
 

খুচরা 

তাররখ  FBO নাম 

 

 

অরিসার  প্ররতরনরি 

 

 

লাইসসন্স নাম্বার  ঠিকানা 
 

 

 

রনম্নরলরখত রনসদে শ-----সম্মরত, অ –সম্মরত, সম্মরত আংরশক, প্রস াজ্য না  
ক্ররমক 

সংখযা 
 

রনরীক্ষা প্রশ্ন 

 

স্কাররং  

1 খুচরা স্দাকাসন একটি আপসেট FSSAI লাইসসন্স রস়েসে 
এবং এটি একটি রবরশষ্ট স্থাসন প্রদরশেত হ়ে 

2  

I নকশা ও সরুবিা   
2 .খুচরা স্দাকাসনর নকশা প োপ্ত কাসজ্র জ্া়েগা প্রদান কসর; 

ম়েলা, িুসলা এবং কীটপতসের প্রসবশ স্রাি করসত পররষ্কার 
করার অনুমরত রদন। 

2  

3 প্রােসন প োপ্ত আসলা রস়েসে। খাদয দষূণ স্েসক রক্ষা করার 
জ্নয আসলার রিক্সচারগুরল আচ্ছারদত। 

2  

4 প্রােসন প োপ্ত বা়েুচলাচল সরবরাহ করা হ়ে। 2  

5 খাদয পসণযর জ্নয প োপ্ত স্টাসরজ্ সরুবিা রস়েসে; 
রাসা়েরনক এবং অনযানয রবপজ্জনক পদােে; বযরিগত 
রজ্রনসপত্র ইতযারদ 

2  

6* ফ্রিজার, ফ্রিলার, হট হহাফ্রডিং যন্ত্রপাফ্রির মতিা িাপমাত্রা সিংতেদনশীল পণ্য সিংরক্ষতণ্র 
জনয সফু্রেধাটি িাপমাত্রা অজজ ন ও েজায় রাখতি সক্ষম 

4  

7 বজ্ে য স্িলার জ্নয প োপ্ত সরুবিা রস়েসে। 2  

II অপাসরশন রন়েন্ত্রণ   

8 অভ্যন্তরীণভ্াসব রনিোররত স্েরসরিসকশন এবং অনুসমারদত 
রবসক্রতাসদর কাে স্েসক ক্র়ে করা আগত উপাদান। 

2  



স্রকসেে র জ্নয স্চক করুন (স্ মন স্েরসরিসকশন, 
সরবরাহকারীর নাম এবং ঠিকানা, বযাচ নং, প্রাপ্ত পররমাণ 
ইতযারদ)। 

9 খাদয রনরাপত্তা ঝুুঁ রকর জ্নয প্রারপ্তর সম়ে কাুঁচামাল 
পররদশেন করা হ়ে। 

2  

10* আগি খাদয উপাদান িাতদর িাপমাত্রা এেিং আর্দ্জিা প্রতয়াজন অনযুায়ী সিংরক্ষণ্ করা 
হয়, একটি স্বাস্থ্যকর পফ্ররতেতশ। িাপমাত্রা সিংতেদনশীল পণ্য সিংরক্ষণ্ করা হয় এেিং 
উপযকু্ত িাপমাত্রায় প্রদফ্রশজি হয়: 

1. 5ºC এ ো নীতি ঠান্ডা হতল ো 60ºC এর উপতর ো গরম হতল; 

2.18ºC ফ্রিফ্রি হসলফ্রসয়াতস ফ্রহমাফ্রয়ি যফ্রদ হসগফু্রল ফ্রহমাফ্রয়ি সিংরক্ষতণ্র উতেতশয করা 
হয়। 

4  

11 টক আবতে ন FIFO/FEFO এর মািযসম অনুশীলন করা হ়ে 
এবং স্কান স্ম়োদ উত্তীণে পণয রবক্রস়ের জ্নয স্শলসি পাও়ো 
 া়ে না। 

2  

12 ক্রস দষূণ এডাসত রনরারমষ ও রনরারমষ পণয আলাদাভ্াসব 
সংরক্ষণ করা হ়ে 

2  

13 ক্রস দষূণ এডাসনার জ্নয খাদয সামগ্রী এবং নন -িুে 
আইসটম আলাদাভ্াসব সংরক্ষণ করা হ়ে 

2  

14 পণয রেটাসনা/িুসটা স্েসক মুি। বস্তাবন্দী খাদয পণযগুরল রপন 
স্হাল বা ক্ষরত স্েসক মুি। 

2  

III রক্ষণাসবক্ষণ ও সযারনসটশন   

15 স্দাকাসনর অভ্যন্তরটি পররষ্কার রাখা হস়েসে এবং স্সখাসন 
স্কান স্কপ, স্কাবওস়েব, ম়েলা, িুসলা ইতযারদ স্নই। া খাদয 
রনরাপত্তার সাসে আপস করসত পাসর। 

2  

16 পররচ্ছন্নতার সম়েসচূী এবং পররচ্ছন্নতা কমেসরূচ অন ুা়েী 
সরঞ্জাম, খাদয প্রােণ পররষ্কার করা হ়ে। 

2  

17 সমস্ত  ন্ত্রপারত এবং প্রােণ ভ্াল স্মরামত ও অবস্থা়ে 
রক্ষণাসবক্ষণ করা হ়ে। 

2  



18* কীটপিঙ্গ ফ্রনয়ন্ত্রণ্ কমজসূফ্রি পাওয়া যায় এেিং প্রফ্রশক্ষণ্প্রাপ্ত ও অফ্রিজ্ঞ কমীতদর দ্বারা 
কীটপিঙ্গ ফ্রনয়ন্ত্রণ্ কাযজক্রম পফ্ররিাফ্রলি হয়। হরকতিজ র জনয হিক করনু। 

4  

19 প্রােসন কীটপতসের কা েকলাপ বা সংক্রমসণর স্কান লক্ষণ 
স্নই (রেম, লাভ্ে া, মল ইতযারদ) 

2  

20 জ্সম  াও়ো এডাসত খাবাসরর বজ্ে য এবং অনযানয বজ্ে য 
প ো়েক্রসম অপসারণ করা হ়ে। 

2  

21 প়েরনষ্কাশন এবং বজ্ে য রনষ্কাশন পররসবশ সরুক্ষা আইন, 
1986 এর অিীসন রনিোররত মান অনু া়েী করা হ়ে, 

2  

IV বযরিগত স্বাস্থযরবরি   

22 ভ্যাকরসসনর প্রস্তারবত সম়েসচূী অনু া়েী স্রাসগর এসেররক 
গ্রুসপর রবরুসে বারষেক স্মরেসকল পরীক্ষা এবং খাদয 
হযান্ডলারসদর টিকা স্দও়ো হ়ে।স্রকসেে র জ্নয স্চক করুন। 

2  

23 স্কান স্রাগ বা অসসু্থতা বা স্খালা ক্ষত বা স্পাডা স্রাসগ 
ভু্গসেন এমন স্কান বযরি খাদয বা সামগ্রী  া খাবাসরর 
সংেসশে আসস তা পররচালনা করার সাসে জ্রডত ন়ে। 

2  

24* খাদয হযান্ডলাররা েযফ্রক্তগি পফ্ররচ্ছন্নিা এেিং েযফ্রক্তগি আিরণ্ েজায় রাতখ (হাি 
হধায়া, ধূমপান না করা, থথু ুনা হেলা ইিযাফ্রদ)। 

4  

25 উপ িু অযাপ্রন, গ্লাভ্স, স্হেরগ়োর, জ্তুার কভ্ার ইতযারদ 
রদস়ে সরজ্জত খাদয হযান্ডলার, স্ খাসন প্রস়োজ্ন। 

2  

V প্ররশক্ষণ ও স্রকেে  রাখা   

26 26.রসসটসমর অভ্যন্তরীণ / বারহযক রনরীক্ষা প ো়েক্রসম করা 
হ়ে। স্রকসেে র জ্নয স্চক করুন। 

2  

27 খাদয বযবসার একটি কা েকর স্ভ্ািা অরভ্স াগ রনষ্পরত্ত 
বযবস্থা রস়েসে 

2  

28 খাদয হযান্ডলারসদর প্রস়োজ্নী়ে জ্ঞান এবং দক্ষতা রস়েসে 
এবং রনরাপসদ খাবার পররচালনা করার জ্নয প্ররশরক্ষত। 
প্ররশক্ষণ স্রকসেে র জ্নয স্চক করুন। 

2  

29* যথাযথ িকুতমতেশন এেিং হরকিজ  পাওয়া যায় এেিং ফ্রনফ্রদজষ্ট সমতয়র জনয সিংরফ্রক্ষি 4  



থাতক। 

 

স্মাট পস়েে ________/68 

তারকারচহ্ন (*) প্রশ্নগুরল উসেখস াগযভ্াসব খাদয রনরাপত্তাসক প্রভ্ারবত করসত পাসর এবং তাই 
অগ্রারিকার রহসাসব এটিসক সমািান করসত হসব। নক্ষত্র রচহ্ন রচহ্ন অনুসন্ধাসনর মসিয স্  স্কানও 
স্ক্ষসত্র বযেেতা। 

স্গ্রে  

সম্মরত-উদাহরণস্বরূপ –  60 - 68  A+ 

সম্মরত-সসন্তাষজ্নক   -  54 - 59  A 

উন্নরত প্রস়োজ্ন        -   34 - 53 B 

অ –সম্মরত             - <34 - স্কান স্গ্রে স্নই 

  

 

  

  

 

 

 


