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সেবা হচ্ছে মানুচ্ছের প্রচ্ছ াজন বা দায় ত্ব পুরন করা। সহাচ্ছেল খাবার রান্নার চাইচ্ছে মানুচ্ছের প্রচ্ছ াজচ্ছনর য়দচ্ছক সবয়ি গুরুত্ব সদ ।  

োই সহাচ্ছেল ইন্ডায়িচ্ছক সেবা েংস্থা বচ্ছল। 

 

সেবা েংস্থার য়বয়িন্ন গুনাগুণ  

  

 

১)  অন্য মানুেচ্ছক খাবার েরবরাহ করা ।  

২) খাদ্য গ্রহণে অন্য মানুেচ্ছক ব্যয়িগেিাচ্ছব োহায্য ও েহচ্ছ ায়গো করা কারণ োরা আপনার উপর য়নি ভর কচ্ছর। 

৩) আপনার ব্যাবহার খুব গুরুত্ব পূণ ভ কারণ য়বে টি সেবাগ্রহীো খুব সখ াল কচ্ছর। (োহায্যকারী য়কন্ত অমচ্ছনাচ্ছ াগী নাচ্ছো?)   

৪) অন্যচ্ছক েহা ো করার জন্য আপনার প্রচণ্ড ইো থাকচ্ছে হচ্ছব। 

৫) আপনার েহা োর য়বপরীচ্ছে য়কছু আিা করা  াচ্ছবনা।   

৬)  খন মানুচ্ছের েংস্পচ্ছি ভ  াচ্ছবন, স াগাচ্ছ াচ্ছগর প্রধান মাধ্যম মুখ ছাড়াও সচহারা ও চাহয়ন খুব গুরুত্বপূণ ভ।  

৭) আপনার ব্যয়েক্রমী সেবার সকান মূল্য থাকচ্ছবনা  য়দ আপয়ন ো েম  মে য়দচ্ছে না পাচ্ছরন।  

৮) আপনার সেবা গ্রহীোচ্ছক আপনার সগস্ট মচ্ছন করচ্ছে হচ্ছব।  

 

 

 

 ১ম 

হহাণেল ইন্ডাস্ট্রি হণে হেবা েংস্থা 

 
স্ট্রিন 
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োমায়জক দক্ষো ও সেল্েম্যানয়িপ  

Social Skills and Salesmanship 

 

সহাচ্ছেল কম ভকে ভাচ্ছদর মচ্ছধ্য ওচ্ছ োর বা ওচ্ছ চ্ছেে েবচ্ছচচ্ছ  সবিী সগস্টচ্ছদর োচ্ছথ কচ্ছথাপকথন কচ্ছর। এজন্যই োচ্ছদর মচ্ছধ্য োমায়জক 

মূল্যচ্ছবাধগুচ্ছলা গচ্ছড় তুলচ্ছে হচ্ছ ।   

 

ওচ্ছ োর বা ওচ্ছ চ্ছেে য়নচ্ছজচ্ছদর মচ্ছধ্য োমায়জক মূল্যচ্ছবাধগুচ্ছলা গচ্ছড় তুচ্ছল প্রয়েয়দচ্ছনর কাজচ্ছক েহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য। য়নচ্ছচ এর 

য়কছু উদাহরণ সদ া হচ্ছলাোঃ 

 

অ
য়ি
ব
াদ
ন
 

▪ হেস্ট হ  ৌঁছাণনার োণে োণে তাণে অস্ট্রিবািন জানাণনা । 

▪ স্ট্রনয়স্ট্রমত হেস্ট হণল নাণমর োণে স্যার, িাই ইতযাস্ট্রি (যার জন্য যা প্রণযাজয)েণবাধন েরা।  

▪ মাস্ট্রজিত েলায় অস্ট্রিবািন জানাণনা। 

▪ মৃদু  হাস্ট্রে ও আগ্রহী হেহারায় অস্ট্রিবািন জানাণত হণব 

▪ হহাণেণলর স্ট্রনয়মানুোণর হেণস্টর হোে স্ট্রেংবা মাোর হ্যাে োমণল রাখণত হণব। 

▪ মাত্রাস্ট্রতস্ট্ররক্ত আন্তস্ট্ররেতা  স্ট্ররহার েরণত হণব।   

 

 

ব
ব
ঠ
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▪ কাস্ট মারচ্ছক োর সেয়বল প ভন্ত এয়গচ্ছ  য়নচ্ছ  স চ্ছে হচ্ছব। 

▪ কাস্ট মাচ্ছরর বোর ব্যবস্থা কচ্ছর োচ্ছক বোচ্ছে হচ্ছব।  

▪ সগাছান ও পয়রেন্ন খাবার সমনুু পয়রচ্ছবিন করচ্ছে হচ্ছব। 

▪ সগাছান ও পয়রেন্ন ও াইন সমনুু পয়রচ্ছবিন করচ্ছে হচ্ছব।  
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া ▪ খাবার সমনুু েম্বচ্ছে পয়রষ্কার ধারণা থাকচ্ছে হচ্ছব।  

▪ খাবার সমনুু েম্বচ্ছে কাস্ট মারচ্ছক  েঠিক পরামি ভ য়দচ্ছে হচ্ছব।  

▪ কাস্ট মাচ্ছরর েব অর্ ভার অথবা রান্নার পরামি ভ েঠিকিাচ্ছব অর্ ভার য়িচ্ছে য়লচ্ছখ য়নচ্ছে হচ্ছব। 

▪ অর্ ভার গুচ্ছলা কাস্টমাচ্ছরর কাছ সথচ্ছক আবার য়নয়িে কচ্ছর য়নচ্ছে হচ্ছব।  

▪ পানী -এর অর্ ভার েঠিক িাচ্ছব য়নচ্ছে হচ্ছব।   
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▪ েবেম  েচ্ছচেন িাচ্ছব কাস্টমাচ্ছরর োচ্ছথ য়বয়িন্ন কাজগুচ্ছলা েম্পন্ন করচ্ছে হচ্ছব।  

▪ চেজলয়দ কাস্টমাচ্ছরর প্রচ্ছ াজন য়মোচ্ছে হচ্ছব।  

▪ কাস্টমার য়ক চাইচ্ছে পাচ্ছর ো আচ্ছগ সথচ্ছকই অনুমান করচ্ছে হচ্ছব।  

▪ কাস্টমারচ্ছক সহাচ্ছেচ্ছলর য়বয়িন্ন সুচ্ছ াগ সুয়বধা গুচ্ছলা জানাচ্ছে হচ্ছব। 

▪ সুন্দরিাচ্ছব কাস্টমাচ্ছরর য়বয়িন্ন অয়িচ্ছ াচ্ছগর েমাধান করচ্ছে হচ্ছব।  

▪ খারাপ কাস্টমাচ্ছরর োচ্ছথ সুন্দরিাণব সকৌসুয়ল হচ্ছে হচ্ছব।   

▪ বৃদ্ধ , য়িশু ও পঙ্গুচ্ছদর প্রয়ে য়বচ্ছিে সখ াল রাখচ্ছে হচ্ছব।  

▪ ফাস্ট এইর্, দুর্ ভেনা ও অপোরণ প্রয়ক্র া েম্বচ্ছে ধারণা থাকচ্ছে হচ্ছব।  

▪ কাস্টমাচ্ছরর জন্য েহা ক পয়রচ্ছবি বেয়র করচ্ছে েহকমীচ্ছদর োচ্ছথ েয়িয়লেিাচ্ছব কাজ করা।  

▪ েব কাস্টমারচ্ছক েমানিাচ্ছব মূল্যা ন করা।  

▪ কাস্টমাচ্ছরর সফচ্ছল  াও া অথবা হায়রচ্ছ   াও া পণ্য সুপারিাইেচ্ছরর কাচ্ছছ দ্রুে বুয়িচ্ছ  সদ া।  
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 নং ধাচ্ছপর নাম বণ ভনা 

১ পয়রমাপোঃ ম দা, য়চয়ন , লবন, দুধ, য়র্ম ইেুায়দ েঠিকিাচ্ছব পয়রমাচ্ছন সমচ্ছপ য়নচ্ছে হচ্ছব।  

২ য়মশ্রণোঃ প্রথচ্ছম চয়ব ভ ছাড়া বায়ক েব দ্রব্য িালিাচ্ছব য়মিাচ্ছে হচ্ছব। কচ্ছ ক য়ময়নে পর চয়ব ভও এর োচ্ছথ িাচ্ছলা 

িাচ্ছব য়মিাচ্ছে হচ্ছব য়নচ্ছচর প্রয়ক্র া আনুোচ্ছর। 

ক) য়িন আপ সস্টজ 

খ) োইয়নং সস্টজ 

গ) উইচ্ছন্ডা সেস্ট  

৩ ফারচ্ছমনচ্ছেিনোঃ হ া-টিণে ফারণমণেশন হেস্ট্রবণনণের মণে ২৮
০
 হেণে ৩০

০
 c এ পুণরাপুস্ট্রর ফুণল (নে ব্যাে হস্টজ) 

উঠা  য িন্ত হরণখ স্ট্রিণত হণব।  

৪ সমকাপ সস্টজোঃ হয হপ্রা াক্ট বানাণত োন তার স্ট্র জাইন বা হশ  ততস্ট্রর েরুন। তার উ র দুধ বা স্ট্র ম ওয়াশ েরুন।  

৫ প্রুয়ফংোঃ ২৮
o
 সথচ্ছক ৩০

oC  প্রুস্ট্রফং েরুন যতক্ষে না হপ্রা াক্টটি স্ট্রিগুন আোর ধারন না েণর।  

৬ সবয়কংোঃ রেন প্রণালী আনুোচ্ছর হপ্রা াক্টটি হোনাস্ট্রল বািাস্ট্রম রঙ না হওয়া  য িন্ত হবে েরুন। 

৭ য়ফয়নয়িংোঃ সবক করার পর হপ্রা াক্টটির উ ণর হতল/জযাম/ ফনণ ে হেইে লাোন।  

৮ সপচ্ছকয়জংোঃ হপ্রা াক্টটি স্ট্রবস্ট্রির জন্য ততস্ট্রর। এখন প্যাণেণে োণয় হময়াি উত্তীে ির তাস্ট্ররখ স্ট্রলখুন  

 

 

 

 

রান্নার্র বা রান্নার  ন্ত্রপায়ে য়ন য়মে পয়রষ্কাচ্ছর অবচ্ছহলা করচ্ছল ইনচ্ছফকিন হও ার েম্ভাবনা থাচ্ছক। এজন্য রান্না র্চ্ছরর পয়রেন্নো খুবই 

গুরুত্বপূণ ভ।   

ক)  ারা রান্নার্চ্ছর কাজ কচ্ছরন োচ্ছদর কাচ্ছছ অপয়রেন্ন পয়রচ্ছবচ্ছির চাইচ্ছে পয়রেন্ন পয়রচ্ছবিই সবিী পছন্দনী ।  

খ) মানুে  খন পয়রেন্ন রান্না র্র েম্বচ্ছে জানচ্ছে পাচ্ছর েখন কাস্টমার সবচ্ছড়  া ।  

ে) অ স্ট্ররেন্ন রান্না ঘণর ততস্ট্রর খাবার হেউ হখণত োয়না।     

 
পয়রেন্নোর  ন্ত্রপায়ে  

 ন্ত্রপায়ের নাম  পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ------------------------------------------------প্রয়েয়দন  

ও ায়িং সময়িন ▪ িি ব্রাি য়দচ্ছ  িাচ্ছলা িাচ্ছব পয়রষ্কার করচ্ছে হচ্ছব।  

▪ য়িেচ্ছরর সে সথচ্ছক খাবাচ্ছরর কনাগুচ্ছলা পয়রষ্কার করচ্ছে হচ্ছব । গরম পায়ন য়দচ্ছ  পয়রষ্কার করচ্ছে হচ্ছব। 

▪ ও াোর িাল্ব  ঠিে মত োজ েরণছ স্ট্রেনা তা হেে েণর হিখণত হণব।  

▪ হজণের মণে হোন খাদ্য েনা আেণে জাম হণয় আণছ স্ট্রেনা তা হেে েণর হিখণত হণব।    

▪ ও াোর পাচ্ছম্প সকান য়লক আচ্ছছ য়কনা ো সচক করচ্ছে হচ্ছব।  

▪ সদখচ্ছে হচ্ছব কাচ্ছেন , কনচ্ছি াে ভ এবং অন্যান্য পাে ভেগুচ্ছলা ঠিক আচ্ছছ য়কনা। নষ্ট হণল জানাচ্ছে হচ্ছব।  

▪ েব সিে ও ায়িং সময়িচ্ছনর বাইচ্ছরর অংি ধুচ্ছে হচ্ছব।    

কুয়রং সেয়বল  ▪ োবান ও পায়ন য়দচ্ছ  িালমে ধুচ্ছে হচ্ছব।  

ওচ্ছ স্ট েুাপ  ▪ রাবার ওচ্ছ স্ট েুাপটি খুচ্ছল িাচ্ছলা িাচ্ছব গরম পায়ন য়দচ্ছ  ধুচ্ছে হচ্ছব।  এরপর িালিাচ্ছব শুকাচ্ছনার পর ো 

ব্যাবহার করচ্ছে হচ্ছব।  

ওচ্ছ স্ট য়বন ▪ য়নয়দ ভষ্ট েমচ্ছ  পর সচক করচ্ছে হচ্ছব ো খায়ল আচ্ছছ য়কনা।   

 ২  

ইণয়স্ট হ া এর ৮ ধা  

 
স্ট্রিন 

 ৩য় 

রান্নার্চ্ছরর পয়রেন্নো স্ট্রিন 



4 | P a g e  
 

 সলার  ▪ শুকচ্ছনা িাড়ু য়দচ্ছ  িালিাচ্ছব সলার িাড়ু য়দচ্ছে হচ্ছব।  

▪ েরম  াস্ট্রন ও স্ট্র োরণজে পাউ র্াচ্ছরর য়মশ্রণ য়দচ্ছ  িালিাচ্ছব মপ করচ্ছে হচ্ছব।  

▪ র্চ্ছরর সকানা, দরজার সপছচ্ছন, সেয়বচ্ছলর য়নচ্ছচর োচ্ছপাে ভ এবং সময়িচ্ছনর য়নচ্ছচ পয়রষ্কার করচ্ছে হচ্ছব।  

 

য়র্ি সরক  ▪ িি হাে ব্রাি য়দচ্ছ  পয়রষ্কার করার পর গরম পায়নচ্ছে ধুচ্ছ  সফলচ্ছে হচ্ছব। 

 পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ------------------------------------------েপ্তাচ্ছহ একবার  

সদ াল  ▪ হাচ্ছের নাগাল পাও া  া  এেটুক প ভন্ত োবান য়িজাচ্ছনা স্পঞ্জ য়দচ্ছ  পয়রষ্কার করচ্ছে হচ্ছব।  

 

 য়র্ি রুচ্ছমর পয়রেন্নো 

 

 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ------------------------------------------------প্রয়েয়দন 

হস্টয়কং সিল্্ে   ▪ সিল্্ে গুচ্ছলা ধুচ্ছ  িালিাচ্ছব শুকাচ্ছে হচ্ছব।  

সেয়বল  ▪ সেয়বলগুচ্ছলা ধুচ্ছ  িালিাচ্ছব শুকাচ্ছে হচ্ছব।  

হস্টয়কং সিল্্ে 

এবং সেয়বল 

▪ হশল্ি এবং হেস্ট্রবলগুণলা িাণলা িাণব ঘণে েরম  াস্ট্রন ও স্ট্র োরণজণের স্ট্রমশ্রে স্ট্রিণয় িাণলা িাণব ধুণয় 

হফলণত হণব এবং শুোণত হণব।  

সদ াল  ▪ আচ্ছগর মে  

 

                                    সপয়ি রুচ্ছমর পয়রেন্নো  

 

 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ------------------------------------------------প্রয়েয়দন 

সপয়ি ওচ্ছিন  ▪ িি ব্রাি য়দচ্ছ  ওচ্ছিন পয়রস্কার করচ্ছে হচ্ছব।  

▪ ওচ্ছিচ্ছনর উপর সিজা কাপড় য়দচ্ছ  মুছচ্ছে হচ্ছব।  

▪ এরপর িালিাচ্ছব মুছচ্ছে হচ্ছব।  

য়ময়সং সময়িন  ▪ সময়িচ্ছনর উপয়রিাগ স্ট্র োরণজণের  াস্ট্রন স্ট্রিণয়  স্ট্ররষ্কার েরার  র শুধু াস্ট্রন স্ট্রিণয় ধুণয় শুোণত হণব। 

▪ েব স্ট্রমস্ট্রসং হে  গুণলা, স্ট্রবোর গুণলা, হুইস্ক গুণলা  স্ট্ররষ্কার েণর িাণলািাণব শুোণত হণব।   

ওজন মাপ  ন্ত্র  ▪ ব্রাশ স্ট্রিণয় জণম োো েব ময়িা ও খাদ্য েো  স্ট্ররষ্কার  েরণত হণব।   

▪ এর র হিজা ো ড় স্ট্রিণয় িাণলািাণব মুছণত হণব।  

▪ িাণলািাণব শুোণনার  র স্ট্র োরণজে স্ট্রমশাণনা  াস্ট্রন স্ট্রিণয় িাণলািাণব ধুণত হণব।  

▪ েবণশণে িাণলািাণব শুোণত হণব।  
 

পাই সময়িন  ▪ প্রথচ্ছম িি ব্রাি য়দচ্ছ  সময়িনটি পয়রষ্কার করুন।  

▪ এরপর সিজা কাপড় য়দচ্ছ  সময়িন মুছুন এবং শুয়কচ্ছ  য়নন।  

▪ র্াইেগুচ্ছলা িাচ্ছলািাচ্ছব র্চ্ছে পয়রষ্কার করুণ এবং িাচ্ছলািাচ্ছব শুয়কচ্ছ  য়নন।    

কুয়লং সরকস্  ▪ শুকচ্ছনা িি ব্রাি য়দচ্ছ  িাচ্ছলািাচ্ছব পয়রস্কার করুণ ।  

 

সলার য়বন  ▪ য়বচ্ছনর গাচ্ছ  ও য়বচ্ছনর আিপাচ্ছির সলাচ্ছর পচ্ছড় থাকা অয়েয়রি ম দা ব্রাি য়দচ্ছ  পয়রষ্কার করুণ।  

▪ এরপর য়বচ্ছনর ঢাকনা ঠিক মে আচ্ছছ সচক করুণ।  

সস্টার কাপ সবার্ ভ  ▪ সস্টার কাপ সবার্ ভ পয়রষ্কার আচ্ছছ য়কনা সচক করুণ।  
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▪ এরপর সস্টার কাপ সবাচ্ছর্ ভ োজাচ্ছনা সকৌোগুচ্ছলাচ্ছে রাখা মেলা পয়রমানমে আচ্ছছ য়কনা সদখুন। 

▪ েঠিক সকৌো  েঠিক মেলা আচ্ছছ য়কনা সচক করুণ।  

▪ োছাড়াও সকান মেলার ব্যাগ সখালা বা ফাো আচ্ছছ য়কনা সচক করচ্ছে হচ্ছব।   

 

ও াক ভ সেয়বল ▪ উপযুি  েল্যুিন য়দচ্ছ  সেয়বল র্চ্ছে পয়রষ্কার করুণ এবং শুয়কচ্ছ  য়নন।  

 

সেে সবার্ ভ  ▪ উি  পাি য়র্োরচ্ছজন্ট েল্যিন য়দচ্ছ  িাচ্ছলািাচ্ছব পয়রষ্কার কচ্ছর শুয়কচ্ছ  য়নচ্ছে হচ্ছব।  

য়েঙ্কে  ▪ য়িম বা অন্য সকান গুুঁড়া োবান য়দচ্ছ  িাচ্ছলা িাচ্ছব র্চ্ছে  ধুচ্ছ  য়নন।  

▪ য়েচ্ছঙ্কর ওচ্ছ স্ট েুাচ্ছপর মচ্ছধ্য জচ্ছম থাকা ম লা সবর কচ্ছর সফলচ্ছে হচ্ছব।  

▪ েুাচ্ছপর গাচ্ছ  সলচ্ছগ থাকা ম লা ও য়গ্রে পয়রষ্কার করচ্ছে হচ্ছব।   

▪ সেয়নং সবার্ ভগুচ্ছলা য়র্োরচ্ছজন্ট েল্যুিন য়দচ্ছ  মপ কচ্ছর ধুচ্ছ  শুয়কচ্ছ  য়নচ্ছে হচ্ছব।  

 

সলার  ▪ িাড়ু য়দচ্ছ  সলার পয়রস্কার করচ্ছল হচ্ছব।  

▪ এরপর গরম য়র্োরচ্ছজন্ট েল্যুিন য়দচ্ছ  মপ করচ্ছে হচ্ছব।  

▪ এেমচ্ছ  র্চ্ছর সকানাগুচ্ছলা িাচ্ছলািাচ্ছব পয়রষ্কার করচ্ছে হচ্ছব।   

 

বােন পত্র   ▪ সখ াল রাখচ্ছে হচ্ছব েব বােন পত্র গুচ্ছলা জা গামে  আণছ স্ট্রেনা।  

 পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ------------------------------------------------প্রয়েয়দন 
সপয়ি ওচ্ছিন    ▪ োচ্ছরর মাজুয়ন য়দচ্ছ  ওচ্ছিচ্ছনর য়িেচ্ছরর জচ্ছম থাকা সবয়কং এর েব ম লা পয়রষ্কার করচ্ছে হচ্ছব।  

▪ গ্যাে সেপ ও গ্যাে সজে পয়রষ্কার আচ্ছছ য়কনা সচক করচ্ছে হচ্ছব।   

য়ময়সং সময়িন  ▪ ঢাকনা খুচ্ছল সদখচ্ছে হচ্ছব য়িেচ্ছরর পাে ভেগুচ্ছলাচ্ছে প ভাপ্ত  য়গ্রে আচ্ছছ য়কনা।    

ও াল ▪ আচ্ছগর মে  

 

 

ফলমুল ও োলাচ্ছদর রুহমর  স্ট্ররেন্নতা  

 

 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ------------------------------------------------প্রয়েয়দন 
ওয়াে ি হবঞ্চ  ▪ আচ্ছগর মে  

স্ট্রেঙ্ক  ▪ আচ্ছগর মে  

হলার  ▪ আচ্ছগর মে  

হরস্ট্রিজাণরের  ▪ প্রেণম েব খাদ্য দ্রব্যণে স্ট্রিজ হেণে হবর েণর স্ট্রিজ খাস্ট্রল েরুে। 

▪ স্ট্রিণজর স্ট্রিতণর ধুণয় হফলুন। 

▪ হে গুণলা  স্ট্ররষ্কার েরুে  

▪ হধায়া ও  স্ট্ররষ্কার জায়ো  স্ট্ররষ্কাণরর  র খাদ্য দ্রব্য গুণলা তুণল রাখুন।  

 পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ------------------------------------------------োপ্তাস্ট্রহে  

হরস্ট্রিজাণরের ▪ প্রেণম েব খাদ্য দ্রব্যণে স্ট্রিজ হেণে হবর েণর স্ট্রিজ খাস্ট্রল েরুে।  

▪ েোণল োণরণের লাইন অফ েণর বরফ েলাণত হণব।  

▪ য়র্োরচ্ছজন্ট েল্যুিন য়দচ্ছ  িাণলািাণব ঘণে  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব।  

▪  স্ট্ররষ্কার েরম  াস্ট্রন স্ট্রিণয় মুণছ হফলণত হণব।  

▪ এর র ম  েণর শুোণত হণব। 

▪ স্ট্রিজ োলু েণর খাদ্য দ্রব্যগুণলা আবার োস্ট্রজণয় রাখণত হণব। 

▪ েব হশে হেে েণরণত হণব স্ট্রিজ ঠিে মত েলণছ স্ট্রেনা।  

ও াল ▪ আচ্ছগর মে 
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মাছ োোর রুণমর  স্ট্ররেন্নতা  

 
 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব -----------------------------------------------প্রয়েয়দন 
হরস্ট্রিজাণরের ▪ আচ্ছগর মে 

ওজন মাপ  ন্ত্র ▪ আচ্ছগর মে 

স্ট্রেঙ্ক  ▪ আচ্ছগর মে 

হেস্ট্রনং হবা ি  ▪ আচ্ছগর মে 

 পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব -----------------------------------------------------োপ্তাস্ট্রহে 

হরস্ট্রিজাণরের ▪ আচ্ছগর মে 

 

েণেনার  স্ট্ররেন্নতা  

 
 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------প্রয়েয়দন 

হরেস্  ▪ গরম য়র্োরচ্ছজন্ট েল্যুিন য়দচ্ছ  িাণলািাণব ধুণয় হফলণত হণব।   

স্ট্রেঙ্ক (গ্যালিানাইজড্)  ▪ স্ট্রেঙ্ক িাণলািাণব  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব। 

▪ স্ট্রেণঙ্কর স্ট্রনে হণত েমস্ত  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব।  

 পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------োপ্তাস্ট্রহে 

হরেস্ ▪ িাণলািাণব ঘণে  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব। 

▪ ো ড় স্ট্রিণয় িাণলািাণব মুণছ শুোণত হণব। 

ও াল ▪ আচ্ছগর মে 

 

হশফ এর হহাস্ট্রডং হস্টার  স্ট্ররেন্নতা 

 
 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------প্রয়েয়দন 

োণঠর হস্টাণরজ  ▪ আচ্ছগর মে 
ওজন মাপ  ন্ত্র ▪ আচ্ছগর মে 

হেস্ট্রবল  ▪ আচ্ছগর মে 
হলার  ▪ আচ্ছগর মে 

 পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------োপ্তাস্ট্রহে 
হরে, হেস্ট্রবল, ওজন 

মা  যন্ত্র এবং হলার  
▪ আচ্ছগর মে 

 

ষ্টীল রুম  স্ট্ররেন্নতা   

 
 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব -----------------------------------------------প্রয়েয়দন 

হবিাণরজ হমস্ট্রশন  ▪ েস্ট্রফ ও স্ট্রমল্ক েণে নার খাস্ট্রল েরুে 

▪ েরম  াস্ট্রন িারা িাণলািাণব ঝাোন এবং ব্রাশ স্ট্রিণয়  স্ট্ররষ্কার েরুে।  

▪ েণেনাণরর োণে হিয়া ব্রাশ স্ট্রিণয় হে  এর উ ণর ও স্ট্রিতণর িাণলািাণব  স্ট্ররষ্কার েরুে।  

▪ বস্ট্রহরাংশ োবান হিজা স্পঞ্জ স্ট্রিণয় িাণলািাণব  স্ট্ররষ্কার েণর শুস্ট্রেণয়  স্ট্রলশ েরুে।  
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স্ট্রবিঃ দ্রিঃ  যস্ট্রি েস্ট্রফ এবং স্ট্রমল্ক েণেনার েহো ব্যবহার না হয়, তণব  স্ট্ররষ্কার  াস্ট্রনণত তা চুস্ট্রবণয় রাখুন।     

হস্টস্ট্রেং হরেে ▪  স্ট্ররষ্কার হিজা ো ড় স্ট্রিণয় িাণলািাণব মুণছ শুোণত হণব।  

হস্টাণরজ  হরেে ▪ আচ্ছগর মে 

                                            

স্ট্র   িাইয়ার  স্ট্ররেন্নতা  

 
 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ----------------------------------------------------প্রয়েয়দন 

 
▪ ১৮০ স্ট্র স্ট্রগ্র ফাণরনহাইে তা মাত্রায় উত্তপ্ত েণর েস্ট্রব ি েস্ট্রলণয় প্যাণনর মাণঝ জমা েরুে।  

▪ প্যাণনর স্ট্রনণের হেণ র োস্ট্রব খুণলস্ট্রিন যাণত খাদ্াংশ গুণলা প্রবাস্ট্রহত হণয় স্ট্রনণে  ণড়।  

▪ হেণ র স্ট্রনণে এেটি েণেনার রাখণত হণব যার উ র স্ট্রতন স্তণরর  াতলা মেস্ট্রলন ো ণড়র ছােস্ট্রন স্ট্রিণত 

হণব। 

▪ প্যাণন অবস্ট্রশষ্ট খাদ্য েো গুণলা েরম  াস্ট্রন হেণল  স্ট্ররষ্কার েরুে। 

▪ প্যাণনর স্ট্রবস্ট্রিন্ন প্রান্তগুণলা  স্ট্ররষ্কার েরার  র হিজা ো ড় স্ট্রিণয় মুণছ হফলণত হণব। 

▪ এর র িাণলািাণব শুোণত হণব।  

 

 পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------োপ্তাস্ট্রহে 

 
▪ বাণস্কে গুণলাণে েরম  াস্ট্রন ও স্ট্রিণনোণরর স্ট্রমশ্রণের মণে চুস্ট্রবণয় রাখণত হণব।  

▪ এর র তা েরম  াস্ট্রন স্ট্রিণয় ধুণয় হফলণত হণব।  

▪ বান িার েত িগুণলাণে তাণরর ব্রাশ স্ট্রিণয় ঘোর  র মুছণত হণব। এর র  াস্ট্রন স্ট্রিণয় ধুণয় শুোণত হণব।  

 

হেস্ট্রবল োই  টিন ওণ নাণরর  স্ট্ররেন্নতা  

                        
 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------প্রয়েয়দন 

 
▪ হেস্ট্রবল হেণে ওণ নারটি খুণল স্ট্র োরণজে স্ট্রমস্ট্রশ্রত েরম  াস্ট্রন স্ট্রিণয়  স্ট্ররষ্কার েণর হফলণত হণব। 

▪ প্রণয়াজণন োটিং হে   স্ট্ররবত িন েরণত হণব।   
 

হবইন হমস্ট্ররে-এর  স্ট্ররেন্নতা      

                    
 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------প্রয়েয়দন 

 ▪  াস্ট্রন হেণল তাণরর ব্রাশ স্ট্রিণয় হমণজ হফলণত হণব।  

▪ আবার  স্ট্ররষ্কার েরম  াস্ট্রন হেণল ধুণয় হফলণত হণব।  

 পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------োপ্তাস্ট্রহে 

 ▪  ায়া এবং োই গুণলা িাণলািাণব েরম স্ট্র োরণজে স্ট্রমস্ট্রশ্রত  াস্ট্রন স্ট্রিণয়  স্ট্ররষ্কার েণর হফলণত হণব।  

 

হেস্ট্রবল  ▪ আচ্ছগর মে 
হব্র  স্লাইোর  ▪ ব্রাশ স্ট্রিণয় আঁেণর  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব।  

▪ বাইণর অংশ এেটি হিজা ো ড় স্ট্রিণয় মুণছ হফলণত হণব।  
হরস্ট্রিজাণরের ▪ আচ্ছগর মে 

হোস্টার  ▪ ওয়াল েণেে হেণে  াওয়ার প্লােটি খুণল হফলণত হণব।  

▪ হোস্টারটিণে উলটিণয় হে টিণে হাল্কািাণব নাড়ণত হণব যাণত স্ট্রিতণর হোণস্টর গুড়াগুণলা  ণড় যায়।  

▪ োবান হিজাণনা স্পঞ্জ স্ট্রিণয় উ স্ট্ররিাে িাণলািাণব  স্ট্ররষ্কার েণরণত হণব।  

▪ েব হশে িাণলা িাণব শুস্ট্রেণয় স্ট্রনণত হণব।  
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হবিাণরজ হমস্ট্রশন  ▪ বান িার ও হে  গুণলা হেে েরণত হণব।  

▪ ফায়ার হে এর স্ট্রনণের ময়লাগুণলা  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব।  
স্ট্রস্টস্ট্রেং হরে  ▪ আচ্ছগর মে 

হস্টাণরজ হরে ▪ আচ্ছগর মে 

হব্র  স্লাইোর 

▪ হে, ো ি এবং শাণ িস্ট্রনং হস্টান খুণল হফলুন।  

▪ েব  াে িে গুণলা েরম স্ট্র োরণজে স্ট্রমস্ট্রশ্রত  াস্ট্রন স্ট্রিণয়  স্ট্ররষ্কার েণর হফলণত হণব। 

▪ িাণলািাণব শুোণনার  র প্রণয়াজনমত শাণ িন হে টি লাোন হযণত  াণর।  
হরস্ট্রিজাণরের ▪ আচ্ছগর মে 

 

আইে স্ট্রিম েন্সারণিের  স্ট্ররেন্নতা  

 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------োপ্তাস্ট্রহে  

 ▪ বরফ েলার জন্য  াওয়ার প্লােটি খুণল স্ট্রিণত হণব।  

▪ প্রণতযে েম্পােণমণের মণে েরম  াস্ট্রন োলণত হণব এবং তা ১০ স্ট্রমস্ট্রনে ধণর তা েরণত হণব।  

▪ লবা হাতলওয়ালা ব্রাশ স্ট্রিণয় স্ট্রিতরো  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব এবং  স্ট্ররষ্কার ো ড় স্ট্রিণয় মুণছ শুস্ট্রেণয় 

হফলাণত হণব।  

▪ মাণঝর ফাৌঁো জায়ো ও প্রান্তগুণলা  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব। 

▪ রাবার ইন্সণুলশনগুণলা মুণছ হফলণত হণব।     

 

স্ট্রস্টস্ট্রমং ওণিন  স্ট্ররেন্নতা  
 ন্ত্রপায়ের নাম পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------প্রয়েয়দন 

 ▪ েব হে গুণলাণে হবর েণর  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব।  

▪ ওণিণনর স্ট্রিতণর িাণলািাণব  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব এবং স্ট্রিতণরর েব খাদ্য েোগুণলাণে হবর েণর 

হফলণত হণব।  

▪ ওণিণনর স্ট্রিতণর েরম  াস্ট্রন স্ট্রিণয় হমণজ  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব। 

▪ ওণিণনর বাস্ট্রহণরর অংশ োবান  াস্ট্রনণত স্ট্রিজাণনা স্পঞ্জ স্ট্রিণয়  স্ট্ররষ্কার েণর শুোণত হণব।    

 পয়রেন্ন করচ্ছে হচ্ছব ---------------------------------------------------োপ্তাস্ট্রহে 

 
▪ স্ট্রস্টমার োণ াে ি গুণলাণে ঘণে  স্ট্ররস্কার েরণত হণব। 

▪ স্ট্রস্টমাণরর ও ণর িাণলািাণব  স্ট্ররস্কার েরণত হণব।  

▪ হেে েণর হিখণত হণব হজেগুণলা  স্ট্ররেন্ন আণছ এবং িরজা িাণলািাণব লােণছ।  

 
 

 
 

মানুণের শরীণর জীবাণু ও ব্যােণেস্ট্ররয়া োণে। মানুে হোন স্ট্রেছুর েংস্পণশ ি হেণল তাণত এই জীবাণু ছড়াণত  াণর। এজন্য ব্যস্ট্রক্তেত 

 স্ট্ররেন্নতা খুব গুরুত্বপূে ি। এণত জীবাণু খাবাণর স্ট্রেংবা ো ড় হো ণড় ছড়াণনার হোন েম্ভাবনা োণেনা।  

ব্যস্ট্রক্তেত স্বাস্থযস্ট্রবস্ট্রধ  

হাউে স্ট্রেস্ট্র ং স্ট্র  াে িণমে –এ প্রণতযে েিণস্যর আত্মেম্মান োো 

প্রণয়াজন। োরে আত্মেম্মান মানুেণে  স্ট্ররেন্নতা ও শারীস্ট্ররে 

সুস্থতার েণব িাচ্চ স্ট্রশখণর উঠণত োহায্য েণর। একজন অসুস্থ ব্যয়ি 

য়নচ্ছজ স মন পয়রেন্ন থাকচ্ছে পাচ্ছরনা, সেময়ন সকানপ্রকার খাবার 

রান্নাবান্না য়কংবা অয়েয়থ আপ্যা ন োর জন্য দুরহ হচ্ছ  পচ্ছড়।   

সগােল  

প্রয়েয়দন অন্তে একবার অবশ্যই সগােল করচ্ছে হচ্ছব। অন্যথা  

িরীর সথচ্ছক জীবাণু কাপচ্ছড় ও খাবাচ্ছর ছড়াচ্ছনার েম্ভাবনা থাচ্ছক। 

 য়দ েম্ভব হ  প্রয়েয়দন দুইবার সগােল করচ্ছে হচ্ছব।  য়দ েম্ভব না 

হ , িাচ্ছলািাচ্ছব ম লা জা গাগুচ্ছলা ধুচ্ছ  সফলচ্ছলও চলচ্ছব।     

হাে  

আমাণির হাত িাণলািাণব ধুণত হণব হয েময়িঃ 

পা  

▪ সুপারিাইজাচ্ছরর রুচ্ছমর স্টু ার্ ভচ্ছদর অচ্ছনকক্ষণ দায়ড়চ্ছ  থাকচ্ছে 

হ । োই োচ্ছদর পাচ্ছ র  ত্ন সন া খুব জরুরী। 

▪ য়ন য়মে পা ধুচ্ছে হচ্ছব।  

▪ পাচ্ছ র নখগুচ্ছলা সছােও পয়রষ্কার রাখচ্ছে হচ্ছব। 

▪ য়ন য়মে সমাজা পয়রবে ভন করচ্ছে হচ্ছব।  

শরীণরর োো, হ াড়া অংশ স্ট্রেংবা ঘা ইতযাস্ট্রি  

▪ িরীচ্ছরর কাো অথবা সপাড়া জায়ো স্ট্রেংবা এধরণনর ক্ষতণত 

ওয়াোর প্রুফ হেস্ট্রেং েরণত হণব। 

▪ িরীচ্ছরর সেয়িক অংচ্ছি প্রচুর ক্ষয়েকর ব্যাকচ্ছেয়র া থাচ্ছক। এ 

অবস্থাচ্ছ  খাবার য়নচ্ছ  কাজ করা উয়চৎ না। এ ধরচ্ছনর র্া এর  

▪ দ্রুে য়চয়কৎো করা উয়চৎ। 

 ৪ে ি  

ব্যস্ট্রক্তেত  স্ট্ররেন্নতা 
স্ট্রিন 
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▪ োজ শুরু েরার আণেও খাবার স্ট্রনণয় োজ েরার েময়।  

▪ েয়ণলে হেণে হবরুণল  

হাত হধায়ার েরঞ্জাম  

▪ েরম  াস্ট্রন, োবান ও ব্রাশ 

হাত হধায়ার  র প্রণয়াজনীয় েরঞ্জাম  

▪  স্ট্ররষ্কার হতায়াণল, টিসুয হ  ার, হ্যান্ড হে এয়ার োইয়ার  

োণজর েময় হয স্ট্রজস্ট্রনেগুণলা  রা যাণবনা  

▪ আংটি, ঘস্ট্রড়, জুণয়লাস্ট্রর  

আঙ্গুল ও নখ  

▪ আঙ্গুল ও নচ্ছখর ফাুঁচ্ছক জচ্ছম থাকা জীবাণু খাবাচ্ছর ছড়াচ্ছে 

পাচ্ছর, োই এগুচ্ছলা েবেমচ্ছ  পয়রষ্কার রাখচ্ছে হচ্ছব। 

▪ নচ্ছখর ব্রাি য়দচ্ছ  েবেমচ্ছ  নখ পয়রষ্কার রাখচ্ছে হচ্ছব।  

▪ সনইল সিয়নি কখচ্ছনা ব্যাবহার করা  াচ্ছবনা।    

চুল  

▪ চুল েবেমচ্ছ  পয়রষ্কার রাখচ্ছে হচ্ছব এবং সঢচ্ছক রাখচ্ছে হচ্ছব।  

▪ চুল সঢচ্ছক না রাখচ্ছল ো খাবাচ্ছর পড়চ্ছে পাচ্ছর।  

▪ উন্মুি মাথা সথচ্ছক খুিয়কও খাবাচ্ছর পড়ার েম্ভাবনা আচ্ছছ।  

▪ পয়রষ্কার ও পয়রেন্নোর জন্য সছচ্ছলচ্ছদর চুল সছাে রাখা উয়চৎ।   

▪ সমচ্ছ চ্ছদর চুল সপছন য়দচ্ছক োন োন কচ্ছর সেঁচ্ছধ রাখচ্ছে হচ্ছব।  

▪ কাচ্ছজর েমচ্ছ  মাথা চুলকাচ্ছনা, আঁচড়াচ্ছনা অথবা সছাুঁ া  াচ্ছবনা.  

কান  

▪ কাচ্ছজর েমচ্ছ  কাচ্ছন হাে সদ া  াচ্ছবনা।  

▪ কাচ্ছনর মচ্ছধ্য ম্যাচ্ছচর কাঠি , য়পন ইেুায়দ সদ া  াচ্ছবনা।  

দাুঁে  

▪ সুস্থ দাুঁে সুস্থ িরীচ্ছরর জন্য খুব জরুরী।  

▪ য়ন য়মে দাুঁে পয়রেন্ন রাখচ্ছে হচ্ছব।  

▪ সর্য়ন্টস্ট এর কাচ্ছছ য়ন য়মে স চ্ছে হচ্ছব  াচ্ছে দাুঁে সুস্থ থাচ্ছক।  

কেচ্ছমটিক  

▪ পয়রয়মে পয়রমাচ্ছণ কেচ্ছমটিক ব্যবহার করা উয়চৎ।  

ধূমপান  

▪ কাচ্ছজর েম  সকান প্রকার ধূমপান করা  াচ্ছবনা।  

▪ য়েগাচ্ছরচ্ছের জীবাণু মুখ, হাে ও অন্যান্য জা  গা  ছড়া ।   

▪ য়েগাচ্ছরচ্ছের অবয়িষ্ট অংি রুচ্ছমর সলাচ্ছর জীবাণু ছড়াচ্ছে পাচ্ছর। 

▪ স খাচ্ছন খাদ্যদ্রব্য য়নচ্ছ  কাজ করা হ  সেখাচ্ছন ধূমপান দণ্ডনী ।  

থুথু সফলা 

▪ কম ভচ্ছক্ষচ্ছত্রর আচ্ছি পাচ্ছি কখচ্ছনা থুথু সফলা  াচ্ছবনা।  

▪ এই বদিুাচ্ছের কারচ্ছন জীবাণু ছড়া । 

▪ কাচ্ছজর েম  চুইং গাম চাবাচ্ছনা, ধূমপান করা, সুপায়র য়কংবা 

পান  খাও া য়নচ্ছেধ  

▪ স খাচ্ছন সেখাচ্ছন থুথু বা পাচ্ছনর য়পক না সফচ্ছল য়নয়দ ভষ্ট 

কচ্ছন্টনাচ্ছর সফলে হচ্ছব।     

য়ন য়মে স্বাস্থু ও য়ফেচ্ছনস্ 

সুস্বাস্থু জীবাণু প্রয়েচ্ছরাচ্ছধ খুবই গুরুত্বপূণ ভ। সুস্থ থাকার জন্য স  

অিুাে গুচ্ছলা অবিই থাকচ্ছে হচ্ছবোঃ  

▪ িারয়রকিাচ্ছব য়ফে থাকচ্ছে হচ্ছব। 

▪ য়ন য়মে ব্যা াম করচ্ছে হচ্ছব। 

▪ প ভাপ্ত য়বশ্রাম য়নচ্ছে হচ্ছব।  

▪ মুি বাোচ্ছের েংস্পচ্ছি ভ স চ্ছে হচ্ছব।  

▪ পয়রয়মে খাদ্যািুাে  

ঘুম ও য়বশ্রাম  

হাউে য়কয়পং এ কম ভরে ব্যয়িচ্ছদর প ভাপ্ত ঘুম ও য়বশ্রাম দরকার। 

কারণ োচ্ছদরচ্ছক েব েমচ্ছ  চলাচচ্ছলর মচ্ছধ্য থাকচ্ছে হ । োছাড়াও 

োরা খুব গরম ও ব্যস্ত পয়রচ্ছবচ্ছি লম্বা েম  ধচ্ছর কাজ কচ্ছর।    

 
 

 ৫ম 

নানাস্ট্রবধ রন্ধন প্রোলী স্ট্রিন 

 

োধারণ উচ্ছেশ্য  

▪ রান্নার য়বয়িন্ন পদ্ধয়ে ও এর উপকরণ েম্বচ্ছে জ্ঞান অজভন করা।  

▪ খাদ্য প্রস্তুচ্ছের েম  েহজ, ববজ্ঞায়নক, বিয়িক, বায়ণয়জুকীকরণ 

করার উপা  জানা।  

সুয়নয়দ ভষ্ট উচ্ছেশ্য  

▪ বলচ্ছে পারা স  সকান খাবার য়কিাচ্ছব রাুঁধচ্ছে হ । 

▪ খাচ্ছদ্যর গুনগে মান েম্পচ্ছকভ বলচ্ছে পারা।   

▪ খাবাচ্ছরর মান পয়রবে ভচ্ছনর েম  বুিচ্ছে পারা। 

খাবার রান্নার উণদ্শ্য  

খাবার রান্নার উচ্ছেশ্য হচ্ছে 

▪ দৃয়ষ্ট নন্দন করার মাধ্যচ্ছম খাবার সেচ্ছে উপস্থাপন করা,  াচ্ছে 

আমাচ্ছদর পাচক রে উৎপচ্ছন্নর মাধ্যচ্ছম ক্ষুধা বৃয়দ্ধ পা ।  

▪ য়বয়িন্ন স্বাদ ও গে পয়রবে ভচ্ছনর মাধ্যচ্ছম খাবার আহরা হজম 

উ যুক্ত েরা।   

▪ এমনিাণব প্রস্তুত েরা হযন েহণজ  স্ট্রেস্ট্রবণয় খাওয়া যায় এবং 

েেল জীবাণু ও  রজীবীগুণলা ধ্বংে হণয় যায়।      

 

রান্নার য়বয়িন্ন পদ্ধয়ে  

১। বণয়স্ট্রলং ২।  স্ট্রেং ৩। স্ট্রস্টস্ট্রমং ৪। স্ট্রস্টইউং ৫। হব্রস্ট্রেং ৬।  ে হরাস্ট্রস্টং ৭। হরাস্ট্রস্টং ৮। হবস্ট্রেং ৯। স্ট্রগ্রস্ট্রলং 

১০। িাইং (স্ট্র   ও হশণলা)   ১১। মাইণিাওণয়ি   

 

বচ্ছ য়লং  

▪ খাবারচ্ছক পায়নর মচ্ছধ্য রান্না করাচ্ছক বচ্ছ য়লং বচ্ছল। এই য়েদ্ধ 

োধারণে স্টক বা পায়নচ্ছে করা হ । 

খাবাচ্ছরর সছাে টুকরা সদ া হ । য়কন্তু সরায়স্টং য়কংবা য়গ্রচ্ছলর সক্ষচ্ছত্র 

এো ব্যয়েক্রম । কারণ এচ্ছে অচ্ছপক্ষাকৃে  সপালয়ে বা খাবাচ্ছরর বড় 

টুকরা সদ া হ । তাছাড়া এিা ণরশণনর োরণে  য়স্টউইং এ অপচ  
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▪ ফুেন্ত খাবাচ্ছরর োপমাত্রা য়ন য়ন্ত্রে হ  পায়ন বা য়লকুইচ্ছর্র 

োপমাত্রা দ্বারা। বচ্ছ য়লং পচ্ছ চ্ছন্টর পর োপমাত্রা আর বৃয়দ্ধ 

পা না। োই মৃদু িাচ্ছব খাবার ফুোচ্ছনাই সশ্র  ।  

পয়চং  

▪ সকান খাবারচ্ছক কম পায়ন বা য়লকুইর্ এর মচ্ছধ্য আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত রান্না 

করাচ্ছক পয়চং বচ্ছল। য়লকুইর্ য়হচ্ছেচ্ছব এখাচ্ছন আমরা পায়ন, দুধ, 

স্টক, ও াইন ইেুায়দচ্ছক বুিাই।    

▪ এচ্ছক্ষচ্ছত্র য়লকুইর্চ্ছক কখনই বচ্ছ ল হচ্ছে সদ া  াচ্ছবনা। এর 

োপমাত্রা বচ্ছ য়লং পচ্ছ চ্ছন্টর কাছাকায়ছ প ভন্ত ধচ্ছর রাখচ্ছে হচ্ছব। 

▪ স চ্ছহতু এটি খুব কম য়লকুইচ্ছর্ রান্না করা হ  খাবাচ্ছরর সলবার ও 

গুনাগুণ ধচ্ছর রাখার জন্য এর উপর কাগচ্ছজর সমাড়ক লাগাচ্ছনা 

হ । এচ্ছে খাবার ঠিকমে  পচ্ হ  এবং বচ্ছ য়লং হও া সথচ্ছক 

প্রয়েচ্ছরাধ হচ্ছ ।  

▪ গুর্ প্রুাকটিে হচ্ছে, সস্টাচ্ছির উপচ্ছরর য়লকুইর্চ্ছক প্রা  বচ্ছ ল 

োপমাত্রা  সরচ্ছখ পুর রান্নাটি ওচ্ছিচ্ছন মধ্যম োপমাত্রাচ্ছ  েম্পন্ন 

করা।  

য়স্টয়মং  

আদ্র োপমাত্রা  রান্নাচ্ছক য়স্টয়মং বচ্ছল। এর ধরণো হচ্ছব এমনোঃ  

▪ োধারণ িাচ্ছব বচ্ছ য়লং এর সচচ্ছ  ধীর।  

▪ য়কন্তু বচ্ছ য়লং এর সচচ্ছ  দ্রুে হচ্ছ   া   খন য়স্টমাচ্ছরর মচ্ছধ্য 

কমপচ্ছক্ষ ১.৫চ্ছকয়জ/সেোঃয়মোঃ বা োর সচচ্ছ  সবিী সপ্রিার সদ া হ ।   

য়স্টউইং  

▪ এো হচ্ছে কম পায়নচ্ছে আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত রান্না করা। 

▪ এখাচ্ছন খাবারচ্ছক সকচ্ছে টুকচ্ছরা কচ্ছর স্টক বা েস্ এর মচ্ছধ্য য়দচ্ছ  

রান্না করা হ  এবং পয়রচ্ছবিচ্ছনর েম  দুচ্ছোচ্ছক একোচ্ছথ 

পয়রচ্ছবিন করা হ । 

▪ য়স্টউইং একইোচ্ছথ েস্তা এবং পুয়ষ্টকর কারণ এচ্ছে সপালয়ে বা  

কম হ । কারণ অন্যান্য রান্নার েমচ্ছ  স  য়মে জুেো  

এিা ণরশণনর োরণে  হায়রচ্ছ   া , য়স্টউ এর য়লকুইচ্ছর্র মচ্ছধ্য ো 

য়বদ্যমান থাচ্ছক।   

সব্রইয়েং  

▪ এো হচ্ছে োইে য়ফটিং ঢাকনা ও ালা সপচ্ছনর মচ্ছধ্য সরায়স্টং ও 

য়স্টউইং এর কয়ম্বচ্ছনিন। 

▪ পাচ্ছত্রর উপর ঢাকনা অবিই য়দচ্ছে হচ্ছব। এচ্ছে এিা ণরশণনর 

োরণে হিতণরর জুে হাস্ট্ররণয় যায়না। তাছাড়াও এণত স্ট্রমশাণনা 

স্ট্রবস্ট্রিন্ন হাব িে ও হলিার অটুে োণে। 

▪ এখাণন হলিার বলণত হয খাদ্যগুণলা রান্না েরা হণে হযমনিঃ 

হবেন, মাংে, শাে েবস্ট্রজ ও স্ট্রবস্ট্রিন্ন হাব িেণে বুঝাণনা হণে। 

▪ হব্রইস্ট্রেং হণে লবা ও ধীর প্রস্ট্রিয়ার রান্না। 

▪ এখাণন মাংে স্ট্রেংবা হ ালস্ট্রের অণ ক্ষােৄত শক্ত হজাড়া ব্যবহার 

েরা যায়।  

▪ এণক্ষণত্র রান্নার আণে েস্ট্রব ি মুক্ত েরুর মাংে স্ট্রেংবা হস্ট্ররণের 

মাংেণে হর  ওয়াইণনর মণে হমস্ট্ররণনে েণর স্ট্রনণত হণব। শাে 

েবস্ট্রজ ও অন্যান্য হাণব ির হক্ষণত্র েণয়ে ঘণ্টা ধণর  হমস্ট্ররণনে 

েরণত হণব।  

পে সরায়স্টং  

▪ ঢাকনাযুি সুয়বধাজনক সপচ্ছন বাোর য়দচ্ছ  লম্বা েম  রান্না 

করাচ্ছক পে সরায়স্টং বচ্ছল। 

▪ এচ্ছক্ষচ্ছত্র শুধুমাত্র িাচ্ছলা সকা ায়লটির মাংে ও সপালয়ে এখাচ্ছন 

ব্যবহার করচ্ছে হচ্ছব। 

▪ এখাচ্ছন বড় সুয়বধা হচ্ছে সিাল সথচ্ছক মাংে আলাদা করার পর 

মাংচ্ছের মচ্ছধ্য মুল স্বাচ্ছদর ব্যয়েক্রম হ না। োছাড়া মাংে 

আলাদা করার পর আবয়িষ্ট িাক েবয়জ ও সিাল য়দচ্ছ  সগ্রয়ি 

েে বায়নচ্ছ  মূল খাবাচ্ছরর োচ্ছথ পয়রচ্ছবিন করা  া ।      

 

সরায়স্টং  

বাস্ট্রস্টং ফযাে স্ট্রিণয় ২০-৩০ স্ট্রমস্ট্রনে স্ট্র ণরক্ট স্ট্রহণে রান্না েরা। হরাস্ট্রস্টং 

দু িাণব েরা যায়। 

১.  হখালা আোণশর স্ট্রনণে উজ্জ্বল আগুণনর োমণন মাংেণে এেটি 

ফলার মণে ঢুস্ট্রেণয় প্রস্ট্রতস্ট্রনয়ত ঘুরাণত োো।  

২.  রান্নাঘণর এেটি স্ট্রহে যণন্ত্রর োমণন এেটি স্ক্রু এর মণে ঝুস্ট্রলণয় 

রান্না েরা।   

সবয়কং  

▪ সবয়কং হচ্ছে শুষ্ক সরয়র্চ্ছ ন্ট য়হচ্ছে ওচ্ছিচ্ছনর মচ্ছধ্য রান্না করা। 

▪ এখাচ্ছন শুষ্ক য়হচ্ছের মাধ্যচ্ছম য়স্টম উৎপন্ন হচ্ছ । 

▪ এই য়স্টম খাবাচ্ছরর মচ্ছধ্য পায়ন সথচ্ছক উৎপন্ন হ । 

▪ প্রা  েব ধরচ্ছণর সবকায়র প্রর্াক্ট এিাচ্ছব বেয়র হ ।  

▪ য়ময়ষ্ট ও সপয়ি য়র্িগুচ্ছলা হ  েরােয়র সবক হ  অথবা সস্টাচ্ছনর 

উপর রান্নার পর য়ফয়নয়িং-এ ওচ্ছিন সবক করা হ ।      

 

য়গ্রয়লং বা ব্র য়লং  

এো হচ্ছে একটি দ্রুে রান্না প্রয়ক্র া। এ রান্না  প্রথম সথচ্ছক সিে 

প ভন্ত হাই য়র্চ্ছরক্ট য়হে বজাচ্ছ  রাখচ্ছে হ ।  

য়গ্রল ফুর্  ে িাচ্ছব রান্না করা  া োঃ  

১. অয়ধক োচ্ছপ – চারচ্ছকাল, গ্যাে, ইচ্ছলকয়েক   

২. কম োচ্ছপ – গ্যাে বা ইচ্ছলয়িয়েটিচ্ছে, োলাচ্ছমনর্ার বা য়গ্রচ্ছল।  

৩. মািামায়ি োচ্ছপ – ইচ্ছলকয়েক য়হচ্ছেড্ য়গ্রলবাচ্ছর 

ফ্রাইং  

▪ ফ্রাইং হচ্ছে গরম সেল বা চয়ব ভচ্ছে রান্না করা। এটি হচ্ছে েবচ্ছচচ্ছ  

দ্রুে রান্না প্রয়ক্র া। এচ্ছে সেল সক না পুচ্ছড় উচ্চ োপমাত্রা  তুচ্ছল 

েরােয়র খাবার িাজা হ ।ফ্রাই য়বয়িন্ন ধরচ্ছণর হচ্ছে পাচ্ছর। 

স মনোঃ শ্যাচ্ছলা ফ্রাই—মাছ িাজা , য়র্প ফ্রাই--- আল্য িায়জ  

ইেুায়দ। 

▪ এ ধরচ্ছণর ফ্রাই িি মাংে য়কংবা সপালয়ের সক্ষচ্ছত্র প্রচ্ছ াজু না।   

মাইচ্ছক্রাওচ্ছ ি কুয়কং  

▪ মাইচ্ছক্রা ওচ্ছ ি এনায়জভ হচ্ছে হাই য়ফ্রচ্ছকাচ্ছ য়ি িয়ি।  

এো সব্রার্কাস্ট োিয়মোর স  সরয়র্ও ও সেয়লয়িিন য়েগনাচ্ছলর 

য়রয়েি কচ্ছর োর মে। 
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োধারে জ্ঞান  

▪ তাজা শাে েবস্ট্রজ োশ্রয়ী হওয়ায় পুস্ট্রষ্টগুণের স্ট্রিে স্ট্রিণয় খুব 

গুরুত্ব পূে ি।  

▪ অস্ট্রধোংশ শাে েবস্ট্রজর মণে েম ণক্ষ ৮০%  াস্ট্রন রণয়ণছ। 

অন্য স্ট্রিণে আলুর মণে রণয়ণছ প্রচুর  স্ট্ররমাণন স্টাে ি। 

▪ অস্ট্রধোংশ শাে েবস্ট্রজ েম েময় ধণর রান্না েরা উস্ট্রেৎ। 

এণত এর গুনাগুন, স্বাি, হিশণনে অটুে োণে।  

আমরা হয েরণে শাে েবস্ট্রজ রান্না েস্ট্ররিঃ   

▪ যাণত এটি খাওয়ার উ যুক্ত নরম হয়,  

▪ এটি েহণজ হজম েরা যায়,  

▪ এর স্ট্রিতর হেণে প্রণয়াজনীয় স্টাে ি ও প্রণয়াজনীয় আঁশগুণলা হবর 

েণর আনা যায়।    

 

শাে েবস্ট্রজর হশ্রেীস্ট্রবন্যাে  

  

শাে েবস্ট্রজণে আমরা দুিাণব িাে েরণত  াস্ট্রর হযমনিঃ  

১। হবাোস্ট্রনে ফযাস্ট্রমস্ট্রল অনুোণর  

২। আমরা এর হয অংশ খাই, হেই অনুোণর     

 

বীজ জাতীয় েবস্ট্রজ হযমন  মেরশু ৌঁটি, মের ইতযাস্ট্রি। 

ফলমূল জাতীয় েবস্ট্রজ হযমন হবগুন, েণমণো, োল কুমড়া 

ইতযাস্ট্রি।  

 াতা জাতীয় েবস্ট্রজ হলটুে  াতা, বাৌঁধা েস্ট্র  ইতযাস্ট্রি।  

মুল জাতীয় েবস্ট্রজ হযমন োজর, স্ট্রবে রুে ইতযাস্ট্রি। 

বাল্ব জাতীয় েবস্ট্রজ হযমন হ য়াজ, রশুন  ইতযাস্ট্রি। 

েন্দ বা টিউবার জাতীয় েবস্ট্রজ হযমন আলু  ইতযাস্ট্রি।  

শাে েবস্ট্রজর গুনাগুন ও েংরক্ষে প্রস্ট্রিয়া  

 

তাজা শাে েবস্ট্রজ 

▪ েম আণলােম্পন্ন জায়োয় রাখণত হণব।  

▪ ঠাণ্ডা ও বাতাে েলােল েণর এমন জায়োয় রাখণত হণব। 

▪ েহণজ  স্ট্ররষ্কার েরা যায় এমন জায়োয় রাখণত হণব। 

মুল জাতীয় েবস্ট্রজ 

▪  স্ট্ররষ্কার রাখণত হণব। 

▪ মাটি ও  ােণরর েংস্পণশ ি রাখা যাণবনা।  

▪  ণে যাওয়া, ইদুণর নষ্ট েরা স্ট্রেংবা অন্য হোনিাণব নষ্টগুণলাণে 

িাণলা েবস্ট্রজ হেণে েস্ট্ররণয় হফলণত হণব।  

▪ আলুর হক্ষণত্র ঠাণ্ডা,শুষ্ক, অন্ধোর ও  বাতাে েলােল েণর এমন 

জায়োণত রাখণত হণব।   

▪ মেম োইণজর েবস্ট্রজগুণলা বড় োইণজর েবস্ট্রজর োইণত েব 

স্ট্রিে স্ট্রিণয় অস্ট্রধে গ্রহনণযাগ্য 

স্ট্রবিঃ দ্রিঃ এধরণনর েবস্ট্রজণে হরস্ট্রিজাণরেণরর মণে রাখণত হণব। েবুজ 

 াতা জাতীয় েবস্ট্রজ হযমন োলাি,  ালং শাে ইতযাস্ট্রির(ণয গুণলা দ্রুত 

 ণে যায়) হক্ষণত্র হখয়াল রাখণত হণব হযন, এেস্ট্রিণনর প্রণয়াজনীয় 

মজুত েরা হয়। 

িণজন শাে েবস্ট্রজ 

▪ অণনে ধরণের েবস্ট্রজ এখন িণজন অবস্থায়  াওয়া যায়।  

▪ এধণনর েবস্ট্রজ খুব অনুকুল  স্ট্ররণবণশ ফলান হয়। এর জন্য 

কৃেেণিরণে মাঠ েম িেত িারা স্ট্রবস্ট্রিন্ন  রামশ ি প্রিান েণরন।  

▪ এধণনর েবস্ট্রজ েণয়ে ঘোর মণে মাঠ হেণে তুণল  স্ট্ররবহন ও 

প্রণেে েণর িণজন েরা হয়। 

েবুজ শাে েবস্ট্রজ 

▪ মুেমুণে, দৃঢ়, মজবুত, প্রমান আকৃস্ট্রতর হণত হণব  

▪ হোনও রেম  ো িাে োো যাণবনা  

▪ মেম আকৃস্ট্রতর হণত হণব।  

▪ ঠাণ্ডা, ইদুর ও অন্য হোনও হরাণের োরণে  ণে যাওয়া 

গুণলা হনয়া যাণবনা। 

▪ হোন ঠাণ্ডা, শুষ্ক,অন্ধ োর ও বাতাে েলােল েণর এমন 

জায়োণত রাখণত হণব। িাণলা হয় শ্যাণলা হরণে রাখণল।  

 

 

 ৬ষ্ঠ 

শাে েবস্ট্রজ  স্ট্ররস্ট্রেস্ট্রত      স্ট্রিন 
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শাে েবস্ট্রজর ব্যবহার 

  

নাম হশ্রস্ট্রন স্ট্রবিাে  বে িনা  ব্যবহার  

    

হবগুন  ফ্রুে  লবা হবগুস্ট্রন রণঙর োমড়া ও স্ট্রিতণর োিা নাশ াস্ট্রতর 

মত হিখণত েবস্ট্রজ।  

বাইণর োিা োমড়াওয়ালা হবগুন রণয়ণছ।  

েরম েবস্ট্রজ /ণবগুন িাস্ট্রজ /ণবগুন 

িত িা  

েবুজ মেরশু ুঁটি বীজ  কয়চ থাকা অবস্থা  েবুজ মেরশু ুঁটি আস্ত খাও া হ  

কারণ েখন বীজগূচ্ছলা সছাে থাচ্ছক।   

গরম েবজী /সূপ /োলাচ্ছদর 

ঊপাদাণ/পয়রপূরক য়হচ্ছেচ্ছব  

স্ট্রবে রুে  মুল  এগুণলা োধারেত হোল আকৃস্ট্রতর অেবা হাল্কা প্রোস্ট্ররত 

হয়। এর রঙ োলণে লাল।   
- গরম েবজী/ মূল খাবার আণে 

স্টারোর/ োলাচ্ছদর ঊপাদাণ/ 

খাবার োজাণত  

বাধা েস্ট্র   েবুজ ও  াতা েমৃদ্ধ  স্ট্রবস্ট্রিন্ন ধরণের হণয় োণে।  গরম েবজী/ গরম েবজী 

লাল বাৌঁধােস্ট্র    াতা েমৃদ্ধ  আঁোর বানাণনার হক্ষণত্র লাল বাৌঁধােস্ট্র  খুব জনস্ট্রপ্রয়।  গরম েবজী/ আঁোর  

োৌঁজর  মুল োণ্ড ও লবা মূল উিয়ই রণয়ণছ এণত। এর নানান 

ধরণের হণয় োণে।  

 

গরম েবজী/ গরম েবজী/ খাবার 

োজাণত 

ফুল েস্ট্র   ফুণলর মাো  বাধা েস্ট্র   স্ট্ররবাণরর েিস্য  গরম েবজী/ সূপ/খাবার োজাণত 

ম্যার  ফল জাতীয় নানান ধরণের ম্যার ফল  াওয়া যায়। এগুণলা যখন েস্ট্রে 

ও নরম োণে তখন খাবার জন্য েংগ্রহ েরা হণয়।   

গরম েবজী/ োলাচ্ছদর ঊপাদাণ/ 

খাবার োজাণত/ সূপ 

রশুন  বাল্ব  হেঁয়াজ  স্ট্ররবাণরর েিস্য। এর স্বাি অন্যান্য েবস্ট্রজ 

হেণে খুব আলািা েণর হেনা যায়।  

খাবাণর স্বাি বাড়াণত।  

 

হলটুে েবুজ ও  াতা েমৃদ্ধ োলাণির োণে এর ব্যাবহার খুব জনস্ট্রপ্রয়।   গরম েবজী/ সূপ/ খাবাণর স্বাি 

বাড়াণত। 

মের  বীজ  জস্ট্রম হেণে মের েংগ্রহ েরণত হয়, যখন তা েস্ট্রে, 

নরম, উজ্জ্বল েবুজ রণঙর োণে।  

গরম েবজী/ োলাচ্ছদর ঊপাদাণ 

খাবার োজাণত 

েযাৌঁড়ে  ফল জাতীয়  এগুণলা হেণনর মণে অেবা শুস্ট্রেণয় হখালা অবস্থায় 

স্ট্রবস্ট্রি হয়। 

গরম েবজী/ োলাচ্ছদর ঊপাদাণ 

আলু টিউব আকৃস্ট্রত  আলু হিখণত  স্ট্ররষ্কার, দৃঢ় হণত হণব। হোন ধরণের 

েবুজ স্ট্রেহ্ন োেণবনা। তাছাড়া আলু োরা বছর  াওয়া 

যায়।  

শুধুমাত্র রান্না অবস্থায় খায়/গরম 

েবজী/ সূপ, োলাদ / খাবার 

োজাণত ইতযাস্ট্রি।  

শালেম  মূল জাতীয়  শালেম হোল ও দৃঢ় হণত  াণর।  গরম েবজী/ সূপ/ খাবার 

োজাণত 

েণমণো  ফল জাতীয়  স্ট্রবস্ট্রিন্ন প্রোণরর েণমণো রণয়ণছ বাজাণর।  নানান িাণব ব্যবহৃত  

 ালং শাে  াতা জাতীয়  হিখণত তরতাজা, মুেমুণে হণত হণব  গরম েবজী/ খাবার োজাণত 

/ণঝাল / সূপ ইতযাস্ট্রি। 

হেঁয়াজ  বাল্ব আকৃস্ট্রত  সুস্বাদু রান্নার স্বাি বাড়াণত হ য়াণজর ব্যবহার হয়। গরম েবজী/ োৌঁো/ সু  /স্বাি 

বাড়াণত  
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র্াইয়নং রুচ্ছম প্রচ্ছবচ্ছির োচ্ছথ োচ্ছথ স  য়চত্র ফুচ্ছে উচ্ছঠ ো খুব গুরুত্বপূণ ভ। শুধুমাত্র এর উপর য়নি ভর কচ্ছর একজন কাস্টমার আনুকুচ্ছল য়কংবা 

প্রয়েকুচ্ছল চচ্ছল স চ্ছে পাচ্ছর। হরস্টুণরণের েফলতা অণনোংণশ স্ট্রনি ির েণর স্ট্রে ধরণের  স্ট্ররণবশ এবং উ েরে আ স্ট্রন ব্যবহার েরণছন তার 

উ র।     

হোোণয় স্ট্রে ধরণের ফাস্ট্রন িোর রাখণবন , স্ট্রে ধরণের  ি িা ব্যাবহার েরণবন, হেস্ট্রবণলর উ র স্ট্রে স্ট্রে স্ট্রজস্ট্রনে রাখণবন, হছাে হছাে স্ট্রে স্ট্রে 

যন্ত্র াস্ট্রত স্ট্রেংবা োৌঁণের ততস্ট্রর স্ট্রে স্ট্রে স্ট্রজস্ট্রনে ব্যাবহার েরণত হণব, এ েবস্ট্রেছু স্ট্রনি ির েরণছ স্ট্রনণে হিয়া স্ট্রবেয় গুণলার উ র। হযমনিঃ 

১। স্ট্রে ধরণের োস্ট মার আ স্ট্রন আশা েরণছন?   

২। আ নার হরস্টুণরণেটি হোোয় অবস্ট্রস্থত?  

৩। স্থানীয় হলােজন স্ট্রে ধরণের খাবার এবং  ানীয়  ছন্দ েণর?  

৪। স্ট্রে ধরণের হেবা আ স্ট্রন স্ট্রিণত োণেন? 

৫। আ নার মূলধন েত আণছ? 

 

য়বয়িন্ন প্রকার সরস্টুচ্ছরন্ট  ন্ত্রপায়ে 

আেবাব  ত্র 

 ি িা 

হেস্ট্রবল ওয়ার  

স্ট্রেলিার ওয়ার 

োেওয়ার 

োয়নাওয়ার 

অন্যান্য যন্ত্র াস্ট্রত। 

 

  খাবার য়কংবা পানীচ্ছ র জন্য  ন্ত্রপায়ে য়কনার েমচ্ছ  স  য়বে গুচ্ছলা সখ াল করচ্ছে হচ্ছব 

েহচ্ছজ ব্যবহার স াগ্য 

য়ক ধরচ্ছণর সেবা প্রদান করা হচ্ছব 

কাস্ট মার কারা? 

য়র্জাইন 

রঙ 

স্থায় ত্ব 

েহচ্ছজ সদখাশুনা করা  াচ্ছ ।   

েহণজ গুস্ট্রছণয় রাখা যায় স্ট্রেনা 

িয়মূল্য ও প্রণয়াজনীয় বরাদ্ েত  

িস্ট্রবষ্যণত  স্ট্ররবত িন েরা যাণব স্ট্রেনা। 

ঠিেমত মজুি েরা যায় স্ট্রেনা? 

স্ট্রে  স্ট্ররমান িাংণত  াণর? হযমনিঃ স্ট্রেনামাটির বােন  ত্র 

আকৃস্ট্রত হেমন 

অস্ট্রতস্ট্রেরা শারস্ট্ররেিাণব হেমন অনুিব েরণব? 

হ স্ট্রলিাস্ট্ররর েময় হেমন লােণব?   

 

 

হরস্টুণরণের ফাস্ট্রন িোর   

সচ ার  

সেয়বল  

োইর্ সবার্ ভ 

েয়ল  

ো ড়  

হেস্ট্রবল ক্লে  

স্ট্রস্ল  ক্লে 

মণেেন / হেস্ট্রবল হফল্ট  

োরস্ট্রিএস্ট্রতে/ হন স্ট্রেনে  

ওণয়োে ি ক্লে/ োস্ট্রি িে ক্লেে  

োে ক্লেস্  

হে ক্লেে  

েস্ট্রল ক্লেে 

োই  হবা ি ক্লেে  

হতায়াণল  

 

কাুঁচ পাত্র 
 

সস্টম্র্ গ্লাে  

ওয়াোর োে/ ওয়াোর েবণলে  

ওয়াইন োে  

o হহায়াইে ওয়াইন 

o হর  ওয়াইন 

েে হেল োে 

েস্ট্র য়াল োে 

হশরী োে  

হ াে ি োে 

হব্রন্ডী োে/ হব্রন্ডী স্ট্রিফোর  

হশণম্পন োে  

o হশণম্পন েোর  

o হশণম্পন টিউস্ট্রল   

স্ট্র লাস্টার োে/ হস্টম্  স্ট্রবয়ার 

োে 

আন সস্টম্র্ গ্লাে   

হাই বল গ্লাে 

ওল্ড সফিন গ্লাে 

য়রে/ সি গ্লাে 

আইে টি গ্লাে  

কয়লঅন গ্লাে  

য়ব ার গ্লাে/ য়ব ার মগ  

য়ব ার েুাংকার্ 

য়চনামাটির পাত্র 

সেেোর :  

ওিাল সেেোর 

রাউন্ড সেেোর 

সেেে :   

য়র্নার সেে/ ফুল সেে/ লাজভ 

সেে 

য়ফে সেে 

সুপ সেে 

সর্োে ভ সেে 

োইর্ সেে/ সব্রর্ ও বাোর সেে 

কাপ : 

সুপ কাপ 

কয়ফ কাপ 

হ স্ট্রম তাস্ট্রশ ( আধা)ো  

 

েোর :  

সুপ েোর 

টি েোর 

হ স্ট্রম তাস্ট্রশ ( আধা) েোর  

পেে  : 

কয়ফ পে 

টি পে 

য়মল্ক পে/য়ক্রমার  

বাোর পে/ বাোর কচ্ছন্টনার 

হবাল : 

সুগার সবাল/ সুগার পে 

োলাদ সবাল/ োলাদ সেে 

য়ফঙ্গার সবাল  

স্ট্রেস্ট্রলয়াল হবাল  

স্ট্রপ্রোরি হবাল 

 

 

 ৭ ও ৮ম 

হরস্টুণরণের প্রণয়াজনীয় যন্ত্র াস্ট্রত স্ট্রিন 
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সেয়বল ও ার এর মধ্য রচ্ছ চ্ছছ,  

▪ লুাে ও ার—েবধরচ্ছনর চামচ ও কাো চামচ  

▪ কােলায়র --- ছুয়র ও অন্যান্য কাো কাটির  ন্ত্র।  

▪ হচ্ছলা ও ার – য়েল্িাচ্ছরর বেয়র েব ধরচ্ছণর আইচ্ছেম  া  লুাে ও ার ও কােলায়র এর মচ্ছধ্য পচ্ছড়না। স মনোঃ টি পেে, য়মল্ক পেে, 

সুগার সবাল, ওিাল লুােে ইেুায়দ।    
              হচ্ছলাও ার 

  

হপ্লোর (ওিাল ও রাউন্ড) 

হিস্ট্রজণেবল স্ট্র শ  (ওিাল ও রাউন্ড) 

 েে (েস্ট্রফ ও টি  েে) 

সূ  (তুস্ট্ররন ) 

জে (স্ট্রমল্ক, স্ট্রিম,  াস্ট্রনর জে)  

হবাল সুোর , স্ট্রফঙ্গার ও োলাি 

হবাল  

 
          য়বয়িন্ন ধরচ্ছণর ছুয়র  

  

স্ট্র নার নাইফ হ োে নাইফ 

স্ট্রফে নাইফ  বাোর নাইফ 

স্ট্রস্টে নাইফ হেে নাইফ 

েীজ নাইফ ফ্রুে নাইফ 

য়বয়িন্ন ধরচ্ছণর চামচ 

োস্ট্রি িে স্পুন স্ট্র নার স্পুন  

সু  স্পুন হ োে স্পুন 

েস্ট্রফ স্পুন টি স্পুন 

হ স্ট্রম-তাস্ট্রে স্পুন  

 

      য়বয়িন্ন ধরচ্ছণর কাুঁো চামচ  

োস্ট্রি িে ফে ি স্ট্র নার ফে ি 

স্ট্রফে ফেি হ োে ফেি 

স্রাম্পে ফেি েেণেল ফেি 

হিল ফেি ওণয়েোর ফেি 

হ স্ট্রি ফেি  

সরস্টুচ্ছরচ্ছন্টর অন্যান্য  ন্ত্রপায়ে 

▪ হে (ণে ণোনা, হোল, স্ট্রেলবার) 

▪ লবন ও হোলমস্ট্ররে ঝাোস্ট্রন  

▪ েস্ট্ররোর হতণলর হবাতল ও োমুে 

▪ সুণ র োমে (ণলণ ল) 

▪ েে হবাে 

▪ বাোর েণেনার 

▪ ততল ও স্ট্রিণনোণরর ক্রুট্  

▪ ময়িার োমলা  

▪ হমামবাস্ট্রতর িাস্ট্রন 

▪ হেস্ট্রবল ল্যাম্প  

▪ হেস্ট্রবল নাবার 

▪ আইে বুণেে 

▪ ওয়াইন বুণেে  

▪ ওয়াইণনর ঝুস্ট্রড়  

▪ হেস্ট্রবণলর নাবার 

▪ বরফ রাখার  াত্র  

▪ ফল মূল রাখার  াত্র  

▪ হিস্ট্রিং ফে ি 

▪ তুে স্ট্র ে হহাডার  

▪ েযাশ হে  

▪ হোষ্ট হরে 

▪ সুোর েং  

▪ োস্ট্রফং স্ট্র শ 

▪ োস্ট্রি িং হবা ি  

▪ স্ট্ররো ি চুলা  

▪ হলস্ট্রব েস্ট্রল  

▪ হিস্ট্রিং েস্ট্রল 

▪ হ স্ট্রি েস্ট্রল 

▪ হেস্ট্রর ন ইতযাস্ট্রি 

 

 

 

 

োধারে  

রান্না েরার জন্য বহনণযাগ্য অণনে যন্ত্র  াস্ট্রত বা আেবাব  ত্র 

রণয়ণছ যাণির নানান রেম ব্যবহার রণয়ণছ। রান্নার স্ট্রবস্ট্রিন্ন েমণয় এ 

যন্ত্র াস্ট্রতর প্রণয়াে হণয়। এই যন্ত্র াস্ট্রত গুণলা মজবুত িাণব ততস্ট্রর, 

োরে এরা েহো ব্যবহার হয়।  

এলুস্ট্রমস্ট্রনয়াণমর ততস্ট্রর যন্ত্র াস্ট্রত ও হাৌঁস্ট্রড় াস্ট্রতল  

▪ হাল্কা নমনীয় ও োিা ধাতু যা রান্নাঘণরর আেবাব  ত্র ততস্ট্ররণত 

ব্যা েিাণব ব্যবহৃত হয়।   

▪ এলুস্ট্রমস্ট্রনয়াণমর হাৌঁস্ট্রড়ণত রান্নার েমণয় খাবার  াস্ট্রতণলর তলায় 

হলণে যায়,  তাই রান্নার েমণয় হতল বা েস্ট্রব ি   ব্যাবহার েরা হয়। 

▪ এই  াত্রগুণলা  য িাপ্ত পুরু হণত হয় যাণত হেঁণে না যায়।  

▪ এগুণলা আগুণন পুণড় োণলা হওয়ার োইণত , এণত আেড় লাোর 

প্রবেতা হবশী।  

ে াণরর ততস্ট্রর যন্ত্র াস্ট্রত ও হাৌঁস্ট্রড় াস্ট্রতল  

▪ ে ার স্ট্রিণয় স্ট্রবস্ট্রিন্ন রান্নার আেবাব  ত্র ততস্ট্রর হয়।  

▪ এো খুব িাণলা তা   স্ট্ররবাহী  

▪ ে াণরর ততস্ট্রর রান্নার হ ন েমান িাণব পুণরা হ ণন তা  

ছড়াণয়।  

▪ ে ার দ্রুত েরম ও ঠাণ্ডা হণয় যায়।  তার রও স্ট্রেছু স্ট্রেছু রান্না 

এর মােণম সুস্ট্রনয়স্ট্রন্ত্রত িাণব েরা েম্ভব। 

▪ েবণেণয় বড় অসুস্ট্রবধা হণে, হিজা আবহাওয়াণয় ে াণরর 

 াণত্রর োণয় েবুজ ফাঙ্গাশ  ণড়। 

▪ প্রণয়াজণন, ে াণরর  াণত্রর উ র টিণনর আস্তরন হিয়া উস্ট্রেৎ। 

▪ ে াণরর ততস্ট্রর হাস্ট্রর াস্ট্রতল অতযন্ত িাস্ট্রম।  

 

 ৯ম 

স্ট্রেল্িার ওয়ার/ হেস্ট্রবল ওয়ার স্ট্রিন 

 ১০ম 

রান্না ঘণরর হাস্ট্রড়  াস্ট্রতল ও যন্ত্র াস্ট্রত স্ট্রিন 
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হস্টনণলে স্ট্রস্টণলর ততস্ট্রর যন্ত্র াস্ট্রত ও হাৌঁস্ট্রড় াস্ট্রতল  

▪ এই ধাতু টি তবদুযস্ট্রতে েে ও অস্ট্রধে তা মাত্রা প্রস্ট্রতণরাধী।  

▪ এো খুব িাণলা তা   স্ট্ররবাহী, যার োরণে খাবার এর োণয় 

হলণে যাওয়ার প্রবেতা হবশী। 

▪ এই েমস্যা হেণে বাোর জন্য দুটি স্ট্রস্টণলর স্তণরর মাণঝ ে ার 

বা এলুযস্ট্রমস্ট্রনয়াণমর  স্তর স্ট্রিণয়  াত্র ততস্ট্রর েরা হয়। 

▪ এণত  াত্র আণরা িাণলা তা   স্ট্ররবাহী স্ট্রহণেণব োজ েণর। 

▪ এণত হোন টিণনর প্রণলণ র প্রণয়াজন হনই।  

 

হেল্িানাইজড্ টিণনর ততস্ট্রর যন্ত্র াস্ট্রত ও হাৌঁস্ট্রড় াস্ট্রতল  

▪ এই ধাতু টি আেণল স্ট্রস্টণলর হপ্লণেড্ এবং টিণনর হেল্িনাইজ  

েরা। 

▪ এো খুব িাণলা তা   স্ট্ররবাহী।  

▪ হধায়ার  র এেব হাস্ট্রড়  াস্ট্রতল যস্ট্রি িাণলা িাণব শুোণনা না 

হয় তণব দ্রুত মস্ট্ররো  ণড় যায়। 

▪ এ ধরণের  াস্ট্রতণল োধারেত োৌঁো ও রান্না েরা খাবার মজুত 

রাখা হয়। 

▪ প্রণয়াজণন এ ধরণের  াস্ট্রতলণে টিন হপ্লণেড্ েরণত হয়।     

 

রান্না ঘণরর আেবাব  ণত্রর হশ্রেীস্ট্রবন্যাে 

 

রান্না ঘণরর আেবাব ত্র স্ট্রবস্ট্রিন্ন প্রণয়াজণন ববহৃত হয়। ব্যবহার অনুোণর এেব আেবাব  ত্রণে স্ট্রতনটি হশ্রেীণত িাে েরা হয়। হযমনিঃ  

১. রান্নার জন্য ব্যবহৃত হাৌঁস্ট্রড় াস্ট্রতল      ২. খাবার মজুত েরার জন্য হাৌঁস্ট্রড় াস্ট্রতল        ৩. োহায্যোস্ট্রর যন্ত্র াস্ট্রত  

 

১. রান্নার জন্য ব্যবহৃত হাৌঁস্ট্রড় াস্ট্রতল 

সুণ র জন্য েেণ ন  ▪ নলাোর 

▪ এর দুটি হো হাতল আণছ। 

▪ এর উ র এেটি লযাে োেনা আণছ 

▪ এটি সু  েংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।    

  

েণের জন্য েেণ ন 

 হবইন হমস্ট্রর এ েে   

▪ নলাোর 

▪ এেটি লবা হাতল আণছ।  

▪ এর উ র এেটি লযাে োেনা আণছ 

▪ এটি েে রাখার ব্যবহৃত হয়।     

  

স্ট্র   িাই হ ন  

হবস্ট্রেণন স্ট্রিটুণর 

▪ হোলাোর বা ওিাল হশণ র 

▪ এটি োণলা স্ট্রস্টণলর ততস্ট্রর। 

▪ এণত এেটি লবা হাতল আণছ। 

▪ স্ট্র   িাই এর জন্য ব্যবহৃত হয়।    

 

হব্রস্ট্রেং হ ন  

হব্রস্ট্রেণয়স্ট্রর  

▪ আয়ত হক্ষত্রাোর  

▪ দুটি হাতল ও োেনা েহ 

▪ তাজা মংশ রান্না েরার জন্য   

  
 

বড় কুস্ট্রেং হ ন মারমাইে ▪ নলাোর ও লবা  ার্শ্ি  

▪ উঁচু োেনা  

▪ হবশী  স্ট্ররমাণে রান্নার জন্য  
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ওিাল মাণছর হ ন  

হপ্লে আ  য়জন  

▪ ওিাল হশ  ।  

▪ দুই হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট। 

▪ এটি মাছণে দ্রুত রান্না েরার জন্য। 

▪ এটি িাই এর বিণল েরা হয়।  

  
 

হরাস্ট্রস্টং টিন  

 

▪ আয়তাোর  ।  

▪ দুই হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট। 

▪ হ াস্ট্রি ও স্ট্রমে হরাস্ট েরার জন্য  

 

 

কুইে িাই হ ন 

হপ্লে আ েোর  

 

 

▪ হোলাোর  ।   

▪ এেটি হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট। 

▪ েম হতণল দ্রুত িাজার জন্য  

 

 

হশল ফ্রাইং সপন  

হ াএলী আ স্ট্রিস্ট্রল  

▪ ওিাল হে   

▪ এেটি হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট। 

▪ হতণলর মণে িাজার জন্য   

 

 
 

হোলাোর হ ন   
রণস্ট্র উর  

▪ হোলাোর  

▪ দুই হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট।  

 

 

য়স্টউ হ ন 
সকচ্ছে সরাল রুয়জ  

▪ হোলাোর  

▪ এে হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট।   

▪ স্ট্রলকুই  খাবার রান্নার জন্য  

 
 

 

লং য়ফে সকচ্ছেল 

প েয়ন ার 

 

▪ লবাকৃস্ট্রতর   

▪ দুই হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট।    

▪  স্ট্রেং েরার জন্য  

 

 

দ্রুে ফ্রাই করার সপন  

োউটিজ  
▪ হোলাোর  

▪ এে হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট।   

▪ উচ্চ তাণ  ও েম হতণল িাজার জন্য  
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োচ্ছব ভা সকচ্ছেল  

োব ভটির  
▪  ায়মণ্ডআকৃস্ট্রত  

▪ দুই হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট।    

▪ মৃদু তাণ   াস্ট্রন, ওয়াইন ইতযাস্ট্রিণত 

বড় মাছ ডুস্ট্রবণয় রাখণত বা  স্ট্রেং 

েরণত।  

  

২.খাবার মজুণির হাস্ট্রড়  াস্ট্রতল  

 
সস্টাচ্ছরজ পে  

 

 

নলাকার   

দু য়দচ্ছক ধরার জন্য হােল আচ্ছছ। 

রান্না করা খাবার মজুে করার জন্য  

 
 

 

সর্য়ম- সস্পয়রকাল সপন  

সবয়েন সর্য়ম সস্পয়রক  
অধ ভ সগালাকার 

দু পাচ্ছি মজবুে হােল আচ্ছছ। 

খাদ্য মজুে ও য়ময়সং করার জন্য  

 
 
 

সস্টাচ্ছরজ য়র্ি  

সেক আ সদবারাচ্ছের  
আ ে সক্ষত্রাকার 

পাচ্ছত্রর পাি গুচ্ছলা সছাে 

রান্না খাবার মজুে ও য়রোি ভ রাখার জন্য   

 
 

য়র্ম সফোচ্ছনার সবাল  

সবয়েন  
অধ ভ সগালাকার 

য়র্ম সফোচ্ছনার জন্য ব্যবহৃে হ   

 

 
হস্টনার  

 

 

হোলাোর  

এেটি হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট  

খাবার ছাৌঁোর োণজ ব্যবহৃত হয়।  
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হোোকৃস্ট্রতর হস্টনার  

 

 

হোোকৃস্ট্রত 

এেটি হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট  

খাবার ছাৌঁোর োণজ ব্যবহৃত হয়।  

 

 

 
িাজা খাণদ্যর জন্য হস্টনার 

 

 

স্ট্রস্কমাণরর মত স্ট্রেন্তু ছােস্ট্রনর স্ট্রছদ্রগুণলা 

অণ ক্ষাকৃত বড়।  

িাজা খাবার হেণে হতল ছাোর জন্য।  

 

 

স্ট্রস্কমার 

 

হোলাোর  

লবা হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট  

স্ট্রলকুই  হেণে খাবার হেঁণে হতালার জন্য   

 
 

হুইস্ক  

 

স্ট্রবস্ট্রিন্ন ধরণের হয়।  

এো স্ট্রস্টল হপ্লণে  তার স্ট্রিণয় ততস্ট্রর। 

এর এেটি হাতল আণছ।  

এো স্ট্র ম ও স্ট্রিম হুইস্ট্র ং এর জন্য ব্যবহৃত  

 
 

হলণ ল  

 

 

স্ট্রবস্ট্রিন্ন ধরণের হয়।  

লবা হাতল স্ট্রবস্ট্রশষ্ট  

সূ  ও েে ইেুায়দ োি ি েরার জন্য  

  

 

 

 

ছুস্ট্রর ধারাস্ট্রন 

 

 

 

 
নলাোর অেবা স্ট্র বাকৃস্ট্রত 

এর োণয় অেংখ্য হছাে হছাে খাৌঁজ োো। 

ছুস্ট্রর ধার েরার োণজ ব্যবহৃত হয়।  

 

 
 

 

েবস্ট্রজ োোর স্লাইোর   

 

 

 
এণত দুইটি োটিং হে  আণছ, এেটি েমান 

ও আণরেটি খাৌঁজ োো। 

স্ট্রে ণের জন্য আলু োেণত ববহৃত হয়।  

 
 

 

েোই এর হহক্ েও  

 

 

 
এই হেণ  হছাে হছাে িাৌঁত রণয়ণছ।  

 শুর বড় বড় হাড় োোর জন্য ব্য ব হৃত 

হয়।  
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৩.োহায্যোরী বা  হছাে যন্ত্র াস্ট্রত  

 

েু স্ট্রেং স্ট্রনণ ল   

 

এেস্ট্রিে স্ট্রিণয় স্ট্রছদ্র েণর অন্য স্ট্রিেস্ট্রিণয় স্ট্রছদ্র 

ততস্ট্রর েণর হবর হয়। 

রান্নার আণে হ াস্ট্রির  ানা ও  া বাধার 

জন্য।  

 

 

 
 

 

 

েবস্ট্রজ ছুলার ছুস্ট্রর  

 

 

 
হেণ র মাঝখাণন দুই িাণে হেরা আণছ 

েবস্ট্রজ োোর জন্য।  

 

 
ফ্লুটিং ছুস্ট্রর  

 

 

এর এেস্ট্রিণে হছাে এেটি হে স্ট্রেে হে  

আণছ যার উ র এক্ত হোল স্ট্রছদ্র আণছ। 

েমলা েংবা হলবুণে হস্কাস্ট্ররং েরার জন্য 

ব্যবহৃত হয়।  

 

 

 
 

 

েবস্ট্রজর স্কু   

 

 

 

স্ট্রবস্ট্রিন্ন আকৃস্ট্রতর ও োইণজর হণত  াণর 

হযমনিঃ হোল স্ট্রেংবা েমান, ওিাল আকৃস্ট্রতর 

স্ট্রেংবা বাৌঁস্ট্রশর মত। 

েবস্ট্রজর টুেণরা হবর েণর আনার জন্য 

আলুর স্ট্রিতর হেণে স্কু  েণর আনার জন্য।   

 

 

 

 

 

 

 

হরাস্ট্রস্টং ফেি  

 

 

 

এ ফেিটিণত দুটি লবা োৌঁো রণয়ণছ। 

হ াস্ট্রি বা মাংণের উ র আঁেড় োোর জন্য 

ব্যবহৃত হয়।  

 

 

স্ট্রত্রণোোোর হ ণলে ছুস্ট্রর    

 

 

 

েমান স্ট্রস্টণলর ততস্ট্রর এেটি হিাতা হে  যার 

অগ্র িাে স্ট্রত্রণোোোর।  

এটি হ স্ট্রি হবা ি হে  েরার জন্য ব্যবহৃত 

হয়।   
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ছুস্ট্রর ও অন্যান্য যন্ত্র াস্ট্রতর েংরক্ষে   

 

রান্নার্চ্ছর ব্যবহৃে ছুয়র ও অন্যান্য  ন্ত্রপায়ে সদখাশুনা করার েমচ্ছ  খুব োবধানো অবলম্বন করচ্ছে হ ।  

১। প্রচ্ছেুক বার ব্যবহার করার পর িাচ্ছলািাচ্ছব মুচ্ছছ সফলচ্ছে হচ্ছব।  

২। পায়ন কখনই পায়নচ্ছে য়িয়জচ্ছ  রাখা  াচ্ছবনা।  

ছুয়র য়কংবা প্রচ্ছ াজনী   ন্ত্রপায়েগুচ্ছলাচ্ছক কাজ করার েমচ্ছ  হাচ্ছের নাগাচ্ছলর মচ্ছধ্য রাখচ্ছে হচ্ছব। হচ্ছে পাচ্ছর সকান সস্পিাল েয়ার স্ট্রেংবা 

হোন হরে। প্রচ্ছেুচ্ছকরই য়নজস্ব এক সেে রান্নাবান্নার   ন্ত্রপায়ে থাচ্ছক  া সে োর োহায্যকারীচ্ছদর োচ্ছথ সি ার কচ্ছর।  

  

েবয়জর চামড়া ছুলার  ছুয়র  
  

 

 

▪ রান্না ঘণরর ছুস্ট্ররর মণে েবণেণয় হছাে  

▪ এর হেণ র আো খুব তীক্ষ্ণ  

▪ েবস্ট্রজ ছুলা ও প্রণয়াজনমত োোর জন্য  

 

 
 
 

মাছ কাোর ছুয়র  

 

▪ ছুস্ট্ররটি অন্যান্য োমড়া ছুলার ছুস্ট্ররর 

োইণত লবা ও েওড়া।   

▪ এর হেণ র আো অণ ক্ষাকৃত েম 

হোখা।  

▪ প্রধানত মাণছর টুেণরা েরার জন্য  

 

 

 
 
 

য়মনয়েং  ছুয়র  

 

▪ এর হে  খুব দৃঢ় ও প্রান্ত খুব ধারাল  

▪ েবস্ট্রজর হছাে টুেরা েরার জন্য  

 

 

 
 

শুকচ্ছরর মাংে টুকরা করার  ছুয়র   

 

 

▪ এর হে   াতলা ও েহণজ ব্যবহার 

েরা যায়।    

▪ শুেণরর মাংণশর  াতলা টুেরা েরার 

জন্য  

▪ েরম স্ট্রেংবা ঠাণ্ডা হরাণস্টর মাংণের 

উ র ফাস্ট্রল েণর োোর জন্য।  

 

 

 
 

য়কউয়রং করা শুকচ্ছরর রাচ্ছনর মাংে টুকরা 

করার  ছুয়র   

 

 

▪ এর হে  েহণজ ব্যবহার েরা যায়। 

▪ শুেণরর মাংে স্লাই  েণর োোর জন্য     
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স্টণের প্রােস্ট্রমে ধারো  
 

▪ স্টে হণে এেটি মেলািার  ানীয় যা েে, স্ট্রস্টউ অেবা হব্রইেড্ স্ট্র ে ততস্ট্ররণত ব্যবহৃত হয়।  

▪ স্টে  াতলা অেবা ঘন দুিাণবই  ব্যবহৃত হয়। 

▪ বাছুণরর মাংশ, েরুর মাংশ, হাৌঁেমুরস্ট্রের মাংে এবং মাণছর মাংে হেণে উৎ ন্ন হয়।  

▪ প্রায় েব অোধারে ক্লাস্ট্রেে েণের অতযাবশ্যেীয় মুল উ ািান হণে োিা ও বািাস্ট্রম স্টে। 
 

স্টে মুলত োর ধরণের হণয় োণেিঃ 

১। বাছুণরর োিা স্টে 

২। বাছুণরর বািাস্ট্রম স্টে 

৩। হাৌঁেমুরস্ট্রের োিা স্টে   

৪। স্ট্রফশ স্টে   

________________________________________বাছুণরর হাণড়র োিা স্টণের প্রস্তুত প্রোলী  

 
 

     উ ািান  

 

প্রস্তুত প্রোলী 

 

বাছুণরর হাড়  

 

১ হেস্ট্রজ  

 

▪ হাড়গুণলাণে হছাে টুেণরা েণর স্টণের  াণত্র রাখণত হণব। 

▪ এর র ডুবন্ত ঠাণ্ডা  াস্ট্রনণত িাণলািাণব হনণড়ণেণড় স্ট্রেদ্ধ েরণত হণব।  

▪ স্বাি বৃস্ট্রদ্ধ েরার জন্য প্রণয়াজনীয় েব েবস্ট্রজ হযাে েরণত হণব।  

▪ ধীণর ধীণর ৪ ঘণ্টা ফুোণত হণব ও হযখান প্রণয়াজন হণব নাড়ণত হণব। 

▪ এর র হেঁণে স্টেটি দ্রুত ঠাণ্ডা েরণত হণব।  

▪  রবতীণত ব্যবহাণরর জন্য স্ট্রিণজ হরণখ স্ট্রিণত হণব।   

োজর  ১০০ গ্রাম  

হ য়াজ  ৫০ গ্রাম  

স্ট্রলে ৫০ গ্রাম  

হেণলস্ট্রর ৫০ গ্রাম  

শস্য  ১ বুণেট্  

ঠাণ্ডা  াস্ট্রন  ১.৫ স্ট্রলোর  

 

___________________________________________েরুর হাণড়র োিা স্টণের প্রস্তুত প্রোলী   

 

এই স্টণের প্রস্তুত প্রোলী হুবহু বাছুণরর হাড় হেণে ততস্ট্রর স্টণের মত।  শুধুমাত্র বাছুণরর হাণড়র বিণল েরুর হাড় ব্যবহৃত হয়।  

___________________________________________ হিড়ার হাণড়র োিা স্টণের প্রস্তুত প্রোলী  

 

এই স্টণের প্রস্তুত প্রোলী হুবুহু বাছুণরর হাড় হেণে ততস্ট্রর স্টণের মত।  শুধুমাত্র বাছুণরর হাণড়র বিণল হিড়ার হাড় ব্যবহৃত হয়। 

___________________________________________হ াস্ট্রির হাণড়র োিা স্টণের প্রস্তুত প্রোলী  

 

এই স্টণের প্রস্তুত প্রোলী হুবুহু বাছুণরর হাড় হেণে ততস্ট্রর স্টণের মত।  শুধুমাত্র বাছুণরর হাণড়র বিণল হ াস্ট্রির হাড় ব্যবহৃত হয়। তণব 

এখাণন স্টে টিণে ৮ ঘণ্টার বিণল ২ ঘণ্টা ফুোণয় হণব।  
 

__________________________ েরুর হাণড়র বািামী স্টণের প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান প্রস্তুত প্রোলী 

 

েরুর হাড়  

 

১ হেস্ট্রজ   

 

হাণড়র টুেণরাগুণলাণে েস্ট্রব ি  হেণে আলািা েণর হরাস্ট্রস্টং হে হত স্ট্রনণয় ওণিণন বািামী বে ি হওয়া 

 য িন্ত রাৌঁধণত হণব।  বােী েস্ট্রব িগুণলাণে ঝরাণনার  র তা স্টণের  াণত্র রাখণত হণব। ঠাণ্ডা 

 াস্ট্রনণত ডুস্ট্রবণয়  াস্ট্রন ফুোণনা  য িন্ত িাণলািাণব হনণড় হনণড় েরম েণর হণব। েব েবস্ট্রজগুণলাণে 

হাল্কা েরম হতণল িাজণত রঙ না আো  য িন্ত। তার র হতল ঝস্ট্ররণয় েবস্ট্রজগুণলাণে  স্টণের 

োণে স্ট্রমশাণত হণব। এর র েণমণো স্ট্রমশাণত হণব। প্রণয়াজনমত হনণড় হনণড় ৫ ঘণ্টা আণস্ত 

আণস্ত ফুোণত হণব। উ র হেণে হিণে োো হতল গুণলাণে েস্ট্ররণয় হফলণত হণব। স্টেটি ঠাণ্ডা 

েরার  র  রবতীণত ব্যবহাণরর জন্য স্ট্রিণজ রাখণত হণব। 

োজর  ১০০ গ্রাম  

হ য়াজ  ৫০ গ্রাম  

স্ট্রলে ৫০ গ্রাম  

হেণলস্ট্রর ৫০ গ্রাম  

 তাজা েণমণো  ২০০ গ্রাম   

েণমণো হ স্ট 

শস্য 

ঠাণ্ডা  াস্ট্রন  

২০ গ্রাম 

১ বুণেে  

২ স্ট্রলোর    
 

 ১১তম 

স্টক এবং সরা স্ট্রিন 
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___________________________________________বািামী হেম স্টণের প্রস্তুত প্রোলী  

এই স্টে েরুর হাণড়র বািামী স্টণের মত প্রস্তুত েরণত হয়। স্ট্রেন্তু এোণে শুধুমাত্র ৩ ঘণ্টা রাৌঁধণত হয়। 

______________________________ মাণছর স্টণের প্রস্তুত প্রোলী  
 

উ ািান  উ ািান 

 

প্রস্তুত প্রোলী 
 

মাণছর হাড়  

োজর  

হ য়াজ  

 াে িস্ট্রল স্টে  

হলবুর রে 

  

 

১ হেস্ট্রজ    

১০০ গ্রাম  

৫০ গ্রাম  

২০ গ্রাম  

১ টির  

 

হতজ  াতা  

হোল মস্ট্ররে  

বাোর  

ঠাণ্ডা  াস্ট্রন 

১ টি    

৪ টি       

৫০ গ্রাম   

২ স্ট্রলোর    

 

বাোরণে েস্ট্রলণয় এণত তাণত হ য়াজ, োজর,  াে িস্ট্রল স্টে, হতজ াতা, হোলমস্ট্ররে 

োলণত হণব। এর োণে  স্ট্ররষ্কার েরা হাড়গুণলাণে িাণলািাণব স্ট্রমশাণত হণব। 

এর র রঙ ও ঠাণ্ডা  াস্ট্রন স্ট্রমস্ট্রশণয় ফুো  য িন্ত েরম েরণত হণব এবং রান্নার েমণয় 

মৃদুিাণব নাড়ণত হণব। ২০ স্ট্রমস্ট্রনে ধণর এর রান্না েরণত হণব। এর র হেঁণে 

েংরক্ষে েরণত হণব।  

 

রুস এর প্রাথয়মক ধারো 

▪ রুস েস্ট্রব ি এবং ময়িার েমন্বণয় ততস্ট্রর এেটি উ ািান যা েে, সুয , স্টে হে ঘন েরণত ব্যবহৃত হয় ।  

▪ রুণস হোন োলার প্রণয়াজন তার উ র স্ট্রনি ির েণর এর রান্নার েময় োল েম হবশী হণয় োণে।   

রুস প্রধানত ৩ ধরণনর হণয় োণে 

১। োিা রুস     ২। হাল্কা বািাস্ট্রম রুস    ৩। বািাস্ট্রম রুস 

_____________________________ োিা রুস ‘’োঞ্চ’’ প্রস্তুত প্রোলী  

েম স্ট্ররমান বাোর এবং ময়িা ব্যবহার েরুন। অল্প আঁণে বাোর প্যাণন েস্ট্রলণয় স্ট্রনন। ময়িা হযাে েরুন এবং িালমত নাড়ুন । ধীণর ধীণর 

নাড়ুন এবং নাস্ট্রমণয় স্ট্রনন। লক্ষয রাখুন যাণত োলার না আণে    

________________________ হাল্কা বািাস্ট্রম রুস ‘’রুস েন্ড’’প্রস্তুত প্রোলী  

এই রুস োিা রুণসর মতই ততস্ট্রর েরা হয়, শুধুমাত্র রান্না েরার েমণয় হাল্কা বািাস্ট্রম রঙ আনণত হেষ্টা েরুন । 

_________________________বািাস্ট্রম রুস ‘’রুস েন্ড’’প্রস্তুত প্রোলী  

এই রুস োিা রুণসর মতই ততস্ট্রর েরা হয়, শুধুমাত্র রান্না েরার েমণয় বািাস্ট্রম রঙ আনণত হেষ্টা েরুন । 

 
 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 ১২তম 

সহাচ্ছেচ্ছলর মূল কাঠাচ্ছমা 

 

স্ট্রিন 

হহাণেল  

 

রুম স্ট্র স্ট্রিশন 
হেোস্ট্ররং স্ট্র স্ট্রিশন  

(f & b) 
ের্তি ক্ষ 

অস্ট্রফে গৃহস্থাস্ট্রল োজ  

 
খাবার েরবরাহ  F & B 

োস্ট্রি িে 

 

অে ি েংরক্ষন  েম িেত িা  

- অিযে িনা 

- েংরক্ষে 

- িাণরায়ান 

- কুয়ি ার 

- সেয়লচ্ছফান 

 

- সহাচ্ছেল রুমে 

- পাবয়লক এলাকা 

- লয়ি 

- স্ট্রলণনন রুম  

- রক্ষনাচ্ছবক্ষন 

- হমরামত 

 

- রান্নার্র 

- সপয়ি ও সবকায়র 

 

- সরস্টুচ্ছরন্ট 

- বার 

- বড় সিাজ 

- রুম োয়ি ভে 

- মজুদ 

- য়বক্র   

- সক্রয়র্ে 

- পয়রচ্ছিাধ 

- একাউন্ট 

- সবেন 

- সেয়নং 

- য়নচ্ছ াগ  

- কাচ্ছজর অগ্রগয়ে   

 - য়নরাপত্তা  
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পয়রেন্নোর নীয়েমালা ও এর প্রচ্ছ াগ েম্পচ্ছকভ ধারণা থাকচ্ছে হচ্ছব।  
েব ধরচ্ছণর  ন্ত্রপায়ে পয়রেন্ন ও কাচ্ছজর উপযুি থাকচ্ছে হচ্ছব।  
ক্রকায়রে ও কাুঁচ্ছচর থালা বাটির সকানা িাঙ্গা বা ফাো থাকা  াচ্ছবনা। 

েংরক্ষণাগার অবশ্যই পয়রেন্ন ও সগাছাচ্ছনা থাকচ্ছে হচ্ছব। 

প ভাপ্ত পয়রমান পায়নর গ্লাে এবং এর ঢাকনা মজুে থাকচ্ছে হচ্ছব।  

উপযুি য়েয়র্উল অনুোচ্ছর য়ন য়মে পয়রেন্নো করচ্ছে হচ্ছব।   

 ১৩তম 

কাচ্ছজর পয়রেন্নো ও 

ব্যয়িগে পয়রেন্নো   

স্ট্রিন 

ব্যয়িগে পয়রেন্নো  

 
সদখচ্ছে েচ্ছেজ ও পয়রেন্ন হচ্ছে হচ্ছব(চুল, গাচ্ছ র চামড়া, দাুঁে, 

মুচ্ছখর গে ইেুায়দ) । পয়রেন্ন হাে ও নখ োেণব। ওচ্ছ চ্ছেেরা 

অয়েমাত্রা  সমকাপ সথচ্ছক য়বরে থাকচ্ছব। েব কাুঁো ও আর্াচ্ছের 

য়চহ্ন সঢচ্ছক রাখচ্ছে হচ্ছব (স খাচ্ছন স খাচ্ছন প্রচ্ছ াজন)। পয়রেন্ন জামা 

কাপড় পড়চ্ছে হচ্ছব। হাচ্ছের গ্লা্ে এর েঠিক ব্যবহার জানচ্ছে 

হচ্ছব। খাবার প্রস্তুে করার েম  অথবা োয়ি ভে এয়র ার মচ্ছধ্য সকান 

ধূমপান করা  াচ্ছবনা।  

 
 

 

 

_______________________________________________________েফে হরাল প্রস্তুত প্রোলী  

 ১৪তম 

েফে হরাল প্রস্তুত প্রোলী স্ট্রিন 

উ ািান প্রস্তুত প্রোলী 
 

ম দা 

লবন  

য়চয়ন  

ইস্ট 

য়র্ম 

গুচ্ছড়া দুধ 

পায়ন 

ে ায়বন সেল 

 

৫০০গ্রাম 

৫০০গ্রাম 

৪০ গ্রাম 

১৫ গ্রাম 

১ টি 

৪০ গ্রাম 

২৫০ গ্রাম 

৪০ গ্রাম  

 

cÖ_‡g gq`v Pvjbx w`‡q †P‡j †g‡c wb‡Z n‡e|digvBKv †`qv †Uwej cwi¯‹vi K‡i Zvi Dci gq`v, 

jeY, wPwb, wWg, wgé, cvDWvi, B÷ GKmv‡_ wb‡q cvwb w`‡q †g‡L big খায়মর ˆZix Ki‡Z n‡e| 

Gici cvuP wgwbU †X‡K ivL‡Z n‡e|cvuP wgwbU ci mqvweb ˆZj w`‡q fv‡jvfv‡e gvLv‡Z n‡e| hLb 

Lvgxi †Uwej †_‡K D‡V Avm‡e Ges PKP‡K †`Lv‡e ZLb GKUv cv‡Î wb‡q Mig RvqMvq †X‡K 

ivL‡Z n‡e| Lvgxi dz‡j Wvej n‡j nvZ w`‡q †P‡c evZvm †ei K‡i †Uwe‡j wb‡q 50 MÖvg K‡i 

†g‡c wb‡Z n‡e| Gici wewfb œ wWRvBb K‡i েফে হরাল ˆZix Ki‡Z n‡e| †ewKs †Uª‡Z †Zj w`‡q 

eªvk K‡i Zvi Dci  েফে হরাল ev evb mvwR‡q এগ ব্রাি Ki‡Z n‡e|  dz‡j Wvej n‡j I‡f‡b 

180 wm ZvcgvÎvq 10 †_‡K 15 wgwbU †eK Ki‡Z n‡e| ev`vgx is n‡j Dc‡i evUvi ev †Zj w`‡q 

eªvk K‡i cwi‡ekb করুন|  

 
 
 
 

 
 
 



24 | P a g e  
 

 

প্রাথয়মক ধারনা 

▪ হ ালস্ট্রে এেটি েমস্ট্রন্বত শব্দ যার মােণম গৃহ াস্ট্রলত  াস্ট্রখণির 

হবাঝাণনা হয় । 

▪ হ ালস্ট্রে (মুরস্ট্রে, োস্ট্রে ি, হাৌঁে ও রাজহাৌঁে ইতযাস্ট্রি) স্ট্রবস্ট্রিন্ন জাত 

ও আোণরর হণয় োণে।    

▪ এই  াস্ট্রখর মাংে লাল মাংণের হেণয় েম েস্ট্রব িযুক্ত এবং হপ্রাটিন 

ও স্ট্রিোস্ট্রমন স্ট্রব েমৃদ্ধ  

▪ হ াস্ট্রির মাংে হেণে এেই োণে োধারে ও েমিাস্ট্রম অেবা 

খুব িাস্ট্রম খাবারও প্রস্তুত েরা যায়।  

▪ হ ালস্ট্রে স্ট্রশণল্প মুরস্ট্রে েবণেণয় জনস্ট্রপ্রয়, এর র আণে োস্ট্রে ি।  

হ ালস্ট্রে োধারেত দুই ধরণনর হণয় োণেিঃ 
 

১ । োিা মাংণের হ ালস্ট্রে। স মনোঃ মুরয়গ, োয়ক ভ । 

২ ।  াে ি মাংণের হ ালস্ট্রে। স মনোঃ হাুঁে, রাজহাুঁে, কবুের ।  

হ ালস্ট্রে েংরক্ষে 

▪ তাজা হ ালস্ট্রে যস্ট্রি োণে োণে ব্যবহার েরা না যায় তণব তা 

স্ট্রিণজ েংরক্ষে েরণত হণব। 

▪ ব্যবহাণরর জন্য হ ালস্ট্রে ২-৩ স্ট্রিণনর হবশী েংরক্ষে েরা উস্ট্রেৎ 

নয়। 

▪ এেবার রান্না হণয় হেণল এস্ট্রতণে িালিাণব হেণে স্ট্রেংবা 

মুস্ট্রড়ণয়  স্ট্রিণজ হরণখ স্ট্রিণত হণব।  

▪ েণয়েস্ট্রিণনর মণেই এটি ব্যবহার েরণত হণব।  

▪ মাংেণে হঝাল ও অন্যান্য তরোস্ট্রর যা এর োণে রান্না হণয়ণছ 

তা হেণে আলািা েণর িণজন েরা যাণব। 

▪ িণজন হ ালস্ট্রে ১৮C বা এর োইণত েম তা মাত্রায় স্ট্রফণজ 

ব্যবহাণরর আে  য িন্ত েংরক্ষে েরা যাণব।  

 

 
 

 

তবস্ট্রশষ্টয এবং গুনমান 

মুরস্ট্রে 

একটি িাল মাণনর মুরস্ট্রের অবশ্যই োেণত হণব 

▪ হোমল োিা োমড়া 

▪ নমনীয় হব্রস্ট হাড়  

▪ খুব োিা রান যার উ রস্ট্রিণয় এেটি েস্ট্রব ির স্তর স্ট্র ঠ  য িন্ত 

প্রোস্ট্ররত।  
 

োস্ট্রে ি 

োস্ট্রে ির বয়ে ৯ মাে  য িন্ত এণে েস্ট্রে স্ট্রহণেণব ধরা হয়।   

▪ েলার স্ট্রনণে এণির হোন চূল োেণব না ।  

▪ েলার স্ট্রনণে এণির হছাে মাংণের টুেরা োেণব  

▪ েণতজ বা তরুন অবস্থায় এণির  া হণব োণলা  

েবুতর 

িাল মাণনর েবুতর স্ট্রনম্নস্ট্রলস্ট্রখত স্ট্রবেয় স্ট্রিণয় হেনা যাণবিঃ 

▪ বড় বড়  া  

▪ হ ণের স্ট্রিেো োমান্য হোলাস্ট্র   

▪ নমনীয় হব্রস্ট হাড়  

রাজহাৌঁে 

রান্নায় রাজহাৌঁণের অতো প্রেলন হনই, তণব িাল মাণনর রাজহাৌঁে 

হেনা যাণব হযিাণব  

▪ েহণজ বাৌঁোণনা যায় এমন হঠাৌঁে    

▪ অ স্ট্রর ক্ব েবুণের হাড়   

▪ োমড়া োিা অেবা স্ট্রেছুো হোলাস্ট্র   

হাৌঁে 

িাল মাণনর হাৌঁে স্ট্রনম্নস্ট্রলস্ট্রখত স্ট্রবেয় স্ট্রিণয় হেনা যাণব। 

▪ নমনীয় হঠাৌঁে  

▪ হঠাৌঁে েহণজই বাৌঁোণনা   

      
 

স্ট্রবস্ট্রিন্ন হগ্রণ র মুরস্ট্রের ব্যবহার 

 
মুরয়গর সগ্রর্ ব ে ওজন (গ্রাম) ব্যবহার 

    

    

সবয়ব য়চচ্ছকন  ৩-৪ েপ্তাহ ৩৫০ সরাস্ট ও ফ্রাই 

ব্রয়লার স্ট্রেণেন ৫-৭ েপ্তাহ ১২০০ সথচ্ছক ২০০০ সরাস্ট, ফ্রাই, য়েদ্ধ, য়গ্রল 

স্ট্রেদ্ধ হমারে ১৮ মাে ২০০০ হেণে ৫০০০ য়েদ্ধ , েংরক্ষণ 

খাস্ট্রে েরা হমারে প্রণযাজয নয় ৩৫০০ হেণে ৫০০০ সরাস্ট 

    

 

 ১৫তম 

সপালয়ে স্ট্রিন 
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            িাক েবয়জ কাোর য়ন ম  

   
   

   

ব্রুনওয়াজ  

B r u n o i s e 

 

স্ট্রেউব  

১ স্ট্রমস্ট্রল স্ট্রমোর(আনুমাস্ট্রনে)  বা  

১/১৬ ইস্ট্রঞ্চ (আনুমাস্ট্রনে)   

 
 

 

 হমণেণিায়ান 

M a c e d o i n e  

 

স্ট্রেউব  

৫ স্ট্রমস্ট্রল স্ট্রমোর(আনুমাস্ট্রনে)  বা  

১/৪ ইস্ট্রঞ্চ (আনুমাস্ট্রনে)   

 

 

 

জুস্ট্রলণয়ন 

J u l i e n n e 

 

খুব  াতলা স্ট্রি    

১ স্ট্রমস্ট্রল স্ট্রমোর হমাো (আনুমাস্ট্রনে)  বা   

১/১৬ ইস্ট্রঞ্চ হমাো (আনুমাস্ট্রনে)   

 
 

 

জায়দয়ন া 

J a r d i n i è r e   

লাঠির মত আোর  

২ x ২ x ১৫  স্ট্রমস্ট্রল স্ট্রমোর  

১/৮ x ১/৮ x ৩/৪ ইস্ট্রঞ্চ  

 

 

য়পজান  

P a y s a n n e 

 

স্ট্রত্রণোোোর  

১০  স্ট্রমস্ট্রল স্ট্রমোর   াশ  

১/২ ইস্ট্রঞ্চ  াশ  

 

স্কয়ার  

১০  স্ট্রমস্ট্রল স্ট্রমোর  াশ  

১/২ ইস্ট্রঞ্চ   াশ 

 

হোল  

১০  স্ট্রমস্ট্রল স্ট্রমোর  াশ  

১/২ ইস্ট্রঞ্চ   াশ 
 

   

 

 

 ১৬তম 

খাবাচ্ছরর প্রস্তুয়ে স্ট্রিন 
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আ নার অংেিস্ট্রঙ্গ িাল রাখুন- এো আ নার স্মাে ি উ স্ট্রস্থস্ট্রত, 

সুোস্থয, উদ্যমী এবং আত্নস্ট্রবর্শ্াস্ট্রে স্ট্রহণেণব  উ স্থা ন েণর। 

অংেিস্ট্রঙ্গ প্রোশ  ায়,  িাৌঁড়াণনা এবং েলাণফরার মােণম অেবা 

শরীর এবং হোখ স্ট্রিণয় আ স্ট্রন স্ট্রেিাণব হিখণছন তার উ র। 

আ নার এেব অংেিস্ট্রঙ্গ অন্যণির প্রিাস্ট্রবত েণর।   

 া করচ্ছবন না 

▪ সকামচ্ছর হাে রাখা   

▪ হাে সেঁচ্ছধ রাখা   

▪ হাে পচ্ছকচ্ছে রাখা  

▪ সদ াল, য়পলার অথবা আেবাবপচ্ছত্র সহলান সদ া 

▪ অলেিাণব বো  

▪ অয়েয়থর য়দচ্ছক োয়কচ্ছ  থাকা   

▪ সকানয়কছু অনবরে চাবাচ্ছনা অথবা চুো   

▪ অয়েয়থর য়দচ্ছক আঙ্গুল য়দচ্ছ  সদখাচ্ছনা   

▪ কাচ্ছরা োচ্ছথ য়ফে য়ফে কচ্ছর কথা বলা   

▪ অয়েয়থর এয়র াচ্ছে সখািগি করা   

▪ উচ্চস্বচ্ছর হাো   

▪ অয়েয়থ এয়র া  হাুঁয়চ, কায়ি, অথবা নাক িাড়া   

 

 

 

অস্ট্রতস্ট্রেণির হেবা স্ট্রনস্ট্রিত েরণত স্ট্রনম্নস্ট্রলস্ট্রখত স্ট্রনয়ম ও মান অনুেরন েরণত হণবিঃ 

▪ অস্ট্রতস্ট্রেণির  াশ হেণে খাবার  স্ট্ররণবশন েরণত হণব  

▪ অস্ট্রতস্ট্রেণির  ান  াশ হেণে  ানীয়  স্ট্ররণবশন েরণত হণব  

▪ খাস্ট্রল হপ্লেগুণলা  ান  াণশ োেণব  

▪  ান  াশ হেণে  স্ট্ররেন্নতার োজ েরণত হণব  

▪ যখন সুয , এণ োইজার (ণেে, োলাি ইতযাস্ট্রি ), হমইন 

হোে ি (স্ট্রগ্রড েরুর মাংে, মুরস্ট্রে ইতযাস্ট্রি), হ জারে (স্ট্রমস্ট্রষ্ট 

জাতীয় হয হোন স্ট্রেছু), পয়রষ্কার েরার েময় অব্যবহৃত 

কােলায়র (োমে) গুণলা  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব।  

▪ বড় হপ্লে গুণলা প্রেণম  স্ট্ররষ্কার েরণবন এর র হছাে হপ্লে গুণলা 

ধরণবন যাণত েহণজ হেগুণলা  স্ট্ররোলনা এবং স্ট্রনয়ন্ত্রণনর জন্য 

জমা েরণত  াণরন 

▪ অস্ট্রতস্ট্রেরা বোর  র রই অস্ট্রতস্ট্ররক্ত েিার েস্ট্ররণয় হফলণত হণব 

▪ েরম খাবার েরম হপ্লণে এবং ঠাণ্ডা খাবার ঠাণ্ডা হপ্লণে  স্ট্ররণবশন 

েরণত হণব  

▪ হেস্ট্রবল নাইফ অেবা ছুস্ট্রর রাখার ঠিে উ ণর  ানীয়  ান  াণশ 

রাখণত হণব  

▪ মস্ট্রহলা অস্ট্রতস্ট্রেণির আণে  স্ট্ররণবশন েরণত হণব 

▪ মস্ট্রহলা অস্ট্রতস্ট্রেণির আণে বাচ্চাণির  স্ট্ররণবশণন অগ্রাস্ট্রধোর 

স্ট্রিণত হণব  

▪ যুবেণির আণে বয়স্কণির  স্ট্ররণবশন েরণত হণব 

▪  স্ট্ররোলনাোরীণির আণে অস্ট্রতস্ট্রেণির  স্ট্ররণবশন েরণত হণব  

▪ েস্ট্রফ  স্ট্ররণবশণনর েময় স্ট্রিম োেণত হণব যখন ো এর োণে 

োেণব দুধ  

▪ ওয়াইন  স্ট্ররোলনাোরীণির মােণম হেস্ট েণর স্ট্রনণত হণব  

▪ যখন  স্ট্ররোলনাোরী অনুণমািন হিয়, অস্ট্রতস্ট্রেণির  স্ট্ররণবশন 

েরুন, ঘস্ট্রড়র োৌঁো অনুেরন েণর মস্ট্রহলাণির স্ট্রিে হেণে 

প্রেণম শুরু েরণত হণব  

▪ ওয়াইন, হরাজ ওয়াইন, শ্যাণম্পইন ঠাণ্ডা  স্ট্ররণবশন েরণত হণব 

▪ লাল ওয়াইন রুম হেম্পাণরোর বা র্চ্ছরা া তা মাত্রায় ( ২০– 

২২ সে.) পয়রচ্ছবিন করচ্ছে হচ্ছব  

▪ য়ব ার বরচ্ছফর টুকচ্ছরা ছাড়া ঠাণ্ডা পয়রচ্ছবিন করচ্ছে হচ্ছব   

 

 

______________________________ সুুইে সপস্ট প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান প্রস্তুত প্রোলী 

বাোর  

শুষ্ক স্ট্রেস্ট্রন  

স্ট্র ম  

িযাস্ট্রনলাএণেন্স 

ময়িা 

েে ি লাওয়ার   

১০০ গ্রাম  

৫০ গ্রাম  

৩০ গ্রাম  

১ণেস্ট্রবলোমে  

১৮০ গ্রাম  

২০ গ্রাম  

 

cÖ_‡g GKUv  G বাোর I আইয়েং সুগার wb‡q য়বে Ki‡Z n‡e । hLb wµ‡gi gZ n‡e 

ZLb wWg wgkv‡Z n‡e| Gici িুায়নলা এচ্ছেি wgkv‡Z n‡e । GLb ম দা I কণ ভ লাও ার 

wgkv‡Z n‡e| †ekx gvLvgvwL Kiv hv‡e bv | Gici GKwU cwjw_হন সর্া wb‡q 

সরয়ফ্রজাচ্ছরেচ্ছর 30 wgwbU ivL‡Z n‡e  Gici সর্া wd«R †_‡K †ei K‡i gq`v wQwU‡q সবল্যন 

য়দচ্ছ  সবচ্ছল  wewfbœ য়র্জাইচ্ছনর Gi we¯‹zU evbv‡bv hvq। 
 

 ১৭তম 

এেজন ওণয়োণরর েলাণফরা স্ট্রিন 

 ১৮তম 

পয়রচ্ছেবার স্ট্রেছু স্ট্রনয়মোনুন স্ট্রিন 

 

 ১৯তম 

সুুইে সপস্ট 

প্রস্তুত প্রোলী 

স্ট্রিন 
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হহাণেণলর অন্যান্য েমীণির হেণে ওণয়োর এবং ওণয়েণরেণির 

অস্ট্রতস্ট্রেণির োণে হবস্ট্রশ হযাোণযাে হণয় োণে। হয জন্য তাণির 

োমাস্ট্রজে িক্ষতা আরও উন্নত েরা প্রণয়াজন 

োমাস্ট্রজে িক্ষতা মুলত এমন িক্ষতা যাণত এেজন ওণয়োর 

প্রস্ট্রতস্ট্রিন ঘেণত  াণর এমন অণনে ঘেনা েহণজ হমাোস্ট্রবলা েরণত 

 াণর, যার জন্য বাৌঁধাধরা হোন উত্তর হনই। এটি তার স্ট্রবেস্ট্রশত 

হওয়ার ব্য াণর োহায্য েণর । 

১ . অস্ট্রিবািন জানাণনািঃ 

▪ আেত অস্ট্রতস্ট্রেণির স্বীকৃস্ট্রত ও শুণিো জানাণনা 

▪ স্ট্রনয়স্ট্রমত গ্রাহেণির নাম েণবাধন েণর অেবা োলাম স্ট্রিণয় 

অস্ট্রিবািন জানাণনা  

▪ নরম স্বণর অস্ট্রিবািন জানাণনা  

▪ মণনারম হাস্ট্রে এবং মুণখর অস্ট্রিব্যস্ট্রক্ত োেণত হণব  

▪ হাউজ  স্ট্রলস্ট্রে বা স্ট্রনয়ম অনুোণর হোে, হ্যাণের উ স্ট্রস্থস্ট্রত 

▪ অস্ট্রতস্ট্ররক্ত  স্ট্ররস্ট্রেস্ট্রত এড়াণত হণব  

২. বোর হক্ষণত্র স্ট্রনয়মিঃ 

▪ গ্রাহেণির হেস্ট্রবণল স্ট্রনণয় যান  

▪ গ্রাহেণির বেণত োহায্য েরুন  

▪  স্ট্ররষ্কার হমনুয উ স্থা ন েরুন 

▪  স্ট্ররষ্কার ওয়াইন স্ট্রলস্ট উ স্থা ন েরুন 

৩. অ িার হনয়ার হক্ষণত্রিঃ 

▪ হমনুয েবণন্ধ েঠিে ধারনা (খাবার ও  ানীয়) 

▪ হমনুয আইণেণমর  রামশ ি স্ট্রনন যখন প্রণয়াজন হয় 

▪  কুণমেে গুণলাণত প্রণয়াজনীয় তথ্য সুস্পেেিাণব  হলখা 

রণয়ণছ 

▪ রান্নার স্ট্রনণি িশাবলী হিণখ স্ট্রনণবন যখন প্রণয়াজন হয় 

▪ গ্রাহেণির োণে অ িার পুনরায় হেে েণর স্ট্রনণবন 

▪  ানীয়র অ িার েঠিেিাণব স্ট্রনণবন 

৪. োধারন গ্রাহকচ্ছদর োণে েম্পেিিঃ 

▪ েব িিা গ্রাহেণির োণে হে শলপূে ি আেরন েরণবন  

▪ গ্রাহেণির োণে দ্রুত  ারস্পস্ট্ররে েহণযাস্ট্রেতার মনিাব হ ােে 

েরণবন  

▪ গ্রাহেণির প্রণয়াজনীয়তা েবণন্ধ আণে হেণেই এলারে 

োেণবন 

▪ হহাণেল সুস্ট্রবধা,  স্ট্ররণেবা এবং স্থানীয় সুস্ট্রবধাগুণলার প্রোর 

প্রোরনা োলাণবন 

▪ েেল অস্ট্রিণযাণের হে শলপূে ি ব্যবস্থা না 

▪ অনাোস্ট্রিত গ্রাহেণির হে শলপূে ি ব্যবস্থা না  

▪ বয়স্ক,  ঙ্গু, বাচ্চাণির প্রস্ট্রত স্ট্রবণশে মণনাণযাে স্ট্রিণবন  

▪ প্রােস্ট্রমে স্ট্রেস্ট্রেৎো, এস্ট্রসণ ে এবং এস্ট্রসণ ণের েময় 

উিবােন বা েস্ট্ররণয় হনয়া েবণন্ধ োধারন ধারনা োেণত হণব 

▪ েমীণির মাণঝ  ারস্পস্ট্ররে েহণযাস্ট্রেতা এবং টিম ওয়াে ি 

োেণল গ্রাহেণির মাণঝ প্রশাস্ট্রন্তিায়ে  স্ট্ররণবশ অজিণন োহায্য 

েরণব। 

▪ েব গ্রাহেণির েমান হোণখ হিখণত হণব 

▪ গ্রাহণের হাস্ট্ররণয় যাওয়া হয হোন স্ট্রেছু সু ারিাইের হে স্ট্রিণত 

হণব এবং হরে ি রাখণত হণব  

 

 

 ২০তম 

োমায়জকো এবং য়বক্র  িক্ষতা স্ট্রিন 

গ্রাহকচ্ছক কাচ্ছছ খাবার পয়রচ্ছবিন করার আে ভ ই হচ্ছে োয়ি ভে বা পয়রচ্ছেবা । 

সকোয়রং অপাচ্ছরিচ্ছন য়বয়িন্ন ধরচ্ছণর পয়রচ্ছেবা সদ া হ োঃ 

সেে পয়রচ্ছবিন সেবা 

ওচ্ছ োর বা ওচ্ছ চ্ছেে রান্নার্র সথচ্ছক সেচ্ছে োজাচ্ছনা খাবার অয়েয়থচ্ছদর 

োমচ্ছন র্ান য়দক সথচ্ছক র্য়ড়র কাুঁোর অনুোচ্ছর পয়রচ্ছবিন কচ্ছর।  

 

য়েল্িার পয়রচ্ছেবা 

য়েল্িার পয়রচ্ছেবা হচ্ছে সেয়বচ্ছল অয়েয়থচ্ছদর জন্য খাবার পয়রচ্ছবিন করার 

প্রয়ক্র া।খায়ল সেেগুচ্ছলা অয়েয়থচ্ছদর োমচ্ছন র্ান য়দক সথচ্ছক র্য়ড়র কাুঁোর 

অনুোচ্ছর পয়রচ্ছবিন করচ্ছে হচ্ছব।   

এরপর খাবার অয়েয়থচ্ছদর বাম য়দক য়দচ্ছ  র্য়ড়র কাুঁোর য়বপরীচ্ছে 

পয়রচ্ছবিন করচ্ছে হচ্ছব। খাবার পয়রচ্ছবিচ্ছনর েম  ওচ্ছ োর য়র্ে সথচ্ছক 

খাবার সন ার েম  প্রচ্ছ াজনী  হােল বা চামচ (োধারণ বা কাুঁো) 

ব্যবহার করচ্ছব।      

 

সগয়রর্ন পয়রচ্ছেবা 

রান্নার্র সথচ্ছক খাবার য়েল্িার সেোর অথবা থালা  আনা হ  ও পাচ্ছির 

সেয়বচ্ছল রাখা হ   ার নাম সগয়রর্ন। এই খাবারটি অয়েয়থচ্ছদর োমচ্ছন 

পাচ্ছির সেয়বচ্ছল সরচ্ছখ রান্না েম্পন্ন (হাড় ছাড়াচ্ছনা, ফায়ল করা, খাবার 

োজাচ্ছনা) করা হ ।    

পয়রবাচ্ছরর জন্য পয়রচ্ছেবা  

খাবার য়বয়িন্ন পাচ্ছত্র পয়রচ্ছবিন করা থাচ্ছক এবং অয়েয়থরা য়নচ্ছজরা খাবার 

য়নচ্ছ  থাচ্ছক। সমইন সকাে ভ োধারনে সহাস্ট/ সহাচ্ছস্টচ্ছের মাধ্যচ্ছম পয়রচ্ছবিন 

করা হ ।  

কাউন্টার বা কুচ্ছফচ্ছেয়র া োয়ি ভে 

গ্রাহচ্ছকরা োয়ি ভে কাউন্টার শুরুর জা গা সথচ্ছক খাবাচ্ছরর সে েংগ্রহ 

করচ্ছব। োরপর গ্রাহচ্ছকরা কাউন্টার ধচ্ছর এয়গচ্ছ   া  এবং খাবার বাছাই 

কচ্ছর।োরপর োরা নগদ অথ ভ প্রদান কচ্ছর এবং খাবাচ্ছরর জন্য উপযুি 

সেে, চামচ েংগ্রহ কচ্ছর। য়িি প্রয়েষ্ঠাচ্ছনর কুায়ন্টন ও সহাচ্ছস্টল ইেুায়দ 

জা গা  এ ধরচ্ছণর সেবা সদখা  া ।  

স্ন্ুাকবার োয়ি ভে 

গ্রাহচ্ছকরা খাবার অর্ ভার এবং খাও ার জন্য োয়ি ভে কাউন্টাচ্ছরর ঠিক 

পাচ্ছিই বচ্ছে। য়কছু সেয়বল কাউন্টাচ্ছরর আচ্ছিপাচ্ছি থাচ্ছক  

বােলার োয়ি ভে 

এই োয়ি ভেটি ফুয়ময়ল োয়ি ভচ্ছের োচ্ছথ য়মল রচ্ছ চ্ছছ। খাবার িস্ট্রত ি 

হপ্লেগুণলাণে েিার স্ট্রিণয় োো হয়।  োরপর ওচ্ছ োর বা বােলার ঐ 

খাবারগুচ্ছলাচ্ছক  অয়েয়থর কাচ্ছছ এমন িাচ্ছব উপস্থাপন কচ্ছর স ন অয়েয়থরা 

য়নচ্ছজরাই য়নচ্ছজচ্ছদর পছন্দমচ্ছো খাবার তুণল স্ট্রনণত  াণর।  

ব্যাংকুচ্ছ ে োয়ি ভে 

ব্যাংকুচ্ছ ে বা “সিাজ” য়নয়দ ভষ্ট েম  ও স্থাচ্ছন হ ।এচ্ছে খাবার সমনু ও মূল্য 

উি  পচ্ছক্ষর েিয়েচ্ছে আচ্ছগচ্ছথচ্ছকই য়নধ ভায়রে থাচ্ছক। এখাচ্ছন পূব ভ 

য়নধ ভায়রে েংখ্যক অয়েয়থরা আপ্যা ন গ্রহন কচ্ছরন। সকান য়নয়দ ভষ্ট 

অনুষ্ঠাচ্ছনর জন্য োজাচ্ছনা রুচ্ছমই এই সেবা প্রদান করা হ ।  

বুচ্ছফ / সেলফ োয়ি ভে 

েব খাবার বাচ্ছফ সেয়বচ্ছল য়বয়িন্ন পয়রচ্ছবিন পাচ্ছত্র প্রদয়ি ভে হ , োচ্ছথ 

সেে, কাপ, েোর, কােলায়র, চামচ, ও ন্যপয়কন থাচ্ছক এবং অয়েয়থরা 

য়নচ্ছজরা খাবার য়নচ্ছ  থাচ্ছক ( য়দ বোর ব্যবস্থা না থাচ্ছক, েচ্ছব দাুঁয়ড়চ্ছ )। 

বাচ্ছফ োয়ি ভচ্ছে বোর ব্যবস্থা থাকচ্ছল, চামচ, কােলায়র, ন্যপয়কন এবং 

অন্যান্য সেয়বল েরঞ্জাম অয়েয়থচ্ছদর সেয়বচ্ছল সদ া থাচ্ছক  

েবচ্ছিচ্ছে 

প্রচ্ছেুক োয়ি ভচ্ছের োর য়নজস্ব মানদণ্ড রচ্ছ চ্ছছ।সগয়রর্ন োয়ি ভে, োয়ি ভেটির 

অয়স্তচ্ছত্তর জন্য মুলে ধনী গ্রাহকচ্ছদর উপর য়নি ভর কচ্ছর, কারন, অচ্ছনক অথ ভ 

খরচ, অয়েয়রি েরঞ্জাম এবং শ্রম য়দচ্ছে হ ।  

▪ য়েলিার োয়ি ভে ব্যাংকুচ্ছ েেচ্ছদর জন্য আদি ভ ।  

▪ সেে োয়ি ভে য়বয়িন্ন ধরচ্ছনর চায়হদা পুরচ্ছনর জন্য মানানেই  

▪ ইংয়লি োয়ি ভচ্ছের ব্যবহার অচ্ছপক্ষাকৃে েীমাবদ্ধ 

▪ বুচ্ছফ োয়ি ভে য়বয়িন্ন সক্ষচ্ছত্র ক্রমবধ ভমান হাচ্ছর জনয়প্র ো সপচ্ছ চ্ছছ। 

 ২১তম 

পয়রচ্ছেবার ধরে এবং রকমচ্ছফর স্ট্রিন 
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________________________________________ সুুইে কণ ভ য়চচ্ছকন সুুপ: ১২ টি   প্রস্তুত প্রোলী  
 

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম ও পাত্র প্রস্তুেপ্রণালী  

স্টক 

হাড় ছাড়াচ্ছনা মুরয়গ  

য়ময়ষ্ট য়ক্রয়ম ভুট্টা  

য়র্ম 

কণ ভ লাও ার 

লবন 

য়চয়ন 

আয়জ-সনা-সমাচ্ছো 

(এক ধরচ্ছনর লবন) 

২.৫ য়লোর 

১৫০ গ্রাম 

১২০ গ্রাম 

৪-৫ টি 

৩-৪ সেয়বল চামচ 

১ সেয়বল চামচ 

১ সেয়বল চামচ 

১ সেয়বল চামচ 

 

চয়পং সবার্ ভ 

ছুয়র 

ছাুঁকয়ন 

সুুচ্ছপর চামচ 

বড় সবাল 

হুইস্ক 

(নাড়ুস্ট্রন) 

▪ হাড় ছাড়াচ্ছনা মুরয়গর সছাে সছাে টুকচ্ছরা করুন 

▪ একটি পাচ্ছত্র স্টক য়নচ্ছ  োচ্ছে মুরয়গ, ভুট্টা, লবন, 

য়চয়ন, আয়জ-সনা-সমাচ্ছো য়মিান। 

▪ য়েদ্ধ করুন এবং নাড়ুন।  েক্ষন না েব উপাদান নরম 

হচ্ছ   া  েেক্ষন আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত য়েদ্ধ করুন।  

▪ কণ ভ লাও াচ্ছরর োচ্ছথ পায়ন য়দচ্ছ  সপস্ট বেয়র করুন, 

সুুচ্ছপর োচ্ছথ য়মিান এবং আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত সনচ্ছড় ৩ য়ময়নে 

রান্না করুন।  

▪ েবচ্ছিচ্ছে, হাল্কা সফোচ্ছনা য়র্মচ্ছক একটি কাচ্ছপ য়নচ্ছ  

সুচ্ছপর পাচ্ছত্রর মচ্ছধ্য য়চকন িাচ্ছব ধীচ্ছর ধীচ্ছর ঢাল্যন এবং 

োচ্ছথ োচ্ছথ সুপটি নাড়চ্ছে থাকুন। এচ্ছে সুচ্ছপর মচ্ছধ্য 

য়র্চ্ছমর সের্ বেয়র হচ্ছব।  

▪ সুুপ বড় পয়রচ্ছবিন সবাচ্ছল ঢাল্যন এবং গরম গরম 

পয়রচ্ছবিন করুন  
 

________________________________________ য়চচ্ছকন সিয়জচ্ছেবল সুুপ: ১২ টি   প্রস্তুত প্রোলী  
 

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম  প্রস্তুেপ্রণালী 

 

স্টক 

হাড় ছাড়াচ্ছনা মুরয়গ(র্াইচ্ছের আকাচ্ছর)  

য়বয়িন্নরকম েবয়জ(গাজর, বাধাকয়প/ফুলকয়প, সেঁচ্ছপ) 

োদা সগালময়রচ  

টুকচ্ছরা করা য়েঁ াজ 

লবন 

য়চয়ন 

আয়জ-সনা-সমাচ্ছো 

(এক ধরচ্ছনর লবন)  

 

২.৫ য়লোর 

১৫০ গ্রাম 

২৫০ গ্রাম  

১ সেয়বল চামচ 

৩০ গ্রাম 

১ সেয়বল চামচ 

১ সেয়বল চামচ 

১ সেয়বল চামচ 

 

চয়পং সবার্ ভ 

ছুয়র 

ছাুঁকয়ন 

সুুচ্ছপর চামচ 

কাচ্ছঠর ছাুঁকয়ন 

বড় সবাল 

একটি পাচ্ছত্র ঠাণ্ডা স্টক েে য়নচ্ছ  োচ্ছে 

মুরয়গ এবং েবরকম েবয়জ সমিান। 

য়েদ্ধ করুন এবং নাড়ুন। লবন স াগ 

করুন এবং অি আঁচ্ছচ রান্না করুন 

 েক্ষণ না েব উপাদান নরম হচ্ছ  

আচ্ছে। 

লবন;  য়দ প্রচ্ছ াজন হ । েবচ্ছিচ্ছে, 

টুকচ্ছরা করা য়েঁ াজ য়ছটিচ্ছ  য়দন। 

গরম পয়রচ্ছবিন করুন । 

 

 ২২তম 

সুুইে কণ ভ য়চচ্ছকন ও য়চচ্ছকন সিয়জচ্ছেবল সুুপ স্ট্রিন 
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উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম ও পাত্র প্রস্তুেপ্রণালী  

 

োজা পাকা েচ্ছমচ্ছো  

বাোর 

আো 

য়ক্রম 

লবঙ্গ 

লবন 

টুকচ্ছরা করা য়েঁ াজ 

লবন ও সগালময়রচ 

আদা 

রসুন  

স্টক 

য়চন 

 

১ সকয়জ 

৬০ গ্রাম 

৬০ গ্রাম  

১ সেয়বল চামচ 

 

১০ গ্রাম 

 

 

১০ গ্রাম  

১০ গ্রাম 

২.৫ য়লোর  
১৫০ গ্রাম 

 

 

চয়পং সবার্ ভ 

ছুয়র 

েে প্যান 

ছাুঁকয়ন 

 

▪ েচ্ছমচ্ছো পায়নচ্ছে ধুচ্ছ , চার সকানা কচ্ছর কাটুন 

▪ েে প্যাচ্ছন বাোর গয়লচ্ছ  য়নন 

▪ য়প াচ্ছজর টুকচ্ছরা গুচ্ছলা সছচ্ছড় য়দন এবং একটু পর ম দা 

সমিান এবং য়কছুক্ষন ঘুয়রচ্ছ  ঘুয়রচ্ছ  নাড়ুন  

▪ আদা, রসুন, লবঙ্গ, লবন, সগালময়রচ একোচ্ছথ সেঁচ্ছচ য়নন 

এবং প্যাচ্ছন সমিান 

▪ চার সকানা কচ্ছর কাো েচ্ছমচ্ছো এবং স্টক য়েদ্ধ করুন ৩০ 

সথচ্ছক ৩৫ য়ময়নে 

▪ সুক্ষ কাপড় য়দচ্ছ  অথবা ছাুঁকয়ন য়দচ্ছ  সেঁচ্ছক য়নন। আবার য়েদ্ধ 

করচ্ছে থাকুন  

▪ য়ক্রম স াগ করুন 

▪ সুুপ সেস্ট করুন 

▪ সুুপ কাপ অথবা টুয়রন (একধরচ্ছনর সুুচ্ছপর পাত্র) কাচ্ছপ 

পয়রচ্ছবিন করুন 

▪ ক্রুেি (পাউরুটির ফ্রাই করা সছাে টুকচ্ছরা) য়দচ্ছ  োয়জচ্ছ  য়নন 

▪ গরম পয়রচ্ছবিন করুন 

 

________________________________________ য়চচ্ছকন সুুচ্ছপর য়ক্রম: ১০ টি প্রস্তুত প্রোলী  
 

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম ও পাত্র প্রস্তুেপ্রণালী 

 

য়েদ্ধ র্াইে আকাচ্ছর 

 টুকচ্ছরা য়চচ্ছকন   

বাোর 

ম দা 

য়ক্রম 

লবঙ্গ 

লবন ও সগালময়রচ  

য়চচ্ছকন স্টক 

 

 

১৫০ গ্রাম  

১২০ গ্রাম 

৬০ গ্রাম  

১০০ গ্রাম  

১০ গ্রাম 

স্বাদমে 

২.৫ য়লোর  

 

চয়পং সবার্ ভ 

ছুয়র 

েচ্ছে প্যান 

ছাুঁকয়ন 

সপেণ  ন্ত্র 

 

▪ োদা সরা েে বেয়র করুন এবং য়েদ্ধ অবস্থা  থাকা স্টচ্ছক 

আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত সপেণ য়দচ্ছ  সমিান 

▪ লবন, সগালময়রচ, সমিান এবং য়েদ্ধ করচ্ছে থাকুন এবং 

নাড়ুন 

▪ উপকরণটি ছাুঁকয়ন য়দচ্ছ  সেঁচ্ছক একটি পয়রষ্কার প্যাচ্ছন য়নন 

এবং পুনরা  য়েদ্ধ করুন 

▪ র্াইে য়চচ্ছকন স াগ করুন এবং গরম পয়রচ্ছবিন করুন 

▪ টুয়রন (একধরচ্ছনর সুুচ্ছপর পাত্র) পাচ্ছত্র পয়রচ্ছবিন করুন  

সনােোঃ  

▪ দুপুর এবং রাচ্ছের খাবাচ্ছরর জন্য উপচ্ছ াগী 

▪ গরম স্টারোর (প্রথম য়দচ্ছক স  অি খাবার পয়রচ্ছবিন করা হ  
 

 ২৩তম 

েণমণো ও স্ট্রেণেন সুযণ র স্ট্রিম স্ট্রিন 
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________________________________________ সেইন সকক প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান প্রস্তুত প্রোলী 

 

বাোর   

 

২০০ গ্রাম  

 

▪ cÖ_‡g বাোর Ges য়চয়ন wb‡q weU Ki‡Z n‡e| hLb wµ‡gi gZ  n‡e ZLb Aí 

Aí K‡i wWg wgkv‡Z n‡e& me wWg wgkv‡bv n‡q †M‡j ¸ov `ya wgkv‡Z n‡e| 

▪ Gici িযাস্ট্রনলাএণেন্স wgkv‡Z n‡e| Zvici Aí Aí K‡i  ময়িা, েে ি লাওয়ার, 

হবস্ট্রেং  াউ ার GK mv‡_ Pvjvwb w`‡h †P‡j wgkv‡Z n‡e|  

▪ me wgkv‡bv n‡q †M‡j 1 cvD‡Ûi সকক সমাল্ড wb‡q  KvMR wewQ‡q 450 MÖvg 

Lvgvi w`‡q †X‡j nvZ w`‡q †P‡c mgvb K‡i w`‡q 160
0

 wm ZvcgvÎvq 40 

†_‡K 45 wgwbU †eK Ki‡Z n‡e| নvgv‡bvi Av‡M kvcwjK weUK w`‡h †U÷ 

Ki‡Z n‡e| 

▪ †KK n‡q‡Q wKbv w÷KUv wfZ‡i XzwK‡h †ei K‡i G‡b †`L‡eb hw` KvwVK¨ 

cwiÿvi bv _v‡K Zv n‡j AviI wKQzÿY †eK Ki‡Z n‡e| 

▪ G iKg Ae¯’v n‡j Avcbvi evmvq B‡jw±ªK (Voltage) wVK Av‡Q wKbv 

†`‡L †KK Lvgxi ˆZix Ki‡Z n‡e| 

▪ Av‡MB wPwbi wmivc ˆZix K‡i ivL‡Z n‡e| Gi Rb¨ cvwb, wPwb Ges evUvi 

wb‡q Boil K‡i bvwg‡q ivL‡Z n‡e| 

▪ †KK †eK n‡j bvwg‡q Dc‡i Sugar Syrup w`‡q Ki‡Z n‡e| Zvn‡j †KK 

PKP‡K †`Lv‡”Q| 

স্ট্রেস্ট্রন  ২০০ গ্রাম  

স্ট্র ম  ৪ স্ট্র ে  

িযাস্ট্রনলাএণেন্স   ১ হেস্ট্রবলো.  

ময়িা ১৮০ গ্রাম  

েে ি লাওয়ার 

হবস্ট্রেং  াউ ার 

স্ট্রমল্ক  াউ ার 

 

২০ গ্রাম  

১ হেস্ট্রবলো. 

১০ গ্রাম 

 

 

   সুগার য়েরাপ 

 

 াস্ট্রন 

স্ট্রেস্ট্রন 

বাোর হতল  

 

১/২ কাপ 

২ হেস্ট্রবলো. 

১০ গ্রাম  

 
 

 

 

 

 

 ২৪তম 

সেইন সকক প্রস্তুত প্রোলী স্ট্রিন 
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________________________________________ স্ট্রেণেন োস্ট্রর: ১২ টি প্রস্তুত প্রোলী  

 

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম ও পাত্র প্রস্তুেপ্রণালী 

 

স্ট্রেস্ট্রল হ স্ট 

মুরয়গ 

িস্ট্রধ 

আিার হ স্ট 

রসুণনর হ স্ট 

ধস্ট্রনয়ার হ স্ট 

হেঁয়াজ 

োিা েস্ট্ররো হ স্ট 

হতল অেবা স্ট্রঘ 

 

 

১ সেয়বলচামচ 

৩ হেস্ট্রজ 

১ ো  

১ হেস্ট্রবল োমে 

১ সেয়বলচামচ 

১ সেয়বলচামচ 

৩০০ গ্রাম 

১ সেয়বলচামচ 

১ ো  

 

চয়পংচ্ছবার্ ভ 

োস্ট্রর  ে 

োণঠর োমুে 

ছুস্ট্রর  

▪ েম্পূে ি মুরস্ট্রে ৪ স্ট্র ে েণর োটুন। োস্ট্রর  ণে েব 

উ িানগুণলা স্ট্রনন। োস্ট্রর  ে োেনা স্ট্রিণয় হেণে ৪৫ 

স্ট্রমস্ট্রনে অল্প আঁণে রান্না েরুন । 

▪ যখন মাংে নরম হণয় আেণব, রান্না মাংে ক্রুমােত 

নাড়ণত োকুন যতক্ষে না মাংণের হগ্রস্ট্রি বা হঝাল ঘন 

হণয় আণে এবং হতল উ স্ট্ররিাণে েণল আণে। 

 

 

________________________________________ হ ালাউ : ১০ টি প্রস্তুত প্রোলী  

 

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম  প্রস্তুেপ্রণালী 

 

হ ালাউর োল 

বাোর হতল 

লবঙ্গ 

এলাে 

িারস্ট্রেস্ট্রন 

হতজ াতা 

েরম  াস্ট্রন 

হোলা  জল 

 

 

২ হেস্ট্রজ 

৩০০ গ্রাম 

১৫ গ্রাম 

১৫ গ্রাম 

১৫ গ্রাম 

৪ টি 

২ স্ট্রলোর 

২ হেস্ট্রবলোমে 

 

 

 

চয়পংচ্ছবার্ ভ 

োস্ট্রর  ে 

োণঠর োমুে 

ছুস্ট্রর 

▪ ৫ স্ট্রমস্ট্রনে োল িাল েণর ধুণয় হাত স্ট্রিণয় েেস্ট্রলণয়  াস্ট্রন 

হেণে হছণে স্ট্রনন।   

▪ বাোর হতল োস্ট্রর  ণে স্ট্রিণয় েরম েরুন, হেঁয়াজ টুেণরা 

েরুন এবং বাোর হতণল হিণজ স্ট্রনন যতক্ষে না বািাস্ট্রম রঙ 

আণে।  

▪ বাোর হতণল েব ধরণনর মশলা হযমনিঃ লবঙ্গ, এলাে, 

িারস্ট্রেস্ট্রন, হতজা াতা স্ট্রিণয় স্ট্রিন  

▪ হাল্কা বািাস্ট্রম রঙ না আো  য িন্ত হিণজ স্ট্রনন ।  

▪ েরম  াস্ট্রন হযাে েরুন এবং েণয়ে স্ট্রমস্ট্রনে রান্না েণর 

োেনা স্ট্রিণয় হেণে এে  াণশ হরণখ স্ট্রিন 

▪ লবন স্ট্রিন স্বািমত 

▪ হরস্ট্রেস্ট্র টির স্বাি হেে েরুন এবং হোলা  জল স্ট্রছটিণয় স্ট্রিন    

 

 

 

 

 ২৫তম 

স্ট্রেণেন োস্ট্রর ও হ ালাউ স্ট্রিন 
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________________________________________ স্ট্রেণেন হরজালা: ১২ টি প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম ও পাত্র প্রস্তুেপ্রণালী 

বাোর হতল 

মুরয়গ 

িস্ট্রধ 

আিা  

রসুন 

মস্ট্ররে 

ধস্ট্রনয়ার হ স্ট 

হেঁয়াজ 

োিা েস্ট্ররো 

হতল অেবা স্ট্রঘ 

এলাে 

িারস্ট্রেস্ট্রন 

সেজপাো 

হ াস্ত বাো 

ো ি বা শুষ্ক দুণধর িই  

১ ো  

২ হেস্ট্রজ 

১ ো  

২ হেস্ট্রবল োমে 

২ সেয়বলচামচ 

৮/১০ টি 

১ সেয়বলচামচ 

৪০০ গ্রাম 

১ সেয়বলচামচ 

১ ো  

১৫ গ্রাম 

১৫ গ্রাম 

৪ টি 

১ সেয়বলচামচ 

১০০ গ্রাম 

 

চয়পংচ্ছবার্ ভ 

োস্ট্রর  ে 

োণঠর োমুে 

ছুস্ট্রর 

▪ েম্পূে ি মুরস্ট্রে ৮ স্ট্র ে েণর োটুন এবং ধুণয় 

হফলুন।  

▪ মশলা প্রস্তুতেরন- োস্ট্রর  ণে হতল হেণল স্ট্রনন 

এবং েরম েরুন, ফাস্ট্রল েরা হেঁয়াজ হতণল হেণল 

স্ট্রিন এবং বািাস্ট্রম রঙ আো  য িন্ত রান্না েরুন। 

এর র এলাে, িারস্ট্রেস্ট্রন, হতজ াতা হযাে েরুন। 

েব ধরণনর মশলা, িই হযাে েণর রান্না েরণত 

োকুন। 

▪ ১০ স্ট্রমস্ট্রনে ধণর রান্না েরণত োকুন এবং মুরস্ট্রের 

স্ট্র েগুণলা হযাে েরুন, োস্ট্রর  ে োেনা স্ট্রিণয় 

হেণে স্ট্রিন এবং অল্প আঁণে ধীণর ধীণর মাংে নরম 

হওয়া  য িন্ত রান্না েরুন। 

▪ যখন  স্ট্ররণবশন েরণবন, িাজা শুেণনা দুণধর িই 

উ ণর হযাে েরুন। 

________________________________________ স্ট্রেণেন বািাস্ট্রম হোরমা: ১২ টি প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম ও পাত্র প্রস্তুেপ্রণালী 

মস্ট্ররে 

মুরয়গ 

িস্ট্রধ 

আিার হ স্ট 

রসুণনর হ স্ট 

ধস্ট্রনয়ার হ স্ট 

স্ট্রবস্ট্রিন্ন ধরণনর বািাম হ স্ট 

হ াস্ত িানা হ স্ট 

েরম মেলা 

স্ট্রজরা গুৌঁড়া  

স্ট্রঘ 

হেঁয়াজ  

৮/১০ টি 

৩ হেস্ট্রজ 

১/২ ো  

২ হেস্ট্রবল োমে 

১.৫ সেয়বলচামচ 

১/২ সেয়বলচামচ 

২ হেস্ট্রবলোমে 

১ সেয়বলচামচ 

৫০ গ্রাম 

১ হেস্ট্রবলোমে 

২৫০ গ্রাম 

৫০০ গ্রাম 

 

 

চয়পংচ্ছবার্ ভ 

োস্ট্রর  ে 

োণঠর োমুে 

ছুস্ট্রর 

▪ এেটি  ণে স্ট্রঘ েরম েণর, হেঁয়াজ হযাে েরুন 

এবং রান্না েরুন যতক্ষে না বািামী রঙ হয়। 

▪ মস্ট্ররে এবং িস্ট্রধ বাণি েব উ ািান এেোণে 

হমশান 

▪ ১৫ স্ট্রমস্ট্রনে ধণর অল্প আঁণে রান্না েরুন 

▪ মুরস্ট্রে এবং িস্ট্রধ হযাে েরুন 

▪ মুরস্ট্রে হনণড়ণেণড় িাজণত োকুন উ ণর হতল 

হিণে উঠা  য িন্ত।  

▪ অল্প আঁণে ১০ স্ট্রমস্ট্রনে রান্না েরুন  

 

 

 ২৬তম 

স্ট্রেণেন হরজালা, বািাস্ট্রম হোরমা ও স্ট্রেণেন স্ট্রবস্ট্ররয়াস্ট্রন   স্ট্রিন 
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________________________________________ স্ট্রেণেন স্ট্রবস্ট্ররয়াস্ট্রন : ১২ টি প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম প্রস্তুেপ্রণালী 

হ ালাউর োল 

িস্ট্রধ 

েরম মশলার  াস্ট্রন 

হেঁয়াজ 

লবঙ্গ 

আিা হ স্ট 

রসুন হ স্ট  

ধস্ট্রনয়া হ স্ট, বাোর হতল 

এলাে িারস্ট্রেস্ট্রন 

শাস্ট্রহ স্ট্রজরা 

হতজ াতা, হোলমস্ট্ররে 

েরম  াস্ট্রন 

স্ট্রজরা/ হ াস্ত িানা হ স্ট 

স্যফরন 

 

২ হেস্ট্রজ 

১ ো  

৬ স্ট্রলোর 

৬ হেস্ট্রজ 

৬০০ গ্রাম 

২ হেস্ট্রবলোমে 

২ হেস্ট্রবলোমে 

১ হেস্ট্রবলোমে  

২০০ গ্রাম 

৬০-৪০ গ্রাম 

২০ গ্রাম 

২ স্ট্রলোর 

৪-১০ টি 

১ হেস্ট্রবলোমে  

 

 

চয়পংচ্ছবার্ ভ 

োস্ট্রর  ে 

োণঠর োমুে 

ছুস্ট্রর 

োল িাল েণর ধুণয় ৫ স্ট্রমস্ট্রনে স্ট্রিস্ট্রজণয় রাখুন এবং হেঁণে  াস্ট্রন 

হফণল স্ট্রিন। মুরস্ট্রে হেণে ৮ স্ট্র ে েরুন এবং ধুণয় হফলুন। েরম 

মশলা  াস্ট্রনণত আণস্ত আণস্ত স্ট্রেদ্ধ েরুন। োস্ট্রর  ণে বাোর হতল 

স্ট্রনন এবং েরম েণর স্ট্রনন।   

হেঁয়াজ টুেণরা েরুন এবং বাোর হতণল হিণজ স্ট্রনন যতক্ষে না 

বািাস্ট্রম রঙ আণে।  

বাোর হতণল েব ধরণনর হ স্ট এবং ৪ টি/৫টি হতজ াতা স্ট্রিণয় 

স্ট্রিন। লবঙ্গ, এলাে, িারস্ট্রেস্ট্রন স্ট্রিণয় স্ট্রিন নাড়ণত োকুন। 

মুরস্ট্রের টুেণরা গুণলার োণে িস্ট্রধ স্ট্রমস্ট্রশণয় নাড়ণত োকুন, অল্প 

েরম  াস্ট্রন হযাে েণর রান্না েরণত োকুন যতক্ষে না িস্ট্রধ মুরস্ট্রের 

োণে ৭৫% স্ট্রমণশ যায়।   

উ েরেটি এে  াণশ হরণখ আণরেটি োস্ট্রর  ণে বাোর হতল 

স্ট্রনন, হেঁয়াজ স্ট্রিন এবং বািামী হওয়া  য িন্ত িাজণত োকুন। 

োস্ট্রর  ণে োল হেণল নাড়ণত োকুন যতক্ষে না বািামী রঙ হয়। 

োস্ট্রর  ণে মশলািার েরম  াস্ট্রন হমশান এবং রান্না েরণত োকুন 

যতক্ষে না স্ট্রেদ্ধ হয়। 

যখন স্ট্রেদ্ধ হণয় যাণব, ৭৫% িস্ট্রধর োণে মুরস্ট্রের রান্না েরা 

উ েরেটি হমশান এবং এণত েে স্ট্রমস্ট্রশণয় অল্প আঁণে রান্না 

েরুন।   

স্ট্রেছুক্ষন  র স্ট্রবস্ট্ররয়াস্ট্রন রঙ ও ণর    স্ট্রছটিণয়, স্যফরন হযাে 

েরুন। 
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(Restaurant Mise-EN Place) 

মুলত mise-en-place  বলণত হরস্টুণরেণে হেবার িমানুোণর 

এমনিাণব  প্রস্তুত েরা যাণত আেত গ্রাহেরা েহণজ ও 

স্ট্রনরবস্ট্রেন্নিাণব হেবা গ্রহন েরণত  াণর। এই প্রস্তুস্ট্রত মুলত 

হরস্টুণরে হিণি স্ট্রবস্ট্রিন্ন হয়।  

স্ট্রনণে েব িজনস্ট্রবস্ট্রিত এেটি েম্পূে ি োই  লাইন হিয়া হণলা  

রুমগুণলা 

 স্ট্ররষ্কার েরা 

( াইস্ট্রনং রুম, 

েস্ট্রফ শ )   

 

▪ জানালা হখালা রাখা 

▪ িযকুয়াম স্ট্রক্লনার স্ট্রিণয় হমণঝ  স্ট্ররষ্কার 

েরা।  

▪ অস্ট্রতস্ট্রেণির েয়ণলে  স্ট্ররষ্কার রাখা 

▪ জানালা  স্ট্ররষ্কার রাখা  

▪ ময়লা স্ট্রজস্ট্রনে ত্র ও ো ড়ণো ড় েস্ট্ররণয় 

হফলা।  

 

েরঞ্জাম এবং 

 াত্র  স্ট্ররষ্কার  

 

▪ েব ধরণনর িোস্ট্ররে, োৌঁণের স্ট্রেংবা 

স্ট্রেল্িাণরর হছাে বড়  াত্র  স্ট্ররষ্কার েরা। 

▪ োই -হবা ি প্রস্তুত এবং পুরন েরা  

▪ মেলার  াত্রগুণলা  স্ট্ররপূে ি রাখা ( লবন, 

হোল মস্ট্ররে, েস্ট্ররো, হতল, স্ট্রিণনোর 

ইতযাস্ট্রি)  

 

োউোর ষ্টীল 

রুম এবং 

স্ট্রেংেে 

স্ট্রবতরণনর 

জায়ো  

 

▪ আইে স্ট্রেউব হমস্ট্রশন (বরফ ততস্ট্ররর 

হমস্ট্রশন) এবং েস্ট্রফ হমস্ট্রশন হেে েরা  

▪  ানীণয়র স্টে বা মজুি রাখা 

▪ ো ড় ও হতায়াণলর  মজুি রাখা  

▪ বাোর প্রস্তুত রাখা  

▪ হব্র  এবং হ স্ট্রি অ িার হেে েরা   

 

হেস্ট্রবল 

োজাণনা  

 

▪ হেস্ট্রবল প্লান হেে েরা  

▪ হেস্ট্রবণলর ো ড় হেে েরা এবং হেস্ট্রবণল 

স্ট্রবছাণনা  

▪ হেস্ট্রবল েোণলর নাস্তা এবং রাণতর খাবার 

অনুযায়ী ততস্ট্রর েরা 

▪ ফুল স্ট্রিণয় োজাণনা  

েব িণশে 

প্রস্তুস্ট্রত এবং 

হেস্ট্রেং 

 

▪ েংরস্ট্রক্ষত হেস্ট্রবল এবং হেগুণলা োজাণনা 

হণয়ণছ স্ট্রেনা হেে েরা 

▪ োই -হবা ি , ঠাণ্ডা  াস্ট্রন, মশলা  াত্র 

হেে েরা  

▪ স্ট্রেণেণনর অ িার টিণেে অেবা হরস্টুণরে 

অ িার হেে েরা  

▪ স্ট্রনণজর ব্যস্ট্রক্তেত স্ট্রজস্ট্রনে হেে েরা 

(ণবাতল হখালার যন্ত্র, েলম,  স্ট্ররণেবার 

ো ড় ইতযাস্ট্রি)    

 

 

 ২৭তম 

পয়রচ্ছেবার জা গা প্রস্তুেকরে  স্ট্রিন 

বাণফণত অস্ট্রতস্ট্রেরা তাণির হেস্ট্রবল হছণড় োস্ট্রজণয় রাখা খাবাণরর স্ট্র শ 

হেণে  ছণন্দর খাবার হবণছ হনয় । এখাণন অস্ট্রতস্ট্রেরা স্ট্রনণজণির 

খাবার স্ট্রনণজরাই  স্ট্ররণবশন েণরন।  এটি েমেংখ্যে েম িোরী  স্ট্রিণয় 

স্ট্রবপুল েংখ্যে অস্ট্রতস্ট্রে আপ্যায়ণনর এেটি জনস্ট্রপ্রয় প্রস্ট্রিয়া।  

স্ট্রবস্ট্রিন্ন ধরণের বাণফ  

স্ট্রতন ধরণনর বাণফ হিখা যায়িঃ 

নাইফ এন্ড ফেি ( ছুস্ট্রর এবং োৌঁো োমণের বাণফ) অেবা হেস্ট্রবল বাণফ 

আণে হেণে প্রস্তুত েরা হেস্ট্রবল হযখাণন অস্ট্রতস্ট্রেরা তাণির  ছণন্দর 

খাবার স্ট্রনণয় স্ট্রফণর আণে। 

ফেি বাণফ (োৌঁো োমণের বাণফ) 

োধারেত িাৌঁস্ট্রড়ণয় হখণত হয়। অস্ট্রতস্ট্রেরা তাণির োমে ও খাবার 

খাওয়ার েরঞ্জাম, ন্য স্ট্রেন এবং খাবার বাণফে হেস্ট্রবল হেণে েংগ্রহ 

েণর। খাবার এমনিাণব প্রস্তুত োণে হয তা েংগ্রহ েরণত 

অস্ট্রতস্ট্রেণির হোন ছুস্ট্ররর প্রণয়াজন  ণড়না। েম িোরীরা খাবার েমণয় 

হাণত েণর  াস্ট্রন ও অস্ট্রতস্ট্ররক্ত খাবার েরবরাহ েণর। এখাণন স্ট্রেছু 

বোর  জায়োর ব্যবস্থাও োণে । 

স্ট্রফঙ্গার বাণফ  

হাল্কা নাস্তা দ্বারা েস্ট্রিত হেস্ট্রবল হেণে এে োমণড় খাওয়া যায় এমন 

নাস্তা দুই আঙ্গুল স্ট্রিণয় তুণল অস্ট্রতস্ট্রেরা উ ণিাে েণরন।  েম িোরীরা 

ঘুণর ঘুণর অস্ট্রতস্ট্রেণির  ানীয়  স্ট্ররণবশন ও খাস্ট্রল হপ্লেগুণলা েংগ্রহ 

েণরন।   স্ট্রেছু বোর ব্যবস্থাও এখাণন োণে। 

প্রিশ িনী এবং োজাণনা 

বাণফ সেয়বলটি োজাণনা হয় প্রয়েষ্ঠাচ্ছনর িাবমূয়ে ভ বাডাচ্ছনার জন্য।  

অয়েয়থরা অনুষ্ঠাচ্ছন উপয়স্থে হচ্ছ  বাচ্ছফ সেয়বল সদচ্ছখ খুব মুগ্ধ হ । 

বাচ্ছফ সেয়বল োজাচ্ছনার েম  স  য়বে গুচ্ছলা খুব গুরুত্ব য়দচ্ছে হচ্ছব, 

ো য়নচ্ছচ সদ া হচ্ছলাোঃ 

হেন্দ্রস্ট্রবন্দু (Focal point) 

এটি োধারণে বুচ্ছফর সকন্দ্রস্থল  া প্রচ্ছবচ্ছির োচ্ছথ োচ্ছথই সচাচ্ছখ 

পচ্ছড়। এই সকন্দ্রয়বন্দু য়হচ্ছেচ্ছব আমরা  া  া ব্যাবহার করচ্ছে পায়রোঃ 

 এটি সকানও য়নয়দ ভষ্ট রান্না করা খাবার হচ্ছে পাচ্ছর। 

 ফুল য়দচ্ছ  োজাচ্ছনা সকানও য়র্েচ্ছে হচ্ছে পাচ্ছর। 

 সকান মূয়ে ভ হচ্ছে পাচ্ছর।  

 বরফ য়দচ্ছ  বেয়র সকান মূয়ে ভ বা য়র্েচ্ছে হচ্ছে পাচ্ছর।  

 বাোর য়দচ্ছ  বেয়র সকান 

 ফলমূল য়দচ্ছ  োজাচ্ছনা সকান য়র্েচ্ছে হচ্ছে পাচ্ছর য়কংবা 

 য়বয়িন্ন কনচ্ছফকিনায়র আইচ্ছেম য়দচ্ছ  োজাচ্ছনা য়র্েচ্ছে  

রঙ (Color) 

রঙ এেটি বাণফর জন্য অণনে গুরুত্তপুন ি । এো বাণফণে খুব 

আেে িেীয় েণর এবং গ্রাহেণির আগ্রহ বাড়ায়।  

পািাপায়ি োজাচ্ছনা খাবারগুচ্ছলার মচ্ছধ্য বয়েক্রমী রং এর ব্যাবহার 

বাচ্ছফচ্ছক আচ্ছরা আকে ভণী  কচ্ছর সোচ্ছল। োচ্ছথ োচ্ছথ এোও সখ াল 

রাখচ্ছে হচ্ছব অয়েয়রি রচ্ছঙর ব্যাবহার স ন সবিী না হ । এচ্ছে 

বাচ্ছফ োর আকে ভণ হারাচ্ছে পাচ্ছর।   

উচ্চতা এবং েস্ট্রিরতা (Height and Depth) 

হেস্ট্রবণল আইণেম রাখার জায়ো বাণফণত নতুন মাত্রা হযাে েণর।   

খাবাণরর আইণেম হেস্ট্রবণলর উ র স্তণর স্তণর োস্ট্রজণয় রাখণলও  হবশ 

আেে িেীয় লাণে। 

 

 ২৮তম 

স্ট্রবস্ট্রিন্ন প্রোর বাণফ ও এর োজাণনা স্ট্রিন 
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_______________________________________ িাণয়  রাইে : ৪ টি প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম ও পাত্র প্রস্তুেপ্রণালী 

স্ট্রেদ্ধ োল 

স্ট্র ম 

োজর 

স্ট্রশম 

হেঁয়াজ 

লবন 

হোলমস্ট্ররে গুৌঁড়া 

আস্ট্রজ-হনা-মণো 

স্ট্রেস্ট্রন 

েয়া েে 

হতল  

৫০০ গ্রাম 

১ টি 

২৫ গ্রাম 

২৫ গ্রাম 

১০ গ্রাম 

১/৪ সেয়বলচামচ 

১/৪ সেয়বলচামচ  

১/৪ সেয়বলচামচ 

১/৪ সেয়বলচামচ   

১ হেস্ট্রবলোমে 

২৫ গ্রাম 

েণত প্যান 

েস্ট্র ং হবা ি 

োণঠর োমুে 

ছুস্ট্রর 

২৫ গ্রাম হতল এেটি েণত প্যাণন োলুন, স্ট্র ম হযাে েরুন এবং 

হোনরেম োলার হযন  স্ট্ররবত িন না হয় এিাণব  ধীণর ধীণর রান্না 

েরুন।  

োজর, স্ট্রশম হযাে েরুন হোনরেম োলার হযন  স্ট্ররবত িন না হয় 

এিাণব ধীণর ধীণর রান্না েরুন ২-৩ স্ট্রমস্ট্রনে। 

রান্না েরা োল, লবন, হোলমস্ট্ররে, আস্ট্রজ হনা হমাণো(ণেস্ট্রস্টং েল্ট), 

স্ট্রেস্ট্রন এবং েয়া েে হযাে েরুন 

৩ হেণে ৪ স্ট্রমস্ট্রনে ধীণর ধীণর রান্না েরুন, হেঁয়াজ হযাে েরুন 

এবং স্বাি হিণখ স্ট্রনন। 

স্ট্রেল্িাণরর হেণত এবং মাটির  াণত্র  স্ট্ররণবশন েরুন।  

 

 

_______________________________________  াণবর পুস্ট্র ং প্রস্তুত প্রোলী   

উ ািান  স্ট্ররমাে       প্রস্তুেপ্রণালী 

 াণবর  াস্ট্রন 

স্ট্রেস্ট্রন 

োয়না গ্রাে/ 

আোরাোর  াউ ার 

 াণবর মালাই 

 াস্ট্রন   

৪ ো  

১/২ ো (স্বাি মত) 

১ প্যাণেে / ১ োমে 

 

প্রণয়াজনমত  

প্রণয়াজনমত  

▪ প্রেণম  াণবর  াস্ট্রন ও মালাই আলািা েণর স্ট্রনণত হণব। 

▪ এর র মালাইগুণলা স্ট্রবস্ট্রিন্ন হশইণ  হেণে এেটি  স্ট্ররণবশন  াণত্র হরণখ স্ট্রিণত 

হণব। 

▪ এর র োয়না গ্রাে ধুণয় স্ট্রিস্ট্রজণয় রাখণত হণব ৮-১০ স্ট্রমস্ট্রনে  

▪ অন্য এেটি  াণত্র  াণবর  াস্ট্রন ও স্ট্রেস্ট্রন জাল স্ট্রিণত হণব। ঘন হণয় হেণল ছুলা 

হেণে নাস্ট্রমণয় স্ট্রনণত হণব। 

▪ এর র হেণে রাখা মালাইণয়র উ র জাল হিয়া  াণবর  াস্ট্রন হেণল স্ট্রিণত হণব ও 

ঠাণ্ডা েণর স্ট্রিণজ হরণখ স্ট্রিণত হণব।  

▪ ঠাণ্ডা হণয় জণম হেণল  স্ট্ররণবশন েরণত হণব।  

 ২৯তম 

িাণয়  রাইে স্ট্রিন 
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_______________________________________ িাণয়  স্ট্রেণেন: ৪ টি প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম  প্রস্তুেপ্রণালী 

আস্ত মুরস্ট্রে  

লবে 

হোলমস্ট্ররে গুড়া  

েয়া েে 

েন ি লাওয়ার  

স্ট্র ম  

৫০০ গ্রাম 

১/২ সেয়বলচামচ  

১/৪ সেয়বলচামচ 

১ হেস্ট্রবলোমে 

৩ হেস্ট্রবলোমে 

১ ো  

 ে  

েস্ট্র ং হবা ি 

োমুে 

ছুস্ট্রর 

▪ মুরস্ট্রেণে ২ িােেণর োটুন। 

▪ এণত লবে, হোলমস্ট্ররে গুড়া ,েয়া েে, েন ি লাওয়ার 

, স্ট্র ম হমশান।   

▪ র্ীপ ফ্রাই াচ্ছর সেল িাচ্ছলািাচ্ছব গরম কচ্ছর োচ্ছে 

মুরয়গর টুকচ্ছরা সঢচ্ছল য়দন। 

▪ িাজুন  েক্ষণ না িাচ্ছলািাচ্ছব য়েদ্ধ হ ।   
 

_______________________________________ স্ট্রেণেণনর োণে হিস্ট্রজণেবল:  স্ট্ররণবশন ১০ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম  প্রস্তুেপ্রণালী 

হাড় ছাড়াণনা মুরস্ট্রে  

হোলমস্ট্ররে 

স্ট্র ম 

েে ি লাওয়ার 

লবন 

োজর 

হেঁয়াজ 

স্টে 

হতল 

আস্ট্রজ-হনা-হমাণো 

(এে ধরণনর লবন)   

১ হেস্ট্রজ  

৫ গ্রাম 

১ টি 

২ হেস্ট্রবল োমে 

২০ গ্রাম 

২৫০ গ্রাম 

২৫০ গ্রাম 

১৫০ গ্রাম 

২ ো  

২ হেস্ট্রবল োমে  

েস্ট্র ংণবা ি 

েে প্যান 

োমুে 

  ছুস্ট্রর 

▪ ওে (ণবাল আোণরর িাই প্যান) অেবা েণতপ্যাণন হতল 

েরম েণর েণয়ে স্ট্রমস্ট্রনণের জন্য মুরস্ট্রে হিণজ স্ট্রনণয় 

েবস্ট্রজ গুণলা হযাে েরুন এবং ৩ -৪ স্ট্রমস্ট্রনে হিণজ স্ট্রনন। 

▪ স্টে, লবন, হোলমস্ট্ররে, আস্ট্রজ-হনা-হমাণো হযাে েণর 

পুণরা উ েরেটি স্ট্রেদ্ধ েরণত োকুন। 

▪ েে ি লাওয়ার হযাে েরুন এবং অল্প আঁণে ২ স্ট্রমস্ট্রনে রান্না 

েরুন। 

 

 
 

 

 

 

 

 ৩০তম 

িাণয়  স্ট্রেণেন ও স্ট্রেণেণনর োণে হিস্ট্রজণেবল স্ট্রিন 
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স্ট্রগ্রল্ স্ট্রেণেন (৮ জন) প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম ও পাত্র প্রস্তুেপ্রণালী   

োর িাণে োো মুরস্ট্রে  

হোলমস্ট্ররে 

স্ট্র ম 

বাোর 

হতল 

লবন 

 

২ হেস্ট্রজ  

৫ গ্রাম 

১ টি 

১০০ গ্রাম 

১ হ স্ট্রেস্ট্রলোর  

১০০ স্ট্রমস্ট্রল 

১০ গ্রাম 

েস্ট্র ংণবা ি 

েে প্যান 

োমুে 

ছুস্ট্রর 

 

স্ট্রগ্রল েরার জন্য মুরস্ট্রে প্রস্তুত েরুন। উইশ হবান (েলা ও বুণের 

মাণঝ হয অণনেো োোোমুণের ন্যায় হাড় োণে) হফণল স্ট্রিন । 

 াণয়র প্রেম জণয়েেহ নখগুণলা হেণে হফলুন।   

মুরস্ট্রেটিণে এর হ ছণনর স্ট্রিে েণর রাখুন। েলার হশে স্ট্রিণে এেটি 

বড় ছুস্ট্রর হোোন।  

হমরুিণণ্ডর হিতর স্ট্রিণয় হেণে স্ট্রনণয় যান । বাইণর খুণল স্ট্রনণয় আসুন। 

হ ছণনর এবং বুণের হাড় হফণল স্ট্রিন । োরিাণে োটুন।  

মুরস্ট্রের টুেণরা গুণলা হবাণল হরণখ লবন এবং হোলমস্ট্ররে স্ট্রিণয় 

স্ট্রেজস্ট্রনং (স্ট্রবস্ট্রিন্ন মশলা হমশাণনার প্রস্ট্রিয়া) েরুন। 

এেটি হে হত হরণখ েলাণনা বাোর স্ট্রিণয় মুরস্ট্রের টুেণরা গুণলা ব্রাশ 

েরুন । 

আণে হেণে েরম েরা হতণল অেবা হতল স্ট্রিণয় েরম েরা স্ট্রগ্রল বার 

অেবা স্যালাম্যান্ডার স্ট্রগ্রল (ওণিণনর মত হিখণত স্ট্রগ্রল) মুরস্ট্রের 

টুেণরা গুণলা স্ট্রিণয় স্ট্রিন।  

স্ট্রগ্রল েরার মাণঝ ব্রাশ স্ট্রিণয় বাোর স্ট্রেছু েময়  র  র মুরস্ট্রের টুেণরা 

গুণলাণত লাস্ট্রেণয় স্ট্রিন  

মুরস্ট্রের এ  াশ ও  াশ গুণলা ১৫ হেণে ২০ স্ট্রমস্ট্রনে স্ট্রগ্রল েরুন।সু ৌঁই 

অেবা লবা হলাহার শুল স্ট্রিণয় ঢুস্ট্রেণয় মাংে নরম হণয়ণছ স্ট্রেনা হেে 

েরুন। লক্ষয রাখুন যাণত হোন রণক্তর হফাৌঁো না োণে । 

যখন মেমণে হোনাস্ট্রল এবং নরম হণয় আেণব  স্ট্ররণবশন েরুন।   

স্ট্র বাোর েমতল  াণত্র েলস্ট্রম শালুে  াতা, িাজা আলু, িাজা 

েণমণো স্ট্রিণয়  স্ট্ররণবশন েরুন। হগ্রস্ট্রি বা হঝাল অেবা েে 

 স্ট্ররণবশন  াণত্র রাখুন। 
 

 

 

 

 ৩১তম 

স্ট্রগ্রল স্ট্রেণেন স্ট্রিন 
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বাচ্ছফর নাম  য়ক করচ্ছে হচ্ছব   

 

 

 

েেণেইল বাণফ  ▪ েম ণক্ষ এেেতুে িাংশ স্ট্রফলা  না হওয়া  য িন্ত অস্ট্রতস্ট্রেণির বাণফ স্ট্র ে হেণে খাবার েরবরাহ 

েরণবন না  

েেণেইল ও ফেি বাণফ  

 

▪ অস্ট্রতস্ট্রেণির জন্য আলািা ময়লা হফলার জায়ো রাখুন যাণত তারা েবেমণয় তাণির  স্ট্ররেন্ন 

রাখণত  াণর।   

 

ফেি ও হেয়াস্ট্ররং বাণফ 

 

 

▪ খাওয়ার েময় বাণফ খাস্ট্রল হণল তা  স্ট্ররষ্কার েণর পুনরায় তা পূরে েরুন।    

▪ েব েময় িাল উ স্থা নার জন্য বাণফর খাবার পুনরস্ট্রবন্যাে েরুন।   

▪ বাণফ স্ট্রমে-এন-হপ্লইে (খাবার  স্ট্ররণবশণনর পূব ি প্রস্তুস্ট্রত) স্ট্রনস্ট্রিত েরার জন্য  বাণফর 

এে াণশ অস্ট্রতস্ট্রেণির জন্য োমে, খাবাণরর  াণত্রর ব্যবস্থা রাখণত হয়। এণত অস্ট্রতস্ট্রেণির 

হেবায় হোন ব্যাঘাত ঘণেনা।   

োস্ট্রি িং বাণফ ▪ েবেময় অস্ট্রতস্ট্রেণির হেস্ট্রবণলর  স্ট্ররেন্নতা স্ট্রনস্ট্রিত েরণত হণব।   

▪ হেে েরণত হণব হয অস্ট্রতস্ট্রেণির জন্য খাবাণরর েঠিে েরঞ্জাণমর ব্যবস্থা আণছ স্ট্রেনা।   

▪ অস্ট্রতস্ট্রেণির জন্য  ানীণয়র ব্যবস্থা োেণত হণব। োণে োণে প্রণয়াজনীয় বরফ, িণয়র, 

স্ট্রেংবা অন্যান্য েহোরী েরঞ্জামাস্ট্রির ব্যবস্থা োেণত হণব।   

▪ অস্ট্রতস্ট্রেরা বাণফণত যাওয়ার োণে োণে ওণয়োরণে প্রেণমই খাবার হেস্ট্রবণল ক্ষুধা স্ট্রনবারে 

 ানীয় হযমন হততুল-স্ট্রজরা  াস্ট্রন বা সু   স্ট্ররণবশন েরণত হণব। যস্ট্রি স্বাস্থয েম্মতিাণব েম্ভব 

হয় তণব আণে হেণেই এই  ানীয়গুণলা হেস্ট্রবণল োস্ট্রজণয় রাখণত হণব।  এণত অস্ট্রতস্ট্রেরা 

বাণফ হেণে খাবার হনয়ার  র হোোয় বণে হখণত হণব তা স্ট্রনস্ট্রিত হণব।    

▪ ঠাণ্ডা খাবাণরর স্ট্র শগুণলা এেস্ট্রিণে এেটু উঁচু রাখণত হণব যাণত হিখণত আেে িেীয় লাণে।  

▪ রান্নােরার  র রই এবং অনুষ্ঠান শুরুর ঠিে আণে আণেই বাণফর েব খাবার বাণফণত 

োজাণত হণব। এ েময় বাণফণত খাবারগুণলা হেণে রাখণত হণব যাণত খাবার বাস্ট্রে হণয় না 

যায়।  

▪ েরম খাবার েরবস্ট্রনম্ন ৬০ হে. তা মাত্রায় রাখণত হণব (ণশস্ট্রফং স্ট্র ণশ)।    

▪ ঠাণ্ডা খাবার েব িচ্চ ৬ হে. তা মাত্রায় রাখণত হণব (স্ট্রিস্ট্রজং তা মাত্রা)  

▪ বাণফণত হোন গ্রাহে খাবার স্ট্রছটিণয় অেবা নষ্ট েরণল োণে োণেই ব্যবস্থা স্ট্রনণত হণব।  

▪ হযখাণনই েম্ভব অযাণ োইজার (সুয  বা হছাে স্ট্রমল হযো খাবার আণে খাওয়া হয়)- হমইন 

হোে ি (িাস্ট্রর খাবার), এবং স্ট্রমস্ট্রষ্ট জাতীয় খাবার আলািা আলািা বাণফণত প্রিশ িন েরণত 

হণব।  

▪ যখন দুটি বাণফ হেে েরা হয়, তখন এমনিাণব োজাণত হণব হযন দুণোণে আলািা িাণব 

হেনা যায়।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ৩২তম 

বাণফ োস্ট্রি িণে ওণয়োণরর ভুস্ট্রমো স্ট্রিন 
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স্ট্র িা হরস্ট্রেস্ট্র   

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম প্রস্তুেপ্রণালী 

 

ইণস্টর খামীর 

রান্না েরা স্ট্রেণেন স্ট্রেমা  

েণমণো েে 

েযাস্ট্রিোম 

েণমণো 

োজর 

হেঁয়াজ 

হমাজাণরলা স্ট্রেজ 

োণলা জল াই 

অণরোণনা (পুস্ট্রিনা  াতার 

গুণড়া) 

 

৫০০ গ্রাম  

২০০ গ্রাম 

২০০ গ্রাম 

১ স্ট্র ে 

২০৫ গ্রাম 

২৫০ গ্রাম 

২ স্ট্র ে 

১৫০ গ্রাম 

৫-৬ স্ট্র ে  

অল্প 

 স্ট্ররমাণন 

 

েস্ট্র ংণবা ি 

হতল ব্রাশ 

হবস্ট্রেং হে 

ছুস্ট্রর 

েফ্ট সরাল G Lvgxi  (ইচ্ছ স্ট সর্া)  dz‡j DV‡j †Uwe‡j wb‡q ỳ fvM K‡i 

wb‡Z n‡e| GK fvM 250 MÖvg n‡e| †P‡c evZvk †ei K‡i †MvjvKvi 

K‡i iæwUi gZ ‡ej‡Z n‡e| Gici †Zj eªvk Kiv †ewKs †Uª‡Z DVv‡Z 

n‡e|Dপ‡i wWg eªvk K‡i wP‡Kb wKgv, U‡g‡Uv mm wewQ‡q w`‡Z n‡e|   

Gici ¤øvBm K¨vcvwmKvg, ¤øvBm U‡g‡Uv, ¤øvBm eøvK AwjW w`‡q 

mvRv‡Z n‡e|Dc‡i সমাচ্ছজচ্ছরালা চীজ Qwড়‡q w`‡Z n‡e| Gici 

অয়রগাচ্ছনা wQwU‡q w`‡Z n‡e Ges †ewKs †Uª Mig RvqMvq ivL‡Z n‡e|  

dz‡j DV‡j আচ্ছগ সথচ্ছক গরম Kiv (য়প্র য়হে) I‡f‡b 180wm ZvcgvÎvq 

10-15 wgwbU †eK Ki‡Z n‡e|†eK n‡j Pviw`‡K ‰Zj w`‡q eªvk 

Ki‡Z n‡e| 

wet`ªt GB mvB‡Ri GKwU wc¾v jvÂ ev wWbv‡i `zÔRb‡K োি ভ Kiv hvq| 

mv‡_ GKUz সফ্রঞ্চ ফ্রাই Ges GK Møvm সকাল্ড য়েঙ্ক GKRb‡K †`qv hvq| 

খাওয়ার েময় হগ্রস্ট্রি বা হঝাল অেবা েে  স্ট্ররণবশন  াণত্র রাখুন।  

 

 
 

 

__________________ fybv wLPzwo(6জন) হরস্ট্রেস্ট্র   

উ ািান  স্ট্ররমাে       প্রস্তুেপ্রণালী 

মুে াল 

হ ালাওর োল 

আিা বাো 

রসুন বাো 

হলুি গুড়া 

লবে 

োৌঁো মস্ট্ররে 

হ য়াজ স্লাইজ 

েরম মশলা 

স্ট্রঘ 

400 MÖvg 

800 MÖvg 

1/2 †Uwej PvgP  

1/2 †Uwej PvgP  

1 Pv PvgP 

cwigvYgZ 

6/7 wU 

150 MÖvg 

cwigvYgZ 

1/2 Kvc 

▪ Pvj I Wvj ay‡q cvwb Sivb| 

▪ wN‡q Mig gkjv, †cqvR nvjKv fvRyb| 

▪ mg¯Í gkjv, Pvj I Wvj w`‡q Aí fvRyb| 

▪ fvRv n‡j dzUv‡bv cvwb w`‡q †b‡o †X‡K w`b| 

▪ g„` y Avu‡P wm× bv nIqv ch©šÍ ivbœv Kiæb| 

▪ Dc‡i †e‡i¯Ív w`‡q cwi‡ekb Kiæb| 

  

 ৩৩তম 

স্ট্র িা হরস্ট্রেস্ট্র  স্ট্রিন 

 ৩৪তম 

ভুনা স্ট্রখচুস্ট্রড় ও মাণছর মাোলা স্ট্রিন 
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_______________________________________ মাণছর মাোলা (১০জন) হরস্ট্রেস্ট্র   

উ ািান  স্ট্ররমাে       েরঞ্জাম ও পাত্র প্রস্তুেপ্রণালী 

 

মাণছর জন্য  

হাড় েহ মাছ 

হতল 

লবন, হলুি 

োস্ট্রর েণের জন্য 

হ য়াণজর িত িা 

রসুণনর হ স্ট 

আিা 

হলুি হ স্ট 

মস্ট্ররে হ স্ট 

স্ট্রজরা/ধস্ট্রনয়া হ স্ট 

হিশ স্ট্রলফ 

তাজা ধস্ট্রনয়া  াতা  

  

 

 

২০০০ গ্রাম 

১০০ গ্রাম 

স্বািমত 

 

২০০ গ্রাম 

১ হেস্ট্রবলোমে 

১ হেস্ট্রবলোমে 

১ হেস্ট্রবলোমে 

১ হেস্ট্রবলোমে 

১ হেস্ট্রবলোমে 

৩/৪ টি 

১০ গ্রাম 

েস্ট্র ংণবা ি 

িাই প্যান 

োণঠর োমুে 

ছুস্ট্রর 

োস্ট্রর  ে 

েণত প্যান 

▪ মাণছর ১০ টুেণরা প্রস্তুত েরুন  

▪ লবন এবং হলুি স্ট্রিণয় স্ট্রেজস্ট্রনং (স্ট্রবস্ট্রিন্ন মশলা 

হমশাণনার প্রস্ট্রিয়া) েরুন  

▪ িাই প্যাণন হতল স্ট্রিন এবং েরম হওয়া  য িন্ত 

অণ ক্ষা েরুন  

▪ মাছ হতণল হছণড় স্ট্রিন এবং মাণছর দুই  াশ যাণত 

বািাস্ট্রম ও হোনাস্ট্রল বণে ির হয় 

▪ মাছ তুণল হফলুন এবং বড় প্যাণন হরণখ স্ট্রিন 

▪ োস্ট্রর  ে স্ট্রনণয় তাণত হতল েরম েণর হেঁয়াণজর 

িত িা বািাস্ট্রম হওয়া  য িন্ত িাজুন 

▪ েব ধরণনর মেলার হ স্ট হযাে েরুন এবং ১০-১৫ 

স্ট্রমস্ট্রনে রান্না েরুন, লবন, হতজ  াতা স্ট্রিণয় নাড়ণত 

োকুন 

▪ স্ট্রেছু  াস্ট্রন হযাে েরুন এবং রান্না েরণত োকুন 

▪ যখন েব ধরণনর মেলা িালিাণব রান্না হণব, হিণজ 

হনয়া মাছ গুণলা হছণড় স্ট্রিন এবং ১৫ স্ট্রমস্ট্রনে রান্না 

েরুন 

▪ েবণশণে, ধস্ট্রনয়া  াতা স্ট্রিণয় োস্ট্রজণয় স্ট্রনন 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

_______________________________________  োওস্ট্রমন ( স্ট্ররণবশনিঃ ৬ জন) হরস্ট্রেস্ট্র   

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

নু লে  ১ প্যাণেে   েস্ট্র ংণবা ি ▪ হাল্কা েরম লবন  াস্ট্রনণত নু লে স্ট্রেদ্ধ েরণত হণব।  

▪ ছােস্ট্রনণত িাল েণর হেঁণে স্ট্রনন 

▪ িাস্ট্রজেরা েবস্ট্রজণে েণত হ ণন স্ট্রিণয় ৩-৪ স্ট্রমস্ট্রনে স্ট্রেদ্ধ 

েরণত হণব। এর র েবস্ট্রজর োণে নুয লে স্ট্রমস্ট্রশণয় 

স্ট্রেেস্ট্রনং েরণত হণব।  

▪ িালমত হমশান এবং স্বাি হেে েরুন।  

▪ েব হশণে নুয  লণের উ র োো হেঁয়াজ স্ট্রছটিণয় 

 স্ট্ররণবশন েরুন।  

 

হোলমস্ট্ররে গুৌঁড়া ৫ গ্রাম প্যান 

েয়া েে স্বািমত োমুে 

স্ট্রশম ২৫০ গ্রাম ছুস্ট্রর 

লবন 

স্ট্রেস্ট্রন 

হেঁয়াজ 

হতল 

২০ গ্রাম 

 

২০০ গ্রাম 

িাজার জন্য 

 

আস্ট্রজ-হনা-হমাণো 

 

(এে ধরণনর লবন)   

 

 

 

 ৩৫তম 

োওস্ট্রমন ও োরস্ট্রলে প্রন স্ট্রিন 
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_______________________________________ োরস্ট্রলে প্রন:  স্ট্ররণবশনিঃ ১০ জন  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

▪ ধুণয় হনয়া এবং হখালে ছাড়াণনা স্ট্রেংস্ট্রড়র োণে লবন, 

হোলমস্ট্ররে, হলবুর রে, েে ি লাওয়ার, স্ট্র ম িাণলা েণর 

হমশান এবং হমস্ট্ররণনই  েরুন বা স্ট্রেছুক্ষন হরণখ স্ট্রিন 

▪ হতল েরম েরুন এবং হমস্ট্ররণনই  েরা স্ট্রেংস্ট্রড় হতণল ২ 

স্ট্রমস্ট্রনে হোন োলার ছাড়াই েরম েরুন 

▪ স্টে হযাে েরুন এবং োিা হোলমস্ট্ররে, আস্ট্রজ-হনা-

হমাণো, স্ট্রেস্ট্রন, েয়া েে স্ট্রিণয় পুনরায় তা  স্ট্রিন এবং অল্প 

আঁণে রান্না েরুন  

▪ েে ি লাওয়ার  াস্ট্রন স্ট্রিণয়  াতলা েরুন এবং যখন স্ট্রমশ্রেটি 

স্ট্রেদ্ধ হণত োেণব, ধীণর নাড়ণত োকুন যাণত স্ট্রিস্ট্রম বা েে 

জাতীয় ঘন িাব ততস্ট্রর হয় 

▪ স্বাি হেে েরুন, ততস্ট্রর েরা স্ট্রেংস্ট্রড় হযাে েণর স্ট্রিন এবং 

টুেণরা েরা হেঁয়াজ েরুন এবং েরম  স্ট্ররণবশন েরুন    

স্ট্রেংস্ট্রড় হখাো ছাড়া  ৩ হেস্ট্রজ    েস্ট্র ংণবা ি 

রসূন ১৫০ গ্রাম প্যান 

েয়া েে ১ হেস্ট্রবলোমে োমুে 

হলবুর রে 

স্ট্র ম 

েে ি লাওয়ার 

স্টে 

১ হেস্ট্রবলোমে 

১ টি  

২/৩ হেস্ট্রবলোমে 

½ স্ট্রলোর 

ছুস্ট্রর 

লবন 

স্ট্রেস্ট্রন 

হেঁয়াজ 

হতল 

২০ গ্রাম 

১ হেস্ট্রবলোমে 

৫০ গ্রাম 

িাজার জন্য 

 

আস্ট্রজ-হনা-হমাণো 

(এে ধরণনর লবন)    

১ হেস্ট্রবলোমে  

 

 

 

 

আধুস্ট্রনে হমনুয েংেঠন 

স্ট্রত
ন
 
ধ
র
চ্ছ
ণ
র
 

হ
ে

াে
ি  
হ
ম

নু
য
 

 

স্ট্রতন হোে ি হমনুয এে ধরণনর খাবার হমনুয যার স্ট্রতনটি অংশ োণে এবং যা এেটির  র আণরেটি  য িায়িণম  স্ট্ররণবশন েরা হয়।  

সুয   –  অযাণ োইজার |হমইন হোে ি – হমইন হোে ি |হ জাে ি – হ জাে ি (স্ট্রমস্ট্রষ্ট জাতীয় হছাে খাবার) 

ে
ার

 
হ
ে

াে
ি  

হ
ম

নু
য
িঃ
  

োর হোে ি হমনুয এে ধরণনর খাবার হমনুয যার োরটি অংশ োণে এবং যা এেটির  র আণরেটি  য িায়িণম  স্ট্ররণবশন েরা হয় 

অযাণ োইজার - সুয  |সুয   - মাছ |হমইন হোে ি – হমইন হোে ি |হ জাে ি – হ জাে ি / স্ট্রমস্ট্রষ্ট জাতীয় খাদ্য 

 
াৌঁে

 
হ
ে

াে
ি  

হ
ম

নু
য
িঃ
  

 াৌঁে হোে ি হমনুয এে ধরণনর খাবার হমনুয যার  াৌঁেটি অংশ োণে এবং যা এেটির  র আণরেটি  য িায়িণম  স্ট্ররণবশন েরা হয় 

অযাণ োইজার  | সুয    |মাছ |হমইন হোে ি  |হ জাে ি / স্ট্রমস্ট্রষ্ট জাতীয় খাবার  

 

 ৩৬তম 

আধুস্ট্রনে হমনুয েংেঠন স্ট্রিন 
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 হমনুয েংেঠন 

হোন হমনুযর েংেঠন তার এবং হোণে ির ধরন স্ট্রিণয় স্ট্রনধ িাস্ট্ররত হণত  াণর, মুলত হমনুয েংেঠন দুই ধরণনর হয়িঃ  

 ক্লাস্ট্রেে েংেঠন    ম ান ি েংেঠন 

হিঞ্চ ক্লাস্ট্রেে হমনুয েংেঠনিঃ 

হফঞ্চ ক্লাস্ট্রেেযাল হমনুযণত হমাে হতণরাটি হোে ি রণ়েণছ, প্রণতযেটি অযালান োে ি হমনুযর (ণমনুয হিণখ হোন স্ট্র ে অ িার হিয়ার  দ্ধস্ট্রত) 

স্ট্রবিাে বা হোণে ির অনুরূ  লাইন অনুেরে েণর। হোে িগুণলা হলিঃ 

 

হিঞ্চ শব্দ   

হে ি স্ট্র  ওিণর (ণছাে খাবার) 

 ণেজ (ঘন সুয ) 

 ইেন (মাছ) 

এস্ট্রি (ণোন হোে িণে হবাঝাণনা হয়) 

হরস্ট্রলি (ণমইন হোে ি খাবার)  

েরণবত (ইোস্ট্রলয়ান জুে অেবা ফণলর জুে) 

হরাটি (রুটি অেবা  াউরুটি) 

হলগুণম (েস্ট্রি অেবা ফণলর বীজিঃ স্ট্রশম, বািাম) 

এণিণমেে (ণমইন হোণে ির  ণর স্ট্রমস্ট্রষ্ট জাতীয় খাবার) 

হেণিারুস (খাবাণরর স্বাি বা হশেস্ট্রিণের খাবার) 

িম এইজ 

হ জাে ি (স্ট্রমস্ট্রষ্ট জাতীয় খাবার) 

েযাণফ 

  

 

খাবাণরর ধরে  

অযাণ োইজার 

সুয   

মাছ 

এণে 

হমইন হোে ি 

হশরণবত 

হরাস্ট 

েস্ট্রি 

স্ট্রমস্ট্রষ্ট জাতীয় খাবার 

হেণিাস্ট্ররে 

স্ট্রেজ 

হ জাে ি 

েস্ট্রফ   

ম ান ি হমনুয েংেঠনিঃ 

আধুস্ট্রনে হমনুয েংেঠণনর হোণে ির েংখ্যা স্ট্রতনটি হোে ি হেণে  াৌঁেটি হোে ি  য িন্ত  স্ট্ররবস্ট্রত িত হয়। স্ট্রবস্ট্রিন্ন হমনুযর স্ট্রেছু উিাহরন রণয়ণছ । 

 

 

 

 
 

হহাণেল েম িেত িার তবস্ট্রশষ্টয 

 

ব্যস্ট্রক্তেত  স্ট্ররেন্নতা 

েময়ানুবস্ট্রত িতা 

খাবার এবং  াস্ট্রনয় েবণন্ধ ধারো 

স্থানীয় জ্ঞান 

ব্যস্ট্রক্তত্ব 

অস্ট্রতস্ট্রেণির প্রস্ট্রত আেরে 

মণন রাখার ক্ষমতা 

স্ট্রনণজণে িশ িনীয় িাণব উ স্থা ন েরার ক্ষমতা  

স্ট্রবিয় েরার েক্ষমতা 

 

 

োণজর গুরুত্ব বুঝা  

স্ট্রেদ্ধান্ত হনয়ার ক্ষমতা।  

েততা 

িদ্রতা  

প্রযুস্ট্রক্তেত িক্ষতা  

 ারস্পস্ট্ররে েহণযাস্ট্রেতা  

স্পষ্ট েো বাত িা  

িাল হাণতর হলখা 

িাোজ্ঞান  

 

 

 ৩৭তম 

তবস্ট্রশষ্টয স্ট্রিন 
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________________________________________ হলবুর োে ি প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান প্রস্তুত প্রোলী  

 

োে ি হশল 

বাোর 

 

 

১০০ গ্রাম 

1. cÖ_‡g U©vU †kj ˆZwi Ki‡Z n‡e| Gi Rb¨ evUvi Ges AvBwms myMvi weU 

K‡i µx‡gi g‡Zv n‡j Aí Aí K‡i wW‡gi mv`v Ask wgkv‡Z n‡e| 

Zvici f¨vwbjv G‡mÝ w`‡q gq`v wgkv‡Z n‡e nvjKv fv‡e| Zvici 

†iwd«Rv‡iU‡i 30 wgwbU ivL‡Z n‡e| 

2. Gici সলমন wdwjs ˆZwi Ki‡Z n‡e| Gi Rb¨ GKUv mmc¨v‡b cvwb 

Ges wPwb Pzjvq w`‡q e‡qj Ki‡Z n‡e| Ab¨ GKUv cv‡Î 100 wg.wg 

cvwb w`‡q Zv‡Z KY© d¬vIqvi I wW‡gi Kzïg wgkv‡Z n‡e| 

Gici H e‡qj Kiv cvwb‡Z Aí Aí K‡i †X‡j fv‡jv fv‡e bvo‡Z 

n‡e| Nb n‡j bvwg‡q †jgb Rym, evUvi Ges njy` is wgkv‡Z n‡e| 

3. Gici †QvU 18 wU KzBb †K‡Ki cvÎ wb‡q Zv‡Z U©vU Lxgvi 18 fvM 

K‡i evwUi AvKv‡i ˆZix Ki‡Z n‡e| Gici I‡f‡b 180 †mt wgt 

ZvcgvÎvq 20-25 wgwbU †KM Ki‡Z n‡e| I‡fb †_‡K bvwg‡q GKUv 

†Uª A_ev †MvjvKvi wW‡m Uv©U †kj¸‡jv kvwR‡q Dc‡i †jgb wdwjs, †Pix 

Ges †jgb ¤øvBm w`‡q mvwR‡q cwi‡ekb Ki‡Z n‡e| 

4. wUcm&t GB Uv©U †kj ˆZix K‡i cøvwóK Kb‡UBbv‡i 4/5 w`b ivLv hvq| 

 

বরফ ৫০ গ্রাম 

স্ট্র ণমর োিা অংশ ১ টি 

হিস্ট্রনলা এণেন্স েণয়ে হফাৌঁো 

ময়িা 

হলমন স্ট্রফস্ট্রলং 

২০০ গ্রাম 

 
 াস্ট্রন 

স্ট্রেস্ট্রন 

 াস্ট্রন 

স্ট্র ণমর কুসুম 

েে ি লাওয়ার 

হলমন জুে 

বাোর 

হলুি ফু  োলার 

হেস্ট্রর 

হলবু 

৩০০ স্ট্রম.স্ট্রল. 

১২০ গ্রাম 

১০০ স্ট্রম.স্ট্রল. 

১ স্ট্র ে 

৪০ গ্রাম 

২ হেস্ট্রবল োমে 

৩০ গ্রাম 

১ স্ট্রেমটি 

১০ স্ট্র ে 

১ স্ট্র ে 

 

েরঞ্জাম ও  াত্র 

েেপ্যান 

হে বা হোলাোর স্ট্র ে 

 ে, ছুস্ট্রর, োণঠর োমে  

 
 

 

 

 

 ৩৮তম 

হলবুর োে ি  স্ট্রিন 
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________________________________________ রাস্ট্রশয়ান োলািিঃ  স্ট্ররণবশনিঃ ১০ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

োজর ৩০০ গ্রাম েস্ট্র ংণবা ি ▪ আলু, োজর, বরবটি হেণে স্ট্রেদ্ধ েরুন। 

▪ স্ট্রেদ্ধ মেরশুটির োণে এেোণে হমশান। 

▪ হলমন জুে, হোলমস্ট্ররে, লবন, হময়ণনজ েে হমশান। 

▪ োলাি হবাণল হেস্ট্রেং (এেোণে হমশাণনা) েরুন । 

▪ হলটুে  াতা, েণমণোর টুেণরা, োণলা জল াই স্ট্রিণয় 

োস্ট্রজণয় স্ট্রনণত  াণরন 

▪ ঠাণ্ডা  স্ট্ররণবশন েরুন । 

 

বরবটি ৩০০ গ্রাম েে প্যান 

স্ট্রেদ্ধ আলু ৩০০ গ্রাম হবাল 

মের শুটি ৩০০ গ্রাম  ছুস্ট্রর 

হময়ণনজ েে ১/২ স্ট্রলোর  ছাৌঁেস্ট্রন 

লবন স্বািমত োণঠর োমে 

হলবু   োলাি হবাল  

োিা হোলমস্ট্ররে 

 

  

স্বািমত 

 

 

 

________________________________________ স্ট্রেণেন োলািিঃ  স্ট্ররণবশনিঃ ১০ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

োমড়া, হাড় ছাড়া রান্না 

মুরস্ট্রে 

েণমণো 

পু ৌঁটি মাছ 

হধায়া হলটুে  াতা 

স্ট্রেদ্ধ স্ট্র ম 

জল াই 

স্ট্রিণনোর হেস্ট্রেং  

  

লবন 

হোলমস্ট্ররে 

 

  

২৪০০ গ্রাম 

৩০০ গ্রাম 

১০০ গ্রাম 

৫০ গ্রাম  

৩ টি   

৩০ গ্রাম 

২ হ স্ট্রেস্ট্রলোর 

(২০০ স্ট্রমস্ট্রলস্ট্রলোর) 

স্বািমত 

স্বািমত 

 

েস্ট্র ংণবা ি 

েে প্যান 

হবাল 

ছুস্ট্রর 

ছাৌঁেস্ট্রন 

োণঠর োমে 

োলাি হবাল  

▪ হলটুণের উ স্ট্ররিাে বা  াতাগুণলা েস্ট্ররণয় স্ট্রনন 

▪ হলটুে িালমত কুস্ট্রে েণর োটুন 

▪ হবাণল অেবা হপ্লণে ৪ িাণে হরণখ স্ট্রিন 

▪ মুরস্ট্রে িাল মত জুস্ট্রলণয়ন ( াতলা স্ট্রি  োে)  

অনুোণর োটুন  

▪ মুরস্ট্রের টুেণরা গুণলা হলটুে  াতার ও র রাখুন, 

েণমণো, স্ট্রেদ্ধ স্ট্র ম োস্ট্রজণয় স্ট্রনন 

▪ পু ৌঁটি মাছ, হলটুণের উ স্ট্ররিাে, হে ারে (এে 

ধরণনর ফুণলর েবুজ কু ৌঁস্ট্রড়) 

         স্ট্রিণজ হরণখ ঠাণ্ডা হবার  র  স্ট্ররণবশন             
         েরুন। 

 

 ৩৯তম 

রাস্ট্রশয়ান ও স্ট্রেণেন োলাি স্ট্রিন 
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________________________________________ হোফতা োস্ট্ররিঃ  স্ট্ররণবশনিঃ ১২ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 
 

মাংণের স্ট্রেমা 

েরু মাংণের স্ট্রেমা 

 

১৫০০ গ্রাম 

 

েস্ট্র ংণবা ি 

ছুস্ট্রর  

োস্ট্রর  ে 

স্ট্র   িাই প্যান 

োণঠর োমে  

▪ েরু মাংণের স্ট্রেমার োণে স্ট্র ম, কুস্ট্রে েণর োো 

হেঁয়াজ, মস্ট্ররে, ধণন  াতা, েরম মেলা, লবন 

িাল মত হমশান 

▪ এর র হোফতা ততস্ট্রর েরুন; প্রস্ট্রত হোফতা 

৪০ গ্রাম েণর। 

▪ হোফতা স্ট্র   হতণল হিণজ স্ট্রনন এবং িাজা 

হণল এে াণশ হরণখ স্ট্রিন। 

▪ োস্ট্রর ণে স্ট্রঘ স্ট্রনণয় তাণত হেঁয়াণজর কুস্ট্রে স্ট্রিণয় 

স্ট্রিন এবং বািাস্ট্রম রঙ হওয়া  য িন্ত িাজুন। 

▪ েব হ স্ট হযাে েরুন এবং ১০ স্ট্রমস্ট্রনে রান্না 

েরুন এবং লবন হযাে েরুন। 

▪  াস্ট্রন হযাে েরুন 

▪ যখন েব মেলা িাল মত রান্না হণব, হোফতা 

গুণলা হযাে েরুন এবং ১৫ স্ট্রমস্ট্রনে রান্না েরুন। 

 

স্ট্র ম ২ টি 

টুেণরা হেঁয়াজ ২৫০ গ্রাম 

টুেণরা েরা মস্ট্ররে  ১০০ গ্রাম  

ধস্ট্রনয়া  াতা কুস্ট্রে ১০০ গ্রাম   

েরম মশলা ১ হেস্ট্রবল োমে   

লবন  

োস্ট্রর েে  

হেঁয়াজ কুস্ট্রে 

রসুন হ স্ট  

স্বািমত  

 

৩০০ গ্রাম 

১ হেস্ট্রবল োমে 

 

 

আিা হ স্ট 

হলুি হ স্ট 

মস্ট্ররে হ স্ট 

স্ট্রজরা/ ধস্ট্রনয়া 

শাস্ট্রহ স্ট্রজরা 

েরম মেলা  

স্ট্রঘ  

২ হেস্ট্রবল োমে 

যত প্রণয়াজন হয় 

১ হেস্ট্রবল োমে 

৫০ গ্রাম 

৫০ গ্রাম 

 

২৫০ গ্রাম 

 

 

 
 

▪ হরস্টুণরে যতই উচ্চ স্টযান্ডা ি অেবা তাণির েমীরা যতই িক্ষ হহাে না হেন, এো অস্ট্রনবায ি এর রও অস্ট্রিণযাে োেণব। 

▪ েমীণির প্রধান িাস্ট্রয়ত্ব হণব েমস্যা যতদুর েম্ভব োমাল হিয়া এবং অস্ট্রতস্ট্রেণির েনস্ট্রফণ ন্স পুনরায় স্ট্রফস্ট্রনণয় আনা।  

▪ অস্ট্রিণযাে েবেময় ইস্ট্রতবােে স্ট্রিে হেণে স্ট্রবণবেনায় স্ট্রনণত হণব।  

▪ প্রণতযেটি অস্ট্রিণযাে আেণল এেজন অস্ট্রতস্ট্রেণে োরা জীবণনর জন্য আ ন েণর হনয়ার জন্য এেটি িাল সুণযাে।  

▪ িক্ষ, স্ট্রবন়েী এবং যত্নশীলিাণব অস্ট্রিণযাে হমাোণবলা গ্রাহেণে আ নার হ শািার মণনািাব েম্পণেি স্ট্রনস্ট্রিত েরণব এবং 

হরস্টুণরণের িাবমূস্ট্রত ি বাড়াণব।    

▪ এেজন গ্রাহে যখন অস্ট্রিণযাে জানাণনার  র িাল আেরন  াণব, হে আবার হরস্টুণরণে স্ট্রফণর আেণব। 

▪ অেন্তুষ্ট গ্রাহে স্ট্রফণর আেণব না এবং হে আণরা ১০ জন গ্রাহেণে তার অস্ট্রিজ্ঞতা েবণন্ধ জানান স্ট্রিণব। 

▪ এেজন েন্তুষ্ট গ্রাহে আণরা এেজন গ্রাহে এণন স্ট্রিণত  াণর স্ট্রেন্তু এেজন অেন্তুষ্ট গ্রাহে েম্ভাব্য ১০ জন গ্রাহে নষ্ট েণর। 

 ৪০তম 

হোফতা োস্ট্রর স্ট্রিন 

 ৪১তম 

অস্ট্রিণযাে োমাল হিয়ার েময় হয স্ট্রবেয়গুণলা মণন রাখণত হণব স্ট্রিন 
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হমনুয প্লযাস্ট্রনং 

 

খাবাণরর স্ট্রবস্ট্রিন্নতা, বছণরর হোন েময়,  ণন্যর প্রাপ্যতা, রান্নার  দ্ধস্ট্রত, খাবার োজাণনা, খাবাণরর রঙ, ক্রুমানুযাস্ট্রয় েরা, েমতা বজায় 

রাখা, েরঞ্জাম, েমীণির িক্ষতা, জাতীয় গুরুত্ব, স্ট্রবস্ট্রিন্ন ধরণনর অস্ট্রতস্ট্রে, মুল্য 

 

 

 

 

 

________________________________________ স্ট্রিম েযারাণমল প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম প্রস্তুতপ্রোলী 

 

 াস্ট্রন 

 

৮০০ স্ট্রম.স্ট্রল. 

 

হোলাোর 

 াত্র 

ওণিন 

হবাল 

ছুস্ট্রর 

cÖ_‡g GUv‡K mm&†cb G wPwb w`‡q Pzjvq R¡vj w`হয় evi evi bvo‡Z n‡e| 

hLb wPwb eªvDb Kvjvi n‡e ZLb GKUv †MvjvKvi ev nvU© †mc cv‡Î †X‡j 

‡dj‡Z n‡e Ges †Lqvj ivL‡Z n‡e †hb cy‡iv cv‡Î †Kiv‡gj †j‡M hvq| 

Gici GKUv evwU‡Z cvwb, ¸ov`ya, wPwb Ges wWg †gkv†Z n‡e| Zvici 

†fwbjv G‡m‡Ý w`‡Z n‡e| GLb †Kiv‡gj †`qv cv‡Î GB wg·Pvi †Qu‡K 

Xvj‡Z n‡e| 

GLb wcÖwnU I‡fb 180C ZvcgvÎv w`‡q I‡fb Gi 1/2 Kvc cvwb w`‡q 

Zvi Dci wg·Pvi mn cvÎwU ewm‡q 30-35 wgwbU †eK Ki‡Z n‡e| VvÛv  

n‡j wd«‡R †i‡L cvw`b AvcmvBW WvDb K‡i cwi‡ekbKi‡Z n‡e| 

গুণড়া দুধ ২০০ গ্রাম 

স্ট্রেস্ট্রন ২০০ গ্রাম 

িযস্ট্রনলা এণেন্স 

স্ট্র ম 

েযরাণমণলর জন্য 

েণয়ে হফাৌঁো 

৮ টি 

স্ট্রেস্ট্রন ১৫০ গ্রাম    
 

   

 

 ৪২তম 

হমনুয প্লযাস্ট্রনং স্ট্রিন 

 ৪৩তম 

স্ট্রিম েযরাণমল ও হব্র  বাোর পুস্ট্র ং স্ট্রিন 



47 | P a g e  
 

 

________________________________________ হব্র  বাোর পুস্ট্র ং প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র  

 াস্ট্রন  

অেবা স্ট্রলকুই  দুধ 

গুণড়া দুধ 

স্ট্রেস্ট্রন 

 াউরুটি  

িযস্ট্রনলা এণেন্স 

স্ট্র ম 

স্ট্রেশস্ট্রমশ 

স্ট্রেস্ট্রন 

োঠবািাম  

বাোর  

৮০০ স্ট্রম.স্ট্রল. 

১ স্ট্রলোর 

২০০ গ্রাম 

২০০ গ্রাম 

৪-৬ স্লাইে 

েণয়েণফাৌঁো 

৬ - ৮ টি 

৫০ গ্রাম 

১৫০ গ্রাম  

৫০ গ্রাম 

৫০ গ্রাম 

 াত্র 

ওণিন হে 

ছুস্ট্রর 

▪ cÖ_‡g  GKUv AvqZ‡ÿ‡Îi g‡Zv cvÎ wb‡q wb‡P A‡a©K 

evUvi jvwM‡q A‡a©K wKmয়মে Ges ev`vg ¸‡ov য়ছোচ্ছে 

n‡e| Gici `ya wg·vi ˆZix K‡i wb‡Z n‡e| GLb 

evUvi jvMv‡bv cv‡Î () møvBP Kiv †eªW mvRv‡Z n‡e wVK 

wVK wb‡gœi wP‡Îi gZ| Zvici `ya wg·vi †eªW Gi Dci 

evKx wKmwgm, ev`vg Ges evUvi wQwU‡q w`‡Z n‡e| 

▪ GLb I‡f‡bi †Uª‡Z GKUz cvwb cvwb w`‡q ewm‡q 

180C ZvcgvÎvq 30-35 wgwbU †eK Ki‡Z n‡e| 

▪ bvgv‡bvi c‡i Dc‡i evUvi †MÖR w`‡q Pvi‡Kvbv wcm& K‡i 

†K‡U Kvóvi mm& A_ev Caramel Sauce w`‡q Serve 

Ki‡Z n‡e| 
 

 

 

 

 

________________________________________ তান্দুস্ট্রর স্ট্রেণেনিঃ স্ট্ররণবশনিঃ ১২ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

মুরস্ট্রে  

আিার হ স্ট 

৩ হেস্ট্রজ 

১ হেস্ট্রবল োমে 

 াত্র 

ওণিন হে  

▪ লবন, আিা, রসুন, মস্ট্ররে, স্ট্রজরার হ স্ট েরম 

মেলা  াউ ার এবং িই স্ট্রিণয় মুরস্ট্রের োণে 

হমণখ স্ট্রনন। 

▪ মুরস্ট্রে হযাে েরুন এবং হেণে হরস্ট্রিজ্রাণরেণর 

এে রাত হরণখ স্ট্রিন। মুরস্ট্রেণত িই হলণে 

োেণল আলািা েণর হফলুন এবং স্ট্রগ্রল েরুন 

যতক্ষে না লাল হণয় ঝলণে ওণঠ 

▪ হলবু এবং হেঁয়াজ স্ট্রিণয় োস্ট্রজণয় স্ট্রনন 

 

রসুন, ধণন  াতার হ স্ট ১ হেস্ট্রবল োমে  ছুস্ট্রর  

স্ট্রজরা হ স্ট 

মস্ট্ররে হ স্ট  

১ হেস্ট্রবল োমে  

১ হেস্ট্রবল োমে 

 

েরম মেলা  াউ ার 

হলবুর জুে 

লবন 

১/২ হেস্ট্রবল োমে  

১ হেস্ট্রবল োমে 

১ ো  

 

িই 

হতল    

২ হেস্ট্রবল োমে  

 

 

 

 

 

 

 

 ৪৪তম 

তান্দুস্ট্রর স্ট্রেণেন, োই সুয  ও স্ট্রেণেন োেস্ট্রলে স্ট্রিন 
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________________________________________ োই সুয িঃ  স্ট্ররণবশনিঃ ৬ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

হাড়ছাড়াণনা মুরস্ট্রে  

স্ট্রেংস্ট্রড় 

২৫০ গ্রাম 

২৫০ গ্রাম 

েস্ট্র ং হবা ি 

েে প্যান 

▪ স্ট্রেংস্ট্রড়র হখালে েস্ট্ররণয় িাল েণর ধুণয় স্ট্রনণত হণব । 

মুরস্ট্রে ধুণয় হছাে টুেণরা েরণত হণব। 

▪ েে প্যাণন ঠাণ্ডা স্টে স্ট্রনণয় তাণত মুরস্ট্রে, স্ট্রেংস্ট্রড়, েে ি 

লাওয়ার, োই স্ট্রলফ বা  াতা, লবন, আস্ট্রজ-হনা-

হমাণো, স্ট্রেস্ট্রল েে এবং স্ট্র ম হযাে েরণত হণব । 

▪ েব উ েরন স্ট্রেদ্ধ েরণত হণব। স্ট্রেদ্ধ স্ট্রহণয় হেণল 

হলবুর জুে হযাে েরুন।  

স্ট্র ম ৪ টি  ছুস্ট্রর  

স্ট্রেস্ট্রল েে 

লবন  

২ হেস্ট্রবল োমে  

১ হেস্ট্রবল োমে 

োণঠর োমে 

স্ট্রেস্ট্রন 

আস্ট্রজ-হনা-হমাণো 

(এে ধরণনর লবন) 

েে ি লাওয়ার 

১ হেস্ট্রবল োমে  

১ হেস্ট্রবল োমে 

 

৩ হেস্ট্রবল োমে 

 

স্ট্রেণেন স্টে 

হলবুর জুে 

োই স্ট্রলফ বা  াতা 

মস্ট্ররে 

২ স্ট্রলোর  

২ হেস্ট্রবল োমে 

১০ গ্রাম 

৪ টি 

 

________________________________________স্ট্রেণেন োেস্ট্রলেিঃ  স্ট্ররণবশনিঃ ১০ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

 

হাড়ছাড়াণনা মুরস্ট্রে 

(স্ট্রেউব আোণর োো)  

িই 

েণমণো 

হেঁয়াজ 

েযাস্ট্রিোম  

আিার হ স্ট 

রশুণনর হ স্ট 

লাল মস্ট্ররে  

হলবুর জুে 

হতল 

েণমণো হেো  

লবন 

েণত স্ট্রস্টে 

 

১ হেস্ট্রজ 

 

১০০ গ্রাম 

১০০ গ্রাম  

১০০ গ্রাম  

১০০ গ্রাম  

১ হেস্ট্রবল োমে  

১/২ হেস্ট্রবল োমে 

১ হেস্ট্রবল োমে  

১ হেস্ট্রবল োমে 

িাজার জন্য 

৩ হেস্ট্রবল োমে 

স্বািমত 

প্রণয়াজন মত 

েস্ট্র ং হবা ি 

েে প্যান 

ছুস্ট্রর 

োণঠর োমে 

▪ মাংে হেণে িালমত ধুণয় স্ট্রনণত হণব । 

▪ িই, হলবুর জুে, আিা, রসুন, লাল মস্ট্ররে হ স্ট, 

লবন এবং হতল স্ট্রিণয় এেটি স্ট্রমস্রন ততস্ট্রর 

েরুন।  

▪ স্ট্রমস্রনটি স্ট্রিণয় মুরস্ট্রে ম্যস্ট্ররণনই  েণর রাখুন ১ 

র্ণ্টা ।  

▪ প্রস্ট্রতটি মুরস্ট্রের টুেণরাগুস্ট্রলর মণে স্ট্রিণ়ে েণত 

স্ট্রস্টে ঢুোন এবং োঠে়েলা আগুন বা তবদুযস্ট্রতে 

চুলা়ে স্ট্রগ্রল েরুন। এে  াশ হণ়ে হেণল ধীণর 

ধীণর ঘুরান।  

▪ খুব হবস্ট্রশ ঘুরাণবন না। েব স্ট্রিে হেণে 

েমানিাণব বািামী হও়ো  য িন্ত স্ট্রগ্রল েরুন  । 
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হরস্টুণরে বন্ধ েরার োজটি হবস্ট্রশরিাে ওণয়োর এবং ওণয়েণরেরা 

যত তাড়াতাস্ট্রড় েম্ভব েরার হেষ্টা েণর। ব্যস্ত োস্ট্রি িণের  র েমীরা 

প্রায়শই হরণস্তারা হছণড় েণল হযণত উস্ট্রদ্বগ্ন হন।  স্ট্রেন্তু হরস্টুণরে 

েঠিেিাণব বন্ধ না েরা  য িন্ত োজটি েম্পূে ি হয় না । হয 

িাস্ট্র়েত্বগুস্ট্রল  ালন েরণত হণব তা অবশ্যই হরণস্তারাৌঁ এবং 

 স্ট্ররোলেণির  প্রণ়োজনী়েতার উ র স্ট্রনি ির েণর।   

তণব োই  স্ট্রহোণব, স্ট্রনম্নস্ট্রলস্ট্রখত স্ট্রবে়েগুস্ট্রল অনুেরে েরা উস্ট্রেতিঃ 

১ 
েমস্ত স্ট্রেনা মাটির বােন  ত্র, সেয়বচ্ছলর কাপড় সচাপড়, 

য়েলিাচ্ছরর বােনপত্র, গ্লাচ্ছের বেয়র কাপ, সেে ইতযাস্ট্রি 

ও়োস্ট্রশং স্ট্রবিাণে  াঠাণত হণব। 

২ 
উদ্ধৃত খাবার হযমন মাখন বা অন্যান্য োমগ্রী অবশ্যই 

রান্নাঘর বা স্ট্রস্টল রুণম (খাদ্য গুিাম এবং  ানীয় ততস্ট্ররর 

রুম) স্ট্রফস্ট্ররণ়ে স্ট্রিণত হণব। 

৩ 
েমস্ত আইণেম হেস্ট্রবল হেণে েস্ট্ররণ়ে হফলণত হণব এবং 

ক্রুণ়েে (মেলা েংরক্ষণনর  াত্র), অযাশণে, োেলাস্ট্রর 

হমনু ইতযাস্ট্রি স্ট্রজস্ট্রনেগুস্ট্রল েঠিেিাণব েংরক্ষে েরণত 

হণব। 

৪ 
হেস্ট্রবণলর ো ড় হেস্ট্রবল হেণে েস্ট্ররণ়ে হফলণত হণব 

এবং যস্ট্রি হেগুস্ট্রল  স্ট্ররষ্কার হ়ে তণব অবশ্যই িাৌঁজ েণর 

েংরক্ষে েরণত হণব। ম়েলা েরা স্ট্রলণনন (স্ট্রেণেণনর 

ো ড়) অবশ্যই স্ট্রলণনণনর ঘণর স্ট্রনণ়ে হযণত হণব। 

৫ ফুল এবং অন্যান্য হেস্ট্রবল েিা আলমাস্ট্ররণত বা স্ট্রেছু 

হক্ষণত্র শীতাত  স্ট্রন়েস্ট্রন্ত্রত রুম বা স্ট্রিণজ েংরক্ষে েরা 

৬ হয হোন অস্ট্রতস্ট্ররক্ত েরঞ্জাম সুরস্ট্রক্ষত রাখণত হণব। 

৭ 
হেস্ট্রবল এবং হেয়ারগুণলা স্তু  েণর রাখণত হণত  াণর। 

এর প্রণয়াজন হণব যস্ট্রি রুম িযকুয়াম অেবা  স্ট্ররষ্কার 

েরণত হয় অেবা হরস্টুণরে স্ট্রব্রণেণ র অনু স্ট্রস্থস্ট্রতণত 

হরস্টুণরে েমীণির মােণম রুম  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব। 

যস্ট্রি হরণস্তারাৌঁ হহাণেণলর িাড়ার অংশ হয় তণব হেস্ট্রবল 

এবং হেয়ার েণন্তােজনে হওয়া উস্ট্রেত হণব না 

৮ 
স্ট্রনস্ট্রিত েরুন হয েমস্ত প্লাে  াও়োর  ণ়েে হেণে 

েরাণনা হণ়েণছ (হরস্ট্রিজাণরের এবং বরফ ততস্ট্ররর 

হমস্ট্রশন ছাড়া) এবং সুইেগুস্ট্রল বন্ধ অবস্থা়ে রণ়েণছ। 

৯ আগুণনর ঝু ৌঁস্ট্রে আণছ স্ট্রেনা তা স্ট্রনস্ট্রিত েরুন। স্ট্রবণশে 

েণর বজিয হফলার ঝুস্ট্রড়  রীক্ষা েরুন এবং স্ট্রনস্ট্রিত 

েরুন হয অযাশণেগুস্ট্রল েঠিেিাণব খাস্ট্রল েরা হণ়েণছ 

১০ েমস্ত িরজা এবং জানালা বন্ধ েরুন 

১১ হযেব িরজা এবং আলমাস্ট্রর বন্ধ েরা প্রণয়াজন তা বন্ধ 

েরুন এবং িাস্ট্রয়ত্তপ্রাপ্ত ব্যস্ট্রক্তণে োস্ট্রব হস্তান্তর েরুন   

 

 

৪৫তম 

হরস্টুণরে বণন্ধর েময় েরনীয় 
স্ট্রিন 

 
 
 

(ণেণস্টর রুণম খাবার ও  ানীয়-এর ব্যবস্থা।) 

  

উণদ্শ্য 

অস্ট্রতস্ট্রে আপ্যায়নণে েহজ ও োবলীল েরার জন্য 

রুণম েোণলর নাস্তা, িযাস, দুপুণরর খাবার বা 

রাণতর খাবার  স্ট্ররণবশন েরা। হছাে হহাণেল গুণলা 

োরাস্ট্রিন এ ধরণের োস্ট্রি িে স্ট্রিণত না  ারণলও, এণির 

হবশীরিােই  অন্তত েোণলর নাস্তা ও হাল্কা হিেে 

রুণম হিয়ার ব্যবস্থা েণর।   

 

অ িার হনয়া 

অস্ট্রতস্ট্রেরা হ ারনব হমনুয/ অ িার ো ি ব্যবহার েরণত 

 াণরন অেবা হেস্ট্রলণফান হ ারনব ো ি েোণল 

নাস্তার হেবার জন্য েংগ্রহ েরা হয় হেস্ট্রলণফান অ িার 

অিযে িনার মােণম বা েরােস্ট্রর রুম োস্ট্রি িে অ িার 

গ্রহেোরী দ্বারা হনও়ো হ়ে 

 

অ িার প্রস্তুত েরা 

অস্ট্রতস্ট্রেরা োবধাণন অনুেরে েণর এেটি হে বা 

েস্ট্রলণত েমস্ত প্রণ়োজনী়ে  াত্র এবং খাদ্য ও  ানী়ে 

োমগ্রীর জন্য রুম োস্ট্রি িণের ব্যস্ট্রক্তেত  স্ট্ররণবশন 

অ িার েণর। তার র অস্ট্রতস্ট্রের হলখা অ িার হেে 

েরুন। 

 

রুণম  স্ট্ররণবশন েরা 

অস্ট্রতস্ট্রের রুমণে েব িিা তার ব্যস্ট্রক্তেত  স্ট্ররণবশ 

স্ট্রহোণব স্ট্রবণবেনা েরা উস্ট্রেত এবং রুম ওণ়েোরণে 

অবশ্যই এই হো নী়েতাণে েম্মান েরণত হণব। 

তার মণনািাব স্ট্রবেক্ষে এবং কূেননস্ট্রতে হও়ো 

উস্ট্রেত।  

এই োরণে রুম োস্ট্রি িে েমীণির খাদ্য এবং  ানী়ে 

 স্ট্ররণেবা অ াণরেরণির মণে েবণেণ়ে িক্ষ হণত 

হণব। ঘর হেণে হবর হও়োর আণে ওণ়েোরণে 

স্ট্রবনীতিাণব হেণে অস্ট্রতস্ট্রের স্বাক্ষর হ ণত অনুণরাধ 

েরণত হণব 

 

হেবার  র  স্ট্ররেন্নতা 

হে এবং েস্ট্রল অস্ট্রতস্ট্রের ঘর হেণে েস্ট্ররণ়ে হফলণত 

হণব। অস্ট্রতস্ট্রেরা  স্ট্ররষ্কার েরার জন্য েল েরণত 

 াণরন। 

 

 ৪৬তম 

রুম োস্ট্রি িে 
স্ট্রিন 
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________________ হ ানােিঃ  স্ট্ররণবশনিঃ ১০ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান  প্রস্তুতপ্রোলী 
   

 

ইস্ট খাস্ট্রমর 

 

ময়িা 

স্ট্রেস্ট্রন 

লবন 

গুণড়া দুধ 

স্ট্র ম 

ইস্ট 

 াস্ট্রন  

হতল 

৫০০ গ্রাম 

৪০ গ্রাম 

১০ গ্রাম 

৪০ গ্রাম  

১ স্ট্র ে  

১৫ গ্রাম 

২৫০ স্ট্রম.স্ট্রল. 

৪০ স্ট্রম.স্ট্রল. 

cÖ_‡g yeast dough  ˆZix K‡i wb‡Z n‡e Fermentation  

n‡q †M‡j 40-45 MÖvg K‡i dough wb‡q †Mvj K‡i evb evwb‡q 

GKUv Tray Gi Dc‡i gq`v য়ছটিচ্ছ  proofing Ki‡Z n‡e| dz‡j 

DV‡j gv‡S dz‡Uv K‡i deep fry  Ki‡Z n‡e| ev`vgx is n‡j 

VvÛv K‡i doughnut PK‡jU deep K‡i plate G mvwR‡q 

Refrigerator †i‡L PK‡jU R‡g †M‡j cwi‡ekb Ki‡Z n‡e| 

য়বোঃদ্রোঃ Snacks wnmv‡e mKvj I weKv‡j Pv Kwdi m‡½ Serve 

Kiv hvq  

 

েলাণনা েেণলে 

 

েেণলে বার 

বাোর হতল 

১০০ গ্রাম 

৬ হেস্ট্রবল োমে 

স্ট্র   িাই  হতল ২৫০ স্ট্রম.স্ট্রল. 

 

 

  

স্ট্রেণেন হরাষ্ট:  স্ট্ররণবশনিঃ ৮ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম  প্রস্তুতপ্রোলী 

োজর 

মুরস্ট্রে 

িস্ট্রধ 

েবুজ শাে 

হেঁয়াজ  াতা 

হতল 

হেঁয়াজ 

লবন 

হোলমস্ট্ররে 

৫০ গ্রাম  

২ স্ট্র ে 

১ ো  

৫০ গ্রাম  

৫০ গ্রাম  

১০০ গ্রাম 

৫০ গ্রাম 

স্বািমত 

স্বািমত 

েস্ট্র ংণবা ি 

হরাস্ট্রস্টং প্যান 

স্ট্রেণেন োমুে 

ছুস্ট্রর 

সুয  োমে 

োণঠর োমে 

মুরস্ট্রে প্রস্তুত এবং  স্ট্ররষ্কার েরুন।স্ট্রিতণর এবং বাইণর লবে, মস্ট্ররে স্ট্রিণ়ে স্ট্রেজস্ট্রনং 

েরুন।হরাস্ট েরার জন্য মুরস্ট্রে ঘুস্ট্ররণয় স্ট্রনন।এেটি হরাস্ট্রস্টং প্যান বা হেণত হতল 

রাখুন, মুরস্ট্রে রাখুন এবং ওণিণন রাখুন এে াণশ হরাস্ট েরার জন্য, েমণ়ে েমণ়ে 

িাজুন। অন্যস্ট্রিণে মুরস্ট্রে ঘুস্ট্ররণয় স্ট্রনন এবং রান্নার পুনরাবৃস্ট্রত্ত েরুন। হেঁ়োজ, 

োজর, হেঁয়াজ  াতা এবং েবুজ শাে হযাে েণর মুরস্ট্রেণে স্ট্র ণঠর স্ট্রিণে ঘুস্ট্ররণ়ে 

স্ট্রনন এবং হরাস্ট্রস্টং েম্পূে ি েরুন। রান্না েরার  র, মুরস্ট্রে েরান এবং তার র েরম 

রাখুন। চুলা়ে হরাস্ট্রস্টং প্যান রাখুন। আণস্ত আণস্ত েরম েরুন যাণত রে নীণে  ণড় 

এবং বািামী হ়ে। েস্ট্রব ি বন্ধ েরুন, স্টে বা জল বা ও়োইন হযাে েরুন। স্ট্রেজস্ট্রনং 

হেে েরুন এবং েমাণত হণল েস্ট্রমণয় স্ট্রনন । এেটি সূক্ষ্ম েীণনার মে স্ট্রিণ়ে যান, 

হোন েবী বা োি োেণল হফণল স্ট্রিন এবং  স্ট্ররণবশণনর জন্য েরম রাখুন। 

মুরস্ট্রের মাংণের টুেণরা টুেণরা েণর হেণে স্ট্রনন। হগ্রস্ট্রি স্ট্রিণ়ে হেণে েরম েরম 

 স্ট্ররণবশন েরুন। 

মন্তব্যিঃ রান্না  রীক্ষা েরার জন্য, মুরস্ট্রের  াণ়ের 

েবণেণ়ে হমাো অংণশ সুই ঢুস্ট্রেণয় রে হবর েণর 

হফলুন; এো  স্ট্ররষ্কার েরণত হণব।ণরস্ট্রেস্ট্র টি 

দুপুণরর, রাণতর খাবার, হাল্কা িযাস এবং বাণফর 

জন্য উ যুক্ত 

 

 ৪৭তম 

হ ানাে স্ট্রিন 

 ৪৮তম 

স্ট্রেণেন হরাষ্ট ও হরাণস্ট  আলু  স্ট্রিন 
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হরাণস্ট  আলু:  স্ট্ররণবশনিঃ ১০ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

আলু ১৮০০ গ্রাম  হবস্ট্রেন আলু িাল েণর স্ট্রছণল ধুণ়ে হফলুন । েমান আোণরর টুেণরা টুেণরা টুেণরা 

েণর োটুন। এেটি বড় আলুর মণে ৬-৮ টি টুেণরা েরুন । চুলার উ ণর 

এেটি হরাস্ট্রস্টং হেণত মাখন এবং হতল েরম েরুন - িালিাণব শুস্ট্রেণ়ে স্ট্রনন 

। আলু িালমত হনণড় স্ট্রনন যতক্ষে না েমস্ত আলু েস্ট্রব ি স্ট্রিণ়ে হেণে যা়ে এবং 

োমান্য বািামী হ়ে। হে হত আলু ছস্ট্রড়ণয় স্ট্রিন এবং ২৩০-২৫০ হে. এ 

েণব িাচ্চ ৪৫-৬০ স্ট্রমস্ট্রনণের জন্য এেটি েরম ওিাণর রাখুন। আধা ঘো হরাস্ট 

েরার  র এেটি োমে স্ট্রিণ়ে আলু ঘুস্ট্ররণ়ে হোনাস্ট্রল বািামী হও়ো  য িন্ত রান্না 

েরুন।েস্ট্রব ি স্ট্রনষ্কাশণনর জন্য এেটি েলান্ডাণর স্ট্রফণর যান। লবে স্ট্রিণ়ে স্ট্রছটিণ়ে 

স্ট্রিন। খুব েরম  স্ট্ররণবশন েরুন 

বাোর ৫০ গ্রাম  হরাস্ট্রস্টং হে 

হতল  ২০০ স্ট্রম.স্ট্রল. স্ট্রেণেন োমুে 

লবন ১০ গ্রাম  হবাল 

  হবাণলর ছাৌঁেস্ট্রন 

  োণঠর োমে 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

ক্লাব স্যান্ডউইে:  স্ট্ররণবশনিঃ ১ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

    

 াউরুটির স্লাইে 

হময়ণনজ 

হলটুে  

েণমণো  

স্ট্র ম 

মুরস্ট্রে 

েরু বা খাস্ট্রশর মাংে  

৩ স্লাইে 

১ হেস্ট্রবল োমে 

২ হেস্ট্রবল োমে 

২ হেস্ট্রবল োমে 

১ টি 

২ স্লাইে 

২ স্লাইে  

 

 

েস্ট্র ং হবা ি 

ছুস্ট্রর 

৩ টুেরা রুটি হোস্ট েণর স্ট্রনন এবং প্রস্ট্রতটি হমণ়োণনজ 

স্ট্রিণ়ে ছস্ট্রড়ণ়ে স্ট্রিন। এে টুেণরা হলটুে  াতা েণমণো, 

িাজা স্ট্র ণমর টুেণরা, রুটি স্ট্রদ্বতী়ে স্লাইে স্ট্রিণ়ে স্ট্র ণমর 

স্ট্রিণয় হেণে স্ট্রনন । রান্না েরা স্ট্রেণেন, েরুর মাংণের 

টুেণরা হযাে েরুন এবং র্ততী়ে রুটি স্ট্রিণ়ে হেণে স্ট্রিন। 

দৃঢ়িাণব  এেোণে োপুন। েঠিন আবরন হেঁণে 

স্ট্রতয িেিাণব হেণে হফলুন 

 

 

 

 

 

  

 

স্ট্রেণেন স্যান্ডউইে:  স্ট্ররণবশনিঃ ১ জন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

 াউরুটির স্লাইে 

বাোর 

হময়ণনজ  

রান্না মুরস্ট্রে  

৪ স্লাইে 

১০ গ্রাম 

১০ গ্রাম 

১৫০ গ্রাম  

েস্ট্র ং হবা ি 

ছুস্ট্রর 

এেটি স্যান্ডউইে হেণে রুটি ৪ টুেরা েণর োটুন । রুটি 

এবং মাখন স্ট্রিণ়ে ছস্ট্রড়ণ়ে স্ট্রিন । মাণ়োস্ট্রনজ স্ট্রমস্ট্রশ্রত হছাে 

টুেণরা েণর মুরস্ট্রে হেণে স্ট্রনন । এটি এেটি ২ রুটি টুেরা 

উ র রাখুন। রুটির টুেণরাগুণলা স্ট্রিণ়ে হেণে িাস্টগুস্ট্রলণে 

ছাৌঁোই েরুন। ২ স্ট্র ে েণর োটুন  

 

 

 

 

 

 

 ৪৯তম 

ক্লাব ও স্ট্রেণেন স্যান্ডউইে  স্ট্রিন 
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হরণস্তারার েমী 

(খাবার ও  ানীয় েরবরাহোরী েমী) 

  

   

মাইণত্রি হহাণেল 

হরস্টুণরে ম্যাণনজার 

  

   

স্ট্র উস্ট্রসম মাইণত্রি হহাণেল 

হহ  ওণয়োর 

  

   

মাইণত্রি হহাণেল স্ট্র  হেস্ট্রর 

েযাণেন 

  

  

   

হশফ স্ট্র  হেঞ্চ 

উর(ণিিার) 

প্রধান হশফ 

 
হশফ স্ট্র  হরংে 

স্ট্রেস্ট্রনয়ার ওণয়োর 

 হশফ স্ট্র  

বাণফে 

বাণফ হশফ 

 হশফ েণমস্ট্রলয়ার 

ওয়াইন ওণয়োর 

  

     

েস্ট্রমে স্ট্র  এউর 

(ণিিার) 

হশফ -১ 

 হ স্ট্রম হশফ স্ট্র  হরংে  

জুস্ট্রনয়ার ওণয়োর  

  স্ট্র  েস্ট্রমে েম েলাইয়ার  

জুস্ট্রনয়ার  াস্ট্রন োস্ট্রি িে 

ওণয়োর। 

  েস্ট্রমে স্ট্র  এউর (ণিিার) 

হশফ -২ 

   

  েস্ট্রমে স্ট্র  হরংে (বাে বয় )    

  স্ট্র বাণরোর (এণপ্রনটিে )    

 

 

 ৫০তম 

হরণস্তারার েমী স্ট্রিন 
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_________________________________ ফ্রুে োরে প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান প্রস্তুতপ্রোলী 

  cÖ_‡g Sweet paste ˆZix K‡i wb‡Z n‡e| Gici 12wU Queen Cake Gi 

mould A_ev tart mould wb‡q sweet paste 30-40 MÖvg wb‡q nvZ w`‡q 

†P‡c evwUi AvKv‡i ˆZix K‡i wb‡Z n‡e| 

GLb Oven preheat K‡i 170 †mt wgt ZvcgvÎvq 20-25 wgwbU Tart shell 

†eK Ki‡Z n‡e| 

†eK n‡q †M‡j mould †_‡K Uv©U shell †ei K‡i †Uª‡Z mvwR‡q ivL‡Z n‡e| 

Gici paste Cream ˆZix K‡i VvÛv K‡i wb‡Z n‡e| 

cÖ‡Z¨KwU Tert shell paper cup G mvwR‡q Dc‡i melted Chocolate 

brush K‡i Dc‡i †cwóª µxg w`‡Z n‡e| 

Gici slice Kiv ev cube K‡i KvUv d«zU w`‡q DciUv mvRv‡Z n‡e, †evUvmn 

†Pix gvSLv‡b butter µxg Gi Dc‡i ewm‡q DecorationK‡i cwi‡ekb Ki‡Z 

n‡e| 
 

বাোর স্ট্রিম োজাণনার জন্য 

হ স্ট্রি স্ট্রিম খাস্ট্রল অংশ পুরণনর জন্য  

স্ট্রমস্ট্রষ্ট হ স্ট  ৩৭৫ গ্রাম 

েলাণনা েণোণলে অল্প  স্ট্ররমাণন 

ফ্রুে েেণেল 

 

 

েরঞ্জাম ও  াত্র 

েস্ট্র ং হবা ি 

ছুস্ট্রর 

 

 ৫১তম 

ফ্রুে োরে  স্ট্রিন 
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 ৫২তম 

স্ট্রেণেন অ িার 

টিণেে 

স্ট্রিন 

 

 

KITCHEN ORDER TICKET 

(K.O.T) 

 

NHTTI Application hotel 

83-88,Mohakhali, Dhaka-1212 

Tel: 9899288-91 

 

RESTAURANT 

COFFEE SHOP                                             

NO: 001 

Date Table No Waiter 

No 

Cover 

No 

Quantity Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ND COPY 

2 ND COPY 

2 ND COPY 

 

CHECK 

NHTTI Application hotel 

83-88,Mohakhali, Dhaka-1212 

Tel: 9899288-91 

 

RESTAURANT 

COFFEE SHOPCHECK NO: 0001 

Date: 

Date Table No Cover No 

Quantity Description of 

Items 

Taka 

 

 

 

   

K.O.T NO:     TOTAL TAKA   

TAKA IN WORDS 

GUESTS NAME:                                ROOM 

NO 

GUESTS SIGNATURE: 

CASHIER 
 

 

 ৫৩তম 

হে হেটিং েরার েময় হয 

স্ট্রবেয়গুণলা মণন রাখণত 

হণব 

স্ট্রিন 

১ 

 

হে অ িার অনুযা়েী হেে আ  েরা হ়ে। 

২ 

েঠিে োইজ হে ব্যবহার েরুন- স্ট্র ছণন এবং 

োমণন  স্ট্ররষ্কার হণত হণব 

৩ 

হে হেণে রাখুন, েঠিে োইণজর হে ো ড় বা 

হ  ার হে ো ড় বাছাই েরুন 

৪ 

হে  স্ট্ররষ্কার খাবাণরর েরঞ্জাণমর মত স্ট্রবস্ট্রছণয় 

রাখুন এবং ঠান্ডা আইণেমগুস্ট্রলর প্রেণম এবং হে 

আইণেম গুণলা হশণে রাখুন 

৫ 

 

স্ট্রনস্ট্রিত হন লবে এবং মস্ট্ররে েণেইনাণর োণে 

এবং ময়লা না োণে 

৬ 

 

খাবাণরর হেণে দূণর এবং স্ট্রনণজর হেণে হোন 

ধরণনর হখলা বা প্রিশ িনী েরণবন না। খাবার 

 াণত্র অস্ট্রতস্ট্ররক্ত খাবার পুরন েরণবন না 

৭ 

 

রুণম যাও়োর আণে হেণত েব খাবার আণছ 

স্ট্রেনা স্ট্রনস্ট্রিত হহান 
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___________ স্ট্রিম বন প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান  প্রস্তুতপ্রোলী 

  েস হ স্ট (ণ স্ট্রি খাস্ট্রমর) ততস্ট্ররণত স্ট্রনম্ন  দ্ধস্ট্রত অনুেরন েরুনিঃ  

েণে  াস্ট্রন, লবে, স্ট্রেস্ট্রন এবং মাখন স্ট্রেদ্ধ েরুন।যখন ফুেন্ত হ়ে, ম়েিা োলুন 

এবং এেটি োণঠর োমুে স্ট্রিণয় বীে েরুন। ম়েিা রান্না েরার জন্য প্রা়ে ২ স্ট্রমস্ট্রনে 

েম়ে স্ট্রিন, স্ট্রবে েরণত োকুন। তা  হেণে েরান এবং োমান্য ঠান্ডা েরুন। স্ট্র ম 

স্ট্রবে েরুন। হমাোমুটি নরম েস্ট্র ং ধারাবাস্ট্রহেতা না  াও়ো  য িন্ত । এেটি 

 াইস্ট্র ং ব্যাণে এেটি ১২ স্ট্রমস্ট্রম হপ্লইন টিউব রাখুন এবং এেটি  স্ট্ররষ্কার হবস্ট্রেং 

শীে অেবা হযটি োমান্য হতল স্ট্রিণয় গ্রীে েরা হণ়েণছ তাণত  াই  লাোন। 

৪৫-৫০ স্ট্রমস্ট্রম  যখন োৌঁো। এেটি ওণিণন প্রা়ে (৪০০ ফা.) (২০৫হে.) হবে 

েরুন। ২৫-৩০ স্ট্রমস্ট্রনে।বানগুস্ট্রল বাইণরর স্ট্রিণে মেমণে এবং স্ট্রিতণর িালমত 

রান্না হণত হণব। যখন রান্না এবং ঠান্ডা েরা হ়ে, উ ণরর দুই র্ততী়োংশ োয িত 

বান । আইস্ট্রেং সুোর স্ট্রিণ়ে বানগুস্ট্রল োজান এবং  স্ট্ররণবশন েরুন। 

 াস্ট্রন ২৮০ স্ট্রম.স্ট্রল. 

বাোর অেবা মারোস্ট্ররন ১১০ গ্রাম  

লবন  এে স্ট্রেমটি 

স্ট্রেস্ট্রন ২ স্ট্রেমটি 

ময়িা 

স্ট্র ম 

িযাস্ট্রনলা স্ট্রিম 

২২৫ গ্রাম 

৬-৮ টি 

১ স্ট্রলোর 

বা 

হ স্ট্রি স্ট্রিম 

শুষ্ক স্ট্রেস্ট্রন 

 

১ স্ট্রলোর  

েরঞ্জাম ও  াত্র 

েস্ট্র ং হবা ি 

ছুস্ট্রর 

 

________________________________________ স্কাফড স্ট্রিোরে হবইণনেে েণফলে প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম ও  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

    

 

হ স্ট্রি খাস্ট্রমর 

 

১/২ স্ট্রল. 

েস্ট্র ং হবা ি 

িাইং প্যান 

ছাৌঁেস্ট্রন 

হবাল ছাৌঁেস্ট্রন 

হ জাে ি োমে 

স্ট্রমস্ট্রষ্টর োমে স্ট্রিণ়ে, হ ণস্টর স্ট্রেছু অংশ স্ট্রনন। আণরেটি হ জাে ি োমে েরম 

ফযণে ডুস্ট্রবণ়ে আখণরাণের আোণরর টুেণরাগুণলা ১৫০ হে.েরম েিীর 

ফযাণে আনুন। হোনাস্ট্রল বািামী রং হও়ো  য িন্ত এবং প্রা়ে রান্না না হও়ো 

 য িন্ত িাজণত স্ট্রিন। ১০-১২ স্ট্রমস্ট্রনে। রঙ এবং রান্না স্ট্রনস্ট্রিত েরার জন্য 

েমণ়ে েমণ়ে ফযাণে স্ট্রবেণনে গুণলা (িাই েরা হ স্ট্রি) উস্ট্রল্টণয় স্ট্রিন । 

িালিাণব হেঁণে স্ট্রনন।  আইস্ট্রেং সুোর স্ট্রিণ়ে িাণলািাণব হেজ (েঠিন 

স্ট্রজস্ট্রনে আলািা েরা) েরুন এবং এেটি রুণ ার োলা়ে স্ট্র শ হ  াণর 

োস্ট্রজণ়ে স্ট্রনন।এস্ট্রপ্রেে েণের োণে  স্ট্ররণবশন েরুন 

শুষ্ক স্ট্রেস্ট্রন  ১১০ গ্রাম  

এস্ট্রপ্রেে েে ৫০০ স্ট্রমস্ট্রল 

 

 

  

  

   

   
 

 ৫৪তম 

স্ট্রিম বন ও স্কাফড স্ট্রিোরে হবইণনেে েণফলে  স্ট্রিন 
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______ স্ট্রেফন োস্টার  হেে প্রস্তুত প্রোলী  

উ ািান  স্ট্ররমান েরঞ্জাম  াত্র প্রস্তুতপ্রোলী 

োস্টাণ ির জন্য 

 াস্ট্রন 

গুণড়া দুধ  

স্ট্রেস্ট্রন 

স্ট্র ম 

হিস্ট্রনলা এণেন্স 

হেণের জন্য 

স্ট্র ম 

স্ট্রেস্ট্রন 

হিস্ট্রনলা এণেন্স  

ময়িা 

েে ি লাওয়ার 

গুণড়া দুধ 

হবস্ট্রেং  াউ ার 

েলাণনা বাোর 

হেরাণমণলর জন্য 

স্ট্রেস্ট্রন  

 

২০০ স্ট্রম.স্ট্রল. 

৫০ গ্রাম  

৫০ গ্রাম 

২টি 

 স্ট্ররমান মত 

 

৪টি 

১৫০ গ্রাম 

৪ হেস্ট্রবল োমে 

৮০ গ্রাম 

২০ গ্রাম 

২০ গ্রাম 

হাফ হেস্ট্রবল োমে 

৫০ গ্রাম 

 

১২০ গ্রাম 

 

েস্ট্র ং হবা ি 

িাইং প্যান 

ছাৌঁেস্ট্রন 

হবাল ছাৌঁেস্ট্রন 

হ জাে ি োমে 

▪ cÖ_‡g 120 MÖvg wPwb w`‡q Golden Brown Color 

K‡i Caramel evwb‡q †h cv‡Î Cake n‡e †h ¯’v‡b 

Xvj‡Z n‡e| 

 

▪ Custard Gi Rb¨ `ya , wPwb, cvwb, wWg Vanilla 

w`‡q wgé wg·vi evbv‡Z n‡e| 

 

▪ wWg, wPwj GK‡Î wgwk‡q Gi Sponge Cake †dvg 

evwb‡q Zv m‡½ ïK‡bv DcKiY †hgb- gq`v, wPwb, 

KY©, d¬vIqvi, `~a I ewKs cvDWvi wgwk‡q me †k‡l 

Melted Butter wgkv‡Z n‡e| 

 

▪ Custard Mixer Caramel Gi Dci †X‡j Lye 

mveav‡b Custard Mixer Gi Dci Cake Mixer 

w`‡q 170 wm ZvcgvÎvq 25-30 wgwbU Bake Ki‡Z 

n‡e| 

 

▪ VvÛv n‡j Chiffon Custard Cake upside 

down K‡i cwi‡ekb Ki‡Z n‡e 

 

 

 

 ৫৫তম 

স্ট্রেফন োস্টার  হেে প্রস্তুত প্রোলী স্ট্রিন 
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খাবার স্ট্রে 

▪ খাবার আমাণির শরীণর েস্ট্রত েঞ্চার েণর,  

▪ িরীর বৃয়দ্ধ কচ্ছর।  

▪ কাচ্ছজর জন্য প্রচ্ছ াজনী  উত্তাপ এবং িয়ি 

প্রদান কচ্ছর।    

 

 

খাদ্য স্ট্রবেস্ট্রি়োর িশটি প্রধান োরে 

 

১ 
খাবার গ্রহচ্ছণর অণনে 

পূণব ি তা প্রস্তুত েরা এবং  

য়ফ্রচ্ছজ েংরক্ষণ না কচ্ছর 

ো ঘণরর তা মাত্রা়ে 

েংরক্ষে েরা।  

২ 
স্ট্রিণজ ঢুোণনার আণে 

দ্রুত খাবার ঠাণ্ডা না েণর 

তা ধীণর ধীণর ঠাণ্ডা েরা।  

৩ 
পুনরা়ে েরম েরার 

েমণয় উচ্চ তা ামাত্রায়  

স্ট্রবোক্ত ব্যােণেস্ট্রর়ো ধ্বংে 

না েরায়। 

৪ 
ফু   ়েজস্ট্রনং 

ব্যােণেস্ট্রর়ো দ্বারা দূস্ট্রেত 

রান্না েরা খাবাণরর 

ব্যবহার েরা। 

৫ 
অ স্ট্ররপূে ি রান্না।  

৬ 
স্ট্রহমাস্ট্রয়ত মুরস্ট্রেণে  য িাপ্ত 

েময়  ধণর নােলাণনা ।  

৭ 
োৌঁো খাবার হেণে জীবাণু 

রান্না খাণব ছড়াণনা।  

৮ 
েরম খাবারণে ঠাণ্ডা না 

েণর েরম খাবারণে 

স্ট্রিণজ রাখা। 

৯ 
েংক্রুস্ট্রমত ব্যস্ট্রক্তর খাবার 

রক্ষনাণবক্ষণনর মােণম 

দূেে। 

১০ 
অবস্ট্রশষ্ট খাদ্য োমগ্রী 

পুনরা়ে ব্যবহার এবং 

পুনরা়ে েরম েরা। 

 

খাদ্য স্ট্রবেস্ট্রি়ো প্রস্ট্রতণরাধ 

 

১ 
ব্যস্ট্রক্তেত স্বাস্থযস্ট্রবস্ট্রধ 

উচ্চমানেম্মত রাখা  

২ 
শারীস্ট্ররে স্ট্রফেণনণে 

মণনাণযাে 

৩ 
িাল োণজর   স্ট্ররণবশ 

বজায় রাখা।  

৪ 
েরঞ্জাম হমরামত করা 

 া  এমন অবস্থা  এবং 

পয়রেন রাখা।  

৫ 
 স্ট্ররেন্নতার যণেষ্ট 

সুণযাে সুস্ট্রবধা ও 

যন্ত্র াস্ট্রত রাখা।   

৬ 
েঠিে তা মাত্রায় খাদ্য 

দ্রব্য  েংরক্ষে েরা।  

৭ 
খাবার েঠিকিাচ্ছব 

পুনরা়ে েরম েরা।  

৮ 
খাবার স্বািাস্ট্রবে িাণব 

ঠাণ্ডা না েণর খুব দ্রুত 

ঠাণ্ডা েরা।  

৯ 
েীেনাশে ও  

হ াোমােড় হেণে 

খাবারণে সুরস্ট্রক্ষত রাখা।  

১০ 
হয খাবার স্ট্রনণয় োজ 

েণর, তাণে অবশ্যই 

জানণত হণব স্ট্রেিাণব 

খাবাণর স্ট্রবেস্ট্রিয়া হয়। 

হেই অনুোণর 

প্রস্ট্রতণরাণধর ব্যবস্থা হনয়া   

 

খাবাণরর স্ট্রবেস্ট্রিয়া স্ট্রে 

▪ খাবাণরর স্ট্রবেস্ট্রিয়া হণে এেটি হরাে। 

 ো খাবার খাওয়ার োরণে এই হরাে 

হয়। অেংখ্য ক্ষস্ট্রতের ব্যােণেস্ট্ররয়া ও 

স্ট্রবোক্ত  িাে ি  খাবাণর এই  েন ঘোয়।  

▪ খাবাণরর স্ট্রবেস্ট্রিয়ার োরণে খাবার 

খাওয়ার ১-৩৬ ঘণ্টার মণে হ ণে ব্যো 

শুরু হণয়।  

খাবাণর স্ট্রবেস্ট্রিয়ার োরন 

▪ অণুজীব 

খাবার স্ট্রবস্ট্রিন্ন অণুজীব হযমনিঃ 

ব্যােণেস্ট্ররয়া, িাইরাে ইতযাস্ট্রি দ্বারা 

ক্ষস্ট্রতগ্রস্থ হণত  াণর।এমনস্ট্রে খাবার খুব 

স্ট্রবোক্তও হণয়  ড়ণত  াণর।    

▪  শু াস্ট্রখ 

স্ট্রবস্ট্রিন্ন  শু াস্ট্রখ হযমনিঃ ইদুর, স্ট্রবড়াল, 

কুকুর, মুরেী ইতযাস্ট্রির ঝণর  ড়া োণয়র 

 শম, মল- মুণত্রর স্ট্রছো খাবারণে হনাংরা 

েরণত  াণর এবং খাবাণর  েন ঘোণত 

 াণর।  

▪ হ াোমােড় 

মাস্ট্রছ, হতলাণ াো, স্ট্রেঁ ড়া ইতযাস্ট্রি 

প্রা়েশই জীবাণু বহন েণর এবং খাদ্যণে 

দূস্ট্রেত েণর। 

▪ রাো়েস্ট্রনে  িাে ি:  

স্ট্রনস্ট্রি িষ্ট স্ট্রেছু রাো়েস্ট্রনে হযমন আণে িস্ট্রনে, 

িস্তা, েীো ইতযাস্ট্রি দুঘ িেনািণম খাণদ্য 

প্রণবশ েরণত  াণর এবং খাদ্য স্ট্রবেস্ট্রি়ো 

সৃস্ট্রষ্ট েরণত  াণর। 

▪ ব্যবহৃত স্ট্রজস্ট্রনে ত্র   

হনাংরা হতা়োণল, োলা মুছার ো ড়, ছুস্ট্রর, 

েস্ট্র ং হবা ি, লে, ছােস্ট্রন ইতযাস্ট্রি  

ব্যােণেস্ট্রর়ো বহন েণর  এবং খাদ্য 

স্ট্রবেস্ট্রি়ো সৃস্ট্রষ্ট েণর। 

 
 

 

 ৫৬তম 

খাবাণরর স্ট্রবেস্ট্রিয়া স্ট্রিন 
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আবরে 

COVER 

 

 
এো মুলত প্রাণয়াস্ট্রেে োম ি যা োধারেত হেোস্ট্ররং হেক্টণর ব্যবহৃত হয় । হে অনুোণর এণির দুটি ব্যখ্যা রণয়ণছ । এ হক্ষণত্র হরস্টুণরণে 

হেস্ট্রবল স্ট্রবছাণনা স্ট্রনি ির েণর য়ক ধরচ্ছণর খাবার এখাণন  স্ট্ররণবশন েরা হণব এবং স্ট্রে ধরণের হেবা প্রিান েরা হণব তার উ র।  

স্ট্রে ধরণের খাবার ও হেবা প্রিান েরা হণব, তার উ র স্ট্রনি ির েণর প্রণয়াজনীয় স্ট্রেল্িাণরর োমে বা  াত্র, েীনামাটির  াত্র , হেস্ট্রবল ক্লে ও 

হেস্ট্রবণলর অন্যান্য আনুেস্ট্রঙ্গে  স্ট্রজস্ট্রনে ত্র হেস্ট্রবণলর উ র োজাণনা হয়।  হেই অনুোণর, েিার বা আবরে দুই ধরণনর হণয় োণে।  

১ণমনুয অেবা িাম অনুোণর আবরে ২এেিাণমর েীমাবদ্ধ হমনুযর আবরে 

যখন আমরা স্ট্রজজ্ঞাো েস্ট্রর েতজন অস্ট্রতস্ট্রে হরণস্তারাৌঁ়ে বেণত  াণর বা েতজন অস্ট্রতস্ট্রে লাঞ্চ/স্ট্র নার  াটি িণত অংশ হনণব তখন আমরা 

অস্ট্রতস্ট্রের  স্ট্ররবণত ি হমাে েণো েেণনর েংখ্যা উণেখ েস্ট্রর অেবা আমরা বস্ট্রল এই হেস্ট্রবলটি স্ট্রেে েিাণরর  াটি ির জন্য হেে আ  েরা 

হণ়েণছ। 

হেস্ট্রবণলর েরঞ্জাম  

 

হেস্ট্রবণলর েরঞ্জাম বলণত েম্পূে ি হেস্ট্রবল হেেআ  োস্ট্রি িণে হমনুয অেবা িাম অনুোণর আবরে(la carte)  অেবা এেিাণমর েীমাবদ্ধ 

হমনুযর(table d hate) আবরেণে হবাঝায়।  

ক্রুণয়ে (মেলার  াত্র) । ফুলিাস্ট্রন । এশণে । হেস্ট্রবল ল্যাম্প (রাণতর খাবাণরর জন্য) 

মুল আবরে – স্ট্রফস / াটি ি   মুল আবরে –হরস্টুণরে 

   

হমনুয 

 

স্ট্রেণেণনর স্ট্রিম 

সুয  

** 

স্ট্রফে হমউস্ট্রনয়ার (হালো ময়িা ও বাোণর 

হিণজ হনয়া মাছ ) 

** 
বাছুণরর নরম মাংে 

** 
েণোণলে 

হশা হপ্লে/হফে হপ্লে 

ন্য স্ট্রেন  

রাণতর খাবাণরর ছুস্ট্রর  

রাণতর খাবাণরর োো োমে   

  
সুযণ র োমে 

হ জাে ি 

 াস্ট্রনর োে 

অস্ট্রতস্ট্ররক্ত হপ্লে 

বাোর ছুস্ট্রর 

 

হশা হপ্লে/হফে হপ্লে 

ছুস্ট্রর 

োো োমে 

অস্ট্রতস্ট্ররক্ত হপ্লে 

বাোর ছুস্ট্রর 

 াস্ট্রনর োে 

ওয়াইন োে 

ন্য স্ট্রেন 

 

 

 

 

 ৫৭তম 

হেস্ট্রবণলর েরঞ্জাম ও আবরন স্ট্রিন 
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▪ ম্যাচ্ছগা জুে (পাকা) 

▪ অচ্ছরঞ্জ জুে 

▪ কমলা/ আনারে/আচ্ছপল/য়লচু 

▪ সবারহানী 

 

 

▪ য়বস্কুে( য়ময়স্ট/ নুনো) 

▪ সুইজ স্পাঞ্জ সকক 

▪ ফ্রুে সকক 

▪ বাথ ভচ্ছর্ সকক 

▪ মায়ফন 

▪ পুয়র্ং 

 

 

▪ সমারগ সপালাই 

▪ কায়চ্চ য়বয়র ানী 

▪ হায়লম 

▪ োন্দুরী য়চচ্ছকন 

▪ য়িক কাবাব 

▪ য়চচ্ছকন সরাষ্ট 

▪ সমার্লাই পচ্ছরাো 

 

 ৫৮-৫৯ তম    

ফণলর জুে ও হবারহানী  
স্ট্রিন 

 ৬০-৬৩ তম    

হবোরী আইণেম  
স্ট্রিন 

 ৬৪-৬৮ তম    

হমাঘলাই  
স্ট্রিন 

 

▪ ম্যায়জক য়ময়ষ্ট 

▪ স্পঞ্জ য়ময়ষ্ট 

▪ য়জলাপী 

▪ সপালাই চাচ্ছলর জদ ভা 

 

▪ সজলী 

▪ (আনারে/ কমলা/সপ ারা) 

▪ েমচ্ছো েে 

▪ সম াচ্ছনজ 

▪ আচার 

 

 

িাইিা- িহয়ে , স্ট্রেউস্ট্রর স্ট্ররস্ট্রিউ, প্রাস্ট্রক্টোল স্ট্ররস্ট্রিশন, স্ট্রেউস্ট্রর  রীক্ষার 

োণজশন।  

 

 

 

 ৬৯-৭৩ তম    

স্ট্রমস্ট্রষ্ট  স্ট্রিন 

 ৭৩-৭৬ তম    

েংরক্ষে  
স্ট্রিন 

 ৭৭-৮০ তম    

িাইিা, প্রযাস্ট্রক্টোল, 

স্ট্রেউস্ট্রর স্ট্ররস্ট্রিউ এবং 

োণজশন  

স্ট্রিন 

 


