রেস্তোঁরা ও টেকঅ্যাওয়ে
COVID-19 গাইড

টেকঅ্যাওয়ে
খাবার বিক্রীর
জন্য প্রস্তুতি
কর�োনা-ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে রেস্তোঁরা বন্ধ হয়ে গেছে সুতরাং
টেকঅ্যাওয়ে ও খাবার সরবরাহের জন্য প্রচু র সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে:
সরকার নিশ্চিত করেছে যে খাদ্য সরবরাহ এবং টেকঅ্যাওয়ে খ�োলা রাখতে পারে (এবং তারা
পরিকল্পনা আইনগুলি শিথিল করেছে যাতে রেস্তোঁরাগুলি এখন এটি করতে পারে)।
ইতালিতে টেকঅ্যাওয়ে খাদ্য সরবরাহের বিক্রয় 10-20% বৃদ্ধি পেয়েছে।

আপনি কি টেকঅ্যাওয়ে ও খাবার সরবরাহ করতে প্রস্তুত আছেন?
শুরু করতে আমাদের সহায়ক গাইডটি ব্যবহার করুন।
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রেস্তোঁরা ও টেকঅ্যাওয়ে
COVID-19 গাইড

টেকঅ্যাওয়ে সেবায় পরিবর্তি ত হত্তয়া
বর্তমান সময়ে যুক্তরাজ্য সরকার কঠ�োরতম সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থা ঘ�োষণা করেছে,
আপনার রেস্তোঁরার সহায়তার জন্য এখানে কিছু পরামর্শ রয়েছে:
সাইন আপ

একটি অনলাইন ডেলিভারি

সেবায় য�োগ দিন

কেউ কেউ এখন
সাইন আপ ফি
মওকুব করছে।
অথবা

ডেলিভারি সেবায়

পরিবর্তিত হওয়া
আপনি চালিয়ে যেতে পারবেন তা নিশ্চিত করুন

আপনার কর্মীদের

নতু ন কাজ দিন
রেঁস্তোরার অভ্যন্তরীণ কর্মী থেকে
ডেলিভারি ড্রাইভারের কাজ।

(নিশ্চিত করুন আপনার যানবাহনের ব্যবসায়িক ব্যবহার বীমা পারমিট আছে)

আপনার গ্রাহকদের সুরক্ষা দিন
নির্বাচিত সংগ্রহের সময় প্রদান করুন...
যাতে গ্রাহকরা অন্যের সাথে য�োগায�োগ করা
কমিয়ে দেন।

সংস্পর্শবিহীন ডেলিভারি অফার করুন...
অনলাইনে বা ফ�োনে পেমেন্ট নেয়া এবং দরজার
চ�ৌকাঠে খাবার রাখার মাধ্যমে।

নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার গ্রাহকদের আপনার স্বাস্থ্যবিধি মানের বিষয়ে বলেছেন...
সম্প্রতি আপনার কর্মী এবং গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য আপনি কী অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন?

আপনার বিক্রি বৃদ্ধি করুন
যেখানে সম্ভব আরও বিক্রি বাড়ান...
আপনার কাছে উপযুক্ত অ্যালক�োহল লাইসেন্স
থাকলে ডেজার্ট বা পানীয় দিন।

প্রতিটি গ্রাহকের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি করতে
‘মিল ডিলের’ অফার দিন...।

আপনার মেনু পরিবর্তন করুন
সঠিক খাবারের পদ নির্বাচন করুন... এটি
টেকঅ্যাওয়ে বা সরবরাহের জন্য কাজ করবে।
সর্বোতভাবে ভাপান�ো সিফু ড এড়িয়ে চলুন!

প্রস্তুত খাবারের সমাধান... গ্রাহকরা তাদের ফ্রিজ
এবং ফ্রিজারে সংরক্ষণ করতে পারেন এমন খাবারের
পদগুলি সরবরাহ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

আরও সহায়তার জন্য আমাদের রেস্তোঁরা প্রয়োজনীয় পেজটি দেখুন https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/
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কীভাবে আপনার টেকঅ্যাওয়ে ব্যবসা বাড়বেন সে বিষয়ে আরও
তথ্যের জন্য আমাদের ‘টেকঅ্যাওয়ে গাইড’ দেখুন।
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টেকঅ্যাওয়ে গাইড

বর্তমান সময়ে যুক্তরাজ্য সরকার কঠ�োরতম সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থা ঘ�োষণা
করেছে, আপনার টেকঅ্যাওয়ের সহায়তার জন্য এখানে কিছু পরামর্শ রয়েছে:

উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন
আপনার কর্মী এবং গ্রাহকদের জন্য?উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে আপনি ক�োন অতিরিক্ত ব্যবস্থা
নিয়েছেন... নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি আপনার গ্রাহকদের এই পরিবর্ত নগুলির বিষয়ে এবং আপনার
স্বাস্থ্যবিধির মানের বিষয়ে বলেছেন।

সংস্পর্শবিহীন

সংস্পর্শবিহীন পেমেন্টের সুয�োগ...
নগদ পেমেন্ট এড়াতে।

সংস্পর্শবিহীন ডেলিভারির মাধ্যমে আপনি
ডেলিভারি সেবা দিচ্ছেন তা নিশ্চিত
করুন...
অনলাইনে বা ফ�োনে পেমেন্ট নেয়া এবং দরজার
চ�ৌকাঠে খাবার রাখার মাধ্যমে।

যদি নগদ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়... এটি
একটি খামে রাখুন।
নির্বাচিত সংগ্রহের সময় প্রদান করুন... যাতে
গ্রাহকরা অন্যের সাথে য�োগায�োগ করা কমিয়ে দেন।

ডিজিটাল উপস্থিতি
ডেলিভারি কেন্দ্রগুলিতে আপনার স্কোর বৃদ্ধি
করুন... আপনার ডেলিভারি ড্রাইভার সহ দুর্দান্ত
গ্রাহক সেবা সরবরাহ করার মাধ্যমে।

সামাজিক মিডিয়া পেজ স্থাপন করুন...
মানুষকে আপনার খ�োলা থাকা এবং ডেলিভারি সেবা
বিষয়ে জানতে দিন (আমাদের ডিজিটাল গাইড দেখুন)।

মেনু
একটি সংক্ষিপ্ত মেনুর বিষয়ে বিবেচনা
করুন... চলতি ব্যয় কম রাখার জন্য এবং
রেস্তোঁরাগুলি বন্ধের জন্য বর্ধিত চাহিদা পূরণের
জন্য আপনার বেস্ট সেলারের প্রস্তাব দিন।

পুর�ো পরিবারকে অন্তর্ভু ক্ত করুন... এখন
স্কুল বন্ধ থাকায় সবার জন্য খাবার পরিবেশন
করার জন্য বাচ্চাদের মেনু এবং পরিবারের
খাবার।

খ�োলা রাখার সময়
আপনার খ�োলা রাখার সময় পরিবর্তন করুন... বাড়ি থেকে কর্মরত মানুষদের জন্য মধ্যাহ্নভ�োজনের
সময় এবং কেটার অন্তর্ভু ক্ত করতে।

আরও সহায়তার জন্য আমাদের রেস্তোঁরা প্রয়োজনীয় পেজটি দেখুন https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/
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কীভাবে আপনার টেকওয়ে ব্যবসা বাড়বেন সেই বিষয়ে আরও
তথ্যের জন্য আমাদের ‘ডিজিটাল গাইড’ পড়ুন।
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ডিজিটাল গাইডে যান

বিভিন্ন স্থানে অনেক সামাজিক নিষেধাজ্ঞার থাকায়, আপনার ব্যবসাটি অনলাইনে থাকা এবং
আপনার গ্রাহকদের সাথে কথা বলা এখন গুরুত্বপূর্ণ । নিম্নলিখিত এক বা একাধিক বিষয় ন্যূনতম
হিসাবে স্থির করুন:
সেট আপ করতে নীচে ক্লিক করুন

ন্যূনতম রূপে আপনি
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি
জানাবেন:

https://www.wikihow.com/Set-up-a-Facebook-Account

আপনার স্থানীয়
Facebook কমিউনিটি গ্রুপের
একজন সদস্য হয়ে উঠু ন

খ�োলা রাখার সময়

মেনু
সেট আপ করতে নীচে ক্লিক করুন
https://help.instagram.com/502981923235522

ডেলিভারির
বিকল্পগুলি

য�োগায�োগের
বিস্তারিত
সেট আপ করতে নীচে ক্লিক করুন
https://digitalshiftmedia.com/set-up-google-my-business/

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা

কর্মী এবং গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য
আপনি যে ব্যবস্থা নিয়েছেন

আরও সহায়তার জন্য আমাদের রেস্তোঁরা প্রয়োজনীয় পেজটি দেখুন https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/
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কীভাবে আপনার টেকঅ্যাওয়ে ব্যবসা বাড়বেন সেই বিষয়ে আরও
তথ্যের জন্য আমাদের ‘অপারেশনাল গাইড’ পড়ুন।

রেস্তোঁরা ও টেকঅ্যাওয়ে
COVID-19 গাইড

কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শ এবং তথ্য
রেস্তোঁরা ও টেকঅ্যাওয়ে সেক্টরের জন্য যুক্তরাজ্য সরকার নতু ন ব্যবসায় সহায়তা পরিকল্পনার
প্যাকেজ ঘ�োষণা করেছে, যেখানে রয়েছে:

অসুস্থতাজনিত ছু টির পেমেন্ট কভারেজ
12-মাসের ব্যবসার হার ছু টির দিন
বেতন 80% অবধি অন্তর্ভু ক্ত করার মাধ্যমে বেতন সহায়তা
VAT পেমেন্টের ক্ষেত্রে বিলম্ব
নগদ অনুদান
সম্পূর্ণ তথ্য এবং কীভাবে আবেদন করতে হয় তার জন্য অনুগ্রহ করে লগ ইন করুন
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-andbusinesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses#support-forbusinesses-through-deferring-vat-and-income-tax-payments

অতি সাম্প্রতিক NHS স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা পরামর্শ:
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
অন্যান্য দরকারি লিঙ্ক
ব্রিটিশ টেকঅ্যাওয়ে ক্যাম্পেইন
খাদ্য ও পানীয় শিল্প
https://www.britishtakeawaycampaign.co.uk/

https://fnbcovidguide.com/

আরও সহায়তার জন্য আমাদের রেস্তোঁরা প্রয়োজনীয় পেজটি দেখুন https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/
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