
রেস্তোঁেত ও রেকঅ্তওস়ে 
COVID-19 গতইড

রেকঅ্তওস়ে 
খতবতে ববক্রীে 
জন্ প্রস্তুবি

কসেতনত-ভতইেতস ছব়িস়ে যতও়েতে ফসে রেস্তোঁেত বন্ধ হস়ে রগসছ সুিেতং 
রেকঅ্তওস়ে ও খতবতে সেবেতসহে জন্ প্রচুে সসুযতগ সবৃটি হস়েসছ:

সেকতে বনবচিি কসেসছ রয খতদ্ সেবেতহ এবং রেকঅ্তওস়ে রখতেত েতখসি পতসে (এবং িতেত 
পবেকল্পনত আইনগুবে বিবিে কসেসছ যতসি রেস্তোঁেতগুবে এখন এটি কেসি পতসে)।

ইিতবেসি রেকঅ্তওস়ে খতদ্ সেবেতসহে ববক়্ে 10-20% বৃবধি রপস়েসছ।

আপবন বক রেকঅ্তওস়ে ও খতবতে সেবেতহ কেসি প্রস্তুি আসছন? 

শুরু কেসি আমতসদে সহত়েক গতইডটি ব্বহতে করুন।
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টেকঅ্যাওয়ে টেবযা়ে পরিবর ত্ি ্ হত্ত়েযা
বি্ত মতন সমস়ে যকু্তেতজ্ সেকতে কস�তেিম সতমতবজক দেূসবেে ব্বস্ত র�তষণত কসেসছ, 
আপনতে রেস্তোঁেতে সহত়েিতে জন্ এখতসন বকছু পেতমি্ত েস়েসছ:

রডবেভতবে রসবত়ে
পবেববি্ত ি হও়েত

েযাইন আপ

টকউ টকউ এখন 
েযাইন আপ রি 
মওকুব কিযে।

টিযঁ্যািযাি অভ্ন্তিীণ কমমী টেযক 
টেরিভযারি ড্যাইভযাযিি কযাজ।

একটি অনেতইন রডবেভতবে
রসবত়ে রযতগ বদন 

(রনরচি্ করুন আপনযাি যযানবযাহযনি ব্বেযার়েক ব্বহযাি বীমযা পযািরমে আযে)

আপনতে কমমীসদে
নিুন কতজ বদন

আপবন চতবেস়ে রযসি পতেসবন িত বনবচিি করুন

অিবত

রযখতসন সম্ভব আেও বববক্ বত়িতন... 
আপনযাি কযাযে উপযুক্ত অ্যািযকযাহি িযাইযেন্স 
েযাকযি টেজযােতি  বযা পযানী়ে রিন।

প্রর্টি গ্যাহযকি েযামরগ্ক ব়্ে বরৃধি কিয্ 
‘বমে বডসেে’ অফতে বদন...।

বনব্ততবচি সংগ্রসহে সম়ে প্রদতন করুন... 
যযায্ গ্যাহকিযা অযন্ি েযাযে টযযাগযাযযযাগ কিযা 
করময়ে টিন।

প্রস্তুি খতবতসেে সমতধতন... গ্যাহকিযা ্যাযিি ররিজ 
এবং ররিজযাযি েংিক্ষণ কিয্ পযাযিন এমন খযাবযাযিি 
পিগুরি েিবিযাহ কিযাি রবষ়েটি রবযবচনযা করুন।

বনবচিি করুন রয আপবন আপনতে গ্রতহকসদে আপনতে স্তস্্বববধ মতসনে ববষস়ে বসেসছন... 
েম্প্রর্ আপনযাি কমমী এবং গ্যাহকযিি েুিক্ষযাি জন্ আপরন কী অর্রিক্ত ব্বস্যা রনয়েযেন?

আপনতে গ্রতহকসদে সেুক্ত বদন

আপনতে বববক্ বৃবধি করুন

সঠিক খতবতসেে পদ বনব্ততচন করুন... এটি 
টেকঅ্যাওয়ে বযা েিবিযাযহি জন্ কযাজ কিযব। 
েযবতিযা্ভযাযব ভযাপযাযনযা রেিুে এর়িয়ে চিনু!

আপনতে রমন ুপবেবি্ত ন করুন

করীভতসব আপনতে রেকঅ্তওস়ে ব্বসত বত়িসবন রস ববষস়ে আেও 
িসি্ে জন্ আমতসদে ‘রেকঅ্তওস়ে গতইড’ রদখুন।

আিও েহযা়ে্যাি জন্ আমযাযিি টিয্যাঁিযা প্রয়েযাজনী়ে টপজটি টিখুন https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/

সংস্পি্তববহরীন রডবেভতবে অফতে করুন... 
অনিযাইযন বযা টিযাযন টপযমন্ট টন়েযা এবং িিজযাি 
টচৌকযাযে খযাবযাি িযাখযাি মযাধ্যম।   
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করীভতসব আপনতে রেকওস়ে ব্বসত বত়িসবন রসই ববষস়ে আেও 
িসি্ে জন্ আমতসদে ‘বডবজেতে গতইড’ প়িুন।

টেকঅ্যাওয়ে গযাইে
বি্ত মতন সমস়ে যকু্তেতজ্ সেকতে কস�তেিম সতমতবজক দেূসবেে ব্বস্ত র�তষণত 
কসেসছ, আপনতে রেকঅ্তওস়েে সহত়েিতে জন্ এখতসন বকছু পেতমি্ত েস়েসছ:

আপনযাি কমমী এবং গ্যাহকযিি জন্?উপযকু্ত স্তস্্বববধ বনবচিি কেসি আপবন রকতন অবিবেক্ত ব্বস্ত 
বনস়েসছন... রনরচি্ হয়ে রনন টয আপরন আপনযাি গ্যাহকযিি এই পরিব ত্ি নগুরিি রবষয়ে এবং আপনযাি 
স্যাস্্রবরধি মযাযনি রবষয়ে বযিযেন।

আপনতে রখতেত েতখতে সম়ে পবেবি্ত ন করুন... বযার়ি টেযক কমতিি্ মযানষুযিি জন্ মধ্যাহ্নযভযাজযনি 
েম়ে এবং টকেযাি অন্তভুতি ক্ত কিয্।

সংস্পি্তববহরীন রডবেভতবেে মতধ্সম আপবন 
রডবেভতবে রসবত বদসছেন িত বনবচিি 
করুন... 
অনিযাইযন বযা টিযাযন টপযমন্ট টন়েযা এবং িিজযাি 
টচৌকযাযে খযাবযাি িযাখযাি মযাধ্যম।

রডবেভতবে রকন্দ্রগুবেসি আপনতে র্তে বৃবধি 
করুন... আপনযাি টেরিভযারি ড্যাইভযাি েহ িিুতি যান্ত 
গ্যাহক টেবযা েিবিযাহ কিযাি মযাধ্যম।

একটি সংবক্প্ত রমনেু ববষস়ে ববসবচনত 
করুন... চির্ ব়্ে কম িযাখযাি জন্ এবং 
টিয্যাঁিযাগুরি বযধেি জন্ বরধতি্ চযারহিযা পূিযণি 
জন্ আপনযাি টবস্ট টেিযাযিি প্র্যাব রিন।

সতমতবজক বমবড়েত রপজ স্তপন করুন... 
মযানষুযক আপনযাি টখযািযা েযাকযা এবং টেরিভযারি টেবযা 
রবষয়ে জযানয্ রিন (আমযাযিি রেরজেযাি গযাইে টিখুন)।

পসুেত পবেবতেসক অন্তভু্ত ক্ত করুন... এখন 
সু্ি বধে েযাকযা়ে েবযাি জন্ খযাবযাি পরিযবশন 
কিযাি জন্ বযাচ্যাযিি টমন ুএবং পরিবযাযিি 
খযাবযাি।

সংস্পি্তববহরীন রপসমসটেে সসুযতগ... 
নগি টপযমন্ট এ়িযায্।

যবদ নগদ ব্বহতে কেত আবি্ক হ়ে... এটি 
একটি খযাযম িযাখুন।

বনব্ততবচি সংগ্রসহে সম়ে প্রদতন করুন... যযায্ 
গ্যাহকিযা অযন্ি েযাযে টযযাগযাযযযাগ কিযা করময়ে টিন।

উপযকু্ত স্তস্্বববধ বনবচিি কেসি অবিবেক্ত ব্বস্ত গ্রহণ করুন

সংস্পি্তববহরীন

বডবজেতে উপবস্বি

রখতেত েতখতে সম়ে

রমনু

আিও েহযা়ে্যাি জন্ আমযাযিি টিয্যাঁিযা প্রয়েযাজনী়ে টপজটি টিখুন https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/
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করীভতসব আপনতে রেকঅ্তওস়ে ব্বসত বত়িসবন রসই ববষস়ে আেও 
িসি্ে জন্ আমতসদে ‘অপতসেিনতে গতইড’ প়িুন।

রেরজেযাি গযাইযে যযান
বববভন্ন স্তসন অসনক সতমতবজক বনসষধতজ্তে িতকত়ে, আপনতে ব্বসতটি অনেতইসন িতকত এবং 
আপনতে গ্রতহকসদে সতসি কিত বেত এখন গুরুবেপণূ্ত। বনম্নবেবখি এক বত একতবধক ববষ়ে নূ্ নিম 
বহসতসব বস্ে করুন:

আপনতে স্তনরী়ে 
Facebook করমউরনটি গ্রুযপি 

একজন েিে্ হয়ে উেুন

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

রসে আপ কেসি নরীসচ বলিক করুন

রসে আপ কেসি নরীসচ বলিক করুন

https://digitalshiftmedia.com/set-up-google-my-business/ 

রসে আপ কেসি নরীসচ বলিক করুন

https://help.instagram.com/502981923235522 

নূ্ নিম রূসপ আপবন 
বনম্নবেবখি ববষ়েগুবে 

জতনতসবন:

রখতেত েতখতে সম়ে

স্তস্্ এবং বনেতপত্ত
কমমী এবং গ্যাহকযিি েুিক্ষযাি জন্ 

আপরন টয ব্বস্যা রনয়েযেন

রডবেভতবেে 
ববকল্পগুবে 

রমনু

রযতগতসযতসগে 
বব্তবেি

আিও েহযা়ে্যাি জন্ আমযাযিি টিয্যঁািযা প্রয়েযাজনী়ে টপজটি টিখুন https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/
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কযাযতিপরিচযািনযা েংক্যান্ত পিযামশতি এবং ্ে্
রেস্তোঁেত ও রেকঅ্তওস়ে রসক্টসেে জন্ যকু্তেতজ্ সেকতে নিুন ব্বসত়ে সহত়েিত পবেকল্পনতে 
প্তসকজ র�তষণত কসেসছ, রযখতসন েস়েসছ:

অন্তন্ দেকতবে বেঙ্ক 
বরিটিি রেকঅ্তওস়ে ক্তসপেইন খতদ্ ও পতনরী়ে বিল্প

অবি সতম্প্রবিক NHS স্তস্্ এবং সেুক্ত পেতমি্ত:
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

সপেণূ্ত িি্ এবং করীভতসব আসবদন কেসি হ়ে িতে জন্ অনগু্রহ কসে েগ ইন করুন
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-

businesses-about-covid-19/covid-19-support-for-businesses#support-for-
businesses-through-deferring-vat-and-income-tax-payments

https://www.britishtakeawaycampaign.co.uk/ https://fnbcovidguide.com/ 

অসসু্িতজবনি ছুটিে রপসমটে কভতসেজ

12-মতসসে ব্বসতে হতে ছুটিে বদন

রবিন 80% অববধ অন্তভু্ত ক্ত কেতে মতধ্সম রবিন সহত়েিত

VAT রপসমসটেে রক্সরে ববেম্ব

নগদ অনদুতন

আিও েহযা়ে্যাি জন্ আমযাযিি টিয্যাঁিযা প্রয়েযাজনী়ে টপজটি টিখুন https://westmill.co.uk/restaurant-essentials/
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