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এলার্জিজনিত খাবারেে তথ্য এবং খাদ্য সেবোহকােী নিয়ন্ত্রণ  

 

এলার্জি সমসযায় আক্রান্ত ব্যর্িদের খাব্াদরর সময় তাদের ক্ষতত করদত পাদর এমন এলার্জিজতনত খাব্ার এতিদয় যাওয়ার 

জনয অদনক সত্ক থাকদত হয়।ব্যব্সায়ী তহদসদব্ আপনার আইতন ব্াধ্যব্াধ্কতা রদয়দে যয আপনার উৎপাতেত তকিংব্া 

প্রস্তুতকৃত খাব্ার নিোপদ্। এর মাধ্যদম তারা পেন্দ করদত পারদব্ যয যকানটা যখদত হদব্। 
 

আপিাে আইিী বাধ্যবাধ্কতা েরয়রে ভ াক্তারদ্েরক আপিাে সেবোহকৃত খাবারেে মরধ্য এলার্জিজনিত 

নবষরয়ে তথ্য প্রদ্াি কো। 
 

নিরেে ১৪টি এলার্জিজনিত র্জনিস আপিারক খুরজ ভবে কেরত হরব,ভসগুরলা আপিাে প্রস্তুতকৃত খাবারে আরে 

নকিা?ভ াক্তাো হয়ত অিযািয উপাদ্ারিে নবষরয় জািরত োইরত পারে।নকন্তু আইরিে বাধ্যবাধ্কতা অিুযায়ী 

এগুরলাে বযাপারে আপিারক অবশ্যই জািরত হরব ভসগুরলা আপিাে প্রদ্ত্ত খাবারে আরে নকিা?       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
এসব্ তথয 

অব্শ্যই পতরস্কারভাদব্ যমনু,চক যব্ার্ি,টটদকট তকিংব্া একজন উপযুি কম িকতিার মাধ্যদম যমৌতখকভাদব্ জানাদত হদব্।এটটদক 

অব্শ্যই সুস্পষ্ট থাকদত হদব্,য াপণ থাকদব্ না, সহদজ েৃটষ্টদ াচর হদত হদব্ এব্িং সহজ পাঠ্য হদত হদব্। 

যতে একজন কম িকতিার মাধ্যদম যমৌতখকভাদব্ জানাদনা হদয় থাদক তাহদল অব্শ্যই যসটা সুস্পষ্ট থাকদত হদব্ 

যযন,যনাটটশ্,যমনু টটদকট তকিংব্া যলদব্দলর মাধ্যদম র্জজ্ঞাসা কদর কম িকতিার কাে যথদক সহদজই তথয যজদন যনওয়া যাদব্ 

এব্িং কাস্টমার যসগুদলা সহদজই যেখদত পাদব্। আপিারক অবশ্যই ১৪ টি এলার্জিজনিত উপাদ্ারিে উপনিনতে 

নবষরয় সুস্পষ্ট ারব ভমি ুআইরিরম জািারত হরব।  

উপযুক্ত শ্রেে একটি উদ্াহেণ:   

খােয এলার্জি এব্িং খােয অসহনশ্ীলতা: যতে আমাদের সরব্রাহকৃত 

খাদেযর উপাোদনর তদথযর প্রদয়াজন হয় তদব্ অনুগ্রহ কদর 

স্টাফদের একজন সেসযদক র্জজ্ঞাসা করুন। 
বযবসাে ভেরে এিা বলা যরথ্ষ্ট িয় ভয,এলার্জিজনিত উপাদ্াি এরত আরে নকিা আে এিা বলাও যরথ্ষ্ট িয় 

ভয,তারদ্ে সকল খারদ্য হয়ত এলার্জিজনিত উপাদ্াি থ্াকরত পারে।খারদ্য পনেপূণ ি ারব এবং সটিক ারব 

এলার্জিজনিত তথ্য অবশ্যই নিনদ্িষ্ট করে নদ্রত হরব।  
একজি খাবাে বযবসায়ী নহরসরব আপনি আপিাে পনেরবনশ্ত খাবারেে মরধ্য এলার্জিজনিত সুনিনদ্িষ্ট 

তথ্যানদ্ নদ্রত অস্বীকাে কেরত পােরবি িা।আপনি ভমিু নকংবা ভমৌনখক ারব  ুল নকংবা নবপথ্গামী 

তথ্য নদ্রত পােরবি িা।ফুড ইিফেরমশ্ি ভেজুরলশ্ি ২০১৪ অিুযায়ী এটি একিা ভফৌজদ্ােী অপোধ্ 

এবং অনিনদ্িষ্ট পনেমারণ জনেমািাে ভযাগয বরল নবরবনেত। 
 

এিা নক ারব কেরত হরব:ভকাি পারে এলার্জিজনিত ভকাি খাদ্য োখরত হরব?  

আপনি ভযসব খাবাে পনেরবশ্ি কেরেি তাে বযাপারে তথ্য অবশ্যই সহজল য হরত হরব। আপনার 

জানা উতচত আপনার তব্র্ক্রত খাব্াদরর পাদে/খাতল খাব্াদর এলার্জিজতনত তক আদে? এটা করদত আপনাদক 

অব্শ্যই পাদে ব্যব্হৃত উপাোনসহ খাব্াদরর পযাদকদটর সকল উপাোদনর তলস্ট খুদজ যব্র করদত হদব্।আপতন 

যতে সরব্রাহকারীর কাে যথদক রুটট,যকক,পাই ইতযাতে যখালা খাব্ার তকদনন তাহদল অব্শ্যই তব্দক্রতার কাে 

যথদক এসব্ যপ্রার্াদের সাদথ সম্পতকিত এলার্জিজতনত তথযাতে যজদন তনদব্ন, যতে যসটা ইততমদধ্যই না করা হদয় 

থাদক। 
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আপতন খাব্াদরর পযাদকট যথদক যলদব্লগুদলাদক সিংরক্ষন করদব্ন,যার মদধ্য এলার্জিজতনত তথযাতে রদয়দে 

এব্িং/অথব্া এসব্ তথয স্থানান্তর করদব্ন এলাদজিন যমটিদে।আপতন যতে যলদব্ল সিংরক্ষন কদরন তাহদল অব্শ্যই 

যসগুদলাদক সহজলভয এব্িং আপ টু যর্ট আদে তকনা তনর্িত করদব্ন।সব্দচদয় যব্শ্ী সাম্প্রততক যলদব্ল সিংরক্ষন 

কদর অনযগুদলা সতরদয় যফলাই যব্শ্ী ভাদলা অভযাস। এটাও ভাদলা অভযাস যয,আপতন তরতসতপ/যপ্রার্াে যচদের 

তব্ষয়টট তনয়তমত যচক করদব্ন। 
 

আপতন যতে খাব্ার তকিংব্া অনযানয খাব্ার পণয তততর কদরন যযমন-সযান্ডউইচ,যকক ইতযাতে,আপতন এলাদজিন 

যমটিে সম্পন্ন করদত পাদরন তকিংব্া যসগুদলার মদধ্য এলার্জিজতনত তক তক আদে যসগুদলা যরকদর্ি রাখার জনয 

তরতসতপ কার্ি ব্যব্হার করদত পাদরন।উভদয়র উোহরণ তনদে প্রোন করা হল।আপতন প্রচুর উপাোন ব্যব্হার 

করদল হয়ত একটট তরতসতপ কার্ি সহজতর হদব্।দযৌত ক উপাোন যযমন-ওরদচস্টার 

সস,কনতর্দমন্টস,স্টক,তথদকনারস তকিংব্া  াতন িদশ্শ্সহ ব্যব্হৃত সকল উপাোন যচক করদত ভুলদব্ন না। 
 

    

এলাদজিন যমটিে তরতসতপ কার্ি তরতসতপ কার্ি 
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/allergen-chart.pdf https://www.food.gov.uk/sites/default/fil

es/recipe-sheet.pdf  
যমন ুআইদটম:  

উপাোন অন্তভুিি রদয়দে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 মন্তব্য/যস্পশ্াল তরদকায়ারদমন্ট: 
 

সম্পন্ন হওয়ার তাতরখ 

নাম 

পয িাদলাচনার তাতরখ 

নাম 
 

 
যখি আপনি খুরজ ভবে কেরত পােরবি ভয,ভকাি খারদ্যে পারে এলার্জিজনিত নক নক উপাদ্াি েরয়রে,আপিারক 

অবশ্যই এসব তথ্য আপ ভডি োখরত হরব।উদ্াহেণস্বরূপ,আপনি যনদ্ ভপ্রাডাক্ট,সেবোহকােী নকংবা আপিাে 

ভমি ুপনেবতিি করেি।সকল কম িকতিারক জািরত হরব ভয তথ্য কথ্ায় োখা হরয়রে;কােণ,ঘিিাক্ররম তারদ্েরক 

আপিাে ভপ্রাডারক্টে বযাপারে জবাব নদ্রত হরত পারে। 

এলার্জিজনিত খাবাে কাউরক পনেরবশ্ি কো 

আপতন যতে কাস্টমারদক এলার্জিজতনত খাব্ার তেদত চান,তাহদল আপনাদক প্রেত্ত খাব্াদর তক তক এলার্জিজতনত উপাোদনর 

উপতস্থতত রদয়দে যসটা তনতেিষ্ট করা োিাও আরও অদনক তকেু করদত হদব্।আপতন যয খাব্ার প্রোন করদেন যসটার তাদের 

জনয তনরাপে তকনা তা তনর্িত করদত আপনাদক অব্শ্যই স্বাস্থযতব্তধ্র ব্যাপাদর জানাদশ্ানা থাকদত হদব্।এটা করদত হদল 

প্রথদম আপনাদক তনর্িত করদত হদব্ যয,আপনার খাব্াদরর মদধ্য এলার্জিজতনত উপাোন রদয়দে এটা আসদলই সটঠ্কভাদব্ 

পরীক্ষা করা হদয়দে যযমনটট এই  াইদর্র পূব্ িব্তী অিংদশ্ ব্লা হদয়দে।তারপর তসদ্ধান্ত তনদত হদব্ যয,সিংরক্ষণ, প্রস্তুত ও যসব্া 

প্রোদনর সমদয় তকভাদব্ এলার্জিজতনত খাব্ার/উপাোন যথদক এলার্জিতব্হীন খাব্ার/উপাোনদক কত ভাদলাভাদব্ মুি রাখা 

যায় এব্িং এটা খুব্ই গুরুত্বপূণ ি। আপনার পতরদব্তশ্ত খােয এলার্জি সমসযায় আক্রান্ত কাস্টমাদরর জনয কতটুকু তনরাপে এব্িং 

এ তব্ষদয় যকান উন্নয়দনর প্রদয়াজনীয়তা আদে তকনা যসসব্ তব্ষদয় আপনার কতটুকু তনয়ন্ত্রণ রদয়দে যস তব্ষয়টট মূলযায়দন 

তেকতনদেিশ্না আপনাদক সাহাযয করদব্। সাধ্ােণ ারব একটি নিোপদ্ কায িপ্রর্ক্রয়া নলরখ ভদ্য়া উনেত।   

 

আপনি যনদ্ পুরোপুনে নির্িত িা থ্ারকি ভয,আপনি এলার্জি আক্রান্ত বযর্ক্তে জিয উপযুক্ত খাবাে পনেরবশ্ি 

কেরত পােরবি তাহরল আপিারক অবশ্যই তারদ্েরক বলরত হরব। তােপে তাো নসদ্ধান্ত নিরবি ভয তাো আপিাে 

পনেরবশ্িকৃত খাবাে খারবি নকিা। 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/recipe-sheet.pdf
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/recipe-sheet.pdf
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আপনি এটি নক ারব কেরবি: োন্নাঘরে এলার্জিজনিত বস্তু নিয়ন্ত্রণ কো-পনেোলিা 
 

নিয়ন্ত্রণ আপনি নক কেরবি?  
আপনার জানা েরকার আপনার তব্র্ক্রত পাে/যখালা 

খাব্াদর ১৪ টট তনতেিষ্ট এলার্জিজতনত তব্ষদয়র উপতস্থতত 

আদে তকনা? 
 

উপাোদনর যলদব্ল এব্িং তথয যাচাই করুন 

এলাদজিন যমটিদে আপনার পাে এব্িং/অথব্া উপাোদনর 

মধ্যকার এলার্জিজতনত র্জতনদসর তথয যরকর্ি করুন।  
 
 

ক্রস েুষদণর তব্পে এিাদত চাইদল এ ১৪টট এলার্জিজতনত 

উপাোন যকান খাব্ার তকিংব্া পাদে থাকদল অব্শ্যই 

যসগুদলাদক যত্ন সহকাদর সিংরক্ষন করদব্ন এব্িং আপনার 

রান্নাঘদর যসগুদলাদক তনয়ন্ত্রণ করদব্ন। যস্টাদরজ ও 

হযাদন্ডতলিং যসকশ্ন যেখুন। 
 

আপতন এটা তকভাদব্ করদব্ন তলখুন।  

মযাদনজার, খােয ব্যব্স্থাপক, যসব্া কম িকতিা এব্িং সরাসতর 

অর্িার গ্রহণকারী কম িকতিা এব্িং যফাদনর মাধ্যদম অর্িার 

গ্রহণকারী কম িকতিাসহ সকল কম িকতিা এলার্জিজতনত 

উপাোদনর তরস্ক এব্িং কাস্টমারদেরদক ভুল তথয যেয়ার 

ব্যাপাদর সজা  থাকদব্ন।  
 

 
 

সদব্ িাপতর এলার্জিজতনত উপাোন এব্িং তনরাপে খাদেযর 

ব্যাপাদর োতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যর্ি যক?  
 
 
 

তর্সদে যনাটটশ্ তরদস্কর ব্যাপাদর কম িকতিাদক স্মরণ কতরদয় 

যেদব্।   

তর্সদে যনাটটশ্ কাস্টমারদেরদক এলার্জিজতনত তব্ষয় 

সম্পদকি প্রশ্ন করদত পরামশ্ ি তেদে তকিংব্া তাদেরদক 

জাতনদয় তেদে যকাথায় তথয উনু্মি রাখা হদয়দে।   
 

আপনার যমনু যতে সচরাচর পতরব্ততিত না হয় এব্িং আপতন 

সব্ িো একই তরতসতপ এব্িং সরব্রাহকারী ব্যব্হার কদরন 

তাহদল, কাস্টমারদের খাব্ার তনয়ন্ত্রদণর ব্যাপাদর সাহাযয 

করদত যমনুদত এলার্জি তব্ষয়ক তথয যেয়া যযদত পাদর।  
 

আপতন এলার্জিজতনত তথয ওদয়ব্সাইদটও তেদত পাদরন। 

এসব্ তথয অব্শ্যই আপ টু যর্ট রাখদত হদব্।  

উনু্মক পরামশ্ িমুলক তচহ্ন কাস্টমাররা যমনু ও অর্িাদরর সময় 

এগুদলা যেখদত পাদব্ন।  
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তকদচদনর কম িচারী তক হাউদজর কম িকতিাদেরদক না 

জাতনদয় তরতসতপদত পতরব্তিন আদনন?  

তরতসতপদত পতরব্তিন আনদত হদল হাউদজর কম িকতিাদক 

অব্শ্যই জানাদত হদব্।  

 

এটা টঠ্ক রাখার জনয আপনার করণীয় তক?   

 

 

 

 

এ পয িাদয় এলার্জিজতনত তদথযর খব্র তক?  

এলার্জিজতনত উপাোন সতরদয় যফলার জনয যরতসতপ তক 

যাচাইব্াোই করা হয় এব্িং তকদচন যথদক তক পুদরাপুতরভাদব্ 

যসগুদলা সতরদয় যফলা হয়?  

 

যযসব্ পতরব্তিন আসদত পাদর যসগুদলার পতরচয় তেন। 

 

এলার্জিমুি তব্কল্প খাব্ার তনর্িত করদত তকেু তরতসতপ 

যাচাইব্াোই করা হয় তকনা,যযগুদলা আদ ই ততরী,যেদক 

রাখা এব্িং তনরাপদের সিংরক্ষণ করা হদত পাদর।এটা হয়ত 

ব্যস্ত তকদচন যসব্া প্রোদনর সময় এলার্জি মুি খাব্ার 

প্রস্তুত করার উদেদশ্য সতরদয় যফলা েরকার। 

আপতন তক এটা কদরন? যতে কদরন:  

 

আপতন কখন তা প্রস্তুত কদরন?  

 

 

 

 

আপতন যসগুদলাদক তকভাদব্ খুদজ যব্র কদরন? 

আপতন তক তভন্ন তভন্ন যশ্ফদক কাদজ লা ান?  

 

তারা তক একই তরতসতপ অনুসরণ কদরন নাতক তাদের 

তনজস্ব তরতসতপ রদয়দে?  

যতে যশ্ফরা তভন্ন তভন্ন তরতসতপ ততরী কদরন তাহদল তনর্িত 

করদব্ন যয,সকল উপাোন যরকর্ি করা হদয়দে তকনা? 

 

 

আপতন তক এটা কদরন?  

 

আপতন তকভাদব্ তনর্িত হদলন যয,সকল যশ্ফ একই তরতসতপ 

অনুসরণ কদরন? 
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নিরে আপিাে মতামত এবং গৃহীত বযবিা নিরে উরেখ করুি: 
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আপনি এটি নক ারব কেরবি:োন্নাঘরে এলার্জিজনিত বস্তু নিয়ন্ত্রণ কো – বাসাে সমু্মখ াগ  

বযবিাপি 

 

নিয়ন্ত্রণ আপনি নক কেরবি 
এলার্জির ব্যাপাদর যখন একটট অনুদরাধ্ আসদব্, 

তখন চাতহো যমটাদনার জনয অব্শ্যই আপনাদক 

একটা প্রর্ক্রয়া অনুসরণ করদত হদব্। 

* এ প্রদশ্নর উত্তর যেয়ার জনয কাদক প্রতশ্ক্ষন যেয়া 

হদয়দে? 

 
ক)আপনার খাব্াদরর এলার্জিজতনত তব্ষদয়র তথয 

যকাথায় সিংরক্ষন করা হদয়দে? 

খ)একটট যচক তলস্ট তকিংব্া একটট তেকতনদেিশ্না প্রোদনর 

তব্ষয়টট তব্দব্চনা করুন;যযন কম িকতিা অর্িার গ্রহদণর 

সময় যসটার তেদক যরফার করদত পাদরন যয,যকান 

পাদের মদধ্য তক ধ্রদণর এলার্জিজতনত উপাোন 

রদয়দে। 

 ) তকদচন কতটুকু সজা  যয তারা এলার্জি সমসযায় 

আক্রান্ত ব্যর্ির জনয যকান উপাোন তেদয় খাব্ার 

ততরী করদত যাদে?   

  

 
 
 

নাম/নামসমুহ: 
 
 
 

তাদের তক প্রতশ্ক্ষণ রদয়দে?  
 
 

তদথযর স্থানঃ  
 
 

আপতন একটট এলাদজিন যমটিে ব্যব্স্থা করদত 

পাদরন।  
 
 

আপতন এটা তকভাদব্ কদরন?  

উোহরণস্বরূপ: এটা অর্িাদরর উপর যলখা থাকদব্ 

এব্িং যশ্ফদক সরাসতর ব্লা হদব্।   

তকদচদন েল এব্িং  এর্ভযান্স ব্ুতকিং এর জনয 

পতরকল্পনা প্রণয়দন সাহাযয করদত আপতন 

আপনার কাস্টমারদেরদক র্জজ্ঞাসা করদত 

পাদরন যয, তারা যকান প্রকার খাব্াদরর এলার্জি 

সমসযায় ভু দেন তকনা? আর তারা তনধ্ িারণ কদর 

তেদব্ন যয যকান ধ্রদণর খাব্ার তারা যখদত 

পারদব্ন না।  
 

আপতন তক এটা কদরন?  

একজন কাস্টমাদরর অতভদযা  তনদয় 

োতয়ত্বশ্ীলতার সাদথ সজা  যথদক কাজকম ি 

করা; তাদের খাব্াদর হয়ত এলার্জিজতনত 

উপাোন থাকদত পাদর। কম িকতিা প্রস্তুতকৃত 

খাব্াদরর পাদের ব্যাপাদর শুধু্মাে অতভদযা  েরূ 

কদর একই যেদট খাব্ার তেদব্ন না। কারণ, তাদত 

যলদ  থাকা উপাোদনর অিংশ্ হয়ত প্রভাব্ সৃটষ্ট 

করদত পাদর। 
 

আপতন তক কদরন?  
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নিরে আপিাে মতামত এবং গৃহীত বযবিা নিরে উরেখ করুি: 
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আপনি এটি নক ারব কেরবি:োন্নাঘরে এলার্জিজনিত বস্তু নিয়ন্ত্রণ কো- ভেইনিং  

এলার্জি সৃটষ্টকােী নিয়ন্ত্রণ  টিক 
এলার্জির ব্যাপাদর সজা  থাকদত আপনার সকল কম িকতিাদক প্রতশ্ক্ষন তেন।  

তনর্িত যহান যয সকল কম িকতিা ব্ুঝদত যপদরদেন যয, তারা কখনও ধ্দর যনদব্ না যয খাদেয 

এলার্জিজতনত উপকরণ আদে তকনা? সব্ িো কাস্টমাদরর সাদথ সৎ থাকদব্ন।আপতন যতে না 

জাদনন তাহদল যমদন তনদয় খুদজ যব্র করুন তকিংব্া র্জজ্ঞাসা করুন।  

 

অনলাইদন তনদচর তলদে এলার্জিজতনত তি প্রতশ্ক্ষদণর ব্যব্স্থা রদয়দে। 
http://allergytraining.food.gov.uk/english/ 
 

এটা একটা ভাদলা অভযাস যয, সকল কম িকতিাই এ োতয়ত্ব গ্রহণ করদব্ন; তদব্, তব্দশ্ষ কদর 

যযদকান খােয ব্যব্স্থাপক।  
 

 

কম িকতিা ন এলার্জিজতনত সদচতনতা তব্ষদয় সাধ্ারণ যিতনিং তনদব্ন এব্িং তনদজর তনজস্ব 

এলার্জি তনয়ন্ত্রদণর প্রর্ক্রয়া তনদয় যিতনিং তনদব্ন।  

 

তকদচদনর সকল কম িকতিা কম িচারী তক এলার্জি সদচতনতা প্রতশ্ক্ষণ গ্রহণ কদরদেন? হযা/না 
 

 

হাউদজর সামদনর কম িকতিা ণ (ব্ার স্টাফ, সাতভিস স্টাফ, যফান এব্িং সরাসতর অর্িার 

গ্রহণকারী স্টাফ) তক এলার্জি সদচতনতা প্রতশ্ক্ষণ গ্রহণ কদরদেন? হযা াঁ/না 

 

এটা ভাদলা তসদস্টম যয, কম িকতিা কম িচারীদেরদক যেয়া সকল যিতনিং এর যরকর্ি সিংরক্ষণ 

কদর ফাইদল রাখা এব্িং নতুনদেরদক তনয়তমত প্রতশ্ক্ষদনর ব্যব্স্থা রাখা।  
 

এটা তনদচর যটতব্দল এব্িং/অথব্া আপনার যিতনিং যরকদর্ি উদেখ করা যযদত পাদর। এ 

তেকতনদেিশ্নার তপেদনর তেদক অতততরি খাতল কতপ রদয়দে আপনার তনদজর প্রদয়াজদন 

যসগুদলা কতপ করার জনয।  

 

প্রতশ্ক্ষদন তনদচর তব্ষয়গুদলা থাকদত পাদর:  

ক) এলাদজিন ও এনাতফদলটটক শ্ক। কম িকতিা ও কম িচারীদের ভুল তথয প্রোন করা তকিংব্া 

এলার্জিদত আক্রান্ত কাস্টমারদক এলার্জিনততন উপাোন প্রোদনর খারাপ প্রভাদব্র ব্যাপাদর 

জানা থাকা েরকার।  

খ) খােয সিংরক্ষণ, প্রস্তুত এব্িং পতরদব্শ্দনর সমদয় েুষণ যরাদধ্ তকদচদনর কায িক্রদমর 

প্রর্ক্রয়া। 

 ) যখন যকান যটতব্ল ব্ুক কদর তকিংব্া কম িকতিা অর্িার গ্রহণ কদরন তখন আপতন তকভাদব্ 

এলার্জি সমসযায় আক্রান্ত কাস্টমারদক খুদজ যব্র কদরন? (যযমন- যমনু মদন কতরদয় যেয়া, 

ব্যর্ি তভাদব্, যফাদন তকিংব্া অনলাইদন) 

ঘ)তকদচদনর কম িচারীদক সজা  কদর যেয়া যয, যার জনয খাব্ার প্রস্তুত করা হদে তারা অমুক 

উপাোদন এলার্জির সমসযায় আদেন- এ তব্ষদয় আপনার পদ্ধতত। 

ঙ) যকান কাস্টমাদরর পক্ষ যথদক অতভদযা  আসল যয, তাদের খাব্াদর হয়ত এলার্জিজতনত 

উপাোদনর কারদণ েুতষত হদয়দে এটার ব্যব্স্থাপনায় আপনার প্রর্ক্রয়া।      
 

কম িকতিা প্রস্তুতকৃত খাব্াদরর পাদের ব্যাপাদর শুধু্মাে অতভদযা  েরূ কদর একই যেদট 

খাব্ার তেদব্ন না। কারণ, তাদত যলদ  থাকা উপাোদনর অিংশ্ হয়ত প্রভাব্ সৃটষ্ট করদত পাদর।  

মযাদনজার অব্শ্যই অতভদযা  তেন্ত কদর আলাো করদব্ন যয, যকাথায় এলার্জিজতনত 

েুষদনর ঘটনা ঘদটদে?   

 

http://allergytraining.food.gov.uk/english/
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এলার্জিজনিত প্রনশ্েরণে ভেকডি  
কম িকতিা কম িোেী 

সদ্সয  

পদ্বী 
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নিরে আপিাে মতামত এবং গৃহীত বযবিা নিরে উরেখ করুি:  
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আপনি এটি নক ারব কেরবি:োন্নাঘরে এলার্জিজনিত বস্তু নিয়ন্ত্রণ কো - 

সেবোহকােী 

নিয়ন্ত্রণ আপনি নক কেরবি 
আপনার সকল সরব্রাহকারীর কাে যথদক 

এলার্জিজতনত তথয সিংগ্রহ করুন, যসটা হদত 

পাদর র্াটা শ্ীট তকিংব্া খাব্ার পযাদকট করার 

প্রাক কালীন যলদব্ল তকিংব্া যখালা খাব্াদরর 

শ্ীট। যযমন-যতে আপতন কসাইদয়র কাে 

যথদক যখালা পাই, যপতি, সস ইতযাতে যনন।  
 

একব্ার এটা করদল এগুদলা যরকদর্ি রাখুন 

এব্িং আপনার সরব্রাহকারীর যরকদর্ির সাদথ 

তমতলদয় তনন তকিংব্া তনদচর যটতব্দল যরকর্ি 

রাখুন, এ র্কুদমদন্টর তপেদন আপনার 

ফদটাকতপ করার সুতব্ধ্াদথ ি খাতল কতপ আদে।  

যাচাই কদর যেখুন সরব্রাহকৃত সকল খাব্ার আপতন 

এলার্জিজতনত তথযসহ যপদয়দেন।  

যকান তদথয ব্াে পদি য দল যসগুদলা সিংগ্রহ কদর তনন 

যযন আপতন আপনার সিংতিষ্ট কাদজর সাদথ তাল 

যমলাদত পাদরন।  
 
 

তনয়তমতভাদব্ আপতন ক্রয়কৃত পদণয যকান 

পতরব্তিন থাকদল যসগুদলা অব্শ্যই যচক 

করদব্ন।পরামশ্ ি থাকদব্ যয আপতন যখনই 

তকনদব্ন তখনই এটা করদব্ন। অন্ততঃ 

তনয়তমতভাদব্ এটা অব্শ্যই যচক করদত হদব্ 

এব্িং তখন যলদব্দলর  াদয় থাকদব্ "নতুন 

তরতসতপ"।  
 

যতে এ তদথয যকান পতরব্তিন হয় আপতন 

অব্শ্যই এটা যরকর্ি করদব্ন এব্িং ককিমতিা 

কম িচারীদেরদক পরামশ্ ি যেদব্ন।  

আপতন এটা যকাথায় যরকর্ি কদর যরদখদেন? এব্িং 

আপতন তকভাদব্ আপনার কম িকতিা কম িচারীদেরদক 

পরামশ্ ি যেন?  
 
 
 
 
 
 
 

যারা আপনার এলাদজিন চাদটির উপর 

মূলযায়দনর োতয়ত্ব পালন কদর থাদকন 

আপনার স্টদক আইদটমটট না থাকদল তকিংব্া 

সস্তামুদলযর হদল আপতন তক প্রায়ই তাদেরদক 

তব্কল্প র্জতনস তেদয়  থাদকন তকিংব্া তেদত 

পেন্দ কদরন?  
 

যতে হযা াঁ হয়, আপনাদক অব্শ্যই এ পদণয 

এলার্জিজতনত তথয যাচাই করদত হদব্ এটা 

তনর্িত হওয়ার জনয যয আসদল এটা 

আপনার তনয়তমত পণয যথদক তভন্ন তকনা?  
 

যতে এ তদথয পতরব্তিন ঘদট, অব্শ্যই এটাদক 

যরকদর্ি রাখদব্ন এব্িং কম িকতিা 

কম িচাতরদেরদক জানাদব্ন। 
 

আপতন তক সরব্রাহকারীদের কাে যথদক তব্কল্প 

আইদটম গ্রহণ কদরন?  
 

আপতন তক উপতস্থত এলার্জিনর্জত উপাোনদক যাচাই 

কদরন যতে যসগুদলা আপনার তনয়তমত আইদটম 

যথদক তভন্ন হয়?  
 
 

আপতন এগুদলা যকাথায় যরকর্ি কদরন?  
 
 

এব্িং আপতন তকভাদব্ আপনার কম িকতিা 

কম িচারীদেরদক পরামশ্ ি যেন? 
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তনর্িত করদব্ন যয সকল খাব্াদরর যলদব্দলর 

উপাোন 

ইিংদরজীদত 

রদয়দে।  

 

  



 V e r s i o n  1 / S e p t .  2 0 1 9 ( B e n g a l i )  P a g e  | 13 

 

এলার্জি সৃটষ্টকােী বস্তুে বযাপারে প্রাপ্ত তথ্যানদ্ 

সেবোহকােী সেবোহকৃত খাদ্য এলার্জি সৃটষ্টকােী বস্তুে 

বযাপারে সেবোহকৃত 

তথ্য:হযাাঁ/িা  
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প্রদয়াজদন যতব্ার খুশ্ী এ পাতাদক কতপ করুন।  

 

 

নিরে আপিাে মতামত এবং গৃহীত বযবিা নিরে উরেখ করুি: 
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আপনি এটি নক ারব কেরবি:োন্নাঘরে এলার্জিজনিত বস্তু নিয়ন্ত্রণ কো-ভটারেজ  

নিয়ন্ত্রণ আপনি নক কেরবি? 

অনযানয এলার্জি জতনত উপাোদনর সাদথ েুষণ েরূ 

করদত একটট সিংরক্ষণ ব্যব্স্থা থাকা উতচত।  
 

আপতন তক তনতেিষ্ট পতরব্যাতপ্তদত খাব্ার এব্িং 

এলার্জিজতনত উপাোন সিংরক্ষন কদরন? তকিংব্া 

এটা যতে সম্ভব্ না হয় তাহদল তনদচর যশ্লদফ তসল 

লা াদনা অব্স্থায় যলদব্লওয়ালা কদন্টইনাদর 

সিংরক্ষন করুন।  
 

আপনার সিংরক্ষন পদ্ধতত তক?  
 
 
 
 
 
 

প্রদতযক যপ্রার্াদের সাদথ তক এলার্জি জতনত 

তদথযর যলদব্ল লা াদনা হদয়দে? তকিংব্া আপতন 

তক এলার্জিজতনত তদথযর যলদব্ল লাত দয়দেন?  
 

 

এলার্জিজতনত উপাোন পতরস্কার করার জনয 

আপনার তক স্পস্পদলজ েযান রদয়দে: আপনার 

তর্সদপাদজব্ল কাপি/যতায়াদল/ব্্লু যরাল ব্যব্হার 

করা উতচত। তাহদল েষূণ েরূ করা যাদব্।  

আপনার স্পস্পদলজ েযান তক?  

খাব্ারদক এর মুল কদন্টইনাদর রাখা উত্তম। তকন্ত, 

খাব্ার যতে যব্াতলজাত কদর আদরকটট 

কদন্টইনাদর রাখা হয়(শুকদনা, তিজ করা এব্িং 

ঠ্ান্ডা রাখার জনয), অব্শ্যই এর সাদথ 

এলার্জিজতনত তথয সিংরক্ষণ করদত হদব্।  
 

যতে যব্াতলজাত যপ্রার্াি হয়: 

• পুনরায় ব্যব্হাদরর জনয সব্ িো কদন্টইনারদক 

পতরস্কার পতরেন্ন এব্িং শুকদনা রাখুন।  

• একই ধ্রদণর খাব্াদরর জনয একই ধ্রদণর 

কদন্টইনার ব্যব্হার করুন। যযমন- 

চীনাব্াোম সব্ িো একই কদন্টইনাদর থাকদব্।  
 

পূদব্ ি এলার্জিজতনত উপাোন তেল এমন 

কদন্টইনাদর এলার্জিমুি খাব্ার রাখদব্ন না। 
 

আপতন তক মুল কদন্টইনার তকিংব্া যব্াতদল খাব্ার সিংরক্ষন 

কদরন? 

সিংরক্ষনকৃত সকল উপাোন তক োকনাওয়ালা 

কদন্টইনাদর রাখা হদয়দে? তকিংব্া েুষনদরাদধ্ 

উপযুিভাদব্ ব্ন্ধ কদর রাখা হদয়দে? যযমন-

পাউর্ার, োনা ইতযাতে।  
 

 

তমটষ্ট তকিংব্া অনযানয খাব্ার যযমন- যকক, তব্সু্কট, 

আইসর্ক্রম এব্িং অতধ্ক এলার্জিজতনত উপাোন 

যযমন- ব্াোম, েুধ্ তক উভয় যস্টাদরজ ঠ্ান্ডা/ 

যিাদজন ইউতনউদট আলাোভাদব্ সিংরক্ষন করা 

হদয়দে? তনর্িত করদব্ন যয যসগুদলা স্পশ্ ি করদব্ 

না এব্িং আলাো পাদে রাখা হদয়দে।  
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নিরে আপিাে মতামত এবং গহৃীত বযবিা নিরে উরেখ করুি: 
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আপনি এটি নক ারব কেরবি:োন্নাঘরে এলার্জিজনিত বস্তু নিয়ন্ত্রণ কো – প্রস্তুনত, 

বযবিাপিা এবং ভসবা 

 

 নিয়ন্ত্রণ আপনি নক কেরবি?  

প্রর্ক্রয়া এমনভাদব্ সম্পন্ন করদত হদব্ যযন 

এলাজীজতনত সমসযায় আক্রান্ত ব্যর্ির জনয 

খােয প্রস্তুত করার সময় েষুণদক এিাদনা 

যায়। তাদত অন্তভুিি থাকা উতচত-  

যব্াল্ড তচতহ্নত করা এলার্জিজতনত উপাোদনর 

জনয উপাোদনর যলদব্ল পরীক্ষা করদত হদব্।  

সব্ িো যলদব্ল পিদব্ন! মদন রাখদব্ন 

প্রস্তুতকারী ণ মাদঝ মাদঝ তরতসতপদত 

পতরব্তিন আদনন এব্িং অনযানয 

এলার্জিজতনত উপাোন থাকদত পাদর। 

আপতন তক এলাজী সমসযায় আক্রান্ত ব্যর্ির 

খাব্ার প্রস্তুত করার সময় আপনার প্রর্ক্রয়া 

তলদখ রাদখন?  
 
 

এটা যকাথায় রাখা হদয় থাদক?  
 
 

এটার ব্যাপাদর যক জাদন?  
 
 

সকল প্রকার খােয প্রস্তুত করার সময় যত্নশ্ীল 

হদত হদব্ যযন,এলার্জিতব্হীন ও এলার্জি োিা 

খাব্াদরর মাদঝ েষুণ সৃটষ্ট না হদয় যায়। তকেু 

এলার্জিজতনত উপাোন যযমন- ততলব্ীজ, 

ব্াোমগুিা, ময়ো ইতযাতে সহদজই রান্নাঘদরর 

মদধ্য েতিদয় পদি এব্িং অতততরি যদত্নর 

প্রদয়াজন হয়। এজনয এগুদলাদক 

আলাোভাদব্ প্রস্তুতত তনদয় আলাো জায় াদত 

ব্যব্হার করা েরকার যযখাদন অনয যকান 

খাব্ার প্রস্তুত করা হয়না তকিংব্া একই সমদয় 

প্রস্তুত করা হদেনা এব্িং সকল খাব্ার েদূর 

আদে। 

কাদজর যক্ষে যথদক সম্ভাব্য েুষণ, উপকরণ, 

যপাশ্াক এব্িং হাত অব্শ্যই তনয়তন্ত্রত থাকদত 

হদব্। 

আপতন যয এলার্জিজতনত উপাোদনর 

ব্যব্স্থাপনা কদরন এব্িং যসটা সহদজ েতিদয় 

পিদত পাদর এমন তকেু খদুজ যব্র করুন এব্িং 

যসগুদলাদক আপতন তকভাদব্ তনয়ন্ত্রণ কদরন?  
 

সম্ভব্ হদল এলার্জিজতনত ও এলার্জিমুি 

খাব্ার ততরীর জনয আলাো পাে, কিাই, চুন ি 

যব্ার্ি, েুতর, চামচ এব্িং আলাো প্রস্তুততর স্থান 

ব্যব্হার করুন।  
 

যতে যসটা সম্ভব্ না হয় তাহদল, পুনরায় 

ব্যব্হাদরর আদ  উপকরণ/পাে/ স্থানদক 

পতরস্কার করুন।  
 

আপতন তক আলাো উপকরণ ব্যব্হার কদরন?  

আপতন তকদসর জনয তক উপকরণ ব্যব্হার 

কদরন? 

তকেু উপকরদণর অিংশ্ ব্ারব্ার ভাদলাভাদব্ পতরস্কার করা 

কটঠ্ন। যযমন- কাদজর স্থান, তাওয়া, তান্দরু, 

মাইদক্রাওদয়ভ, তপজ্জা ওদভন, ভযাকুয়াম পযাকার, যেন্ডার, 

তমোর এব্িং অনযানয জটটল উপকরদণর অিংশ্।  

আপনার তক এ ধ্রদণর উপকরন আদে? কাস্টমারদের 

মাদঝ আপতন তক এটাদক পতরপূণ িভাদব্ পতরসার 

কদরন?আপতন তক এলাজীমুি ও এলার্জিযুি উপাোদনর 

আপতন তক আলাো উপকরণ ব্যব্হার কদরন? 
 
  

আপতন তকদসর জনয তক উপকরণ ব্যব্হার কদরন? 
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সমন্বদয় খাব্ার ততরী করদত একই উপকরন ব্যব্হার 

কদরন?   

অব্শ্যই এটা ধ্দর যনয়া যাদব্না যয, অব্তশ্ষ্টয অিংশ্টুকু 

অমসৃণ, ঝাজরা ও সমসযাযুি রান্নাঘদরর উপকরণ যথদক 

সতরদয় যফলদত হদব্। 

তনর্িত করুন যয, তভন্ন খাব্ার প্রস্তুত করার আদ  ও পদর  

পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব্ পতরস্কার পতরেন্ন করা হদে।  

এলার্জিজতনত অব্তশ্ষ্টয উপাোন েরূ করদত অব্শ্যই েুটট 

পয িাদয় পতরস্কার পতরেন্নতার কাজ করদত হদব্।  
 

আপতন যকান পতরস্কারক পণয ব্যব্হার কদরন? 
 

যভতরফাই কদর যেখুন যয, সকল খােয ব্যব্স্থাপক 

সটঠ্কভাদব্ হাত যধ্ৌত প্রর্ক্রয়া অনুসরণ করদেন। হাত 

এলার্জিজতনত েুষদণর যক্ষদে ব্ি ভুতমকা পালন কদর; তাই 

হাত যধ্ৌত করা খুব্ই গুরুত্বপূণ ি।  
 

সাব্ান যজদলর যচদয় যব্শ্ী ভাদলাভাদব্ এলার্জিজতনত 

উপাোন েরূ কদর যেয়। যজল সকল এলার্জিজতনত 

উপাোন েরূ কদর যেয় না।   
 
 
 
 
 
 
 
 

সকল খােয ব্যব্স্থাপক তক পয িাপ্ত হাত যধ্ৌত প্রর্ক্রয়া 

অনুসরণ কদরন? আপতন তকভাদব্ পরীক্ষা কদরন?  

পুনঃ ব্যব্হারদযা য কাপদির মাধ্যদম ক্রস েুষণ হদত 

পাদর। যথাসম্ভব্ একব্ার ব্যব্হারদযা য/তর্সদপাদজব্ল 

কাপি ব্যব্হার করুন। 
 

আপতন তক যপাশ্াক পুণরায় ব্যব্হার কদরন?  
 
 

আপতন যসগুদলাদক তকভাদব্ পতরস্কার কদরন?  

যতে নাট যপ্রাটটন/ তফশ্ যপ্রাটটন/ ্লুদটন/ তসদসম তভতদর 

থাকার সম্ভাব্না থাদক তাহদল, জালাদনা যতল পুণরায় 

ব্যব্হার করদব্ন না। যতে সম্ভব্ হয় তাহদল এলার্জিযুি ও 

এলার্জিমুি খাব্াদরর জনয আলাো আলাো পাে ব্যব্হার 

করুন। 
 

আপতন তক এলার্জিমুি খাব্াদরর জনয সমু্পন ি আলাো একটা 

িাইয়ার ব্যব্হার কদরন তকিংব্া সব্ িো যিশ্ যতল ব্যব্হার 

কদরন?  

যতে কযাদসদরাল, পাই, ফলমূল, যস্কান ইতযাতে হয় যার মদধ্য 

রদয়দে এলার্জিজতনত উপাোন রান্না করা হয়, ঠ্ান্ডা করা হয় 

এব্িং/তকিংব্া এলার্জিজতনত উপাোন যনই এমন যকান তকেুর 

সাদথ সিংরক্ষণ করা হয় তাহদল, যকমন পাথ িকয পাওয়া 

য দে?  

আপতন এটা তকভাদব্ কদরন?  
 
 

আপতন যযসব্ এলার্জিজতনত উপাোন ব্যব্স্থাপনায় কাজ 

করদেন যসগুদলা সহদজই চারতেদক েতিদয় পদি, তব্তভন্ন 

ধ্রদণর এলার্জিজতনত তর একশ্ন ঘটায় (যশ্লতফশ্, ব্াোম, 

পাউর্ার জাতীয় উপাোন) এব্িং আপতন যয পন্থায় 

যসগুদলার ব্যব্স্থাপনা করদেন তা অদনক তব্পেজনক। 

এলার্জিজতনত উপাোনগুদলা ব্যব্স্থাপনার সময় যসগুদলা 

তব্তরদনর তচন্তা করুন এব্িং েুষণদরাদধ্ উপযুি যপাশ্াক 

পতরধ্ান করুন।    

এলার্জিজতনত পণয ব্যব্স্থাপনার সময় তক তর্সদপাজাল 

তকিংব্া আলাো এদপ্রাণ ব্যব্হার করা হয়? যতে হয় তাহদল 

কখন যকানটা পতরধ্ান করা হয়? 

 

 াতন িশ্, র্িজতলিং ওদয়ল, যর্জাটি টতপিংস ইতযাতের মদধ্যও 

এলার্জিজতনত উপাোন থাকদত পাদর। কম িকতিা 

কম িচারীদের অব্শ্যই এসব্ উপাোদনর ব্যাপাদর সজা  

থাকদত হদব্। 

এগুদলা তক আপনার এলাদজিন যমটিে তেদয় কভার করা 

যায়?  
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 যসব্া প্রোনকারী কম িকতিারা তক যসগুদলার ব্যাপাদর সজা ? 

 
 

যকক এব্িং তমটষ্ট হয়ত তকদচদনর কম িকতিা কম িচারীদের 

মাধ্যদম তততর করা যাদব্না; ব্রিং সাতভিস স্টাফদের মাধ্যদম 

করা যাদব্। ফদল, তনর্িত করুন যয, সকল কম িকতিা 

কম িচারী এলার্জিজতনত উপাোন তনয়ন্ত্রদণর ব্যাপাদর 

পুদরাপুতর সদচতন। এ যসব্ার জনয আলাো উপকরণ এব্িং 

পাে ব্যব্হার করুন।  

এগুদলা তক আপনার এলাদজিন যমটিে তেদয় কভার করা 

যায়?  
 
 

এগুদলা যক সম্পন্ন কদরন, তক তক তনয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়?  
 
 
 

যসলফ সাতভিস যসন্টাদর যযমন- সালাে ব্ার, ব্াদফট, কাভিারী 

ইতযাতে থাকদব্:  

ক) কাস্টমারদেরদক খােয এব্িং এর মধ্যকার এলার্জিজতনত 

উপাোদনর ব্যাপাদর যদথষ্ট তথয থাকদব্। 

খ) যযসব্ খাদেযর মদধ্য এলার্জিজতনত উপাোন যনই 

যসগুদলাদক সটঠ্কভাদব্ পৃথক কদর রাখদত হদব্ যযন 

এলার্জির উপাোন রদয়দে এমনসব্ খাব্ার যথদক সহদজ 

পৃথক করা যায় এব্িং েুষদণর তশ্কার যযন না হয় এমন 

পন্থায় রাখদত হদব্। 

 )েুষণ যথদক রক্ষা করদত যদথষ্ট পতরমাণ পাদে যরদখ 

তেদত হদব্। যসগুদলাদক তক সহদজ আলাো করা যায়? 

আপনার তক যসলফ সাতভিস কাউন্টার আদে?  
 
 

আপতন এটা তকভাদব্ কদরন?  
 
 
 

আপতন এটা তকভাদব্ কদরন? 
 
 
 
 
 
 

আপতন এটা তকভাদব্ কদরন? 
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নিরে আপিাে মতামত এবং গৃহীত বযবিা নিরে উরেখ করুি: 
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আেও পোমশ্ ি 

আপতন যখন এ মুলযায়নটট সম্পন্ন করদব্ন এব্িং মদন করদব্ন যয,আপনার ব্যব্সার জনয আরও পরামশ্ ি েরকার,অনুগ্রহ 

কদর আপনার স্থানীয় পতরদব্শ্ স্বাস্থযতব্ে অথব্া যিতর্িং স্টান্ডার্ি সাতভিদসর সাদথ যযা াদযা  করুন।  
 
এখি আপনি নিয়ন্ত্ররণে প্ররয়াজিীয়তা ভবাধ্ করেরেি, যনদ্ আপনি সম্পূণ িরুরপ নির্িত িা হি ভয, খাবারে এলার্জি 

আরে এমি ভলাকরক আপনি উপযুক্ত খাবাে নদ্রত পােরবি, আপিারক অবশ্যই তারদ্েরক তা জািারত হরব। 

তােপে তাো নসদ্ধান্ত নিরবি আপিাে প্রস্তুতকৃত খাবাে তাো খারব নকিা? আপনি তারদ্েরক এিা বরল একিা 

সাইিরবাডি নদ্রত পারেি।  

 

নেরসাস ি ও তরথ্যে জিয গুরুত্বপূণ ি নলংক  

https://www.food.gov.uk/business-
guidance/allergen-guidance-for-food-
businesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আমারদ্ে ভমি ুআইরিমগুনলে মরধ্য করয়কটি বাদ্াম, আিা এবং অিযািয 

অযালারজিি ধ্ােণ করে। আমারদ্ে োন্নাে পনেরবরশ্ে কােরণ, ঝুাঁ নকে ঝুাঁ নকে 

ঝুাঁ নক েরয়রে ভয আমো পনেরবশ্ি কো অিয ভকািও খাবাে বা খাবারেে 

মরধ্য থ্াকরত পারে। গুরুতে অযালার্জিযুক্ত বযর্ক্তরদ্ে জিয আমো 

ঝুাঁ নকগুনল বুঝরত পানে, সুতোং আপিারক নবকল্প পেন্দ কেরত আপিারক 

সহায়তা কেরত সেম এমি টাফ সদ্রসযে সারথ্ কথ্া বলাে পোমশ্ ি 

নদ্রেি। 
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নেনসনপ কাডি 

যমনু আইদটম: 
উপাোন অন্তভুিি রদয়দে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 মন্তব্য/যস্পশ্াল তরদকায়ারদমন্ট: 
 

সম্পন্ন হওয়ার তাতরখ 

নাম 

পয িাদলাচনার তাতরখ 

নাম 

নেনসনপ কাডি  

যমনু আইদটম: 
উপাোন অন্তভুিি রদয়দে 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সম্পন্ন হওয়ার তাতরখ মন্তব্য/যস্পশ্াল তরদকায়ারদমন্ট: 
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নাম 

পয িাদলাচনার তাতরখ 

 

  
 


