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ভূরমকো

খাদ্য ব্যবসাি খক্যরে গ্াহযকি অবর্য 
জ্াতব্য তযথ্যি ব্যাপাযি বড় িিযনি 
পরিবত্শ ন এযসযে। 

13 ই রিযসম্বি 2014 তারিযখ ইইউ ফষু ি 
ইনফিযমরন ফি কনরজউমাস্শ খিগুযলরন 
(ইইউ এফআইরস) কার্শকি কিা 
হয়েযে। এই ইউযিাপী়ে রবরিমালা ইউযক-
খত ফষু ি ইনফিযমরন খিগুযলরন্স 2014 
(এফআইআি) কতৃ্শ ক কার্শকি কিা হ়ে। 

আপরন এবং আপনাি কম্শোিীবনৃ্দ খরভাযব 
আপনাি খক্তাযদি রনকট তথ্য সিবিাহ 
কযি থাযকন এফআইআি তাযত পরিবত্শ ন 
এযনযে। এখান খথযক আপরন এফআইআি 
সম্পযক্শ  আিও খবরর জানযত পাযিন:
http://food.gov.uk/science/
allergy-intolerance/label/

এই পরুতিকোটি কোদ্র ্নযে?

এই পষুরতিকাটি আপনাি জন্য, যরমন, 
আপরন ররদ:

●● খকাযনা ক্যাযফ বা খিযতিািাঁ়ে খাবাি 
প্রদান কযি থাযকন 

●● খখালা খরেি খিাল, স্যান্ডউইে, 
খকক, যিরল পয্্যি মত খাবাি রা 
আপরন রনযজ খমাযড়ন অথবা অন্যান্য 
অ-প্যাযকটজাত খাদ্য রবরক্ কযি থাযকন

●● স্ষু ল, হাসপাতাল ও খক়োি খহাযমি মত 
প্রারতষ্ারনক ক্যাটারিং সিবিাহ কযি 
থাযকন

খখালা খাবাি প্রস্তুরতি সম়ে আপরন 
আপনাি খিরসরপযত উপাদান রহযসযব পূযব্শ 
প্যাযকটজাত খাদ্য ব্যবহাি কযি থাকযত 
পাযিন। পূযব্শ প্যাযকটজাত খাযদ্যি উপাদান 
তারলকা়ে অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদানগুযলাি 
উপি খজাি প্রদান কিা হযব 

আিও মযন িাখযবন খর, রকেষু রকেষু প্্য 
(খরমন টিনজাত অথবা শুকযনা খাবাি) 
দীর্শরদন খরলযফ িাখা থাযক। এটি সম্ভব 
খর, 2014 সাযলি রিযসম্বযিি পি খথযক 
রনয়ে বেি দষু’য়েক রাবত আপরন এই 
িিযনি পয্্যি উপি উভ়ে িিযনি 
খলযবযলি ব্যবহাি খদখযত পাযিন।

আপরন পূযব্শ প্যাযকটজাত খাদ্য এবং 
খসগুযলাি মযি্য থাকা অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী 
উপাদানগুযলাযক কীভাযব রেরনিত কিা হ়ে 
খস সম্পযক্শ  আিও জানযত োইযল পূযব্শ 
প্রস্তুতকৃত খাযদ্যি উপি রলরখত প্রোিপরে 
‘অ্যালারজ্শ : খাযদ্যি খলযবল লাগাযনাি সম়ে 
রবযবে্য রবষ়োরদ’ (‘Allergy: what to 
consider when labelling food’) যদখষুন 
রা আপরন এখাযন পাযবন:
http://www.food.gov.uk/
multimedia/pdfs/publication/
allergy-labelling-prepacked.pdf
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�োদ্যে অযেোলোর জ্ি  গুরুত্বপরূজি খকন

অ্যালারজ্শ জরনত প্ররতরক়্ো মানষুষযক খষুবই 
অসষুস্থ কযি তষু লযত পাযি এবং মাযঝ মাযঝ 
তা মতৃষু ্যি রদযকও খেযল রদযত পাযি। 
রাযহাক, খাযদ্য অ্যালারজ্শ  সংক্ান্ত সমস্যা 
রনিাম়ে কিা রা়ে না। একমারে খর 
উপায়ে খকউ অসষুস্থতা এড়াযত পাযিন তা 
হযলা তাযদি খরসব খাযদ্য অ্যালারজ্শ  আযে 
খসসব খাবাি না খাও়ো। 

আপরন ররদ খাদ্য রনয়ে কাজ কযি থাযকন 
তাহযল খাযদ্য অ্যালারজ্শ ি সমস্যাটিযক গুরুযবেি 
সাযথ খন়ো জরুরি। এফআইআি-এি 
নতষু ন রবরিমালা অনষুসাযি আপরন আপনাি 
গ্াহযকি জন্য খরসব খাবাি প্রস্তুত কযিন 
বা পরিযবরন কযিন খসসযবি উপাদাযনি 
অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সম্পরক্শ ত সঠিক 
তথ্যাবলী প্রদান কিাি খক্যরে আপনাি 
আইনগত দা়েবদ্ধতা িয়েযে।

গুরুত্বপূরজি  রবষয়

খ�োলো �োদ্যের সংজ্ো

পূযব্শ প্যাযকটজাত খাদ্য বলযত এমন 
খর খকাযনা খাদ্যযক বষুঝা়ে রা রবরক্ি 
জন্য উপস্থাপযনি পূযব্শ প্যাযকযট ভিা 
হ়ে খরখাযন রনযেি সবগুযলা রবষ়ে 
প্ররষুক্ত হ়ে:

●● খাদ্যটি সমূ্প্্শভাযব অথবা 
আংররকভাযব প্যাযকটবদ্ধ থাযক 

●● প্যাযকট না খষুযল বা পরিবত্শ ন না 
কযি তা বদল কিা রা়ে না  

●● প্্যটি জনসািািয্ি রনকট বা 
খকাযনা ক্যাটারিং প্ররতষ্াযন রবরক্ি 
জন্য প্রস্তুত থাযক। যখালা খাদ্য বা 
পূযব্শ প্যাযকটজাত ন়ে এমন খাদ্য 
বলযত অন্য সকল রকেষুযকই বষুঝা়ে। 
এি মযি্য িয়েযে খসসব খাদ্য রা 
ঠিক খর স্থাযন রবরক্ কিা হ়ে খসই 
স্থাযনই খমাড়াযনা হ়ে খরমন খকাযনা 
স্যান্ডউইে বাি, যবকারি অথবা 
খিরলকাযটসান কাউন্াি।

অনগু্রহ কদর লক্যে করুন:  
এই প্রোিপযরেি উযদের্য পূি্কযপে 
আমিা ‘খখালা খাদ্য’ বলযত খসসব 
খাযদ্যি সবগুযলাযক বষুঝাযবা রা পূযব্শ 
প্যাযকটজাত রহযসযব রবক্ীত ন়ে। 
এি মযি্য িয়েযে অ-প্যাযকটজাত 
খাদ্য অথবা খসসব খাদ্য রা রবক্য়েি 
স্থাযনই প্যাযকযট ভিা হ়ে (সিাসরি 
রবক্য়েি জন্য পূযব্শ প্যাযকটজাত)।

1 – Remove 
blue safety 

r e l e a s e 
by 

pulling 
straight up 

w i t h o u t 
bending or 

twisting it.

2 – Swing 
and firmly 

push orange 
tip against 

outer thigh 
so it “clicks” 

AND HOLD 
on 

thigh 
aoorox. 10 

seconds to 
deliver drug.

3 – Seek 
emergency 

m e d i c a l 
attention!
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খ�োলো �োবোর সংক্োন্ত নতুন রবরিমোলো

ইইউ আইযন অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী 14 টি 
উপাদান তারলকাভষু ক্ত কিা হয়েযে খরগুযলা 
খকাযনা িান্াি পযদ উপাদান রহযসযব 
ব্যবহৃত হয়ে থাকযল তা উযলেখ কিযত 
হযব। এি অথ্শ হযলা সকল খাদ্য ব্যবসাযত 
রবক্ীত বা পরিযবররত খাবাযি অ্যালারজ্শ  
সৃরটিকািী উপাদান ব্যবহৃত হয়ে থাকযল খস 
ব্যাপাযি তথ্য সিবিাহ কিযত হযব। 

সষুপািমাযক্শ যটি খাবাযিি কাউন্াি, 
খিরলকাযটসান, যিযতিািাঁ ও 
খটকঅ্যাওয়েগুরলি মযতা খখালা খাদ্য 
সিবিাযহি ব্যবসাি জন্য নতষু ন আবরর্যক 
রত্শ  িয়েযে। 

খখালা খাদ্য পরিযবরনকািী খাদ্য ব্যবসা়েী 
রহযসযব আপনাযক আপনাি খমনষুি এমন 
প্রযত্যক আইযটম সম্পযক্শ  তথ্য সিবিাহ 
কিযত হযব খরটিযত অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী 14 
টি উপাদাযনি মযি্য খর খকাযনাটি উপাদান 
রহযসযব িয়েযে।

এই সংক্োন্ত তথযে কীভোদব 
পররদবশন করদত হদব

এসব অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদাযনি 
রবতিারিত তথ্য এমন খকাযনা দরৃটিযগােি 
স্থাযন সষুস্পটিভাযব তারলকাবদ্ধ থাকযত হযব 
খরমন:

●● খমনষুযত

●● েকযবাযি্শ

●● তথ্য প্যাযক

এটি ররদ সম্ষুখভাযগ প্রদত্ত না হয়ে থাযক 
তাহযল এটি খকাথা়ে পাও়ো রাযব তা 
আপনাযক রলরখত বা খমৌরখকভাযব রেনি 
প্রদান পূব্শক রনযদ্শর কিযত হযব। 

মাখন

স্ুযপ

স্ুযপ

স্যা�উইচ

টেমেটা

টুনা ে�ড

শসািফশ অ্যা� িচপস

স্যা�উইচ

কাির অ্যা� রাইস

িফশ অ্যা� িচপস

কাির অ্যা� রাইস

খােদ্য অ্যালািজৰ্  এবং 
অসহনীয়তা

অডৰ্ ার েদয়ার পূেবৰ্ 
অন�ুহ কের আপনার 
�েয়াজনগিল স�েকৰ্  
আমােদর কম�েদর 
সােথ কথা বলনু

খমনু

এগ সযেোন্ডউইর
উপো্োন: 

রিম, ময়্ো, সয়ো ও ্িু

টুনো সযেোলোি
উপো্োন:

মোছ, দসলোরর ও সররষো

ররদকন কুসকুস
উপো্োন:

ময়্ো ও খসলোরর
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অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সম্পরক্শ ত তথ্য 
খমৌরখকভাযব প্রদত্ত হয়ে থাকযল খসযক্যরে 
রনযেি উপা়েগুযলা অবর্যই থাকযত হযব:

●● এই তথ্যাবলী অন্যযদি দ্ািা রাোই কযি 
খদখযত হযব (রাোইযরাগ্য)

●● সঠিক রহযসযব রনরচিত কিযত হযব

●● প্রযত্যকবাি একই তথ্য প্রদান কিযত 
হযব (সঙ্গরতপূ্্শ)

এ রবষয়ে আপরন আিও তথ্য খপযত 
পাযিন অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান 
সংক্ান্ত তথ্যাবলী কীভাযব প্রদান কিযত 
হযব (How to provide allergen 
information)-এি 9 পৃষ্া়ে।

রবরক্র অনযেোনযে পদ্ধরত

খাদ্যটি খকাযনা দিূবততী স্থাযন রবরক্ কিা 
হযল, যরমন খটকঅ্যাওয়েি খক্যরে খটরলযফান 
অি্শ াযিি মাি্যযম, অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী 
উপাদান সংক্ান্ত তথ্যাবলী অবর্যই 
সিবিাহ কিযত হযব:

●● খাদ্যটিি ক়্ে সম্পন্ হও়োি পূযব্শ 
(এটি রলরখতভাযব বা খমৌরখকভাযব হযত 
পাযি)

●● খাদ্যটি সিবিাহ কিাি সম়ে (এটি 
রলরখতভাযব বা খমৌরখকভাযব হযত 
পাযি)

গুরুত্বপূরজি  রবষয়

অনবরহত থোকো খকোদনো 
অ্হুোত নয়
আইনটিযত পরিবত্শ ন সািযনি অথ্শ 
হযলা আপরন এখন আি একথা বলযত 
পািযবন না খর, আপনাি পরিযবররত 
খাযদ্য কী কী অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী 
উপাদান িয়েযে তা আপরন জাযনন 
না। আপরন একথাও বলযত পািযবন 
না খর, আপনাি পরিযবররত সমতি 
খাযদ্য অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান 
থাকযত পাযি।

আপনাি সিবিাহকৃত খাযদ্য কী 
িয়েযে তা আপনাযক জানযত হযব।

MENUখমনু
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14 টি অযেোলোর জ্ি  সরৃটিকোরী উপো্োন 

এমন 14 টি অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান িয়েযে রা উপাদান রহযসযব ব্যবহৃত হয়ে থাকযল 
খস সম্পযক্শ  খরাষ্া প্রদান কিযত হযব। রনযেি তারলকাটিযত এই অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী 
উপাদানগুযলা কী কী তা বলা আযে এবং এমন রকেষু খাযদ্যি উদাহি্ খদ়ো আযে খরখাযন
খসগুযলা খষুযঁজ পাও়ো খরযত পাযি:

খসলোরর এি মযি্য িয়েযে খসলারিি িালপালা, পাতা ও বীজ এবং খসলারি়োক। 
এটি প্রা়েরই খসলারি সল্ট, স্যালাি, রকেষু রকেষু মাংসজাত প্্য, সষু্যপ 
ও স্টক রকউযব পাও়ো রা়ে।

গ্লুদটন সমৃদ্ধ 
রসররয়োল

এি মযি্য িয়েযে ম়েদা (খরমন খথতঁাযনা ও খখািাসান গম/কামষুত), 
িাই, বারল্শ ও রব। ম়েদা িয়েযে এমন সব খাযদ্য, যরমন রকেষু রকেষু 
খবরকং পাউিাি, ব্যাটাি, যরেিক্ামস, যরেি, যকক, কুসকুস, মাংসজাত 
প্্য, পাতিা, প্যার্রি, সস, সষু্যপ এবং ম়েদাি প্রযলপরষুক্ত খাবািগুযলাযত 
এটি প্রা়েরই পাও়ো রা়ে। রসরি়োলটি খরাষ্া কিযত হযব। তযব, এি 
সযঙ্গ গ্লুযটযনি উপরস্থরত সম্পযক্শ  আপরন খরাষ্া প্রদান কিযত োন 
রকনা তা আপনাি উপি রনভ্শ ি কিযব।

সোমরুরিক প্োরী এি মযি্য িয়েযে কাঁকড়া, গলদা রেংরড়, বাগদা রেংরড় ও বড় রেংরড়। 
এটি থাই কারি অথবা স্যালাযি ব্যবহৃত কুযো রেংরড়ি খপযস্ট প্রা়েরই 
পাও়ো রা়ে।

রিম এটি খকক, রকেষু রকেষু মাংসজাত প্্য, যময়োরনজ, মষুস, পাতিা, কীর, 
সস এবং রিযমি প্রযলপ বা খলেজ খদ়ো খাবাযি প্রা়েরই পাও়ো রা়ে।
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মোছ এটি রকেষু রকেষু মাযেি সস, রপৎজা, স্াদকািক, স্যালাি খরেরসং, 
স্টক রকউব ও উস্টািরা়োি সযস প্রা়েরই পাও়ো রা়ে।

লরুপন এি মযি্য িয়েযে লষুরপন বীজ এবং ম়েদা, এবং এটি কয়েক িিযনি 
খরেি, প্যার্রি ও পাতিা়ে পাও়ো রা়ে।

্িু এটি মাখন, েীজ, রক্ম, গুঁযড়া দষুি ও দই-এ পাও়ো রা়ে।  
এটি দষুি, গুঁযড়া সষু্যপ ও সযসি খলেজ খদ়ো খাবাযি প্রা়েই ব্যবহৃত হ়ে।

খমোলোস্ক এি মযি্য িয়েযে রঝনষুক, যমযট রামষুক, স্ষু ইি ও সামষুরদ্রক রামষুক। 
এটি অয়েস্টাি সযস এবং রফর স্টষু -এি উপাদান রহযসযব প্রা়েরই  
পাও়ো রা়ে।

সররষো এি মযি্য িয়েযে তিল সরিষা, সরিষা গুঁযড়া এবং সরিষা বীজ। 
এটি খরেি, কারি, যমরিযনি, মাংসজাত প্্য, স্যালাি খরেরসং, সস 
ও সষু্যযপ প্রা়েরই পাও়ো রা়ে।

বো্োম এি মযি্য িয়েযে কােবাদাম, হ্যাযজলনাট, আখযিাট, কাজষুবাদাম, 
রপক্যান বাদাম, রোরজল নাট, যপতিা বাদাম, ম্যাকািারম়ো বা 
কুইন্সল্যান্ড নাট। এগুযলা খরেি, রবস্ষু ট, ক্্র রাকাস্শ, যিজাট্শ , আইসরক্ম, 
মারজ্শ প্যান (কােবাদাম খপস্ট), বাদাযমি খতল ও সযস পাও়ো খরযত 
পাযি। কারি অথবা আযঁে ভাজা খাবাযিি মত এরর়ে রিযর প্রা়েরই 
খথতঁাযনা, গুঁযড়া অথবা কঁুোযনা কােবাদাম ব্যবহৃত হ়ে।

ররনোবো্োম রবস্ষু ট, যকক, কারি, যিজাট্শ  ও স্যাযট-ি মত সযস এটি পাও়ো খরযত
পাযি। রেনাবাদাযমি খতল ও রেনাবাদাযমি ম়েদাযতও এটি পাও়ো 
রা়ে।
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রতল বী্ খরেি, যরেিরস্টক, রহউমাস, রতযলি খতল ও তারহরনযত (রতল খপস্ট) 
এটি পাও়ো খরযত পাযি।

সয়ো রবনকাি্শ , এদামাযম বীন্স, রমযসা খপস্ট, যটক্সোি্শ  স়ো খপ্রাটিন, স়ো 
ম়েদা বা খটাফষু যত পাও়ো খরযত পাযি। রকেষু রকেষু খিজাট্শ , আইসরক্ম, 
মাংসজাত প্্য, সস ও রনিারমষ পয্্য এটি প্রা়েরই ব্যবহৃত হ়ে।

সোলফোর  
িোই-অক্োইি

শুকযনা ফল, মাংসজাত প্্য, যকামল পানী়ে ও রাকসবরজ সহ ও়োইন 
ও রব়োযি সংিক্্কািক রহযসযব এটি প্রা়েই ব্যবহৃত হ়ে।
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উপকরর সম্পদকজি  তথযেোবলী  
খরকিজি  করো

একটি িান্াি পদ প্রস্তুত কিাি সম়ে 
আপনাি খিরসরপযত ব্যবহৃত উপাদানগুযলা 
সম্পযক্শ  খভযব রনন এবং তািপি প্ররতটি 
পযদ ব্যবহৃত উপাদানগুরল সতক্শ ভাযব 
খিকি্শ  করুন। 

আপরন ররদ আপনাি খিরসরপি উপাদান 
রহযসযব অথবা খাবাি রহযসযব পূযব্শ 
প্যাযকটজাত খকাযনা খাদ্য ব্যবহাি কযি 
থাযকন তাহযল অনষুগ্হ কযি মযন িাখযবন 
খর, রকেষু রকেষু খাবাি দীর্শরদন িযি 
খরলযফ িাখা থাকযত পাযি। 2014 সাযলি 
রিযসম্বযিি পি খথযক কয়েক বেি পর্শন্ত 
আপরন এসব পয্্যি গায়ে উভ়ে িিযনি 
(নতষু ন ও পষুিাতন) যলযবল খদখযত 
পাযিন। যলযবল পযড় খদখাি কথা সবসম়ে 
মযন িাখযবন!

খকান িিযনি িান্াি পযদ অ্যালারজ্শ  
সৃরটিকািী উপাদান িয়েযে তা রেরনিত 
কিযত হযল:

●● আপনাি রকযেযনি কমতীগ্ প্ররতবাি 
একই খিরসরপ ব্যবহাি কিযে রকনা তা 
রনরচিত করুন

●● প্যাযকটজাত খাযদ্যি, উদাহি্স্রূপ 
সস, যিজাট্শ  ইত্যারদ, যলযবল খথযক 
প্রাপ্ত উপাদান সংক্ান্ত তথ্যাবলীি একটি 
অনষুরলরপ িাখষুন

●● সম্ভব হযল উপাদানগুযলাযক এগুযলাি 
আসল আিাযি িাখষুন, অথবা খলযবল 
খথযক প্রাপ্ত তথ্যাবলীি একটি অনষুরলরপ 
খকাযনা একটি খকন্দী়ে স্থাযন (কাগযজ 
অথবা ইযলক্ট্ররনক পদ্ধরতযত সংিরক্ত) 
িাখষুন

●● খরসব উপাদান প্রেষু ি পরিমায্ সিবিাহ 
কিা হ়ে এবং পিবততীযত তা খোট 
খকাযনা পাযরে স্থানান্তি বা সংিক্্ কিা 
হ়ে খসগুযলাি খক্যরে পারেগুযলা রাযত 
সষুস্পটিভাযব খলযবল খদও়ো থাযক তা 
রনরচিত করুন 

●● অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সম্পরক্শ ত 
তথ্যাবলী খকাথা়ে সংিরক্ত িয়েযে এবং 
তা কীভাযব িাখা আযে খস ব্যাপাযি 
কম্শোিীগয্ি সযেতন থাকা রনরচিত 
করুন

●● অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সম্পরক্শ ত 
তথ্যাবলী হালনাগাদ (উদাহি্স্রূপ, 
ররদ খিরসরপ বদলাযনা হ়ে অথবা প্্য 
প্ররতস্থাপন কিা হ়ে) হও়ো রনরচিত 
করুন

●● খরটি অি্শ াি খদ়ো হয়েযে খসটিই 
সিবিাহ কিা হয়েযে রকনা তা রনরচিত 
কিযত সব্শদা সিবিাহ রাোই করুন। 
অি্শ াযিি সাযথ সংরলিটি খলযবরলং 
তথ্যাবলী প্রদান কিা হয়েযে রকনা বা 
প্রাপ্তব্য িয়েযে রকনা তা রনরচিত করুন

●● আপনাি তযথ্যি উৎস রাোই কযি 
খদখাি সষুরবিাযথ্শ খর খকাযনা তথ্য 
হালনাগাদ িাখা রনরচিত করুন

●● রাোই কযি খদখষুন খর, সিবিাহকৃত 
খাদ্যটি সািাি্ভাযব ব্যবহৃত রে্ররাযন্ডি 
রকনা, কাি্ রবরভন্ রে্ররান্ড রবরভন্ 
িিযনি উপাদান ব্যবহাি কযি থাকযত 
পাযি।



9খখালা খাযদ্য অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সংক্ান্ত তথ্যাবলী

অযেোলোর জ্ি  সংক্োন্ত তথযে কীভোদব পররদবশন করদত হদব

আপনাি গ্াহযকি রনকট অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী 
উপাদান সম্পরক্শ ত তথ্যাবলী সিবিাহ 
কিাি অযনক উপা়ে িয়েযে। আপনাি 
ব্যবসাি িিন এবং আপনাি পরিযবররত 
খাযদ্যি িিযনি জন্য খকানটি সবযেয়ে 
খসিা আপনাযক তা খবযে রনযত হযব। 

কমজিরোরীদ্রদক প্রশরক্ত ও 
অবরহত রো�ুন

ব্যবসাি জন্য কমপযক্ এতটষু কু রনরচিত 
কিযত হযব খর, তাযদি কম্শোিীগ্ 
অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সংক্ান্ত তযথ্যি 
জন্য সকল অনষুযিাযিি জবাব খদ়োি 
কম্শপ্র্ালী ও নীরতমালা সম্পযক্শ  সযেতন 
সকল কম্শোিীযক তাযদি োকুিীি প্রথম 
রদন খথযকই অ্যালারজ্শ  সংক্ান্ত তযথ্যি জন্য 
অনষুযিাযিি জবাব প্রদান রবষয়ে খকাযনা না 

খকাযনা িিযনি প্রররক্্ খপযত হযব।   

খাদ্য ব্যবসা়েী রহযসযব, আপনাি রবক্ীত 
খাবাযিি মযি্য খকান খকান অ্যালারজ্শ  
সৃরটিকািী উপাদান িয়েযে তা জানা 
আপনাি দার়েবে। যরখাযন আপনাি গ্লুযটন 
ও বাদাম সমদৃ্ধ রসরি়োযলি মত একগুচ্ছ 
খাদ্য থাযক খসখাযন আপনাযক বলযত হযব 
খসগুযলা কী; উদাহি্স্রূপ, ম়েদা ও 
কােবাদাম। 

অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সংক্ান্ত 
তথ্যাবলী সকল কম্শোিীি রনকট সষুলভ 
হও়ো এবং তা হালনাগাদ িাখা রনরচিত 
করুন। আপরন ররদ আংররক প্রস্তুতকৃত 
উপাদান ব্যবহাি কযি থাযকন তাহযল 
রনরচিত করুন খর খসগুযলাি মযি্য কী কী 
িয়েযে আপরন তা জাযনন এবং খসগুযলাযত 

আপনার অ্যালািজৰ্  
সিৃ�কারী উপাদানগিল 

স�েকৰ্  জাননু

✔ 
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সষুস্পটিভাযব খলযবল রষুক্ত কিা হয়েযে। রখন 
খাদ্য নাড়াোড়া কিযবন ও খাবাি প্রস্তুত 
কিযবন তখন পািস্পরিক সংস্পযর্শ আসাি 
কািয্ অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদাযনি 
দষূ্জরনত ঝষুঁ রক রবযবেনা়ে িাখষুন।

অযেোলোর জ্ি  সরৃটিকোরী উপো্োন 
সংক্োন্ত তথযেোবলী ররহ্ন প্্োনপবূজিক 
রনদ জ্ি শকরর

খরখাযন অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান 
সম্পরক্শ ত তথ্যাবলী স্পটিভাযব রলরখত 
আকাযি থাযক না খসযক্যরে গ্াহক খকাথা়ে 
এই তথ্যাবলী খপযত পাযি তা রেনি 
প্রদানপূব্শক রনযদ্শর কিাি প্রয়োজন হযব। 

আপনাি রেনি এমন স্থাযন থাকযত হযব 
খরখাযন গ্াহক তা খদখযত পাও়োি প্রত্যারা 
কযিন; উদাহি্স্রূপ খরখাযন তািা 
তাযদি খাবাযিি অি্শ াি খদযবন খরমন: 
টিল পয়েযন্, যমনষু খবাযি্শ ি উপি অথবা 
খমনষুযত।

অযেোলোর জ্ি  সরৃটিকোরী উপো্োন 
সংক্োন্ত রলর�ত তথযেোবলী 

এটি খমনষুযত, যমনষু খবাযি্শ  অথবা অনলাইযন 
রবরক্ি খক্যরে ওয়েবসাইযট খদ়ো খরযত 
পাযি। উদাহি্ স্রূপ:

●● রেযকন খকাম্শা – উপাদানসমহূ: দষুি, 
কােবাদাম (বাদাম)

●● গাজযিি খকক – উপাদানসমহূ: দষুি, 
রিম, গম, আখযিাট (বাদাম)

অযেোলোর জ্ি  সরৃটিকোরী উপো্োন 
সংক্োন্ত খমন ুখফোল্োর 

অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সংক্ান্ত খমনষু 
খফাল্াি খরটিযত িয়েযে:

●● খপ্রািাক্ট খস্পরসরফযকরন রীট

●● উপাদাযনি খলযবল 

●● গ্াহকযক অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান 
সংক্ান্ত তথ্যাবলী প্রদান কিযত বা প্রদাযন 
সহা়েতা কিযত িান্াি পযদি খিরসরপ 
বা োট্শ  সিবিাহ কিা খরযত পাযি এবং 
অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সংক্ান্ত 
রবষ়েবস্তু ব্যবহাি কিা খরযত পাযি।

গ্রোহকদক অযেোলোর জ্ি  সরৃটিকোরী 
উপো্োন সম্পদকজি  বলো

উপযি বর্্শত খর খকাযনা একটি পদ্ধরত 
ব্যবহাযিি পারাপারর গ্াহযকি সাযথ 
কযথাপকথযনি অংর রহযসযবও অ্যালারজ্শ  
সংক্ান্ত তথ্যাবলী প্রদান কিা খরযত পাযি। 
সিবিাহকৃত তথ্যাবলী রাযত সঠিক ও 
সঙ্গরতপূ্্শ হ়ে তা রনরচিত কিযত আপরন 
রনযজি উদ্ারবত উপা়েও অবলম্বন কিযত 
পাযিন।

??

1. ‘ "এেত িক িডম 
েদয়া আেছ?'

    2.  

?

'আিম জািন না।
আিম যাচাই কের 
েদখিছ।'

খােদ্য অ্যালািজৰ্  এবং 
অসহনীয়তা

অডৰ্ ার েদয়ার পেূবৰ্ 
অন�ুহ কের আপনার 
�েয়াজনগিল স�েকৰ্  
আমােদর কম�েদর 
সােথ কথা বলনু
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কোরজিকর খরোগোদরোগ

আপনাি কম্শোিীযদি পিস্পযিি 
মযি্য, গ্াহযকি সাযথ এবং আপনাি 
সিবিাহকািীযদি সাযথ কার্শকি খরাগাযরাগ 
খাযদ্য অ্যালারজ্শ  িয়েযে এমন গ্াহকযক 
সঠিক তথ্য প্রদান রনরচিত কিযত সাহার্য 
কিযব। 

মযন িাখযবন খর, আপরন খর খাদ্য 
সিবিাহ কযিন গ্াহকগ্ তা রকনযবন বা 
খাযবন রকনা খস ব্যাপাযি েূড়ান্ত রসদ্ধান্ত 
রনযত আপনাি খদ়ো িান্াি পযদি অ্যালারজ্শ  
সৃরটিকািক উপাদানগুরল সম্পযক্শ  আপনাি 
প্রদত্ত তথ্যাবলী ব্যবহাি কযি থাযকন। 

আপনাযক সতক্শ ভাযব ভাবযত হযব কীভাযব:

●● আপরন অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান
সম্পরক্শ ত তথ্যাবলী জানাি এই
অনষুযিািগুযলাি জবাব প্রদান কিযবন

●● আপনাি গ্াহকযক তথ্য সিবিাহ
কিযবন

●● আপনাি কম্শোিীগ্ কীভাযব তথ্য
জানযত পািযব।

গুরুত্বপূরজি  রবষয়

গ্রোহকগরদক অবশযেই তোদ্র 
ভূরমকো পোলন করদত হদব
খরখাযন খকাযনা ব্যবসাযকযন্দি একটি 
সাইনযপাযস্ট খলখা িয়েযে খর, 
কম্শোিীযদি সাযথ কথা বলাি মাি্যযম 
অ্যালারজ্শ  সংক্ান্ত তথ্য জানা রাযব, 
তখন গ্াহযকিও দার়েবে থাযক তথ্য 
খজযন খন়োি এবং খাদ্য সিবিাহকািী 
ব্যরক্তযক তাযদি পষুরটিগত োরহদা 
সম্পযক্শ  অবরহত কিাি।

পররদবরশত রোন্োর পদ্র রোটজি  ও অযেোলোর জ্ি  সরৃটিকোরী উপো্োদনর রবষয়বস্তুর একটি উ্োহরর হদলো

িান্াি পদ

গ্লু
যটন 

সমদ্ধ
 

রসরি়োল

সামষুরদ্রক
 প্রা্ী

রি
ম

মাে

রেনাবাদাম

স়োরবন

দষুি বাদাম

খসলারি

সরিষা

রত
ল

সালফ
াইট

লষুরপন

খমালাস্

রেযকন খকাম্শা ✔ ✔ 
কােবাদাম

সীফষু ি রিযসাযতা ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

খলমন েীজযকক ✔ 
গম

✔ ✔
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গ্লুদটন-মকু্ত ও গ্লুদটন ছোডো 
উপো্োনসমহূ

আপরন ররদ বযলন খর, আপনাি পরিযবররত 
খর খকাযনা খাদ্য গ্লুযটনমষুক্ত তাহযল অনষুগ্হ 
কযি মযন িাখযবন খর এ ব্যাপাযি কযোি 
রবরিরবিান িয়েযে। আপরন আপনাি 
গ্াহকযক গ্লুযটনমষুক্ত রহযসযব খরাষ্া কযি 
খর খাদ্য পরিযবরন কিযবন তাযত অবর্যই 
20রমগ্া/যকরজ’ি খবরর গ্লুযটন থাকা েলযব 
না। 

আপনাি রবক্ীত খকাযনা খখালা খাযদ্যি 
ব্যাপাযি আপরন ররদ গ্লুযটনমষুক্ত রহযসযব 
দাবী কযিন তাহযল পািস্পরিক সংস্পযর্শ
আসাি মাি্যযম দষূ্ খিাি কিাি মত 
প্রয়োজনী়ে প্ররক়্োগুরল আপনাি আযে 
রকনা তা রবযবেনা়ে িাখযবন। 

www.food.gov.uk/business-
industry/allergy-guide/labelling-
of-gluten-free-foods
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অযেোলোর জ্ি ্রনত মোরোত্মক প্রতরক্য়োর খমোকোরবলো করো 

রখন কাযিা খকাযনা খাযদ্য অ্যালারজ্শ জরনত 
প্ররতরক়্ো থাযক তখন কী কিযত হযব খস 
রবষয়ে জানা থাকাটা সকল কম্শোিীি জন্য 
গুরুবেপূ্্শ। 

ররদ উপযিি রটনা রযট তাহযল আপনাযক
রা কিযত হযব:

●● গ্াহকযক নড়াযবন না কাি্ তাযত
তাযদি অবস্থাি অবনরত হযত পাযি।

●● সাযথ সাযথ 999 নম্বযি কল করুন এবং
কী রটযে তা ব্্শনা করুন; ব্যাখ্যা
কযি বলষুন খর, আপনাি মযন হ়ে
গ্াহকটি হ়েত মািাত্মক অ্যালারজ্শ জরনত
প্ররতরক়্ো বা অ্যানারফযলরক্সযস (উচ্াি্
অ্যানারফল-এরক্সস) ভষু গযেন। অবস্থাি
গুরুবে সম্পযক্শ  অবরহত কিা এবং
রথারথ রেরকৎসা প্রারপ্ত রনরচিত কিযত
অ্যানারফযলরক্সস কথাটি উযলেখ কিা
জরুরি।

●● গ্াহকযক রজযজ্স করুন খর রতরন খকাযনা
অ্যাযরেনারলন খপন সযঙ্গ খিযখযেন রকনা
এবং প্রয়োজন হযল তাযদিযক তা খষুযঁজ
খবি কিযত সাহার্য করুন। কমতীদযলি
খকাযনা সদস্য বা প্রাথরমক রেরকৎসাদাতা
ররদ অ্যাযরেনারলন প্রয়োগ কিাি ব্যাপাযি
প্ররররক্ত হয়ে থাযকন এবং গ্াহক রনযজ
রনযজ তা প্রয়োগ কিযত সমস্যা়ে পযড়ন,
তখন তাযক সহা়েতা কিাি প্রতিাব
কিযত পাযিন।

●● অ্যাম্বষুযলযন্সি অযপক্া়ে থাকযত খকাযনা 
একজনযক বাইযি পাঠিয়ে রদন এবং 
সাহার্য না আসা পর্শন্ত আপরন আপনাি 
গ্াহযকি সাযথ থাকুন।

গুরুত্বপূরজি  রবষয়

সতকজি তো ররহ্নসমহূ
কাযিা অ্যালারজ্শ জরনত প্ররতরক়্ো হযচ্ছ 
রকনা তা সব্শদা স্পটিভাযব জানা 
রা়ে না কাি্ অন্যান্য গুরুতি 
অবস্থাযতও একই িিযনি লক্্ পাও়ো
খরযত পাযি। তযব, লক্্য কিাি মত 
সতক্শ তামলূক লক্্ হযলা তাযদি শ্াস 
গ্হয্ অসষুরবিা হযচ্ছ রকনা, তাযদি 
খোঁট ও মষুখমণ্ডল ফষু যল উেযে রকনা 
অথবা তািা ঢযল পড়যে রকনা তা 
খদখা।
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অযেোলোর জ্ি  সরৃটিকোরী উপো্োন সংক্োন্ত তথযে রনদয় কো্ করো:
আপনোর দ্রুত খরকরলস্ট

1. খকউ রখন আপনাযক রজযজ্স কযি
খর খকাযনা খাযদ্য রনরদ্শটি একটি
উপাদান িয়েযে রকনা, তখন
প্রযত্যকবািই রাোই কযি রনন –
কখনও অনষুমান কযি খনযবন না।

2. আপরন ররদ এমন খকাযনা খাদ্য রবরক্ 
কযিন খরটিযত এক বা একারিক 
অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািক উপাদান িয়েযে 
তাহযল কাি্শ , যলযবল, োট্শ  অথবা 
খমনষুি উপি খসগুযলাি তারলকা িাখষুন 
– এবং রনরচিত করুন খর তথ্যগুযলা 
হালনাগাদ কিা হয়েযে এবং খসগুযলা 
সঠিক।

3. আপনাি ব্যবহৃত খর খকাযনা খিরি-
খমি অথ্শাৎ আযগ খথযক ততরি
খাবাযিি জন্য উপাদানগুযলা
সম্পযক্শ  তথ্যাবলী হালনাগাদ িাখষুন
(উদাহি্স্রূপ, যিরি-যমি
স্যান্ডউইযেি পষুি)। এই উপাদানগুযলাি
রবষয়ে সািাি্ত খলযবযলি উপি বা
ইনভয়েযসি উপি উযলেখ থাযক।

4. আপরন রখন খাবাি ততরি কিযবন
তখন িান্াি খতল, যরেরসং, টরপং,
সস ও গারন্শর সহ সকল উপাদাযনি
(এবং তাযত রারকেষু থাযক) একটি
খিকি্শ  িাখষুন।

5. আপরন ররদ খকাযনা খাযদ্যি
উপাদান পরিবত্শ ন কযিন তাহযল
রনরচিত করুন খর আপরন আপনাি
উপাদাযনি তথ্য হালনাগাদ কযিযেন 
এবং পরিবত্শ ন সম্পযক্শ  আপনাি 
কম্শোিীযদিযক অবরহত কযিযেন।

6. খকউ ররদ আপনাযক এমন খকাযনা
খাবাি ততরি কিযত বযলন রাযত
রনরদ্শটি খকাযনা উপাদান থাকযব
না তাহযল খসই খাবাযি খসসব 
উপাদাযনি খকাযনাটিই থাকযব না এই 
রবষয়ে পষুযিাপষুরি রনরচিত না হও়ো
পর্শন্ত আপরন হ্যাঁ বলযবন না

7. আপরন ররদ অ্যালারজ্শ  িয়েযে এমন
কাযিা জন্য খাবাি ততরি কযিন
তাহযল রনরচিত করুন খর আপনাি
কাযজি স্থান এবং সিঞ্ামারদ
পষুযিাপষুরিভাযব পরিষ্াি কিা হয়েযে।
এবং খসই খাবাি প্রস্তুত কিাি পূযব্শ
আপনাি হাত সমূ্প্্শভাযব িষুয়ে রনন।
ঝষুঁ রক রন়ে্রি্ করুন।
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??

1. ‘ "এেত িক িডম
েদয়া আেছ?'

   2.

?

'আিম জািন না।
আিম যাচাই কের 
েদখিছ।'

খােদ্য অ্যালািজৰ্  এবং 
অসহনীয়তা

অডৰ্ ার েদয়ার পেূবৰ্ 
অন�ুহ কের আপনার 
�েয়াজনগিল স�েকৰ্  
আমােদর কম�েদর 
সােথ কথা বলনু

�োদ্যে অযেোলোর জ্ি  রদয়দছ এমন গ্রোহকদক পররদবশন করো

?? ?

5  'হ্যাঁ, এেত িডম
েদয়া আেছ।'

.    6. 'আপনােক অন্য িকছু পছ� 
  করেত আমােক সাহায্য করেত িদন।'

? ??

 .3 'আপিন িক জােনন এেত
িডম েদয়া আেছ িকনা?'

? ?

4. 'আিম যাচাই
  কের েদখিছ।'
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আরও তথযে

●● আপরন অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সম্পরক্শ ত আিও তথ্য ও সূরে খপযত
পাযিন এখাযন:
www.food.gov.uk/allergen-resources

●● অনলাইযন অ্যালারজ্শ  সৃরটিকািী উপাদান সংক্ান্ত রবনামযূল্য প্রররক্্ 
পাও়ো রাযব এখাযন:
http://allergytraining.food.gov.uk/

●● খাযদ্য অ্যালারজ্শ  ও অসহনী়েতা সংক্ান্ত তথ্যাবলী ও পিামযর্শি জন্য
ফষু ি স্ট্যান্ডাি্শ স এযজরন্সি ওয়েবসাইট খদখষুন:
www.food.gov.uk/allergy

●● ইইউ ফষু ি ইনফিযমরন ফি কনরজউমািস খিগুযলরন 1169/2011
সম্পরক্শ ত তযথ্যি জন্য খদখষুন:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/
foodlabelling/index_en.htm

●● গ্লুযটন সম্পরক্শ ত তযথ্যি জন্য রসরল়োক ইউযক’ি ওয়েবসাইট খদখষুন:
www.coeliac.org.uk



এই প্রোরপত্রটি রোর সহদরোরগতোয় প্রীত হদয়দছ:

অযেোলোর জ্ি  ইউদক (Allergy UK) 
খটরলযফান: 01322 619898 
ইযমইল: info@allergyuk org 
ওয়েব: www allergyuk org

অযেোনোরফদলরক্স কযেোদম্পইন  
(Anaphylaxis Campaign) 
খটরলযফাযন খরাগাযরাগ: 01252 546100 
খহপেলাইযনি খটরলযফান: 01252 542029 
ইযমইল: info@anaphylaxis org uk 
ওয়েব: www anaphylaxis org uk

British Hospitality Association 
খটরলযফান: 0207 404 7744 
ইযমইল: bha@bha org uk

ররিটিশ ররদটইল কনদসোটিজি য়োম  
(British Retail Consortium) 
খটরলযফান: 020 7854 8900 
ওয়েব: www brc org uk

রসরলয়োক ইউদক (Coeliac UK) 
খটরলযফান: 0845 305 2060 
ওয়েব: www coeliac org uk

ফুি অযেোন্ড র্রংক খফিোদরশন  
(Food and Drink Federation) 
খটরলযফান: 020 7836 2460 
ওয়েব: www fdf org uk

ফুি সলুযেশনস (Food Solutions) 
খটরলযফান:  01572 812312 
ইযমইল: bob@food-solutions org
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