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নিম্ননিনিত নিশুটি মানকিি যুক্তরাষ্ট্রের কৃনি (United States Department of Agriculture, USDA) নিভাষ্ট্রের সু্কষ্ট্রি পুটি প্রকল্পগুষ্ট্রিার একটিষ্ট্রত 

অংি নিষ্ট্রেষ্ট্রে। 

USDA নিনি 7CFR পািি 15B অিুসাষ্ট্রর প্রতিবন্ধকিার কারষ্ট্রে িািাষ্ট্ররর নিনিনিষ্ট্রিি থাকা নিশুষ্ট্রের জিয সু্কষ্ট্রি পুটি প্রকষ্ট্রল্পর িািাষ্ট্ররর পনরিতিি 

করা হে এিং লাইসেন্সপ্রাপ্ত তিতকৎেসকর নিিনৃত দ্বারা সমনথ িত হষ্ট্রত হে। িািাষ্ট্ররর অযািার্জির ফ্ষ্ট্রি মারাত্মক, প্রােঘানত প্রনতর্িো দেিা দেওো 

"প্রনতিন্ধকতার” সংজ্ঞার সমাি হষ্ট্রত পাষ্ট্রর। 

স্বীকৃি তিতকৎো কিৃপৃক্ষ (নিনকৎসক, নিনকৎসা সহােক িা িাস ি প্রযাটিিিার) দ্বারা সাক্ষনরত নিিনৃতষ্ট্রত িিা হষ্ট্রি সু্কি কতৃ িপক্ষ প্রনতিন্ধী িে 

এমি নিশুষ্ট্রের জিয তবসেষ খাবাসরর িযিস্থা করষ্ট্রত পাষ্ট্রর। 

সু্কি কতৃ িপক্ষ প্রতিবন্ধী নয় এমি নিশুষ্ট্রের জিয েুষ্ট্রির িেষ্ট্রি তবসেষ খাবাসরর িযিস্থা করষ্ট্রত পাষ্ট্রর, দযমি েুষ্ট্রি অরুনি িা সাংসৃ্কনতক িা িমীে 

নিশ্বাস। যনে সু্কি কতৃ িপক্ষ এইসি পনরিতি উপিভয কষ্ট্রর, তাহষ্ট্রি দসই পনরিতি িািাষ্ট্রর নিনিষ্ট্রত উনিনিত পুটির মাি দসই িািাষ্ট্রর থাকষ্ট্রত হষ্ট্রি। 

উপিভয হষ্ট্রি, এটি পািি 2 দত নিষ্ট্রেিি করা হষ্ট্রি। স্বীকৃি তিতকৎো কিৃপৃক্ষ (নিনকৎসক, নিনকৎসা সহােক িা িাস ি প্রযাটিিিার) এই নিভােটি 

পূরে করষ্ট্রত পাষ্ট্ররি। 

 

খাওয়াসনা এবং/অথবা টিউসবর মাধ্যসম খাওয়াসনার জনয তিতকৎেক ও তপিামািার অনুসমাদন 

তেক্ষা বষ ৃ20____ থথসক 20____ 
 

নিক্ষাথীর িাম:   তানরি:   

 

জন্ম তানরি:   সু্কি:   

 

দরােনিে িে:   

 

আমরা যাষ্ট্রত নিক্ষাথীষ্ট্রের পয িাপ্ত ও উপযুক্তভাষ্ট্রি যত্ন নিষ্ট্রত পানর তাহষ্ট্রি নিষ্ট্রির প্রশ্নমািা সম্পেূ ি করুি। 

 

I. তিতকৎেসকর েুপাতরেকৃি খাবার: 

  িানথং িাই মাউথ (NPO) নিকুযইড: 

  মুি নেষ্ট্রে (PO) দিষ্ট্রত হে এমি িািার: নিেনমত   

  নিেনমত পুরু   

পুরু হষ্ট্রি, নক সামঞ্জসয হষ্ট্রি? 

  কািা দিকিার   মিু   পুনডং   

  নপউনর দযমি হষ্ট্রি        

  দিনি নসনরোম   দেজ 1 িাচ্চাষ্ট্রের িািার (মসেৃ) 

  মযাি করা দিনিি ফু্ড   দেজ 2 িাচ্চাষ্ট্রের িািার (অল্প পুরু) 

  নিেনমত দিনিি ফু্ড   দেজ 3 িাচ্চাষ্ট্রের িািার (পরুু) 

 

  সু্কষ্ট্রির িািাষ্ট্ররর সম্পূরক 

  িক্ত, দকিিমাত্র মুি নেষ্ট্রে 

  G-টিউি নেষ্ট্রে নিকুযইড 

  টিউি নফ্ড 

  ফ্মূ িিার িাম   

অিুরূপ পুটির ফ্মূ িিাষ্ট্রত নক িেিাষ্ট্রিা যাষ্ট্রি?    হযা াঁ    িা 

প্রনত নফ্নডংষ্ট্রের পনরমাে   

িাওোষ্ট্রিার সমে   

পানি/জষ্ট্রির পনরমাে   

ফ্ল্যাি করার পানি/জষ্ট্রির পনরমাে   



BENGALI 
II. খাবার খাওয়াসনার ধ্রনগুতল: 

  িিুস দলা 

  র্িপ 

  পাম্প পাম্প হষ্ট্রি, দসটিং নক   

 

III. থেলার অধ্যয়ন েম্পন্ন?    হযা াঁ    িা (একটিষ্ট্রক দোি করুি)    হযা াঁ হষ্ট্রি, উপিভয হষ্ট্রি সংযুক্ত কষ্ট্রর নেি। 

 

IV. থকবলমাত্র প্রতিবন্ধী নয় এমন তেশুসদর জনয দসুধ্র বদসল প্রসয়াজনীয় অনয খাবাসরর অনুসরাধ্ 

 দমনডকযাি অষ্ট্রথানরটি দসকিি IV সম্পেূ ি করষ্ট্রি এিং সু্কি/সু্কি নডনিক্ট দ্বারা অিষু্ট্রমানেত হষ্ট্রি সু্কি/সু্কি 

নডনিক্ট প্রনতিন্ধী িে এমি নিশুষ্ট্রের েুষ্ট্রির িেষ্ট্রি প্রষ্ট্রোজিীে অিয িািার নহষ্ট্রসষ্ট্রি লযাকসিাজ তি দধু্ প্রোি 

কষ্ট্রর। পাতন/জল েকসলর জনয উপলভ্য। 

 

িাচ্চার নক প্রনতিন্ধী িে এমি দমনডকযাি িা নিষ্ট্রিি িািাষ্ট্ররর েরকার যার জিয দস েুি দিষ্ট্রত পাে িা? 

হযা াঁ   িা   

 

দমনডকযাি িা নিষ্ট্রিি িািাষ্ট্ররর েরকার (দযমি, িযাকষ্ট্রিাজ অসহয িা সাংসৃ্কনতক িা িমীে নিশ্বাস): 

  

থমতিকযাল অসথাতরটি বা তপিামািা/অতভ্ভ্াবসকর স্বাক্ষর:   

তানরি:   

 

V. তিতকৎেক/থমতিকযাল অসথাতরটি েম্পূর্ ৃ করসব 
 

বাচ্চাটি তক প্রতিবন্ধী?  হযাাঁ     না   

হযাাঁ হসল, প্রতিবন্ধকিার তবষসয় জানান এবং এর ফসল প্রতিতদসনর থকান থকান কাসজ অেুতবধ্া হয় 

িা জানান। 

  

বাচ্চাটির প্রতিবন্ধকিার কারসর্ তক পুটি বা তফতিংসয়র েমেযা হয়?   হযাাঁ     না   

 

বাচ্চাটির প্রতিবন্ধকিা না থাকসল*, িার তক থকানও তবসেষ পুটি বা তফতিংসয়র প্রসয়াজন?  হযাাঁ    না  

(*এইেব বযবস্থা সু্কসলর কাসে ববকতিক) 

যতদ হযাাঁ হয়, িাহসল অনুগ্রহ কসর থকানও থমতিকযাল বা অনয তবসেষ খাবাসরর তবষসয় জানান যার 

ফসল খাবাসরর তবতধ্তনসষধ্ রসয়সে। 

 

প্রতিবন্ধী/তবসেষ খাবাসরর প্রসয়াজনীয়িা 

VI. প্রতিলক্ষর্/েিকিৃা এবং/অথবা খাবাসরর অযালার্জ,ৃ থকানও খাদযিাতলকােি তনতদৃি খাবার 

বাদ তদসি হসব িার িাতলকা: (তিতকৎেক অথবা থমতিকযাল অসথাতরটি েম্পূর্ ৃ করসব) 
  
 

থেইেব খাবাসরর িাতলকা করুন যার পতরবসি ৃঅনয খাবার লােসব (এই তবভ্ােটি পূরর্ না করসল 

পতরবি ৃকরা যাসব না) 

  
 

নিনকৎসক/দমনডকযাি অষ্ট্রথানরটির নপ্রন্ট করা িাম, টিকািা, অনফ্স দফ্াি িম্বর 

  
 
    

নিনকৎসক/দমনডকযাি অষ্ট্রথানরটির স্বাক্ষর তানরি 

 
    

নপতামাতা/অনভভািষ্ট্রকর সাক্ষর তানরি 

 

এই প্রনতষ্ঠাি সম সুষ্ট্রযাে প্রোিকারী। 


