“Achieving consensus on the science of food regulations and legislation to ensure the global availability of safe and
wholesome food products for all consumers"
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পৃ মিিীর য খ়াযিই য ়াক ি়া যকি, একটি গুরুতর খ়াদ্য মির়াপত্ত়া ঘটি়ার মরযপ়াটট ি়া কর়ার যক়াি অজু ়াত আর যিই
ক্রিির্টি়াি সংখযক ভ়াষ়ায অিুি়ামদ্ত হুইযসল যল়ায়ার ফু ি যসফটি ইিমসযিন্ট মরযপ়াটট স়াইট মিযের য যক়াযি়া জ়াযগ়ায খ়াদ্য ও প়ািীয মশযে ক়াজ কযর এিি য
ক়াউযক শি়াক্ত ওয়ার ঝুুঁ মক ছ়াড়াই যিি়াযি গুরুতর খ়াদ্য মির়াপত্ত়ার ঘটি়া মরযপ়াটট করযত স়া ়া য করযি।
(মভযযি়া, অমিয়া) মিযসের 1, 2021 – যল়াি়াল ়ারযি়াি়াইযজশি ইমিমশযযটিভ (GHI) আিযের স়াযি যঘ়াষণ়া করযছ য হুইযসলযল়ায়ার ফু ি যসফটি ইিমসযিন্ট
মরযপ়াটট স়াইটটি এখি 30 টিরও যিমশ ভ়াষ়ায অিুি়ামদ্ত। য যকউ, য যক়াযি়া যদ্যশ,

়ার়া খ়াদ্য ও প়ািীয মশযে ক়াজ কযরি, ত়ার়া এটিযক এখ়াযি

(https://whistle.globalharmonization.net) প়াযিি।
এখি অিমর্, খ়াদ্য মির়াপত্ত়ার উযেযগর জিয মিেিয়াপী মরযপ়াটিটং মসযেি কখযি়াই মছল ি়া ়া সমতযই যিি়ািী। অস়ার্ু খ়াদ্য সরির়া ক়ারীযদ্র প্রমতিন্ধক ম স়াযি, যল়াি়াল
়ারযি়াি়াইযজশি ইমিমশযযটিভ প্রিি এই িছযরর আগযে হুইযসলযল়ায়ার ফু ি যসফটি ইিমসযিন্ট মরযপ়াটট স়াইট চ়ালু কযরযছ। িূলত আন্তজট়ামতক ইংযরমজযত চ়ালু কর়া যযমছল,
এটি এখি 30 টিরও যিমশ ভ়াষ়ায অিুি়ামদ্ত।
যভ়াক্ত়াযদ্র ক্ষমত করযত প়াযর, ত়াযদ্র অসুস্থ করযত প়াযর ি়া এিিমক ত়াযদ্র িৃতুয ঘট়াযত প়াযর এিি গুরুতর খ়াদ্য মির়াপত্ত়া সংক্র়ান্ত সিসয়াগুমলর প্রমতযিদ্ি ি়া কর়ার অজু ়াত
আর যিই৷ ত়াই আির়া ়ার়া উত্প়ামদ্ত পযণযর মির়াপত্ত়ার জিয ত়াযদ্র উযেযগর কি়া জ়াি়াযত মিযের য যক়াযি়া স্থ়াযি খ়াদ্য ও প়ািীয যক়াম্প়ামির জিয ক়াজ কযর এিি যল়াযকযদ্র
উৎস়াম ত কমর।

আপনি নি আপিার পনরবারকি ির্মকেকে তৈনর পণ্য খেকৈ খেকবি? যনে িা হয় ৈাহকে খিি িয়? ়ার়া এটি যসিি কযরি ত়াযদ্র জিয এটি মক স্ব়াস্থয ঝুুঁ মক সৃমি কযর?
মদ্ ত়াই য, ত়া যল আপি়ার ক়াযছ এখি যিি়াযি মরযপ়াটট কর়ার একটি উপ়ায আযছ।
িহুভ়াষ়া মরযপ়াটিটং স়াইট এখ়াযি উপলব্ধ: https://whistle.globalharmonization.net/। য যকউ একটি ঘটি়ার মরযপ়াটট করযত যিযছ যিয ত়ার়া
মিমিত যত প়াযর য ত়াযদ্র মরযপ়াটট যিি়ািী - আসযল এিিমক GHI জ়াযি ি়া যক একটি প্রমতযিদ্ি জি়া মদ্যযযছ। এটি হুইযসলযল়ায়ারযদ্র পমরচয রক্ষ়া কর়ার জিয।
স়াইযটর প্র়াযশই মজজ্ঞ়ামসত প্রশ্নগুমলর িযর্য িয়াখয়া কর়া

যযযছ এিি অযিকগুমল স়ার়্ারণ মিযি রযযযছ

়া হুইযসলযল়ায়ারযদ্র অিুসরণ কর়া উমচত

(https://whistle.globalharmonization.net/faq যদ্খুি)৷ এগুমল মিমিত কযর য যিটওয়াকট প্রদ়্ািক়ারীযদ্র ে়ার়া হুইযসলযল়ায়ারযদ্র সি়াক্ত কর়া
়াযি ি়া। উদ়্া রণস্বরূপ, ফিটটি পূরণ করযত আপি়ার যক়াম্প়ামির মিভ়াইস ি়া যিটওয়াকট িযি ়ার করযিি ি়া, ব্র়াউজ়ার 'ছদ্মযিশী' িযমক্তগত পৃষ্ঠ়াগুমল িযি ়ার করযিি ি়া এিং
আপি়াযক সি়াক্ত করযত প়াযর এিি মকছু উযেখ করযিি ি়া। এইভ়াযি আপমি যজযি মির়াপদ্ ি়াকযত প়াযরি য আপি়ার পমরচয সুরমক্ষত।
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