
িবনামূেলয্ �ুল খাবার 

অিধকাংশ িপতামাতা এবং বা�া ত�াবধায়কেদর িজ�ািসত ��াবলী এবং এর উৎতরসমূহ 

1. ই-েকাড (eCode) এবং ই- িগফট (eGift) কােডর্ র মেধয্ পাথর্কয্ কী? 
 
ই-েকাড  বা ইেলক�িনক েকাড “eCode” হে�;  ১৬ িডিজেটর একিট েকাড যা আপিন আপনার �ুল �শাসনেক ই-েমল 

করেল আপনােক পাঠােনা হেব ।  
 

ই- িগফট বা ইেলক�িনক িগফট eGift কাডর্  হে�; �িতিট সুপারমােকর্ েটর িনজ� ই- িগফট eGift কাডর্  থােক । আপনার 

eGift অডর্ ার করেত, www.freechoolmeals.co.uk এই ওেয়ভ সাইেট �েবশ  কের আপনার ই-েকাড eCode 
িলখুন । eGift কাডর্ িট েচক-আউট চলাকালীন �েবশ করা ই-েমল িঠকানায় ে�রণ করা হেব এবং িনবর্ািচত িনিদর্ � 

সুপারমােকর্ েট খরচ করেত হেব, তেব খুচরা িবে�তার সােথ eCode বয্বহার করেত পারেবন না ।  আপনার �ুল আপনার 

eGift কাডর্ িট িনবর্াচন করেত পাের এবং এিট মু�ণ কের আপনার কােছ েপা�ও করেত পাের বা এিট সং�েহর বয্ব�া করেত 

পাের । 
 

2. সুপারমােকর্ ট িনবর্াচন করেত আিম কীভােব আমার এই ই-েকাড eCode বয্বহার করব? 
 
েদাকােন যাওয়ার আেগ বািড়েত আপনার সুপারমােকর্ ট eGift অডর্ ার করুন এবং সুপারমােকর্ ট eGift কাডর্  িনবর্াচন করেত 

নীেচর পদে�পগিল অনুসরণ করুন:  
 
1- আপনার ইেমল েথেক eCode কিপ করুন 
2- www.freechoolmeals.co.uk এ যান 
3- 16 সংখয্ার ই-েকাড  eCode �েবশ করান (যিদ আপনার একািধক থােক তেব আপিন একািধক eCode �েবশ 

করেত পােরন) 
4- একিট সুপারমােকর্ ট িনবর্াচন করুন 
5- পিরমাণ িলখুন এবং বাে�েট েযাগ করুন 
6- েচকআউট করুন এবং ই-েমল িঠকানািটেত �েবশ করুন যােত আপিন eGift কাডর্ িট ে�রণ করেত চান 
7- আপনার eGift কাডর্ িট �ি�য়া কের পাঠােনা হেব (দয়া কের এিট আপনার ইনবে� েপৗঁেছ েদওয়ার জনয্ 3 ঘ�া পযর্� 

সময় িদন) । 
 
আিম েয সুপারমােকর্ টগিল েথেক িকনেত পারেবাঃ 
 
- Morrisons  
- Tesco 
- Sainsbury’s 
- Asda 
- Waitrose (John Lewis) 
- M&S Food  

 

 



3. আিম কীভােব জানেবা েয eCode কত আেছ? 
আপনার �ুল েথেক আপনােক ে�রণ করা ই-েমলিটেত এিট বলা থাকেব । 
 

4. আমার eGift কাডর্  েবেছ েনওয়ার সময় আমােক কী eCode পূণর্ মানিট বয্বহার করেত হেব?  
হয্াঁ - আপনার পিরমাণ ি�েন দৃশয্মান হেব | 
 

5. আিম িক একািধক সুপারমােকর্ েট আমার eCode বয্াবহার কের েশষ করেত পারেবা? 
 
হয্াঁ, যত�ণ  পযর্� আপনার চূড়া� পিরমাণিট eCode এর সমান হয় তত�ণ আপিন িবিভ� সুপারমােকর্ েট েকনাকাটা করেত 

পারেবন । উদাহরণ�রপ, একিট £10 eCode সাহােযয্, আপিন Tesco জনয্ £5 এবং Sainsbury’s জনয্ £5 েবেছ 

িনেত পােরন । 
 
তেব দয়া কের মেন রাখেবন েয, একিট �েয়র ে�ে� ই-েকােডর পূণর্ মানিট েশষ করা দরকার, আপিন েকােডর আংিশক মান 

বয্বহার করেত পারেবন না এবং বাকীিট পরবত� সমেয় সংর�ণ করেত পারেবন না । 
েবিশরভাগ সুপারমােকর্ টগিলেত �িত eGift কােডর্  £ 1 বা 1p এর গণাবলী �হণ করা হয়, তেব িকছু অনয্ানয্ 

সুপারমােকর্ েটর অডর্ ার করা েযেত পাের এমন আরও িনিদর্ � পিরমাণ রেয়েছ, েযমন £ 10 । 
 

6. ই-েকাড eCode েশষ করেত আমার কত সময় আেছ? 
আপনার eCode 1 মােসর পের েশষ হেব । 
 

7. আমার eCode েময়াদ েশষ হেয় েগেল কী হেব? 
eCode বািতল হেয় যায় এবং এর সােথ যু� অথর্িট িশ�া িবভােগ েফরত েদওয়া হয় । 
 

8. eGift কােডর্ র সাহােযয্ আিম কী খিরদ করেত পাির? 
eGift কাডর্ িট আপনােক িবনামূেলয্ �ুেলর খাবােরর সুিবধার ে�ে� জাির করা হয় এবং েকবলমা� খাবার এবং মুিদ েকনার 
জনয্ েদাকােন তা �হণ করা হেব। 

 
9. আিম কীভােব জানেত পারব েয eGift কােডর্ র পিরমাণ কত? 

পিরমাণিট eGift কােডর্  েলখা থাকেব । 
 

10. আিম কীভােব একিট সুপারমােকর্ ট eGift কাডর্  বয্বহার করব? 
একিট সুপারমােকর্ ট eGift কাডর্  একিট িডিজটাল ভাউচার । eGift কােডর্ র ইেমলিটেত একিট বারেকােডর িল� রেয়েছ যা 
েকানও উপহার কােডর্ র মেতাই েকানও �াটর্ েফান ি�েন বা কাগেজর টুকেরােত মুি�ত হওয়া অবিধ ইন-ে�ার পযর্� 
উপ�াপন করা েযেত পাের । িকছু eGift কাডর্  অনলাইেন েকনার জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের । �� নং 13 েদখুন । 

 
11. সুপারমােকর্ ট eGift কাডর্ িট কখন েশষ হয়? 

 
Sainsbury’s – আেগর বয্বহার েথেক 24 মাস 
Tesco - আেগর বয্বহার েথেক 5 বছর  
Asda - আেগর বয্বহার েথেক 24 মাস 
Morrisons - আেগর বয্বহার েথেক 12 মাস 



Waitrose (John Lewis) - আেগর বয্বহার েথেক 24 মাস 
M&S Food - আেগর বয্বহার েথেক 24 মাস 
 

12. ভাউচারগিল িক ে�ার এবং অনলাইেন বয্বহার করা েযেত পাের? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

13. যিদ আপনার �ুল আপনার জনয্ একিট eCode অডর্ ার কেরেছ তেব আপিন তা পান িন তাহেল? 
 
�থমত, আপনার junk mail েদখুন । 
 
যিদ এিট 3 ঘ�ার মেধয্ না আেস তেব দয়া কের আপনার �ুেলর সােথ সিঠক ইেমল িঠকানা (যা �ুেল েদয়া আেছ) িদেয় 

েযাগােযাগ করুন । যােত �েয়াজেন �ুল �শাসক পূেবর্ ে�িরত eCode বািতল করেত পােরন এবং আপনার সিঠক ইেমল 
িঠকানািটেত আবার পাঠােত পােরন । যিদ এিট এখনও কাজ না কের, আপনার �ুল Edenred সােথ েযাগােযাগ করেত 
পাের । 
 

14. আিম একিট eGift কাডর্  অডর্ ার কেরিছ, তেব এিট এখেনা আমার ইেমেল আেস িন? 
 
�থমত, আপনার junk mail েদখুন। 
 
আপিন দুিট ইেমল পােবন - একিট িনি�তকরণ বা আপনার অডর্ ার এবং অনয্িট হেব eGift কাডর্  । যিদ আপনার অডর্ ার 
িনি�তকরণ ইেমল এেসেছ, তাহেল আপনার eGift কাডর্ িটও আসেব । আপিন যিদ ইেমল না েপেয় থােকন, তেব এিট 
স�ব েয আপিন েচকআউট এ আপনার ইেমল িঠকানািট ভুলভােব �েবশ কেরেছন । যিদ আপিন মেন কেরন এিট হেত 
পাের তেব অনু�হ কের freeschoolmealsparentscarers@edenred.com  
 

15. সুপারমােকর্ েট থাকাকালীন আমার কােছ �াটর্ েফান থাকেলও ই�ারেনট সংেযাগ না থাকেল কী হেব? 
আপিন সুপারমােকর্ েট যাওয়ার আেগ ই�ারেনেটর সােথ সংযু� থাকাকালীন আমরা ঘের বেস আপনার eGift কাডর্  অডর্ ার 
করার পরামশর্ িদই । সুপারমােকর্ েট যাওয়ার আেগ eGift কাডর্  বারেকােডর একিট ি�নশট িনন কারণ এিট ে�ারিটেত 
এখনও কাজ করেব । 

 
 

16. আিম সুপারমােকর্ েট েযেত পারিছ না । আিম িক করেত পাির? 

Supermarket In-store Online 
Sainsbury’s Yes No 
Tesco Yes No 
Asda Yes Yes 
Morrisons Yes No 
Waitrose (John 
Lewis) 

Yes Yes 

M&S food Yes No 

mailto:freeschoolmealsparentscarers@edenred.com


আপনার জনয্ আইেটম িকনেত আপিন অনয্ কাউেক eGift কাডর্  িদেত পােরন । eGift কােডর্ র ইেমলিটেত একিট 
বারেকােডর িল� রেয়েছ যা eGift কােডর্ র মেতাই েদাকােন পযর্� উপ�াপন করা েযেত পাের । 
 

17. আিম কতবার সুপারমােকর্ ট ভাউচার পাব? 
তারা আপনােক কতবার একিট eCode বা eGift কাডর্  ে�রণ কের েস স�েকর্  �ুল নমনীয়তা থাকেব । eCode একিট 
সুপারমােকর্ ট eGift কােডর্ র জনয্ 1 মােসর মেধয্ বয্বহার করা েযেত পাের । eGift কাডর্ গিলর পৃথক েময়াদ েশষ হওয়ার 
তািরখ রেয়েছ - দয়া কের আরও তেথয্র জনয্ �� 12 েদখুন। 
 

18. আমার একািধক বা�া আেছ, আিম িক একািধক eCode পাব? 
এিট আপনার �ুেলর িবেবচনার িভিৎতেত হেব যারা আপনার বা�ােদর �েতয্েকর জনয্ একিট eCode জাির করেত পাের 
অথবা িবক� িহসােব, আপনার বা�ার িবনামূেলয্ �ুল খাবােরর এনটাইেটলেমে�র েমাট মূেলয্র জনয্ আপনােক একিট 
eCode ে�রণ করেত পাের । 


