
হালাল* সাইকেল মেনু লাঞ্চ অকটাবর ২০২১ বাক াকলা শিক্ষা মবার্ড শরভাইজ ৯/২৩/২১ 

                               নিম্ননিনিত বাল্ক/ ক্যাফেফেনিযা সু্কফিি জিয: #৬, #৪৫, #৯৪, #৯৫, #১৯৭, #১৯৮, #২০৭, এবং #৩০৪

মসােবার েঙ্গলবার  বুধবার বৃহস্পশিবার শুক্রবার 

*আোকের সু্ককল হালাল রান্নাঘর, দৈনিক্ নবক্ল্প: হািাি নিফক্ি নেফি 

মনই, যাইকহাে আেরা অ ার েশর নিনব & জজ আঙ্ক্রাফেবি হাম ্বার্ গাি বাি 

এই হালাল অপিন মজাৈাি িাঞ্চ সাফে ৈই এবং নিজজনেক্ নবভ. শাক্সবজজ

নবভ. েি

১/২ নিন্ট. ৈুধ                                         ১

নবর্ জেেী নিিঁজা জেঞ্চ জোষ্ট নিল্ড নিজ হািাি নমেবি জবাম্বাি  হাম্ব বাফিি উিফি নেস জিটে

নবভ. শাক্সবজজ এর্ জিটে সযান্ডউইি জেে হে ের্ বাি জেঞ্চ জিটে 

নবভ. েি নবভ. শাক্সবজজ নবভ. শাক্সবজজ জের্ সস সাফে জেে মযাফিিা নবভ. শাক্সবজজ

১/২ নিন্ট. ৈুধ নবভ. েি নবভ. েি নবভ. শাক্সবজজ নবভ. েি

১/২ নিন্ট. ৈুধ                                    ১/২ নিন্ট. ৈুধ                                   নবভ. েি ১/২ নিন্ট. ৈুধ 

৪ ৫ ৬ ১/২ নিন্ট. ৈুধ                                   ৭ ৮

জভজজ বার্ গাি  হািাি নিফক্ি নেফি জিফি িাস্তা সাফে জের্ সস ্ জভজজ িাফর্ে

হাম্ব বাি হাম্ব বাি জেে নিজ/ জেেনেক্ জেেফজিস 

সু্কি জিই- ছুটেি নৈি নবভ. শাক্সবজজ নবভ. শাক্সবজজ নবভ. শাক্সবজজ নবভ. শাক্সবজজ

নবভ. েি নবভ. েি নবভ. েি নবভ. েি

১/২ নিন্ট. ৈুধ ১/২ নিন্ট. ৈুধ     ১/২ নিন্ট. ৈুধ   ১/২ নিন্ট. ৈুধ 

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

োেে জেেনেক্ বাফোফিা নিক্-ইি জিস িাফর্েস ্ োিাফেি জিি জভজজোনিযাি নিনি  হািাি নিফক্ি িাফর্েস ্

জমনিিািা সস নবভ. শাক্সবজজ  ১০" েিটেিা নবনস্কে নিিঁযাফজি নিংস 

নবভ. শাক্সবজজ নবভ. েি নবভ. শাক্সবজজ নবভ. শাক্সবজজ নবভ. শাক্সবজজ

নবভ. েি ১/২ নিন্ট. ৈুধ                                   নবভ. েি নবভ. েি নবভ. েি

  ১/২ নিন্ট. ৈুধ                                      ১/২ নিন্ট. ৈুধ ১/২ নিন্ট. ৈুধ ১/২ নিন্ট. ৈুধ 

১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

েুিা জমল্ট সাফে িনিি োইম নিিাি জভজজ বার্ গাি হািাি নিফক্ি িাফর্েস ্ জভজজ তাফক্া বউিস ্ সাফে েস ্টেফোস নিিস ্ নবর্ জেেী নিিঁজা 

সযান্ডউইি জেে হাম্ব বাি জহাম োইস ্/ জেেফজিস নবি ্স/ভাত/িনিি/ক্ি গ নবভ. শাক্সবজজ

নবভ. শাক্সবজজ নবভ. শাক্সবজজ নবভ. শাক্সবজজ নবভ. শাক্সবজজ নবভ. েি

নবভ. েি নবভ. েি নবভ. েি নবভ. েি ১/২ নিন্ট. ৈুধ 

১/২ নিন্ট. ৈুধ ১/২ নিন্ট. ৈুধ                                     ১/২ নিন্ট. ৈুধ                                    ১/২ নিন্ট. ৈুধ                                      

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯
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