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নতূন েসািডয়াম (লবণ) সmিকর্ ত সতকর্ তার িবিধ: 
খাদয্ পিরেষবা pদানকারী pিত ান িলর যা যা জানা pেয়াজন 

নূতন িবিধিট কী? 
নূতন িবিধ aনুযায়ী েচiন খাদয্ পিরেষবা pিত ান িলেক িনmিলিখত িনয়ম িল পালন করেত হেব 

 েয সব খাদয্সামgীর মেধয্ িদন pিত psািবত মাtার aিধক েসািডয়াম (লবণ) আেছ, েমনু, (িpn o 
iেলক িনক সহ)েমনু েবাডর্  eবং আiেটম টয্ােগ‐ েসiসব খাদয্সামgীর পােশ eকিট সতকর্ তার িচh 
(oয়ািনর্ং আiকন) sাপন কের েস িল েদখােত হেব। 

 েযsােন gাহেকরা তােদর খাবােরর aডর্ ার েদন,  ei েসািডয়াম সmিকর্ ত সতকর্ বাণীিট েসi sােন  
লািগেয় রাখেত হেব।ei সতকর্ বাণীিট িববৃত করেব েয, েয সব খাদয্সামgীর পােশ সতকর্ তা িচh 
আেছ, েস িলর মেধয্ িদন pিত psািবত মাtার েথেক aিধক েসািডয়াম আেছ, eবং aিত মাtায় 
েসািডয়াম েসবন করা sােsয্র পেk ঝঁুিকপূণর্। 
 

েসািডয়াম‐eর িদন pিত psািবত মাtা কী? 
িদনpিত psািবত েসািডয়াম eর সীমা 2,300 িমিলgাম। 

ucমাtায়-েসািডয়াম যkু খাদয্ সামgী িল েলেবলকৃত করা pেয়াজন েকন? 
গেড় eকজন pাpবয়s আেমিরকান েসািডয়াম িদন pিত psািবত মাtার েথেক pায় 50% েবিশ েসািডয়াম 
েসবন কের থােকন। েরেsারাঁর খােদয্ গৃেহ psতকৃত খােদয্র থেক aিধক পিরমাণ েসািডয়াম থাকার pবণতা 
থােক। 

aতয্িধক েসািডয়াম েসবেনর সে  সmিকর্ ত 

 বিধর্ত রk চাপ 
 দেরােগর ঝঁুিক 
 েsাক হবার ঝঁুিক 

aনয্ানয্ কারেণর েচেয়, eকসােথ দেরাগ eবং েsােক আkাn হেয় pিতবছর েবিশ সংখয্ায় আেমিরকান 
মারা যান। 

ei িবিধিট িক আমার বয্বসার েkেt pেযাজয্? 
েযসকল খাদয্ পিরেষবা pদানকারী pিত ােনর  sাsয্ িবভােগর aনুমিতর pেয়াজন eবং েযিট eকিট 
েচiেনর aংশ, ei িবিধিট েসiসকল pিত ােনর েkেt pেযাজয্।  “েচiন” বলেত েবাঝায় েসiসব pিত ান যারা 
মািকর্ ন যুkরাে  15‐িট বা তার েবিশ জায়গায় বয্বসা কের eবং eকi নােম, eকi বা pায় eকiরকম েমনু 
আiেটম pদান কের থােক। 

খাদয্ পিরেষবা pদানকারী pিত ান সমূহ যারা eকিট েচiেনর aংশ eবং েরেsারাঁ, কয্ােফেটিরয়া,  াময্মান 
খাদয্ িবেkতা eবং asায়ী খাদয্ িবেkতা সকলেক aবশয্i ei নতুন িবিধ aনুসরণ করেত হেব। । 
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েসািডয়াম সmিকর্ ত সতকর্ তা িচhিট (oয়ািনর্ংআiকন ) আিম েকাথায় েপেত পাির? 
ei িচhিট aবশয্i লাগােত হেব। আপিন ei ছিবিট nyc.gov/health/salt েথেক ডাuনেলাড করেত পােরন 
eবং আপনার েমনু কােডর্ , েমনু েবােডর্  eবং আiেটম টয্ােগ লাগােত পােরন।  
 
 

 

 
 
ei িচhিট েকাথায় লাগােতi হেব? 
ei িচhিট সরাসির েমনু কােডর্ , েমনু েবােডর্  aথবা আiেটম টয্ােগ েসiসব খাদয্সামgীর িঠক পােশ লাগােত হেব 
েযসব খাদয্সামgীেত 2,300 িমিলgাম বা তার aিধক েসািডয়াম আেছ। eর মেধয্ িনেজ aডর্ ার বা aপােরটরেক বেল 

aডর্ ার করা হয় eমন িpn o iলkিনক েমনু anভুর্k রেয়েছ। 
 

িচhিটর আকার িক হoয়া uিচত?  

িচhিট সবসময় যতটা লmা ততটা চoড়া হেত হেব। (িচhিটর আকৃিত স ু িচত aথবা pসািরত করেবন না।) 
িচhিটেক েমন,ু েমনু েবাডর্  aথবা আiেটম টয্ােগ pদিশর্ত খাদয্সামgীর সবর্বৃহৎ akেরর সমান মােপর হেত হেব। 
 

কিmেনশন িমল হেল কী হেব  (িবিভn খাদয্ সমnেয় ৈতির খাদয্)? 
যিদ পুেরা কিmেনশন িমলিটেত 2,300 িমিলgাম বা তার aিধক েসািডয়াম থােক, তেব আপনােক েসািডয়াম 
সmিকর্ ত সতকর্ তা িচhিট েমনুর uপের েসi কিmেনশন িমলিটর (কিmেনশান িমল)িঠক পােশ লাগােত হেব। 

েকান েকান কিmেনশন িমল, েসi খােদয্র eকিট aংেশর জনয্ gাহকেদর িবিবধ িবকl েথেক মেনানয়ন করার 
সুিবধা pদান কের থােক। যিদ সমg কিmেনশন খাদয্িটর মেধয্  2,300 িমিলgাম  বা তার aিধক েসািডয়াম 
থােক, তেব আপনােক েসািডয়াম সmিকর্ ত সতকর্ তা িচhিটেক েমনুর uপের েসi কিmেনশন িমলিটর িঠক পােশ 
লাগােত হেব। 

েযসব েমনু আiেটম িল যা িনেজরেদর পছnমত (কােsামাiজ) করা যায় বা যােদর oপর িবিভn টিপংস 
েদoয়া যায় েস িলর েkেt কী হেব?  
েমনু যিদ আiেটমিটর সmাবয্ েকানo uপাদান 2,300 িমিলgাম বা তার aিধক েসািডয়াম সমিnত হয়, তেব 
আপনােক েসািডয়াম সmিকর্ ত সতকর্ তা িচhিটেক েমনুর uপের েসi আiটেমর খাদয্িটর িঠক পােশ লাগােত 
হেব। 

eকািধক বার পিরেবশন করা  েমনু আiেটম িলর েkেt িক হেব?  
িকছু িকছু েমনু আiেটম eকািধক বার পিরেবশন করা হেয় থােক eবং eকািধক বয্িkর মেধয্ ভাগ করা হয় 
— েযমন, িচেকন‐eর eকিট “ফয্ািমিল‐সাiজ” বােকট aথবা আটিট sাiেস িবভk eকিট বৃহৎ িপৎজা পাi। 

ei আiেটম িলর জনয্, pেতয্কিট পিরেবশন করা খােদয্র মেধয্ যিদ  2,300 িমিলgাম বা তার কম  েসািডয়াম 
থােক, তেব েস িলেত সতকর্ তা িচh লাগােনার pেয়াজন েনi  — eমনিক যিদ সব পিরেবশন করা খাদয্ িল 
eকেt  2,300 িমিলgাম eর uপের েসািডয়াম থােক তাহেলo নয়। 

aবশয্, যিদ pিতিট eকক ভােব পিরেবশন করা খােদয্র মেধয্  2,300 িমিলgাম বা তার aিধক েসািডয়াম থােক, 
তেব আপনােক েসািডয়াম সmিকর্ ত সতকর্ তা িচhিট েমনুনুর uপের েসi আiেটমিটর িঠক পােশ লাগােত হেব। 
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আiেটমিট সmূণর্ েমনুেত েযভােব তািলকাভুk করা আেছ তার uপর িনভর্ র কের িচhিটেক সমg আiেটেমর 
তািলকার পােশ লাগােত হেব (েযমন িপৎজা পাi), aথবা পিরেবশন করা খাবার (েযমন eকটা টুকেরা)‐eর 
িঠক পােশ লাগােত হেব। 

eকজন বয্িkর েpেট পিরেবশন করা, খাবার িলেক eকািধক পিরেবশন বলা হয় না। 

সতকর্ তামূলক িববৃিতিট (oয়ািনর্ং েsটেমn) কী? 
সতকর্ তামূলক িববৃিতিট হল নূতন িবিধিটর eকিট aংশ। িববৃিতিট হল: 

Warning:    indicates that the sodium (salt) content of this item is higher than the 
total daily recommended limit (2,300 mg). High sodium intake can increase blood 
pressure and risk of heart disease and stroke. 

 (সতকর্ তা:   িনেদর্শ কের েয, ei আiেটমিটর েসািডয়াম (লবণ)‐eর মাtা েমাট ৈদিনক psািবত 
মাtার (2,300 িমিলgাম) েচেয় েবিশ। uc মাtায় েসািডয়াম েসবন করেল তা রkচাপ,  দেরাগ o 
েsাক‐eর আশ া বৃিd করেত পাের।) 

সতকর্  বাতর্ ািট (oয়ািনর্ং েsটেমn) েকাথায় লাগােত হেব? 
eকিট খাদয্ পিরেষবা pদানকারী pিত ােনর েয sােন gাহেকরা তােদর খাবােরর aডর্ ার েদন,  েযখােন eিট 
পির ার ভােব েদখা যােব েসখােন ei েসািডয়াম সmিকর্ ত সতকর্  বাতর্ ািট লাগােত হেব। 
 

নূতন িবিধিট কেব েথেক কাযর্কর হেব?  
ei িবিধিট  িডেসmর 1, 2015‐েত কাযর্কর হেয়েছ। sাsয্িবভাগ জনু 6, 2016 েথেক ei িবিধর ল ন সংkাn 
শািs িল জাির করা  কেরেছ। 
 

sাsয্ িবভাগ ei িবিধিট িকভােব জাির কেরেছ? 

sাsয্ িবভােগর পিরদশর্করা খাদয্ পিরেষবা pিত ান িলেক ei িবিধ সmেকর্  িশিkত কেরেছন।  েয েরেsারাঁ 
ei িবিধ aনুসরণ করেব না,  আiন aমানয্ করার জনয্ তার $ 200 জিরমানা হেত পাের। ei আiন আমানয্ 
করা েরেsারাঁিটর েলটার েgডেক pভািবত করেব না। 

েসািডয়াম সংkাn নূতন সতকর্ তার sাsয্ িনয়ামক িবিধিট [aনয্ ভাষােত] পড়েত,  nyc.gov/health/salt 
oেয়বসাiটিট েদখুন আপিন 311 নmের কল কেরo sodium warning rule (েসািডয়াম সmিকর্ ত সতকর্ তার 
িবিধ) । সmেকর্  িজjাসা করেত পােরন। আপনার pে র utর েদoয়ার জনয্ sাsয্ পিরদশর্করাo uপলd। 

 

েমনরু pিতিট পৃ ােত িক েসািডয়ােমর সতকর্ তামূলক িববৃিত িদেত হেব? 
না, তেব েমনুেত eমনভােব সতকর্ তামলূক িববৃিত েপাs করেত হেব যােত s ভােব েদখা যায়। ei আবশয্কতা 

বয্   : িনmিলিখত তথয্ ei িনেদর্ িশকায় আগs  2016  েত  েযাগ করা হেয়েছ eবং খাদয্ পিরেষবা 
সংsা েথেক নতূন o ফেলা‐আপ p াবলীর utর েদoয়া হেয়েছ। 
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পূরণ করার eকিট uপায় হল েমনুর পৃ ায় েযখােন েসািডয়ােমর সতকর্ তামূলক আiকন রেয়েছ েসখােন 
সতকর্ তামলূক িববৃিত েপাs করা। 
 

আমার oেয়বসাiট বা েমাবাiল aয্ােপ িক আiকন pদিশর্ত হেত হেব?  
eিট িনভর্ র কের। যিদ gাহক oেয়বসাiট বা aয্ােপর মাধয্েম aডর্ ার েদয় তাহেল oেয়বসাiট বা েমাবাiল aয্ােপ 
আiকন থাকা আবশয্ক। 

aপনার oেয়বসাiট বা aয্ােপর মাধয্েম যিদ gাহকরা খাবােরর aডর্ ার িদেত না পােরন তাহেল সতকর্ তামূলক 
আiকন বা িববৃিত েপাs করার pেয়াজন েনi। (তৃতীয় পেkর aনলাiেন aডর্ ার করার সাiট েলােত 
েসািডয়ােমর সতকর্ তা আiকেনর pেয়াজন েনi, েযমন িসমেলস বা gাব হাব, কারণ eiসব েকাmািনর 
oেয়বসাiট sাsয্ িবভােগর aনুেমাদন pাp খাদয্ পিরেষবা pদানকারী সংsা নয়।) 

যিদ ei আবশয্কতা পূরণ করেত আপনার সমসয্া হয় তাহেল সংেশাধেনর জনয্ িবভাগ েকােনা sতnt বয্িk িহসােব 
aনুেরাধ িবেবচনা করেত পাের। aনুgহ কের eখােন iেমল ক ন: salt@health.nyc.gov।  

আিম িক আমার িনজs েসািডয়াম সতকর্ তা আiকন িডজাiন করেত পাির? 
না। aনgুহ কের েসািডয়াম সতকর্ তা আiকেনর আবিশয্ক বয্বহার o েকাথায় েসিট পাoয়া যােব তার িবsািরত 
িববরেণর জনয্ ei িনেদর্ িশকার 1 নং পৃ া েদখুন। 

sাsয্ িবভাগ িক আমার েমনরু pিতিলিপ পযর্ােলাচনা করেব? 
হয্াঁ। আমরা আপনােক আপনার েমনু/েমন ুেবােডর্ র pিতিলিপ বা aনয্ানয্ ছিব পযর্ােলাচনার aনুেরােধর জনয্ 
salt@health.nyc.gov e আমntণ পাঠাব। sাsয্ িবভাগ যত শীঘ্র সmব আপনার psািবত েমনু সmেকর্  মতামত 
pদান করেব।  
 

আমােক িক আমার pিতিট আiেটেম কত িমিলgাম (িমgা) েসািডয়াম আেছ তা েপাs করেত হেব? 
না। তেব 2017 eর েম মােসর  েত, িসিট o েফডােরল আiন aনুসাের আপনােক aনুেরাধকারী gাহকেদর 
জনয্ ei তথয্ eবং aনয্ানয্ তথয্ রাখেত হেব। 
 

আমার খাবােরর েদাকান েথেক 2,300 িমিলgাম (িমgা) বা তার েবিশ েসািডয়ােমর েকােনা েমন ু
আiেটম বা কিmেনশন িমল aফার করা হয় না। আমােক িক তখনo সতকর্ তামূলক িববৃিত েপাs 

করেত হেব? 
না। যিদ আপিন 2,300 িমgা বা তার েবিশ েসািডয়ােমর েকােনা েমনু আiেটম aফার না কেরন তাহেল আপনােক 
সতকর্ তামলূক িববৃিত েপাs করেত হেব না।   
 

যিদ আিম েকােনা েমন ুআiেটম েযাগ কির বা পিরবতর্ ন কির eবং নতুন o পিরবিতর্ ত আiেটেমর 
যিদ সতকর্ তার pেয়াজন হয়, তাহেল কত শীঘ্র আমােক সতকর্ তা লাগােত হেব?  
যিদ েমনু আiেটেমর uপকরণ বা পিরমােণর পিরবতর্ ন হয় eবং তার কারেণ যিদ 2,300 িমgা বা তার েবিশ 
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েসািডয়াম থােক তাহেল gাহেকর কােছ েসi আiেটম aফার করার আেগ যত শীঘ্র সmব েমনু বা েমনু 
েবােডর্  সতকর্ তা লাগােত হেব।  
 

নূতন েমনু আiেটেমর েkেti eকi িনয়ম pেযাজয্ হেব। 
 

যিদ েমনু আiেটেমর uপকরণ বা পিরমােণর পিরবতর্ ন হয় eবং তার কারেণ যিদ 2,300 িমgা বা তার কম 
েসািডয়াম থােক তাহেল আপনােক েকােনা েসািডয়ােমর সতকর্ তা আiকন লাগােত হেব না। আপিন sাsয্ িবভােগ 
তা জানােত পােরন যােত আমরা আমােদর eনেফাসর্েমn েডটােবেস যত শীঘ্র আপেডট করেত পাির। আমােদরেক 
তা জানােত, আপেডট করা েসািডয়াম সংkাn তথয্ salt@health.nyc.gov e পাঠান। 
 

ei eকi িনয়ম িক  েpােমাশনাল বা সামিয়কভােব িবদয্মান েমন ুআiেটেমর uপর pেযাজয্ হেব? 
হয্াঁ। 2,300 িমgা বা তার েবিশ েসািডয়াম আেছ eমন সমs েমনু আiেটেমর েkেt েসািডয়াম সতকর্ তার িনয়ম 
pেযাজয্ eমনিক তা কম সমেয়র জনয্ তা aফার করা হেলo।  
 

2,300 িমgা বা তার েবিশ েসািডয়াম আেছ eমন সমিnত খােদয্র েkেt সতকর্ তা আiকন েকাথায় 
লাগােত হেব? 
aেনক িবকl আেছ যা েথেক আপিন চয়ন করেত পােরন। নীেচ তার কেয়কিট সmেকর্  uেlখ করা হলঃ  

 যিদ আiেটম 2,300 িমgা সীমা aিতkম কের তাহেল আপিন েমনু িবভােগর িশেরানােমর পােশ আiকন 
লাগােত পােরন। 

 আপিন কিmেনশন িমল আiেটেমর নাম বা নmেরর পােশ আiকন িদেয় বুিঝেয় িদেত পােরন েয eiসব 
খাবাের 2,300 িমgা বা তার েবিশ েসািডয়াম আেছ। 

 যিদ েকােনা িবেশষ ধরেণর সমিnত খােদয্ 2,300 িমgা বা তার েবিশ েসািডয়াম থােক তাহেল  তাহেল 
আপনােক িবেশষ ধরেণর সমিnত খােদয্র পােশ আiকন লাগােত হেত পাের।  
 

পানীয়েত থাকা েসািডয়াম িক সমিnত খােদয্র েমাট েসািডয়ােমর মেধয্ ধরা হয়?  
হয্াঁ।  
 

িভn আকােরর  ) েযমন মাঝাির আকােরর কিmেনশন িমল (েমন ুআiেটম বা খােদয্র জনয্ িক 

েকােনা আiকন লাগােত হেব? 
হয্াঁ। 2,300 িমgা বা তার েবিশ েসািডয়াম আেছ eমন েয েকােনা খাবােরর জনয্ আiকন aবশয্i লাগােত হেব।    

 

 


