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খুচরা খাদয্ �িত�ানগিলর শ�ৃেলর জনয্ NYC-র কয্ালির েলেবল করার িনয়ম: 
আপনােক যা জানেত হেব 
সংেশািধত, এি�ল 2018 

 
�ায় 10 বছর ধের িনউ ইয়কর্  িসিটেত েরে�ারাঁর শ�ৃলগিলেক তােদর পিরেবশন করা �য্া�াডর্  েমনরু আইেটমগিলর জনয্ কয্ালিরর 
তথয্ �দশর্ন করা বাধয্তামলূক আেছ। িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ িবিধর আপেডট অনযুায়ী েয িরেটল খাদয্ �িত�ানগিলর শ�ৃল 
েরে�ারা-ঁধরেনর খাবার িবি� কের, এখন তােদরও কয্ালিরর পিরমাণ �দশর্ন করেত হেব, দিুট পুি�গত িববিৃত েপা� করেত হেব 
এবং অনেুরাধ�েম �াহকেদর জনয্ িব�েয়র �ােন অিতির� পুি�গত তথয্ �দান করেত হেব। েফেডরাল েমন ুেলেবল করার 
আবশয্কতার সে� েমলােত এইসব পিরবতর্ ন করা হেয়েছ। 
 
এই িনয়মিট এমন েয েকােনা িরেটল খাদয্ �িত�ানেক আওতাভু� কের যারা েরে�ারা ঁধরেনর খাবার পিরেবশন কের এবং 
যু�রাে�র 15িট বা তার েবিশ �ােন একই নােমর অধীেন বয্বসারত একিট শ�ৃেলর অংশ এবং অেনকাংেশ একই েমন ুআইেটমগিল 
িবি� করেছ। িরেটল খাদয্ পিরেষবা �িত�ানগিলর জনয্ এই নিথিট NYC-এর কয্ালির েলেবল েদওয়ার িনয়েমর সারসংে�প �দান 
কের। েয খাদয্ পিরেষবা �িত�ানগিল আপেডট করা িনয়েমর �ারা �ভািবত হেয়েছ েসগিলর জনয্ একিট আলাদা িনেদর্শনা নিথ 
আেছ। 
 
22 েশ েম 2017 েথেক িনউ ইয়কর্  িসিট উপেভা�া িবষয়ক িবভাগ (Department of Consumer Affairs, DCA) েচন ফুড 
িরেটলারেদর কয্ালিরর েলেবল েদওয়ার নতুন আবশয্কতাগিল স�ে� িশ�াদান করেছ িক� বতর্ মােন লংঘেনর িব�ি� জাির করেছ 
না। নয্াশনাল অয্ােসািসেয়শন অফ কনেভিনেয়� ে�াসর্ বনাম িনউ ইয়কর্  শহেরর �া�য্ ও মানিসক �া�য্ িবভাগ মামলািটেত একিট 
স�িতেত েপৗছঁেনার পের 7 েম 2018 েথেক DCA জিরমানার শতর্ াধীেন লংঘেনর িব�ি� জাির শর করার পিরক�না কেরেছ।  

েকান েকান �িত�ােনর �িত এই িনয়ম �েযাজয্ হেব? 
কয্ালিরর েলেবল েদওয়ার িনয়ম েসই সব খুচরা খাদয্ �িত�ানগিলেক আওতাভু� কের যারা: 

• যু�রাে� 15িট বা তার েবিশ �ােন, �েতয্েক একই নােম বয্বসা করেছ এমন একিট শ�ৃেলর অংশ 
• েরে�রা-ঁধরেনর খাদয্ পিরেবশন করেছন (িনেচ েদওয়া সং�া েদখুন) 
• �িতিট অব�ােন মলূত একই েমন ুআইেটমগিল পিরেবশন করেছ 

 

আওতাভু� �িত�ানগিলর উদাহরেণর অ�ভুর্ � হেত পাের কনেভিনেয়� ে�ােরর শ�ৃল, সুপারে�ার এবং মিুদর েদাকান। 
 
কয্ালির েলেবল করার িনয়েমর আবশয্কতা িক? 
কয্ালিরর েলেবল েদওয়ার িনয়ম অনযুায়ী আওতাভু� িরেটল খাদয্ �িত�ানগিলর শ�ৃেলর পে� এগিল করা আবশয্ক: 

• েরে�ারা-ঁধরেনর খাদয্ ও পানীেয়র েমন ুআইেটমগিলর জনয্ কয্ালিরর সংখয্া তািলকাভু� করা, যার অ�ভুর্ � হেব �দিশর্ত 
খাদয্ এবং �-পিরেবশন করা হয় এমন খাবার। েযখােনই েমন ুআইেটেমর নাম এবং মেূলয্র তািলকা েদওয়া হেব েসখােন 
কয্ালিরর পিরমাণ অবশয্ই তািলকাভু� করেত হেব। এর অ�ভুর্ � হেব সম� েমন,ু েমন ুেবাডর্ , �াইভ-� উইনেডা এবং 
ওেয়বসাইটসমহূ। 

• দিুট পুি�গত িববিৃত অ�ভুর্ � করন েযখােন কয্ালির �েয়াজনীয়। 
• �য্া�াডর্  েমন ুআইেটেমর জনয্ িব�ািরত পুি� সং�া� তথয্ �দশর্ন করা �েল এবং যারা এই তথয্ চাইেবন তােদর সবাইেক 

তা �দান করা। 
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েরে�রাঁ-ধরেনর খাদয্ েকানগিল? 
েরে�রা-ঁধরেনর খাদয্ হেলা েসই খাদয্ যা খুচরা খাদয্ �িত�ােন �ি�য়াজাত ও ��ত করা হয় এবং অিবলে� খাবার জনয্ বা পের  
খাবার জনয্ িবি� করা হয় �িত�ােনর িভতের বা বাইের। এর অ�ভুর্ � হল ��ত করা খাদয্ যা ে�তারা িকনেত পােরন "িনেয়  
চেল যাবার" জনয্ বা �িত�ােনর িভতের েভাজন অ�েল "থাকেত পােরন"। খাদয্তািলকায় ও খাদয্তািলকার েবােডর্  উি�িখত  
েরে�রা-ঁধরেনর খাদয্ এবং তার সােথ �-পিরেবিশত খাদয্ ও �দিশর্ত খাদয্ কয্ালির েলেবল করার িনয়েমর আওতায় পেড়। 
বয্িত�ম: ঠা�া ��ত করা খাদয্ যা েডিল কাউ�াের িবি� করা হয়, ও েমনেুত বা েমন ুেবােডর্  যার উে�খ থােক না, এবং যা খাবার 
আেগ ে�তােক অিধকতর ��ত করেত হয়, তােক েরে�রাঁ-ধরেনর খাদয্ িহসােব গণয্ করা হয় না  এবং তা কয্ালির েলেবল 
করার িনয়েমর আওতায় পেড় না। 

 
�-পিরেবিশত খাদয্ েকানগিল? 
�-পিরেবিশত খাদয্ হেলা েসই েরে�রা-ঁধরেনর খাদয্ যা সয্ালাড বাের, বেুফট লাইেন, কয্ােফেটিরয়ায় পাওয়া যায় অথবা ওই ধরেনর  
�-পিরেবিশত �ােন পাওয়া যায় েযখােন ে�তা িনেজই িনেজর পিরেষবা কেরন। এর অ�ভুর্ � রেয়েছ েসই পানীয়গিল যা �-
পিরেবিশত। 

 
�দিশর্ত খাদয্ েকানগিল? 
�দিশর্ত খাদয্ হেলা েসই খাদয্ যা ে�তারা েদেখন তােদর খাদয্ িনবর্াচন করার আেগ। 
বয্িত�ম: েয খােদয্র ে�তার �ারা অিতির� ��িত �েয়াজন হয় খাবার আেগ তা কয্ালির েলেবল করার িনয়েমর আওতায় পেড় 
না। 

 
�য্া�াডর্  েমন ুআইেটম েকানগিল ?*  
�য্া�াডর্  েমন ুআইেটম হেলা েয েকােনা একক খাদয্ ব�, বা খাদয্ব�র সমি� যা েকােনা কভাডর্  �িত�ােনর একিট েমনেুত বা েমন ু
েবােডর্  িনয়িমত �দিশর্ত হয়। 
 
দিুট পিু�গত িববৃিতগিল িক িক? 
দিুট পুি�গত িববিৃতগিল হেলা: 

1. “2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary.” (িদেন 2,000 
কয্ালির সাধারণ পুি� সং�া� পরামেশর্র জনয্ বয্বহৃত হয়, িক� কয্ালিরর চািহদা পিরবিতর্ ত হয়।) 

2. “Additional nutritional information available upon request.” (অিতির� পুি� সং�া� তথয্ অনেুরাধ সােপে� 
উপল�।) 

 
এইসব িববিৃত েমন ুএবং েমন ুেবােডর্  ��ভােব �দিশর্ত হওয়া আবশয্ক। েমনরু জনয্, কয্ালির সং�া� িববিৃতিট (উপের িববিৃত 1) 

েমনরু �িতিট পৃ�ায় েদখােত হেব। েমন ুেবােডর্ র ে�ে�, �াহকরা অডর্ ার েদওয়ার সময় যখন েমন ুেবাডর্  েদেখন তখন দিুট আবশয্ক 

পুি� সং�া� িববিৃতেক অবশয্ই তােদর কােছ দশৃয্মান হেত হেব। এগিল েবােডর্ র �িতিট পয্ােনেল েদখা েযেত পাের, তেব এটা আবশয্ক 

নয়। িববিৃতগিল যিদ �িতিট পয্ােনেল না থােক, তাহেল েবােডর্  তািলকাভু� েয েকােনা আইেটম েদখার সময় এগিলেক অবশয্ই 

�াহেকর কােছ দশৃয্মান হেত হেব। �য়ং-েসবা খাবার এবং িডসে�র খাবােরর জনয্, এইসব িববিৃত খাবােরর পের একক িচ� সহকাের 
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তািলকাভু� থাকেত পাের এবং খাবােরর কােছ পৃথকভােব বড় িচ� সহকাের তািলকাভু� থাকেত পাের, যােত �াহক অডর্ ার করার 
সময় সহেজই পড়েত পােরন অথবা বড় েবােডর্  তািলকাভু� থাকেত পাের যােত �াহক অডর্ ার করার সময় সহেজই পড়েত পােরন। 
 
িশশেদর েমনরু জেনয্ িক একিট িভ� পিু� িববৃিত আেছ? 
িশশেদর েমনরু জনয্, িনে�া� িববিৃতিট উপের উি�িখত �থম পুি�র িববিৃতর �িত�াপন অথবা তার সােথ েযাগ করা েযেত পাের: 

• “1,200 to 1,400 calories a day is used for general nutrition advice for children ages 4 to 8 years, but 
calorie needs vary.” (4 েথেক 8 বছেরর িশশেদর ে�ে� সাধারণ পুি� সং�া� পরামেশর্র জনয্ �িতিদন 1,200 েথেক 
1,400 কয্ালিরর বয্বহার করা হয়, িক� কয্ালিরর �েয়াজেনর তারতময্ থােক।) 

• “1,200 to 1,400 calories a day is used for general nutrition advice for children ages 4 to 8 years and 
1,400 to 2,000 calories a day for children ages 9 to 13 years, but calorie needs vary.” (4 েথেক 8 বছর 
বয়সী িশশেদর জনয্ সাধারণ পুি� পরামেশর্র জনয্ িদেন 1,200 েথেক 1,400 কয্ালিরর বয্বহার করা হয় এবং 9 েথেক 13 
বছর বয়সী িশশেদর জনয্ িদেন 1,400 েথেক 2000 কয্ালির, িক� কয্ালিরর �েয়াজেনর তারতময্ থােক।) 

 
�াহকেদর অনুেরােধ িক িক অিতির� পিু� সং�া� তথয্ অবশয্ই উপল� হেত হেব? 
�িত�ানগিলেক �য্া�াডর্  েমন ুআইেটমগিলর জনয্ িব�েয়র �ােন পুি� সং�া� অিতির� তথয্ অবশয্ই রাখেত হেব। �াহকেদর 

অনেুরােধ এই তথয্ অবশয্ই �দান করেত হেব। এই তথয্ এই �েম তািলকাভু� করা এবং এই পিরমাপ বয্বহার করা আবশয্ক: েমাট 

কয্ালির (cal), চিবর্ েথেক কয্ালির (fat cal), েমাট চিবর্ (g), সয্াচুেরেটড ফয্াট (g), �া� ফয্াট (g), েকােলে�েরাল (mg), 

েসািডয়াম (mg), েমাট কাবর্হাইে�ট (g), খােদয্ অ�ভুর্ � ফাইবার (g), শকর্ রা (g) এবং ে�ািটন (g)। 
 
এই তথয্িট একিট পা�া কাডর্ , সাইন, েপা�ার, িবিলপ� বা ইেলক�িনক িডভাইস (েযমন, একিট িকয়� বা ওই ভবেন অনয্ 
িডভাইেস), বা একিট পুি�কা, আলাদা পাতার বাই�ার, েমন ুবা অনরুপ উপায় �দিশর্ত হেত পাের। 
 
�িত�ানগিল েকাথায় কয্ালির সং�া� তথয্ েপা� করেব? 
�িত�ানগিলেক �াথিমক িলখেন কয্ালির সং�া� তথয্ �দশর্ন করেত হেব যা ে�তা বয্বহার কেরন খােদয্র অডর্ ার েদবার জনয্। 
একিট �াথিমক েলখা: 

• একিট েমন ুআইেটেমর নাম বা েমন ুআইেটেমর িচ� তািলকাভু� কের 
• একিট েমন ুআইেটেমর মলূয্ তািলকাভু� কের, এবং; 
• ে�তারা তা বয্বহার করেত পােরন অডর্ ার করার সময় েসিট েদখেত েদখেত 

অব�ান �িত একিটর েবিশ �াথিমক িলখন থাকেত পাের। উদাহরেণর অ�ভুর্ � হেলা েমন,ু েমন ুেবাডর্  এবং �াইভ-� উইনেডা। 
 

• েমন ুিবিভ� আকাের আসেত পাের যার অ�গর্ত হেব পুি�কা, �চারপ�, কাগেজর একক িসট বা ইেল�িনক ি�ন। 
• েমনরু অ�ভুর্ � হেত পাের �াত:রাশ; িদেনর এবং ৈনশ আহােরর েমন;ু িম�াে�র েমন;ু পানীেয়র েমন;ু িশশেদর জনয্ েমন;ু 

অনয্ানয্ িবেশষ েমন;ু ইেল�িনক যে� েমন ু(েযমন, একিট িকয়ে� বা ওই িবি�ংএ অনয্ িডভাইেস); অনলাইন েমন।ু 
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েয িব�াপনগিলেত খাবােরর আইেটম ও মূলয্ থােক েসগিল িক েমন ুিহেসেব িবেবিচত হয়?* 
িনয়ম অনযুায়ী এমন েয েকােনা �ধান েমন ুও েমন ুেবােডর্  কয্ালিরর তথয্ �দশর্ন করা বাধয্তামলূক েযগিল বয্বহার কের অডর্ ার 
েদওয়া যায়। আবশয্কতািট সাধারণত �চারমলূক সাম�ীর ে�ে� �েযাজয্ হয় না।  তেব েয সব সাম�ী অডর্ ার েদওয়ার উে�েশয্ই 
বয্বহার করা যায় েসগিলেত কয্ালিরর তথয্ অবশয্ই �দশর্ন করেত হেব। 

 
উদাহরণ�রপ, একজন �াহক েকােনা েডিল কাউ�াের আইেটমিট এবং তার মেূলয্র তািলকা �দানকারী একিট েপা�ার েদখার পের 
একিট আইেটম অডর্ ার েদওয়ার পছ� েবেছ িনেত পােরন; এই েপা�াের কয্ালির সং�া� তথয্ অবশয্ই �দশর্ন করেত হেব যিদ তথয্িট 

অনয্থায় কাউ�াের েপা� করা না থােক (েযমন, একিট েমন ুেবােডর্  বা ফুড পয্ােকেজ)। তেব, �িত�ােনর বাইের েদখা যােব িক� 

অডর্ ার করার জনয্ বয্বহার করা যােব না এমন একিট অনরুপ েপা�াের কয্ালিরর তথয্ �দান করার দরকার েনই। 

 
িকভােব �িত�ানগিল কয্ালির সং�া� তথয্ েপা� করেব? 

• েমনরু নােমর বা মেূলয্র পােশ কয্ালিরর পিরমান তািলকাভু� করন। 
• �িতিট একক েমনরু পােশ বা েয কলাম �িতিট েমনরু আইেটেমর কয্ালিরর পিরমাণ উে�খ কের তার ওপের "কয্ালির" বা 

"কয্াল" শ�িট উে�খ করন। 
• একই টাইেপর (পেয়�) মাপ বয্বহার করন কয্ালির সং�া� তেথয্র জনয্ এবং েমন ুআইেটম বা মেূলয্র জনয্। 
• একই রঙ বয্বহার করন কয্ালির সং�া� তেথয্র জনয্ এবং েমন ুআইেটম বা মেূলয্র জনয্। আপিন একিট িভ� রঙ বয্বহার 

করেত পােরন কয্ালির সং�া� তেথয্র জনয্ যিদ েসিট েমন ুআইেটেমর বা তার দােমর জনয্ বয্বহৃত রেঙর মতই �কট হয়। 

 
িকভােব �িত�ানগিল েমন ুআইেটমগিলর কয্ালিরর পিরমান গণনা করেব ?*  
লয্াবেরটির পরী�া, রা�ার বই বা পুি� েডটােবেস তািলকাভু� মান, েযমন �য্া�াডর্  েরফােরে�র জনয্ মািকর্ ন যু�রাে�র কৃিষ 
িবভােগর (ইউএসিডএ) নয্াশনাল িনউি�েয়� েডটােবস সহ কয্ালিরর মান অবশয্ই িবে�ষেণর িনভর্ রেযাগয্ প�িত িভিত্তক হেত হেব। 
আপিন কয্ালিরর মান িনকটতম 10 কয্ালিরেত সুস�� করন 50 কয্ালিরর উে�র্  মােনর জনয্, এবং িনকটতম পাঁচ (5) কয্ালির 
অবিধ 50 বা তার কম মােনর কয্ালিরর জনয্। পাঁচ (5) বা তার কম পিরমান কয্ালিরর জনয্ আপিন েসগিলেক শনূয্ (0) কয্ালির 
েঘাষণা করেত পােরন। 

 
িকভােব �িত�ানগিল কয্ালির সং�া� তথয্ তািলকাভু� করেব বহ-পিরেবিশত েমন ুআইেটেমর ে�ে�? 
একািধক মানষুেক পিরেবশনকারী েমন ুও েমন ুেবাডর্  আইেটমগিলর জনয্ (েযমন, একটা বড় িপৎজা বা িচেকন উইংস-এর বােকট) 

�িত�ানগিল পুেরা আইেটমিটর জনয্ অথবা একিট �ত� পিরেবশেনর ইউিনেটর জনয্ কয্ালির েপা� করেত পাের। যিদ একবার 

পিরেবশনকারী ইউিনেটর জনয্ কয্ালির েপা� করা হয়, তাহেল েমন ুবা েমন ুেবােডর্  ইউিনটিট অবশয্ই সনা� করেত হেব। েকােনা 

বয্ি� েয পিরমাণ খাবার েখেত পােরন বেল �তয্ািশত, েসই পিরমাণিট এই ইউিনেট েদখােত হেব। 
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আইেটমিটেক সাধারণত কীভােব ��ত করা হয় এবং িব�েয়র জনয্ �দান করা হয়, তার িভিত্তেত কয্ালিরর তথয্ তািলকাভু� করা 

উিচত; �িতিট �িত�ান এিট িনধর্ারণ করার জনয্ দািয়�শীল। িনেচ একটা উদাহরণ েদওয়া হল: 

 
আইেটম কয্াল দাম 

মাঝাির পিনর িপৎজা 1680 $12.99 

 
অথবা 

 
আইেটম কয্াল দাম 

মাঝাির পিনর িপৎজা 210 কয্াল/�াইস, 8িট �াইস $12.99 

 
িকভােব �িত�ানগিলর িবিভ� পছে�র সােথ সংিম�ন (কি�েনশন) িমেলর জেনয্ কয্ালির সং�া� তথয্ তািলকাভু� 
করা উিচত? 
শধুমা� দিুট স�াবয্ সংিম�ণ সহ আহার এবং িতনিট বা তার েবিশ স�াবয্ সংিম�ণ সহ আহারগিলর জনয্ িভ� িভ� �েয়াজনীয়তা 

রেয়েছ। 
 
শধুমা� দিুট সংিম�ণ সহ আহােরর ে�ে� (েযমন, দিুট সাইেডর পছে�র সােথ �দান করা হয় এমন আইেটম), �িতিট 
িবকে�র জনয্ কয্ালিরর সংখয্া তািলকাভু� করন, েযখােন একিট �য্াশ দিুট িভ� কয্ালির গণনােক পৃথক কের: 

আইেটম কয্াল দাম 

BLT সয্া�উইচ আেপল বা িচপস সহ 590/660 $8.99 

 
িতন বা তেতািধক স�াবয্ সংিম�ণ সহ একিট আহােরর জনয্, একিট সীমা িহেসেব কয্ালিরর সংখয্া তািলকাভু� করন যা 
সকল সংিম�েণর জনয্ নযূ্নতম ও সবর্ািধক কয্ালির েদখায়: 
 
আইেটম কয্াল দাম 

BLT সয্া�উইচ আেপল, সাইড-
সয্ালাড বা িচপস সহ 

590 - 660 $8.99 
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িকভােব �িত�ানগিল কয্ালির সং�া� তথয্ তািলকাভু� করেব েমনুর আইেটমগিলর জনয্ যার িবিভ� ধরেনর 
টিপং-এর িবক� আেছ? 
টিপং এর িবিভ� পছ� সহ েমন ুআইেটেমর ে�ে�, (েযমন, আইসি�েমর �ুপ), টিপং ছাড়া আইেটমিটর কয্ালির তািলকাভু� করন, 
আর তার সােথ �িতিট টিপং িবকে�র পৃথক কয্ালিরর তথয্ �দশর্ন করন: 
 
আইেটম কয্াল দাম 

চেকােলট আইস ি�ম, �িত �ুপ 250 $4.50 

টিপংস   

িচেনবাদাম, 1 oz 150  

ি��লস, 1 েটিবল চামচ 20  

হট ফাজ, 1 oz 65  

 
 
িকভােব �িত�ানগিল কয্ালির সং�া� তথয্ তািলকাভু� করেব �-পিরেবিশত খাদয্ ও পানীয় এবং �দিশর্ত খােদয্র 
ে�ে� ?*  
�-পিরেবিশত খাবার এবং একিট �ত� ইউিনেট �দান করা হয় এমন �দশর্ন করা খাবারগিলর জনয্, �িত�ানগিলেক আইেটমিটর  

েমাট কয্ালিরর সংখয্া অবশয্ই েপা� করেত হয়, িঠক েযভােব তা সাধারণভােব ��ত করা হয় এবং িব�েয়র জনয্ �দান করা হয়।  

�-পিরেবিশত খাবার এবং �দশর্ন করা খাবার যা একিট �ত� ইউিনেট �দান করা হয় না েসগিলর জনয্, কয্ালিরেক একিট �য্া�াডর্   

�ুপ বা কােপর মােপর জনয্ েপা� করা উিচত। কয্ালির েপা� করার সময় �ত� পিরেবশেনর ইউিনটিট অবশয্ই অ�ভুর্ � করেত 

হেব। 

�িত�ান িবিভ� উপােয় কয্ালির তথয্ �দশর্ন করেত পাের, যােত �াহক সাম�ী বাছাইেয়র সময় সাম�ীর নাম, কয্ালিরর পিরমাণ 
এবং পিরেবশেনর পিরমাণ েদখেত পােরন।  কয্ালিরর তথয্ খাদয্ সাম�ীর সে� ��ভােব েকান িচ� সহকাের অথবা সাম�ীর উপের 
সরাসির হািঁচ েরাধেকর সে� সংযু� থাকেত পাের। যিদ েকান হাঁিচ েরাধেক েকান িচ� বা �য্াকাডর্  একািধক খাদয্ব�র জনয্ কয্ালির 
সং�া� তথয্ তািলকাভু� করা হয়, তাহেল িচ�িট অবশয্ই এমন জায়গায় থাকেত হেব েযখােন েসিট পাঠরত ে�তা েসই সব 
খাদয্ব�গিল েদখেত পান, যার জনয্ কয্ালিরগিল তািলকাভু� করা হেয়েছ। িকভােব �য়ং-েসবা খােদয্র এবং িডসে�েত উি�িখত 
খােদয্র কয্ােলাির তথয্ েপা� করেত হয় তা স�েকর্  উদাহরণ েফেডরাল েমন ুেলেবিলং িনেদর্ িশকায় পাওয়া েযেত পাের। 

�-পিরেবিশত পানীয়গিলর জনয্, কয্ালির েপাি�ংগিলেত "�ুইড আউ�" শ� �ারা িচি�ত কােপ �ুইড আউে�র সংখয্া এবং �েযাজয্ 
হেল, কােপর আকার (েযমন, েছাট, মাঝাির ইতয্ািদ) এর একিট িববরণ অ�ভুর্ � করেত হেব। 
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পিু�গত তেথয্র েলেবল থাকা বা পয্ােকেজর সামেনর িদেক �দত্ত কয্ালির তথয্ থাকা �য্াব-অয্া�-েগা আইেটমগিলর 
জনয্ িক �িত�ানগিলেক কয্ালির সং�া� তথয্ �দশর্ন করেত হেব?* 
পুি� স�িকর্ ত তথয্ বা পয্ােকেজর সামেন কয্ােলািরর তথয্ থাকা মােন উ� িজিনসিট কয্ােলাির েলেবল লাগােনার আবশয্কতা পূরণ 
কেরেছ।  যিদ একিট �য্াব-অয্া�-েগা আইেটেম পুি� সং�া� তেথয্র েলেবল অ�ভুর্ � থােক বা পয্ােকেজর সামেনর িদেক কয্ােলািরর 
তথয্ থােক, েযিট একজন ে�তা েকনার আেগ েদখেত পান, তাহেল েসই ে�ে� �িত�ানিটর কয্ােলািরর অিতির� তথয্ েপা� করার 

�েয়াজন েনই । 

অনয্ানয্ �িত�ােনর িভতের অবি�ত পথৃক মািলকানাধীন ও পথৃকভােব পিরচািলত বয্বসাগিলর িক িনয়মিট মানয্ 
করা আবশয্ক? 
অনয্ানয্ �িত�ােনর িভতের অবি�ত পৃথক মািলকানাধীন ও পৃথকভােব পিরচািলত বয্বসাগিলেক কয্ােলািরর েলেবল েদওয়ার 
আবশয্কতাগিল অবশয্ই মানয্ করেত হেব, যিদ তােদর �া�য্ িবভােগর অনমুিত �েয়াজন হয় এবং তারা েদশবয্াপী 15িট বা তারও 

েবিশ �ােন একই নােম বয্বসারত একিট শ�ৃেলর অংশ হয় এবং অেনকাংেশ একই েমন ুআইেটম িব�য় কের। 

একই নােমর অধীেন পিরচািলত অথচ অেনকাংেশ একই েমন ুআইেটম িব�য় কের না এমন ফুড েকা-অপগিলর িক 
িনয়মিট েমেন চলা আবশয্ক? 
না, একই নােমর অধীেন পিরচািলত অথচ অেনকাংেশ একই েমন ুআইেটম িব�য় কের না এমন ফুড েকা-অপগিল কয্ালিরর েলেবল 

েদওয়ার আবশয্কতাগিলর আওতাভু� নয়। 

সামিয়ক খাদয্তািলকার ব�র জনয্ িক �িত�ানগিলেক কয্ালির সং�া� তথয্ �দশর্ন করেত হেব? 
সামিয়ক েমন ুআইেটেমর জনয্ কয্ালির সং�া� তথয্ �দশর্ন করেত হেব না। সামিয়ক েমন ুআইেটম সং�ািয়ত করা হয় েসই 

ব�গিলেক েযগেলা �িত কয্ােল�ার বছের 60 িদেনর কম �দান করা হয়। ে�তা �হনেযাগয্তা পরী�েণর অংশ িহেসেব 

�িত�ানগিলেক েসই সব খােদয্র কয্ালির �দশর্ন করেত হেব না েযগিল ধারাবািহকভােব 90 িদেনর কম সময় �দান করা হয়। 
 
েদশবয্াপী 15 েথেক 19িট �ােন অবি�ত �িত�ানগিলর িক িনয়মিট েমেন চলা আবশয্ক? 
হয্া।ঁ NYC-কয্ালিরর েলেবল েদওয়ার আবশয্কতাগিল এমন েয েকােনা �িত�ানেক আওতাভু� কের যা 15 িট বা তার েবিশ �ােন 

েদশবয্াপী একই নােমর অধীেন বয্বসারত একিট শ�ৃেলর অংশ। এই �িত�ানগিলেক NYC-র িনয়মিট েমেন চলেত হয়, এমন িক 

যিদ তারা েফডারাল আবশয্কতাগিলর অধীেন না থােক তাহেলও। 

�া�য্ িবভাগ "অেনকাংেশ একই েমন ুআইেটম" বাকয্াংশেক কীভােব বয্াখয্া কের? 
"অেনকাংেশ একই েমন ুআইেটম" বাকয্াংশিটর অথর্ হল শ�ৃেলর সব �ােন তােদর েমন ুআইেটমগিলর জনয্ �মাণীকৃত উপাদান, 

রা�ার �ণালী এবং ��িতর প�িত বয্বহার করা হয়। আওতাভু� �িত�ানগিল অেনকাংেশ একই েমন ুআইেটম পিরেবশন কের 

িকনা তা িনধর্ারণ করার জনয্ �া�য্ িবভাগ �ারা িবষয়ানসুাের �িতিটেক �ত�ভােব পযর্ােলাচনা করা হেত পাের। 
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েক এই িনয়ম �েয়াগ করেব? 
িনউ ইয়কর্  শহর ে�তা িবষয়ক িবভাগ (New York City Department of Consumer Affairs, DCA) কয্ালির েলেবল করার 
িনয়ম �েয়াগ করেবন। একিট িরেটল ফুড �িত�ান যা এই িনয়ম অনসুরণ কের না তােক লংঘেনর িব�ি� েদওয়া হেত পাের, যার 
ফেল �িত লংঘেনর জনয্ $200 জিরমানা করা হেত পাের। 
 
DCA কখন জিরমানা �েয়াগ করা শর করেব? 
7 েম 2018 েথেক, DCA জিরমানার শতর্ াধীেন লংঘেনর িব�ি� জাির করা শর করেব। 
 
খুচরা খাদয্ �িত�ানগিল িক পযর্ােলাচনার জনয্ তােদর খাদয্তািলকা এবং খাদয্তািলকার েবােডর্ র �িতরপ জমা  
িদেত পাের? 
হয্া,ঁ িনউ ইয়কর্  শহেরর �া�য্ ও মানিসক �া�য্ িবভাগ (New York City Department of Health and Mental Hygiene) 
আপনার েমন,ু েমন ুেবাডর্  বা অনয্ানয্ িচে�র �িতরেপর পযর্ােলাচনা করেবন এবং িনি�ত করেবন েসগিল নতুন �েয়াজনীয়তাগিল 

পূরণ করেছ িকনা। �া�য্ দ�েরর কােছ পযর্ােলাচনার জনয্ �িতরপ জমা েদওয়া ঐি�ক। আপিন যিদ চান �া�য্ দ�র আপনার 

�িতরপগিল পযর্ােলাচনা করক, তাহেল তােদর ইেমল করন infobfscs@health.nyc.gov েত এবং সাবেজ� লাইেন টাইপ করন 

"কয্ালির েলেবিলং �িতরপ"। 
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