িনউ ইয়কর্ িসিট Green Carts স�েকর্ সাধারণ তথয্
িনউ ইয়কর্ িসিট (NYC) Green Carts হল খাবােরর গািড় এবং �াক যা তাজা ফল এবং শাকসবিজ
এবং অনয্ানয্ �া�য্কর খাবার েসই সকল পাড়াগিলেত িনেয় আেস েযখােন তাজা উৎপািদত পেণয্র
অয্াে�স েনই৷ Green Cart িবে�তােদর অবশয্ই িনউ ইয়কর্ িসিট �া�য্ এবং মানিসক �া�য্িবিধ
দ�েরর (�া�য্ িবভাগ) �াময্মান ফু ড েভি�ং লাইেস� থাকেত হেব এবং কাটর্ বা �ােকর
পিরচালকেদর অবশয্ই �া�য্ িবভােগর Green Cart (তাজা ফল ও সবিজ) পারিমট থাকেত হেব।
Green Cart িক ধরেনর খাবার �দান করেত পাের?
Green Cart-গিল স�ূণর্, না কাটা কাঁচা ফল এবং সবিজ েযমন আ� গাজর, কলা, আেপল এবং
েবির �দান কের; েবাতলজাত পানীয় জল; সাধারণ বাদাম; এবং খাবােরর কাটর্ বা �ােক খাবার
ঠা�া রাখার জনয্ এবং আেগ েথেক পয্ােকজ কের রাখার সর�াম থাকেল কাটা ফল এবং সবিজ
�দান কের। Green Carts িক িবি� করেত পাের তা স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্
nyc.gov/greencarts এ যান।
একিট Green Cart েকাথায় কাজ করেত পাের?
Green Cart-গিল মেনানীত পুিলেশর অিধে�ে� কাজ কের। আেরা জানেত nyc.gov/greencarts এ
যান।
কিট Green Cart পারিমট আেছ?
NYC 1,000-িট Green Cart পারিমট উপল� কেরেছ: Brooklyn এর জনয্ 350, Bronx এর জনয্
350, Manhattan এর জনয্ 150, Queens এর জনয্ 100 এবং Staten Island এর জনয্ 50।
একিট Green Cart-এর পারিমট েপেত কত খরচ হেব?
• �াথিমক খরচগিল: একিট Green Cart পারিমেটর জনয্ আেবদন করেত, আপনার একিট
ৈবধ �াময্মান ফু ড েভি�ং লাইেস� থাকেত হেব। আপনার যিদ ইিতমেধয্ই একিট লাইেস�
না থােক, তাহেল আপনােক �াময্মান িবে�তােদর জনয্ ফু ড ে�ােটকশন েকােসর্র জনয্ 53
ডলার িদেত হেব এবং 50 ডলার িদেত হেব, যা দুই বছেরর জনয্ ৈবধ থাকেব। যিদ
আপনােক একিট Green Cart পারিমট �দান করা হয়, তাহেল পারিমেটর দাম 75 ডলার
হয় এবং তা দুই বছেরর জনয্ ৈবধ থােক।
• পুননর্বীকরেণর খরচ: �িত দুই বছর পর পর আপনার লাইেস� পুননর্বীকরণ করেত 50
ডলার খরচ হয়, এবং টয্া� ি�য়ােরে�র জনয্ 10 ডলার িফ �দান করেত হয়। �িত দুই
বছর পর পর আপনার পারিমট নবায়ন করেত 50 ডলার খরচ হয়।
• একজন মািকর্ ন যু�রাে�র যু�-�বীণ যার িনউ ইয়কর্ ে�ট েপডলারস সািটর্িফেকট আেছ,
অথবা এই শংসাপ� সহ একজন যু�-�বীেণর জীিবত পত্নী বা একজন পািরবািরক
অংশীদােরর জনয্ লাইেস� এবং পারিমেটর িফেয়র ে�ে� ছাড় �দান করা হয়।
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আিম িকভােব একিট �াময্মান ফুড েভি�ং লাইেস� েপেত পাির?
311 ন�ের কল করন এবং "Mobile Food Vendor License Application" (�াময্মান ফু ড েভি�ং
লাইেসে�র আেবদন) এর জনয্ বলুন বা www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-foodvending-license এ যান।
আিম িকভােব একিট Green Cart এর পারিমেটর জনয্ আেবদন করেত পাির?
Green Cart-এর পারিমটগিল একিট Green Cart পারিমেটর অেপ�ার তািলকায় থাকা মানুষেদর
জনয্ জাির করা হয়। �িতিট েবােরার জনয্ একিট অেপ�ার তািলকা রেয়েছ। বতর্ মান তািলকা েশষ
হেয় েগেল একিট নতু ন অেপ�ার তািলকা ৈতির করা হয়। আপিন েখালা অেপ�ার তািলকার
সমেয়র মেধয্ Green Cart এর পারিমেটর অেপ�ার তািলকায় থাকার জনয্ আেবদন করেত পােরন।
অেপ�ার তািলকা েখালা থাকার সময়কাল কখন হয় েস স�েকর্ আরও তথয্ জানার জনয্,
nyc.gov/greencarts এ যান।
আিম আমার অেপ�ার তািলকার আেবদনপ� জমা েদওয়ার পর িক হেব?
�া�য্ িবভাগ অ�ািধকার যু� েগা�ী এবং একিট লটাির বয্ব�ার উপর িভিত্ত কের �িতিট েবােরার
জনয্ আেবদনকারীেদর একিট অেপ�ার তািলকা ৈতির করেব। �া�য্ িবভাগ আপনােক আপনার
অেপ�ার তািলকার ন�র সহ একিট েপা�কাডর্ ডাক মারফত পাঠােব এবং যখন আপিন েবােরািনিদর্ � অেপ�ার তািলকাগিল মেধয্ একিট েথেক িনবর্ািচত হেবন তখন আপনােক একিট পারিমেটর
আেবদন প� পাঠােব।
একিট অেপ�ার তািলকার অব�ােনর জনয্ অ�ািধকার একিট পেয়� িসে�েমর উপর িভিত্ত কের
করা হয়। অ�মতা সহ আেবদনকারীেদর, �িতব�কতা সহ বা অ�মতা ছাড়া মািকর্ ন যু�রাে�র
যু�-�বীণ এবং ইিতমেধয্ই �া�য্ িবভােগর �াময্মান ফু ড পারিমেটর অেপ�ার তািলকায় থাকা
আেবদনকারীেদর আরও েবিশ পেয়� �দান করা হয়। �িতিট অ�ািধকার �া� েগা�ীর মেধয্ থাকা
আেবদনগিলেক এেলােমেলাভােব অেপ�ার তািলকায় একিট ন�র বরা� করা হয়। পারিমেটর জনয্
আেবদন করেত অবিহত করার সময় আপিন যিদ আপনার অ�ািধকার �া� েগা�ীর �মাণ েদখােত
অ�ম হন, তাহেল আপনার িনবর্ািচত সকল েবােরাগিলর জনয্ আপনার অেপ�ার তািলকার
আেবদনগিল �তয্াখয্ান করা হেব এবং অেপ�ার তািলকাগিল আবার েখালার পের আপনােক পুনরায়
আেবদন করেত হেব।
আিম েদখিছ েয িকছু েবােরার অনয্েদর তু লনায় েবিশ Green Cart পারিমট আেছ৷ আিম
একািধক েবােরা িনবর্ াচন করেল িক আমার পাওয়ার স�াবনা ভােলা হেব?
পারিমেটর জনয্ আেবদন করার জনয্ আপনার িনবর্ািচত হওয়ার সুেযাগ িনভর্ র কের কতজন
আেবদনকারী আেছ, আপনার অ�ািধকার �া� েগা�ী এবং আপিন আরও েবিশ েবােরােত কাজ
করেত ই�ুক িকনা তার উপর। আপিন যখন অেপ�ার তািলকায় থাকার জনয্ আেবদন কেরন,
তখন েসই সকল েবােরাগিল িনবর্াচন করন েযখােন আপিন একিট Green Cart পিরচালনা করেত
ই�ুক। আপিন যিদ েকবল একিট েবােরােত কাজ করেত ই�ুক হন, তাহেল আপনার শধু একিটই
িনবর্াচন করা উিচত।
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আিম যিদ Green Cart অেপ�ার তািলকাগিলর জনয্ আেবদন কির, তাহেল আপিন িক অনয্
�াময্মান ফুড েভি�ং পারিমেটর অেপ�ার তািলকা েথেক আমার নাম মুেছ েদেবন?
না। অনয্ানয্ ধরেনর �াময্মান ফু ড েভি�ং পারিমট এবং Green Cart পারিমেটর জনয্ অেপ�ার
তািলকা িভ� হয়। Green Cart পারিমেটর জনয্ অেপ�ার তািলকায় থাকার জনয্ আেবদন করেল
তা অনয্ েকােনা �াময্মান ফু ড েভি�ং পারিমেটর অেপ�ার তািলকায় আপনার ি�িত বা অব�ানেক
�ভািবত করেব না।
যিদ আমার কােছ ইিতমেধয্ই একিট �াময্মান ফুড েভি�ং পারিমট থােক, তাহেল
Green Cart পারিমটও েপেত পাির?
আপনার কােছ একবাের েকবল একিট �াময্মান ফু ড েভি�ং পারিমট থাকেত পাের।
আেবদন কেরন এবং একিট Green Cart পারিমেটর জনয্ িনবর্ািচত হন এবং আপিন
�হণ কেরন, তাহেল আপনােক আপনার অনয্ �াময্মান ফু ড েভি�ং পারিমট েফরত

আিম িক একিট
আপিন যিদ
েসই পারিমটিট
িদেত হেব।

আিম িকভােব একিট Green Cart েপেত পাির?
আপনােক অবশয্ই আপনার িনেজর কাটর্ িকনেত হেব এবং আপিন তা পিরচালনা করার আেগ �া�য্
িবভাগ অবশয্ই আপনার কাটর্িট পিরদশর্ন এবং অনুেমাদন করেব৷ অনুেমািদত কাটর্ িনমর্াতােদর
তািলকা খুঁজেত nyc.gov/greencarts এ যান।
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