
মিমটি পানীয়

স্াস্থ্য বলুেটিন
সব স্বাস্থ্যবলুেটিনগুলে দেখবার জনথ্য nyc.gov/health –দেখুন।
লবনবামলূেথ্যর প্রলিলেলিসমহূ অর্বার দেওযবার জনথ্য 311 নম্বলর দ�বান করুন।

• লমলটি িবানীয হে দবলি লিলন যুক্ত িবানীয। দসগুলের মল্থ্য আলে দসবারবা, লমলটি 
দেওযবা িবা, এবং দ্বার্স, এনবালজ্ ও জসু িবানীয। 

• লমলটি িবানীযগুলে িুলটি লবহীন কথ্যবালেবালরলি ভরিুর এবং দসগুলেলি িুলটিকর 
লকেু থবালক নবা ববা খুব কমই লকেু থবালক।

• প্রলি 20-আউন্স দসবারবার দববািলে 70 গ্বালমর দবলি লিলন লমিবালনবা থবালক 
- দযটি 250 িুলটি লবহীন কথ্যবালেবালরর দথলকও দবলি।

লমলটি িবানীয

লমলটি িবানীলযর স্বাস্থ্য সম্পলক্ি ঝঁুলকসমহূ

লমলটি িবানীয িবান করবার �লে রবাইি 2 রবাযবালবটিস, হবালর্র অসুখ, কথ্যবালভটিস এবং ওজন দবলে দযলি িবালর। অলিলরক্ত ওজন উচ্চ রক্তিবাি, কলযক ্রলের কথ্যবান্সবার 
এবং অনথ্যবানথ্য িবারীলরক অসুস্িবার সবালথ সম্পলক্ি।

•  লমশ্র কল� িবানীয

•  সু্লেস

• লমল্কলসক

• হর িলকবালের

এই পানীয়গুমেলেও কথ্যােমিি পমিিাণ খুব ববমি:

টাইপ 2 ডায়ালবটিস: একটি গুরুির অসুখ যবা আিনবার িরীর কীভবালব লিলন দক বথ্যবহবার করলব দসটিলক প্রভবালবি কলর। যলে এর 
লিলকৎসবা নবা করবালনবা হয িবাহলে এর �লে অনথ্যবানথ্য িবারীলরক সমসথ্যবা হলি িবালর।

উচ্চ িক্তচাপ: একটি অসুখ দযখবালন আিনবার ্মনীর ম্থ্য লেলয প্রববাহমবান রলক্তর গলি খুব উচ্চ থবালক। উচ্চ রক্তিবাি হবালর্র দরবাগ ও 
দট্বালকর ঝঁুলক ববােবায।

হৃদলিাগ: একটি অসুখ যবা হৃেলিলডের লেলক রলক্তর গলিলক ক্ষলিগ্স্ত কলর। লনউ ইযক্ লসটিলি হৃেলরবাগ এবং দট্বা্ক হে মিুৃথ্যর অনথ্যিম 
প্র্বান কবারে।

http://www1.nyc.gov/site/doh/index.page


লমলটি িবানীলযর লবজ্বািন

আিনবার সুস্বালস্থ্যর জনথ্য িরবামি্ সমহূ

সংস্বানসমহূ

বে ও দেবালরবালের লমলটি িবানীযসমহূ ক্রয করবাববার জনথ্য, িবানীয প্রস্তুিকবারক দকবাম্পবানীগুলে: িবানীয প্রস্তুিকবারক দকবাম্পবালনগুলে আিনবালক 
দববাঝবায দয আিলন লনযলমি িরীরিি্বা করলে 

লমলটি িবানীযগুলে ক্ষলিকবারক নয, 
লকন্তুএিনমক একটি মিমটি পানীলয়ি 
িল্থ্য থাকা অমেমিক্ত মচমন আপনাি 

দদনমদিন সপুামিিকৃে কথ্যালোমিি িাত্া 
ছামিলয় মদলে পালি। 

এই স্বাস্থ্য বলুেটিলনর অলিলরক্ত ভবাষবা ও অনথ্যবানথ্য অনবুবাে করবা স্বাস্থ্যসবামগ্ীর জনথ্য nyc.gov/health/pubs –দে খুন। আিনবার লনলজর ভবাষবায িলরলষববা িবাওযবার অল্কবার আিনবার  
আলে। লনউইযক্ লসটি স্বাস্থ্যলবভবাগর সব অল�স এবং ললিলনলকএই িলরলষববাগুলে লবনবামলেথ্য িবাওযবা যবায।
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লভলজর করুন nyc.gov/health এবং  
sugary drinks (লমলটি িবানীয) 

অনসুন্বান করুন

healthbulletins@health.nyc.gov  

এ ইমলে করুন

সব্বলিষ স্াস্থ্য বলুেটিন গ্রহণ করুনআলিা জাননুসংল�াগ কিা
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লমলটি িবানীলযর লবক্রয ববােবাববার জনথ্য দকবাটি দকবাটি রেবার খরি কলর 

িবালের িেথ্যগুলে লবক্রয করবার জনথ্য দসবািথ্যবাে লমলরযবা, কবার্্ুন মথ্যবাসকর, দখেনবা এবং 
উিহবার বথ্যবহবার কলর 

িবালের িেথ্যগুলের লবক্রয ববােবাববার জনথ্য লসলনমবা, টিলভ দিবা এবং লবখথ্যবাি বথ্যলক্তলের 
বথ্যবহবার কলর

আিলন লমলটি িবানীয িবান করলি িবাইলে, অল্প িলরমবাে দবলে লনন যবালি আিলন অল্প িলরমবাে িুলটি লবহীন কথ্যবালেবালর িবান কলরন।

িুলটি লবষযক িলথথ্যর দেলবে (nutrition facts label) িরীক্ষবা করুন এবং কন্ লসরবাি, গবাঢ় আলখর রস, ম্ু ববা গুে যুক্ত িবানীযগুলের মি 
দবলি লমলটি িবানীযগুলে এলেলয িেনু।

লমলটি িবানীয এলেলয িেনু এবং ববাচ্চবালের দসগুলে দেলবন নবা।

একটি লমলটি িবানীয িবান করবার িলরবলি্:

•   জে ববা দসবারবা লমলশ্রি জে িবান করুন, এবং স্বাে ও গলন্র জনথ্য �ে, িবাকসবলজ ববা দভষজ দমিবান।

•  জসু িবান করবার িলরবলি্ দগবারবা �ে খবান।

•  লিলন েবােবা কল� ববা িবালযর অনলুরবা্ করুন।
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