
22.Bengali 2   পৃ�া  1  

 
 
 

বা�ােদর খাবার :খাদয্ পিরেষবা অপােরটরেদর কী জানা উিচত 
 

িনউইয়কর্  িসিট কাউি�ল  2019 সােলর �ানীয় আইন  75 �ণয়ন কেরেছ ,যা খাদয্ পিরেষবা সং�া বা�ােদর 
খাবােরর অংশ িহসােব েমন ুবা েমন ুেবােডর্  তািলকাভু� করেত পাের এমন পানীেয়র িবক�গিলেক সীমাব� 

কের। এই আইনিট এি�ল 30, 2020 েথেক কাযর্কর রেয়েছ। এই দিললপ�িট �েয়াজনীয়তাগিল এবং কীভােব 

তা েমেন চলেত হয় েস স�েকর্  তথয্ সরবরাহ কের।  
 
�ানীয় আইন  75 �ারা কারা �ভািবত হয়? 
েয েকানও খাদয্ পিরেষবা সং�া যা েমন ুবা েমনু েবােডর্  বা�ােদর খাবার তািলকাভু� কের এবং খাবােরর অংশ 

িহসােব একিট পানীয় তািলকাভু� কের তােদর অবশয্ই এই �ানীয় আইন েমেন চলেত হেব। 
 
একিট বা�ােদর খাবার িকভােব সং�ািয়ত হয়? 
বা�ােদর খাবার হল েয েকানও খাবােরর পদ বা খাবােরর সংিম�ণ যা বা�ােদর জনয্ ৈতির করা হয় এবং েমন ু
বা েমনু েবােডর্  িন�িলিখতগিলর সােথ েদখােনা হয় : 

• "িশশ," "বা�ােদর", "জিুনয়র", "েছাট", "িকিড," "িকেডা," "টাইক" বা অনয্ েকানও অনরুপ ভাষা 
• একিট কাটুর্ ন িচ� ,ধাঁধা বা েগম  
• খাবােরর সােথ েখলনা বা বা�ােদর েগেমর ��াব 
• খাবােরর জনয্ একিট সবর্ািধক বয়েসর সীমা 

 
�ানীয় আইন 75 কাযর্কর হওয়ায় এখন বা�ােদর খাবােরর জনয্ পানীেয়র িবক�গিল কী কী? 
আইন কাযর্কর হওয়ার সােথ, খাদয্ পিরেষবা �িত�ানগিলেক িশশেদর খাবােরর অংশ িহসােব শধুমা� িন�িলিখত 
পানীয় এবং পিরেবশেনর পিরমাণগিল তািলকাভু� করার অনুমিত েদওয়া হয়: 

• জল, �াকর্ িলং জল বা �াদযু� জল, েকান  সংযু� �াকৃিতক বা কৃি�ম িমি� ছাড়াই 
• আট আউ� বা তার েচেয় কম �াদযু� বা �াদ েযাগ না করা ননফয্াট বা  1 % ফয্াটযু� েডইির দধু 
• আট আউ� বা তার েচেয় কম �াদযু� বা �াদ েযাগ না করা অ-দ�ুজাত পানীয় যা পুি�গতভােব েডইির 

দেুধর সমতুলয্ 
• আট আউ� বা তার েচেয় কম 100% ফল বা শাকসবিজর রস (বা রেসর সংিম�ণ), েকানও �াকৃিতক বা 

কৃি�ম িমি� ছাড়াই; রসিটেত জল বা �াকর্ িলং জল থাকেত পাের 
 

েকান অ-দ�ুজাত পানীয়গিল পিু�েত দেুধর সমতুলয্? 
দেুধর পুি�র সমতুলয্ হওয়ার জনয্, একিট  অ-দু�জাত পানীেয়র অবশয্ই িশশ পুি� ে�া�ােমর জনয্ মািকর্ ন যু�রাে�র 
কৃিষ িবভাগ  
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(ADSU, United States Department of Agriculture) �ারা িনধর্ািরত পুি�র মানগিল পূরণ করেত হেব। 
একিট অ-দ�ুজাত পানীয়েত অবশয্ই নযূ্নতমভােব �িত কােপ(8 তরল আউ�) িন�িলিখত পুি�র �র থাকেত 
হেব : 

• কয্ালিসয়াম  276 িমিল�াম  ) মিজ) 
• ে�ািটন  8 �াম  ) িজ( 
• িভটািমন এ  500 আ�জর্ ািতক ইউিনট 

)আইইউ) 
• িভটািমন িড  100 আইইউ 
• ময্াগেনিসয়াম  24 এমিজ 

• ফসফরাস  222 এমিজ 
• পটািসয়াম  349 এমিজ 
• রাইেবা�ািভন .44 এমিজ 
• িভটািমন িব 21 1  . 1 মাইে�া�াম 

)এমিসিজ) 

 
েকানও �াহেকর অনুেরাধ থাকেল েকানও খাদয্ পিরেষবা সং�া িক অনয্ পানীয় সরবরাহ করেত 
পাের? 
হয্াঁ,যিদ েকানও �াহক েকানও িভ� পানীয় বা আয়তেনর জনয্ অনেুরাধ কেরন তেব খাদয্ পিরেষবা সং�া একিট 

�দান  করেত পাের। 
 
েকানও সং�া যিদ এই আইন েমেন না চেল তেব িক হেব? 
এই আইন েমেন না চলেল ,�া�য্ িবভাগ েয েকানও খাদয্ পিরেষবা �িত�ানেক জিরমানার সােপে� সমন জাির 

করেত পাের। জিরমানা $200 ডলােরর েবিশ হেত পারেব না।  
 
এই �েয়াজনীয়তার ল�ন িক একিট �িত�ােনর েলটার ে�েড গণনা করা হয়?   
না, এই �েয়াজনীয়তার ল�ন একিট �িত�ােনর েলটার ে�েড গণনা করা হয় না। 
 
আরও তেথয্র জনয্, িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ এবং মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ-এর, খাদয্ িনরাপত্তা অিফস-এ,  
646-632-6001 ন�ের বা infobfscs@health.nyc.gov-এ েযাগােযাগ করন। এই তথয্িট অনয্ানয্ ভাষায় 
েদখেত, nyc.gov/health এ যান এবং ”children’s meals” (বা�ােদর খাবার) স�ান করন। 
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