ভ্রাম্যম্াণ খাবার বববির ইউবিটগুবির জিয অক্ষররর গ্রেড বির্ধ ারণ: ববরিতারের যা
জািা প্রর াজি
এই নথিটি ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবক্রেতাক্রের জনয থনউ ইয়র্ক থিটির স্বাস্থ্য েপ্তক্ররর গ্রেড থনর্কারক্রণর র্ম্কিূথি িম্পক্রর্ক তিয প্রোন
র্ক্রর। গ্রকার ও গ্রেড থনর্কারক্রণর নতু ন প্রথেয়া, পথরের্কন, গ্রেড ও অনুম্থতপক্রের থির্ার, অবস্থ্ান গ্রর্য়ার র্রা এবং
থবক্রেতারা র্ীভাক্রব "A" গ্রেড গ্রপক্রত পাক্ররন গ্রিই থবষক্রয় তিয এক্রত অন্তভুক ক্ত আক্রে।
স্বাস্থ্য ববভাগ খাবাররর গ্রেিাগাবি ও ট্রাকগুবিরক গ্রকি গ্রেড বেরে?
2017 িাক্রে পাি হওয়া এর্টি স্থ্ানীয় আইন ম্ানয র্রার জনয স্বাস্থ্য থবভাগ িব অনুম্থতপ্রাপ্ত খাবাক্ররর গ্রেোগাথি ও
ট্রার্গুথেক্রর্ গ্রেড থেক্রে। এই স্থ্ানীয় আইনটি গ্ররক্রতারাাঁক্রর্ গ্রেড গ্রেওয়ার জনয স্বাস্থ্য থবভাক্রগর র্ম্কিূথিক্রর্ প্রিাথরত র্ক্রর, গ্রেটি
গ্ররক্রতারাাঁর খােয িুরক্ষার অনুর্ীেনগুথেক্রর্ উন্নত র্রক্রত খুবই িফে হক্রয়ক্রে।
গ্রেড বির্ধ াররণর সারে সারে ভ্রাম্যম্াণ খাবার ববরিতারের জিয পবরের্ধ রির প্রবি া বক পািরট গ্রগরে?
না। ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবক্রেতা ইউথনট ও গ্ররক্রতারাাঁ উভক্রয়র জনযই স্বাস্থ্য থবভাক্রগর পথরের্কর্রা োিাই র্ক্ররন গ্রে পথরিাের্রা
থনউ ইয়র্ক থিটি স্বাস্থ্য গ্রর্াড (New York City Health Code) ও থনউ ইয়র্ক গ্রিট স্বাস্থ্যবর্কর্ গ্রর্াড (New York State
Sanitary Code) এ উথিথখত খােয িুরক্ষার আবর্যর্তাগুথে অনুিরণ র্রক্রেন। স্বাস্থ্য থবভাগ পথরের্কক্রনর প্রথেয়াটির
পথরবতক ন র্রক্রে না। তক্রব ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবক্রেতা ইউথনটগুথেক্রর্ এখন গ্রকার ও গ্রেড গ্রেওয়া হক্রব।
গ্রেড কীভারব বিসাব করা ি ?
পথরের্কক্রনর িম্য় খুাঁক্রজ পাওয়া েঙ্ঘনগুথের পক্রয়ন্ট ম্ান আক্রে। পক্রয়ন্ট িংখযা থনভক র র্ক্রর জনগক্রণর স্বাক্রস্থ্যর ঝুাঁ থর্র ওপর। গ্রে
অবস্থ্াগুথের র্ারক্রণ উচ্চ ঝুাঁ থর্ ততথর হয় গ্রিগুথে গ্রবথর্ পক্রয়ন্ট পায়, আর র্ম্ ঝুাঁ থর্িম্পন্ন অবস্থ্াগুথে তু েনায় র্ম্ পক্রয়ন্ট
পায়। পথরের্কক্রনর গ্রর্ক্রষ, েঙ্খক্রনর পক্রয়ন্টগুথেক্রর্ এর্িাক্রি গ্রোগ র্রা হয়। এই পথরের্কক্রনর গ্রকারক্রর্ গ্রেক্রড রূপান্তথরত র্রা
হয়।
“A” গ্রেড: 0-13 পক্রয়ন্ট
“B” গ্রেড: 14-27 পক্রয়ন্ট
“C” গ্রেড: 28 পক্রয়ন্ট বা আক্ররা গ্রবথর্
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ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবক্রেতা ইউথনটগুথের জনয স্বয়ং-পথরের্কন ওয়ার্ক থর্ট ডাউনক্রোড র্রার জনয nyc.gov/health গ্রেখুন
এবং “mobile food vendor (ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবক্রেতা)” িন্ধান র্রুন, গ্রেটিক্রত খােয িুরক্ষার েঙ্ঘনগুথের এর্টি তাথের্া
এবং প্রথতটি েঙ্ঘক্রনর জনয পক্রয়ন্ট অন্তভুক ক্ত আক্রে।

খাবাররর সব গ্রেিাগাবি ও ট্রাকগুবির একটি অক্ষর গ্রেড গ্রপরত কতবেি িাগরব?
খাবাক্ররর িব গ্রেোগাথি ও ট্রার্গুথেক্রর্ গ্রেড থেক্রত স্বাস্থ্য থবভাক্রগর প্রায় েু'বের োগক্রব। এর্টি ইউথনট গ্রর্াক্রনা গ্রেড পাওয়ার
আক্রগ, এটির এর্টি নতু ন অনুম্থতর থির্ার ও অবস্থ্ান গ্রর্য়ার র্রার েন্ত্র প্রক্রয়াজন হক্রব। স্বাস্থ্য থবভাগ ইউথনক্রটর অনুম্থতপূবক পথরের্কক্রনর িম্য় গ্রেোগাথি ও ট্রাক্রর্ এগুথে োথগক্রয় গ্রেয়, অনুম্থতপক্রের র্রক্রনর ওপক্রর থনভক র র্ক্রর এই পথরের্কনগুথে
প্রথত বের অিবা প্রথত েু'বের অন্তর পথরিােনা র্রা হয়।
স্বাস্থ্য ববভাগ বক খাবার বববির গ্রেডগুবি অিিাইি প্রকার্ কররব?
হযাাঁ। পথরের্কক্রনর থবর্ে তিয গ্রেখা এবং গ্রর্ষ পথরের্কক্রন গ্রেড, রন্ধনপ্রণােী ও স্থ্ানীয় এোর্া অনুোয়ী খাবাক্ররর গ্রেোগাথি ও
ট্রার্গুথে গ্রখাাঁজার জনয nyc.gov/health/ABCEats এ োন।
পথরের্কন ও গ্রেড থনর্কারণ
স্বাস্থ্য ববভাগ আম্ার গ্রেিাগাবি বা ট্রাকরক কখি গ্রেড গ্রেরব?
স্বাস্থ্য থবভাগ নতু ন অনুম্থতপক্রের থির্ার ও অবস্থ্ান গ্রর্য়ার র্রার েন্ত্র আক্রে এম্ন খাবাক্ররর গ্রেোগাথি ও ট্রার্গুথেক্রর্
2018 িাক্রের থডক্রিম্বক্রর গ্রেড গ্রেওয়ার র্াজ শুরু র্রক্রব।
আম্ার িতু ি অিুম্বতপরের বিকার ও অবস্থ্াি গ্রর্ ার করার যন্ত্র আরে। আবম্ কীভারব গ্রেড পারবা?
আপনার ইউথনট নতু ন অনুম্থতপক্রের থির্ার ও অবস্থ্ান গ্রর্য়ার র্রার েন্ত্রটি গ্রপক্রয় োওয়ার পক্রর, স্বাস্থ্য থবভাগ এর্টি
অক্র াথষত, প্রািথম্র্ পথরের্কন িম্পন্ন র্রক্রব।


আপনার গ্রেোগাথি বা ট্রার্ েথে এই পথরের্কক্রন 13 বা তার র্ম্ েঙ্ঘক্রনর পক্রয়ন্ট পায়, তাহক্রে পথরের্কর্ িাক্রি িাক্রি
এর্টি “A” গ্রেড োথগক্রয় গ্রেক্রবন।



আপনার ইউথনট েথে এই পথরের্কক্রন 14 বা তার গ্রবথর্ েঙ্ঘক্রনর পক্রয়ন্ট পায়, তাহক্রে পথরের্কর্ গ্রর্াক্রনা গ্রেড গ্রেক্রবন
না। তার পথরবক্রতক স্বাস্থ্য থবভাগ র্ক্রয়র্ িপ্তাক্রহর ম্ক্রর্য আবার এর্টি পথরের্কন র্রক্রব।



এই পুনরায় পথরের্কক্রন, আপনার ইউথনক্রটর পথরের্কক্রনর গ্রকার েথে “A” গ্রেক্রডর িম্ান হয়, তাহক্রে পথরের্কর্ িাক্রি
িাক্রি এর্টি “A” গ্রেড োথগক্রয় গ্রেক্রবন। পুনরায় পথরের্কক্রনর নম্বর েথে “B” বা “C” গ্রেক্রডর িম্ান হয়, তাহক্রে
পথরের্কর্ ইউথনক্রটর ওপক্রর “গ্রেড অম্ীম্াংথিত (Grade Pending)” োথগক্রয় গ্রেক্রবন। অথফি অফ
অযাডথম্থনক্রেটিভ ট্রায়ােি অযান্ড থহয়াথরংি (OATH) এ এর্টি শুনাথনক্রত আপথন পথরের্কক্রনর ফোফেগুথেক্রর্
িযাক্রেঞ্জ র্রার এর্টি িুক্রোগ পাক্রবন। এই শুনাথনর পক্রর স্বাস্থ্য থবভাগ আপনার ইউথনক্রট িূ িান্ত গ্রেডটি োথগক্রয়
গ্রেক্রব।
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আম্ার যবে “গ্রেড অম্ীম্াাংবসত (Grade Pending)” কাডধ োরক, তািরি আবম্ কী করব?
“গ্রেড অম্ীম্াংথিত (Grade Pending)” র্াক্রডকর অিক হে আপনার ইউথনট এই পুনরায় পথরের্কক্রন 14 বা তার গ্রবথর্ েঙ্ঘক্রনর
পক্রয়ন্ট গ্রপক্রয়ক্রে। OATH এ এর্টি শুনাথনক্রত আপথন পথরের্কক্রনর ফোফেগুথেক্রর্ িযাক্রেঞ্জ র্রার এর্টি িুক্রোগ পাক্রবন।
শুনাথনর পক্রর, OATH থহয়াথরং অথফিাক্ররর থিদ্ধান্তটি অনুম্থত র্ারর্ ও স্বাস্থ্য থবভাক্রগর র্াক্রে পাোক্রব। OATH েথে এর্টি
েঙ্ঘনক্রর্ খাথরজ র্ক্রর বা র্থম্ক্রয় গ্রেয়, তাহক্রে স্বাস্থ্য থবভাগ আবার গ্রকার থহিাব র্রক্রব, এবং গ্রকারটি েথে গ্রর্াক্রনা আোো
গ্রেক্রডর িম্ান হয় তাহক্রে নতু ন গ্রেড গ্রেক্রব। OATH তার থিদ্ধান্ত গ্রেওয়ার পক্রর, এবং পুনরায় পথরের্কক্রনর পক্রর িবকাথর্র্ 42
থেক্রনর ম্ক্রর্য, আপনাক্রর্ অক্ষক্ররর গ্রেডটি গ্রপাি র্রার বযবস্থ্া র্রার জনয অবর্যই 646-632-6203 নম্বক্রর স্বাস্থ্য থবভাক্রগর
িক্রে গ্রোগাক্রোগ র্রক্রত হক্রব।
আপথন েথে আপনার OATH শুনাথন িম্পূণক র্রা িক্রেও এই 42 থেক্রনর িম্য়র্াক্রের ম্ক্রর্য OATH এর থিদ্ধান্ত না গ্রপক্রয় িাক্রর্ন,
তাহক্রে আপথন “গ্রেড অম্ীম্াংথিত (Grade Pending)” গ্রপাি র্রা অবযাহত রাখক্রত পাক্ররন। OATH এর থিদ্ধান্ত আপনাক্রর্
জানাক্রনার পক্রর, আপথন “গ্রেড অম্ীম্াংথিত (Grade Pending)”-গ্রর্ এর্টি অক্ষক্ররর গ্রেক্রড পথরবতক ন র্রার বযবস্থ্া র্রার
উক্রেক্রর্য স্বাস্থ্য থবভাক্রগর িক্রে গ্রোগাক্রোগ র্রার জনয পাাঁি থেন িম্য় পাক্রবন।
OATH শুিাবির পরর আবম্ কীভারব আম্ার চূ িান্ত গ্রেড জািরত পাবর?
আপথন 646-632-6203 নম্বক্রর স্বাস্থ্য থবভাগক্রর্ গ্রফান র্ক্রর অিবা nyc.gov/health/ABCEats গ্রেক্রখ আপনার িূ িান্ত গ্রেড
জানক্রত পাক্ররন।
আবম্ পবরের্ধ রির ফিাফিরক চযারিঞ্জ কররত চাই বকন্তু বির্ধ াবরত তাবররখ শুিাবিরত উপবস্থ্ত োকরত
পাররবা িা। আম্ার কী করা উবচত?
শুনাথনর তাথরখ পথরবতক ন র্রার থবষক্রয় তক্রিযর জনয, িম্ক্রনর থপেন থেক্রর্ গ্রেখুন বা nyc.gov/oath এ োন।
আম্ার ইউবিট তার চূ িান্ত গ্রেডটি পাও ার পরর, একটি িতু ি গ্রেরডর জিয কখি পরবতী সুরযাগ আসরব?
নতু ন গ্রেক্রডর জনয পরবতী িুক্রোগটি পরবতী প্রািথম্র্ পথরের্কক্রনর িাক্রি শুরু হয়। আপনার পরবতী প্রািথম্র্ পথরের্কক্রনর
তাথরখটি থনভক র র্ক্রর গ্রর্ষ েফার পথরের্কন গ্রিক্রর্ প্রাপ্ত আপনার ইউথনক্রটর পথরের্কক্রনর গ্রকাক্ররর ওপর।


প্রািথম্র্ পথরের্কক্রন 0 গ্রিক্রর্ 13 গ্রকার গ্রপক্রয়ক্রে এম্ন এর্টি ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবক্রেতা ইউথনট প্রায় এর্ বেক্ররর ম্ক্রর্য
তার পরবতী প্রািথম্র্ পথরের্কক্রনর িুক্রোগ পাক্রব।



প্রািথম্র্ পথরের্কন বা পুনঃপথরের্কক্রনর ম্ক্রর্য গ্রে গ্রকারটি গ্রবথর্ হক্রব তা েথে 14 ও 27 পক্রয়ক্রন্টর ম্াক্রঝ হয়, তাহক্রে
পরবতী প্রািথম্র্ পথরের্কনটি হক্রব পুনঃপথরের্কক্রনর পাাঁি গ্রিক্রর্ িাত ম্াি পক্রর।



প্রািথম্র্ পথরের্কন বা পুনঃপথরের্কক্রন 28 পক্রয়ন্ট বা তার গ্রবথর্ গ্রকার গ্রপক্রয়ক্রে এম্ন এর্টি ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবক্রেতা
ইউথনট পুনঃপথরের্কক্রনর থতন গ্রিক্রর্ পাাঁি ম্াি পক্রর তার পরবতী প্রািথম্র্ পথরের্কক্রনর িুক্রোগটি পাক্রব।

গ্রেড ও অনুম্থতপক্রের থির্ার

nyc.gov/health/mobilefood

আম্ার বতধম্াি অক্ষররর গ্রেড বা “গ্রেড অম্ীম্াাংবসত (Grade Pending)” গ্রপাি িা করার জিয গ্রকারিা
জবরম্ািা ি বক?
হযাাঁ, গ্রর্াক্রনা ইউথনট তার অক্ষক্ররর গ্রেড বা “গ্রেড অম্ীম্াংথিত (Grade Pending)” গ্রপাি না র্রক্রে, তা গ্রেক্রর্ রাখক্রে বা
িথরক্রয় থেক্রে, স্বাস্থ্য থবভাগ এর্টি িম্ন জাথর র্রক্রব, োর ফক্রে জথরম্ানা হক্রত পাক্রর।
আম্ার অিুম্বতপরের বিকার বা অক্ষররর গ্রেডটি ক্ষবতেস্ত িরি কী ি ?
আপনার অনুম্থতপক্রের থির্ার বা অক্ষক্ররর গ্রেডটি েথে ক্ষথতেত হয়, তাহক্রে আপনাক্রর্ অবর্যই অথবেক্রম্ব স্বাস্থ্য থবভাক্রগর
িক্রে গ্রোগাক্রোগ র্রক্রত হক্রব। এর্টি নতু ন অনুম্থতপক্রের থির্ার ও/বা অক্ষক্ররর গ্রেড র্ীভাক্রব পাওয়া োয় তা জানক্রত,
646-632-6203 নম্বক্রর গ্রফান র্রুন বা MFVInspections@health.nyc.gov এ ইক্রম্ে র্রুন।
অবস্থ্ান গ্রর্য়ার র্রা
অবস্থ্াি গ্রর্ ার করার যন্ত্র কী?
অবস্থ্ান গ্রর্য়ার র্রার েন্ত্র হে এর্টি গ্রোট বাক্রের ম্ক্রর্য িার্া এর্টি বযাটাথর-িাথেত তারহীন েন্ত্র ো স্বাস্থ্য থবভাগক্রর্
পথরের্কন র্রার জনয থবক্রেতা ইউথনটক্রর্ খুাঁক্রজ গ্রপক্রত িক্ষম্ র্রক্রব। স্বাস্থ্য থবভাগ প্রথতটি খাবাক্ররর গ্রেোগাথি বা ট্রাক্রর্ এর্টি
িংেুক্ত র্রক্রব।
স্বাস্থ্য ববভাগ বক ইবতম্রর্যই খাবাররর গ্রেিাগাবি ও ট্রাকগুবিরক পবরের্ধ রির জিয খুুঁরজ পাবেি িা? গ্রকি
আপিার অবস্থ্াি গ্রর্ ার করা প্রর াজি?
খাবার থবক্রেতা ইউথনটগুথে গ্রর্াক্রনা এর্টি িুথনথেক ষ্ট স্থ্াক্রন বা এর্টি থনর্কাথরত িম্ক্রয় বযবিা র্রক্রত বার্য নয়। ফেস্বরূপ,
স্বাস্থ্য থবভাগ িবিম্য় গ্রেোগাথি বা ট্রার্টিক্রর্ খুাঁক্রজ পায় না অিবা েখন পথরের্কন বাথর্ িাক্রর্, িঠির্ গ্রিই িম্ক্রয় এটাক্রর্
খুাঁক্রজ পায় না। গ্রেড থনর্কারক্রণর র্ম্কিূথিক্রত এর্টি িুথনথেক ষ্ট পথরের্কক্রনর িম্য়িূথি আক্রে এবং গ্রে িম্ক্রয় ইউথনক্রটর পথরের্কন
বাথর্ িাক্রর্ গ্রিই িম্ক্রয় স্বাস্থ্য থবভাগক্রর্ গ্রেোগাথি বা ট্রার্টিক্রর্ অবর্যই খুাঁক্রজ গ্রবর র্রক্রত হক্রব।
অবস্থ্াি গ্রর্ ার করার যন্ত্রটি কী কী তেয সম্প্রচার করর?
অবস্থ্ান গ্রর্য়ার র্রার েন্ত্রটি স্বাস্থ্য থবভাগক্রর্ ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবক্রেতা ইউথনক্রটর িবক্রিক্রয় র্াক্রের রাতার ঠির্ানাটি এবং
তাথরখ ও িম্য় পাোয়।
কারা অবস্থ্ারির তেয গ্রেখরত পারর?
শুর্ুম্াে স্বাস্থ্য থবভাক্রগর র্ম্ীরাই অবস্থ্াক্রনর তিয গ্রেখক্রত পাক্রবন।
স্বাস্থ্য ববভাগ বক সবসম্ ববরিতা ইউবিটগুবির ওপরর িজর রাখরব?
না। স্বাস্থ্য থবভাগ েথে ইউথনটটি পথরের্কন র্রক্রত িায়, শুর্ুম্াে তাহক্রেই অবস্থ্ান গ্রর্য়ার র্রার েন্ত্রটিক্রর্ স্বাস্থ্য থবভাগ এর্টি
খাবাক্ররর গ্রেোগাথি বা ট্রাক্রর্র অবস্থ্ান পাোক্রত "বেক্রব"।
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স্বাস্থ্য ববভাগ অবস্থ্ারির তেযরক কীভারব সুরবক্ষত রাখরব?
অবস্থ্ান গ্রর্য়ার র্রার েন্ত্রটি স্বাস্থ্য থবভাক্রগর এর্টি িুরথক্ষত গ্রনটওয়াক্রর্ক স্বাস্থ্য থবভাক্রগর এর্টি িুরথক্ষত িাভক াক্ররর র্াক্রে
িুরথক্ষতভাক্রব তিয িম্প্রিার র্রক্রব। প্রথতটি েক্রন্ত্রর এর্টি েন্ত্র িনাক্তর্রণ নম্বর িার্ক্রব ো ইউথনক্রটর অনুম্থতপে ও
থির্াক্ররর নম্বক্ররর গ্রিক্রর্ আোো। অবস্থ্াক্রনর তিযটি স্বাস্থ্য থবভাক্রগর ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবথে িংোন্ত অনযানয তক্রিযর গ্রিক্রর্
আোোভাক্রব িঞ্চয় র্রা হক্রব। অবস্থ্াক্রনর তিযটি 24 ণ্টার র্ম্ িম্ক্রয়র জনয রাখা হক্রব। এটি প্রথত রাক্রত স্বাস্থ্য থবভাক্রগর
িাভক ার গ্রিক্রর্ ম্ুক্রে গ্রফো হক্রব।
খাবাররর গ্রেিাগাবি বা ট্রারকর পবরচািকরক বক অবস্থ্াি গ্রর্ ার করার যন্ত্রটির জিয অেধ প্রোি কররত িরব?
নং.
আবম্ কীভারব যন্ত্রটি স্থ্াপি কররবা?
স্বাস্থ্য থবভাগ অনুম্থত-পূবক পথরের্কক্রন েন্ত্রটি স্থ্াপন র্রক্রব।
আবম্ কীভারব যন্ত্রটির রক্ষণারবক্ষণ কররবা?
আপনাক্রর্ েন্ত্রটির রক্ষণাক্রবক্ষক্রণর জনয থর্েু র্রক্রত হক্রব না। েথে েন্ত্রটি ক্ষথতেত হয়, হাথরক্রয় োয় বা িু থর োয়, তাহক্রে
অথবেক্রম্ব স্বাস্থ্য থবভাগক্রর্ 646-632-6203 নম্বক্রর গ্রফান র্রুন।
যন্ত্রটির বকেু িরি আবম্ বক িঙ্ঘরি অবভযুক্ত িরবা?
েন্ত্রটির ক্ষথত র্রা বা গ্রিটিক্রর্ নষ্ট র্রা, - অিবা আপনার ইউথনটক্রর্ এর্টি িুরথক্ষত স্থ্াক্রন না রাখা - ফেস্বরূপ এর্টি েঙ্ঘন
টক্রত পাক্রর এবং জথরম্ানা হক্রত পাক্রর।
জথরম্ানা
িঙ্ঘরির জিয আররাপ করা জবরম্ািাগুবিরত বক গ্রকারিা পবরবতধি িরব?
হযাাঁ। স্বাস্থ্য থবভাগ জথরম্ানা িংোন্ত নতু ন নীথতগুথে বাতবাথয়ত র্রক্রে এবং গ্ররক্রতারাাঁর গ্রেড থনর্কারণ র্ম্কিূথির ম্ক্রতা এর্ই
রর্ম্ এর্টি নতু ন জথরম্ানা িূথি জাথর র্রক্রে। ফেস্বরূপ, িাথবকর্ভাক্রব জথরম্ানাগুথে র্ক্রম্ োক্রব।
খাবাক্ররর প্রথতটি গ্রেোগাথি ও ট্রার্ “A” গ্রেড গ্রপক্রত পাক্রর
আম্ার ভ্রাম্যম্াণ খাবার বববির ইউবিট কীভারব তার গ্রেডরক উন্নত কররত পারর?
খাবাক্ররর প্রথতটি গ্রেোগাথি ও ট্রার্ “A” গ্রেড গ্রপক্রত পাক্রর। আপনার গ্রেডক্রর্ উন্নত র্রার জনয আপথন গ্রে র্াপগুথে থনক্রত
পাক্ররন তার র্ক্রয়র্টি এখাক্রন গ্রেওয়া হে:


থনথিত র্রুন গ্রে শুর্ুম্াে োইক্রিন্সপ্রাপ্ত থবক্রেতারাই ইউথনটটি িাোক্রেন। এর্জন োইক্রিন্সপ্রাপ্ত থবক্রেতাক্রর্ অবর্যই
স্বাস্থ্য থবভাক্রগর খােয িুরক্ষা গ্রেণীক্রত উত্তীণক হক্রত হক্রব।



পথরের্কক্রনর িম্য় পাওয়া েং নগুথেক্রর্ িংক্রর্ার্ন র্রুন।
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আপথন খােয িুরক্ষার আবর্যর্তাগুথে পূরণ র্রক্রেন তা োিাই র্রার জনয স্বয়ং-পথরের্কক্রনর ওয়ার্ক থর্ট বযবহার
র্রুন।

ভ্রাম্যম্াণ খােয বববির জিয অক্ষররর গ্রেড বির্ধ াররণর কম্ধ সবূ চটি সম্বরে আবম্ কীভারব আররা জািরত পাবর?
র্ম্কিূথিটি িম্বক্রন্ধ আক্ররা জানক্রত এবং র্ীভাক্রব “A” গ্রেড পাওয়া োয় তা জানক্রত স্বাস্থ্য থবভাক্রগর ভ্রাম্যম্াণ খাবার থবক্রেতা
র্ম্কর্াোগুথে িম্বক্রন্ধ তিয পাওয়ার জনয, আপথন nyc.gov/health/mobilefood গ্রেখক্রত পাক্ররন।
আম্ার খাবাররর গ্রেিাগাবি বা ট্রাক পবরচািিা করা বা গ্রেড বির্ধ ারণ সম্বরে আম্ার গ্রকারিা প্রশ্ন োকরি
আবম্ কার সরে গ্রযাগারযাগ কররত পাবর?
আক্ররা তক্রিযর জনয স্বাস্থ্য থবভাক্রগর িক্রে গ্রোগাক্রোগ র্রুন:


গ্রফান: 646-632-6203



ইক্রম্ে: MFVInspections@health.nyc.gov



বযথক্তগত উপথস্থ্থতক্রত:

োহর্ পথরক্রষবা অথফি (Customer Service Office)
125 Worth Street, room 1020
গ্রিাম্বার গ্রিক্রর্ বৃহস্পথতবার, ির্াে 9টা গ্রিক্রর্ থবর্াে 4টা
শুেবার ির্াে 9টা গ্রিক্রর্ েুপুর 2টা
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