
নিন দ্িষ্ট কাঁচা বা অসম্পূরদি রান্া হওয়া খাবার খখলে খা্্য বানহত অসুস্থতার ঝঁুনক বাড়লত পালর তা গ্াহকলক জািালত খরল্ারাঁগুনের 
এখি একটি নেনখত উপল্শবাতদি া ব্যবহার করা আবশ্যক। এর আলে, সম্ভবত এই সতকদি তা খ�ৌনখক অথবা নেনখত নিে। 

খে খাবারগুনে খা্্যবানহত অসুস্থতার ঝঁুনকলক বানড়লয় তুেলত পালর খসগুনে হে কাঁচা বা অসম্পূরদি রান্া হওয়া �াংস, �াি, 
খখাোেুক্ত শা�কু অথবা পাস্তুরাইজ িয় এ�ি কাঁচা নি�। এই খাবার অথবা অি্যাি্য খাবার বা পািীয়র �ল্্য একটি উপা্াি 
নহসালব খ্ওয়া খহাক িা খকি—উভয় খষেলরেই, খরল্াঁরাগুনের অবশ্যই নেনখত উপল্শবাতদি া ব্যবহার করা আবশ্যক। 

পরা�শদিটির নববনৃতলত নিম্ননেনখত নবষয়গুনে অবশ্যই নেনখত থাকলত হলব:  

 •  “Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk of  
foodborne illness.” (কাঁচা বা অসম্পূর্ণ রান্া হওয়া মাংস, প�াল্ট্রি, সামুল্টরিক মাছ, পোলাযকু্ত শামপূক অথবা ল্টিম 
আ�নার োদ্য বাল্টহত অসসু্থতার ঝঁুল্টক বাড়তত �াতর।)  

এই প্রনতলব্িটি অবশ্যই খ�ি,ু খ�ি ুখবািদি , খ্ানশওর, সলকেতনচহ্ন, বা প্্যাকালিদি  উপনস্থত হলত হলব। পরা�লশদির প্রলয়াজি আলি এ�ি 
খেলকালিা খাবার অবশ্যই তারকা নচহ্ন (*) ন্লয় নচনহ্নত থাকলত হলব বা কাঁচা বা অসম্পূরদি রান্া করা নহসালব বনরদিত হলত হলব। 
একটি কাঁচা বা অসম্পূরদি রান্া হওয়া খাবার এবং গ্াহক উপল্শবাতদি া কী ভালব খ্খালিা হয় এখালি তার উ্াহরর খ্ওয়া হে।  

ল্টবকল্প 1: কাঁচা বা অসম্পূর্ণ রান্া হওয়া োবাতরর বর্ণনা ল্টদন এবং এর নীতচ �রামতশ্ণর ল্টববরর ল্টদন।

ল্টবকল্প 2: কাঁচা বা অসম্পূর্ণ রান্া হওয়া োবার এবং �রমাশ্ণটিতক তারকা ল্টচহ্ন ল্টদতয় ল্টচল্টহ্নত করুন।

ল্টবকল্প 3: কাঁচা বা অসম্পূর্ণ রান্ার অি্ণ ার ল্টহসাতব োবার রান্া করা হতল সাতথ �রামশ্ণ ল্টদন।

গ্াহতকর জন্য নতুন ল্টলল্টেত উ�তদশবাত্ণ া ল্টবল্টি: 
পরত্াঁরাগুল্টলর কী কী পজতন রাো প্রতয়াজন 

গাতি্ণ ন স্যালাি
পশফ স্যালাি
ল্টসজার স্যালাি (কাঁচা ল্টিম রতয়তছ)

ল্টবজ্ঞল্টতি: কাঁচা বা অসম্পূর্ণ রান্া হওয়া মাংস, মুরগী, সমতুরির মাছ, পোলাত্তয়ালা শামপূক অথবা ল্টিম োওয়া 
আ�নার োদ্যবাল্টহত অসসু্থতার ঝঁুল্টকতক বাল্টড়তয় ল্টদতত �াতর।

অতয়স্ার অন ল্টদ হাফ পশল*
ফ্াতয়ি ল্টরিম্
ফ্াউনিার ফ্াঁতসায়া 

* কাঁচা বা অসম্পূর্ণ রান্া হওয়া মাংস, মুরগী, সমতুরির মাছ, পোলাত্তয়ালা শামপূক অথবা ল্টিম োওয়া আ�নার 
োদ্যবাল্টহত অসসু্থতার ঝঁুল্টকতক বাল্টড়তয় ল্টদতত �াতর।

ল্টচজ বাগ্ণার স্াইিারস
সইুস ল্টচজ, মাসরুম অ্যান্ড অল্টনয়ন ল্টবগ বাগ্ণার
ল্টিলাক্স বাগ্ণার

সম্পূর্ণভাতব রান্া করা পযতত �াতর

ল্টবজ্ঞল্টতি: কাঁচা বা অসম্পূর্ণ রান্া হওয়া মাংস, মুরগী, সমতুরির মাছ, পোলাত্তয়ালা শামপূক অথবা ল্টিম োওয়া 
আ�নার োদ্যবাল্টহত অসসু্থতার ঝঁুল্টকতক বাল্টড়তয় ল্টদতত �াতর।



ল্টনয়মটি 1 লা জানয়ুারী, 2016 তাল্টরে পথতক কায্ণকর হতয়তছ
নিয়� েন্ও 2016 এর জািয়ুারী খথলক কােদিকনর হলয়লি নকন্তু 
স্াস্থ্য নবভাে 2018 এর জািয়ুারীর আলে প্রলয়াে করলব িা। 
এই অনতনরক্ত স�য় খরল্ারাঁগুনেলক নিয়� বা্বানয়ত করার  
জি্য খ্য়া হলব।

ল্টলল্টেত উ�তদশবাত্ণ াটি এমন জায়গায় রােতত হতব পযোন 
পথতক গ্াহকরা এটি পদেতত �াতর 
পরা�শদিটিলক রাখার স্থাি নিবদিাচলির খষেলরে খরল্ারাঁগুনের কালি 
নবকল্প রলয়লি। খে�ি এটিলক খ�ি,ু খ�ি ুখবািদি , খ্ানশওর, 
সাইলিজ, খেনবে খেিেস বা প্্যাকালিদি   রাখা খেলত পালর। 

োবাতরর �দ যল্টদ “কুকি টু অি্ণ ার” এর তাল্টলকায় থাতক 
তাহতলও ল্টলল্টেত উ�তদশবাত্ণ ার প্রতয়াজন। েন্ খকালিা গ্াহক 
কাঁচা অথবা অসম্পূরদি রান্া হওয়া খাবার পনরলবশি করলত 
অিলুরা্ কলরি এবং তা েন্ “কুকি েু অিদি ার”-এর তানেকায় 
িা থালক তাহলে উপল্শবাতদি ার খকালিা প্রলয়াজি খিই। 

ল্টলল্টেত উ�তদশবাত্ণ া ল্টবতশষ পষেতরে প্রতয়াজন আতছ
েন্ আপনি নবলশষ নকিু অফার কলরি এবং এলত কাঁচা বা 
অসম্পূরদি রান্া হওয়া খাবার থালক তাহলে উপল্শবাতদি া অন্তভুদি ক্ত 
থাকা আবশ্যক।  

ল্টনউইয়ক্ণ  স্াস্থ্য ল্টবল্টির তাল্টলকাভুক্ত তা�মারোর ল্টভল্টত্ততত কাঁচা 
বা অসম্পূর্ণ রান্া হওয়া ল্টহসাতব ল্টবতবচনা করা হয়
�াংস, �াি, �েসু্্যাি খশেনফস এবং পাস্তুরাইজি িয় এ�ি 
কাঁচা খখাসােুক্ত নি� অবশ্যই স্াস্থ্য নবন্ 81.09(c) -এর 
তানেকায় উনলিনখত তাপ�ারোয় রান্া করলত হলব। নবশ্ জািলত 
nyc.gov/healthcode এ োি। 

ঝঁুল্টক�পূর্ণ োবাতরর জন্য পকাতনা ল্টলল্টেত উ�তদশবাত্ণ া সরবরাহ 
না করা পকাতনা পরত্াঁরা লঙ্ঘতনর জন্য একটি ল্টবজ্ঞল্টতি প�তত 
�াতর, এতত 300 িলার অবল্টি জল্টরমানা থাতক।
এই েঙ্ঘি খরল্াঁরাটির পনর্শদিি খস্ার এবং খগ্লিও প্রভাব 
খফেলব। 

Bengali


