
 

েসািডয়ােমর aতয্িধক মাtার সতকর্ তা: িবষয়িট েকন tপণূর্  
psািবত আiন aনসুাের, েচন েরেsারাঁ িলেক েমন ুeবং েমন ুেবােডর্  েবিশ পিরমােণ েসািডয়াম আেছ eমন  

আiেটম িলেত সতকর্ তা েপাs করেত হেব। 
 

িনয়মিট েকন psাব করা হেয়েছ? 

 েবিশ পিরমােণ েসািডয়াম খাoয়া শরীেরর পেk kিতকারক। রk চাপ েবেড় যাoয়া eবং হােটর্ র েরাগ o েsাক হoয়ার সmাবনা রেয়েছ।1,2   
 agণী ৈবjািনক pিত ান িলর তরফ েথেক psাব করা হেয়েছ েয, আমােদর শরীের pিতিদন যত পিরমাণ েসািডয়াম যােc তা েযন 

2,300 িমিলgােমর েবিশ না হয়।1,2   
 agণী ফাs ফুেডর েরেsারাঁ িলেত েমনু আiেটেম েসািডয়ােমর পিরমাণ 1997 েথেক 2010 সােলর িভতের 20% -eরo েবিশ বিৃd 

েপেয়েছ।3 
 খাবােরর মধয্ িদেয় েয পিরমাণ েসািডয়াম আেমিরকার মানষুেদর শরীের যায় তার aিধকাংশi (77%) আেস েরেsারাঁ eবং pেসস করা 

খাবার েথেক।4 
 ei psািবত িনয়েমর আoতাধীন NYC েচন ফুড পিরেষবা সংগঠন িলেত িবিk করা েমনু আiেটেমর কমেবশী 10% -e anতপেk  

2,300 িমিলgাম েসািডয়াম আেছ eবং তাi তােত সতকর্ তা েদখােত হেব।5 

জািনেয় েদoয়াটা tপণূর্ েকন? 

 sাkয্pমাণ েথেক েদখা েগেছ েয, sাsয্গত সতকর্ তা, েযমন psািবত েসািডয়াম সতকর্ তা, মানুষেদর jান বাড়ােত সাহাযয্ কের eবং ei 

ধরেনর িনিদর্  িজিনস েকনার/বয্বহার করার মাtা কিমেয় আেন।6 
 pিতিদন দশ লেkরo েবিশ িনu iয়কর্ বাসী তােদর কয্ােলাির sর বা মাtা েদেখ েনন।7  pায় 80% িনu iয়কর্ বাসী জািনেয়েছন  

েয, eিট সিতয্i কােজ আেস।8 

 

সতকর্ তা:     েবাঝােc েয, eেত েয পিরমাণ েসািডয়াম (লবণ) রেয়েছ তা ৈদনিnন েমাট psািবত মাtার 

(2,300 িমিলgাম) েথেক েবিশ। েবিশ পিরমােণ েসািডয়াম েখেল তা েথেক রkচাপ েবেড় েযেত পাের eবং হােটর্ র 
েরাগ হoয়ার eবং েsাক হoয়ার সmাবনা রেয়েছ। . 

আমােদর শরীর (77%) েসািডয়ামi আেস েরেsারাঁ 

eবং pিkয়া করা খাবার েথেক।4  
 

NYC ‐eর eকজন pাpবয়েsর গেড় pিতিদন pায় 
3,200 িমিলgাম েসািডয়াম শরীের যায়, যা psািবত 

ৈদিনক মাtার (2,300 িমিলgাম) েথেক 40% েবিশ।9 
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