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I. েূবমকরা
ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ইউননট ননতয় কোজ করোর স�য় স�স্ত নবনধ ও আইন ম�তন চলো গুরুত্বপূণদে। 
স্োস্থযে ও প্িোসননক নবনধতে স্োস্থযে নবেোতের আবিযেকেো—খো্যে সুরক্োর আবিযেকেো মেতক স্থোন 
ননধদেোরণ এবিং আপনোর ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ইউননট ননরোপত্ পনরচোনলে হতছে েো নননচিে করোর 
নবনধ সম্পতকদে  বলো আতে। 

এই ননত দ্ে নিকোয় প্োেন�ক নবেয়স�হূ সম্পতকদে  বলো আতে। আতরো নবি্ নববরতণর জনযে, স্োস্থযে নবনধর 
81 নিং অনতুছে্, “Food Safety” (খো্যে সুরক্ো) এবিং ননউইয়কদে  িহতরর ননয়�োবলীর 6 নিং অধযেোয়, 
“Food Units” (ফুড ইউননট) এর সম্পনকদে ে েেযে স�নবিে ম�োবোইল ফুড মে্ডতরর অতরঞ্ বুক 
ম্খুন।   

II. পবরের্শন
ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ইউননটগুতলো ময আইন ম�তন চলতে েো নননচিে করোর জনযে স্োস্থযে নবেোেতক 
অন্তে একবোর পনর্িদেন করতে হতব। এেোিোও এইসব নবেয়গুতলো সম্পতকদে  পনর্িদেন করো হয়:

 • পোরন�ট পুননদেবীকরতণর জনযে

 • অনেতযোে ও লঙ্ঘতনর অনযেোনযে নরতপোতটদে র প্নেনক্রয়ো স্রূপ

 •  মকোতনো লঙ্ঘন সিংতিোধন করোর জনযে স্োস্থযে কন�িনোর দ্োরো ইসুযে করো অডদে োতরর ফতলো আতপর 
জনযে

পনর্িদেতনর মিতে, পনর্িদেক ম�োবোইল ফুড মে্ডরতক লঙ্ঘতনর একটি তব্যুেনেন নরতপোটদে  ম্তব। স�স্ত 
লঙ্ঘন অনবলতম্ব সিংতিোধন করতে হতব। এেোিোও এই নরতপোটদে  পোরন�ট প্োপ্োতক ডোকতযোতে পোঠোতনো 
হতব। 

III. লঙ্ঘদনর ভনরাটির (সমন)
যন্ আপনন লঙ্ঘন কতর েোতকন েোহতল আপনোতক লঙ্ঘতনর মনোটিি (Notice of Violation, NOV) 
পোঠোতনো হতব, যোর �োধযেত�:

 •  পোরন�ট প্োপ্ো প্িোসননক নবচোর এবিং শুনোনন Office of Administrative Trials and 
Hearings (পনরতবি ননয়ন্ত্রণ পেদেত্র শুনোনন নবেোে (Environmental Control Board 
Hearings Division)) অনফতস কতব, মকোেোয় ও মকোন স�তয় শুনোননতে হোনজর েোকতে 
হতব েো জোনতে পোরতবন

 • NOV এ নকেোতব উত্তর ন্তে হয় েোর সম্পতকদে  েেযে ম্ওয়ো আতে

 •  পোরন�ট প্োপ্ো ময স্োস্থযে নবেোতের নসদ্োন্ততক প্�োণ ম্নখতয় চযেোতলঞ্ জোনোতে পোতরন, ননতজতক 
রক্ো করতে পোতরন এবিং/অেবো আনেুেযে ম্খোতে পোতরন মসই নবেতয় েেযে ম্ওয়ো আতে
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IV. আপনরার পরারবমট, ভেক্যরাল এবং লরাইদসন্স 
সম্পদক্শ  আপনরাদক যরা জরানদত হদব

•   অনযে মকোতনো বযেনতিতক লোইতসন্স, পোরন�ট এবিং মডকযেোল নবক্রয় করো, েোিোতে ম্ওয়ো 
যোতব নো।

•  নবতক্রেোত্রতক সবদে্ো বেদে �োন পরারবমট “মপপোর” সতগে রোখতে হতব। (যন্ আপনন 
জনর�োনো নো ন্তয় েোতকন েোহতল আপনন হয়তেো পুননদেবীকরণ করোতে পোরতবন নো)

•  খোবোর নবনক্র করোর জনযে ম�োবোইল ফুড মেন্ডিংতয় অবিযেই বেদে �োন ভেক্যরাল েোকতে 
হতব।

•  খোবোর নবনক্র করোর জনযে ম�োবোইল ফুড মেন্ডিংতয় অবিযেই বেদে �োন ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং 
লরাইদসন্স েোকতে হতব।

•  নবক্রেোত্রতক অবিযেই েোত্র লোইতসন্স পতর েোকতে হতব যোতে সবদে্ো েো ম্খো যোয়।

AA 00001
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করাররা ববরেয় করদত পরারদব?

•  মকবল�োত্র লোইতসন্স প্োপ্ নবতক্রেোরো এবিং পোরন�ট প্োপ্োর অনতু�োন্ে মকোতনো বযেনতি খো্যে ও 
পোনীয় নবক্রয় করতে পোতর। পোরন�ট প্োপ্োতক অবিযেই স্োস্থযে নবেোতের কোতে “Mobile Food 
Vending Unit Permit Holder: Authorized Vendor List“ (ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং 
ইউননট পোরন�ট মহোল্োর: অনতু�োন্ে নবক্রেো েোনলকো) ফ�দে মনোটোনর কতর জ�ো ন্তে হতব।

পরারবমট প্রাপ্রাদক অবর্যই যরা করদত হদব?

•  পোরন�ট প্োপ্োত্রতক সবদ্ে ো েোত্র ফুড মেন্ডিং ইউননট ্ োনয়তত্বর সতগে পনরচোলনো ও েত্তোবধোন 
করতে হতব।

•  মকোতনো লঙ্ঘতনর মক্তত্র মক নবক্রয় করতে েো নননবদেতিতে স�স্ত ্োয় পোরন�ট প্োপ্োত্রতক ননতে 
হতব।

•  মকোতনো জনর�োনো ম্ওয়োর ্োনয়ত্ব পোরন�ট প্োপ্োত্র। স�স্ত ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং লঙ্ঘন 
পোরন�ট প্োপ্োতক পোঠোতনো হতব।

FOOD VENDOR
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NYC খরাবরার ববরেয় কররার 6টি বেন্ন রকম পরারবমট ইস্্য কদর। 

এইসব পরারবমদটর বেন্ন বেন্ন বববি অদে: 

রহর জদ্ি পরারবমট

ববরেয় কররার অনদ্মরােন
 • পোবনলক ন্রিতট
 • প্নেটি বতরোতে 
 • সোরো বের ধতর
পরারবমট প্রাপ্রাদেরদক প্বত েই্ বেদর অবর্যই পরারবমট পন্ন্শবীকরণ করদত হদব 
ভমরাট 2900টি পরারবমট
 •  100টি পোরন�ট শুধু�োত্র প্োতিন মসনো ক�মী, প্নেবন্ধী অেবো প্নেবন্ধী 

মসনো ক�মীত্র জনযে বরোদ্দ রোখো হয়।

4089C

সরামবয়ক (ঋত্বনে্শ র) পরারবমট 

ববরেয় কররার অনদ্মরােন
 • পোবনলক ন্রিতট
 • প্নেটি বতরোতে
 • 1লো এনপ্ল মেতক 31 মি অত্োবর
পরারবমট প্রাপ্রাদেরদক প্বত বের অবর্যই পরারবমট পন্ন্শবীকরণ করদত হদব
ভমরাট 1000টি পরারবমট

4089C

বদররা-বনবে্শ ষ্ট পরারবমট

ববরেয় কররার অনদ্মরােন
 • পোবনলক ন্রিতট
 • Bronx, Brooklyn, Queens বো Staten Island
 • সোরো বের ধতর
পরারবমট প্রাপ্রাদেরদক প্বত েই্ বেদর অবর্যই পরারবমট পন্ন্শবীকরণ করদত হদব
ভমরাট 200টি পরারবমট (প্বতটি বদররার জন্য 50টি কদর পরারবমট) 

4089C
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তরাজরা ফল ও সববজ (গ্ীন কোটদে ) পোরন�ট 

ববরেয় কররার অনদ্মরােন
 • মকবল�োত্র েোজো মেোটো ফল ও সবনজর জনযে 
 • পোবনলক ন্রিতট
 •  প্নেটি বতরোতে নকন্তু েো �তনোনীে পুনলি এনতিয়োতরর �তধযে সী�োবদ্
 • সোরো বের ধতর
পরারবমট প্রাপ্রাদেরদক প্বত েই্ বেদর অবর্যই  
পরারবমট পন্ন্শবীকরণ করদত হদব
ভমরাট 1000টি পরারবমট

4089C

বনয়ব্রিত এলরাকরার পরারবমট 

ববরেয় কররার অনদ্মরােন
 •  বযেনতিেে েূসম্পনত্ততে; বযেনতিেে েূসম্পনত্তর �োনলতকর মেতক 

নলজ চুনতির প্তয়োজন

বলজ চ্বতির উপর বনে্শ র কদর েই্ বরা তরার কম 
সমদয়র জন্য পন্ন্শবীকরণ কররা হয়
পরারবমদটর সংখ্যরার উপর ভকরাদনরা সীমরা ভনই

4089C

ববদরষ ববদরেতরার পরারবমট  
(মটেট মজনোতরতলর বযেবসোনয়ক আইন 35A ম্খুন)*

ববরেয় কররার অনদ্মরােন
 • NYC পোতকদে র েূসম্পনত্তর �তধযে
 • সোরো বের ধতর

ববদরষ ববদরেতরা লরাইদসদন্সর প্দয়রাজন; ভকবলমরাত্র  
প্বতবন্ী ভসনরা কমমীররা এর ভযরাগ্য
পরারবমদটর সংখ্যরার উপর ভকরাদনরা সীমরা ভনই

4089C

*  nyc.gov/health/mobilefood এ নবতিে নবতক্রেো লোইতসন্স সম্পতকদে  জোননু।
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বববেন্ন িরদনর খরাবরার প্স্তুদতর জন্য ভয সব সরঞ্রাম প্দয়রাজন:

V. ভমরাবরাইল ফ্ে ভেবন্ডং 
ইউবনদটর জন্য সরঞ্রাম 
ও আকরাদরর আবর্যকতরা

েরাজরা ও বরিল কররা সদসজ, মর্বগর মরাংস, মরাে, বরক করাবরাব, হ্যরামবরাগ্শরার, বেম ও 
জরাইদররার জন্য: 

   পোনতযোেযে জল/পোনন (ননরোপত্ পোন করো 
যোয় এ�ন জল/পোনন)

   খোবোর মধোওয়োর মবনসন এবিং রোন্ো করোর 

সরঞ্ো�
  হোে মধোওয়োর মবনসন
  বজদে যে জল/পোননর টযেোঙ্ক

   উপতরর কোঠোত�ো (ময�ন সোন�য়োনো টোঙোতনো 
বো েোেো লোেোতনো)

  বোয়ু চলোচতলর বযেবস্থো 
  ঠো্ডো রোখো
  ের� রোখো
  েোত�দেোন�টোর

আদগ ভেদক প্যরাক কররা বহমরাবয়ত বমবষ্ট, আদগ ভেদক প্যরাক কররা স্যরান্ডউইচ এবং 
আদগ ভেদক প্যরাক কররা ও করাটরা ফল ও সববজ:

  বজদে যে জল/পোননর টযেোঙ্ক
   উপতরর কোঠোত�ো (ময�ন সোন�য়োনো টোঙোতনো 
বো েোেো লোেোতনো)

  ঠো্ডো রোখো
  ের� রোখো
  েোত�দেোন�টোর

যখন ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ইউননতটর নডকযেোল ইসুযে করো 
হয়, েখন ননরোপত্ পনরচোলনো ও খো্যে পনরতবিতনর জনযে 
ননম্ননলনখে আবিযেকেো পূরণ হতে হতব। 
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মদন ররাখদবন: নবতক্রেোরো েোত্র নপ্-পোরন�ট 
পনর্িদেতনর পর েোত্র ইউননট পনরবেদে ন করতে পোরতব 
নো। (ময�ন আকোর, আনেুোনগেক নজননস মযোে করো)। 
আপনন যন্ আপনোর ইউননতট পনরবেদে ন কতরন েোহতল 
আপনোতক অনবলতম্ব অবিযেই পুনঃপনর্িদেন করোতে হতব। 

স্যরান্ডউইচ, করাঁচরা ফল, সববজর স্যরালরাে, পরাঁউরুটি, মরাখন লরাগরাদনরা বরা উপদর বরেম 
চীজ ভেওয়রা ব্যরাদজল ও ভররাল, স্ব্েজ ও সফ্ট আইসবরেম:

   পোনতযোেযে জল/পোনন (ননরোপত্ পোন করো 
যোয় এ�ন জল/পোনন)

   খোবোর মধোওয়োর মবনসন এবিং রোন্ো করোর 

সরঞ্ো�
  হোে মধোওয়োর মবনসন
  বজদে যে জল/পোননর টযেোঙ্ক

   উপতরর কোঠোত�ো (ময�ন সোন�য়োনো টোঙোতনো 
বো েোেো লোেোতনো)

  বোয়ু চলোচতলর বযেবস্থো 
  ঠো্ডো রোখো
  ের� রোখো
  েোত�দেোন�টোর

পরাবতত কবফ বরা চরা, ভেরানরাট, ভপব্রি, মরাখন লরাগরাদনরা বরা উপদর বরেম চীজ ভেওয়রা 
ব্যরাদজল ও ভররাল, পপকন্শ, কটন ক্যরাবন্ড, সরািরারণ বরা বমবষ্ট বরােরাম, নরম ভনরানতরা 
ববস্্ট এবং ভচসনরাট:

   পোনতযোেযে জল/পোনন (ননরোপত্ পোন করো 
যোয় এ�ন জল/পোনন)

  বজদে যে জল/পোননর টযেোঙ্ক

   উপতরর কোঠোত�ো (ময�ন সোন�য়োনো টোঙোতনো 
বো েোেো লোেোতনো)

  বোয়ু চলোচতলর বযেবস্থো 

ভসদ্ধ কররা ফ্্যরাঙ্কফ্টরার বরা সদসজ ও বনিদসস:

   পোনতযোেযে জল/পোনন (ননরোপত্ পোন করো 
যোয় এ�ন জল/পোনন)

  বজদে যে জল/পোননর টযেোঙ্ক
  বোয়ু চলোচতলর বযেবস্থো
  েোত�দেোন�টোর

   উপতরর কোঠোত�ো (ময�ন সোন�য়োনো টোঙোতনো 
বো েোেো লোেোতনো)

   ঠো্ডো রোখো
  ের� রোখো
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রব্দদকরাষ:

েরান্ডরা ররাখরা – পনরতবিন করোর জনযে 41 নডগ্ী F বো েোর ক� েোপ�োত্রোয় খোবোর �জেু রোখতে ম�কোননকযেোল 

নহ�োয়ন সরঞ্ো� বযেবহোর করো হয়। নকেু নকেু ম�োবোইল ফুড ইউননতট সীন�ে খোবোর আইতট� েোতক বো খোবোর 

তেনর বো রোন্ো করো ক� েোতক বো েোতকই নো ময�ন হট ডে এবিং ইটোনলয়োন আইস কোতটদে  খো্যে ও পোনীয় ঠো্ডো 
রোখোর জনযে পনরবেদে  নহসোতব বরফ বযেবহোর করো হতে পোতর। সম্োবযে ্েূণ ক�োতে েনলে বরফ অবিযেই মবর 

কতর ন্তে হতব।

ররান্নরার (খরাবরার প্স্তুবত) ভববসন – মকবল�োত্র খোবোর তেনর করোর জনযে ময মবনসন বযেবহৃে হয়।

হরাত ভিরাওয়রার ভববসন – মকবল�োত্র আপনোর হোে মধোওয়োর জনযে ময মবনসন বযেবহৃে হয়। আপনন হয়তেো বোসন 

ধুতে বো খোবোর তেনর করতে এই মবনসনটি বযেবহোর করতবন নো।

গরম ররাখরা – 140 নডগ্ী F বো েোর মবিী েোপ�োত্রোয় খোবোর �জেু করোর জনযে ময সরঞ্ো� বযেবহোর করো হয়। 

ের� রোখোর সরঞ্ো�গুতলোর �তধযে টেী� মটনবল ও ফুড ওয়ো�দেোর অন্তেুদে তি। রোন্ো করোর নগ্ল বো ওতেন ের� 

রোখোর সরঞ্ো� নয়।

উপদরর করােরাদমরা – সোন�য়োনো টোঙোতনো, েো্, েোেো বো অনরুূপ নডেোইস যো ম�োবোইল ফুড মেন্ডিংতয়র খো্যে ও 

সরঞ্ো�তক ্েূণ মেতক সুরনক্ে রোতখ।

পরানদযরাগ্য জল/পরাবন – ননরোপত্ পোন করো যোয় এ�ন জল/পোনন) ময স�স্ত ম�োবোইল মেন্ডিং ইউননট খোবোর 

তেনর কতর মসগুতলোতে হোে মধোওয়োর জনযে এবিং খোবোর ও রোন্োর সরঞ্ো� মধোয়োর জনযে ননরোপ্ জল/পোনন েোকতে 

হতব। ময স�স্ত ইউননট খো্যে প্স্তুে কতর নো, ময�ন ফল ও সবনজর েোনি, মসখোতন ননরোপ্ জল/পোনন েোকো 
আবনিযেক নয়।
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েরাদম্শরাবমটরার – ময সরঞ্ো� ন্তয় খোবোর ঠো্ডো ও ের� রোখোর মক্তত্র েোপ�োত্রো পনর�োপ করো হয়, েোত�দেোন�টোর 

ও েোত�দেোকোপলস এর �তধযে অন্তেুদে তি। েোত�দেোন�টোরটি এ�ন হতে হতব যোতে ম�োবোইল ফুড ইউননতট ময ধরতণর 

খোবোর তেনর করো হয় ও পনরতবিন করো মসই ধরতনর খোবোতরর েোপ�োত্রো �োপতে পোতর। ঠো্ডো রোখোর ইউননতট 

অবিযেই েোত�দেোন�টোর বযেবহোর করতে হতব এবিং েোপ�োত্রো �োপোর জনযে ঠো্ডো করোর জোয়েোর সবতচতয় উষ্ণ অিংতি 

মসটিতক রোখতে হতব। ের� রোখোর জোয়েোয় েোপ�োত্রো �োপোর জনযে েোত�দেোন�টোরটিতক অবিযেই ের� রোখোর সবতচতয় 

িীেল অিংতি রোখতে হতব।

বতন-কুে্বরর ভববসন – রোন্োর সরঞ্ো� মধোওয়ো, শুকোতনো এবিং জীবোণ ু�তুি করোর জনযে ক� কতর নেন কুঠুনরর 

মবনসন। এেোিোও এই মবনসতন আপনন খোবোর পনরষ্োর করতে পোরতবন।

বরায় ্চলরাচদলর ব্যবস্রা – ম�কোননকযেোল সরঞ্ো�, সোধোরণে একটি ইতলন্রিক ফযেোন এবিং অপসোরণতযোেযে গ্ীজ 

নফল্োর সতগে একটি হুড ম�োবোইল মেন্ডিং ইউননতটর বোইতর ও নেেতরর গ্ীজ, বোষ্প, মধোঁয়ো, ্েুদেন্ধ ও ধূম্র এবিং 
খোবোর ্নূেে হওয়ো বো অসুনবধো প্নেতরোধ করতে বযেবহোর করো হয়।

বজ্শ ্য জল/পরাবনর ট্যরাঙ্ক – আপনোর খোবোতরর কোতজর মেতক তেনর বজদে যে জল/পোনন �জেু করোর একটি ধোেব ও 

প্যেোনটেতকর টযেোঙ্ক। টযেোঙ্কটি অবিযেই মটকসই, �রতচ প্নেতরোধী ও অ-নবতিোেক এবিং সহতজই পনরষ্োর মযোেযে হতে 

হতব। এটির ধোরণ ক্�েো অবিযেই পোনীয় জল/পোনন সরবরোহকোরী টযেোতঙ্কর মেতক 15 িেোিংি মবিী হতে হতব; 

মঠলোেোনির ধোরণো ক্�েো অন্তে 11.5 এবিং ট্োতকর ধোরণ ক্�েো অন্তে 46 েযেোলন।

জল/পরাবনর সরবররাদহর ট্যরাঙ্ক – আপনোর ম�োবোইল ফুড ইউননতটর জনযে পোনীয় জল/পোনন সঞ্চতয়র টযেোঙ্ক। 

টযেোঙ্কটি অবিযেই ধোেব হতে হতব, ফুড মগ্তডর প্যেোনটেতকর হতে হতব এবিং মটকসই, �রতচ প্নেতরোধী ও অ-নবতিোেক 

হতে হতব। এটির পৃষ্ঠেল অবিযেই পনরষ্োর মযোেযে হতে হতব। ময সব মঠলোেোনি ও ট্োতক জতলর প্তয়োজন মসগুতলোতে 

অবিযেই 10 েযেোলন টযেোঙ্ক ও 40 েযেোলন টযেোঙ্ক েোকতে হতব।
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আপনরার ভমরাবরাইল ভেবন্ডং ইউবনদটর জন্য অন্যরান্য আবর্যকতরা:

মট্লোর ও মঠলোেোনি সহ ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ইউননট 5 ফ্ট চওিরা ও 10 ফ্ট লম্রার  
(5'X 10') ভবরী নরাও হদত পরাদর। এর �তধযে স�স্ত মঠলোেোনির সিংযুনতি ও উপতরর 

কোঠোত�ো অন্তেুদে তি।

আপনন যন্ মকোতনো মঠলোেোনিতে খোবোর তেনর কতরন, েোহতল অবিযেই আপনোর যো েোকতে হতব:

 • অন্তে 10 গ্যরালন জল/পোনন ধতর এ�ন একটি পোনীয় জল/পোননর টযেোঙ্ক।

 •  মনোিংরো জল সঞ্চয় করোর জনযে বজদে যে জল/পোনীর টযেোঙ্ক মযটিতে পোনীয় জল/পোনীর টযেোতঙ্কর 

মেতক 15 রতরাংর মবিী জল ধতর (উ্োহরণস্রূপ 10 েযেোলন পোনীয় জল/পোননর জনযে 
অন্তে 11.5 েযেোলন)।

20 পরাউন্ড x 2

5ফ্ট

10ফ্ট

Water Tank

Waste Tank

10 গ্যরালন
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আপনন যন্ মকোতনো ট্োতক খোবোর তেনর কতরন, েোহতল অবিযেই আপনোর যো েোকতে হতব:

 • অন্তে 40 গ্যরালন জল/পোনন ধতর এ�ন একটি পোনীয় জল/পোননর টযেোঙ্ক।

 •  মনোিংরো জল সঞ্চয় করোর জনযে বজদে যে জল/পোনীর টযেোঙ্ক মযটিতে পোনীয় জল/পোনীর 

টযেোতঙ্কর মেতক 15 রতরাংর মবিী জল ধতর (উ্োহরণস্রূপ 40 েযেোলন পোনীয় জল/

পোননর জনযে অন্তে 46 েযেোলন)।

 • কযেোব ও খোবোর তেনরর জোয়েোর �তধযে একটি পোটিদে িন।

যন্ আপনন আপনোর ইউননতট খোবোর তেনর কতরন েোহতল, আপনোর ্টুি মপ্োতপন টযেোঙ্ক 

েোকতে হতে পোতর, ট্োতকর জনযে প্নেটির ওজন 100 পরাউন্ড এবং প্বতটি ভেলরাগরাবির 
জন্য 20 পরাউন্ড । 

40 গ্যরালন

Water Tank

46 গ্যরালন

িরারণ ক্ষমতরা

Waste Tank

100 পরাউন্ড x 2
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আইসরেীদমর ট্রাদক নসেতনজ আত�দের নচহ্ন (্নুলতয় েো�োর নচহ্ন) এবিং সেকদে েো জ্োপনকোরী 
েোকো আবিযেক।

দ্রষ্টব্য: ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ট্রাক ননউইয়তকদে র ম�োটর যোতনর আইতনর 

িেদে োধীন। অনগু্হ কতর অনলোইতন https://dmv.ny.gov/ বো 
518-473-5595 নম্বতর মফোন কতর ননউইয়কদে  মটেতটর 
যোনবোহতনর অনতু�োন্ে আকোতরর নবি্ নববরণ মচক করুন
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VI. পবরদষবরা ও সঞ্চয়স্রান ভকন্দ্র

কবমরবর:

কন�িনর হল মসই জোয়েো মযখোতন আপনন আপনোর ইউননট রোখতে, মসটআপ করতে ও 

পনরষ্োর করতে পোতরন। কন�িনরর জনযে ননউইয়কদে  মটেতটর স্োস্থযে নবেোে মেতক অন�ুনে 

পোওয়ো আবিযেক।

সমস্ত কবমরবরদত বনম্নবলবখত বজবনস েরাকরা আবর্যক:

 
মবনসন সহ পনরষ্োর ও জীবোণ ু�তুি করোর সরঞ্ো�

পোনতযোেযে জল/পোনন (ননরোপত্ পোন করো যোয় এ�ন জল/পোনন)

মেন্ডিং ইউননট রোখোর জোয়েো 

েরল ও কঠিন বজদে যে ননষ্পনত্ত করোর সরঞ্ো� 

কবমরবর
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প্নেন্তনর লে 

কন�িনর এবিং অনযেোনযে অনতু�োন্ে মকন্দ্রগুতলোতে নবতক্রেোর 

বযেবহোতরর প্নেন্তনর মরকডদে  রোখো আবিযেক। এইসব মরকডদে  
মেতক পোরন�ট বো মডকযেোল নম্বর অনসুোতর মেন্ডিং ইউননট 

িনোতি করো আবিযেক। মরকতডদে  মকন্দ্রতে নক কোরতণ আসো 
হতয়নেল, নো� েোনরখ ও স�য় অন্তেুদে তি েোকো আবিযেক।

ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ইউননট মধোওয়োর জনযে পৃেক ও আবদ্ 

এলোকো

খোবোর তেনর করোর এলোকো ও সরঞ্ো� 

খোবোর সঞ্চয় করোর সরঞ্ো�

ননউইয়কদে  িহতরর অননি নবেোে (New York City Fire 

Department, FDNY) দ্োরো অনতু�োন্ে মপ্োতপন সঞ্চয়স্থোন
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কবমরবরদত আপনরাদক যরা করদত হদব:

•  আপনোতক আপনোর ফুড মেন্ডিং ইউননট অবিযেই বোনির ব্তল কন�িনর, নডতপো বো 
অনতু�োন্ে নবকল্প মকতন্দ্র রোখতে হতব। এক�োত্র বযেনেক্র� হতলো গ্ীনকোটদে  ও এটিতে শুধু�োত্র 

আতে মেতক পযেোক করো খোবোর নবক্রয় করো হয়।

•  প্নেন্ন একবোর কতর আপনোর ফুড মেন্ডিং ইউননট পনরষ্োর ও সোনেদে স করোতনো 
আবিযেক। এটি অবিযেই কন�িনর অেবো স্োস্থযে নবেোতের অনতু�োন্ে স্থোতন করো আবিযেক।

•  কন�িনরর খোবোর তেনরর সুনবধো বযেবহোর কতর কন�িনরতে আপনোতক অবিযেই আপনোর 

খোবোর তেনর করতে হতব। বরফ সহ স�স্ত খোবোর অবিযেই মসইসব উৎস মেতক নকনতে হতব 

যোরো মফতডরোল, মটেট ও িহতরর আইন ম�তন চতল। আপনোর ইউননট মেতক নবক্রয় করোর 

জনযে আপনোতক অবিযেই কন�িনরতে ইনে�তধযেই প্স্তুে এ�ন খোবোর নকনতে হতব। 
মদন ররাখদবন: মকবল�োত্র আপনোর পোরন�তট অনতু�োন্ে খোবোরই তেনর করুন।

বরাবি

কবমরবর



16   ম�োবোইল ফুড মে্ডরত্রতক যো জোনতে হতব 

 ববরেয় করদত যরাওয়রার জন্য কবমরবর ভেদক প্স্রান কররার আদগ ভযসব 
মদন ররাখদত হদব:

খোবোর তেনর, হোে মধোওয়ো এবিং বোসন মধোওয়োর 
জনযে নবশুদ্ জল/পোনন পূণদে কতর ননন।

যন্ আপনোর ফুড মেন্ডিং ম�নিতন ম�কোননকযেোল 
নহ�োয়ন বযেবস্থো অনতু�োন্ে নো হয় েোহতল স�স্ত খোবোর 
ঠো্ডো রোখোর জনযে পযদেোপ্ পনর�োতণ বরফ ননন।

আপনোর হোে মধোওয়োর মবনসতনর জনযে পযদেোপ্ 
সোবোন ও মপপোর টোওতয়ল �জেু করুন।

আপনোর ইউননতট বোসনপত্র পনরষ্োতরর মবনসন নো 
েোকো পযদেন্ত সকোতলর জনযে পযদেোপ্ পনরষ্োর বোসনপত্র 
ননতয় ননন।

সরাবরান

আপনোর েরল বজদে যে খোনল কতর ন্ন। আপনোর মপ্োতপন ননতয় ননন।

বদজ্শ ্যর ট্যরাঙ্ক

জল/পরাবনর
ট্যরাঙ্ক
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বেদপরা মকবল�োত্র আপনোর ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ইউননট রোখোর জনযে বযেবহৃে হয়। মসগুতলো 
সোধোরণে েযেোতরজ। বেদপরার জন্য বনউইয়দক্শ র স্রাস্্য ববেরাদগর পরারবমট েরাকরা 
আবর্যক।

 •  নডতপোতে খোবোর �জেু রোখো নোও মযতে পোতর।

 •  নডতপোতে ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ইউননট পনরষ্োর করো এবিং বজদে যে মবর করোর অন�ুনে 

ভনই। আপনোতক আপনোর ইউননট পনরষ্োর ও মধোওয়োর পোিোপোনি জঞ্োল এবিং বজদে যে 
মফলোর জনযে কন�িনরতে মসটিতক আনতেই হতব। 

দ্রষ্টব্য: কন�িনর ও নডতপোর অনে সোম্প্রনেক পনর্িদেন নরতপোতটদে র একটি কনপ নবনো�তূলযে মপতে 
646-632-6203 নম্বতর মফোন কতর বো mfvinspections@health.nyc.gov এ ইত�ল 
করোর �োধযেত� ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং ইনতপকিন মপ্োগ্োত�র সতগে মযোেোতযোে করুন। 

 বেদপরা
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ববকল্প পবরদষবরা ও সঞ্চয়স্রান ভকন্দ্র:

ময সব ইউননতটর �োনলকরো মকবল�োত্র আতে মেতক পযেোক করো খোবোর ও মেোটো ফল ও সবনজ 

নবক্রয় কতরন (ময�ন গ্ীনকোটদে ) েোরো বযেনতিেে েযেোতরতজর �তেো একটি নবকল্প পনরতেবো ও 

সঞ্চয়স্থোতনর অনতুরোধ করতে পোতরন। এই ধরতনর ইউননতটর পোরন�ট প্োপ্োত্রতক নবকল্প 

স্থোতনর অনতু�ো্তনর জনযে অবিযেই স্োস্থযে নবেোতে আতব্ন করতে হতব। 

মকন্দ্রটি কীটপেগে �তুি হওয়ো আবিযেক। মকন্দ্রটি হয়তেো খোবোর তেনর বো �জেু করোর জনযে 
বযেবহোর করো হতব নো।

প্নেটি নবকল্প পনরতেবো ও সঞ্চয়স্থোন মকতন্দ্র চোরটি 
পযদেন্ত মঠলোেোনি বো একটি েোনি (ট্োক) রোখো মযতে 
পোতর।

মকতন্দ্র অবিযেই পোনতযোেযে জল/পোনন (ননরোপত্ পোন 
করো যোয় এ�ন জল/পোনন) েোকো আবিযেক।

সঞ্চয়স্রান
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•  কন�িনর মেতক মবতরোতনোর আতে, নননচিে হতয় ননন ময আপনোর কোতে আপনন মযখোতন খোবোর 

নকতনতেন েোর প্�োণ পত্র ও আপনোর কন�িনরর চুনতিপত্র পঠনতযোেযে অবস্থোয় আতে।

•  আপনোতক নবক্রয় স্থতল যোওয়োর আতে স�স্ত আইতট� আপনোর ট্নলতে বো ট্োতক ননরোপত্ 

�জেু করতে হতব।

•  আপনোতক নবক্রয় স্থতল যোওয়োর স�য় মপ্োতপন ট্যেোঙ্ক েোতলোেোতব সিংতযোে নবনছেন্ কতর আপনোর 

ট্নলতে বো ট্োতক ননরোপত্ �জেু করতে হতব। আপনন যখন আপনোর নবক্রয় স্থতল মপৌঁেোতবন 

মপ্োতপন টযেোঙ্ক মকবল�োত্র একজন FDNY নফটতনস সোটিদে নফতকট প্োপ্ বযেনতি সিংযুতি করতে 

পোরতবন।

•  আপনোর নবক্রয় স্থতল যোওয়োর স�য় আপনন হয়তেো রোন্ো করতবন নো, জল ের� করতবন নো 
বো অনযেোনযে খোবোর প্স্তুে করতবন নো।

•  এক স্থোন মেতক অনযে স্থোতন যোওয়োর স�য় মকবল�োত্র আইসক্রীত�র ট্োক ন�উনজক চোলোতে 

পোতর।

VII. প্রাত্যবহক অনর্ীলন: আপনরার ববরেয় স্রাদন 
যরাওয়রা

চ্বতি পত্র
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•  অন্তত 12 ফ্ট চওিো ফুটপোতে আপনোর মঠলোেোনি স্থোপন করুন। 

•  আপনোর ইউননট নকনোরো বোঁধোতনর পোেতরর 6-12 ইবঞ্চর �তধযে মসটআপ করুন।

•  আপনোর ইউননট রোস্তো পোরপোর, ড্োইেওতয় বো সোবওতয়র প্তবি ও বোনহতরর মেতক অন্তে 

10 ফ্ট ্তূর স্থোপন করুন। 

•  মকোতনো নবনল্িং-এর প্তবিপে মেতক আপনোর ইউননটটিতক অবিযেই ক�পতক্ 20 ফ্ট ্তূর 

েোকতে হতব। 

•  আপনন হয়তেো বোস টেপ বো হোসপোেোতলর “No Standing“ (্োঁিোতবন নো) এলোকোর 

�তধযে ইউননট স্থোপন করতে পোরতবন নো।

VIII. প্রাত্যবহক অনর্ীলন: ববরেয় কররার 
জরায়গরা চয়ন কররা ও স্রাপন কররা 

ভকরােরায় আপনরার ভমরাবরাইল ফ্ে ভেবন্ডং ইউবনট স্রাপন করদবন:

ভেলরাগরাবি:

10ফ্ট

12ফ্ট

20ফ্ট

6 - 12 ইবঞ্চ
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•  ননয়নন্ত্রে বো নবক্রয় করোর উপর অনযে মকোতনো ননতেধোজ্ো আতে এ�ন  

রোস্তোয় আপনন হয়তেো খোবোর নবক্রয় করতে পোরতবন নো। আপনন  

nyc.gov/health/mobilefoodvending এ ননয়নন্ত্রে রোস্তোর েোনলকো পোতবন।

ভেবহদকল (ট্রাক সহ):

•  আপনোতক ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং কোতটদে র �তেো একই মপ্সত�ন্ট নবনধ ম�তন চলতে হতব।

•  আপনোর মেনহতকতলর ম�োটর মেনহতকল নবেোে (Department of Motor 

Vehicles, DMV) মেতক বেদে �োন মরনজত্রিিন, একটি পনর্িদেন নটেকোর ও নব�ো েোকো 
আবিযেক।

• আপনোতক অবিযেই স�স্ত ট্োনফক ননয়� ম�তন চলতে হতব। 

•  পোকদে  করোর এলোকোতে আপনন হয়তেো নবক্রয় করতে পোরতবন নো।

•  আপনন হয়তেো ইনঞ্ন ননন্রিয় কতর রোখতে পোরতবন নো।
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বকেরাদব আপনরার ভমরাবরাইল ফ্ে ভেবন্ডং ইউবনট স্রাপন করদবন:

•  আপনরার ইউবনট স্রাপন কররার সময় আপনোর সরঞ্ো� ও সরবরোহ ন্তয় ফুটপোে 

অবরুদ্ করতবন নো।

•  আপনোর ইউননতটর �তধযে, উপতর বো ননতচ স�স্ত নন-ফুড আইতট� �জেু করুন। 

•  জঞ্োল মফলোর জোয়েো েোিো আপনোর ইউননতটর পরাদরর ফ্টপরাদে বকে্ ররাখদবন নরা।

•  আপনরার ইউবনদট এ�ন মকোতনো পোটদে স মযোে করতবন নো মযটি নপ্-পোরন�ট পনর্িদেতনর 

স�য় অনতু�োন্ে নেল নো, নবতিে কতর মসই সব পোটদে  যোর কোরতণ আপনোর কোটদে  5 ফ্ট 
চওিরা এবিং 10 ফ্ট লম্রার ভবরী হতয় যোতছে।
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•  ধূতলো এবিং �য়লো, উিন্ত কীটপেগে পোনখ, অনযেোনযে প্োণী, �োনেু সহ েষূণ ভেদক খরাে্য 
সর্বক্ষত ররাখ্ন।

•  যখন আপনন আপনোর নবক্রয় স্থতল মপৌঁেোতবন েখন আপনোর রোন্োর সরঞ্োত�র সতগে 

আপনোর ভপ্রাদপন ট্যরাঙ্ক FDNY বফটদনস সটি্শ বফদকট প্রাপ্ ব্যবতিদক বেদয় সংযত্ি 
কররান।

গুরুত্বপণূ্শ: রোতে আপনোর কোটদে  ও ট্োক রোস্তোয় মফতল রোখতবন 
নো বো খোবোর নো েোকতল মখোলো েোিতবন নো। 



24   ম�োবোইল ফুড মে্ডরত্রতক যো জোনতে হতব 

• আপনোতক সব স�য় সমূ্পণদে মপোিোক পতি েোকতে হতব। 

•  আপনোতক অবিযেই একটি মহয়োর কেোর পরতে হতব যো আপনোর চুল সমূ্পণদেেোতব মেতক 
মফলতব, উ্োহরণস্রূপ: একটি টুনপ, স্োফদে  বো মহয়োরতনট।

•  খোবোর তেনর ও পনরতবিন করোর আতে অবিযেই আপনোতক হোে ধুতে হতব।

•  বোেরুত� যোওয়োর পর, হোঁনচর পর, ধূ�পোতনর পর, আপনোর চুতল, িরীতর বো কোপতি হোে 
ম্ওয়োর পর, টোকো হোে ম্ওয়োর পর, আপনোর কোটদে  বো ট্োক পনরষ্োর করোর পর, জঞ্োল 
সরোতনোর পর ও কোঁচো খোবোর ও �োিংস হোে ম্ওয়োর পর আপনোতক অবিযেই হোে ধুতে হতব।

• নবক্রয় করোর স�য় আপনন ধূ�পোন করতবন নো।

IX. বকেরাদব বনররাপদে খরাবরার ততবর, ররাখরা ও 
পবরদবরন করদত হদব

ব্যবতিগত স্রাস্্যবববি খ্ব গুরুত্বপণূ্শ।  
এইসব বনদে্শ বরকরা অনস্রণ করুন:
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আপনরার রিরাহকদের মদি্য ভযন অসস্্তরা নরা েিরায় তরার জন্য 
এইসব বনয়মগুদলরা অনস্রণ করুন: 

বনররাপত্রার জন্য সময় ও তরাপমরাত্ররা বনয়্রিদণর প্দয়রাজন 
(temperature controls for safety, TCS) এ�ন খোবোর 
উপযুতি েোপ�োত্রোয় রোন্ো করো হয় েো নননচিে করুন। এই খোবোরগুতলো 
হল হট ডে, সতসজ, জোইতরো, মেিোর �োিংস, ফ্োইড �রুনের �োিংস, 
এ�পোনোডো, চোল ও সবনজ।*

�রুনের �োিংস 165 বেরিী F বরা তরার ভবরী
িকূতরর �োিংস 150 বেরিী F বরা তরার ভবরী
গ্োউ্ড �োিংস 158 বেরিী F বরা তরার ভবরী
নড�/নড� ন্তয় প্স্তুে খোবোর 145 বেরিী F বরা তরার ভবরী
অনযেোনযে স�স্ত খোবোর 140 বেরিী F বরা তরার ভবরী

ঠো্ডো খোবোর �জেু রোখুন, ময�ন কোচঁো �োিংস, ্গু্ধজোে পণযে, সোলো্ 
ও খোওয়োর জনযে প্স্তুে খোবোর 41 বেরিী F বরা তরার কম।

খোওয়োর জনযে প্স্তুে খোবোরগুতলোতক খোনল হোতে স্পিদে করতবন নো। 
খোওয়োর জনযে প্স্তুে খো্যে পনরতবিন করোর জনযে সবদে্ো অন্তরোয় 
ময�ন নচ�টো, গ্োেস বো মডনল মপপোর বযেবহোর করুন।

যন্ আপনোর খোবোর ইনে�তধযেই প্স্তুে হতয় একটি পোতত্র, বযেোতে বো 
ম�োিতক পযেোতকজ করো হতয় নেতয় েোতক েোহতল আপনোতক পনরতবিন 
অন্তরোয় বযেবহোর করতে হতব নো।

*  নকেু খোবোর “ননরোপত্তোর জনযে স�য় ও েোপ�োত্রো ননয়নন্ত্রে” খোবোর সিংতক্তপ TCS বতল পনরনচে। এগুতলো মসইসব খোবোর 

মযগুতলোতে বযেোকটিনরয়ো হতে পোতর এবিং মসগুতলোতক সঠিক েোপ�োত্রোয় নো মরতখ খোওয়ো হতল �োনেু অসুস্থ হতে পোতর।
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2 ঘঃ

•  েবূষত করদবন নরা; করঁাচরা ও ররান্নরা কররা খরাবরাদরর জন্য পেৃক বরাসন ব্যবহরার করুন। 
কোঁচো প্োণীজ খো্যে ময�ন �োিংস, �রুনের �োিংস, সীফুড, নড� ও আনপোস্তুরোইজড ্গু্ধজোে 
পণযেগুতলোতে জীবোণ ুেোকতে পোতর যোর কোরতণ মরোে হয়। এইসব জীবোণ ুখোবোর, হোে, বোসন 
ও অনযে খোবোতরর খো্যে প্স্তুতের পৃষ্ঠেতলর �োধযেত� িরীতর আসতে পোতর। 

•  কোঁচো ও রোন্ো করো খোবোতরর জনযে পৃেক বোসন বযেবহোর করুন।

•  প্নে ্ইু ঘন্টোয় আপনোর ের� ও ঠো্ডো খোবোতরর েোপ�োত্রো মচক করতে একটি েোত�দেোন�টোর 
বযেবহোর করুন।

•   �িলো অবিযেই পৃেক পৃেক পযেোতকতট বো একটি পোত্র মেতক সরোসনর পনরতবিন করো হয়।
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বরফ ও বরফ মজদ্তর ইউবনট 

 •  স�স্ত বরফ অনতু�োন্ে উৎস মেতক ননতয় আসো আবিযেক। 

 •  পোন করো ও খোওয়োর জনযে ময বরফ বযেবহোর করো হয় েোর পযেোতকনজিংতয় স্পষ্ট কতর 
প্স্তুেকেদে োর নো� মলখো েোকো আবিযেক।

 •  পোন করো ও খোওয়োর জনযে ময বরফ বযেবহোর করো হয় েো অবিযেই পনরষ্োর, অনতু�োন্ে 
ফুড-মগ্ড উপো্োতন তেনর সহতজ পনরষ্োরতযোেযে ও বন্ধ পোতত্র �জেু করতে হতব।

 •  স�স্ত বরফ অবিযেই একটি লম্বো হোেোর আইস সু্প ন্তয় বযেবহোর করতে হতব যোতে 
খোনল হোতের সিংস্পতিদে নো আতস। 

 •  সু্পগুতলোতক বরতফর সতগেই হোেল উপর ন্তক কতর রোখতে হতব নোহতল বোইতর রোখতে 
হতব।

 •  সু্পগুতলোতক অবিযেই ধূতলো ও �য়লো, উিন্ত কীটপেগে, পোখী, অনযেোনযে পশু ও মলোতকত্র 
সহ ্েূণ মরোধী পনরষ্োর পৃষ্ঠেতল রোখতে হতব। 

 •   বরফ সোধোরণ খো্যে ও পোনীয় ঠো্ডো রোখোর জনযে বযেবহৃে হয়, খোবোর ও পোনীয়তে নোও 
বযেবহোর করো হতে পোতর। কুলযেোন্ট বরফ খোওয়ো বো পোন করোর জনযে ননরোপ্ নয়। 

 •  পোনীয় সহ পযেোতকজ করো খো্যে বরতফ রোখো হতে পোতর। সম্োবযে ্েূণ ক�োতে েনলে 
বরফ অবিযেই মবর কতর ন্তে হতব। 

বরফ  
পরান কররার জন্য  

ব্যবহৃত হয়

বরফ  
পরানীয় মজত্ 
ররাখরার জন্য  
ব্যবহৃত হয়
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আপনরার ভমরাবরাইল ভেবন্ডং পবরচরালনরার জন্য অন্যরান্য বনদে্শ বরকরা: 

•  আপনোর মঠলোর বো ট্োতকর আিপোতির এলোকো পনরষ্োর ও জঞ্োল �ুতি রোখুন। আপনোর 

ইউননতটর কোেোকোনে নকেু েিোতনো বো জঞ্োল েোকতল অনবলতম্ব েো পনরষ্োর কতর ন্ন! জঞ্রাল 
ও তরল বজ্শ ্য পরাববলক ব্রিট বরা ফ্টপরাে বরা পরাববলক ট্্যরাদর ভফলদবন নরা। 

•  একজন FDNY নফটতনস সোটিদে নফতকট প্োপ্ বযেনতিতক ন্তয় প্তয়োজন অনসুোতর আপনোর মপ্োতপ্ন 

টযেোঙ্ক পনরবেদে ন করুন।

•  যখন আপনোর আতরো টোটকো জল/পোননর সরবরোতহর প্তয়োজন েখন কন�িনরতে নফতর যোন। 

কন�িনরতে আপনন টোটকো জল/পোনন, খোবোতরর আইতট� পুনরোয় সরবরোহ করতে পোতরন, 

বোসন ধুতে পোতরন, বজদে যে জল/পোনন মফতল ন্তয় জঞ্োল পনরষ্োর করতে পোতরন। 
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যবে আপনরাদক বরােরুদম ভযদত বরা স্রানীয় ভেরাকরান ভেদক প্দয়রাজনীয় 
সরামরিী আনদত আপনরার ইউবনট একরা ভেদি ভযদত হয়, তরাহদল অনর্িহ 
কদর বনদচর ভয ভকরাদনরা একটি অনস্রণ করুন: 

 •  আপনন নফতর নো আসো পযদেন্ত অনযে একজন লোইতসন্স প্োপ্ নবক্রেোতক ্োনয়ত্ব ন্তয় যোন।

•   লোইতসন্স মনই এ�ন একজনতক আপনোর সতগে রোখুন বকন্তু নননচিে করুন ময

   রোন্োর সরঞ্ো� বন্ধ কতরতেন।  

  স�স্ত খোবোর েোতলো েোতব ও ননরোপত্ �জেু মরতখতেন। 

   মকউ মযন আপনোর ইউননট খুলতে নো পোতর েোই মসটিতক বন্ধ কতর লক কতর 

ন্ন। 

  30 ন�ননতটর �তধযে নফতর আসুন।

30 বমবনদটর 
মদি্য

বফদর আসন্!
অবর্যই!
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X. সরাররা বেন ববরেয় বন্ ররাখরা

যখন আপবন সরাররাবেন আপনরার ইউবনট বন্ ররাখদবন:

•  মকোতনো নলকতরোধী পোতত্র রোন্োর গ্ীজ �জেু কতর রোখুন এবিং কন�িতর গ্ীজ মফতল ন্ন।

•  স�স্ত খোবোর কন�িনরতে ্েূণ �তুি রোখতে ঠিকেোতব ও ননরোপত্ �জেু কতর রোখো নননচিে 

করুন। উ্োহরণস্রূপ:

    রোন্ো করো স�স্ত খোবোর অবিযেই েোতলো কতর ঠো্ডো করতে হতব বো মফতল ন্তে হতব। 

     রোন্ো নো করো, স�য় ও েোপ�োত্রো ননয়নন্ত্রে স�স্ত খোবোর অবিযেই 41 বেরিী F এ বরা 
তরার কদম রোখতে হতব। 

     স�স্ত ঠো্ডো খোবোর অবিযেই 41 বেরিী F এ বরা তরার কদম রোখতে হতব।

•  একজন FDNY নফটতনস সোটিদে নফতকট প্োপ্ বযেনতিতক ন্তয় আপনোর রোন্োর সরঞ্ো� মেতক 

আপনোর মপ্োতপ্ন টযেোঙ্ক নবনছেন্ করুন।

•  পনরবহতনর স�য় আপনোর মপ্োতপন টযেোঙ্ক ননরোপত্ আপনোর ইউননতট রোখুন।
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কবমরবরদত আপনরার ইউবনট ভফরত বেন এবং মদন ররাখ্ন:।

আপনরার ইউবনদট মকোতনো খোবোর মেতি যোতবন নো। স�স্ত 

খোবোর শুকতনো ও মরনফ্তজট করো সঞ্চয়স্থোন এলোকোয় নফনরতয় 

ন্ন।

আপনরার ইউবনদট মকোতনো মপ্োতপন টযেোঙ্ক মেতি যোতবন নো। 

কন�িনরর মযখোতন মপ্োতপন টযেোঙ্ক রোখো হয় মসখোতন স�স্ত 

মপ্োতপন টযেোঙ্ক মফরে ন্ন। 

কন�িনরর নডিওয়োনিিং সুনবধো বযেবহোর কতর স�স্ত বোসনপত্র 

এবিং রোন্োর বোসন পনরষ্োর কতর ননন।

কন�িনরর সুনবধো বযেবহোর কতর আপনোর ইউননতটর নেের ও 

বোইতরর ন্ক পনরষ্োর করুন।

্েূণ এিোতে স�স্ত নন-ফুড সরঞ্ো� (বোসনপত্র এবিং রোন্োর 

বোসন  সহ) ননরোপত্ রোখুন। 

কন�িনরর বজদে যে ননষ্পনত্ত মকতন্দ্র জঞ্োল ও েরল বজদে যে মফতল 

ন্ন।
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পবরষ্রার ররাখ্ন ও আপনরার হরাত িদ্য় বনন

   পনরষ্োর মপোিোক পরুন এবিং যখন বনহদে বোস বো অনযেোনযে বনহবদেোস কোঁচো �োিংতসর কোরতণ মনোিংরো ও ্নূেে হতয় 

মেতল েখন পনরবেদে ন করুন। 

   আপনোর �তুখ বো সো�তন মযন চুল নো আতস েোই টুনপ পরুন বো �োেো েোকোর অনযে নকেু বযেবহোর করুন।

   যন্ আপনন কোঁচো বো অনযেোনযে সম্োবযে নবপজ্জনক খোবোর প্স্তুে করতেন ও রোন্ো করতেন েখন নননচিে করুন 

ময হোে মধোওয়োর মবনসন কোজ করতে এবিং সোবোন ও মপপোর টোওতয়ল বো নযেোপনকন কোেোকোনে রতয়তে। 

উপযত্ি তরাপমরাত্ররায় খরাবরার ভরদখ বেন

   41 নডগ্ী F ননতচ ঠো্ডো খোবোর রোখুন এবিং 140 নডগ্ী F এর উপতর ের� খোবোর রোখুন।

   েোপ�োত্রো আবিযেকেো সম্পনকদে ে স্োস্থযে নবেোতের ননয়�োবলী পযদেোতলোচনো খুলনু। 

   খোবোর ের� ও ঠো্ডো রোখোর জনযে ময সরঞ্ো� বযেবহোর করো হতয়তে েো ঠিক �তেো কোজ করতে েো নননচিে 

মহোন।

   প্োয়ই ের� ও ঠো্ডো সঞ্চয়স্থোতন খোবোতরর েোপ�োত্রো �োপতে েোত�দেোন�টোর বযেবহোর করুন।

েষূণ ভেদক খরাবরার সর্বক্ষত ররাখ্ন

  খোবোর পনরতবিন নো করো পযদেন্ত মেতক রোখুন।

   েোপ�োত্রো ও ধরণ অনসুোতর খোবোর আলো্ো কতর মরতখ ন্ন। কোঁচো সম্োবযে নবপজ্জজনক খোবোর (ময�ন কোঁচো 

�রুনের �োিংস) খোওয়োর জনযে প্স্তুে (ময�ন সোলো্ ন�ক্স) খোবোতরর মেতক পৃেক কতর ্েূণ এিোন।

সমস্ত নন-ফ্ে সরঞ্রাদমর উপবরেরাগ পবরষ্রার ররাখ্ন

  গ্হণতযোেযে নন-ফুড সো�গ্ী; উপনরেোে অবিযেই স�েল, িতি, অ-মিোেক এবিং সহতজ পনরষ্োর মযোেযে হতব 

এই সম্পনকদে ে স্োস্থযে নবেোতের ননয়�োবলী পযদেোতলোচনো করুন।

  স�স্ত উপনরেোে পনরষ্োর ও েোতলো অবস্থোয় রোখুন (ময�ন মকোতনো নেদ্র, ফোটল বো মখোলো �খু মনই)।

ভমরাবরাইল ফ্ে ভেবন্ডং:  
আপনরার রিরাহকদের বনররাপে ররাখ্ন ও  
কমন লঙ্ঘন এবিদয় চল্ন
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আপনরার ভমরাবরাইল ফ্ে ভেবন্ডং লরাইদসন্স পরুন

   ইউননতট প্তেযেতকর কোতে মযন তবধ ম�োবোইল ফুড মেন্ডিং লোইতসন্স েোতক েো নননচিে করুন।

   লোইতসন্সটি পতর েোকুন যোতে আপনোর গ্োহকরো সবদে্ো মসটি ম্খতে পোন।

ভমরাবরাইল ফ্ে ভেবন্ডং পরারবমট ও ভেক্যরাল প্ের্শন করুন

   ইউননতট পনর্িদেতনর জনযে তবধ বেদে �োন পোরন�ট প্স্তুে আতে নকনো েো ম্খুন।

   গ্োহকরো যোতে ম্খতে পোয় েোই ইউননতটর বোইতর তবধ বেদে �োন মডকযেোল সিংযুতি করো আতে েো নননচিে 

করুন।

ভকবলমরাত্র ভযখরাদন অনদ্মরাবেত ভসখরাদন ভেবন্ডং ইউবনট েরাঁি কররান

   মপ্সত�ন্ট আবিযেকেো পযদেোতলোচনো করুন।

   মেন্ডিং ইউননতটর বোইতরর প্োন্ত মেতক মকোতনো নবনল্িং, ম্োকোন, নেতয়টোর, মস্পোটদে স এনরনো বো অনযেোনযে 

সবদেজনীন স্থোতনর ননকটস্থ প্তবিপে পযদেন্ত ্রূত্ব পনর�োপ করুন। ্রূত্ব অবিযেই অন্তে 20 ফুট হতে হতব।

   মেন্ডিং ইউননতটর বোইতরর প্োন্ত মেতক কোতের রোস্তো পোরোপোতরর জোয়েো, সোবওতয়র প্তবিপে বো বোস টেপ 

পযদেন্ত ্রূত্ব পনর�োপ করুন। ্রূত্ব অবিযেই অন্তে 10 ফুট হতে হতব।

   মেন্ডিং ইউননট রোস্তোয় আতে ও ফুটপোতের নকনোরোতে আতে েো নননচিে করুন—সতবদেোচ্চ 6 ইনঞ্চর মবিী 

নয়। 

   12 ফুতটর ক� চোওিো এ�ন মকোতনো ফুটপোতে মেন্ডিং ইউননট রোখতবন নো।

   আইন অনসুোতর নননেদ্ এ�ন মকোতনো রোস্তোয় মেন্ডিং ইউননট রোখতবন নো।

অন্য ভকরাদনরা প্শ্ন বরা উদবেগ?
স্োস্থযে নবেোতে 212 -676-1600  
নম্বতর কল করুন



আদররা তদে্যর জন্য:
311 বো 212-676-1600 নম্বতর কল করুন

Bengali  10.17


