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আপনি নি রাস্ার ধারর বা সাইড ওয়ারির মর�া কিািও সাব্বজনিি স্ারি খাবার নবনরি িররেি বা নবনরি িরার প্রস্াব নিরছেি?

ম�োবোইল মেন্ডর লোইসেন্স আইন েম্পস ক্ে : 
স্াস্থ্য এবং মািনসি স্াস্থ্যনবনধ নবভাগ (Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) েয় (6) ধররের খাবার নবনরির অিমুন� 
জানর িরররে। পাঁচটি নবিবান ্্বি (প্রন� িইু বেরর পুিরায় ি�ুি িরর িরার প্ররয়াজি)। এিটি বান ্্বি (প্রন� বের পুিরায় ি�ুি িরর িরার প্ররয়াজি)। 
অিমুন�পত্র:

1.  শহরজসু়ে (পরূকে-ম�যোদী) (দ্বিবোদ্ ক্ে্): যারির িারে অিমুন� আরে �ারা প্রন� বররার� সারাবের সব্বজিীি রাস্ায় নবনরি িরর� পাররবি।
• প্রন�বন্ী প্রবীে/প্রন�বন্ী বথ্যনতি/অ-প্রন�বন্ী প্রবীেরির জিথ্য শহরজরু়ে অিমুন� সংরনষি� আরে। 

2.  বসরো-দ্নদ্দকে ষ্ট (�্োনহোটন বোসদ) (দ্বিবোদ্ ক্ে্): যারির িারে অিমুন� ররয়রে �ারা ব্রঙ্কস, ব্রুিনিি, কুইন্স বা কটেরেি বিীরপর সব্বজিীি রাস্ায় 
সারা বের নবনরি িরর� পাররবি। 

3.  ফল এবং েবদ্জ (দ্রিন ্োটকে ) (বসরো-দ্নদ্দকে ষ্ট) (দ্বিবোদ্ ক্ে্): যারির িারে অিমুন� ররয়রে �ারা প্রন� বররার� �াজা ফি, শািসব্ী, জি এবং 
িাঁচা এিটি উপিরে বািাম সব্বজিীি রাস্ায় সারা বের নবনরি িরর� পাররবি �রব িানয়ত্বপ্রাপ্ত পুনিশ পনরসরর পনরচািিা িরা সীমাবদ্ধ। 

4.  েী�োবদ্ধ অঞ্চল শহরজসু়ে (দ্বিবোদ্ ক্ে্): যারির িারে অিমুন� ররয়রে �ারা কবসরিানর সম্পনতি বা NYC পারি্ব র এনতিয়ারধীি সম্পনতির� 
নবনরি িরর� পাররবি। বথ্যনতিগ� সম্পনতির� নবনরি িরার জিথ্য সম্পনতি মানিরির িাে কেরি িীজ কিওয়া িরিার। 

5.  দ্বসশ্জ্ঞ (প্রদ্িবন্ী প্রবীর এবং িোসদর উত্তরজীবী/স্ো�ী বো স্তীর জন্ েংরদ্ষিি)(দ্বিবোদ্ ক্ে্): যারির িারে অিমুন� ররয়রে �ারা 
সারাবের নবনরি িরর� পাররবি �রব NYC পারি্ব র চারপারশ পনরচািিার মরধথ্য সীমাবদ্ধ। 

6.  �রশুস� (শুধ�ুোত্র শহরজসু়ে) (বোদ্ ক্ে্): যারির িারে অিমুন� ররয়রে �ারা 1 এনপ্রি কেরি 31 অর্াবর পয্বন্ত প্রন�টি বররার সাব্বজিীি 
রাস্ায় নবনরি িরর� পাররবি।

দ্রষ্টবথ্য: এই অিমুন� সম্পরি্ব  আরও �রেথ্যর জিথ্য, কিখুি nyc.gov/health

আমারির ইন্সরপ্ররা িী কখারখাঁজ িররি �া জািার জিথ্য এই কচিনিটেটি বথ্যবহার িরুি এবং উল্লঙ্ঘি এ়োর� সহায়�া িরুি। আপিার সুনবধারে্ব, 
প্রন�টি প্ররয়াজিীয়�ায় আইি এবং/বা নিয়রমর প্রাসনগিি ধারা অন্তভু্ব তি ররয়রে, যার� অনধি �রেথ্যর প্ররয়াজি হরি আপনি এটি কিখর� পাররি। িীরচর 
KEY, এই কচিনিরটে বথ্যবহৃ� আইনি উদ্ধধৃ ন� এবং নচহ্নগুনিরি বে্বিা িরর।

এই মে্দ্লস্টটি ম�োবোইল ফুড মেন্ডসরর মষিসত্র প্রস�োজ্ নয �োরো ম্োনও NYC পোস ক্ে  পদ্রেোলনো ্সর।

KEY

NYC Code: NYC প্রশাসনিি কিাড
RCNY: নিউ ইয়ি্ব  নসটি-র নিয়মাবিী
§: ধারা
§§: ধারাসমহূ

বোংলো | Bengali

Mobile Food Vendors

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
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প্রসযোজনীযিো আপদ্ন দ্্ এই 
প্রসযোজনীযিোগুদ্ল 
পরূর ্সরন?

লোইসেন্সগুদ্ল

1 আপিার িারে অবশথ্যই স্াস্থ্য ও মািনসি স্াস্থ্য নবভাগ (Department of Health and Mental Hygiene, 
DOHMH) কমাবাইি ফুড কভন্ডররর িাইরসন্স োির� হরব।

পরো�শকে: কিািও সাব্বজিীি স্ারি খাবার বাি নিরয় পেথ্য বা পনরর্বা নবরিয় বা িীজ কিওয়ার প্রস্ারব, আপিার 
অবশথ্যই এিটি ববধ উপরভাতিা ও িমমী সুরষিা নবভাগ (DCWP, পূরব্ব িিনজউমার অথ্যারফয়াস্ব িাম 
নেি) এর সাধারে কভন্ডর িাইরসন্স োির� হরব।

পরো�শকে: কিারিা অিরুমানি� ন্রিে কফয়ার (কযমি ন্রিে কফয়ার, ব্লি পাটি্ব  অেবা উৎসব)-এ পেথ্যদ্রবথ্য নবনরির 
জিথ্য এিটি DCWP কেরি অস্ায়ী ন্রিে কফয়ার কভন্ডর পারনমরের প্ররয়াজি হয়।

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-307(a)(1)

2 আপিার পুশিাে্ব  বা যািবাহরির অবশথ্যই এিটি ববধ DOHMH কমাবাইি ফুড কভন্ডর অিমুন� োির� হরব। ☐ হথ্যাঁ
NYC Code §17-307(b)(1) 

3 আপিারি অবশথ্যই আপিার DOHMH কমাবাইি ফুড কভন্ডর িাইরসন্সটি পনরধাি িরর োির� হরব যার� এটি সব 
সময় জিসাধারে এবং প্ররয়াগিারী িম্বি�্ব ারির িজরর আরস।

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-311(b)

4 কমাবাইি ফুড কভন্ডর পারনমে নডিথ্যাি এবং কিোর করেড অবশথ্যই পুশিাে্ব  বা যািবাহরি োির� হরব এবং এটি সব 
সময় জিসাধারে এবং প্ররয়াগিারী িম্বি�্ব ারির িজরর আরস। 

পরো�শকে: পারনমে কভন্ডররর িারম োিার িরিার কিই।

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-311(c)

5 পারি্ব র বাইররর ফুেপার� সাইড ওয়াি িরার জিথ্য আপিার িারে অবশথ্যই নবরশ্ কভন্ডররর অিমুন� োির� হরব। ☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-315(i)

6 সীমাবদ্ধ অঞ্চরি যারির িারে অিমুন� ররয়রে �ারা কিািও সব্বজিীি এিািায় নবনরি িরর� পাররবি িা। ☐ হথ্যাঁ
NYC Code §17-307(b)(1)

দ্রিন ্োটকে  পোরদ্�ট মহোল্োর

7 আপনি শুধুমাত্র �াজা ফি এবং শািসবনজ, জি বা িাঁচা এিটি উপিরে বািাম নবনরি িরর� পাররবি। ☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-307(b)(1)(c)

8 আপনি নিরজর পারনমে কডরিরি শুধুমাত্র বররা এবং পুনিশ এনতিয়ারর িাজ িরর� পাররবি। ☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-311(d)

https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-general-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-general-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-temporary-street-fair-vendor.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
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অবস্োন

েীদ্�ি ব্দ্িক্র� ছো়েো ে�স্ত দ্বদ্ক্রর জন্ অঞ্চল েী�োবদ্ধ
9 আপনি মথ্যািহােরি অবনস্� িীরচর (সীমারন্তর রাস্াগুনি সহ) "ওয়ার্্ব  করেড কসন্ার কজাি" এ নবনরি িরর� পাররবি িা: 

• পূব্ব সীমািা: ব্রডওরয়র পূব্ব নিরি
• িনষিে সীমািা: নিবাটি্ব  ন্রিরের িনষিে নিরি
• পনচিম সীমািা: পনচিম রাস্ার পনচিম নিরি
• িনষিে সীমািা: বাি্ব রি ন্রিরের িনষিে নিরি

বথ্যন�রিম: 

কমাবাইি ফুড কভন্ডর নিম্ননিনখ� রাস্ায় নবনরি িরর� পাররবি:

• বাি্ব রি ন্রিে এবং কভনস ন্রিরের মধথ্যব�মী ব্রডওরয়
• বাি্ব রি ন্রিে এবং কভনস ন্রিরের মধথ্যব�মী পনচিম রাস্ার পূব্ব নিি
• চাচ্ব  ন্রিে এবং ব্রডওরয়র মধথ্যব�মী বাি্ব রি ন্রিরের িনষিে নিি

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-315(k)(1)

ম্োনওর্� ব্দ্িক্র� ব্িীি ে�স্ত দ্বদ্ক্রর জন্ অঞ্চল েী�োবদ্ধ
10 আপনি মথ্যািহােরি অবনস্� িীরচর এিািায় নবনরি িরর� পাররবি িা:

• নিবাটি্ব  ন্রিে এবং কেমস ন্রিরের মধথ্যব�মী রেীিউইচ ন্রিে
• বাি্ব রি ন্রিে এবং পাি্ব  কলেরসর মধথ্যব�মী পনচিম ব্রডওরয়র পূব্ব নিি
• নরেনিটি কলেস এবং ওরয়টে ন্রিরের মধথ্যব�মী নিবাটি্ব  ন্রিে
• নিবাটি্ব  ন্রিে এবং নসডার ন্রিরের মধথ্যব�মী পনচিম ন্রিরের পূব্ব নিি
• নিবাটি্ব  ন্রিে এবং কেমস ন্রিরের মরধথ্য নরেনিটি কলেরসর পনচিম নিি

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-315(k)(1)

11 আপনি সাইড ওয়াি িথ্যারফ, টুেপ িাইি টেথ্যান্ড, ওরপি কটোরফ্রন্, বা ওরপি করটুেরররন্র 20 ফুরের মরধথ্য নবনরি 
িরর� পাররবি িা। 

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-315(d)

12 আপনি কিািও রাস্ার কিাে, সাবওরয়র প্ররবশ এবং প্রস্ারির পে, বা ড্াইভওরয়র রিসওয়াি কেরি 10 ফুরের মরধথ্য 
নবনরি িরর� পাররবি িা।

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-315(e)

13 আপনি নিম্ননিনখ� এিািায় নবনরি িরর� পাররবি িা:

• বাসটেপ বা েথ্যানসি টেথ্যারন্ডর নভ�রর বা কিারিা হাসপা�ারির পারশ োিা "কিা টেথ্যানন্ডং" কজাি এর পারশ 
অবনস্� সাইড ওয়ারি 

• কিারিা কমনডয়ারি, যনি িা কমনডয়ািটি পেচারী মি বা লোজা হয় (পেচারীরির জিথ্য হাঁোর জায়গা আরে)

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §§17-315(e), 17-315(h)
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স্োন এবং প্রদশকেন

14 আপনি শুধুমাত্র পুশিাে্ব  বা যািবাহি কেরি পনরচািিা িরর� পাররবি। ☐ হথ্যাঁ
NYC Code §17-307(b)(1)

15 আপিারি অবশথ্যই পেচারীরির জিথ্য ফুেপার� িমপরষি 12 ফুে প্রশস্ এিটি পনরষ্ার রাস্া কের়ে নির� হরব। 

পরো�শকে: িরূত্বটি পনরমাপ িরা হয় সম্পনতির িাইি কেরি সাইড ওয়াি কযরিাি বাঁধি (কযমি, বাইি য়্বািস, 
ফায়ার হাইড্থ্যান্স, রাস্ার িষিে) পয্বন্ত বা যনি কিািও বাঁধি িা োরি �াহরি িাব্ব পয্বন্ত।

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-315(a)

16 আপিার পুশিাে্ব  অবশথ্যই িারব্বর পারশ অবনস্� হর� হরব। ☐ হথ্যাঁ
NYC Code §17-315(a)

17 আপিার পুশিাে্ব , যািবাহি, আপনি কয পেথ্যগুনি নবনরি িররেি এবং আপিার নবনরির সারে সম্পনি্ব � কিািও 
সামরেী কিািও নবনর্ং বা িাঠারমা (কযমি িথ্যাম্পরপাটেস, পানি্ব ং নমোর, কমইিবসি, রোনফি নসগিথ্যাি কপাটে, ফায়ার 
হাইড্থ্যান্, নরে বসি, কবঞ্চ, বারসর আশ্রয় কিন্দ্র, রেথ্যাশ নবি বা রেথ্যানফি বথ্যানরয়ার) কি স্পশ্ব িরর� পাররব িা। 

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-315(b)

18 আপনি শুধুমাত্র নবনরির জিথ্য সংরষিে িরার সময় �াৎষিোৎ নিেু সমরয়র জিথ্য আপিার পুশিারে্ব র িীরচর 
জায়গােুকু বথ্যবহার িরর� পাররবি।

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-315(c)

19 আপিার পুশিাে্ব  অবশথ্যই কিারিা নবনর্ংরয়র প্ররবশ বা প্রস্াি এিািা কেরি িমপরষি 20 ফুে িরুর হর� হরব। ☐ হথ্যাঁ
NYC Code §17-315(d)

20 িূ্ ে কেরি খািথ্য এবং সরঞ্াম রষিা িরর� আপিার অবশথ্যই আপিার পুশিারে্ব র উপরর নিেু োির� হরব। 

পরো�শকে: আপনি নপেরি োিা ো�া বথ্যবহার িরর� পাররি। 

☐ হথ্যাঁ

24 RCNY §6-04(o)

21 আপিার পুশিাে্ব  বা যািবাহরির িীর্ব�ম নিিটি িারব্বর সমান্তরাি এবং পারশ োির� হরব। ☐ হথ্যাঁ
24 RCNY §6-06(a)

অন্োন্

22 যনি আপিার পুশিাে্ব  বা টেথ্যান্ড যািবাহি চিাচরির পরে োরি (উিাঃ, পানি্ব ং এর জায়গা) �াহরি, আপিারি অবশথ্যই 
সমস্ রেথ্যানফি এবং পানি্ব ং আইি কমরি চির� হরব। 

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §17-315(f)

23 আপনি কিািও নমোর পানি্ব ং স্পরে পনরচািিা িরর� পাররবি িা। ☐ হথ্যাঁ
34 RCNY §4-08(h)(7)

�লূ্ লট্োসনো

24 কসি অফার োিা সিি সামরেীর জিথ্য আপিারি অবশথ্যই নিম্ননিনখ�ভারব ির নবহীি মিূথ্য কিখার� হরব:

• প্রন�টি সামরেীর� টেথ্যাম্প, েথ্যাগ, বা কিরবি বিারা। অেবা
• কযখারি সামরেী প্রিশ্বি িরা হয় কসখারি স্পষ্টভারব কিখা যায় এমি এিটি নচহ্নর�।

☐ হথ্যাঁ

NYC Code §20-708
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প্রসযোজনীযিো আপদ্ন দ্্ এই 
প্রসযোজনীযিোগুদ্ল 
পরূর ্সরন?

আবজকে নো

25 আপনি রাস্ায় আবজ্ব িা কফির� পাররবি িা। ☐ হথ্যাঁ
NYC Code §16-118

26 আপনি পাবনিি রেথ্যাশ িথ্যারি আবজ্ব িা কফির� পাররবি িা। ☐ হথ্যাঁ
NYC Health Code, 24 RCNY Art. 89.25(a)

27 আপিার পুশিাে্ব  বা যািবাহি কেরি কিািও �রি, আবজ্ব িা বা খাবার ে়োর� পাররবি িা। ☐ হথ্যাঁ

NYC Health Code, 24 RCNY Art. 89.25(c)

আরও �রেথ্যর জিথ্য: মদখুন nyc.gov/BusinessToolbox | ম�োগোস�োগ ্রুন 311 (212) NEW-YORK (NYC এর বাইরর)

এই িস্ারবজটি কিবি �েথ্য প্রিারির উরদেরশথ্য সরবরাহ িরা হরয়রে এবং এটি সমূ্পে্ব িয় অেবা আইিী পরামশ্ব স্াপি িরর িা। নিউ ইয়ি্ব  নসটি-র 
সমস্ বথ্যবসারি অবশথ্যই সমস্ প্রাসনগিি কফডাররি, রাজথ্য এবং নসটি আইি এবং নিয়ম কমরি চির� হরব। সিি বথ্যবসায়ী এমি সব ব�্ব মাি আইি 
সম্পরি্ব  জািা এবং কমরি চিার জিথ্য িায়বদ্ধ,কযগুনি �ারির বথ্যবসারি প্রভানব� িরর।

https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page

