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গ্রীন কার্ট  বিক্রেতারা এখন জল, িাদাম, এিং রু্কক্ররা করা এিং 
কার্া ফল এিং শাকসব্জী সরিরাহ করক্রত পাক্ররন  

 
নিউ ইয়র্ক  নিটির স্বাস্থ্য ও মািনির্ স্বাস্থ্যনিনি দপ্তর (স্বাস্থ্য নিভাগ)(NYC Department of Health and 
Mental Hygiene (Health Department)) ফল ও শার্িব্জীর অিুমনি প্রাপ্ত খাদয নিক্রেিারা এখি অনিনরক্ত 
স্বাস্থ্যর্র খািার িরিরাহ র্রক্রি পাক্রর। আপিার খািাক্ররর র্ার্ক  িা ট্রার্ থেক্রর্ থিািলজাি পািীয় জল, 
িাদাম, এিং রু্র্ক্ররা র্রা ও র্ার্া নপ্রপযার্ড ফল এিং শার্িব্জী র্ীভাক্রি িরিরাহ র্রা যায় িা এখাক্রি 
থদওয়া হল।  
 
জল 
• আপনি নিল র্রা থিািলজাি, টিিজাি িা র্ার্ক িজাি জল িরিরাহ র্রক্রি পাক্ররি। 

• থিই জল প্রারৃ্নির্ িা র্াক্রিকাক্রিক্রর্ড হক্রি পাক্রর এিং থিটিক্রি থেভানরং িা নমিাক্ররলি থমলাক্রিা 
োর্ক্রি পাক্রর। 

• থিই জক্রল থিানডয়াম িা িযাচারাল িা আটিক নফনশয়াল িুইর্িার োর্ক্রি পাক্রর না এিং থিটিক্রর্ 
অিশযই নজক্ররা র্যাক্রলানরর হক্রি হক্রি।  

• প্রারৃ্নির্ থহার্ িা র্ািকক্রিক্রর্ড থহার্, থিই জল অিশযই এমি এর্জি প্রস্তুির্ারক্রর্র র্াছ থেক্রর্ 
িরিরাহ র্রা হক্রি থয মানর্ক ি যুক্তরাক্রের ফুড অযান্ড ড্রাগ অযাডনমনিক্রেশি (Food and Drug 
Administration, FDA) িা নিউ ইয়র্ক  থেক্রর্র স্বাস্থ্য দপ্তর (New York State Department of 

Health) দ্বারা প্রিযনয়ি।  
• আপনি এমি থর্ািও জল িরিরাহ র্রক্রি পাক্ররি না যা র্লিী, থিািল, থপাক্রর্ক িল জক্রলর র্যাঙ্ক িা 

অিয থর্ািও র্ক্রেিার থেক্রর্ গ্রাহর্ক্রদর জল থিিার পাক্রে থেক্রল থদওয়া হয়।  
• িরক্রফর উপর থিািলজাি, টিিজাি িা জক্রলর র্ার্ক িগুনল রাখার জিয, আপিার র্াক্রর্ক  এর্টি থর্াল্ড 

থহানল্ডং র্ম্পার্ক ক্রমে োর্ক্রি হক্রি যা িরফ গলা জলক্রর্ এর্টি নিল্ট-ইি ওক্রয়ে ওয়ার্ার র্যাক্রঙ্ক নিষ্কানশি 
র্ক্রর থদয়।  

 
িাদাম 
• আপনি র্াাঁচা, এর্র্-উপাদাি যুক্ত িাদাম িরিরাহ র্রক্রি পাক্ররি।  
• আপনি এমি িাদাম িরিরাহ র্রক্রি পাক্ররি না যাক্রি নচনি, লিণ, মনরচ, থিল, নিজনিং, থেভানরং িা 

অিয থর্ািও উপাদাি যুক্ত আক্রছ। থিই িাদামক্রর্ রান্না র্রা, ভাজা, নমনিি িা র্যানন্ডড করা যাক্রি না। 
• থয িাদামগুনল ইনিমক্রিয থখািা ছাড়াক্রিা হক্রয় থগক্রছ থিগুনলক্রর্ অিশযই নপ্রপযাক্রর্জ র্রা উনচি, হয় 

প্রস্তুির্ারক্রর্র দ্বারা, িিুিা অিুমনি প্রাপ্ত থমািাইল খাদয নিক্রেিা র্নমিারীক্রি এিং র্ার্ক  িা ট্রাক্রর্ িা 
পযাক্রর্জ করা যাক্রি না।  

• থযিি িাদাম এখিও থখািাযুক্ত থিগুনল থভনন্ডং র্ার্ক  িা ট্রাক্রর্ পযাক্রর্জ র্রা থযক্রি পাক্রর, িা 
িানণনজযর্ভাক্রি নপ্রপযাক্রর্জ র্রা থযক্রি পাক্রর, িা অিমুনি প্রাপ্ত থেলাওয়ালার র্াক্রছ পযাক্রর্জ র্রা থযক্রি 
পাক্রর। র্ার্ক  িা ট্রাক্রর্র উপর িাদাক্রমর থখািা ছাড়াক্রিা যাক্রি না। 

 
রু্কক্ররা করা এিং কার্া বিপযাক্রকজ করা ফল এিং শাকসব্জী 
• আপনি রু্র্ক্ররা র্রা এিং র্ার্া, নপ্রপযার্ড ফল এিং শার্িব্জী িরিরাহ র্রক্রি পাক্ররি। থিই ফল এিং 

শার্িব্জীক্রর্ র্াাঁচা, িাজা এিং নহমানয়ি িয় এমি হক্রি হক্রি।  
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• থিই ফল এিং শার্িব্জী রু্র্ক্ররা িা র্ার্া এিং প্রস্তুির্ারক্রর্র দ্বারা িানণনজযর্ভাক্রি িা অিুমনি প্রাপ্ত 
থমািাইল খাদয নিক্রেিা র্নমিারীক্রি নপ্রপযাক্রর্জ র্রা আিশযর্। ফল এিং শার্িব্জী গুনল খািাক্ররর র্ার্ক  
িা ট্রাক্রর্ রু্র্ক্ররা র্রা িা র্ার্া যাক্রি না।  

• নিক্রেিাক্রদর র্াক্রছ অিশযই 41 নডগ্রী ফাক্ররিহাইর্(5 নডনগ্র থিলনিয়াি) -এ িা িার িীক্রচর 
িাপমাোয় নপ্রপযার্জ র্রা রু্র্ক্ররা িা র্ার্া ফল এিং শার্িব্জী রাখার িাজ-িরঞ্জাম োর্ক্রি হক্রি।  

o থর্াল্ড থহানল্ডং ইকুইপক্রমে থযগুনলক্রি িরফ িযিহার র্রা হয় থিগুনল অিশযই িরফ গলা 
জলক্রর্ এর্টি নিল্ট-ইি ওক্রয়ে ওয়ার্ার র্যাক্রঙ্ক নিষ্কানশি র্রক্রি। 

o খািাক্ররর িাপমাো পনরমাপ র্রার জিয থেলায় এর্টি থেম োক্রমকানমর্ার রাখা আিশযর্। 
o থর্াল্ড থহানল্ডং ইকুইপক্রমে গুনলর িাপমাো পনরমাপ র্রার জিয এর্টি ইকুইপক্রমে 

োক্রমকানমর্ার োর্ক্রি হক্রি। 
o থিই োক্রমকানমর্ারগুনলর েমাঙ্ক অিশযই নিণকয় র্রক্রি হক্রি। েমাঙ্কি গাইক্রডর জিয, 

nyc.gov/health -এ যাি এিং থাক্রমটাবমর্ার েমাঙ্কন গাইড অিুিন্ধাি র্রুি। 
• পযাক্রর্র্জাি খািারক্রর্ অিশযই িংরক্ষণ র্রক্রি হক্রি যাক্রি িরফ গলা জল পযাক্রর্নজংক্রয় প্রক্রিশ িা র্ক্রর। 

এমি র্ক্রেিার িা পযাক্রর্জগুনল িযিহার র্রুি যাক্রি জল নভিক্রর েুর্ক্রি িা পাক্রর। 
• পযাক্রর্ক্রজর থয থর্ািও অংশ যা খািার িা পািীক্রয়র পৃষ্ঠিল নহিাক্রি িযিহার র্রা থযক্রি পাক্রর িা থযি 

িরফ িা িরফ গলা জক্রলর িংস্পক্রশক িরািনর আিক্রি না পাক্রর।  
 
কবমসারীক্রত পযাক্রকবজং করা খািার 
যনদ আপনি প্রস্তুির্ারক্রর্র দ্বারা পযাক্রর্জ র্রা খািার িরিরাহ র্রার পনরিক্রিক  আপিার নিক্রজর খািার 
পযাক্রর্জ র্ক্ররি িক্রি আপিাক্রর্ অিশযই স্বাস্থ্য নিভাগ (Health Department)-এর অিুমনি প্রাপ্ত র্নমিারীক্রি 
িা পযাক্রর্জ র্রাক্রি হক্রি। আপিাক্রর্ অিশযই NYS রৃ্নি ও িাজার নিভাগ (NYS Department of Agriculture 

and Markets) -এর থলক্রিনলংক্রয়র পূিকশিক গুনলক্রর্ অিিুরণ র্রক্রি হক্রি এিং পযাক্রর্জগুনলক্রর্ এমি এর্টি 
দাাঁনড়পাল্লা নদক্রয় ওজি র্রক্রি হক্রি যা িাক্রদর দ্বারা িা NYC থভাক্তা ও র্মী িুরক্ষা নিভাগ (NYC 

Department of Consumer and Worker Protection) দ্বারা েমাঙ্ক নিণকয় এিং পনরদশকি র্রা হক্রয়ক্রছ।  
িম্পনর্ক ি িক্রেযর জিয: 

• থলক্রিল আিশযর্িা, agriculture.ny.gov -এ যাি এিং ফুড ললক্রিবলং  অিুিন্ধাি র্রুি। 
• দাাঁনড়পাল্লা পনরদশকি, nyc.gov/dca -এ যাি এিং দাাঁবিপাল্লা পবরদশটন অিুিন্ধাি র্রুি। 
• িিক মাি অিুমনি প্রাপ্ত থমািাইল খাদয নিক্রেিা র্নমিারীরা, 212-676-1650 িা 212-676-1651 -

িম্বক্রর ফুড থিফটি িযুক্ররা ও র্মুযনিটি িযানিক্রর্শি (Bureau of Food Safety and Community 

Sanitation) –থর্ র্ল র্রুি, অেিা infobfscs@health.nyc.gov ইক্রমল র্রুি। 
 
নতুন সাজ-সরঞ্জাক্রমর লেক্রে অবগ্রম অনুমবতর জনয নতুন কক্রর পবরদশটন িক্র াজন 
আপনি যনদ আপিার র্ার্ক  িা ট্রাক্রর্ িিুি থর্াল্ড থহানল্ডং িরঞ্জাম যুক্ত র্রার মি নিিয়গুনল িহ নর্ছু 
পনরিিক ি র্ক্ররি, িক্রি আপিাক্রর্ স্বাস্থ্য নিভাগ (Health Department) থেক্রর্ অনগ্রম-অিুমনি থপক্রি অিশযই 
িিুি র্ক্রর পনরদশকি র্রাক্রি হক্রি। এর্টি অযাপক্রয়েক্রমে র্রক্রি 212-676-1650 িম্বক্রর র্ল র্রুি।  
 
কবমসারীক্রত সংরেণ পদ্ধবতর লেক্রে আিশযক বজবনসগুবলর লকান পবরিতট ন হ  বন  
ফল এিং শার্িব্জীর অিুমনি প্রাপ্ত নিক্রেিারা িাক্রদর র্ার্ক  িা ট্রার্ক্রর্ এর্টি অিুক্রমানদি নির্ল্প থর্ক্রে 
িংরক্ষণ র্রক্রি পাক্রর, এমিনর্ যনদ িারা এই িিুি খািারগুনল িরিরাহ র্ক্রর িাহক্রলও। খািার অিশযই 
অিুমনি প্রাপ্ত র্নমিারীক্রি িংরক্ষণ র্রক্রি হক্রি।  

https://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/thermo-calibration-guide.pdf
https://agriculture.ny.gov/
https://agriculture.ny.gov/food-safety/food-labeling
https://nyc.gov/dca
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/scale-inspections.page
mailto:infobfscs@health.nyc.gov
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অিুমনি এিং পনরদশকি িম্পক্রর্ক  আক্ররা িক্রেযর জিয, nyc.gov/health -এ যাি এিং লমািাইল খাদয 
বিক্রেতা অিুিন্ধাি র্রুি।  
 
আপিার যনদ থর্ািও প্রশ্ন োক্রর্ িক্রি infobfscs@health.nyc.gov -এক্রি ইক্রমল র্রুি িা 212-676-1650 
িম্বক্রর র্ল র্রুি।  

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
mailto:infobfscs@health.nyc.gov

