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সরুক্ষিত ভাবে কাঁচা উৎপাদন ততক্র করা
রবাঁচবা উৎপবাদনির িবানে িম্পনর্ক ত খবাদথ্যজনিত 
অিুনখর প্বাদরু্ক বাি গুরুতর এিং এমিনর 
মবারবাত্মরও হনত পবানর। িিজবাতর, প্িরীণ 
িথ্যনতি, এিং যবারবা গর্ক িতরী িবা যবানদর দিু্কল ররবাগ 
প্নতনরবাির ক্ষমতবা রনয়নে, তবানদর খবাদথ্যজনিত 
অিুস্তবার িিনচনয় রিনি ঝঁুনর আনে। 
খবাদথ্যজনিত অিুস্তবার িিনচনয় িবািবারণ 
রবারনণর মনিথ্য রনয়রটি হনলবা নলনটেনরয়বা 
রমবানিবািবাইন�বানজনিি, এনকেনরনচয়বা রনল (ই.রনল) 
এিং িথ্যবালনমবানিল্বা। 

িনরম্বর 2018 তবানরনখ ররবাগ নিয়ন্ত্রণ ও 
প্নতনরবাি ররন্দ্র (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) 
রথ্যবানলফনি্কয়বায় ররবানমইি রল�ুি-এ ই.রনল খুনঁজ 
রপনয়নে। রদবারবাি এিং ররটুেনরন্ট রেনর 
ররবানমইি িনরনয় রফলবা হনয়নে নরন্তু 62জি 
মবািষু অিুস্ হওয়বার আনগ তবা ররবা িম্ভি হয়নি। 

2011 িবানল ররবানলবারবান�বানত রহবাল ফুটির মনিথ্য 
নলনটেনরয়বা রমবানিবািবাইন�বানজনিি িিবাতি ররবা 
হয়। এই প্বাদরু্ক বানির রবারনণ 147জি মবািষু 
অিুস্ হনয়নে এিং 33জি মবািনুষর মতুৃথ্য হনয়নে।  
CDC আনিরবানরররবা িম্ভবািথ্য রবারণ নহনিনি 
অস্বাস্থ্যরর পথ্যবানরং অিস্বা এিং রিবাংরবা 
িরঞ্বামনর নচননিত রনরনে। 

িি্কবানির িংক্রমনণর ঝঁুনর যুতি রবাঁচবা ফল এিং 
িনজির মনিথ্য রনয়নে:

• খরমজু (ফুটি, তরমজু, হবানিন�উ)
• পবাতবাযুতি িিজু িনজি রযমি পবালংিবার,  
রল�ুি (িমস্ত প্রবার), পবাতবা রনপ, িবাঁিবারনপ, 
আরুগুলবা এিং চবা�্ক  

• �নমন�বা
• রবাঁচবা িনিথ্যর স্পবাউ� (আলফবাআলফবা, নিি)

খবাদথ্যজনিত অিুস্তবা রেনর গ্বাহরনদরনর িুরনক্ষত 
রবাখবার জিথ্য রমমীরবা অিিথ্যই রবান্বা ররবার আনগ, 
খবািবার নিনয় রবাজ ররবার জিথ্য গ্বারস্ পরবার 
আনগ, ররটেরুম িথ্যিহবার ররবার পর এিং রবাচঁবা 
খবাদথ্যিবামগ্রী এিং প্স্তুত খবািবানরর মনিথ্য রবানজর 
পনরিত্ক নির িময় রবালরবানি হবাত িুনয় রিনিি। 
রমমীনদর এই রবাজগুনলও ররবা উনচত:

• পনরষ্বার গ্বারস্ পনর িবা �ংি িবা র�নল 
রপপবানরর মনতবা প্নতিন্ধর িথ্যিহবার ররবার 
মবািথ্যনম প্স্তুত খবাদথ্যিবামগ্রী খবানল হবানত স্পি্ক 
ররবা এন়িনয় চলিু। 

• প্েনম িিনচনয় পুরনিবা নজনিি িথ্যিহবার ররবার 
মবািথ্যনম ফবাটে্ক  ইি, ফবাটে্ক  আউ� (first in, 
first out, FIFO) ইিনরি�নর পদ্ধনত 
িথ্যিহবার ররুি।

• খবাদথ্যিবামগ্রী রবা�বার, রবান্বা ররবার িবা পনরনিিি 
ররবার আনগ রনলর জনল রবালরবানি িুনয় নিি।

• উৎপবানদত দ্রিথ্য, রবাঁচবা মবাংি, রপবান্রি, িবামনুদ্রর 
খবািবার িবা প্স্তুত খবাদথ্যিবামগ্রীর জিথ্য পৃের 
রবাটিং রিবা�্ক  িথ্যিহবার ররুি।

• রবাঁচবা মবাংি, রপবান্রি িবা িবামনুদ্রর খবািবানরর 
রেনর দনূর ফল ও িনজি মজতু ররনিি এিং 
এগুনলর পবানি িবা নিনচ রবাখনিি িবা।

• এরিবার িথ্যিহবার ররবার পর রবাটিং রিবা�্ক  এিং 
িবািিপত্র পনরষ্বার ররনিি এিং পনরচ্ছন্ 
রবাখনিি।

• িমস্ত রবা�বা ফল এিং িনজিগুনল 41 ন�নগ্ 
ফবানরিহবাই� িবা তবার নিনচ মজতু ররনিি।
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1 জবািয়ুবানর, 2019 তবানরনখ নিউ ইয়র্ক  নিটি 
খবাদথ্য পনরনষিবা িংস্বা এিং ভ্বামথ্যমবাি ফু�  
ররন্ডং ট্বার, রবা�্ক  এিং খবািবানরর রদবারবািগুনল 
এখি আর নিনগেল-ইউজ রফবাম ফু� রনন্টইিবার 
রযমি রফবাম র�রআউ� ক্থ্যবামনিলি, রবাপ, রলে�, 
িবাটি, রট্ এিং কুলবার নদনত, নিনক্র ররনত িবা 
রবাখনত পবারনি িবা। 1 জলুবাই, 2019 তবানরখ 
রেনর িমি জবানর ররবা হনি এিং এটি জনরমবািবা 
িবানপক্ষ, রয িংস্বাগুনল এই িতুি প্নয়বাজিগুনলর 
অিপুবালি ররনিি িবা তবানদর রক্ষনত্র।

রফবানমর অনির পথ্যবানরজং নিরল্প পবাওয়বা যবায়, 
অথ্যবালনুমনিয়বাম, নরনজ� লেবানটের, আিনরবান�� 
রপপবার, রবাঁচ এিং রনম্পবানটেনিল নজনিি। িংস্বা 
এিং রর্ডররবা পথ্যবানরনজং ন�ন্রিনিউ�রনদর 
রবানে রফবাম রপ্বা�বানটের নিরল্প চবাইনত পবানরি।

নিরনল্পর িথ্যবাপবানর আরও তনেথ্যর জিথ্য 
মথ্যবািহথ্যবা�বাি িনল� ওনয়টে অথ্যবা�রবাইজবানর রিবা�্ক  
(Manhattan Solid Waste Advisory 
Board’s, MSWAB)-এর নিনলেষণ ও  

নিরল্প রফবাম রপ্বা�বানটের পরবামনি্কর তবানলরবা 
রদখুি।

রফবাম রনন্টইিবার নিনষনদ্ধর িথ্যবাপবানর আরও 
তনেথ্যর জিথ্য nyc.gov/foamban-এ যবাি িবা 
311 িম্বনর রল ররুি। 

ক্নউ ইেক্ক  ক্সটি ফ�াম কবটেইনার ক্নক্িদ্ধ

খাদ্য এেং পানীবে ক্যানাক্ে়ক্িওল 
ক্নক্িদ্ধ করা হবেবে
ন�নিম্বর 2018-রত, খবাদথ্য এিং ঔষি প্িবািি 
(Food and Drug Administration, FDA) 
নিিনৃত নদনয়নে রয খবাদথ্য এিং পবািরীয়নত 
রথ্যবািবানিন�ওল (cannabidiol, CBD) যুতি 
ররবা রিআইনি। এর পনরণবামস্রূপ, রহলে ররবা�ও 
CBD আনে এমি পথ্যবার ররবা ফু� রপ্বা�বাটেস্ িহ 
খবাদথ্য িবা পবািরীয়নত CBD যুতি ররবা নিনষদ্ধ রনরনে।

স্বাস্থ্য নিরবাগ, খবাদথ্য পনরনষিবা িংস্বা এিং 
নরন�লবারনদরনর জবািবানচ্ছ রয খবাদথ্য এিং 
পবািরীয়নত CBD যুতি ররবা যবানি িবা এিং CBD 
আনে এমি খবাদথ্য, পবািরীয় ও পথ্যবার ররবা ফু� 

রপ্বা�বাটে প্দবাি ররবা যবানি িবা। 1 জলুবাই, 
2019 রেনর যনদ অপবানর�ররবা এটি অিপুবালি 
িবা রনর তবাহনল স্বাস্থ্য নিরবাগ- CBD আনে এমি 
খবাদথ্য, পবািরীয় এিং পথ্যবার ররবা ফু� রপ্বা�বাটেগুনল 
নিনষদ্ধ ররনি - এই রপ্বা�বাটেগুনল িরিরবাহরবাররীনর  
রফরত নদনত হনি িবা পনরতথ্যবাগ ররনত হনি। 
1 অনটেবাির, 2019 রেনর স্বাস্থ্য নিরবাগ, CBD 
িম্পন্ খবাদথ্য, পবািরীয় এিং পথ্যবার ররবা ফু� রপ্বা�বাটে 
পনরনিিি ররবার জিথ্য খবাদথ্য পনরনষিবা িংস্বানর 
লঙ্ঘিপত্র জবাররী ররবা আরম্ভ ররনি। লঙ্ঘিগুনল 
জনরমবািবা এিং লঙ্ঘনির পনয়ন্ট যবা িংস্বার রল�বার 
রগ্� নিষনয় গণিবা রনর রিটির িবানপক্ষ।

খবাদথ্য এিং পবািরীয়নত CBD-এর ওপর আনরবা 
তনেথ্যর জিথ্য FDA ওনয়িিবাই� রদখুি। 
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ক্যাক্লবরেবেি থাবম্কাক্মোর: 
রান্াঘবরর জন্য অত্যােশ্যক
এরটি িনক্রয়, িঠির েবানম্কবানম�বার খবাদথ্য 
পনরনষিবা রবান্বাঘনরর জিথ্য আিিথ্যর — 
খবািবারনর আিিথ্যর তবাপমবাত্রবায় রবাখবা িুনিনচিত 
ররবার জিথ্য এটিই এরমবাত্র উপবায়। িঠির 
তবাপমবাত্রবার নরন�ং (2 ন�নগ্র মনিথ্য) িুনিনচিত 
ররবার জিথ্য এিং অতথ্যন্ত তবাপমবাত্রবার পনরিত্ক ি 
িবা েবানম্কবানম�বার হবাত রেনর পনর রগনল 
েবানম্কবাটি�বার প্নতথ্যরনদি অিিথ্যই রথ্যবানলনরে� 
ররবা উনচৎ।

রিনিররবাগ িংস্বা হয়নতবা এরটি �বায়বাল রটেম িবা 
ন�নজ�বাল েবানম্কবানম�বার িথ্যিহবার রনর। ন�নজ�বাল 
েবানম্কবানম�বারনর অগ্বানিরবার রদওয়বা হয় রবারণ 
এটি দ্রুত তবাপমবাত্রবা মবাপনত পবানর এিং ঘি ও 
পবাতলবা খবািবানরর জিথ্য িথ্যিহবার ররবা রযনত পবানর, 
রিনিররবাগ ন�নজ�বাল েবানম্কবানম�বার রবান্বাঘনর 
রথ্যবানলনরে� ররবা যবায় িবা এিং রথ্যবানলনরেিনির 
জিথ্য প্স্তুতরবারনরর রবানে রফরত পবাঠবানত হয়। 
েবানম্কবানম�বার প্রবার নিনি্কনিনষ, আপিবার 
েবানম্কবানম�বার িঠিররবানি তবাপমবাত্রবা মবাপনে তবা 
রদখবার জিথ্য এই িময়-পররীনক্ষত রথ্যবানলনরেিি 
িথ্যিহবার ররুি।

ের�-পাক্ন/জল পদ্ধক্ত

• এনর� পবানত্র, 50 িতবাংি িরফ এিং 
50 িতবাংি জনলর এরটি নমশ্রণ ততনর ররুি।

• 30 রিনরন্ডর জিথ্য জনলর মনিথ্য েবানম্কবানম�বার 
রটেম (রিিিনর ন�ম্পল িহ) �ুনিনয় রবাখুি, 
ইন্ডনর�র চলবাচল িন্ধ হওয়বা পয্কন্ত। 
েবানম্কবানম�বানরর রটেম পবানত্রর িবার িবা তলবা 
স্পি্ক ররনে িবা তবা িুনিনচিত ররুি।

• যনদ েবানম্কবানম�বার 32 ন�নগ্ ফবানরিহবাই� (0 
ন�নগ্ রিলনিয়বাি) িবা নর� রনর তবাহনল যতক্ষণ 
িবা পয্কন্ত এটি 32 ন�নগ্ ফবানরিহবাই� নর� ররনে 
ততক্ষণ পয্কন্ত রথ্যবানলনরেিি িবা� রঘবারবাি।

• যনদ েবানম্কবানম�বার 32 ন�নগ্ ফবানরিহবাই� নর� 
িবা রনর এিং রথ্যবানলনরেিি িবা� িবা েবানর, হয় 
নরনি� িবা�ি টিপুি িবা িথ্যবা�বানর পনরিত্ক ি 
ররুি এিং নরনি� ররুি িবা েবানম্কবানম�বার 
পনরিত্ক ি ররুি।

েবেক্লং-পবেটে পদ্ধক্ত

• এরটি পবাত্র রনত্ক  ফু�ন্ত জল নিনয় আিুি।
• 30 রিনরন্ডর জিথ্য জনলর মনিথ্য েবানম্কবানম�বার 
রটেম (রিিিনর ন�ম্পল িহ) �ুনিনয় রবাখুি, 
ইন্ডনর�র চলবাচল িন্ধ হওয়বা পয্কন্ত। 
েবানম্কবানম�বানরর রটেম পবানত্রর িবার িবা তলবা 
স্পি্ক ররনে িবা তবা িুনিনচিত ররুি।

• যনদ েবানম্কবানম�বার 212 ন�নগ্ ফবানরিহবাই� 
(100 ন�নগ্ রিলনিয়বাি) িবা নর� রনর তবাহনল 
যতক্ষণ িবা পয্কন্ত েবানম্কবানম�বার 212 ন�নগ্ 
ফবানরিহবাই� নর� ররনে ততক্ষণ পয্কন্ত 
রথ্যবানলনরেিি রঘবারবাি।

• যনদ েবানম্কবানম�বার 212 ন�নগ্ ফবানরিহবাই� নর� 
িবা রনর এিং রথ্যবানলনরেিি িবা� িবা েবানর, হয়ত 
নরনি� িবা�ি টিপুি িবা িথ্যবা�বানর পনরিত্ক ি 
ররুি এিং নরনি� ররুি িবা েবানম্কবানম�বার 
পনরিত্ক ি ররুি।

মাথা

ক্যাক্লবরেশন নাে

ফটেম

�ুেন্ত পাক্ন/জল

ন্্যনতম দইু ইক্চি

মাথা

ক্যাক্লবরেশন নাে

ফটেম

ের� পাক্ন/জল
ফসন্সক্র ফোল



1) অিলবাইনি আপিবার পবারনম� নরনিউ 
ররবা িহজ।  
nyc.gov/dohmhpermits-এ যবাি। 
ররনজন্রিিি প্নয়বাজি। রপনমন্ট শুিুমবাত্র 
রক্রন�� িবা র�নি� রবা�্ক  নদনয় ররবা যবানি।

2) িথ্যিিবায়রীনদর জিথ্য নিটি রয িংস্বানির 
প্স্তবাি রদয় রি িথ্যবাপবানর ইচ্ছরু?  
nyc.gov/business-এ যবাি।

3) এরটি খবাদথ্য পনরনষিবা প্নতষ্বাি লঙ্ঘনির 
নিষ্পনতি ররুি। যনদ আপিবানর মরীমবাংিবার 
প্স্তবাি রদওয়বা হয় তবাহনল আপনি তবা গ্হণ 
রনর অে্ক িবাঁচবানত পবানরি।  
nyc.gov/business-এ যবাি এিং 
Violations (রবানয়বানলিি) �থ্যবানির 
ওপর নক্র ররুি।

4) যনদ আপিবার রমমী খবাদথ্য িুরক্ষবা নিনি 
জবানিি তবাহনল আপিবার প্নতষ্বাি রম 
লঙ্ঘনির রিবাটিি পবানি। খবাদথ্য িুরক্ষবা 
ররবানি্কর িথ্যবাপবানর আনরবা তনেথ্যর জিথ্য
nyc.gov/healthacademy-এ যবাি।

5) NYC রত ররবাি খবাদথ্য পনরনষিবা 
প্নতষ্বাি রখবালবার ও পনরচবালিবা ররবার 
িথ্যবাপবানর আরও জবািনত চবাি?  
nyc.gov/health/foodservice-এ 
যবাি।

6) নতুন: আপিবার ররটুেনরনন্টর তদনন্তর 
ইনতহবানির িণ্কিবা িহ প্নতনিদনির অিনুরবাি 
ররবার জিথ্য এিং লঙ্ঘনির িংনিবািি ও 
প্নতনরবানির িথ্যবাপবানর পরবামনি্কর জিথ্য  
nyc.gov/health/foodservice-এ 
যবাি।

উতির:  1. D   2. D   3. A   4. A   5. C

আপক্ন ক্ক
জাবনন?

খাদ্য সরুষিা কুইজ
1. কখন আপক্ন উৎপাক্দত দ্রে্য ফ�াবেন?

3. ক্নম্নক্লক্খবতর মব�্য সেগুক্ল হবলা প্রস্তুত করা খাোবরর জন্য অনবুমাক্দত প্যাবকক্জং 
ক্েকল্প, ফকানটি ে্যতীত:

4. থাবম্কাক্মোর ক্যাক্লবরেে করার দটুি পদ্ধক্ত কী?

2. CBD-এর ে্যাপাবর ক্নম্নক্লক্খত েক্তে্যগুক্লর মব�্য ফকানটি সত্য?

5. ক্নম্নক্লক্খত কাঁচা উৎপাক্দত দ্রবে্যর উদাহরবের মব�্য ফকানটির সংক্রমবের ফেক্শ 
সম্ােনা ফনই?

A.  এটি রবা�বার আনগ

B.  এটির রি রির ররবার আনগ

C.  এটি রবান্বা ররবার আনগ

D.  উপনরর িিগুনল

A.  রফবাম

B.  আিনরবান�� রপপবার

C.  অথ্যবালনুমনিয়বাম

D.  নরনজ� লেবানটের

A.   িরফ-জল/পবানি পদ্ধনত এিং ফু�ন্ত-পনয়ন্ট 
পদ্ধনত

B.   গথ্যবানিয়বাি পদ্ধনত এিং রফবা�বানিবার পদ্ধনত

C.   ররনরিজবানরিি পদ্ধনত এিং রফবা�বানিবার 
পদ্ধনত

D.   নরিনজং পদ্ধনত এিং রুম-র�ম্পবানরচবার 
পদ্ধনত

A.   FDA-এর রবারনণ খবাদথ্য িবা পবািরীনয় CBD 
যুতি ররবা নিনষদ্ধ

B.   নিউ ইয়র্ক  নিটি রহলে ররবা� খবাদথ্য িবা 
পবািরীয়নত CBD যুতি ররবা নিনষদ্ধ রনর

C.   CBD নিনষিবাজ্বায় CBD আনে এমি পথ্যবার 
ররবা ফু� অন্তরু্ক তি

D.   উপনরর িিগুনল

A.  আলফবাআলফবা স্পবাউ�

B.   িিজু িবার-িনজি

C.  রলবা

D.  খরমজু

Bengali

https://a816-hls.nyc.gov/CitizenAccess/
http://www1.nyc.gov/nyc-resources/categories/business.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/health-academy.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators.page
http://nyc.gov/health/foodservice
http://nyc.gov/health/foodservice

