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ভেজাল ভেওয়া খােযসমহূ: খােয পরিবেশনকািীবেি যা জানা প্রবয়াজন 
 
ভেজালে ব্যব্হৃত ব্স্তুগুলে হে ভেই েব্ লিলিত োিগ্রী, রং, এব্ং পদার্থ ভেগুলে লিউ ইয়র্থ  ভেট 
(New York State, NYS)-এর স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health), লিউ ইয়র্থ  রালজযর রৃ্লি 
ও ব্াজার লব্িয়র্ দপ্তর (NYS Department of Agriculture and Markets), িালর্থ ি েুক্তরালের 
খাদয ও ওিধু প্রশােি (U.S. Food and Drug Administration, FDA) ব্া িালর্থ ি েুক্তরালের 
রৃ্লি দপ্তর (U.S. Department of Agriculture) দ্বারা খাদয ভিশালিার জিয অিুলিালদত নয়। 
 
খাবেয ভেজাবলি েস্তুগুরল কী কী? 
অলির্ ব্স্তুলর্ই খালদয ভেজালের ব্স্তু লহলেলব্ লব্লব্চিা র্রা হলয় র্ালর্ ভেগুলের্ খালদয ভিশালিা োয় 
িা। র্লয়র্টি উদাহরণ হে: 

• অযালিলেলটড চারলর্াে ব্া এর্ ধরলির র্াঠর্য়ো 
• র্যািালব্িলয়ড ভেিি র্যািালব্লডওে (CBD), এব্ং ভেই েব্ র্যািালব্জ ব্া গাাঁজা োলত 

0.3%-এর ভব্লশ tetrahydrocannabinol (THC) আলে, ভে ভে আর্ালরই র্ার্ িা ভর্ি। 
o CBD ব্া র্যািালব্জ লিলিত খাদয প্রস্তুত র্রা ও পলরলব্শি র্রার জিয এর্টি 

ব্যব্োর অব্শযই লিউ ইয়র্থ  রালজযর র্যািালব্জ লিয়ন্ত্রণ দপ্তর (NYS Office of 
Cannabis Management, OCM) দ্বারা প্রদত্ত েুলিলদথষ্ট োইলেন্স র্ার্লত হলব্।  

o খাদয পলরলব্শির্ারী প্রলতষ্ঠািগুলে (Food service establishments, FSEs) ভেই 
েব্ খাদয প্রস্তুত ও পলরলব্শি র্রলত পালর িা ভেগুলেলত CBD ব্া র্যািালব্জ র্ালর্। 
FSEs খালদয CBD ব্া র্যািালব্জ ভিশালত পালর িা। 

o FSEs তালদর লব্পণীর িলধয CBD ব্া র্যািালব্লজর ভেব্ি র্রার অিুিলত লদলত 
পালর না।  

o এইেব্ পদার্থ লিলিত খাদযগুলে ভর্ব্েিাত্র ভেই েব্ ব্যব্োগুলেই লব্লি র্রলত পালরি 
োলদর CBD ব্া র্যািালব্জ জাতীয় পণযগুলে লব্লির োইলেন্স ভদওয়া হলয়লে। CBD 
ও র্যািালব্জ অব্শযই ভর্াি NYS-অিুলিালদত পরীক্ষাগালর পরীক্ষা র্রালত হলব্, 
NYS প্রশােলির আব্শযর্তাগুলে ভিলি পযালর্জ ও ভেলব্ে ততলর র্রলত হলব্ এব্ং 
ভেগুলেলর্ শুধুিাত্র NYS OCM োইলেন্স আলে এিি পলরলব্শর্ ব্া 
প্রলিয়ার্রণর্ারীলদর ভর্লর্ই লিলত হলব্।  

• লেলেটির্ র্যািালব্িলয়ড, ভেিি delta-8, আব্ার delta-8-THC িালিও পলরলচত 
• িািব্ ও প্রাণীলদর জিয ততলর খাদয-েমূ্পরর্গুলের অন্তেুথ ক্ত র্রলত হলব্ িালিলিিালরে, 

িালিলেটালিি, লেটালিি, ভপ্রাটিি, লিিালরে, হরলিাি েলিয়র্ারর্, ততে েমূ্পরর্ এব্ং 
ভেিজ, ভেিি Kava Kava 

• শুষ্ক ব্রফ এব্ং তরে িাইলরালজি 
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o র্ঠিি শুষ্ক ব্রফ পলরলব্শি র্রা োলব্ িা। 
o খাদয পলরলব্শি র্রার আলগ তা ভর্লর্ েিস্ত তরে িাইলরালজি উলব্ ভেলত লদলত 

হলব্ অর্ব্া লিিঃেৃত র্রলত হলব্।  
o খাদয েখি পলরলব্শি র্রা হলে ব্া খাওয়া হলে তখি েলদ কুয়াশা ব্া ভধাাঁয়া র্ালর্ 

তাহলে খাদয পলরলব্শলির আলগ তালত শুষ্ক ব্রফ ব্া তরে িাইলরালজি ভোগ র্রা 
োলব্ িা। 

• Kratom (mitragynine এব্ং 7-hydroxymitragynine)। FDA-এর তরলফ kratom-এর 
ভর্াি অিুলিালদত ব্যব্হার ভিই এব্ং তারা উলিদঘটিত পদার্থ kratom ব্া তার 
লচত্তপ্রোব্র্ারী ভর্াি ভেৌগ আলে এিি ভেলব্ে র্ার্া ভর্াি খাদযপণয ব্যব্হার র্রা ভর্লর্ 
উপলোক্তালদর এখিও েতর্থ  র্লর চলেলে। 

 
খাদয ভর্াি ভর্াি পদার্থ ভিশালিা ভেলত পালর ভে ব্যাপালর আরও তলর্যর জিয  
fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list ভদখুি। এই তালের্াটি 
লিয়লিতোলব্ আপলডট র্রা হয়। 
 
র্যািালব্িলয়লডর োইলেন্স প্রদাি ও NYS OCM েম্পলর্থ  আরও জািার জিয cannabis.ny.gov 
ভদখুি। 
 
ভকান পোর্থ ভেজাবল েযেহৃত েস্তু রকনা তা জানা না র্াকবল আমাি কী কিা উরিৎ? 
লিউ ইয়র্থ  লেটির স্বাস্থ্য ও িািলের্ স্বাস্থ্যলব্লধ দপ্তর (New York City Department of Health 
and Mental Hygiene)-এর (NYC স্বাস্থ্য দপ্তর)-এর Office of Food Safety and Community 
Sanitation (খাদয েুরক্ষা ও জিেিাজ পলরেন্নতা)-এর 646-632-6001 িম্বলর অর্ব্া 
infobfscs@health.nyc.gov-এ ভোগালোগ র্রুি। 
 
পরিেশথন িালাবনাি সময় NYC স্বাস্থ্য রেোগ (NYC Health Department) কীোবে ভেজাবল 
েযেহৃত েস্তুগুরলবক পিীক্ষা কবি? 
পলরদশথর্গণ খালদযর উপাদাি, খালদযর ভেলব্ে এব্ং পদগুলেলত ভিশালিা পদার্থগুলে পরীক্ষা র্লর 
ভদলখি তালত এিি ভর্াি ব্স্তু আলে লর্িা ো খালদয ভিশালিার জিয অিুলিালদত িয়। ভর্াি 
পলরদশথর্ েলদ ভর্াি ভেজাে ভদওয়া খাদয ব্া পাণীলয়র েন্ধাি পাি, তাহলে লতলি ভেই খাদয ব্া 
পাণীয়টিলর্ ব্ালতে র্লর ভদি। 
 
আরম রক আমাি FSE-ভত ভেজাল রমরিত খােয িাখাি কািবে অমাননাি রেজ্ঞরি ভপবত পারি? 
হযাাঁ। আপলি েলদ খালদয ভেজাে ভদি ব্া আপিার FSE-ভত েলদ ভেজাে ভদওয়া খাদয র্ালর্, তাহলে 
আপিালর্ জলরিািা-োলপক্ষ েিি ও ভেই েলে অিািিার পলয়ন্টও ভদওয়া হলত পালর, ো আপিার 
পরব্তী র্ালের ভিলণর্রলণর ভক্ষলত্র লব্লব্চয হলব্। 
 
  

http://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list
https://bn.cannabis.ny.gov/
mailto:infobfscs@health.nyc.gov
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ভেজাল রমরিত খােয ো পােীয় রেরি কিাি জনয আমাি প্ররতষ্ঠানটিবক রক েন্ধ কবি ভেওয়া হবত 
পাবি? 
হযাাঁ। আপলি েলদ NYC স্বাস্থ্য দপ্তর এর পলরদশথলর্র পলরদশথলির পরও ভেই েব্ খাদয ও পাণীয় 
ব্ালতে িা র্লরি অর্ব্া ভেজাে লিলিত খাদয ব্া পাণীয় লব্লিজলিত অিািিার ঘটিার পিুরাব্ৃলত্ত 
র্লরি, তাহলে NYC স্বাস্থ্য দপ্তর আপিার প্রলতষ্ঠািটি ব্ন্ধ র্লর লদলত পালরি। 
 
আরও তলর্যর জিয nyc.gov/health ভদখুি এব্ং "adulterated food" (ভেজাে ভদওয়া খাদযেিূহ) 
খুাঁজিু। 
 
 

4.23 Bengali 

 
 

https://www.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/adulterated-foods.pdf

