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েভজালয�ু খাবার: খাদয্ পিরেষবা �িত�ানগিলর িক িক িবষয় জানা �েয়াজন 
 
িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ আইেনর আওতায় খাদয্ পিরেষবা �িত�ানগিল খােদয্ এমন েকােনা পদাথর্ েমশােত 
পারেবনা যা �াে�র পে� হািনকারক হেত পাের| এটােক বলা হয় েভজালযু� খাবার এবং এইসব 
পদাথর্গিল েভজাল িহসােব পিরিচত|  
 

েকান পদাথর্গিল েভজালজাতীয় তার িস�া� েক েনেব? 
একিট পদাথর্েক েভজাল িহসােব িচি�ত করা হয় যখন িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ িবভাগ (New York City 
Health Department), িনউ ইয়কর্  ে�ট �া�য্ িবভাগ (New York State Health Department), িনউ ইয়কর্  
ে�ট কৃিষ ও বাজার িবভাগ (New York State Department of Agriculture and Markets) বা মািকর্ ন 
যু�রাে�র খাদয্ ও ওষুধ �শাসন (U.S. Food and Drug Administration) িস�া� েনয় েয এটা খােদয্ 
েমশােল �াে�র পে� হািনকারক হেত পাের|  
 

কীভােব �া�য্ দ�র �া�য্ আইেনর এই অংশিট কাযর্কর কের? 
িনরী�েণর সময় �া�য্ িবভাগ খােদয্র উপাদান, েলেবল এবং েমনু পরী�া করেব। যিদ পিরদশর্ক 
েভজালযু� খাবার শনা� কেরন তেব খাবারিট িনিষ� করা হেত পাের - এিটেক বািতল করেত হেব 
অথবা সরবরাহকারীর কােছ েফরত পাঠােত হেব।  
 

যিদ আিম খােদয্ েভজাল েমশাই তাহেল িক আইন ল�ন করার জনয্ শাি� পােবা? 
হয্া,ঁ আইন ল�েনর ফেল জিরমানা করা হেত পাের এবং েসই সােথ আইন ল�েনর পেয়�গিল আপনার 
েলটার ে�েড গণনা করা হেব।  
 

েকান পদাথর্গিলেক েভজাল িহসােব মানা হয়? 
অেনক পদাথর্ রেয়েছ েযগিল খাদয্ অথবা পানীয়েত েমশােনা যােব না| অিধক তেথয্র জনয্ খাদয্ এবং 
ঔষধ �শাসেনর Food Additive Status List েদখুন| িনরী�েণর সময় �া�য্ িবভাগ স�িত এই িনিষ� 
পদাথর্গিলেকও সনা� কেরেছ:  
 সি�য় কাঠকয়লা [��বয্: সি�য় কাঠকয়লা পির�াবণ পদাথর্ িহসােব বয্বহার করা েযেত পাের] 
 কয্ানািবিডওল (Cannabidiol, CBD) এবং েট�াহাইে�াকয্ানািবনল (Tetrahydrocannabinol,THC) 
 মানুষ এবং পশেদর জনয্ খাদয্ সং�া� পিরপূরক 
 তরল নাইে�ােজন∗ 
 শকেনা বরফ∗ 
 কাভা-কাভা (Kava-Kava) 
 �য্াটম (Kratom)  
 

যিদ আিম বুঝেত না পাির েয পদাথর্িট েভজাল িক না তাহেল আিম িক করেবা? 
খােদয্ িকছু েমশােনা যােব িকনা যিদ আপিন েস বয্াপাের অিনি�ত হন তাহেল দয়া কের খাদয্ সুর�া 
ও কিমউিনিট সয্ািনেটশন এর িনউ ইয়কর্  িসিট �া�য্ িবভােগর দ�ের 646-632-6001 ন�ের েফান করন 
অথবা infobfscs@heath.nyc.gov –এ ইেমইল করন| 

                                                           
∗ �াহকেদর পিরেবশন করার আেগ তরল নাইে�ােজন এবং শকেনা বরফ উেব েগেল বা স�ূণর্ভােব বাে� পিরণত হেল 
খােদয্ েযাগ করা েযেত পাের| পিরেবশন করার সময় বা খাওয়ার সময় খাদয্ েকােনা ঘন বাে� 
আবৃত বা তােত েধাঁয়া থাকেত পারেব না। 

https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list

