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Bengali 

Reminder: Cannabidiol (CBD) Is Prohibited in Food and Drink 

 

Dear Business Owner:  

In December 2018, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) stated that it is unlawful to add 

cannabidiol (CBD) to food or drink. As a result, the New York City Health Code also prohibits adding CBD 

to food or drink, including in packaged food products.   

Beginning July 1, 2019, the Health Department began embargoing food and drink products that contain 

CBD — the products have to be returned to the supplier or discarded. Starting October 1, 2019, the 

Health Department will begin issuing violations subject to fines following a hearing at the OATH 

Health Tribunal. For restaurants and food carts and trucks, violation points will count towards an 

establishment’s letter grade. 

For more information on CBD in food or drink, please visit the FDA website: 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm  

We will update you on our enforcement of this product if the FDA updates its guidance or if there are 

changes in New York State law. 

If you have any questions, please email the Health Department’s Office of Food Safety at 
infobfscs@health.nyc.gov or call 646-632-6001.         
         

 

অনুস্মারক: খাদ্যে ও পানীদ্ে কোনাবিবিেল (Cannabidiol, CBD) বনবিদ্ধ 

 

প্রিয় ব্যব্সার মাপ্রিক:  

2018 এর প্রিসসম্বসর, মাপ্রকি ন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য ও ঔষধ িশাসন (Food and Drug Administration, FDA) জাপ্রনসয়সে যয খাসদ্য 

ব্া পানীসয় কযানাব্প্রিয়ি (cannabidiol, CBD) যমশাসনা যব্আইপ্রন। ফিস্বরূপ, প্রনউ ইয়কি  স্বাস্থ্য প্রব্প্রধও (Health Code) 

যমাড়কজাত খাদ্য দ্রব্য সহ খাসদ্য ব্া পানীসয় CBD যমশাসনা প্রনপ্রষদ্ধ কসরসে। 

1িা July, 2019 যেসক শুরু কসর, স্বাস্থ্য প্রব্ভাগ CBD োকা খাদ্য ও পানীয় পসযয প্রনসষধাজ্ঞা জাপ্রর শুরু কসরসে—
পযযগুপ্রি সরব্রাহকারীসক যফরত প্রদ্সয় প্রদ্সত হসব্ ব্া ব্াপ্রতি করসত হসব্। 1 অদ্টাির, 2019 থেদ্ক শুরু কদ্র, স্বাস্থ্ে 
যপ্তর জবরমানা ধার্য কদ্র আইন লঙ্ঘদ্নর বিজ্ঞবপ্ত জাবর করা শুরু করদ্ি, OATH থেলে ট্রাইিুনাদ্ল (OATH Health 

Tribunal) একটি শুনাবনর পর| যরসু্টসরন্ট এব্ং ফুি কার্ি  এব্ং ট্রাসকর জনয, একটি িপ্রতষ্ঠাসনর যির্ার যেসি িঙ্ঘসনর 

প্রব্ষয়গুপ্রি গযনা করা হসব্। 

খাসদ্য ও পানীসয় CBD োকা সম্পপ্রকি ত আরও তসেযর জনয অনুেহ কসর প্রনসের FDA ওসয়ব্সাইর্ যদ্খুন: 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm 

যপ্রদ্ FDA প্রনসজর প্রনসদ্িশনায় নতুন প্রকেু সংসযাজন কসর প্রকংব্া প্রনউ ইয়কি  যস্টর্ আইসন যকানও পপ্ররব্তি ন হসি আমরা এই পযয 

সংক্রান্ত আমাসদ্র আইন ব্িব্ৎকরয সম্পসকি  আপনাসক জানাব্। 

আপনার যকাসনা িশ্ন োকসি, অনুেহ কসর স্বাস্থ্য দ্প্তসরর খাদ্য সুরক্ষা কাযিািসয় (Health Department’s Office of Food 

Safety) infobfscs@health.nyc.gov এ ইসমি করুন ব্া 646-632-6001 নম্বসর যফান করুন। 
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