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হরম্ারাঁয় খাদ্বানেত হরামের প্রমরামপর 
িবমেময় প্রেনলত রারণ েমলা খাদ্ পনরমেবা 
রেমীমদর োমতর িীবাণ ুদ্ারা খাদ্ দনূেত েওয়া। 
ঠির েমতা োত ধুমল িীবাণ ুছড়ামিা প্রনতমরাধ 
ররার হষেমরে িোয়র েমত পামর। িে্ খাদ্ 
পনরমেবা রেমীমর রাি শুরুর িেয়, খাবার 
ততনর ও পনরমবশমির আমে, গ্াভি পরার আমে, 
রাি পনরবত্ক মির িেয়, খাওয়া, পাি ররা, 
রাশা, ধূেপাি ও বাথরুে যাওয়ার পর এবং 
োত হিাংরা েয় এেি রামির পমর োত হধায়া 
িে োমে োমেই োত হধায়া আবশ্র।  

ঠির েমতা োত ধুমত:  
• োত হধায়ার িি্ নিধ্কানরত নিমকে োত 
ধুময় নিি।

• পনরষ্ার পানি/িল এবং িাবাি নদময় োত 
ধুময় নিি।

• আপিার োত ও তার উপমরর অংশ (রিইু 
পয্কন্ত) িাবামির হফিা নদময় ধুময় নিি। 
আপিার োমতর উম্ানদমর, আঙুল ও িমখর 
নিমের অংশ ঘেমত ভুলমবি িা।

• রেপমষে 20 হিমরন্ড ধমর ঘমে নিি।
• র্ামপর পানি/িমল আপিার োত ধুময় নিি।
• হপপার রাওময়ল বা অমরামেটির এয়ার ড্ায়ার 
নদময় আপিার োত শুনরময় নদি।

• পানি/িল েছুমত হতায়ামল ব্বোর ররুি। 

হরবলোরে োত হধায়ার নিমকে যা অবশ্ই 
থারমত েমবঃ:
• র্ামপর েরে ও ঠান্ডা পানি/িল।
• রেমীমদর বাথরুমের পামশ থারা আবশ্র।
• খাদ্ প্রস্তুত, খাদ্ পনরমেবা এবং নিনিিপরে 
হধায়ার এলারা হথমর 25 ফুমরর েমধ্ 
েমত েমব।

িে্ নিমকের পামশ োত হধায়ার নেহ্ন িাঁরামিা, 
িাবাি, হপপার রাওময়ল বা এয়ার ড্ায়ার এবং 
ট্্াশ র্াি রাখা আবশ্র।

সংখ্া 22
এই সংস্করণে রণয়ণে
• হাত ধ�ায়ার গুরুত্ব 
• দষূিত ষিণেন ষিভাণরর োরণে 

সম্াব্ প্রণোপ
• ভ্াম্মান খাবার ষবণরেতাণদর জন্ 

ধিটার ধরেষিং
• ষেভাণব ব্বহৃত বাসনপত্র সঠিেভাণব 

রাখণত হয়
• খাদ্ সরুক্া ধোস্স এখন বাংিাণতও



Brooklyn এর হিই এরই হরম্ারাঁয় হয িরল 
গ্ােমররা খাবার হখময়নছমলি তামদর িায়ানরয়া, 
হপমর ব্াথা, জ্বর ও ক্ানন্তর েমতা এরানধর 
িেি্ার রথা স্াস্্ নবভােমর িািামিা েময়মছ। 
এই অিিুন্ামি, স্াস্্ দপ্তর ি্ালেমিল্ায় 
আক্ান্ত পাঁেিি ও র্ানপমলাব্াক্টমর আক্ান্ত 
এরিি গ্াের এবং পাঁেিি খাদ্ পনরমেবা 
রেমী িে 13 িিমর অিুস্ বমল নেনহ্নত রমরমছ। 
ি্ালেমিল্া এবং র্ানপমলাব্াক্টর েমলা নিে, 
োংি এবং হপান্রির োংমি প্রাপ্ত প্রেনলত 
ব্ারটিনরয়া। িঠির খাদ্ িুরষো নবনধ হেমি 
িা েলমল এইিব খাবার দনূেত েমত পামর। স্াস্্ 
দপ্তর হদমখমছ হয এই হরম্ারাঁর নেমরি নলভার 
থারা অ্ামপরাইিার েমলা অিুস্তার রারণ।

হরম্ারাঁ হপশাদানরভামব পনরষ্ার এবং 
হরম্ারাঁর োনলর, রাঁধুনি ও ে্ামিিাররা 
িশরীমর এমি স্াস্্ দপ্তমরর খাদ্ িুরষো হরাি্ক 
িমূ্ণ্ক রমর এই হরাি্ক িমূ্ণ্ক ররার িাটি্ক নফমরর 
িা পাওয়া পয্কন্ত স্াস্্ দপ্তর হরম্ারাঁটিমর বন্ 
রমর হদয়। এছাড়াও হরম্ারাঁটিমর নেমরি 
নলভার থারা অ্ামপরাইিার ততনরর ে্ািাি্ক  
অ্ািানলনিি নক্টির্াল রমট্াল পময়ন্ট 
(Hazard Analysis Critical Control 
Point, HACCP) পনররল্পিা রমর স্াস্্ 

OUTBREAKদষূিত ষিণেন ষিভাণরর  
োরণে সম্াব্ প্রণোপ
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দপ্তমরর রামছ তা িো নদময় তার অিেুনত 
নিমত েময়নছল।

হরম্ারাঁ পুিরায় হখালার পর, িব্কদা খাদ্ 
িুরষোর িাটি্ক নফমরর (food protection 
certificates, FPC) প্রাপ্ত দইুিি রেমী থারা 
আবশ্র ররা েয়।
 
ি্ালেমিল্া অথবা র্ানপমলাব্াক্টমরর প্রমরাপ 
প্রনতমরাধ ররমত:
• হপান্রি োংি অন্তত 15 হিমরন্ড 165 
নিগ্ী ফামরিোইর অভ্ন্তরীণ তাপোরোয় 
রান্া ররুি।

• েরে খাবার 140 নিগ্ী ফামরিোইর বা তার 
হবনশ তাপোরোয় রাখুি।

• রান্া িা ররা খাবামর োত হদয়ার পর োত, 
রাটিং হবাি্ক , রাউন্টার, ছুনড় এবং অি্াি্ 
বািি ধুময় রাখুি।

• খাবার নিময় রাি ররা, নবনভন্ খাদ্ িােগ্ী 
নিময় রাি ররার আমে এবং বাথরুে 
ব্বোমরর পর োত ধুময় নিি।

• হরনি রু ইর খাবামর োত স্পশ্ক ররা এড়ামত 
গ্াভি ব্বোর ররুি বা িঠির বািি 
ব্বোর ররুি।

• রান্া ররা খাবার এবং হরনি রু ইর 
খাবার হথমর রাঁো োংি িনরময় রাখুি। 
উদােরণস্রূপ, হরনরিিামররমর খাওয়ার িি্ 
ততনর খাবার এবং রান্া ররা খাবামরর হথমর 
নিমের তামর রাঁো োংি রাখুি।

• অিুস্ খাদ্ পনরমেবা রেমীমদর বািায় 
থারমত বলিু।

ভ্াম্মান খাবার ষবণরেতাণদর জন্ ধিটার ধরেষিং
এখি স্াস্্ দপ্তর ভ্াে্োি খাবার নবমক্তা ও ট্ারমদর হলরার হগ্ি ইিু্ ররমব। িতুি হগ্নিং 
প্ররমল্প হয হ্ানরং নিমটেে ব্বোর ররা েমব তা হরম্ারাঁমত ব্বহৃত নিমটেমের েমতা: 0 হথমর 13 
ি্ানিরানর লঙ্ঘমির পময়মন্টর িি্ “A”; 14 হথমর 27 পময়মন্টর িি্ “B” হগ্ি; এবং 28 বা আরও 
পময়মন্টর িি্ “C” হগ্ি ইিু্ ররা েমব। প্রনতটি োনড় ও ট্ামরর পারনের হির্ামল হলরার হগ্ি 
িাঁরামিা থারমব। হোবাইল ফুি হভনন্ডং পারনের পুিি্কবীররণ এবং পনরদশ্কি ররার িি্ হগ্নিং 
প্ররল্প দইু বছমরর হবনশ িেয় ধমর রাি ররমব।

প্রণোপ

খাদয্
িবষয়



খাদ্ সরুক্া ধোস্স এখন বাংিাণতও
হখালাস্ামি খাদ্ প্রস্তুতরারী হয হরািও 
হরম্ারাঁয় খাদ্ িুরষোর িাটি্ক নফমরর প্রাপ্ত 
এরিি িুপারভাইিার থারা আবশ্র। খাদ্ 
িুরষোর িাটি্ক নফমরর হপমত, আপিামর অবশ্ই 
স্াস্্ দপ্তমরর খাদ্ িুরষো হরাি্ক িফলভামব 
িমূ্ণ্ক ররমত েমব এবং হরামি্কর পমর েূড়ান্ত 
পরীষোয় পাি ররমত েমব। 

ইংমরিী, স্প্ানিশ, োইনিি এবং হরানরয়াি 
ছাড়াও ক্ািরুমে বাংলামত খাদ্ িুরষো হরাি্ক 
এখি উপলভ্।

Riverside Health Center at 160 W. 100th St., Second Floor, New York, 
NY 10025 এ অবষথিত Health Academy-ধত সশরীণর এণস ক্াস েরণত হয়। 
nyc.gov/healthacademy, এ আপষন ধোণস্সর জন্ অনিাইণন ধরষজস্ার েরণত 
পাণরন অথবা সশরীণর এখাণন আসণত পাণরন:  

Citywide Licensing Center 
42 Broadway  
New York, NY 10004 

সময়: হিােবার, েঙ্গলবার, বেৃস্পনতবার 
এবং শুক্বার িরাল 9রা হথমর নবরাল 5রা; 
বধুবার, িরাল 8:30রা হথমর নবরাল 5রা।

NYC Small Business Support Center 
90-27 Sutphin Blvd., Fourth Floor 
Jamaica, NY 11435

সময়: হিােবার হথমর শুক্বার, িরাল 
9রা হথমর নবরাল 5রা পয্কন্ত
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ষেভাণব ব্বহৃত বাসনপত্র সঠিেভাণব রাখণত হয়।
োেে, োতা, নেেরা, স্প্ারুলা ও ্ুপ পনরমবশি 
িি্ ব্বোর রমর িঠিরভামব বািি রাখার 
োধ্মে “A” হগ্ি খাদ্ িুরষো অিশুীলি 
ররুি। খাদ্ পনরমবশি বা বরফ পনরমবশমির 
িি্ আপিার ব্বোর ররা বািিপরেমর 
ব্বহৃত বমল নবমবেিা ররা েয়। ব্বহৃত 

বািিপরে নিরাপমদ রাখা আবশ্র এবং 
ব্ারটিনরয়ার বনৃধি থাোমত নিয়নেত পনরষ্ার 
ররমত েমব। 

ব্বহৃত পনরমবশমির বািিপরে রাখার িেয় 
এইিব নিমদ্কশ অিিুরণ ররুি:

• আপিার খানল োমত খাবামর োত হদয়া এড়ামত 
লম্া োতার বািি ব্বোর ররুি।

• প্রনতটি খাদ্ িােগ্ীর িি্ নভন্ োতা 
ব্বোর ররুি।

• খাবার রাখার পামরে োতা রাখার িেয় তার 
িাঁর অমিররা প্রিানরত তা হদমখ নিি।

• বািিপরে পনরষ্ার, শুরমিা এবং িীবাণেুকু্ত 
পনরষ্ার স্ামি রাখুি। 

• বািি রাখার িি্ নিপার ওময়ল ব্বোর 
ররা েমল, বািমি যামত খাবামরর হরািও 
অংশ হলমে িা থামর তাই র্ামপর পানি/িল 
োনলময় রাখমত েমব।

• হরািও পামরে পানি/িল ভমর 135 নিগ্ী 
ফামরিোইর বা তার হবনশ তাপোরোয় বািি 
হরমখ নদমত েমব। প্রনত োর ঘণ্ায় পানি/িল 
পা্াি, খাবার হলমে থারা এড়ামত পারেটি 
পনরষ্ার ররুি।

খাদয্
িবষয়

http://nyc.gov/healthacademy


1) অিলাইমি আপিার পারনের  
নরনিউ ররা িেি।  
nyc.gov/dohmhpermits এ যাি। 
হরনিম্রেশি প্রময়ািি।হপমেন্ট শুধুোরে 
হক্নির বা হিনবর রাি্ক  নদময় ররা যামব।

2) নিটি ব্বিার িি্ হয িংস্াি হদয় 
তামত আগ্েী? nyc.gov/business 
এ যাি। 

3) খাদ্ পনরমেবা িংস্ার হরাি লঙ্ঘমির 
েীোংিা ররুি। যনদ আপিামর েীোংিার 
প্র্াব হদওয়া েয় তােমল আপনি তা 
গ্েণ রমর অথ্ক বাঁোমত পামরি।  
nyc.gov/business এ নেময় 
লঙ্ঘি (Violations) র্ামব যাি।

4) যনদ আপিার রেমী খাদ্ িুরষো 
নবনধ িামিি তােমল আপিার 
প্রনতষ্াি রে লঙ্ঘমির হিাটিশ  
পামব। খাদ্ িুরষো হরামি্কর িি্, 
nyc.gov/healthacademy হদখুি।

5) NYC হত হরাি খাদ্ পনরমেবা 
প্রনতষ্াি হখালার ও পনরোলিা ররার 
ব্াপামর আরও িািমত োি?  
nyc.gov/health/foodservice 
এ যাি।

খাদয্
িবষয়

উত্তর:  1. B   2. D   3. D   4. D   5. A

আপষন ষে 
জাণনন?

খাদ্ সরুক্া ি্াণিঞ্জ
1. হাত ধ�ায়ার ষসণকে ধোনটির প্রণয়াজন ধনই?

2. বাসনপত্র পষরষ্ার েরা এবং রাখার সময়:

3. ষনণির ধোন �াপগুষি সঠিেভাণব হাত ধ�ায়ার অংশ নয়?

4. ষনণির ধোন অভ্াস স্ািমণনল্া প্রণোপ প্রষতণরাণ� সহায়তা েণর?

5. স্ািমণনল্া সা�ারেত এটি োড়া সবগুণিাণত পাওয়া যায়:

A.   র্ামপর েরে ও ঠান্ডা পানি/িল

B.  এরা হটেিমলি নটেমলর েওয়া আবশ্র

C.   এরা খাবার ততনরর স্ামির 25 ফুমরর েমধ্ 
েমত েমব

D.   এর পামশ িাবাি, হপপার রাওয়াল বা এয়ার 
ড্ায়ার এবং ট্্াশ র্াি থারা আবশ্র

A.   নিপার ওময়মল রাখুি

B.   প্রনতটি খাদ্ িােগ্ীর িি্ নভন্ বািি 
ব্বোর ররুি

C.   খানল োমতর স্পশ্ক এড়ামত লম্া োতার বািি 
ব্বোর ররুি

D.  উপমরর িবগুনল

A.   িাবামির হফিা নদময় আপিার রিইু পয্কন্ত 
োত ধুময় নিি

B.   আপিার োমতর উম্ানদমর, আঙুল ও 
িমখর নিমের অংশ ঘেুি

C.   প্রনতটি রামির আমে ও পমর এবং বাথরুে 
যাওয়ার পর আপিার োত ধুময় নিি

D.   হযখামি নিশ হধায়া েয় হিখামিই আপিার 
োত ধুময় নিি

A.   অিুস্ খাদ্ পনরমেবা রেমীমদর বািায় 
থারমত বলিু

B.   েরে খাবার 140 নিগ্ী ফামরিোইর বা 
তার হবনশ তাপোরোয় রাখুি

C.  আপিার োত ভালভামব ধুময় নিি

D.  উপমরর িবগুনল

A.  রুটি

B.  নিে

C.  হপান্রি

D.  োংি

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

