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নং. 24
এ ই  স ং স্ক র ণ ে
• ছুটির দিণন খাি্য সরুক্া
• দিণটেদরয়া আপনার রান্াঘণরর বাইণর 

রাখুন
• দিণটেদরয়া প্রণ�াপ অপদরষ্ার 

রান্াঘণরর পষৃ্ঠতণির সণগে সংযকু্ত
• স্াি যকু্ত �রুন, দ�ন্তু সীসা নয়
• নতুন দসণগেি-অকুণপন্ট ররটেরুণে সাইন 

দনযদুক্তর প্রণয়াজনীয়তা 
• খাি্য সরুক্া কুইজ

আপনি করবািও নবশশষ কমিরু নবরল্পগুনি 
রবাখুি নরম্বা ববা বড় পবাটি্ক র আশয়বাজি ররুি 
িবা করি ছুটির নিিগুনি প্বায় অশির কবনশ 
গ্বাহর এবং রখিও রখিও আরও কবনশ 
খবািথ্য িুরক্বা প্নিবন্ধরিবা নিশয় আশি। খবািথ্য-
জনিি অিুস্িবা কেশর আপিবার গ্বাহরশির 
িুরনক্ি রবাখবার জিথ্য উত্তম খবািথ্য িুরক্বা 
কমশি চিিু। িবিময় রবাশজ খবািথ্য িুরক্বার 
িবাটি্ক নিশরট আশছ এমি িুপবারভবাইজবার 
রবাখশবি এবং এই পরবামশ্কগুনি কমশি চিশবি।
20 রসণ�ণডের জন্য সাবান এবং 
�ণির জণি হাত ধণুয় আপনার 
হাত পদরষ্ার রাখুন

খাওয়ার জন্য প্রস্তুত খাি্য খাদি 
হাণত স্পর্শ �রণবন না।

•   ববািি বথ্যবহবার ররুি - কেমি টং 
এবং চবামচ - অেববা কেনি কপপবার 
অেববা নবিষ্টশেবাগথ্য গ্বাভি।

•   রবাঁচবা আিবাজ কেশর প্স্তুি খবাশিথ্য 
েবাওয়বার িময় এবং গ্বাভি িনূষি হশি অেববা 
নছঁশড় কগশি গ্বাভি পনরবি্ক ি ররশবি।

সবসেয় সরঞ্াে এবং খাণি্যর-
সংস্পণর্শ আসা পষৃ্ঠতিগুদি পদরষ্ার 
এবং জীবােুেকু্ত রাখণবন:
•   রবাঁচবা মবাংি বথ্যবহবার ররবার পশর
•   এরটি খবাববার প্স্তুনির কেশর অিথ্য 
খবাববার প্স্তুনিশি বিি ররবার িময়

•   এরটবািবা চবার ঘন্বা বথ্যবহবার ররবার পর

• নবরনি কিওয়বার পর
• আপিবার িথ্যবানিটবাইজবাশরর জিথ্য 
প্স্তুিরবারশরর নিশি্কশবাবিী অিিুরণ রশর

এ�টি রেণ� অন্যটিণত িষূে ছডাণনার 
োধ্যণে জীবােুণ� ছডাণত রিণবন না।

• িি এবং িনজি রবাটবার অেববা পনরশবশি 
ররবার আশগ রশির জশি পনরষ্বার ররশবি।

• খবািথ্য মজিু ররবার িময় কিবায়বা 
অেববা প্স্তুি খবািথ্যশর িবা কিবায়বা রবাঁচবা 
খবািথ্য কেশর আিবািবা রবাখশবি। 

• রবাঁচবা মবাংি করনরিজবাশরটশরর নিশচর কশশফে 
মজিু ররশবি েবাশি চঁুশয় পড়বা রি অিথ্যবািথ্য 
খবাববাশর পড়বা প্নিশরবাি ররবা েবায়।

সঠি� অভ্যন্তরীে তাপোত্াণতই 
সেস্ত খাি্য রান্া �রণবন।

•   165 নেনগ্ িবাশরিহবাইট কপৌঁছবাশিবা পে্কন্ত 
স্বানিং আিবািবাভবাশব রবান্বা ররশবি।

•   নেশমর পি রবান্বা ররবার িময় পবাসু্রবাইজে 
নেম বথ্যবহবার ররশবি েবা 145 নেনগ্ 
িবাশরিহবাইট পে্কন্ত কপৌঁছবাশব িবা।

•   কবশঁচ েবাওয়বা খবািথ্যগুনি 165 নেনগ্ 
িবাশরিহবাইট পে্কন্ত আববার গরম ররশবি।

সঠি� তাপোত্াণতই খাবার 
পদরণবরন �রণবন।

•   ঠবান্বা খবািথ্য 41 নেনগ্ িবাশরিহবাইট অেববা 
িবার কচশয় রম িবাপমবাত্বায় রবাখশবি।

•   গরম খবািথ্য 140 নেনগ্ িবাশরিহবাইট অেববা 
িবার কচশয় রম িবাপমবাত্বায় রবাখশবি।

সঠি� ঠাডো �রার পদ্ধদত ব্যবহার �ণর 
ররদরিজাণরটণর খাি্য ঠাডো �রণবন।

•   মবাংশির অেববা কপবান্রির রবাটবা বড় অংশ 
কছবাট টুরশরবা অেববা অংশশ ভবাগ ররশবি।

•   অগভীর পথ্যবাি অেববা পবাশত্র মশিথ্য 
িুথ্যপ, সু্, িি এবং কগ্নভ রবাখশবি।

•   গরম খবাববার আিগবা ভবাশব ঢবারবা 
নিশয় রবাখশবি; েনি ঢবারবা িবা েবাশর, 
এগুনিশর উপর কেশর িনূষি হওয়বার 
কেশর িুরনক্ি রবাখশবি। 

• আরও িশেথ্যর জিথ্য nyc.gov/health-এ 
েবাি এবং “health code regulations” 
(স্বাস্থ্য করবাে নিয়ম)  স্বাস্থ্য করবাে নিয়ম 
অিুিন্ধবাি ররুি।

ছুটির দিণন খাি্য সুরক্া
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দিণটেদরয়া 
র� আপনার 
রান্াঘণরর 
বাইণর রাখুন
নিশস্নরয়বা এরটি গুরুির িংক্রমণ েবা 
নিশস্নরয়বা কমবাশিবািবাইশটবানজিস্ জীববাণরু 
রবারশণ ঘশট। কিবাশররবা িংক্রনমি খবািথ্য খবাওয়বার 
পর িবািবারণিঃ নিশস্নরওনিশি অিুস্ হি| 
িবজবাির, বয়স্ক প্বাপ্তবয়স্ক, গভ্ক বিী মনহিবা 
অেববা িবু্কি করবাগ-প্নিশরবাি ক্মিবা েুক্ত 
মবািষুশির এই িংক্রমণ হওয়বার িশবশচশয় কবনশ 
ঝঁুনর আশছ।

নিশস্নরয়বা িবািবারণিঃ রবান্বাঘশরর পৃষ্ঠিি 
এবং িরঞ্বাশমর ওপর জন্বায়। িবাম্প্রনির 
প্শরবাশপ নিশস্নরয়বার প্িবাি উৎি নহশিশব কেনি 
স্বাইিবারশর নচননিি ররবা হশয়শছ। স্বাইিবাশরর 
অশিরগুনি অংশ আশছ েবার মশিথ্য রশয়রটি 
নরিি: পনরষ্বার ররবা রঠিি। খবাশিথ্যর অবনশষ্ট, 
নগ্জ এবং ময়িবা পনরস্কবার ররবা রঠিি এমি 
জবায়গবায় আটশর েবারশি পবাশর কেমি কলেে গবাে্ক  
এবং স্বাইিবাপ হথ্যবাশন্ি কেখবাশি নিশস্নরয়বার মশিবা 
জীববাণ ুজন্বাশি পবাশর। 

আপিবার করসু্শরশন্র রবান্বাঘশর নিশস্নরয়বার 
বনৃধি প্নিশরবাি ররবার জিথ্য:
• খবাশিথ্যর িংস্পশশ্ক আিবা পৃষ্ঠিি এবং 
িরঞ্বামগুনি পনরষ্বার এবং জীববাণ-ুমকু্ত 
রবাখশবি কেমি স্বাইিবার, বথ্যবহবার ররবার িময় 
প্শিথ্যর চবার ঘন্বায় এরববার।
 ◦ স্বাইিবারশর জীববাণ-ুমকু্ত ররবার জিথ্য এটি 
খুশি আিবািবা ররশবি; স্বাইিবারশর ভবািভবাশব 
পনরষ্বার ররবা এবং জীববাণ-ুমকু্ত ররবার 
পনরবশি্ক  স্বাইিবারশর এমনি মশুছ কিওয়বা 
এরটি নবরল্প িয়।

• রবান্বাঘশরর পৃষ্ঠিি এবং িরঞ্বাশমর 
উপবািবািগুনি িবাটি ববা অিথ্যবািথ্য ত্রুটির কেশর 
মকু্ত নরিবা নিনচিি ররবার জিথ্য নিয়নমিভবাশব 
কিগুনিশর েবাচবাই ররশবি। িরঞ্বাশমর নিি 
এবং নিমগুনি পরীক্বা ররশবি, কেমি 
স্বাইিবার।

• স্বাইিবার িুরনক্ি রবাখবার বথ্যবাপবাশর খবািথ্য 
এবং ঔষি প্শবািশির নিশি্কশবাবিী পে্কশবক্ণ 
ররশবি।

দিণটেদরয়া প্রণ�াপ অপদরষ্ার 
রান্াঘণরর পষৃ্ঠতণির সণগে সংযকু্ত �েকাপ
স্বাস্থ্য নবভবাগ িজুি গ্বাহরশর নচননিি রশরশছ 
েবারবা এরই করসু্শরন্ কেশর এরই িথ্যবািবাে 
খবাওয়বার পর নিশস্নরওনিশি অিুস্ হশয়শছি।  
নিশস্নরওনিি িবািবারণিঃ পনরশবশশর 
মশিথ্য পবাওয়বা েবায় এবং করনরিজবাশরটর, 
কেনি স্বাইিবার এবং রবাটিং কববাশে্ক র মশিবা 
িরঞ্বাশমর ওপর কবশড় উঠশি পবাশর।
স্বাস্থ্য নবভবাশগর িিন্তরবারীরবা করসু্শরন্ 
পনরিশ্কি রশরি এবং নিরীক্ণ রশরি এবং 
িমিুবা িংগ্হ রশরি - রবাটিং কববাে্ক , রথ্যবাি 

ওশপিবার, নিংর এবং করেইশির মশিবা পৃষ্ঠিশির 
ওপর কিবায়বাব রশর । িবারবা এরটি িমিুবা খুশঁজ 
পবায় কেটি নিশস্নরয়বার জিথ্য পনজটিভ নছি এবং 
কিটি কিই নিশস্নরয়বার মশিবা নছি েবা িজুি 
গ্বাহরশর অিুস্ রশরশছ। করসু্শরন্ অস্বায়ীভবাশব 
বন্ধ ররবা হয় এবং রবান্বাঘরটি কপশবাগিভবাশব 
জীববাণ-ুমকু্ত এবং করবািওনিশস্নরয়বা 
কিই কিটিশর িুনিনচিি ররবার জিথ্য িজুি 
রিিবািশটন্শর নিেুক্ত ররবা হয়।  
নিউ ইয়র্ক  নিটির স্বাস্থ্য করবাে কমশি 

চিশি খবািথ্যজনিি অিুস্িবা প্নিশরবাশি 
িবাহবােথ্য পবাওয়বা েবায়। আপিবার করসু্শরশন্ 
নিশস্নরওনিশির প্শরবাপ প্নিশরবাি ররবার 
জিথ্য রবান্বাঘশরর িরঞ্বাম িঠিরভবাশব পনরষ্বার 
এবং জীববাণ-ুমকু্ত ররবার জিথ্য নবশশষ 
মিশেবাগ কিশবি। আরও িশেথ্যর জিথ্য nyc.
gov/health -এ েবাি এবং “listeriosis” 
(দিণটেদরওদসস) অিিুন্ধবাি ররুি।
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নিউ ইয়র্ক  নিটি আইি অিুেবায় ী এখি করস্রুশমর মশিথ্য নিশগেি-অকুশপন্ করস্রুমগুনিশর 
নিগে-নিরশপক্ হশি হশব (কে করবািও নিশগের কিবাশরশির জিথ্য উপিভথ্য)। করসু্শরন্ 
পনরচবািরশিরশর প্শিথ্যরটি নিশগেি-অকুশপন্ করস্রুশমর িরজবার পবাশশ এরটি নিগে-
নিরশপক্ িংশরি অবশথ্যই িবাগবাশি হশব এবং িবিময় িবানগশয় রবাখশি হশব। করবাশিবা এরটি 
নিনি্ক ষ্ট িংশরশির প্শয়বাজি কিই নরন্তু িবাগবাশিবা িংশরিশর অবশথ্যই স্পষ্ট ররশি হশব কে 
করস্রুমটি কে করবািও বথ্যনক্তর জিথ্য িভথ্য।

আরও িশেথ্যর জিথ্য  নবন্ডংি নেপবাট্ক শমশন্র িেথ্যপত্ পড়ুি।

নতুন দসণগেি-অকুণপন্ট ররটেরুে 
দনযদুক্তর প্রণয়াজনীয়তা 

নরছু কপ্বােবাক্ট কেমি অিথ্যবািথ্য কিশ কেশর 
ক্রয় ররবা ববা কপ্নরি মিিবায় উচ্চ পনরমবাশণ 
ি ীিবা েবারশি পবাশর - এটি উপবািবাি 
নহশিশব িবানিরবাভুক্ত িবা েবারশিও। ি ীিবা 
ক্নিরবারর িবািু েবা ববাচ্চবাশির মশিথ্য 
নশক্ণ এবং আচরণগি িমিথ্যবা, গভ্ক বি ী 
মনহিবার গভ্ক পবাি এবং বন্ধথ্যবাত্ব িহ গুরুির 
স্বাস্থ্য িমিথ্যবা িৃন ষ্ট ররশি পবাশর। 

স্বাস্থ্য নবভবাশগর িশেথ্য কিখবা কগশছ কে 
নবশিশ কেশর ক্রয় ররবা নরছু নিনি্ক ষ্ট মিিবা 
নবশশষি জনজ্ক য়বা, ববাংিবাশিশ, পবানরস্বাি, 
কিপবাি এবং মরশ্বার মশিবা কিশশর 
মিিবায় মবানর্ক ি েুক্তরবাশ্রের কেশর ক্রয় 
ররবা এরই মিিবার িুিিবায় কবনশ মবাত্বায় 
ি ীিবা েবারবার কবনশ িম্বাবিবা েবাশর। 

মিিবা ইচ্বারৃিভবাশব (রবািবা নরং অেববা 
উৎপবািশির ওজি বৃ নধি ররবার জিথ্য 
ি ীিবা কেবাগ ররবার মবািথ্যশম) অেববা 
অনিচ্বারৃিভবাশব (নিরৃষ্ট মবাশির িরঞ্বাশম 
ওপর প্নক্রয়বাররণ ররবার মবািথ্যশম) িূ নষি 
হশি পবাশর। ববািবাি, িু শিবা অেববা মবাটিশি 
ি ীিবার উপনস্নি কেখবা শি খবািথ্য চবাষ 
ররবা হয় অেববা প্নক্রয়বাররণ ররবা হয়, 

কিটিও মিিবাশর িূ নষি ররশি পবাশর।

আপিবার গ্বাহরশির এবং রম মীশির মশিথ্য 
ি ীিবার প্ভবাশবর ঝঁুনর রমবাশিবার জিথ্য 
মবানর্ক ি েুক্তরবাশ্রে মিিবা নরিুি। 

আরও িশেথ্যর জিথ্য 311 িম্শর রি ররুি 
অেববা nyc.gov/hazardousproducts-এ 
েবাি এবং খাি্য এবং েসিায় নলির ররুি।
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1) অিিবাইশি আপিবার পবানম্কট 
পুিি্কব ীররণ ররবা িহজ।  
nyc.gov/dohmhpermits -এ 
েবাি। িনেভুক্ত ররবার প্শয়বাজি। 
অে্কপ্িবাি করবি কক্রনেট ববা কেনবট 
রবাশে্ক র দ্বারবাই ররবা েবাশব।

2) বথ্যবিবাগুনিশর নিটি এর কপশ ররবা 
িম্পশির জিথ্য আগ্হ ী?  
nyc.gov/business -এ েবাি।

3) খবািথ্য পনরশষববা িংস্বার করবাি িঙ্ঘশির 
মীমবাংিবা ররুি। েনি আপিবাশর 
মীমবাংিবার প্স্বাব কিওয়বা হয় িবাহশি 
আপনি িবা গ্হণ রশর অে্ক ববঁাচবাশি 
পবাশরি।  nyc.gov/business -এ েবাি 
এবং িঙ্ঘি টথ্যবাশবর ওপর নলির ররুি

4) েনি আপিবার রম মী খবািথ্য িুরক্বা নবনি 
জবাশিি িবাহশি আপিবার প্নিষ্ঠবাি রম 
িঙ্ঘশির কিবাটিশ পবাশব। খবািথ্য িুরক্বা 
পবাঠথ্যক্রমশর বথ্যবাপবাশর আরও িশেথ্যর জিথ্য  
nyc.gov/healthacademy -এ 
েবাি।

5) NYC কি করবাি খবািথ্য পনরশষববা 
প্নিষ্ঠবাি কখবািবার ও পনরচবািিবা ররবার 
বথ্যবাপবাশর আরও জবািশি চবাি?   
nyc.gov/health/foodservice -এ 
েবাি।

6) আপিবার করসু্শরশন্র পনরিশ্কশির 
ইনিহবাি বণ্কিবা রশর এবং িঙ্ঘি 
িংশশবািি ও প্নিশরবাশির জিথ্য পরবামশ্ক 
প্িবাি রশর এমি নরশপবাশট্ক র অিুশরবাি 
ররবার জিথ্য  
nyc.gov/health/foodservice 
কিখুি।উত্তর:  1. B   2. B   3. A   4. D   5. B

আপদন দ� 
জানণতন?

খাি্য সরুক্া কুইজ
1. নতুন NYC আইন অনুযায় ী ররটুেণরণন্টর সেস্ত দসণগেি-অকুণপন্ট ররটেরুণের 

জন্য দ� দ� প্রণয়াজন ীয়:

3. স ীসার প্রভাণবর ঝঁুদ� �োণনার জন্য র�ান রপ্রাডাক্টগুদি র�বি োদ�্শ ন 
যুক্তরাষ্ট্র-দভদতি� সরবরাহ�ার ীণির �াছ রেণ� র�না উদিত?

4. ব্যস্ত ছুটির েরশুণে দনম্নদিদখণতর োধ্যণে আপনার গ্াহ�ণ� সুরদক্ত রাখুন:

2. সাম্প্রদত� দিণটেদরওদসণসর প্রণ�াপণ� দ� ধরণনর রান্াঘণরর সরঞ্াণের 
সাণে সংযুক্ত �রা হণয়ণছ?

5. আপনার রান্াঘণরর েণধ্য দিণটেদরয়া রবণড ওঠা প্রদতণরাধ �রার জন্য 
আপনার �ত ঘন ঘন খাণি্যর সংস্পণর্শ আসা পৃষ্ঠতি এবং সরঞ্ােগুদি পদরষ্ার 
এবং জ ীবাে-ুেুক্ত �রা উদিত?

A.  LED ববাল্ব িহ িুিনজিি হশি হশব

B.   িরজবার পবাশশ নিগে-নিরশপক্ িংশরি িহ 
কে করবািও নিশগের কিবাশরশির জিথ্য িভথ্য 
হশি হশব

C.    এরটি এয়বার হথ্যবান্ রেবায়বার েবারশি হশব

D.  কববাল্ট ির িবাগবাশিবা েবারশি হশব

A.  মিিবা

B.  িথ্যবাপনরিি

C.  মবাংি

D.  কিটুি

A.   িরঞ্বাম এবং খবাশিথ্যর-িংস্পশশ্ক আিবা 
পৃষ্ঠিি পনরষ্বার এবং জ ীববাণ-ুমুক্ত রশর

B.   এশরর কেশর অপশরর িূষণ ছড়বাশিবা 
প্নিশরবাি রশর

C.   িঠির িবাপমবাত্বায় খবািথ্য রবান্বা রশর, 
ঠবান্বা রশর এবং িশর করশখ

D.   উপশরর িবগুনি

A.   জুথ্যিবার

B.   কেনি স্বাইিবাি্ক

C.   নস্কশিটি

D.    কস্বাভটপি

A.  বথ্যবহবার ররবার িময় প্শিথ্যর চবার নিশি

B.   বথ্যবহবার ররবার িময় প্শিথ্যর চবার 
ঘন্বায়

C.   বথ্যবহবার ররবার িময় প্শিথ্যর চবার 
িপ্তবাশহ

D. বথ্যবহবার ররবার িময় প্শিথ্যর চবার মবাশি
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খাদয্
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http://nyc.gov/dohmhpermits
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/
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

