
আগুন ছড়িয়ে প়ি়া 
বন্ধ করযে দরজ়া 
বন্ধ করুন
যদি ক�োনও �োরণে অ্োপোর্ট ণেণটে আগুন কেণে যোয় তণে কেই আগুন যোণত ছদিণয় পিণত নো পোণর 
কে জন্ আইন অনযুোয়ী অ্োপোর্ট ণেণটের এেং হেওণয়র িরজোগুদে ও িরজোর হুিণ�োগুদেও দনণজর 
কেণ� েন্ধ (স্ব-েন্ধ) হণয় যোওয়ো প্রণয়োজন যোণত �োউণ� আগুন ও ক�োঁয়ো আর�োণনোর জন্ িরজো 
েন্ধ �রোর �েো েণন রোখণত নো হয়।

কয িরজোগুদে কখোেো েোণ� তো হেওণয় এেং অন্োন্ অ্োপোর্ট ণেণটে আগুন ও ক�োঁয়ো ছদিণয় পিণত কিয়! 
স্ব-েন্ধ িরজোগুদেণ� �খনই দনণজর কেণ� পুণরোপুদর েন্ধ হওয়োর কষেণরে েো�ো েৃদটি �রো উদিত নয়।

অ়্াপ়ার্ট যেন্ট এবং প়াবডিক হিওয়ের দরজ়াগুডি সঠিকভ়াযব ক়াজ করযছ ডকন়া ে়া ডনডচিে কযর 
সম্পডতির ে়াডিক এবং ভ়া়ি়াযরর়া আগুন ছড়িয়ে প়ি়া রর়াধ করযে প়াযর। েম্পদতির েোদে�ণির 
পয্টোয়ক্রণে স্ব-েন্ধ িরজোগুদে পরীষেো �রো উদিত এেং িরজো েন্ধ �রোর প্রদক্রয়ো েো খোরোপ হণয় 
যোওয়ো িরজো এেং িরজোর করেেগুদের দ্রুত কেরোেত �রো উদিত। 

ভোিোণরণির স্ব-েন্ধ িরজোগুদে কযন েন্ধ হণত নো পোণর কে জন্ ক�োনও েস্তুর ে্েহোর কযেন, 
হুিণ�োণত করপ েোদেণয়, �োণের �ীে� েোদেণয়, ক�োর স্টপ েোদেণয় দনণজর কেণ� েন্ধ হণত েো�ো 
কিওয়ো েো িরজো েন্ধ �রোর �ে�ব্োগুদের কহরণের �রো উদিত নয়।

আপন়ার ডনযজর রেযক বন্ধ হয়ে য়াও়ে়া দরজ়াগুডি রয সঠিকভ়াযব 
ক়াজ করযছ ে়া জ়ানযবন কীভ়াযব
রসটি পরীক়্া করুন! রসটি ক্ডেগ্রস্ত ডকন়া ে়া যডদ উপর রেযক রদযে রব়াঝ়া ন়া য়া়ে, েযব আপডন 
যেক্ণ পয্টন্ত ন়া রসটিযক পরীক়্া করযছন েেক্ণ পয্টন্ত আপডন জ়ানযে প়ারযবন ন়া রসটি 
ঠিকভ়াযব ক়াজ করযছ ডকন়া।

. 1 িরজোটি েম্পপূে্টভোণে কখোেোর পর দ� কেটি পুনরোয় স্বয়ংদক্রয়ভোণে ঘুণর যোয় ও পুণরোপুদর েন্ধ হণয় যোয়?
. 2 যদি এটিণত হুিণ�ো েোেোণনো েোণ�, তণে কেটি দ� ঠি� �ণর েন্ধ হয়?
. 3 কয ক�োণনো অন্তদন্টদহত অেস্ো েো েো�ো েষে্ �রুন যো দনণজর কেণ� েন্ধ হওয়ো িরজোটিণ� 
েঠি�ভোণে �োজ �রণত েো�ো কিয়:  
-  িরজোটিণ� পুনরোয় ঠি� �ণর েোেোণনোর প্রণয়োজন - অ্োপোর্ট ণেণটের িরজোর নীণি এ�টি েি 

েোঁ� রণয়ণছ
 - ত্রুটিপপূে্ট েন্ধ �রোর প্রদক্রয়ো 

- কয দ�ভোইে েো আইণরেগুদে িরজোটিণ� কখোেো অেস্োয় �ণর আণছ েো �ণর রোখণত পোণর
. 4 দনণজর কেণ� েন্ধ হেোর �ে�ব্োগুদে দ� ষেদতগ্রস্ত?
. 5 �ব্োগুদে দ� অষেত, নোদ� কেগুদে আেেো হণয় কেণছ েো খুণে পণি হোদরণয় কেণছ? 

যখন ওভোরণহ� ক্োজোর েোেোণনো এ�টি িরজো পরীষেো �রো হয়, তখন কেটির দনণজর কেণ� েন্ধ 
হওয়োর পদ্ধদতটির পরীষেো �রণত কেটিণ� যতিপূর েম্ভে খুেনু।

অন্ পষৃ়্া়ে আযর়া েে্ রয়েযছ.
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ডভডজর করুন

সম্পডতির ে়াডিক ডহযসযব আপন়ার য়া দ়াড়েত্ব
েম্পদতির েোদে� দহণেণে, আপনোর ভোিোণরণির দনরোপতিো দনদচিত �রো আপনোর িোদয়ত্ব। দনদচিত 
�রুন কয আপদন েোয়োর কেেটির এই দনয়েগুদে েম্পণ�্ট  েণিতন:

স্ব-বন্ধ দরজ়া 
3 েো তণতোদ�� অ্োপোর্ট ণেটে েহ েেস্ত আেোদে� ভেণন অেশ্ই দনণজর 
কেণ� েন্ধ হওয়ো (স্ব-েন্ধ) িরজো েো�ণত হণে। আপনোর ভোিোণররো 
পয্টোয়ক্রণে অ্োপোর্ট ণেণটের িরজোগুদে স্ব-েন্ধ এেং েো�োেকু্ত দ�নো তো পরীষেো 
�রণত েণিতন এেং প্রণয়োজনীয় কেরোেণতর জন্ �োর েোণে কযোেোণযোে 
�রণত হণে তো জোণনন কে ে্োপোণর দনদচিত কহোন। আপনোণ� অেশ্ই দ্রুত 
কেরোেত �রণত হণে।

রধ়াঁ়ে়া এবং ক়াব্টন েযন়াক়্াইড ডডযরক্টর  
আপদন অেশ্ই ক�োঁয়ো এেং �োে্টন েণনোক্োই� দ�ণরক্টণরর ে্েহোর �রণেন 
এেং কেগুদে েোেোণেন৷

আগুন ি়াগযি প়াডিয়ে রবর হব়ার পডরকল্পন়া 
আপনোণ� অেশ্ই প্রদতটি অ্োপোর্ট ণেণটের িরজোর দভতণর, েো�োরে 
জোয়েোগুদেণত পদর�ল্পনো প্রিোন �রণত হণে এেং প্রদতটি ইউদনণর, নতুন 
ভোিোণরণির �োণছ এেং েোদ ্্ট�ভোণে অণক্টোের েোণে আগুন প্রদতণরো� েপ্োণহর 
েেয় কেগুদে দেতরে �রণত হণে।

ব়াধ়ােকু্ত প্রস়্ান 
দনদচিত �রুন কয আগুন েোেণে পোদেণয় কের হেোর রোস্তো, হেওণয় এেং 
ছোণির িরজো েহ দেদ্ডংণয়র েেস্ত প্রণেশদ্োরগুদে েো�োেকু্ত অেস্োয় আণছ। 
েোয়োর-এণকেপ উইণ্ো েো কেণ�্োদর কগ্র� কেণভে এদক্রগুদেণত শু�ুেোরে 
কেইেে অনণুেোদিত দনরোপতিো কেরগুদেই েোেোণনো কযণত পোণর কযগুদে িোদে 
ছোিোই কখোণে।

র়্াভ নব কভ়ারগুডি 
আপনোণ� ভোিোণরণির অনণুরোণ� কযখোণন ছয় েছণরর �ে েয়েী দশশু েোণ� 
কেখোণন ে্োে িোদেত কস্টোভগুদের জন্ কস্টোভ নে �ভোরগুদে প্রিোন �রণত 
হণে। কয ক�োনও পদরেোর যদি কস্টোভ নে �ভোরগুদের অনণুরো� �ণর তণে 
তোণ� অেশ্ই কেগুদে প্রিোন �রণত হণে৷


