
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।

অ্োপোর্ট ণেটে এেং পোেদে� হেওণয়র িরজোগুদে েঠি�ভোণে �োজ �রণছ দ�নো তো দনদচিত �ণর েম্পদতির 
েোদে� এেং ভোিোণররো আগুন ছদিণয় পিো করো� �রণত পোণর। ে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। 
ভ়া়ি়াযেযদর স্ব-বন্ধ দরজ়াগুডি যেন বন্ধ হযে ন়া প়াযর যে জন্য যক়ানও বস্তুর ব্যবহ়ার যেমন, হু়িযক়াযে 
যেপ ি়াডিয়ে, ক়াযের কীিক ি়াডিয়ে, য�়ার স্টপ ি়াডিয়ে ডনযজর যেযক বন্ধ হযে ব়াধ়া যদও়ে়া ব়া দরজ়া 
বন্ধ কর়ার কিকব়্াগুডির যহরযের কর়া উডিে ন়ে।

আপন়ার ডনযজর যেযক বন্ধ হয়ে ে়াও়ে়া দরজ়াগুডি যে েঠিকভ়াযব ক়াজ 
করযছ ে়া জ়ানযবন কীভ়াযব
যেটি পরীক়্া করুন! যেটি ক্ডেগ্রস্ত ডকন়া ে়া েডদ উপর যেযক যদযে যব়াঝ়া ন়া ে়া়ে, েযব আপডন েেক্ণ পে্যন্ত 
ন়া যেটিযক পরীক়্া করযছন েেক্ণ পে্যন্ত আপডন জ়ানযে প়ারযবন ন়া যেটি 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 েি ফোঁ� রণয়ণছ 

- ত্রুটিপপূে্ট েন্ধ �রোর প্রদক্রয়ো 
- কয দিভোইে েো 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 ওভোরণহি ক্োজোর েোেোণনো এ�টি িরজো পরীষেো �রো হয়, তখন কেটির দনণজর কেণ� েন্ধ হওয়োর 
পদ্ধদতটির পরীষেো �রণত কেটিণ� যতিপূর েম্ভে খুেনু।

ভ়া়ি়াযে ডহে়াযব আপন়ার ে়া কর়া উডিে
•  আপনোর িরজোটি দনণজর কেণ� েন্ধ হণছে দ�নো তো দনদচিত �রণত কেটিণ� পরীষেো �রুন।
•  আপনোর দেদ্ডংণয় ফোয়োর কেফটির েেে্ো েো�ণে েম্পদতির েোদেণ�র েোণে কযোেোণযোে �রুন। 
•  ফোয়োর কেফটির েেে্োজদনত এ�টি অদভণযোে িোণয়র �রণত 311 নম্বণর �ে �রুন। 

অন্য পষৃ়্া়ে আযর়া েে্য রয়েযছ।



অডনি ডনর়াপত়্া এবং স্ব-বন্ধ দরজ়া েম্পযক্য  আরও জ়ানযে, অনগু্রহ কযর nyc.gov/hpd  
ডভডজে করুন

আপন়ার ব়াড়িযক আগুন ি়াি়ার হ়াে যেযক েুরডক্ে র়ােুন
এ�জন ভোিোণর দহেোণে, দনদচিত �রুন কয আপদন ফোয়োর কেফটির 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 িরজোটি দনণজর কেণ� 
েন্ধ হণছে দ�নো তো দনদচিত �রণত কেটিণ� পরীষেো �রুন। আপনোর েোদিণত 
আগুন েোেণে কেখোন কেণ� পোদেণয় েোঁিোর েেয়, েে্টিো িরজো েন্ধ �রুন।

যধ়াঁ়ে়া এবং ক়াব্যন মযন়াক়্াই� ড�যেক্টর  
েম্পদতির েোদে�রো তোণির েম্পদতিণত অেশ্ই ক�োঁয়ো এেং �োে্টন েণনোক্োইি 
দিণরক্টণরর ে্েহোর �রণেন এেং কেগুদে েোেোণেন৷ ভোিোণরণির কেই 
দিণরক্টরগুদের ে্োরোদর পরীষেো এেং কেগুদের প্রদতস্োপন �রো েহ 
রষেেোণেষেে �রো উদিত।

আগুন ি়ািযি প়াডিয়ে যবর হব়ার পডরকল্পন়া 
েম্পদতির েোদে�ণিরণ� 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।

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

যস্ট়াভ নব কভ়ারগুডি 
েম্পদতির েোদে�ণির ভোিোণরণির অনণুরোণ� কযখোণন ছয় েছণরর �ে েয়েী 
দশশু েোণ� কেখোণন ে্োে িোদেত ক্োভগুদের জন্ ক্োভ নে �ভোরগুদে 
প্রিোন �রণত হণে। কয ক�োনও পদরেোর যদি ক্োভ নে �ভোরগুদের অনণুরো� 
�ণর তণে তোণ� অেশ্ই কেগুদে প্রিোন �রণত হণে৷

যদি আপনোর েোেণনর িরজো দনণজর কেণ� েন্ধ নো হয়, আপনোর �োণছ যদি এ�টি �োয্ট�রী ক্ো� 
অ্োেোে্ট নো েোণ�, আপনোর এদক্রগুদে যদি েো�োযুক্ত হয় কযগুদে আপনোর দনজস্ব নয়, েো আপনোর 
ক্োভ নে �ভোর নো েোণ� তণে আপনোর দেদ্ডংণয়র েম্পদতির েোদেণ�র েোণে কযোেোণযোে �রুন। 
যদি েেে্োটি েংণশো�ন �রো নো হয়, আপদন 311 নম্বণর এ�টি অদভণযোে নদেভুক্ত �রণত পোণরন৷


