
আউটড�োর �োইনিং এর জি্য নিটং  
নিডটেম (উত্োপক ব্যবস্ো)

শীতকালের ঠাণ্া আবহাওয়ালত, বাইলর খাওয়ার সময় গ্াহকলেরলক আরামোয়ক পররলবলশ রাখা চ্ালেঞ্জময় হলত পালর। এলত সহায়তা 
করলত, সাইডওয়াক এবং ররাডওলয় ডাইরিংলয় আউটলডার রহটং রসলটেম স্াপলি রসট এর ওলপি ররটেটু লরন্ট র্াগ্াম অিটুলমােি রেয়।

আউটলডার ডাইরিং ব্বস্ার রষেলরে, NYC ররটেটু লরন্ট মারেকলেরলক রতিট রিন্ন রহটং রসলটেলমর ধরি রেলক একট ধরি রবলে রিওয়ার 
সটুল�াগ ্োি কলর: 

1. ইডেকনরিক নিটোর 
2. প্োকৃনিক গ্যোি দ্োরো চোনেি নিটোর
3. পপ্োডপি নিটোর

এই রতি ধরলির রহটং রসলটেলমর ্রতটর রিজস্ব ব্য়, সটুরবধা এবং রিরেদিষ্ট রবরধ রলয়লে �া অবশ্ই রমলি চেলত হলব। আপরি র�ই রহটং 
রসলটেম রিবদিাচি কলরি িা রকি, আপিালক রিরচিত করলত হলব র� রহটারগুলো �ো�েিালব স্াপি করা হলয়লে এবং রিরাপলে ব্বহার 
করা হলছে। এর অেদি োঁড়ায় র� োইলসন্স্াপ্ত রপশাজীবী দ্ারা কাজ করালিা, ্লয়াজি অিটুসালর অিটুমরতপরে সংগ্হ করা এবং রহটার 
ব্বহালরর রষেলরে উৎপােিকারীর রিলেদিশাবেী অিটুসরণ করা। উৎপােিকারীর রিলেদিশাবেী অিটুসরণ কলর রহটার ব্বহার করলত ব্েদি হলে 
তার ফেস্বরূপ আগুলির গুরুতর ঝটুঁ রক সৃরষ্ট হলত পালর। 

ইডেকনরিক নিটং নিডটেম
রিলচর সহজলবাধ্ রিলেদিশিাট রবলশষিালব রসই সকে খাবার ও পািীয় সরবরাহকারী ্রতষ্ািসমলূহর মারেকলের উলদেলশ্ ততরর করা 
হলয়লে �ারা আউটলডার ডাইরিংলয়র জি্ কীিালব ইলেকররিক রহটং রসলটেম স্াপি করা �ায় তার রিলেদিশিা খটুজঁলেি। আলরা রবস্াররত 
রিলেদি রশকা এখালি আমালের ওলয়বসাইলট পাওয়া �ালব। মলি রাখলবি র�, রিউ ইয়কদি  রসট (New York City, NYC)-রত সাইডওয়াক 
এবং ররাডওলয় উিয় স্ালি ইলেকররিক রহটার স্াপলির অিটুমরত রলয়লে।

ধোপ 1 েোইডিন্সপ্োপ্ত একজি দক্ষ ইডেকনরিনিয়োি নিযকু্ত করো

•  এট সবলচলয় গুরুত্বপূণদি ধাপ এবং এট এড়ালিা �ালব িা। আউটলডার ডাইরিং এর জি্ �রে আপরি একট ইলেকররিক্াে রহটং রসলটেম 
স্াপি করলত চাি, তাহলে আপিালক অবি্যই োইলসন্স্াপ্ত একজি েষে ইলেকররিরশয়াি রি�টুক্ত করলত হলব।

•  আউটলডার ডাইরিং এর জি্ ইলেকররিক রহটার স্াপি করলত, িবলির রবে্মাি ইলেকররিক তালরর ব্বস্ায় এবং উপ�টুক্ত আউটলডার 
আউটলেট োগালিার জি্ কাজ করালিার ্লয়াজি হলত পালর। এই কাজ করলত অিটুলমােলির ্লয়াজি �া োইলসন্স্াপ্ত একজি েষে 
ইলেকররিরশয়াি দ্ারা করালিা �ালব। একট অিটুলমারেত ইলেকররিক ফাইরেং এবং DOB কালজর অিটুলমােি ব্তীত র�লকালিা ইলেকররিক 
কাজ করা �ালব িা। 

https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-018.pdf


•   রডপাটদি লমন্ট অব রবর্ডং সম্পলকদি  িালো ধারণা সম্পন্ন োইলসন্স্াপ্ত একজি েষে ইলেকররিরশয়াি সকে ্াসরগিক রবরধ সম্পলকদি  অরিজ্ঞ 
োকলবি, সঠিক অিটুলমােি কীিালব পাওয়া �ালব তা তারা জািলত পারলবি এবং িতটু ি রহটং রসলটেলমর জি্ ্লয়াজিীয় ইলেকররিক তালরর 
কাজ করলত তারা সষেম হলবি। 

•  আপরি রডপাটদি লমলন্টর রবর্ডং ইিফরলমশি রসলটেম (BIS) এর ওলয়বসাইট রিরজট কলর ইলেকররিরশয়ািলের োইলসলন্সর অবস্া রেখলত পারলবি।

•  রিউ ইয়কদি  রসটলত সকে ধরলির ইলেকররিক কাজ োইলসন্স্াপ্ত একজি েষে ইলেকররিরশয়াি দ্ারা করালিা উরচত। রিউ ইয়কদি  রসটলত 
অল�াগ্ ব্রক্ত দ্ারা ইলেকররিক কাজ করালিা রবপজ্জিক এবং অববধ। 

ধোপ 2 পনরদি্শি িম্পন্ন করো 

•  আপিার িতটু ি ইলেকররিক আউটলডার রহটং রসলটেম স্াপি করার জি্ োইলসন্স্াপ্ত আপিার েষে ইলেকররিরশয়াি অিটুমরতপরে সংগ্হ এবং 
কাজ সম্পােি করার পলর, �খি তারা এলক রিরাপে এবং সমূ্পণদি মলি কলরি, তখি তারা এট চােটু করলত পালরি। রসলটেম চােটু করলত 
িবি রবিালগর (Department of Buildings, DOB) পররেশদিলির জি্ অলপষো করার ্লয়াজি িা হলেও, একট পররেশদিি করালিা 
তারপলরও আবশ্ক এবং এট অবশ্ই পররচােিা করালত হলব।

•  অিটুগ্হ কলর মলি রাখলবি র�, �রেও রকেটু রোটখালটা ইলেকররিক কালজর জি্ DOB পররেশদিলির ্লয়াজি হয় িা, তলব িতটু ি তার ব্বস্া 
এবং আউটলেলটর রষেলরে পররেশদিলির ্লয়াজি রলয়লে। রসই সালে, �রে রকালিা িতটু ি ইলেকররিক প্ালিে স্াপি করা হয়, তাহলে রসই প্ালিে 
সররিয় করার পূলবদি একট খসড়া ইলেকররিক পররেশদিি করালিা ্লয়াজি। ্লয়াজিীয় সকে পররেশদিলির জি্, আপিার ইলেকররিরশয়াি 
DOB-এর কালে একট আিটুষ্ারিক পররেশদিি করার আলবেি োরখে করলত পালরি। আলবেি োরখে করার পর, সবরকেটু রিরাপে এবং 
রকাড অিটুসালর রলয়লে তা রিরচিত করলত DOB রিরেদিষ্ট ঠিকািায় একজি পররেশদিকলক র্রণ করলব। 

ধোপ 3 আপিোর নিটং নিডটেম চোে ুকরো 

•  এখি র�লহতটু  ইলেকররিক রহটং রসলটেম �োেদিিালব স্াপি এবং পররেশদিি করালিা হলয়লে, তাই  আপিার ররটেটু লরলন্টর কমমীরা আপিার 
আউটলডার রহটং রসলটেম চােটু এবং পররচােিা করলত পারলবি।

•  রহটার স্াপলির রিলেদিশাবেী এবং কীিালব রসগুরে উত্তমরূলপ সটুররষেত করা �ায় রসগুলো সহ, ইলেকররিক রহটং রসলটেম ব্বহারকালে 
সবসময় উৎপােিকারীর রিলেদিশাবেী অিটুসরণ করলত িটু েলবি িা।

প্োকৃনিক গ্যোি চোনেি নিটং নিডটেম:
রিলচর সহজলবাধ্ রিলেদিশিাট রবলশষিালব রসই সকে খাবার ও পািীয় সরবরাহকারী ্রতষ্ািসমলূহর মারেকলের উলদেলশ্ ততরর করা হলয়লে 
�ারা আউটলডার ডাইরিংলয়র জি্ কীিালব ্াকৃরতক গ্াস চারেত রহটং রসলটেম স্াপি করা �ায় তার রিলেদিশিা খটুজঁলেি। আলরা রবস্াররত 
রিলেদি রশকা এখালি আমালের ওলয়বসাইলট পাওয়া �ালব। মলি রাখলবি র�, NYC-রত ্াকৃরতক গ্াস চারেত রহটার শুধটুমারে সাইডওয়ালকর 
রষেলরে ্ল�াজ্। আপরি রসগুলো ররাডওলয়লত স্ািান্তর করলত পারলবি িা।

ধোপ 1 েোইডিন্সপ্োপ্ত একজি দক্ষ প্োম্োর (পোনির নমন্রি) নিযকু্ত করো

•  এট সবলচলয় গুরুত্বপূণদি ধাপ এবং এট এড়ালিা �ালব িা। আউটলডার ডাইরিং এর জি্ �রে আপরি ্াকৃরতক গ্াস চারেত একট রহটং 
রসলটেম স্াপি করলত চাি, তাহলে আপিালক অবি্যই োইলসন্স্াপ্ত একজি েষে প্াম্ার রি�টুক্ত করলত হলব। 

•  আউটলডার ডাইরিং এর জি্ ্াকৃরতক গ্াস চারেত রহটার স্াপি করলত, িবলির রবে্মাি ্াকৃরতক গ্াস পাইরপং ব্বস্ায় কাজ 
করালিার ্লয়াজি হলত পালর। এই কাজ করলত অিটুলমােলির ্লয়াজি �া োইলসন্স্াপ্ত একজি েষে প্াম্ার দ্ারা সংগ্হ করা �ালব। 
একট অিটুলমারেত LAA ফাইরেং এবং DOB কালজর অিটুলমােি ব্তীত গ্াস সংরিান্ত র�লকালিা কাজ করা �ালব িা। 

•  রডপাটদি লমন্ট অফ রবর্ডং অিটুলমারেত োইলসন্স্াপ্ত একজি েষে প্াম্ার সকে ্াসরগিক রবরধ সম্পলকদি  অবরহত োকলবি, সঠিক অিটুলমােি 
কীিালব পাওয়া �ালব তা তারা জািলত পারলবি এবং িতটু ি রহটং রসলটেলমর জি্ ্লয়াজিীয় গ্াস প্ারম্ং এর কাজ করলত তারা সষেম হলবি।  

•  আপরি রডপাটদি লমলন্টর রবর্ডং ইিফরলমশি রসলটেম (BIS) এর ওলয়বসাইট রিরজট কলর প্াম্ারলের োইলসলন্সর অবস্া রেখলত পারলবি।

•  রিউ ইয়কদি  রসটলত গ্াস প্ারম্ং সংরিান্ত সকে ধরলির কাজ োইলসন্স্াপ্ত একজি েষে প্াম্ার অেবা গ্াস সম্পরকদি ত কালজ র�াগ্তাসম্পন্ন 
র�লকালিা ব্রক্ত দ্ারা করালিা উরচত। রিউ ইয়কদি  রসটলত অল�াগ্ ব্রক্ত দ্ারা গ্াস সংরিান্ত কাজ করালিা রবপজ্জিক এবং অববধ।

http://a810-bisweb.nyc.gov/bisweb/LicenseTypeServlet?vlfirst=Y
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-019.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-019.pdf
http://a810-bisweb.nyc.gov/bisweb/LicenseTypeServlet?vlfirst=Y


ধোপ 2 পনরদি্শি িম্পন্ন করো 

•  DOB - ্াকৃরতক গ্াস চারেত আপিার িতটু ি আউটলডার রহটং রসলটেম স্াপি করার জি্ োইলসন্স্াপ্ত আপিার েষে প্াম্ার অিটুমরতপরে 
সংগ্হ এবং কাজ সম্পােি করার পলর, কাজট আপিালক DOB দ্ারা পররেশদিি করালত হলব। আপিার প্াম্ার DOB-এর কালে একট 
আিটুষ্ারিক পররেশদিি করার আলবেি োরখে করলত পালরি। আলবেি োরখে করার পর, সবরকেটু রিরাপে এবং রকাড অিটুসালর রলয়লে তা 
রিরচিত করলত DOB রিরেদিষ্ট ঠিকািায় একজি পররেশদিকলক র্রণ করলব। 

•  FDNY - DOB-এর পররেশদিলির পর, সম্পন্ন কাজ NYC ফায়ার রকাড অিটুসরণ কলর তা রিরচিত করলত, রিউ ইয়কদি  রসট ফায়ার 
রডপাটদি লমন্ট (New York City Fire Department, FDNY) দ্ারা একট অরতররক্ত পররেশদিি করালিা ্লয়াজি। োইলসন্স্াপ্ত আপিার 
েষে প্াম্ার FDNY-এর সালে এই পররেশদিলির সময়সূরচ রিধদিারণও করলত পারলবি। আপিার িতটু ি স্ারপত ্াকৃরতক গ্াস চারেত রহটং 
রসলটেম তবধিালব ব্বহার করলত আপিালক অবশ্ই FDNY-এর অিটুমরতপরে এবং রফটলিস সাটদি রফলকট সংগ্হ করলত হলব। 

•  ইউটরেট রকাম্পারি – আপিার সকে পররেশদিি করালিার পর, োইলসন্স্াপ্ত আপিার েষে প্াম্ার এরপর আপিার স্ািীয় ইউটরেট 
রকাম্পারিলত কে করলত পালরি, �ারা আপিার িতটু ি ্াকৃরতক গ্াস চারেত রহটং রসলটেলমর জি্ গ্াস রসবা চােটু করলবি। 

ধোপ 3  আপিোর নিটং নিডটেম চোে ুকরো 

•  এখি র�লহতটু  গ্াস রহটং রসলটেম �োেদিিালব স্াপি, পররেশদিি করালিা হলয়লে এবং ইউটরেট সংস্া গ্াস রকাম্পারি দ্ারা গ্াস রসবা চােটু 
করা হলয়লে, তাই এখি আপিার ররটেটু লরলন্টর কমমীরা আপিার আউটলডার রহটং রসলটেম চােটু এবং পররচােিা করলত পারলবি।

•  রহটার স্াপলির রিলেদিশাবেী এবং কীিালব রসগুরে উত্তমরূলপ সটুররষেত করা �ায় রসগুলো সহ, ্াকৃরতক গ্াস দ্ারা চারেত রহটং রসলটেম 
ব্বহারকালে সবসময় উৎপােিকারীর রিলেদিশাবেী অিটুসরণ করলত িটু েলবি িা।

পপ্োডপি নিটোর
র্ালপি রহটার হলছে স্বয়ংসম্পূণদি রহটং উপাোি �া তাপ সরবরাহ 
করার জি্ রহটালরর রিতলর োকা ্রতস্াপিল�াগ্ র্ালপি 
গ্াস ট্ালকের উপর রিিদি র কলর। 

এই রহটারগুলোর জি্ DOB অিটুমরতপরে বা পররেশদিলির 
্লয়াজি হয় িা, তলব এগুলো FDNY-এর রবরধর অন্তিটুদি ক্ত। 

NYC-এ আউটলডার ডাইরিং এর জি্ র্ালপি রহটার 
ব্বহালরর আলরা তে্ জািলত অিটুগ্হ কলর FDNY এর 
ওলয়বসাইট রিরজট করুি।

https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/propane-heater-handout.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/propane-heater-handout.pdf

