
সক্রিয়ভাবে ক্রির্মাণকাজ চবে এর্ি জিেহুে ক্রেক্রডিং-এ 
ধবুোোক্রে কর্াবিা/ক্রিয়ন্ত্রণ করার জিয 

ক্রিবের সসরা অিিুীেি 

অিুগ্রহ কবর র্বি রাখবেি, উপবর েক্রণমত তথ্যগুবো ক্রিবের সসরা অিুিীেবির জিয সেসকে সুপাক্ররি করা হবয়বে তার একটি সিংকেি। 

সোকজি আবে এর্ি জায়গাগুক্রেবক কাবজর জায়গাগুক্রে সথ্বক িারীক্ররকভাবে আোদা করুি 
জিেহুে ক্রেক্রডিং-এর সভতর কাজ করার সর্য় সসখাবি অস্থায়ী িারীক্ররক প্রক্রতেন্ধক ততক্রর করার র্াধযবর্ কর্মবেত্রটি 
আোদা করবত হবে। এই প্রক্রতেন্ধকগুবো ক্রির্মাণ এোকা ও জিেহুে এোকার র্বধয ও চোচবের স্থাবির উপর 
প্লাইউড এেিং পক্রেইক্রথ্ক্রেি প্লাক্রিক ক্রদবয় ততক্রর করবত হবে। দইু স্তর ক্রেক্রিষ্ট প্রক্রতেন্ধক ততক্রর করার জিয, সে পাবি 
ক্রির্মাবণর কাজ চেবে সসই ক্রদবক এেিং সে পাবি র্ািুষজি আবে সসই পাবিও ক্রির্মাবণর প্রক্রতেন্ধকগুবোবক পক্রেইক্রথ্ক্রেি 
প্লাক্রিক ও ডাক্ট সেপ ক্রদবয় সীে কবর ক্রদবত হবে।  
ক্রির্মাণ এোকা ও জিেহুে এোকাগুবোর র্বধয সেসকে এোকায় দষূণকারী পদাথ্ম োতায়াত কবর সসগুবো পরীো 
করবত হবে ও সীে কবর ক্রদবত হবে। এই এোকাগুবোর র্বধয রবয়বে, তবে শুধু এগুবোবতই সীর্ােদ্ধ িয়: 

ক্রেক্রভন্ন অেস্থায় োইবর চো ক্রির্মাণ কাবজর ফবে সষৃ্ট দষূণকারী পদাথ্ম সভতবর চবে আসবত পাবর। োইবরর দষূণকারী 
পদাথ্ম সভতবর চবে আসা হ্রাস করবত ক্রিম্নক্রেক্রখত সপুাক্ররিগুবো করা হবয় থ্াবক: 

• োইবরর ক্রির্মাণকাবজর ফবে সৃষ্ট দষূণকারী পদাথ্মগুবোর সভতবর 
প্রবেি করা প্রক্রতবরাধ করবত ওবয়দার ক্রিক্রপিং ও সডার সুইপ 
ক্রদবয় োইবরর দরজাগুবো সীে কবর ক্রদি। 

• েস্তুকণা সথ্বক অযাবরাসে ততক্রর কর্াবত, ক্রেক্রডিং-এর খুে 
কাোকাক্রে থ্াকা র্য়ো/আেজম িার সূ্তপবক সতরপে ক্রদবয় সেবক 
ক্রদি ো র্য়ো/আেজম িাবক ক্রভক্রজবয় ক্রদি। 

• ক্রির্মাণকাে চোকােীি োতাবস সেক্রি পক্ররর্াণ েস্তুকণা সৃক্রষ্ট 
হওয়ার সর্য় োক্রিওয়াো ো কন্ট্রাক্টরবদরবক জািাো সীে কবর 
ক্রদবত হবে। 

• সিংস্কারকাবজর ফবে সেসকে এোকা সেক্রি প্রভাক্রেত হয় সসখাবি 
ক্রিয়ক্রর্তভাবে HVAC ক্রফল্টারগুবো পক্ররেতম ি করুি। আরও 
কােমকর ক্রফল্টার েযেহার করার ক্রেষয়টি ক্রেবেচিা করুি। 

• ক্রির্মাণকাবজর সে সর্য়োবত সেক্রি পক্ররর্াণ োইবরর দূষণকারী 
পদাথ্ম ততক্রর হয় তখি HVAC ক্রসবির্গুবো সার্ক্রয়কভাবে ক্রিক্রিয় 
কবর রাখুি। েক্রদ 1 ক্রদবির সেক্রি সর্য় ধবর কাজ চবে, তবে 
প্রভাক্রেত এোকাগুবোবত হাওয়া চোচবের জিয ক্রেকে উপায় 
সরেরাহ করা উক্রচত। েক্রদ তা সম্ভে িা হয়, তবে এই 
এোকাগুবোবত কাজকর্মবক অিযত্র স্থািান্তক্ররত করার ক্রেষয়টি 
ক্রেবেচিা করা উক্রচত। 

• িেবেস 
• ভাগাভাক্রগ কবর েযেহার করা হয় এর্ি সদওয়াবের তেদযুক্রতক আউেবেে ও 
আবোর সুইচ 

• সদওয়ােগুবোর র্ধযেতী পাইপ ও তেদযুক্রতক িে 
• সভক্রিবেিি ক্রসবিবর্র ডাক্টওয়াকম  
• সভতবরর সদওয়াবের গতম  এেিং/অথ্ো সভতবরর সদওয়াবের উপবরর খাক্রে 
জায়গা এেিং োদ/বর্বের সডক (বের্ি ক্রসক্রেিং-এর োইে ক্রসবিবর্র উপবরর 
খাক্রে জায়গা)। 


