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আপনার জানালার
গরাদ কি সরুকষিতভাবে লাগাবনা আবে?

তিনটি অথবা িার চেয়ে চবতি অ্াপার্ট য়েন্ট আয়ে এেন ভবয়ন, 10 বের অথবা িার চেয়ে কে বেসী বাচ্া অ্াপার্ট য়েয়ন্ট 
বসবাস করয়ে অথবা চকানও কারয়ের জন্ ভাডায়র অথবা বাতসন্া দ্ারা অনয়ুরাধ করা হয়ে ভবয়নর োতেকয়ের তনউ 
ইেক্ট  তসটির স্াস্্ েপ্তর (New York City Health Department) অনয়ুোতেি জানাোর গরাে অবি্ই োগায়ি 
হয়ব। ত্রিনযুক্ত স্াইতিং জানাো সহ সব প্রকায়রর জানাোর েয়ধ্ জানাোর গরাে অথবা সীোবদ্ধ করার েয়িা সরঞ্াে 
থাকয়ি হয়ব। জানাোর ত্রিন একটি জানাোর গরায়ের তবকল্প নয়।

জানলার গরাদ ো সীমােদ্ধ িরার সরঞ্াম সমহূ অেশ্যই:

•  অ্াপার্ট য়েয়ন্টর সব জানাোে োগায়ি হয়ব অতনিকায়ডের সেে  
পোেন করার জানাো অথবা জরুরী অবস্াে পোেন করার  
জানাো অথবা এোর কতডিিনার ইউতনর স্ােীভায়ব এবং  
সুরতষিিভায়ব োগায়না জানাো ব্িীি।

•  সুরতষিি এবং স্ােীভায়ব োগায়না হয়ি হয়ব। 

•  চয চকানও তেিাে 4 1/2 ইতচির চেয়ে চবতি জানাো চ�াো  
চযন প্রতিয়রাধ কয়র। ক�নই চযন 4 1/2 ইতচির চেয়ে চবতি  
গরাে-েকু্ত জােগা না থায়ক। যাঁোই করার জন্ একটি োপার  
উপকরে ব্বহার করুন।

•  150 পাউডি ওজন চযন বহন করয়ি পায়র

•  তনউ ইেক্ট  তসটি স্াস্্ তবভাগ (New York City Health  
Department) অনয়ুোতেি নম্বর থাকয়ি হয়ব।

এিজন ভাডাবে কহবসবে আপনাবি অেশ্যইঃ:

•  আপনার অ্াপার্ট য়েয়ন্ট 10 বের বা িার চেয়ে কে বেসী বাচ্া বসবাস করয়ে অথবা চকানও কারয়ের জন্ আপনার 
তনয়জর অ্াপার্ট য়েয়ন্ট অথবা ভবয়নর সাধারে জােগাে জানাোর গরাে োগায়নার প্রয়োজন হয়ে প্রয়ি্ক বের বাত ্্টক 
তবজ্ঞতপ্ত (Annual Notice) পূরে করার োধ্য়ে তেত�িভায়ব আপনার ভবয়নর োতেকয়ক জানায়ি হয়ব। 

•  আপনার বাতডয়ি প্রয়বি করার সুতবধা প্রোন করয়ি হয়ব এবং চয�ায়ন প্রয়োজন জানাোর গরাে োগায়নার অনেুতি তেয়ি 
হয়ব। জানাোর গরাে োগায়নার পর চসগুতে ভাডায়রর ক�নই অপসারে অথবা সংয়িাধন করা উতেি নে। আপনার 
অ্াপার্ট য়েয়ন্ট 10 বের অথবা িার চেয়ে কে বেসী বাচ্া থাকয়ে আপতন জানাোর গরাে োগায়না প্রি্া�ান করয়ি 
পারয়বন না।

আপনার জানাোর গরাে না থাকয়ে অথবা চসগুতে সঠিকভায়ব োগায়না না থাকয়ে 311 নম্বয়র কে করুন।

আরও িয়থ্র জন্ nyc.gov/health-এ যান এবং windows guards(জানাোর গরাে),  
অনসুন্ান করুন অথবা windowfallprevention@health.nyc.gov-এ ইয়েইে করুন। 

স্াস্্যকেকি ও মানকসি  
স্াস্্য কেভাগ
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