এটা কি?
দ্য Fire Department of New York (FDNY) বিবিন্ন
বিপজ্জনক পপশার জনয Certificates of Fitness (COF)
(বিটননস সার্টিবিনকট) ইসযয কনর। প্রবির্ট আনিদ্নকারী
যানি কর্িনেনে বিপজ্জনক বজবনসপে বনরাপনদ্ িযিহার,
সঞ্চয় ও পবরচালনা করা যানি জাননি পানর িা বনবিি

মানকিত্র
Fire Department দেডতিায়াটণার

Flatbush Avenue প্রতিশ্পে
www.nyc.gov/fdny

করনি আর্রা িানদ্র পরীোর সযনযাগ বদ্ই।
পর্নন চলা ও বনরাপত্তার জনয পড়ার সার্গ্রী ও অনযানয
গাইনেন্স প্রদ্ান করার র্াধ্যনর্ আর্রা আপনার র্নিা
আনিদ্নকারীনদ্র সহায়িা কবর।
New York City Fire Code (বনউইয়নকি র অবি
বনিিাপক বিিানগর বিবধ্) এর অধ্ীনন COF করনি হনি:

Flatbush Ave
প্রতিশ্পে

অকি কনিণ াপি
কিভাতের
দেতি
Certificate
of Fitness,
COF (কিটতনস
সার্টণকিতিট)
পাওয়া

বকছয উপকরণ প্রস্তুি, র্জযদ্, সার্লাননা, িযিহার,
রেণানিেণ, পবরদ্শিন, পরীো, পবরিহন, আনয়াজন িা
চালনা করা, পবরচালনা, িা সযবিধ্ার জনয। উপকরনণর
সাধ্ারণ িত্ত্বািধ্ান িা িযবিগি িত্ত্বািধ্ান, পবরচালনা
িা সযবিধ্ার জনয COF করা হনি পানর।
পিবশরিাগ COF 3 িছনরর জনয বিধ্। আপবন COF
সম্পনকি আনরা জাননি অকি কিকির FC 113 িারা
পড়তে পাতরন।
•

COF এর সম্পূর্ণ োকিিা এিং ো পাওয়া ও
পুননণ িীিরতর্র আিশ্যিো দেখতে
www.nyc.gov/fdny দেখুন

িযিসা

িিনন অস্ত্র, সরঞ্জার্ ও বজবনসপে অনযনর্াবদ্ি নয়।

FIRE DEPARTMENT - CITY OF NEW YORK
9 METROTECH CENTER - BROOKLYN, NEW YORK 11201

সহায়িা বননদ্ি বশকা
Bengali

আকম কিভাতি
এটা পাতিা?

প্রায়শ্ই কজজ্ঞাকসে প্রশ্নািিী
আমার COF এর প্রতয়াজন ো আকম কি িতর
িুঝতিা? 311 নম্বনর পিান করুন িা আপনার
বননয়াগকিি ানক বজজ্ঞাসা করুন। আপনানক পকাননা
ইন্সনপক্টর িা দ্র্কলকর্ী আপনার কানজর ধ্রন িযনে কােি

দিকশ্রভাে Certificates of Fitness* আপনার
কনতয়ােিেণার দেতি সই ও োকরখ সে সুপাকরতশ্র
কিঠি দেখাতন দিখা োিতি আপকন কি িরতনর

পনওয়ার কথা িলনি পানরন।
িাজ পাওয়ার আতে আমার COF এর প্রতয়াজন েতি
কি েতি? পরীো বদ্নয় উত্তীণি পহান এিিং FDNY আপনানক
একর্ট বচঠি পাঠানি যা আপনার সম্ভািয বননয়াগকিি ানদ্র

কিপজ্জনি িাজ িতরন।
এির্ট আতিেন সম্পূর্ণ িরুন, সরিাকর পকরিয়পত্র ও

কানছ উপিাপন করা হনি।

দপতমন্ট পদ্ধকে উপিব্ধ িরুন।**

পরীক্ষার্টর জনয আমাতি কিভাতি প্রস্তুকে কনতে
েতি? FDNY িার ওনয়িসাইনট বিনার্ূনলযর পঠন সার্গ্রী

আমাতের ব্রুিকিতনর দেডতিায়াটণাতর িকম্পউটার
কভকিি পরীক্ষা কেন ও উিীর্ণ দোন। (দসাম দেতি
শুক্রিার সিাি 8টা দেতি েুপর
ু 2:30 পেণ ন্ত পরীক্ষার

প্রদ্ান কনর।

জনয দিাতনা অযাপতয়ন্টতমন্ট দনওয়া েয় না***)।
পরীক্ষা দিিি ইংতরজীতে েয়।
আপনার পরীক্ষার পতরই আপনার COF িাডণ সে
অকিিতে পরীক্ষা িিািি প্রোন িরা েয়।
* যবদ্ আপনার কানছ সযপাবরশ পে না থানক, আপবন একর্ট
FDNY সার্বয়ক পে পানিন, পযখানন িলা থাকনি পয

Certificate of Fitness (COF) কানেির নর্যনা

পরীক্ষার জনয আমাতি িেক্ষর্ পড়াশুতনা িরতে
েতি? এর্ট আপনার অবিজ্ঞিার স্তর, ইবিহাস, বশো এিিং
আপবন পয ধ্রননর কাজ কনরন িার উপর বনিি র কনর।
FDNY কি প্রস্তুকে ক্লাস প্রোন িতর? না। আর্রা িাইনর
পকাননা প্রস্তুবি পকাসি অনযনর্াদ্ন কবর না।
পরীক্ষা কি িােজ-িিতম কেতে েতি? না। স্ক্রীন স্পশি

আপবন পরীোয় উত্তীণি হনয়নছন।

করার প্রযযবি িযিহার কনর পরীো কবম্পউটানর হনি।

** COF আনিদ্ন পে অনলাইনন উপলব্ধ। আর্রা ড্রাইবিিং

েকে আকম ইংতরজী ভাষায় সািিীি না েই োেতি

লাইনসন্স, পাসনপাটি িা IDNYC গ্রহণ করি। পিবশরিাগ
পরীোর খরচ $25 এিিং নগদ্, পচক, র্াবন অেিার, পেবিট
কােি িা পেবেট কানেি (পেবেট কানেির জনয সযবিধ্া িািদ্

আকম কি অকভিান আনতে পাকর? হযাাঁ। কাগুনজ

অবিধ্ান পরীোয় িযিহার করা যানি। িাইনরর পকাননা
কাগজ, িই িা ইনলক্ট্রবনক বেিাইস পরীোর সর্য় িযিহার

2.49% বি পনওয়া হনি) পপনর্ন্ট করা যানি। আপবন

করা যানি না।

প্রবিবদ্ন পকিল 2র্ট পরীো বদ্নি পারনিন।

পরীক্ষায় িেগুকি প্রশ্ন োিতি ও িেক্ষর্ সময়

*** ছয র্টর বদ্ন আর্ানদ্র অবিস িন্ধ থানক। যবদ্ আপবন
কাযি সর্নয় আসনি না পানরন িাহনল 718-999-1988 এ

িােতি? পিবশরিাগ পরীোয় 20-25র্ট প্রশ্ন থানক। সর্গ্র

পিান কনর একর্ট অযাপনয়ন্টনর্ন্ট বির করুন।

পরীোয় সর্য়সীর্া হল 2 ঘন্টা।
পরীক্ষার খরি িে? পিবশরিাগ খরচ $25। পরীোর
সম্পূণি িাবলকার জনয FDNY ওনয়িসাইট পদ্খযন।

