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ডিভাইসের প্রস্তুতকারসকর উপর ডিভভ র কসর এই ব্রাশাসরর ডিসকাস়েডিগুডি পডরবডতভ ত হসত পাসর। 

ডিভাইস স্থাপন ও সংখ্যা 
ব্মাক অ্যািার্ভ: NYC এর আইি অ্িেুাসর বাডির র্াডিকসেরসক 
প্রডতটি ব্শাবার ঘসরর বাইসর ব্মাক অ্যািার্ভ িাগাসত হসব; 

ব্েগুডি ঘসর প্রসবশদ্বাসররর ব্েসক 15 ফুসের র্সযয োকসত 
হসব। (িতুি ভবিগুডিসত প্রডতটি ব্শাবার ঘসরর বাইসর একটি 

অ্যািার্ভ োকা আবশযক।) ব্বেসর্ন্টগুডিসতও ব্মাক অ্যািার্ভ 
িাগাসিার পরার্শভ ব্েি।  

কাবভি র্সিাঅ্ক্সাইি অ্যািার্ভ: ডশল্প ডবসশষজ্ঞরা বাডির প্রডতটি 
তিা়ে কাবভি র্সিাঅ্ক্সাইি অ্যািার্ভ িাগাসিার পরার্শভ ব্েি - 
ডবসশষ কসর ব্ে তিা়ে জ্বািািীর অ্যাপ্লাস়েি ও বাইসর ব্শাবার 
জা়েগা আসে। তাই, অ্যািাসর্ভর ের্ন্ব়ে আপিার ব্মাক 
অ্যািাসর্ভর অ্বস্থাসির আবশযকতার পাশাপাডশ কাবভি 
র্সিাঅ্ক্সাইসির অ্বস্থাসির আবশযকতা পূরণ করসত পাসর। 
ডিভাইেটি িাগাসিার উচ্চতা ডস্থর করার জিয প্রস্তুতকারসকর 
ডিসেভশিা অ্িেুরণ করুি। 

যডি আপনার বাডিতে ধ াোঁয়া বা কাববন 

মতনাঅক্সাইি তেরীর পডরডস্থডে ঘতে োহতে: 
1. ব্েখাসি আগুি ব্িসগসে ব্েই ঘসরর েরজা বন্ধ কসর 
অ্যাপােভ সর্ন্ট ব্েসি ব্বডিস়ে োি। 

2. ডিডিত করুি ব্ে আপিার েসে েকসিই অ্যাপােভ সর্ন্ট 
ব্েসক ব্বডিস়ে এসেসে। 

3. আপিার চাডবগুডি ডিস়ে ডিি। 

4. অ্যাপােভ সর্সন্টর েরজা বন্ধ করসবি তািা ব্েসবি িা। 

5. আপিার তসি বাডহরপসের রাস্তা়ে অ্িযসের েরজা়ে আঘাত 
ডেস়ে েতকভ  করুি। 

6. ডবডডিং ব্েসক ব্বর হসত কাোকাডে ডেিঁডি বযবহার করুি। 

7. ডিফ্ট বযবহার করসবি িা। 

8. ডিরাপে স্থাসি ব্প িঁসে 911 ব্ত একো ব্ফাি করুি। ের্কি 
কর্ীরা েঘুভেিা স্থসি িা আো অ্বডয ডিডিত হসবি িা ব্ে 
আগুি িাগার ঘেিা জািাসিা হস়েসে। 

9. ডবডডিংস়ের বাইসরর আসগ ব্েসক ঠিক করা জা়েগা়ে 
আপিার পডরবাসরর েেেযসের োসে ডর্ডিত ব্হাি। ব্কউ  
িা জাডিস়ে োকসি আপডি ের্কসি খবর ডেি। 

 

এইসব ডিভাইস আপনার বাডিতে োগাতনার 

িাডয়ত্ব কার?  
বাডির র্াডিকসের োড়েত্ব আপিাসের বাডিসত ব্মাক ও কাবভি 
র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভ িাগাসিা।  

 

প্রশ্ন? 
ব্মাক ও কাবভি র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভ েিংক্রান্ত ব্কাসিা প্রসের 
জিয অ্িুগ্রহ কসর FDNY Field Public Operation Support 

(ডফড পাবডিক অ্পাসরশি োসপােভ ) ইউডিসের এর  
718-999-2541 িম্বসর ব্ফাি করুি 

 

 

ধমাক ও কাববন  
মতনাক্সাইতির অযাোমব 

 

 

 
 
 

 
 
 

ডিভাইসের প্রস্তুতকারসকর উপসরর ডিভভ র কসর পুিরাবডৃি হার ডভন্ন হসত পাসর। 
 

FDNY 
Bureau of Fire Prevention 

www.nyc.gov/fdny 
 
 

Bengali ডিভাইতসর উপতর কখ্তনা রঙ 
করতবন না 

 

http://www.nyc.gov/fdny
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ডিভাইসের প্রস্তুতকারসকর উপর ডিভভ র কসর এই ব্রাশাসরর ডিসকাস়েডিগুডি পডরবডতভ ত হসত পাসর। 

ভূডমকা 
ব্মাক ও কাবভি র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভ আপিার বাডির একটি 
গুরুত্বপূণভ অ্িংশ। আবােি চত্বসর আগুি প্রা়েই িাসগ এবিং এই 
ডবপেভস়ের ফসি েম্পডি িষ্ট হ়ে এর্িডক জীবি হািীও। 
োযারণভাসব, বাডির র্াডিকসেরসক  অ্ন্তত একটি অ্িুসর্াডেত 
ব্মাক ও কাবভি র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভ প্রডতটি বাডেন্দার জিয 
ডেসত হসবএবিং ডকভাসব তা পরীক্ষা করসত ও রক্ষণাসবক্ষণ 
করসত হসব তা ডিডখতভাসব জািাসত হসব। আপিার বাডিসত 
ব্মাক ও কাবভি র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভ েঠিকভাসব ইিস্টি করা 
আসে এবিং কােভকরী তা ডিডিত করসত এই প্রচারপসে 
গুরুত্বপূণভ ডিরাপিা তেয রস়েসে। ব্যািঁ়ো, আগুি ও কাবভি 
র্সিাক্সাইসির েিাক্ত হসি কাজ করসে এর্ি ব্মাক ও  
কাবভি র্সিাক্সাইি ডিভাইে আপিাসক ও আপিার পডরবারসক 
েতকভ  করসব।  

 

বাডির ডনরাপত্তার ডিভাইস 
ব্মাক অ্যািার্ভ: ব্মাক অ্যািার্ভ হি একটি ডিভাইে ো ব্যািঁ়ো 
েিাক্ত কসর, আগুি িাগার ইডেত ব্ে়ে। 

• National Fire Protection Association, NFPA (জাতী়ে অ্ডি 
েুরক্ষা েডর্ডত) এর র্সত প্রস্তুতকারসকর ডিসেভশিা অ্িুোসর 
আপিার ব্মাক অ্যািার্ভ পরীক্ষা করসত হসব, তসব েম্ভব 
হসি অ্ন্তত র্াসে একবার পরীক্ষা করা ও বেসর একবার 
বযাোডর পািোসিা উডচত। 

• ব্েস্ট ব্বাতার্ টিসপ বযাোডর পরীক্ষা করুি। 

• েুপাডরশ র্সতা, েখি আপিার ব্মাক অ্যািার্ভ ডিসেভশ ব্ে়ে 
ব্ে বযাোডর কর্ আসে তাই বেসন্ত বা ব্হর্সন্ত বযাোডর 
পাল্টাি।  

• প্রস্তুতকারক ডিসেভশিা অ্িেুাসর ডিভাইসে পাল্টাি অ্ন্তত 
প্রডত 7-10 বের অ্ন্তর একবার। 

কাবভি র্সিাঅ্ক্সাইি অ্যািার্ভ। কাবভি র্সিাক্সাইি হি একটি অ্েশৃয, 
গন্ধহীি ডবষাক্ত গযাে। এো বাতাসের ব্েসক হািকা, কাবভি 
র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভ কােভকরী তখিই েখি ব্েও়োসির উপর 
ডেসক বা ডেডিিংস়ে িাগাসিা োসক। NYC আইি অ্িেুাসর বাডির 
র্াডিকসের ব্মাক অ্যািাসর্ভর একই স্থাসি কাবভি র্সিাক্সাইি 
িাগাসত হসব। 

• ের্ডন্বত ব্মাক/কাবভি র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভ বযবহার করা 
ব্েসত পাসর। 

• NFPA এর র্সত কাবভি র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভ র্াসে একবার 
পরীক্ষা করসত হসব এবিং প্রস্তুতকারসকর ডিসেভশ অ্িুোসর 
এইেব ডিভাইে পাল্টাসত হসব। 

• বযাোডর পাল্টাসির জিয প্রস্তুতকারসকর ডিসেভশ অ্িুেরণ 
করুি।  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

হািব ওয়যার ও 

বযাোডর চাডেে ডিভাইতসর মত য পার্বকয ডক? 
হািভ ও়েযার ব্মাক ও কাবভি র্সিাক্সাইসির অ্যািার্ভ আপিার 
বাডির ইসিডিকযাি ডগ্রসি তার েুক্ত োসক। োযারণত এইেব 
অ্যািাসর্ভর বযাকআপ বযাোডর োসক তাই ডবেযুত চসি ব্গসিও 
ের্েযা ব্িই।  

বযাোডর চাডিত ডিভাইসের েুডবযা হি ডেডিিং ও হািভ ও়েযার 
ইউডিসের ডবপরীসতর ব্েও়োসি ব্েসকাসিা জা়েগা়ে িাগাসিা 
ব্েসত পাসর। 

 

মােভ  অ্যািার্ভ 

 

মােভ  ব্মাক ও কাবভি র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভও পাও়ো ো়ে। 
মােভ  অ্যািার্ভ ও ডচরাচডরত অ্যািার্ভগুডির র্সযয পােভকয হি 
মােভ  অ্যািার্ভ ো ডিসজর র্সতা কসর িা়োগিডস্টক কসর। 
ব্েগুডি ঠিক র্সতা কাজ করসে ডকিা ও আপিার ব্হার্ 
অ্সোসর্শসির অ্যাসপর েসে ডেঙ্ক কসর োসত আপডি েরূ 
ব্েসক ডিরীক্ষণ করসত পাসরি।  

 

ধকার্ায় এইসব ডিভাইসগুডে ধকনা যাতব? 
ব্মাক ও কাবভি র্সিাক্সাইি অ্যািার্ভগুডি Home Depot বা 
Lowes এর িযা়ে ব্েসকাসিা ব্হার্ ব্েন্টার ব্েসক ব্কিা 
ব্েসত পাসর।  

 

োযারণ ব্মাক ও 

কাবভি র্সিাক্সাইি 

অ্যািাসর্ভর 

উোহরণ। 
 

মােভ  ডিভাইসের উোহরণ। 

http://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://en.wikipedia.org/wiki/Fire

