সানভস ককাপানিি দ্বািা সানভয স সম্পূর্য হৈাি পয়ি হুয়ডি
উপয়ি নেকাি লাগায়ে হয়ৈ।
দ্রুত পরা
• পর্যাপ্ত সময় নিয়য় পনিষ্কাি কিাি সময় নিি করুি র্ায়ে
লাইয়সন্স প্রাপ্ত ককাম্পানি পনিষ্কাি সম্পূর্য কিয়ে পায়ি।
• সময়য় সময়য় িল ও হুড পনিষ্কাি কিা হয়ে নকিা োি উপি
িজি নিি।

• বৈধ Certificate of Fitness কাডয (W-64/P-64) আয়ে এমি
কমী থাকা FDNY অিুয়মানিে সানভয স ককাম্পানি নিয়য়াগ করুি।
• সানভয স ককাম্পানি িয়লি ক ালা ধােু পর্যন্ত পনিষ্কাি কিয়ে ো
নিনিে করুি।
• আপিাি হুড ও িল পনিষ্কাি কয়িি এমি প্রনেটি ৈযনিি
কথয়ক ৈেয মাি নিটয়িস সাটিযনিয়কয়টি একটি প্রনেনলনপি
অিুয়িাধ করুি।
আমার রান্না ঘরর কি এমন কিছু কিকনস আরছ যার কিরি নির
কিরত হরে?
• হযাাঁ, আপিাি িায়াি সায়প্রসি নসয়েম েিািক, পিীক্ষা এৈং সানভয স
কিাি জিয লাইয়সন্স প্রাপ্ত Master Fire Suppression (মাোি
িায়াি সায়প্রসি) পাইনপং ঠিকািায়িি প্রয়য়াজি।
✓ অন্তে প্রনে 6 মাস অন্তি িায়াি সায়প্রসি নসয়েম লাইয়সন্স
প্রাপ্ত মাোি িায়াি সায়প্রসি পাইনপং ঠিকািািয়ক নিয়য়
োিািক, পিীক্ষা, সানভয স এৈং িক্ষর্ায়ৈক্ষর্ কিায়ে হয়ৈ।
• এই ঠিকািাি NYC Department of Building-এি কথয়ক
লাইয়সন্স প্রাপ্ত।
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ঠিকািাি আপিাি সমগ্র সায়প্রসি নসয়েম পিীক্ষা কিয়ৈি।
ঠিকািাি আপিায়ক েিািয়কি একটি নলন ে নিয়পাটয প্রিাি
কিয়ৈ। কর্ ায়ি েিািয়কি সময় পাওয়া ককায়িা ত্রুটিি নৈষয়য়
ৈলা থাকয়ৈ। র্নি নসয়েয়মি অৈিা ভায়লা থায়ক, োহয়ল
ঠিকািাি আপিায়ক একটি টযাগ প্রিাি কিয়ৈ। টযায়গ নিম্ননলন ে
েথয থাকয়ৈ:
✓ ইসুযি োনি ;
✓ মাোি িায়াি সায়প্রসি পাইনপং ঠিকািায়িি িাম ও
লাইয়সন্স িম্বি;
✓ নসয়েম কাজ কিাি ময়ো অৈিায় আয়ে।
• এোডাও আপনি এগুনলি জিয িায়ী:
✓ পনিচালি কর্াগয নগ্রজ িায়ায়িি জিয িান্নাি জায়গায়
অন্তে একটি K-ক্লায়সি ৈহিয়র্াগয অনি নিৈযাপক
লাগায়িা থাকা।
✓ কমযানিয়াল িান্নাি সিঞ্জায়মি 30 িু য়টি ময়ধয অনি
নিৈযাপক লাগায়িা।
✓ একজি প্রনিনক্ষে ও এই নৈষয়য় জ্ঞািসম্পন্ন
ৈযনিয়ক নিয়য় প্রনে মায়স ৈহিয়র্াগয অনি নিৈযাপক
পিীক্ষা কিায়িা।
✓ একটি FDNY অিুয়মানিে ককাম্পানি দ্বািা ৈেয়ি একৈাি
ৈহিয়র্াগ অনি নিৈযাপক সানভয স এৈং নিচাজয কিায়িা।
(W-96 Certificate
of Fitness ধািক
মযানুয়াি
এটি কিাি জিয
অযাকিকভিন
কিভাইস
অিুয়মানিে।)
✓ িান্নাি নজনিসপত্র ও
অনি নিৈযাপক
ৈযৈিাি মযািুয়াল
অপায়িিি প্রনে 6 মায়স অন্তে একৈাি পর্যায়লাচিা কিা।
আকম কিভারে সাকভিস কিাম্পাকনর অসম্পূর্ি পকরষ্কার ো সম্ভােয
িাকিয়াকতর কেষরয় িানারত পাকর?
আপনি Fire Department (718) 999-8103/0365 িম্বয়ি কিাি
কয়ি সমসযা জািায়ে পায়িি। এোডাও আপনি
pubcert@fdny.nyc.gov-কে নল য়ে পায়িি

www.nyc.gov/fdny

িমি াকিয়াি রান্নার িায়গায়
অকি কনরাপত্তা

FDNY
Bureau of Fire Prevention
www.nyc.gov/fdny
Bengali
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ভূকমিা
প্রনেটি িায়িি জিয অপনিহার্য নিিাপত্তা পিয়ক্ষপ কিওয়াি মাধযয়ম কসগুনল

িত ঘন ঘন এটিরি পকরষ্কার িরা আেিযি?
িূযিেম আৈিযকো নিয়চ োনলকাভু ি িয়য়য়ে, নকন্তু ো পর্যাপ্ত িাও হয়ে

প্রথমে, আপনি আপিাি ৈযৈসা, গ্রাহকয়িি, প্রথম প্রনেনিয়াকািী ও

চত্বি নিিাপত্তা কিওয়া আৈিযক। াৈাি কিাকায়ি প্রায়ই আগুি কলয়গ র্ায়।

পায়ি। আয়িা ঘি ঘি পনিষ্কাি কিয়ে হয়ে পায়ি।
• কমযানিয়াল নসয়েম এক্সে প্রনে 3 মায়স একৈাি (িূযিেম) পিীক্ষা

ৈযৈসাি ক্ষনে কিয়ে পায়ি। র্নি আপিাি ৈযৈসা নিিাপি িা থায়ক

কর্ ককায়িা জায়গায় আগুি লাগা মায়ি হল নৈপর্যয়। র্াি িয়ল অয়থযি ক্ষনেি
পািাপনি জীৈি হানিি সম্ভাৈিা থায়ক। Fire Department নৈনধগুনল
আপিায়ক নিিাপয়ি কাজ কিয়ে সাহার্য কিয়ে পায়ি। একজি ৈযৈসাি
মানলক নহয়সয়ৈ, এইসৈ নিয়ম অিুসির্ কিাি িানয়ত্ব আপিাি।

•

অৈিযই কিায়ে হয়ৈ।
িান্নাি সিঞ্জায়মি নিগযময়িি 3 েলা উাঁচুয়ে উল্লম্ব িল কাজ কয়ি র্া

•

প্রনে 6 মায়স একৈাি (িূযিেম) পিীক্ষা কিা আৈিযক।
নগ্রজ নিল্টািগুনল মায়স একৈাি (িূযিেম)

এই প্রচািপয়ত্র কমযানিয়াল িান্না ঘি ও সিঞ্জাম েত্ত্বাৈধায়িি জিয গুরুত্বপূর্য

•

েথয িয়য়য়ে। কমযানিয়াল িান্নাি সিঞ্জাম হল নগ্রল, ইক, িযাট ফ্রায়াি,
ব্রয়লাি, ওয়ভি ইেযানি।
এইসৈ অযাপ্লায়য়ন্স ৈযৈহায়িি সময় নগ্রজ বেনি হয় এৈং এই নগ্রজ হুড ও
িয়ল জয়ম র্ায়। র্নি হুড ও িল সঠিকভায়ৈ পনিষ্কাি িা কিা হয়ল আগুি
কর্য়ে পায়ি।

পয়িি েনৈ (নিয়চ উিাহির্ কি ুি) কি ায়ৈ। প্রমার্ কিওয়াি জিয কজাি
করুি। কক্লইয়মি জিয আপিাি নৈমা ককাম্পানি েনৈ চাইয়ে পায়ি।
পনিষ্কায়িি কাজ কিাি সময় কায়জি কচকোনলকাি একটি কনপ পাওয়াি
জিয কজাি করুি।

আকম কিভারে পকরষ্কার িরার িনয কিাম্পাকন োছাই িররত পাকর।
FDNY ওয়য়ৈসাইয়ট োনলকাভু ি অিুয়মানিে ককাম্পানি ককৈলমাত্র নিয়য়াগ
করুি। অিুয়মানিে ককাম্পানিগুনলি োনলকা অিৈিে আপয়ডট কিা হয়।
এ ায়ি ওয়য়ৈসাইয়টি নলঙ্ক ও QR code (QR ককাড)

েয়ৈ, নগ্রজ নিল্টািগুনল অৈিযই পিীক্ষা কিয়ে হয়ৈ এৈং একজি প্রনিনক্ষে
ও এই সৈ নৈষয়য়ি জ্ঞািসমন্ন ৈযনিি দ্বািা কিায়ে হয়ৈ (নিটয়িস

িয়য়য়ে।
http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/allcertifications/certificates-commercialcooking-exhaust.page

সাটিযনিয়কট থাকা ৈাধযোমূলক িয়)।
িত ঘন ঘন এটিরি পকরষ্কার িরা প্ররয়ািন?

•

আকম কিভারে েুঝে সাকভিস কিাম্পাকন ভারিাভারে পকরষ্কার
িরররছ? কায়জি প্রমার্পয়ত্রি কিয সময় সহ ককাম্পানি আপিায়ক আয়গ ও

পিীক্ষা কিা আৈিযক।
একজি ৈযৈসা মানলক নহয়সয়ৈ, আপিাি
ৈযৈসা কে ঘি ঘি পনিষ্কাি কিয়ে হয়ৈ ো
নিধযাির্ কিয়ে আপিায়ক “grease depth
gauge comb” (নগ্রজ কডপথ নগ্রজ কম্ব)
(েনৈ কি ুি) ৈযৈহাি কিা কৈয়ে নিয়ে

সাটিযিায়য়ড কমীয়িি দ্বািা কিয়ে হয়ৈ।

কিা আৈিযক।
কমযানিয়াল নসয়েম এক্সে প্রনে 3 মায়স একৈাি (িূযিেম) পিীক্ষা

অস্বীকাি কিয়ৈ।

কথা ৈলয়ে হয়ৈ।

পকরষ্কার িরার িনয কি প্ররয়ািন ও িারি প্ররয়ািন? নিগযমি
ৈযৈিাি িল ও উপয়িি হুয়ডি অিযািয নসয়েম কয়ম্পায়িন্ট পনিষ্কাি
অৈিযই একজি FDNY অিুয়মানিে লাইয়সন্স প্রাপ্ত ককাম্পানি ও োয়িি

নগ্রজ নিল্টািগুনল প্রনেনিি পিীক্ষা কিয়ে হয়ৈ।
কঠিি জ্বালািী ৈযৈহাি হয় এমি সিঞ্জাম মায়স একৈাি পিীক্ষা

োহয়ল আপিাি নৈরুয়ে লঙ্ঘয়িি অনভয়র্াগ িায়য়ি কিা হয়ৈ। এোডাও
আপিাি নৈমা প্রিািকািী ককাম্পানি আপিাি কর্ ককায়িা কক্লইম নিয়ে

পায়িি। নগ্রজ কডপথ নগ্রজ কম্ব ৈযৈহাি কিাি
আয়গ আপিায়ক সানভয নসং ককাম্পানিি সয়ে

কলয়গ কর্য়ে পায়ি। পনিষ্কাি িা কিয়ল এি িয়ল আপিাি ৈযৈসা ৈন্ধ হয়য়

•
•

জিগর্য়ক ঝুাঁ নকয়ে কিলয়েি। নগ্রজ িায়াি প্রায়ই ঘয়ট এৈং সহয়জই আপিাি

কেকি কিি

পকরষ্কার িরার িারির কি করিিি রাখা আেিযি? এক ৈা
একানধক হুয়ড সানভয নস ককাম্পানি নেকাি লাগায়ৈ (পয়িি পাোয় উিাহির্
কি ুি) সানভয নসং ককাম্পানিি পনিচয় জািায়িাি জিয:
✓ সানভয নসং ককাম্পানি;
✓ ঠিকািা ও কিাি িম্বি;
✓ FDNY সাটিযনিয়কট িম্বি;
✓ কর্ পনিষ্কাি কিয়ে োি নিটয়িস সাটিযনিয়কট;

অনুরমািন ো কেমার কময়াি উত্তীর্ি হরয় কগরছ এমন কিারনা
সাকভিকসিং কিাম্পাকন কি পকরষ্কার পকররষো কিরত পারর?
না! অিুয়মানিে সানভয নসং ককাম্পানিগুনলি োনলকাি জিয আপিায়ক Fire

✓ কর্ োনিয় পনিষ্কাি কিা হয়য়য়ে।

Department এি ওয়য়ৈসাইট পিীক্ষা কিয়ে হয়ৈ।

কিল্টার পকরষ্কাররর করিিি
ৈযৈসাি মানলকয়ক নগ্রজ নিল্টাি পিীক্ষ ও পনিষ্কায়িি কিকডয িা য়ে

যকি আকম এিটি FDNY অনুরমাকিত কিাম্পাকন দ্বারা পকরষ্কার না
িরাই তাহরি কি কি ঝুঁু কি ররয়রছ?

কিা আৈিযক।
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হািিা কিি

হয়ৈ। কিকয়ডয অৈিযই কময সম্পািয়িি োনি অৈিযই নল য়ে হয়ৈ।
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