মে, 2019

মানলকমদর জিয নব্জ্ঞনপ্ত
এই নথির উদ্দেশ্য হদ্দে NYC এর বাথিজ্যযক রান্নার থনর্েন
গ বযবস্থা সম্পন্ন বযবসার োথিকদ্দেরদ্দক FDNY
থনয়ে এবং প্রথবধান থনদ্দয় থশ্ক্ষা প্রোন করা। প্রদ্দনাত্তর আকাদ্দর তিযসেূহ থনদ্দে প্রোন করা হদ্দয়দ্দে। এই
নথি পড়ার পর যথে তিয সম্পদ্দকগ আপনার মকান প্রন িাদ্দক তাহদ্দি আরও তদ্দিযর যনয অনুগ্রহ কদ্দর
থনদ্দের FDNY ওদ্দয়বসাইট থিদ্দে থিক করুন: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/allcertifications/certificates-commercial-cooking-exhaust.page
•

রান্নার নির্মি
গ ব্যব্স্থা পনরষ্কার করার জিয কারা অিুমমাদিপ্রাপ্ত?
থনর্েন
গ বযবস্থার নি ও উপদ্দরর হুদ্দের অনযানয পদ্ধথতর অংশ্সেূহ অবশ্যই একযন FDNY
অনুদ্দোথেত িাইদ্দসন্স প্রাপ্ত মকাম্পাথনর কেী দ্বারা পথরষ্কার করাদ্দত হদ্দব। কেদ্দক্ষদ্দের
গ
সকি কেীদ্দের
থনকট NYC ফায়ার সাথভগদ্দসর একটট W-64/P-64 সাটটগ থফদ্দকশ্ন অব থফটদ্দনস (COF) অবশ্যই িাকদ্দত
হদ্দব। আপনার প্রাঙ্গন পথরষ্কার করার পূদ্দব সকি
গ
বাথিজ্যযক রান্নার থনর্েন
গ বযবস্থা পথরষ্কার করার
মকাম্পাথনর কেীদ্দেরদ্দক অবশ্যই একটট ববধ থফটদ্দনস সাটটগথফদ্দকট প্রেশ্নগ করদ্দত হদ্দব। (NYC ফায়ার
মকাে অধযায় 901.6.3.3 দ্রষ্টবয )।
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/pdfviewer/viewer.html?file=Chapter09.pdf&section=firecode_2014)

•

কতনদি পরপর রান্নার নির্মি
গ ব্যব্স্থা পনরদর্িগ ও পনরষ্কার করামত হমব্?
NYC ফায়ার মকাে অনুসাদ্দর, হুে, গ্রীয থফল্টার, গ্রীয থনষ্কাশ্ক, োক্ট পাইপ, থনষ্কাশ্ন ফযান, েূষি
থনয়ন্ত্রিকারী যন্ত্র ও অনযানয আনুষথঙ্গক বস্তুসহ একটট রান্নার থনর্েন
গ বযবস্থাদ্দক অন্তত থতন (3 ) োস
অন্তর এবং “প্রদ্দয়াযন অনুসাদ্দর” আরও ঘন ঘন পরীক্ষা ও পথরষ্কার করাদ্দত হদ্দব। অনাবৃত ধাতু না
হওয়া পযন্ত
গ পৃষ্ঠতি পথরষ্কার করদ্দত হদ্দব। থতন-তিা উচ্চতার উপদ্দর অবথস্থত োক্ট পাইদ্দপর
অভযন্তরীি অংদ্দশ্র খাড়া অংশ্ এবং বাথহযক অংদ্দশ্র খাড়া অংশ্ অন্তত েয় (6 ) োস অন্তর অবশ্যই
পথরষ্কার করাদ্দত হদ্দব। (NYC ফায়ার মকাে অধযায় 609.4.1 দ্রষ্টবয )।
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/pdfviewer/viewer.html?file=Chapter06.pdf&section=firecode_2014

•

কতনদি পরপর কঠিি জ্বালািী রান্নার যন্ত্রপানত ব্যব্হারকারী রান্নার নির্মি
গ ব্যব্স্থাসমূহমক
পনরদর্িগ ও পনরষ্কার করামত হমব্?
ময সব বাথিজ্যযক রান্নার থনর্েন
গ বযবস্থা কটিন জ্বািানী (কাি এবং কয়িা ) বযবহার কদ্দর, মসগুদ্দিাদ্দক
অবশ্যই োদ্দস একবার প্রথশ্থক্ষত এবং বুজ্দ্ধোন বযজ্ি দ্বারা পরীক্ষা এবং অন্তত থতন (3 ) োস অন্তর
W-64/P-64 থফটদ্দনস সাটটগ থফদ্দকটধারী বযজ্ি দ্বারা পনরষ্কার করাদ্দত হদ্দব। (NYC ফায়ার মকাে অধযায়
609.4.1 দ্রষ্টবয )। https://www1.nyc.gov/assets/fdny/pdfviewer/viewer.html?file=Chapter06.pdf&section=firecode_2014

•

পূব্পনরকনিত
গ
সময়সূনির আমর্ই যনদ নিষ্কার্ি পদ্ধনত নপচ্ছিল হময় যায় তাহমল আনম কী
করব্?
এটট একটট ভাি ইথঙ্গত ময আপনাদ্দক আরও ঘন ঘন পথরষ্কাদ্দরর কায করাদ্দনার প্রদ্দয়াযন হদ্দত পাদ্দর,
এটট আপনার প্রাঙ্গদ্দি রান্নার কাদ্দযর পথরোি ও ধরদ্দনর উপর থনভগর কদ্দর।
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এটট েদ্দন রাখদ্দবন ময, অথিকাদ্দের ঝু ুঁ থক ও মসই সাদ্দি সম্পথত্ত এবং আদ্দয়র ক্ষথত হ্রাস করার প্রদ্দেষ্টার
মক্ষদ্দে পথরষ্কাদ্দরর কায করাদ্দনার সটিক োো অপথরহায ।গ একযন বযবসা োথিক থহদ্দসদ্দব, আপনার
প্রাঙ্গদ্দন একযন FDNY পথরেশ্দ্দকর
গ
আর্েদ্দনর মপ্রথক্ষদ্দত পথরষ্কাদ্দরর কায করাদ্দনার সকি থিথখত
থববরি রক্ষিাদ্দবক্ষি করা আপনার োথয়ত্ব।
•

এই কাজ সম্পাদি করার জিয নিনিিং ককাম্পানির কামে নক ককাি নব্মর্ষ সরঞ্জাম থাকমত
হমব্?
মসবা প্রোন ও পথরষ্কার করার যনয প্রদ্দয়াযনীয় সকি টুি, উপকরি এবং সরঞ্জাে, মযেন েই,
আদ্দিাক সরঞ্জাে, োুঁটাই এবং মধৌত করার যন্ত্রপাথত, পথরষ্কারক উপাোন এবং মকাম্পাথনর নাে ও
FDNY মকাম্পাথন নম্বর অজ্েত যানবাহন থিথনং মকাম্পাথনর কাদ্দে অবশ্যই িাকদ্দত হদ্দব। (3 RCNY
§115-01 দ্রষ্টবয ) http://rules.cityofnewyork.us/sites/default/files/adopted_rules_pdf/11502_commercial_cooking-pfe_proof_of_compliance_4-12-18_promulgation_final.pdf
নিনিিং ককাম্পানিসমূমহর দানয়ত্ব এব্িং আব্র্যকতা
থিথনং মকাম্পাথনগুদ্দিাদ্দক তাদ্দের যিাসাধয ক্ষেতা দ্বারা পথরষ্কার করার কায করদ্দত হদ্দব এবং প্রথতটট
প্রাঙ্গদ্দনর পথরষ্কার ও মসবা প্রোদ্দনর থিথখত থববরি তাদ্দেরদ্দক রক্ষিাদ্দবক্ষি করদ্দত হদ্দব। মসই সাদ্দি,
তাদ্দের FDNY স্বীকৃথতর অংশ্ থহদ্দসদ্দব, প্রদ্দয়াযন অনুসাদ্দর রান্নাঘর থনষ্কাশ্ন পদ্ধথত পথরষ্কার করার
মেষ্টাকাদ্দি মযদ্দকাদ্দনা ঘাটথত পাওয়া মর্দ্দি তা উদ্দেখপূবক
গ একটট থিথখত থেটি প্রথতটট মকাম্পাথন কতৃক
গ
তাদ্দের গ্রাহকদ্দেরদ্দক প্রোন করদ্দত হদ্দব। তাদ্দেরদ্দক অবশ্যই ঘাটথতর যনয FDNY-মক অবথহত করদ্দত
হদ্দব।
উি ঘাটথত সম্পদ্দকগ অবথহতকরদ্দি থিথনং মকাম্পাথনগুদ্দিা বযি হদ্দি
গ
তারা স্থথর্তাদ্দেশ্ এবং তাদ্দের
িাইদ্দসদ্দন্সর সম্ভাবয বাথতিকরদ্দির েদ্দতা শ্াজ্িেূিক পেদ্দক্ষদ্দপর েুদ্দখােুথখ হদ্দত পাদ্দর। রান্নার মকান
থনর্েন
গ পদ্ধথতর উপর মকান সাথভগস থেকযাদ্দির অবস্থান যথে সটিকভাদ্দব পথরেন্ন না িাকার কারি
হদ্দয় িাদ্দক, তদ্দব তা মকাম্পাথন কতৃক
গ একটট নন-সাথভগস থেকযাি স্থাপদ্দনর কারি হদ্দত পাদ্দর।
এক বা একাথধক হুদ্দে মসবা প্রোনকারী মকাম্পাথন দ্বারা থেকযাি স্থাপনকাদ্দি প্রথতটট থেকযাদ্দি মসবা
প্রোনকারী মকাম্পাথনর পথরেয়, এর টিকানা ও মফান নম্বর, FDNY সাটটগ থফদ্দকট নম্বর; পথরষ্কার
পথরোিনাকারী বযজ্ির থফটদ্দনস সাটটগথফদ্দকট এবং পথরষ্কার মযথেন করা হদ্দয়দ্দে তার তাথরখ উদ্দেখ
করদ্দত হদ্দব। একটট বাথিজ্যযক রান্নাঘর থনষ্কাশ্ন পদ্ধথত পথরষ্কাদ্দরর প্রোিস্বরূপ একটট FDNY
অনুদ্দোথেত থেকযাি স্থাপদ্দন মসবা প্রোনকারী মকাম্পাথন বযি হদ্দি
গ
তাদ্দেরদ্দক োয়ী করা হদ্দব এবং
থেকযাদ্দির অনুপথস্থথত অপবযবহাদ্দরর প্রোি থহদ্দসদ্দব র্িয হদ্দব। অতএব, যিাযি মকাে অনুু্যায়ী
পুঙ্খানুপুঙ্খভাদ্দব কায করা হদ্দয়দ্দে এবং পথরষ্কার করা হদ্দয়দ্দে শুধুমাত্র এেন রান্নাঘর থনষ্কাশ্ন
পদ্ধথতদ্দতই থেকযাি সরবরাহকারী মকাম্পাথনগুদ্দিা থেকযাি স্থাপন করদ্দত পারদ্দব। অপবযবহার মরাদ্দধ
মসবা প্রোনকারী মকাম্পাথনগুদ্দিাদ্দক অবশ্যই এসব থেকযাি রক্ষা করদ্দত হদ্দব।

ধনযবান্দাদ্দন্ত,
FDNY
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