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অরটোব্ , 2018(a) 

 

নিয ন! 
 

আপনো  পপোরটে ব্ল অগ্নি গ্ননব্েোপক (গ্নপএফই) টুোগ পগ্ন ব্িে ন হরে! 
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পপোরটে ব্ল অগ্নি গ্ননব্েোপক টুোগ 
 

ব্হনর োগু অগ্নি-গ্ননব্েোপক  ন্ত্রগুগ্নল  (PFE) টুোগ এ  প্রর োজন হ  পকন? 

NYC ফায়ার ক াড (Fire Code)-এ বহনয াগ্য অগ্নি-গ্ননববাপ   ন্ত্রগুগ্নির গ্ননগ্নদবষ্ট সময় অন্তর পগ্নরদর্বন ও সাগ্নভব গ্নসিং এর প্রযয়াজন 

হয়। PFE ট্যাগ্গুগ্নিযে অগ্নি-গ্ননববাপ   ন্ত্রগুগ্নির ও ক  ক াম্পাগ্নন অগ্নি-গ্ননববাপ   ন্ত্রগুগ্নির সাগ্নভব গ্নসিং  যরযে োযদর সম্পয ব  গুরুত্বপূর্ব 
েথ্য থ্ায । 
 

PFE টুোগগুগ্নল পগ্ন ব্গ্নিে ি হরে পকন? 

NYC েদন্ত গ্নবভাগ্ (Department of Investigations - DOI) আগ্নবষ্কার  যরযে ক  গ্নবগ্নভন্ন PFE ক াম্পাগ্নন কবআইগ্নন 

 া ব িাযপ জগ্নিে রযয়যে। আপগ্নন ক  FDNY অনুযমাগ্নদে ক াম্পাগ্ননয  গ্ননযয়াগ্  যরযেন নেুন PFE ট্যাগ্গুগ্নি ো  াচাই  রযব। 
 

পয রনো PFE টুোগগুগ্নল  কী কী সমসুো গ্নিল? 

পুরযনা PFE ট্যাগ্গুগ্নির মাপ, আ ৃগ্নে, রিং ও উপাদান গ্নবগ্নভন্ন গ্নেি,  ার অথ্ব কসগুগ্নিয  সহযজই জাি  রা ক ে। কসইসযে, 

কসগুগ্নিয  FDNY ও জনগ্যর্র পযে কবাঝা ও সনাক্ত  রাও আরও  ঠিন গ্নেি।   
 

নিয ন PFE টুোগগুগ্নল পকমন পেখরি? 

নেুন PFE ট্যাগ্গুগ্নিয  গ্নবগ্নভন্ন নেুন গ্ননরাপত্তা ববগ্নর্ষ্টয সহ প্রগ্নমে  রা হযয়যে। ক বিমাত্র FDNY অনুযমাগ্নদে PFE 

ক াম্পাগ্ননগুগ্নিই বযবসাগুগ্নিয  এই নেুন PFE সরবরাহ  রযে পাযর। নেুন PFE ট্যাগ্গুগ্নি FDNY  মীযদর ও জনগ্যর্র দ্বারা 
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সহযজই সনাক্ত  রা  ায়।  
নিয ন PFE টুোগগুগ্নল গ্নকরস  জনু আ ও ভোরলো হর রি? 

নিয ন PFE টুোগগুগ্নলরি গ্ননম্নগ্নলগ্নখি গ্নন োপত্তো ব্ুব্স্থোগুগ্নল  র রি: 

• QR ক াড  

জনগ্র্ ও FDNY-ক  FDNY অনুযমাগ্নদে ক াম্পাগ্ননর োগ্নি া বযবহাযরর সুয াগ্ কদয়।  
• হযিাগ্রাম 

উচ্চমাযনর এবিং প্রগ্নেগ্নিগ্নপ  রা  া বে অসম্ভব। 
• বারয াড 

প্রগ্নেটি PFE ট্যাযগ্র এ টি  যর অননয গ্নসগ্নরয়াি নম্বর থ্া যব। 
 

আম ো নিয ন PFE টুোগগুগ্নল কখন পেখরি পোরব্ো? 

15িা নযভম্বর, 2018 কথ্য  শুরু হযে  

• নেুন PFE ট্যাগ্গুগ্নিয  বাগ্নষব  সাগ্নভব যসর ও নেুন PFE িাগ্াযনার জনয রাখযে হযব।   
• পুরযনা PFE ট্যাগ্গুগ্নি, ক গুগ্নিয  সাগ্নভব স  রার বা নেুন  যর িাগ্াযনার জনয রাখা গ্নেি, কসগুগ্নি োযদর কময়াদ কর্ষ হওয়ার 

োগ্নরখ প বন্ত ববধ থ্া যব – গ্ন ন্তু ো 14িা নযভম্বর, 2019 এর পযর নয়। 
15িা নযভম্বর, 2019 কথ্য  শুরু হযে  

• FDNY ক বি নেুন PFE ট্যাগ্গুগ্নিয ই স্বী ৃগ্নে কদযব, ও সঠি  ট্যাগ্ োিা PFE িাগ্াযনা হযি বযবসাগুগ্নির উযেযর্য িঙ্ঘন 

জাগ্নর  রযে থ্া যব। 
 

 আগ্নম কীভোরব্ ব্যঝরব্ো প  একটি PFE টুোগ জোল গ্নকনো?  

• এ টি বাস্তব কহাযিাগ্রাম গ্নিপ ¼ ইগ্নি প্রর্স্ত দ্বারা 3 ইগ্নি দীর্ব।  
• জাি ট্যাগ্ এ টি উচ্চ মাযনর রূপািী কহাযিাগ্রাম হযব নো ।  
• এ টি জাি ট্যাযগ্র কহাযিারামটি আযিার গ্নবপরীযে সরাযনা রঙ পগ্নরবেব ন  রযব নো ।  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

উপ যক্তিো  শংসোপত্র (COF) এ  সীলরমোহ  
 

উপ যক্তিো  শংসোপরত্র  সীলরমোহ  কী? 

PFE ও করঞ্জহুড সাফাই ক াম্পাগ্ননর ক   মবচারীরা  াজটি সম্পাদন  যরযেন োযদরয   া বসম্পাদযনর 

পর গ্ননযজযদর COF সীিযমাহর প্রযয়াগ্  রযে হযব। 
 

সীলরমোহ গুগ্নলরি  ো  ো থোকরব্: 

• উপ ুক্তোর র্িংসাপযত্রর ধারয র পুযরা নাম;  

• উপ ুক্তোর র্িংসাপযত্রর নম্বর; 

• ক াম্পাগ্ননর নাম, আইগ্নড ও থ্া যে পাযর 
ক াম্পাগ্ননর কিাযগ্া 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      টিপস: 
 

আগ্নম কীভোরব্ PFE সোগ্নভে স পকোম্পোগ্নন ব্োিোই ক রি পোগ্ন ? 

COF সীিযমাহর

John Smith     Extinguisher Equipment    
                         Guru, Inc.  
12345678       999        
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আপগ্নন ক  ক াযনা FDNY অনুযমাগ্নদে ক াম্পাগ্নন কবযে গ্ননযে পাযরন (এখাযন প্রদত্ত োগ্নি া কথ্য  

(https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/portable-fire-extinguishers-

company-certificates.page) অথ্বা QR ক াড স্ক্যান  যর (এ টি েগ্নব েুিুন অথ্বা এ টি গ্নবনামূযিযর QR রীডার 

অযাগ্নিয র্ন ডাউনযিাড  রুন) আপনার কসি কফান কথ্য  এবিং গ্ননগ্নিে  যর গ্ননযে পাযরন ক  ক াম্পাগ্ননর নামটি FDNY দ্বারা 
অনুযমাগ্নদে গ্ন না। অনুযমাগ্নদে ক াম্পাগ্ননগুগ্নির োগ্নি া প্রগ্নে 30 গ্নদন অন্তর আপযডট্  রা হয়। 
 

আগ্নম কীভোরব্ পকব্লমোত্র একটি FDNY অনযরমোগ্নেি পকোম্পোগ্ননরকই গ্ননর োগ ক ো গ্ননগ্নিি ক রি পোগ্ন ? 

পগ্নরযষবা প্রদাযনর আযগ্ ক াম্পাগ্ননয  প্রগ্নেপািযনর নেুন PFE ট্যাগ্ কদখাযে বিুন। ক বিমাত্র FDNY অনুযমাগ্নদে ক াম্পাগ্ননগুগ্নিই 
নেুন ট্যাগ্ ও COF সীিযমাহর অডব ার গ্নদযে পাযর। ক াম্পাগ্ননটির এখনও FDNY অনুযমাদন আযে গ্ন না ো গ্ননগ্নিে  রযে 

সাগ্নভব গ্নসিং ক াম্পাগ্নন বযবহাযরর আযগ্ QR ক াড স্ক্যান  রুন। 
 

সোগ্নভে স পকোম্পোগ্ননটি িখনও পয রনো PFE টুোগ ব্ুব্হো  ক রি থোকরল আগ্নম কী ক রব্ো?  

আপনায  ক াম্পাগ্ননটিয  জানাযে হযব ক  োযদর নেুন PFE ট্যাগ্ বযবহার  রা আবর্য । োরা ো না  রযি FDNY 

অনুযমাগ্নদে োগ্নি া কথ্য  অনয ক াযনা ক াম্পাগ্ননয  গ্ননযয়াগ্  রুন। 
 

আগ্নম পকোরনো অনযরমোেনহীন পকোম্পোগ্ননরক গ্ননর োগ ক রল আমো  কী ধ রে  ঝযুঁ গ্নক থোকরি পোর ?  

প্রথ্মেঃ, আপগ্নন আপনার বযবসা, সম্পগ্নত্ত, আপনার গ্রাহ যদর, প্রথ্ম প্রগ্নেগ্নিয়া ারীযদর ও জনগ্র্য  ঝুুঁ গ্ন যে কফিযেন। 
গ্নদ্বেীয়েঃ, আপগ্নন িঙ্ঘন(গুগ্নি) পাযবন। োরপযরও, আগুন িাগ্যি আপনার গ্নবমা ক াম্পাগ্নন আপনার  রা ক  ক াযনা দাগ্নব 

অস্বী ার  রযব।    
                                           

আগ্নম  ীভাযব সাগ্নভব স ক াম্পাগ্ননর কবআইগ্নন  া ব িাপ বা সম্ভাবয জাগ্নিয়াগ্নে সম্পয ব  গ্নরযপাট্ব   রযে পাগ্নর? 

আপনায  ক  ক াযনা সমসযা অগ্নবিযম্ব FDNY এর 718-999-2533 নম্বযর কফান  যর গ্নরযপাট্ব   রযে হযব। আপগ্নন ই-কমিও 

 রযে পাযরন: FDNY-ক  এই অযাযেযস pubcert@fdny.nyc.gov  
 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/portable-fire-extinguishers-company-certificates.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/portable-fire-extinguishers-company-certificates.page
mailto:pubcert@fdny.nyc.gov

