রক্ষণাবেক্ষণ

সর্বপরি, আপনি আপনার ব্যবসা, স্থিতি, আপনার গ্রাহকদের, প্রথম

বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক প্রতি বছর সার্ভিস করা আবশ্যক, হাইড্রোস্ট্যাটিক

প্রতিক্রিয়াকারী ও জনগণকে ঝুুঁকিতে ফেলছেন। দ্বিতীয়ত, যদি আপনার ব্যবসা

পরীক্ষার সময় অথবা মাসিক পরিক্ষার সময় নির্বাপকের গায়ে ক্ষতি হলে তা

নিরাপদ না থাকে তাহলে আপনার বিরুদ্ধে লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করা হতে পারে।

দৃশ্যমান হবে।

এছাড়াও আপনার বিমা প্রদানকারী কোম্পানি আপনার যে কোনো ক্লেইম দিতে
অস্বীকার করতে পারে।

সার্ভিস/রক্ষাণাবেক্ষণ হল বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপকের একটি
বিস্তারিত পরীক্ষা।

করেছে?

রক্ষণাবেক্ষণ হল নির্বাপক মেরামতি, রিচার্জ বা প্রতিস্থাপনের আরেক শব্দ।

প্রথমে, নিশ্চিত করুন যে কোম্পানির প্রদান করা নির্বাপকগুলি অনুমোদিত এবিং

অগ্নি নির্বাপক

FDNY অনুমোদন তালিকায় এখনও আছে। দ্বিতীয়, নিশ্চিত করুন যে সমস্ত ট্যাগ

যদি আপনার নির্বাপক সার্ভিসের জন্য পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে অগ্নি
সঙ্কটের ক্ষেত্রে অবিলম্বে একই নির্বাপক প্রতিস্থাপন পেতে জোর দিন।

সিংযুক্ত ও সম্পূর্ণ করা আছে।
আমার কি ধরনের নির্বাপক প্রয়োজন?

নতুন পি ট্যাগে অবশ্যই যা থাকতে হবে:
সার্ভিসিিং কোম্পানির তথ্য (নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, কোম্পানি আইডি)

ABC নির্বাপক হল সবথেকে প্রচলিত ব্যবহৃত নির্বাপক। তবে, অনুমোদিত

এবিং সার্ভিসের তারিখ;

সার্ভিস কোম্পানি আপনাকে জানাবে আপনার ব্যবসার জন্য কোন নির্বাপক

•

কোন মাস, বছরে ও কি ধরনের নির্বাপক কেনা হয়েছে;

প্রয়োজন।

•

Certificate of Fitness ধারকদের তথ্য (পুরো নাম ও Certification of
আমি কিভাবে অগ্নি নির্বাপক ব্যবহার করব?

Fitness নম্বর);
•

আপনার ব্যবসার বহনযোগ্য

আমি কিভাবে বুঝব সার্ভিস কোম্পানি ভালোভাবে যন্তর
্ টি লাগিয়েছে ও সার্ভিস

এটি নিশ্চিত করতে করা হয় যে নির্বাপকটি সঠিকভাবে ও নিরাপদে কাজ করবে।

•

www.nyc.gov/fdny

কি করা হয়েছে তার স্পষ্ট উল্লেখ।

কীভাবে অগ্নি গ্নিোপক
ব
েযেহার করবে হয়?

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

পাস

কিভাবে আমি একটি বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক সার্ভিস কোম্পানি বাছাই
করব? FDNY ওয়েবসাইটে তালিকাভুক্ত কোনো অনুমোদিত কোম্পানি থেকে
কেবলমাত্র ক্রয় করুন। অনুমোদিত কোম্পানিগুলির তালিকা প্রতি 30 দিন অন্তর
আপডেট করা হয়।
এখানে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ও QR code (QR কোড) রয়েছে।
হ্যান্ডেলের
পিন টানুন

http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/allcertifications/portable-fire-extinguishers-companycertificates.page

আগুনের দিকে নজেলের
লক্ষয
্ স্থির করুন

লেভেলে আস্তে আস্তে পাশাপাশি নাড়ান
করে চাপ দিন

নির্বাপকের লেবেলে সঠিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে} P.A.S.S. আদ্যক্ষর
ব্যবহার করুন। হ্যান্ডেলের পিন Pull (টানুন) করুন, আগুনের উপরে নজেল Aim

অনুমোদন বা বিমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এমন

FDNY

(তাক) করুন, লেভেল আস্তে আস্তে Squeeze (চাপ দিন) এবিং একপাশ থেকে অন্য

কোনো সার্ভিসিিং কোম্পানি কি সার্ভিস করতে পারে?

পাশে Sweep (টানুন)।

অগ্নি-প্রতিরোধ ব্যর
ু ো

না! অনুমোদিত সার্ভিসিিং কোম্পানিগুলির তালিকার জন্য আপনাকে Fire
Departments এর ওয়েবসাইট পরীক্ষা করতে হবে।

(Bureau of Fire Prevention)

সার্ভিস কোম্পানি বেআইনি বা সম্ভাব্য জালিয়াত তা আমি কীভাবে জানাতে
পারি?

যদি আমি একটি FDNY অনুমোদিত কোম্পানি দ্বারা সার্ভিস না করাই

আপনাকে FDNY এর 718-999-2533 নম্বরে অবিলম্বে ফোন করতে হবে। এছাড়াও

তাহলে কি কি ঝুক
ুঁ ি রয়েছে?

আপনি এখানে লিখিতভাবে জানাতে পারেন: pubcert@fdny.nyc.gov

5

www.nyc.gov/fdny

6

1

ভূমিকা

•

মাটি থেকে 5 ফুটের বেশি উপরে রাখা যাবে না।

প্রতিটি ব্যবসার জন্য বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক (Portable fire extinguisher,
PFE) গুরুত্বপূর্ণ। আগুন প্রায়ই লাগে এবিং যেকোনো আগুনই বিপর্যয় হতে পারে

মাসে মাসে কিভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবিং কে তা করবে?

যার ফলে সম্পত্তি নষ্ট হয় এমনকি জীবন হানিও ঘটে। Fire Department বিধিগুলি

প্রতি মাসে একজন্য প্রশিক্ষিত ব্যক্তি (Certificate of Fitness, C of F (ফিটনেস

আপনাকে নিরাপদে কাজ করতে সাহায্য করতে পারে। এইসব নিয়ম অনুসরণ করার

সার্টিফিকেটের) প্রয়োজন নেই) "দ্রুত পরীক্ষা" করবেন।

দায়িত্ব আপনার।

সমস্ত অগ্নি নির্বাপক অবশ্যই সম্পূর্ণ চার্জ করা, ট্যাগ
লাগানো বা ব্যবহারের জন্য প্রস্তু থাকতে হবে।

এই প্রচারপত্রে আপনার ব্যবসার জন্য বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক প্রয়োজন তা
নিশ্চিত হতে, এমনকি প্রয়োজন থাকলে আপনার ব্যবসায় প্রয়োজন সম্পর্কিত

মাসিক পরিদর্শনের পদ্ধতি

এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিরাপদ তথ্য আছে।

নির্বাপকের পরীক্ষার জন্য নিচের আইটেমগুলি পরীক্ষা করা আবশ্যক:

একজন ব্যবসা মালিক হিসেবে, বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক সঠিকভাবে পরীক্ষা
করা ও সার্ভিস করা আছে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার।

আপনার ব্যবসার জন্য কতগুলি বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক প্রয়োজন ও কোথায়
সেগুলি রাখা উচিত তা জানতে অগ্নি নির্বাপক বিক্রয় করে এমন কোম্পানির
পরামর্শ নিন।

নির্বাপকের গায়ে কোনো ক্ষতি
হয়েছে কিনা;

•

ট্যাগ সিংযুক্ত;

•

সঠিক রেঞ্জে প্রেসার গেজ (সবুজ

PFE এর একটি রিচার্জ
প্রয়োজন

PFE রিচার্জের
প্রয়োজন নেই

•

আপনাকে একাধিক কোম্পানিতে সর্বনিম্ন মূল্য জানার জন্য ফোন করতে হবে।
5' পর্যন্ত

প্রতি মাসে পরীক্ষার পর তারিখ এবিং অনুস্বাক্ষর দেওয়া।

পরামর্শ

নতুন পি ট্যাগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:

নির্বাপক কোম্পানির থেকে নির্বাপক কিনুন। একজন ব্যবসার মালিক হিসেবে,

QR কোড: জনগণ ও FDNY পরিদর্শদকদের FDNY অনুমোদিত কোম্পানির
তালিকা ব্যবহারের সুযোগ দেয়।

ব্রয
্ াকেট

হলোগ্রাম: ভার্চুয়ালভাবে কপি করা অসম্ভব।

•

9 এর 3 বারকোড: বহু ব্যবহৃত বারকোড মানকে বড় হাতের অক্ষর, সিংখ্যা

•

জাল ট্যাগে একটি উচ্চ মানের রূপালী হোলোগ্রাম থাকবেনা ।

•

একটি জাল ট্যাগের হোলোগ্রামটি আলোর বিপরীতে সরানো হলে রঙ

নতুন বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক ট্যাগ নভেম্বর 2018 এর শুরুতে দেখা
যাবে। নভেম্বর 2019 এর মধ্যে নতুন ট্যাগ সম্পর
ূ ণ
্ মেনে চলা আবশ্যক।
সার্ভিসের পর কি রাখতে হবে?

3.5'

গ্রাহক হিসেবে আপনি সর্বদা সার্ভিস বা ক্রয়ের রসিদ পাবেন।

মেঝে থেকে 4" এর
কম নয়

QR কোড

রসিদে অবশ্যই এগুলি স্পষ্টভাবে থাকা প্রয়োজন:

নির্বাপকটি:
•

একটি বাস্তব হোলোগ্রাম স্ট্রিপ ¼ ইঞ্চি চাওড়া ও 3 ইঞ্চি দীর্ঘ।

9 এর 3 বারকোড

প্রদানকারী কোম্পানি নির্বাপক বিক্রয় ও

•

•

পরিবর্তন করবে না।

•

এবিং একাধিক চিহ্ন।

সম্পূর্ণ সার্ভিসের জন্য। সম্পূর্ণ সার্ভিস

নির্বাপক স্থাপনের পর (ছবি দেখুন),

বাইরের দিকের নেমপ্লেটে

•

নির্বাপক কেবলমাত্র লাইসেন্স প্রাপ্ত ও সার্টিফায়েড FDNY বহনযোগ্য অগ্নি

কোম্পানি কেবল বিক্রয় করে।

অবিলম্বে অ্যাক্সেসযোগ্য;

•

এলাকায় থাকতে হবে);

বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক ক্রয় করা ও স্থাপন করা

সার্ভিস প্রদান করতে পারে। নির্বাপক বিক্রয়

•

•

প্রয়োজন?

বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক বিক্রয় ও একটি

দেওয়ালে সঠিকভাবে ও সঠিক জায়গায় লাগানো আছে কিনা;

ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া আছে;

আপনার ব্যবসার জন্য কতগুলি বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক থাকা

FDNY ওয়েবসাইটে 2টি তালিকা থাকে, একটি

•

মেঝেতে রাখবেন না ;

নতুন পি ট্যাগের উল্টোদিক

মেঝে থেকে অন্তত 4 ইঞ্চির উপরে বোতাম থাকতে হবে।;

2

3

•

যে টেকনিয়াশন (রা) কাজ করেছেন তার(তাদের) নাম;

•

কোম্পানির ফোন নম্বর;

•

সরঞ্জাম নতুন না আগে ব্যবহার করা;

•

নির্বাপকের মডেল নম্বর।
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