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বািহেরর ডাইিনং এিরয়ােত ে�ােপন-�ালািন চািলত ে�স িহটার  

 

 ভূিমকা   

 

ে�ােপন হল এক ধরেনর তরল েপে�ািলয়াম গয্াস (liquefied petroleum gas, LPG)। এিট দাহয্ এবং একিট �ুিল� �ারা 
সহেজই �লেত পাের। যিদ আব� িকংবা আগেনর সং�েশর্ থােক, তেব ে�ােপন িবে�ারেণর ঝঁুিক ৈতির কের। ে�ােপন বাতােসর 
েচেয় ভারী, যার অথর্ হল, এিট িন��ােন জমা হয় েযখােন েলাকজন এবং �ুিলে�র উৎস িবদয্মান থােক। এই সকল ঝুিকর জনয্, 
এিট বয্বহার ফায়ার িডপাটর্ েম� �ারা িনয়ি�ত এবং COVID-19 মহামারীর জনয্ েময়েরর জররী কাযর্িনবর্াহী আেদশ 153 
অনসুাের শধুমা� িনধর্ািরত �ান উ� রাখার জনয্ অনেুমািদত। 

  

    

FDNY িনেদর্ শনা 
এই ডকুেম�িট েময়েরর কাযর্িনবর্াহী আেদশ 153 �ারা অনেুমািদত িহসােব বািহেরর ডাইিনং এিরয়ােত অ�ায়ী িহটার বয্বহােরর জনয্ ফায়ার 
িডপাটর্ েমে�র মানদে�র সে� পিরিচত হওয়ার জনয্ েরে�ারা মািলকেদর একিট সংি�� পিরিচিত েদওয়ার জনয্ ��ত করা হেয়েছ। েরে�ারা মািলকেদর 
অবশয্ই বািহেরর ডাইিনং এিরয়ােত �া��ময় উ�তার জনয্ ফায়ার িডপাটর্ েমে�র িনেদর্ শনা েমেন চলেত হেব, এিট আপনার পযর্ােলাচনার 
জনয্ https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf ওেয়বসাইেট 
েদওয়া হেয়েছ।  

 

�ি�য়া 

��: আিম কখন ে�ােপন-�ালািন চািলত ে�স িহটার বয্বহার শর করেত পাির? 
উত্তর: �থম পদে�প হল FDNY িনেদর্ শনােত বণ�ত একিট “�তয্য়ন” ফমর্ এবং সাইেটর পিরক�না জমা িদেত হেব।  

আপনােক অবশয্ই একিট স�� করা �তয্য়ন, এবং একিট সাইেটর পিরক�না �েতয্কিট বািহেরর ডাইিনং এিরয়ার জনয্, এই ওেয়বসাইেট 
FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov জমা িদেত হেব। আপিন েসই মুহূেতর্ ই ফায়ার িডপাটর্ েম� েথেক আপনার তথয্গেলা গৃহীত হওয়ার জনয্ একিট 
িনি�তকরণ ইেমইল পােবন। তারপর, এক কাযর্িদবেসর মেধয্, ফায়ার িডপাটর্ েম� েথেক আপিন একিট ি�তীয় ইেমইল পােবন যা িনি�ত করেব েয তারা 
আপনার �তয্য়ন এবং সাইেটর পিরক�না েপেয়েছ, এবং আপনােক এই অনুমিত �দান কের েয আপিন ফায়ার িডপাটর্ েমে�র িনেদর্শনা অনুযায়ী বািহেরর ডাইিনং 
এিরয়ােত কা�মারেদর �া��ময় উ�তা সরবরােহর জনয্ ে�ােপন-�ালািন চািলত িহটারগেলার বয্বহার শর করেত পােরন। এই ি�তীয় ইেমইল পাওয়ার পর, 
ফায়ার িডপাটর্ েম� কতৃর্ ক আপনার জনয্ েকান উপযু� অনুমিত ইসুয্ করার জনয্ অেপ�া না কের এখনই আপনােক ে�ােপন চািলত িহটারগেলা বয্বহােরর 
অনুমিত েদওয়া হেয়েছ। (আমরা আপনােক এই ি�তীয় ইেমইেলর একিট অনুিলিপ সংর�ণ করার পরামশর্ েদই কারণ আপনােক এিটেক ফায়ার িডপাটর্ েমে�র 
কম�েদর কােছ েদখােত বলা হেত পাের)। 
 

��: আিম �তয্য়ন এবং সাইেটর পিরক�না জমা েদওয়ার পের, আমার িক এখনও ে�ােপন িহটারগিল বয্বহােরর জনয্ 
FDNY-এর অনুমিত(গিল) এবং িফটেনস সািটর্ িফেকট �েয়াজন রেয়েছ? 
উত্তর: হয্াঁ। �তয্য়নিটেক উপযু� FDNY অনুমিতগিলর জনয্ আপনার আেবদন িহসােব িবেবচনা করা হেব। আপনার �তয্য়ন জমা েদওয়ার 
িতন স�ােহর মেধয্ আপনার িকংবা আপনার কমর্চারী(েদর) T-93 িফটেনেসর সািটর্ িফেকটঅবশয্ই অজর্ ন করেত হেব।  

T-93 িফটেনস সািটর্ িফেকেটর তথয্: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page. 
 

��: িকভােব আিম �তয্য়ন এবং সাইেটর পিরক�না জমা িদব? 
উত্তর: সকল বািহেরর ডাইিনং এিরয়ার জনয্ �তয্য়ন ফমর্ ডাউনেলাড করন ও পরূণ করন, এবং সাইেটর পিরক�নার ছিব অংকন করন এবং 
�য্ান করন িকংবা ছিব তুলুন, এবং সকল ডকুেম� এই িঠকানােত FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov ইেমইল করন। 
�তয্য়নিট অনলাইেন পাওয়া যায়:  

https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf। ফমর্িট পূরণ করার আেগ আপনার েড�টপ িকংবা েমাবাইল 
িডভাইেস ফমর্ ডাউনেলাড করেত ভুলেবন না কারণ বতর্ মােন এিট অনলাইেন পূরণ করা যায় না। (ফায়ার িডপাটর্ েম� স�ূণর্ অনলাইন পিরেষবা বা�বায়েনর 
কাজ করেছ)।  

সাইেটর পিরক�নার িনেদর্শনাগিল এবং একিট সাইেটর পিরক�নার উদাহরণ িন�িলিখত পৃ�ায় পাওয়া যােব।  

  

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
mailto:FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/cof-t93-noe-study-materials.pdf
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
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��: �তয্য়ন এবং সাইেটর পিরক�না জমা েদওয়ার পের আিম কী করেত পাির এবং কী করেত পারব না? 
উত্তর: আপিন 20-পাউ� ে�ােপন এবং এক-পাউে�র ে�ােপন কে�ইনার বয্বহার ও িনয়�ণ করেত পারেবন, এবং ে�ােপন চািলত িহটার 
বয্বহার করেত পােরন েযমিন FDNY িনেদর্ শনায় অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। ে�ােপন িহটােরর সংখয্া আপনার �তয্য়ন �ারা িচি�ত সংখার 
মেধয্ সীমাব�। যিদ আপিন নতুন ে�ােপন িহটার সং�হ কেরন, তৎ�ণাৎ আপনােক অবশয্ই ফায়ার িডপাটর্ েমে� 
FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov এ অবগত করেত হেব এবং �িতিট নতুন িহটােরর জনয্ ��তকারক এবং মেডল ন�র সরবরাহ করেত হেব।  

আপিন এক পাউে�র অিধক েকান ে�ােপন কে�ইনার (যিদও এিট খািল) মজদু করেত পারেবন না, এবং আপিন এক-পাউে�র 45িটর েবিশ 
কে�ইনার মজেুদর জনয্ অনুেমাদন �া� নন।  

��: আমার �তয্য়ন এবং সাইেটর পিরক�না পাওয়ার পের FDNY কী করেব?   
উত্তর: FDNY আপনার সাইেটর পিরক�না পযর্ােলাচনা করেব এবং পিরদশর্েনর জনয্ সময়সূচী িনধর্ারণ করেব। যিদ আপিন FDNY িনেদর্ শনা, যার 
মেধয্ িফটেনেসর সািটর্ িফেকট রেয়েছ, তা েমেন ে�ােপন িহটারগেলা বয্বহার কেরন, তাহেল আপনার জনয্ FDNY-এর অনুমিতপ� ইসুয্ করা 
হেব। যিদ েকান �েয়াজনীয়তা পরূণ না হয়, তেব ে�ােপন িহটারগিলর বয্বহার চািলেয় যাওয়ার পেূবর্ আপনােক অবশয্ই নন-কমে�� শতর্ াবলী 
সংেশাধন করেত হেব।  

েকান এফিডএনওয়াইেয়র �িতিনিধ কতৃর্ ক পযর্ােলাচনার অনেুরােধর জনয্ বািহেরর ডাইিনং এিরয়ার জনয্ FDNY-এর অনমুিত(গিল), িফটেনস 
সািটর্ িফেকট(গিল), এবং সাইেটর পিরক�না যথা�ােন সহজলভয্ রাখেত হেব।  

��: �িতিট বািহেরর ডাইিনং এিরয়ার জনয্ সাইেটর পিরক�নার উে�শয্ িক? 
উত্তর: সাইেটর পিরক�নািট বয্াখয্া কের েয িকভােব আপনার িহটারগিল িনরাপত্তার জনয্ �েয়াজনীয় FDNY-এর িনেদর্ শনা অনুসাের অনয্ানয্ 
ব� এবং কাঠােমা েথেক দেূর রাখা হেয়েছ। এই িচ�িটেত নূয্নতম ছাড়প� েদখােনা হেয়েছ: 

ে�স িহটারগিলর অব�ান 
(নূয্নতম �েয়াজনীয় ছাড়প�) 

  

    

 

  

��বয্: দাহয্ েটিবেলর উদাহরণ: কাঠ/�াি�েকর েটিবল; অদাহয্ েটিবেলর উদাহরণ: ধাতুর ৈতির েটিবল। 
��বয্: একিট দাহয্ েটিবলসহ এক পাউ� ে�ােপন িহটােরর েটিবল বয্বহােরর অনুমিত রেয়েছ, িক� যিদ শধুমা� ঐ ধরেনর বয্বহােরর জনয্ ৈতির করা হয় এবং 

��তকারক সুপািরশ কেরন। 
��বয্: মানুষ হাঁটার রা�ায় 8 ফুেটর ছাড়প� বয্ি�গত স�িত্তেত �েযাজয্ নয়। 

��: িকভােব আিম একিট সাইেটর পরক�না ��ত করব? 
উত্তর: আপিন আপনার িনজ� সাইেটর পিরক�না ৈতির করেত পােরন এবং এিট হােত অংকন করাও হেত পাের। আপনার সাইেটর পিরক�না 
ৈতিরর জনয্ েকান সুদ� েলাক িনেয়াগ করার �েয়াজন েনই। 
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সাইেটর পিরক�নার িনেদর্ শনা এবং উদাহরণ 
আপিন যখন আপনার �তয্য়ন স�ূণর্ করেবন, তখন আপনােক ে�ােপন-�ালািন চািলত িহটােরর িনিদর্� অব�ান(গিল) িচি�ত কের, �িতিট বািহেরর ডাইিনং 
এিরয়ার জনয্ সাইেটর পিরক�না সংযু� করেত হেব। সাইেটর পিরক�নােত, আপনােক �িতিট ে�ােপন িহটার এবং িন�িলিখত ব�গিলর অব�ান উে�খ করেত 
হেব যিদ িকনা েসগিল ে�ােপন িহটােরর অব�ােনর 20 ফুেটর মেধয্ হয়:  

• েকান িবি�ং এবং/অথবা কাঠােমা 
• েকান দরজা, েখালা যায় এমন জানালা, িকংবা ব� িকংবা বায় ুিনগর্মেনর েছাট জানালাসহ েকান িবি�ং-এর িন�ভােগর উ��ু �ান। 
• কােঠর অবকাঠােমা িদেয় িনিমর্ত েকান িবি�ং  
• েকান িবি�ং-এর �েবশপথ  
• েকান সাবওেয়র �েবশপথ িকংবা বিহগর্মন পথ, বায় ুিনগর্মেনর েছাট জানালা িকংবা অনয্ েকান েখালা �ান 
• েকান বায় ুিনগর্মেনর েছাট জানালা িকংবা েকান দাহয্ তরল মজেুদর টয্া� পিরপূণর্ হওয়ার �ান 

সাইেটর পিরক�নার উদাহরণ 
 

  

 

  

��বয্: আপনার সাইেটর পিরক�নােত, িহটার এবং অনানয্ কাঠােমা, ব�, এবং উ��ু �েবশপেথর মধয্কার দরূ� সিঠকভােব তািলকাভু� করেত হেব। 
 

T-93 িফটেনেসর সািটর্ িফেকট 
��: কখন এবং িকভােব আিম, িকংবা আমার কমর্চারীরা, T-93 িফটেনেসর সািটর্ িফেকট (Certificate of Fitness, COF) অজর্ ন করেত 
পাির? 
উত্তর: �তয্য়ন জমা েদওয়ার িতন স�ােহর মেধয্, কমপে� একজন েরে�ারা কম�েক ফায়ার িডপাটর্ েম� কতৃর্ ক পিরচািলত পরী�ােত অবশয্ই 
T-93 িসওএফ অজর্ ন করেত হেব। 

আপিন চারভােব পরী�া িদেত পােরন: অনলাইেন পরী�া; কি�উটার-িভিত্তক বয্ি�গত পরী�া; দলগত সা�াৎকােরর মাধয্েম পরী�া; িবেশষ িফ� পরী�া। 
আরও তথয্ এবং T-93 অধয্য়েনর উপকরণগিল: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page ওেয়বসাইেট 
পাওয়া যােব। 
 

��: যিদ আমার, িকংবা আমার েকান কমর্চারীর অনয্ েকান স�িকর্ ত িসওএফ থােক, তেব T-93 COF িক বাদ েদওয়া যােব? 
উত্তর: না, অনয্ েকান COF েযমন G-23, G-44 িকংবা G-93 COF থাকেলও, T-93 COF বাদ েদওয়া যােব না। 
��: েকন কমপে� একজন কমর্চারীর িফটেনেসর T-93 সািটর্ িফেকট অজর্ ন করেত হেব? 
উত্তর: একজন T-93 COF স�� বয্ি� িহটােরর সিঠক এবং অিবি�� তদারিক িনি�ত করার জনয্ দািয়�স�� এবং যখন একিট ে�ােপন কে�ইনার 
িহটােরর সে� সংয�ু হয় তখন সবর্দা তােক ঐ �ােন উপি�ত থাকেত হেব। একজন COF স�� বয্ি� িহটার েথেক ে�ােপন কে�ইনােরর সংয�ু/িবি�� 
করার জনয্ ঐ �ােন তদারিকর জনয্ দায়ব�। �িতিট ের�রার উিচৎ িকছু সংখয্ক COF স�� বয্ি� িনেয়াগ করা েযন T-93 িসওএফ স�� বয্ি� সবর্দা 
িনি�ত করা যায়। 
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http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page
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িনরাপত্তার েয �েয়াজনীয়তাগেলা আপনার অনসুরণ করেত হেব! 

  
• ে�ােপন িহটারগিল েকান জাতীয়ভােব �ীকৃত েটি�ং লয্াবেরটির 
�ারা অবশয্ই তািলকাভু� হেত হেব। 

• েকান ধূমপােনর িচ� েপা� করা যােব না, এবং ধূমপান িনেষধ 
কেঠারভােব �েয়াগ করেত হেব। 

  
• বািহেরর ডাইিনং এিরয়াগিল অবশয্ই পির�� রাখেত হেব। েকান 
আবজর্ না এবং অনয্ানয্ দাহয্ বজর্ য্ জেম থাকেত েদওয়া উিচৎ নয়। 

• �িত 2500 বগর্ ফুট বািহেরর ডাইিনং এিরয়ার জনয্ কমপে� একিট 
2-A:10-B:C অি� িনবর্াপণ বয্ব�া িনি�ত করেত হেব। 

   
• ঐ �ােন শধুমা� �িত িহটােরর জনয্ একিট 20-পাউে�র 
ে�ােপন কে�ইনার রাখার অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। 

• �িতিট ে�স িহটােরর জনয্ অনুেমািদত সেবর্া� সাইজ 
20-পাউ�। 

• িহটার বয্বহােরর সময় এগিলেক �ানা�র করা যােব না। 

• ৈদনি�ন বয্বহােরর েশেষ অবশয্ই িহটার 
েথেক ে�ােপন কে�ইনার িবিছ� করেত 
হেব। 

• যখন কা�মাররা উপি�ত থাকেব তখন 
িহটার েথেক ে�ােপন সংেযাগ/িবি�� 
করা যােব না। 

• িহটাের ে�ােপন কে�ইনার 
সংেযাগ করার পের, সকল 
সংেযাগগিল িছে�র জনয্ পরী�া 
করেত হেব। 

িনেষধা�া  

  
• িহটারগিল FDNY -এর অনুেমাদন ছাড়া েকান তাবু িকংবা েকান 
পাতলা আবরণযু� আব� �ােন বয্বহার করা উিচৎ নয়। সকল 
সময়, ে�ােপন কে�ইনারগিল েকান তাব ুিকংবা পাতলা আবরণযু� 
আব� �ান েথেক কমপে� 10 ফুট দেূর থাকেত হেব। 

• িহটারগিল কমপে� কােঠর ৈতির েব� েথেক কমপে� পাঁচ ফুট দরূে� 
থাকেত হেব। 

• ে�ােপন কে�ইনার েকান িন�বত� �ােন (উদাহরণ, েবসেম� িকংবা 
েসলার) মজদু/বয্বহার করা উিচৎ নয়।  

• রা�ােত যানবাহন চলাচল ব� থাকেলও, িহটারগিল রা�ার কােছ 
বয্বহােরর জনয্ অনুেমািদত নয়। 

http://www.nyc.gov/fdny
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��: যিদ আমার 20-পাউ� ে�ােপন মজেুদর জনয্ FDNY-এর অনুেমাদন না থােক, তেব যিদ আমার অিতির� ে�ােপন 
কে�ইনােরর �েয়াজন হয়, আমার কী করা উিচৎ? 
উত্তর: এক পাউে�র ে�ােপন ে�স িহটার বয্বহার করন। আপিন েকান FDNY-এর অনুেমাদন ছাড়াই 45িট এক পাউে�র ে�ােপন 
কে�ইনার মজদু করেত পারেবন।  

 

1-পাউে�র ে�ােপন কে�ইনার মজদু করার িনরাপত্তার িনেদর্ িশকা: 
• বািহের মজতু করা: 

o েকান মানষু হাঁটার রা�া িকংবা েকান রা�ােত কখনই নয়। 
o েয েকান তােপর উৎস িকংবা িবি�ং-এর েকান ধরেনর উ�ু� �েবশপথ (উদাহরণ, দরজা, 

জানালা, বায়ু চলাচেলর েছাট জানালা) েথেক কমপে� 10 ফুট দেূর। 
o েয েকান আব� �ান িকংবা ধাতুর ৈতির েকান েকিবেনেট। 

• িভতের মজতু করা: 
o কখনই েকান িন�বত� �ােন (উদাহরণ, েবসেম� িকংবা েসলার) নয়। 
o েকান ধাতুর ৈতির েকিবেনেট। 
o েকান পািন িছটােনার বয্ব�া �ারা আব� �ােন। 
o েকান তাপ উৎেসর েথেক দেূর। 

• “ধূমপান িনেষধ” এবং “এলিপিজ মজদু” িনেদর্ িশত িচ� েপা� করেত হেব। 
 

��: যিদ আিম 20- পাউে�র ে�ােপন ে�স িহটার বয্বহার কির এবং আমার 20- পাউে�র ে�ােপন কে�ইনার মজদু করার 
জনয্ FDNY-এর অনুেমাদন না থােক, তেব আমার আরও কী জানেত হেব? 
উত্তর:  

• েকান কারেন েয েকান িবি�ং-এ 20-পাউে�র েকান কে�ইনার বয্বহার, মজদু, িকংবা আনা যােব না।  
• ৈদনি�ন বয্বহােরর পর েরে�ারা েথেক 20-পাউে�র কে�ইনার অবশয্ই সিরেয় েফলেত হেব। 
• েকান 20-পাউে�র েকান ে�ােপন কে�ইনার FDNY-এর মজেুদর বয্ব�া ছাড়া, বািহর সহ েকান �ােন মজদু করা যােব না। আেবদন করন:  

https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf 
 

   
• বয্বহােরর েশেষ, িহটােরর সে� ে�ােপন 
সংযু� অব�ায় রাখা যােব না এবং 
েলাকজন হাঁটার �ােন মজদু করা  
যােব না। 

• ে�ােপন েকান গাড়ীর 
েগাপন টয্াে� পিরবহণ  
করা উিচৎ নয়। 

• ে�ােপন এমন একিট অব�ােন পিরবহণ করা উিচৎ যা 
জরির েসবা �দানকারীেদর কােছ দশৃয্মান হয়। 

• জানালা সহ েকান গাড়ীর �য্া� যিদ কে�ইনার পির�ারভােব 
দশৃয্মান হয়। 

• বয্ি�গত গাড়ীেত 90 পাউে�র অিধক ে�ােপন পিরবহণ করা 
উিচৎ নয়। 

 

��: যিদ আিম নীিতমালা েমেন না চিল? 
উত্তর: যিদ ফায়ার িডপাটর্ েমে�র েকান পিরদশর্ক এই েমেন না চলার পিরি�িত েদখেত পান, তেব ের�রাঁ মািলকেক ে�ােপন 
কে�ইনার এবং িহটার সিরেয় েফলেত আেদশ েদওয়া হেত পাের।  

অনয্ ��াবলী?  
ফায়ার েকাড স�িকর্ ত �েয়াজনীয়তা িকংবা অনয্ানয্ সহজলভয্ িবক� বয্ব�া স�িকর্ ত তথয্ (েযমন ইেলকি�ক িহটার িকংবা �াকৃিতক 
গয্ােসর পাইপলাইন �ারা চািলত �ানা�র েযাগয্ িহটার) হয়ত 311-এ কল কের, 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/restaurant-help.page ওেয়বসাইেট িভিজট কের; িকংবা FDNY-এর িঠকানােত 
FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov ইেমইল কের উত্তর পাওয়া েযেত পাের  

িনিষ� িনিষ� 

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-020.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-020.pdf
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Ffdny%2Fbusiness%2Fsupport%2Frestaurant-help.page&data=02%7C01%7CHuiyun.Tseng%40fdny.nyc.gov%7Cfc3f5b0395fe4abb669f08d87080ee5f%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637383046334170097&sdata=G%2FqI7Jq%2FB%2FRdVAlIIml2IkUn%2FrtKJzestVMdf2tMR3c%3D&reserved=0
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov

