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নিয ন! 
 

আপনো  ব্োগ্নিগ্নযুক  ন্ধন একযস্ট (র ঞ্জহুড) এ  গ্নডকুোরে  পগ্ন ব্িত ন হরে! 
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র ঞ্জহুড গ্নডকুোেগুগ্নে 
 

ব্োগ্নিগ্নযুক  ন্ধন একযস্ট (র ঞ্জহুড) এ  গ্নডকুোরে  প্রর োযন হ  রকন? 

NYC ফায়ার ক াড-এ বাণিণযি  রন্ধন এ যস্ট বিবস্থার এবং গ্রীয-যুক্ত বাষ্প তৈণর  রর এমন অনিানি বাণিণযি  রন্ধন 

সরঞ্জারমর ণনণদিষ্ট সময় অন্তর পণরদর্িন ও সাফাইরয়র প্ররয়াযন হয়। করঞ্জহুড ণড িালগুণলরৈ বাণিণযি  রন্ধন এ যরস্টর সাফাই 
সংক্রান্ত গুরুত্বপূিি ৈথ্ি থ্ার । 
 

র ঞ্জহুড গ্নডকুোেগুগ্নে পগ্ন ব্গ্নিত ি হরে রকন? 

NYC ৈদন্ত ণবভাগ (DOI) আণবষ্কার  রররে কয ণবণভন্ন করঞ্জহুড সাফাই ক াম্পাণন কবআইণন  াযি লারপ যণিৈ ররয়রে। আপণন কয 

FDNY অনুরমাণদৈ ক াম্পাণনর  ণনরয়াগ  রররেন নৈুন করঞ্জহুড ণড িালগুণল ৈা যাচাই  ররব। 
 

পয রনো র ঞ্জহুড গ্নডকুোেগুগ্নে  কী কী সমসুো গ্নিে? 

পুররনা করঞ্জহুড ণড িালগুণলর মাপ, আ ৃণৈ, রং ও উপাদান ণবণভন্ন ণেল, যার অথ্ি কসগুণলর  সহরযই যাল  রা কযৈ। কসইসরে, 

কসগুণলর  FDNY ও যনগরির পরে কবাঝা ও সনাক্ত  রাও আরও  ঠিন ণেল।   
 

নিয ন র ঞ্জহুড গ্নডকুোেগুগ্নে রকমন রেখরি? 

নৈুন করঞ্জহুড ণড িালগুণলর  ণবণভন্ন নৈুন ণনরাপত্তা তবণর্ষ্টি সহ প্রণমৈ  রা হরয়রে। ক বলমাত্র FDNY অনুরমাণদৈ করঞ্জহুড 

ক াম্পাণনগুণলই বিবসাগুণলর  এই নৈুন ণড িাল সরবরাহ 
 ররৈ পারর। নৈুন করঞ্জহুড ণড িালগুণল FDNY ও 

যনগরির দ্বারা সহরযই সনাক্ত  রা যায়।  
 

নিয ন PFE ট্ুোগগুগ্নে গ্নকরস  যনু আ ও ভোরেো 
হর রি? 

 

নিয ন র ঞ্জহুড (RANGEHOOOD) গ্নডকুোেগুগ্নেরি 

গ্ননম্নগ্নেগ্নখি গ্নন োপত্তো ব্ুব্স্থোগুগ্নে  র রি: 

• QR ক াড  

যনগি ও FDNY-ক  FDNY অনুরমাণদৈ ক াম্পাণনর 

ৈাণল া বিবহাররর সুরযাগ কদয়।  
• ধাৈব ররের UV স্তর 
উচ্চমারনর এবং প্রণৈণলণপ  রা  াযিৈ অসম্ভব। 
• বারর াড 

প্রণৈটি ণড িারলর এ টি  রর অননি ণসণরয়াল নম্বর 

থ্া রব। 
 

আম ো নিয ন র ঞ্জহুড গ্নডকুোেগুগ্নে কখন রেখরি পোরব্ো? 

15লা নরভম্বর, 2018 কথ্র  শুরু হরে  

• নৈুন করঞ্জহুড ণড িালগুণলর  সাণভি রসর পরর লাগারনা আবর্ি ।   
• পূবিৈন পণররেবার যনি লাগারনা পুররনা করঞ্জহুড ণড িালগুণল ৈারদর কময়াদ কর্ে হওয়ার ৈাণরখ পযিন্ত তবধ - ণ ন্তু কসটি 

14লা কফব্রুয়াণর , 2019 এর পরর নয়। 
15লা কফব্রুয়াণর, 2019 কথ্র  শুরু হরে 

• FDNY ক বলমাত্র নৈুন করঞ্জহুড ণড িালগুণলর  স্বী ৃণৈ কদরব এবং কয বিবসাগুণলর সঠি  সাণভি স প্রণৈপালন ারী ণড িাল 

থ্া রব না ৈারদর উরেরর্ি লঙ্ঘন যাণর  ররব। 
 

আগ্নম কীভোরব্ ব্যঝরব্ো রে একটি র ঞ্জহুড গ্নডকুোে যোে গ্নকনো? 

QR রকোড 
ব্ো রকোড 

John Smith  Commercial       

                      রান্না   
 12345678   Equipment 999   
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যাল ণড িালগুণলরৈ উচ্চমারনর ধাৈব UV স্তর থ্া রব না বা ধাৈব UV স্তরটি খুব কবণর্  ালরচ কদখারব।  
 

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

উপেযক্তিো  শংসোপত্র (COF) এ  সীেরমোহ  

 

উপেযক্তিো  শংসোপরত্র  সীেরমোহ  কী? 

PFE ও করঞ্জহুড সাফাই ক াম্পাণনর কয  মিচারীরা  াযটি সম্পাদন  রররেন ৈারদরর   াযিসম্পাদরনর 

পর ণনরযরদর COF সীলরমাহর প্ররয়াগ  ররৈ হরব। 
 

সীেরমোহ গুগ্নেরি েো েো থোকরব্: 

• উপযুক্তৈার র্ংসাপরত্রর ধারর র পুররা নাম;  

• উপযুক্তৈার র্ংসাপরত্রর নম্বর; 

• ক াম্পাণনর নাম, আইণড ও থ্া রৈ পারর 
ক াম্পাণনর কলারগা 

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

টিপস: 
 

আগ্নম গ্নকভোরব্ পগ্ন ষ্কো  ক ো  যনু রকোম্পোগ্নন ব্োিোই ক রি পোগ্ন । 
আপণন কয ক ারনা FDNY অনুরমাণদৈ ক াম্পাণন কবরে ণনরৈ পাররন (এখারন প্রদত্ত ৈাণল া 
কথ্র  (https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-

certifications/certificates-commercial-cooking-exhaust.page)অথ্বা 
QR ক াড স্ক্িান  রর (এ টি েণব ৈুলুন অথ্বা এ টি ণবনামূরলির QR রীডার 

অিাণির র্ন ডাউনরলাড  রুন) আপনার কসল কফান কথ্র  এবং ণনণিৈ  রর ণনরৈ পাররন 

কয ক াম্পাণনর নামটি FDNY দ্বারা অনুরমাণদৈ ণ না। অনুরমাণদৈ ক াম্পাণনগুণলর 

ৈাণল া প্রণৈ 30 ণদন অন্তর আপরডট  রা হয়। 
 

আগ্নম কীভোরব্ রকব্েমোত্র একটি FDNY অনযরমোগ্নেি রকোম্পোগ্ননরকই গ্ননর োগ ক ো 
গ্ননগ্নিি ক রি পোগ্ন ? 

পণররেবা প্রদারনর আরগ ক াম্পাণনর  নৈুন PFE টিাগ বা প্রণৈপালরনর করঞ্জহুড ণড িাল কদখারৈ বলুন। ক বলমাত্র FDNY 

অনুরমাণদৈ ক াম্পাণনগুণলই নৈুন টিাগ ও ণড িারলর অডি ার ণদরৈ পারর। ক াম্পাণনটির এখনও FDNY অনুরমাদন আরে ণ না ৈা 
ণনণিৈ  ররৈ সাণভি ণসং ক াম্পাণন বিবহাররর আরগ QR ক াড স্ক্িান  রুন। 
 

সোগ্নভত স রকোম্পোগ্ননটি িখনও পয রনো ট্ুোগ/গ্নডকুোে ব্ুব্হো  ক রি থোকরে আগ্নম কী ক রব্ো?  

আপনার  ক াম্পাণনটির  যানারৈ হরব কয ৈারদর নৈুন PFE টিাগ বা করঞ্জহুড ণড িাল বিবহার  রা আবর্ি । ৈারা ৈা না 
 ররল FDNY অনুরমাণদৈ ৈাণল া কথ্র  অনি ক ারনা ক াম্পাণনর  ণনরয়াগ  রুন। 
 

আগ্নম রকোরনো অনযরমোেনহীন রকোম্পোগ্ননরক গ্ননর োগ ক রে আমো  কী ধ রি  ঝযুঁ গ্নক থোকরি পোর ?  

প্রথ্মৈঃ, আপণন আপনার বিবসা, সম্পণত্ত, আপনার গ্রাহ রদর, প্রথ্ম প্রণৈণক্রয়া ারীরদর ও যনগির  ঝুুঁ ণ রৈ কফলরেন। 
ণদ্বৈীয়ৈঃ, আপণন লঙ্ঘন(গুণল) পারবন। ৈারপররও, আগুন লাগরল আপনার ণবমা ক াম্পাণন আপনার  রা কয ক ারনা দাণব 

অস্বী ার  ররব।    
 
আণম  ীভারব সাণভি স ক াম্পাণনর কবআইণন  াযি লাপ বা সম্ভাবি যাণলয়াণৈ সম্পর ি  ণররপাটি   ররৈ পাণর? 

আপনার  কয ক ারনা সমসিা অণবলরম্ব FDNY এর 718-999-2533 নম্বরর কফান  রর ণররপাটি   ররৈ হরব। আপণন ই-কমলও 

 ররৈ পাররন: FDNY-ক  এই অিারেরস pubcert@fdny.nyc.gov  

John Smith     Commercial Cooking  
12345678  Equipment Group, Inc  
777W        
 

COF সীলরমাহর
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