
কর্মী সতকত্তা  
নিরাপদে ভবদির বাইদরর কাজ

আপনতার সরঞ্তামর্র সতাথপরররিত হ�তান: উঁিু র্তািতায় পতা রতাখতার আমে প্ররিক্ষণ রনন।

এই ধরমনর কর্্মক্ষমরের পররমেি এরিময় িলুন: পমর যতাওয়তা হথমক রক্ষতা হপমত সুরক্ষতা সরঞ্তার্ পররধতান করুন।

স্মররণকতা: র্তুৃযু েতা গুরুতর আঘতাত এিতামনতার জনযু রনরতাপমে 
ভেমনর েতাইমরর কতাজ করুন 
র্তািতার উপর সম্তারেত েতাইমরর কতাজগুমলতা অতযুন্ত রেপজ্জনক �মত পতামর এেং রৃ্তুযু েতা গুরুতর 
আঘতাত প্ররতমরতামধর জনযু সে্েতা যথতাযথ সতক্ততা অেলম্বন করতা উরিত। রনরতাপমে েতাইমরর 
কতাজ নতা করতার কতারমণ 2015 সতাল হথমক এ পয্ন্ত িতারটি (4) প্রতাণ�তারনর ঘটনতা ঘমটমে এেং 
61 জন আ�ত �ময়মে – যতার সেগুমলতাই পমুরতাপরুর প্ররতমরতাধমযতােযু রেল।

মাচা নবষয়ক সুরক্ার প্রনিক্ণ িা নিওয়া পর্যন্ত নকাদিা মাচার উপর 
অথবা মাচায় নথদক কাজ করদবি িা। ভতার ে�নকতারী রের্ ইতযুতারে 
লতােতামনতা র্তািতার উপর কাজ করার জি্য সে্রনম্ন িতার ঘণ্তার 
প্ররিক্ষমণর প্রময়তাজন �য় এবং ঝুলন্ত র্তািতার উপর কাজ করার সময় 
নয্ুনতর্ হ�তাল ঘণ্তার প্ররিক্ষমণর প্রময়তাজন �য়। এই প্রনিক্ণটি 
প্রনি চার বছর অন্তর পুিরায় করদি হদব। 
একজন হকতাস্ প্রেতানকতারীমক খঁুমজ রনন।

আপিার সুপারভাইজাদরর নিদে্যি ছাড়া গাঁথনির পাথর বা অি্যাি্য 
কাঠাদমার সদগে অসংরুক্ত নেয়ালগুনল ক্যাপ করার জি্য ব্যবহৃি গাঁথনির 
পাথর বা নর নকাদিা পাথর অপসারণ করদবি িা।

build safe|live safe   nyc.gov/buildings

ইট/উইথস

েতাথঁরনর পতাথর 

গার্য দরইল ছাড়া নর নকাদিা অবলম্বি লাগাদিা অথবা 
সামঞ্জস্যনবধািদরাগ্য ঝুলন্ত মাচার উপর কাজ করার সময় আপিার 
নিদয়াগকি্য ার উনচি আপিাদক পদড় রাওয়া নথদক রক্া পাওয়ার সুরক্া 
সরঞ্জাম সরবরাহ করা। শুধরু্তারে একটি �তামন্স পররধতান করতাই 
যমথষ্ট নয়! এই ব্যবস্া িখিই কাজ করদব যখন আপরন একটি 
সরুরক্ষত লতাইফলতাইমনর সতামথ েতাঁধতা থতাকমেন।

আপনি নর কাজটি করদছি িার জি্য আপিার নিদয়াগকি্য ার উনচি 
আপিাদক রথারথ ব্যনক্তগি সুরক্া সরঞ্জাম সরবরাহ করা, রাদি 
হাদি্যস এবং নবদঁধ রাখার উপকরণও অন্তভু্য ক্ত থাকদব। রনে আপিার 
নিদয়াগকি্য া আপিাদক নিরাপে কাদজর পনরদবি সরবরাহ িা কদরি 
িদব ভবি নবভাগ (Department of Buildings, DOB)-নক 
জািাদি 311 িম্বদর কল করুি।

নিফট নিদষ আপিার পনরবাদরর কাদছ নিরাপদে নফদর আসা নিনচিি করদি নিম্ননলনখি নিদে্য নিকা নমদি চলিু:

নিেমি/ক্ষরতগ্রস্ত প্রতািীর: েতাঁথরনর পতাথর সরতামনতার সর্য় রেমি� সতক্ততা অেলম্বন করুন। 

https://www1.nyc.gov/assets/buildings/html/course_providers.html


কর্মী সতকত্তা:
ভেমনর েতাইমর রনরতাপেভতামে কতাজ কমর র্ৃতুযু েতা 

আঘতাত প্রতারতি এরিময় িলুন
পষৃ্তা 2 এর 2

গাঁথনি িামাদিা নথদক প্রাচীদরর নেয়ালগুনল নভদে নফলা উনচি। পৃথক ইট বা গাঁথনির ব্লকগুনল নরদমা করদবি িা, কারণ আিঙ্া 
থাদক নর বাকী একসানর ইট েবূ্যল হদয় নরদি পাদর। নিনচিি করুি রাদি নভদে নফলা অংদির পাদির অবনিষ্ট প্রাচীদরর নেয়ালগুনল 
রাদি ভারসাম্যহীি িা হয়।

আপনি রনে নকাদিা প্রাচীর, কানি্যস, নচমনি বা ইদটর অি্যাি্য কাজ িড়বদড় নেদখি বা আপিার কাদছ মদি হয় নর নসটি ভবি নথদক 
পদড় নরদি পাদর, িাহদল জরুনর নভনতিদি আপিার সুপারভাইজারদক জািাি। টাইব্যাকগুনল নর সঠিকভাদব লাগাদিা আদছ নস সম্পদক্য  
নিনচিি নহাি।

নিনচিি নহাি নর আপনি প্রতািীমরর হেয়তামলর রেপরীমত হকতামনতা আেজ্নতার েযুতাে েতা রনর্্তাণ সতার্গ্রীর র্মততা হকতামনতা রজরনস 
জর্তা করমেন নতা। নরিপল এবং আবহাওয়াজনিি অি্যাি্য অস্ায়ী সুরক্া সরঞ্জাম অবি্যই কাদজর নিফদটর নিদষ সুরনক্ি রাখদি 
হদব রাদি নসগুদলা েরু্যটিাক্রদম স্ািচু্যি এবং ক্নিগ্রস্ত হদি িা পাদর।

স্্যান্ড-অফ বন্ধিী রদয়দছ এমি নকাদিা ঝুলন্ত মাচায় কাজ করদবি িা। স্্যান্ড-অফ বন্ধিী সম্পদক্য  আদরা জািদি 
BB 2019-006 নেখুি।
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স্যুতান্ড-অফ েন্ধনীগুরল রেপজ্জনক এেং রনর�দ্ধ।

ররেপলগুরলমক সঠিকভতামে েতাঁধুন।

হকতামনতা আলেতা উপতােতান রময়মে রক নতা ততা হেখুন।

কতামজর রনরতাপে ধতারতােতার�কততা জীেন েতাঁিতায়।


