
এই সংস্করণ:

•   লিলিওন্যার্স’ লিলিি 
আউটব্রেক ইনব্েলটিব্েশন 
থেব্ক লশক্যা

•   থ�ৌে প্রব্েষ্যার শলতি: কুলিং 
টযাওয়যার �েযা�েেযাব্ে 
রক্ণযাব্েক্ব্ণর িন্ দিেত 
েযাব্ে কযাি করযা দরকযার

•   েলৃধি পযাওয়যার ঝঁুলক কমযাব্নযা

2018 রযাব্ি দিুন ে্লতি মযারযা লেব্য়লিব্িন ও 
50 িন লিলিওনযার্স থরযাব্ে অরুস্থ হব্য় লিব্িন, 
�যার রব্গে থিযায়যার ওয়যালশংটন হযাইটব্রর 
একটি েযালির কুলিং টযাওয়যার পধিলতর 
থ�যােরুত্র লিি। লনউ ইয়ক্স  লরটি স্যাস্থ্ 
লেেযাব্ের তদন্ত থদখযায় থ� এই পধিলতর রে 
অংব্শর রঠিকেযাব্ে রক্ণযাব্েক্ণ হয়লন। 

কুলিং টযাওয়যার লরব্টিমব্ক �েযা�েেযাব্ে 
অে্যাহত রক্ণযাব্েক্ণ প্রদযান করযা 
গুরুত্বপূণ্স �যাব্ত লিলিওব্নিযা ে্যাব্টেলরয়যার 
েলৃধি আটকযাব্নযা �যায়, এই িীেযাণ ুলনঃশ্যাব্রর 
রযাব্ে শরী্ব্র প্রব্েশ করব্ি লিলিয়ন্যার্স' 
অরুখ ঘটযাব্ত �যা এক গুরুতর ধরব্ণর 
লনউব্মযালনয়যা, থকযাব্নযা থকযাব্নযা থক্ব্ত্র �যা 
মযারযাত্মক হব্ত পযাব্র, লেব্শষ কব্র থরই রে 
মযানবু্ষর িন্ �যাব্দর অন্তলন্সহীত 
লেলকৎরযােত রমর্যা রব্য়ব্ি। 

কুলিং টযাওয়যার িটিি: কুলিং টযাওয়যার ও 
েযাষ্ীয় ঘনীেেন রংক্যান্ত �ন্ত্র িযািযাও 
থেলরন, তযাপ লেলনময়কযারী ও ঠযাণ্যা করযার 
�ন্ত্র, েযািে, িি থশযাধনকযারী িযাঁকযার 

পধিলত, রঞ্যািন পযাম্প, রমযান করযার িযাইন 
ও পযাম্প এব্ত েযাকব্ত পযাব্র। 

কুলিং টযাওয়যার পধিলতর রে �ন্ত্র পলরস্যার 
ও ঠিকঠযাক করব্ত হব্ে কযারণ এই পধিলতর 
মব্ধ্ থ�ব্কযান থেিযা িযায়েযায় লিলিওব্নিযা 
িীেযাণরু থেব্ি ওঠব্ত পযাব্র। তদব্ন্তর ফব্ি 
থদখযা লেব্য়ব্ি থ� েযালির মযালিক ও 
কন্টযাটের �যারযা টযাওয়যার পলরস্যার করযার 
িন্ শ্রলমক েযািযা কব্র তযাব্দর লনম্নলিলখত 
লেষয়গুলির উপর লেব্শষ নির লদব্ত হব্ে:

 ডেে ডেগস্: কুলিং টযাওয়যার পধিলতর একটি 
লেেযাে থ�খযাব্ন থকযাব্নযা প্রেযাহ থনই েযা কম 
প্রেযাহ, েযা একটি পযাইপ অংশ �যার দদঘ্্স  তযার 
আে্ন্তরীণ ে্যাব্রর িয় গুণ এেং �যার প্রেযাহ 
কম। থিি থিেস্ িিব্ক লস্থর কব্র রযাব্খ, 
�যার ফব্ি লিলিওব্নিযা থেব্ি ওঠযার লনখুতঁ 
পলরব্েশ রৃলষ্ কব্র। থিি থিেস্ রলরব্য় 
লদব্ত হব্ে েযা িীেযাণ ুমতুি করব্ত হব্ে।

 বায়�াফিল্ম ও পফে: েযাব্য়যালফল্ম হি একটি 
েটেব্ট লিলনর �যা থেিযা িযায়েযায় েলিব্য় 
ওব্ঠ। পলি পযাইব্প িমযা খলনব্ির টুকব্রযা েযা 

পেযা প্রযাকৃলতক লিলনর লদব্য় দতরী হয়। 
েযাব্য়যালফল্ম ও পলি পযাইব্পর লেতব্র ও  
কুলিং টযাওয়যার পধিলতর অন্যান্ �ন্ত্রযাংব্শর 
লেতর িন্যাব্ত ও িব্ম েযাকব্ত পযাব্র। 
লিলিওব্নিযা ে্যাব্টেলরয়যা থেব্ি ওঠযার িন্ 
খযাদ্ ও আশ্রয় দরকযার, ও েযাব্য়যালফল্ম  
ও পলি দবু্টযাই থদয়। েযাব্য়যালফল্ম ও পলি 
উপলস্থত েযাব্ক তখন রযারযায়লনক 
িীেযাননুযাশব্কর পব্ক্ লিলিওব্নিযা ধেংর 
করযা অরুলেধযািনক হয়।

েযাব্য়যালফল্ম ও পলির থমযাকযালেিযা করযা ও 
েযারেযার থেব্ি ওঠযার আটকযাব্ত েযালির 
মযালিক ও কন্টযাটেরব্দর রে কুলিং টযাওয়যার 
পধিলতর �ন্ত্রযাংশ, থ�খযাব্ন েযাব্য়যালফল্ম ও 
পলি েযাকব্ত পযাব্র, তযার পলরদশ্সন এেং 
ে্েস্থযা লনব্ত হব্ে। একিন থেন্ডরব্ক লকিু 
�ন্ত্রযাংশ খুব্ি থরগুলি রঠিকেযাব্ে পলরক্যা 
করব্ত হব্ত পযাব্র। রে্সদযা উৎপযাদব্কর 
পরযামশ্স থমব্ন েিনু। 

আব্রযা তব্ে্র িন্ থদখুন কুফেং টাও�ার 
ডরফিয়্রেশন ও রক্ষণায়বক্ষণ।

থিি থিেস্, েযাব্য়যালফল্ম ও পলি িমযার কযারণ হি লিলিওব্নিযা ে্যাব্টেলরয়যা থেব্ি ওঠযা

এলপ্রি 2019
NYC স্যাস্থ্ ও মযানলরক স্যাস্থ্লেলধ দপ্তর

ফেফিওন্াস্স’ ফেফিি আউটয়রেক ইনয়েফটিয়গশন ডেয়ক ফশক্ষা
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ড�ৌে প্রয়েষ্ার শফতি

একটি কুলিং টযাওয়যার পধিলত রক্ণযাব্েক্ণ 
ও লিলিওব্নিযা িীেযাণরু থেব্ি ওঠযা 
আটকযাব্নযার িন্ একটি শলতিশযািী দি 
দরকযার। দব্ির রদর্ব্দর পরস্পব্রর রব্গে 
পলরস্যারেযাব্ে থ�যােযাব্�যাে েযাকব্ত হব্ে  
ও তযাব্দর েূলমকযা ও দযালয়ত্ব েঝুব্ত হব্ে।

লনউ ইয়ক্স  লরটির কুলিং টযাওয়যার আইন 
(ফনউ ই�ক্স  ফসটির আইন-এর পফরচ্ছদ 
8 এর অন্তে্্স তি টাইটল্ 24) অন�ুযায়ী, কম 
কব্র লনম্নলিলখত টিম থমম্যার দরকযার:

 বাফির মাফেক: থ� কুলিং টযাওয়যার 
েযািযাব্নযা ও রক্ণযাব্েক্ব্ণর দযালয়ত্ব থদয়,  
থর লিলিওব্নিযা স্যাব্স্থ্র ঝঁুলক থেযাব্ঝ ও 
অলন্তব্ম থ� আলে্সকেযাব্ে দযায়ী হব্ে �লদ 
রমন িযারী করযা হয়। 

 ড�াগ্তা সম্পন্ন ব্ফতি: িব্ির গুণেত 
মযান েিযায় রযাখযা, পলরকল্পনযা ও কযাব্ি 
লেব্শষজ্ঞ, ল�লন লনউ ইয়ক্স  লরটির রযাব্ি্র 
িযাইব্রন্স প্রযাপ্ত থপশযাদযার ইলজিলনয়যার হব্ত 
পযাব্রন, একিন শংরযাপ্রযাপ্ত লশল্প রম্ন্ীয় 
স্যাস্থ্লেদ, একিন শংরযাপ্রযাপ্ত পযালনর 
প্র�ুলতিলেদ, একিন শংরযাপ্রযাপ্ত পলরব্েশ 
লেষব্য় পরযামশ্সদযাতযা �যার িব্ির গুণেত 

মযান পলরেযািনযায় দ ুেিব্রর অলেজ্ঞতযা 
আব্ি। এই ে্লতি রক্ণযাব্েক্ণ কযা�্স রূেী 
দতরী কব্র ও পলরকল্পনযা কব্র এমলপলপ 
(MPP), িব্ির পধিলতেত ঝঁুলক মূ্ি্যায়ন 
কব্র ও লরব্টিম ওয়যাটযার লরিটব্মন্ট েযাব্িযা 
েিব্ি লকনযা থর লেষব্য় লনলচিত হওয়যার 
িন্ পরীক্যা কব্র। 

 দাফ�ত্ববান ব্ফতি: ল�লন প্রলতলদন মলনটর 
কব্রন, রক্ণযাব্েক্ণ ও করণীয় কযািগুলি 
কব্রন, থ�গুলির মব্ধ্ আব্ি লেব্শষ লকিু 
পলরলস্থলতর রৃলষ্ হব্ি তযা থ�যাে্তযা রম্পন্ন 
ে্লতিব্ক িযানযাব্ত হব্ে। থ�যাে্তযা রম্পন্ন 
ে্লতি রে দযালয়ত্বেযান ে্লতিব্দর প্রলশক্ণ 
থদব্েন। 

 বায়�াসাইে অ্াফলিয়কটর: ফনউ ই�ক্স  
পফরয়বশ সংরক্ষণ ফবোয়গর একিন 
থপশযাদযার কীটনযাশক প্রব্য়যােকযারী ল�লন 
7G থশ্রণীর প্রব্য়যােকযারী লহরযাব্ে শংরযাপ্রযাপ্ত। 

 গয়বষণাগার: লনউ ইয়ক্স  রযাি্ লেেযাব্ের 
স্যাস্থ্ পলরব্েশ েব্েষণযােযার দ্যারযা 
অনবু্মযালদত প্রকল্প (Environmental 
Laboratory Approval Program, ELAP) �যার 
দযালয়ত্ব লিলিওব্নিযা কযািেযার থটটি।

েযালির মযালিক দব্ি থ�যােদযান করযার িন্ 
তৃতীয় পক্ থেণ্র - পরযামশ্সদযাতযা, 
পলরব্ষেযা থকযাম্পযালন েযা পলরেযািনযা 
থকযাম্পযালন েযািযা করব্ত পযাব্র। েযালির 
মযালিকব্ক লনলচিত হব্ত হব্ে থ�ন এই 
থেণ্রব্দর এমলপলপব্ত (MPP) রনযাতি  
করযা �যায়, তযারযা তযাব্দর েূলমকযা ও দযালয়ত্ব 
থেযাব্ঝন ও টিব্মর রদর্ব্দর রব্গে 
পলরস্যারেযাব্ে থ�যােযাব্�যাে রযাব্খন।

আব্রযা তব্ে্র িন্ পি্ন আপনার 
কুফেং টাও�ার পদ্ধফতর পফরোেনা 
ও রক্ষণায়বক্ষণ টিম ও কযারযা আপনযার 
টিব্ম আব্ি তযা থদখযার িন্ দাফ�ত্ব ও 
সম্পদ ডেকফেটি রমূ্পণ্স করুন। এই রে 
লিলনর থস্পনীয়, ররি লেনযা ও রনযাতন 
লেব্য়তনযামীয় েযাষযায় থদখব্ত হব্ি থদখুন 
কুফেং টাও�াস্সসঃ রক্ষণায়বক্ষণ প্রকল্প 
ও পফরকল্পনার িন্ অফতফরতি সম্পয়দ 
থক্যাি িযাউন করুণ।

কুলিং টযাওয়যার �েযা�েেযাব্ে রক্ণযাব্েক্ব্ণর িন্ দিেত েযাব্ে কযাি করযা দরকযার
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http://rules.cityofnewyork.us/content/cooling-towers-new-chapter-8-title-24-rules-city-new-york-establish-rules-maintenance-0
http://rules.cityofnewyork.us/content/cooling-towers-new-chapter-8-title-24-rules-city-new-york-establish-rules-maintenance-0
http://www.dec.ny.gov/nyspad/
http://www.dec.ny.gov/nyspad/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cd/building-your-cooling-tower-system.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cd/building-your-cooling-tower-system.pdf
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ফেফিওয়নো র ঝঁ্ফক কমায়না
আপনযার কুলিং টযাওয়যার পধিলতব্ত 
লিলিওব্নিযা ও অন্যান্ িীেযাণ ুিন্যাব্নযার 
ঝঁুলক কমযাব্নযার িন্ েযালির মযালিক ও 
থ�যাে্তযা রম্পন্ন ে্লতি �যা করব্ত হব্েঃ

•  লনলচিত করুন থ� ওয়যাটযার লরিটব্মন্ট 
করযা হব্ছে, িীেযাণ ুলনয়ন্ত্রব্ণর িন্ 
রযারযায়লনক অেলশষ্ েিযায় েযাব্ক।

•  ওয়যাটযার লরিব্মেব্ন্টর স্য়ংলক্য় লনয়ন্ত্রণ 
গুলি লনব্ি পলরক্যা করুন েযাব্িযা কব্র। 

•  লনয়লমতেযাব্ে পলরেযািনযা প্রকল্প ও 
কযাব্ির থরকি্স  আেযার লেব্লেষণ করুণ 
ও আব্রযা আধুলনক করুন।

এ িযািযাও েযালির মযালিক েযা থ�যাে্তযা 
রম্পন্ন ে্লতি লনলচিত করুন থ�রে ে্লতি 
পলরস্যার ও েীিযাণহুীন করযার কযাি 
পলরেযািনযা করব্িন তযারযা �যা করব্েনঃ

•  প্রলতটি �ন্ত্রযাংশ পলরস্যার করযার িন্ 
উৎপযাদকব্দর পরযামশ্স অনরুরণ করুন 
ও লনলচিত থহযান থ�ন প্রলতটি অংশ 
পলরস্যার হয়। �েযা�েেযাব্ে পলরস্যার 
করযার িন্ লরব্টিব্মর লকিু �ন্ত্রযাংশ খুব্ি 
আিযাদযা করযার প্রব্য়যািন হব্ত পযাব্র। 

•  পরীক্যা করুন থ�ন পুব্রযা কুলিং 
টযাওয়যার পধিলতর রে থেিযা িযায়েযা 
ঠিক েযাব্ক ও লরিট করযা হয়।

•  কুলিং টযাওয়যার পধিলতর রে �ন্ত্রযাংব্শ 
খুতঁ, মরব্ে ও আেি্স নযার লেহ্ন থ�ন নযা 
েযাব্ক তযা থেযাব্খ থদব্খ থেক করুন �যার 
মব্ধ্ রব্য়ব্ি:

—  কুলিং টযাওয়যার ও েযাষ্ীয় ঘনীেেন 
রংক্যান্ত �ন্ত্র 

 — থেলরন

 — তযাপ লেলনময়কযারী �ন্ত্র

 — ঠযাণ্যা করযার �ন্ত্র

 — েযািে

 — িি থশযাধনকযারী িযাঁকযার পধিলত

 — রঞ্যািন পযাম্প

 — রমযান করযার িযাইন

 — লরব্টিম পযাইলপং

 — থমৌরুলম েযাইপযার িযাইন

—  থিি থিেস্ (থ�রে িযায়েযা লদব্য় খুে 
কম িি �যায় েযা এব্কেযাব্রই �যায় নযা)

লিলিওব্নিযা িন্যাব্নযা আটকযাব্নযার িন্ 
আপনযাব্ক পুব্রযা কুলিং টযাওয়যার পধিলত 
রম্পণ্সেযাব্ে মলনটর,রক্ণযাব্েক্ণ পলরস্যার 
ও িীেযানহুীন করব্ত হব্ে, শুধু কুলিং 
টযাওয়যার নয়। লিলিওব্নিযা র ঝঁুলক কমযাব্নযা 
রংকযান্ত আব্রযা তে্ িযানব্ত হব্ে আপনযাব্ক 
আমযাব্দর কুফেং টাও�ার কমলিায়�ন্স 
গাইয়েন্স পিয়ত হয়ব।

কুফেংটাও�াস্স

পৃষ্যা 3

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cd/cooling-tower-compliance-guidance-document.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cd/cooling-tower-compliance-guidance-document.pdf

