
দরজা বন্ধ করার ন�াটিশটি আগুন�র সময় একজন�র অ্াপার্ট নমন্ট এবং ববব্ডং নেনক নবর হওয়ার সময় প্রবিটি দরজা বন্ধ করার গুরুত্ব সম্পনক্ট  বাবসন্ানদর জ�্ একটি পবরষ্ার, দশৃ্মা� অ�সু্ারক প্রদান�র 
উনদেনশ্ করা হনয়নে। এই দরজা বন্ধ করার ফনে অ্াপার্ট নমনন্টর মন্্ আগু� এবং ন্াঁয়ানক ব�য়ব্রিি কনর, অবনিব�ব্টাপক বরিয়াকোনপ সহায়িা কনর এবং বসবঁ়ির মন্্ ন্াঁয়া প্রনবশ করনি বা্া নদয় যার 
মা্্নম ববব্ডং এর বাবসন্ানদর সবরনয় ব�নয় যাওয়ার প্রনয়াজ� হনি পানর৷

অ�্ সমনয় অ্াপার্ট নমন্ট এবং বসঁব়ির দরজা বন্ধ রাখু�।

অগ্নিকান্ডে, আপনার গ্পছন্নর সব দরজা বন্ধ রাখুন!
ববব্ডংনয়র হে এবং বসঁব়ি নেনক আগু� এবং ন্াঁয়া নবর হনি বদ�।

আপনার প্রগ্িন্বশী এবং আপনার বাগ়্ি রক্া করুন!
NYC অ্াডবম� নকাড §15-135

অ�্ সমনয় অ্াপার্ট নমন্ট এবং বসঁব়ির দরজা বন্ধ রাখু�।

অগ্নিকান্ডে, আপনার গ্পছন্নর সব দরজা বন্ধ রাখুন!
ববব্ডংনয়র হে এবং বসঁব়ি নেনক আগু� এবং ন্াঁয়া নবর হনি বদ�।

আপনার প্রগ্িন্বশী এবং আপনার বাগ়্ি রক্া করুন!
NYC অ্াডবম� নকাড §15-135



ব�য়নম বব্্টি সা্ার্ এোকা নপাব্টং এবং বপ্রবন্টংনয়র জ�্ প্রনয়াজ� 
 § 401-06 আগুন এবং জরুরী প্রস্তুগ্ির গ্নন্দদে গ্শকা, চেকগ্িস্ট এবং গ্বজ্ঞগ্তি

প্রবিটি বন্ধ দরজায় ন�াটিশ নদওয়া হনব: 

 (A) এই �ম�ুা ন�াটিনশর পদ্ধবিনি যনেষ্ট বমে এবং এই ্রন�র �ম�ুা ববজ্ঞবতিনি োকা সমস্ত িে্ অন্তরু্ট ক্ত কনর;  

 (B)  একটি পবরষ্ার নলেবসিগ্াস করানরর �ীনে নরেম করা কাগনজর এক-পানশর শীনর মবুরিি বা একটি দঢৃ় ব্াবকং সহ স্তবরি এবং মাউবন্টং হাড্ট ওয়্ার 
বা আঠা দ্ারা সংযুক্ত করার জ�্ বডজাই� করা হনয়নে, অেবা একটি ম্ার-বফব�শ বর�াইে আঠানো-ব্াকড বডকানের উপর মবুরিি যা নবন্ বি� (3) 
বমনের কম �য়, োম্টােবপ্রবন্টং, ব্রি�বপ্রবন্টং বা অ�্া�্ স্ায়ী, জে-প্রবিনরা্ী মরুি্ নকৌশে ব্বহার কনর;    

 (C) আকানর দইু এবং বি�-েিুে্টাংশ (2¾) বানরা (12) ইবচি (নযনকা� নরেম ব্িীি) এর নেনয় নোর হনব �া।  

 (D) এম�রানব মবুরিি যানি সমস্ত পাঠ্ স্পষ্টরানব পাঠনযাগ্ হয়, একটি ফায়ার-ইবজিন�র োে পররূবমর ববপরীনি সাদা অক্ষর বা সাদা পররূবমনি 
ফায়ার-ইবজি� োে নমারা অক্ষর এবং আরবরিশ (38) পনয়নন্টর আকার রাইমস ব�উ নরামা� বা প্রেমটির জ�্ সমিুে্ পানঠ্র োই�; নরসিনরর বদ্িীয় 
োইন�র জ�্ 24 (24) পনয়ন্ট রাইমস ব�উ নরামা� বা সমিুে্; নরসিনরর িৃিীয় এবং েিুে্ট োইন�র জ�্ কুব়ি (20) পনয়ন্ট রাইমস ব�উ নরামা� বা 
সমিুে্; এবং , প্রশাসব�ক নকাড উদৃ্ধবির জ�্, নেৌদে (14) পনয়ন্ট রাইমস ব�উ নরামা� বা সমিুে্, কানো অক্ষনর যা প়িনি হনব:  "NYC অ্াডবম� 
নকাড §15-135;"  

 (E) পূ্্ট-রনের বেরি সহ মবুরিি, একটি সাদা পররূবমনি একটি বেনরির আকার এক এবং বি�-েিুে্টাংশ (1¾) ইবচি বাই এক এবং বি�-েিুে্টাংশ (1¾) 
ইবচির নেনয় নোর �য়; এবং   

 (F) এবং  ইংনরবজ রাষায় মবুরিি। মাবেক আগু� এবং জরুরী প্রস্তুবির ববজ্ঞবতিটি অ�্া�্ অবিবরক্ত রাষায় (প্রিীক সহ) মরুি্ করনি পানর� কার্ 
মাবেনকর মনি ববব্ডং দখেকারীনদর উপকার হনব। দরজা বন্ধ করার ববজ্ঞবতি অ�্া�্ রাষায় বডপার্ট নমনন্টর ওনয়বসাইনর উপেব্ধ,  
http://www.nyc.gov/fdny।  

  চপাগ্স্টং:   দরজা বন্ধ করার ন�াটিশ R401-06(e)(5)(B) এ উবলিবখি পদ্ধবিনি ববব্ডং এর প্রবিটি বসবঁ়ির দরজার সাব্টজ�ী� হনের কবরনডানরর পানশ 
নপা্ট করা এবং রক্ষ্ানবক্ষ্ করা হনব। নখাো বসবঁ়ির জ�্ নকা� নপাব্টং প্রনয়াজ� �য়। অ�পুবস্ি বা ক্ষবিগ্রস্ত ন�াটিশ অববেনবে প্রবিস্াপ� করা হনব। 


