
 অি�  ঝু িি  মূলনো ান িা ূ িি ি   ? 

এক� আগুন �থেক উ�ার এক� ব�বসার জন� 
 খুবই ক�ন। এ� এক� আইনগত �ে�াজন, ব�বসা
 সােথ যু�, সকেলর আগুন �থেক িনরাপদ রাখেত। 

আপিন িক জােনিছেলন আমােদর দািয়ে�র িহেসেব আইন 

িনব�হণ করেত Fire Service আপনার চ�র পিরদশ�ন

কেরেত পাের ? 

আমরা যিদ মেন কের �য আপনােক অি� িনরাপ�া 
�ে�াজন উ�িত করেত হেব আমরা আেগ উপেদশ 
�দব। িক� গুরুতর ��ে� আমরা আইনগত ব�ব�া 
 �হণ এবং আপনার ব�বসা ব� করেত পাের, যত�ণ
�খালার িনরাপদ হয়।

এক� অি� ঝঁুিক মূল�া�ন ঘেটেত অ� সময় আপনার 

কম�চারী, পিরবার সংর�ণ করেত পাের এবং আপনার ব�বসা
�ক িনরাপদ  রাখেত পাের।

আপান দা স � এই� ঘট ত �দ   ান !
  এক� South West �র�ুের� মািলেকর অি�
  িনরাপ�া আইন ভ� করা জন� �া� £ 20,000 
জিরমানা এবং খরচ পিরেশাধ আেদশ হে�িছল।
মািলক ছয় উলঙঘেন �ত �দাষী হে�িছল।
Local Magistrates Court মািলক �ক �িত 
 অপরাধ জন� £ 3000 জিরমানা িদেত বলল। 
 এইটা সং�িচত করা িছল, £ 2000 �িত অপরাধ, 
 তার �দাষী �ী জন�। িতিন মািলক �ক £ 7282 
স�ূণ� খরচ িদেত আেদশ িদেয় িছল।
িতিা টনিন িদ ত অ�  িছূ এ ং �া ূ স ে 
িন� েিছূছ 

�েনান েনা

যিদ আপিন আলাদা ভাষা অথবা ফরম�াট এই তথ� �েয়াজন 

  কেরন, দয়া কের আমােদরে 0800 032 1155 
�ফান করুন। 
Copyright - Devon & Somerset Fire & Rescue Service 

আপান দা এখন া এিটন �ারঝ  াে, ফনর ফঝড  ন 
�টিআ     নি িূি ? 
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িকভােব অি�  িরেতার কতের ত  ? 

 এই িলফেল� সব ব�বসা �ক সতক� করেত এক� 
 অি� িনরাপ�া মূল�া�ন, িনয়িমতভােব করা, সুিবধা
জন� পিরকি�ত হে�েছ।

 আপনার ব�বসা এবং ব�বসা মেধ� জনগেণর �িতর�া
করা অি�র িবপদ �থেক খুব জরুির।

     য  কউ িক ক ঘাম ব বসা সাম উােত ? 

 অি� িনরাপ�া িবেশষভােব গুরু�পূণ� �যখােন �লাক 
ঘর অথবা ��ােটর ঘুমায় এক� ব�বসা উপেরেত 
এবং তােদর বািহের যাবার রা�া রা�াঘের কাছাকািছ
�থেক একটা একা অথবা অরি�ত িসঁ িড়র।

এই রলা ািতক�মা িবা�মক।

5  রাম িব�   ক অম সতণ কত ম 

• িবাদ জােমম
• ঝ ঁ িকের জমগণ জােমম

• ঝ ঁ িক  থেক  িরতরা কত ম অথবা সিতে  িদম

•  তককড , ািতক�মা, িশখাম এবং িমডেদশ কতা
• াযডােলাামা কতা

 রাম  াাব
এক� �রকড�  রাখা আপিন সম� এবং টাকা সংর�ণ হেব 
যখন আপিন পয�ােলাচনা এবং মূল�া�ন আপেডট করেব।
যিদ আপিন পাঁচ বা তার �বশী মানুষ (সহ �কােনা যারা অংশ 
সম� কাজ) িনে�াগ কের, আইন হেলা �য আপনােক গুরু�পূণ�
ফলাফল িলিখত �রকড�  রাখেত হেব।

অি� ঝ ঁ িক ঘমল া�ম িক ত  ?

আঘাত িক কতা উিার ? 

�দ  Regulatory Reform (Fire Safety) Order 
2005 এর মােন হল �য িঅ�র ঝঁুিক �েথক, আপনার চ�র=

ব�বহার েকর জনগণ, �িতর�া করা দািয়� আপনার েহলা। 

িযদ �েয়াজনীয়, আপনার িঅ� িনরাপ�া ব�ব�া উ�িত
করা িউচত।

Service 
counter 

Stairs to 

DANGER 

অি� ঝঁুিক মূল�া�ন আপনার চ�ের এক� পুরাপুির দৃি�পাত
হেলা এবং জনগণ �য তােদরেক ব�বহার কের। এই� আগুন 
ভ� ঝঁুিক িবেবচনা কের এবং আগুন �িতেরাধ করেত এবং 
জনগণ িনরাপদ রাখেত আপনােক ব�ব�ার �েয়াজন কের।

বােইত যাও
 এবং  সবা জম  বাইেত 
 অোরা কত ম। 

আামাত ব বসা  িরতরা :

• আগুন হেল একটা এলাম� সতক� কের িদেব

Front 
door 

accommodation 
above 

Back 
door 

• পালােনা রা�া �ত �কােনা বাধা রাখেবন না
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DANGER 

অি� ঝঁুিক মূল�া�ন আপনার চ�ের এক� পুরাপুির দৃি�পাত
হেলা এবং জনগণ �য তােদরেক ব�বহার কের। এই� আগুন 
ভ� ঝঁুিক িবেবচনা কের এবং আগুন �িতেরাধ করেত এবং 
জনগণ িনরাপদ রাখেত আপনােক ব�ব�ার �েয়াজন কের।

বােইত যাও
 এবং  সবা জম  বাইেত 
 অোরা কত ম। 

আামাত ব বসা  িরতরা :

• আগুন হেল একটা এলাম� সতক� কের িদেব

Front 
door 

accommodation 
above 

Back 
door 

• পালােনা রা�া �ত �কােনা বাধা রাখেবন না

• অি� ��ান �খালা রাখুন
�দ  Regulatory Reform (Fire Safety) Order 
 2005  এর মােন হল �য অি�র ঝঁুিক �থেক,
 আপনার চ�র ব�বহার কের জনগণ, �িতর�া করা
দািয়� আপনার হেলা।

যিদ �েয়াজনীয়, পালােনা রা�া িনরাপদ করা জন� আপনার 

অি� িনরাপ�া ব�ব�া উ�িত করা উিচত। 

• কখনও এক� অি� দরজা �খালা রাখেবন না
অথবা দরজা ব� করা িডভাইস সরােবন না

• সম� পালােনা রা�া �ক িনরাপদ িনি�তকরণ করেত অি�
�িতেরাধক িনম�ােণর সে� িসঁ িড় �ত িঘরা করুন

এক� াালােমা তাাা াক 
কত ম।  

িকভােব অি�  িরেতার কতের ত  ? 

 এই িলফেল� সব ব�বসা �ক সতক� করেত এক� 
 অি� িনরাপ�া মূল�া�ন, িনয়িমতভােব করা, সুিবধা
জন� পিরকি�ত হে�েছ।

 আপনার ব�বসা এবং ব�বসা মেধ� জনগেণর �িতর�া
করা অি�র িবপদ �থেক খুব জরুির।

     য  কউ িক ক ঘাম ব বসা সাম উােত ? 
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ঘর অথবা ��ােটর ঘুমায় এক� ব�বসা উপেরেত 
এবং তােদর বািহের যাবার রা�া রা�াঘের কাছাকািছ
�থেক একটা একা অথবা অরি�ত িসঁ িড়র।

এই রলা ািতক�মা িবা�মক।

5  রাম িব�   ক অম সতণ কত ম 

• িবাদ জােমম
• ঝ ঁ িকের জমগণ জােমম

• ঝ ঁ িক  থেক  িরতরা কত ম অথবা সিতে  িদম

•  তককড , ািতক�মা, িশখাম এবং িমডেদশ কতা
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 রাম  াাব
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সম� কাজ) িনে�াগ কের, আইন হেলা �য আপনােক গুরু�পূণ�
ফলাফল িলিখত �রকড�  রাখেত হেব।

অি� ঝ ঁ িক ঘমল া�ম িক ত  ?

আঘাত িক কতা উিার ? 

�দ  Regulatory Reform (Fire Safety) Order 
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িযদ �েয়াজনীয়, আপনার িঅ� িনরাপ�া ব�ব�া উ�িত
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অি� ঝঁুিক মূল�া�ন আপনার চ�ের এক� পুরাপুির দৃি�পাত
হেলা এবং জনগণ �য তােদরেক ব�বহার কের। এই� আগুন 
ভ� ঝঁুিক িবেবচনা কের এবং আগুন �িতেরাধ করেত এবং 
জনগণ িনরাপদ রাখেত আপনােক ব�ব�ার �েয়াজন কের।

বােইত যাও
 এবং  সবা জম  বাইেত 
 অোরা কত ম। 

আামাত ব বসা  িরতরা :

• আগুন হেল একটা এলাম� সতক� কের িদেব

Front 
door 

accommodation 
above 

Back 
door 

• পালােনা রা�া �ত �কােনা বাধা রাখেবন না

• অি� ��ান �খালা রাখুন
�দ  Regulatory Reform (Fire Safety) Order 
 2005  এর মােন হল �য অি�র ঝঁুিক �থেক,
 আপনার চ�র ব�বহার কের জনগণ, �িতর�া করা
দািয়� আপনার হেলা।

যিদ �েয়াজনীয়, পালােনা রা�া িনরাপদ করা জন� আপনার 

অি� িনরাপ�া ব�ব�া উ�িত করা উিচত। 

• কখনও এক� অি� দরজা �খালা রাখেবন না
অথবা দরজা ব� করা িডভাইস সরােবন না

• সম� পালােনা রা�া �ক িনরাপদ িনি�তকরণ করেত অি�
�িতেরাধক িনম�ােণর সে� িসঁ িড় �ত িঘরা করুন

এক� াালােমা তাাা াক 
কত ম।  


