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কাজ করে এমন ধ�াঁ য়া/কার্বন মরনাক্াইড (CO) অ্ালাম্ব োখুন
কাজ করে এমন ধ�াঁ য়া/কার্বন মরনাক্াইড (CO) অ্ালাম্ব দ্রুত আপনারক এরং
আপনাে প্রিয়জনরক আরে ধেরক সংরকত প্িরয় জাপ্নরয় ধিয় প্কছু সমস্া হরয়রছ
ফরল জীরন রাঁ রে। আগুন দ্রুত ছড়ায় এরং কার্বন মরনাক্াইড হল নীের ঘাতক।
কাজ কো অ্ালাম্ব হল আপনাে প্নে্ব মন প্্ারনে সররেরয় গুরুত্বপূর্ব প্জপ্নস।

10 রছরেে প্সল কো র্াটাপ্ে সহ অ্ালাম্ব।

সাম্প্রপ্তক রছেগুপ্লরত, রাপ্ড়রত
আগুরন মৃতু্ে 70% ঘরটরছ
ধ�খারন ধকারনা োলু ধ্াক/কার্বন
মরনাক্াইড অ্ালাম্ব প্ছল না।
�খন আপনাে রাপ্ড়রত োলু
ধ্াক/কার্বন মরনাক্াইড অ্ালাম্ব
োরক তখন আগুরন আপনাে
মৃতু্ে েুঁপ্ক অরদ্্ব ক হরয় �ায়।

সপ্িক �েররে অ্ালাম্ব আরছ তা প্নপ্চিত ধহান। অ্ালাম্বগুপ্ল অরশ্ই
Underwriters Laboratories (UL প্েহ্ন ধিখুন) দ্াো অনুরমাপ্িত হরত হরর এরং
শ্রররর�াে্ আয়ুষ্াল ধশষ হরাে সতক্বতা োকরত হরর। সমস্ত নতু ন এরং রিপ্তস্াপন
কো ধ্াক অ্ালারম্ব প্সল কো 10 রছরেে র্াটাপ্ে োকরত হরর, �া রিলারনা রা
অপসাের কো �ারর না।
ধ্াক অ্ালাম্ব এরং CO অ্ালাম্ব (অেরা ধ্াক/কার্বন মরনাক্াইরডে কপ্বিরনশন
অ্ালাম্ব) োখুন। এক �েরনে অ্ালাম্ব অন্ �েরনে অ্ালারম্বে প্রকল্প নয়।
�প্ি আপনাে অ্ালারম্ব এখনও অপসােরর�াে্ র্াটাপ্ে র্রহাে কো হরয় োরক
তাহরল রছরে িুইরাে তা পপ্েরত্ব ন কেরত ভু লররন না। ধডলাইটা ধসপ্ভং টাইরমে
জন্ ঘপ্ড়ে র্াটাপ্ে পপ্েরত্ব রনে সরগে অ্ালারম্বে র্াটাপ্ে পপ্েরত্ব ন কেরল তা
র্াটাপ্ে পপ্েরত্ব রনে কো মরন কপ্েরয় ধিয়। এইসর অ্ালাম্বগুপ্ল �ত শীঘ্র সম্ভর
রিরল 10 রছরেে প্সল কো র্াটাপ্ে োকা অ্ালারম্ব রিরল ধফলুন।
অ্যালযার্ম লযাগযান�যা
ধরসরমন্ট সহ আপপ্ন ধ�খারন ঘুমান এরং আপনাে রাপ্ড়ে রিপ্তপ্ট স্তরে
অ্ালাম্ব লাোন।
প্সপ্লংরয়, রুরমে ধকর্রেে কারছ ধিওয়াল ধেরক োে ইপ্চিে মর�্ অ্ালাম্ব লাোন।
অ্ালাম্ব ধিওয়ারল লাোরনা আরশ্ক, এটা প্সপ্লংরয়ে োে ধেরক 12 ইপ্চিে মর�্
লাোরনা উপ্েত।
ইন্টােকারনরটেড অ্ালাম্ব লাোরনাে কো প্রররেনা করুন �ারত একটা অ্ালাম্ব
রাজরল সরগুরলা ধররজ উরি।
�ারিে শ্রররশপ্তি জপ্নত সমস্া আরছ রা রপ্�ে তারিে জন্ প্ররশষ অ্ালাম্ব
লাোরত হরর। স্ট্রর লাইট এরং ধরড ধশকাে উপলভ্।
অ্যালযার্ম রক্ষণযানেক্ষণ
ধটস্ট ধরাতাম প্টরপ প্নয়প্মত আপনাে অ্ালাম্বগুপ্ল পেীক্া করুন।
রিপ্ত 10 রছে অন্তে অেরা অ্ালাম্ব সংরকত প্িরছে ধ� ধসপ্টে আয়ু ধশষ সীমায়
ধপৌঁরছরছ এরং ধসপ্টে রিলারনা রিরয়াজন তখন অ্ালাম্বগুপ্ল রিরল ধফলুন।
প্নয়প্মত �ুরলা ধেরড় রা ভ্াকুয়াম প্লিনাে প্িরয় অ্ালাম্বগুপ্ল পপ্েষ্াে োখুন।
কখ� অ্যালযার্ম েযানে
�প্ি ধকান CO অ্ালাম্ব ধররজ উরি, আপনারক ও আপনাে পপ্েরােরক অপ্রলরবি
রাইরে ধরপ্ড়রয় 911 নবিরে ধফান কেরত হরর।
�প্ি ধকারনা ধ্াক অ্ালাম্ব ধররজ উরি, তাহরল আপনাে প্নে্ব মন প্্ান
অনুসের করুন।
�প্ি ধকারনা অ্ালাম্ব ভু লরশত ধররজ ওরি তাহরল হাশ প্টরপ রা ধরাতাম প্েরসট
করে অ্ালাম্ব রন্ধ করুন। জানালা খুরল রাতাস পপ্েষ্াে কেরত ধভন্ট ফ্ান োলু
করে প্িন।
রােরুরমে রাষ্প ও োন্াে সমরয়ে রারষ্পে কােরর ভু ল করে রিায়ই অ্ালাম্ব ধররজ
উরি। ভু লরশত রাে রাে অ্ালাম্ব রাজরল ধসটারক অন্ জায়োয় লাোন।

আরও ন�রযাপত্যা পরযারন্্ম র ে�্ স্্যা� করু� অথবা এখানে যাে: fdnysmart.org/safetytips

