িগ্নি গ্ননযাত্তা গ্নযদশন প্রগ্নিবফদন

এগ্নফ এাবযর গ্নরগ্নভবেড
একডশ িঅিআগ্নডিঃ ১২৫৮৯
গ্নিকানািঃ ২২৫, গ্নিংগািআয রযাড, রভাবেিুয, াবায।
িনযানয পযাক্টগ্নযিঃ রনিআ।

গ্নযদশকিঃ রভািঃ ভাভুদুয যভান ও ু গ্নিিা াা।
িাগ্নযখিঃ ৯ নববম্বয ,২০১৬

িগ্নি গ্ননযাত্তা গ্নযদশন প্রগ্নিবফদন

াযিংবেিঃ
০৯ নববম্বয ২০১৬ িাগ্নযবখ একডশ গ্নযদশক দর এগ্নফ এাবযর গ্নরগ্নভবেড কভবেক্স এয িগ্নি গ্ননযাত্তা ফযফস্থা গ্নযদশন কবয

। এিআ প্রগ্নিবফদবন গ্নযদশনকারীন ভবেয

গুরুত্বূ র্শ ত্রুগ্নেভূ  গ্নিগ্নিি কযা বেবে।
গুরুত্বূ র্শ িগ্নি গ্ননযাত্তায গ্নফলেগুবরা গ্নিগ্নিি কবয এয গ্নবগ্নত্তবি একডশ দ্বাযা গ্ননধশাগ্নযি ভান িনু মােী মশবফের্গুবরা ভাধাবনয ু াগ্নয কযািআ গ্নের এিআ গ্নযদশবনয উবেয

।

এিআ প্রাথগ্নভক গ্নযদশনগ্নে ভূ রিিঃ মশাবরািনা ও গুরুত্বূ র্শ িগ্নি গ্ননযাত্তায গ্নফলেভূ  গ্নিগ্নিিকযবর্ ীভাফদ্ধ গ্নের । এিআ গ্নযদশবন রোেখাবো ভযাগুবরাবক গ্নিগ্নিি কযা েগ্নন ,
মা যফিশী পবরা-িঅ গ্নযদশবন গ্নিগ্নিি কযা বফ।
গ্নযদশনকারীন ভবে িগ্নি গ্ননযাত্তায গ্নফলবে গুরুত্বূ র্শ মশবফের্গুবরা রেগ্নফর নিং ১ এ াযিংবে কবয রদওো বেবে। প্রগ্নিগ্নে মশবফের্ এয জনয মথামথ ু াগ্নয প্রদান
কযা বেবে।

ীভাফদ্ধিািঃ
এিআ িগ্নি গ্ননযাত্তা গ্নযদশন প্রগ্নিবফদরনয িথযভূ  পযাক্টগ্নয কিৃশবেয াবথ কবথাকথবন ও গ্নজজ্ঞাাফাদ বি প্রাপ্ত। প্রগ্নিগ্নে িথয ও উাবত্তয িঅরাদা মািািআ ফাোিআ ফা
িযিা গ্ননরূর্ ম্ভফয না ওোে গ্নযদশবনয ভবে িংগৃ ীি ও প্রাপ্ত িবথযয কাযবর্ রকান ত্রুগ্নে গ্নফিুযগ্নি ফা রকান িবথযয িনু গ্নস্থগ্নিয দােবায একবডশয নে।
উবেগ্নখি মশবফের্ ও ু াগ্নযভূ  রকান যকাগ্নয নীগ্নিভারায বে িঙ্গীকায ত্র, প্রভার্ ফা নদ নে। িাোড়া এিআ প্রগ্নিবফদবনয মশবফের্ ফা ু াগ্নযভূ  ফযিীি িনয
রকান ঝুুঁগ্নক ফা গ্নফবদয িঅিংকা রনিআ, িাও গ্ননবদশগ্নি নে। কাযখানায ভাগ্নরকগর্বক রকান গ্নফবল প্রকবেয িঅফগ্নযক িশ, গ্নে ভান, িথফা স্থানীে যকাবযয নীগ্নিভারায িশ
ূ যবর্য িঙ্গীকায রথবকও এিআ প্রগ্নিবফদবন উবেগ্নখি মশবফের্ ও ু াগ্নযভূ  িফযাগ্নি রদে না।

মশবফের্ ও ু াগ্নযভূ িঃ
গ্নযদশনকারীন ভবে িগ্নি গ্ননযাত্তায গ্নফলবে গুরুত্বূ র্শ মশবফের্গুবরা রেগ্নফর নিং ১ এ াযিংবে কবয রদওোবেবে। প্রগ্নিগ্নে মশবফের্ এয জনয মথামথ ু াগ্নয প্রদান
কযা বেবে।প্রগ্নিগ্নে ভযা ভাধাবনয জনয পযাক্টগ্নয কিৃশে একগ্নে গ্ননগ্নদশষ্ট গ্নযকেনা গ্রর্ কযবফ । এিআ গ্নযকেনা ফাস্তফােবনয জনয ভেীভা এফিং নকা ফা গ্ননভশার্ িংক্রান্ত
জগ্নেরিায জনয প্রবোজনীে িগ্নিগ্নযক্ত ভেীভা িনু বভাদবনয জনয একবডশয কাবে জভা গ্নদবি বফ ।

ক্রগ্নভক

গ্নফবাগ

মশবফের্

প্রবোজনীে দবে

নিং
১

ফাস্তফােবনয
ভেীভা

িগ্নি নীর

প্রগ্নি রলাবয কাবজয জােগা ও

গ্ননগশভন গ্নুঁগ্নড়বক বফবনয কাবজয জােগা ও

গ্ননভশার্

বফবনয িনযানয স্থান রথবক

িনযানয স্থান রথবক নু যনিভ ২ ঘণ্টা স্থােী িগ্নি-

গ্ননগশভন গ্নুঁগ্নড়গ্নে িগ্নি নীর

নীর কবয িঅরাদা কযবি বফ। নূ যনিভ

গ্ননভশার্ াভগ্রী দ্বাযা ৃ থক কযা

১.৫ ঘণ্টা স্থােী িগ্নি-নীর দযজা স্থান

নে।

কযবি বফ এফিং কর রখারা জােগা ও
রমবকান ধযবর্য গ্নেদ্রবক িগ্নি ৃ থকীকযবর্য
জনয গ্নর কবয ু যগ্নেি কযবি বফ।
রপ্রাডাকন রলাবযয িগ্নি গ্ননযাদ দযজাগুবরা
রমন গ্ননজ রথবক ফন্ধ ে এফিং িাবি গ্নজগ্নেব
রযাগ্নিিং ও যাগ্ননক াডশওোয থাবক িা গ্ননগ্নিি
করুন।
িগ্নি গ্ননযাদ দযজাগুবরা মগ্নদ কাবজয কাযবর্
রখারা যাখবিিআ ে

, িাবর িবোবভগ্নেক

রলাগ্নজিং গ্নডবািআবয ফযফস্থা করুন মা পাোয
এরাভশ ফযফস্থায াবথ িংমু ক্ত।

৩ ভা

গ্নিত্রগি প্রভার্

ক্রগ্নভক

গ্নফবাগ

মশবফের্

প্রবোজনীে দবে

নিং
২

ফাস্তফােবনয
ভেীভা

িগ্নি নীর গ্ননভশার্

দায দাথশ ভজুবদয

শুধু ভাত্র ভজুবদয জনয িঅরাদা

রুভগুবরা িগ্নি নীর

ঘযগুবরাবক িফযিআ নূ যনিভ ১

গ্ননভশার্ াভগ্রী দ্বাযা ৃ থক

ঘন্টা স্থােী িগ্নি-নীর গ্ননভশার্

কযা নে।

াভগ্রী গ্নদবে ৃ থক কযবি বফ।

স্থানিঃ ৩ে ও ৫ভ িরা।

গ্ননগশভন গ্নুঁগ্নড়য াবথ পাোয
রডাবযয িংবমাগ থাকবর িা পাোয
এরাভশ ফযফস্থায াবথ িংমু ক্ত
করুন।

৩ ভা

গ্নিত্রগি প্রভার্

ক্রগ্নভক

গ্নফবাগ

মশবফের্

প্রবোজনীে দবে

নিং
৩

ফাস্তফােবনয
ভেীভা

িগ্নি নীর

পযাক্টগ্নযবি উন্মু ক্ত দায

শুধু ভাত্র ভজুবদয জনয ৃ থক

গ্ননভশার্

দাথশ ভজুবদয জােগা

জােগা গ্ননগ্নদশষ্ট কবয গ্নদবি বফ

গ্ননগ্নদশষ্ট কযা নে

এফিং িায জনয গ্ননবনাক্ত িশ

এফিং/িথফা ীভাফদ্ধ

প্রবমাজয বফিঃ

কযা নে।

- বফশাচ্চ উচ্চিা বফ ২.৪৫
গ্নভোয (৮ গ্নপে) এফিং বফশাচ্চ
রেত্রপর বফ ২৩ ফগশগ্নভোয
(২৫০ ফগশপুে)।
- গ্নিঙ্করাবযয ফযফস্থা থাকবর
বফশাচ্চ উচ্চিা বফ ৩.৬৬
গ্নভোয (১২ গ্নপে) এফিং বফশাচ্চ
রেত্রপর বফ ৯৩ ফগশগ্নভোয (
ফগশপুে)।
িনযানয কর স্থান ও িযগ্নেি
দায দাথশ ভজুবদয স্থাবনয
ভাবঝ নূ যনিভ ৩ গ্নভোয (১০
গ্নপে) পাুঁকা জােগা থাকবি বফ।

৩ ভা

গ্নিত্রগি প্রভার্

ক্রগ্নভক

গ্নফবাগ

মশবফের্

প্রবোজনীে দবে

নিং
৪

ফাস্তফােবনয
ভেীভা

িগ্নি নীর গ্ননভশার্

ট্রান্সপভশায িঅাবয জােগা ট্রান্সপভশায িন্তি ২ ঘন্টা স্থােী
রথবক িগ্নি নীর গ্ননভশার্

িগ্নি নীর গ্ননভশার্ াভগ্রী

াভগ্রী দ্বাযা ৃ থক কযা নে।

(রদোর, োদ, রভবঝ) দ্বাযা ৃ থক

স্থানিঃ নীিিরাে দগ্নের্

করুন। প্রবোজনীে িগ্নি

গ্নদবকয গ্নুঁগ্নড়য াব।

ৃ থকীকযবর্য জনয কর রখারা
জােগা এফিং গ্নেদ্র ও গিশভূ 
(দযজা, জানারা িআিযাগ্নদ) গ্নর
করুন। ফােু িরািবরয কর
ফযফস্থা বফবনয ফািআবয গ্ননযাদ
স্থাবন উন্মু ক্ত ওো প্রবোজন।
রজনাবযেয ও ফা ট্রান্সপভশায রুভ
বফবনয ফািআবয িফগ্নস্থি বর বফন
রথবক িন্তিবে ৩ গ্নভোয (১০
গ্নপে) দূ যবত্ব থাকবি বফ।

৩ ভা

গ্নিত্রগি প্রভার্

ক্রগ্নভক

গ্নফবাগ

মশবফের্

প্রবোজনীে দবে

নিং
৫

ফাস্তফােবনয
ভেীভা

িগ্নি নীর গ্ননভশার্

ভাবফ স্থর ( ডািআগ্ননিং,

ভাবফ স্থর ( ডািআগ্ননিং, রট্রিআগ্ননিং

রট্রিআগ্ননিং িআিযাগ্নদ) িঅাবয

িআিযাগ্নদ) িঅাবয জােগা রথবক

জােগা রথবক িগ্নি নীর

২ ঘণ্টা স্থােী

গ্ননভশার্ াভগ্রী দ্বাযা ৃ থক

গ্ননভশার্ াভগ্রী দ্বাযা ৃ থক করুন।

কযা নে।

এফিং গ্ননগশভন গ্নুঁগ্নড়য াবথ যাগ্নয

স্থানিঃ ৬ষ্ঠ িরা।

িংবমাগ গ্নদন।

িগ্নি নীর

৩ ভা

গ্নিত্রগি প্রভার্

ক্রগ্নভক

গ্নফবাগ

মশবফের্

প্রবোজনীে দবে

নিং
৬

ফাস্তফােবনয

গ্নিত্রগি প্রভার্

ভেীভা
িগ্নি নীর গ্ননভশার্

গ্ননগশভন গ্নুঁগ্নড়য রদোবরয

িগ্নি ৃ থকীকযবর্য জনয গ্ননগশভন

৩ ভা

রখারা জােগা রমভন জানারা , গ্নুঁগ্নড়য কর গ্নেদ্র ও রখারা জােগা
দযজা ফা িনযানয গ্নেদ্রগুবরা

রমভন জানারা, দযজা িআিযাগ্নদ গ্নর

িযগ্নেি এফিং গ্নর কযা

কযবি বফ।

নে।

৭

পাোয এরাভশ ও

পাোয এরাভশ ফযফস্থাগ্নে

পাোয এরাভশগ্নে গ্নযফিশন কবয

২ ভাবয

নাক্তকযর্ ফযফস্থা

প্রািীন,

এনএপগ্নএ ৭২ এফিং একডশ ভান

ভাবঝ নকা

গ্নরবে রনিআ। গ্রর্বমাগয ভান

িনু মােী গ্নরবে িঅবে এভন একগ্নে

প্রর্েন,

িনু মােী িংবকি গ্নদবি ও

নিুন স্বেিংগ্নক্রে এরাভশ এয ফযফস্থা

ভাবয ভাবঝ

িকশ কযবি এগ্নে ফযথশ।

করুন।

ফাস্তফােন।

মা এনএপগ্নএ

৯

ক্রগ্নভক

গ্নফবাগ

মশবফের্

প্রবোজনীে দবে

নিং
৮

ভেীভা
পাোয এরাভশ ও

পাোয এরাভশ ফযফস্থাগ্নে

পাোয এরাভশ ফযফস্থাগ্নেবক

নাক্তকযর্ ফযফস্থা

ভযানু োর রেন দ্বাযা গ্নক্রে

ুনগ্নফশনযা করুন রমন রমবকান

কযা বর স্বেিংগ্নক্রে বাবফ

ভযানু োর পাোয এরাভশ রেন

ুবযা বফবন নে

৯

ফাস্তফােবনয
৬ ভা

, রকফর গ্নক্রে বরিআ িা স্বেিংগ্নক্রে বাবফ

একগ্নে রলাবযয( রম রলাবয

কর রলাবয িংবকি গ্নদবি শুরু

এরাভশ িঅবে)

কবয রমন ুবযা বফবনয

ফযফাযকাযীবদয িংবকি

ফযফাযকাযীবদয গ্ননযাবদ

প্রদান কবয।

িাযবর্য ফযফস্থা কযা মাে।

পাোয এরাভশ ও

এনএপগ্নএ ৭২ িনু মােী

এনএপগ্নএ ৭২ িনু মােী পাোয

নাক্তকযর্ ফযফস্থা

পাোয এরাবভশয গ্নযদশন

, এরাভশ ফযফস্থাগ্নে গ্নযদশন , মািািআ

মািািআ ও যের্াবফের্ কযা

ও যের্াবফের্ করুন এফিং

েনা।

ািআবেিআ িায গ্নরগ্নখি রযকডশ
যাখুন।

৩ ভা

গ্নিত্রগি প্রভার্

ক্রগ্নভক

গ্নফবাগ

মশবফের্

প্রবোজনীে দবে

নিং
১০

ফাস্তফােবনয
ভেীভা

িগ্নি প্রগ্নিবযাধভূ রক

২৩ গ্নভোয (৭৫গ্নপে) এয

এনএপগ্নএ ১৩ এফিং একবডশয

২ ভাবয

ফযফস্থা

রফগ্ন উচ্চিাে ফহুির

ভান িনু মােী ুবযা বফবন

ভাবঝ নকা

বফনগ্নেয ফযফাবযয িধীন

স্বেিংগ্নক্রে গ্নিঙ্করায ফযফস্থা

প্রর্েন,

রলায িঅবে এফিং এ

গ্রর্ করুন।

ভাবয ভাবঝ

বফবন রকান স্বেিংগ্নক্রে
গ্নিঙ্করায ফযফস্থা রনিআ।
বফনগ্নেয ফযফাযকাযীয
িংখযা ও জ্বারানী
ফযফাবযয এিআ গ্নফার
বায এফিং ফগ্নগশভবনয
জনয প্রবোজনীে দীঘশ
ভে একগ্নে ু যগ্নেি
গ্নিঙ্করায ফযফস্থাা্য দাফী
কবয।

ফাস্তফােন।

১২

গ্নিত্রগি প্রভার্

ক্রগ্নভক

গ্নফবাগ

মশবফের্

প্রবোজনীে দবে

নিং
১১

ফাস্তফােবনয
ভেীভা

ফগ্নগশভন বথ িঅবরায

(জরুগ্নয বফদু যগ্নিক ফাগ্নি /

(জরুগ্নয বফদু যগ্নিক ফাগ্নি / এগ্নক্সে

ফযফস্থা

এগ্নক্সে ািআন) এয জনয

ািআন) এয ভযানু োর িন-িপ

ভযানু োর িন-িপ ু িআি এয

ু িআি িাযর্ করুন রমন রকউ

ফযফস্থা যবেবে।

িআবেভি িাবদয ফন্ধ না কযবি
াবয।

১ ভা

গ্নিত্রগি প্রভার্

