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সম� অভ��রীণ িনকাশী পাইপ এবং সংি�� স�ািনটাির �জিনসপ��িল 
িনয়িমত নীির�ন করা উিচত, িন�িলিখত ফেটা�িলেত লাল িব�যুু� 
লাইন�িল �ারা িচি�ত অংশ�িলেত িবেশষ মেনােযাগ সহকাের।

33
িনকাশী পাইপ�িলর আটেক  যাওয়া 
এড়ােত জেলর �েকা��িলেত 
(ে�ােসট) এবং িনকাশীর রা�া�িলেত 
েকানও �জিনস েফলেবন না।

44
�িত স�ােহ �িত�ট ে�ার 
ে�েন (েমেঝেত লাগােনা 
ঝাঝঁির) �ায় আধা িলটার জল 
ঢালুন। যিদ আপিন ে�ার 
ে�ন�িল (েমেঝেত লাগােনা 
ঝাঝঁির) খুেঁজ না পান তেব 
দয়া কের আপনার িব��ং 
ম�ােনজেম� অিফেসর সােথ 
েযাগােযাগ ক�ন বা েযাগ� 
িনম �াণকারী / �ঠকাদােরর সােথ 
পরামশ � ক�ন।

55
বাথ�ম�িলেত অিতির� �মতার এ�হ� ফ�ান�িল 
লাগােবন না। অনুস�ােনর জন�, দয়া কের েকানও উপযু� 
িনম �াণকারী / �ঠকাদােরর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।

66
িন��ত ক�ন েয �িত�ট স�ািনটাির িফ�টং উপযু� ��াপ 
লাগােনা হেয়েছ।

স�ঠক ইন�েলশন 
(লাগােনা/�াপন করা)

22
িন�িলিখত েকানও ঘটনা ঘটেল, অিবলে� আপনার িব��ং 
ম�ােনজেম� অিফেস িরেপাট� ক�ন বা নীির�ন / েমরামেতর জন� 
উপযু� িনম �াণকারী / �ঠকাদােরর ব�ব�া ক�ন।

 িনকাশী পাইপ / স�ািনটাির �জিনসপ� 
েথেক বােজ গ� বা অ�াভািবক শ�

 িনকাশী পাইপ / স�ািনটাির �জিনসপে�র 
উপর ফাটল বা জং লাগার দাগ

 আলগা পাইপ ��ােকট
 িনকাশী পাইপ / স�ািনটাির �জিনসপে�র 

ফুেটা বা আটেক যাওয়া
 মােঝ মােঝ জেলর �েকা� (ে�ােসট) 

েথেক বুদ্বুেদর েবিরেয় আসা

এক�ট শাওয়ার ে� িদেয় বাথটাব�ট �িত�াপন করার 
সময়, িন��ত ক�ন েয শাওয়ার ে��টেত এক�ট 
উপযু� ��াপ লাগােনা আেছ *।

��াপ  ছাড়া এক�ট শাওয়ার ে� িনকািশ 
পাইেপর সােথ সরাসির সংযু�।

*এক�ট ��ােপ এক�ট অ�াি�-িসেফােনজ পাইপ �ারা বায়ুচলাচল করােনা উিচত বা এমনভােব িনিম �ত 
হওয়া উিচত যােত তা ওয়াটার স ীল (দুগ �� আটকােত এক�ট ে�েনর ��ােপ অ� পিরমােণ জল ভরা ) 
েরাধ কের।

ভ� ল ইন�েলশন 
(লাগােনা/�াপন করা)

শাওয়ার ে�ট

বাথটাব

শাওয়ার ে�ট

ে�ার ে�েনর 
(েমেঝেত লাগােনা 

ঝাঝঁির )

িন�াশন পাইপ

িন�াশন পাইপ

িন�াশন পাইপ

ওয়াটার স ীল (দুগ �� 
আটকােত এক�ট 

ে�েনর ��ােপ অ� 
পিরমােণ জল ভরা )

ওয়াটার স ীল

সাধারণ িনকাশ ী পাইপ

উপযু� ��াপ*

উপযু� ��াপ*

সাধারণ িনকাশ ী পাইপ

িন�াশন পাইপ

েবাতল ��াপ

িস�

উপেরর েমেঝর ে�ার 
ে�েনর (েমেঝেত লাগােনা 

ঝাঝঁির )সােথ সংযু�

সাধারণ িনকাশ ী 
পাইপ

ইউ-আকতৃির 
টর্য্াপ

পাইপ �ােকট

আবািসক ইউিনট�িলর িনকাশী পাইপ এবং 
স�ািনটাির িফটেনেসর নীির�ন ও র�ণােব�েণর 
িদকিনেদ�শ
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আপনার ��াট পির�ার ও জীবাণুমু� করেত এবং ব���গত 
�া�� ভাল রাখেত �া�� অিধদ�র েথেক জাির করা িনেদ�িশকা 
পয �েব�ণ ক�ন।77

এক�ট ওয়ািশং েমিশেনর 
িনকাশী নালী�টেত এক�ট 
উপযু� ��াপ লাগােনা উিচত 
এবং এক�ট বজ�� পাইেপর 
সােথ সংযু� করা উিচত।
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ওয়াটার সীেলর (দুগ �� আটকােত এক�ট ে�েনর ��ােপ অ� 
পিরমােণ জল ভরা) �িত েরাধ করার জন�, যিদ েকানও জ�াল /  
মা�ট বার করার পাইেপ একািধক ��াপ বজ�� / মা�ট েবরােনার 
সর�ােমর সােথ সংযু� থােক, ��াপ�িলেত অ�াি�-িসেফােনজ 
পাইেপর মাধ�েম বায়ুচলাচল করােত হেব, েযখােন বজ� 
েবরােনার সর�ােমর ��াপ�িলেত অ�াি�-িসেফােনজ এয়ার 
ভালভ�িল লাগােনা েযেত পাের ওয়াটার সীেলর (দুগ �� 
আটকােত এক�ট ে�েনর ��ােপ অ� পিরমােণ জল ভরা) �িত 
েরাধ করার জন�।

িন��ত ক�ন েয সম� ��াপ�িল স�ঠকভােব কাজ করেছ। 
অ�াি�-িসেফােনজ পাইপ বা বজ�� / মা�ট েবরােনার সর�ােমর  
অ�াি�-িসেফােনজ এয়ার ভাল্ভ�িল লাগােনা ��াপ�িলেক সরােবন না 
বা পিরবত�ন করেবন না এবং এ জাতীয় ফাংশন ছাড়া এক�ট ��াপ িদেয় 
অ�াি�-িসেফানজ ফাংশনসহ 
েকানও ��াপেক �িত�ািপত 
করেবন না।

অ�াি�-িসেফােনজ 
এয়ার 

ভাল্ভ লাগােনা ��াপ

অ�াি�-িসেফােনজ 
পাইপ

উপযু� ��াপ

ওয়ািশং েমিশেনর 
িনকাশ ী নাল ী

অনুস�ােনর জন�, কল ক�ন

িব��ং িবভােগর হটলাইন 2626 1616

("1823" �ারা পিরচািলত)

মহামারী �িতেরােধর তথ� 
�া��কর িনকাশী

https://bit.ly/3r9TV5Z

িব��ং িবভােগর ওেয়বসাইট
www.bd.gov.hk/en/index.html


