চূ ড়ান্ত সিদ্ধান্তন্তর সিজ্ঞসি
বিপদজনক িজ্য বনয়ন্ত্রণ ককন্দ্রের অপান্দ্ররট িং লাইন্দ্রেন্দ্রের অনুন্দ্র াদন
ইউএে ইন্দ্রকালজজ ইনক., কেট্রন্দ্রয় উত্তর
এ আইবে ০৭৪ ২৫৯ ৫৬৫
িযাজিরা যারা এই তথ্য ইিংন্দ্ররজজ ছাড়া অনয একট ভাষায় পািার জনয েহায়তা চান কযাগান্দ্রযাগ করন্দ্রত পান্দ্ররন জনাি বরচাে্
কনফরট র োন্দ্রথ্ ৫১৭-২৮৪-৬৫৫৮ িা ConfortiR@Michigan.gov এ.
২২ন্দ্রে এবিল ২০১৯ কথ্ন্দ্রক কাযকর,
্
ব বিগান এনভায়রনন্দ্র ন্টাল ককায়াবলট বেপা ্ ন্দ্র ন্ট, ওন্দ্রয়স্ট যান্দ্রনজন্দ্র ন্ট এন্ড
করবেওলজজকযাল িন্দ্র কিন বেবভিন হন্দ্রয় ওন্দ্রে ব বিগান বেপা ্ ন্দ্র ন্ট অফ এনভায়রনন্দ্র ন্ট, কে কলকে এন্ড এনাজজ্
(ইজজএলই), ক ন্দ্র বরয়াল যান্দ্রনজন্দ্র ন্ট বেবভিন (এ এ বে).
জানুয়ারী ২৯, ২০২০ এ, ইজজএলই, এ এ বে, ইউএে ইন্দ্রকালজজ, ইনক. (ইউএেই) কক কেট্রন্দ্রয় উত্তর ককন্দ্রের জনয পা ্
১১১, হযাজাে্োে ওন্দ্রয়স্ট যান্দ্রনজন্দ্র ন্ট, অফ নযাচারাল বরন্দ্রোন্দ্রেে্ এন্ড এনভায়রনন্দ্র ন্টাল িন্দ্র কিন এক , ১৯৯৪ বপএ
৪৫১ অনুোন্দ্রর, েিংন্দ্রিাবিত, একট বিপদজনক িজ্য িযািস্থাপনা ককন্দ্রের অপান্দ্ররট িং লাইন্দ্রেে (লাইন্দ্রেে) পুনরায় ইেুয
কন্দ্রর. এই লাইন্দ্রেন্দ্রের পুনঃ িকাি খেড়া লাইন্দ্রেন্দ্রের ওপর একট জনগন্দ্রণর ন্তন্দ্রিযর ে য় দ্বারা অনুোবরত হয় যা িবিত্
হয় ১৫ জুলাই ২০১৫ কথ্ন্দ্রক ১২ অন্দ্রটাির ২০১৫ পযন্ত
্ এিিং আিার কখালা হয় ২২ কফব্রূয়াবর ২০১৯ কথ্ন্দ্রক ১২ এবিল ২০১৯
পযন্ত।
্ জনগন্দ্রণর ন্তন্দ্রিযর ে য় িাপ্ত জনগন্দ্রণর ন্তন্দ্রিযর ফন্দ্রল এিিং অভযন্তরীণ পযান্দ্র্ লাচনার ওপর বভবত্ত কন্দ্রর জনগন্দ্রণর
ন্তন্দ্রিযর ে য় িন্ধ হিার পর লাইন্দ্রেন্দ্রে কৃত পবরিত্নগুবল েিংন্দ্রিদনিীলতা োরািংিন্দ্রত বচবিত করা হন্দ্রয়ন্দ্রছ।
এই লাইন্দ্রেে ইউএেইন্দ্রক অনু বত কদয় ৬৫২০ জজজ্য়া বি , কেট্রন্দ্রয় ব বিগান্দ্রন তান্দ্রদর বিপদজনক িজ্য েিংরক্ষণ এিিং
িজিয়া ককে চালান্দ্রত ও িড় করন্দ্রত। লাইন্দ্রেেট ক য়াদ পুনঃ িকান্দ্রির তাবরখ কথ্ন্দ্রক দি িছর, যবদ না িতযাহার হয় আর
২৯৯.৯৫১৯ এর িিােবনক বনয় অনুোন্দ্রর যা পা ্ ১১১ অনুোন্দ্রর িচাবরত অথ্িা কাযকর
্
ভান্দ্রি চালু থ্ান্দ্রক যা ব বিগান
অযােব বনন্দ্রিট ভ িবেবেউন্দ্ররে এক , ১৯৬৯ বপএ ৩০৬, েিংন্দ্রিাবিত দ্বারা উপলব্ধ থ্ান্দ্রক।
লাইন্দ্রেে, েিংন্দ্রিদনিীলতা োরািংি, এিিং তন্দ্রথ্যর
http://www.michigan.gov/usecologydetroitnorth কত.

বিিরণ

অনলাইন্দ্রন

পযান্দ্র্ লাচনা

করা

কযন্দ্রত

পান্দ্রর

এই নবথ্গুবলর কাবয়ক অনুবলবপও পাওয়া যান্দ্রি বনম্নবলবখত স্থান্দ্রন:
ইজজএলই - এ এ বে
কনবস্টট উিন হল, ৫ তলা দবক্ষণ
৫২৫ পজি এন্দ্রেগান বি
লযানবেিং, ব বিগান ৪৮৯৩৩
কযাগান্দ্রযাগ: জনাি বরচ কনফরট
ক বলন্দ্রফান: ৫১৭-২৮৪-৬৫৫৮
কেট্রন্দ্রয় পািবলক লাইন্দ্রব্ররী
নযাপ িাখা
১৩৩৩০ কনযান্ট বি
কেট্রন্দ্রয় , ব বিগান ৪৮২১২
ক বলন্দ্রফান: ৩১৩-৪৮১-১৭৭০

ইজজএলই - এ এ বে
ওয়ান্দ্ররন কজলা অবফে
২৭৭০০ কোনাল্ড ককা ্
ওয়ান্দ্ররন, ব বিগান ৪৮০৯২-২৭৯৩
কযাগান্দ্রযাগ: জনািা কজন্দ্রন নন্দ্রচল
ক বলন্দ্রফান: ৫৮৬-৪৯৪-৫০৯১
ইজজএলই - এ এ বে
কেট্রন্দ্রয় বফল্ড অবফে, কযাবেলযাক কেে
৩০৫৮ ওন্দ্রয়স্ট োন্ড িুন্দ্রলভাে্, েুয ২৩০০
কেট্রন্দ্রয় , ব বিগান ৪৮২০২-৬০৫৮
কযাগান্দ্রযাগ: জনাি কজফ কবনবি
্
ক বলন্দ্রফান: ৩১৩-৪৫৬-৪৬৮৫

লাইন্দ্রেে েিংিান্ত িশ্ন িা ন্তিয, লাইন্দ্রেে, েিংন্দ্রিদনিীলতা োরািংি িা তন্দ্রথ্যর বিিরন্দ্রণর অনুবলবপ পাওয়ার জনয কযাগান্দ্রযাগ
করন্দ্রত হন্দ্রি জনাি বরচ কনফরট ন্দ্রক, ইন্দ্র ইন্দ্রলর ািযন্দ্র ConfortiR@Michigan.gov িা উপন্দ্ররর টেকানায় ক ইল করন্দ্রত
হন্দ্রি.

