
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা, নর্ৌযার্ চলাচল কম্বর এমর্ নর্ৌপম্বে জাহাজগুম্বলাম্বক বিবজটাল বিলম্বিািন  
পবরচালর্া করা বর্বিদ্ধ কম্বর আইর্ সই কম্বরম্বের্  

  
কুওম্বমা: "এই ভাসমার্ বিলম্বিািন গুবল একটি উত্পাত, যা আমাম্বের উপকূলগুম্বলাম্বত বিরবি সৃবি 
কম্বর এিং আমাম্বের জলপম্বের অপরূপ প্রাকৃবতক নসৌন্দযন নেম্বক উপম্বভাগ নেম্বক মম্বর্াম্বযাগ র্ি 
কম্বর নেয় এই পেম্বেপটি আমাম্বের জলপেম্বক সিার জর্ে আম্বরা উপম্বভাগে ও বর্রাপে করম্বত 

সাহাযে করম্বি।"  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ আইর্ (S.6541A/A.8290B) স্বাক্ষর করার মাধ্যমম স্টেমের 
জলপথগুমলামে স্টকামর্া ডিডজোল ডিলমিািন  িা ঝলকাডর্ স্টেওয়া, একেু পর পর জ্বলা িা ঘূর্নায়মার্ 
আমলা স্টেয় এমর্ ধ্রমর্র ডিলমিািন  িযিহার করা অ্িস্থায় জাহাজ পডরচালর্া, স্টর্াঙর করা িা 
সৈকমে রাখা ডর্মেধ্ করা হময়মে। এই ডিমলর মাধ্যমম েীর স্টথমক 1,500 ফুমের মমধ্য এই ধ্রমর্র 
ডিলমিামিন  ৈডিে জাহাজ চলাচল করা, স্টর্াঙর করা িা সৈকমে রাখা ডর্ডেদ্ধ করার িযাপামর স্থার্ীয় 
ৈরকারমক ক্ষমো ডেময়মে।  
  
"এই ভাৈমার্ ডিলমিািন গুডল একটি উত্পাে, যা আমামের উপকূলগুমলামে ডিরডি ৈৃডি কমর এিং 
আমামের জলপমথর অ্পরূপ প্রাকৃডেক স্টৈৌন্দযন স্টথমক উপমভাগ স্টথমক মমর্ামযাগ র্ি কমর 
স্টেয়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পেমক্ষপটি আমামের জলপথমক ৈিার জর্য আমরা উপমভাগয ও 
ডর্রাপে করমে ৈাহাযয করমি।"  
  
বসম্বর্টর ব্র্োি হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "ডিলমিািন গুমলা োইমৈ স্টকায়ামরর অ্ন্তগনে, স্টৈগুমলা হািৈর্ আর 
ইে র্েীর মাঝখামর্ র্য়। এই ভাৈমার্ ডিলমিািন গুমলা শুধ্ু চালক, আমরাহী এিং পথচারীমের 
স্টচামখর জর্যই ক্ষডেকর র্য়, িরং স্টৈগুমলা ডিপির্ক মমর্ামযাগ র্িকারীও। আধ্ুডর্ক জীিমর্র 
িযস্তো স্টথমক ক্লাডন্ত েরূ করমে আমামের জলাভূডমগুমলার স্টৈৌন্দযন উপমভাগ করার অ্ডধ্কার ডর্উ 
ইয়মকন র অ্ডধ্িাৈীমের রময়মে। আডম গভর্নর কুউমমা, ডৈমর্মের ৈংখযাগডরষ্ঠ স্টর্ো আমেয়া েুয়ােন -
চাচামো ভাই এিং অ্যামৈম্বডল স্টমম্বার ডরচািন  গেডিমির প্রডে কৃেজ্ঞো প্রকাশ করডে, যারা এই 
ৈাধ্ারর্ ডর্মেধ্াজ্ঞার ধ্ারর্ামক আইমর্ রূপান্তর করমে কাজ কমরমের্।"  
  
অোম্বসেবল সেসে বরচািন  এর্ গটবিি িম্বলর্, "ভাৈমার্ ডিলমিািন  একটি িামজ ধ্রমর্র ৈিনজর্ীর্ 
উত্পাে এিং জর্ডর্রাপত্তার প্রডে হুমডক। এগুমলা স্টর্ৌকার আমরাহীমের মমর্ামযাগ র্ি করমে পামর 
এিং অ্িাডিে ডিজ্ঞাপর্ ডেময় আমামের স্থার্ীয় জলপথগুমলার ৈুন্দর পডরমিশ র্ি কমর।"  
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