
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা গ্লার্মম্বের কাছাকাবছ চলমার্ বর্রাপদ টগম্বিাট এিং িাম্বজন র জর্ে রাষ্ট্রীয় 
সংস্থার্ম্বক সাহায্ে করার বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বছর্  

 
68,000 িোম্বরল পপট্রল এিং 29,000 গোলর্ বিম্বজল জ্বালাবর্ িহর্কারী টাগ এিং িাজন  সুরবিত 

রম্বয়ম্বছ এিং পবরদেনর্ করার জর্ে উত্তর অোলিাবর্ টাবমনর্াম্বল চম্বল পগম্বছ  
  

িাজন  পেম্বক জ্বালাবর্ ছব়িম্বয় প়িার পকাম্বর্া প্রমাণ পর্ই  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ এর আমগ স্টেট ডিপাটন মমন্ট অ্ফ এর্ভায়রর্মমন্টাল 
কর্জারমভশর্সহ (Department of Environmental Conservation, DEC) ডর্উ ইয়মকন র রাষ্ট্রীয় 
সংস্থাগুমলামক ডর্উ ইয়মকন র স্টের্মমন্টর ডর্কটবর্তী হািসর্ র্দীর র্তীমর উত্তর আলবার্ী টাডমনর্ামলর 
টগমবাট ও বাজন  ছড়িময় প়িার বযাপামর প্রডর্তডিয়া জার্ামর্ত ডর্মদনশ ডদময়মছর্। পডরমশমে জাহাজগুডল 
সুরডির্ত ডছল এবং এখর্ পডরদশনমর্র জর্য টাডমনর্ামলর ডদমক যামে।  
  
"এর আমগ আজ আমরা ডবপুল পডরমামে স্টপমরাল এবং ডিমজল জ্বালার্ী বহর্কারী দটুি জাহামজর 
সামে সম্ভাবয গুরুর্তর ঘটর্ার মুমখামুডখ হময়ডছলাম", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "জাহাজগুমলা সরুডির্ত 
রাখা হময়মছ এবং পডরদশনমর্র জর্য টাডমনর্ামলর ডদমক যামে। ডবপদ এবং দমুযনাগ আঘার্ত হার্ার জর্য 
স্টকার্ সডুবধাজর্ক সমময়র অ্মপিা কমর র্া এবংডর্উ ইয়কন  প্রমদশ স্টসৌভাগযবার্ স্টয আমামদর স্টদশমক 
সুরডির্ত রাখমর্ত আমামদর প্রেম সাডরর স্টসরা ডকছু মার্ুে আমছর্ সবনিে পডরশ্রম কমর যামের্।"  
  
3 র্মভম্বর আর্ুমাডর্ক সকাল 7:50-এ, পডরমবশ সংরিে অ্ডধদপ্তমরর (DEC) আইর্ প্রময়াগকারী 
সংস্থা এবং উপডস্থর্ত প্রডর্তডিয়া ডবমশেজ্ঞরা র্তাত্ক্িডেকভামব উত্তর আলবার্ী টাডমনর্ামলর পূবন ডদমক 
হিসর্ র্দীর উপর একটি টগমবাট চালামর্ার বযাপামর মাডকন র্ যুক্তরাষ্ট্র স্টকােগামিন র প্রডর্তমবদমর্ সা়িা 
ডদময়ডছমলর্। 'ব্রুকডলর্' র্ামক টগ আর্মুাডর্ক 68,000 বযামরল স্টপমরাল এবং 29,000 গযালর্ 
ডিমজল জ্বালার্ী স্টবাঝাই কমর একটি ভারী বাজন  চাডপময়ডছল।  
  
DEC কবমের্ার পিবসল পসম্বগাস িম্বলর্, "হািসর্ র্দীমর্ত সম্ভাবয জ্বালার্ী ছড়িময় প়িার ঘটর্ায়, 
DEC আমামদর সম্প্রদায় এবংপডরমবমশর সুরিার জর্য প্রডর্ত স্টিমে সর্তকন র্তামলূক বযবস্থা ডর্মে। 
DEC এর আইর্ প্রময়াগকারী এবং ডিল প্রডর্তডিয়াশীলরা এই সম্ভাবয ডবপজ্জর্ক ঘটর্া র্তদন্ত করমর্ত 
ঘটর্াস্থমল রময়মছর্।"  
  



 

 

DEC এর পডরমবশ সংরিে পুডলশ কমনকর্তন া (Environmental Conservation Police Officers, 
ECOs) স্টকাে গামিন র সামে সমডির্তভামব এবং জরুরীভামব অ্র্যার্য প্রেম প্রডর্তডিয়াশীলমদর সামে 
ডর্ময় এই সাইটটি সুরডির্ত কমরর্। উচ্চ স্টজায়ার র্দীর র্তলমদশ স্টেমক টাগটিমক উঠিময় আমর্। এ 
সময় টাগ বা বামজন র স্টকামর্া িয়িডর্ত র্া হওয়ায় আর স্টকামর্া জ্বালাডর্ ছড়িময় পম়িডর্ বমল ধারো 
করা হমে। অ্মর্ক সর্তকন র্তার মমধয স্টেমক, DEC যডদ স্টকার্ ডলক পাওয়া যায় র্তমব র্তার স্টপ্রডিমর্ত 
প্রডর্তডিয়া জার্ামর্ত ডিলস স্টরসপন্স একটি প্রাইমভট ডিল ঠিকাদার আর্মছ।  
  
প্রডর্তডিয়াশীল সংস্থাগুডল জর্স্বাস্থয এবং পডরমবশ সুরিায় প্রডর্তটি স্টিমে সর্তকন র্তা অ্বলম্বর্ করমছ। এই 
ঘটর্ার র্তদন্ত অ্বযাহর্ত রময়মছ এবং র্তা হামর্ত পাওয়ার সামে সামে অ্ডর্তডরক্ত র্তেয সরবরাহ করা 
হমব।  
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