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ইউএস ইক োলজি ডেট্রকেট সোউথ-এর জিপজ্জন িি্য পজরচোলনোর
লোইকসন্স নিোেকনর আকিদকনর অিস্থো জনকে আকলোচনোর িনয EGLE এ টি
ভোচচ্ েোল পোিজল সভো জনর্্ োরণ করকে
মিমিগান মিপার্টমিন্ট অব এনভায়রনমিন্ট, গ্রের্ গ্রেকস, অযান্ড এনামজট (EGLE) কমিউমনটির
সদসযমদর ইউএস ইমকােমজ গ্রিট্রময়র্ সাউথ কর্তট ক জিা গ্রদওয়া োইমসন্স নবায়মনর আমবদন,
এবং EGLE এর োইমসন্স পর্টা মোচনা সম্পমকট জানার সুমর্াগ কমর মদমর্ একটি ভাচুট য়াে পাবমেক
সভার আময়াজন করমব। EQ গ্রিট্রময়র্ নামিও পমরমচর্ ইউএস ইমকােমজ গ্রিট্রময়র্ সাউথ হমো
একটি োইমসন্সধারী মবপজ্জনক বজট য বযবস্থাপনা এবং সঞ্চময়র স্থান র্া গ্রিট্রময়র্-এর 1923
Frederick Street-এ অবমস্থর্। COVID-19 িহািারীজমনর্ সীিাবদ্ধর্ার কারমে এই সভা
ইমেক্ট্রমনকভামব আময়াজন করা হমব।
মবপজ্জনক বজট য সাইর্গুমোর োইমসন্স প্রমর্ ১০ বছর অন্তর নবায়ন করা বাধযর্ািূেক। এটি
োইমসমন্সর সিয় সাইর্ সম্পমকট র্ র্থযগুমোর মনভুট ের্া সুমনমির্ করার সুমর্াগ গ্রদয়। নবায়ন
প্রমিয়াটি EGLE-গ্রক সাইমর্র র্থয হােনাগাদ করার, কার্ট িি পর্টামোচনা করার, এবং োইমসন্স
উন্নর্ করার সুমর্াগ গ্রদয়। এছাড়াও এটি EGLE-গ্রক োইমসমন্সর ির্ট াবমে সুস্পষ্টভামব জামনময় গ্রদয়া,
োইমসন্সটি এবং এটি কমিউমনটিমক গ্রর্ সুর ক্ষা গ্রদয় র্া সিতদ্ধ করার একটি সুমর্াগ গ্রদয়। EGLE
বর্ট িামন ইউএস ইমকােমজ গ্রিট্রময়র্ সাউথ সাইমর্র আমবদনটি পর্টামোচনা করমছ।
“EGLE আিামদর োইমসন্স প্রদামনর প্রমিয়ার স্বচ্ছর্া মনমির্ করার স্বামথট, আইনগর্ মবমধিাোর
উমবট মগময়, আমগভামগ এবং প্রায়ি কমিউমনটির সমে সম্পতক্ত হমর্ অেীকারবদ্ধ। এই
প্রমিয়াজুমড় মকভামব আিরা কমিউমনটির সদসযমদর চামহদাগুমো সবমচময় ভােভামব পূরে
করমর্ পামর গ্রস সম্পমকট আিরা কমিউমনটির কাছ গ্রথমক শুনমর্ চাই,” বমেমছন অযাে গ্রর্ইের,
EGLE-এর িযামর্মরয়ােস িযামনজমিন্ট মিমভিমনর মবপজ্জনক বজট য মবভামগর িযামনজার।
অনুেহ কমর সরাসমর EGLE কিীমদর কথা শুনমর্ এবং আপনার প্রশ্নগুমোর উত্তর গ্রপমর্
আিামদর সমে গ্রর্াগ মদন। সভাটি ১০ মিমসম্বর, ২০২০ র্ামরখ বতহস্পমর্বার সন্ধ্যা ৬র্া গ্রথমক শুরু
হমব। এমর্ সাইমর্র কার্টিি এবং EGLE-র োইমসন্স প্রদামনর প্রমিয়া মনময় একটি
গ্রপ্রমজমন্টিমনর বযবস্থা করা হমব। এরপর EGLE কিীমদর সমে একটি প্রমশ্নাত্তর পবট থাকমব, এবং
আমবদন নবায়ন এবং সাইমর্র কার্ট িি র্দারমকর মবষময় আমোচনা করা হমব।

অংিেহমে আেহী বযমক্তরা মপ্র-গ্ররমজস্টার করমর্ পারমবন; গ্ররমজমেিন ছাড়া গ্রকবে সভা শুরু
হওয়ার পর গ্রর্াগ মদন; অথবা ইন্টারমনর্ বযবহামরর সুমবধা র্ামদর গ্রনই র্ারা 213-787-0529
নম্বমর কে কমর এবং কনফামরন্স গ্রকাি 881478 বযবহার কমর গ্রফামন গ্রর্াগ মদমর্ পামরন।
সভার আমগই আরও র্থয জানমর্ অনুে হ কমর www.Michigan.gov/USEcologyDetroitSouth
ঠিকানায় মগময় সাবস্ক্রাইব করুন র্ামর্ আপমন ইউএস ইমকােমজ গ্রিট্রময়র্ সাউথ-এর কার্টিি
র্দারমক এবং আমবদন পর্ট ামোচনার গ্রক্ষমে EGLE-র ভূ মিকার অেগমর্ সম্পমকট অবগর্ থাকমর্
পামরন।
সভায় ফেপ্রসূভামব অংিেহমের জনয ভাষাগর্ সহায়র্া বা আবাসমনর প্রময়াজন থাকা
বযমক্তমদর অযান্ড্রু বার্টামপে-এর সমে 517-290-3813 নম্বমর গ্রর্াগামর্াগ কমর ভাষাগর্, চোচে
সম্পমকট র্, মভজুযয়াে, অনুবাদ, এবং/অথবা অনযানয সহায়র্ার জনয অনুমরাধ জানামর্ হমব।
EGLE-এর গ্রকামনা কিটসূমচ বা মিয়াকোমপর বযবস্থাপনার গ্রক্ষমে জামর্, মেে, ধিট, বয়স,
রাষ্ট্রীয় পমরচয়, গােবেট, বববামহক অবস্থা, প্রমর্বমন্ধ্ত্ব, রাজননমর্ক মবশ্বাস, উচ্চর্া, ওজন,
মজনগর্ র্থয, অথবা গ্রর্ৌন অমভিুমখর্ার মভমত্তমর্ গ্রকানরূপ ববষিয কমর না, এবং

প্রমর্াজয আইন ও মবমধিাোর অধীমন ভীমর্প্রদিটন এবং প্রমর্মিাধেহে মনমষদ্ধ কমরমছ
{গ্রদখুন EGLE নীমর্িাো নম্বর. 09-024, EGLE কিটসূমচমর্ ববষিযহীনর্া ]।
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