
উন্মকু্ত 
রাস্তা
34th Avenue



পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ: ধাপ ভিভিক প্রভিয়া
1. আজ পর্যন্ত উন্মকু্ত সড়ক অভিজ্ঞতার ওপর কভিউভিটির সংভিপ্ত ভিিরণ
2. তৎিণাৎ লাইট টাচ হস্তক্ষিপ + ভিদ্যিাি িক্ষলভিয়াক্ষর নিতৃত্বাধীি পভরচালিা
3. দ্ীর্যক্ষিয়াদ্ী দ্ভৃির জিয কভিউভিটির অংশগ্রহণ
4. স্থাপি করার জিয স্থায়ী ভিটক্ষিি এিং টাইিলাইি ততভর
5. ভিটক্ষিক্ষির স্থাপিা

34th Avenue: সাফক্ষযের সাক্ষে 
এভিক্ষয় যাওয়া



উন্মকু্ত রাস্তা
কমমসভূির সংভেপ্ত ভববরণ



উন্মকু্ত রাস্তা



উন্মকু্ত রাস্তা: ররসু্টক্ষরন্ট



উন্মকু্ত রাস্তা: রেযাধুক্ষযা



COVID-19 মহামারীর প্ররু্তেিক্ষর এভপ্রয 2020-রর্ত NYC DOT’s উন্মকু্ত রাস্তা কমমসভূি 
আরম্ভ করা হক্ষয়ক্ষে।  আরক্ষম্ভর পর রেক্ষক, ভসটি ভিম্নভযভের্ত স্থাপি কক্ষরক্ষে:

• সভিয়, সািাভজক দ্রূত্ব সভহত ভিক্ষিাদ্ি এিং সুরিার জিয 50 মাইয উন্মকু্ত রাস্তা

• সািাভজক দ্রূক্ষত্বর সাক্ষে চলাক্ষেরায় সহায়তার জিয আরও নিভশ স্থায়ী সুরভিত নলক্ষির ভিিযাক্ষণর সাক্ষে 15 মাইক্ষযরও রবভি
অন্তিযতী সুরভিত িাইসাইক্ষকল নলি

• 14 মাইক্ষযর উন্মকু্ত রাস্তা: নরসু্টক্ষরি ভশল্পক্ষক সহায়তা করার জিয এিং NYC–নত শহুক্ষর সভিয়তা নেরত ভিক্ষয় আসার জিয 
নরসু্টক্ষরি এিং 24 মাইক্ষযর উন্মকু্ত নরসু্টক্ষরি ভিস্তাভরত েুটপাে

• সশরীক্ষর ভশিক্ষণ অংশগ্রহণকারী ভশিােীক্ষদ্র সহায়তা করার উক্ষেক্ষশয 13 মাইক্ষযর উন্মকু্ত ভশিণ – রাস্তা



আমরা এই িভর্তর সাক্ষে 
ভকিাক্ষব আরও এভিক্ষয় যাব?
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সড়ক উন্নভর্তকরণ রপ্রাক্ষেক্ট টুয ভকট 

আক্ষে – Allen Street

কািয ভিয়ন্ত্রণ েুটপাক্ষের ভচহ্ন র্ািিাহি ভিয়ন্ত্রণ নেভিক্ষিল নিালার্য

সরকাভর জায়োর সভিয়তা িাইসাইক্ষকল পভরকাঠাক্ষিা নিঞ্চ

গ্রািাইট ব্লক কংভিট সাইক্ষকল পাভকয ং

প্ল্যািার

নেটওক্ষয় ভিটক্ষিি



অস্থায়ী রাস্তা বন্ধ – ভদক্ষির অিোিে সময়



অস্থায়ী রাস্তা বন্ধ – অিষু্ঠাি



রাস্তার ভসট এবং বাইক স্টোন্ড



রাস্তার আসবাব



সাইভলংক্ষয়র উন্নভর্ত



পেিারীক্ষদর েিে উন্নভর্ত



সবার রাস্তা



আগে পগে
পেিারীক্ষদর েিে প্লাো



• প্রকল্প পভরকল্পিা পর্যাক্ষয় আিরা ভিসৃ্তত কভিউভিটিক্ষক িালিাক্ষি ভকিাক্ষি রু্ক্ত করি? 
• প্রকল্প, অেিা প্রকক্ষল্পর শঙৃ্খলার জিয ততভর নর্াোক্ষর্াে প্রভিয়ার প্রক্ষয়াজি, র্া প্রকক্ষল্পর িাপ এিং প্রিাি দ্বারা 

জািাক্ষিা হক্ষি। 

কভমউভিটির সাক্ষে রযািাক্ষযাি



অভর্তভরক্ত সংক্ষকর্ত িড় “রাস্তা িাোিাভে করুি” (Share the Road) সংক্ষকত এিং পেচারীক্ষদ্র 
জিয সংক্ষকত 34th Avenue Coalition প্রদ্াি করা হক্ষি। 

র্ভদ্ নিক্ষিক্ষিন্স প্ল্ািারক্ষক ভচভহ্নত করা হয় তাহক্ষল প্ল্যািারক্ষদ্র জিয সুক্ষর্াে সহ কভিউভিটি সম্পদ্ 
(সু্কল, Travers Park) সক্ষিত কভরর্র িরাির িলূ জায়োয় বাইসাইক্ষকয স্টোন্ড

কভরর্ক্ষরর ওপর ধীর িাইসাইক্ষকল িাভেক্ষকর সুভিধার জিয Green Wave ভসগ্ন্োয টাইভমং পভরবর্তম ি

ভরক্ষপ্লসক্ষমন্ট রেঞ্চ বোভরক্ষকড, DOT সংগ্রক্ষহর পর নর্খাক্ষি প্রক্ষয়াজি 

ভকিাক্ষি কভরর্র িযিহার করা হক্ষয়ক্ষে এিং ভকিাক্ষি ভিিাসীরা এটি িযিহার হক্ষত নদ্খক্ষত চাি তা 
আরও িালিাক্ষি নিাঝার জিয কভমউভিটি সমীো পভরিাযিা করুি

ভক সম্ভি এিং র্ািিাহক্ষির ভক প্রিাি হক্ষত পাক্ষর তা জািাক্ষিার জিয ভবদেমাি র্ািাহাি তেয 
ভিক্ষেষণ করুি এিং িতুি তেয সংগ্রহ করুি

র্তৎেণাৎ পরবর্তী প্রভিয়া



বাইক স্টোন্ড
• েুটপাক্ষের িদ্ক্ষল রাস্তায় িসাক্ষিা হয়। ভিক্ষশষ কক্ষর নর্ সি রাস্তায় িাইসাইক্ষকল পাভকয ংক্ষয়র জায়ো েুটপাে োভড়ক্ষয় 

র্ায় নসইসি রাস্তার জিয উত্তি সিাধাি।
• িভর্উলার চাভহদ্া পূরণ করক্ষি।  
• িাভকয ং, ভর্ভলভিক্ষয়টসয অন্তিুয ক্ত হক্ষত পাক্ষর এিং প্ল্যািাসযও োকক্ষত পাক্ষর।



• কক্ষয়কটি উক্ষদ্যাক্ষের জিয দ্ীর্য নিয়াদ্ী রিণাক্ষিিণ অংশীদ্ার প্রক্ষয়াজি
• কক্ষয়কটি উক্ষদ্যাক্ষের জিয ভিিা প্রক্ষয়াজি
• রিণাক্ষিিক্ষণর িক্ষধয রক্ষয়ক্ষে তদ্ভিক পভরচ্ছন্নতা, নসট আপ, খারাপ হওয়া ইতযাভদ্ 

রেণাক্ষবেণ অংিীদাভরত্ব  

• নর্ নকািও সািযজভিক জায়োর সােক্ষলযর জিয ভিয়ভিত নপ্রাগ্রাভিং খুি গুরুত্বপূণয 
• নপ্রাগ্রাভিং অংশীদ্াভরক্ষত্বর জিযও সুক্ষর্াে রক্ষয়ক্ষে 

কভমউভিটি রপ্রাগ্রাভমং 

• আিরা আভেযক চাক্ষপর নিাকাভিলা ভিরন্তর করক্ষত োকার সিয় ভসটির তহভিল এখিও পভরিভতয ত হক্ষচ্ছ 
• নর্খাক্ষি সম্ভি সরকাভর-নিসরকাভর অংশীদ্াভরত্ব সুভিধা ভিক্ষত আিভিত

ভসটির সম্পদ

িভবষ্েক্ষর্তর েিে ভবক্ষবিে
• কভিউভিটির দ্শযি এিং প্রক্ষয়াজি নিাঝা
• কারা অংশীদ্ার এিং আিরা ভকিাক্ষি তাক্ষদ্র সক্ষে নর্াোক্ষর্াে করি 

দিমি
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ধিেবাদ!
প্রশ্ন?




