
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা গভর্নর মাবরও এম. কুওম্বমা সেতুম্বত োইম্বকল ও পথচারীর স ৌথ পথ স ালার 
স াষণা বিম্বেম্বের্  

  
3.6-মাইল িেিহাম্বরর এমর্ অংেীিাবর পথ জাতীে বিম্বিচর্াে অর্েতম িী ন  

  
পথটি আজ িপুরু 2টাে জর্োধারম্বণর জর্ে উনু্মক্ত করা হম্বি  

  
গভর্নর মাবরও এম. কুওম্বমার েম্মাম্বর্ আজ েন্ধ্োে বিম্বজ র্ীল আম্বলা প্রজ্ববলত হম্বি  

  
হাডের্ বলংক এই েপ্তাম্বহ এিং গ্রীম্বের প্রবত েপ্তাহাম্বে বির্ামূম্বলে িাে োটল অফার কা নকর 

রা ম্বি  
  

পম্বথ পািবলক আটন ,  ািে বিম্বেতা এিং বির্ামূম্বলে অবডও টুেম্বরর বিবেষ্ট্ে  ুক্ত থাকম্বি  
  

র্তুর্ এই পম্বথর ফম্বটাগুবল পাওো  াম্বি এ াম্বর্  
  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ গভর্নর মোররও এম. কুওমমো সেতুমত 3.6 মোইল অংশীদোরর েোইমেল 
এবং পথচোরী পথ স োলোর েথো স োষণো েমরমের্। এটি পররবোর, সদৌড়রবদ, েোইমেল আমরোহী, 
পথচোরী, যোত্রী েেলমে ওমেস্টমচস্টোর সথমে রেলযোন্ড েোউরিমত যোতোেোমতর েমে পররমবশ বোন্ধব 
র্তুর্ এে সযোগোমযোগ উপহোর রদমব। COVID-19 এর েম্ভোবয রবস্তোর েীরমত েরোর জর্য রর্রোপত্তো 
সরোম োেমলর মোধ্যমমই আজ দপুুর 2 োে এই পথ জর্েোধ্োরমণর জর্য উন্মুক্ত েরো হমব।  
  
গভর্নর কুওমমো এেোড়োও স োষণো েমরমের্ সয রেোত গভর্নর মোররও এম. কুওমমোর জন্মরদর্মে 
েম্মোর্ জোর্োমত আজ েন্ধযোে সেতুটিমত র্ীল আমলো রজ্বরলত হমব।  
  
"র্তুর্ গভর্নর মোররও এম. কুওমমো রিজ হোডের্ উপতযেোর জর্য এেটি আইেরর্ে সগ ওমে এবং 
সস্ট বযোপী এেটি লযোন্ডমোেন  যো রর্উ ইেমেন র সচতর্োমে উদযোপর্ েমর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই অতযোধ্ুরর্ে েোইমেল এবং পথচোরী পমথর েংমযোজর্ রর্উ ইেেন বোেী এবং পযন েমদর 
র্দী পোর হওেোর আমরো ভোমলো উপোে রদোর্ েরমব, সেই েোমথ আধ্ুরর্েীেৃত েুরবধ্ো এবং হোডের্ 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f8aa96c1-a49231a3-f8a86ff4-000babd9f75c-b526d5ed54260c12&q=1&e=c208f26d-b22b-4f13-8d4b-c1b4f998abd5&u=https%3A%2F%2Fwww.ridehudsonlink.com%2FAbout%2FThe-Path
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GMMC_Bike_Path.pdf


 

 

র্দী উপতযেোর মমর্োরম দশৃয উপমভোগ েরোর জর্য এেটি অর্র্য, রমথরিে অরভজ্ঞতো রদোর্ 
েরমব।"  
  
এর ববরশষ্ট্যমরিত র্ীল ওভোরমলর েমে, 12 ফু  চওড়ো বযবহোমরর সশেোরেৃত পথটি তোর 
ওমেস্টমচস্টোর  যোরর োউর্ গ্রোমমর লযোরন্ডং সথমে, হোডের্ র্দীর এেটি রশস্ত রবন্দু জমুড়, রেলযোমন্ডর 
দরিণ রর্েোে গ্রোমম তোর অবতরণ রবন্দ ুপযনন্ত রবসৃ্তত। গভর্নর মোররও এম. কুওমমো রিমজর 
পরিমমু ী স্প্যোমর্র উত্তর পোমশ অবরিত হমে, এই পমথ েেটি রোেৃরতে মমর্োরম দশৃয, রডরজ োল 
রেেস্ক, বযো যোমলূে েোইর্মবোডন  এবং পোবরলে আ ন  রমেমে। রভরজ র পোরেন ং, রবশ্রোমোগোর, েোইমেল 
সমরোমত সস্টশর্ এবং অর্যোর্য েুরবধ্োেহ, উভে অবতরণ পোমবন িোর্ীে েোইমেল এবং পথচোরী 
সর্ ওেোেন  েহজলভয েরো হমেমে।  
  
সশেোরেৃত বযবহোমরর পথ ররতরদর্ েেোল 6 ো সথমে রোত 10 ো পযনন্ত স োলো থোেমব। দমুযনোগপণূন 
আবহোওেো, রিণোমবিণ েোজ বো রর্রোপত্তো উমেমগর েোরমণ পথটি েোমরেেভোমব বন্ধ থোেমত 
পোমর। সেতুর র্তুর্ ওমেবেোই  mariomcuomobridge.ny.gov এবং এটির র্তুর্  ুই োর অযো 
েোউমি @GMMCB আপমড  এবং পমথর তথয পোওেো যোমব, সযগুমলো আজই চোলু েরো হমে।  
  
সশেোরেৃত বযবহোমরর পথটি থ্রুওমে েতৃন পমির 3.9 রবরলের্ মোরেন র্ ডলোমরর রেমের অংশ রেল 
র্তুর্ গভর্নর মোররও এম. কুওমমো সেতু রর্মনোমণর জর্য, যো 2017 েোমল তোপ্পোর্ রজ সেতুর 
িলোরভরষক্ত হে। েযোবল-সস্টইড ক্ররেংটি অন্তত এে শতোব্দী ধ্মর রধ্োর্ সেোমর্ো রিণোমবিণ েোড়োই 
হোডের্ উপতযেোে সেবো েমদওেোর জর্য রর্রমনত সহমে। ররত বের রোে 50 রমরলের্ যোর্বোহর্ এই 
সেতু অরতক্রম েমর।  
  
থ্রুওম্বে অথবরটির (Thruway Authority) এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর মোবথউ সজ. বিেম্বকাল িম্বলর্, 
"রর্উ ইেেন  সস্ট  থ্রুওমে েতৃন পমির জর্য এটি েরতযই এেটি ঐরতহোরেে রদর্। র্তুর্ অংশীদোরর 
েোইমেল/পথচোরী পথ আমোমদর চলমোর্ ররতশ্রুরতর অংশ যোর লিয সস্টম র পররবহর্ অবেোঠোমমোমে 
আধ্ুরর্ে েরো এবং রূপোন্তর েরো এবং আমরো সয েব েম্প্রদোমের জর্য সেবো রদোর্ েরর তোমদর 
মমধ্য েংমযোগ সজোরদোর েরো। গভর্নর মোররও এম. কুওমমো সেতু জমুড় হোাঁ ো বো েোইমেল চোলোমর্োর 
েুমযোগ পররমবমশর উপর আমোমদর রভোব েমোমত েোহোযয েমর এবং ঠিে এেই েোমথ এই বেমরর 
সশমষ থ্রুওমে রেমস্টমবযোপী েযোশমলে স োরলং বোস্তবোের্ েরো হমব।"  
  
প্রকল্প পবরচালক সজমে িািনাে িম্বলর্, "গভর্নর মোররও এম. কুওমমো সেতু েোইমেল এবং পথচোরী 
পমথর উমেোধ্র্ হমে এেটি রূপোন্তররত েরেোরর অবেোঠোমমো রেমের পররেমোরি, যো মোরেন র্ 
যুক্তরোমের মমধ্য অর্যতম বৃহত্তম রেে। গভর্নর কুওমমোর সর্তৃমে, শত শত শ্ররমে এবং রমেৌশলী 
যোরো এই রেমে েোজ েমরমের্, তোরো শুরু সথমে পররবহর্ উন্নের্, চওড়ো সলর্ এবং জরুরর 
সশোল্ডোর সথমে বোমের জর্য রর্মবরদত িোর্ এবং এ র্ এেটি 3.6 মোইল অংশীদোরর বযবহোর পথ 
রদোর্ েরমত ররতশ্রুরতবদ্ধ। এই পথ শুধ্ু েোযনেরই র্ে, এটি েুন্দর এবং আমরো আমোমদর েেল 
েম্প্রদোমের অংশীদোরমদর ধ্র্যবোদ জোর্োই যোরো এই সেতুমে বোস্তমব পররণত েমরমে।"  
  

http://www.mariomcuomobridge.ny.gov/
https://twitter.com/gmmcb


 

 

পাথ োটল  
হোডের্ রলংে, রর্উ ইেেন  সস্ট  রডপো ন মমি অব ট্রোন্সমপোম ন শর্ (New York State Department 
of Transportation) েোরো আন্তঃ সস্ট  87/287 েররমডোর েোরো পৃষ্ঠমপোষেতোে বরধ্নত বোে 
েোরভন ে, রেলযোন্ড এবং ওমেস্টমচস্টোমরর বৃহৎ যোত্রী পোরেন ং ল  সথমে আজ সথমে এবং বৃহস্প্রতবোর 
সথমে শুক্রবোর েেোল 7:30 সথমে েন্ধযো 7:30  ো পযনন্ত রবর্োমূমলয শো ল সেবো রদোর্ েরমব 
 যোরর োউর্ এবং েোউথ রর্েোমে পমথর অবতরমণর েোেোেোরে, এেোড়ো হোডের্ রলংে পোথ শো ল 
তোর রর্েরমত েোিোরহে েুটির রদমর্ গ্রীষ্মেোলীর্ েমেেূরচ শুরু েরমব, যো ররত শুক্রবোর, শরর্বোর 
এবং ররববোর েেোল 7:30 সথমে েন্ধযো 7:30  ো পযনন্ত চলমব।  
  
পমথ পোরেন ং লম  চোর  ণ্টোর েমেেীমো আমে এবং পযন েমদর সজোরোমলোভোমব শো ল এবং অর্যোর্য 
গণপররবহর্ পমথ রর্মে সযমত উৎেোরহত েরো হমে। অতযোধ্ুরর্ে পোথ শো লগুমলো ররত 20 রমরর্ম  
পোরলেোমডে সেিোর সথমে েোড়মব। হোডের্ রলংমের ওমেবেোইম  এেটি মোর্রচত্র, েমেেূরচ এবং 
েেল রবস্তোররত পোওেো যোমব।  
  
COVID-19 ররতরক্রেোর অংশ রহমেমব হোডের্ রলংে রর্ম্নরলর ত েতেন তো গ্রহণ েমরমে:  

• ররত বোমে েমবনোচ্চ 25 জর্ গ্রোহে থোেমব।  
• েেল যোত্রীমে সফে মোস্ক পরমত হমব।  
• েেল যোত্রীমে বোমে থোেোর েমে এমে অপমরর সথমে েে ফু  দমূর বেমত বলো হমে।  
• েেল হোডের্ রলংে বোমে হযোন্ড েযোরর্ োইরজং ইউরর্  বেোমর্ো হমব।  
• েেল অপোমর র সফে মোস্ক, গ্লোভে পরমব এবং হযোন্ড েযোরর্ োইজোর বযবহোর েরমব।  
• রেরডরে অর্ুমমোরদত ইন্ডোরিেোল েযোরর্ োইজোর ররতটি বোে পররষ্কোর েরমত রোমত বযবহোর 

েরো হমব।  
  
সেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর সথম্বরে সডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমোর সর্তৃমে 
রর্উ ইেেন  সস্ট  এেটি 21 শতমের পররবহর্ বযবিো বতরর েরমে যো রিরতশীল, রবৃরদ্ধমে উন্নীত 
েমর এবং শুধ্ু সমো র যোর্ র্ে, পথচোরী এবং েোইমেল আমরোহীমদর জর্যও েচলতো বরৃদ্ধ েরমে। 
এেটি বৃহত্তর দরৃষ্ট্ভরের অংশ রহমেমব, রর্উ ইেেন  সস্ট  রডপো ন মমি অব ট্রোন্সমপোম ন শর্ হোডের্ 
রলংমের বরধ্নত বোে েোরভন েমে স্প্ন্সর েরমত সপমর গরবনত, যো হোডের্ উপতযেোর চমৎেোর 
দরৃষ্ট্ভরে রদোর্ েমর এবং য র্ আমরো েবোই এেেোমথ েোজ েরর ত র্ রর্উ ইেেন বোেীরো েী 
অজন র্ েরমত পোমর এটি তোর এেটি উজ্জ্বল উদোহরণ।"  
  
পম্বথর বর্রাপত্তা  
র্তুর্ অংশীদোরর পথ বযবহোর েরোর সিমত্র েবোর রর্রোপত্তো রর্রিত েরমত, দশনেমদর অর্যমদর 
সথমে েে ফু  দমূর থোেো উরচত। য র্ েোমোরজে দরূে বজোে রো ো যোমব র্ো, এমিমত্র দশনর্োথীমদর 
পথ এবং রবশ্রোমোগোমর ম ু সেমে রো মত বলো হমব। COVID-19 মহোমোররর েমে দশনেমদর তোমদর 
সযৌথ দোরেমের েথো স্মরণ েররমে রদমত শোরীররে এবং রডরজ োল রচহ্ন ঝুরলমে সদওেো হমেমে।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a1b5cfab-fd8d68c9-a1b7369e-000babd9f75c-5856c3ecf91e73ab&q=1&e=c208f26d-b22b-4f13-8d4b-c1b4f998abd5&u=https%3A%2F%2Fwww.ridehudsonlink.com%2FAbout%2FThe-Path


 

 

রর্উ ইেেন  সস্ট  পুরলশ টু্রপ টি (New York State Police Troop T) হমে আইর্ শৃঙ্খলো 
রিোেোরী বোরহর্ীর এেটি েংিো যোরো এই পমথ  হল সদওেোর জর্য দোরেেরোি, অর্যরদমে এেটি 
রর্মবরদত রর্রোপত্তো দল েরক্রেভোমব এটি পযনমবিণ েরমব এবং পুমরো সেতুটি 24  ণ্টো/রদর্, 365 
রদর্/বের পযনমবিণ েরমব।  
  
পমথর রর্রোপত্তো রর্রিত েরমত উভে রদমে ভ্রমণেোরী পথচোরী এবং েোইমেল আমরোহীমদর জর্য 
রর্রদনষ্ট্ সলর্ ববরশষ্ট্যযুক্ত থোেমব। েেল েোইমেল আমরোহীমদর জর্য 15 মোইল গরত েীমো রর্ধ্নোররত 
আমে। এেটি র্তুর্ সস্ট  আইর্ অর্ুযোেী, 16 বের বো তোর সবরশ বেেী বযরক্তরোই পমথ ববদযুরতে 
েহোেতো (ই-বোইে) েহ ক্লোে 1 এবং ক্লোে 2 েোইমেল বযবহোর েরমত পোরমব। েেল েোইমেল 
আমরোহীমে অবশযই পথচোরীমদরমে রোধ্োর্য রদমত হমব।  
পথ পররদশনমর্র েমে, রর্ম্নরলর ত রবষেগুরল মোথোে রো ুর্:  

• পমথর বদ নয হোাঁ মত রোে 80 রমরর্  েমে লোমগ; যো আপর্োর রতযোবতন র্ ভ্রমমণর জর্য 
ফযোক্টর হমত পোমর।  

• পথটি েোইমেমল অরতক্রম েরমত রোে 20 রমরর্  েমে লোমগ।  
• বোতোে, বরৃষ্ট্, েূযন, তোপমোত্রো েবই পোরর্র উপর আমরো তীি অর্ুভূত হমব; সেই অর্ুযোেী 

সপোশোে পরুর্।  
• উভে পোমবন অবতরমণর েমে ওমেলেোম সেিোমর রবশ্রোমোগোর আমে।  
• পোরর্র সফোেোরো উভে অবতরমণ পোওেো যোমব, পমথ র্ে।  
• আপরর্ হেত সেতুমত েম্পর্ অর্ুভব েরমত পোমরর্; এ োই স্বোভোরবে।  
• আপর্োর যরদ েোহোমযযর রমেোজর্ হে, পথ বরোবর র্ীল লোই যুক্ত সফোর্গুমলো বযবহোর 

েরুর্।  
  
োিনজর্ীর্ বেল্প  
পমথর এেটি অর্র্য েুরবধ্ো হল এর উভে অবতরমণর উপর বো তোর েোেোেোরে রদরশনত পোবরলে 
আম ন র রবশোল েোরর।  
  
দশনর্োথীরো পোাঁচটি অর্র্য ভোস্কযন, সযমর্- রেলযোমন্ড এেটি 4,000 বগন ফুম র মুযরোল এবং এেটি 
েোস্টম রডজোইর্ েরো েোইমেল রয্োমের মুম োমুর  হমব যো পযোরলেোমডে এবং রর্উ ইেেন  রেটির 
আেোশমর োমে উমে  েমর। রতর্টি ভোস্কযন এর মমধ্য রডেরমশর্ড তপর্ রজ রিজ সথমে উদ্ধোর 
েরো অবরশষ্ট্ ইস্প্োত অন্তভুন ক্ত েরো হমেমে। এই মোমের সশমষর রদমে এেটি বোরণরজযে পররবহর্ 
ধ্মর্ী রহমেমব হোডের্ র্দীর ঐরতহোরেে গুরুমের রদমে ইরেত েমর আমরো রতর্টি েোইমেল রয্োে 
বেোমর্ো হমব।  
থ্রুওমে েতৃন পি গভর্নর মোররও এম. কুওমমো রিজ পোবরলে আ ন  সরোগ্রোমম আ ন েওমেস্টমচস্টোর এবং 
রেলযোমন্ডর আ ন ে েোউরন্সমলর েোমথ সযৌথভোমব েোজ েমরমে। রর্উ ইেেন  সস্টম র আ  জর্ রশেীমে 
10টি েরমশর্ পুরসৃ্কত েরো হে।  
  
ররতটি রশে েরমশর্ েম্পমেন  রবস্তোররত সেতু ওমেবেোইম  পোওেো যোমব।  

https://mariomcuomobridge.ny.gov/explore-public-art


 

 

  
আটন ওম্বেেম্বচোর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া জোম্বর্ট টি. লোংোম িম্বলর্, "র্তুর্ সেতুর ররতটি 
 োরমনর্োমে এেটি চমৎেোর রশেেমন িোপর্ েরো হমেমে, যোর ফমল এই যুক্ত ক্ররেংমে রশমের েোমথ 
যুক্ত েরোর ফমল পযন েমদর জর্য এেটি বোধ্যতোমূলে গন্তমবয রূপোন্তররত েমরমে। আমরো 
আ ন েওমেস্টমচস্টোমর এই ঐরতহোরেে েৃজর্শীল িোর্ রর্মনোণ রেমে রর্উ ইেেন  সস্ট  থ্রুওমে 
অথররটির েোমথ েহমযোরগতো েরমত সপমর সরোমোরিত হমেরে। COVID19 আউ মডোর রবমর্োদর্ 
রর্মদন রশেো েম্প্রেোরমণর েমে, শরক্তশোলী হোডের্ র্দীর উপর এই র্তুর্ সেতু হোডের্ উপতযেো 
সথমে এবং তোমদর পমথ আগমমণর েমে পোবরলে আ ন  উপমভোগ েরোর জর্য এেটি দশনর্ীে িোর্। 
রশেেমন রবর্োমূমলয এবং েবনজর্ীর্ এবং েেল রর্উ ইেেন বোেীমদর জর্য েহজলব্ধ েরো হমেমে।"  
  
পাথ মাম্বচন ন্টে  
এেটি থ্রুওমে অথররটির পোইল  সরোগ্রোমমর অংশ রহমেমব, িোর্ীে বযবেোেীরো উভে অবতরমণ  োদয 
এবং সেবো রদোর্ েরমব।  
  
রতর্টি  োবোমরর ট্রোে - আরির গ্রীে রবমশষেেহ, ওমেস্টমচস্টোর বোগনোর সেোম্পোরর্ এবং গ্রোরজলোর 
ইতোলীে রোন্নো র - েিোমহ েোত রদর্, েেোল 11 ো সথমে রোত 8 ো পযনন্ত ওমেস্টমচস্টোর এবং 
রেলযোন্ড অবতরণ উভে পোমবন পররমবশর্ েরমব।  
  
ওমেস্টমচস্টোর লযোরন্ডং-এ, ডোবল বযোমরল সরোস্টোরে   র্োিমল গরম এবং ঠোিো েরফ, সস্প্শোরলটি 
পোর্ীে এবং সু্কপ েরো বরফ ররতরদর্ েেোল 8 ো সথমে রোত 9 ো পযনন্ত পররমবশর্ েরো হমব। ব্লু 
রপগ, যো িোর্ীেভোমব উৎপোরদত আইেরক্রম রবরক্র েমর, শুক্রবোর সথমে ররববোর দপুুর 2 ো সথমে 
রোত 9 ো পযনন্ত চলমব, অর্যরদমে রিে ই-বোইে গ্রীষ্মেোমল েেোল 10 ো সথমে েন্ধযো 6 ো পযনন্ত 
ববদযুরতে েোইমেল ভোড়ো রদোর্ েরমব।  
  
রেলযোন্ড লযোরন্ডং-এ, টিগোরভটি েেোল 9 ো সথমে েন্ধযো, বৃহস্প্রতবোর সথমে ররববোর পযনন্ত 
অগনোরর্ে চো এবং ঠোিো পোর্ীে েরফ রদোর্ েরমব।  
  
অবডও টুের  
গভর্নর কুওমমো এেোড়োও স োষণো েমরমের্ সয ওেোেোর এবং েোইরক্লস্টমদর জর্য রবমশষভোমব রডজোইর্ 
েরো রবর্োমূমলয অরডও  ুযর আজ ডোউর্মলোমডর জর্য পোওেো যোমব। সমোবোইল  ুযমর এমর্ রেেু গে 
থোেমব যো সেতু রর্মনোণ সথমে শুরু েমর িোর্ীে ইরতহোে, হোডের্ উপতযেোর েংমযোগ সথমে শুরু 
েমর হোডের্ র্দী এবং এর আমশপোমশর এলোেো পযনন্ত রবরভন্ন রবষে রর্মে আমলোচর্ো েরো হমব। 
ভ্রমণেোরীরো হোাঁ ো বো পযো  েোইমেল চোলোমর্োর েমে তোমদর সমোবোইল রডভোইমে রবর্োমূমলয  ুব েহমজ 
গেগুমলো রর্রোপমদ অযোমেে েরমত পোরমবর্।  
  
রর্উ ইেেন  সস্ট  থ্রুওমে েতৃন পি ঐরতহোরেে হোডের্ ররভোর  োউর্ে (Historic Hudson River 
Towns, HHRT), ররভোরফ্রি রমউরর্রেপযোরলটির এেটি অলোভজর্ে ের্মেোটিন েোম এবং 
ট্রোমভলমস্টোররে অরডও  ুযর উন্নেমর্র জর্য অংশীদোর। রর্উ NY রিজ েরমউরর্টি সবরর্রফ  সরোগ্রোম 



 

 

ঐরতহোরেে হোডের্ ররভোর  োউর্ে রেমের জর্য এেটি অর্ুদোর্ রদোর্ েমরমে। পমথ ভ্রমণ েোড়োও, 
24 জরু্ HHRT ওমেস্টমচস্টোর এবং রেলযোমন্ডর 16টি েদেয েম্প্রদোেমে উপিোপমর্র পোশোপোরশ 
র্তুর্ গভর্নর মোররও এম. কুওমমো রিজ এবং রবেোর মোউমির্ রিজ উভমের উপর এেটি র্তুর্ 
ড্রোইরভং  ুযর চোলু েরমব। ট্রোমভলমস্টোররে অযোমপর অর্যোর্য আেন্ন HHRT  ুযমরর মমধ্য রমেমে 
আরভন ং র্,  যোরর োউর্, রিরপ সহোল এবং রর্েোে এবং রশেী এডওেোডন  সহোপোমরর রর্েোে।  
স্ব-রর্মদন রশত পথ ভ্রমণ অরডও শুর্মত রবর্োমূমলয ভ্রমণেোরহর্ী (TravelStorys app) অযোপটি 
ডোউর্মলোড েরুর্।  
  
HHRT সচোরমোর্ ও বিোরবিফ মোর্ম্বরর বভম্বলজ মোম্বর্জার বফল সজগাম্বরবল িম্বলর্, 
"ঐরতহোরেে হোডের্ ররভোর  োউর্মের আমরো এই গ্রীমষ্ম সয েব সমোবোইল অরডও  ুযর চোলু েররে 
তোর উন্নেমর্ দটুি মহোর্ অংশীদোর রমেমে। ট্রোমভলমস্টোররেরজরপএে (TravelStorysGPS) রযুরক্তগত 
েেলে েহোেতো এবং দরৃষ্ট্ভরে রদোর্ েমরমে যোমত েব রেেু েম্ভব হ। রর্উ ইেেন  সস্ট  থ্রুওমে 
েতৃন পি তহরবল এবং রর্মদন রশেো রদোর্ েমরমে, রবমশষ েমর সেতু জমুড় হোাঁ ো এবং বোইরেং  ুযমরর 
উপর তোরো েমঠোর পররশ্রম েমরমে। আমরো জোরর্ য র্ বোরেন্দো এবং পযন েরো র্দীর ইরতহোে 
এবং রবস্মমের েথো শুর্মব যো আমরো েবোই এত ভোমলোবোরে ত র্ সেতুর সেৌন্দযন উপমভোগ েরোর 
জর্য পথ ভ্রমণ তোমদর েোমে এেটি রধ্োর্ আেষনণ হমব।"  
  
র্তুর্ অংেীিাবর িেিহার পথ েম্পম্বকন   

• েোযনক্রমমর বদর্রন্দর্  ণ্টো: েেোল 6 ো - রোত 10 ো  
• র্তুর্ অংশীদোরর বযবহোর পমথর বদ নয: 3.6 মোইল  
• পমথর রি: 12 ফু   
• ওভোরলুমের েং যো: 6  
• েোইমেমলর গরত েীমো: 15 মোইল ররত  ণ্টো  
• এে রোন্ত সথমে অর্য রোন্ত পযনন্ত আর্ুমোরর্ে হোাঁ োর েমে: 80 রমরর্   
• এে রোন্ত সথমে অর্য রোন্ত পযনন্ত আর্ুমোরর্ে েোইমেল েমে: 20 রমরর্   
• ওমেস্টমচস্টোর লযোরন্ডং-এ পোরেন ং স্প্ : 30 সেোমবোর সথমে শুক্রবোর/130 েিোমহর 

রদর্গুমলোমত রবমেল 4 োর পর এবং েব েিোহোমন্ত  
• রেলযোন্ড লযোরন্ডং-এ পোরেন ং স্প্ : 57  

  

###  
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