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Queens বােসর মানিচ� Northern Blvd এর বাস: 
QM2, QM3, QM 20, QM 32, 

Q101, Q102, Q66



Queens বাইেকর মানিচ�



Queens �ােকর মানিচ�



Northern Blvd এরআেগর িনরাপত্তা উ�িত
• 2014 েথেক 2018 এর মেধয্, NYC DOT কিমউিনিট েবাডর্ 3 এ Northern Blvd এর িন�িলিখত উ�িত স�ূণর্ কেরেছ:

• 75th St, 78th St, 84th St, 86th St, 88th St, 96th St, 102 St, 105th St, 106th St, 110th St, 111th St,এবং 114th St-এ 13িট পথচারীেদর 
জনয্ িনরাপদ �ান ৈতির করা হেয়েছ (2015 – 2017)

• �িতিট েমােড়, েযখােন স�ব হেয়েছ, 10 েসেকে�র পথচারীেদর �াধানয্ েদওয়া িবরিত(leading pedestrian intervals, LPI) বয্ব�া করা
হেয়েছ। (সাধারণত LPI হয় 7 েসেকে�র) (2018) 

• 75th St, 78th St, 96th St, এবং 102nd St-এ বাঁিদেক েমাড় েনওয়া িনিষ� করা হেয়েছ(2015 – 2017) 

• 68th St এবং 114th St-এর মেধয্ েবিশ দশৃয্েগাচর হওয়া �সওয়াক লাগােনা হেয়েছ এবং িচ�গেলা সারােনা হেয়েছ (2015 – 2018) 
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2014 - 2017 এ পথচারীেদর দাঁড়ােনার �ান সহ েমাড় সংয�ু করা হেয়েছ



2015 িনরাপত্তা �কে�র ফলাফল

2015 েত 62nd St এবং 102nd St এর মেধয্ িনধর্ািরত
�ানগেলােত 9িট পথচারীেদর �ােনর বয্ব�া
করার পর:

• পথচারীেদর আহত হওয়ার ঘটনা 51%
কেম েগেছ

• েমাটআহত হওয়ার ঘটনা 14% কেম েগেছ

Northern Blvd , 89 St এ



বতর্ মান অব�া

দীঘর্ দরূে�র �িসং, চওড়া রা�া বয্� সমেয়র পািকর্ ং িবিধ মাি�েডাভাল কিরডর, িবিভ� বয্বহারকারী



 Vision Zero অ�ািধকােরর কিরডর ও এলাকা
 80th St, 87th St এবং102nd St-এর মেধয্ Vision Zero অ�ািধকার েমাড়

 Jackson Heights এবং Corona-Elmhurst বির� পথচারী েকি�ক
এলাকা

 2.2 মাইল কিরডর জেুড় 43 জন মতৃ বা গরতরভােবআহত (2012 – 2016) 
এবং 8 জন পথচারীর মতুৃয্ (2012 – এখন) হেয়েছ

 পথচারীেদর েবিশরভাগ ধা�া (55.6%) গািড় থামােত না পারার কারেণ
হেয়েছ

 গািড়েত থাকা মানেুষর েবিশর ভাগ দঘুর্টনা ঘেট িপছন েথেক এেস ধা�া
েদয়ার কারেণ (36.9%)

িনরাপত্তা তথয্: Northern Boulevard (68 St েথেক 114 St)



মািকর্ ং টুলিকট

রঙকরা ফুটপােতর �ান

িচরাচিরত বাইক েলন সুরি�ত বাইক েলন

রঙ করা কাবর্ স�সারণ

চওড়া, েবিশ দশৃয্েগাচর হওয়া 
�সওয়াক

বােসর জনয্ পৃথক েলন



�ািফক কে�াল টুলিকট

কাবর্ িবিধেমাড় েঘারা িনেষধকম �ািফেকর সময় বাঁিদেক েমাড় েনওয়া

পথচারীেদর �াধানয্ েদওয়া 
িবরিত িবরিত নতুন িসগনয্াল/িসগনয্ােলর পিরবিতর্ ত সময় �াক েলািডংেয়র েজান



কনি�ট টুলিকট
কাবর্ স�সারণ

বাস েবািডর্ ং বা�কংি�ট েমিডয়ান

পথচারীেদর দাঁড়ােনার �ান



িবউিটিফেকশন টুলিকট

বসার জায়গা (CityBench)

পাবিলক ে�স ও ব�ৃেরাপণ রা�া েখাঁজার িচ�

সাইেকল রাখার �ান

সরকাির িশ�কলা

ি�ট িসট



��কালীন উ�য়ন
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• 2018 েত, NYC DOT 70th St, 72nd St, 82nd St, 85th St, 86th St, এবং 90th St এ বাঁিদেক ঘুরেব এমন গািড় েদখেত পাওয়া এবং
েমাটরগািড়র এবং পথচারীেদর ধা�া লাগা এড়ােত সহেজ বাঁিদেক েঘারার বয্ব�া কেরেছ

• 2019 এর শরেত, NYC DOT Northern Blvd এর 70th St এবং 92nd St এর মেধয্ 10িট পথচারীেদর দাঁড়ােনার �ান ৈতির করার
পিরক�না কেরেছ

2019 – 2020 িনব�এলাকা

িবদয্মান দাঁড়ােনার �ান

• 2019 এ, NYC DOT কিমউিনিট েবাডর্ 1 এবং কিমউিনিট েবাডর্ 2 Northern Blvd এবং Broadway, Newtown Rd এবং Woodside
Ave এর মেধয্ কংি�েটর পথচারীেদর দাঁড়ােনার �ান ৈতির করার পিরক�না কেরেছ



���ায়ী েথেক দীঘর্�ায়ী উ�িত
আেগ

অপােরশনাল �কে�র পর
(রঙ, সামিয়ক উপাদান, েরাপনকারী)

কয্ািপটল �কে�র পর
(কংি�ট, ব�ৃেরাপণ ও গাছ, আেলা, বসার জায়গা)

Allen এবং Pike ি�ট, 
Manhattan
2009 - 2012



ভিবষয্ত ভাবনা & মতামত

Rego Park Queens Blvd কমর্শালা
জানুয়ারী 2017

Northern Blvd-েক ভিবষয্েত েকমন েদখেত লাগক, আপনারা চান?টুলিকট েথেক িক িক বা�বািয়ত হেত
েদখেত চান? DOT েক েয সব �ােন উ�য়ন �েচ�ায় েযাগ িদেত হেব তা িচি�ত করেত বড় মানিচ�িট বয্বহার করন।
েগা�ী, িহসােব আপনার কােছ সবেথেক গর�পূণর্ �ান এবং সমসয্াসমহূ কমর্শালার সে� েশয়ার করার জনয্ বাছাই
করন।

েশয়ার করার জনয্ গর�পণূর্ পেয়�গিল

তািরখঃ

েটিবলঃ

NORTHERN BOULEVARD িনরাপত্তা কমর্শালা NYC DOT
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