
দা েজা লুইস  ি�নওেয় 

এমন এক�ট পথ যা  

েড�েয়েটর পাড়া, 
েলাকজন এবং 
পাক��িলেক সংযু� 
করেব । 

বািস�ােদর কীভােব 
�ীনওেয় তােদর 
আেশপােশর এলাকায় 
�ভাব েফলেত পাের তা 
েবাঝার জন� আমরা তােদর 
�নিছ। 
�ীনওেয় আপনার জন� কী 
করেত পাের?        
আরও জানেত

joelouisgreenway.com 
িভ�জট ক�ন 

�� বা ম�ব� 
��ি�না পাি�েয়র, �েজ� ম�ােনজার, িস�ট অফ েড�েয়ট  

�জ এস িড ৩১৩.৬২৮.৪৩১৮ joelouisgreenway@detroitmi.gov, 

েজা লুইস ি�নওেয় িস�ট অফ েড�েয়ট েজনােরল 

সািভ�েসস িবভাগ �ারা পিরচািলত এবং রা� িস 
উইলসন জিুনয়র ফাউে�শন �ারা অথ �ািয়ত এক�ট 
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েজা লুই ি�নওেয় সািরব�তা 

েড�েয়ট শহেরর সীমানা 

আপিন আমি�ত! 
খাবােরর ব�ব�া এবং বা�ােদর 
জন� ��য়াকলাপ সরবরাহ  
থাকেছ । 

ি�নওেয়র নাম েকন েজা 
লুইেসর নােম হেয়েছ? 
তারঁ জীব�শায় েজা লইুস িবপুল �িতকূলতার মেধ�ও 
দৃঢ় সংক� এবং গভীর আ�িব�াসী িছেলন। যু�রাে� 
আি�কান আেমিরকান জনেগা��র অিধকার আদােয় 
এবং সমতা ও সামা�জক ন�ায়িবচােরর অ�গিতর 
পে� িতিন অ�া� পির�ম কেরিছেলন। 

সাং�ৃিতক �িতমূিত� িহসােব েজা লুইস, শ��, সাম�তা 
এবং জািতগত ঐেক�র �িতিনিধ� কেরন । আমরা 
তারঁ স�ােন এই ি�নওেয় ৈতিরর েচ�া করব । 

�ীনওেয়র দিৃ�

একবার স�ূণ � ৈতির হেয় েগেল েজা লুইস 
ি�নওেয় সকল ধরেণর েলাকেদর হাটঁাচলা, 
সাইেকল চালােনা, েদৗড়ােনা এবং সংেযাগ করার 
জন� এক�ট মজাদার, িনরাপদ এবং 
অনুে�রণামূলক জায়গা সরবরাহ করেব। এ�ট 
�ানীয় ব�বসায়ীেদর এবং বািস�ােদর উ�য়ন  
উদযাপন কের এমন অথ �ৈনিতক �বৃ��েক 
উৎসািহত করেব। েজা লুইস ি�নওেয় পার�িরক 
িবভাজন েসত�ব�ন করার, আমােদর আশপােশর 
অ�ল�িলেক শ��শালী করার, েড�েয়ট 
বাসীেদর �মতাশীল করা, এবং সকেলর জন� 
সু�র, পুন��ারেযাগ� �ান সরবরাহ করার 
এক�ট সুেযাগ। 

হাঁট�ন এবং কথা বলুন 
�ীনওেয়র পাশাপািশ 
জায়গা , �ান এবং সংেযাগ ১০ ই েসে��র, ি
বেকল 
৬-৮ টা েফাড� িরেসাস �এবং এনেগজেম� ে
স�ার ২৮২৬ ব�ািগল ি�ট, 
েড�েয়ট। 

সব �জনীন চড়ুইভািত 
িশ� , সং�ৃ িত এবং স�দায় 
িপরচয়  
 ১১ ই েসে��র, িবেকল ৬-৮ টা ফের� 
পাক� ৪২২৬ িরওেপল ি�ট, েড�েয়ট। 

প�ােনল আেলাচনা 
আবাসন ও অথৈ�নিতক 
সুেযাগ�িল  
১২ ই েসে��র, িবেকল ৬-৮ টা েফাকাস ে
হাপ ১৪০০ ওকম�ান বুেলভাড�, েড�েয়ট। 

  িকমিউন�ট িডনার 
এ�ট েদখেত েকমন ? ি�নওেয় িডজাইন , 
অনুভূিত এবং 
সুেযাগ সুিবধা�িল িস�া� েনওয়া হেব 
১৯ ই েসে��র, িবেকল ৬-৮ টা, েসেক� 
এেবেনেজর চাচ�  ১৪৬০১  িডকু ই�ার  ি�ট, ে
ড�েয়ট। 
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