
ব্রুকরীন ব্রীজ(Brooklyn Bridge) নুফবাসননয উনেনে ট্রাফপনকয ফযফর্ব ন 
(াযাযাত ফযাপ এফং প্তাান্তেয ফন্ধ) 

 

ফযকল্পনায সাভফিক নকা 
ব্রুকরীন ব্রীজ(Brooklyn Bridge)র একটি জাতীয়,ঐপতাপক এফং পনউ ইয়ন্তকে য(New York)একটি অপত 
পযপিত রযান্ডভাকে । গত 125 ফছয ধন্তয এটি পযন্তফা দান কন্তয িন্তরন্তছ এফং এটিয অফস্থা এখন অপত 
দফুের ফন্তর পিপিত কযা ন্তয়ন্তছ। যাম্প এফং প্রন্তফন্তথয ুনফোন কযা ন্তয়ন্তছ এফং ব্রীজটান্তক যং কযা ন্তয়ন্তছ 
(মায জনয অথে ফযাদ্দ কন্তযন্তছ অযান্তভপযকান পযকাবাযী এফং পযইনন্তবস্টন্তভন্ট অযাক্ট(American Recovery and 

Reinvestment Act))। এই কাজটি শুরু ন্তয়ন্তছ 2010ান্তর এফং কাজ ভাপ্ত কযফায ূফেপনধোপযত ভয় 

ন্তরা 2014। 
 

2011ান্তরয ফন্তে কাজ শুরু ন্তয়ন্তছ এফং মতপদন না প্রন্তজন্তক্টয কাজ শল য় অথোত্ৎ2014ান্তর, ব্রুকরীন 
ব্রীজ(Brooklyn Bridge) পদন্তয় শম ফ গাপ়ি ভযানাটান(Manhattan)-এযপদন্তক মান্তে তান্তদয গপতথ 
পযফতে ন কন্তয ভযানাটান ব্রীজ (Manhattan Bridge)পদন্তয় পনন্তয় মায়া ন্তে মান্তত ব্রীজ পন ভোন্তণয কান্তজ 
শকান্তনা ভযায ৃপি না য়। এটা শুধুভাত্র যান্তত্রই কযা ন্তফ এফং পকছু শেন্তত্র প্তাান্তেকযা ন্তফ। 
 

যাপত্রকারীন থপযফতে ন্তনয ভয়ীভা র- 

শাভফায যাত 11টা শথন্তক ভঙ্গরফায শবায 6টা মেে 
ভঙ্গরফায যাত 11টা শথন্তক ফধুফায শবায 6টা মেে 
ফধুফায যাত 11টা শথন্তক ফৃষ্পপতফায শবায 6টা মেে 
ফৃষ্পপতফায যাত 11টা শথন্তক শুক্রফায শবায 6টা মেে 
পনফায কার 12টা শফন্তজ এক পভপনট শথন্তক  কার 7টা মেে 
যপফযায কার 12টা শফন্তজ এক পভপনট শথন্তক কার 9টা মেে 
যপফফায যাত 11টা শথন্তক শাভফায কার 6টা মেে  
 

মখন প্তাান্তে ুন্তযাুপয গাপ়ি িরাির ফন্ধ কন্তয শদয়া ন্তফ,তখন ভযানাটান(Manhattan)-এয উন্তদ্দন্তয 
মায়া ভস্ত মানফান্তনয গপত অনযানয ক্রপংন্তময পদন্তক পযফপতে ত কযা ন্তফ এফং শ পযফতে ন্তনয কাজটা 
শুরু কযা ন্তফ পনফায কার ফান্তযাটা শফন্তজ এক পভপনট শথন্তক শাভফায শবায 5টা মেে, প্রায় 53ঘন্টায 
জনয। থ পযফপতে ত মানফানন্তক ঠিক থ পনধোযণ কযফায জনয,ভযানাটান্তনয(Manhattan)উন্তদ্দন্তয মায়া 
ভস্ত গাপ়িয জনয ভযানাটান ব্রীন্তজয (Manhattan Bridge)অপতপযক্ত থ খুন্তর শদয়া ন্তফ মানপনয়ন্ত্রণকাযী 
ভয়গুপরন্তত। 
 

মখন ব্রুকরীন্তনয(Brooklyn) উন্তদ্দন্তয ধামে কযা  ূনফোপনক কামেকাযীতা শুরু ন্তফ, দটুি জায়গায় মানফান 
ফন্ধ কন্তয শদয়া ন্তফ পকছুেণ আন্তগ শথন্তকই মান্তত কামেক্রভ শুরু কযফায আন্তগ প্রাথপভক কাজগুপর কন্তয 
শনয়া মায়- 

 উত্তয পদন্তক অফপস্থত এপপডআযড্রাইব(FDR Drive) পদন্তয় ব্রুকনীন ব্রীজ/ফ্রাঙ্কন্তপাটে  স্ট্রীট (Brooklyn 

Bridge/Frankfort Street)শথন্তক শফন্তযানায যাস্তাটা য়ন্ততা যপফফায শথন্তক ফৃষ্পপতফায যাত 10টা 



শথন্তক এফং শুক্রফায  পনফায যাত 11টা শথন্তক ফন্ধ কন্তয শদয়া ন্তফ। ব্রুকরীন ব্রীন্তজয(Brooklyn 

Bridge) উন্তদ্দন্তয মায়া গাপ়িিারকন্তদয অননু্তযাধ কযা ন্তে শম তাযা শন্টায স্ট্রীন্তটয(Center 

Street) ভাধযন্তভ ব্রীন্তজ উঠন্তত ান্তযন। 
 

 ূফে পদন্তক অফপস্থত ব্রুক রীন-কুইন এক্সন্তপ্রন্তয়(Brooklyn-Queens Expressway)পদন্তয় ব্রুকরীন 
ব্রীজ(Brooklyn Bridge)শথন্তক শফন্তযানায যাস্তাটা য়ন্ততা যপফফায শথন্তক ফৃলস্পপতফায যাত 10:30 টা 
শথন্তক এফং শুক্রফায  পনফায যাত 11:30 টা  শথন্তক ফন্ধ কন্তয শদয়া ন্তফ। 
ভযানাটান্তনয(Manhattan)উন্তদ্দন্তয মায়া গাপ়িিারকন্তদয অননু্তযাধ কযা ন্তে শম তাযা  অযাডাভ 
স্ট্রীন্তটয(Adam Street)ভাধযন্তভ ব্রীন্তজ উঠন্তত ান্তযন। 

 

অনগু্র কন্তয াফপযনা রাউ(Sabrina Lau)-এযান্তথ শমাগান্তমাগ করুন এই ই-শভর 
নম্বন্তযbrooklynbridgeoutreach@gmail.comঅথফা এই শটপরপান নম্বন্তয 347-647-0876মান্তত আপন 
পফজ্ঞপপ্ত ংক্রাে ফ তথয  অপগ্রভ জানন্তত ান্তযন। াযাযাত ফযাপ থ পযফতে ন্তনয, পনভোণ ূিী, প্তা শন্তলয 
কাজ ব্রুকরীন্তনয(Brooklyn) উন্তদ্দন্তয কনট্রান্তলা অান্তযন (Contraflow Operation)এফং অনযানয গুরুতয 
ট্রাপপক পযফতে ন অেত 72ঘন্টা আন্তগ  পনপদেি পফজ্ঞপপ্তয াান্তময পডটি(DOT)আনান্তক জানাফায ফযকভ 
প্রন্তিিা কযন্তফ ই-শভর,শপফকু,টুইটায(#NYCDOTbkbridge)এফং শনাটিপাই এনয়াইপয(NYC)ভাধযন্তভ। পফন্তল 
শকান্তনা গুরুত্বূণে ক্রী়িাূিী শমভন পনউ ইয়কে  ভযাযাথন(New York Marathon),পাইব শফান্তযা ফাইক টুযয 
(Five Boro Bike Tour)থাকন্তর অথফা পরন্তড কনট্রাকন এভফাযন্তগা(Holiday Construction 

Embargo)থাকন্তর প্তাান্তেব্রীজ ফন্ধ কযা ন্তফ না। 
 

 

ব্রুকরীননয(Brooklyn)উনেনে ধাফফর্ ট্রাফপক(অনিুহ কনয 2 নম্বয এফং 3 নম্বয ার্ায় যম থফননদব ফকা 
যদওয়া আনে যসটি যদখুন) 

 

ুণফোন্তনয কাজ িরাকারীন গাপ়িিারন্তকযা ফভন্তয়ই ব্রুকরীন ব্রীন্তজয(Brooklyn Bridge)ভাধযন্তভ 
ব্রুকরীন(Brooklyn) শ ৌঁছন্তত াযন্তফন। মখন ব্রুকরীন্তনয(Brooklyn)উন্তদ্দন্তয মায়া থগুপরন্তত কাজ িরন্তফ 
(দপেন্তণয থগুপরন্তত), একটি কনট্রান্তলা অান্তযন (Contraflow Operation)  তখন িার ুথাকন্তফ। মানফান্তনয 
গপতন্তক তখন ব্রুকরীন্তনয(Brooklyn)পদন্তক উত্তন্তযয ন্তথ িাপরত কযা ন্তফ। ব্রীন্তজ মান্তত গাপ়িিারন্তকযা 
পনযাত্তায ান্তথ ঢুকন্তত ান্তযন এফং শফযান্তত ান্তযন তায জনয থপনন্তদেক পিি এফং শযপরং শদয়া থাকন্তফ। 
কনট্রান্তলা(Contraflow)মখন কামেকয থাকন্তফ না,তখন গাপ়িিারন্তকযা প্রথাপদ্ধ বান্তফ 
ব্রুকরীন্তনয(Brooklyn)ভস্ত যাস্তা ফযফায কযন্তত ান্তযন। 
 

ভযানাটান্তন(Manhattan)- 

 আপন মপদ ভযানাটান্তনয(Manhattan)পনন্তিয শথন্তক আন্তন-তান্তর ব্রীন্তজ উঠফায জনয শন্টায স্ট্রীট 
(Center Street)অথফা ারে স্ট্রীট(Pearl Street)পদন্তয় আুন 

 এপপডআয ড্রাইব(FDR Drive)শথন্তক দপেণভপুখ যাস্তা-আপন আযএপ য়াগনায এআয পএর(RF 

Wagner Sr Pl) পদন্তয় এপক্সট দইু ধরুন শমটা ারে স্ট্রীন্তট(Pearl Street)পগন্তয় ়িন্তছ। 



 এপপডআয ড্রাইব(FDR Drive)শথন্তক উত্তযভপুখ যাস্তা-াউথ স্ট্রীট(South Street) অথফা ল্ড স্লী(Old 

Slip)পদন্তয় এপক্সট 1 ধরুন শমটা ারে স্ট্রীন্তটয(Pearl Street)প্রন্তফথ। 
 খাপর প্তাান্তে-াকে  শযা(Park Row) প্রন্তফন্তথ আপন শমন্তত ান্তযন 

 

ব্রুকরীন্তন(Brooklyn)- 

 

 ব্রুকরীন-কুইনস এক্সনেসওনয়য(Brooklyn-Queens Expressway) দটুি ফদনকই (I-278) –অনগু্রকন্তয 
ফাৌঁ পদন্তকয যাস্তা ধন্তয িরনু মান্তত যান্ড স্ট্রীট(Sand Street)পদন্তয় শফন্তযান্তত ান্তযন 

 ব্রুকরীন(Brooklyn) হনয মাওয়ায জনে – অনগু্রকন্তয ডান পদন্তকয যাস্তা ধন্তয িরনু মান্তত 
অযাডাভ স্ট্রীট(Adams Street) পদন্তয় শফয ন্তত ান্তযন 

 

 

ভোনহাটাননয(Manhattan)উনেনে ধাফফর্ ট্রাফপক(ভোনয 4-5 ার্ায় যম থফননদব ফকা যদওয়া আনে র্া 
যদখুন) 

 

মখন ব্রুকরীন ব্রীজ(Brooklyn Bridge) ফন্ধ থান্তক,পডটি(DOT)আন্তগ শথন্তকই আন্দাজ কন্তযন শম ার্শ্েব্রতী 
ভযানাটান ব্রীন্তজয(Manhattan Bridge)অপতপযক্ত ফযফায ন্তফ। খুফ শফী যকন্তভয মানজট এ়িাফায জনয 
ভযানাটান্তনয(Manhattan) উন্তদ্দন্তয গেফযযত মাত্রীন্তদয এই ফন্তর উত্াপত কযা ন্তে শম – 

 যাস্তা ফন্ধ পফলয়ক ভস্ত তন্তথযয পদন্তক নজয যাখুন। াম্প্রপতক ই-শভর পফজ্ঞপপ্তয জনয াফপযনা 
রাউ(Sabrina Lau)-এযান্তথ এই ই-শভর ঠিকানায় শমাগান্তমাগ 
করুনbrooklynbridgeoutreach@gmail.comঅথফা এই শটপরন্তপান নম্বন্তয শপান করুন 347-647-

0876 

 পনন্তি উপিপখত পফকল্প ন্তথয ফযফায করুন 
 

ব্রুকরীন্তন(Brooklyn)- 

 ব্রুকরীন(Brooklyn) য শথন্তক – ূফেপদন্তক অফপস্থত টিরাপয স্ট্রীন্তটয(Tillary Street) পদন্তক মান, ফাৌঁ 
পদন্তক ঘুযন্তর লযাটফু অযান্তবপনউ এক্সন্তটনন(Flatbush Avenue Extension)ান্তফন 

 কুইন/রঙং আইরযান্ড(Queens/Long Island)শথন্তক – উইপরয়াভফাগে ব্রীজ(Williamsburg 

Bridge)পদন্তয় আুন অথফা এপক্সট 29(Exit 29) শথন্তক শফপ়িন্তয় আা ব্রুকরীন-কুইন এক্সন্তপ্রন্তয় 
(Brooklyn-Queens Expressway)(I-278)ধন্তয টিরাপয স্ট্রীন্তট(Tillary Street) শ ৌঁছান। ডানপদন্তক 
শফৌঁকন্তরই লযাটফু অযান্তবপনউ এক্সন্তটনন(Flatbush Avenue Extension)ান্তফন 

 ব্রুকরীন/শস্টন্তটন আইরযান্তন্ডয(Brooklyn/Staten Island)দপেণ শথন্তক–ব্রুকরীন ফযাটাপয 
টান্তনর(Brooklyn Battery Tunnel) ফযফায করুন(থ কয পযন্তফা ান্তফন)অথফা এপক্সট 29(Exit 

29)শথন্তক শফপ়িন্তয় আা ব্রুকরীন-কুইন এক্সন্তপ্রন্তয় (Brooklyn-Queens Expressway) (I-

278)ধন্তয টিরাপয স্ট্রীন্তট(Tillary Street)শ ৌঁছান। 
 

 

 



ভযানাটান্তন(Manhattan)- 

 হরোন্ড টানননরয(Holland Tunnel)ফদনক–নীি শথন্তক ডান পদন্তক শফায়াপযয(Bowery)পদন্তক মান[এফং 
উয শথন্তক শাজা মান ক্রীটি স্ট্রীন্তটয(Chrystie Street) পদন্তক]এফং ফাৌঁ পদন্তক ব্রুভ স্ট্রীন্তটয(Broome 

Street) পদন্তক মান। 
 একটি ফফকল্প যাস্তা –নীি শথন্তক ফাৌঁ পদন্তক শফায়াপযয(Bowery) পদন্তক মান [এটা মায়া ম্ভফ শুধুভাত্র 

শম প্তান্ত যাস্তা ফন্ধ থাকন্তফ শই ভন্তয়]এফং ডান পদন্তক য়াথে স্ট্রীন্তটয(Worth Street)পদন্তক মান। 
ফাৌঁ পদন্তক শফৌঁন্তক ব্রডন্তয়(Broadway)ধরুন মান্তত ভযানাটান্তনয(Manhattan)পনন্তিয পদন্তক শ ৌঁছন্তত 
ান্তযন অথফা ডান পদন্তক মান িািে  স্ট্রীট(Church Street)পদন্তয় রযান্ড টান্তনন্তর(Holland Tunnel)  

শ ৌঁছফায জনয। 

 উত্তযভুফখ এপফিআয ড্রাইনব(FDR Drive) মাওয়ায জনে –উন্তযয পদক শথন্তক ডান পদন্তক কযানার 
স্ট্রীন্তটয(Canal Street)পদন্তক শফৌঁকুন, তাযয ডান পদন্তক অযান্তরন স্ট্রীন্তট(Allen Street)আুন শমটা 
াইক স্ট্রীট(Pike Street) ফন্তর পযপিত। তাযয ফাৌঁ পদন্তক াউথ স্ট্রীন্তট(South Street)ঢুকুন। 
ভন্টন্তগাভাপয স্ট্রীন্তট (Montgomery Street)-এয ঢার ুথ ধন্তয আপন এপপডআয ড্রাইব(FDR 

Drive)-এ  প্রন্তফ কযন্তত াযন্তফন ।(এই ন্তথ তখনই মায়া ম্ভফ মখন আপন উয পদক পদন্তয় 
আন্তফন।  

 নীচস্থ ভোনহাটানন(Manhattan)য ৌঁেফায জনে –উয শথন্তক ডান পদন্তক কযানার স্ট্রীন্তটয(Canal 

Street) পদন্তক শফৌঁকুন, তাযয আফায ডানপদন্তক অযান্তরন স্ট্রীন্তট(Allen Street)মান শমটা াইক 
স্ট্রীট(Pike Street) ফন্তর পযপিত। তাযয ডানপদন্তক াউথ স্ট্রীন্তট(South Street)ঢুকুন। (এই ন্তথ 
তখনই মায়া ম্ভফ মখন আপন উয পদক পদন্তয় আন্তফন।  

 উত্তযভুফখ এপফিআয ড্রাইনব(FDR Drive)মাওয়ায জনে –পনন্তিয পদক শথন্তক ডান পদন্তক শফায়াপয 
স্ট্রীন্তটয(Bowery Street)পদন্তক শফৌঁকুন, [এফং উয পদক শথন্তক,শাজা ক্রীটি স্ট্রীন্তটয(Chrystie 

Street)পদন্তক মান]তাযয ডান পদন্তক ই.পউস্টন্তনয পদন্তক শফৌঁকুন(FDR Drive) (E. Houston)। ই. 

পউস্টন(E. Houston) ধন্তয শাজা গাপ়ি িাপরন্তয় আুন তান্তর আপন এপপডআয ড্রাইন্তবয(FDR 

Drive) প্রন্তফ ন্তথ শ ৌঁছন্তফন। 
 

 

 

যকাননা েশ্ন? যকাননা ভন্তফে?যকাননা উনেগ? 

অন ুগ্র কন্তয এই শপান নম্বন্তয 347-647-0876অথফা এই ই-শভর 
ঠিকানায়brooklynbridgeoutreach@gmail.com 

জনংন্তমাগ আপধকাপযক াফপযনা রাউ(Sabrina Lau)-এযান্তথ শমাগান্তমাগ করুন। 
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traffic Changes
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in brooklyn: 

To the Brooklyn-Queens Expressway (I-278) in either 
direction: Stay in the left lane to exit onto Sands Street. 

To downtown Brooklyn: Stay in the right lane to exit 
onto Adams Street.

brooklyn -bound detour
ConTrAflow opErATIon only

in Manhattan:

from lower Manhattan: 
Access the bridge from Centre Street 
or take water Street to pearl Street. 

from the fDr Drive southbound: 
Take Exit 2 onto rf wagner Sr place. 

from the fDr Drive northbound: 
Take Exit 1 onto South Street or old 
Slip to access the pearl Street en-
trance.

weekends only: park row Entrance is 
also available.

During the rehabilitation work, drivers will always be able to reach Brooklyn 
via the Brooklyn Bridge. when work is in progress on the Brooklyn-bound 
lanes (south roadway), a “contraflow” operation will be in effect. Traffic will 
be detoured to the north roadway toward Brooklyn. Signage and barriers 
will direct motorists to safely enter and exit the bridge.



when the Brooklyn Bridge is closed, DoT anticipates 
heavy usage of the adjacent Manhattan Bridge. To 
reduce congestion, Manhattan-bound travelers are 
encouraged to:

- Stay informed of closures. Contact Sabrina lau 
at brooklynbridgeoutreach@gmail.com or 347-
647-0876 for up-to-date email notices.
- Use the subway. Visit http://tripplanner.mta.
info/ for routes and schedules.
- Use alternate routes as described below.

Manhattan-bound detours

To the fDr Drive northbound: 
from the lower level, turn 
right onto the Bowery 
(and from the upper level, 
head straight onto Chrys-
tie Street) and turn right at 
E. Houston. Drive along E. 
Houston until the entrance 
for the fDr Drive. 

To the Holland Tunnel: from the lower 
level, turn right onto the Bowery (and 
from the upper level, head straight onto 
Chrystie Street) and turn left onto Broome 
Street.

weekends only:  from the lower level, 
turn left onto the Bowery (only possible 
on closure weekends) and turn right onto 
worth Street. Turn left onto Broadway to 
access lower Manhattan or right onto 
Church Street for the Holland Tunnel. 

Questions? Comments? Concerns? 

please contact the community liaison Sabrina lau, AICp at 
347-647-0876, or brooklynbridgeoutreach@gmail.com

To the fDr Drive northbound: 
from the upper level, turn 
right at Canal Street, then 
right onto Allen Street, 
which becomes pike Street. 
Turn  left onto South Street. 
The on-ramp to the fDr 
Drive is at Montgomery 
Street.

To lower Manhattan: 
 from the upper level, turn 

right at Canal Street, then 
right onto Allen Street, 
which becomes pike Street. 
Turn  right onto South 
Street. 

                Only possible from upper level 

from downtown Brooklyn: Travel east on 
Tillary Street, turn left at flatbush Avenue 
Extension. 

from Queens/long Island: Take the wil-
liamsburg Bridge, or Exit 29 off of the 
Brooklyn-Queens Expressway (I-278) to 
Tillary Street. Turn right onto flatbush Av-
enue Extension.

from south Brooklyn/Staten Island: Take 
the Brooklyn Battery Tunnel (toll facility) 
or Exit 29 off of the Brooklyn-Queens Ex-
pressway (I-278) to Tillary Street.



ProJeCt  teaM

nyCDoT Division of Bridges:
www.nyc.gov/dot

Contract no:  
BRC270C/P

prime Contractor: 
Skanska Koch Inc.

resident Engineering Consultant:
Greenman-Pedersen Inc.

Design Consultants: 
URS Corporation

Community outreach: 
Sam Schwartz Engineering

*Please be prepared to give the contract number

your city. your needs. your number.

ProJeCt overview

The Brooklyn Bridge, a national Historic landmark and a new york City landmark, has been in service for over 125 years 
and its condition rating is now “poor” . rehabilitation of the ramps and approaches, and repainting of the structure (partially 
funded by the American recovery and reinvestment Act) began in 2010 and is scheduled to be completed in 2014.

Beginning in the Spring of 2011 and continuing until the project completion in 2014, Manhattan-bound traffic of the Brooklyn 
Bridge may be detoured to the Manhattan Bridge as needed to accommodate construction. This will occur only during over-
night hours and on some weekends. The overnight detour hours are :

Monday nights: 11 p.m. to 6 a.m .Tuesday
Tuesday nights: 11 p.m. to 6 a.m. wednesday
wednesday nights: 11 p.m. to 6 a.m. Thursday
Thursday nights: 11 p.m. to 6 a.m. friday
Saturday mornings: 12:01 a.m. to 7 a.m.
Sunday mornings: 12:01 a.m. to 9 a.m.
Sunday nights: 11 p.m. to 6 a.m. on Monday

when full weekend closures are in effect, Manhattan-
bound traffic will be diverted to other crossings beginning 
at 12:01 am Saturday through to 5:00 am Monday, for 53 
consecutive hours.  To accommodate detoured traffic, ad-
ditional lanes will be available to Manhattan-bound traffic 
on the Manhattan Bridge during all detour hours.  

when the  Brooklyn-bound contraflow operation is in ef-
fect, closures will begin slightly earlier in two locations to 
allow the workforce to set-up the operation:

- The Brooklyn Bridge/frankfort Street exit from the northbound fDr Drive may be closed at 10 pm Sunday to Thursday, 
and at 11 pm on friday and Saturday. Brooklyn-bound drivers can access the bridge via Centre Street.
- The Brooklyn Bridge exit from the eastbound Brooklyn-Queens Expressway may be closed at 10:30 pm Sunday to Thurs-
day, and 11:30 pm friday and Saturday. Manhattan-bound drivers can access the bridge via Adams Street.

please contact Sabrina lau at brooklynbridgeoutreach@gmail.com or phone 347-647-0876 to be added to the notification 
network. DoT will make every effort to post specific notifications about overnight detours, construction schedules, weekend 
work, the Brooklyn-bound contraflow operation, and other major traffic changes at least 72 hours in advance via e-mail, face-
book, Twitter (#nyCDoTbkbridge), and notify nyC. There will be no weekend closures during special events such as the new 
york Marathon, the five Boro Bike Tour, or the Holiday Construction Embargo.

The pedestrian and cycling promenade will remain open throughout all phases of construction. However, in order to fully 
enclose railings and other components, the paint removal containment units will reduce the width of the path by 1.5 feet on 
each side. The narrowed area will be from 600 to 1000 feet long. for the safety of all bridge users, cyclists must yield to pedes-
trians in this restricted work zone. Cyclists may also use the nearby Manhattan Bridge bike path, which is often less congested. 
As work progresses the units will move across the bridge until the project is complete.


