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অ্যাক্সেসতথ্য গাইড

ভূমিকা ও য াগায াযগর তথ্য

আমরা বারমমিংহামমর অ্যাসটন পামকম র মমযয স্থাপন করা লুক জেরামমর

জমমমাররযামম আপনামক স্বাগত োনামত অ্মপক্ষায রমযরি।

এবিং বারমমিংহাম উৎসব রনরিত করার এই আটম ওযাকম

সবার েনয প্রমবশম াগয দশমক জ সাহাম যর প্রমযােন েনয জেষ্ঠ রবযান প্রদান

লক্ষয রারি।
আমরা আশা করর জ এই দস্তামবমের মমযয থাকা তথযগুরল আপনামক

জমমমাররযামম আপনার পররদশমন জথমক সবমারযক উপকারটি রনরিত করমব।

 রদ আপরন জকান এমেস প্রমের থামক তাহমল জ াগাম াগ করুন

mailto:festivals@birminghamhippodrome.com


সাইট অ্যাযেস তথ্য

জমমমাররযামম এই অ্স্থায়ী রিেুযযাল আটম স

ইনস্টমলশনটি বারমমিংহাম আমস্টান রব জে

এর অ্যাস্টন পামকম র মমযয হয।

ঘাস ুক্ত ইনস্টমলশন সাইমটর রদমক  াওযার

েনয দৃ  ় স্থায়ী পাবরলক ফুটপাথগুরলর মাযযমম

ইনস্টমলশনটি হুইলমেযার অ্যামেসম াগয।

ঘাস ুক্ত অ্ঞ্চলগুরলর সামথ মারাত্মক জিো

আবহাওযামত এই সাইমটর অ্যামেসম াগযতার

প্রিাব পড়মত পামর।

অ্রিও রববরণ উপলব্ধ জমাবাইল ইন্টারমনট সিংম াগ

সহ একটি রিিাইস প্রমযােন হয। জকবলমাত্র অ্যামেস
করমত আগমমনর উপর একটি জকাি স্ক্যান করুন।

আমরা ইনস্টমলশন অ্বস্থান সহাযতা কুকুর

স্বাগত োনাই প্রমযােমন কুকুমরর েনয সাইমটও

েল পাওযা  ামব।

ন়ীল বযাে পারকম িং সহ পামকম র রনকটতম

রনিরোয গারড় পারকম িং জথমক ইনস্টমলশন

সাইটটি রমটামররও কম অ্বরস্থত।



তথ্য প্রদর্শন করুন

জমমমাররযাম জথমক েনসাযারমণর েনয উনু্মক্ত থাকমব

শরনবার জম প মন্ত ররববার জম ।
আমরা আপনামক সকাল টা এবিং সন্ধ্যা টা ঘন্টার মমযয পররে মা

করা হয স্বাগত। এই সমমযর বাইমর ইনস্টমলশন সাইমট অ্যামেমসর

রনিযতা জদওযা  ায না এবিং গারড় পারকম িং অ্নুপলব্ধ হমত পামর। 
এই রশল্পকমমটি বারমমিংহাম রহমপামরামমর অ্িংশ়ীদার হময উপস্থাপন করা

ব্রুমওমযযামিা পররোরলত আ মযাটার অ্ফ লাইফ অ্যান্ড জিথ

জফরস্টিযারল’ উপস্থাপন কমরমিন। জদযাল এবিং আটম স কাউরিল

ইিংলযান্ড িাড়া দ্বারা রনরহত। বারমমিংহাম রসটি কাউরিল এবিং অ্যাস্টন হল
দ্বারা সমরথমত। একটি প্রাকৃরতক আন্ডারমটরকিং’ দ্বারা স্পনসর করা।

কী মনরাপত্তা তথ্য

বতম মান মহামার়ীর প্রকৃরতর কারমণ সাইমটর সমস্ত দশমনাথী

এবিং কমীমদর রনরাপত্তা অ্গ্রারযকার পামব।
সাইমটর কমী এবিং সুরক্ষা কমীমদর জদওযা

রনমদম শাবল়ী অ্নুসরণ করুন। পররদশমন করার সময
অ্রতররক্ত সুরক্ষা স্বাক্ষর সম্পমকম সমেতন হন।

দযা কমর বতম মান সরকামরর সামারেক দূরত্ব

রনমদম রশকা জমমন েলুন এবিং  রদ উপ ুক্ত হয

তমব জফস কিাররিং বযবহার করুন।

এই অ্স্থায়ী সৃ্মরত ইনস্টমলশনমত অ্িংশ জনওযার

সময হযান্ড সযারনটাইোর রনযরমত বযবহামরর

েনয সাইমট উপলব্ধ থাকমব।



লুক এর আনুষ্ঠারনক রশল্প ইনস্টমলশন  ামদরমক আমরা

পৃরথব়ীবযারপ মমযয হাররমযমি একটি স্মারক রহমসমব ততরর করা হমযমি।
জমমমাররযামম প্ররতরবম্ব স্মরণ এবিং স্ব়ীকৃরতর েনয একটি স্থান সরবরাহ কমর।
ইনস্টমলশন আপনামক সামারেক প্রমবমশর রবরযগুরল জমমন েলার সময প্রমবশ

করমত মনন করমত ও অ্মেষণ করমত জদয। 
জমমমাররযামম স্থান়ীয োত়ীয এবিং আন্তেম ারতক সিংহরতর প্রত়ীক রহসামব রেরিত

করা হমযমি। লুক তার কাে বলমি এত দুঃিেনক ক্ষরত আরম আশা

কররি আটম ওযাকম মানরসক আঘাত এবিং অ্থবা জশামকর সমু্মি়ীন  ারা মান হমত

পামর।
জমমমাররযামম রবিানার োদর জথমক ততরর টি পতাকা রমযমি রমটার দ়ীঘম।
প্ররতটি পতাকা তার রনেস্ব সাদা জপামলর সামথ সিং ুক্ত থামক  া প্রায রমটার

লম্বা থামক।
প্ররতটি পতাকার শ়ীষমটি প্রায রমটার দ়ীঘম একটি অ্নুিূরমক ররির সামথ

সিং ুক্ত থামক  া পতাকাটি রনরবরিন্ন অ্বস্থায থাকমত পামর এমনরক রনরবরিন্ন

অ্বস্থাযও। প্ররতটি পতাকার ন়ীমে মাথার উচ্চতার উপমর একটি বাহুর তদঘময প্রায
জশষ হয। 

পতাকাগুরলর সারন্নযয একটি রসরলিং ওিারমহি থাকার অ্নুিূরত ততরর কমর।
পতাকার ন়ীল এবিং একটি ক্রস আকৃরত একটি সাবমেন়ীন রেরকৎসা প্রত়ীক

জকন্দ্র়ীয দাাঁ ড়ামত সাোমনা থামক। অ্বরশষ্ট সাদা পতাকা এটা রঘমর জরমিমি এবিং
একটি বৃত্তাকার স়ীমানা বযাস রমটার গঠমনর িরড়ময। 

পররবতম নকার়ী আবহাওযা মামন জ আটম ওযাকম পররবতম ন রমরনট রমরনট জ মন

প্ররতফরলত সাড়া এবিং দৃশযমান নাড়াোড়া বাযু জরাত কমর জতামল। নরম
বাতামসর বা শক্ত বাতামসর দ্বারা যরা পডু়ক না জকন পতাকাগুরল প্রাযশমম

রসমরানাইেি গরতরবরযর সামথ একমত্র ফ্ল্যাপগুরল জফমট  ায বা ফ্ল্যাপ হয

লুমকা জেরামমর জমমমাররযামম মূলত ওমযস্টন আটম স স্বাস্থয উইমকন্ডার করমশন কমররিমলন। জদযাল
এবিং িাড়া দ্বারা সমরথমত। িুরহাম রবশ্বরবদযালমযর ি। কযারস রফরনমের জনতৃমত্ব

ওমযলকাম ট্রামস্টর অ্থমাযমন পররোরলত ওমযদার লাইিস’ প্রকল্প দ্বারা অ্বরহত


