অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/5/2021

গভর্রন অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্রন কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 7 জুলাই, 2021 তাবরখ ঘেম্বক বর্উব্রাগ-ঘিকর্ বব্রম্বজ
কোেম্বলস ঘ াবলিং িাস্তিায়র্ করা হম্বি

অতোধুবর্ক ঘসন্সর এিিং কোম্বমরা যা অবিরাম ভ্রমম্বণর অবভজ্ঞতার জর্ে
ই-ঘজড পাস (EZ-Pass) পড়ম্বত পারম্বি
বর্উ ইয়কন ঘে বব্রজ অম্বোবরট (New York State Bridge Authority)
ঘমা র চালকম্বের ই-ঘজড পাস িেিহার করম্বত এিিং ঘ াল ঘপম্বমম্বের মাধেম্বম সাশ্রয়
এিিং সুবিধা বর্ম্বত উৎসাহ বেম্বে
গভর্রন অ্যান্ড্ রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 7 জুলাই, 2021 তাররখ বুধবার মধযরাত
ঘেমক রর্উব্রাগ-ঘবকর্ রব্রমজ কযাশমলস ঘ ারলিং বাস্তবায়র্ করা হমব। ঘমা রচালকরা অ্তযাধুরর্ক
ঘসন্সর এবিং কযামমরা সহ গযারির তলা রিময় অ্রবরাম ভ্রমমণর অ্রভজ্ঞতা লাভ করমবর্ ো ইঘজডপাস যাগ পড়মব এবিং লাইমসন্স ঘেম র েরব তু লমব। ঘে সকল োর্বাহমর্র ই-ঘজড পাস
যাগ োকমব তামির স্বয়িংক্রিয়ভামব চাজন করা হমব এবিং ঘে সব োমর্র ই-ঘজড পাস োকমব র্া
তামির লাইমসন্স ঘেম র েরব তু মল রর্বরিত োমর্র মারলমকর কামে ঘ াল পররমশামধর জর্য Tolls
by Mail NY এর মাধ্যমম রবল ঘমইল করা হমে।
"একরবিংশ শতমক আমামির অ্ের্ীরতমক
ন
প্ররতমোগীতামূলক রাখমত একট অ্তযাধুরর্ক, হাইঘ ক রসমেম অ্তযাবশযকীয় এবিং এট
ামত আমরা সবমচময় আপ ু ঘড ঘ কর্লক্রজ বযবহার
কররে," িম্বলম্বের্ গভর্রন কুওম্বমা। "রর্উব্রাগ-ঘবকর্ রব্রমজ কযাশমলস ঘ ারলিং ইর্েল করার
মাধযমম আমরা সবাইমক আরও সহমজ হাডসর্ র্িী ঘপমরামত এবিং সাশ্রয়ী ঘ ারলিংময়র সুমোগ
রিক্রি।"
ঘমা র চালকরা 6 জুলাই রাত 11:50 এর রিমক এক ু রবলমের প্রতযাশা করমত পামরর্ কারণ
মধযরাত ঘেমক বাস্তবায়মর্র আমগ ঘ াল োজা রিয়ামরমন্সর অ্র্ুমরত রিমত রব্রমজ ট্রারিক
সামরয়কভামব বি করমত হমব। ঘ াল োজা রিয়ার কমর ঘিওয়ার পর র্তু র্ ট্রারিক পযা ামর্রন
মাধযমম ট্রারিকমক অ্গ্রসর হমত ঘিওয়া হমব।
7 জুলাই কযাশমলস ঘ ারলিং শুরু করার পর ঘ াল বুেগুরল সম্পূণভামব
ন
ঘভমে র্া ঘিলা পেন্ত
ন
গারড়গুরল ডার্রিমকর ঘলর্ রিময় োমব। ঘসই অ্ন্তবতীকালীর্
ন
সমময় ঘমা র চালকমির কামজর

এলাকার মমধয রিময় সাবধামর্ অ্গ্রসর হওয়ার পরামশ ঘিওয়া
ন
হমি। আগমে ঘ াল োজার
পুর্বাসর্
ন
সম্পূণ হমব
ন
বমল আশা করা হমি।
সমস্ত ড্রাইভারমক তামির ঘ াল ঘপমমমের সাশ্রয় এবিং সুরবধার মাধযমম ই-ঘজড পাস বযবহার
করমত উৎসাহ ঘিওয়া হমি। যাগ িয় করা োমব এই ওময়বসাইম www.e-zpassny.com বা
রামজযর ঘকামর্া ররম লামরর ঘেমক রর্মত হমব।
ব্রজ অ্মোররট র ওময়বসাইম এবিং এমির ঘসাশযাল রমরডয়া ঘপজ ঘেমক কযাশমলস ঘ ারলিংময়র
বযাপামর আরও তেয জার্া োমব। আরও জার্ুর্ www.nysba.ny.gov-এ। রর্উ ইয়কন ঘে রব্রজ
অ্মোররট মক পাওয়া োমব Facebook-এ এবিং Twitter-এ.
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