
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল বর্উ ইয়কন রাম্বযের িরুওম্বয়ম্বে হেষ হ াল িোবরয়ার অপসারম্বের 

হ াষো কম্বরম্বের্, র্গদ ীর্ হ াবলিংম্বয় রূপান্তম্বরর এক গুুত্বপূে ন মাইলম্বটার্  

   

এক্সকোম্বভ ম্বরর কায করার বভবিও উপলব্ধ এখাম্বর্ এিিং এখাম্বর্  

 

হমা , 52ট  হ াল প্লাযা এিিং 230ট  পৃিক হ াল িুি সবরম্বয়  াইওম্বয় স্পীি, 

সবেেকাম্বরর ওম্বপর্-হরাি হ াবলিং তেবর করা  ম্বয়ম্বে  

   

355 বমবলয়র্ মাবকনর্ িলাম্বরর র্গদ ীর্ হ াবলিং বিযাইর্-বিল্ড প্রকল্প আি াওয়া যবদ 

অর্ুকূল  য় ো ম্বল অম্বটািম্বরর হেষ র্াগাদ সম্পূে ন  ওয়ার সময়সূচীম্বে িযায় আম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট িরুওযয়যে হেষ হটাল বুিগুথল সথরযয় হেওয়ার 

হ াষণা ক্যরযের্, যা 355 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলাযরর র্গে ীর্ হটাথলিং থডজাইর্-থবল্ড প্রক্যের 

এক্টট ঐথে াথসক্ এবিং উযেখযযাগয িাইলফলক্। হসািবার, ক্যাসযলে হটাথলিং ক্র্স্ট্রাক্টরস, 

LLC (Cashless Tolling Constructors, LLC) এক্সিট 60-হে (ওযয়েথফল্ড) সব নযেষ স্থায়ী হটাল 

প্লাজা অপসারণ ক্রা শুু ক্যর, 230টট পৃিক্ হটাল বুি স  52টট হটাল প্লাজার হেষটট, যা 2020 

সাযলর র্যভম্বর িাযস র্গে ীর্ হটাথলিং লাইভ  ওয়ার পর হিযক্ সরাযর্া  যয়যে।  

  

"ক্যােযলস হটাথলিং হক্বল আিাযের রাযজযর ি াসড়যক্ থর্রাপত্তা এবিং ট্রাথফক্ প্রবা  উন্নে 

ক্রযে স ায়ো ক্যর োই র্য়, বরিং এটট আঞ্চথলক্ এবিং রাজযবযাপী থর্উ ইয়যক্নর অি নর্ীথেযক্ 

েক্সিোলী ক্রযে সা াযয ক্রার এক্টট গুুত্বপূণ ন উপাোর্," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। 

"িরুওযয়র প্রথে ইক্সঞ্চ ভ্রিযণ অগথণে  ন্টা ক্াটাযর্া এক্জর্ বযক্সি থ সাযব, আথি প্রেযক্ষ ক্রযে 

পাথর হয এই িাইলফলক্টট েে েে  াজার হিাটরচালক্যের জর্য যারা প্রথেথের্ এই রাস্তাটট 

বযব ার ক্যরর্ োযের জর্য ক্েটা রূপান্তরক্ারী এবিং আথি েে েে িার্ুষযক্ ধর্যবাে জার্াই 

যারা থের্রাে ক্াজ ক্যর চযলযে প্রথেথের্ থর্উ ইয়যক্নর পথরব র্ বযবস্থার উন্নথে ক্রযে।"  

  

এক্ক্সজযটর পুর্গ নঠর্ এবিং রাস্তার পুর্থর্ নি নাণ িরুওযয় থসযেি জুযড় হিাড়গুথলযে অবযা ে 

রযয়যে এবিং অযক্টাবযরর হেযষর থেযক্, আব াওয়া যথে অর্ুকূ্ল িাযক্, ো যল সিয় অর্ুযায়ী 

সম্পূণ ন  ওয়ার সিয়সূচীযে রযয়যে।  

  

 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f54b8aaf-aad0b3a1-f549739a-0cc47aa88e08-4b7890fc7491afba&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5knSDZumG70
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=16d6fdb8-494dc4b6-16d4048d-0cc47aa88e08-8a6584b44e129ee3&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fud2pPVnEkl4
https://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html


 

 

িরুওম্বয় অম্বিাবরট র বর্ি না ী পবরচালক মোবিউ হয ড্রিসকল িম্বলর্, "র্গে ীর্ 

হটাথলিংযয়র বাস্তবায়র্ থর্উ ইয়ক্ন রাযজযর িরুওযয় অিথরটটর (New York State Thruway 

Authority) প্রায় 70 বেযরর ইথে াযস সব হচযয় বড় এবিং বযাপক্ প্রক্েগুথলর িযধয এক্টট। গে 

েুই বেযররও হবথে সিয় ধযর, েে েে র্ারী ও পুুষ  াজার  াজার  ন্টা এই রূপান্তরক্ািী 

প্রক্যের জর্য উৎসগ ন ক্যরযের্ যা আগািী েেযক্র পথরব যর্র ভথবষযেযক্ উযেখযযাগযভাযব 

উন্নে ক্যরযে।"  

  

িরুওযয় থসযেযি র্গে ীর্ হটাথলিংযয়র রূপান্তর 2016 সাযল েৎক্ালীর্ টাপপার্ জী হসেুযে 

শুু  যয়থেল, এখর্ গভর্ নর িাথরও এি. কু্ওযিা হসেুযে, োরপর বাথক্ থর্থেনষ্ট িূযলযর 

বযাথরয়ারগুথলযে 2018 সাযল।  

  

2019 সাযল, িরুওযয়র 400 িাইযলর টটথক্টযুি থসযেযি থর্ি নাণ শুু  যয়থেল 52টট হটাথলিং 

অবস্থাযর্ গযাথিগুথল স্থাপযর্র সাযি, প্রধার্  াইওযয় জুযড় গযাথি এবিং প্রযবে/প্রস্থাযর্র য নাম্প 

স । হিইর্লাইর্  াইওযয়যে গযাথিগুথল ইর্েল ক্রা  যয়যে যা 58 ফুট হিযক্ 150 ফুট দেয নয, 

23 ফুট উচ্চোয়, ওজযর্ 25,000 হিযক্ 104,000 পাউযের িযধয। প্রযবেদ্বার/প্রস্থাযর্র য নাযম্প 

ইর্েল ক্রা গযাথিগুথলর দে নয 48 ফুট হিযক্ 94 ফুট পয নন্ত, উচ্চোয় 23 ফুট এবিং ওজযর্ 

33,000 হিযক্ 74,000 পাউে। "থর্উ ইয়ক্ন বাই আযিথরক্ার্" অযাক্ট অর্ুযায়ী প্রায় 3.5 থিথলয়র্ 

পাউে 100 েোিংে আযিথরক্ায় -দেথর ইস্পাে বযব ার ক্যর এবিং থলথভিংের্ ক্াউথন্টর LMC 

ইোথস্ট্রয়াল ক্িাক্টরস ইর্ক্যপ নাযরযটযডর (LMC Industrial Contractors Inc.) েে েে ক্িীর 

সাযি গযাথিগুথল দেথর ক্রা  যয়থেল।  

  

র্গে ীর্ হটাথলিং 14 র্যভম্বর, 2020 োথরযখ টটথক্যটড থসযেযি লাইভ  যয়যে। হসই সিয় 

হিযক্, লক্ষ লক্ষ হলর্যের্ সাফযলযর সাযি অেযাধুথর্ক্ বযবস্থায় হরক্ডন ক্রা  যয়যে হযখাযর্ 

2,000-এরও হবথে অেযাধুথর্ক্ ক্যাযিরা রযয়যে যা রাজযবযাপী গযাথিযে লাগাযর্া  যয়যে। 2019 

সাযল, 282 থিথলয়র্ যার্বা যর্র ভ্রিণ িরুওযয়র 570 িাইযলর সুপার  াইওযয়যে র্থিভুি ক্রা 

 যয়থেল, যা হিাট 8.4 থবথলয়র্ িাইযলর হবথে ভ্রিযণর জর্য োয়ী।  

  

ক্যােযলস হটাথলিংযয়র অথভজ্ঞোযক্ আরও উন্নে ক্রার জর্য, হিাটরচালক্যের ডাউর্যলাড 

ক্রযে উৎসাথ ে ক্রা  য় হটালস NY (Tolls NY) হিাবাইল অযাপটট যা চালক্যের োযের ই-ক্সজ 

পাস অযাক্াউন্ট পথরচালর্া এবিং আপযডট ক্রযে, দ্রুে এবিং স যজ হটাল থবল পথরযোধ ক্রযে 

এবিং গুুত্বপূণ ন অযাক্াউযন্টর সেক্নো হপযে হেয়।  

  

ই-ক্সজ পাযসর জর্য সাইর্ আপ ক্রার জর্য হিাটর চালক্যের েৃঢ়ভাযব উৎসাথ ে ক্রা  য়, যা 

িরুওযয়যে হটাল হেওয়ার সব হচযয় সুথবধাজর্ক্ উপায়। এোড়াও, NY ই-ক্সজ পাযসর 

অযাক্াউন্টধারীরা হটাল বাই হিইল হটাল  াযরর হচযয় 30 েোিংে ক্ি পথরযোধ ক্যর এবিং 

হক্াযর্া প্রোসথর্ক্ সারচাজন এড়ায়।  

  

ই-ক্সজ পাস টযাগগুথল িরুওযয় সাথভনস এথরয়া, স্থার্ীয় িুথে ও সুথবধার হোক্ার্, হপৌরসভার 

অবস্থার্গুথল, থর্উ ইয়ক্ন রাযজযর DMV-গুথল স  অর্লাইর্ জুযড় 900টটরও হবথে স্থাযর্ থবক্সি 

 য় e-zpassny.com-এ, এবিং আযরা ব ু জায়গায় থবক্সি  য়। আপর্ার ক্াোক্াথে এক্জর্ খুচরা 

থবযিো খুুঁযজ হপযে, যার্ thruway.ny.gov/getezpass–এ।  

https://www.thruway.ny.gov/cashless/completed-barriers.html
https://www.thruway.ny.gov/cashless/completed-barriers.html
https://www.thruway.ny.gov/cashless/completed-barriers.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1f294ef-be69ade1-e1f06dda-0cc47aa88e08-edc1f88e028c3676&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftollsny.com%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178474933%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DcBGk%252FxxnNYruAzsxZkO%252BT2KzGJInx4sVU1a80qN7vJo%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1f294ef-be69ade1-e1f06dda-0cc47aa88e08-edc1f88e028c3676&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftollsny.com%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178474933%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DcBGk%252FxxnNYruAzsxZkO%252BT2KzGJInx4sVU1a80qN7vJo%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3604bd10-699f841e-36064425-0cc47aa88e08-c65d0473c6848796&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.e-zpassny.com%252Fen%252Fhome%252Findex.shtml%26data%3D04%257C01%257C%257Cfac278b319764e74d6c408d96bbd1624%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637659282178484891%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DHIVNQRqiuq0DQXwYPtx6OAHWqjEaatuRAq22mgYmGtY%253D%26reserved%3D0
https://www.thruway.ny.gov/ezpass/index.html


 

 

  

র্গে ীর্ হটাথলিং থক্ভাযব ক্াজ ক্যর এবিং থক্ভাযব সিয়িে থবল পথরযোধ ক্রা যায় হস 

সম্পযক্ন অথেথরি েযিযর জর্য, িরুওযয় অযিাথরটটর ওযয়বসাইযট যার্ thruway.ny.gov–এ।  

  
###  

 
আযরা সিংবাে পাওয়া যাযব এখাযর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট | এক্সিথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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