
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এই সপ্তাম্বে NYS থ্রুওম্ব়েম্বে ট াল িুথ অপসারণ এিং ইন্টারম্বেঞ্জ পরু্বর্নমনাম্বণর কাজ 
আিার শুরু েও়োর ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
এটি 355 বমবল়ের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর কোেম্বলস ট াবলং র্কো-বর্মনাণ প্রকম্বের বিেী়ে এিং েূডান্ত 

পর্নাম্ব়ের প্রবেবর্বিত্ব কম্বর  
  

52টি ট াবলং টলাম্বকেম্বর্র সাম্বিক ট াল িুথ গ্রীম্বের টেম্বষর মম্বিে স্থা়েীভাম্বি সবরম্ব়ে টেলা েম্বি, টু্র 
ওম্বপর্-টরাড ট াবলং প্রদার্ কম্বর  

  
োলকম্বদর ইন্টারম্বেম্বঞ্জর োরপাম্বে সেকন ো অিলের্ করা উবেে - কমন টেত্রগুবলম্বে জবরমার্া 

বিগুণ করা েম্ব়েম্বে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘ াল প্লাজা অ্পসারণ এবং ইন্টারমেঞ্জ 
পুর্গনঠমর্র কাজ এই সপ্তামে নর্উ ইয়কন  ঘে  থ্রুওময়র (New York State Thruway) সামবক 
টিমক  নসমেমম পুর্রায় শুরু েমব এবং আশা করা েমে 2021 সামলর গ্রীমের ঘশমষ মমযয ঘশষ 
করা েমব, আবোওয়া অ্র্কুূল থাকমল। এই নর্মনামণর পরবর্তী পেনায় েমে 355 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলামরর কযাশমলস ঘ ানলং নডজাইর্-নবল্ড প্রকমের নির্তীয় এবং েূডান্ত অ্ংশ ো 14 র্মভম্বর, 2020 
র্তানরমে শুরু করা েয় এবং অ্নবলমম্ব েয়টি উচ্চ ভনলউমমর ইন্টারমেমঞ্জ ঘ াল প্লাজা অ্পসারণ করা 
েয়।  
  
"নর্উ ইয়কন  COVID-19 সংক  জমুড আমামের পনরকাঠামমা নবনর্ময়াগ অ্বযাের্ত রােমর্ত 
প্রনর্তশ্রুনর্তবদ্ধ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকমের সমানপ্ত োলকমের সময় বাাঁোয়, গ্রীর্োউস 
গযাস নর্গনমর্ হ্রাস কমর এবং আমামের থ্রুওময় নসমেম জমুড বার্তামসর মার্ উন্নর্ত কমরমে। এমর্নক 
এই কঠির্ সমময়ও, নর্উ ইয়কন  ঘে  কেমর্াই একটি শনিশালী এবং উন্নর্ত ভনবষযৎ নর্মনামণর ঘেমে 
বাাঁযা সনৃি করমব র্া।"  
  
থ্রুওম্ব়ে অথবরটির এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর মোবথউ টজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "এই নবশাল প্রকেটি 
করৃ্তন পমের প্রায় 70 বেমরর ইনর্তোমসর অ্র্যর্তম বৃেৎ প্রকে এবং প্রনর্ত বের আমামের নসমেমমর 
উপর নর্ভন রশীল শর্ত শর্ত ঘকাটি পেন মকর জর্য পনরমষবা আযুনর্কীকরণ ও উন্নয়মর্র মাযযমম 
আমামের পনরবের্ পনরকাঠামমামক রূপান্তনরর্ত করমে। গভর্নর কুওমমার ঘর্রৃ্তমে, থ্রুওময় একটি র্রু্তর্ 
অ্যযাময়র সেূর্া করমে, েের্ সমস্ত প্রাির্ ঘ াল প্লাজাগুনল সনরময় ঘেলা েময়মে, ো একটি প্রকৃর্ত 

https://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html
https://www.thruway.ny.gov/news/pressrel/2020/11/2020-11-16-toll-booth-removal.html


 

 

মুি, উন্মুি সডক বযবস্থা তর্তনর করমে ো নর্রাপে, আমরা আযুনর্ক এবং ক্রমবযনমার্ 21র্তম 
শর্তাব্দীর অ্থনর্ীনর্তর জর্য আমরা উপেুি।"  
  
এই সপ্তাে ঘথমক শুরু কমর, নডজাইর্-নবল্ড ঠিকাোর কযাশমলস ঘ ানলং কর্স্ট্রাক রস, LLC, 
(Cashless Tolling Constructors, LLC) থ্রুওময়র সামবক টিমক  নসমেম বরাবর েয়টি অ্নর্তনরি 
ইন্টারমেমঞ্জ ঘ াল প্লাজা অ্পসারণ শুরু করমব রাজয জমুড। সমূ্পণন েমল, 2021 সামলর গ্রীমের ঘশমষ 
52টি ঘ ানলং প্লাজা, আর্মুানর্ক 230টি একক ঘ াল বুথ সনরময় ঘেওয়া েমব, োর েমল মোসডমকর 
গনর্ত বৃনদ্ধ েমব এবং প্রকৃর্ত উন্মুি সডক ঘ ানলং তর্তনর েমব, আবোওয়া অ্র্কুূল থাকমল।  
  
অ্পসারণ এবং সডক পুর্নর্নমনামণর নির্তীয় র্তরঙ্গ নর্ম্ননলনের্ত ইন্টারমেঞ্জগুনলমর্ত শুরু েমব:  
  

• একনজ  B2 (বাকন শায়ার স্পার -  যামকানর্ক পাকন ওময়)  
• একনজ  23 (অ্যালমবনর্ - I-787)  
• একনজ  25A (র ারডাম -- I-88)  
• একনজ  34A (নসরানকউস - I-481)  
• একনজ  47 (নলরয় - I-490)  
• একনজ  48 (বা ানভয়া)  
• কযার্ার্ ঘ াল বযানরয়ার (র্মভম্বর 2020-ঘর্ত বুথ অ্পসারণ করা েময়মে)  

  
নর্মনামণর সময়, োলকমের ট্রানেক নশে  এবং ঘ াল প্লাজাগুনলর কামে নর্মনাণ কােনক্রম বনৃদ্ধর আশা 
করা উনের্ত। গানড োলকমের এই সব এলাকায় গানড োলামর্ার সময় সর্তকন র্তা অ্বলম্বর্ করা 
উনের্ত, ঘেমেরু্ত র্তারা 20 মাইল প্রনর্ত  ণ্টা ঘপাে করা গনর্ত সীমা সে সনক্রয় নর্মনাণ এলাকা থাকমব 
ের্তেণ র্া ঘ াল বুথগুনল পুমরাপুনর অ্পসারণ করা েয় এবং ইন্টারমেঞ্জগুনল পরু্রায় কর্নেগার করা 
েয়।  
  
কযাশমলস ঘ ানলং প্রকে (Cashless Tolling Project ) সম্পমকন  আমরা র্তথয পাওয়া োমব এোমর্।  
  

###  
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