
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াবিত 2020 সাম্বলর ঘেম্বির বিম্বক NYS থ্রুওম্বেম্বত কোেম্বলস ঘ াবলিং এ পবরিতন র্ 
আম্বগ চূড়ান্ত বিল গোবি প্রবতষ্ঠা করার ঘ ািণা কম্বরর্  

  
গোবি ইর্িম্বলের্ সমেমম্বতা এিিং িাম্বেম্ব  সম্পন্ন হম্বেম্বে - এখাম্বর্ েবি ঘিখুর্  

  
ঘমা রচালকম্বির E-ZPass এর ের্ে সাইর্ আপ করম্বত উৎসাবহত করা হম্বেম্বে, যা থ্রুওম্বেম্বত 

ঘ াল পবরম্বোম্বের সিম্বচম্বে সুবিোের্ক উপাে  
  

প্রকম্বের প্রথম পযনাম্বে থ্রুওম্বের টিম্বক  বসম্বিম িরাির 21 টি ঘমইর্লাইর্ এিিং 34 টি ঘরম্প ঘ াবলিং 
ঘলাম্বকেম্বর্ গোবি ইর্িল করা হম্বেম্বে  

  
গোবিম্বত কোেম্বলস ঘ াবলিং সরঞ্জাম ইর্িম্বলের্ অিোহত রম্বেম্বে  

  
2020 সাম্বলর ঘেির্াগাি প্রকে সমেমম্বতা সরাসবর সম্প্রচাম্বর যাম্বি এিিং 267 বমবলের্ 
ঘমা রচালকম্বির ের্ে ট্রাবিক প্রিাহ উন্নত করম্বি যারা প্রবত িের থ্রুওম্বে িেিহার কম্বর  

  
প্রকম্বের ের্ে বর্ম্বিবিত ওম্বেিপষৃ্ঠা বিবেষ্ট্ে ইন্টাম্বরবিভ মার্বচত্র, প্রকে সমেম্বরখা, গোলারী এিিং 

আরও অম্বর্ক বকেু  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওম া আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 2020 সামের ঘেষর্াগাদ কযােমেস ঘ ালেিং লসমেম  
রূপান্তমরর আমগ 70 টি ইস্পামের গযালির ফাইর্াে স্থালপে হমেমে। এলি  42 (ঘজমর্ভা) I-90-এ 
অ্বলস্থে গযালি হমো 355 ল লেের্  ালকন র্ ডোর প্রকমের আরও একটি গুরুত্বপূণন  াইেফেক 
লহমসমব লিলিে করার জর্য িূড়ান্ত গযালি। প্রধার্  হাসড়মকর উপর 21টি প্রমবেদ্বার ঘরম্প ঘ ালেিং 
ঘোমকেমর্ 34টি গযালি ইর্েমেের্ স ে ে এবিং বামজম  সম্পন্ন হমেলেে এবিং থ্রুওমেমক কযােমেস 
ঘ ালেিং-এ রূপান্তলরে করার প্রকমের প্রথ  পেনামের অ্িংে।  
  
"এই প্রকে ড্রাইলভিং অ্লভজ্ঞোমক উন্নে কমর লর্উ ইেমকন র পলরবহর্ বযবস্থামক রূপান্তলরে করমে, 
ট্রালফক প্রবাহ ত্বরালিে করমে এবিং ঘ াে প্লাজাস ূমহর আমেপামের এোকাে বাোমসর  ার্ উন্নে 
করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ধরমর্র উন্নেমর্র  াধযম  আ রা এই ঘে  জমুড় ভ্র মণর 
জর্য একটি র্েুর্ আধুলর্ক েুমগর সিূর্া করলে ো আগা ী কমেক দেক ধমর ঘ া রিােকমদর 
উপকৃে করমব।"  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Cashless_Tolling_NYS_Thruway.pdf
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/index.html#_blank
http://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html#_blank


 

 

  
থ্রুওম্বে অথবরটির (Thruway Authority) বর্িনাহী পবরচালক মোবথউ ঘে. বিসম্বকাল িম্বলর্, "থ্রুওমে 
কেৃন পক্ষ টিমক  লসমেম  কযােমেস ঘ ালেিং-এ ঐলেহালসক রূপান্তমরর  াধযম  অ্লবশ্বাসয অ্গ্রগলে 
করমে, োর ফমে প্রলে বের থ্রুওমেমে ভ্র ণকারী েক্ষ েক্ষ ঘ া রিােক উপকৃে হমবর্। প্রকেটি 
িেমে থাকমে, আ রা 2020 সামের ঘেষর্াগাদ এই বযবস্থা সরাসলর সম্প্রিামরর জর্য স েসূলি 
লর্ধনারণ করলে, ো থ্রুওমেমে পলরবহমর্র এক র্েুর্ েুমগর সিূর্া করমব।"  
  
কু্ররা এখর্ গযালিমে কযােমেস ঘ ালেিং সরঞ্জা  ইর্েে করমে, োর  মধয রমেমে অ্েযাধুলর্ক ঘসন্সর 
এবিং কযাম রা ো E-ZPass  যাগ পরীক্ষা কমর এবিং োইমসন্স ঘপ্লম র েলব েুেমে পামর। সম্পন্ন 
হমে গযালিগুলেমে সিংেুক্ত 2,000 এর ঘবলে অ্েযাধলুর্ক কযাম রা থাকমব। সরঞ্জা টি বেন  ামর্ িােু 
ঘর্ই কারণ 2020 সামের ঘেষ র্াগাদ এই বযবস্থা একসামথ সরাসলর সম্প্রিার করা হমব।  
  
ঘ ইর্োইর্ হাইওমের উপর ইর্েেকৃে গযালিগুলে 58 ফু  ঘথমক 150 ফু  দদ য, উচ্চো 23 ফু  
এবিং ওজর্ 25,000 ঘথমক 104,000 পাউমের  মধয। প্রমবে/প্রস্থার্ ঘরমম্পর উপর ইর্েেকৃে 
গযালিগুলে 48 ফু  ঘথমক 94 ফু  দদ য, উচ্চো 23 ফু  এবিং ওজর্ 33,000 ঘথমক 74,000 
পাউমের  মধয। লেলভিংমোর্ কাউলির LMC ইোলিোে কিাক্টরস ইর্কমপনামরম ড (LMC 
Industrial Contractors Inc.)-এর "লর্উ ইেকন  বাই আম লরকার্" (New York Buy American) 
আইর্ অ্র্ুোেী প্রাে 3.5 ল লেের্ পাউে আম লরকার্ দেলর ইস্পাে এবিং লর্উ ইেমকন র েে েে 
শ্রল ক বযবহার কমর গযালিস ূহ দেলর করা হমেলেে।  
  
গভর্নর কুওম া োর 2018 সামের ঘে  অ্ব ঘে  ভাষমণ প্রথ  ঘ াষণা কমরর্, 355 ল লেের্ 
 ালকন র্ ডোর লবলর্মোগ প্রলে বের সুপারহাইওমে ভ্র ণকারী প্রাে 267 ল লেের্ ঘ া রিােমকর জর্য 
থ্রুওমে বযবস্থার রূপান্তর ও আধুলর্কীকরণ করমব।  
  
ঘ া রিােকমদর E-ZPass জর্য সাইর্ আপ করমে উৎসালহে করা হে, ো থ্রুওমেমে ঘ াে পলরমোমধর 
সবমিমে সলুবধাজর্ক উপাে। E-ZPass  যাগ ঘে  জমুড় খুিরা স্থামর্ লবলক্র করা হে এবিং 
ঘ া রিােকরাও অ্র্োইমর্ সাইর্ আপ করমে পারমবর্। কযােমেস ঘ ালেিং লকভামব কাজ কমর ঘস 
সম্পমকন  অ্লেলরক্ত েমথযর জর্য এবিং স ে ে লকভামব লবে পলরমোধ করমে হে ঘস সম্পমকন  
টিপমসর জর্য thruway.ny.gov/cashless এ থ্ররুওমে কেৃন পমক্ষর ওমেবসাই  ঘদখুর্।  
  
উপরন্তু, থ্রুওমে কেৃন পক্ষ প্রকে এবিং এর উন্নেমর্র জর্য প্রলেশ্রুলেবদ্ধ একটি ওমেবমপজ 
িােু কমরমে। ওমেবপৃষ্ঠার অ্মর্ক দবলেমযযর  মধয একটি হমো ইিামরলক্টভ  ার্লিত্র। ঘ া রিােকরা 
ঘদখমে পামবর্ লসমে  বরাবর গযালি ঘকাথাে ইর্েে করা হমেমে এবিং প্রলেটি অ্বস্থামর্ অ্গ্রগলে 
হে। ওমেবপষৃ্ঠাে একটি প্রােে লজজ্ঞালসে প্রশ্ন (Frequently Asked Questions, FAQ) লবভাগ, 
প্রকে গযাোরী এবিং ট্রালফক েথয ও রমেমে।  
  
2019 সামের জরু্  ামস গভর্নর কুওম া ঘ াষণা কমরর্ ঘে কযােমেস ঘ ালেিং কর্িাক্টরস, LLC 
(Cashless Tolling Constructors, LLC (CTC)), 2020 সামের ঘেষর্াগাদ স গ্র থ্রুওমে 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bdde1f5c-e1fae93d-bddce669-0cc47a6d17e0-c61d4be9954a9056&q=1&e=2cb18dc9-9aa3-4b43-9f80-63c6be62e131&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fnews%252Fgovernor-cuomo-signs-buy-american-legislation-all-structural-iron-and-steel-new-york-roads-and%26data%3D02%257C01%257C%257C98db97313f9b4b1ca47c08d84b4f6f6a%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637342151887749211%26sdata%3D3%252FaJvA1aBLNo9uvnkE1TQaTb07lBNrJ3s1rAdxIDg3I%253D%26reserved%3D0#_blank
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/index.html#_blank
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/signup.html#_blank
https://www.thruway.ny.gov/cashless/billing.html#_blank
https://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html#_blank
https://www.thruway.ny.gov/cashless/locations.html#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c83a83f5-941e7594-c8387ac0-0cc47a6d17e0-53cc339deba9ad1d&q=1&e=2cb18dc9-9aa3-4b43-9f80-63c6be62e131&u=https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-cuomo-announces-selection-design-build-team-install-cashless-tolling-nys-thruway-end&data=02%7C01%7C%7C98db97313f9b4b1ca47c08d84b4f6f6a%7C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%7C0%7C0%7C637342151887759206&sdata=nMfOPdgOYBKULWNaXjQUNv1CGwPqXuVVbZmAtXUh2Z0%3D&reserved=0#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c83a83f5-941e7594-c8387ac0-0cc47a6d17e0-53cc339deba9ad1d&q=1&e=2cb18dc9-9aa3-4b43-9f80-63c6be62e131&u=https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-cuomo-announces-selection-design-build-team-install-cashless-tolling-nys-thruway-end&data=02%7C01%7C%7C98db97313f9b4b1ca47c08d84b4f6f6a%7C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%7C0%7C0%7C637342151887759206&sdata=nMfOPdgOYBKULWNaXjQUNv1CGwPqXuVVbZmAtXUh2Z0%3D&reserved=0#_blank


 

 

টিমকটিিং লসমে  জমুড় কযােমেস ঘ ালেিং বসামর্ার িুলক্তমে ভূলষে হমেলেে। CTC হমে ঠিকাদারমদর 
একটি কর্মসাটিন ো  ো িারটি থ্রুওমে রক্ষণামবক্ষণ লবভামগর প্রলেটিমে কাজ করমে; ঘসগুলে হমে 
লর্উ ইেকন , আেবালর্, লসরালকউস এবিং বামফমো। 18টি কাউলি জমুড় I-87 এবিং I-90 কলরমডার 
বরাবর 800 জমর্রও ঘবলে ক ী েলড়মে রমেমে।  
  
েখর্ থ্রুওমের টিমক  লসমেম  কযােমেস ঘ ালেিং িােু করা হমব এবিং স স্ত ঘ াে বুথ সলরমে ঘফো 
হমব, েখর্ ঘ া রিােকরা গযালির অ্ধীমর্ লর্রবলেন্নভামব গালড় িাোমবর্, োই োর্বাহর্মক আর 
ঘ াে লদমে থা মে হমব র্া। ঘে সকে োর্বাহমর্র E-ZPass থাকমব োমদর স্বেিংলক্রেভামব িাজন  
করা হমব এবিং োমদর E-ZPass থাকমব র্া োমদর োইমসন্স ঘপ্লম র েলব েুমে লর্বলিে  ালেমকর 
কামে ঘ াে পলরমোমধর জর্য লবে ডাকমোমগ পাঠামর্া হমব। লডজাইর্-লবল্ড প্রকমের প্রমোজর্ীেোর 
অ্িংে লহসামব,কযােমেস ঘ ালেিং-এর সযুইিওভারটি 2020 সামের ঘেমষ লসমে -বযাপী একমোমগ হমব।  
 
কযােমেস ঘ ালেিং-এর রূপান্তর অ্র্ুসরণ কমর, লবদয ার্ ঘ াে প্লাজা এবিং বাধাগুলে পেনােক্রম  
অ্পসারণ করা হমব। লর্ নামণর পেনামে, িােকরা বথুগুলে র্া সরামর্া পেনন্ত এবিং সড়ক পুর্গনঠর্ 
সমূ্পণন র্া হওো পেনন্ত গলে কল মে, র্া ঘথম  লবদয ার্ ঘ াে ঘের্গুলের  মধয লদমে োত্রা িালেমে 
ঘেমে থাকমবর্। এই স মে িােকমদর ঘ াে প্লাজার লর্ক  সেকন ো অ্বেম্বর্ করমে হমব, কারণ 
এটি েখর্ একটি সলক্রে লর্ নাণ অ্ঞ্চে হমব। ঘ াে ঘেমর্র  াধযম  োত্রা করার স ে ঘপাে করা 
গলের সী া হমব 20  াইে প্রলে  িা।  
  

###  

 
অ্লেলরক্ত েথয ঘপমে ঘদখুর্ www.governor.ny.gov 

লর্উইেকন  ঘে  | এলিলকউটিভ ঘিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=86e1f891-dac50ef0-86e301a4-0cc47a6d17e0-d44c1b03832312a6&q=1&e=2cb18dc9-9aa3-4b43-9f80-63c6be62e131&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES3A7743B74CBE44C5852585D2005671C200000000000000000000000000000000

