
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বিজাইর্-বিল্ড টিম বর্িনাচম্বর্র ঘ াষণা কম্বরম্বের্ কোেম্বলস ঘ াবলিং ইন্স ল করার 

জর্ে বর্উ ইয়কন  ঘে  থ্রুওম্বয়ম্বে 2020 সাল ঘেষ হওয়ার মম্বযে  
  

355 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলার বিবর্ম্বয়াম্বগর অন্তভুন ক্ত কোেম্বলস ঘ াবলিং িাস্তিায়র্ করা এিিং 52টি 
থ্রুওম্বয় ইন্টারম্বচম্বে এিিং িোবরয়াম্বর বিদ্েমার্ ঘ াল িুথ অপসারণ করা  

  
সম্পণূন হিার পম্বর 267 বমবলওম্বর্রও ঘিবে ঘমা র চালক যারা থ্রুওম্বয়টি প্রবে িের িেিহার কম্বরর্, 

বর্রবিবিন্ন, সুসঙ্গে যাত্রা উপম্বভাগ করম্বির্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় কর্তন পমের ঘ ার্ন  
অ্ফ নর্মরক্টরস (New York State Thruway Authority Board of Directors) নর্জাইর্-ন ল্ড 
দমের নর্ নাচর্ অ্র্ুমমাদর্ কমরমের্, োরা 2020 সাে ঘেষ হ ার মমযয থ্রুওময় নসমেমম  যাপকভাম  
কযােমেস ঘটানেিং ইন্সটে করা সমূ্পণন করম । 355.3 নমনেয়র্ মানকন র্ র্োমরর ন নর্ময়াগ, প্রনর্ 
 ের এই সুপারহাইওময়মর্ োত্রা কমরর্ ঘে প্রায় 267 নমনেয়র্ ঘমাটর চােক, র্ামদর জর্য থ্রুওময় 
নসমেমমক রূপান্তনরর্ করম ।  
  
"নর্উ ইয়কন  ঘেট ঐনর্হানসক ন নর্ময়াগ করমে ো এক আযুনর্ক পনর হর্ ঘর্টওয়াকন  নর্মনাণ করমে 
ো 21 ের্মকর এ িং র্ার পমরর সমময়র জর্যও ঘোগয হম ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "কযােমেস 
ঘটানেিংময়র মর্ প্রেুনিমর্ ন নর্ময়ামগর মাযযমম, আমরা একটি নর্রাপদ, পনরম ে অ্র্ুকূে এ িং কম 
নভড় সম্বনের্ থ্রুওময় নসমেম তর্নর করনে এ িং আমামদর পনর হর্ পনরকাঠামমা নর্উ ইয়মকন র 
ক্রম যনমার্ অ্র্নর্ীনর্মক সমর্নর্ করমর্ সেম র্া নর্নির্ করনে।"  
  
"এই গ্রীমে নর্উ ইয়কন রা রাস্তায় েখর্ র্ামম র্, ঘটােগুনেমর্ অ্ন রাম োইমর্র ঘচময় আমরা 
হর্াোজর্ক আর নকেু ঘর্ই", ঘলফম্ব র্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘহাচুল িম্বলর্। "অ্ মেমষ, ঘসই নদর্গুনে 
ঘেষ হমর্ চমেমে। কযােমেস ঘটানেিং ইনর্মমযযই ট্রানফক প্র াহমক উন্নর্ করমে, োর ফমে ঘমাটর 
চােকরা র্ামদর গন্ত যগুনেমর্ সহমজ এ িং দ্রুর্ ঘপ ৌঁেমর্ পারমের্, ঘটাে ঘদ ার জর্য র্া ঘর্মম। 
নর্উট্রাে নগয়ামর ঘর্মম র্াকা হ্রাস পাওয়া আমামদর পনরচ্ছন্ন েনির েমেযর সমূ্পরক, কারণ র্া 
আমরা পনরষ্কার এ িং স ুজর্র পনরম মের জর্য দষূণ হ্রাস কমর।"  
  
কযােমেস ঘটানেিং কর্স্ট্রাক্টরস, এেএেনস (Cashless Tolling Constructors, LLC) ঘসরা মূমেযর 
প্রস্তা  জমা নদময়মে, ো অ্র্ুমমাদমর্র জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেট কম্পমট্রাোমরর অ্নফমস (New York 
State Comptroller's Office) জমা ঘদওয়া হম ।  



  
2018 সামের ঘেট অ্ফ দা ঘেট  িত র্ায় (State of the State address) গভর্নর কুওমমা 
ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 2020 সাে ঘেষ হ ার মমযয সমূ্পণন নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় নসমেমম 
কযােমেস ঘটানেিং  াস্ত ানয়র্ করা হম । নর্ম্ন হার্সর্ ভযানে অ্ঞ্চমে এ িং ওময়োর্ন নর্উ ইয়মকন র 
গ্রযান্ড আইেযান্ড নিমজমস থ্রুওময়র নির মূমেযর  যানরয়ারগুনেমর্ কযােমেস ঘটানেিং ইনর্মমযযই কােনকর 
করা হময়মে।  
  
এই চূড়ান্ত পেনাময়, কযােমেস ঘটানেিং কর্স্ট্রাক্টরস, এেএেনসর কমীরা থ্রুওময়র টিনকট নসমেমমক 
কযােমেস ঘটানেিংময় রূপান্তনরর্ করম । টিনকট নসমেমটির অ্ন্তভুন ি এনিট 15 (উর্ম নর) এ িং 
এনিট 61 (নরমে - PA োইর্) এ িং র্ার সামর্ এনিট B1 - B3 ( াকন োয়ার স্পার) এর মমযয 
আর্ুমানর্ক 450 মাইমের পর্। 2018 সামে, 158 নমনেয়মর্রও ঘ নে োর্ াহর্ টিনকট নসমেমম োত্রা 
কমরনেে, ো 6.2 ন নেয়র্ মাইে োত্রা করার ঘচময় ঘ নে নেে।  
  
থ্রুওম্বয় অথবরটির এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবথউ ঘজ. বিসম্বকাল িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্র্ত মে 
থ্রুওময় অ্র্নরটি নর্রাপদ, নর্ভন রমোগয এ িং আযুনর্ক একটি পনর হর্  য িায় ন নর্ময়ামগর জর্য 
নর্মজমদর অ্নিকার দ্ধ ঘরমখমে। েখর্ এটি সমূ্পণন হম , প্রনর্নদর্ থ্রুওময়মর্ ভ্রমণকারী েে েে 
মার্ুষ োভ াণ হম র্ কখমর্া ঘকামর্া ঘটাে ুমর্ র্া র্ামার ফমে, োর ফমে নভড় কমম , নর্রাপত্তা 
 াড়ম  এ িং নর্উট্রামে ঘর্মম র্াকার ফমে হওয়া নর্গনমর্ হ্রাস করম ।"  
  
গযানি এ িং কযােমেস ঘটানেিং সরঞ্জামসমূহ ইর্েে করার সামর্ গ্রীমের ঘেমষ / েরৎকামের শুরুমর্ 
থ্রুওময় নসমেম জমুড় নর্মনাণ কাজ শুরু হম । েখর্ এটি চােু হম  থ্রুওময় টিনকট নসমেমম, চােমকরা 
নর্রন নচ্ছন্নভাম  গযানির র্ো নদময় োম র্ োমর্ আযুনর্ক ঘসন্সর ও কযামমরা োগামর্া আমে ো ই-
নজ পাস টযাগ পড়ম  এ িং োইমসন্স ঘেমটর েন  ঘর্ম  োমর্ গানড়গুনেমক আর দার্ড়ামর্ র্া হয় 
ঘটাে প্রদার্ করার জর্য।  
  
ঘে সকে োর্ াহমর্র ই-নজ পাস র্াকম  র্ামদর স্বয়িংনক্রয়ভাম  চাজন  করা হম  এ িং োমদর ই-নজ 
পাস র্াকম  র্া র্ামদর োইমসন্স ঘেমটর েন  রু্মে নর্ নির্ মানেমকর কামে ঘটাে পনরমোমযর জর্য 
ন ে র্াকমোমগ পাঠামর্া হম । ঘে সকে গ্রাহমকরা ঘমইমের মাযযমম ঘটাে (Tolls By Mail) 
পনরমোয করম  র্ারা পূম নর র্গদ অ্নর্ পনরমোযকারী গ্রাহমকর সমার্ ঘটাে পনরমোয করম  এ িং 
নর্উ ইয়মকন র নহসা যারী ই-ঘজর্পামের গ্রাহমকরা অ্ যাহর্ভাম  পাৌঁচ ের্ািংে োড় পাম ।  
  
নর্জাইর্ ন ে প্রমজমক্টর প্রময়াজর্ীয়র্াগুনের অ্িংে নহসাম , 2020 সামের ঘেমষর মমযয 52টি থ্রুওময় 
ইন্টারমচঞ্জ এ িং ঘটাে  যানরয়ারগুনেমর্ কযােমেস ঘটানেমি  দে করা হম ।  
  
 দমের পমর, ন দযমার্ ঘটাে োজা এ িং  যানরয়ারগুনে পেনায়ক্রমম অ্পসারণ করা হম । নর্মনামণর 
পেনাময়, চােকরা গনর্ কনমময়, র্া ঘর্মম ন দযমার্ ঘটাে ঘের্গুনের মমযয নদময় োত্রা চানেময় ঘেমর্ 
র্াকম র্  রু্গুনে র্া সরামর্া পেনন্ত এ িং সড়ক পুর্গনঠর্ সমূ্পণন র্া হওয়া পেনন্ত। এই সমময় 
চােকমদর ঘটাে োজার নর্কট সর্কন র্া অ্ েম্বর্ করমর্ হম , কারণ এটি র্খর্ একটি সনক্রয় 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-time-completion-cashless-tolling-all-fixed-price-toll-barriers-new


নর্মনাণ অ্ঞ্চে হম । ঘটাে ঘেমর্র মাযযমম োত্রা করার সময় ঘপাে করা গনর্র সীমা হম  20 মাইে 
প্রনর্  ন্টা।  
  
2020 সামের ঘেষ র্াগাদ কযােমেস ঘটানেিং নসমেমমর প্রস্তুনর্র জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেট থ্রুওময় 
কর্তন পে সমস্ত ড্রাইভারমক স্মরণ কনরময় ঘদয় ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমটর আইর্ অ্নয াসীমদর ঘমাটর 
ঘভনহক্লস ন ভামগর (Department of Motor Vehicles) সামর্ র্ামদর  র্ন মার্ ঠিকার্া হাের্াগাদ 
রাখমর্  মে োমর্ সঠিক মানেমকর কামে ন েগুনে পাঠামর্া হয়। চােকমদর 10 নদমর্র মমযয 
নর্পাটন মমন্ট অ্ফ ঘমাটর ঘভনহক্লমসর (Department of Motor Vehicles, DMV) সামর্ র্ামদর 
ঠিকার্া আপমর্ট করমর্ হম । চােকরা DMV-র সমি র্ামদর ঠিকার্া আপমর্ট করমর্ পামরর্ 
dmv.ny.gov -ঘর্ নগময়।  
  
ই-নজ পাস টযাগগুনে রাজয জমুড় 800 টিরও ঘ নে িামর্ ন নক্র হয় থ্রুওময় পনরমষ া এোকাগুনে, 
নর্ নানচর্ র্গদ ঘটাে ঘের্গুনে, িার্ীয় মুনদখার্া এ িং কর্মভনর্ময়ন্স ঘদাকামর্ এ িং ঘপ রসভা 
অ্ িার্গুনেমর্, নর্উ ইয়কন  ঘেট DMVs এ িং অ্র্োইর্ সহ। আপর্ার কাোকানে একটি খুচরা 
ন মক্রর্া খুৌঁমজ ঘপমর্, thruway.ny.gov/getezpass এ োর্।  
  
নকভাম  কযােমেস ঘটানেিং কাজ এ িং সময়মর্ অ্র্ন প্রদামর্র ন ষময় টিপস সম্পমকন   যাপক র্মর্যর 
জর্য, thruway.ny.gov এ থ্ররুওময় কর্তন পমের ওময় সাইট ঘদখুর্।  
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