
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভন র্র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বে ঘে বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের থ্রুওম্বয়-ঘে সকল বির-মূম্বলের কোে-বিহীর্ 

ঘোল িার্গুম্বলা সঠিক সময় ঘেষ হম্বি  

  

বরিং ভোবল এিিং বর্উ ঘরাম্বেল, 2018 সাম্বলর ঘেম্বষ সােটি থ্রুওম্বয়-এর বির-মমূ্বলের কোে-বিহীর্ 

ঘোল িার্গুম্বলা সম্পন্ন করার োবরখ বর্র্নারণ করা হয়ম্বে  

  

প্রবে িের বির-মমূ্বলের িার্াসমহূম্বর কারম্বণ ক্ষবে থ্রুওম্বয় এর ঘোল রাজস্ব-এর প্রায় 40 েোিংম্বেরও 

ঘিবে  

  

2020 সাম্বলর ঘেম্বষ থ্রুওম্বয় এর টিম্বকে বসম্বেমটি সম্পূনণভাম্বি কোে-বিহীর্ করা হম্বি  

  
  

আজ গর্ভ নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, ননউ ইয়র্ভ  নিটির ির্ল থ্রুওময়-এর নির-মূমলযর ট াল িানগুমলার িমল র্যাশ-

নিহীন ট াল িান িাপন িম্পন্ন র্রার ট াষণা নিময়মেন। ির্ভ মামন নরিং র্যানল এিিং ননউ টরামশল-এ র্যাশ-

নিহীন ট াল িযিিািহ 2020 িামলর টশষ নাগাি ননউ ইয়র্ভ  টেম র ির্ল থ্রুওময়-এর ট াল প্রিামনর িার্টি 

িানমর্ র্যাশ-নিহীন র্রার গর্নভমরর লক্ষ্যমর্ এর্টি গুরুত্বপূণভ মাইলফলর্ নহমিমি উমেখ র্রা হময়মে।  

  

"21 শর্মর্র যাত্রী পনরিহমনর চানহিা পূরমণর লমক্ষ্য, র্যাশ-নিহীন ট াল িযিিা টেম র পরনিহন 

অ্ির্াঠামমামর্ এর্টি অ্র্যাধুননর্, ননর্ভ রমযাগয হাইওময় নিমেম তর্নরমর্ িহায়র্া র্রমে", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "এই র্যাশ-নিহীন ট াল িযিিা লাখ-লাখ টমা রগানির যানজ  িরূ র্রমর্ িাহাযয র্রমি এিিং 
িানীয় র্নমউননটির মমধয টযাগামযাগ িৃনি র্রার মাধযমম অ্ঞ্চমলর অ্র্ভনীনর্মর্ শনিশালী র্রমি।"  

  

"ট াল প্রিামনর জনয র্ামা এর্টি তননমনির্ িযাপার নহমিমি টিমখ টিমি ওঠার স্বীয় অ্নর্জ্ঞর্া টর্মর্ আনম জানন 

র্যাশ-নিহীন ট াল িযিিা চালর্মির নিমশষ িময় িাাঁচামি", ঘলফম্বের্োন্ট ভর্নর কোবি ঘহাচুল িম্বলম্বের্। 

"র্যাশ-নিহীন ট াল িযিিা িম্পন্ন র্রার মধয নিময় আমরা নননির্ টয 2020 িাল নাগাি টে  জমুি 

ভ্রমণর্ারীমির আরও িুন্দর ভ্রমণ অ্নর্জ্ঞর্া প্রিামনর িঠির্ পমর্ রময়নে।"  

  

2018 িামলর জমুনর, ট ানষর্ িার্টি থ্রুওময়-টর্ নির-মূমলযর ট াল িযিিা এখন িমূ্পণভ র্াযভর্র। ননম্ননলনখর্ 

ট াল পনরমশামধর িামন নগি অ্র্ভ গ্রহণ র্রা হয় না:  
• গর্. মানরও এম. কুওমমা নিজ (I-87/I-287)  

• উির এিিং িনক্ষ্ণ গ্রযান্ড আইলযান্ড নিজ (I-190)  

• হযানরমযান ট াল িযানরয়ার (I-87)  

• ইয়নর্ািভ ট াল িযানরয়ার (I-87)  

• নরিং র্যানল ট াল িযানরয়ার (I-87 - শুধু িানণনজযর্ যানিাহন)  

• ননউ টরামশল (I-95)  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-all-new-york-state-thruway-toll-barriers-lower-hudson-valley-will


  

2017 িামল, 109 নমনলয়মনর টিনশ যানিাহন িার্টি থ্রুওময়-এর নির-মূমলযর ট াল পনরমশামধর িামনর মধয 
নিময় ভ্রমণ র্মরমে যা থ্রুওময় টর্মর্ িিংগৃহীর্ টমা  রাজমস্বর শর্র্রা 40 শর্ািংশ। র্যাশ-নিহীন ট াল পনরমশাধ 

িযিিা যাত্রীমির িানষভর্ প্রায় 200 নমনন  িময় িাাঁচামি িমল প্রর্যাশা র্রা হয়। 

  

টয িমস্ত চালমর্রা থ্রুওময়-এর িার্টি নির-মূমলযর র্যাশ-নিহীন ট াল পনরমশামধর িামনর মমধয নিময় চলাচল 

র্রমি র্ামির আর ট াল পনরমশামধর জনয র্ামার প্রময়াজন টনই র্ারণর্ারা অ্র্যাধুননর্ টিন্সর ও র্যামমরা 
িম্বলনর্ চলন্ত টেমনর ননচ নিময় যামি যা ই-নজপাি (E-ZPass) পিমর্ ও লাইমিন্স টেম র েনি গ্রহণ র্রমর্ 

পামর।  

  

টয ির্ল যানিাহমনর ই-টজড পাি র্ার্মি র্ািমর স্বয়িংনেয়র্ামি চাজভ  র্রা হমি এিিং যািমর ই-টজড পাি 

র্ার্মি না র্ামির লাইমিন্স টেম র েনি রু্মল প্রনর্টি ননিনির্ মানলমর্র র্ামে ট াল পনরমশামধর জনয নিল টমইল 

র্রা হমি। টয ির্ল গ্রাহমর্রা টমইমলর মাধযমম ট াল (Tolls By Mail) পনরমশাধ র্রমি র্ারা পূমিভর নগি অ্ভর্ 

পনরমশাধর্ারী গ্রাহমর্র িমান ট াল পনরমশাধ র্রমি এিিং ননউ ইয়মর্ভ র নহিািধারী ই-টজডপামশর গ্রাহমর্রা 
অ্িযাহর্র্ামি পাাঁচ শর্ািংশ োি পামি। 

  

থ্রুওম্বয় অম্বিাবরটি (Thruway Authority) এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর মোবিউ ঘজ. বিসম্বকাল 

িলম্বলর্, "268 নমনলয়ন টমা রযান চালমর্র প্রায় অ্মধভর্ চালর্ র্ামির গন্তমিয টপ াঁোমনার জনয থ্রুওময়-এর 

উপর ননর্ভ রশীল যামির আর ট াল পনরমশামধর জনয ট াল িুমর্ র্ামমর্ হমি না যা যানিাহনমর্ গনর্শীল এিিং 
যানজ মুি র্রমি। 2020 িামলর টশষ নাগাি র্যাশ-নিহীন ট াল পনরমশামধর িযিিা িম্প্রিারমণর জনয, িমস্ত 

টেম র ির্ল টমা রযান চালর্মির ই-টজডপাি িাইন আপ র্মর িিচাইমর্ িুনিধাজনর্ এিিং মূলয-িাশ্রয়ী ট াল 

পনরমশাধ িযিিা গ্রহণ র্রার জনয নিমশষ অ্নুমরাধ র্রা হমলা।"  

  

অোম্বসবি ঘমোর বেম্বভর্ ওটিস িম্বলর্, "ননউ ইয়র্ভ  টেম র িি এলার্ায় র্যাশ-নিহীন ট াল পনরমশাধ 

িযিিা প্রনর্ষ্ঠা র্রার অ্গ্রগনর্ টিখমর্ টপমর আনম খুিই আননন্দর্ যা ির্ল ভ্রমণর্ারী ও িানিন্দামির জনয 
নিননময়ামগর মাধযমম অ্ির্াঠামমাগর্ উনন্নর্ র্রমি। অ্যামিম্বনলমর্ টযাগিান র্রার পর টর্মর্ আনম ননউ 

টরামশল-এর ট াল িিংোন্ত িাধা িরূ র্রার জনয িমর্ভন র্মর আিনে। নরু্ন র্যাশ-নিহীন ট ানলিং নিমেম 

ট্র্যানফর্ িযিিা উন্নর্ র্রমি এিিং ননউ টরামশল ও লাচভ মমের িানিন্দামির জনয িায়ু িষূণ এিিং শব্দ র্মামি। 

টে -নর্নির্ অ্গ্রানধর্ার প্রিান এিিং িূনচ অ্নুযায়ী ননউ টরামশল র্যাশ-নিহীন ট াল িযিিা রূপান্তনরর্ র্রার 

জনয গর্নভর কুওমমা এিিং থ্রুওময় অ্মর্ানরটি (Thruway Authority)-টর্ ধনযিাি।"  

  

অোম্বসেবল সদসে এবম পবলর্ িম্বলর্, "র্যাশ-নিহীন ট াল িযিিা িম্প্রিারণ র্রার জনয প্রময়াজনীয় 

অ্ির্াঠামমামর্ নিননময়ামগর লমক্ষ্য থ্রুওময় র্রৃ্ভ পক্ষ্ িঠির্ নির্টি লক্ষ্য র্রার জনয আনম খুিই আননন্দর্। 

র্যাশ-নিহীন ট াল প্রিান িযিিা যানজ  ননরিন, ননগভমমনর উপর ননমষধাজ্ঞা এিিং িায়িুষূণ হ্রাি র্মর যা িযস্ত 

িমময় চালর্মির চাপ ও হর্াশা হ্রাি র্মর র্ামর্।"  

  

ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্ট এবিবকউটিভ জজন  লোটিমার িম্বলর্, "আনম ননউ টরামশল-এর িমগ্র টে  95 এ 

র্যাশ-নিহীন ট াল িযিিা চালু হমে িমল খুিই আননন্দর্। এটি আিানশযর্র্ামিই েুটির নিমনর এর্টি উপহার 

টযমননর্ামি আনম ননউ ইয়মর্ভ র টে  অ্যামিনিমযান ও টেম র নিমন র র্ার্ার িময় িী ভনিন ধমর আমলাচনা 
র্মর আিনেলাম। এটি ননউ টরামশল, লাচভ মে এিিং মযামারমনমর্র িানিন্দামির যানিাহমনর ট াল পনরমশামধর 



িান যা I-95 এর আশপামশর এলার্ার িায়ুিষূমণর হার্ টর্মর্ রক্ষ্া র্রমি। চালর্রা যখন I-95 টেমি নির্ল্প 

রাস্তা খুাঁজমি র্খন চূিান্তর্ামি এটি যানিাহমনর অ্নর্নরি চাপ িরূ র্রমি। আনম এই পিমক্ষ্মপর জনয গর্নভর 

এিিং ননউইয়র্ভ  টে  থ্রুওময় র্রৃ্ভ পক্ষ্-টর্ অ্নর্নন্দন জানানে। পমরর িার আনম 95 টর্ র্যাশ-নিহীন নিমেমমর 

িুনিধা টনওয়ার জনয অ্ধীর আগ্রমহ আনে।"  

  

বর্উ ঘরাম্বেল ঘময়র ঘর্ায়াম ব্রামসর্ িম্বলর্, "র্যাশ-নিহীন ট ানলিং আমামির অ্ঞ্চমল ট্র্যানফর্ িযিিা এিিং 
িায়ুর গুণগর্মান উর্য়ই উন্নর্ র্রমি – যা টমা রযান চালর্ ও িানীয় অ্নধিািী উর্য়মর্ই িুনিধা প্রিান 

র্রমি। আনম আমামির পনরিহন অ্ির্াঠামমামর্ এই গুরুত্বপূণভ িুনিধাটির যুি র্রার জনয কুওমমা প্রশািনমর্ 

অ্নর্নন্দন জানানে।"  

  

মোমাম্বরাম্বর্ক োউর্ সপুারভাইজার র্োবি ঘসবলগসর্ িম্বলর্, "আনম থ্রুওময় জমুিই র্যাশ-নিহীন 

ট ানলিং িযিিা চালু টিখমর্ টপমর খুিই খুনশ। র্যাশ-নিহীন ট ানলিং িযিিা উন্নর্ গনর্শীলর্া িরিরাহ র্মর এিিং 
ট্র্ানফর্ িযিিায় আর িানরিি িা ট াল িুর্গুনলমর্ িমি র্ার্ার র্ারমণ যানিাহন টর্মর্ ননগভর্ উপািান িায়ুর 

গুণগর্মামনর উপর পনরমিশগর্ প্রর্াি হ্রাি র্মর। আমামির পনরিহন অ্ির্াঠামমার এই উন্ননর্র জনয গর্নভর 

কুওমমা এিিং থ্রুওময় র্রৃ্ভ পক্ষ্-টর্ ধনযিাি।"  

  

গর্নভর টেম  র্ার 2018 িামলর ট াষণায় িমলনেমলন টয, 2020 িামলর টশষ নাগাি থ্রুওময় র্যাশ-নিহীন 

ট ানলিং পিনর্মর্ রূপান্তনরর্ হমি। থ্রুওময় অ্মর্ানরটি ির্ল চালর্মির ই-টজডপাি িাইন আপ র্রমর্ উৎিানহর্ 

র্রমে। ির্ল চালর্গণ টর্ টর্ার্ায় িিিাি র্মর র্া নিমিচনা না র্মর ননউ ইয়র্ভ  ই-টজডপাি 

অ্যার্াউে www.E-ZPassNY.com এ; ই-টজডপাি র্ােমার িানর্ভ মি িা ই-টজডপাি ট াল নি র্ােমার 

িানর্ভ ি 1-800-333-TOLL (8655) এ র্ল র্মর িাইন আপ র্রমর্ পামরন। ই-টজডপাি অ্ন-িয-টগা  যাগগুনল 

টে  জমুি 570 মাইল নিসৃ্তর্ 26 থ্রুওময় িানর্ভ ি এনরয়ায় অ্িনির্ টযমর্ামনা মুনি টিার্ান এিিং টিিামর্ন্দ্র, 

িরর্ানর অ্নফি এিিং রাজয পনরচানলর্ নড এম নর্ অ্নফি (Department of Motor Vehicles, DMV) এিিং 
ট াল পনরমশামধর িানিহ 800 টিরও টিনশ িান টর্মর্ েয় র্রা যামি।  

  

টমইমলর মাধযমম ট াল ই-টজডপাি িযর্ীর্ র্ামির ননর্  টর্মর্ ট াল টপমমে গ্রহমণর জনয িযিহার র্রা হয়। 

টমা রযান চালর্মির টমা রযান ননয়ন্ত্রণ নির্ামগর িামর্ ঠির্ানার হালনাগািরৃ্র্ র্র্য িরিরাহ র্রমর্ িলা 
হয়। নিলপ্রাপ্ত চালর্গণ অ্নলাইমন টমইমলর মাধযমম ট াল ওময়িিাই  (www.tollsbymailny.com) এ 

র্ময়র্টি টো  টো  ধাপ অ্নুিরণ র্মর টমইল িা টফামনর মাধযমম এটি পনরমশাধ র্রমর্ পামর। টপমমে 

অ্পশনিমূমহর মমধয রময়মে টচর্, টেনড  র্াডভ  িা িযািংর্ অ্যার্াউে টর্মর্ িরািনর উমিালন। টয িমস্ত 

গ্রাহমর্রা টমািাইল নডর্াইি টর্মর্ **826 এ র্ল র্রমিন র্ারা টমইমলর মাধযমম ট াল ওময়িিাই  এিিং র্ীর্ামি 

"টপ ট াল নাউ" অ্যার্াউে টি  আপ র্রমিন টিই র্র্য িম্বনলর্ এর্টি ট ক্স  িার্ভ া পামিন।  

  

ই-টজডপাি গ্রাহর্গণমর্ র্ামির ই-টজডপাি িিংোন্ত গুরুত্বপূণণভ র্র্যািলী িম্পমর্ভ  ইমমইল িা ট ক্স  িার্ভ া টপমর্ 

টমািাইল অ্যালাম ভ র জনয িাইন আপ র্রমর্ উৎিানহর্ র্রা হয়। র্ম িযামলন্স, িযর্ভ পনরমশাধ প্রমচষ্টা, িফল 

পনরপূরণ, পনরপূরমণর পনরমাণ িৃনি এিিং টপমমে পিনর্র টময়াি টশষ িম্পনর্ভ র্ নিজ্ঞনপ্ত পাঠামনা হময় র্ামর্। 

গ্রাহর্গণ www.e-zpassny.com এ র্ামির অ্যার্াউমে লগ ইন র্রমর্ পারমিন, অ্যার্াউে টপ্রাফাইমল নগময় 

টমািাইল অ্যালা ভ  অ্প্ট-ইন র্রমর্ পারমিন। গ্রাহর্মির অ্যার্াউমে অ্িশযই এর্টি ইমমইল ঠির্ানা এিিং টিল 

টফান নম্বর র্ার্মর্ হমি।  

  

http://www.e-zpassny.com/
https://www.e-zpassny.com/en/about/csc.shtml
tel:1-800-333-TOLL
http://www.thruway.ny.gov/travelers/travelplazas/index.cgi#_blank
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html#_blank
https://www.tollsbymailny.com/en/home/index.shtml
https://www.tollsbymailny.com/en/home/index.shtml
http://www.tollsbymailny.com/
http://www.e-zpassny.com/#_blank
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