
আবেদনপত্র
ে্যক্তিগত আবেদনপত্র 

ে্যেসায়িক অ্যাকাউবটের জন্য নি 
E-ZPass New York ServiceCenter

P.O. Box 149001
Staten Island, NY 10314-9001

1-800-333-TOLL (8655)
(Fax) 718-313-9725

অনলাইনন আনেদন করুন এখানন www.e-zpassNY.com এই আনেদনটি 2 এনসেল, 4 িায়ারবেশিষ্ট ে্যটতিমাললকানাধীন/লীজ ননওয়া 7,000 পাউন্ড ওজনবেশিষ্ট গাড়ীর জন্য।সনেবাচ্চ ওজন 
(গাড়ী+নলাড)(নজাড়া নরয়ার িায়ারসহ RVs ও লপকআপ ট্াক এেং নমািরসাইনকলসহ)

নানমর নিষ অংি 

নড ন�ান

এখানন  

ভাঁজ করুন

এখানন  

ভাঁজ করুন

এখানন  

ভাঁজ করুন

এখানন  

ভাঁজ করুনলাইনসন্স নলেি নাম্ার (অনুগ্রহপূেবক পবরষ্ারভানে লরিন্ট করুন) নটেি/এলাকা যানোহননর ধরননর নকাড েছর তৈবর

ি্যাগ নম্র

রিনয়াজনীয় আগাম 
নপনমন্টলে্যান নকাড

েসে A

েসে B

েসে C

অপিন 1 ও অপিন 2 এর জন্য অ্যাকাউন্ট নহাল্ানরর স্াক্ষর রিনয়াজন 

E-ZPass আনেদনকারীর স্াক্ষর আেি্যক

ৈাবরখ

ৈাবরখ

এখানন আনেদন বেবছিন্ন করুন

েসে D

25.00

$

$

$

$

$

$

মনডল

যানবাহননর ধরননর ক�াড 

বক্স A: ট্াগ ডডন�াডিট বাড� রনেনে
 যবদ আপবন নসকিন 6 এর অপিন 1 ো 2 বনেবাচন কনরন ৈাহনল বনবদব ষ্ট লে্যাননর রিনয়াজন অনুযায়ী ি্যাগ ডডনপাবজি ছাড় নদওয়া হনয় থানক। (েসে A-নৈ 0 ললখুন)।
 আপবন যবদ নসকিন 6 এ অপিন 3 বনেবাচন কনরন ো ডবিৈীয় নকাননা ক্রেডডি কাডব  ছাড়াই Pay Per Trip লে্যান বনেবাচন কনরন ৈাহনল রিনৈ্যকটি অনুনরাধকৃৈ ি্যানগর জন্য $10.00 কনর জমা বদনৈ হনে। 

বক্স B: প্রিন�ইড কটানের সব্বডনম্ন �ডরমাণ
যবদ আপবন Pay Per Trip লে্যান বনেবাচন কনরন ৈাহনল েসে B-নৈ $25.00 োবৈল কনর $0.00 রিনেি করান। 

অ�শন 1: ক্রেডডট �াড্ব  ক�নমন্ট - পবরনিানধর সেনচনয় সহজ উপায়
যখন আপনার লরিনপইড ে্যানলন্স একটি বনবদব ষ্ট সীমা পযবন্ত নপৌনঁছ যানে ৈখন আপনার E-ZPass অ্যাকাউন্টটি স্য়ংটরেয়ভানে পূরব হনয় যানে। নকাননা ি্যাগ জমা নদওয়ার রিনয়াজন ননই। 

দ্বিতীে ক্রেডডট �াড্ব : নপনমন্ট পদ্ধবৈ অপিন 1 ো অপিন 2 থাকা উডচৈ , যবদ ৈা ে্যথব হয় ৈাহনল ডবিৈীয় নকাননা ক্রেডডি কাডব  উনলেখ থাকনল নসখান নথনক অ্যাকাউন্টটি পূরব হনৈ পানর।

অ�শন 2: আ�নার কে� অ্া�াউন্ট কেন� স্বেংক্রেেভানব �রূণ হনে যাওো।
যখন আপনার লরিনপইড ে্যানলন্স একটি বনবদব ষ্ট সীমা পযবন্ত নপৌনঁছ যানে ৈখন আপনার E-ZPass অ্যাকাউন্টটি স্য়ংটরেয়ভানে পূরব হনয় যানে। নকাননা ি্যাগ জমা নদওয়ার রিনয়াজন ননই।

অ�শন 3: কে� বা �্াশ ডরনলেডনশনমন্ট
 ি্যাগ রিবৈ  $10.00 কনর জমা বদনৈ হনে।  আপবন নচনকর মাধ্যনম “E-ZPass” পবরনিাধ কনর আপনার অ্যাকাউনন্ট িাকা জমা করনৈ পানরন অথো এই 

আনেদননর নযনকাননা একটি বনকিস্থ নকন্রে নপনমন্ট করনৈ পানরন।  আপবন আপনার অ্যাকাউন্ট বনয়ন্ত্রর এেং একটি ইবৈোচক ে্যানলন্স েজায় রাখার জন্য দায়ী। 
 নগদ অথব ডাকনযানগ পাঠানেন না

আমার এই আনেদন পূরর করা, নপনমন্ট ও বনননের স্াক্ষর এিাই রিবৈপাদ্য কনর নয আবম সকল িৈব ােলী নমনন E-ZPass ে্যেহানরর জন্য চুটতিেদ্ধ হবছি। আবম েুনেডছ এেং সম্মবৈ 
রিকাি করডছ E-ZPass এর সুবেধা নভাগ করার কারনর নয চাজব  হনে ৈা আমার E-ZPass অ্যাকাউন্ট নথনক কািা হনে। আবম েুনেডছ এেং যা পনড়ডছ নস ে্যাপানর সম্মবৈ রিকাি 
করডছ, এই আনেদন ও এই �নমব উনলেশখৈ আনরা বেষনয়র ে্যাপানর, আমার চুটতির সকল বেষনয়র িৈব ােলী আবম েুনেডছ ও নমনন বননয়ডছ।

যবদ আপবন E-ZPass Discount Plan পছন্দ কনর থানকন ৈাহনল নকেলমাত্র এই নসকিনটি পূরর করুন। এই নসকিনটি পূরর করার পূনেব Discount Plans সম্পনকব  বেস্াবরৈ 
জানার জন্য E-ZPass এর E-ZPass ওনয়েসাইি www.e-zpassNY.com এ ডডসকাউন্ট নসকিনটি নর�ার করনৈ পানরন।  E-ZPass Discount Plans এর ৈাললকায় উনলেশখৈ 
ডলানরর পবরমারটি হল ঐ লে্যানটির জন্য রিনয়াজনীয় লরিনপইনডর পবরমার। সংটলিষ্ট েনসে আনেদননযাগ্য লে্যান নকাড ও রিনয়াজনীয় অগ্ররীম নপনমন্ট রিনেি করান।

ক্রেডডি কাডব  #: 

অেি্যই স্াক্ষর 
করনৈ হনে

অেি্যই স্াক্ষর 
করনৈ হনে

ক্রেডডি কাডব  #: 

ে্যাংক রাউটিং নাম্ার (9 ডডবজনির) 
(এই ৈথ্যটি আপবন আপনার ে্যাংক হনৈ ো আপনার 
নচনকর বননচর বদনক পানেন।)

আমার ক্রেডডি কাডব  নথনক অবেলনম্ চাজব  নকনি ননওয়ার জন্য আবম E-ZPass -নক ো “রিাথবমক নপনমন্ট” েনসে নদখাননা সেবনমাি পবরমার অ্যাকাউনন্ট নচক করার অনুমবৈ বদলাম। যখন আমার 
লরিনপইড ে্যানলন্স কনম যানে ো অ্যাকাউনন্টর বনধবাবরৈ জমার পবরমানরর বননচ চনল আসনে, ৈখন E-ZPass -নক আমার ক্রেডডি কাডব  ো নচক অ্যাকাউন্ট নথনক জমা করার অনুমবৈ বদলাম। আবম 
েুনেডছ নয E-ZPass এর িৈব ােলী অনুযায়ী E-ZPass সমনয় সমনয় আমার পুনরায় পূরব করা (নরনলেবনিনমন্ট) পবরমার সমন্বয় কনর বননে। আবম েুনেডছ নয আমারE-ZPass অ্যাকাউন্ট েন্ধ না হওয়া পযবন্ত 
ো আবম ললশখৈভানে অনুমবৈ রিৈ্যাহার না করা পযবন্ত এভানে চাজব  নকনি ননওয়া হনে। আমার ি্যাগ বক আমার ন�রৈ নদওয়া উডচৈ নয় ো নকাননা রিবৈস্থাপননর রিনয়াজন রনয়নছ বক ো রিিাসবনক ব� 
জমা বদনৈ হনে ো চাজব সহ E-ZPass এর িৈব ােলীর অধীনন আবম E-ZPass -নক অনুমবৈ বদবছি যানৈ E-ZPass এ আমার ক্রেডডি কাডব  ো নচক অ্যাকাউন্ট নথনক চাজব  নকনি ননওয়া হয়। আবম েুনেডছ 
নয বরনলেবনিনমন্ট পবরমার আমার রিকৃৈ ে্যেহার নদখাননার জন্য সমন্বয় কনর নদওয়া হনে। আবম E-ZPass-নক আমার ক্রেডডি কানডব র হালনাগাদ ৈথ্য নযমন- নৈুন অ্যাকাউন্ট নাম্ার ও নময়ানদাত্ীনরবর 
ৈাবরখ, নয আটথবক রিবৈষ্ান নথনক আমার কাডব টি নদওয়া হনয়নছ এসকল ৈথ্য পাওয়ার অনুমবৈ বদবছি।

ে্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্ার (3-17 ডডবজনির)

ক্রেডডি কানডব র ধরন:   বভসা   মাটোরকাডব    আনমবরকান এসেপ্রিস   ডডসকভার

ক্রেডডি কানডব র ধরন:   বভসা   মাটোরকাডব    আনমবরকান এসেপ্রিস   ডডসকভার

নময়ানদাত্ীনরবর ৈাবরখ

নময়ানদাত্ীনরবর ৈাবরখ

বক্স C: প্রিন�ইড কটানের অদ্তডরক্ত �ডরমাণ (যডি আ�নার রিােডম� প্রিন�ইনড আনরা অে্ব কযাগ �রনত োন

ঐক্ছি� ডডস�াউন্ট লে্াননর সনব্বানমাট $ এর �ডরমাণ ডনব্বােন হনেনে

A: অনিা/নখলাধুলার বনবমনত্ গাডড়/বমবনভ্যান P: লপকআপ ট্াক V: ভ্যানP2: নজাড়া নরয়ার িায়ারসহ লপকআপ ট্াক
M: নমািরসাইনকল R4: 4 িায়ারসহ RV R6: নজাড়া নরয়ার িায়ারসহ RV

নমাোইল ন�ান ইনমইল অ্যাপ্রেস 

মাটসক ইনমইল মানস দুইোর ইনমইল

E-ZPass নটেিনমন্ট নডললভাবর-একটি বনেবাচন করুন

নযাগানযানগর বঠকানা (আপবন যবদ নরটসনডন্ট ডডসকাউন্ট লে্যান িনাতি কনর থানকন ৈাহনল োডড়র বঠকানা বদন) টসটি নটেি/এলাকা বজপ নকাড/নপাটোল নকাড

নানমর রিথম অংি নানমর মধ্যাংনির রিথম অক্ষর অ্যাকাউন্ট অ্যানসেস করার জন্য আপনানক অেি্যই 4 ডডবজনির একটি লপন বনধবারর করনৈ হনে
 আবেদনকারীর ে্যক্তিগত তথ্য (ক�বেমাত্র এ�িননর নাম) 

 যানোহবনর তথ্য অননুরাধ�ৃত রিদ্তক্ট ট্ানগর িন্ এ�ক্ট �নর যানবাহননর তাপ্ে�া ততডর �রুন এবং কযগুনো ব্বহার হনত �ানর এমন স�ে যানবাহন। এ�ই র�ম যানবাহননর মনধ্ ট্াগ বিপ্েনযাগ্।

 ট্যাগ য়িবপায়জট/প্রিবপইি টটালস অননুরাধ�ৃত ট্াগ নম্বর রিনবশ �রান (সনব্বাচ্চ 4ক্ট গ্রহণনযাগ্)

 রিাথয়িক টপবিটে  বক্স A, B, C ও D এর সব্বনমাট

 টপবিটে পদ্ধতত/সম্পূরক অপশন অ�শন 1, অ�শন 2 বা অ�শন 3 ডনব্বােন �রুন

গ্াহক চুক্তি

রিােডম� ক�নমন্ট 

 ঐক্ছিক য়িসকাউটে প্্যান

http://www.e-zpassNY.com
http://www.e-zpassNY.com


E-ZPassNY গ্াহকগণ য়নব্াতি ছাড়গুবলা লাভ করবেন:
 সকল লপএ রেটসং ও কবমউিার, কারপুল ও িটতিিালী যানোহননর নক্ষপ্ত্র অ�-লপক ও লপক ডডসকাউন্ট রনয়নছ

 থ্রুওনয় নিানল  ডডস্াউন্ট MTA ব্ীজ ও িাননবনল ক্যাি নিানল কম নরি
 Verrazano-Narrows Bridge এ নসবভংস অ� রাউন্ড-শট্প নমবরন পাকব ওনয়-গরীল হনজনস ডডসকাউন্ট  Memorial and  

Cross Bay Veterans Memorial Bridges লপস ব্ীজ  অ� লপস নিানল ডডসকাউন্ট

ঐক্ছিক E-ZPASS য়িসকাউটে প্্যান
বনউ ইয়নকব র E-ZPass ধারী কাটেমারনদর নযরকম অবধক নসবভংস এর জন্য ডডসকাউন্ট লে্যান নদওয়া হনয় নথনক আপবনও এর জন্য উপযুতি েনল বেনেডচৈ হনেন। অনুগ্রহপূেবক ডডসকাউন্ট 

লে্যান সম্পনকব  বেস্াবরৈ জানার জন্য E-ZPass NY এর ওনয়েসাইি www.e-zpassNY.com বভবজি করুন। যবদ নকাননা লে্যান হনৈ আপবন সুবেধারিাপ্ত হনয় থানকন ৈাহনল সংটলিষ্ট 
লে্যান নকাড পূরর করুন 

আপনার E-ZPass আনেদননর সানথ (“আনেদন”) সানথ এই িৈব ােলীগুনলা আপনার E-ZPass এর চুটতির 
(“চুটতি”) সানথ যুতি হনে। E-ZPass এক ধরননর ইনলকট্বনক নিাল আদানয়র ে্যেস্থা যা আপনানক E-ZPass 
এর সুবেধাসহ আপনানক পবরনিাধ করনৈ সহায়ৈা করনে। ট্াইেনরা টব্জ অ্যান্ড িাননল অথবরটি (“TBTA”)
(যা MTA টব্জ অ্যান্ড িাননল নানমও পবরডচৈ), বনউ ইয়কব  নটেি থ্রুওনয় অথবরটি (“NYSTA”) এেং পৃথকভানে 
উশলেশখৈ নপািব  অথবরটি অে বনউ ইয়কব  অ্যান্ড বনউ জাটসব (“PANYNJ”) এর ৈত্তােধানন বনউ ইয়কব  E-ZPass 
পবরচালনা করা হয়।  এনজন্সী ডহনসনে অ্যাখ্যাবয়ৈ হনয় থানক। সকল স্থান ও এনজন্সী বনরেবনিনষ আপনার 
E-ZPass অ্যাকাউন্টটি (“অ্যাকাউন্ট”) সকল E-ZPass এর সুবেধার জন্য গ্রহরনযাগ্য। আপনার অ্যাকাউন্টটি 
এর মনধ্য নকাননা একটি এনজন্সীনক সমপবর করা হনে এেং আপনার চুটতিটি ঐ বেনিষ এনজন্সীর সানথই হনে। 
নযনকাননা সময় আপনার চুটতিটি অন্য নকাননা এনজন্সীনক নদওয়া হনৈ পানর। আপনার অ্যাকাউন্টটি নকান 
এনজন্সীনক নদওয়া হনয়নছ এেং কার সানথ আপনার চুটতিটি রনয়নছ ৈা আপনারE-ZPass ি্যানগ(সমূনহ) 
(“ি্যাগ”) নদওয়া থাকনে। অনুগ্রহপূেবক এই িৈব ােলীগুনলা পড়ুন এেং বননজর নরকনডব র জন্য নসগুনলা নরনখ 
বদন। যখন আপবন আপনার অ্যাকাউন্টটি খুলনছন ো আপনার E-ZPass ি্যাগ ে্যেহার করনছন, ৈখন আপবন 
বনননোতি িৈব ােলী নমনন বননছিন: 

 সাধারণ
 এই চুক্তি মানতে ব্যর্থ হতে আপনার অ্যাকাউন্টটি বন্ধ কতর দেওয়া হতব। 
 আপটন আর এই চুক্তির বাধ্যবাধকো বা সবুবধা পাতবন না। 
 আপটন যবে আপনার অ্যাকাউতন্টর চার্থ  পবরত�াধ করতে ব্যর্থ হন োহতে আইন অনযুায়ী আপনাতক রবরমানা বেতে হতব।
 উতলেবিে স্ীতের লেবমি অনযুায়ী আপনাতক অগ্রসর হতে হতব এবং E-ZPass দিাে ে্যাতনর মতধ্য বেতয় দযতে হতব। উতলেবিে 

স্ীতের লেবমি দমতন চেতে ব্যর্থ হতে আপনার অ্যাকাউন্টটি সামটয়কভাতব স্থবিে কতর দেওয়া হতে পাতর বা আইন অনযুায়ী 
আপনাতক রবরমানা বেতে হতব। 

 আপনাতক সকে ট্াটিক আইন, টনয়ম, সাইন ও ক্সিন্যাে এবং দিাে গ্রহীো ও আইটন অটিসাতরর টনতে্থ �না দমতন চেতে হতব।

 ট্যাবগর ে্যেহার
 প্রক্েটি ি্যাতির রন্য কাস্টমারতক $10 কতর ক্যা� বা দচক রমা বেতে হতব। E-ZPass এ উতলেবিে �ে্থ াবেী অনযুায়ী আপটন 

যবে ি্যাি অক্ষে অবস্থায় দিরে দেন োহতে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়ার পর রমাকৃে অর্থ দিরে দেওয়া হতব। দরেটেি কাে্থ  বা দচক 
অ্যাকাউন্ট দরতক স্বয়ংটরেয় উত্ােতনর দক্ষতরে অ্যাকাউন্ট দরতলেটন�তমতন্টর রন্য ি্যাি রমা বেতে হতব। 

 E-ZPass দ্ারা অনতুমােনকৃে িাড়ীর রন্য আপটন দকবেমারে ি্যাি ব্যবহার করতে পারতবন। 
 দসক�ন 5 অনযুায়ী, অনতুরাতধর ক্ভক্্তে আপনাতক অববেতবে ি্যাি দিরে বেতে হতব।
 যিন দকাতনা E-ZPass সবুবধার রন্য আপটন ি্যাি ব্যবহার করতবন, েিন আপটন E-ZPass -দক আপনার অ্যাকাউন্ট দরতক 

দেববি করার অনতুমােন বেতছেন। 
 টনউ ইয়ক্থ  E-ZPass এর সবুবধা ছাড়া যবে E-ZPass এর সবুবধার রন্য ি্যাি ব্যবহার কতরন োহতে আপটন আইন ও টনয়ম 

দমতন সবুবধা টনতে হতব। 
 আপনাতক টপ্র-দপতমন্ট অ্যাকাউতন্ট পয্থাপ্ত ব্যাতেন্স রািতে হতব এবং পয্থাপ্ত ব্যাতেন্স না রাকতে আপটন ি্যাি ব্যবহার করতে 

পারতবন না।
 আপনার ি্যাতির টনতে্থ � অনযুায়ী আপনাতক সবিকভাতব ি্যাি ইন্সিে করতে হতব। সবিকভাতব এিা করতে ব্যর্থ হতে ে্যাতন ি্যাি 

বিকভাতব পবিে হতব না, বকছু বকছু সবুবধার রন্য দিি িুেতব না এবং বকছু বকছু দক্ষতরে আইন অনযুায়ী আপনাতক প্র�াসটনক টি বা 
অন্যান্য রবরমানা বেতে হতে পাতর। সবিকভাতব ো না করতে আপনার োইতসন্স দলেতির ছবব েুতে দিাঁরা হতব মালেতকর টনবন্ধতনর 
ব্যাপাতর এবং দমাির িাটড়র টনবন্ধন দরকতে্থ  আপনার অ্যাকাউন্ট দিাঁরা হতব। এই ছববগুতোর রন্য আপনার অ্যাকাউন্ট দরতক 
দিাে চাতর্থ র রন্য ক্যা� বা অক্েবরতি প্র�াসটনক টি বেতে হতে পাতর। 

 আপনার অ্যাকাউটে
 প্রতযার্য চার্থ  পবরত�াতধর রন্য আপনার অ্যাকাউতন্ট অব�্যই একটি টপ্রতপইে অ্যামাউন্ট রািতে হতব।
 চার্থ  প্রতযার্য হতে, প্রক্েবার ি্যাি ব্যবহাতর আপনার অ্যাকাউন্ট দরতক প্রক্েবার দকতি দনওয়া হতব। 
 E-ZPass এই চুক্তি যরাতযাি্যভাতব অনসুরণ কতর আপনার অ্যাকাউন্ট দরতক প্রতযার্য প্র�াসটনক টি কে্থ ন করতে পাতর। 
 িক্ে েঙ্ঘন, অসামান্য েঙ্ঘন এবং/অরবা প্র�াসটনক টি প্রোতন ব্যর্থোর ক্ভক্্তে আপনার অ্যাকাউন্ট স্থবিে করা হতে পাতর। 
 আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যাতেন্স অরবা অতিরেতযাি্য ি্যাি রমার উপর দকাতনা সেু প্রোন করা হতব না। 
 একটি টনধ্থাবরে সমতয়র রন্য দকাতনা দেনতেন বা আরর্থক সটরেয়ো না রাকতে আপটন সমতয় সমতয় দস্টিতমন্ট পাতবন। এরূপ 

বববৃক্ে পয্থাতোচনা করা আপনার োটয়ত্ব এবং দকাতনা অক্ভতযাতির ববতরাবধো করতে চাইতে দসক�ন 6 এ উক্লেবিে পদ্ধক্ে 
অনসুরণ করুন।

 আতি দেওয়া হতয়টছে এমন দকাতনা দস্টিতমন্ট আপটন পুনরায় দেওয়ার রন্য অনতুরাধ করতে আপনাতক একটি টি পবরত�াধ করতে হতব। 
 1-800-333-TOLL (1-800-333-8655) এ দিান করার মাধ্যতম ন্্যনেম এক সপ্তাতহর রন্য টনতচর মাক্সক ব্যবহাতরর 

লে্যানসম্হ বছতর অনবধক চারবার স্থবিে করতে পারতবন এবং ন্্যনেম কবমউিার ভ্রমতণর িরচ িণনার রন্য মাক্সক সময় বলধ্থে করতে 
পারতবন: Gov. Mario M. Cuomo Bridge Commuter Plan (MCC), Grand Island Commuter (GIC), 
New Rochelle Commuter (NRC), Yonkers Commuter (YKC), Harriman Commuter (HAC), 
ও Bridge Authority Discount (NYSBA)। টরিতর প্ররম ি্যাি ব্যবহাতরর কমপতক্ষ এক সপ্তাতহর মতধ্য পুনরায় মাক্সক 
ব্যবহাতরর লে্যান চাে ুহতব। 

 আবম E-ZPass -দক আমার দরেটেি কাতে্থ র হােনািাে ের্য দযমন- নেুন অ্যাকাউন্ট নাবোর ও দময়াতো্ীতণ্থর োবরি, দয আরর্থক 
প্রক্েষ্ান দরতক আমার কাে্থ টি দেওয়া হতয়তছ এসকে ের্য পাওয়ার অনমুক্ে বেচ্ছে।

 E-ZPass, আপনার আরর্থক সংস্থা দরতক আপনার ব্যাংতকর হােনািাে ের্য পাতব দযমন- রাউটিং সেস্য, অ্যাকাউন্ট নাবোর ও 
অ্যাকাউতন্টর ধরন।

 E-ZPass, ইউনাইতিে দস্টিস দপাস্টাে সারভ্থ স দরতক আপনার বিকানার ব্যাপাতর হােনািাে ের্য টনতে পাতর। 

 অ্যাকাউটে অগ্রীি টপবিটে
 এক মাতসর রন্য আপনাতক অব�্যই চার্থ  পবরত�াতধর একটি ন্্যনেম টপ্রতপইে পবরমাণ পবরত�াধ করতে হতব। 
 আপনার অ্যাকাউন্ট লে্যান অনযুায়ী আপনার অ্যাকাউতন্টর ব্যাতেন্স কতম দিতে বা দরটলেটন�তমন্ট পতয়ন্ট কতম দিতে আপনার অ্যাকাউন্ট 

আপনার টপ্রতপইে অ্যামাউন্ট দ্ারা পুনরায় প্ণ্থ (দরটলেটন�) করতে হতব। আপনার অ্যাকাউতন্টর সটরেয়োর উপর টনভ্থ র কতর আপনার 
অ্যাকাউন্ট দরতলেটনত�র োবরি পবরবে্থ ীে হতে পাতর। আপটন টনত্াতি উপাতয় আপনার অ্যাকাউন্ট পুনরায় প্ণ্থ করতে পাতরন:

 আপনার দরেটেি কাে্থ  বা স্বয়ংটরেয়ভাতব অর্থ উত্ােতনর রন্য E-ZPass -দক আপনার অ্যাকাউন্টতক অনতুমােন দেওয়া।
 দযসব কাস্টমার দচক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার কতরন োতের রন্য স্বয়ংটরেয় দরতলেটন�তমন্ট:

 আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যাতেন্স কতম দিতে বা দরতলেটন�তমন্ট পতয়ন্ট কতম দিতে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দরতক E-ZPass 
-দক অর্থ দকতি দনওয়ার রন্য আতি দরতকই অনতুমােন বেতয় রািতে হতব।

 আপনার E-ZPass অ্যাকাউন্ট সটরেয়োর উপর টনভ্থ র কতর আপনার অ্যাকাউন্ট দরতক অতিাতমটিক বলিটনং হাউস (ACH) 
এর পবরমাণ উত্ালেে হতয়তছ যা আপনার দিাে ও টি এর দমাি পবরমাণ $0.01 ও $3000.00 এর সমপবরমাণ।

 দচকগুতো E-ZPass এর কাতছ শুধুমারে U.S. েোতর পবরত�াধতযাি্য কতর বেতে হতব। আপনার ব্যাংক কেৃ্থ ক অপবরত�াবধে 
E-ZPass এ প্রতে্যকটি দিরে আসা দচতকর রন্য টি হতব $25। 

  দকবেমারে E-ZPass গ্রাহক দসবা দকত্রে দকবেমারে U.S. েোতর ক্যা� দপতমন্ট করতে পারতব বা এক্সতচঞ্জ দরি অনযুায়ী 
E-ZPass কানাটেয়ান েোতর পবরত�াধ করতে পাতর।   
োকতযাতি নিে অর্থ প্রোন করতবন না। 

 নেুন অ্যাকাউন্ট দিাোর পর প্ররম ি্যাি ব্যবহাতরর 35 বেতনর মতধ্য এবং এরপর দরতক 90 বেন অন্তর অন্তর আপনার অ্যাকাউন্ট 
পয্থতবক্ষণ করা হতব। যবে আপনার মাক্সক ব্যবহার আপনার টপ্রতপইে পবরমাতণর দচতয় দবব� বা কম হয় োহতে, E-ZPass আপনার 
টপ্রতপইে পবরমাণ একমাতসর সমপবরমাণ ব্যবহাতরর রন্য সমন্বয় কতর বেতব। 

 যবে আপটন আপনার অ্যাকাউন্ট দরেটেি কাে্থ  বেতয় দরটলেটন� কতরন োহতে আপটন E-ZPass Plus দপ্রাগ্রাতমর অন্তভু্থ তি হতে পাতরন। 
এই দপ্রাগ্রাতমর আওোয় আপটন E-ZPass Plus দপ্রাগ্রাতমর সতুযাি-সবুবধার ি্যাি ব্যবহাতরর রন্য অনতুমােনপ্রাপ্ত হতবন। আপটন 
যবে আপনার ি্যািটি E-ZPass Plus চাতর্থ র রন্য ব্যবহার কতরন োহতে E-ZPass আপনার দরেটেি কাে্থ  দরতক অর্থ দকতি টনতব। 
এরকম দরেটেি কাতে্থ র চার্থ  আপনার দরটলেটন�তমন্ট এর পবরমাণ দরতক আোো এবং দযতকাতনা সময় আপনার দরেটেি কাে্থ  দরতক দকতি 
দনওয়া হতে পাতর। E-ZPass Plus টনতে, কাতেক�তনর উতদেত�্য আপনার নাম ও বিকানা E-ZPass Plus এর সবুবধা প্রোনকাবরর 
কাতছ রমা বেতে হতব। আপটন যবে E-ZPass Plus দসবা না দনওয়ার রন্য মনবস্থর কতরন োহতে আপনাতক অব�্যই E-ZPass 
গ্রাহক দসবা দক্রে এ রানাতে হতব। 

 ব্যবহার বা অন্যান্য চাতর্থ র উপর ক্ভক্্ কতর আপনার অ্যাকাউতন্ট একটি দস্টিতমন্ট সমতয় একাবধক দরতলেটন�তমন্ট ট্্যানর্যাক�ন হতে পাতর। 

 লঙ্ঘন 
 আপনার অ্যাকাউতন্ট দনতিটিভ ব্যাতেন্স রতয়তছ, সামটয়কভাতব স্থবিে রতয়তছ বা বাক্েে করা হতয়তছ, যিন E-ZPass স্ীে েংঘন বা 

অন্য দকাতনা কারতণ বা ি্যািটি হাবরতয় দিতে বা চুবর হতয় দিতে আপটন যবে আপনার ি্যািটি ব্যবহার কতরন োহতে আপনাতক ঘিনা 
প্রক্ে $100 প্র�াসটনক টি পুতরািাই বেতে হতব, দকাতনা টেসকাউন্ট প্রতযার্য হতব না এবং ি্যািটি E-ZPass -দক অনতুমাবেে বিকানা 
বা লোরা কম্থীর কাতছ রমা বেতে হতব।

 যবে টনধ্থাবরে যানবাহন যার রন্য ি্যািটি দেওয়া হতয়তছ দসটি ব্যক্েতরতক অন্য দকাতনা যানবাহতন ব্যবহার করা হয় োহতে ঘিনা প্রক্ে 
$100 প্র�াসটনক টি পুতরািাই বেতে হতব, দকাতনা টেসকাউন্ট প্রতযার্য হতব না এবং ি্যািটি E-ZPass -দক অনতুমাবেে বিকানা বা 
লোরা কম্থীর কাতছ রমা বেতে হতব। রেমািে এরকম দবআইটন ব্যবহাতরর িতে আপনার অ্যাকাউন্টটি বাক্েে করা হতব। 

 দনাটি� অব ভাতয়াতে�ন এর উ্র না বেতে অক্েবরতি টি ও চার্থ  আতরাপ করা হতব এবং 15 NYCRR 127.14 ধারা অনযুায়ী 
টনউ ইয়ক্থ  দস্টি টেপাি্থ তমন্ট অব দমাির দভইতকেস দ্ারা আপনার যানবাহতনর টনবন্ধন সামটয়কভাতব স্থবিে করা হতব।
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 য়েবরাধ 
এই সম্মক্ে দরতক উদ্্ে, সম্মক্ের অধীতন, সংযুক্তিতে, সম্পতক্থ  প্রতে্যক প্রশ্ন অরবা বববাতের প্ররম েষৃ্াতন্ত ক্সদ্ধান্ত দনওয়ার অনতুমােন 
আপটন E-ZPass -দক প্রোন করতছন যাতে অন্তভু্থ তি রতয়তছ, বকন্তু এর মতধ্য সীবমে নয়, আপনার ি্যাি অরবা অ্যাকাউতন্টর 
ব্যবহার অরবা অপব্যবহাতরর রন্য ভারারোন্ত, প্রতযালরে অরবা বববৃে দিাে, টি অরবা অন্যান্য চাতর্থ র আতরাপ। একটি দিাে, টি 
অরবা অন্যান্য চাতর্থ র একটি দনাটি� আপনার অ্যাকাউতন্ট করার 180 বেতনর মতধ্য সকে বববাে E-ZPass গ্রাহক দসবা দসন্টাতর 
লেবিে আকাতর প্রোন করতে হতব। আপটন সম্মক্ে রানাতছেন দয, E-ZPass -দক আপনার দ্ারা প্রোনকৃে অরবা যুতিরাষ্ট্র োক 
দসবা দ্ারা আপতেতিে বিকানাতে পািাতনা টচবি এবং ইতমইে আপনাতক আপনার দিাে, টি এবং চার্থ  সম্পতক্থ  এবং আপনার রমা 
দেয়া বববাে সম্পতক্থ  E-ZPass এর টনধ্থারণ সম্পতক্থ  রানাতব। এই সম্মক্ে দরতক উদ্্ে, সম্মক্ের অধীতন, সংযুক্তিতে, PANYNJ, 
NYSTA এবং TBTA সম্পতক্থ  এর ববরুতদ্ধ করা োববর সমাধাতন অন্তভু্থ তি রতয়তছ, বকন্তু এর মতধ্য সীবমে নয়, আপনার ি্যাি 
অরবা অ্যাকাউতন্টর ব্যবহার অরবা অপব্যবহাতরর রন্য ভারারোন্ত, প্রতযালরে অরবা বববৃে দিাে, টি অরবা অন্যান্য চাতর্থ র 
আতরাপ, টনত্ উতলেি করা রতয়তছ: 

 PANYNJ – New York State Unconsolidated Laws এর ববধান, অনতুছেে 7101 দরতক 7136 
পয্থন্ত অরবা New Jersey Statutes Annotated, অনতুছেে 32:1-157 দরতক পয্থন্ত 32:1-176। 

 NYSTA – অনতুছেে 361-b এর ববধান যা টনউ ইয়ক্থ  দস্টি পাবলেক কেৃ্থ পক্ষ আইতনর ববধান। 
 TBTA – এই সম্মক্ে অনসুাতর আপনার দ্ারা রমা দেওয়া বববাে সম্পতক্থ  দকাতনা কার বমর্যা বেতব না অরবা বরায় রািা 

হতব না যেক্ষণ না পয্থন্ত E-ZPass’ এর টনধ্থারতণর এক বছতরর মতধ্য এরকম দকাতনা পেতক্ষপ দনওয়া হতয় রাতক।

 হারাবনা/চুয়র হবি যাওিা অথো কি্ক্ষি নি এিন ট্যাগসিপূহ 
আপটন দমৌবিক অরবা লেিতন হারাতনা, চুবর অরবা সম্াব্য অননতুমাবেে ব্যবহার সম্পতক্থ  E-ZPass-দক রানাতনার পতর, যবে ি্যাতির 
অননতুমাবেে ব্যবহার হতয় রাতক োহতে আপটন োর রন্য োয়ী রাকতবন না। েতব, যবে দকাতনা ি্যাি হাবরতয় যায়, চুবর হতয় যায় 
অরবা নষ্ বা ক্ষক্েগ্রস্ত বহতসতব পাওয়া যায় োহতে আপনাতক অভ্যন্তরীণ ি্যািগুলের রন্য $16.00 এবং ববহরািে ি্যািগুলের রন্য 
$22.00 চার্থ  করা হতব। যবে ি্যািটি অপব্যবহার বা অনপুযুতি ব্যবহার ব্যেীে অন্যান্য কারতণ অকায্থক্ষম হয়, 
এবং ি্যািটি E-ZPass এর গ্রাহক দসবা দসন্টাতর দিরে দেওয়া হয়, োহতে, E-ZPass এটি ববনাম্তে্য পবরবে্থ ন কতর বেতব।

 দােী পয়রত্যাগ 
আপটন স্বীকার করতছন দয ি্যাতির সাতর সরাসবর অরবা ইটগিেপ্ণ্থভাতব সম্পচ্ক্থ ে দকাতনা প্রক্েটনবধত্ব অরবা ওয়াতররন্টতক E-ZPass 
এবং E-ZPass -দক দসবা প্রোনকারী দকাতনা এতরলন্স সরাসবর অস্বীকার করতছন না যার মতধ্য অন্তভু্থ তি রতয়তছ বকন্তু সীমাবদ্ধ নয়, 
ববরেয়তযাি্যো, মতেে এবং নমুনার প্রক্ে দকাতনা টনলে্থ ষ্ উতদে�্য অরবা অনসুরতণর উপযুতিোর প্রক্ে ইটগিে করা অরবা সরাসবর 
ওয়াতররন্ট। আপটন সম্মক্ে রানান দয, আপনার ি্যাতির ব্যবহার অরবা কম্থক্ষমো সম্পতক্থ  E-ZPass অরবা E-ZPass -দক দসবা 
প্রোনকারী সকে এতরলন্স আপনার প্রক্ে দকাতনা োটয়ত্ব অরবা োয় রাতি না। আপনার ি্যাতির ব্যবহার অরবা কম্থক্ষমোর সাতর 
সম্পচ্ক্থ ে, উদ্্ে অরবা কারতণ সকে ক্ষক্ে, হ্াস, িরচ, ব্যয় অরবা োয় দরতক আপটন E-ZPass এবং E-ZPass -দক দসবা 
প্রোনকারী  সকে এতরলন্সতের ক্ষক্েপ্রণ বেতে এবং টনতে্থ াষ রািতে সম্মক্ে রানাতছেন। 

 সিাপ্তি 
আপটন এই সম্মক্ে দযতকাতনা সময় দ�ষ করতে পাতরন এই ধরতনর সমাক্প্ত লেিতন অনতুরাধ কতর এবং ি্যাি(সম্হ) E-ZPass-দক 
দিরে বেতয়। ি্যািগুতো - E-ZPass গ্রাহক দসবাতক ব্যক্তিিেভাতব অরবা প্রে্যটয়ে টচবির মাধ্যতম দিরে দেওয়া উটচে। ি্যািগুতো 
হতো E-ZPass -দক দসবা প্রোনকারী সব এতরলন্সর সম্পক্্। এই সম্মক্ের সমাক্প্ত এবং আপনার ি্যাি(সম্হ) দিরে দেওয়ার পর 
যিন সকে ববব�ষ্ চার্থ  আপনার অ্যাকাউন্ট দরতক ববতয়াি করা হতয় যাতব, েিন অবব�ষ্ ব্যাতেন্স এবং ি্যাতির(সম্হ) টেতপালরি 
আপনাতক প্রে্যপ্থণ করা হতব। আপটন আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যাতেন্স দকান পদ্ধক্েতে প্ণ্থ করতে পছন্দ কতরতছন োর উপর টনভ্থ র কতর 
এমন প্রে্যপ্থণ আপনার দরেটেি কাতে্থ  একটি দচক অরবা দরেটেি পদ্ধক্েতে করা হতব। 

 খরবচর সিক্টি 
আপটন সম্মক্ে রানাতছেন দয, এই সম্মক্ের �ে্থ  অনযুায়ী োয়ী অর্থ সংগ্রহ করতে বিতয় E-ZPass এবং E-ZPass -দক দসবা 
প্রোনকারী সকে এতরলন্স দ্ারা সকে িরচ, আইনরীবীর িরচসহ, আপটন প্রোন করতবন। 

 পয়রেত্ন 
আপনার অ্যাকাউন্ট দয এতরলন্সর সাতর টনতয়াি করা রতয়তছ োরা একটি অবগ্রম লেবিে দনাটিত�র মাধ্যতম এই সম্মক্ের �ে্থ াবেী 
দযতকাতনা সময় পবরবে্থ ন করতে পাতর। টনলে্থ ষ্ োবরতি এসব পবরবরে্থ ে �ে্থ  প্রতযার্য হতব। এই সম্মক্ের দকান �ে্থ  অরবা �ে্থ াবেীর 
অববধো এই সম্মক্ের অন্য দকাতনা �ে্থ তক প্রভাববে করতব না, যা সম্্পণ্থভাতব প্রতযার্য রাকতব। 

 সরকায়র আইন 
টনউ ইয়ক্থ  দস্টতির আইন অনসুাতর এই সম্মক্েটি পবরচালেে এবং ববতবটচে হতব। 

 পয়রেত্ন 
আপটন সম্মক্ে রানাতছেন দয, E-ZPass -দক প্রোন করা েতর্যর মতধ্য দকাতনা পবরবে্থ ন সম্পতক্থ  আপটন E-ZPass, দক রানাতবন 
যাতে অন্তভু্থ তি রতয়তছ, বকন্তু সীমাবদ্ধ নয়: 

 বিকানা, 
 যানবাহতনর ের্য, 
 দরেটেি কাে্থ  অ্যাকাউতন্টর ের্য (দযমন- নাবোর, দময়াতো্ীতণ্থর োবরি), 
 অ্যাকাউতন্টর ের্য যাচাই, 
 দপতমন্ট পদ্ধক্ে,
 ইতমইে বিকানা,
 দিান নাবোর।

 অরিকাপ্শতে্য 
E-ZPass সকে অ্যাকাউন্টধারীর ব্যক্তিিে দিাপনীয়োতক সম্মান কতর। অ্যাকাউতন্টর ের্য হয়তো এতরলন্সগুতোর মতধ্য দ�য়ার করা 
হতব, বকন্তু E-ZPass সারভ্থ তসর প্রতয়ারনীয় ও অনতুমাবেে আইন ও �ে্থ  ব্যেীে আপনার সম্মক্ে ছাড়া রাে্থ  পাক্ি্থ র কাতছ প্রকা� করা 
হতব না।

 িপূল্যপয়রবশাধ, ট্যাগ এেং পত্রয়েয়নিি
অনগু্রহ কতর সকে পরেববটনময়, ম্ে্যপবরত�াধ, ি্যাি দিরে অরবা েঙ্ঘতনর ের্য পািান: 

 জিা/রিশাসয়নক য়ি এর সিিসপূতচ 
প্রক্ে ি্যাতির রন্য রমা (দয দরেোরা ক্যা� অরবা দচক বেতয় প্ণ্থ করতে চান) $10.00 
প্রক্ে ি্যাতির রন্য রমা (দয দরেোরা দরেটেি কাে্থ  অরবা অ্যাকাউন্ট দচক কতর  

স্বয়ংটরেয়ভাতব প্ণ্থ করতে চান মওকুি
যবে ি্যাি নষ্, ক্ষক্েগ্রস্ত, হাবরতয় অরবা চুবর হইতয় যায় োহতে োম  অভ্যন্তরীণ  $16.00 
  ববহভ্থ াি $22.00
ব্যাংক দ্ারা ACH এর ম্ে্যপবরত�াধ দেনতেন প্রে্যাি্যাে হতে  $25.00 পয্থন্ত 
দিরে দেওয়া দচতকর টি  $25.00 
োতকর মাধ্যতম মাক্সক বববৃক্ে, বারষ্থক টি  $ 6.00 
বববৃক্ের কবপর অনলুেবপ  $ 2.00 
PANYNJ এর মাক্সক অ্যাকাউতন্টর দসবা টি  $ 1.00 
অ্যাকাউন্ট প্রে্যাহার করার টি  $25.00 
ি্যাি বরায় রািার টি  $25.00 
ি্যাতির অন্যান্য অপব্যবহার/েঙ্ঘতনর প্র�াসটনক টি  $100.00 পয্থন্ত 
E-ZPass এবং E-ZPass -দক দসবা প্রোনকারী সকে এতরলন্সর কাতছ অক্েবরতি টি ম্ে্যায়ন করার অবধকার রতয়তছ।

 ক্রেতাবদর জন্য অততয়রতি শত্ােলী যারা PAY PER TRIP 
E-ZPass PLAN-এ যতুি

 আপনাতক আপনার রাউটিং এবং অ্যাকাউন্ট দচক করার নাবোর প্রোন করতে হতব যবে আপটন একটি দপ পার ক্ট্প E-ZPass 
অ্যাকাউন্ট চাে ুকতরন (ব্যাকআপ দরেটেি কাে্থ  হতছে ঐচ্ছেক)।

 আপটন সম্মক্ে রানান এবং রাতনন দয, আপটন E-ZPass -দক প্রাক অনতুমােন প্রোন করতছন দয যিনই আপটন দকাতনা দিাে 
চার্থ  এবং অ্যাকাউন্ট টি এর োয়ী হতবন েিনই োরা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দরতক প্রক্েবেন েহববে প্রে্যাহার করতব। 

 আপটন সম্মক্ে রানান এবং রাতনন দয, আপনার দিাে এবং টি প্রণ দপতমন্ট করার রন্য অতিাম্যাটিক বলিয়াবরং হাউর 
(ACH) আপনার দচবকং অ্যাকাউন্ট দরতক $0.01 এবং $300.00 পয্থন্ত পবরমাণ প্রে্যাহার করতে পারতবন।

 আপটন সম্মক্ে রানান এবং রাতনন দয, দযতকাতনা বেন অরবা দিাে দেনতেতনর বেতন আপনার দচবকং অ্যাকাউন্ট দরতক ACH 
এর প্রে্যাহার আপনার দিাতের দেনতেন এবং টি এর দমাি পবরমাণটি হতব। 

 সপ্তাতহর দ�ষ বেন এবং ছুটির বেতনর দেনতেন এবং চার্থ  পরবে্থ ী কম্থবেবতস আপনার ACH অ্যাকাউন্ট দরতক সংগ্রহ করা হতব।
 সকে E-ZPass চার্থ  প্রণ করার রন্য আপটন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউতন্ট পয্থাপ্ত েহববে রািার সম্মক্ে রানান এবং যেসময় 

না পয্থন্ত আপনার দ্ারা প্রোনকৃে একটি ববধ দরেটেি কাে্থ  দ্ারা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউতন্ট পয্থাপ্ত পবরমাতণর ব্যাতেন্স না রাতক, 
আপটন ি্যাতির ব্যবহাতরর অনমুক্ে বেতে পারতবন না।

 যবে দকাতনা অবস্থায় আপনার ব্যাংক দকাতনা E-ZPass ACH দেনতেন প্রে্যাি্যান কতরন এবং একটি ববধ দপতমন্ট ব্যাকআপ 
দরেটেি কাে্থ  প্রোন করা হয়, োহতে আপটন সম্মক্ে রানান দয আপনার অ্যাকাউন্টতক একটি টপ্র-দপতমন্ট দরেটেি প্রণ করার 
অ্যাকাউতন্ট পবরবে্থ ন করার এবং োরপর এটিতক বববৃে করা টপ্র-দপতমতন্টর �ে্থ াবেীর অধীতন রািা হতব।

 যবে দকাতনা অবস্থায় আপনার ব্যাংক দকাতনা E-ZPass ACH দেনতেন প্রে্যাি্যান কতরন এবং একটি ববধ দপতমন্ট ব্যাকআপ 
দরেটেি কাে্থ  প্রোন করা না হয়, োহতে আপটন সম্মক্ে রানান দয আপনার অ্যাকাউন্ট একটি ক্যা� টপ্র-দপতমন্ট অ্যাকাউতন্ট 
পবরবরে্থ ে হতব। যেসময় না পয্থন্ত আপটন এই ক্যা� অ্যাকাউতন্ট েহববে প্রোন কতরতছন আপটন এই E-ZPass ি্যাি(সম্হ) 
ব্যবহার করতবন না।

 যিন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউতন্ট অপয্থাপ্ত েহববে রতয়তছ এবং আপনার ব্যাকআপ দরেটেি কাে্থ  দ্ারা দকাতনা দপতমন্ট করা না হয় 
যবে েিন আপটন আপনার ি্যাি ব্যবহার কতরন, েিন আপনার প্রক্ে ঘিনার রন্য $50 এর প্র�াসটনক টি দেওয়া হতব; সম্্পণ্থ, 
অপ্রকাব�ে চার্থ  প্রোন করা হতব; এবং/অরবা ি্যািটি দকাতনা ববধ দমইে অরবা দকাতনা লোরা কম্থীর মাধ্যতম E-ZPass এর কাতছ 
প্রোন করতে হতব। 

 আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দকাতনা েতর্যর পবরবে্থ ন এবং, যবে প্রতযার্য হয় E-ZPass -দক প্রোন করা দকাতনা দরেটেি কাে্থ  ের্য 
E-ZPass -দক রানাতে আপটন সম্মক্ে রানান।

 যবে আপটন আপনার অ্যাকাউতন্ট দকাতনা ব্যাকআপ দরেটেি কাে্থ  প্রোন না কতর রাতকন োহতে প্রক্ে ি্যাি টেতপালরতির রন্য $10 
এর প্রতয়ারন হতব।

 যবে অনতুছেে 17-দে প্রোন করা দকান �ে্থ াবেী অনতুছেে 1 দরতক 16 পয্থন্ত দকাতনা ববধাতনর সাতর অসগিক্ে স্থাপন কতর, োহতে 
অনতুছেে 17 এর ববধান দসই দরেোতের উপর প্রতযার্য হতব যারা দপ পার ক্ট্প E-ZPass পবরকল্পনায় টনযুতি হতয়তছন।
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আনেদন এেং ব�রবৈ 

ি্যাগ:
PO Box 149001

Staten Island, NY 10314-9001

লঙ্ঘন নপনমন্ট এেং  
অনুসন্ধান:

PO Box 15186
Albany, NY 12212-5186

অ্যাকাউন্ট সমূ্পরর নপনমন্ট:
PO Box 15185

Albany, NY 12212-5185

গ্রাহক অ্যাকাউন্ট পত্রবেবনময়: 
PO Box 15187

Albany, NY 12212-5187

আপনার নরকনডব র জন্য মনন রাখুন
QUEENS
19-02 Whitestone Expressway
College Point, NY 11357

STATEN ISLAND
1150 South Avenue 

Staten Island, NY 10314 

YONKERS 
730 McLean Avenue 
Yonkers, NY 10704 

1-800-333-TOLL (8655) TDD/TTY 1-800-772-7935
www.e-zpassNY.com কাযবকর নসনটেম্র 2018
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