E-ZPass মূল প্ল্যান
MTA ব্রিজ অ্যান্ড টানেল/ব্রেউ ইয়র্ক স্টেট থ্রুওনয়/স্ট াটক অ্থ্ব্রিটট অ্ব NY অ্যান্ড NJ/ব্রেউ
ইয়র্ক স্টেট ব্রিজ অ্থ্ব্রিটট মূল প্ল্যাে এবং বানেনলা অ্যান্ড স্টোটক এব্রি

াবব্রলর্ ব্রিজ অ্থ্ব্রিটট

( ীস ব্রিজ): ক াননা সর্ননম্ন
ব
র্যর্হানেে প্রন াজন কনই। স ল স্ট াটক অ্থ্ব্রিটটি ফ্যানসনলটিনে, E-

ZPassছাড় পাও া যা । স ল MTA ব্রিজ অ্যান্ড টানেনল, E-ZPass ছাড় পাও া যা । স ল ব্রেউ ইয়র্ক
স্টেট থ্রুওনয় এর্ং ব্রেউ ইয়র্ক স্টেট ব্রিজ অ্থ্ব্রিটটি ফ্যানসনলটিনে, E-ZPass ছাড় প্রনযাজয। কযখানন

E-ZPass প্রেী

প্রদনশেব েন নছ কদখনর্ন কসখাননই এই প্ল্যান র্যর্হাে

ো কযনে পানে।

প্ল্যাে স্টর্াড: (েযান্ডাডক) - আবশ্যর্ীয় আগাম অ্থ্ প্রদাে
ক
($25.00)।
নমউিাে প্ল্যানসমূহ
Thruway Gov. Mario M. Cuomo Bridge Commuter Plan: গভ. মানেও এম. ু ওনমা নিনজ প্রনে
ভ্রমনে $2.00 ছাড় ($3.00 র্নাম $5.00 নগদ হানে) পানর্ন। প্রনে মানস নূযনেম 20 র্াে ভ্রমে আর্শয ।
যনদ প্রনে মানস 20 র্ানেে
$3.00 প্রদান

ম ভ্রমে

ো হ , েনর্

ো হ নন এমন প্রনেটি ভ্রমনেে জনয আপনান

েনে হনর্। প্ল্যাে স্টর্াড: (MCC) - আবশ্যর্ীয় আগাম অ্থ্ প্রদাে
ক
($60.00)।

Thruway Grand Island Commuter Plan: গ্র্যান্ড আইলযান্ড নিনজ প্রনে ভ্রমনে $0.72 ছাড় ($0.28
র্নাম $1.00 নগদ হানে) পানর্ন। প্রনে মানস নূযনেম 20 র্াে ভ্রমে আর্শয । যনদ প্রনে মানস 20 র্ানেে
ম ভ্রমে

ো হ , েনর্

এই প্ল্যান ননর্াচন
ব

ো হ নন এমন প্রনেটি ভ্রমনেে জনয আপনান

$0.28 প্রদান

েনে হনর্। যনদ

নেন, েনর্ আনর্দননে র্ক্স B-কে উনেখয আর্শয ী আগাম $25 প্রদান মও ু ফ্

ো হনর্। প্ল্যাে স্টর্াড: (GIC) - আবশ্যর্ীয় আগাম অ্থ্ প্রদাে
ক
($5.00)।

Thruway New Rochelle Commuter Plan: ননউ কোনচল র্যানে ানে $0.65 ছাড় ($1.10 র্নাম $1.75
নগদ হানে) পানর্ন। প্রনে মানস নূযনেম 20 র্াে ভ্রমে আর্শয । যনদ প্রনে মানস 20 র্ানেে
ো হ , েনর্

ো হ নন এমন প্রনেটি ভ্রমনেে জনয আপনান

$1.10 প্রদান

ম ভ্রমে

েনে হনর্। প্ল্যাে স্টর্াড:

(NRC) - আবশ্যর্ীয় আগাম অ্থ্ কপ্রদাে ($25.00)।

Thruway Yonkers Commuter Plan: ই ং ােস র্যানে ানে $0.70 ছাড় ($0.55 র্নাম $1.25 নগদ হানে)
পানর্ন। প্রনে মানস নূযনেম 35 র্াে ভ্রমে আর্শয । যনদ প্রনে মানস 35 র্ানেে

ম ভ্রমে

ো হ , েনর্

ো হ নন এমন প্রনেটি ভ্রমনেে জনয আপনান

$0.55 প্রদান

েনে হনর্। প্ল্যাে স্টর্াড: (YKC) -

আবশ্যর্ীয় আগাম অ্থ্ প্রদাে
ক
($25.00)।

Thruway Harriman Commuter Plan: হযানেমযান র্যানে ানে $0.70 ছাড় ($0.55 র্নাম $1.25 নগদ
হানে) পানর্ন। প্রনে মানস নূযনেম 35 র্াে ভ্রমে আর্শয । যনদ প্রনে মানস 35 র্ানেে
েনর্

ো হ নন এমন প্রনেটি ভ্রমনেে জনয আপনান

$0.55 প্রদান

ম ভ্রমে

ো হ ,

েনে হনর্। হযানেমযাননে উত্তে নদ

হনে থ্রুওন এে টিন নিে অন্তভভক্ত
ব অংনশ ভ্রমনেে কেনে ছাড় প্রনযাজয ন । প্ল্যাে স্টর্াড: (HAC) আবশ্যর্ীয় আগাম অ্থ্ প্রদাে
ক
($25.00)।

New York State Bridge Authority Discount Plan: নেপ ভযান উইংন ল, ন ংস্টন-োইননিফ্, নমডহাডসন, ননউর্াগ-র্ী
ব
ন এর্ং নর্ াে মাউনেইন নিনজ $0.50 ছাড় ($1.00 র্নাম $1.50 নগদ হানে)
পানর্ন। প্রনে মানস নূযনেম 17 র্াে ভ্রমে আর্শয । যনদ প্রনে মানস 17 র্ানেে
ো হ নন এমন প্রনেটি ভ্রমনেে জনয আপনান

$1.00 প্রদান

ম ভ্রমে

ো হ , েনর্

েনে হনর্। এই প্ল্যান এ টি নননদব ষ্ট E-

ZPass িযানগে জনয ননর্ানেে।
ব
প্ল্যাে স্টর্াড: (NYSBA) - আবশ্যর্ীয় আগাম অ্থ্ প্রদাে
ক
($25.00)।

Port Authority Staten Island Bridges Plan: সবসময়

াওয়া যায়

কপািব অথ্নেটি NY/NJ স্টযানিন আইলযান্ড নিজ প্ল্যান (PASI) নগদ কিাল কেি কথ্ন
নে। র্ানেজ্জয

ন এমন কপ্ল্ি এর্ং E-ZPass ননউ ই

58% ছাড় প্রদান

ব অথ্র্া ননউ জানসনে
ব র্যজ্ক্তগে E-ZPass

অযা াউে েন নছ এমন যানর্াহননে কেনে কপািব অথ্নেটি

ােপুল প্ল্যান প্রনযাজয। ননর্ন্ধন প্রন াজন।

এই প্ল্যানন র্া ন নিজ, কগান থ্ালস নিজ অথ্র্া আউিােনিজ ক্রনসংন প্রনে ভ্রমনে কিানলে হাে হনে
$6.25 (কসই সানথ্ দুই অযানক্সনলে র্াইনে অনেনেক্ত প্রনে অযানক্সনলে জনয $9.50), এে শেব হল
গ্র্ীে পাস প্ল্যাননে অর্ীনন ছাড় গ্র্হে না
আইলযানন্ড ভ্রমে

ো। যনদ নেনর্াে ভ্রমে

অফ্-নপ ) হানে অথ্ পনেনশার্
ব

নে এ টি

যানলন্ডাে মানসে মনর্য

ােপুল র্া

মপনে নেন র্াে স্টযানিন

ো না হ , েনর্ গ্র্াহ গে প্রচনলে E-ZPass (নপ

অথ্র্া

নেন। অযা াউনেে স ল E-ZPass িযাগ নূযনেম নেনর্াে ভ্রমনেে

শনেবে কেনে প্রনযাজয। প্ল্যাে স্টর্াড: (PASI)

Thruway Annual Permit Plan: থ্রুওন টিন ি পদ্ধনেনে এ টি র্ানষ ব নফ্ দ্বাো প্রনে ভ্রমনে প্রথ্ম 30
মাইল র্া োেও

ম সমন ে ভ্রমনেে জনয কিাল পনেনশার্

যাসলিন-অন-হাডসন নিজ ভ্রমে
মানস সাইন আপ

ো হ , এে র্যনেক্রম হ যখন আপনন

নেন কযখানন $0.62 সােচাজব প্রদান

নেন োে উপে ননভবে

েনে হ । আপনন ক ান

নে প্রনেটি িযানগে জনয নননম্নাক্ত পনেমাে অথ্ প্রদান
ব

ুন:

জানু ানে $88; কফ্র্রু ানে $81; মাচব $74; এনপ্রল $67; কম $60; জুন $53; জুলাই $46; আগস্ট $39;
কসনেম্বে $32; অনটার্ে $24; ননভম্বে $16; নডনসম্বে $8। এই প্ল্যান এ টি নননদব ষ্ট E-ZPass িযানগে জনয
ননর্ানেে।
ব
প্ল্যান ক্রন ে 60 নদননে পনে এই প্ল্যান নর্জ্ক্রে অথ্ কফ্েে
ব
কদও া হনর্ না। প্ল্যাে স্টর্াড:
(NY12)

স্ট াটক অ্থ্ব্রিটট ট্রার্ ভব্রলউম ব্রডসর্াউন্ট: নন-নপ

সমন ননউ ই

অযা াউে েন নছ এমন কযসর্ E-ZPass গ্র্াহ গে কপািব অথ্নেটি কথ্ন
সম ভ্রমে

নে থ্ান ন কসসর্ গ্র্াহ গেন

হানে অনেনেক্ত 10% ছাড় প্রদান

ট্রা

ব অথ্র্া ননউ জানসনে
ব র্ানেজ্জয
ননউ ই ন ব 100 র্া োে কর্নশ

ভনলউম নডস াউে কপ্রাগ্র্াম E-ZPass অফ্-নপ

নে। কপ্রাগ্র্ানম ননর্ন্ধন

কিাল

ো ছাড়াই উপযুক্ত অযা াউেসমূনহ প্রনে

মানস ছানড়ে পনেমাে জমা হন যানর্।

Verrazano-Narrows Bridge Commercial Rebate Program: MTA নেনর্ি কপ্রাগ্র্ানমে ফ্নল, এ ই E-

ZPass ননউ ই

ব র্ানেজ্জয

ও র্যর্সান

অযা াউে র্যর্হাে ােী কযসর্ র্ানেজ্জয

যানলন্ডাে মানস কভোজাননা-নযানো নিনজ নূযনেম 11 র্াে ভ্রমে
যা োনদে E-ZPass কিাল 16.25%

অনুগ্র্হ

নে এমন যানর্াহনগুনলা ছাড় পানর্

নমন কদ । কফ্ডানেল আইন অনুসানে শুর্ুমাে Staten Island

আর্দ্ধ ােী গনেপনথ্ কিাল আদা
স ল গ্র্াহ

যানর্াহন এ টি

ো হ । নেনর্ি কপ্রাগ্র্ানম ননর্ন্ধননে প্রন াজন কনই; ননউ ই ন ে
ব

কসর্া ক নেে র্ানেজ্জয

এর্ং র্যর্সান

অযা াউেগুনলা স্ব ংজ্ক্র ভানর্ ননর্নন্ধে হ ।

নে মনন োখনর্ন কয যােীর্াহী যানর্াহননে ভ্রমনেে জনয কযাগয ন এর্ং ছাড় পাও াে জনয

আপনাে অযা াউেন

অর্শযই ভানলা অর্স্থা থ্া নে হনর্। যেনদন নেনর্ি কপ্রাগ্র্ামটি

ায ব ে থ্া নর্

েেেে পযন্ত
ব উপযুক্ত অযা াউেগুনলানে ছাড় প্রদান অর্যাহে থ্া নর্। প্ল্যাে স্টর্াড: (VNC)
র্সর্াস ােীনদে জনয ছাড় প্ল্যানসমূহ
MTA Bridges and Tunnels Staten Island Residents (SIR)*: MTA নেনর্ি কপ্রাগ্র্ানমে ফ্নল,
কভোজাননা-নযানো নিনজ র্ানসন্দাগেন
কিাল হাে প্রদান

$5.50 মূনলযে (কমইনলে মার্যনম $19.00 কিানলে র্নানম)

ায ব ে

েনে হ , কযখানন কফ্ডানেল আইন অনুসানে শুর্ুমাে Staten Island আর্দ্ধ ােী

গনেপনথ্ কিাল আদা

ো হ । এ টি

যানলন্ডাে মানস এ

$7.26 মূনলযে SIR কিানল $1.76 ছাড় পানর্ন। এ টি

র্া দুইর্াে ভ্রমে

নেন এমন গ্র্াহ গে

যানলন্ডাে মানস নেন র্া েনোনর্ র্াে ভ্রমে

নেন

এমন গ্র্াহ গে $6.88 মূনলযে SIR কিানল $1.38 ছাড় পানর্ন। এই নেনর্ি (ছাড়) কপ্রাগ্র্াম র্ন্ধ হও াে পে,
এ

র্া দুইর্াে ভ্রমে

ো হ এমন অযা াউনেে জনয SIR কিাল $7.26 এর্ং দুইন ে অনর্ র্াে ভ্রমে

ো হ এমন অযা াউনেে জনয SIR কিাল $6.88 হনর্। যানর্াহনগুনলান

অর্শযই Staten Island এ

এ টি বর্র্ আর্ানস

টি ানা ননর্নন্ধে হনে হনর্। অনুগ্র্হ

নে মনন োখনর্ন কয র্ানেজ্জয

র্যর্হৃে যানর্াহন র্সর্াস ােীনদে জনয পনে ল্পনাে জনয উপযুক্ত ন । আর্ানস

উনেনশয

অর্স্থা পযা ব ক্রনম

পযানলাচনা
ব
সানপে। প্ল্যাে স্টর্াড: (SIR)

MTA ব্রিজ অ্যান্ড টানেল ির্ওনয়/িড চ্যানেনলি বসবাসর্ািী*: কমনেন পা ও
ব ন এর্ং ক্রস কর্
নিনজ প্রনে ভ্রমনে $3.26 ছাড় ($1.49 র্নাম কমইনলে মার্যনম $4.75 কিাল) পানর্ন। MTA দ্বাো প্রনেটি
ভ্রমনেে পে ক্রস কর্ নিনজে কিাল
জ্জপন াডগুনলাে বর্র্ আর্ানস
এর্ং 11697। অনুগ্র্হ

মাননা হ । যানর্াহনসমূহন

ে ওন /িড চযানননলে নননম্নাক্ত

টি ানা ননর্নন্ধে হনে হনর্: 11691, 11692, 11693, 11694, 11695

নে মনন োখনর্ন কয র্ানেজ্জয

পনে ল্পনাে জনয উপযুক্ত ন । আর্ানস

উনেনশয র্যর্হৃে যানর্াহন র্সর্াস ােীনদে জনয

অর্স্থা পযা ব ক্রনম

পযানলাচনা
ব
সানপে। প্ল্যাে স্টর্াড: (RR)

থ্রুওনয় গ্র্যান্ড আইলযান্ড স্টিব্রসনডন্ট*: গ্র্যান্ড আইলযান্ড নিনজ প্রনে ভ্রমনে $0.91 ছাড় ($0.09 র্নাম
$1.00 নগদ হানে) পানর্ন। গ্র্যান্ড আইলযানন্ড র্সর্ানসে প্রমাে উপস্থাপন আর্শয । ক াননা সর্ননম্ন
ব
র্যর্হানেে প্রন াজন কনই। আর্ানস

অর্স্থা পযা ব ক্রনম

পযানলাচনা
ব
সানপে। যনদ এই প্ল্যান ননর্াচন
ব

নেন, েনর্ আনর্দননে র্ক্স B-কে উনেখয আর্শয ী আগাম $25 প্রদান মও ু ফ্

ো হনর্। প্ল্যাে

স্টর্াড: (GIR) - আবশ্যর্ীয় আগাম অ্থ্ কপ্রদাে ($5.00)।

MTA Staten Island Resident Carpool Plan (SICP)*: নেন র্া োে কর্নশ যােীর্াহী যানর্াহননে জনয
কভোজাননা-নযানো নিনজ প্রনে ভ্রমনে $15.60 ছাড় ($3.40 র্নাম $19.00 নগদ হানে) পানর্ন। ছাড়
পাও াে জনয গ্র্াহ গনেে যানর্াহনন অর্শযই পনের্েবননযাগয HOV E-ZPass িযাগ থ্া নে হনর্।
যানর্াহনগুনলান
অনুগ্র্হ

অর্শযই Staten Island এ ননর্নন্ধে এর্ং E-ZPass অযা াউনে োনল ার্দ্ধ হনে হনর্।

নে নভজ্জি

ুন http://web.mta.info/bandt/html/sicarpol.html স্টযানিন আইলযান্ড

কেনসনডে (SIR) HOV E-ZPass িযানগে জনয আনর্দন
অনুগ্র্হ

নে মনন োখনর্ন কয র্ানেজ্জয

েনে এর্ং শেবার্নল সম্পন ব আনো েথ্য কপনে।

উনেনশয র্যর্হৃে যানর্াহন র্সর্াস ােীনদে জনয পনে ল্পনাে

জনয উপযুক্ত ন । প্ল্যাে স্টর্াড: (SICP)।

* র্সর্াস ােী নহনসনর্ প্রমাে উপস্থাপননে জনয আপনান

অর্শযই আপনাে ড্রাইভাে লাইনসন্স, ইউটিনলটি নর্ল অথ্র্া ভাড়াে চভ জ্ক্তে এ টি

এর্ং আনর্দন ৃ ে প্রনেটি E-ZPass িযানগে জনয আপনাে যানর্াহননে ননর্ন্ধননে

E-ZPass অযা াউনে র্যর্হাে

ো কযনে পানে। আর্ানস

অর্স্থা পযা ব ক্রনম

নপ প্রদান

নপ

েনে হনর্। এ টি গানড়ে ননর্ন্ধন শুর্ুমাে এ টি

পযানলাচনা
ব
সানপে।

যানর্াহননে জনয ছাড় প্ল্যানসমূহ
Port Authority Carpool Plan: সবসময়

াওয়া যায়

ব্রবিঃদ্রিঃ র্া ন নিনজ 20 কফ্র্রু ানে, 2017 কথ্ন

নগদ িা া ছাড়া কিাল প্রদান চালু হও াে পে কথ্ন

কসখানন

ােপুল প্ল্যান প্রনযাজয ন ।

র্ানেজ্জয

ন এমন কপ্ল্ি িাস 1 এর্ং 11 যানর্াহন E-ZPass ননউ ই

E-ZPass অযা াউে েন নছ এমন এে কেনে কপািব অথ্নেটি
প্রন াজন। কপািব অথ্নেটি

ব অথ্র্া ননউ জানসনে
ব র্যজ্ক্তগে

ােপুল প্ল্যান (PACP) প্রনযাজয। ননর্ন্ধন

ােপুল প্ল্যানন প্রনে ভ্রমনে কিানলে হাে হনে $6.50 (কসই সানথ্ দুই অযানক্সনলে

র্াইনে অনেনেক্ত প্রনে অযানক্সনলে জনয $9.50), এে শেব হল যানর্াহনন নেন র্া োে কর্নশ যােী থ্া নর্
এর্ং কসই যানর্াহনটি র্ানেজ্জয

র্া র্যর্সান

কদ াে জনয এ টি যােীর্াহী যানর্াহন অন্তভভক্ত
ব
ননযুক্ত "নগদ/E-ZPass" পথ্ র্যর্হাে

ানজ (কযমন- উপাজবন র্া লাভ
ো) ননযুক্ত ন । গ্র্াহ গেন

োে উনেশয, ভাড়া
অর্শযই এ টি

মচােী
ব

েনে হনর্ এর্ং এ টি সম্পূে থ্ামাে
ব
জা গানে আসনে হনর্ যানে

নে যানর্াহনন থ্া া যােীে সংখযা কিাল আদা

ােী যাচাই

েনে পানেন। প্ল্যাে স্টর্াড: (PACP)

Port Authority Green Pass Discount Plan***: E-ZPass ননউ ই ন ব E-ZPass অযা াউে েন নছ
এমন উপযুক্ত যানর্াহননে জনয কপািব অথ্নেটি Green Pass Discount Plan (PAGRN) প্রনযাজয। ননর্ন্ধন
প্রন াজন। এই প্ল্যান অনুসানে ননউ ই ন ে
ব নিন পাস কপ্রাগ্র্ানম কযসর্ যানর্াহন প্রা -ননর্ন্ধন
কসসর্ উপযুক্ত যানর্াহননে োনল াে কেনে অফ্-নপ

নে

সমন প্রনে ভ্রমনে কিানলে হাে হনে $7.00 (কসই

সানথ্ দুই অযানক্সনলে র্াইনে অনেনেক্ত প্রনে অযানক্সনলে জনয $9.50)। প্ল্যাে স্টর্াড: (PAGRN)

Thruway Motorcycle Discount Plan***: নর্নশষ মিেসাইন ল িযাগ পাও াে জনয কমািেসাইন ল
ননর্ন্ধননে প্রমাে উপস্থাপন আর্শয । মিেসাইন নলে কেনে নগদ 50% কিাল হাে চাজব
নমউিাে প্ল্যানসমূহনহে সানথ্ সংযুক্ত

ো হনর্।

ো যানর্ না। প্ল্যাে স্টর্াড: (MTRC)

Thruway Green Pass Discount Plan***: গযালন কথ্ন

অন্তে 45 মাইল পা এর্ং অথ্নেটিে

ওন র্সাইি www.thruway.ny.gov/ezpass/greentag.html-এ র্নেেব নননদব ষ্ট ননগমন
ব মান পূেে
হাইনিড যানর্াহননে কেনে স ল থ্রুওন ফ্যানসনলটিসমূনহ নর্নশষ 10% ছাড় পান।
প্ল্যানসমূহনহে সানথ্ সংযুক্ত

ো যানর্ না। প্ল্যাে স্টর্াড: (GREEN)

নমউিাে

নে এমন

Thruway Motor Home Discount Plan***: নর্নশষ কমািে কহাম ছাড় পাও াে জনয মিে কহাম
ননর্ন্ধননে প্রমাে উপস্থাপন আর্শয । কমািে কহানমে অযানক্সনলে সংখযাে উপে নভনত্ত নে মিে
কহামগুনলা যােীর্াহী যানর্াহননে মূলয র্ায ব ো হনর্। প্ল্যাে স্টর্াড: (MHM)
*** নর্নশষ ছানড়ে হাে পাও াে জনয যানর্াহননে ননর্ন্ধননে প্রমাে উপস্থাপন আর্শয ।

স্টযান্ডাডব প্ল্যাননে সানথ্ কপ পাে টট্রপ (প্রনে ভ্রমনে অথ্ প্রদান)
ব
েযান্ডাডক প্ল্যানেি সানথ্ স্ট
আপনান

াি টট্র : এটি হনে এ টি "কপাস্ট-কপইড" (পূনর্ বঅথ্ পনেনশার্)
ব
যা

আপনাে E-ZPass অযা াউেন

আপনাে র্যাংন ে অযা াউনেে সানথ্ যুক্ত

নে এর্ং কয কয নদনগুনলানে E-ZPass কিাল র্যর্হাে থ্ান
অযা াউে কথ্ন

েনে সেম

কসসর্ নদনগুনলানে সোসনে আপনাে র্যাং

প্রনেনদন এ র্ােই আপনাে স ল E-ZPass কিাল পনেনশার্

ুন। অনযানয E-ZPass

প্ল্যানগুনলানে অথ্ কযে
ব
মভানর্ "নপ্রনপইড র্যানলন্স" নহনসনর্ থ্ান , এখানন ো কসে মভানর্ থ্ান
ক াননা কক্রনডি
োনে সাইন আপ

না,

ানডবে নম্বে প্রদননে প্রন াজন কনই এর্ং কিাল প্রদাননে প্রন াজন না হনল (আপনন কয
েনর্ন কসসমন ে ন ছভ পনেনস্থনে র্যেীে) আপনাে অযা াউে কথ্ন

েনে হনর্ না। যনদ আপনন ঐজ্ে ভানর্ এ টি র্যা আপ কক্রনডি

অথ্ পনেনশার্
ব

াডব পনেনশানর্ে ফ্ম প্রদান
ব

নে

থ্ান ন, েনর্ প্রনেটি িযানগে জনয আপনাে অযা াউনে অথ্ জমা
ব
োখাে প্রন াজন কনই এর্ং আপনাে
র্যাং

অযা াউে কথ্ন

অথ্ উনত্তালন
ব

েনে ক াননা

ােনে র্যথ্ হনল
ব
কস কেনে কক্রনডি

াডবটি অথ্ ব

পনেনশানর্ে নদ্বেী পদ্ধনে নহনসনর্ গেয হনর্। আনো েনথ্যে জনয, কপ পাে টট্রপ সম্পন ে
ব প্রা শই
জ্জজ্ঞানসে প্রশ্নার্লী কদখুন। প্ল্যাে স্টর্াড: (PPT)

যনদ নেভ ন গ্র্াহ গে সাইনআপ

োে সম "স্টযান্ডাডব প্ল্যাননে সানথ্ কপ পাে টট্রপ" প্ল্যান নর্র্েে ননর্াচন
ব

নে থ্ান ন েনর্ োো কপ পাে টট্রপ প্ল্যান র্যর্হাে

•

নভজ্জি

•

প্ল্যানন যান এর্ং "PPT" ননর্াচন
ব

•

আপনাে র্যাংন ং েথ্য প্রনর্শ
না

র্যর্সান

েনে পানেন। র্েবমান E-ZPass এে গ্র্াহ গে:

ুন www.e-zpassny.com ওন র্সাইি এর্ং আপনাে অযা াউনে সাইন-ইন
ুন

োে জনয (যনদ ইনোমনর্য আপনাে অযা াউনেে সানথ্ সংযুক্ত

ো হন থ্ান ) নননদবশনাসমূহ অনুসেে
র্া র্ানেজ্জয

ুন।

ুন এর্ং কপ পাে টট্রপ ননর্ন্ধন সম্পন্ন

গ্র্াহ নদে জনয কপ পাে টট্রপ প্রনযাজয ন ।

ুন

