েস�াল িবজেনস িডি��
েটািলং ে�া�াম (CBDTP)

যানবাহন কমােনা, বাতােসর মান উ�ত করা, গণ পিরবহেন িবিনেয়াগ

েস�াল িবজেনস িডি�� েটািলং ে�া�াম (CBDTP) �ািফক কমােব এবং MTA -েক তার �ানিজট
িসে�ম উ�ত করেত সাহাযয্ করেব। ময্ানহাটেনর েস�াল িবজেনস িডি�ে� (CBD) েযসব যানবাহন �েবশ
কের বা থােক তােদর েটাল েদওয়া হেব। পূেবর্র গেবষণায় েদখা েগেছ েয CBDTP -র অনুরপ ে�া�াম বাতােসর
মান উ�ত করেত পাের। একিট উ�ত গণপিরবহন বয্ব�ায় িবিনেয়াগ প�িতেত স�সািরত �েবশািধকার
�দান কের সমতা উ�ীত করেত সাহাযয্ করেত পাের। একিট ে�া�াম শরর তািরখ চূ ড়া� হওয়ার আেগ একিট
যু�রা�ীয়-�েয়াজনীয় পিরেবশগত মূলয্ায়ন স��
করেত হেব।
েক�ীয় বয্বসা েজলা েকাথায় অবি�ত?
CBD ময্ানহাটেনর 60 তম রা�া এবং 60 তম রা�ার
দি�েণ সম� রা�াঘাট, ছাড়া:
● FDR �াইভ এবং ওেয়� সাইড হাইওেয়/9A,
বয্াটাির পাকর্ আ�ারপাস এবং িহউজ এল কয্াির
টােনেলর সারেফস েরাডওেয় অংশ
সহ পি�ম রা�ার সােথ সংযু�।

CBDTP

60 তম রা�া
এবং দি�ণ

েকন আমােদর CBDTP �েয়াজন?
● যানজট বছেরর পর বছর ধের ময্ানহাটন রা�ায় আটেক আেছ এবং
আরও খারাপ হেয়েছ, 700,000 এরও েবিশ যানবাহন, �াক-মহামারী, �িতিদন CBD এ �েবশ
কের।

�ািফক
ইিতমেধয্ই 90%
মহামারীর-পূেবর্ র
�ের িফের এেসেছ

● �াক-মহামারীজিনত কারেণ 2020 সােল �ািফক �াভািবক মা�ার মা� 10 শতাংেশ েনেম
আসার পর েথেক এিট মহামারী-পূবর্ �েরর 90 শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ, যা গণপিরবহন
রাইডারিশেপর তু লনায় অেনক েবিশ।
● 2 িমিলয়ন মানুষ, বা NYC's 4.7 িমিলয়ন-জন কম�র 43
শতাংশ, CBD েত কাজ কের।

● আেমিরকান ফু সফু স অয্ােসািসেয়শেনর 2021 সােলর
“ে�ট অফ দয্ এয়ার” �িতেবদেন মািকর্ ন যু�রাে�
ওেজান দূষেণর জনয্ সবেচেয় খারাপ 15 িটর মেধয্ NY
েমে�া অ�ল তািলকাভু � করা হেয়েছ।

�তয্ািশত সুিবধা

�াক-মহামারী,
260M যানবাহন
�িত বছর CBD
�েবশ কের

● যানজট �াস
● MTA সাবওেয়, বাস এবং কিমউটার েরলপেথর উ�িত
ও আধুিনকীকরেণর জনয্ অেথর্র িনয়িমত উৎস
● উ�ত বাতােসর মান
● �মেণর িবক�গিল উ�ত কের �� আেয়র বািস�া এবং দশর্নাথ�েদর জনয্ িব�ৃ ত অয্াে�স

ইিতহাস
2019 সােলর এি�ল মােস, রাজয্ MTA সং�ার ও �ািফক গিতশীলতা আইন (আইন) �ণয়ন কের, যা বেল েয MTA’s �াইে�া ি�জ
অয্া� টােনল অথিরিট (TBTA) েক CBDTP িডজাইন, েডেভলপ, িব� এবং রান করা �েয়াজন।
পরবত� পদে�প হল একিট পিরেবশগত মূলয্ায়ন (EA), যা �ধান �ক�গিলর জনয্ যু�রা�ীয় সরকােরর পিরেবশ পযর্ােলাচনা �ি�য়ার
অংশ িহসােব �েয়াজন। EA CBDTP -এর স�াবয্ �ভাবগিল েদখেব। EA �ি�য়ায় জনসাধারেণর আউটািরচ অ�ভুর্ � থাকেব। যিদ
যু�রা�ীয় সরকার ে�া�ামিট অনুেমাদন কের তেব এিট
বা�বায়ন করা েযেত পাের।
িকভােব েটাল েসট করা হেব?
েটাল েসট করার দুিট উপায় রেয়েছ:
1. আইন বলেছ CBDTP অবশয্ই:
● CBD -েত �েবশ বা অবিশ� থাকার জনয্ �িতিদন মা� একবার যা�ীবাহী যানবাহন চাজর্ করন
● িনধর্ািরত সময় বা িদেন েটাল েরট পিরবতর্ ন করন (এেক পিরবতর্ নশীল েটািলং বলা হয়)
● CBD বািস�ােদর যারা 60,000 ডলােরর কম আয় কেরন তােদর CBD েটাল �দােনর জনয্ িনউইয়কর্ ে�ট টয্া� ে�িডট েপেত
অনুমিত িদন
● অনুেমািদত জররী যানবাহন েটাল েযাগয্তা নয় এবং �িতব�ী বয্ি�েদর পিরবহন েযাগয্ যানবাহন
2. একিট �ািফক েমািবিলিট িরিভউ েবাডর্ (TMRB) TBTA's েবােডর্র কােছ েটাল েরেটর সুপািরশ করেব, যা েটাল েরট কী হেব তা চূ ড়া�ভােব
বেল। TMRB েটাল েরেটর সুপািরশ করার আেগ অবশয্ই অেনক িকছু িনেয় ভাবেব, যার মেধয্ রেয়েছ:
● িকভােব যান চলাচল করেত পাের
● বায়ুর গণমান এবং দূষেণর উপর �ভাব
● খরচ
● জনসাধারেণর উপর �ভাব
● িনরাপত্তা
মানুষ িকভােব অথর্ �দান করেব এবং িকভােব অথর্ বয্বহার করা হেব?
● �াহকরা তােদর E-ZPass বয্বহার করেত পারেবন। যিদ তােদর E-ZPass না থােক, তারা েটাল বাই েমইল বয্বহার করেত
পারেব, যা িনবি�ত গািড়র মািলেকর িঠকানায় একিট েটাল িবল পাঠায়। অনয্ানয্ পছ� পরবত� তািরেখ েঘাষণা করা হেব।
● CBDTP চালােনার খরচ পিরেশাধ করার পর, 80 শতাংশ অথর্ িনউইয়কর্ িসিট �ানিজেটর উ�িত ও আধুিনকীকরেণ বয্বহৃত হেব,
যা সাবওেয় এবং বাস চালায়, লং আইলয্া� েরল েরােডর জনয্ 10 শতাংশ এবং েমে�া-উত্তর েরলপেথর জনয্ 10 শতাংশ ।

আপনার ক��র শনুন!
CBDTP -র উপর 10 িট ভাচুর্ য়াল পাবিলক িমিটং এবং িকভােব আপিন অংশ িনেত পােরন বা েদখেত
পােরন েস স�েকর্ আরও জানেত এখােন ি�ক করন: new.mta.info/project/CBDTP
পিরেবশগত নয্ায়িবচার (EJ) স�দােয়র উপর স�াবয্ �ভাব এবং িকভােব আপিন EJ ে�কেহা�ার
ওয়ািকর্ং �েপর জনয্ একজন বয্ি�েক েযাগদান বা পরামশর্ িদেত পােরন তার উপর দৃি� িনব� কের
ভাচুর্ য়াল িমিটংগিলেত কীভােব অংশ�হণ করেবন বা েদখুন, েস স�েকর্ আরও জানেত এখােন ি�ক
করন: new.mta.info/project/CBDTP
ওেয়বসাইেটর মাধয্েম িলিখত ম�বয্ �দান করন: new.mta.info/project/CBDTP
েমইল: CBD Tolling Program, 2 Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10004
ইেমইল: CBDTP@mtabt.org
েফান: 646-252-7440

আরও জানুন

ে�া�াম স�েকর্ আরও জানেত, একিট ম�বয্ জমা িদন, অথবা অবগত থাকার জনয্ একিট ইেমেলর জনয্ সাইন আপ করন,
www.mta.info েদখুন

