
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 7 র্ম্বভের 50তম দ ৌম্বের জর্ে বিম্বর আসার জর্ে 2021 সাম্বলর TCS বর্উ ইয়কন  
বসটি মোরাথর্ দ াষণা কম্বরর্  

  
বিশ্বখ্োত দরস টিবিকোল অংেগ্রহণকারী দেম্বের 60% এ িবরচালর্া করম্বি  

  
অংেগ্রহণকারী ও ইম্বভন্ট কমীম্ব র জর্ে যথাযথ COVID-19 স্বাস্থ্ে ও সুরো বর্ম্ব ন বেকা  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে TCS নর্উ ইয়কন  নিটি মযারাথর্ এই বেমরর 
50তম ঘ ৌমের জর্য 7 র্মভম্বর পুর্রায় শুরু হমব। ঘরিটি ঘমাট 33,000 ঘ ৌেনব ম র জর্য তার 
স্বাভানবক অ্ংশগ্রহণকারী ঘেমের 60 শতাংমশ পনরচালর্া করমব। এই েুগান্তকারী মযারাথর্টি 
COVID-19 স্বাস্থ্য নর্ম ন নশকাগুনল নর্ময় পনরকল্পর্া করা হমে ো জর্স্বামস্থ্যর অ্বস্থ্া পনরবতন র্ হওয়ায় 
পনরবনতন ত হমত পামর। এখর্ পেনন্ত, ঘরমির স্বাস্থ্য ঘরামটাকলগুনলর মমযয রময়মে নবনিত শুরুর িময়, 
িামানজক  রূত্ব, মাস্ক ও স্বাস্থ্য নিনর্ং োমত ঘরিটি িম্ভাবয িবমচময় নর্রাপ  উপাময় কাজ কমর তা 
নর্নিত করা। মঙ্গলবার, 8 জরু্ নর্বন্ধর্ খুলমব বমল আশা করা হমে।  
  
"2019 িামল, নর্উ ইয়কন  নিটি মযারাথর্ ঘরকর্ন  ঘভমে নবমের বৃহত্তম মযারাথমর্ পনরণত 
হয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "2020 িামল ঘরি বানতল করা িঠিক নিদ্ধান্ত হমলও আমরা 
আমাম র িুন্দর শহমর ঘ ৌেনব ম র স্বাগত জার্ামত উচ্ছ্বনিত। নর্উ ইয়কন বািীরা COVID-19 
রা ভুন ামবর পমর িংক্রমর্ হ্রাি করা জর্য কম ার পনরশ্রম কমরনেল এবং এটি ঘিই কাজ ো আমাম র 
এই আইকনর্ক ইমভন্টটিমক তার 50তম ঘ ৌমের জর্য নিনরময় আর্মত ঘ য়।"  
  
আগামী মািগুমলামত জর্স্বামস্থ্যর অ্বস্থ্া র ব ল হওয়ার িামথ িামথ, TCS নর্উ ইয়কন  নিটি মযারাথর্ 
রমোজয ঘরামটাকলগুনল মানর্ময় ঘর্মব এবং ঘমমর্ চলমব - ঘেমর্ িামানজক  রূত্ব, মাস্ক, স্বাস্থ্য নিনর্ং 
এবং পনরষ্কার ও জীবাণুমকু্তকরণ, ঘেখামর্ রময়াজর্ - একটি নর্রাপ  ও িিল ঘরি িরবরাহ করার 
জর্য।  
  
যারর্েমতা হ্রাি োোও, অ্র্যার্য স্বাস্থ্য ও িুরো ঘরামটাকলগুনল অ্ংশগ্রহণকারী, ইমভন্ট স্টাি ও 
ঘস্বোমিবকম র জর্য িামানজক  রূত্ব িবনানযক করমত, টাচপময়ন্ট ও িংস্পশন হ্রাি করমত, 
ঘোগামোমগর রচার ও স্বাস্থ্য এবং কলযামণর জর্য কােনকর হওয়ার পনরকল্পর্া করা হময়মে।  
  
বতন মার্ TCS নর্উ ইয়কন  নিটি মযারাথর্ স্বাস্থ্য ও িরুো পনরকল্পর্া রনতিনলত কমর:  



 

 

• গনত, স্থ্ার্ ও নরনলজ টাইমমর উপর নভনত্ত কমর ঘ ৌেনব ম র মমযয ঘবশ কময়ক  ণ্টা যমর 
নবনিত শুরুর িময়  

• একই পনরবার বা বানের ি িযম র োো ঘরমির আমগ ও পমর িহ িবার িবন া েথােথ 
িামানজক  রূত্ব বজায় রাখা  

• ইমভন্ট স্টাি ও ঘস্বোমিবকম র জর্য িবন া মাস্ক অ্বশযক। ঘ ৌেনব রা ঘ ৌমের আমগ ও 
পমর মাস্ক পরমব   

• অ্ংশগ্রহণকারী, ইমভন্ট স্টাি ও ঘস্বোমিবকম র বাযযতামূলক স্বাস্থ্য নিনর্ং ো িমূ্পণন 
ভযাকনির্ র ামর্র নস্থ্নত বা িাম্প্রনতক পরীোর ঘর্মগটিভ িলািমলর রমাণ অ্ন্তভুন ক্ত করমত 
পামর  

• অ্ংশগ্রহণকারীম র, ইমভন্ট কমী ও ঘস্বোমিবকম র জর্য স্টাটন  ও নিনর্ি লাইর্গুনলর 
অ্যামেিমক নর্য়ন্ত্রণ করা হমব; স্বাস্থ্য ও িুরো নর্ম ন নশকা অ্র্ুিামর নিনর্শ লাইমর্ িীনমত 
িংখযক  শনমকর অ্র্ুমনত ঘ ওয়া ঘেমত পামর  

• রাক-পযামকজর্ িুনবযা, ঘকামর্া বযামগজ পনরমষবা, ঘকামর্া জর্মুখী পুরস্কার অ্র্ুষ্ঠার্ ও 
িীনমত অ্র্-িাইট নবমর্া র্ িহ ঘেমকামর্া অ্রময়াজর্ীয় মণ্ডলী হ্রাি করার জর্য পনরবনতন ত 
ঘরি ন বমির নক্রয়াকলাপগুনল  

  
TCS বর্উ ইয়কন  বসটি মোরাথম্বর্র দরস বিম্বরক্টর দেি দমম্বেলাস িম্বলর্, "TCS নর্উ ইয়কন  নিটি 
মযারাথমর্র জর্য এটি একটি অ্ভূতপূবন ও ঐনতহানিক বের হমব কারণ নর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম 
আইকনর্ক ক্রীো ইমভন্ট তার রতযাবতন র্  টায়। আমরা েখর্ 50তম ঘ ৌমের জর্য একটি নর্রাপ  
ও িরণীয় রনতমোনগতা মঞ্চস্থ্ করব, তখর্ এই বেমরর মযারাথর্ আমাম র নবসৃ্তত শহমরর শনক্ত, 
অ্র্ুমররণা ও িংকল্প র শনর্ করমব।"  
  
NYRR-এর অন্তিনতীকালীর্ প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া দকবরর্ দহম্বেল িম্বলর্, "NYRR-এ আমরা 
আবারও নর্উ ইয়কন  নিটির রতযাবতন মর্র গমল্পর অ্ংশ হওয়ার অ্মপোয় আনে। আমরা আমাম র 
শহমর নবেবযাপী চলমার্ িম্প্র ায়মক স্বাগত জার্ামর্ার জর্য এবং মযারাথর্ রনববার নর্উ ইয়মকন র 
রাস্তায় েনেময় থাকা অ্নবোিয শনক্ত অ্র্ভুব করার জর্য অ্মপো করমত পানর র্া।"  
  
আজমকর ঘ াষণাটি গভর্নর কুওমমার িাম্প্রনতক প মেমপর উপর নভনত্ত কমর ততনর করা হময়মে োমত 
টিকা ামর্ উমেখমোগয অ্গ্রগনত এবং COVID-19 আক্রান্ত এবং হািপাতামল ভনতন মত ক্রমাগত হ্রামির 
কারমণ অ্থনর্ীনতমক আমরা ভামলাভামব পুর্রায় চাল ুকরা োয়। গতকাল পেনন্ত, নর্উ ইয়মকন র 
রাপ্তবয়স্কম র মমযয 62 শতাংশ কমপমে একটি ভযাকনির্ ঘর্াজ ঘপময়মের্ এবং 52 শতাংশ তাম র 
ভযাকনির্ নিনরজ িম্পন্ন কমরমের্।  
  
অ্নতনরক্ত TCS নর্উ ইয়কন  নিটি মযারাথমর্র নবস্তানরত এখামর্ উপলভয হমব।  
  

  

###  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=50c8e4f8-0f53ddb9-50ca1dcd-000babda0106-47a3c1d3cefde29f&q=1&e=adf0a095-eb0b-4673-9c8f-1f13b2e2302b&u=https%3A%2F%2Fwww.nyrr.org%2Ftcsnycmarathon
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