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সন্তানকে মনকে মনউ ইেেক মসমির মিমিোখানা, 
জাদুঘর, ব ািামনেযাি গাকডকন ও অ্যােুোমরোকি 
ম জ্ঞান অ্নুসমিৎসার এে মি সুক াগ। 
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মিে আর ান অ্যাডভানকিজ ফ্যামিমি, 

অ্মভনন্দন! আপনার সন্তাকনর সু্কি ‘আর ান অ্যাডভানকিজ’ নাকি- এেমি সু্কি সাকেন্স উকদযাকগ অ্ংশগ্রহণ েরকে। আপনার 
সন্তাকনর জনয মনউ ইেেক মসমির ম জ্ঞান-সিৃদ্ধ সাংসৃ্কমিে িমিষ্ঠানসিূকহর অ্মভজ্ঞিা িাকভর ও সু্ককির  াইকর ম জ্ঞাকনর 
অ্মভজ্ঞিা অ্জককন মনকোমজি হওোর এমি অ্সাধারণ এেমি সুক াগ। আপনার সন্তানকে সকে মনকে পুকরা পমর ার মসমির জাদুঘর, 
মিমিোখানা,  িামনেযাি গাকডকন, এ ং  NYCDOE অ্যােুোমরোকি আনন্দ উপকভাকগর সুক াগ পাক । এই  ুেকিি বিাগ্রাকির 
 ণকনা এ ং েীভাক  পমর াকরর স াই এস  আিমি ‘আর ান অ্যাডভানকিজ’ ম জ্ঞানসিৃদ্ধ সাংসৃ্কমিে িমিষ্ঠাকনর ব  বোকনামিকি 
মি িক কশর সুক াগমি  য হার েরকি পারক ন, িার  যাখযা বদক । 
আর ান অ্যাডভানকিজ েী? 

আর ান অ্যাডভানকিজ ম জ্ঞান মশক্ষা ও গক ষণাে সহােিা িদানোরী এেমি মসমি যাপী বিাগ্রাি। আর ান অ্যাডভানকিজ সু্কি, 
মশক্ষেিণ্ডিী, মশক্ষার্কী ও পমর াকরর স াইকে আিমি খযামিিান ম জ্ঞানসিৃদ্ধ সাংসৃ্কমিে িমিষ্ঠানসসিূকহ অ্নুমষ্ঠি উদ্দীপনািে 
ব জ্ঞামনে উদ্ভা না ও মশক্ষকণর সাকর্ সং ুক্ত েকর। 
মশক্ষার্কী ও পমর াকরর স ার জনয মি িক কশর সুক াগ িদান োিাও আর ান অ্যাডভানকিজ ম জ্ঞান মশক্ষেকদরকে NYC-এর 
ম জ্ঞান-সিৃদ্ধ জাদুঘর, মিমিোখানা,  িামনেযাি গাকডককনর ম মভন্ন মরকসাসক  য হার েকর ম জ্ঞান গক ষণার জনয িস্তুি েকর এ ং 
ক্লাসরুকি মশক্ষার্কীকদর িকজক্ট িািু রাখাে সহা য েরার জনয  ন্ত্রপামি ও সহােে সািগ্রী িদান েকর। 

COVID-19 িহািামরকে েীভাক  বিাোক িা েরক ন 
আর ান অ্যাডভানকিজ এ ং এর অ্ংশীদার িমিষ্ঠানসিূহ আিাকদর অ্ংশগ্রহণোরীকদর স্বাস্থ্য এ ং সুরক্ষা মনমিি েরকি 
িমিশ্রুমি দ্ধ। আিাকদর UA অ্ংশীদারগণ আিাকদর মশক্ষার্কী এ ং পমর াকরর জনয ম জ্ঞান-মভমিে মরকিাি িামনকং সুক াগ বিমরর 
োকজ আপনার সু্ককির িকিা অ্নয সু্কিগুমির সাকর্ও োজ েরকে। সু্কি এ ং পমর ারগুমি পযান্ট মিমভো অ্র্ া ওকেদার ম ংকগার 
িকিা স্থ্ান পমরদশককনর অ্মভজ্ঞিা উপকভাগ েরকি পাকর,  া আনন্দ এ ং ম জ্ঞাকনর ম ষেকে এেজন UA ম জ্ঞান ইনস্ট্রাক্টকরর 
সহােিাে আপনার  ামিকি আনকি পাকর। আিাকদর UA পািকনারকদরও অ্কনে  ািমি অ্নিাইন মরকসাসক রকেকে  ার িকধয 
আকে ব্রংক্স জু, মনউ ইেেক অ্যােুোমরোি এ ং স্ট্যাকিন আইিযান্ড জু-এর িাইভ অ্যামনকিি েযাকিরা। মরকিাি িামনকংকে 
সহােিাদাকন িাইভ অ্নুষ্ঠান, ভািুকযোি সফ্র এ ং অ্নযানয মডমজিযাি উপেরণ খুুঁকজ মনকি UA ওকে সাইি https:// 
www.urbanadvantagenyc.org/ua-remote-learning/,ইউমিউ  এ ং সািামজে মিমডোসিূহ বিে েরুন। এোিা, 
IN-PERSON (সশরীকর) পমরদশককনর জনয, UA সু্ট্কডন্ট+3 ভাউিারও সীমিি সংখযাে িভয! আরও িকর্যর জনয এ ং েীভাক  
সশরীকর পমরদশককনর জনয ভাউিার পাওো  াে, বসমি জানকি আপনার সন্তাকনর UA ম জ্ঞান মশক্ষে, অ্র্ া আপনার পযাকরন্ট 
বোঅ্মডককনিকরর সাকর্ ব াগাক াগ েরুন। 
স্থ্ানীে, বস্ট্ি, এ ং বফ্ডাকরি একজমন্সসিূকহর গক ষণা এ ং গাইডিাইন  য হার েকর, আিাকদর UA ম জ্ঞান িমিষ্ঠানগুমি মেেু 
সুরক্ষা িমিো বিমর েকরকে এ ং স্থ্াকনর (সংস্কার) পমর িকন ঘমিকেকে  াকি পমর ারগুমি সু্ট্কডন্ট+3 ভাউিার  য হার েকর 
আিাকদর ঐ স্থ্ানগুমি মনরাপদভাক  উপকভাগ েরকি পাকর। আপমন িমিমি স্থ্ান  িকিাকন বোন্ সিেগুমিকি বখািা র্ােক  বসই 
ির্যসহ মরজারকভশকনর ির্যও এই গাইকডর 4-7 পৃষ্ঠাে বদখকি পাকরন। 

বোন্ স্থ্ানগুকিা আিরা পমরদশকন েরকি পামর? বসগুকিা বোর্াে?  
পাুঁি  করার স খাকন অ্ মস্থ্ি আিমি িমিষ্ঠান হকিা আকিমরোন 
মিউমজেি অ্ভ নযািারাি মহস্ট্মর, মদ ব্রংক্স জু, মদ ব্রুেমিন ব ািামনে 
গাকডকন, মদ মনউ ইেেক অ্যােুমরোি, মদ মনউ ইেেক ব ািামনকেি গাকডকন, 
মদ মনউ ইেেক হি অ্ভ সাকেন্স, মদ েুইন্স  িামনেযাি গাকডকন, এ ং মদ 
স্ট্যাকিন আইিযান্ড জু।  ুেকিকি আপমন স গুকিা িমিষ্ঠাকনর সিেসূমি, 
ব াগাক াকগর ির্য এ ং িক শ সংিান্ত ম স্তামরি ম  রণ ও অ্মিমরক্ত 
গুরুত্বপূণক ির্য পাক ন। 

.
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আিাকদর UA পািকনারগণ বোন্ ধরকনর ম ষকের সুক াগ িদান েকর? 
মনউ ইেকেকর ম শ্ব িাকনর সাংসৃ্কমিে িমিষ্ঠানগুকিা বদখা, উপকভাগ েরা এ ং ম জ্ঞান মনকে োজ েরার বসরা স্থ্ান। 
উদাহরণস্বরূপ: 

 3-D স্পাইডার ওকে  (িােিসার জাি) ব কে পদার্ক ম জ্ঞান মনকে গক ষণা েরুন  া মনউ ইেেক হি অ্ভ সাকেন্স-এর 
আউিকডার সাকেন্স বেগ্রাউকন্ডর স্লাইকড িমিক ামগিা েরুন। 

 মনউ ইেেক ব ািামনকেি গাকডকন-এর েনজারকভিমরকি এেমি “একো-িুযর”-এ ভ্রিণ েরুন মেং া এর 250  এের 
ম সৃ্তি িািীন িােৃমিে  ন আম ষ্কার েরুন। 

 মদ স্ট্যাকিন আইিযান্ড জু-কি ‘বরপিাইি উইং’-এ সরীসৃপ ও উভিরকদর রাজত্ব সম্পকেক জানুন মেং া  ানর,  াুঁদুর ও 
পামখ বদখার জনয ‘িমপেযাি ফ্করস্ট্’-এ ঘুকর আসুন। খািার  ামি বদখুন এ ং মনজ হাকি িাণীকদর বখকি মদন। 

 েুইন্স  িামনেযাি গাকডকন-এর নিুন “মগ্রন” মভমজির অ্যান্ড এডমিশন বসন্টার েীভাক  এেই আেৃমির িিমিি ধারার 
ভ কনর িাইকি 40%  েি জ্বািামন এ ং 80% েি পামন  য হার েরকে? বস উির জানার এ ং আরও অ্কনে মেেুর 
জনয QBG বদকখ আসুন। 

 আপনার সন্তান  মদ পার্র ও গ্রহিারো সম্পকেক আগ্রহী হে, মেং া  মদ বস  মহম ককশ্ব নিুন মে আকে িা জানকি 
িাে, িাহকি আকিমরোন মিউমজেি অ্ভ নযািারাি মহস্ট্মর বদকখ আসুন। 

 কু্ষদ্রােৃমির  নসাুঁই গাে বর্কে সুউচ্চ িযাপি গাকের ম কশষ সংগ্রহ বদখুন ব্রুেমিন  িামনে গাকডকন-এ মেং া 
বস্ট্ইনহাডক েনজারকভিমরকি ব মিত্র্যপূণক আ াসন বদখুন। 

 আকিমরোর স ক ৃহৎ শহুকর মিমিোখানা ব্রংক্স জু বদখুন এ ং ম কশ্বর ম মভন্ন এিাোর 600-এরও অ্মধে িজামির 
িাণী প কক ক্ষণ েরুন। ব মিত্র্যিমণ্ডি িাণী, পামখ, সমরসৃপ, েীিপিকের সািনা-সািমন বহান। 

আপনার পমর ারকে মনউ ইেেক অ্যােুমরোি-এ সিূদ্র ম জ্ঞাকন মনিমিি েরুন এ ং রমিন িাে, বহকিদুকি িিা 
বপেুইন, গুরুভার মসিুকঘািে, এ ং নানান সািূমদ্রে িাণীর িুকখািুখী েরুন। এোিাও নিুন সািূমদ্রে ম ষ্মে বদখকি 
ভুি েরক ন না: হাির!   িদশকনসািগ্রী! 

এ ং বসিা হকিা িাত্র্ শুরু। ব খাকনই  ান না বেন, আপনার পমর ার ম মভন্ন আনন্দ উদ াপন, েিকসূমি এ ং ম কশষ 
অ্নুষ্ঠান এ ং িিুর উপকভাগয মজমনস বদখা ও েরার সুক াগ পাক  বসমি মনমিি। 
www.urbanadvantagenyc.org মিোনাে UA ওকে সাইি বদখুন এ ং বস্পশাি বিাগ্রাি এ ং অ্নুষ্ঠাকনর জনয 
‘েযান ইওর মিপ’ বসেশকন মক্লে রুন। 

আিরা েেমি স্থ্ান বদখকি পারক া? 

ব কোন অ্ংশগ্রহণোরী মিউমজোি, মিমিোখানা, ব ািামনেযাি গাকডকন এ ং অ্যােুমরোকি িক কশর জনয UA 
মশক্ষার্কীকদরকে মডমজিযামি িভয দুমি (2) েকর মশক্ষার্কী+3 মি অ্যাডমিশন ভাউিার বদো হক । িমিমি ভাউিার মশক্ষার্কী 
ও মিনজন প কন্ত অ্মিমর্ িক কশর সুক াগ বদক । এেজন অ্মিমর্কে অ্ শযই িাপ্ত  েস্ক হকি হক । আপনার 
সন্তাকনর ম জ্ঞান মশক্ষে অ্র্ া পযাকরন্ট বোঅ্মডককনির ঐস  ভাউিার িাকভ সহােিা বদক ন, এ ং আপনাকে সফ্র 
আকোজকন সহােিাও েরকি পাকরন। 

সু্কি েিুযমনমি মিপ েী? 
আর ান অ্যাডভানকিজ সু্কিগুমি বোকনা এে উইেএন্ড  া সু্কি  কির মদন এেমি সু্কি েিুযমনমি মিপ আকোজন 
েকর। মি  ািাোি ও মি িক কশর সুক াগ বদওো হে। অ্নুগ্রহ েকর বজকন রাখুন 2020-2021 মশক্ষা  েকর, 
সশরীকর সু্কি েিুযমনমি মিপ েরা  াক  না, এ ং এগুমি স  অ্নিাইন ফ্রিযাকি েরা হক । অ্নুগ্রহ েকর সু্কি 
েিুযমনমি মফ্ল্ড মিপ সম্পকেক আপনার সন্তাকনর ম জ্ঞান মশক্ষে  া পযাকরন্ট বোঅ্মডককনিকরর োে বর্কে বজকন মনন! 

িমিষ্ঠানগুকিা মে আিার সন্তানকে িার ম জ্ঞান গক ষণাে সহােিা েরকি পাকর? 
হযাুঁ! মশক্ষার্কীরা UA ওকে সাইি www.urbanadvantagenyc.org বদখকি এ ং মশক্ষার্কী সহােিা ইকিইি ফ্কিক-
এর মিংে বপকি “Do Science” মিংকে মক্লে েরকি পাকর 

। 
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আমি েীভাক  ম জ্ঞান মশক্ষাে আিার সন্তানকে সহােিা মদকি পামর? 

  

 

 ামিকি: 
 আপনার সন্তানকে িার ম জ্ঞাকনর জ্ঞান সম্প্রসারকণর জনয িাকে 
প কক ক্ষণ েরকি, িশ্ন েরকি এ ং পরীক্ষণ েরকি উৎসামহি েরুন! 
 ামিকি এ ং  ামির  াইকর বখিাধুিা এ ং পােক, মিউমজোি, 
মিমিোখানা ও অ্যােুোমরোকি,  াগাকন, নযািার বসন্টাকর, এ ং আপনার 
েিুযমনমির অ্নযানয ম জ্ঞান-সিদ্ধ স্থ্াকন ঘন ঘন ব কি মদকে ম জ্ঞান 
মশক্ষার সুক াগ মদক ন। 

 আপনার সন্তাকনর উৎসাহ ও আগ্রকহর উপর মভমি েকর, মেং া 
গক ষণার জনয িকোজনীে বডিা সংগ্রকহর জনয UA িমিষ্ঠানগুকিা 
পমরদশককনর পমরেল্পনা েরুন। 

 পিার ও ম জ্ঞান গক ষণার জনয আপনার সন্তানকে িাইকব্রমরকি মনকে 
 াক ন।  ই, সং াদপত্র্ ও িযাগামজন, ব িন National Wildlife 
মেং া Natural History, ভাকিা িকর্যর উৎস। 

আপনার সন্তাকনর মশক্ষা সংমিষ্ট ম ষকে অ্ংশীদার বহান:  
 সন্তাকনর ও িার মশক্ষকের সাকর্ মনেমিি ব াগাক াগ রাখৃন। 
 আপনার সন্তাকনর সাকর্ ভািুকযোি মিমিং এ ং েিকোকণ্ড ব াগ মদন।  
 অ্নিাইন সু্কি িাউন হি এ ং ফ্যামিমি সাকেন্স নাইিগুমিকি ব াগ 
মদন। মরকিাি এনকগজকিন্ট এ ং এনমরিকিকন্টর জনয ব স  সুক াগ 
রকেকে বসগুমি জানকি আপনার সন্তাকনর ম জ্ঞান মশক্ষে এ ং পযাকরন্ট 
বোঅ্মডককনিকরর সাকর্ ব াগাক াগ েরুন। 

আর ান অ্যাডভানকিজ েীভাক  সহােিা েরকি পাকর? 

 UA িমিষ্ঠানসিূহ মি পমরদশকন েরকি মশক্ষার্কী+3 জকনর ভাউিার 
 য হার েরুন। আপনার বোকনা িশ্ন র্ােকি আপনার সনআকনর 
ম জ্ঞান মশক্ষকের সাকর্ ের্া  িুন। 

 মিমিোখানা, অ্যােুোমরোি, এ ং গাকডকনগুমিকি UA সু্কি েিুযমনমি মিপ 
সম্পকেক আপনার সন্তাকনর ম জ্ঞান মশক্ষে  া সু্ককির পযাকরন্ট 
বোঅ্মডককনিকরর োকে মজজ্ঞাসা েরুন। দীঘককিোদী ম জ্ঞান গক ষণা 
এ ং ম কশষ অ্নুষ্ঠান ও আিমি আর ান অ্যাডভানকিজ-এর অ্ংশীদার 
িমিষ্ঠানসিূকহর িদশকনী সম্পকেক আরও জানকি UA ওকে সাইি 
www.urbanadvantagenyc.org বদখুন। 

 ইকিইকি  যমক্তে ম জ্ঞান গক ষণােও সহােিার  য স্থ্া আকে: UA 
ওকে সাইি www.urbanadvantagenyc.org বদখুন ও সহােিা 
ইকিইি ফ্কিক-এর মিংে বপকি “Do Science” মিংকে মক্লে েরুন। 

 আমি আর ান অ্যাডভানকিজ পমরদশকন পমরেল্পনা বিমরর জনয বোর্াে 
িমিষ্ঠানগুকিা সম্পকেক ির্য বপকি পামর?  

 

 

আকিমরোন মিউমজেি অ্ভ নযািারাি মহস্ট্মর 

amnh.org 

বফ্ান: 212-769-5100 

সিেসূমি:  ুধ ার বর্কে রম  ার সোি 10:00. – ম োি 5:30, 
র্যাংক্সমগমভং ও মিস্ট্িযাস বড উপিকক্ষয  ি।  
িক শ ির্য বপকি: www.amnh.org/plan-your-visit সাইি বদখুন। 

ভাউিার সম্পমেকি ির্য: ভাউিার সাধারণ অ্যাডমিশন এ ং এেমি 
বস্পশাি িদশকনীর জনয ব ধ। সেি িভয িদশকনীে সািগ্রী বদখকি 
AMNH ওকে সাইি বদখুন।  
মরজাভকেৃি মিকেি আ শযে। 

মশক্ষার্কী সহােিা: মশক্ষার্কীরা UA ওকে সাইি 
www.urbanadvantagenyc.org বদখকি ও সহােিা ইকিইি ফ্কিক-
এর মিংে বপকি “Do Science” মিংকে মক্লে েরকি পাকর।. 
  

http://www.amnh.org/plan-your-visit
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ব্রংক্স  জু 
bronxzoo.com  
বফ্ান: 718-220-5100 
সিেসূমি: িমিমদন 10:00-5:00 প কন্ত বখািা 
আপনার UA ভাউিার  য হার েকর ব্রংক্স জু-এর সিে মনধকামরি মিকেি মরজাভক 
েরকি https://tickets.wcs.org/affiliate?vid=5&vs=1  মিোনাে  ান। 
মিকেি মরজাভক েরার জনয (সহােিার জনয আপনার সন্তাকনর ম জ্ঞান মশক্ষে 
অ্র্ া পযাকরন্ট বোঅ্মডককনিকরর সহােিা মনন) আপনার ভাউিার নম্বর এ ং 
সু্ককির নাকির িকোজন হক । 
মিমিোখানা র্যাংক্সমগমভং ব , মিস্ট্িযাস বড, এ ং িারমিন িুর্ার মেং জুমনের 
বড উপিকক্ষয  ি র্াকে। 
ভাউিার সম্পমেকি ির্য: ভাউিার এেজন UA মশক্ষার্কী এ ং অ্নয 3 জকনর 
জনয  য হারক াগয, এোও মনম্নমিমখিগুকিার এেমি িদশকনীকি  য হারক াগয: 
জােি ওোল্ডক (সারা  ের), ওোইল্ড এমশো িকনাকরি (িািক-অ্কক্টা র), 
 ািারফ্লাই গাকডকন (এমিি-অ্কক্টা র), মেং া েংকগা গমরিা ফ্করস্ট্ (এমিি-
মডকসম্বর)। পামেকং অ্ন্তভুকক্ত নে। 
মশক্ষার্কী সহােিা: UA ওকে সাইি www.urbanadvantagenyc.org   
বদখুন এ ং মিংকের জনয “Do Science” মশকরানাকি মক্লে েরুন্। 

 

ব্রুেমিন ব ািামনে গাকডকন 

bbg.org 

বফ্ান: 718-623-7200 

সিেসূমি: িািক - অ্কক্টা ার িেি ার - রম  ার সোি 10am-িা - 
ম োি 6pm-িা 

আপনার সিে মনধকামরি িক শপত্র্ েীভাক  মরজাভক েরকি হক , িা 
জানকি https://www.bbg.org/visit  সাইি বদখুন। 

ভাউিার সম্পমেকি ির্য: আিাকদর  ৃক্ষ সংগ্রহ, িওসুিী সং াদ জানকি 
www.bbg.org  এ ং শরকি আিাকদর মিমি বপপার বফ্মস্ট্কভি ও 
 সকন্ত সােুরা িািসুমর, বিমর ব্লসি বফ্মস্ট্কভিসহ ম কশষ েিকসূমি এ ং 
ও িদশকন সম্পকেক জানকি হকি অ্নুগ্রহ েকর 

মশক্ষার্কী সহােিা: UA ওকে সাইি www.urbanadvantagenyc.org  
বদখুন ও সহােিা ইকিইি ফ্কিক-এর মিংে বপকি “Do Science” 
মিংকে মক্লে েরুন। 

 

https://tickets.wcs.o/
http://www.bbg.org/visit
http://www.bbg.org/%20দেখুন
http://www.bbg.org/%20দেখুন
http://www.urbanadvantagenyc.org/
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মনউ ইেেক অ্যােুমরোি 
nyaquarium.com 

বফ্ান: 718-265-FISH (3474) 
সিেসূমি: িমিমদন সোি 10:00িার সিে খুকি,  কির সিে িওশুি 
অ্নু ােী মভন্ন হে। 
ভাউিার সম্পমেকি ির্য: আপনার UA ভাউিার  য হার েকর NY 
অ্যােুোমরোকির সিে মনধকামরি মিকেি মরজাভক 
েরকিhttps://tickets.wcs.org/affiliate?vid=5&vs=1 to reserve 
মিোনাে  ান। মিকেি মরজাভক েরার জনয (সহােিার জনয আপনার 
সন্তাকনর ম জ্ঞান মশক্ষে অ্র্ া পযাকরন্ট বোঅ্মডককনিকরর সহােিা মনন) 
আপনার ভাউিার নম্বর এ ং সু্ককির নাকির িকোজন হক । 
মশক্ষার্কী সহােিা: UA ওকে সাইি www.urbanadvantagenyc.org 
বদখুন ও সহােিা ইকিইি ফ্কিক-এর মিংে বপকি “Do Science” মিংকে 
মক্লে েরুন। 

মনউ ইেেক ব ািামনকেি গাকডকন nybg.org 

বফ্ান: 718-817-8700 

সিেসূমি: গাকডকন সোি 10 a.m.– ম োি 5 p.m প কন্ত বখািা,                                                                              
িেি ার বর্কে রম  ার, এ ং বসাি ার বফ্ডাকরি েুমির মদনগুমিি 
( ঐস  বসাি ার ব মদনগুমিকি  সু্কি  ি র্াকে ব িন বিকিামরোি বড, 
েিাম্বাস বড ইিযামদ।)।  
2021 -এর বফ্ডাকরি েুমির মদনগুমি বদখকি এখাকন মক্লে েরুন। 
 

ভাউিার সম্পমেকি ির্য: আপনার ভাউিার অ্যাডমিশন/মিকেমিং-এ  য হার 
েকর আপমন গাকডকনমি পমরদশকন েরকি পাকরন।  
বোন মরজাকভকশকনর িকোজন বনই। 

মশক্ষার্কী সহােিা: UA ওকে সাইি www.urbanadvantagenyc.org 
বদখুন ও সহােিা ইকিইি ফ্কিক-এর মিংে বপকি “Do Science” মিংকে 
মক্লে েরুন। 
 

 

https://tickets.wcs.org/affiliate?vid=5&amp;vs=1
http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enUS888US888&amp;sxsrf=ALeKk02uLivSb5roXFzW37okC2oHe186Rw:1605907095988&amp;ei=lzK4X8jeO5Gx5NoPlYmJ4AI&amp;q=federal+holidays+2021&amp;oq=federal+holidays+2021&amp;gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQsQMQyQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BwgjEMkDECc6BQgAELEDUO6UAliHnAJggaQCaABwAngAgAFfiAG5AZIBATKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&amp;sclient=psy-ab&amp;ved=0ahUKEwiIhv6PhpLtAhWRGFkFHZVEAiwQ4dUDCA0&amp;uact=5
http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
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মনউ ইেেক হি অ্ভ সাকেন্স (New York Hall of Science) 

nysci.org 
 

বফ্ান: 718-699-0005 

সিেসূমি: নিুন বনামিস না বদো অ্ মধ  ি, হািনাগাদ িকর্যর জনয                                          
https://nysci.org/  বদখুন। 

ভাউিার সম্পমেকি ির্য: NYSCI পুনরাে বখািার আকোজন েরার 
পাশাপামশ িাকদর বস্পশাি িদশকনক াগয সািগ্রী সম্পমেকি আরও ির্য 
িদান েরক । হািনাগাদ িকর্যর জনয িাকদর ওকে সাইি বদখুন, অ্র্ া 
আপনার সন্তাকনর UA সাকেন্স মশক্ষে অ্র্ া পযাকরন্ট বোঅ্মডককনিকরর 
োকে বখাুঁজ মনন। 

মশক্ষার্কী সহােিা: 

UA ওকে সাইি www.urbanadvantagenyc.org   বদখুন এ ং 

মিংকের জনয “Do Science” মশকরানাকি মক্লে েরুন্। 
 

েুইন্স ব ািামনেযাি গাকডকন 

queensbotanical.org 

বফ্ান: 718-886-3800 

সিেসূমি: স কসাম্প্রমিে িকর্যর জনয 
https://queensbotanical.org/hours_admission/. সাইি 
বদখুন। 

ভাউিার সম্পমেকি ির্য: 1 এমিি – 1 অ্কক্টা র প কন্ত িক শ েরকি 
ভাউিার আ শযে এ ং িা বিইন মস্ট্রকি পামেকং গাকডককনর িক শ পকর্ 
বদখাকি হক । িক শ মি 1 নকভম্বর বর্কে 30 িািক প কন্ত, িক  মেেু 
ম কশষ অ্নুষ্ঠাকনর জনয ভাউিার  য হার েরা  াক । নিুন! ভাউিার 
মদকে ভািুকযোি এ ং সশরীকর অ্মভজ্ঞিা িভয। 

মশক্ষার্কী সহােিা: UA ওকে সাইি www.urbanadvantagenyc.org   
বদখুন এ ং 

মিংকের জনয “Do Science” মশকরানাকি মক্লে েরুন্। 

 

 

স্ট্যাকিন আইিযান্ড মিমিোখানা: 
statenislandzoo.org 
বফ্ান: 718-442-3101 
সিেসূমি: িমিমদন সোি 10:00িা – ম োি 4:45িা 
শুধু  াইকরর স্থ্ানগুমি এখন বখািা। 
ভাউিার সম্পমেকি ির্য: সিে মনধকামরি মিকেন মরজাভক েরকি: 
https://statenislandzoo.doubleknot.com/event/ day/timed-
ticketing/23842. সাইকি  ান। আপনার ভাউিার  য হার েকর 
বিেআউকি UAS+3 মডসোউন্ট বোড এন্টার েরুন। পমরদশককনর মদকন 
আপনাকে জু-কি আপনার ভাউিার আনকি হক । 
পমরদশককনর সিে েী িিযাশা েরা হে বসসম্পমেকি ির্য বদখকি, বদখুন: 
http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/ মশক্ষার্কী 
সহােিা: UA ওকে সাইি বদখুন www.urbanadvantagenyc.org 
এ ং মশক্ষার্কী সহােিা ইকিইি ফ্কিক-এর মিংে বপকি ম জ্ঞান গক ষণা 
মিংকে মক্লে েরুন। 

http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
https://statenislandzoo.doubleknot.com/event/day/timed-ticketing/23842
http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/
http://www.urbanadvantagenyc.org/


 

T&I 32179 (Bengali/Bangla) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
আর ান অ্যাডভানকিজ েিকসূমির িমি জন-সির্কন বজাগান মস্পোর 
ও মসমি োউমন্সি অ্ভ মনউ ইেেক এ ং মনউ ইেেক মসমি মডপািককিন্ট 
অ্ভ এডুকেশন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


