
T&I 32179 Free Admission Voucher (Bangla/Bengali) 

নিউ ইয়র্ক সিটির বিজ্ঞান সম্পৃক্ত সাাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ফ্রি অ্যাডমিশন ভাউচার 

এই ভাউচার 4 জন পর্যন্ত পরিদরশ্ককে 

প্রবেশের সুযোগ প্রদান করে। 

 

  
 

অভিনন্দন!  
আপভন এই ভি িাউচার পাচ্ছেন কেননা আপনার সন্তাচ্ছনর ভিজ্ঞান ভিক্ষে এেজন আরিান অযাডিানচ্ছেজ ভিক্ষে।  

সু্টচ্ছডন্ট+3 িাউচার সম্পভেিত সাধারণ ভনচ্ছদিিনা: 
1. QBG এিং NYBG িযতীত, সেল UA প্রভতষ্ঠাচ্ছন অগ্রীম সময়-ভনধিাভরত ভরজাচ্ছিিিন আিিযে। আপনার সময় ভনধিাভরত প্রচ্ছিিপত্র ভরজািি েরার জনয অনুগ্রহ েচ্ছর ভনচ্ছদিিানা কদখুন। 
2. ভেছু UA প্রভতষ্ঠাচ্ছন প্রচ্ছিচ্ছির সময় আপনার UA িাউচার কদখাচ্ছনা িাধযতামূলে। সেল UA প্রভতষ্ঠাচ্ছন উিয় োগচ্ছজর এিং ভডভজেযাল িাউচার গ্রহণচ্ছ াগয। ভনচ্ছদিিনা কদখুন। 
3. এেভে UA িাউচার ভদচ্ছয় শুধুমাত্র 4ভে প িন্ত ভেচ্ছেে ভরজািি েরা সম্ভি। 
4. িাউচাচ্ছর UA প্রভতষ্ঠানগুভলর পাভেিং সুভিধা অন্তিুিক্ত নয়, শুধুমাত্র স্টযাচ্ছেন আইলযান্ড জু ছাড়া।  
5. আপনার ভিক্ষচ্ছের োচ্ছছ িাড়ভত িাউচাচ্ছরর অনুচ্ছরাধ জানান।  

 

প্রভতষ্ঠানসমূহ েতত িে ভিচ্ছিষ ভনচ্ছদিিনা: 
আচ্ছমভরোন ভমউভজয়ম অি নযাচারাল ভহস্টভর 
সাধারণ অযাডভমিন এিং এেভে কেিাল প্রদিিনীর জনয বিধ। সময় ভনধিাভরত প্রচ্ছিিপত্র ভরজািি েরচ্ছত 
িাউচার িযিহার েরার জনয AMNH কসন্ট্রাল ভরজাচ্ছিিিচ্ছনর (212) 769-5200 ক ান নম্বচ্ছর েল েরুন। 
এই েচ্ছলর সময় আপনাচ্ছে আপনার িাউচার আইভড নম্বর ভদচ্ছত হচ্ছি। পভরদিিন িাভতল েরার জনয, 
আপনার পভরদিিচ্ছনর আচ্ছগর ভদন ভিোল 5 pm-োর মচ্ছধয (212) 769-5200 নম্বচ্ছর ক ান েরুন নতুিা 
আপনার UA িাউচার িভিষযত িযিহাচ্ছরর জনয অবিধ ভিচ্ছিভচত হচ্ছি।  
ব্রংক্স  জু 
সাধারণ অযাডভমিন এিং ভনচ্ছচ উভিভখত এেভে প্রদিিনীর জনয বিধ: জাঙ্গল ওয়ার্ল্ি (সারা িছর), ওয়াইর্ল্ 
এভিয়া মচ্ছনাচ্ছরল (মাচি-অচ্ছটাির), িাোরফ্লাই গাচ্ছডিন (এভপ্রল-অচ্ছটাির), ভেংিা েংচ্ছগা গভরলা  চ্ছরস্ট  
(এভপ্রল-ভডচ্ছসম্বর)। এই িাউচার িযিহার েচ্ছর, আপনার প্রচ্ছিচ্ছির তাভরখ এিং সময় ভরজািি েরার জনয 
wcs.education/ua-store সাইচ্ছে  ান। অনলাইচ্ছন আপনার ভেচ্ছেে ভরজািি েরার সময় আপনার 
িাউচার আইভড নম্বর এিং সু্কচ্ছলর নাচ্ছমর প্রচ্ছয়াজন হচ্ছি। এেিার অনলাইচ্ছন ভরজািি হচ্ছয় কগচ্ছল, আপভন 
ইচ্ছমইচ্ছল আপনার ভেচ্ছেে পাচ্ছিন,  া আপভন আপনার ভরজািিেত ত তাভরখ এিং সমচ্ছয় অযাডভমিন িুচ্ছে 
আপনার কমািাইল ভডিাইস কেচ্ছে কদখাচ্ছিন। আপনার ভরজাচ্ছিিিন িাভতল েরচ্ছত, েমপচ্ছক্ষ 24 ঘণ্টা আচ্ছগ 
bzeducation@wcs.org ভিোনায় ইচ্ছমইল েরুন। 
ব্রুেভলন কিাোভনে গাচ্ছডিন 
সাধারণ অযাডভমিচ্ছনর জনয বিধ। 14 িছর িয়চ্ছসর েম িয়সী কছচ্ছল-চ্ছমচ্ছয়চ্ছদর সাচ্ছে অিিযই 18 িছর 
িয়সী অেিা তার কিভি িয়সী োউচ্ছে োেচ্ছত হচ্ছি। গাচ্ছডিচ্ছন প্রচ্ছিচ্ছির জনয অগ্রীম সময়-ভনধিাভরত  
প্রচ্ছিিপত্র আিিযে। িাউচার িযিহার েচ্ছর, আপনার প্রচ্ছে্চ্ছির তাভরখ এিং সময় ভরজািি 
https://www.bbg.org/visit েরুন। "Get Tickets”- এ ভিে েচ্ছর তারপর "Not a Member, 

Buy Tickets"- এ ভিে েরুন (চ্ছোন প্রচ্ছিিমূলয চাজি হচ্ছি না)। ভরজািি ভেচ্ছেে কমনুযচ্ছত সময় এিং 
তাভরখ ভনধিারণ েচ্ছর "Affiliated Organization Tickets" কিচ্ছছ ভনন। “Checkout”-এ  ান।  
QR কোডসহ আপভন এেভে ভনভিতেরণ ইচ্ছমইল পাচ্ছিন  া উপভিভতর সময় আপনাচ্ছে কদখাচ্ছত হচ্ছি। 
আপনাচ্ছে আিিযই প্রচ্ছিি েমিীচ্ছদর কদখাচ্ছনার জনয আপনার UA "সু্টচ্ছডন্ট +3" িাউচার (োগচ্ছজর অেিা 
ভডভজেযাল েভপ) আনচ্ছত হচ্ছি। 
ভনউ ইয়েি িোভনচ্ছেল গাচ্ছডিন 
NYBG-এর িাইচ্ছরর গাচ্ছডিনগুভল এিং ভিভিন্ন সংগ্রহ ভদচ্ছনরচ্ছিলায় প্রচ্ছিচ্ছির জনয বিধ (ভেন্তু এভনড এ. 
হপট্ েনসারচ্ছিেভর, হভলচ্ছড কেন কিা, এিং অনয কেিাল প্রদিিনীচ্ছত প্রচ্ছিচ্ছির সুচ্ছ াগ প্রদান েচ্ছর না)। 
িাউচার িযিহার েরচ্ছত, NYBG পভরদিিন েরুন এিং ভেচ্ছেে িুচ্ছে ভিভজের সাভিিস করচ্ছপ্রচ্ছজচ্ছন্টভেচ্ছির  

 

ভি অযাডভমিন িাউচার  

োচ্ছছ আপনার UA "সু্টচ্ছডন্ট+3" িাউচার কদখান। আপভন পরিতিী লিয সময় ভনধিাভরত গাচ্ছডিন পাস পাচ্ছিন।  
ভনউ ইয়েি অযােুভরয়াম 

সাধারণ অযাডভমিচ্ছনর জনয বিধ। এই িাউচার িযিহার েচ্ছর, আপনার প্রচ্ছিচ্ছির তাভরখ এিং সময় ভরজািি েরার জনয 
wcs.education/ua-store সাইচ্ছে  ান। অনলাইচ্ছন আপনার ভেচ্ছেে ভরজািি েরার সময় আপনার িাউচার আইভড 
নম্বর এিং সু্কচ্ছলর নাচ্ছমর প্রচ্ছয়াজন হচ্ছি। এেিার অনলাইচ্ছন ভরজািি হচ্ছয় কগচ্ছল, আপভন ইচ্ছমইচ্ছল আপনার ভেচ্ছেে 
পাচ্ছিন,  া আপভন আপনার ভরজািিেত ত তাভরখ এিং সমচ্ছয় অযাডভমিন িুচ্ছে আপনার কমািাইল ভডিাইস কেচ্ছে কদখাচ্ছিন। 
আপনার ভরজাচ্ছিিিন িাভতল েরচ্ছত েমপচ্ছক্ষ 24 ঘণ্টা আচ্ছগ bzeducation@wcs.org ভিোনায় ইচ্ছমইল েরুন। 

ভনউ ইয়েি হল অি সাচ্ছয়ন্স (New York Hall of Science) 
ভনউ ইয়েি হল অি সাচ্ছয়ন্স এখন UA “সু্টচ্ছডন্ট +3” িাউচারগুভল গ্রহণ েরচ্ছছ না। তিুও, সু্কচ্ছলর ভদনগুভলচ্ছত UA 
ভিক্ষেগণ েতত িে UA িাস ভেপ িাউচার িযিহার েরা  াচ্ছি।  

েুইন্স িোভনেযাল গাচ্ছডিন 
শুধু সাধারণ প্রচ্ছিচ্ছির জনয বিধ।  িাউচার িযিহার েরচ্ছত, QBG পভরদিিন েরুন এিং UA "সু্টচ্ছডন্ট +3" িাউচার  
(হয় োগচ্ছজর অেিা ভডভজেযাল েভপ) প্রদিিন েরুন।  

স্টযাচ্ছেন আইলযান্ড ভচভড়য়াখানা: 
সেল প্রদিিনীচ্ছত প্রচ্ছিচ্ছি বিধ। িাউচার িযিহার েরচ্ছত, www.statenislandzoo.org. সাইচ্ছে  ান।  
উপভিত হচ্ছয় অযাডভমিন কগচ্ছে আপনাচ্ছে অিিযই আপনার UA িাউচার (হয় োগচ্ছজর অেিা ভডভজেযাল েভপ) কদখাচ্ছত 
হচ্ছি। আপনার সূভচিুক্ত পভরদিিন িাভতল েরচ্ছত, আপনাচ্ছে আচ্ছগর ভদন ভিোল 4pm-োর মচ্ছধয (718) 442-3100 
নম্বচ্ছর ক ান েরচ্ছত হচ্ছি। ভি পাভেিং সুভিধা রচ্ছয়চ্ছছ। িাউচার জু এডুচ্ছেের এিং আপনার পছচ্ছন্দর প্রাণীর সাচ্ছে লাইি, 
ইন্টারঅযােভেি “িাচুিযয়াল অযাভনচ্ছমল ড্রপ-ইন”-এও িযিহার েরা ক চ্ছত পাচ্ছর। েমপচ্ছক্ষ 5 ভদন আচ্ছগ  
http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/ সাইচ্ছে ভরজাচ্ছিিিন আিিযে। আপনার িাউচাচ্ছরর জনয 
আচ্ছিদন েরচ্ছত কচেআউচ্ছে ভডসোউন্ট কোড “UAS+3” (হর  েিিোতর) িযিহার েরুন। আপনার িাউচার আইড 
নম্বর সংগ্রচ্ছহর জনয আপনার সাচ্ছে ক াগাচ্ছ াগ েরা হচ্ছি।  

 

  

িাউচার আইভড নম্বর:  পভরদিিচ্ছনর তাভরখ: 
(অনুগ্রহ েচ্ছর  ো ে িািল্ পূরণ েরুন) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

পভরদিিচ্ছের সংখযা   
(অনুগ্রহ েচ্ছর পূরণ েরুন): 

 
 

কসপ্ট   
অচ্ছটা  
নচ্ছি   
ভডচ্ছস   
জানু   
ক ব্রু   
মাচি  
এভপ্রল     
কম    
জুন  

ভনচ্ছচ উভিভেত প্রভতষ্ঠাচ্ছনর ক চ্ছোনভেচ্ছত পভরদ িিেসহ  আরও 3 জন সঙ্গী প্রচ্ছিিাভধোর 
পাচ্ছি। (অনুগ্রহ েচ্ছর  ো ে িািল্ পূরণ েরুন) 

  আচ্ছমভরোন ভমউভজয়াম অি নযাচাচ্ছরল ভহভি 
  ব্রংক্স জু 
  ব্রুেভলন কিাোভনে গাচ্ছডিন  
  ভনউ ইয়েি অযােুভরয়াম 
  ভনউ ইয়েি িোভনচ্ছেল গাচ্ছডিন  
  ভনউ ইয়েি হল অি সাচ্ছয়ন্স  
  েুইন্স কিাোভনেযাল গাচ্ছডিন  
  স্টযাচ্ছেন আইলযান্ড জু 

 

 

কোন েযাি মূলয কনই  - কময়াদ উত্তীণি 6/30/21 

নন-েযান্স াচ্ছরিল। েভপ, ডুভিচ্ছেে অেিা পুনরায় িযিহার ক াগয নয়।   
সু্কল গ্রুচ্ছপর পভরদিিচ্ছনর জনয নয় 

 
আরিান অযাডিানচ্ছেজ েমিসূভচর প্রভত জন-সমেিন কজাগান ভেোর ও ভসভে োউভন্সল অি ভনউ ইয়েি এিং ভনউ ইয়েি ভসভে ভডপােিচ্ছমন্ট অি এডুচ্ছেিন। 

উপচ্ছর উভিভখত ক চ্ছোন প্রভতষ্ঠান পভরদিিচ্ছনর জনয েীিাচ্ছি  
আপনার িাউচার িযিহার েরচ্ছত হচ্ছি কসসম্পভেিত তেয এিং হালনাগাদ ভিষয় জানচ্ছত: 

www.uanyc.science/vouchers সাইচ্ছে  ান। 
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                      ___________________________________________ 
                      স্কুলের নম্বর/নাম 

 
                      ___________________________________________ 
                      শিক্ষক 
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