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প্রিয় Urban Advantage পবরিঞার,

অভিনন্দন! আপনার সন্াননর স্কু ল Urban Advantage এ অংশগ্রহণ করনে - এটি স্কু নলর একটি উনতেজনাপূণ্ণ ভিজ্াননর 
উন্যাগ। এটি আপনার সন্াননর জনয ভনউ ইয়ক্ণ  টসটির ভিজ্ান সমদৃ্ধ সাংসৃ্ভিক প্রভিষ্ানগুললর অভিজ্িা অজ্ণ ন করা 
এিং স্কু নলর িাইনর ভিজ্ান সংক্ান্ অভিজ্িার সানে জড়িি হওয়ার একটি চমৎকার সকুন�াগ। আপনার সন্াননর সানে, 
পকুনরা পভরিার টসটির ভমউভজয়াম, ডচড়িয়াখানা, বিািাভনকযাল গান ্্ণ ন এিং NY অযানকায়াভরয়ানমর আনন্দ উপনিাগ করার 
সকুন�াগ পানি। এই পকুটতিকাটি কম্ণসূডচটির িণ্ণনা ব্য় এিং িযাখযা কনর ব� আপনার পভরিার কীিানি আিটি Urban 
Advantage ভিজ্ান-সমদৃ্ধ সাংসৃ্ভিক প্রভিষ্াননর ব� বকাননাটিনি ভিনামূনলয প্রনিনশর সকুভিধা ভননি পানর।

Urban Advantage কী?
Urban Advantage একটি শহরিযাপী কম্ণসূডচ �া ভিজ্ান শশক্া এিং ভিজ্াননর অনকুসন্াননক সমে্ণন কনর। Urban 
Advantage স্কু ল, শশক্ক, শশক্াে্ণী ও পভরিারনক বিজ্াভনক আভিষ্ার এিং আিটি ভিখযাি ভিজ্ান-সমৃদ্ধ সাংসৃ্ভিক 
প্রভিষ্াননর মনধয ব� শশক্ার সঞ্ার হয় িার উদ্ীপনার সনগে সং�কুক্ত কনর।

শশক্াে্ণী ও পভরিানরর জনয ভিনামূনলয প্রনিনশর সকুন�াগ ব্ওয়া ো়িাও, Urban Advantage ভিজ্ান শশক্কন্র 
NYC এর ভিজ্ান সমৃদ্ধ ভমউভজয়াম, ডচড়িয়াখানা, বিািাভনকযাল গান ্্ণ ন এিং অযানকায়াভরয়ানমর ভিজ্াননর অনকুসন্াননর 
সম্প্গুলল িযিহার করার জনয প্রস্তুি কনর এিং অংশগ্রহণকারী স্কু লগুললনক সরঞ্াম ও সামগ্রী সরিরাহ কনর �ানি 
িারা শশক্াে্ণীন্র ক্াসরুনম এিং িাড়িনি িান্র পপ্রানজক্টগুলল চাললনয় ব�নি সাহা�য করনি পানর।

COVID-19 অচিিঞারীর িন্য ব্নয় অগ্রির হওয়ঞা

Urban Advantage এিং এর অংশী্ার প্রভিষ্ানগুলল আমান্র অংশগ্রহণকারীন্র স্াস্য ও ভনরাপতোর জনয 
প্রভিশ্রুভিিদ্ধ। আমান্র UA অংশী্াররা আপনার মনিা স্কু নলর সানে শশক্াে্ণী ও পভরিানরর স্সযন্র জনয ভিজ্ান-
ভিভতেক ্ূরিি্ণ ী শশক্ার সকুন�াগগুলল ভিকানশর লনক্য কাজ কনর চনলনে। স্কু ল ও পভরিারগুলল প্যান্ট শরিভিয়া িা ওনয়্ার 
ভিনগোর মনিা অভিজ্িা উপনিাগ করনি পানর, ব�গুলল UA এর একজন ভিজ্ান প্রশশক্নকর সাহান�য আপনার িাড়িনি 
মজা্ার এিং ভিজ্ান ভিষয়ক ভিষয়িস্তু ভননয় আসনি পানর। আমান্র UA অংশী্ারন্র ব্রঙ্কস ডচড়িয়াখানা, ভনউ 
ইয়ক্ণ  অযানকায়াভরয়াম এিং স্যানিন আইলযান্ড ডচড়িয়াখানায় লাইি অযাভনমযাল কযাম সহ অননক অভিভরক্ত অনলাইন 
সংস্ানও আনে। ্ূরিি্ণ ী শশক্ায় সাহা�য করার জনয লাইি অনকুষ্ান, িাচকু্ণ য়াল ভিভজি ও অনযানয ড্ভজিাল িকু লগুলল খকুঁনজ 
বপনি, https:// www.urbanadvantagenyc.org/ua-remote-learning/ এ UA এর ওনয়িসাইি, ইউটিউি ও 
বসাশযাল ভমড্য়া ব্খকুন। এো়িাও, সশরীনর পভর্শ্ণননর জনয UA Student+3 িাউচার পাওয়া �ানি! আরও িনেযর 
জনয এিং সশরীনর পভর্শ্ণননর জনয কীিানি আপনার িাউচারগুলল পাওয়া �ায় িা জাননি আপনার সন্াননর UA 
ভিজ্ান শশক্ক িা আপনার বপনরন্ট বকাঅড ্্ণ ননিরনক ভজজ্াসা করুন। স্ানীয়, বস্ি ও বে্ানরল সংস্াগুললর গনিষণা 
ও ভনন ্্ণ শনা িযিহার কনর, আমান্র UA ভিজ্ান প্রভিষ্ানগুলল ভনরাপতো পদ্ধভি এিং সংনশাভধি স্ান বিভর কনরনে 
�ানি পভরিারগুলল Student+3 িাউচার িযিহার কনর ভনরাপন্ আমান্র স্ানগুললর আনন্দ ভননি পানর। আপভন এই 
ভনন ্্ণ শশকার 4-7 পৃষ্ায় প্রভিটি অিস্াননর িি্ণ মানন বখালা োকার সময় ো়িাও সংরক্নণর িেয ব্খনি পানরন।

 আিরঞা বকঞাে স্ঞােগুপ্ল পবর্িদেে করনি পঞাবর? 
এগুপ্ল বকঞাথঞায়? পাঁচটি িনরার সিগুললনি অিডস্ি, 
Urban Advantage এর আিটি অংশী্ার প্রভিষ্ান হল 
আনমভরকান ভমউভজয়াম অে নযাচারাল ডহস্ট্রি, ব্রঙ্কস ডচড়িয়াখানা, 
ব্রুকললন বিািাভনক গান ্্ণ ন, ভনউ ইয়ক্ণ  অযানকায়াভরয়াম, ভনউ 
ইয়ক্ণ  বিািাভনকযাল গান ্্ণ ন, ভনউ ইয়ক্ণ  হল অে সানয়ন্স, ককু ইন্স 
বিািাভনকযাল গান ্্ণ ন এিং স্যানিন আইলযান্ড ডচড়িয়াখানা। এই 
পকুটতিকায় আপভন প্রভিটি প্রভিষ্াননর জনয বখালা োকার সময়, 
ব�াগান�াগ ও প্রনিনশর ভিিরণ এিং অভিভরক্ত গুরুত্বপূণ্ণ িেয 
খকুঁনজ বপনি পানরন।
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আিঞান্র UA অংিী্ঞাররঞা কী ্রনের বিবেি রি্ঞাে কনর?
ভনউ ইয়নক্ণ র ভিশ্বমাননর সাংসৃ্ভিক প্রভিষ্ানগুলল ব্খার, উপনিাগ করার এিং ভিজ্ানন অংশগ্রহণ করার জনয ক্ু ্্ণ ান্ 
জায়গা! উ্াহরণস্রূপ:

■	ভনউ ইয়ক্ণ  হল অে সানয়নন্সর আউিন্ার সানয়ন্স বপ্গ্রাউনন্ড একটি ভিশাল 3-D স্াই্ার ওনয়ি িা স্াইন্ চন়ি প্াে্ণভিজ্াননর 
ভিজ্ান অনবেষণ করুন।

■	ভনউ ইয়ক্ণ  বিািাভনকযাল গান ্্ণ ননর কনজারনিিভরনি ভিনশ্বর একটি “ইনকা-িকু যর” ভনন, অেিা এর 250 একর এলাকায় প্রাচীন ব্শীয় 
অরণয আভিষ্ার করুন।

■	স্যানিন আইলযান্ড ডচড়িয়াখানায়, বরপ্াইল উইং এ সরীসৃপ ও উিচর প্রাণীন্র ভিশ্ব ঘকুনর ব্খকুন অেিা িাঁ্র, িা ক্ু়ি ও পাশখ 
প�্ণনিক্ণ করনি রিলপকযাল েনরনস্র মধয ভ্নয় হাঁিকু ন। খামানরর প্রাগেণটি ঘকুনর ব্খকুন এিং ভননজই প্রাণীন্র খাওয়ান!

■	ককু ইন্স বিািাভনকযাল গান ্্ণ ননর নিকু ন “সিকুজ” ভিভজির অযান্ড অযা্ভমভনস্ট্রিশন বসন্টার ভকিানি একই আকানরর একটি পরম্পরাগি 
ভিভ্ডংনয়র বচনয় 40% কম শটক্ত এিং 80% কম জল িযিহার কনর? বসই উতের এিং আরও অননক ভকেকু র জনয QBG ব্খকুন।

■	আপনার সন্ান �ভ্ পাের ও গ্রহগুললনক পেন্দ কনর অেিা িাইনরর মহাকানশ নিকু ন কী আনে িা ব্খনি চায়, িাহনল আনমভরকান 
ভমউভজয়াম অে নযাচারাল ডহস্ভর ব্খকুন।

■	বোি িনসাই গাে বেনক শুরু কনর উঁচকু  মযানপল প�্ণন্, ব্রুকললন বিািাভনক গান ্্ণ ননর ভিনশষ সংগ্রহগুলল উপনিাগ করুন, অেিা 
বস্ইনহা ্্ণ  কনজারনিিভরর বিডচত্যপূণ্ণ িাসিূভমগুলল পভর্শ্ণন করুন।

■	আনমভরকার িৃহতেম শহুনর ডচড়িয়াখানা পভর্শ্ণন করুন এিং ব্রঙ্কস ডচড়িয়াখানায় পকুনরা ভিশ্ব বেনক আনা 600 টিরও বিশশ প্রজাভির 
কাোকাডে বপৌনঁে �ান। ভিন্শী প্রাণী, পাশখ, সরীসৃপ, বপাকামাক়ি এিং আরও অননক ভকেকু  ব্খকুন।

■	আপনার পভরিারনক সামকুভরিক ভিজ্ানন ভনমজ্জিি করুন এিং ভনউ ইয়ক্ণ  অযানকায়াভরয়ানম রডিন মাে, বহনল ক্ুনল চলা বপগেকুইন, িারী 
টসন্কু নঘািক এিং আরও অননক ভকেকু  ব্খকুন। নিকু ন মহাসাগনরর আশ্চ�্ণগুললও অিশযই ব্খকুন: হাগের! প্র্শ্ণনী।

আর এিা বিা সূচনা মাত্। আপভন ব�খাননই �ান না বকন, আপনার পভরিার ভনটশ্চিিানিই উৎসি, কা�্ণক্ম ও ভিনশষ অনকুষ্ান এিং 
ব্খা ও করার জনয প্রচকু র আকষ্ণণীয় ভজভনস খকুঁনজ পানি।

www.urbanadvantagenyc.org এ UA এর ওনয়িসাইি ব্খকুন এিং ভিনশষ কম্ণসূডচ ও অনকুষ্ানগুলল সম্পনক্ণ  িনেযর জনয  
‘Plan Your Trip (প্যঞাে ইওর ট্রিপ)’ বিভঞানগ সলিক করুে!

আিরঞা কিগুপ্ল স্ঞাে পবর্িদেে করনি পঞাবর?
ব� বকাননা অংশগ্রহণকারী ভমউভজয়াম, ডচড়িয়াখানা, বিািাভনকযাল গান ্্ণ ন ও অযানকায়াভরয়ানম প্রনিনশর জনয UA শিক্ঞাথদেীন্র 
ব্বিিঞাল উপঞানয় ্সুি (2) Student+3 বিেঞািলূয রিনিনির ভঞাউিঞার ব্ওয়ঞা হনি। প্রভিটি িাউচার শশক্াে্ণী এিং চিেিে প�দেন্ 
অচিট্থনক প্রনিশ ব্য়। অভিটেন্র মনধয একজননক অিশযই প্রাপ্তিয়স্ হনি হনি। আপনার সন্াননর ভিজ্ান শশক্ক িা বপনরন্ট 
বকাঅড ্্ণ ননির আপনানক বসই িাউচারগুলল অযানসেস করনি সাহা�য করনিন, এিং আপনানক একটি ভিভজি আনয়াজনন সহায়িা 
করনি পানরন।

সু্ল কবিউবেসি ট্রিপ কী?
Urban Advantage স্কু লগুলল সপ্তাহানন্ িা স্কু নলর েকু টির ভ্নন ব� বকানও একটি প্রভিষ্ানন একটি স্কু ল কভমউভনটি শরিপ আনয়াজন 
করনি পানর। ভিনামূলয পভরিহন ও ভিনামূলয প্রনিশ প্র্ান করা হয়। অনকুগ্রহ কনর মনন রাখনিন ব�, 2020-2021 শশক্ািনষ্ণ সশরীনর 
স্কু ল কভমউভনটি শরিপ উপলিয হনি না, এিং িঞা একসি অেলঞাইে ফরিযঞানি িনল �ঞানি। আরও িনেযর জনয অনকুগ্রহ কনর আপনার 
সন্াননর ভিজ্ান শশক্ক িা বপনরন্ট বকাঅড ্্ণ ননিরনক ভজজ্াসা করুন।

রিচিষ্ঞােগুপ্ল বক আিঞার িন্ঞােনক িঞার বিজ্ঞাে অেিুন্ঞানে িঞাহঞা�য করনি পঞানর?
হাঁ! শশক্াে্ণীরা www.urbanadvantagenyc.org এ UA এর ওনয়িসাইি ব্খনি পানর এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর 
জনয “Do Science ( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করনি পানর।

http://www.urbanadvantagenyc.org
http://www.urbanadvantagenyc.org


িঞাচিনি:
■	আপনার সন্াননর ভিজ্াননর উপলভধি আরও প্রসাভরি করার 

জনয িানক প�্ণনিক্ণ করনি, প্রশ্ন করনি এিং পরীক্াভনরীক্া 
করনি উৎসাডহি করুন।

■	িাইনর বখলাধকুনলা, পাক্ণ , ভমউভজয়াম, ডচড়িয়াখানা ও 
অযানকায়াভরয়াম, িাগান, প্রকৃভি বকন্দ্র এিং আপনার সম্প্র্ানয়র 
অনযানয ভিজ্ান সমৃদ্ধ স্ানগুললনি ভ্রমনণর মাধযনম িাড়িনি এিং 
সম্প্র্ানয়র মনধয ঘন ঘন ভিজ্ান শশক্ার সকুন�াগ ভ্ন।

■	আপনার সন্াননর আগ্রহ, বকৌিূহল, অেিা িান্র ভিজ্ান 
অনকুসন্াননর জনয ব্িা িা িেয সংগ্রহ করার প্রনয়াজননর উপর 
ভিভতে কনর UA প্রভিষ্ানন পভর্শ্ণননর পভরকল্পনা করুন।

■	আপনার সন্াননক প়িা ও ভিজ্ান গনিষণার জনয লাইস্টব্রভরনি 
ভননয় �ান। িইপত্, সংিা্পত্ ও পভত্কা, ব�মন ন্যাশনযাল 
ওয়যাইল্ডলযাইফ িা ন্যাচযারযাল হিস্টরর, িনেযর িাল উৎস।

আপেঞার িন্ঞানের শিক্ঞায় অংিী্ঞার হে:
■	আপনার সন্ান এিং িার শশক্নকর সানে ভনয়ভমি ব�াগান�াগ 

করুন।
■	িাচকু্ণ য়াল ভমটিং এিং টক্য়াকলানপ আপনার সন্াননর সানে ব�াগ 

ভ্ন। অনলাইন স্কু ল িাউন হল এিং পাভরিাভরক সানয়ন্স নাইনি 
উপডস্ি োককু ন।

■	্ ূরিি্ণ ী অংশগ্রহণ ও সমৃডদ্ধর সকুন�াগগুলল সম্পনক্ণ  আপনার 
সন্াননর ভিজ্ান শশক্ক এিং বপনরন্ট বকাঅড ্্ণ ননিনরর সানে 
�াচাই কনর ভনন।

Urban Advantage কীভঞানি িঞাহঞা�য করনি পঞানর?
■	UA প্রভিষ্ানন ভিনামূনলয পভর্শ্ণন করার জনয Student +3 

িাউচার িযিহার করুন। আপনার বকানও প্রশ্ন োকনল, আপনার 
সন্াননর ভিজ্ান শশক্নকর সানে কো িলকুন।

■	আপনার সন্াননর ভিজ্ান শশক্ক িা স্কু নলর বপনরন্ট 
বকাঅড ্্ণ ননিরনক আমান্র সহন�াগী ভমউভজয়াম, ডচড়িয়াখানা, 
অযানকায়াভরয়াম িা িাগাননর বসৌজননয ভিনামূনলয িাচকু্ণ য়াল UA 
ভ্রমণ সম্পনক্ণ  ভজজ্াসা করুন।

■	ভিজ্াননর অনকুসন্ানগুলল সম্পনক্ণ  আনরা জাননি এিং Urban 
Advantage এর আিটি অংশী্ার প্রভিষ্ানন ভিনশষ অনকুষ্ান 
ও প্র্শ্ণনী খকুনঁজ বপনি www.urbanadvantagenyc.org এ 
UA এর ওনয়িসাইি ব্খকুন।

িযটক্তগি ভিজ্ান অনকুসন্াননর সহায়িা উপলিয আনে ইনিনলর 
িঞা্যনি: www.urbanadvantagenyc.org এ UA এর 
ওনয়িসাইনি �ান এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর জনয 
“Do Science ( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করুন।

আবি কীভঞানি আিঞার িন্ঞানের বিজ্ঞাে 
শিক্ঞায় িহঞায়িঞা করনি পঞাবর?

কীভঞানি Urban Advantage পবর্িদেনের 
পবরকল্পেঞা করনি হয় বিই বিষনয় আবি 
বকঞাথঞায় িথয বপনি পঞাবর?

আনিবরকঞাে বিউবিয়ঞাি অফ েযঞািঞারঞাল চহস্টবর 
(American Museum of Natural History)
amnh.org
বফঞাে: 212-769-5100

বখঞালঞা থঞাকঞার িিয়: িকুধিার বেনক রভিিার সকাল 10:00 িা – ভিকাল 
5:30 িা, েযাঙ্কসশগভিং ও টক্সমানসর ভ্নন িন্। প্রনিনশর িনেযর জনয 
https://www.amnh.org/plan-your-visit ব্খকুন।

ভঞাউিঞানরর িথয: সাধারণ প্রনিশ এিং একটি ভিনশষ প্র্শ্ণনীর জনয 
িাউচারগুলল বিধ। সমতি উপলধি প্র্শ্ণনী ব্খনি AMNH ওনয়িসাইনি 
�ান। সংরটক্ি টিভকি প্রনয়াজন।

শিক্ঞাথদেী িহঞায়িঞা: www.urbanadvantagenyc.org এ UA 
এর ওনয়িসাইনি �ান এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর জনয 
“Do Science ( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করুন।
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ব্ংক্স চিচিয়ঞাখঞােঞা (Bronx Zoo)
bronxzoo.com
বফঞাে: 718-220-5100

বখঞালঞা থঞাকঞার িিয়: প্রভিভ্ন 10:00 িা - 5:00 িা প�্ণন্ বখালা োনক।

আপনার UA িাউচার িযিহার কনর ব্রংসে ডচড়িয়াখানার জনয আপনার 
সময় ভনধ্ণাভরি টিভকি সংরক্ণ করনি https://tickets.wcs.org/
affiliate?vid=5&vs=1 এ �ান। টিভকি সংরক্ণ করার জনয আপনার 
িাউচার নম্বর এিং স্কু নলর নাম প্রনয়াজন হনি (আপনার শশক্াে্ণীর ভিজ্ান 
শশক্ক িা বপনরন্ট বকাঅড ্্ণ ননিনরর কানে সাহা�য চান)। েযাঙ্কসশগভিং 
ব্, টক্সমাস ব্, ভনউ ইয়ার ব্ এিং মাটি্ণ ন লকুোর ভকং জকুভনয়র ব্-বি 
ডচড়িয়াখানা িন্ োনক।

ভঞাউিঞানরর িথয: িাউচারগুলল একজন UA শশক্াে্ণী এিং আরও 3 জন 
িযটক্তর জনয বিধ, পাশাপাশশ ভনম্নললশখি মূলয প্র্তে প্র্শ্ণনীগুললর মনধয 
একটিনি প্রনিনশর জনয বিধ: জাগেল ওয়া্ড্ণ  (সারা িের), ওয়াই্ড এশশয়া 
মননানরল (মাচ্ণ -অনক্টাির), িািারফ্াই গান ্্ণ ন (এলপ্রল-অনক্টাির), অেিা 
কনগো গভরলা েনরস্ (এলপ্রল-ড্নসম্বর)। পাভক্ণ ং অন্িকু্ণ ক্ত নয়।

শিক্ঞাথদেী িহঞায়িঞা: www.urbanadvantagenyc.org এ UA এর 
ওনয়িসাইনি �ান এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর জনয “Do Science 
( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করুন।

ব্রুকপ্লে বিঞািঞাবেক গঞান দ্ে ে 
(Brooklyn Botanic Garden)
bb.org
বফঞাে: 718-623-7200

বখঞালঞা থঞাকঞার িিয়: মাচ্ণ  - অনক্টাির, মগেলিার - রভিিার, সকাল  
10 িা - ভিকাল 6 িা; ননিম্বর-বেব্রুয়াভর, মগেলিার - রভিিার, সকাল 
10 িা - ভিকাল 4:30 বি

ভঞাউিঞানরর িথয: িাউচারগুলল একটি UA student + 3 জন অনয 
িযটক্তনক প্রনিশ ব্য়; 12 িেনরর কম িয়সী শশশুন্র প্রনিশ ভিনামূলয। 
সমতি ্শ্ণনাে্ণীন্র অিশযই সময় ভনধ্ণাভরি প্রনিনশর টিভকি সংরক্ণ করনি 
হনি: https://www.bbg.org/visit

আমান্র উভভি্ সংগ্রহ, মরসকুমী হাইলাইি এিং ভিনশষ কম্ণসূডচ ও প্র্শ্ণনী 
সম্পনক্ণ  িনেযর জনয অনকুগ্রহ কনর www.bbg.org ব্খকুন।

শিক্ঞাথদেী িহঞায়িঞা: www.urbanadvantagenyc.org এ UA 
এর ওনয়িসাইনি �ান এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর জনয 
“Do Science ( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করুন।

https://tickets.wcs.org/afﬁliate?vid=5&vs=1
https://tickets.wcs.org/afﬁliate?vid=5&vs=1
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বেউ ইয়কদে  অযঞানকঞায়ঞাবরয়ঞাি  
(New York Aquarium)
nyaquarium.com
বফঞাে: 718-265-FISH (3474)

বখঞালঞা থঞাকঞার িিয়: প্রভিভ্ন সকাল 10:00 িায় বখানল। ঋিকু  অনকু�ায়ী িন্ 
করার সময় ভিভিন্ন হয়।

ভঞাউিঞানরর িথয: আপনার UA িাউচার িযিহার কনর NY অযানকায়াভরয়াম-এর 
জনয আপনার সময় ভনধ্ণাভরি টিভকি সংরক্ণ করনি https://tickets.wcs.org/
affiliate?vid=5&vs=1 এ �ান। টিভকি সংরক্ণ করার জনয আপনার িাউচার 
নম্বর এিং স্কু নলর নাম প্রনয়াজন হনি (আপনার শশক্াে্ণীর ভিজ্ান শশক্ক িা 
বপনরন্ট বকাঅড ্্ণ ননিনরর কানে সাহা�য চান)।

শিক্ঞাথদেী িহঞায়িঞা: www.urbanadvantagenyc.org এ UA এর 
ওনয়িসাইনি �ান এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর জনয “Do Science 
( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করুন।

জকুলল লারনসন মানহর ©WCS

বেউ ইয়কদে  বিঞািঞাবেকযঞাল গঞান দ্ে ে  
(New York Botanical Garden)
nybg.org
বফঞাে: 718-817-8700

বখঞালঞা থঞাকঞার িিয়: গান ্্ণ ন মগেলিার বেনক রভিিার এিং বসামিার 
রাষ্ট্রীয় েকু টির ভ্নন সকাল 10 িা - ভিকাল 6 িা প�্ণন্ বখালা োনক

ভঞাউিঞানরর িথয: আপভন প্রনিশ/টিভকি বকনার িকুনে আপনার িাউচার 
ভরড্ম কনর গান ্্ণ ন পভর্শ্ণন করনি পানরন। সংরক্নণর প্রনয়াজন বনই।

শিক্ঞাথদেী িহঞায়িঞা: www.urbanadvantagenyc.org এ UA 
এর ওনয়িসাইনি �ান এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর জনয 
“Do Science ( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করুন।

https://tickets.wcs.org/afﬁliate?vid=5&vs=1
https://tickets.wcs.org/afﬁliate?vid=5&vs=1
http://www.urbanadvantagenyc.org


বেউ ইয়কদে  হল অফ িঞানয়ন্স  
(New York Hall of Science)
nysci.com
বফঞাে: 718-699-0005

বখঞালঞা থঞাকঞার িিয়: সি্ণনশষ িনেযর জনয ব্খকুন https://nysci.org/
visit#opening-hours শুক্িার ও রভিিার | সকাল 10 িা - ভিকাল 5 িা 
(ভিকাল 4 বিয় বশষ প্রনিশ) শভনিার | সকাল 10 িা - ভিকাল 6 িা (ভিকাল 
5 িায় বশষ প্রনিশ)

ভঞাউিঞানরর িথয: সাধারণ প্রনিনশর জনয বিধ। পাভক্ণ ং অন্িকু্ণ ক্ত নয়। এই 
িাউচার িযিহার করনি, আপনার প্রনিনশর িাভরখ ও সময় সংরক্ণ করার 
জনয nysci.org/tickets এ �ান। অনলাইনন টিভকি সংরক্ণ করার সময় 
আপনার িাউচার আইড্ নম্বর ব্ওয়ার প্রনয়াজন হনি। একিার আপভন 
অনলাইনন সংরক্ণ কনর ভননল, আপভন একটি পৃেক ইনমনল আপনার 
টিভকিগুলল পানিন, �া আপভন আপনার সংরটক্ি িাভরখ ও সমনয় প্রনিনশর 
এলাকায় আপনার বমািাইল ড্িাইনস ব্খানিন।

শিক্ঞাথদেী িহঞায়িঞা: www.urbanadvantagenyc.org এ UA এর 
ওনয়িসাইনি �ান এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর জনয “Do Science 
( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করুন।

কুইন্স বিঞািঞাবেকযঞাল গঞান দ্ে ে 
(Queens Botanical Garden)
queensbotanical.org
বফঞাে: 718-886-3800

বখঞালঞা থঞাকঞার িিয়: সি্ণনশষ িনেযর জনয 
https://queensbotanical.org/hours_admission/ ব্খকুন।

ভঞাউিঞানরর িথয: 1 এলপ্রল - 1 অনক্টাির বেনক প্রনিনশর জনয িাউচার 
প্রনয়াজন এিং বমইন স্ট্রিি িা পাভক্ণ ং গান ্্ণ ননর প্রনিশদ্ানর ব্খানি হনি। 
1 ননিম্বর – 30 মাচ্ণ  প�্ণন্ ভিনামূনলয গান ্্ণ নন প্রনিশ করা �ায়, ভকন্তু 
িাউচারগুলল ভনভ ্্ণ ষ্ট ভকেকু  ভিনশষ অনকুষ্াননর জনয বিধ। অনকুগ্রহ কনর 
https://queensbotanical.org/calendar/ এ আমান্র অনকুষ্াননর 
কযানলন্ডার ব্খকুন

শিক্ঞাথদেী িহঞায়িঞা: www.urbanadvantagenyc.org এ UA 
এর ওনয়িসাইনি �ান এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর জনয 
“Do Science ( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করুন।

স্টযঞানিে আইলযঞান্ড চিচিয়ঞাখঞােঞা  
(Staten Island Zoo)
statenislandzoo.org
বফঞাে: 718-442-3100

বখঞালঞা থঞাকঞার িিয়: প্রভিভ্ন সকাল 10:00 িা – ভিকাল 4:45 িা 
প�্ণন্। িি্ণ মানন শুধকুমাত্ আউিন্ার জায়গাগুলল বখালা আনে।

ভঞাউিঞানরর িথয: সমতি প্র্শ্ণনীনি প্রনিনশর জনয বিধ। আপনার UA িাউচার 
িযিহার করার জনয, অনকুগ্রহ কনর http://www.statenislandzoo.org/
tickets/ এ �ান। “Urban Advantage Admissions Tickets (Urban 
Advantage প্রনিনশর টিভকি)” বিািাম ভক্ক করুন। আপনার পভর্শ্ণননর 
সমনয় আপভন কিজন অভিটেনক আপনার সনগে ভননয় আসনি চান, বসই 
সংখযাটি “িাউচানরর আওিায় োকা Urban Advantage টিভকি (সনি্ণাচ্চ 
4 জন)” (Urban Advantage Tickets Covered By Voucher 
(Max 4)) শশনরানানমর ড্রপ ্াউন ভিকস্টল্পর ভননচ ভনি্ণাচন করুন। িাউচানরর 
আওিায় োকা 4 জননর অভিভরক্ত অভিটেন্র জনয স্যান্ডা ্্ণ  প্রনিশ মূলয চাজ্ণ  
করা হনি। বচকআউনির আনগ আপনানক আপনার িাউচার আইড্, শশক্নকর 
নাম এিং স্কু নলর নাম ভ্নি িলা হনি। বপৌেঁাননার পনর আপনানক অিশযই 
প্রনিনশর বগনি আপনার UA “Student + 3” িাউচার (কাগনজ িা ড্ভজিাল 
কলপ সহ) ব্খানি হনি। ভিনামূলয পাভক্ণ ং পাওয়া �ায়। ডচড়িয়াখানার শশক্াভি্ 
এিং আপনার পেনন্দর প্রাণীর সানে লাইি, ইন্টানরস্টক্টি 15 ভমভননির 
“িাচকু্ণ য়াল অযাভনমাল ড্রপ-ইন” এর জনযও UA “Student + 3” িাউচারগুলল 
িযিহার করা ব�নি পানর। কমপনক্ 5 ভ্ন আনগ সংরক্ণ করা প্রনয়াজন, এিং 
এিা www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/ এ করা �ায়। �ভ্ িাচকু্ণ য়াল 
অযাভনমাল ড্রপ-ইন এর জনয আপনার UA িাউচার িযিহার কনরন, িাহনল 
আপনার ভরন্ম্পশন ড্সকাউন্ট প্রনয়াগ করনি বচকআউনি ড্সকাউন্ট বকা্ 
“UAS+3” (বকস বসস্টন্সটিি) িযিহার করুন। আপনানক আপনার িাউচার 
আইড্ নম্বর ভ্নি িলা হনি।

শিক্ঞাথদেী িহঞায়িঞা: www.urbanadvantagenyc.org এ UA 
এর ওনয়িসাইনি �ান এিং স্কু ন্ন্ট বহল্প ইনমল েনম্ণর ললনঙ্কর জনয 
“Do Science ( ক্ু  সানয়ন্স)” শশনরানানম ভক্ক করুন।
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Urban Advantage এর অংিী্ঞার

ভনউ ইয়ক্ণ  শহনরর স্স্কার ও কাউস্টন্সল এিং ভনউ ইয়ক্ণ  টসটি শশক্া 
ভিিাগ (NewYork City Department of Education) দ্ারা 
Urban Advantage কম্ণসূডচর জনয সরকারী সহায়িা প্র্ান করা হয়।


