
 

উপরে উল্লিল্লিত যের োর ো প্রল্লতষ্ঠো  পল্লেদর্শর ে জ য  ীভোরে আপ োে ভোউচোে েযেহোে  েরত হরে যেল্লেষরে আরেো তথ্য এেং 
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T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Bangla) 

 ীভোরে আপ োে আেেো  অ্যোডভো রেজ ভোউচোে েযেহোে 
 েরত হে -এেং- েতশমো  য োল্লভড েংক্রোন্ত পথ্ল্ল রদশর্ ো 

2022-এে যেরেম্বে - 2023-এে জু   
(8/22/22) 

 
আমেো আপ োর   ীভোরে েহোেতো  েরত পোল্লে? (ভোউচোরেে ধেরে ল্লি   রু ): 

1. সু্টরডন্ট +3 ভোউচোে েংক্রোন্ত ল্ল রদশর্ োেলী 
2. UA প্রল্লতষ্ঠো েমূহ পল্লেদর্শর ে জ য য োল্লভড স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষো েংক্রোন্ত র্তশোেলী 

 
সু্টরডন্ট+3 ভোউচোেেমূহ েংক্রোন্ত ল্ল রদশর্ োেলী: 
 
1. সু্টরডন্ট +3 ভোউচোে 30 জু , 2023 তোল্লেি যমেোরদোত্তীেশ হরে।  
2.  ুইন্স যেোেোল্ল  যোল গোরডশ  এেং ল্ল উ ইে শ যেোেোল্ল  যোল গোরডশ  

(ব্রংক্স) ছোড়ো ে ল UA প্রল্লতষ্ঠোর  ল্ল ল্লদশষ্ট েমরে প্ররের্োল্লধ োরেে 
জ য অ্ল্লিম ল্লেজোরভশর্  আের্য । অ্ ুিহ  রে ল্ল রচে ল্ল রদশর্ ো 
যদিু , প্রল্লতল্লে প্রল্লতষ্ঠোর ে ল্ল রচ,  ীভোরে আপ োে ল্ল ল্লদশষ্ট েমরে 
প্ররেরর্ে ল্লের ে ল্লেজোভশ  েরত হরে যেল্লে যদেো আরছ। 

3. অ্ল্লধ োংর্ UA প্রল্লতষ্ঠো  আপ োর  ল্লের ে প্রদর্শ   েো 
েোধযতোমূল   রে। আপল্ল  এ েোে আপ োে েমে ল্ল ধশোল্লেত 
প্ররের্ ল্লের ে ল্লেজোভশ  েরল আপল্ল  প্ররের্ তথ্যেহ এ ল্লে 
ইরমইল পোরে । 

4. প্রল্লতল্লে ভোউচোে 4 জ  েযল্লির  প্রের্োল্লধ োে যদে, এেং ভোউচোে 
ID পু েোে েযেহোে  রে এ েোরথ্ 4 জর ে অ্ল্লধ  েযল্লি হেত প্ররের্  েরত পোরে। 

5. ভোউচোরে UA প্রল্লতষ্ঠো গুল্ললে পোল্ল শং েুল্লেধো অ্ন্তভুশি  ে, শুধুমোত্র স্টযোরে  আইলযোন্ড জু ছোড়ো। 
 
 

আরমল্লে ো  ল্লমউল্লজেম অ্ভ  যোচোেোল ল্লহস্টল্লে 
েোধোেে প্ররের্ েো যজ োরেল এডল্লমর্  এেং এ ল্লে ল্লেরর্ষ প্রদর্শ ী েো যের্োল এল্লক্সল্লের্র ে জ য বেধ। ভোউচোেল্লে েযেহোে 
 েরত, (আপ োে পল্লেদর্শর ে তোল্লেরিে আরগ) এ ল্লে ল্ল ল্লদশষ্ট েমরে প্ররের্ ল্লেজোভশ  েরত, AMNH যেন্ট্রোল ল্লেজোরভশর্র ে (212) 
769-5200  ম্বরে আরগ যথ্র ই য ো   রু । এই য ো োলোরপে েমে আপ োর  আপ োে ভোউচোে আইল্লড (ID)  ম্বে ল্লদরত হরে। 
েোল্লতল  েরত, আপ োর  পল্লেদর্শর ে আরগে ল্লদ  ল্লে োল 5 pm -এে মরধয (212) 769-5200  ম্বরে য ো   েরত হরে। 
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ব্রংক্স জু 
এ জর ে েেল্ল ছু-অ্ন্তভুশি ব্রংক্স জু-যত প্ররেরর্ে জ য বেধ, েো অ্গল্লেত প্ররের্োল্লধ োে যদরে ল্লেল্লভন্ন আ ষশেেমূরহ, ল্লচল্লড়েোিো োে 
অ্ভযন্তরে র্োেল্-এ, এেং ে ল অ্থ্শ-পল্লেরর্োধ যেোগয প্রদর্শ ীেমূরহ: জোঙ্গল ওেোর্ল্শ (েোেো েছে), ওেোইর্ল্ এল্লর্েো যমোর োরেল (মোচশ-
অ্রটোেে), েোেোেফ্লোই গোরডশ  (এল্লপ্রল-অ্রটোেে), এেং  রঙ্গো গল্লেলো  রেস্ট (এল্লপ্রল-ল্লডরেম্বে)। পোল্ল শং অ্ন্তভুশি  ে। এই ভোউচোে 
েযেহোে  েরত, আপ োে প্ররেরর্ে তোল্লেি এেং েমে ল্লেজোভশ  েোে জ য আপ োে ওরেে ব্রোউজোরে wcs.education/ua-store 
 ল্লপ - যপস্ট  রু । অ্ লোইর  আপ োে ল্লের ে ল্লেজোভশ  েোে েমে আপ োে ভোউচোে আইল্লড (ID)  ম্বে এেং সু্করলে  োম 
প্রদো   েো প্ররেোজ  হরে। এ েোে অ্ লোইর  ল্লেজোভশ হরে যগরল, আপল্ল  ইরমইরল আপ োে ল্লের ে পোরে , েো আপল্ল  আপ োে 
ল্লেজোভশ ৃত তোল্লেি এেং েমরে অ্যোডল্লমর্  েুরথ্ আপ োে যমোেোইল ল্লডভোইে যথ্র  যদিোরে । 

 
ব্রু ল্লল  যেোেোল্ল   গোরডশ  

েোধোেে প্ররের্ েো যজ োরেল অ্যোডল্লমর্র ে জ য বেধ। 14 েছরেে  ম েেেী যছরল-যমরেরদে েোরথ্ অ্ের্যই 18 েছে েো এেরচরে 
যেল্লর্ েেেী  োউর  থ্ো রত হরে। ল্লের ে আের্য ; দ্রুত প্ররের্ ল্ল ল্লিরতে জ য আরগ যথ্র  ল্লেজোভশ  রু । 
https://www.bbg.org/visit যদিু , অ্তঃপে "Get্Tickets”্-এ এেং এেপে "Not a Member, Buy Tickets" -এ 
ল্লি   রু  (য োর ো অ্থ্শ য েো হরে  ো)। তোল্লেি ল্ল ধশোেে  রে "'Reserve Tickets" যম ুযরত "Affiliated Organization 
Tickets" যেরছ ল্ল  । “Checkout”-এ েো । QR য োডেহ আপল্ল  এ ল্লে ল্ল ল্লিত েে েো    োরমশর্  ইরমইল পোরে  েো 
উপল্লস্থ্ত হেোে পে আপ োর  যদিোরত হরে। আপ োর  আের্যই প্ররের্  মশীরদে যদিোর োে জ য আপ োে UA "সু্টরডন্ট + 3" 
ভোউচোে ( োগরজে অ্থ্েো ল্লডল্লজেযোল  ল্লপ) েোরথ্ আ রত হরে। 

 
ল্ল উ ইে শ অ্যো ুেোল্লেেোম 

ল্ল উ ইে শ অ্যো ুল্লেেোরমে জ য বেধ, েোরত ে ল প্রদর্শ ীরত প্ররের্ এেং 4-D ল্লথ্রেেোরে এ েোে প্ররের্ অ্ন্তভুশি। পোল্ল শং 
অ্ন্তভুশি  ে। এই ভোউচোে েযেহোে  েরত, আপ োে প্ররেরর্ে তোল্লেি এেং েমে ল্লেজোভশ  েোে জ য আপ োে ওরেে ব্রোউজোরে  
wcs.education/ua-store  ল্লপ - যপস্ট  রু । অ্ লোইর  আপ োে ল্লের ে ল্লেজোভশ  েোে েমে আপ োে ভোউচোে আইল্লড (ID) 
 ম্বে এেং সু্করলে  োম প্রদো   েো প্ররেোজ  হরে। এ েোে অ্ লোইর  ল্লেজোভশ হরে যগরল, আপল্ল  ইরমইরল আপ োে ল্লের ে 
পোরে , েো আপল্ল  আপ োে ল্লেজোভশ ৃত তোল্লেি এেং েমরে অ্যোডল্লমর্  েুরথ্ আপ োে যমোেোইল ল্লডভোইে যথ্র  যদিোরে । 

 
ল্ল উ ইে শ যেোেোল্ল  যোল গোরডশ  

ল্লদেো োলী  অ্ল-গোরডশ  পোস্-এে জ য বেধ। হল্ললরড যে  যর্ো, অ্ল্ল শড যর্ো, এেং অ্ যো য ল্লেরর্ষ প্রদর্শ ীরত প্ররের্, লভযতোে 
উপে ল্ল ভশে  েরে। পোল্ল শং অ্ন্তভুশি  ে। এই ভোউচোেল্লে েযেহোে  েরত, NYBG পল্লেদর্শ   রু  এেং ল্লের ে েুরথ্ে ল্লভল্লজেে 
েোল্লভশে প্রল্লতল্ল ল্লধে  োরছ আপ োে UA "সু্টরডন্ট + 3" ভোউচোে ( োগরজে অ্থ্েো ল্লডল্লজেযোল  ল্লপ) উপস্থ্োপ   রু । 

 
ল্ল উ ইে শ হল অ্ভ েোরেন্স 

েোধোেে প্ররের্ েো যজ োরেল অ্যোডল্লমর্র ে জ য বেধ। পোল্ল শং অ্ন্তভুশি  ে। এই ভোউচোে েযেহোে  েরত, আপ োে প্ররেরর্ে 
তোল্লেি এেং েমে ল্লেজোভশ  েোে জ য nysci.org/specialty-museum-access-programs যদিু । অ্ লোইর  আপ োে ল্লের ে 
ল্লেজোভশ  েোে েমে আপ োে ভোউচোে আইল্লড (ID)  ম্বে প্রদো   েরত হরে। এ েোে অ্ লোইর  ল্লেজোভশ হরে যগরল, আপল্ল  
ইরমইরল আপ োে ল্লের ে পোরে , েো আপল্ল  আপ োে ল্লেজোভশ ৃত তোল্লেি এেং েমরে অ্যোডল্লমর্  েুরথ্ আপ োে যমোেোইল ল্লডভোইে 
যথ্র  যদিোরে । আমোরদে েমেেূচীে জ য আমোরদে ওরেেেোইে: https://nysci.org/visit যদিু । 
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http://wcs.education/ua-store
https://www.bbg.org/visit
http://wcs.education/ua-store
http://wcs.education/ua-store
http://wcs.education/ua-store
https://nysci.org/specialty-museum-access-programs
https://nysci.org/visit


 

উপরে উল্লিল্লিত যের োর ো প্রল্লতষ্ঠো  পল্লেদর্শর ে জ য  ীভোরে আপ োে ভোউচোে েযেহোে  েরত হরে যেল্লেষরে আরেো তথ্য এেং 

হোল োগোদ ৃত তথ্য জো রত https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/ যদিু । 
 
T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Bangla) 

 ুইন্স যেোেোল্ল  যোল গোরডশ  
 ুইন্স যেোেোল্ল  যোল গোরডশর  েোধোেে প্ররের্ েো যজ োরেল অ্যোডল্লমর্র ে জ য ভোউচোেগুল্লল বেধ। আপল্ল  ল্লে োমূরলয প্ররেরর্ে জ য 
প্রধো  প্ররের্পরথ্ অ্থ্েো পোল্ল শং েুরথ্ আপ োে যমোেোইল ল্লডভোইরে অ্থ্েো  োগরজ মুল্লিত আপ োে "সু্টরডন্ট + 3" ভোউচোেল্লে 
যদিোরত পোরে । লক্ষয েোিরে  যে আপ োে ভোউচোরে পোল্ল শং ল্ল  অ্ন্তভুশি  ে। আমোরদে  োেশক্ররমে  যোরলন্ডোে যদিরত অ্ ুিহ 
 রে www.queensbotanical.org যদিু ! 

●  ুইন্স যেোেোল্ল  যোল গোরডশ  যিোলো থ্োর : 
○ এল্লপ্রল - অ্রটোেে: মঙ্গলেোে যথ্র  েল্লেেোে, 8am যথ্র  6pm 
○  রভম্বে - মোচশ: মঙ্গলেোে যথ্র  েল্লেেোে, 8am যথ্র  4:30pm 

■ েছেজুরড় প্রল্লত যেোমেোরে েন্ধ, এে েযল্লতক্রম আই ী ছুল্লেে ল্লদ গুল্লল। থ্যোংক্সল্লগল্লভং, ল্লক্রস্টমোে এেং 
ল্ল উ ইেোেশ যড-যত েন্ধ থ্োর । 

 
স্টযোরে  আইলযোন্ড জু 

আপ োে UA ভোউচোে েযেহোে  েরত, অ্ ুিহ  রে http://www.statenislandzoo.org/tickets/ যদিু । ভোউচোে ে ল 
প্রদর্শ ীরত প্ররেরর্ে জ য বেধ। 
ভোউচোে েযেহোে েংক্রোন্ত ল্ল রদশর্ োেলী: 

● "Urban Advantage Admissions Tickets" েোের  ল্লি   রু । 
●  তজ  অ্ল্লতল্লথ্ আেরছ যেল্লে “Urban্Advantage্Tickets্Covered্By্Voucher্(Max্4)”  োম  ড্রপ ডোউ  

যথ্র  যেরছ ল্ল  । 
○ এ ই ভোউচোে  ম্বে েযেহোে  রে অ্ য ল্লেজোরভশর্র  েোড়ল্লত অ্ল্লতল্লথ্ আ ো েোরে। 

● আপল্ল  যচ আউে  েোে আরগ আপ োে ভোউচোে ID  ম্বে, ল্লর্ক্ষর ে  োম এেং সু্করলে  োম ল্লজরেে  েো হরে। 
○ অ্যোডল্লমর্  যগরে উপল্লস্থ্ত হেোে পে, আপ োর  অ্ের্যই আপ োে UA "সু্টরডন্ট + 3" ভোউচোে (হে  োগরজে 

অ্থ্েো ল্লডল্লজেযোল  ল্লপ) যদিোরত হরে। ল্লি পোল্ল শং েুল্লেধো েরেরছ। 
● এছোড়োও, UA "সু্টরডন্ট + 3" ভোউচোেল্লে এ জ  ল্লচল্লড়েোিো োে ল্লর্ক্ষোল্লেদ এেং আপ োে পছরেে প্রোেীে েোরথ্ েেোেল্লে 

েম্প্রচোরে, েমৃ্পিতোমূল  15-ল্লমল্ল রেে “ভোচুশযেোল অ্যোল্ল মযোল ড্রপ-ই ”-এ েযেহোে  েো যেরত পোরে।  মপরক্ষ 5 ল্লদ  
আরগ http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/ েোইরে অ্ল্লিম ল্লেজোরভশর্  েোধযতোমূল । 

○ ভোচুশযেোল অ্যোল্ল মযোল ড্রপ-ই -এে জ য েল্লদ আপ োে UA ভোউচোে েযেহোে  রে , তরে যচ আউরেে েমে 
আপ োে ল্লডে োউন্ট প্ররেোগ  েরত ল্লডে োউন্ট য োড “UAS+3”্(ইংরেল্লজ েড় েো যছোে অ্ক্ষে-েুল্ল ল্লদশষ্ট) 
েযেহোে  রু । আপ োর  ভোউচোে ID  ম্বে প্রদোর ে জ য ল্ল রদশর্ ো যদেো হরে। 

  

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
http://www.queensbotanical.org/
http://www.statenislandzoo.org/tickets/
http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/


 

উপরে উল্লিল্লিত যের োর ো প্রল্লতষ্ঠো  পল্লেদর্শর ে জ য  ীভোরে আপ োে ভোউচোে েযেহোে  েরত হরে যেল্লেষরে আরেো তথ্য এেং 

হোল োগোদ ৃত তথ্য জো রত https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/ যদিু । 
 
T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Bangla) 

UA অ্ংর্ীদোে প্রল্লতষ্ঠো গুরলো পল্লেদর্শর ে জ য COVID েংক্রোন্ত স্বোস্থ্য এেং 
েুেক্ষোে র্তশোেলী 
 
আরমল্লে ো  ল্লমউল্লজেম অ্ভ  যোচোেোল ল্লহস্টল্লে COVID-19 চলো োরল স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষো 
(আেও তরথ্যে জ য অ্ ুিহ  রে https://www.amnh.org/plan-your-visit/covid-19-visitors-staff যদিু ) 
দর্শ োথ্শী এেং স্টো রদে জ য মোস্ক েুপোল্লের্ ৃত। 
 
ব্রংক্স জু: COVID-19 চলো োরল স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষো 
(আেও তরথ্যে জ য, অ্ ুিহ  রে https://bronxzoo.com/plan-your-visit/know-before-you-go যদিু ) 
 
আপ োে পল্লেদর্শর ে জ য মোস্ক এেং হোল োগোদ ৃত ল্লে ো িহে েো ভযো ল্লের র্  েুপোল্লের্ ৃত। দর্শ োথ্শী এেং  মশীগে ল্লেল্লেধ  োেরে মোস্ক 
পড়রত পোরে , অ্তএে অ্ ুিহ  রে অ্ যরদে প্রল্লত েদে ও ল্লেরেচ  যহো । 
 
সু্কল িোরেে ল্লেপ এেং  ল্লমউল্ল ল্লে ল্লেরপ মোস্ক পল্লেধো  েুপোল্লের্ ৃত। 

● র্যোরপে -এে আ ুপোল্লত  হোে েেেমে েজোে েোিরত হরে - ল্লর্ক্ষোথ্শী গ্রুপগুরলোরত প্রল্লত 10 জ য অ্প্রোপ্ত-েেরস্কে েোরথ্ এ জ  (1) 
প্রোপ্ত-েেস্ক র্যোরপে  আের্য  এেং র্যোরপে রদে অ্ের্যই েেেমে গ্রুরপে েোরথ্ থ্ো রত হরে। 

 
ব্রু ল্লল  যেোেোল্ল   গোরডশ : COVID-19 চলো োরল স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষো 
ব্রু ল্লল  যেোেোল্ল   গোরডশ  CDC, NY যস্টে, এেং NY ল্লেল্লেে ল্ল রদশর্োেলী অ্ ুেেে  েরছ। যেরহতু এগুরলো পল্লেেল্লতশত হরত পোরে, যেরহতু 
আমেো আপ োর  েেশরর্ষ হোল োগোদ ৃত তরথ্যে জ য আমোরদে ওরেেেোইে যদিরত উৎেোল্লহত  েল্লছ। আপল্ল  আপ োে প্রশ্নোেলী 
schoolprograms@bbg.org ল্লি ো োে ইরমইল  েরত পোরে । 
প্ররতযর ে েুেক্ষোে জ য, য োর ো দর্শ োথ্শী স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষোে ল্ল রদশর্োেলী মো রত অ্স্বী োে  েরল, গোরডশ  তোরদে প্ররের্োল্লধ োে প্রতযোিযো  
অ্থ্েো েোল্লতল  েোে অ্ল্লধ োে েোরি। অ্ যরদে প্রল্লত েহো ুভূল্লতর্ীল হওেোে জ য ধ যেোদ। 
 
ল্ল উ ইে শ অ্যো ুল্লেেোম: COVID-19 চলো োরল স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষো 
(আেও তরথ্যে জ য অ্ ুিহ  রে https://nyaquarium.com/plan-your-visit/know-before-you-go যদিু ) 
 
আপ োে পল্লেদর্শর ে জ য মোস্ক এেং হোল োগোদ ৃত ল্লে ো িহে েো ভযো ল্লের র্  েুপোল্লের্ ৃত। দর্শ োথ্শী এেং  মশীগে ল্লেল্লেধ  োেরে মোস্ক 
পড়রত পোরে , অ্তএে অ্ ুিহ  রে অ্ যরদে প্রল্লত েদে ও ল্লেরেচ  যহো । 
 
সু্কল িোরেে ল্লেপ এেং  ল্লমউল্ল ল্লে ল্লেরপ মোস্ক পল্লেধো  েুপোল্লের্ ৃত। 

● র্যোরপে -এে আ ুপোল্লত  হোে েেেমে েজোে েোিরত হরে - ল্লর্ক্ষোথ্শী গ্রুপগুরলোরত প্রল্লত 10 জ য অ্প্রোপ্ত-েেরস্কে েোরথ্ এ জ  (1) 
প্রোপ্ত-েেস্ক র্যোরপে  আের্য  এেং র্যোরপে রদে অ্ের্যই েেেমে গ্রুরপে েোরথ্ থ্ো রত হরে। 

 
ল্ল উ ইে শ যেোেোল্ল  যোল গোরডশ  COVID-19 চলো োরল স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষো 
7 মোচশ, 2022 যথ্র   োেশ ে: CDC, যস্টে, এেং স্থ্ো ীে ল্ল রদশর্ োেলী অ্ ুেোেী, NYBG-যত পল্লেদর্শর ে জ য দর্শ োথ্শীরদে এি  আে ল্লে ো 
িহে েো ভযো ল্লের র্র ে প্রমো  প্রদর্শ  এেং  ো -মুরিে আেেেেমূহ (মোস্ক) পল্লেধো  আের্য   ে। অ্ ুিহ  রে স্মেে েোিরে  যে অ্র   
 মশী এেং দর্শ োথ্শী ল্লেল্লেধ  োেরে মোস্ক পড়রত পোরে । আপল্ল  েল্লদ অ্েুস্থ্ যহো  অ্থ্েো উপেগশ থ্োর , তরে আমেো আপ োর  অ্ য এ ল্লদ  
পল্লেদর্শ   েরত অ্ ুরেোধ  েল্লছ। অ্ যরদে প্রল্লত আপ োে েহো ুভুল্লত এেং ল্লেরেচ োে জ য অ্তযন্ত  ৃতেতো যপোষে  েো হরে। 
 

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
https://www.amnh.org/plan-your-visit/covid-19-visitors-staff
https://bronxzoo.com/plan-your-visit/know-before-you-go
https://www.bbg.org/visit?plan
mailto:schoolprograms@bbg.org
https://nyaquarium.com/plan-your-visit/know-before-you-go


 

উপরে উল্লিল্লিত যের োর ো প্রল্লতষ্ঠো  পল্লেদর্শর ে জ য  ীভোরে আপ োে ভোউচোে েযেহোে  েরত হরে যেল্লেষরে আরেো তথ্য এেং 

হোল োগোদ ৃত তথ্য জো রত https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/ যদিু । 
 
T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Bangla) 

ল্ল উ ইে শ হল অ্ভ েোরেন্স: COVID-19 চলো োরল স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষো 
(আেও তরথ্যে জ য অ্ ুিহ  রে https://nysci.org/visit#visitors_policies_section যদিু ) 
 
NYSCI-যত দর্শ োথ্শীরদে জ য য োর ো ল্লে ো িহে েো ভযো ল্লের র্  েো মোস্ক পল্লেধোর ে আের্য তো য ই। 
 
 ুইন্স যেোেোল্ল  যোল গোরডশ : COVID-19 চলো োরল স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষো 
েেশেোম্প্রল্লত  তরথ্যে জ য অ্ ুিহ  রে https://queensbotanical.org/know-before-you-go/ যদিু  
 ুইন্স যেোেোল্ল  যোল গোরডশর ে প্রদর্শ ীে অ্ল্লধ োংর্েোই েোল্লহে অ্েল্লস্থ্ত। দর্শ োথ্শী এেং স্টো রদে জ য এই মুহূরতশ েোল্লহরে মোস্ক পল্লেধো  
আের্য   ে ল্ল ন্তু তো  েোে জ য তোরদে উৎেোল্লহত  েো হে। 
 
আমোরদে অ্ভযন্তেীে স্থ্ো েমূরহ ে ল দর্শ োথ্শীে জ য মোস্ক পল্লেধো  েতশমোর  আের্য । আমোরদে অ্ভযন্তেীে স্থ্ো গুল্ললে মরধয েরেরছ: িোেরুম, 
QBG যস্টোে, এেং দর্শ োথ্শী এেং প্রর্োে  ভে  গযোলোল্লে। 
 
দীর্শ েমরেে (15 ল্লমল্ল রেে অ্ল্লধ  েমে) জ য যেেে েযল্লি আমোরদে ভের  প্ররের্  েোে পল্লে ল্প ো  রে , তোরদে উপল্লস্থ্ত হেোে আরগ স্ব-
মূলযোে   েো উল্লচত। ল্ল রচে প্রশ্নগুল্ললে য ো ল্লেে উত্তে েল্লদ “হযোাঁ,”্হে, দর্শ োথ্শীে েোল্লড়রত থ্ো ো উল্লচত: 

• আমোে ল্ল  গত 48 র্ণ্টোে য োল্লভড-19 (COVID-19)-এে  তু  অ্থ্েো অ্ে ল্লত হরে এম  য ো ও উপেগশ হরেরছ? 
• েল্লদ ল্লে ো েো ভযো ল্লে   ো যদেো হরে থ্োর , তরে আল্লম ল্ল  য োর ো েযল্লিে  োছো োল্লছ ল্লগরেল্লছ (গত 24 র্ণ্টোে  মপরক্ষ 10 ল্লমল্ল রেে 

জ য) অ্থ্েো গত 10 ল্লদর ে মোরে এম  য ো  েযল্লিে  োছো োল্লছ (স্বোস্থ্য  তৃশপক্ষ  তৃশ  যেম ল্লে ল্ল ধশোল্লেত) এরেল্লছ েোে য োল্লভড 
যেরস্ট ল্ল ল্লিতভোরে পল্লজল্লেভ এরেরছ অ্থ্েো উপেরগশে ল্লভল্লত্তরত COVID-19 হরেরছ েরল েরেরহ  েো হরে? 

• ল্লেগত 10 ল্লদর ে মরধয আমোে COVID-19 েংক্রমরেে পেীক্ষো পল্লজল্লেভ এরেরছ ল্ল ? 
 
স্টযোরে  আইলযোন্ড জু COVID-19 চলো োরল স্বোস্থ্য এেং েুেক্ষো 
(আেও তরথ্যে জ য অ্ ুিহ  রে http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/ যদিু ) 
 
ল্লে ো েো ভযো ল্লের র্ েমূহ 
স্টযোরে  আইলযোন্ড জু-যত প্ররেরর্ে জ য দর্শ োথ্শীরদে ল্লে ো িহে েো ভযো ল্লের র্র ে প্রমোে যদিোর ো আের্য   ে। 
 
মোস্ক ( ো -মুরিে আেেে): 
েল্লদও মোস্ক পল্লেধো  আের্য   ে, দর্শ োথ্শী এেং  মশীগে ল্লেল্লেধ  োেরে মোস্ক পড়রত পোরে ; অ্ ুিহ  রে অ্ যরদে প্রল্লত েদে ও ল্লেরেচ  
যহো । 
 
NYC-ে েেশেৃহৎ কু্ষি ল্লচল্লড়েোিো োে, আমেো আমোরদে ল্লচল্লড়েোিো োে পৃষ্ঠরপোষ রদে এ ল্লে ল্ল েোপদ,  লপ্রেূ, এেং আ েমে অ্ল্লভেতো প্রদোর ে 
লরক্ষয 100% প্রল্লতশ্রুল্লতেদ্ধ। আপল্ল  েল্লদ অ্েুস্থ্, উপেগশেুি, অ্থ্েো য োল্লভড-19 (COVID-19)-এ েংক্রোল্লমত  োরেো  োছো োল্লছ এরেরছ  েরল 
েরেহ  রে , তরে আমেো আপ োর  অ্ য এ ল্লদ  পল্লেদর্শর ে জ য েমেেূল্লচ  েরত অ্ ুরেোধ  েল্লছ। অ্ যরদে প্রল্লত আপ োে েহো ুভুল্লত 
এেং ল্লেরেচ োে জ য অ্তযন্ত  ৃতেতো যপোষে  েো হরে। 
 
আমেো আপ োে পল্লেদর্শর ে প্রতযোর্োে আল্লছ! 
 

https://www.urbanadvantagenyc.org/visit-ua-institutions/
https://nysci.org/visit#visitors_policies_section
https://queensbotanical.org/know-before-you-go/
http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/
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