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সন্তানকে মনকে মনউ ইেেক  মসটির মিমিোখানা, 

জাদঘুর, বটামনেযাি গাকডক ন ও অ্যাকুোমরোকি 

মবজ্ঞান অ্নুসমিৎসার এে মি সুক াগ। 
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মিে আরবান অ্যাডভানকটজ ফ্যামিমি, 

অভিনন্দন! আপনার সন্তাননর সু্কল ‘আরবান অযাডিাননেজ’- একটি সু্কল সানেন্স উন্যানে অংশগ্রহণ করনে। আপনার সন্তাননর জনয 
ভনউ ইেকক  ভসটির ভবজ্ঞান-সমদৃ্ধ সাংসৃ্কভিক প্রভিষ্ঠানসমনূহর অভিজ্ঞিা লানির ও সু্কনলর বাইনর ভবজ্ঞাননর অভিজ্ঞিা অজক নন 

ভননোভজি হওোর অসাধারণ একটি সুন াে। আপনার সন্তাননক সনে ভননে পুনরা পভরবার ভসটির জা্ঘুর, ভিভিোখানা, বোভনকযাল 

োনডক ন, এবং অযাকুোভরোনম আনন্দ উপনিানের সুন াে পানবন। এই বকুনলে প্প্রাগ্রানমর বণকনা এবং কীিানব পভরবারএর সবাই এসব 

আেটি ‘আরবান অযাডিাননেজ’ ভবজ্ঞানসমদৃ্ধ সাংসৃ্কভিক প্রভিষ্ঠাননর প্  প্কাননাটিনি ভি প্রনবনশর সুন ােটি বযবহার করনি পারনবন, 

িার বযাখযা প্্নব। 

আরবান অ্যাডভানকটজ েী? 

আরবান অযাডিাননেজ ভবজ্ঞান ভশক্ষা ও েনবষণাে সহােিা প্র্ানকারী একটি ভসটিবযাপী প্প্রাগ্রাম। আরবান অযাডিাননেজ সু্কল, 

ভশক্ষকমণ্ডলী, ভশক্ষার্থী ও পভরবানরর সবাইনক আেটি খযাভিমান ভবজ্ঞানসমদৃ্ধ সাংসৃ্কভিক প্রভিষ্ঠানসসমনূহ অনভুষ্ঠি উদ্দীপনামে 

ববজ্ঞাভনক উদ্ভাবনা ও ভশক্ষনণর সানর্থ সং ুক্ত কনর। 

ভশক্ষার্থী ও পভরবানরর সবার জনয ভি প্রনবনশর সুন াে প্র্ান োিাও আরবান অযাডিাননেজ NYC-এর ভবজ্ঞান-সমদৃ্ধ জা্ঘুর, 

ভিভিোখানা, বোভনকযাল োনডক নন ভবজ্ঞান ভশক্ষকন্রনক ভবজ্ঞান েনবষণার জনয প্রস্তুি কনর এবং ক্লাসরুনম ভশক্ষার্থীন্র প্রনজক্ট িালু 
রাখাে সহা য করার জনয  ন্ত্রপাভি ও সহােক সামগ্রী প্র্ান কনর। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

কোন্ স্থানগুকিা আিরা পমরদর্কন েরকে পামর? কসগুকিা 
কোথাে? পাাঁি বনরার সবখানন অবভিি আেটি প্রভিষ্ঠান হনলা 
আনমভরকান ভমউভজেম অি নযািারাল ভহভি, ভ্ ব্রংক্স জ:ু, ভ্ 

ব্রুকভলন বোভনক োনডক ন, ভ্ ভনউ ইেকক  অযাকুভরোম, ভ্ ভনউ 

ইেকক  বোভননকল োনডক ন, ভ্ ভনউ ইেকক  হল অি সানেন্স, ভ্ 

কুইন্স বোভনকযাল োনডক ন, এবং ভ্ স্ট্যানেন আইলযান্ড 

জ।ু বকুনলনে আপভন সবগুনলা প্রভিষ্ঠাননর সমেসূভি, 

প্ াোন ানের ির্থয এবং প্রনবশ 

সংক্রান্ত ভবস্তাভরি ভববরণ ও 

ভশক্ষার্থী সহােিা ির্থয পানবন। 
িকন রাখকবন: মি িকবর্ েরকে হকি 

আপনাকে অ্বর্যই ভাউিার সকে মনকে ক কে হকব। 

এসব স্থাকন কোন্ ধরকনর মবষকের সুক াগ িদান েকর? 
ভনউ ইেনকক র ভবশ্ব মাননর সাংসৃ্কভিক প্রভিষ্ঠানগুনলা প্্খা, উপনিাে করা এবং ভবজ্ঞান ভননে কাজ করার প্সরা িান। উ্াহরণস্বরূপ: 

3-D স্পা ইডার ওনেব (মাকিসার জাল) প্বনে প্ার্থক ভবজ্ঞান েনবষণা করুন বা মনউ ইেেক  হি অ্ভ সাকেন্স-এর আউেনডার 

সানেন্স প্েগ্রাউনন্ডর স্লাইনড প্রভিন াভেিা করুন। 
মনউ ইেেক  বটামনকেি গাকডক ন-এর কনজারনিেভরনি একটি এনকা-েুযর”-এ ভ্রমণ করুন ভকংবা আভবষ্কার করুন 

এর 250 একর ভবসৃ্তি প্রািীন প্রাকৃভিক বন। 
মদ স্ট্যাকটন আইিযান্ড জ-ুপ্ি ‘প্রপোইল উইং’-এ সরীসৃপ ও উিিরন্র রাজত্ব সম্পনকক  জাননু ভকংবা বানর, বাাঁ্র ও পাভখ 

প্্খার জনয ‘ট্রভপকযাল ফনরস্ট্’-এ ঘুনর আসুন। খামার বাভি প্্খুন  এবং ভনজ হানি প্রাণীন্র প্খনি ভ্ন। 
 

কুইন্স বটামনেযাি গাকডক ন-এর নিুন “ভগ্রন” ভিভজের অযান্ড এডভমশন প্সন্টার কীিানব একই আকৃভির প্রিভলি ধারার 

িবননর িাইনি 40%  কম জ্বালাভন এবং 80% কম পাভন বযবহার করনে? প্স উত্তর জানার এবং আরও অননক ভকেুর জনয 
QBG প্্নখ আসুন। 
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আপনার সন্তান  ভ্ পার্থর ও গ্রহিারকা সম্পনকক  আগ্রহী হে, ভকংবা  ভ্ প্স বভহভবকনশ্ব নিুন ভক আনে িা জাননি িাে, িাহনল 

আকিমরোন মিউমজেি অ্ভ নযািারাি মহমি প্্নখ আসুন। 
কু্ষদ্রাকৃভির বনসাাঁই োে প্র্থনক সুউচ্চ মযাপল োনের ভবনশষ সংগ্রহ প্্খুন ব্রুেমিন বটামনে গাকডক ন-এ ভকংবা প্স্ট্ইনহাডক  
কনজারনিেভরনি ববভিত্র্যপূণক আবাসন প্্খুন। 
আনমভরকার সবকবহৃৎ শহুনর ভিভরোখানা ব্রংক্স জ ু প্্খুন এবং ভবনশ্বর ভবভিন্ন এলাকার 6 শনেরও অভধক প্রজাভির প্রাণী প কনবক্ষণ 

করুন। ববভিত্র্যমভণ্ডি প্রাণী, পাভখ, সভরসৃপ, কীপিে সাক্ষাৎ জকরুন। 
আপনার পভরবারনক মনউ ইেেক  অ্যাকুমরোি-এ সমদূ্র ভবজ্ঞানন ভনমভিি করুন এবং রভিন মাে, প্হনল্নুল িলা প্পেইুন, 

গুরুিার ভসনু্ধনঘােক, এবং নানান সামভূদ্রক প্রাণীর মনুখামখুী করুন। এোিাও নিুন সামভূদ্রক ভবষ্মে প্্খনি িুল করনবন 

না: হাির! প্র্শকনসামগ্রী! 

এবং প্সো হনলা মাত্র্ শুরু। আপভন প্ খাননই  ান না প্কন, আপনার পভরবার অবশযই প্কান উৎসব, প্প্রাগ্রাম এবং ভবনশষ আনষু্ঠান 

এবং অসংখয মজার মজার ্শকনীে ও করনীে ভজভনস পানব। ভবনশষ কমকসূভি ও অনষু্ঠাননর প্খাাঁজ জাননি UA ওনেবসাইে 

www.urbanadvantagenyc.org  কদখুন এবং ‘Plan Your Trip’ কসের্কন মিে েরুন! 

 

আিরা েেটি স্থান কদখকে পারকবা? 

আরবান অযাডিাননেজ ভশক্ষার্থীরা জা্ঘুর, ভিভিোখানা, বোভনকযাল োনডক ন ও অযকুভরোম প্্খার জনয দইুটি (2) মর্ক্ষাথী+3 

মি িকবর্ ভাউিার পাকব। প্রভিটি িাউিার ভশক্ষার্থী ও মেনজন প কন্ত অ্মেমথ প্রনবনশর সুন াে প্্নব। একজন অভিভর্থনক 

অবশযই প্রাপ্ত বেস্ক হনি হনব। আপনার সন্তাননর ভবজ্ঞান ভশক্ষক বা পযানরন্ট প্কাঅভডক ননের আপনার পভর্শকন পভরকল্পনা বিভরনি 

সহােিা করনি এবং িাউিার সংক্রান্ত প্রনের জবাব ভ্নি পারনবন। 

সু্কি েিযুমনটি মিপ েী? 

আরবান অযাডিাননেজ সু্কল প্কাননা এক উইকঅযান্ড বা সু্কল বনন্ধর ভ্ন একটি সু্কল কমযুভনটি ভট্রপ আনোজন কনর। ভি  ািাোি ও 

ভি প্রনবনমর সুন াে প্্ওো হে। অনগু্রহ কনর সু্কল কমযুভনটি ভফল্ড ভট্রপ সম্পনকক  আপনার সন্তাননর ভবজ্ঞান ভশক্ষক বা পযানরন্ট 

প্কাঅভডক ননেনরর কাে প্র্থনক প্জনন ভনন! 

িমেষ্ঠানগুকিা মে আিার সন্তানকে োর দীঘককিোদী মবজ্ঞান গকবষণাে সহােো েরকে পাকর? 

হযাাঁ! ভশক্ষার্থীরা UA ওনেবসাইে www.urbanadvantagenyc.org প্্খনি এবং ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-

এর ভলংক প্পনি “Do Science” ভলংনক ভক্লক করনি পানর।  

 
মবকর্ষ কোকনা আরবান 

অ্যাডভানকটজ অ্নুষ্ঠান আকে মে? 

হযাাঁ! আমরা একটি উদ্দীপনামে বেনরর 

এবং ভবনশষ কনর আনমভরকান ভমউভজেম 

অি নযািারাল ভহভি-প্ি রমববার, 1 

জনু, 2019 িাভরনখ আরবান 

অ্যাডভানকটজ সাকেন্স এক্সকপা-প্ি 

আপনার সন্তাননর ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান 

েনবষণা প্্খার প্রিযাশাে আভে। এক্সনপা 
ভশক্ষার্থীন্রনক িান্র কাজ িান্র 

পভরবার, বনু্ধবান্ধব ও জনসাধারণনক 

প্র্শকননর সুন াে প্্ে। আপভন সন্তাননর 

সু্কল প্র্থনক এক্সনপা সম্পনকক  একটি ফ্লাোর 

পানবন বাসনন্ত। 
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আমি েীভাকব মবজ্ঞান মর্ক্ষাে 

আিার সন্তানকে সহােো মদকে 

পামর? 

আমি আরবান অ্যাডভানকটজ পমরদর্কন 
পমরেল্পনা তেমরর জনয েীভাকব 
িমেষ্ঠানগুকিা সম্পকেক  েথয কপকে পামর?  

 
 

বামিকে: 

আপনার সন্তাননক িার ভবজ্ঞাননর জ্ঞান সম্প্রসারনণর জনয িানক 

প কনবক্ষণ করনি, প্রে করনি এবং পরীক্ষণ করনি উৎসাভহি করুন! 

বাভিনি এবং বাভির বাইনর প্খলাধুলা এবং পাকক , ভমউভজোম, 

ভিভিোখানা ও অযাকুোভরোনম, বাোনন, নযািার প্সন্টানর, এবং 
আপনার কমযুভনটির অনযানয ভবজ্ঞান-সমদ্ধ িানন ঘন ঘন প্ নি ভ্নে 

ভবজ্ঞান ভশক্ষার সুন াে ভ্নবন। 

আপনার সন্তাননর উৎসাহ ও আগ্রনহর উপর ভিভত্ত কনর, ভকংবা 
্ীঘকনমো্ী েনবষণার জনয প্রনোজনীে প্ডো সংগ্রনহর জনয UA 

প্রভিষ্ঠানগুনলা পভর্শকননর পভরকল্পনা করুন। 

পিার ও ভবজ্ঞান েনবষণার জনয আপনার সন্তাননক লাইনব্রভরনি ভননে 

 ানবন। বই, সংবা্পত্র্ ও মযাোভজন, প্ মন National Wildlife 

ভকংবা Natural History, িানলা িনর্থযর উৎস। 

 

আপনার সন্তাকনর মর্ক্ষা সংমিষ্ট মবষকে অ্ংর্ীদার কহান:  

 
সন্তাননর ও িার ভশক্ষনকর সানর্থ ভনেভমি প্ াোন াে রাখৃন।   

ভফল্ড ভট্রনপ িলাভন্টোর ভহনসনব কাজ করুন। 
সু্কল ওনপন হাউস ও ফযাভমভল সানেন্স নাইে-এ অংশগ্রহণ করুন। 
সন্তাননক িার ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান েনবষণা সম্পনকক  প্খাাঁজ-খবর ভনন। 

 

আরবান অ্যাডভানকটজ েীভাকব সহােো েরকে পাকর? 

 

UA প্রভিষ্ঠানসমহূ ভি পভর্শকন করনি ভশক্ষার্থী+3 জননর িাউিার 

বযবহার করুন। আপনার প্কাননা প্রে র্থাকনল আপনার সনআননর 

ভবজ্ঞান ভশক্ষনকর সানর্থ কর্থা বলনু। 

ভিভিোখানা, জা্ঘুর, অযাকুোভরোম, এবং বাোনন UA সু্কল 

কমযুভনটি ভট্রপ সম্পনকক  আপনার সন্তাননর ভবজ্ঞান ভশক্ষক বা সু্কনলর 

পযানরন্ট প্কাঅভডক ননেনরর কানে ভজজ্ঞাসা করুন। সু্কি েিযুমনটি 

মিকপর অ্ন্তভুক ক্ত আকে মি িকবর্ ও বাকস UA িমেষ্ঠানসিকূহ 

আসা- াওোর বাকসর বযবস্থা। 
্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান েনবষণা এবং ভবনশষ অনষু্ঠান ও আেটি আরবান 

অযাডিাননেজ-এর অংশী্ার প্রভিষ্ঠানসমনূহ প্র্শকনী সম্পনকক  আরও 

জাননি UA ওনেবসাইে www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন। 
একক ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান েনবষণা সহােিা পাওো  ানব। 

ইকিইকি: UA ওনেবসাইে www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন 

এবং ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-এর ভলংক 

প্পনি “Do Science” ভলংনক ভক্লক করুন। 

আমেরিকান রেউজিয়ে 
অভ নযাচািাল রিরি 
amnh.org 

কফ্ান:  212-769-5100 

সিে: প্রভিভ্ন সকাল 10:00. – ভবকাল 5:45, র্থযাংক্সভেভিং 
ও ভক্রস্ট্মযাস প্ড বন্ধ। 

ভাউিার সম্পমেক ে েথয: িাউিার সাধারণ প্র্শকনীর 

অভিভরক্ত একটি ভবনশষ প্র্শকনী, IMAX ভফল্ম, ভকংবা প্স্পস 

প্শা-প্ি বযবহারন ােয। িাউিার োভি পাভকক ংনে বযবহার েরা 
 াকব না। 

মর্ক্ষাথী সহােো: UA ওনেবসাইে 

www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন এবং ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান 

েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-এর ভলংক প্পনি “Do Science” 

ভলংনক ভক্লক করুন।
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ব্রংক্স  জ ু
bronxzoo.com 

কফ্ান:  718-220-5100 

সিে: প্রভিভ্ন সকাল 10:00, বনন্ধর সমে মওশুম অন ুােী 
ভিন্ন হে। 

ভিভিোখানা র্থযাংক্সভেভিং প্ , ভক্রস্ট্মযাস প্ড, এবং মারটিন লরু্থার ভকং 
জভুনের প্ড উপলনক্ষয বন্ধ র্থানক। 

ভাউিার সম্পমেক ে েথয: িাউিার এক UA ভশক্ষার্থী এবং অনয 3 

জননর জনয বযবহারন ােয, এোও ভনম্নভলভখিগুনলার একটি প্র্শকনীনি 

বযবহারন ােয: জােল ওোল্ডক  (সারা বের), ওোইল্ড এভশো মননানরল 

(মািক -অনক্টাবর), বাোরফ্লাই োনডক ন (এভপ্রল-অনক্টাবর), ভকংবা কংনো 
েভরলা ফনরস্ট্ (এভপ্রল-ভডনসম্বর)। পাভকক ং অন্তিুক ক্ত নে। 

মর্ক্ষাথী সহােো: UA ওনেবসাইে  

www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন এবং ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান 

েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-এর ভলংক প্পনি “Do Science” 

ভলংনক ভক্লক করুন। 

ব্রুেমিন বটামনে গাকডক ন 

bbg.org 

প্ফান: 718-623-7200 

সমে: মািক -অনক্টাবর 

মেলবার – শুক্রবার: সকাল 8  প্র্থনক সন্ধযা 6 শভন ও রভববার: সকাল 

১০ো প্র্থনক সন্ধযা 6  

বন্ধ সকল প্সামবার (িনব প্মনমাভরোল প্  ও কলম্বাস প্ড-প্ি প্খালা 
র্থাকনব সকাল 10 প্র্থনক সন্ধযা 6 প কন্ত) 

প্লবার প্ড বন্ধ 

 

ননিম্বর 

মেলবার – শুক্রবার: সকাল 8–ভবকাল 4:30; শভন ও রভববার: সকাল 

10–ভবকাল 4:30  

ভডনসম্বর-প্ফব্রুোভর: মেলবার – শুক্রবার: 

সকাল 8 প্র্থনক ভবকাল 4:30 

শভনবার ও রভববার: সকাল 10 প্র্থনক ভবকাল 4:30 

বন্ধ প্সামবার (িনব প্িনেরান্স প্ড, মাটিক ন লরু্থার ভকং জভুনের প্ড, 

প্প্রভসনডন্টস প্ড সকাল 10 প্র্থনক ভবকাল 4:30 প কন্ত প্খালা)। 
র্থযাংক্সভেভিং প্ , ভক্রস্ট্মযাস প্ড, এবং ভনউ ইোসক প্ড বন্ধ। 

ভাউিার সম্পমেক ে েথয: আমান্র বকৃ্ষ সংগ্রহ, মওশুমী সংবা্, এবং 
শরনি আমান্র ভিভল প্পপার প্ফভস্ট্নিল ও বসনন্ত সাকুরা মােসুভর, প্িভর 

ব্লসম প্ফভস্ট্নিলসহ ভবনশষ কমকসূভি ও প্র্শকন সম্পনকক  জাননি হনল 

অনগু্রহ কনর www.bbg.org ওনেবসাইে প্্খুন। 

মর্ক্ষাথী সহােো: UA ওনেবসাইে 

www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন এবং ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান 

েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-এর ভলংক প্পনি “Do Science” 

ভলংনক ভক্লক করুন। 
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মনউ ইেেক  বটামনকেি গাকডক ন 

nybg.org 

কফ্ান: 718-817-8700 

সিে: মেল প্র্থনক রভববার সকাল 10:00, বনন্ধর সমে মওশুম 

অন ুােী ভিন্ন হে। 

প্রভি প্সামবার (প্সামবানরর প্ফডানরল েুটির ভ্ন বযিীি) এবং 
র্থযাংক্সভেভিং ও ভক্রস্ট্মযাস প্ড বন্ধ। 

ভাউিার সম্পমেক ে েথয: পাভকক ংনের জনয বািভি ভফ ভ্নি 

হনব। 

মর্ক্ষাথী সহােো: UA ওনেবসাইে 

www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন এবং ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান 

েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-এর ভলংক প্পনি “Do Science” 

ভলংনক ভক্লক করুন। 
 

জভুল রারনসন মানহর ©WCS 

 

 

মনউ ইেেক  অ্যাকুমরোি 

nyaquarium.com 

কফ্ান: 718-265-FISH (3474) 

সিে: প্রভিভ্ন সকাল 10:00, বনন্ধর সমে মওশুম অন ুােী 
ভিন্ন হে। 

ভাউিার সম্পমেক ে েথয: পাভকক ংনের জনয বািভি ভফ ভ্নি 

হনব। 

মর্ক্ষাথী সহােো: UA ওনেবসাইে 

www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন এবং ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান 

েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-এর ভলংক প্পনি “Do Science” 

ভলংনক ভক্লক করুন। 
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কুইন্স বটামনেযাি গাকডক ন 

queensbotanical.org 

কফ্ান: 718-886-3800 

সিে: 1 ননিম্বর এবং 30 মািক  মেলবার প্র্থনক রভববার প কন্ত, সকাল 

8:00 – ভবকাল 4:30 

1 এভপ্রল- 30 অনক্টাবর: মেলবার প্র্থনক রভববার প কন্ত, 

সকাল 8:00 – ভবকাল 6:00 

জািীে েুটি র্থাকনল জনসাধারনণর জনয প্খালা র্থাকনব। 

ভাউিার সম্পমেক ে েথয: 1 এভপ্রল – 1 অনক্টাবর প কন্ত প্রনবশ করনি 

িাউিার আবশযক এবং িা প্মইন ভিনে পাভকক ং োনডক ননর প্রনবশ পনর্থ 

প্্খানি হনব। প্রনবশ 

ভি 1 ননিম্বর প্র্থনক 30 মািক  প কন্ত, িনব ভকেু ভবনশষ অনষু্ঠাননর জনয 
িাউিার বযবহার করা  ানব।  

মর্ক্ষাথী সহােো: UA ওনেবসাইে 

www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন এবং ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান 

েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-এর ভলংক প্পনি “Do Science” 

ভলংনক ভক্লক করুন। 

 

 

মনউ ইেেক  হি অ্ভ সাকেন্স 

nysci.org 

কফ্ান: 718-699-0005 

সিে: প্সামবার প্র্থনক শুক্রবার, সকাল 9:30 – ভবকাল 5:00  

শভনবার ও রভববার সকাল 10:00. – সন্ধযা 6:00 

আমরা র্থযাংক্সভেভিং, ভক্রস্ট্মযাস ও প্লবার প্ড োিা সকল েুটির ভ্নন 

প্খালা। 

ভাউিার সম্পমেক ে েথয: িাউিার ভশক্ষার্থী ও ভিনজন প কন্ত 

পভরবানরর অনযানয স্সযন্র NYSCI এবং ভডজাইন লযাব-এ 

প্রনবনশর জনয বযবহারন ােয।  

মর্ক্ষাথী সহােো:  
UA ওনেবসাইে www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন এবং 
্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-এর ভলংক প্পনি 

“Do Science” ভলংনক ভক্লক করুন। 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

স্ট্যাকটন আইিযান্ড মিমিোখানা: 
statenislandzoo.org 

কফ্ান:  718-442-3101 

সিে: প্রভিভ্ন সকাল 10:00 – ভবকাল 4:45 

র্থযাংক্সভেভিং, ভক্রস্ট্মযাস এবং ভনউ ইোসক প্ড-প্ি বন্ধ র্থানক। 

ভাউিার সম্পমেক ে েথয: প্  প্কান প্রনবশ ্রজাে িারজন প কন্ত 

্শকনার্থীর জনয বযবহার করুন। পাভকক ং লে প্ক্লাি প্রানড অবভিি 

এটি ভি। 

মর্ক্ষাথী সহােো: UA ওনেবসাইে 

www.urbanadvantagenyc.org প্্খুন এবং ্ীঘকনমো্ী ভবজ্ঞান 

েনবষণা সহােিা ইনমইল ফরম-এর ভলংক প্পনি ‘Long-Term 

Science Investigation’ ভশনরানাম প্্খুন। 
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আরবান অ্যাডভানটেজ-এর অ্ংশীদার 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

আরবান অযাডিাননেজ কমকসূভির প্রভি জন- সমর্থকন প্জাোন ভস্পকার 

ও ভসটি কাউভন্সল অি ভনউ ইেকক  এবং ভনউ ইেকক  ভসটি ভডপােক নমন্ট 

অি এডুনকশন। 


