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মঙ্গলবার, মার্চমঙ্গলবার, মার্চ 0101
MARDI GRAS PARKHOUSE FLOATMARDI GRAS PARKHOUSE FLOAT
বিকাল বিকাল 33টা-টা-44টা, টা, ROCKEFELLER PARK HOUSEROCKEFELLER PARK HOUSE
একটি বিশেষ "ইয়ারব দ্ি -গ়্া" মুহুশ দ্ি র জন্য আম়াশ্র বনজস্ব ি়াব়ির উশ�়াশন থ়ামুন! 
BPCA কমমীর়া Battery Park City এর জীিবিবিত্্য উ্য়াপন কশর রকশেল়ার 
প়াকদি  হ়াউজশক একটি বনউ অবলদিন্স স়্াইশলর “হ়াউজ ফ়্াট” -এ রূপ়ান্তবর্ কশর 
ে্য়াট টুশযসশে প়ালন করশি। বিত্কল়া প্রকল্প, সঙ্ী্, এিং একটি উৎসি পবরশিে 
প্র়্ান কর়া হয। 

বৃহস্পতিবার, মার্চ 03
70 এর দশককর বিকেমা: AN UNMARRIED WOMAN
িন্ধ্া 7টা, ভার্চু য়াল প্াগ্াম
ন়ারী ইব্হ়াশসর ম়াস উ্য়াপশন, আমর়া উপস়্াপন করবি An 
Unmarried Woman (1978, Paul Mazursky)। ম্য়ানহ়াটশনর আপ়ার 
ইস্ স়াইশের একজন ধনী মবহল়া ধীশর ধীশর ়্ার জীিশনর পুনম্দিল্য়াযন 
করশ্ শুরু কশর এিং ়্ার 16 িিশরর বিি়াশহর ফি্ন়া়্াযক সম়াবতির 
পশর ়্ার ন্ুন স্ব়াধীন়্া অশবেষণ করশ্ শুরু কশর।
এখ়াশন বনিন্ধন প্রশয়াজন: registration@bpca.ny.gov

শতিবার, মার্চ 12
আউটক�ার এ�-পভঞ্ার: একজে শহুকর ্কৃবিিাদীর িাকে পদখা করুে
িকাল 11টা, ROCKEFELLER PARK এ আিল বিকবের িাকে পদখা করুে
ন়ারীশ্র ইব্হ়াশসর ম়াস উ্য়াপশন, আউটশে়ার বেক্ষক Julie Flores এিং Marieke 
Bender এর স়াশথ ফয়াগ ব্ন Rockefeller Park ব্শয প্রকৃব্শ্ হা ়াট়ার জন্য। এই ন়ারী-
ফন্ৃত়্াধীন জটুি পবরশিেগ্ বেক্ষ়া এিং সবরিয সংরক্ষশণর বিষশয ়্াশ্র অনন্য ভূবমক়া 
উপস়্াপন করশি, প্র়াকৃব্ক বিশ্বশক আরও অ্য়াশসেসশয়াগ্য কশর ফ়্াল়ার জন্য প্রয়াস 
ি়াল়াশি এিং সকলশক অস়াধ়ারণ আউটশে়ার আবিষ়্ার করশ্ উ্্স়াবহ্ করশি।

বৃহস্পতিবার, মার্চ 10
পদচু ার বপছকে: পািবলক বশল্প তিবর BATTERY PARK CITY এর 
�কুকমন্াবরগুকলা*
দপুরু 1টা, 6 বরভার টধ্াকরি (িা জকুমর মাধধ্কম)
বিত্ক়ারক এিং সম়্া্ক Nick Buffon এিং পবরি়ালক Abby Ehrlich এর 
স়াশথ। South Cove, The Real World, এিং Hurricane Maria Memorial সহ 
1980 ফথশক 2020 পযদিন্ত প্রধ়ান বেল্পকশমদির উপর ন্ুন, সংবক্ষতি-েমদি্য়াশটর ্থ্যবিত্ 
ফ্খ়াশন়া হশছে। বেল্পী Mary Miss, Tom Otterness, Segundo Cardona, এিং 
Antonio Martorell এর স়াশথ ি়াইশর এিং সু্বেওশ্ বিত়্াবয্। এখ়াশন বনিন্ধন 
প্রশয়াজন: registration@bpca.ny.gov

বৃহস্পতিবার, মার্চ 24
বশল্প কো: SALVADOR DALI IN AMERICA*
দপুরু 1টা, 6 বরভার টধ্াকরি (িা জকুমর মাধধ্কম ভার্চু য়াবল)
পর়াি়াস্তিি়া্ী বেল্পী Dali 1934 স়াশল ম়াবকদি ন যুক্তর়াশ্রে ়্ার প্রথম ভ্রমণ কশরবিশলন এিং 
অবিলশবে সেল প্র্েদিনী কশরবিশলন, ে্য়ােন এিং গহন়াশ্ ক়াজ কশরবিশলন এিং 1939 
স়াশলর বিশ্ব ফমল়ার জন্য একটি প্য়াবভবলযন বেজ়াইন কশরবিশলন৷ ব্বন ফমশ়্াপবলট়ান 
অশপর়া ি়া়ি়াও Hitchcock, Disney, এিং Marx Brothers এর স়াশথ সহশয়াবগ়্া 
কশরবিশলন। অশনক ইউশর়াপীয বেল্পীর মশ়্া ব্বন যুশধের িিরগুবল ম়াবকদি ন যুক্তর়াশ্রে 
বনিদি়াসশন ক়াটিশযবিশলন এিং পশর ন্ুন অ্য়ােশভঞ়্াশরর জন্য NYC ফ্ বেশর আশসন। 
বেল্প ইব্হ়াসবি্ Silvia Laudien-Meo দ়্ার়া জশুমর ম়াধ্যশম উপস়্াবপ্৷ 
এখ়াশন বনিন্ধন প্রশয়াজন: registration@bpca.ny.govইশভবটিশভ An Unmarried Woman ফ্খশ্ বনিন্ধন করশ্ 

আপন়ার স়্াটদি বেভ়াইস ব্শয QR ফক়াে স্্য়ান করুন।

স�ামবার-মঙ্গলবার
2022 িাব্চুক বশল্প ্দশচুেী আটচু অে বভউ *
দপুরু 1-3টা, মারচু 01-মারচু 29
সকলশক আস়ার জন্য এিং Battery Park City ক্ৃদি পশক্ষর দ়্ার়া উপস়্াবপ্ 
আটদি ফপ্র়াগ়্ামগুবলশ্ ত্বর বেল্পকমদিগুবল উপশভ়াগ কর়ার জন্য স্ব়াগ্ম।

2022 িাব্চুক ভার্চু য়াল বশল্পকলা ্দশচুেী 
BPCA এর আটদি ফপ্র়াগ়্াশম অংেগ্হণক়ারীশ্র দ়্ার়া ত্বর আটদিওয়াশকদি র 
একটি ভ়ািুদি য়াল গ্য়াল়াবর উপশভ়াগ করুন। এই বভবেও উপস়্াপন়াটি 6 বরভ়ার 
ট্য়াশরশসর আটদি অন বভউ এিং BPCA ইউটিউি ি্য়াশনশল ফ্খ়া ফযশ্ প়াশর।

BPCA YouTube ি্য়াশনল ফ্খশ্ আপন়ার 
স়্াটদি বেভ়াইস ব্শয QR ফক়াে স্্য়ান করুন। 

Jane D. Schwartz, Another Critter (অ্য়ান়া়্ার বরিট়ার) 

* ব নউ ইযকদি  ব সটি-ফ্ প্রশিশের জন্য আপন়াশক 
Covid-19 এর ব িরুশধে টিক়া ব ্শ্ হশি। আরও 
্শথ্যর জন্য, ফ্খুন; nyc.govKeytoNYC

* নব উ ইযর ্ ক সব টব-্শ প ্ রিশেশর জন ্ য আপন়াকশ 
Covid-19 এর িব র ু্ ্ ধশ টব ক়া ্ব ্শ হিশ। আরও 
্থ ্ যশর জন ্ য, ্শখনু; nyc.govKeytoNYC
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* বনউ ইযকদি  বসটি-ফ্ প্রশিশের জন্য আপন়াশক 
Covid-19 এর বিরুশধে টিক়া ব্শ্ হশি। আরও ্শথ্যর 
জন্য, ফ্খুন; nyc.govKeytoNYC
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শতিবার, এতরিল02
শবেিার পাবরিাবরক ওয়াকচু শপিমূহ: S.T.E.A.M. DREAMS.T.E.A.M. DREAM
িকাল 11 টা-দপুরু 12:30টা, ROCKEFELLER PARK ROCKEFELLER PARK 
BASKETBALL COURTBASKETBALL COURT
ি়াচ়্াশ্র এই বিশেষ ফখ়াল়াশমল়া ফমল়ায S.T.E.A.M (বিজ়্ান, প্রযুবক্ত, প্রশকৌেল, 
কল়া এিং গবণ্) বনশ্ আমন্ত্রণ জ়ান়াশন়া হশযশি ফযখ়াশন মধ্া� িাকয়ন্স এর 
অদ্ভু্ ক়াযদিকল়াপ এিং একটি ইটি়াশরবটিভ কমদিে়াল়া রশযশি, এিং DJ Susan Z. 
Anthony দ্ারা বিট। 

বৃহস্পতিবার, এতরিল07
70 এর দশককর বিকেমা: WAKE IN FRIGHT WAKE IN FRIGHT
িন্ধ্া 7টা, ভার্চু য়াল প্াগ্াম
Wake in Fright (1971, Ted Kotcheff) একজন বরিটিে স্কু ল বেক্ষশকর ম়া়্াল, 
বিভ্র়ান্ত ্্য়াগী ফল়াকশ্র হ়াশ্ ি্যবক্তগ্ নীব্নষ্ট হওয়ার গল্প িশল অশ্রেবলয়ার 
ি়াইশরর ফি়াট েহশর। এখ়াশন বনিন্ধন প্রশয়াজন: registration@bpca.ny.gov

ইশভবটিশভ Wake in Fright ফ্খশ্ বনিন্ধন করশ্ 
আপন়ার স়্াটদি বেভ়াইস ব্শয QR ফক়াে স্্য়ান করুন।

ি়াি়াইকৃ্ েবনি়ারগুবলশ্
THE SKYSCRAPER MUSEUMTHE SKYSCRAPER MUSEUM এ পাবরিাবরক অেুষ্াে*
 িকাল 10:30টা, 39 BATTERY PLACE BATTERY PLACE
The Skyscraper Museum এর প়াবরি়াবরক ফপ্র়াগ়্ামগুবল হ্য়ান্ড-অন 
বরিয়াকল়াপগুবল অে়ার কশর য়া নগর পবরকল্পন়া, বনবমদি্ পবরশিে এিং 
স়্াবযত্ এিং বস্ব্স়্াপক়্ার ব্শক ্ষৃ্টি বনিধে কশর৷ ফপ্র়াগ়্াম বিন়াম্শল্য, বকন্তু 
বনিন্ধন প্রশয়াজন। আরও ্থ্য এিং বনিন্ধন বলঙ্কগুবল এখ়াশন প়াওয়া য়াশি: 
skyscraper.org/family_programs/
ম়ািদি 05 ফনসেট স্প, New York City! সকল িযশসর।
ম়ািদি 19 স়্াইশ্রেপ়ার মশন়াশপ়াবল। িযস 6+।

এবপ্রল02, এবপ্রল16 ফপ্র়াগ়্াম ফ�়াষণ়া কর়া হশি
Battery Park City ক্ৃদি পশক্ষর স়াশথ অংেী়্াবরশত্ The Skyscraper Museum দ়্ার়া উপস়্াবপ্৷..

শতিবার, এতরিল30
কবিিায় ্কৃবি
দপুরু 2টা, ROCKEFELLER PARK HOUSEROCKEFELLER PARK HOUSE এ বমবলি হয় 
কবি়্ার ম়াস উ্য়াপশন, কবি/স়াবহব্্যক অধ্য়াপক Jon Curley এর স়াশথ BPC-
এর সিুজ স়্ানগুবল কীভ়াশি একটি গীব্ক়ার অবভজ়্্া প্রব্েবল্ কশর ়্ার 
একটি বিন্ত়ােীল সেশর ফয়াগ ব্ন।

বৃহস্পতিবার, মার্চ 31
বশল্প কো: DANIEL CHESTER FRENCHDANIEL CHESTER FRENCH এিং 
HAMILTON U.S. CUSTOMS HOUSEHAMILTON U.S. CUSTOMS HOUSE*
দপুরু 1টা, 6 বরভার টধ্াকরি (িা জকুমর মাধধ্কম ভার্চু য়াবল)
প্র়াক্তন ইউএস ক়াস্মস হ়াউস, এখন আশমবরক়ান ইবন্ডয়ান জ়া্ীয জ়া্�ুর, 
The Battery এর ক়াশি রিেওশযর নীশি া্ ়াব়িশয আশি। প়ািবলক আশটদির 
ফযশক়াশন়া ফপ্রবমশকর জন্য ি়ারটি মহ়াশ্শের রূপক প্রব্বনবধ ে্য়াবনশযল ফিস়্ার 
ফরেশঞ্র আকষদিণীয ভ়াস্যদিগুবল অশবেষণ ন়া কশর িশল য়াওয়া অসম্ভি। বেল্প 
ইব্হ়াসবি্ Silvia Laudien-Meo দ়্ার়া জশুমর ম়াধ্যশম উপস়্াবপ্৷ এখ়াশন 
বনিন্ধন প্রশয়াজন: registration@bpca.ny.gov

শতিবার, মার্চ 26
BPC কুপারিটাউে কধ্াম্প
িকাল 11টা- দপুরু 1টা, ROCKEFELLER PARKROCKEFELLER PARK
বেিন্ে ্কয়াজে, স্াে িীবমি
বেউ ইয়কচু  এম্পায়ার পিিিল উন্ন্ প্রস্তুব্র ম়াধ্যশম আত্মবিশ্ব়াসী ফখল়া ফেখ়াশন়ার 
ম়াধ্যশম হ়ােদি িশলর বনশ দ্িেন়া এিং ফক়াবিং এর জগশ্ পবরি দ্ি ন আনশি। ক়াবরগবর 
্ক্ষ়্া এিং বরিল বেখুন য়া ফখশল়ায়াশ়ির কমদিক্ষম়্া িৃবধেশ্ ফে়াক়াস কশর। এট়া 
একট়া ফহ়াম র়ান হশ্ ি়াধ্য! 6-10 িির িযসীর জন্য। এখ়াশন বনিন্ধন প্রশয়াজন: 
registration@bpca.ny.gov 

শতিবার, এতরিল16
আর্চুস্ট টক এিং প্াবজং পিবলকরেশে MILDRED HOWARD: MILDRED HOWARD: 
THE HOUSE THAT WILL NOT PASS FOR ANY COLOR THE HOUSE THAT WILL NOT PASS FOR ANY COLOR 
THAN ITS OWNTHAN ITS OWN
বিকাল 4 টা- িন্ধ্া 6 টা, BELVEDERE PLAZA BELVEDERE PLAZA
The House That Will Not Pass For Any Color Than Its Ownভ়াস্যদি 
স়্াপনশক বি়্ায জ়ান়ান যখন এটি Battery Park City ফথশক স্য়ারি়াশমশটি়াশ্ 
়্ার ি়াব়িশ্ বেশর আশস৷ সম়াপনী প়াটিদিশ্ বেি়ার কর়া হশি Mildred Howard, 
Quincy Troupe কুইবন্স র্ুপ-এর বনশজর স়াম্প্রব্ক িই ফথশক কবি়্া 
প়া�Duende: Poems, 1966 – Now, এিং সর়াসবর সঙ্ী্।
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শতিবার, এতরিলশতিবার, এতরিল2323
শবেিার পাবরিাবরক ওয়াকচু শপিমূহ: আেচু প� উদযাপেশবেিার পাবরিাবরক ওয়াকচু শপিমূহ: আেচু প� উদযাপে
িকাল িকাল 1111 টা-দপুরু  টা-দপুরু 1212::3030টা, টা, ROCKEFELLER PARKROCKEFELLER PARK  
আথদি ফে উ্য়াপশন, আমর়া জ়াপ়াশনর আথদি ফে উ্য়াপশন, আমর়া জ়াপ়াশনর MottainaiMottainai অনুেীলন ফথশক অনুশপ্ররণ়া  অনুেীলন ফথশক অনুশপ্ররণ়া 
গ্হণ কবর য়া সকলশক িজদি্য সম্শকদি  বিন্ত়ােীল হশ্ উৎস়াবহ্ কশর। একটি গ্হণ কবর য়া সকলশক িজদি্য সম্শকদি  বিন্ত়ােীল হশ্ উৎস়াবহ্ কশর। একটি 
ওবিি়া আটদি বেজ়াইন ত্বর করুন এিং ফেয়ার করুন ওবিি়া আটদি বেজ়াইন ত্বর করুন এিং ফেয়ার করুন Taiko MasalaTaiko Masala দ়্ার়া  দ়্ার়া 
একটি গব্েীল ল়াইভ রি়াবমং প়ারেরম্য়ান্স উপশভ়াগ করুন। একটি গব্েীল ল়াইভ রি়াবমং প়ারেরম্য়ান্স উপশভ়াগ করুন। 
সক়াল সক়াল 1111::4545ট়া: বিত্কল়া প্রকল্পট়া: বিত্কল়া প্রকল্প
সক়াল সক়াল 1111::4545ট়া প়াবরি়াবরক কনস়াটদি ট়া প়াবরি়াবরক কনস়াটদি 

স�ামবার
মার্চ07-এতরিল25
বিবেয়র গ্রুপ এক্ারিাইজ*
 িকাল 10:30টা–11:30টা, 6 RIVER RIVER 
TERRACETERRACE
 বিবভন্ন ধরশনর মজ়া়্ার ি্য়ায়াশমর ম়াধ্যশম 
ওয়ামদি-আপ ফথশক কুল-ে়াউন পযদিন্ত পুশর়া 
েরীরশক েবক্তে়ালী করুন। প্রবেক্ষক আপন়াশক 
অ্য়াশর়াবিসে, ভ়ারস়াম্য এিং সমবেয অনুেীলশনর 
প়াে়াপ়াবে েবক্ত প্রবেক্ষশণ ফন্ৃত্ ফ্শিন। 

মঙ্গলবার
মার্চ01-এতরিল26
্াপ্ত িয়স্ককদর জমু্া 
িকাল 10:30টা–11:30টা, 6 RIVER 
TERRACE
িদ্মশিশে ি্য়ায়াম! আপন়ার ভ়ারস়াম্য, সমবেয 
এিং গব্র পবরসশর ক়াজ কর়ার সময সহশজ 
অনুসরণশয়াগ্য ল্য়াটিন ন়াশির ফক়াবরওগ়্াবে সমববে্ 
মজ়ায ফয়াগ ব্ন। উৎস়াহী বনশ দ্িে, একটু েবক্ত 
প্রবেক্ষণ, এিং অশনক মজ়ার জন্য প্রস্তু্ হন।

শুক্রবার
মার্চ04-এতরিল29
িাই বর* 
িকাল 8:30টা–9:30টা, 6 RIVER TERRACE
ধ্য়ানম্লক ন়ি়াি়ি়া এিং মৃ্ ুি্য়ায়াশমর প্র়ািীন িীন়া 
েৃঙ্খল়ার ম়াধ্যশম ভ়ারস়াম্য, েবক্ত এিং ফে়াক়াস উন্ন্ 
করুন।

িুধি়ার
ম়ািদি 02-ম়ািদি 30
বশল্পকলা বশক্া এিং পবরদশচুে*
দপুরু 2টা–4টা, 6 RIVER TERRACE
়্াশ্র তেবল্পক অবভজ়্্া উন্ন্ করশ্ আগ্হী 
প্র়াতিিযস্শ্র জন্য বনশ দ্ি বে্ প়াশ�র একটি বসবরশজর 
জন্য আম়াশ্র স়াশথ ফয়াগ ব্ন। উপকরণ সরির়াহ 
কর়া হয এিং বেল্পীশ্র ়্াশ্র বনজস্ব পিশদের বমবেয়া 
আনশ্ উৎস়াবহ্ কর়া হয। এখ়াশন বনিন্ধন প্রশয়াজন: 
registration@bpca.ny.gov
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এতরিলএতরিল1818--এতরিলএতরিল2424
আেচু উইক আেচু উইক @ BPC@ BPC
তদবেক, হাইবরে� প্াগ্ামতদবেক, হাইবরে� প্াগ্াম
Battery Park CityBattery Park City ক্ৃদি পশক্ষর আথদি উইক  ক্ৃদি পশক্ষর আথদি উইক 20222022-এর সতি়াহি্য়াপী উ্য়াপন। -এর সতি়াহি্য়াপী উ্য়াপন। 
ভ়ািুদি য়াল এিং ল়াইভ ইশভশটির জন্য আম়াশ্র স়াশথ ফয়াগ ব্ন, ভ়ািুদি য়াল এিং ল়াইভ ইশভশটির জন্য আম়াশ্র স়াশথ ফয়াগ ব্ন, Battery Park CityBattery Park City  
ফ্ কশম়্াবস্ং, ফটকসই উশ্্য়াগ এিং পৃবথিী-ি়ান্ধি ক়াযদিরিম সহ। আরও ্শথ্যর জন্য ফ্ কশম়্াবস্ং, ফটকসই উশ্্য়াগ এিং পৃবথিী-ি়ান্ধি ক়াযদিরিম সহ। আরও ্শথ্যর জন্য 
প্রব্ব্ন আম়াশ্র ফস়াে্য়াল বমবেয়া ি্য়াশনলগুবল ফ্খুন: প্রব্ব্ন আম়াশ্র ফস়াে্য়াল বমবেয়া ি্য়াশনলগুবল ফ্খুন: instagram.combpcparksinstagram.combpcparks, , 
facebook.com/batteryparkcityparks, twitter.com/bpca_nyfacebook.com/batteryparkcityparks, twitter.com/bpca_ny এিং ফেট়া সংগ্হ  এিং ফেট়া সংগ্হ 
করশ্, ইশভটি আপশেটগুবল খুাশজ ফপশ্ এিং আরও মজ়া করশ্ করশ্, ইশভটি আপশেটগুবল খুাশজ ফপশ্ এিং আরও মজ়া করশ্ iNaturalistiNaturalist-এর -এর 
Battery Park CityBattery Park City ওয়াইল্ডল়াইে পৃষ়্াটি ভুশল য়াশিন ন়া এিং  ওয়াইল্ডল়াইে পৃষ়্াটি ভুশল য়াশিন ন়া এিং BPCBPC এর জীিবিবিত্্য  এর জীিবিবিত্্য 
্্য়াবকং এ জব়ি্ হশ্ আরও মজ়ার মজ়ার উপ়ায! ্্য়াবকং এ জব়ি্ হশ্ আরও মজ়ার মজ়ার উপ়ায! 
 

মঙ্গলবার, এতরিলমঙ্গলবার, এতরিল1919
র্উি প� টক: র্উি প� টক: LOCAL HONEYLOCAL HONEY**
বিকাল বিকাল 66::3030 টা,  টা, 66  RIVER TERRACERIVER TERRACE
বেিন্ে ্কয়াজে, স্াে িীবমিবেিন্ে ্কয়াজে, স্াে িীবমি
একটি র়ান্ন়ার প্র্েদিনীর জন্য আম়াশ্র স়াশথ ফয়াগ ব্ন এিং স়্ানীযভ়াশি উৎস়াবর্ মধুর একটি র়ান্ন়ার প্র্েদিনীর জন্য আম়াশ্র স়াশথ ফয়াগ ব্ন এিং স়্ানীযভ়াশি উৎস়াবর্ মধুর 
বিস্য বনশয কথ়া িলুন।বিস্য বনশয কথ়া িলুন। Institute of Culinary Education Institute of Culinary Education -এর একজন ফেে একটি  -এর একজন ফেে একটি 
স়াম়ান্য স্ব়া্ অে়ার করশিন এিং কীভ়াশি প্রব্ব্শনর খ়াি়াশর এই প্র়াকৃব্ক বমষ্টিশক স়াম়ান্য স্ব়া্ অে়ার করশিন এিং কীভ়াশি প্রব্ব্শনর খ়াি়াশর এই প্র়াকৃব্ক বমষ্টিশক 
অন্তভুদি ক্ত করশিন ফস সম্শকদি  টিপস ফেয়ার করশিন। অন্তভুদি ক্ত করশিন ফস সম্শকদি  টিপস ফেয়ার করশিন। BPCBPC মধুর একটি নমুন়া জ়ার  মধুর একটি নমুন়া জ়ার 
অংেগ্হণক়ারীশ্র ি়াব়িশ্ ফিষ্ট়া কর়ার জন্য ফ্ওয়া হশি।অংেগ্হণক়ারীশ্র ি়াব়িশ্ ফিষ্ট়া কর়ার জন্য ফ্ওয়া হশি।
 

বৃহস্পতিবার, এতরিলবৃহস্পতিবার, এতরিল2121
MEET THE BEEKEEPERMEET THE BEEKEEPER
দপুরু দপুরু 11::3030টা-টা-22::3030টা,টা, CHAMBERS STREET PLANTERS,  CHAMBERS STREET PLANTERS, 
ROCKEFELLER PARKROCKEFELLER PARK
AlvéoleAlvéole একর্ ্দশচুেী এিং কো িলার জেধ্ আমাকদর িাকে পযাগ বদে : একর্ ্দশচুেী এিং কো িলার জেধ্ আমাকদর িাকে পযাগ বদে :  
Rockefeller ParkRockefeller Park এ আমাকদর পমৌরাক িম্পককচু   এ আমাকদর পমৌরাক িম্পককচু  The Urban Beekeeping The Urban Beekeeping 
CompanyCompany। েহুশর ফমৌম়াবি প়ালশনর গুরুত্ এিং । েহুশর ফমৌম়াবি প়ালশনর গুরুত্ এিং BPCBPC এিং েহর জশু়ি  এিং েহর জশু়ি 
ফটকসই প্রশিষ্ট়ার জন্য এর সুবিধ়া সম্শকদি  জ়ানুন। ফটকসই প্রশিষ্ট়ার জন্য এর সুবিধ়া সম্শকদি  জ়ানুন। 
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* বনউ ইযকদি  বসটি-ফ্ প্রশিশের জন্য আপন়াশক 
Covid-19 এর বিরুশধে টিক়া ব্শ্ হশি। আরও ্শথ্যর 
জন্য, ফ্খুন; nyc.govKeytoNYC

শুক্রবার, এতরিলশুক্রবার, এতরিল2222
পািবলক আটচু উকদ্াধে: পািবলক আটচু উকদ্াধে: SHULI SADÉ BIRD’S-EYE VIEW SHULI SADÉ BIRD’S-EYE VIEW 
TRAVELOGUETRAVELOGUE
বিকাল বিকাল 55টা, টা, BELEVEDERE PLAZABELEVEDERE PLAZA
Bird’s-Eye View TravelogueBird’s-Eye View Travelogue উপশভ়াগ করুন, য়া প্রযুবক্ত উদ়্ািক এিং  উপশভ়াগ করুন, য়া প্রযুবক্ত উদ়্ািক এিং 
বভজ্ুযয়াল বেল্পীবভজ্ুযয়াল বেল্পী Shuli Sadé Shuli Sadé দ়্ার়া একটি অগশমশটিে বরশযবলটি ( দ়্ার়া একটি অগশমশটিে বরশযবলটি (ARAR) বেল্পকমদি। ) বেল্পকমদি। 
কমদিটিকমদিটি  প়াবখর স়্ান়ান্তর এিং ম়ানি অবভি়াসশনর আকষদিণীয অধ্যযশনর ম়াধ্যশম প়াবখর স়্ান়ান্তর এিং ম়ানি অবভি়াসশনর আকষদিণীয অধ্যযশনর ম়াধ্যশম 
বনম্ন হ়ােসন ন্ী ির়াির স়্ান়ান্তর এিং আশদে়ালন দ়্ার়া অনুপ্র়াবণ্। ন্ুন বেল্প বনম্ন হ়ােসন ন্ী ির়াির স়্ান়ান্তর এিং আশদে়ালন দ়্ার়া অনুপ্র়াবণ্। ন্ুন বেল্প 
ফ্খশ্ ়্াশ্র স়্াটদিশে়ান ি্যিহ়ার কশর ্েদিকশ্র সহ়ায়্া কর়ার জন্য প্রযুবক্ত ফ্খশ্ ়্াশ্র স়্াটদিশে়ান ি্যিহ়ার কশর ্েদিকশ্র সহ়ায়্া কর়ার জন্য প্রযুবক্ত 
বনশ দ্ি বেক়া স়াইশট থ়াকশি।বনশ দ্ি বেক়া স়াইশট থ়াকশি।
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মঙ্গলবার
মার্চ15-এতরিল12 
্ারবভিক িিন্ত িাগাে
বিকাল ৩-৪টা, CHILDREN'S GARDEN, ROCKEFELLER PARK
বেিন্ে ্কয়াজে, স্াে িীবমি 
Children’s Garden এ বেশু খনন এিং ফর়াপণ কশর িসন্ত উ্য়াপন করুন। 
সিুজ অভ্য়াস এিং কশম়্াবস্ং সবেশন্ধ বনশজ জ়ানুন। বেশুশ্র জন্য য়ার়া  
প্রকৃব্ উপশভ়াগ কশর এিং ফন়াংর়া করশ্ পিদে কশর! 
6-10 িির িযশসর জন্য, এখ়াশন বনিন্ধন প্রশয়াজন: registration@bpca.ny.gov

আ�ন্ন গ্রীষ্মকালরীি সরিাগ্াম
জলুাই11-জলুাই29
র্ে পমবরে অধ্া�কভঞ্ার*
িকাল 9-1টা, 200 RECTOR PLACE
বেিন্ে ্কয়াজে, স্াে িীবমি
বনউ ইযকদি  হ়ারি়াশরর স়ামুবরিক পবরশিে অশবেষণ করশ্ আগ্হী বকশে়ারশ্র একটি 
উ্্স়াহী ্শল ফয়াগ ব্ন। বনউ ইযকদি  হ়ারি়াশরর স়ামুবরিক পবরশিে অশবেষণ করশ্ 
আগ্হী বকশে়ারশ্র একটি উ্্স়াহী ্শল ফয়াগ ব্ন। NYC এর আশেপ়াশে স়ামবুরিক 
সংস়্াগুবলশ্ য়ান, আপন়ার েহশরর ি়ারপ়াশে পবরশিেগ্ সু্য়ােদি বেপ এিং সংরক্ষশণর 
প্রশিষ্ট়া সম্শকদি  জ়ানুন! একটি ফগ়াষ্ঠী বহস়াশি, সংশয়াগ করুন, বেল্প ত্বর করুন এিং 
ফেট়া সংগ্হ করুন য়া আম়াশ্র স়্ানীয জশলর স্ব়াস্্য সম্শকদি  আম়াশ্র ফি়াঝ়ার ফক্ষশত্ 
অি়্ান র়াশখ! 
11-16 িির িযসী বেক্ষ়াথমীশ্র জন্য। 3 সতি়াশহর জন্য $400, $150/সতি়াহ। উপকরণ
অন্তভুদি ক্ত, িৃ্্ব্ উপলভ্য। ফরবজশ্রেেন এখন ফখ়াল়া, অনুগ্হ কশর ইশমইল করুন:
registration@bpca.ny.gov

* বনউ ইযকদি  বসটি-ফ্ প্রশিশের জন্য আপন়াশক Covid-19
এর বিরুশধে টিক়া ব্শ্ হশি। আরও ্শথ্যর জন্য, ফ্খুন; 
nyc.govKeytoNYC

STUYVESANT HIGH SCHOOL এ কতমউতিটি স�ন্ার 2022এর 
ব�ন্তে পিুরায় খলুন্ে* 
কবমউবনটি ফসটি়ার বিশন়া্ন, ফখল়াধুল়া, সা়া়্ার এিং বেটশনশসর জন্য একটি স়াশ্রযী ম্শল্যর এিং সুবিধ়াজনক সম্্। Battery Park City এর 
ি়াবসদে়াশ্র জন্য ি়াবষদিক স্স্যপ্ ম়াত্ $179 ফথশক শুরু হয, যুিক, িযস্ এিং সবরিয স়ামবরক ি়াবহনীর জন্য আরও হ়্াস সহ। ্থ্য ও আপশেশটর 
জন্য www.bpca.ny.gov ফ্খুন ি়া ইশমইল করুন: communitycenter@bpca.ny.gov এ।

* বনউ ইযকদি  বসটি-ফ্ প্রশিশের জন্য আপন়াশক Covid-19 এর বিরুশধে 
টিক়া ব্শ্ হশি। আরও ্শথ্যর জন্য, ফ্খুন; nyc.govKeytoNYC
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75 Battery Place
New York, NY 10280
212-267-9700 
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www.bpca.ny.gov
 facebook.com/batteryparkcityparks
 twitter.com/bpca_ny
 instagram.com/bpcparks


