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জানুয়ারির ইভেন্টগুল�ো

রবিবার জানুয়ারি30

2022 সালের বার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনী
উদ্বোধন অভ্যর্থ না*
দুপর
ু 1টা–3টা, 6 RIVER TERRACE

BPCA-এর আর্ট প্রোগ্রামে তৈরি শিল্পকর্ম উপভ�োগ করার জন্য
সবাইকে স্বাগতম। সহশিল্পীদের সাথে দেখা করুন, শিল্পী/শিক্ষক
যারা প্রোগ্রামের নেতৃ ত্ব দেন এবং আসন্ন BPCA আর্ট প্রোগ্রাম
এবং ইভেন্টগুলি সম্পর্কে জানুন।

আর্ট অন ভিউ*
স�োম ও মঙ্গলবার, জানুয়ারি 31-মার্চ 29 দুপর
ু 1-3টা ,
6 RIVER TERRACE ( (2/21 এ ক�োন প্রদর্শনী নেই)

* নিউ ইয়র্ক সিটি-তে প্রবেশের জন্য আপনাকে
Covid-19 এর বিরুদ্ধে টিকা দিতে হবে। আরও
তথ্যের জন্য, দেখুন; nyc.govKeytoNYC
Alison Cattan, Garden View (বাগানের দৃশ্য)
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স�োমবার, জানুয়ারি31

2022 বার্ষিক ভার্চুয়াল শিল্পকলা প্রদর্শনী

BPCA এর আর্ট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা তৈরি
আর্টওয়ার্কে র একটি ভার্চুয়াল গ্যালারি উপভ�োগ করুন। এই ভিডিও
উপস্থাপনাটি 6 River Terrace (p2 দেখুন) ব্যক্তিগত আর্ট প্রদর্শনী
এবং আর্ট অন ভিউতে দেখা যেতে পারে, বা BPCA YouTube
চ্যানেলে এই লঞ্চের তারিখ থেকে শুরু হয়৷
BPCA YouTube চ্যানেল দেখতে আপনার
স্মার্ট ডিভাইস দিয়ে QR ক�োড স্ক্যান করুন।

Christine Yost, Pier A (পিয়ের এ)

Nai Lee Lum, Untitled (নাম নির্ধারণ হয়নি)

Mafa Edwards, South Cove (সাউথ ক�োভ)
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শনিবার, জানুয়ারি08
ারি08

THE SKYSCRAPER MUSEUM এ পারিবারিক অনুষ্ঠান:
ইগি পেকের মত�ো, আপনার নিজের স্থপতি হয়ে উঠু ন!*
সকাল 10:30টা, 39 BATTERY PLACE

The Skyscraper Museum এর পারিবারিক প্রোগ্রামগুলি হ্যান্ড-অন
ক্রিয়াকলাপগুলি অফার করে যা নগর পরিকল্পনা, নির্মিত পরিবেশ এবং
স্থায়িত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে৷ প্রোগ্রাম বিনামূল্যে,
কিন্তু নিবন্ধন প্রয়োজন।
আরও তথ্য এবং নিবন্ধন লিঙ্কগুলি এখানে পাওয়া যাবে:
https://
https
://skyscraper
skyscraper..org
org//family
family__programs
programs//

বৃহস্পতিবার জানুয়ারি13

70 এর সিনেমা সিরিজ: রক 'এন' র�োল হাই স্কু ল
সন্ধ্যা 7টা, ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম
পার্ট কনসার্ট ফিল্ম এবং পার্ট কমেডি, রক 'এন' র�োল হাই স্কু ল
(1979, Allan Arkush) এমন একজন ছাত্রকে নিয়ে যে Ramones
এর সাহায্যে স্কু ল প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটি রক বিদ্রোহের নেতৃ ত্ব দেয়।
এখানে নিবন্ধন প্রয়োজন: registration@bpca.ny.gov

Battery Park City কর্তৃ পক্ষের সাথে অংশীদারিত্বে The Skyscraper Museum দ্বারা উপস্থাপিত৷

ইভেন্টিভে রক 'এন' র�োল হাই স্কু ল দেখতে নিবন্ধন করতে
আপনার স্মার্ট ডিভাইস দিয়ে QR ক�োড স্ক্যান করুন।
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উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড সাইলেন্ট ডিস্কো ড্যান্স পার্টি
সন্ধ্যা 6টা–রাত 9টা, WAGNER PARK

আমাদের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার পরিবার-বান্ধব সাইলেন্ট ড্যান্স পার্টিতে
আপনার সেরা "আপ্রে-স্কি" লুক দেখান এবং আপনার পারদর্শিতা দেখান।
ক�োয়ায়েটইভেন্টস এর তিনটি লাইভ ডিজে রাতকে আল�োকিত করবে
যখন তারা আল�োকিত হেডফ�োনের মাধ্যমে বিট পাম্প করে আপনাকে
নাচতে সাহায্য করবে। হেডফ�োন বিনামূল্যে, আইডি প্রয়োজন।

শনিবার, জানুয়ারি22
ারি22

জানুয়ারির ইভেন্টগুল�ো

শুক্রবার, জানুয়ারি21
ারি21

THE SKYSCRAPER MUSEUM এ পারিবারিক অনুষ্ঠান:
প্ল্যানিং উইথ পারস�োনালিটি! বয়স 6+*
সকাল 10:30টা, 39 BATTERY PLACE

The Skyscraper Museum এর পারিবারিক প্রোগ্রামগুলি হ্যান্ড-অন
ক্রিয়াকলাপগুলি অফার করে যা নগর পরিকল্পনা, নির্মিত পরিবেশ এবং
স্থায়িত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে৷ প্রোগ্রাম বিনামূল্যে,
কিন্তু নিবন্ধন প্রয়োজন।
আরও তথ্য এবং নিবন্ধন লিঙ্কগুলি এখানে পাওয়া যাবে:
https://
https
://skyscraper
skyscraper..org
org//family
family__programs
programs//

Battery Park City কর্তৃ পক্ষের সাথে অংশীদারিত্বে The Skyscraper Museum দ্বারা উপস্থাপিত৷

এখন তুষারের সময়!
আবহাওয়া অনুমতি দিলে
বেরিয়ে পড়ুন এবং তু ষারময় দিনে খেলুন! একটি তু ষারমানব বা
একটি দুর্গ তৈরি করুন, একটি টিউব রাইড নিন এবং BPC পার্কে র
লনে নির্বাচিত স্থানে স্নো এঞ্জেল তৈরি করুন। আমাদের স�োশ্যাল
মিডিয়া চ্যানেলগুলিতে Snowtime মজাদার পূর্বাভাসের জন্য
সাথে থাকুন: instagram
instagram..com
com//bpcparks
bpcparks,, facebook
facebook..com
com//
batteryparkcityparks,, twitter
batteryparkcityparks
twitter..com
com//bpca
bpca__ny

* নিউ ইয়র্ক সিটি-তে প্রবেশের জন্য
আপনাকে Covid
Covid-19
-19 এর বিরুদ্ধে টিকা
দিতে হবে। আরও তথ্যের জন্য, দেখুন;
nyc..govKeytoNYC
nyc
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বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি03

স�োমবার, ফেব্রুয়ারি14

সন্ধ্যা 7টা, ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম

বিকাল 3টা –4:30টা, ROCKEFELLER
PLAYGROUND

70 এর সিনেমা সিরিজ: হ্যারি অ্যান্ড টন্টো

সত্তর বছরের একজন ব্যক্তিকে হ্যারি অ্যান্ড টন্টো তে
(1974, Paul Mazursky) তার ম্যানহ্যাটন এর অ্যাপার্টমেন্ট
থেকে উচ্ছেদ করা হয় এবং তারপরে তার বিড়াল Tonto
কে নিয়ে ক্রস কান্ট্রি ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে
নিবন্ধন প্রয়োজন: registration@bpca.ny.gov
ইভেন্টিভে হ্যারি অ্যান্ড টন্টো দেখতে নিবন্ধন করতে
আপনার স্মার্ট ডিভাইস দিয়ে QR ক�োড স্ক্যান করুন।

লাভ লক্স ভ্যালেন্টাইন্স ডে ওয়ার্কশপ

আমাদের শুধু ভাল�োবাসা প্রয়�োজন! BPC-এর প্রতি
আপনার ভালবাসা প্রদর্শন করে পার্কে র বেড়ার সাথে
বাঁধার জন্য হৃদয় আকৃতির "লাভ লক" তৈরি করার
জন্য সমস্ত বয়সীদের আমন্ত্রণ জানান�ো হয়েছে৷ সঙ্গীত,
উপহার এবং একটি উৎসব পরিবেশ প্রদান করা হয়।

শনিবার, ফেব্রুয়ারি05

THE SKYSCRAPER MUSEUM এ পারিবারিক
অনুষ্ঠান: ভ্যালেন্টাইন্সইন দ্য স্কাই*
সকাল 10:30টা, 39 BATTERY PLACE

The Skyscraper Museum এর পারিবারিক প্রোগ্রামগুলি হ্যান্ড-অন
ক্রিয়াকলাপগুলি অফার করে যা নগর পরিকল্পনা, নির্মিত পরিবেশ
এবং স্থায়িত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে৷ প্রোগ্রাম
বিনামূল্যে, কিন্তু নিবন্ধন প্রয়োজন। আরও তথ্য এবং নিবন্ধন লিঙ্কগুলি
এখানে পাওয়া যাবে:
https://skyscraper.org/family_programs/
Battery Park City কর্তৃ পক্ষের সাথে অংশীদারিত্বে The Skyscraper Museum দ্বারা
উপস্থাপিত৷

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি10
ভ্যালেন্টাইন ব্লাড ড্রাইভ

দুপর
ু 12টা–সন্ধ্যা 6টা, 6 RIVER TERRACE

6

ভাল�োবাসা দেখান, রক্ত দান করুন! ট্রাই-স্টেট এলাকায় হ্রাসপ্রাপ্ত
সরবরাহ পুনরায় পূরণ করতে সহায়তা করুন। পুর�ো প্রক্রিয়াটি এক
ঘন্টারও কম সময় নেয় এবং একটি দান একাধিক জীবন বাঁচাতে পারে!
আজই এখানে সাইন-আপ করুন: nybloodcenter.org

THE SKYSCRAPER MUSEUM এ পারিবারিক অনুষ্ঠান:
আপ, আপ, আপ স্কাইস্ক্র্যাপার*
সকাল 10:30টা, 39 BATTERY PLACE

The Skyscraper Museum এর পারিবারিক প্রোগ্রামগুলি হ্যান্ড-অন
ক্রিয়াকলাপগুলি অফার করে যা নগর পরিকল্পনা, নির্মিত পরিবেশ এবং
স্থায়িত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে৷ প্রোগ্রাম বিনামূল্যে, কিন্তু
নিবন্ধন প্রয়োজন। আরও তথ্য এবং নিবন্ধন লিঙ্কগুলি এখানে পাওয়া যাবে:
https://
https
://skyscraper
skyscraper..org
org//family
family__programs
programs//

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি22
ফেব্রুয়ারি22
টিউস ডে টক্স: সাউন্ড লাউঞ্জ*
সন্ধ্যা 7টা, 6 RIVER TERRACE

ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাস উদযাপনে, আফ্রিকান আমেরিকান
সম্প্রদায়ের NYC শিল্পীদের নিয়ে একটি অন্তরঙ্গ গায়কগীতিকার প্রদর্শনী। এই সন্ধ্যায় শিল্পীদের জন্য তাদের কণ্ঠ,
ব্যক্তিগত গল্প এবং সঙ্গীতের প্রতি ভালবাসা শেয়ার করার
একটি সুয�োগ রয়েছে।

Battery Park City কর্তৃ পক্ষের সাথে অংশীদারিত্বে The Skyscraper Museum দ্বারা উপস্থাপিত৷

* নিউ ইয়র্ক সিটি-তে প্রবেশের জন্য
আপনাকে Covid
Covid-19
-19 এর বিরুদ্ধে টিকা
দিতে হবে। আরও তথ্যের জন্য, দেখুন;
nyc..govKeytoNYC
nyc

ফেব্রুয়ারির ইভেন্টগুল�ো

শনিবার, ফেব্রুয়ারি19
ফেব্রুয়ারি19

7

শীতকালীন প্রোগ্রামগুল�ো

স�োমবার, জানুয়ারি
03-এপ্রিল
03এপ্রিল25
25

মঙ্গলবার, জানুয়ারি
04-এপ্রিল
04এপ্রিল26
26

শুক্রবার, জানুয়ারি
07-এপ্রিল
07এপ্রিল29
29

সকাল 10:30টা–11:30টা, 6 RIVER TERRACE

সকাল 10:30টা–11:30টা, 6 RIVER TERRACE

সকাল 8:30টা–9:30টা, 6 RIVER TERRACE

সিনিয়র গ্রুপ এক্সারসাইজ*

বিভিন্ন ধরনের মজাদার ব্যায়ামের মাধ্যমে ওয়ার্ম-আপ
থেকে কুল-ডাউন পর্যন্ত পুর�ো শরীরকে শক্তিশালী
করুন। প্রশিক্ষক আপনাকে অ্যার�োবিক্স, ভারসাম্য
এবং সমন্বয় অনুশীলনের পাশাপাশি শক্তি প্রশিক্ষণে
নেতৃ ত্ব দেবেন। অংশগ্রহণকারীদের একটি জলের
ব�োতল এবং হাতের ত�োয়ালে আনতে উৎসাহিত করা
হয়। 1/17 এবং 2/21 এ ক�োন প্রোগ্রাম নেই।

* নিউ ইয়র্ক সিটি-তে প্রবেশের জন্য
আপনাকে Covid
Covid-19
-19 এর বিরুদ্ধে
টিকা দিতে হবে। আরও তথ্যের জন্য,
দেখুন; nyc
nyc..govKeytoNYC
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প্রাপ্ত বয়স্কদের জুম্বা

ছদ্মবেশে ব্যায়াম! আপনার ভারসাম্য, সমন্বয়
এবং গতির পরিসরে কাজ করার সময় সহজে
অনুসরণয�োগ্য ল্যাটিন নাচের ক�োরিওগ্রাফি সমন্বিত
মজায় য�োগ দিন। উৎসাহী নির্দেশ, একটু শক্তি
প্রশিক্ষণ, এবং অনেক মজার জন্য প্রস্তুত হন।
অংশগ্রহণকারীদের একটি জলের ব�োতল এবং হাতের
ত�োয়ালে আনতে উৎসাহিত করা হয়।

তাই চি*

ধ্যানমূলক নড়াচড়া এবং মৃদু ব্যায়ামের প্রাচীন চীনা
শৃঙ্খলার মাধ্যমে ভারসাম্য, শক্তি এবং ফ�োকাস উন্নত
করুন।

শীতকালীন প্রোগ্রামগুল�ো

বুধবার ফেব্রুয়ারি
02-মার্চ
02মার্চ 30

শিল্পকলা শিক্ষা এবং পরিদর্শন*

দুপর
ু 2টা–4টা, 6 RIVER TERRACE
বিনামূল্য প্রোগ্রাম: নিবন্ধন প্রয়�োজন, স্থান সীমিত। ইমেইল:
REGISTRATION@BPCA..NY
REGISTRATION@BPCA
NY..GOV
তাদের শৈল্পিক অভিজ্ঞতা উন্নত করতে আগ্রহী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
নির্দেশিত পাঠের একটি সিরিজের জন্য আমাদের সাথে য�োগ দিন।
উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং শিল্পীদের তাদের নিজস্ব পছন্দের
মিডিয়া আনতে উৎসাহিত করা হয়। সমস্ত দক্ষতা স্তরের মানুষ এখানে
আসতে পারেন।
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ব্যাটারি পার্ক সিটি ম্যাপ
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BPC রাষ্ট্রদূত কমান্ড েসন্টার
212 945-7233 (SAFE) এবং কিমউিনিট রুম
200 Rector Place

Museum of Jewish Heritage
েরস্টরুম
িশল্প ইনস্টেলশন
কেম্পািস্টং ড্রপ-অফ
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75 Battery Place
New York, NY 10280
212-267-9700

সয়া এবং উদ্ভিজ্জ কালি দিয়ে 100% পুনর্ব্যবহৃত ক্লোরিন-মুক্ত কাগজে মুদ্রিত

www.bpca.ny.gov
facebook.com/batteryparkcityparks
twitter.com/bpca_ny
instagram.com/bpcparks

