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বৃহস্পত িবার, মেবৃহস্পত িবার, মে0505
স্ ট্রিংস-অন-হাডসন: স্ ট্রিংস-অন-হাডসন: VILLALOBOSVILLALOBOS  BROTHERSBROTHERS
সন্ধ্া সন্ধ্া 66::3030 টা,  টা, BELVEDEREBELVEDERE  PLAZAPLAZA
CincoCinco  dede  MayoMayo উদযাপনে,  উদযাপনে, BPCABPCA উপস্াপে কনে  উপস্াপে কনে The Villalobos The Villalobos 
BrothersBrothers। আজনকে শ ীর্ষস্াে ীয় কনটেম্পনের ে মের সিকাে সংকলেগুর লে েন্ যে । আজনকে শ ীর্ষস্াে ীয় কনটেম্পনের ে মের সিকাে সংকলেগুর লে েন্ যে 
একটি, তানদে েূল েচো এবং র বেযোসগুর ল জযোজ এবং শাস্ত ীয় সঙ্ ীনতে জটিল একটি, তানদে েূল েচো এবং র বেযোসগুর ল জযোজ এবং শাস্ত ীয় সঙ্ ীনতে জটিল 
সুনেে সানে মের সিকাে মলাকসংগ ীনতে সেৃর ধিনক র েপণুভানব র িউজ কনে এবং সুনেে সানে মের সিকাে মলাকসংগ ীনতে সেৃর ধিনক র েপণুভানব র িউজ কনে এবং 
উদযাপে কনে।উদযাপে কনে।

ম�ােবার, মেম�ােবার, মে0202
স্ িল্প কথা: ক্ষমতাপ্াপ্ত মময়েরাস্ িল্প কথা: ক্ষমতাপ্াপ্ত মময়েরা
সন্ধ্া সন্ধ্া 66টা, টা, TEARDROPTEARDROP  PARKPARK
 The Asian American Writers’ Workshop এে সানে অংশ ীদার েনবে, BPCA 
সোনলাচকনদে প্রশংর সত মলখক Gina Apostol (Bibliolepsy) এবং Melissa 
Chadburn (A Tiny Upward Shove) এে সানে একটি পাঠ এবং কনোপকেে 
উপস্াপে কনে। উভয় মলখকই তানদে কাজ মেনক পড়নবে এবং মপৌোরণক 
কার িে ী, মলাককার িে ী এবং োে ীনবেে র বরয় র েনয় আনলাচো কেনবে। অেগু্রি 
কনে এখানে RSVP করুে: aaww.org/events

শুক্রবার, মেশুক্রবার, মে0606
প্কৃস্ তর স্ িযক স্ িযর যাও়ো: উন্মুক্ত এলাকা়ে স্ িল্পপ্কৃস্ তর স্ িযক স্ িযর যাও়ো: উন্মুক্ত এলাকা়ে স্ িল্প
সন্ধ্া ৬টা, সন্ধ্া ৬টা, SOUTHSOUTH  COVECOVE
র শল্ ী Mary Miss এবং Shuli Sadé South Cove এবং প্রকৃর তে সানে এে সম্পক্ষ  
র েনয় আনলাচো কনেনেে। Mary Miss, Stanton Eckstut এবং Susan Child দ্াো 
South Coveএকটি আর্ষওয়াক্ষ  র িসানব কল্ো কনের েনলে যা একটি সব্ষজে ীে স্ােও 
র েল। Shuli Sadé-এে Bird’s Eye View র দনয়, South Cove র েনজ একটি র শনল্ে 
পাশাপার শ র শল্কনে্ষে জেযে একটি সাইর িনয় উনঠনে। উভয় র শল্ ী তানদে কানজে 
পর েনবশগত সেসযোগুর ল ক ীভানব মোকানবলা কেনবে তা র েনয়ও আনলাচো কেনবে।

েঙ্গলবার, মেেঙ্গলবার, মে0303
সাসযটইযনস্ িস্ লটি ও়োস্ করিং ট্ধ্রসাসযটইযনস্ িস্ লটি ও়োস্ করিং ট্ধ্র
 সকাল  সকাল 1010টা, টা, 7575  BATTERYBATTERY  PLACEPLACE
NYC-এে সাকু্ষ লাে র সটি উইক উদযাপনে, Battery Park City-মত শেূযে বজ্ষযে প্রনচষ্াে 
উপে একটি গভ ীে দষৃ্টিভর ঙ্ অিাে কনে ওয়ার কং সাসনরইনের বর লটি র্যেনেে জেযে 
TRUE শেূযে বজ্ষযে সাটি্ষর িনকশে দনলে সানে অংশ ীদার েনবে BPCA-মত মযাগ র দে। 
একটি বজ্ষযে অর ির সম্পাদে কোে অর ভজ্ঞতা মপনত র্যেনেে পনে কাোকার ে োকুে। 
এখানে র েবন্ধে প্রনয়াজে: www.eventbrite.com

বধুবার, মেবধুবার, মে1111  
স্ িল্প কথা: স্ িল্প কথা: ELISEELISE  ENGLERENGLER
সন্ধ্া সন্ধ্া 66টা, টা, 66  RIVERRIVER  TERRACETERRACE
Elise Engler’s এে বই, A Diary of the Plague Year: An Illustrated Chronicle 
of 2020, িল একটি দদর েক অঙ্কে/মপইর টেং প্রকনল্ে এক বেে যা 2015 সানলে মশনরে 
র দনক মেনক 2021 সানলে জােযু়ার েনত মপ্রর সনিটে বাইনিনেে উনদ্া্ ে পয্ষন্ত চনল। 
প্রর তর দে সকানল তাে মবিসাইি মের িও মেনক মশাো প্রেে র শনোোে মেনক দতর ে, 
Engler-এে প্রাণবন্ত তাৎক্ষরণক ের বগুর ল 2020-এে েন্ যে জ ীবেযাপে মকেে র েল তা 
পেুরুধিাে কনে- যা আেো েনে োখনত পার ে ো এবং যা আেো কখেই ভ্লব ো তাে 
জেযে গঠে, অেভূুর ত এবং এেের ক আকর্ষণ র েনয় আনস।
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বৃহস্পত িবার, মে12
GIULIETTA E ROMEO OPERA ও়োক্ক িপ
6:30PM, 6 RIVER TERRACE
জেু োনস Giulietta e Romeo-এে প্রস্তুর তে জেযে, আপোে অনপো জ্ঞােনক 
ব্াশ কোে জেযে সবাইনক স্াগতে Teatro Grattacielo এে মেতৃনবে একটি 
েজাে এবং ইটোনের টিভ ওয়াক্ষ শনপ। আসল গল্, বাদযেযন্ত্র দশল ী, েঞ্চর শল্ এবং 
চর েত্র সি আসন্ন পােিেেযোনসেে োরক ীয় এবং সংগ ীতগত র দকগুর লে সানে 
র েনজনক পর ের চত করুে।

শত িবার, মে07
আস্ ম আমার পাক্ক  মড ভাযলািাস্ স
সকাল 11টা-12টা, ROCKEFELLER PARK HOUSE
সকল োগর েক র বজ্ঞাে ীনদে আিবাে! Battery Park City মত বাস কো বেযেপ্রাণ ীে 
র বশাল দবর চত্রযে সম্পনক্ষ  জােনত iNaturalist র বোেনূলযেে অযোপটি িাউেনলাি করুে। 
প্রর তটি পয্ষনবক্ষণ BPC এে জ ীবববর চত্রযে েরেভ্ক্ত কেনত অবদাে োনখ। আেও 
র বস্ার েত জাোে জেযে তেযে মরর বল মদখেু!
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শুক্রবার, মে13 
রূপকথার চলস্ চিত্র: KIKUJIRO
সন্ধ্া 7টা, 6 RIVER TERRACE
 এর শয়াে আনের েকাে এবং পযোর সর িক আইলযোন্াে মির েনরজ োস উদযাপে, 
BPCA The Wizard of Oz এে উপে র ভত্র ত কনে Kikujiro (1999, Takeshi 
Kitano) উপস্াপে কনে, একটি অল্ বয়স্ক, সাদার সন্  মেনল তাে র বপেগাে ী োনক 
খুঁনজ মবে কোে জেযে একা মবর েনয়নে। শ ীঘ্রই মস একজে অপ্রতযোর শত েক্ষক খুঁনজ 
পায় একজে ম্ানচটি োেনুরে েন্ যে এবং দজুনে পনে অপ্রতযোর শত দঃুসাির সকতাে 
একটি র সর েনজে েনুখােুরখ িয়। র বোেনূলযে পপকে্ষ পর েনবশে কো িনব, এবং তাে 
পেপেই একটি আনলাচো স্ক ীর েং িনব। 
এই র িল্মটিনক PG 13 মের মদওয়া িনয়নে।

শত িবার, মেশত িবার, মে1414
THETHE  SKYSCRAPERSKYSCRAPER  MUSEUMMUSEUM এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান: এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান:
আকাযি সিজু মসাপান!আকাযি সিজু মসাপান!
সকাল 10:30টা, 39 BATTERYBATTERY  PLACEPLACE
বসন্ত এনসনে, এবং আেো সবজু মদখর ে! উদযাপে কেনত, বাচ্াো আকাশচ্ম্ ী 
বাগানেে ইর তিাস এবং েকশা সম্পনক্ষ  র শখনব। স্পর তো এক শতাব্ ী ্নে র েউ 
ইয়নক্ষ ে ভবেগুর লনত লযোন্নস্কপ কো োদ এবং মরনেস যুক্ত কনেনেে! "সবুজ" 
আকাশচ্ম্ ী অট্ার লকা মেনক অেনুপ্রেণা র েনয় তরুণ স্পর তো তানদে েকশাগুর লনক 
িুল এবং সবজু র দনয় সাজানবে৷ 
সব বয়স ীনদে স্াগতে। এখানে RSVP প্রনয়াজে: skyscraper.org
Battery Park City কতৃ্ষপনক্ষে সানে অংশ ীদার েনবে The Skyscraper Museum দ্াো উপস্ারপত৷.
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বৃহস্পত িবার, 26মে
স্ িরস্ তঃ BALLET HISPÁNICO
সন্ধ্া 6:30 টা, BELVEDERE PLAZA
োনচে সেয়! Ballet Hispánico, মদনশে বিৃত্তে লযোটিেসি েতৃযে সংস্াগুর লে েন্ যে একটি, 
এে সানে একটি লযোটিে সাোর জক েতৃযে কে্ষশালায় আোনদে সানে মযাগ র দে। এই সেস্ 
বয়নসে োনচে মসশনে সালসা, মেনেঙ্,ু আন্া-র কউবাে এবং অেযোেযে লযোটিেসি েনৃতযেে 
িে্ষগুর ল েনয়নে যা আপোনক জারগনয় ত্লনব এবং চলোে কেনব! 

শত িবার, মে21
ম�া স্ িি! 
HUDSON ESTUARY -মত BATTERY PARK CITY-এর জ ীিযনর 
উিযাপন
সকাল 10টা–িপুরু 1টা,, WAGNER PARK
োে ্ো এবং মেনড় মদওয়াে জেযে অর ভজ্ঞ অযোঙ্লােনদে সানে মযাগ র দে এবং 
িািসে েদ ীে জ ীবে সম্পনক্ষ  জােেু। আেো ময োে ্র ে তা পয্ষনবক্ষণ ও সোক্ত 
কেনত সািাযযে করুে, যা আোনদে স্াে ীয় জনলে স্াস্যে র েে ীক্ষণকাে ী গনবরণা 
মগাষ্ ঠীগুর লে সানে েলূযেবাে মিরা ভাগ কেনত সক্ষে কনে। র দেটিনত একটি র শল্ 
প্রকল্ এবং একটি প্রকৃর তনত িঁারাও অন্তভ্্ষ ক্ত েনয়নে। এে সানে: র ির ইটোেনের  
মশা Sing with Suzi মযটি র িচাে কনে Suzi Shelton এবং র বনশর অর তরে  
The Culture Queen এে একটি লাইভ পােিেেযোসে র েস কেনবে ো।
সকাল 10রা– দপুেু 1রা: কযোচ-এন্-র ের লজ র ির শং
সকাল 10:45রা র চত্রকলা প্রকল্
সকাল 11:45রা: পার েবার েক মশা
দপুেু 12:15রা: প্রকৃর তনত িঁারা

বধুবার, মে25 &  
বৃহস্পত িবার, মে26
AUSCHWITZ মথযক সঙ্ ীত: একটি কনসাট্ক স্ সস্ রজ
সন্ধ্া 7টা, MUSEUM OF JEWISH HERITAGE,  
36 BATTERYBATTERY  PLACEPLACE (এবং অেলাইে)
University of Michigan School of Music, Theatre, & Dance এএ 
Auschwitz .এ সঙ্ ীত এে জেযে মযাগ র দে। মপার লশ োজবের তক বন্ ী 
যাো Auschwitz I কযোনম্প পরুুরনদে অনক্ষ স্টাে সদসযে র েনলে, তানদে 
দ্াো সাজানো র্কনোগুর ল র িচাে কনে। কন্াটিে Oriol Sans এে মেতৃনবে, 
University of Michigan অনক্ষ স্টা গায়কনদে দ্াো উচ্ার েত লাইনেে 
সানে র েনল যাওয়া অংশগুর ল পর েনবশে কেনব, যুনধিে পনে Auschwitz I 
পরুুরনদে অনক্ষ স্টাে সাক্ষযে মেনক। এখানে র েবন্ধে প্রনয়াজে:  
https://mjhnyc.org/current-events/
Battery Park City কতৃ্ষপনক্ষে সানে অংশ ীদার েনবে the Museum of Jewish Heritage –  
A Living Memorial to the Holocaust দ্াো উপস্ারপত। 
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শত িবার, মেশত িবার, মে2121
THETHE  SKYSCRAPERSKYSCRAPER  MUSEUMMUSEUM এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান
MAYAMAYA  LINLIN: : LIGHTLIGHT  ANDAND  LINESLINES এর স্থপস্ ত এর স্থপস্ ত
সকাল 10:30টা, 39 BATTERYBATTERY  PLACEPLACE
আনের েকাে স্পর ত এবং ভাস্কে আনের েকাে স্পর ত এবং ভাস্কে MayaMaya  LinLin র বখযোত িনয় ওনঠে যখে তাে মবোে ী  র বখযোত িনয় ওনঠে যখে তাে মবোে ী 
এর ্রি এর ্রি WashingtonWashington  DD..CC. -মত . -মত thethe  VietnamVietnam  VeteransVeterans  MemorialMemorial র িজাইে কোে  র িজাইে কোে 
প্রর তনযারগতায় জয়লাভ কনে। ইয়াং আর ক্ষ নরটিস র সর েজ চার লনয় যাওয়াে ো্ যেনে প্রর তনযারগতায় জয়লাভ কনে। ইয়াং আর ক্ষ নরটিস র সর েজ চার লনয় যাওয়াে ো্ যেনে 
MayaMaya সম্পনক্ষ  আেও জােেু  সম্পনক্ষ  আেও জােেু Maya Lin Maya Lin এে পানঠে ো্ যেনেএে পানঠে ো্ যেনে: Jeanne Walker : Jeanne Walker 
Harvey Harvey এেএে Artist-Architect of Light and Lines Artist-Architect of Light and Lines । তােপনে আপোে র েজস্  । তােপনে আপোে র েজস্ 
মকালাজ দতর ে করুে, এেে লযোন্নস্কপ কল্ো করুে যা আপর ে মকােও র দে র িজাইে মকালাজ দতর ে করুে, এেে লযোন্নস্কপ কল্ো করুে যা আপর ে মকােও র দে র িজাইে 
কেনত চাে। বয়স 7+। এখানে কেনত চাে। বয়স 7+। এখানে RSVPRSVP প্রনয়াজে:  প্রনয়াজে: skyscraperskyscraper..orgorg
Battery Park City কতৃ্ষপনক্ষে সানে অংশ ীদার েনবে The Skyscraper Museum দ্াো উপস্ারপত৷.
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শত িবার, জুিশত িবার, জুি0404  && রত ববার, জুি রত ববার, জুি0505
GUILETTAGUILETTA  EE  ROMEOROMEO
রাত রাত 99টা, টা, WAGNERWAGNER  PARKPARK
Teatro GrattacieloTeatro Grattacielo, এে সানে অংশ ীদার েনবে, অনপো ইর তিানসে একটি র বেল েত্ন , এে সানে অংশ ীদার েনবে, অনপো ইর তিানসে একটি র বেল েত্ন BatteryBattery  ParkPark  CityCity -মত  -মত 
তাে 100তে বার র্ষক ীে ঠিক সেনয় আনস। তাে 100তে বার র্ষক ীে ঠিক সেনয় আনস। Giulietta e RomeoGiulietta e Romeo,েচর য়তা ,েচর য়তা Riccardo ZandonaiRiccardo Zandonai মপ্রে, আনবগ  মপ্রে, আনবগ 
এবং ট্যোনজর ি র তেটি পনব্ষ উপস্াপে কো িনব৷ মকাম্পার েটি তাে অগ্রগাে ী র চন্তা, প্রগর তশ ীল, এবং অনপোে এবং ট্যোনজর ি র তেটি পনব্ষ উপস্াপে কো িনব৷ মকাম্পার েটি তাে অগ্রগাে ী র চন্তা, প্রগর তশ ীল, এবং অনপোে 
োর টির ের িয়া র ভত্র তক অনবেরনণে জেযে পর ের চত - ইর ্রিনয়ে জেযে একটি ট্রির!োর টির ের িয়া র ভত্র তক অনবেরনণে জেযে পর ের চত - ইর ্রিনয়ে জেযে একটি ট্রির!

শুক্রবার, জিু10
রূপকথার চলস্ চিত্র: SON OF THE WHITE MARE
সন্ধ্া 7টা, 6 RIVER TERRACE
একটি িানঙ্র েয়াে মলাককোে উপে র ভত্র ত কনে, Son of the White Mare (Marcell 
Jankovics,1981) িল েিার বশ্বনক বাঁচানত একটি ঘণূ্ষায়োে, েঙ-পাগল েিাকার বযেক 
যাত্রা৷ "Yellow Submarine" এে িযোলুর সনেরর ে পযোনলর এবং "Fantasia" এে সেধৃি 
র ভজযুেয়াল গল্ বলা স্মেণ কনে, সোনলাচকো এটিনক সব্ষকানলে সব্ষনরেষ্ সাইনকনির লক 
অযোর েনেনরি চলর চ্ত্রগুর লে েন্ যে একটি বনল েনে কনেনেে। র বোেনূলযে পপকে্ষ 
পর েনবশে কো িনব, এবং তাে পেপেই একটি আনলাচো স্ক ীর েং িনব। এই র িল্মটিনক  
PG 13 মের মদওয়া িনয়নে।

বধুবার, জিু01
& বৃহস্পত িবার জািুয়াত র02
J O B : A SIMPLE MAN
সন্ধ্া 7টা, MUSEUM OF JEWISH HERITAGE,  
36 BATTERYBATTERY  PLACEPLACE (এবং অেলাইে)
একটি ত ীব্ এবং সংগ ীত োরক ীয়তায়, J O B: A Simple Man পুোনো 
পৃর েব ী মেনক - োর শয়াে একটি মোট্ গ্রাে - র েউ ইয়নক্ষ  েত্ে পৃর েব ীনত 
অর ভবাস ীে যাত্রাে গল্ বনল৷ পুেস্কাে র বজয় ী মির েশ অর ভনেত্র ী 
Ina-Miriam Rosenbaum, Rolf Heim দ্াো পর েচার লত, এবং  
ওনবাইস্ট Henrik Goldschmidt এবং অযোকর ি্ষ য়ে ভাচ্্ষ নসা  
Anders Singh Vesterdahl র িচাে কনে। এখানে র েবন্ধে প্রনয়াজে:  
mjhnyc.org/current-events/
Battery Park City কতৃ্ষপনক্ষে সানে অংশ ীদার েনবে the Museum of Jewish Heritage –  
A Living Memorial to the Holocaust দ্াো উপস্ারপত।

বধুবার, জিু08
BPC ব্াড ড্াইভ
িপুরু 12টা-সন্ধ্া 6টা, 6 RIVER TERRACE
ট্াই-মস্টর এলাকায় হ্াসপ্রাপ্ত সেবোি পেুোয় পেূণ কেনত সিায়তা করুে। 
পনুো প্রর ্য়াটি এক ঘটোেও কে সেয় মেয় এবং একটি দাে একার্ক  
জ ীবে বাঁচানত পানে! 
আজই এখানে সাইে-আপ করুে: nybloodcenter.org 
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শত িবার, জিুশত িবার, জিু0404
THETHE  SKYSCRAPERSKYSCRAPER  MUSEUMMUSEUM এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান: এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান:
THETHE  ARCHITECTUREARCHITECTURE  OFOF  TREESTREES
 সকাল 10:30টা, 39 BATTERYBATTERY  PLACE PLACE (বর িেঙ্ে মপ্রাগ্রাে)
স্পর তো তানদে র বর ্ডং র িজাইে কোে জেযে বেনেে পে বেে বযেয় কেনত পানেে, 
র কন্তু গােগুর ল তানদে পর েনবনশে প্রর তর ্য়া র িসানব তানদে র েজস্ স্াপতযেনক 
র েখুঁত কনে চনলনে বহুকাল ্নে। Wagner Park এে েন্ যে র দনয় ওয়ার কং র্যেনে, 
র শখেু ক ীভানব কাণ্ড এবং শাখাগুর ল তানদে পাতা বা সূচঁনক সেে্ষে কনে এবং 
ক ীভানব র শকড়গুর ল শর ক্তশাল ী র ভত্র ত দতর ে কনে। 2য়-5ে মরেণ ীে জেযে প্রস্ার বত। 
Battery Park City কতৃ্ষপনক্ষে সানে অংশ ীদার েনবে The Skyscraper Museum দ্াো উপস্ারপত৷.

ত িব্াত িি বৃহস্পত িবার এবং শুক্রবার
SKYSCRAPER MUSEUM ও়োস্ করিং ট্ধ্র
The Skyscraper Museum Battery Park City এে 92-একে এলাকাে র বর ভন্ন পাড়ায় 
মিাকাস কনে বযের ক্তগত ওয়ার কং র্যেনেে গ্র ীনমেে র সর েজ চালু কনেনে। সেস্ র্যেে পাক্ষ , 
অত ীত এবং বত্ষ োনেে উপে মজাে মদয় এবং জলবাযু় পর েবত্ষ নে এবং জনলে ্ানে 
র স্র তস্াপকতাে চযোনলঞ্জ মোকানবলা কোে জেযে ্েব্্ষোে পর েকল্োগুর ল র বনবচো 
কনে । এখানে র েবন্ধে প্রনয়াজে: skyscraper.org

জেুজেু09 09 && জেু জেু2424
THE SOUTH NEIGHBORHOOD স্ িযকল ৪টা,  
THE SKYSCRAPER MUSEUM, 39 BATTERYBATTERY  PLACEPLACE
Battery Park City এে র েউর জয়ানেে South Neighborhood এসিন্াে করুে।

জলুাইজলুাই07 07 && জলুাই জলুাইLL1515
THE COMMERCIAL CORE স্ িকাল 4টা,  
BROOKFIELD PLACE এ THE WINTER GARDEN
আসল World Financial Center এে বারণর জযেক আকাশচ্ম্ ী িাব, এখে  
Brookfield Place মদখেু।

জলুাইজলুাই28 28 && আগস্ট আগস্ট1212
THE NORTH NEIGHBORHOOD স্ িকাল ৪টা,  
BROOKFIELD PLACE এ THE WINTER GARDEN
আবর শযেক "সবুজ র েনদ্ষ র শকা"এে Battery Park City এে North Neighborhood 
ভ্রেণ করুে, যা েূলত 2001-এে পনে র ের ে্ষত িনয়র েল৷.
Battery Park City কতৃ্ষপনক্ষে সানে অংশ ীদার েনবে The Skyscraper Museum দ্াো উপস্ারপত৷.
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রত ববার, জিু12 – রত ববার, জিু26
স্ ভজধু়্োল আট্কস ইনস্টযলিন: MUNA MALIK
BELVEDERE PLAZA
র শল্ ী এবং অেসুন্ধােকাে ী Muna Malik Battery Park City -মত একটি েত্ে সাইর-র ের দ্ষষ্ 
র শল্ ইেস্টনলশে উপস্াপে কেনত র িনে এনসনেে৷ আর্ষওয়াক্ষ  দশ্ষকনদে জর ড়ত এবং 
আর বষ্াে কেনত উত্সার িত কনে।

রত ববার, জিু12 
GREGORY CORBINO
স্ িকাল 3টা, TEARDROP PARK
আন্তঃর বভাগ ীয় র শল্ ী Gregory Corbinoআেন্দায়ক পর েনবশো দতর ে কেনত পেুব্ষযেবহৃত 
উপকেণ মেনক দতর ে পত্ুল সি ভ্রেণ মশা, সাক্ষ াস, কযোনোনজল এবং কার ে্ষভানলে ঐর তিযে 
অবযোিত মেনখনেে। Bread and Puppet Theater এে একজে প্রাক্তে োত্র, র তর ে 
সাোর জক পর েবত্ষ নেে রেে এবং অেযোেযে সেনয়াপনযাগ ী র বরয়গুর লনত সেস্ বয়নসে 
জেসা্ ােণনক র েযকু্ত কনেে।

শত িবার, জিু25
CRAIG HARRIS
স্ িকাল 4টা, ROCKEFELLER PARK
ট্ম্র েস্ট/কনম্পাজাে Craig Harris সেধৃি, র বস্তৃত ইনপ্াভাইনজশে বাজাে এবং আ্যোত্র েক, 
জযোজ, অযোভাটে-গাি্ষ , আে অযোন্ র ব এবং র িপ-িপ এ তঁাে উৎস অেনুপ্রেণাে েনতা দবর চত্রযেেয় 
েচো দতর ে কনেে। বেনেে পে বেে ্নে তাে অংশ ীদােনদে েন্ যে Lester Bowie, Sun Ra, 
Cecil Taylor, David Murray, The Roots এবং আেও অনেক আনলার কত বযের ক্ত র েনলে। 
তঁানক সজৃেশ ীলতা উদযাপে কনে উন্নত একটি দল মযাগদাে কেনব।
Battery Park City কতৃ্ষপনক্ষে সানে অংশ ীদার েনবে Lower Manhattan Cultural Council দ্াো উপস্ারপত৷
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ত রভার টু ত রভার উৎ�ব
LOWER MANHATTAN CULTURAL COUNCIL এর সাযথ
Lower Manhattan Cultural Council (LMCC) র েভাে র্ র েভাে উৎসনবে 21 তে েেসুে উদযাপনে Battery Park City কতৃ্ষপনক্ষে সানে সি-উপস্াপো কনে৷ বার র্ষক, 
উৎসবটি Battery Park City এে আনশপানশে অঞ্চনল র বোেূনলযে বর িেঙ্ে, সাইর-র ের দ্ষ ষ্ আর্ষ ইনভটে র েনয় আনস, গর তশ ীল অযোর টিনভশে, পােিেেযোসে এবং শৃঙ্খলা এবং 
অেুশ ীলে জনুড় অংশগ্রিণেূলক সুনযানগে ো্ যেনে প্রশংর সত র েউ ইয়ক্ষ  র শল্ ী এবং স্াে ীয় সপ্দায়নক আকৃষ্ কনে। 
আেও তনেযেে জেযে মদখুে: LMCC.net/R2R

রতববার, জিু19
GOOD TROUBLE: একটি জনুটিনথ ট্রিস্িউট কনসাট্ক
স্িকাল 3টা, MUSEUM OF JEWISH HERITAGE,  
36 BATTERYBATTERY  PLACEPLACE (এবং অেলাইে)
the Museum of Jewish Heritage এবং Knickerbocker Chamber 
Orchestra জেুটিেনে একটি রবনশর কেসানর্ষ মযাগ রদে, ময েুটিে রদেটি োরক্ষ ে 
যুক্তোন্রে ্ীতদাসনদে েুরক্তে স্মেনণ আনস৷ ব্যোক অরভজ্ঞতা উদযাপে কনে এেে 
সঙ্ীত উপস্াপে কো, এবং KCO সঙ্ীত পরেচালক Gary S. Fagin এেGood 
Trouble এে ওয়া্ড্ষ  রপ্ররেয়াে রিচাে কনে, প্রয়াত কংনগ্রসেযোে এবং োগরেক 
অর্কাে আইকে John Lewis দ্াো অেুপ্রারণত। এখানে রেবন্ধে প্রনয়াজে: 
mjhnyc.org/current-events/
Battery Park City কতৃ্ষ পনক্ষে সানে অংশীদারেনবে the Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial 
to the Holocaust দ্াো উপস্ারপত।

শত িবার, জিুশত িবার, জিু1818
THETHE  SKYSCRAPERSKYSCRAPER  MUSEUMMUSEUM এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান: এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান:
জনুটিনথ স্াইস্ধ্াপার মযা�জনুটিনথ স্াইস্ধ্াপার মযা�
সকাল 10:30টা, 39 BATTERYBATTERY  PLACEPLACE
সোনোে জেযে প্রস্তুত মিাে এবং েজা করুে কােণ আেো আর বষ্াে কর ে ময 
ক ীভানব আোনদে র েজস্ মদি আোনদে আকাশচ্ম্ ী ভবেগুর ল বঝুনত সািাযযে 
কেনত পানে! জেুটিেে সম্পনক্ষ  জােেু এবং ক ীভানব আর ্কাে-আনের েকাে 
সংস্ককৃ র ত এই মদশটিনক প্রভার বত কনেনে, মকে েেেশ ীলতা গুরুবেপণূ্ষ তা অনবেরণ 
করুে, আপোে র ভত্র তগুর লে সানে সংনযাগ করুে এবং 30-র ের েনরে মযাগ 
মসশনে েত্ে উচ্তায় প্রসার েত করুে! জাদঘুনেে প্রদশ্ষে ীনত আপোে রপ্রয় 
আকাশচ্ম্ ী ভবে মেনক অেপু্রারণত িনয় একটি মযাগবযোয়াে ভর ঙ্ দতর ে করুে। 
বয়স 6+। এখানে RSVP প্রনয়াজে: skyscraper.org
Battery Park City কতৃ্ষপনক্ষে সানে অংশ ীদার েনবে The Skyscraper Museum দ্াো উপস্ারপত৷.

শত িবার, জিু18
জনুটিনথ উিযাপন
িপুরু 2 টা–স্ িকাল 5টা, BELEVEDERE PLAZA
সঙ্ ীত এবং র শনল্ে সানে জেুটিেে উদযাপে করুে! েরু ক্ত র দবস র িসানবও 
পর ের চত, জেুটিেে 1865 সানল Galveston, Texas এ উদ্ভূত িনয়র েল এবং 
োর ক্ষ ে যকু্তোন্রে দাসপ্রোে অবসানেে স্মেণ কনে। Federation of Black 
Cowboys এে সানে মঘাড়ায় চড়ুে এবং মঘাড়সওয়াে এবং ইর তিাস সম্পনক্ষ  
জােেু। আপর ে বার ড়নত র েনত পানেে এেে একটি জেুটিেে পতাকা দতর ে করুে।

বৃহস্পত িবার জিু16
সাইযলন্ট স্ ডযস্া প্াইড পাটি্ক
সন্ধ্া 7–10টা, WAGNER PARK
Gotham Cheer এবং QuietEvents মেনক কুইয়াে র িনজ সের বেত একটি 
সাইনলটে র িনস্কা িাসে পাটি্ষে সানে প্রাইি োস উদযাপে করুে। শ্বাসরুধিকে 
সযূ্ষানস্ে দশৃযে এবং Lady Liberty আোনদে মপ্রক্ষাপর র িনসনব কাজ কেনব যখে 
আেো লাইর-আপ মিিনিানেে ো্ যেনে পাম্প কো িনরস্ট ব ীনরে সানে োচনবা। 
মিিনিাে র বোেনূলযে; মিনপার জর প্রনয়াজে।
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ম�ােবার, জিু27
BPCA কস্ মউস্ নটি স্ িল্ড মড পাটি্ক
িপুরু 12–2 টা, ROCKEFELLER PARK
গ্র ীনমেে জেযে স্ককু ল বন্ধ! একটি রপকর েক লাঞ্চ পযোক করুে এবং 
Rockefeller Park এ গ্র ীনমেে মেৌসুে শুরু করুে। েজাদাে মখলা এবং 
গানেে জেযে আোনদে সানে মযাগ র দে। Youth Athletes United মেনক 
পুেস্কানেে জেযে মখলুে এবং বার র্ষক Battery Park City রাগ-ও-ওয়ানে 
অংশগ্রিণ করুে!

12–1PM: ROCKEFELLER PARK এ রপকর েক
1–2PM: মখলা্ ুনলা

জ
সুে

র ইসে
ন্ট

গু
স�

া

জ
সুে

র ইসে
ন্ট

গু
স�

া

10 11

শুক্রবার, জিুশুক্রবার, জিু2424
সুইস্ ডি স্ মডসামার মিস্ স্টভধ্ালসুইস্ ডি স্ মডসামার মিস্ স্টভধ্াল
স্ িকাল স্ িকাল 55––88টা, টা, WAGNERWAGNER  PARKPARK
গ্র ীনমেে অয়েকানলে এই অেেযে উদযাপে উপনভাগ করুে। গ্র ীনমেে অয়েকানলে এই অেেযে উদযাপে উপনভাগ করুে। Barnklubben Barnklubben 
Elsa RixElsa Rix এে সানে র েিসাোে মপানলে চােপানশ প্রাণবন্ত োনচ মযাগ র দে।  এে সানে র েিসাোে মপানলে চােপানশ প্রাণবন্ত োনচ মযাগ র দে। 
সুন্ে িুল মেনক পুষ্পস্বক দতর ে করুে যা সুইনিনেে অয়েকানল িুনল সুন্ে িুল মেনক পুষ্পস্বক দতর ে করুে যা সুইনিনেে অয়েকানল িুনল 
আনে। একটি পযোনেি, র শশুনদে মখলা এবং সুইর িশ খাবাে উপনভাগ করুে। আনে। একটি পযোনেি, র শশুনদে মখলা এবং সুইর িশ খাবাে উপনভাগ করুে। 
MinneapolisMinneapolis এ এবং  এ এবং American Swedish Institute American Swedish Institute এে র িিলােনদে এে র িিলােনদে 
ঐর তিযেবাি ী সঙ্ ীত। একজে স্কযোর ন্নের ভয়াে মলাকসার ির তযেক ঐর তিযেবাি ী সঙ্ ীত। একজে স্কযোর ন্নের ভয়াে মলাকসার ির তযেক Ross Sutte,Ross Sutte,  
এে মেতৃনবে েৃতযে।এে মেতৃনবে েৃতযে।

Consulate General of Sweden, New York এবং Battery Park City 
কতৃ্ষ পনক্ষে দ্াো উপস্ারপত৷
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ত রভার এন্ড ব্লুজ 
স্ নউ ই়েক্ক  িন্দযর সযূ্ক অস্ত যাও়োর সম়ে স্ িশ্ব-মরেণ ীর ব্মুজ অনপু্াস্ণত সঙ্ ীযতর অস্ ভজ্ঞতা স্ নন 
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বৃহস্পত িবার জলুাই07
NICOLE ATKINS
সন্ধ্া 6টা, WAGNER PARK
পাওয়াে িাউস Nicole Atkins এে গায়ক এবং গ ীর তকাে, Nicole Atkins তাে 
র েজস্ অেেযে সেসাের য়ক শনব্ েক, মসাল এবং সাইনকানির লক েকনক র ের রেত 
কনেে। তাে অেবদযে গানেে মলখা এবং আনবগঘে কণ্ঠ তাে সব্ষনশর প্রকাশ, 
Memphis Ice. মত উজ্জ্বল।

সন্ধযো 6রা: SUSAN Z. ANTHONY (DJ SET)
সন্ধযো 7রা: NICOLE ATKINS

বৃহস্পত িবার, জলুাই14
ELJURI & CHA WA
সন্ধ্া 6টা, WAGNER PARK
র বনশ্বে শ ীর্ষস্াে ীয় লযোটিো রগরাে বাদকনদে েন্ যে একজে র িনসনব র চর নিত, Eljuri 
একজে জেো-র িউর জং র শল্ ী ময তাে জ ীবনেে অর ভজ্ঞতাে শব্ এবং েন্নক 
তাে গাে-মলখায় এবং রগরানেে বাজোয় র ের রেত কনে। 
GRAMMY™-েনোে ীত Cha Wa এে সং্ােক সঙ্ ীত এবং চেকপ্রদ মস্টজ 
মশানক " funk with feathers" র িসানব বণ্ষো কো িনয়নে - একটি শব্ যা 
ঐর তিযেবাি ী traditional New Orleans Mardi Gras ভােত ীয় সঙ্ ীত র ের রেত 
িাঙ্ক এবং আত্াে েন্ যে র ভত্র ত কনে, একটি েে-স্টপ গ্রুভ মের শে।

সন্ধযো 6রা: SUSAN Z. ANTHONY (DJ SET)
সন্ধযো 6:30রা: ELJURI
সন্ধযো 7:30রা: CHA WA
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বৃহস্পতিবার জলুাই28
CEDRIC BURNSIDE & MAGGIE ROSE 
সন্ধ্া 6টা, WAGNER PARK
কনয়ক বেে ্নে তাে চপসনক সম্ারেত কোে এবং প্রকৃরতে শরক্তে কণ্ঠরশল্ী 
রিসানব তাে োে দতরে কোে পনে, েযোশরভল-রভত্রতক গায়ক/গীরতকাে Maggie 
Rose তাে রেনজে েক-এন্-মোল, মসাল, মিাক, িাঙ্ক এবং আেএন্রব এে অবারেত 
সংঘনর্ষে স্প্ন মদনখনেে । 
Cedric Burnside North Mississippi Hill Country এে রকংবদরন্তনদে একটি 
রবরশষ্ পরেবানে জন্মগ্রিণ কনেরেনলে। এই সংনবদেশীলতাগুরল তাে কাজ জনুড় 
প্ররতিরলত িয় এবং অেবদযেভানব তাে 2022 GRAMMY™-জয়ী রেরলজ, I Be 
Trying-এ প্রদরশ্ষত িয়৷ সং্ােক পাব্ষতযে মদনশে গ্রুভগুরল রেস কেনবে ো যা একটি 
জরুরে, আ্রুেক েুহুনত্ষ  সিনজই রেনজনদেনক ্াে মদয়।

সন্ধযো 6রা: SUSAN Z. ANTHONY (DJ SET)
সন্ধযো 6:30রা: MAGGIE ROSE 
সন্ধযো 7:30রা: CEDRIC BURNSIDE

বৃহস্পত িবার জলুাই21
LADY WRAY
সন্ধ্া 6টা, WAGNER PARK
Virginia- মত জন্মগ্রিণ কো র শল্ ী Nicole Wray তাে গাওয়া এবং গাে মলখাে 
দদু্ষ ান্ত পর েসে মদখাে, আত্াে ইর ঙ্ত, R&B, এবং র িপ-িনপে সানে োো োড়ানো, 
েজাে গনল্ র েোেয় কোে ক্ষেতাে েজাে গল্ জনুড় র দনয়।

সন্ধযো 6রা: SUSAN Z. ANTHONY (DJ SET)
সন্ধযো 7রা: LADY WRAY
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বৃহস্পত িবার আগস্ট11
স্ িরস্ তঃ LADAMA
সন্ধ্া 6:30 টা, BELVEDERE PLAZA
LADAMA এে একটি শব্ আনে েিানদশ এবং ভারা জুনড় প্রোগত এবং 
অপ্রোগত যনন্ত্রে সেবেনয়। চােজে গর তশ ীল ের িলাে এই দলটি পযোে-
আনের েকাে েনন্ে উপে একটি েত্ে মরক প্রদাে কনে যা েগু্ধকে শনব্ে  
একটি অেেযে র েরেণ দতর ে কনে, যা তানদেনক লার তে র বকল্ সঙ্ ীনতে দৃনশযে 
উদ ীয়োে তােকা কনে মতানল। 

বধুবার, আগস্ট10
গ্ ীষ্মকাল ীন ব্াড ড্াইভ
িপুরু 12টা-সন্ধ্া 6টা, 6 RIVER TERRACE
ট্াই-মস্টর এলাকায় হ্াসপ্রাপ্ত সেবোি পেুোয় পেূণ কেনত সিায়তা করুে।  
পনুো প্রর ্য়াটি এক ঘটোেও কে সেয় মেয় এবং একটি দাে একার্ক জ ীবে 
বাঁচানত পানে! আজই এখানে সাইে-আপ করুে: nybloodcenter.org 

শত িবার, আগস্ট06
কস্ মউস্ নটি ডধ্ান্স: িহর জুযে ডধ্ান্স পাটি্ক
সন্ধ্া 6:30টা, ESPLANADE PLAZA
একর দনে, পঁাচটি বনো জনুড় অংশ ীদাে সাইরগুর লনত, িাজাে িাজাে র েউ 
ইয়ক্ষ বাস ী গণ আেন্ এবং উদযাপনেে একটি েহুুনত্ষ  োচনব। েতৃযের শল্ ী  
Dash Perry এবং ট্রুপ আোনদেনক তানদে স্াক্ষেেলূক র কেু পদনক্ষপ  
মশখানব, সানে DJ Susan Z Anthony। BPC এে চূড়ান্ত আউরনিাে িযোসে 
পাটি্ষনত মবর েনয় আসেু - এবং আসেু সবাই একসানে োর চ!
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শত িবার, জলুাই23
কস্ মউস্ নটি ডধ্ান্স: CUMBIA 
সন্ধ্া 6:30টা, ESPLANADE PLAZA
আন্া-কলর ম্য়াে র েউর জকযোল এেনসম্ল Rebolu! এে শর ক্ত এবং 
প্রাণবন্ততাে অর ভজ্ঞতা র েে একটি প্রর শক্ষক-মেতৃবো্ ীে েুভনেটে ওয়াক্ষ শনপে 
সানে কার ম্য়া, পুয়া, েযোনপনল এবং মবনলনেঙ্ুে ঐর তিযেগত মস্টপগুর ল র শখুে। 
তােপে একটি লাইভ পােিেেযোনসেে সেয় িাসে ম্ানে আঘাত করুে।

শত িবার, জলুাইশত িবার, জলুাই0909
THETHE  SKYSCRAPERSKYSCRAPER  MUSEUMMUSEUM এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান এ পাস্ রিাস্ রক অনুষ্ান
কাঠাযমা িস্ ক্তিাল ী করা: �ম্বুজ এর তাৎপয্ককাঠাযমা িস্ ক্তিাল ী করা: �ম্বুজ এর তাৎপয্ক
সকাল 10:30টা, 39 BATTERYBATTERY  PLACEPLACE
আপর ে র ক কখেও মভনব মদনখনেে ক ীভানব একটি গম্বুজ দতর ে কো িয়? োর ক্ষ ে 
যকু্তোন্রেে কযোরপরনলে গম্বুজটি ক ী র দনয় দতর ে এবং কখে এবং ক ীভানব এটি দতর ে 
কো িনয়র েল তা জােেু। তােপনে, সংবাদপত্র, মরপ এবং দলগত কাজ বযেবিাে কনে 
গম্বুজ দতর ে কেনত একসানে কাজ করুে! বয়স 6+। RSVP প্রনয়াজে
Battery Park City কতৃ্ষ পনক্ষে সানে অংশীদারেনবে The Skyscraper Museum দ্াো উপস্ারপত৷.

শত িবার, জলুাইশত িবার, জলুাই1616
িস্ নিার পাস্ রিাস্ রক ও়োক্ক িপসমূহ: স্ সটি অি ও়োটার মডিস্ নিার পাস্ রিাস্ রক ও়োক্ক িপসমূহ: স্ সটি অি ও়োটার মড
সকাল সকাল 1111টা, টা, ROCKEFELLERROCKEFELLER  PARKPARK
র সটি অি ওয়ারাে মি িল একটি র বোেনূলযেে, বন্ে-বযোপ ী র দে যা Waterfront 
Alliance এবং এে অংশ ীদােনদে দ্াো সংগঠিত িয় যানত মলাকজেনক জনলে 
র দনক, জনলে উপে, এবং জনলে েন্ যে র েনয় যায়৷ এই আদশ্ষ িািসে-সাইি মসটিং-এ 
আোনদে সানে মযাগ র দে উদযাপে কেনত এবং পর েনবশগত স্্টয়াি্ষ র শপ সম্পনক্ষ  
জােনত এবং একটি প্রকৃর তে পদচােণায় অংশ র েে যা একটি সিনযাগ ী র শল্ প্রকনল্ 
পর েণত িনব।

ম�ােবার-শুক্রবার, ম�ােবার-শুক্রবার, জলুাই11-জলুাই29
 টিন মমস্ রন অধ্াডযভঞ্ার
11–16 িছর ি়েস ীর জনধ্।
সকাল 9-1টা, 200 RECTOR PLACE
3 সপ্তাযহর জনধ্ $400, $150/সপ্তাহ।
স্ নিন্ন প্য়োজন, স্থান স ীস্ মত।
র েউ ইয়ক্ষ  িােবানেে সােরু রিক পর েনবশ অনবেরণ কেনত আগ্রি ী র কনশােনদে 
একটি উত্সাি ী দনল মযাগ র দে। র েউ ইয়ক্ষ  িােবানেে সােরু রিক পর েনবশ অনবেরণ 
কেনত আগ্রি ী র কনশােনদে একটি উত্সাি ী দনল মযাগ র দে। NYC এে আনশপানশ 
সােরু রিক সংস্াগুর লনত যাে, আপোে শিনেে চােপানশ পর েনবশগত স্্টয়াি্ষ র শপ এবং 
সংেক্ষনণে প্রনচষ্া সম্পনক্ষ  জােেু! একটি মগাষ্ ঠী র িসানব, সংনযাগ করুে, র শল্ দতর ে 
করুে এবং মিরা সংগ্রি করুে যা আোনদে স্াে ীয় জনলে স্াস্যে সম্পনক্ষ  আোনদে 
মবাঝাে মক্ষনত্র অবদাে োনখ! 
উপকেণ অন্তভ্্ষ ক্ত, বৃত্র ত উপলভযে। 
মের জনস্টশে আবর শযেক, অেগু্রি কনে ইনেইল করুে: registration@bpca.ny.gov
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শত িবার, আগস্ট13-শুক্রবার, আগস্ট19
41তম BATTERY DANCE FESTIVAL
সন্ধ্া 7টা, ROCKEFELLER PARK
Battery Dance Festival,র েউ ইয়ক্ষ  র সটিে সবনচনয় দ ীঘ্ষ সেয় ্নে চলা  
র ্ পাবর লক িযোসে মির স্টভযোল, এই গ্র ীনমে Rockefeller Park -এ লাইভ  
পােিেেযোনসেে সানে র িনে আসনে। মির স্টভযোলটিনত র সঙ্াপুে, কাোিা, 
মেদােলযোন্স, লুনসিেবাগ্ষ, েেওনয়, মপেে, ভােত এবং তার ির তে  
আন্তজ্ষার তক সংস্াগুর ল িচাে কো িনব এবং মসইসানে র েউইয়ক্ষ   
র সটিে মসো র কেু অিাে কেনব৷ 
আপর ে যর দ বযের ক্তগতভানব উৎসনব মযাগ র দনত ো পানেে, তািনল  
র বশ্বজুনড় দশ্ষকনদে জেযে র বোেূনলযেে লাইভ র স্টনে টিউে করুে।  
Battery Park City -মত এই গ্র ীনমে োনচে আেন্ উদযাপে করুে! 
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Battery Park City কতৃ্ষ পনক্ষে সানে অংশীদারেনবে Battery Dance দ্াো উপস্ারপত৷.
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শুক্রবার
জলুাই08--আগস্ট12
SUNSET JAM ON THE HUDSON
সন্ধ্া 630টা–রাত 8টা,, WAGNER PARK
শু্বাে সন্ধযোে এই মপ্রাগ্রানে েন্ আে গ্রুনভ বাতাস ভনে যায়। মপশাদাে 
ড্াোেনদে মেতৃবে অেুসেণ করুে কােণ তাো আপোনক ঐর তিযেবাি ী 
আর ্কাে ড্ার েং মকৌশলগুর লে পের ন্ত ব ীনরে ো্যেনে গাইি কনে। 
ড্াে োকনব, োচ স্াগত!

শুক্রবার
মে06-জিু24
সূয্কাযস্তর �াযনর চক্র
সন্ধ্া 7টা– রাত 8:30টা, WAGNER PARK
গায়ক/গ ীর তকাে Terre Roche িােবানে অস্গাে ী সূনয্ষে সুন্ে পরভূর েনত 
এই সাপ্তার িক গানেে অেুষ্ানেে মেতৃবে র দনছেে। আপর ে একজে র শক্ষাের বস 
বা পাকা ম্াোেই মিাে ো মকে, গানেে চ্টি ে্ুে সুে এবং স্াস্যেকে সুনেলা 
কোে জেযে উপযুক্ত। 5/27 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই। 

েঙ্গলবার
মে03-অক্াবর25
BLITZ CHESS & BACKGAMMON 
িপুুর 12:30টা– িপুুর 1:30টা, ROCKEFELLER PARK HOUSE
দাবা বা বযোকগযোেে মখলাে জেযে পেচাে ীনদে জেযে একটি লাঞ্চ রাইে মপ্রাগ্রাে। 
ঘর ড় বযেবিাে কনে, প্রর তপক্ষো 5 র ের েনরে মগে মখলনব যা দ্রুত, উগ্র এবং 
েজাদাে। আপোে মগনেে উন্নর তে জেযে পনয়টোে এবং টিপস মদওয়াে জেযে 
একজে প্রর শক্ষক িানত োকনবে।

বধুবার
মে04-ম�কটেম্বর28
সূয্কাযস্তর মযা�
সন্ধ্া 6টা–সন্ধ্া 7টা, ROCKEFELLER PARK SOUTH LAWN
েেস্কাে! বর িেঙ্ে মযাগবযোয়াে র দনয় ক্ার ন্তকে র দে মঝনড় মিলুে। িািসনেে 
শার ন্তপূণ্ষ  আভা দ্াো মবষ্টিত এই ্যোে অেুশ ীলনে র েনজনক র েের জিত করুে। 
শে ীেনক শর ক্তশাল ী করুে এবং একটি স্াছেন্যেপূণ্ষ  পর েনবনশ সনচতেতা 
গনড় ত্লুে কােণ আপোে প্রর শক্ষক আপোনক সার েবধিকেণ এবং ভর ঙ্ে 
ো্যেনে গাইি কনেে। সেস্ স্নেে োেুর স্াগত। আপোে র েনজে েযোর আেনত 
উত্সার িত কো িয়, মযনিত্ সেবোিকৃত আেুরার ঙ্ক আনগ আসনল আনগ 
পর েনবশে কো িয়।
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শুক্রবার
মে06-অক্াবর28
তাই স্ চ
সকাল 8:30টা–সকাল 9:30টা, ESPLANADE PLAZA
েৃদ ুবযোয়ানেে ো্ যেনে ভােসােযে, শর ক্ত এবং মিাকাস উন্নত করুে। েদ ীে 
দশ্ষে ীয় স্াে এবং শব্ প্রাচ ীে প্রবার িত ভর ঙ্গুর লে জেযে একটি র েে্ষল 
পরভূর ে প্রদাে কনে। সব বয়নসে অংশগ্রিণকাে ীনদে জেযে একটি আদশ্ষ 
পেন্। 5/27, 7/1, 9/2, 10/7 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই। 

বৃহস্পত িবার
জলুাই07-জলুাই28
PICKUP PICKLEBALL
সকাল 10:30টা–সকাল 11:30টা, ESPLANDE PLAZA
স্ িনামূলধ্ মপ্াগ্াম: স্ নিন্ন প্য়োজন, স্থান স ীস্ মত।
বযোির েটেে এবং মরর েনসে একটি উত্নতজোপূণ্ষ  সংর েরেণ, রপকলবল 
মপশ ী শর ক্তশাল ী কেনত, কার ি্ষ ওভাসকুলাে স্ানস্যেে উন্নর ত কেনত এবং 
ের স্নষ্ে কায্ষকার েতা বাড়ানত প্রোর ণত িনয়নে। BPCA গর ব্ষতভানব 
NYC Pickleball এে সানে র বোেূনলযে, র শক্ষাের বস রপকলবল পাঠ 
অিাে কোে জেযে কাজ কেনে। সেস্ সেঞ্জাে সেবোি কো িনব। 
মের জনস্টশে আবর শযেক, অেগু্রি কনে ইনেইল করুে: 
 registration@bpca.ny.gov

েঙ্গলবার
মে03-অক্াবর25
প্াপ্ত ি়েস্যির জমু্া
সকাল 10:30টা–সকাল 11:30টা,  
IRISH HUNGER MEMORIAL PLAZA
েদ্মনবনশ বযোয়াে! আপোে ভােসােযে, সেবেয় এবং গর তে পর েসনে কাজ কোে 
সেয় সিনজ অেুসেণনযাগযে লযোটিে োনচে মকার েওগ্রার ি সের বেত েজায় মযাগ র দে। 
আপোে বনু্ধনদে আেুে এবং উৎসাি ী র েনদ্ষশ, একর্ শর ক্ত প্রর শক্ষণ, এবং অনেক 
েজাে জেযে প্রস্তুত িনয় আসুে।

ম�ােবার
মে02-অক্াবর31
সকাযলর ধধ্ান
সকাল 9:30টা-সকাল 10টা, LILY POND
প্রর শক্ষক র েনদ্ষ র শত ্যোনেে সেয় আপোে েে, শে ীে এবং আত্াে ভােসােযে 
বজায় মেনখ আপোে র দে শুরু করুে। এই র বখযোত অভযোস েক্তচাপ কোয়, 
োের সক চাপ কোয় এবং ইর েউে র সনস্টেনক শর ক্তশাল ী কনে।
5/30, 6/20, 7/4, 9/5, 10/10 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই। 

ম�ােবার
মে02-অক্াবর31
স্ সস্ ন়ের গ্রুপ এক্ারসাইজ
সকাল 10:30টা–সকাল 11:30টা,  
IRISH HUNGER MEMORIAL PLAZA
প্রর শক্ষনকে মেতৃনবে েন্বধি আনন্ালে এবং এনোর বসি, ভােসােযে এবং 
সেবেয় অেুশ ীলনেে পাশাপার শ শর ক্ত প্রর শক্ষনণে ো্যেনে শে ীেনক 
শর ক্তশাল ী করুে। একটি দুদ্ষ ান্ত ওয়াক্ষ আউনরে জেযে এই েজাদাে এবং 
মজাোনলা মসশনে মযাগ র দে! 
5/30, 6/20, 7/4, 9/5, 10/10 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই। বধুবার

মে04-অক্াবর26
প্কৃস্ ত অঙ্কযনর উপািান
িপুুর 2টা–স্ িকাল 4টা, WAGNER PARK (মম04–জনু29)
ROCKEFELLER PARK HOUSE (জলুাই06–অয্াির26)
আোনদে সেস্ দক্ষতা স্নেে র শল্ ীনদে সপ্দানয়ে সানে মযাগ র দে কােণ 
আেো অঙ্কে সােগ্র ী, পযোনস্টল এবং জলেঙ র দনয় দতর ে কেনত আোনদে 
পার েপার শ্ব্ষক পর েনবশ দ্াো অেপু্রার ণত িই। BPC-এে সবুজ বাগানেে িুনল 
ভো এবং ঋত্ অেুসানে র ববর ত্ষ ত পযোনলনরে েন্যে আপোে র শল্কে্ষনক 
উত্সার িত করুে। একজে র শল্ ী/র শক্ষক ্ােণা এবং র েনদ্ষ শো প্রদাে 
কেনবে। উপকেণ সেবোি কো িয় এবং র শল্ ীনদে তানদে র েজস্ পেনন্ে 
র ের িয়া আেনত উৎসার িত কো িয়।

েঙ্গলবার
মে03-অক্াবর25
স্ সস্ ন়ের ড্প-ইন
িপুুর 2:30টা–স্ িকাল 4টা, 200 RECTOR STREET
কর েউর েটি রুনে ড্প করুে এবং কনোপকেে, স্াে ীয় খবে এবং অোেষু্ার েক 
কাি্ষ  এবং মবাি্ষ  মগনেে জেযে বৃিত্তে BPC এলাকাে র সর েয়েনদে সানে মযাগ র দে। 
েত্ে বনু্ধ দতর ে করুে এবং প্রর তনবশ ীনদে সানে মযাগানযাগ করুে। 
আনো তনেে জেযে ইনেইল: করুেঃ 200rector@bpca.ny.gov

বধুবার
মে04-অক্াবর26
FIGURE AL FRESCO
সকাল 10টা–িপুুর 12টা, RECTOR PARK EAST
এই BPC পাক্ষ টি োেব র চত্র পয্ষনবক্ষণ এবং মস্কচ কোে জেযে একটি অেেযে মসটিং 
অিাে কনে। প্রর ত সপ্তানি একটি েনিল অংশগ্রিণকাে ীনদে আঁকাে জেযে মোর 
এবং দ ীঘ্ষ ভর ঙ্ কেনব। একজে র শল্ ী/র শক্ষক গঠেেলূক পোেশ্ষ এবং সোনলাচো 
কেনবে। অঙ্কনেে উপকেণ সেবোি কো িয় এবং র শল্ ীনদে তানদে র েজস্ 
পেনন্ে র ের িয়া আেনত উৎসার িত কো িয়।

শত িবার
মে07-অক্াবর29
পাযক্ক  আঁকা
সকাল 10টা–িপুরু 12টা, SOUTH COVE
িািসে েদ ীে জাদকুে ী দশৃযে এবং South Cove এে অেেযে প্রাকৃর তক দশৃযে 
কযোপচাে কেনত জলেনঙ আঁকুে বা পযোনস্টল এবং অেযোেযে অঙ্কে সােগ্র ী 
বযেবিাে করুে। একজে র শল্ ী/র শক্ষক সব স্নেে অংশগ্রিণকাে ীনদে 
র েনদ্ষশো এবং সোনলাচোে ো্ যেনে সািাযযে কেনবে। উপকেণ সেবোি কো 
িয় এবং র শল্ ীনদে তানদে র েজস্ পেনন্ে র ের িয়া আেনত উৎসার িত কো 
িয়। 5/28, 6/18, 7/2, 9/3, 10/8 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই। 
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ম�ােবারম�ােবার
মেমে0202-অক্াবর-অক্াবর2424
স্ িশুযির িাযস্টিলস্ িশুযির িাযস্টিল
ি়েস ি়েস 33--55: স্ িকাল : স্ িকাল 33টাটা–33::3030টাটা
ি়েস ি়েস 66--1010: স্ িকাল : স্ িকাল 33::4545টা-টা-44::3030টাটা
ROCKEFELLERROCKEFELLER  PARKPARK
আপোে সেবেয় এবং ভােসােযে র বকাশ করুে, আপোে র ড্বর লং অেুশ ীলে আপোে সেবেয় এবং ভােসােযে র বকাশ করুে, আপোে র ড্বর লং অেুশ ীলে 
করুে, আপোে জাম্প শরটি পর েোর জ্ষত করুে এবং মখলুে! সব স্নেে জেযে করুে, আপোে জাম্প শরটি পর েোর জ্ষত করুে এবং মখলুে! সব স্নেে জেযে 
র ড্ল সি সােঞ্জসযেনযাগযে উচ্তা হুপগুর লনত েজাদাে এবং চযোনলরঞ্জং মগেগুর লে র ড্ল সি সােঞ্জসযেনযাগযে উচ্তা হুপগুর লনত েজাদাে এবং চযোনলরঞ্জং মগেগুর লে 
সানে বানস্করবনলে েূল র বরয়গুর ল অেুশ ীলে করুে। বন্ধ পানয়ে জতুা প্রনয়াজে। সানে বানস্করবনলে েূল র বরয়গুর ল অেুশ ীলে করুে। বন্ধ পানয়ে জতুা প্রনয়াজে। 
5/30, 6/20, 7/4, 9/5, 10/10 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই।5/30, 6/20, 7/4, 9/5, 10/10 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই।

ম�ােবার 
মে02-জিু13
জসু্ ন়ের অধ্াঙ্লারস ক্াি
2়ে-5ম মগ্যডর জনধ্
স্ িকাল 3:30টা–স্ িকাল 5টা, WAGNER PARK
6টি মসিন, 90 মাস্ ক্ক ন ডলার
স্ নিন্ন প্য়োজন, স্থান স ীস্ মত।
এই েূলযেবাে প্রাকৃর তক সম্পনদে তরুণ স্্টয়াি্ষ  র িসানব িািসে েদ ীে এই েূলযেবাে প্রাকৃর তক সম্পনদে তরুণ স্্টয়াি্ষ  র িসানব িািসে েদ ীে 
র বস্ময়কে ইনকার সনস্টে অনবেরণ করুে। একটি েি এবং র েল চালানোে জেযে র বস্ময়কে ইনকার সনস্টে অনবেরণ করুে। একটি েি এবং র েল চালানোে জেযে 
প্রনয়াজে ীয় দক্ষতা অেুশ ীলে করুে এবং োে ্ো এবং েুর ক্তে মোোনঞ্চে প্রনয়াজে ীয় দক্ষতা অেুশ ীলে করুে এবং োে ্ো এবং েুর ক্তে মোোনঞ্চে 
অর ভজ্ঞতা র েে। আোনদে স্াে ীয় জনলে স্াস্যে র েে ীক্ষনণ সিায়তা কোে অর ভজ্ঞতা র েে। আোনদে স্াে ীয় জনলে স্াস্যে র েে ীক্ষনণ সিায়তা কোে 
জেযে গনবরণা গ্রুপগুর লনত মিরা জো মদওয়াে জেযে আোনদে মদশ ীয় োে জেযে গনবরণা গ্রুপগুর লনত মিরা জো মদওয়াে জেযে আোনদে মদশ ীয় োে 
সোক্ত করুে। জল পে ীক্ষা এবং অেযোেযে েজাে প্রকল্গুর ল অ্যেয়েনক  সোক্ত করুে। জল পে ীক্ষা এবং অেযোেযে েজাে প্রকল্গুর ল অ্যেয়েনক  
এরগনয় র েনব। 5/30 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই। এরগনয় র েনব। 5/30 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই। 
মের জনস্টশে আবর শযেক, অেগু্রি কনে ইনেইল করুে:  মের জনস্টশে আবর শযেক, অেগু্রি কনে ইনেইল করুে:  
registration@bpcaregistration@bpca..nyny..govgov

স্ক
কুস�

র
 ব

ে
ে

ী ব
াচ্

াসে
র

 জ
ে

্য ম্
াগ্

াে

েঙ্গলবার
মে03-অক্াবর25
স্ িশুযির িা�ান করার ক্াি
6-10 িছর ি়েস ীর জনধ্।
স্ িকাল 3:15টা–স্ িকাল 4:45টা, ROCKEFELLER PARK 
স্ িনামূলধ্ মপ্াগ্াম: স্ নিন্ন প্য়োজন, স্থান স ীস্ মত।
একটি বাগাে পর েচয্ষাে েজা এবং পুেস্কাে আর বষ্াে করুে। বার র্ষক এবং একটি বাগাে পর েচয্ষাে েজা এবং পুেস্কাে আর বষ্াে করুে। বার র্ষক এবং 
স্াে ীয় বহুবর্ষজ ীব ী গাে লাগাে এবং জল, আগাো, কনম্পার স্টং এবং স্াে ীয় বহুবর্ষজ ীব ী গাে লাগাে এবং জল, আগাো, কনম্পার স্টং এবং 
অেযোেযে সবুজ বাগানেে অেুশ ীলনে অংশ র েে। আোনদে র স্র তস্াপক অেযোেযে সবুজ বাগানেে অেুশ ীলনে অংশ র েে। আোনদে র স্র তস্াপক 
বাগাে ক ীভানব মপাকাোকড় এবং পারখনদে পোগায়নেে জেযে খাদযে বাগাে ক ীভানব মপাকাোকড় এবং পারখনদে পোগায়নেে জেযে খাদযে 
সেবোি কনে তা জােুে। েজাে প্রকৃর ত অ্যেয়ে এবং র শল্ প্রকল্গুর ল সেবোি কনে তা জােুে। েজাে প্রকৃর ত অ্যেয়ে এবং র শল্ প্রকল্গুর ল 
মপ্রাগ্রােটিনক এরগনয় র েনব। র শশুনদে জেযে যাো প্রকৃর ত উপনভাগ কনে  মপ্রাগ্রােটিনক এরগনয় র েনব। র শশুনদে জেযে যাো প্রকৃর ত উপনভাগ কনে  
এবং মোংো কেনত পেন্ কনে! এবং মোংো কেনত পেন্ কনে! 
মের জনস্টশে আবর শযেক, অেগু্রি কনে ইনেইল করুে:  মের জনস্টশে আবর শযেক, অেগু্রি কনে ইনেইল করুে:  
registration@bpcaregistration@bpca..nyny..govgov

েঙ্গলবারেঙ্গলবার
মেমে0303-অক্াবর-অক্াবর2525
স্ িশুযির সকারস্ িশুযির সকার
ি়েস ি়েস 33--55: স্ িকাল : স্ িকাল 33টাটা–33::3030টাটা
ি়েস ি়েস 66--1010: স্ িকাল : স্ িকাল 33::4545টা-টা-44::3030টাটা
ROCKEFELLERROCKEFELLER  PARKPARK
সকাে র দনয় আপোে র বনকল শুরু করুে! সব স্নেে জেযে েজাদাে এবং চযোনলরঞ্জং সকাে র দনয় আপোে র বনকল শুরু করুে! সব স্নেে জেযে েজাদাে এবং চযোনলরঞ্জং 
বযোয়াে এবং র ড্নলে সানে র ড্বর লং, পার সং, শুযেটিং এবং মগে মকৌশনলে মেৌর লক বযোয়াে এবং র ড্নলে সানে র ড্বর লং, পার সং, শুযেটিং এবং মগে মকৌশনলে মেৌর লক 
র বরয়গুর ল অেুশ ীলে করুে। ভােসােযে, সেবেয়, আনন্ালে এবং সনচতেতাে উপে র বরয়গুর ল অেুশ ীলে করুে। ভােসােযে, সেবেয়, আনন্ালে এবং সনচতেতাে উপে 
দষৃ্টি র েবধি কনে দক্ষতা-র েে্ষাণ মসশনে জর ড়ত োকাে সেয় েত্ে বনু্ধনদে সানে দষৃ্টি র েবধি কনে দক্ষতা-র েে্ষাণ মসশনে জর ড়ত োকাে সেয় েত্ে বনু্ধনদে সানে 
মদখা করুে। বন্ধ পানয়ে জতুা প্রনয়াজে।মদখা করুে। বন্ধ পানয়ে জতুা প্রনয়াজে।

েঙ্গলবার
মে03-অক্াবর25
ড্প-ইন মচস
স্ িকাল 3:30টা–স্ িকাল 5টা,  
ROCKEFELLER PARK 
একজে র বনশরনজ্ঞে কাে মেনক পনয়টোে এবং পোেশ্ষ মপনয় জেরপ্রয় 
মকৌশল মগেটি মখলুে। দাবা একাগ্রতা, সেসযো সো্ াে এবং মকৌশলগত 
পর েকল্ো উন্নত কনে — এোড়াও এটি েজাদাে! 
5 বেে এবং তাে মবর শ বয়নসে জেযে (প্রাপ্তবয়স্কনদে স্াগত)। 
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বধুবার
মে04-অক্াবর26
TEARDROP এ িুধিাযরর স্ িল্প
স্ িকাল 3:30টা– স্ িকাল 5টা, TEARDROP PARK
গর তশ ীল র শল্ দতর ে কোে সেয় Teardrop Park এে অেেযে পর েনবশ অনবেরণ 
করুে। র শল্ র শক্ষকো কাদাোটি, মকালাজ, মপইটে এবং আেও অনেক র কেু 
বযেবিাে কনে বযের ক্তগত এবং মগাষ্ ঠী প্রকনল্ে মেতৃবে মদে। আোনদে র জনো ওনয়স্ট 
ইর ের শনয়টিভনক উনলেখ কনে, পুেব্ষযেবহৃত, আপসাইনকল কো এবং পুেঃবযেবহৃত 
সােগ্র ীে উপে মিাকাস সি প্রকল্গুর ল র শল্ ীনদে সৃজেশ ীল উপানয় আোনদে 
র বনশ্বে যত্ন র েনত অেুপ্রারণত কেনব! র শল্ সেবোি প্রদাে কো িয়। একটি 
জগার খচ্র ড়ে জেযে মপাশাক পরুে! 5 বেে এবং তাে মবর শ বয়নসে জেযে।

বৃহস্পত িবারবৃহস্পত িবার
মেমে0505-অক্াবর-অক্াবর2727
ROCKEFELLERROCKEFELLER এ িৃহস্পস্ তিাযরর স্ িল্প এ িৃহস্পস্ তিাযরর স্ িল্প
স্ িকাল স্ িকাল 33::3030টা –স্ িকাল টা –স্ িকাল 55টা, টা, ROCKEFELLERROCKEFELLER  PARKPARK  HOUSEHOUSE
আপোে র ভতনেে র শল্ ী জ্বনল উঠুক! আপোে র ভতনেে র শল্ ী জ্বনল উঠুক! ParkPark  HouseHouse দ্াো র শনল্ে জেযে অেযোেযে  দ্াো র শনল্ে জেযে অেযোেযে 
স্ককু ল-বয়স ী র শশুনদে সানে মযাগ র দে। র শল্ র শক্ষকো কাদাোটি, মকালাজ, মপইটে স্ককু ল-বয়স ী র শশুনদে সানে মযাগ র দে। র শল্ র শক্ষকো কাদাোটি, মকালাজ, মপইটে 
এবং আেও অনেক র কেু বযেবিাে কনে বযের ক্তগত এবং মগাষ্ ঠী প্রকনল্ে মেতৃবে মদে। এবং আেও অনেক র কেু বযেবিাে কনে বযের ক্তগত এবং মগাষ্ ঠী প্রকনল্ে মেতৃবে মদে। 
আোনদে র জনো ওনয়স্ট ইর ের শনয়টিভনক উনলেখ কনে, পুেব্ষযেবহৃত, আপসাইনকল আোনদে র জনো ওনয়স্ট ইর ের শনয়টিভনক উনলেখ কনে, পুেব্ষযেবহৃত, আপসাইনকল 
কো এবং পুেঃবযেবহৃত সােগ্র ীে উপে মিাকাস সি প্রকল্গুর ল র শল্ ীনদে কো এবং পুেঃবযেবহৃত সােগ্র ীে উপে মিাকাস সি প্রকল্গুর ল র শল্ ীনদে 
সৃজেশ ীল উপানয় আোনদে র বনশ্বে যত্ন র েনত অেপু্রারণত কেনব! র শল্ সেবোি সৃজেশ ীল উপানয় আোনদে র বনশ্বে যত্ন র েনত অেপু্রারণত কেনব! র শল্ সেবোি 
প্রদাে কো িয়। একটি জগার খচ্র ড়ে জেযে মপাশাক পরুে! 5 বেে এবং তাে মবর শ প্রদাে কো িয়। একটি জগার খচ্র ড়ে জেযে মপাশাক পরুে! 5 বেে এবং তাে মবর শ 
বয়নসে জেযে।বয়নসে জেযে।

19*রেবন্ধে প্রনয়াজে, 212-267-9700 েম্নে কল করুে বা registration@bpca.ny.gov এ ইনেইল করুে
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েঙ্গলবার
মে03-অক্াবর25
তরুণ স্পাউট িা�ান
িপুরু 2:30টা–স্ িকাল 3টা,  
ROCKEFELLER PARK 
মোট্ োল ী এবং তানদে সিগাে ী প্রাপ্তবয়স্কনদে জেযে র বনশ্বে একটি বাগস-
আই-র ভউ পাওয়াে জেযে একটি চেৎকাে সুনযাগ! আোনদে বাগানেে 
র বোোে েন্যে জ ীবে সম্পনক্ষ  গল্ পড়াে সেয় আোনদে সানে মযাগ 
র দে এবং তােপনে র শশু উদযোনে জল, খেে এবং আোনদে চােপানশে 
গােপালা এবং িুনলে প্রশংসা কেনত যাে! একসানে, আেো পর েবর ত্ষ ত 
ঋত্ পয্ষনবক্ষণ কেব এবং পোগায়েকাে ী এবং অেযোেযে ক ীরপতঙ্ সম্পনক্ষ  
জােব যাো আোনদে উর দ্নদে উন্নর তনত সািাযযে কনে। পর েনবনশে যত্ন 
ক ীভানব কেনত িয় তা মশখানোে জেযে বাগাে কো একটি দদু্ষ ান্ত ভূর েকা।

বৃহস্পত িবার
মে05-অক্াবর27
স্প্স্মু ল স্ িল্প 
 সকাল 10:30টা-সকাল 12টা, ROCKEFELLER PARK HOUSE
খুব অল্ বয়স্ক র শল্ ীো কাগজ, কাদাোটি, মপইটে এবং দদের ন্ে 
পুেব্ষযেবিােনযাগযে উপকেণগুর লে সানে পর ের চত িয়, তানদে সৃজেশ ীলতা 
এবং আেনন্ে োস্টােরপনস রূপান্তর েত কনে। বয়নসে উপযুক্ত প্রকল্গুর ল 
একজে র শল্ র শক্ষক দ্াো উপস্ারপত িয়। উপকেণ প্রদাে কো িয়। একটি 
জগার খচ্র ড়ে জেযে মপাশাক পরুে!

বধুবার
মে04-জিু08
KINDIE ROCK
সকাল 10:30টা-সকাল 11:15টা,  
ROCKEFELLER PARK HOUSE
আোনদে চেৎকাে গল্ ও গানেে মোস্টাে পােিে্ষােো মস্টার েরাইে 
এবং র সং এলং েক কেনে!

ম�ােবার
মে02-অক্াবর31
PARK HOUSE এ �যল্পর সম়ে
সকাল 10:30টা-সকাল 11:15টা,  
ROCKEFELLER PARK HOUSE
র শশুো গনল্ে অর ভজ্ঞতাে ো্ যেনে প্রর তির লত িনত মশনখ। আোনদে 
সানে মযাগ র দে মযনিত্ আেো সর চত্র র শশু সার িনতযেে চেৎকাে কাজগুর ল 
অনবেরণ কর ে যা আোনদে এখানে এবং এখে একর ত্রত কনে। গাে গাওয়া 
এবং োচ অন্তভ্্ষ ক্ত! 5/30, 6/20, 7/4, 9/5, 10/10 এ মকাে মপ্রাগ্রাে মেই।
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20 *রেবন্ধে প্রনয়াজে, 212-267-9700 েম্নে কল করুে বা *রেবন্ধে প্রনয়াজে, 212-267-9700 েম্নে কল করুে বা registration@bpcaregistration@bpca..nyny..govgov এ ইনেইল করুে এ ইনেইল করুে

6 RIVER TERRACE 
6 River Terrace িল আোনদে েেে ীয় কর েউর েটি মপেস, পাটি্ষ, র েটিং, কর েউর েটি 
ইনভটে, পর েবাে এবং েুটিে জোনয়ত, বযেবসার য়ক র েটিং এবং আেও অনেক র কেুে জেযে 
ভাড়া পাওয়া যায়! 2000 বগ্ষিুর, হুইলনচয়াে অযোনসিসনযাগযে স্ােটিনত োস্াে স্নে অযোনসিস 
েনয়নে এবং 350 বগ্ষিুনরে মবর শ জাোলা েনয়নে যা প্রাকৃর তক আনলা এবং পাক্ষ  এবং 
িািসে েদ ীে দশৃযে সেবোি কনে।

দইু ঘটোে ইনভনটেে জেযে 600 োর ক্ষ ে িলাে মেনক শুরু িয়, মসর-আপ এবং র ক্ে-আনপে 
এক ঘটো আনগ এবং পনে।

ভাড়া চ্র ক্ত প্রনয়াজে। অেুনো্ কৃত ভাড়াে তার েনখে অন্তত এক োস আনগ আনবদেগুর ল 
মপনত িনব।

মভেুযে র্যেে, র েজানভ্ষ শে এবং আেও তনেযেে জেযে অেগু্রি কনে কল করুে:
212-267-9700 এসিনরেশে 9363 বা ই-মেইল: 6riverterrace@bpca.ny.gov
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BPC বল তিল্ড� STUYVESANT HIGH SCHOOL  
এ কতেউতিটি ম�ন্ার

মে01-আগস্ট31
মসামিার – শুক্রিার, সকাল 8টা-রাত 9টা
িস্ নিার এিরিং রস্ িিার, সকাল 9টা-রাত 9টা
Murray এবং Warren Streets এে েন্ যে West Street 
এ অবর স্ত। গ্রুপ মখলাে জেযে সাো বেে মখালা। একটি 
বল র ি্ডস পাের েনরে জেযে আনবদে কেনত, অেগু্রি কনে 
এখানে যাে: www.bpca.ny.gov/apply/permit

মে01-জুি30
মসামিার – শুক্রিার, সন্ধ্া 7টা–রাত 10টা
িস্ নিার এিরিং রস্ িিার, িপুরু 1টা–রাত 9টা

জলুাই01-আগস্ট31
মসামিার – শুক্রিার, িপুরু 3টা–রাত 9টা
িস্ নিার এিরিং রস্ িিার, সকাল 10টা–সন্ধ্া 6টা
কর েউর েটি মসটোে র বনোদে, মখলা্ লুা, সঁাতাে 
এবং র িরনেনসে জেযে একটি সারেয় ী েনূলযেে এবং 
সরু ব্াজেক সম্পদ।

আেও তনেযেে জেযে,  
345 Chambers Street, New York,  
NY 10282-এ কর েউর েটি মসটোনে যাে 
www.bpca.ny.gov বা ইনেইল: 
communitycenter@bpca.ny.gov

িাস্ ্্কক সিসধ্পি
প্রাপ্তবয়স্ক (18+)
BATTERY PARK CITY এে বার সন্াো
যুব, র সর েয়ে (62+), র ের লরার ে
BATTERY PARK CITY এে বার সন্া যুবক, 
র সর েয়ে এবং সাের েক

$199
$179
$79

$59

স্ িযনর পাস
প্রাপ্তবয়স্ক
যুব, র সর েয়ে, সাের েক এবং  
BATTERY PARK CITY -এে বার সন্াো

$15 

$10
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এ CCSHS কিমউিন� েস�ার

Nelson A. 
Rockefeller Park

Teardrop Park

Teardrop 
Park
South BPC রা�দতূ কমা� েস�ার

212 945-7233 (SAFE) এবং কিমউিন� �ম  
200 Rector Place 

Rockefeller 
Park House

N. End Ave Island
ডগ রান

ের��ম

িশ� ইন�েলশন
কে�াি�ং �প-অফ

ব্াটাত র পাক্ ত �টি ে্াপ
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Teardrop, Teardrop Park এ বু্বােগুনলারশশুনদে সকাে, Rockefeller Parkগানি্ষ রেং ক্াব, রশশুনদে বাগাে, ROCKEFELLER PARK River & Blues, Robert F. Wagner Jr. Parkকরেউরেটি িযোসে, Esplande PlazaStrings on Hudson, Belvedere Plaza



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


