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বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর 01 
হাডেপ্টে’র-উপর-েুত্রেমূহ: ইেপ্ট াক 

েপ্টে 5:30 টা, বেল্ভেডিয়ার প্লাজা 

ইনভোক হল একটি মাডি-ইন্সি্রুভমন্টাল ো েহু যাডিক েযান্ড যা ব ািা 

আভমডরকার ঐডিহয বযমন ে্লুগ্রাস, আপ্পালাডিয়ান ডিিল টিউন এেং 

জযাজভক অন্তেভ কু্ত কভর। অডিন, টিএক্স বকায়াভিুভির মূল রিনাগুডল 

সডিযই অননয সঙ্গীি তিডর করভি এই তেডিত্রময় তৈলীগুডলভক একসাভে 

েুভন্ত পাভর। 
 

 

বৃহস্পতিবারগুতি,সেপ্টেম্বর 08 ও 

সেপ্টেম্বর 22 
কনসািু ডসডরজ ো ধারাোডহক: আধুডনক ইহুডি সাউন্ড ো ৈব্দসমূহ 

েপ্টে 6:30 টা, ডমউজজয়াম অি জজউঈৈ বহডরভিজ 

36 বযাটাতর সেে  

বেজমার অযাকডিয়ুান বেভক বলাক এেং তেিুযডিন, জযাজজ 

ইন্সি্রুভমন্টাল এেং কটে-কযাজন্ড পপ পযনু্ত, একটি িার-কনসািু 

ডসডরজ ো ধারাোডহভকর জনয যািুঘভর বযা  ডিন যা ইহুডি সং ীভির 

প্রস্থভক প্রসাডরি করভে। োকভেন িযাডনভয়ল কান, কাডম মিজ এেং 

অনযানযরাও। বরজজভেৈন প্রভয়াজন: mjhnyc.org/current-events/এ 

ইহুডি ঐডিভহযর যািুঘর দ্বারা উপস্থাডপি - েযািাডর পাক ুডসটি কিত পুভের সাভে 

অংৈীিাডরভে হভলাকাভির একটি জীেন্ত স্মতডিভসৌধ। 

শুক্রবার, সেপ্টেম্বর 09 
ডেডপডস (BPC)'র সু্কভল বিরা িলজিভত্র'র রাি 

েপ্টে 6:30 টা, রডকভিল্লার পাকু 

সু্কল ডিভর এভসভে! সু্কভল বিরার এই আনন্দভক উিযাপন করুন বেস জযাম 

োভস্কিেল বকাভিু ডেডপডসএ বকাভিভির সভঙ্গ এই পাডরোডরক সম্প্রিাভয়র অনুষ্ঠাভন, 

আর পপকভণরু সভঙ্গ বিখাভনা হভে বেস জযাম িলজিত্র ো মুডে।  েপ্টে 6:30টা 

সস্পে জ্যাম বাপ্টেটবি সেশে 

েপ্টে 7:30টা: সস্পে জ্যাম মতু  বা চিচ্চিত্র সেখাপ্টো হপ্টব 

 
 
 

 

মঙ্গিবার, 

সেপ্টেম্বর 13 ও 

বৃহস্পতিবার, 

সেপ্টেম্বর 29 
বলায়ার মযানহািভনর ইহুডি বহডরভিজ ওয়াডকং 

িভ যর ো হা াঁিা সির 
েপ্টে 5টা, ডমউজজয়াম অি জজউঈৈ বহডরভিজ 

36 বযাটাতর সেে  

বলায়ার মযানহািভনর একটি হাাঁিা ভ্রমভণ বযা  ডিন, বযখাভন আমরা ডৈখে বয কীোভে 

অভনক পডরভেভৈর ইহুডিরা ডনউ ইয়ভক ুএকজত্রি হভয়ডেল এেং একটি অননয 

আভমডরকান ইহুডিধম ু তিডর কভরডেল। যখডন আমরা বলায়ার ো ডনম্ন মযানহািভনর 

মধয ডিভয় আমাভির পে প্রৈস্ত করে, িখডন ইহুডি বলভন্সর মাধযভম কযাভসল ডেনিন, 

বোডলং ডগ্রন, বিিাভরল হল এেং িক এক্সভিভের মভিা পডরডিি লযান্ডমাক ুবিভখ 

আমরা ঔপডনভেডৈক এেং ডেপ্লে-পরেিী ডনউ ইয়ভকু ইহুডি অডেজ্ঞিার সন্ধান করে। 

বরজজভেৈন প্রভয়াজন:  mjhnyc. org/current-events/ 

ইহুডি ঐডিভহযর যািুঘর দ্বারা উপস্থাডপি - েযািাডর পাক ুডসটি কিত পুভের সাভে অংৈীিাডরভে 

হভলাকাভির একটি জীেন্ত স্মতডিভসৌধ। 
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রতববার, সেপ্টেম্বর 18 
বিৈান্তর  মন উিযাপন 

েকাি 11 টা–েুপুর 12:30 টা, েতিণ সকা  

েযািাডর পাক ুডসটির মধয ডিভয় স্থানান্তডরি এেং বসই পে ডিভয় িভল যাওয়া এমন সমস্ত প্রাণীর 

োডষকু উিযাপন উপভো  করুন। এই ডেভৈষ ডিনটিভি োকভে ডৈল্প কলা তিডর, পাডখ িৈনু, এেং 

বমৌমাডে সংরেণ ো ডে কোরভেজন্স'র সভঙ্গ একটি প্রাকত ডিক ভ্রমন--এোড়াও পুনেযুেহারভযা য 

ৈভব্দর ওপর ডেশ্ব ডেখযাি িালোিভকর একটি সরাসডর ো লাইে প্রিৈনুী, ডযডন 

অংৈগ্রহণকারীভির খুাঁভজ পাওয়া উপকরণ বেভক যিপাডি তিডর এেং িার সাভে সঞ্চালনায় 

আমিণ জানান। 

েকাি 11 টা: ডৈল্প কলা তিডর এেং কাযকুলাপ 

েুপুর 12টা: পাতখ প্রেশ শে /প্রাকৃতিক ভ্রমণ  

 

 

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর 22 
অিাম ো ৈরৎ ইকুইনক্স সাইভলন্ট ডিভস্কা 
েপ্টে 7–10 টা, অবস্থাে টটতবতড (TBD) 

ৈরভির আ মনভক বকায়াইিইভেন্টস (QuietEvents) এর ডিভজস'বির দ্বারা 

সমডিি নীরে ডিভস্কা িান্স পাটিুর সভঙ্গ উিযাপন করুন। যখন আমরা লাইি-

আপ বহিভিাভনর মাধযভম পাম্প করা উষ্ণিম েীিগুডলভি নািভো িখন 

শ্বাসরুদ্ধকর সূয ুাভস্তর িতৈয এেং বলডি ডলোটিু আমাভির েযাকড্রপ ো পিেূডম 

ডহসাভে কাজ করভে। বহিভিান ডেনামূভলয পাওয়া যাভে। আপভিি করা 

অেস্থাভনর িভেযর জনয bpca.ny.gov/events/ -এ যান। 

 

সোমবার, সেপ্টেম্বর 26 
বপ্ল অি ো অমীমাংডসি ক্রীড়া-প্রডিভযা ীিাডির পুনরনুষ্ঠান: ডককেল 

েুপুর 1:30–2:30, রডকভিল্লার পাকু 

এই ৈরৎকাভল সু্কল বেভক ডনে ুাডিি েভ টির ডিনগুডলভি পপ-আপ 

ডেডনকগুডলভি বখলার জনয 6-10 েের েয়সী ডৈশুভিরআমিণ 

জানাভনা হভয়ভে।  একটি ডককেল িেিা বসৈভনর জনয ডেডপডসএ 

বকািগুডলভি বযা  ডিন একটি হািোডন যা সমস্ত স্তভরর জনয উন্মুক্ত।  

আরএসডেডপভি QR বকাি স্কযান করুন। 

 

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর 29 
কতবিা আবৃতি: এৈীয় প্রোসীভির  উিীয়মান  

বলখকসমূহ 

েপ্টে 6টা, টটয়ারড্রপ পাকশ েতিণ 

এডৈয়ান আভমডরকান রাইিাস ু ওয়াকৈুপ, ইউ এেং ডম েুকস,যা হল ঐডিহাডসক 

িায়নািাউভনর প্রেম মডহলা-মাডলকানাধীন এডৈয়ান-আভমডরকান েইভয়র 

বিাকান, এেং েযািাডর পাক ুডসটি অেডরটি এডৈয়ান প্রোসীভির উিীয়মান 

কডেভির একটি পাঠ উপস্থাপভনর জনয একজত্রি হয়। কমৈুালার ফ্ল্যাৈ ডিকৈন 

এডিির, প্রেম প্রজভন্মর িীনা কডে এেং সাভিা পুরষ্কার ডেজয়ী ই ওভয়ই দ্বারা 

ডনডমিু, এই পাঠটি আমাভির েিমুান মুহুভিরু সেভিভয় উভেজনাপূণ ু কণ্ঠস্বরভক 

একজত্রি করভে। বরজজভেৈন প্রস্তাডেি হভয়ভে: aaww.org/events -এ  

েযািাডর পাক ুডসটি অেডরটির সাভে অংৈীিাডরভে এডৈয়ান আভমডরকান রাইিাস ু ওয়াকৈুপ 

দ্বারা উপস্থাডপি। 
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সোমবার, সেপ্টেম্বর 19– শতেবার, সেপ্টেম্বর 24 
জলোয়ু সপ্তাহ 

েযািাডর পাকু ডসটির পডরভেৈ ি বনিত ভের উেরাডধকাভরর সাভে সামেসয রাখভি, েযািাডর পাক ুডসটি অেডরটি জনসাধারভণর জনয উন্মুক্ত ডেডেন্ন কমসূুডির সাভে 

এনওয়াইডস জলোয়ু সপ্তাহ উিযাপন কভর। আরও িভেযর জনয প্রডিডিন আমাভির বসাৈযাল ডমডিয়া িযাভনলগুডল বিখুন: instagram.com/bpcparks, 

facebook.com/batteryparkcityparks, twitter.com/bpca_ny -এ। 

 

 
 

 

শুক্রবার, সেপ্টেম্বর 23 

বমৌমাডে পালভকর সভঙ্গ সাোি 

েুপুর 1:30–2:30, রডকভিল্লার পাক ু 
রডকভিল্লার পাভক ুবিম্বারস বসন্ট প্রভেৈদ্বাভর অেডস্থি েযািাডর 

পাক ুডসটি বমৌিাক ো হাইে-এ অযালডেওল বমৌমাডে 

পালনকারীভির বনিত ভে একটি উপস্থাপনা এেং আভলািনায় 

বযা  ডিন। ৈহুভর বমৌমাডে পালভনর গুরুে এেং ডেডপডস ও ৈহর জভুড় 

স্থাডয়ভের প্রভিষ্টায় এর সুডেধা সম্পভক ুজানুন।. 

শতেবার, সেপ্টেম্বর 24 
ডেডপডসভি (BPC) ডৈল্প ও কডেিা 

েুপুর 2–4 সট, আইডরৈ হাঙ্গার বমভমাডরয়াল বেভক বেলভেিার প্লাজা 

এনওয়াইডস (NYC) োইভমি উইক ো জলোয়ু সপ্তাহ উিযাপভন, ডৈল্প ইডিহাসডেি 

িভরাডেয়া বেডসল এেং কডে জন কাডলরু বনিত ভে একটি আিু ওয়াক ো কলা ভ্রমণ ও 

কডেিা পাভঠ বযা  ডিন। ৈহুভর ডেশ্ব বযখাভন প্রাকত ডিক োভে ডমডলি হয়, বসখাভন 

ডেডপডস িার অননয জনসাধারভণর ডৈল্প এেং কডেিার অভিষভণর সাভে এই 

সংডমশ্রণটিভক উিযাপন কভর। এোড়াও োকভে একটি কডেিা পাভঠর অনুষ্ঠান যাভি 

োকভেন মাইভকল বহলার, োরোরা বহডনং এেং োিু ডকভমলমযান।  

েুপুর 2 সটা: প্রাকত ডিক ভ্রমণ, আইডরৈ হাঙ্গার বমভমাডরয়াভল সাোৎ 

েুপুর 3 সট: কতবিা পাঠ, বেল্ভেভিয়ার প্লাজা 
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সোমবার, সেপ্টেম্বর 19 
  জলোয়ু সপ্তাহ: প্রাকৃতিক ভ্রমণ 

েুপুর 12 টা, রডকভিল্লার পাক ু

একটি প্রাকত ডিক পিযাত্রায় অংৈ ডনভয় পডরভেৈ ি বনিতে উিযাপন করভি এেং 

বৈখার জনয, পডরোরগুডলভক এই আিৈ ু হািসন-সাইি বসটিংভস ডেডপডসএ(BPCA) 

প্রকত ডিডেিভির সাভে বযা  বিওয়ার জনয আমিণ জানাভনা হয়। 



 

 

 

শতেবার, অপ্টটাবর 01 
চপ্টিা মাছ ধরা যাক! 

েকাি 10টা–েুপুর 1টা, অবস্থাে টটতবতড (TBD) 

ডহোডনক বহডরভিজ মাস উিযাপভন, ডেডপডসএ'র সেভিভয় জনডপ্রয় ইভেন্টগুডলর 

মভধয একটির জনয আমাভির সাভে বযা  ডিন, আমাভির স্থানীয় জভলর সংরেণ এেং 

সংরেভণর গুরুেভক িভ ভল ধভর। এই ডিনটিভি োকভে োকভে অডেজ্ঞ 

অযাভঙ্গলারভির ো যারা ডেপ ডিভয় মাে ধরভি ওস্তাি িাভির সাভে মাে ধরা-এেং-োড়া, 

একটি আিু বপ্রাভজক্ট এেং বমৌমাডে সংরেণ ো কোরভেজন্স'বি একটি মভনারম 

প্রাকত ডিক ভ্রমণ। টিভরা সা র  যালাপাভ াস কনভেনৈভনর, একটি সরাসডর 

উপস্থাপনা করভে সভঙ্গ োকভে পুিভ ল নাি। ডদ্বোডষক ডৈো ি ডেভয়িার ডেভৈষোভে 

পরীো, িযাভলে ো সমসযা, এেং সম্প্রিাভয়র জনয সম্ভােয সমাধান তিডর করার জনয 

ডিজাইন করা কাজগুডল তিডর কভর।  

আপভিি করা অেস্থাভনর জনয bpca.ny.gov/events/ -এ যান। 

েকাি 10টা–েুপুর 1টা: মাে-ধরা-এেং-োড়া 

েকাি 10:45: ডৈল্প প্রকল্প ো আিু বপ্রাভজক্ট 

েকাি 11টা: পাডরোডরক ডেভয়িার পারিরভমন্স 

েুপুর 12:15: প্রাকৃতিক ভ্রমণ 

 

রতববার, অপ্টটাবর 02 
কনসািু ডসডরজ ো ধারাোডহক: আধুডনক ইহুডি সাউন্ড ো ৈব্দসমূহ 

েপ্টে 6:30 টা, ডমউজজয়াম অি জজউঈৈ বহডরভিজ 

36 েযািাডর বপ্লস 
বেজমার অযাকডিুয়ান বেভক বলাক এেং তেিুযডিন, জযাজজ ইন্সি্রুভমন্টাল  

এেং কিন-কযাজন্ড পপ পযনু্ত, একটি িার-কনসািু ডসডরজ ো ধারাোডহভকর জনয  

যািুঘভর বযা  ডিন যা ইহুডি সং ীভির প্রস্থভক প্রসাডরি করভে।  

োকভেন িযাডনভয়ল কান, কাডম মিজ এেং অনযানযরাও।  

বরজজভেৈন প্রভয়াজন: mjhnyc.org/current-events/এ 

ইহুডি ঐডিভহযর যািুঘর দ্বারা উপস্থাডপি - েযািাডর পাক ুডসটি কিত পুভের সাভে অংৈীিাডরভে 

হভলাকাভির একটি জীেন্ত স্মতডিভসৌধ। 

 

বুধবার, অপ্টটাবর 05 
বপ্ল অি ো অমীমাংডসি ক্রীড়া-প্রডিভযা ীিাডির পুনরনুষ্ঠান: বেসেল  

েুপুর 1:30–2:30টা, রডকভিল্লার পাকু 

এই ৈরৎকাভল সু্কল বেভক ডনে ুাডিি েভ টির ডিনগুডলভি পপ-আপ ডেডনকগুডলভি বখলার জনয 6-10 

েের েয়সী ডৈশুভিরআমিণ জানাভনা হভয়ভে।  একটি সবেবি  িেিা বসৈভনর জনয ডেডপডসএ 

বকািগুডলভি বযা  ডিন একটি হািোডন যা সমস্ত স্তভরর জনয উন্মুক্ত।  
     আরএসডেডপভি QR বকাি স্কযান করুন। 
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বৃহস্পতিবার, অপ্টটাবর 06 
তবরতি: ডহপ- হভপর মডহলােতন্দ (বলডিজ অি ডহপ-হপ) 

েপ্টে 5:30 টা, সবিপ্ট প্টডয়ার োজ্া 

বলডিজ অি ডহপ-হপ হল একটি অলােজনক সংস্থা যা ডহপ-হপ 

সংস্কত ডিভি বমভয়ভির এেং মডহলাভির জনয তৈডল্পক সভুযা  সরেরাহ 

কভর। োডষকু এলওএইিএইি (LoHH) উি্সে বেভক িাজা, মডহলারা 

িাভির সেভুৈষ প্রকল্পগুডল বেভক ডে ভনি ো ৈব্দডিত্রগুডল 

উপস্থাপন করভে, িাভির অননয,িাজা,  ডিৈীল এেং ৈজক্তৈালী 

ডহপ-হপ প্রিৈনু করভে। 

 

বুধবার, অপ্টটাবর 12 
ডেডপডস িল ব্লাি ড্রাইে (ৈরভির রক্তিান ডৈডের) 

েুপুর 12 টা–েপ্টে 6 টা, 6 তর ার সটপ্টরে 

জত্র-রাজয অঞ্চভল হ্রাসপ্রাপ্ত সরেরাহগুডল পুনরায় পূরণ করভি সহায়িা 

করুন। পুভরা প্রজক্রয়াটি এক ঘন্টারও কম সময় বনয়  

এেং একটি িান একাডধক জীেন ো াঁিাভি পাভর! 

আজই সাইন আপ করুন: nybloodcenter.org এ 

েতহেডিোর, অভক্টাের  20 
েপ্টয়র সপয়াতরিংে: তে অযাশফ্যাল্ট  জ্াপ্টঙ্গি 

েপ্টে 6:30 টা, আোষী কাযকু্রম 

িভলনা এেং আভলািনার জনয নভয়র বপয়াডরংস হাইডিি ডিল্ম ডসডরজ একটি ডনও-নভয়রভক একটি 

োডসক নভয়ভরর মুডের সাভে যুক্ত কভর। জন হুিন পডরিাডলি িয অযাসিি  

জঙ্গল (1950)-এ, প্রাক্তন বিাষী িক $1 ডমডলয়ন  হনা িভ ডর করার জনয একটি িলভক একজত্রি 

কভর, ডকন্তু িারপভর িােল ক্রস, িুোু য, এেং িতঢ় পুডলডৈ কাজ সেডকেভ ভক উভন্মাডিি কভর।  

এই িলজিত্রটি বল সাভকুল রাউজ (1970) এর সাভে যুক্ত করা হভয়ভে যা 11/3 এ  

সৈরীভর বিখাভনা হভয়ভে। 
 
 

                  Eventive-এ অযাস্ফাি জাভঙ্গল বিখভি বরজজিার করভি আপনার স্মািু ডিোইভসর সাহাভযয QR বকাি স্কযান করুন।

 

 

রতববার, অপ্টটাবর 16 
ডেডপডস (BPC)বি ডৈল্প ও কডেিা 

েুপুর 2–4 সট, োস্তে জ ি বেভক আইডরৈ েুধা ো হাঙ্গার স্মতডিভসৌধ 

ডৈল্প ইডিহাসডেি িভরাডেয়া োডসল এেং কডে জন কাডলরু বনিত ভে একটি আিু ওয়াক ো 

কলা ভ্রমণ এেং কডেিা পড়ার জনয আমাভির সাভে বযা  ডিন। ৈহুভর ডেশ্ব বযখাভন 

প্রাকত ডিক োভে ডমডলি হয়, বসখাভন ডেডপডস িার অননয জনসাধারভণর ডৈল্প এেং কডেিার 

অভিষভণর সাভে এই সংডমশ্রণটি উিযাপন কভর। এই কডেিা পাভঠ োকভেন এভলনা 

আভলকজান্ডার, জজওন বিাই এেং অযান্্ডরু বলডে। 

েুপুর 2টা: তশল্প ভ্রমণ, োস্তে জ ভি সাোৎ 

েুপুর 3টা: কতবিা পাঠ, আইতরশ হাঙ্গার সমপ্টমাতরয়াি 

 
6 

 
 

শতেবার, অপ্টটাবর 29 
কযাম্ফায়ার বিাডরস ো  ল্প এেং সঙ্গীি  

েুপুর 2–4সট, টটয়ারড্রপ পাকশ  

পডরোর এেং েনু্ধভির সভঙ্গ আরামিায়ক কযাম্পিায়ার এর আভয়াজন করা 

হভয়ভে সভঙ্গ োকভে অযাওয়াি ুো পুরষ্কার ডেজয়ী োিাভির অডেভনিা সুজজ 

বৈলিন। একটি মুখভরািক জলখাোর খান এেং একটি মজািার ডৈল্প প্রকভল্প 

অংৈ ডনন! 



 

 

 
 

বৃহস্পতিবার, েপ্ট ম্বর 03 
নভয়র বপয়াডরংস: বল সাভকলু রাউজ 

েপ্টে 6:30 টা, 6 তর ার সটপ্টরে 

িভলনা এেং আভলািনার জনয নভয়র বপয়াডরংস হাইডিি ডিল্ম ডসডরজ একটি ডনও-

নভয়রভক একটি োডসক নভয়ভরর মুডের সাভে যুক্ত কভর। বল সাভকলু রাউজ (1970) 

এ, জজন-ডপভয়র বমলডেল পডরিাডলি,প্রাক্তন অপরাধী এেং মািার ো প্রধান বিার 

বকাডর একটি কুখযাি পলািক ও একজন মিযপ প্রাক্তন পুডলৈ সিভসযর সাভে পে 

অডিক্রম কভর। এই ডিনজন ো ত্রয়ী পযাডরভসর একটি  হনার বিাকাভন একটি 

ডেস্িতি িাকাডির পডরকল্পনা করভি এড ভয় যান। এই িলজিত্রটি িয অযাস্ফাি 

জঙ্গল (1957) এর সাভে যুক্ত করা হভয়ভে যা অনলাইভন উপলব্ধ। ডেনামূভলয পপকন ু 

পডরভেৈন করা হভে, এেং একটি আভলািনা িলজিত্র িলার সময় করা হভে। 

 

মঙ্গিবার, েপ্ট ম্বর 08 
সে অফ্ে: ডজ্বি 

েুপুর 1:30–2:30টা, রতকপ্টফ্ল্লার পাকশ 

এই  ৈরৎকাভল সু্কল বেভক ডনে ুাডিি েভ টির ডিনগুডলভি পপ-আপ 

ডেডনকগুডলভি বখলার জনয 6-10 েের েয়সী ডৈশুভির আমিণ 

জানাভনা হভয়ভে।  একটি িজেল িেিা বসৈভনর জনয ডেডপডসএ 

বকািগুডলভি বযা  ডিন একটি হািোডন যা সমস্ত স্তভরর জনয উনু্মক্ত। 

আরএসডেডপভি(RSVP) QR বকাি স্কযান করুন। 

 
 
 

 

মঙ্গিবার, েপ্ট ম্বর 08 
ডনে ুািভনর ডিন ডৈল্প ও বখলা 

েুপুর 3–4 টা, রডকভিল্লার পাক ুহাউজ 

ডনে ুািন ও িাডয়েৈীল না ডরকেভক ডঘভর ডেমযুক্ত ডৈল্প প্রকল্প এেং  জক্রয়াকলাভপ 

অংৈগ্রহভণ ডৈশুভির আমিণ জানাভনা হভে।   

মঙ্গিবার, েপ্ট ম্বর 15 
 বসি িক ো কো: ইন্সটিটিউি অি কাডলনাডর এিভ ভকৈন 

েপ্টে 6:30টা, 6 ডরোর বিভরস 

েভ টির ডিনগুভলা এভকোভর শুরু হভয় ব ভে! ইন্সটিটিউি অি কাডলনাডর 

এিভ ভকৈন এর বপডে ও বেডকং আিুস বৈি-ইন্সরাক্টভরর ো প্রডৈেভকর বেভক 

কীোভে ডনখুাঁি কভর পাইভয়র ময়িা তিডর করভেন িা ডৈভখ ডনন। একটি নমুনা 

েযেহার কভর বিখুন এেং ঘভর তিডর ময়িা এেং অডেনে ক্রাি তিডর করার ডকেভ  

টিপস এেং বকৌৈল পান যা ডনজিিোভে আপনার অডিডেভির িমভক বিভে। 

 
 

 

বৃহস্পতিবার, েপ্ট ম্বর 17 
নভয়র বপয়াডরংস: োিুন ডিঙ্ক 

েপ্টে 6:30 টা, আোষী কাযকু্রম 

িভলনা এেং আভলািনার জনয নভয়র বপয়াডরংস হাইডিি ডিল্ম ডসডরজ 

একটি ডনও-নভয়রভক একটি োডসক নভয়ভরর মুডের সাভে যুক্ত কভর। 

োিুন ডিঙ্ক (1991), বকাভয়ন োইভির দ্বারা পডরিাডলি, ডনউ ইয়ভকরু 

একজন ডেখযাি নািযকারভক কযাডলভিাডনয়ুায় িলজিভত্রর জনয 

ডলখভি প্রলুব্ধ করা হয় এেং হডলউি সম্পভক ুকুৎডসি সিয আডেষ্কার 

কভরন। এই িলজিত্রটি সানভসি ব্লেি (1950) এর সাভে যুক্ত করা 

হভয়ভে যা 12/8-এ সৈরীভর বিখাভনা হভয়ভে। 
Eventive-এ োিুন ডিঙ্ক বিখভি বরজজিার করভি 

আপনার স্মািু ডিোইস ডিভয় QR বকাি স্কযান করুন। 

 

েপ্ট ম্বর 28– ডিভসম্বর 01 
ডেডপডস ড িি ড্রপ অি ো উপহার রাখা  

েকাি 9টা–তবপ্টকি 4 সট, 75 েযািাডর বপ্লস 

যখন োো-মা িাভির োিাভির জনয জক্রসমাভসর উপহার ডিভি পাভর না, 

িখন িডকংস উইে বকয়ার সংগ্রহ কভর, সং টঠি কভর এেং 

পডরোরগুডলভি উপহার সরেরাহ কভর, যাভি বকানও ডৈশু োি না যায়। 

আপডন লডেভি অেডস্থি আমাভির সংগ্রহ োভক্স ো 12/1 এ হডলভি লাইি 

উিযাপভন না বমাড়াভনা উপহারগুডল বরভখ ডিভি পাভরন। 
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বৃহস্পতিবার, তডপ্টেম্বর 01 
হতিপ্টড িাইটে উৎেব বা সেতিপ্টেশে 

েপ্টে 6টা, রতকপ্টফ্ল্লার পাকশ 

প্রাণেন্ত কযারল, আরামিায়ক পানীয় এেং ডমটষ্ট খারার ডিভয় আপনার েযািাডর পাক ুডসটি 

সম্প্রিাভয়র একটি উি্সে সন্ধযার সাভে মরসুম শুরু করুন! রডকভিল্লার পাভক ুনিভ ন 

ডেডপডস হডলভি লাইিস টর বিখভি আসুন। িডকংস উইে বকয়াভরর সাভে ো  কভর বনওয়ার 

জনয একটি না বমাড়ক োড়া উপহার এভন অোেী েযজক্তভির বিওয়া এেং সহায়িা করার 

মভনাোে উিযাপন করুন।এোড়াও োকা ডসং হারভলম কভয়র, দ্বারা  ডেভৈষ অডিডে 

উপডস্থডি, এেং আপডন-জাভনন-ভক!  

 
 
 
 
 

বৃহস্পতিবার, তডপ্টেম্বর 08 
নভয়র বপয়াডরংস S: সানভসি ব্লেি 

েপ্টে 6:30 টা, 6 ডরোর বিভরস 

িভলনা এেং আভলািনার জনয নভয়র বপয়াডরংস 

হাইডিি ডিল্ম ডসডরজ একটি ডনও-নভয়রভক একটি 

োডসক নভয়ভরর মুডের সাভে যুক্ত কভর। ডেডল 

ওয়াইল্ডার পডরিাডলি সানভসি ব্লেি (1950) এ, 

একজন েযে ুডিত্রনািযকার একটি ডেেণ ু িলজিত্র 

িারকার সাভে একটি ডেপজ্জনক সম্পকু  ভড় 

বিাভল যা একটি ডেজয়ী প্রিযােিভুনর জনয 

িতঢ়প্রডিজ্ঞ।এই িলজিত্রটি োিুন ডিঙ্ক (1991) এর 

সাভে যুক্ত করা হভয়ভে যা অনলাইভন উপলব্ধ। 

ডেনামূভলয পপকন ু পডরভেৈন করা হভে, এেং একটি 

আভলািনা িলজিত্র িলাকালীন িলভে।

মঙ্গিবার, তডপ্টেম্বর 14 
তবতপতে হতিপ্টড ব্লাড ড্রাই  

েুপুর 12–6টা, 6 তর ার সটপ্টরে 

জত্র-রাজয অঞ্চভল হ্রাসপ্রাপ্ত সরেরাহগুডল 

পুনরায় পূরণ করভি সহায়িা করুন। পুভরা 

প্রজক্রয়াটি এক ঘন্টারও কম সময় বনয় 
এেং একটি িান একাডধক জীেন ো াঁিাভি 

পাভর!  আজই সাইন আপ করুন: 

nybloodcenter.org এ 

তডপ্টেম্বর 26–জ্ােুয়াতর28 

আপনার  াে পুনেযুেহার করুন  

এই েভ টির মরসুভম েযািাডর পাক ুডসটিভক সেুজ 

রাখভি সাহাযয করুন! অনুগ্রহ কভর কাভে ু সজ্জা 

োড়াই আপনার  ােটি জমা ডিন। পাকু 

অপাভরৈনগুডল 28 বৈ জানুয়ারী পযনু্ত  াে গুডল 

সংগ্রহ করভে। েযািাডর পাকু ডসটির পাকুগুডলভি 

 ােগুডল োিা হয় এেং বেজা ঘাভসর জনয েযেহার 

করা হয়। আরও িভেযর জনয, 212-267-9700 এ 

বিান করুন।
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সোমবারগুতি  
সেপ্টেম্বর12–অপ্টটাবর 31 
সকাভলর ধযান  

সকাল 9:30–10টা, তিতি পন্ড 
প্রডৈেক পডরিাডলি ধযাভনর সময় আপনার মন, ৈরীর 

এেং আত্মার োরসাময েজায় বরভখ আপনার ডিন শুরু 

করুন। এই ডেখযাি অনুৈীলন রক্তিাপ কমায়, িাপ 

ডনয়িন কভর এেং ইডমউন ডসভিম ো বরা  

প্রডিভরাধভক ৈজক্তৈালী কভর।  

10/10 এ বকানও কাযকু্রম বনই। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

সোমবারগুতি 
সেপ্টেম্বর12–তডপ্টেম্বর19 

প্রেীণভির িলীয় েযায়াম 

েকাি 10:30–11:30টা,আইতরশ হাঙ্গার 

সমপ্টমাতরয়াি োজ্া (সেপ্টেম্বর12–অপ্টটাবর31)  

6 তর ার সটপ্টরে (েপ্ট ম্বর 07–তডপ্টেম্বর 19) 

ওয়াম-ুআপ বেভক কুল িাউন পযনু্ত ডেডেন্ন মজািার 

েযায়াভমর অনুৈীলভনর সভঙ্গ পুভরা ৈরীরভক ৈজক্তৈালী 

করুন। ডরডিডমক মুেভমন্ট ও এভরাডেকস, োরসাময এেং 

সমিয় েযায়াম, বসইসাভে ৈজক্ত প্রডৈেভণ প্রডৈেক 

আপনাভক বনিতে বিভেন। িভল বযা িান করুন এেং 

িুিুান্ত সঙ্গীভির সভঙ্গ েযায়াম করুন!  
10/10 এ বকানও কাযকু্রম বনই। 

সোমবারগুতি 

অপ্টটাবর 17–েপ্ট ম্বর 21 
প্রাকত ডিক বলখন* 

েুপুর 2–3:30টা, বযাটাতর পাকশ তেটট িাইপ্টেতর 

175 ের্ শ এন্ড অযাপ্ট তেউ 

ডেনামূলয কাযকু্রম: বরজজভেৈন 

প্রভয়াজনীয়, ডসি সীডমি 

েযািাডর পাক ুডসটি লাইভিডরর সাভে অংৈীিাডরভে, 

বলখক এেং কডে জন কাডলরু বনিত ভে একটি 

সাপ্তাডহক ভ্রমণ ও বলখার বসৈভনর জনয আমাভির 

সাভে বযা  ডিন। েযািাডর পাকু ডসটির অননয 

েূিতৈয বেভক অনুভপ্ররণা গ্রহণ কভর, 

অংৈগ্রহণকারীভির পডরভেৈ ডেভেিনা করভি এেং 

প্রকত ডির পযভুেেণগুডল বয বকানও পেন্দসই 

বমাভি বযমন-আত্মজীেনীমূলক / িাভয়ডর এডি, 

বস্কি, কডেিা, আখযান, োষয, সম্পািকীয়, ো 

উপভরর সমস্ত সহ িাভির বলখার তৈলী উন্নি 

করার উপায় ডহসাভে েযেহার করভি উি্সাডহি 

করা হভে! আেৈযক, িয়া কভর ইভমল করুন: 

registration@bpca.ny.gov এ।  

 

মঙ্গিবারগুতি 

সেপ্টেম্বর 06–অপ্টটাবর25 

ডব্লিজ িাো এেং েযাক যামনেুপুর  

12:30–1:30টা, রতকপ্টফ্ল্লার পাকশ 

িাো ো েযাক যামভনর একটি দ্রুি বখলা বখলভি 

পেিারীভির জনয একটি মধযাহ্নভোভজর কাযকু্রম। 

ঘডড় েযেহার কভর, ডেভরাধীরা 5 ডমডনভির জনয 

বখলাগুডল বখলভে যা দ্রুি, উন্মে এেং মজািার। 

আপনার বখলাটি উন্নি করার জনয পভয়ন্টার এেং 

টিপস বিওয়ার জনয একজন প্রডৈেক হাভি 

োকভেন। 

 মঙ্গিবারগুতি 
 সেপ্টেম্বর 06– তডপ্টেম্বর 27 
প্রাপ্তেয়স্কভির জুম্বা 

েকাি 10:30–11:30 টা, আইতরশ হাঙ্গার 

সমপ্টমাতরয়াি োজ্া (সেপ্টেম্বর 06–

অপ্টটাবর 25)  

6 তর ার সটপ্টরে (েপ্ট ম্বর 08– তডপ্টেম্বর 

27) 

েদ্মভেভৈ েযায়াম করুন!আপনার োরসাময, সমিয় 

এেং  ডির পডরসীমা ডনভয় কাজ করার সময় 

সহভজই অনুসরণভযা য লযাটিন নাভির 

বকাডরওগ্রাডি সমডিি মজায় বযা  ডিন। আপনার 

েনু্ধভির সভঙ্গ ডনভয় আসুন, এেং উি্সাহী ডনভিুৈনা, 

সামানয ৈজক্ত প্রডৈেণ এেং অভনক মজার জনয 

প্রস্তুি হভয় আসুন। 
 

 

মঙ্গিবারগুতি 
সেপ্টেম্বর 06– তডপ্টেম্বর 27 

ডসডনয়র ো প্রেীণ ড্রপ-ইন 

েুপুর 2:30–4 টা, 200 বরক্টর বপ্লস 

Drop কডমউডনটি রুভম আসুন এেং কভোপকেন, 

স্থানীয় খের, এেং অনানুষ্ঠাডনক কাি ুএেং বোি ু

ব ম ো বখলাগুডলর জনয েতহের ডেডপডস 

(BPC)এলাকা বেভক প্রেীণভির সভঙ্গ বযা  ডিন। েনু্ধ 

তিডর করুন এেং প্রডিভেৈীভির সাভে আলাপ 

করুন। আরও িভেযর জনয ইভমল করুন: 

200rector@bpca.ny.gov এ।  
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েুধোরগুডল  

বসভেম্বর 07– বসভেম্বর 28 
স্থান সীমিত।োউর্ িে 

নমস্কার! েডহরঙ্গন বযা েযায়াভমর সাভে 

সারাডিভনর োডন্ত বেভক মজুক্ত পান! 

হািসভনর ৈাডন্তপূণ ু আো দ্বারা বেটষ্টি-এই 

ধযাভনর অনুৈীলভন ডনভজভক ডনমজ্জজ্জি 

করুন। ৈরীরভক ৈজক্তৈালী করুন এেং 

আরামিায়ক পডরভেভৈ সভিিনিা  ভড় িভ লুন 

কারণ আপনার প্রডৈেক আপনাভক 

প্রাডন্তককরণ এেং বপাজগুডলর মাধযভম 

মা িুৈনু করান। সকল স্তরভক স্বা ি 

জানাই।  ডনজস্ব মািুর আনার জনয উি্সাডহি 

করা হয়, কারণ আনুষাডঙ্গকগুডল প্রেভম 

আসুন প্রেভম পান ডেডেভি বিওয়া হভয় 

োভক। 
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েুধোরগুডল 

বসভেম্বর 07- 

অভক্টাের 26 
ডি ার আল বেভস্কা 

েকাি 10টা–12টা, সরটর পাকশ ইষ্ট 

এই ডেডপডস পাকটুি মানেমূডি ুপযভুেেণ এেং 

বস্কি করার জনয একটি অননয বসটিং সরেরাহ 

কভর।  প্রডি সপ্তাভহ একটি মভিল 

অংৈগ্রহণকারীভির আাঁকার জনয সংডেপ্ত এেং 

িীঘ ু েডঙ্গ ো বপাজ বিভেন। একজন 

ডৈল্পী/ডৈোডেি  ঠনমূলক পরামৈ ুও 

সমাভলািনা করভেন। অঙ্কন উপকরণ সরেরাহ 

করা হয়, এেং ডৈল্পীভির িাভির ডনজস্ব ডপ্রয় 

ডমডিয়া আনভি উি্সাডহি করা হয়। 

 
 

েুধোরগুডল  
বসভেম্বর 07- 

অভক্টাের 26 

প্রকত ডি অঙ্কভনর উপািান 
েুপুর 2–4সট, সরটর পাকশ ইষ্ট 

সমস্ত িেিা স্তভরর ডৈল্পীভির আমাভির 

সম্প্রিাভয়র সাভে বযা  ডিন কারণ আমরা 

অঙ্কন উপকরণ, পযাভিল এেং জলরঙ ডিভয় 

তিডর করার জনয আমাভির আভৈপাভৈর 

পডরভেৈ দ্বারা অনুপ্রাডণি হই। ডেডপডস'র িুভল 

েরা সেুজ ো ান এেং ঋিভ  অনুসাভর ডেকডৈি 

পযাভলভির মভধয আপনার ডৈল্পকমভুক 

উি্সাডহি করুন। একজন ডৈল্পী / ডৈেক 

ডেডেন্ন ধারণা এেং ডনভিুৈনা প্রিান করভেন। 

উপকরণ সরেরাহ করা হয়, এেং ডৈল্পীভির 

িাভির ডনজস্ব ডপ্রয় ডমডিয়া আনভি উি্সাডহি 

করা হয়।

 েতহেডিোরগুডল 

বসভেম্বর 01– অভক্টাের 27 
ডপক-আপ ডপভকলেল  

েকাি 9টা, এস্প্ল্যাভনি প্লাজা 

েযািডমন্টন এেং বিডনভসর একটি 

উভেজনাপূণ ু ডিউৈন, ডপভকলেল হল 

কাডিওুোসকুলার স্বাস্থয েতজদ্ধ, এেং 

মজস্তভষ্কর িাংৈন উন্নি করভি, ও বপৈী 

ৈজক্তৈালী করার জনয প্রমাডণি বখলা। 

েতহেডিোরগুডলভি এসপ্লযাভনি প্লাজার 

বনি নাডমভয় আনা হভে ডপকলেল ব ভমর 

জনয, আভ  আসভল আভ  পাভেন ডেডেভি 

অনুমডি বিওয়া হভে। অনুমডিগুডল 

bpca.ny.gov-এও উপলব্ধ। 

 
 

েতহেডিোরগুডল 
নভেম্বর 10 ও ডিভসম্বর 08 

রান্নাঘভর সাোৎ করুন আমার 

সভঙ্গ: স্বাস্থযকর ডেকল্প বেভে বনওয়া* 

েকাি 11 টা –12 টা, আস্ফযাি ডগ্রন, 

212 নে ু এন্ড অযাভেডনউ 

ডেনামূলয কাযকু্রম: বরজজভেৈন প্রভয়াজন, 

স্থান সীডমি। 

পুটষ্টডেি লভরন ডস বকডল োডসক বরডসডপ, খািয 

প্রস্তুডি এেং রান্নার প্রেণিাগুডলভি সতজনৈীল 

িভইি সরেরাহ কভরন। অযাভপিাইজার বেভক 

শুরু কভর এনটর,আর বিজািু পযনু্ত, আরও 

োল স্বাস্থয এেং খাওয়ার জনয সহায়ক টিপস 

এেং েিমুান  ভেষণার িলািলগুডল েযেহার 

কভর বমনুগুডল কীোভে ডিজাইন করা যায় িা 

ডৈখুন। বরজজভেৈন আেৈযক, িয়া কভর ইভমল 

করুন: registration@bpca.ny.gov এ। 



 

 

 

শুক্রোরগুডল 
বসভেম্বর 09– ডিভসম্বর 16 

িাই ডি 

েকাি 8:30–9:30 টা, 

এস্প্ল্যাভনি প্লাজা (বসভেম্বর 09– 

অভক্টাের 28)  

6 ডরোর বিভরস (নভেম্বর 04– 
ডিভসম্বর16) 

মতিু েযায়াভমর মাধযভম োরসাময, ৈজক্ত এেং বিাকাস ো 

বকন্দ্রডেন্দভুক উন্নি করুন। নিীর িৈনুীয় স্থান এেং 

ৈব্দগুডল প্রািীন প্রোডহি েডঙ্গগুডলর জনয একটি 

ডনমলু পিেূডম সরেরাহ কভর। সে েয়ভসর 

প্রাপ্তেয়স্কভির জনয একটি আিৈ ুপেন্দ। 10/7, 11/11, 

11/25 বি বকান কাযকু্রম বনই। 

 
 
 
 

 

শুক্রোরগুডল 
বসভেম্বর 23- অভক্টাের 14 

ৈরভির পাডখিৈনু 

বরক্টর পাক ুইষ্ট 

বসভেম্বর 23,েকাি 

9–9:50টা বসভেম্বর 

30, েুপুর 12–12:50টা 

অভক্টাের 14, েুপুর 12–12:50 টা 

আপনার োডড়র উভঠাভন বকান পাডখ োস কভর? আমাভির সাভে 

বযা  ডিন এই ৈরৎ পডরযান ো মাইভগ্রৈন ঋিভ  খুাঁভজ বের 

করভি! পাডখ বিখার এই ডসডরজটি নিভনভির জনয, বৈৌডখনভির 

জনয এেং আজীেন পডেডৈকাডর ো োিুারভির জনয একইোভে 

মজািার। আমরা ডেডপডসর পাকুগুডল, একসাভে ঘুরে এেং বিখে 

বয বকন এই জায় াটি ৈহুভর পাডখ এেং ডেস্ময়কর পডরযায়ীভির 

জনয একটি পেভন্দর স্থান! োইভনাকুলার এেং ডিল্ড  াইি 

সরেরাহ করা হভে, ো আপনারা ডনভজরাও সভঙ্গ আনভি পাভরন। 
 

ৈডনোরগুডল 

 বসভেম্বর 10– অভক্টাের 29 
পাভক ুেভস েডে আাঁকা 

েকাি 10–12 টা, সাউে বকাে 

হািসন নিীর জািুকরী িতৈয এেং সাউে বকাভের 

অননয প্রাকত ডিক িতৈয কযাপিার করভি জলরভঙ 

আাঁকুন ো পযাভিল এেং অনযানয অঙ্কন সামগ্রী 

েযেহার করুন। একজন ডৈল্পী/ডৈেক সে স্তভরর 

অংৈগ্রহণকারীভির ডনভিুৈনা এেং সমাভলািনার 

মাধযভম সাহাযয করভেন। উপকরণ সরেরাহ করা হয়, 

এেং ডৈল্পীভির িাভির ডনজস্ব পেভন্দর ডমডিয়া 

আনভি উি্সাডহি করা হয়। 10/8 বি বকান 

কাযকু্রম বনই। 

 
 
 

11 

প্র
াপ্ত
ে
য়
স্ক
 ও
 প্র
ে
ীণ
ভি
র
 জ
ন
য অ

ন
ুষ্ঠ
ান

 



 

 

স্ক
ভল
র
-ে
য়
ডস
 ে
াি
াভি
র
 জ
ন
য ক

ায
ক্র
ম

 

 
 

বসামোরগুডল  

বসভেম্বর 12- অভক্টাের 24 
ডিল্ভড্রন'স ফ্ল্যা  িুিেল  

েয়স 3-5 েের: িুপুর  3–3:30 িা 

েয়স 6–10 বছর: িুপুর  3:45–4:30 িা 

রডকভিল্লার পাক ু

ফ্ল্যা  িুিেল ডিভয় আপনার িুপুর শুরু করুন! মজািার এেং িযাভলজেং 

েযায়াম, এেং সমস্ত স্তভরর জনয জড্রভলর সাভে পাডসং,গ্রহণ এেং বখলার 

বকৌৈভলর বমৌডলকগুডল অনুৈীলন করুন। োরসাময, সমিয়,  ডির এেং 

সভিিনিার উপর িতটষ্ট ডনেদ্ধ কভর িেিা তিডরর বসৈনগুডলভি জডড়ি 

োকার সময় নিভন েনু্ধভির সাভে সাোৎ করুন। েন্ধ-ভিা জভুিা প্রভয়াজন। 

10/10 বি বকান কাযকু্রম বনই।

মঙ্গলোরগুডল 

বসভেম্বর 06- অভক্টাের 25 

ডিল্ভড্রন'স আলটিভমি ডেসডে 

েয়স 3-5 েের: িুপুর 3-3:30 িা 

েয়স 6–10 বছর: িুপুর  3:45–4:30 িা 

রডকভিল্লার পাক ু

আডিভমি ো িভড়ান্ত ডেসডে ডিভয় আপনার িুপরু শুরু করুন! মজািার এেং 

িযাভলজেং েযায়াম, এেং সমস্ত স্তভরর জনয জড্রভলর সাভে পাডসং,গ্রহণ 

এেং বখলার বকৌৈভলর বমৌডলকগুডল অনুৈীলন করুন। োরসাময, 

সমিয়,  ডির এেং সভিিনিার উপর িতটষ্ট ডনেদ্ধ কভর িেিা 

তিডরর বসৈনগুডলভি জডড়ি োকার সময় নিভন েনু্ধভির সাভে 

সাোৎ করুন। েন্ধ-ভিা জভুিা প্রভয়াজন। 

 
 
 

বসামোরগুডল 

বসভেম্বর 12- অভক্টাের 24 
জডুনয়ার অযাঙ্গলার'স োে  

7–10 েের েয়ভসর জনয 

িুপুর  3:30–5 িা, 200 বরক্টর বপ্লস 

6 টি বসৈন, $90 (িলার) 

বরজজভেৈন প্রভয়াজন, স্থান সীডমি  

এই মূলযোন প্রাকত ডিক সম্পভির িরুণ স্িভয়াি ুো প্রেন্ধক ডহসাভে হািসন 

নিীর ডেস্ময়কর োস্তুিিটি অভিষণ করুন। একটি রি এেং ডরল পডরিালনা 

করার জনয প্রভয়াজনীয় িেিাঅনুৈীলন করুন এেং মাে-ধরা-এেং-োড়ার 

বরামাঞ্চ অনুেে করুন। আমাভির স্থানীয় জভলর স্বাস্থয ডনরীেভণ সহায়িা 

করার জনয  ভেষণা গ্রুপগুডলভি িেয জমা বিওয়ার জনয আমাভির স্থানীয় 

মােটি সনাক্ত করুন। জল পরীো এেং অনযানয মজািার প্রকল্পগুডল 

অধযয়নভক োডড়ভয় িভ লভে। বরজজভেৈন প্রভয়াজন, িয়া কভর ইভমল করুন: 

registration@bpca.ny.gov এ। 10/10 বি বকান কাযকু্রম বনই। 
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মঙ্গলোরগুডল 
    বসভেম্বর 06- অভক্টাের 25 

ডিল্ভড্রন'স  ারভিডনং োে   

6–10 েের েয়ভসর জনয 
িুপুর  3:15–4:45 িা, রডকভিল্লার পাক,ু 
মিল্ড্রেন'স গাল্ড্রডে ন  

ডেনামূলয কাযকু্রম: বরজজভেৈন প্রভয়াজন, স্থান 

সীডমি  
একটি ো ান বিখাভৈানার মজা এেং পুরষ্কার খুাঁজুন। 

উজিি িারা াে যা পরেিী েসভন্ত িুল বিভে এেং জল, 

আ াো, কভম্পাডিং এেং অনযানয সেুজ ো ান 

অনুৈীলভন অংৈ ডনন। আমাভির ডস্থডিস্থাপক ো ান 

কীোভে বপাকা এেং পাডখভির পরা ায়ভনর জনয খািয 

সরেরাহ কভর িা ডৈখুন।  

মজািার প্রকত ডি অধযয়ন এেং ডৈল্প প্রকল্পগুডল বপ্রাগ্রামটিভক 

োডড়ভয় িভলভে। বসইসে ডৈশুভির জনয যারা প্রকত ডিভক 

োলোভস এেং বনাংরা হভি পেন্দ কভর! বরজজভেৈন 

প্রভয়াজন, িয়া কভর ইভমল করুন:  

registration@bpca.ny.gov এ।



 

 

 

মঙ্গিবারগুতি 
বসভেম্বর 06–অপ্টটাবর 25 
ড্রপ-ইন বিস ো িাো 

িুপুর 3:30–5 িা, রডকভিল্লার পাকু 

একজন ডেভৈষভজ্ঞর কাে বেভক পভয়ন্টার এেং 

পরামৈ ুপাওয়ার সময় জনডপ্রয় বকৌৈল বখলাটি 

বখলুন। িাো একাগ্রিা, সমসযা সমাধান, এেং 

বকৌৈল ি পডরকল্পনা উন্নি কভর - এোড়াও এটি 

মজা! 5 েের ো িার বেডৈ েয়ভসর জনয 

(প্রাপ্তেয়স্কভির স্বা ি জানাই) । 

েুধোর  
বসভেম্বর 07– অপ্টটাবর 26 
বুধবার আটশ  ইে টটয়ারড্রপ 
িুপুর 3:30–5 িা, টটয়ারড্রপ পাকশ 

িাইনাডমক আিু তিডর করার সময় টিয়ারড্রপ পাভকরু 

অননয পডরভেৈটি অভিষণ করুন। ডৈল্প ডৈেকরা 

কািামাটি, বকালাজ, বপইন্ট এেং আরও অভনক ডকেভ  

েযেহার কভর পতেক এেং ব াষ্ঠী প্রকল্পগুডলর বনিতে 

বিন। আমাভির জজভরা ওভয়ি ইডনডৈভয়টিেভক উভল্লখ 

কভর বিাকাস সহ প্রকল্পগুডল পুনেযুেহৃি, 

আপসাইভকল করা এেং পুনঃেযেহৃি 

উপকরণগুডলভি ডৈল্পীভির সতজনৈীল উপাভয় 

আমাভির ডেভশ্বর যত্ন ডনভি অনুপ্রাডণি করভে! 

অঙ্কভনর জনয প্রভয়াজনীয় জজডনস সরেরাহ করা হয়। 

একটি  ড়েভড়র জনয বপাৈাক পড়ুন! 5 েের ো িার 

বেডৈ েয়ভসর জনয। 

  েতহেডিোর 

বসভেম্বর 01– অপ্টটাবর 27 
েতহেডিোর আটশ  ইে রডকভিল্লার  
িুপুর 3:30–5 িা, রডকভিল্লার পাকু হাউে 

আপনার ডেিভরর ডৈল্পীভক উজ্জ্বল হভি ডিন! পাক ুহাউস দ্বারা  

ডৈভল্পর জনয অনযানয সু্কভলর-েয়ডস োিাভির সাভে বযা  ডিন। ডৈল্প  

ডৈেকরা কািামাটি, বকালাজ, বপইন্ট এেং আরও অভনক ডকেভ   

েযেহার কভর পতেক এেং ব াষ্ঠী প্রকল্পগুডলর বনিতে বিন।  

আমাভির জজভরা ওভয়ি ইডনডৈভয়টিেভক উভল্লখ কভর বিাকাস  

সহ প্রকল্পগুডল পুনেযুেহৃি, আপসাইভকল করা এেং পুনঃেযেহৃি 

উপকরণগুডলভি ডৈল্পীভির সতজনৈীল উপাভয় আমাভির ডেভশ্বর  

যত্ন ডনভি অনুপ্রাডণি করভে! অঙ্কভনর জনয প্রভয়াজনীয় জজডনস  

সরেরাহ করা হয়। একটি  ড়েভড়র জনয বপাৈাক পড়ুন!   

5 েের ো িার বেডৈ েয়ভসর জনয।
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বসামোরগুডল 

বসভেম্বর 12– অভক্টাের 31 
পাক ুহাউভস বিাডর িাইম  

েকাি 10:30–11:00টা, রডকভিল্লার পাক ুহাউস 

ডৈশুরা  ভল্পর অডেজ্ঞিার মধয ডিভয় প্রডিিডলি হভি 

বৈভখ। আমাভির সাভে বযা  ডিন যখন আমরা ডিজত্রি 

ডৈশু সাডহভিযর িমৎকার কাজগুডল অভিষণ কডর যা 

আমাভির এখাভন এেং এখন একজত্রি কভর।  ান এেং 

নাি অন্তেভ কু্ত! 10/10 এ বকান কাযকু্রম বনই। 

মঙ্গলোরগুডল 
বসভেম্বর 06– অভক্টাের 25 

পাক ুহাউভস বপ্ল িাইম ো বখলার সময় 
েকাি 10:30AM–12:00টা, রডকভিল্লার পাকু 

হাউস 

বখলা হল তৈৈভের প্রেম ডিভকর ডেকাভৈর মূল 

ডেডে। পাকু হাউভসর োইভর ইন্টার যাডক্টে বখলার 

জনয অনযানয োিাভির, োো-মা এেং যত্নৈীলভির 

সাভে সাোৎ করুন। উন্নয়নমূলকোভে উপযুক্ত 

বখলনা এেং বখলার সরোম সরেরাহ করা হভয়ভে। 

েতহেডিোরগুডল 
বসভেম্বর 01– অভক্টাের 27 
ডপ্রসু্কল আিু 

েকাি 10:30AM–12:00টা, রডকভিল্লার পাকু হাউস 

খুে িরুণ ডৈল্পীভির কা জ, কািামাটি, বপইন্ট 

এেং প্রডিডিভনর পুনেযুেহারভযা য 

উপকরণগুডলর সাভে পডরিয় কডরভয় বিওয়া হয়, 

যা িাভির সতজনৈীলিা এেং আনভন্দর 

মািারডপভস রূপান্তডরি কভর। েয়স-উপভযা ী 

বপ্রাভজক্টগুডল একজন ডৈল্প ডৈক্কক দ্বারা 

উপস্থাডপি করা হয়। উপকরণ সরেরাহ করা 

হভয়ভে। একটি  ড়েভড়র জনয বপাৈাক পড়ুন! 

 
 

মঙ্গলোরগুডল 
বসভেম্বর 06– অভক্টাের 25 

ডৈশুভির অঙ্কুডরি উিযান পালন  

েকাি 2:30–3সট, রডকভিল্লার পাক ু

ডিল্ভড্রন'স  াভিনু 

বোট্ট উিযানপালক এেং িাভির সহ ামী প্রাপ্তেয়স্কভির 

জনয ডেভশ্বর একটি ো স-আই-ডেউ পাওয়ার একটি 

িমৎকার সুভযা ! আমাভির সাভে বযা  ডিন যখন 

আমরা আমাভির ো াভনর ডেোনার মভধয জীেন 

সম্পভক ু ল্প পডড় এেং িারপর আমাভির িারপাভৈর 

 ােপালা এেং িুভলর প্রৈংসা করভি, খনন করভি 

এেং ো াভন জল ডিভি ডিল্ভড্রন'স পাভক ুযান! 

একসাভে, আমরা পডরেডিিু ঋিভগুডল পযভুেেণ করে 

এেং পরা ায়নকারী এেং অনযানয বপাকামাকড় 

সম্পভক ুডৈখে যারা আমাভির উজিিভক সমতদ্ধ করভি 

সহায়িা কভর। পডরভেভৈর যত্ন বনওয়ার জনয 

উিযানপালন আমাভির বৈখাভনার জনয একটি িুিুান্ত 

েূডমকা পালন কভর। 
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েুধোরগুডল  
সেপ্টেম্বর07–অপ্টটাবর12 

 

 



 

 

 
 

বসভেম্বর ও অভক্টাের 
পাডব্লক আটশ : বজমস ইয়ায়া হাউ দ্বারা প্রডিিডলি নযায়ডেিার 
এস্প্ল্যাভনি প্লাজা 

আিু ির জাডিস িাভন্ডর সাভে অংৈীিাডরভে, েযািাডর পাক ুডসটি অেডরটি  ভেরু সাভে 

বজমস ইয়ায়া হাউভয়র অস্থায়ী পােডলক আভিুর একটি নিভন কডমৈন উপস্থাপন কভর।  

অনুগ্রহ কভর উভদ্বাধনী উিযাপন, ডৈল্পীর সাভে িভ যর এেং ওয়াকৈুপ, এেং সামাজজক 

নযায়ডেিার এেং পুনরুদ্ধারমূলক নযায়ডেিার বনিাভির সমডিি বপ্রাগ্রামগুডলর আপভিভির 

জনয বিখুন। 
িাডরখ এেং অডিডরক্ত িেয bpca.ny.gov/events/ এ 
বিািু িাউভন্ডৈভনর সাভে অংৈীিাডরভে রকভিলার ডিলানথ্রডপ অযািোইসরস একটি প্রকল্প, আিু ির জাডিস িান্ড দ্বারা জাডিস 

ডরভফ্ল্ভক্টভির জনয প্রধান সহায়িা প্রিান করা হয়। 
 

আটিুি ো ডৈল্পীভির বনিত ভে িভ যর: োিু'স আই ডেউ 
 টিডেডি (TBD), রডকভিল্লার পাভকরু উের-পজিম বকাভণ সাোৎ 
সংেডধিু োস্তডেকিার মাধযভম ডনভজভক েযািাডর পাকু ডসটির পাডখভির সাভে ডঘভর বিলুন! ডৈল্পী 

শুডল সাভি-এর সাভে ডৈল্প, প্রযুজক্ত এেং স্থাডয়ে সম্পভক ুজানুন, ডযডন হভলন এআর আিু 

ইন্সিভলৈন োিু'স আই ডেউ এর স্রষ্টা, বযভহিভ  ডিডন আিুওয়াক ুঅযাডক্টভেৈন সাইিগুডলর একটি 

সির এেং প্রিৈভুনর বনিতে বিন। 
িাডরখ এেং অডিডরক্ত িেয bpca.ny.gov/events/ এ 

 
 
পােডলক আিু ো ডৈল্প স্থানান্তর উিযাপন 
 বরক্টর পাক ুইষ্ট এেং সাউে বকাভের পূভে ু 

নাি, লুইস েুভজাুয়াভির বিাখ, এেং িডন ক্রযাভ র অনুরডণি বিহগুডলভক 

লাইে সঙ্গীভির সাভে িাভির নিভন অস্থায়ী স্থাভন জজম ডিভনর এপ এেং 

কযািভক স্বা ি জানাভি আমাভির সাভে বযা  ডিন!  
িাডরখ এেং অডিডরক্ত িেয bpca.ny.gov/events/ এ 
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6 তর ার সটপ্টরে 
 6 ডরোর বিভরস হল েযািাডর পাক ুডসটির নমনীয় কডমউডনটি বেস, যা 

পাটিু, ডমটিং, কডমউডনটি ইভেন্ট, পডরোর এেং েভ টির জমাভয়ি, েযেসাডয়ক 

সো এেং আরও অভনক ডকেভ র জনয োড়া বিওয়ার জনয উপলব্ধ! 2,000 

ে িুুি, হুইলভিয়ার-প্রভেৈভযা য স্থানটিভি রাস্তার স্তভরর প্রভেৈ এেং েড় 

েড় জানালা রভয়ভে যা পাক ুএেং হািসন নিীর প্রাকত ডিক আভলা এেং 

িতৈয সরেরাহ কভর। 

িু ঘন্টার অনুষ্ঠাভনর জনয বরি $600 িলার বেভক শুরু হয়, বসি-আপ 

এেং পডরষ্কার করার জনয এক ঘন্টা আভ  ো পভর জানাভি হয়। 

োড়া িভ জক্ত প্রভয়াজন। অনুভরাধকত ি োড়ার িাডরভখর কমপভে 

এক মাস আভ  আভেিনপত্র গ্রহণ করভি হভে। 

আরও িপ্টর্যর জ্েয অেুগ্রহ কপ্টর সফ্াে 

করুে: 212-267-9700 এক্সপ্টটেশে. 

9363 বা ইপ্টমি করুে: 

6riverterrace@bpca.ny.gov 
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িায়ভেসযান্ট হাই সু্কভল 
কডমউডনটি বসন্টার 
ৈরভির োসগুডলর শুরু 

কডমউডনটি বসন্টার হল ডেভনািন, বখলাধুলা, সাাঁিার এেং ডিিভনভসর জনয একটি সাশ্রয়ী এেং 

সুডেধাজনক সম্পি। োডষকু সিসযপি বকেলমাত্র শুরু হয় $ 59 িলার প্রডি েের $ 200 

িলাভরর বিভয় কম সমস্ত ডেকল্পসহ। 

ডেনামূভলযর োসগুডল সিসযপি সহ অন্তেভ কু্ত করা হয়; সে েয়ভসর জনয সা াঁিাভরর পাঠ, জুম্বা, বিািাল 

েডি েজক্সং ওয়াকুআউি, বযা েযায়াম, েযািডমন্টন, িাই ডি এেং আরও অভনক ডকেভ । ৈরৎকালীন োস 

বসৈনগুডল 12ই বসভেম্বর বেভক শুরু হভে। 

আরও িভেযর জনয, 345 বিম্বারস ডেি, এনওয়াই, (NY) 10282 এ কডমউডনটি বসন্টাভর যান, 

www.bpca.ny.gov-এ যান ো ইভমল করুন: communitycenter@bpca.ny.gov এ।  
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তবতপতে বি তফ্ল্ডে 
ফ্ি আওয়ারে বা শরিকািীে েময় 

সেপ্টেম্বর 01–েপ্ট ম্বর 30 
সোমবার – শুক্রবার, েকাি 8টা- রাি 9টা  

শতে ও রতববার, েকাি 8টা-রাি 9টা 

শীিকািীে েময় 

তডপ্টেম্বর 01–সফ্ব্রুয়াতর 29 
সোমবার – শুক্রবার, েকাি 9টা -রাি 8টা  

শতে ও রতববার, েকাি 9টা - রাি 8টা 
মাভর এেং ওয়াভরন ডেভির মভধয ওভয়ি ডেভি 

অেডস্থি। সিিেল, ডককেল, আডিভমি ডেসডে, 

লযাভক্রাস, িুিেল এেং সসার সহ গ্রুপ বোিুস ো 

িলীয় বখলাধুলার জনয সারা েের বখালা। একটি েল 

ডিল্ড পারডমভির জনয আভেিন করভি, অনুগ্রহ 

কভর এখাভন যান: 

www.bpca.ny.gov/apply/permit 
 

সাউে েযািাডর পাক ুডসটি 

ডস্থডিস্থাপকিা প্রকল্প 
ওয়া নার পাক ুএেং সংলগ্ন সম্প্রিায়ভক আরও িীি এেং আরও ঘন ঘন 

ঝভড়র হাি বেভক রো করার জনয, ওয়া নার পাকটুি সামভনর মাসগুডল 

বেভক শুরু কভর আ ামী িুই েেভরর জনয েন্ধ োকভে। 

যখন ওয়া নার পাকু আোর কভর বখালা হভে, িখন এটি ডেস্িত ি লন এেং 

ো ানগুডলভক অন্তেভ কু্ত করভে; ডৈো, সম্প্রিায়, িাইডনং, এেং বপ্রাগ্রাডমং বেস; 

পােডলক বরিরুম; সুন্দর িতৈয; এেং িখন সকভলর জনয প্রভেভৈর অনুমডিও 

োকভে। 

সাউে েযািাডর পাক ুডসটি ডস্থডিস্থাপকিা প্রকল্পটট সিায়ার মযানহািন উপকূলীয় 

ডস্থডিস্থাপকিা বপ্রাগ্রাভমর অংৈ, যা আমাভির উপকূলভক েনযা বেভক রো করভে। 

প্রকভল্পর সাভে সম্পডকুি উপস্থাপনা এেং কডমউডনটি ডমটিংগুডলর বরকডিুং 

বিখভি এেং িূড়ান্ত নকৈাগুডল পয ুাভলািনা করভি, BPCA.NY.GOV. এ যান। 
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75 Battery Place
New York, NY 10280
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 www.bpca.ny.gov
       facebook.com/batteryparkcityparks 
       twitter.com/bpca_ny
       instagram.com/bpcparks


