
শীতকাল
২০২৩

 
 



যবফফায, জানয়ুাবয২৯ 

২০২৩ ফার্ল ক র্ল্প প্রদ নী  

উদ্বাধনী অবযর্ না 

র্ফকার ১টা -৩ টা ম ন্ত, 6 RIVER TERRACE 

BPCA-এয আট  র্দ্ল্পয  তৈর্য  কাজ উদ্বাগ  কযায  জনয  

ফাইদ্ক  স্বাগৈভ। দদখা  করুন  র্ল্পীদ্দয  াদ্র্  এফং  র্ল্পী / 

র্ক্ষক  মাযা  এই অনুষ্ঠাদ্ন  দনৈৃত্ব  র্দদ্েদ্েন । 

ফৃহস্পবিফায, ফপব্রু০২–ফপব্রু২৩ 
র্ল্প প্রদ ন 

দু ুয ২- ৫:৩০ম ন্ত, 6 RIVER TERRACE 

 

 
                            ক্রির্িন ইদ্োি, ডযার্নদ্ের

 

 
ইস্তায র্ভজযার্,, উইক্রডং ফ্লাোয 

ফ াভফায, জানয়ুাবয৩০ 

২০২৩ ফার্ল ক বার্চ োর র্ল্প প্রদ নী 
BPCA এয আট  দপ্রাগ্রাভগুর্রদ্ৈ  অংগ্রণকাযীদ্দয  বাযা  তৈর্য    

র্ল্পকদ্ভ য  একটট  বার্চ োর  গযারার্য  উদ্বাগ  করুন। এই র্বর্ড  

উস্থানাটট  যার্য  দদখা  দমদ্ৈ  াদ্য  6 River Terrace  

এয র্ল্প প্রদ নীদৈ  (ৃষ্ঠা ২ দদখুন ), ফা BPCA ইউটটউফ  র্যাদ্নদ্র   

৩০ জানুোযী  শুরুদৈ। 

BPCA ইউটটউফ  র্যাদ্নর .দদখদ্ৈ আনায স্মাট 

র্ডবাইদ্ ভাধযদ্ভ QR দকাডটট  স্ক্যান করুন   

 

 
দডানাল্ড ফান িাইন, র্রটর দকাব 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২ নাই র্র রুভ, আনটাইদ্টল্ড ভযারু্ াক, ড্রর্েং ইন দযা াক ৩ 
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বিস ম্বয২৬–জানয়ুাবয২৭ 

আনায গাে ুনযাে কাদ্জ রাগান 

এই েচ টটয দভুদ্ভ ফযাটার্য াক র্টটদ্ক ফুজ র্াকদ্ৈ াাময করুন! 

াজ-জ্জা োা আনায গাে জভা র্দন। াক কভঅযা ২৭ জানুোযী 

ম ন্ত গাে ংগ্র কযদ্ফ৷. াক র্টটয াকগুর্রদ্ৈ গােগুর্রদ্ক কুর্র্ 

কদ্য দকদ্ট র্কদ্য র্াযর্দদ্ক দফায জনয ফযফায কযা দ্ফ। আয 

ৈদ্র্যয জনয, ২১২-২৬৭-৯৭০০ নম্বদ্য কর করুন। 

এখন ৈচলাযাদ্ৈয ভে!             

কদ্েক প্তা জদু্  

দফর্যদ্ে ুন  এফং ৈচলাযভে  র্দদ্ন দখরাধুরায  জনয! একটট  

ৈচলাযভানফ  ফা একটট দুগ  তৈর্য করুন, একটট টটউদ্ফ ভ্রভন করুন 

এফং র্ফর্র্ াদ্কয  পাকা র্নফ ার্র্ৈ স্থাদ্ন দস্দা এদ্ের তৈর্য করুন। 

আভাদ্দয  াভাক্রজক  ভাধযদ্ভয  র্যাদ্নরগুর্রদ্ৈ  ৈচলাযাদ্ৈয  ভজায 

ূফ াবাদ্য  জনয াদ্র্ র্াকুন : 

www.bpca.ny.gov 

facebook.com/batteryparkcityparks 

twitter.com/bpca_ny 

ফৃহস্পবিফায, ফপব্রুয়াবয০২  

র্ল্প কর্ন: BPCA র্ল্প র্ফদ্লজ্ঞ 

র্ফকার ৫:৩০- ৬:৩০, 6 RIVER TERRACE 

ফযাটার্য াক র্টটদ্ৈ  BPCA র্ল্প  র্ক্ষার্ফদদ্দয াদ্র্ একটট 

ঘর্নষ্ঠ আদ্রার্নায জনয আভাদ্দয াদ্র্ দমাগ র্দন, দখাদ্ন ৈাযা 

অদ্নক র্দদ্নয র্ক্ষাদাদ্নয গল্প দানাদ্ফন। ৈাযা ফৈভান প্রদ নী 

এফং ক্লা অংগ্রণকাযীদ্দয াদ্র্ র্নদ্জদ্দয তর্ল্পক 

অর্বফযক্রিদ্ক অনুদ্প্রযণা র্দদ্ৈ কী দকরগুর্র ফযফায কদ্য  ৈা 

র্নদ্ে আদ্রার্না কযদ্ফন।  

শুক্রফায, ফপব্রুয়াবয১০ 

বযাদ্রন্টাইন যিদান  

দু ুয ১২- ৬, 6 RIVER TERRACE 

বাদ্রাফাা  দদখান , যি দান করুন! ক্রি-যাষ্ট্রীে এরাকাে  কদ্ভ মাো  যফযা  

ুনযাে  ূযণ কযদ্ৈ ােৈা  করুন। ুদ্যা প্রক্রিোটট  এক ঘন্টায  কভ ভে 

র্নদ্ফ এফং আনায  একফায যিদান  একার্ধক  জীফন ফা াঁর্াদ্ৈ  াদ্য! 

আজদ্কই  র্নফন্ধন  করুন: nybloodcenter.org

instagram.com/bpcparks 

 

ফৃহস্পবিফায, জানয়ুাবয১৯  

যাযাডক্স ডক: অযাদ্ভর্যকান র্দ্নভা 

র্ফকার ৬:৩০, 6 RIVER TERRACE 
যাযাডক্স ডক্স র্র্যজ এভন র্দ্নভা উস্থান কদ্য দমগুর্র অম্ভাফয উৎ দর্দ্ক 

যস্ধযর্ফদ্যাধী র্কন্তু আকল ণীে গল্পগুর্র দদখাে। আদ্ভর্যকান র্দ্নভা (১৯৯৯), 

ক্রিস ক্রিথ র্যর্ার্রৈ, একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী র্রক্রচ্চি র্নভ াৈা ৈায স্বদ্েয প্রকল্প  

অর্ ােন কযায দর্ষ্টা কদ্য অফদ্দ্ল কভ ফাদ্জদ্টয যয র্পল্মটট মূ্পণ  কযায জনয 

মা র্ৈর্ন কদ্েক ফেয আদ্গ ফাদ র্দদ্ের্েদ্রন। র্ফনাভূদ্রয কন  র্যদ্ফন  কযা 

দ্ফ, এফং একটট আদ্রার্না দ্ফ ের্ফ অনুযণ কদ্য।  

যবফফায, ফপব্রুয়াবয১২ 

বযাদ্রন্টাইন উদ্ভাফন কভ ারা 
কার ১১, 6 RIVER TERRACE 

র্ফনাভূদ্রয অংগ্রন: র্নফন্ধন প্রদ্োজন দ্ফ, আন ীর্ভৈ 

আভাদ্দয  দযকায র বারফাা! এই ম্মার্নৈ ফার্ল ক ফযাটার্য াক র্টট ঐর্ৈদ্য অং র্নন, 

দমখাদ্ন অংগ্রণকাযীদ্দয ৈাদ্দয র্প্রেজদ্নয জনয াৈ র্দদ্ে ুযাদ্না ধা াঁদ্র্ কাড তৈর্য কযায 

জনয আভন্ত্রণ জানাদ্না দ্ে! দদদ্খ দদদ্খ এফং প্রদত্ত উকযণ র্দদ্ে াজাদফন, এফং দদ্ল 

র্চম্বন র্দদ্ে ীরদ্ভায কযদ্ৈ বচরদ্ফন না। র্ল্প প্রকল্পগুর্র ৪ ফেয ফা ৈায দফর্ ফেীদ্দয 

জনয আদ্োজন কযা দ্ফ। র্নফন্ধন প্রদ্োজন, ইদ্ভর করুন: registration@bpca.ny.gov 

 

 

 

ফৃহস্পবিফায, ফপব্রুয়াবয০৯ 

যাযাডক্স ডক: F ইজ পয দপক 

র্ফকার ৬:৩০, 6 RIVER TERRACE  

যাযাডক্স  ডক্স র্র্যজ এভন র্পল্মগুর্রদ্ক  াইরাইট  কদ্য দমগুর্র 

অম্ভাফয  উৎ দর্দ্ক যস্ধযর্ফদ্যাধী  র্কন্তু আকল ণীে  গল্প র্নদ্ে।. 

F ইজ পয দপক (১৯৭৩), অরসন ওয়েলস র্যর্ার্রৈ, একটট 

র্ভকপ্রদ মািা মা একই াদ্র্ ভস্ত ধযদ্ণয ধা াঁদা এফং ধাদাদ্ক  

উদ্ন্পার্র্ৈ কদ্য এফং আনন্দ দদে। র্ফনাভূদ্রয কন  র্যদ্ফন কযা 

দ্ফ, এফং একটট আদ্রার্না দ্ফ ের্ফ অনুযণ কদ্য।

৪ ৫ 
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ফৃহস্পবিফায, ফপব্রু১৬ 
NY রাপজ 

ন্ধযা ৭:৩০, 6 RIVER TERRACE 

ব্ল্যাক র্র্ি ভা উদমাদ্ন, NY রাপজ- এয াদ্র্ িযাড-আ 

কদ্ভর্ডয একটট ান্ত ন্ধযায জনয আভাদ্দয াদ্র্ দমাগ র্দন। 

এই অননয অরাবজনক জীফনদ্ক ভৃদ্ধ কযদ্ৈ, ম্প্রদাে তৈর্য 

কযদ্ৈ এফং াযযদ্য ভাধযদ্ভ দ কদ্দয অনুপ্রার্ণৈ কযদ্ৈ 

র্াে। র্কেচ  র্ফলেফস্তু দোট ফাচ্চাদ্দয জনয উমুি না দ্ৈ 

াদ্য। র্কদ্ায এফং প্রাপ্তফেস্ক্দ্দয জনয উদ্মাগী। 

RSVP কযদ্ৈ QR দকাড স্ক্যান করুন। 

 
 
 

ভঙ্গরফায, ফপব্রু ২১– 

ফৃহস্পবিফায, ফপব্রু২৩ 
দখরাধুরা: ীৈকারীন র্ফযর্ৈ 

র্ফকার ৩–৪:৩০, COMMUNITY CENTER 

AT STUYVESANT HIGH SCHOOL 

6-10 ফেয  ফেী  র্শুদ্দয  ীৈকারীন  র্ফযর্ৈয  ভে  

র্নফ ার্র্ৈ  র্দদ্ন  -আ  র্ক্লর্নকগুর্রদ্ৈ  দখরায  জনয  

আভন্ত্রণ  জানাদ্না  দ্ে। ভস্ত  স্তদ্যয  জনয  উনু্পি  ক্রিদ্ভদ্জ 

দল  ো  দক্ষৈা  দদ্নয  জনয  BPCA দকার্দ্দয  াদ্র্  

দমাগ  র্দন। RSVP কযদ্ৈ  QR দকাড  স্ক্যান  করুন। 

ভঙ্গরফায, ফপব্রু২১ 

ভঙ্গরফায কর্া: 

কর্ফ কদ্ন র্রো ইর্ডয াদ্র্ জীফন্ত ইর্ৈা 

দুুয ১:৩০, 6 RIVER TERRACE 
ব্ল্যাক র্র্ি ভা উদমাদ্ন, কযন েলল়োস ইলি, প্রখযাৈ কর্ফ, ঙ্গীৈজ্ঞ, 

দকব কযাদ্নদ্ভয -প্রর্ৈষ্ঠাৈা এফং দাদ্েট াউদ্য প্রািন অন্তফ ৈঅ 

র্যর্ারক এখাদ্ন া এফং কর্া ফরায জনয দমাগ র্দদ্ফন। র্ৈর্ন দয 

গযাদার্যং অপ ভাই দনভ  দফ কদ্েকটট র্ফখযাৈ কর্ফৈায ংকরদ্নয 

দরখক, দমটট ুর্রৎজায ুযস্ক্াদ্যয জনয ভদ্নানীৈ দ্ের্ের। একজন র্প্রে 

র্ক্ষক, ইর্ড ফৈভাদ্ন দটদ্নর্/নক্সর্বর র্ফশ্বর্ফদযারদ্েয জন র্. দ্জ 

দর্োয  
দাদ্েট াউ এফং ফযাটার্য াক র্টট কৈৃদ্ক্ষয াদ্র্ 
একটট ফনু্ধত্বূণ ম্পদ্কয ভাধযদ্ভ এটা ম্ভফ দ্েদ্ে৷. 

 
 

ফৃহস্পবিফায, ফপব্রু২৩ 

২০২৩ ফার্ল ক র্ল্প প্রদ নী: 

াঠ এফং কর্ফৈা ভানী অবযর্ না 

র্ফকার ৫:৩০–৬:৩০, 6 RIVER TERRACE 
BPCA এয উদ্বাধনী  দরখায অনুষ্ঠাদ্ন  অংগ্রণকাযীদ্দয  বাযা 

তৈর্য অনুপ্রার্ণৈ  কাজটট দদখদ্ৈ  এফং উদ্বাগ  কযায জনয 

ফাইদ্ক  স্বাগৈভ। দরখা এফং কর্ফৈায  নভুনাগুর্র  শুনুন এফং 

অনুধাফন  করুন, র্ল্পকভ গুর্র  দদখুন এফং দদখা করুন   

দরখকদ্দয  াদ্র্ এফং র্ল্পী/র্ক্ষকযা  মাযা অনুষ্ঠাদ্ন  দনৈৃত্ব 

র্দদ্ফন। 

ফৃহস্পবিফায, ভািচ১৬ 

যাযাডক্স ডক:  

র্র িাইর্যন: আই অযাভ এ র্ক্লর্ 

র্ফকার ৬:৩০, 6 RIVER TERRACE 
যাযাডক্স ডক্স র্র্যজ এভন র্রক্রচ্চিগুর্রদ্ক উস্থান কদ্য দমগুর্র 

অম্ভাফয উৎ দর্দ্ক যস্ধযর্ফদ্যাধী র্কন্তু আকল ণীে গল্পগুর্রদ্ক প্রদ ন 

কদ্য ৷ ভর্রাদ্দয ইর্ৈা উদমাদ্নয ভা, র্র িাইর্যন: আই অযাভ এ 

র্ক্লর্ (২০২১), সসযলস্ট সবল এফং পল এসএনক্রি র্যর্ার্রৈ, াঙ্ক 

আইকন এফং এক্স-দয দস্ধক্স ফ্রন্ট-ভযান র্র িাইর্যদ্নয আকাইবগুর্রয 

ভধয র্দদ্ে একটট মািা অনুযণ কদ্য৷ দদে। র্ফনাভূদ্রয কন  র্যদ্ফন 

কযা দ্ফ, এফং একটট আদ্রার্না দ্ফ ের্ফ অনুযণ কদ্য। 

বনফায, ভািচ১৮ 

ফাইদ্যয দযাভাঞ্চকয: ফাধা দকা  

কার ১০:৩০-১২:৩০, ROCKEFELLER PARK 
রূ্ান্ত ফাধা দকা  দভদ্নয জনয র্যফাযগুর্রদ্ক আভাদ্দয াদ্র্ দমাগ দদোয জনয 

আভন্ত্রণ জানাদ্না দ্ে! প্রর্ৈটট দখরায র্নযাদ ফাধা দকর র্যাদ্রে কযায জনয 

র্নর্ভ ৈ দ্েদ্ে, ভন্ে, বাযাভয, গর্ৈ এফং নীরৈা। 

RSVP কযদ্ৈ QR দকাড স্ক্যান করুন 

 

বনফায, ভািচ২৫ 

হুদ্য উক্রদ্ভদর্ফজ্ঞানীদদয াদ্র্ প্রকৃর্ৈদৈ া াঁটা 

কার ১১-১২, দদখা করুন - ROCKEFELLER PARK 
নাযী ইর্ৈাদ্য ভা উদমাদ্ন, নাযীদ্দয দনৈৃদ্ত্ব প্রকৃর্ৈয র্ র্রাে দমাগ র্দন 

যকদ্পরায াদ্ক। প্রকৃর্ৈর্ফদযা ক্রিে ংযক্ষদ্ণ একটট র্ফদ্ল উস্থান কযদ্ফন 

দম ফাইদ্যয র্ফদ্ল র্যদ্ফ আর্ফষ্কায কযদ্ৈ উৎার্ৈ কযদ্ফ. র্নফন্ধন কযদ্ৈ ইদ্ভর 

করুন: registration@bpca.ny.gov
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বনফায, এবির০১ 

দাফা প্রর্ৈদ্মার্গৈা 

কার ৯ –১, 6 RIVER TERRACE  

দযক্রজদ্িন প্রদ্োজন, র্প: $১৫ 

একটট ুই-তরী দাফা টচন াদ্ভদ্ন্টয জনয আভাদ্দয াদ্র্ দমাগ র্দন 

দমখাদ্ন প্রর্ৈটট অংগ্রণকাযীয প্রর্ৈদ্মাগীৈা কযায, দখায এফং 

দাফাদ্ৈ ৈাদ্দয আগ্র র্ফকাদ্য ুদ্মাগ র্াকদ্ফ।৫-১২ ফেয ফেদ্য 

জনয, ভযাদ্র্য য একটট ুযস্ক্ায র্ফৈযণী অনুষ্ঠান দ্ফ। এটট একটট 

ড্র অপ অনুষ্ঠান। র্নফন্ধন প্রদ্োজন, অনুগ্র কদ্য ইদ্ভর করুন: 

registration@bpca.ny.gov 

ভঙ্গরফায, এবির১১–  

ফৃহস্পবিফায এবির১৩ 
দখরাধুরা: ফদ্ন্তয র্ফযর্ৈদ্ৈ 

র্ফকার ৩-৪:৩০, COMMUNITY CENTER AT 

STUYVESANT HIGH SCHOOL 
৬-১০ ফেয ফেী র্শুদ্দয ফন্ত র্ফযর্ৈয ভে র্নফ ার্র্ৈ র্দদ্ন -

আ র্ক্লর্নকগুর্রদ্ৈ দখরায জনয আভন্ত্রণ জানাদ্না ে। ক্রিদ্ভদ্জ 

দল ো দক্ষৈা দদ্নয জনয BPCA দকার্দ্দয াদ্র্ দমাগ র্দন। 

ভস্ত অর্বজ্ঞৈা স্তদ্যয জনয উনু্পি.  

RSVP কযদ্ৈ QR দকাড স্ক্যান করুন। 

ফৃহস্পবিফায এবির১৩ 
যাযাডক্স ডক: ডযাগুদ্েদ্যাটাই 

ন্ধযা ৬:৩০, 6 RIVER TERRACE 

যাযাডক্স  ডক্স র্র্যদ্জ অম্ভাফয  উৎ দর্দ্ক যস্ধযর্ফদ্যাধী  র্কন্তু 

আকল ণীে  গল্প যদ্েদ্ে। ডযাগুদ্েদ্যাটাই (১৯৭৬), অযাগযনস  

ভাদো র্যর্ার্রৈ , রুদ্ে দাগুদ্েদ্যয  দদাকান  এফং দদাকানদায দদয  

যার্যস্ব  প্রর্ৈের্ফ  । ৈাদ্দয কাদ্জয  তদনক্রন্দন  আর্াদ্যয  ভদ্ধয, ৈাযা 

ৈাদ্দয  জীফন, ম্পক  এফং স্বদ্েয কর্া ফরদ্ফ। র্ফনাভূদ্রয  কন  

র্যদ্ফন  কযা দ্ফ, এফং আদ্রার্না দ্ফ ের্ফ অনুযণ কদ্য। 

৮ 

facebook.com/batteryparkcityparks 

twitter.com/bpca_ny 

instagram.com/bpcparks 

ফ াভফায, এবির১৭ 

দভভার্ে ারনকাযীয াদ্র্ দদখা করুন 

দুুয ১:৩০–২:৩০, CHAMBERS STREET ENTRANCE, ROCKEFELLER 

PARK 

যকদ্পরায াদ্কয দর্ম্বা  র্িদ্টয প্রদ্ফদ্র্ অফর্স্থৈ ফযাটার্য াক র্টট াইদ্বয 

আলযভওল সমৌমালি পালনকারীযদর দনৈৃদ্ত্ব একটট উস্থানা এফং আদ্রার্নাে দমাগ 

র্দন। হুদ্য দভভার্ে ারদ্নয গুরুত্ব এফং আদ্াদ্ ুর্ফধা এফং য জদু্ দটকই 

প্রদ্র্ষ্টায ম্পদ্ক জানুন।  
ফুধফায, এবির১৯ 

আর্  উইক যি দান কভ ূর্ী 

দুুয ২–৬, 6 RIVER TERRACE 

আর্  উইক উদমাদ্ন , ক্রি-যাষ্ট্রীে এরাকাে  যদ্িয  হ্রাপ্রাপ্ত  যফযা  

ুনযাে  ূযণ কযদ্ৈ ােৈা  করুন। ুদ্যা প্রক্রিোটট  এক ঘন্টায  

কভ ভে দনে এফং একটট যিদাদ্ন  একার্ধক  জীফন ফা াঁর্াদ্ৈ  াদ্য! 

আজ র্নফন্ধন  করুন: nybloodcenter.org

শুক্রফায, এবির২১ 
আর্  উইক: র্যফাদ্য ার্খ ারন 

কার ১০:৩০, RECTOR PARK EAST 
আনায  ফার্য উঠাদন দকান ার্খ ফা কদ্য? নৈচনদ্দয  দ্খয এফং 

আজীফন  ার্খদ্দয  জনয এই ভজাদায  ভ্রভদ্ন ার্খ দদখায প্রার্র্ভক  

র্ফলেগুর্র  র্খদ্ৈ  আভাদ্দয  াদ্র্ দমাগ র্দন। একাদ্র্ , আভযা  BPC এয 

াকগুর্র  ঘুদ্য দদখফ, এফং দদখফ  এই জােগাটটদ্ক  হুদ্য ার্খ এফং 

র্ফস্মেকয  অর্বফাীদ্দয  জনয র্কবাদ্ফ  একটট  আড্ডা  কদ্য দৈাদ্র মাে! 

দযূফীক্ষণ  এফং ভাদ্ঠ ােক  যফযা  কযা দ্ফ, অর্ফা আনায   

র্নদ্জযটা আনুন। র্নফন্ধন  কযদ্ৈ, অনুগ্র কদ্য ইদ্ভর করুন: 

registration@bpca.ny.gov 

বনফায, এবির২২ 

রৃ্র্ফী র্দফ: S.T.E.A.M. ক্রড্রভ 

কার ১১– ১২:৩০, ROCKEFELLER BASKETBALL COURT 

র্শুদ্দয এই র্ফদ্ল ‘রৃ্র্ফী র্দফদ্’ র্ফলেমুি ভুি আকা দভরাে S.T.E.A.M 

(র্ফজ্ঞান, প্রমুক্রি, প্রদ্কর, করা এফং গর্ণৈ) ফাোই কযায জনয আভন্ত্রণ 

জানাদ্না দ্ে আকল ণীে কাম করা এফং মযাি সায়েন্স দর্দ্ক একটট রাইব 

অনুষ্ঠান ঞ্চারন ভর্ন্ৈ দ্ফ। 

RSVP কযদ্ৈ QR দকাড স্ক্যান করুন।                                               ৯

আর্চ উইক @ বফবব 
তদর্নক, ক্রম্মর্রৈ অনুষ্ঠান 
ফযাটার্য  াক র্টট কৈৃদ্ক্ষয  আর্  প্তা ২০২৩-এয প্তাফযাী  উদমান। ফযাটার্য  াক 

র্টটদ্ৈ কদ্ম্পার্িং , দটকই  উদ্দযাগ  এফং ৃর্র্ফী-ফান্ধফ কাম করা   বার্চ োর  এফং যার্য  

অনুষ্ঠাদ্নয  জনয আভাদ্দয  াদ্র্ দমাগর্দন। BPCA এয প্রকল্প র্যদ ন  করুন ৈর্য ংগ্র 

কযদ্ৈ, ইদ্বন্ট আদ্ডটগুর্র  খুাঁদ্জ দদ্ৈ এফং BPC-এয জীফবফর্র্িয  অনুন্ধাদ্ন  ংমুি 

োয  আয ভজায উােগুর্র  অদ্ন্লণ  কযদ্ৈ iNaturalist-এয ৃষ্ঠা দদখুন 

আয ৈদ্র্যয  জনয প্রর্ৈর্দন  আভাদ্দয  াভাক্রজক  ভাধযদ্ভ  র্যাদ্নরগুর্র  দদখুন: 

ভঙ্গরফায, এবির১৮ 
ভঙ্গরফায কর্া: স্থানীে ভধ ু

ন্ধযা ৬:৩০, 6 RIVER TERRACE 
যান্নায প্রদ নীয  জনয আভাদ্দয  াদ্র্ দমাগ র্দন এফং স্থানীেবাদ্ফ  উৎার্যৈ  ভধুয 

র্ফস্মে র্নদ্ে কর্া শুনুন। ইনলস্টটিউি  অফ কুললনালর  এিুযকশন  প্রর্ক্ষক  যন্ধন 

ম্পর্কৈ  র্ক্ষায একটট যাভ  অপায কযদ্ফন  এফং প্রর্ৈর্দদ্নয  খাফাদ্য  এই 

প্রাকৃর্ৈক  র্ভটষ্ট র্কবাদ্ফ  ংমুি কযদ্ফন  এটা ম্পদ্ক ধাযণা র্দদ্ফন । র্ফর্র্  ভধুয 

একটট নভুনা অংগ্রণকাযীদ্দয  ফার্দ্ৈ  দর্ষ্টা কযায জনয দদো  দ্ফ! RSVP 

কযদ্ৈ QR দকাড স্ক্যান করুন। 
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িবি ফ াভফায 
জান০ু৯- এবির২৪ 
র্র্নেয গ্রু অনুীরন 
কার ১০:৩০–১১:৩০, 6 RIVER TERRACE 

র্ফর্বন্ন ধযদ্নয  ভজাদায  ফযাোদ্ভয  ভাধযদ্ভ োভ -

আ দর্দ্ক কুর-ডাউন ম ন্ত ুদ্যা যীযদ্ক  

ক্রিারী  করুন। প্রর্ক্ষক  আনাদ্ক  র্ফর্বন্ন  

ফযাোদ্ভ  দনৈৃত্ব দদদ্ফন, বাযাভয  এফং ভন্ে 

ফযাোভ , দইাদ্র্  ক্রি প্রর্ক্ষণ। 

অংগ্রণকাযীদ্দয  একটট জদ্রয  দফাৈর এফং 

াদ্ৈয দৈাোদ্র  আনদ্ৈ উৎার্ৈ  কযা দ্ে। 

১/১৬, ২/২০ ৈার্যদ্খ দকাদ্না  দপ্রাগ্রাভ  দনই । 

িবি ফ াভফায 
ফপব্রু২৭- এবির০৩ 
স্মরৃ্ৈয দরখা 

দুুয ২–৩:৩০, 200 RECTOR PLACE 

র্ফনাভ ূদ্রযয দপ্রাগ্রাভ: দযক্রজদ্িন প্রদ্োজন,  

স্থান ীর্ভৈ 
দরখক এফং কর্ফ িন কালল ের দনৈৃদ্ত্ব একটট 

াপ্তার্ক দরখায অর্ধদ্ফদ্নয জনয াদ্র্ দমাগ র্দন। 

জীফদ্নয ঘটনা দর্দ্ক অনুদ্প্রযণা র্নন, অংগ্রণ-

কাযীদ্দয দম দকাদ্না েন্দ  ৈাদ্দয দরখায তরী 

উন্নৈ কযায উাে  দ্ধর্ৈ ফযফায কযদ্ৈ 

উৎার্ৈ কযা দ্ফ। র্নফন্ধন প্রদ্োজন, অনুগ্র কদ্য 

ইদ্ভর করুন: registration@bpca.ny.gov  

িবি ফ াভফায 
এবির১০- এবির২৪ 
NYS ফাযর্ডং দের 

কার ৯:৩০, RECTOR PARK EAST 

 

র্নউ ইেক দিট ফার্ডং  দেইর ম্পদ্ক আয 

জানদ্ৈ BPCA প্রকৃর্ৈর্ফদদ্দয  াদ্র্ দমাগ র্দন, মা 

যাজয জদু্ র্ফশ্ব-ভাদ্নয  ার্খ দদখায  ুদ্মাগগুর্র  

ৈচ দ্র ধদ্য। একাদ্র্ , আভযা  BPC-এয াকগুর্র  

ঘুদ্য দদখফ, এফং দদখফ এই জােগাটটদ্ক  ফার্ন্দা  

হুদ্য ার্খ এফং র্ফস্মেকয  অর্বফাীদ্দয  জনয 

একটট আড্ডা  গদ্ দৈাদ্র! দযূফীক্ষণ  এফং ভাঠ 

ােক  যফযা  কযা দ্ফ, অর্ফা আনায  র্নদ্জয  

টা আনদ্ৈ াযদ্ফন। র্নফন্ধন  কযদ্ৈ, অনুগ্র কদ্য 

ইদ্ভর করুন: registration@bpca.ny.gov 

িবি ভঙ্গরফায  
জান০ু৩- এবির২৫ 

প্রাপ্তফেস্ক্ জমু্বা 

কার১০:৩০–১১:৩০, 6 RIVER TERRACE 
 

েদ্মদ্ফদ্  ফযাোভ ! আনায  বাযাভয , ভন্ে এফং গর্ৈয 

র্যদ্য  কাজ কযায ভে দ্জ অনুযণদ্মাগয  রযাটটন  

নাদ্র্য  দকার্যগ্রার্প  ভর্ন্ৈ ভজাদ্ৈ  দমাগ র্দন। উৎা  

াদ্র্ র্নদ্দনা , একটচ  ক্রি প্রর্ক্ষণ , এফং অদ্নক  ভজায 

জনয প্রস্তুৈ ন। অংগ্রণকাযীদ্দয  একটট ার্নয 

দফাৈর  এফং াদ্ৈয দৈাোদ্র  আনদ্ৈ  উৎার্ৈ  কযা 

দ্ে।

িবি ভঙ্গরফায  
জান০ু৩- এবির২৫ 

ফদ্োদ্জযষ্ঠদ্দয আয 

দুুয ২:৩০–৪, 200 RECTOR PLACE 
 

কর্ভউর্নটট  রুদ্ভ র্দ্র আুন  এফং কদ্র্াকর্ন , 

স্থানীে খফয এফং অনানুষ্ঠার্নক  কাড এফং দফাড 

দগদ্ভয জনয ফৃত্তয  BPC এরাকায  র্র্নেযদ্দয  

াদ্র্ দমাগ র্দন। ফনু্ধ তৈর্য করুন এফং প্রর্ৈদ্ফীয 

াদ্র্ দমাগাদ্মাগ  করুন। আয ৈদ্র্যয  জনয ইদ্ভর 

করুন: 200rector@bpca.ny.gov

িবি ফুধফায 

জান০ু৪ - এবির২৬ 

প্রাপ্তফেস্ক্ দকাযা 

দুুয ১–২, 200 RECTOR PLACE 
 

চাচে লিি সু্কল অফ লমউক্রিক বাযা র্যর্ার্রৈ, 

দকাযাটট মাযা গান কযদ্ৈ বাদ্রাফাদ্ন ৈাদ্দয 

জনয উনু্পি! ভাভর্েক এফং ক্লার্ক গান র্খুন 

এফং াযা ফেয জদু্ কর্ভউর্নটট ইদ্বন্টগুর্রদ্ৈ 

াযপভ  করুন।
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িবি ভঙ্গরফায 
জান১ু০-ভািচ২১ 
র্শুদ্দয জনয দাফা াঠ 
দাফায তনয/দফাদ্: (র্ক্ষানর্ফ , ৫-৭ ফেয) র্ফকার ৩:৩০–৪  

I দঘাা: (ভধযফৈঅ ৭ ফেয এফং উদ্য) র্ফকার ৪:১০–৪:৫০ 

ার্ৈ: (উন্নৈ 8 ফেয এফং উদ্য) র্ফকার ৫–৬  

6 RIVER TERRACE 

13 টা ক্লা, $১৫০ 

ফাচ্চাদ্দয  ৈাদ্দয স্তদ্য দাফা দখরায  অর্বজ্ঞৈায  জনয র্ডজাইন  কযা 

দ্েদ্ে ক্লাগুর্র : র্ক্ষানর্ফ  (তনয), ফাচ্চাযা  র্খদ্ফ র্কবাদ্ফ  এফ 

টচকদ্যাগুদ্রা  নার্া  কদ্য, ইন্টাযর্ভর্ডদ্েট  (দঘাা), দমখাদ্ন  ফাচ্চাযা  

জাদ্ন দম কীবাদ্ফ  টচকদ্যাগুর্র  যাদ্না  মাে ৈাযা দকর  এফং অর্বজ্ঞৈা  

ম্পন্ন ফাচ্চাদ্দয  জনয উন্নৈ (ার্ৈ) দকর   ফুক্রদ্ধ। ২/২১ৈার্যদ্খ ক্লা 

দনই। অং র্নদ্ৈ র্নফন্ধন  প্রদ্োজন  দ্ফ, অনুগ্র কদ্য ইদ্ভর করুন : 

registration@bpca.ny.gov 

 

 
১২ 

িবি ভঙ্গরফায 
ভািচ২১-এবির১৮ 
আর্র  স্প্রং ফাচ্চাদ্দয ফাগান কযা 
6-10 ফেয ফেদ্য জনয 
র্ফকার ৩:১৫–৪:৪৫, ROCKEFELLER PARK 

র্ফনাভূদ্রযয দপ্রাগ্রাভ: দযক্রজদ্িন প্রদ্োজন, আন ীর্ভৈ। 

র্শু উদযাদ্ন  খনন এফং দযাণ কদ্য ফন্ত উদমান  করুন। ফুদ্জ র্যদ্ফদ্  

অবযা  এফং প্রার্কর্ৈক  ায ম্বদ্ন্ধ র্নদ্জ জানুন। র্শুদ্দয  জনয মাযা 

প্রকৃর্ৈ উদ্বাগ  কদ্য এফং দনাংযা কযদ্ৈ েন্দ কদ্য! র্নফন্ধন  

প্রদ্োজন , অনুগ্র কদ্য ইদ্ভর করুন: registration@bpca.ny.gov 

 
 
 

 

১৩ 

বনধচাবযি  ফৃহস্পবিফায  

জানু১২, ফপব্রু০৯, ভািচ০৯ ও এবির১৩ 

যান্নাঘদ্য আভায াদ্র্ দদখা দ্ফ: স্বাস্থযকয েন্দ ভদ্নানেন  

কার১১ –১২টা ম ন্ত, 6 RIVER TERRACE 

র্ফনাভূদ্রযয দপ্রাগ্রাভ: দযক্রজদ্িন প্রদ্োজন, আন ীর্ভৈ 

পুটিলবদ লযরন লস. সকলল ক্লার্ক দযর্র্, খাফাদ্যয প্রস্তুর্ৈ এফং যান্নায প্রফণৈা ম্পদ্ক 

ৃজনীর ৃটষ্ট। এদ্টাইজায দর্দ্ক শুরু কদ্য দডজাট ম ন্ত, বার স্বাস্থয এফং খাোয জনয 

ােক যাভ  র্দদ্ফ এফং ফৈভান গদ্ফলণায পরাপরগুর্র ফযফায কদ্য কীবাদ্ফ দভন ু

র্ডজাইন কযদ্ৈ ে ৈা দখাদ্না দ্ফ। 

র্নফন্ধন প্রদ্োজন দ্ফ, অনুগ্র কদ্য ইদ্ভর করুন: registration@bpca.ny.gov 

িবি ফুধফায 

ফপব্রু০১-ভািচ২৯ 
র্র্ি অঙ্কন 

দুুয ২–৪, 6 RIVER TERRACE 

র্ফনাভূদ্রযয দপ্রাগ্রাভ: দযক্রজদ্িন প্রদ্োজন, আন ীর্ভৈ 

ভানফ র্র্ি অঙ্কন কদ্য আনায তর্ল্পক দক্ষৈাদ্ক র্যাদ্রে করুন। প্রর্ৈ প্তাদ্ একটট 

ভদ্ডর অংগ্রণকাযীদ্দয আাঁকায জনয দোট এফং দীঘ  বর্ঙ্গ কযদ্ফন। র্ল্পী/ র্ক্ষকযা 

গঠনভূরক যাভ  এফং ভাদ্রার্না কযদ্ফ। আনাদ্দয উকযণ যফযা কযা দ্ফ, 

এফং র্ল্পীদ্দয ৈাদ্দয র্নজস্ব েদ্ন্দয উকযন আনদ্ৈ উৎার্ৈ কযা দ্ে। র্নফন্ধন 

কযদ্ৈ দ্ফ অফযই, অনুগ্র কদ্য ইদ্ভর করুন: registration@bpca.ny.gov 
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িবি শুক্রফায  

জানু০৬-এবির২৮ 

ৈাই র্র্ (TAI CHI) 

কার ৮:০–৯:৩০, 6 RIVER TERRACE 
ধযানভূরক  আদ্ন্দারন  এফং ভৃদু ফযাোদ্ভয  প্রার্ীন র্ীনা ৃঙ্খরায  

ভাধযদ্ভ বাযাভয , ক্রি এফং ভদ্নাদ্মাগ  ফৃক্রদ্ধ করুন।  

১/১৩, ২/১৭ ৈার্যদ্খ  দকান দপ্রাগ্রাভ  দ্ফ না । 



 

িবি ফ াভফায 
জান০ু৯-এবির২৪ 
র্ৈাভাৈা এফং র্শু দমাগাফযাভ 

6 RIVER TERRACE 

র্ফনাভূদ্রযয দপ্রাগ্রাভ: দযক্রজদ্িন প্রদ্োজন, আন ীর্ভৈ  

র্ি ১: জান০ু৯–ভার্০৬ (১/১৬, ২/২৬ ৈার্যদ্খ দকান দপ্রাগ্রাভ নাই) 

র্ি ২: ভার্১৩–এর্প্রর২৩ 

দুুয ১–২:১৫ অর্ফা ২:৩০–৩:৪৫  
একটট র্নযাদ, ােক র্যদ্ফদ্ দমাগফযাোভ উদ্বাগ করুন মখন বর্ঙ্গ  

এফং ফযাোভ দখায ভে র্ফদ্লবাদ্ফ নৈচন র্ৈাভাৈা এফং র্শুদ্দয জনয 

উমুি - াভাগুর্ দদো নফজাৈকদ্দয জনয। র্নফন্ধন প্রদ্োজন, 

অনুগ্র কদ্য ইদ্ভর করুন: registration@bpca.ny.gov 

 
 

 

িবি ফুধফায 
জান১ু১-ভািচ২৯ 
কাইক্রড যক  

6 RIVER TERRACE 

র্ফনাভূদ্রযয দপ্রাগ্রাভ: আন ীর্ভৈ,  

আদ্গ আদ্র আদ্গ াদ্ফন  

দন ১: কার ৯:৩০–১০:১৫ ম ন্ত 

দন ২: কার ১০:৪৫–১১:৩০ ম ন্ত 
র্কক্রড যক াযপভ াযদ্দয  আভাদ্দয  র্ভৎকায  দযািায  

দোট ফাচ্চাদ্দয  াদ্র্ একটট  দীঘ  গান গাইদ্ফন! র্যফাদ্যয  

দোটদ্দয  র্নদ্ে! 

 
 
 

 
১৪ 

িবি ফৃহস্পবিফায   

জান১ু২-ভািচ৩০ 

সু্ক্র্ ূদ্ফ য দখরা এফং আট 

কার ১০–১১:৩০, 6 RIVER TERRACE 
র্ফনাভূদ্রযয দপ্রাগ্রাভ: দযক্রজদ্িন প্রদ্োজন, আন ীর্ভৈ 

ফ ফাচ্চাদ্দয  ডাকর্ে ! অংগ্রণভুরক  দখরা , র্র্িঅংকন , এফং আয অদ্নক  

র্কেচ । র্প্র-সু্ক্র-ফেী া াঁটদ্ৈ  াদ্য এভন র্শুদ্দয  এফং গাভী  প্রাপ্তফেস্ক্দ্দয  

াাময র্নদ্ে কাজ কযদ্ফ। ুদ্যা দপ্রাগ্রাভ  জদু্ প্রাপ্তফেস্ক্যা  অংগ্রণ  কযদ্ফ। 

র্নফন্ধন  প্রদ্োজন , অনুগ্র কদ্য ইদ্ভর করুন : registration@bpca.ny.gov 

 
 
 
 
 

িবি ফৃহস্পবিফায  

জান১ু২-ভািচ৩০ 

ফাচ্চাদ্দয জনয ুয এফং গল্প 
200 RECTOR PLACE 

দন ১: র্ফকার  ৩:১৫–৪:০০  

দন ২: র্ফকার  ৪:১৫–৫:০০  

র্ফনাভূদ্রযয দপ্রাগ্রাভ: দযক্রজদ্িন প্রদ্োজন, আন ীর্ভৈ   
ফ ফাচ্চাদ্দয ডাকর্ে! অংগ্রণভূরক ঙ্গীৈ র্র্া, গল্প ফরা এফং আয অদ্নক 

র্কেচ  র্াকদ্ে। র্প্র-সু্ক্র-ফেী র্শুদ্দয এফং গাভী প্রাপ্তফেস্ক্দ্দয ভাধযদ্ভ া াঁটায 

জনয র্র্া। ুদ্যা দপ্রাগ্রাভ জদু্ প্রাপ্তফেস্ক্যা অংগ্রণ কদ্য। র্নফন্ধন প্রদ্োজন, 

অনুগ্র কদ্য ইদ্ভর করুন: registration@bpca.ny.gov 

6 RIVER TERRACE 

কর্ভউর্নটট ইদ্বন্ট দস্ধ 
6 র্যব ায দটদ্য র এক টট নভনীে ক র্ভউ র্ন টট ইদ্বন্ট দস্ধ , াটট, র্ভ টটং, ক র্ভউ র্ন টট ইদ্বন্ট, 

র্যফায এফং েচ টটয একাদ্র্ ইো এফং আয অদ্নক র্কেচ য জনয ব া া াো মাে! ২০০০ 

ফগ পু ট, হুইরদ্র্োয  ুর্ফধা স্থান টটদ্ৈ যাস্ত ায স্তদ্যয  ুর্ফধা যদ্েদ্ে, ফ জ ানার া মা প্রাকৃ র্ৈক 

আদরা যফযা কদ্য, এক টট অৈযাধ ুর্নক অ র্ড র্বজ যুে ার র্ দ্িভ, এফং াক  এফং াডন 

নদীয দৃ য। 

দ ুই ঘন্ট ায ইদ্বদ্ন্টয জনয $৬০০ দর্দ্ক শুরু ে, দট-আ এফং র্ক্লন-আদ্য এক ঘন্ট া আদ্গ 

এফং দ্য। 

ব া া র্চ ক্রি প্রদ্োজন. অন ুদ্য াধকৃৈ ব া ায ৈার্যদ্খয কভদ্ক্ষ এক ভা আদ্গ আদ্ফদনগু র্র 

অনভু র্ৈ দনো আফযক। 

দবন ুয দদখ ায, র্যজ াদ্ব ন এফং আয ৈদ্র্যয জনয অন ুগ্র কদ্য কর করুন: 212-267-9700 ext. 

9363 ফা ইদ্ভর: 6riverterrace@bpca.ny.gov 

200 RECTOR PLACE 

কর্ভউর্নটট রুভ 
দযক্টয দেদ্ কর্ভউর্নটট রুভ র একটট ৬০০ ফগ পুট নভনীে স্থান মা ফযফা এফং 

ম্প্রদাদ্েয র্ভটটং এফং দোট াভাক্রজক, ার্যফার্যক এফং েচ টটয জভাদ্েদ্ৈয জনয 

বাা দদো মাে। 

দযট প্রর্ৈ ঘন্টাে $৫০ দর্দ্ক শুরু ে। বাা র্চ ক্রি প্রদ্োজন. অনুদ্যাধকৃৈ বাায 

ৈার্যদ্খয কভদ্ক্ষ এক ভা আদ্গ আদ্ফদনগুর্র অনুভর্ৈ দনো আফ্মক। 

দবনুয টচ যয, র্যজাদ্বন এফং আয ৈদ্র্যয জনয অনুগ্র কদ্য কর করুন: 212-

267-9700 ext. 9363 ফা ইদ্ভর: 200Rector@bpca.ny.gov  
 

 

B P C ফেরায ভাঠ 

জান০ু১- ফপব্রু২৮ 

ীৈকারীন ঘন্টা 
দাভফায – শুিফায, কার ৯ –যাৈ ৮ টা  

র্নফায  যর্ফফায,কার কার ৯ –যাৈ ৮ টা 

ভাদ্য এফং োদ্যন র্িদ্টয ভদ্ধয দ্েি র্িদ্ট অফর্স্থৈ। পটফর, র্ককফর, 

আর্িদ্ভট র্ফ্রর্ফ, রযাদ্িা, পুটফর এফং কায  গ্রু দস্ধাটদ্য জনয াযা 

ফেয দখারা। একটট ফর র্পল্ড াযর্ভদ্টয জনয আদ্ফদন কযদ্ৈ, অনুগ্র কদ্য এখাদ্ন 

মান: www.bpca.ny.gov/apply/permit 

 *দো কদ্য যাভ  র্দন, মখন আভযা ফর দক্ষি ফযফাদ্যয জনয ভস্ত আদ্ফদনদ্ক স্বাগৈ জানাই, ৈখন  র্পল্ড ভদ্েয জনয 

অগ্রার্ধকায র্ফদ্ফর্না কযা দ্ফ অরাবজনক মুফ দপ্রাগ্রাভগুর্রদ্ক দদো দ্ফ মা  যৈর্রয ম্প্রদােদ্ক র্যদ্ফন কদ্য। 
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জান০ু৩-এবির৩০ 

ীৈকারীন ভে 

দাভফায – শুিফায, যাৈ ৭–১০  

র্নফায  যর্ফফায, যাৈ ১–৯  

কর্ভউর্নটট দন্টায র্ফদ্নাদন, দখরাধুরা, া াঁৈায 

এফং র্পটদ্নদ্য জনয একটট াশ্রেী ভূদ্রযয 

এফং ুর্ফধাজনক উৎ। 

 

ফার্ল ক দযদ 
প্রাপ্তফেস্ক্ (১৮+)   $১৯৯ 

ফযাটার্য াক দ্যয ফার্ন্দাযা $১৭৯  

মুফ, র্র্নেয (৬২+), াভর্যক   $৭৯ 

ফযাটার্য াক দ্যয ফার্ন্দা 

মুফ, র্র্নেয, এফং াভর্যক  $৫৯ 

 

দযদ্দয জনয র্ফনাভ ূদ্রয ক্লা 
ভস্ত ফেদ্য জনয া াঁৈাদ্যয াঠ, দটাটার ফর্ড 

ফক্রক্সং োকআউট, ার্া দমাগ, ৈাই র্র্ এফং 

ফযাডর্ভন্টন ক্রিে দযদ্দয জনয র্ফনাভূদ্রয। 

 

তদর্নক া 

প্রাপ্তফেস্ক্ $১৫ 

মুফ, র্র্নেয, াভর্যক এফং 

ফযাটার্য াক দ্যয ফার্ন্দাযা $১০ 

 
 

 
আয ৈদ্র্যয জনয, দমাগাদ্মাগ 

করুনঃ 

Community Center at 345 

Chambers Street, 

www.bpca.ny.gov অর্ফা  ইদ্ভর : 

communitycenter@bpca.ny.gov 

 

 
১৬ 

িবি যবফফায ও ফৃহস্পবিফায 
জানু০৫-জুন২৮ 
ফযাডর্ভন্টন 
প্রর্ৈ যর্ফফায, ১-৫:৩০ ন্ধযা 

প্রর্ৈ ফৃস্ধর্ৈফায, ৭-৯:৩০ যাৈ 

ফ স্তদ্যয  ফযাডর্ভন্টন  দখরায  জনয র্ৈনটট দকাট  

আদ্ে। াটরকক  এফং যাদ্কট যফযা  কযা দ্ফ। 

 
 
 

িবি বনফায ও যবফফায 
ফাচ্চাদ্দয জনয গ্রু া াঁৈাদ্যয াঠ 

া াঁৈায দখা জদ্রয ভদ্ধয এফং ফাইদ্য আত্মর্ফশ্বা র্ফকা 

কদ্য। ফাচ্চাযা ার্নয র্নযাত্তায দক্ষৈা দদ্খ, দইাদ্র্ 

একটট স্বাস্থযকয াযীর্যক কাম করা মা াযাজীফন 

ঞ্চার্রৈ দ্ৈ াদ্য। 

র্প: ৬ টট দন, মাযা দয না ৈাদ্দয জনয $৬০। 

র্ি ০১: জানু০৭–দপব্রু১২  

র্ি ০২: দপব্রু২৫–এর্প্রর০২  

র্ি ০৩: এর্প্রর১৫–দভ২১ 

*দক্ষৈা এফং ক্লাদ্য ভে অনরাইদ্ন ৈার্রকাবচি

িবি ফ াভফায ও ফধুফায 
প্রাপ্তফেস্ক্দ্দয জনয া াঁৈাদ্যয াঠ 
আত্মর্ফশ্বা অজন করুন এফং জীফনফযাী, এফং জীফন 

যক্ষাকাযী, জর ুযক্ষা দক্ষৈা র্খুন। ূফ  অর্বজ্ঞৈা  

া াঁৈারুযা ৈাদ্দয ক্ষভৈা র্যভাজন কযদ্ৈ াদ্য। ফযক্রিগৈ 

দেইনায াো মাে। জানুোর্যয প্রর্ভ প্তাদ্ শুরু ে 

ীৈকারীন অর্ধদ্ফন। র্প: ৮ টট দন, অ-দযদ্দয জনয 

$৮০। র্ফস্তার্যৈ জানায জনয, দদখুন: 
bpca.ny.gov/places/community-center 

 

িবি ফ াভফায ও ফধুফায 
ার্(HATHA) দমাগফযাোভ 

প্রর্ৈ দাভফায, জান০ু৯-জনু২৮ 
ক্লা দ্ফ নাঃ ১/৬, ২/২০, ৫/২৫, ৬/১৯.  

প্রর্ৈ ফৃস্ধর্ৈফায, জান০ু৪-ভার্২৯ 
৭–৮ যাৈ 
এই ধীয গর্ৈয র্ফস্তায ক্লাদ্ ক্রিয ভািা ফাাদ্ৈ বর্ঙ্গ এফং 

র্র্র্রকযণ দকরগুর্র র্খুন। 

*শুধুভাি দযদ্দয জনয দাভফাদ্যয অর্ধদ্ফন। ফুধফায 

অর্ধদ্ফন অ-দযদ্দয জনয উনু্পি। 

 

 

িবি ফ াভফায ও ফধুফায 

জানু০৪-জুন২৮ 
দভাট ফর্ড ফক্রক্সং োকআউট 

প্রর্ৈ দাভফায, ৭–৮:৩০ যাৈ, 

প্রর্ৈ ফুধফায, ৭–৮:৩০ যাৈ, 
দখরাধুরায  ফাদ্োদ্ভকার্নদ্ক্সয  জনয া দর্দ্ক উদ্য উঠায 

ক্রিয প্রদ্োজন  ে, মায পদ্র ুদ্যা যীদ্যয  ফযাোভ ে।  

১/১৬, ২/২০, ৫/২৯, ৬/১৯ দকাদ্না  দপ্রাগ্রাভ  দনই। 

 

ফৃহস্পবিফায  

জান০ু৫-জান২ু৯ 

ৈাই র্র্ (TAI CHI) 

যাৈ ৭:১৫–৮:১৫ 

দী এফং ক্রি তৈর্য করুন, নভনীেৈা এফং বাযাভয উন্নৈ 

করুন এফং অযাদ্যার্ফক কক্রডনায ফকৃ্রদ্ধ করুন। ৈাই র্র্ পদ্র 

ক্রি এফং যীয  ভদ্নয দপাকা। 

িবি ফুধফায ও বনফায   

জান০ু৪-এবির২৯ 
প্রাপ্তফেস্ক্ পুর-দকাট দখারা ফাদ্স্ক্টফর 

 

প্রর্ৈ র্নফায, ১-৬ ন্ধযা  

প্রর্ৈ ফুধফায, ৭-৯:৪৫ যাৈ 

ফাদ্স্ক্টফর দখদ্রাো মাযা াযা ফেয ংগটঠৈ দগভ দখরদ্ৈ র্ান ৈাযা আভাদ্দয ৬ ৈরা ক্রজদ্ভ  

এদ্ ুদ্যা ীৈকার ধদ্য পুর দকাট দগভ দখরদ্ৈ াদ্যন। প্রাপ্তফেস্ক্দ্দয জনয. 
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The Battery 

www.thebattery.org 
 

West Street 

Hudson River Park 

 

BPC Ball Fields 
 
 

 
Winter 

Garden 

 
Pier A 
Plaza 

 
 
 

 
SOUTH BATTERY PARK CITY 

RESILIENCY PROJECT 

 

 
 
 
 

 
Nelson A. 

Rockefeller Park 

 
 
 
 

 
Rockefeller 

Park House 

 
e 

 
 
 
 

 
Teardrop 

Park 

 
 
 
 
 
 

Ferries 

 

Irish Hunger Memorial 

 
North Cove 

 
 
 

Waterfront Plaza 

at Brookfield Place 

 
 

 
Kowsky Plaza 

Police Memorial 

Sirius Dog Run 
at Kowsky Plaza 

 
 

 

Rector Park West 

Rector Park East 

 
 
 

 
West Thames Park 

 
South Cove 

 
West Thames 

Street Dog Run 

 
 
 
 

Mother Cabrini 
Memorial 

BPC Parks Office 
75 Battery Place 

Pier A 

 
Robert F. Wagner, Jr. Park 

Museum of Jewish Heritage 

Restrooms 
Art Installation 

CCSHS 

Community Center at 

Stuyvesant High School 

 
Hurricane Maria Memorial 

North Esplanade 

The Terrace 

Teardrop Park 

N. End Ave Island 
Dog Run 

South 

Asphalt Green 

6 River Terrace 
 

 Belvedere Plaza 
 
Esplanade Plaza 

BPC Ambassador Command Center 
212 945-7233 (SAFE) & Community Room 
200 Rector Place 

Composting Drop–Off 

Closed for Construction 

To learn more, visit bpca.ny.gov/sbpcr 

ফযাটার্য াক  র্টট ভযা 
 

 
WTC Memorial 

 

 
WTC 1 

M
u

rr
a

y
 S

tr
e
e

t 

http://www.thebattery.org/


 

75 Battery Place 

New York, NY 10280 

212-267-9700 

www.bpca.ny.gov 

facebook.com/batteryparkcityparks 

twitter.com/bpca_ny 

instagram.com/bpcparks 
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