
   নতুনদের জনয খােয সংস্থান 
বিনামূদযয প্রাগ্রাম: 
ক্যাযগাবর ক্যাথবযক্ ইবমদগ্রশন পবরদেিাবে (বসবসআইএস ক্রাইবসস প্রসপন্স টিম) 

 অভিবাসী এবং শরণার্থীদের জন্য সঙ্কট প্রভিভিযা। 
 ররফাদরল ফর্মটি পূরণ করুন্-  

https://www.ccisab.ca/response.html#referral-form 

 ফর্মটি পূরণ করার জন্য যভে সহাযিা প্রদযাজন্ হয, েযা কদর  

403-978-2972 কল করুন্। 

 ভসভসআইএস খােয সুরক্ষা, র্ান্ভসক সুস্থিা, স্বাস্থয, আবাসন্, আভর্থমক সুরক্ষা 
এবং পাভরবাভরক সভহংসিার প্রভিভিযা জান্াদি সঙ্কট প্রভিভিযা েল তিভর 
কদরদে। 

 যা প্রদযাজন্ িা ভন্িম র কদর ভসভসআইএস উপযুক্ত সহাযিা প্রোন্ করদব । 

ক্যাযগাবর ফুড িযাংক্  

 খাবার িরা ঝুভি । 

 অন্ুদরাদের ভিভিদি ভবদশষ খাবার  পাওযা যায (ভসভলযাক, ররন্াল এবং ভশশু)। 

 পভরভস্থভি পভরবিম দন্র সাদর্থ সাদর্থ রযাগ্যিার র্ান্েণ্ড সার্ঞ্জসয করা হদে 
(এদজভিগুভল ররফারাল রপাটম াদলর র্ােযদর্ বিম র্ান্ র্ান্েণ্ডগুভল পরীক্ষা করদি 
পাদর) । 

 এদজভি ররফাদরল: (403) 640-8810 বা অন্লাইন্ রপাটম াদলর র্ােযদর্ । 

 স্ব-দরফাদরল: (403) 253-2055. 
 খাবার িরা ঝুভি অন্ুদরাে লাইন্ রসার্বার - শুিবার সকাল সাদি ৮ টা রর্থদক  

সন্ধ্যা সাদি ৭ টা পযমন্ত রখালা র্থাকদব । 

েশদমশ সংসৃ্কবত প্ক্ন্দ্র 

 সহদজ ন্ষ্ট হয ন্া এর্ন্ খাবার এবং বযভক্তগ্ি স্বাস্থযভবভে পণয পাওযা যায । 

 গ্রর্ ভন্রাভর্ষ খাবারও পাওযা যায । 

 এই ঠিকান্ায ভন্দি হদব - 135 Martindale Blvd NE. 

 আরও ির্থয বা ভবিরদণর জন্য: (403) 590-0970 বা ইদর্ল 
info@dashmesh.com 

 

 

https://www.ccisab.ca/response.html#referral-form
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প্েশ রুটস 

 সীভর্ি সংখযক ভবন্ার্ূদলয খাবাদরর বাক্স পাওযা যায । 

 জরুরী খােয বদক্সর জন্য অন্ুদরাে করদি, 
https://freshroutes.ca/delivery-request/  

 আপন্ার যভে ফর্ম পূরণ করদি সাহাদযযর প্রদযাজন্ হয িদব হান্াদক কল করুন্ 
(250)500-4214 এই ন্ম্বদর। 

 সরবরাহ রেযা হয । 

সযাযদেশন আবমি 
 জরুরী খােয ঝুভি পাওযা যায (2 ভেদন্র পযমন্ত খাবার) । 

 খােয ঝুভিদি অপচন্শীল খাবার এবং স্বাস্থযকর আইদটর্ অন্তিুম ক্ত । 

 ডাযাপার, ওযাইপ এবং ফর্ুমলা জন্য অন্ুদরাে করা রযদি পাদর । 

 সরবরাহ রেযা হয । 

 রফান্ 403-220-0432 বা ইদর্ল 
cssinfo@salvationarmycalgary.org 

     

প্সন্ট বেনদসন্ট বড পয প্সাসাইটি  

 জরুরী খােয ঝুভি পাওযা যায ।  

 ssvp.cdcc.president@outlook.com ইদর্ল করুন্ বা 403-250-0319 এ কল 
করুন্। 

ওযান েদযস আযিাটি া 
 খাবার ঝুভি এবং ভন্রাভর্ষ খাবার সরবরাহ (দকান্ও রান্না প্রভিযার প্রদযাজন্ 

রন্ই)। প্রাপকরা সাংসৃ্কভিকিাদব উপযুক্ত খাবাদরর জন্য অন্ুদরাে করদি পাদর 
এবং ওযান্ িদযস এটি পাওযার রচষ্টা করদব। প্রসােন্সার্গ্রী (ডাযাপার সহ) 
এবং রর্দযভল স্বাস্থযকর পণয সরবরাহ করদি পাদর। ভবন্ার্ূদলয স্বল্পদর্যােী 
কাউদিভলং ররফাদরলও সরবরাহ করদি পাদর। 

 রযাগ্াদযাগ্: ররভর্ - 403-671-8272  
 ইদর্ল: helpab@onevoicecanada.org 

 

 

 

 



ক্যাযগবরর িাচ্চাদের এিং খািাদরর সন্ধানক্ারী ওযাইওযাইবসর জনয ব্রাউন িযাবগং 
 আপন্ার পভরবাদরর প্রভিটি রক-১২ ভশক্ষার্থীর জন্য $৩০ ভগ্ফট কাডম  সরবরাহ 

করা, সাইন্ আপ করদি https://bb4ck.org/help/ এ ফর্মটি পূরণ 
করুন্। 

 আপন্ার সম্প্রোদযর বাচ্চা, ভকদশার এবং পভরবারগুভলর জন্য ন্িুন্ খাবার এবং  
র্েযাহ্নদিাজ সন্ধ্ান্ করদি www.foodfinderyyc.com রেখুন্ বা  

587-318-0232 রি "food" রর্দসজ পাঠান্ এবং ভন্যর্ অন্ুসরণ করুন্। 

আয-ক্াইম চ্যাবরটি ফাউদেশন 
 স্ব-ভবভেন্নিা বা রকাযারান্টাইন্, প্রবীণ বা প্রদযাজন্ীয বযভক্তদের  খাবার ঝুভি 

প্রোন্। সরবরাহ রেযা হয।  
 রফান্: (403) 999-4614 বা ইদর্ল riyazkhawaja5@gmail.com 

স্বল্পমূদযযর খািার িক্স: 
ক্বমউবনটি বক্দচ্ন প্রাগ্রাম ক্যাযগাবর 

 ভিন্জ-এ-রাউন্ড রপ্রাগ্রার্ (এদজভিগুভলর জন্য)। 

o এদজভিগুভল ওদযবসাইদটর ভন্দেমশাবলী অন্ুসরণ কদর িাজা পণয, রুটি এবং 
অন্যান্য খােয আইদটদর্র প্রাপক হদি পাদর :
https://www.ckpcalgary.ca/program-services/spinz-a-round 

 গুড ফুড বক্স (বযভক্ত এবং পভরবাদরর জন্য) 
 o ফলর্ূল এবং শাকসভির কর্ োদর্র ঝুভি (বাদক্সর আকাদরর উপর ভন্িম র 
কদর  $25, $ 30, $ 35) 

 o ইদর্ল gfb@ckpyyc.ca বা রফান্ (403) 538-3780 
প্েশ রুটস খােয ঝুব়ি 

 ভডর্, রুটি, ফলর্ূল এবং শাকসবভজ সহ $১৫ খাবাদরর ঝুভি (অন্ুদরাদের 
ভিভিদি বৃহির ঝুভি পাওযা যায), ভবিরণ অন্তিুম ক্ত । 

  *সাংসৃ্কভিকিাদব উপযুক্ত ভবকল্পটি শীঘ্রই উপলব্ধ হদব।  

 ওদযবসাইদট ভবিরণ অন্ুদরাে ফর্ম: 
https://freshroutes.ca/delivery-request/ 

 ফর্মটি পূরণ করদি যভে সহাযিা প্রদযাজন্ হয, হান্া (250) 500-4214 এ 
কল করুন্ (দস্বোদসবীর ভিটিশ কলভম্বযা রর্থদক রফান্ আদে)। 
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