
City of Cambridge 

কিভাবে খাদ্য সহায়তা পাবেন 

কেমব্রিজ ব্রিটি ব্রিশ্চিত েরেরে কে COVID-19 (কেোব্রিদ-19) এে প্রোদুর্ভোরিে িময় কেমব্রিরজে িোব্রিন্দোরদে জিয খোরদযে 

অ্যোরেি েরয়রে। উন্মুক্ত খোদয প্যোব্রি এিং িম্প্রদোয়ব্রর্ব্রিে খোদযেম ভিবূ্রিে তোব্রিেোে জিয, www.twitter.com/CambMotion কদখুি 

Cambridge Community Food Line (কেমব্রিজ েব্রমউব্রিটি ফুড লাইি) (617-349-9155) 
 

কেমব্রিজ ব্রিটি এিং Food for Free(ব্রিিোমরূিয খোিোে)এ ব্রিয়ব্রমত খোরদযে উৎরিে অ্যোরেি কিই কেমব্রিরজে এমি িোব্রিন্দোরদে 

জিয এই খোদয িোমগ্রী ব্রিতেণ প্ব্রেরেিো স্থোপ্ি েরেরে। Cambridge Community Food Line (কেমব্রিজ েব্রমউব্রিটি ফুড িোইি) 

খোিোরেে প্যোব্রি এিং খোিোরেে অ্িুষ্ঠোিগুব্রি আিোে শুরু িো হওয়ো প্ে ভন্ত উপ্েুক্ত িযশ্চক্ত এিং প্ব্রেিোেগুব্রিরত িোপ্তোব্রহে 

প্ররয়োজিীয় উৎপ্োব্রদত মুব্রদ িোমগ্রী িেিেোহ েেরি।  
 

আপ্ব্রি এই প্ব্রেরেিোে জিয কেোগ্য হরিি েব্রদ: 

• আপ্িোে িযিহৃত খোদয প্যোব্রি িো খোিোরেে কপ্রোগ্রোমটি প্েিতী ব্রিজ্ঞব্রপ্ত িো হওয়ো প্ে ভন্ত িন্ধ হরয় থোরে 

• আপ্ব্রি আপ্িোে িোেব্রে িো আপ্িোে আরয়ে ব্রেেু অ্ংশ হোব্রেরয়রেি এিং এই মহুুরতভ মুব্রদ িোমগ্রীগুব্রি কেিোে িোমথ ভ 

আপ্িোে িো থোরে 

• আপ্ব্রি অ্িুস্থ, অ্ক্ষম, িো পৃ্থেীেেরণে েোেরণ িোব্র়িে িোইরে কেরত প্োেরেি িো এিং আপ্িোে এমি কেোিও 

িহোয়তোে িরুেোগ্ কিই েো আপ্িোে েোরে খোিোে কপ্ ৌঁরে ব্রদরত প্োরে 

• আপ্ব্রি COVID-19 (কেোব্রিদ-19) এে উচ্চ ঝুুঁ ব্রেরত েরয়রেি এিং ব্রিয়ব্রমত খোরদযে উৎরি আপ্িোে কেোিও অ্যোরেি কিই 

ইব্রমরগ্রশরিে অ্িস্থোি ব্রিব্রি ভরশরে কে কেউ এই প্ব্রেরেিোে জিয কেোগ্যতো অ্জভি েেরি Cambridge Community Food Line 

(কেমব্রিজ েব্রমউব্রিটি ফুড িোইি) তোরদে জিয মুব্রদ িোমগ্রী িেিেোহ েেরি। 

অ্ংশ ব্রিরত 617-349-9155 এ েি েরুি। আপ্িোরে আপ্িোে িোম, িম্বে এিং টিেোিো ব্রদরত িিো হরি। আমোরদে েমীরদে 

এেজি িদিয আপ্িোে কেোগ্যতো ব্রিশ্চিত েেোে জিয আপ্িোরে 24 ঘন্টোে মরযয েি েেরি। আপ্ব্রি েব্রদ কেোগ্য হি তরি 

আপ্িোরে িোপ্তোব্রহে ব্রিতেণ তোব্রিেোয় েুক্ত েেো হরি। 

বয়স্ক বাব্রিন্দাদের জিয খােয িহায়তা 

• Cambridge Community Food Line (কেমব্রিজ েব্রমউব্রিটি ফুড িোইি) (617-349-9155) প্রিীণ িোব্রিন্দোরদে খোিোে িেিেোহ 

েেরত প্োরে েোরদে কেোিও খোরদযে উৎরি অ্যোরেি কিই। (উপ্রেে ব্রিশদটি কদখুি) 

ব্রবদেষ মুব্রে কোোদির িময় 

• স্থোিীয় মুব্রদ কদোেোিগুব্রি িোযোেণ জিগ্রণে কথরে আিোদো েরে 60 িেরেে কিব্রশ িয়রিে মোিুেরদে কেিোেোিো েেোে 

জিয ব্রিরশে িময় ব্রদরে: 

• Market Basket, 400 িোমোেব্রর্রি অ্যোরর্িুয, িোমোেব্রর্রি: 

মঙ্গিিোে, িুযিোে এিং িহৃস্পব্রতিোে িেোি 5:30 িো কথরে - িেোি 7:00 িো 

• Pemberton Farms, 2225 মযোিোিুরিিি অ্যোরর্ব্রিু, কেমব্রিজ 

প্রব্রতব্রদি িেোি 6:00 িো কথরে - িেোি 7:00 িো অ্িব্রয 60 িেে িো তোে কিব্রশ িয়রিে গ্রোহেরদে জিয। ব্রিতেণও উপ্িব্ধ; 

denna@pembertonfarms.com এ Denna কে ইরমি েরুি 

• Stop & Shop, মযোেগ্রো হোইওরয় এিং এিয়োইফ িররুে প্োেভওরয়ে অ্িস্থোিগুব্রি, 

প্রব্রতব্রদি িেোি 6:00 িো কথরে - িেোি 7:30 িো 

• Starmarket, কপ্োিভোে ককোয়োরেে অ্িস্থোিগুব্রি, ব্রিেি ব্রিরি এিং মযোেগ্রো হোইওরয়রত, 

মঙ্গিিোে ও িৃহস্পব্রতিোে িেোি 7:00 িো কথরে - িেোি 9:00 িো 

(এই িময়গুব্রি গ্র্ভিতী মব্রহিোরদে এিং উচ্চ ঝুুঁ ব্রেরত থোেো অ্িযোিয িযশ্চক্তে জিযও উপ্িব্ধ) 

• Whole Foods 

River Street অ্িস্থোিটি িেোি 8:00 িোয় খুিরি 

Prospect Street অ্িস্থোিটি িেোি 7:00 িোয় খুিরি 

Fresh Pond অ্িস্থোিটি িেোি 8:00 িোয় খুিরি 

http://www.twitter.com/CambMotion


খোরদযে অ্যোরেি িম্পরেভ আেও তরথযে জিয, www.cambridgema.gov/COVID19/food কদখুি 

 

কেমব্রিজ পাবব্রলে সু্কল জরুরী খােয করাগ্রাম 

প্রব্রত িোপ্তোব্রহে (েোরজে ব্রদি) ব্রদিগুব্রিরত, কেমব্রিজ প্োিব্রিে কুিগুব্রি শহে জরু়ি অ্িব্রস্থত প্রোতঃেোশ এিং মযযোহ্নরর্োজেুক্ত 

িযোগ্ প্যোে েেরি এিং ব্রিতেণ েেরি। কেমব্রিজ প্ব্রেিোেগুব্রি েোেো খোদয িম্পব্রেভত িমিযোে মুরখোমুব্রখ হরেি তোরদে 

ব্রিিোমূরিয/হ্রোিেৃত মরূিযে খোরদযে অ্িস্থো ব্রিব্রি ভরশরে ব্রশশু/েুিে প্রব্রত এেটি িযোগ্ তুিরত স্বোগ্ত জোিোরিো হরে। আমোরদে 

িটিের্োরি প্ব্রেেল্পিো ও ব্রিতেরণ িহোয়তো েেরত দয়ো েরে প্রব্রতব্রদি Meal Request Form(খোিোরেে অ্িুরেোয ফম ভ) প্েূণ েরুি। 

আেও তথয www.cpsd.us এ উপ্িব্ধ। 

 

http://www.cambridgema.gov/COVID19/food
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6MfqCUyPVMZVgTQLtja-A0n2E7iaprLTjVVyQyMCMqIUa0g/viewform?usp=sf_link
http://www.cpsd.us/

