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এির কাউি�েত ১০৪,০০০-এর �বিশ �লােকর �া��কর খাবাের সীিমত অ�াে�স রেয়েছ। ২০২২ সােল, 
মুিদ �দাকােনর দাম �ায় ১0% বৃি�র পূব�াভাস �দওয়া হেয়েছ। খাদ� আমােদর �দহেক �িকেয় রােখ, 
তেব এ� আমােদর ঐিতেহ�র সােথও সংযু� কের, আমােদর মূল�েবাধেক �িতফিলত কের এবং িকছ�  
িনিদ� � ব�ি� ও �ােনর সােথ আমােদর সংযু� কের। এই সং�ান�িল আমােদর সকলেক সা�য়ী, 
পু�কর, ভরাট এবং আমােদর শরীেরর জন� স�ক খাবার�িল অ�াে�স করেত সহায়তা করেব।

 
 

সবার জন� খাবারসবার জন� খাবার

তাজা, সা�য়ী মূেল�র এবং �চ�র;
পু�কর এবং ভরাট; এবং
আমােদর ব�ি�গত খাদ� মান িনি�ত কের,
আমােদর সু�তার চািহদা পূরণ কের এবং 
আমােদর খাদ� পছ� সমথ�ন কের। 

আমােদর খাদ� ব�ব�ার মেধ� রেয়েছ উৎপাদক, 
উৎপাদক, প�াকার, কৃষেকর বাজার, বড় ও �ছাট 
�দাকান, �মাবাইল মােক� ট, �শফ এবং �রে�ারঁা, �াক 
�াইভার, িব�য়কম�, �ভা�া (আপিন!), বজ�� 
সং�হকারী এবং আরও অেনক িকছ�। 

আমােদর খাদ� ব�ব�া ন�ায়স�ত হয় যখন 
�েত�েকরই খাদ� অ�াে�স করার জন� �েয়াজনীয় 
সমথ�ন থােক যা:

খাদ� �কনার জন� সমথ�নখাদ� �কনার জন� সমথ�ন

SNAP - স�ূরক পু� সহায়তা ��া�াম এক� EBT কােড�  
খাবােরর জন� তহিবল সরবরাহ কের। আয়, পিরবােরর আকার 
এবং �মৗিলক ব�েয়র উপর িভি� কের �যাগ�তা।

সং�রণ ০২ | �া�� ইকু�ই� বীট
 

আসনু খাদ� 
বিৃ� স�েক�  
কথা বিল

এক� �া�� িশ�া সংবাদবাহী প�
 

WIC - মিহলা, নাবালক এবং িশ� িনিদ�� প�ুকর খাবােরর জন�
তহিবল সরবরাহ কের। �যাগ�তা আয় এবং পািরবািরক অব�ার উপর 
িভি� কের। WIC কােড�  তহিবল জাির করা হয়।

P-EBT- প�ানেডিমক ইেল�িনক �বিনিফট �া�ফার হল এক� 
কাড�  যা �যাগ� িশ�েদর জন� �য়ংি�য়ভােব ইস�ু করা হয় যােত 
�কািভড-১৯-এর কারেণ �� ল ব� হেয় যাওয়া খাবার িমস হেয় যায়।

EBT- ইেলক�িনক �বিনিফট �া�ফার হল এক� কাড�  যা SNAP 
�াপকেদর খাবােরর জন� অথ� �দােনর জন� ইস�ু করা হয়। ইিব� 
এক� �ডিবট কােড� র মেতা কাজ কের। EBT িনউ ইয়েক�  অন�ান� 
অ�ায়ী সহায়তা ��া�ােমর জন�ও ব�ব�ত হয়।

ফাম�াস� মােক� ট কুপন - িনউ ইয়ক�  ফাম�াস� মােক� ট িনউ�শন 
��া�াম (FMNP) বয়� �া�বয়� এবং WIC �াপকেদর জন� $৫ 
কুপেনর এক� বুকেলেট জাির করা হয়। �যাগ�তার জন� আপনার 
WIC অিফস বা Erie County Senior Services এর সােথ 
�যাগােযাগ ক�ন।

VEGGIE Rx- সােপাট� ��া�াম যা ��সি�পশেনর মেতা কাজ 
কের, িক� উৎপাদেনর জন� িরিডম করা হয়। অংশ�হণকারী 
�া��েসবা �ক��িলেত উপল�।

http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/fmnp/
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https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions-Pandemic-EBT.asp
https://www.fns.usda.gov/snap/ebt
https://www.fns.usda.gov/snap/ebt
https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions-Pandemic-EBT.asp
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
http://www.erie.gov/health-equity


healthycornerstorewny.org

জিড়ত হনজিড়ত হন  
সারা বছর �ভষজ এবং �লট�েসর অথ� বঁাচােত এক�
ধারক বাগান �� ক�ন
এক� �াট�েফান অ�াপ ডাউনেলাড ক�ন যা
আপনােক �রিসিপ এবং িডল স�েক�  অবিহত কের
আপনার �ীে�র �কনাকাটার ��েন কৃষেকর
বাজার পিরদশ�ন �যাগ ক�ন
িকভােব স�কভােব িহমািয়ত এবং ঋত�  খাদ�
সংর�ণ করেত িশখুন
খাদ� নীিত এবং উ�য়ন স�েক�  আপনার মতামত
�ানীয় �নতােদর সােথ �শয়ার ক�ন 

আপনার �ানীয় খাদ� ব�ব�ায় আপনার 
অিভ�তার িনয়�ণ িনন।

স�দ

আপনার গেড় হ�য়া প�াি� নয়আপনার গেড় হ�য়া প�াি� নয়
(716) 588-0137

Feed Buffalo: �জব ও হালাল 
খাদ� স�দ �ক�

(716) 858-8526NYConnects Pantry
�লােকটার: �সাম – শ� সকাল ৯টা-৫টা

�ায়িমলার  বাজার: বােফেলা এবং হামবগু�
বােফেলা ��শ: বােফেলা 
ড�ােশর বাজার: বােফেলা, �াের�/ল�া�া�ার, �কনেমার/ 
�টানাওয়া�া এবং উইিলয়ামসিভল
ই� অেরারা �কা-অপ: ই� অেরারা
�লি�ংটন �কা-অপ: বােফেলােত ২� অব�ান
সালুদ বাজার: বােফেলা
চা ��ায়াের চােয়র বাজার: পি�ম �সেনকা

আি�কান �হিরেটজ ফুড �কা-অপ �মাবাইল মােক� ট
CAO �মাবাইল মােক� ট
FeedMore খামার বাজার �াক
MAP �মাবাইল মােক� ট
Urban Fruits & Veggies

Step Out Buffalo, EEdible WNY & VVisit Buffalo-
Niagara যান সম� বাজােরর অব�ান স�েক�  তথ� �শয়ার কের

ফাম� ��া� এবং খামােরর �দাকানফাম� ��া� এবং খামােরর �দাকান
সাধারণত রা�ার পােশ বা সরাসির খামাের অবি�ত। �কউ �কউ 
��িডট, ��াপ/ইিব� এবং কৃষেকর বাজােরর কুপন �হণ কের। িকছ�  
�ধুমা� নগদ.

ফাম�ারস বাজারফাম�ারস বাজার
ইির কাউি� জেুড় �পৗরসভা�িলেত ফাম�ারস বাজার�িল অবি�ত। 
সাধারণত সা�ািহক অনুি�ত হয়। অেনেকই EBT/SNAP �হণ কের। 
�ত� িবে�তারা অিতির� সহায়তা ��া�াম অফার/�হণ করেত পাের

�ানীয় মুিদ�ানীয় মিুদ
�ানীয়ভােব মািলকানাধীন বা �িমক-মািলকানাধীন �দাকান�িল স�ান 
ক�ন �য�িল �ানীয়, তাজা, সা�য়ী মূেল�র এবং সাং�� িতকভােব- 
উপযু� খাবার�িলেত �ফাকাস কের৷ এখােন এির কাউি�র �ানীয় 
মুিদেদর মা� কেয়ক� রেয়েছ।

�া��কর �কাণার �দাকান�া��কর �কাণার �দাকান
বােফেলার �হলিদ কন�ার ��ােরর উেদ�াগ হল �কাণার �দাকােন তাজা 
খাবার আনার জন� এক� সহেযািগতামূলক। এই �দাকান�িল EBT 
�হণ কের এবং তাজা, �মৗসুমী পণ� �ক কের।

�মাবাইল বাজার�মাবাইল বাজার
�মাবাইল মােক� ট�িল সা�য়ী মূেল�র তাজা খাবার িনেয় আেস, আপনার 
�িতেবশীর অিধকাের৷ এই বাজার�িল এির কাউি� জেুড় 
স�দায়�িল পিরদশ�ন কের৷

FPC হল �ভা�া অ�াডেভােকট, খাদ� ব�ব�া

�পশাদার, কৃষক এবং �ানীয় সরকারেদর সি�িলত
যােদর ল�� হল সম� বােফেলা এবং এির কাউি�র
জন� এক� ন�ায়স�ত এবং �টকসই খাদ� ব�ব�ার
জন� দঁাড়ােনা।

বােফেলা এবং এির কাউি�র খাদ� 
নীিত কাউি�ল

(716) 884-7664িলংকন �মেমািরয়াল চােচ�  ফা�� 
�� টস ফুড প�াি�

Linktr.ee/BuffaloErieCountyFPC -এ বােফেলা এবং 
এির কাউি�র ফুড পিলিস কাউি�েলর সােথ জিড়ত হওয়ার 
সেুযাগ�িল �দখনু

Erie Grown erie.gov/eriegrown

২১১ ডায়াল ক�ন211 WNY

http://healthycornerstorewny.org/
https://www.feedbuffalo.org/
https://nyconnects.ny.gov/
https://nyconnects.ny.gov/
https://www.braymillermarket.com/
https://www.braymillermarket.com/
https://www.braymillermarket.com/
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https://eastaurora.coop/
https://lexington.coop/
https://www.saludmarketbuffalo.com/
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https://www.facebook.com/caomobilemarket/
https://www.feedmorewny.org/programs-services/farm-market/
https://www.mass-ave.org/findourtruck
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আরও তথ� 
অনলাইন 

এির কাউি�র জন� কেন�ল সমবায় 
এ�েটনশন

(716) 652-5400

অব�ান খুঁজনু: doubleupnys.com

আপনার ��াপ $$ �সািরত ক�নআপনার ��াপ $$ �সািরত ক�ন
ডাবল আপ ফুড বকস তাজা পেণ�র জন� খরচ করা SNAP-এ �িত 
$১ এর জন� $১ ম�াচ �দান কের

buffalocommunityfridges.com

��াশফুড আপনােক টপেসর মেতা �ানীয় মুিদ �দাকােন 
ছাড় পাওয়া আইেটম�িলর সােথ সংযু� কের

এখন SNAP �হণ কের

যাওয়ার জায়গা ভ�ান পিরেষবা (716) 858-7433

ডাবল আপ ফুড ব� অংশ�হণকারী কৃষকেদর বাজার, �মাবাইল 
মােক� ট, কন�ার ��ার এবং �ানীয়ভােব মািলকানাধীন মিুদ �দাকােন 
পাওয়া যায়।

ফাম�ারস বাজার কুপন
বািড়েত িবতরণ করা খাবার
পু� পরামশ�

(716) 858-8526

�গা এ� ডাইন ভাউচার
��ােজন খাবার িপকআপ
ডাইিনং িফট থাকুন

(716) 858-7639

SNAP: �ানীয় কল �স�ার (716) 858-7239
SNAP Online mybenefits.ny.gov
এির কাউি� িডপাট�েম� অফ 
�সাশ�াল সািভ� েসস
�সাম-�� সকাল ৮:৩০am-৪:00pm

158 Pearl St
Buffalo, NY 14202

SNAP/EBT-এর জন� আেবদন ক�নSNAP/EBT-এর জন� আেবদন ক�ন
�যাগ� পিরবােরর জন� স�ূরক পু� সহায়তা কম�সূিচ

Erie Grown মানুষেক এির কাউি� জেুড় খামার 
আিব�ার করেত সাহায� করেছ!

এির কাউি� কী অফারএির কাউি� কী অফার  
কের তা জাননুকের তা জাননু

এির কাউি� অিফস অফ এি�কালচার, এির কাউি�র

কেন�ল �কাঅপাের�ভ এ�েটনশন এবং মৃি�কা ও জল

সংর�ণ �জলার সােথ অংশীদািরে�, আবারও এির ��ান

পাসেপাট� চালু কেরেছ৷ অংশ�হণকারীরা Erie Grown-এ

তািলকাভ�� এক� খামার বা খামার-স�িক� ত ব�বসা

�দখার জন� পেয়� অজ�ন কের এবং পুর�ার িজতেত পাের।
ফল এবং সবিজ
অব�ান

এির ��ান ওেয়বসাইট� শত শত �ানীয় খামার এবং

বাজার �থেক তেথ�র আবাস�ল। �মবধ�মান ঋত�  স�েক�

জানুন এবং আপনার ি�য় ফল বা সবিজ �কাথায় িকনেত

হেব তা খুঁেজ �বর ক�ন। এির �ারা বেড়া অনুস�ান ক�ন:

erie.gov/eriegrownpassport  এ আজই �� ক�ন।

Catholic Charities (716) 218-1484

WIC-এর জন� আেবদন ক�নWIC-এর জন� আেবদন ক�ন
গভ� বতী এবং �সেবা�র, িশ� এবং ৫ বছর বয়সী িশ�েদর �যাগ�তা 
অজ�েনর জন� �মৗিলক খাদ� �ধান

(716) 783-9653�াস�ট গােড� ন WNY এবং বােফেলা 
ি�ডম গােড� ন

��ব�: WIC-এর সিুবধা পাওয়ার জন� মািক� ন নাগিরক�, সামািজক িনরাপ�া 
ন�র, �ীন কাড�  বা আইিন বসবােসর �েয়াজন �নই।

আপনার িনেজর খাদ� বৃি�র জন� স�দ
স�দােয়র বাগান করাস�দােয়র বাগান করা

বয়� �া�বয়�েদরবয়� �া�বয়�েদর
এির কাউি� িসিনয়র পিরেষবা�িল মুিদ, ��ত খাবার এবং �া��কর 
খাওয়ার িবষেয় তথ� পাওয়ার জন� এক ধরেণর সহায়তা �দান কের

�পেমে�র ধরন গৃহীত
�ািত�ািনক নাম

কিমউিন� ি�জকিমউিন� ি�জ
কিমউিন� ি�েজর এক� িমউচ�য়াল এইড �নটওয়াক�  যা বাইের 
অবি�ত বা কারও কােছ অ�াে�সেযাগ�

সামান� িবনামেূল� প�াি�জসামান� িবনামেূল� প�াি�জ  
খাদ� ও �সাধন সাম�ী মজদু করা �ছাট আউটেডার প�াি��িলর 
এক� পার�িরক সহায়তা �নটওয়াক�

Facebook-এ 716 Little Free Pantry সাচ�  ক�ন

APPS যা আপনার সময় এবং অথ� সা�য় কেরAPPS যা আপনার সময় এবং অথ� সা�য় কের
অ�াপ� ডাউনেলাড করেত আইেকােন ট�াপ করণ 

http://erie.cce.cornell.edu/
http://doubleupnys.com/
http://doubleupnys.com/
http://erie.gov/eriegrownpassport
http://buffalocommunityfridges.com/
https://www.flashfood.com/#How-it-works
https://www.instacart.com/ebt-snap?utm_medium=sem&utm_source=instacart_google&utm_campaign=ad_demand_search_ebt-snap_exact_us&utm_content=accountid-1732890876_campaignid-13838303675_adgroupid-126074706953_device-c_adid-532487910945_network-g&utm_term=matchtype-e_keyword-instacart%20snap_targetid-aud-450669713233:kwd-1155356611604_locationid-9005532&kskwid=1223418&ksadid=1224140&gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aE94EDB3503cxo8qCeY7od4_YqrjSc-J793i-OBuh4ajyw-fLIDhBgaAmjmEALw_wcB
https://www3.erie.gov/seniorservices/transportation
https://www3.erie.gov/seniorservices/farmers-market-coupons
https://www3.erie.gov/seniorservices/home-delivered-meals
https://www3.erie.gov/seniorservices/nutrition
https://www3.erie.gov/seniorservices/go-dine
https://www2.erie.gov/seniorservices/sites/www2.erie.gov.seniorservices/files/uploads/Frozen%20Meals%202.8.22.PNG
https://www3.erie.gov/seniorservices/stay-fit-dining
http://mybenefits.ny.gov/
https://www3.erie.gov/socialservices/
https://www3.erie.gov/socialservices/
https://ccwny.org/women-infants-children-wic/
https://www.grassrootsgardens.org/
https://www.grassrootsgardens.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/716-Little-Free-Pantry-Coalition-111167310300439/
http://buffalocommunityfridges.com/
http://mybenefits.ny.gov/
https://www3.erie.gov/socialservices/
https://ccwny.org/women-infants-children-wic/
http://doubleupnys.com/
http://erie.cce.cornell.edu/
https://www.grassrootsgardens.org/copy-of-seeding-resilience-guide
https://www3.erie.gov/seniorservices/go-dine
https://www2.erie.gov/seniorservices/sites/www2.erie.gov.seniorservices/files/uploads/Frozen%20Meals%202.8.22.PNG
https://www3.erie.gov/seniorservices/stay-fit-dining
https://www3.erie.gov/seniorservices/farmers-market-coupons
https://www3.erie.gov/seniorservices/home-delivered-meals
https://www3.erie.gov/seniorservices/nutrition
https://www3.erie.gov/seniorservices/transportation
https://www3.erie.gov/seniorservices/transportation
http://erie.gov/eriegrownpassport
https://www.instacart.com/ebt-snap?utm_medium=sem&utm_source=instacart_google&utm_campaign=ad_demand_search_ebt-snap_exact_us&utm_content=accountid-1732890876_campaignid-13838303675_adgroupid-126074706953_device-c_adid-532487910945_network-g&utm_term=matchtype-e_keyword-instacart%20snap_targetid-aud-450669713233:kwd-1155356611604_locationid-9005532&kskwid=1223418&ksadid=1224140&gclid=Cj0KCQjwio6XBhCMARIsAC0u9aE94EDB3503cxo8qCeY7od4_YqrjSc-J793i-OBuh4ajyw-fLIDhBgaAmjmEALw_wcB
https://www.flashfood.com/en/download


ConnectEBT আপনার EBT ব�ােল�, 
িডেপািজট, �লনেদন কায�কলাপ এবং PIN #
পিরবত� ন�িল িনরী�ণ কের

OFFICE OF HEALTH EQUITY
w w w . e r i e . g o v / h e a l t h - e q u i t y

�দানকারীরা (পেূব� ��শ EBT) আপনােক 
আপনার SNAP/EBT, WIC, SSI, �বকার� এবং 
আরও অেনক িকছ� িনরী�ণ করেত সাহায� কের

��াপ-এর জন� অ�াপস��াপ-এর জন� অ�াপস
এই অ�াপ�িল আপনার SNAP ব�ােল� ��াক 
করেত এবং এক� অ�াকাউে� একািধক EBT এবং 
P-EBT কাড�  পিরচালনা করেত সাহায� করেত পাের

Tap the icon to download the app

Rev. 07.2022

"�মৗসুেম" �য খাবােরর অথ�  হল এ� সাধারণত বছেরর এই সমেয়, এই এলাকায় কাটা হয়। �মৗসুিম খাবার
সেতজ, সু�াদু এবং �চ�র। �ানীয় খাবােরর জন� আপনার ��েট যাওয়ার জন� সারা �দেশ (বা িব�!) �মণ
করেত হেব না। �মৗসুমী খাবােরর জন� �কনাকাটা স�া হেত পাের এবং আপনার �কনাকাটা �ানীয় ব�বসােক
সমথ�ন কের। এির কাউি�েত এই জনি�য় ফল ও সবিজ কখন কাটা �� হয় তা �দখুন।

তাজা খাবার খাওয়ার ঋত�তাজা খাবার খাওয়ার ঋত�

বস�বস�
আর�লা
অ�াসপারাগাস
�পঁয়াজজাতীয় গাছ
সবুজ �পঁয়াজ
�লট�স

মূলা
�রউিচিন
শাক
অ�ুর

বীট গাছ
�কিল
বঁাধাকিপ
শাক 
�চির
কলার সবুজ শাক
শসা
�ব�ন
রসুন
�কাহলরািব

�ীে�র ��েত�ীে�র ��েত
�লট�স িম�ণ
সিরষা সবুজ শাক
মটর
মিরচ
বরই
�েবির
�ী� ��ায়াশ
টেমেটা
শালগম সবুজ শাক স�ী
ধু�ুল

�ীে�র �শেষর িদেক�ীে�র �শেষর িদেক
আেপল
��েবির
বক চয় 
�ােসলস �াউট
ক�া�ালুপ
গাজর
ফুলকিপ
�সলাির
ভ� �া
আ�ুর
�কল

িলকস
ওকরা
�পঁয়াজ
পীচ
নাশপািত
আলু
রা�েবির
�তবাগ
ি�ং মটর��
টেমেটা
শালগম
তরমুজ

শরৎশরৎ
আেপল
ঘ�গ
বীট গাছ
গাজর 
বঁাধাকিপ

পাস�িনপস
মটর
কুমড়া
শালগম
জল ��ায়াশ

>> �াস "অিধক শীতকালীন" ফসল: শরেত 
�রাপণ করা িশকড় এবং সবুজ শাক বসে� 
িম� এবং খা�া হেয় আেস

শীতকালশীতকাল
ি�নহাউেস উি�ত এবং ��ােরজ ফসল

এির কাউি� অিফস অফ �হলথ ইকু�ই�র দ�ৃ হল এির কাউি�র �েত�েকর
জন� সব�ািধক �া�� এবং সু�তা অজ�ন করা।

www.erie.gov/health-equity �দখুন
HealthEquity@erie.gov - এ আমােদর ইেমল ক�ণ

আেরা জানেত চান?  

এ� এক� �কাশনা

�া�� ইকু�ই�র এির  কাউি� অিফস
এই �কাশনা� আমােদর ওেয়বসাইেট এবং ি�ে� ৫� ভাষায় পাওয়া যায়

https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2019/03/harvestchart2016english.pdf
https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2019/03/harvestchart2016english.pdf
https://www.connectebt.com/nyebtclient/
https://www.connectebt.com/nyebtclient/
https://www.connectebt.com/nyebtclient/
http://www.erie.gov/health-equity
https://www.joinproviders.com/
https://www.joinproviders.com/
https://www.joinproviders.com/
https://www.joinproviders.com/
http://www.erie.gov/health-equity
https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2019/03/harvestchart2016english.pdf
https://www.joinproviders.com/
https://www.connectebt.com/nyebtclient/
https://www.joinproviders.com/
https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2019/03/harvestchart2016english.pdf
http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity

