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 ক োভিড-১৯ পরীিো ক ন্দ্রসিূহ এর্ং স্বোস্থ্যয়সর্ো 
প্রদোন োরীসিূহ    
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কভেনান্ট ওয়াটারম্যান ককয়ার 

 য়িনোন্ট ওেোিোরিযোন ক েোর এ টি অিোিজন   ভিউভনটি স্বোস্থ্য 

ক ন্দ্র কযটি প্রভি র্ছর কিয়রো কডটরেয়ির ২০,০০০ িোনুষয়  ভর্ভিন্ন কসর্ো 

ভদয়ে থোয় । িোরো আিোয়দর এই অঞ্চয়ির স ি কিভডয় ড প্ল্যোয়নর 

পোিোপোভি আরও অয়ন  প্রোইয়িি এর্ং পোর্ভি ইনু্সয়রন্স প্ল্যোন গ্রহণ 

 য়র। 

1700 Waterman St., 
Detroit, MI - 48209 

(313) 841-1699 
https://covenantcommunitycare.org/ 

বিনাম্ূভযযর এিং কম্-খরভের কম্বিকযায  বিবনকসম্হূ 

  বিয়া কিাভম্ন কবম্উবনটট বহয 

শুরু কথয় ই ,  ভথেো কর্োয়িন   ভিউভনটি  ভিভন  

ভহি  ইন্টোরয়নয়ি  থো ো ভি ভিভন গুয়িোর  

সিৃদ্ধ  এ টি  িোভি ো  এ ত্রত্রি   রোর জনয  

 য় োর পভরশ্রি  রয়ছ। িোয়দর  ভি ভিভনয় র  

িোভি োে  কডন্টোি  এর্ং  কিভডয় ি  ভিভন  

উিেই  রয়েয়ছ। স্লোইভডং  কেি ,  আে ভিভত্ত  

এর্ং  খুর্ স্বল্পখরয়চর  ভিভন গুভির  িোভি োও   

এটি  ভদয়ে  থোয়  (উদোহরণ  ভহয়সয়র্  কিভডয় ি  

েুি  ভিভন গুভিও  আয়ছ)। 

20548 Fenkell St.,  
Detroit, MI - 48223  
Phone: 313-255-3333 

Fax Number: 313-255-8679 
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আভম্বরকান ইন্ডিয়ান কহযি অ্যাি 

ফ্যাবম্বয  সাবেিভসস 

ক োভিড-১৯ পরীিো ক ন্দ্র   

সুপোভরয়ির প্রয়েোজন কনই   

স ি করোগীর কিয়ের সুয়যোগ 

কিয়ের সিে 

কসোি.-শুক্র ৮ িো কথয়  ১ িো 

4880 Lawndale St, 
Detroit, MI 48210 

Phone Number: (313) 846-3718 

শুধ ুঅযোপয়েন্টয়িন্ট  য়রই কিে  

নয়িম্বয়রর ১৬ িোভরখ কথয়  শুরু 

অ্যািোন্সি আভজিন্ট ককয়ার-আভজিন্ট 
ককয়ার কসন্টার  

ক োভিড-১৯ পরীিো ক ন্দ্র  

অযোপয়েন্টয়িন্ট প্রয়েোজন কনই | সুপোভরয়ির 
প্রয়েোজন কনই | স ি করোগীর জনয কিে  রোর 

সুয়যোগ 

13510 Michigan Ave, Dearborn, MI 
48126 

Phone: (313) 582-0100 

ওভয়স্ট পাকি আভজিন্ট ককয়ার 

এখন ভদয়ে দ্রুি ক োভিড-১৯ ভপভসআর কিে আর 
সোয়থ ভদয়ে িোি ২-৩ ভদয়ন কয ক োন ইন্সুয়রয়ন্স 
 োিোর  য়র এিন ক োভিড-১৯ ভপভসআর কিে   

16238 W Warren Ave, 
Detroit, MI 48228 

Phone: (313) 438-0198    
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বি রিাটি আর ফ্র্যাঙ্ক স্টুভিন্ট  রান ফ্র্ী সাবেিস  

আয়ের প্রিোণ নো থো য়িও ইন্সুয়রন্সভর্হীন করোগী গ্রহণ  য়র 

অয়ন  ভচভ ৎসো আর িযোর্ কিে ভর্নোিূয়িয  রো হে। 

সিৃদ্ধ িোনভস  স্বোস্থ্য কসর্ো আর ভর্য়িষ কসর্োর কনিওেোয় ব কসর্ো কনেোর 
সুভর্ধো কদেো হে। 

1234 Porter, Detroit, MI 48226 

Phone: (313) 444-5490 
Fax: (248) 469-0893 

অ্যাকভসস কবম্উবনটট কহযি অ্যাি বরসাস ি কসন্টার 

ডোরর্োয়ন বর সোিটি জোেগোে ভর্ভিন্ন ধয়নর স্বোস্থ্য, িোনভস  স্বোস্থ্য আর সোিোত্রজ  কসর্ো 
ভদয়ে থোয় । ভর্নোিূয়িয র্ো ভডস োউয়ন্ট কসর্ো কদেো হে। িযোয়িোগ্রোি, পযোপ 

ভসিোর আর HIV কিে সহ অয়ন  কসর্ো ভর্নোিূয়িয কদেো হে। 

6450 Maple St,  
Dearborn, MI 48126 

(313) 216-2230 
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ওক স্ট্রীট কহযি করাবসভিয পাকি 

িিয: যুক্তরোয়ের স্বোস্থ্যয়সর্ো ইন্ডোভি উচ্চ খরচ আর িোনহীন 

কসর্োর কয চযোয়িয়ের িুয়খোিুভখ হয়ে কসগুয়িোয়  সরোসভর 

িুয়ি ধরোর পোহোপোভি এ টি প্রথভি  কসর্ো প্ল্যোিফি ব গয়ে 

কিোিো। 

18610 Fenkell Ave,  
Detroit, MI 48223 

(313) 306-5495 
Mon-Fri 8am-5pm  
oakstreethealth.com 

ম্াবস ি প্রাইম্াবর ককয়ার কসন্টার 

িোভস ব প্রোইিোভর ক েোর কসন্টোর এ টি ভনরোপদ এর্ং আধুভন  পভরয়র্য়ি করোগীয়  গুরুত্ব ভদয়ে, সিেিয়িো 

এর্ং স্বল্প খরয়চ কডরয়েয়ির সর্য়চয়ে প্রয়েোজনীে এিো োগুয়িোয়ি ইন্সুয়রন্সভর্হীন এর্ং  ি ইনু্সয়রন্সসহ 

গ্রোহ য়দর কসর্ো ভদয়ে থোয় । 

5555 Conner St #2691, Detroit, MI 48213 

Phone: (313) 692-8400 
Fax: (313) 692-8427 
Mon-Fri 8:30am-5pm 

প্ল্যানি পযাভরন্টহুি-কিট্রভয়ি কহল্ট কসন্টার 
 
পযোনড পযোয়রন্টহুড হয়িো সোিয়থ বযর িয়ধয উঁচু িোয়নর স্বোস্থ্য কসর্ো 
প্রদোন োরী কযটি কদয়ির সর্য়চয়ে র্ে কযৌন ভিিো প্রদোন োরী 
প্রভিষ্ঠোন। ইন্সুয়রন্সসহ এর্ং ইন্সুয়রন্সভর্হীন সর্োইয়  কসর্ো ভদয়ে 
থোয় । 

4229 Cass Ave, Detroit, MI 48201  
Phone: (313) 831-7776 

Fax: (313) 831-4699  
plannedparenthood.org 
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ভি ভিভন স অর্ ভদ কগ্রি কি  ভরজন(FCGLR) – সোিটি প্রয়দয়ির ২৫০ টি 
ভিভনয় র এ টি কনিওেো ব 

459 E 9 Mile Rd, 
Ferndale, MI 48220  
Phone: (248) 677-2273  
Contact: Carolyn Barr  
frontdesk@ferncare.org 

কহনবর কফ্ািি ম্যকি হাসপাতায 

হযোনভর কফোডব িযো র্ হোসপোিোয়ির কিি ভিয়িন্স  যোম্পোস হয়িো 
র্েেয়দর িয়নোয়রোয়গর কসর্োর জনয ভর্য়হয়িভরেোি কিভডভসন কপ্রোগ্রোি 
চোিোয়নো সর্য়চয়ে অভিজ্ঞিোসম্পন্ন প্রভিষ্ঠোয়নর এ টি। কিি ভিয়িয়ন্সর 
 োছো োভছ ভর্িোি ঐভিহোভস  ির্য়ন িয়নোরি পভরয়র্য়ি কসর্ো প্রদোন  রো 
হে। 

215 North Ave., 

Mt. Clemens, MI 48043 
Phone: (586) 466-9300 
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ফোেব চয়েজ আয়জবন্ট ক েোর কসন্টোর জরুভর কসর্ো আর কপিোগি স্বোস্থ্যয়সর্ো কদেোর কিয়ত্র 
সর্য়চয়ে এভগয়ে। আপভন যভদ অসুস্থ্ র্ো আহি কহোন, িোহয়ি হোসপোিোয়ির জরুভর কসর্োর 
রুিই হেয়িো আপনোর জীর্য়নর কিষ স্থ্োন। ক োন অযোপয়েন্টয়িন্ট র্ো সুপোভরয়ির প্রয়েোজন 
কনই।  
23455 Michigan Ave,  
Dearborn, MI 48124  
Mon-Sun 9am-9pm 

(734) 333-8001 

কিভডসন হোইিস আয়জবন্ট ক েোর ভিভিগোয়নর কিভডসন হোইিয়স িুিনোহীন জরুভর কসর্ো ভদয়ে 

থোয় । আিোয়দর ভিভন  কিভডসন হোইিস, ওেোয়রন, রয়েি ও , ফোন বয়দি, িযোসন এর্ং 

কপয়জি পো ব এিো োগুয়িোর র্েে এর্ং ভিশু করোগীয়দরও কসর্ো ভদয়ে থোয়   

350 E 12 Mile Rd,  
Madison Heights, MI 48071 
Mon-Sun 8am-9pm 

(248) 716-8600 

িোইফ ক েোর কসন্টোর গ্রোহ য়দর িোর জীর্য়নর কসরো কসর্ো কদেোর 

িোধযয়ি গভর্ বি। কসর্ো প্রত্রক্রেোটি এিনিোয়র্ চোিোয়নো হে কযন করোগীর 

সোয়থ অসোধোরণ সম্প ব গয়ে উয় , করোগীর স ি প্রয়েোজন র্ুঝো ও 

কিোনো হে এর্ং কসর্োটি করোগীর কযিোয়র্ প্রয়েোজন ট   কসিোয়র্ই কদেো 

হে। ক োন অযোপয়েন্টয়িন্ট র্ো সুপোভরয়ির প্রয়েোজন কনই। 

25325 Ford Rd Suite 200, 

Dearborn, MI 48128 
Mon-Sat 9am-6pm 

(313) 887-7774 

 



ওভয়স্টান ি ওভয়ইন ফ্যাবম্বয কহযি কসন্টারস 

ওয়েেোন ব ওয়েইন ফযোভিভি কহিথ কসন্টোরস আপনোর স্বোস্থ্য কসর্োর প্রথি 
পছন্দ। িোরো সর্োইয়  উচুঁ িোয়নর সোশ্রেী কসর্ো ভদয়ে থোয়  — করোগীর স্বোস্থ্য 

ইন্সুয়রন্স থো ু  র্ো নো থো ু , কযয় োয়নো র্েয়সর কযয় োয়নো জোেগোর করোগী কহো । 

2700 Hamlin Blvd,  
Inkster, MI 48141  
Mon-Fri 8am-5pm 

(313) 561-5100 

ফ্াস্টিভকয়ার আভজিন্ট ককয়ার 

ভর্ভিন্ন ধরয়নর অসুস্থ্িো ও ইনজভুরর উপর ভর্য়িষোভেি। 

ভিভন টি ছুটির ভদনসহ সপ্তোয়হ ৭ ভদনই কখোিো এর্ং স ি র্েয়সর করোগীয়দর 
ভর্ভিন্ন ধরয়নর কসর্ো ভদয়ে থোয় । 

27250 Cherry Hill Rd, 
Dearborn Heights, MI 48127 

Mon-Fri 10am-10pm  
Sat-Sun 10am-6pm  
(313) 406-2222 
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অযো য়সস র্যোত্রক্ত, পভরর্োর এর্ং সম্প্রদোেয়  এ টি িথযসিৃদ্ধ, উৎপোদনিীি এর্ং 

সোংেৃভি িোয়র্ সিৃদ্ধ জীর্নযোপয়ন সিি ও িিিোভেি  রোর কচষ্টো  য়র। অিোিজন 

প্রভিষ্টোয়নর িয়ডি ভহয়সয়র্, িোরো সিোজ গ ন এর্ং স ি সিযিোর কিো য়দর সিোনিোয়র্ 

কসর্ো কদেোর িোধযয়ি আরর্ আয়িভর োন ঐভিহযয়  সম্মোন  য়র।  অযো য়সস সিোজয়সর্ো, 

স্বোস্থ্য র জীর্নধোরো, ভিিো এর্ং জন িযোয়নর িূিযয়র্োধসম্পন্ন সোিোত্রজ  এর্ং 

সোংেৃভি  উয়দযোয়গ িুখয িূভি ো পোিন  য়র থোয় ।  

2651 Saulino Ct, 
Dearborn, MI 48120 
Mon-Fri 9am-5pm 

(313) 842-7010 

কটইযর আভজিন্ট ককয়ার এি কটবযভম্বিবসন 

কিইির ওেো  ইন ভিভন  আপনোর এর্ন আপনোর পভরর্োয়রর কসর্োে 
ভনয়েোত্রজি রয়েয়ছ। স ি েোফ রোে  িৃব  িোইয়সন্সপ্রোপ্ত। 

23234 Ecorse Rd, 
Taylor, MI 48180 

Mon-Sun 8:30am-9pm 
(313) 768-5393 

বিয়াম্ন্ট আভজিন্ট ককয়ার 
যখন জরুভর ভ ছু নে, ভ ন্তু আপনোর িোেোিোভে কসর্ো প্রয়েোজন, িখন 
ভর্েোিন্ট আয়জবন্ট ক েোর আপনোয়  এর্ং আপনোর পভরর্োরয়  সট   
কসর্ো ভদয়ে থোয় । িোরো ভর্েোিন্ট কনিওেোয় বর অংি এর্ং করোগীর প্রভি 

গুরুত্ব ভদয়ে উঁচু িোয়নর কসর্ো প্রদোয়ন প্রভিশ্রুভির্দ্ধ।  

9870 Telegraph Rd, Taylor, MI 48180 

Mon-Fri 8am-8pm 
(313) 291-6600 

Fax: 313-291-6605 
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সারবযং হাইটস আভজিন্ট ককয়ার 

েোভি বং হোইিস আয়জবন্ট ক েোয়রর িিয হয়িো করোগী এর্ং সম্প্রদোেয়  িোৎিভণ  
সট   প্রয়েোজনীে স্বোস্থ্যয়সর্ো প্রদোন  রো। িোরো এ টি ওেো  ইন ভিভন  কযটি 
ডোক্তোর, নোস ব এর্ং অনযোনয েোয়ফ পুয়রোপুভর সিৃদ্ধ।   িোয়দর সর্োর িিয এিো ভনত্রিি 
 রো কযন আপভন আরোি কর্োধ  য়রন এর্ং আপনোর অসুস্থ্িো এর্ং করোয়গর জনয সট   
কসর্ো কপয়ি পোন। 

37771 Schoenherr Rd Suite 102, 
Sterling Heights, MI 48312 
Mon-Sun 10am-10pm 

(586) 978-1300 
urgentcaresterlinghts.com 

কম্িভপাস্ট আভজিন্ট ককয়ার অ্ফ্ বযেুবনয়া 

আিটি প্রয়দয়ি ১০০ এর উপর অর্স্থ্োয়ন িোখো ভনয়ে, ক েোরস্পি ফযোভিভি 
অফ ব্র্যোন্ডস এর িোনয়ষর স্বোস্থ্যয়সর্ো প্রদোয়ন উন্নেয়নর কিয়ত্র র্যোপ  
অভিজ্ঞিো রয়েয়ছ। সপ্তোহ সোি ভদন কখোিো থো োর পোিোপোভি, আিোয়দর 
িোখোগুয়িো অনিোইয়ন ভিভডউি প্রদোন, আয়গ  ি  য়র আসো ভ ংর্ো সরোসভর 
এয়স কসর্ো কনেোর সুভর্ধো ভদয়ে থোয় । অযোপয়েন্টয়িন্ট ভ ংর্ো সুপোভরয়ির 
প্রয়েোজন কনই। 

11502 Middlebelt Rd, 
Livonia, MI 48150 
Mon-Fri 8am-8pm 

(734) 762-0739 
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খোদয ভনরোপত্তো 
এর্ং কিোভি  
চোভহদো                                                               

               ১৩
 



কেনারস কবম্উবনটট ফু্ি িযাংক অ্ফ্ কেনারস সাউিইস্টান ি বম্বিগান 

কেনোর অয়েইন, ও িযোন্ড, িযো ম্ব, ভিভিংয়েোন আর িনয়রোই  োউভন্টর 

পোচঁটি ভর্িরণ ক য়ন্দ্র  োয বক্রি চোিোে এর্ং পুয়রো দভিনপূর্ ব ভিভিগোয়ন 

খোদয সরর্রোহ  য়র থোয় ।প্রভি র্ছর, কেনোরস ৪৫ ভিভিেন পোউয়ন্ডর 

কর্ভি খোদয সরর্রোহ  য়র! িোছোেো কেনোরস প্রভি র্ছর ২০০০০০ এর কর্ভি 

ভিশুয়দর পুটষ্ট র খোর্োর এর্ং পুটষ্ট ভিিো প্রদোয়ন  োজ  য়র থোয় । 

2131 Beaufait St, Detroit, MI 48207 

(866) 453-2637 

Mon- Fri 7am-5PM 

Saturday 9am-4pm 

Contact Name: 
Lawrence Seay 866-GLEANER, ext. 223 

14 



ওভপন হযািস ফু্ি পযাবি 

ওয়পন হযোন্ডস ফুড পযোভি ১৯৮২ সোি কথয়  ও িযোয়ন্ডর অভধর্োসীয়দর খোদয 

এর্ং িেয়িটরজ পণয সরর্রোহ  য়র থোয় । কসন্ট কজোনস এভপস ুপোি গীজবোর  

 োয়ছ অর্ভস্থ্ি।প্রভি র্ছর িোরো ১১,০০০ এর কর্ভি গ্রোহ য়দর কসর্ো ভদয়ে 

থোয় । 

26998 Woodward Ave, Royal Oak, MI 48067 

(248) 546-1255 Ext 2 

Sat 9:30am-11pm (Only Drive Through)  
Pantry @OpenHandsPantry.org 

ফরগয়িন হোরয়িে সপ্তোয়হ ছে ভদন ভর্ভিন্ন স্থ্োনীে 

চযোভরটিয়ি দদভন   ১৩৮,০০০ পোউন্ড অভিভরক্ত খোদয 

সরর্রোহ  য়র থয় , ফয়ি অিোর্ী অয়ন  পভরর্োর 

ভর্নোিূয়িয সয়িজ আর পুটষ্ট র খোর্োর কপয়ে থোয় ।   
21800 Greenfield Road Oak Park, MI 48237 
Phone: (248) 967-1500 Fax: (248) 967-1510 
Mon-Fri 8am-4:30pm 
mediarelations@ee.forgottenharvest.org 
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খািয বিতরণ ককন্দ্র - কম্বিসন হাইটস ইউএম্বস – ফু্ি পযাবি 

খোদয ভর্িরণ ক ন্দ্র শুধুিোত্র পযোভির িোভি োই সরর্রোহ  য়র নো, কসগুয়িো ফুড িয়জি, ফুড র্যোং , ভর্ভিন্ন খোয়দযর কিোয় িন, ফুড 
র্ক্স ইিযোভদ নোনো ভ ছুরও িথয সরর্রোহ  য়র থোয় । 

246 E Eleven Mile Rd, 
Madison Heights, MI 48071 

(248) 544-3544 
Wed 8:00am-4:00pm 

Organization Contact: Rev. Thomas Taylor 

খািয বিতরণ ককন্দ্র – ন্ডজয়ন যুভিরান োেি ফু্ি পযাবি 

স্থ্োনীে সম্প্রদোেগুয়িোর খদয চোভহদো কিিোয়ি িূভি ো রোখোর পোিোপোভি, ফুড পযোভিটি ত্রজেনয়  
অিোর্ীয়দর িোয়ঝ খোর্োর কপৌৌঁছোয়নোর সুয়যোগ ভদয়ে থোয় । 

143 Albany St. 
Ferndale, MI 48220 
Phone: (248) 398-5510 
Tues-Thurs 9:00 - 12:00 
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খািয বিতরণ ককন্দ্র                               
বি িাল্ডউইন কসন্টার Inc. 

ভদ র্োল্ড উইন কসন্টোর ভিভিগোয়নর পনটিেোয়  অর্ভস্থ্ি িোনর্ কসর্ো 

ক ন্দ্র।এিোর িিয হয়িো পনটিেো  সম্প্রদোয়ের পুরুষ, নোরী এর্ং 

ভিশুয়দরয়  খোদয, র্স্ত্র, ভিিো এর্ং সক্ষ্মিো প্রদোন  রো।র্োল্ডউইন 

কিৌভি  চোভহদো কিিোয়নোর জনয কসর্ো প্রদোন  য়র এর্ং ভিশু ও 

র্েেয়দরয়  অথ বননভি িোয়র্ স্বোর্িম্বী হওেোর জনয ভর্ভিন্ন 

সহয়যোভগিো  য়র থোয় । 

212 Baldwin Ave PO BOX 420700 
Pontiac, MI 48342 

(248) 332-6101 

খািয বিতরণ ককন্দ্র                               

কাযোবর কপ্রসভিভটবরয়ান োেি 

•সম্তা: প্রয়িযয় রই এ টি স্বোস্থ্য র জীর্নযোপয়নর 

জনয যয়থষ্ট খোদয পোওেোর অভধ োর রয়েয়ছ ভর্শ্বোস  য়র। 

•ম্র্ িািা: খোদয সহোেিো চোওেো কিো য়দর সিোনিোয়র্ এ ই 

আচরণ আর িয বোদো পোওেোর অভধ োর আয়ছ ভর্শ্বোস  য়র।   

•ক্ষম্তায়ন: ভিিো িোনুষয়দরয়  িোয়দর জীর্ন যোপন 

উন্নি  রয়ি সিি  য়র র্য়ি ভর্শ্বোস  য়র।  

•সহভর্াবগতা: পোরস্পভর  সহয়যোভগিো িত্রক্তিোিী 

সম্প্রদোে গয়ে িুয়ি র্য়ি ভর্শ্বোস  য়র। 

•িাবয়ত্বিীযতা: সট  িোয়র্ দোভেত্বপোিন, অথ বননভি  

স্বেিো এর্ং দোিোর ইেোয়  সম্মোন  রোে ভর্শ্বোস  য়র। 

19125 Greenview Ave, 
Detroit, MI 48219 

(313) 537-2590 
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খািয বিতরণ ককন্দ্র –  

কবনউবনটট হযািস ফু্ি পযাবি 

খোদয সরর্রোহ োরীয়দর কসরো উদোহরণ খুয়ঁজ কর্র  রুন –                        

সর্ বদো নিুন ধোরণোর কখোজঁ  রয়ছ, িোয়দর সম্প্রদোয়ের স্বোয়স্থ্যর উন্নেন  রয়ছ, 

এর্ং িুধো এর্ং দোভরদ্র্য দরূ  রয়ি আয়ন্দোিন কজোরদোর  রয়ছ। 

42400 Ryan Rd, 

Sterling Heights, MI 48314 
(586) 323-1730 

Wed 9am-12pm, Thurs 12-5pm, 

Sun 12pm 

জুয়ান এি ওভয়ইন ওভয়িার বিবস্ট্রবিউিন 

জেুোন এন্ড ওয়েইন ওয়ের্োর ভডভিভর্উিয়নর িয়িো ফুড র্যোং  

আর ফুড পযোভিগুয়িো খোদয কডোয়নিন সংগ্রহ  য়র এর্ং 

কসগুয়িো অিোর্ীয়দর িোয়ঝ ভর্িরণ  য়র। Most জেুোন এন্ড 

ওয়েইন ওয়ের্োর ভডভিভর্উিয়নর িয়িো অভধ োংি অিোিজন  

খোদয সহোেিো প্রভিষ্ঠোনগুয়িো কস্বেোয়সর্ীয়দর িোধযয়ি এর্ং িহৎ 

হৃদয়ের িোনুষ যোরো চোে নো ক উ অনোহোয়র থো ু  িোয়দর 

অনুদোয়ন  োয বক্রি চোিোে। 

24140 Mound Rd 
Warren, MI 48091 

(586) 758-6815 
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বি ইসযাবম্ক কসন্টার অ্ি আভম্বরকা 

ভদ ইসিোভি  কসন্টোর অফ আয়িভর ো আয়িভর োয়ি িুসভিিয়দর 

ধিীে, সোিোত্রজ  ও িোনভর্  িোন র্জোে রোখয়ি, আরভর্ িোষো 

কিখোয়ি এর্ং আয়িভর োন সিোজয়  ইসিোি ও আরর্ সংেৃভি 

কিখোয়ি প্রভিষ্ঠো  রো হয়েভছি।  

িভনর্োর স োয়ি, প্রোে ১৫০টি স্থ্োনীে পভরর্োরয়  প্রোে ৬,০০০ 
পোউন্ড খোদয ভর্িরণ  রো হে। 

19500 Ford Rd,  
Dearborn, MI 48128 

(313) 593-0000 

Fax: (313) 271-0459 
Mon-Sun 9am-5pm 
Email:  

 খািয বিতরণ ককন্দ্র                             
বনউ বযিাটটি কবম্উবনটট সাবেিস 

ভনউ ভির্োটিব  ভিউভনটি সোভিবস এই  য়রোনো িহোিোরীর সিে 

প্রয়িয  িোয়সর প্রথি শুক্রর্োর ড্রোইি করো প্রত্রক্রেোে 

পভরর্োরগুয়িোয়ি খোদয ভর্িরণ  য়র থোয় । 

8425 Fenkell Ave, 
Detroit, MI 48238 

Contact: Cincarla Goddard 
(313) 342-2424 

Email: gapeach64@gmail.com 
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জাম্ান’স কহাপ ফ্র 
বহউম্যাবনটট কসন্টার 

জোিোন’স কহোপ ফর ভহউিযোভনটি কসন্টোর হয়িো গ্রোহ য়দর পছয়ন্দর 

ফুড পযোভি কযখোয়ন প্রভিষ্ঠোনয়দর গ্রোহ য়দর ভর্নোিূয়িয িোয়দর পছন্দ, 

জীর্নপদ্ধভি অথর্ো ধি বোনুসোয়র খোর্োর র্োছোই  য়র কনেোর সুয়যোগ কদেো 

হে। জোিোয়নর সিোজ িীরো এ টি িয়ডি অনুযোেী িোয়দর গ্রোহ য়দর 

ভনরীিো  য়র িোউচোর প্রদোন  য়র কযটি র্যর্হোর  য়র গ্রোহ রো পযোভি 

কথয়  খোর্োর এর্ং অনযোনয ত্রজভনস কপয়ি পোয়র। 

26091 Trowbridge St, Inkster, MI 
48141  (313) 551-3994 
Mon-Fri 10am-3pm 
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কভেনান্ট হাউজ অ্ফ্ বম্বিগান 

 য়িনোন্ট হোউজ অফ ভিভিগোন এ টি অিোিজন  প্রভিষ্ঠোন কযটি 

গৃহহীন, কফরোভর এর্ং ঝঁুভ য়ি আয়ছ এিন ১৮-২৪ র্ছর র্েেয়দর আিো 

ভদয়ে থোয় । িোরো আশ্রে, ভিিোিূি  ও র্ৃভত্তিূি  কপ্রোগ্রোয়ির পোিোপোভি 

গৃহহীনিো,  ি বসংস্থ্োনহীনিো, অপয বোপ্ত ভিিো ও িোদ  কথয়  উত্তরয়ণর 

জনয নোনোিোয়র্ সহোেিো  য়র থোয় । উয়েিয হয়িো িোয়দরয়  এ টি 

অথ বপূণ ব আর সফি জীর্য়নর ভদয়  ভফভরয়ে আনো। 

. 

2959 Martin Luther King Jr., Blvd, 

Detroit, MI 48208 
Phone: (313) 463-2000  
Fax: (313) 463-2001 
Mon-Fri 9am-5pm 

 আইভসএনএ ভরভিফ পুয়রো যুক্তরোয়ের সুভর্ধোর্ত্রঞ্চিয়দরয়  আশ্রে, ফুড 

পযোভি, স্বোস্থ্য ভিভন , দিিো উন্নেয়নর কপ্রোগ্রোি, দুয়য বোয়গর ভরভিফ 

সোভিবস, ভরভফউত্রজ সোভিবস এর্ং আরও অয়ন  ভ ছুর এ টি 

কনিওেোয় বর িোধযয়ি সহোেিো প্রদোন  য়র। আইভসএনএ ভরভিফ এ টি 

সুস্থ্ সম্প্রদোে গেয়ি, পভরর্োর িক্তিোিী  রয়ি এর্ং অসহোেয়দর জনয 

সুয়যোগ দিভর  রয়ি  োজ  রোর পোিোপোভি িোয়দর িোনভর্  কিৌভি  

চোভহদো ভিটিয়ে থোয় । 

12346 McDougall St, 
Detroit, MI 48212 
(313) 366-6800  
Fax: (313) 366-2978  
Mon-Thurs 9am-4pm 
Friday 9am-12pm 
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জয় সাউিবফ্ল্ড কবম্উবনটট 
কিভেযপভম্ন্ট কভপ িাভরিন 

িিয: অভধর্োসী এর্ং র্যর্সোগুয়িোয়  এ টি স্বোস্থ্য র এর্ং িোয়িো  ভিউভনটি 

গয়ে িুিয়ি সোহোযয  রো। জে সোউথভফল্ড সরর্রোহ  য়রেঃ  

- গৃহ উন্নেন অনুদোন                                                                                          

-  ৃষ য়দর িোয় বি এন্ড  ভিউভনটি র্নোেন          

- গৃহ িোভি োনোে সহয়যোভগিো  

- গৃহ উয়েদ রণ প্রভিয়রোধ    

–স্থ্োনীে অথ বননভি  উন্নেন    

- র্োভনত্রজয  উন্নেন কপ্রোগ্রোি  

18917 Joy Road,  
Detroit, MI 48228 

Phone: (313) 581-7773 

Fax: (313) 581-7715 

 ইউনাইভটি  ওভয়  ফ্র  সাউিইস্টান ি  বম্বিগান  

কডরয়েি এর্ং দভিনপূর্ ব ভিভিগোয়নর ক েোভরং পোওেোর র্োেোয়ি, সম্প্রদোে এর্ং র্যোত্রক্ত জীর্য়নর 

স্থ্োেী এর্ং িিণীে উন্নেয়নর জনয। 

3011 W Grand Blvd #500, 
Detroit, MI 48202 

(313) 226-9200 

Mon-Fri 8am-5pm 
LiveUnited@UnitedWaySEM.org 
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 ি খরয়চ আর্োসন ,উয়েদ প্রভিয়রোধ এর্ং 
ইউটিভিটি সুভর্ধো গ্রহয়ণ সোহোযয প্রদোন োরীসিূহ                    
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ওভয়ইন কাউবন্ট DHHS অ্বফ্স 

ভিভিগোন ভডপোিটবয়িন্ট অফ কহিথ এন্ড ভহউিযোন সোভিবয়সর িিয হয়িো উত্তি 
স্বোস্থ্যয়সর্ো প্রদোন, স্বোস্থ্য ঝঁুভ   িোয়নো, এর্ং পভরর্োরগুয়িোয়  স্বেংসম্পূণ বিো অজবয়ন 
উৎসোহ কদেোর পোিোপোভি িোয়দর ভস্থ্ভিিীিিো ও ভনরোপত্তো ভনত্রিি  রো। 

3040 W Grand Blvd - Suite 5-650, Cadillac Place 

Detroit, MI 48202  
Mon-Fri 9am-5pm 
(313) 456-1000 

 

                                                                      তাপ এিং অ্নযানয সুবিধা 

 ি আয়ের পভরর্োর ও র্যত্রক্তর জনয অস্থ্োেী িোপ এর্ং অনযনয সুভর্ধো পোওেো 
কযয়ি পোয়র যখন ভহটিং র্ো ইয়িভি  সোভিবস র্ন্ধ হয়ে যোয়র্ র্ো ভগয়েয়ছ। 

কপয়িয়ন্টর িয়ধয  িপয়ি ৩০ ভদয়নর সোভিবস চোিোয়নোর জনযও সোহোযয অন্তিূবক্ত থো য়ি পোয়র। ৩০ 

ভদয়নর জ্বোিোভন পোওেোর জনয সোহোযয পোওেো কযয়ি পোয়র।  

আপনোয়  ভর্য়ির ভ ছু অংি প্রদোন  রয়ি হয়র্ ভনয়চর ছয়  আপনোর  োয়ছ প্রিযোভিি ভর্য়ির 

পভরিোণ কদেো হয়িো। এই ভর্ি প্রদোয়নর কিয়ত্রও DHHS আপনোয়  সহোেিো  রয়ি পোয়র।   

Website: https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339- 
71547_5531-18243--,00.html 
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বি বিপাটিভম্ন্ট অ্ফ্ বহউম্যান সাবেিভসস-কটযর 

ভদ ভডপোিটবয়িন্ট অফ ভহউিযোন সোভিবয়সস-কিির ভিভিগোয়নর এ টি কিভডয় ড অভফস 

কযটিয়ি আপভন আয়র্দন  রয়ি পোরয়র্ন। এই প্রভিষ্ঠোনটিয়  কফডোয়রি সর োর এর্ং 

প্রোয়দভি  সর োর কযৌথিোয়র্ অথ বোেন  য়র থোয় । এই প্রভিষ্ঠোনটির সুভর্ধোভদ গ্রহয়ণর 

আয়র্দন  রোর জনয আপনোয়  ভিভিগোয়ন আইনগিিোয়র্ র্সর্োস  রয়ি হয়র্  োরণ 

আপভন শুধুিোত্র আপনোর প্রয়দয়িই কিভডয় ড সুভর্ধোভদ কপয়ি পোয়রন।   যভদও 

প্রভিষ্ঠোনটি প্রোয়দভি  এর্ং কফডোয়রি ভনেি অনুসরণ  য়র, িরু্ও এটি স্বোেত্ত্বিোভসি প্রভিষ্ঠোন। 

এর িোয়ন হয়িো ভিভিগোয়নর প্রয়িয  কিয়ডয় ড অভফয়সর ভনেিগুয়িো ভ ছুিো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে 

থোয় । 

25637 Ecorse Rd, 
Taylor, MI 48180 

(313) 375-2500 
Mon - Fri 8am – 5pm 

 

ভদ ভহি এন্ড ওেোিট বথ ফোন্ড (THAW) ভিভিগোয়নর পভরর্োরগুয়িোয়  ভস্থ্ভিিীি 

এর্ং পোওেোর সরর্রোয়হর িোধযয়ি সুস্থ্, ভনরোপদ এর্ং গরি রোখয়ছ। THAW হয়িো এ টি 

স্বোধীন 501(c)(3) অিোিজন  প্রভিষ্ঠোন, কযটি ভিভিগোয়নর দভরদ্র্ 

অভধর্োসীয়দর ৩৯ টি এয়জন্সী অংিীদোর এর্ং র্োভষ ব  অসংখয ভ্রোিযিোন 

প্রত্রক্রেো রণ  ি বসূচীর িোধযয়ি সহয়যোভগিো প্রদোন  য়র থোয় । ইউটিভিটি সুভর্ধো 

প্রয়েোজন এিন পভরর্োয়রর সংখযো প্রভি র্ছরই র্ৃত্রদ্ধ পোয়ে। 

535 Griswold St #200, 
Detroit, MI 48226 

(313) 226-9465 
Mon - Fri 8:30am – 5pm      
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ওয়াবিনভটা কাউবন্ট এযাকার জনয ইউটটবযটট সুবিধা  

 

শুধুিোত্র ওেোভিনয়িো  োউভন্ট এিো োে সুভর্ধো প্রদোন  য়র থোয় । এই 

িূহয়ূিব ক োন ওেো -ইন(সরোসভর স্বিরীয়র) কসর্ো কদেো হয়ে নো। 

1196 Ecorse Rd. 
Ypsilanti, MI 48198 

(734) 484-4357 

Call between 9:30-12:00pm.    
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িীর্ ি-কম্য়ািী িন্ডি সরিরাহ িন্ধ প্রবতভরাভধর  
DTE Case Management 

1-800-545-8046 

• 
র্যোত্রক্তগি কপয়িন্ট প্ল্যোন ও অযোয়জত্রন্সর সুপোভরি ইিযোভদর িোধযয়ি অপভরয়িোভধি ভর্ি  িোয়নো হে 

এই সুভর্ধো পোওেোর জনয: 
• ৩০০ ডিোয়রয়র কর্ভি অপভরয়িোভধি ভর্ি থো য়ি হয়র্। 

• কর্আইনীিোয়র্ র্যর্হোয়রর ক োন কর ডব থো ো যোয়র্ নো 

• কফডোয়রি আয়ের ভনেোিোনুযোেী পভরর্োয়রর আে ২০০% র্ো  র্ো িোর  ি হয়ি হয়র্. 
• সংয়যোগ ভর্ত্রেন্ন প্রভিয়রোধী প্ল্যোনসিূহ: 

• ১ - র্োয়জি-ভিভত্ত   োউত্রন্সভিং: 

• কযোগযিো: র্িবিোয়ন অনয ক োন প্ল্যোন গ্রহন  য়রভন এিন কযয় োয়নো গ্রোহ । 

• ১ র্ছয়রর আনুিোভন  ভর্ি ভনধ বোরণ  য়র ১২ িোয়স িোগ  রো হে আর অরভি ভিন 

িোস পয়র পয়র িত্রক্ত র্যর্হোয়রর উপর ভিভত্ত  য়র কপয়িন্ট অযোডজোে  রো হে। 

• ২- সংয়যোগ ভর্ত্রেন্ন প্রভিয়রোধী প্ল্যোন: 

• কযোগযিো:  ি আয়ের এর্ং র্েে নোগভর য়দর জনয। আয়ের, গৃয়হর 
এর্ং পভরচেপয়ত্রর িথয থো য়ি হয়র্। 

• এ টি ডোউন কপয়িন্ট ভদয়ি হয়র্, িোরপর র্োভ  কপয়িন্টগুয়িো 

সিোনিোয়র্ িোগ  য়র িভর্ষযয়ির ভর্য়ির সোয়থ কযোগ  রো হে। 

• সিেিয়িো কপয়িন্ট  রয়ি হয়র্ নোহে সোভিবস র্ন্ধ  য়র কদেো হয়র্। র্োভ  
কপয়িয়ন্টর জনয চিভি িোয়সর কপয়িয়ন্ট কর্য়ে যোয়র্। 
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৩-  ি-আয়ের স্বেংসমূ্পণ ব প্ল্যোন : 

• কযোগযিো: কফডোয়রি ভনম্ন আয়ের ভনেোিোনুযোেী এর্ং র্োৎসভর  িত্রক্ত র্যর্হোয়রর উপর 

ভিভত্ত  য়র  আে ১৫০% র্ো  র্ো িোর  ি হয়ি হয়র্। পভরচে, আে এর্ং গৃয়হর আ োয়রর 

িথয ভনত্রিি  রয়ি হয়র্। 

• িোভস  কপয়িন্ট  রো যোে আর প্রভি িোয়সর র্োভ  ভর্িিু ু ফোন্ড কথয়  কদেো হে। 

• প্রভি র্ছর নিুন  য়র প্ল্যোনটিয়ি কযোগ ভদয়ি হে যিভদন নো সোহোযয ছোেো ভনয়জ পুয়রো 
ভর্ি ভদয়ি পোয়রন।  



গৃহ বনরাপত্তা এিং উভেি প্রবতভরাধ 

প্ল্াইম্াউি হাউন্ডজং কবম্িন 

িিয: উপযুক্ত কিো য়দর কপিোগি উপোয়ে িোনসম্পন্ন হোউত্রজং প্রদোন  রো এর্ং 

সম্প্রদোয়ের িোয়ঝ এ টি ইভির্োচ  িত্রক্ত ভহয়সয়র্ এই পভরর্োরগুয়িোয়  ভর্ভিন্নিোয়র্ 

সোহোযয  রো।   

1160 Sheridan,  
Plymouth, MI 48170 

(734) 455-3670 
Mon-Fri 9am-4pm 

 ভিভিগোন ভডপোিটবয়িন্ট অফ ভহউিযোন সোভিবয়সস অয়েইন  োউভন্ট হোউত্রজং এর জনয জরুভর 
ভরভিফ ভদয়ে থোয় । 

26355 Michigan Avenue 
Inkster, MI 48141 

(313) 792-7700 
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 বম্বিগান বিপাট্িভম্ন্ট অ্ফ্ বহউম্যান সাবেিভসস 
অ্ভয়ইন কাউবন্ট 



ম্াবস ি হাউন্ডজং 

স ি ধরয়নর িোনুয়ষর প্রয়েোজন অনুযোেী হোউত্রজং এর স ি সুভর্ধো 
প্রদোন  রো হে। 

বিয়ারভিান ি হাইটস ককা-অ্প 

পভরর্োয়রর আয়ের উপর ভিভত্ত  য়র িোেো ভনধ বোরণ  রো হে। িোেোে অন্তিূবক্ত : 
- িোপ 
- A/C 

          -  োন্ডো এর্ং গরি পোভন   

    - ইউটিভিটিস 

16600 W Outer Dr 
Dearborn Heights, MI 48127 

(313) 563-2690 
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মর্টন মযাননার সিসনয়র অ্যান ানডটবল অ্যাপার্টনমন্টি 

মর্টন মযাননানে আপনাে নতুন বাড়িটর্ সন্ধান করুন। এই কডমউডনটর্নত ডিজ 

কমীো আপনানক ডনখ ুঁত নতুন জায়গা খ ুঁনজ পপনত সহায়তা কোে জনয 

উদ্দীডপত। ডনশ্চিত পহান পে, আপডন আপডন আমানেে পলাে প্ল্যানগুডি 

পেনখনেন। এই পসাসাইটর্নত বযাপক স ডবধা গ্রহনেে স্বাে ডনন। এে মনধয 

েনয়নে: ধূমপান ম ক্ত ডবকল্পগুনিা, স ডবধাজনক সাইর্ পাডকটিং ডবকল্পগুনিা এবিং 

একটর্ র্যাডনিং পসি ন। মর্টন মযাননানে একটর্ ভানিা জীবনোপননে অডভজ্ঞতা 

অজটন করুন। বতটমান পলােপ্ল্যাননে সহজিভযতা জাননত ডিজ অডিনস এনস 

পখা ুঁজ ডননয় োন। 

20000 Dequindre St 
Detroit, MI 48234 

(313) 366-1616 

সনউ সিন্টার পযাসিসলয়ন অ্যান ানডটবল অ্যাপার্টনমন্ট 

ডনউ পসন্টাে পযাডভডিয়ন অযাপার্টনমন্টস হি পিডানেি সেকােগুডিে এইচইউডড 

 ড ডডপার্টনমন্ট অব হাউশ্চজিং অযান্ড আেবান পডনভিপনমন্ট) দ্বাো ভতু টডকে ক্ত একটর্ 

স্বল্প আনয়ে পডেবাে আবাসন অযাপার্টনমন্ট। বতটমান শূনযপে এবিং আবাসন 

অযাডপ্ল্নকশনগুডিে সম্পূে ট ডববেনেে জনয ডনউ পসন্টাে পযাডভডিয়ন 

অযাপার্টনমন্টস-এ পোগানোগ করুন। ডনউ পসন্টাে পযাডভডিয়ন ১৯৭১ সানি 

ডনডম টত একটর্ ৯ তিা ডবডশষ্ট উুঁচু ভবন। আমো বহু-পডেবানে ১ এবিং ২ 

পবডরুনমে ভতুটডক আবাসন সেবোহ কনে থাডক। ডাউনর্াউন পথনক 

মাত্র ১০  ডমডননর্ে েেূনে ডনউ পসন্টাে এডেয়ায় আমো অবডিত। 

666 W Bethune St 
Detroit, MI 48202 

(313) 872-7717    
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ইউনাইনর্ড কডমউডনটর্ হাউশ্চজিং পকায়াডিশন 

সানপাটর্টভ সাডভটনসস িে পভনর্োন িযাডমডিস পোগয প্রবীেনেে 

ভা়িা সহায়তা সেবোহ কনে। 

সহায়তায় অন্তভুটক্ত েনয়নে:  

- ডনোপত্তা আমানত 

- অনযানয ভা়িা সহায়তা 

- আনবেন িী 

- ভা়িা পূব ট প্রস্তুডত এবিং পেেী ডি 

- ইউটর্ডিটর্ সহায়তা 

- পডেবতটনশীি বযয় 

2835 Bagley Street 
Detroit, MI 48216 

(313) 481-7900 

পোম িাস হাউশ্চজিং কডমশন 

বযশ্চক্ত ও পডেবানেে জনয পোম িাস হাউশ্চজিং কডমশন সব টজনীন, সাশ্রয়ী 

মূনিয আেশ ট আবাসন ডেনয় থানক। আপনাে আোম এবিং স ডবধাে 

জনয ১, ২, ৩, ৪, এবিং ৫ পবডরুনমে পৃথক অযাপার্টনমন্ট 

ঘেগুডি ডডজাইন কো হনয়নে। ডবনশষ স নোগ-স ডবধাগুডি 

আপনাে জীবনোত্রাে অডভজ্ঞতা উন্নত কনে পতানি। 

ডডপার্টনমন্ট অব হাউশ্চজিং অযান্ড আেবান পডনভিপনমন্ট 

 ডএইচইউডড) কতৃ টক প্রেয়নকৃত বয়স এবিং আনয়ে শতটাবিীনত 

উপে ক্ত পেনকাননা বযশ্চক্ত, ডসডনয়ে এবিং পডেবােনক আমানেে 

কি কেনত বা সোেসডে পডেেশ টন কেনত আমন্ত্রে কো হনিা। 

34200 Beverly Road 
Romulus, MI 48174 

(734) 729-5389 
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ওএিএইচএসএ - এ কডমউডনটর্ অযাকশন এনজশ্চি ওিসা 

সাউথ সাডভটনসস 

ওএিএইচএসএ েডিে-পূব ট ওকিযান্ড কাউডন্টনত এককািীন আশ্রয় প্রোননে জনয 

পিডানেি তহডবি সেবোহ কনে। ওএিএইচএসএ েডিে-পূব ট ওকিযান্ড কাউডন্টে স্বল্প 

আনয়ে বাডসন্দানেে গৃহহীন হওয়া প্রডতনোনধ কেনত আডথ টক সহায়তা প্রোন কেনত পানে 

ো মানবনসবা ডবভানগে জরুেী ত্রাে কম টসূডচে আওতায় পন়ি না। 

ভা়িা বা নতুন বাড়িনত বসবাস শুরু কোে জনয সহায়তা পেয়া পেনত পানে। 

ইউটর্ডিটর্ বন্ধ বা ম িতুডব থাকা ইউটর্ডিটর্ বন্ধ হনয় োওয়াে ডবজ্ঞডি প্রাি বাডসন্দানেে 

জনয জরুেী ইউটর্ডিটর্ সহায়তা পপ্রাগ্রাম চািায়। 

196 Cesar E. Chavez Avenue 
Pontiac, MI 48343 

(248) 209-2600 

ডমডশগান পের্ হাউশ্চজিং পডনভিপনমন্ট 
অনথাডেটর্ ডএমএসএইচডডএ) ইডভকশান 

ডাইভাস টন পপ্রাগ্রাম ডইডডডপ) 

ইডভকশান ডাইভাস টন পপ্রাগ্রাম ডইডডডপ) ডমডশগান বাডসন্দানেে মনধয োো পকাডভড-

১৯ চিাকািীন ভা়িা প্রোনন সিম হশ্চিনিা না, তানেেনক বাড়িনত োখনত ততডে 

কো হনয়নে। এই পপ্রাগ্রামটর্ একটর্ ডবনশষ আোিত প্রশ্চিয়া বযবহাে কনে 

ভা়িানর্নেে জনয দ্রুত ভা়িা পপনত সহায়তা কনে। 

ভা়িানর্নেে বাড়িনত থাকনত পেওয়া, পেেী ডি মাি কনে পেওয়া এবিং বনকয়া 

পডেমানেে ১০% পে টন্ত পেন়ি পেয়াে ডবডনমনয় বাড়িওয়ািানেে জনয  ৫০ 

ডমডিয়ন ডিাে ভা়িা সহায়তা প্রস্তুত োখা হনয়নে। 

Website: https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141- 
5555-533463--,00.html 
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  র্ভৃত্তিূি  প্রভিিণ এর্ং 
 ি বসংস্থ্োন কসর্ো প্রদোন োরী 

 



বম্বিগান জি এি অ্যাম্প্ল্ভয়ন্টভম্ন্ট কট্রবনং কপ্রাগ্রাম্ 

ভিভিগোয়নর স্বল্প আয়ের  োয়জ ভনয়েোত্রজি কিো জন, যোরো নিুন দিিো অজবয়নর কচষ্টো  রয়ছ এিন কিো জন এর্ং  ি বসংস্থ্োনহীন কিো জন িোয়দর 
 যোভরেোয়রর প্রয়েোজয়ন প্রোয়দভি  এর্ং কফডোয়রি সর োরী কপ্রোগ্রোিগুয়িোর িোধযয়ি সহয়যোভগিো ও প্রভিিণ কপয়ি পোয়র। 

যোরো নিুন দিিো অজবন  রয়ি চোে ভ ংর্ো ক োন ভিিোিূি  কপ্রোগ্রোয়ি অংিগ্রহণ  রয়ি ইেু য়দর জনয সুয়যোগ রয়েয়ছ। প্রয়দিটি এর্ং এর 
অংিীদোর প্রভিষ্ঠোনগুয়িো ভিভিগোয়নর অভধর্োসী যোরো  ি বসংস্থ্োয়নর উন্নেন চোে িোয়দরয়  অয়ন  ধয়রয়নর সুয়যোগ গ্রহয়ণর সুয়যোগ কদে। 

Warren 

27850 Van Dyke Warren, Michigan 48093-7220 

(586) 574-2170 

Detroit, Detroit’s Work Place North 

707 West Milwaukee Detroit, Michigan 48202 

(313) 873-7321 Supports all of Wayne County. 
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SER কম্ভট্রা-কিট্রভয়ট, জিস ইন প্রভগ্রস, Inc. 

িিয: ভর্ভিন্ন কসর্ো এর্ং কপ্রোগ্রোয়ির িোধযয়ি ভর্জয়নস এর্ং সম্প্রদোয়ের সোয়থ কযোগোয়যোগ  ভরয়ে 

ভদয়ে গ্রোহ য়দর প্রয়েোজন কিিোয়নোর পোিোপোভি স্থ্োনীে অঞ্চয়ির অথ বননভি  সিৃত্রদ্ধয়ি অর্দোন 

রোখো।  

9301 Michigan Ave, Detroit, MI 48210 
Mon-Fri 9am-5pm 

(313) 846-2240 

কহনবর কফ্ািি কভযজ- বিিাপ্ট  কযাবরয়ার এি 
কটকবনকযায কসন্টার 

কহনভর কফোডব  য়িজ, এ টি  ভিউভনটি-কফো োসড  য়িজ কযটি ভিভিগোয়নর 

ভডেোরয়র্োন ব কথয়  কডরয়েি  এর্ং ডোউনভরিোয়রর স ি সম্প্রদোেসহ সোরো পৃভথর্ীর 

ভিিোথীয়দর স্বোগিি জোনোে। 

যভদ আপভন জোয়নন আপভন ক োথোে যোয়েন এর্ং জোয়নন কসখোয়ন ভ িোয়র্ কপৌৌঁছোয়ি 
হয়র্... 

যভদ ভ   রয়র্ন কস র্যোপোয়র ক োন ধোরণো নো থোয় , 

ভ ন্তু আপভন জোয়নন আপভন জীর্য়ন অথ বপূণ ব ভ ছু  রয়ি চোন… 

অথর্ো আপভন যভদ এসয়র্র িোয়ঝ কযয় োয়নো জোেগোে থোয় ন… 

5101 Evergreen Rd. 
Dearborn, MI 48128  
Campus Map 
313-845-9600 
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অযাকনসস 
অযাকনসস ডআেব কডমউডনটর্ পসন্টাে িে ইনকানডমক অযান্ড পসাশযাি সাডভটনসস) ৪৭ বেনেেও পবডশ সময় ধনে 
এই সম্প্রোনয়ে পসবা কনে আসনে।আেব অডভবাসীনেেনক ে ক্তোনেে জীবনোত্রাে সানথ খাপ খাইনয় 
ডননত সহায়তা কোে জনয ১৯৭১ সানি ডননবডেত একেি আত্মডননবডেত পস্বিানসবী কতৃ টক 

ডডয়ােবনন টে োডেদ্র্যডপ়িীত েডিে প্রানন্ত এক পোেফ্রনন্টে বাইনে অযাকনসস প্রডতটিত হয় । 

আপডন েডে অযাডাল্ট এবিং িযাডমডি িাডন টিং পপ্রাগ্রাডমিংগুডিে বযাপানে আগ্রহী হন, তনব েয়া কনে 
পোগানোগ করুন: 

Heidi Mellanen-Swiecki: 

Phone: (313) 203-3406 

2651 Saulino Court 
Dearborn, MI 48120 
Phone: (313) 842-7010 
Fax: (313) 203-3949 
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এসইআে ইয় থ ডবল্ড িাডন টিং একানডডম 

এসইআে পমনরা-পডরনয়র্ ১৯৭১ সানি একটর্ পোর্ কডমউডনটর্-ডভডত্তক সিংিা ডহসানব শুরু হনয়ডেি এবিং তখন পথনক প্রডতবেে শহে জ ন়ি হাজাে 

হাজাে মান নষে জীবন উন্নয়ন কনে একটর্ গুরুেপূে ট পডরনয়র্ ডেনসানস ট পডেেত হনয়নে। ে ব ডবকাশ এবিং ডশিাে উনেযানগে পাশাপাডশ ধাোবাডহক ডশিা, 

চাকডে প্রডশিে, এবিং চাক ডেে িান ডনধ টােনেে পপ্রাগ্রামগুডিে মাধযনম, এসইআে পডরনয়নর্ বসবাসকােীনেে স্বডনভটেতা অজটননে জনয প্রনয়াজনীয় 

েিতা, সিংিান এবিং স নোগগুডি সেবোহ কনে। 

5200 Stecker St,  
Dearborn, MI 48126 
Mon-Fri 8:30am-5pm 

(313) 945-5200 
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পডরনয়র্ অযার্ ওয়াকট 

কযাডেয়াে সামাডের্ান পসন্টাে 
আমানেে পসো প্রডশিে অিংশীোেনেে প্রেত্ত প্রডশিে 

কম টসূডচগুডি পডরনয়র্ এর্ ওয়াকট এর িূিযোেয়ন পোগযতা 

অজটনকােী পডরনয়র্নেে ডবনামূনিয পেয়া হয়। তানেে 

পডেনষবাডে এবিং প্রডশিনেে তাডিকাভুশ্চক্ত প্রশ্চিয়া সম্পডকটত 

ডভডডওগুডি পেখাে জনয পডরনয়র্ অযার্ ওয়াকট এে অনিাইন 

কডমউডনটর্নত পোগোন করুন। 

5555 Conner St,  
Detroit, MI 48213 
Mon-Fri 8am-5pm 

(313) 962-9675 

জি কসন্টার 
জব পসন্টাে আপনানক পকানও চাজট ো়িাই একটর্ চাকডে খ ুঁনজ 

ডেনব! 

ডমডশগানন কম টসিংিান পডেনষবা আপনাে পোেনগা়িায়। চাকেী 

পকন্দ্রটর্ স -প্রডতটিত , পোভরর্োভর  মাডিকানাধীন এবিং ডমডশগান 

ডভডত্তক। তাো ১৯৮৩ সাি পথনক পডরনয়র্ এবিং আনশপানশে 

অঞ্চনি কম টচােী পডেনষবা সেবোহ কনে আসনে। বেনেে পে 

বেে ধনে তাো বহু পিাকনক পূে ট-সমনয়ে কম টসিংিান খ ুঁনজ পপনত 

সহায়তা কনেনে। 

13456 E Eleven Mile Rd, 
Warren, MI 48089  
Mon-Fri 6am-7pm 
Sat 7am-12pm 

(586) 773-1770 
jobcentermichigan.com 
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এর্ওয়াকট পডরনয়র্ 

প্রায় ২০ বেে ধনে ওয়ানেন চাকডেপ্রাথীো এর্ওয়ানকটে েি ডননয়াগকােীনেে ডননয়াগ প্রশ্চিয়াে মাধযনম তানেে ডেক ডননেটশনা পেয়াে জনয এবিং 
ওয়ানেন অঞ্চনি েনথাপে ক্ত চাকডে খ ুঁনজ পপনত সহায়তা কোে জনয তানেে উপে ভেসা কনেনেন। এর্ওয়াকট পমধাবী পপশাোেনেেনক পেনশে 
বৃহত্তম এবিং সব টাডধক স্বীকৃত সিংিাগুডিে ডবডভন্ন ধেননে এডি-পিনভি এবিং মযাননজনমন্ট পশ্চজশনন পপ ৌঁোনত সাহােয কনে । 

12434 Twelve Mile Rd #101, 

Warren, MI 48093 
Mon-Fri 8am-5pm 
(586) 204-2136 
Fax: 586-381-7025 
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 পিােজ ইন্ডাডিয়াি োডিিং 

িিয: এমন একটর্ পডেনবশ ততডে কো পেখানন স্বতন্ত্র পমধা উন্নি হে এবিং সটিক মূিযায়ন ও সন্তুটষ্ট অশ্চজটত হয়। 

প্রনতযনকই তাে কানজে মাননে জনয োয়ী থাকা, যোয়ি  য়র  খয়নোই প্রডতডেননে কাে টিম গ্রাহকনেে প্রতযাশা পথনক কম না হে। 

27070 Hoover Rd, Suite B, 
Warren, MI 48093 
Mon-Fri 9am-5pm 
(586) 382-9240 
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 ইউএম ডডয়ােবন ট কযাডেয়াে সাডভটনসস 

Career Services @ Talent Gateway ইউএম-ডডয়ােবন ট ডশিাথীনেে কযাডেয়ানেে অন সন্ধান ও পডেকল্পনা এর্ং চাকডেে প্রস্তুডত ও কম টসিংিান 

পখা ুঁজাে েিতা ডবকানশ সহায়তা কনে। তাো ডশিাথী, ডননয়াগোতা এবিং সম্প্রোনয়ে মনধয অসিংখয কম টসূচী এবিং ডেক-ডননেটশনাে আনয়াজন কনে 
ো ডশিাথীনেে ভানিা কযাডেয়াে গিনন সহায়তা কনে! 

19000 Hubbard Dr #280, 
Dearborn, MI 48126 
Mon-Fri 8am-6pm 

(313) 593-5020 
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ডমডশগান ওয়াকটস! 
োনজযে প্রাথডমক কম টশশ্চক্ত ডবকাশ সিংিা ডহসানব, তানেে মননাডননবশ 

হনি নীডত, ডশিা এবিং সহনোডগতাে উপে সব টো গুরুোনোপ চাডিনয় 

োওয়া। পোমশ ট এবিং উদ্ভাবনী ডচন্তা একসানথ চাডিনয় তাো নতুন স নোগ 

ততডে কেনে এবিং আেও শশ্চক্তশািী সম্প্রোয় গন়ি তুিনে। 

6451 Schaefer Rd #2, 
Dearborn, MI 48126  
Mon - Fri 8am - 5pm 

(313) 945-8380 
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 অযাকনসস পগ্রাথ, 

 পহাম-পবসড চাইল্ড পকয়াে পপ্রাগ্রাম ইে 
এই পপ্রাগ্রামটর্ শেোথী মডহিানেেনক ডনজস্ব গৃহ-ডভডত্তক ডশশু-পসবা উনেযাগ প্রডতিাে জনয প্রনয়াজনীয় েিতা এবিং 
সেঞ্জামগুডি সেবোহ কনে। শেোথীো তানেে প্রনয়াজনীয়তা ডনধ টােনেে জনয একটর্ পৃথক মূিযায়ন গ্রহে কনে। 

4301 E. 14 Mile Rd. 
Sterling Heights, MI 48310 
Phone: (586) 722-6036 

কযািডডয়ান কডমউডনটর্ িাউনন্ডশন ড ডসডসএি) - োডি টিং হাইর্স 

কযািডডয়ান কডমউডনটর্ িাউনন্ডশন, কযািডডয়ান আনমডেকান পচম্বাে অি কমানস টে অিাভজনক শাখা কযটি 

কযািডডয়ান আনমডেকান সম্প্রোনয়ে প্রনয়াজনন কাজ কনে এবিং পে সম্প্রোয়গুডিনত তাো বাস কনে আে কাজ 

কনে পসখানন তানেেনক ডশিা, অন োন এবিং আইনী পোমশ ট প্রোন কোে কানজ ডননবডেত থানক। 

3601 15 Mile Rd 

Sterling Heights, MI 48310 
Phone: (586) 722-7253 
Fax:( 586) 722-7257 



আরব আনমসরকান এবং কযালসডয়ান কাউন্সিল ওয়াকটন াি ট 

ইননিস্টনমন্ট অ্যাক্ট (ডাব্লুআইএ) সরাগ্রাম - মযাকম্ব কাউসন্ট 

এভসভস (আেব আনমডেকান এবিং কযািডডয়ান কাউশ্চিি) এমন একটর্ অনযতম অিাভজনক মানবনসবা সিংিা, 
যো েডিে-পূব ট ডমডশগাননে  মধয প্রাচযডভডত্তক এবিং মূিধাোে সম্প্রোয়নক পডেনষবা প্রোন কনে থানক। 

38219 Mound Rd.  
Sterling Heights, MI 48310 
Phone: (586) 939-7550 
Fax: (586) 939-7532 
Website: 

http://www.myacc.org/programs/employ 
ment-training/ 
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কডমউডনটর্ িাউনন্ডশন িে সাউথইে 
ডমডশগান একটর্ বহুম খী, পূণ ব মানব-কিযাে 
সংস্থ্ো, ো ইডতবাচক পডেবতটননে পনথ 
পডেচাডিত কনে। কডমউডনটর্ িাউনন্ডশনটর্ 
সম্প্রোয়গুডিনত ডচেন্তন ইডতবাচক প্রভানবে 
উপে কজোর ভদয়ে পনোপকােী প্রনচষ্টা 
আরম্ভ কনে, স েিা পেয়, িািন কনে এবিং 
ততডে কনে।  

Address: 333 W Fort St #2010, Detroit, 
MI 48226 

Phone: (313) 961-6675 

ভিভিগোয়নর কডরয়েয়ির আয়িপোয়ির এিো ো জয়ুে ইউএসডসআেআই-পডরনয়র্ 

কি েভর্হীন অসহোে িোনুষয়দর জনয দরজো খুয়ি ভদয়েয়ছ, যো ভর্য়শ্বর সর্য়চয়ে 

দুর্ বিয়দর জীর্ন পুনেঃভনি বোয়ণ সহোেিো  রয়ছ। ইউএসডসআেআই-পডরনয়র্ হয়ে 

পেশবযাপী পনর্ওয়ানকটে একটর্ অিংশ ো সামাশ্চজক, সািংসৃ্কডতক এবিং অথ টননডতক 

বাধাগুডি পভনে পেয়, যোয়ি  য়র ইডতপূনব ট প্রডতবন্ধকতাে সম্ম খীন হওয়া প্রোণগুয়িো 

ডবকডশত হনত পানে। প্রথি পদয়িপ শুরু হে আয়িভর োন সংেৃভির সোয়থ খোপ 

খোইয়ে, নতুনিোয়র্ শুরু কোে জনয শক্ত ডভডত্ত িাপন  য়র এবিং সিিভানব 

আমানেে সম্প্রোনয়ে সানথ সিন্নে কোে জনয প্রনয়াজনীয় সম্প্রোয়-

সিংনোগ ততডেে মাধযনম। 

Phone: 313-581-4420 

Fax: 313-581-4472 

Email:info@uscri-detroit.org 
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