
Manna’s মার ক্ে ট 
ইন-পারকেন (রশরীরর গির়ে) শপপং

Montgomery County-তে বসবাসকারী পররবারগুলি মুরি সিাই তপতে 
পাতর একটি পলজি মাতস িইুবার। ইন-পাস্সন শরপংত়ের জন্য পররবারগুলিতক 
আতে তেতক নরেভুক্ত হতে হতব না, রকন্তু Manna-তে আসার পর একটি 
মাতক্স ি ইনতিক (বাজার-খররি) ফম্স পূরণ করতে হতব।

ইন-পারকেন শপপংর়ের রম়েরচূি
সরামবার: দপুরু 2টা - পব্াল 4টা
মঙ্গলবার: দপুরু 12:30টা - 2:30টা
বুধবার: পব্াল 5:30টা - রন্ধ্া 7টা
বহৃস্পতিবার: দপুরু 12:30টা - 2:30টা 
শচনবার: র্াল 9:30টা - 11:30টা

Manna’s ররইুঘর 
তরট-ডাউন পমল গুলল

যাঁর প্রত়োজন আতে, তসইরকম মানষুতির জন্য Manna েরমেরম খাবার 
পররতবশন কতর সপ্াতহ চার রিন। টনরারমষ ও পক্স -রবহীন রবকল্পও িভ্য হতব। 

সরামবার - বহৃস্পতিবার: পব্াল 4:30টা - রন্ধ্া 6টা

Manna’s এমার ক্ে লসি ফাইনধ্ালসি়োল অধ্াতরস্ধ্াসি স্াগ্াম (আপৎ্ালীন আর ক্ে্ রহা়েিা ্ারকেক্রম)
North Penn School District-এ বসবাসকারী তযাে্য পররবারগুলির জন্য আপৎকািীন আরে্সক সহা়েো িভ্য হতব। আতবিন করতে 
এই ওত়েবসাইতি যান:
www.mannaonmain.org/financial-assistance-application/

Manna’s Shower
শাও়োর িভ্য হতব সকাি 9িা তেতক রবকাি 4:15িা পয্সন্ত। Manna প্রিান কতর োতক শাও়োতরর লজটনসপত্র, যার মত্্য োতক সাবান, 
শ্যামু্ এবং তো়োতিগুলি। শাও়োতরর িভ্যো পররবে্স নশীি।
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বিকেমান স্াগ্ামগুলল
Manna’s ররইুঘর 
টু-সিা পমলগুলল

যাঁর প্রত়োজন আতে, তসইরকম মানষুতির জন্য Manna িু-তো রমিগুলি বন্টন 
কতর প্রতেরিন। টনরারমষ ও পক্স -রবহীন রবকল্পও িভ্য হতব।

সরামবার - বহৃস্পতিবার: র্াল 10টা - দপুরু 2টা
শুক্রবার - রপববার: র্াল 10টা - দপুরু 1টা

Manna’s মার ক্ে ট 
অনলাইরন অডকে ার

Montgomery County-তে বসবাসকারী পররবারগুলি মুরি সিাই তপতে 
পাতর একটি পলজি মাতস িইুবার। অনিাইতন অর্স ার তিও়ো মুরি-সিাই, তয রিতন 
অর্স ার তিও়ো হত়েতে তসই রিতনই রপক-আপ করতে হতব। কীভাতব অনিাইন 
শরপং ব্যবহার করতে হতব তসই রবষত়ে টনতি্স শাবিী এই নরের রবিেী়ে পাো়ে 
তিও়ো হত়েতে।

অনলাইন মার ক্ে রটর অডকে াররর রম়েরচূি
সরামবার: র্াল 10টা - দপুরু 1টা | পপ্-আপ: পব্াল 5টা - রন্ধ্া 
7টা
মঙ্গলবার: র্াল 6টা - 10টা | পপ্-আপ: দপুরু 3টা - পব্াল 5টা
বহৃস্পতিবার: র্াল 6টা - 10টা | পপ্-আপ: দপুরু 3টা - পব্াল 5টা

Bengali
Starting on:
May 2, 2022
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অনলাইরন শপপং ্ররি, সদখনু www.smartchoice.life/mannaonmain ওর়েবরাইটচট এবং চনরি সদও়ো চনরদকে শ পালন ্রুন:

1. িেইন করতে আপনার শপার আইটর ও রপন প্রিান করুন। যরি আপনার কাতে এই েে্য না োতক, েতব রলিক করুন “শপার ID/
রপন ভুতি তেটে”। যরি আপনার ইতমি আমাতির ফাইতি োতক, োহতি আপনাতক েতে্য ইতমতির মা্্যতম পারিত়ে তিও়ো হতব। যরি 
আপনার ইতমি আমাতির কাতে ফাইতি না োতক, েতব অনগু্রহ কতর তযাোতযাে করুন Manna -র সাতে 215-855-5454 নম্বতর।

2. আপনার িভ্য মাতসক শরপং পত়েন্টগুলি তিখাতনা হত়েতে উপতর রান রিতকর তকাণা়ে যা ম্যাচ কতর 
MyPlate তরেণণ: ফি, সব্জি, তর়োরর, তপ্রাটিন, শস্য এবং 
অন্যান্য। যরি আপটন একজন USDA শপার হন, োহতি তস 
টনব্সাচন িভ্য হ়ে “অন্যান্য”-তে।

3. শরপং শুরু করতে, MyPlate তরেণণ স্পশ্স করুন বা রলিক করুন 
এবং িভ্য আইতিমগুলি প্রিব্শ্সে হতব। ন্যাতভতেশন তবাোম ব্যবহার কতর আরও রবকল্প প্রিশ্সন 

করুন।  

4. আইতিতমর পররমাণ অ্যারজাস্ট করতে, 
আপনার কাতি্স র আইতিমটি টনব্সাচন করুন এবং োরপতর “পররমাণ 
পররবে্স ন করুন” স্পশ্স করুন বা রলিক করুন। 

5. যরি আপনার তকান প্রশ্ন োতক বা তকান খাি্য অ্যািাব্জ্স  বা আইতিতমর 
পেন্দ উতলেখ করতে চান োহতি “তনাি িু স্টাফ” টনব্সাচন করুন। 

6. একবার আপনার অর্স ার সম্ন্ন হতি, আপনাতক অবশ্যই নীতচর রানরিতক 
“তচকআউি” রলিক করতে হতব। আপনার অর্স ার একই রিতন তেরর োকতব, 
আপটন রপক-আতপর সমত়ে তসগুলি টনত়ে তযতে পারতবন। আপনার 
অর্স াতরর জন্য রপক-আতপর সম়ে তনাি করুন এবং অরবিতম্ব তপৌেঁান। 

Manna’s অনলাইন মার ক্ে রট স্ািি!
অনলাইন শপপং লভধ্ হরব রমস্ত নপ্ভুক্ত মার ক্ে ট পপরবাররর ্নধ্ 

আপনার অনিাইন অর্স াতরর রিতনই মুরি-সিাইত়ের লজটনসপত্র সংগ্রহ করতে হতব।  আপটন যরি আপনার অর্স ার না টনত়ে যান, 
েতব পত়েন্টগুলি আপনার অ্যাকাউন্ট তেতক তকতি তনও়ো হতব।  একই রিতন অর্স ার না তনও়োর তেনটি ঘিনার পতর, আপনাতক 
আর অনিাইতন তকনাকািা করার অনমুতে তিও়ো হতব না।  আপনার মুরি-সিাইত়ের লজটনসপত্র টনতে, টন্্সাররে রপক-আপ সমত়ে 
মাতক্স তির িরজার বাইতর এতস িাঁডান।  মুরি-সিাইত়ের লজটন,পত্র ব্যাতে কতর আপটনর জন্য তেরর োকতব তভলস্টরবউতি। মাতক্স তির 
কম্সী বা তবেচ্াতসবকতির আপনার ব্যাে তকাো়ে আতে ো লজজ্াসা করুন।

অনলাইন মার ক্ে রটর অডকে াররর রম়েরচূি
সরামবার: র্াল 10টা - দপুরু 1টা | পপ্-আপ: পব্াল 5টা - রন্ধ্া 7টা

মঙ্গলবার: র্াল 6টা - 10টা | পপ্-আপ: দপুরু 2টা - 4টা
বহৃস্পতিবার: র্াল 6টা - 10টা | পপ্-আপ: দপুরু 2টা - 4টা


