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জরর  সহযয িগত  

 

 খব গ  ্

রত 

বপরণ স্ হ্ যযদ্র 

জনয 

: ৯১১ এ 

কল কর  ুন 

 বি্ষ নি্যন্   ত

 
রণ (পয়জন কনটর 

 
দ্ ল): ১- 

৮০০-৫৬৫-৮১৬১ 

 দন ভ  সকিসয়  দটিলযকয় র: ৮১১ রহলথি

 তথয এব্  

পর্ মরশ 

২৪ ঘণট /িেন 

 পরি্যবশগত 

ইম্ রজদ্নস

১৬৩৩ 

 কমি্উনি্টি্ ব্  

অনয্ নয্ 

ি্যত: ১-৮০০-৫৬৫- 

 
স ম জজক দসব  

সমপযকে জজজ্ঞ স : ২১১ 

 দসনট ম রথ স দরজজওন ল হসিপট ল: ৯০২-

৮৬৭-৪৫০০ 
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 গদ রকোন রর্গডযকল ইর্োরযজন্সন্স হয়, তোহযল 

রসন্ট র্োরথোস ররন্সজওনোল হসগপটোল এর 

ইর্োরযজন্সন্স (জরুরী) গবভোযি সরোসগর চযল  োযবন 

অথবুো এ  ুোর্  ুব  ুলরুন  ুস কল কর  ুন (৯১১ 

নম্বররু)। 

 

 

ক ন ড  এর জ বন: ত িলক  

পরথম কযয়ক সপত যহ 

 ো  ো প্রযয়োজন হযত পোযর: 

 স্বযদশ্ এর টোকো রক কোনোগডয়োন ডলোর 

এ এক সরচঞ  ুজ করতরু হবরু 

 বসবোযসর জোয়িো খ জযত হযব 

 রহলথ ইন্স যরন্স এর জনয আযবদন 

করযত হযব 

 রসোশ্যোল ইন্স যরন্স নোম্বোর এর জনয ফর  ুর্ 

গফল আপ করতরু হবরু 

 বোচ্চোযদর স্ক ল এ ভরগত করোযত হযব 

পরথম কযয়ক সপত যহ 

সম্ভবত প্রযয়োজন হযব: 

 ফযোগর্গল ডোক্তোর ঠিক করো; 

 আপনোর সন্তোনযক ঠটকো রদওয়ো; 

 একঠট বযোংক আকোউনট রখোলো; 
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 একঠট চোকগর রখোজো; 
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 একটগু বৈুধ ড্রোইভুোর লুোইসরুন  ুস পুোওয়ুো 

 কোনোডো চোইল্ড টযোক্স রবগনগফট এর জনয 

আযবদন করো (কল ১-৮০০-৩৮৭- 

১১৯৩); এবং 

 ন্সজএসঠট/এইচএসঠট রেগডট এর জনয 

আযবদন করো; কল ১-৮০০-৯৫৯-১৯৫৩ 
 

 

ক ন ড  এর প রম যননট দরিসযডনট হওয় র 

জনয িকভ যব আযবেন করযত হযব: 
 

একজন পোর্ মোযনন্ট ররগসযডনট হল রস বযোন্সক্ত 

 োযক কোনোডোযত ইগর্যগ্রনট গহযসযব আসোর 

জনয পোর্ মোযনন্ট ররগসযডনট টযোটোস রদয়ো 

হযয়যে, গকনতু রস এখনও কোনোগডয়োন গসঠটযজন 

নো। পুোর্ মোনরুন  ুট ররুসগুডরুনটরুো হল 

অন  ু  দরুরশ্র গসঠটযজন। 
 

প রম্ নদ্নট দরসি্ডদ্নট ক রড 
 

পোর্ মোযনন্ট ররগসযডনট (গপ আর) কোডম হল 

একঠট অগফগসয়োল কোডম র টো প্রর্োন কযর র  

আপগন কোনোডো এর পোর্ মোযনন্ট ররগসযডনট। 

আপগন  খগন এক রদশ্ রথযক অনয রদযশ্ আসো 
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 োওয়ো করযবন তখন এই কোডমঠট বযোবহোর 

করযত হযব। 
 

প রম যননট দরিসযডনটর  িক িক করযত প যর 

একজন পোর্ মোযনন্ট ররগসযডনট গহযসযব, আপনোর 

অগধকোর সরূ্হ হল: 

 কোনোগডয়োন নোিগরকযদর (গসঠটযজন) 

প্রোপয রহলথ রকয়োর কোভোযরজ সহ 

অযনক সোর্োন্সজক স গবধোগুযলো পোযবন

 কোনোডো এর র যকোযনো জোয়িোয় বসবোস, 

কোজ অথবো পড়োযশ্োনো করযত পোরযবন,

 কোনোগডয়োন নোিগরক (গসঠটযজন) হওয়োর 

জনয আযবদন করযত পোরযবন,

 কোনোগডয়োন আইন এবং কোনোগডয়োন 

চুোরটোর অব রোইিস এন  ুড ফ রগুডরুোর্ 

এর অধীযন স রক্ষো পোযবন।

আপনোযক অবশ্যই টযোক্স প্রদোন করযত হযব এবং 

রফডোযরল, প্রগভন্সন্সয়োল, এবং গর্উগনগসপোল 

রলযভল এর সকল কোনোগডয়োন আইনযক সম্মোন 

করযত হযব। 

গপআর কোডম এর জনয আযবদন করযত এবং 

পোর্ মোযনন্ট ররগসযডনট হওয়োর জনয 
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প্রযয়োজনীয় ততততত এবং র োিযতো জোনোর 

জনয গনযের গলঙ্ক এ গিযয় রদখন: 

http://www.cic.gc.ca/english/information/ap 

plications/prcard.asp 
 

 
 

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/prcard.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/prcard.asp
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নব্ গতেদ্র জনয ক ন্ ড  এর ন্ গরি্কতব 

(সি্টটযজনশ্ প 

এনড 

ইমি্

গর 

দ্শন) ল যভর 

সদ্ব্ সমহদ্র পষঠ্  এর িলঙক 
www.servicefornewcomers.cic.gc.ca 

 

অয নটটগিনশ /গ ইসযব যর  ইিমগযরনটযের 

জনয স্ যপ 

রট 

পযর গর ম 

এআইএসগপ র সব রসবো গদযয় থোযক: 

• সকল প্রযের উততর গদযব 

• তততততততত এর সোযথ 

(কগর্উগনঠটযত) সং  ক্ত হযত সোহো য কযর 

• স্থোনীয় রসবোসর্হূ সঠিকভোযব জোনযত 

সোহো য কযর 

আর্রো অযোগন্টিগনশ্ এবং িোইসযবোযরো গবভোযি 

নবোিতযদর এবং তোযদর পগরবোরযক সকল 

তথ  ু  গদযয় সহ রুোিগুতুো করগু। 

আর্ুোদরুর 

সোযথ র োিোয োি করোর জনয অযোপযয়ন্টযর্ন্ট 

নগুতরু কল কর  ুন ৯০২-৮৭০-১৮৫৩ 

নুোর্  ুবুোযর 

অথবো আর্োযদর অগফযস সরোসগর র োিোয োি 

কযরন। অগফযসর ঠিকোনো হল- ২১৯ রর্ইন স্ট্রীট 

এর কোরক গবন্সল্ডং এর ৩য় তলো (3rd floor of 

http://www.servicefornewcomers.cic.gc.ca/
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Kirk Building, 219 Main)। 
 

িপকট  ্ অয্ নটি্গনি্শ 

রদ্জি্ওন্ ল ল্ ইবর 

দ্ির: 
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নব গতযের স্ব গতম দসনট র 

আর্রুো ব  ু ক  ুতগুিতভুোবরু তথ  ু  

প রদোনরুর কোজ করগে এবং ওয়োন-টপ 

ওযয়লকোর্ রসন্টোর গহযসযব প্রগতঠট পোবগলক 

লোইযেরীযত সহয োগিতো করগে। 
http://parl.ns.ca/newcomers/index.php 

সদ্ শয্ ল 

ইনস 

রদ্

নস 

নমব র (এস আই এন) এর 

জনয দযভ যব আযবেন করযত হযব 

রসোশ্যোল ইন্স যরন্স নম্বর (এস আই এনস) 

কোনোডোযত কোজ করোর জনয, বযোংক একোউনট 

রখোলোর জনয অথবো টযোক্স রেগডট রপযত বযোবহোর 

করো হয়। আপনোর গনযয়োিকতমো এই নোম্বোরঠট 

আপনোর কোযে চোইযব। রসোশ্যোল ইন্স যরন্স নম্বর 

(এস আই এন) আযবদন এর 

জনয আরও তথ  ু  পরুতরু নগুর্ নরুর লগুঙ ক 

এ দরুখনু   : www.servicecanada.gc.ca 

 

আপনোর এসআইএন এর সযে একঠট কোিজ 

ইস য কযর আপনোযক রদওয়ো হযব। 

এই ও ু যুবসুোইটটগু জব ব  ু োঙ্ক অযোক সরুস, 

এর্প্লয়রর্ন  ুট ইনস  ু  ররুন্স তথ  ু  এবুং 

ফোইলগুুং, পোশ্োপোগশ্ কোউন্সন্সগলং এবং 

ইনগডগভজ য়োলস 

http://parl.ns.ca/newcomers/index.php
http://www.servicecanada.gc.ca/
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এবং কগর্উগনঠটর জনয রপ্রোগ্রোর্ সোযপোটম সরবরোহ 

কযর। 
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 রটগলযফোন: ৯০২-৮৬৩-৭০৬৩

 রটোল-গি: ১-৮০০-৫৩৭-৯৫৭৩

 

অযোগন্টিগনযশ্ সোরগভস কোনোডো এর অগফস 

৩২৫ রর্ইন স্ট্রীট এর ২য় তলোয় এ অবগস্থত। 
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দহলথ ইনসযরদ্নস 

বগুনুো র্ুূলযরু সকল স  ুবুোস থ  ু  সরুবুো 

পরুতরু আপনোর একঠট এর্এসআই কোডম এর 

প্রযয়োজন। 

দমিরট্ ইম দমডি্যকল 

ইনস 

রদ্

নস 

(এমএসআই ) 

 আর্রো এর্এসআই এবং/অথবো 

ফোর্ মোযকয়োর সোরগভসগুগলর সোযথ 

সম্পগকমত র যকোন অন সন্ধোন গবনো 

র্ূযলয পগরচোলনো কগর। প্রথর্বোর 

আবরুদনকুোগরযদর সরে, 

লযোন  ুডরুড ইর্গুগ্ররুনটস, এবুং 

ওয়ুোর  ুক গভসুো আযবদনকোরীযদর 

জনয কোজ কগর।

 রটগলযফোন (রটোল-গি): ১-৯০০-৫৬৩-

৮৮৮০ 

 ইযর্ইল:

msienquiry@medavie.bluecross.ca 

 ও ু যুবসুোইট: www.gov.ns.ca

mailto:msienquiry@medavie.bluecross.ca
http://www.gov.ns.ca/
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ক ন্ িডয়্ ন দমডি্যকল সি্স  ্টদ্ম 

ক ন্ িডয়্ ন দমডি্যকল সি্স  ্টদ্ম 

সমপর  ্ দক িকছ  ্ জরুর  িনরযেশন : 

 আপনোর অযোপযয়ন্টযর্ন্ট এ সর্য়র্ত 

উপগস্থত থোক ন. আপগন  গদ

অযোপযয়ন্টযর্ন্ট নো রোখযত চোন তোহযল  ত 

তোড়োতোগড় সম্ভব ডোক্তোর এর 

অগফস এ জোনোযত হযব  োযত তোরো এই 

অযোপযয়ন্টযর্ন্ট অনয একজন ররোিীযক 

গদযত পোযর। 

 ডোক্তোযরর অগফযস অযপক্ষো করোর জনয 

প্রস্তুত থোক ন। গদও আপগন সর্য়র্ত 

পউেোযবন, তোরপর গকেুক্ষন অযপক্ষো কযর 

ডোক্তোর রদখোযনোটো অস্বোভোগবক গকেুনো। 

সোধোরনত ইর্োরযজন্সন্স

গডপোটমযর্ন্ট এ গভগসট এর রক্ষযে 

অযনক সর্য় লোযি। 

 ডোক্তোর সবসর্য় আপনোযক ঔষধ নোও 

গদযত পোযর। কোনোডোযত একজন ডোক্তোর 

সবসর্য় ঔষধ দরুয়নুো; সরু 

শুধ র্ুোত  ুর গকেু উপযদশ্ গদযত পোযর। 

কোনোগডয়োন

ডোক  ুতুোররুো খ  ুবই কদুোচগুৎ 

ইঞ  ুজরুকশ্ুোন এর দ্বোরো গচগকৎসো 
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কযর। 
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 ডোক  ুতুোরকরু প রে জগুজ ঞরুস 

কর  ুন। ডোক্তোর গক বলযে রসটো  গদ 

আপগন

ব ঝযত নো পোযরন অথবো তোর গনযদমশ্নো 

 গদ পগরষ্কোর ব ঝযত নো পোযরন তোহযল 

রসটো প নরোয় পগরষকোরভোযব বলোর 

অন  ুররুোধ করন। আপনুোর স  ুবুোস থ  ু  

সম্পযকম জোনোর এবং আপনোর ররোি গনণ ময় 

এবং গচগকৎসো সম্পযকম জোনোর আপনোর 

অগধকোর আযে। আপগন  গদ 

প্রে ন্সজযেস নো কযরন, ডোক্তোর র্যন কযর 

গনযব র  আপগন সবগকেু ব যঝযেন। 

 আপনোযক  গদ ঔষধ রদওয়ো হয়, তোহযল 

ন্সজযেস করযবন এটো গক

প ররুস  ুক রগুপশ্ন নুোকগু “ওভুোর-দুো- 

কোউনটোর” ঔষধ। ওভোর-দো-কোউনটোর 

ঔষধগুযলো সোধোরনত ফোরর্োগসযত রশ্ল ভ এ 

সোজোযনো থোযক র টো রপ্রন্সিপশ্ন েোরোই 

রকনো  োয়। ওভোর-দো-কোউনটোর 

ঔষধ এর জনয আপনোযক গনযজযকই র্ূলয 

গদযত। আপগন র  ঔষধ (ওভোর-দো- 

কোউনটোর এবুং প ররুস  ুক রগুপশ্ন) 

কগুনেরুন তোর গদক-গনযদমশ্নো এবং 

সতকমতো সম্পযকম ন্সজযেস করযত পোযরন। 

 রপ্রন্সিপশ্ন এর ঔষযধর দোর্ একটু
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রবগশ্ হযত পোযর। দ ো কযর র্যন রোখযবন 

র  আপগন গনযজর রদযশ্ র  ঔষধ ডোক্তোর 

রদখোযনো েোড়ো গকনযত পোরযতন রসটো 

কোনুোডুোতরু 

“প ররুস  ুক রগুপশ্ন” ঔষধ 

গহযসযব পগরগচত থোকযত পোযর। 

রপ্রন্সিপশ্ন এর ঔষযধর দোর্ একটু রবগশ্ 

হযত পোযর এবং আপগন চোইযল  োচোই 

করযত পোযরন র  আপনোর রহলথ প্লোন 

কতটুক  র্ূলয কোভোর কযর। 
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স  ্থ্ ন য  ্ সব ্ 

স  ্

থয 

সদ্ব্ সমহ 

সদ্নট ম রথ স দরজজওন ল হসিপট ল 

রসন্ট র্োরথোস ররন্সজওনোল হসগপটোল 

সবরকর্ প্রোথগর্ক এবং র্োধযগর্ক 

পর  ু োযয়র স  ুবুোস থ  ু  

সরুবুোসর্ূহ প রদোন কযর থোযক। 

দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৭-৪৫০০ 

ওযয়বস ইট: www.nshealth.ca 
 

দন ভ  সকিসয়  দহলথ অযথ িরটট 

ওযয়বস ইট: www.nshealth.ca 

দমনট ল দহলথ এব  এিডকশন স রিভযসস 

প রুোপ তবয়স  ুকদরুর এবুং অন-সুোইট ও 

আউটগরচ গশ্শুযদর জন  র্োনগসক ও 

সোর্োন্সজক কোজ রসবো প্রদোন কযর। 

ইনযটক লোইন: ১-৮৮৮-২৯১-৩৫৩৫ 

(আপনোর রহলথ কোডম হোযত রোখ ন) 

এখগন সোহোয যর প্রযয়োজন? 

দমনট ল দহলথ কর 

৮১৬৭ 

্ ইিসস ল ইন: ১-৮৮৮-৪২৯- 

সপ্তোযহ ২৪ ঘন্টো/৭ গদন এযভইযলবল 

http://www.nshealth.ca/
http://www.nshealth.ca/
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প বিলক দহলথ স রিভযসস 

 বগুভগুনন ধরনরুর স  ুবুোস থ  ু  বগুষয়ক

প্রচোরনো ও গশ্ক্ষো, অস স্থতো এবং আঘোত 

প্রগতযরোযধর কো মের্, ইযনোক যলশ্ন, 

র োিোয োিয োিয ররোি 

গনয়নেণ, সন্সেয় জীবন োপন, প ঠি, 

দোো াাঁতরুর স  ুবুোস থ  ু  এবুং 

সুোর্ুোজগুক সহোয়তুোর সহ 

বগুভগুন্ন স  ুবুোস থ  ু  

পগরযষবোগুগলর জনয কোজ কযর। 

রটগলযফোন: ৯০২-৮৬৭-৪৫০০ 

ইএক্সঠট. ৪৮০০ 
 

মহি্ল্ েদ্র 

জনয 

লি্

নড 

দস’স দহলথ দসনট র 

 একঠট র্োগি-গডগসগপ্লনোগর দযলর 

সুোহুো   রু র্োনসগুক 

স  ুবুোস  ুথ  ু  এবুং আসক তগু 

সরুবুো, একজন নুোর  ুস

রপ্রগিসনোর, ওইযর্ন্স রসন্টোর 

রসবোসর্ূহ এবং একজন গচগকৎসক সহ 

সকল রসবো প্রদোন করো হয়। সকল নোরী 

ও গকযশ্োরী রর্যয়যদর জনয এই 

রসবোসর্ূহ উনর্ ক্ত। 

দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৩-৬২২১ 

ইযমইল: info@awrcsasa.ca 

mailto:info@awrcsasa.ca
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 রর্ন্স রহলথ রসন্টোর সকল প রুষ 

এবং ১২ বের এবং তোর রচযয় রবগশ্ 
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বয়যসর রেযলযদর জনয উনর্ ক্ত। রহলথ 

প্রযফসনোলযদর একঠট দল দ্বোরো গনযেোক্ত 

রসবোসহ অনযোনয রসবো সরবরোহ করো 

হয়: একজন গচগকৎসক, র্োনসগুক 

স  ুবুোস থ  ু  ও আসক তগু সরুবুো 

এবুং ইস  ুটোর  ুন এনএস এর 

পুোরগুবোগরক 

পগরযষবোগদ। 

দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৩-২৩৫৮ 

http://ensfamilyservice.ca/progra 

ms/mens-health-centre/ 
 
 

ড কত্ র এব্  ওয়্ ক-ইন কলি্নি্কস 

আপনোর ফযোগর্গল ডোক্তোর এর সোযথ 

এপযয়ন্টযর্ন্ট এর জনয: 

ডোক্তোররো সোধোরনত রসোর্বোর রথযক শুেবোর 

সকোল ৯টো রথযক গবকোল ৪:৩০ এর র্যধয 

এপযয়ন্টযর্ন্ট রোযখন। আপগন গদযনর রবলোয় 

ডোক্তোর এর গিগনক এ কল কযর 

এপযয়ন্টযর্ন্ট গনযত পোযরন। 

আপগন র গদন এপযয়ন্টযর্ন্ট গনযত চোন রসগদন 

নোও রপযত পোযরন- আপনোযক গকেু সর্য় 

অযপক্ষো করযত হযত পোযর। সন্ধোয় 

ডোক্তোর রদখোযনোর জনয: 

http://ensfamilyservice.ca/programs/mens-health-centre/
http://ensfamilyservice.ca/programs/mens-health-centre/
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অয নটটগিনশ আিট র আওয় র কিলিনক: 

রসোর্বোর-শুেবোর ৬.০০-৯.০০ গপএর্; 

৪০ চুোর  ুচ স  ুট রুীট (40 Church Street) 

রটগলযফোন: ৯০২-৭৩৫-৪০০০ 

 গনযদমশ্োবলী: এপযয়ন্টযর্ন্ট গনযত 

উপযরর নোম্বোযর গবকোল ৫টো বোজোর

শুরুযতই কল করন। তোরো ৫টোর আযি কল 

এর উততর রদন নো। 

 শ্নগুবুোর দ প  ু র ১২.৩০ এ কল কর  ুন।

আটলোগন্টক স পোরযটোর ওয়োক-ইন-গিগনক: 

দটিলযি ন: ৯০২-৩৩৮-৩০০০ 
 

 

 

সনধ্ য় 

ড কত 

্ র েদ্খ্ নদ্ র 

জনয 

এব  শিনব যর 

দেখ যন র জনয: 

 ওয় ক-ইন-দমিডযকল-কিলিনক: 

রসোর্বোর ৬.০০ গপএর্- ৯.০০ গপএর্ এবং 

শ্গনবোর ১.০০ গপএর্- ৫.০০ গপএর্

আটলোগন্টক স পোরযটোর , ২য় তলো 

দটিলযি ন: ৯০২-৩৩৮-৩০০০ 

 গনযদমশ্োবলী: আপগন গিগনক রখোলোর ১ ঘন্টো 

আযি এপযয়ন্টযর্ন্ট গনযত পোযরন
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অথবো গনযজই গিগনযক গিযয় অযপক্ষো 

করযত পোযরন। 

*পিলস দন ট: গিগনক এর 

এপযয়ন্টযর্ন্টগুযলো খবই তোড়োতোগড় রশ্ষ হয় 

এবুং ডোক তুোর একটগু এপযয়ন্টর্রুন  ুট 

এ শুধ  একঠট সর্সযোর কথোই শুনযবন। 
 

ইম রযজনিসর জনয: 

আপনোর  গদ রকোন রর্গডযকল ইর্োরযজন্সন্স 

থোযক তোহযল সরোসগর রসন্ট র্োরথো’স 

হোসপোতোযলর ইর্োরযজনগস গবভোযি র যত পোযরন 

অথবুো ৯১১ এ কল কর  ুন। 
 

ন্ রস দ্স দহলপল ইন এর 

জনয 

এ 

কল ৮১১ 
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ডর গসযট রস এনড ি রম িস’স 

আআআআআ  গদ ঔষধ, টয়যলঠিস, অথবো 

অন  ু ুোন  ু  ন্সজনগুসপত  ুর গকনতরু হয় 

তুোহলরু শ্হররু অযনক জোয়িো আযে র খোন 

রথযক আপগন এসব ন্সজগনস গকনযত পোরযবন। 

মমমমমমমম’স ফোরর্োগসভ (Mackinnon’s Pharmasave) 

আআআ আআআআ আআআআআআআ (243 Main St.) 

 

লউটন’স ড্রোি’স (Lawton’s Drugs) 

অযোগন্টিগনশ্ র্ল (Antigonish Mall) 

 

মমমম’স ড্রোি র্োরট (Shoppers Drug Mart) 

(আআআ আআআআ পর ু   ন্ত রখোলো) আআআ 

আআআআ আআআআআআআ (303 Main St.) 

মমমমমমমরটোর ফোরর্োগস (Drugstore 

Pharmacy) (আআআআআস  ুটরুোর) 

আআ আআআআআআআ আআিীট (26 Market St.) 

মমমম-মমমট ফোরর্োগস (Wal-Mart 

Pharmacy) 

আআ আআআআআআআ আআিীট (50 Market St.) 
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মমমমমমমমম মমমমমমমমম 

(Haliburton PharmaChoice) 

আআআ আআআআ আআআআআআআ (220 Main St.) 
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অনয্ নয কমি্উনি্টি্ সদ্ব্ সমহ 

 অযোন  ুটগুিনগুশ্ ওইর্রুনস রগুযসোর  ুস

রসন্টোর সকল বয়যসর র্গহলোযদর 

পড়োশ্রুোনুো, পরুোর্শ্ মদুোন, 

আত  ুর্সর্ র্ুোন, এবং অনযোনয রপ্রোগ্রোর্ 

এ সহোয়তো কযর। এঠট কোআআ 

আআআআআ আআআআআআআ 

(Kirk Place Building), আআআ আআ 

আআআ, আআআ আআআআ 

আআআআআআআআ 

 রটগলযফোন: ৯০২-৮৬৩-৬২২১ 

ওযয়বস ইট: http://awrcsasa.ca/

 রর্ন্স রহলথ রসন্টোর সকল প রুষ এবং

১২ বের ও তোর রচযয় বড় রেযলযদর জনয 

উনর্ ক্ত। রহলথ প্রযফসনোলযদর একঠট দল 

দ্বোরো রসবো প্রদোন করো হয়। 

 রটগলযফোন: ৯০২-৮৬৩-২৩৫৩

http://ensfamilyservice.ca/programs 

/mens- health-centre/ 
 

 অয নটটগিনশ কিমউিনটট গিরি

স যপ রট রপ্রোগ্রোর্ তোযদর জনয 

প্রয োজয  োরো তোযদর আপনজনযদর 

হোগরযয়যে। রপ্রোগ্রোর্ঠট রখোলো আযে 

গকনুো জোনুোর জনয কল কর  ুন। 

http://awrcsasa.ca/
http://ensfamilyservice.ca/programs/mens-%20%20%20health-centre/
http://ensfamilyservice.ca/programs/mens-%20%20%20health-centre/
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রটগলযফোন: ৯০২-৮৬৩-১৩৭৫ 
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সকল রসবোসর্ হ গবনো পয়সোয় রদয়ো হয়। 
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িকডস দহলপ দি ন 
 

এগবউসড অথবো র্োনগসক  ন্ত্রণোর সম্ম খীন গশ্শুযদর জনয রসবো 

গদযত গদযনর ২৪ ঘন্টো উন্ম ক্ত থোযক। কোউযন্সগলং এবং ররফোযরল 

প্রদোন করো হয়। 

রটগলযফোন: ১-৮০০-৬৬৮-৬৮৬৮ 

ওযয়বসোইট: www.kidshelpphone.ca 

http://www.kidshelpphone.ca/


33  

 
 নদ্ ভ্  

সক্  

ক যনকশন

ি কির 

সি্য়্ র 

ক জসমহ 

 
: কয িরয় র 

গবনোরূ্যলয গশ্ক্ষো স য োি এবং 

পরগুষরুবুোি  ুলগু আপনুোরক 

চুোকরগু খ  ুুো াুাঁ যজ পরুতরু বুো একটগু 

ব  ু বসুো শুরু করতরু সহোয়তুো 

কযর। 

৫০ রজর্স স্ট্রীট 

দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৩-৮২৪৪ 

ইযমইল: robenastewart@theacrc.ca. 

 স রিভস ক ন ড  একঠট অনলোইন জব 

বযোংক; এর্প্লয়যর্ন্ট ইনস যযরন্স তথ  ু , 

পোশ্োপুোগশ্ এসআইএন নুোর্  ুবোর 

সম্পর করু তথ  ু  প রদোনরু 

সুোহুো    কররু।

mailto:robenastewart@theacrc.ca
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৩২৫ রর্ইন স্ট্রীট এ অবগস্থত। 

দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৩-৭০৬৯ অথবো ১- 
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৮০০-৫৩৭-৯৫৭৩ 

ওযয়বস ইট: www.servicecanada.gc.ca 
 

 

িিন্ নসি্য়্ ল (অর  ্থনৈ্তি্ক) সদ্ব্ সমহ 

 বয  কস: বোযি মনযগ্রন রেগডট 

ইউনগুয়ন, স  ুকটগুয়ুো ব  ু োংক, 

রয়  ুোল বযোংক অফ কোনোডো, এবং 

গসআইগবগস সবগুগল রর্ইন স্ট্রীট এ 

অবগস্থত। চোরঠট বযোংকই ফ ল-সোরগভস 

আগথ মক প্রগতষ্ঠোন গহযসযব পগরগচত 

র খোযন আপগন অযোকোউন্ট খ লযত 

পোযরন, র্ দ্রো গবগনর্য় করযত পোযরন, 

ভ্রর্ণকোরীর রচকগুগল গকনযত পোরযবন 

ইতযোগদ।

  

 র্ুোর  ুকগুন ডলুোর বুো ব  ুরগুঠটশ্ 

পোউন  ুযডর বযোংক ড্রোফ্ট বযতীত গবযদশ্ী 

রচযকর জনয তহগবলগুগল সোধোরণত 

অগবলযম্ব রপ (pay) করো হয় নো। গবযদশ্ী 

রচক

গিয়োর করোর প্রযয়োজনীও সর্য় 

সোধোরণত ৪-৬ সপ্তোহ। 

http://www.servicecanada.gc.ca/
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 ও ু ুোলর্ুোটমরুর ও  ুযুস  ুটোর  ুন 

ইউনগুয়ন এযজন্সন্সযত ওয়যোর 

িোন্সফোর করো
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র যত পোযর। টোকো িোনসফোযরর পগরর্োন, 

স  ুথুোন এবুং িনতব  ু স  ুথরলর উপর নগুভমর 

কযর ওয়যোর িোন্সফোযরর চোজম অথবো র্ূলয 

গনধ মোরণ করো হয়। আরও প্রযের 

উততর জোনতরু গভসগুট কর  ুন নগুর্  ুনরুর 

গলযঙ্ক- www.westernunion.ca. 
 

 

 

 

 

 

ইএএল এব  িলট যরিস 

অয্ নটি্গনি্শ ক উনটি্ 

এড লট এযস িসযয়শন 

(আক ল ): 

 
ল রিন  

 আকোলো ইংগলশ্ গশ্খযত আগ্রহীযদর গবনো 

র্ূযলয ইংগলশ্ বলযত, শুনযত, পরযত, এবং 

গলখযত পোরোর দকষতো বোড়োযনোর জনয 

ইংগলশ্যক একঠট গদ্বতীয় ভোষো গহযসযব 

(ইএএল) িোস এবং ওয়োন-অন-ওয়োন 

ঠটউযটোগরয়োল প্রদোন করো হয়।

 আকুোলুো নতন ইর্গুি  ুররুন  ুটস এবুং

পোর্ মু োনরুন্ট ররুসগুদরুন  ুটদরুর 

বগুিগুনোর, ইন্টোরযর্গডযয়ট, এবং 

এডভোন্সড িোস রদয়োর জনয ঠটগচং 

http://www.westernunion.ca/
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ইগর্যগ্রন্টস ইংগলশ্ 
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(ঠটআইই) রপ্রোগ্রোর্ এর সোযথ 

পোটমনোর হযয়যে। 

 দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৩-৩০৬০ 

 ওযয়বস ইট: 

http://www.acalalearn.ca 

 দজন যরল ইযমইল: 

acala@srsb.ca 

অয নটটগিনশ ট উন এব  ক উনটট ল ইবযরিরযত 

রলোন  এর জনয বই এবুং অন  ু োন  ু  

রগুযসোর  ুস আযে। 

টঠক ন : ২৮৩ রর্ইন সিীট 

দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৩-৪২৭৬ 

http://www.parl.ns.ca 
 

 

 

 

িিততিবযন েন 
 

ট উন অব অয নটটগিনশ িরকিরযয়শন 

িডপ রটযমনট অযোগন্টিগনযশ্র নোিগরকযদর 

জনয রখলোধ লো, গচততগবযনোদন, এবং রলইজোর 

এগিগভঠটজ সরবরোহ কযর। 

িি্ততবি্নদ্ েযনর পরি্ি্ লক: ট রগুগসয়ুো রকর্রুর  ুন 

(Tricia Cameron) 

http://www.acalalearn.ca/
mailto:acala@srsb.ca
http://www.parl.ns.ca/
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ইযমইল: tcameron@townofantigonish.ca 

৯০২-৮৬৭-৫৫৯৫ 
 

অয নটটগিনশ ক উনটট িরকিরযয়শন 

িডপ রটযমনট কিমউিনটটর তততত 

ততততততত ততততততততত, তততততততত 

ততত তততততত 

ততততততত ততততত ততত ততততত তততত 

তততত 

http://www.antigonishcounty.ns.ca/category/ 

recreation/ 

রফোন: ৯০২-৮৬৩-১১৪১ – রর্ইন অগফস 

রফোন: ৯০২-৮৬৩-০৩১৬ – গচততগবযনোদন 
 

পযর গর ম যরর অিিস 

recreation@antigonishcounty.ns.ca 
 

অয্ নটি্গনি্শ ট উন এব্  

ক উনটি্ ল্ ইবর 

 
দ্িরযত 

বোচ্চো এবং বড়যদর জনয গি রপ্রোগ্রোর্ প্রদোন 

কযর। 

ঠিকোনো: ২৮৩ রর্ইন স্ট্রীট 

৯০২-৮৬৩-৪২৭৬ 

http://www.parl.ns.ca 

 

হ উজজ  

ইস  ্ট র ন 

mailto:tcameron@townofantigonish.ca
http://www.antigonishcounty.ns.ca/category/
mailto:recreation@antigonishcounty.ns.ca
http://www.parl.ns.ca/
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দমইনলদ্নড হ উজজ  

অথিরটট: 
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এডগর্গনটোরস এন্সক্সগটং পোবগলক হোউন্সজং 

এখোযন গসগনয়র এবং ওইসকল পগরবোর  োযদর 

হোউন্সজং প্রযয়োজন তোযদর হোউন্সজং স গবধো গদযয় 

থোযক। আয় রথযক ভোড়ো রকযট রনয়ো হয়। 

 দল যকশন: ২০ অরচোরড রটযরস,

অযোগন্টিগনশ্ (20 Ochard Terrace, 

Antigonish, NS B2G 1W5) 

দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৩-১২৫৯ 

গকেু ওযয়বসোইট আযে র গুযলো রটযম্পোরোগর 

ররন্টোল হোউন্সজং রপযত সোহো য করযব: 
 

দরনট গিরলল : 
https://rentgorilla.ca/list/antigonish- 

ns?page=1 
 

Kijiji Nova Scotia (search “real estate” + 

“Antigonish”) 

http://www.kijiji.ca/b-real-estate/nova- 

scotia/antigonish/k0c34l9002 

https://rentgorilla.ca/list/antigonish-ns?page=1
https://rentgorilla.ca/list/antigonish-ns?page=1
http://www.kijiji.ca/b-real-estate/nova-
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পরি্ব রসহ িশশেদ্র জনয পরদয় জন য় তথয 

িকডস ি রসট িয্ মি্লি্ 

রি্যস রস 

দসনট র: 

গকডস ফোটম ০ রথযক ৬ বেযরর গশ্শুযদর সেরু 

পরগুবোযরর আস  ুথুো, স  ুথুোয়গুত  ুব এবুং 

আশ্ো ৈতগর করযত সোহো য কযর। গকেু 

রপ্রোগ্রোর্গুযলো হল: র্ো (বোবো-র্ো) এবং রেোট 

বুোচ্চুো; লুোর  ুনগুুং লুোইব ররুরগু; স  ুক ল 

ররুগডনরুস; স্ক ল এবং কোনোগডয়োন গপ্র-

নোটোল/রপোট- নোটোল গনউঠিশ্ন রপ্রোগ্রোর্ এ 

গফযর  োওয়ো ইতযোগদ। 

 দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৩-৩৮৪৮ 

 ইযমইল: antigonish@kids1st.ca 

 ওযয়বস ইট: 

http://www.kids1st.ca 
 

স  ্টর দ্ইট রদ্জজওন্ ল 

সকল 

দব রড: 

অযোন  ুটগুিনগুশ্, িোইসবরুোররুো, এবুং রকপ 

রেন্টন সহ সর্স্ত অঞ্চযলর এডগর্গনটোরস পোবগলক 

স্ক ল। ইংযরন্সজ এবং রিঞ্চ ইর্োরশ্ন িোস পোওয়ো 

 োয়। পোবগলক স্ক যল আপনোর 

সন  ুতুোনরুর তুোলগুকুোভুকত করুোর জনয 

র োিোয োি করন। 

 দটিলযি ন: ৯০২-৬২৫-২১৯১ 

mailto:antigonish@kids1st.ca
http://www.kids1st.ca/
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 দট ল-িির: ১-৮০০-৬৫০-৪৪৪৮ 
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 ওযয়বস ইট: www.strait.ednet.ns.ca 

http://www.strait.ednet.ns.ca/


46  

পিরবহন 

টয কিসস 

 র্যোক্স টযোন্সক্স (Mac's Taxi) (২৪ ঘন্টো 

সোগভমস): ৯০২-৮৬৩-৮০০০

 স টুযডন্ট টযোন্সক্স (Student Taxi):

৯০২-৮৬৩-২১২২ 

 এর্এনডএর্ টযোন্সক্স (M&M Taxi):

৯০২-৮৬৩-৬৬৬৬ 

 অন্সজস টযোন্সক্স (Odgies Taxi): ৯০২-

৮৬৩-৩০৩০ 

 ন্সজঙ্কস টযোন্সক্স (Zinck’s Taxi):

৯০২-৮৬৩-৪৯৪৪ 

টযোন্সক্স ভোড়ো প্রোয় $৫-৬/শ্হযর ভ্রর্ণ এবং 

$৭/স  ুপোরস  ুটরুোররু ট রগুপরুর জনয 

(ডোক  ুতুোর এর অগফস). 

 

দমিরট ইম ব স 

 অযোগন্টিগনযশ্র বোইযর বোস ভ্রর্যণর জনয, 

রর্গরটোইর্ বোসঠট গবকল্প র্োধযর্। বুোস 

টোর  ুর্গুনুোল সরুন্টএফএক্স

কযোম্পোযস ব ল র্গফলড রসন্টোযর 

অবগস্থত। আপগন অনলোইযন ভ্রর্যণর 

সর্য়সূচী পরীক্ষো করযত পোযরন। 
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 দটিলযি ন: ৯০২-৮৬৩-৬৯০১

 ওযয়বস ইট:

www.maritimebus.com. 

http://www.maritimebus.com/
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পিরবহন 

 

অয নটটগিনশ কিমউিনটট টর নজজট 

 অযোগন্টিগনশ্ কগর্উগনঠট িোনন্সজট বোস 

শ্হর এবং কোউগন্টর র্যধয গনয়গর্ত রসবো 

রদয়। বোস টপ শ্হযরর কোেোকোগে

অবগস্থত। 

 সর্য়সূচী অনলোইন এ গনযচর গলঙ্ক এ 

পোওয়ো  োযব 

www.antigonishcommunitytransi 

t.ca অথবো দটিলযি যন ৯০২-৮৬৭-

০৪১১ নোর্  ুবুোররু কল কর  ুন। 
 

 
 

http://www.antigonishcommunitytransit.ca/
http://www.antigonishcommunitytransit.ca/
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ড ক (পদ্ সট ল) সদ্ব্ সমহ্  

অযোগন্টিগনযশ্ দ ঠট রপোট অগফস রযয়যে, উভয় 

একই রসবো সরবরোহ করযে, র র্ন পোরযচস 

স  ুট  ুোর্  ুপ এবুং রপোস  ুঠটং রলটুোর এবুং 

প  ুোকরুজ রপোট করো। 

সময়সি : 

সকোল ৯টো রথযক গবকোল ৫টো, রসোর্বোর রথযক 

শুেবোর। 

আরও তথ  ু  জুোনতরু, গভসগুট 

কর  ুন: 

http://www.canadapost.ca 

 

অয নটটগিনযশর দল যকশন: 

 সরুন ট রুোল রপোস  ুট অফগুস ১৩৩ 

চুোর  ুচ স্ট্রীট এর অযোগন্টযিোগনশ্ র্ল 

এ অবগস্থত।

 কোনোডো রপোট আউটযলট রর্ইন স্ট্রীট এর 

শ্পোরস ড্রোি র্োরট এ অবগস্থত।

আউটযগ িয়  দমইল: 

 আপগন রকোথোয় আপনোর রর্ইগলং রলটোর 

পোিোযেন তোর উপর গনভমর কযর 

স  ুট  ুোর্  ুপ এর দোর্ রুোখুো হয়।

http://www.canadapost.ca/
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 র্ূলয গনধ মোরযণর জনয রপোট অগফযস ভোগর 

রলটোরগুগল অবশ্যই ওজন করো হয়। 

সবগুযলো লরুটোর ভোলরুোভোযব সুীল 

কর  ুন এবং প্রযয়োজযনর তুলনোয় রবগশ্ 

গকেু গনযবন নো।

 আপগন র  রর্ইল রপ্ররণ কযরন তোর 

উপর আপনোর নোর্ সহ ঠিকোনো গদযত 

ভুলযবন নো।
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