
www.msue.msu.edu oেয়বসাiেট 
িগেয় আপিন যুব unয়ন, কৃিষ, ভূিমর 

বয্বহার, uেদয্াkা, পুি , খাদয্ 
িনরাপtা, পিরবার, লন o বাগান, 

pাকৃিতক সmদ, eবং েsট o sানীয় 
সরকার িবষয়ক আসn িশkা কমর্সূিচ 
সmেকর্   শত শত সমসামিয়ক েলখা 

eবং তথয্ পােবন। 

e ছাড়াo আপিন 
       “িবেশষেjর সে  পরামশর্ করার” 

        দা ণ সব uপায় খুঁেজ পােবন  
ei বাটন েলা খুঁেজ েদখুন: 

 
www.shop.msu.edu সাiেট িগেয় আপিন সেয়ল 
েটs িকট eবং েস সে  ekেটনশেনর দkতার aেনক 

িভn িভn িবষেয়র uপর pকাশনা o িভিডo  
aডর্ ার করেত পােরন I  

জানযুাির 2019 

েযাগােযাগ ক ন: 
Macomb MSU Extension 

 

www.msue.macombgov.org 
 

www.msue.msu.edu 
 

586-469-5180 

ময্াকm কাuিnর বািসnােদর জনয্ িশkা 
পিরেষবা eবং িরেসাসর্সমূহ  

 

MSU Extension 
21885 Dunham Road, Suite 12 
Clinton Township, MI  48036 

 

  Max Thompson  
Family Resource Center  

11370 Hupp Avenue 
Warren, MI 48089 

eমeসiu eকিট iিতবাচক-কমর্কােnর, সমসুেযাগ pদানকারী 
িনেয়াগদাতা। িমিশগান েsট iuিনভািসর্িট ekেটনশন কমর্সূিচ eবং eর 
িবষয়বs বয্িkর জািত, গাtবণর্, রা ীয় পিরচয়, িল , ৈলি ক 
পিরচয়, ধমর্, বয়স, ucতা, oজন, pিতবিnt, রাজৈনিতক িব াস, 
ৈলি ক পছn, ৈববািহক aবsা বা পািরবািরক মযর্াদা, বা েভেটরান 
মযর্াদা িনিবর্েশেষ সকেলর জনয্ unkু। 

   

jানেক বাsব জীবেন pেয়াগ! 

ময্াকm কাuিn  

আপিন িক গেবষণািভিtক 

তথয্ আঙুেলর ডগায় েপেত 

চাiেছন?  

http://ask.extension.org/ask 

http://expert.msue.msu.edu 

 

 

আমােদর িমশন 
 
 

িমিশগান েsট iuিনভািসর্িট  
ekেটনশন রtপূণর্ সমসয্া, চািহদা o 
সুেযােগর েkেt jানেক কােজ লাগােনা 
eক িশkা pিkয়ার মাধয্েম জীবনমান 
unয়েন েলাকজনেক সহায়তা কের। 

eমeসiu ekেটনশন iueসিডe েথেক 
েফডারাল aথর্ায়ন পায় যা িদেয় আমরা 

জাতীয় সমসয্া েেলা sানীয় পযর্ােয় 
সমাধােন সমথর্ হi, েsেটর aথর্ায়েন 
আমরা িমিশগােনর সকল বািসnােক 
েসবা িদেত পাির, eবং sানীয়  
aথর্ায়েন আমরা বািড়র আশপােশ 

পিরেষবা িদেত পাির।  
eমeসiu ekেটনশন eকi সে   

পাবিলক o pাiেভট aথর্ায়নকারীেদর 
কােছ aথর্ চায় eবং পায়, যা আমােদর 

uেdশয্ o নাগালেক pসািরত  
করেত আমােদর সাহাযয্ কের,  

যা আমরা pায়শi aনয্ানয্ সংsার  
সে  aংশীদার হেয় কের থািক। 



 
eমeসiu ekেটনশন িশkা কমর্সূিচ, 

oেয়িবনার, েলখা, েডেমানেsশন eবং iেমiল 
বা েফােনর মাধয্েম pে র utর িদেয় 

হালনাগাদ গেবষণািভিtক তথয্ pদান কের।   
 

 1914 সােল sািপত আমােদর ei pিত ান 
বতর্ মােন সমসয্ার eবং সুেযােগর pিত সাড়া 
েদয় যােত িনেmাk িবষয়বsর েkt েলােত 
িমিশগােনর জনসাধারেণর জীবেন েসi jান 

pেয়াগ করা যায়: 

4-H eবং যবু unয়ন 
586-469-6431 

 জীবন দkতা 
 েপশার জনয্ psিত 
 েনতৃt     
 uেদয্াkা  
 নাগিরকt 
 প  িবjান 
 বয্িkগত aথর্বয্বsা  
 sুেলর েভতেরর কমর্সূিচ 

কৃিষ/হিটর্ কালচার 
586-469-6440 

 মাsার গােডর্ নার 
 uিdদ েরাগ o বালাi িনণর্য় 
 বালাi বয্বsাপনা  
 লন eবং বাগােনর 

রkণােবkণ  
 কিমuিনিট িশkা 
 শসয্ uৎপাদন 
 প  পালন        

িস gয্াn 
586-466-8700 

পিু  o sাsয্ 
586-307-8952 

 খাদয্ o পিু  
 খােদয্র বােজিটং 
 পুি  o শারীিরক কাজ 

কমর্ 
 খাদয্ সংরkণ 
 খাদয্ িনরাপtা 
 

 
 
 

কিমuিনিট খাদয্ বয্বsা 
586-469-6088 

সামািজক মানিসক 
 sাsয্ o কলয্াণ   
586-469-6440 
 েkােধর িবকlসমূহ 
 মেনর eকাgতা িদেয় চাপ hাস  
 

pাকৃিতক সmদ/সরকার o কিমuিনিটর 
জীবনীশিk   

586-469-6440 

 আিথর্ক েটকসi বয্বsা 

 জিমর বয্বহার o পিরকlনা 

 েpসেমিকং 
 

 জেলর ণগত মান 
সmেকর্  িশkা 

 েসপিটক িশkা 

 কেmািsং 

ময্াকm MSUE e যাoয়ার  িনেদর্ শনা  

          আিথর্ক িশkা 
                   586-469-7614 

কমর্শালা eবং েকািচং 
 আিথর্ক িসdাn 
 েkিডট o ঋণ  

 স য় o িবিনেয়াগ  

     েফারেkাজার pিতেরােধর uপর পরামশর্  
586-469-6430 

 আপনার করণীয় িবকl aনুধাবন 
 সহায়ক িরেসােসর্ pেবশ  

কনিজuমার হিটর্ কালচার হটলাiন-ময্াকm           
586-469-5063 

েsটবয্াপী কনিজuমার হিটর্ কালচার হটলাiন 
888-678-3464 

www.migarden.msu.edu 

21885 Dunham Road, Suite 12,  Clinton Township 

11370 Hupp Avenue,  Warren  

Entrance E 

ফয্াk:  586-469-6948 

বািড়র মািলকানা সmেকর্  িশkা 
586-307-8952 

 gী কালীন িডসকভাির kুজ 
 েলক েসn েkয়ার টুিরজম 
 রাkুেস pজািত 
 িনu b i্েকানিম 
 েgট েলকস িশkা o সাkরতা  
 জল সংরkণ 
 মৎস সmদ o বনয্pািণ  

 বািড়র েkতােদর েসিমনার 
 বয্িkগত uপিsেতেত eবং aনলাiেন বয্বsা  

 eমeসeiচিডe কমিpশন সািটর্ িফেকট পাoয়া 
যায় 

 

 কিমuিনিট eবং sুেলর 
বাগান 

 ফুড কাuিnল 

 ফামর্ েথেক iনিsিটuশন 

 sানীয় খাদয্নীিত o িশkা 

বয্বসার un ন  

 কৃিষ uেদয্াkা  
 খাদয্ বয্বসার লাiেসিnং 

o আiন-কাননু 
 েgাসাির সাpাi েচiেনর 

েভতের কাজ  


