
ফেডারেল নাগরেক অরিকাে আইন এবং মারককি ন যুক্তোর্রেে কৃরি 
রবভাগ (U.S.Department of Agriculture, USDA) এে নাগরেক 
অরিকাে প্ররবিান ও নীরিমালা অনসুারে, এই প্ররিষ্ানটি জারি, বরকি, 
জািীয় মলূ, রলঙ্গ (রলঙ্গ পরেচয় এবং ফযৌন অরভমখুীিা সহ), অক্ষমিা, 
বয়স, বা পূরবকিে নাগরেক অরিকারেে জন্য প্ররির�াি বা প্ররিদানমলূক 
কাযকিকলারপে রভরতিরি ববিম্য করে না।

ফপ্রাগ্ারমে িথ্য ইংরেরজ ছাডা অন্য ভািায় উপলব্ধ কো ফযরি পারে। 
ফয সকল প্ররিবন্ী ব্যরক্তরদে ফপ্রাগ্ারমে িথ্য জানাে জন্য রবকল্প 
মাি্যরমে প্ররয়াজন হয় (ফযমন, ফরেইল, বড আকারেে রপ্রন্ট, অরডও ফেপ, 
আরমরেকান সাইন ল্যাঙ্গরুয়জ), িারদে ফপ্রাগ্াম পরেচালনাে দারয়রবে 
থাকা ফটেে বা স্ানীয় এরজরসি বা USDA এে TARGET Center এে 
সারথ (202) 720-2600 (Voice এবং TTY) নম্বরে ফযাগারযাগ কো 
উরচি বা (800) 877-8339 নম্বরে ফেডারেল রেরল সারভকি রসে মাি্যরম 
USDA-এে সারথ ফযাগারযাগ কো উরচি।

ফপ্রাগ্ারম ববিম্যমলূক আচেররে অরভরযাগ দারয়ে কেরি একজন 
অরভরযাগকােীরক একটি েমকি AD-3027, USDA ফপ্রাগ্ারম 
ববিম্যমলূক আচেররে অরভরযাগ কোে েমকি পূের কেরি হরব যা 
পাওয়া ফযরি পারে অনলাইরন: https://www.usda.gov/sites/
default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-
Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, ফয ফকানও 
USDA অরেস ফথরক, (866) 632-9992 নম্বরে কল করে, অথবা 
USDA-ফক সরম্বািন করে একটি রচঠি রলরখ। রচঠিরি অব�্যই 
অরভরযাগকােীে নাম, ঠিকানা, ফেরলরোন নম্বে এবং অরভযুক্ত 
ববিম্যমলূক পদরক্ষরপে একটি রলরখি রববের থাকরি হরব যারি 
নাগরেক অরিকাে সহকােী সরচব (Assistant Secretary for Civil 
Rights , ASCR) ফক অরভযুক্ত নাগরেক অরিকাে লঙ্ঘরনে প্রকৃরি 
এবং িারেখ সম্পরককি  অবরহি কো যায়। পূের কো AD-3027 েমকি বা 
রচঠি USDA-ফক জমা রদরি রনর্াক্ত উপারয়: 

(1) ডাক ঠিকানা:  U.S. Department of Agriculture 
    Office of the Assistant Secretary 

for Civil Rights 
   1400 Independence Avenue, SW 
   Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) ে্যাক্স:  (833) 256-1665 বা (202) 690-7442; বা 

(3) ইরমইল: program.intake@usda.gov.

এই প্ররিষ্ানটি একটি সমান সুরযাগ প্রদানকােী।

অন্যান্য অরভরযাগ বা ন্যায্য শুনারনে অনরুোি কেরি এখারন 
ফযাগারযাগ করুন:
(1) ডাকরযারগ:  WIC Program Director
   NYSDOH, Riverview Center
   150 Broadway, 6th Floor
   Albany, NY 12204; অথবা

(2) ফোন:  (518) 402-7093; ে্যাক্স (518) 402-7348; 
অথবা

(3) ইরমইল: NYSWIC@HEALTH.NY.GOV

7/224252 (Bengali)

health.ny.gov/wic
mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin

facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov

youtube.com/nysdoh
nystateofhealth.ny.gov

text4baby.org
wicstrong.com

দেখুন:   health.ny.gov/prevention/nutrition/
wic/how_to_apply.htm

দ�োন করুন: 1-800-522-5006 
     ফগ্ারয়ং আপ ফহলরদ হেলাইন (Growing Up 

Healthy Hotline)

অন্োন্ কোর্যক্রম সংক্রোন্ত তথ্্র জন্:
   1-800-342-3009 রন্রলরখি রবিরয়:
   •  পরেপূেক পুরটি সহায়িা কাযকিক্রম (SNAP)
   •  অভাবগ্স্ত পরেবােগুরলরক ফদওয়া সামরয়ক 

সহায়িা (TANF)
   •   গৃহ �রক্ত সংক্রান্ত সহায়িা কাযকিক্রম (HEAP)

   518-486-1086 রন্রলরখি রবিরয়:  
    রবদ্যালয় খাদ্য পরেরিবা কাযকিক্রম (School Food 

Service Program)

   518-473-8781 রন্রলরখি রবিরয়:  
    গ্ীষ্মকালীন খাদ্য পরেরিবা কাযকিক্রম (Summer 

Food Service Program)

    1-800-548-6479 রন্রলরখি রবিরয়: 
   •  জািীয় কু্ষিা হেলাইন (National Hunger 

Hotline)

   • Whyhunger.org/find food 

আপনোর কোছোকোছছ একটি WIC 
ছলিছনথকর সন্োন করুন 

মছিলো, নবজোতক এবং বোচ্োথের জন্  
ছবথেষ পছরপরূক পছুটি সংক্রোন্ত কোর্যক্রমWIC

Program

প্রস্তুত, 
দসট,বছৃধি...
সারথ WIC

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf


 •   গভকি বিী মরহলা
 •   ফসইসকল র�শুে মা যারদে বয়স সবকিারিক 6 মাস
 •   ফসইসকল স্তন্যপান কো র�শুে মা যারদে বয়স 

সবকিারিক 12 মাস
 •   নবজািক ও 5ম জন্মরদন পযকিন্ত বাচ্াো
 •   বাবা ও িত্তাবিায়কো িারদে র�শুরদে জন্য 

আরবদন কেরি পারেন

পছুটি সংক্রোন্ত পরোমে্য
 •  কীভারব আরো পুরটিকে খাদ্য ফবরছ ফনওয়া যায় 

এবং আরো সরক্রয় হরয় ওঠা যায় ফস সম্পরককি  জাননু
 •  স্াস্্যকে আহারেে পরেকল্পনা কেরি 

রনউররি�রনটেো আপনারক সাহায্য করেন
 •   সহায়িাে জন্য অন্যান্য রপিামািাে সারথ কথা 

বলনু

স্তন্েোন সংক্রোন্ত সিোয়তো
 • স্তন্যদান সংক্রান্ত প্রর�রক্ষি রবর�িজ্ঞ
 •  স্তন্যদান সংক্রান্ত সহায়িা ফদওয়াে জন্য প্রর�রক্ষি 

অন্যান্য মারয়ো
 •  ফসইসকল মারয়রদে জন্য ফরেটে পাম্প যারদে 

ফসগুরলে প্ররয়াজন আরছ
 •  স্তন্যদান করেন এমন মারয়রদে জন্য রবর�ি খাদ্য
 •  ফদখুন: breastfeedingpartners.org 

পছুটিকর খোে্ 
 •   দিু, পরনে, দই, িাজা �াকসরজি এবং েল, 100% 

েরলে েস, ফহাল-ফগ্ইন পাস্তা, চাল, পাউরুটি, 
খাদ্য�স্য, েেমলূা, রডম, র�শু খাদ্য এবং আরো 
অরনক রকছু

দক দরোগ্?

WIC প্রেোনকোরী

আপছন WIC দপথত পোথরন এমনছক রছেও:

WIC এবং ছেশুরো 

 •   আপরন একজন US নাগরেক না হন 
 •   আপরন বা পরেবারেে অন্যান্য সদস্যো চাকরেেি 

হন

 •   WIC েুড প্যারকজগুরল সুস্ ওজন লারভ উৎসাহ 
ফদওয়াে জন্য পরেকরল্পি 

 •   অি্যয়ন ফথরক ফদখা ফগরছ ফযসকল র�শু WIC এে 
আওিাভুক্ত িাো সু্রল িুলনায় ফবর� ভাল েল 
করে

 •   ফযসকল মারয়ো WIC এে আওিাভুক্ত িারদে 
র�শুরদে সুস্ জন্মকালীন ওজন থাকাে সম্াবনা 
ফবর� থারক 

আপনাে পরেবাে ফযাগ্য রকনা িা 
সন্ান করুন!

 অন্োন্ পছরথষবোগুছলর খবরোখবর
 •  স্তন্যদান সংক্রান্ত রবর�িজ্ঞ
 •   সুস্ র�শু ও র�শুে পরেচযকিা
 •   Medicaid
 •   অভাবগ্স্ত পরেবােগুরলরক ফদওয়া সামরয়ক সহায়িা 

(TANF)
 •   পরেপূেক পুরটি সহায়িা কাযকিক্রম (SNAP)
 •   পরেবাে পরেকল্পনা
 •   Head Start
 •   পারেবারেক সরহংসিা
 •   িূমপান বন্ কো
 •   টিকাকের 
 •   জন্মপূবকি পরেচযকিা 
 •   মাদরকে অপব্যবহাে 
 •   ক্যাসিাে প্ররিরোি

চোকছররত পছরবোথরর দরোগ্তো
 •   কমকিক্ষম পরেবাে এবং ব্যরক্তো WIC জন্য ফযাগ্যিা 

অজকি ন কেরি পারেন যরদ িাো আরয়ে 
প্ররয়াজনীয়িা পূের করে বা যরদ িাো Medicaid, 
SNAP, বা TANF সরক্রয়ভারব অং� রনরয় থারক। 

 •   আয় সীমা প্ররি বছে বাডরি পারে 
 •   ফদখুন: www.health.ny.gov/prevention/

nutrition/wic/income_guidelines.htm 
যারি আপনাে পরেবাে ফযাগ্য রকনা িা জানা যায়

 •   New York State এ বসবাস কো প্ররয়াজন
 •   আয় সীমা সংক্রান্ত রনয়মগুরল পূের কো অথবা 

Medicaid, SNAP, বা TANF ফথরক 
ফবরনরেেগুরল পাওয়া প্ররয়াজন

 •   খাদ্যরবরি সংক্রান্ত চারহদা থাকা প্ররয়াজন

WIC এর জন্ দরোগ্ িথত িথল, 
আপনোর অবে্ই:

http://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/income_guidelines.htm
http://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/income_guidelines.htm

