
একজন ডব্ লিউআইব্ ি অংশগ্রহণকার ী ব্ হিাবে আব্ ি আিার অব্িকার এেং দাব্ িববের ে্যাপাবর তথ্্য পপবিব্ ি। আব্ ি েুব্ ি 
আিার অব্িকার আবি:

• ডব্ লিউআইব্ ি কি মী এেং গ্রিাব্ র পদাকাবনর কি মীবদর পথ্বক যথ্াযথ্ এেং িম্ানজনক ে্যেহার পাওিার।
• ডব্ লিউআইব্ ি কি মীবদর আব্ ি যা তথ্্য ব্ দবিব্ ি তা ে্যব্ তিগত থ্াকার। ডব্ লিউআইব্ ি প্রাগ্রাবির োইবর কাউবক এটি আিার 

অনুিব্ ত িাড়া পদওিা হবেনা।
• পুষ্টি, ব্ শক্া এেং স্াস্থ্য যত্ন এেং অন্যান্য িুব্ েিাজনক পব্ রবেোর ে্যাপাবর তথ্্য পান।
• ব্ নউ ইিরক পটেবে (এনওিাইএি) ডব্ লিউআইব্ ি গ্রহণ কবর এরকি পয পকান গ্রিাব্ র পদাকান অথ্ো ফাবিমেব্ ি ে্যেহার করুন 
• এিন একটি খাবদ্যর প্যাবকজ পান যা আিার অথ্ো আিার িন্াবনর পুষ্টির ্রবিাজন ীিতা িম্পূণমে কবর।
• অন্য একটি স্থান ীি ডব্ লিউআইব্ ি এবজব্ সিবত স্থানান্বরর জন্য জানান।
• ব্ িব্ খতভাবে জ্াত হন কখন আিার ডব্ লিউআইব্ ি প্রাগ্রাি িুব্ েিাগুব্ ি পশে হবছে।
• যব্ দ আিার পযাগ্যতার ে্যাপাবর ব্ িদ্াবন্র িবগে আব্ ি একিত না হই একটি ন্যায্য শুনাব্ ন চাইবত পাবরন।

আব্ ি ডব্ লিউআইব্ ি প্রাগ্রাবির জন্য পযাগ্য ব্ কনা পদখার জন্য পয তথ্্যগুব্ ি আব্ ি ব্ দবিব্ ি তা আিার জ্ানত িঠিক। আব্ ি েবু্ ি পয:
• ব্ নউ ইিকমে  পটেে WIC প্রাগ্রাি আিার WIC এর তথ্্য ব্ নব্ দমে ষ্ট স্াস্থ্য ও ব্ শক্া প্রাগ্রাি পযিন Medicaid, SNAP, TANF, এেং 

চাইল্ড পকিার অ্যাব্ িিে্যাসি প্রাগ্রাবির িাবথ্ পশিার করার অনুবিাদন ্রদান করবত পাবর। এই িরবনর তথ্্যগুব্ ি রাজ্য ও 
স্থান ীি WIC িংস্থা এেং িরকার ী িংস্থাগুব্ ি শুিুিাত্র তাবদর এিন প্রাগ্রািগুব্ ি পব্ রচািনা করার জন্য ে্যেহার করবে 
পযগুব্ ি WIC প্রাগ্রাবির জন্য পযাগ্য ে্যব্ তিবদর পব্ রবেো ্রদান কবর। এই প্রাগ্রািগুব্ ি এই তথ্্য ব্ নম্নব্ িব্ খত উবদেবশ্য 
ে্যেহার করবত পাবর: তাবদর প্রাগ্রাবির জন্য আব্ ি পযাগ্য ব্ কনা তা ব্ নিমোরণ করবত; আিাবক পিই প্রাগ্রািগুব্ ি িম্বকমে  
তথ্্য ্রদান করবত এেং আবেদন ্রব্ রিিাবক িহজ করবত; আব্ ি যব্ দ আবগ পথ্বকই তাবদর প্রাগ্রািগুব্ িবত নব্থ্ভুতি হবি 
থ্াব্ ক তবে আিার স্াস্থ্য, ব্ শক্া ো ভাবিা থ্াকার উন্নব্ ত করবত; এেং আিার স্াস্থ্য পব্ রচযমোর চাব্ হদা পপূরণ হবিবি ব্ কনা 
তা ব্ নব্ চিত করবত।

• পয তথ্্য আব্ ি ব্ দবিব্ ি তা িঠিক ব্ ক না পদখার জন্য ডব্ লিউআইব্ ি প্রাগ্রাি কি মীরা পর ীক্া করবত পাবরন। তারা হিবতা 
আিার পরাজগাবরর জন্য আিার ব্ নবিাগকতমে া অথ্ো অন্যান্য উৎবির িবগে পযাগাবযাগ করবত পাবরন। এনওিাইএি আিকর 
এেং অথ্মেে্যেস্থা ব্ েভাগ পথ্বক আিার আিকবরর পরকডমে  পপবত পাবরন। আব্ ি ডব্ লিউআইব্ ি পত অংশগ্রহণ করবত পারবো 
ব্ ক না ব্ নব্ চিত করার িিি, তারা আিার আবেদন করার 12 িাবিরও পেশ ী আবগর তথ্্য চাইবেন না। তারা যব্ দ পদখবত চান 
পকান ডব্ লিউআইব্ ি ব্ নিি ভাগো হবিবি ব্ কনা, তারা হিবতা এিন পয পকান িিবির তথ্্য অনুবরাি করবত পাবরন পয িিবি 
আব্ ি ডব্ লিউআইব্ ি িুব্ েিা উপবভাগ কবরব্ ি।

• যব্ দ আব্ ি স্থান পব্ রেতমে ন করার পব্ রকল্পনা কব্ র, আিার পফান নাম্ার পব্ রেব্ তমে ত হি, আিার োব্ ড়র কাবরা আি 
পব্ রেতমে ন হি, অথ্ো আব্ ি অন্য একটি স্থান ীি ডব্ লিউআইব্ ি এবজব্ সিবত পব্ রেব্ তমে ত হবত চাই, আিাবক অেশ্যই আিার 
স্থান ীি ডব্ লিউআইব্ ি এবজব্ সিবক জানাবত হবে।

• ডব্ লিউআইব্ ি িুব্ েিা পাওিার জন্য যব্ দ আব্ ি িত্য না েব্ ি অথ্ো তথ্্য পগাপন কব্ র, আিাবক হিবতা পয িিস্ত িুব্ েিার 
জন্য আব্ ি পযাগ্য হইব্ ন যার জন্য পটেেবক পিিা পফরত ব্ দবত হবে। আিাবক ব্ নউ ইিরক পটেে অথ্ো পফডারাি 
অব্ ফিাবররা পকাবেমেও ব্ নবি পযবত পাবরন।

• আব্ ি শুিুিাত্র একটি ডব্ লিউআইব্ ি প্রাগ্রাবি নাি নব্থ্ভুতি করবত পাব্ র। আব্ ি ব্ নব্ চিত কব্ র পয আব্ ি েতমে িাবন অন্য 
পকান ডব্ লিউআইব্ ি প্রাগ্রাবি নব্থ্ভুতি নই।

• ডব্ লিউআইব্ ি খাদ্যগুব্ ি শুিুিাত্র নাি নব্থ্ভুতি হওিা পব্ রোবরর জন্যই। আব্ ি পকানভাবে আিার ডব্ লিউআইব্ ি 
িুব্ েিাগুব্ ি ব্ েব্ রি করবত, ব্ েব্ রি করার ্রবচষ্টা করবত, অথ্ো কাউবক ব্ দবি ব্ দবত পাব্ রনা

• যব্ দ আিার খাদ্য প্যাবকজ পব্ রেব্ তমে ত অথ্ো ব্ কিু িিবির জন্য েন্ধ করার ্রবিাজন হি, আব্ ি আিার স্থান ীি 
ডব্ লিউআইব্ ি এবজব্ সিবক পফান করবো।

আব্ ি অেগত আব্ ি পয স্থান ীি ডব্ লিউআইব্ ি এবজব্ সি আিার জন্য স্াস্থ্য পব্ রবেো এেং পুষ্টির ব্ শক্া উপিব্ধ করবেন, এেং 
আব্ ি এই পব্ রবেোগুব্ িবত অংশগ্রহণ করার জন্য উৎিাব্ হত।

আব্ ি অেগত আব্ ি পয জাব্ ত, েণমে, জাত ীি উৎি, েিি, ব্ েকিাগেতা অথ্ো ব্ িগে ে্যব্ তবরবক ডব্ লিউআইব্ ি প্রাগ্রাবির পযাগ্যতা 
এেং অংশগ্রহবণর ব্ নিি িোর জন্য এক।

WIC অংশগ্রহণকারীদের অধিকার এবং 
োধিত্ব
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অে্যাহত



একটি ন্্যযায্্য শুন্যান ন্র অন্ুরোরযাধ কন র।
যব্ দ িুব্ েিা পাওিার জন্য আপনার আবেদন ্রত্যাখ্যান করা হি অথ্ো আপনার িুব্ েিা েন্ধ হবি যাি, আপনার একটি ন্যায্য 
শুনাব্ নর অব্িকার আবি। একটি ন্যায্য শুনাব্ ন আপনার জন্য একটি িুবযাগ ব্ েচারকবক জানাবনার পয আপব্ ন িবন কবরন এই 
ব্ িদ্ান্ ভুি। যখন আপনার আবেদন ্রত্যাখ্যান করা হবিব্ িি অথ্ো যখন আপনাবক েিা হবিব্ িবিা আপনার িুব্ েিা েন্ধ হবি 
যাবে, তার 60 ব্ দবনর িবি্য অেশ্যই আপনার শুনাব্ নর জন্য ব্ জজ্ািা করা উব্ চৎ। যব্ দ আপব্ ন 60 ব্ দবনর িবি্য না ব্ জজ্ািা 
কবরন, আপব্ ন ন্যায্য শুনাব্ নর অব্িকার হারাবেন।
একটি িাটিমেব্ ফবকশন িিিকাি হবছে যতক্ণ আপব্ ন ডব্ লিউআইব্ ি িুব্ েিাগুব্ ি পাবেন। যব্ দ িাটিমেব্ ফবকশন িিিকাবির 
িািখাবন আপনার িুব্ েিাগুব্ ি েন্ধ হবি যাি এেং আপব্ ন 15 ব্ দবনর িবি্য শুনাব্ ন চান, আপনার ডব্ লিউআইব্ ি িুব্ েিাগুব্ ি 
চিবত থ্াকবে যতক্ণ না আপনার ফিাফি জানা যাি অথ্ো িাটিমেব্ ফবকশন িিবিকাবির পশে পযমেন্, পযটি আবগ ঘেবে। 
স্থান ীি ডব্ লিউআইব্ ি এবজব্ সিবত শুনাব্ নর জন্য চান (কি মীরা আপনাবক িাহায্য করবে) অথ্ো এনওিাইএি ডব্ লিউআইব্ ি 
প্রাগ্রাবির িবগে পযাগাবযাগ করুন:
পিি: WIC Program Director  পফান:  (518) 402-7093;  
 NYSDOH, Riverview Center  ফ্যাক্স: (518) 402-7348; অথ্ো
 150 Broadway, 6th Floor ইবিি:  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 
 Albany, NY 12204

এটি একটি সযাক্ষ্য ন িিৃন ি যয্ আমযার ডন লিউআইনস সুন িধযাগুনি প্যাপ্ত করযার আরোে আনম কনপিউটযার ন সরোটেরোম সযাইন্ 
ইন্ করোরন ি :
ডব্ লিউআইব্ ি প্রাগ্রাবির অি ীবন আিার অব্িকার এেং দাব্ িবেগুব্ ির ে্যাপাবর আিাবক পরািশমে পদওিা হবিবি। আব্ ি 
ব্ নব্ চিত করব্ ি পয আিার পযাগ্যতা ব্ নিমোরন করার জন্য পয তথ্্য ্রদান করা হবিবি যা আিার জ্ান অনুযাি ী িম্পূণমে এেং 
িঠিক  এই তথ্্য ডব্ লিউআইব্ ি িুব্ েিা পাওিার জন্য পদওিা হবছে এেং আব্ ি েুব্ ি পয যব্ দ ্রবিাজন পবড় রাজ্য অথ্ো স্থান ীি 
ডব্ লিউআইব্ ি এবজব্ সি কি মীরা হিবতা এই তথ্্য পর ীক্া করবত পাবরন, আিার ব্ নবিাগকতমে া অথ্ো আিার অন্যান্য আবির 
উৎবির িবগে পযাগাবযাগ কবর, এেং/অথ্ো এনওিাইএি আিকর এেং অথ্মেে্যেস্থার ব্ েভাবগর পথ্বক আিার আিকবরর পরকডমে  
ব্ নবি। এই কারবনর জন্য আব্ ি ব্ নব্ দমে ষ্টভাবে এনওিাইএি আিকর এেং অথ্মেে্যেস্থা ব্ েভাগ পথ্বক আিার আিকবরর পরকডমে  
িুব্ তি পদওিার অনুবিাদন জানাব্ ছে, যার অন্গমেত হিবতা হবত পাবর ব্ নবিাগকতমে ার ব্ নউ ইিকমে  রাজ্য আিকর এেং অথ্মেব্ েভাগ 
দপ্তরবক পদওিা ব্ নবিাবগর তথ্্য নতুন ব্ নবিাগ এেং পেতন ব্ রবপােমে তবথ্্যর িম্বকমে । আব্ ি এটিও েুব্ ি পয ইছোকৃত ব্ িথ্্যা 
েনমেনা আিাবক ব্ িব্ ভি ো পফৌজদাব্ র ্রব্ িব্ কউশবনর ব্ েেি করবত পাবর রাজ্য এেং/অথ্ো পফডারাি আইবনর অি ীবন। 
ইছোকৃত ব্ িথ্্যা েনমেনার অন্গমেত ব্ কন্তু ি ীব্ িত নি, ইছোকৃত ব্ িথ্্যা েিা, গৃবহর আি পগাপন করা অথ্ো ঊহ্য রাখা, োব্ ড়র 
পব্ রিাপ, ব্ চব্ কৎিাগত তথ্্য, পিব্ ডবকড অেস্থা এেং থ্াকার জািগা। আব্ ি এটিও েুব্ ি পয ব্ িথ্্যা অথ্ো ব্ েভ্াব্ ন্কর ব্ েেৃব্ ত 
পদওিা, পকান তথ্্য পগাপন করা অথ্ো ঊহ্য করার ফবি হিবতা আিাবক অবযাগ্য পঘােণা করা হবত পাবর এেং আিাবক হিবতা 
ডব্ লিউআইব্ ি পথ্বক ভুিভাবে আিার ্রাপ্ত করা িুব্ েিাগুব্ ির আব্থ্মেক িুি্য পব্ রবশাি করবত হবত পাবর, আব্ ি অন্যায্যভাবে 
িুব্ েিা ব্ নবত পচবিব্ ি ব্ ক চাইব্ ন তা ে্যব্ তবরবক। পশে পযমেন্, আব্ ি েুব্ ি পয আব্ ি হিবতা শুিুিাত্র একটি ডব্ লিউআইব্ ি 
প্রাগ্রাবি নাি নব্থ্ভুতি করাবত পারবো। আব্ ি এতদ্ারা িাটিমেফাই করব্ ি পয আিার নাি েতমে িাবন অন্যান্য পকান ডব্ লিউআইব্ ি 
প্রাগ্রাবি নব্থ্ভুতি পনই। আব্ ি অনুবরাি করব্ ি পয আিার কাবি িুব্ েিাগুব্ ি আজবক পদওিা পহাক।

পফডাবরি ব্ িব্ ভি রাইেি আইন এেং িাব্ কমে ন যুতিরাব্রের কৃব্ ে ব্ েভাগ (U.S.Department of Agriculture, USDA) নাগব্ রক অব্িকার ্রব্ েিান ও 
ন ীব্ তিািা অনুিাবর, এই ্রব্ তষ্ানটি জাব্ ত, েণমে, জাব্ তস্ত্া, ব্ িগে (ব্ িগে পব্ রচি এেং পযৌন অব্ ভিখু ীতা িহ), অক্িতা, েিি, ো পপূবেমের নাগব্ রক 
অব্িকাবরর জন্য ্রব্ তবশাি ো ্রব্ তদান িপূিক কাযমেকিাবপর ব্ ভত্ব্ তবত বেেি্য কবর না।
প্রাগ্রাবির তথ্্য ইংবরব্ জ িাড়া অন্য ভাোি উপিব্ধ করা পযবত পাবর। পয িকি ্রব্ তেন্ধ ী ে্যব্ তিবদর প্রাগ্রাবির তথ্্য জানার জন্য ব্ েকল্প িাি্যবির ্রবিাজন 
হি (পযিন, পরেইি, েড় আকাবরর ব্্রন্ট, অব্ ডও পেপ, আবিব্ রকান িাইন ি্যাগেবুিজ) পিগুব্ ি পাোর জন্য, তাবদর প্রাগ্রাি পব্ রচািনার দাব্ িববে থ্াকা পটেে 
ো স্থান ীি এবজব্ সির িাবথ্ পযাগাবযাগ করা উব্ চত ো USDA’s TARGET Center (202) 720-2600 নম্বর(Voice এেং TTY) ো (800) 877-8339 নম্বর 
পফডাবরি ব্ রবি িাব্ ভমে বির িাি্যবি USDA -এর িাবথ্ পযাগাবযাগ করা উব্ চত।
প্রাগ্রাবির বেেি্যিপূিক অব্ ভবযাগ দাবির করবত একজন অব্ ভবযাগকার ীবক একটি ফিমে AD -3027, USDA প্রাগ্রাবির বেেি্যিপূিক অব্ ভবযাবগর ফিমে পপূরণ 
করবত হবে যা পাওিা পযবত পাবর অনিাইবন: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-
0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, পয পকানও USDA অব্ ফি পথ্বক, (866) 632-9992 নম্বর কি কবর, অথ্ো USDA-পক িবম্ািন কবর একটি 
ব্ চঠি ব্ িবখ। ব্ চঠিবত অব্ ভবযাগকার ীর নাি, ঠিকানা, পেব্ িবফান নম্র এেং অব্ ভযুতি বেেি্যিপূিক কিমেকাবডের একটি ব্ িব্ খত ব্ েেরণ থ্াকবত হবে যাবত 
একটি অব্ ভযুতি নাগব্ রক অব্িকার িঙ্ঘবনর ্রকৃব্ ত এেং তাব্ রখ িম্বকমে  নাগব্ রক অব্িকার িহকার ী িব্ চে (Assistant Secretary for Civil Rights, 
ASCR) পক জানাবত হবে। পপূরণ করা AD-3027 ফিমে ো ব্ চঠি ব্ নম্নব্ িব্ খত িাি্যবি USDA-পক জিা ব্ দবত হবে: 
(1)  ডাকবযাবগ:  U.S. Department of Agriculture 
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
 1400 Independence Avenue, SW 
 Washington, D.C. 20250-9410;
(2) ফ্যাক্স:  (833) 256-1665 ো (202) 690-7442; ো
(3) ইবিইি: program.intake@usda.gov.
এই ্রব্ তষ্ানটি একটি িিান িুবযাগ ্রদানকার ী। 
অন্যান্য অব্ ভবযাগ ো ন্যায্য শুনাব্ নর অনুবরাি করবত এখাবন পযাগাবযাগ করুন:
(1)  ডাকবযাবগ:  WIC Program Director
 NYSDOH, Riverview Center
 150 Broadway, 6th Floor 
 Albany, NY 12204; অথ্ো
(2)   পফান: (518) 402-7093; ফ্যাক্স (518) 402-7348; অথ্ো
(3) ইবিইি: NYSWIC@HEALTH.NY.GOV


