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ডব্লিউআইব্ির জন্য য�োগ্যতো অজ্জ ন করতত যগতে আপনোতক অবশ্যই:

• হতে হতে: • একজন অন্তঃসত্া মহহলা,
   • একজন মহহলা হিহন গে ছয়মাতসর মত্যে সন্াতনর জন্ম হিতয়তছন,
   • একজন একেছর েয়স পি্যন্ হিিরু স্তনযেিানকারী মা,
   • পাঁচ েছর েয়স পি্যন্ একজন নাোলক ো হিি;ু

• হনউ ইয়ক্য  রাতজযে েসোসকারী;

• িকু্তরাস্টীয় সরকার দ্ারা হন্্যাহরে সীমা ো োর নীতচ ররাজগার হতল, ো ফুড স্যোম্প (এসএনএহপ), িহরদ্র পহরোরগহুলর জনযে হচহকৎসাগে ো সামহয়ক সহায়ো (টিএএনএফ) 

রেতক সহুে্া রপতল;

• হচহকৎসা ো পহুস্গে প্রতয়াজন োকতল;

• পহরচতয়র প্রমাণপত্র োকতল।

আপনার সহুে্া পাওয়ার আতেিন িহি খাহরজ হতয় োতক ো আপনার সহুে্া পাওয়া েন্ধ হতয় োতক, আপহন এই হসদ্ান্ পাল্াতনার জনযে একটি হমটিিং (আপীল) করতে চাইতে পাতরন। 
এই হমটিিংতক কনফাতরন্স েলা হয়। সমসযোটির সমা্ান িহি কনফাতরতন্স না পাওয়া িায়, আপনার একটি নযোিযে িনুাহন পাওয়ার অহ্কার োকতে। একটি নযোিযে িনুাহন আপনার জনযে একটি 
সতুিাগ হেচারকতক জানাতনার রি আপহন মতন কতরন এই হসদ্ান্ ভুল।

কনফোতরন্স

আপহন, ো আপনার হতয় কো েলা অনযে রকউ, ডহলিউআইহসর স্ানীয় এতজহন্সর কাতছ একটি কনফাতরন্স করতে (সিরীতর উপহস্ে হতয় ো হলহখেভাতে) চাইতে পাতরন। আপনার আতেিন 
িখন প্রেযোখযোন করা হতে ো আপনাতক িখন েলা হতে রি আপনার সহুে্াগহুল েন্ধ করা হতছে, োর সােহিতনর মত্যে আপনাতক হমটিিং করার জনযে অনতুরা্ জানাতে হতে। আপহন িহি 
সােহিতনর মত্যে অনতুরা্ না জানান োহতল আপহন কনফাতরন্স করতে পারার সতুিাগ হারাতেন।

আপহন িহি অনতুরা্ জানান, ডহলিউআইহসর স্ানীয় এতজহন্সটি আপনাতক কনফাতরতন্সর হিন, সময় ও স্ান জাহনতয় রিতে। আপহন, ো আপনার হতয় কো েলা েযেহক্ত, কনফাতরতন্স আপনার 
েরতফর েক্তেযে জানাতে পাতরন। আপনার হতয় কো েলা েযেহক্ত আপনার আত্ীয়, েনু্ধ, উহকল ো অনযে রকউ হতে পাতরন। আপনার অনতুরা্ করার িিহিতনর মত্যে কনফাতরন্সটির 
আতয়াজন করতে হতে।

কনফাতরতন্স, আপহন জানতে চাইতে পাতরন রকন আপনার আতেিন নাকচ করা হতয়তছ, ো আপনার সহুে্াগহুলতক রকন েন্ধ করা হতয়তছ। আপহন আপনার ফাইতল এই েেযেগহুল রিখতে চাইতে 
পাতরন। এেিং এতজহন্সর হসদ্ান্ রি ভুল রসটা রোঝাতনার জনযে আপহন সতগে কতর েেযে আনতে পাতরন।

ন্যো�্য শুনোব্ন

আপহন, ো আপনার হতয় কো েলা রকউ, একটি নযোিযে িনুাহনর জনযে (সিরীতর উপহস্ে হতয় ো হলহখেভাতে) অনতুরা্ করতে পাতরন। িখন আপনার আতেিন প্রেযোখযোন করা হতয়হছল অেো 
িখন আপনাতক েলা হতয়হছতলা আপনার সহুে্া েন্ধ হতয় িাতে, োর 60 হিতনর মত্যে অেিযেই আপনার িনুাহনর জনযে হজজ্াসা করা উহচৎ। িহি আপহন 60 হিতনর মত্যে না হজজ্াসা কতরন 
আপহন নযোিযে িনুাহনর অহ্কার হারাতেন।

একটি সাটি্য হফতকিন সময়কাল হতছে িেক্ষণ আপহন ডহলিউআইহস সহুে্াগহুল পাতেন। িহি সাটি্য হফতকিন সময়কাতলর মাঝখাতন আপনার সহুে্াগহুল েন্ধ হতয় িায় এেিং আপহন 15 হিতনর 
মত্যে িনুাহন চান, আপনার ডহলিউআইহস সহুে্াগহুল চলতে োকতে িেক্ষণ না আপনার ফলাফল জানা িায় অেো সাটি্য হফতকিন সমতয়কাতলর রিষ পি্যন্, রিটি আতগ ঘটতে। 

স্ানীয় ডহলিউআইহস এতজহন্সতে িনুাহনর জনযে চান (কমমীরা আপনাতক সাহািযে করতে) অেো এনওয়াইএস ডহলিউআইহস রপ্রাগ্াতমর সতগে রিাগাতিাগ করনু:

রমল: WIC Program Director রফান:  (518) 402-7093;  
 NYSDOH, Riverview Center ফযোক্স: (518) 402-7348; অেো 
 Room 650, 150 Broadway, ইতমল:  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 
 Albany, NY 12204

আপনাতক িনুাহনর হিন, সময় ও স্ান জাহনতয় রিওয়া হতে। একজন হনরতপক্ষ হেচারক িনুাহনর িাহয়তত্ োকতেন। এই হেচারকই হস্র করতেন আপনার আতেিন খাহরজ করা ো আপনার ডহলিউআইহস 
সহুে্া েন্ধ করার হসদ্ান্ সঠিক হছল হকনা। আপহন, ো আপনার হতয় কো েলা েযেহক্ত, িনুাহনতে আপনার েরতফর েক্তেযে জানাতে পাতরন। আপনার হতয় কো েলা েযেহক্ত আপনার আত্ীয়, েনু্ধ, 
উহকল ো অনযে রকউ হতে পাতরন।

িনুাহনর আতগ ো িনুাহন চলাকালীন আপহন, ো আপনার হতয় কো েলা েযেহক্ত, রসইসে েেযে রিখতে পারতেন িা হনতি্যি কতর রকন আপনার হেরতুদ্ এই হসদ্ান্ রনওয়া হতয়হছল। িনুাহন 
চলাকালীন আপহন েলতে পারতেন, সাক্ষী ও প্রমাণ হনতয় আসতে পারতেন, িা িনুতছন ো রিখতছন োর হেরতুদ্ প্রশ্ন করতে পারতেন ো হমেযো প্রমাণ করতে পারতেন ও সাক্ষীতক প্রশ্ন করতে 
পারতেন। িনুাহন প্রহরিয়া ইিংরাহজতে চালাতনা হতে। আপনার িহি একজন অনেুািকারীর প্রতয়াজন হয়, আপনাতক ো হেনামতূলযে রিওয়া হতে, িহি আপহন িনুাহনর অন্েপতক্ষ িিহিন আতগ 
হডপাট্য তমতটের কাতছ অনতুরা্ জানান। আপহন িহি হনতজ ো একজন উহকতলর মা্যেতম িনুাহনতে না উপহস্ে োতকন, আপনার িনুাহনর অহ্কার োহেল করা হতে।

অহেহরক্ত েতেযের জনযে রিখনু 7 CFR § 246.7; 7 CFR § 246.9; 10 CRR-NY 60-1.1 to 1.6; এনওয়াইহস ডহলিউআইহস রপ্রাগ্াম মযোনয়ুাল #1047, #1100, #1130, #1136।

মব্িেো, নোবোেক ও ব্শশু (WIC) িতমেেন/ন্যো�্য শুনোব্নর 
অনতুরোধ (Conference/Fair Hearing Request)NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH 
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িহি সহুে্া পাওয়ার জনযে আপনার আতেিন প্রেযোখযোন করা হয় অেো আপনার সহুে্া েন্ধ হতয় িায়, আপনার একটি নযোিযে িনুাহনর অহ্কার আতছ। একটি নযোিযে িনুাহন আপনার জনযে একটি সতুিাগ 
হেচারকতক জানাতনার রি আপহন মতন কতরন এই হসদ্ান্ ভুল। িখন আপনার আতেিন প্রেযোখযোন করা হতয়হছল অেো িখন আপনাতক েলা হতয়হছতলা আপনার সহুে্া েন্ধ হতয় িাতে, োর 60 হিতনর মত্যে 
অেিযেই আপনার িনুাহনর জনযে হজজ্াসা করা উহচৎ। িহি আপহন 60 হিতনর মত্যে না হজজ্াসা কতরন, আপহন নযোিযে িনুাহনর অহ্কার হারাতেন।

একটি সাটি্য হফতকিন সময়কাল হতছে িেক্ষণ আপহন ডহলিউআইহস সহুে্াগহুল পাতেন। িহি সাটি্য হফতকিন সময়কাতলর মাঝখাতন আপনার সহুে্াগহুল েন্ধ হতয় িায় এেিং আপহন 15 হিতনর 
মত্যে িনুাহন চান, আপনার ডহলিউআইহস সহুে্াগহুল চলতে োকতে িেক্ষণ না আপনার ফলাফল জানা িায় অেো সাটি্য হফতকিন সমতয়কাতলর রিষ পি্যন্, রিটি আতগ ঘটতে।

স্ানীয় ডহলিউআইহস এতজহন্সতে িনুাহনর জনযে চান (কমমীরা আপনাতক সাহািযে করতে) অেো এনওয়াইএস ডহলিউআইহস রপ্রাগ্াতমর সতগে রিাগাতিাগ করনু:

রমল: WIC Program Director রফান:  (518) 402-7093;   
 NYSDOH, Riverview Center ফযোক্স: (518) 402-7348; অেো 
 Room 650, 150 Broadway, ইতমল:  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 
 Albany, NY 12204

নীতের তথ্যগুব্ে িম্পূর্জ করুন

োহরখ

আতেিনকারী/ অিংিগ্হণকারীর নাম (মহুদ্রে) 

ঠিকানা ডহলিউআইহস আইহড # (িহি প্রতিাজযে হয়)

  রটহলতফান: (                   )

স্ানীয় এতজহন্সর নাম

ঠিকানা রটহলতফান: (                   )

িনুাহনর অনতুরাত্র কারণ (ঐহছেক)

রফডারাল নাগহরক অহ্কার আইন এেিং ইউএস অনিুায়ী। কৃহষ হেভাগ (ইউএসহডএ) নাগহরক অহ্কার হনয়মগহুল এেিং পহলহসগহুল, িযে ইউএসহডএ, এটির এতজহন্সগহুল, অহফসগহুল, এেিং কমমীতির এেিং 
ইউএসহডএ রপ্রাগ্াতম অিংিগ্হণকারী অেো এই রপ্রাগ্াম হনতয়াগকারী সিংস্াগহুলর রক্ষতত্র জাহে, েণ্য, জােীয় উৎস, হলগে, অক্ষমো, েয়স, অেো ইউএসহডএ দ্ারা সঞ্াহলে অেো অে্যসাহািযেকৃে রকান পূে্যেেমী 
রপ্রাগ্াম অেো কাতজ নাগহরক অহ্কার কাি্যকাহরোর হভহতিতে বেষমযে করা হনহষদ্।

অক্ষমোিকু্ত েযেহক্তরা িাতির রপ্রাগ্াম েতেযের জনযে রিাগাতিাতগর অনযোনযে মা্যেম প্রতয়াজন (উিাহরণ ররেইল, েড় মদু্রণ, অহডওতটপ, আতমহরকান অগেভহগের ভাষা, প্রভৃহে.), োতির এতজহন্সর সতগে রিাগাতিাগ করা উহচৎ (রাজযে অেো 
স্ানীয়) রিখাতন োরা সহুে্ার জনযে আতেিন কতরতছন। রসই সমস্ত েযেহক্তরা িারা েহ্র, রিানার অসহুে্া আতছ, অেো িাতির কো েলার অক্ষমো আতছ োরা ইউএসহডএ এর সতগে রিাগাতিাগ করতে পাতরন রফতডরাল হরতল সাহভ্য তসর 
মা্যেতম (800) 877-8339 রে। অহেহরক্তভাতে, এই রপ্রাগ্াতমর েেযে ইিংরাহজ ছাড়াও অনযোনযে ভাষায় উপলব্ধ করা হতে।

বেষতমযের একটি রপ্রাগ্াম সম্বতন্ধ অহভতিাগ করার জনযে, ইউএসহডএ রপ্রাগ্াম বেষমযে অহভতিাগ ফম্য সমূ্পণ্য করনু, (এহড-3027) িা অনলাইতন পাওয়া িায়: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html 
রে, এেিং রি রকান ইউএসহডএ অহফতস, অেো ইউএসহডএ রক উতদেিযে কতর একটি হচঠি হলখনু এেিং ফতম্য অনতুরা্ করা সমস্ত েেযে হচঠিতে প্রিান করনু। অহভতিাগ ফতম্যর একটি প্রহেহলহপ অনতুরা্ করার জনযে, কল 
করনু (866) 632-9992. ইউএসহডএ এর দ্ারা সম্পণূ্য ফম্য অেো হচঠি জমা করনু:

রমল: U.S. Department of Agriculture
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
 1400 Independence Avenue, SW
 Washington, D.C. 20250-9410;

ফযোক্স: (202) 690-7442; অেো 

ইতমল: program.intake@usda.gov. 

এই প্রহেষ্ান সমান সহুে্া প্রিান কতর।

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH 
Division of Nutrition

মব্িেো, নোবোেক ও ব্শশু (WIC)
ন্যো�্য শুনোব্নর অনতুরোধ (Fair Hearing Request)


