
আমার eWIC কার্ড সঙ্গে ককনাকাটা

আপনন WIC ব্যবহার কঙর নকছু খাবার নকনঙে 
পারঙবন না যনি:

 ✓ খাদ্য সামগ্রী আপনার পররবাররর WIC সুরবধা অংশ 
নয়

 ✓ আপনার ববরনরিট বশষ হরয় যায়
 ✓ খাদ্য আইরটম WIC- অনুরমারদত তারিকায় নয়

আনম নক একই সমঙ়ে WIC অনুঙমানিে ন়ে 
আইঙটম নকনঙে পানর?
হ্যযা। প্রথরম আপনার eWIC তারপর অন্য আইরটম অন্য 
উপারয় প্রদান করুন অন্য উপায় জন্য অথ্থ ব্য বহার করুন 
SNAP, উপহার কার্থ, নগদ রিার অথবা একটি বররবট 
কার্থ. 

যনি আনম মঙন কনর ককাঙনা WIC খাি্য WIC 
অনুঙমািন কৃে খাি্য োনিকা কেঙক বাি নগেঙ়েঙছ?
যরদ আপরন মরন কররন বয একটি খাদ্য ভুিবশত WIC 
খাদ্য গাইর বথরক সরররয় বনয়া হরয়রে তাহরি:

 ✓ বদাকারনর সারথ কথা বিুন
 ✓ আপনার WIC সথানরীয় সংসথার সারথ কথা বিুন
 ✓ https://nyswicvendors.com এ যান

WIC অনুরমারদত তারিকায় খাদ্য বযাগ করা উরিত রকনা 
রজজ্াসা করুন। 

আনম নকভাঙব WIC অনুঙমানিে কিাকান খুঁঙে 
কপঙে পানর?

 ✓ WIC2Go ব্যবহার করুন, বমাবাইি অ্যার্িরকশন
 ✓ আপনার WIC সথানরীয় এরজর্স রজজ্াসা করুন
 ✓ www.health.ny.gov/wic করুন.
 ✓ www.nyswicvendors.com করুন.

আমার WIC ককনাকাটা করার অন্য কাঙরার 
প্রঙ়োেন হঙি নক হঙব?
শুধুমাত্র আপনার ঈশ্বরর রবশ্বাসরী ব্যর্তরদর জন্য জন্ আ 
পনার ইরবিুরস কার্থ এবং রপন রদন। 

আমার eWIC কাঙর্ডর :যতন গ্রহণ
যনি আমার eWIC কার্ড হানরঙ়ে যা়ে, চুনর বা 
ক্ষনেগ্রসে হ়ে?
WIC গ্াহক পরররষবা 1-844-540-3013 এ কি করার 
মাধ্যরম আপনার কার্থ বারতি করুন। একটি নতুন কার্থ 
বপরত আপনার সথানরীয় সংসথায় একটি অ্যাপরয়্টরম্ট 
করুন

আনম নকভাঙব আমার eWIC কার্ড  যতন ননঙে 
পানর?
করুন:

 ✓ আপনার কার্থ সংরক্ষণ করুন. আপরন প্ররতমারস এটি 
ব্যবহার কররবন. 

 ✓ আপনার কার্থ রনরাপদ এবং পররষকার রাখুন
 ✓ আপনার কারর্থর রপেরন কারিা ইসটিপ দাগমু্ত 

রাখুন
করঙবন না:

 ✓ আপনার কার্থ রনরক্ষপ, যরদও পুররা ববরনরিট আপরন 
বাবহার করররেন আপরন প্ররত মারস একই কার্থ 
ব্যবহার কররবন

 ✓ বমাবাইি বিারনর মত ম্যাগরনট বা ববদ্্যরতক 
সরঞজারমর কাোকারে কার্থ সংরক্ষণ করুন

 ✓ আপনার গার়ির র্যাশরবার্থ মত সূয্থ বা অন্যান্য গরম 
সথারন কার্থ ত্যাগ

কখন আনম গ্রাহক পনরঙেবা কি করব?
 ✓ যরদ আপনার eWIC কার্থ হারররয় অথবা িুরর করা হয়
 ✓ আপনার eWIC কার্থ কাজ না হরি
 ✓ বকউ আপনার OK এর ো়িা আপনার eWIC কার্থ 

ব্যবহার করর থারকন তাহরি
 ✓ আপনার WIC সুরবধা ব্যারি্স বা বময়াদ বশরষর 

তাররখ জানরত হরি
 ✓ আপরন যরদ আপনার রপনটি ভুরি যান
 ✓ আপরন যরদ আপনার রপন পুনরায় বসট কররত িান
 ✓ আপনার eWIC কারর্থর সারথ যরদ সাহারয্যর 

প্ররয়াজন হয়

এই প্ররতষ্ানটি একটি সমান সুরযাগ প্রদানকাররী।

ননউ ই়েক্ড কসটট ইঙি-
ক্ট্রননক নারী নিশু 

এবং নিশু কার্ড গোইর
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আমার eWIC কার্ড উপকানরো
আনম আমার WIC একাউঙ্ট কীভাঙব WIC 
সুনবধা পাঙবা?
আপনার WIC অ্যাপরয়্টরমর্ট, WIC কমমীরা আপনার 
WIC অ্যাকাউর্ট আপনার সুরবধাগুরি বযাগ কররব। 
আপরন পরবতমী রতন মারসর জন্য আপনার পররবাররর 
WIC সুরবধাগুরির একটি তারিকা পারবন। তারিকা 
আপনার সুরবধা জন্য শুরু এবং বশষ তাররখ আরে হরব 

আনম একবার আমার সমসে WIC সুনবধাগুনি 
নকনঙে হঙব?
না। আপরন তারদর প্ররয়াজন মত আপনার WIC খাবার 
রকনরত পাররন। 

আমার ইরন্িউআইনস কার্ড নক পুনরা়ে 
ব্যবহারঙযাগে্য?
হ্যযা। আপনার eWIC কার্থটি রাখুন এবং এটি আপনার 
সমসত অ্যাপরয়্টরম্টগুরিরত রাখুন 

আনম নকভাঙব আমার WIC সুনবধা ব্যাঙি্স এবং 
কম়োি কিে োনরখ োনঙে হঙব?
আপরন এই তথ্য বপরত পাররন 5 উপায় আরে:

 ✓ WIC2Go, বমাবাইি অ্যার্িরকশন
 ✓ আপনার বশষ বসটাররর ররসদ
 ✓ আপনার বদাকান এর গ্াহক বসবা বরসক যান
 ✓ গ্াহক পরররষবাটি 1-844-540-3013 বত কি করুন
 ✓ দশ্থন www.WICconnect.com

আমার কবনননিঙট যনি আমার ককান প্রশন োঙক? 
আমার কবনননিট বা আমার নিশুর সূত্র পনরবে্ডন 
করঙে হঙি নক করঙে হঙব?
আপনার সুরবধা বা রশশুর সূত্র পররবত্থন করার জন্য WIC 
সথানরীয় এরজর্স কম্থিাররীরদর রজজ্াসা করুন 

আমার eWIC কার্ড এবং নপন
একটি eWIC কার্ড নক?
WIC বসটারগুরিরত WIC- অনুরমারদত খাবার রকনরত 
আপরন এই কার্থটি ব্যবহার কররত পাররন আপনার WIC 
সথানরীয় এরজর্স আপনার পররবাররর আপনার 
ববরনরিটগুরিরক আপনার কারর্থ বযাগ কররব।

একটি নপন নক?
রপন ব্যর্তগত আইররর্টরিরকশন নম্বররর জন্য। এটি 
একটি িার অঙক বগাপন বকার যা আপনারক আপনার 
WIC কার্থ ব্যবহার কররত বদয়। যখন আপরন আপনার 
WIC কার্থটি সররিয় কররবন তখন আপরন আপনার 
রপনটি রনব্থািন কররবন।

আনম নকভাঙব আমার নপন কপঙে পানর?
আপনার নতুন eWIC কার্থ সররিয় কররত এবং একটি 
PIN বসট কররত, গ্াহক পরররষবাটি 1-844-540-3013 
বত কি করুন। আপনারক জানরত হরব:

 ✓ বসারাি অরঙকর eWIC কার্থ নম্বর
 ✓ আপনার বমইরিং ঠিকানা রজপ বকার
 ✓ বতামার জ্ম তাররখ

আনম কীভাঙব আমার নপন ননব্ডাচন করব?
একটি িার রররজরটর রপন রনব্থািন করুন যা আপনার জন্য 
সহজ মরন হয়, তরব কাররা পরক্ষ অনুমান করা কঠিন।

নকভাঙব আমার PIN ননরাপি রাখঙবা?
 ✓ রনর্িত বহান বয বকউ বদখরেন না
 ✓ আপনার eWIC কারর্থ আপনার PIN রিখুন না
 ✓ আপনার মারনব্যাগ বা পারস্থ PIN রাখুন না

যনি আনম আমার নপন ভুঙি নগেঙ়ে এটি পুনরা়ে 
কসট করঙে চাই েঙব নক হঙব?
গ্াহক পরররষবাটি 1-844-540-3013 বত কি করুন বা 
www.WICconnect.com এ যান। আপনার জ্ম 
তাররখ এবং বমইরিং ঠিকানা রজপ বকার জানরত হরব।

আনম কিাকান এ ভুি নপন নিখঙি নক হঙব?
আপরন এটি অরধকার বপরত আররা রতনটি সমভাবনা 
আরে। িতুথ্থ বিষটা করর যরদ আপরন এটি ভুি পান, 
আপনার অ্যাকাউ্ট িক করা হরব। আপরন পররর রদন 
পয্থ্ত আপনার কার্থ ব্যবহার কররত পাররবন না। অথবা, 
আপরন গ্াহক পরররষবা কি কররত পাররন তারা আপনার 
রপন পুনরায় বসট কররব।  

WIC2Go নক?
WIC2Go রনউ ইয়ক্থ বসটট WIC অংশগ্হণকাররীরদর 
জন্য একটি বমাবাইি অ্যার্িরকশন। WIC2Go 
আপনারক সাহায্য কররত পারর:

 ✓ আপনার রনরয়ারগর তারিকা
 ✓ আপনার বত্থমান মারসর ব্যারি্স এবং বময়াদ 

বশরষর তাররখটি বদখুন
 ✓ তারা রক WIC- অনুরমারদত অনুরমারদত রকনা তা 

বদখরত আইরটমগুরি সক্যান করুন
WIC2Go অ্যাপি অ্যাপ বসটার বা Google Play 
বথরক রাউনরিার করা যায়।

আমার eWIC কার্ড সঙ্গে ককনাকাটা 
যখন আপরন বকনাকাটা কররন তখন আপনার ইরভআইরস 
কার্থ রকভারব ব্যবহার কররবন:

বসটারর বথরক বসটারর সঞিয় করা হরত পারর।

এক WIC বকনাকাটা তারিকা, সুরবধার ব্যািা্স, িুরস 
গাইর এবং WIC2Go ব্যবহার করর WIC 
খাবারগুরি িয়ন করুন।

দ্ই WIC গ্হণ করর একটি বিকআউট বিন িয়ন করুন

রতন আপরন একটি eWIC কার্থ ব্যবহার কররেন বয 
ক্যারশয়ার বিুন।

িার অন্যান্য খাবার আরগ, প্রথম আপনার WIC 
আইরটম রাখুন

পযাি আপনার eWIC কার্থটি বসায়াইপ করুন এবং 
আপনার িার নম্বর PIN রিখুন

েয় অ- WIC আইরটরমর জন্য বপরম্ট অন্য িম্থ 
ব্যবহার করুন

সাত আপনার পরবতমী শরপংরয়র বদখার জন্য বদাকারনর 
ররসদ এবং eWIC কার্থ রাখুন।


