
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, বর্কি, 
ো্রেীয় মলূ, রলঙ্গ (রলঙ্গ পরেচয় এবং ফযৌন অরভমখুীিা সহ), অক্ষমিা, 
বয়স, বা পূরবকিে নাগরেক অরিকারেে জন্য প্ররির�াি বা প্ররিদান 
মলূক কাযকিকলারপে রভরতিরি ববিম্য করে না।

ফপ্রাগ্ারমে িথ্্য ইংরেরজ ছাড়া অন্য ভািায় উপলব্ধ কো ফযরি পারে। 
ফয সকল প্ররিবন্ী ব্যরক্তরদে ফপ্রাগ্ারমে িথ্্য জানাে জন্য রবকল্প 
মাি্যরমে প্ররয়াজন হয় (ফযমন, ফরেইরল, বড় আকারেে রপ্রন্ট, অরডও 
ফেপ, আরমরেকান সাইন ল্যাঙ্গরুয়জ) ফসগুরল পাওয়াে জন্য, িারদে 
ফপ্রাগ্াম পরেচালনাে দারয়রবে থ্াকা ফটেে বা স্ানীয় এরজরসিে সারথ্ 
ফযাগারযাগ কো উরচি বা USDA’s TARGET Center এ (202) 
720-2600 (Voice এবং TTY) নম্বরে বা (800) 877-8339 নম্বরে 
ফেডারেল রেরল সারভকি রসে মাি্যরম USDA-এে সারথ্ ফযাগারযাগ কো 
উরচি।

ফপ্রাগ্ারমে ববিম্যমলূক অরভরযাগ দারয়ে কেরি একজন 
অরভরযাগকােীরক একটি েমকি AD-3027, USDA ফপ্রাগ্ারমে 
ববিম্যমলূক অরভরযারগে েমকি পূের্ 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 ফথ্রক, (866) 632-9992 নম্বরে কল করে, অথ্বা 
USDA-ফক সরম্বািন করে একটি রচঠি রলরখ। রচঠিরি অরভরযাগকােীে 
নাম, ঠিকানা, ফেরলরোন নম্বে এবং অরভযুক্ত ববিম্যমলূক কমকিকারডেে 
একটি রলরখি রববের্ থ্াকরি হরব যারি একটি অরভযুক্ত নাগরেক 
অরিকাে লঙ্ঘরনে প্রকৃরি এবং িারেখ সম্পরককি  নাগরেক অরিকাে 
সহকােী সরচব (Assistant Secretary for Civil Rights, ASCR) 
ফক জানারি হরব। পূের্ কো AD-3027 েমকি বা রচঠি রনম্নরলরখি 
মাি্যরম USDA-ফক জমা রদরি হরব:

(1) ডাকরযারগ:  U.S. Department of Agriculture 
   Office of the Assistant Secretary for 

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

(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; বা
(2) ফোনঃ  (518) 402-7093; ে্যাক্স (518) 402-7348; বা
(3) ইরমইলঃ  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV

Department
of Health

রো�োজগো�
আপনো� বোড়ি� প্রত্্যযেত্ে� এেটি েত্� 
আত্ে� প্রমোণপত্র আননু রোেমন:

☐ WICএে জন্য আরবদনকােী প্ররি্যক ব্যরক্তে 
জন্য এনওয়াইএস রচরকৎসাগি সািাের্ সুরবিা 
রচরনিিকের্ কাডকি  (CBIC) বা একটি CIN 
(মরকেল রচরনিিকের্ নম্বে) সহ রচরকৎসাগি 
রনয়র্রিি ফসবা পরেকল্পনা কাডকি

☐ িারেখসহ সকল গৃহস্ারলে সদস্যরদে 
িারলকাযুক্ত রসদ্ান্ত/বারজরেে রচঠিে SNAP 
(েুড টে্যাম্প) ফনাটি�

☐ সকল গৃহস্ারলে সদস্যরদে িারলকাযুক্ত 
রসদ্ারন্তে TANF ফনাটি�

☐ গৃহস্ারলে সকল কমকিেি সদস্যরদে জন্য (গি 
30 রদরনে) সমস্ত ফবিন প্রমার্পত্র/ প্রি্যক্ষ 
আমানি প্রমার্পত্র

☐ ভের্রপাির্/র�শু সহায়িা
☐ কমমীরদে ক্ষরিপূের্
☐ ফবকােরবেে সুরবিা/অক্ষমিা
☐ ব্যারকেে রববরৃি
☐ ফসরভংস ও নগদ আরয়ে ব্যবহাে
☐ �ংসাকের্ যাচাই (VOC) কাডকি  

(অং�গ্হর্কােীরদে স্ানান্তরেি হওয়াে 
ফক্ষরত্র)

☐ স্বরনভকি েরদে ফক্ষরত্র আয়করেে ফেকডকি
☐ অন্য ফকানপ্রকাে আরয়ে ফক্ষরত্র সমথ্কিনকােী 
রচঠি

☐ রনরয়াগকােীে রলরখি রববরৃি
☐ ছুটি ও আরয়ে রববরৃি (L & E) (ফকবল 
রমরলোরেরদে ফক্ষরত্র)

☐ সামারজক সুেক্ষা
☐ ফপনসন
☐ সুদ/ লাভ্যাং�/ েয়্যালটিে রববরৃি
☐ প্ররিপালন ফসবা ভািা (যরদ রচরকৎসাগি 
উপলব্ধিা না থ্ারক)

☐ আপনাে যরদ ফকান ফোজগাে না থ্ারক, 
আপনারক একটি রববরৃিরি সই কেরি হরব

আপনো� WIC 
এপত্েন্টত্মন্ট রোেত্ে 

ড়ে আনত্্য হত্ব 
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Record

ডড়লিউআইড়ি আপনোত্ে স্োগ্য জোনোে

এেটি প্রমোণ িোত্ে আননু রোে আপড়ন 
ডড়লিউআইড়ি-এ� দ্ো�ো উপস্োড়প্য হত্ছেন

অন্তঃিত্ো মড়হলো:
☐ সমূ্পর্কি কো ও সই কো ডরলিউআইরস ফমরডকাল 
ফেোোল েমকি

☐ প্রি্যার�ি ফডরলভারেে িারেখসহ িারেখ 
ফদওয়া ও স্বাক্ষরেি স্বাস্্যরসবা প্রদানকােী 
রববরৃি

☐ স্বাস্্যরসবা প্রদানকােী দ্াো সমূ্পর্কি কো ও 
স্বাক্ষরেি রচরকৎসাগি আনমুারনক ফযাগ্যিা 
পেীক্ষা েমকি

☐ িারেখ ও মারয়ে নামসহ একটি আল্টাসাউন্ড 
ছরব

স্তনযেপোনেো� ী মোত্ে�ো ও ছে মোত্ি� 
রোেত্ে রোছোট ড়িশু� মোত্ে�ো:
☐ সমূ্পর্কি কো ও সই কো ডরলিউআইরস ফমরডকাল 
ফেোোল েমকি

☐ স্বাস্্যরসবা প্রদানকােী দ্াো িারেখ ফদওয়া ও 
স্বাক্ষরেি কো

☐ িারেখ ফদওয়া হাসপািাল ফথ্রক খালাস 
হওয়াে কাগজ

নোবোলে ও ড়িশু:
☐ সমূ্পর্কি কো ও সই কো ডরলিউআইরস ফম 
রডক্যালরেোোল েমকি

☐ জন্ম সনদরেরকে
☐ বারতিজম কোে ফেকডকি
☐ হাসপািাল বা স্বাস্্যরসবা প্রদািাে ফেকডকি

পড়�চেপত্র

আপনো� এেটি প্রমোণপত্র ড়নত্ে আিনু

☐ েরো আইরড কাডকি  (উদাহের্):
• ড্াইভারেে লাইরসসি বা র�ক্ষানবীর�ে 
অনমুরিপত্র

• নন-ড্াইভারেে আইরড কাডকি
• রমরলোরে আইরড কাডকি
• কমকিরনরয়াগ আইরড কাডকি
• সু্ল আইরড কাডকি

☐ বাথ্কি সাটিকি রেরকে
☐ বারতিজম কোে ফেকডকি
☐ নাগরেকিাে নরথ্পত্র (উদাহের্):

• পাসরপােকি /রভসা
• স্ায়ী বারসন্াে কাডকি  (গ্ীন কাডকি )
• স্বাভারবকেরনে সাটিকি রেরকে
• নাগরেকিাে সাটিকি রেরকে

☐ ফকারেকি ে নরথ্পত্র (উদাহের্):
• দতিক গ্হরর্ে ফেকডকি
• প্ররিপালন স্ান রননকিায়ক রচঠি
• ফহোজরিে কাগজ

☐ স্বাস্্যরসবা প্রদািা বা �ে ফেকডকি
☐ হাসপািারলে ফেকডকি / র�শু�য্যা কাডকি / 
হাসপািাল আইরড ফরেসরলে  
(6 মাস বয়স পযকিন্ত)

☐ ফমরক্সকান প্ররবর�কা ফদৌি  
আইরড কাডকি

☐ ফভাোে রনবন্কেন কাডকি
☐ সামারজক সুেক্ষা কাডকি

ড়নবোি

আপড়ন রোেখোত্ন েোত্েন ্যো� এেটি ব্য্ত মোন 
প্রমোণপত্র ড়নত্ে আিনু

☐ বিকি মান ভাড়া বা মেকি রগরজে নরথ্পত্র
☐ ঠিকানাসহ সাম্প্ররিক ফবিন প্রমার্পত্র
☐ ফ�ল্াে/ উপাসনা ভবন/সামারজক ফসবা ফথ্রক 
আসা িারদে ফলোেরহরড রচঠি

☐ যুক্তোস্টীয়, োজ্য বা স্ানীয় রমউরলরসপাল 
এরজরসি ফথ্রক আসা রচঠি বা রববরৃি

☐ বিকি মান ঠিকানাসহ েরো আইরড
☐ সাম্প্ররিক ফপাটেমাককি , বারড়ে নাম ও োস্তাে 
ঠিকানাসহ রচঠি (উদাহের্):

• ব্যবহারেক রবল
• ফসল ফোন রবল
• সাম্প্ররিক ফপাটেমাককি সহ খাম/ফপাটেকাডকি
• ডরলিউআইরস সাক্ষাৎকাে অনসু্ােক

☐ ফকবল রমরলোরেরদে জন্য (উদাহের্):
• ফলোেরহরড ফকাম্পারন কমান্ডারেে রচঠি
• রনউ ইয়ককি  ইসিেরল�রনে সারথ্ রমরলোরে 
আরদ�


