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ডিম
ডিনতে পাতরন: 
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড
• 1 িজতনর (১২টি) ক�ৌটা শুধুমাত্র 
• মাঝাডর বা বড় আিার
• সাদা বা বাদামী

ডিনতে পারতবন নাঃ 
• জাম্া এবং অতিতিক্ত বড়
• জজব
• তবমেষিাযুক্ত কবেী দামমি তিম (ক�ামেমটেিে �ম �িা, ক�জ ফ্ী/ফ্ী কিঞ্জ, 
ওমমগা-3 কেতজমটতিয়ান কেি)

ডিনাবাদাতমর মাখন
ডিনতে পাতরন:
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড
• 16-18 আউন্স ফিৌত�া
• মিুমতুি, অল্প শক্ত, মাখতনর মতো নরম, ফমালাতয়ম
• প্ািৃডেি
• ের্া� িমাতনা

ডিনতে পারতবন নাঃ 
• বাদাম ছড়ামনা
• সদ্য কিাো বা চট�ামনা বাদামমি মাখন
• স্াদযুক্ত বাদামমি মাখন
• জজব বাদামমি মাখন
• পাম কিমেি সামে তচনাবাদাম মাখন বা তেটাতমন, খতনজ, ওমমগা 3, DHA, 
বা EPA এি মমিা উপাদান যুক্ত 

WIC গ্রহণতোগর্ খাবাতরর িাি্ড

ফিবলমাত্র স্তনদানিারী মডহলারা অডেডরক্ত খাবার পাতবন ো োতদর বাড়ন্ত বাচ্ার জনর্ দধু ফবশী িতর সরবরাহ িরতে সহায়ো িরতব।

WIC
Program

এই �াি্ড টি 21টি োষায় উপেব্ধ, ওময়বসাইট কদখুন: www.health.ny.gov/wic

WIC অনমুমাতদি খাবামিি সব্ডাতধ� নিুন িাতে�াি জন্য, অনগু্রহ �মি কদখুন https://nyswicvendors.com/upc-resources/

দধু
ডিনতে পাতরন:
• আপনার WIC ফিনািা�ার োডলিায় আপনার অবশর্ই ডিনতে হতব 

এমন িডব্ডেকু্ত সামগ্রী এবং দতুধর প্িারটি ফদখাতছে
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড
• গরুর দধু: সম্ভব হমে সবমচময় বড় প্াততিসাধ্য ক�ৌমটাটি (গ্যােন, 96 আউন্স, 
অমধ্ড� গ্যােন, বা ক�ায়াট্ড )ত�ননু

• লর্ািত�াজ মকু্ত দধু: সম্ভব হমে উপেব্ধ বড় ক�ৌমটা ত�ননু
• KOSHER (Cholov Yisroel): যতদ আপনাি WIC ক�না�াটাি িাতে�ায় 
তপ্ন্ট �িা োম�

• ছাগতলর দধু: কমইনবাগ্ড 12 আউন্স ক�ৌমটা শুধুমাত্র
• ইভাতপাতরত�ি (েরল অংশটি বাষ্ীভূে িরা)/ফিৌত�াজাে দধু: শুধুমাত্র  

12-আউন্স ক�ৌমটা
• শুিতনা/গুঁতড়া দধু: শুধুমাত্র 25.6 oz এি ক�ৌমটা

ডিনতে পারতবন নাঃ 
• স্াদযুক্ত
• জজব
• তমতটিযুক্ত বা ঘনীেূি
• কঘাে 
• �্যােতসয়াম যুক্ত
• �ম চতব্ডযুক্ত (2%) দধু

ফসায়া পানীয়
ডিনতে পাতরন:
ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ড এবং প্িারগডলঃ

• 8TH CONTINENT:
সয়াদধু-আসে এবং ে্যাতনো (64 আউন্স তহমাতয়ি)

• পর্াডসডেি প্ািৃডেি খাদর্:
আল্টা সয়া আসে এবং ে্যাতনো (32-আউন্স িাম� তথিতিেীে)

• SILK:
সয়াদধু – আসে (32 বা 64-আউন্স তহমাতয়ি)
সয়াদধু – আসে (128 আউন্স তহমাতয়ি মাতটি-প্যা�)
সয়াদধু – আসে কট�সই 32 আউন্স

• WESTSOY:
অগ্ডাতন� সয়াদধু-কলেন (32 বা 64-আউন্স িাম� তথিতিেীে)
লোস সয়াদধু – ে্যাতনো (32 বা 64-আউন্স িাম� তথিতিেীে)

িীজ
ডিনতে পাতরন: 
• 8, 16, 24, বা 32 আউন্স পর্াতিজ শুধমুাত্র
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড
• পাস্তুডরে প্ডরিয়ায় american, monterey jack, mozzarella, 

cheddar, colby, swiss, muenster, provolone, বা এই িীজগডলর ফে 
ফিানটির ডমশ্রণ

• ব্লতি বা ডিউতব ডিননু
• KOSHER (Cholov Yisroel) িীজ যতদ আপনাি WIC ক�না�াটাি িাতে�ায় 
তপ্ন্ট �িা োম�

  ডিনতে পারতবন নাঃ
• আমদানী�ৃি চীজ
• চীজযুক্ত বা চীজ োগামনা খাদ্য, দ্রব্য
• ক্্যা�াি �াট
• কছাট কছাট �মি �াটা(করেমিি)/কুতচ কুতচ �মি �াটা (কগ্রমটি)/ত�উব �িা, 
ে্ামট(তট্ং) বা োঠিি মি চীজ

• গন্ধযুক্ত চীজ
• জজব চীজ
• এ� এ�টা স্াইস আোদা আোদা আবিৃ �িা চীজ 
• জিতি �িা চীজ

ফিৌত�াজাে মাছ
ডিনতে পাতরন:
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড
• লবণ বা ডনরাডমষ ফঝাতলর সাতে মাছ
• জল বা ফেতলর মতধর্ ভতর পর্াতি� িরা মাছ 
• হাড় এবং িামড়া সহ মাছ
• ডনম্নডলডখে ধরতনর এবং মাতপর:

• লাই� �ুনা: কয ক�ানও ব্্যান্ড (5 এবং 6 আউন্স �্যান)
• ফগালাপী সর্ামন: কয ক�ামনা ব্্যান্ড (5, 6 ও 7.5-আউন্স �্যান)
• সাডি্ড নস: কয ক�ামনা ব্্যান্ড (3.75-আউন্স �্যান)

ডিনতে পারতবন নাঃ
• অ্যােমবা�াি টুনা
• নীে তপঠ যুক্ত স্যামন
• োে স্যামন
• স্াদ যুক্ত
• উপাদান যুক্ত

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


2WIC অনুম�োদিত খোবোমেে সব্োদিক নতুন তোদিকোে জন্য, অনুগ্রহ কমে দিখুন https://nyswicvendors.com/upc-resources/

দই 
ডিনতে পাতরন:
• আপনার ফিনািা�ার োডলিায় োিা িডব্ডেকু্ত সামগ্রী
• 32 আউন্স ফিৌত�া
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ড ও প্িারগডলঃ 

• Annie’s: কহামগ্রাউন জজব পুমিা সাদা দই
• Arz: আসে পুমিা ে্যাট সাদা দই
• Avenue A: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাট ছাড়া ে্যাতনো তগ্র� দই
• Axelrod: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই, পুমিা সাদা দই
• Baroody: সাদা দই 
• Best Yet: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই,ে্যাটহীন 
সাদা দই

•  Brown Cow: পুমিা ে্যামটি সাদা দইময়ি উপমি তক্ম, �ম ে্যামটি সাদা দই, 
ে্যাটহীন সাদা দই, পুমিা দধু ে্যাতনো দই

• Butterworks Farm: ে্যাটহীন সাদা দই, পুমিা ে্যাট সাদা দই 
•  Byrne Hollow: �ম ে্যামটি সাদা তগ্র� দই
• Cabot: 2% �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই, পুমিা ে্যাট সাদা দই
• Chobani: 2% �ম ে্যামটি সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন 
ে্যাতনো তগ্র� দই, পুমিা ে্যাট সাদা তগ্র� দই

• Coburn Farms: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই
• Cowbella: ে্যাটহীন সাদা দই
• Cream O’Land: �ম ে্যামটি সাদা দই
• Crowley: �ম ে্যামটি সাদা দই
• Dannon: 1.5% �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন 
সাদা দই, পুমিা ে্যাট সাদা দই 

• Desi Natural Dahi: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই, পুমিা ে্যাট 
সাদা দই

•  Essential Everyday: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, 
ে্যাটহীন সাদা দই, ে্যাটহীন ট্মবতি তগ্র� দই, ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� দই, পুমিা 
সাদা তগ্র� দই, পুমিা সাদা দই 

• Esti: পুমিা সাদা তগ্র� দই 
•  Farmland: দাহী পুমিা ে্যাট সাদা দই
• Fit and Active: ে্যাটহীন সাদা দই
• Food Club: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই,ে্যাটহীন সাদা দই
•  Food Lion: ে্যাটহীন সাদা দই
• Foodtown: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা 
দই, ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� দই, পুমিা ে্যাট সাদা দই

• Freedom Hill Farm: সাদা দই 
• Fresh Made: �ম ে্যামটি সাদা দই 
•  Friendship: �ম ে্যামটি সাদা দই
• Gopi: োিিীয় ধিমন �ম ে্যামটি সাদা দই, োিিীয় ধিমন ে্যাটহীন সাদা 
দই, োিিীয় ধিমন পুমিা ে্যাট সাদা দই 

•  Great Value: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা দই, জজব �ম ে্যামটি 
দই, পুমিা ে্যাট সাদা তগ্র� দই 

• Greek Gods: �ম ে্যামটি সাদা তগ্র� দই
•  Green Mountain Creamery: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা 
দই, সাদা তগ্র� দই, পুমিা সাদা দই

• Greenway: পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা দই
• Guru: পুমিা দমুধি সাদা দই
• Hammond Dairy: পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা দই
• Hannaford: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা 
দই, ে্যাটহীন ট্মবতি তগ্র� দই, ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� দই, পুমিা সাদা তগ্র� 
দই, পুমিা ে্যাতনো তগ্র� দই

• Hawthorne Valley: পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা দই 

•  Horizon: ে্যাটহীন সাদা দই, জজব ে্যাটহীন সাদা দই, জজব পুমিা ে্যাট যুক্ত 
সাদা দই

•  Ithaca: পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা দই
•  Key Foods: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই
• Kingdom Creamery: পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা দই 
• Kirkland: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই 
• La Yogurt: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই, পুমিা ে্যাট সাদা দই
•  Lacto: সাদা দই 
•  Lala: �ম ে্যামটি সাদা দই 
• Lucerne Dairy: �ম ে্যামটি সাদা দই, �ম ে্যামটি ট্মবতি দই, ে্যাটহীন 
সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা দই, পুমিা দমুধি দই

• Maple Hill: জজব পুমিা সাদা দই
•  Market Pantry: ে্যাটহীন সাদা দই 
• Merve: সাদা দই 
•  Mountain High: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই, আসে পুমিা 
ে্যাট যুক্ত সাদা দই

• My Essentials: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই 
• Nancy’s: ে্যাটহীন সাদা দই, জজব �মে্যাট যুক্ত সাদা দই, জজব ে্যাটহীন 
সাদা দই, পুমিা সাদা দই

• Nature’s Place: জজব ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� দই, জজব পুমিা সাদা তগ্র� দই, 
জজব পুমিা সাদা দই

• Nature’s Promise: জজব ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, জজব ে্যাটহীন ে্যাতনো 
তগ্র� দই, জজব �মে্যাট যুক্ত সাদা দই, জজব সাদা তগ্র� দই, জজব পুমিা সাদা 
তগ্র� দই, জজব পুমিা সাদা দই 

•  North Country Creamery: পুমিা সাদা দই, পুমিা ে্যাতনো দই 
• Nostimo: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই
•  O Organics: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� দই, পুমিা 
দমুধি সাদা দই 

• Oikos: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা দই, ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� 
দই, পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা তগ্র� দই

• Open Nature: 2% সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, পুমিা ে্যাট যুক্ত 
সাদা তগ্র� দই 

• Our Family: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা দই
•  Penn Maid: ে্যাটহীন সাদা দই 
• PICs: �মে্যাট যুক্ত সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা দই, 
ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� দই, সাদা তগ্র� দই, পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা দই, পুমিা 
ে্যাতনো তগ্র� দই 

• Powerful: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা তগ্র� দই
• Price Rite: �ম ে্যামটি সাদা দই
•  Redwood Hill: সাদা দই 
• Romis: �মে্যাট যুক্ত সাদা দই, পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা দই 
• Ronnybrook Farm Dairy: পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা দই
•  Seven Stars: জজব স্ল্প ে্যাটযুক্ত সাদা দই, জজব পুমিা ে্যাটযুক্ত সাদা দই 
• ShopRite: �মে্যাট যুক্ত সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা 
দই, পুমিা সাদা দই, পুমিা সাদা তগ্র� দই 

• Shurfine: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই
•  Simply Balanced: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই 
•  Stonyfield Organic: তক্মযুক্ত �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� 
দই, ে্যাটহীন সাদা দই, পুমিা দমুধি কফ্ঞ্চ ে্যাতনো দই, পুমিা দমুধি সাদা দই 
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দই, চেমছ   
ডিনতে পাতরন:
• আপনার ফিনািা�ার োডলিায় োিা িবু্ডেকু্ত সামগ্রী
• 32 আউন্স ফিৌত�া
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ড ও প্িারগডলঃ 

•  Stop and Shop: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা তগ্র� দই, 
�ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই, ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� দই, পুমিা 
ে্যাতনো তগ্র� দই 

• Super Associated: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা দই 
• Taste of Inspirations: ে্যাটহীন সাদা দই, সাদা তগ্র� দই, পুমিা দমুধি 
সাদা দই 

• Tillamook: �ম ে্যামটি সাদা দই 
•  Tops: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা দই, 
ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� দই, পুমিা দমুধি সাদা দই 

• Traditional: সমস্ত প্া�ৃতি� দাহী দই 
•  Trimona: বেুমগতিয়ান পুমিা ে্যাটযুক্ত সাদা দই 
• Two Good: �ম ে্যামটি সাদা তগ্র� দই, �ম ে্যামটি ে্যাতনো তগ্র� দই 
•  Upstate Farms: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই
•  Urban Meadow: ে্যাটহীন সাদা দই, �ম ে্যামটি সাদা দই

•  Voskos: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই
• Wallaby: জজব পুমিা দমুধি সাদা তগ্র� দই, জজব �ম ে্যামটি সাদা তগ্র� দই, 
জজব ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, জজব পুমিা দমুধি সাদা দই

• Wegmans: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা 
দই, জজব �ম ে্যাট তমতরেি সাদা সুপাি দই, জজব পুমিা সাদা তগ্র� দই, 
কপ্াবাময়াটি� �ম ে্যামটি সাদা দই, পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা তগ্র� দই 

•  Weis: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই, ে্যাটহীন ে্যাতনো তগ্র� দই, কপ্াবাময়াটি� �ম 
ে্যামটি সাদা দই, কপ্াবাময়াটি� ে্যাটহীন সাদা দই, পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা তগ্র� 
দই, পুমিা সাদা কপ্াবাময়াটি� দই 

• White Mountain: বেুমগতিয়ান পুমিা ে্যাটযুক্ত সাদা দই 
• Wholesome Pantry: জজব পুমিা ে্যাট যুক্ত সাদা দই, জজব �ম ে্যামটি 
সাদা দই

• Yoplait: �ম তমতটি ট্মবতি এবং ট্মবতি �ো দই 4 আউন্স 8 প্যা� (কমাট 
32 আউন্স), ে্যাটহীন সাদা দই

KOSHER (Cholov Yisroel) দই যতদ আপনাি ক�না�াটাি িাতে�ায় তপ্ন্ট �িা োম�।
ডিনতে পাতরন:
• 32 আউন্স ফিৌত�া
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ড ও প্িারগডলঃ 

•  Gevina Farms: ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই 
• J and J: ে্যাটহীন সাদা দই 
•  Mehadrin: �ম ে্যামটি সাদা দই, ে্যাটহীন সাদা তগ্র� দই 
•  Normans: �ম ে্যামটি সাদা তগ্র� দই, �ম ে্যামটি ে্যাতনো তগ্র� দই, ে্যাটহীন সাদা দই 

ডিনতে পারতবন নাঃ 
•  তবতেন্ন উপাদান তমতরেি (কযমন গ্র্যামনাো, �্যাতন্ড, ইি্যাতদ)
•  পানমযাগ্য/তনঙিামনা যামব
•  এমন জমাট বাঁধা দই
•  �ৃতত্রম সু্যইটনািযুক্ত পণ্যগুতে

ফ�ােু
ডিনতে পাতরন:
• 8, 10, 14, 16 আউন্স পর্াতিজ 
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ড ও প্িারগডলঃ 

• Azumaya: কিেম, েম্ড, অতিতিক্ত েম্ড
• Franklin Farms: নিম, মাঝামাতঝ োম্ড, োম্ড, অতিতিক্ত োম্ড
• Heiwa 
• বাডড়র খাবার: জজব োম্ড, জজব মাঝামাতঝ োম্ড, জজব নিম, 
তপ্তময়াম অতিতিক্ত োম্ড, তপ্তময়াম োম্ড, তপ্তময়াম মাঝামাতঝ োম্ড, 
তপ্তময়াম নিম 

• Nasoya: জজব ত�উব সুপাি োম্ড, জজব অতিতিক্ত োম্ড, জজব োম্ড, 
জজব হাে�া োম্ড, জজব কিেম, জজব সুপাি োম্ড, নিম 

• Natures Promise: জজব োম্ড 
• O Organics: অতিতিক্ত োম্ড, োম্ড, কিেম, সুপাি োম্ড অঙু্তিি
• San Su: অতিতিক্ত োম্ড, োম্ড, নিম
• Wegmans: জজব োম্ড 
• Woodstock: জজব অতিতিক্ত োম্ড, জজব োম্ড

োম্ড
শুিতনা ডিনতে পাতরন:
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড
• পডরণে বীন, ম�রশুুঁটি, ও িাতলর 1 পাউন্ড বর্াগ
ফিৌত�া ডিনতে পাতরন:
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড

• পডরণে বীন, ম�রশুুঁটি, িাল, মসরু িাল, অড়হর, এবং সীতমর 15-16 
আউতন্সর ির্ান

  ডিনতে পারতবন নাঃ 
• কব� �িা বীন
• ে�ূমিি মাংস এবং তবন
• তচতন, ে্যাট, চতব্ড, মাংস বা কিে যুক্ত 
• “আপনাি বীন, �ড়াইশুঁটি, িাে, বাদামমি মাখমনি সুতবধাি সামে” কসমষেমত্র 
সবজু �ড়াইশুটি, সবজু িাে, �ড়াইশুঁটি, হেদু �ড়াইশুঁটি, এবং কমাম 
মটিশুটি ক�না উতচৎ নয়; এই ধিমনি খাদ্য সামগ্রী ত�নমি আপতন আপনাি 
WIC েে এবং ো�সব্ী নগদ মেূ্য ব্যবহাি �িমি পামিন।
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ফব্িোস্ট ফসতরলাি
ডিনতে পাতরন: 
• 12 আউন্স বাক্স বা বড়

পুমিা েমস্যি কসমিো� তনমদ্ড তেি হয় *

ডিনতে পারতবন নাঃ 
• জজব
• এ�� পতিমবেন �িা প্যাম�ট

ডশশু খাদর্ -শািসডজি ও েল 
ডিনতে পাতরন:
• 4 আউন্স ফিৌত�া :

• তেশু খামদ্যি 2 আউন্স 2 প্যা� (কমাট 4 আউন্স) 1 টা ক�ৌমটা তহসামব গণনা 
�িা হয় 

• তেশু খামদ্যি 4 আউন্স 2 প্যা� (কমাট 8 আউন্স) 2 টা ক�ৌমটা তহসামব গণনা 
�িা হয় 

• জজব
• অনর্ ফিাতনা এিটিমাত্র েল বা সবডজ
• ডবডভন্ন েল বা সবডজগডলর ফে ফিাতনা ডমশ্রণ
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ডগডল:

• Beech Nut, Gerber, Earth’s Best, Happy Baby, Nature’s 
Promise, Once Upon A Farm, Tippy Toes, Wild Harvest

• Kosher (Cholov Yisroel): প্েম পছন্দ

ডিনতে পারতবন নাঃ
• েমে
• মাংস, দই, চাে, নিুেস-এি মমিা েে বা আতমষােী ছাড়া উপ�িণগুতে 
সহ তমরেণ

বাচ্ার খাবার – মাংস
ডিনতে পাতরন:
• 2.5 আউন্স ফিৌত�া
• জজব
• জসু বা ফঝাতলর সাতে ফিানও মাংস 
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ডগডল: Beech Nut, Earth’s Best, Gerber

সদর্জাতের ফসতরলাি
ডিনতে পাতরন:
•  Gerber: বাচ্ামদি কসমিো�
•  8 বা 16 আউন্স ফিৌত�া

•  শুধমুাত্র সাদা ধরতনর: ও�ডমল, িাল, ফগা�া শসর্ বা মাডটিতগ্রন 

ডিনতে পারতবন নাঃ
• জজব
• অতিতিক্ত উপাদান কযমন DHA, েে, েমু্ডো, বা কপ্াটিন যুক্ত

24 oz21 oz 12 oz 18 oz18 oz12 oz 12 oz12 oz 15 oz

Helpful Shopping Hints!
How to get your full 36 oz of cereal:

12 oz + 12 oz + 12 oz = 36 oz 15 oz + 21 oz = 36 oz 12 oz + 24 oz = 36 oz 18 oz + 18 oz = 36 oz

জােীয়/ডবতশষ ব্র্ান্ডগডল
ডিনতে পাতরন: 
•  ফে ফিানও ফদািাতনর ব্র্ান্ড এবং ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ডগডল:

• General Mills: Berry Berry Kix, Blueberry Chex, *Cheerios, 
Cinnamon Chex, Corn Chex, Fiber One Honey Clusters, *Honey 
Kix, *Kix, Multi Grain Cheerios, Rice Chex, *Total Whole Grain, 
Vanilla Chex, *Wheat Chex, *Wheaties 

• Kelloggs: *All Bran Complete Wheat Bran Flakes, Corn Flakes, 
Crispix, *Frosted Mini Wheats, *Frosted Mini Wheats Filled, 
*Frosted Mini Wheats Little Bites, *Honey Almond Ancient 
Grains, *Original Frosted Mini Wheats, Rice Krispies, *Special K 
Banana, *Special K Multi Grain, *Special K Original 

• Kemach: *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Multi Grain 
Toasted Oats, *Toasted Oats, *Wheat Flakes 

• Malt O Meal: *Frosted Blueberry Mini Spooners, *Frosted Mini 
Spooners, *Frosted Strawberry Mini Spooners  

• Post: Grape Nuts, *Grape Nuts Flakes, *Great Grains Banana 
Nut Crunch, *Great Grains Crunchy Pecan, *Bunches of Oats 
Honey Roasted, *Honey Bunches of Oats Vanilla Bunches, 
*Honey Bunches of Oats with Almonds 

• Quaker: *Life Original Multigrain Cereal, *Life Strawberry 
Multigrain Cereal, *Life Vanilla Multigrain Cereal, *Oatmeal 
Squares Brown Sugar 

• Ralston: Corn Biscuits, Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 
Toasted Whole Grain Oats, *Wheat Bran Flakes  

• Sunbelt: *Simple Granola
• Taanug: Crisp Rice

ফিনািা�ার সহায়ি ইডগিে!
ত�োমব আপতন পূণ্ড 36 আউন্স কসমিো� পামবন:
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• Avenue A: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Best Yet: *Bite Size Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn 

Flakes, Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, *Honey 
Oats and Flakes, *Honey Oats and Flakes with Almonds, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats

• Clear Value: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Essential Everyday: Corn Flakes, Crispy Hexagons, Crispy 

Rice, Crunchy Corn Squares, *Crunchy Oat, *Crunchy Oat 
Squares, Crunchy Rice Squares, *Crunchy Wheat Squares, 
*Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and Flakes, *Honey 
Oats Flakes Almond, Nutty Nuggets, *Strawberry Frosted 
Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Wheat and Bran Flakes

• Food Club: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran 
Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, Crisp Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, *Honey and Oats, *Honey and Oats With 
Almonds, Oatmeal Squares, Rice Squares, *Strawberry 
Frosted Shredded Wheat, Toasted Oats, Twin Grain Crisp, 
*Wheat Squares

• Food Lion: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, 
Corn Flakes, *Oats and More With Almonds, *Oats and 
More With Honey, *Strawberry Frosted Shredded Wheat, 
*Tasteeos, *Toasted Oats, Toasted Rice

• Foodtown: Corn Flakes, *Crunchy Oat Squares, *Frosted 
Shredded Wheat, Oats and More with Almonds, *Tasteeos, 
*Toasted Oats

• Great Value: *Almond Crunchy Honey Oats, *Bite Size 
Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, 
*Crunchy Honey Oats, *Crunchy Oat Squares, *Frosted 
Shredded Wheat, *Os Oats, Rice Squares, *Toasted Oats, 
*Toasted Whole Grain Oat Spins

• Hannaford: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
Crispy Hexagons, Crispy Rice, Easy Living Oat Squares, 
*Frosted Shredded Wheat, *Nutty Nuggets, Oats and More 
With Almonds, Oats and More With Honey, *Strawberry 
Frosted Shredded Wheat, *Tasteeos, Toasted Corn, 
Toasted Rice, *Toasted Wheat Squares, *Wheat Bran Flakes, 
Wheat Flakes

• Hy Top: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, 
Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and 
Flakes with Almonds, *Toasted Oats

• IGA: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 
Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, Crispy 
Corn and Rice, Crispy Rice, Honey Oats and Flakes, Honey 
Oats and Flakes With Almonds, *Original Toasted Oats, Rice 
Squares, *Toasted Oats

• Key Foods: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
*Toasted Oats

• Kiggins: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 
Shredded Wheat, Corn Flakes, Crispy Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, Honey Oat Crunch, *Toasted Rolling Oats

• Krasdale: Corn Flakes, Honey Oats and Flakes, 
*Toasted Oats

•  Market Pantry: Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 
*Toasted Oats

• My Essentials: *Frosted Shredded Wheat
• Parade: *Bite Size Shredded Wheat, Corn Flakes, 

*Toasted Oats

• PICS: Crispy Honey Oats and Flakes, Crispy Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, Toasted Corn Crisps, Toasted Rice Crisps, 
*Wheat Bran Flakes

• Price Chopper: Corn Flakes, *Good Choice Oat Squares, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Whole Grain 
Toasted Oats

•  Price Rite: *Bran Flakes, Corn Flakes, *Frosted Shredded 
Wheat, Honey Oat Clusters With Almonds, *Shredded Wheat, 
*Toasted Oats

• Red and White: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Safeway: *Wheat Pockets
• Shop Rite: *Bran Flakes, Crispy Corn Squares, Crispy Rice 

Squares, *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
Honey Oat Clusters, Honey Oat Clusters With Almonds, 
*Toasted Oats

• Shurfine: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 
Shredded Wheat, Corn Flakes, Corn Squares, Crispy Rice, 
Honey Oats and Flakes, Oats and More With Almonds, Oats 
and More With Honey, Rice Squares, *Toasted Oats, *Wheat 
Bran Flakes, *Wheat Squares

• Signature Kitchens: Corn Flakes, Oats And Almonds, Oats 
And More With Honey, Shredded Wheat Bites, *Toasted Oats

• Signature Select: *Bran Flakes, Corn Pockets, Crispy Rice, 
*Frosted Shredded Wheat Bite Size, *Nutty Nuggets, Rice 
Pockets, Toasted Oats

• Stop and Shop: *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, 
Crispers, Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, Honey 
Crunchin Oats, Honey Crunchin Oats Almond, Instant 
Oatmeal Packs, *Multigrain Oats and Os, *Nutty Nuggets, 
*Oat Squares, *Oats and Os, Rice Squares, *Whole Grain 
Shredded Wheat

• That’s Smart: Corn Flakes, Crisp Rice, *Toasted Oats
• Tops: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 
Wheat, Corn Flakes, Corn Squares, Crisp Rice, *Friendly 
Harvest Bran Flakes, *Oat Squares, Oats and More Honey 
Roasted, Oats and More With Almonds, Rice Squares, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Twin 
Grain Crisp

• Urban Meadow: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Valu Time: *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Frosted 

Shredded Wheat, *Toasted Oats
• Wegmans: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Shredded Wheat, Corn Flakes, *FYFGA Oat Crisps, *FYFGA 
Strawberry Shredded Wheat, *Oat Crisps, *Oats and Honey, 
*Oats and Honey with Almonds, *Toasted Oats

• Weis: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
Honey Oats and Flakes, Honey Oats and Flakes 
with Almonds, 

• Weis Quality: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Bite Size 
Toasted Corn, Bite Size Toasted Rice, Crispy Corn and Rice, 
Crispy Rice, *Multigrain Toasted Oats, *Strawberry Frosted 
Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Wheat Bran Flakes, 
*Wheat Flakes

• Western Beef: Corn Flakes, *Toasted Oats
• White Rose: Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 

*Toasted Oats

ফদািাতনর ব্র্ান্ড
ডিনতে পাতরন: 
• ডনম্নডলডখে ফদািাতনর ব্র্ান্ড ও প্িারগডলঃ 
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সম্ণূ্ড খাদর্ শতসর্র �রটিলাস
ডিনতে পাতরন:
• 16 আউন্স (1 পাউন্ড) পর্াতি� 
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ড ও প্িারগডলঃ 

• Celias: সাদা �ন্ড, হেদু �ন্ড, সমূ্ণ্ড গম 
•  Chi Chis: সাদা �ন্ড, সমূ্ণ্ড গম োতজিা টোইে
• Del Campo: �ন্ড 
• Don Pancho: সাদা �ন্ড, সমূ্ণ্ড গম 
• Essential Everyday: নিম সাদা �ন্ড, সমূ্ণ্ড গম 
• Food Club: সাদা �ন্ড, সমূ্ণ্ড গম োতজিা টোইে
• Guerrero: সাদা �ন্ড
• Great Value: 100% সমূ্ণ্ড গম, সমূ্ণ্ড গম
• Hannaford: সমূ্ণ্ড গম োতজিা টোইে 
• Herdez: সাদা �ন্ড
• IGA: সাদা �ন্ড, সমূ্ণ্ড গম টাম�া ধিমণ
• Key Foods: সমূ্ণ্ড গম
• La Banderita: �ন্ড, নিম �ন্ড, হেদু �ন্ড, সমূ্ণ্ড গম োতজিা, সমূ্ণ্ড গম 
োতজিা নিম টাম�া 

• La Milpa: ঐতিহ্যবাহী তনক্সিমাে

• Mayan Farm: সমূ্ণ্ড গম
• MexAmerica: মধুি সামে সমূ্ণ্ড গম
• Mission: নিম �ন্ড অতিতিক্ত পািো, 100% সমূ্ণ্ড গমমি আটা, কিমস্তাঁিা 
টোইে পুমিা গম

• Natures Promise: সমস্ত প্া�ৃতি� �ন্ড
• Ortega: সমূ্ণ্ড গম 
• ShopRite: করেতিং ক�া সমূ্ণ্ড গম 
• Shurfine: সমূ্ণ্ড গম োতজিা 
• Siempre Autentico: সমূ্ণ্ড গমমি আটা 
• Signature Select: সমূ্ণ্ড গমমি টাম�া 
• Stop and Shop: সাদা, হেদু �ন্ড, সমূ্ণ্ড গমমি আটা
• Tia Rosa: সমূ্ণ্ড গমমি টাম�া 
• Tio Santi: সমূ্ণ্ড গমমি আটা
• Tops: সমূ্ণ্ড গম 
• Weis Quality: সমূ্ণ্ড গম 

বাদামী িাল
ডিনতে পাতরন:
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড
• 14-16 আউন্স বা 28-32 আউন্স পর্াতি� 
• সাধারণ বাদামী িাল বাতসে বা বর্াতগ
• অডবলতবে, দ্রুে, বা ডনয়ডমে রান্না িরা ফেতে পাতর 

ডিনতে পারতবন নাঃ 
• কযাগ �িা উপাদান কযমন তচতন, ে্যাট কিে বা েবণ

গরম খাদর্শষর্
ডিনতে পাতরন: 
• 11.8 আউন্স বাসে বা বড় 
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ড ও প্িারগডলঃ

• Cream Of Rice: গিম কসমিো�, ইনটে্যান্ট প্যা� 
• Cream Of Wheat: 1 তমতনট কসমিো�, 2.5 তমতনট কসমিো�, ইনটে্যান্ট 
প্যা�, কহাে কগ্রইন 2.5 তমতনট কসমিো�

• Essential Everyday: ইনটে্যান্ট তগ্রটস প্যা�স, ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট
• Food Club: ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট
• Great Value: কিগুোি ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট 
• Hannaford: তক্তম হুইট, কিগুোি ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট
• IGA: 100% প্া�ৃতি� ওল্ড ে্যােমনি ওটতমে, 100% প্া�ৃতি� কহাে কগ্রইন 
কুইট ওটস, অতিতজনাে ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট

• Malt O Meal: োতিনা অতিতজনাে হট হুইট কসমিো�, অতিতজনাে হট 
হুইট কসমিো�

• Maypo: ইনটে্যান্ট ম্যাপে ওটতমে, কুইমনায়া সহ ম্যাপে ওটতমে, োম্ডন্ট 
টোইে ম্যামপে ওটতমে

• My Essentials: কিগুোি ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট 
• PICS: ইনটে্যান্ট কিগুোি ওটতমে প্যাম�ট 
• Price Rite: কিগুোি ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট 
• Quaker: আয়িমনি সামে ইনটে্যান্ট ওটস, অতিতজনাে ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট 
• Shop Rite: অতিতজনাে ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট, 
• Shurfine: অতিতজনাে ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট
• Signature Select: ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট
• Tops: অতিতজনাে ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট
• Weis Quality: অতিতজনাে ইনটে্যান্ট ওটতমে প্যাম�ট
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ফগা�া শসর্ রুটি পণর্
ডিনতে পাতরন:
• 16 আউন্স (1 পাউন্ড) পর্াতি� 
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ড ও প্িারগডলঃ 

• America’s Choice: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Arnold: কটোনগ্রাউন্ড 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি 
•  Best Yet: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
•  Bimbo: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Bogopa: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Bowl and Basket: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Cherry Valley: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Food Lion: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Foodtown: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
•  Jerusalem Franczoz Health Bread: 100% সমূ্ণ্ড গম, অঙু্তিি 
সমূ্ণ্ড গম 

• Full Circle: তিতস ও েমস্যি রুটি
• Gold Medal: 100% তিতসি সামে গমমি রুটি, 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি 
• Gourmet: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
•  Hannaford: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Hauswald’s: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Holsum: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Ideal: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
•  IGA: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• King Kullen: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Krasdale: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Monks: বহুেস্য রুটি, গমমি সমূ্ণ্ড রুটি
• Pas Yisroel: কগাল্ড কেমবে 100% গমমি সমূ্ণ্ড রুটি, তগ্রন কেমবে গমমি 
সমূ্ণ্ড রুটি, বহুেস্য রুটি

• Penn Street: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
•  Pepperidge Farm: ইহুতদ েস্যতবমেষ সমূ্ণ্ড গমমি রুটি, হাে�া ধিমনি 
নিম গমমি রুটি, কটোন গ্রাউন্ড সমূ্ণ্ড গমমি রুটি, খুব পািো সমূ্ণ্ড 
গমমি রুটি 

• PICS: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Roman Meal: সানগ্রাইন 100% পুমিা গমমি রুটি 
• Rubschlager: 100% িাই িাই ওো ব্্যা� িাই কব্ি, 100% িাই িাই ওো 
ফ্াক্স কব্ি, 100% িাই িাই ওো সানফ্াওয়াি কব্ি, 100% পুমিা গমমি রুটি, 
��মটে পাম্ািতনম�ে কব্ি, ��মটে িাই কব্ি, ��মটে পুমিা েস্য রুটি, 
কিতনে টোইে পাম্ািতনম�ে কব্ি, ইউমিাপীয় টোইে পুমিা গমমি রুটি, িাই 
িাই ওো পাম্ািতনম�ে কব্ি, ওময়টেোতেয়ান পম্াি�তনম�ে কব্ি

•  Sara Lee: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Schmidt Old Tyme: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Schwebels: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
•  ShopRite: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Signature Select: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
•  Stern’s: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি, সমূ্ণ্ড গমমি কিাে 
•  Stop and Shop: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি, েবণহীন সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Super Bread V: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Tops: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Urban Meadow: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Weis: গুণমান 100% পুমিা গমমি রুটি
• Windmill Farms: পুমিা গমমি হামমাটতজ রুটি, পুমিা গমমি কমমজানস রুটি, 
পুমিা গমমি কিােস

• Wonder: 100% সমূ্ণ্ড গমমি রুটি
• Yossi’s: তপটা মাতটিমগ্রইন রুটি 
• Zomick’s: 100% পুমিা গমমি হামমাটতজ রুটি, 100% পুমিা গমমি কমমজানস 
রুটি, 100% পুমিা গমমি কিােস 

ফহাল হুই� পাস্তা
ডিনতে পাতরন:
• 16 আউন্স (1 পাউন্ড) পর্াতি� 
• ডনম্নডলডখে ব্র্ান্ডগডল:

• Allegra
• America’s Choice
• Anna
• Barilla
• Bella Terra
• Bionaturae
• Bowl and Basket
• Brad’s
• Cadia
• Campagna

• Colavita
• DeLallo
• Delverde
• Essential Everyday
• Fit And Active
• Food Club
• Fratelli Mantova
• Full Circle
• Garofalo
• Gia Russa

• Great Value
• Heartland
• Hodgson Mill
• La Molisana
• Landau
• Luigi Vitelli
• Mishpacha
• Natures Promise
• O Organics
• Pasta Isabella

• Pastaio
• Racconto
• Ronzoni
• ShopRite
• Shurfine
• Signature Select
• Simply Balanced
• Wegmans
• Weis

ডিনতে পারতবন নাঃ 
• কযাগ �িা উপাদান কযমন তচতন, ে্যাট কিে বা েবণ
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েল এবং শািসবডজ (নগদ মতূলর্র সডুবধা)

ডিনতে পাতরন:
�• আপনাি WIC ক�না�াটাি িাতে�া তনতদ্ডটি �িমব শুধুমাত্র িাজা বা “িাজা, তহমাতয়ি, ক�ৌমটাজাি”
• জজব

োজা শািসজিী এবং েল
ডিনতে পাতরন:
• কয ক�ানও ধিমনি িাজা ো�সব্ী এবং েে
• কগাটা বা �াটাও হমি পামি
• ব্যামগ �িা স্যাোমিি তমরেণ ব্যামগ �িা ো�সব্ী

ডিনতে পারতবন নাঃ
• পাটি্ড  করে
• স্যাোি বামিি কেম� আইমটমসমহূ
• েমেি ঝুতড়
• সাজামনা ো�সব্ী এবং েে
• শু�মনা পণ্যগুতে
• বাদাম (তচনাবাদাম সহ, েে/বাদাম এি তমরেণ) 
• কেষজ, মেো, বা স্যাোমিি করেতসং

টিনজাে েল
ডিনতে পাতরন:
• জমে বা জমুস প্যা� �িা কয ক�ানও ব্্যান্ড
• কয ক�ানও ধিমনি েে, েমেি তমরেণ
• �ৃতত্রম সু্যইটনািযুক্ত পণ্যগুতে
• কয ক�ানও ধিমনি পাত্র/কমাড়�(এ�বামি পতিমবতেি পাউচ ছাড়া)। ক�ৌমটাটি 
ধািু, �াঁচ, বা লোতটেম�ি হমি পামি।

• েেম� অবে্যই প্েম উপাদান হমি হমব
• আমপেসস: শুধুমাত্র "ক�ামনা তচতন যুক্ত নয়” বা “তমতটিহীন” প্�ািগুতে

ডিনতে পারতবন নাঃ
• �্যানমবিী সস
• পাই তেতেং
• তসিামপ প্যা� �িা েে
• তচতন বা েবণ যুক্ত
• কিে/ে্যাট যুক্ত
• এ�বামি পতিমবতেি পাউচ

ফিৌত�াজাে শািসজিীসমূহ 
ডিনতে পাতরন:
• তনয়তমি বা �ম কসাতিয়াম/েবণ যুক্ত হমি পামি
• কয ক�ানও ব্্যান্ড
• কয ক�ানও ধিমনি ো�সব্ী, ো�সব্ীি তমরেণ
• কয ক�ানও আ�ামিি
• কয ক�ানও ধিমনি পাত্র/কমাড়�(এ�বামি পতিমবতেি পাউচ ছাড়া)। ক�ৌমটাটি 
ধািু, �াঁচ, বা লোতটেম�ি হমি পামি।

• ো�সব্ী অবে্যই প্েম উপাদান হমি হমব
• ক�ৌমটাজাি টমমমটা (কপটে �িা, তপউতি, কগাটা, ক্্যাে �িা, টুে, কচৌ�া�াি 
োমব �াটা, সস, সােসা) 

ডিনতে পারতবন নাঃ 
• আচাি �িা বা দমুধ কমোন ো�সব্ী
• স্যা�া মটিশুঁটি / শুময়ামিি মাংস এবং মটিশুটঁি
• সু্যপ
• ক�চাপ, কিতেমেস, অতেে
• কযাগ �িা ে্যাট, কিে, তচতন
• পতিণি বীন/মটিশুঁটি/িাে (উদাহিণস্রূপ: �ামো বীন, গািবামঞ্জা বীন, 
ত�িতন বীন)

ডহমাডয়ে েল 
ডিনতে পাতরন:
• কয ক�ানও ধিমনি পাত্র/প্যাম�জ
• কয ক�ানও আ�ামিি
• কয ক�ানও ব্্যান্ড
• েে ক� অবে্যই প্েম উপাদান হমি হমব
• কয ক�ানও ধিমনি েে, েমেি তমরেণ
ডিনতে পারতবন নাঃ

• েে ছাড়া অন্য ক�ামনা উপ�িণ
• তচতন, মধু, তসিাপ কদওয়া

ডহমাডয়ে শািসডজি
ডিনতে পাতরন:
• কয ক�ানও ব্্যান্ড
• কয ক�ানও ধিমনি পাত্র/প্যাম�জ
• েবণ সমমি বা েবণ ছাড়া
• তহমাতয়ি বীন,�ড়াইশুঁটি, িাে অনমুমাতদি
• কয ক�ানও আ�ামিি
• কয ক�ানও ধিমনি ো�সব্ী, ো�সব্ীি তমরেণ
• ো�সব্ী অবে্যই প্েম উপাদান হমি হমব
ডিনতে পারতবন নাঃ 

• কযাগ �িা তচতন, ে্যাট, বা কিে
• কযাগ �িা িময়মছ সস বা রুটি
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3886 (Bengali) 3/21

NYS WIC �ায্ডক্ম সম্ম�্ড  আমিা িমে্যি জন্য, অনগু্রহ �মি কদখুন: health.ny.gov/WIC.
এই প্তিষ্ানটি এ�টি সমান সুমযাগ প্দান�ািী এবং �ম্ডতনময়াগ�ািী।

রস
ডিনতে পাতরন:
• আপনাি WIC ক�না�াটাি িাতে�ায় ো�া আ�াি এবং প্�াি
• 100% জসু 

• জমুস 80% বা িাি কবতে তেটাতমন

ডিনতে পারতবন নাঃ
• জজব

ফে ফিানও ফদািাতনর ব্াতডে ফদািাতনর নাম এবং এই ব্র্ান্ডগডল অন্তভু্ড ক্ত:
• 7 Select
• Best Choice
• Best Yet
• Bogopa
• Cherry Valley
• Essential Everyday
• Food Club

• Food Lion
• Freedom’s Choice
• Good and Gather
• Great Value
• Hytop
• Krasdale
• Market Pantry

• Member’s Mark
• Nature’s Own
• Parade
• PICs
• Red & White
• Sam’s Choice
• Shopper’s Value

• Shurfine
• Signature Select
• Super A
• Tipton Grove
• Urban Meadow
• White Rose

নারীতদর জনর্ জসু
ফশলে ফস্টতবল িনতসনতরেন্টস 11.5 আউন্স ক�ৌমটা
• Welch’s: কয ক�ানও স্ামদি 
ফ্াতজন িনতসনতরেন্টস 11.5-12 আউন্স ক�ৌমটা 
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড: কমাসত্ কেব,ু �মোমেব,ু আনািস
• Dole: কয ক�ানও স্ামদি জমুসি তমরেণ
• Langers: আমপে, অটম কব্ল্ড, আঙ্িু, তপ্ং তমরেণ, সামাি কব্ন্ড, উইনটাি কব্ন্ড

• ফে ফিানও ফদািাতনর ব্র্ান্ড: আমপে, আঙ্িু, জমুসি তমরেণ
• Old Orchard: আমপে, আঙ্িু, তগ্রন তেমিি সামে জমুসি তমরেণ
• Seneca: আমপে

বাচ্াতদর জনর্ জসু
ফ্াতজন িনতসনতরেন্টস 16 আউন্স ক�ৌমটা 
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড: আমপে, আঙ্িু, কমাসাত্ কেব,ু জমুসি তমরেণ, �মোমেব,ু আনািস
েরল 64 আউন্স ফিৌত�া
• ফে ফিানও ব্র্ান্ড: কমাসত্ কেব,ু �মোমেব,ু আনািস
• ফে ফিানও ফদািাতনর ব্র্ান্ড: আমপে, আঙ্িু, জমুসি তমরেণ, ো�সব্ী 
• Apple and Eve: অ্যামপে, তবগ বাি্ড  অ্যামপে, কুত� মনটোি কবতি, ক্্যানমবতি 
অ্যান্ড কমাি, ক্্যানমবতি অ্যামপে, ক্্যানমবতি কব্ন্ড, ক্্যানমবতি কগ্রপ, ক্্যানমবতি 
পমমমগ্রমনট, ক্্যানমবতি িাস্পমবতি, এেমমাি ফু্ট পাঞ্চ, কগ্রাোমিি কহায়াইট কগ্রপ

• Campbell’s: �ম কসাতিয়াম টমমমটা, টমমমটা
• Harvest Classic: আমপে, আমপে �মোমেব,ু আনািস, ক্্যানমবতি অ্যামপে, 
ক্্যানমবতি কব্ন্ড, ক্্যানমবতি কগ্রপ, ক্্যানমবতি িাস্পমবতি 

• Juicy Juice: আমপে, অ্যামপে িাস্পমবতি, কবতি, কচতি, ফু্ট পাঞ্চ, আঙ্িু, ত�উই 
ট্মবতি, আম, �মো িমঙি ট্যানগািাইন, প্যােন রোগনফু্ট, পীচ আমপে, ট্মবতি 
�ো, ট্মবতি িিমজু, রেতপ�াে ফু্ট পাঞ্চ, সাদা আঙ্িু

• Langers: আপে, আমপে কবতি কচিী, আমপে ক্্যানমবতি, আমপে ক্্যানমবতি কগ্রপ, 
আমপে কগ্রপ, আমপে ত�উই ট্মবতি, আমপে �মোমেব ুআনািস, ফু্ট পাঞ্চ, �ম 
কসাতিয়াম ো�সব্ী, মেোদাি ো�সব্ী, ো�সব্ী

• Lucky Leaf: আমপে 
• Mott’s: আমপে 

• Musselman’s: আমপে 
• Northland: ব্লুমবতি ব্্যা�মবতি অ্যা�াই, ক্্যানমবতি, ক্্যানমবতি ব্্যা�মবতি, 
ক্্যানমবতি কগ্রপ, ক্্যানমবতি পমমমগ্রমনট, ক্্যানমবতি িাস্পমবতি, ক্্যানমবতি আম, 
পমমমগ্রমনট ব্লুমবতি, িাস্পমবতি ব্লুমবতি 

• Ocean Spray: আমপে, �ন�ি্ড  কগ্রপ, ক্্যানমবতি, ক্্যানমবতি ব্্যা�মবতি, 
ক্্যানমবতি কচিী, ক্্যানমবতি �ন�ি্ড  কগ্রপ, ক্্যানমবতি আম, ক্্যানমবতি আনািস, 
ক্্যানমবতি পমমমগ্রমনট, ক্্যানমবতি িস্পমবতি 

• Old Orchard: অ্যা�াই পমমমগ্রমনট, আমপে, আমপে �্যানমবতি, কবতি কব্ন্ড, 
ব্্যা� কচতি ক্্যানমবতি, ব্লুমবতি পমমমগ্রমনট, কচিী পমমমগ্রমনট, ক্্যানমবতি 
পমমমগ্রমনট, কগ্রপ, ত�উই ট্মবতি, �মো িমঙি ট্যানগািাইন, তপচ ম্যামঙ্া, কিি 
িাস্পমবতি, ট্মবতি িিমজু, সাদা আঙ্িু, ওয়াইল্ড কচতি 

• Ruby Kist: আমপে, আঙ্িু, সাদা আঙ্িু
• Seneca: আমপে
• V8: �ম কসাতিয়াম ো�সব্ী, মেোদাি ো�সব্ী, ো�সব্ী 
• Welch’s: �ন�ি্ড  কগ্রপ, োে আঙ্িু, সুপাি কবতি, সাদা আঙ্িু, সাদা আঙ্িু তপচ


