
ফেডারেল নাগরেক অরিকাে আইন এবং ইউ.এস. কৃরি রবভাগ (ইউএসরডএ) নাগরেক অরিকােসমূরেে প্ররবিান এবং নীরি অনুযাযী, ইউএসরডএ, এরিে সংস্া, অরেস, এবং কম্মচােী, এবং ইউএসরডএ 
ফপ্রাগ্াম অংশগ্েণকােী বা প্ররিপালনকােী প্ররিষ্ানগুরলরি জারি, বণ্ম, জারিগি উৎস, রলঙ্গ, অক্ষমিা, বযস, বা ইউএসরডএ দ্াো পরেচারলি বা অর্মসাোয্য প্রাপ্ত ফকান ফপ্রাগ্াম বা কায্মকলারপ 
পূব্মবি্মী নাগরেক অরিকারেে কায্মকলারপে জন্য প্ররিরেংসা বা প্ররিরশারিে উপে রভরতি করে ববিম্য রনরিদ্ধ কো েয। 
 
ফপ্রাগ্ারমে িরর্যে(উদােেণ ফরেইল, বড় েেরে মুদ্রণ, অরডওিাইপ, আরমরেকান ইরঙ্গরিে ভািা, ইি্যারদ) জন্য অক্ষমিাযুক্ত ব্যরক্ত, যাঁে ফযাগারযারগে রবকল্প উপাযগুরল প্ররযাজন িারঁক ফসই সংস্ায 
(ফটেি বা স্ানীয)ফযাগারযাগ কেরি েরব ফযখারন িাঁো ভািাসমূরেে জন্য আরবদন করেরিরলন। ফয ব্যরক্ত বরিে, শ্রবরণ সমস্যা আরি বা বাকশরক্তে অক্ষমিা আরি রিরন (800) 877-8339.-ফি  
ফেডারেল রেরল সারভ্মরসে মাি্যরম ইউএসরডএ-ফি ফযাগারযাগ কেরি পারেন। এিাড়াও, ফপ্রাগ্াম রবিযক ির্য ইংরেরজ িাড়াও অন্য ভািায পাওযা ফযরি পারে।

ফপ্রাগ্াম রবিযক ববিরম্যে অরভরযাগ দারযে কেরি, ইউএসরডএ ফপ্রাগ্াম রবিযক ববিম্য েম্ম, (AD-3027) সমূ্ণ্ম করুন ফযরি অনলাইরন এখারন পাওযা যারব: How to File a Complaint, এবং 
ফকানও ইউএসরডএ অরেরস অরবা ইউএসরডএ-এে উরদেরশ্য পত্র রলখুন এবং েরম্ম অনুরোিকৃি সমস্ত ির্য পরত্র রদন। অরভরযাগ েরম্মে একরি করপে জন্য অনুরোি কেরি, কল করুন (866)  
632-9992. আপনাে সম্ন্ন কো েম্ম বা পত্র ইউএসরডএ-ফি জমা করুন এইভারব: 

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

(2)  ে্যাক্স: (202) 690-7442; অরবা 

(3)  ইরমইল: program.intake@usda.gov.

এই প্ররিষ্ান সমান সুরযাগ প্রদান করে।
 

আপনাে স্ানীয ডারলিউআইরস অরেরস  
ফযাগারযাগ করুন:সবরকিু 

রবিরয
আেও জানুন: http://nj.gov/health/fhs/wic or call:1-800-328-3838

ডারলিউআইরস-এে জন্য ফযাগ্য ব্যরক্ত ফক? 
w		গভ্মবিী মরেলা
w		12 মাস পয্মন্ত বযরসে
  রশশুে স্তন্যদাত্রী
w		6 মাস পয্মন্ত বযরসে রশশুরদে মা
w		5 বিে পয্মন্ত বযরসে বাচ্াো এবং ফিাি রশশুো
     (অবশ্যই রনউ জারস্মরি বসবাস কেরি েরব এবং উপাজ্মন 

রনরদ্মরশকাসমূে পূেণ কেরি েরব)

ডারলিউআইরস ভািাগুরল রক রক?   
w		স্াস্্যকে খাবাে অজ্মন
w		পুরটি রবিযক রশক্ষা
w		স্তন্যদারনে রবিরয রনরদ্মরশকা 
w		করমউরনরি সারপারি্ম ফপ্রেণসমূে

মারসক খাদ্য প্যারকজ রক রাকরি?   
প্ররি্যক অংশগ্েণকােী স্াস্্যকে ডারলিউআইরস খাদ্যসমূে পান ফযরিে 
মূল্য প্ররি মারস প্রায $60.00। রবকল্পগুরলে অন্তভু্মক্ত:
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v ফগািা শস্যদানা
    ফগািা গরমে ফরেড
    বাদামী চাল 
    ফগািা গরমে পাস্তা
    ফগািা গম /ভুট্াে িরি্মলা
    প্রািোরশে রসরেযালস 

v ফপ্রারিন
    রডম
    রপনাি বািাে
    শুষ্ক এবং রিনজাি রবনস
    িেু

v সরজি/েল
    িািকা
    রেমারযি
    রিনজাি
    জুস

v দুগ্ধজাি
    দুি 
    সযা রমল্ক
    রচজ
    দই

v রশশু
    রশশুে রসরেযাল
    রশশু খাদ্য সরজি     
    রশশু খাদ্য েল
    রশশুে েমূ্মলা

ফগািা শস্যদানা ফপ্রারিন সরজি/েল দুগ্ধজাি রশশু


