
আপনার কাছে ফর্মুলা ককনার টাকা না থাকছল এখাছন ককে্  
সংস্ান রইল:
•   WIC: ]আপনার নবজাতক WIC সুববধা পাওয়ার উপযুক্ত বকনা তা দেখার জন্য স্ানীয় WIC অবিসস 

দযাগাসযাগ করুন বা েপ্তসরর চ্যাটবট, ওয়ান্ার সাসে বরিব্রিন করুন। আসরা তসে্যর জন্য,  
health.ny.gov/prevention/nutrition/wic বিবজট করুন।

•   সম্পূরক পুবটি সহায়তা রিকল্প (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP): আপবন িরুমুলা দকনার 
জন্য আপনার SNAP সুববধা স্ানান্তর কারমু  (পপূসবমু যা িুর স্্যাম্ বসল পবরবচত বিল) ব্যবহার করসত পাসরন। 
যবে আপবন WIC দত তাবলকািুক্ত হসয় োসকন, তাহসল আপবন SNAP এর জন্যও উপযুক্ত হসত পাসরন। 

•   অিাবগ্রস্ পবরবারসের জন্য সারবয়ক সহায়তা (Temporary Assistance for Needy Families, TANF):  
এই রিকল্পটি উপযুক্ত পবরবারসের জন্য সারবয়কিাসব নগে টাকা বেসয় সহায়তা কসর। আপনার দস্সটর  
TANF রিকসল্পর স্ান খুসঁজ দপসত, acf.hhs.gov/ofa/map/about/help-families বিবজট করুন।

•   বনসেমুশনার জন্য আপনার স্াস্্য পবরচযমুা রিোনকারীর 
সাসে দযাগাসযাগ করুন।

•   িরুমুলা উৎপােনকারী দ্ারা রিেত্ত ততবর  
ও রজেু করার বনসেমুশনা অনসুরণ করুন।

•   একটি নারী, নবজাতক ও বশশু (Women, Infants  
and Children, WIC) দস্ার খুসঁজ দবর করুন দযখাসন 
িরুমুলা স্সক োকসত পাসর। WIC আসি এরন  
পবরবারগণ nyswicvendors.com/find-a-wic-store 
বিবজট করসত পাসরন। 

•   িরুমুলা রাসখ এরন অসপক্াকৃত দিাট দোকান ও  
ড্াগসস্ারগুসলাসত যান। রিেসর কল কসর দেখুন  
দয তাসের স্সক িরুমুলা আসি বকনা। 

•   ইন্ারসনট দেসক পাওয়া রিস্তুতরিণালী বেসয় বাবিসত 
বনজস্ িরুমুলা বানাছবন না। 

•   িরুমুলা েীরমু সরয় স্ায়ী করার জন্য এসত পাবন 
করশাছবন না।

•   আপনার সন্তাসনর বয়স 1 বিসরর কর হসল তার 
জন্য টরলারসের (এক দেসক আিাই বির বয়সী 
বশশু) িরুমুলা ব্যবহার করছবন না।

•   আপনার বশশুর বয়স 6 রাসসর দববশ না হসল এবং 
সাধারণ িরুমুলা ব্যবহার না করসল গরুর েধু 
ব্যবহার করছবন না।

  করছবন   করছবন না

নবজাতসকর চলরান িরুমুলা স্ল্পতার কারসণ, অসনক িরুমুলাই বতমু রাসন স্সক দনই।  
আররা যখন ফর্মুলার স্টছক কফছর আসার জন্য অছপক্া করকে, তখন কনউ  
ইয়কমু বাসীগছের অনস্রছের জন্য এখাছন ককে্ পরারশমু রইল।

নবজাতসকর িরুমুলা স্ল্পতাঃ  
বনউ ইয়কমু বাসীরা যা করসত পাসরন 

অসযৌবক্তক রপূল্য ববৃধি করা অববধ। যবে আপবন নবজাতসকর িরুমুলার োর খুব দববশ বািসত দেসখন, তাহসল আপনার উসদ্গটি 
NYC দিাক্তা ও করমুচারী সুরক্া েপ্তসরর কাসি বরসপাটমু  করুন।nyc.gov/dcwp বিবজট করুন বা 311 এ কল করুন এবং বলনু 
"Overcharge" (অবতবরক্ত োর আোয়)।
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