
ফ্যাট খযাওয়যা কমযান�যার জ�্, জল 
সহন�যানে প্যানকট করযা মযাছ বেনছ ন��।
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দধু 

নিনসম্বর  2016

ü ব� বকযান�যা ব্্যান্ড:
ü  দধু: সবচেচে বড় প্রাপ্তিসরাধ্য ক�ৌচ�রাটি (গ্যরালন, 96 আউন্স, অচধধে� গ্যরালন,  

বরা ক�রােরা�ধে ) বরা WIC কেচ� তরাপ্ল�রাভুক্ত পপ্িমরাপটি প্�ননু
ü  ইভযানপযানরনটি (তরল অংশটি েযাষ্পীভূত করযা)/বকৌনটযাজযাত দধু: মরাত্র  

12-আউন্স ক�ৌচ�রা
ü শুকন�যা/গুঁন�যা দধু: মরাত্র 25.6-আউন্স ক�ৌচ�রা
ü  ল্যাকনটযাজ মকু্ত দধু: সবচেচে বড় প্রাপ্তিসরাধ্য ক�ৌচ�রাটি প্�ননু অথবরা WIC কে�
ü  খযাুঁটি দধু: সবচেচে বড় প্রাপ্তিসরাধ্য ক�ৌচ�রাটি প্�ননু অথবরা WIC কে�

  অ�নুমযানদত �য়: কলেভরািযুক্ত, জৈব, বরা প্মপ্টি �নচেন্সে দধু; বরা�রািপ্মল্ক বরা 
�্যরালপ্িেরামযুক্ত �িরা দধু; ফ্যরা� �মরাচনরা (2%) দধু

নিম
ü ব� বকযান�যা ব্্যান্ড:
ü মযাঝযানর েযা ে� আকযার: সরাদরা বরা বরাদরামী

   অ�নুমযানদত �য়: খুব বড় এবং অপ্তমরাত্ররাে বড় প্েম; কবপ্ি-দরাচমি প্বচিষ প্েম 
(জৈব, ক�রাচলচটেিল �মরাচনরা, খরাঁেরা মকু্ত/মকু্ত সীমরা, ওচমগরা-3)

WIC গ্রহণন�যাে্ খযাদ্গনলর কযাি্ড

বকেলমযাত্র স্ত�দযা�কযারপী মনহলযারযা অনতনরক্ত খযােযার পযানে� �যা েযা�ন্ত েযাচ্যার জ�্ দধু বেশপী কনর সরেরযাহ করনত সহযায়তযা করনে।

WIC
Program

বসযায়যা পযা�পীয় 

ü  8TH CONTINENT: 
Soymilk – Original ও Vanilla (32-আউন্স �রা�ধে ন) 
Soymilk – Original ও Vanilla (64-আউন্স প্িমরাপ্েত �রা�ধে ন)

ü  PACIFIC NATURAL FOODS: 
Ultra Soy – Original ও Vanilla (32-আউন্স �রা�ধে ন)

ü  SILK: 
Soymilk – Original (32 বরা 64-আউন্স প্িমরাপ্েত) 
Soymilk – Original (128-আউন্স প্িমরাপ্েত মরাপ্টি-প্যরা�)

ü  WESTSOY: 
Organic Plus Soymilk – Plain (32 বরা 64-আউন্স কিল্ফ-কটেবল) 
Plus Soymilk – Vanilla (32 বরা 64-আউন্স কিল্ফ-কটেবল)

পন�র
ü ব� বকযান�যা ব্্যান্ড:
ü  প্যরাটুেিরাইৈে প্চসস American, Monterey Jack, Mozzarella, Cheddar, 

Colby, Swiss, Muenster, Provolone, বরা এইসব পপ্নচিি কয ক�রাচনরা প্মশ্রণ
ü খন্ড বরা ফরাপ্ল প্িসরাচব প্�ননু
ü  কেচ�ি আউচন্সি সংখ্যরাি সরাচথ অবি্যই কযরাগ �িচত িচব  

(1টি প্যরাচ�ি কবপ্ি প্যরাচ�� িচত পরাচি)

ü  বকযাশযার পন�র যপ্দ আপনরাি WIC কেচ� কলখরা থরাচ� বরা যপ্দ কদরা�রানটি অন্য 
ক�রানও ধিচনি েীৈ নরা িরাচখ

  অ�নুমযানদত �য়: আমদরাপ্ন �িরা পপ্নি; পপ্নি খরাদ্য, পণ্য বরা ক্রেে; ক্্যরা�রাি 
�রাট্ স; কঁপ্ে, গঁচড়রা, কেৌচ�রা খন্ড, সুচতরা, বরা দচন্ডি মচতরা েীৈ; কলেভরািযুক্ত বরা জৈব 
পপ্নি; আলরাদরাভরাচব কমরাড়রাচনরা ফরাপ্ল

দই 

ü  এ�বরাচি 32-আউচন্সি ক�ৌচ�রা বরা ঠি� 32 আউন্স পযধেন্ত কযরাগ �িরা কয ক�রাচনরা 
আ�রাচিি ক�রাচনরা সমন্বে।

ü  ব� বকযান�যা ব্্যান্ড: plain, plain Greek, organic plain, organic plain Greek

ü  বকযাশযার দই যপ্দ আপনরাি WIC কেচ� কলখরা থরাচ� বরা যপ্দ কদরা�রাচন নন-ক�রািরাি 
আইচ�ম উপলব্ধ নরা থরাচ� 

   অ�নুমযানদত �য়: কলেভরািে (কযমন ভ্যরাপ্নলরা, ফল), প্মপ্শ্রত উপরাদরানগচলরা 
(গ্রাচনরালরা, �্যরাপ্ন্ড ইত্যরাপ্দ) পরানচযরাগ্য/কপষণচযরাগ্য দই, প্িমরাপ্েত দই

আপ�যার WIC বেক ফ্যানটর পনরমযাণ কতটযা হনল 
আপ�যার তযা বক�যা উনেত তযার তযানলকযা কনর

েপী�যােযাদযানমর মযাখ� 16-18-আউন্স েয়যাম

ü  ব� বকযান�যা ব্্যান্ড: মেুমচুে, অল্প িক্ত, মরাখচনি মচতরা নিম, কমরালরাচেম, প্রা�ৃপ্ত� 
এবং ফ্যরা� �মরাচনরা প্�রািগপ্ল অনচুমরাপ্দত।

  অ�নুমযানদত �য়: ে ীনরাবরাদরাচমি ক্রেে; সদ্য গঁচড়রা �িরা বরা কফ�রাচনরা 
ে ীনরাবরাদরাচমি মরাখন; কৈপ্ল প্মপ্শ্রত ে ীনরাবরাদরাচমি মরাখন, মরািধেচমচলরা, 
েচ�রাচল� বরা মধু; জৈব ে ীনরাবরাদরাচমি মরাখন; প্ভ�রাপ্মন ও খপ্নৈ কযরাগ 
�িরা ে ীনরাবরাদরাচমি মরাখন, বরা অন্যরান্য কযরাগ �িরা উপ�িণ (ওচমগরা 
3, DHA & EPA, পরাম কতল, ইত্যরাপ্দ)

বটযাফু 14-16-আউন্স প্যানকট

ü AZUMAYA: Tofu – Firm, Extra Firm

ü  HOUSE: Premium বরা Organic Tofu – Soft, Medium Firm,  
Firm, Extra Firm

ü NATURE’S PROMISE: Organic Tofu – Firm

ü NASOYA: Organic Tofu – Silken, Lite Firm, Firm, Extra Firm

ü SAN SUI: Tofu – Soft, Firm, Extra Firm

ü WEGMANS: Organic Tofu – Firm

ü   শুকন�যা: কয ক�রাচনরা ব্্যরাচন্ডি, পপ্িপক্ক ম�িশুটি, ম�ি, মসুচিি 1-পরাউচন্ডি ব্যরাগ
ü   টি�জযাত: কয ক�রাচনরা ব্্যরাচন্ডি, পপ্িপক্ক ম�িশুটি, ম�ি, মসুচিি 15-16 আউচন্সি 

ব্যরাগ

   অ�নুমযানদত �য়: কব� �িরা ম�িশঁুটি; শুচেরাচিি মরাংস এবং ম�িশুটি; 
টিনৈরাত ম�িশুটি অপ্তপ্িক্ত প্েপ্ন, ফ্যরা�, মরাংস, বরা কতল সমপ্ন্বত। 
“শু�চনরা প্িচমি বীপ্ে, শু�চনরা ম�িশুটি, মসুি েরাল” এি ৈন্য WIC কে� 
প্দচে সবৈু শু�চনরা প্িচমি বীপ্ে, সবৈু শু�চনরা ম�িশুটি;শু�চনরা প্িচমি 
বীপ্ে, এবং িলদু শু�চনরা প্িচমি বীপ্ে নরাও ক�নরা কযচত পরাচি; এই ধিচণি 
খরাদ্য সরামগ্ী প্�নচত আপপ্ন আপনরাি WIC িরা�সব্ী এবং ফচলি কে� 
ব্যবিরাি �িচত পরাচিন।

মটরশুটি, িযাল,  
এেং মসরু িযাল

বকৌনটযাজযাত মযাছ
ü লযাইট টু�যা: কয ক�রাচনরা ব্্যরান্ড (5 ও 6-আউন্স ক�ৌচ�রা)

ü বেযালযাপপী স্যালম�: কয ক�রাচনরা ব্্যরান্ড (5, 6 ও 7.5-আউন্স ক�ৌচ�রা)

ü সযানি্ড �স: কয ক�রাচনরা ব্্যরান্ড (3.75-আউন্স ক�ৌচ�রা)

ü ৈল বরা কতচলি মচধ্য ভচি প্যরাচ�� �িরা

ü িরাড় ও ত্ব� থরা�চত পরাচি

  অ�নুমযানদত �য়: অ্যরালবরাচ�রাি �ুনরা, ব্লুব্যরা� স্যরালমন, লরাল স্যরালমন;  
কলেভরািযুক্ত; কযরাগ �িরা উপ�িণগপ্ল সি

 লেণ খযাওয়যা কমযান�যার 
জ�্, বকৌনটযাজযাত মটরশুটি, 
িযাল, মসরু িযাল ধনুয় বফলু�

আপ�যার WIC বেক ফ্যানটর পনরমযাণ কতটযা হনল 
আপ�যার তযা বক�যা উনেত তযার তযানলকযা কনর

এই �রােধে টি 21টি ভরাষরাচত উপলব্ধ, ওচেবসরাই� কদখুন: www.health.ny.gov/wic

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


অ�নুমযানদত �য়: জৈব প্সপ্িেরাল, এ�বরাি খরাওেরাি মচতরা পপ্িমরাচণি প্যরাচ��গপ্ল সি বরাক্সগপ্ল

বব্কফযাস্ট 
 নসনরয়যাল

ফযাইেযার খযাওয়যা েযা�যান�যার জ�্, সম্ণূ্ড দযা�যার নসনরয়যাল 
খযা�। ❖

আপ�যার WIC ব্্যান্ড, আকযার এেং বকযাথযায় বথনক আপ�যানক নক�নত হনে তযার 
তযানলকযা কনর (গুঁন�যা, দ্রেণ েযা ে্েহযানরর জ�্ প্রস্তুত)।

নশশুনদর ফমু্ডলযা

ü Multigrain Flakes with Oat Clustersv – কযাঠেযাদযাম সহ েযা ছযা�যা।  
এছযা�যাও েলযা হয়:  Honey Crunchin’ Oats,

  Honey & Oats,
  Honey Oat Clusters,
  Honey Oats & Flakes,
  Krispy Honey-Oats,
  Oats & More, 
  Oats & Honey

ü Corn Flakesv - সযাধযারণ ü Shredded Wheat - সযাধযারণ  েযা নেন�র  
গুঁন�যা ছ�যান�যা

ü Oat Squares – সযাধযারণ। এছযা�যাও েলযা হয়:  Crisp Oat Squares, 
Crunchy Oat Squares,  
Oat Crisps

ü Oat O’s – সযাধযারণ। এছযা�যাও  েলযা হয়:  
Toasted Oats,  
Tasteeos,  
Oats & O’s

ü Wheat Flakes - সযাধযারণ

ü AMERICA’S CHOICE
ü BEST YET
ü CLEAR VALUE
ü ESSENTIAL EVERYDAY

ü FOOD BASICS
ü FOOD CLUB
ü GREAT VALUE
ü HYTOP

ü KIGGINS
ü KRASDALE
ü NATURE’S CRUNCH
ü PARADE

ü RED & WHITE
ü SHURFINE
ü VALUTIME
ü WHITE ROSE

 * ‘ব� বকযান�যা বস্টযার ব্্যান্ড’-এ বস্টযানরর �যাম এেং এইগনল ব� ঠযান্ডযা নসনরয়যানলর ব্্যান্ড তযা বলখযা থযানক:

ü  GENERAL MILLS: Cheerios (শুধুমরাত্র সরাধরািণ), Total Whole Grain,  
Corn Chex, Rice Chex, Wheat Chex, Dora the Explorer

ü  KELLOGG’S: Corn Flakesv (শুধুমরাত্র সরাধরািণ), Frosted Mini-Wheats  
Original (Little Bites)

ü KEMACH: Corn Flakesv, Toasted Oats, Wheat Flakes 
ü  MALT-O-MEAL: Mini Spooners (Frosted, Strawberry Cream,  

Blueberry Cream), Oat Blendersv (Honey, Honey & Almonds)
ü  POST: Grape-Nuts (শুধুমরাত্র সরাধরািণ), Grape-Nuts Flakes,  

Honey Bunches of Oats with Vanilla Bunches

বক�যাকযাটযার সহযায়ক ইনগিত!
আপ�যার 36 আউন্স নসনরয়যাল পযাওয়যার উপযায়গনলর উদযাহরণ বদওয়যা হল:

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.

ü RALSTON: Corn Flakesv 
ü SUNBELT: Simple Granola 
ü TAANUG: Corn Flakesv, Toasted Oats

নশশু খযাদ্ – শযাকসনজি ও ফল

ü BEECH-NUT েযা GERBER:
ü কপেরািরা ছরাড়রা অন্য ক�রাচনরা এ�টিমরাত্র ফল বরা সবপ্ৈ
ü  প্বপ্ভন্ন ফল বরা সবপ্ৈগপ্লি কয ক�রাচনরা প্মশ্রণ 

নশশু খযানদ্র দটুি-প্যাক দটুি পযাত্র নহসযানে েণ্ হয়

 অ�নুমযানদত �য়: জৈব, পরাউে, প্মশ্রণ, ফল-নে বরা সব্ী নে এি�ম উপরাদরান কযমন 
মরাংস, দই/লপ্স্য, ভরাত, নেুলস

 BANANAS: নকছু বেক তযাজযা বেযাটযা কলযা প্রদযা� করনে

4-আউন্স বকৌনটযাগনল

ü  GERBER: Cereal for Baby শুধুমরাত্র
সরাধরািণ ধিচনি শুধুমরাত্র: বরাপ্লধে, ও�প্মল, িরাইস, সম্পূণধে গম, বরা প্মশ্র

 অ�নুমযানদত �য়: জৈব; অপ্তপ্িক্ত উপ�িণগপ্ল কযমন DHA, ফল, ফমপূধেল দধু, বরা 
যগ �িরা কপ্রাটিন

সদ্জযানতর 
নসনরয়যাল

বেক-এ অেশ্ই Gerber Cereal  
for Baby কথযা েলনত হনে  
8 ও 16-আউনন্সর বকৌটযা অ�নুমযানদত

নশশু খযাদ্ – মযাংস 2.5-আউন্স বকৌনটযা

ü  BEECH-NUT েযা GERBER: ব্থ বরা ক�রাচলি সচগে কয ক�রাচনরা মরাংস

Kosher Baby Food Meats: যপ্দ আপনরাি WIC কেচ� মপু্রিত থরাচ� অথবরা 
কদরা�রানটি যপ্দ Beech-Nut বরা Gerber নরা িরাচখ

ü  FIRST CHOICE: Chicken with Gravy, Turkey with Gravy

বস্টযার ব্্যান্ড*  ন�ম্ননলনখত প্রকযানরর নসনরয়যানলর জ�্ ব� বকযান�যা বস্টযার ব্্যান্ড বকন� ব�নত পযানর

জযাতপীয়/নেনশষ ব্্যান্ডগনল

ü  CREAM OF WHEAT:  
Cream of Wheat Whole Grain (2 ½ minute)

ü  QUAKER:  
Instant Oats with Iron

ü  MAYPO:  
Instant Maple Oatmeal, Vermont Style Maple Oatmeal

েরম নসনরয়যাল
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ü  12-আউচন্সি বরাক্স বরা তরাি কথচ� বড় বরাক্স প্�ননু



ü CELIA’S: White Corn Tortillas, Yellow Corn Tortillas 

ü CHI-CHI’s: White Corn Tortillas

ü DEL CAMPO TORTILLAS: Corn Tortillas 

ü DON PANCHO: Whole Wheat (Flour Gordita Whole Wheat) Tortillas 

ü  ESSENTIAL EVERYDAY: Soft White Corn Tortillas,  
100% Whole Wheat Flour Tortillas 

ü  GREAT VALUE: 100% Whole Wheat Tortillas 

ü  GUERRERO: White Corn Tortillas

ü  HERDEZ: White Corn Tortillas

ü  KEY FOODS: Whole Wheat Tortillas 

ü  LA BANDERITA: Corn Tortillas, 100% Whole Wheat Fajita Flour Tortillas, 
100% Whole Wheat Soft Taco Flour Tortillas

ü MEXAMERICA: 100% Whole Wheat with Honey Tortillas 

ü MISSION: 100% Whole Wheat Flour Tortillas 

ü NATURE’s PROMISE: Corn All Natural Tortillas 

ü ORTEGA: Whole Wheat Tortillas 

ü SIEMPRE AUTENTICO: Whole Wheat Flour Tortillas 

ü  STOP & SHOP: White Corn Tortillas (কিল্ফ-কটেবল ও কেেরাপ্ি),  
Whole Wheat Flour Tortillas 

ü TIO SANTI: 100% Whole Wheat Flour Tortillas 

ü TOPS: Whole Wheat Tortillas 

ü WEGMAN’S: Whole Wheat Tortillas 

বেযাটযা শস্ রুটি পণ্  16-আউনন্সর প্যানকট

ü AMERICA’S CHOICE: 100% Whole Wheat Bread

ü BEST YET: 100% Whole Wheat Bread

ü BIMBO: 100% Whole Wheat Bread

ü CENTRAL MARKET CLASSICS: 100% Whole Wheat Bread

ü FOODLION: 100% Whole Wheat Bread

ü FULL CIRCLE: Flax & Grain Bread

ü GOLD MEDAL BAKERY: 100% Wheat Bread with Flax

ü GOURMET: 100% Whole Wheat Bread

ü HANNAFORD: 100% Whole Wheat Bread

ü HAUSWALD’S: 100% Whole Wheat Bread

ü HOLSUM: 100% Whole Wheat Bread

ü  JERUSALEM:  Franczoz Health Bread 100% Whole Wheat,  
Franczoz Health Bread Germinated Whole Wheat

ü MONKS’:  Multigrain bread, Wheat Wholegrain Bread

ü  PAS YISROEL:  100% Multi Grain Bread All Natural, 
100% Whole Wheat Bread

ü PENN STREET: 100% Whole Grain Wheat Bread

ü PICS by Price Chopper: 100% Whole Wheat Bread

ü ROMAN MEAL: 100% Whole Wheat Bread

ü  RUBSCHLAGER: Westphalian Style Pumpernickel Bread,  
Danish Style Pumpernickel, European Style Whole Grain,  
100% Whole Wheat Bread, Cocktail Whole Grain Bread,  
Cocktail Rye Bread, Cocktail Pumpernickel Bread,  
100% Rye Rye-Ola Flax Bread,  
100% Rye Rye-Ola Pumpernickel Bread,  
100% Rye Rye-Ola Black Rye Bread,  
100% Rye Rye-Ola Sunflower Bread

ü SARA LEE: 100% Whole Wheat Bread

ü SCHWEBEL’S: 100% Whole Wheat Bread

ü SHOPRITE: 100% Whole Wheat Bread

ü STERN’S: Whole Wheat Bread, Whole Wheat Rolls

ü  STOP & SHOP:  100% Whole Wheat Bread (No Salt Added),  
100% Whole Wheat (কদরা�রাচনি �রা��রা কব�রাপ্ি)

ü SUPER BREAD: 100% Whole Wheat Bread

ü  WINDMILL FARMS:  100% Stone Ground Whole Wheat Hamotzie,  
100% Stone Ground Whole Wheat Mezonos

ü  ZOMICK’S:  100% Whole Wheat Bread Hamotzie,  
100% Whole Wheat Bread Mezonos,  
100% Whole Wheat Rolls

বেযাটযা শস্ রুটি পণ্  16-আউনন্সর প্যানকট                         1 পযাউন্ড (1 lb.) হল 16 আউন্স (16 OZ.) এর সমযা�

েযাদযামপী েযাল 14-16-আউন্স েযা 28-32-আউনন্সর প্যানকট

ü  ব� বকযান�যা ব্্যান্ড: বরাচক্স বরা ব্যরাচগ সরাধরািণ বরাদরামী েরাল; অপ্বলচবে, দ্রুত, বরা 
স্রাভরাপ্ব�ভরাচব িরান্নরা �িরা কযচত পরাচি

 অ�নুমযানদত �য়: কযরাগ �িরা উপরাদরান কযমন প্েপ্ন, ফ্যরা� কতল বরা লবণ

ü  ব� বকযান�যা ব্্যান্ড: কয ক�রাচনরা আ�রাচিি কগরা�রা গচমি পরাস্রা। গচমি বরা িক্ত গচমি 
মেদরা কথচ� জতপ্ি। জৈব এি ৈন্য অনমুপ্ত কদওেরা িে। 

 অ�নুমযানদত �য়: কযরাগ �িরা উপরাদরান কযমন প্েপ্ন, ফ্যরা� কতল বরা লবণ

বেযাটযা েনমর পযাস্তযা  বকেলমযাত্র 16-আউনন্সর প্যানকজ
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নহমযানয়ত  
ফল

নহমযানয়ত  
শযাকসনজি

তযাজযা  
শযাকসনজি
এেং ফল

টি�জযাত  
ফল

টি�জযাত  
সেনজ

�ü টি� প্দচল তরা ‘ক�বলমরাত্র তরাৈরা’ বরা ‘তরাৈরা/প্িমরাপ্েত/টিনৈরাত’ প্নপ্দধেটি �িচব �ü জৈব িরা�সপ্ব্ ও ফলগপ্ল অনচুমরাপ্দত 

ü কয ক�রাচনরা প্�রাচিি তরাৈরা িরা�সপ্ব্ ও ফল  ü কগরা�রা বরা �রা�রা িচত পরাচি  ü  ব্যরাগৈরাত স্যরালরাে প্মক্স, ব্যরাগৈরাত সবপ্ৈ
অ�নুমযানদত �য়: স্যরালরাে বরাচিি আইচ�মগপ্ল; পরাটিধে  করে, ফচলি �ুপ্ড়, সরাৈরাচনরা সবপ্ৈ এবং ফল; শু�চনরা পণ্য; �রাৈবুরাদরাম, বরাদরাম, ফল/বরাদরাম, প্মক্স সি;  
তৃণ, মিলরা, স্যরালরাে করেপ্সং

ü কয ক�রাচনরা ব্্যরাচন্ডি ৈল বরা িচস প্যরা� �িরা  ü কয ক�রাচনরা ধিচনি ফল, ফল প্মক্সেরাি  ü �ৃপ্ত্রম স্যরা�রাপ্িন সি পণ্যসমপূি  
ü কয ক�রাচনরা আ�রাচিি/ক�ৌ�রাি/প্যরাচ�চৈি ধিণ (এ�ৈচনি ৈন্য পরাউেগপ্ল ছরা ড়রা)  ü ফল অবি্যই প্থম উপরাদরান িচত িচব
ü আচপচলি সস: শুধুমরাত্র “ক�রাচনরা প্েপ্ন যুক্ত নে” বরা “প্মপ্টিিীন” প্�রািগপ্ল

অ�নুমযানদত �য়: ক্্যরানচবপ্ি সস; পরাই প্ফপ্লং; কয ক�রাচনরা িস (ঘন, িরাল�রা, “স্রাভরাপ্ব�ভরাচবই িরাল�রা”, অপ্তপ্িক্ত িরাল�রা, ইত্যরাপ্দ); প্েপ্ন কযরাগ �িরা,  
(“ফচলি িচস িরাল�রা প্মটি”, ম�িন্দ ইত্যরাপ্দ); লবণ কযরাগ �িরা, ফ্যরা�, কতল; এ�ৈচনি ৈন্য পরাউেগপ্ল

ü কয ক�রাচনরা ব্্যরান্ড  ü স্রাভরাপ্ব� বরা �ম পপ্িমরাচণ কসরাপ্েেরাম/লবণ থরা�চত পরাচি  ü কয ক�রাচনরা ধিচনি সবপ্ৈ, সবপ্ৈ প্মক্সেরাি 
ü কয ক�রাচনরা আ�রাচিি  ü কয ক�রাচনরা ধিচণি ক�ৌ�রা/প্যরাচ�ৈ  ü সবপ্ৈ অবি্যই প্থম উপরাদরান িচত িচব
ü টিনৈরাত �মরাচ�রা (কপটে, আলিু ভিতরা, সম্পূণধে, গঁচড়রা �িরা, টুে্য �িরা, ঘনচ�ি আ�রাচি �রা�রা, সস, সরালসরা)

 

অ�নুমযানদত �য়: প্পচ�ল বরা প্ক্মৈরাত সবপ্ৈ (িস্য সি); কব� �িরা শু�চনরা প্িচমি বীপ্ে, প�ধে  এবং শু�চনরা প্িচমি বীপ্ে, সুপ, ক��েআপ; সুস্রাদ;ু অপ্লভ;  
ফ্যরা� কযরাগ �িরা, কতল, প্েপ্ন; পপ্িপক্ক ম�িশুটি, ম�ি এবং মসপূি সি পণ্যসমপূি (উদরািিণস্রূপ ব্্যরা� প্বন্স, গবধেনচৈরা প্বন্স, প্�েপ্ন প্বন্স)

ü কয ক�রাচনরা ব্্যরান্ড  ü কয ক�রাচনরা ধিচণি ক�ৌ�রা/প্যরাচ�ৈ  ü কয ক�রাচনরা আ�রাচিি  ü ফল অবি্যই প্থম উপরাদরান িচত িচব  ü কয ক�রাচনরা ধিচনি ফল, ফল প্মক্সেরাি
অ�নুমযানদত �য়: ফল ছরাড়রা অন্যরান্য উপরাদরান; কযরাগ �িরা প্েপ্ন; কয ক�রাচনরা িস (িস্য িস, কবিী ফু্�চ�রাৈ �ণধে প্সিরাপ, মলচ�রাৈ, কেক্সচ�রাৈ, সুচক্রাৈ, মধু, 
ম্যরাচপল প্সিরাপ ইত্যরাপ্দ)

ü কয ক�রাচনরা ব্্যরান্ড  ü কয ক�রাচনরা আ�রাচিি  ü ননু সি বরা ননু ছরাড়রা  ü প্িমরাপ্েত ম�িশুটি, ম�ি এবং মসপূচিি অনমুপ্ত কদওেরা িে    
ü কয ক�রাচনরা আ�রাচিি  ü কয ক�রাচনরা ধিচনি সবপ্ৈ, সবপ্ৈ প্মক্সেরাি  ü সবপ্ৈ অবি্যই প্থম উপরাদরান িচত িচব
 অ�নুমযানদত �য়: ি�ধে িরা, ফ্যরা� বরা কতল কযরাগ �িরা; েীৈ সস; কয ক�রাচনরা ধিচনি সস; পুিসি ভরাৈরা

64-আউন্স প্রাপ্টে� কবরাতল

*  ‘ব� বকযান�যা বস্টযার ব্্যান্ড’ -এ বস্টযানরর �যাম এেং এই ব্্যান্ডগনলনত ব� 

120% েযা তযার বেনশ নভটযানম� C সহ 100% রস আনছ তযা বলখযা থযানক:

ü AMERICA’s CHOICE
ü BEST YET
ü CLEAR VALUE
ü CRISP
ü DELSEA FARMS
ü ESSENTIAL EVERYDAY
ü FLAVORITE

ü FOOD CLUB
ü GREAT VALUE
ü HARVEST CLASSIC
ü HYTOP
ü KRASDALE
ü NATURE’S OWN

ü PARADE
ü RED & WHITE
ü RICHFOOD
ü SHURFINE
ü SUPER A
ü TIPTON GROVE
ü WHITE ROSE

বমযাসনম্ব বলেু, কমলযানলেু, আ�যারস: ü ব� বকযান�যা ব্্যান্ড     আনপল:  ü  ব� বকযান�যা বস্টযার ব্্যান্ড* এেং ন�ম্ননলনখত ব্্যান্ডগনলঃ   ü APPLE & EVE    
ü LANGERS   ü LUCKY LEAF  ü MOTT’S   ü MUSSELMAN’S   ü JUICY JUICE   
ü OLD ORCHARD  ü SENECA  ü SESAME STREET 

বলনেনল অেশ্ই বলখযা থযাকনে 
120% েযা তযার বেনশ নভটযানম� C

130% Daily Vitamin C

120% 
DAILY VALUE

VITAMIN C

➧➧

100% রস অ�নুমযানদত �য়: জজে রস

16-আউন্স ক�ৌচ�রাগপ্ল (নহমযানয়ত েযাঢ় দ্রেণ)

বমযাসনম্ব বলেু, কমলযানলেু, আ�যারস: ü ব� বকযান�যা ব্্যান্ড 
আনপল ও জসু নমশ্রণ ü ব� বকযান�যা ব্্যান্ড

অ�নুমযানদত �য়: আঙুচিি িস (িচসি প্মশ্রচণ ছরাড়রা)

11.5-আউন্স ক�ৌচ�রাগপ্ল (বশল্ফ-বস্টেল েযাঢ় দ্রেণ)

ü WELCH’S: কয ক�রাচনরা কলেভরাি

11.5-12-আউন্স ক�ৌচ�রাগপ্ল (নহমযানয়ত েযাঢ় দ্রেণ)
বমযাসনম্ব বলেু, কমলযানলে,ু আ�যারস: ü ব� বকযান�যা ব্্যান্ড
আনপল:   ü ব� বকযান�যা বস্টযার ব্্যান্ড* এেং ন�ম্ননলনখত ব্্যান্ডগনলঃ   

ü LANGERS  ü OLD ORCHARD  ü SENECA
আঙুর:  বেেন�-লযাল ও সযাদযা:   üব� বকযান�যা বস্টযার ব্্যান্ড* এেং ন�ম্ননলনখত 

   ব্্যান্ডগনলঃ  
ü LANGERS ü OLD ORCHARD ü WELCH’S

রনসর নমশ্রণ:   ü ব� বকযান�যা বস্টযার ব্্যান্ড* এেং ন�ম্ননলনখত ব্্যান্ডগনলঃ
ü DOLE: কয ক�রাচনরা কলেভরাি
ü  LANGERS: Autumn Blend, Spring Blend,  

Summer Blend, Winter Blend
  ü OLD ORCHARD: ঘন সবৈু ঢরা�নরাযুক্ত সমস্ কলেভরাি

 ü WELCH’S: িলদু ঢরা�নরাযুক্ত স�ল কলেভরািগপ্ল

NYS WIC কযা�্ডক্রম সম্নক্ড  আনরযা তনথ্র জ� ,্ অ�গু্রহ কনর বদখু�: health.ny.gov/WIC. এই প্রনতষ্যা�টি একটি সমযা� সনু�যাে প্রদযা�কযারপী এেং কম্ডন�নয়যােকযারপী।

সেনজ ও ফনলর বেনকর জ�্ গ্রহণন�যাে্ খযাদ্ (�েদ মনূল্র ভযাউেযার)

লেণ খযাওয়যা কমযান�যার জ�্, বকৌনটযাজযাত 
শযাকসেনজগনলযা ধনুয় বফলু�।
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রনসর নমশ্রণ: ü ব� বকযান�যা বস্টযার ব্্যান্ড* এেং ন�ম্ননলনখত ব্্যান্ডগনলঃ
�ü  LANGERS: Apple Berry Cherry, Apple Cranberry, Apple Kiwi Strawberry,  

Apple Grape, Apple Orange Pineapple, Disney Apple Cranberry Grape
ü  JUICY JUICE: Apple Raspberry, Berry, Cherry, Fruit Punch, Kiwi Strawberry,  

Mango, Orange Tangerine, Strawberry Banana, Tropical
ü  OLD ORCHARD: Acai Pomegranate, Apple Cranberry, Berry Blend,  

Blueberry Pomegranate, Cherry Pomegranate, Peach Mango, Wild Cherry
ü SESAME STREET: Cookie Monster Berry, Elmo’s Punch

 অ�নুমযানদত �য়: আঙুচিি িস (িচসি প্মশ্রচণ ছরাড়রা), প্িমরাপ্েত �রা�ধে ন

‘বকৌনটযাজযাত’ অথ্ডযাৎ ব� খযাদ্গনলনক একটি েযায়ুন�রুদ্ধ বকৌনটযায় সংরক্ষণ করযা থযানক। বকৌনটযাটি ধযাতু, কযাুঁে, েযা প্যানস্টনকর হনত পযানর।


