
 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 5/12/2022  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

গভর্ নর হাক বলশু ফমম না ঘাটবির মম্বযে বর্উ ইয়ম্বকনর পবরবারগুবর জর্ে ংস্থার্ 

হঘাণা কম্বরম্বের্  

   

বর্উ ইয়কন হেট বিপাটনম্বমন্ট অফ হি বর্উইয়কন হেট ফমম না, িায়াপার এবং বলশু 

রবরাম্বর ববিরম্বণ মি নর্ অবোি হরম্বেম্বে WIC অংলগ্রণকারীম্বের জর্ে , এবং 

ক্রিয়ভাম্বব চমার্ ঘাটবিগুব পয নম্ববক্ষণ করম্বে  

   

বর্উ ইয়কনবাীম্বের বর্উ ইয়কন হেট উওম্বমর্, ইর্ফোন্ট অোন্ড বচম্বের্ 

অবফম্ব যাওয়া উবচি অিবা অবফম্বর চোটবম্বটর াম্বি বপ্রক্রির্ করা উবচি WIC 

মববযার জর্ে বলশুর হযাগেিা যাচাই করার জর্ে  

   

  

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ আজ হেলবযাপী থলশু ফমম নার ঘাটথির মধ্যয থর্উ ইয়ধ্ক্নর পথরবারগুথর 

জর্য ংস্থার্ হঘাণা ক্ধ্রধ্ের্। হফব্রুয়ারী 17 এ, মাথক্নর্ ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডথমথর্ধ্েলর্ 

গ্রাক্ধ্ের অ্যাবট থর্উট্রিলর্ স্টাথগ নধ্র (Abbott Nutrition's Sturgis), থমথলগার্ ফযাথথট্রট 

হিধ্ক্ থর্থেনষ্ট থক্েু গুধ্শা ইর্ফযান্ট ফমু না পণয বযবার র্া ক্রার জর্য িক্ন ক্ধ্রথে এবং 

অ্যাবট থক্েু পধ্ণযর হেচ্ছায় প্রিযাার শুরু ক্ধ্রথে। হই ময় হিধ্ক্, খােয এবং ঔয প্রলার্ 

(Food and Drug Administration) মাথক্নর্ বাজাধ্র থর্রাপে পণয আর্ধ্ি এবং থলশু ও থবধ্ল 

ফমু না পধ্ণযর প্রাপযিা বাশাধ্ি অ্যাবট এবং অ্র্যার্য থর্ম নািাধ্ের াধ্ি ক্াজ ক্রধ্ে।  

   

"আমাধ্ের হফডাধ্র অ্ংলীোরধ্ের াধ্ি ঘথর্ষ্ঠ মন্বধ্য়, থর্উ ইয়ক্ন হস্টট িাধ্ের থলশুধ্ের জর্য 

ফমম নার প্রধ্য়াজর্ আধ্ে মর্ থর্উ ইয়ক্ন পথরবারগুথধ্ক্ মি নর্ ক্রার জর্য যিাাযয হেষ্টা 

োথধ্য় যাধ্ব," গভর্ নর হাক বম্বর্। "আমার প্রলার্ প্রথিট্রট র্বজািক্ এবং থলশুর ুস্থ 

িাক্ার জর্য প্রধ্য়াজর্ীয় পুট্রষ্ট ায়িার অ্যাধ্ে রধ্য়ধ্ে িা থর্শ্চিি ক্রধ্ি প্রথিশ্রুথিবদ্ধ। আথম 

প্রধ্িযক্ থপিা-মািা এবং অ্থভভাবক্ধ্ক্ এই ংস্থার্গুথর দ্ব্যবার ক্রার জর্য এবং িাধ্ের 

পথরবাধ্রর যত্ন হর্ওয়ার জর্য গুরুত্বপমর্ণ িধ্িযর াধ্ি ার্াগাে িাক্ার জর্য অ্র্ুধ্রায ক্রথে।"  

  

মামারী জধু্শ, োস্থয েপ্তর িার হাম থভশ্চজট্রটং হপ্রাগ্রাম এবং অ্ংলীোথরধ্ত্বর হর্টওয়াধ্ক্নর 

মাযযধ্ম ডায়াপার, ফমু না এবং অ্র্যার্য থলশু পণয রবরাধ্র থবিরণধ্ক্ মি নর্ ক্রা অ্বযাি 

হরধ্খধ্ে। থর্উ ইয়ক্ন হস্টট WIC হপ্রাগ্রাম পথরোর্ার মাযযধ্ম, থর্উ ইয়ক্ন হস্টট থডপাটনধ্মন্ট অ্ফ 

হি রবরা লঙৃ্খধ্র বযাঘাধ্ির উপর র্জরোথর োথধ্য় যাধ্চ্ছ যা িার অ্ংলগ্রণক্ারীধ্ের 

য়ি প্রভাথবি ক্রধ্ে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2Flocal_agencies.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nxx%2BEXZugCq021PplFE4JtpK5XYEWqU%2FvRar8eKvd1w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2Flocal_agencies.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nxx%2BEXZugCq021PplFE4JtpK5XYEWqU%2FvRar8eKvd1w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3O9gtWM%2BLaM0qwekdZBleDRGRa%2Fw69bXHCvDNF8Amsw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fnews-events%2Fpress-announcements%2Ffda-takes-important-steps-improve-supply-infant-and-specialty-formula-products&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F0W7h3Kn7rx6qJZeeAIPqgeUCfqFozXUQ3yq4OTdIjk%3D&reserved=0


  

াম্প্রথিক্ ফমু না রবরা মযার আধ্াধ্ক্, থবভাগট্রট ফমু না থর্ম নািাধ্ের াধ্ি হযাগাধ্যাগ 

বাথশধ্য়ধ্ে উৎপাের্, ক্যাধ্র্র আক্ার, রবরা এবং োার্ থর্রীক্ষণ ক্রার জর্য। থর্উ ইয়ক্ন 

হস্টট WIC হপ্রাগ্রাম অ্ংলগ্রণক্ারীধ্ের থবক্ল্প হোক্ার্, হযখাধ্র্ ফমম নগুথ মজিু আধ্ে, হখার্ 

হিধ্ক্ প্রধ্য়াজর্ীয় ফমু নাগুথ হপধ্ি াাযয ক্রধ্ি ক্ষম ধ্য়ধ্ে এবং থর্ম নািাধ্ের াধ্ি মন্বয় 

ক্ধ্র যাধ্ি হয অ্ংলগ্রণক্ারীরা স্থার্ীয়ভাধ্ব িা খুুঁধ্জ পার্ র্া, িাধ্ের ক্াধ্ে ফমু না হপৌঁধ্ে 

হেওয়া যায়। থর্উ ইয়ক্ন WIC অ্ংলগ্রণক্ারীধ্ের উথেি ায়িার জর্য িাধ্ের স্থার্ীয় ংস্থার 

াধ্ি হযাগাধ্যাগ ক্রা প্রধ্য়াজধ্র্ পণয খুুঁধ্জ বার ক্রার জর্য।  

  

থডপাটনধ্মধ্ন্টর েযাটবট ওয়ান্ডার মাযযধ্ম, থর্উ ইয়ক্নবাীরা "বযশ্চিগি WIC ক্ারী" এর মাযযধ্ম 

রাথর, অ্যাধ্েধ্যাগয অ্র্াইর্ হর্থভধ্গলর্ ায়িা হপধ্ি পাধ্রর্ এবং হেখধ্ি পাধ্রর্ হয 

িাধ্ের থলশু WIC ুথবযার জর্য হযাগয থক্র্া।  

  

রাম্বজের স্বাস্থে কবমলর্ার িাাঃ হমবর টট বাম্বট বম্বর্, "থলশু ফমু না রবরাধ্র ঘাটথির 

প্রথিধ্বের্গুথ উধ্দ্ব্গজর্ক্, এবং আমরা থর্উ ইয়ধ্ক্নর পথরথস্থথি পয নধ্বক্ষণ ক্রধ্ি িাক্ার াধ্ি 

াধ্ি থর্উ ইয়ধ্ক্নর পথরবারগুথধ্ক্ থবভাধ্গর ুপাথরলগুথ হমধ্র্ োর জর্য অ্র্ুধ্রায ক্রথে৷ 

থর্উ ইয়ধ্ক্নর পথরবারগুথধ্ক্ িাধ্ের থলশুর থেথক্ৎা প্রোর্ক্ারীর াধ্ি ক্াজ ক্রা উথেি যথে 

িাধ্ের থলশুর প্রধ্য়াজর্ হমটাধ্র্ার জর্য এক্ট্রট র্িুর্ ফমম নার পরামধ্ল নর প্রধ্য়াজর্ য় এবং 

মস্ত থর্উ ইয়ক্নবাীধ্ের িাধ্ের স্থার্ীয় থর্উ ইয়ক্ন হস্টট উইধ্মর্, ইর্ফযান্ট অ্যান্ড থেধ্ড্রর্ 

অ্থফধ্ যাওয়া উথেি অ্িবা থডপাটনধ্মধ্ন্টর েযাটবট ওয়ান্ডার াধ্ি থপ্রশ্চির্ ক্রা উথেি িাধ্ের 

থলশু WIC ুথবযার জর্য হযাগয থক্র্া িা হেখধ্ি। আমাধ্ের ক্থর্ষ্ঠিম থর্উ ইয়ক্নবাীধ্ের 

ধ্ব নাত্তম যত্ন হর্ওয়ার জর্য পথরবারগুথর ক্াধ্ে পুট্রষ্ট ায়িা এবং ংস্থার্ রধ্য়ধ্ে িা থর্শ্চিি 

ক্রধ্ি থবভাগট্রট প্রথিশ্রুথিবদ্ধ।"  

  

বিনমার্ োথো পমরণ ক্রার প্রয়াধ্, অ্ধ্র্ক্ হোক্ার্ এক্ মধ্য় গ্রাক্রা ক্িটা ফমু না ক্রয় 

ক্রধ্ি পাধ্রর্ িা ীথমি ক্রধ্ে। এট্রট গুরুত্বপমণ ন হয পথরবারগুথ হযর্ ফমু না মজেু র্া ক্ধ্র, যা 

রবরা লঙৃ্খ এবং িাধ্ের ম্প্রোধ্য়র অ্র্যার্য পথরবারধ্ক্ আরও প্রভাথবি ক্রধ্ব। হয 

পথরবারগুথ িাধ্ের থলশুর জর্য প্রধ্য়াজর্ীয় ফমু না খুুঁধ্জ হপধ্ি ংগ্রাম ক্রধ্ে, িাধ্ের জর্য 

থবভাগ থর্ম্নথথখিগুথ ুপাথরল ক্ধ্র:  

  

 আপর্ার OBGYN বা থলশুর থেথক্ৎা প্রোর্ক্ারীধ্ক্ ক্ ক্রুর্ িাধ্ের অ্থফধ্ 

র্মুর্া আধ্ে থক্র্া িা হেখধ্ি বা অ্র্ুরূপ ফমু না ুপাথরল ক্রধ্ি পাধ্রর্ থক্র্া যা 

হোক্াধ্র্ আরও ধ্জ পাওয়া হযধ্ি পাধ্র যা থলশুর োথো হমটাধ্ি পুট্রষ্টর থেক্ 

হিধ্ক্ অ্র্ুরূপ।  

 থলশুর থেথক্ৎা প্রোর্ক্ারীর দ্ব্ারা ুপাথরল ক্রা ধ্ উপব্ধ অ্র্য ব্র্যান্ড বা 

যরধ্ণ বে ক্রুর্।  

 এক্ট্রট স্থার্ীয় থর্উ ইয়ক্ন হস্টট উওধ্মর্, ইর্ফযান্ট অ্যান্ড থেহড্রর্ অ্থফধ্ 

হযাগাধ্যাগ ক্রুর্ অ্িবা থডপাটনধ্মধ্ন্টর েযাটবট ওয়ান্ডার ধ্ে থপ্রশ্চির্ ক্রুর্ 

থলশুট্রট WIC ুথবযার জর্য হযাগয থক্র্া িা হেখধ্ি।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2Flocal_agencies.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nxx%2BEXZugCq021PplFE4JtpK5XYEWqU%2FvRar8eKvd1w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2Flocal_agencies.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nxx%2BEXZugCq021PplFE4JtpK5XYEWqU%2FvRar8eKvd1w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3O9gtWM%2BLaM0qwekdZBleDRGRa%2Fw69bXHCvDNF8Amsw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2Flocal_agencies.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nxx%2BEXZugCq021PplFE4JtpK5XYEWqU%2FvRar8eKvd1w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3O9gtWM%2BLaM0qwekdZBleDRGRa%2Fw69bXHCvDNF8Amsw%3D&reserved=0


 WIC  পথরবারগুথর থর্উ ইয়ক্ন হস্টট উওধ্মর্, ইর্ফযান্ট অ্যান্ড থেধ্ড্রর্ 

অ্থফধ্র থবধ্ক্রিা াইট পরীক্ষা ক্রা উথেি WIC অ্র্ুধ্মাথেি থবধ্ক্রিাধ্ের 

এক্ট্রট িাথক্া খুুঁধ্জ হপধ্ি যাধ্ের স্টধ্ক্ ফমু না িাক্ধ্ি পাধ্র।  

 ফমু না রাধ্খ এমর্ হোট হোক্ার্ এবং ওুধ্যর হোক্াধ্র্ যার্। িাধ্ের স্টধ্ক্ ফমু না 

আধ্ে থক্র্া িা হেখার জর্য আপথর্ আধ্গ ক্ ক্রধ্ি পাধ্রর্।  

 উপব্ধ থবক্ল্পগুথর জর্য অ্র্াইধ্র্ হেখুর্ িধ্ব হক্ব ু-েীকৃ্ি পথরধ্বলক্ 

এবং ফাধ্ম নী হিধ্ক্ অ্ডনার ক্রধ্ি ভুধ্বর্ র্া। হালযা থমথডয়া াইট, অ্র্াইর্ 

থর্াধ্ম বা থবধ্েল হিধ্ক্, আপথর্ যাধ্ের হেধ্র্র্ র্া িাধ্ের ক্াে হিধ্ক্ অ্র্াইধ্র্ 

ফমু না থক্র্ধ্বর্ র্া।  

 আপর্ার ক্াধ্ে ইথিমধ্যযই িাক্া ফমম নার ট হক্াড পরীক্ষা ক্রুর্ থর্শ্চিি ক্রধ্ি 

হয হট্রট প্রিযাার ক্রা য়থর্। প্রিযাার ক্রার অ্ংল র্য় এমর্ ফমু না হফধ্ 

হেধ্বর্ র্া, যথে র্া িার হময়াে হল ধ্য় থগধ্য় িাধ্ক্।  

 ফমু না প্রস্তুিক্ারধ্ক্র প্রস্তুথি এবং ংরক্ষধ্ণর থর্ধ্েনলাবী হমধ্র্ েধ্ি ভুধ্বর্ 

র্া।  

 থলশুধ্ের খাওয়াধ্র্ার জর্য টডার ফমু না বাচ্চাহের খাওয়াধ্র্ার জর্য বযবার 

ক্রধ্বর্ র্া।  

 ফমু নায় জ থেধ্য় পািা ক্রধ্বর্ র্া বা ইর্ফযান্ট ফমু না তিথর ক্রার হেষ্টা 

ক্রধ্বর্ র্া বাথশধ্ি।  

 গভনবিী বযশ্চিধ্ের িাধ্ের থলশুধ্ক্ বুধ্ক্র েুয খাওয়াধ্র্ার থবধ্য় এক্জর্ 

প্রোর্ক্ারীর াধ্ি পরামল ন ক্রধ্ি উৎাথি ক্রা য়। থর্উ ইয়ক্ন হস্টট WIC 

হপ্রাগ্রাম এোশাও বুধ্ক্র েুয খাওয়াধ্র্ার ায়িা এবং র্িুর্ পপথরবারধ্ের জর্য 

ংস্থার্ প্রোর্ ক্ধ্র। থলশুর মা বযিীি অ্র্য হক্ার্ উৎ হিধ্ক্ থলশুধ্ক্ মার্ুধ্র 

েুয খাওয়াধ্র্া পথরবারগুথর হক্ব এমর্ উৎধ্র েুয বযবার ক্রা উথেি যা িার 

েুয োিাধ্ের িীর্ ক্ধ্রধ্ে এবং এর েুধ্যর থর্রাপত্তা থর্শ্চিি ক্রধ্ি অ্র্যার্য 

িক্নিা অ্বম্বর্ ক্ধ্রধ্ে।  

  

থবভাগট্রট FDA-র এই ুপাথরল হলয়ার ক্ধ্র হয পথরবারগুথর বাথশধ্ি ফমু না তিথর ক্রা উথেি 

র্য় এবং পথরেয নাক্ারীধ্ের িাধ্ের ন্তাধ্র্র োস্থযধ্বা প্রোর্ক্ারীর াধ্ি ক্াজ ক্রধ্ি উৎাথি 

ক্ধ্র, প্রধ্য়াজর্ ধ্ খাওয়াধ্র্ার অ্ভযা পথরবিনধ্র্র ুপাথরহলর জর্য।  

  

যের্ বর্উ ইয়ম্বকনর পবরবারগুব ফমম নার ববকল্প উৎ েমুঁজম্বের্, বর্উ ইয়কন হেট 

বিবভলর্ অফ কর্ক্রজউমার হপ্রাম্বটকলর্ (New York State Division of Consumer 

Protection) একটট িকনিা জাবর কম্বরম্বে বাবা-মাম্বয়ম্বের অর্াইর্ স্ক্োম এবং অাযম 

ববম্বিিাম্বের ম্পম্বকন ম্বচির্ ম্বি স্মরণ কবরম্বয় বেম্বয় যারা পবরবস্থবির মববযা হর্ওয়ার 

হচষ্টা করম্বি পাম্বর।  

  

োস্থয থবভাগ পথরথস্থথি পয নধ্বক্ষণ ক্রধ্ি িাক্ধ্ব এবং থর্উ ইয়ধ্ক্নর পথরবারগুথর াধ্ি 

হখাাধ্মাভাধ্ব হযাগাধ্যাগ ক্রধ্ব। আরও িিয, মি নর্, এবং WIC হযাগযিার জর্য, থর্উ ইয়ক্ন 

হস্টট উওধ্মর্, ইর্ফযান্ট অ্যান্ড থেধ্ড্রর্ অ্থফধ্ অ্িবা ওয়ান্ডার াধ্ি থপ্রশ্চির্ ক্রুর্।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyswicvendors.com%2Ffind-a-wic-store%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4mUKM55YE2ITxEPZhr5Nu%2BryDmQuxxrCxuOsnCbhdPA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyswicvendors.com%2Ffind-a-wic-store%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4mUKM55YE2ITxEPZhr5Nu%2BryDmQuxxrCxuOsnCbhdPA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.similacrecall.com%2Fus%2Fen%2Fproduct-lookup.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zAQ5nP3EH9D7CcwhzOeXiyQECckfOPbCPYud7axDOQQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Ffood%2Falerts-advisories-safety-information%2Ffda-advises-parents-and-caregivers-not-make-or-feed-homemade-infant-formula-infants&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NAE%2BMqdi%2FdbacfA5gSzYCM5xBjThEPXAgWZI%2FwgwSMI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2Fbreastfeeding%2F%23%3A~%3Atext%3DWelcome%2520to%2520WIC!-%2CWelcome%2520to%2520WIC!%2Cfoods%2520especially%2520for%2520breastfeeding%2520mothers.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k4AYTSYSAbD3Mx%2BRYQ8UYXljZpahzf90j1PhkP6DqXU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Ffood%2Falerts-advisories-safety-information%2Ffda-advises-parents-and-caregivers-not-make-or-feed-homemade-infant-formula-infants&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NAE%2BMqdi%2FdbacfA5gSzYCM5xBjThEPXAgWZI%2FwgwSMI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdos.ny.gov%2Fnews%2Fconsumer-alert-nys-division-consumer-protection-offers-guidance-parents-during-baby-formula&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KvA1ctqDsYOc5PXd399z6PLPcKuPgXPUc2cmvS63qtk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2Flocal_agencies.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nxx%2BEXZugCq021PplFE4JtpK5XYEWqU%2FvRar8eKvd1w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2Flocal_agencies.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nxx%2BEXZugCq021PplFE4JtpK5XYEWqU%2FvRar8eKvd1w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fprevention%2Fnutrition%2Fwic%2Flocal_agencies.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccbbc33dcefed46e4b7ff08da344373b8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879761583266535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nxx%2BEXZugCq021PplFE4JtpK5XYEWqU%2FvRar8eKvd1w%3D&reserved=0


  

পথরেয নাক্ারীরা FDA হিধ্ক্ প্রাপ্ত াম্প্রথিক্িম িিয এখাধ্র্. পশধ্ি পাধ্রর্।  
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