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আমি যমি কাজ করার সিয় COVID-19-এ আক্রান্ত হই 
তাহলে মক আমি শ্রমিকলির ক্ষমতপরূলের সমুিধা পপলত পামর? 

উত্তর: হ্যাঁ। তথ্য্র উপর নির্ভ র কথ্র, আপনি COVID-19-এ এক্সথ্পযজযথ্রর কযরথ্ে নিউ ইয়কভ  স্টেথ্ে শ্রনিকথ্ের ক্ষনতপূরথ্ের সুনিধয স্টপথ্ত পযথ্রি। 
িযনিকথ্ের শ্রনিকথ্ের জি্ ক্ষনতপূরে নিিয করথ্ত হথ্ি, স্টেি েযরয কযথ্জর কযরথ্ে অসুস্থ িয আহত হথ্য়থ্ে তযথ্ের সুনিধয স্টেওয়য েযয়। এটি কাজ 
সংক্রান্ত অসুস্থতা িা আঘাত নহথ্সথ্ি পনরনিত। অনর্িযসথ্ির অিস্থয স্টকযথ্িয নিষয় িয়। 

প্রযয় এক শতক ধথ্র নিউ ইয়কভ  স্টেে ওয়যকভ যসভ কথ্েিথ্সশি স্টিযর্ভ  (স্টিযর্ভ ) এই েযনি দ্রুত পনরিযিিয এিং সুনিধয দ্রুত পনরথ্শযধ করযর িযধ্থ্ি 
এরূপ স্টরযথ্ের প্রযেরু্ভ যি ও েীর্ভস্থযয়ী আর্যথ্তর প্রনত সযড়য নেথ্য়থ্ে। েক্ষ্ময ও অ্যসথ্িথ্েযনসথ্সর িথ্তয স্টরযে স্টযথ্ক 9/11-এর ট্র্্যথ্জনর্ এিং এিিনক 
অনপওথ্য়র্ ক্রযইনসস-এর সিয়গুথ্িযথ্ত স্টিযর্ভ  স্টেে জথু্ড় আহত শ্রনিকথ্ের িযনহেয স্টিেযথ্ত সি সিয় উথ্ে পথ্ড় স্টিথ্েথ্ে। COVID-19-এর ি্নতক্রি 
িয়। 

আনি েনে একটি েযনির জি্ িযনিশ জযিযই তযহথ্ি কী হথ্ি? 
উত্তর: আপিযর েযনি আপিযর নিথ্য়যেকতভ যর কিীথ্ের ক্ষনতপূরে নিিয ক্যনরয়যর দ্বযরয পেভযথ্িযিিয করয হথ্ি। েনে নিিয ক্যনরয়যর েযনি গ্রহে 
কথ্র, আপিযর COVID-19 েযনি প্রথ্েয় হথ্ি (এটি compensable (কিথ্পথ্েিি) িযথ্ি পনরনিত)। েনে িযহথ্কর েযনি নিথ্য় নিিযে হয়, তয 
হথ্ি স্টিযথ্র্ভ র এক নিিযরক নসদ্ধযন্ত স্টিথ্িি, েযনি আেযয় করয উনিত নক িয। নিিযরক আপিযর সযক্ষ্ এিং আপিযর নিনকৎসয প্রেযিকযরীর সযক্ষ্ 
শুিথ্িি স্টে আপনি স্টকযযযয় কযজ কথ্রি, আপিযর COVID-19-এর িনহিঃপ্রকযশ হথ্য়নেি নক িয, আপিযর এক্সথ্পযজযথ্রর ি্যনি এিং COVID-
19-এর এক্সথ্পযজযর আপিযর কযথ্জর পনরথ্িথ্শ প্রিনিত নেি নক িয। 

কী কী সনুিধয পযওয়য েযয়? 
উত্তর: শ্রনিথ্কর ক্ষনতপূরে আইি প্রেযি কথ্র: 

■ একটি কযজ সংক্রযন্ত অসুস্থতয িয আর্যথ্তর কযরথ্ে একজি আহত শ্রনিথ্কর নিনকৎসয খরি প্রেযি। 

■ আপিযর অসুস্থতয আপিযথ্ক কযজ করথ্ত িযধয নেথ্ি িজনুর প্রনতস্থযপথ্ির সুনিধয। 

■ িৃতু্র র্েিযয় একজি কিভিযরীর জীনিত আনশ্রত ি্নিথ্ের জি্ সনুিধয। 

■ নিউ ইয়কভ  নসটি, িযসযউ, সযথ্ যক, রকি্যন্ড এিং ওথ্য়েথ্িেযর কযউনিগুনির জি্ অথ্ন্ত্নিনক্রয়যর খরি 12,500 িযনকভ ি র্িযর পেভন্ত এিং 
নিউ ইয়থ্কভ র অি্যি্ কযউনিগুনির জি্ 10,500 িযনকভ ি র্িযর পেভন্ত প্রেযি। 

স্টকযি কযথ্জর পনরথ্িথ্শর  থ্ি COVID-19-এর েযনি করয েযথ্ি? 
উত্তর: স্টেসি ি্নি এিি পনরথ্িথ্শ কযজ কথ্রি স্টেখযথ্ি এক্সথ্পযজযথ্রর ঝুাঁ নক উথ্েখথ্েযে্র্যথ্ি স্টিনশ যযথ্ক, তযরয কিথ্পথ্েিি COVID-19 েযনি করযর 
স্টেযে্। নকেু কিী স্টেখযথ্ি COVID-19 এক্সথ্পযজযর িনযিদ্ধ আথ্ে স্টসইসি জযয়েযয় জিসযধযরথ্ের সযথ্য র্নিষ্ঠর্যথ্ি কযজ করথ্ে। এর িথ্ধ্ রথ্য়থ্েি 
স্বযস্থ্ পনরথ্ষিয কিী, েথু্েভযে জরুনর স্টিযকযথ্িিযয় নিথ্য়যনজত কিী, পনরিহি কিী, সংথ্শযধিযেযথ্রর কিভকতভ য এিং খযে্ পনরথ্ষিযর কিীরয। নকেু 
শ্রনিক কযজ করযর সিয় সরযসনর জিসযধযরথ্ের সযথ্য স্টেযেযথ্েযে করথ্ি নতনি কযজ সংক্রযন্ত েযনিও করথ্ত পযথ্রি, স্টেিি খুিরয শ্রনিকরয। 

একটি COVID-19 েযনি কযজ-সেনকভ ত হথ্ি, কী তয্ স্টেখযথ্িয প্রথ্য়যজি? 

উত্তর: অনধকযংশ শ্রনিক COVID-19-এর এক্সথ্পযজযর িুহূতভ িয পদ্ধনত নিথ্েভশ করথ্ত সক্ষি হথ্ি িয, নকন্তু শ্রনিকরয তযথ্ের কিভথ্ক্ষথ্ে 
উথ্েখথ্েযে্র্যথ্ি িরি ঝুাঁ নকর কযরে আথ্ে তয প্রেশভি করলত পালর স্টেথ্হতু স্টসটি এিি একটি পনরথ্িশ স্টেখযথ্ি COVID-19-এর এক্সথ্পযজযর নেি। 
আপনি স্টকযযযয় কযজ কথ্রি, কতিযর কযজ কথ্রি এিং িযকনরর কী েযনয়ত্ব পযিি কথ্রি, নিথ্শষ কথ্র েযথ্ের সথ্ে জিসযধযরথ্ের স্টেযেযথ্েযে 
জনড়ত, স্টস সেথ্কভ  নিস্তযনরত তয্ প্রেযি করয উনিত। আপিযর একটি অিুথ্িযনেত কিীথ্ের ক্ষনতপূরে নিনকৎসয প্রেযিকযরী স্টযথ্ক একটি স্টিনর্থ্কি 
নরথ্পযেভ  যযকথ্ত হথ্ি, স্টেখযথ্ি আপিযর কযজ আপিযর অসুস্থতয র্টিথ্য়থ্ে িথ্ি উথ্েখ যযকথ্ি। একটি পনজটির্ স্টেথ্ের  িয ি সিথ্িথ্য় র্যথ্িয, নকন্তু 
একটি অিুথ্িযনেত কিীথ্ের ক্ষনতপূরে নিনকৎসয প্রেযিকযরী স্টযথ্ক একটি স্টিনর্ক্যি নরথ্পযেভ , স্টেখযথ্ি পনিথ্িথ্রজ স্টিইি নিনক্রয়য (Polymerase Chain 
Reaction, PCR) স্টেথ্ের িযধ্থ্ি স্টরযে নিেভয় স্টেখযথ্িয হথ্য়থ্ে, অযিয একজি নিনকৎসক দ্বযরয নিনকৎসয করযথ্িযর নরথ্পযেভ  ি্িহযর করয স্টেথ্ত 
পযথ্র।  

 

COVID-19 এিং শ্রনিকথ্ের ক্ষনতপূরে নিষয়ক প্রথ্নযত্তর 
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আনি কীর্যথ্ি েযনি করি? 
উত্তর: 

েত তযড়যতযনড় সম্ভি আপিযর নিথ্য়যেকতভ যথ্ক িিুি, আপনি অসুস্থ। ইথ্িি িয স্টিখয িয েযইপ করয নিঠির িযধ্থ্ি, আপিযর 
নিথ্য়যেকতভ যথ্ক িিুি। আপনি এনড়থ্য় স্টেথ্ত পযরথ্ি, স্টেক্সে স্টিথ্সজ পযেযথ্িি িয। 

 কিমচারী িামি পরূে ফিম (ফিম C-3)পরূে করুন েয পযওয়য েযথ্ি wcb.ny.gov) এখযথ্ি এিং এটি স্টিযথ্র্ভ  পযেযি। স্টে ঠিকযিযয় 
েযনিপে পযেযথ্ত হয় তয  থ্িভ আথ্ে। 

আপনি েখি পযথ্রি শ্রনিকথ্ের ক্ষনতপূরে স্টরযেীথ্ের নিনকৎসযর জি্ অিুথ্িযনেত র্যিযর স্টেখযি। আপনি এখি নর্নর্ও িয 
স্টেনিথ্ যথ্ির িযধ্থ্ি তয করথ্ত পযথ্রি। আপনি wcb.ny.gov এ একটি স্টিযর্ভ -অিুথ্িযনেত র্যিযথ্রর সন্ধযি করথ্ত পযথ্রি। 

শ্রনিকথ্ের ক্ষনতপূরে র্যিযরথ্ক িিিু স্টে আপনি নিশ্বযস কথ্রি স্টে আপনি কিভথ্ক্ষথ্ে যযকযর সিয় COVID-19-এ আক্রযন্ত হথ্য়থ্েি। 
আপিযর র্যিযর রযনজ হথ্ি র্যিযর নিিয স্টকযেযনি ও স্টিযথ্র্ভ র কযথ্ে নরথ্পযেভ  পযেযথ্িি। 

েনে র্যিযর আপিযর পনজটির্ COVID-19 স্টেথ্ের  িয ি স্টপথ্য় যযথ্ক, তযহথ্ি র্যিযরথ্ক স্টসটি পযেযথ্ত হথ্ি। েনে আপিযর 
পনজটির্ পরীক্ষযর  িয ি আপিযর কযথ্ে যযথ্ক, তয হথ্ি তয আপিযর র্যিযথ্রর কযথ্ে নেথ্য় নেি অযিয আপিযর েযনি  রথ্ির 
সযথ্য স্টিযথ্র্ভ র কযথ্ে এর একটি অিুনিনপ পযেযি। 

এই প্রনক্রয়যটি কতক্ষে সিয় স্টিয়? 
উত্তর: আপনি েখি আপিযর নিথ্য়যেকতভ যথ্ক িথ্িি স্টে আপিযর কযথ্জর কযরথ্ে আপনি অসুস্থ, তখি আপিযর নিথ্য়যেকতভ যথ্ক অনিিথ্ে তযর 
নিিয ক্যনরয়যরথ্ক স্টসটি জযিযথ্িয উনিত। নিিয িযহথ্কর এই েযনির উপর কযজ করযর জি্ 18 নেি যযথ্ক এিং এটি গ্রহে করয হথ্ি আপিযর 
সুনিধয প্রেযি শুরু কথ্র। আপিযর েযনি গ্রহে করয হথ্ি, স্টিযর্ভ  েত দ্রুত সম্ভি ঐ েযনিগুনি প্রনক্রয়য করযর সি রকি স্টিিয করথ্ি। েখি 
প্রথ্য়যজি হয় তখি স্টিযর্ভ  নিতনকভ ত নিষয় নিথ্য় শুিযনি কথ্র, েযথ্ত দ্রুত ক্ষনতগ্রস্ত শ্রনিকথ্ের সনুিধয প্রেযি করয েযয়, এর  থ্ি তযথ্ের নিি 
পনরথ্শযধ করথ্ত এিং তযথ্ের পনরিযরথ্ক সিযভি করয েযয়। 

সযহযে্ পযওয়য েযয় নক? 
উত্তর: আপনি েনে অসুনিধয স্টিযধ কথ্রি িয আপিযর েনে তয্ প্রথ্য়যজি হয় তযহথ্ি NYS ওয়যকভ যসভ ক্ষনতপূরে স্টিযর্ভ থ্ক 
(877) 632-4996 িয (800) 580-6665 িেথ্র কি করথ্ত পযথ্রি। আপনি েনে েযনি প্রনক্রয়য সেথ্কভ  তয্ স্টপথ্ত প্রনতথ্রযধ িয িযধযর
সম্মুখীি হি অযিয েযনি েযথ্য়র করথ্ত নিরুৎসযনহত হি তযহথ্ি অিগু্রহ কথ্র আিযথ্ের জযিযি। আিরয আপিযথ্ক সযহযে্ করি। আপনি
নিখথ্ত পযথ্রি এখযথ্ি AdvInjWkr@wcb.ny.gov।

স্টিয়যর সিস্ত মিিা কযামরয়ারলির কালে মচঠি পযঠিথ্য়থ্ে এিং তযথ্ের উৎসযনহত কথ্রথ্ে শ্রনিকথ্ের জি্ সহযয়ক হথ্ত এিং েত দ্রুত 
সম্ভি তযথ্ের েযনি তেন্ত করথ্ত ও েযনির স্টপ্রনক্ষথ্ত ক্ষনতপূরে প্রেযথ্ির জি্। 

অনুগ্রহ কলর েক্ষয করুন: এই িনযর উথ্েশ্ হি জিসযধযরথ্ের কযথ্ে র্যইরযি এক্সথ্পযজযর এিং সংথ্কযিথ্ির েযনি সেথ্কভ  একটি 
সযধযরে কযেযথ্িয প্রেযি করয — এটি শ্রনিকথ্ের ক্ষনতপূরে আইথ্ির অধীথ্ি স্টকযি স্বতন্ত্র সম্ভযি্ েযনির প্রনত সম্মযি প্রেশভথ্ির জি্ 
আইিেত পরযিশভ িয আইনি কতৃভ ত্ব েেি কথ্র িয। আইনি পরযিথ্শভর জি্, আপনি একজি অ্যেনিভ িয িযইথ্সেধযরী শ্রিে 
প্রনতনিনধর সযথ্য নেনি শ্রনিকথ্ের ক্ষনতপূরথ্ে েক্ষ তযর সযথ্য স্টেযেযথ্েযে করথ্ত পযথ্রি। 
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