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আপনার কর্মীদের 
ক্ষতিপরূণ সতুিধাসরূ্হ

কর্মীদের ক্ষতিপরূণ কর্্মদক্ষদরে কাজ সম্পতক্ম ি আঘাি িা অসসু্থিার তিতকৎসার জন্য স্াস্থ্যদসিা প্রোন কদর। 
এটি আপনাদক হারাদনা র্জতুরর জদন্যও একটি সতুিধা প্রোন কদর।

আপনার িাকতরর কারদণ যতে আপতন আঘাি 
পপদে থাদকন িা অসসু্থ হদে থাদকন
1. �অবিলম্বে বিবিৎসা সসিা বিি। আপিার স্াস্থ্যম্সিা প্রদািিারী(সদর)-

সি অিবিত িরুি সে আপিার িাজ সম্পবিকি ত আঘাত িা অসুস্তা 
রম্েম্ে।

2. �আপিার বিম্োগিতকি াম্ি বলবিতভাম্ি জািাি, িিি, সিাথাে এিং 
িীভাম্ি আপবি আিত িম্েম্েি। আঘাত পাওোর 30 বদম্ির মম্্থ্য এটি 
িরুি।

3. �িমমীম্দর ক্ষবতপূরণ সিারকি  (সিারকি )-সি েত তাড়াতাবড় সম্ভি আপিার 
আঘাত/অসুস্তার বরম্পারকি  িরার জিথ্য এিটি কর্মীর োতি (ফরর্ 
C-3) দাবিল িরুি। অিগু্রিপূিকিি মম্ি রািম্িি, অিশথ্যই আপিার 
আঘাত/অসুস্তার দইু িেম্রর মম্্থ্য দাবি দাবিল িরম্ত িম্ি। েবদও 
আপিার বিম্োগিতকি া অিশথ্যই ঘরিাটি বরম্পারকি  িরম্িি, তিওু এটি 
আপবি বিম্জ বরম্পারকি  িরারাও সিােি িম্ি। েবদ আপবি পূম্িকি শরীম্রর 
এিই অংম্শ আঘাত সপম্ে থাম্িি অথিা অিরুূপ আঘাত সপম্ে থাম্িি, 
তািম্ল আপিাম্ি অিশথ্যই এিটি তিতর্দেড তরতিজ অি পহিথ 
ইনফরদর্শন (ফরর্ C-3.3) ও দাবিল িরম্ত িম্ি।

একটি োতি োতিি
দ্রুিির্: বভবজর িরুি wcb.ny.gov, “এিটি দাবি দাবিল িরুি” 
বিিকিািি িরুি এিং অিলাইম্ি ফরম জমা সদওোর জিথ্য কর্মীর োতি 
(ফরর্ C-3) এর ওম্েি সংস্করণটি পূরণ িরুি।

েবদ আপিার ফরর্ C-3, দাবিল িরার বিষম্ে প্রশ্ন থাম্ি, তািম্ল অিগু্রি 
িম্র (877) 632-4996 িবেম্র িল িরুি এিং শ্রবমি ক্ষবতপূরণ সিাম্রকি র 
এিজি প্রবতবিব্ আপিাম্ি সািােথ্য িরম্িি।

স্াস্থ্যদসিা
সা্ারণত, আপবি বিউ ইেিকি  সটের অকুম্পশিাল সিলথ বলিবিি সিরওোিকি সি 
সিারকি  িত্কি ি অিমু্মাবদত সেম্িাম্িা স্াস্থ্যম্সিা প্রদািিারীর সসিা গ্রিণ িরম্ত 
পাম্রি। এর মম্্থ্য রম্েম্ে সিারকি -অিমু্মাবদত বিবিৎসি, অিশুীলিিারী িাসকি 

এিং বিবিৎসি সিিারী এিং/অথিা বিম্শষজ্ঞ সেমি- মম্িাবিজ্ঞািী, 
পবরোবরিটে, বিম্রাপ্রাক্টর, বফবজিথ্যাল সথরাবপটে, অকুম্পশিাল সথরাবপটে, 
আকুপাংিাবরটে এিং লাইম্সন্সপ্রাপ্ত বলিবিিাল সসাশথ্যাল ওোিকি ার। েবদ 
আপিার বিম্োগিতকি ার বিমািারী (অথিা েবদ বিম্োগিতকি া স্-বিমাি্ত 
িি) িমমীম্দর ক্ষবতপূরণ বিবিৎসা সসিার জিথ্য এিটি পেম্দের প্রদািিারী 
প্রবতষ্াি (PPO) সিরওোিকি  থাম্ি, তািম্ল আপিাম্ি অিশথ্যই PPO 
সিরওোম্িকি  আপিার প্রাথবমি বিবিৎসা বিম্ত িম্ি।

েবদ সসই বিমািারীর ফাম্মকিবস িা রাোগিবটেি সরবটেং সিরওোিকি  থাম্ি, 
তািম্ল আপিাম্ি অিশথ্যই সসই সিরওোিকি গুবলর মম্্থ্য পবরম্ষিাগুবল 
গ্রিণ িরম্ত িম্ি। বিমািারীম্ি অিশথ্যই তার প্রম্োজিীে প্রদািিারী 
সিরওোিকি  এিং সসগুবল িীভাম্ি িথ্যিিার িরম্ত িম্ি সস সম্পম্িকি  
আপিাম্ি জািাম্ত িম্ি।

িমমীম্দর ক্ষবতপূরণ বিবিৎসা, ওষু্ িা বি ক্িাবরত সরঞ্ামগুবলর জিথ্য বিম্জর 
অথকি প্রদাি িরম্িি িা। িমমীম্দর ক্ষবতপূরণ বিমািারী এই বিলগুবল প্রদাি 
িম্রি েবদ িা আপবি দাবি দাবিল পবরতথ্যাগ িম্রি িা সিারকি  বসদ্ান্ত সিে 
সে এটি এিটি বি্ দাবি িে। সসই সক্ষম্রে, আপিাম্ি অিশথ্যই প্রদািিারীম্দর 
অথকি প্রদাি িরম্ত িম্ি (অথিা আপিার বিেবমত স্াস্থ্য বিমািারীর িাম্ে 
বিল জমা বদম্ত িম্ি)। 

আপবি সিাম্রকি র ওম্েিসাইর wcb.ny.gov িম্ত এিটি অিমু্মাবদত 
স্াস্থ্যম্সিা প্রদািিারী অিসুন্াি িরম্ত পাম্রি। েবদ আপিার তত্তাি্াি 
বিম্ে সমসথ্যা িে িা এিজি অিমু্মাবদত স্াস্থ্যম্সিা প্রদািিারী িুমঁ্জ সপম্ত 
সািাম্েথ্যর প্রম্োজি িে, তািম্ল সিাম্রকি র পর্তডদকি তডদরক্টদরর অতফদস 
(800) 781-2362 িবেম্র িল িরুি।

ভ্রর্ণ এিং অন্যান্য িরি
বিবিৎসা িা স্া্ীি সমবরম্িল পরীক্ষার জিথ্য ভ্রমম্ণর সমে আপিাম্ি 
দরূত্ব, গণপবরিিি িা অিথ্যািথ্য প্রম্োজিীে িথ্যম্ের জিথ্য পবরম্শা্ িরা 
িম্ত পাম্র। িমপম্ক্ষ প্রবত েে মাম্স এই িথ্যম্ের রবসদ জমা বদি সিাম্রকি র 
এিং বিমািারীর িাম্ে ট্াদেি এক্সদপদসের োতিোর পরকড্ম  এিং 
পতরদশাদধর আদিেন ি্যিহার কদর (ফরর্ C-257), ো সিাম্রকি র 
ওম্েিসাইম্র পাওো োে।

http://www.wcb.ny.gov
http://www.wcb.ny.gov
http://www.wcb.ny.gov
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হারাদনা র্জতুরর পক্ষদরে সতুিধাসরূ্হ
বিমািারীম্ি অবিলম্বে আপিাম্ি িারাম্িা মজবুর সুবি্া প্রদাি িরম্ত িম্ি েবদ 
আপিার আঘাত িা অসুস্তা:

�	�আপিাম্ি সাত বদম্ির সিবশ িাজ িরম্ত িা্া সদে।

�	�আপিার শরীম্রর সিাম্িা অংশ স্ােীভাম্ি অক্ষম িম্র সফম্ল।

�	�মজবুর হ্াস িম্র িারণ আপিাম্ি এিি িম ঘণ্া িাজ িরম্ত িম্ি অথিা 
আপিার আঘাম্তর আম্গর তুলিাে বভন্ন িাজ িরম্ত িম্ি।

যতে একটি শুনাতন অনতুঠিি হে
সুবি্াগুবল প্রােশই স্েংবরিেভাম্ি প্রদাি িরা িে। োম্িাি, িিিও িিিও 
সমসথ্যার সমা্াম্ির জিথ্য শুিাবির প্রম্োজি িে। েবদ শুিাবির প্রম্োজি 
িে, সসম্ক্ষম্রে আপবি সিারকি  সথম্ি শুিাবির িারণ, তাবরি এিং সমে সম্পম্িকি  
বিম্দকিশিামলূি এিটি সিাটিশ পাম্িি। সিারকি  সথম্ি প্রাপ্ত আপিার সমস্ত সমইল 
পেকিাম্লািিা িরা এিং বিম্দকি বশত পদ্বতম্ত প্রবতবরিো জািাম্িা গুরুত্বপূণকি। 
আপিার সরিরকি সমমূ্ির অিবুলবপ রািুি।

আপিার দাবির সেম্িাম্িা সমম্ে আপিার এিজি আইিজীিী িা লাইম্সন্সপ্রাপ্ত 
প্রবতবিব্র সসিা পাওোর অব্িার আম্ে। বিতবিকি ত এিং জটিল সক্ষম্রে 
পরামশকিদাতা সিােি িম্ত পাম্র এিং আপিার দাবি সংবলিষ্ট প্রম্শ্নর উত্তর বদম্ত 
পাম্র। সসই িথ্যবতি িেম্তা আপিার িাে সথম্ি বফ িাইম্িি িা িা সিম্িি িা। 
সিারকি  আইবি পবরম্ষিার জিথ্য বফ বি ক্িারণ িম্র এিং সসই পবরমাণ আপিার 
প্রতথ্যপকিণি্ত িারাম্িা মজবুর সথম্ি সিম্র সিওো িে।

আপিার শুিাবিম্ত উপবস্ত িওো এিং িী ঘরম্ে তা সিাঝা গুরুত্বপূণকি। েবদ 
আপিার সিাম্িা প্রশ্ন থাম্ি, আর আপবি েবদ প্রবতবিব্ত্ব িা িম্রি তম্ি 
আপিার আইবি প্রবতবিব্ িা বিিারিম্ি বজজ্ঞাসা িরুি। আপবি ভািুকি োল 
শুিাবি িথ্যিিার িম্র অিলাইম্ি আপিার শুিাবিম্ত সোগ বদম্ত পাম্রি অথিা 
আপবি সফাম্ির মা্থ্যম্ম উপবস্ত থািম্ত পাম্রি। বিম্দকিশািলীর জিথ্য আপিার 
শুিাবি সিাটিশ সদিুি। 

আপবি েবদ শুিাবির মমু্িামবুি িম্ত িা পাম্রি, তািম্ল শুিাবি পুি:বি ক্িারণ 
িরার জিথ্য েত তাড়াতাবড় সম্ভি সিাম্রকি র সাম্থ সোগাম্োগ িরুি।

যতে আপনার োতি তিিতক্ম ি হে
মাম্ঝ মাম্ঝ, বিমািারীরা দাবির বিম্রাব্তা িম্র। বিমািারী িেম্তা এিমত 
িম্িি িা সে আপিার িাম্জর সাম্থ সম্পবিকি ত আঘাত িা অসুস্তা আম্ে অথিা 
দাবি িরম্ি সে আপিার বিম্োগিতকি ার এই বিমা িম্রবি অথিা অিথ্য িারণ 
সদিাম্ি। েবদ আপিার দাবি বিতবিকি ত িে, তািম্ল সিারকি  শুিাবি ্ােকি িরম্ি। 
এিজি িমমীর ক্ষবতপূরণ আইম্ির বিিারি আপিার সমবরম্িল সরিরকি , 
মজবুর এিং অিথ্যািথ্য প্রমাণ এিং সাক্ষথ্য পেকিাম্লািিা িরম্িি। বিিারি তিি 
সমসথ্যাটির িথ্যাপাম্র বসদ্ান্ত সিম্িি এিং সেম্িাম্িা সুবি্া প্রদাি িরম্িি।
আপবি িা আপিার বিম্োগিতকি ার বিমািারী দাবি দাবিল িরার তাবরম্ির 
30 বদম্ির মম্্থ্য বলবিতভাম্ি সসই বসদ্াম্ন্তর বিরুম্দ্ আবপল িরম্ত পাম্রি। 

সিাম্রকি র বতি সদসথ্য আবপল পেকিাম্লািিা িরম্িি এিং এিমত িম্িি িা এটি 
পবরিতকি ি িরম্িি অথিা প্রতথ্যািথ্যাি িরম্িি। তারা আম্রা শুিাবির জিথ্য 
িলম্ত পাম্রি। 

েবদ আপিার মামলা বিতবিকি ত িে, তািম্ল আপবি মামলার শুিাবি িলািাম্ল 
অক্ষমতাজবিত সুবি্া সপম্ত আম্িদি িরম্ত পাম্রি। অক্ষমতাজবিত 
সুবি্াসমমূ্ির জিথ্য আম্িদি িরার জিথ্য, আপিাম্ি এিটি পনাটিশ এিং 
অক্ষর্িাজতনি োতির প্রর্াণপরে জর্া তেদি হদি (ফরর্ DB-450), 
ো সিাম্রকি র ওম্েিসাইম্র পাওো োে। আপবি সািাম্েথ্যর জিথ্য সিাম্রকি  িল 
িরম্ত পাম্রি িা সিারকি  অবফম্স সেম্ত পাম্রি। েবদ িমমীম্দর ক্ষবতপূরণ দাবির 
সমা্াি আপিার পম্ক্ষ োে, তািম্ল অক্ষমতা সুবি্াগুবল আপিার িারাম্িা 
মজবুর পুরস্কার সথম্ি সিম্র সিো িম্ি।

আপনার োতির জন্য একটি সর্েসীর্া
তিতকৎসা: অবিলম্বে বিবিৎসা সসিা বিি। আঘাম্তর 15 বদি পর আপিার 
রাতিাম্রর সাম্থ সদিা িরুি এিং তারপর েবদ আপিার িলমাি িারাম্িা 
সমে থাম্ি তািম্ল প্রবত 90 বদি পর সদিা িরুি।

র্জতুর প্রতিস্থাপন: আপবি েবদ অক্ষম িম্ে থাম্িি, আপিার মামলা 
গ্রিণ িরা িে এিং আপবি সাত বদম্ির সিবশ িাজ বমস িম্রি, সসম্ক্ষম্রে 
দঘুকিরিার 18 বদম্ির মম্্থ্য অথিা বিমািারীম্ি অিবিত িরার 10 বদম্ির মম্্থ্য 
আপিাম্ি অথকি প্রদাি িরা িম্ি। েবদ আপিার মামলা বিতবিকি ত িে, তািম্ল 
আপিার দাবি বি ক্িারম্ণর জিথ্য আপিার এিটি শুিাবি িম্ি। দাবিটি বিতবিকি ত 
িওোর তাবরি সথম্ি গম্ড় 28 বদি পর শুিাবির সমে বি ক্িারণ িরা িম্ি।

োষা সহােিা
সিারকি  আপিার প্রম্োজি অিেুােী সেম্িাম্িা ভাষাে িবথ অিিুাদ িরম্ি। এটি 
আপিার শুিাবির জিথ্য বিিামমূ্লথ্য এিজি সদাভাষীও প্রদাি িরম্ি। অিিুাদ 
িা িথ্যািথ্যার িথ্যিস্া িরম্ত অিগু্রিপূিকিি (877) 632-4996 িবেম্র িল 
িরুি। আপবি েবদ ভািুকি োল শুিাবি িম্রি, সসম্ক্ষম্রে সিি-ইি প্রবরিোর সমে 
আপিার িাম্ে সদাভাষীর অিমু্রা্ িরার বিিল্পও রম্েম্ে।

সাহায্যপ্রাততি সহজিে্য
েবদ আপিার দাবি বিম্ে আপবি অসুবি্ার সম্ুিীি িি, তািম্ল আহি 
শ্রতর্কদের জন্য পিাদড্ম র আইনজীিী আপিাম্ি সািােথ্য িরম্ত পাম্রি। 
েবদ আপিার িাম্জ বফম্র আসার জিথ্য সািাম্েথ্যর প্রম্োজি িে, সসম্ক্ষম্রে 
আপিার বিম্োগিতকি ার িাম্ে বিিল্প িা িালিা দাবেম্ত্বর িাজ থািম্ত পাম্র 
োম্ত আপবি সুস্ িওোিালীি সমে িাজ িরম্ত পাম্রি। সিাম্রকি র িব্ত্তমলূি 
পুিিকিাসি পরামশকিদাতারাও আপিাম্ি সিােতা িরম্ত পাম্রি। আপবি েবদ 
আপিার আঘাম্তর ফম্ল পাবরিাবরি িা আবথকিি সমসথ্যার সম্ুিীি িি, 
সসম্ক্ষম্রে সিাম্রকি র লাইম্সন্সপ্রাপ্ত মাটোর সসাশথ্যাল ওোিকি ার রম্েম্েি োরা 
আপিাম্ি সািােথ্য িরম্ত পাম্রি। এই পবরম্ষিাগুবল সম্পম্িকি  জািম্ত সিাম্রকি  
িল িরুি অথিা বভবজর িরুি wcb.ny.gov/returntowork/।

বভবজর িরুি: wcb.ny.gov
িল িরুি: (877) 632-4996
ইম্মইল: claims@wcb.ny.gov

WCB পনাটিদশর জন্য এিাদন সাইন আপ করুন: wcb.ny.gov/Notify

বিউ ইেিকি  সটের ওোিকি াসকি িমম্পিম্সশি সিারকি  সুবি্াসমমূ্ির সঠিি বিতরণ বিবচিতিরণ এিং আইি সমম্ি িলার সম্বত জ্ঞাপম্ির মা্থ্যম্ম িমমী এিং বিম্োগিতকি াম্দর অব্িার রক্ষা িম্র। শ্রবমিম্দর 
ক্ষবতপূরণ সিারকি  সম্পম্িকি  আম্রা জািম্ত বভবজর িরুি wcb.ny.gov।
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