না পাওয়া
পারিশ্রমিকের গুরুত্ব
কর্মীরা যারা চাকুরীতে আঘাত বা অসুস্থতার কারণে কাজ মিস করে, তারা না পাওয়া
মজুরির জন্য অর্থ পায়। এটি একটি ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিচিত হয় ।
ক্ষতিপূরণের সুবিধা
আপনি যদি কর্মক্ষেত্রে আহত হন তবে আপনার নিয়োগকর্তাকে
30 দিনের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করুন। এছাড়াও
আপনাকে NYS Workers’ Compensation Board ব�োর্ড) এর
কাছেএকটি কর্মচারী দাবি (ফর্ম C-3) ফাইল করতে হবে। ফর্ম
ব�োর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় (wcb.ny.gov)।
আপনি যদি কাজের আট থেকে 14 ক্যালেন্ডার দিন মিস করেন
তবে আপনি সেই দিনের জন্য না পাওয়া মজুরি পেতে পারেন।
আপনি যদি 14 দিনেরও বেশি সময় নষ্ট করেন তবে আপনি
যে কাজটি মিস করার প্রথম দিন থেকে শুরু মজুরি পাবেন
না। অন্যথায়, আপনি হারান�ো সময়ের প্রথম সাত ক্যালেন্ডার
দিনের জন্য পেমেন্ট পাবেন না।
লস্ট ওয়েজ বেনিফিট আপনারগড় সাপ্তাহিক মজুরি (AWW)
আঘাত বা অসুস্থতার তারিখের 52 সপ্তাহ আগে এবং আপনার
অক্ষমতাের ডিগ্রীর উপর ভিত্তি করে। আপনার AWW আপনার
ম�োট উপার্জনের উপর ভিত্তি করে, অতিরিক্ত সময় এবংঅন্যান্য
ক্ষতিপূরণ সহ, আপনার হ�োম-হ�োম পেমেন্ট নয়। অক্ষমতাআপনার
ডিগ্রী কত আপনি অক্ষম হয় শতাংশ। আপনার সুবিধার হিসাব
করার জন্য, ব�োর্ড আপনার AWW এর দুই-তৃ তীয়াংশ ব্যবহার
করে এবং আপনার ডিগ্রী অনুসারে এটি সমন্বয় করে:
আপনার AWW এর 2/3 গুণ আপনার% অক্ষমতা = সাপ্তাহিক
সুবিধা দ্বারা গুণিত
উদাহরণ 1: আপনার AWW $900 ছিল এবং আপনি
সম্পূর্ণরূপে (100%) অক্ষম। আপনি $900 দুই তৃ তীয়াংশ
পাবেন, যা প্রতি সপ্তাহে $600। আপনি 100% অক্ষম, তাই
আপনি সম্পূর্ণ সুবিধা পাবেন।
উদাহরণ 2: আপনার AWW $900 ছিল এবং আপনি 50%
অক্ষম। আপনার সুবিধা $300। এটি গণনা করার জন্য:
$900 = $600 এর 2/3
$600 আপনার 50% অক্ষমতা = $300 বেনিফিট দ্বারা গুণিত

WCB.NY.GOV

আপনি সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় কিনা তা সুবিধার
পরিমাণ একই। শ্রমিকদের ক্ষতি না পাওয়া মজুরি সুবিধা
সর্বাধিক সাপ্তাহিক পরিমাণ (নীচের দেখুন) সাপেক্ষে, যা
আপনার আঘাত বা অসুস্থতার তারিখের উপর ভিত্তি করে।
সর্বাধিক সুবিধা পরিবর্তন হলে আপনার সাপ্তাহিক সুবিধার
পরিমাণ পরিবর্তন হয় না।
সর্বাধিক সাপ্তাহিক সুবিধা প্রতি জুলাই 1 গণনা করা হয়।
এটি এনওয়াইএস শ্রম বিভাগ দ্বারা নির্ধারিত সমগ্র রাজ্যের
গড় সাপ্তাহিক মজুরির উপর ভিত্তি করে। কর্মীদের ক্ষতিপূরণ
সর্বোচ্চ নিউ ইয়র্ক স্টেটের গড় সাপ্তাহিক মজুরি দুই-তৃ তীয়াংশ।
উদাহরণ হিসাবে:

আঘাত / অসুস্থতার তারিখ

সর্বাধিক
সাপ্তাহিক
পরিমাণ

নূন্যতম
সাপ্তাহিক
পরিমাণ

জুলাই 1, 2017 - 30 জুন, 2018

$870.61

$150

জুলাই 1, 2016 - 30 জুন, 2017

$864.32

$150

জুলাই 1, 2015 - 30 জুন, 2016

$844.29

$150

জুলাই 1, 2014 - 30 জুন, 2015

$808.65

$150

আগের পরিমাণের জন্য wcb.ny.gov দেখুন

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান কর মুক্ত।
দ্রষ্টব্য: যদি বীমা প্রদানকারী আপনার দাবির বির�োধিতা করে
তবে ব�োর্ড টি বির�োধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অর্থ
প্রদান করা হবে না। মামলাটি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনি
অক্ষমতা সুবিধাগুলির জন্য আবেদন করতে পারেন। আরও
জানতে ব�োর্ড (877) 632-4996 এ কল করুন।

INDEMNITY BENEFITS 1

অক্ষমতার ক্লাসিফিকেশন
আপনার অক্ষমতাটি নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির মধ্যে একটি হতে পারে
-চিকিৎসা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। দ্রষ্টব্য: সব আঘাতের হয়
প্রথম অস্থায়ী, এমনকি পরে যারা স্থায়ী পাওয়াযায়।
অ
 স্থায়ী ম�োট ব্যাধি: আপনি একটি অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ
এবং উপার্জন উপার্জন করতে পারবেন না। আপনি সম্পূর্ণ
অনুম�োদিত হারান�ো মজুরি সুবিধা এনটাইটেল করা।
অ
 স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা: আপনি সাময়িকভাবে কাজ এবং
সম্পূর্ণ মজুরি উপার্জন কিছু ক্ষমতা হারিয়েছেন। আপনার
সুবিধা আপনার অক্ষমতা শতকরা সমান।
স্থায়ী

ম�োট স্থায়ীত্ব: আপনি সাময়িকভাবে কাজ এবং সম্পূর্ণ
মজুরি উপার্জন কিছু ক্ষমতা হারিয়েছেন। বেনিফিট জীবন
জন্য অবিরত।
স্থায়ী

আংশিক অক্ষমতা, অ-সময়সূচী হ্রাস: আপনি কাজ
করার আপনার ক্ষমতা কিছু অংশ হারিয়ে গেছে। আপনি
হারিয়ে বেতন মজুরি 10 বছর পর্যন্ত পেতে পারেন।
(আপনার বেনিফিটগুলি এই 10 বছরের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ
হওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ে, আপনি যদি 75% এর
বেশি উপার্জন উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে থাকেন তবে
আপনি জীবনকালের বেনিফিটের জন্য য�োগ্যতা অর্জন করতে
পারেন।) চিকিৎসা যত্ন একটি জীবনকাল বেনিফিট, এমনকি
অক্ষমতা যদি মজুরি প্রভাবিত করে না।
স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা, সময়সূচী হ্রাস: এই বিভাগে
অঙ্গভঙ্গি, হাত, এবং আঙ্গুলের অঙ্গের ব্যবহার কিছু টা হ্রাস
করা হয়েছে; পা, পা এবং পায়ের আঙ্গুল; পাশাপাশি দৃষ্টিশক্তি
বা শ্রবণ ক্ষতি। আইনটি এই ক্ষতির জন্য আপনার সপ্তাহের
সুবিধার সংখ্যা উল্লেখ করে, যা ব�োর্ড দ্বারা নির্ধারিত হয়।
বিকৃতভাব: আঘাতের মুখর উপর নির্ভ র করে যাদের
মুখ, ঘাড় বা স্থূল স্থায়ীভাবে বিন্যস্ত হয় $ 20,000 পর্যন্ত
পেতে পারে।
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একটি সিদ্ধান্ত পরে: সিদ্ধান্তটি দাখিলের তারিখের 10 দিনের মধ্যে
একটি পুরস্কার আপনাকে প্রদান করতে হবে। পেমেন্ট দেরী হলে,
দেরিতে প্রাপ্ত পুরস্কারের পরিমাণের 20% সম্ভাব্য পেনাল্টি আপনাকে,
কর্মীকে প্রদানয�োগ্য। তবে, দাখিলের তারিখের 30 দিনের মধ্যে দাবি
আপিল করা যেতে পারে। আপীল পেমেন্ট উদ্বেগ যদি, আপনি একটি
ব�োর্ড প্যানেল পেমেন্ট সরাসরি না হওয়া পর্যন্ত বা না দেওয়া হবে।
নিয়মিত বেনিফিট প্রদানের সময়: ক্ষতিপূরণ পরিশ�োধের নিয়মিত
পেমেন্ট অবশ্যই তারিখের 25 দিনের মধ্যে করা উচিত। যদি
না হয়, 20% জরিমানা এবং 300 ডলারের অতিরিক্ত পরিমাণে
আপনার কাছে সম্ভাব্যভাবে প্রদেয় হয়।

আপনার দাবি নিষ্পত্তি
আপনি এবং বীমা একজন একক অর্থের বিনিময়ে বা বার্ষিক
বিনিময়ে বিনিময়ে আপনার দাবি স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সম্মত
হন। এটিএকটি বিভাগ 32 ওয়েভারের সাথে দাবি সেটলিং নামে
পরিচিত। এটি একটি দাবিত্যাগ কারণ আপনি আজকের পেমেন্টের
বিনিময়ে ভবিষ্যতের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারটি ছাড়ছেন।
একটি ধারা 32 ওয়েভার সম্মত একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত। এটি

আপনার জন্য ঠিক কিনা তা আপনি ঠিক করতে পারেন। আরও
তথ্যের জন্য, wcb.ny.gov যান এবং YouTube icon একটি
তথ্যপূর্ণ ভিডিও দেখতে পৃষ্ঠার নীচে আইকনে ক্লিক করুন।

উপার্জ ন আয় উপকারিতা
আপনি যদি কাজে ফিরে আসতে পারেন তবে আপনার আঘাত
আপনাকে আঘাতের আগে অর্জি ত একই মজুরি উপার্জন থেকে বিরত
রাখে, তবে আপনি আয়ের সুবিধাগুলিকে হ্রাস করার অধিকারী
হতে পারেন যা আপনার পূর্ব-আঘাত মজুরি এবং আপনার প�োস্টের
মধ্যে দুই-তৃ তীয়াংশপার্থক্য প্রদান করবে ইজারা বেতন।

মৃত্যু উপকারিতা
মৃত্যুর বেনিফিটগুলি শ্রমিকদের পরিবারের জন্য উপলব্ধ, যাদের
মৃত্যু সম্পর্কি ত কাজ বা অসুস্থতার কারণে ঘটে। আঘাত বা পরে
পরে কর্মী মারা যায় কিনা তা একটি মৃত্যুর সুবিধা প্রদানয�োগ্য।
কর্মীর পত্নী এবং সন্তান সাপ্তাহিক সর্বাধিক পরিমাণ পর্যন্ত কর্মচারীর
গড় সাপ্তাহিক মজুরির দুই তৃ তীয়াংশ ভাগ করবে। শিশুরা 18
বছর বয়সের বা 23 বছর বয়স পর্যন্ত বেনিফিট পান, যদি তারা
কলেজে পূর্ণ-সময় উপস্থিত থাকে। শিশু বা শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয়
শিশু জীবনের জন্য বেনিফিট পাবেন। পত্নী জীবন বা পুনর্বিবাহ
না হওয়া পর্যন্ত বেনিফিট পায়। যদি স্ত্রীটি পুনর্বিবেচনা করে তবে
তাকে দুই বছর বেনিফিটের সমান অর্থ প্রদান করা হবে।
যদি ক�োন পত্নী বা ছ�োট বাচ্চা থাকে না, তাহলে নির্ভ রশীল
পিতামহ, ভাইব�োন, পিতামহীর বা পিতামাতার কাছে সুবিধা
প্রদান করা যেতে পারে। পরিবারের তালিকাভু ক্ত ক�োনও সদস্য
তালিকাভু ক্ত না হলে, বেনিফিটগুলি অন্যভাবে প্রদান করা হয়।
বেঁচে থাকা পিতামাতা বা মৃত শ্রমিকের এস্টেট $50,000 পেতে
পারে। মেট্রোপলিটান নিউ ইয়র্কে র $12,500 পর্যন্ত এবং অন্যান্য
সমস্ত কাউন্টিতে $10,500 পর্যন্ত ফিনারেল খরচও প্রদানয�োগ্য।

সামাজিক নিরাপত্তা অক্ষমতা বেনিফিট
স্থায়ী অক্ষমতা বা অন্তত 12 মাস স্থায়ী ব্যক্তিরা সামাজিক সুরক্ষা
অক্ষমতাের সুবিধাগুলির জন্য য�োগ্যতা অর্জন করতে পারে। আর�ো
জানতে একটি সামাজিক নিরাপত্তা অফিসের সাথে য�োগায�োগ
করুন। স�োশ্যাল সিকিউরিটি ডিসএবিলিটি বীমা প্রক্রিয়াতে ব�োর্ডের
ক�োন ভূ মিকা নেই।

ভাষা সহায়তা
আপনার প্রয়োজনীয় ভাষাতে ব�োর্ড গুলি নথির অনুবাদ করবে। এটি
আপনার শ্রবণের জন্য একটি ইন্টারপ্রেটার সরবরাহ করবে, সর্বদা
আপনাকে ক�োনও খরচ ছাড়াই। অনুবাদ বা ব্যাখ্যা ব্যবস্থা করার
জন্য (877) 632-4996 কল করুন।

যান: wcb.ny.gov

কল করুন: (877) 632-4996
ইমেইল: General_Information@wcb.ny.gov

নিউ ইয়র্ক Workers’ Compensation Boardআহত বা অসুস্থ ব্যক্তিদের সুবিধার যথাযথ সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং আইন মেনে চলার মাধ্যমেকর্মীদের এবং
নিয়োগকারীদের অধিকার রক্ষা করে। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ব�োর্ড সম্পর্কে আর�ো জানতে, wcb.ny.gov।

facebook.com/NYSWCB

WCB.NY.GOV

twitter.com/NYSWorkersComp

youtube.com/c/newyorkstateworkerscompensationboard
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