
সর্্বশেষ ধারা 32 দাবর্ত্্যাগ চুবতির পর্্বাশ�াচনা এর্ং স্াক্ষর করার পশর, দার্ীদারশক এই দস্াশর্জটি পরূণ করশত্ হশর্ এর্ং এটিশক নোনাটাবর 
করাশত্ হশর্। চুবতির প্রবরিয়াকরণশক দ্রুত্ত্র করার জন্য, এই দব��টি ধারা 32 দাবর্ত্্যাগ চুবতি (ফর্্ব C-32) নোর্াশ্ড্ব র কাশে জর্া বদশত্ হশর্। 
ধারা 32 দাবর্ত্্যাগ চুবতি সর্াধান প্রবরিয়া সম্পশক্ব  আরও ত্শ্য্যর জন্য বনশচ নোদখুন।

দ্রষ্টর্্য: আপবন কর্্বচারীশদর ক্ষবত্পরূশণর ভবর্ষ্যশত্র সবুর্ধা নো্যশক বনশজর অবধকার তু্শ� বনশছেন। বনশচর ত্শ্য্যর পর্্বাশ�াচনা করা এর্ং 
নোর্াঝা আপনার জন্য গুরুত্বপণূ্ব।

1. পর্্বাশ�াচনা এর্ং অনশুর্াদন: বো�োর্্ড  ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতির পর্্ডোলো�োচনো করলো� এ�ং এটি শুনোবনর ছোড়োই অনলুো�োবদত্ হলোত্ পোলোর বকনো 
ত্ো বনধ্ডোরণ করলো�। র্বদ বো�োর্্ড  বোকোন শুনোবন ছোড়োই চুবতির অনলুো�োদন বনধ্ডোরণ কলোর ত্লো� বো�োলোর্্ড র কোলোছ চুবতির ত্োবরখটি ব�লো�চনো করোর 
ত্োবরখ এ�ং বোকোনও দ� র্বদ প্রত্্যোহোর নো কলোর বোে ব�ষলো়ে পরো�র্্ড বোদও়েোর জন্য েক� পলোষের কোলোছ একটি প্রস্োব�ত্ বেদ্োন্ত পোঠোলোনো হলো�। 
চুবতি বোেলোক, চুবতির অনলুো�োদন চূড়োন্ত হলো়ে উঠলো�। বো�োর্্ড  র্বদ বনধ্ডোরণ কলোর বোর্ চুবতির অনলুো�োদলোনর আলোগ শুনোবনর প্রলো়েোজন হ়ে ত্লো� ে�স্ দ� 
শুনোবনর ে�়ে, ত্োবরখ এ�ং অ�স্োলোনর বোনোটির্ পোলো�। চুবতিটি শুনোবন বোর্লোষ জ�ো বোদও়েো হলো� �লো� �লোন করো হলো�। শুনোবনর পলোর, র্বদ বোকোনও 
দ� চুবতি বোেলোক প্রত্্যোহোর নো কলোর, ত্লো� দ�গুব� বেদ্োলোন্তর বোনোটির্ পোলো� বোর্ চুবতিটি বো�োর্্ড  কত্্ত্ড ক অনলুো�োবদত্ হলো়েলোছ।

2. প্রত্্যাহার করার অবধকার: চুবতির েক� পলোষের চুবতি বোেলোক প্রত্্যোহোলোরর জন্য ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতি বো�োলোর্্ড  জ�ো বোদও়েো হলো়েলোছ �লো� ধোর্্ড 
করোর ত্োবরখ বোেলোক দর্ (10) ক্যোলো�ন্োর বদন রলো়েলোছ।

3. বনষ্পবতি নোচক: �ী�ো ক্যোবর়েোর দর্ (10) ক্যোলো�ন্োলোরর বদন বোেলোক চুবতিটি অনলুো�োদলোনর ত্োবরখটি চূড়োন্ত হলো়ে র্োও়েোর েোলোে েোলোে আপনোলোক 
বনষ্পবতি বোচক বোপ্ররণ করলোত্ পোলোর, র্বদ নো বোকোন পষে প্রত্্যোহোলোরর একটি ব�বখত্ ব�জ্ঞবতি জ�ো বোদ়ে।

4. জবরর্ানা: র্বদ �ী�ো ক্যোবর়েোরটি (বোপোস্ট�োক্ড ) বোপ্ররণ করলোত্ �্যে্ড হ়ে ত্লো� চুবতির অনলুো�োদন বোর্ষ হও়েোর ত্োবরখ বোেলোক দর্ (10) 
ক্যোলো�ন্োলোরর বদলোনর �লোধ্য বনষ্পবতির বোচকটি পবরচো�নো কলোর, আপবন বো�োলোর্্ড র কোলোছ একটি জবর�োনো বনধ্ডোরলোণর জন্য ��লোত্ পোলোরন।

5. চূড়ান্ত এর্ং সংশক্ষশপ: অনগু্রহ কলোর �লোন রোখলো�ন বোর্ দর্ (10) বদলোনর প্রত্্যোহোলোরর ত্োবরলোখর ত্োবরখটি জ�ো বোদও়েোর কেো ব�লো�চনো করো 
হলো়ে বোগলোছ এ�ং চুবতিটি অনলুো�োদন কলোর বো�োলোর্্ড র দ্োরো, চুবতি স্োলোে্ড চূড়োন্ত এ�ং চূড়োন্ত পর্্ডোলো়ে রলো়েলোছ।

6. সংশোধন: বো�োর্্ড  ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতি অনলুো�োদন করোর বেদ্োলোন্তর বোনোটির্ জোবর কলোর, চুবতিটি শুধু�োত্র েক� পলোষের চুবতির বিবতিলোত্ এ�ং 
বো�োলোর্্ড র অনলুো�োদলোনর উপর েংলোর্োধন করো বোর্লোত্ পোলোর।

7. নোর্ব্ডশক�: চুবতিটি িব�ষ্যত্ বচবকৎেো েুব�ধোগুব�র জন্য অনলুো�োবদত্ নো হলো�, আপনোর দোব�র েোলোে েম্পবক্ড ত্ িব�ষ্যত্ বচবকৎেো খরচ 
আপনোর দোব়েত্ব হলো়ে উঠলো�।

8. নোর্াশ্ড্ব র সাশ্য নোর্াগাশর্াগ: বো�োলোর্্ড র েোলোে বোর্লোকোলোনো বোর্োগোলোর্োলোগর বোষেত্ আপনোর WCB দোব� নম্বর উলোলেখ করলোত্ হলো�।

9. Medicare নোসট-পাোপাবে: র্বদ আপবন র্বদ ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতি অনেুোলোর চ��োন বচবকৎেোর জন্য আপনোর অবধকোর ত্্যোগ কলোরন, 
ত্োহলো� আপনোলোক অ�র্্যই Medicare-এর েুব�ধো ব�লো�চনো করলোত্ হলো�, এ�ং এটি করলোত্ �্যে্ড হলো� আপনোর কোলোজর েোলোে েম্পবক্ড ত্ আঘোলোত্র 
বচবকৎেোর জন্য Medicare েুব�ধোর জন্য আপনোর িব�ষ্যত্ এনটোইলোট�লো�ন্ট ব�পন্ন হলোত্ পোলোর। প্রলো়েোজলোন, শ্রব�কলোদর ষেবত্পূরলোণর দোব� 
বনষ্পবতির চুবতিলোত্ একটি Medicare বোেট-এেোইর্ ব�ধোন প্রবত্ষ্োর �োধ্যলো� Medicare-এর েুব�ধো ব�লো�চনো়ে বোনও়েো বোর্লোত্ পোলোর। Medicare 
বোেট-এেোইর্ হলো�ো েো�বগ্রক �লো্দো�লোস্র একটি অংর্ র্ো িব�ষ্যলোত্র কোর্্ডকোরণ-েম্পবক্ড ত্ বচবকৎেোর খরচ বো�টোলোত্ র্লোেষ্ট �লো� �লোন করো 
হ়ে। Medicare বোেট-এেোইর্ প্রলো়েোজনী়ে বকনো, বোেইেোলোে ক�মীলোদর ষেবত্পূরণ Medicare বোেট-এেোইলোর্র বহেো� এ�ং প্রর্োেন, বোেন্টোর ফর 
Medicare অ্যোন্ Medicaid েোবি্ড লোেে (CMS) দ্োরো তত্বর এ�ং ব�ত্রণ করো হলো়েলোছ বকনো বোে েম্পবক্ড ত্ বনলোদ্ড বর্কো।  

ধারা 32 দাবর্ত্্যাগ চুবতি: 
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দোব�দোলোরর নো� (স্পষ্ট অষেলোর ব�খুন) WCB বোকে নম্বর (গুব�)

দোব�দোলোরর �ত্্ড �োন ঠিকোনো



দয়া কশর নীশচর সর্ প্রশনের উতির বদন। আপনাশক প্রবত্টি প্রশনের জন্য অর্ে্যই হ্যাাঁ র্া না-নোত্ টিক বচহ্ন বদশত্ হশর্।
1.   অনলুো�োদনটি চূড়োন্ত হও়েোর আলোগ বোকোনও পষে ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতির চুবতিটি প্রত্্যোহোর করলোত্ পোলোর?  এর অে্ড এই বোর্, বোর্ বোকোন পোটি্ড  

প্রত্্যোহোর করলোত্ ইচ্কু ত্ো অ�র্্যই ব�বখত্িোলো� করলোত্ হলো�। চুবতির ত্োবরখ বো�োলোর্্ড র কোলোছ উপস্োবপত্ হও়েোর ত্োবরলোখর 10 বদলোনর �লোধ্য 
বো�োলোর্্ড র কোছ বোেলোক প্রত্্যোহোলোরর ব�বখত্ বোনোটির্ অ�র্্যই গ্রহণ করলোত্ হলো�। (র্বদ নো হ়ে, নীলোচ �্যোখ্যো করুন।)

2.   আপবন বক �ঝুলোত্ পোলোরন বোর্ র্বদ বো�োর্্ড  কত্্ত্ড ক ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতি বোেলোক প্রত্্যোহোলোরর বোকোনও ব�বখত্ বোনোটির্ নো পোও়েো র্ো়ে, ত্লো� 
চুবতিটি বো�োলোর্্ড র কোলোছ জ�ো বোদও়েো হলো়েলোছ �লো� �লোন করো হ়ে ত্োর 10 ক্যোলো�ন্োর বদলোনর �লোধ্য, চুবতিটি েক� পলোষের জন্য �োধ্যত্ো�ূ�ক এ�ং 
আবপ� করো র্োলো� নো? এর অে্ড এই বোর্ চুবতির অনলুো�োদন চূড়োন্ত হলো়ে বোগলো� চুবতির পষেগুব� চুবতির র্ত্্ড োবদলোত্ বোকোনও ব�ষ়েটিলোক অ�জ্ঞো 
করলোত্ পোলোর নো এ�ং বো�োলোর্্ড র বোকোনও পর্্ডোলো�োচনো হলো� নো। (র্বদ নো হ়ে, বনলোচ �্যোখ্যো করুন।)

3.   আপবন বক �লুোঝন বোর্ এক�োর ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতির অনলুো�োদন চূড়োন্ত হলো়ে বোগলো�, চুবতিটি বোক���োত্র েক� পলোষের স্োষেবরত্ ব�বখত্ 
অনলুোরোলোধ এ�ং বো�োলোর্্ড র অনলুো�োদন অনেুোলোর েংলোর্োধন করো বোর্লোত্ পোলোর? এর অে্ড এই বোর্ চুবতিটি চূড়োন্ত হও়েোর পলোর চুবতিলোত্ পবর�ত্্ড ন আনো 
বোর্লোত্ পোলোর, শুধু�োত্র র্বদ ে� পষেই এক�ত্ হ়ে এ�ং ব�বখত্ অনুলোরোলোধ স্োষের কলোর এ�ং অনলুোরোধটি বো�োর্্ড  কত্্ত্ড ক অনলুো�োবদত্ হ়ে। (র্বদ নো 
হ়ে, বনলোচ �্যোখ্যো করুন।)

4.   আপবন বক জোলোনন বোর্ আপনোর দোব� বনষ্পবতি করলোত্ হলো� নো? (র্বদ নো হ়ে, বনলোচ �্যোখ্যো করুন।)
5.   আপবন বক ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতির েোলোে আপনোর দোব� বনষ্পবতির �োধ্যলো� �ুঝলোত্ পোলোরন বোর্, র্বদ চুবতিটি িব�ষ্যত্ বচবকৎেো েুব�ধোগুব�র 

জন্য অনলুো�োবদত্ নো হ়ে ত্লো� আপনোর বোষেলোত্র েম্পবক্ড ত্ বোকোনও িব�ষ্যত্ বচবকৎেো �্য়ে আপনোর দো়ে�দ্ হলো�? এর অে্ড হলো�ো র্বদ আপনোর 
অ�স্ো খোরোপ হলো়ে র্ো়ে �ো আপনোলোক অলোত্োপচোলোরর প্রলো়েোজন হ়ে, উদোহরণস্রূপ, িব�ষ্যলোত্, �ী�ো ক্যোবর়েোর বোকোনও বচবকৎেো, ঔষধ �ো 
অলোত্োপচোলোরর জন্য অনলুো�োবদত্ �ো অে্ড প্রদোন করলো� নো। (র্বদ নো হ়ে, নীলোচ �্যোখ্যো করুন।)

6.   র্বদ আপবন �ত্্ড �োলোন েোতিোবহক বোপলো�ন্ট গ্রহণ কলোর েোলোকন, কখন আপনোর বোপলো�ন্ট �ন্ধ হলো� ত্ো বক জোলোনন? (র্বদ নো হ়ে, নীলোচ �্যোখ্যো 
করুন।)

7.   আপবন বক এক�োর �লুোঝলোছন বোর্ ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতির অনলুো�োদন এক�োর চূড়োন্ত হলো়ে বোগলো� আপনোর চুবতিটি পুনব�্ডলো�চনো করো র্োলো� নো 
বোর্টি চুবতির দ্োরো ে�োধোন করো হলো়েলোছ? (র্বদ নো হ়ে, নীলোচ �্যোখ্যো করুন।)

8.   আপবন বক বনষ্পবতির পবর�োলোণর েোলোে এক�ত্ এ�ং �ুঝলোত্ বোপলোরলোছন বোর্ আপনোর বোষেলোত্র এই ে�ে্যোগুব� ে�োধোন করোর জন্য এটি একটি চূড়োন্ত 
বনষ্পবতি বহেোলো� বোদও়েো হলো়েবছ�? (র্বদ নো হ়ে, বনলোচ �্যোখ্যো করুন।)

9.   আপবন বক জোলোনন বোর্ বোকোনও �লোক়েো বর্শু েহো়েত্ো দো়েগুব� আপনোর বনষ্পবতি বোেলোক �োদ বোদও়েো হলো� এ�ং ব�িোগ 32 দোব�ত্্যোগ চুবতির 
পবর�োলোণ পূণ্ডরূলোপ অে্ড প্রদোন করো হলো�? (র্বদ নো হ়ে, বনলোচ �্যোখ্যো করুন।)

10.   আপবন বক �ঝুলোত্ বোপলোরলোছন বোর্ এক�োর ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতির অনলুো�োদন চূড়োন্ত হলো়ে বোগলো� বনষ্পবতি বোচক পোঠোলোত্ �ী�ো ক্যোবর়ে্যোলোরর 10 
ক্যোলো�ন্োর বদন রলো়েলোছ (র্বদ বোকোলোনো পষে চুবতি বোেলোক প্রত্্যোহোর নো কলোর)? এর অে্ড হলো�ো বোর্ র্বদ আপনোর বোচকটি 10 ত্� বদলোন �ো ত্োর 
আলোগ পোঠোলোনো (বোপোস্ট�োক্ড ) নো হ়ে, ত্লো� চুবতির অনলুো�োদন চূড়োন্ত এ�ং েংখ্যোগবরষ্ হও়েোর পলোর, আপবন বো�োর্্ড লোক ক্যোবর়েোলোরর ব�রুলোদ্ একটি 
জবর�োনো ��ূ্যো়েন করোর অনলুোরোধ করলোত্ পোলোরন। র্বদ 10 ত্� বদনটি র্বন�োর, রব��োর �ো আইবন ছুটির বদন হ়ে ত্লো� ক্যোবর়েোলোরর কোলোছ 
আপনোর বোচক পোঠোলোনোর জন্য পর�ত্মী �্য�েোব়েক বদন পর্্ডন্ত েোকলো�। (র্বদ নো হ়ে)

11.   আপবন বক বোকোলোনো প্রবত্শ্রুবত্ বদলো়েলোছন, নোবক আপনোর কোলোছ বোকোলোনো প্রবত্শ্রুবত্ এলোেলোছ, বোর্গুব� এই ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতিটিলোত্ প্রবত্ফব�ত্ 
হ়ে নো? (র্বদ নো হ়ে, বনলোচ �্যোখ্যো করুন।)

12.   আপবন বক প্রলো়েোজনী়ে বিবর্ও বোদলোখলোছন: আপনার দাবর্ বনষ্পবতি? বিবর্ওটি ধোরো 32 দোব�ত্্যোগ চুবতি এ�ং এর প্রিো� েম্পলোক্ড  উপ�বধি প্রদোন 
কলোর। আপবন নীলোচর ব�লোকে আপনার দাবর্ বনষ্পত্ বিবর্ওটি বোদখলোত্ পোলোরন: www.wcb.ny.gov/Section32. (র্বদ নো হ়ে, বনলোচ �্যোখ্যো 
করুন।)

র্্যাখ্যা (গুব�):

আবর্ সত্্যাপন কবর, েপ্যভশগের দশডের অধীশন, নোর্ উপশরাতি প্রদতি ত্্য্য সত্্য এর্ং সঠিক।
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আব�, _____________________________________, �ঝুলোত্ পোরবছ বোর্ আব� আ�োর এ�ং �ী�ো ক্যোবর়েোর এ�ং/অে�ো বনলো়েোগকত্্ড োর �লোধ্য প্রস্োব�ত্ ধোরো 
32 দোব�ত্্যোগ চুবতিলোত্ েলোম্বোধন করো েক� দোব� এ�ং েম্ো�্য দোব�র বনষ্পবতি করবছ, এ�ং এক�োর চুবতিটি বো�োর্্ড  কত্্ত্ড ক অনলুো�োবদত্ হলো� এ�ং দর্ বদলোনর অলোপষে�োন 
ে�়েকো� অবত্�োবহত্ হলো়ে বোগলো�, দোব�(গুব�) বো�োর্্ড , আব�, বনলো়েোগকত্্ড ো, ক্যোবর়েোর, �ো অন্য বোকোলোনো স্োে্ড পষে পুনরো়ে উত্োপন করলোত্ পোরলো� নো।

হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো
হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো

হ্যোাঁ নো

দোব�দোলোরর স্োষের

আ�োর েো�লোন দোাঁবড়লো়ে এইটো র্পে  বনন                      , 20       ত্োবরলোখর �লোধ্য 

ত্োবরখ

ত্োবরখআইনজী�ীর স্োষের আইনজী�ীর নো� স্পষ্ট অষেলোর

বোনোটোবর পো�ব�কআবর্ এখবন সাক্ষ্য বদবছে নোর্:
1.   আব� দোব�দোর ________________________________________________________ এর প্রবত্বনবধত্ব কবর।
2.  WCL § 32 দোব�ত্্যোগ চুবতি (চুবতি) কোর্্ডকর করোর পূলো�্ড, িব�ষ্যলোত্ বচবকৎেো পবরলোষ�োবদ েম্পবক্ড ত্ Medicare-এর স্োে্ডগুব� ব�লো�চনো়ে বোনও়েো হলো়েলোছ এ�ং চুবতিলোত্ বোকোনও শ্রব�ক ষেবত্পূরণ  

Medicare অন্তিু্ড তি করো উবচত্ বকনো ত্ো ব�লো�চনো করো হলো়েলোছ। আব� আ�োর ক্োলো়েলোন্টর েোলোে Medicare-এর আগ্রহ ব�লো�চনো করোর ব�ষলো়ে আলো�োচনো কলোরবছ।
3.   আব� আ�োর ক্োলো়েন্ট কত্্ত্ড ক েম্পোবদত্ চুবতিটি পুঙ্োনপুুঙ্িোলো� পর্্ডোলো�োচনো কলোরবছ এ�ং অনলুো�োদলোনর জন্য বো�োলোর্্ড র কোলোছ জ�ো বদলো়েবছ এ�ং আ�োর ক্োলো়েলোন্টর কোলোছ চুবতির েক� বদক �্যোখ্যো কলোরবছ, র্োর 

�লোধ্য রলো়েলোছ চুবতির প্রিো�, অনলুো�োবদত্ হলো� আ�োর ক্োলো়েলোন্টর এনটোইলোট�লো�লোন্ট আরও তনব�বতিকিোলো� েম্পবক্ড ত্ বচবকৎেোর বোষেলোত্র প্রিো� বোফ�লো�।
4.   আব� আ�োর ক্োলো়েন্টলোক চুবতির ব�ষলো়ে প্রশ্ন উত্োপন করোর েুলোর্োগ বদলো়েবছ এ�ং আ�োর েো�ে্য অনরু্ো়েী বোেই প্রলোশ্নর উতির বদলো়েবছ।
5.   আব� আ�োর ক্োলো়েন্টলোক চুবতির আ়ে বোেলোক বোর্ পবর�োণ বফ ধোর্্ড করলোত্ চোই বোে েম্পলোক্ড  জোবনলো়েবছ এ�ং আ�োর ক্োলো়েন্টলোক বফ-এর বিবতিলোত্ �্যোখ্যো কলোরবছ।
6.   আব�, আ�োর েলো�্ডোতি� েো�ে্ড্য অনরু্ো়েী, বনবচিত্ কলোরবছ এ�ং দ্তঢ়প্রবত্জ্ঞ বোর্ আ�োর ক্োলো়েন্ট চুবতির র্ত্্ড ো��ী েমূ্পণ্ডরূলোপ �ঝুলোত্ পোলোর, অনলুো�োবদত্ হলো� চুবতিটি ত্োর উপর কী প্রিো� বোফ�লো� এ�ং আ�োর 

ক্োলো়েন্ট ত্োর বনলোজর ইচ্ো়ে চুবতিলোত্ আ�দ্ হলো়েলোছ।
7.   এ চুবতির র্ত্্ড ো��ী দ্োরো েমূ্পণ্ডরূলোপ ে�োধোন করো হ়ে নো এ�ন এই দোব�গুব�র �লোধ্য বোকোনও �লোক়েোর ব�ষ়ে বোনই, বোেই ব�ষ়েে�ূহ �্যত্ীত্ র্ো চুবতির দ্োরো স্পষ্টিোলো� উন্তুি েোলোক।
8.   আব�, আ�োর েো�লোে্ড্যর েলো�্ডোতি�িোলো�, বনবচিত্ কলোরবছ এ�ং বনধ্ডোরণ কলোরবছ বোর্ আ�োর ক্োলো়েলোন্টর ঠিকোনোটি এই দস্োলো�লোজর এক প্তষ্ো়ে দোব�দোলোরর �ত্্ড �োন ঠিকোনো, এ�ং বনষ্পবতি বোচকটি বোেই ঠিকোনো়ে 

পোঠোলোনো উবচত্।
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