
ধারা 32 দাবিত্াগ চুবতি:  
পেইড ফ্াবিবি বিভ জন্ বিচ্ছেদ িঙ্ঘন / েনুরুদ্ার দাবি

এই চুক্তিতে সম্মে সমস্ত পদ প্রদান করুন (প্রত়াজতন অক্েক্িতি শীট সংযুতি করুন):

পপইড ফ্াক্মক্ি ক্িভ ●  PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

PFL-32-DB (10-19) পৃষ্া 1 এি 2 যক্দ আপনাি সহা়োি দিকাি হ় েতে দ়া 
কতি কি করুন (844) 337-6303
PaidFamilyLeave.ny.gov

PFL কতস নম্েি (গুিক্): দােক্দাি নাম (শতষ, প্িথম, মধ্য):

চাকুিীদাোি নাম:

দাক্েদাি - দ়া কতি মদু্রণ করুন

দাক্েি এি অ্াটক্ননি / িাইতসন্স। দাক্েদাি - দ়া কতি মদু্রণ করুন

ক্নত়াগকেনি া - অনগু্রহ কতি মদু্রণ করুন

ক্নত়াগকেনি া এি অ্াটক্ননি / িাইতসন্স। প্রক্েক্নক্ধ - দ়া কতি মদু্রণ করুন

দাক্েদাতিি স্াক্ষি

দাক্েদাতিি অ্াটক্ননি / িাইতসন্স। প্রক্েক্নক্ধ - স্াক্ষি

ক্নত়াগকেনি া - স্াক্ষি

ক্নত়াগকেনি া এি অ্াটক্ননি / িাইতসন্স। প্রক্েক্নক্ধ - স্াক্ষি

োক্িখ

োক্িখ

োক্িখ

োক্িখ

বিষচ্ি্র অবভচ্�াগ সম্পব ক্ি ত বিবধবিধান এই চুবতির অধীন এিং চুবতির বভতর বদচ়্ে আচ্িদন্ারী এই চুবতির িাইচ্রর সিস্ত ভবিষ্ৎ 
সবুিধা ছাড় বদচ্ছে। আচ্রা তথ্ ও এই ফরিটি েরূচ্ের বনচ্দকি শািিীর জন্ অনগু্রহ ্চ্র েষৃ্া 2 পদখুন।

এই অি্াহবত চুবতি আচ্গই ধা�কি হচ়্ে থা্া প্াচ্না শুনাবন িাবতচ্ির বনশ্চ়েতা পদ়ে না। এই চুবতি পিাডকি  অনচু্িাদন ্রচ্ি ব্ না তার 
ফ়েসািা ্রচ্ত ্িমীচ্দর োওনা বিষ়ে্ এ্জন বিচার্ স্ি েচ্ষের উেবথিবতচ্ত এ্ শুনাবনচ্ত এই চুবতিটি ে�কিাচ্িাচনা ্রচ্িন- 
�া ব্না পিাডকি  ্তৃকি ্ বনধকিাবরত।

বনম্নবিবখতগুবি প্রচ্�াজ্ ব্না তা �াচাই ্রুন এিং অনুচ্রাধ ্রা তথ্ সম্পেূকি (েষৃ্া 2 বনচ্দকি শািিী) ্রুন।

  সাচ্োরকি  এনচ্ফাসকিচ্িন্ট - এিাকাি  পথতক সমথনিন কিা দস্তাতেজ সংযুতি কিা পৃষ্া পদখুন:__________________

  অিীিাংবসত আেীিগুবি - Workers’ Compensation Board কেৃনি ক এই শেনি  অনতুমাদতনি পতি, _____________ এ দাত়ি কিা 
আতেদনটি এভাতে প্রে্াহাি কিা হ়।

বনষ্পবতির েবরিাে
  চুক্তিি চূডান্ত অনতুমাদতনি পতি, দােীকািীি ক্েতছেদ ক্ষক্েপূিতণি অক্ধকািীতক দােীদাতিি দ্ািা দাক্েে্াগ কিাি জন্, ক্নত়াগকািী 

িাজী হত়তে দােীদািতক $ _______________ এি পক্িমাণ প্রদান কিতে যা,, দােীকািীি অ্াটক্ননিতক প্রতদ় ক্ফ এি পথতক 
$ _______________ কম, যা Workers’ Compensation Board কেৃনি ক ক্ফ অনতুমাদতনি সাতপক্ষ। দাক্েদাি এি অ্াটক্ননি চুক্তিটি 
অেতশতষ অনতুমাক্দে হও়াি োক্িতখি পূতেনি পকানও পুিসৃ্ে ক্কন্তু অবেেক্নক অ্াটক্ননি ক্ফ পেতড ক্দতে সম্মে হত়তেন।

এই চুক্তিটি কমনিচািীি ক্ষক্েপূিণ আইতনি ধািা 32 এি অনসুাতি প্রস্তুে কিা এেং জমা পদও়া হত়তে। নীতচ স্াক্ষি কতি, চুক্তিতে প্রক্েটি পক্ষ ক্নক্চিে 
কতি পয োিা োি ক্েধানগুক্ি পতডতে এেং েতুেতে। প্রক্েটি দি এও ক্নক্চিে কতি পয োিা পোতে পয চুক্তি, Workers’ Compensation Board এি 
দ্ািা অনতুমাক্দে হতি, সে পতক্ষি জন্ প্রে়্জনক, চূডান্ত এেং োধ্োমিূক।

ক্নম্নস্াক্ষিকািীিা োতদি ক্নজস্ স্াধীন ইছো় এেদ্দািা োতদি সম্মক্েি দ্ািা ক্েধানােিী সাতপতক্ষ হতে এেং এই চুক্তিি একটি অনকু্িক্প প্রাক্তিি প্রক্ে 
স্ীকািক্তি প্রদান কতিন।

PFL-32-DB 10-19

https://paidfamilyleave.ny.gov/


দাবিদাচ্রর জন্ গুরুত্বেেূকি তথ্
দ্রষ্টি্: আেবন এই চুবতির আওতা়ে থা্া বিষি্ দাবির সাচ্েচ্ষে এই চুবতির শতকি গুবির িাইচ্র দাবিচ্�াগ্ ভবিষ্চ্তর সুবিধাগুবির 
অবধ্ার ত্াগ ্রচ্ছন। এই চুবতিটি েনুঃথিােন ্রার আেনার অবধ্ারচ্্ �বদ েবরত্াগ ্চ্র তচ্ি আেনার বনচ়্োগ্তকি া আেনাচ্্ 
েনুিকিহাি ্রচ্ত িাধ্ন়ে।

প্রত্াহার ্রার অবধ্ার: চুক্তিি সকি পতক্ষি কাতে চুক্তি পথতক প্রে্াহাতিি জন্ ধািা 32 এি দাক্েে্াগ চুক্তি পোতডনি  জমা পদও়াি 
ধাযনি কিা োক্িখ পথতক দশটি (10) ক্াতিন্াি ক্দন থাতক।

বনষ্পবতি পচ্: চুক্তিটি অনতুমাদতনি োক্িখটি চূডান্ত হত় যাও়াি সাতথ সাতথ আপনাতক পসটিতমন্ট পচক পপ্রিণ কিাি পথতক ক্নত়াগকািীি 
কাতে দশটি (10) ক্াতিন্াতিি ক্দন থাতক, যক্দ না পকানও পক্ষ প্রে্াহাতিি একটি ক্িক্খে ক্েজ্ঞক্তি জমা পদ়।

চূড়ান্ত এিং প্রত়্েজন্: অনগু্রহ কতি মতন িাখতেন পয জমা পদও়াি ক্েতেচ্ োক্িখ পথতক দশ (10) ক্দতনি প্রে্াহাতিি োক্িখ পাি 
হত় যাও়াি পতি এেং চুক্তিটি পোতডনি ি দ্ািা অনতুমাক্দে হও়াি পতি, চুক্তিটি সমস্ত পতক্ষি স্াতথনি চূডান্ত এেং প্রে়্জনক হত় দাঁডা়।

সংচ্শাধন: পোডনি  ধািা 32 দাক্েে্াগ চুক্তিি অনতুমাদন কিাি পনাটিশ জাক্ি কিাি পতি, চুক্তিটি শুধুমাত্র সকি পতক্ষি সম্মক্েি ক্ভক্তিতে 
এেং পোতডনি ি অনতুমাদতনি মাধ্তম সংতশাধন কিা পযতে পাতি।

পিাচ্ডকি র সাচ্থ প�াগাচ্�াগ: পোতডনি ি সাতথ পযতকাতনা পযাগাতযাগ আপনাি PFL মামিা নম্বতিি উতলেতখি দ্ািা কিা উক্চে।

ধারা 32 দাবিত্াগ চুবতি সম্পেূকি ্রার জন্ বনচ্দকি শািিী বেএফএি বিষি্ দাবি

ধািা 32 দাক্েে্াগ চুক্তিি সমাধান প্রক্রি়াকিণ দ্রুেেি কিাি জন্, দিগুক্িতক এই ক্নতদনিশােিী অনসুিণ কিাি অনতুিাধ কিা হ়। 
এই ক্নতদনিশােিী অনসুিণ কিতে এেং প্রত়াজনী় সহতযাগী নক্থগুক্ি সিেিাহ কিতে ে্থনিোি ফতি ধািা 32 চুক্তি-ি সমাধান ক্েিক্ম্বে 
হতে পাতি। ধািা 32 ওত়ভাি এক্গ্রতমন্টস (WCL § 32 এেং 12 NYCRR 300.36) সম্পক্কনি ে আইন এেং ক্েক্ধমািা www.wcb.ny.gov এ 
উপিব্ধ আতে।

1.   ফরি: PFL-32-D স্পষ্টভাতে ক্িতখ ইতমইতিি মাধ্তম PaidFamilyLeave@wcb.ny.gov ো ডাকতযাতগ Paid Family Leave, PO 
Box 9030, Endicott, NY 13761 এ জমা ক্দন। চুক্তিি শেনি ােিী অেশ্ই স্েন্ত্র একটি সংযুক্তি আকাতি জমা ক্দতে হতে। চুক্তিতে পকাতনা 
পযাগ-ক্েত়াতগি দিকাি হতি পুিােন চুক্তিতে সংতযাজতনি পক্িেতেনি  অনগু্রহ কতি সংতশাক্ধে একটি নেুন চুক্তি পপশ করুন। পসকশন 32 
অে্াহক্ে চুক্তিি আওোধীন পযতকাতনা দােী ো পলেইম পোডনি  কেৃনি ক সমক্বিে এেং পোডনি  প্রদানকৃে পকস নম্বি থাকতে হতে। পসকশন 32 
অে্াহক্ে চুক্তিি অন্তভুনি তি প্রক্েটি পলেইতম ো দাক্েতে অেশ্ই চুক্তিি একটি কক্প জমা ক্দতে হতে। 

2.  িিুতুবি আবেি: একটি ক্েভাগ 32 দাক্েে্াগ চুক্তিতে অন্তভুনি তি একটি মামিাি জন্ একটি অমীমাংক্সে আপীি থাকতি, চুক্তি অেশ্ই 
প্রে্াহাি কিা ো সমাধান কিা েতি ক্নতদনিশ কিা উক্চে। একটি ক্নষ্পক্তিযুতি মিুেুক্ে আক্পি আতে পয দাক্েি জন্ পোডনি  ধািা 32 
দাক্েে্াগ চুক্তি অনতুমাদন কিতে না।

3.  সাচ্োরকি  এনচ্ফাসকিচ্িন্ট: শ্রক্মকতদি ক্ষক্েপূিণ আইতনি ধািা 33 অনসুাতি, যক্দ দােীদাতিি সমথনিতন একটি প্রতদ় আতদশ থাতক, েতে 
ক্েভাগ 32 ওত়ভাি চুক্তিি পূণনি অথনি পক্িতশাধ কিা অেশ্ক। যথাযথ সহা়ো সংগ্রহকািী এতজক্ন্স পথতক 30 ক্দতনিও কম ে়সী নক্থপত্র 
েেনি মান ক্িত়ন পক্িমাতণি ক্েেিণী সহ জমা ক্দতে হতে। পকানও ক্েভাগ 32 চুক্তি অনতুমাদন কিাি আতগ, পোডনি  পকানও প্রতদ় ক্শশু 
সহা়ো োধ্োধকোগুক্িি জন্ অনুসন্ান পক্িচািনা কিতে।

4.  আইনজীিীর োবরশ্রবি্: যখনই 1,000 ডিাতিি পেক্শ একটি ক্ফ অনতুিাধ কিা হ়, েখন অনতুিাধকৃে ক্ফ ফমনি OC-400.1 
ফতমনিি উপি তেক্ি কিতে হতে এেং এই চুক্তিি সাতথ সংযুতি কিা হতে। দাক্েদাি এি অ্াটক্ননি পোতডনি ি দ্ািা চুক্তিটি অেতশতষ অনতুমাক্দে 
হও়াি োক্িতখি পূতেনি পকানও পুিসৃ্ে ক্কন্তু অবেেক্নক অ্াটক্ননি ক্ফ োডতে সম্মে হন।

5.  েষৃ্া সংখ্া: সহা়ক নক্থ (গুক্ি)-ি পৃষ্া সংখ্া ক্নম্নরূপ: পৃষ্া 4 এি 1, পৃষ্া 4 এি 2, ইে্াক্দ।

6.  স্াষের্ারীচ্দর: জমা পদও়াি আতগ আগ্রতহি সমস্ত পক্ষতদি স্াক্ষি কিতে এেং োক্িখ যুতি কিতে হতে।

7.  এড়াচ্নার িচ্তা ভাষা - পরফাচ্রন্স অন্তভুকি তি ্রচ্িন না: 
 প্রে্াখ্াে ো চুক্তি দ্ািা "প্রে্াখ্াে"। 
 একটি একক্ত্রে ন় এমন দাক্ে (গুক্ি) যাি জন্ পোতডনি ি দ্ািা একটি পকস নম্বি েিাদ্দ কিা হ়ক্ন। 
 দশ ক্দতনি প্রে্াহাি সমত়ি একটি দাক্েে্াগ। 
 চুক্তি স্ীকৃে পগাপনী় েথ্ যা একটি ে্ক্তিতক পোো় এেং চুক্তিতে থাকা একটি পক্ষতক ন়। 
 চুক্তি োধ্োমিূক হ় যখন।

পোডনি  পকানও এমন চুক্তি অনতুমাদন কিতে না যা দাক্ে কতি পয দিগুক্ি সংতশাধন কতি একটি দাক্ে "প্রে্াখ্াে" কতিতে কািণ এই 
ভাষাটি পোতডনি ি দ্ািা অনসুন্ান কিা হ়, যা প্রকৃে ন়।

8.  েনুিকিহাচ্ির অনিুবতর দাবিত্াগ: চুক্তিি শেনি ােিী ক্েভাতগ উক্লেক্খে অথনি প্রদাতনি ক্েক্নমত় শ্রক্মকতদি ক্ষক্েপূিণ আইন ক্েভাগ 
120 এেং 203-b এি অধীতন দােীদাি / কমনিচািী পুনঃস্াপন কিাি অক্ধকাি প্রে্াহাি কিতে পাতিন।

যক্দ আপনাি সহা়োি দিকাি হ় েতে দ়া কতি কি 
করুন (844) 337-6303
PaidFamilyLeave.ny.gov
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