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WCB কেস নং

দুর্ঘটনার তারিখ

দাবিদারের নাম (অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করুন)

দাবিদার ঠিকানা (অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করুন)
ক্যারিয়ার কেস নং।

ক্যারিয়ার ক�োড

নিয়�োগকর্তা (অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করুন)

ক্যারিয়ার (অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করুন)

এই চু ক্তিটি কর্ম চারীদের ক্ষতিপূরণ আইনের ধারা 32 এর অনুসারে প্রস্তুত এবং জমা দেওয়া হয়েছে। নীচের স্বাক্ষর করে, চু ক্তির প্রতিটি পক্ষ নিশ্চিত করেছে যে সে তার
সংস্থানগুলি পড়েছে এবং বুঝেছে এবং বুঝেছে যে, Workers’ Compensation Board কর্তৃ ক অনুম�োদিত চু ক্তিটি চূ ড়ান্ত, চূ ড়ান্ত এবং জড়িত সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক।
এই চু ক্তির মাধ্যমে, দলগুলি নিষ্পত্তি এবং কিছু , কিন্তু সব দাবি, সমস্যা এবং বিষয় দাবি।

এই WCL ধারা 32 দাবিত্যাগ চু ক্তি (চু ক্তি), দাবীদার এবং ক্যারিয়ারের পক্ষগুলি এইভাবে সম্মত হয়:

1.

চু ক্তি সাপেক্ষে দাবি
WCB কেস নং ___________ হল:

		নিম্নলিখিত আঘাতের জন্য প্রতিষ্ঠিত: __________________________________________________________________________
		নিম্নলিখিত আঘাতের জন্য একটি দাবি: _____________________________________________________, যা ক্যারিয়ার দ্বারা গৃহীত হয় না,
এবং দায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। দলগুলি একমত যে এই চু ক্তির অনুম�োদনের পরে, WCB কেস নম্বর _________________ প্রত্যাহার করা হবে।
		 ক্যারিয়ার দ্বারা গৃহীত না, না দায় প্রতিষ্ঠিত হয়। দলগুলি একমত যে এই চু ক্তির অনুম�োদনের পরে, WCB কেস নং ___________ নিম্নলিখিত
আঘাতের জন্য স্থাপন করা হবে: _______________________________________________
WCB কেস নং ___________ হল:
		নিম্নলিখিত আঘাতের জন্য প্রতিষ্ঠিত: __________________________________________________________________________
		নিম্নলিখিত আঘাতের জন্য একটি দাবি: _____________________________________________________, যা ক্যারিয়ার দ্বারা গৃহীত হয় না,
এবং দায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। দলগুলি একমত যে এই চু ক্তির অনুম�োদনের পরে, WCB কেস নম্বর _________________ প্রত্যাহার করা হবে।
		 ক্যারিয়ার দ্বারা গৃহীত না, না দায় প্রতিষ্ঠিত হয়। দলগুলি একমত যে এই চু ক্তির অনুম�োদনের পরে, WCB কেস নং ___________ নিম্নলিখিত
আঘাতের জন্য স্থাপন করা হবে: _______________________________________________
WCB কেস নং ___________ হল:
		নিম্নলিখিত আঘাতের জন্য প্রতিষ্ঠিত: __________________________________________________________________________
		নিম্নলিখিত আঘাতের জন্য একটি দাবি: _____________________________________________________, যা ক্যারিয়ার দ্বারা গৃহীত হয় না,
এবং দায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। দলগুলি একমত যে এই চু ক্তির অনুম�োদনের পরে, WCB কেস নম্বর _________________ প্রত্যাহার করা হবে।
		 ক্যারিয়ার দ্বারা গৃহীত না, না দায় প্রতিষ্ঠিত হয়। দলগুলি একমত যে এই চু ক্তির অনুম�োদনের পরে, WCB কেস নং ___________ নিম্নলিখিত
আঘাতের জন্য স্থাপন করা হবে: _______________________________________________
WCB কেস নং ___________ হল:
		নিম্নলিখিত আঘাতের জন্য প্রতিষ্ঠিত: __________________________________________________________________________
		নিম্নলিখিত আঘাতের জন্য একটি দাবি: _____________________________________________________, যা ক্যারিয়ার দ্বারা গৃহীত হয় না,
এবং দায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। দলগুলি একমত যে এই চু ক্তির অনুম�োদনের পরে, WCB কেস নম্বর _________________ প্রত্যাহার করা হবে।
		 ক্যারিয়ার দ্বারা গৃহীত না, না দায় প্রতিষ্ঠিত হয়। দলগুলি একমত যে এই চু ক্তির অনুম�োদনের পরে, WCB কেস নং ___________ নিম্নলিখিত
আঘাতের জন্য স্থাপন করা হবে: _______________________________________________

প্রয�োজ্য হলে নির্বাচন করুন:

		দাবীদার স্থায়ী আংশিক অক্ষমতার (PPD) সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। পুরস্কার প্রতি সপ্তাহে $ _________________ হারে চলছে।
		দাবীদার স্থায়ী ম�োট অক্ষমতা (PTD) সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। পুরস্কার প্রতি সপ্তাহে $ _________________ হারে চলছে।

প্রয়োজন হলে, এই চু ক্তির সাপেক্ষে তালিকাভু ক্ত অতিরিক্ত শীট সংযুক্ত করুন।

আদ্যক্ষর:

C-32-IB (2-16) পৃষ্ঠা 1 এর 3

দাবিদার: ___________ (

/

/

);

ক্যারিয়ার: ____________ (

/

/

)

দাবিদারের নাম:
WCB কেস নং
ক্যারিয়ার কেস নং

2.

ক্ষতিপূরণের সুবিধা
ক। অবশেষে ব�োর্ড কর্তৃ ক অনুম�োদিত চু ক্তিতে তারিখ নির্ধারণের সাপ্তাহিক অর্থোপার্জন

	
ক্যারিয়ার ধারাবাহিক বেনিফিট প্রদানের দিকনির্দেশের অধীনে থাকলে, চু ক্তির তারিখটি শেষ পর্যন্ত ব�োর্ড দ্বারা অনুম�োদিত না হওয়া পর্যন্ত ক্যারিয়ার
আরও অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়। সাপ্তাহিক সুবিধা পেমেন্ট পরে বন্ধ হবে।

	খ। স্থায়ী অস্থায়ী হার স্থায়ী করা

	
আগে তাত্ক্ষণিক হার, যদি থাকে, স্থায়ী করা হয়। পূর্ববর্তী সময়ের, যদি থাকে, যার জন্য পূর্বে ক�োনও অর্থ প্রদান করা হয় নি, অনুপস্থিত হারের
ক�োনও সময় এবং ক�োনও কম উপার্জ ন নয়।

গ। অতিরিক্ত পরিশ�োধ (এক চেক করুন)

			
প্রয�োজ্য হলে ক্যারিয়ার ক�োনও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ছাড়তে সম্মত হয়।
			
ক্যারিয়ারটি নীচের উল্লেখিত দাবিদারকে নেট পুনরুদ্ধার থেকে $ ____________ পরিমাণে তার অতিরিক্ত অর্থপ্রদান পুনরুদ্ধার করতে পারে।

3. 	চিকিৎসা চিকিত্সা ক�োন দাবিত্যাগ

	নিউইয়র্ক স্টেট ওয়ার্কারস ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণ আইনগুলির বিধান সাপেক্ষে দাবীকারী এই চু ক্তির আওতায় থাকা দাবিগুলিতে প্রতিষ্ঠিত আঘাতের জন্য
চিকিৎসা চিকিত্সার জন্য ক্ষমা করবেন না এবং অধিকারী হবেন। Workers’ Compensation Board এই ক্ষেত্রে পুনরায় চিকিত্সা করার জন্য এই
ধরনের চিকিত্সার জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত চিকিত্সা এবং দায় সম্পর্কি ত ক�োনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অধিকার রাখবে।

4.

ক্ষতিপূরণের সুবিধা তু লে নেওয়া

	ব�োর্ড কর্তৃ ক চু ক্তির চূ ড়ান্ত অনুম�োদন ব্যতীত, এই চু ক্তিতে আহ্বান করা অর্থ ব্যতীত, দাবিকারী এই চু ক্তির আওতায় দাবিগুলির সম্মতি সহ শ্রমিক
ক্ষতিপূরণ আইনের অধীনে আরও ক্ষতিপূরণ সুবিধাগুলির ক�োন এবং সমস্ত অধিকার ক্ষমা করে।

5. 	নিষ্পত্তির পরিমাণ (এক চেক করুন)
		

চুক্তির চূ ড়ান্ত অনুম�োদনের পরে, দাবীকারীর ভবিষ্যত ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণের অধিকারীকে দাবীদারের দাবিত্যাগের জন্য ফেরত প্রদানের জন্য,

ক্যারিয়ার $ _______________ এর পরিমাণ, $ _______________ এরও কম ফি, দাবীকারীর অ্যাটর্নিকে প্রদেয়, বিষয় Workers’
Compensation Board কর্তৃ ক ফি অনুম�োদনের জন্য। দাবিদার এর অ্যাটর্নি ব�োর্ডে র দ্বারা চু ক্তিটি অবশেষে অনুম�োদিত হওয়ার তারিখের পূর্বে
ক�োনও পুরস্কৃ ত কিন্তু অবৈতনিক অ্যাটর্নি ফি ছাড়তে সম্মত হন।

		

চুক্তির চূ ড়ান্ত অনুম�োদনের উপর, চু ক্তির চূ ড়ান্ত অনুম�োদনের পরে, দাবীকারীর ভবিষ্যত ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণের অধিকারের দাবির জন্য, ক্যারিয়ারটি

ব�োর্ডে র চু ক্তির অনুম�োদনের অনুম�োদনের দশ (10) দিনের মধ্যে দাবিদারকে $ _______________ অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়, Workers’
Compensation Board কর্তৃ ক ফি অনুম�োদনের সাপেক্ষে, দাবীকারীর অ্যাটর্নি প্রদেয় $ _______________ এর কম ফি। দাবিদার এর এটর্নীরা
চু ক্তির তারিখ হিসাবে শেষ পর্যন্ত অনুম�োদিত ক�োনও পূর্বে প্রদত্ত কিন্তু অবৈতনিক অ্যাটর্নি ফি পরিত্যাগ করার জন্য সম্মত হন। উপরন্তু, ক্যারিয়ার
দাবিবিদকে পর্যায়ক্রমে অর্থ প্রদান করতে সম্মত হন: ______________________________________________________________________
___________________________________________________।

		

চু ক্তি চু ক্তির পরিশিষ্ট A তে উল্লিখিত বার্ষিক ক্রয় করে ক্যারিয়ারটি পর্যায়ক্রমে অর্থ প্রদান করবে।

6. 	শিশু সহায়তার আয়ের (এক চেক করুন)
		

দাবির ক�োনও বিলম্বিত শিশু সমর্থন বাধ্যবাধকতা (বকেয়া) নেই।

		

দাবীদার সন্তানের সহায়তা বকেয়া বহন করে যা চু ক্তির আয় থেকে পূর্ণ অর্থ প্রদান করা হবে।

উপযুক্ত অর্থদাতাকে সরাসরি সন্তানের সহায়তা বকেয়া সন্তুষ্ট করার জন্য ক্যারিয়ার অর্থ ফেরত পাঠাবে।

		

াবিদার সন্তানের সহায়তা বকেয়া যা চু ক্তির অনুসারে দাবীদারকে প্রদেয় পরিমাণ অতিক্রম করে।
দ
দাবিদারকে প্রদত্ত বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ পরিমাণ দাবীদার দ্বারা প্রদত্ত শিশু সহায়তার আংশিকভাবে আংশিকভাবে পূরণ করার জন্য উপযুক্ত প্রাপকের
কাছে ক্যারিয়ার দ্বারা প্রেরিত হবে।

আদ্যক্ষর:

C-32-IB (2-16) পৃষ্ঠা 2 এর 3

দাবিদার: ___________ (

/

/

);

ক্যারিয়ার: ____________ (

/

/

)

দাবিদারের নাম:
WCB কেস নং
ক্যারিয়ার কেস নং

7. 	তৃতীয় পক্ষের অ্যাকশন (পূর্বস্বত্ব)

	
ক্যারিয়ারটি দাবীকারীকে প্রদেয় অর্থ সহ এই চু ক্তির আওতায় প্রদত্ত দাবিগুলি সম্পর্কে কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে দাবির কাছে প্রদত্ত সমস্ত
ক্ষতিপূরণ এবং চিকিৎসা সুবিধাগুলির উপর ভিত্তি করে WCL ধারা 29 অনুসারে একটি মিথ্যা অনুসরণ করার অধিকার রাখে। এই চু ক্তিতে, দাবিদার
দ্বারা প্রাপ্ত তৃ তীয় পক্ষের পুনরুদ্ধারের বিরুদ্ধে।

8.

আপীলগুলি

9.

অন্যান্য শর্তাবলী

	ব�োর্ডে র চু ক্তির অনুম�োদন সাপেক্ষে, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ আইনের বিচারক বা এই চু ক্তিতে ক�োনও পক্ষ দ্বারা দায়ের করা সম্পূর্ণ ব�োর্ড পর্যাল�োচনা
সম্পর্কে প্রশাসনিক পর্যাল�োচনার জন্য যে ক�োনও মুলতু বি আবেদন, আবেদনপত্রের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সুবিধার সাথে সম্পর্কি ত হিসাবে, এভাবে প্রত্যাহার
করা হয়।

চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত যে ক�োনও শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করুন (প্রয়োজনে অতিরিক্ত শীট সংযুক্ত করুন)।


এভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের নিজস্ব বিনামূল্যে ইচ্ছার সম্মতিগুলি উপরে দেওয়া বিধানাবলী, শর্তাবলী এবং এই চু ক্তির একটি অনুলিপি প্রাপ্তি
স্বীকার করে।
দাবিদার - দয়া করে মুদ্রণ করুন

দাবিদারের স্বাক্ষর

তারিখ

অ্যাটর্নি - অনুগ্রহ করে মুদ্রণ করুন

অ্যাটর্নির স্বাক্ষর

তারিখ

ক্যারিয়ার বা আত্ম-বীমাকৃ ত নিয়োগকর্তা - দয়া করে মুদ্রণ করুন

ক্যারিয়ার বা আত্ম-বীমাকৃ ত নিয়োগকর্তার স্বাক্ষর

তারিখ

অন্যান্য - দয়া করে মুদ্রণ করুন

অন্যান্য স্বাক্ষর

তারিখ

আদ্যক্ষর:

C-32-IB (2-16) পৃষ্ঠা 3 এর 3

দাবিদার: ___________ (

/

/

);

ক্যারিয়ার: ____________ (

/

/

)

