
নিউ ইয়র্্ক  স্টেট প্রনিবনধিিার জি্য সনুবধাসমূহ
অনধর্ারসমহূহর নববৃনি

যনি আপনি স্র্াহিা স্পশাগি িয় এমি অসসু্থিা বা আঘাহির র্ারহে র্াজ র্রহি অসমর্্ক 
হি, িহব আপনি প্রনিবনধিিার জি্য সনুবধাসমূহ স্পহি পাহরি। 
1. �আপনি কাজ ব্্যতীত আঘাত ব্া অসুস্থতার জি্য (গর্্ভ াব্স্থার কারণে প্রনতব্নধিতা সহ) প্রনতব্নধিতার অষ্টম নিি থেণক শুরু কণর সংনব্নিব্দ্ধ প্রনতব্নধিতার 

জি্য সুনব্িাসমহূ পাওয়ার অনিকারী হণত পাণরি। প্রনতব্নধিতার জি্য সুনব্িাসমহূ আপিার নিণয়াগকত্ভ ার মাি্যণম িয় ব্রং আপিার নিণয়াগকত্ভ ার 
নব্মাকারীর দ্ারা সরাসনর আপিাহর্ প্রিাি করা হয়, যনি িা আপিার নিণয়াগকত্ভ া একজি অিণুমানিত স্ব-নব্মাকারী (থসলফ-ইন্রুার) হি। আপনি 
আপিার গড় সাপ্ানহক মজনুরর 50%, প্রনত সপ্াণহ সণব্্ভাচ্চ 170 মানক্ভ ি ডলাণর সীমাব্দ্ধ 26 সপ্াহ পয্ভন্ত প্রনতব্নধিতার জি্য সুনব্িাসমহূ নিণত পাণরি। 
সািারেত, আপিার গড় সাপ্ানহক মজনুর হণলা প্রনতব্নধিতা শুরু হওয়ার আণগ আপিার গত আট সপ্াণহর মজনুরর গড়। আপিার নিণয়াগকত্ভ া ব্া ইউনিয়ি 
নব্নর্ন্ন সুনব্িা নিণত পাণরি যা অিণুমানিত প্রনতব্নধিতার জি্য সুনব্িাসমহূ পনরকল্পিা ব্া চুনতির অিীণি অন্তত সংনব্নিব্দ্ধ নহসাণব্ অিকুূল।

2. �আপনি যনি মজনুর সহ পানরব্ানরক ছুটিও থিি, তণব্ আপিার সনমিনলত থমাট প্রনতব্নধিতার ছুটি এব্ং মজনুর সহ পানরব্ানরক ছুটি থযণকাণিাটি একটািা 
52-সপ্াণহর মণি্য 26 সপ্াণহর থব্নি হণত পাণর িা। আপনি একই সমণয় মজনুর সহ পানরব্ানরক ছুটি এব্ং প্রনতব্নধিতার ছুটি নিণত পারণব্ি িা।

3. �থযণকাণিা নচনকৎসক, পনডয়ানরিস্ট, নচণরাপ্যাক্টর, থডনটিস্ট, নমডওয়াইফ িাস্ভ ব্া মণিানব্জ্ািীর দ্ারা আপিার নচনকৎসা করাণিা থযণত পাণর যারা আপিার 
প্রনতব্নধিতাণক প্রত্যনয়ত করণত পাণরি। যনি আপিার নিণয়াগকত্ভ া এব্ং/অেব্া ইউনিয়ি অিণুমানিত প্রনতব্নধিতার জি্য সুনব্িাসমহূ পনরকল্পিা ব্া চুনতির 
অিীণি নচনকৎসা নব্লগুনল প্রিাণির ব্্যব্স্থা িা কণর, তণব্ আপিার থমনডক্যাল নব্লগুনল আওতায় আিা হয় িা। 

4. �আপিার নিণয়াগকত্ভ া আপিাণক আপিার প্রনতব্নধিতার জি্য সুনব্িাসমণূহর অনিকার পনরত্যাগ করণত িা ব্লণতও পাণরি। নব্মা নপ্রনময়াম অফণসট করণত 
নিণয়াগকত্ভ ারা সণব্্ভাচ্চ 60 থসটি/সপ্াণহর অব্িাি সংগ্রহ করণত পাণরি (যনি িা অনতনরতি অব্িাি একটি অিণুমানিত পনরকল্পিার অংি হয়)। প্রনিবনধিিার 
জি্য সনুবধাসমূহহর অিহুরাধ বা গ্রহে র্রার জি্য আপিার প্রনি ববষম্য র্রা বা আপিার উপর প্রনিহশাধ স্িওয়া যাহব িা।

5. �যনি আপিার িানব্ অস্বীকার করা হয়, তণব্ আপিার নিণয়াগকত্ভ া ব্া নিণয়াগকত্ভ ার নব্মাকারীণক আপিার িানব্ িানিণলর 45 নিণির মণি্য আপিাণক 
সুনব্িাগুনল প্রিাি িা করার কারে(গুনল) সহ একটি প্রি্যাখ্্যাহির স্িাটিশ (ফরম DB-451) পাঠাণত হণব্। আপনি যনি অসমিত হি, তণব্ আপিার নিউ 
ইয়ক্ভ  থস্টট শ্রনমণকর ক্ষনতপূরে থব্াড্ভ  (থব্াড্ভ ) দ্ারা পয্ভাণলাচিার অিণুরাি করার অনিকার রণয়ণছ, যা আপনি িীণচর ডািনিণকর ঠিকািায় থব্াণড্ভ র কাণছ 
নলণি অিণুরাি করণত পাণরি। 

গুরুত্বপেূ্ক: যনি, আপিার িানব্ িানিল করার 45 নিণির মণি্য, আপনি সুনব্িাগুনল িা পাি এব্ং একটি ফরম DB-451 িা পাি, তণব্ অনব্লণবে 
(877) 632-4996 িবেণর থব্াণড্ভ র সাণে থযাগাণযাগ করুি৷

এর্টি িানব িানখ্ল র্রহি:
1. �থব্াড্ভ  থেণক wcb.ny.gov ওণয়ব্সাইণট অেব্া আপিার নিণয়াগকত্ভ া, আপিার নিণয়াগকত্ভ ার নব্মাকারী, অেব্া আপিার স্বাস্থ্যণসব্া প্রিািকারীর কাছ থেণক 

একটি প্রনিবনধিিার সনুবধার িানবর স্িাটিশ ও প্রমাে (ফরম DB-450) নিি। 

2. �ফরমটি পূরে/জমা নিণত নিণি্ভিাব্লী অিসুরে করুি, যার মণি্য একটি নব্র্াগ রণয়ণছ যা আপিার স্বাস্থ্যণসব্া প্রিািকারীণক অব্ি্যই পূরে করণত হণব্।
3. �আপিার প্রনতব্নধিতা শুরুর প্রেম নিি হণত 30 নিণির মণি্য ফরমটি জমা নিি। যনি আপিার িানব্ অনব্লণবে পনরণিাি করা িা হয়, তণব্ আপিার 

নিণয়াগকত্ভ া ব্া তাণির নব্মাকারীর সাণে থযাগাণযাগ করুি। আপনি থিনরণত িানিল করণল, আপিার িানিল করার তানরণির িইু সপ্াণহর থব্নি থকাণিা 
প্রনতব্নধিতার সমণয়র জি্য আপিাণক অে্ভ প্রিাি করা িাও হণত পাণর। নব্লণবে িানিল নব্ণব্চিা করা হণত পাণর যনি আপনি থিিাণত পাণরি থয এটি আণগ 
িানিল করা যুনতিসঙ্গতর্াণব্ সম্ভব্ নছল িা। আপনি প্রনতব্নধিতা শুরু হওয়া ব্া আপিার কাণজ নফণর আসার 26 সপ্াহ থব্নি সমণয়র পণর যনি আপনি িানিল 
কণরি, তণব্ থকাণিা সুনব্িা প্রিাি করা হণব্ িা। 

ধহর নিহবি িা স্য আপিার নিহয়াগর্ি্ক া আপিার পহষে এর্টি িানব িানখ্ল র্হরহেি; িানব িানখ্ল র্রা আপিার 

িানয়ত্ব।
দ্রষ্টব্্য: আপিার প্রনতব্নধিতা যনি অণটাণমাব্াইল িঘু্ভটিার ফণল হয় এব্ং আপনি ত্রুটি-মতুি (থিা-ফল্ট) সুনব্িাগুনলর জি্য িানিল কণরণছি, তণব্ আপিাহর্ 
অবশ্যই প্রনতব্নধিতার সুনব্িাসমণূহর জি্যও একটি িানব্ ফরম DB-450 িানিল করণত হণব্। আপনি যনি প্রনতব্নধিতার জি্য সুনব্িাসমণূহর জি্য িানব্ িানিল িা 
কণরি, তণব্ ত্রুটি-মতুি (থিা-ফল্ট) নব্মাকারী আপিার ত্রুটি-মতুি থপণমটিগুনল কমাণত পাণর।

গুরুত্বপেূ্ক: এই থক্ষণরে, আপনি যনি প্রনতব্নধিতার জি্য সুনব্িাসমণূহর অনিকারী িা হি, তণব্ অনব্লণবে ত্রুটি-মতুি (থিা-ফল্ট) নব্মাকারীণক জানিণয় নিি।

এর্টি িানব ফরম বা এটা িানখ্ল র্রার সহায়িা বা আপিার র্াজ-ব্যিীি আঘাি বা অসসু্থিার জি্য সনুবধা সম্পহর্্ক  অি্যাি্য প্রহনের 
জি্য অিগু্রহ র্হর (877) 632-4996 িম্বহর র্ল র্রুি। এর্জি স্বার্্ক  প্রনিনিনধ সহায়িা র্রহবি।

এই তে্যটি আপিার অনিকাণরর একটি সহজ উপস্থাপিা যা প্রনতব্নধিতা এব্ং মজনুর সহ পানরব্ানরক ছুটির 
সুনব্িাসমহূ আইণির (নডজ্যানব্নলটি অ্যান্ড থপইড ফ্যানমনল নলর্ থব্নিনফটস ল) িারা 229 অিসুাণর 
প্রণয়াজি। আপিার নিণয়াগকত্ভ ার প্রনতব্নধিতার জি্য সুনব্িাসমহূ নব্মা ক্যানরয়ার হণলা:

সর্াপনত কত্ত্ভ ক নিি্ভানরত, 
শ্রনমকণির ক্ষনতপূরে থব্াড্ভ

নিউ ইয়ক্ভ  থস্টট শ্রনমকণির ক্ষনতপূরে থব্াড্ভ  
প্রনতব্নধিতার জি্য সুনব্িাসমহূ ব্্ুযণরা (নিউ ইয়ক্ভ  থস্টট 
ওয়াক্ভ াস্ভ কণপেিণসিি থব্াড্ভ  নডজ্যানব্নলটি থব্নিনফটস 

ব্্ুযণরা)
PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029
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