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COVID-19 
ও শ্রমিকদের ক্ষমিপরূণ

আপনার চাকমরর কারদণ আপমন যমে COVID-19 এ আক্ান্ত হদে থাদকন 
এবং কাদের সিে হামরদে ফেদেন...
আপমন হারাদনা িেমুর এবং অন্ান্ সমুবধার েন্ ফযাগ্ হদি পাদরন।
COVID-19 এর কারণে আপনি যনি সাত নিণির বেনি কাজ করণত িা পাণরি এেং আপনি যনি মণি কণরি বয আপনি কম্মণষেণরে বকাণিা 
উন্মুক্ত উৎস বেণক আক্ান্ত হণেনিণেি, তাহণে আপনি শ্রনমকণির ষেনতপূরে নেমার মাধ্যণম হারাদনা িেমুর সমুবধা (এিাড়াও 
ষেনতপূরে সমুনেধা নহসাণেও পনরনিত) পাওোর বযাগ্য হণত পাণরি। আপিার িেমাি (অেো “িীর্ম-বমোিী (েং-হে)”) নিনকৎসা 
সংক্ান্ত সমস্যা োকণে আপনি নেিামণূে্য আজীেি নিনকৎসা বসোর জি্যও বযাগ্য হণত পাণরি, বসইসাণে আপিার অসমুস্থতার কারণে 
আপনি কাজ করণত িা পারার জি্য হারাণিা মজমুনর পমুিরাে পাওোর জি্যও বযাগ্য হণত পাণরি। কাজ বেণক আপিার বকাণিা সমে নমস 
করার প্রণোজি িা োকণেও নিনকৎসা পনরণেো হণো কমমীণির ষেনতপূরে সমুনেধা।

আপনার কাদে ফকাদনা একটি না থাকদে আপমন মবে্িান োমব অথবা োমিদের িাধ্দি আপনার 
সমুবধাগুমে মনন
আপিার যনি ইণতামণধ্যই COVID-19 এর একটি প্রনতনঠিত িানে োণক, তাহণে বযণকাণিা হারাণিা মজমুনর সমুনেধা ো িেমাি নিনকৎসা পনরণেো যা সরাসনর 
ো ফেস্বরূপ COVID-19 এর সাণে সম্পনক্ম ত বসই িানের মণধ্যই োণক। উিাহরেস্বরূপ, প্রনতনঠিত COVID-19 িানেসহ বকাণিা একজণির COVID-19 
এর ফণে নকডনি ো ফমু সফমু স সংনলিষ্ট সমস্যার জি্য িেমাি নিনকৎসার প্রণোজি হণত পাণর ো উণবেগ এেং নেেণ্নতার মণতা সংনলিষ্ট পনরনস্থনত ততনর হণত 
পাণর। আপিার প্রনতনঠিত বকাণিা িানে িা োকণে অসমুস্থতার িমুই েিণরর মণধ্য আপিাণক একটি িানে িানিে করণত হণে।

একটি োমব োমিে করদি:

1. �আপিার নিণোগকত্ম াণক নেনিতভাণে যত দ্রুত সম্ভে েেমুি বয আপনি অসমুস্থ (ো অসমুস্থ নিণেি)।
2. �অিোইণি কি্মচারী োমব (েরি C-3) পূরে করুি http://wcb.ny.gov/covid-19 ঠিকািাে। এিাড়াও আপনি ওণেেসাইট বেণক একটি 

কাগণজর ফরম ডাউিণোড কণর পূরে করণত পাণরি এেং ফরণমর ঠিকািা অিমুসাণর NYS শ্রনমকণির ষেনতপূরে বোড্ম  (বোড্ম ) এ পাঠাণত পাণরি।
3. �আপনি সমে বপণেই শ্রনমকণির ষেনতপূরে পাওো বরাগীণির নিনকৎসার জি্য অিমুণমানিত একজি স্বাস্থ্য পনরণেো প্রিািকারীণক বিিাি। আপনি 

এিি নভনডও ো বটনেণফাণির মাধ্যণমও বসটা করণত পাণরি। আপনি http://wcb.ny.gov/covid-19 ঠিকািাে বোড্ম  অিমুণমানিত স্বাস্থ্য পনরণেো 
প্রিািকারীর অিমুসন্াি করণত পাণরি। 

4. �আপিার নযনি নিনকৎসা কণরি বসই শ্রনমক ষেনতপূরে স্বাস্থ্য পনরণেো প্রিািকারীণক েেমুি বয আপিার নেশ্াস আপনি কম্মণষেণরের একটি উন্মুক্ত উৎস 
বেণক COVID-19 এ আক্ান্ত হণেণিি। আপিার স্বাস্থ্য পনরণেো প্রিািকারী সম্মত হণে, প্রিািকারী নেমাকারী এেং বোণড্ম র কাণি একটি বমনডণকে 
নরণপাট্ম  পাঠাণেি। যনি বমনডণকে নরণপাণট্ম  আপিার পনজটিভ COVID-19 পরীষোর ফোফে অন্তভমু্ম ক্ত োণক, তাহণে বসটাই সেণিণে ভাণো হে নকন্তু 
PCR পরীষোর মাধ্যণম ো পরীষোর মেূ্যােণির মাধ্যণম বরাগনিে্মে বিিাণিা একটি বমনডণকে নরণপাট্ম ও ে্যেহার করা বযণত পাণর। 

অন্তরু্ম ক্ত করার িদিা িথ্
শ্রনমকণির বেনিরভাগই COVID-19 এর সংস্পণি্ম আসার সঠিক মমুহূত্ম  ো পদ্ধনত নিণি্মি করণত পাণর িা নকন্তু আপনি যনি এমি পনরণেণি কাজ কণরি 
বযিাণি COVID-19 এর সংস্পি্ম রণেণি ো নেি্যমাি নিে (বযমি- হাসপাতাে, পনরেহি, মমুনি বিাকাি ো অি্য বকাোও) তাহণে বসটি আপনি বিিাণত 
পাণরি। আপনি বকাোে কাজ কণরি, আপনি কতটা সমে ধণর কাজ কণরি এেং আপিার কাণজর িানেত্ব সম্পণক্ম  নেিি নেেরে অন্তভমু্ম ক্ত করুি, নেণিে 
কণর জিসাধারণের সংস্পণি্ম আসার সাণে সম্পপৃক্ত নেেেগুনে। 

সকে িানে গ্রহে করা িা হণেও, িানে িানিে করার বষেণরে বকাণিা ষেনত ো ঝমুঁ নক বিই, যনি বসটি প্রত্যাি্যাি করা হে তারপরও।

সহােিা পাওো যাে
COVID-19 এর জি্য িানে িানিে সম্পণক্ম  আণরা তে্য http://wcb.ny.gov/covid-19 ঠিকািাে পাওো যাে। আপিার বকাণিা সমস্যা ো োড়নত বকাণিা 
তণে্যর প্রণোজি হণে NYS শ্রনমকণির ষেনতপূরে বোণড্ম  (877) 632-4996 িম্বণর কে করণত পাণরি। িানের প্রনক্ো সম্পণক্ম  তে্য বপণত প্রনতণরাধ ো 
োধার সম্মমুিীি হণে অেো িানে িাণের করণত নিরুৎসানহত হণে অিমুগ্রহ কণর আমাণির জািাি। আমরা আপিাণক সহােতা করণো। এিাড়াও আপনি 
AdvInjWkr@wcb.ny.gov ঠিকািাে নেিণত পাণরি। 

নিউইেক্ম �বটেট�ওোক্ম ারস�ষেনতপূরে�ষেনতপূরে�বোণড্ম র (New York State Workers’ Compensation Board) সমুনেধাগুনে যোযে নেতরে নিনচিত কণর এেং আইি বমণি িোর মাধ্যণম 
কমমীণির এেং নিণোগকারীণির অনধকার রষো কণর।ওোক্ম াস কণম্পণসেিি বোড্ম  সম্পণক্ম  আণরা জািণত wcb.ny.gov বিিমুি।

WCB ফনাটিমেদকশদনর েন্: wcb.ny.gov/Notify ঠিকানাে সাইন আপ করুন
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