
 

 

ধারা 32 মওকুফ 

English Bengali Translation 

Settling Your Claim আপনার দাবি বনষ্পবি 

Workers’ compensation provides payments as 
needed for lost wages and lifetime medical care for 
an injury or illness. But you and the insurance 
company can agree to permanently close your claim 
in exchange for one lump-sum payment or an 
annual payment. This is known as settling the claim 
with a Section 32 waiver. It’s a waiver because 
you’re waiving your right to future compensation in 
exchange for this payment today. 

শ্রমিকদের ক্ষমিপরূণ হারাদ া িজমুর ও আঘাি বা অসুস্থিার 
জ য আজীব  মিমকৎসার প্রদয়াজ ীয় অর্থ প্রো  কদর। মকন্তু 
আপম  ও মবিা ককাম্পাম  একটি এককালী  অর্থ প্রো  বা 
বামষথক অর্থ প্রোদ র মবম িদয় আপ ার োমব স্থায়ীভাদব ম ষ্পমি 
করদি সম্মি হদি পাদর । এটি ধারা 32 িওকুদের িাধযদি 
োমবর ম ষ্পমি  াদি পমরমিি। এটি একটি িওকুে কারণ 
আপম  বিথ িাদ  এই অর্থ গ্রহদণর মবম িদয় ভমবষযদির 
ক্ষমিপূরদণর অমধকার প্রিযাহার করদে । 

Because a workers’ compensation claim can pay 
both lost wages and medical care, we’ll review how 
a Section 32 waiver effects both of these. You can 
settle one and keep the other open – so you get 
benefits the same way you do today – or you can 
close both. That’s up to you and the insurance 
company.  

কেদহিু একজ  শ্রমিদকর ক্ষমিপূরদণর োমব হারাদ া িজমুর ও 
মিমকৎসা কসবা েু'ক াই পমরদ াধ কদর, িাই আিরা পেথাদলাি া 
কদর কেখদবা মকভাদব ধারা 32 িওকুে এই েু'ক াদক প্রভামবি 
কদর। আপম  একটি োমব ম ষ্পমি করদি পাদর  এবং অ যটি 
িালু রাখদি পাদর  - োদি আপম  আজদকর িদিাই সুমবধা 
কপদয় কেদি পাদর  - অর্বা আপম  েু'ক াই বন্ধ কদর মেদি 
পাদর । এটি আপ ার ও মবিা ককাম্পাম র উপর ম ভথ র কদর।  

What parts of a claim can be 
permanently closed? 

দাবির ক ান অংশগুল া স্থায়ীভালি িন্ধ  রা যায়? 

First, let’s talk about the lost wages.  প্রর্দি, হারাদ া িজমুরর মবষদয় কর্া বলা োক।  

You can take one lump-sum payment for your future 
lost wages or receive an annual payment. The 
amount is whatever you, your lawyer, and the 
insurance company agree upon. It is subject to 
negotiation, and like all workers’ compensation, it’s 
tax-free. But remember – it’s the last workers’ 
compensation payment you’ll receive for lost wages 
due to your injury. 

আপম  আপ ার ভমবষযদির হারাদ া িজমুরর জ য একটি 
এককালী  অর্থ গ্রহণ করদি পাদর  অর্বা বামষথক অর্থ গ্রহণ 
করদি পাদর । আপম , আপ ার আই জীবী ও মবিা ককাম্পাম  
কে পমরিাদণর বযাপাদর সম্মি হদব , অদর্থর পমরিাণ কসটিই 
হদব। এটি আদলাি া সাদপক্ষ এবং সকল শ্রমিদকর ক্ষমিপূরদণর 
িদিা এটিও করিুক্ত। মকন্তু িদ  রাখদব  - আঘাদির কারদণ 
হারাদ া িজমুরর জ য সবথদ ষ শ্রমিকদের ক্ষমিপূরণ মহদসদব 
আপম  অর্থটি পাদব । 

Now, the medical care.  এখ , মিমকৎসা কসবা।  

If you choose to end your medical care coverage 
through a Section 32 waiver, the insurance 
company will never pay for your medical care again. 
You’ll receive a one-time, lump sum payment. You 
may need to set money aside from the lump sum 
payment in a special account to pay for future 
medical treatment for your workers’ compensation 
injury.  

েমে আপম  একটি ধারা 32 িওকুদের িাধযদি আপ ার 
মিমকৎসা কসবা কভাদরজ সিাপ্ত করদি িা , িাহদল মবিা 
ককাম্পাম  আর কখদ া আপ ার মিমকৎসা কসবার জ য অর্থ 
প্রো  করদব  া। আপম  একটি এককালী  পমরিাণ অর্থ 
পাদব । আপ ার শ্রমিক ক্ষমিপরূদণর আঘাি সংক্রান্ত ভমবষযৎ 
মিমকৎসার অর্থ প্রোদ র জ য আপ াদক এককালী  অদর্থর 
একটি ম মেথষ্ট পমরিাণ একটি মবদ ষ অযাকাউদে সমরদয় রাখদি 
হদি পাদর।  

Medicare Set-Asides কমবিল য়ার কেট- অযাোইিে 



 

Choosing to end your medical care coverage 
through a Section 32 waiver may affect your right to 
Medicare benefits in the future. When settling a 
workers’ compensation claim, the parties must take 
into account Medicare’s interests. This is most often 
done by setting up a Medicare Set-Aside account 
(MSA) out of the proceeds of the Section 32 waiver 
settlement, which will be used to pay for future 
medical treatment for your workers’ compensation 
injury.  

ধারা 32 িওকুদের িাধযদি আপ ার মিমকৎসা কসবা কভাদরজ 
সিাপ্ত করার মসদ্ধান্ত ম দল িা ভমবষযদি আপ ার কিমিদকয়ার 
কবম মে সিূহদক প্রভামবি করদি পাদর। শ্রমিকদের ক্ষমিপূরণ 
োমবর ম ষ্পমি করার সিয়, পক্ষগুদলাদক অব যই কিমিদকয়াদরর 
স্বার্থগুদলা মবদবি া করদি হদব। এটি প্রায় ই ধারা 32 িওকুে 
ম ষ্পমির আয় কর্দক একটি কিমিদকয়ার কস -অযাসাইি 
অযাকাউে (MSA) িালু করার িাধযদি করা হয়, ো আপ ার 
শ্রমিক ক্ষমিপূরদণর আঘাি সংক্রান্ত ভমবষযৎ মিমকৎসার অর্থ 
প্রোদ র জ য বযবহৃি হদব।  

Failing to take into account Medicare’s interests 
when you settle your claim can result in Medicare 
refusing to pay for treatment for your workers’ 
compensation injury. Check with Medicare to learn 
your rights and responsibilities. Because Medicare 
is a federal program, the Workers’ Compensation 
Board has no jurisdiction over it. 

আপ ার োমব ম ষ্পমি করার সিয় কিমিদকয়াদরর স্বার্থ 
মবদবি া করদি বযর্থ হদল কিমিদকয়ার আপ ার শ্রমিক 
ক্ষমিপূরদণর আঘাি সংক্রান্ত মিমকৎসার অর্থ প্রোদ  অস্বীকৃমি 
জা াদি পাদর। আপ ার অমধকার ও োময়ত্বসিূহ সম্পদকথ 
জা দি কিমিদকয়াদরর সাদর্ আদলাি া করু । কেদহিু 
কিমিদকয়ার একটি কেিাদরল কপ্রাগ্রাি, শ্রমিকদের ক্ষমিপূরণ 
কবাদিথ র এর উপর ককাদ া এখমিয়ার ক ই। 

What happens after I spend all the 
settlement money for my medical care? 

আবম আমার বিব ৎোর জনয বনষ্পবির েমস্ত অর্থ িযয় 
 রার পলর  ী হলি? 

After you spend your settlement payment 
designated to cover your medical care, such as out 
of an MSA, you can pay for care either through 
Medicare or out-of-pocket. 

আপ ার মিমকৎসা কসবার খরি বহ  করার জ য ম ষ্পমির 
অর্থ, কেি  MSA কর্দক প্রাপ্ত অর্থ, বযয় করার পর আপম  
মিমকৎসার জ য কিমিদকয়ার বা সরাসমর অর্থ প্রো  করদি 
পাদর । 

To be eligible for Medicare, you must either meet 
the age requirements or be receiving Social Security 
Disability Insurance. Check with Medicare to learn 
your rights – because it is a federal program, the 
Workers’ Compensation Board has no jurisdiction 
over it. 

কিমিদকয়াদরর জ য কোগ্য হদি হদল আপ াদক অব যই বয়স 
সীিার  িথ পূরণ করদি হদব অর্বা সািামজক ম রাপিা 
অসক্ষিিা মবিা (Social Security Disability Insurance) 
গ্রহণকারী হদি হদব। আপ ার অমধকারসিূহ সম্পদকথ জা দি 
কিমিদকয়াদরর সাদর্ আদলাি া করু  - কেদহিু কিমিদকয়ার 
একটি কেিাদরল কপ্রাগ্রাি, শ্রমিকদের ক্ষমিপূরণ কবাদিথ র এর 
উপর ককাদ া এখমিয়ার ক ই। 

If Medicare isn’t an option, you must pay for future 
care out-of-pocket. Health insurance does not cover 
the cost of work-related conditions, so health 
insurance will not cover the cost of your care. This 
includes health insurance bought through a state or 
federal program.  

মবকল্প মহদসদব কিমিদকয়ার  া র্াকদল আপ াদক অব যই 
ভমবষযদির মিমকৎসার জ য সরাসমর ম জ কর্দক অর্থ প্রো  
করদি হদব। স্বাস্থয মবিা কিথ-সংক্রান্ত সিসযার খরি বহ  কদর 
 া, িাই স্বাস্থয মবিা আপ ার মিমকৎসা কসবার খরি বহ  
করদব  া। এর িদধয কে  বা কেিাদরল কপ্রাগ্রাদির িাধযদি 
কক া স্বাস্থয মবিা অন্তভুথ ক্ত রদয়দে।  

You should keep in mind that you and the insurance 
company can agree to keep the medical portion of 
your claim open, and the insurance company will 
pay for your care as it does today.  

আপ ার িদ  রাখা উমিি কে আপম  ও মবিা ককাম্পাম  
আপ ার োমবর মিমকৎসা অং  িালু রাখার বযাপাদর সম্মি 
হদি পাদর  এবং মবিা ককাম্পাম  আপ ার মিমকৎসার জ য 
এখ কার িদিাই অর্থ প্রো  করদব।  

  



 

What’s the process? প্রবিয়াটি  ী? 

First, either your lawyer will approach the insurance 
company, or the insurance company will contact 
your lawyer to settle the claim. If you don’t have a 
lawyer, you’ll negotiate with the insurance company 
and its lawyer. The insurance company will most 
likely draw up the agreement.  

প্রর্দি, হয় আপ ার আই জীবী মবিা ককাম্পাম র সাদর্ 
কোগ্াদোগ্ করদব  অর্বা মবিা ককাম্পাম  আপ ার 
আই জীবীর সাদর্ কোগ্াদোগ্ কদর োমব ম ষ্পমি করদব। েমে 
আপ ার ককাদ া আই জীবী  া র্াদক, িাহদল আপম  মবিা 
ককাম্পাম  ও িাদের আই জীবীর সাদর্ আদলাি া করদব । খুব 
সম্ভব মবিা ককাম্পাম ই িুমক্তটি তিমর করদব।  

When you, your lawyer and/or the insurance 
company agree on the terms of the settlement, the 
Workers’ Compensation Board will review your 
agreement. A Section 32 waiver agreement is not 
final and binding on you and the insurance company 
until it’s approved by the Board. You have ten days 
from the date of submission to withdraw from the 
agreement, and that date depends on whether or 
not you have a section 32 hearing.  

If you have a hearing, the date of submission is your 
hearing date. If the law Judge approves the 
agreement at the hearing, and none of the parties 
withdraw in writing within the ten-day period, the 
Board will mail you the final section 32 decision. 
This is called a Notice of Approval – Section 32 
Waiver Agreement, and is sent only after the 
withdrawal period ends. Once the final decision is 
issued after the initial ten-day period, the carrier is 
then required to pay you within the following ten 
days. 

If a hearing isn’t necessary and the Board approved 
the agreement, you will be sent a proposed but not 
yet final decision called a Proposed Notice of 
Approval – Section 32 Waiver Agreement. This 
decision will include the submission date. You have 
ten days from the submission date to withdraw, in 
writing. The decision will also tell you the specific 
date that the agreement will become final if no 
parties withdraw within the ten-day period. The 
carrier is required to pay you within ten days of the 
final agreement date. 

 

েখ  আপম , আপ ার আই জীবী এবং/বা মবিা ককাম্পাম  
ম ষ্পমির  িথ াবলীদি একিি হদব , িখ  শ্রমিকদের ক্ষমিপরূণ 
কবািথ  আপ ার িুমক্তটি পেথাদলাি া করদব। কবািথ  কিৃথ ক 
অ ুদিামেি  া হওয়া পেথন্ত ধারা 32 িওকুদের িুমক্তটি িূড়ান্ত 
এবং আপ ার ও মবিা ককাম্পাম র জ য বাধযিািূলক  য়। 
িুমক্ত কর্দক প্রিযাহার করার জ য আপ ার হাদি িুমক্ত জিা 
কেওয়ার িামরখ কর্দক ে  মে  সিয় আদে এবং কসই 
িামরখটি ম ভথ র কদর আপ ার ধারা 32 এর ককাদ া শু াম  
আদে মক া িার উপর।  

েমে শু াম  র্াদক, িাহদল শু াম র িামরখটিই হদব জিা 
কেওয়ার িামরখ। েমে আই  মবিারক শু াম দি িুমক্তটি 
অ ুদিাে  কদর  এবং ে  মেদ র িদধয ককাদ া পক্ষই 
মলমখিভাদব িুমক্ত কর্দক ম দজদক প্রিযাহার  া কদর, িাহদল 
কবািথ  আপ াদক িাকদোদগ্ ধারা 32 এর িূড়ান্ত মসদ্ধান্ত 
পাঠাদব। এদক বলা হয় অ ুদিােদ র ক াটি  -ধারা 32 
িওকুে িুমক্ত এবং শুধুিাত্র প্রিযাহাদরর সিয়কাল ক ষ হওয়ার 
পদরই এটি পাঠাদ া হয়। প্রার্মিক ে  মেদ র সিয়কাল পদর 
একবার িূড়ান্ত মসদ্ধান্ত প্রো  করা হদয় কগ্দল, বাহকদক পরবিী 
ে  মেদ র িদধয আপ াদক অর্থ প্রো  করদি হদব।  

েমে শু াম র প্রদয়াজ   া হয় এবং কবািথ  িুমক্তটি অ ুদিাে  
কদর, িাহদল আপ াদক প্রস্তামবি মকন্তু এখদ া িূড়ান্ত  য় এি  
একটি মসদ্ধান্ত পাঠাদ া হদব োদক প্রস্তামবি অ ুদিােদ র ক াটি  
- ধারা 32 িওকুে িুমক্ত বলা হয়। এই মসদ্ধাদন্তর িদধয জিা 
কেওয়ার িামরখ অন্তভুথ ক্ত র্াকদব। জিা কেওয়ার িামরখ কর্দক 
মলমখিভাদব প্রিযাহার করার জ য আপ ার হাদি ে  মে  
সিয় আদে। ে  মেদ র িদধয েমে ককাদ া পক্ষই ম দজদক 
প্রিযাহার  া কদর িাহদল িুমক্তটি িূড়ান্ত হদয় োওয়ার ম মেথষ্ট 
িামরখটিও এই মসদ্ধাদন্তর িদধয উদেখ র্াকদব। বাহকদক িূড়ান্ত 
িুমক্তর িামরদখর ে  মেদ র িদধয আপ াদক অর্থ প্রো  করদি 
হদব। 

The Board is required to check for child support 
liens. By law, any money you receive in a settlement 
is put toward the child support lien. You will then 
receive the balance. If you used a lawyer, his or her 
fee will be deducted from the money due to you. 

কবািথ দক িাইল্ড সাদপা থ  লী গুদলা োিাই করদি হদব। আই  
অ ুসাদর, ম ষ্পমিদি আপম  কে অর্থ পা  কসটি িাইল্ড সাদপা থ  
লীদ  কেওয়া হয়। িারপর আপম  বযাদলন্সটি পাদব । েমে 
আপম  একজ  আই জীবীর সাহােয ম দয় র্াদক , িাহদল 
আপ ার কাদে িার প্রাপয মে ককদ  ক ওয়া হদব। 

Let’s review আেুন পযথাল ািনা  রা যা  



 

Agreeing to a Section 32 waiver is a serious 
decision. You’re ending your claim or part of it in 
exchange for a payment. You’re also permanently 
waiving your right to any future benefits or 
payments. If you decide to move forward with a 
Section 32 Waiver Agreement, you must carefully 
plan for your medical care and how you will manage 
the money you receive now to supplement future 
lost wages. 

ধারা 32 িওকুদের সাদর্ একিি হওয়া একটি গুরুির 
মসদ্ধান্ত। অদর্থর মবম িদয় আপম  আপ ার োমব বা িার 
অং মবদ ষ সিাপ্ত করদে । আপম  ভমবষযদি কেদকাদ া 
কবম মে  বা অর্থ প্রামপ্তর অমধকারও স্থায়ীভাদব প্রিযাহার 
করদে । েমে আপম  ধারা 32 িওকুে িুমক্তদি অগ্রসর 
হওয়ার মসদ্ধান্ত গ্রহণ কদর , িাহদল আপ াদক অব যই আপ ার 
মিমকৎসা কসবা ও এখ  কে অর্থ পাদব  িা ভমবষযদি হারাদ া 
িজমুর পমরপরূণ করার কাদজ বযবহাদরর মবষদয় সিকথ িার সাদর্ 
পমরকল্প া করদি হদব। 

Only you can decide if a Section 32 Waiver 
agreement is right for you. If you have questions 
before signing, speak to your lawyer, if you have 
one. To contact the Workers’ Compensation Board 
with questions about the process,  
call (877) 632-4996. 

শুধুিাত্র আপম ই মসদ্ধান্ত ম দি পাদর  কে ধারা 32 িওকুে 
িুমক্তটি আপ ার জ য সঠিক মক া। স্বাক্ষর করার আদগ্ েমে 
আপ ার ককাদ া প্রশ্ন র্াদক, িাহদল আপ ার ককাদ া আই জীবী 
র্াকদল িার সাদর্ কর্া বল ু। প্রমক্রয়াটি সম্পদকথ ককাদ া প্রশ্ন 
র্াকদল কসগুদলা ম দয় শ্রমিকদের ক্ষমিপরূণ কবাদিথ র সাদর্ 
কোগ্াদোগ্ করদি (877) 632-4996  ম্বদর কল করু । 

 


