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শ্রমিকদের ক্ষমিপরূণ ব�োর্ড

আহি শ্রমিকদের পদক্ষ আইনজী�ী

328 State Street
Schenectady, NY 12305
(877) 632-4996
advinjwkr@wcb.ny.gov

আহত শ্রমিকদের পদষে আইনজীবীগণ 
শ্রমিকদের ষেমতপূরণ সংক্রান্ত মবষয়গুমির 
উপর উপস্রাপনরাগুমি সরবররাহ কদর যরা 
শ্রমিক, শ্রমিক ইউমনয়ন, মনদয়রাগকত্রা, 
COSH গ্রুপ এবং শ্রমিকদের আইনজীবী 
গ্রুদপর জন্য গুরুত্বপূণ।্

একটি মিষেরািিূক অমিদবিন মনি্রারদণর 
জন্য ইদিইি।

আহত শ্রমিকদের জন্য আইনজীবী অমিস মনউ ইয়ক্ স্টেদে কির্ত অবস্রায় 
আহত বরা অসুস্ হদয় পড়রা শ্রমিকদের সহরায়তরা কররার জন্য অনন্য স্সবরা প্রেরান 
কদর। আইনজীবীগণ আহত শ্রমিকদের ষেমতপূরণ পদ্ধমতদত তরাদের অমিকরার 
রষেরার জন্য মনদে্মিকরা এবং তথ্য সরবররাহ কদরন।

আপমন যমে আহত কিমী মহদসদব আপনরার অমিকরার সম্পদক্ মনমচিত নরা হন 
তদব একটি স্িরান কি কদর আপমন সহরায়তরাটি স্পদত পরাদরন। কি করুন 
(877) 632-4996 নম্বদর এবং আহি শ্রমিকদের পদক্ষ আইনজী�ীর 
অনদুরোধ করুন। আইনজীবী অমিদসর কিমীগণ আপনরাদক মনদ্রাক্ত মবষয় 
সম্পদক্ সঠিক উত্তর মেদত পরাদরন:

	 	মকভরাদব অমভদযরাগ েরাদয়র করদবন
	 	িতুৃ্যর ঘেনরায় কী করদবন
	 	স্করান িরি ব্যবহরার কররা হয়
	 	করাররা এর আওতরায় পদড়
	 	মবতমক্ত েরামব
	 	শুনরামন ও আমপি কররার অমিকরার
	 	সিয়িদতরা েরামিি কররা
	 	স্রকর্ ররািরা
	 	আপনরার মিমকৎসরা স্সবরায় আপনরার ভূমিকরা
	 	কী কী মিমকৎসরা সুমবিরা পরাওয়রা যরায়
	 	পুনব্রাসন এবং সরািরামজক করাজ

আহত শ্রমিকদের পদষে আইনজীবীগণ শ্রি ইউমনয়ন, মনদয়রাগকত্রা, স্পিরাগত 
সুরষেরা/স্রাস্্য মবষয়ক গ্রুপ এবং শ্রমিকদের ষেমতপূরণ পদ্ধমতদত মিষেরা প্রেরাদনর 
জন্য স্টেে জদুড় শ্রমিকদের আইনজীবী গ্রুদপর সরাদথ কথরা বদিন।

আহি 
শ্রমিকদের 
পদক্ষ 
আইনজী�ী
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WCB.NY.GOV

facebook.com/NYSWCB

youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard

twitter.com/NYSWorkersComp instagram.com/nysworkerscompboard

WCB স্নরাটিমিদকিন পরাওয়রার জন্য সরাইন আপ করুন: wcb.ny.gov/Notify

মনউ ইয়ক্ স্টেে শ্রমিকদের ষেমতপূরণ স্বরার্ স্বমনমিদের সুষি বন্টন মনমচিত কররার 
পরািরাপরামি আইন সম্মতভরাদব কিমী ও মনদয়রাগকত্রার অমিকরার সুরমষেত ররাদি। শ্রমিকদের 
ষেমতপূরণ স্বরার্ সম্পদক্ আদররা জরানদত, wcb.ny.gov মভমজে করুন।

মিমকৎসো বস�ো
আপনরার ষেমত বরা অসুস্তরার জন্য অনদুিরামেত সিস্ত মিমকৎসরা স্সবরা 
আপনরার মনদয়রাগকত্রার মবিরা প্রেরানকরারী কত্ৃক প্রেরান কররা হয়। 
করাজ কররা স্থদক আপনরার সিয় নষ্ট স্হরাক বরা নরা স্হরাক এই স্সবরাটি 
আওতরাভুক্ত হদব। এটি হরাররাদনরা িজমুরর জন্য স্যদকরাদনরা সুমবিরা ছরাড়রাও 
প্রেরান কররা হয়।

স্রাস্্য স্সবরা প্রেরানকরারীদেরদক স্বরার্ কত্ৃক অনদুিরামেত হদত হদব। 
আপমন স্বরাদর্র wcb.ny.gov ওদয়বসরাইদে বরা অনদুিরামেত স্িমরদকি 
মরদরক্টদরর অমিদস (800) 781-2362 নম্বদর কি কদর অনদুিরামেত 
স্রাস্্য স্সবরা প্রেরানকরারীদের একটি তরামিকরা স্পদত পরাদরন। আপমন এই 
স্সবরােরানকরারীদের করাছ স্থদক বরা আপনরার মনজস্ ররাক্তরাদরর করাছ স্থদক 
স্সবরা মনদত পরাদরন যমে তরাররা অনদুিরামেত হন।

হোরোদনো িজমুরর সমু�ধো
স্রাস্্য স্সবরা প্রেরানকরারীর যথরাযথ স্িমরদকি রকুদিদন্টিদনর উপর মভমত্ত 
কদর শ্রমিকদের ষেমতপূরণ হরাররাদনরা িজমুরর সুমবিরা প্রেরানদযরাগ্য। আঘরাত 
বরা অসুস্তরার তরামরদির আদগর 52 সপ্রাদহর স্বতদনর উপর মভমত্ত কদর 
আপনরার গড় সরাপ্রামহক িজমুরর েইু-তৃতীয়রাংদি স্বমনমিেগুমি প্রেরান 
কররা হয় এবং আইন দ্রাররা অনদুিরামেত সব্রামিক স্বমনমিদের পমরিরাদণর 
স্বমি নয়।

সদব্রাচ্চ স্বমনমিদের পমরিরাণ প্রমত 1 জিুরাই সরািঞ্জস্য কররা হয়। এটি প্রমত 
বছর 31 িরাি্ মবিরা সুপরামরনদেনদরদন্টর করাদছ শ্রি কমিিনরার কত্ৃক 
মরদপরাে্ অনযুরায়ী পূব্বতমী ক্যরাদিন্রার বছদরর জন্য মনউ ইয়ক্ স্টেদের 
গড় সরাপ্রামহক িজমুরর উপর মভমত্ত কদর কররা হয়।*

আপনরার আঘরাত বরা অসুস্তরার সিয় যমে আপমন একরামিক িরাকমর কদর 
থরাদকন তদব এটিদক "সিবতমী কিস্ংস্রান" মহদসদব মবদবিনরা কররা হদত 
পরাদর। এই স্ষেদরে, প্রমতটি িরাকমরর িজমুর স্বরার্দক জরানরাদত হদব। যমে 
"সিবতমী কিস্ংস্রান" হয় তদব আপনরার গড় সরাপ্রামহক িজমুর মনি্রারদণর 
জন্য িজমুর স্িরাে কররা হদব।

*একজন আহত শ্রমিক প্ররাপ্ সুমবিরার হরারটি (তরার আঘরাদতর তরামরি অনযুরায়ী 
মনি্রামরত) যমে নতুন সদব্রাচ্চ স্বমনমিে আইদন গৃহীত হয় তদব তরা বমৃদ্ধ পরাদব নরা।

শ্রমিকদের ষেমতপূরণ জরামিয়রামত একটি E স্শ্রণীর অপররাি, যরা িরার বছদরর 
করাররােণ্ড এবং 5,000 িরামক্ন রিরার জমরিরানরাদযরাগ্য।

আপমন মক জোনদিন বে আপমন শুনোমনদি অংশ মনদি 
পোদরন এ�ং ভোিু্ড য়োল শুনোমন ও eCase-এর িোধ্যদি 
বকদসর রকুদিন্টগুমল আপদলোর করদি/বেখদি পোদরন?

আদরো িদ্্যর জন্য wcb.ny.gov মভমজট করুন।

আপনোর েোম� সম্পদক্ড  প্রশ্ন রদয়দে? 
(877) 632-4996 নম্বদর কল করুন
আপনরাদক মনদির তথ্য সম্পদক্ মজজ্রাসরা কররা হদব:

	 	আপনরার নরাি

	 	আপনরার WCB স্কস নম্বর, যমে েরামিি কররা হয়

	 	স্েমিদিরান নম্বর (অঞ্চি স্করার সহ) স্যিরাদন আপনরাদক পরাওয়রা যরাদব

	 	ইসু্য এবং স্যদকরাদনরা মিঠিপরে প্ররামপ্র সংমষেপ্ মববরণ

েোম� েোমখল করো

দ্রুিিি: wcb.ny.gov মভমজে করুন এবং একটি েোম� েোমখল 
করুন মনব্রািন করুন এবং অনিরাইদন িরি জিরা স্েওয়রার জন্য 
কি্ডিোরীর েোম� (ফরি C-3)-এর ওদয়ব সংস্করণটি পূরণ করুন।

আপনরার যমে ফরি C-3 েরামিি কররার মবষদয় প্রশ্ন থরাদক, তদব 
অনগু্রহ কদর (877) 632-4996 নম্বদর কি করুন এবং শ্রমিক 
ষেমতপূরণ স্বরাদর্র একজন প্রমতমনমি আপনরাদক সহরায়তরা করদব।

আপমন েমে কি্ডরি অ�স্োয় আহি হন �ো 
অসসু্ হদয় পদেন 
যমে কি্ডদক্ষদরে আঘোি পরান, আপনরার উমিত হদব:

	 	যত তরাড়রাতরামড় সম্ভব প্ররাথমিক মিমকৎসরা বরা অন্যরান্য প্রদয়রাজনীয় 
মিমকৎসরা সন্রান কররা।

	 	েঘ্ুেনরার তরামরি হদত 30 মেদনর িদি্য আপনরার মনদয়রাগকত্রাদক 
মিমিতভরাদব আঘরাদতর ব্যরাপরাদর মরদপরাে্ কররা।

	 	আপনরার আঘরাদতর তরামরি হদত েইু বছদরর িদি্য NYS শ্রমিকদের 
ষেমতপূরণ স্বরাদর্র (স্বরার্) করাদছ একটি েরামব েরামিি কররা; তদব যত 
তরাড়রাতরামড় সম্ভব েরামিি কররাই ভরাদিরা।

যমে আপনরার কোদজর সোদ্ সম্পমক্ড ি অসসু্িো বরা বপশোগি বরোগ 
িনরাক্ত হদয় থরাদক, তদব আপনরার যত তরাড়রাতরামড় সম্ভব প্রদয়রাজনীয় 
মিমকৎসরা স্সবরা গ্রহণ কররা উমিত।

স্পিরাগত স্ররাদগর করারদণ শ্রমিকদের ষেমতপূরদণর েরামব আপমন অষেি 
হওয়রার েইু বছদরর িদি্য বরা আপমন স্য তরামরি স্থদক জরানদতন বরা স্করাদনরা 
স্রাস্্য স্সবরা প্রেরানকরারী আপনরাদক জরামনদয়দছন স্য িত্টি করাজ সম্পমক্ত 
তরার েইু বছদরর িদি্য েরামব েরামিি করদত হদব।

িদন রোখদ�ন: মনরোপত্ো স�্ডেোই
িোরোত্মক েঘু্ডটনো হদলো েো কখদনো ঘদট নো 
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