
কর্মচারিদেি 
ক্ষরিপিূণ সম্পদক্ম  
ব্যবসাি রারিকদেি 
রক জানা উরচি

কাি ইনস্্যদিন্স প্রদ়াজন?
1.  ওয়ার়্ার্ রম্পেনম্রশন ব�়ার্ রর্মী হিম্রম্� হ�ম্�চন়া রম্ে 

এর্ন রর্মী �়া রর্চ়্ােী হনম্য়াগরৃত ররল ল়াভজনর �্য�র়া 
প্রহতষ়্ান।

2.   প্রহত রপ়্াম্ি 40 ঘণ়্া রম্ে র়াজ রম্ে এর্ন গৃিরর্মীে ও 
�়াহ়িম্ত স়্াস্্য বর�়া প্রদ়ানর়ােীে হনম্য়াগরত়্াগণ।

3.  র�়্াহির অল়াভজনর প্রহতষ়্ান।

স্াধীন ঠিকাোি
গুরুত্বপূণ ্টীর়া: শ্রহর্রে়া রে়ারহে আপন়াে অিীম্ন থ়ারম্ল 
ত়াম্দে ট্য়াম্সেে হ�ষযটি �্যহতম্েম্র ক্ষহতপূেম্ণে উম্দেম্শ্য ত়াম্দেম্র 
আপন়াে রর্মী হিম্রম্� হ�ম্�চন়া রে়া িম্ত প়াম্ে। এর্নহর 
আপন়াে 1099 প্র়াপ্ম্দে জন্যও ইন্স্্যম্েম্ন্ে প্রম্য়াজন িম্ত প়াম্ে।

রে্র্চ়ােহদম্ে র্ষতহপূেণ �হর়্া র়াজ-রর্্পে্রহত আঘ়াত �়া অরস্র্থত়াে রোনো ঘটন়ায 
রে্র্চ়ােহ এ�ং নহযোগর়ােীদম্ে আে্থহর র্ষতহে ি়াত থম্রম্ ের্ষ়া রেম্। নহযোগর়ােীদম্ে 
অ�শ্যই অ�হেতভ়া�ম্ ত়াদম্ে রে্র্চ়ােহদম্ে জন্য রে্র্চ়ােহদম্ে র্ষতহপূেণ �হর়্া চ়ালহযম্ 
যম্তম্ ি�ম্। রে্র্চ়ােহদম্ে র্ষতহপূেণম্ে জন্য, নহযোগর়ােীে়া দহনর্জস্ে, লীজ ও ঋণম্ 
নম্ওয়া রে্র্চ়ােী, র্�ম্চ্ছ়ারম্�র, আংশহর রর্যম্ে রে্র্চ়ােী এ�ং পেহ�়ােম্ে রদর্য, রম্ইর়াথম্ 
�ম্শহেভ়াগ র়া�রন্ট্ে়ার্টেদম্ে এে আওত়ায আনতম্ প়ােম্ন। �্য�র়াযীদম্ে জন্য �্য়াপর 
রে্র্চ়ােহদম্ে র্ষতহপূেণম্ে রংর্থ়ানম্ে জন্য। wcb.ny.gov দম্খস্ন

WCB.NY.GOV
ব্যবসাি জন্য আইনজীরব: (877) 632-4996

ইদরি: advocatebusiness@wcb.ny.gov

কাি ইনস্্যদিদন্সি প্রদ়াজন ননই? 
এর্ন �্য�র়াে র়্াহলরগম্ণে য়াম্দে বর়াম্ন়া রর্মী 
বনই এ�ং এরর স্ত্ব়াহির়ােী �়া অংশীদ়াহেে 
এরজন, এলএলহর (LLC) এ�ং এর �়া দস্ই 
�্যহতিে রম্প়্াম্েশন বযখ়াম্ন র়্াহলরগণ ররল 
স্টম্রে র়্াহলর (এরটি অংশ �়া পস্ম্ে়াট়া) এ�ং 
ররল রম্প়্াম্েট অহির হনযন্ত্রন রম্ে ত়াম্দে 
ইনরস্্যম্েম্ন্ে পহেহিভস্ তি িওয়াে প্রম্য়াজন বনই।

�্য�র়াে র়্াহলম্রে়া ত়াম্দেম্রও র�রর্য এরটি 
পহলহরে আওত়াভস্ তি রেম্ত প়াম্েন। র়া�রন্ট়াক্টে 
হির়াম্� র়াজ রে়া �্য�র়াে র়্াহলরম্দে আ�হশ্যরে়া 
রি আেও হ�স়্াহেত তম্থ্যে জন্য, wcb.ny.gov 
বদখস্ন।
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বর়াম্ন়া রর্মী ক্ষহতপূেণ 
র়্ার্ল়া দ়াম্যে রেম্ল 
�়া র়াক্ষ্য প্রদ়ান রেম্ল 
ত়াে র়াম্থ হনম্য়াগরত়্াে 
ব�ষর্্যর্লূর আচেণ 
ব�আইহন।

এই রর্স্ রস্হ�ি়া প়াওয়াে 
বক্ষম্রে অহভ�়ারন অ�স়্া 
বর়াম্ন়া হ�ষয নয।

রনদ়াগকি্ম াি োর়ত্ব
যখন বর়াম্ন়া আঘ়াত/অরস্স্ত়া ঘম্ট:

 হচহরৎর়া বর�়া প়াওয়াে জন্য রর্মীম্র রি়াযত়া রেম্ত িম্�।

  র়াজ রংক়্ান্ত বযম্র়াম্ন়া আঘ়াত �়া অরস্স্ত়াে জন্য অহ�লম্বে আপন়াে রর্মীে ক্ষহতপূেণ হ�ষযর 
ইনরস্্যম্েন্ দ়াত়াম্র অ�গত ররুন। রনদ়াগকি্ম ািাও কাজ সংক্ান্ত আঘাি বা অস্স্থিা রবষ়ক 
রনদ়াগকি্ম াি প্রথর রিদপার্ম  (ফির C-2F) (Employer’s First Report of Work-Related 
Injury/Illness (Form C-2F)) পূেণ রে়াে র়্াি্যম্র্ ব�়ার্ম্র অ�গত রেম্ত প়াম্েন। তথ়াহপ 
আপন়াে দ়াহ� আদ়াম্যে জন্য প্রশ়ারন �়া ইনরস্্যম্েন্ দ়াত়া আপন়াে পক্ষ বথম্র রর্যর্ম্ত়া এরটি 
ইম্লরট্রহনর আঘাি রবষ়ক প্রথর রিদপার্ম  (FROI) পূেণ রম্ে থ়াম্রন ত়ািম্ল আে এটিে 
প্রম্য়াজন বনই। এরজন হনম্য়াগরত়্া যহদ রর্যর্ম্ত়া র়াজ রংক়্ান্ত আঘ়াম্তে রথ়া ইনরস্্যম্েন্ 
দ়াত়া �়া ব�়ার্ম্র ন়া জ়ান়ায ত়ািম্ল 2,500 রল়াে পয্ন্ত জহের়্ান়া িম্ত প়াম্ে।

  যহদ আঘ়াত �়া অরস্স্ত়াে র়ােম্ণ র়াজ বথম্র হরছস্হদন ছস্টিম্ত থ়ারম্ত িয, প্র়াথহর্র হচহরৎর়া 
ছ়া়ি়াও যহদ আেও হচহরৎর়াে প্রম্য়াজন িয �়া প্র়াথহর্র হচহরৎর়াে জন্য যহদ দস্ইটিে ব�হশ 
প্রহক্য়াে প্রম্য়াজন িয ত়ািম্ল আপন়াে ইনরস্্যম্েন্ দ়াত়াম্র �লস্ন।

নকন আইন নরদন চিদি হদব? 
  ইনরস্্যম্েন্ রে়া ন়া থ়ারম্ল প্রহত 10 হদম্নে জন্য �্য�র়া প্রহতষ়্ানম্র 2,000 রল়াে পয্ন্ত 
জহের়্ান়া প্রদ়ান রেম্ত িম্�, এছ়া়ি়াও বপ বে়াম্লে �়া রর্মীম্দে দ়াহযম্ত্বে ভস্ ল �্য়াখ্য়া হদম্ল এ�ং 
ি়ালন়াগ়াদ বেরর্ ে়াখম্ত �্যথ্ িম্ল জহের়্ান়া প্রদ়ান রেম্ত িম্�।

  প়াঁচজম্নে অহির রর্মীে শ্রহর্র ক্ষহতপূেম্ণে ইনরস্্যম্েন্ ন়া রে়াম্ন়া এরটি গুরুতে অপে়াি। 
প়াঁচজন �়া এে রর্ রংখ্যর রর্মীে শ্রহর্র ক্ষহতপূেম্ণে ইনরস্্যম্েন্ ন়া রে়াম্ন়া এরটি লঘস্ 
অপে়াি।

  ব�়ার্ রহক্যভ়াম্� অপে়ািীম্দে র়াজ �ম্ধেে আম্দশ হদম্য থ়াম্র।

  শ়াহস্ প্র়াপ্ �্যহতি �়া �্য�র়া প্রহতষ়্ান এর �ছম্েে জন্য রের়াহে বর়াম্ন়া র়াম্জে চস্ হতি প়াম্� ন়া।

  �্য�র়া র়্াহলরগণ য়াম্দে শ্রহর্র ক্ষহতপূেম্ণে ইনরস্্যম্েন্ রে়া বনই ত়াে়া বর়াম্ন়া রর্মী র়াম্জ 
আিত িম্ল ত়াম্দে প়াহেশ্রহর্ম্রে ক্ষহতপূেণ ও হচহরৎর়া বর�়া �্যহতিগতভ়াম্� �িন রেম্ত �়াি্য 
থ়ারম্�।

  হনম্য়াগরত়্াে ইন্স্্যম্েন্ রে়া থ়ারম্ল র়াি়াে়াণত রর্মীে়া র়াজ রেম্ত হগম্য আিত �়া অরস্স্ িম্ল 
ত়াে়া হনম্য়াগরত়্াে হ�রুম্ধে র়্ার্ল়া রেম্ত প়ােম্� ন়া।

   ইনরস্্যম্েন্ দ়াত়া ব�়ার্ম্র অ�গত রম্ে যখন ত়াে়া ইনরস্্যম্েন্ বলম্খ, পহের়্াজ্ন রম্ে �়া �়াহতল 
রম্ে। বর়াম্ন়া হ�রল্প পহলহর ছ়া়ি়া যখন র়াভ়াম্েজ �়াহতল িম্য য়ায তখন ব�়ার্ �্য�র়াে 
র়্াহলম্রে র়াম্থ বয়াগ়াম্য়াগ রম্ে থ়াম্র। হনম্য়াগরত়্াে ইন্স্ম্েন্ রপেহর্ত হ�ষযটি রের়াহে তথ্য 
য়া ব�়াম্র্ে ওম্য�র়াইট wcb.ny.gov এ প়াওয়া য়াম্�।

নবসিকািী রবরা: হনউ 
ইযর্ বস্টম্ট শত়াহির �ীর়্া 
পহেম্ষ�়া প্রদ়ানর়ােী রর্চ়্ােীম্দে 
ক্ষহতপূেণ �ীর়্া পহলহর রে়াে 
জন্য অনস্ম্র়্াহদত। হনউ 
ইযর্ বস্টট আহথ্র পহেম্ষ�়া 
দপ্ম্েে ত়াম্দে ওম্য�র়াইম্ট 
�ীর়্া অনস্রধে়ান রে়াে এরটি 
র়ায্র়াহেত়া আম্ছ। অনস্গ্রি রম্ে 
বদখস্ন: dfs.ny.gov. 

সিকািী বীরাকািী: দ্য়া হনউ 
ইযর্ বস্টট ইনরস্্যম্েন্ ি়ান্ড 
এরটি স্ীয-রি়াযর �ীর়্া 
প্রদ়ানর়ােী বয হনউ ইযর্ বস্টম্ট 
রর্চ়্ােীম্দে ক্ষহতপূেণ পহলহর 
প্রদ়ান রম্ে। আেও তম্থ্যে 
জন্য, বদখস্ন nysif.com.

 ব্যরতিগি স্ী়-রবরা: �়ি �়ি 
হনম্য়াগর়ােীে়া স্ীয-হ�র়্াে 
জন্য, এরটি র়াি়ােণ, হনযহন্ত্রত 
প্রহক্য়ায তিহ�ল রহেম্য ে়াখম্ত 
প়াম্েন। আেও জ়ানম্ত, ব�়ার্ম্র 
বি়ান ররুন এই নবেম্ে  
(518) 402-0247.

বীরা ননও়া
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