
আপনি যনি কর্মক্ষেক্রের আহত বা অসুস্থতাজনিত কারক্ে ভুগক্ত থাক্কি তক্ব আপনি করমীক্ির ষেনতপূরে সুনবধাটির জি্য যযাগ্য হক্ত পাক্রি। এছাড়াও 
আপনি ইক্তারক্ধ্য যরনিক্কল নিনকৎসা গ্রহে কক্রক্ছি। আপনি যনি তা িা যপক্ে থাক্কি তক্ব যত দ্রুত সম্ভব যরনিক্কল যসবার অিসুন্াি করা উনিত।

আপিার িানব জািাক্িার যষেক্রে সহােতার জি্য (877) 632‑4996 িম্বক্র কর্মীদের ক্ষতিপরূণ ব�োর্ড  (ব�োর্ড )-এ কল করুি।

আপনোর েোতিত্বসর্হূ
·   �আপনি আপিার নিক্োগকত্ম াক্ক কখি, যকাথাে এবং কীভাক্ব আহত হক্েনছক্লি বা অসুস্থ হক্েনছক্লি যস সম্পক্ক্ম  নলনখত এবং নবস্ানরতভাক্ব 

অবগত করুি।এটি আপিার আহত বা অসুস্থ হওোর 30 নিক্ির রক্ধ্য যত দ্রুত সম্ভব করুি। এটি যেক্সে করক্বি িা; এর পনরবক্ত্ম  সংরষেে বা 
রদু্রে করা যাে এরি যযক্কাক্িা নিঠি, ইক্রইল বা অি্যাি্য িনথ যরেরে করুি।

·   �আপিার স্াস্থ্যক্সবা সরবরাহকারীক্ির জািাি যয আপিার কর্মক্ষেরে সংনলিষ্ট আঘাত বা অসুস্থতা রক্েক্ছ এবং আপিার নিক্োগকত্ম ার করমীক্ির 
ষেনতপূরে নবরাকারীর িার রেিাি করুি। আপনি যনি আপিার নিক্োগকত্ম ার নবরাকারীর িার িা যজক্ি থাক্কি তক্ব আপিার নিক্োগকত্ম ার 
কাক্ছ জািক্ত িাি অথবা জরুনর নভনতিক্ত যবাক্ি্ম র সাক্থ যযাগাক্যাগ করুি। আপিার স্াস্থ্যক্সবা যসবািািকারী যবাি্ম  এবং আপিার নিক্োগকত্ম া 
অথবা এটির নবরাকারীর রাধ্যক্র নিনকৎসা সংক্ান্ত রেনতক্বিি িানখল করক্বি। আপিার সুনবধাগুনলক্ত অ্যাক্ক্সস করার জি্য একটি যরনিক্কল 
নরক্পাে্ম  যবাক্ি্ম র কাক্ছ জরা করা িরকার।

·   �আপিার আঘাত বা অসুস্থতার নবষেটি যবাক্ি্ম র কাক্ছ জানিক্ে যত দ্রুত সম্ভব একটি কর্্ডচোরী েোত� (ফরর্ C-3) িানখল করুি। আপিাক্ক 
অবশ্যই িইু বছক্রর রক্ধ্য আপিার আঘাত বা অসুস্থতা যবাক্ি্ম র কাক্ছ অবনহত করক্ত হক্ব। আপনি যনি এর আক্গ শরীক্রর একই অক্গে আহত 
হক্ে থাক্কি বা এ রকর যকাক্িা অসুস্থতা নছল তক্ব আপিাক্ক অবশ্যই তিতর্দের তরতিজ অ� বহিথ ইনফরদর্শন (ফরর্ C-3.3) েোতিি 
করদি হদ�। নোগতরকত্ব এ�ং অতি�োসন স্ট্োেোস কর্মীদের ক্ষতিপরূণ বেওিোর কোরণ নি।

আপতন কর্্ডদক্ষদরে আহি হদিতিদিন। 
এিন কী অ�স্ো?

বর্তরদকি ও ভ্রর্ণ িরচ
আপনোর কোদজর সোদথ সম্পতক্ড ি আঘোি �ো অসসু্িোর তচতকৎসোর জনট্ তচতকৎসো বস�ো প্রেোন হদিো একজন কর্মীর ক্ষতিপরূণ 
সতু�ধো যো আপনোদক ত�নোরূ্দিট্ সর�রোহ করো হি। আপিার আঘাত বা অসুস্থতার জি্য যরনিক্কল নবলগুনল সরাসনর আপিার নিক্োগকত্ম ার 
করমীক্ির ষেনতপূরে নবরাকারীর দ্ারা আপিার স্াস্থ্য যসবািািকারীর কাক্ছ রেিাি করা হে। যনি আপিার যকসটি নবরাকারীর দ্ারা নবতনক্ম ত হে 
তক্ব যবাি্ম  যনি আপিার পক্ষে নসদ্ান্ত যিে তক্ব স্াস্থ্য যসবািািকারীক্ির যসটি রেিাি করা হক্ব। যাইক্হাক, যবাি্ম  যনি আপিার নবরুক্দ্ নসদ্ান্ত যিে 
অথবা আপনি যকাক্িা যকস অিসুরে িা কক্রি তক্ব আপিাক্ক স্াস্থ্য যসবািািকারী বা হাসপাতাক্লর (বা নবলগুনল) নিক্জর স্াস্থ্য নবরাকারীর কাক্ছ 
জরা নিক্ত হক্ব।

আপিার নিক্োগকত্ম ার করমীক্ির ষেনতপূরে নবরা নিনকৎসা সংক্ান্ত রেক্োজিীে ওষুধ এবং সরঞ্ারগুনল যযগুনল আপিার স্াস্থ্য যসবািািকারীর 
নিক্ি্মশ কক্র যসগুক্লাই কভার কক্র। নিনকৎসার জি্য ভ্ররক্ের সরে রাইক্লজ, পাবনলক ট্ান্সক্পাে্ম  বা অি্যাি্য রেক্োজিীে ব্যক্ের জি্যও আপিাক্ক অথ্ম 
পনরক্শাধ করা যযক্ত পাক্র। আদ�েনকোরীর বর্তরদকি ও ভ্রর্ণ িরদচর বরকর্ড  এ�ং �ট্িপরূদণর জনট্ আদ�েন (ফরর্ C-257) আপিার 
নিক্োগকত্ম ার করমীক্ির ষেনতপূরে নবরাকারী এবং যবাক্ি্ম র কাক্ছ যসই খরিগুনল (আপিার নিকে যকাক্িা রনসি থাকক্ল তা সহ) জরা নিি।

সাধারেত, আপনি যবাি্ম  কত্্ম ক অিকু্রানিত যযক্কাক্িা স্াস্থ্য যসবািািকারী নিব্মািি করক্ত পাক্রি। আপনি আপিার এলাকার জি্য wcb.ny.gov 
ঠিকািাে নগক্ে একটি অিকু্রানিত স্াস্থ্য যসবািািকারীক্ক "স্াস্থ্য যসবািািকারী অিসুন্াি (যহলথ যকোর যরোভাইিার সাি্ম )" ববনশষ্ট্যটি ব্যবহার 
কক্র অিসুন্াি করক্ত পাক্রি। আপনি যপশাগত স্াস্থ্য নলিনিকগুনলও ব্যবহার করক্ত পাক্রি। যাইক্হাক, যনি আপিার নিক্োগকত্ম ার শ্রনরকক্ির 
ষেনতপূরে নবরাকারীর করমীক্ির ষেনতপূরেজনিত আঘাক্তর পনরক্ষবা রেিাক্ির জি্য একটি নরেফারি যরোভাইিার অগ্মািাইক্জশি (PPO) থাক্ক 
তক্ব আপিাক্ক আপিার রোথনরক নিনকৎসাটি অবশ্যই PPO যিেওোক্ম  যথক্ক নিক্ত হক্ব। যনি যসই নবরাকারীর যকাক্িা ফাক্র্মনস বা িাোগিনটিক 
যিেওোক্ম  থাক্ক তক্ব আপিাক্ক অবশ্যই এই যিেওোক্ম গুনলর রধ্য যথক্ক যসবাগুনল গ্রহে করক্ত হক্ব। নবরাকারী অবশ্যই এটির রেক্োজিীে 
যসবািািকারী যিেওোক্ম  এবং যসগুনল কীভাক্ব ব্যবহার করক্বি যস সম্পক্ক্ম  আপিাক্ক জািাক্বি। যাইক্হাক জরুনর পনরনস্থনতক্ত আপনি যযক্কাক্িা 
যসবািািকারী যিখক্ত পাক্বি।

দ্রুততর পদ্নত: wcb.ny.gov নভনজে করুি এবং "একটি িানব নবষে ফাইল করুি" নিব্মািি করুি।

অিগু্রহ কক্র ফরর্ C-3 িানখল করা নবষেক রেক্নের জি্য অথবা ফরক্রর একটি অিনুলনপ যপক্ত (877) 632‑4996 
িম্বক্র কল করুি। যবাক্ি্ম র একজি রেনতনিনধ আপিাক্ক সহােতা করক্বি।

কীিোদ� একটি েোত� নতথিুক্ত করদ�ন

আহি কর্মীর জনট্ দ্রুি তনদে্ড তশকো

পষৃ্ো 2 এর 1 WCB.NY.GOV • (877) 632-4996

http://www.wcb.ny.gov
http://www.wcb.ny.gov
http://www.wcb.ny.gov


অপতরদশোতধি র্জতুরর জনট্ সতু�ধোসরূ্হ
যনি আপিার আঘাত বা অসুস্থতা আপিাক্ক নিম্ননলনখত এক বা একানধক উপাক্ে রেভানবত কক্র তক্ব আপনি আপিার অপনরক্শানধত রজনুরর 
একটি অংক্শর জি্য নবক্বনিত হক্বি যা অবশ্যই অনবলক্ম্ব রেিাি করা হক্ব:

1. এটি আপিাক্ক সাত কায্ম নিবক্সর যবনশ সরে ধক্র কাজ যথক্ক নবরত রাক্খ; 

2. আপিার শরীক্রর অংশ স্থােীভাক্ব অষের নহক্সক্ব নিধ্মানরত; এবং 

3. আপিার যবতি হ্াস যপক্েক্ছ কারে আপনি এখি রারে কক্েক ঘণ্া কাজ কক্রি বা অি্য কাজ কক্রি।

আপনি আপিার আঘাত বা অসুস্থতা যথক্ক আক্রাগ্য লাক্ভর পক্র এবং যখি আর যকাক্িা নিনকৎসা সংক্ান্ত উন্ননতর আশা থাক্ক িা (সাধারেত 
িঘু্মেিা/অসুস্থতা বা সাজ্ম ানরর তানরখ যথক্ক এক বছর পক্র, যনি সাজ্ম ানর করা হে) তখি আপনি আপিার িাক্ারক্ক আপিার িঘু্মেিা যকাক্িা 
স্থােী আঘাত/পনরনস্থনত বতনর কক্রক্ছ নক িা যস নবষক্ে রলূ্যােক্ির জি্য নজজ্াসা করক্ত পাক্রি। এই সুনবধা সম্পক্ক্ম  আক্রা নবস্ানরত জািক্ত 
অিগু্রহ কক্র wcb.ny.gov নভনজে করুি এবং "করমী" যসকশক্ি নলিক কক্র তারপর "অষেরতা যশ্রনেবদ্করে" এর উপক্র নলিক করুি।

আপনি আপিার িানব জািাক্িার যষেক্রে সহােতার জি্য একজি অ্যােনি্ম বা লাইক্সন্সরোপ্ত রেনতনিনধ নিক্োগ করক্ত পাক্রি তক্ব এর যকাক্িা রেক্োজি 
যিই। আপিাক্ক অথবা আপিার পনরবারক্ক যকাক্িা অ্যােনি্ম বা লাইক্সন্সরোপ্ত রেনতনিনধক্ক অথ্ম রেিাি করক্ত হক্ব িা। তাক্ির নফ যবাি্ম  কত্্ম ক 
অিকু্রানিত এবং আপিার অপনরক্শানধত রজনুর পুরস্ার যথক্ক যকক্ে যিওো হে।

যনি আপিার যকসটি নবতনক্ম ত হে তক্ব যবাক্ি্ম র দ্ারা যকস পয্মাক্লািিা অক্পষেরাে থাকা অবস্থাে আপনি অষেরতার সুনবধা যপক্ত পাক্রি। 
অক্ষর্িো সতু�ধোসর্দূহর (ফরর্ DB-450) েোত� সংক্োন্ত বনোটিশ ও প্রর্োণ যপক্ত wcb.ny.gov নভনজে করুি এবং সহােতার জি্য যবাক্ি্ম  
কল করুি অথবা যবাি্ম  অনফক্স যাি। যনি যকসটি আপিার পক্ষে সরাধাি করা হে, অষেরতা সুনবধাগুনল আপিার অপনরক্শানধত রজনুর পুরস্ার 
যথক্ক যকক্ে যিওো হক্ব।

এরপর কী?
করমীক্ির ষেনতপূরে নবরাকারী আপিার সাক্থ যযাগাক্যাগ করক্বি। যনি আপিার িানব গ্হীত হে তাহক্ল আপিার স্াস্থ্য যসবািািকারীক্ির অথ্ম 
রেিাি করা হক্ব এবং অপনরক্শানধত রজনুর সুনবধা রেিাি শুরু হক্ব। আপিার যকসটির শুিানির িরকার হক্ল যবাি্ম  আপিার সাক্থ যযাগাক্যাগ 
করক্ব। শুিানি রেনক্োটিক্ক সহজ করার জি্য অিলাইক্ি উপকরে পাওো যাে: 

·    ই-বকস: আপনি যবাক্ি্ম র ই-যকস নসক্টিক্রর রাধ্যক্র অিলাইক্ি যকস-সম্পনক্ম ত িনথগুনল আপক্লাি করক্ত পাক্রি এবং যিখক্ত পাক্রি 
যা আহত করমীক্ির জি্য িানবগুনলক্ক রেনক্ো করক্ত ব্যবহৃত হে। আপিাক্ক অবশ্যই wcb.ny.gov ঠিকািাে ই-যকক্সর জি্য নিবন্ি 
করক্ত হক্ব।

·    িোচু্ড িোি শুনোতন: ভািু্ম োল শুিানি ব্যবহার কক্র যকাক্িা যবাি্ম  অনফক্স িা নগক্েই আপিার কাক্ছ শুিানিক্ত অংশ যিওোর অপশি 
রক্েক্ছ। ভািু্ম োল শুিানি এবং যবাক্ি্ম র নবিারকূ্ল্যর অ্যাপ নবষক্ে আক্রা নবস্ানরত জািক্ত wcb. ny. gov/ virtual‑hearings ঠিকািাে 
যাি। 

সহোিিো পোওিো যোদ�
পুিরাে কাক্জ যযাগিাি করক্ত রাক্ে রাক্ে আপিার সহােতা রেক্োজি। আপিার নিক্োগকত্ম ার নবকল্প বা কর িানেক্বের অ্যাসাইিক্রন্ট থাকক্ত 
পাক্র যা আপিাক্ক আক্রাগ্য লাক্ভর সরে আপিাক্ক কাজ করক্ত সষের কক্র। যযক্কাক্িা আঘাত বা অসুস্থতা পনরবাক্রর বা আনথ্মক সরস্যার 
কারেও হক্ত পাক্র। সহােতার জি্য যবাক্ি্ম র যভাক্কশিাল নরহ্যানবনলক্েশি কাউনন্সলর এবং সরাজকরমী রক্েক্ছ। নবি্যরাি পনরক্ষবানি এবং 
সহােতার যষেক্রে আক্রা তক্থ্যর জি্য যবাক্ি্ম  কল করুি।

যনি আপনি ওনপওক্েি ব্যথার ওষুক্ধর উপর নিভ্ম রতার নবষক্ে উনদ্গ্ন হি, তাহক্ল অিগু্রহ কক্র NYS OASAS HOPELine-এর 
877‑8‑HOPENY (877‑846‑7369) িম্বক্র কল করুি।

করমীক্ির ষেনতপূরে যবাি্ম (877) 632‑4996
claims@wcb.ny.gov

wcb.ny.gov
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New York State Workers’ Compensation Board
PO BOX 5205 
Binghamton, NY 13902-5205

পষৃ্ো 2 এর 2 WCB.NY.GOV • (877) 632-4996
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