
শিশিউল লস অফ ইউজ অ্যাওয়যাি্ড  
(Schedule Loss of Use Award) শি?
শিশিউল লস অফ ইউজ (SLU) অ্যাওয়যাি্ড  আপনার কর্মস্থলে 
আঘাতজননত ক্ষনতর ফলে শরীলরর ককান অঙ্গ স্থাযীরূলপ কার্মকরী 
ক্ষনতগ্রস্থ হওযার ফলে উপাজ্ম ন বাধাগ্রস্থ হওযার দরুন আপনালক 
নগদ অর্ম প্রদালনর সুনবধা।

SLU অ্যাওয়যারি্ড র য�যাগ্ যি? 
SLU অ্াওযাল ্্ম র করাগ্ হলত হলে, আপনালক ননম্ননেনিত 
আবশ্কীযতা পূরণ করলত হলব: 

   আপনন আপনার আঘাত করলক সম্াব্ সব্মানধক পনররালণ আলরাগ্ 
োভ কলরলেন।

   আপনার নিনকৎসক একটি করন্কাে নরলপার্ম  জরা নদলযলে রা 
বত্ম রান স্থাযী নবকেতা ননলদ্ম নশকা অনসুরণ কলর।
▪	 নরলপালর্ম , আপনার নিনকৎসকলক অবশ্ই নববনৃত নদলত হলব কর 
আপনন সব্মানধক নিনকৎসাগত উন্ননত (SMI) োভ কলরলেন। 

   আপনার কর্মস্থলে প্রাপ্ত আঘালতর ফলে আপনার শরীলরর আহত 
অঙ্গটিলত কার্মকনরতার স্থাযী ক্ষনতসাধন হলযলে। 

হাড়, কপশী, তরুণানস্থ, করন্ন, স্াযু, রক্তবাহী নশরা এবং অন্ান্ 
টিসু্ ক্ষনতগ্রস্ত হওযার দরুন কার্মকনরতার স্থাযী ক্ষনত হলত পালর। 

একটি SLU অ্াওযা ্্ম , স্থাযীরূলপ আপনার উপজ্ম ান ক্ষরতা 
হারালনার ক্ষনতপূরণ প্রদান কলর, রা Workers’ Compensation 
Board (Board) এবং শ্রনরকলদর ক্ষনতপূরণ আইন এবং ননলদ্ম নশকার 
সালর সারঞ্জস্পূণ্ম।

শিভযারে MMI শির্ডযাশরত হয়? 
আপনার নিনকৎসকলক অগ্রগনত সম্পলক্ম  এবং আপনন MMI কত 
কপৌঁলেলেন নকনা তা আপনালক নজজ্াসা করলত হলব। রিন 
আপনার ্াক্তার বেলবন কর আপনন MMI কত কপৌঁলেলেন, 
তিন তালক কবাল ্্ম র কালে একটি করন্লকে নরলপার্ম  জরা নদলত 
হলব করিালন বো রাকলব কর, আপনন MMI কত কপৌঁলেলেন। 
নরলপালর্ম  শরীলরর আহত অলঙ্গর পরীক্ষা সংরুক্ত রাকলত হলব, 
এবং আপনার শরীলরর আহত অলঙ্গ স্থাযীভালব কত শতাংশ 
কার্মকরীতা হানরলযলেন তা উললেি রাকলত হলব। 

উদাহরণস্বরূপ, প্রনতলবদনটিলত বো রাকলত পালর কর 
আপনন আঘাত পাওযার পূব্মাবস্থা করলক আপনার 25% কর 
কার্মকারীতা রলযলে। এটি নসন্উে েস অফ ইউজ  
(Schedule loss of use), বা SLU নালরও পনরনিত। 

িযাক্যাররর যেশিি্যাল শরর�যার্ড  জেযা 
যেওয়যার �র শি হরে?

   রনদ বীরাকারী আপনার ্াক্তালরর SLU শতাংলশর সালর 
সম্মত হয, তলব কসই শতাংশটি ব্বহার কলর গণনা করা 
হলব আপনন কত সপ্তালহর কবনননফর এবং কপলরন্ট পালবন। 

   রনদ বীরাকারী আপনার ্াক্তালরর শতাংলশর সালর একরত 
না হন, তলব বীরাকারী তার পরারশ্মদাতা বা স্বাধীন 
করন্লকে পরীক্ষক (IME) এর করলক রতারত ননলত পালরন। 

▪	 কবা ্্ম  স্থাযীত্ব সম্পনক্ম ত করন্লকে নরলপার্ম  এবং আপনার 
্াক্তার ও IME করলক SLU শতাংশ নবলবিনা করলব 
এবং আপনার SLU শতাংশ সম্পলক্ম  নসদ্ান্ত কনলব। 

▪	 এই শতাংশটি তিন কত সপ্তালহর কবনননফর হলব এবং 
আপনন কত কপলরন্ট পালবন তা ননধ্মারণ করলত ব্বহার 
করা হলব।

   নসদ্ান্তটি দানিে করার পর, বীরা প্রদানকারীর হলত 10 
নদন সরয রাকলব কপলরন্ট করার জলন্। রনদ ককালনা নবতক্ম  
ততরী হয, নসদ্ালন্তর 30 নদলনর রলধ্ করলকানও পক্ষ আপীে 
করলত পারলব। 

শিম্নশলশিত য� যিযািও আঘযারতর জি্ এিটি SLU 
অ্যাওয়যাি্ড  যেয়যা য�রত �যারর: 

েযাহু (িযাঁর এেং িিইু)
�যারয়র আঙ্লু এেং/অথেযা 
�যারয়র েৃদ্যাঙ্লু

হযাত (িশজি এেং হযাত) য�যারির েশৃটি (েশৃটিিশক্র ক্ষশত)

আঙ্লু এেং/অথেযা েৃদ্যাঙ্লু শ্রেণ (শ্রেরণর িশক্ হ্যাস)

�যা (উরু এেং হযাঁরু) শেিৃতভযাে
(েিু/েযাগ, গলযা, তযালু)�যা (যগযাডযাশল)

আ�িযার স্যায়়ী আঘযাত শি আ�িযারি ক্ষশত�রূরণর অশরিযার়ী িরর?
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আ�িযার শিশিউল লস অফ ইউজ 
অ্যাওয়যাি্ড  (Schedule Loss of  
Use Award) অিুরযােি িরযা
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SLU অ্যাওয়যারি্ড র �শরেযাি িত?
আপনার SLU অ্াওযা ্্ম  Workers’ Compensation আইন (নবনধবদ্) দ্ারা ননধ্মানরত হলব, রার রলধ্ আপনার শরীলরর স্থাযীভালব 
আহত অঙ্গ অনসুালর প্রাপ্ত সুনবধার সলব্মাচ্চ সংি্ক সপ্তালহর ননধ্মানরত সূনি (তানেকা) অন্তভু্ম ক্ত হলব। সরযসূিী ননম্নরূপ:

এই সরযসূিী ব্বহার কলর, আপনার অ্াওযা ্্ম  ননম্ননেনিলতর ওপর নভনতি কলর গণনা করা হয: 
1. আপনন শরীলরর কর অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হলযলে।
2. নবিারলকর নসদ্ান্ত অনরুাযী কার্মকানরত হ্ালসর শতাংশ বা SLU %।
3. আপনার গড় সাপ্তানহক রজনুর। 

আপনার গড় সাপ্তানহক রজরুী (AWW) আপনার আঘাত ও অসুস্থতার তানরি (করক-কহার কপলরন্ট নয) এর 52 সপ্তাহ পূলব্ম আপনার 
সারনগ্রক করার উপাজ্ম লনর উপর নভনতি কলর, ওভাররাইর এবং অন্ান্ ক্ষনতপূরণ সহ। আপনার করার উপাজ্ম ন 52 ভাগ কলর AWW নহসাব 
করা হয। উদাহরণস্বরূপ, রনদ আপনার করার আয $"x" হয তলব আপনার AWW কপলত হলে আপনন "x" কক 52 দ্ারা ভাগ করলবন। 

শিভযারে অ্যাওয়যাি্ড গুশলর অথ্ড প্রেযাি িরযা হয়?
আপনালক ইনতরলধ্ই পনরলশাধ করা হলযলে এরন করলকালনা অস্থাযী সুনবধা আপনার SLU অ্াওযা ্্ম  করলক কারা হলব। আপনন রিন 
কালজর বাইলর নেলেন, তিন আপনার ননলযাগকত্ম া কতৃ্ম ক আপনালক প্রদানকৃত করলকান রজনুর তালক নররবাস করা হলব। এই তহনবে সরহূ 
আপনার SLU পুরস্ার করলক কারা হলব। বাদবানক পনররাণ ননম্ননেনিত উপালয প্রদান করা হলব: 

   SLUঅ্াওযা ্্ম  পুলরাপুনর পনরলশাধ না হওযা পর্মন্ত আপনন আপনার স্বাভানবক শ্রনরক ক্ষনতপূরণ কিক পালবন
   আপনন আপনার SLU পুরস্ালরর একটি করাক রাকা কপলত পালরন। আপনার নসদ্ান্তটি রনদ একটি শুনাননলত উপস্থানপত হয, তলব করাক 
রাকা আপনন কসই সরলয িাইলত পালরন, অরবা আপনন কবা ্্ম লক অনলুরাধ কলর নেিলত পালরন। তারপর কবা ্্ম  আপনালক করাক রাকার 
কিক ইসু্ করার জলন্ বীরা প্রনতষ্ানলক ননলদ্মশ করলব।

BN-SLU-UnderstandingSLU-flat-1-v1 1-19 Bengali

NYS Workers’ Compensation Board এ য�যাগযার�যাগ িরুি
িল িরুি: (877) 632-4996 (কসারবার-শুক্রবার: 8:30 করলক নবকাে 4:30 পর্মন্ত)

ইরেইল: claims@wcb.ny.gov

�যাি: wcb.ny.gov

ননউ ইযক্ম  কটের Workers’ Compensation Board আহত বা অসুস্থ ব্নক্তলদর কবলননফর ররারর সরবরাহ নননচিত কলর এবং আইন করলন িোর রাধ্লর করমীলদর এবং 
ননলযাগকারীলদর অনধকার রক্ষা কলর। কবা ্্ম  সম্পলক্ম  আলরা জানলত, wcb.ny.govনভনজর করুন।

ননলম্ন নসন্উে েস অফ ইউজ অ্াওযা ্্ম  (Schedule Loss of Use Award) নহসালবর একটি উদাহরণ: একজন করমী  
কর্মস্থলে-আঘাতজননত কারলণ তার বাহু ব্বহালরর 25% কার্মকানরত হারায এবং তার সাপ্তানহক রজনুর (AWW) $900।

SLU সশুেরযার সে্ডযাশরি 
অিরুেযাশেত সপ্যাহ 

লস অফ ইউজ এর 
িতিরযা হযার

সযাপ্যাশহি SLU 
যেশিশফররর সেয়িযাল

(312 x 25%)

গড সযাপ্যাশহি 
যেতি

সযাপ্যাশহি SLU 
যেশিশফর

(AWW x 2/3)

*SLU অ্যাওয়যারি্ড র  
যেযার �শরেযাণ
(78 x $600)

312 25% 78 $900 $600 $46,800

*অস্থাযী কবনননফলরর পূলব্মর ককানও কপলরন্ট, করার SLU পুরস্ার করলক বাদ কদওযা হলব।

ক্ষশত�রূরণর সরে্ডযাচ্চ সম্যাে্ সপ্যাহ

ির়ীররর অংি সপ্যাহ ির়ীররর অংি সপ্যাহ ির়ীররর অংি সপ্যাহ ির়ীররর অংি সপ্যাহ

বাহু 312 পা 205 প্ররর আঙ্গেু 46 িতুর্ম আঙ্গেু 15

পা 288 কিাি 160 নদ্তীয আঙ্গেু 30 পালযর বদৃ্াঙ্গেী 38

হাত 244 বদৃ্াঙ্গেুী 75 তৃতীয আঙুে 25 পালযর অন্ান্ আঙ্গেু 16

প্রশ্যােল়ীসেূহ
Workers’ Compensation Board (Board) আপনার নশন্উে 
েস অফ ইউজ (Schedule Loss of Use) বঝুলত সহাযতা 
করলত পালর। কবাল ্্ম  করাগালরাগ করার জন্, কে করুন 
(877) 632-4996 অরবা claims@wcb.ny.gov ইলরেকরুন।

কবাল ্্ম  করাগালরাগ করার সরয অনগু্রহ কলর 
ননম্ননেনিত তর্ প্রস্তুত রািুন:

   আপনার নার এবং WCB ককস নম্বর
   করনেলফান নাম্বার (এোকার ককা্ নম্বর সহ)
   নবষলযর সংনক্ষপ্ত নববরণ
   প্রাপ্ত করলকান ননর বা নিঠি
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