
কর্মস্থলের বাইলর আহত?
অক্ষরতা সংক্ান্ত সবুবধার একটি গাইড

নিউ ইয়র্ক  শহরে, অক্ষমতা সংক্ান্ত সুনিধাে নিমা লাভজির এিং নরছু অলাভজির উভয় 
ধেরিে নিরয়াগরােীরেেরর িহি রেরত হয়। যনে আপনি আপিাে রম্কস্থরলে িাইরে আহত 
নরংিা অসুস্থ হওয়াে রােরে রাজ রেরত সক্ষম িা হহাি তাহরল এই ইিসুযুরেন্স আপিারর 
অস্থায়ীভারি িগে আন ্্কর সুনিধা প্রোি ররে ্ারর। অিযুভারি, রম্কস্থরলে িাইরে আঘাতপ্রাপ্ত 
হওয়া িা অসুস্থ হওয়া। 
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নগদ আব ্্মক সুববধা
এই সুনিধা হরছে আপিাে সাপ্তানহর গড় মজনুেে 50%, যা সপ্তারহ 
সরি্কাচ্চ $170 পয্কন্ত হরত পারে। হশষ হয নেিরস রাজ রো হরয়রছ 
তাে পূরি্কে আট সপ্তারহে মজনুেে উপে নভনতি ররে গড় সাপ্তানহর 
মজনুে নিধ্কানেত হয়। অক্ষম হওয়াে 52 ধাোিানহর সপ্তারহে মরধযু 
26 সপ্তাহ পয্কন্ত সুনিধা প্রোি রো হয়। এই সুনিধা হসাশযুাল 
নসনরউনেটি টযুারসেে অন্তভু্ক ক্ত। 
এরক্ষররে সাত নেরিে এরটি অরপক্ষমাি সময়রাল ্ারর; অক্ষম হওয়াে 
ধাোিানহর অষ্ঠম নেরি সুনিধানে শুরু হয়। অক্ষম হওয়াে 14তম 
নেরিে পে চাে রম্কনেিরসে মরধযু অ্িা োনি প্রানপ্তে চাে রম্কনেিস 
পে, যা পরে হয়, সুনিধাে প্র্ম ধারপে অ ্্ক প্রোি রো হয়। 
অক্ষম ্ারারালীি প্রনত েইু সপ্তাহ অন্তে সুনিধা প্রোি রো হয়। 
রমমীে অক্ষমতা সম্পরর্ক  অিগত হওয়াে পাঁচ নেরিে মরধযু হযাগযু 
রমমীরেেরর এরটি স্টেটলরন্ট অব রাইটস - বডলেবববেটি স্ববনবিটস 
ে (িরর DB-271S) নিরয়াগরােীরর অিশযুই প্রোি রেরত হরি। 
অক্ষমতাে সার্ সম্পনর্ক ত িয় এমি রােেসমরূহে জিযু আপনি রাজ 
হছরড় নেরল আপিাে সুনিধা পাওয়াে অনধরাে প্রভানিত হরত পারে। 

গর্ম াবস্থা
গভ্ক ািস্থায় িা নশশু জরমেে পে হযররারিা সময় অক্ষমতা ঘটরত 
পারে। তাো অিযু্ায় হযাগযু েরয়রছি এই অিমুারিে নভনতিরত, নশশু 
জমেোরিে অরপক্ষায় েরয়রছি িা িতুি মা হরয়রছি এমি িযুনক্তো 
অক্ষমতা সংক্ান্ত সুনিধািলী হভাগ রেরত পারেি। এরজি নচনরৎসর 
িা সিেপ্রাপ্ত িাস্ক নমডওয়াইরেে মাধযুরম হমনডররল নেরপাট্ক সহ 
অক্ষমতা অিশযুই প্রমানেত হরত হরি। গুরুতে অক্ষমতাে হক্ষররে 
রখিও রখিও এরজি নিমারােী আেও নিস্ানেত নচনরৎসা সংক্ান্ত 
ত্যু চাইরত পারেি। 

বরিবরয়ার ও করালরে
অক্ষমতা সুনিধাে নিমা নপ্রনময়ারম ভােসামযু েক্ষাে জিযু এরজি 
নিরয়াগরােী তাে রমমীরেে রাছ হ্রর মজনুেে এরটি অংশ সংগ্রহ 
রেরত পারেি। এই অংশটি মজনুেে এর শতাংরশে অরধ্কর পয্কন্ত 
হয়, যা প্রনত সপ্তারহ 60 হসন্ট পয্কন্ত হরত পারে।

স্বকারত্ব ববরা ও অক্ষরতা সংক্ান্ত সুববধাবেী
যনে আপনি হিরােত্ব নিমাে সুনিধা গ্রহে ররে ্াররি এিং চারনে 
হশষ হওয়াে চাে হ্রর 26 সপ্তারহে মরধযু অক্ষম হরয় পরড়ি 
তাহরল অক্ষম হওয়াে প্র্ম নেি হ্রর আপনি অক্ষমতাে জিযু 
সুনিধা পাওয়াে হযাগযু হরত পারেি। তরি, আপনি এরই সমরয় 
হিরােত্ব নিমা সুনিধা এিং অক্ষমতাে জিযু সুনিধািলী পারিি 
িা। যনে হরারিা আঘাত িা অসুস্থতা আপিারর চারনে হখাঁজা 
হ্রর নিেত োরখ এিং হসই রােরে আপনি হিরােত্ব নিমা সুনিধা 
সংগ্রহ রেরত সক্ষম িা হহাি এিং যাে েরল অনধরতে হিরােত্ব 
নিমা সুনিধাসমহূ গ্রহে রো হ্রর আপিারর অিপুযুক্ত ররে োরখ, 
তাহরল শুধুমারে তখিই আপনি এে হযাগযু হরিি। Workers’ 
Compensation Board (ওয়ার্ক াস্ক ররম্পরন্সশি হিাড্ক ) এে 
নিরনেে ঠিরািায় সোসনে এরটি স্নাটিশ অ্ান্ড প্রুি অব স্লেইর 
ির বডলেবববেটি স্ববনবিটস (িরর DB-450) োনখল ররুি: 

Workers’ Compensation Board  
Disability Benefits Bureau  
P.O. Box 9029 
Endicott, NY 13761-9029

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


facebook.com/NYSWCB youtube.com/c/newyorkstateworkerscompensationboardtwitter.com/NYSWorkersComp

সুনিধািলীে য্ায্ নিতেে নিনচিত রোে এিং আইরিে প্রনত সম্মনত প্রিত্ক রিে মাধযুরম The New York State Workers’ Compensation Board (েযু নিউ ইয়র্ক  হটেট ওয়ার্ক াস্ক ররম্পরন্সশি 
হিাড্ক ) রম্কচানে ও নিরয়াগরত্ক া উভয় পরক্ষে অনধরাে েক্ষা ররে। Workers’ Compensation Board (ওয়ার্ক াস্ক ররম্পরন্সশি হিাড্ক ) সম্পরর্ক  আেও জািাে জিযু, নভনজট ররুি wcb.ny.gov.

আরও তল্্র েন্, বরবেট করুন: wcb.ny.gov

আপনার অক্ষরতা সবুবধার দাবব সম্পবক্ম ত রিলনের েন্ 
আপনালক অবশ্ই আপনার বনলয়াগকারীর ববরা স্সবা 
সরবরাহকারীলক কে করলত হলব

অক্ষরতা সবুবধা সম্পবক্ম ত সাধারণ তল্্র েন্, আপবন 
(877) 632-4996 নম্বলর কে করলত পালরন B
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সম্পপূরক অক্ষরতা সুববধার পবরকল্পনা
আপিাে নিরয়াগরত্ক া রত্্ক র এরটি সমূ্পের অক্ষমতা সুনিধাে নিমা 
পনেরল্পিা প্রোি রো হরত পারে। এখারি িনে্কত িাধযুতামলূর  
(িা নিনধিদ্ধ) নিমাগুরলাে অপনেহায্ক নিনভন্ন সুনিধা হ্রর সমূ্পের 
পনেরল্পিাসমরূহ নভন্ন সুনিধাসমহূ েরয়রছ। হযরহতু প্যুািসমহূ পনেিনত্ক ত 
হরত পারে, তাই আপিাে জিযু প্রাপযু সুনিধা সম্পরর্ক  জািরত 
আপিাে নিরয়াগরােীে সার্ সোসনে হযাগারযাগ ররুি। 

সীরাবদ্ধতা
আপনি যনে রম্কেত ্াররি, তাহরল আপনি অক্ষমতা সুনিধা পারিি 
িা। নচনরৎসা হসিা এই অক্ষমতা সুনিধা নিমাে অন্তভু্ক ক্ত িয়। 
ঐনছের সাজ্ক ানেে রােরে অক্ষম হরল হস সময়রারলে জিযু সুনিধা 
প্রোিরযাগযু িয়।
নিরয়ারগে পূরি্ক সম্ািযু নিরয়াগরােীো আপিাে অক্ষমতা সুনিধা 
সংক্ান্ত োনি নিরয় নজজ্াসা িাও রেরত পারেি।

কীরালব দাবব উত্াপন করলবন
1. অক্ষম হওয়াে 30 নেরিে মরধযু আপিাে নিরয়াগরত্ক া িা নিমা 
হসিা সেিোহরােীে মাধযুরম স্নাটিশ অ্ান্ড প্রুি অব স্লেইর ির 
বডলেবববেটি স্ববনবিটস (িরর DB-450) োনখল ররুি। এই 
েেমটি wcb.ny.gov এ পাওয়া যারি। 
আপনার দাবব অববেলম্ব পবরলশাধ করা না হয় তাহলে 
আপনার বনলয়াগকারী বা আপনার বনলয়াগকারীর ববরা স্সবা 
সরবরাহকারীর সাল্ স্�াগাল�াগ করুন।
আপনি যনে হেনেরত োনি োনখল ররে ্াররি, তরি োনি োনখল 
হওয়াে তানেরখে েইু সপ্তারহে হিনশ সমরয়ে পূরি্ক হযররারিা 
অক্ষমতা সম্পন্ন সময়রারলে জিযু আপিারর অ ্্ক প্রোি রো িাও 
হরত পারে। আপনি যনে হেখারত পারেি হয নিধ্কানেত সমরয়ে 
পূরি্ক োনি োনখল রো যুনক্তসঙ্গতভারি সম্ি নছল িা তাহরল 
নিলরবে োনি োনখল গ্রহেরযাগযু হরত পারে। অক্ষমতা শুরু হওয়াে 
26 সপ্তারহে হিনশ সময় অনতক্ান্ত হওয়াে পে িা আিাে 
রারজ হযাগোি রোে পে োনি োনখল রেরল হরারিা সুনিধা 
প্রোিরযাগযু হরি িা।

2. আপিাে স্াস্থযু হসিা প্রোিরােীরর িরর DB-450 এে পাট্ম  B 
অিশযুই পূেে রেরত হরি, স্াস্থযু হসিা প্রোিরােীে নিিন্ত। 

অন্ান্ পবরবস্থবত
   রিত্াখ্াত দাবব: যনে আপিাে োনি প্রতযুাখযুাত হয় তাহরল 
প্রতযুাখযুাত োনিে এরটি পয্কারলাচিা রোে জিযু অিরুোধ 
রোে অনধরাে আপিাে েরয়রছ। আপিাে অিরুোধ জমা নেি 
এই ঠিরািায়: Workers’ Compensation Board 

Disability Benefits Bureau 
P.O. Box 9029 
Endicott, NY 13761-9029 

যনে আপনি এখরিা অক্ষম হরয় ্াররি এিং 26-সপ্তাহ সুনিধা 
প্রানপ্তে সময় অনতক্ান্ত হওয়াে পূরি্ক আপিাে সুনিধা িন্ধ হরয় 
যায় এিং আপিাে রারছ অক্ষম ্ারা সংক্ান্ত নচনরৎসাে 
প্রমাে ্ারর তাহরল পয্কারলাচিাে জিযু Disability Benefits 
Bureau (নডরজনিনলটি হিনিনেট িযুুরো)-হত এরটি অিরুোধ 
জমা হেওয়াে অনধরাে আপিাে েরয়রছ। হরারিা োনি সঠির 
এিং বিধ নিধ্কানেত হরল নিমা হসিা সেিোহরােী রত্্ক র 
অনধরতে হসিা প্রোি রো হরত পারে। প্ররযাজযু হক্ষররে, হিাড্ক  
অনতনেক্ত তর্যুে জিযু অিরুোধ রেরি এিং আপিাে োনিে 
উপে শুিানি োখরত পারে।

   �ানবাহন দরু্মটনা: এরটি যািিাহি েঘু্কটিাে রােরে আহত হরল 
আপনি অক্ষমতা সুনিধা হপরত পারেি। অক্ষমতা সুনিধাে জিযু 
হযাগযুতা ্ারা সর্বেও হিা-েল্ট হিনিনেট হ্াস রো হরত পারে। 

   স্সাশ্াে বসবকউবরটি স্ববনবিট: যনে আপনি এখরিা রম্কেত 
্াররি এিং হসাশযুাল নসনরউনেটি নেটায়ােরমন্ট সুনিধা হপরয় 
্াররি তাহরল আপনি অক্ষমতা সুনিধা পাওয়াে হযাগযু হরত 
পারেি। তরি, আপনি যনে হসাশযুাল নসনরউনেটিে অক্ষমতা 
সুনিধা হপরয় ্াররি এিং এরই সার্ এিওয়াইএস অক্ষমতা 
সুনিধা পাওয়াে জিযু এরটি োনিও োনখল ররে ্াররি তাহরল 
আপনি উভয় সুনিধা প্রানপ্তে পনেিরত্ক  উভয় সুনিধাে িড় 
অংশটি পারিি। 

উোহেেস্রূপ, যনে আপিাে হসাশযুাল নসনরউনেটিে অক্ষমতা 
সুনিধা $400 এিং নিউ ইয়র্ক  হটেট অক্ষমতা সুনিধা $170 
হরয় ্ারর, তরি আপনি শুধুমারে $400 পারিি।

রাষাগত সহল�াবগতা
িন্পরেগুরলা আপিাে প্ররয়াজিীয় ভাষা অিু্যায়ী হিাড্ক  রত্্ক র 
অিিুাে ররে হেওয়া হরি। এছাড়াও, আপিাে শুিানিে জিযু 
নিিামরূলযু এরজি হোভাষী সেিোহ রো হরি। অিিুাে ও 
হোভাষী সুনিধা প্রানপ্তে জিযু অিগু্রহপূি্কর (877) 632-4996 
িবেরে রল ররুি।

http://facebook.com/NYSWCB
http://youtube.com/c/newyorkstateworkerscompensationboard
http://twitter.com/NYSWorkersComp
http://www.wcb.ny.gov/
http://www.wcb.ny.gov
http://www.wcb.ny.gov/
http://www.wcb.ny.gov/

