
প্রাণহরানির দরানি দরায়ের কররা
NYS ওয়ার্ার্ ক্ষতিপূরণ ব�ার্ রর-্রম্পতর্ি আঘাি �া অরুস্থিার রারণণ বে পতর�ারগুতি বরাণ�া তরিয়জ� হারায় িাণের অ��্য 
এ�ং জরুতর রিণয়াজ�ীয়িাগুতি স্ীরৃতি বেয়। আররা েঘ্ুট�াজত�ি রিুৃ্যর োত�গুতি দ্রুি ররাধাণ�র বেষ্া রতর এ�ং ব�ণঁে থারা 
পতর�াণরর রের্যণের জ�্য এই শ্রতররণের ক্ষতিপূরণ ত�রা রুত�ধাটি পাওয়ার রিণেষ্া �্ূয�ির পে্াণয় �াতরণয় আ�ার বেষ্া রতর।
বরাণ�া �িু� ঘট�ার রারণণ বরাণ�া শ্রতরর হঠাৎ রারা বেণি ব�ণঁে থারা �্যততিরা রিাণহাত�র োত� োণয়র ররণি পাণর�। েখ� 
িারা ত�শ্ার রণর বে বরাণ�া শ্রতরর বে শ্রতরণরর ক্ষতিপূরণ রুত�ধা বপণয়তিি িারা বরাণ�া ত�ে্যরা�, রিতিতঠিি ঘট�ার ফিস্রূপ 
রারা োয় িখ�ও রিাণহাত�র োত� োণয়র ররণি পাণর�। রিাণহাত�র োত� অ�শ্যই শ্রতরণরর রিুৃ্যর েইু �িণরর রণধ্য োণয়র ররণি 
হণ�। ইতরণরেশ� স্্যাটার �া ব�ণঁে থারা পতর�াণরর রের্যণের অ�স্থা�ও বরাণ�া ত�ণ�ে্য ত�ষয় �য়।
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উদরাহরণ 1 

শ্রতরণরর েড় রাপ্াতহর রজতুর 
1,200 রাতর্� রিার

ক্ষতিপূরণ রুত�ধা রিতি রপ্াণহ 
800 রাতর্� রিার

স্ারী/স্তী, বর�ি ব�ণঁে থারা 
উপেুতি �্যততি, জী���্যাপী �া 
পু�রায় ত��াহ পে্ন্ত রিতি রপ্াণহ 
800 রাতর্� রিার পাণ��

পু�ত�্�াণহর পণর, রুত�ধাগুতি েইু 
�িণরর ররপতররাণ অথ্ রিোণ�র 
রাণথ বশষ হয় (এই উোহরণণর 
বক্ষণরে 83,200 রাতর্� রিার) 

উদরাহরণ 2

শ্রতরণরর েড় রাপ্াতহর রজতুর 
1,200 রাতর্� রিার

ক্ষতিপূরণ রুত�ধা রিতি রপ্াণহ 
800 রাতর্� রিার

স্ারী/স্তী রিতি রপ্াণহ 440 
রাতর্� রিার পা�

তশশু বোে্য হণয় উঠণি রিতি 
রপ্াণহ 360 রাতর্� রিার পায় 
(শ্রতরণরর ক্ষতিপূরণ আই� 
অ�েুায়ী �ণ্ট�)

েখ� তশশুটি আর উপেুতি �া হয়, 
িাহণি আজী�� �া পু�ত�্�াণহর 
আণে পে্ন্ত স্তী �া স্তীর রুত�ধা 
�তৃধি বপণয় রিতি রপ্াণহ 800 
রাতর্� রিার হয়

সনুিধরািলী
োত�টি ত�ধ্াতরি হওয়ার পণর ত�ণের রুত�ধাগুতি 
ত�ণয়ােরি্ার শ্রতররণের ক্ষতিপূরণ ত�রারারী রি্ৃর 
রিণেয়। িাণেরণর িাণের রিুৃ্যর িাতরণখ রুত�ধাগুতি 
বেওয়া বেণি পাণর।

শেষকৃত্য িরা স্মরণসভরার ি্যে
বশষরৃি্য �া স্মরণরভার �্যয়গুতি স্থা� এ�ং রিরৃি 
োণজ্র উপর তভততি রণর পতরণশাধণোে্য।
 ■ �ত�উ ইয়র্ তরটি, িং আইি্যান্ড, ওণয়স্ণেস্ার এ�ং 
ররি্যান্ড রাউতটিণি 12,500 রাতর্� রিার পে্ন্ত।
 ■ �অ�্যা�্য ররস্ত ত�উ ইয়র্ বস্ট (NYS) রাউতটিণি 
10,500 রাতর্� রিার পে্ন্ত।

ক্ষনতপরূণ সনুিধরা
ক্ষতিপূরণ (হারাণ�া রজতুর) রুত�ধা রাপ্াতহর আণয়র 
তভততিণি েণ�া ররা হয় এ�ং রিো� ররা হয়।

1. �পূ�্�িতী 52 রপ্াণহর উপণর শ্রতরণরর েড় রাপ্াতহর 
রজতুর ত�ধ্াতরি হয়।

2. �রুত�ধাটি বরই পতররাণণর 2/3, রররতুি, রিুৃ্যর 
িাতরণখ রাে্রর র�্াতধর রুত�ধা পে্ন্ত।

উপযকু্ততরা
রাধারণভাণ�, ক্ষতিপূরণ রুত�ধাগুতি পতর�াণরর ত�ণে 
উণলেতখি রের্যণেরণর বেওয়া হয়:

1.  স্রামী িরা স্তী। রিুৃ্যর ররয় আইত�ভাণ� ত��াতহি 
স্ারী-স্তীরা জী���্যাপী রুত�ধা পাওয়ার বোে্য। 
েতে স্ারী/স্তীর পু�রায় ত��াহ হয়, িাহণি স্ারী/স্তী 
হওয়ার রুত�ধাটি েইু �িণরর রুত�ধার এররািী� 
অথ্ রিোণ�র রাধ্যণর বশষ হয়। েতে উপেুতি �াচ্া 

�া ত�ভ্রশীি �্যততি থাণর িণ� স্ারী/স্তী 
িাণের রাণথ রুত�ধা ররণ�। �য়ণরর রারণণ 
�াচ্ারা অণোে্য হণয় পড়ণি স্ারী/ স্তী রমূ্পণ ্
রুত�ধা পাণ��।
িািাররিাপ্ স্ারী/স্তীেণ বোে্য �য়।

2.  নেশু এিং প্নতিন্ী, অন্ িরা অি্যরাি্য 
নিভ্ভ রেীলগণ। 18 �ির �য়রী তশশু এ�ং 
23 �ির পে্ন্ত �য়রী তশশুরা োরা উচ্ 
তশক্ষার অ�ণুরাতেি রিতিঠিাণ�র পূণর্ািী� 
তশক্ষাথতী, িারা রুত�ধা পাওয়ার বোে্য। 
অক্ষর, অন্ধ এ�ং অ�্যা�্য ত�ভ্রশীিরা 
জী���্যাপী রুত�ধা বপণি পারণ��। বরাণ�া 
স্ারী �া স্তী �া থারণি এই জীত�ি রের্যেণ 
রমূ্পণ ্পতররাণ বশয়ার রণর। অ�্যথায়, 
িারা শ্রতররণের ক্ষতিপূরণ আইণ�র ত��রণ 
অ�েুায়ী এটি স্ারী/স্তীর রাণথ ভাে রণর।

3.  শ্রনময়কর নপতরামরাতরাগণ। েতে বরাণ�া 
স্তী, রন্তা� �া ত�ভ্রশীি �া থাণর িাহণি 
শ্রতরণরর �া�া-রা এররািী� 50,000 
রাতর্� রিার বপণয় থাণর। েতে ত��াহ 
ত�ণছেে হয়, িারা বপণরটিটি ররা�ভাণ� ভাে 
রণর ব�ণ��। 

4.  শ্রনময়কর সম্পনতি। েতে উপণর িাতিরাভুতি 
জীত�িণের রণধ্য বরউ উপতস্থি �া থাণর 
িাহণি রিৃ শ্রতরণরর এণস্ট এররািী� 
50,000 রাতর্� রিার পাণ�। রম্পাের 
োত� রিতরিয়াটি রম্পন্ন ররণ��।

নিনকৎসরা খরিসমূহ
েতেও রিুৃ্যর োত�ণি বরাণ�া তেতরৎরা রুত�ধা 
ব�ই, িণ� েতে ররতীর ররস্্থণি আঘাণির জ�্য 
পৃথর োত� ররা হয়, িাহণি বরই োত�র �াইণর 
তেতরৎরা রুত�ধা রিো�ণোে্য হণি পাণর।

http://www.WCB.NY.Gov


facebook.com/NYSWCB

youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard

twitter.com/NYSWorkersComp instagram.com/nysworkerscompboard

WCB.NY.GOV� রিাণহাত�র োত� োণয়র ররা  2

ত�উ ইয়র্ বস্ট ওয়ার্ার্ ক্ষতিপূরণ ব�ার্ রুত�ধার েথােথ �টি� ত�তচিি ররার রাধ্যণর এ�ং আই�টির রাণথ রম্মতি রিোণরর রাধ্যণর ররে্ারী ও ত�ণয়ােরারীণের অতধরার রক্ষা রণর। 
শ্রতররণের ক্ষতিপূরণ ব�ার্ রম্পণর্ আরও জা�ণি, তভতজট wcb.ny.gov.
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আিে্যক ফরমসমূহ
প্রাণহরানির দরানি নিয়ি তরানলকরাভুক্ত নিনদ্ভ ষ্ট ফরম এিং 
িনিপয়রের শসট ি্যিহরার কয়র। ররস্ত রিণয়াজ�ীয় িথ্য রংরেহ ররা 
এ�ং এই উপররণগুতি এররাণথ জরা বেওয়ার ফণি বশারাি্ পতর�াণরর 
ররয় এ�ং রিণেষ্া রাশ্রয় ররণ�। রিতিটি ফরণরর আ�শ্যর বক্ষরেগুতি 
অ�শ্যই রম্পন্ন ররণি হণ�। 

·   প্রাণহরানির মরামলরার ক্ষনতপরূণ দরানি (ফরম C-62)

·   মতুৃ্যর সমেকরার সি্ভয়েষ নিনকৎসক কতৃ্ভ ক প্মরাণ (ফরম 
C-64)

·   Undertaker কতৃ্ভ ক দরাফি, শেষকৃত্য এিং শময়মরানরেরাল 
পনরয়ষিরানদর জি্য ি্যয়ের প্মরাণ (ফরম C-65)

·   মতুৃ্য সংক্রান্ত সনুিধরািলীর হলফিরামরা (ফরম AFF-1)

এইররি ফরর পাওয়া োণ� Workers এ�ং/�া Forms ত�ভাণে 
ব�াণর্র ওণয়�রাইণট, wcb.ny.gov.

সহরােক করাগজপরে
োত�র জ�্য রিণয়াজ�ীয় রহায়র �তথগুতি রিৃ শ্রতরণরর রাণথ ব�ণঁে 
থারার রম্পণর্র উপর ত�ভ্র রণর। (উপেুতিিার জ�্য অ�রুেহপূ�্র 
সনুিধরািলী ত�ভােটি বেখু�।) রুত�ধাগুতি োত� ররার জ�্য, ত�ণে 
উণলেতখি রণয়রটি �া র�গুণিা আ�শ্যর হণি পাণর:

 ■ রিুৃ্য র�ে - অণন্ত্যতষ্তরিয়া পতরোিণরর রাধ্যণর পাওয়া োয়

 ■ ররতীর জন্ম র�ে

 ■ ত��াণহর র�ে (রিণোজ্য বক্ষণরে)

 ■ ত��াহত�ণছেণের তরতরি (রিণোজ্য বক্ষণরে)

 ■ উপেুতি তশশু এ�ং/�া ত�ভ্রশীিণের জন্ম র�ে

 ■ স্ীরৃি তশক্ষারিতিঠিাণ� িাতিরাভুততির রিরাণ (রিণোজ্য বক্ষণরে)

 ■ রারাতজর রুরক্ষা রিো� পরে (রিণোজ্য বক্ষণরে)

WCB নিজ্ঞনতির জি্য এখরায়ি সরাইি আপ করুি: wcb.ny.gov/Notify

রিতরিয়াটিণি রহায়িার জ�্য, 

অ�রুেহ রণর আহি শ্রতররণের পণক্ষ 

অ্যারণভাণরণটর অতফণর রি ররু� 

এই �ম্বণর (800) 580-6665 �া ইণরইি 

ররু� AdvInjWkr@wcb.ny.gov

েখ� ব�ণঁে থারা পতর�ারগুতিণি োরা আই�ি রিতিত�তধত্ব রণর� িারা 
িাণের রাউণসেিণর র�্াতধর রমূ্পণ ্িথ্য রর�রাহ রণর িখ� এই 
রিতরিয়াটি র�্াতধর দ্রুি অরেরর হয়।

সহরােতরা পরাওেরা যরাে
আহি শ্রতররণের পণক্ষ অ্যারণভাণরণটর অতফর ব�ণঁে থারা 
পতর�ারগুতিণর শ্রতররণের রিাণহাত�র ক্ষতিপূরণ রুত�ধাগুতি অ্যাণসের 
ররণি রহায়িা রণর। েতে আপত� অ্যারণভাণরট অতফর বথণর ফরণরর 
প্যাণরট পা� িাহণি েয়া রণর রমূ্পণ ্ফররগুতি এখাণ� জরা তে�: 

Workers’ Compensation Board

Centralized Mailing Address

PO Box 5205

Binghamton, NY 13902-5205  

ফররগুতি ব�াণর্র ওণয়�রাইট বথণরও রাউ�ণিার ররা োয়, 
wcb. ny. gov.

http://facebook.com/NYSWCB
http://youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard
http://twitter.com/NYSWorkersComp
http://instagram.com/nysworkerscompboard
http://www.WCB.NY.Gov
http://www.WCB.NY.Gov
http://www.wcb.ny.gov/content/main/Workers/Workers.jsp
http://www.wcb.ny.gov/content/main/Forms.jsp
http://www.wcb.ny.gov
https://public.govdelivery.com/accounts/NYWCB/subscriber/new
mailto:AdvInjWkr%40wcb.ny.gov?subject=
http://www.wcb.ny.gov

