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কসববা প্রকবার কেস্ক

মেডিকেল ও অডটিওপ্যাডিে েযানডিে (মেফযাকেল দ্যােযা) হযািপযাতযাকলে যত্ন নযাডিসিং মিবযা

মিন্যাল Chiropractic ডিডেতিযা ল্যাবকেটডে পেীক্যা অকত্যাপিযাে িেঞ্যাে

Podiatric িযারস যাডে ডনরসযাডেত ওষুর প্রস্যািসগত ডিভযাইি

সংরক্ষপ্ত রববরণ
স্যাকথ্্ে যত্নটি আপনযােেযাকরে মিকে িেয় হযােযাকবন ডেনযা বযা হযাডেকয় 
যযাওয়যা েরডুেে রন্ এেটি িুডবরযা গ্রহন েেকেন ডেনযা তযা আচ্যাডিত। 
ডিডেৎিযা খেি আপনযাে আঘযাত বযা অিুথ্তযাে রন্ িেযািডে আপনযাে 
ডনকয়যাগেতস যাে দ্যােযা মিওয়যা হয় শ্রডেকেে ক্ডতপূেণ প্রিযানেযােী আপনযাে 
স্যাথ্্কিবযা প্রিযানেযােীে েযাকে। 

আপডন যডি েেসকক্করে আহত হন তকব আপনযাে ডনকয়যাগেতস যাকে 30 
ডিকনে েকর্ ডলডখতভযাকব অবডহত েরুন। এেযাডযাও আপডন NYS 
Workers’ Compensation Board (Board) এে িযাকি এেরন েেসিযােী 
িযাডব (ফেস C-3)ফযাইল েেকত হকব। ফেস মবযাকিস ে ওকয়বিযাইকট পযাওয়যা 
যযায় (wcb.ny.gov)।

েেমীকিে ক্ডতপূেণ িযাবীেযােীকিে িযাকি আিেণ েেযাে রন্ স্যাকথ্্ে যত্ন 
প্রিযানেযােী মবযািস কে অনকুেযাডিত হকত হকব। আপডন মবযাকিস ে ওকয়বিযাইকট 
wcb.ny.gov. এেটি অনকুেযাডিত স্যাথ্্কিবযা প্রিযানেযােীে রন্ অনিুন্যান 
েেকত পযাকেন। আপনযাে যডি আপনযাে যকত্নে িযাকি িেি্যা িযাকে বযা 
অনকুেযাডিত স্যাথ্্কিবযা িেবেযাহেযােীে িন্যাকন িহযায়তযা প্রকয়যারন হয়, 
তযাহকল মবযাকিস ে অডফডিয়যাল ডিকেক্টে অফ অডফি, (800) 781-2362 । 
যডি মবযািস  েত্স ে অনকুেযাডিত হয় তকব আপডন ডনকরে িযাক্যাকেে েযাে 
মিকে যত্ন ডনকত পযাকেন। 

স্যাথ্্কিবযা প্রিযানেযােীেযা িেযািডে বীেযা প্রিযানেযােীকে ডবল েেকব। মবযািস  
আপনযাে িযাডব গ্রহণ নযা েকে বযা আপডন এটি অনিুেণ নযা েেযা পযসন্ত 
মেযান মেডিকেল ডবল পডেক�যার েেকবন নযা। আপনযাে িযাক্যাে আপনযাকে 
এেটি মনযাটি� (ফেে A-9) িযাইন েেকত িযাইকত পযাকে যযা বকল ময 
মবযািস  যডি আপনযাে িযাডবে অনেুডত মিয় নযা বযা আপডন যডি এটি 
স্ীেযাে েেযাে আকগ আপনযাে মেিটি মেকড মিন তকব আপডন মেডিকেল 
ডবলগুডল প্রিযান েেকবন।

প্রযাইকেক্টেীেেণ েখনও েখনও প্রকয়যারন হয়, এবিং আপনযাে প্রিযানেযােী 
(গুডল) দ্যােযা প্রযাপ্ত েেযা হকব।

সরবরবাহকবারী কনটওযবাককি
অনকুেযাডিত প্রিযানেযােীকিে ব্বহযাে েেযাে পযা�যাপযাড�, বীেযা প্রিযানেযােীেযা 
মনটওয়যােস গুডল থ্যাপন েেকত পযাকে যযা আপনযাকে ব্বহযাে েেকত হকত 
পযাকে।

   পছস্দের কপ্রবাভবাইডবার সংথ্বা (রপরপও): বীেযা প্রিযানেযােীেযা 
আপনযাে ডিডেতিযাে রন্ তযাকিে ডপডপও ব্বহযাে েেকত পযাকেন। 
এটি এেটি প্রিযানেযােী মনটওয়যােস  ব্বহযাে েকে যডি বীেযােযােী 
আপনযাকে অবডহত েেযা আব�্ে। আপডন যডি ডপডপওে যকত্নে 
িযাকি িন্তুষ্ট নযা হন তকব 30 ডিকনে ডিডেতিযাে পে আপডন 
ডপডপওে বযাইকে এেটি অনকুেযাডিত প্রিযানেযােী ডনবসযািন েেকত 
পযাকেন।

   ডবাযবাগনরটিক কনটওযবাককি : বীেযা প্রিযানেযােীেযা আপনযাকে িযায়যাগনডটিে 
পেীক্যাে রন্ তযাকিে িুডবরযা মনটওয়যােস  ব্বহযাে েেকত পযাকে (মেযানও 
মেডিকেল ররুেী ব্তীত)। বীেযা প্রিযানেযােীে এই প্রকয়যারন আকে যডি 
আপনযাে প্রিযানেযােীকিে বলনু।

   ফবাস্রকিসী কনটওযবাককি : বীেযা প্রিযানেযােীেযা আপনযাকে এেটি 
মনটওয়যােস  ফযাকেসডি ব্বহযাে েেকত পযাকে। যডি তযাই হয়, 
ফযােসযাডিটিকে বলনু ময আপনযাে শ্রডেকেে ক্ডতপূেণ েযােলযা আকে; 
ফযাকেসিী িেযািডে বীেযােযােী ডবল হকব। মেযান copayments 
আকে। তকব, ফযাকেসডি আপনযাকে পডেকষবযাে িেয় মপ্রিডরিপ�কনে 
রন্ অিস প্রিযান েেকত পযাকে। বীেযা প্রিযানেযােী আপনযাকে 
মেগুকল�ন এবিং ফযােসযাডিউটিেযাল ডফ িেয়িূিী অনিুযাকে 
পুনডবসকবিনযা েেকত হকব। আপনযাে মেডিকেল ইন্কুেকন্ আপনযাে 
বীেযা প্রিযানেযােীে ফযাকেসডি ব্বহযাে েেকত হকব নযা এবিং 
আপনযাকে মেল অিস যাকেে েযার্কে মপ্রিডরিপ�ন মপকত হকব নযা। 
এেটি গ্রযাকেে ফযাকেসডি আপনযাে বযাডড বযা িযােডেে 15 েযাইকলে 
েকর্ও িযােকত হকব যডি আপডন গ্রযােীণ এলযােযায় বযাি েকেন বযা 
পযাঁি েযাইকলে েকর্ আপনযাে বযাডডে 2500 েযাইল বযা তযাে মবড� 
রনিিংখ্যা িযােযা এেটি অন্তডনসডেসত �হে বযা গ্রযাে িযাকে।
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পনুবকিবাসন ও সবারবারেক কবাে
পুনবসযািন মিবযা েযানষু ডফকে েযার, এবিং পূণস এবিং িডরিয় 
রীবন মনত্ত্ব িযাহযায্। ডনডিসষ্ট মিবযা ডনকি ব্যাখ্যা েেযা হয়।

   বৃরতিরেূক পনুবকিবাসন: বড্তিেলূে পুনবসযািন এেন ব্ডক্কিে 
িযাহযায্ েকে যযাকিে অক্েতযা তযাকিে তযাকিে স্যাভযাডবে 
েযাকরে রন্ ডফকে যযাওয়যাে বযারযা মিয়। মবযািস  
পেযাে�সিযাতযা আহত শ্রডেেকিে তযাকিে িক্তযা ডফট েকে 
এেন িযােডে খুকঁর মপকত িহযায়তযা েকে। তযােযা েযাকর 
ডফকে যযাওয়যাে রন্ এেটি পডেেল্পনযা ডবেযা� েেকত 
িহযায়তযা েকে। এই প্রড�ক্ণ এবিং ডনবসযািনী েযাকরে বিযাকনযা 
রন্ বড্তিেলূে পেযাে�স এবিং মেফযােযাল অন্তভুস ক্ হকত 
পযাকে।

   সবারবারেক করমী: মবযািস  িযােযাডরে েেমীেযা যখন পডেবযাে 
বযা আডিসে িেি্যাগুডল তযাকিে েযাকর মফেযাে িযাকি 
িযাকি হস্তকক্প েকে তখন তযাকিে িহযায়তযা েকে। মবযািস  
িযােযাডরে েেমীেযা েযানষুকে তযাকিে অক্েতযা মেযােযাকবলযা 
েেকত এবিং পুনবসযািকনে ডবষকয় তযাকিে উকদ্গ ডনকয় 
আকলযািনযা েেকত িহযায়তযা েকে। তযােযা শ্রডেেকিে েযাকর 
ডফকে মযকত িযাহযায্ েেকত পযাকে।

মবযাকিস ে েযাউডন্লে, িযােযাডরে েেমী এবিং িযাডবে পেীক্ে যযােযা 
মেডিে্যাল এবিং �যােীডেে পুনবসযািকনে পডেকষবযাগুডলকে িেন্বয় 
েকে এবিং অনিুেণ েকে। আপডন যডি এই পডেকষবযা মিকে 
উপে্ত হকত পযাকেন, মবযাকিস ে িযাকি মযযাগযাকযযাগ েরুন।

রিরকৎসবা রিরকতসবা রনস্েকি রিকবা
ডবক�ষ �েীকেে অিং�গুডলে (ডপেকন, ঘযাড, হযাঁটু, েযাঁর, েযাপসযাল 
িুডঙ্গ, অ-ব্িযা ব্িযা) ডনডিসষ্ট অবথ্যাে এবিং আঘযাকতে রন্ 
ডিডেতিযা মবযাকিস ে ডিডেৎিযা ডিডেতিযা ডনকিস ড�েযাগুডলে আওতযায় 
আচ্যাডিত। আপডন আপনযাে আঘযাকতে রন্ িকবসযাতিে ডিডেৎিযা 
মিবযা ডনডচিত েেযাে রন্ ডনকিস ড�েযাগুডল ততডে েকেডেকলন, 
যযাকত আপডন ভযাল হকয় মযকত পযাকেন, েযাকর ডফকে মপকত 
পযাকেন এবিং আপনযাে রীবকনে িযাকি িলকত পযাকেন। ডনকিস ড�েযা 
উপলব্ধ �ডক্�যালীতে তবজ্যাডনে তি্ দ্যােযা িেডিসত হয়। একিক� 
ডিডেৎিেকিে িক্তযাে িযাকি তযাকিে উন্নত েেযা হকয়কে যযােযা 
িযােডেে রন্ আহত ব্ডক্কিে িযাহযায্ েেযাে রন্ ডবক�ষজ্। 
ডনকিস ড�েযাগুডল লযাল মটপ হ্যাি েেকত পযাকে েযােণ প্রস্তযাডবত 
ডিডেতিযাগুডল িবসযাডরে অনকুেযাডিত। এে েযাকন হল ডিডেতিযাে 
রন্ অকপক্যা েেযাে িেয় েে - তযাই আপডন যত তযাডযাতযাডড 
ভযাল অনভুব েেকত শুরু েেকত পযাকেন।

আপনযাে স্যাথ্্কিবযা প্রিযানেযােীে রযানযাকবন ময মেযান আঘযাকতে 
ও অিুথ্তযাগুডল ডিডেৎিযা ডিডেতিযা ডনকিস ড�েযাগুডলে দ্যােযা িিংযত 
হয়। তযােযা ডনডচিত েেকব ময আপনযাে ডিডেতিযা তযাকিে েকর্ 
িযােযা িকবসযাতিে অন�ুীলকনে িযাকি িযােঞ্ি্পূণস।

এেরন অনকুেযাডিত স্যাকথ্্ে যত্ন প্রিযানেযােী খুকঁর মপকত 
িহযায়তযাে রন্ কররডস্কে পররিবােক অরফস্স মযযাগযাকযযাগ েরুন 
(800) 781-2362 ।

রনউ ইযককি  কটিট ববাইস্র যত্ন
আপডন ডনউ ইয়েস  মটিকটে বযাইকে িযােকলও আপনযাে িযাডব 
িলকত িযাকে। ডনউইয়কেস ে ডফি িেয়িূিী গ্রহণ েেকত ইচ্েু 
এবিং ডনউইয়েস  মটিট মেডিে্যাল ডরিটকেন্ গযাইিলযাইন অনযুযায়ী 
আিেণ েেযাে রন্ আপনযাকে অন্যান্ েযাকর্ে প্রিযানেযােীকিে 
খুকঁর মবে েেকত হকব।

ভ্ররণ প্ররতেবান
আপডন েযাইকলর, পযাবডলে পডেবহন বযা ডিডেতিযাে রন্ ভ্রেকণে 
িেয় ব্য় অন্যান্ প্রকয়যারনীয় খেি রন্ প্রডতিযান েেযা হকত 
পযাকে। মবযাকিস ে ওকয়বিযাইকট অন্তত প্রডত েয় েযাকি এই েবারবর 
েনযে এবং কররডস্কে ও ভ্ররণ বযেযগুরের েবারবর েবারবেবাস্রর 
করকডকি  এবং কফরস্তর েনযে অনসু্রবাধ (ফরকি C -257), যযা 
মবযাকিস ে ওকয়বিযাইকট পযাওয়যা যযায়, মিগুডলে রন্ েডিি রেযা 
ডিন।

ভবাষবা সহবাযতবা
আপনযাে প্রকয়যারনীয় ভযাষযাকত মবযািস গুডল নডিে অনবুযাি েেকব। 
এটি আপনযাে শ্রবকণে রন্ এেটি ইন্যােডপ্রটযাে িেবেযাহ েেকব, 
িবসিযা আপনযাকে মেযানও খেি েযাডযাই। অনবুযাি বযা ব্যাখ্যা 
ব্বথ্যা েেযাে রন্ েল েরুন (877) 632-4996 ।

WCB.NY.GOV  স্বাথ্যেস্সববা সরুবধবা 2

ডনউ ইয়েস  মটিট ওয়যােস যােি ক্ডতপূেণ ক্ডতপূেণ মবযািস  আহত বযা অিুথ্ ব্ডক্কিে িুডবরযাে যিযাযি িেবেযাহ ডনডচিত েকে এবিং আইন মেকন িলযাে েযার্কে েেমীকিে 
এবিং ডনকয়যাগেযােীকিে অডরেযাে েক্যা েকে। শ্রডেেকিে ক্ডতপূেণ মবযািস  িম্পকেস  আকেযা রযানকত, wcb.ny.gov ।

facebook.com/NYSWCB youtube.com/c/newyorkstateworkerscompensationboardtwitter.com/NYSWorkersComp
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 যবান: wcb.ny.gov
 কে করুন: (877) 632-4996
 ইস্রইে: General_Information@wcb.ny.gov

http://wcb.ny.gov
http://wcb.ny.gov
https://www.facebook.com/NYSWCB
https://www.youtube.com/c/newyorkstateworkerscompensationboard
https://twitter.com/NYSWorkersComp
wcb.ny.gov
mailto:General_Information%40wcb.ny.gov?subject=

