
ক্ষতিপরূণের সতুিধা
আপনি যনি কর্মক্ষেক্রে আহত হি তক্ে আপিার নিক়্াগকত্ম াক্ক 
30 নিক্ির রক্্যে নিনিতভাক্ে অেনহত করুি। এছাডাও 
আপিাক্ক NYS Workers’ Compensation Board বিার্ড ) এর 
কাণেএকটি কর্মচারী িানে (ফর্ম C-3) ফাইি করক্ত হক্ে। ফর্ম 
বোক্ ্্ম র ওক়্েসাইক্ে পাও়া যা় (wcb.ny.gov)।
আপনি যনি কাক্ের আে বেক্ক 14 কযোক্িন্ার নিি নরস কক্রি 
তক্ে আপনি বসই নিক্ির েিযে িা পাও়া রেনুর বপক্ত পাক্রি। 
আপনি যনি 14 নিক্িরও বেনি সর় িষ্ট কক্রি তক্ে আপনি 
বয কােটি নরস করার প্রের নিি বেক্ক শুরু রেনুর পাক্েি 
িা। অিযেো়, আপনি হারাক্িা সরক়্র প্রের সাত কযোক্িন্ার 
নিক্ির েিযে বপক্রন্ট পাক্েি িা।
িস্ট ওক়্ে বেনিনফে আপিারগড় সাপ্াতিক মজতুর (AWW)
আঘাত ো অসুস্থতার তানরক্ির 52 সপ্াহ আক্গ এেং আপিার 
অষেরতাক্র ন্গ্ীর উপর নভনতি কক্র। আপিার AWW আপিার 
বরাে উপাে্ম ক্ির উপর নভনতি কক্র, অনতনরক্ত সর় এেংঅিযোিযে 
ষেনতপূরণ সহ, আপিার বহার-বহার বপক্রন্ট ি়। অষেরতাআপিার 
ন্গ্ী কত আপনি অষের হ় িতাংি। আপিার সুনে্ার নহসাে 
করার েিযে, বো ্্ম  আপিার AWW এর িইু-তৃতী়াংি েযেেহার 
কক্র এেং আপিার ন্গ্ী অিসুাক্র এটি সরন্ব় কক্র:

আপনার AWW এর 2/3 গুে আপনার% অক্ষমিা = সাপ্াতিক 
সতুিধা দ্ারা গুতেি

উদািরে 1: আপিার AWW $900 নছি এেং আপনি 
সমূ্ণ্মরূক্প (100%) অষের। আপনি $900 িইু তৃতী়াংি 
পাক্েি, যা প্রনত সপ্াক্হ $600। আপনি 100% অষের, তাই 
আপনি সমূ্ণ্ম সুনে্া পাক্েি।

উদািরে 2: আপিার AWW $900 নছি এেং আপনি 50% 
অষের। আপিার সুনে্া $300। এটি গণিা করার েিযে: 
$900 = $600 এর 2/3
$600 আপিার 50% অষেরতা = $300 বেনিনফে দ্ারা গুনণত

আপনি সারন়কভাক্ে ো স্থা়ীভাক্ে নিন্রি় নকিা তা সুনে্ার 
পনররাণ একই। শ্রনরকক্ির ষেনত িা পাও়া রেনুর সুনে্া 
সে্মান্ক সাপ্ানহক পনররাণ (িীক্চর বিিুি) সাক্পক্ষে, যা 
আপিার আঘাত ো অসুস্থতার তানরক্ির উপর নভনতি কক্র। 
সে্মান্ক সুনে্া পনরেত্ম ি হক্ি আপিার সাপ্ানহক সুনে্ার 
পনররাণ পনরেত্ম ি হ় িা। 

সে্মান্ক সাপ্ানহক সুনে্া প্রনত েিুাই 1 গণিা করা হ়। 
এটি এিও়াইএস শ্রর নেভাগ দ্ারা নি ্্মানরত সরগ্ রাক্েযের 
গড সাপ্ানহক রেনুরর উপর নভনতি কক্র। করমীক্ির ষেনতপূরণ 
সক্ে্মাচ্চ নিউ ই়ক্ম  বস্টক্ের গড সাপ্ানহক রেনুর িইু-তৃতী়াংি। 
উিাহরণ নহসাক্ে:

শ্রতমকণদর ক্ষতিপরূে প্রদান কর মকু্ত।

দ্রষ্টেযে: যনি েীরা প্রিািকারী আপিার িানের নেক্রান্তা কক্র 
তক্ে বো ্্ম টি নেক্রা্ নিষ্পনতি িা হও়া পয্মন্ত আপিাক্ক অে্ম 
প্রিাি করা হক্ে িা। রারিাটি সরা্াি িা হও়া পয্মন্ত আপনি 
অষেরতা সুনে্াগুনির েিযে আক্েিি করক্ত পাক্রি। আরও 
োিক্ত বো ্্ম  (877) 632-4996 এ কি করুি।

না পাওয়া 
পাতরশ্রতমণকর গুরুত্ব
কমমীরা যারা চাকুরীণি আঘাি িা অসুস্থিার কারণে কাজ তমস কণর, িারা না পাওয়া 
মজতুরর জন্য অর্ড পায়। এটি একটি ক্ষতিপরূে তিসাণি পতরতচি িয় । 
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আঘাি / অসসু্থিার িাতরখ
সি্ডাতধক 
সাপ্াতিক 
পতরমাে

ননূ্যিম 
সাপ্াতিক 
পতরমাে

েিুাই 1, 2017 - 30 েিু, 2018 $870.61 $150

েিুাই 1, 2016 - 30 েিু, 2017 $864.32 $150

েিুাই 1, 2015 - 30 েিু, 2016 $844.29 $150

েিুাই 1, 2014 - 30 েিু, 2015 $808.65 $150

আক্গর পনররাক্ণর েিযে wcb.ny.gov বিিুি

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


অক্ষমিার ক্াতসতিণকশন
আপিার অষেরতাটি নিম্ননিনিত প্ররাণগুনির রক্্যে একটি হক্ত পাক্র 
-নচনকৎসা প্ররাক্ণর উপর নভনতি কক্র। দ্রষ্টেযে: সে আঘাক্তর হ় 
প্রের অস্থা়ী, এরিনক পক্র যারা স্থা়ী পাও়াযা়। 

   অস্থায়ী বমাট ি্যাতধ: আপনি একটি অস্থা়ী নভনতিক্ত কাে 
এেং উপাে্ম ি উপাে্ম ি করক্ত পারক্েি িা। আপনি সমূ্ণ্ম 
অিকু্রানিত হারাক্িা রেনুর সুনে্া এিোইক্েি করা।

   অস্থায়ী আংতশক অক্ষমিা: আপনি সারন়কভাক্ে কাে এেং 
সমূ্ণ্ম রেনুর উপাে্ম ি নকছু ষেরতা হানরক়্ক্ছি। আপিার 
সুনে্া আপিার অষেরতা িতকরা সরাি। 

   স্থায়ী বমাট স্থায়ীত্ব: আপনি সারন়কভাক্ে কাে এেং সমূ্ণ্ম 
রেনুর উপাে্ম ি নকছু ষেরতা হানরক়্ক্ছি। বেনিনফে েীেি 
েিযে অনেরত।

   স্থায়ী আংতশক অক্ষমিা, অ-সময়সচূী হ্াস: আপনি কাে 
করার আপিার ষেরতা নকছু অংি হানরক়্ বগক্ছ। আপনি 
হানরক়্ বেতি রেনুর 10 েছর পয্মন্ত বপক্ত পাক্রি। 
(আপিার বেনিনফেগুনি এই 10 েছক্রর রক্্যে বর়াি উতিীণ্ম 
হও়ার েিযে নি ্্মানরত সরক়্, আপনি যনি 75% এর 
বেনি উপাে্ম ি উপাে্ম ি ষেরতা হানরক়্ বফক্ি োক্কি তক্ে 
আপনি েীেিকাক্ির বেনিনফক্ের েিযে বযাগযেতা অে্ম ি করক্ত 
পাক্রি।) নচনকৎসা যত্ন একটি েীেিকাি বেনিনফে, এরিনক 
অষেরতা যনি রেনুর প্রভানেত কক্র িা।

   স্থায়ী আংতশক অক্ষমিা, সময়সচূী হ্াস: এই নেভাক্গ 
অঙ্গভনঙ্গ, হাত, এেং আঙ্গকু্ির অক্ঙ্গর েযেেহার নকছুো হ্াস 
করা হক়্ক্ছ; পা, পা এেং পাক়্র আঙ্গিু; পািাপানি িনৃষ্টিনক্ত 
ো শ্রেণ ষেনত। আইিটি এই ষেনতর েিযে আপিার সপ্াক্হর 
সুনে্ার সংিযো উক্লেি কক্র, যা বো ্্ম  দ্ারা নি ্্মানরত হ়।

   তিকৃিভাি: আঘাক্তর রিুর উপর নিভ্ম র কক্র যাক্ির 
রিু, ঘাড ো স্থিূ স্থা়ীভাক্ে নেিযেস্ত হ় $ 20,000 পয্মন্ত 
বপক্ত পাক্র।

একটি তসদ্ান্ত পণর: নসদ্ান্তটি িানিক্ির তানরক্ির 10 নিক্ির রক্্যে 
একটি পুরস্ার আপিাক্ক প্রিাি করক্ত হক্ে। বপক্রন্ট বিরী হক্ি, 
বিনরক্ত প্রাপ্ পুরস্াক্রর পনররাক্ণর 20% সম্ােযে বপিানটি আপিাক্ক, 
করমীক্ক প্রিািক্যাগযে। তক্ে, িানিক্ির তানরক্ির 30 নিক্ির রক্্যে িানে 
আনপি করা বযক্ত পাক্র। আপীি বপক্রন্ট উক্দ্গ যনি, আপনি একটি 
বো ্্ম  পযোক্িি বপক্রন্ট সরাসনর িা হও়া পয্মন্ত ো িা বিও়া হক্ে।

তনয়তমি বিতনতিট প্রদাণনর সময়: ষেনতপূরণ পনরক্িাক্্র নি়নরত 
বপক্রন্ট অেিযেই তানরক্ির 25 নিক্ির রক্্যে করা উনচত। যনি 
িা হ়, 20% েনররািা এেং 300 ্িাক্রর অনতনরক্ত পনররাক্ণ 
আপিার কাক্ছ সম্ােযেভাক্ে প্রক্ি় হ়।

আপনার দাতি তনষ্পততি
আপনি এেং েীরা একেি একক অক্ে্মর নেনিরক়্ ো োন ্্মক 
নেনিরক়্ নেনিরক়্ আপিার িানে স্থা়ীভাক্ে েন্ধ করক্ত সম্মত 
হি। এটিএকটি তিভাগ 32 ওণয়ভাণরর সাণর দাতি বসটতিং নাণম 
পতরতচি। এটি একটি িানেতযোগ কারণ আপনি আেক্কর বপক্রক্ন্টর 
নেনিরক়্ ভনে্যেক্তর ষেনতপূরণ পাও়ার অন্কারটি ছাডক্ছি। 
একটি ্ারা 32 ওক়্ভার সম্মত একটি গুরুতর নসদ্ান্ত। এটি 

আপিার েিযে ঠিক নকিা তা আপনি ঠিক করক্ত পাক্রি। আরও 
তক্েযের েিযে, wcb.ny.gov যাি এেং YouTube icon একটি 
তেযেপূণ্ম নভন্ও বিিক্ত পৃষ্ার িীক্চ আইকক্ি নলিক করুি।

উপাজ্ড ন আয় উপকাতরিা
আপনি যনি কাক্ে নফক্র আসক্ত পাক্রি তক্ে আপিার আঘাত 
আপিাক্ক আঘাক্তর আক্গ অনে্ম ত একই রেনুর উপাে্ম ি বেক্ক নেরত 
রাক্ি, তক্ে আপনি আক়্র সুনে্াগুনিক্ক হ্াস করার অন্কারী 
হক্ত পাক্রি যা আপিার পূে্ম-আঘাত রেনুর এেং আপিার বপাক্স্টর 
রক্্যে িইু-তৃতী়াংিপাে্মকযে প্রিাি করক্ে ইোরা বেতি। 

মিুৃ্য উপকাতরিা
রতুৃযের বেনিনফেগুনি শ্রনরকক্ির পনরোক্রর েিযে উপিব্ধ, যাক্ির 
রতুৃযে সম্নক্ম ত কাে ো অসুস্থতার কারক্ণ ঘক্ে। আঘাত ো পক্র 
পক্র করমী রারা যা় নকিা তা একটি রৃতুযের সুনে্া প্রিািক্যাগযে। 
করমীর পত্নী এেং সন্তাি সাপ্ানহক সে্মান্ক পনররাণ পয্মন্ত কর্মচারীর 
গড সাপ্ানহক রেনুরর িইু তৃতী়াংি ভাগ করক্ে। নিশুরা 18 
েছর ে়ক্সর ো 23 েছর ে়স পয্মন্ত বেনিনফে পাি, যনি তারা 
কক্িক্ে পূণ্ম-সর় উপনস্থত োক্ক। নিশু ো িারীনরকভাক্ে নিন্রি় 
নিশু েীেক্ির েিযে বেনিনফে পাক্েি। পত্নী েীেি ো পুিনে্মোহ 
িা হও়া পয্মন্ত বেনিনফে পা়। যনি স্তীটি পুিনে্মক্েচিা কক্র তক্ে 
তাক্ক িইু েছর বেনিনফক্ের সরাি অে্ম প্রিাি করা হক্ে।
যনি বকাি পত্নী ো বছাে োচ্চা োক্ক িা, তাহক্ি নিভ্ম রিীি 
নপতারহ, ভাইক্োি, নপতারহীর ো নপতারাতার কাক্ছ সুনে্া 
প্রিাি করা বযক্ত পাক্র। পনরোক্রর তানিকাভুক্ত বকািও সিসযে 
তানিকাভুক্ত িা হক্ি, বেনিনফেগুনি অিযেভাক্ে প্রিাি করা হ়। 
বেকঁ্চ োকা নপতারাতা ো রতৃ শ্রনরক্কর এক্স্টে $50,000 বপক্ত 
পাক্র। বরক্্াপনিোি নিউ ই়ক্ক্ম র $12,500 পয্মন্ত এেং অিযোিযে 
সরস্ত কাউনন্টক্ত $10,500 পয্মন্ত নফিাক্রি িরচও প্রিািক্যাগযে।

সামাতজক তনরাপতিা অক্ষমিা বিতনতিট
স্থা়ী অষেরতা ো অন্তত 12 রাস স্থা়ী েযেনক্তরা সারানেক সুরষো 
অষেরতাক্র সুনে্াগুনির েিযে বযাগযেতা অে্ম ি করক্ত পাক্র। আক্রা 
োিক্ত একটি সারানেক নিরাপতিা অনফক্সর সাক্ে বযাগাক্যাগ 
করুি। বসািযোি নসনকউনরটি ন্সএনেনিটি েীরা প্রনরি়াক্ত বোক্ ্্ম র 
বকাি ভূনরকা বিই।

ভাষা সিায়িা
আপিার প্রক়্ােিী় ভা্াক্ত বো ্্ম গুনি িনের অিেুাি করক্ে। এটি 
আপিার শ্রেক্ণর েিযে একটি ইন্টারক্প্রোর সরেরাহ করক্ে, সে্মিা 
আপিাক্ক বকািও িরচ ছাডাই। অিেুাি ো েযোিযো েযেেস্থা করার 
েিযে (877) 632-4996 কি করুি।
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নিউ ই়ক্ম  Workers’ Compensation Boardআহত ো অসুস্থ েযেনক্তক্ির সুনে্ার যোযে সরেরাহ নিনচিত কক্র এেং আইি বরক্ি চিার রা্যেক্রকরমীক্ির এেং 
নিক়্াগকারীক্ির অন্কার রষো কক্র। শ্রনরকক্ির ষেনতপূরণ বো ্্ম  সম্ক্ক্ম  আক্রা োিক্ত, wcb.ny.gov।

facebook.com/NYSWCB youtube.com/c/newyorkstateworkerscompensationboardtwitter.com/NYSWorkersComp
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 যান: wcb.ny.gov
 কি করুন: (877) 632-4996
 ইণমইি: General_Information@wcb.ny.gov

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

