
টেলিফো�োফোের উপলথিলি অেফুোরোধ করো হফোছে (যলি শুেোলের প্রফো�োজে হ�)                                                  ঔষধ চিফোি থোকফোে
টেলিফো�োফোে শুেোলের জে্য টযোগোফোযোফোগর েম্বর (এিোকো টকোড অন্তরু্ভু ক্ত করুে): _________________________

টিোর্োষীর প্রফো�োজে
টিোর্োষীর প্রকোর এেং র্োষোর প্রফো�োজে: _______________________________________________________

অন্্যযান্্য পক্ষের আগ্রহ (অন্গু্রহ কক্র উক্লেখ করুন্ কোকযাক্ন্যা অতিতরক্ত দল দস্তখিকযারী তহসযাক্ে আক্েন্ তকন্যা):
লডলে ক্যোলর�োরসহ অলিলরক্ত ক্যোলর�োর(গুলি): ______________________________________________________________________________________
অলেলচিি লেফো�োগকিভু োর িহলেি
মিুৃ্যর িোলেফোি উত্তরোলধকোরী
েোেোিফোকর িোলেফোি অলর্র্োেক
লেফোেষ িহলেি
িোলেি্যোগ চুলক্ত ম্যোফোেজফোমন্ট অল�স (WAMO)

ধযারযা 32 দযাতেি্যযাগ চুতক্তর শি্ত যােলী (অন্গু্রহ কক্র ইতগিি করুন্ কোে দযাতেি্যযাগ চুতক্ত দযাতেক্ি সমস্ত েযা তকেু তকেু সমস্যযা সমযাধযান্ কক্রক্ে তকন্যা):
উপফোরোক্ত WCB িোলে েম্বর(গুলি) দ্োরো েেোক্ত করো িোলেগুলিফোি সমস্ত সমস্যো এেং লেষ�গুলি সমোধোে কফোর
উপফোরোক্ত WCB িোলে েম্বর(গুলি) দ্োরো েেোক্ত করো িোলেগুলিফোি লকছু, লকন্তু সমস্ত ে�, সমস্যো এেং লেষ�গুলি সমোধোে কফোর

পেূ্তস্বত্ব (েথযােথ েক্সে টিক তচহ্ন তদন্ এেং সমস্যযাটি কোেখযাক্ন্ তেেৃি আক্ে পষৃ্যা ন্ম্বর প্রদযান্ করুন্):
লেশু সমথভুে পূেভুস্বত্ব-পৃষ্ো টিখুে: _____________ (লেচোরে্যেথিো টথফোক প্রফো�োজেী� েলথর প্রফো�োজে)
অক্ষমিোর সুলেধোর পুেভুস্বত্ব-পৃষ্ো(গুলি) টিখুে _____________

কোমতিক্কল (েথযােথ েক্সে টিক তচহ্ন তদন্ এেং সমস্যযাটি কোেখযাক্ন্ তেেৃি আক্ে পষৃ্যা ন্ম্বর প্রদযান্ করুন্):
টমলডফোকি চোি ুথোকফোে - পৃষ্ো(গুলি) টিখুে: _____________
CMS লচঠির প্রফো�োজে - পৃষ্ো(গুলি) টিখুে: _____________ (CMS টথফোক প্রফো�োজেী� েলথ প্রফো�োজে)
WTCHP লচঠির প্রফো�োজে - পৃষ্ো(গুলি) টিখুে: _____________ (WTCHP প্রেোসফোকর কোছ টথফোক প্রফো�োজেী� েলথ প্রফো�োজে)
লেলেষ্ট C-8.1 পোেভু  B আপলত্ত(গুলি) - পৃষ্ো(গুলি) টিখুে: _____________

ষেতিপরূণ (েথযােথ েক্সে টিক তচহ্ন তদন্ এেং সমস্যযাটি কোেখযাক্ন্ তেেৃি আক্ে পষৃ্যা ন্ম্বর প্রদযান্ করুন্):
অে্যোহি টপফোমফোন্টর লেিম্বে - পৃষ্ো(গুলি) টিখুে: _____________
পুেেভুেীকরণ চুলক্ত - পৃষ্ো(গুলি) টিখুে: _____________
টযোগ্যিোসম্পন্ন লেফো�োগ - পৃষ্ো(গুলি) টিখুে: _____________ (েলথ প্রফো�োজে) 

অন্্যযান্্য: 
টেোফোডভু র সোফোথ মিুিলে আপীি প্রি্যোহোর করো হফো�ফোছ - পৃষ্ো(গুলি) টিখুে: _____________ ; অথেো যলি CIS থোফোক, েলথ ID#: _____________
উপফোরর িোলিকোফোি উললিলখি টযফোকোফোেো লেষ� িোলিকোরু্ক্ত করুে যো আপলে টেোডভু ফোক লেফোেচেো করফোি এেং পৃষ্োফোক(গুলিফোক) লেফোিভুে করুে টযখোফোে সমস্যোর কথো েিো হফো�ফোছ।

দযােীি্যযাগ চুতক্ত - ধযারযা 32 WCL
এই এফোজলসিটি টকোফোেো প্রকোর বেষম্য ছোড়োই অক্ষম 
ে্যলক্তফোির লেফো�োগ প্রিোে কফোর এেং টসেো প্রিোে কফোর।

তপেক্ন্ গুরুত্বপণূ্ত িথ্য কোদখুন্C-32-B (4-21)

এই চুতক্তটি প্রস্তুি করযা হক্েক্ে এেং কম্তচযারীক্দর ষেতিপরূণ আইক্ন্র ধযারযা 32 অন্সুযাক্র েথযােথভযাক্ে জমযা কোদওেযা হক্েক্ে। তন্ক্চ স্বযাষের কক্র চুতক্তর প্রতিটি পষে সি্যযােন্ কক্র কোে িযঁারযা এর তেধযান্গুতল 
পক্েক্েন্ ও েঝুক্ি কোপক্রক্েন্ এেং েকু্ঝক্েন্ কোে, েতদ এই চুতক্ত WORKERS’ COMPENSATION BOARD দ্যারযা অন্কু্মযাতদি হে িযাহক্ল িযা চূেযান্ত, জতেি সে পষেগুতলর উপর আক্রযাতপি শি্ত  হক্ে। চুতক্তটি 
েতদ ভতেষ্্যি তচতকৎসযা সতুেধযাগুতলর জন্্য অন্মুতি কোদে িক্ে কোেযাি্ত  কোিস্ক পে্তযাক্লযাচন্যার মযাধ্যক্ম চুতক্তর অন্কু্মযাদন্ করক্ি পযাক্র। অন্্যথযাে সমস্ত দস্তখিকযারীক্ক কোিস্ক পে্তযাক্লযাচন্যাক্ি সম্ভেি হক্ি হক্ে। 

িযাক্দর তন্জস্ব স্বযাধীন্ ইচ্যার তন্ম্নস্বযাষেরকযারী এিদ্দযারযা সম্মতির উক্দ্্ত  তেধযান্যােলী সযাক্পক্ষে হক্ি হক্ে এেং এই চুতক্তর একটি অন্তুলতপ প্রযাততির স্বীকযার করক্ি হক্ে।

িোলেিোর - অেগু্রহ কফোর লিখুে িোলেিোফোরর স্বোক্ষর (শুধুমোত্র কোলি - সম্ভে হফোি েীি কোলি ে্যেহোর করুে)
টডস্ক পযভুোফোিোচেোর জে্য সম্মলি

টডস্ক পযভুোফোিোচেোর জে্য সম্মলি

টডস্ক পযভুোফোিোচেোর জে্য সম্মলি

িোলরখ

ক্যোলর�োর েো আত্ম-লেমোকৃি লেফো�োগকিভু ো - অেগু্রহ কফোর লিখুে ক্যোলর�োর েো আত্ম-লেমোকৃি লেফো�োগকিভু োর স্বোক্ষর িোলরখ

িোলেিোর অ্যোেলেভু, লেফোেষ িহলেি েো অে্যোে্য - অেগু্রহ কফোর লিখুে িোলেিোর অ্যোেলেভু, লেফোেষ িহলেি েো অে্যোে্য স্বোক্ষর িোলরখ

WCB টকস েম্বর(সমহূ) িরু্ভুেেোর িোলরখ(সমহূ) িোেীিোফোরর েোম (অেগু্রহ কফোর লিখুে) িোেীিোফোরর টেলিফো�োে (এলর�ো টকোড)

িোেীিোফোরর ঠিকোেো (অেগু্রহ কফোর লিখুে)

ক্যোলর�োর টকস েম্বর(সমহূ) ক্যোলর�োর টকোড(সমহূ)

লেফো�োগকোরী(সমহূ) (অেগু্রহ কফোর লিখুে) ক্যোলর�োর(সমহূ) (অেগু্রহ কফোর লিখুে)



ধযারযা 32 দযাতেি্যযাগ চুতক্ত সম্ণূ্ত করযার জন্্য তন্ক্দ্ত শযােলী 
ধোরো 32 িোলেি্যোগ চুলক্তর সমোধোে প্রলরি�োকরণ দ্রুিির করোর জে্য িিগুলিফোক এই লেফোিভুেোেিী অেসুরণ করোর অেফুোরোধ করো হ�। এই লেফোিভুেোেিী অেসুরণ করফোি 
এেং প্রফো�োজেী� সহফোযোগী েলথগুলি সরেরোহ করফোি ে্যথভুিোর �ফোি ধোরো 32 চুলক্তর সমোধোে লেিলম্বি হফোি পোফোর। ধোরো 32 ওফো�র্োর এলগ্রফোমন্টস (WCL§ 32 এেং 
12 NYCRR 300.36) সম্পলকভু ি আইে এেং লেলধমোিো www.wcb.ny.gov এ ির্্য আফোছ।

1. ফরম: একটি সুস্পষ্ট �রম C-32 জমো লিে। চুলক্তর েিভু োেিী এক আিোিো সংযুলক্ত হফোি হফোে। চুলক্তটি সংফোেোধে করোর প্রফো�োজে হফোি অেগু্রহ কফোর পলরেিভু ফোের 
সোফোথ যুক্ত একটি েিুে সংফোেোলধি চুলক্ত জমো লিে। ধোরো 32 িোলেি্যোগ চুলক্তফোি অন্তরু্ভু ক্ত টযফোকোফোেো িোলেফোক একলত্রি করফোি হফোে এেং টেোডভু  দ্োরো একটি টকস েম্বর 
েরোদ্দ করো আেে্যক। চুলক্তফোি অন্তরু্ভু ক্ত প্রলিটি িোলের জে্য ধোরো 32 িোলেি্যোগ চুলক্তর একটি অেলুিলপ জমো লিফোি হফোে। 

2. পষৃ্যা ন্ম্বর: লেম্নরূপ েলথ পৃষ্ো সংখ্যো: পৃষ্ো 4 এর 1, পৃষ্ো 4 এর 2, ইি্যোলি। (আপেোর জমো টিও�োর সম� লেফোিভুেোেিী েো �োঁকো পৃষ্ো অন্তরু্ভু ক্ত করফোেে েো)।

3. স্বযাষেরকযারীক্দর: েোেোিক িোেীিোরফোির অলর্র্োেকসহ অলর্র্োেক স্বোফোথভু সকি পক্ষ স্বোক্ষর করুে, সোইে এেং িোলরখ �রম C-32 এেং জমো টিও�োর পূফোেভু 
ধোরো 32 িোলেি্যোগ চূড়োন্ত পৃষ্ো। লেফোেষ িহলেি েো ওফো�র্োর এলগ্রফোমন্ট ম্যোফোেজফোমন্ট অল�স WAMO অেে্যই স্বোক্ষরকোরী এেং িোলরখ �রম C-32 হফোি হফোে যলি 
WCL §§ 14(6) েো 15(8) টক্ষফোত্র প্রফোযোজ্য পোও�ো যো�। লেফোেষ �োন্ডগুলিফোক অেে্যই C-32 এ স্বোক্ষর করফোি হফোে এেং িোলরখ লিফোি হফোে যলি 25-a টকফোস 
প্রফোযোজ্য হ�। যলি টকোফোেো অক্ষমিো টেলেল�ে লিফো�ে ধোরো 32 ওফো�র্োর এলগ্রফোমন্ট ম্যোফোেজফোমন্ট সংফোযোজে করো হ� িোহফোি লডফোজলেলিটি টেলেল�ে ক্যোলর�োফোর অেে্যই 
স্বোক্ষর করফোি হফোে। 

4. প্রক্েযাজন্ীে তেধযান্: চুলক্তর সম� টেোফোডভু র সোমফোে টয টকোফোেো উথোলপি েো এখে মিুিলে থোকো অেথিো� এই সমস্যোগুলির সমোধোে করুে:

• লেিলকভু ি টমলডফোকি লেি (�রম C-8.1B) 
• সম্ভোে্য হোর 
• অপলরেলিভু ি রোখোর সম� 
• যখে অে্যোহি টপফোমন্ট েন্ধ হফোে

5. এেযাক্ন্যার ভযাষ্যা: টর�োফোরসি অন্তরু্ভু ক্ত করফোেে েো: 

• একটি িোলে(গুলি) েিভু  দ্োরো “অেফুোমোলিি ে�” েো “অেফুোমোলিি ে�” হফোছে 
• একটি একলত্রি ে� এমে িোলে(গুলি) টেোডভু  দ্োরো একটি টকস েম্বর েরোদ্দ করো হফো�ফোছ (আফোছ) 
• িে লিফোের প্রি্যোহোর সমফো�র একটি িোলেি্যোগ 
• চুলক্তর পক্ষ ে� এমে টকোফোেো ে্যলক্তর সোফোথ সম্পলকভু ি েেোক্তফোযোগ্য টগোপেী� িথ্য 
• চুলক্ত যখে েোধ্যিোমিূক হ� 

টেোডভু  টকোফোেো চুলক্ত অেফুোমোিে করফোে েো যো িোলে কফোর টয িিগুলি সংফোেোধে কফোর একটি িোলে “যথোযথ” হ� কোরণ এই র্োষোটি টেোফোডভু র টকোফোেো িথ্য খুফঁোজ পো�, যো 
টক্ষফোত্র ে�। যলি টকোফোেো িোলে প্রলিলষ্ি হ�লে িফোে চুলক্তটি িোেী কফোর টয িোলেটি িোেীকোরীর “প্রি্যোহোর” করো হফোছে। 

6. মলুিতে আপীল: একটি ধোরো 32 িোলেি্যোগ চুলক্তফোি অন্তরু্ভু ক্ত একটি মোমিোর জে্য একটি মিুিলে আপীি আফোছ, চুলক্ত অেে্যই প্রি্যোহোর করো েো সমোধোে করো 
উলচি লেফোিভুে কফোর। একটি লেষ্পলত্তযুক্ত মিুিলে আপীি আফোছ টয িোলের জে্য টেোডভু  ধোরো 32 িোলেি্যোগ চুলক্ত অেফুোমোিে করফোে েো। 

7. েযাতষ্্তক েৃততি: চুলক্তটি যলি েোলষভুক চুলক্তর রিফো�র উপর লর্লত্ত কফোর র্লেষ্যফোির অথভু প্রিোফোের টর�োফোরসি টি� িফোে লেফোচর সমম্তগুলি লেলিভুষ্ট কফোর একটি সোরোংে 
সরেরোহ করুে: টয েোলষভুক জীেে লেমো ক্যোলর�োরটি “A” েো র্োফোিো AM দ্োরো সফোেভুোত্তম েো মোেক এেং িলরদ্র েোলষভুক ে্য�, েিভু মোফোের মিূ্য (েিভু মোে মিূ্য), 
পলরফোেোফোধর অফোথভুর সম�সূলচ, অথভু প্রিোফোের পূফোেভু িোেীিোফোরর মিুৃ্যিফোন্ডর লেধোে এেং লেলধ দ্োরো লেফোরোলধিোর লেেলৃি অেসুোফোর প্রফোি� পলরমোণ, চুলক্তর েিভু োলি লে�ন্ত্রণ 
করো হ� েোলষকভু  চুলক্তর েিভু োেিী। এেো েোলষভুক চুলক্ত প্রিোে করো প্রফো�োজে হ� েো। 

8. তশশু সমথ্তন্ পেূ্তস্বত্ব: যলি িোেীিোফোরর কোফোছ একটি অসোমোে্য লেশু সহো�িোর িোইফোসসি থোফোক িফোে ধোরো 32 িোলেি্যোগ চুলক্তটি অেে্যই অথভু প্রিোফোের জে্য অেে্যই 
প্রিোে করফোি হফোে। যথোযথ সহো�িো সংগ্রহকোরী এফোজলসি টথফোক 30 লিফোেরও কম ে�সী েলথপত্র েিভু মোে লিফো�ে পলরমোফোণর লেেরণী জমো লিফোি হফোে। টকোফোেো ধোরো 32 
চুলক্ত অেফুোমোিে করোর আফোগ, টেোডভু  টকোফোেো অসোমোে্য লেশু সহো�িো েোধ্যেোধকিোগুলির জে্য অেসুন্ধোে পলরচোিেো করফোে। 

9. ওেযার্ল্ত  কোরেি কোসন্যার কোহলথ কোপ্রযাগ্রযাম (WTCHP) ধযারযা 32 দযাতেি্যযাগ চুতক্ত পে্তযাক্লযাচন্যা এেং অন্কু্মযাদন্: WTC এর সংললিষ্ট কমমীফোির ক্ষলিপূরণ িোলেগুলি 
টযটি WTCHP-টি গৃহীি হফো�ফোছ িো টকোফোেো লেষ্পলত্তর জে্য সকি পফোক্ষর কোফোছ প্রফোযোজ্য। $10,000 এরও টেলে পিফোের লেষ্পলত্তর জে্য WTCHP স্বোথভু রক্ষো করফোি 
হফোে এেং র্লেষ্যফোি লচলকৎসো পলরফোষেোফোক আড়োি করোর জে্য পযভুোপ্ত অফোথভুোপোজভু ে টসে করফোি হফোে। টেোডভু  সমস্ত ধোরো 32 মওকু� চুলক্তর প্রফো�োজে WTCHP েীলি 
প্রফো�োগ করফোে যো WTCHP প্রোপকফোির সোফোথ জলড়ি লচলকৎসো টখোিো রোফোখ েো যোফোি WTCHP-টক র্লেষ্যফোি অথভু প্রিোফোের সমোধোে করো যো�। WTCHP, জোিী� 
লেরোপত্তো ও স্বোথি্য সংথিোর ে্যোেেোি ইসিটিটিউে (NIOSH) এর প্রেোসক কিৃভু ক অেফুোমোলিি অেফুোমোিফোের লচঠিটি লের্োফোগর অেফুোমোিে মঞ্রু করোর পূফোেভু টেোডভু  
িোলেি্যোগ চুলক্ত সম্পলকভু ি 32 এর একটি ধোরো অেফুোমোিে করফোে েো।

10. অন্্যযান্্য প্রক্েযাজন্ীে ন্তথপত্র: �রম C-32, লেম্নলিলখি েলথ সহ েরোের জমো লিে। ধোরো 32 ওফো�র্োর এলগ্রফোমফোন্ট অন্তরু্ভু ক্ত প্রলিটি িোলের জে্য WCB টকস 
েম্বর েলথফোি উফোলিখ করফোি রু্িফোেে েো: 

• একটি স্বোক্ষলরি এেং টেোেোরোইজড �রম C-32.1, িোলেিোর লরলিজ 
• একটি সমূ্পণভু �রম OC-400.1 যলি $1000 এর টেলে অ্যোেলেভু ল� অেফুোরোধ করো হ� 
• CMS টথফোক একটি লচঠি, যলি চুলক্ত একটি লেলিভুষ্ট টমলডফোক�োর টসে সরোই�ো CMS এর অেফুোমোিে উফোলিখ কফোর 
• েিভু মোে প্রমোণ টয জীেে লেমো ক্যোলর�োর েোলষভুক প্রিোে করো হ�, এটি A.M. েো সফোেভুোত্তম েো স্্যোন্ডোডভু  এেং িলরদ্রফোির দ্োরো আফোরো র্োফোিো, যলি 

চুলক্তটি েোলষভুক েোলষভুকী উফোলিখ কফোর 
• চুলক্তর টম�োি উত্তরোলধকোরীফোক সমথভুে কফোর যলি জীেে লেমোকোরীর কোছ টথফোক গ্যোরোলন্ট লচঠিটির একটি অেলুিলপ থোফোক 
• িোেীকোরীর মিুৃ্যর উপর প্রফোি� টেলেল�েগুলির সোফোথ সম্পলকভু ি চুলক্তটি যলি উপযুক্ত সুলেধোফোর্োগী লচলনিি কফোর িফোে িো েেোক্ত করো হ� 
• ও�োর্লভু  টরেড টসন্টোর টহিথ টপ্রোগ্রোম (WTCHP) এ গৃহীি িোলের জে্য যলি চুলক্তটি টপেোগি লেরোপত্তো ও স্বোথি্য সংথিোর জোিী� (NIOSH) 

প্রেোসক।

• েোেোিফোকর প্রি্যোলেি মজলুর 
• অ্যোেলেভু এর ল� এর জে্য অসোমোে্য অেফুোরোধ (OC-400.1) 
• র্লেষ্যফোি লচলকৎসোর জে্য িোল�ত্ব 
• অক্ষমিো সুলেধো পূেভুস্বত্ত্ব
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