
পরিশ�োরিত পোরিবোরিক ছুটিি  
ববষম্য / প্ররতশ�োি গ্রিশেি দোরবি �ত্ত

দাবিদারেে প্রবিবিবি একটি বি অিরুোি কেরে?  হ্াাঁ     িা
যবদ হ্াাঁ হয়, িাহরে একটি ির্ম OC-400.1 যা দািীদােরক যথাযথভারি পবেরিশি কো হরয়রে িা অিশ্ই এই শরি্ম  অন্তভু্ম ক্ত কো 
আিশ্ক। Workers’ Compensation Board কি্্ম ক এই শি্ম  অিরুরাদরিে পরে, _____________ এ দারয়ে কো আরিদিটি এভারি 
প্রি্াহাে কো হয়।

ঘটনো / প্রস্োরবত ফলোফল 

পবেরশাবিি পাবেিাবহক েুটি  ●  PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

PFL-300.5-DB (1-18) প্ষ্া 1 এে 2 যবদ আপিাে সহায়িাে দেকাে হয় িরি দয়া করে কে করুি 
(844) 337-6303
www.ny.gov/PaidFamilyLeave

PFL ককস িম্বে (গুবে): দাবিদাে িার (কশষ, প্রথর, রি্):

চাকুেীদািাে িার:

বিম্নিে ঘটিা িা প্রস্াবিি িোিরে বিম্নস্াক্ষেকােী এিদ্দাো শি্ম  কদয়। প্রবিটি পরক্ষে উপরোক্ত িথ্ িা প্রস্াবিি িোিেগুবে বিি্মােরেে 
আইবি প্রভাি সম্পরক্ম  সরচিি, এিং িারদে বিজস্ স্াক্ষে অিসুারে িারদে স্াক্ষে সংরযাজি করেরে। Workers’ Compensation Board, 
কি্্ম ক অিরুরাবদি হরে, এই বিবি কিার ্্ম ে বসদ্ারন্ত অন্তভু্ম ক্ত কো হরি এিং সকে পরক্ষে উপে িাি্িারূেক হরি।

WC আইি জজ িা রীরাংসাকােীে স্াক্ষে

দাবিদাে - দয়া করে রদু্রে করুি

দাবিদারেে অ্াটবি্ম / োইরসন্স। প্রবিবিবি - দয়া করে রদু্রে করুি

বিরয়াগকি্ম া - অিগু্রহ করে রদু্রে করুি

বিরয়াগকি্ম াে অ্াটবি্ম / োইরসন্স। দাবিদাে - দয়া করে রদু্রে করুি

দাবিদারেে স্াক্ষে

দাবিদারেে অ্াটবি্ম / োইরসন্স। প্রবিবিবি - স্াক্ষে

বিরয়াগকি্ম া - স্াক্ষে

বিরয়াগকি্ম াে অ্াটবি্ম / োইরসন্স। প্রবিবিবি - স্াক্ষে

িাবেখ

িাবেখ

িাবেখ

িাবেখ

এই ফম্তটি যরদ শুনোরনি সময় জমো দদওয়ো িয় তশব স্োক্ষশিি প্রশয়োজন িয়। িাবেখ



12 NYCRR 300.5 কম্তচোিীশদি ক্ষরতপিূে আইশনি রবচোিক রবচোিক:

(ক) বিপেীি দাবিরি কর্মচােীরদে ক্ষবিপূেে আইি বিচােক প্রবিদ্বব্বিিারেূক বিষরয় বসদ্ান্ত কিরিি। এই বসদ্ারন্ত দঢ়্প্রবিজ্ঞ প্ররাে 
সরথ্মিকােী রূপরেখাটি করৌবখক িক্তি্ দ্বাো তিবে কো কযরি পারে, যা শুিাবিে করয়ক বরবিরটে ররি্ প্ররিশ কোরি পারে অথিা বেবখি 
এিং স্াক্ষবেি বিিব্িরি হরি পারে যা কেকর ্্ম  কাগজপররেে সারথ দাবখে কো হরি। 

(খ) (1) কিা ্্ম  ককািও দাবিরি দবেরেে বিরোবিিা িা প্রস্াবিি িোিেগুবে বিি্মােে কেরি পারে। যখি ককাি দাবিদাে প্রবিবিবিত্ব 
কো হয়, িখি শুিাবিে সররয় কেকর ্্ম ে করৌবখক িক্তি্ বহসারি িা শুিাবিে িাইরে বেবখিভারি একটি বিিাি তিবে কো কযরি পারে। 
কচয়াে দ্বাো বিি্মাবেি ির্ম িা বিি্াস ি্িহাে করে একটি বেবখি শি্ম  জরা বদরি হরি। শি্ম ািেী প্রবিটি পরক্ষে বিি্ারস ইবগিি কো 
আিশ্ক: 

(i) উক্ত শি্ম ািেীরি উবলিবখি বিষয়গুবে িা প্রস্াবিি িোিেগুবে বিি্মােরেে আইবি প্রভাি সম্পরক্ম  পোরশ্ম কদওয়া হরয়রে; এিং 

(ii) িারদে বিজস্ স্াক্ষে অিসুারে িারদে স্াক্ষে সংরযাজি করেরে। যবদ শুিাবিে শুিাবি হয়, িাহরে শ্রবররকে ক্ষবিপূেে ক্ষবিপূেে 
আইি জাবে করে যাচাইরয়ে রাি্রর পূরি্মে যাচাই কেরি হরি। 

(2) শ্ররশবক্তে ক্ষবিপূেে এিং ওয়াক্ম াস্ম ক্ষবিপূেে ক্ষবিপূেে আইি জজ কি্্ম ক অিরুরাবদি একটি শি্ম ািেী কর্মচােীরদে ক্ষবিপূেে আইি 
বিচােরকে বসদ্ারন্ত অন্তভু্ম ক্ত কো হরি এিং দেগুবেে উপে িাি্িারূেক হরি। একটি প্রবিবিবিত্বকােী এিং বিরয়াগকি্ম া িা ক্াবেয়াে দ্বাো 
প্রদত্ত শুিাবিে িাইরে তিবে বেবখি শি্ম ািেী পয্মারোচিা কো হরি এিং যবদ কর্মচােীরদে ক্ষবিপূেে আইি বিচােক িা রীরাংসাকােী দ্বাো 
অিরুরাবদি হয় িরি কিার ্্ম ে বসদ্ারন্ত অন্তভু্ম ক্ত কো হরি। কর্মচােীরদে ক্ষবিপূেে আইি বিচােরকে বসদ্ারন্ত অন্তভু্ম ক্ত বহসারি এই শি্ম টি 
কর্মচােীরদে ক্ষবিপূেে আইি এিং এই অংশটিে বিভাগ 300.13 এিং কর্মচােীরদে ক্ষবিপূেে আইরিে 22 এিং 123 এে িাো 23 এে 
বিিাি সারপরক্ষ থাকরি। কচয়াে বিি্মাবেি িের্ারট যথাযথভারি জরা কদওয়া বিরদ্মশািেী এিং কর্মচােীরদে ক্ষবিপূেে আইি বিচােক িা 
কিবসবেরয়টে দ্বাো অিরুরাবদি কর্মচােীরদে ক্ষবিপূেে আইি বিচােক 

(3) ককাি দািীদােরক প্রবিবিবিত্ব িা কো হরে, বিবি শুিাবিরি কেকর ্্ম ে উপে শপথ কিরিি এিং করৌবখক িা বেবখি শি্ম াবদে আইবি 
প্রভাি সম্পরক্ম  সম্মবি জ্ঞাপিকােী ইবগিি কদরিি। 

(4) এই উপবিভারগে বিিািগুবে এই অংশটিে শ্রবরক ক্ষবিপূেে আইি এিং বিভাগ 300.36 এে িাো 32 অিসুারে ক্ষবিপূেে ও দাবিে 
জি্ বিি্মাবেি চুবক্তরি প্ররযাজ্ হরি িা।

PFL-300.5-DB (1-18) প্ষ্া 2 এে 2 যবদ আপিাে সহায়িাে দেকাে হয় িরি দয়া করে কে করুি 
(844) 337-6303
www.ny.gov/PaidFamilyLeave
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