
RB-89.1 পরূণ করার নির্্দদে শিা
উত্তর্দাতার প্রনত: বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর জন্য আলো�দলোনর খণ্ডন অ�শ্্যই বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর জন্য আলো�দলোনর বোে�ো প্রদোলোনর 30 ক্্যোলো�ন্োর দদ�লোের মলো্য্য 
উত্তরদোতোলোক্ প্রদোন ক্রলোত হলো�। এক্টি খণ্ডন বো�োলোর্্ড র দ্োরো এই ্যরলোনর খণ্ডলোনর প্রকৃ্ত প্রোদতির তোদরলোখ বো�োলোর্্ড  দোলোের ক্রো হলোেলোে �লো� গণ্্য ক্রো হে। 12 
NYCRR 300.13(c) অনেুোলোর, বোর্খোলোন েক্� খণ্ডনলোক্ 12 NYCRR 300.13(b) শ্ত্ড গুলো�ো মোনলোত হে, এক্টি খণ্ডন শু্ুযমোত্র বো�োলোর্্ড র বোক্ন্দ্রীে র্োক্লোর্োলোগ 
বোর্োগোলোর্োলোগর ঠিক্োনো (P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205), দোদ�র জন্য বোক্ন্দ্রীে ফ্্যোক্স নম্বর (1-877-533-0337), দোদ�র জন্য বোক্ন্দ্রীে 
ইলোমই� (wcbclaimsfiling@ wcb.ny.gov) অথ�ো WCB ওলোে� আপলো�োর্ দ�ংলোক্র মো্য্যলোম (https://wcbdoc.services.conduent.com/) দোলোের 
ক্রো বোর্লোত পোলোর। শ্রদমক্লোদর ক্ষদতপূরণ্ ব�ষলোম্যর দোদ�র খণ্ডনগুলো�ো অ�শ্্যই Board's Discrimination Unit, Riverview Center - 150 Broadway, 
Menands, NY 12204-এ র্োক্লোর্োলোগ বো�োলোর্্ড র ক্োলোে দোদখ� ক্রলোত হলো�। প্রদত�ন্্রী বো�দনদফ্লোের জন্য দোদখ� ক্রো দোদ�গুলো�োর খণ্ডন (ক্োজ-েম্পদক্্ড ত নে এমন 
আঘোত �ো অেুস্থতোর ক্োরলোণ্ হোরোলোনো পোদরশ্রদমলোক্র দোদ�) অ�শ্্যই Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029-এ 
র্োক্লোর্োলোগ বো�োলোর্্ড র ক্োলোে দোদখ� ক্রলোত হলো�। এই খণ্ডনটির এক্টি ক্দপ অ�শ্্যই 12 NYCRR 300.13(b) (1)(iv) অনেুোলোর েক্� আগ্রহ্রী প্রলোেোজন্রীে পক্ষগুলো�োলোক্ 
প্রদোন ক্রলোত হলো�। খণ্ডনগুদ�, বোক্োলোনো প্রদতদনদ্যহ্রীন দোদ�দোলোরর দ্োরো জমো নো হলো�, অ�শ্্যই েভোপদতর দ্োরো দন্য্ডোদরত ফ্রম্যোলোে হলোত হলো�, খণ্ডলোনর েক্� অংশ্ 
অ�শ্্যই পূরণ্ ক্রলোত হলো� এ�ং েংরু্ক্ত বোর্লোক্োলোনো েংদক্ষতি আইদন দ��রণ্লোক্ অ�শ্্যই 12 NYCRR 300.13(b)(1)(i) বোমলোন চ�লোত হলো�৷ 12 NYCRR 300.13 
এ�ং এই দনলোদ্ডশ্নোগুলো�োলোত প্রলোেোজন্রীে েক্� তথ্য প্রদোলোন �্যথ্ড হলো� খণ্ডন দ�লো�চনো নোও ক্রো হলোত পোলোর।

দ্রষ্টব্্য: বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর জন্য ক্রো আলো�দলোনর খণ্ডনগুলো�ো হোলোত ক্লোর বো�োর্্ড  অদফ্লোে পোঠোলোনো হলো� তো গ্রহণ্লোর্োগ্য হলো� নো। অ্যোর্দমদনলো্রেটিভ দরদভউ 
দর্দভশ্লোন র্োক্লোর্োলোগ পোঠোলোনো �ো েরোেদর জমো বোদওেো খণ্ডনগুলো�ো বো�োলোর্্ড  দোলোের ক্রো হেদন �লো� গণ্্য ক্রো হলো� ও বোেগুলো�ো দ�লো�চনো ক্রো হলো� নো।

1. WCB মামলা িম্বর(সমূহ)। আপ্রী�কৃ্ত দোদ�গুলো�োর WCB মোম�ো নম্বর(েমহূ) দ�খুন। WCB বোক্ে নম্বর(েমলূোহর) মলো্য্য শ্রদমক্লোদর ক্ষদতপূরণ্, ব�ষম্য, 
প্রদত�ন্্রী বো�দনদফ্ে, ব�তদনক্ পোদর�োদরক্ েুটিলোত ব�ষম্য, বোবেচ্োলোে�ক্ অদনিদন�্ডোপন ক্মমী এ�ং বোবেচ্োলোে�ক্ অ্যোমু্বলো�ন্স ক্মমীলোদর বো�দনদফ্লোের বোক্ে নম্বর অন্তভু্ড ক্ত৷

2. ব্াহক মামলা িম্বর(সমূহ)। আপ্রী�কৃ্ত �োহক্ মোম�ো নম্বর(েমহূ) দ�খুন। এই অংশ্/আইলোেম ব�ষলোম্যর দোদ�র বোক্ষলোত্র প্রলোর্োজ্য নে।

3. ব্াহর্কর কোকাড। আপ্রী�কৃ্ত দোদ�র দ�মোক্োর্রীর ক্্যোদরেোর বোক্োর্ দ�খুন। এই অংশ্/আইলোেম ব�ষলোম্যর দোদ�র বোক্ষলোত্র প্রলোর্োজ্য নে।

4. ব্াহর্কর িাম। আপ্রী�কৃ্ত দোদ�র দ�মোক্োর্রীর �োহলোক্র নোম দ�খুন। এই অংশ্/আইলোেম ব�ষলোম্যর দোদ�র বোক্ষলোত্র প্রলোর্োজ্য নে।

5. আঘাত/ছুটির তানরখ। আঘোত �োগোর ম�ূ তোদরখটি অথ�ো বোর্ তোদরলোখ ব�তদনক্ পোদর�োদরক্ েুটি শুরু হলোেলোে বোেটি দ�খুন (র্দদ ব�তদনক্ পোদর�োদরক্ 
েুটি বোনওেো নো হে, তোহলো� ব�ষলোম্যর অদভলোর্োলোগর তোদরখটি দ�খুন)।

6. ্দানব্্দার্রর িাম। ক্মমীর পুলোরো নোম দ�খুন।

7. ্দানব্্দার্রর ঠিকািা। ক্মমীর েড়লোক্র ঠিক্োনো, দেটি, বোটেে ও দজপ বোক্োর্ দ�খুন।

8. এই খণ্ডি ্দার্েরকারী পক্ষ। এই খণ্ডন দোলোেরক্োর্রী পক্ষলোক্ দনলোদ্ডশ্ ক্রুন।

9. এই খণ্ডি কোে আর্ব্্দর্ি সাড়া কো্দে তার ধরি। খণ্ডনটি 1) WCLJ দেদ্োলোন্তর পর্্ডোলো�োচনো �ো 2) পুনঃশুনোদন �ো পুনরোে চো� ুক্রোর আলো�দলোনর 
প্রদতদরিেো দহলোেলো� দোলোের ক্রো হলোেলোে দক্ নো তো দনলোদ্ডশ্ ক্রুন।

10. নসদ্ার্তের তানরখ। আপ্রী�কৃ্ত দেদ্োলোন্তর তোদরখ দ�খুন।

11. কোসব্ার তানরখ। উত্তরদোতোর আলো�দনলোক্ বোে�ো বোদওেোর তোদরখটি দ�খুন।

12. অিরু্রাধকৃত ফলাফল। খণ্ডনটি এই দ�ষেগুলো�ো দোদ� ক্লোর দক্ নো তো দনলোদ্ডশ্ ক্রুন- 1) আলো�দনটি 12 NYCRR 300.13(b)(4) এর অ্য্রীলোন খোদরজ 
ক্রলোত হলো�, 2) WCLJ দর্দেশ্ন প্রশ্োেদনক্ভোলো� েংলোশ্ো্যন ক্রলোত হলো� ও দক্ভোলো� েংলোশ্ো্যন ক্রলোত হলো�, 3) WCLJ দর্দেশ্ন েমূ্পণ্্ডরূলোপ দনদচিত ক্রলোত হলো� 
অথ�ো 4) WCLJ দর্দেশ্ন পদর�ত্ড ন ক্রলোত হলো� ও ক্্রীভোলো� ক্রলোত হলো�।

13. সমস্যা ও কারণসমূর্হর প্রনত প্রনতনরিো। আলো�দলোন উত্োদপত েমে্যো ও ক্োরণ্গুলো�োর প্রদতদরিেো দহলোেলো� এক্টি েংদক্ষতি দ��দৃত প্রদোন ক্রুন, েত্য 
�ো আইলোনর অদভরু্ক্ত বোক্োলোনো ভু� দ��দৃত দচদনিত ক্রুন। 12 NYCRR 300.13(b)(1)(i) ও (c) দ্োরো দন্য্ডোদরত, এক্জন উত্তরদোতো 8.5-ইদচি �োই 11-ইদচি 
ক্োগলোজ এক্ ইদচি মোদজ্ড ন েহ, 12-পলোেন্ট ফ্ন্ট �্য�হোর ক্লোর বদলোঘ্ড্য আে (8) পৃষ্ো পর্্ডন্ত এক্টি আইদন েংদক্ষতি দ��রণ্ েংরু্ক্ত ক্রলোত পোলোরন। আে (8) পৃষ্োর বোচলোে 
দ্রীঘ্ড েংদক্ষতি দ��রণ্্রী দ�লো�চনো ক্রো হলো� নো, র্দদ নো উত্তরদোতো দ�দখতভোলো� উলোলেখ ক্লোরন, বোক্ন আদপলো�র দভদত্ত আে (8) পৃষ্োর মলো্য্য বতদর ক্রো র্োেদন। পলোনলোরো 
(15) পৃষ্োর বোচলোে দ্রীঘ্ড দ��রণ্্রী বোক্োলোনো অ�স্থোলোতই দ�লো�চনো ক্রো হলো� নো।

RB-89.1 (1-23) দনলোদ্ডশ্নোেমহূ
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14. কোরকডদে । র্দদ আলো�দলোন উদৃ্ত বোরক্র্্ড টি পর্্ডোলো�োচনোর জন্য েমূ্পণ্্ড বোরক্র্্ড  গঠন ক্লোর, তোহলো� এই অংশ্টি খোদ� রোখুন। র্দদ আলো�দলোন উদৃ্ত বোরক্র্্ড টি 
পর্্ডোলো�োচনোর জন্য েমূ্পণ্্ড বোরক্র্্ড  গঠন নো ক্লোর, তোহলো� তোদরখ এ�ং/অথ�ো নদথর আইদর্ নম্বর(েমহূ) এর মো্য্যলোম অদতদরক্ত শুনোদন, নদথ, নমনুো, অন্যোন্য প্রমোণ্ 
এ�ং WCB ফ্োইলো�র আলো�দলোন উত্োদপত েমে্যো(েমহূ) ও গ্রোউন্(েমহূ) এর েোলোথ েংদলিষ্ট প্রদতদ�দপ শ্নোক্ত ক্রুন র্ো আলো�দলোন উদৃ্ত দে� নো। আলো�দন জমো 
বোদওেোর েমে �ো এই খণ্ডন জমো বোদওেোর েমে বো�োলোর্্ড র ফ্োইলো� জমো বোদওেো বোক্োলোনো নদথ বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর জন্য এই আলো�দলোনর খণ্ডলোনর েোলোথ অন্তভু্ড ক্ত �ো 
েংরু্ক্ত ক্রলো�ন নো। 12 NYCRR 300.13(b)(1)(ii) ও (c) অনেুোলোর, বোক্োলোনো উত্তরদোতো �ো �ো উত্তরদোতোর আইদন প্রদতদনদ্য আলো�দলোনর েমে �ো এই খণ্ডন 
দোলোের ক্রোর েমে বো�োলোর্্ড র ফ্োইলো� ইলোতোমলো্য্যই থোক্ো নদথ েংরু্ক্ত ক্রলো� বো�োর্্ড  বোেই খণ্ডন প্রত্যোখ্যোন ক্রলোত পোলোর। প্রদতদ�দপ �ো অদর্ও বোরক্র্্ড  ক্রো শুনোদন 
েংরু্ক্ত �ো জমো বোদলো�ন নো, ক্োরণ্ বো�োর্্ড  বোেগুলো�ো দ�লো�চনো ক্রলো� নো।

15. িতুি ও অনতনরক্ত প্রমাণ। র্দদ বোক্োলোনো উত্তরদোতো বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর আলো�দলোনর খণ্ডলোনর েোলোথ নতুন �ো অদতদরক্ত প্রমোণ্ উপস্থোপন ক্রলোত চোন র্ো 
WCLJ এর েোমলোন উপস্থোপন ক্রো হেদন, তোহলো� উত্তরদোতোলোক্ অ�শ্্যই 1) খণ্ডলোন প্রলোর্োজ্য নদথর আইদর্ নম্বর দনদদ্ডষ্ট ক্লোর উলোলেখ ক্রলোত হলো� বোর্ এই ্যরলোনর 
প্রমোণ্ খণ্ডলোনর েোলোথ েংরু্ক্ত আলোে নোদক্ বো�োলোর্্ড র ফ্োইলো� আলোে এ�ং 2) এক্টি শ্পথ ক্রো এদফ্লোর্দভে �ো দনদচিতক্রণ্ জমো দদলোত হলো� ও �্যোখ্যো ক্রলোত হলো� বোক্ন 
এই ্যরলোনর প্রমোণ্ WCLJ এর েোমলোন উপস্থোপন ক্রো র্োেদন। এই ্যরলোনর প্রমোণ্ গ্রহণ্ ক্রোর জন্য বো�োর্্ড  তোর দ�লো�চনো ক্োলোজ �োগোলোত পোলোর �ো নোও পোলোর। র্দদ 
শ্পথ ক্রো এদফ্লোর্দভে �ো দনদচিতক্রণ্ খণ্ডলোনর েোলোথ জমো নো বোদওেো হে, তোহলো� এই ্যরলোনর নতুন �ো অদতদরক্ত প্রমোণ্ বো�োর্্ড  প্যোলোনলো� দ�লো�চনো ক্রো হলো� নো 
[বোদখুন 12 NYCRR 300.13(b)(2)(v) ও 300.17]।

16. আপনত্ত ব্া ব্্যনতরিম। র্দদ WCLJ দেদ্োন্তটি েংলোশ্ো্যন ক্রোলোত চোন, তোহলো� বোেই আপদত্ত �ো �্যদতরিমটি দনদদ্ডষ্টভোলো� উলোলেখ ক্রুন বোর্টি রুদ�ংলোের েোলোথ 
ইন্টোরলোপোজ ক্রো হলোেদেলো�ো এ�ং 12 NYCRR 300.13(b)(2)(ii) ও (c) এর শ্ত্ড  অনেুোলোর বোর্ তোদরলোখ আপদত্ত �ো �্যদতরিমটি ইন্টোরলোপোজ ক্রো হলোেদেলো�ো তো 
উলোলেখ ক্রুন। র্দদ বোক্োলোনো শুনোদনলোত আপদত্ত �ো �্যদতরিম ম্য্যস্থতো ক্রো হে, তোহলো� বোর্ শুনোদনর তোদরখটিলোত আপদত্ত �ো �্যদতরিমটি ম্য্যস্থতো ক্রো হলোেদেলো�ো 
বোেটি উলোলেখ ক্রলোত হলো�। আপদত্ত �ো �্যদতরিম র্দদ ক্্যোলো�ন্োর েমলোের �োইলোরর বোক্োলোনো ক্োর্্ড্যোরোে ইন্টোরলোপোজ ক্রো হে, তলো� ক্্যোলো�ন্োর েমলোের �োইলোরর 
ক্োর্্ড্যোরোর তোদরখ অ�শ্্যই উলোলেখ ক্রলোত হলো�।

17. প্রত্যেি। প্রস্তুতক্োর্রীলোক্ অ�শ্্যই আইন ও �োস্ত�তোে খণ্ডলোনর ের� দ�শ্োলোের দভদত্তলোত প্রত্যেন ক্লোর ফ্রমটিলোত বেোক্ষর ক্রলোত হলো� ও তোদরখ দদলোত হলো� 
(এেোড়োও তোলোদর নোম, দশ্লোরোনোম, বোেদ�লোফ্োন নম্বর ও ঠিক্োনো প্রদোন ক্লোর) বোর্ এটি রু্দক্তেঙ্গত ক্োরলোণ্ বতদর ক্রো হলোেদেলো�ো এ�ং প্রুফ্ অভ েোদভ্ড ে অংলোশ্র 
প্রলোেোজন্রীে আগ্রহ্রী পক্ষগুলো�োলোক্ প্রদোন ক্রো হলোেদেলো�ো।

18. কোসব্া প্র্দার্ির প্রমাণ। খণ্ডনটি অ�শ্্যই 12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv) এ�ং (c) অনেুোলোর েক্� আগ্রহ্রী প্রলোেোজন্রীে পক্ষগুলো�োলোক্ প্রদোন ক্রলোত হলো�। 
েঠিক্ভোলো� আগ্রহ্রী প্রলোেোজন্রীে বোক্োলোনো পক্ষলোক্ বোে�ো প্রদোলোন �্যথ্ড হলো� তো ত্রুটিপূণ্্ড বোে�ো দহলোেলো� দ�লো�দচত হলো� এ�ং খণ্ডনটি বো�োলোর্্ড  দ�লো�চনো নোও ক্রো হলোত পোলোর। 
র্খন �োহক্, বে-দ�মোকৃ্ত দনলোেোগক্ত্ড ো �ো অন্য অথ্ড প্রদোনক্োর্রী �ো েম্ো�্য প্রদোনক্োর্রীর দ্োরো বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর জন্য আলো�দলোনর খণ্ডন দোলোের ক্রো হে, তখন 
দোদ�দোর এ�ং দোদ�দোলোরর আইদন প্রদতদনদ্য ও অন্যোন্য প্রলোেোজন্রীে আগ্রহ্রী পক্ষলোক্ বোে�ো প্রদোন ক্রো হলো�। উত্তরদোতোলোক্ বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর জন্য আলো�দলোনর বোে�োর 
দত্রশ্ (30) দদলোনর মলো্য্য বোে�ো প্রদোন ক্রলো� বোে�োটি েমেমলোতো বোদওেো হলোেলোে �লো� দ�লো�দচত হে। হে দনদচিতক্রণ্ �ো এদফ্লোর্দভে অ�শ্্যই পূরণ্ ক্রলোত হলো� এ�ং 
বোর্ পদ্দতলোত ও তোদরলোখ, বো�োলোর্্ড  খণ্ডন দোদখ� ক্রো হলোেদেলো�ো তো অ�শ্্যই অন্তভু্ড ক্ত ক্রলোত হলো�। বো�োলোর্্ড র ক্োলোে খণ্ডন দোদখ� ক্রোর জন্য উত্তরদোতো শু্ুযমোত্র এক্টি 
পদ্দত �্য�হোর ক্রলো�ন। র্দদ উত্তরদোতো খণ্ডলোনর অনদু�দপ দোলোের ক্লোরন, তোহলো� এই ্যরলোনর দোলোেরকৃ্ত অনদু�দপ রু্দক্তেঙ্গত ক্োরণ্ েোড়োই এক্টি েমে্যো উত্োপন 
�ো চোদ�লোে র্োলোচ্ �লো� মলোন ক্রো হলোত পোলোর এ�ং উত্তরদোতোলোক্ WCL § 114-a(3) এর অ্য্রীলোন ম�ূ্যোেন ক্রো হলোত পোলোর। পূরণ্ ক্রো দনদচিতক্রণ্ �ো এদফ্লোর্দভলোে 
অ�শ্্যই প্রদত্ত ক্োগজপত্র, উপস্থোদপত আগ্রহ্রী পক্ষেমলূোহর নোম, আগ্রহ্রী প্রদতটি পলোক্ষর জন্য বোে�োর তোদরখ ও পদ্দত উলোলেখ ক্রলোত হলো� এ�ং বোেই বোে�োটি বো�োর্্ড  
পর্্ডোলো�োচনো জন্য আলো�দলোনর বোে�োর 30 দদলোনর মলো্য্য েমূ্পণ্্ড ক্রো হলোেদেলো�ো �লো� দনদচিত ক্রলোত হলো�। এদফ্লোর্দভলোের �ো দনদচিতক্রলোণ্র ঐ অংশ্টি পূরণ্ ক্রো 
গ্রহণ্লোর্োগ্য নে বোর্খোলোন বোে�ো প্রোতি �্যদক্ত ও "েংরু্দক্ত বোদখুন" েহ পদ্দত তোদ�ক্োভুক্ত ক্রো হে। র্দদ বোক্োলোনো পক্ষলোক্ ফ্্যোক্স, ইলোমই� �ো অন্যোন্য ইলো�ক্ট্রদনক্ 
উপোলোে বোে�ো প্রদোন ক্রো হে, তোহলো� দনদচিতক্রণ্ �ো এদফ্লোর্দভলোে অ�শ্্যই এক্টি প্রত্যেন অন্তভু্ড ক্ত ক্রলোত হলো� বোর্ বোে�ো পোওেো পক্ষটি এই ্যরলোনর মো্য্যলোম বোে�ো 
গ্রহলোণ্র েুস্পষ্ট অনমুদত প্রদোন ক্লোরলোে [বোদখুন 12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv) (C) ও (c)]। খণ্ডনটি এক্ই পদ্দতলোত প্রদতটি পক্ষলোক্ প্রদোন ক্রলোত হলো� নো। 
দনদচিতক্রণ্টিলোত দমথ্যোচোলোরর শ্োদস্তর অ্য্রীলোন বেোক্ষর ক্রলোত ও তোদরখ দদলোত হলো�। দনদচিতক্রণ্টি শু্ুযমোত্র এক্জন অ্যোেদন্ড পূরণ্ ক্রলোত পোলোরন। অ�শ্্যই বোনোেোদর 
পো�দ�লোক্র েোমলোন এদফ্লোর্দভলোের শ্পথ দনলোত হলো� (বেোক্ষর ক্রলোত হলো�)।
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কোব্াডদে  পেদোর্লাচিার জি্য আর্ব্্দর্ির খণ্ডি
PO Box 5205 

Binghamton, NY 13902-5205

www.wcb.ny.gov

1. WCB মামলা িম্বর(সমহূ) 2. ব্াহক মামলা িম্বর(সমহূ) 3. ব্াহর্কর কোকাড 4. ব্াহর্কর িাম 5. আঘাত/ছুটির তানরখ

6. ্দানব্্দার্রর িাম 7. ্দানব্্দার্রর ঠিকািা

8. োর পর্ক্ষ খণ্ডিটি ্দার্ের করা হর্ছে:

9. এই খণ্ডিটি (শুধু্মাত্র একটি নিব্দোচি করুি) এর আর্ব্্দর্ির প্রনতনরিো নহর্সর্ব্:           WCLJ দেদ্োলোন্তর পর্্ডোলো�োচনো          পুনঃশুনোদন �ো পুনরোে চো� ুক্রো

10. নসদ্াতে ্দার্ের করার তানরখ (মাস/ন্দি/ব্ছর):

11. আর্ব্্দিটির কোসব্া (মাস/ন্দি/ব্ছর) তানরর্খ উত্তর্দাতার্ক কো্দওো হর্েনছর্লা:

12. এই খণ্ডি ্দানব্ কর্র কোে:

12 NYCRR 300.13(b)(4) এর অ্য্রীলোন আলো�দনটি খোদরজ ক্রলোত হলো�।

দেদ্োন্তটি পড়োর জন্য প্রশ্োেদনক্ভোলো� েংলোশ্ো্যন ক্রলোত হলো�: _________________________________________________

দেদ্োন্তটি েমূ্পণ্্ডভোলো� দনদচিত ক্রলোত হলো�:

দেদ্োলোন্ত এগুলো�ো পদর�ত্ড ন ক্রলোত হলো�: ________________________________________________

13. সমস্যা ও কারণসমরূ্হর প্রনত প্রনতনরিো। এই খণ্ডিটি নিম্ননলনখত উত্ানপত প্রনতটি ইস্ুযর ব্্যাপার্র প্রনতনরিো কো্দে (েন্দ আপনি একটি আইনি সংনক্ষপ্ত নব্ব্রণ সংেকু্ত কর্রি 
তর্ব্ এটি 8 পষৃ্ার কোব্নশ িাও হর্ত পার্র, নির্্দদে শিা কো্দখুি):

14. কোরকডদে । আপনি কোরকর্ডদে  ভরসা করর্ত িা পার্রি, তাহর্ল অনতনরক্ত সংনলিষ্ট প্রমাণ নচননিত করুি (নব্স্ানরত জাির্ত নির্্দদে শাব্লী কো্দখুি):

15. 12 NYCRR 300.13(b)(1)(iii) এর অধীর্ি িতুি ও অনতনরক্ত প্রমাণ (নব্স্ানরত জাির্ত নির্্দদে শিা কো্দখুি):

16. আপনত্ত ব্া ব্্যনতরিম। েন্দ খণ্ডর্ি নসদ্াতেটি সংর্শাধর্ির ্দানব্ করা হে, তাহর্ল কোসই আপনত্ত ব্া ব্্যনতরিমটি নিন্দদে ষ্টভার্ব্ উর্লেখ করুি কোেটি রুনলংর্ের সার্ে ইন্ারর্পাজ করা 
হর্েনছর্লা এব্ং 12 NYCRR 300.13(b)(2)(iii) ও (c) এর শতদে  অিসুার্র কোে তানরর্খ আপনত্ত ব্া ব্্যনতরিমটি ইন্ারর্পাজ করা হর্েনছর্লা তা উর্লেখ করুি।
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17. প্রত্যেি: এই নদথর ন্রীলোচ প্রদত্ত স্থোলোন বেোক্ষর ক্রোর মো্য্যলোম, আদম প্রত্যেন ক্রদে বোর্ এই খণ্ডনটি আইন ও �োস্ত�তোর ের� দ�শ্োলোের দভদত্তলোত হলোেলোে, রু্দক্তেঙ্গত ক্োরলোণ্র দভদত্তলোত গঠিত হলোেলোে 
এ�ং প্রকৃ্ত ঠিক্োনো, ইলোমই� �ো বোর্ ফ্্যোক্স নম্বলোর বোে�ো বোপ্ররণ্ ক্রো হলোেদেলো�ো তো েহ বোে�োর পদ্দত �্য�হোর ক্লোর ন্রীলোচ বোে�োর দনদচিতক্রণ্ �ো এদফ্লোর্দভলোে তোদ�ক্োভুক্ত েক্� প্রলোেোজন্রীে পলোক্ষর ক্োলোে 
বোপ্ররণ্ ক্রো হলোেলোে। আদম �ঝুলোত পোরদে বোর্ শ্রদমক্লোদর ক্ষদতপূরণ্ আইন রু্দক্তেঙ্গত ক্োরণ্ েোড়ো ক্োর্্ডরিম চো� ু�ো চোদ�লোে র্োওেোর জন্য র্থোর্থ জদরমোনো প্রদোন ক্লোর।

কোসব্া প্র্দার্ির প্রমাণ
নিনচিতকরণ 

দনউ ইেক্্ড  বোটেে, ______________________ ক্োউদন্ট: আদম, _________________________, দনউ ইেক্্ড  বোটেলোের আদো�লোত আইন বোপশ্োে র্থোর্থভোলো� অনলুোমোদদত এক্জন অ্যোেদন্ড। আদম 
এতদ্োরো দমথ্যোচোলোরর শ্োদস্তর অ্য্রীলোন দনদচিত ক্রদে বোর্ আদম 12 NYCRR 300.13(b)(2) (iv) এ�ং (3) এর দ��রণ্ অনরু্োে্রী এ�ং 12 NYCRR 300.13(c) এর শ্ত্ড  অনরু্োে্রী বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর 
আলো�দলোনর এই খণ্ডলোনর জন্য দোলোের ক্রোর ও বোে�োর শ্ত্ড  বোমলোন দনলোেদে বোর্মনটি ন্রীলোচ �দণ্্ডত রলোেলোে।

ক্. আদম (তানরখ - মাস/ন্দি/ব্ছর) ______________________ (একটি পদ্নত ব্াছাই করুি)-বোত বো�োলোর্্ড র ক্োলোে বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর আলো�দলোনর খণ্ডন জমো দদলোেদে:
র্োক্লোর্োলোগ পোঠোন P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902
ফ্্যোক্স ক্রুন 1-877-533-0337
ইলোমই� ক্রুন wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov
WCB ওলোে� আপলো�োর্ দ�ংক্ (https://wcbdoc.services.conduent.com)
শ্রনমকর্্দর ক্ষনতপরূণ বব্ষম্য নব্ষেক ্দানব্: র্োক্লোর্োলোগ পোঠোন Discrimination Unit, Riverview Center - 150 Broadway, Menands, NY 12204
প্রনতব্ন্ী কোব্নিনফট: র্োক্লোর্োলোগ পোঠোন Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029

খ. আদম (তানরখ - মাস/ন্দি/ব্ছর)  ______________________ (প্রলোেোজলোন অদতদরক্ত শ্্রীে েংরু্ক্ত ক্রুন) এর দভদত্তলোত বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর জন্য জমো বোদওেো আলো�দলোনর খণ্ডলোনর পলোক্ষ বোে�ো প্রদোন 
ক্লোরদে:

নোম:  __________________________________ (বোর্ পদ্দতলোত):  _______________________ এই (ঠিক্োনোে): __________________________________________________

নোম:  __________________________________ (বোর্ পদ্দতলোত):  _______________________ এই (ঠিক্োনোে): __________________________________________________

নোম:  __________________________________ (বোর্ পদ্দতলোত):  _______________________ এই (ঠিক্োনোে): __________________________________________________

নোম:  __________________________________ (বোর্ পদ্দতলোত):  _______________________ এই (ঠিক্োনোে): __________________________________________________

আদম প্রত্যেন ক্রদে বোর্ ফ্্যোক্স, ইলোমই� �ো অন্যোন্য ইলো�ক্ট্রদনক্ মো্য্যলোম বোে�ো গ্রহণ্ক্োর্রী বোক্োলোনো পক্ষ এই ্যরলোনর মো্য্যলোম বোে�ো গ্রহলোণ্র েুস্পষ্ট অনমুদত প্রদোন ক্লোরলোে।

আদম প্রত্যেন ক্রদে বোর্ বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর আলো�দলোনর জন্য খণ্ডলোনর বোে�ো, উদলেদখত দহলোেলো�, বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর আলো�দলোনর বোে�ো প্রদোলোনর দতদরশ্ দদলোনর মলো্য্য েম্পন্ন হলোেলোে৷

তোদরখ (মোে/দদন/�ের):___________________

এনফর্ডনভট 

দনউ ইেক্্ড  বোটেে, _____________________ ক্োউদন্ট: আদম, __________________________, র্থোর্থভোলো� শ্পথ দনদচ্, বেোক্ষ্য দদদচ্ ও ��দে: আদম বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর আলো�দলোনর খণ্ডলোন 
তোদ�ক্োভুক্ত দোদ�(গুলো�োর) �্যোপোলোর আগ্রহ্রী বোক্োলোনো পক্ষ নই এ�ং আমোর �েে 18 �েলোরর বো�দশ্। আদম এতদ্োরো দমথ্যোচোলোরর শ্োদস্তর অ্য্রীলোন দনদচিত ক্রদে বোর্ আদম 12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv) ও 
(3) এর দ��রণ্ অনরু্োে্রী এ�ং 12 NYCRR 300.13(c) এর শ্ত্ড  অনরু্োে্রী বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর আলো�দলোনর এই খণ্ডলোনর জন্য দোলোের ক্রোর ও বোে�োর শ্ত্ড  বোমলোন দনলোেদে বোর্মনটি ন্রীলোচ �দণ্্ডত রলোেলোে।

ক্. আদম (তানরখ - মাস/ন্দি/ব্ছর) ______________________ (একটি পদ্নত ব্াছাই করুি)-বোত বো�োলোর্্ড র ক্োলোে বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর আলো�দলোনর খণ্ডন জমো দদলোেদে:

র্োক্লোর্োলোগ পোঠোন P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902
ফ্্যোক্স ক্রুন 1-877-533-0337
ইলোমই� ক্রুন wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov
WCB ওলোে� আপলো�োর্ দ�ংক্ (https://wcbdoc.services.conduent.com)
শ্রনমকর্্দর ক্ষনতপরূণ বব্ষম্য নব্ষেক ্দানব্: র্োক্লোর্োলোগ পোঠোন Discrimination Unit, Riverview Center - 150 Broadway, Menands, NY 12204
প্রনতব্ন্ী কোব্নিনফট: র্োক্লোর্োলোগ পোঠোন Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029

খ. আদম (তানরখ - মাস/ন্দি/ব্ছর)  ______________________ (প্রলোেোজলোন অদতদরক্ত শ্্রীে েংরু্ক্ত ক্রুন) এর দভদত্তলোত বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর জন্য জমো বোদওেো আলো�দলোনর খণ্ডলোনর পলোক্ষ বোে�ো প্রদোন 
ক্লোরদে:

নোম:  __________________________________ (বোর্ পদ্দতলোত):  _______________________ এই (ঠিক্োনোে): __________________________________________________

নোম:  __________________________________ (বোর্ পদ্দতলোত):  _______________________ এই (ঠিক্োনোে): __________________________________________________

নোম:  __________________________________ (বোর্ পদ্দতলোত):  _______________________ এই (ঠিক্োনোে): __________________________________________________

নোম:  __________________________________ (বোর্ পদ্দতলোত):  _______________________ এই (ঠিক্োনোে): __________________________________________________

আদম প্রত্যেন ক্রদে বোর্ ফ্্যোক্স, ইলোমই� �ো অন্যোন্য ইলো�ক্ট্রদনক্ মো্য্যলোম বোে�ো গ্রহণ্ক্োর্রী বোক্োলোনো পক্ষ এই ্যরলোনর মো্য্যলোম বোে�ো গ্রহলোণ্র েুস্পষ্ট অনমুদত প্রদোন ক্লোরলোে।

আদম প্রত্যেন ক্রদে বোর্ বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর আলো�দলোনর জন্য খণ্ডলোনর বোে�ো, উদলেদখত দহলোেলো�, বো�োর্্ড  পর্্ডোলো�োচনোর আলো�দলোনর বোে�ো প্রদোলোনর দতদরশ্ দদলোনর মলো্য্য েম্পন্ন হলোেলোে৷

আমোর েোমলোন ___________________ এর এই _____________ দদলোন শ্পথ ক্রো হে

প্রস্তুতক্োর্রীর বেোক্ষর __________________________________________________________________প্রস্তুতক্রলোণ্র তোদরখ (মোে/দদন/�ের): _________________________

স্পষ্ট অক্ষলোর নোম: __________________________________ দশ্লোরোনোম: _________________________________________বোেদ�লোফ্োন নম্বর: ______________________

ঠিক্োনো: ___________________________________________________________________________________________________________________________

বেোক্ষর: ________________________________________________________

স্পষ্ট অক্ষলোর নোম: _________________________________________________

বোনোেোর্রী পো�দ�ক্

বেোক্ষর: _________________________________________________________________________

স্পষ্ট অক্ষলোর নোম: __________________________________________________________________
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