
RB-89.3 পরূণ করার নির্্দদে শিা

উত্তর্দাতার প্রনত: পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার জন্য আব্বদবনর খণ্ডন অ্বশ্্যই পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার জন্য আব্বদবনর বোস্বা 
প্রদাবনর 30 ক্্যাব�ন্ার র্দ্ববসর মব্য্য দার্খ� ক্রবে হব্ব। এক্টি খণ্ডন বো্বাবর্বি র দ্ারা এই ্যরবনর খণ্ডবনর প্রকৃ্ে প্রার্তির োর্রবখ বো্বাবর্বি  দাবের ক্রা হবেবে ্বব� 
গর্্য ক্রা হে। 12 NYCRR 300.13(c) অনসুাবর, বোর্খাবন সক্� খণ্ডনবক্ 12 NYCRR 300.13(b) শ্েবি গুব�া মানবে হে, এক্টি খণ্ডন শু্ুযমাত্র বো্বাবর্বি র 
বোক্ন্দ্রীে র্াক্বর্াবগ বোর্াগাবর্াবগর ঠিক্ানা (P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205), দার্্বর জন্য বোক্ন্দ্রীে ফ্্যাক্স নম্বর (1-877-533-0337), 
দার্্বর জন্য বোক্ন্দ্রীে ইবমই� (wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov) অথ্বা WCB ওবে্ব আপব�ার্ র্�ংবক্র মা্য্যবম (https://wcbdoc. services. cond
uent. com/) দাবের ক্রা বোর্বে পাবর। শ্রর্মক্বদর ক্ষর্েপপূরর্ ব্বষবম্যর দার্্বর খণ্ডনগুব�া অ্বশ্্যই Board's Discrimination Unit, Riverview Center - 
150 Broadway, Menands, NY 12204-এ র্াক্বর্াবগ বো্বাবর্বি র ক্াবে দার্খ� ক্রবে হব্ব। প্রর্ে্বন্্রী বো্বর্নর্ফ্বের জন্য দার্খ� ক্রা দার্্বগুব�ার খণ্ডন 
(ক্াজ-সম্র্ক্বি ে নে এমন আঘাে ্বা অসুস্থোর ক্ারবর্ হারাবনা পার্রশ্রর্মবক্র দার্্ব) অ্বশ্্যই Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, 
NY 13761-9029-এ র্াক্বর্াবগ বো্বাবর্বি র ক্াবে দার্খ� ক্রবে হব্ব। এই খণ্ডনটির এক্টি ক্র্প অ্বশ্্যই 12 NYCRR 300.13(b) (1)(iv) অনসুাবর সক্� 
আগ্রহ্রী প্রবোজন্রীে পক্ষগুব�াবক্ প্রদান ক্রবে হব্ব। খণ্ডনগুর্�, বোক্াবনা প্রর্ের্নর্্যহ্রীন দার্্বদাবরর দ্ারা জমা না হব�, অ্বশ্্যই সভাপর্ের দ্ারা র্ন্যবিার্রে ফ্রম্যাবে 
হবে হব্ব, খণ্ডবনর সক্� অংশ্ অ্বশ্্যই পপূরর্ ক্রবে হব্ব এ্বং সংরু্ক্ত বোর্বক্াবনা সংর্ক্ষতি আইর্ন র্্ব্বরর্বক্ অ্বশ্্যই 12 NYCRR 300.13(b)(1)(i) বোমবন চ�বে 
হব্ব৷ ফ্রবম চাওো সক্� েথ্য প্রদান ক্রবে ্ব্যথবি হব� খণ্ডন খার্রজ হবে পাবর।

দ্রষ্টব্্য: পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার জন্য ক্রা আব্বদবনর খণ্ডনগুব�া হাবে ক্বর বো্বার্বি  অর্ফ্বস পাঠাবনা হব� ো গ্রহর্বর্াগ্য হব্ব না। বোজনাবর� 
ক্াউবসেব�র অর্ফ্বস র্াক্বর্াবগ পাঠাবনা ্বা সরাসর্র জমা বোদওো খণ্ডনগুব�া বো্বাবর্বি  দাবের ক্রা হের্ন ্বব� গর্্য ক্রা হব্ব ও বোসগুব�া র্্বব্বচনা ক্রা হব্ব না।

1. WCB মামলা িম্বর(সমূহ)। আপ্রী�কৃ্ে দার্্বগুব�ার WCB মাম�া নম্বর(সমপূহ) র্�খুন। WCB বোক্স নম্বর(সমপূবহর) মব্য্য শ্রর্মক্বদর ক্ষর্েপপূরর্, ব্বষম্য, 
প্রর্ে্বন্্রী বো্বর্নর্ফ্ে, ব্বের্নক্ পার্র্বার্রক্ েুটিবে ব্বষম্য, বোবেচ্াবস্বক্ অর্নির্ন্ববিাপন ক্মমী এ্বং বোবেচ্াবস্বক্ অ্যামু্বব�সে ক্মমীবদর বো্বর্নর্ফ্বের বোক্স নম্বর অন্তভুবি ক্ত৷

2. ব্াহক মামলা িম্বর(সমূহ)। আপ্রী�কৃ্ে ্বাহক্ মাম�া নম্বর(সমপূহ) র্�খুন। এই অংশ্/আইবেম ব্বষবম্যর দার্্বর বোক্ষবত্র প্রবর্াজ্য নে।

3. ব্াহর্কর কোকাড। আপ্রী�কৃ্ে দার্্বর র্্বমাক্ার্রীর ক্্যার্রোর বোক্ার্ র্�খুন। এই অংশ্/আইবেম ব্বষবম্যর দার্্বর বোক্ষবত্র প্রবর্াজ্য নে।

4. ব্াহর্কর িাম। আপ্রী�কৃ্ে দার্্বর র্্বমাক্ার্রীর ্বাহবক্র নাম র্�খুন। এই অংশ্/আইবেম ব্বষবম্যর দার্্বর বোক্ষবত্র প্রবর্াজ্য নে।

5. আঘাত/ছুটির তানরখ। আঘাে �াগার োর্রখটি অথ্বা বোর্ োর্রবখ ব্বের্নক্ পার্র্বার্রক্ েুটি শুরু হবেবে বোসটি র্�খুন (র্র্দ ব্বের্নক্ পার্র্বার্রক্ েুটি 
বোনওো না হে, োহব� ব্বষবম্যর অর্ভবর্াবগর োর্রখটি র্�খুন)।

6. ্দানব্্দার্রর িাম। ক্মমীর পুবরা নাম র্�খুন।

7. ্দানব্্দার্রর ঠিকািা। ক্মমীর সড়বক্র ঠিক্ানা, র্সটি, বোটেে ও র্জপ বোক্ার্ এ্বং র্চঠি পাঠাবনার ঠিক্ানা র্ভন্ন হব� বোসটি র্�খুন।

8. যার পর্ষে খণ্ডিটি জমা কো্দওয়া করা হর্ছে। এই খণ্ডন দাবেরক্ার্রী পক্ষবক্ র্নবদবিশ্ ক্রুন।

9. এই খণ্ডি কোয আর্ব্্দর্ি সাড়া কো্দয় তার ধরি। খণ্ডনটি 1) ্বা্য্যোমপূ�ক্ সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনা ্বা 2) র্্বব্বচনামপূ�ক্ সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার 
জন্য এক্টি আব্বদবনর প্রর্ের্রিো র্হবসব্ব জমা বোদওো হবেবে র্ক্ না ো র্নবদবিশ্ ক্রুন।

10. কোব্াডদে  প্যার্িল নসদ্ার্তের কোমর্মার্রন্াম ্দার্য়র করার তানরখ। আপ্রী�কৃ্ে র্সদ্াবন্তর োর্রখ র্�খুন।

11. কোসব্ার তানরখ। উত্তরদাোবক্ পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার জন্য ক্রা আব্বদবনর বোস্বা বোদওোর োর্রখটি র্�খুন।

12. অিরু্রাধকৃত ফলাফল। খণ্ডনটি এই র্্বষেগুব�া দার্্ব ক্বর র্ক্ না ো র্নবদবিশ্ ক্রুন- 1) পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার আব্বদনটি 
12 NYCRR 300.13(b)(4) এর অ্য্রীবন খার্রজ ক্রবে হব্ব, 2) বোমবমাবরন্াম অভ র্র্র্সশ্ন প্রশ্াসর্নক্ভাব্ব সংবশ্া্যন ক্রবে হব্ব ও ক্্রীভাব্ব সংবশ্া্যন 
ক্রবে হব্ব, 3) বোমবমাবরন্াম অভ র্র্র্সশ্ন সম্পূর্বিরূবপ র্নর্চিে ক্রবে হব্ব অথ্বা 4) বোমবমাবরন্াম অভ র্র্র্সশ্ন পর্র্বেবি ন ক্রবে হব্ব ও ক্্রীভাব্ব ক্রবে হব্ব।

13. সমস্যা ও কারণসমূর্হর প্রনত প্রনতনরিয়া। আব্বদবন উত্ার্পে সমস্যা ও ক্ারর্গুব�ার প্রর্ের্রিো র্হবসব্ব এক্টি সংর্ক্ষতি র্্ব্বরৃ্ে প্রদান ক্রুন, সে্য 
্বা আইবনর অর্ভরু্ক্ত বোক্াবনা ভু� র্্ব্বরৃ্ে র্চর্নিে ক্রুন। 12 NYCRR 300.13(b)(1)(i) ও (c) দ্ারা র্ন্যবিার্রে, এক্জন উত্তরদাো 8.5-ইর্চি ্বাই 11-ইর্চি 
ক্াগবজ এক্ ইর্চি মার্জবি ন সহ, 12-পবেন্ট ফ্ন্ট ্ব্য্বহার ক্বর বদবঘবি্য আে (8) পৃষ্া পর্বিন্ত এক্টি আইর্ন সংর্ক্ষতি র্্ব্বরর্ সংরু্ক্ত ক্রবে পাবরন। আে (8) পৃষ্ার 
বোচবে দ্রীঘবি সংর্ক্ষতি র্্ব্বরর্্রী র্্বব্বচনা ক্রা হব্ব না, র্র্দ না উত্তরদাো র্�র্খেভাব্ব উবলেখ ক্বরন, বোক্ন আর্পব�র র্ভর্ত্ত আে (8) পৃষ্ার মব্য্য বের্র ক্রা র্াের্ন। 
পবনবরা (15) পৃষ্ার বোচবে দ্রীঘবি র্্ব্বরর্্রী বোক্াবনা অ্বস্থাবেই র্্বব্বচনা ক্রা হব্ব না।

RB-89.3 (1-23) র্নবদবিশ্নাসমপূহ
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14. কোরকডদে । র্র্দ আব্বদবন উদৃ্ে বোরক্র্বি টি পর্বিাব�াচনার জন্য সম্পূর্বি বোরক্র্বি  গঠন ক্বর, োহব� এই অংশ্টি খার্� রাখুন। র্র্দ আব্বদবন উদৃ্ে বোরক্র্বি টি 
পর্বিাব�াচনার জন্য সম্পূর্বি বোরক্র্বি  গঠন না ক্বর, োহব� োর্রখ এ্বং/অথ্বা নর্থর আইর্র্ নম্বর(সমপূহ) এর মা্য্যবম অর্ের্রক্ত শুনার্ন, নর্থ, নমনুা, অন্যান্য 
প্রমার্ এ্বং WCB ফ্াইব�র আব্বদবন উত্ার্পে সমস্যা(সমপূহ) ও গ্রাউন্(সমপূহ) এর সাবথ সংর্লিষ্ট প্রর্ের্�র্প শ্নাক্ত ক্রুন র্া আব্বদবন উদৃ্ে র্ে� না। আব্বদন 
জমা বোদওোর সমে ্বা এই খণ্ডন জমা বোদওোর সমে বো্বাবর্বি র ফ্াইব� জমা বোদওো বোক্াবনা নর্থ পুনর্্ববিব্বচনা/ সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার জন্য এই আব্বদবনর 
খণ্ডবনর সাবথ অন্তভুবি ক্ত ্বা সংরু্ক্ত ক্রব্বন না। 12 NYCRR 300.13(b)(1)(ii) ও (c) অনসুাবর, বোক্াবনা উত্তরদাো ্বা ্বা উত্তরদাোর আইর্ন প্রর্ের্নর্্য 
আব্বদবনর সমে ্বা এই খণ্ডন দাবের ক্রার সমে বো্বাবর্বি র ফ্াইব� ইবোমব্য্যই থাক্া নর্থ সংরু্ক্ত ক্রব� বো্বার্বি  বোসই খণ্ডন প্রে্যাখ্যান ক্রবে পাবর।

15. প্রত্যয়ি। প্রস্তুেক্ার্রীবক্ অ্বশ্্যই আইন ও ্বাস্ত্বোে খণ্ডবনর সর� র্্বশ্াবসর র্ভর্ত্তবে প্রে্যেন ক্বর ফ্রমটিবে বোক্ষর ক্রবে হব্ব ও োর্রখ র্দবে হব্ব 
(এোড়াও োবদর নাম, র্শ্বরানাম, বোের্�বফ্ান নম্বর ও ঠিক্ানা প্রদান ক্বর) বোর্ এটি রু্র্ক্তসঙ্গে ক্ারবর্ বের্র ক্রা হবের্েব�া এ্বং প্রুফ্ অভ সার্ভবি স অংবশ্র 
প্রবোজন্রীে আগ্রহ্রী পক্ষগুব�াবক্ প্রদান ক্রা হবের্েব�া।

16. কোসব্া প্র্দার্ির প্রমাণ। খণ্ডনটি অ্বশ্্যই 12 NYCRR 300.13(b) (2)(iv) এ্বং (c) অনসুাবর সক্� আগ্রহ্রী প্রবোজন্রীে পক্ষগুব�াবক্ প্রদান ক্রবে হব্ব। 
সঠিক্ভাব্ব আগ্রহ্রী প্রবোজন্রীে বোক্াবনা পক্ষবক্ বোস্বা প্রদাবন ্ব্যথবি হব� ো ত্রুটিপপূর্বি বোস্বা র্হবসব্ব র্্বব্বর্চে হব্ব এ্বং খণ্ডনটি বো্বাবর্বি  র্্বব্বচনা নাও ক্রা হবে পাবর। 
র্খন ্বাহক্, বে-র্্বমাকৃ্ে র্নবোগক্েবি া ্বা অন্য অথবি প্রদানক্ার্রী ্বা সম্া্ব্য প্রদানক্ার্রীর দ্ারা পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার জন্য আব্বদবনর খণ্ডন 
দাবের ক্রা হে, েখন দার্্বদার এ্বং দার্্বদাবরর আইর্ন প্রর্ের্নর্্য ও অন্যান্য প্রবোজন্রীে আগ্রহ্রী পক্ষবক্ বোস্বা প্রদান ক্রা হব্ব। উত্তরদাোবক্ পুনর্্ববিব্বচনা/
সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার জন্য আব্বদবনর বোস্বার র্ত্রশ্ (30) র্দবনর মব্য্য বোস্বা প্রদান ক্রব� বোস্বাটি সমেমবো বোদওো হবেবে ্বব� র্্বব্বর্চে হে। হে 
র্নর্চিেক্রর্ ্বা এর্ফ্বর্র্ভে অ্বশ্্যই পপূরর্ ক্রবে হব্ব এ্বং বোর্ পদ্র্েবে ও োর্রবখ, বো্বাবর্বি  খণ্ডন দার্খ� ক্রা হবের্েব�া ো অ্বশ্্যই অন্তভুবি ক্ত ক্রবে হব্ব। 
বো্বাবর্বি র ক্াবে খণ্ডন দার্খ� ক্রার জন্য উত্তরদাো শু্ুযমাত্র এক্টি পদ্র্ে ্ব্য্বহার ক্রব্বন। র্র্দ উত্তরদাো খণ্ডবনর অনরু্�র্প দাবের ক্বরন, োহব� এই ্যরবনর 
দাবেরকৃ্ে অনরু্�র্প রু্র্ক্তসঙ্গে ক্ারর্ োড়াই এক্টি সমস্যা উত্াপন ্বা চার্�বে র্াবচ্ ্বব� মবন ক্রা হবে পাবর এ্বং উত্তরদাোবক্ WCL § 114-a(3) এর 
অ্য্রীবন মপূ�্যােন ক্রা হবে পাবর। পপূরর্ ক্রা র্নর্চিেক্রর্ ্বা এর্ফ্বর্র্ভবে অ্বশ্্যই প্রদত্ত ক্াগজপত্র, উপস্থার্পে আগ্রহ্রী পক্ষসমপূবহর নাম, আগ্রহ্রী প্রর্েটি পবক্ষর 
জন্য বোস্বার োর্রখ ও পদ্র্ে উবলেখ ক্রবে হব্ব এ্বং বোসই বোস্বাটি পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনা জন্য আব্বদবনর বোস্বার 30 র্দবনর মব্য্য সম্পূর্বি ক্রা 
হবের্েব�া ্বব� র্নর্চিে ক্রবে হব্ব। এর্ফ্বর্র্ভবের ্বা র্নর্চিেক্রবর্র ঐ অংশ্টি পপূরর্ ক্রা গ্রহর্বর্াগ্য নে বোর্খাবন বোস্বা প্রাতি ্ব্যর্ক্ত ও "সংরু্র্ক্ত বোদখুন" সহ 
পদ্র্ে োর্�ক্াভুক্ত ক্রা হে। র্র্দ বোক্াবনা পক্ষবক্ ফ্্যাক্স, ইবমই� ্বা অন্যান্য ইব�ক্ট্রর্নক্ উপাবে বোস্বা প্রদান ক্রা হে, োহব� র্নর্চিেক্রর্ ্বা এর্ফ্বর্র্ভবে 
অ্বশ্্যই এক্টি প্রে্যেন অন্তভুবি ক্ত ক্রবে হব্ব বোর্ বোস্বা পাওো পক্ষটি এই ্যরবনর মা্য্যবম বোস্বা গ্রহবর্র সুস্পষ্ট অনমুর্ে প্রদান ক্বরবে [বোদখুন 12 NYCRR 
300.13(b)(2)(iv) (C) ও (c)]। খণ্ডনটি এক্ই পদ্র্েবে প্রর্েটি পক্ষবক্ প্রদান ক্রবে হব্ব না। র্নর্চিেক্রর্টিবে র্মথ্যাচাবরর শ্ার্স্তর অ্য্রীবন বোক্ষর ক্রবে 
ও োর্রখ র্দবে হব্ব। র্নর্চিেক্রর্টি শু্ুযমাত্র এক্জন অ্যাের্নবি পপূরর্ ক্রবে পাবরন। অ্বশ্্যই বোনাোর্র পা্বর্�বক্র সামবন এর্ফ্বর্র্ভবের শ্পথ র্নবে হব্ব (বোক্ষর 
ক্রবে হব্ব)।
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পিুনব্দের্ব্চিা / সম্ণূদে কোব্াডদে  পযদোর্লাচিার 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. যার পর্ষে খণ্ডিটি ্দার্য়র করা হর্ছে:

9. এই খণ্ডিটি (শুধু্মাত্র একটি নিব্দোচি করুি) এর আর্ব্্দর্ির প্রনতনরিয়া নহর্সর্ব্:
্বা্য্যোমপূ�ক্ সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনা
র্্বব্বচনামপূ�ক্ সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনা

10. আর্ব্্দিটির কোসব্া (মাস/র্দন/্বের) তানরর্খ উত্তর্দাতার্ক কো্দওয়া হর্য়নছর্লা:

11. কোমর্মার্রন্াম অভ নডনসশি ্দার্য়র করার তানরখ 
(মাস/র্দন/্বের):

12. এই খণ্ডি ্দানব্ কর্র কোয:
পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার জন্য আব্বদনটি খার্রজ ক্রবে হব্ব।
বোমবমাবরন্াম অভ র্র্র্সশ্নটি পড়ার জন্য প্রশ্াসর্নক্ভাব্ব সংবশ্া্যন ক্রবে হব্ব: _______________________________________________________________
বোমবমাবরন্াম অভ র্র্র্সশ্নটি সম্পূর্বিভাব্ব র্নর্চিে ক্রবে হব্ব:
বোমবমাবরন্াম অভ র্র্র্সশ্বন এগুব�া পর্র্বেবি ন ক্রবে হব্ব: _______________________________________________________________________________

13. সমস্যা ও কারণসমরূ্হর প্রনত প্রনতনরিয়া। (র্্বস্তার্রে জানবে র্নবদবিশ্না বোদখুন)

14. কোরকডদে । (র্্বস্তার্রে জানবে র্নবদবিশ্না বোদখুন)

15. প্রত্যয়ি। এই নর্থর ন্রীবচ প্রদত্ত স্থাবন বোক্ষর ক্রার মা্য্যবম, আর্ম প্রে্যেন ক্রর্ে বোর্ এই খণ্ডনটি আইন ও ্বাস্ত্বোর সর� র্্বশ্াবসর র্ভর্ত্তবে হবেবে, রু্র্ক্তসঙ্গে ক্ারবর্র র্ভর্ত্তবে গঠিে হবেবে 
এ্বং প্রকৃ্ে ঠিক্ানা, ইবমই� ্বা বোর্ ফ্্যাক্স নম্ববর বোস্বা বোপ্ররর্ ক্রা হবের্েব�া ো সহ বোস্বার পদ্র্ে ্ব্য্বহার ক্বর ন্রীবচ বোস্বার র্নর্চিেক্রর্ ্বা এর্ফ্বর্র্ভবে োর্�ক্াভুক্ত সক্� প্রবোজন্রীে পবক্ষর ক্াবে 
বোপ্ররর্ ক্রা হবেবে। আর্ম ্বঝুবে পারর্ে বোর্ শ্রর্মক্বদর ক্ষর্েপপূরর্ আইন রু্র্ক্তসঙ্গে ক্ারর্ োড়া ক্ার্বিরিম চা� ু্বা চার্�বে র্াওোর জন্য র্থার্থ জর্রমানা প্রদান ক্বর।

RB-89.3 (1-23)
শ্রর্মক্বদর ক্ষর্েপপূরর্ বো্বার্বি  র্নরবপক্ষভাব্ব প্রর্ে্বন্্রী ্ব্যর্ক্তবদরবক্ র্নবোগ ক্বর ও বোস্বা প্রদান ক্বর

প্রস্তুেক্ার্রীর বোক্ষর: _________________________________________________________ প্রস্তুবের োর্রখ (মাস/র্দন/্বের): ______________________

স্পষ্ট অক্ষবর নাম: _______________________________________________________________________________________________________

আনষু্ার্নক্ র্শ্বরানাম:  _______________________________________ র্দবনর বো্ব�া বোর্াগাবর্াবগ বোফ্ান #: ____________________________________

ঠিক্ানা: _____________________________________________________________________________________________________________
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বোক্ষর: _________________________________________________________________________

স্পষ্ট অক্ষবর নাম: __________________________________________________________________

কোসব্া প্র্দার্ির প্রমাণ 
অংশ 1

নিনচিতকরণ

র্নউ ইেক্বি  বোটেে, _____________________ ক্াউর্ন্ট: আর্ম, __________________________, র্নউ ইেক্বি  বোটেবের আদা�বে আইন বোপশ্াে র্থার্থভাব্ব অনবুমার্দে এক্জন অ্যাের্নবি। আর্ম 
এেদ্ারা র্মথ্যাচাবরর শ্ার্স্তর অ্য্রীবন র্নর্চিে ক্রর্ে বোর্ আর্ম 12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv) ও (3) এর র্্ব্বরর্ অনরু্াে্রী এ্বং 12 NYCRR 300.13(c) এর শ্েবি  অনরু্াে্রী পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি 
বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার আব্বদবনর এই খণ্ডবনর জন্য দাবের ক্রার ও বোস্বার শ্েবি  বোমবন র্নবের্ে বোর্মনটি ন্রীবচর অ্য্যাে 2-এ ্বর্র্বিে রবেবে।

আর্ম প্রে্যেন ক্রর্ে বোর্ পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার আব্বদবনর জন্য খণ্ডবনর পর্রবষ্বা, র্নম্নর্�র্খে র্হবসব্ব, এই আব্বদবনর র্্বষে্বস্তু অথবিাৎ র্সদ্ান্ত জার্র ক্রার 30 ক্্যাব�ন্ার র্দ্ববসর 
মব্য্য সম্ন্ন হবেবে৷

োর্রখ (মাস/র্দন/্বের):___________________

এনফর্ডনভট

র্নউ ইেক্বি  বোটেে, _____________________ ক্াউর্ন্ট: আর্ম, __________________________, র্থার্থভাব্ব শ্পথ র্নর্চ্, বোক্ষ্য র্দর্চ্ ও ্ব�র্ে: আর্ম পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  
পর্বিাব�াচনার আব্বদবনর খণ্ডবন োর্�ক্াভুক্ত দার্্ব(গুব�ার) ্ব্যাপাবর আগ্রহ্রী বোক্াবনা পক্ষ নই এ্বং আমার ্বেস 18 ্বেবরর বো্বর্শ্। আর্ম এেদ্ারা র্নর্চিে ক্রর্ে বোর্ আর্ম 12 NYCRR 300.13(b)
(2)(iv) ও (3) এর র্্ব্বরর্ অনরু্াে্রী এ্বং 12 NYCRR 300.13(c) এর শ্েবি  অনরু্াে্রী পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার আব্বদবনর এই খণ্ডবনর জন্য দাবের ক্রার ও বোস্বার শ্েবি  বোমবন র্নবের্ে 
বোর্মনটি র্নবচর অ্য্যাে 2 ্বর্র্বিে রবেবে।

আর্ম প্রে্যেন ক্রর্ে বোর্ পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার আব্বদবনর জন্য খণ্ডবনর এই পর্রবষ্বা, র্নম্নর্�র্খে র্হবসব্ব, এই আব্বদবনর র্্বষে্বস্তু অথবিাৎ র্সদ্ান্ত জার্র ক্রার 30 ক্্যাব�ন্ার 
র্দ্ববসর মব্য্য সম্ন্ন হবেবে৷

আমার সামবন ___________________ এর এই _____________র্দবনর শ্পথ ক্রা হে

অংশ 2
ক্. আর্ম (তানরখ - মাস/ন্দি/ব্ছর) ______________________ (একটি পদ্নত ব্াছাই করুি)-বোে বো্বাবর্বি র ক্াবে পুনর্্ববিব্বচনা/সম্পূর্বি বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার আব্বদবনর খণ্ডন জমা র্দবের্ে:

র্াক্বর্াবগ পাঠান P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902
ফ্্যাক্স ক্রুন 1-877-533-0337
ইবমই� ক্রুন wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov
WCB ওবে্ব আপব�ার্ র্�ংক্ (https://wcbdoc.services.conduent.com)
শ্রনমকর্্দর ষেনতপরূণ বব্ষম্য নব্ষয়ক ্দানব্: র্াক্বর্াবগ পাঠান Discrimination Unit, Riverview Center - 150 Broadway, Menands, NY 12204
প্রনতব্ন্ধী কোব্নিনফট: র্াক্বর্াবগ পাঠান Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029

খ. আর্ম (তানরখ - মাস/ন্দি/ব্ছর) ___________________ (প্রবোজবন অর্ের্রক্ত শ্্রীে সংরু্ক্ত ক্রুন) এর র্ভর্ত্তবে বো্বার্বি  পর্বিাব�াচনার জন্য জমা বোদওো আব্বদবনর খণ্ডবনর পবক্ষ বোস্বা প্রদান 
ক্বরর্ে:

নাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্র্েবে):  ____________ এই (ঠিক্ানাে): ________________________________________________________

নাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্র্েবে):  ____________ এই (ঠিক্ানাে): ________________________________________________________

নাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্র্েবে):  ____________ এই (ঠিক্ানাে): ________________________________________________________

নাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্র্েবে):  ____________ এই (ঠিক্ানাে): ________________________________________________________

বোক্ষর: ______________________________________________________

স্পষ্ট অক্ষবর নাম: _______________________________________________

বোনাোর্রী পা্বর্�ক্
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