
RB-89 পরূণ করার নির্্দদে শিা

আর্ে্দিকারীর প্রনি: অবশ্্যই WCLJ এর সিদ্ধান্ত জধাসরর তধাসরখের 30 ক্্যধাখেন্ধার সিবখির মখ্য্য বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য আখবিন িধাসেে ক্রখত হখব। এক্টি 
আখবিন বোবধাখর্্ড র দ্ধারধা এই ্যরখনর আখবিখনর প্রকৃ্ত প্রধাসতির তধাসরখে বোবধাখর্্ড  িধাখের ক্রধা হখেখে বখে গণ্্য ক্রধা হে। 12 NYCRR 300.13(b)(3) এবং িভধাপসতর 
পিসব অনিুধাখর, এক্টি আখবিন শু্ুযমধাত্র বোবধাখর্্ড র বোক্ন্দ্রীে র্ধাক্খর্ধাখগ বোর্ধাগধাখর্ধাখগর ঠিক্ধানধা (P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205), িধাসবর 
জন্য বোক্ন্দ্রীে ফ্্যধাক্স নম্বর (1-877-533-0337), িধাসবর জন্য বোক্ন্দ্রীে ইখমইে (wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov) অথবধা WCB ওখেব আপখেধার্ সেংখক্র 
মধা্য্যখম (https: // wcbdoc. services. conduent. com/) বোবধাখর্্ড র ক্ধাখে িধাখের ক্রধা বোর্খত পধাখর। শ্রসমক্খির ক্ষসতপূরণ্ ববষখম্যর িধাসবর আখবিনগুখেধা 
অবশ্্যই Board's Discrimination Unit, Riverview Center - 150 Broadway, Menands, NY 12204-এ র্ধাক্খর্ধাখগ বোবধাখর্্ড র ক্ধাখে িধাসেে ক্রখত 
হখব। প্রসতবন্্রী বোবসনসফ্খের জন্য িধাসেে ক্রধা িধাসবগুখেধার আখবিন (ক্ধাজ-িম্পসক্্ড ত নে এমন আঘধাত বধা অিুস্থতধার ক্ধারখণ্ হধারধাখনধা পধাসরশ্রসমখক্র িধাসব) অবশ্্যই 
Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029-এ র্ধাক্খর্ধাখগ বোবধাখর্্ড র ক্ধাখে িধাসেে ক্রখত হখব। এই আখবিখনর এক্টি ক্সপ 
অবশ্্যই 12 NYCRR 300.13(b) (2)(iv) অনিুধাখর িক্ে আগ্রহ্রী প্রখেধাজন্রীে পক্ষগুখেধাখক্ প্রিধান ক্রখত হখব। আখবিনগুখেধা, বোক্ধাখনধা প্রসতসনস্যহ্রীন িধাসবিধাখরর 
দ্ধারধা জমধা নধা হখে, অবশ্্যই িভধাপসতর দ্ধারধা সন্য্ডধাসরত ফ্রম্যধাখে হখত হখব, আখবিনপখত্রর িক্ে অংশ্ অবশ্্যই পূরণ্ ক্রখত হখব এবং িংরু্ক্ত বোর্খক্ধাখনধা িংসক্ষতি 
আইসন সববরণ্খক্ অবশ্্যই 12 NYCRR 300.13(b)(1)(i) বোমখন চেখত হখব৷ 12 NYCRR 300.13 এবং এই সনখি্ডশ্নধাগুখেধাখত প্রখেধাজন্রীে িক্ে তথ্য প্রিধাখন 
ব্যথ্ড হখে আখবিন নধাক্চ হখে বোর্খত পধাখর।

দ্রষ্টে্য: বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য ক্রধা আখবিনগুখেধা হধাখত ক্খর বোবধার্্ড  অসফ্খি পধাঠধাখনধা হখে তধা গ্রহণ্খর্ধাগ্য হখব নধা। অ্যধার্সমসনখ্রেটিভ সরসভউ সর্সভশ্খন 
র্ধাক্খর্ধাখগ পধাঠধাখনধা বধা িরধািসর জমধা বোিওেধা আখবিনগুখেধা বোবধাখর্্ড  িধাখের ক্রধা হেসন বখে গণ্্য ক্রধা হখব ও বোিগুখেধা সবখবচনধা ক্রধা হখব নধা।

অি্য সকল পর্ষের প্রনি: 12 NYCRR 300.13(c) অনিুধাখর RB-89 ফ্রখমর প্রুফ্ অভ িধাসভ্ড খি বোর্ভধাখব উখলেে ক্রধা হখেখে, আখবিনটি পক্ষগুখেধার ক্ধাখে 
উপস্থধাপন ক্রধার 30 ক্্যধাখেন্ধার সিখনর মখ্য্য এই আখবিখনর বোর্খক্ধাখনধা েণ্ডন অবশ্্যই বোবধাখর্্ড  উপস্থধাপন ক্রখত হখব।

1. WCB মামলা িম্বর(সমূহ)। আপ্রীেকৃ্ত িধাসবগুখেধার WCB মধামেধা নম্বর(িমহূ) সেেুন। WCB বোক্ি নম্বর(িমখূহর) মখ্য্য শ্রসমক্খির ক্ষসতপূরণ্, ববষম্য, 
প্রসতবন্্রী বোবসনসফ্ে, ববতসনক্ পধাসরবধাসরক্ েুটিখত ববষম্য, বোবেচ্ধাখিবক্ অসনিসনব্ডধাপন ক্মমী এবং বোবেচ্ধাখিবক্ অ্যধামু্বখেন্স ক্মমীখির বোবসনসফ্খের বোক্ি নম্বর অন্তভু্ড ক্ত৷

2. োহক মামলা িম্বর(সমূহ)। আপ্রীেকৃ্ত বধাহক্ মধামেধা নম্বর(িমহূ) সেেুন। এই অংশ্/আইখেম ববষখম্যর িধাসবর বোক্ষখত্র প্রখর্ধাজ্য নে।

3. োহর্কর কোকাড। আপ্রীেকৃ্ত িধাসবর সবমধাক্ধার্রীর ক্্যধাসরেধার বোক্ধার্ সেেুন। এই অংশ্/আইখেম ববষখম্যর িধাসবর বোক্ষখত্র প্রখর্ধাজ্য নে।

4. োহর্কর িাম। আপ্রীেকৃ্ত িধাসবর সবমধাক্ধার্রীর বধাহখক্র নধাম সেেুন। এই অংশ্/আইখেম ববষখম্যর িধাসবর বোক্ষখত্র প্রখর্ধাজ্য নে।

5. আঘাি/ছুটির িানরখ। আঘধাত েধাগধার মেূ তধাসরেটি অথবধা বোর্ তধাসরখে ববতসনক্ পধাসরবধাসরক্ েুটি শুরু হখেখে বোিটি সেেুন (র্সি ববতসনক্ পধাসরবধাসরক্ 
েুটি বোনওেধা নধা হে, তধাহখে ববষখম্যর অসভখর্ধাখগর তধাসরেটি সেেুন)।

6. ্দানে্দার্রর িাম। ক্মমীর পুখরধা নধাম সেেুন।

7. ্দানে্দার্রর ঠিকািা। ক্মমীর িড়খক্র ঠিক্ধানধা, সিটি, বোটেে ও সজপ বোক্ধার্ এবং সচঠি পধাঠধাখনধার ঠিক্ধানধা সভন্ন হখে বোিটি সেেুন।

8. আপীর্লর আর্ে্দিকারী পষে। বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য আখবিনক্ধার্রী পক্ষখক্ সনখি্ডশ্ ক্রুন।

9. আর্ে্দর্ির ধরি। আখবিনটি 1) WCLJ সিদ্ধাখন্তর পর্্ডধাখেধাচনধা বধা 2) পুনঃশুনধাসন বধা পুনরধাে চধাে ুক্রধার অনখুরধা্য ক্রখে সক্নধা তধা সনখি্ডশ্ ক্রুন।

10. নসদ্ার্তের িানরখ। আপ্রীেকৃ্ত সিদ্ধাখন্তর তধাসরে সেেুন।

11. পর্দোর্লাচিার নেষয়(সমূহ) নিন্দদে ষ্ট করুি। পর্্ডধাখেধাচনধার সনসি্ডষ্ট সবষেগুখেধা উখলেে ক্রুন।

12. আপীর্লর নিনতি। বোর্ তথ্য অনিুন্ধাখনর সবখশ্ষ ফ্েধাফ্ে চ্যধাখেঞ্জ ক্রধা হখেখে এবং/অথবধা আইখনর বোর্ ত্রুটিগুখেধার ব্যধাপধাখর অসভখর্ধাগ আনধা হখেখে 
বোিগুখেধািহ বোর্ সবখশ্ষ সভসতির উপর আপ্রীে ক্রধা হখেখে তধার এক্টি িংসক্ষতি সববসৃত প্রিধান ক্রুন। বোর্ িধা্যধারণ্ অসভখর্ধাগগুখেধা সিদ্ধান্ত বোনওেধার সবষেগুখেধা 
সবখশ্ষভধাখব বোবধাখর্্ড র নজখর আখি নধা বোিগুখেধা অপর্্ডধাতি। 12 NYCRR 300.13(b)(1)(i) দ্ধারধা সন্য্ডধাসরত, এক্জন আপ্রীেক্ধার্রী 8.5-ইসচি বধাই 11-ইসচি ক্ধাগখজ 
এক্ ইসচি মধাসজ্ড ন িহ, 12-পখেন্ট ফ্ন্ট ব্যবহধার ক্খর বিখঘ্ড্য আে (8) পৃষ্ধা পর্্ডন্ত এক্টি িংসক্ষতি আইসন সববরণ্ িংরু্ক্ত ক্রখত পধাখরন। আে (8) পৃষ্ধার বোচখে ি্রীঘ্ড 
সববরণ্্রী সবখবচনধা ক্রধা হখব নধা, র্সি নধা আপ্রীেক্ধার্রী সেসেতভধাখব উখলেে ক্খরন, বোক্ন আপ্রীখের সভসতি আে (8) পৃষ্ধার মখ্য্য বতসর ক্রধা র্ধােসন। পখনখরধা (15) 
পৃষ্ধার বোচখে ি্রীঘ্ড সববরণ্্রী বোক্ধাখনধা অবস্থধাখতই সবখবচনধা ক্রধা হখব নধা।

RB-89 (1-23) সনখি্ডশ্নধািমহূ
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13. শুিানির িানরখ, প্রনিনলনপ, িনি, িমিুা এেং অি্যাি্য প্রমাণ। বোর্ শুনধাসনর তধাসরখে(গুখেধা) WCLJ এর িধামখন িমি্যধা(গুখেধা) উত্ধাসপত হখেসেখেধা 
সনখি্ডশ্ ক্রুন, বোিইিধাখথ িংসলিষ্ট অন্যধান্য শুনধাসনর তধাসরেগুখেধা সনখি্ডশ্ ক্রুন৷ তধাসরে এবং/অথবধা নসথ আইসর্ নম্বর(গুখেধা) দ্ধারধা প্রসতসেসপ, নসথ, প্রসতখবিন, 
নমনুধা ও বোবধাখর্্ড র ফ্ধাইখের অন্যধান্য প্রমধাণ্ সচসনিত ক্রুন র্ধা পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য উত্ধাসপত িমি্যধা ও ক্ধারণ্গুখেধার িধাখথ িংসলিষ্ট৷ ক্ধার্্ডসববরণ্্রীর প্রসতসেসপ ক্রধাখনধা 
নধা হখে তধা সনখি্ডশ্ ক্রুন। আখবিন জমধা বোিওেধার িমে বোবধাখর্্ড র ফ্ধাইখে জমধা বোিওেধা বোক্ধাখনধা নসথ এই বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার এই আখবিখনর িধাখথ অন্তভু্ড ক্ত বধা িংরু্ক্ত 
ক্রখবন নধা। 12 NYCRR 300.13(b)(1)(ii) অনিুধাখর, বোক্ধাখনধা আপ্রীেক্ধার্রী বধা আপ্রীেক্ধার্রীর আইসন প্রসতসনস্য আখবিখনর িমে বোবধাখর্্ড র ফ্ধাইখে ইখতধামখ্য্যই 
থধাক্ধা নসথ িংরু্ক্ত ক্রখে বোবধার্্ড  বোিই পর্্ডধাখেধাচনধার আখবিন নধাক্চ ক্রখত পধাখর। প্রসতসেসপর অসর্ও বোরক্র্্ড  ক্রধা শুনধাসন িংরু্ক্ত বধা জমধা বোিখবন নধা, ক্ধারণ্ বোবধার্্ড  
বোিগুখেধা সবখবচনধা ক্রখব নধা।

14. িিুি ও অনিনরক্ত প্রমাণ। র্সি বোক্ধাখনধা আপ্রীেক্ধার্রী বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার আখবিখনর িধাখথ নতুন বধা অসতসরক্ত প্রমধাণ্ উপস্থধাপন ক্রখত চধান র্ধা WCLJ এর 
িধামখন উপস্থধাপন ক্রধা হেসন, তধাহখে আখবিনক্ধার্রীখক্ অবশ্্যই, 1) আখবিখন প্রখর্ধাজ্য নসথর আইসর্ নম্বর সনসি্ডষ্ট ক্খর উখলেে ক্রখত হখব বোর্ এই ্যরখনর প্রমধাণ্ 
আখবিখনর িধাখথ িংরু্ক্ত আখে নধাসক্ বোবধাখর্্ড র ফ্ধাইখে আখে এবং 2) এক্টি শ্পথ ক্রধা এসফ্খর্সভে বধা সনসচিতক্রণ্ জমধা সিখত হখব ও ব্যধাে্যধা ক্রখত হখব বোক্ন এই 
্যরখনর প্রমধাণ্ WCLJ এর িধামখন উপস্থধাপন ক্রধা র্ধােসন। এই ্যরখনর প্রমধাণ্ গ্রহণ্ ক্রধার জন্য বোবধার্্ড  তধার সবখবচনধা ক্ধাখজ েধাগধাখত পধাখর বধা নধাও পধাখর। র্সি 
শ্পথ ক্রধা এসফ্খর্সভে বধা সনসচিতক্রণ্ আখবিখনর িধাখথ জমধা নধা বোিওেধা হে, তধাহখে এই ্যরখনর নতুন বধা অসতসরক্ত প্রমধাণ্ বোবধার্্ড  প্যধাখনখে সবখবচনধা ক্রধা হখব নধা 
[বোিেুন 12 NYCRR 300.13(b)(1)(iii)]।

15. আপনতি ো ে্যনিক্রম। আপসতি বধা ব্যসতক্রমটি সনসি্ডষ্টভধাখব উখলেে ক্রুন বোর্টি রুসেংখের িধাখথ ম্য্যস্থতধা ক্রধা হখেসেখেধা এবং 12 NYCRR 300.13(b)
(2)(ii) এর শ্ত্ড  অনিুধাখর বোর্ তধাসরখে আপসতি বধা ব্যসতক্রমটি ম্য্যস্থতধা ক্রধা হখেসেখেধা তধা উখলেে ক্রুন। র্সি বোক্ধাখনধা শুনধাসনখত আপসতি বধা ব্যসতক্রম ম্য্যস্থতধা 
ক্রধা হে, তধাহখে বোর্ শুনধাসনর তধাসরেটিখত আপসতি বধা ব্যসতক্রমটি ম্য্যস্থতধা ক্রধা হখেসেখেধা বোিটি উখলেে ক্রখত হখব। আপসতি বধা ব্যসতক্রম র্সি ক্্যধাখেন্ধার িমখের 
বধাইখরর বোক্ধাখনধা ক্ধার্্ড্যধারধাে ম্য্যস্থতধা ক্রধা হে, তখব ক্্যধাখেন্ধার িমখের বধাইখরর ক্ধার্্ড্যধারধার তধাসরেটি অবশ্্যই উখলেে ক্রখত হখব [12 NYCRR 300.13(b)(4)
(v)(a), (b), and (c)]।

16. ষেনিপরূণ কোপর্মন্ট। বধাহক্ বধা বে-সবমধাকৃ্ত সনখেধাগক্ত্ড ধার দ্ধারধা আখবিনটি িধাখের ক্রধা হখে, আখবিনটি মেুতসব থধাক্ধা অবস্থধাে ক্ষসতপূরণ্ বোবসনসফ্ে প্রিধান 
ক্রধা হখচ্ সক্ নধা তধা সনখি্ডশ্ ক্রুন। র্সি নধা হে, WCL § 23 অনিুধাখর বোর্ তধাসরখে অথ্ডপ্রিধান স্থসগত ক্রধা হখেসেে তধা সনখি্ডশ্ ক্রুন। র্সি হ্যধাাঁ হে, তধাহখে বোর্ 
হধাখর অব্যধাহত ক্ষসতপূরণ্ বোবসনসফ্ে প্রিধান ক্রধা হখচ্ তধা সনখি্ডশ্ ক্রুন। র্সি প্রিতি হধাখরর বোচখে ক্ম হধাখর অব্যধাহত ক্ষসতপূরণ্ বোবসনসফ্ে প্রিধান ক্রধা হে, তধাহখে বোর্ 
তধাসরখে অথ্ডপ্রিধান হ্ধাি ক্রধা হখেসেখেধা তধা সনসি্ডষ্ট ক্রুন। র্সি অথ্ডপ্রিধান স্থসগত ক্রধা হে, তধাহখে আপ্রীখের িমি্যধাটি উখলেে ক্রুন র্ধা অথ্ডপ্রিধান স্থসগত রধােধার 
আইসন সভসতি বতসর ক্খর। এই আইখেম/অংশ্ ববষখম্যর িধাসবর বোক্ষখত্র প্রখর্ধাজ্য নে।

17. প্রি্যয়ি। প্রস্তুতক্ধার্রীখক্ অবশ্্যই আইন ও বধাস্তবতধাে আখবিখনর িরে সবশ্ধাখির সভসতিখত প্রত্যেন ক্খর ফ্রমটিখত বেধাক্ষর ক্রখত হখব ও তধাসরে সিখত হখব 
(এেধাড়ধাও তধাখির নধাম, সশ্খরধানধাম, বোেসেখফ্ধান নম্বর ও ঠিক্ধানধা প্রিধান ক্খর) বোর্ এটি রু্সক্তিঙ্গত ক্ধারখণ্ বতসর ক্রধা হখেসেখেধা এবং বোিবধা প্রিধাখনর প্রমধাণ্ অংখশ্র 
প্রখেধাজন্রীে আগ্রহ্রী পক্ষগুখেধাখক্ প্রিধান ক্রধা হখেসেখেধা।

18. কোসো প্র্দার্ির প্রমাণ। আখবিনটি অবশ্্যই 12 NYCRR 300.13(b) (2)(iv) অনিুধাখর িক্ে আগ্রহ্রী প্রখেধাজন্রীে পক্ষখক্ প্রিধান ক্রখত হখব। িঠিক্ভধাখব 
আগ্রহ্রী প্রখেধাজন্রীে বোক্ধাখনধা পক্ষখক্ বোিবধা প্রিধাখন ব্যথ্ড হখে তধা ত্রুটিপূণ্্ড বোিবধা সহখিখব সবখবসচত হখব এবং আখবিনটি বোবধাখর্্ড  সবখবচনধা নধাও ক্রধা হখত পধাখর। র্েন 
বধাহক্, বে-সবমধাকৃ্ত সনখেধাগক্ত্ড ধা বধা অন্য অথ্ড প্রিধানক্ধার্রী বধা িম্ধাব্য প্রিধানক্ধার্রীর দ্ধারধা বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য আখবিন জমধা বোিওেধা হে, তেন িধাসবিধার এবং 
িধাসবিধাখরর আইসন প্রসতসনস্য ও অন্যধান্য প্রখেধাজন্রীে আগ্রহ্রী পক্ষখক্ বোিবধা প্রিধান ক্রধা হখব। বোবধার্্ড  সিদ্ধান্ত প্রিধাখনর সত্রশ্ (30) সিখনর মখ্য্য আপ্রীেক্ধার্রীখক্ বোিবধা 
প্রিধান ক্রখে বোিবধাটি িমেমখতধা বোিওেধা হখেখে বখে সবখবসচত হে। হে সনসচিতক্রণ্ বধা এসফ্খর্সভে অবশ্্যই পূরণ্ ক্রখত হখব এবং বোর্ পদ্সতখত ও তধাসরখে, 
বোবধাখর্্ড  আখবিন িধাসেে ক্রধা হখেসেখেধা তধা অবশ্্যই অন্তভু্ড ক্ত ক্রখত হখব। বোবধাখর্্ড র ক্ধাখে আখবিন িধাসেে ক্রধার জন্য আপ্রীেক্ধার্রী শু্ুযমধাত্র এক্টি পদ্সত ব্যবহধার 
ক্রখবন। র্সি আপ্রীেক্ধার্রী আখবিখনর অনসুেসপ িধাখের ক্খরন, তধাহখে এই ্যরখনর িধাখেরকৃ্ত অনসুেসপ রু্সক্তিঙ্গত ক্ধারণ্ েধাড়ধাই এক্টি িমি্যধা উত্ধাপন বধা চধাসেখে 
র্ধাখচ্ বখে মখন ক্রধা হখত পধাখর এবং আপ্রীেক্ধার্রীখক্ WCL § 114-a(3) এর অ্য্রীখন মেূ্যধােন ক্রধা হখত পধাখর। পূরণ্ ক্রধা সনসচিতক্রণ্ বধা এসফ্খর্সভখে অবশ্্যই 
প্রিতি ক্ধাগজপত্র, উপস্থধাসপত আগ্রহ্রী পক্ষিমখূহর নধাম, বোিবধা প্রধাতি আগ্রহ্রী প্রসতটি পখক্ষর জন্য বোিবধার তধাসরে ও পদ্সত উখলেে ক্রখত হখব এবং বোিই বোিবধাটি সিদ্ধান্ত 
প্রিধাখনর 30 সিখনর মখ্য্য িমূ্পণ্্ড ক্রধা হখেসেখেধা বখে সনসচিত ক্রখত হখব, র্ধা আখবিখনর সবষেবস্তু। এসফ্খর্সভখের বধা সনসচিতক্রখণ্র ঐ অংশ্টি পূরণ্ ক্রধা 
গ্রহণ্খর্ধাগ্য নে বোর্েধাখন বোিবধা প্রধাতি ব্যসক্ত ও "িংরু্সক্ত বোিেুন" িহ পদ্সত তধাসেক্ধাভুক্ত ক্রধা হে। র্সি বোক্ধাখনধা পক্ষখক্ ফ্্যধাক্স, ইখমইে বধা অন্যধান্য ইখেক্ট্রসনক্ উপধাখে 
বোিবধা প্রিধান ক্রধা হে, তধাহখে সনসচিতক্রণ্ বধা এসফ্খর্সভখে অবশ্্যই এক্টি প্রত্যেন অন্তভু্ড ক্ত ক্রখত হখব বোর্ বোিবধা পধাওেধা পক্ষটি এই ্যরখনর মধা্য্যখম বোিবধা গ্রহখণ্র 
িুস্পষ্ট অনমুসত প্রিধান ক্খরখে [বোিেুন 12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv) (C)]। আখবিনটির জন্য প্রসতটি পক্ষখক্ এক্ই পদ্সতখত বোিবধা প্রিধান ক্রখত হখব নধা। 
সনসচিতক্রণ্টিখত সমথ্যধাচধাখরর শ্ধাসস্তর অ্য্রীখন বেধাক্ষর ক্রখত ও তধাসরে সিখত হখব। সনসচিতক্রণ্টি শু্ুযমধাত্র এক্জন অ্যধােসন্ড পূরণ্ ক্রখত পধাখরন। অবশ্্যই বোনধােধাসর 
পধাবসেখক্র িধামখন এসফ্খর্সভখের শ্পথ সনখত হখব (বেধাক্ষর ক্রখত হখব)।
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কোোডদে  পর্দোর্লাচিার জি্য আর্ে্দি
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Binghamton, NY 13902-5205

www.wcb.ny.gov

1. WCB মামলা িম্বর(সমহূ) 2. োহক মামলা িম্বর(সমহূ) 3. োহর্কর কোকাড 4. োহর্কর িাম 5. আঘাি/ছুটির িানরখ

6. ্দানে্দার্রর িাম 7. ্দানে্দার্রর ঠিকািা

8. র্ার পর্ষে আর্ে্দিটি করা হর্ছে:

9. আর্ে্দর্ির ধরি (শুধমুাত্র একটি নিেদোচি করুি):           WCLJ সিদ্ধাখন্তর পর্্ডধাখেধাচনধা            পুনঃশুনধাসন বধা পুনরধাে চধাে ুক্রধা

10. নসদ্াতে প্র্দার্ির িানরখ (মাস/ন্দি/েছর):

11. পর্দোর্লাচিার নেষয়(সমহূ) নিন্দদে ষ্ট করুি:

12. আপীর্লর নিনতি। পর্দোর্লাচিার এই আর্ে্দিটি নিম্ননলনখি কারণগুর্লার নিনতির্ি (র্ন্দ আপনি একটি সংনষেপ্ত আইনি নেেরণ সংর্কু্ত কর্রি ির্ে এটি 8 পষৃ্ার কোেনশ িাও 
হর্ি পার্র, নেস্ানরি জাির্ি নির্্দদে শিা কো্দখুি):

13. শুিানির িানরখ, প্রনিনলনপ, িনি, িমিুা এেং অি্যাি্য প্রমাণ। (নেস্ানরি জাির্ি নির্্দদে শিা কো্দখুি):

14. 12 NYCRR 300.13(b)(1)(iii) এর অধীর্ি িিুি ও অনিনরক্ত প্রমাণ (নেস্ানরি জাির্ি নির্্দদে শিা কো্দখুি):

15. আপনতি ো ে্যনিক্রম। আপনতি ো ে্যনিক্রম উির্য়ই নিন্দদে ষ্টিার্ে উর্লেখ করুি র্া রুনলংর্য় মধ্যস্থিা করা হর্য়নছর্লা এেং 12 NYCRR 300.13(b)(2)(ii) এর শিদে  অিসুার্র 
কোর্ িানরর্খ আপনতি ো ে্যনিক্রমটি মধ্যস্থিা করা হর্য়নছর্লা িা উর্লেখ করুি:

16. আর্ে্দি মলুিনে িাকা অেস্থায় নক ষেনিপরূণ প্র্দাি করা হর্ছে?         হ্যধাাঁ         নধা

র্ন্দ িা হয়, িাহর্ল স্থনিিার্্দর্শর িানরখ (মাস/ন্দি/েছর):

আপীর্লর সমস্যাটি উর্লেখ করুি র্া অিদেপ্র্দাি স্থনিি রাখার আইনি নিনতি তিনর কর্র:

র্ন্দ হ্াস করা হয়, িাহর্ল হ্াস করার িানরখ (মাস/ন্দি/েছর):র্ন্দ হ্যাাঁ হয়, িাহর্ল কোকাি হার্র?

RB-89 (1-23)
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RB-89 (1-23) অপর পৃষ্ধা

17. প্রি্যয়ি: এই নসথর ন্রীখচ প্রিতি স্থধাখন বেধাক্ষর ক্রধার মধা্য্যখম, আসম প্রত্যেন ক্রসে বোর্ এই আখবিনটি আইন ও বধাস্তবতধার িরে সবশ্ধাখির সভসতিখত হখেখে, রু্সক্তিঙ্গত ক্ধারখণ্র সভসতিখত গঠিত হখেখে 
এবং প্রকৃ্ত ঠিক্ধানধা, ইখমইে বধা বোর্ ফ্্যধাক্স নম্বখর বোিবধা বোপ্ররণ্ ক্রধা হখেসেখেধা তধা িহ বোিবধার পদ্সত ব্যবহধার ক্খর ন্রীখচ বোিবধার সনসচিতক্রণ্ বধা এসফ্খর্সভখে তধাসেক্ধাভুক্ত িক্ে প্রখেধাজন্রীে পখক্ষর ক্ধাখে 
বোপ্ররণ্ ক্রধা হখেখে। আসম বঝুখত পধারসে বোর্ শ্রসমক্খির ক্ষসতপূরণ্ আইন রু্সক্তিঙ্গত ক্ধারণ্ েধাড়ধা ক্ধার্্ডক্রম চধাে ুবধা চধাসেখে র্ধাওেধার জন্য এবং সবেম্ব ক্রধার জন্য র্থধার্থ জসরমধানধা প্রিধান ক্খর। আসম 
বঝুখত পধারসে বোর্ এই আখবিনটি র্সি বোক্ধাখনধা ক্ধারখণ্ প্রত্যধাহধার ক্রধা হে বধা উত্ধাসপত িমি্যধাগুখেধার বোক্ধাখনধা এক্টি র্সি পক্ষগুখেধার দ্ধারধা িমধা্যধান ক্রধা হে, তধাহখে আমধাখক্ অসবেখম্ব বোবধার্্ড  ও প্রখেধাজন্রীে 
আগ্রহ্রী পক্ষগুখেধাখক্ সেসেতভধাখব অবসহত ক্রখত হখব।

কোসো প্র্দার্ির প্রমাণ
নিনচিিকরণ 

সনউ ইেক্্ড  বোটেে, ______________________ ক্ধাউসন্ট: আসম, _________________________, সনউ ইেক্্ড  বোটেখের আিধােখত আইন বোপশ্ধাে র্থধার্থভধাখব অনখুমধাসিত এক্জন অ্যধােসন্ড। আসম 
এতদ্ধারধা সমথ্যধাচধাখরর শ্ধাসস্তর অ্য্রীখন সনসচিত ক্রসে বোর্ আসম 12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv) ও (3) এর সববরণ্ অনরু্ধাে্রী বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার এই আখবিখনর জন্য িধাখের ক্রধা ও বোিবধার শ্ত্ড  বোমখন সনখেসে 
বোর্মনটি ন্রীখচ বসণ্্ডত রখেখে।

ক্. আসম (িানরখ - মাস/ন্দি/েছর)  ___________________ (একটি পদ্নি োছাই করুি)-বোত বোবধাখর্্ড র ক্ধাখে বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য আখবিনটি জমধা সিখেসে:
র্ধাক্খর্ধাখগ পধাঠধান P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902
ফ্্যধাক্স ক্রুন 1-877-533-0337
ইখমইে ক্রুন wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov
WCB ওখেব আপখেধার্ সেংক্ (https://wcbdoc.services.conduent.com)
শ্রনমকর্্দর ষেনিপরূণ তেষম্য নেষয়ক ্দানে: র্ধাক্খর্ধাখগ পধাঠধান Discrimination Unit, Riverview Center - 150 Broadway, Menands, NY 12204
প্রনিেন্ী কোেনিনিট: র্ধাক্খর্ধাখগ পধাঠধান Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029

ে. আসম (িানরখ - মাস/ন্দি/েছর) ______________________ (প্রখেধাজখন অসতসরক্ত শ্্রীে িংরু্ক্ত ক্রুন) এর সভসতিখত বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য জমধা বোিওেধা আখবিখনর পখক্ষ বোিবধা প্রিধান ক্খরসে:

নধাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্সতখত):  _______________________ এই (ঠিক্ধানধাে): __________________________________________________

নধাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্সতখত):  _______________________ এই (ঠিক্ধানধাে): __________________________________________________

নধাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্সতখত):  _______________________ এই (ঠিক্ধানধাে): __________________________________________________

নধাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্সতখত):  _______________________ এই (ঠিক্ধানধাে): __________________________________________________

আসম প্রত্যেন ক্রসে বোর্ ফ্্যধাক্স, ইখমইে বধা অন্যধান্য ইখেক্ট্রসনক্ মধা্য্যখম বোিবধা গ্রহণ্ক্ধার্রী বোক্ধাখনধা পক্ষ এই ্যরখনর মধা্য্যখম বোিবধা গ্রহখণ্র িুস্পষ্ট অনমুসত প্রিধান ক্খরখে।

আসম প্রত্যেন ক্রসে বোর্ বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য এই আখবিখনর বোিবধা, উসলেসেত সহখিখব, এই আখবিখনর সবষেবস্তু অথ্ডধাৎ সিদ্ধান্ত জধাসর ক্রধার সতসরশ্ ক্্যধাখেন্ধার সিবখির মখ্য্য িম্পন্ন হখেখে৷

তধাসরে (মধাি/সিন/বের):___________________

এনির্ডনিট 

সনউ ইেক্্ড  বোটেে, _____________________ ক্ধাউসন্ট: আসম, __________________________, র্থধার্থভধাখব শ্পথ সনসচ্, বেধাক্ষ্য সিসচ্ ও বেসে: আসম বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার আখবিখন তধাসেক্ধাভুক্ত 
িধাসব(গুখেধার) ব্যধাপধাখর আগ্রহ্রী বোক্ধাখনধা পক্ষ নই এবং আমধার বেি 18 বেখরর বোবসশ্। আসম এতদ্ধারধা সনসচিত ক্রসে বোর্ আসম 12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv) এবং (3) এর সববরণ্ অনরু্ধাে্রী বোবধার্্ড  
পর্্ডধাখেধাচনধার এই আখবিখনর জন্য িধাখের ক্রধা ও বোিবধার শ্ত্ড  বোমখন সনখেসে বোর্মনটি ন্রীখচ বসণ্্ডত রখেখে।

ক্. আসম (িানরখ - মাস/ন্দি/েছর) ______________________ (একটি পদ্নি োছাই করুি)-বোত বোবধাখর্্ড র ক্ধাখে বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য আখবিনটি জমধা সিখেসে:

র্ধাক্খর্ধাখগ পধাঠধান P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902
ফ্্যধাক্স ক্রুন 1-877-533-0337
ইখমইে ক্রুন wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov
WCB ওখেব আপখেধার্ সেংক্ (https://wcbdoc.services.conduent.com)
শ্রনমকর্্দর ষেনিপরূণ তেষম্য নেষয়ক ্দানে: র্ধাক্খর্ধাখগ পধাঠধান Discrimination Unit, Riverview Center - 150 Broadway, Menands, NY 12204
প্রনিেন্ী কোেনিনিট: র্ধাক্খর্ধাখগ পধাঠধান Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029

ে. আসম (িানরখ - মাস/ন্দি/েছর) ______________________ (প্রখেধাজখন অসতসরক্ত শ্্রীে িংরু্ক্ত ক্রুন) এর সভসতিখত বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য জমধা বোিওেধা আখবিখনর পখক্ষ বোিবধা প্রিধান ক্খরসে:

নধাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্সতখত):  _______________________ এই (ঠিক্ধানধাে): __________________________________________________

নধাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্সতখত):  _______________________ এই (ঠিক্ধানধাে): __________________________________________________

নধাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্সতখত):  _______________________ এই (ঠিক্ধানধাে): __________________________________________________

নধাম:  __________________________________ (বোর্ পদ্সতখত):  _______________________ এই (ঠিক্ধানধাে): __________________________________________________

আসম প্রত্যেন ক্রসে বোর্ ফ্্যধাক্স, ইখমইে বধা অন্যধান্য ইখেক্ট্রসনক্ মধা্য্যখম বোিবধা গ্রহণ্ক্ধার্রী বোক্ধাখনধা পক্ষ এই ্যরখনর মধা্য্যখম বোিবধা গ্রহখণ্র িুস্পষ্ট অনমুসত প্রিধান ক্খরখে।

আসম প্রত্যেন ক্রসে বোর্ বোবধার্্ড  পর্্ডধাখেধাচনধার জন্য এই আখবিখনর বোিবধা, উসলেসেত সহখিখব, এই আখবিখনর সবষেবস্তু অথ্ডধাৎ সিদ্ধান্ত জধাসর ক্রধার সতসরশ্ ক্্যধাখেন্ধার সিবখির মখ্য্য িম্পন্ন হখেখে৷

আমধার িধামখন ___________________ এর এই _____________ সিখন শ্পথ ক্রধা হে

প্রস্তুতক্ধার্রীর বেধাক্ষর __________________________________________________________________প্রস্তুতক্রখণ্র তধাসরে (মধাি/সিন/বের): _________________________

স্পষ্ট অক্ষখর নধাম: __________________________________ সশ্খরধানধাম: _________________________________________বোেসেখফ্ধান নম্বর: ______________________

ঠিক্ধানধা: ___________________________________________________________________________________________________________________________

বেধাক্ষর: ________________________________________________________

স্পষ্ট অক্ষখর নধাম: _________________________________________________

বোনধােধার্রী পধাবসেক্

বেধাক্ষর: _________________________________________________________________________

স্পষ্ট অক্ষখর নধাম: __________________________________________________________________
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