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এই ফরম এবং যেকো�োকো�ো সংেকু্তি অবশ্্যই শ্রক্ম�কোের ক্ষক্িপরূণ যবোকো্ডডে  পোঠোকোি হকোব বো ইকোমইল �রকোি হকোব।

লঠাইন 2:

জিপ কো�ঠাড: 	 কোেশ:  USA

ট্্যঠাক্স আইজড # হলোলঠা (এ�টিলোে টি� জিহ্ন জেন):    SSN      EIN

নঠালোের প্রথেঠাংশ:	 েধ্্য নঠালোের আে্যক্ষর:

লঠাইন 2:

জিপ কো�ঠাড: কোেশ:  USA

ইলোেইল ঠি�ঠানঠা:

জলঙ্গ: 

েোক্বর িথ্্য - স�ল ধরকো�র যেোগোকোেোগ এই �ম্বরগুক্লর অন্তরু্ডে তি হকোি হকোব

আঘঠাে/অসুস্থেঠার েঠাজরখ: 

আহি শ্রক্মকো�র িথ্্য 
নঠালোের কোশষঠাংশ: 

কো�ঠাগঠালো�ঠাগর ঠি�ঠানঠা:

জসটি: 

জেবঠা�ঠালীন কো�ঠান #:

সঠােঠাজি� জনরঠাপত্ঠা #:

ক্�কো�োগ�িডে োর িথ্্য
জনলো�ঠাগ�ে্ত ঠার নঠাে:

কো�ঠাগঠালো�ঠাগর ঠি�ঠানঠা: 

জসটি: 

জনলো�ঠাগ�ে্ত ঠার কো�ঠান:

এই অ�কুোরোকোধর �োরণ - ক্�কোেডে শ্োবক্ল: প্রলো�ঠাি্য স�ল বলোক্স টি� জিহ্ন জেন। প্রলোে্য� কোি�বলোক্সর িন্য প্রলো�ঠাি্য অজেজরক্ত �রে, কোেজড�্যঠাল জরলোপঠাট্্ত , পত্ঠাজে ইে্যঠাজে সং�ুক্ত 
�রঠা জনজচিে �রুন। �জে অজেজরক্ত েথ্য ইলোেঠােলোধ্্য িেঠা হলো� থঠালো� েঠাহলোল এটি সং�ুক্ত �রলোবন নঠা, েলোব এটি কোবঠালোড্ত  িেঠা হও�ঠার �রে নম্বর বঠা জশলোরঠানঠাে এবং েঠাজরখ এই �রলোের 
জনলোি** খঠাজল ঘলোর জেলো� শনঠাক্ত �রলোে কোিষ্ঠা �রুন। �রলোের জনলোি স্ঠাক্ষর ও েঠাজরখ জেন।

ক্ষক্ি পরূণ পক্রকোশ্োধ:
�. 	আজে কোথলো� �ঠাি �রজি নঠা এবং কোপলোেন্ট পঠাজছি নঠা। প্রক্িবক্ধিিো ক্�কোেডে ক্শ্ি যমক্্ড�্যোল �ক্থ্ প্রকো�োজ�।

প্রকোেোজ্য সবগুক্লকোি টি� ক্ে� �রু�: 
�ঠাি সম্প�কী� এ�টি আঘঠালোের িন্য এ�টি েঠাজব আজে েঠাজখল �লোরজি।
আেঠার জনলো�ঠাগ�ে্ত ঠা আেঠার েিজুর পজরলোশঠাধ্ �রলোিন নঠা। 
আেঠার েঠাজব প্রে্যঠাখ্যঠান �রঠা হ�জন।
আেঠালো� ক্ষজেপূরণ কোথলো� জবরে রঠাখঠা হলো�লোি এর�ে জসদ্ঠান্ত আজে পঠাইজন।
আজে জবেঠা�ঠারীর সঠালোথ সেস্যঠাটি সেঠাধ্ঠালোনর কোিষ্ঠা �লোরজি।

খ. আেঠার কোপলোেন্ট বন্ধ �লোর কোেও�ঠা হলো�লোি বঠা হ্ঠাস �রঠা হলো�লোি।

গ. আজে পূণ্ত েিজুরলোে  	 এ �ঠাি �রলোে জ�লোর এলোসজি।

ঘ. 	আজে আহে হও�ঠার পূলোব্ত কো�ভঠালোব উপঠাি্ত ন �রেঠাে েঠার কোথলো� �ে উপঠাি্ত ন �রজি। আপ�োর ্ডোতিোকোরর �োছ যথ্কো� য�ও�ো বিডে মো� যবি� স্োব এবং 
যমক্্ড�্যোল ক্রকোপোর্ডে  সংেতুি �রু�।

ঙ. েঘু্তট্নঠা/আহে হও�ঠার েঠাজরলোখ আেঠার েইু বঠা েলোেঠাজধ্� জনলো�ঠাগ�ে্ত ঠা (সেসঠােজ�� �ে্তসংস্থঠান) জিলোলন।
আপ�োর আহি হও�োর আকোগ সোপ্োক্হ� যমোর্ যবি� এবং হোরোকো�ো সম� সম্পক্�ডে ি ক্বিিী� ক্�কো�োগ�িডে োর ক্ববৃক্ি সংেতুি �রু�।

ি. আজে �ঠারঠাগঠার কোথলো� এ েজুক্ত কোপলো�জি এবং আজে কোপলোেন্ট পঠাজছি নঠা।
 যমক্্ড�্যোল প্রক্িবধি�িো যেখো� এম� যমক্্ড�্যোল ক্রকোপোর্ডে  এবং যহফোজি যথ্কো� মকু্তির �োগজপত্র সংেতুি �রু�।

ি. েঠাজরলোখ জসদ্ঠান্ত েঠাজখলোলর সেলো� জনলোে্তশ অনসুঠালোর আেঠালো� পঠাওনঠা পজরলোশঠাধ্ �রঠা হলোছি নঠা

যমক্্ড�্যোল সমস্যোক্ে:
ি. 	 	আেঠার পূলোব্তর অনলুোেঠােলোনর অনলুোরঠাধ্ (PAR) জবেঠা�ঠারী �েৃ্ত � প্রে্যঠাখ্যঠাে হলো�জিল। PAR প্রি্যোখ্যো� সংেতুি �রু�। 

WCB রঠা� দ্ঠারঠা প�্তঠালোলঠািনঠার অনলুোরঠাধ্ �রঠা কো�লোে পঠালোর �জে:
প্রে্যঠাখ্যঠালোনর ধ্রন প্রশঠাসজন� বঠা এখজে�ঠারজবহীন হলোেঠা।

প্রি্যোখ্যো� য�� রু্ল ক্ছল িো যেখো� এম� য�োকো�ো �ক্থ্ সংেতুি �রু�।
 MTG জবলোশষ পজরলোষবঠাজে বঠা MTG ভ্যঠাজরলো�ন্স PAR জিজ�ৎসঠাগে �ঠারলোণ প্রে্যঠাখ্যঠান �রঠা হলোেঠা। (জিজ�ৎসঠা প্রেঠান�ঠারী MDO প�্তঠালোলঠািনঠা অনসুন্ধঠান �রলোিন নঠা)

নন-এেটিজি $1,000 PAR এর কোবজশ আংজশ� েঞ্রু �রঠা হলোেঠা।
ঝ.		আমার ওষুধপ�, �ায়ী িচিকৎসা সর�াম, MTG ধরন বা MTG িবেশষ েসবা PAR-েক েমিডেকল িডের�েরর অিফেস অ�াহয্ 

করা হেয়েছ বা আংিশক অনেুমাদন েদওয়া হেয়েছ। িচিকৎসা সং�া� "িস�াে�র েনািটশ" সংয�ু করন।
ঞ.	 আেঠার প্রজেবজন্ধেঠা বে্তেঠালোন স্থঠা�ী। MMI/স্ো�ী প্রক্িবধি�িোর ্ডোতিোকোরর ক্রকোপোর্ডে স ংেতুি �রু� (ফরম C-4.3)।

	 েঘু্তট্নঠার সে� আপনঠার ব�স 25 বিলোরর �ে হলোল এই বক্সটিলোে টি� জিহ্ন জেন৷
ট্.	 আেঠার জিজ�ৎসঠাগে অবস্থঠার পজরবে্তন হলো�লোি। যমক্্ড�্যোল ফরম সংেতুি �রু�।
ঠ.	 জিজ�ৎসঠা এবং পজরবহন প্রজেেঠালোনর িন্য আেঠার অনলুোরঠাধ্ প্রে্যঠাখ্যঠান �রঠা হলো�লোি বঠা শনঠাক্ত �রঠা হ�জন। রক্সে এবং ফরম C-257 সংেতুি �রু�।

আহি শ্রক্ম� �িৃডে � সহো�িোর অ�কুোরোধ
কো�ঠালোনঠা আঘঠাে জরলোপঠাট্্ত  �রলোে এই �রেটি ব্যবহৃে হলোব নঠা। এ�টি েঠাজব েঠাজখল �রলোে, �রে C-3 ব্যবহঠার �রুন।

িন্ম েঠাজরখ: 

কো�ডঠালোরল ট্্যঠাক্স আইজড #: 

কোটেট্: 

কোটেট্: 

নেুন ঠি�ঠানঠা হলোল টি� জিহ্ন জেন

WCB কো�স #:

পুরুষ েজহলঠা অন্যঠান্য



অ�্যো�্য সমস্যোক্ে:
	 ড.	 আেঠার �ঠালোি কোবঠালোড্ত র অনলুোরঠাধ্ �রঠা নেুন েথ্য এবং/অথবঠা েথ্য আলোি (�ক্থ্ সংেতুি �রু�):

	 ঢ.	 অন্যঠান্য (জনলোির শনূ্যস্থঠালোন ব্যঠাখ্যঠা �রুন):

**�ক্থ্র যরফোকোরন্স িথ্্য (িোক্রখ, �োম/ক্শ্কোরো�োম, ফরম আইক্্ড):

আহি শ্রক্মকো�র স্োক্ষর: িোক্রখ:
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এই ফরম এবং যেকো�োকো�ো সংেকু্তি অবশ্্যই শ্রক্ম�কোের ক্ষক্িপরূণ যবোকো্ডডে  পোঠোকোি হকোব বো ইকোমইল �রকোি হকোব।



আহি শ্রক্ম�কোের প্রক্ি - এই ফরম ব্যবহোকোরর উপর সোধোরণ িথ্্য
আপজন এই �রে (RFA-1W) এবং শ্রজে�লোের ক্ষজেপূরণ কোবঠালোড্ত র সঠালোথ কো�লো�ঠালোনঠা সং�ুজক্ত েঠাজখল �রলোে পঠালোরন �খন আপজন িঠান কো� কোবঠাড্ত  আপনঠার েঠাজবর উপর এ�টি সুজনজে্তষ্ 
ব্যবস্থঠা গ্রহণ �রু� অথবঠা �জে আপনঠার কো�ঠালোনঠা সেস্যঠা বঠা পজরজস্থজের িন্য কোবঠাড্ত লো� সে�্ত  �রঠার প্রলো�ঠািন হ� �ঠা আপনঠার েঠাজবর উপর প্রভঠাব কো�ললোি। প্রঠা�শই অনলুোরঠাধ্ �রঠা 
�ঠাি/পজরজস্থজেগুজলর েলোধ্্য অলোন�গুজল হ� ক্ষজেপূরণ প্রেঠালোনর সেস্যঠা জহসঠালোব (� কোথলো� ি আইলোট্েগুজল) বঠা জিজ�ৎসঠা সংক্ঠান্ত সেস্যঠাগুজল (ি কোথলো� ঝ আইলোট্েগুজল) েঠাজল�ঠাভুক্ত 
�রঠা হলো�লোি, েলোব আপজন ঐ েঠাজল�ঠাভুক্তগুজলর েলোধ্্য সীেঠাবদ্ নন৷ প্রলো�ঠাি্য সবগুলোলঠালোে টি� জিহ্ন জেন এবং/অথবঠা (ড বঠা ঢ)-এ প্রেত্ শনূ্যস্থঠালোন অজেজরক্ত েথ্য বঠা ব্যঠাখ্যঠা সং�ুক্ত 
�রুন। 

�রে RFA-1W এর শীলোষ্তর শনঠাক্ত েথ্য সম্পন্ন �রুন এবং �রেটি সব প্রলো�ঠাি্য সং�ুক্ত েথ্য সহ* পঠাঠঠান: 

Workers’ Compensation Board 
PO Box 5205 
Binghamton, NY 13902-5205 

ইকোমইকোল েোক্খকোলর ঠি�ো�ো: wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov 

কোবঠাড্ত  �খন আপনঠার েঠাজবর উপর পেলোক্ষপ কোনলোব েখন আপনঠার সঠালোথ এবং স�ল পলোক্ষর সঠালোথ কো�ঠাগঠালো�ঠাগ �রলোব। 

*প্রলোে্য� কোি� বলোক্সর পর আপজন কোেঠাট্ঠা হরলো� প্রলো�ঠািনী� েথ্য পঠালোবন। উেঠাহরণস্রূপ, �জে আপজন কোবঠাড্ত লো� িঠানঠান কো� আপনঠার প্রজেবজন্ধেঠা এখন স্থঠা�ী (বক্স ঞ), প্রলো�ঠািনী� 
েথ্য হলোলঠা, ডঠাক্তঠালোরর MMI/স্থঠা�ী প্রজেবন্ধ�েঠার জরলোপঠাট্্ত  (�রে C-4.3)। 

আপনঠালো� অবশ্যই এই �রলোের এ�টি অনজুলজপ জবেঠা�ঠারী(গণ) এর �ঠালোি পঠাঠঠালোে হলোব অথবঠা সরঠাসজর জনলো�ঠাগ�ে্ত ঠা বঠা েঠার েৃেী� পক্ষ প্রশঠাসলো�র �ঠালোি পঠাঠঠালোে হলোব �জে 
জনলো�ঠাগ�ে্ত ঠা স্-জবেঠা�ৃে হন। 

আপনঠার �জে অন্য কো�ঠালোনঠা উলোদ্গ থঠালো�, েঠাহলোল আপজন (800) 580-6665 �ম্বকোর আহি �মমীকোের জ�্য যবোকো্ডডে র অ্যো্ডকোর্োকো�কোর্র সঠালোথ কো�ঠাগঠালো�ঠাগ �রলোে পঠালোরন। 
অন্যঠান্য কোবঠাড্ত  পজরলোষবঠা সম্পলো�্ত  অজেজরক্ত েথ্য কোবঠালোড্ত র ওলো�বসঠাইলোট্ পঠাও�ঠা কো�লোে পঠালোর: www.wcb.ny.gov. আপজন �জে অনলঠাইলোন আপনঠার েঠাজব অনসুরণ �রলোে িঠান, 
েলোব আপজন eCase জললোকের অধ্ীলোন কোবঠালোড্ত র ওলো�বসঠাইলোট্ উপলভ্য জনবন্ধন জনলোে্তশঠাবলী ব্যবহঠার �লোর eCase এর িন্য জনবন্ধন �রলোে পঠালোরন৷ 

আপনঠার আইজন প্রজেজনজধ্ত্ব �রঠার অজধ্�ঠার আলোি। কো�ঠালোনঠা আইনিীবী শ্রজে�লোের ক্ষজেপূরণ েঠাজবলোে প্রজেজনজধ্লোত্বর িন্য সরঠাসজর আপনঠার �ঠালোি জ� জনলোে পঠারলোবন নঠা। �জে 
আপনঠার েঠাজবলোে এ�টি প্রঠাজতি থঠালো�, েলোব কো�লো�ঠালোনঠা আইজন জ� এর অনলুোরঠাধ্ অবশ্যই কোবঠাড্ত  দ্ঠারঠা অনলুোেঠাজেে হলোব এবং জবেঠা�ঠারী আপনঠার প্রঠাজতি কোথলো� কো�লোট্ কোনলোব এবং সরঠাসজর 
আইনিীবীলো� প্রেঠান �রলোব।

যমক্্ড�্যোল ক্রির্কোমন্ট - ঔষধ্/কোট্�সই জিজ�ৎসঠা সরঞ্ঠাে/জিজ�ৎসঠা/পরীক্ষঠা - এই �রেটি েখন ব্যবহঠার �রঠা হ� �খন এ�টি কোেজড�্যঠাল অনলুোরঠাধ্ প্রে্যঠাখ্যঠাে হ� এবং 
আপজন ি বলোক্স েঠাজল�ঠাভুক্ত �ঠারণগুজলর েলোধ্্য এ�টি সম্পলো�্ত  কোবঠালোড্ত র �ঠালোি সহঠা�েঠার িন্য অনলুোরঠাধ্ �রলোিন৷ �জে পূলোব্তর অনলুোেঠােলোনর িন্য এখনও অনলুোরঠাধ্ �রঠা নঠা হ� 
এবং প্রলো�ঠািন হ�, েঠাহলোল আপনঠার স্ঠাস্থ্যলোসবঠা প্রেঠান�ঠারীলো� অবশ্যই এ�টি পূব্ত অনলুোেঠােলোনর অনলুোরঠাধ্ (PAR) িেঠা জেলোে হলোব। পূলোব্ত অনলুোেঠােলোনর অনলুোরঠাধ্ বঠা অববেজন� 
জিজ�ৎসঠা জবল িেঠা কোেও�ঠার জবষলো� েথ্য WCB ওলো�বসঠাইট্ www.wcb.ny.gov-এ পঠাও�ঠা �ঠালোব।

কো�লো�ঠালোনঠা ব্যজক্ত জ�জন কোিলোনশুলোন এবং প্রেঠারণঠার অজভপ্রঠালো� উপস্থঠাপন �লোর, উপস্থঠাপন �রঠা হলোে পঠালোর অথবঠা এেন জ্ঠান বঠা জবশ্ঠালোসর সঠালোথ প্রস্তুে �লোর কো� এটি এ�িন 
জবেঠা�ঠারীর �ঠালোি বঠা স্-জবেঠা�ঠারী দ্ঠারঠা কো�লো�ঠালোনঠা েথ্য �ঠা কো�ঠালোনঠা জেথ্যঠা উপঠােঠান জববজৃে ধ্ঠারণ �লোর বঠা কো�ঠালোনঠা বস্তুগে সে্য কোগঠাপন �লোর জেজন এ�টি অপরঠালোধ্র িন্য কোেঠাষী 
এবং �লোথষ্ িজরেঠানঠা ও �ঠারঠাবঠালোসর সঠালোপলোক্ষ কোেঠাষী সঠাব্যস্ত হলোব।

ক্�উ ই�কো�ডে র ব্যক্তিগি যগোপ�ী�িো সরুক্ষো আই� (পোবক্ল� অক্ফসোর ল আটিডে কো�ল 6-A) এবং 1974 সোকোলর যফ্ডোকোরল প্রোইকোর্ক্স অ্যোক্ট (5 U.S.C. § 552a) 
অ�সুোকোর ক্বজ্ঞক্প্। শ্রজে� ক্ষজেপূরণ আইন (WCL) § 20 এবং WCL § 142 এর অধ্ীলোন এর প্রশঠাসজন� �েৃ্ত পলোক্ষর অধ্ীলোন কোবঠালোড্ত র েেন্ত�ঠারী �েৃ্ত পলোক্ষর �ঠাি কোথলো� কোনও�ঠা 
হলো�লোি, আহে শ্রজে�লোের েঠালোের সঠােঠাজি� জনরঠাপত্ঠা নম্বর সহ ব্যজক্তগে েথ্য প্রেঠালোনর অনলুোরঠাধ্ �রঠার িন্য শ্রজে� ক্ষজেপূরণ কোবঠালোড্ত র (কোবঠালোড্ত র) �েৃ্ত পক্ষ। কোবঠাড্ত লো� সম্ঠাব্য সব 
কোথলো� সেীিীন পদ্জেলোে েঠাজব েেন্ত ও পজরিঠালনঠা �রলোে এবং সঠি� েঠাজবর কোর�ড্ত  বিঠা� রঠাখলোে সঠাহঠা�্য �রলোে এই েথ্য সংগ্রহ �রঠা হ�। কোবঠালোড্ত  আপনঠার সঠােঠাজি� জনরঠাপত্ঠা 
নম্বর প্রেঠান �রঠা হলোলঠা কোস্ছিঠােলূ�। এই �রলোে আপনঠার সঠােঠাজি� জনরঠাপত্ঠা নম্বর প্রেঠান �রলোে ব্যথ্তেঠার িন্য কো�ঠালোনঠা শঠাজস্ত কোনই; এটি আপনঠার েঠাজব প্রে্যঠাখ্যঠান বঠা সুজবধ্ঠা হ্ঠালোসর 
�ঠারণ হলোব নঠা। কোবঠাড্ত  েঠার েখলোল থঠা�ঠা সেস্ত ব্যজক্তগে েলোথ্যর কোগঠাপনী�েঠা রক্ষঠা �রলোব, শুধু্েঠাত্ েঠার অজ�জস�ঠাল েঠাজ�ত্ব পঠাললোনর িন্য এবং প্রলো�ঠাি্য কোটেট্ ও কো�ডঠালোরল আইন 
অন�ুঠা�ী এটি প্র�ঠাশ �রলোব।

RFA-1W (5-22)
এই ফরম এবং যেকো�োকো�ো সংেকু্তি অবশ্্যই শ্রক্ম�কোের ক্ষক্িপরূণ যবোকো্ডডে  পোঠোকোি হকোব বো ইকোমইল �রকোি হকোব।
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