অ্যাডভ�োকেট
ফর
বিজনেস

নিউ ইয়র্কে র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং Workers’ Compensation
Board এর মধ্যে সংয�োগকারী হল�ো অ্যাডভ�োকেট ফর বিজনেস যারা
কর্মীদের একটি য�োগায�োগের স্থান প্রদান করে তাদের কর্মী ক্ষতিপূরণ
সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য। অ্যাডভ�োকেট ফর বিজনেস:
ব
 ীমার কভারেজ সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ
আইনের অনুবর্তি তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ব্যবসাগুলিকে সহায়তা
প্রদান করে;
নিয়�োগকর্তা এবং সরকারী কর্মীদের শিক্ষা প্রদান করে কিভাবে
কর্মীদের ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি কাজ করে সেই বিষয়ে এবং তাদের
দায়িত্ব সম্বন্ধে; এবং
ব
 ্যবসায়িক সমিতি এবং নিয়�োগকর্তার গ�োষ্ঠীগুলির সাথে দেখা
করে তাদের কর্মী ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত উদ্বেগগুলি শ�োনা, এই
বিষয়গুলি Workers’ Compensation Board এর সভাপতির
পদের কাছে জানান�ো এবং এর সমাধান প্রদান করা।

Workers’ Compensation Board
অ্যাডভ�োকেট ফর বিজনেস:
328 State Street

অ্যাডভ�োকেট ফর বিজনেস সমস্ত শিল্পের সকল আয়তনের
নিয়�োগকর্তার সাথে কাজ করে, বিশেষ করে ক্ষু দ্র ব্যবসার মালিকদের
সাথে, সেই সব বিষয় নিয়ে যা তারা অন্য ক�োথাও সমাধান করতে
পারেননি।

Schenectady, NY 12305
1-877-632-4996
AdvocateBusiness@wcb.ny.gov
অ্যাডভ�োকেট ফর বিজনেস ব্যবসার
জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর
শিক্ষামূলক উপস্থাপনা প্রদান করে
যেমন নিয়�োগকর্তার দায়িত্ব এবং বীমার
প্রয়�োজনীয়তাসমূহ, আর তার সাথে
কিভাবে প্রিমিয়াম এবং জরিমানা হ্রাস
করা যেতে পারে।
একটি উপস্থাপনার সময় নির্দি ষ্ট করতে
কল করুন বা ইমেল করুন।
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অ্যাডভ�োকেট ফর বিজনেস

আপনার ব্যবসার তথ্য এবং কর্মী ক্ষতিপূরণের
সম্বন্ধে তথ্যের জন্য অ্যাডভ�োকেট ফর বিজনেসের
সাথে য�োগায�োগ করুন:

1-877-632-4996
কল করার সময় অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত তথ্য উপলব্ধ রাখুন:
সম্পূর্ণ কর্পোরেট নাম
য �োগায�োগের ব্যক্তি, ফ�োন নম্বর এবং ইমেল ঠিকানা
ব
 ীমাকারীর পলিসি নম্বর
ফে
 ডারেল এমপ্লয়ার আইডেনটিফিকেশন নম্বর অথবা WCB
এমপ্লয়ার নম্বর
স
 মস্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং প্রাপ্ত ক�োন�ো চিঠিপত্র

এর জন্য অবশ্যই বীমার ব্যবস্থা করতে হবে:
সম্পূর্ণ মুনাফার জন্য ব্যবসার কর্মীগণ
গৃহস্তের কর্মী, সিটার, সঙ্গী এবং সাথে-থাকা পরিচারিকা
যারা একটি গৃহে সপ্তাহে 40 ঘন্টা সময় নিয়�োজিত
খামারের কর্মীরা যাদের নিয়�োগকর্তা $1,200 বা তার বেশি
প্রদান করেছেন খামারের শ্রমিকদের জন্য আগের ক্যালেন্ডার
বর্ষে
একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান যারা সর্বোচ্চ কর্মীদের
ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছেন
অন্য যে ক�োন�ো কর্মী যাদের Workers’ Compensation
Board একজন কর্মিচারী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন

কার বীমার প্রয়�োজন নেই:
একক মালিকানা
অংশিদারিত্বে একক ব্যক্তিবর্গ
এক এবং দুই-ব্যক্তির কর্পোরেশনে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, যেখানে
এই ব্যক্তি(রা) সমস্ত স্টকের মালিক হন (প্রত্যেকের
কমপক্ষে একটি শেয়ার দুই-ব্যক্তির কর্পোরেশনে) এবং যদি
কর্পোরেশনটির ক�োনও কর্মচারী না থাকে তাহলে সমস্ত
কর্পোরেট অফিসগুলি তাদের অধীনস্ত হয়
ব্যবসার মালিকগণ সব সময়ই নিজেদেরকে একটি পলিসিতে
অন্তর্ভু ক্ত করতে পারেন।
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যখন ক�োন�ো ঘটনা ঘটে
যখন একটি কর্মস্থলেদুর্ঘটনা ঘটে, তখন নিয়�োগকর্তার উচিত:
• যে ক�োন�ো দুর্ঘটনার কথা অবিলম্বে বীমাকারককে জানান;
• দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করুন; এবং
• নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিপত্তি সংশ�োধন করুন।
তাদের আর�োগ্যলাভের সময় নিয়�োগকর্তারা আঘাতপ্রাপ্ত কর্মীদের
সাথে য�োগায�োগ রাখতেও পারেন। আঘাতপ্রাপ্তির 18 দিন বা
ন�োটিস দেওয়ার 10 দিনের মধ্যে হারান�ো বেতনের সুবিধাগুলি
শুরু করতে হবে, যেটি শেষে হয়। দেরিতে দুর্ঘটনার খবর জানালে
তার ফলে সুবিধাপ্রাপ্তি অনুম�োদিত সময়ের চেয়ে দেরীতে শুরু হতে
পারে, যার ফলে জরিমানা ধার্য করা হতে পারে| অধ্যয়নে দেখা
গেছে একটি ঘটনার কথা দ্রুত জানান�ো এবং সময়�োপয�োগী সুবিধা
শেষ অবধি কর্মী ক্ষতিপূরণের খরচ হ্রাস করে|

নিয়�োগকর্তাদের অবশ্যই কর্মীদের
ক্ষতিপূরণ এবং অক্ষমতার বীমা বহন
করতে হবে
কর্মী ক্ষতিপূরণের বীমা কাজে আঘাতপ্রাপ্ত কর্মীদের সুবিধা প্রদান
করে এবং কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা থেকে সুরক্ষিত রাখে| যে
কর্মীরা কর্মীদের ক্ষতিপূরণ এবং অক্ষমতার বীমা বহন করতে ব্যর্থ
হন তারা আর্থিক জরিমানার সম্মুখীন হন; ফ�ৌজদারি ও দেওয়ানি
জরিমানা হওয়াও সম্ভব। জরিমানার বিধান আছে যদি একজন
নিয়�োগকর্তা ইচ্ছা করে এবং বস্তুগতভাবে:
• পের�োল কম ব্যক্ত করা বা গ�োপন করা|
• কর্
 মীর কর্ত ব্য মিথ্যা ব্যক্ত করা বা গ�োপন করা যাতেপ্রিমিয়াম
গণনার জন্য সঠিক শ্রেণীবিন্যাস না করা যায়।
ব�োর্ড একটি কর্ম-বন্ধের অর্ডার জারি করতে পারেন ক�োন�ো
নিয়�োগকর্তাকে যারা প্রয়�োজনীয় কর্মী ক্ষতিপূরণের কভারেজ ছাড়া
কাজ করেন, অথবা যারা জরিমানা প্রদান করতে ব্যর্থ হন
(শুধু যদি ব্যর্থতা গৃহস্থ বা শিশু পরিচর্যা কর্মী সংক্রান্ত হয়)|
নিয়�োগকর্তা যখন বীমাকৃ ত হন এবং একটি ব�োর্ডে র সাথে একটি
পেমেন্ট প্ল্যানে প্রবেশ করেন, একটি কর্ম-বন্ধের অর্ডারের সাহায্যে
শর্ত সাপেক্ষ মুক্তির ব্যবস্থা থাকা সম্ভব।

অ্যাডভ�োকেট ফর বিজনেস ব্যবসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ
বিষয়ের উপর শিক্ষামূলক উপস্থাপনা প্রদান করে যেমন
নিয়�োগকর্তার দায়িত্ব এবং বীমার প্রয়�োজনীয়তাসমূহ।
একটি শিক্ষামূলক সেসন নির্দি ষ্ট করার জন্য কল
করুন 1-877-632-4996 অথবা ইমেল করুন
AdvocateBusiness@wcb.ny.gov

