
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/26/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

দীর্ ন সময় ধম্বর পম্বে িাকা হকাবভড-19 এ আক্রান্ত কমীম্বদর ক্ষবিপূরম্বের দাবির 

িোপাম্বর সা ায্ে করম্বি গভর্ নর হ াকম্বলর র্িুর্ সংস্থার্ বর্য্ুক্ত করার হর্াষো  

  

বর্উ ইয়কন হেট ওয়াকনাস ন কমম্বপর্ম্বসের্ হিাডন কমীম্বদরম্বক িাম্বদর অবধকার সম্পম্বকন 

অিব ি করার জর্ে বির্ামূম্বলে ওম্বয়বির্ার বসবরজ ও ওম্বয়িম্বপইজ চাল ুকম্বরম্বে, য্া 

দাবি জমা হদওয়ার িোপাম্বর সা ায্ে করম্বি  

  

ম ামারীর প্রািবমক পয্ নাম্বয় য্ারা সংক্রবমি  ম্বয়বেম্বলর্ িাম্বদর দাবি জমা হদওয়ার 

সময়সীমা হেষ  ম্বয় আসম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেসব ক্র্মী তারের ক্র্ম নস্থরল সংস্পরশ ন আসার 

ফরল হক্াথভড-19 আক্রান্ত  রেরের্ বরল থবশ্বাস ক্ররর্, থবরশষ ক্রর োর েী ন সর্মে ধরর 

উপসগ নগুরলাে ভুগরের্ তারের সা ােয ক্রার উরেরশয থর্উ ইেক্ন হেট র্তুর্, অর্লাইর্ 

থশক্ষার সুরোগ প্রোর্ ক্ররত োরে। থর্উ ইেক্ন হেরটর ওোক্নাস ন ক্র্মরপর্রসশর্ হবাডন 

(Workers' Compensation Board)-এর র্মাধযরর্ম অফার ক্রা এই র্তুর্ ওরেথবর্ার থসথরজ 

ক্র্মীরের ক্ষথতপূররণর োথব জর্মা হেওো এবং তারা হে র্গে অি ন এবং/অিবা হর্মথডরক্ল সুথবধা 

পাওোর জর্য উপেুক্ত  রত পাররর্ হস থবষরে ক্র্মীরের অথধক্ারগুরলা সম্পরক্ন তিয প্রোর্ 

ক্ররব।  

  

"আর্মারের হেরট হক্াথভড-19 এর প্রির্ম হক্স থর্শ্চিত  ওোর পরর প্রাে েুই বের সর্মে 

অথতবাথ ত  রে হগরে, এবং বহু ক্র ার পথরশ্রর্মী থর্উ ইেক্নবাসী এখরর্া হক্াথভড-19 এর 

েী নরর্মোেী উপসগ নগুরলাে ভুগরের্ ো তারের স্বাস্থয, সুস্থতা, এবং থর্রজরেররক্ ও তারের 

পথরবাররক্ স ােতা ক্রার সক্ষর্মতারক্ ক্ষথতক্রভারব প্রভাথবত ক্ররে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "এই ভেঙ্কর ভাইরারসর েী নরর্মোেী প্রভারব ভুগরত িাক্া বযশ্চক্তরের থর্রজরের 

অথধক্ার বুঝরত পারার এবং ক্র্মীরের ক্ষথতপূররণর োথব জর্মা হেওোর হক্ষরে স ােতা পাওোর 

অথধক্ার ররেরে। এসব অর্লাইর্ সংস্থার্ চাল ুক্রার র্মাধযরর্ম আর্মরা এটা থর্শ্চিত ক্ররত 

পাররবা হে ঝুুঁ থক্ থর্রেও োরেররক্ ক্াজ ক্ররত  রেথেল তারা পে নাপ্ত হর্মথডরক্ল থচথক্ৎসা এবং 

তারের প্রাপয  ারারর্া হবতর্ উভেটট হপরত পাররবর্।"  

  

ক্ারজর সারি সম্পথক্নত ক্াররণ আ ত  ওো বা অসুস্থতাে আক্রান্ত বযশ্চক্তরের জর্য আ ত 

 ওো বা অসুস্থ  ওোর তাথরখ হিরক্ ক্র্মীরের ক্ষথতপূররণর োথব জর্মা হেওোর জর্য েুই বের 

সর্মে ররেরে, তাই র্ম ার্মারীর শুরুর থের্গুরলারত তারের ক্র্ম নসংস্থারর্র ক্াররণ োরা হক্াথভড-19 



এ আক্রান্ত  রেথেরলর্ হসসব ক্র্মীর জর্য সর্মেসীর্মা প্রাে হশরষর থেরক্। োথব জর্মা হেওো 

গুরুত্বপূণ ন ক্ারণ এক্টট প্রথতটিত োথবরত িাক্া ক্র্মীরের ক্ষথতপূররণর র্মরধয ক্াজ সম্পথক্নত 

আ ত অবস্থা বা অসুস্থতার থচথক্ৎসার জর্য আজীবর্ হর্মথডরক্ল হসবা প্রোর্ অন্তভুনক্ত ররেরে। 

এর্মর্থক্ হক্াথভড-19 এর পরর ভারলা  রে হগরের্ এর্মর্ ক্র্মীরাও, তারের ক্খরর্া প্ররোজর্ 

 রল, এসব হর্মথডরক্ল সুথবধা পাওোর জর্য তারের ভথবষযত অথধক্ারসরূ্ম  রক্ষারি ন োথব জর্মা 

থেরত পাররবর্। ক্র্মীরের হজরর্ রাখা উথচত হে, েথেও সব োথব গ ৃীত  রব র্া, োথব জর্মা 

হেওোে হক্ারর্া ঝুুঁ থক্ বা ক্ষথত হর্ই, এর্মর্থক্ হসটট প্রতযাখযাত  রলও।  

  

• 23 হফব্রুোথর 2022: েুপরু - 1 p.m.  

• 9 র্মাচন 2022: েুপুর - 1 p.m.  

• 13 এথপ্রল 2022: েুপুর - 1 p.m.  

  

এসব ওরেথবর্ার থবর্ারূ্মরলয পথরচালর্া ক্রা  রব এবং জর্সাধাররণর জর্য উন্মুক্ত িাক্রব। 

অংশগ্র ণক্ারীরেররক্ আরগ হিরক্ থর্বন্ধর্ ক্ররত  রব র্া, এবং উপররর থলংক্ বযব ার ক্রর 

হসশরর্ হোগ থেরত পাররবর্, হেটট wcb.ny.gov/covid-19 ট ক্ার্াে হবারডনর থর্ধ নাথরত হক্াথভড-

19 ওরেবরপইরজর র্মাধযরর্মও অযারেসরোগয িাক্রব।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর ওয়াকনাস ন কমম্বপর্ম্বসের্ হিাম্বডনর সভাপবি ক্ল্োবরসা এম. 

রডবরম্বগজ িম্বলর্, "হবারডনর তরফ হিরক্ আর্মরা ক্র ার পথরশ্রর্মী থর্উ ইেক্নবাসীরেররক্ 

সা ােয ক্ররত হপরর গথব নত োরা ক্ারজর সারি সম্পথক্নত হক্াথভড-19 এর জটটলতা হিরক্ হসরর 

উ া এবং হেরক্ারর্া চলর্মার্ প্রভাব স য ক্রার সর্মরে তারের প্রাপয প্রথতটট সুথবধা পাওোর 

অথধক্ার রারখর্। আর্মরা থর্শ্চিত ক্ররত চাই প্ররতযরক্ই োরত তারের অথধক্ার সম্পরক্ন 

সরচতর্ িারক্র্ োরত তারা এখর্ ও ভথবষযরত তারের  াথররে হফলা র্মজথুর সংক্রান্ত হবথর্থফট ও 

প্ররোজর্ীে হর্মথডরক্ল হসবা হপরত পাররর্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর AFL-CIO-এর হপ্রবসম্বডন্ট মাবরও বসম্বলম্বন্টা িম্বলর্, "ক্র্ম নজীবী থর্উ 

ইেক্নবাসীরা এই র্ম ার্মারী চলাক্ালীর্ পুররা সর্মরে থর্রজরেররক্ ঝুুঁ থক্র র্মুরখ হফরলরের্। 

ক্র্ম নস্থরল হক্াথভড-19 এর সংস্পরশ ন আসা ক্র্মীরা োরত তারের প্ররোজর্ীে, প্রাপয, এবং আইর্ 

দ্বারা থর্িেতাপ্রাপ্ত সুথবধা ও হসবা পার্ হসটট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন এক্টট থবষে। হেসব ক্র্মী 

ক্র্ম নস্থরল হক্াথভড-19 এ আক্রান্ত  রেরের্ বরল থবশ্বাস ক্ররর্ তারের প্ররতযক্রক্ ওোক্নাস ন 

ক্র্মরপর্রসশর্ হবারডন এক্টট োথব জর্মা হেওোর জর্য আর্মরা উৎসাথ ত ক্রথে। এই গুরুত্বপূণ ন 

থবষেটট থর্রে ক্াজ ক্রার জর্য আর্মরা গভর্ নর হ াক্ল ও হবাডনরক্ ধর্যবাে জার্াই।"  

  

েথেও অর্লাইর্ হসশর্গুরলারত হসসব ক্র্মীরের টারগ নট ক্রা  রে োরা ক্র্ম ন ণ্টা  াথররেরের্, 

চলর্মার্ হর্মথডরক্ল সর্মসযাে ভুগরের্ এবং/অিবা "েী ন সর্মে ধরর ভুক্তরভাগী" হশ্রথণরত পরের্, 

এই তিয ক্র্ম নস্থরল হক্াথভড-19 এর সংস্পরশ ন এরসরের্ বরল থবশ্বাস ক্ররর্ এর্মর্ হেরক্ারর্া 

বযশ্চক্তর জর্য প্রাসথিক্  রব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.7365194077766084%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b00000005b7a8e53f35136f06c2df828e520277b0eed6be086b4ee0d130fda3f687ad1f4b%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598680514768208%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAXA_N0P_YxUzJvUMvVw1PzOh84BpVUgq6Nr15vrKqwymA2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aawritYUy410P6l9r9uNDR9gO6cP0ByABTYWrE6IgG0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.2764337018441183%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b0000000560f181ec172a111d60de565c659acdd63ea8b2e8f73295c8ae86da0382ef4669%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598889997184666%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWSIV4vM1Ww_4lv6xO23v4bDNfdZKKDP2RuCU2lGvn-_A2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JdM84LiPwLWhqKfh6KzGpEWiW6aHjSVAVWA3rOcWJvU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.16301426305507682%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b000000056b09bc77a6ac2befcc33eba7b8627a22120604ee1595077426f00e81c119edde%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598986592005314%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWusRPiFmqXJjrDPcditaRXww_-JSWWt6fFZqD9Eva-Ag2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZvW7M6w66jZUjFkDJr%2FEzVnUDA9ifM2nQFMYueQRHII%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wcb.ny.gov%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UNI72W%2FKux4u9kAB2rR6%2BWP6vTfgMOe63QWLWrUFHXk%3D&reserved=0


ওরেথবর্ার সম্পথক্নত তরিযর পাশাপাথশ ক্র্মী, থর্রোগক্তনা, ও থবর্মা ক্যাথরোরগুরলার জর্য র্তুর্ 

তিযপে এবং হক্াথভড-19 সংক্রান্ত অর্যার্য সংস্থার্ হবারডনর হক্াথভড-19 এর জর্য 

থর্ধ নাথরত ওরেবরপইরজ পাওো োরব। হসইসারি, (877) 632-4996 র্ম্বরর NYS ওোক্নাস ন 

ক্র্মরপর্রসশর্ হবারডন হফার্ ক্রর হক্াথভড-19 এর জর্য োথব জর্মা হেওো সংক্রান্ত তিয ও 

স ােতা পাওো োরব।  

  

আ ত বা অসুস্থ ক্র্মীরা েথে োথবর প্রশ্চক্রো সম্পরক্ন তিয হপরত বাধা বা প্রথতবন্ধক্তার সম্মখুীর্ 

 র্ অিবা তারেররক্ োথব জর্মা হেওো হিরক্ থর্রুৎসাথ ত ক্রা  ে তা রল হস বযাপারর 

হবাডনরক্ জার্ারর্ার জর্য তারেররক্ উৎসাথ ত ক্রা  রে। এধররর্র ক্র্মীরা স ােতার জর্য এই 

ট ক্ার্াে ইরর্মইল পা ারত পাররর্: AdvInjWkr@wcb.ny.gov।  

  

###  
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