
আপনার দাবির ক্ষেত্রে বিভাত্ি  
শ্রম ও বিল্প বিভাত্ের বিরুত্ধে 
দাবির আত্িদন িরত্িন

প্রবিিাদ বি?
প্রবিিাদ হল দাবির আত্িদন ক্েখাত্ন আপবন বিধোত্তের িত্গে অিম্মি 
হত্ে শ্রবমি ষেবিপূরত্ের দাবি িরত্েন। বিধোত্তের বিঠি পাওোর বদন 
ক্েত্ি 60 বদত্নর মত্্যে অিিযেই আপনার দাবির আত্িদন ক্পত্ি হত্ি।

আপনার দাবির আত্িদত্ন ো ো অতেভ্ভু ক্ত োিত্ি:

� আপনার নাম ও দাবির নম্বর।

� বিভােীে বিধোত্তের িাবরখ।
� আপনার অিম্মবি ক্দোর িারে এিং ক্ে ক্িান প্রদানিারী এর বরত্পারভু  িা 
অনযোনযে িেযে ো আপবন বিশ্াি িত্রন প্রদিভুন িত্র ক্ে বিিারটি ভ্ল।

আমার আবপল িা প্রবিিাদ ক্িাোে পাঠাত্না উবিি?
� অনলাইত্ন দাবি পাঠান Claim and Account Center (দাবি এিং 
এিাউন্ট ক্িন্টার) িযোিহার িত্র https://secure.Lni.wa.gov 
(আপনার এিটি পািওোরভু  িহ এিাউন্ট তিবর িরত্ি হত্ি)। অেিা

� এখাত্ন রািত্োত্ে পাঠান: Department of Labor & Industries, 
P.O. Box 44291, Olympia WA 98504-4291। অেিা

� এখাত্ন পাঠান: Board of Industrial Insurance Appeals 
(BIIA), Executive Secretary, P.O. Box 42401, Olympia WA 
98504-2401, িা আপবন তিদয্েবিন মা্যেত্ম www.BIIA.wa.gov এ 
বেত্ে জমা বদন। (Labor & Industries [শ্রম ও বিল্প বিভাে] বিভাে 
হেত্িা আপনার উত্বেে নাও উত্লেখ িরত্ি পাত্র, িত্ি বিল্প বিমা 
আত্িদন পরভুদ [Board of Industrial Insurance Appeals, BIIA] 
এর ক্েত্ি আত্দি ক্পত্ল িা িরত্ি পাত্র।)

েখন বিভাে আমার দাবি পাে িখন বি হত্ি?
আপনার ক্লেইম মযোত্নজার আপনার দাবি পেভুাত্লািনা িরত্িন এিং 
বনত্ির ক্ে ক্িাত্না এিটি বিরে িরত্িন:

1. আিল বিধোতে পবরিিভু ন িরত্িন। এোড়াও আপবন নি্ন বিঠি িা 
আত্দি অেিা নি্ন বিধোত্তের িত্গে িত্গে উভেই পাত্িন।

2. আিল বিধোতে িঠিি িত্ল বিধোতে ক্নত্িন। আপবন এিটি আত্দি 
পাত্িন ক্েখাত্ন িলা োিত্ি ক্ে বিধোতেটি িঠিি। আপবন এখনও 
অিম্মি োিত্ল আপবন হেত্িা বিল্প বিমা আত্িদন পরভুত্দর (BIIA) 
িাত্ে আত্িদন িরত্ি পাত্রন। আত্দত্ি আত্িদত্নর িমেিীমা ও 
রািত্োত্ের ঠিিানা িম্পত্িভু  িলা োিত্ি।

3. আত্রা িেযে প্রত্োজন এমন বিধোতে বনত্েত্েন। আপবন এমন 
আত্দত্িও ক্পত্ি পাত্রন োর িারত্ে বিধোতে স্থবেি োিত্ি পাত্র, 
আত্রা িত্েযের বিঠি ক্পত্ি পাত্রন, অেিা উভেই ক্পত্ি পাত্রন। 
ক্লেইম মযোত্নজার হেত্িা আপনার, আপনার রাক্তার িা আপনার 
বনত্োেিিভু ার ক্েত্ি আত্রা িেযে অনত্্রা্ িরত্ি পাত্রন।

আপনার অিম্মবির আত্িদত্নর বিধোতে জানাত্নার ক্ষেত্রে 30 ক্েত্ি 
60 বদন িমে লােত্ি পাত্র অেিা প্রত্োজনীে িত্েযের বভবতিত্ি আত্রা 
ক্িিী িমে লােত্ি পাত্র। দাবির আত্িদন িরার 30 বদত্নর মত্্যে 
আপবন উতির না ক্পত্ল আপনার ক্লেইম মযোত্নজাত্রর িত্গে িো িলন্।

েবদ আবম 60 বদত্নর মত্্যে আত্িদন না িবর িাহত্ল 
বিভাত্ি?
েবদ আপবন 60 বদত্নর মত্্যে আত্িদন না িত্রন িাত্দর বিভােীে 
বিধোতে িূড়াতে িত্ল ্রা হত্ি। এর মাত্ন হল এই ক্ে পত্র আপবন 
ক্িাত্না অিম্মবির আত্িদন িরত্ি পারত্িন না।

েবদ আমার দাবি িম্পবিভু ি আমার ক্িাত্না প্রশ্ন 
োত্ি িাহত্ল আবম িার িত্গে ক্োোত্োে িরি?
� ক্লেইম মযোত্নজার আপনার বিরেটি ক্দখত্েন, িার িত্গে ক্োোত্োে 
িরুন। িল িরার ক্ষেত্রে িাহােযে িরার জনযে ক্দাভারী িহােিা 
প্রদাত্নর ষেমিা আপনার ক্লেইম মযোত্নজাত্রর আত্ে।

� িা্ারে দাবির িত্েযের জনযে ক্রাল বরি নম্বর 1-800-547-8367 এ  
িল িরুন। এই নম্বত্র ক্�ান িরত্ল িাংলাে িেযে ক্িানার বিিল্প  
প্রদান িরত্ি।

আত্রা িহােিার জনযে, আপবন বনম্নবলবখি বিনামতূ্লযের 
পবরত্রিার িত্গে পরামিভু িরত্ি পাত্রন:

� 1-800-255-9752 নম্বত্র Project Help (ক্প্রাত্জক্ট ক্হল্প)। ক্দাভারী পবরত্রিার প্রত্োজন 
হত্ি পাত্র।

� িমববিি আইন বিরেি বিষো , পরামিভু ও ক্র�াত্রত্লর (Coordinated Legal 
Education, Advice and Referral, CLEAR) জনযে 1-888-201-1014 নম্বর।  
এই নম্বত্র িম উপাজভু নিারী শ্রবমিত্দর িপ্াত্হর বদনগুত্লাত্ি িিাল 9:15 রা ক্েত্ি 
12:15 রা পেভুতে স্যোবনত্ি িেযে প্রদান িরা হে।

ক্প্রাত্জক্ট ক্হল্প িা CLEAR এ ক্োোত্োে িরত্লই ক্ে বিভােীে বিধোত্তে 
আত্িদন িরা হল এমন নে। এই িেযে পরেত্ি উবলেবখি ্াপ অনি্াত্র 
বিভােীে বিধোত্তের জনযে আত্িদন িরত্ি হত্ি।

অনত্্রাত্্র বভবতিত্ি, প্রবিিন্ীত্দর জনযে বিত্দিী ভারা িহােিা ও �মভুযোর 
এখাত্ন আত্ে। 1-800-547-8367 নম্বত্র িল িরুন। TTD িযেিহারিারীেে, 
360-902-5797-এ িল্ িরুন। L&I (শ্রম ও বিল্প বিভাে) হল এিটি 
িমান ি্ত্োে প্রদানিারী বনত্োেিিভু া।
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