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WORKERS’ COMPENSATION COMPLIANCE REQUIREMENTS / 
�িমকেদর �িতপূরণ েমেন চলার শতর্ াবিল 

 
�িমকেদর চলমান �িতপূরণ 

যিদ আপিন �িমকেদর �িতপূরণ েবিনিফট সং�হ কের থােকন, তাহেল আপনােক অবশয্ই িনে�া� ডকুেম�গেলা TLC Compliance Unit / TLC কম�ােয়� ইউিনেটর কােছ 
tlccompliance@tlc.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করেত হেব। এছাড়া, নীেচর িঠকানায় ডাকেযােগ আপনােক আপনার TLC লাইেস� সমপর্ণ করেত হেব: 31-00 47th Avenue 3rd Floor, Long 
Island City, NY 11101, �াপক Compliance Unit। 

1. আপিন �িমকেদর �িতপূরণ েবিনিফেটর জনয্ ফাইল দািখল কেরেছন তার �মােণর জনয্ ডকুেম� েদখান। 

2. একজন লাইেস��া� ডা�ােরর কাছ েথেক মূল িচিঠ যােত উে�খ থাকেব েয আপিন শারীিরকভােব কাজ করার জনয্ অনুপযু�। এই িচিঠিট অবশয্ই একজন ডা�ার কতৃর্ ক �া�িরত ও 
�য্া�কৃত হেত হেব এবং এিট ছয় (6) মােসর অিধক পুরেনা হেত পারেব না। 

�িমকেদর �িতপূরেণ থাকাকালীন আপিন েকান েকান িবষেয়র জনয্ দায়ব� 

আপিন কাজ করার জনয্ অ�ম থাকেলও, আপনােক তারপেরও TLC এর লাইেসে�র সকল �েযাজয্ শতর্ াবিল পূরণ করেত হেব। আপনার লাইেসে�র তেথয্ �ত, সহেজ �েবশ করেত 
www.nyc.gov/tlcup ওেয়বসাইেট যান। 

 

যিদ আপনার TLC �াইভারস লাইেস� নবায়েনর জনয্ িনধর্ািরত হয়, তাহেল নবায়েনর শতর্ াবিল এবং নবায়েনর অিতির� তেথয্র জনয্ TLC এর ওেয়বসাইট 
https://www1.nyc.gov/site/tlc/drivers/renew-a-tlc-drivers-license.page িভিজট করুন। 

 

��বয্: যিদ আপনার েময়াদ েশষ হওয়ার তািরেখর পর 180 িদেনর মেধয্ আপনার নবায়েনর শতর্ াবিলসমূহ পূরণ কেরন, তাহেল আপনােক $25.00 িবল� িফ �দান করেত হেব। 
 

�িমকেদর �িতপূরণ িকভােব ব� করেত হেব এবং কােজ িফরেত হেব 

আপিন যখন কাজ করেত অ�ম িছেলন, তখন আপনার TLC লাইেস� �িগত করা হেয়েছ। এই �িগতােদশ বািতল করেত এবং কােজ িফের েযেত, আপনােক অবশয্ই িনি�ত করেত হেব েয আপিন TLC 
এর সকল শতর্ াবিল পূরণ করেত হেব এবং কােজ িফের েযেত আপিন শািররীকভােব স�ম তার �মাণ দািখল করেত হেব। আপনােক অবশয্ই নীেচর তথয্ TLC Compliance Unit / TLC কম�ােয়� 
ইউিনেটর কােছ tlccompliance@tlc.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করেত হেব: 

 

1. একজন লাইেস��া� ডা�ােরর কাছ েথেক মূল িচিঠ যােত উে�খ থাকেব েয েকােনা �িতব�কতা ছাড়াই কােজ েফরার জনয্ আপিন শারীিরকভােব উপযু�। এই িচিঠিট অবশয্ই একজন 
ডা�ার কতৃর্ ক �া�িরত ও �য্া�কৃত হেত হেব এবং এিট ছয় মােসর অিধক পুরেনা হেত পারেব না। 

 
2. আপনার িবমা েকা�ািন েথেক ডকুেম� যােত উে�খ থাকেব েয �িমকেদর �িতপূরণ সুিবধা েশষ হেয়েছ। িকভােব এই িচিঠ সং�হ করা যােব েসই স�েকর্  তথয্ েপেত চাইেল, অনু�হ কের 

�িমকেদর �িতপূরেণর ওেয়বসাইট িভিজট করুন: http:www.wcb.ny.gov. 

��বয্: শধুমা� আপনার িবমা েকা�ািন অথবা Workers’ Compensation Bureau / �িমকেদর �িতপূরণ বুয্েরা েথেক �া� িচিঠ গৃহীত হেব। 
 

3. নতুন �মাণপ� েপেত একিট পূরণকৃত এবং �া�িরত �মাণপ� বদেলর ফরম (PDF) জমা িদন এখােন  
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/req_driver_replace_credentials.pdf. �মাণপ� �িত�াপেনর জনয্ পঁিচশ ডলার ($25.00) িফ রেয়েছ। TLC এর Long 
Island City ফয্ািসিলিট িভিজট করেত আপনােক অবশয্ই TLC এর ওেয়বসাইেটর  https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/licensing-standards-appointment-
scheduling.page মাধয্েম একিট অয্াপেয়�েম� িনধর্ারণ করেত হেব। 
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