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কমচারী ঙপেদ ার অিফস [Office of the Worker Adviser] েথেক সাহায
লাভ
কমচালী ঙেপদ া অিফসিট হল ও ািলও ম ম েকল [Ontario Ministry of Labour] একিট াধীন এেজ
ূ আহত িমকেদল এবং েয সম
ইঙিনয়ন বিহভত
িমকলা যালা
ঁ কমস িকত আঘাত অথবা অসু তাল জন
ূ
তােদল
জীিবত ঙ লািধকালীেদল কমসং ান িবমা-ল ে ে িবনামেল
পিলেষবা দান কিল (আেগ এেক িমকেদল
ঁ
বলা হত)৷ OWA িট কমসং ান িনলাপ া এবং িবমা েবাড [Workplace Safety and Insurance
(WSIB)-ল অংগ নয়৷

ী৷ আমলা
াণ হালান
িতপূলণ
Board]

OWA িকভােব আপনােক সাহায কলেত পােল?
আপিন যিদ েকান আহত িমক অথবা ঙ লাধীকালী হন, তাহেল OWA পালেব :
•
•
•

হয় WSIB েত অথবা কমসং ান িনলাপ া এবং িবমা আপীল াইবনাল
[Workplace Safety and Insurance
ু
Appeals Tribunal] (WSIAT)-এ আপনাল আপীেল আপনাল িতিনিধ কলেত,
সাধালণ কমসং ান িবমা সমস া িল ওপল আপনােক পলামশ এবং িলিখত সাম ী দান কলেত,
ূ িদেত
অন েকান খােন আপিন সাহায েপেত পােলন েস বাপােল আপনােক সচনা

OWA কর্মসংস্থান বিমা বিষয়গুলি সম্পর্কে শ্রমিক এবং তাঁদের
প্রদান করে ।

প্রতিনিধিদের শিক্ষা পরিষেবাও

ূ িদেত হয় িক ?
OWA পিলেষবাল জন েকান চাজ বা মল
ূ সাহায কেল
না ৷ OWA আপনােক িবনামেল
OWA েথেক কালা সাহায েপেত পােলন?
েয সম
িমকলা েকান ে ড ইঙিনয়েনল সদস নন -OWA েসই সম
ইঙিনয়েনল সদস্যেদল েকান পিলেষবাদান কলেত পােল না

িমকেদলই আইনগতভােব সাহায কেল৷ OWA

আপিন েকান ইঙিনয়েনল সদস হেল, OWA -ল াফ:
•
•

ূ েদেব,
আপনাল মামলােত একশনের জন েকান সময়সীমা স েক আপনােক সচনা
সাহােয ল জন আপনােক আপনাল ইঙিনয়েনল কােছ আবাল েফলত পাঠােব.

ইঙিনয়েনল সদস কালা ?
আপিন যিদ েকান ইঙিনয়নভূ কমসং ান বা কমে ল চিু ব ইঙিনট সদস হন এবং আপিন যিদ েসই কমে ে
আহত হন তাহেল OWA আপনােক ইঙিনয়েনল একজন সদস িহেসেব গণ কেল
OWA আপনােক সাহায কলেত পােল যিদ :
•
•
•
•

ূ েকান কমে ে কাজ কলেছন,
আপিন েকান ইঙিনয়নভূ কমে ে আহত হন, িক এখন ইঙিনয়ন বিহভত
অপিন একিট ইঙিনয়নভু কমে
েথেক অবসল িনেয়েছন, পদত াগ কেলেছন অথবা চাকলী েছেড় িদেয়েছন
আপনােক েল -অ কলা হেয়েছ অথবা েকান ইঙিনয়নভূ কমে
েথেক আপনাল চাকলী চেল েগেছ (যিদ না
আপিন চাকলীিট আবাল েফলয় েপেত চান)
ূ
আপিন এখন একিট ইঙিনয়নভূ
কমে ে কাজ কলেছন, িক আপনাল দাবীিট একিট ইঙিনয়ন বিহভত
িনেয়াগকতাল কােছ কােজল সমেয় আঘােতল জন

ূ ) েত লেয়েছন, িক গত 12 মােসল মেধ েকান চাকলী কেলন িন,
আপিন হায়ািলং হল তািলকা ( তী া সচী
আপিন একজন ইঙিনয়নভূ
িমেকল ঙ লািধকালী, িযিন কমে ে আহত হবাল বা অসু হবাল কালেণ মালা েগেছন, িক ইঙিনয়ন আল
আপনােক সাহায কলেত পালেছ না

•
•

আপিন OWA েথেক িকভােব সাহায েপেত পােলন?
েটিলেফান আপনােক পলামশ িদেত পােলন এমন কারোল সে কথা বলাল জন আপিন ইংেলিজেক পিলেষবাল জন 1-800-435-8980 -ল
কানাডা িব ৃ ত েটাল ি ন েল অথবা ে
ভাষাল পিলেষবাল জন 1-800-661-6365 ন েল েকান কলেত পােলন৷ আপনােক িনেজ িনেজই
আপনাল িনকটবতী OWA অিফেসল েযাগােযাগ কিলেয় েদয়া হেব সেই অিফসিট ঙপল হয়৷ আপিন যখন েফান কলেবন তখন আপনাল হােতল
ূ
কােছ এই সচনা
িল েলেখ েদেবন :
আপনাল WSIB দাবী ন ল অথবা WSIAT আপীল ন ল,
ূ নাল তািলখ,
আপনাল দঘট
আপনাল আঘােতল চিল ,
আঘােতল সময় আপনাল িনেয়াগকতাল নাম,
আপিন েয িবেষয় েফান কলেছন েস স কত WSIB -ল িস া ( িল) অথবা িচিঠপ ( িল)

•
•
•
•
•

OWA আপনাল আপীলেল ওপল কখন প্রিতিনিধ কেল?
ূ
OWA আপনাল আপীেলল ওপল WSIB -েত এবং WSIAT-েত আপীেলল চড়া
ল পয আপনাল িতিনিধ কলেত পােল৷ আপনাল
িতিনিধ কলেত আমােদল মতািট িতিনিধ কিল বা না কিল, OWA -ল াফ েয েকান সময় সীমা িচি ত কলেত আপনােক সাহায্য কলেব
েযিটেক, আপনাল মামলােত আপনােক অবশ ই পালন কলেত হেব৷ আপনাল আপীেলল অধিকাল েক সংল ণ িদেত WSIB অথবা WSIAT -এ
েকান িচিঠফাইল কলাল জন ও, আমলা আপনােক সাহায কলব৷
ইংলাজী এবং ে

ছাড়া OWA িক অন ভাষাল পিলেষবা েদয় ?

OWA সাধালণতঃ ইংলাজী এবং ে
মতা সীমাব ৷

ভাষােতই পিলেষবা েদয়৷ আমােদল কেয়কিট অিফস অন ভাষায় পিলেষবা িদেত পােল৷ অবশ , আমােদল

েসজন , আপিন ইংলাজী অথবা ে
ভাষা বলেত না পালেল, িযিন আপনাল ভাষায় এবং ইংলাজী অথবা ে
ভাষােতও কথা বলেত পােলন এমন
েকান িব াসী ব ি আপনাল থাকা জ লী যখন আপিন OWA েক েকান কলেবন৷ OWA যিদ েকান নানীেত আপনাল িতিনিধ কলেত স ত
হয়, তখন একজন েপশাদাল েদাভাষীল ব ব া কলা েযেত পােল৷
ূ
পূণ সচনা
WSIB িস াে ল ওপল আপীেলল জন সময় সীমা আেছ৷ েকান িস াে ল িব ে আপীল কলেত চাইেল, অিবলে েকান দ
িতিনিধল সেঙ েযাগােযাগ
ক ন৷ সময় সীমাল ওপল িবশদ িববলেণল জন , OWA ফ্যাক্ট শীট িল েদখন
ু “WSIB-ল কােছ আপীল” [”Appealing to WSIB”] এবং “WSIAT
-ল কােছ আপীল” [“Appealing to WSIAT”]
ূ
েদয়া থােক৷ এিট েকান আইনী দিলল নয়৷ আইন িক বলেছ েদখবাল জন , আপনােক িমক িনলাপ া এবং িবমা আইন
এই ফ্যাক্ট শীেট সাধালণ সচনাই
[Workplace Safety and Insurance Act] এবং WSIB পিলিস িল েদখেত হেব৷ আপনাল যিদ সাহায ল েয়াজন হয় অথচ সাহায ল জন েকান
ইঙিনয়ন না থােক, তাহেল িমক ঙপেদ া অিফেস েযাগােযাগ ক ন :
•
•

আমােদল েটালি েটিলেফান ন ল হল 1-800-435-8980 (ইংলাজী) অথবা 1-800-661-6365 (ে
অথবা আমােদল ওেয়বসাইট েদখন
ু http://www.owa.gov.on.ca

)

এই ফ় া শীটিট ইংেলিজ এবং ফ়লািস ভাষােতও পাওয়া যায়

কমচালী ঙপেদ াল অিফস

Bengali

ফা শীট 1 - েফ য়ালী, 2005

