!পশাগত সুর*া ও ,াে./র উপর পা1াত/ িনউ
ইউক6 পিরষদ (western new york council
on occupational safety and health)

পিরবারসং
(ান
িনেদ, িশকা

আমােদর সমেবদনা

ি2য় পিরবােরর সদস4,
এইসমেয় কােরারই যTণা কমােনার জন/ িকছA বলার অথবা করার থােক না।
এইরকম ঘটনার সােথ যA I যTণায় সমেবদনা জানােনা যায় না।
বাইের এরকম আরও অেনেক রেয়েছন যােদর অব.াও আপনারই মত। মন, শরীর ও আ(ায় জায়গা কের /নওয়া
এই িব45তার কথা আমরা জািন। আপনার ি:য়জেনরা িব;ৃত হনিন- তঁ ারা অেনেকর @দয় এবং মেন রেয়েছন।
আপনার মাধEেম এখেনা তঁ ােদর কথা বলার রেয়েছ। তঁ ােদর কথা Hনুন!
বলা হেয় থােক “একJ মৃতKE হল দুঃখজনক, িকM সহO মৃতKE হল একJ পিরসংখEা।” Kিত বছর আমরা Kায় 6,000 মৃতA/র
জন/ অনুেশাচনা কির। এই িব45 কমীPেদরেক সবার আেগ আমােদর @দেয় জায়গা /দওয়া উিচৎ, হাজার /হাক, তঁ ারা
আেমিরকার পিরবার; আেমিরকার TেUর জনE লেড়িছল। আপনােক এমন িকছK /দওয়ার জনE আমরা এখােন রেয়িছ যা
আমােদর কােছ /নই- সমেবদনা, সহানুভKিত, সাহাযE, এবং আপনার :েয়াজেনর সমেয় কথা বলার Yমতা।
একJ ভারাZা[ অথচ আশাবাদী @দেয়র সােথ,
টEািম িমসার
িনব]াহীপিরচালক/:িত^াতা
ইউনাইেটড সােপাট] অEা` /মেমািরয়াল ফর ওয়াক] েbস ফEাটািলJস (ইউএসএমডিcউএফ)

পাতা 2

পিরবার5িল এবং অ9গিত
কম]েYেd দুঘ]টনাf5 পিরবারgিলর :েয়াজন ও :াপE হল আশা, জবাব, িনেদ]শ, সাহাযE, এবং কhতiতা। USMWF,
WNYCOSH, কিলশন ফর অকKেপশনাল /সফJ অEা` /হলথ (িসওএসএইচ /গাj), ইউিনয়ন, কমীPেদর /কD, যlশীল পিরবার,
এবং সরকারী :িত^ানgিল একেযােগ Yিতf5 পিরবারgিলর সদসEেদর :িত িকভােব আচরণ করা হেব তা পিরবত] ন করেছ এবং
তঁ ােদর একJ সnক ও To তদ[ :িZয়া :দােনর মাধEেম তঁ ােদর :েয়াজন /মটােনা িনিpত কের।

ভ<িমকা
একজন কমীP যখন কম]েYেd মারা যান অথবা gরqতর আহত হন, /সখােন িনভ] রশীল পিরবােরর সদসEগণ ও বrKেদরেক িবিভs
অসুিবধা ও :েtর মুেখ পড়েত হয়।
ঘটনার আকি;কতা, /বিশরভাগ কম]েYেd গণ মূলEায়েনর অভাব, এবং অ[ভK]v সংwার ঘটনা পরবতীP /গাপনীয়তা, /বিশরভাগ
সময় িনেয়াগকারীেক রYা কের এবং Tাভািবক অনুেশাচনার :িZয়ােক হতাশাময় করেত পাের।
আমরা এই উপেদxা সংwান বািনেয়িছ কারণ আমরা জািন এই :িZয়াJ কতটা জJল হেত পাের।
আমরা এJও বK িঝ /য িবিভs সমেয় মানুষ িবিভsভােব অনুেশাচনা :কাশ কেরন। এই উপেদxা সংwান আপনার :েয়াজন
অনুযায়ী আপিন বEবহার করেত পারেবন। যিদ আপনার আরও :t অথবা আেলাচনা থােক আপিন /ফান (716-833-5416)
অথবা ইেমল (info@wnyworker.org) এর মাধEেম /যেকান সমেয় WNYCOSH এর /য কােরা সােথ /যাগােযাগ করেত পােরন।

পাতা 3

বাবার পােশ বেস থাকা, জুিলয়া, তার ভাই
মােক] র ছিব হােত ধের আেছ িযিন একJ
ঢালাই ফক] িলে কাজ করার সময় কম]েYেd
দুঘ]টনায় মৃতKEর মুেখ পিতত হয়। মাক]
/যখােন কাজ করেতন /সই ওয়Eারহাউেসর
উয়াড] িছেলন এবং তঁ ার িনেয়াগকত] ার
কােছ অিনরাপদ কােজর পিরেবশ সেক]
অেনকবার অিভেযাগ জািনেয়িছেলন।

সহায়তা
Yিতf5 পিরবােরর সদসEেদর তঁ ােদর ি:য় মানুষেদর হারােনা অথবা gরqতর আঘােতর Yিত সামেল ওঠার
জনE সহায়তা :াপE। উপল| িনয়মমািফক সহায়তা বEবwার সােথ সােথ, কম]েYেd দুঘ]টনার জনE এখােন
আরও িকছK পরামশ] রেয়েছ:

আপনার অিধকার*িল
আপিন এই তেথEর অিধকারী. তথ/
আইেনর ,াধীনতার অধীেন,
আপিন িনPদQR িকছA নিথ
িনি1তভােব ব/বহার করেত পােরন।
আপিন সরকারেক আপনােক /সই
তথE পাঠােত বলার জনE অ[ভK]v
FOIAনমুনা িচn বEবহার করেত
পােরন। আমরা সরকারী সংwাJ
িচি}ত করেত এবং FOIA অনুেরাধ
কখন পাঠােত হেব /স বEাপাের
সাহাযE করেত পাির।

,পশাদােরর সাহায3 ,নওয়ার
কথা ভাব9 ন
কম]েYেd দুঘ]টনার আেশপােশর
পিরেবশ সবসময়ই িবপয]5 হয়
এবং :ায়শই এর কারেন /পাx
~মাJক /স (PTS) এর সৃ
কের। এই সম5 দুঘ]টনাgিলর পের
পিরবারgিলেক সহায়তা /দওয়ার
জনE কাউিলারগণ অতE[
উপকারী হেত পােরন. যিদ আপিন
আপনার এলাকায় একজন
কাউিUলার !খWাজার ব/াপাের
সহায়তা চান WNYCOSH এর
সােথ !যাগােযাগ করXন।

য9 : হন
পিরবােরর সদেসEরা তঁ ােদর
ি:য়জনেদর পY /থেক একJ
উেখেযাগE ভিমকা িনেoন
এবং নEায় চাইেছন। এরকম
অেনক পদেYপ রেয়েছ /যখােন
কম]েYেd সম5 কমীPেদর জনE
TাwE এবং সুরYার সুিবধা এবং
িনেজেদর :াপE সহায়তা লােভর
জনE সিZয় পিরবােরর সদসEরা
gরqপূণ] ভিমকা িনেত পােরন।

সহায়তা
• পিরবােরর সদেসEরা কম6ে*Y দুঘ6টনার আেশপােশর পিরেবশ সZেক6 সম[ যA িI\াহ/ তথ/ দাবী করেত পােরন।
পিরবার]িল !জলা আইনজীিবেক তদ^ করেত বলেত পােরন। wানীয় OSHAএলাকা অিফস অথবা রােজEর /জলা
অEাটনেক আপনার ঘটনা বলেত অTি5 /বাধ করেবন না।

• আপনার ি:য়জন এবং সারা বছর ধের অiান অবwায় যারা িনেজেদর :াণ হািরেয়েছন তঁ ােদর সান জানােত কমীPেদর
;রণ করার িদেন অংশfহণ করqন। Yিতf5েদর ;রণ ও কম]েYেd সুরYার িবষেয় সেচতনতা গেড় /তালার জনE :িত
বছর সারা /দেশ পিরবােরর সদসEরা, ইউিনয়েনর সদসEরা, আইনi এবং অনEানE অেনক TাwE ও সুরYা কমীPরা একসােথ
িবিভs অনু^ােন /যাগদান কেরন। সারা িদন ধের “মৃতেদর জন/ িবলাপ করXন এবং জীিবতেদর জন/ লড়াই করXন” এই
শিvশালী বাত] ার আবহ বজায় থােক।

• জীবন বঁাচােত কম]েYেd উsত TাwE ও সুরYার জনE লড়াই করেত একজন উিকল হেয় উঠKন। এই সম5 দুঘ]টনাgিল
:িতেরাধ করা কতটা জরqরী তা আপিন এবং আপনার পিরবােরর সদেসEরা ছাড়া আর /কউ উপwাপন করেত পারেবন না।
সরকারী আিধকািরক, সংগঠন এবং পিরবারgিল যারা কমীP ও তঁ ােদর পিরবােরর ইিতবাচক পিরবত] েন উsীত করার জনE
সিZয়ভােব কাজ করেছন তঁ ােদর সােথ সেচতনতা বhির জনE TাwE এবং সুরYার িবষয়gিল িনেয় WNYCOSH aমাগত
কাজ কের চেলেছ। যিদ আপিন অ^ভA6I হেত চান অথবা জানেত চান ,া./ ও সুর*ার !*েY সব6ািধক সাPিতক
উcিত]িল িক িক অনু\হ কের WNYCOSH এর সােথ !যাগােযাগ করXন।

িনউ ইয়েক, র কমীAেদর Bিতপূরণ বাবদ মৃতF4র সুিবধা 2দােনর তথ4 পJী
কমীPেদর Yিতপূরণ হল একJ বীমা যা এনওয়াই ডিcউিসএল §16 এর অধীেন কাজ-সকত
আঘােতর কারেন মৃতKE হেল নগদ সহায়তা :দান কের। একJ মৃতKE কাজ-সকত িহেসেব উেখ
করা যায় যিদ তা একJ িনদx আঘােতর কারেন অথবা একJ /পশাগত অসুখ/অবwার কারেন ঘেট।
কমীPেদর Yিতপূরণ /বােড]র িনেদ]শ অনুযায়ী, সাািহক নগদ সহায়তা এবং িচিকৎসাগত যl
িনেয়াগকত] ার বীমা বাহক :দান কেরন। কমীPেদর Yিতপূরণ /বাড] হল একJ রােজEর :িত^ান যা
এইসব দাবীgিল :িZয়া কের। যিদ /বােড]র হ5েYপ :েয়াজন হয়, বীমাকারী কত পিরমােণ নগদ
সহায়তা এবং/অথবা িচিকৎসাগত যl :দান কের, এবং :দান করা নগদ িনদx কের।
িনভ;রশীল ব3ি:রা

• িনভ] রশীল বEিvরা দুঘ]টনার

ব3িত>ম*িল

• িনভ] রশীল সদসEেদর মৃতKEর

স@ান

• যিদ জীিবত পlী অথবা পিতর

এক বছর আেগ পয][ মৃত কমীPর

কারেন সহায়তা পাওয়ার জনE

সােথ অ:াবয় স[ান থােক,

:া সাািহক গড় মজুরীর 2/3

কমীPর মৃতKE কােজর সােথ

সুিবধার পিরমাণ একই থােক

অংশ পয][ সাািহক নগদ

সাধারণভােব সকত মৃতKE নয়

িকM তা পিত অথবা পlী এবং

সহায়তা :া হবার /যাগE হন।

এমন হেত হেব।

অ:াবয় স[ােনর মেধE

• সাািহক Yিতপূরণ অবশEই

• যিদ /কান আহত কমীP সামিয়ক

ভাগ হেয় যায়।

রােজEর িনয়মমািফক সেব]া

:িতবrকতা সুিবধা অথবা

• যখন জীিবত স[ােনর সংখEা

পিরমােণর /বিশ হেব না যা

িচরwায়ী সুিবধা fহণ কের

একািধক হয়, জীিবত পিত

বত] মােন $864.32

থােকন িকM একJ সকত নয়

অথবা পlী 36.667% হাের

এমন অসুেখ মারা যান তাহেল

সাািহক সুিবধা পান এবং

িনেয়াগকত] া $10,500 পয][

মৃতKEর সহায়তা এবং

বািকেদর মেধE এই সুিবধা

:দান করেত দায়ব রেয়েছন।

অে[EিZয়ার খরচ পাওয়া যায়

30% ভােগ সমান ভাগ কের

না।

/নয়।

• অে[Eর খরেচর জনE

• যিদ /কান িনভ] রশীল বEিv
জীিবত না থােকন, িপতামাতা

• যিদ িতিন পুনরায় িববাহ না

• জীিবত স[ানরা আঠােরা বছর

অথবা মৃত বEিvর এেট একJ

কেরন, তাহেল জীিবত পlী বািক

বয়স হবার পর যিদ না তঁ ারা

$50,000 পিরমাণ অথ] :া

জীবেন সুিবধাgিলপান

কেলেজ ভত হয় তােদর সুিবধা

হবার অিধকারী হেবন।

• যিদ জীিবত পlী পুনরায় িববাহ

বr হেয় যায়

কেরন, িতিন দুই বছেরর সুিবধার
একJ /মাট অথ]রািশ :া হন
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নমুনা FOIA
তািরখ
তথE আইেনর Tাধীনতা অিফসার সংগঠেনর নাম

?
FOIA িক?
FOIA হল একM ,ফডােরল আইন যা
জনসাধারেণর Uারা অনুেরাধকNত সরকাির
িনয়িTত নিথ*িলর পূণ; বা আংিশক Xকােশর
অনুমিত ,দয় না যতOণ না এইধরেনর
নিথ*িল ব3ি:গত ,গাপনীয়তা, জাতীয়
িনরাপZা বা আইন Xেয়াগকারী ব3বহােরর জন3
ছাড় ,দওয়া হয়।

সংগঠেনর nকানা
শহর, রাজE, িজপ /কাড
তথE আইেনর Tাধীনতার অনুেরাধ
ি:য়___________:
এJ হল তথE আইেনর Tাধীনতার অধীেন একJ অনুেরাধ. আিম অনুেরাধ
করিছ /য __________ (এখােন /কস নর এবং আপনার ি:য়জেনর নাম িলখK ন)
সকত সম5 নিথ, ছিব এবংেকস #_ সকত উপকরণgিল আমােক /দওয়া
/হাক।
আিম এই তথEgিল বEিvগত বEবহােরর জনE চাইিছ, বEবসািয়ক বEবহােরর জনE
নয়. আিম সম5 িফ মকKব করেত অনুেরাধ করিছ কারন এJ সরকােরর
কায]কলাপ এবং সিZয়তা /বাঝার জনE এবং এই দুঘ]টনার পিরিwিত বK ঝেত,
আমার ি:য়জেনর /শষ মুহত] জানেত, এবং /শষ পয][ এই অনুেশাচনার মুহেত]
আমােক সাহাযE করার জনE। (xবE: নীেচেদখK ন)
আপনােক ধনEবাদএই অনুেরাধ িবেবচনার জনE ধনEবাদাে[,
নাম
nকানা
শহর, রাজE, িজপ /কাড
/টিলেফান
যিদ আপিন আপনার সমA তথ3 অ@ভ9;: না কেরন তঁ ারা আপনার
অনুেরাধ রাখেত চাইেবন না।
(HIব3: এমন িকছ9 ছিব অথবা তথ3 থাকেত পাের যা আপিন ,পেত চান না
এবং আপনােক অবশ3ই মেন রাখেত হেব এM আপনার অনুেরােধ ,পেয়েছন
এবং আপনােক হয়েতা ,কান তNতীয় পেOর কােছ ,যেত হেব ,যমন একজন
উিকল িযিন হয়েতা আপিন িক ,দখেবন তা নজের রাখেত পােরন।)
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WNYCOSH হল কম]েYেd সনাvকরণ, মূলEায়ন এবং কম]েYেdর িবপদgিল
িনয়Tেণ সরাসির :িশYেণর মাধEেম তরqণ কমীP, শরণাথীP এবং অিভবাসী িমক,
িন মজুিরর িমক এবং উ িবপদযK v িশে িনযK v িমক সহ হাজার হাজার
িমকেক Yমতায়েনর জনE একJ অলাভজনক সমথ]ন ও িশYা :িত^ান।

অনুবােদর অথ] :দান করা হেয়েছ িনউ ইয়েক] র কমীPেদর কম]েYেdর TাwE ও
সুরYার রাজE দর ারা
/যাগােযাগ নর #DOL01-CC1676GG-3550000

িবেশষভােব ধন/বাদ িনhিলিখতেদর:

2495 /মন ট, সু ই ট 438

নকশা এবং সZাদনা করা হেয়েছএর dারা:
এইিম লা eাU, কেন6ল
হাই !রাড !ফেলা2017

বােফেলা, NY14214
J: (716) 833-5416 x11, এফ: (716) 833-7507
WC হটলাইন: (716) 206-3550
info@wnycosh.org • wnycosh.org

এখােন থাকা মতামত, ফলাফল এবং/অথবা বEাখEাgিল /পশাগত িনরাপা ও TাwE সকত পিpম িনউ ইয়ক] কাউিেলর দািয়
এবং তা িনউ ইয়ক] /ট িডপাট]েম অফ /লবােরর মতামত, িবেষণ অথবা নীিতর :িতিনিধ করেব তা জরqরী নয়।

