
কর্মক্ষেক্রে প্রাপ্ত  
আঘরাত ষেততপরূণ

কর্মক্ষেক্রে প্রাপ্ত আঘরাত ষেত্তপূরণ



প্রশ্ন 1

আমি মি তাও ক্ষমতপূরণ দামি িরতত পামর যমদ...

(i) আমি আর আিার মিত়াগিত্ার সাতে িাজ 
িা িমর িা আিাতি িাজ থেতি থির িতর থদও়া 
হ়?

(ii) দরু্টিাটি রতট যখি আমি মিতদতে থিাি 
িায্সূতরে মিলাি?

হ্যাঁ। যতক্ষণ আপনি আপিাঁর নিয়াঁগকত্াঁর দ্াঁরাঁ 
নিযুক্ত থাঁকাঁর সম় দরু্টিাঁটি রযটনিল এবং চাঁকনর 
চলাঁকাঁলীি দরু্টিাঁটি রযটনিল ততক্ষণ আপনি 
ক্ষনতপূরণ দাঁনব করযত পাঁযরি।

আমি কি্মক্ষেক্রে আহত হক়্েমি।  
আিার কী করা উমিত?

কি্মক্ষেক্রে প্রাপ্ত আঘাক্তর ষেমতপূরণ 

আইন 2019 (WICA 2019)* িিমীতদর 
আইমি ি্যিস্া গ্রহণ িা িতরই িি্-সম্পমি্ত 
আরাত িা থপোগত থরাতগর ক্ষমতপূরণ দামি 
িরতত থদ়।

িি্তক্ষতরে প্াপ্ত 
আরাত জমিত ক্ষমতপূরণ 
িলতত িী থিাঝাতিা হ়? 

আমি মক সুমিধা পাক্িা?

 সুমিধা পাক্িন

• আপনি "পনরযেবাঁ চুনক্ত"-র  
অধীযি কাঁজ করাঁ একজি  
কম্চাঁরী।

 সুমিধা পাক্িন না

• ইউনিফম্ড কমমীরাঁ - নসঙ্াঁপুর আম্ড ফফাঁযস্স, 
নসঙ্াঁপুর পুনলশ ফফাঁস্, নসঙ্াঁপুর নসনিল 
নডযফন্স ফফাঁস্, ফসন্টাঁল িাঁরযকাঁটিকস বুযযরাঁ 
এবং নসঙ্াঁপুর নরিজি সাঁনি্যসর সদসয। 

• স্বনিযুক্ত বযনক্তবগ্/স্বাঁধীি ঠিকাঁদাঁর

• পনরচাঁরকগণ

আিার মনক়্োগকত্ম া কখন 
আিার কি্মক্ষেক্রে প্রাপ্ত 
আঘাক্তর কথা MOM কক 
জানাক্িন?

আপিার মিত়াগিত্াতি আপিার আরাততর 
িো জািাতত হতি যমদ:

• আপিাঁযক বনহনব্িাঁযগর ফরাঁগীর বাঁ হাঁলকাঁ 
কাঁযজর ফমনডযকল িুটি ফদও়াঁ হয় থাঁযক, বাঁ

• আপনি ফপশাঁগত ফরাঁযগ আক্াঁন্ত হয় থাঁযকি

িতুি!

আপিার মিত়াগিত্াতি আপিার আসল 
এিং / িা মিমজটাল (যা প্তযাজ্য) থিমিতিল 
সাটি্মিতিট (এিমস) এিং থিমিতিল মিল মদি।

• আপিাঁর MC এবং ফমনডযকল নবলগুযলাঁর একটি 
কনপ নিযজর কাঁযি ফরযে নদি।

• অসুস্থতাঁর কাঁরযণ িুটিযত থাঁকাঁর সময় 

আপিাঁর পাঁনরশ্রনমক ফচয় নিি।

• আপনি রিথযম নবল পনরযশাঁধ কযর থাঁকযল ফসই 
অথ্ তাঁর কাঁি ফথযক ফফরত পাঁযবি।

আপিার মিত়াগিত্া এই দরু্টিার িো 
MOM থি জামিত়তিি মিিা তা থজতি মিি।

িতুি!  এিিার আপিার মিত়াগিত্া এই রটিার 
িো MOM থি জািাতল আপিার দামিটি WICA 
2019 এর অধীতি স্ব়ংমরি়ভাতি প্মরি়া িরা 
হতি।

• আপনি যনদ রিচনলত আইযির অধীযি আপিাঁর 
ক্ষনতপূরযণর দাঁনব দাঁনেল করাঁর নসদ্াঁন্ত ফিি, তাঁহযল 

আপিাঁযক WICA 2019 এর অধীযি দাঁনবর জিয 
রিতযাঁহাঁর ফম্ নিধ্াঁনরত বীমাঁকাঁরীর কাঁযি জমাঁ নদযত 
হযব।

• আপনি ফকবল WICA 2019 অথবাঁ রিচনলত 
আইযির অধীযি দাঁনব করযত পাঁরযবি।

দ্রষ্টবয: 
*2020 সাঁযলর 1 ফসযটেম্বযরর আযগ রযট যাঁও়াঁ কাঁযজর দরু্টিাঁর 
জিয কম্যক্ষযরে রিাঁপ্ত আরাঁত ক্ষনতপূরণ আইি কাঁয্করী। আরও 
তথয http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-
health/work-injury-compensation/resources-and-tools 
এ উপলব্ধ রয়যি

মিমিৎসা সাহায্য িাি। অিে্যই 
অমিলতবে আপিার মিত়াগিত্াতি 
জািাতত হতি।

• আপিাঁর নিয়াঁগকত্াঁযক তেি জিশনক্ত 

মন্ত্রকযক (MOM) জাঁিাঁযত হযব

WICA



আমি কী দামি করক্ত পামর?

ধরন 1: মিমকৎসা করাক্নার খরি

মিমিৎসা িািদ হও়া খরি িী?
• থিমিতিল মিল

• িাজ িরতত মগত় পাও়া আরাততর, নচনকৎসাঁ করাঁযিাঁর 
েরচ,থযিি ধরুি - িাজ িরতত মগত় পাও়া আরাততর 
িূল্যা়তির মরতপাতট্র জি্য খরি

• আপিাঁর নিয়াঁগকত্াঁর দ্াঁরাঁ নিধ্াঁনরত সীমাঁ পয্ন্ত রিদাঁিযযাঁগয, যতক্ষণ 
নচনকৎসাঁ মসঙ্াপুর-মিিমধিত মিমিৎসি িা দন্ত মিমিৎসি দ্ারা 
নচনকৎসাঁ জিয রিয়াঁজিী় নহসাঁযব নবযবনচত হ়।

• সব্াঁনধক নলনমযটর জিয িীযচর ফটনবল ফদেুি

দরু্টিার মদি থেতি এি িির অেিা মিমিৎসা িািদ মিধ্ামরত সি্ামধি 
পমরিাি অে্ থযটি আতগ উপিীত হতি তা আপমি দামি িরতত পারতিি , ।

দরু্টিা িখি রতটতি? সি্ামধি িী পমরিাণ অে্ আমি 
ক্ষমতপূরণ মহসাতি িাইতত পারি?

 1 লা জািু়ামর 2020 এর আতগ $36,000

 িতুি! 1 লা জািু়ামর 2020 এর পর $45,000

প্রশ্ন 2

আিার মিমিৎসা িািদ হও়া খরি হল $55,000 আমি মি এই পুতরা অে্টাই িাইতত 
পারি?

এই উদাঁহরযণ, আপনি চাঁইযত পাঁরযবি। $40,000 + $5,000 = $45,000। 30 ফশ জিু 2020 
তাঁনরযে হও়াঁ $5,000 েরচ আপনি চাঁইযত পাঁরযবি িাঁ কাঁরণ সব্াঁনধক যত অথ্ চাঁইযত পাঁরযবি 
তাঁ আপিাঁর চাঁও়াঁ হয় ফগযি। আপনি 9ই মাঁচ্ 2021 তাঁনরযে হও়াঁ $5,000 েরচও চাঁইযত 
পাঁরযবি িাঁ কাঁরণ দরু্টিাঁর সম় ফথযক এি িির পার হত় থগতি। 

আপনি দরু্টিাঁর 

কবযল পয়িনিযলি।

7 
থিব্রু়ামর 

2020

$40,000

হ্যাঁ, আপনি পুযরাঁ অথ্টাঁই 

দাঁনব করযত পাঁরযবি।

10 িাি্ 
2020

1 ি 

মিল

$10,000

আপনি শুধুমাঁরে $5,000 

দাঁনব করযত পাঁরযবি।

30 জিু 
2020

2় 

মিল

$5,000

আপনি অথ্ চাঁইযত 

পাঁরযবি িাঁ। 

9 িাি্
2021

3় 

মিল

সব্াঁনধক
দাঁনবর সীমাঁ



ধরন 2: অসুস্থ হক়্ে িুটিক্ত থাকার সিক়্ের পামরশ্রমিক

অসুস্ হত় িুটিতত োিার সিত়র পামরশ্রমিি আমি িখি িাইতত পারি? 

িমহমি্ভাগী় থরাগী মহসাতি 
িুটি(MC)/ হালিা িাজ *

হাসপাতাতল ভমত্ 
োিািালীি িুটি

অসুস্ হত় িুটিতত োিার সিত়র 
পামরশ্রমিি 

14 মদি পয্ন্ত 60 মদি পয্ন্ত

i. MC এর জি্য, পুতরা গড় িামসি 
উপাজ্ি (AME); অেিা

ii. িতুি!  হালিা িাতজর জি্য, এটি 
িি্িারীর AME এর িীতি থসই সি় 
িাতলর জি্য িি্িারীর আসল িজমুরর 
রাটমত (যমদ োতি)।

দরু্টিার 15 তি মদি 
থেতি 1 িির পয্ন্ত

দরু্টিার 61তি মদি 
থেতি 1 িির পয্ন্ত

i. MC-এর জি্য, AME-এর 2/3; অেিা

ii. িতুি!  হালিা িাতজর জি্য, 
িি্িারীর AME এর 2/3 এর মিতি 
থসই সিত়র জি্য িি্িারীর আসল 
িজমুরতত যমদ রাটমত হ়।

• আপনি িীতির সারমণতত মিস্ামরত মহসাতি 

ফমনডযকল িুটির মজনুর দাঁনব করযত পাঁযরি। 

• আপনি ফকবল ফসই নদিগুনলর জিয পাঁনরশ্রনমক 
দাঁনব করযত পাঁযরি ফয নদিগুনল আপনি 
সাঁধাঁরণত কম্যক্ষযরে (কাঁয ্নদবস) থাঁকযতি, 
নবশ্রাঁযমর নদি বাঁ সরকাঁনর িুটির নদযির ি়। 

প্রশ্ন 3

আিার মিত়াগিত্া আিার থিমিতিল িুটির িজমুর এিং থিমিতিল মিতলর জি্য 
অে্ প্দাি িতরি মি। আিার িী িরা উমিত?

যনদ আপিাঁর নিয়াঁগকত্াঁ আপিাঁর নচনকৎসাঁ চলাঁকাঁলীি িুটির পাঁনরশ্রনমক এবং নচনকৎসাঁর েরচ 
নদযত বযথ্ হি, আপনি মযিাঁিীত বীমাঁকাঁরীর কাঁি ফথযক সহাঁ়তাঁ চাঁইযত পাঁযরি বাঁ MOM এর 
কাঁযি ফযযত পাঁযরি।

দ্রষ্টবয: 
*2020 সাঁযলর 1 ফসযটেম্বর বাঁ তাঁর পযর কাঁযজর দরু্টিাঁর জিয।

কিমিক্কে 
সাটি্মমিক্কট



দরু্টিা িখি রতটতি?
 ক্ষমতপূরতণর সীিা*

িূ্যিতি সি্ামধি

 1 লা জািু়ামর 2020 এর আতগ [$88,000 x % PI] [$262,000 x % PI]

িতুি! 1 লা জাি়ুামর 2020 এর পর [$97,000 x % PI] [$289,000 x % PI]

PI - আরাঁযতর কাঁরযণ অথবাঁ অসুস্থতাঁর কাঁরযণ কম্চাঁরী যনদ কাঁজ  
করযত মিরকাক্ের জন্যঅসমথ্ হয় পয়িি

প্তদ় অে্ 
গড় িামসি 
থরাজগার

ি়স িাড়ার 
গুণি

%
মিরস্া়ী 

অক্ষিতা 1
= × ×

আমি মিভাতি মহসাি িরি 
গড় িামসি থরাজগার (AME)?

12 িাস

দরু্টিাঁ রটাঁর নদি ফথযক নবগত 12 মাঁযস িাতজর জি্য 
থদও়া পামরশ্রমিি

থরাজগার ওভারটাইি 
থিতি 

খািার 
ভাতা

থিািাস এিং 
অি্যাি্য ভাতা

+ + +

আপিাঁর AME নহসাঁব করযত 
www.mom.gov.sg/calculate-
ame ফদেুি।

 দরকামর পরাির্ম

দ্রষ্টবয: 
1% স্থাঁ়ী অক্ষমতাঁ (% নপআই) কম্চাঁরীর অবস্থাঁ নস্থনতশীল হও়াঁর পযর ডাঁক্তাঁযরর মূলযাঁ়যির নিি্র নিত্নত কযর।
*ক্ষনতপূরযণর সীমাঁ সাঁযপক্ষ

ধরন 3: মিরকাক্ের জন্য রারীমরক ভাক্ি অসিথ্ম (পারিাক্নন্টইনক্যা 
পামসটি/PI) অথিা িত্্য হক্ে প্রাপ্ত একসাক্থ পাও়ো ষেমতপূরক্ণর অথ্ম

• নিয়াঁগকাঁরীর CPF অবদাঁি 

• আপিাঁর কাঁযজ থাঁকাঁর সাঁযথ 
জন়িত ফযযকাঁযিাঁ নবযশে োঁযত 
ফদও়াঁ অথ্ (ফযমি, যাঁতাঁ়াঁত 
োঁযত ফদও়াঁ অথ্/ অথ্ 
ফফরত)

কী ধরা হ়ে না?



দরু্টিা িখি রতটতি?
ক্ষমতপূরতণর সীিা*

িূ্যিতি সি্ামধি

  1 লা জািু়ামর 2020 এর আতগ $69,000 $204,000

িতুি! 1 লা জাি়ুামর 2020 এর পর $76,000 $225,000

 িৃত্্য - যেি পাঁও়াঁ আরাঁত ফথযক কম্চাঁরীর মতুয হ়

িৃত িি্িারীর 
পমরিাতরর সদস্যতদর 
অেিা তার উপতর 
মিভ্রেীলতদর প্তদ় 
অে্

িিি্ারীর গড় 
িামসি থরাজগার= × ি়স িাড়ার 

গুণি

প্রশ্ন 4

WICA ক্ষমতপূরণ দামি িরার জি্য আিার মি উমিতলর প্ত়াজি হতি?

• আপিাঁর দাঁনবর পনরযরিনক্ষযত আপিাঁযক সাঁহাঁযয করাঁর জিয আইিজীবী নিয়াঁগ করাঁর রিয়াঁজি 
ফিই। ক্ষনতপরূযণর পনরমাঁণ একটি নিনদষ্ট সযূরের উপর নিত্নত কযর নিধা্ঁনরত হয় থাঁযক

• MOM এ ফদাঁিাঁেী রয়যিি যাঁরাঁ আপিাঁযক সাঁহাঁযয করযত বাঁংলাঁ, তাঁনমল, মযাঁন্াঁনরি এবং 
মাঁল় িাঁোঁ় কথাঁ বলযত পাঁযরি।

ধরন 3: মিরকাক্ের জন্য রারীমরক ভাক্ি অসিথ্ম (পারিাক্নন্ট ইনক্যাপামসটি/ 
PI) অথিা িত্্য হক্ে প্রাপ্ত একসাক্থ পাও়ো ষেমতপরূক্ণর অথ্ম (িেক্ি)

দ্রষ্টবয: 
*ক্ষনতপূরযণর সীমাঁ সাঁযপক্ষ



আিার একটি WICA দামি রক়্েক্ি। আিার কী করা উমিত?

িতুি!

িূল্যা়তির মিজ্ঞমপ্ত মিি (NOC)

• মযিাঁিীত বীমাঁকাঁরী আপিাঁযক রিযদ় ফয 
ফকাঁিও ক্ষনতপূরযণর একটি নহযসব (NOC) 
পাঁঠাঁযব।

দামি এিং প্তদ় অতে্র িীিাংসা িরুি

• যনদ NOC-ফত ফকাঁিও আপত্তি িাঁ থাঁযক তযব 
আপনি ফিাঁটিযশর 21 নদযির মযধয আপিাঁর 
ক্ষনতপূরণ পাঁযবি।.

• যনদ ফকাঁিও আপত্তি থাঁযক তযব MOM নবে়টি 
মীমাঁংসাঁ করযত এবং ক্ষনতপূরণ পনরযশাঁযধর 
জিয আযদশ জাঁনর করযত সহাঁ়তাঁ করযব।

মিমিৎসার িুল্যা়ি িরাতত যাি

• সমস্ত ফমনডযকল অযাঁপয়ন্টযমন্টগুযলাঁযত যাঁি। 

• হাঁসপাঁতাঁল/নলিনিক পনরবত্ি করযবি িাঁ। 

• হাঁসপাঁতাঁল আপিাঁযক মূলযাঁ়ি করযব এবং 
মযিাঁিীত বীমাঁকাঁরীযক আপিাঁর আরাঁযতর 
পনরমাঁণ সম্পযক্ জাঁিাঁযব।

প্রশ্ন 5

আমি এিজি মিতদেী 
িিমী আিার WICA দামির 
প্মরি়া িলািালীি 
আিার মিত়াগিত্া মি 
আিাতি আিার থদতে 
থিরত পাঠাতত পাতরি?

যনদ MOM মযি কযর 
আপিাঁযক নসঙ্াঁপুযর 
থাঁকযত হযব তযব 
আপিাঁর নিয়াঁগকত্াঁ 
আপিাঁযক আপিাঁর ফদযশ 
ফফরত পাঁঠাঁযত পাঁরযবি 
িাঁ। 

যনদ নতনি আপিাঁযক 
বাঁন়িযত ফযযত বাঁধয 
কযরি, তযব অনিবাঁসি 
ফচকপয়ন্টগুনলযত 
কত্্পক্ষযক নরযপাঁট্ করুি 
এবং তাঁরাঁ আপিাঁযক 
MOM-এর সাঁযথ 
ফযাঁগাঁযযাঁগ করাঁযব।

আিার WICA দামি

• আপিাঁর  নিয়াঁগকত্াঁ এই দরু্টিাঁর কথাঁ MOM ফক জাঁিাঁযিাঁর পর দাঁনবটি 
নির্ধানিত বীমধাকধািীি * দ্াঁরাঁ স্ব়ংনক়্িাঁযব রিনক়্াঁ করাঁ হযব। 

িতুি!

জামল়ামত িতর ক্ষমতপূরণ িাও়ার জি্য অমিসারতদর মিে্যা তে্য থদও়ার জি্য

 • রিথম অপরাঁধ: $15,000 
অবনধ জনরমাঁিাঁ এবং / 
অথবাঁ 12 মাঁস পযন্্ত কাঁরাঁদণ্ড

 • নদ্তী় বাঁ পরবতমী অপরাঁধ: 
$30,000 অবনধ জনরমাঁিাঁ 
এবং / অথবাঁ 12 মাঁস 
পয্ন্ত কাঁরাঁদণ্ড

 • রিথম অপরাঁধ: $5000 পযন্্ত 
জনরমাঁিাঁ এবং / অথবাঁ  
6 মাঁস পযন্্ত কাঁরাঁদণ্ড

 • নদ্তী় বাঁ পরবতমী অপরাঁধ: 
$10,000 ডলাঁর পয্ন্ত 
জনরমাঁিাঁ এবং / অথবাঁ  
6 মাঁস পয্ন্ত কাঁরাঁদণ্ড

আপনি যনদ নবযদশী কমমী হয় থাঁযকি, তাঁহযল আপিাঁযক নসঙ্াঁপুযর নফযর আসযত ফদও়াঁ হযব িাঁ। 

MOM আপিাঁর নবরুযদ্ কযঠাঁর পদযক্ষপ ফিযব। 

শাঁনস্তগুনল হ'ল:

দ্রষ্টবয: *MOM মযিাঁিীত বীমাঁকাঁরী িাঁ়িাঁ মাঁমলাঁগুনলর জিয দাঁনব রিনক়্াঁকরণ নিযজ করযব।

WICA এর কিাক্খ আমি ককাক্না অপরাধ করক্ে কী হক্ি?



জাঁিু়াঁনর 2021-এ আপযডযটড

এই নিযদ্নশকাঁ় ফদও়াঁ তথয িাঁপাঁযিাঁর সম়কাঁল পয্ন্ত নিি্ুল। এই নিযদ্নশকাঁ কম্যক্ষযরে রিাঁপ্ত আরাঁত 
ক্ষনতপুরযণর উপর ফমৌনলক তথয ও কম্যক্ষযরে রিাঁপ্ত আরাঁযতর ক্ষনতপূরণ আইি 2019 এর (WICA 2019) 
অধীযি কম্চাঁরীযদর তাঁযদর অনধকাঁর এবং বাঁধযবাঁধকতাঁর সংনক্ষপ্ত নববরযণর একটি নিযদ্নশকাঁ। একটি 
পথনিযদ্শক পুনস্তকাঁ নহসাঁযব এই তথযপরেটির ফকাঁযিাঁ আইনি ত্িত্তি ফিই। ফকাঁি ধরযির সযদেহ নিরসযির জিয 
WICA 2019 আইিই উপযুক্ত দ্রষ্টবয দনলল।

©2021 নসঙ্াঁপুর সরকাঁর (জিশনক্ত মন্ত্রক).

সব্স্বত্ব সংরনক্ষত।

িি্তক্ষতরে আরাততর ক্ষমতপূরণ 
সম্পতি্ আরও জািতত এখাতি যাি

http://www.mom.gov.sg/wic

 
Ministry of Manpower Services Centre 
1500 Bendemeer Road 
Singapore 339946

কাঁযজর সম়:
ফসাঁমবাঁর ফথযক শুক্বাঁর: সকাঁল 8:00 – নবকাঁল 5:30
(নবকাঁল 4.30 পয্ন্ত লাঁইযির টিনকট ফদও়াঁ হযব)

6438 5122


