
কি্তক্ষতরে প্াপ্ত 
আঘােজগিে ক্ষগেেরূে

কর্মচযিীতদি জি্ একটি পথনিতদ্মশক



কাজ করতে গিতে আগি 
আঘাে পেতেগি। আিার  
গক করা উগিে?

আেগি কাজ করতে গিতে পকাতিা আঘাে পেতে অথবা 
কাজ করার কারতেই শারীগরক ভাতব অসসু্থ হতে 
েড়তে, আেগি আেিার গিতোিকে্ার কাি পথতক 
ক্ষগেেরূে িাইতে োরতবি।

কি্তক্ষতরে প্াপ্ত আঘােজগিে ক্ষগেেরূে 
আইতির(WICA) সাহাত্যে আইগি েতথ িা গিতেই 
কি্িারীরা কাজ করতে গিতে োওো আঘাে অথবা 
শারীগরক অসসু্থোর জিযে ক্ষগেেরূে িাইতে োরতবি।

কি্তক্ষতরে প্াপ্ত 
আঘােজগিে ক্ষগেেরূে 
বেতে গক পবাঝাতিা হে?

প্শ্ন 1
আগি গক েখিও ক্ষগেেরূতের জিযে আতবদি 
জািাতে োরব ্খি...

(i) আগি আর আিার গিতোিকে্ার হতে কাজ 
কগর িা অথবা আিাতক কাজ পথতক িাগড়তে 
পদওো হতেতি?

(ii) আগি পদতশর বাইতর কাতজ থাকার সিতে 
দঘ্ুটিাটি ঘটতে?

হ্যাঁ, হয়ত�য।

আগি গক WICA এর সুগবধা  
োতবা? 

   হযোাঁ সগুবধা োতবি

•	 আপনি “পনিতেবয চুনতি” অিসুযতি একজি কর্মচযিী 
নহসযতব কযজ কিতেি।

   িা, সগুবধা োতবি িা

•	 নসঙ্যপুি আর্মড ফ�যতস্মি একজি সদস্	
•	উনদ্ম-পনিনহ�	করমীবনৃ্দ(নসঙ্যপুি	পুনিশ	ফ�যস্ম,	নসনিি	
নডত�ন্স	ফ�যস্ম,	ফসন্টযি	িযিতকযটিক্স	বু্ তিয	এবং	নরিজি	
সযনি্ম স)

•	 স্বনিযুতি	ব্নতিবর্ম	/	স্বযধীি	ঠিকযদযিরণ	
•	 পনিচযিকরণ 

নচনকৎসয কিযি। অনবিতবে নবেয়টি আপিযি 
নিতয়যরক�্ম যতক জযিযি।
•	�যিয	নবেয়টি	জিশনতি	রন্ত্রণযিয়	(MOM)		
ফক	জযিযতব।

আপিযি	আসি	ফরনডতকি	সযটি্ম ন�তকট	(MC) 
আপিযি	নিতয়যরক�্ম যতক	নদি।
•	অসুস্থ�যি	কযিতণ	েুটিত�	থযকযি	সরতয়	 
আপিযি	পযনিশ্রনরক	ফচতয়	নিি।

আপিযি	নচনকৎসয	সংক্যন্ত	খিতচি	আসি	িনশদ	
গুতিয	আপিযি	নিতয়যরক�্ম যতক	নদি।
•	আপনি	রিথতর	নবি	পনিতশযধ	কতি	থযকতি	 
ফসই	অথ্ম	�যি	কযে	ফথতক	ফ�ি�	পযতবি।
•	আপিযি	MC	এবং	নচনকৎসয	সংক্যন্ত	খিতচি	
িনশদগুতিযি	কনপ	ফিতখ	নদি।	

আপিযি	নিতয়যরক�্ম য	দরু্মটিযি	কথয	MOM  
ফক	জযনিতয়তে	নকিয	�য	ফজতি	নিি।

আপনি	WICA	অিসুযতি	িযনক	রিচনি�	আইি	
অিসুযতি	ক্ষন�পূিণ	দযবী	কিতবি	�যি	 
নসদ্যন্ত	নিি।
• আপনি	ফযতকযতিয	একটি	অিসুযতি	ক্ষন�পূিতণি	
দযবী	জযিযত�	পযিতবি।

আগি প্ কাজ করতে গিতে  
আহে হতেগি পসই কথা আিার 
গিতোিকে্া কখি MOM  
পক জািাতব?
আেিার আহে হওোর কথা 
আেিার গিতোিকে্াতক জািাতে 
হতব ্গদ আেগি:
•	 কর কতি 24 রণ্যি জি্ 
হযসপয�যতি িন�্ম  নেতিি, অথবয	

•	 অসুস্থ�যি	নচনকৎসয	কিযত�	4	নদি	
অথবয	�যি	ফবনশ	নদি	েুটিত�	নেতিি	(েুটি	পিপি	
অথবয	আিযদয	আিযদয	নদতি	নিতিও),	অথবয

•	 ফপশযর�	ফিযতর	আক্যন্ত	হতয়তেি
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আেগি গিতজই http://www.
mom.gov.sg/iReport এ গিতে 
MOM পক জািাতে োরতবি

পিাটখাট 
েরািশ্ 



প্শ্ন 2
আিার গিগকৎসা বাবদ হওো খরি হে $45,000 আগি গক এই েতুরা অথ্টাই িাইতে োরব?

WICA অিসুযতি আপনি নিম্ননিনখ� ধিতিি ক্ষন�পূিণ চযইত� পযিতবি। ক্ষন�পূিতণি এইসব সুনবধয আপনি নসঙ্যপুতিি 
নিবনধিকৃ� ডযতিযিতক ফদখযতি �তবই পযতবি।

আগি ক্ষগেেরূে গহসাতব গক দাবী করতে োগর এবং কে ক্ষগেেরূে িাইতে োগর? 

ধরি : গিগকৎসা করাতিার খরি1

দঘ্ুটিাটি ্খি ঘতটতি? পসই অিু্ ােী আগি সব্াগধক কে অথ্ ক্ষগেেরূে গহসাতব িাইতে োরব?

1 িয জযিয়ুযনি 2016 এি আতর $30,000

1 িয জযিয়ুযনি 2016 এ এবং �যি পতি $36,000

দঘ্ুটিার গদি পথতক এক বির অথবা গিগকৎসা বাবদ গিধ্াগরে সব্াগধক েগরিাি 
অথ্ আেগি দাবী করতে োরতবি, প্টি আতি উেিীে হতব। 

এই উদযহিতণ, আপনি $30,000 + $6,000 = $36,000 চযইত� পযিতবি। 30 ফশ জিু 2016 �যনিতখ হওয়য $4,000	
খিচ আপনি চযইত� পযিতবি িয কযিণ সব্মযনধক য� অথ্ম চযইত� পযিতবি �য আপিযি চযওয়য হতয় ফরতে। আপনি  
9 ই রযচ্ম  2017 �যনিতখ হওয়য $5,000 খিচও চযইত� পযিতবি িয কযিণ দঘ্ুটিার সিে পথতক এক বির োর হতে 
পিতি।

গিগকৎসা করাতিার খরিগুগে গক গক? 

কযজ কিত� নরতয় পযওয়য আরযত�ি 
নচনকৎসয কিযতিযি খিচ

অি্যি্ খিচ, ফযরি ধরুি	-	কযজ কিত� নরতয় 
পযওয়য আরযত�ি রিূ্যয়তিি নিতপযতট্ম ি জি্ খিচ

+

7ই ফ�ব্রুয়যনি 
2016

9ই	রযচ্ম 	
2017

আপনি দরু্মটিযি কবতি 
পতড়নেতিি। $30,000

হ্যাঁ, আপনি পুতিয অথ্মটযই 
চযইত� পযিতবি।

পিগডতকে 
গবে

$10,000
আপনি শুধুরযরে $6,000 
চযইত� পযিতবি।

$5,000
আপনি অথ্ম চযইত� 
পযিতবি িয।

1র 2য় 3য়

10ই	রযচ্ম 	
2016

30	ফশ	জিু	
2016

পিগডতকে 
গবে

পিগডতকে 
গবে



ধরি : অসসু্থ হতে িুটিতে থাকার সিতের োগরশ্রগিক2

অসসু্থ হতে িুটিতে থাকার সিতের োগরশ্রগিক আগি কখি িাইতে োরব?

কযজ কিত� নরতয় পযওয়য আরয� অথবয অসুস্থ�যি 
কযিতণ বনহ্ম নবিযরীয় ফিযরী নহসযতব এবং/অথবয  
হযসপয�যতি িন�্ম  থযকযি কযিতণ ডযতিযি েুটি নদতি  
আপনি এই সরতয়ি পযনিশ্রনরক চযইত� পযিতবি।

আপনি ফসই নদিগুনিিই পযনিশ্রনরক চযইত� পযিতবি ফয 
নদিগুনিত� আপনি সযধযিণ িযতব কযজ কিত�ি	(অথ্মযৎ 
কযতজি নদিগুনি)। সিকযনি েুটিি নদি অথবয নবশ্রযর 
ধিত� পযিতবি িয।

বগহ্গবভািীে পরািী গহসাতব গিগকৎসা 
করাতে পিওো এে িুটির জিযে

অথবা হাসোোতে ভগে্ পথতক 
গিগকৎসা করাতে পিওো এে  
িুটির জিযে

আেিার গিগকৎসার কারতে পিওো 
িুটির সিতের োগরশ্রগিক এই ভাতব 
গহসাব করা হে

14 নদি পয্মন্ত 60 নদি পয্মন্ত আপিযি সমূ্ণ্ম রড় রযনসক ফিযজরযি

দরু্মটিযি নদি ফথতক 15�র নদি ফথতক 
1 বেি পর্ন্ত্ম

দরু্মটিযি নদি ফথতক 61�র নদি ফথতক 
1 বেি পর্ন্ত্ম

আপিযি রড় রযনসক ফিযজরযতিি 2/3

WICA অিসুাতর গিম্নগেগখে পরট এবং গেগিট প্ত্াজযে:

প্শ্ন 3
অসসু্থোর কারতে িুটিতে থাকার সিতের োগরশ্রগিক এবং পিগডতকে গবতের খরি আিার গিতোিকে্া আিাে 
পদেগি। আিার গক করা উগিে? 

রিথতর,	আপনি	ফয	সব	আসি	MC	এবং	ফরনডতকি	নবি	আপিযি	নিতয়যরক�্ম যি	কযতে	জরয	নদতয়তেি	�য	নিনচি�	
হতয়	নিি।	ন�নি	ফয	এইগুনি	ফপতয়তেি	�য	�যতক	জযিযত�	বিিু।	

আপিযি নিতয়যরক�্ম য �যিপতিও অসুস্থ�যি কযিতণ েুটিত� থযকযি সরতয়ি পযনিশ্রনরক এবং নচনকৎসয কিযতিযি 
খিচয িয ফদি �যহতি, অিরুেহ কতি http://www.mom.gov.sg/contact-us এ আরযতদি নিতখ জযিযি অথবয 
জিশনতি রন্ত্রণযিতয় সযনি্ম তসস  ফসটেযতি আরযতদি সযতথ ফযযরযতযযর করুি।

পিগডতকে  
সাট্িগেতকট

10
গদি



গক ধরা  
হে িা? 

•	 নিতয়যরক�্ম যি CPF  
কনন্টনবউশি

•	 আপিযি কযতজ িযখযি সযতথ 
জনড়� ফযতকযতিয নবতশে খযত� 
ফদওয়য অথ্ম	(ফযরি, যয�যয়য� 
খযত� ফদওয়য অথ্ম/	অথ্ম 
ফ�ি�)

ধরি : ক্ষগেেরূতের অথ্ একবাতর একসাতথ োওো3

নচিকযতিি জি্ শযিীনিক িযতব অসরথ্ম (পযিরযতিটে ইিক্যপযনসটি/PI) অথবয র�ুৃ্ হতি �তবই পযতবি।

গিরস্থােী অক্ষিো - আঘাতের 
কারতে অথবা অসসু্থোর কারতে 
কি্িারী ্গদ আবার কাজ করতে 
গিরকাতের জিযে অসিথ্ হতে 
েতড়ি

কি্িারী এে অথ্ োতবি
= [কি্িারীর িড় িাগসক পরাজিার]  
x [বেতসর গহসাব] x [গিরস্থােী অক্ষিো %]1

*ক্ষন�পূিতণি সীরয নবেয় সযতপক্ষ।

দঘ্ুটিাটি কখি ঘতটতি?
ক্ষগেেরূতের সীিা*

িযূেিেি সব্াগধক

1 ো জািেুাগর 2016 এর আতি [$73,000	x	% নচিস্থযয়ী অক্ষর�য PI] [$218,000	x	% নচিস্থযয়ী অক্ষর�য PI]

1 ো জািেুাগর 2016 এ এবং োর েতর [$88,000	x	% নচিস্থযয়ী অক্ষর�য PI] [$262,000	x	% নচিস্থযয়ী অক্ষর�য PI] 

দ্রষ্ব্:
1 কর্মচযিীি অবস্থয ন্হন�শীি হতয় যযওয়যি পতি ডযতিযতিি রিূ্যয়তিি উপতি % নচিস্থযয়ী অক্ষর�য (%	PI) নিি্ম িশীি। 

আগি গকভাতব িড় িাগসক পরাজিার (অযোভাতরজ  
িান্থগে আগি্ংস/AME) গহসাব করতে োরব?

12 রযস

ফিযজরযি	+	ওিযিটযইর ফপ	+	�ুড অ্যিযউতয়ন্স		
+	ফবযিযস এবং দরু্মটিয রটযি নদি ফথতক নবর� 12 রযতস ফদওয়য  

অি্যি্ অ্যিযউতয়ন্স

আেিার AME গহসাব করতে www.mom.gov.sg/
calculate-ame পদখুি।

পিাটখাট 
েরািশ্ 



িেুৃযে - ্খি োওো আঘাে 
পথতক কি্িারীর িৃেুযে হে

িেৃ কি্িারীর েগরবাতরর সদসযেতদর অথবা োর 
উেতর গিভ্রশীেতদর পদওো অথ্
= [কি্িারীর AME] x [বেতসর গহসাতব]

*ক্ষন�পূিতণি সীরয নবেয় সযতপক্ষ।

দঘ্ুটিাটি কখি ঘতটতি?
ক্ষগেেরূতের *সীিা 

িযূেিেি সব্াগধক

1 ো জািেুাগর 2016 এর আতি $57,000 $170,000

1 ো জািেুাগর 2016 এ এবং োর েতর $69,000 $204,000

প্শ্ন 4
আিার গক উগকতের প্তোজি হতব?

•	 আপিযি	দযবীি	পনিতরিনক্ষত�	আপিযতক	সযহযয্	কিযি	জি্	আইিজীবী	নিতয়যর	কিযি	রিতয়যজি	িযই।	
ক্ষন�পূিতণি	পনিরযণ	একটি	নিনদষ্	সূতরেি	উপি	নিনতি	কতি	হতয়	থযতক।

•	 MOM এ ফদযিযেী িতয়তেি যযিয আপিযতক নবিয খিতচ ক্ষন�পূিণ দযবী রযরিযটি রুজ ুকিত� সযহযয্ 
কিতবি।

•	 এই ফদযিযেীিযঃ বযংিয, �যনরি, রযন্দযনিি, রযিয় িযেযয় কথয বিত� পযতিি।

প্শ্ন 5
ক্ষগেেরূতের অথ্ আিাতক পদওোর জিযে MOM আতদশ গদতেও আিার গিতোিকে্া আিাে ো িা গদতে  
কী হতব?

আতদশ ফদওয়যি 21 নদতিি নি�তি আপিযি নিতয়যরক�্ম যতক আপিযতক ক্ষন�পূিতণি অথ্ম নদত� হতব। নিতয়যরক�্ম য 
নিধ্মযনি� সরতয়ি নি�তি অথ্ম িয নদতি, আদযিত�ি আতদশ িয রযিযি কযিতণ �যি নবচযি কিয হত� পযতি। �তব, 
এি রযতি এই িয় ফয আপনি ক্ষন�পূিণ পযতবিই।

1	Havelock	Square,	Singapore	059724 ফটেট ফকযতট্ম  বযইনি� ফসকশতি	আপিযতকই আদযিত�ি আতদশ কযয্মকি 
কিত� হতব। সযহযতয্ি জি্ আরযতদি অন�সযতিি সযতথ ফযযরযতযযর কিত� পযতিি।



প্শ্ন 6
আগি একজি গবতদগশ কিমী। WICA 
অিসুাতর ক্ষগেেরূে পিতে আিার 
করা আতবদি অিীিাংগসে 
অবস্থাতেই আিার গিতোিকে্া গক 
আিাতক আিার পদতশ পেরে 
োঠাতে োরতব?

MOM	যনদ রতি কতি ফয আপিযি 
নসঙ্যপুতি থযকযি রিতয়যজি িতয়তে 
�যহতি আপিযি নিতয়যরক�্ম য 
আপিযতক আপিযি ফদতশ ফ�ি� 
পযঠযত� পযিতব িয।

আপিযি নিতয়যরক�্ম য আপিযতক ফজযি 
কতি আপিযি ফদতশ পযঠিতয় নদত� 
চযইতি, নবেয়টি ইনরতরেশি ফচকপতয়তটে 
ক�ৃ্ম পক্ষতদিতক জযিযি এবং �যিয 
আপিযতক	MOM	এি কযতে পযঠযতব।

আগি WICA অিসুাতর ক্ষগেেরূে দাবী করতে িাই। আিার গক করা উগিে?

ডাক্ারী িেূযোেি করাি
•	 সরস্ত	নচনকৎসীয়	সযক্ষযৎগুতিযত�	উপনস্থ�	থযকুি।
•	 হযসপয�যি/নলিনিক	পযল্যতবি	িয।
•	 হযসপয�যি	আপিযি	পনিনস্থন�	খন�তয়	ফদখতব	এবং	আপিযি	

ক�টয	আরয�	ফিতরতে	(আপিযি	নচিস্থযয়ী	অক্ষর�য	%)�য	
MOM	ফক	জযিযতব।

িেূযোেতির গবজ্ঞগপ্ত গিি
•	 আরিয	আপিযতক,	আপিযি	নিতয়যরক�্ম যতক	এবং	নবরয	

সংস্থযতক	রিূ্যয়তিি	একটি	নবজ্ঞনতি	পযঠযতবয।

ক্ষগেেরূে িাওো এবং োওো
•	 MOM	এি	কিয	রিূ্যয়তি	ফকউ	ফকযতিয	আপনতি	িয	জযিযতি,	

আপিযি	নিতয়যরক�্ম য	অথবয	নবরয	সংস্থযতক	নবজ্ঞনতিি	নদি	
ফথতক	21 গদতির	নি�তি	আপিযতক	অথ্ম	নদত�	হতব।	আপিযি	
নিতয়যরক�্ম য	আপিযি	পযওিয	ক্ষন�পূিতণি	অথ্ম	ফথতক	ফকযতিয	অথ্ম	
ফকতট	নিত�	পযিতবি	িয	(ফযরি	নচনকৎসয	বযবদ	হওয়য	খিচ	
এবং	অসুস্থ�যি	কযিতণ	েুটিত�	থযকযি	সরতয়ি	পযনিশ্রনরক)।

•	 ফকযতিয	আপনতি	ফ�যিয	হতি,	MOM	�য	নরটিতয়	ফ�িত�	ফচষ্য	
কিতব	এবং	ক্ষন�পূিণ	ফরটযতিযি	জি্	নিতদ্মশ	ফদতব।

MOM আেিার গবরুতধে কতঠার বযেবস্থা পিতব।

আপনি যনদ নবতদশী করমী হতয় থযতকি,�যহতি আপিযি এই ফদতশ কযজ কিযি অিরুন� উঠিতয় ফিওয়য হতব এবং আবযি কযজ 
কিত� নসঙ্যপুতি ন�তি আসত� পযিতবি িয।	

�যেযড়য, আপিযতক শযনস্তস্বরূপ অি্যি্ ক্ষন�পূিণও নদত� হতব:

জাগেোগে কতর ক্ষগেেরূে িাওোর জিযে অগেসারতদর গিথযো েথযে পদওোর জিযে

•	 আপিযতক $15,000 পয্মন্ত ক্ষন�পূিণ নদত� হতব;  
এবং/অথবয

•	 12 রযস পয্মন্ত হযজ�বযস কিত� হতব

•	 আপিযতক $5,000 পয্মন্ত ক্ষন�পূিণ নদত� হতব;  
এবং/অথবয

•	 6 রযস পয্মন্ত হযজ�বযস কিত� হতব

পিাটখাট 
েরািশ্ 

WICA এর পিাতখ আগি পকাতিা অেরাধ করতে গক হতব? 

Application	form	
for	Work	Injury	

Compensation	Claim	

Under	the	
Work	Injury	

Compensation	Act	

ক্ষগেেরূে পিতে আতবদি জািাি
•	 আপনি ক্ষন�পূিণ ফচতয় আতবদি জযিযত� চযইতি 

আপিযতক	MOM	ফক �য জযিযত� হতব।
•	 আরিয	আপিযতক	আতবদি	জযিযতিযি	�র্ম	

পযঠযতবয।
• আেগি দঘ্ুটিার গদি পথতক 1 বির েতর 

হেতো ক্ষগেেরূে পিতে আতবদি জািাতে 
োরতবি িা।

ক্ষগেেরূে 
িাওো

কর্মতক্ষতরে আহ� 
ক্ষন�পূিণ দযবীি 
আতবদি পরে

কর্মতক্ষতরে আহ� 
ক্ষন�পূিণ আইি 

অিযুযয়ী

আেগি গক জাতিি প্, কাজ 
করতে গিতে োওো আঘাতের 
জিযে িাওো ক্ষগেেরূতের গক হে 
আেগি ো SMS এর িাধযেতি 
পজতি গিতে োরতবি?
CS<পপেস>B<পপেস> ক্ষগেেরূে 
িাওোর পরোতরন্স িং গেতখ 
‘96175993’ িম্বতর োঠাি
প্িি CS B W-2014010001

অিতুিাগদে



কাজ করতে গিতে োওো আঘাতের জিযে WICA অিসুাতর ক্ষগেেরূে িাইতে অথবা এই 
গবষতে আতরা জািতে আেিার সাহা্যে িাই?

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

 
Ministry	of	Manpower	Services	Centre	
1500	Bendemeer	Road	
Singapore	339946

কযতজি সরয়:
ফসযরবযি ফথতক শুক্বযি: সকযি 8:00	– নবকযি 5:30
(নবকযি 4.30 পয্মন্ত িযইতিি টিনকট ফদওয়য হতব)

6438	5122

ফ�ব্রুয়যনি 2017 এ আপতডট কিয হতয়তে
এই নিতদ্ম নশকযয় ফদওয়য �থ্ �য েযপযতিযি সরয়কযি পয্মন্ত নিিু্ম ি। এই নিতদ্ম নশকযয় কর্মচযিীতদি (WIC) নবেতয় 
সযধযিণ �থ্ ফদওয়য হতয়তে। WIC আইতি কর্মচযিীতদি অনধকযি এবং বযধ্বযধক�যি নবেতয়ও �থ্ এই 
নিতদ্ম নশকযয়	ফদওয়য হতয়তে।	একটি	পথনিতদ্মশক	পুনস্তকয	নহসযতব এই �থ্পরেটিি ফকযতিয আইনি নিনতি ফিই। ফয 
ফকযি ধিতিি সতন্দহ নিিসতিি জি্ WIC আইিই উপযুতি দ্রষ্ব্ দনিি।


