
ক োভবড-১৯ ম্বন্ধীয়  োজ কথক  কফতনবুক্ত ছুভি 
পযোভভভর পোর্স্ট  কযোনোবোইযো ভযভরপ এ্যোক্ট (এ্পএ্পভআযএ্)  আইন ম্মকন্ধ জোনুন 
 

 

এ্ই ড ুকভকেয তথযভূ আভোকদয দক্ষতোয কযোভি ভদকয় মোচোই  যো কয়কছ তকফ তো  য ফো আইনী যোভট ভোকফ ভফকফচনো  যো উভচত নয়।  ক োনও দকক্ষ কনওয়োয 
ূকফট এ্ জন অ্যো োউকেে এ্ফং/অ্থফো আইনজীফীয োকথ যোভট  যোয জনয আভযো আনোক  খুফ কফী ুোয  ভয। কলোফোর কডট্রকয়ি গ্যোযোভে ভদকত োকয নো 
কম আভোকদয কযো প্রকচষ্টো কদওয়ো কেও এ্ই ড ুকভেভিকত ক োনও বুর ফো ত্রুভি কনই এ্ফং দ্রুত ভযফতটন ওয়ো ফতটভোন ভযভিভতকত , প্র োকয ভকয়য কয ক োনও 
ভযফতটনগুকরো ঘিকত োকয মো এ্ই নভথয তকথযয মথোথটতোয উয প্রবোফ কপরকত োকয। এ্ই ড ুকভেভি ফটকল োরনোগ্োদ  যো কয়কছ ১ ৮ জুন, ২০২০। 

ভদ এ্উ এ্  ংকে পযোভভভর পোর্স্ট  কযোনোবোইযো ভযভরপ এ্যোক্ট (এ্পএ্পভআযএ্) নোকভ ভোচট ভোক এ্ ভি আইন ো  কযকছ।  

এ্পএ্পভআযএ্ আইনভি  ভটকক্ষকেয ভ ছু ভোভর কদয তোকদয  ভটচোযীকদযক  ক োভবড-১৯ জভনত  োযকন কফতনবুক্ত ছুভি অ্থফো ফভধটত 
োভযফোভয  ও ভচভ ৎো ফোফদ ছুভি কদওয়োয  থো ফকর।  

ক োভবড-১৯ জভনত উকগ্টয ফো অ্ুিতোয  োযকন ছুভিকত থো কর আভভ ভ  কফতন োফ? 

আভন ছুভিকত থো ো োরীন আনোক  কফতকনয অ্থট প্রদোন  যো কফ ভ নো তো আনোয ভনকয়োগ্ তটোয কফতনবুক্ত ছুভিয নীভতগুকরোয উয 
ভনবটয  যকফ। আভন মভদ কফতনবুক্ত ছুভিয জনয উমুক্ত নো ন অ্থফো আভন কফতনবুক্ত ছুভি  োিোকনোয জনয মটোপ্ত ভয় অ্জটন নো 
 কয থোক ন, আনোয ছুভি অ্কফতনবুক্ত কত োকয তকফ আভন কফ োযত্ব ুভফধোয জনয উমুক্ত কত োকযন , ফো আভন এ্পএ্পভআয 
এ্য অ্ধীকন প্রদত্ত ছুভিয জনয কমোগ্য কত োকযন। 

এ্পএ্পভআযএ্-এ্য কফতনবুক্ত অ্ুিতো ছুভিয কমোগ্যতো 

এ্পএ্পভআযএ্-এ্য অ্ধীকন, আভন মভদ  োজ  যকত নো োকযন তকফ আভন দু 'প্তোকয কফতনবুক্ত অ্ুিতো ছুভিয জনয কমোগ্য কত 
োকযন  োযণ আভনিঃ 

 এ্ ভি কপডোকযর, যোজয ফো িোনীয় য োকযয অ্ধীকন ক োয়োকযেোইকন আকছন 
 এ্ জন স্বোিযকফোদোন োযী ক োভবড-১৯ জভনত  োযকন আনোক  ক োয়োকযেোইকন থো কত যোভট ভদকয়কছন 
 ক োভবড-১৯ জভনত উগ্টগুকরো আকছ এ্ফং আভন ভচভ ৎো ভনণটয়  যোকেন 
 এ্ভন  োযও কফোদোন  যকছন ভমভন ক োভবড-১৯ জভনত  োযকন ক োয়োকযেোইকন আকছন 
 এ্ ভি ভশুয কদখোশুনো  যকছন মোয সু্কর ফো কফোদোন োযী প্রভতষ্ঠোনভি ক োভবড-১৯ জভনত  োযকন ফন্ধ আকছ  
 অ্নয কম ক োন অ্নুরূ অ্ফিোয উকেখকমোগ্যবোকফ মু্মখীন কেন 

ছুভিয ভয়ীভো 
উকোকযোভেভখত (১ )( - ৪) এ্ফং ( ৬) এ্য  োযকণ, ূণট -ভকয়য  ভটচোযীযো ৮০ ঘেোয ছুভিয জনয কমোগ্য এ্ফং খণ্ড োরীন  ভটচাোযীযো দুই 
প্তো ভয় োকর গ্ক়ে মত ঘেো  োজ  কযন কই ভকয়য ছুভিয জনয উমুক্ত। 

(৫) এ্য  োযকণিঃ এ্ জন ূণট-ভকয়য  ভটচোযী প্তোক ৪০ ঘেো  কয ১২ প্তো অ্ফভধ ছুভিয জনয উমুক্ত এ্ফং ক োনও খণ্ড োরীন 
 ভটচোযী কই ভকয়য ভকধয  ভটচোযী োধোযণত কম ভযভোণ ঘেো  োজ  কযন ক ভযভোণ ছুভিয জনয উমুক্ত।  
 
আভোয ভনকয়োগ্ তটো ভ  আভোয  োকজ কপযোয তটস্বরূ আভোয জ্বয ভোো ফো ভচভ ৎক য অ্নুভভতে চোইকত োকয? 

যোাঁ, মভদ  র  ভটচোযী এ্ ই ভচভ ৎো প্রকয়োজনীয়তোয আওতোয় কযন। আনোয ভনকয়োগ্ তটোয এ্ই ভচভ ৎো ফযয়গুকরোয জনয অ্থট 
প্রদোকনয প্রকয়োজন কনই। 
 
ফভধটত োভযফোভয  ছুভি (ইএ্পএ্ভএ্রএ্) 

এ্পএ্পভআযএ্-এ্য অ্ধীকন, আভন মভদ ক োভবড-১৯ ম্পভ টত  োযকণ সু্কর ফো কফোদোন োযী প্রভতষ্ঠোনভি ফন্ধ  কয কদওয়োয় আনোয 
ন্তোকনয কদখোকোনো  যকছন তকফ আভন ফভধটত োভযফোভয  ছুভিয (ইএ্পএ্ভএ্রএ্ ) জনয কমোগ্য কত োকযন। 
 



ক োভবড-১৯ ম্বন্ধীয়  োজ কথক  কফতনবুক্ত ছুভি 
পযোভভভর পোর্স্ট  কযোনোবোইযো ভযভরপ এ্যোক্ট (এ্পএ্পভআযএ্)  আইন ম্মকন্ধ জোনুন 
 

 

এ্ই ড ুকভকেয তথযভূ আভোকদয দক্ষতোয কযোভি ভদকয় মোচোই  যো কয়কছ তকফ তো  য ফো আইনী যোভট ভোকফ ভফকফচনো  যো উভচত নয়।  ক োনও দকক্ষ কনওয়োয 
ূকফট এ্ জন অ্যো োউকেে এ্ফং/অ্থফো আইনজীফীয োকথ যোভট  যোয জনয আভযো আনোক  খুফ কফী ুোয  ভয। কলোফোর কডট্রকয়ি গ্যোযোভে ভদকত োকয নো 
কম আভোকদয কযো প্রকচষ্টো কদওয়ো কেও এ্ই ড ুকভেভিকত ক োনও বুর ফো ত্রুভি কনই এ্ফং দ্রুত ভযফতটন ওয়ো ফতটভোন ভযভিভতকত , প্র োকয ভকয়য কয ক োনও 
ভযফতটনগুকরো ঘিকত োকয মো এ্ই নভথয তকথযয মথোথটতোয উয প্রবোফ কপরকত োকয। এ্ই ড ুকভেভি ফটকল োরনোগ্োদ  যো কয়কছ ১ ৮ জুন, ২০২০। 

মভদ এ্ভি আনোয কক্ষকে প্রকমোজয য় তকফ আভন ১২ প্তো অ্ফভধ ছুভি োওয়োয কমোগ্য কত োকযন (দুই প্তোকয কফতনবুক্ত অ্ুিতো 
ছুভি, তোযকয ১০ প্তোকয কফতনবুক্ত োভযফোভয  এ্ফং ভচভ ৎো ফোফদ ছুভি)।  
 
আভভ ভ  কমোগ্য? 

ইএ্পএ্ভএ্রএ্-এ্য কমোগ্য ওয়োয জনয, আনোক  এ্ভন ক োনও ভনকয়োগ্ তটোয োকথ  োজ   যকত কফ মোকদয ৫০০ এ্যও  ভ  ভটচোযী 
আকছ এ্ফং তোযো  ভকক্ষ ৩০ ভি  যোকরন্ডোয ভদকনয জনয কফতনবুক্ত যকয়কছন ।  র ূণট োরীন এ্ফং খণ্ড োরীন  ভটচোযীযো কমোগ্য (এ্কত 
১০৯৯ ভনকয়  োজ  যো ভি োদোয অ্ন্তবুটক্ত নয়)। ভনকয়োগ্ তটোযো ইএ্পএ্ভএ্রএ্ ফো এ্পএ্পভআযএ্-এ্য অ্ুিতো ছুভিয অ্ধীকন প্রদত্ত 
ভজুভযয জনয তো ভযকোকধয জনয িযোক্স কেভডি চোইকত োকযন, ুতযোং কম  ভটচোযীকদয " যো িো োয় অ্থট" কদওয়ো য় ম্ভফত তোযো 
এ্পএ্পভআযএ্-এ্য অ্ধীকন কফতনবুক্ত ছুভি ককত ক্ষভ কফন নো। 
 
৫০ জকনয  ভ  ভটচোযী  ভ ছু কছোি ফযফোকয়য কক্ষকে ছো়ে কদওয়ো কমকত োকয , ুতযোং আনোয ভনকয়োগ্ তটোয োকথ আনোয 
এ্পএ্পভআযএ্-এ্য ছুভিয ভফ ল্প অ্নগুকরো ভনকয় আকরোচনো  যো উভচত। 
 

অ্ভবফোন ভিভত ভ  এ্পএ্পভআযএ্-এ্য অ্ধীকন কফতনবুক্ত ভচভ ৎো ফোফদ ফো োভযফোভয  ছুভিয উয ক োন প্রবোফ 
কপরকফ? 
 
এ্পএ্পভআযএ্-এ্য আওতোয় কফতনবুক্ত অ্ুি ছুভি ফো ইএ্পএ্ভএ্রএ্-এ্য জনয কমোগ্যতোয উয অ্ভবফোন ভিভত -ম্পভ টত 
ক োনও ভফভধভনকলধ কনই। 

আভভ ভ বোকফ কফতনবুক্ত ছুভিয অ্নুকযোধ  যফ? 

আনোয কফতনবুক্ত ছুভিয অ্নগুকরো ম্পক ট আনোয ভনকয়োগ্ তটোক  (ভরভখতবোকফ, মভদ ম্ভফ য়) ভজজ্ঞোো  যো উভচত। মভদ 
আনোয ভনকয়োগ্ তটো অ্ফযোভত ককয় থোক ন, তকফ আভন এ্পএ্পভআযএ্-এ্য ভোধ্মকভ কফতনবুক্ত ছুভিয আকফদন  যকত 
োযকফন নো। মভদ অ্ফযোভত ককয় নো থোক ন, তকফ তোযো ম্ভফত আনোক  ছুভিয জনয অ্নুকযোধ ম্পভ টত আযও তকথযয োকথ 
এ্ ভি পভট ূযণ  যকত ফরকফ। 
 

আনোয ভ  আযও অ্ভতভযক্ত তকথযয ফো আইনগ্ত োয়তো প্রকয়োজন? 

আভন মভদ এ্ জন উভ করয োকথ এ্ইফ ভফলয় ভনকয়  থো ফরকত চোন, তোকর ুগ্োয করো-এ্য োকথ কমোগ্োকমোগ্  রুন 
mail@sugarlaw.org অ্থফো (৩১৩) ৯৯৩-৪৫০৫. ুগ্োয করো-এ্য  োকছ এ্ইফ ভফলকয় আযও ভ ছু তথয যকয়কছ মো জোনকত 
ভনকচয ওকয়ফোইি ভবভজি  রুন; 

https://www.sugarlaw.org/resources-for-workers-during-coronavirus-pandemic 
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