
কাজে ফিজে যাওয়া 
কাজে ফিজে যাওয়া সম্মজে কর্মীজেে ফক ফক োনা প্রজয়ােন 
 

 
এই ডকুজর্জেে তথ্যসরূ্হ আর্াজেে েক্ষতাে সসোফি ফেজয় যাচাই কো হজয়জে তজে তা কে ো আইনী পোর্র্ম ফহসাজে ফেজেচনা কো উফচত নয়।  সকানও পেজক্ষপ সনওয়াে 
পূজেম একেন অ্যাকাউজেে এেং/অ্থ্ো আইনেীেীে সাজথ্ পোর্র্ম কোে েনয আর্ো আপনাজক খুে সের্ী সুপাের্ কফে। সলাোল সডট্রজয়ি গযাোফে ফেজত পাজে না 
সয আর্াজেে সসো প্রজচষ্টা সেওয়া সজেও এই ডকুজর্েফিজত সকানও ভুল ো ত্রুফি সনই এেং দ্রুত পফেেতমন হওয়া েতমর্ান পফেফিফতজত , প্রকাজর্ে সর্জয়ে পজে সকানও 
পফেেতমনগুজলা ঘিজত পাজে যা এই নফথ্ে তজথ্যে যথ্াথ্মতাে উপে প্রভাে সিলজত পাজে। এই ডকুজর্েফি সেমজর্ষ হালনাগাে কো হজয়জে ১ ৮ েুন, ২০২০। 

ফর্ফর্গাজন কর্মজক্ষত্রগুসলা পুনোয় চালু হওয়াে সাজথ্ সাজথ্ অ্জনক কর্মীজেে তাজেে ফনজয়াগকতমাো তাজেে কাজে ফিজে সযজত েজল থ্াকজত 
পাজে। নীজচ আপনাে প্রাপয অ্ফিকােগুসলা ের্মনা কজে যফে আপনাসক কাজে ফিেজত েলা হজল আপফন কাজে ফিজে সযজত না পাজেন ো 
ইচু্ছক না হন। 
 

কাে কো এেং কাে সথ্জক েুফি সনয়া 

আর্াজক কখন/আর্াজক ফক অ্ের্যই ঘজে থ্াকজত হজে? 

আপনাে সকাফভড-১৯ এে উপসগম সেখা ফেজল, আপনাে যতফেন পযমন্ত সকাফভড-১৯ সনজগফিভ পেীফক্ষত না হজেন ততফেন ঘজে অ্েিান 
কো উফচৎ অ্থ্োাঃ 

 আপনাে লক্ষর্গুফল সকজি যাওয়াে পজে ফতন ফেন সকজি সগজে , এেং 
 আপনাে লক্ষর্গুসলা প্রথ্র্ প্রকাফর্ত হওয়াে পজে ো আপফন সকাফভড-১৯ এে েনয পফেফিভ পেীক্ষাে পজে সাত ফেন সকজি 

সগজে 
 

সকাফভড-১৯ এে লক্ষর্ েজয়জে ো সকাফভড -১৯ এে েনয পফেফিভ পেীফক্ষত হজয়জেন এর্ন কােও সাজথ্ যফে আপনাে ঘফনষ্ঠ সযাগাজযাগ 
হয় (েয় িুজিেও কর্), আপনাে ততফেন োফ়িজত থ্াকা উফচত যফে না: 

 আপনাে সাজথ্ তাজেে সযাগাজযাজগে পে ১৪ ফেন সকজি সগজে, অ্থ্ো 
 তাো সকাফভড-১৯ সনজগফিভ পেীফক্ষত হজয়জেন। 

 

আফর্ যফে সকাফভড-১৯ েফনত ফচফকৎসা ফেষয়ক কােজর্ কাে সথ্জক েুফি সনই তজে আফর্ ফক চাকুেীচুযত হজত 
পাফে? 
ফর্ফর্গান োেয আজের্ ফেজয়জে সয আপফন উপজেে গাইডলাইনগুজলা সর্জন চলজল েুফি কািাজনাে েনয আপনাজক েেখাস্ত ো আপনাে প্রফত 
বেষর্যরূ্লক আচের্ কো যাজে না। 
 
যাইজহাক, যফে আপনাজক এই ফনজেমফর্কাগুজলাে ফভফিজত কাজে ফিেজত সেওয়া হয় ফকন্তু তা সেজে সনওয়া না হয় , তজে আপফন আপনাে 
ফনজয়াগকতমা কতৃমক সার্ফয়ক কর্মফেেফত ো চাকফেচুযত হওয়া সথ্জক েক্ষা পাজেন না। আপফন যফে অ্সুি থ্াজকন ো লক্ষর্ সেফখজয় থ্াজকন 
এেং খুে তা়িাতাফ়ি কাজে ফিজে যান, উপজেে গাইডলাইন অ্নুসাজে, অ্সুি থ্াকাকালীন আপফন সার্ফয়ক কর্মফেেফত ো চাকফেচুযত হওয়া 
সথ্জকও সুেফক্ষত নন। 
 

আফর্ ো আর্াে পফেোজেে সকউ যফে অ্সুি সহান আর্াে ফনজয়াগকতমা ফক আর্াজক কাজে না আসজত েলজত 
পাজেন? 

হযাাঁ, আপনাে ফনজয়াগকতমা যফে র্জন কজেন আপফন অ্নয কর্মচােী ো গ্রাহকজেে ঝুাঁফকে র্জিয সিজল ফেজচ্ছন তজে তাো আপনাজক োফ়িজত 
থ্াকজত েলজে। যফে এফি হয় তজে আপফন সেকােত্ব সুফেিাে েনয উপযুক্ত হজত পাজেন।  
 

 

 



কাজে ফিজে যাওয়া 
কাজে ফিজে যাওয়া সম্মজে কর্মীজেে ফক ফক োনা প্রজয়ােন 
 

 
এই ডকুজর্জেে তথ্যসরূ্হ আর্াজেে েক্ষতাে সসোফি ফেজয় যাচাই কো হজয়জে তজে তা কে ো আইনী পোর্র্ম ফহসাজে ফেজেচনা কো উফচত নয়।  সকানও পেজক্ষপ সনওয়াে 
পূজেম একেন অ্যাকাউজেে এেং/অ্থ্ো আইনেীেীে সাজথ্ পোর্র্ম কোে েনয আর্ো আপনাজক খুে সের্ী সুপাের্ কফে। সলাোল সডট্রজয়ি গযাোফে ফেজত পাজে না 
সয আর্াজেে সসো প্রজচষ্টা সেওয়া সজেও এই ডকুজর্েফিজত সকানও ভুল ো ত্রুফি সনই এেং দ্রুত পফেেতমন হওয়া েতমর্ান পফেফিফতজত , প্রকাজর্ে সর্জয়ে পজে সকানও 
পফেেতমনগুজলা ঘিজত পাজে যা এই নফথ্ে তজথ্যে যথ্াথ্মতাে উপে প্রভাে সিলজত পাজে। এই ডকুজর্েফি সেমজর্ষ হালনাগাে কো হজয়জে ১ ৮ েুন, ২০২০। 

আর্াে ফক ফক ফেকল্প পথ্ আজে যফে আর্াে ফনজয়াগকতমা আর্াজক কর্মফেেফত সথ্জক কাজে ফিেজত েজলন? 

আপফন যফে সুি থ্াজকন, কাজে ফিেজত স্বাচ্ছন্দ্য সোি কজেন এেং তা কেজত সক্ষর্ হন তজে আপফন কাজে ফিেজত পােজেন। যফে 
আপনাে কর্মঘো হ্রাস কো হয় তজে আপফন তােপেও ফকেু সেকােত্ব সুফেিাে েনয সযাগয হজত পাজেন।  
 
স্বািয এেং সুেক্ষাে উজেজগে কােজর্ আপফন যফে কাজে ফিেজত স্বাচ্ছন্দ্য সোি না কজেন ো পফেোজেে সকানও সেসয ো সন্তাজনে যত্ন 
সনওয়াে প্রজয়ােজনে কােজর্ আপফন যফে কাজে ফিেজত না পাজেন তজে আপফন চাকেী সেজ়ি ো কাে সথ্জক েুফি সনওয়াে ফসদ্ধান্ত ফনজত 
পাজেন। র্জন োখজেন, সয এফি সেকােজত্বে সুফেিাে েনয আপনাে সযাগযতাে উপে প্রভাে সিলজত পাজে।  
 
সকাফভড-১৯ প্রােুভমাে চলাকালীন সেকােত্ব সুফেিাে েনয সযাগযতাে ফেষজয় আেও তজথ্যে েনয  সেকােত্ব ফেষয়ক প্রশ্নােলী ডকুজর্েফি 
https://globaldetroitmi.org/covid19/ এই ওজয়েসাইজি সেখুন। 
 
আপনাে সকাফভড -১৯ হওয়াে কােজর্, যাে হজয়জে তাে সেখাজর্ানা কেজেন, ো যাে সু্কল ো চাইল্ড সকয়াে েে হজয় সগজে এর্ন সকানও 
ফর্শুে যত্ন ফনজচ্ছন এেং এে কােজন যফে আপফন এখনও কাজে ফিেজত না পাজেন, আপফন িযাফর্ফল িার্স্ম কজোনাভাইোস ফেফলি আইন-
এে (এিএিফসআেএ) আওতায় সেতনভুক্ত েুফি পাওয়াে সযাগয হজত পাজেন । আেও তজথ্যে েনয পেেতমী পৃষ্ঠায় সেখুন। 
 

আর্াে ফনজয়াগকতমা ফক আর্াজক আর্াে সেতনভুক্ত অ্সুিতা েুফিে সর্য় েযেহাে কোজত পাজেন যফে আফর্ েুফি 
সনই? 

হযাাঁ। 

 
আেও তজথ্যে েনয পেেতমী পৃষ্ঠায় সেখুন। 

 

সেকােত্ব 

আফর্ যফে কাজে অ্নুপফিত থ্াফক তজে ফক আফর্ সেকােত্ব সুফেিা পাে? 

সািাের্ভাজে, হযাাঁ। আপফন খুে সম্ভে সেকােত্ব সুফেিাগুসলা সপজত পাজেন যফে আপফন নতুনভাজে অ্নুপফিফত অ্েসজে থ্াজকন কােন আপফন 
সকাফভড-১৯ এ আক্রান্ত হজয়জেন ো সকাফভড-১৯ হজয়জে এর্ন কােও সংস্পজর্ম এজসফেজলন, কােন আপনাে সোগ প্রফতজোি ক্ষর্তা 
হুর্ফকে কােজর্ আপনাজক আলাো থ্াকজত হজচ্ছ, কাের্ আপফন সকাফভড-১৯ এ সনাক্ত হজয়জে এর্ন কােও পফেচযমা কেজেন, অ্থ্ো, 
কােন সর্স্ অ্যাি সহার্ অ্ডমাে ো সকাফভড-১৯ সম্পফকমত একফি অ্নুরূপ সেকােী ফনজেমর্না িজল আপনাে েনয একফি নতুন পাফেোফেক 
যত্ন সনওয়াে োফয়ত্ব বতফে কজেজে। 

 
আর্াে ফনজয়াগকতমা যফে সকাফভড-১৯ এে কােজন আর্াে কাজেে ঘো কফর্জয় সেন তজে ফক আফর্ সেকােত্ব সুফেিা 
পাে? 
 
আপফন ফকেু সেকােত্ব সুফেিা সপজত পাজেন? 



কাজে ফিজে যাওয়া 
কাজে ফিজে যাওয়া সম্মজে কর্মীজেে ফক ফক োনা প্রজয়ােন 
 

 
এই ডকুজর্জেে তথ্যসরূ্হ আর্াজেে েক্ষতাে সসোফি ফেজয় যাচাই কো হজয়জে তজে তা কে ো আইনী পোর্র্ম ফহসাজে ফেজেচনা কো উফচত নয়।  সকানও পেজক্ষপ সনওয়াে 
পূজেম একেন অ্যাকাউজেে এেং/অ্থ্ো আইনেীেীে সাজথ্ পোর্র্ম কোে েনয আর্ো আপনাজক খুে সের্ী সুপাের্ কফে। সলাোল সডট্রজয়ি গযাোফে ফেজত পাজে না 
সয আর্াজেে সসো প্রজচষ্টা সেওয়া সজেও এই ডকুজর্েফিজত সকানও ভুল ো ত্রুফি সনই এেং দ্রুত পফেেতমন হওয়া েতমর্ান পফেফিফতজত , প্রকাজর্ে সর্জয়ে পজে সকানও 
পফেেতমনগুজলা ঘিজত পাজে যা এই নফথ্ে তজথ্যে যথ্াথ্মতাে উপে প্রভাে সিলজত পাজে। এই ডকুজর্েফি সেমজর্ষ হালনাগাে কো হজয়জে ১ ৮ েুন, ২০২০। 

আফর্ যফে কাজে ফিজে যাই তজে কখন এেং ফকভাজে সেকােত্ব সুফেিাে আজেেন েে কেজত পাফে? 
 
সয সপ্তাজহ আপফন পূর্মকালীন কাজে ফিজে যান আপফন আনএর্প্লয়জর্ে ওজয়েসাইজি (MiWam) ো সিাজনে র্ািযজর্ MARVIN-এ 
ফেজপািম কো েে কজে ফেন। পেেতমীজত, আপফন যফে আোেও সেকাে সহান ো কর্ সর্জয়ে চাকুেী পান, তজে আপফন আোে সেকােত্ব 
সুফেিাে েনয সিাজন (৮৬৬) ৫০০-০০১৭ ো আনএর্প্লয়জর্ে ওজয়েসাইজিে (MiWam) র্ািযজর্ আজেেন কেজত পাজেন। 
 

আফর্ সকাফভড-১৯ এ আক্রান্ত হজল ো সকাফভড-১৯ এ সনাক্ত হজয়জে এর্ন কােও পফেচযমা কেজত হজল আফর্ ফক 
সেকােত্ব সুফেিা পাে? 
 

যফে আপনাে চাকুফে সেজ়ি ফেজত হয় কাের্ আপফন অ্সুি ো আলাো অ্েিান কো পফেোজেে সেজসযে যত্ন কেজেন, সকাফভড -১৯-এ 
ফনফিতভাজে আক্রান্ত সোগীজক সেখাজর্ানা কেজেন ো সেকােী ফনজেমর্নাে িলস্বরূপ পাফেোফেক যজত্নে োফয়ত্ব েজয়জে তজে আপফন তাে 
েনয সেকােজত্বে সুফেিা পাওয়াে সযাগয হজত পাজেন। সযসে কর্মী অ্সুি, সকায়াোোইজন থ্াকজেন ো সোগ প্রফতজোি ক্ষর্তা হুর্ফকে 
সমু্মখীন, এেং যাো সেতনভুক্ত পাফেোফেক এেং ফচফকৎসা োেে েুফি না পান ো কর্মফেেফতজত আজেন, তাোও সেকােত্ব সুফেিাে সযাগয 
হজত পাজেন। 

স্বািয এেং সুেক্ষা 
 

আফর্ সকাফভড -১৯ -এ আক্রান্ত, এেং আর্াে র্জন হয় আফর্ এফি কাজে েফ়িজয়ফে। এফি ফক শ্রফর্কজেে ক্ষফতপূেজর্ে 
আওতাভুক্ত হজে? 
 

এিা হজত পাজে। কর্মীজেে ক্ষফতপূের্ পাওয়াে েনয আপনাে অ্সুিতা এেং আপনাে কাজেে র্জিয সম্পজকমে ডকুজর্ে সংগ্রহ কেজত হজত 
পাজে। একেন শ্রফর্জকে ক্ষফতপূের্ োফে কীভাজে িাইল কেজেন সস সম্পজকম তজথ্যে েনয ফভফেি করুনাঃ  
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_95508_60870---,00.html 

 

আর্াে যফে র্জন হয় আর্াে ফনজয়াগকতমা কর্মচােী এেং গ্রাহকজেে ফনোপে কাজেে পফেজের্ ফনফিত কেজেন না 
তজে আর্াে কী কো উফচত? 
 

ফর্ফর্গান অ্কুজপর্নাল সসইিফি এযান্ড সহলথ্ এডফর্ফনজের্ন (ফর্ওর্া) ফর্ফর্গাজন কর্মজক্ষজত্রে সুেক্ষা এেং স্বািয ফেফি প্রজয়াগ কজে। 
আপনাে যফে কর্মজক্ষজত্র ফনোপজে থ্াকাে ফেষজয় প্রশ্ন থ্াজক তজে আপফন ফর্ওর্া  এে হিলাইজন কল কেজত পাজেন: (৮৫৫) ৭২৩-৩২১৯। 
 

যফে আপফন ভাজেন সয আপনাে ফনজয়াগকতমা একফি ফনোপে কাজেে পফেজের্  প্রোন কেজেন না, আপনাে সম্ভে হজল আপনাে 
ফনজয়াগকতমাে সাজথ্ আপনাে উজেগগুজলা ফনজয় আজলাচনা কো উফচত। যফে তাো আপনাে উজেগগুজলাে সর্ািান কেজত অ্ফনচু্ছক ো 
অ্ক্ষর্ সহান তজে আপফন ফর্ওর্া-এে কাজে অ্ফভজযাগ োজয়ে কেজত পাজেন। একফি ফর্ওর্া অ্ফভজযাগ োজয়ে কো সম্পজকম আেও তজথ্যে 
েনয, ফভফেি করুন: https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_11407_30453-93835--,00.html.  
 
আপফন যফে আপনাে ফনজয়াগকতমাে সাজথ্ কথ্া েজল থ্াজকন এেং ফর্ওর্া -এ একফি অ্ফভজযাগ োজয়ে কজে থ্াজকন, ফকন্তু আপফন ফনজেজক 
ঝুাঁফকে র্জিয না সিজল সর্সযাে সর্ািান কোে েনয ফর্ওর্া-এে অ্জপক্ষা কোে সর্য় সনই েজল র্জন কজেন না, তজে সুেক্ষাে 

https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_95508_60870---,00.html
https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_11407_30453-93835--,00.html.


কাজে ফিজে যাওয়া 
কাজে ফিজে যাওয়া সম্মজে কর্মীজেে ফক ফক োনা প্রজয়ােন 
 

 
এই ডকুজর্জেে তথ্যসরূ্হ আর্াজেে েক্ষতাে সসোফি ফেজয় যাচাই কো হজয়জে তজে তা কে ো আইনী পোর্র্ম ফহসাজে ফেজেচনা কো উফচত নয়।  সকানও পেজক্ষপ সনওয়াে 
পূজেম একেন অ্যাকাউজেে এেং/অ্থ্ো আইনেীেীে সাজথ্ পোর্র্ম কোে েনয আর্ো আপনাজক খুে সের্ী সুপাের্ কফে। সলাোল সডট্রজয়ি গযাোফে ফেজত পাজে না 
সয আর্াজেে সসো প্রজচষ্টা সেওয়া সজেও এই ডকুজর্েফিজত সকানও ভুল ো ত্রুফি সনই এেং দ্রুত পফেেতমন হওয়া েতমর্ান পফেফিফতজত , প্রকাজর্ে সর্জয়ে পজে সকানও 
পফেেতমনগুজলা ঘিজত পাজে যা এই নফথ্ে তজথ্যে যথ্াথ্মতাে উপে প্রভাে সিলজত পাজে। এই ডকুজর্েফি সেমজর্ষ হালনাগাে কো হজয়জে ১ ৮ েুন, ২০২০। 

সর্সযাগুসলা সর্ািান কোে সর্জয় আপফন কাে কেজত অ্স্বীকাে কেজত পােজেন। ফর্ফর্গান আইজন েলা হজয়জে সয এফি কোে েনয 
আপনাজক েেখাস্ত ো আপনাে সাজথ্ বেষর্যরূ্লক আচের্ কো যাজে না। 

আফর্ যখন অ্ফভজযাগ োজয়ে কেে তখন ফক ফর্ওর্া আর্াে অ্ফভোসন ফিফতে ফেষজয় ফেজ্ঞাসা কেজে? 
 

ফর্ওর্া তেন্তকােীজক আপনাজক তা ফেজ্ঞাসা কো উফচত নয়। যফে তেন্তকােী অ্ফভোসন ফিফত সম্পজকম ফেজ্ঞাসা কজে , তজে আপনাে 
অ্ফভোসন ফিফত সম্পজকম প্রজশ্নে উিে সেওয়াে সকানও োিযোিকতা সনই। 

 

আপনাে ফক আেও অ্ফতফেক্ত তজথ্যে ো আইনগত সহায়তা প্রজয়ােন? 

আপফন যফে একেন উফকজলে সাজথ্ এইসে ফেষয় ফনজয় কথ্া েলজত চান, তাহজল সুগাে সলা-এে সাজথ্ সযাগাজযাগ করুন 
mail@sugarlaw.org অ্থ্ো (৩১৩) ৯৯৩-৪৫০৫. সুগাে সলা-এে কাজে এইসে ফেষজয় আেও ফকেু তথ্য েজয়জে যা োনজত 
ফনজচে ওজয়েসাইি ফভফেি করুন; 

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