
 
 

বিদেবি কর্মীদের জনসর্মাদিি িাবিল ও িন্ধ করার বনয়ন্ত্রণ বিবি 

 

জনাব ননয় াগকর্তা,  

  

২৪ মার্ত ২০২০ র্ানিয়ে, কনর্প  মন্ত্রণাল  সমন্বয়  গঠির্ নবয়েষ কমী দল COVID-19 এি প্রসাি 

সব তননয়ে নানময়  আনাি জনয জার্ী  পর্ তায়  কয়িাি নন ন্ত্রণ নবনি ঘ াষণা কয়িয়ে। 

 

2. জার্ী  পর্ তায় ি কয়িাি নন ন্ত্রণ নবনিি পনিয়প্রনিয়র্ নবয়দনে কমীয়দিও েুঠিি নদনগুনলয়র্ 

একই ভায়ব ননয়জয়দি ময়িয ননিাপদ দিূত্ব বজা  িােয়র্ হয়ব। র্ায়দিয়ক নবয়েষভায়ব উপয়দে ঘদ া 

হয়ে র্ািা ঘর্ন এই সময় ি েুঠিি নদনগুনল র্া াঁয়দি বাসস্থায়নই কািা ।  

 

3.  নবয়দনে কমীয়দি র্নদ নবয়েষ ঘকান কািয়ণ বাইয়ি ঘর্য়র্ হ  র্য়ব র্ািা ঘর্ন র্থাসম্ভব র্া াঁয়দি 

ডিনমিনি বা বাসস্থায়নি কাোকানে সুনবিাজনক স্থানগুনলয়র্ই র্া । নবয়নাদন ঘকন্দ্রগুনল ঘোলা থাকয়ব, 

র্ায়র্ র্ািা ঘসোনকাি সয়ুর্াগ সুনবিাগুনল ননয়জয়দি প্রয় াজনী  কায়জ বযাবহাি কিয়র্ পায়ি। আি 

র্নদ বাইয়ি ঘর্য়র্ই হ , র্য়ব র্ািা ঘর্ন র্থাসম্ভব কম সময়  কাজ ঘসয়ি ননজস্ব বাসস্থায়ন নিয়ি আয়স। 

ননজস্ব স্বাস্থয িিাি নন মগুনল র্া াঁয়দি বজা  িােয়র্ হয়ব, দদনহক সংস্পে ত এনিয়  ঘর্য়র্ হয়ব, হার্ 

ঘমলায়না বা ভাগাভানগ কয়ি একই পায়ে োও া বন্ধ কিয়র্ হয়ব এবং ননয়জয়দি ময়িয ননিাপদ দিূত্ব 

বজা  িােয়র্ হয়ব। 

 

4.   নবয়দনে কমীয়দিয়ক বাসস্থায়নি নভর্য়িও একত্রের্ হও াি বযাপায়ি সব তয়েষ ঘ ানষর্ আইনগুনল 

ঘময়ন র্লয়র্ হয়ব। র্া াঁয়দি ঘোলা জা গা  একত্রের্ হও া বা নলিল ইননড াি মর্ জনাকীণ ত জা গা  

 ুিয়র্ র্াও া ঘমায়িও উনর্র্ ন ।  

 

5. নবয়দনে কমীিা বাইয়ি ঘগয়ল সািািণর্ বি সংেযা  জমায় র্ হ , অনর্নিক্ত সাবিানর্া 

অবলম্বয়নি উয়েয়ে MOM এই িিয়ণি জনসমায়বস ঘভয়ে ঘদয়ব। MOM অনিসািগণ সিজনময়ন 

র্দন্ত কিা বানিয়  ঘদয়ব। ঘর্সব কমীিা সহয়র্ানগর্া কিয়ব না, র্া াঁয়দি ও াকত পাস বানর্ল কয়ি ঘদও া 

হয়ব।  

 

6. ননয় াগকর্তায়দি স্মিণ কনিয়  ঘদ া হয়ে আপনািা ঘর্ন আপনায়দি কমীয়দি উনিনের্ 

উপয়দেগুনল সম্পয়কত অবনহর্ কয়িন। MOM অনিসািগণ সত্রি ভায়ব সিজনময়ন র্দন্ত কয়ি বহৃৎ 

জনসমায়বস ঘভয়ে ঘদয়বন। 

 

7. COVID-19 এি প্রসাি সীমাবদ্ধ কিাি জনয সমঠিগর্ দান ত্বয়বাি অনর্ে  জরুিী। আমিা 

ননয় াগকর্তা, ডিনমিনি পনির্ালক এবং সকল কমীয়দি আমায়দি সংয়গ ঐকযবদ্ধ হয়  কাজ কয়ি 

COVID-19 ঘক পিাভূর্ কিাি আহ্বান জানাত্রে। 

 

8. নন নমর্ভায়ব MOH এি www.moh.gov.sg ওয় ব সাইয়ি নগয়  সব তয়েষ পনিনস্থনর্ সম্পয়কত 

অবনহর্ ঘহান । 
 

২৫ র্মার্চ ২০২০  

 


