
FWMOMCare অ্যাপ ব্যব্হারকারীর নির্দে নিকা

সচূী
ডাউনল াড / গ াপনীয়তা নীতত /
গেতিলেশন /   ইন -
তিভালে ডাউনল াড / গ াপনীয়তা নীতত /
গেতিলেশন /   ইন িেলেন
গ াোই  নম্বে আপলডট িো -
   ইন /    আউট
গিাতভড -১৯  গেিডড -
ART ি াদান তত্ত্বােধালন িো ো 
তত্ত্বােধালন িো নয় /
গিাতভড -১৯  সংক্র লেে অেস্থা / তডসচািড  
গ ল া /
ভযািতসলনশন গেিডড  / PCR গটস্ট ো 
ভযািতসলনশন অযাপলয়ন্টল ন্ট
একজি ডাক্তার খুুঁজিু - *PCP সহ / *PCP-নিই
*PCP = প্রাইমারি কেয়াি প্লান

অনযানয -
দ্রুত তথ্য / স্বাস্থয সম্পলিড তেলপাটড  
/ Safe@Home /  তা ত / গেল্প াইন / তেজ্ঞতি

সব্ের্িষ আপর্ডট করা হর়্ের্ে 25 Jan 2023



Apple ব্যব্হারকারীর্দর 
জিয, অ্যাপ নটার্র যাি।

Huawei ব্যব্হারকারীর্দর জিয, 
অ্যাপ গ্যালানরর্ে যাি।

Android ব্যব্হারকারীর্দর জিয, 
গুগ্ল নে নটার্র যাি।

এর মাধ্যর্ম ডাউির্লাড করুি: 
অ্যাপ নটার / হু়োওর়্ে অ্যাপ গ্যালানর / গুগ্ল নে নটার

GET

দ্রষ্টব্য: অ্যাপ ডাউনল াড েিলে নযযনেম iOS 9 ব্া Android সংস্কিণ 4.1 প্রলয়াজন।



FWMOMCare App – নগ্াপিী়েো িীনে  (িেুি ব্যব্হারকারীর জিয, িেুি 
সংর্যাজি, ব্যব্হারকারী যারা এখিও গ্রহি করর্ে ব্াকী)

ধ্াপ ২:
MOM ওলয়ব্সাইলে পুনঃরনলদে রিে েিা 
হলয়লে

ধ্াপ ৩:
সম্মে হলে “পিব্েী” রনব্োচন 
েরুন

ধ্াপ ১:
“Terms of Use and Privacy 
Statement” কদখলে রিে েরুন।



ধ্াপ ১:
আপনাি FIN র খুন

ধ্াপ ২:
েযাপচা-এরিলয় কেলে স্লাইড েরুন

ধ্াপ ৩:
ব্হািোিীি উপি রিরি েলি িাষা রনব্োচন েরুন
(MW / MDW)

*MW - অ্রিব্াসী শ্ররমে, MDW - অ্রিব্াসী িৃহেমী

FWMOMCare অ্যাপ – নরনজর্েিি 4 এর 1

FIN ক খাটি সম্পযণে কিষ হল 
“NEXT" কব্াোমটি সরিয় হলব্।



ধ্াপ ৪:
আপনাি কমাব্াই  নম্বি র খুন

ধ্াপ ৫:
SMS এি মাধ্যলম পাঠালনা OTP
র খুন

ধ্াপ ৬:
আপনাি রব্ব্িণ র খুন এব্ং এরিলয় 
কেলে “NEXT” রিে েরুন

XXXX XXXX

+65 XXXX XXXX

FWMOMCare অ্যাপ – নরনজর্েিি 4 এর 2

প্রর্যাজয নদর্ির / এলাকার নকাড:

রসঙ্গাপুি +65

মা লয়রিয়া +60

ইলদালনরিয়া +62



ধ্াপ ৭
ঠিোনা খুুঁলজ কপলে মানরচলেি
আইেলন রিে েরুন

ধ্াপ ৮:
কপাস্টা  কোড / আংরিে ঠিোনা
ব্যব্হাি েলি ঠিোনা খুুঁজনু

ধাপ ৯:
ড্রপডাউন কেলে ঠিোনা রনব্োচন 
েরুন এব্ং এরিলয় কেলে 🗸 রিে 
েরুন

কপাস্টা  কোড / আংরিে ঠিোনাি ব্যব্হাি

FWMOMCare অ্যাপ – নরনজর্েিি 4 এর 3



ধ্াপ ১০:
প্রলোজয হল , "কলাি" এব্ং "রুম" 
নম্বি র খুন এব্ং "পরিব্েে নগুর  কসি
েরুন"

নিষ হর়্ের্ে :
কিরজলেিন সফ  হলয়লে এ সম্পলেে
মযালসজ

FWMOMCare অ্যাপ – নরনজর্েিি 4 এর 4



ধ্াপ ১:
আপনাি কমাব্াই  নম্বি র খুন

ধ্াপ ২:

SMS এি মাধ্যলম পাঠালনা OTP র খুন

নহাম নপজ:
সম্পযণে িযােরসন কদওয়া হলয়লে / সম্পযণে িযােরসন কদওয়া হয়রন

OTP পািনি নকন্তু SMS টি সঠিক 
িম্বর্র পাঠার্িা হর়্ের্ে?

কমাব্াই  কফান ব্ন্ধ েলি চা ু েরুন 
এব্ং আব্াি কচষ্টা েরুন।

FWMOMCare অ্যাপ –লগইন

FIN ক খাটি সম্পযণে কিষ হল 
“NEXT" কব্াোমটি সরিয় হলব্।



FWMOMCare অ্যাপ - নমাব্াইল িম্বর পনরব্েে ি করা (লগ্ইি করা অ্ব্স্থা়ে) 
2 এর 1ধ্াপ ৩:

আপনাি িেুি কমাব্াই  নম্বি
র খুন এব্ং ”SAVE CHANGES”-এ 
রিে েরুন

ধ্াপ ১:
”My Profile” রিে েরুন

ধ্াপ ২:
CONTACT DETAILS-এ ”EDIT” 
রিে েরুন

F0000000A

XXXX XXXX

18 MAY 2020

FWMOMCare

XXXX XXXX

প্রর্যাজয নদর্ির / এলাকার নকাড:

রসঙ্গাপুি +65

মা লয়রিয়া +60

ইলদালনরিয়া +62



FWMOMCare অ্যাপ - নমাব্াইল িম্বর পনরব্েে ি করা (লগ্ইি করা অ্ব্স্থা়ে)
2 এর 2

ধ্াপ ৪:
SMS এি মাধ্যলম আপনাি িেুি
কমাব্াই  নম্বলি পাঠালনা OTP র খুন

নিষ হর়্ের্ে:
জমাদান সফ  হলয়লে এ সম্পলেে
মযালসজ

+65 XXXX XXXX



FWMOMCare অ্যাপ - নমাব্াইল িম্বর পনরব্েে ি করা (লগ্আউট করা অ্ব্স্থা়ে)
2 এর 1

ধ্াপ ১:
আপনাি FIN র খুন

ধ্াপ ২:
েরদ সঠিে কমাব্াই  নম্বলি OTP পাঠালনা 
না হয়, োহল  আপনাি রিলনি click 
here -এ রিে েলি আপলডে েরুন।

XXXX XXXX

দ্রষ্টব্য: 
আপরন েরদ এেজন IPA
ধ্ািণোিী হন, “SAVE CHANGES”
-এ রিে েিাি আলি অ্নুগ্রহ 
েলি কচেব্লে 🗸 েরুন

ধ্াপ ৩:
আপনাি িেুি কমাব্াই  নম্বি র খুন এব্ং 
”SAVE CHANGES”-এ রিে েরুন



FWMOMCare অ্যাপ - নমাব্াইল িম্বর পনরব্েে ি করা (লগ্আউট করা অ্ব্স্থা়ে)
2 এর 2

Enter Card Number

ধ্াপ ৪:
আপনাি ওয়ােে পালস কে োডে  নম্বি আলে ব্া আপনাি IPA রচঠিলে 
আলব্দন পলেি কে োরিখ (DOA)  আলে ো র খুন এব্ং “NEXT” এ 
রিে েরুন

ধ্াপ ৫:
SMS এি মাধ্যলম আপনাি 
িেুি কমাব্াই  নম্বলি পাঠালনা 
OTP র খুন

নিষ হর়্ের্ে:
জমাদান সফ  হলয়লে এ সম্পলেে
মযালসজ

+65 XXXX XXXX



নকানিড-১৯ সম্পনকে ে নরকডে স
কোরিড-১৯ কিেডে গুর  আপনাি নমিুর্ে / আপনাি নহাম নপর্জ পাওয়া োলব্

দ্রষ্টব্য:
কোরিড-১৯ সম্পরেে ে রব্ষয়গুর  
এখালন পাওয়া োলব্।

FWMOMCare অ্যাপ - নকানিড-১৯ সম্পনকে ে নরকডে স



ধ্াপ ১:
Antigen Rapid Test(ART)
এ রিে েরুন

ধ্াপ ৩:
আপনাি সপুািিাইজালিি NRIC এি ব্ািলোড/ওয়ােে পালসি রপেলনি রদে স্কযান 
েিলে আপনাি েযালমিা ব্যব্হাি েরুন।
মযানয়ুার  FIN / NRIC নম্বি র খলে, আপনাি রিলন CLICK HERE এ রিে েরুন।

ধ্াপ ২:
Submit ART Result (Supervised) 
এ রিে েরুন

Enter FIN/NRIC Number

FIN / NRIC ক খাটি সম্পযণে কিষ
হল “SUBMIT" কব্াোমটি 

সরিয় হলব্।

FWMOMCare অ্যাপ - জমা নদি *ART (েত্ত্বাব্ধ্ার্ি করা) 3 এর 1
*ART - অ্যারিলজন ি যারপড কেস্ট



ধ্াপ ৫:
ART Brand এব্ং Test Location 
রনব্োচন েরুন 

ধ্াপ ৬:
আপনাি ART ফ াফ  রনব্োচন েরুন 
এব্ং ”SUBMIT” এ রিে েরুন

ধ্াপ ৪:
এেব্াি হলয় কিল ই, আপনাি
সুপািিাইজালিি ID কদখা োলব্

Fxxx0000A

18-05-2020

Fxxx0000B

FWMOMCare অ্যাপ - জমা নদি *ART (েত্ত্বাব্ধ্ার্ি করা) 3 এর 2
*ART - অ্যারিলজন ি যারপড কেস্ট



ধ্াপ ৭:
আপনাি ফ াফ  রনরিে েিলে
“OK” রিে েরুন। অ্নযোয়, 
”Cancel” রিে েরুন।

ART সম্পনকে ে ইনেহাস
আপরন এখন আজলেি/রব্িে ৭ রদলনি কিেডে

কদখলে পািলব্ন

নিষ হর়্ের্ে:
জমাদান সফ  হলয়লে এ সম্পলেে
মযালসজ

Note: 
Click “VIEW FULL HISTORY” 
to view past 7 days record(s).

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

Fxxx0000A

দ্রষ্টব্য:
িে ৭ রদলনি কিেডে (গুর )
কদখলে “VIEW FULL HISTORY” এ 
রিে েরুন

Fxxx0000A

FWMOMCare অ্যাপ - জমা নদি *ART (েত্ত্বাব্ধ্ার্ি করা) 3 এর 3
*ART - অ্যারিলজন ি যারপড কেস্ট



ধ্াপ ১:
Antigen Rapid Test(ART) এ রিে 
েরুন

ধ্াপ ২:
Submit ART Result (Un-Supervised) 
এ রিে েরুন

FWMOMCare অ্যাপ - জমা নদি *ART (েত্ত্বাব্ধ্ার্ি করা ি়ে) 3 এর 1
*ART - অ্যারিলজন ি যারপড কেস্ট



ধ্াপ ৩:
ART Brand এব্ং Test Location রনব্োচন েরুন 

Fxxx0000A

FWMOMCare অ্যাপ - জমা নদি *ART (েত্ত্বাব্ধ্ার্ি করা ি়ে) 3 এর 2
*ART - অ্যারিলজন ি যারপড কেস্ট

ধ্াপ ৪:
আপনাি ART ফ াফ  রনব্োচন েরুন 
এব্ং ”SUBMIT” এ রিে েরুন



ধ্াপ ৫:
আপনাি ফ াফ  রনরিে েিলে
”OK” রিে েরুন। অ্নযোয়, 
”Cancel” রিে েরুন।

ART সম্পনকে ে ইনেহাস
আপরন এখন আজলেি/রব্িে ৭ রদলনি কিেডে  কদখলে পািলব্ন

নিষ হর়্ের্ে:
জমাদান সফ  হলয়লে এ সম্পলেে
মযালসজ

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

দ্রষ্টব্য:
িে ৭ রদলনি কিেডে (গুর ) 
কদখলে “VIEW FULL HISTORY” এ 
রিে েরুন

Fxxx0000A

Fxxx0000A

FWMOMCare অ্যাপ - জমা নদি *ART (েত্ত্বাব্ধ্ার্ি করা ি়ে) 3 এর 3
*ART - অ্যারিলজন ি যারপড কেস্ট



ধ্াপ ১:
Antigen Rapid Test(ART)
এ রিে েরুন

ART সম্পনকে ে ইনেহাস
আপরন এখন আজলেি/রব্িে ৭ রদলনি কিেডে  কদখলে পািলব্ন

ধ্াপ ২:
ART Results / Appointment 
এ রিে েরুন

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

Fxxx0000A

দ্রষ্টব্য:
িে ৭ রদলনি কিেডে (গুর )
কদখলে “VIEW FULL HISTORY” 
রিে েরুন

Fxxx0000A

FWMOMCare অ্যাপ - *ART ফলাফল/অ্যাপর়্েন্টর্মন্ট নদখুি
*ART - অ্যারিলজন ি যারপড কেস্ট



FWMOMCare অ্যাপ – নকানিড-১৯ এ সংক্রমর্ের অ্ব্স্থা

ধ্াপ ১:
Medical Records এ রিে েরুন

ধ্াপ ৩:
আপনাি কোরিড-১৯ সংিমলণি 
অ্ব্স্থা এব্ং PCR কেলস্টি ফ াফ  
কদখুন

ধ্াপ ২:
COVID-19 Infection Status এ
রিে েরুন

Fxxx0000A



ধ্াপ ১:
Medical Records এ রিে েরুন

ধ্াপ ৩:
এখালন আপনাি ই-রডসচাজে  কমলমা 
কদখুন

ধ্াপ ২:
Discharge Memo-কে রিে েরুন

দ্রষ্টব্য:
রডসচাজে  কমলমা স্বাস্থয মন্ত্রণা য় 
(MOH) কেলে ইসুয েিা হয়

Fxxx0000A

FWMOMCare অ্যাপ – নডসচাজে নমর্মা (e-DM)



ধ্াপ ৩:
Covid-19 Vaccination এ রিে 
েরুন

ধ্াপ ২:
Vaccination Records এ রিে 
েরুন

FWMOMCare অ্যাপ – িযাকনসি নদও়োর নরকডে 2 এর 1

ধ্াপ ১:
Medical Records এ রিে েরুন



COVID-19 িযাকনসি নদও়োর অ্ব্স্থা
িযাকনসি নদও়ো হর়্ের্ে

িযাকনসি নদও়ো হ়েনি

সাম্প্রনেক সংক্রমে নের্ক আর্রাগ্য লাি করা / নচনকৎসাগ্েিার্ব্ অ্র্যাগ্য

ধ্াপ ৪:
আপনাি িযােরসন কদওয়াি
সম্পযণে  কিেডে (গুর ) কদখলে 
HISTORY-কে রিে েরুন

Fxxx0000A Fxxx0000A Fxxx0000A

Fxxx0000A

FWMOMCare অ্যাপ – িযাকনসি নদও়োর নরকডে 2 এর 2



ধ্াপ ১:
Medical Appointments এ রিে 
েরুন

ধ্াপ ৩:
PCR Test Appointment (েরদ
োলে) কদখা োলব্

ধ্াপ ৪:
PCR কেস্ট অ্যাপলয়িলমলিি 
ইরেহাস কদখুন (েরদ োলে)

ধ্াপ ২:
PCR Test Appointment এ রিে 
েরুন

Fxxx0000A Fxxx0000A

দ্রষ্টব্য:
অ্েীলেি রপরসআি কেস্ট 
অ্যাপলয়িলমি কদখলে
“VIEW HISTORY” রিে েরুন

FWMOMCare অ্যাপ - *PCR নটর্টর জিয অ্যাপর়্েন্টর্মন্ট
*PCR - পর মালিজ কচইন রিঅ্যােিন



ধ্াপ ১:
Medical Appointment এ রিে 
েরুন

ধ্াপ ৩:
অ্যাপলয়িলমি কদখুন/পরিব্েে ন েরুন।
এব্ং আপনাি কফালনি েযাল ন্ডালি
ইলিি র লখ িাখুন।

ধ্াপ ২:
Vaccination Appointment এ
রিে েরুন

FWMOMCare অ্যাপ - িযাকনসি নদও়োর জিয অ্যাপর়্েন্টর্মন্ট

দ্রষ্টব্য:
কোন অ্নুস্মািে কপলে আপনাি 
পুি রব্জ্ঞরি চা ু েরুন।



একজি ডাক্তার খুুঁজিু
আপনাি নমিুর্ে/আপনাি নহাম নপর্জ FIND A DOCTOR পাওয়া োলব্

FWMOMCare অ্যাপ - একজি ডাক্তার খুুঁজিু



একজি ডাক্তারর্ক নিনডও কল করুি:
এেব্াি রনব্োচন েিা হল ই, আপনালে
FWMOMCare অ্যাপ কেলে কব্ি েলি
রচরেৎসা কসব্াদানোিীি অ্যালপ/ওলয়ব্সাইলে
রনলয় োওয়া হলব্

ধ্াপ ১:
আপনাি PCP রব্ব্িণ কদখালনা হলব্।
আপনাি পেলদি রচরেৎসা কসব্া
রনব্োচন েরুন

দ্রষ্টব্য:
আপনাি কপ্রাফাইল ি ঠিোনা এব্ং PCP পরিেল্পনাি 
ঠিোনা োোোরে না হল  এেটি সেেে ো মযালসজ
কদখালনা হলব্৷

Fxxx0000A

FWMOMCare অ্যাপ - একজি ডাক্তার খুুঁজিু (*PCP) *PCP–প্রাইমারি কেয়াি প্লান



FWMOMCare অ্যাপ – একজি ডাক্তার খুুঁজিু (*Non-PCP) *PCP–প্রাইমারি কেয়াি প্লান

ডাক্তারর্ক নিনডও 
কল:
এেব্াি রনব্োরচে হলয় 
কিল , আপনালে 
FWMOMCare অ্যাপ 
কেলে কমরডেযা 
কসব্াদানোিীি অ্যালপ
/ ওলয়ব্ সাইলে 
পুনিায়- রনলদে রিে 
েিা হলব্

নিকটব্েী নচনকৎসা নকন্দ্রসমূহ:
আপনাি কপ্রাফাইল  উলেরখে কপাষ্টা কোলডি 
উপি রিরি েলি রনেেব্েী রচরেৎসা কেন্দ্র 
প্রদরিেে হলব্ 

Fxxx0000A



FWMOMCare অ্যাপ – দ্রুে েেয 2 এর 1

দ্রুে েেয : 
দ্রুে েেয আপনাি নমিুর্ে / আপনাি নহাম নপইর্জ পাওয়া োলব্



উদাহরে

FWMOMCare অ্যাপ –দ্রুততথ্য 2 এর 2



FWMOMCare অ্যাপ – স্বাস্থয সম্পর্কে নরর্পাটে  3 এর 1

ধ্াপ ২:
হলয় কিল , “SUBMIT” এ রিে 
েরুন

ধ্াপ ১:
আপনাি নমিুর্ে / আপনাি নহাম নপর্জ Report Health পাওয়া োলব্



নিষ হর়্ের্ে:
জমাদান সফ  হলয়লে এ সম্পলেে মযালসজ

FWMOMCare অ্যাপ – স্বাস্থয সম্পর্কে নরর্পাটে  3 এর 2



স্বার্স্থযর ইনেহাস সম্পর্কে নরর্পাটে :
আপরন এখন আজলেি/রব্িে ৭ রদলনি কিেডে  কদখলে পািলব্ন

Fxxx0000A

FWMOMCare অ্যাপ – স্বাস্থয সম্পর্কে নরর্পাটে  3 এর 3

দ্রষ্টব্য:
িে ৭ রদলনি কিেডে (গুর ) 
কদখলে “VIEW FULL HISTORY”
রিে েরুন



ধ্াপ ১:
আপনাি নমিুর্ে/আপনাি নহাম নপর্জ Safe@Home পাওয়া োলব্

FWMOMCare অ্যাপ - Safe@Home 2 এর 1



ধ্াপ ২:
আপনাি রুলমি QR কোডটি স্কযান
েরুন।আপনাি কমাব্াই  কফালনি
কসটিংলস েযালমিা অ্যাপটিলে অ্যালেস 
েিাি অ্নুমরে রদন।

SAFE@HOME সম্পর্কে ইনেহাস
আপরন এখন আজলেি/রব্িে ৭ রদলনি কিেডে  কদখলে পািলব্ন

নিষ হর়্ের্ে:
জমাদান সফ  হলয়লে এ
সম্পলেে মযালসজ

1500 BENDEMEER ROAD
339946

1500 দ্রষ্টব্য:
িে 7 রদলনি কিেডে (গুর ) কদখলে
“VIEW FULL HISTORY" রিে 
েরুন

Fxxx0000A

09 May 2022 07:00 pm

09 May 2022 06:00 am

08 May 2022 07:00 pm

08 May 2022 06:00 am

07 May 2022 07:00 pm

07 May 2022 06:00 am

06 May 2022 07:00 pm

06 May 2022 06:00 am

Fxxx0000A

FWMOMCare অ্যাপ - Safe@Home 2 এর 2



ধ্াপ ১:
“My Profile” এ রিে েরুন

ধ্াপ ৩:
বাডির FIN এব্ং কমাব্াই  নম্বি 
র খুন

ধ্াপ ২:
কিা  েরর ডিচে BUDDY DETAILS 
এ যাি এব্ং “ADD” এ রিে 
েরুন

FWMOMCare অ্যাপ – ব্ানড ১ মর্িাি়েি 2 এর 1



ধ্াপ ৪:
স্বীোি েিাি জনয কচেব্লে টিে 🗸

রদন এব্ং “SAVE CHANGES” এ রিে 
েরুন

নিষ হর়্ের্ে:
ব্ারড মলনানয়ন সফ  হলয়লে এ
সম্পলেে মযালসজ

XXXX XXXX

F0000000A

FWMOMCare অ্যাপ – ব্ানড ১ মর্িাি়েি 2 এর 2



ধ্াপ ১:
BUDDY DETAILS 2 কোি েিলে 
“+ ADD” এ রিে েরুন।

ধ্াপ 3:
BUDDY 2 এি রব্স্তারিে রব্ব্িণ
র খনু, স্বীোি েিাি জনয কচেব্লে
টিে 🗸 রদন এব্ং “SAVE CHANGES”
এ রিে েরুন

নিষ হর়্ের্ে:
ব্ারড মলনানয়ন সফ  হলয়লে এ
সম্পলেে মযালসজ

ধ্াপ ২:
“ADD” এ রিে েরুন

F000000B

XXXX XXXX

FWMOMCare অ্যাপ – ব্ানড ২ মর্িাি়েি 2 এর 1



ধ্াপ ১:
কপ্রাফাই  পৃষ্ঠায়, কিা  েলি BUDDY 
DETAILS 1 ব্া 2 এ োন এব্ং 
“-REMOVE” এ রিে েরুন

ধ্াপ ২:
রনরিে েিলে “OK” রিে 
েরুন। অ্নযোয়, “Cancel” এ
রিে েরুন।

FWMOMCare অ্যাপ – মর্িািীে ব্ানডর্ক সনরর়্ে নদও়ো



FWMOMCare অ্যাপ – মোমে 2 এর 1

ধ্াপ ১:
কমন ুকেলে “Feedback” এ রিে 
েরুন

ধ্াপ ৩:
সমীক্ষা/মোমলেি রব্িদ রব্ব্িণ কদখুন
এরিলয় কেলে “NEXT” এ রিে েরুন

ধ্াপ ২:
সমীক্ষা/মোমলেি োর ো কদখালনা
হলব্

Fxxx0000A

FWMOMCare Salary Module (Jan 2022)



ধ্াপ ৪:
পিব্েী প্রলে কেলে “NEXT” ব্া ব্ন্ধ 
েিলে “Cancel” এ রিে েরুন।

নিষ হর়্ের্ে:
জমাদান সফ  হলয়লে এ সম্পলেে
মযালসজ

FWMOMCare অ্যাপ - মোমে 2 এর 2



FWMOMCare অ্যাপ - নহল্পলাইি
নহল্পলাইি:

জনিরি মন্ত্রণা য় (MOM), মানরসে স্বাস্থয এব্ং জরুিী হে াইলনি নম্বিগুর প্রদিেন



FWMOMCare অ্যাপ - নহাম নপজ / নব্জ্ঞনি / খব্র
নব্জ্ঞনি:
কে সব্ রব্জ্ঞরিগুর  পড়া হয়রন
কসগুর এেটি  া  রব্দ ুরদলয় 
রনলদে রিে হলব্৷

খব্র:
এখালন সব্েলিষ আপলডে / 
পিামিেগুর কদখুন

নহাম নপজ:
Report Health এব্ং Safe@Home
সব্েলিষ কিেলডে ি োরিখ / সময় 
প্রদিেন েিলব্ (েরদ োলে)



FWMOMCare App – ব্যািার্রর 
ধ্াপ ১:
প্রোরিে ব্যানালিি োর ো শুধ্ুমাে 
কহাম কপইলজি উপলি 
প্রদরিেে হলব্ েরদ পাওয়া োয়

ধ্াপ ২:
অ্নযানয ব্যানািগুর  কদখলে ব্াম 
অ্েব্া ডানরদলে সিালে োকুন।

ধ্াপ ৪:
ডিিটির জিয বযািার রিখা বন্ধ

রাখচে "X" এ ডিককরুি। বযািার

পচরর ডিিআবার রিখা যাচব।

ধ্াপ ৩:
কসই অ্নেুায়ী উরিষ্ট পৃষ্ঠায়   
পুনঃরনলদে রিে েিলে “আলিা কদখুন”-
এ রিে েরুন 



ধ্াপ ৩:
আপরন েরদ ইংলিজী ব্ লে পালিন 
েলব্ “হযাুঁ” রনব্োচন েরুন 
অ্নযোয়, “না” রিে েরুন

FWMOMCare App – Talk to MOM 1 এি 3

ধ্াপ ২:
ব্যরিিে রব্ব্িণ োচাই েরুন

ধ্াপ ১:
Talk to MOM আপনাি কহাম কপইলজ  
পাওয়া োলব্।



FWMOMCare App – Talk to MOM 2 এি 3

ধ্াপ ৪:
MOM আপনাি সালে কোিালোি 
েিাি জনয “জমা রদন”-এ রিে 
েরুন

ধ্াপ ৫:
রনরিে েিলে “হযাুঁ” রিে েরুন।
অ্নযোয়, “না” রিে েরুন



FWMOMCare App – Talk to MOM 3 এি 3

ধ্াপ ৬:
জমাদান সফ  হলয়লে এ সম্পলেে
মযালসজ

ধ্াপ ৭:
কিষ জমা কদওয়াি োরিখ এব্ং সময় কদখালনা হলব্। 
পিব্েী অ্নলুিাধ্ শুধ্ুমাে ৩ রদন পলি জমা কদওয়া োলব্।
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