অভিবাসী কর্মীদের জন্য র্মাভসক
ই-ভন্উজদেটার

জান্ুয়ারী
২০২২

এই প্রকাশন্ায় আদে:
জানুযারী ২০২২-এর মূল ঘ াষণাা
ঘ াভিড-১৯ ঘেক ভনকজক রক্ষা
রার জনয স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ

ঘপাঙ্গকল ঘে উদোপন হকযভিল তার
প্রধান লক্ষাীয ভিষণযগুভল
(হাইলাইটস)

র্মূে ঘ াষণা

MRT ঘেশদন্ েযান্ডার্ড টিভকট ভবভক্র বন্ধ
জানুযারী ২২ ঘেক MRT ঘস্টর্কন ঘেকন োতাযাত রার জনয স্টযান্ডাডশ
টিভ ট আর ভিভক্র রা হকিনা। আপভন ীিাকি ঘেকন োতাযাকতর িাড়া
ঘদওযার জনয ঘোগাকোগহীন ( নটাক্টকলস) িযাঙ্ক াডশ, EZ-Link িা
NETS FlashPay াডশ িযিহার রকত পারকিন তা জানকত দযা কর
নীকের ভিভডওটি ঘদখুন:
তামিল মিমিও

বাাংলা মিমিও

ওভর্মক্রন্ ঘিভরদয়ন্ট ঘেদক ভন্দজদক
রক্ষা করুন্!
অতযন্ত সংক্রাম ওভমক্রন ঘিভরকযন্ট ঘেক
ভনকজক আকরা িালিাকি রক্ষা রকত, েখন
আপনাক আপনার িযা ভসন িা িুস্টার র্ট
ঘনওযার জনয িলা হকি, অনুগ্রহ কর তখন
ঘসটি ঘনওযার জনয জনয োন।
ভনরাপদ িযিস্থ্াপনার ভনযমগুভল পালন
ো মকন রাখকিন:

রার

• সি সময মাস্ক পরকিন
• প্রভত গ্রুকপ সকিশাচ্চ ৫ জন ো কিন
• প্রভত িযভির মকধয ১ভম ভনরাপদ দূরত্ব িজায
রাখকিন
• আপনার TraceTogether ঘটাক নটি আপনার সাকে
সি সময রাখকিন এিং স ল স্থ্াকন ভনকয োকিন

আপভন েভদ অসুস্থ্ ঘিাধ
এ জন ডািার ঘদখান।

করন তকি দযা

আকরা তকেযর জনয, এখাকন আপকডট
স্বাস্থ্যকসিার ভনযম ানুনগুভল ঘদখুন।

রা

কর

ঘকাভির্-১৯ ঘেদক ভন্দজদক রক্ষা
করার জন্য স্বাস্থ্য সম্পভকডত প ারার্মশড

িাদো বযভিগত প স্বাস্থ্যভবভি অন্ুশীেন্
করুন্ ঘের্মন্
ভন্য়ভর্মত প সাবান্ ভেদয় আান্ার হাত প ঘিায়া

আাভন্ েখন্ অসুস্থ্ ঘবাি কদরন্
ত পখন্ ভিভকৎসা সহায়ত পা ভন্ন্

আান্ার র্মাস্ক সঠিকিাদব ারুন্

িযাকভসন্ ভন্ন্, সুরভক্ষত প হন্!

ঘবভশ স্পশড বা ঘোোঁয়া োগদত প াাদর
এর্মন্ এোকার সংস্পদশড আসার ার
হযান্ড সযাভন্টাইজার বযবহার করুন্

আদরা স্বাস্থ্য-সম্পভকডত প ারার্মদশড র
জন্য, আান্াদের জন্য প্রস্তুত প করা
ভিভর্ও এবং ঘাাোর ঘেখদত প
এখাদন্ ভিক করুন্

আর্মাদের অভিবাসী কর্মী
ঘেদক একটি বাত পডা
বাংোদেদশর একজন্ অভিবাসী কর্মী, বােদের সাদে াভরভিত প হন্,
আর্মাদের সবার সাদে ভত পভন্ ো ঘশয়ার করদবন্ ত পা এখাদন্ রদয়দে:
আর্মার ন্ার্ম বােে এবং আভর্ম প্রায় ১০ বের ভসঙ্গাাুদর কাজ
কদরভে। হযাোঁ, আভর্ম আর্মার বুোর জযাব ভন্দয়ভে। বুোর জযাব
ঘন্ওয়া গুরুত্বাূণড কারণ এটি আান্ার সুরক্ষা অবযাহত প রাখদত প এবং
ঘকাভিভর্-১৯ এর সাদে আদরা িােিাদব েডাই করদত প সহােয
কদর। আান্ার বুোর জযাব ঘন্ওয়া উভিত প কারণ এটি আান্াদক
সংক্রর্মণ এবং গুরুত পর ঘরাদগর ভবরুদে আদরা সুরক্ষা ভেদব।

ইদিদন্টর প্রিান্ েক্ষণীয়
ভবষয়গুভে (হাইোইটস)

ঘাাঙ্গে
১৪-১৬ই জানুযারী সপ্তাহান্ত ধকর, ঘ ােরান ভরভক্রকযর্ন
ঘসন্টার, ক্রানভজ ভরভক্রকযর্ন ঘসন্টার এিং ঘপঞ্জুরু
ভরভক্রকযর্ন ঘসন্টাকর আমাকদর অভিিাসী মীকদর সাকে
ঘপাঙ্গল উদোপনক ঘ ন্দ্র কর ভিভিন্ন ােশক্রম অনুভিত
হকযভিল।
এই িিকরর ঘপাঙ্গল উদোপন উপলকক্ষ RC গুভলকত ভিভিন্ন
ােশক্রম অনুিাকনর আকযাজন কর আমাকদর অভিিাসী
মীকদর আনন্দ ঘদওযার জনয আমরা আমাকদর
অংর্ীদারকদর ধনযিাদ জানাই।

ঘটরাভরয়ার্ম তত পভরর কর্মড শাো
১৬ই জানুযারী, গাকডশনস িাই দযা ঘি এিং ঘজটিভস
কপশাকরর্ন অভিিাসী মীকদর জনয ভিনামূকলযর ঘটরাভরযাম
মশর্ালার আকযাজন
কর ভিকনাদকনর িযিস্থ্া
করভিল,
ঘেখাকন
মীরা তাকদর ভনজস্ব ঘটরাভরযাম ততভর
রকত
সক্ষম হকযভিল!

অভিবাসী কর্মীদের র্মদিয আখ ভবত পরণ
করা। আাভন্ ভক জাদন্ন্ ঘে, আখ ঋত পুর
একটি গুরুত্বাূণড িসে, এবং সর্মৃভে এবং
কেযাণ ঘবাঝায়?

ভিভডয়াখান্া াভরেশড ন্
২৩ঘর্ এিং ৩০ঘর্ জানুযারী, উইকলা ডরভমটভরর অভিিাসী
মীরা ভেভড়যাখানা পভরদর্শন কর, ঘেখাকন তারা
ভেভড়যাখানার ভিভিন্ন প্রাাী ঘদখকত সক্ষম হকযভিল। আমাকদর
ভ িু অভিিাসী মীকদর জনয আসকল এটি ভিল প্রেমিার
ভসঙ্গাপুকরর ভেভড়যাখানা পভরদর্শন রা।
আমাকদর অভিিাসী মীকদর জনয ভেভড়যাখানা পভরদর্শকনর
আকযাজন রার জনয আলফা ঘট ঘিস্তাভসযাক ধনযিাদ।

কর্মড শাোটি কােড ত প ভবভিন্ন JTC-র
RC জুদড াভরিাভেত প হদয়ভেে,
ঘেখান্ গাদর্ডন্স বাই েযা ঘব-এর
কর্মীরা কীিাদব ঘটরাভরয়ার্ম তত পভর
করদত প হয় ঘস সম্পদকড িাদা িাদা
ভন্দেড শাবেী ঘেন্।

সবড দশষ খবর এবং আাদর্ট ঘাদত প আর্মাদের অভিভসয়াে
িযাদন্দে আর্মাদের অন্ুসরণ করুন্!
ভিভিন্ন র্ারীভর
এিং অনলাইন
ােশক্রকম আপনার অংর্গ্রহা রা
সম্পক শ আকরা জানকত এখাকন QR
ঘ াডটি স্কযান রুন!

MOM এর ফেসবুক ফেজ
MOM এর ইউটিউব চ্যানেল
MOM এর ওন়েবসাইি

