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ঘ োঙ্গল এবং চন্দ্র নববষষ 
উদযো ন

দোাঁতের যতের  রোমর্ষ



১৩ই ফেব্রুয়ামর ২০২৩ ফেদক 
COVID-19 এর নিয়ম ব্যব্স্হাসমূহ শেষ

পর্ যায়য়

িেূ ফ াষণা

 ররবরেষ ে রনরো দ বযবস্থো নোর বযবস্থোসমম ূ:

জন্মপ্রয় স্থাদন্র পাস
আ নোতে আর েরমউরনটির ঘেোতনো স্থোতন  োতসমর জনয 
আতবদন েরতে  তব নো।

িাস্ক-পরা
 োবরলে ট্রোন্সত োতটষ  আ নোতে মোস্ক  রতে  তব নো। রেন্তু 
যখন আ রন অসমসু্থ ঘবোধ েতরন বো জনোেীণষ জোয়গোয় থোতেন 
েখন আ নোতে মোস্ক  রতে উৎসমোর ে েরো  তে । অনতবোর্ষ  
ঘসমন্টোতর এবং অরিবোসমী শ্ররমেতদর জনয ঘমরর্তেল ঘসমন্টোতর 
(MCMWs) মোস্ক  রো এখনও প্রতয়োজন।

ডরদিটমরর রুদি QR ফকাড স্কযান্ করা
আ নোর রুতমর QR ঘেোর্ স্কযোন েরতে  তব নো

১ো িার্চ  ২০২৩ ফেদক পমরবমতচ ত COVID-19 এর
জন্য পরীক্ষা করা, এবং অসুস্হ হদে আপন্ার 
করন্ীয় মক েোর এেটি রনতদষ রর্েোর উ র আতরো 
েথয জোনতে QR ঘেোর্ স্কযোন েরুন বো এখোতন
রলতে রিে েরুন।

https://go.gov.sg/stepdown-covid19-measures


সহদজ িুদখ্র যদের উপর দ্রুত 
পরাির্চ!

স্বোস্থযের জীবনযো ন বো মোনরসমে স্বোস্থয  রোমর্ষ সমম্পতেষ  আরও 
েতথযর জনয, অনুগ্র  েতর  ডুন
https://go.gov.sg/health-library-mws

বছতর এেবোর 
আ নোর 
দন্তরচরেৎসমতের
েোতছ যোন

রচরনযুক্ত স্ন্যোেসম বো 
 োনীয় গ্র ন
সমীরমে/েম েরুন

• রদতন ২ বোর দোাঁে মোজতবন
• ঘলোরোইর্ যুক্ত টুথত ষ্ট রদতয় েম তে ২ রমরনট ধতর দোাঁে 

মোজতবন
• দোাঁে মোজোর জনয নরম রিতেলর্ িোর্ বযব োর েরতবন 

(প্ররে ৩ মোতসম আ নোর টুথিোর্ বদলোতবন)
• প্ররেবোর খোবোতরর  তর মুখ কুরল েরতবন
• প্ররেরদন আ নোর রজহ্বো  ররষ্কোর েরতবন

• লোল, ঘ োলো, বো নরম মোরড
• মোরডতে রক্তেরণ
• রনশ্বোতসম দগুষন্ধ বো মুতখ দগুষন্ধ
• আ নোর মোরডতে সমংক্রোরমে  তল বো আ রন আ নোর মুতখ বযথো 

অনুিব েরতল অরবলতে এেজন দন্তরচরেৎসমেতে ঘদখোন

ভাদোভাদব োাঁত িাজার রুটিন্

িাম়ি ফরাদের জন্য ফেখু্ন্!

https://go.gov.sg/health-library-mws


তুয়াস সাউে মবদন্ােন্ 
ফকদে ফপাঙ্গে উৎসব উেযাপন্

নব্নেষ্ট ঘটিা

অমভবাসী শ্রমিকদের জন্য
মবন্ািূদেয রু্ে কাটা পমরদষব

রবগ অযোট  োটষ এবং রবরিন্ন িোরেীয় সমম্প্রদোতয়র দ্বোরো
সমংগঠিে, অরিবোসমী শ্ররমেতদর রবরিন্ন েোযষেলো 
এবং অনুষ্ঠোতনর মোধযতম আ যোয়ন েরো  তয়রছল! এর
মতধয রছল ওয়োররল টি ঘেোেোর ঘ ইরন্টং, রতঙ্গোরল, ঘচৌেো
িরো ঘবোর্ষ ঘগইম এবং ঐরে যবো ী ঘলোেনৃেয।

শ্ররমেরো ঐরে যবো ী খোবোর ঘযমন রেলগুল, ইলু ঘবলো এবং
মরিতরর মতেো েতর বোনোতনো রমরষ্ট ঘ োঙ্গল উ তিোগ
েতররছতলন। এেটি ঘখোলো বোজোরও রছল ঘযখোতন বযব োররে
রজরনসম ত্র এবং সমোবোন শ্ররমেতদরতে ঘদওয়ো  তয়রছল।

আমোতদর অরিবোসমী শ্ররমেতদর আর্ীবষোদ েরোর জনয রবগ অযোট  োটষ  এবং আমোতদর িোরেীয় েরমউরনটির
অংর্ীদোরতদর এেটি রবর্োল ধনযবোদ। আমরো আর্ো েরর যোরো ঘ োঙ্গল উৎসমব উদযো ন েতরন েোতদর 
প্রতেযতের জনয এটি এেটি আনিময় উদযো ন রছল!

ঠোকুর এলোেোয় অবস্থোনরে ৪৩ জন অরিবোসমী 
শ্ররমে উৎসমো ী এবং রনতবরদে চুতলর েোইরলেতদর 
এেটি দল ঘথতে রবনোমূতলয চুল েোটো  ররতষবো 
ঘ তয়রছতলন।

অরিবোসমী শ্ররমেরো ঘর্য়োর েতররছল ঘয েোরো 
ক্রমোগে যে এবং সম তযোরগেো ঘ তয় েৃেজ্ঞ এবং 
ধনয।

এই আয ়োজযের জেয MDI-এর দল এবং

Hyland Holdings Pte Ltd কে ধেযব়োদ!
এই চন্দ্র নববতষষ, েরমউরনটির অংর্ীদোর এবং যবু
ঘস্বেোতসমবেরো সমৃজনর্ীল ঘগইম, ঘরইনতবো েযোরলগ্রোর 
আটষ এবং  স্তরনরমষে অলেোর তেররর মোধযতম
অরিবোসমী শ্ররমেতদর বযস্ত রোখতে এেরত্রে
 তয়রছতলন। ঘসমখোতন এেটি রসমং নোতচর  ররতবর্নোও
রছল যো অতনে শ্ররমেরো উ তিোগ েতররছতলন!

আম়োযদর স়োযে অংশীদ়োররত্ব এবং এই ইযেন্টটি 

সম্ভব ের়োর জেয কসঞু্চরর ে েয্ প়োযরশেযে

আন্তররে ধেযব়োদ!

ওদয়স্টোইট টুকাং-এ 
র্ে ন্ববষচ উেযাপন্

আপমন্ এই আন্তজচ ামতক 
অমভবাসী মেবদস অংর্ মন্দত 
পাদরন্ এিন্ মবমভন্ন  টন্া 
সম্পদকচ  আরও জান্দত
এখ্াদন্ QR ফকাড স্কযান্ 
করুন্!

সবচদর্ষ খ্বর এবং আপদডট ফপদত আিাদের মন্জস্ব 
র্যাদন্েগুমেদত আিাদের অন্ুসরণ করুন্!

ACE গ্রুদপর ফেসবুক পষৃ্ঠা

ACE গ্রুদপর TikTok র্যাদন্ে

MOM-এর ইউটিউব র্যাদন্ে

http://www.go.gov.sg/ace-facebook
http://www.go.gov.sg/ace-tiktok
https://www.youtube.com/MOMsingapore
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