
এই সংখ্যায় আছে:
প্রতারণা থেকে নিকেকে
রক্ষা েরার পরামর্শ

আপিার COVID-19 টিো
থেওয়া বোয় রাখুি!

FACE প্রশংসা দিবস

মার্শ
২০২৩

প্রবাসী শ্রনমেকের েিয এেটি 
মানসে ই-সংবােপত্র



পরামর্ শ

প্রতারণা থেকে দিকেকে রক্ষা েরুি!

• সামছে “+” সহ কল থেছক সাবধাে োকুে যা নবকের্ থেকে
আকস

• এই ধরকির েল এবং েলোরীকের নিকেশর্ উকপক্ষা েরুি
• আপোর সসংপাস বা বযাঙ্ক অ্যাকাউছের সবশদ সববরণ

এবং ওয়াি-টাইম পাসওয়ার্শ োরও সাকে থর্য়ার েরকবি িা
• অনিনসয়াল ওকয়বসইট বা উৎকসর সাকে সববদা তছেযর সতযতা
যাচাই করুে

• আপসে কাজ সকেু করার আছে এেেি নবশ্বস্ত বনু্ধকে েল
েরুি বা থোি আত্মীকয়র সাকে েো বলুি

• থকাে সরকারী সংস্থা থেসলছ াে কল বা সামাসজক বাতব াছেরণ
প্ল্যাে মব (WeChat/Facebook) এর মাধযছম অ্েব েদাছের
জেয বলছব ো, বা বযনিগত বযানকং তকেযর বযাপাকর আপিাকে
নেজ্ঞাসা েরকব িা।

আপনি যনি এই ধরনির কল পাি, অিুগ্রহ কনর কল ককনে নিনেি এেং অনেলনে
আপিার েযানে কযনকানিা প্রতারণামূলক কলিনিনির েযাপানর নরনপােশ করনেি।

মকি রাখকবি, েঠিি সমকয় আপনি এো িা - সাহাকযযর সুনবধা
রকয়কে।

আপনি যনে মকি েকরি থয আকবগগতভাকব আপিার বনু্ধ নিসগুনল
ঠিে থিই, তাহকল আপনি তাকে সাহাযয েরুি।

• আপনি যনে নবষন্ন থবাধ েকরি: স্বাস্হহয পসরছেবা ৩১২৯ 
৫০০০ (২৪ ঘন্টা প্রনতনেি)

• আপিার যনে োকের সাকে সম্পনেশ ত পরামকর্শর প্রকয়ােি হয়: 
অ্সিবাসী শ্রসমক থকন্দ্র ৬৫৩৬ ২৬৯২ (২৪ ঘন্টা প্রনতনেি)

কাছরা কাছে সাহাযয চাওয়া ঠিক আছে



আপিার COVID-19 টেকার উপর
৪টে জিনিস কিনি রাখুি

আপোর সসঙ্গাপছুরর জীবে সম্পছকব  থশয়ার করার মত থকাে একটি 
আকেবণীয় েল্প আছে সক? এই সলছঙ্ক সিক কছর আমাছদর জাোে

ACE গ্রুকের প্রধাি, দ িঃ ত ং ইউই ফাই-এর 
সাকে থোকসফ (ডাি দিে থেকে প্রে )

সেল থযাগয বযনিকের COVID-19 
এবং এর নবনভন্ন রূকপর নবরুকে
আরও িাছলা সুরক্ষা নিনিত
েরকত বাইিযাছলে িযাকসসে
গ্রহণ েরা উনর্ত।

আপনি যনে বুস্টাকরর েিয থযাগয
হি, তাহকল থযকোি থযৌে পরীক্ষা
ও টিকাদাে থকছন্দ্র অযাপকয়ন্টকমন্ট
েরার েিয আপনি একটি
বযসিেত বুসকং সলঙ্ক সহ একটি
SMS পাছবে।

প্রকতেে বেক্তি তাকির থশষ

থডাে গ্রহণ েরার ৫ থেকে

১২  াকসর  কধে এেটি

অদতদরি বুস্টার থডাে

থিওয়া উদিত।

নর্নেৎসা থেকে এেটি টিো
থিওয়ার েিয অযাপকয়ন্টকমন্ট বুে
েরকত আপনি আপোর
সেছয়ােকতব ার কাছেও থযছত
পাছরে।
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আমাছদর অ্সিবাসী সম্প্রদায়
থোকসকফর সাকে সাক্ষাৎ েরুি, এেেি থেন্ডস অফ ACE
(FACE) থেচ্ছাকসবে দিদি তার বনু্ধকে দবিা দিধায় সাহাকিের হাত

দিকয়দিকেি।

থোকসফ েক্ষে েরকেি থি  াদি ঘুক র অভাব এবং উকিকের সাকে

েডাই েরকি। থোকসফ, থি তার বনু্ধর সুস্থতার েিে উদিগ্ন, FAST 
অদফসারকির োকি সাহািে থিকয়দিকেি। তাকির সহায়তায়, থহেেসাভভ
 াদির সাকে সংকিাে স্থােি েকর এবং তাকে তার  াতৃভাষায়

েরা শ ভ প্রিাি েকর।

থোকসকফর হস্তকক্ষে এবং থহেেসাভভ থেকে অদবরত ফকো-আে

েরার েিে ধিেবাি,  াদি ি টিকত  াতৃভূদ ভারকত থিকত সক্ষ 

হি এবং ো াঁি  াস েকর উন্নত  ািদসে োস্থে দিকয় দফকর আকসি।

থোকসকফর স কবিিা এবং উৎসে ভ আ াকির েটিি স কয় একে

অেরকে সহায়তা েরার গুরুত্ব থিদিকয়কি।

থোকসফ, আেিাকে ধিেবাি, আ াকিরকে আেিার অদভজ্ঞতা বোর

েিে!

https://form.gov.sg/624691a4ecc911001249120c


FACE প্রর্ংসা নিেস
২৬থশ থফব্রুয়াদর ২০২৩-এ, আমাকের থেন্ডস অি ACE (FACE)
থেচ্ছাকসবেকির অবিািকে েীেৃদত থিওয়ার েিে এেটি প্রশংসা

অিুষ্ঠাকির আকয়ােি েরা হকয়দিে।

অিষু্ঠািটিকত এেটি োইভ বোন্ড, ঝে কে আকো দশল্পী এবং  োক্তেে

থশা সহ দবদভন্ন েোকেৌশে প্রিশ ভি েরা হকয়দিে। এিাডাও উেদস্থত

সবাই এেটি গ্রোন্ড োদে ড্রকত অংশগ্রহণ েরার এবং বুকফ দডিার

উেকভাে েরার সুকিাে থেকয়দিকেি।

২০০০ থেচ্ছাকসবেকির  কধে, ৪০ েি োাঁন়িকয়নেকলি তাকের অসাধারি
োকের েিয উকেখকযাগয হকয়নেকলি এবং তাকেরকে অসামািয FACE
থেচ্ছাকসবে েুরস্কাকর ভূদষত েরা হকয়দিে।

আ াকির FACE থেচ্ছাকসবেকির অসংিে ধিেবাি োিাই েত িুই

বির ধকর আেিাকির প্রকিষ্টার েিে!

ক্রািজি নেনিািি ককনে Scams, CPR 
এেং AED িক্ষতা সম্পনকশ প্রনর্ক্ষণ
আ াকির অদভবাসী ে ী বনু্ধরা এেটি অিষু্ঠাকি

অংশগ্রহণ েকরদিকেি, থিিাকি তারা Scams, এবং

CPR এবং AED িক্ষতা সম্পকেভ গুরুত্বেূণ ভ তেে

দশকিদিকেি।

আ াকির ে ীকির িত ি িক্ষতায় প্রস্তুত েরার েিে

উডেোন্ডস ওকয়স্ট NPC এবং দসঙ্গােরু হািভ

ফাউকন্ডশিকে ধিেবাি!

অনিোসী শ্রনমক ককনের নেনিািি

ক্লানে েনি নেজডং চ্যাম্পম্পয়িনর্প
২৬থশ থফব্রুয়াদর ২০২৩-এ অনভবাসী শ্রনমেকের থেে
(MWC) এেটি উকিাধিী বদডদবক্তডং িোম্পম্পয়িদশকের

আকয়ােি েকরদিকেি, থযখাকি ৩৮ েি অংর্গ্রহণোরী
নেকলি।

অিষু্ঠািটি অদভবাসী ে ীকির আেষ ভিীয় শারীদরে

েিি প্রিশ ভি এবং অিোিে সহিাত্রী অদভবাসী

ে ীকির প্রদত শরীরিিভা ও দফিকিস প্রিাকরর েিে

আকয়ােি েরা হকয়দিে।

দবেয়ীরা িেি েুরস্কার এবং ট্রদফ গ্রহণ

েকরদিকেি, এবং প্রকতেে প্রদতকিােী অংশগ্রহণ

েরার েিে এেটি েকর েিে গ্রহণ েকরদিকেি।

সবস য় দিকেকে সুিা এবং সুস্থ রািার

থিষ্টা িাদেকয় িাি!

উনেখনযাগ্য ঘেিা

আপসে অ্ংশ সেছত পাছরে এমে 
সবসিন্ন শারীসরক এবং অ্েলাইে 
কাযবকলাপ সম্পছকব  আরও 
জােছত এখ্াছে QR থকাড স্ক্যাে 
করুে

সববছশে খ্বর এবং আপছডে থপছত আমাছদর সেজস্ব 
চযাছেলগুসলছত আমাছদর অ্েুসরণ করুে!

ACE গ্রুছপর থ সবুক পষৃ্ঠা

ACE গ্রুছপর TikTok চযাছেল

MOM-এর ইউটিউব চযাছেল

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