
অভিবাসী কর্মীদের জন্য র্মাভসক 
ই-ভন্উজদেটার

এই প্রকাশন্ায় রদয়দে:

মূল ঘ োষণো

প্রতোরণো ঘেকে নিকেকে রক্ষো 
েরুি!

চন্দ্র িববষষ উদযোপকির 
হোইলোইট

ফেব্রুয়াভর 
২০২২



র্মূে ফ াষণা

ফরাস্টার্ড  রুটিন্ ফটভস্টিং (RRT)সভরদয় ফেো 

আপনি যনদ নিকচর ঘেোকিো মোিদণ্ড পূরণ েকর েোকেি তোহকল আপিোকে আর 
RRT েরোকিোর েিয ঘযকত হকব িো:

১। আপনি সম্পূণষরূকপ টিেো নিকেকেি এবং এেটি ডরনমটনরকত* েোকেি 
২। আপনি বতষ মোকি েন্সট্রোেশি, ঘমনরি নশপইেোডষ এবং প্রকসস ঘসক্টকর েোে 
েরকেি 
৩। আপনি ডরনমটনর, অিকবোনডষ ং ঘসন্টোর এবং নবকিোদি ঘেকন্দ্র েোে েরো 
এেেি ফ্রন্টলোইি েমী  

*ব্রোনি এবং পোনসর পোঞ্োং ডরনমটনরকত বসবোসরত 
অনিবোসী েমীকদর বোদ নদকে ন্তুন্ প্রাথভর্মক স্বাস্থ্যদসবা 

পভরকল্পন্া (PCP)
আপনি যনদ এেেি ওেোেষ পোরনমট বো এস পোস
ঘহোল্ডোর হি যোরো ডরনমটনরকত েোকেি বা
েিস্ট্রোেশি, ঘমনরি নশপইেোডষ এবং প্রকসস ঘসক্টকর
েোে েকরি, আপিোর নিকেোগেতষ োকে অবশযই ৩১ফশ
র্মার্ড ২০২৩ এর র্মদযয আপিোর েিয এেটি PCP
নেিকত হকব এমিনে যনদ আপিোর ওেোেষ পোস ১লো
এনপ্রল ২০২২ ঘেকে ৩১ঘশ মোচষ ২০২৩ - এর মকযয
িবোেকির প্রকেোেি িো হকলও।

ন্তুন্ আগত কর্মীরা বা ফে সকে কর্মীরা এখাদন্
আদেন্ োরা তাদের ওয়াকড পাস ১ো এভপ্রে ফথদক
পনু্রায় ন্বায়ন্ করদবন্, িতুি ওেোেষ পোস ইসুয
েরোর আকগ তোকদর নিকেোগেতষ োকে PCP নেিকত
হকব। PCP এর সুনবযো সম্পকেষ আরও তকেযর েিয,
PCP বকুলটিি ঘদখকত এখোকি নিে েরুি।

https://go.gov.sg/new-mcmws-pcp-poster


সরেোরী সংস্থো ঘযমি পুনলশ বো
েিশনি মন্ত্রণোলে আপিোর েোকে
টোেো বো আপিোর পোসওেোডষ

র্াইদব ন্া

আর্মরা আপন্াদক সাহােয করার জন্য 
এখাদন্ আভে। প্রতারণা-সম্পভকড ত 
পরার্মশড সম্পদকড  আরও তদথযর জন্য, 

অন্ুগ্রহ কদর প্রতারণা সম্পদকড  
সতকড তা ওদয়বসাইট ফেখুন্।

আর্মাদের অভিবাসী কর্মী ফথদক 
একটি বাতড া

বািংোদেদশর একজন্ অভিবাসী কর্মী ইসোর্ম রভকবুদের সাদথ 
ফেখা করুন্। ভতভন্ আর্মাদের সাদথ ো ফশয়ার করদত র্ান্ তা 

এখাদন্ রদয়দে:

আভর্ম েখন্ ফর্মাস্তো ফসন্টাদর ভেোর্ম, তখন্ একজন্ বযভত MOM 
অভেসার হওয়ার িান্ কদর আর্মার কাদে আদসন্ এবিং আর্মাদক 
বদেন্ ফে আর্মাদক $৩০০ জভরর্মান্া করা হদয়দে। ফেদহতু আভর্ম 

জান্তার্ম ফে MOM আর্মাদক কখন্ই  টন্াস্থ্দে টাকা ভেদত বেদবন্ 
ন্া এবিং ফস তার আইভর্ ফেখাদত পাদরভন্, আভর্ম দ্রুত পভুেশদক 

ফোন্ কভর, এবিং ফস পাভেদয় োয়। আর্মার বনু্ধদেরদক বেভে, েয়া 
কদর িয় পাদবন্ ন্া. আপন্ার কাদে ফকাদন্া ভকেু ঠিক র্মদন্ ন্া 

হদে, সাহাদেযর জন্য পভুেশদক কে করুন্।

প্রতারণার ভশকার হদবন্ ন্া!

"যনদ আপনি
নলকে ঘদওেো 
েনরপটি পূরণ 
েকরি তোহকল
$৫০০ নেকত
নিকত পোকরি"

নসঙ্গোপুকরর বযোে এবং সরেোরী
সংস্থোগুনলর েলগুনলকত েলোকরর

িম্বকরর সোমকি "+65" থাকদব ন্া৷

অপনরনচত ঘেোকিো বযনিকে টোেো
ট্রোন্সফোর করদবন্ ন্া, তোর সোকে
আপিোর বযোকের নববরণ বো ওেোি-
টোইম পোসওেোডষ ঘশেোর করদবন্ ন্া

যনদ এটি একতো ঘবনশ িোল ঘশোিোে যো
সতয বকল মকি হওেো েঠিি, তোহকল

ঘসটি সম্ভবত এেটি প্রতোরণো

আপনি যনদ মকি েকরি
ঘয আপনি প্রতোনরত

হকেকেি, তোহকল আপিোর
FAST অনফসোরকদর
েোিোি এবং উপকরর
িম্বরগুনলকত েল েরুি

পরোমকশষর েিয িীকচর িম্বরগুনলকত েল েরুি:

1800 722 6688 (অযাভন্ট-স্ক্যার্ম ফহল্প-োইন্)
ঘসোম-শুক্র, সেোল ৯ টো ঘেকে নবকেল ৫ টো, 

সরেোরী েুটির নদি বোকদ

1800 255 0000 (পভুেশ হট-োইন্)

কে
করদে

https://www.scamalert.sg/


ইদিন্ট হাইোইট
(র্ন্দ্র ন্ববষড সিংস্ক্রণ)

আমোকদর অনিবোসী েমীকদর সোকে চন্দ্র িববষষ (চীিো িতুি বের) 
উদযোপকির েিয আমোকদর অংশীদোরকদর সোকে নবনিন্ন অিুষ্ঠোি 
উদযোপি েরো হকেনেল!

৬ই ঘফব্রুেোরী ২০২২-এ েিশনি মন্ত্রী ডঃ তোি নস ঘলং এবং 
নসনিের ঘেট মন্ত্রী ডঃ ঘেো ঘপোহ কুি ওকেেলোইট ক্রোিনের 
বোনসন্দোকদর সোকে উৎসকবর েুটি উদযোপি েকরি   ঘসনদকির নেেু 
েোযষক্রকমর মকযয নেল েযোনলগ্রোনফ, গুনড বযোগ নবতরণ এবং  নচত্রোেি 
ও েোরুনশল্প েমষশোলো  

ভবদন্ােন্ ফকদন্দ্র উেোপন্

ক্রোিনে নরনক্রকেশি ঘসন্টোকরও েোযষক্রম অিুনষ্ঠত হে  
তোরো লণ্ঠি েমষশোলো, নচত্রোেি প্রনতকযোনগতো এবং 
অিযোিয েোযষক্রকম অংশগ্রহণ েকর  নবনিন্ন নবকিোদি 
ঘেকন্দ্র মযোন্ডোনরি েমলোও নবতরণ েরো হকেনেল 

ভসঙ্গাপরু র্াইভন্জ কাের্ারাে ফসন্টাদর ভ্রর্মণ

১৩ই ঘফব্রুেোনর, আমোকদর এিনেও পোটষ িোর, 
ঘেোনিড-১৯ মোইকগ্রন্ট সোকপোটষ  ঘেোেোনলশি (CMSC) 
এর সোকে, MOM নবনিন্ন ডরনমটনর ঘেকে এেদল 
অনিবোসী েমীকদর নিকে আকস নসঙ্গোপুর চোইনিে 
েোলচোরোল ঘসন্টোকর (SCCC) ঘযখোকি তোরো
নসঙ্গোপুকরর বহু-সোংসৃ্কনতে পনরচে সম্পকেষ   আমোকদর 
ইনতহোস, খোবোর এবং উৎসকবর মোযযকম আকরো েোিকত 
পোকর 

আমোকদর সোকে ভ্রমকণর এই সহ-আকেোেি েরোর েিয 
CMSC এবং SCCC ঘে অকিে যিযবোদ েোিোই!

নবনিন্ন শোরীনরে এবং অিলোইি
েোযষক্রকম আপিোর অংশগ্রহণ েরো
সম্পকেষ আকরো েোিকত এখোকি
QR ঘেোডটি স্কযোি েরুি!

সবডদশষ খবর এবিং আপদর্ট ফপদত আর্মাদের অভেভসয়াে 
র্যাদন্দে আর্মাদের অন্ুসরণ করুন্!

MOM এর ফেসবুক ফেজ

MOM এর ইউটিউব চ্যানেল

MOM এর ওন়েবসাইট

ওদয়স্টোইট ক্রান্ভজ 
র্রভর্মটভরদত উেোপন্!

https://www.facebook.com/sgministryofmanpower/
https://www.youtube.com/user/MOMsingapore/videos
https://www.mom.gov.sg/

