
অভিবাসী কর্মীদের জন্য র্মাভসক 
ই-ভন্উজদেটার

*ACE ক্রানজি ডিসট্রিক্ট
এবং ক াচরান RC ট্রিম দ্বারা
প্রদত্তছডব

মাচচ

২০২২

সাইবার বুল িং (ইন্টারনেনের
মাধ্যনম োনেহা হওয়া) থেনে
লেনেনে রক্ষা েরুে!

মূ থ াষণাগুল 

এই প্রোশোয়আনে:

S.E.A অ্যানোয়ালরয়াম এবিং েদী
ভ্রমনণ যাওয়ার উপর  ক্ষণীয়
লবষয়



মূল ক াষণগুডল

ডনরাপদ বযবস্থাপনার ডনয়ম সহি রা

(২৯কে মাচচ ২০২২ কেক )

• গ্রুপেরআকার প্রতি গ্রুপে ১০ জপে বাডাপো হপব

• সমস্ত অ্ন্তরঙ্গে (ইেন ার) থসটেিংনসর েেয মাস্ক পরা অ্বযাহত োেনব, তনব বলহরঙ্গে (আউেন ার)
থসটেিংনসঐচ্ছিে হনব

• মদ লেয়ন্ত্রণ আইনের অ্ধ্ীনে মনদর  াইনসনের লবদযমাে শততাব ী সানপনক্ষ লবয়ার গান তে এবিং
েযালন্টনের মনতা খাবার এবিং পােীনয়র আউেন েগুল রাত ১০ো ৩০ লমলেনের পনর মদ পলরনবশে
েরনতপারনব

(১লা এডপ্রল ২০২২ কেক -সম্পূণ চরুকপ ভ্যা ডসন কদওয়া  মীকদরিনয)

• েলমউলেটেনত যাওয়ারআনগ ARTেরার প্রনয়ােে থেই

• RCপলরদশ তে েরনত যাওয়ার েেয এচ্ছিে পানসরআনবদেেরার

প্রনয়ােে থেই

অ্যাকেস ক ািপডরবর্চন

১৭ই মাচচ ২০২২ কেক , আপোর অ্যানিসনো লাল হনয় যানব

যলদ:
• আপলে ART বা PCR পরীক্ষায় পচ্ছেটেভ হে
• আপলে এেেে ভযােলসে ো থদওয়া বা আিংলশেভানব

ভযােলসে থদওয়া েমী হে। এর মনধ্য এমে েমীরা অ্ন্তভভ তক্ত

যারা তানদর থোলভ -১৯ থেনে আনরাগয  াভ েনরনেে লেন্তু

সিংক্রমনণর পর থেনে ১৮০ লদনের থবলশ হনয়নে

থেশা পাস ধ্ারণোরী, ভযােলসে ো থদওয়া/ আিংলশেভানব

ভযােলসে থদওয়া েমীনদর RC-থত যাওয়ার েেয মযােুয়াল এেটে

ফম ত পূরণ েরনত হনব। ভযােলসে ো থদওয়া/আিংলশেভানব

ভযােলসে থদওয়া েমীনদরও RC পলরদশ তনের ২৪  ন্টার মনধ্য এেটে
থেনগটেভ ART ফ াফ থদখানত হনব।

করাস্টািচ রুট্রিন কিডস্টংপ্রর্যাহার

২৯ কে মাচচ ২০২২ কেক ,  রনমেলরনত বসবাসোরী

ভযােলসে ো থদওয়া/আিংলশেভানব ভযােলসে থদওয়া েমী সহ

সে েমীনদরেেয থরাস্টা ত রুটেে থেলস্টিং (RRT) এর প্রনয়ােে

হনব ো।



সাইবার বুডলকদরউকপক্ষা রুন

• এই বুল রাআপোর মনোনযাগ
আেষ তণ েরনত চাইনে।আপলে যলদ
উত্তর থদে, তনব এটে থেব 
চ্ছেলেসগুল নেআরও খারাপ েনর
তভ নব োরণআপোর উত্তর থদওয়া
তানদর ব নব থয তানদর থচষ্টা সফ 
হনয়নে৷

আপনাক সাহায্য  রারিনয

আমরা এখাকনআডছ। সাইবার

বুডলং সম্পক চআরওর্কেযর

িনয, অ্নুগ্রহ কর এই

HealthHub websiteএ য্ান

আমাকদরঅ্ডভ্বাসী  মীকদরিনয
এ ট্রি মযাকসি

লমস্টার মূলত তর সানে থদখা েরুে। লেম তাণ লশনের এেেে প্রাক্তে েমী

লযলে এখে লসঙ্গাপুনর ৭টে মুলদ থদাোনের মাল ে৷ লতলে আপোনদর

সানে যা থশয়ার েনরনেে তা এখানে রনয়নে:

আপলে যা েরনেে তা লেনয় আপোর গব তনবাধ্ েরা উলচত! তনব
আপলে আপোর সুলবধ্ােেে অ্বস্থায় বনস োেনবে ো। আপোনে

অ্বশযই আরও সুনযানগর সন্ধাে েরনত হনব এবিং লেনেনে উন্নত

েরনত হনবোরণ লসঙ্গাপুর এেটে থদশ থযখানে উেলতর সুনযাগআনে!

ডসঙ্গাপুকরআপনারিীবন সম্পক চ ড ক াকনাআ ষ চণীয় গল্প কেয়ার
 রারিনযআকছ? এই ডলকে ডি  করআমাকদরিানান

এ বযাপাকর ডরকপািচ  রুন!

• যলদ সাইবার বুল আপোনে
থসাশযা লমল য়ায় হয়রালে েনর, 
তাহন তানদরঅ্যাোউনন্টর
বযাপানর লরনপােত েরুে এবিং তানদর
ব্লেেরুে। এইভানব, তারা থসই
অ্যাোউন্ট থেনেআপোনেআর
থোনো মযানসেপাঠানত পারনব ো

সাইবার বুডলং খারাপ ক ন?

• আপোর মােলসে স্বাস্থযনেপ্রভালবত
েরনত পানর (থযমে, আস্থা বা লবশ্বাস
হারানো, অ্েুনপ্ররণা হারানো)

• আপোর োেএবিং সামাচ্ছেে
েীবেনেপ্রভালবতেরনত পানর

সাহায্য ডনন

• আপলে যলদ সাইবার বুল নদর
দ্বারা খুব প্রভালবত হে, অ্েুগ্রহ
েনরোনরা সানে েো বন 
সাহাযয লেে বা উপনরর
থহে াইনেে েরুে

সাইবার বুডলং বন্ধ রুন!

সাইবার বুডলং ড ?
সাইবার বুল িং এর উদাহরণ হ :

• অেলাইপে হুমতক বা কষ্টদায়ক মযাপেজ
োওয়া

• অ্ে াইনে লমেযা গুেব েডানো
• অ্ে াইনে লবব্রতের বা ক্ষলতের
েলব থপাস্টেরা

(২৪  ন্টা বযাডপ কহল্পলাইন)

HealthServe: 3129 5000
MWC: 6536 2692

Hear4U: 6978 2725
সসার্মবার সেদক শুক্রবার: সকাে ১০টা 
সেদক ভবকাে ৫টা পর্যন্ত সপ্তাহাদন্ত এবং 

সরকারী ছুটির ভেদন্ বন্ধ



তবতিন্ন শারীতরক এবং অেলাইে
কার্যক্রপম আেোর অংশগ্রহণ করা
েম্পপকয আপরা জােপি এখাপে QR
ককাডটি স্ক্যাে করুে!

সবযদেষ খবর এবং আপদেট সপদে আর্মাদের অভিভসযাে 
চ্যাদন্দে আর্মাদের অন্ুসরণ করুন্!

S.E.A.অ্যাক ায়াডরয়ামআউট্রিং ডবকনাদন ক কে ায্ চক্রম

নদী ভ্রমকণ য্াওয়া

মানচতর থশষ ২ সপ্তানহ, ক্রােচ্ছে ল সটিনের ৩০০

েনেরও থবলশ েমী যখে S.E.A অ্যানোয়ালরয়াম

আউটেিং-এ লগনয়লেন ে তখে তারা এেটে মোর

লদে উপনভাগ েনরলেন ে। তারা ১০০,০০০ এরও

থবলশ সামুলিে প্রাণী থদখার এবিং সামুলিে েীবে

সম্পনেতআরওোোর সুনযাগ থপনয়লে ।

েমীনদর েেয এই ইনভন্টটেগুল আনয়ােে েরায়

ক্রােচ্ছে ল সটিনের FAST অ্লফসারনদর এবিং

এেচ্ছেও, AGWO-থদরঅ্নেে ধ্েযবাদ৷

১৭ থশা- রনমেলরর েমীরা এেচ্ছেও দ্বারা সিংগটঠত

এেটে েদী ভ্রমনণ লগনয়লেন ে থযখানে তারা লসঙ্গাপরু

েদীর তীনর ভ্রমণ েরার সময় লসঙ্গাপনুরর গগেচভম্বী

অ্ট্টাল োর মনোমগু্ধের দশ তেীয় স্থােগুল 

থদনখলেন ে।

আমরাআমানদরেমী এবিং এেচ্ছেও, সযা নভশেআলম ত

এবিং SG অ্যাচ্ছিন ন্ট থহে থসন্টারনে ধ্েযবাদ োোই

অ্েুষ্ঠােটেনতঅ্িংশগ্রহণ ওআনয়ােেেরার েেয।

*ACE Kranji ল সটিে দ্বারা প্রদত্ত েলব

ভ্রমনণর পাশাপালশ, লবনোদে থেন্দ্রগুল নতও (RCs) 
োয তক্রমঅ্েুটষ্ঠত হনয়লে ! ২৯থশ মাচত, থোচরাে
RC-থত এেটে থখ াধু্ ারআেন্দউৎসব অ্েুটষ্ঠত

হনয়লে থযখানে েমীরাআেন্দউৎসনব থগম

থখ নত এবিং পুরস্কার চ্ছেতনতসক্ষম হনয়লে ।

MOM এর থফসবুে থপে

MOM এর ইউটেউব চযানে 

MOM এর ওনয়বসাইে

ইদিদের প্রধান্ 
েক্ষণীয ভবষযগুভে 
(হাইোইটস)


