
এই সংখ্যায়:

প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য 
মূল দ াষণা এবং প্রাথমমক 
পমরচর্যা পমরকল্পন্া

দেঙ্গ ুদথকক মন্কজকক রক্ষা 
করুন্!

তামমল ন্ববষয উের্াপন্

এপ্রিল 
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প্রবাসী শ্রমমককের জন্য একটি 
মামসক E-মন্উজকলটার



মূল ঘ াষণা সমূহ

আপডেট করা নিরাপদ ব্যব্স্থাপিা নিয়ন্ত্রণ

(২৬ এনিল ২০২২ থেডক)
• গ্রুকপর আকার সীমাবদ্ধ ন্য় এবং দকান্ মন্রাপে েরূত্ব মান্কত হকব ন্া

• সকল আভ্যন্তরীণ পমরকবকে মুক াে পরা অবযাহত থাককব, তকব বমহরঙ্গন্ পমরকবকে ঐমিক হকব

• দবমে ঝুুঁ মকপূণয অবস্থা (দর্মন্, দর্ দকান্ এক সমকয় 500 জকন্র দবমে অংেগ্রহণকারী) এবং  ােয 
ও পান্ীয় বযবস্থাপন্া বযতীত অন্য সব বযাপাকর ভ্যামিন্-মবকভ্েকারী মন্রাপত্তা মন্য়ন্ত্রণ বযবস্থা 
উঠিকয় দন্ওয়া

সম্পূণ ণভ্যাক্সিি থিওয়া এব্ং ভ্যাক্সিি নব্হীি/আংনিকভ্াডব্ ভ্যাক্সিি

থিওয়া শ্রনিকডদর জিয সিাডজ এব্ং নব্ডিাদি থকডে থিলাডিিা

• সকল শ্রমিক সিাজে মিশার েন্য একটি এক্সিি পাজসর েন্য

আজবদন্ করজে পাজর

• সকল শ্রমিক মকান্ এক্সিি পাস ছাডাই

মবজন্াদন্ মকজে মেজে পাজর

ওয়ার্ক  পাস অনুসন্ধান 
র্রার ঘপার্ক াল

আপমন্ এ ন্ আপন্ার
ওয়াকক পাকসর আকবেন্ মকান্
পে কাজয় আজছ বা বেকিান্
ওয়াকক পাকসর ববধতা োচাই
করকত ন্তুন্ ওয়াকক পাস
অন্সুন্ধান্ মপািকাল বযবহার 
করকত পাকরন্। শুধ ুআপন্ার 
জন্মতামর  এবং FIN/পাসকপাটয  
ন্ম্বর িাইপ করুন্। এটা 
এখুমন্ দচষ্টা করুন্!



িাথপ্রমর্ পপ্ররচর্কা
পপ্ররর্ল্পনা আললাচনা @ 
প্রিলনাদন ঘর্ন্দ্র

১ এপ্রিল ২০২২ ঘথলর্,
মন্মযাণ, দমমরন্ মেপইয়ােয  বা প্রকসস (CMP) দসক্টকর কাজ 
করা বা েরমমটমরকত থাকা, ওয়াকয  পারমমট বা এস পাস-ধারী 
শ্রমমককের জন্য মন্কয়াগকতয াকের অবেযই একটি প্রাথমমক পমরচর্যা 
পমরকল্পন্া (PCP) মকন্কত হকব।

আপনারা ঘর্উ ঘর্উ িশ্ন র্লরলেন…

"ঘর্ন আমালর্ এখ্ন িপ্রহপ্রিকভাগ ঘরাগী প্রহসালি ডাক্তার
ঘদখ্ালনার জনয আংপ্রির্ খ্রচ প্রদলে হলি?"

উত্তর: বযমিগত োময়ত্ব মসঙ্গাপুকরর স্বাস্থযকসবা পদ্ধমতর একটি 
মূল ন্ীমত মহসাকব রকয় দগকে এবং এটিকক চালু রা ার জন্য 
আংমেক  রচ দেওয়াটাও এর একটি অঙ্গ। র্মেও আপন্ার 
মন্কয়াগকতয া আপন্ার PCP প্রোকন্র জন্য প্রাথমমকভ্াকব োয়ী, 
বযমিগত োময়ত্ব মন্মিত করার জন্য মচমকৎসা দককে বা 
দটমল-দমমেমসন্ পরামকেযর জন্য প্রমতটি মভ্মজকটর আংমেক
 রচ প্রোকন্র দোট একটি পমরমাণ রকয়কে।

"ঘিেন ঘপলে ঘদপ্রর হিার র্ারলণ আপ্রম প্রচপ্রর্ৎসা প্রিল 
পপ্ররলিাধ র্রলে না পারলল আপ্রম প্রর্ র্রলে পাপ্রর?"

উত্তর: আপন্ার ত ন্ও মচমকৎসা দককে মচমকৎসার জন্য 
র্াওয়া উমচত এবং র্ত তাডাতামড সম্ভব ACE অমিসারকের 
কাকে দবতকন্র সমসযাটা তুকল ধরা উমচত।

"PCP-এর আওোয় প্রর্ দাাঁলের প্রচপ্রর্ৎসাও পলর?"

উত্তর: ন্া। েজব, আপন্ার দা াঁজের মচমকৎসা মবকলর জন্য 
আপন্ার মন্কয়াগকতয া োয়ী থাককব র্মদ মসঙ্গাপুর-মন্বমন্ধত 
দমমেককল বা দা াঁজের দপোোর ডাক্তার এটি প্রকয়াজন্ীয় বকল 
মকন্ কজর।

PCP সম্পডকণ
আরও জািডে
হডল QR 
থকােটট স্ক্যাি
করুি!

https://go.gov.sg/pcp-ebooklet

PCP সম্পলর্ক  আরও জানলে, এমন এর্টি আললাচনায় আমালদর সালথ ঘর্াগ 
প্রদন!

োপ্ররখ্ স্থাি

৮ দম ২০২২ দকাচরান্ RC

২২ দম ২০২২ দপঞ্জরুু RC

৫ জনু্ ২০২২ সুন্ মল RC

PCP আপন্ার প্রাথমমক স্বাস্থযকসবার চামহোর অমধকাংেই দমটাকব।



কযান্ভ্াস েীট দথকক অমতমরি 
জল সমরজয় মদন্ এবং 
বযবহার ন্া করা হজল
সঠিকভ্াকব উটিজয় রাখুন্

আপন্াকক সাহার্য করার জন্য 
আমরা আমে। মকভ্াকব দেঙ্গ ু
দথকক মন্কজকক রক্ষা করকবন্ 
দস সম্পককয  আরও তকথযর 
জন্য, অন্ুগ্রহ ককর NEA 

ওকয়বসাইট দে ুন্

আমালদর িিাসী শ্রপ্রমর্লদর জনয এর্টি িােক া
মমিঃ মভ্কজবালরু সাকথ সাক্ষাৎ করুন্। ভ্ারকতর একজন্ প্রবাসী কমী মর্মন্ দকাচরান্ 
মবকন্ােন্ দককে একটি কাবামে টুন্যাকমন্ট মজকতকেন্। মতমন্ আমাকের সাকথ র্া দেয়ার 

করকত চান্ তা হকি:

আমার বাবার সাহাকর্য 15 বেকররও আকগ এই দ লাটির সাকথ আমার পমরচয় হকয়মেল। 
আমার দেকে, দ লাটি অমত সুপমরমচত, এবং সবাই এটি দ লকত আগ্রহী। আপমন্ র্মে 
আমাকের সাকথ দর্াগ মেকত আগ্রহী হন্, আমরা প্রমত রমববার বা সরকারী েুটির মেকন্ 

কমন্ওকয়লথ MRT দেেকন্র কাকে দ ালা মাকে মবককল ৫.৩০-৬টা ন্াগাে দ লাটি দ মল।

ঘিয়ার র্রার জনয, প্রসঙ্গাপলুরর জীিন সম্পলর্ক  আপিার থকাি এর্টি আর্ষকণীয় গল্প 
আলে নক? এই প্রললে প্রির্ র্লর আমালদর জানান

আপন্ার  করর অন্ধকার 
মকান্ায় কীটন্ােক দে করুন্

অবযবহৃত পাত্র, পুরাকন্া দহলকমট 
এবং ন্ষ্ট হকয় র্াওয়া বুকটর মকতা 
অপ্রজয়ােন্ীয় মজমন্সপত্র মেজল

মদন্

মো তাডাকন্ার ওষুধ প্রকয়াগ 
করুন্ এবং দর্ াকন্ সম্ভব
কাপড পজড শরীর মেজক

রাখুন্

ঘডঙ্গ ুঘথলর্ প্রনলজলর্ 
রক্ষা র্রুন!

পাত্র, পি, এবং বালমেগুমল 
উকে সমস্ত েজি থাকা জল 

মেজল মদন্



আপপ্রন অংি প্রনলে পালরন 
এমন প্রিপ্রভন্ন িারীপ্ররর্ 
এিং অনলাইন কার্ ণক্রি
সম্পলর্ক  আরও জানলে
হডল এখ্ালন QR ঘর্াড 
স্ক্যান র্রুন!

সিকলিষ খ্ির এিং আপলডর্ ঘপলে হলল আমালদর 
িচাপ্ররে চযালনলল আমালদর অনুসরণ র্রুন!

MOM-এর ঘেসিুর্ ঘপজ
MOM-এর ইউটিউি চযালনল
MOM-এর ওলয়িসাইর্

র্াল্াং িাউল ভ্রমলণর  র্না ঘর্াচরান RC-ঘে (CRC) র্ািাপ্রড রু্নকালমন্ট

োপ্রমল নিিষক উদর্াপন

মবমভ্ন্ন েরমমটমর দথকক প্রবাসী শ্রমমককের জন্য বাইকর ভ্রমকণর ১৮ 
ধাকপর আকয়াজন্ করার জন্য ACE, NGO-এর সাকথ সহকর্ামগতা 
ককরকে। এই শ্রমমককের জন্য শ্রী ভ্ীরমাকামলয়াম্মান্ মমিকর একটি 
ঐমতহযবাহী মন্রামমষ  াবাকরর বযবস্থা করা হকয়মেল এবং তারা 
ভ্ারতীয় দহমরকটজ দসন্টাকর একটি গ্রুপ সিকরও অংে মন্কয়মেল।

এই বাইকর ভ্রমণ সহজতর করার জন্য আমাকের ACE 
অমিসারকের এবং ১৮ পেকক্ষপকক ধন্যবাে!

মবমভ্ন্ন েরমমটমর দথকক প্রবাসী শ্রমমকরা তাকের 
জন্য আকয়ামজত একটি মজাোর দবামলং দসেকন্র
উকেকেয কাল্াং বাউল ভ্রমকণ মগকয়মেল!

আমাকের প্রবাসী শ্রমমককের সাকথ এক মেকন্র মজায়
অংে গ্রহণ করার জন্য আমাকের FAST 
অমিসারকের ধন্যবাে!

১৭ মাচয  ২০২২ তামরক CRC-দত একটি 
উকত্তজন্াপূণয কাবামে টুন্যাকমন্ট সং টিত হকয়মেল 
দর্ াকন্ প্রবাসী শ্রমমককের একামধক েল
চযামম্পয়ন্মেপ ট্রমি এবং অন্যান্য পুরস্কার দজতার 
জন্য একক অপকরর মবরুকদ্ধ দ কলমেল।

আমাকের প্রবাসী শ্রমমককের জন্য এই টুন্যাকমকন্টর 
আকয়াজন্ করার জন্য অযালাকয়ন্স অি দগে 
ওয়াকয াসয আউটমরচ (AGWO) এবং কাবামে 
অযাকসামসকয়েন্কক অকন্ক ধন্যবাে!

উলল্খ্লর্াগয  র্নািলী


