প্রবোসী শ্রহমককদর েিয একটি
মোহসক e-সংবাদপত্র

মে
2022

এই সংখ্যায়:
মূল ঘ োষণো
হিট ঘরোক ঘেকক হিকেকক
রক্ষো করোর পরোমর্শ
ঈদুল হিতর এবং ঘেসোক
হদবস উদযোপি

মূল ঘ োষণো

ACE গ্রুপের সাোজিক জেজিয়া
চ্যাপেপের সূচ্ো
• খবর এবং সোম্প্রহিক িকেযর
েিয আমোকদর Facebook পৃষ্ঠো
এবং TikTok অ্যোকোউন্ট লোইক
করুি এবং অ্িুসরণ করুি!
go.gov.sg/ace-facebook

go.gov.sg/ace-tiktok

জেটে ইজিয়ার েসজিপে প্রবাসী শ্রজেকপের আইেগত জিজেপকর (MWLC) সূচ্ো
• হিহিকটি সমস্ত প্রবোসী শ্রহমককদর েিয উন্মুক্ত েোককব এবং অ্িুবোকদর
আক োেিও করো িকব।
• ঘবিি সংক্রোন্ত মিোনিকয, কোকের আ োিেহিি সমসযোর হবষক আপিোর যহদ
আইিগি পরোমকর্শর প্রক োেি ি , িোিকল আপহি প্রহি মোকসর হিিী এবং
চিু েশ রহববোকর ঘসখোকি ঘযকি পোকরি, অ্েবো পরোমকর্শর েিয
http://tinyurl.com/RegisterMWLC -ঘি অ্িলোইকি আকবদি
করকি পোকরি।
POSB Jolly এখন ঘেকে আর োওয়া যাপব
ো
একটি সহজ ব্াংক ং-এর অব্াহত
অ্হেজ্ঞিোর জন্্ যি িোডোিোহড সম্ভব
POSB হিহে-ব্াং ব্বহার রতত শুরু
করুি৷ হকেোকব POSB হিহে-ব্াং িোউিঘলোি, হিবন্ধি এবং বযবিোর করতত হয় ঘস
সম্পককশ আরও িকেযর েিয, অ্িুগ্রি ককর
হিম্নহলহখি পৃষ্ঠোগুহলকি যোি:
•
•
•
•
•
•
•

ইংকরহে: https://go.posb.com.sg/rg
িোহমল: https://go.posb.com.sg/rg-tr
বোংলো: https://go.posb.com.sg/rg-bn
মযোন্ডোহরি: https://go.posb.com.sg/rg-zh
িোগোলগ: https://go.posb.com.sg/rg-tl
বোহমশে: https://go.posb.com.sg/rg-my
ইকদোকিহর্ োি েোষো :
https://go.posb.com.sg/rg-ms

মিি ঘরোে ঘেকে মনকজকে
রক্ষো েরুন!

প্রখর সূকযশর িোকপ দী শক্ষণ কোে করকল হিট ঘরোক
িকি পোকর।
এখোকি হিট ঘরোক প্রহিকরোকের হকছু পরোমর্শ রক কছ।

প্রচু র পোহি পোি করুি।
প্রহি ১৫-২০ হমহিকট কমপকক্ষ
এক গ্লোস (২৫০ হমহল), িো
ছোডোও যখিই িৃ ষ্ণো হিবোরকণর
প্রক োেি ি ।

একেি সঙ্গীর সোকে কোে করুি
এবং মোেোবযেো, বহম বহম েোব
এবং অ্জ্ঞোি িও োর মকিো হিট
ঘরোককর প্রোেহমক লক্ষণগুহলর
প্রহি ঘখ োল রোখুি।

বোইকর যোবোর সম
হিকলিোলো ও িোলকো রকের
ঘপোর্োক পরকবি এবং যখিই
সম্ভব ছো োর হিকচ কোে করকবি।

আেজে যজে অসুস্থ হপয় েপরে, অজবেপে আেোর সুোরভাইিারপক িাজেপয় জেে এবং
একিে িাক্তার মেখ্াে।

আমোকের প্রবোসী শ্রমমেকের জনয এেটি সংবোে
ইকন্ হতেন্ তসাতহে মাজজ, বাংোতদশ তেত আসা আমাতদর প্রবাসী শ্রকম
বন্ধু। তবকশরভাগ সময় ন্াইট কশফতট াজ রা সতেও, তসাতহে ৬ মাস ধতর
24asia তেত গ্রাকফ কিজাইন্ তশখার জন্্ সময় আোদা তর তরতখতেন্।
তখন্ তেত , গ্রাকফ কিজাইতন্ তার আগ্রতহ জতেতে এবং কতকন্ তার
অবসর সমতয় তপাস্টার ততকর রতেন্।
“আকম গ্রাকফ কিজাইন্ খুবই পেন্দ কর। আকম আরও কশখতত চাই এবং
পুতরাপুকর ভাতব এ জন্ তপশাদার গ্রাকফ কিজাইন্ার হতয় উঠতত চাই,”
কতকন্ বতেতেন্।
24asia-এর প্রকতষ্ঠাতা ন্াজমুে খান্ বতেন্, “তসাতহে এ জন্ আগ্রহী
কশক্ষােী এবং তবশ দ্রুত কশখার ক্ষমতা রতয়তে তার”। কতকন্ কবশ্বাস তরন্ তে
তসাতহতের মততা প্রতত্ত রই আরও ভাে এবং উন্নকত রার সম্ভাবন্া
রতয়তে। গত ২.৫ বেতর, 24asia ১০০০ জতন্রও তবকশ প্রবাসী শ্রকমত র
২৪টট ব্াচত কবন্ামূতে্ প্রকশক্ষণ কদতয়তে। প্রকশক্ষণ প্রাপ্ত উপ ৃ ত
শ্রকম তদর এ জন্ কহসাতব তসাতহে, প্রবাসী শ্রকম তদর এ টট ন্তু ন্ দক্ষতা
তবতে কন্তত উৎসাকহত রতত চান্, ত ন্ন্া এখাতন্ সুতোগ রতয়তে এবং
সহায়তাও পাওয়া োতে।

আেোর জসঙ্গােুপরর িীবে সম্পপকে মেয়ার করার েত মকাে একটি
আকর্ে ণীয় গল্প আপে জক? এই জেপে জিক কপর আোপের িাোে

তসাতহতের কিজাইন্

রা তপাস্টার সমূহ

উকেখক োগ্য

িনো

তু য়াস সাউথ RC-মত (TSRC) ঈেুে
জিতর উেযােে

৩ ঘম ২০২২ িোহরকখ, ৭০০০ েকিরও ঘবহর্ প্রবোসী
শ্রহমক TSRC-এ ঈদুল হিতর উদযোপি ককরকছি। মুসহলম
ইমোম-গণ সকোল ঘবলো ঈকদর িোমোে পহরক কছি এবং
প্রবোসী শ্রহমককদর েিয েলখোবোর এবং দুপুকরর খোবোকরর
বযবস্থো করো িক কছ।
এই উকদযোগটিকক সিল করোর েিয অ্যোলোক ন্স অ্ি ঘগস্ট
ও োকশ োসশ আউটহরচকক (AGWO) অ্কিক অ্কিক েিযবোদ!

মভসাক জেবস উেযােপের অংে জহসাপব
েজির েজরভ্রেণ

হসঙ্গোপুর হসিিোলো ঘবৌদ্ধ ঘসোসোইটি এবং হিদু
এিিোউকমন্ট ঘবোকিশর সিকযোহগিো , মিো করুণো
ঘবৌদ্ধ ঘসোসোইটি িযোকেোকি ১৭০ েকিরও ঘবহর্
প্রবোসী শ্রহমককক ঘক োর পযোক এবং খোদয সোমগ্রী
হবিরণ ককরকছ। ঘসই হদি সন্ধযো ঘবলোকিই, ৩৭
েি প্রবোসী শ্রহমককক একটি অ্িুষ্ঠোি প্রদর্শি,
রোকির খোবোর এবং পহরভ্রমকণর েিয শ্রী
লঙ্কোরমো ো ঘবৌদ্ধ মহদকর আমন্ত্রণ েোিোকিো
িক হছল। আমন্ত্রণটি আমোকদর প্রবোসী শ্রহমকগণ
সোদকর গ্রিণ ককরহছকলি। িোকদর প্রকিযককক একটি
ককর হিরোহমষ লোঞ্চ বযোগ এবং গুহি বযোগ ঘদও ো
িক হছল।
এই উকদযোগটির
আক োেকি
সিকযোহগিো করোর
েিয হসঙ্গোপুর
হসিিোলো ঘবৌদ্ধ
সহমহি, মিো করুণো
ঘবৌদ্ধ ঘসোসোইটি এবং
হিদু এিিোউকমন্ট
ঘবোিশকক েিযবোদ!

আেজে অংে জেপত োপরে এেে
জবজভন্ন োরীজরক এবং অেোইে
কাযে কোে সম্পপকে আরও
িােপত এখ্াপে QR মকাি স্ক্যাে
করুে

সুকেই ঘিেোি লকজ (STL) শ্রমমে
মেবকসর অনুষ্ঠোন

দকি টান্াটাকন্র প্রকততোকগতা, মুটি েুদ্ধ, এবং
এ টট ফুটবে টুন্াতমতের
ন
মততা াে ন োতপ
অংশ কন্তত STL-এ শ্রম কদবতসর অন্ুষ্ঠাতন্ প্রায়
৫০০০ প্রবাসী শ্রকম অংশগ্রহণ তরকেতেন্।
এই উতদ্াগটট াে ন র রার জন্্ সুতেই
তটোহ েতজর টটমত ধন্্বাদ!

সবে পের্ খ্বর এবং আেপিট মেপত আোপের জেিস্ব
চ্যাপেেগুজেপত আোপের অেুসরণ করুে!
ACE গ্রুপের মিসবুক েৃষ্ঠা
ACE গ্রুপের TikTok চ্যাপেে
MOM-এর ইউটিউব চ্যাপেে

