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মূল ঘ োষণো

বেতন ই-বেমেন্ট

আজ মক আপন্ার ঘবতদন্র মেন্?

⚠আপমন্ যমে ঘকান্ও ছাত্রাবাদস 
োদকন্, তাহদল আপন্ার 
মন্দ াগকতত ার কাছ ঘেদক ঘবতন্ 
গ্রহদণর সি  এই  মন্দেতশাবলীগুদলা 
ঘে াল  করুন্৷

ছাত্রাোমস েসোসকারী অভিোসী 
শ্রভেকমের জনয জনভিয় স্থানসেূমের 
োমসর েভরভিভত

২০২২ সাদলর ২৪ঘশ জনু্ ঘেদক, ছাত্রাবাদস
বসবাসকারী অমিবাসী শ্রমিকদের সম্প্রো 
ভ্রিদণর জন্য আর ঘকান্ও প্রস্থান্ পাদসর
প্রদ াজন্ হদব ন্া।

এর পমরবদতত রমববার এবং সরকারী ছুটির
মেন্গুমলদত চারটি িদন্ান্ীত জন্মপ্র স্থাদন্
মিড় এড়াদত, আপন্াদক SGWorkPass-এ
একটি জন্মপ্র স্থান্সিদূহর পাদসর জন্য
আদবেন্ করদত হদব।



Xie Dong-এর
বান্াদন্া িালা
এবং তার সহকিী

প্রতোরণো ঘেকে সোবধোন!

আোমের অভিোসী সম্প্রোয়
ইমন্ হদলন্ Xie Dong, চীন্ ঘেদক আসা আিাদের অমিবাসী শ্রমিক
বনু্ধ। মতমন্ ১৪ বছর আদগ Little India-ঘত একটি ফুদলর ঘোকাদন্ কাজ
শুরু কদরমছদলন্ এবং ইংদরমজ বা তামিল িাষা কো বলদত পারদতন্
ন্া।

বছদরর পর বছর ধদর, Xie Dong তার মন্দ াগকতত ার কাছ ঘেদক
তামিল মশদেদছন্ এবং এিন্মক তার অবসর সিদ চীন্া সাবটাইদটলসহ
িারতী চলমিত্রও ঘেদেন্। আজ, মতমন্ তার মন্দ াগকতত া এবং গ্রাহকদের
সাদে সাবলীলিাদব তামিল িাষা কো বলদত পাদরন্ এবং তাদের জন্য
সুন্দর িালা মিজাইন্ কদরন্।

যারা িাষা মশেদত আগ্রহী, তাদেরদক মতমন্ ঘশোর ইচ্ছা, কদ ার পমরশ্রি
এবং েঢৃ়সংকল্প মন্দ ঘচষ্টা চামলদ ঘযদত উৎসামহত কদরন্।

ধন্যবাে, Xie Dong, আিাদের সাদে আপন্ার গল্প ঘশ ার করার জন্য! 
এই মলদে তার সাদে আিাদের সাক্ষাত্কারটি ঘেেুন্।
আেনার ভসঙ্গােমুরর জীেন সম্পমকে  বেয়ার করার েত বকান একটি 
আকর্েণীয় গল্প আমছ ভক? এই ভিমে ভিক কমর আোমের জানান

Xie Dong তার মন্দ াগকতত ার
সদে

রাস্তায় িিািমির সেয় সতকে থাকুন!
সড়ক ট্রামফক আইন্ ঘিদন্ চলা জরুমর।
আরও জান্দত LTA-এর এই ঘছাট মিমিওটি ঘেেুন্।

https://vt.tiktok.com/ZSdwWpM1M/?k=1
https://form.gov.sg/624691a4ecc911001249120c


উকেখক োগ্য  টনো

Kranji Recreation Centre (KRC) - এ রভেোর েজার উৎসমের 
ভেন
১২ই জনু্ ২০২২-এ, অমিবাসী শ্রমিকরা যারা KRC পমরেশতন্
কদরমছদলন্ তারা এক মেন্ ঘেলা এবং মবন্ািদূলয োবার উপদিাগ
করদত ঘপদরমছদলন্!

তারা তীরন্দাজ, লক্ষযদিে, িযাগদন্টিক মফমশং এবং একটি NERF
িাটত বযাদটল টুন্তাদিন্ট ঘেলাগুমলদত অংশগ্রহণ কদরমছদলন্।

People’s Association Youth Movement (PAYM) এবং Keat
Hong Youth-ঘক এই উৎসব-িেুর মেন্টির আদ াজন্ করার জন্য
অদন্ক ধন্যবাে!

কযারাে িভতম াভগতা @ ট্যাম্পাইনস ছাত্রাোমস

টযাম্পাইন্স ছাত্রাবাদসর বামসন্দারা ২৬ঘশ জনু্ ২০২২-এ
একটি কযারাি প্রমতদযামগতা উপদিাগ কদরমছদলন্ এবং
পুরষ্কার মজদতমছদলন্।

এই অন্ষু্ঠান্টি সহজতর করার জন্য টযাম্পাইন্স
ছাত্রাবাদসর েলদক এবং পুরস্কার প্রোন্ করার জন্য Kings
Catering-ঘক ধন্যবাে!

Woodlands Recreation Centre (WRC)-এ রভেোর 
েজার ধাাঁধাাঁ বখ্িার উৎসে
৫ই জনু্ ২০২২-এ, IM Volunteers Network SG এবং
Singapore Police Force (SPF) Woodlands ঘজলা 
বসবাসকারী অমিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি ক্রীড়া
উৎসদবর আদ াজন্ কদরমছদলন্।

ঘকৌতুক এবং ঘেলাধুলার িাধযদি, অংশগ্রহণকারীরা
পারস্পমরক বন্ধদন্ আবদ্ধ হদ মছল এবং এদক অপদরর সাদে
ঘযাগাদযাগ করদত সক্ষি হদ মছদলন্।

অংশগ্রহণকারীরা SPF অমফসারদের সাদে আদলাচন্ার
িাধযদি প্রতারণা সম্পদকত আরও জান্দত সক্ষি হদ মছদলন্
এবং তাদেরদক প্রতারণার মবরুদদ্ধ সতকত োকার কো
স্মরণ কমরদ ঘেও া হদ মছল।

এটিদক সহজতর করার জন্য WRC এর েলদক ধন্যবাে!

আেভন অংে ভনমত োমরন এেন 
ভেভিন্ন োরীভরক এেং অনিাইন 
কা েকিাে সম্পমকে  আরও 
জানমত এখ্ামন QR বকাড স্ক্যান 
করুন

সেেমের্ খ্ের এেং আেমডট্ বেমত আোমের ভনজস্ব 
িযামনিগুভিমত আোমের অনুসরণ করুন!

ACE গ্রুমের বেসেুক েষৃ্ঠা

ACE গ্রুমের TikTok িযামনি

MOM-এর ইউটিউে িযামনি

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

