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মূল ঘ াষো

নিণোগকর্ত াণের পনরবর্ত ি*
1 জলুাই 2022 ঘেণক,

• আপিোর ওয়োেক পোরনমদটর ঘময়োে শীঘ্রই ঘশষ হদয় ঘেদল আপনি যো েরদে পোদরি েো হল:
• আপিোর ওয়োেক পোরনমট িবোয়ি েরোর জিয আপিোর বেক মোি নিদয়োেেেক োর সোদে
আদলোচিো েরদে পোদরি, অেবো

• আপিার ওোকত পারনমণের ঘমোে ঘেষ হওোর 40 ঘেণক 21 নেণির মণযে এেজি িেুি
নিদয়োেেেক োর েোদে স্থোিোন্তর েরদে পোদরি। এদে আপিোর বেক মোি নিদয়োেেেক োর সম্মনের
ঘেোিও প্রণোজি ঘিই।

• আরও েদেযর জিয আপনি জিশনি মন্ত্রণোলদয়র সোদে 6438 5122 িম্বদর ঘযোেোদযোে েরদে
পোদরি অেবো ফদরোয়োর্ক অযোসুদরন্স অযোন্ড সোদপোটক টিম (FAST)-এর অনফসোরদের সোদে
ঘযোেোদযোে েরদে পোদরি।

মানিপক্স সম্পণকত  আপিাণক 
যা জািণর্ হণব

ঘযদহেু আমরো েনমউনিটিদে মোনিপদের  টিোগুনল
ঘেখদে পোনি, েোই যনে আপনি নিদচর লক্ষণগুনলর
মদযয ঘেোিওটি ঘেখদে পোি েোহদল অিগু্রহ েদর
অনবলদম্ব নচনেৎসদের পরোমশক নিি:
• জ্বর
• নপঠ/মাো/ঘপেী বেো
• লনসকা গ্রনি ফুণল যাওো
• ঠান্ডা লাগা
• ক্লানি অিুভব করা
• ফুসকুন়ি এবং ত্বণকর ক্ষর্

মোনিপে সম্পদেক আরও েদেযর জিয অিগু্রহ েদর
https://go.gov.sg/monkeypox-infographic ঘেখুি

*শুযমুোত্র েন্সট্রোেশি, ঘমনরি নশপইয়োর্ক , প্রনিয়োেরণ,
মযোিুফযোেচোনরং এবং পনরদষবো খোদের - ওয়োেক পোরনমট
ঘহোল্ডোরদের জিয প্রদযোজয

https://go.gov.sg/monkeypox-infographic


মূল ঘ াষো

SGWorkPass ঘমাবাইল অোনিণকেণির উন্নেি

• এেটি িরু্ি এবং উন্নর্ SGWorkPass ঘমাবাইল অোনিণকেি (অযোপ) 5 জলুোই,
2022-এ চোলু েরো হদয়নেল।

• আপদর্ট েরো অযোপটি ঘেোর ঘক্ষণে আরও ভাল ঘগাপিীের্া এবং অিোিে
বেবহারকারী-বান্ধব সুনবযা প্রেোি েদর (ঘযমি, আপনি এে িজদর মলূ েোদজর পোদসর
েেয এবং আপিোর ঘবেদির নববরণ ঘেখদে পোরদবি)।

• আপনি যনে আপদর্ট িো েদর েোদেি েোহদল অযোপটি আপদর্ট েরুি।

অোনিণজি র োনপে ঘেস্ট নকে নবর্রে

• আপনি যনে র্রনমটনরদে েোদেি, েোহদল আপিোদে 5টি অোনিণজি র োনপে ঘেস্ট (ART)
নকে ঘেওো হণব

• আপিোর যনে ঘেোিও COVID-19-এর উপসেক ঘেখো ঘেয়, েোহদল অিুগ্রহ েদর ART নেট
বযবহোর েরুি এবং অসুস্থ হদল নচনেৎসদের েোদে যোি।

• ART নেট সংগ্রদহর নবষদয় আরও েদেযর জিয অিুগ্রহ েদর আপিোর র্রনমটনরর
অপোদরটর বো নিদয়োেেেক োর সোদে ঘযোেোদযোে েরুি।



অনভবাসী শ্রনমকণের স্পেলাইে
TikTok-এ 12,000-এরও ঘবনশ ফণলাোর েোেো িেৃযনশল্পী নসদ্ধ নিরনিণর্র সোদে
সোক্ষোৎ েরুি। নেনিও আমোদের #ClapSnap TikTok প্রনেদযোনেেোর নবজয়ীদের

এেজি।

20 বেদররও ঘবনশ িোদচর অনিজ্ঞেোর েোেো নচরনিে প্রোয়ই নরনিদয়শি ঘসন্টোরগুনলদে
লোইি পোরফরমযোদন্সর মোযযদম েোর বনু্ধদের সোদে িোচোর সুদযোে খুুঁদজ পোি। নেনি

TikTok-এ েোর িোচও ঘেি।

েোর িোদচর পোরফরমযোন্স ঘেখুি এখাণি!

নসঙ্গাপণুর আপিার জীবি সম্পণকত ঘেোর করার জিে ঘকািও আকষতেীে গল্প আণে
নক? এই নলণি নক্লক কণর র্া আমাণের জািাি

নসঙ্গাপণুর নিরাপণে সাইণকল িালাণিা

সাইণকল িালাণিার সমে আপিার
ঘমাবাইল ঘফাি বেবহার করণবি িা

রাণর্ আপিার বাইসাইণকণলর সামণির
এবং নপেণির আণলা জ্বানলণে রাখুি

ঘরাে ক্রনসং পার হওোর সমে সবতো োমুি
এবং আসন্ন ট্র্োনফণকর নেণক িজর রাখুি

সাইণকল র োক এবং হলেু বণক্সর মণর্া নিনেত ষ্ট
জােগাে আপিার সাইণকল পাকত করুি

নিরাপণে সাইণকল িালাণিার আরও টিপণসর
জিে এই নভনেওটি ঘেখুি

https://www.tiktok.com/@acegroupsg/video/7120446158157237506?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://form.gov.sg/624691a4ecc911001249120c
https://www.youtube.com/watch?v=sA7DqXH8i_4&t=1s


আপনি অংে নিণর্ পাণরি এমি 
নবনভন্ন োরীনরক এবং অিলাইি 
কাযতকলাপ সম্পণকত  আরও 
জািণর্ এখাণি QR ঘকাে স্কোি 
করুি

সবতণেষ খবর এবং আপণেে ঘপণর্ আমাণের নিজস্ব 
িোণিলগুনলণর্ আমাণের অিুসরে করুি!

ACE গ্রুণপর ঘফসবুক পষৃ্ঠা

ACE গ্রুণপর TikTok িোণিল

MOM-এর ইউটিউব িোণিল

ACE ঘিেওোনকত ং ঘসেণির বনু্ধরা নরনক্রণেেি ঘসিাণরর কাযতক্রম

হানর রাো হাজী

আমোদের FAST অনফসোররো ঘসদিোদেো ঘজলোর
ঘেন্ডস অফ ACE (FACE) ঘেিোদসবেদের
সোদে েোদের প্রেম ঘিটওয়োনেক ং ঘসশি/নপেনিে
আউটিং েদরদেি।

আিন্দময় এেটি নবদেল এবং সুেোেু খোবোর
এেসোদে িোেোিোনে েরোর পোশোপোনশ, আমোদের
FACE ঘেিোদসবেদের আমোদের FAST
অনফসোরদের সোদে েোদের প্রনেনিয়ো এবং নচন্তো-
িোবিো ঘশয়োর েরোর সুদযোেও নেল।

ইণভণির হাইলাইে

নসঙ্গোপুর পুনলশ ঘফোসক (SPF) অনফসোর এবং
MyBrotherSG-এর ঘেিোদসবেরো অনিবোসী েমীদের
জিয নবনিন্ন মজোর মজোর েমকেোন্ড নিদয় এেটি
আিন্দ-পূণক নেদির আদয়োজি েদরদেি। এই েমকেোদন্ডর
মদযয রদয়দে েমীরো ঘয যরদির প্রেোরণোর নশেোর হয়
ঘসই সমস্ত নবষদয় েোনে বনুেে নরনিদয়শি ঘসন্টোদর
এেটি ঘশয়োনরং ঘসশি। এেোডোও এমি নেেু ঘেমদসর
বযবস্থোও নেল ঘযগুদলোর মোযযদম েমীদের েোস্থযের
জীবিযোরোর টিপস সম্পদেক জোিোদিো যোদব।

েুয়োস সোউে নরনিদয়শি ঘসন্টোদর িযোশিোল
এিিোয়রিদমন্ট এদজনন্স (NEA) ঘর্ঙ্গু জ্বদরর িয়োবহ
নেে এবং েীিোদব ঘর্ঙ্গরু নবস্তোর ঘরোয েরো যোয় ঘস
নবষদয় এেটি নশক্ষোমলূে ঘসশি প্রেোি েদর।
অংশগ্রহণেোরীদের NEA-র তেনর েরো এেটি গুনর্
বযোেও ঘেওয়ো হয়।

হোনর রোয়ো হোজীদে স্মরণ েরোর উদেদশয আমোদের মসুনলম
অনিবোসী শ্রনমেদের জিয জোমোয়োদে প্রোেকিোর বযবস্থো েরো হদয়নেল।
অযোলোদয়ন্স অফ ঘেস্ট ওয়োেক োসক আউটনরচ (AGWO) িোিনজ
নরনিদয়শি ঘসন্টোদর অনিবোসী শ্রনমেদের জিয এেটি েোনিকিোদলর
আদয়োজি েদরদে।

রোদজযর প্রবীণ মন্ত্রী, জিোব জোনে ঘমোহোম্মেও অনিবোসী শ্রনমেদের
মদযয ঘেোরবোিীর মোংস এবং গুনর্ বযোে আইদটম নবেরণ েরোর
জিয 23 জলুোই আি-িরূ মসনজে পনরেশকি েদরি।

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

