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অনিবোসী শ্রনমকছিরজিয একটি

মোনসক ই-নিউজছলিোর



মাস্কপরার নিয়তমর

ক্ষেতে নিনিলকরণ

মূল ক্ষ াষণা

29 আগস্ট 2022 ক্ষিতক

আপিোছকশুধুমোত্র নিম্ননলনিত ঘেছত্রমোস্ক

পরছত হছব:

• অনব োর্ড  সেন্টোর

• যখন আপনন অেুস্থ থোবেন

• গণপনরবহি

• স্বোস্থযবে ো সেন্দ্র

মোস্ক পরো েম্পবেড  আরও তবথযর জনয অনগু্রহ েবর আপনন 
আপনোর র্রনমটনর অপোবরটর, ননব োগেতড ো  ো FAST অনিেোবরর 
েোবথ সযোগোবযোগ েরুন।

আপনি যনি ডরনমিনরছত থোছকি, তোহছলআপিোর

টিকোিো আপছডি করোর জিয অিুগ্রহ কছর

সবসময়আপিোর Safe@Home QR ঘকোড নিছয়

স্কযোি করুি, যোছত নবছেষ কছর জরুনর অবস্থোয়

আপিোর সোছথ দ্রুত ঘযোগোছযোগ করো যোয়।

আপনার রুমে 
QR ককাড স্ক্যান করুন



আপিার স্যস্থোআমাতের জিু

গুরুত্বপূণ ণ। কঠিি স্মতয়আপনি

একা িি - আমরা আপিাতের পাতি

আনে।

মািনস্ক স্যস্থো নিষতয় আরও

ঠিপতস্র জিু এখাতি নিক করুি।

আমাতের অনিিাস্ী
কনমউনিঠি

ইনি হছলি ইউসুফ, একজি ঘেফ নযনিআছগ নিম মোণ

শ্রনমক নেছলি। নতনি যিি ঘেফ হছয়নেছলি, তিি তোর

বোবো-মো অবোক হছয়নেছলি এবং জজজ্ঞোসো কছরনেছলি ঘয

নতনি সনতযই রোন্নো করছত পোছরি নকিো। নতনি বছলি ঘয, 

ঘয সকল গ্রোহকরো তোর িোবোর ঘিছয়নেছলি, তোরো

বছলনেছলি ঘয এর স্বোি বোন়ির িোবোছরর মছতোই।

“আনম ঘেছয়নেলোম নসঙ্গোপুরবোসী এবং অিযোিয সহযোত্রী

অনিবোসী শ্রনমকরো বোংলোছিেী িোবোছরর স্বোি গ্রহণ

করুক।আমোর সহযোত্রী িোইছির উছেছেয বলনে, আপনি

যিি বোন়ির িোবোর নমস করছবি তিি এটি ঘিছয় ঘিিুি!”

ইউসুফ একজি ঘেফ নহসোছব ঘয েযোছলঞ্জগুনল ঘেয়োর

কছরছেি এবং গ্রোহকরো তোর িোবোর সম্পছকম যো িোছবি

ঘস সম্পছকম নিনডওটি এিোছি ঘিিুি।

আপিোর বনু্ধছির

কোরও সোছথ কথো

বলোর প্রছয়োজি

আছে নক িো তো

ঘিো োঁজ করুি

সহোয়তোর জিয ACE-

এর FAST 

অনফসোরছির সোছথ

ঘযোগোছযোগ করুিআপিোর কোরও

সোছথ কথো বলোর

প্রছয়োজি হছল

উপলব্ধ ঘহল্পলোইি

িম্বছর কল করুি

24- ণ্টা চালয িাকা নিম্ননলনখে ক্ষেল্পলাইি িম্বতর কল করুি:

HealthServe-এর ঘহল্পলোইি @ 3129 5000

অনিবোসী শ্রনমক ঘসন্টোছরর ঘহল্পলোইি @ 6536 2692

সিঙ্গাপমুর আপনার জীবন িম্পমকে  কেযার করার েম া ককানও 
আকর্েণীয গল্প আমে সক? আোমের জানাম  এই সিমে সিক করুন

মি খারাপ লাগতে? আপনি কার কাতে
স্োয়ো ক্ষপতে পাতরি োর ঠিপস্।

একজি FACE 

ঘস্বচ্ছোছসবক বো নপয়োর

সোছপোিম নলডোছরর সোছথ

কথো বলুি

https://www.mom.gov.sg/covid-19/health-resources-for-mw-employers-and-dorm-operators
https://www.tiktok.com/@acegroupsg/video/7134702092362452225?_t=8V3pJa5oTnl&_r=1
https://form.gov.sg/#!/624691a4ecc911001249120c


S11 োস্টারমেফ চ্যামিঞ্জ

আগস্ট মোছস েোনঙ্গ লজ ডরনমিনর এবং PPT লজ 1B

ডরনমিনরছত একটি রোন্নোর প্রনতছযোনগতো অিুটিত

হছয়নেল।

সুস্বোিু িোবোর ততনর করো হছয়নেল এবং

অংেগ্রহণকোরীছির প্রস্তুনতর প্রছেষ্টো,উপস্থোপিো এবং

স্বোছির নিনিছত নবেোরকরো মূলযোয়ি কছরনেছলি।

উিয় প্রনতছযোনগতোর নবজয়ীরো িোউেোর ঘপছয়ছে যো

সংনিষ্ট ডরনমিনরর সুপোরমোছকমছি বযবহোর করো

যোছব।

অনিবোসী শ্রনমকছির ঘিলো এবং মজো করোর জিয

ঘগম বুথও স্থোপি করো হছয়নেল!

জােীয় নেিস্ উেযাপি

এই জোতীয় নিবছস নরজিছয়েি ঘসন্টোর এবং

ডরছমিনরছত অিুটিত সংগীত পনরছবেিো, কোনি মিোল

ঘগমস, আিম জযোনমং এবং কযোরোম প্রনতছযোনগতোর

পোেোপোনে, 100 জছিরও ঘবনে অনিবোসী শ্রনমক

জোতীয় ঘস্টনডয়োছম SportSG দ্বোরো আছয়োজজত

একটি গণ-কোয মিছমঅংে নিছয়নেল।

এেো়িোও, ACE গ্রুপ ItsRainingRaincoats-এর সোছথ

নমছল অনিবোসী শ্রনমকছির জিয একটি িযোেিোল

গযোলোনর এবং গোছডমি বোই িয ঘব -ঘত ঘহনরছিজ িয যছরর

আছয়োজি কছরছে, ঘযিোছি তোরো নবজডংছয়র সমদৃ্ধ

ইনতহোস এবং স্থোপতয ঘিিছত পোছব এবং প্রকৃনতর

সোছথ সংযুক্ত হছত পোরছব।

আমোছির সমস্ত এিজজও এবং পোিমিোরছির ধিযবোি

জোিোই যোরো এই জোতীয় নিবসটিছক আমোছির

অনিবোসী শ্রনমকছির জিয স্মরণীয় কছরছে!

ডোিমযোি হোই সু্কছলর নেেোথীরো

স্থোিীয় নেশুছির ঘিলোয়

অনিবোসী শ্রনমকছিরও

অংেগ্রহণ কনরছয়নেল কোরণ

তোরো এছক অপছরর সোছথ কথো

বছল সুসম্পকম ততনর কছরনেল।

ইমেমের
হাইিাইটি

আপসন অংে সনম  পামরন এেন 
সবসেন্ন োরীসরক এবং অনিাইন 
কার্েকিাপ িম্পমকে  আরও 
জানম  এখামন QR ককাড স্ক্যান 
করুন

িবেমের্ খবর এবং আপমডট কপম  আোমের সনজস্ব 
চ্যামনিগুসিম  আোমের অনুিরণ করুন!

ACE গ্রুমপর কফিবুক পষৃ্ঠা

ACE গ্রুমপর TikTok চ্যামনি

MOM-এর ইউটিউব চ্যামনি

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

