
এই সংখ্যায় আছে:

টিকা নেওয়াসহ-ভিন্ন ভেরাপদ 
ব্যব্স্হাপো ব্যব্স্হার তুলে নেওয়া

অছটাবর
২০২২

প্রব্াসী শ্রভিকলদর জেয একটি 
িাভসক ই-সংব্াদপত্র

দীপাব্েীর আলোকসজ্জা অেুষ্ঠাে

অলটাব্লর আসন্ন অেুষ্ঠাে



মূল ঘ াষণা

১০ই অছটাবর ২০২২ ঘেছে টিো ঘেওয়াসহ-ভিন্ন ভেরাপদ
বযবস্থাপোর বযবস্থা (ভি ভি এস) তুছল ঘেওয়া

যভদও ভি ভি এস তুছল ঘেওয়া হছয়ছে, অেুগ্রহ েছর 
সামাভিে দায়বদ্ধতার অেুশীলে বিায় রাখু্ে!

আপভে যভদ টিকা ো ভেলয়
থালকে তলব্ ভেলয় ভেে

িালো ব্যভিগত স্বাস্হযভব্ভি
অেুশীেে করুে

আপভে অসুস্হ হলে
একজে ডািারলক নদখাে

কাযযক্রি টিকাভব্হীে এব্ং টিকাপ্রাপ্ত
অভিব্াসী শ্রভিকরা

অংশগ্রহে করলত পালরে?

নয নকাে এক সিলয় ৫০০ জলের নব্শী ব্যভির
সালথ অেুষ্ঠালে নযাগদাে করা

নির্ ধানিত স্হানি খাবাি

এবং পািীয় খাওয়া

( যেমি: নবয়াি বাগানি
এবং ক্যানিনি )



আমাদের অভিবাসী কভমউভিটি
শযালির সালথ সাক্ষাত করুে! একজে অভিব্াসী কিী ভযভে অট্টাভেকার, 

রাস্তার এব্ং প্রভতকৃভতর ছভব্ নতাো উপলিাগ কলরে।

যখে নথলক ভতভে তার কযালিরায় ছভব্ সংরক্ষে করলছে, তখে নথলক ভতভে 
নযখালেই যাে সালথ তার কযালিরা ভেলয় আলসে যালত ভতভে একটি ভেখুুঁত-ছভব্ 

তুেলত সক্ষি হে।

শযালির উপর আিালদর নেইসব্ুক নপাষ্ট নদখুে নযখালে আিরা তার ভকছু ছভব্
তুলে িলরভছ।

আপোর ভসঙ্গাপছুরর িীবে সম্পছেে  ঘশয়ার েরার মত ঘোে এেটি 
আেষেণীয় গল্প আছে ভে? এই ভলছে ভিে েছর আমাছদর িাোে

এেসাছে দীপাবলী উদযাপে েরুে!
কাযযক্রলি পভরপূর্য একটি সন্ধ্যা উপলিাগ করলত এব্ং আিালদর সালথ দীপাব্েী

উদযাপে করলত উলেভখত ভদলে আিালদর ভব্লোদে নকন্দ্রগুলো (RC)-নত যাে!

অদটাবদরআসন্নঅিুষ্ঠাি

অেুষ্ঠাে সম্পলকয ভব্স্তাভরত জাোর জেয, আপোর োস্ট 
অভেসারলদর সালথ কথা ব্েুে।

ভদে স্হাে

২২ অলটাব্র নকাচরাে ভব্লোদে নকন্দ্র, নপেজরুু ভব্লোদে নকন্দ্র, তুয়াস
সাউথ ভব্লোদে নকন্দ্র

২৩ অলটাব্র ক্রাভি ভব্লোদে নকন্দ্র, নপেজরুু ভব্লোদে নকন্দ্র, উডেযান্ডস
ভব্লোদে নকন্দ্র

২৪ অলটাব্র
নকাচরাে ভব্লোদে নকন্দ্র, ক্রাভি ভব্লোদে নকন্দ্র, নপেজরুু
ভব্লোদে নকন্দ্র, নতরুসাে ভব্লোদে নকন্দ্র, তুয়াস সাউথ

ভব্লোদে নকন্দ্র

কাযযক্রলি অন্তিুয ি:
• দীপাব্েী সঙ্গীতােুষ্ঠাে

• আেন্দলিো
• একটি ভব্ভচত্রােুষ্ঠাে এব্ং আরও অলেক!

https://www.facebook.com/ACEGroupSpore/posts/pfbid0owkGQfAiSUfUk5f71QW7fjpLPbRfyE7iF5psq1NqLDowpTA4C1CCZrfG24X1Uckdl
https://form.gov.sg/624691a4ecc911001249120c


আপভে অংশ ভেছত পাছরে এমে 
ভবভিন্ন শারীভরে এবং অেলাইে 
োযেেলাপ সম্পছেে  আরও 
িােছত এখ্াছে QR ঘোি স্ক্যাে 
েরুে

গাছিে েস বাই দযা ঘব-ঘত ভ্রমে ইছিন্ট

ভলটল ইভিয়াছত দীপাবলী আছলােসজ্জা অেুষ্ঠাে

ঘলাবাল ইভিয়াে ইন্টারেযাশোল সু্ক্ছল ফুটবল
টুেোছমন্ট

নলাব্াে ইভন্ডয়াে ইন্টারেযাশোে সু্কে এব্ং ভব্গ এট
হাটয এেভজও-এর অংশীদাভরলে, ACE অভিব্াসী
শ্রভিক এব্ং ইন্টারেযাশোে সু্কলের ভশক্ষাথীলদর িলিয
একটি ইেলডার (অন্তরঙ্গে) েুটব্ে নখোর আলয়াজে
কলর।

পুরষ্কার ভব্তরলের সিয়, আিালদর অংশগ্রহেকারীলদর 
সব্লচলয় ব্ড় প্রাভপ্ত ভছে ছাত্র এব্ং অভিব্াসী 
শ্রভিকলদর িলিয ভব্জভড়ত হওয়া, এব্ং েুটব্ে নখো 
নথলক েতুে ব্ন্ধ্লে আব্দ্ধ হওয়া।

এসভজ (SG) অযাভিলডন্ট নহল্প নসন্টার এব্ং
ভসঙ্গাপরু ইয়ুথ ের ক্রাইলষ্টর িলতা অংশীদারলদর
সালথ কাজ কলর, ACE আিালদর অভিব্াসী
শ্রভিকলদর আেন্দ ভ্রিলর্ ভেলয় এলসভছে গালডয েস
ব্াই দযা নব্-নত! জেভপ্রয় আকর্যর্গুভের পভরদশযে
নশলর্, এই অভিব্াসী শ্রভিকরা চলে যাে নসাজেয
কযালে-নত, নসখালে তারা অংশ নেে ভদে ব্যাভপ
নখোিূো অেষু্ঠালে। এটি নস্বচ্ছালসব্ক এব্ং
অভিব্াসী শ্রভিক উিলয়র জেযই ভছে একটি
আেন্দ-পূর্য ভদে!

ভেটে ইভন্ডয়া শপভকপাসয অযান্ড নহভরলটজ অযালসাভসলয়শে
(LISHA) ভেটে ইভন্ডয়ালত দীপাব্েী আলোকসজ্জা
অেুষ্ঠালে অংশ ভেলত ২০০ জলের নব্শী অভিব্াসী
শ্রভিকলক আিন্ত্রর্ জাভেলয়লছ।

অেুষ্ঠােস্হলে অব্শযই উৎসলব্র নচতো অেুিূত হলয়ভছে
নকেো আিালদর অভিব্াসী শ্রভিকলদর আপযায়ে করা
হলয়ভছে আিালদর স্হােীয় খযাতোিা ব্যাভিলদর
সরাসভর পভরলব্শোর িািযলি।

উছেখ্ছযাগয  টো

সবেছশষ খ্বর এবং আপছিট ঘপছত আমাছদর অভফভসয়াল
চ্যাছেলগুভলছত আমাছদর অেুসরণ েরুে!

ACE গ্রুছপর ঘফসবুে পষৃ্ঠা

ACE গ্রুছপর TikTok চ্যাছেল

MOM-এর ইউটিউব চ্যাছেল

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