
2 আপনার ডেম�টিরেত কম�রত
এিসই(ACE) কম�কত� ার সােথ
�যাগােযাগ ক�ন, অথবা

1 �থেম আপনার িনেয়াগকত� ার সােথ
এ ব�াপাের আেলাচনা ক�ন।

3 MOM কম�কত� ার সােথ জমু
িভিডও (ZOOM video)
কেলর মাধ�েম কথা বলার
জন� অ�াপেয়�েম� িনন। 
অ�াপেয়�েম� �নওয়ার জন�
িনেচর ধাপ�েলা পেড় �দখুন। 

আপনার কােজর ��ে� যিদ �কান সমস�া হেয় থােক

তােত যিদ সমস�ার সমাধান না হয়ঃ



www.mom.gov.sg/appointment

আিম অ�াপেয়�েম� িনেয়িছ।
এরপর আমার িক করা উিচত?

#01   উপেরর িকউ আর(QR code)�কাড� ��ান ক�ন এবং িনব�াচন
ক�ন “Make an appointment”

আিম িকভােব অ�াপেয়�েম� িনব ?

"Advisory Services” ি�ক ক�ন এবং "Through Zoom Video
(30 mins)" িনব�াচন ক�ন।

#02   

আপনার FIN ন�র, নাম এবং যাচাইকরণ �কাড (Verification
code) িলখুন এবং "Continue"  ি�ক ক�ন।

#03   

MOM এর শত� াবলী (MOM terms and conditions) অনুসাের
‘হঁ�া’ অথবা ‘না’ �বেছ িনন।

#04   

অ�াপেয়�েমে�র জন� আপনার পছ�সই তািরখ ও সময় িনব�াচন
ক�ন এবং "Continue" ি�ক ক�ন।

#05   

অ�াপেয়�েমে�র জন� �য তথ��িল আপিন িদেয়েছন �স�িল যাচাই
ক�ন এবং আপিন িনি�ত ক�ন �য, আপনার সােথ �যাগােযােগর
জন� স�ক �ফান ন�র এবং/অথবা ই-�মইল �কানা(email
address) িলেখেছন।অতপর "Confirm Appointment" ি�ক
ক�ন। আপনার অ�াপেয়�েম� এখন িনি�ত।

#06   

আপনার �কস সং�া� �েয়াজনীয় কাগজপ�
আপিন জমা িদেত পােরন(ঐি�ক) 

আপনার অ�াপেয়�েমে�র পূেব� MOM অিফসার
কতৃ� ক আপনার �কস� পয�ােলাচনা করার জন� �কস
সং�া� �েয়াজনীয় কাগজপ� এখােন জমা িদন।

1 জমু (Zoom Apps) ডাউনেলাড ক�ন

আপিন যিদ �ফান অথবা ট�াবেলট ব�বহার কেরন তেব
আপনােক অবশ�ই 'ZOOM Cloud Meetings' 
 ডাউনেলাড করেত হেব(এখােন ি�ক ক�ন)

2

আপনার জমু িভিডও কেলর িব�ািরত তথ�
সং�হ ক�ন

অ�াপেয়�েমে�র িদন, জমু িভিডও কেলর ৩০ িমিনট
পূেব� িম�ং এর জন� �েয়াজনীয় তথ�(িম�ং আই িড ও
পাসওয়াড� ) MOM অিফসার আপনার �মাবাইল �ফােন
অথবা আপানার ই-�মইেল পা�েয় িদেবন।

3 জমু িভিডও কেল �যাগ িদন

অ�াপেয়�েমে�র জন� িনধ�ািরত সমেয়র ৫ িমিনট পূেব�
�দ� জমু িভিডও কেলর িলে� অনু�হ কের ি�ক
ক�ন এবং অিফসার আপনােক িম�ং-এ �েবেশর
অনুমিত �দয়া পয�� অেপ�া ক�ন।
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অ�াপেয়�েমে�র িদন িকছ�  ���পূণ�
িবষয় �খয়াল রাখেত হেব �যমনঃ

�কানও �রকিড� ং নয়
জমু িভিডও কেলর �কানও িকছ�ই আপিন অিডও বা
িভিডও �রকিড� ং করেত পারেবন না। 

জমু িভিডও কেলর জন� �েয়াজনীয়
সর�াম পরী�া ক�ন
জমু িভিডও কেলর পূেব� আপনার �মাবাইল �ফান(�য
�মাবাইল �ফান� আপিন জমু িভিডও কেলর জন�
ব�বহার করেবন), আপনার ই�ারেনট সংেযাগ,
�হডেফান, মাইে�ােফান এবং ক�ােমরা স�কভােব কাজ
করেছ িকনা তা িনি�ত ক�ন।

জমু িভিডও কেলর জন� �েয়াজনীয়
সর�াম পরী�া ক�ন
জমু িভিডও কেলর পূেব� আপনার �মাবাইল �ফান(�য
�মাবাইল �ফান� আপিন জমু িভিডও কেলর জন�
ব�বহার করেবন), আপনার ই�ারেনট সংেযাগ,
�হডেফান, মাইে�ােফান এবং ক�ােমরা স�কভােব
কাজ করেছ িকনা তা িনি�ত ক�ন।

�েয়াজনীয় কাগজপ� ��ত রাখুন
MOM অিফসার কতৃ� ক আপনার আইিড কাড� , ওয়াক�
পাস কাড�  যাচাই করার জন� আপনার সােথ রাখুন।

জমু িভিডও কেলর জন� এক� শা�,
িনিরিবিল এবং আেলািকত �ান �বেছ িনন।

জমু িভিডও(ZOOM video) কেলর মাধ�েম উপেদ�ামূলক �সশন এর ��ে�
সাধারণ ��াবলী

জমু িভিডও (ZOOM video)  কেলর মাধ�েম  �সবা �হণ  কের কারা উপকৃত হেত পােরন? 
�সইসব �াহক উপকৃত হেবন যারা বািড়র অথবা কম�ে�ে�র সুিবধাজনক পিরেবেশ বেস তােদর সমস�া িনেয়
অিফসােরর সােথ আেলাচনা করেত চান ও তােদর পরামশ� িনেত চান। 

জমু িভিডও (ZOOM video) কেলর মাধ�েম  MOM অিফসােরর সােথ কথা বলা অথবা MOM সািভ� েসস
�স�াের এেস সামনা সামিন অিফসােরর সােথ কথা বলা- এই দইুে�ে�ই �সবার মান িক একই হয়? 

Yহঁ�া।উভয় ��ে�ই �সবার মান একই হয়।

জমু িভিডও কেলর জন� কখন আপিন অ�াপেয়�েম� করেত পারেবন?
�াহকরা সা�ািহক ছ��র িদন ব�তীত �সাম �থেক ��বার পয��, সকাল ৯টা �থেক িবেকল ৫টার মেধ� জমু িভিডও
কেলর মাধ�েম MOM অিফসােরর সােথ কথা বেল তােদর পরামশ� �নওয়ার জন� ৩০ িমিনেটর সময়সীমার জন�
এক� অ�াপেয়�েম� করেত পােরন।

িকভােব আিম আমার অ�াপেয়�েমে�র তািরখ এবং সময় পিরবত�ন করেত পাির অথবা বািতল করেত পাির?

অ�াপেয়�েমে�র তািরখ এবং সময় পিরবত� ন করেত চাইেল িনে�র ওেয়বসাইেট “Change my appointment”
িনব�াচন ক�ন।
অ�াপেয়�েমে�র তািরখ বািতল করেত চাইেল িনে�র ওেয়বসাইেট “Cancel my appointment” িনব�াচন ক�ন।
www.mom.gov.sg/appointment।

অিফসােরর �দওয়া িল� ব�বহার কের জমু িভিডও কেল অংশ�হণ করেত িগেয় আমার িকছ�  সমস�া হে�।
এে�ে� আিম িক করেবা?

আপনার িনধ�ািরত অ�াপেয়�েমে�র সময় আপনােক জেুম না �পেল MOM অিফসার আপনার সােথ �যাগােযাগ
করেবন।

https://www.mom.gov.sg/appointment

