
বেতন সংক্রান্ত বেষয়ে আপনার 
যা জানা উবিত

আপনার ননয় াগকর্ত ায়ক মায়স কমপয়ে একোর আপনার 
বেতন অেশ্যই বিয়ত হয়ে।

বের্ন অেশ্যই নিয়র্ হয়ে:

• বের্য়নর বে াি বশ্ষ হও ার ৭ নিয়নর েয়যয

• ওভারটাইে কায়ের েনয, বের্য়নর বে াি বশ্ষ হও ার ১৪ 
নিয়নর েয়যয

আপনন যনি ডরনেটনরয়র্ থায়কন, র্াহয়ে 
আপনার বেতন অেশ্যই 

ইয়েকট্রবনকভায়ে পবরয়শ্াধ করয়ত হয়ে
(GIRO ো েযাঙ্ক ট্রান্সফার)।

আপনন অেশ্যই মূে বেতন গ্রহন 
করয়েন বযভায়ে আপনার 

নীনর্গর্ অনয়ুোিন পয়ে(IPA) 
উয়েনির্ নিে।

আপনন বের্ন-সম্পনকত র্ সেসযার 
সম্মুিীন হয়ে আপনার ননয় াগকর্ত ার 

সায়থ সোযান করয়েন।

সোযান না হয়ে, FWMOMCare অযায়পর মাধযয়ম প্রবতবক্রো জমা 
বিয়েন; অথো নেয়রায েযেস্হাপনার েনয নেপক্ষী  বোট (TADM)-

এ িাবে উপস্হাপন করয়েন

https://www.tal.sg/tadm/eservices

আয়রা তয়যযর জনয, HTTPS://GO.GOV.SG/MW-RESOURCES বিখুন

https://www.tal.sg/tadm/eservices
https://go.gov.sg/MW-RESOURCES


কায়জর সমে আহত হয়েয়েন? 
আপবন কায়জর সমে আহত হওো
জবনত েবতপরূণ আইয়নর আওতাে আয়েন

কায়ের সে  আহর্ হও া েননর্ ক্ষনর্পূরণ আইন (WICA) কায়ের সে  িরূ্তটনা আহর্ সকে কেীয়ির রক্ষা 
কয়র। আপনন আহর্ হয়ে ননম্ননেনির্ ক্ষনর্পূরণ িানে করয়র্ পায়রন:

বিবকৎসা খরি বিবকৎসা েুটি মজবুর
স্হােী অেমতা ো মৃতুযর জনয 

এককােীন েবতপরূণ

যনি আপনার ননয় াগকর্ত া আপনার নিনকৎসা িুটি েেনুর এেং 
নিনকৎসা নেয়ের েনয আপনায়ক অথত প্রিান না কয়র থায়কন, 
র্াহয়ে আপনন MOM এর সায়থ বযাগায়যাগ করয়র্ পায়রন:
a. 6438 5122 নম্বয়র কে কয়র

b. https://go.gov.sg/feedback-wicmatters -এ প্রবতবক্রো
জমা বিয়ে

সেস্ত র্থয কয় ারভায়ে বগাপনী  রািা হয়ে।

কায়জর সমে আঘাত পাওো জবনত েবতপরূণ সম্পয়কে  আরও বেস্তাবরত জানয়ত, অনুগ্রহ কয়র
HTTPS://GO.GOV.SG/WIC-RESOURCES বিখুন

https://go.gov.sg/feedback-wicmatters
https://go.gov.sg/WIC-RESOURCES


আপনার পাসয়পার্ে আপনার 
সায়য রাখয়েন!

আপনার বনয়োগকতে ার উবিত নে আপনার পাসয়পার্ে  রাখা ো 
আর্য়ক রাখা। এইর্া করা অপরাধ।

যনি আপনার ননয় াগকর্ত া আপনার পাসয়পাটত  রািার েনয বোর 
বিন, র্াহয়ে আপনন MOM এর সায়থ বযাগায়যাগ করয়র্ পায়রন:

a. https://go.gov.sg/reportinfringement বিয়খ

b. 6438 5122 নম্বয়র কে কয়র

c. সহােতার জনয www.mom.gov.sg/make-appt-zoom-এ জমু 
অযাপয়েন্টয়মন্ট বনধোরন কয়র

সেস্ত র্থয কয় ারভায়ে বগাপনী  রািা হয়ে।

পাসয়পার্ে  রাখার বেষে সম্পয়কে  আরও বেস্তাবরত জানয়ত, অনুগ্রহ কয়র 
HTTPS://GO.GOV.SG/PASSPORTWITHHOLDING-FAQ বিখুন

https://go.gov.sg/reportinfringement
http://www.mom.gov.sg/make-appt-zoom
https://go.gov.sg/PASSPORTWITHHOLDING-FAQ

