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কম�েদর জন� 
িভিডও �িতেযািগতা
কম�েদর জন� 
িভিডও �িতেযািগতা
আমার মাধ�েমই লাইট, ক�ােমরা, সুর�া �ধু হয়! 
আপিন যিদ গান গাইেত, নাচ করেত বা অিভনয় করেত 
ভােলাবােসন তাহেল আপনার �িতভা �দশ �েনর এটাই সুেযাগ।
আপনার �াট�েফান ব�াবহার কের িভিডওেত আপনার পারফরেম� 
েরকড� ক�ন এবং �িতেযািগতায় আপনার িভিডও�ট আমােদর 
কম�েদর জন� িভিডও �িতেযািগতায় জমা ক�ন। এ�ট সকল �ানীয় 
এবং অিভবাসী কম�েদর জন� উন্মু�। এই িভিডও �িতেযািগতা�ট 
িস�াপুেরের Workplace Safety and Health Council ও Migrant 
Workers' Centre এর সহেযািগতায় আেয়া�জত হেয়েছ।

এখােন েমেন চলার জন� িকছ�  সহজ পদে�প রেয়েছঃ
আপনার িভিডও িকভােব আপনার সহকম�েদর উঁচ� েত কাজ 
করার সময় তােদরেক সুরি�ত রাখেত সাহায� করেব তা েভেব 
েদখুন। আপনার িভিডও এক�ট গান, নাচ, র ্যাপ, �জে�ল, 
অিভনয় বা গ� হেত পাের।
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200 মািক�ন ডলার পয �� আকষ �ণীয় পুর�ার েজতার সুেযাগ 
পান!
আপনার িভিডও�ট আপনার          ি�য়জন এবং সহকম�েদর েদখেত 
এবং �নেত িদন। Workplace Safety and Health Council ও 
Migrant Workers' Centre েসাশ�াল িমিডয়া চ�ােনল�িলেত 
আপনার িবজয়ী িভিডও�ট েদখুন।

আপনার িনেজর �কীয়তায় বা এক�ট দল গঠন কের অংশ িনেত 
পােরন।
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আপনার �াট�েফান বা েকােনা িভিডও েরকিড�ং িডভাইেসর 
সাহােয� 1েথেক 3 িমিনেটর ৈদেঘ ��র এক�ট িভিডও বানান।
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আপনার িভিডও�ট ইংের�জ বা আপনার �ানীয় ভাষায় েরকড� 
ক�ন। আপনার মাতৃভাষা চাইিনজ, তািমল, িহ��, বাংলা, 
মায়া��জ, তাগালগ, বা বাহাস মেলায়ু হেত পাের।
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উ�তায় কাজ করার সময় িনেজর েখয়াল রাখুন।
িথমঃ

�িতিদন আপিন বা আপনার             মত কম�রা িনেজর জীবেনর 
ঝঁুিক িনেয় উ�তায় কাজ কের চেলেছন। আপনার সহকম�েদর 
উঁচ� েত কাজ করবার সময় সুরি�ত থাকার জন� িরমাই�ার িহেসেব 
বা আপনার অিভ�তার উপর িভত্িত কের এক�ট গ� েশয়ার 
করেত বা উঁচ� েত কাজ করার অিভ�তা িহেসেব আপনার িভিডওর 
মাধ�েম উঁচ� েত িনরাপেদ কাজ করার জন� এক�ট িভিডও েশয়ার 
ক�ন ও তােদরেক ধন�বাদ জানান।

আজই আপনার �েবশািধকার জমা ক�ন

আপনার WhatsApp phone অ�াপ�টেত লগ ইন ক�ন, 
+65 8810 9225-এ WhatsApp চ�াট ক�ন।
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আপনার নাম, NRIC/FIN (েশেষর 3 িড�জট ও েশষ 
অ�র) িলখুন। Eg.123A) এবং িভিডও টাইেটল 
চ�ােনল�িলেত আপনার িবজয়ী িভিডও�ট েদখুন।
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জমা েদওয়ার েশষ তািরখঃ 5 এি�ল 2021
আরও তেথ�র জন� www.wshc.sg/safetystartswithme 
েদখুন।
QR েকাড�ট ��ান কের ePoster ডাউনেলাড ক�ন ও 
আপনার              সােথ েশয়ার ক�ন।
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