
 
 

 
 

আপনি যনি ইংরাজীতে কথা বলতে িা পাতরি, োহতল ববনিরভাগ সরকারী নবভাতগ কল করার সময় আপনি একজি 

বিাভাষী চাইতে পাতরি। 
 

ব্যক্তিদের জন্য সমর্থন্ 
 

খাব্ার পাওয়া 
 

আপনি যনি খাবার নিতে নিতজর বান়ি বেত়ি িা বযতে পাতরি। আপনি করতে পাতরি নকিা বিখুি: 

• স্থািীয় সুপারমাতকে ট এবং োতির অগ্রানিকার সহায়ো পনরতষবার মািযতম অিলাইি অর্ে ার এবং বযবস্থা 
করা 

• পনরবার এবং বনু্ধতির বথতক খাবার নিতয় যাওয়ার বযবস্থা। 

খাব্ার পপদে আক্তর্থক সহায়ো 
 

আপনি ওয়াকে  অযান্ড ইিকাতমর মািযমে সাহাযয বপতে সক্ষম হতে পাতরি। আপিার বকািও নবিযমাি ওয়াকে  অযান্ড 

ইিকাম ক্লাতয়ন্ট হওয়ার িরকার বিই। 

• কল করুি 0800 559 009 

• MyMSD-বে যাি 

খাব্াদরর জরুক্তর প্রদয়াজন্ীয়ো 

যনি আপিার পনরনস্থনে জরুনর হয় এবং আপিার পরবেী 24 বথতক 48 ঘন্টার মতিয খাবাতরর প্রতয়াজি হয়, েতব 

আপনি স্থািীয় ফুর্ বযাতের সাতথ বযাগাতযাগ করতে পাতরি। 

নিউনজলযান্ড জতু়ি ফুর্ বযাে এবং অিযািয খািয সহায়ো পনরতষবা সন্ধাি করুি 

টাকা ক্তেদয় সাহায্য করা 

• সাহাযয ওয়াকে  অযান্ড ইিকাম ওতয়বসাইট, কিটযাক্ট বসন্টার-এ 0800 559 009 এবং MyMSD মািযতম 

উপলব্ধ। 

• ওয়াকে  অযান্ড ইিকাম পনরতষবাতকন্দ্রগুনল অযালাটে  বলতভল1 এবং 2 বে বখালা রতয়তে এবং অযালাটে  বলতভল3 

এবং 4 এ বন্ধ রতয়তে। 
• অযালাটে  বলতভল3 এবং 4 এর সময় পনরকনিে সমতয় অযাপতয়ন্টতমন্ট বফাতি বিওয়া হতব।  

• অযালাটে  বলতভল1 এবং 2 এর সময় ওয়াকে  অযান্ড ইিকামপনরতষবা বসন্টাতর অযাপতয়ন্টতমন্ট অিনুিে হতব। 
• ওয়াকে  অযান্ড ইিকাম বথতক নিয়নমে বপতমন্ট বিওয়া যথারীনে চলতব। 

tel:0800559009
http://www.my.msd.govt.nz/
https://www.familyservices.govt.nz/directory/searchresultspublic.htm?pageNumber=1&searchRegion=-1&cat1=68&expandCategories=false&searchTerms=Food&searchByProviderName=false&cat2=110&pageSize=10&searchCriterion.sortOrder=RELEVANCE


 
 

• যনি আপিাতক নিতজ বথতক আইতসাতলিতি থাকতে বলা হয় এবং বান়ি বথতক কাজ করতে িা পাতরি, েতব 

আপিার নিতয়াগকেে ার সাতথ কথা বলিু। আপিার ববেি নিতয় সাহাযয কতর যাওয়ার জিয োরা বকািও 

অতথের জিয আতবিি করতে সক্ষম হতে পাতর। 
• ওয়াকে  অযান্ড ইিকাম ওতয়বসাইট নক বপতমন্ট উপলব্ধ োর বর্েিা বিয়।  এই বপতমন্ট স্ব-কমেসংস্থাযুক্ত 

বলাকতির জিযও উপলব্ধ। 

o শটথ  টামথ অ্যাব্দসন্স পপদমন্ট 

যনি বকানভর্ পরীক্ষার ফলাফতলর জিয অতপক্ষা করার সময় আপনি বান়ি বথতক কাজ করতে িা 
পাতরি, আপিার নিতয়াগকেে া আপনি ো সতেও ববেি পাতবি ো নিনিে করার জিয ওয়াি-অফ 

350 র্লাতরর বপতমতন্টর জিয আতবিি করতে পাতরি। এই বপতমন্ট স্ব-কমেসংস্থািযুক্ত বলাকতির 

জিযও উপলব্ধ। 

o ক্তিভ সাদপাটথ  ক্তিম 

 নিতজ আইতসাতলিতি থাকা অবস্থায় আপনি যনি বান়ি বথতক কাজ করতে িা পাতরি োহতল 

আপিার নিতয়াগকেে া নলভ সাতপাটে  নিম-এর জিয আতবিি করতে পাতরি। এটা নিতয়াগকেে াতির 

এককালীি টাকা নহসাতব বিওয়া হয় এবং 20 ঘন্টা বা োর ববিী কমেরে প্রনেটি কমেচারীর জিয 
585.80 র্লার বা সপ্তাতহ 20 ঘন্টার কম কমেরে প্রনেটি কমেচারীর জিয 350 র্লার হাতর বযাগয 
কমেচারী প্রনে িইু সপ্তাতহর জিয কভার রতয়তে। \ 

o ওদয়জ সাব্ক্তসক্তি এণ্ড ক্তরসাদজথ ন্স সাদপাটথ  পপদমন্ট 

যনি আপিার কমেতক্ষত্রটি অযালাটে  বলতভলপনরবেে তির দ্বারা প্রভানবে হতয় থাতক,আপিার 

নিতয়াগকেেে আপিার মজনুর কভার করতে এবং আপিাতক আপিার চাকনরতে বজায় থাকার 

সহায়োর জিয ওতয়জ সাবনসনর্ এণ্ড নরসাতজে ন্স সাতপাটে  বপতমন্ট-এরজিয আতবিি করতে পাতরি। 

প্রদয়াজন্ীয় ব্যদয়র জন্য সাহায্য 

আপিার যনি চাকনর িা থাতক বা আপিার কম ঘণ্টা থাতক ওয়াকে  অযান্ড ইিকাম জরুনর বযতয় সাহাযয করতে পাতর 

বযমি: 

• খাবার 

• আবাসি বযয়, উিাহরর্স্বরূপ ভা়িা বা বন্ধক, ববার্ে , জরুরী আবাসি, বান়ি স্থািান্তনরে করা 
• যন্ত্রপানে বমরামে বা বিল করা 
• জরুরী িাাঁতের নচনকৎসা 
• জরুরী বমনর্তকল নচনকৎসা 
• জতলর টযাে ভনেে  করা। 

আনথেক সহায়ো, বযাগযোর মািিণ্ড এবং ওয়াকে  অযাটইিকাম ওতয়বসাইতট নকভাতব আতবিি করা যায় 

• বা ওয়াকে  অযান্ড ইিকাতমর সাতথ বযাগাতযাগ করুি: 0800 559 009-বে 

• বনরি 65+ 0800 552 002 বা +64 4 978 1180 

• নিক্ষাথী 0800 88 99 00 www.studylink.govt.nz 

• বনির, শ্রবর্ প্রনেবন্ধী এবং বাক প্রনেবন্ধী বযনক্তরা নর্ফ নলংক নবিামতূলয বযবহার করতে পাতরি। ফ্যাক্স 

0800 621 621. বটক্সট করুি 029 286 7170. MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz 

https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/auckland-employers.html
https://workandincome.govt.nz/eligibility/living-expenses/index.html
http://www.studylink.govt.nz/
tel:0800%20621%20621
tel:0292867170
mailto:MSD_Deaf_Services@msd.govt.nz


 
 

 

 

আপক্তন্ য্ক্তে ক্তন্উক্তজিযাদের স্থায়ী ব্াক্তসন্দা ন্া হন্ 

বকানভর্-19-এর কারতর্ গুরুের আনথেক সমসযায় প়িা বযাগয নবতিিী িাগনরকতির জিয সাহাযয উপলব্ধ। 

আপনি যনি নিউনজলযাতন্ড অস্থায়ী নভসায় থাতকি োহতল এর মতিয অন্তভুে ক্ত: 

• নভনজটর নভসা  
• নিক্ষাথী নভসা 
• কাতজর নভসা। 

আরও জািতে এখাতি বিখুি https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-

holders.html 

 
অ্ন্যান্য সমর্থন্ 

 

আপিাতক সুরনক্ষে এবং ভাল রাখতে সহায়ো করার জিয নবনভন্ন পনরতষবা উপলব্ধ রতয়তে। 
 

ক্তন্রাপদে কাজ করার েদর্যর জন্য  
 

বকে তসফ 0800 030 040 বা +64 4 897 7699 

www.worksafe.govt.nz 
 

কমথসংস্থাদন্র পরামশথ এব্ং কমীচারীদের জন্য সমর্থন্  

 

www.employment.govt.nz বা কল করুি 0800 20 90 20 বা +64 9 969 2950 

 
 

আব্াসন্ ও ভাডাদট 

 

ভা়িাতটতির পরামিে এবং সাহাযয বিওয়ার জিয 0800 646 483 www.hud.govt.nz বা ইতমল 

info@hud.govt.nz   
 

বলতভল3 বা 4 বকানভর্-19 ভ্রমতর্র নবনিনিতষতির কারতর্ এবং বান়িতে নফতর আসতে িা পারা স্থািচুযে বলাতকর জিয 
অস্থায়ী আবাসি পনরতষবা রতয়তে। 0508 754 163 https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz 

 

যনি আপিার পরবেী 7 নিতির মতিয জরুনর আবাসতির প্রতয়াজি হয় এবং থাকার মে বকািও বযবস্থা িা 
থাতক  ওয়াকে  অযান্ড ইিকাতম কল করুি 0800 559 006: বসামবার বথতক শুক্রবার, সকাল 7 টা বথতক সন্ধযা 6 টা, 
িনিবার, সকাল 8 টা বথতক িপুরু 1 টা পযেন্ত। 
অ্ক্তভব্াসন্ 

 

এখাতি বিখুি www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 অথবা ইনমতগ্রিি কিটযাক্ট বসন্টার-এ কল 

করুি (সকাল 6 টা - 10 টা, বসামবার - শুক্রবার (এিতজর্এসটি) শুিুমাত্র লযান্ডলাইতি0508 558 855, অথবা 
অকলযান্ড 09 914 4100, ওতয়নলংটি04 910 9915, বা নবতিতির জিয +64 9 914 4100 

https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html
https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html
http://www.worksafe.govt.nz/
http://www.employment.govt.nz/
http://www.hud.govt.nz/
mailto:info@hud.govt.nz
https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz/
tel:0800559006
http://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19


 
 

সরুক্তিে এব্ং ভাি র্াকুন্ 

 

111 জরুরী লাইতি কল করুি যনি আপনি বা অিয বকউ োত্ক্ক্ষনর্কভাতব ক্ষনে হওয়ার ঝুাঁ নকতে থাতক বা োতির 

নিতজর ক্ষনে করতে পাতর। 

আপনি যনি োত্ক্ক্ষনর্ক নবপতি িা বথতক থাতকি েতব পানরবানরক নহংসার জিয সাহাতযযর প্রতয়াজি হতল আপনি কল 

করতে পাতরি: 

• িনক্ত ইন্টারিযািিাল-এ 0800 742 584 নিতি24 ঘন্টা,সপ্তাতহ 7 নিি  

• 2 িাইি 0508 744 633, সকাল 9 টা বথতক রাে 11 টা পযেন্ত, সপ্তাতহ 7 নিি 

আপিার অঞ্চতল স্থািীয় সামানজক সহায়ো পনরতষবার জিয, ফযানমনল সানভে তসস 211 বহিলাইি 0800 211 211 

কল করুি বা এখাতি বিখুি www.familyservices.govt.nz/directory/ 

 

আপনি যখি আপিার জীবতি নহংসা নিতয় বমাকানবলা করতেি েখি উইতমিস্ বরনফউজ আপিাতক পরামিে, সহায়ো 
এবং নিরাপি আবাসি নিতে পাতর। 0800 733 843 

 

এল্ডার অযানবউজ বহিলাইিটি একটি নবিামতূলযর পনরতষবা বযখাতি বয়ি বযনক্তরা বযাগাতযাগ করতে পাতরি যনি 

োরা বা োতির পনরনচে বকউ বয়ি অপবযবহাতরর নিকার হতয় থাতকি।0800 32 668 65 

 

উতদ্বগ, কষ্ট বা মািনসক সুস্থোয় সাহাতযযর জিয, কল বা বটক্সট করুি  

1737 নবিামতূলয প্রনিক্ষর্প্রাপ্ত কারও সাতথ কথা বলতে, নিতি 24 ঘন্টা, সপ্তাতহ 7 নিি। 

 

আপনি নর্তপ্রিি বহিলাইি 0800 111 757 বা অযালতকাহল ড্রাগ বহিলাইি 0800 787 797 কল করতে পাতরি 

tel:0800742584
tel:0508744633
http://www.familyservices.govt.nz/directory/

