
  

 
 
অস্থায়ী ভিসাধারীদের ক াভিড-১৯ এর জরুরী সভুিধা িভধিত  রা হদয়দে 

• অস্থায়ী ভিসাধারীদের ক াভিড-১৯ এর জরুরী সুভিধা আদরা ৬ মাদসর জন্য িভধিত  রা হদয়দে। 
• এই স্বল্প  ালীন্ সভুিধাটি ২৮কে কেব্রুয়ারীদত সমাপ্ত হিার  থা ভেল ভ ন্তু তা এই িৎসদরর ৩১ কে আগস্ট 

পর্িন্ত িভধিত  রা হদয়দে। 
• কর্দহতু ক াভিড-১৯ এর  ারদে এখন্ও ভন্ভেিষ্ট ভ েু কেদে ভ্রমে সীভমত রদয়দে, জরুরী সুভিধা িভধিত  রা মাদন্ 

সামাভজ  উন্নয়ন্ মন্ত্রোলয় অস্থায়ী ভিসাধারী র্ারা, েদুিি াদগর মদধয অিস্থান্  রদে এিং ভন্জ গৃদহ ভেদর 

আসদত পারদে ন্া, ক াভিড-১৯ এ প্রদয়াজদন্ তাদের সহায়তা অিযহত রাখদত পাদর। 
• জরুরী সুভিধায় র্ারা প্রাথভম  জীিন্র্াত্রার িযয়িার িহদন্ অপারগ এিং COVID-19 (ক াভিড -১৯) এর 

 ারদে ভন্জ কেদে ভেরদত পারদেন্ ন্া।  

• ক াভিড-১৯ এর সত ি তার স্তর ১: জরুরী সভুিধা কপদমন্ট ২৮কে কেব্রুয়াভরর কেদে িভধিদতর পদর িা প্রথম 

িাদরর জন্য আদিেন্  রদত িযভিিগিদ  ওয়া ি  এণ্ড ইন্ াম পভরদেিা ক ন্দ্র ভিভজট  রদত হদি। আপন্ার  

ভন্ টিতী  পভরদেিা ক ন্দ্র খুুঁদজ কপদত অন্গু্রহ  দর ন্ীদের ভলদে ভি   রুন্: 

https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/find-a-service-

centre। 
• ক াভিড-১৯ এর সত ি তা স্তর ২, ৩ অথিা ৪:  ভিেযমান্ জরুরী সভুিধা কপদমদন্টর পুন্ঃমলূযায়ন্ এিং 

২৮কে কেব্রুয়ারীর কেদে িভধিদতর পদর িা প্রথম িাদরর জন্য আদিেন্  রদত কোন্  দল ি ু  রার জন্য 
িযভিিগি ০৮০০ ৫৫৯ ০০৯ -এ কোন্  রদত পাদর। 

• কর্সি িযভিিগি জরুরী সভুিধা প্রাদপ্তর কর্াগযতা অজি ন্  দরদেন্, তাদের েযাভমভল টযাক্স কেভডট এিং কিস্ট 

স্টাটি  টযাক্স কেভডট এিং ১লা কম ২০২১ কথদ , উইন্টার এন্াভজি  কপদমন্টও কপদত পাদরন্। 
• এটা প্রতযাভেত কর্ অস্থায়ী ভিসা ধারী র্ারা জরুরী সুভিধা গ্রহে  রদেন্ তারা ভন্দজদের সমথিদন্  াজ িা 

অন্যান্য উপায় খুুঁজদিন্ এিং র্খন্ সম্ভি, ভন্জ গৃদহ প্রতযািতি ন্  রদিন্, তাও অন্তিুি ি।  

• ভমভন্ভি অি কসােযাল কডদিলপদমন্ট (এমএসভড) র্খন্ই সম্ভি িযভিদের উপর্ুি অস্থায়ী  মিসংস্থাদন্র 

সুদর্াদগর সাদথ ভলে  রা অিযাহত রাখদিন্। 
• আদিেন্  রদত সহায়তা: 

o আদিেন্ েমিটি সম্পূেি  রায় আপন্াদ  সহায়তা  রদত আপভন্ ওয়া ি  এণ্ড ইন্ াম পভরদেিা ক দন্দ্রর 

 মী সহ কর্  াউদ ই িলদত পাদরন্। ভন্ভিত  রুন্ কর্ এই উি িযভি আদিেদন্র েমিটিদত কহল্পাসি 
কস্টটদমন্ট সম্পূেি  দরদেন্।  

o ভমভন্ভি অি কসােযাল কডদিলপদমন্ট এ আপন্ার পদে  াজ  রার জন্য কর্ ক ান্ িযভিদ  কিদে ভন্দত 

পাদরন্। এই িযভিদ  এদজন্ট িলা হয়। আপন্ার পদে অন্য িযভির  াজ  রার ভিেদয় আদরা তথয 
এখাদন্ উপলব্ধ: https://www.workandincome.govt.nz/on-a-benefit/your-rights-and-

responsibilities/having-someone-act-on-your-behalf.html  

o আপন্ার ভন্জস্ব িাোয়  াদরা সাদথ  থা িলদত অন্দুরাধ  রদত পাদরন্। কোিােীদের 

কোদন্,অযাপদয়ন্টদমদন্টর জন্য িযিস্থা  রা কর্দত পাদর িা সেরীদর র্খন্ সত ি তার মাত্রা অন্মুভত 

কেয়।  কোিােীদের জন্য আদরা তথয এখাদন্ উপলব্ধ: 

https://www.workandincome.govt.nz/about-work-and-income/contact-us/language-
lines/index.html  
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• অস্থায়ী ভিসাধারীদের ক াভিড-১৯ এ জরুরী সুভিধা সম্পদ ি  ওয়া ি  এণ্ড ইন্ াম ওদয়িসাইট-এ আদরা তথয 
জান্দত: https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html. 

এই িাতি াটি ট্রান্সদলোন্ সাভিি দসস, ভডপাটি দমণ্ট অে ইন্টান্িাল অযাদেয়াসি দ্বারা অন্ভুেত এিং মাভিভলঙ্গয়ুাল ইন্েদমিেন্ 

কন্টওয়া ি  দ্বারা কেয়ার  রা হদয়দে। কন্টওয়া ি টির উপর আরও তদথযর জন্য ভিভজট  রুন্: 

www.ethniccommunities.govt.nz 

https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/temporary-visa-holders.html
https://www.ethniccommunities.govt.nz/resources-2/multilingual-information-network/

