BENGALI

Status Resolution Support Services (SRSS)
পেমেন্ট - আেনার আয় সম্পমকে ররমোর্ে করা
আপনি বা আপিার সঙ্গী যনি কাজ করা শুরু করর থারকি তাহরে আপনি আমারিররক অরিলমে
জািারিা প্রর াজি৷ এর কারণ হরো আপনি ও আপিার সঙ্গী যা আ কররি তা আপিার SRSS
পপরমন্টরক প্রভানবত কররব।
আপনি পানিকভারব কত আ করররেি তা আমারির জািা প্রর াজি, যারত আপিারক সঠিক পনরমাণ
অথথ প্রিাি করা যা ৷ আপিারক যনি অনতনরক্ত SRSS পপরমন্ট প্রিাি করা হর থারক তাহরে
আপিারক পসই অথথ পেরত নিরত হরব।
আোমক পকান রিষময় ররমোর্ে করমে হমি?
চাকনর পথরক আ :
 নসক পপ, পক ারাসথ নেভ অথবা হনেরে পপ সহ পবতি, মজুনর এবং/অথবা কনমশি পথরক প্রাপ্ত
পমাট আ ।
অিযািয উৎস পথরক আ :
 নি নমত ধররির উপহার বা ভাতা
 কাররা পনরতযক্ত সম্পনি পথরক আ
 অসুস্থতা বা িুর্থটিা নবমা।
আোমের কী জানা প্রময়াজন?
আপিার ও আপিার সঙ্গীর আ সম্পরকথ নররপাটথ করার সম , আমারির জািা প্রর াজি:
 পমাট আর র পনরমাণ- আপিার নররপারটথর সম কারে (14 নিি) টযাক্স প্রিারির আরে অনজথত
আর র পনরমাণ
 আপিার নির ােিাতার নবস্তানরত তথয- তার বযবসান ক িাম, ঠিকািা, পোি িম্বর ও
Australian Business Number (ABN) সহ, যনি জািা থারক। আপনি আপিার পপ-নিপ এর
উপর আপিার নির ােিাতার ABN পারবি, অথবা আপনি আপিার নির ােিাতারক নজরেস
করর পজরি নিরত পাররি।
 আপনি পয তানররে কাজ শুরু করররেি৷
আপিারক অবশযই আপিার নররপারটথর পম ারির পুররা 14 নিি জুরে আপিার ও আপিার সঙ্গীর আ
সম্পনকথ ত তথয জািারত হরব, প্রথম ও পশষ নিিসহ, এমিনক আপনি এেি পযথন্ত আপিার নির ােিাতার
কাে পথরক পপরমন্ট িা পপরেও। মরি রােরবি, সবাই একই নিরি নররপাটথ করর িা, তাই নকেু নকেু
গ্রাহরকর নররপাটথ জমা পি ার সম কাে আপিার পচর নভন্ন হরত পারর।
আোমক কখন ররমোর্ে করমে হমি?
আপনি এবং/অথবা আপিার সঙ্গী পকারিা চাকনর পপরে, কাজ করা বন্ধ কররে অথবা আপিারির আ
পনরবনতথ ত হরে পস বযাপারর আপনি অবশযই আমারিররক অরিলমে জািারত হরব।
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আপনি একবার কাজ করা শুরু কররে প্রনত িুই সপ্তারহ আপিার SRSS পপরমরন্টর তানররের আরের
নিি আপিারক আপিার আ সম্পরকথ নররপাটথ জমা নিরত হরব।
আরে রকভামি আোর আয় সম্পমকে ররমোর্ে করমিা?
পোরি:


আপিার SRSS পপরমরন্টর তানররের আরের নিি 131 202 িম্বরর পোি করুি এবং
আেনার ভাষা সম্পমকে রজমেস করা হমল বেুি “SRSS”. আপনি এই িম্বরর পোি করর
আপিার ভাষাভাষী কাররা সারথ কথা বেরত পাররি।

সশরীরর উপনস্থত হর :


আপিার SRSS পপরমরন্টর তানররের আরের নিি একটি সানভথ স পসন্টারর উপনস্থত হর আপনি
একটি Income Reporting Statement েরম পূরণ করর একজি সানভথ স অনেসাররর সারথ
পিো করার মাধযরম পসটি জমা নিরত পাররি৷ অরিক সানভথ স পসন্টারর পিাভাষী বা নিভাষী কমী
রর রেি, অথবা একজি পটনেরোি ইন্টাররপ্রটাররর বযবস্থা করা পযরত পারর।

আরে স্বরনময়ারজে হময় থাকমল কী করমে হমি?
 পূরণ করর পেরত পি ার জিয আপিারক একটি Business Details েরম (MOD F) প্রিাি
করা হরব।
 আপিারক হ একজি অযাকাউরন্টরন্টর মাধযরম অথবা একটি Profit and Loss Statement
েরম (SU580) পূররণর মাধযরম নতি মারসর োভ ও িনতর আিুমানিক নহসাব প্রিাি কররত
হরব।
 আমরা আপিার োভ ও িনত মূেযা ি কররবা এবং আপিার পানিক েে োরভর নহসাব পবর
কররবা৷
 আমরা প্রনত নতি মাস পর পর আপিার োভ ও িনতর নহসাব করব যতনিি পযথন্ত িা
আপিার আ কর নরটািথ পাও া যা পযোরি বযবসার পুররা আনথথক বেররর নহসাব থারক।
পক আেনার আয় সংক্রান্ত ররমোর্ে জো রেমে োরমি?
 আপনি, অথবা আপিার সঙ্গী৷
 আপনি আপিার পরি অিয পকারিা বযনক্তরক, পযমি আপিার পনররষবা প্রিািকারীরক আমারির
সারথ পযাোরযাে কনরর নিরত পাররি।
েমন রাখমিন অনতনরক্ত পপরমন্ট এোরত পানিকভারব আপিার ও আপিার সঙ্গীর আ
নররপাটথ জমা পি া আপিার িান ত্ব।

সম্পরকথ সঠিক

আমরা েমথের জনে




ইংররনজরত আররা তরথযর জিয humanservices.gov.au/srss ওর বসাইরট যাি
আপিার ভাষা তথয পেরত, শুিরত অথবা নভনেও পিেরত
humanservices.gov.au/yourlanguage ওর বসাইরট যাি
Centrelink-এর পপরমন্ট ও পনররষবা সম্পরকথ আমারির সারথ কথা বেরত 131 202 িম্বরর
পোি করুি
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Medicare ও Child Support-এর পপরমন্ট ও পনররষবাগুরো সম্পরকথ আপিার ভাষা আমারির
সারথ কথা বেরত 131 450 িম্বরর Translating and Interpreting Service (TIS National)এ পোি করুি
একটি সানভথ স পসন্টারর যাি

দ্রষ্টিে: অরেনে ার পয পকারিা জা ো পথরক আপিার বানের পোি পথরক ‘13’ নির শুরু হও া িম্বরর
করা সব করের জিয পোকাে করের সমাি েরচ হরব৷ পটনেরোি সানভথ স পপ্রাভাইোররর উপর নভনি
করর চাজথ কম-পবনশ হরত পারর, এবং পমাবাইে পথরক করা করের জিয পবনশ চাজথ করা হরত পারর।

োয় অস্বীকার
এই তথয জুি 2016 পযথন্ত হােিাোিকৃ ত। আপনি উক্ত তানররের পরর এই প্রকাশিাটি বযবহার করর
থাকরে, তথযাবেী হােিাোিকৃ ত নকিা অিুগ্রহ করর আমারির কাে পথরক তা পজরি নিি।
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Status Resolution Support Services (SRSS)
payment—Reporting your income
If you or your partner have started working you will need to let us know immediately. This
is because what you and your partner earn affects your SRSS payments.
We need to know what you have earned each fortnight, so you are paid the right amount.
If you are overpaid an SRSS payment, you will have to pay the money back.
What do I need to report?
Income from employment:
 gross income from salary, wages and/or commission, including sick pay, carer’s
leave or holiday pay.
Income from other sources:
 gifts or allowances of a regular nature
 income from a deceased estate
 sickness or accident insurance.
What do we need to know?
When reporting yours and your partner’s income, we need to know:
 the gross income amount—the amount earned before tax during your reporting
period (14 days)
 your employer’s details—including their business name, address, phone number
and Australian Business Number (ABN) if known. You will find your employer’s ABN
on your payslip, or you can ask your employer
 the date you started work.
You must report yours and your partner’s income for the entire 14 days of your reporting
period, including the first and last days, even if you haven’t yet been paid by your
employer. Remember, not everyone reports on the same day, so some customers may
have a different reporting period to you.
When do I report?
You must tell us immediately if you and/or your partner get a job, stop working or your
income changes.
Once you start work you need to report your income the day BEFORE your SRSS pay day
every two weeks.
How do I report my income?
By phone:
 on the day BEFORE your SRSS payday, call 131 202 and say “SRSS” when asked
for your language. You can speak to someone in your language by calling this
number.
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In person:
 on the day BEFORE your SRSS payday you can complete and lodge an Income
Reporting Statement form by visiting a service centre to speak with a Service
Officer. Many service centres have interpreters or bilingual staff, or a telephone
interpreter can be arranged.
What if I am self-employed?
 You will be given a Business Details form (MOD F) to complete and return.
 You need to provide a three month estimate of Profit and Loss, either from an
accountant or by completing a Profit and Loss Statement form (SU580).
 We will assess your profit and loss and establish your average fortnightly profit.
 We will assess your profit and loss every three months until you have an income tax
return that represents the full financial year of trading.
Who can report your income?
 You, or your partner.
 You may have another person such as your Service Provider contact us on your
behalf.
Remember it is your responsibility to report your earnings correctly every fortnight in order
to avoid an overpayment.

For more information






go to humanservices.gov.au/srss for more information in English
go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or
watch videos with information in your language
call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and
services
call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with
us in your language about Medicare and Child Support payments and services
visit a service centre

Note: call costs from your home phone to a ‘13’ number from anywhere in Australia are
the cost of a local call. Charges may vary depending on the telephone service provider,
and mobiles may incur a higher charge.

Disclaimer
This information is accurate as at June 2016. If you use this publication after that date,
please check with us that the details are current.
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