COVID-19 Disaster Payment সম্পর্কিত তথ্য
COVID-19 জনস্বাস্থ্য আদেদের কারদে কর্ি ও আয় হারাদনা য াগ্য ব্যর্িদের জনয এটি একক অথ্ি প্রোন। এর র্দযয লকডাউন, হটস্পট ব্া চলাচদলর
র্ব্র্যর্নদেয থ্াকদত পাদর।
COVID-19 Disaster Payment করদ াগ্য নয়।
আপর্ন র্ে সর্স্ত সাযারে য াগ্যতার র্নয়র্ এব্ং আপনার পর্রর্স্থ্র্তর জনয র্নয়র্ যর্দন চদলন তাহদল আপর্ন COVID-19 Disaster Payment যপদত পাদরন।
র্নদচরগুর্ল সাযারে য াগ্যতার র্নয়র্:
• আপনার ব্য়স 17 ব্ছর ব্া তার যব্র্ে
• আপনার যেট ব্া যটর্রদটার্রদত একটি লকডাউদনর কারদে আপর্ন কর্পদে ৮ ঘন্টা ব্া একটি পু দরা র্েদনর কাদজর কর্িঘণ্টা এব্ং আয় হার্রদয়দছন এব্ং
র্হার্ারী-সংক্রান্ত যকান উপ ু ি ছু টি পাওয়ার অর্যকার আপনার যনই
• আপর্ন একই সর্য়কাদল যকানও Pandemic Leave Disaster Payment, যেট ব্া যটর্রদটার্র স্মল র্ব্জদনস যপদর্ন্ট, Dad and Partner Pay,
Parental Leave Pay ব্া যেট ব্া যটর্রদটার্র র্ির্িক পযাদের্র্ক যপদর্ন্ট পাদেন না
• আপর্ন ব্সব্াস কদরদছন ব্া কাজ কদরদছন ব্া কর্নওদয়লথ্-দঘার্েত COVID-19 হটস্পট পর্রেেিন কদরদছন া র্লর্র্দটড র্ু িদর্ন্ট আদেদের অযীন
• আপর্ন আপনার স্বািার্ব্ক আয় পাদেন না এব্ং আপনার র্নদয়াগ্কতি া আপনার পে যথ্দক Retaining Domestic Airline Capability রাখদছন না।
আপর্ন কর্নওদয়লথ্-দঘার্েত COVID-19 হটস্পদট ব্সব্াস ব্া কাজ করার প্রদয়াজনীয়তা পূ রে করদব্ন র্ে র্নদনাি দুদটাই প্রদ াজয হয়ঃ
•
•

আপর্ন এর্ন এলাকায় ব্াস কদরন ব্া কাজ কদরন া লকডাউন নয়
আপর্ন কাজ করদত পারদব্ন না কারে আপর্ন লকডাউন এলাকায় প্রদব্ে করদত ব্া ব্াইদর য দত পারদছন না।

যদি আপদি প্রাসদিক সময়কালে কমিওলয়েথ ঘ াদিত COVID-19 হটস্পট পদিির্শি কলিি এবং দিতীয় জিস্বাস্থ্য আলিলর্ি অধীলি থালকি যাি
পদিণদতলত আপিালক সীদমত চোচলেি মলধয থাকলত হয়, তাহলেও আপদি ঘযাগ্য হলত পালিি।
আপিাি জিয কমিওলয়েথ-ল াদিত COVID-19 হটস্পট ঘযাগ্যতাি দবদধ পূ িণ কিাি প্রলয়াজি ঘিই যখি এই দুটিই প্রলযাজযঃ
• আপিাি যেট ব্া যটর্রদটার্র COVID-19 িযাকর্সনটি 80% (েতকরা আর্ে িাগ্) সম্পূ ণশরূলপ ঘিয়াি মাত্রায় ঘপ ৌঁলেলে
•

আর্রা একটি প্রাসর্িক সর্দয়র জনয COVID-19 Disaster Payment-এর জনয আপনার োর্ব্ অনুদর্ােন কদরর্ছ ার র্দযয আপনার
যেট ব্া যটর্রদটার্র COVID-19 এর জনয সম্পূ েিরূদপ 80% (েতকরা আর্ে িাগ্) িযাকর্সন যেওয়ার তার্রখ অন্তিুিি কদর।

আপনার স্বািার্ব্ক কাদজর একটি পূ েি র্েন া আপনার কাজ করার জনয র্নযিার্রত র্ছল র্কন্তু সীর্র্ত চলাচদলর আদেদের কারদে তা করদত পাদরর্ন। এর র্দযয
রদয়দছ ফু ল টাইর্, পাটি টাইর্ ব্া ৮ ঘন্টার কর্ সর্দয়র কযাজু য়াল র্েফদট য াগ্োন করদত না পারা।

আপর্ন র্ে Centrelink ব্া Department of Veterans’ Affairs (DVA)-এর যপদর্ন্ট যপদয় থ্াদকন
আপর্ন র্ে য াগ্য Centrelink ব্া DVA যপদর্ন্ট পান এব্ং সর্স্ত য াগ্যতার র্নয়র্ যর্দন চদলন, তাহদল আপর্ন COVID-19 Disaster Payment-এর জনয
আদব্েন করদত পাদরন।
আপনার োর্ব্র সর্য়সীর্ার ৮ সপ্তাদহর র্দযয অন্তত একব্ার আপর্ন অব্েযই আর্াদের কর্িসংস্থ্ান আদয়র খব্র র্েদয়দছন। আপর্ন র্ে অন্ধ হন এব্ং Age
Pension ব্া Disability Support Pension পান তাহদল এই র্নয়র্ আপনার জনয প্রদ াজয নয়।
আপনাদক অব্েযই র্ননর্লর্খত ইনকার্ সাদপাটি যপদর্ন্টগুদলার র্দযয একটি যপদত হদব্ঃ
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
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• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement অযীদন Veterans’ Act
• Service pension অযীদন Veterans’ Act
• Veteran payment অযীদন Veterans’ Act
• Education Allowance অযীদন Veterans’ Act।
আপর্ন আপনার স্বািার্ব্ক যপদর্দন্টর তার্রখগুর্লদত আপনার র্নয়র্র্ত Centrelink ব্া DVA যপদর্ন্ট পাদব্ন। আপনাদক Centrelink আয় র্হসাদব্
COVID-19 Disaster Payment র্রদপাটি করার েরকার যনই।

আপর্ন র্ে Centrelink ব্া DVA যপদর্ন্ট না পান
আপর্ন র্ে সর্স্ত য াগ্যতার র্নয়র্ পূ রে কদরন এব্ং য াগ্য Centrelink ব্া DVA যপদর্ন্ট না যপদয় থ্াদকন, তাহদল আপর্ন COVID-19 Disaster
Payment জনয আদব্েন করদত পাদরন।
আপনাদক অব্েযই অদের্লয়ার যরর্সদডন্ট হদত হদব্ অথ্ব্া র্িসা যারে করদত হদব্ া আপনাদক অদের্লয়ায় কাজ করার অর্যকার যেয়। Department of
Home Affair’s VEVO র্সদের্ ব্যব্হার কদর আপর্ন আপনার অদের্লয়ায় কাজ করার অর্যকার সহ আপনার র্িসার র্ব্ব্রে এব্ং েতি ার্ে পরীো করদত
পাদরন।
আপর্ন শুযু র্াত্র একটি স্থ্াদনর জনয COVID-19 Disaster Payment োর্ব্ করদত পাদরন। আপর্ন র্ে র্দন কদরন য আপর্ন একার্যক যপদর্দন্টর জনয য াগ্য,
তাহদল আপনাদক র্সদ্ধান্ত র্নদত হদব্ যকানটি আপনার জনয সব্দচদয় িাদলা।
স্থ্ান, যপদর্দন্টর পর্রর্াে এব্ং প্রাসর্িক সর্য়কাল সহ আরও তদথ্যর জনয, পর্রেেিন করুন servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

যদি আপিাি ঘেট বা ঘটদিলটাদিি ভ্যাকদসলির্লিি হাি যদি যদি 70% ব্া 80% হয়
স্বয়ংদিয় COVID-19 Disaster Payments গুদলা বন্ধ হলয় যালব যখি আপিাি যেট ব্া যটর্রদটার্রদত 16 বেি বা তাি ঘবদর্ বয়লসি 70% ঘোকলক
COVID-19 ভ্যাকদসলিি 2 ঘ াজ দিলয় পু লিাপু দি ভ্যাকদসি ঘিওয়া হলব।
আপদি যদি এখিও চোচলেি দবদধদিলিধ বা েক াউি িািা প্রভ্াদবত হি, তাহলে COVID-19 Disaster Payment আপিালক প্রদত সপ্তালহ ঘপলমলেি জিয
পু িিায় আলবিি কিলত হলব যালত আমিা জাদি আপদি ঘযাগ্য আলেি দকিা।
খন যেট ব্া যটর্রদটার্রদত 16 ব্ছর ব্া তার যব্র্ে ব্য়দসর 80% র্ানু ে সম্পূ েিিাদব্ COVID-19 িযাকর্সদনর 2 যডাজ র্েদয় িযাকর্সন যেওয়া হয়, তখন
COVID-19 Disaster Payment-এ পর্রব্তি ন আসদব্।
আপর্ন যকব্লর্াত্র COVID-19 Disaster Payment-এর জনয পু নরায় আদব্েন করদত পাদরন র্ে আপনাদক প্রাসর্িক সর্দয়র জনয র্ঞ্জুর্র যেওয়া হয় ার
র্দযয আপনার যেট ব্া যটর্রদটার্রদত 80% পূ েি িযাকর্সন যেওয়ার তার্রখ অন্তিুিি থ্াদক।
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র্ে আপনার জনয একটি প্রাসর্িক সর্দয়র জনয COVID-19 Disaster Payment র্ঞ্জুর করা হদয় থ্াদক ার র্দযয আপনার যেট ব্া যটর্রদটার্রদত 80%
সম্পূ েিরূদপ িযাকর্সন যেওয়ার তার্রখ অন্তিুিি থ্াদক, তাহদল আপর্ন আরও ২ সপ্তাহ প িন্ত যপদর্দন্টর জনয পুনরায় আদব্েন করদত পাদরন।
COVID-19 Disaster Payment-টি 2 সপ্তাহ প িন্ত সর্দয়র র্দযয কদর্ াদব্।
একটি যেট ব্া যটর্রদটার্রদত 80% সম্পূ ণশরূলপ ভ্যাকদসি ঘিওয়াি পি প্রথম সপ্তালহ, COVID-19 Disaster Payment এি একটি ঘপলমে হলবঃ
•

$ 450 যদি আপদি 8 োি ঘবদর্ বা পু লিা দিলিি কাজ হাদিলয় ঘেলেি এবং আপদি একটি ঘযাগ্য Centrelink বা Department of Veterans’
Affairs (DVA) ঘপলমে িা পাি

•

$ 100 র্ে আপর্ন 8 ঘন্টার যব্র্ে ব্া পু দরা র্েদনর কাজ হার্রদয় থ্াদকন এব্ং আপর্ন একটি ঘযাগ্য Centrelink বা DVA যপদর্ন্ট পান।

একটি যেট ব্া যটর্রদটার্রদত 80% সম্পূ েিিাদব্ িযাকর্সন যেওয়ার পর র্িতীয় সপ্তাদহ, COVID-19 Disaster Payment হদব্ঃ
•

আপদি যদি 8 (আট) ণ্টাি ঘবদর্ বা পু লিা দিলিি কাজ হাদিলয় থালকি এবং আপদি ঘযাগ্য Centrelink বা DVA িা পাি তাহলে $ 320 এি একটি
ঘপলমে হলব

•

আপদি যদি ঘযাগ্য Centrelink বা DVA পাি তলব ঘপলমলেি সমাদপ্ত হলব।

এই সমলয়ি পলি, আপিাি এোকায় COVID-19 Disaster Payments পাওয়া যালব িা।

আদরা তদথ্যর জনয:
•

ইংদরর্জদত তথ্য যপদত পর্রেেিন করুন servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

•

আপনার র্নদজর িাোয় তথ্য পদ াদত, শুনদত ব্া যেখদত পর্রেেিন করুন servicesaustralia.gov.au/yourlanguage

•

আপনার িাোয় আর্াদের সাদথ্ কথ্া ব্লদত 131 202 নম্বদর কল করুন।

আপদি যদি আি COVID-19 Disaster Payment-এর জিয ঘযাগ্য িা হি, তাহলে আপদি অিয ঘকাি ঘপলমে বা সহায়তা ঘপলত পালিি তা খুৌঁ লজ ঘপলত
পালিি। servicesaustralia.gov.au/covid19 পদিির্শি করুি
Centrelink ঘপলমে এবং পদিলিবা সম্পলকশ আপিাি ভ্ািায় আমালিি সালথ কথা বেলত 131 202 িম্বলি কে করুি। দ্রষ্টবয: আপিাি বাদ়িি ঘোি ঘথলক
অলেদেয়াি ঘযলকালিা জায়গ্া ঘথলক '13' িম্বলি কেগুদে দিদিশ ষ্ট হালি চাজশ কিা হয়। ঘসই হাি স্থ্ািীয় কলেি মূ েয ঘথলক পদিবদতশ ত হলত পালি এবং ঘটদেলোি
পদিলিবা প্রিািকািীলিি মলধযও পদিবদতশ ত হলত পালি। আপিাি বাদ়িি ঘোি ঘথলক '1800' িম্বলি কে কিা দবিামূ লেযি। পাবদেক এবং ঘমাবাইে ঘোি ঘথলক
কেগুদে সময়সীমা এবং উচ্চ হালি চাজশ কিা হলত পালি।
আইনগ্ত োর্ব্তযাগ্: এই তথ্যটি অদটাব্র 2021 তার্রদখ থ্া থ্। এই প্রকােনাদত অন্তিুিি তথ্যগুর্লর লেয যকব্ল যপদর্ন্টসর্ূ হ এব্ং পর্রদেব্ার্ের গ্াইড
র্হসাদব্ । আপনার র্নর্েিষ্ট পর্রর্স্থ্র্তদত, আপর্ন র্ে যকানও যপদর্দন্টর জনয আদব্েন করদত চান এব্ং যকান আদব্েন প্রস্তুত করদত চান তদব্ যস ব্যাপাদর র্সদ্ধান্ত
যনওয়ার োর্য়ত্ব আপনার।
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Information about the COVID-19 Disaster Payment
This is a lump-sum payment for eligible people who lost work and income due to a state or territory
COVID-19 public health order. This may involve a lockdown, hotspot or movement restrictions.
The COVID-19 Disaster Payment is not taxable.
You may be able to get the COVID-19 Disaster Payment if you meet all the general eligibility rules
as well as the rules for your situation. These are the general eligibility rules:
• you’re 17 years or older
• you’ve lost at least 8 hours or a full day of work and income due a lockdown in your state or
territory and don’t have any appropriate pandemic-related leave entitlements
• you aren’t getting Pandemic Leave Disaster Payment, a state or territory small business
payment, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay, or a state or territory based pandemic
payment for the same period
• you lived or worked in or visited a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot that is subject to
a restricted movement order
• you’re not getting your usual income and your employer is not getting Retaining Domestic
Airline Capability payments on your behalf.
You meet the requirement of living or working in a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot if
both of these apply:
•
•

you live or work in an area which isn’t locked down
you can’t work because you’re unable to cross into or out of the lockdown area.

If you visited a Commonwealth declared COVID-19 hotspot during the relevant period and were
subject to a second public health order that results in your restricted movement, you may also be
eligible.
You no longer need to meet the Commonwealth-declared COVID-19 hotspot eligibility rule when
both of these apply:
•

•

your state or territory has reached 80% fully vaccinated with a COVID-19 vaccine
we have granted your claim for COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which
includes the date your state or territory reaches 80% fully vaccinated for COVID-19.

A full day of your usual work is what you were scheduled to work but could not because of a
restricted movement order. This includes not being able to attend a full time, part time or casual
shift of less than 8 hours.

If you’re getting a Centrelink or Department of Veterans’ Affairs
(DVA) payment
If you’re getting an eligible Centrelink or DVA payment and meet all the eligibility rules, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
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You must have reported employment income to us at least once in the 8 weeks before your
claiming period. This rule doesn’t apply to you if you’re blind and getting Age Pension or Disability
Support Pension.
You must be getting one of the following income support payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement under the Veterans’ Act
• Service pension under the Veterans’ Act
• Veteran payment under the Veterans’ Act
• Education Allowance under the Veterans’ Act.
You’ll get your regular Centrelink or DVA payment on your usual payment dates. You don’t need to
report the COVID-19 Disaster Payment as income to Centrelink.

If you’re not getting a Centrelink or DVA payment
If you meet all the eligibility rules and aren’t getting an eligible Centrelink or DVA payment, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must be an Australian resident or hold a visa that gives you the right to work in Australia. You
can check your visa details and conditions, including your right to work in Australia, using
the Department of Home Affair’s VEVO system.
You can claim the COVID-19 Disaster Payment for one location only. If you think you’re eligible for
more than one, you need to decide which is best for you.
For more information, including locations, payment amounts and relevant periods, go to
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

If your state or territory reaches 70% or 80% full vaccination
rates
Automatic COVID-19 Disaster Payments will stop when 70% of people aged 16 years and over in
your state or territory are fully vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine.
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If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for COVID19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
When 80% of people aged 16 years or older in your state or territory are fully vaccinated with 2
doses of a COVID-19 vaccine, there will be changes to COVID-19 Disaster Payment.
You can only reapply for COVID-19 Disaster Payment if you have been granted for a relevant
period which includes the date your state or territory reaches 80% full vaccination.
If you have been granted COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes the
date your state or territory reaches 80% fully vaccinated, you can reapply for the payment for up to
2 more weeks.
The COVID-19 Disaster Payment will reduce over a period of up to 2 weeks.
The first week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, the COVID-19 Disaster
Payment will be one payment of:
•
•

$450 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are not getting an
eligible Centrelink or Department of Veterans’ Affairs (DVA) payment
$100 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are getting an eligible
Centrelink or DVA payment.

The second week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, COVID-19 Disaster
Payment will:
•
•

be one payment of $320 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you
are not getting an eligible Centrelink or DVA payment
end if you are getting an eligible Centrelink or DVA payment.

After this period, COVID-19 Disaster Payments will not be available in your area.
For more information:
•
•
•

go to servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment for information in English
go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
call 131 202 to speak with us in your language.

If you are no longer eligible for COVID-19 Disaster Payment, you can find out what other payment
or support you may be able to get. Go to servicesaustralia.gov.au/covid19
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services. Note:
calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a fixed rate.
That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone service
providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and mobile
phones may be timed and charged at a higher rate.
Disclaimer: This information is accurate as at 20 October 2021. The information contained in this
publication is intended only as a guide to payments and services. It’s your responsibility to decide if

Information about the COVID-19 Disaster Payment - 20102021 - English

6

you wish to apply for a payment and to make an application, with regard to your particular
circumstances.
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