BENGALI

Australian Government Disaster Recovery Payment
Australian Government Disaster Recovery Payment (AGDRP) হল একটি এককালীন পেমেন্ট
যা আেনন একটি প ানিত দুমযযাগ দ্বারা উমেখমযাগযভামে ক্ষনতগ্রস্ত হমল আেনামক সাহাযয কমর।এটি প াটখামটা ক্ষনত ো অসু নেধার জনয নয়।

আপনি কত পপতত পাতেি
আেনন যনি পযাগয হন তমে আেনন োমেন:
• $1,000 প্রনত প্রাপ্তেয়মের জনয
• 16 ে মরর কে েয়সী প্রনতটি নিশুর জনয $400।

কাো এটি পপতত পাতেি
AGDRP পেমত আেনামক অেিযই:
• একজন অমেনলয়ান োনসন্দা হমত ো একটি পযাগয নভসাধারী হমত হমে
• দুমযযামগর সেয় 16 ে র ো তার পেনি েয়সী হমত হমে ো সাোনজক ননরােত্তা পেমেন্ট পেমত হমে
• স্থানীয় সরকার এলাকা ো Local Government Area (LGA) পযাগযতার িতয গুমলা েূ রণ করমত হমে।

আেনন একটি প ানিত নেেযযময়র দ্বারা নেরূেভামে প্রভানেত হময়ম ন তা নননিত করমত হমে। উিাহরণস্বরূেঃ
• আেনন গুরুতরভামে আহত হময়ন মলন
• আেনন এেন একজমনর েনরোমরর সিসয নযনন অমেনলয়ান নাগনরক ো োনসন্দা নযনন োরা পগম ন ো ননমখাোঁজ
• নেেযযয় আেনার প্রধান আোসস্থল ধ্বংস কমরম অথো এটিমক অেিযই পভমে পেলমত হমে
• আেনার প্রধান আোসস্থমলর অভযন্তমরর েড় ধরমনর ক্ষনত হময়ম
• নেেযযয় আেনার প্রধান োসস্থামনর অভযন্তরমক উন্মু ক্ত কমর পেমলম
• আেনার প্রধান আোসস্থল কাঠামোগতভামে ত্রুটিেূ ণয প ািণা করা হময়ম
• েয়ঃননষ্কািন আেনার োসস্থামনর অভযন্তরমক দূনিত কমরম
• নেেযযয় আেনার প্রধান আোসস্থমল আেনার োনলকানাধীন একটি েড় সম্পি ো সম্পিসেূ হমক ো ক্ষনতগ্রস্ত কমরম
• আেনন একজন ননভয রিীল নিশুর প্রধান তত্ত্বােধায়ক নযনন উেমরাক্ত পযমকামনা একটির অনভজ্ঞতা পেময়ম ন।

সংজ্ঞা
•

আপনার প্রধান বাসস্থান হল প্রধান স্থান যেখানন আপনার সাধারণত বসবাস করার অধধকার বা লাইনসন্স আনে। এটি হধলনে যহাম বা
ধবধনন ানের ববধিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত কনর না।
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•

একটি প্রধান সম্পদ হল একটি সম্পদ বা সম্পদ োর সধিধলত বাজার মূ লয $20,000 বা তার যবধি। উদাহরণস্বরূপ, এর মনধয রন নে
র্বন, োনবাহন, কানেলা, জনলর ট্যাঙ্ক বা বড় আকানরর েন্ত্রপাধত।

•

আপধন একজন ধিশুর একজন প্রধান পধরচেুাকারী েধদ ধিশুটি আপনার ধনর্ু রিীল হ এবং 16 বের ব সী না হ । প্রধান পধরচেুাকারীর
অবিযই ধিশুর প্রধতধদননর েত্ন, কলযাণ এবং ধবকানির জনয আইধন দাধ ত্ব থাকনত হনব।

নকভাতে দানে কেতত হয়
িানে করার দ্রুততে উোয় হল অনলাইন। আেনামক একটি myGov অযাকাউন্ট পসট আে করমত হমে এেং আেনার যনি এখনও না থামক তমে
Centrelink-এর সামথ নলঙ্ক করমত হমে। servicesaustralia.gov.au/mygovguides-ওময়েসাইমট যান।
িানে করার জনয আেনার সাহামযযর প্রময়াজন হমল, আেনন 180 22 66 নম্বমর কল করমত োমরন। আেনন একজন পিাভািী চাইমত োমরন এেং
আেরা নেনােূ মলয একটির েযেস্থা করে।
আেনন যনি একটি িম্পনতর সিসয হন তমে আেনারা উভময়ই এই অথযপ্রিামনর িানে করমত োমরন। আেনন এেং আেনার োটযনারমক আলািা িানে
করমত হমে।

আরও তমথযর জনয servicesaustralia.gov.au/disaster-ওময়েসাইমট যান। এটা অন্তভুয ক্ত:
• নেকল্প িানে
• পযাগয LGAগুমলা
• আোমির েনরমিোগুনল কীভামে অযামেস করমেন।

আেও ততযেে জিে
• ইংমরনজমত আরও তমথযর জনয servicesaustralia.gov.au/disaster-ওময়েসাইমট যান
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage এ যান পযখামন আেনন েড়মত, শুনমত ো পিখমত োমরন আেনার ভািায় তথয
• Centrelink পেমেন্ট এেং েনরমিো সম্পমকয আেনার ভািায় আোমির সামথ কথা েলমত 131 202 নম্বমর কল করুন
• একটি েনরমিো পকমে যান।
দ্রষ্টেয: অমেনলয়ার পযমকামনা স্থান পথমক আেনার োনড়র পোন পথমক ‘13’ নম্বমর কল করার জনয চাজয করা হয়
ননধযানরত িামে। পসই হার স্থানীয় কমলর েূ লয পথমক েনরেনতয ত হমত োমর এেং পটনলমোন েনরমিো প্রিানকারীমির েমধযও েনরেনতয ত হমত োমর।
আেনার োনড়র পোন পথমক ‘1800’ নম্বমর কলগুমলা নেনােূ মলয। োেনলক এেং পোোইল পোন পথমক কলগুনল সেয়সীোেদ্ধ হমত োমর এেং উচ্চ
হামর চাজয করা পযমত োমর।

িানেতযাগ
এই প্রকািনার েমধয থাকা তথয শুধু োত্র অথযপ্রিান এেং েনরমিোগুনলর জনয একটি ননমিয নিকা নহসামে উনিষ্ট। আেনন একটি পেমেমন্টর জনয
আমেিন করমত চান নকনা এেং আেনার নননিয ষ্ট েনরনস্থনতমত একটি আমেিন করমত চান নকনা তা নসদ্ধান্ত পনওয়ার িানয়ত্ব আেনার।
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Australian Government Disaster Recovery
Payment
The Australian Government Disaster Recovery Payment (AGDRP) is a one-off payment to help
you if you are significantly affected by a declared disaster. It is not for minor damage or
inconvenience.

How much you can get
If you are eligible you will get:
• $1,000 per adult
• $400 for each child younger than 16.

Who can get it
To get AGDRP you must:
• be an Australian resident or hold an eligible visa
• be 16 years or older at the time of the disaster or getting a social security payment
• meet Local Government Area (LGA) eligibility requirements.
You must have been adversely affected by a declared disaster. For example:
• you were seriously injured
• you are the immediate family member of an Australian citizen or resident who died or is missing
• the disaster destroyed your principal place of residence or it must be demolished
• there has been major damage to the interior of your principal place of residence
• the disaster has exposed the interior of your principal place of residence to the elements
• your principal place of residence has been declared structurally unsound
• sewage has contaminated the interior of your residence
• the disaster has destroyed or damaged a major asset or assets you own at your principal place
of residence
• you are the principal carer of a dependent child who has experienced any of the above.

Definitions
• Your principal place of residence is the main place where you have a right or license to normally
live. It doesn’t include holiday homes or investment properties.
• A major asset is an asset or assets with a combined market value of $20,000 or more. For
example, this includes buildings, vehicles, caravans, water tanks or large scale machinery.
• You are a principal carer of a child if the child is your dependent and has not turned 16. The
principal carer must have legal responsibility for the day-to-day care, welfare and development
of the child.
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How to claim
The fastest way to claim is online. You will need to set up a myGov account and link to Centrelink if
you do not have one yet. Go to servicesaustralia.gov.au/mygovguides
If you need help with claiming, you can call 180 22 66. You can ask for an interpreter and we will
arrange one for free.
If you are a member of a couple, you can both claim this payment. You and your partner must
make separate claims.
Go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information. This includes:
• claiming options
• eligible LGAs
• how to access our services.

For more information
• go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more 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 about Centrelink payments and services
• visit a service centre.
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
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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