BENGALI

Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) হল একটি স্বল্পমেয়াদী পেমেন্ট য়া আেন়ামক স়াহ়াযয কর়ার জনয
যদদ আেদন একটি প ়াদিত দিেযমযর
য
সর়াসদর ফল়াফল দহস়ামি আয হ়ার়ান।
আেদন আয হ়ার়ামন়ার ত়াদরখ পেমক শুরু কমর 13 সপ্ত়াহ েযন্ত
য এটি পেমত ে়ামরন।
আেন়ার েদরদিদতর উের দিদি কমর, সি়াদিক
য
পেমেমন্টর হ়ার JobSeeker Payment ি়া Youth
Allowance-এর সে়ান।

কারা এটি পেতে োতরন
DRA পেমত হমল আেন়ামক অিশ্যই দনম্নদলদখত সিগুমল়া েূরণ করমত হমি। আেদন ি়াআেন়ারঃ
• দুময়ামের
য
সেয িযস দিল 16 িির ি়া ত়ার পিদশ্
• একজন অমেদলয়ান ি়াদসন্দ়া ি়া পয়ােয দিস়া ি়ারণ কমরন
• প্রি়াদিত ি়ানীয সরক়ার এল়াক়ায ক়াজ ি়া িসি়াস কমরন
• দুময়ামের
য
সর়াসদর ফল়াফল দহস়ামি আয হ়ার়ান
• আেন়ার আয হ্র়াস ে়াওয়ার ের সপ্ত়ামহ েড় স়াপ্ত়াদহক আমযর পেময কে উে়াজযন করুন।
আেন়ার িযস 16 - 21 িির হমল, আেন়ামক অিশ্যই স্ব়ািীন হমত হমি। স়াপ্ত়াদহক েড় আয পির করমত
আের়া Australian Bureau of Statistics-এর েদরসংখয়ান িযিহ়ার কদর।
দুময়ামের
য
একটি সর়াসদর ফল়াফল দনম্নদলদখত অন্তিভক্ত
য করমত ে়ামর:
• দুময়ামের
য
ক্ষযক্ষদতর ক়ারমণ আেন়ার কেিল
য িন্ধ হময পেমি
• র়াস্ত়া িন্ধ হময য়াওয়ায আেদন ক়ামজ য়াওয়া িন্ধ কমর দদমযমিন এটি একটি ইমিমন্টর েমর িযিস়ায
একটি স়াি়ারণ েন্দ়া অন্তিভক্ত
য কমর ন়া।

আেনার কী কীমাণ দরকার
আের়া আেন়ামক আেন়ার আয ক্ষদতর প্রে়াণ দদমত িলমত ে়াদর।
আেদন যদদ পিতন ি়া েজুদর ে়ান তমি আের়া আেন়ামক এেন নদে ে়াইমত ে়াদর য়া দুময়ামের
য
আমে 4
সপ্ত়ামহর জনয আেন়ার আয পদখ়ায।
যদদ আেন়ার আয প্রদত সপ্ত়ামহ েদরিদতযত হয তমি আের়া আেন়ামক দুময়ামের
য
আমে 8 (আি) সপ্ত়ামহর
জনয আেন়ার আয পদখ়ামত িলমত ে়াদর।
প্রে়াণ অন্তিভক্ত
য করমত ে়ামর:
• আেন়ার দনময়ােকতয়ার ক়াি পেমক পে দিে
• িয়াঙ্ক পেিমেন্ট য়া আেন়ার দনময়ােকতয়ার ক়াি পেমক আমের িয়াঙ্ক দিমে়াজজি পদখ়ামে
• আেন়ার দনময়ােকতয়ার ক়াি পেমক একটি দেটি।
আেদন যদদ একজন কৃিক হন ি়া আেন়ার একটি পি়াি িযিস়া ে়ামক আের়া আেন়ামক এই নদেগুদলর েমিয
যতি়া সম্ভি আে়ামদর পদখ়ামত িলমত ে়াদর:
• ল়াি এিং ক্ষদত দিিৃদত
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• আযকর দরি়ান য
• অনয়ানয নদে য়া নেদ প্রি়াহ পদখ়ায পযেন আেন়ার িযিস়ার ট্র়াে ি়া অংশ্ীদ়াদর কর দরি়ামনরয জনয একটি
িয়াঙ্ক পেিমেন্ট।
আেন়ার ক়ামি এই প্রে়াণ ন়া ে়াকমল আে়ামদর স়ামে কে়া িলুন।

ককভাতে দাকে করতে হয়
দ়াদি কর়ার দ্রুততে উে়ায হল myGov এর ে়ািযমে অনল়াইন। আেন়ামক একটি myGov অয়াক়াউন্ট পসি
আে করমত হমি এিং আেন়ার যদদ এখনও ন়া ে়ামক তমি Centrelink-এর স়ামে দলঙ্ক করমত হমি।
servicesaustralia.gov.au/mygovguides-এ য়ান
দ়াদি কর়ার জনয আেন়ার স়াহ়ামযযর প্রময়াজন হমল, আেদন 180 22 66 এ কল করমত ে়ামরন। আেদন
একজন পদ়াি়ািী ে়াইমত ে়ামরন এিং আের়া দিন়ােূমলয একটির িযিি়া করি।
আেদন যদদ একটি দম্পদতর সদসয হন তমি আেন়ার়া উিমযই এই অেপ্রদ়ামনর
য
দ়াদি করমত ে়ামরন।
আেদন এিং আেন়ার ে়ািয ন়ারমক আল়াদ়া দ়াদি করমত হমি। আরও তমেযর জনয
servicesaustralia.gov.au/disaster-এ য়ান।
এমত অন্তিভক্ত
য হমল়া:
• পয়ােয ি়ানীয সরক়ার এল়াক়া
• দ়াদির দিকল্পসেূহ
• আে়ামদর েদরমিি়াগুদল কীি়ামি অয়ামেস করমিন
• য়ামক আের়া স্ব়ািীন েমন কদর
• দকি়ামি আের়া েড় স়াপ্ত়াদহক আয েণন়া কদর।

আেনার পেতমন্ট ককভাতে েকরচালনা করতেন
আেদন যদদ DRA ে়ান তমি আেন়ার েদরদিদতর পযমক়ান েদরিতযন সম্পমকয আে়ামদর অিশ্যই জ়ান়ামিন।
আেদন DRA ে়াওয়ার সেয েড় স়াপ্ত়াদহক আমযর পেময পিদশ্ ি়া সে়ান উে়াজযন করমল এটি অন্তিভক্ত
য ।

আরও েতযের জনে
• ইংমরজজমত আরও তমেযর জনয servicesaustralia.gov.au/disaster-ওমযিস়াইমি য়ান।
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage-এ য়ান পযখ়ামন আেদন েড়মত, শুনমত ি়া পদখমত ে়ামরন
• আেন়ার ি়াি়ায তেয।
• Centrelink পেমেন্ট এিং েদরমিি়া সম্পমকয আেন়ার ি়াি়ায আে়ামদর স়ামে কে়া িলমত 131 202 নম্বমর
কল করুন
• একটি েদরমিি়া পকমে য়ান।
দ্রষ্টিয: অমেদলয়ার পযমক়ামন়া ি়ান পেমক আেন়ার ি়াদড়র পফ়ান পেমক ‘13’ নম্বমর কল কর়ার জনয একটি
দনদদযষ্ট হ়ামর ে়াজয কর়া হয। পসই হ়ার ি়ানীয কমলর েূলয পেমক েদরিদতযত হমত ে়ামর এিং পিদলমফ়ান
েদরমিি়া প্রদ়ানক়ারীমদর েমিযও েদরিদতযত হমত ে়ামর। আেন়ার ি়াদড়র পফ়ান পেমক '1800' নম্বমর কল
দিন়ােূমলযর। ে়ািদলক এিং পে়াি়াইল পফ়ান পেমক কলগুদল সেযসীে়ািদ্ধ হমত ে়ামর এিং উচ্চ হ়ামর ে়াজয
কর়া পযমত ে়ামর।
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দ়াদিতয়াে:
এই প্রক়াশ্ন়ার েমিয ে়াক়া তেয শুিুে়াত্র পেমেন্ট এিং েদরমিি়াগুদলর জনয একটি দনমদযদশ্ক়া দহস়ামি
উজিষ্ট। আেদন একটি অেপ্রদ়ামনর
য
জনয আমিদন করমত ে়ান দকন়া এিং আেন়ার দনদদযষ্ট েদরদিদতমত
একটি আমিদন করমত ে়ান দকন়া ত়া দসদ্ধ়ান্ত পনওয়া আেন়ার দ়াদযত্ব।
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Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) is a short term payment to help you if you lose income as a
direct result of a declared disaster.
You can get it for up to 13 weeks, starting from the date you lose income.
The maximum payment rate is the same as JobSeeker Payment or Youth Allowance, based on
your circumstances.

Who can get it
To get DRA you must meet all of the following. You:
• were 16 years or older at the time of the disaster
• are an Australian resident or hold an eligible visa
• work or live in an affected Local Government Area
• lose income as a direct result of the disaster
• earn less than the average weekly income in the weeks after you had your income loss.
If you are 16 – 21 years old, you must be independent. We use Australian Bureau of Statistics
figures to work out average weekly income.
A direct result of the disaster can include the following:
• your workplace has closed due to damage from the disaster
• road closures stopped you getting to work It does not include a general downturn in business
following an event.

What evidence you need
We may ask you to give us evidence of your loss of income.
If you earn a salary or wage we may ask you for documents that show your income for the 4 weeks
before the disaster.
If your income changes each week we may ask you to show your income for the 8 weeks before
the disaster.
Evidence can include:
• pay slips from your employer
• bank statements showing previous bank deposits from your employer
• a letter from your employer.
If you are a farmer or you have a small business we may ask you to show us as many of these
documents as possible:
• profit and loss statements
• income tax returns
• other documents that show cash flow such as a bank statement for your business trust or
partnership tax return.
15226.2207
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Speak to us if you do not have this evidence.

How to claim
The fastest way to claim is online through myGov. 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:
• eligible Local Government Areas
• claiming options
• how to access our services
• who we consider to be independent
• how we calculate average weekly income.

How to manage your payment
If you get DRA you must tell us about any changes in your circumstances.
This includes if you earn more than or the same as the average weekly income while you get DRA.

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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