কররোনো ভোইরোরে অর্থননতিক প্রতিতিয়ো

জবকীপার পপমেন্ট
অমেলিয়া সরকামরর জবকীপার পপমেন্ট-এর অধীমে, কমরাো ভাইরাস-এর অর্থ ন েলিক প্রভাব দ্বারা আক্রান্ত
উপযু ক্ত বযবসা প্রলিষ্ঠােগুমিা িাাঁ মের কেীমের পবিে পেয়া চালিময় যাবার জেয পবিমের ভিুথ লক পাবার
পযাগ্য হমবে।
আক্রান্ত লেময়াগ্কারীরা পালিকভামব $১,৫০০/-োবী করমি পারমবে, ৩০মে োচথ ২০২০ িালরখ পর্মক ২৭মে পসমেম্বর ২০২০ িালরখ পযথন্ত
প্রমিযক উপযুক্ত কেীমের জেয।
জবকীপার পপমেন্ট উপযুক্ত লেময়াগ্কারীমেরমক িাাঁমের কেীবালহেীর সামর্ সংমযাগ্ রাখমি ও এই সংকট পেষ হবার পর বযবসাগুমিা দ্রুি পু েরায়
আরম্ভ করমি সহায়িা করার বযাপার লেলিি করমব।
এই পপমেন্টটি কমরাো ভাইরামসর অর্থনেলিক প্রভামবর উপর উপাধােস্বরূপ যা সরকামরর একটি পলরকল্পোর অংে এবং এটি পু েরুদ্ধারকামজ একটি
পসিু লহমসমব সহায়িা করমব।
লেময়াগ্কিথ ামের জেয গুরুত্বপূ র্থ ির্য
জবকীপার পপমেন্টটি পাবার জেয লেময়াগ্কারীমের অবেযই অমেলিয়াে টযাক্স অলিস (ATO) -এর www.ato.gov.au ওময়বসাইমট লগ্ময়
আমবেে করার অলভপ্রায় প্রকামের জেয পরলজস্টার করমি হমব।
লেময়াগ্কারীমের আয় কমে পগ্মে লকো বা আময়র আবেযক পিমের অলভজ্ঞিা হমব লকো িা অবেযই পলরোপ কমর পেখমি হমব- পবেীরভাগ্ িুদ্র
বযবসার জেয, এই পরোর্টি হমিা আময়র েিকরা ৩০ ভাগ্ বা িার পবেী কমে যাওয়া, ১িা োচথ২০২০ পর্মক শুরু কমর অন্তি একোসবযাপী।
োেোিাসহ েুোিার-জেয-েয় প্রলিষ্ঠােগুমিা ও স্ব-লেযুক্ত বযলক্ত (কেীলবহীে বযবসাসেূহ) যাাঁরা আময়র বা টােথওভার-এর পটস্ট ও পযাগ্যিার
আবলেযক েিথ গুমিা পেটামি সিে হমবে িাাঁরাও জবকীপার পপমেন্ট-এর জেয আমবেে করমি পারমবে।
এই প্রলক্রয়ার অংে লহমসমব, লেময়াগ্কারীমের অবেযই উপযুক্ত কেীমের ির্য ATO-পক জাোমি হমব। এই িমর্যর েমধয পমে ১িা োচথ ২০২০
িালরমখ উপযুক্ত কেীমের সংখযা এবং যাাঁরা বিথ োমে বযবসাপ্রলিষ্ঠােটিমি চাকরীরি আমেে ( যাাঁমের চাকরী চমি পগ্মে বা যাাঁমেরমক আবামরা
লেযুক্ত করা হময়মে িাাঁরাও এই িমর্যর অন্তভুথক্ত হমবে)।
পযাগ্য লেময়াগ্কারীরা প্রর্ে জবকীপার পপমেন্টটি পে’ োমসর প্রর্ে সপ্তামহ পামবে।
কেীমের জেয গুরুত্বপূ র্থ ির্য
আপলে যলে একজে কেী হে, আপোর লেময়াগ্কারী আপোমক জাোমবে যলে িাাঁরা আপোর পি পর্মক জবকীপার পপমেন্ট-এর জেয আমবেে কমর
র্ামকে — পবেীরভাগ্ কেীরই এর পর আর পকাে লকেু করার েরকার পেই।
িু ি-টাইে ও পাটথ-টাইে কেীসহ যাাঁমের চাকরী চমি পগ্মে, িাাঁরা জবকীপার পপমেন্ট-এর পযাগ্য হমবে।
যেেব কযোেয যয়োল কর্মী িোাঁরের তনরয়োগকিথ োর েোরর্ তনয়তর্মি ও রীতিবদ্ধভোরব ১লো র্মোর্থ ২০২০-রি কর্মপরে গি ১২ র্মোে ধরর কোজ কররেন, িোাঁরোও
জবকীপোর যপরর্মন্ট পোওয়োর যেোগয হরবন। ১লো র্মোর্থ ২০২০ িোতররে যেোগয কর্মীরের অন্তভযথক্ত হরলনঃ
•
•

অমেলিয়ার োগ্লরক
স্থায়ী লভসাধারী বযলক্ত

•

পেোি কযাটাগ্রী (Subclass 444) লভসাধারী বযলক্ত

আপলে যলে পযাগ্য হে, িমব জবকীপার পপমেন্টটি আপোর আময়র আংলেক বা সম্পূ র্থ ভাগ্ ভিুথলক পেমব- আপোর লেময়াগ্কারী িাাঁমের পপ’পরামির
োধযমে আপোমক পবিে পেবার জেয োয়বদ্ধ র্াকমবে।
পযাগ্য কেীরা িাাঁমের তনরয়োগকিথ োর কোে যর্রক পোতেকভোরব ট্যোরের আরগ কর্মপরে $১,৫০০ যবিন যপরবন।
জবকীপোর যপরর্মন্ট-এর কোররে অতিতরক্ত যপরর্মন্ট-এর উপর েয পোরঅযোনযরয়শরনর গযোরোতন্ট যপরর্মন্টগুরলো কররি হরব নো।
েতে আপতন েোধোরেি পোতেকভোরব ট্যোরের আরগ $১,৫০০/- এর কর্ম আয় কররন, িরব আপনোর তনরয়োগকিথ োরক অবশযই আপনোর যবিন
পোতেকভোরব ট্যোরের আরগ কর্মপরে $১,৫০০ তেরি হরব।
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যলে জবকীপার পপমেন্ট-এর আমবেে অেুমোলেি হয়, লকন্তু আপলে বিথ োমে জবসীকার পপমেন্ট গ্রহর্ কমরে, বা অেয পকাে ইঙ্কাে সামপাটথ পপমেন্ট
লেময় র্ামকে, িমব আপোমক অবেযই সালভথ মসস অমেলিয়া-মক আপোর পলরলস্থলির পলরবিথ মের বযাপামর জাোমি হমব িা ো হমি আপলে ঋর্গ্রস্ত
হময় পেমবে যা আপোমক পলরমোধ করমি হমব।
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