জরুরী ক্ষুদ্র অরের তহভবল ইতযোভের ভবরশষ ঋে যোাঁরো
বযবহোর কররত পোররবন নো, তোরের জনয

ন তু ন ক ররো নো ভো ই রো রে র ( ককো ভভ ড - 1 9 )
েং ক্র ম রে প্র ভো বো ভি ত অ ভো ব গ্র স্ত রে র স্বো ব ল ম্বী
ক রো র জ নয আ ভথ িক ে হো য় তো র ভন রেি শ নো
1 আ ভথ িক ে হ য় তো র জ নয উ দ্দি ষ্ট প ভর বো র
কয েকল পভরবোর জরুরী ক্ষুদ্র অরের তহভবল ইতযোভের ভবরশষ ঋে বযবহোর কররত
পোররবন নো
・কয েকল পভরবোর েোভবক
ি েহোয়তো তহভবরলর ঋে পুনরোয় গ্রহে েম্পন্ন করররছন / কয েকল পভরবোর
আগস্ট মোে নোগোে পুনরোয় ঋে গ্রহে করো েম্পন্ন কররবন।
(পুনরোয় ঋে গ্রহেকোলীন েমরয় প্রতযোখযোন করোর ফলস্বরূপ, আগরস্টর মরযয কশষ হরয় যোওয়োর কক্ষত্র
ছোড়ো)
・কয েকল পভরবোররর জনয েোভবক
ি েহোয়তো তহভবল কথরক পুনরোয ঋে গ্রহে অনুরমোেন করো হয়ভন
・কয েকল পভরবোর েোভবক
ি েহোয়তো তহভবল কথরক পুনরোয ঋে গ্রহে করোর ভবষরয় পরোমশ গ্র
ি হে
কররলও,আরবেন কররভন

উপরর বভেত
ি পভরবোররর েোরথ প্রোেভিক হওয়োর পর, নীরের েকল শতি পূরে করো হরল
■ আয়, ➀＋➁এর কমোট পভরমোেরক অভতক্রম নো করো
অনুরূপ

※বাসস্থান ননশ্চিত করার সহায়তা বা সুনবধার পূবশর্তব
ব
র

① কপৌরেভোর বোভেন্দোরের মোথোভপছু কর, করমুক্ত আরয়র 1/12
② জীভবকোর জনয ভতু ভি কর আবোেন েহোয়তোর মূল অরথরি পভরমোে
■ েম্পে উপররর ① এর 6 গুে বো তোরও কম (তরব, 10 লক্ষ ইরয়ন বো তোর কেরয় কম)
※বাসস্থান ননশ্চিত করার সুনবধা বা সহায়তার পূবশর্তব
ব
র অনুরূপ
■ভনবষ্যর্ত জীবর্ন স্বাবলম্বী হওয়ার জনয, ননর্ের যে যকান একটি কর্কাণ্ড
ব
পনরোলনা করা

・হযোরলো ওয়োরকি েোকভরর জনয আরবেন করর, আন্তভরকতো এবং উৎেোরহর েোরথ েোকভর অনুেন্ধোরনর
কমকোণ্ড
ি
পনরোলনা করা

2

・কোরজর মোযযরম স্বোবলম্বী হওয়ো কঠিন হওয়ো এবং এই প্রেত্ত েুভবযো বো েহোয়তো কশষ হওয়োর পরর
জীভবকো ভনবোহ
ি করো কঠিন হরব বরল
অঅনু
থ ি মপ্র
েো
রন
র জীভবকোর
প ভর মোজনয
ে /ভতুঅ
থজনয
ি প্র েো
রন রকরা
োন করো হরল,
ভি কর
আরবেন

ে ম য় কো ল
মোরে প্রেত্ত অরথরি পভরমোে

※বাসস্থান ননশ্চিত করার সহায়তা বা সুনবধার সার্ে একসার্ে প্রদান করা

সম্ভব

একক পভরবোর

60,000 ইরয়ন

েুই জরনর পভরবোর

80,000 ইরয়ন

(3 জন বো আরও কবভশ জরনর
পভরবোর)

100,000 ইরয়ন

অথ প্র
ি েোরনর েময়কোল: 3 মোে
▶অথ প্র
ি েোরনর পদ্ধভত এবং কযোগোরযোরগর তথয ভপছরন কলখো আরছ। েয়ো করর অবশযই পরীক্ষো করর
কেখরবন।

3 অ থ ি প্র েো রন র প দ্ধ ভত
আপনার বসবাস করা স্থোনীয় েরকোররর ভনকট আরবেন করার প্রর্য়াজন রর্য়র্ছ।
আরবেরনর কোগজপত্র ছোড়োও, ভনরের ➀～⑥ এ েংযুক্ত কোগজপরত্রর প্ররয়োজন ররয়রছ। আর্বদর্নর
কাউন্টার বা পদ্ধনত সম্পর্কব, স্থানীয় সরকার্রর যহার্র্পজটি পরীো কর্র যদখুন।
※সুনবধা গ্রহর্ণর সর্য়কার্ল, প্রনতর্ার্স, োকনর অনুসন্ধার্নর কর্কার্ণ্ডর
ব
নবষ্য়বস্তু সম্পর্কব যবাঝা োয়, এর্ন
কাগজপে দানখল করার জনয অনুর্রাধ করা হর্ব।
এছা়িাও োকনর অনুসন্ধার্নর কর্কার্ণ্ডর
ব
পনরনস্থনতর উপর ননভবর কর্র, জীনবকার ভতু নব কর জনয ননর্দবশনাা যদওয়া
হর্ত পার্র।

আরবেরনর জনয প্ররয়োজনীয় েংযুক্ত কোগজপত্র
① পভরেয় যোেোইকরে、পভরবোররর গিন বুঝো
যোয় এমন কোগজপত্র

যরনসর্ডন্স সাটিব নের্কর্ির কনপ

② আয় প্রেশনি করর এমন ককোন কোগজপত্র

যবতর্নর নহর্সব (যপনিপ) ইতযানদর অনুনলনপ

② েম্পে প্রেশনি করর এমন ককোন কোগজপত্র

পনরবার্রর সকল সদর্সযর পাসবুর্কর অনুনলনপ

④ েোকভর অনুেন্ধোরনর কমকোণ্ড
ি
েম্পভকিত
কোগজপত্র

হযার্লা ওয়াকব কার্ডবর একটি অনুনলনপ, অেবা জীনবকার
জনয ভতু নব কর জনয আর্বদন কর্র োকর্ল, ভতু নব ক বা
সহায়তার জনয আর্বদনপর্ের অনুনলনপ

⑤ অথ স্থ
ি োনোন্তররর অযোকোউে প্রেশনি করর এমন
কোগজপত্র

অে প্র
ব দার্নর অযাকাউর্ন্টর পাসবুর্কর অনুনলনপ

⑥ পুনরোয় ঋে গ্রহে করো েম্পন্ন হওয়ো,
অননুরমোেন এবং অতীরতর
ঋরের অবস্থো প্রেশনি করর এমন কোগজপত্র

ঋণপে বা অননুর্র্াদর্নর যনাটির্শর অনুনলনপ, যে
পাসবুকটির্ত ঋর্ণর অে স্থ
ব ানান্তর করা হর্য়নছল তার
অনুনলনপ।
নবস্তানরত তেয, নবর্শষ্ ওর্য়বসাইর্ি যপাস্ট করা "আর্বদন
করার জনয ননর্দবশনায়" বযাখযা করা হর্য়র্ছ।

আরবেনকোরী

(1) আরবেরনর কোগজপত্র জমো
কেওয়ো

কাউন্টার্র সরাসনর বা ডার্কর র্াধযর্র্

(2) ভনযোভরত
ি
অযোকোউরে অথ স্থ
ি োনোন্তর
করো

কযো গো রযো রগ র
ঠি কো নো

আপনোর
বেবোেকোরী
এলোকোর ভেঠট
হল, ওয়োডি
অভফে,
ইতযোভে

স্বোস্থয, শ্রম ও কলযোে মন্ত্রেোলরয়র কল কেেোর 0120-46-8030
[েময়] কমভেবে
ি
9: 00-17: 00
স্বাস্থয, শ্রর্ ও কলযাণ র্ন্ত্রণালয় নতু ন কর্রানাভাইরার্সর (যকানভড -19) সংক্রর্র্ণ
প্রভাবানিত অভাবগ্রস্তর্দর স্বাবলম্বী করার জনয আনেক
ব সহায়তা

ভবরশষ কহোমরপজ

！

আর্বদর্নর পদ্ধনতটি নভনডও নদর্য় বযাখযা করা হর্য়র্ছ।
আর্বদর্নর জনয প্রর্য়াজনীয় কাগজপর্ের নবস্তানরত তেযও পরীো কর্র যদখর্ত পারর্বন।
URL：https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

[নতু ন কররোনোভোইরোরের (ককোভভড -19) েংক্রমরে প্রভোবোভিত অভোবগ্রস্তরের
স্বোবলম্বী করোর জনয আভথক
ি েহোয়তো] এর ছদ্মরবশ যোরে করো "বযোংক ট্রোন্সফোর
জোভলয়োভত" বো "বযদ্দক্তগত তথয জোভলয়োভত" েম্পরকি েতকিতো অবলম্বন করুন।

আপনার বান়ি বা কর্র্ের্ে,
ব
নপ্রর্েকোর / যপৌরসভা বা স্বাস্থয, শ্রর্ ও কলযাণ র্ন্ত্রণালর্য়র (কর্ী) ইতযানদর কাছ যের্ক
সর্েহজনক যোন কল বা যর্ইল আসর্ল, দয়া কর্র আপনার স্থানীয় যপৌরসভা বা ননকিস্থ োনায় (বা পুনলর্শর পরার্র্শরব
জনয যিনলর্োর্ন (# 9110)) যোগার্োগ করুন।

