
আর্ থিক সহায়তা:
ক্াইস্টচারচথি মসজিদ হামলায়

২০১৯ সারলর ৩রা িুন থ্রক, মসজিরদ হামলায় ক্ষরতগ্রস্থরদর 
আমরা আর্ থিক সহায়তা প্রদান কররি।

আপরন যরদ রনরির এবং পররবাররর প্ররয়ািন থমটারত পয থিাপ্ত অ্ থি 
উপািথিরন অপারগ হন এবং আপরন যরদ মসজিদ হামলায় ক্ষরতগ্রস্থ 
হরয় ্ারকন, এখারন উরলেরখত উপারয় আমরা আপনারক সাহায্য 

কররত পারর।

আমার ক্াইস্টচাচথি থরসপন্স রিসা ররয়রি

আপনার ভিসাটি যভি ক্াইস্টচাচ্চ ররসপন্স ভিসা হয়ে থায়ে আপভন মূল 
সুভিধা সহ অন্ান্ আভথ ্চে সহােতা প্াভতির জন্ ভিয়িভচত হয়ত পায়রন। এ 
জন্ আপনায়ে ভনউজজল্ায়ডে িুই িৎসর যািৎ িসিাসোরী (ররভসয়েন্ট) 
হিার প্য়োজনীেতা রনই।

এর ময়ধ্ যারা ভনউজজল্ায়ডে িুই িছয়ররও েম সমে যািৎ স্ােীিায়ি 
(ররভসয়েন্ট) িসিাস েরয়ছন এিং ক্াইস্টচাচ্চ ররসপন্স ভিসার জন্ রযাগ্ 
হয়িন তারঁাও ভিয়িভচত হয়িন। 

আরম ক্াইস্টচাচথি থরসপন্স রিসার িন্য থযাগ্যতা 
অিথিন করররি

আপভন যভি ক্াইস্টচাচ্চ ররসপন্স ভিসার জন্ রযাগ্ রহান, তয়ি আমরা 
আপনায়ে ভমভনভ্রি অফ রসাশ্াল রেয়িলপয়মন্ট (এমএসভে) রথয়ে 
ক্াইস্টচাচ্চ িাতা প্িান েরয়ত পাভর।

ভিস্াভরত অপর পষৃ্াে রিখুন।

আরম ক্াইস্টচাচথি থরসপন্স রিসার িন্য 
থযাগ্যতাসম্পন্ন নই

যভিঃ

• আপভন এখায়ন অস্ােী ভিসাে িসিাসরত থায়েন, এবং

• আপভন মসজজিসমূয়হ হামলার সমে উপভস্ত, (অথিা) আহত িা
ভনহয়তর রোন ভনেিাত্ীে রহান

আপভন ভমভনভ্রি অফ রসাশ্াল রেয়িলপয়মন্ট (এমএসভে) রথয়ে সি্ চালু 
েরা ক্াইস্টচাচ্চ িাতা সুভিধা রপয়ত রযাগ্তাসম্পন্ন হয়ত পায়রন। ‘ঘভনষ্/
ভনেিিায়ি সম্পভে্চত' দ্ারা িুঝাে রয, আপভন তায়ির পাি্চনার (স্ামী/স্তী), 
ভপতামাতা িা প্াতিিেস্ক (অয়পাষ্) সয়হাির িা সন্ান।

ভিস্াভরত অপর পষৃ্াে রিখুন।

আরম মসজিদ বা ক্াইস্টচাচথি মুসরলম সম্প্রদারয়র 
সার্ সম্পপৃক্ত এবং হামলার কাররন মানরসক িারব
রবপয থিস্ত।

যভিঃ

• আপভন উক্ত িুইটি মসজজয়ির িা ক্াইস্টচায়চ্চর মুসভলম সম্প্রিায়ের
অংশ, অথিা সম্পকৃ্ত, থহান এবং

• আপভন ১৫ মাচ্চ ২০১৯ এ ভনউজজল্ায়ডে অিভস্ত ভছয়লন, এবং

• আপভন হামলার োরয়ন মানভসেিায়ি ভিপয ্চস্ রিাধ েয়রন,

তয়ি আপভন ভমভনভ্রি অফ রসাশ্াল রেয়িলপয়মন্ট (এমএসভে) রথয়ে 
সি্ চালু েরা ক্াইস্টচাচ্চ িাতা সভুিধা রপয়ত পায়রন। োক্তার িা ময়নাভিি 
েতৃ ্চে আপনার ভচভেৎসা ভনজচিত েরয়ত হয়ি।  আমরা এই জন্ অথ ্চ 
প্িায়নর মাধ্য়ম আপনায়ে সহােতা েরয়ত সক্ষম হয়ত পাভর,

ভিস্াভরত অপর পষৃ্াে রিখুন।

কিছু আক্ থিি সহায়তায়, আপকি কি পকিমাণ 
বিাদ্দ পপতত পাতিি তা কির থিািতণ আমিা 
আপিাি উপারথিি এবং সম্পতেি কহসাব 
কবতবচিায় কিতয় ্াকি।



যকে আপিাি বা আপিাি পকিবাতিি পিস ম্াতিরাি প্রতয়ারি হয়, েয়া িতি ০৩ ৯৬১ ৯২৫৭ এ িল িরুি বা  
ইতমল িরুি support@msd.govt.nz

মসজিদসমূরহ হামলায় ক্ষরতগ্রস্থরদর  
িন্য নতুন িাতা
মসজজি সমূয়হ হামলাে ক্ষভতগ্রস্য়ির জন্ এমএসভে রথয়ে এেটি নূতন সাতিাভহে িাতা চালু েয়রভছ। 
ক্াইস্টচায়চ্চর মসজজিসমূয়হ হামলাে ক্ষভতগ্রস্য়ির িাতা প্িান েরা হয়ি ৩রা িনু রথয়ে। িাতাটি এে িৎসর 
পয ্চন্ িলিৎ থােয়ত পায়র।

আরম রক পররমাণ (িাতা) থপরত পারর?

আপনার পভরভস্ভত এিং অন্ান্ আভথ ্চে উপাজ্চয়নর ভিত্ভতয়ত আপনার িাতার পভরমাণ ভনধ ্চাভরত হয়ত পায়র। প্ভত সতিায়হ আপভন সাধারণত এেই 
পভরমাণ িাতা পায়িন তয়ি আপনার পভরভস্ভতর পভরিত্চয়নর ভিত্ভতয়ত সমোনুযােী ভিন্নতর হয়ত পায়র। পভরভস্ভত অনুযােী আপনার সেল সহােতা প্াভতির 
লয়ক্ষ্ আমরা আপনার সায়থ রযাগায়যাগ অি্হত রাখয়িা।

মসজজয়ি হামলাে ক্ষভতগ্রস্ হিার োরয়ন আপভন ভিভিন্ন সংস্া রথয়ে ত্ান সহােতা রপয়ত পায়রন- যা আপনার সম্াি্ সহােতা প্াভতির উয়দেয়শ্ আমায়ির 
পয ্চায়লাচনাে আপনার উপাজ্চন িা নগি সম্পি ভহসায়ি গণ্ হয়ি না।

রকিারব আরম আরবদন কররবা?

যভি আপনার রোনও রেস ম্ায়নজার থায়ে, তয়ি আপনার ভনয়জর িা আপনার পভরিায়রর রযসি সহােতা প্াপ্ তা সম্পয়ে্চ তায়ির সায়থ েথা িলুন।

যভি আপনার রোন রেস ম্ায়নজার না থায়ে তয়ি িো েয়র েল েরুন ০৮০০ ৫৫৯ ০০৯ (এই নম্বরর)।

যভি আপভন (সাহায্ পাওোর জন্) উপযুক্ত ভেনা এ ভিষয়ে ভনজচিত না রহান, িো েয়র েল েরুন যায়ত আমরা আপনার সায়থ এ ি্াপায়র েথা িলয়ত 
পাভর। এমনভে যভি আপভন তা না হন, আমরা যাচাই েরয়িা অন্ ভে উপায়ে আপনায়ে সাহায্ েরয়ত পাভর।

আপনার ভনজস্ িাষাে েথা িলার জন্ আমরা রোন এেজন (রিািাষী) ি্জক্তর ি্িস্া েরয়ত পাভর। আপভন যখন েল েরয়িন, আমায়ির জানান।
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