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বকংসল�াড্শ ব্গযো্ সসন্ার অিবস্ত UNSW

UNSW (বসডবন) এর ্ বিব্ডং এর নীলের 
ত্া়ে, অযোন়াক পযোলরড, সকব্সংটন। অযোন়াক 
পযোলরলড মূ্ প্রলিরদ্ার বিল়ে ইউবনভাবস্শবটলত 
ঢুলক ইউবনভাবস্শবট মল্র বিলক হাঁটলত থাকুন, 
এরপর উপলরর মযোপ অনুসালর িাঁ বিলক সমাডে বনন। 
রাউন্ডহাউলের উ্লটাবিলকই ব্গযো্ সসন্ালরর 
প্রলির মুখ।

সাক্াৎকালরর েনযে 
আমালিরলক ক্ করুন

৯৩৮৫ ৯৫৬৬ (সমল্া)

১৩০০ ৭২২ ৭৯৫ 
(বরবেওনা্ বনউ  
সাউথ ওল়ে্স)   

BENGALI



বকংসল�াড্শ ব্গযো্ সসন্ার একবট 
পুরস্ারপ্রাপ্ত কবমউবনবটবভবতিক 
আইন সহা়েতা সকন্দ্র ়া স্ানী়ে 
কবমউবনবটলক বিনামুল্যে আইবন 
পরামর্শ, সকইসও়োক্শ এিং আইন 
বরক্া বিল়ে থালক। 

আমরা আপনালক বনল্াক্ত সক্লরে সহা়েতা 
করলত পাবর

 > বিষমযে

 > আবথ্শক সমসযো

 > সামাবেক সুরক্া ভাতা

 > অনযো়েভালি োকবর সথলক িরখাস্ত করা

 > কম্শলক্লরের অনযোনযে আইনগত সমসযো

 > ক্বতগ্রস্ত িযেবক্তলির ক্বতপূরণ

 > পুব্বর সমসযো

 > গৃহ বন়্শাতন

 > হ়েরাবন িা হুমবক

 > গাবডে দুর্শটনা

 > অনযোনযে আইবন প্রশ্ন 

কখলনা কখলনা আমরা গ্রাহকলির েনযে আইনগত 
সমসযো সমাধালন প্রবতবনবধত্ব কবর। আমরা ়বি 
আপনালক সকালনাভালি সহা়েতা করলত না পাবর, 
তাহল্ আমরা আপনালক এমন সকাথাও পািালিা 
়ারা আপনালক সহা়েতা করলত পারলি।   

সরন্ডউইক বসবটর স্ানীয় 
সরকার এ্াকা এিং সি 
সাইলডর স্ানীয় সরকার 
এ্াকার সপাট্শ সিাটাবন ও 
মাসকট ওয়ালড্শর িাবসন্া, 
সসখানকার কম্শী বকংিা 
বরক্াথ্শীলির েনযে বকংসল�াড্শ 
ব্গযো্ সসন্ার বিনামূল্যে 
ও সগাপনীয়তা িোয় সরলখ 
আইবন পরামর্শ বিলয় থালক। 
এছাড়াও আমরা বনউ সাউথ 
ওলয়্স এর সি্শরে বিষমযে 
সংক্ান্ত মাম্ার সক্লরে 
মানুষলক সহায়তা প্রিান কবর।           

সিাভাষীর েনযে সকালনা অথ্শ সনও়ো হ়ে না।

 > পরামর্শ সকি্ অযোপল়েন্লমন্ এর মাধযেলম 
সিও়ো হ়ে। উবকল্র সালথ কথা ি্লত 
হল্ একবট অযোপল়েন্লমন্ কলর বনন।

 > পরামলর্শর সসরনগুল্া সসামিার, মঙ্গ্িার, 
িুধিার এিং িৃহস্পবতিার সন্যো়ে অনুবঠিত 
হ়ে।

 > এছাডোও আমরা বন়েবমত োকুবর এিং 
বিষমযে সংক্ান্ত আইবন পরামর্শ সসরন 
পবরো্না কলর থাবক।

 > আপবন ়বি সন্যো়ে সসন্ালর না আসলত 
পালরন, তাহল্ আমালির এখালন বিলনর 
সি্ালত সাক্ালতর িযেিস্া আলছ।

 > আমালির আইবন কম্শকালডে UNSW বসডবনর 
বরক্াথ্শীরা েবডেত থালক। 

পরামর্শ বিনামূল্যে সিও়ো হ়ে। 


