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অবস্থান
কিংসফ�োর্ড লিগ্যাল সেন্টার অবস্থিত UNSW
UNSW (সিডনি) এর ল বিল্ডিং এর নীচের
তলায়, অ্যানযাক প্যারেড, কেন্সিংটন। অ্যানযাক
প্যারেডে মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে
ঢুকে ইউনিভার্সিটি মলের দিকে হাঁটতে থাকুন,
এরপর উপরের ম্যাপ অনুসারে বাঁ দিকে ম�োড় নিন।
রাউন্ডহাউজের উলট�োদিকেই লিগ্যাল সেন্টারের
প্রবেশ মুখ।

সাক্ষাৎকারের জন্য
আমাদেরকে কল করুন
১৩০০ ৭২২ ৭৯৫
(রিজিওনাল নিউ
সাউথ ওয়েলস)

ডাক ঠিকানা
F8-003, কিংসফ�োর্ড লিগ্যাল সেন্টার
UNSW সিডনি, নিউ সাউথ ওয়েলস ২০৫২
য�োগায�োগ করুন
ফ�োনঃ ০২ ৯৩৮৫ ৯৫৬৬
ফ্যাক্সঃ ০২ ৯৩৮৫ ৯৫৮৩
legal@unsw.edu.au
klc.unsw.edu.au

CRICOS Provider Code OOO98G

৯৩৮৫ ৯৫৬৬ (মেট্রো)

বিনামুল্যে আইনি পরামর্শ

New
College
Village

BENGALI

কিংসফ�োর্ড লিগ্যাল সেন্টার একটি
পুরস্কারপ্রাপ্ত কমিউনিটিভিত্তিক

আইন সহায়তা কেন্দ্র যা স্থানীয়

কমিউনিটিকে বিনামুল্যে আইনি

পরামর্শ, কেইসওয়ার্ক এবং আইন
শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আমরা আপনাকে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সহায়তা
করতে পারি
> বৈষম্য

> আর্থিক সমস্যা
> সামাজিক সুরক্ষা ভাতা
> অন্যায়ভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা
> কর্মক্ষেত্রের অন্যান্য আইনগত সমস্যা
> ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ
> পুলিশি সমস্যা
> গৃহ নির্যাতন
> হয়রানি বা হুমকি
> গাড়ি দুর্ঘটনা
> অন্যান্য আইনি প্রশ্ন
কখন�ো কখন�ো আমরা গ্রাহকদের জন্য আইনগত
সমস্যা সমাধানে প্রতিনিধিত্ব করি। আমরা যদি

আপনাকে ক�োন�োভাবে সহায়তা করতে না পারি,
তাহলে আমরা আপনাকে এমন ক�োথাও পাঠাব�ো
যারা আপনাকে সহায়তা করতে পারবে।

রেন্ডউইক সিটির স্থানীয়
সরকার এলাকা এবং বে
সাইডের স্থানীয় সরকার
এলাকার প�োর্ট ব�োটানি ও
মাসকট ওয়ার্ডের বাসিন্দা,
সেখানকার কর্মী কিংবা
শিক্ষার্থীদের জন্য কিংসফ�োর্ড
লিগ্যাল সেন্টার বিনামূল্যে
ও গ�োপনীয়তা বজায় রেখে
আইনি পরামর্শ দিয়ে থাকে।
এছাড়াও আমরা নিউ সাউথ
ওয়েলস এর সর্বত্র বৈষম্য
সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে
মানুষকে সহায়তা প্রদান করি।

পরামর্শ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
দ�োভাষীর জন্য ক�োন�ো অর্থ নেওয়া হয় না।
> পরামর্শ কেবল অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর মাধ্যমে
দেওয়া হয়। উকিলের সাথে কথা বলতে
হলে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

> পরামর্শের সেশনগুল�ো স�োমবার, মঙ্গলবার,
বুধবার এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত
হয়।

> এছাড়াও আমরা নিয়মিত চাকুরি এবং

বৈষম্য সংক্রান্ত আইনি পরামর্শ সেশন
পরিচালনা করে থাকি।

> আপনি যদি সন্ধ্যায় সেন্টারে না আসতে

পারেন, তাহলে আমাদের এখানে দিনের
বেলাতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা আছে।

> আমাদের আইনি কর্মকাণ্ডে UNSW সিডনির
শিক্ষার্থীরা জড়িত থাকে।

