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প্াে্যরহে আইনী সমস্যাগুরল 
• মালপত্র, পরিষেবা ও চুক্তিি রবেষে আপনাি অরিকাি 

সংক্ান্ত 
• জরিমানা, রবল ও ঋণ সংক্ান্ত 
• সসন্ািরলঙ্ক রববাদ সংক্ান্ত 
• ববেম্য এবং হেিারন সংক্ান্ত 
• কম ্মস্াষন আপনাি অরিকাি সংক্ান্ত
• উষছেদ, সমিামত, ভাডা বা মর্মষেজ অসুরবিা সংক্ান্ত
• অরভবাসন সমস্যা সংক্ান্ত 
• বেস্কষদি সাষে অপব্যবহাি এবং বেস্ক মানুেষদি 

অরিকাি সংক্ান্ত
• প্াকৃরতক দুষ্ ্মাষেি পষি সাহাষ্্য সংক্ান্ত  
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পাররোররে সম্পে্ক ফভকগে ফেকল 
েী েরকে হকে
• বাচ্াষদি ্ত্ন সনওো এবং সুিক্া কিা
• বাচ্াষদি জন্য সহােতা 
• আলাদা হষে ্াওো এবং রববাহরবষছেদ
• সন্তান লালনপালন কিাি আষদশ এবং রপতামহ-

রপতামহীষদি অরিকাি
• ঘষিাো এবং পারিবারিক সজািজলুুম
• পারিবারিক রববাদ সমরাষনাি সষমেলন এবং মি্যস্তা
• বাচ্াষদি জন্য আলাদা প্রতরনরিত্ব

আপরন আইনভগে েরকল েী 
েরকে হকে
• আদালষত সাহা্্য সনওো
• আপনাি বেস 18 বছষিি কম হষল এবং পুরলষশি 

সাষে ঝাষমলা হষল
• জারমষনি জন্য আষবদন কিা
• স্ানীে আদালষত আপনাি মামলাি শুনারন সেষক 

রবচাষি ্াওোি জন্য ্ষেষ্ট প্মাণ আষছ কী না রস্ি 
কিা (কািাোষি সপ্িণ)

• রববাদী পষক্ি শুনারন স্খাষন কািাবাষসি সম্াবনা 
আষছ

• আদালষতি িাে এবং আপীল কিাি রসদ্ান্ত সনওো 

আমাকদর পররকেোর রেেকে অরেররক্ত েকথ্যর জন্য 
আমাকদর www.legalaid.nsw.gov.au ওকেেসাইট 
ফদখুন

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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আমরা আপনাকে েী 
ধরকনর সাহায্য রদকে পারর?
আইনী েথ্য এেং পরামর ্ক 

আমিা রবনামূষল্য আইনী তে্য রদই এবং রকছু আইনী 
সমস্যাি রবেষে পিামশ ্ম রদষত পারি। আপনাি আইনী 
সমস্যাি রবেষে কো বলাি জন্য 1300 888 529 নম্বষি 
লঅ্যাকষসস NSW-সক কল্ করুন।

রেদ্যমান সাহায্য
একজন আইনজীবীি কাষছ িািাবারহক সাহা্্য সপষত হষল 
আপনাষক একটর ‘গ্ান্ অফ রলে্যাল এইড’-এি জন্য অবশ্যই 
আষবদন কিষত হষব৷ একটর গ্ান্ অফ রলে্যাল এইড মাষন 
রলে্যাল এইড NSW-এ কম ্মিত একজন আইনজীবী, বা 
একজন সবসিকারি আইনজীবী ্াষক আমিা অে ্ম প্দান করি, 
রতরন আপনাি মামলাে আপনাি প্রতরনরিত্ব কিষবন৷ একজন 
সবসিকারি আইনজীবী গ্ান্ অফ রলে্যাল এইড-এি আওতাে 
না োকা কাষজি জন্য আপনাি সেষক রাকা রনষত পাষিন। 

আইনী সাহাষ্্যি জন্য আষবদন কিাি আষে একজন 
আইনজীবীি সাষে কো বষল পিামশ ্ম রনষল ভাল হষব। 
একজন আইনজীবী আপনাি আইনী সমস্যাি িকম এবং 
আপরন সাহাষ্্যি অনুদান পাওোি জন্য স্াে্য কী না 
বুঝষত আপনাষক সাহা্্য কিষত পাষিন। 

একজন আইনজীবী আইনী সাহাষ্্যি জন্য আষবদন কিষত 
আপনাষক হেত সাহা্্য কিষত পািষবন। 

একজন আইনজীবী আদালষত না রেষে আপনাি আইনী 
সমস্যাি সমািান কিষত হেত পািষবন। 

আপনাষক রলে্যাল এইড মঞ্জিু কিা হষব কী না রসদ্ান্ত 
সনওোি সমষে, আমিা রবষবচনা করি:

• আপরন কী জন্য আইনী সাহা্্য চান
• আপনাি আে কত এবং আপনাি রনষজি কী আষছ 

(এষক বলা হে উপাষেি পিীক্া) এবং
• রলে্যাল এইড মঞ্জিু কিা ্কু্তিসংেত কী না সদখাষনাি 

মত অন্য কািণগুরল, স্মন আপনাি মামলা কতরা 
মজবতু (এষক বলা হে স্াে্যতাি পিীক্া) 

রেনামূকল্য আইনী সাহায্য মঞ্জুর েরা হে না। 
অরধোংর মানুেকে োকদর মামলার আইনী খরচ োেদ 
রেছু টাো রদকে হে।
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আমাকদর রেকরেজ্ঞ আইনী পররকেো আকছ

োচ্াকদর আইনী পররকেো এেং ইেথু হটলাইন
সফৌজদারি মামলাে জরডত বাচ্াষদি আমিা পিামশ ্ম রদই 
এবং প্রতরনরিত্ব করি। (02) 8688 3800 নম্বষি কল 
করুন৷

আপনাি বেস 18 বছষিি কম হষল এবং আপনাি জরুরি 
পিামষশ ্মি প্ষোজন হষল, 1800 101 810 নম্বষি ইেথু 
হটলাইকন কল করুন৷ হরলাইন সসামবাি – বহৃস্পরতবাি 
সকাল 9রা – মি্যিাত, শুক্বাি – িরববাি ও সিকারি 
ছুটরি রদষন, 24 ঘন্া সখালা োষক৷

ররশু সহােো পররকেো
আমিা রবনামূষল্য রপতা-মাতাষক পিামশ ্ম এবং সাহা্্য 
রদই, রবষছেষদি পষি ্াষদি বাচ্াষদি জন্য আরে ্মক 
সহােতা রদষত হে, এছাডাও রপতা-মাতা এবং সসবকষদি 
এই পরিষেবা রদই ্ািা বাচ্াষদি জন্য আরে ্মক সাহা্্য 
পাষছেন বা তাষদি পাওো উরচৎ।  
(02) 9633 9916 বা 1800 451 784 নম্বষি কল করুন 
(রসডরন সমষ্াপরলরন এলাকাি বাইষি)৷

আরদোসী সম্প্রদাকের জন্য ফদওোনী আইন পররকেো
আমিা রাকা রবেেক দকু্চিন্তা, ববেম্য, পুরলষশি সাষে 
সমস্যা, আবাসন এবং সসন্ািরলঙ্ক সমস্যাি সক্ষত্র সাহা্্য 
কিষত পারি৷ (02) 9219 5057 নম্বষি কল করুন অেবা 
রবনামূষল্য 1800 793 017 নম্বষি সফান করুন৷ 
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রেপয ্কে সামলাকনা রেেেে আইনী পররকেো
দাবানল, ঝড বা বন্যাে ক্রতগ্স্ত মানুেষদি প্াত্যরহক 
আইনী সমস্যাি জন্য আমিা সাহা্্য কিষত পারি।  
1800 801 529 নম্বষি কল্ করুন।

ঘকরাো ফজারজুলুকমর ইউরনট 
ঘষিাো এবং পারিবারিক সজািজলুুষমি জন্য আইনজীবী 
এবং সমাজষসবা কমমীষদি দ্ািা েটিত আমিা একটর 
রবষশেজ্ঞ পরিষেবা। (02) 9219 6300 নম্বষি কল ্করুন।

মানরসে স্াস্্য ওোলরে পররকেো
আমিা রবনামূষল্য মানরসক স্াস্্য এবং অরভভাবকত্ব 
আইষনি রবেষে পিামশ ্ম প্দান করি। 1300 888 529 
নম্বষি কল্ করুন।

েকেরদকদর আইনী পররকেো
কষেরদিা আমাষদি সাষে স্াোষ্াে কিষত পাষিন কমন 
অষরা ডাোল রলস্ট (CADL)-এ একটর রবনাখিচাি কল 
রহসাষব – শুিু 11# চাপুন (রলে্যাল এইড NSW) তািপষি 
কষেরদষদি আইনী পরিষেবাি সাষে কো বলুন৷

কষেরদষদি বনু্বান্ব ও পরিবাি (02) 9219 5000 
নম্বষি কল কষি কষেরদষদি আইনী পরিষেবাি সাষে কো 
বলষত পাষিন৷

ররণাথথী পররকেো 
সদ্য আেত শিণােমী এবং সম্প্রদােগুরলষক তাষদি  
আইনী সমস্যাি জন্য আমিা সাহা্্য কিষত পারি।  
(02) 8713 6725 নম্বষি কল্ করুন।

প্েীণকদর ওোলরে পররকেো
আমিা প্বীণ স্াদ্া, সসনা বারহনীি সদস্য এবং  
তাষদি মুখাষপক্ীষদি স্ত্বারিকাি সপষত সাহা্্য করি। 
(02) 9219 5148 নম্বষি কল্ করুন।

েম ্ক এেং রেোর আকদর-এর পররকেো
্ািা তাষদি জরিমানা রদষত পাষিন না আমিা তাষদি 
সাহা্্য করি। রাকাি বদষল অনুষমারদত কা্ ্মকলাষপি 
সাহাষ্্য তাষদি জরিমানা সমরাষত আমিা মানুেষদি 
সাহা্্য কিষত পারি। 1300 888 529 নম্বষি কল্ করুন।

আপরন আমাকদর www.legalaid.nsw.gov.au 
ওকেেসাইকট আমাকদর সেল রেকরেজ্ঞ পররকেোর 
রেেকে অরেররক্ত েথ্য ফপকে পাকরন।

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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আমাকদর ভারপ্াপ্ত আইনজীেীরা 
আদালকে আকছন
আপনাকে এেটট ফ�ৌজদারর ে্যাপাকর স্ানীে 
আদালকে ফযকে হকল, আপরন এেজন ভারপ্াপ্ত 
আইনজীেীর সাকথ েথা েলকে পাকরন ৷ NSW-এ 
অরিকাংশ স্ানীে আদালষত তািা আষছন৷

আদালষত আপরন প্েমবাি এষস োকষল এবং একজন 
ভািপ্াপ্ত আইনজীবীি সাষে সদখা কিষত চাইষল, 
আপনাষক সকাল 9-রাি মষি্য আদালষত আসষত হষব। 
ভািপ্াপ্ত আইনজীবী প্েম রদনই আপনাি মামলা চূডান্ত 
কিাি জন্য আপনাষক সাহা্্য কিষত পািষবন না৷ 
আপনাষক আপনাি মামলা স্রেত িাখষত হষত পাষি, ্াি 
মাষন মামলাি তারিখ রপরছষে ্াষব৷

আমরা রেনামকূল্য েম ্করালা ও ওকেরেনাকস ্কর 
সুরেধা রদই 
আমিা জনসািািণ, সু্কল এবং জনষোটঠিি জন্য রবনামূষল্য 
কম ্মশালা ও তে্য অরিষবশন পরিচালনা করি৷ 

জনষোটঠিি কমমী ও জনসািািষণি জন্য আমিা আইনী 
রবেষেি ওপি ওষেরবনাস ্মও পরিচালনা করি৷ তারিখ, সমে 
ও রনবন্ষনি তষে্যি জন্য www.legalaid.nsw.gov.au/
what-we-do/workshops ওষেবসাইর সদখুন৷

আমাকদর রনশুল্ক েই এেং উপাে আকছ
আপনাি আইনী সমস্যাি সাহাষ্্যি জন্য আমাষদি কাষছ 
রবনা মূষল্যি বই, পডকাস্ট, রভরডও, রমেক্্রিে রনষদ্মরশত পে 
এবং অন্য উপাে আষছ। 

বই এবং অন্য উপাষেি জন্য এই ওষেবসাইর সদখুন:   
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

রভরডওি জন্য এই ওষেবসাইর সদখুন:  
www.youtube.com/LegalAidNSW 

পডকাষস্টি জন্য এই ওষেবসাইর সদখুন:  
www.legalaidnswcle.podbean.com

রনষদ্মরশত পষেি জন্য এই ওষেবসাইর সদখুন:  
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

আমাষদি রনউজষলরাষি সাইন আপ কিাি জন্য এই 
ওষেবসাইষর ্ান:  
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.youtube.com/LegalAidNSW
http://www.legalaidnswcle.podbean.com
https://legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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রেছু োজ আকছ যা আমরা েরর না 
রকছু কাজ আষছ ্া রলে্যাল এইড NSW কষি না৷ স্মন, 
আমিা ব্যক্তিেত জখম, কি বা ব্যবসা সংক্ান্ত ব্যাপাষিি 
জন্য পিামশ ্ম রদই না বা আদালষত সকানও পষক্ি 
প্রতরনরিত্ব করি না৷

আপরন সগ্প্তাি হষল আমিা োনাে ্াই না বা সররলষফাষন 
পিামশ ্ম রদই না৷ তোরপ, আপনাি বেস 18 বছষিি কম 
হষল আপরন 1800 101 810 নম্বষি আমাষদি ইেুে 
হরলাইষন কল কিষত পাষিন৷

ফোথাে আপরন অরেররক্ত েথ্য 
ফপকে পাকরন?
শুরু কিাি সসিা উপাে হল রবনামূষল্যি সররলষফান 
সহল্পলাইন- লঅ্যাকষসস NSW-সক কল কিা- ্ািা সাষে 
সাষে আপনাষক সাহা্্য কিষত পািষব৷ তািা আপনাষক 
রবনামূষল্য তে্য রদষব এবং রকছু সক্ষত্র আপনাি আইনী 
সমস্যাি রবেষে পিামশ ্ম রদষব৷ অেবা তািা আপনাষক অন্য 
একটর পরিষেবাে পািাষব৷

আপরন 1300 888 529 নম্বষি লঅ্যাকষসস NSW-সক 
কল কিষত পাষিন৷ আপরন তাষদি www.lawaccess.
nsw.gov.au ওষেবসাইরও সদখষত পাষিন  

আরদোসী ো টকরস ফ্রেইট দ্ীপোসী পররকেো 
আপরন আরদবাসী বা রষিস স্রেইর দ্ীপবাসী হষল আপরন 
রলে্যাল এইড NSW-এি সকল অরফষস বা অ্যাবরিক্জনাল 
রলে্যাল সারভ্মস (ALS)-এ রবনামূষল্য সাহা্্য সপষত পাষিন৷ 
1800 765 767 নম্বষি ALS-সক কল করুন৷ 

আরদবাসী ও রষিস স্রেইর দ্ীপবাসী মরহলা এবং বাচ্ািা 
1800 686 587 নম্বষি ওোরিঙ্াবাইো অ্যাবরিক্জনাল 
উইষমন্স রলে্যাল সসন্াি-এ বা 1800 639 784 নম্বষি 
ফাস্ট্ম সনশন্স উইষমন্স রলে্যাল কনর্যাক্ট লাইষনও সাহা্্য 
সপষত পাষিন৷

ফদাভােী পররকেো
আমাষদি সাষে অ্যাপষেন্ষমন্ কিাি জন্য আপনাি 
একজন সদাভােীি দিকাি হষল, 131 450 নম্বষি 
্্যান্সষলটরং অ্যান্ড ইন্ািরপ্রাি সারভ্মস (TIS)–এ 
কল করুন৷ রলে্যাল এইড-এ পিামশ ্ম অরিষবশষনি 

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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রদষন আপনাি একজন সদাভােীি দিকাি হষল, 
অ্যাপষেন্ষমন্ কিাি সমষে আমাষদি তা জানাষবন৷ 
আমিা রবনামূষল্য একজন সদাভােীি ব্যবস্া কিব৷ 

আদালষত আপনাি একজন সদাভােীি দিকাি হষল, 
রলে্যাল এইড-এি আইনজীবীষক ব্যবস্া কিষত বলুন৷

েরমউরনটট রলে্যাল ফসন্াস ্ক (CLC)
CLC গুরল রবনামূষল্য আইনী পিামশ ্ম সদে এবং সব িকম 
আইনী সমস্যাি জন্য সাহা্্য কষি৷ 1300 888 529 
নম্বষি কল করুন বা আপনাি এলাকাে সকন্দ্র জানাি 
জন্য www.clcnsw.org.au ওষেবসাইর সদখুন৷

ফেসরোরর আইনজীেীরা
NSW-এি ল সসাসাইটর আপনাষক আপনাি এলাকাি 
সবসিকারি আইনজীবীি কাষছ পািাষত পাষি৷ তািা 
আপনাষক সবসিকারি আইনজীবীষদি রবেষেও বলষত 
পাষি ্ািা আইনী সাহাষ্্যি কাজ কষি৷ (02) 9926 
0300 নম্বষি ল সসাসাইটরি সরলরসরি সিফািাল 
সারভ্মস-এ কল করুন৷

http://www.clcnsw.org.au
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মরহলাকদর ঘকরাো ফজারজুলুম আদালে ওোলরে 
পররকেো (WDVCAS)
WDVCAS-গুষলা মরহলা ও বাচ্াষদি আদালত সেষক 
আইনী সুিক্া পাইষে রদষত সাহা্্য কষি ্ািা ঘষিাো 
সজািজলুুষমি ভুতিষভােী৷ রনকরতম পরিষেবাি জন্য 
1800 938 227 নম্বষি কল করুন বা আমাষদি 
ওষেবসাইর সদখুন৷

জনকোষ্ঠীর রেচার ফেন্দ্রগুরল
্াষদি বনু্বান্ব, পরিবাষিি সদস্য বা প্রতষবশীষদি সাষে 
রববাদ আষছ তাষদি জন্য করমউরনটর জারস্টস সসন্াস ্ম একটর 
রবনামূষল্যি মি্যস্তা পরিষেবা সদে৷ আপনাি রনকরস্ একটর 
সকন্দ্র খুষঁজ সপষত 1800 990 777 নম্বষি কল করুন বা 
www.cjc.justice.nsw.gov.au ওষেবসাইর সদখুন৷

সে ্কজনীন গ্রন্াোর
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au ফাইন্ড রলে্যাল 
আনসাস ্ম ওষেবসাইষর এবং NSW ব্যাপী স্ানীে সব ্মজনীন 
গ্ন্াোষি আইনী তে্য পাওো ্াে৷ 

ররশুকদর জন্য ফরেষ্ ওকেেসাইট
রশশুষদি জন্য সরেঠি ওষেবসাইষর অল্প বেসী ও 
পরিবািষদি জন্য প্চুি আইনী রবেষেি উপি আইনী তে্য 
ও উপাে আষছ: www.bestforkids.org.au

আপরন আমাকদর ফোথাে 
পাকেন?
NSW ব্যাপী আমাষদি অরফস আষছ৷ এছাডা আমিা 
NSW-এি মহানেি ও আঞ্চরলক এলাকাে ্াই স্খাষন 
আপরন আপনাি আইনী সমস্যাি রবেষে আষলাচনা 
কিষত পাষিন৷

আপরন আপনাি রনকরতম রলে্যাল এইড NSW অরফস 
পিবতমী পঠৃিাে বা আমাষদি www.legalaid.nsw.gov.
au/contact-us ওষেবসাইষর সপষে ্াষবন 

http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au
http://www.bestforkids.org.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
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রলে্যাল এইড NSW-এর অর�সগুরল

ফসন্টাল রসডরন 
323 Castlereagh St
Haymarket 2000
সফান: (02) 9219 5000
TTY: (02) 9219 5126

ফমক্াপরলটন 
অর�সগুরল 

ে্যাংেসটাউন 
Level 7, Civic Tower, 
Cnr Rickard Rd & 
Jacobs Sts 
Bankstown 2200
সফান: (02) 9707 4555

ব্্যােটাউন 
Kildare Court, Level 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
সফান: (02) 9621 4800

োরউড 
Level 4, 74 – 76 
Burwood Road 
Burwood 2134
সফান: (02) 9747 6155
TTY: (02) 9747 0214

ে্যাম্পকেলটাউন 
Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560
সফান: (02) 4628 2922

ফ�োরর�ল্ড 
Suite 1, Level 2,  
25 Smart St
Fairfield 2165
সফান: (02) 9727 3777

রলভারপুল 
Level 4, Interdell 
Centre,  
45 – 47 Scott St
Liverpool 2170
সফান: (02) 9601 1200

প্যারামাটা  
(ফ�ৌজদারর আইন)
Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 
Parramatta 2150
সফান: (02) 9066 6000
TTY: (02) 9687 7538

প্যারামাটা  
(পররোর ও ফদওোরন 
আইন)
Level 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
সফান: (02) 9891 1600

ফপনররথ 
NSW Government 
Offices
Level 4, 2-6 Station St 
Penrith 2750 
সফান: (02) 4732 3077

সাদারল্যান্ড 
Ground Floor, 
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
সফান: (02) 9521 3733
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আঞ্চরলে অর�সগুরল

োে্ক রলোল এইড 
স্যাকটলাইট অর�স 
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
সফান: (02) 6808 2155

ফ্াকেন রহল রলোল এইড 
স্যাকটলাইট অর�স 
194 Argent St 
Broken Hill 2880 
সফান: (08) 8004 9600 

ে�স্ হাে ্কার 
41 Little St
Coffs Harbour 2450
সফান: (02) 6651 7899

ডাকো 
64 Talbragar St
Dubbo 2830
সফান: (02) 6885 4233

েসক�াড্ক 
92 – 100 Donnison St
Gosford 2250
সফান: (02) 4324 5611

রলসকমার 
Level 5, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth St 
Lismore 2480 
সফান: (02) 6621 2082

রনউোকসল  
(পররোর ও ফদওোরন 
আইন)
Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
সফান: (02) 4929 5482

রনউোকসল  
(ফ�ৌজদারর আইন)
Level 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
সফান: (02) 4929 5482

নওরা 
Level 2, 59 Berry St
Nowra 2541
সফান: (02) 4422 4351

অকরঞ্জ 
Suite 4, 95 Byng St
Orange 2800
সফান: (02) 6362 8022

ফপাট্ক ম্যাকোোর 
107 William St 
Port Macquarie 2444
সফান: (02) 5525 1600

ররভাররনা মাকর - 
অ্যালোরর
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift St
Albury NSW 2640
সফান: (02) 6020 7200

ররভাররনা মাকর –  
ওোো ওোো মাকর 
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650
সফান: (02) 6921 6588

ট্যামওোথ ্ক 
Suite 3, Level 1  
155 Marius St 
Tamworth 2340 
সফান: (02) 6766 6322

ওোলকেট রলোল এইড 
স্যাকটলাইট অর�স
44 Fox Street
Walgett 2832
সফান: (02) 6857 8122

ওলনেংে 
Graovac House,  
73 Church St
Wollongong 2500
সফান: (02) 4228 8299
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এই বইটর আইষনি একটর সািািণ রনষদ্মরশকা। আইনী 
পিামশ ্ম রহসাষব এই বইষেি উপি আপনাি রনভ্মি কিা 
উরচৎ নে, এবং আপনাি পরিরস্রতি রবেষে একজন 
আইনজীবীি সাষে কো বলাি জন্য আপনাষক আমিা 
পিামশ ্ম সদব। 

ছাপাি সমষে, তে্য সটিক রছল, তোরপ তা বদলাষত 
পাষি। অরতরিতি তষে্যি জন্য 1300 888 529 নম্বষি 
লঅ্যাকষসস NSW-এি সাষে স্াোষ্াে করুন।

This brochure is available in Arabic, Assyrian, 
Bengali, Burmese, Chinese (sim), Chinese 
(trad), English, Farsi, Filipino, Hazaragi, Hindi, 
Korean, Khmer, Kurmanji, Nepalese, Punjabi, 
Rohingya, Spanish, Tamil, Thai, Turkish, Urdu, 
Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021

অনলাইষন প্চািপত্র অড্মাি করুন  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications ওষেবসাইষর 

ফসার্যাল রমরডোে আমাকদর পাকেন: 

আমাকদর সাকথ ফযাোকযাে েরার জন্য আপনার েী 
সাহায্য লােকে? 

আপনাি একজন সদাভােী লােষল, 131 450 
নম্বষি অনুবাদ এবং তজ্মমা পরিষেবা (TIS 
National)-সক (সকাল 9রা –রবষকল 5রা) কল্ 
কষি লঅ্যাকষসস NSW- এি সাষে কো বলনু।

আপনার েী শুনকে ো েথা েলকে অসুরেধা হে?

শুনষত বা কো বলষত আপনাি অসুরবিা 
হষল 133 677 নম্বষি ন্যাশানাল রিষল সারভ্মস 
(NRS)-এি মাি্যষম আমাষদি কল্ কষি 
লঅ্যাকষসস NSW- এি সাষে কো বলুন।

http://www.legalaid.nsw.gov.au

