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সযভাদব আসদবন্ঃ ইয়াংদিাি সেদি ৮১-১, ৬১-১ িমোন্ সেদি ৭০, ৯-১ এ উঠুন্
ইদজন্-এ এদস ন্ামু ন্ এবং সসাজা সেঁদট আসু ন্

গিম্পু প্রবাসী নািগিক সসবাককন্দ্র(Gimpo Foreign Citizen Support Center) প্রবাসী নািগিকক ি জনয আইনিত পিাের্শ, গর্ক্ষা,
সংস্কৃগত, গচগকৎসা, কগেউগনগত সংক্রান্ত সহক াগিতা স ওয়াি জনয ইয়াংকচান সানঅব াগি(양촌 산업단지)সত অবগিত একটি
প্রগতষ্ঠান। প্রবাসী নািগিক এবং সকাগিয়ান নািগিকক ি পিস্পি সাংস্কৃগতক গবগনেকয়ি েধ্যগ কয় এ প্রগতিান হকব এগর্য়াি এক েহাগেলন
সক্ষত্র।
প্রবাসীদের জন্য ববন্ামু দযয

বিবিঠিা সসবাদিন্দ্রঃ প্রবাসী নািগিকক ি সু স্বািয

গনগিত কিাি োধ্যাকে সু ন্দি জীবন

াপকনি সহক াক াগিতা ান কিাই লক্ষয।
সময়ঃ প্রগত িগববাি সকাল ৯ টা সেকক ~ দুপু ি ১ টা প শন্ত
স্থান্ঃ বিম্পু প্রবাসী ন্ািবরি সসবাদিন্দ্র - হাসপাতায
সসৌজদন্যঃ MGU সেগিককল টিে
পরামর্শ
প্রবাসী শ্রগেকক ি কেশিকলি শ্রে- সেসযা সংক্রান্ত , বববাগহক-প্রবাসী েগহলাক ি জনয পাগিবাগিক

পিাের্শ এবং গনজ ভাষায় অনু বা ককি

প্রকয়াজনীয় তেয সিবিাকহি োধ্যকে গনকজি অগধ্কাি সংিক্ষকন সহায়তা স ওয়া হয়।
পরামদর্শ র সেত্র ঃঃ শ্রে সংক্রান্ত পিাের্শ, বববাগহক-প্রবাসী েগহলাক ি পগিবাি সংক্রান্ত পিাের্শ, অগভক াি-পিাের্শ ও আইনিত পিাের্শ,
পরামদর্শ র সময়ঃ সকাল ৯ টা ~ সন্ধ্যা ৬ টা প শন্ত

েঙ্গলবাি হইকত িগববাি (সসােবাি বাক )

ভাষান্তর/ অন্ু বাে
প্রবাসী শ্রগেক এবং সকাম্পাগন, এবং গববাহ জগনত প্রবাসী েগহলাক ি ভাষা িত সেসযাি কািকে সৃ ষ্ট সেসযাি সক্ষকত্র অনু বা
অন্ু বাে সম্ভব ভাষা ঃঃ গভকয়তনাে, ইংিাগজ, চীনা, োই, েকঙ্গাগলয়া, িাগর্য়া, উজকবক, কাজাক, শ্রীলঙ্কা, উদুশ, বাংলা, সনপালী, বেী,
ককবাগিয়া, ইতযাগ ।
অন্ু বাদের সময়
সিায ১০ টা~ গবকাল ৪ টা প শন্ত (সসােবাি বন্ধ্)
বর্ো
প্রবাসী ন্ািবরিদের সু ন্দর জীবন্ যাপদন্র সহদযািীতা এবং সু প্রবতবিত প্রবাস জীবদন্র জদন্য ন্ান্াববধ বর্োর বযবস্থা আদে।
-সিাবরয়ান্ ভাষা বর্ো
গ্রাহকাঃ প্রবাসী শ্রগেক, বববাগহক-প্রবাসী েগহলা, বাবা-ো’ি সাকে সকাগিয়াকত আসা সন্থান সহ স সকান প্রবাসী
িানাঃ ২য় তলায় অবগিত সশ্রেীকক্ষ

সিাসশ
প্রােবমি ১-১
প্রােবমি ১-২
প্রােবমি ২-১
মাধযবমি ৩-১
প্রদববর্িা
প্রােবমি িবম্পউটার

সিাসশ
প্রেবমি ১মাধযবমি-২
িবর্ত
সিাবরয়ান্/ রাষ্ট্রভাষা

ধন্যবাে

প্রবত রবববাদরর সিাবরয়ান্ ভাষা ও িবম্পউটার বর্োর সময় )
(১২ই অদটাবর ২০১২সায ~২৩সর্ বিদসম্বর,২০১২সায পযশ ন্ত)
গ্রুপ
সময়
বিস
A
১০টা ~ ১২ টা
ববন্ামূ দযয
B
১০টা ~ ১২ টা
C
১০টা ~ ১২ টা
A
১৩টা~১৫টা
ববন্ামূ দযয
B
১৩টা~১৫টা
A
১৩টা~১৫টা
ববন্ামূ দযয
A
১০টা ~ ১২ টা
ববন্ামূ দযয
B
১৩টা~১৫টা
বর্শ মাযা পবরিয়
১০টা ~ ১২ টা
ববন্ামূ দযয
১
১৩টা~১৫টা
ববন্ামূ দযয
২
১৫টা~১৭টা
সিাবরয়ান্ ভাষা বর্োর সাপ্তাবহি সময়সূ িী
(১২ই অদটাবর ২০১২সায ~২৩সর্ বিদসম্বর,২০১২সায পযশ ন্ত)
সময়
বিস
মঙ্গয, বৃ হস্পবত, শুক্র ১০-১২ টা
ববন্ামূ দযয
মঙ্গয, বৃ হস্পবত ১০-১২ টা
মঙ্গয ~ শুক্র ১০-১২ টা
ববন্ামূ দযয
মঙ্গয, বু ধ, বৃ হস্পবত
১৩.৩০~১৬.৩০
শুক্র ১৩.৩০~১৬.৩০

পাঠযবইদয়র মূ যয
২৫,০০০ উওন্

২৫,০০০ উওন্
২৫,০০০ উওন্
২৫,০০০ উওন্
২৫,০০০ উওন্
পাঠযবই োড়া

পাঠযবইদয়র মূ যয
২৫,০০০ উওন্
২৫,০০০ উওন্

