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অ্যাডমিমিস্ট্রেশি  উইং 
অ্যাডমিমিস্ট্রেশি  অ্মিস্ট্রের  মিি  সেস্ট্রেটামর  

 সেওয়ামি  িািলার  প্রমিমিমিহীি  িািলাকারীর  জিয  আইমি  পরািশশ  প্রকল্প  

(িািলা  েংোন্ত  পরািশশ  প্রকল্প) 

য োগ্যতো 
সেইেব  প্রমিমিমিহীি  িািলাকারীর  জিয  পমরস্ট্রেবা  লভ্য – 

 
 যাাঁস্ট্রের  জিয  আইমি  েহায়িা  িঞ্জুর হয়মি  এবং  উমকল  মিযুক্ত  হয়মি;   

 যাাঁরা  িািলা  েংোন্ত  পরািশশ  প্রকস্ট্রল্পর  আস্ট্রয়র  সযাগ্যিার  েীিা  পূরণ  কস্ট্ররস্ট্রেি*  এবং   

* একজি  আস্ট্রবেিকারীর  স্বািী  অ্থবা  স্ত্রীর  আয়,  সযখাস্ট্রি  প্রস্ট্রযাজয  সেখাস্ট্রি, েীিার  সেস্ট্রে  গ্ণিা  করা  
হস্ট্রব,  যমে  িা  স্বািী  অ্থবা  স্ত্রী  িািলার মবস্ট্ররািীপে  হি  অ্থবা  আস্ট্রবেিকারী  এবং  স্বািী  অ্থবা  স্ত্রী  পৃথক  
বেবাে  কস্ট্ররি। 

 

 যাাঁরা  মলমিস্ট্রটড  সকাম্পামি,  সোোইটি,  অ্যাস্ট্রোমেস্ট্রয়শস্ট্রির  জিয  পরািশশ  িাইস্ট্রেি  িা। 

 

মোমলো  সংক্রোন্ত  পরোমর্শ  প্রকল্পটি 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 সযেব  প্রমিমিমিহীি  িািলাকারী মিম্নমলমখি  আোলিগুমলস্ট্রি  আইমি  সিাকদ্দিা  শুরু  

কস্ট্ররস্ট্রেি  অ্থবা  িািলার  পে িাাঁস্ট্রের  জিয  যেওয়োনি  মোমলো  সংক্রোন্ত  নিষয়য়  

নিিোমূয়লযর  আইনি  পরোমর্শ  প্রোি  কস্ট্রর  (িািলার  শুরু  েস্ট্রিি ); মকন্তু  অ্িযািয  
মবিারালস্ট্রয়র  সেওয়ামি  সিাকদ্দিা  এর  অ্ন্তভু্শ ক্ত  িয়; এবং 

 

 

 

 

 

 মোমলোর  উপ ুক্ততোর  উপয়র  পরোমর্শ  যেয়ি  িো  অথিো  আইনি  প্রনতনিনি  নিসোয়ি  

কোজ  করয়ি  িো।   

 পরোমর্শ  বিঠক  

পরািশশ  ববঠকগুমলস্ট্রি  প্রকস্ট্রল্পর আবামেক  আইিজীমব  অ্থবা  কমিউমিটি  আইিজীমব  ( যার  
অ্থশ  সস্বচ্ছাস্ট্রেবী  আইিজীমব )  উপমিি  থাস্ট্রকি।  

লযান্ডে  ট্রাইবযুিাল সজলা  আোলি 

সকাটশ  অভ  িার্স্শ  

ইির্স্যান্স 

সকাটশ  অভ  অ্যামপল  অভ  

েয  হাইস্ট্রকাটশ   

সকাটশ  অভ  িাইিাল  

অ্যামপল   

পামরবামরক  আোলি 



 

 

 

民政事務局 পরোমর্শ  বিঠয়কর  সিশোনিক  সংখ্যো   

একই  িািলার  জিয  প্রমি  মিিিাস্ট্রে  আস্ট্রবেিকারী  েবশামিক  পোাঁচটি  পরািশশ  ববঠস্ট্রক  উপমিি  থাকস্ট্রি  
পাস্ট্ররি।  
 
নকভোয়ি  আয়িেি  করয়ত  িয়ি 

 

 মোমলো  সংক্রোন্ত  পরোমর্শ  প্রকল্প অনিসগুনল  
 

Admiralty  অ্মিে ： Room LG217, LG2/F, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong 

Wanchai অ্মিে ： Room 437, 4/F, Wanchai Tower, 12 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong 

অ্মিস্ট্রের  েিয়：সোিবার  সথস্ট্রক  শুেবার (েবশজিীি  েুটির  মেি  োডা)   

 

সটমলস্ট্রিাি ：2259 5017 ই-স্ট্রিল ：paso@cso.gov.hk 

ওস্ট্রয়বস্ট্রপজ  ：https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm 

 অ্যাডমিমিস্ট্রেশি  উইং 
অ্যাডমিমিস্ট্রেশি  অ্মিস্ট্রের  মিি  সেস্ট্রেটামর   

(িস্ট্রভ্ম্বর  2019–এ  আপস্ট্রডট  হস্ট্রয়স্ট্রে, Bengali) 

েকাল  8:45 সথস্ট্রক  েুপুর  1:00  
েপুুর  2:00 সথস্ট্রক  েন্ধ্যা 6:00  
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 সপ্রামেমডউরাল  অ্যাডভ্াইে  মিি  অ্মিে  অ্থশাৎ  িািলা  েংোন্ত  পরািশশ  প্রকল্প  
েিিস্ট্রর  বযমক্তগ্িভ্াস্ট্রব  আস্ট্রবেি করস্ট্রি  হস্ট্রব।  আস্ট্রবেিকারী  অ্বশযই  িাাঁর  
পমরমিমিিলূক  িমথপে  প্রোি  করস্ট্রবি। 

 

 সযেব  আস্ট্রবেিকারী  সেওয়ামি  িািলার  পে  অ্থবা  পে  মহোস্ট্রব  সযাগ্োি  
করস্ট্রি  িাি িাাঁরা  অ্বশযই  প্রােমিক  এবং  োম্প্রমিক  আোলি মবেয়ক  িমথপে  
সেস্ট্রবি। 

 আস্ট্রবেিকারীর  সযাগ্যিা  িূলযায়স্ট্রির  জিয,  প্রমিবার  যখি  আস্ট্রবেিকারী  আইমি  
পরািশশ  িাইস্ট্রবি  িখি  িাাঁস্ট্রক  একটি  আস্ট্রবেিপে  পূরণ  করস্ট্রি  হস্ট্রব। 
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 আস্ট্রবেিকারীর  দ্বারা  প্রামথশি  আইমি  পরািশশ,  প্রকস্ট্রল্পর  পমরেস্ট্ররর  িস্ট্রিয  হস্ট্রি  হস্ট্রব  

এই  শস্ট্রিশ ,  সযাগ্য  আস্ট্রবেিকারীস্ট্রক পরািশশ  ববঠস্ট্রক  উপমিি  হস্ট্রি সগ্স্ট্রল  িাাঁর  
পালা  আোর  জিয  অ্স্ট্রপো  করস্ট্রি হস্ট্রব।   
 

 প্রকল্পটি  “আস্ট্রগ্  এস্ট্রল  আস্ট্রগ্  পাওয়া যাস্ট্রব”  মভ্মিস্ট্রি  কাজ  কস্ট্রর।  োিারণি,  প্রমি  
অ্িশ-মেবস্ট্রে  যথােস্ট্রি  েুপুর  12:30 এবং  মবস্ট্রকল  5:30 আস্ট্রবেি  গ্রহণ করার  সশে  
েিয়েীিা।  যমে  অ্স্ট্রিক  বযমক্ত অ্স্ট্রপোয়  থাস্ট্রকি,  সেস্ট্রেস্ট্রে  আস্ট্রবেিকারীস্ট্রক  
অ্িয  কাস্ট্রজর  মেস্ট্রি  প্রকল্প  অ্মিস্ট্রে  আেস্ট্রি  হস্ট্রব।   

আওিাভু্ক্ত  সেে,  প্রকস্ট্রল্পর  মিয়ি ও  শিশ াবলীেহ  প্রকল্প  েম্বন্ধ্ীয় আরও  
িথয  প্রকস্ট্রল্পর  ওস্ট্রয়বস্ট্রপজ  এবং  অ্িেুন্ধ্াস্ট্রির  সটমলস্ট্রিাি  ও  প্রকল্প অ্মিস্ট্রে  
পাওয়া  যাস্ট্রব।  
 

https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm
https://www.admwing.gov.hk/eng/public_service/paso.htm

