
취업활동 기간 만료 외국인근로자(E-9)의 계절근로 취업 안내 

কাজের মেয়াদ মেষ হময়ছে এেন বিছদেী কেীর (ই - ৯) এর মেৌসুেী 

কাছের কমে ের তথ্য 

 

□ 계절근로 취업 허용 대상 

□ মমৌসুমী কাজের কর্ম ের অনুজমাদন র্ াগ্  ব্যাক্তি 

 

ㅇ 비전문취업(E-9) 체류자격으로 3년 또는 4년 10개월 동안 근무 후 

4.14~9.30 사이 체류·취업활동기간이 만료되는 외국인근로자 중 

ㅇ  অ-র্েশাদার কর্মসংস্থান (ই -৯) ভিসার র্ময়াদ ৩ ব্ছর ভকংব্া ৪ ব্ছর ১০ মাস 

কাে করার ের ৪.১৪ ~৯ .৩০ তাভরজের মর্যয ব্সব্াস . চাকুরী র্োোঁোর র্ময়াদ 

র্শষ হর্য়জছ এমন ভব্জদশী শ্রভমক 

 

- 출국기한 유예 중이거나, 아직 취업활동기간이 만료되지 않은 자의 경우  

신청일 기준 미취업 상태인 자 

-  মেজে ে্রস্থাজনর র্শষ সময়সীমা স্থভগত আর্ছ এমন, ব্া এেনও চাকুরী র্োোঁোর 

র্ময়াদ র্শষ না হওয়ার র্েজে আর্ব্দর্নর তাভরজে কর্ম ে ভন ুক্ত র্নই এমন শ্রভমক 

* 불법체류자 및 마지막 근무 사업장이 농축산업(E-9-3) 및 어업(E-9-4)인 자는 제외 

* অবৈধ অবিিাসী এিং যাছদর কাছের মেষ মকাম্পানী কৃবষ ও পশুসে্পদ (ই -৯-৩) এিং  

েৎস্য (ই -৯-৪) বেল তারা এর অন্তিভ েক্ত নয় 

 

□ 허용분야 및 기간 

□ অনুজমাদেত র্েতর্ এব্ং সময় 



 

 

 

ㅇ (근무분야·지역) 계절근로가 허용되는 농·어업 분야, 40개 지역 

ㅇ (কাজের র্েতর্·অঞ্চল) র্মৌসুমী কাজের অনজুমাদনকৃত কৃভষ·মৎস্  র্েতর্,  

৪০টা অঞ্চল 

 

ㅇ (근무기간) ‘20.8.24부터 ’20.10.31 사이에 시작하여 30일, 60일, 90일 중  

월 단위로 선택하여 연속 근무 

ㅇ (কাজের সময়কাল) ’20.8.24' র্থজক ’20.10.31 এর মর্যয কাে শুরু কর্র ৩০ ভদন, 

৬০ ভদন, ৯০ ভদন এর মর্যয র্ জকান একটট মাভসক ইউভনট ভনব্ োচন কর্র অভব্ক্তিন্ন 

িাজব্ কাে করা 

 

□ 근무조건  

□ কাজের শর্ত 

 

◦ (임금) 최저임금법상의 최저임금 이상 지급 

◦ (র্ব্তন) নযযনতম মেুভর আইর্নর আওতায় অন্তত নযযনতম মেুভর ে্রদান 

◦ (보험) 산업재해보험 적용(※ 농어가에서 의무적으로 가입함) 

◦ (ব্ীমা) ভশল্ে দর্ুঘটনা ব্ীমা ে্রর্য়াগ (※ কৃষকমদর দ্বারা িাধ্যতােূলক সািস্ক্রিপেন) 

 

* 계절근로자가 숙식 제공이 필요한 경우 농·어가에서 제공 가능하나, 계절근로자가  

소정의 숙식비를 농·어가에게 지불하여야 함 

* যদে মেৌসুেী কেীছদর িাসস্থান এিং খািার সরিরাছহর প্রময়ােন হয় তমি তা কৃষক এিং মেছলরা 

সরিরাহ করমত পারমিন। মেৌসুেী কেীছদর অিে্যই কৃষক এিং মেছলছদর একটি বনধ োবরত পবরোণ ঘর 



িাড়া এিং খািাছরর খরচ বদছত হমি। 

 

□ 신청 기간 및 방법 

□ আজৈেজনর সময়সীমা এব্ং েদ্যভত 

 

ㅇ (신청기간) 8.24(월)~9.30(수) 

ㅇ (আর্ব্দর্নর সময় সীমা) 8.24 (Mon) ~ 9.30 (Wed) 

 

ㅇ (신청방법) 계절근로를 모집하는 지자체 및 인원 수를 확인하여 아래 방법 중 1가지를 

택하여 신청 

ㅇ (আর্ব্দর্নর েদ্যভত) র্মৌসুমী কাজে ভনজয়াগ ভদজিন এমন স্থানীয় সরকার এিং মলাছকর 

সংখযা পরীক্ষা কমর নীছচর মযছকান একটি পদ্ধবত বনি োচন কমর আমিদন করুন 

 

- ①EPS 홈페이지(www.eps.go.kr) 접속 및 계절근로 신청 등록, 

관할 고용센터에 ②직접 방문(외국인등록증 지참) 또는 ③팩스 또는 이메일  

등으로 계절근로 신청서(희망근무 1~3순위, 근무기간 기재) 제출 

- ① ইভেএস ওর্য়ব্সাইর্ট (www.eps.go.kr) অযাজেস কর্র র্মৌসুমী কাজের েন্  ভনব্ন্যন 

করুন, ে্রযান কর্মসংস্থান র্কজে 
② সরাসভর সাোৎর্ত (বিছদেী বনিন্ধন কার্ড সাছথ বনছয় 

যাওয়া) ভকংব্া 

③ ফ্যাক্স ব্া ই-র্মইর্লর মায্ র্ম র্মৌসুমী কাজের আর্ব্দন েত্র (পেন্দসই কাে ১~৩ 

অগ্রাবধকার দিদিজত, কাছের সেয়কাল বলছখ) েমা র্দওয়া  

   

□ 계절근로 참여 시 혜택 

□ র্মৌসুমী কাজে অংশ র্নওয়ার সুভব্যা 

ㅇ 계절근로 참여자의 경우 출국 후 재입국 시 ①특별한국어시험 가점 부여

http://www.eps.go.kr)/


(10점) 및 ②사업장 우선 알선 기회 제공 

ㅇ মেৌসুেী কাছের অংেগর্হণকারীছদর েন্য মকাবরয়া মথছক মদছে বগছয় েুনরায় ে্রর্ব্জশর 

সময় 
①
ভব্জশষ র্কাভরয়ান িাষা েরীোর েন ্ অভতভরক্ত ের্য়নট্ (১০ পময়ন্ি) এিং 

②
কর্মর্েজে ভনজয়াজগ অগ্রাভযকাজরর সুজ াগ 


