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অভিবাসন এবং শরণার্থী পরিষেবার অধিদপ্তর
সামাজিক অধিকার বিভাগ, গ্লোবাল জাস্টিস, নারীবাদ এবং এলজিটিবিআই
barcelona.cat/novaciutadania
অভিবাসীদের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা পরিষেবা - SOAPI

COVID-19 * অয্ালারম্ের  দ্বারা পর্ভাবিত সপ্েনে আবাস 
এবং থাকার অনমুোদনের মেয়াদ ও পর্সার সমপ্রক্ে পর্ায়শই 
জিজঞ্াসিত পর্শন্

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে আনত্রজ্াতিক 
সরুক্ষার জনয্ আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী  

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে বিদেশ ী মনত্্রক 
বরাবরে আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী যা 
পর্শাসনিক সময়স ীমা সথ্গিতকরণ সংক্রানত্ তৃত ীয় অতিরিক্ত 
বিধানের সাথে সমপ্রক্িত।

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে  জেনারালি ট্যাট 
দে কাতালনুিয়া দ্বারা  ইসয্  ুকরা ইমিগর্েশন তথয্ের  আবেদন 
সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী 
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সব্াসথ্য্ মনত্্রণালয়ের তথয্ অনসুারে, ১৮ মে ২০২০ এর এসএনডি / ৪২১/২০২০ অনযুায় ী।
→ তথয্ যোগাযোগটি দেখনু এখানে

জররু ী অবসথ্ার  সময়ে বরত্মান পরিসথ্িতির কারণে  এই বয্বসথ্ার লক্ষয্ হ’ল সামাজিক 
ও অরথ্নৈতিক পর্তিনিধি  দব্ারা  সপ্েনে বসবাসকার ী এবং করম্রত  বিদেশ ীদের আইনি 
নিরাপত্তাহ ীনতার অবসান ঘটানো ।

এই  পরিসথ্িতিতে সব্াসথ্য্ মনত্্রনালয়  অভিবাস ীদের জনয্ (এসওএপিআই) 
দিকনিরদ্েশনা এবং সহযোগিতার লক্ষে একটি তথয্বহুল নথি তৈরি করেছে।

জররুি অবসথ্া চলাকাল ীন বা তার আগে ৯০ দিন কারয্দিবসের মধয্ে অসথ্ায়ী বসবাস এবং / 
অথবা কাজের অনমুোদনের মেয়াদ উত্ত ীরণ্ হয়ে গেলে ক ী হবে?  
এর অনমুোদন সব্য়ংক্রিয়ভাবে সমপর্সারিত হয়। কোন আনষুঠ্ানিকতার পর্য়োজন হয় 
না, বা আপনাকে পথৃকভাবে অবহিত করা হবে না। এই সমপ্র্সারণ অনমুোদনের মেয়াদ শেষ 
হওয়ার পরের দিন থেকে শরু  ুহয়ে যায় এবং জররু ী অবসথ্া শেষ হওয়ার পরে ছয় মাস অবধি 
চলবে। 

জররুি অবসথ্া চলাকাল ীন বা তার আগে  ৯০ ক্যালেনড্ারের দিনগলুিতে  পড়াশনুার  জনয্ 
থাকার অনমুোদন , ছাত্রত্তের চলাফেরার অধিকার, অ শর্ম চরচ্া  বা  সব্েচ্ছাসেবক 
সেবার  মেয়াদ উত্ত ীরণ্ হয়ে গেলে ক ী হবে?   
অনমুোদন সব্য়ংক্রিয়ভাবে পর্সারিত হবে। কোন আনষুঠ্ানিকতা পর্য়োজন হযবে  না, 
বা আপনাকে পথৃকভাবে অবহিত করা হবে না। এই সমপ্র্সারণের অনমুোদনের মেয়াদ  জররু ী 
অবসথ্া শেষ হওয়ার পরের দিন থেকে শরু  ুহয়ে যাবে এবং অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হওয়ার 
পরে ছয় মাস অবধি চলবে।
দৃষট্ি আকরষ্ণ: : রয়য্াল ডিক্রি ১৮৩/২০০৮ এর ৩০ অনচ্ুছেদ দব্ারা নিয়নত্্রিত সব্াসথ্য্ 
বিজ্ঞানের পর্শিক্ষনের ক্ষেত্রে এই বরধ্িতাংশটি পর্যোজ্য হবে না।

১.

২. 

COVID-19 * অয্ালারম্ের  দ্বারা পর্ভাবিত 
সপ্েনে আবাস এবং থাকার অনমুোদনের মেয়াদ ও 
পর্সার সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজঞ্াসিত পর্শন্ 

(*) নথি ২২/০৫/২০২০ তারিখে এ লিপিবদধ্। এই নথিতে উপস্থাপিত তথ্যগুলি ভবিষ্যতে যোগাযোগে মন্ত্রণালয়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনের  হতে পারে।

COVID-19 * অয্ালারম্ের  দ্বারা পর্ভাবিত সপ্েনে আবাস এবং থাকার অনমুোদনের মেয় াদ ও পর্সার সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/snd421/dof/spa/pdf
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ক ী হবে যদি কমি উনি টি ফ্যামিলি কারড্টি অয্ালারম্ের সময় বা অয্ালারম্ের আগে, ৯০ 
ক্যালেনড্ার  দিবসে মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ? 
কারড্টি সব্য়ংক্রিয়ভাবে পর্সারিত হয়েছে। কোন আনষুঠ্ানিকতা পর্য়োজন হয় 
না, বা আপনাকে পথৃকভাবে অবহিত করা হবে না। কারড্টি অয্ালারম্ের অবসথ্ায় এবং 
অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হওয়ার  পরও ছয় মাস অবধি বৈধ থাকবে। 

আমার দ ীরঘ্মেয়াদ ী বসবাসের কারড্টি যদি অয্ালারম্ের অবসথ্ায় বা অয্ালারম্ের আগে 
৯০ ক্যালেনড্ারের দিনগলুিতে মেয়াদ শেষ হয়?
কারড্টি সব্য়ংক্রিয়ভাবে পর্সারিত হবে। কোন আনষুঠ্ানিকতা পর্য়োজন হয় না, 
বা আপনাকে পথৃকভাবে অবহিত করা হবে না। কারড্টি অয্ালারম্ের অবসথ্ায় এবং 
অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হওয়ার  পরও ছয় মাস অবধি বৈধ থাকবে। 

এই আদেশ (মে  ২০, ২০২০) জার ী এবং কারয্কর হওয়ার আগে আমি পনুরন্ব ীকরণ, পর্সারণ 
বা সংশোধন করার জনয্ একটি আবেদন জমা দিয়েছিলাম যার ফলাফল এখনো পাই নাই, 
বসবাস বা থাকার  ক ী হবে?
আগে জমা দেওয়া আবেদনটির অনমুোদন  সব্য়ংক্রিয়ভাবে পর্সারিত হবে যতক্ষণ না 
আবেদনটির কোণ সরুাহ হয়। এই সমপ্র্সারণ অনমুোদনের মেয় াদ শেষ হওয়ার পরের 
দিন থেকে শরু ু হয় এবং অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হওয়ার পরও ছয় মাস অবধি চলে। যদি 
পর্সারিত সময়ে আবেদনটি সমাধান হয়ে যায় এবং পর্সারনের অনকূুল হয়, তবে পর্সারন 
কারয্কর হবে না। 

এই সমপ্র্সারণের সাথে, বসবাস বা অসথ্ায়ী থাকার অনমুোদনের  পনুরন্ব ীকরণ বা 
পরিবরত্ন  জনয্ আবেদন জমা দেওয়ার নতুন সময়স ীমাগলুি ক ী?
সমপ্র্সারণের মেয় াদ চলাকাল ীন যে কোনও সময় এবং এর মেয় াদ শেষ হওয়ার পরে ৯০ 
ক্যালেনড্ার দিন অবধি নবায়ন বা পরিবরত্নের আবেদন জমা দিতে পারেন।

যদি ৯০ দিন থাকার ভিসা নিয়ে সপ্েনে পর্বেশ করি এবং অয্ালারম্ের সময়কালে মেয়াদ 
শেষ হয়ে যায় তবে ক ী হবে?
যদি অয্ালারম্ের সময়কালে মেয় াদ শেষ হয়ে যায়, তবে আপনার থাকার ভিসাটি 
সব্য়ংক্রিয়ভাবে কেবলমাত্র সপ্য্ানিশ অঞ্চলে বৈধ হবে,  ৩ মাসের জনয্ বাড় ানো হবে।

যদি আমার  দ ীরঘ্মেয়াদ ী ভিসা থাকে (যবু চলাচল চুক্তি বা অধয্য়নের ভিসা ১৮০ দিনের 
বেশি ) এবং এটি অয্ালারম্ের অবসথ্ায় শেষ হয়ে যায়?
আপনি যেহেতু সপ্েনে রয়েছেন এবং নিজের জনম্ভুমিতে ফিরে যেতে পারছেন না তাই  
অয্ালারম্ শেষ হওয়ার পর থেকে ভিসার মেয়াদ ৩ মাসের জনয্ বাড় ানো হবে। 

যদি আমি COVID-19 এর কারণে ফিরে আসতে সক্ষম না হয়ে সপ্য্ানিশ অঞ্চলের বাইরে 
থাকি, এবং আমার অনমুোদন বা কারড্টি পনুরন্ব ীকরণ করতে চাই তখন এই অনপুসথ্িতি 
আমাকে নেতিবাচক গণনা করবে?
না। COVID-19-এর ফলাফল হিসাবে আপনি যে সময়টিতে ফিরতে পারেননি আবাসের 
ধারাবাহিকতা পর্মাণ করতে অনপুসথ্িতি হিসাবে গণয্ হবে না। 

৬. 

৫. 

৭. 

৮. 

৯. 

৩. 

৪. 

(*) নথি ২২/০৫/২০২০ তারিখে এ লিপিবদধ্। এই নথিতে উপস্থাপিত তথ্যগুলি ভবিষ্যতে যোগাযোগে মন্ত্রণালয়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনের  হতে পারে।
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অয্ালারম্ের সময়কালে,বিদেশে থাকা কাল ীন সময়ে ন ীচের নথিগলুির  মেয়াদোত্ত ীরণ্ 
হয়ে উঠলে কি হবে?
ক। অসথ্ায়ী  বসবাস  বা থাকার অনমুোদন (পর্মাণ পত্র),
খ। কমনুিতারিও পরিবার কারড্,
গ। দ ীরঘ্মেয়াদ ী কারড্,
ঘ। বিনিয়োগকার ী বা উদ্যোক্তাদের দ ীরঘ্সথ্ায়ী ভিসা
বৈধ ভ্রমণের কাগজপত্র এবং মেয় াদোত্ত ীরণ্ বিদেশ ী পরিচয়পত্র অথবা 
মেয় াদোত্ত ীরণ্ ভিসার উপসথ্াপনার মাধয্মে সপ্েনে পর্বেশ করতে সক্ষম হবেন।

১০. 

(*) নথি ২২/০৫/২০২০ তারিখে এ লিপিবদধ্। এই নথিতে উপস্থাপিত তথ্যগুলি ভবিষ্যতে যোগাযোগে মন্ত্রণালয়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনের  হতে পারে।

COVID-19 * অয্ালারম্ের  দ্বারা পর্ভাবিত সপ্েনে আবাস এবং থাকার অনমুোদনের মেয় াদ ও পর্সার সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্
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আপনার যদি আরও তথয্ের পর্য়োজন হয় তবে 
যোগাযোগ করতে পারেন:
অভিবাস ীদের জনয্ পরামরশ্ এবং সহায়তা 
পরিষেবা - SOAPI 
→ আরো তথয্ এখানে

Ciutat Vella
608 746 150
acollida1@bcn.cat

Les Corts
663 074 852 
acollida2@bcn.cat

Horta-Guinardó  
663 137 738  
acollida4@bcn.cat

Sant Martí 
648 191 666 
acollida5@bcn.cat

Eixample
663 074 852 
acollida2@bcn.cat 

Sarrià-Sant Gervasi 
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Nou Barris 
676 105 222 
acollida7@bcn.cat

Suport SOAPI
695 152 724
suportsoapi@bcn.cat

Sants-Montjuïc 
625 177 743 
acollida3@bcn.cat

Gràcia 
625 177 748 
acollida6@bcn.cat

Sant Andreu
633 334 258 
acollida8@bcn.cat

এসওএপিআই(SOAPI) বারস্েলোনা সি টি কাউনস্িল বিশেষজ্ঞদের সমনব্য়ে গঠিত একটি 
অভিবাস ী সংবরধ্না ও বানধ্বকরনের বিশেষ সেবা।এটি পারিপারশ্ব্িক সমপ্রক্িত ধারনা, 
নিবনধ্করণ, সব্াসথ্য্ কারড্ পর্াপত্ি, ভাষা শেখা, বিদেশ ীদের জনয্ সহজকরন পদধ্তি, 
অধিকার এবং করত্বয্, সমিতি, অবসর এবং সংসকৃ্তি এবং অনয্ানয্ বিষয় সমপ্রক্িত তথয্, 
গাইডেনস্, সহায়তা এবং পরামরশ্ দান করে থাকে।

বারস্েলোনা সি টি কাউনস্িলের অনয্ানয্ পরিষেবাগলুি: 

• অভিবাসী, দেশত্যাগী  এবং শরণার্থী পরিষেবা (SAIER)। 
আরো তথ্য এখানে 

• পারিবারিক পুনর্মিলনের  লক্ষে সমর্থন । বার্সেলোনায় পৌর এলাকায় নতুন 
পরিবারদের জন্য  প্রোগ্রাম।  
আরও তথ্য এখানে 

• আররাইগো তথ্য কেন্দ্র (পিআইএ)।  
আরও তথ্য এখানে

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acollida-i-acompanyament
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acompanyament-al-reagrupament-familiar
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/informes-i-altres-documents-destrangeria
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COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে 
আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন সমপ্রক্ে 
পর্ায়শই জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী  

অভিবাসন এবং শরণার্থী পরিষেবার অধিদপ্তর
সামাজিক অধিকার বিভাগ, গ্লোবাল জাস্টিস, নারীবাদ এবং এলজিটিবিআই
barcelona.cat/novaciutadania
অভিবাসীদের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা পরিষেবা - SOAPI
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সব্রাষট্্র মনত্্রকের তথয্ অনযুায় ী আনত্রজ্াতিক স রুক্ষা সমপ্রক্িত রয় য্াল কালাকান নু ৪৬৩/২০২০, 
মারচ্ ১৪ এর অনশুারে  
→ এখানে দেখনু

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে বয্ক্তিগত সবুিধা স ীমাবদধ্ করেছে এবং 
আনত্রজ্াতিক সরুক্ষা বয্বসথ্ার পদধ্তিগলুিতে পরিবরত্নের কারণ ঘটেছে।  এই সময়ের 
মধয্ে অভিবাস ীদের জনয্ দিকনিরদ্েশনা এবং আনষুঙ্গিক সারভ্িস  পাওয়ার লক্ষয্ে 
(এসওএপিআই) SOAPI ও সব্রাষট্্র মনত্্রকের সমনব্য়ে একটি সংক্ষিপত্সার নিরদ্েশনা 
নিয়েছে। 

আমি কি বিপদাশঙ্কা সময়কালে  আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ কোনও আবেদন শরু ু 
করতে পারি ? 
 এটি সরাসরি পদধ্তি হওয়ায় আবেদন করা সমভ্ব নয়। জররু ী অবসথ্া শেষ হলে 
আবেদন পনুরায় গর্হন করা হবে। 

 আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ কোনও আবেদন শরু  ুকরতে চাইলে,  পলুিশ কি আমাকে 
জররু ী  অবসথ্ায় আমার দেশে নিরব্াসন দিতে পারে? 
 ন ীতিগতভাবে যারা এই পরিসথ্িতিতে আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন করতে 
চান এবং যারা জররু ী  অবসথ্ার  কারণে অক্ষম হয়েছেন তাদের জনয্  নিরব্াসন না দেওয়ার 
ন ীতি টি গয্ারানট্িযক্ুত হবে। 

কি করতে হবে যদি আমার আবেদনটি আনষুঠ্ানিকভাবে (জাত ীয় পলুিশের সাথে 
সাক্ষাত্কার) জমা দিতে হয় বা জররু ী সময়কালে আমার নথিপত্র নবায়ন করার জনয্ যদি 
আমার অয্াপয়েনট্মেনট্ থাকে? 
 অয্াপয়েনট্মেনট্গলুি বাতিল করা হয়েছে এবং যখন সব্াভাবিকতা ফিরে আসবে 
সেগলুো আবার নতুন করে তারিখ দেওয়া হবে। এ সমপ্রক্িত তথয্ এখানে  পর্কাশ করা হবে ।

 জররু ী অবসথ্া চলাকাল ীন আমার আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন করার ইচ্ছা 
পর্কাশ করার নথিপত্রের পর্মান থাকলে অথবা  আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন 
ফরম্,  শ ীল- তারিখ সহ (সাদা কারড্);  অথবা আনত্রজ্াতিক সরুক্ষা আবেদনকার ীর কারড্ 
(লাল কারড্), থাকে এগলুোর  মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে?
না, এই সময়ের মধয্ে এই নথির সব কয়টির বৈধতা বাড় ানো হয়েছে। 

আমার কাছে আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন করার ইচ্ছা পর্কাশ করার 
নথিপত্রের পর্মান থাকলে বা আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন ফরম্ (সাদা সরুক্ষা); 
বা আনত্রজ্াতিক সরুক্ষা আবেদনকার ীর কারড্ (লাল কারড্) যদি এটি জররুি সময়ের আগে 

১.

২. 

৩. 

৪. 

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে 
আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন সমপ্রক্ে 
পর্ায়শই জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী  

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্াবল ী  

৫. 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/covid-19/proteccion-internacional
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/covid-19/proteccion-internacional
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শেষ হয়ে যায় তবে তা বৈধ থাকবে?  
 জররু ী অবসথ্ার সময় যাদের পনুরন্ব ীকরণের/ রিনি উর অয্াপয়েনট্মেনট্ রয়েছে 
সেই ক্ষেত্রে  নথির বৈধতা জররু ী অবসথ্ার সময় বাড় ানো হবে। 

বয্তিক্রম ী এই সময়কালে আনত্রজ্াতিক সরুক্ষা / আশর্য় ও শরণারথ্ ী অফিসের 
জেনারেল সাব-ডিরেক্টরেটরের অফিসে দ্বিত ীয় সাক্ষাত্কার নেওয়ার অয্াপয়েনট্মেনট্ 
থাকলে আমার ক ী করতে হবে? 
 অয্াপয়েনট্মেনট্ বাতিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আপনার কোনও কাগজপত্র 
দেয় ার / করার দরকার নেই। যখন সব্াভাবিক  অবসথ্া ফিরে আসবে,  সমসত্ কাজকরম্  শরু ু 
হবে তখন  আশর্য় ও শরণারথ্ ী অফিস সকল আবেদনকার ীদের সাথে যোগাযোগ করবে 
তাদের অয্াপয়েনট্মেনট্ পনুরায় নিয়োগ দিবে যা ইতিমধয্ে বাতিল করা হয়েছে। 

জররু ী অবসথ্ার সময়, আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আমার আবেদন বা রাষট্্রহ ীন 
অবসথ্ার সব্ ীকৃতি দেওয়ার আবেদন করার কারয্ক্রম কি এখনও চলমান আছে?   
 হ্যা ,ঁ আশর্য় ও শরণারথ্ ী অফিস সরাসরি নয়, এমন কাজ করে চলেছে। আপনার 
কোনও অতিরিক্ত কাগজপত্র জমা দেয় ার দরকার নেই। 

আমি কি আমার ফাইলটিতে ডকুমেনট্েশন বা অভিযোগ জমা দিতে পারি ? 
 আপনার যদি কোনও নিরদ্িষট্ ফাইলে কোন পর্কারের নথিপত্র বা অভিযোগ 
উপসথ্াপন করতে হয় তবে  কেবল এটি ইলেক্ট্রনিক রেজিসট্্রি (অনলাইন) দিয়েই করতে 
পারেন ।।

কিছু  নিরদ্িষট্ পরামরশ্ কোথায় নিতে পারি ?
 আপনি সাধারণ জেনেরিক ঠিকানাগলুির পাশাপাশি oar@interior.es এর মাধয্মে 
যোগাযোগ করতে পারেন। এই ঠিকানা জাত ীয় পলুিশ দব্ারা পরিচালিত, পদধ্তিগলুির 
জনয্ পরূব্ের উলল্েখিত পর্শন্ের উত্তর দেওয়া হবে না। ।

আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আমার আবেদনটি দায়ের করার পর থেকে যদি জররু ী 
অবসথ্ার সথ্িতির সময় থেকে ছয় মাস অতিবাহিত হয় তবে আমি কি কাজ করতে পারব? 
 যেহেতু আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদনের আনষুঠ্ানিককরণ করেছিলেন 
এবং যেহেতু আপনাকে আবেদন জমা দেওয়ার পর রশিদ (সাদা) দেয় া হয়েছে, ছয় মাস যদি 
জররু ী অবসথ্ার সময়কালে কেটে যায়, বিষয়টা  সরব্দা আপনার কাজের অধিকারকে 
সব্ ীকৃতি দেয় যেহেতু আপনার ফাইলের ফলাফল সমপ্রক্ে আপনাকে অবহিত করা হয়নি। 

যদি আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন করার ইচ্ছাটির পর্কাশ নিবনধ্ন করতে না 
পারি, তবে আমি ক ীভাবে সংবরধ্না সংসথ্ানগলুিতে পর্বেশ করব? 
 যারা অভ্যরথ্না সংসথ্ানগলুিতে পর্বেশাধিকারের জনয্ আবেদন করতে চান, 
যেহেতু এই মহুু রত্ে আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ তাদের ইচ্ছা পর্কাশ করা সমভ্ব নয়,  
তাই তারা লিখিতভাবে Info.acogidaasilobcn@creuroja.org  বরাবর রেড ক্রস সোশয্াল 
কেয় ার পর্োগর্াম সমপ্রক্ে তথয্ের জনয্  আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার আবেদনকার ীরা  
অনরুোধ করতে পারেন।
 আনত্রজ্াতিক সরুক্ষা বা রাষট্্রহ ীন পরিসথ্িতির সব্ ীকৃতির আবেদনের জনয্ 
চলমান পর্ক্রিয় া সমপ্রক্িত সনুিরদ্িষট্ পর্শন্ের  উত্তরের জনয্, নিমন্লিখিত ইমেল 
oar@interior.es  ঠিকানাটি বয্াবহার করা যায়। সতরক্ করা যায় যে এই ঠিকানাটি  জাত ীয় 
পলুিশের  অধ ীনে পরূব্বরত্ ী অয্াপয়েনট্মেনট্ সমপ্রক্িত পর্শন্গলুির সমাধান করবে 
না তার  সাথে পর্ক্রিয় াজাতকরণের জনয্ যেমন, আবেদনের আনষুঠ্ানিককরণ বা নথি 
নবায়নকরণও নয়। 

৬. 

৭. 

৮. 

৯. 

১০. 

১১. 

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্াবল ী  
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আপনার যদি আরও তথয্ের পর্য়োজন হয় তবে 
যোগাযোগ করতে পারেন:
অভিবাস ীদের জনয্ পরামরশ্ এবং সহায়তা 
পরিষেবা - SOAPI 
→ আরো তথয্ এখানে

Ciutat Vella
608 746 150
acollida1@bcn.cat

Les Corts
663 074 852 
acollida2@bcn.cat

Horta-Guinardó  
663 137 738  
acollida4@bcn.cat

Sant Martí 
648 191 666 
acollida5@bcn.cat

Eixample
663 074 852 
acollida2@bcn.cat 

Sarrià-Sant Gervasi 
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Nou Barris 
676 105 222 
acollida7@bcn.cat

Suport SOAPI
695 152 724
suportsoapi@bcn.cat

Sants-Montjuïc 
625 177 743 
acollida3@bcn.cat

Gràcia 
625 177 748 
acollida6@bcn.cat

Sant Andreu
633 334 258 
acollida8@bcn.cat

এসওএপিআই(SOAPI) বারস্েলোনা সি টি কাউনস্িল বিশেষজ্ঞদের সমনব্য়ে গঠিত একটি 
অভিবাস ী সংবরধ্না ও বানধ্বকরনের বিশেষ সেবা।এটি পারিপারশ্ব্িক সমপ্রক্িত ধারনা, 
নিবনধ্করণ, সব্াসথ্য্ কারড্ পর্াপত্ি, ভাষা শেখা, বিদেশ ীদের জনয্ সহজকরন পদধ্তি, 
অধিকার এবং করত্বয্, সমিতি, অবসর এবং সংসকৃ্তি এবং অনয্ানয্ বিষয় সমপ্রক্িত তথয্, 
গাইডেনস্, সহায়তা এবং পরামরশ্ দান করে থাকে।

বারস্েলোনা সি টি কাউনস্িলের অনয্ানয্ পরিষেবাগলুি: 

• অভিবাসী, দেশত্যাগী  এবং শরণার্থী পরিষেবা (SAIER)। 
আরো তথ্য এখানে 

• পারিবারিক পুনর্মিলনের  লক্ষে সমর্থন । বার্সেলোনায় পৌর এলাকায় নতুন 
পরিবারদের জন্য  প্রোগ্রাম।  
আরও তথ্য এখানে 

• আররাইগো তথ্য কেন্দ্র (পিআইএ)।  
আরও তথ্য এখানে

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে আনত্রজ্াতিক সরুক্ষার জনয্ আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্াবল ী  

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acollida-i-acompanyament
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acompanyament-al-reagrupament-familiar
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/informes-i-altres-documents-destrangeria


11

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে 
বিদেশ ী মনত্্রক বরাবরে আবেদন সমপ্রক্ে 
পর্ায়শই জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী যা পর্শাসনিক 
সময়স ীমা সথ্গিতকরণ সংক্রানত্ তৃত ীয় 
অতিরিক্ত বিধানের সাথে সমপ্রক্িত।

অভিবাসন এবং শরণার্থী পরিষেবার অধিদপ্তর
সামাজিক অধিকার বিভাগ, গ্লোবাল জাস্টিস, নারীবাদ এবং এলজিটিবিআই
barcelona.cat/novaciutadania
অভিবাসীদের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা পরিষেবা - SOAPI
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COVID-19 দব্ারা জররু ী অবসথ্ার পরিসথ্িতিতে বয্ক্তিগত পদধ্তিগলুিকে স ীমাবদধ্ করেছে 
এবং ইমিগর্েশন অফিসের ধারাবাহিক পরিচালিত পদধ্তিগলুিতে পরিবরত্ন সাধিত করেছে। 
অভিবাস ীদের জনয্ ইমিগর্েশন গাইডেনস্ এবং সহায়তা পরিষেবা দপত্র - বারস্েলোনা সি টি 
কাউনস্িলের ইমিগর্েশন এবং শরণারথ্ ী পরিদপত্র / অধিদপত্র থেকে এসওএপিআই(SOAPI) 
পররাষট্্র দফতরের সমনন্য়ে একটি সংক্ষিপত্সার  কারয্ক্রম হাতে নিয়েছে।

১৪ই মারচ্ের পরে এবং জররু ী সময়ের পরে আমার যদি বিদেশ অফিসে অয্াপয়েনট্মেনট্ 
থাকে তবে ক ী হবে?
বিদেশ ী মনত্্রকের যে অফিসগলুি জনসাধারণের সেবায় নিয়জিত রয়েছে, তাদের সমসত্ 
বয্ক্তিগত সেবা বনধ্ করে দিয়েছে। জররু ী পরিসথ্িতিতে নিরধ্ারিত সমসত্ অয্াপয়েনট্মেনট্ 
বাতিল করা হয়েছে। আপনার অয্াপয়েনট্মেনট্ থাকলে এবং অনলাইন আবেদন জমা দেওয়া 
সমভ্ব হলে বারস্েলোনা পর্দেশের পররাষট্্র অফিস বরাবরে একটি ইমেল পাঠাবেন এবং 
আপনার আবেদনটি অনসুরণ করার জনয্ পর্য়োজন ীয় পদক্ষেপ নেয় া হবে।

আমি ক ীভাবে জানতে পারি যে আমার ফাইলটি ক ী অবসথ্ায় আছে?
 পাবলিক অয্াডমিনিসট্্রেশনের সেক্রেটারি অফ সট্েটের অনলাইনের অফিসে 
পর্বেশ করনু এবং এখানে নিরদ্েশিত ডেটা সংযোগ করনু।

আমি ১৪ ই মারচ্ের আগে কোনও আবেদন (পর্াথমিক বা পনুরন্ব ীকরণ) জমা দিলে ক ী 
হবে?

• ফলাফল অনকূুল হলে পর্শাসন সংশল্িষট্ অনমুোদন পর্দান করবে।
• ফলাফল অনকূুল না হলে এটি সথ্ির হয়ে থাকবে। যদি  আবেদনটি অসব্ ীকার করা 

হয়েছে বা দায়ের করা হয়েছে, তবে জররু ী অবসথ্া না উঠা পরয্নত্ আপিল করার 
সময়স ীমা সথ্গিত করা হবে।

জররু ী অবসথ্ায় আমি কি ১৪ ই মারচ্ের পরে একটি আবেদন (পর্াথমিক বা পনুরন্ব ীকরণ) 
জমা দিতে পারি ?
হ্যা ,ঁ এটি গহৃ ীত হবে এবং পর্ক্রিয় াজাত হবে তবে আপনি কেবল নিজের বা তৃত ীয় পক্ষের 
ডিজি টাল সারট্িফিকেট বয্াবহার করে  অনলাইনে  জমা দিতে পারেন। পর্াথমিক আবেদন 
এখানে। পনুরন্ব ীকরণ এখানে  ।

১. 

মারচ্ ১৪এর রয় য্াল ডিক্রি 463/2020অনযুায় ী  অভিবাসন অধিদপত্রের পরিধি সমপ্রক্ে অভিবাসন 
অধিদপত্রের নিরব্াহ ী আদেশ  এবং পলুিশ বিভাগের সাধারণ অধিদফতরের যোগাযোগ অনযুায় ী 
( আদেশটি এখানে দেখনু) 

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে 
বিদেশ ী মনত্্রক বরাবরে আবেদন সমপ্রক্ে 
পর্ায়শই জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী যা পর্শাসনিক 
সময়স ীমা সথ্গিতকরণ সংক্রানত্ তৃত ীয় 
অতিরিক্ত বিধানের সাথে সমপ্রক্িত।

২. 

৩.

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে বিদেশ ী মনত্্রক বরাবরে আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্াবল ী যা 
পর্শাসনিক সময়স ীমা সথ্গিতকরণ সংক্রানত্ তৃত ীয় অতিরিক্ত বিধানের সাথে সমপ্রক্িত।

৪.  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/infoext2/jsp/indexnie.jsp
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/renovacion_telematica_extranjeria
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/normativa/nacional/instrucciones_sgie/documentos/2020/ComunicacionEstadoAlarma.pdf
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আমি যদি ১৪ ই মারচ্ের পরে কোনও আবেদন (পর্াথমিক বা পনুরন্ব ীকরণ) জমা দিয়ে 
থাকি তবে পর্শাসন কি আমাকে অতিরিক্ত কোনও নথি দিতে বা পদ্ধতির আদেশ করতে 
পারে?

• আপনি যদি এটি অনলাইনে জমা দিতে চান তবে পর্ক্রিয় াটি অবয্াহত থাকবে।
• অনলাইনে এটি জমা দিতে না পারলে জমা দেওয়ার সময়টি সথ্গিত হয়ে যাবে এবং 

জররু ী  অবসথ্া শেষ হয়ে গেলে এটি আবার চাল ু করা হবে।
সব ক্ষেত্রেই, কোনও কারণে আপনার বয্ক্তিগতভাবে যাওয় া/ উপসথ্িত 
অপরিহারয্ 

হয় তবে অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ না হওয়া পরয্নত্ পর্ক্রিয় াটি বনধ্ হয়ে যাবে।
যদি কোন কারনে আপনাকে সরাসরি যেতে বাধয্ হন তবে জররুি সময় অতিবাহিত পরয্নত্ 
তা সথ্গিত থাকবে।

আমার কাছে যদি অভিবাসন পদ্ধতিতে সরবরাহ করার  মত কোনও  নথি থাকে এবং 
এগলুি জররু ী অবসথ্ায় মেয়াদ শেষ হয়?
ইমিগর্েশন অফিস এবং জাত ীয় পলুিশ দলিলগলুি গর্হণ করবে যা জররু ী সময়কালে মেয় াদ 
শেষ হয়ে গেছে।

অভিবাসন পদ্ধতির ফলাফলের বিরদ্ুধে পর্শাসনিক আপিল দায়ের করার সময়স ীমা কি 
বজায় থাকবে?
পর্শাসনিক আপিল দাখিলের সময়স ীমা জররু ী অবসথ্ায় সথ্গিত করা হয়েছে।

যদি আমার একটি অবসথ্ানকালের  ভিসা থাকে (পরয্টক, পড়াশোনা, সব্েচ্ছাসেবক) যার 
জররু ী সময়কালে মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং আমি আমার দেশে ভ্রমণ করতে সক্ষম না হই, 
তবে আমি কি অনিয়মিত পরিসথ্িতিতে থাকব?
আনত্রজ্াতিক  জররু ী  সব্াসথ্য্ বিধি কারণে, তাদের দেশে ফিরে যেতে সক্ষম হয়নি এমন 
সমসত্ বিদেশিদের জনয্ ভিসা সমাপত্ির সময়কাল সথ্গিত করা হয়েছে, যতক্ষণ পরয্নত্ 
সপ্েনে জররু ী  অবসথ্া সথ্ায় ী থাকে এবং যতক্ষণ পরয্নত্ আপনার দেশ সপ্েন থেকে 
ভ্রমণকার ী লোকের আগমনকে অনমুতি না দেয়  ততক্ষণ।

অনয্দিকে, জেনেরালিতাতের ক্ষমতাবলে অভিবাসন পর্ক্রিয় াগলুির পর্ক্রিয় াজাতকরণও 
সথ্গিত করা হয়েছে। ১৪ ই মারচ্ থেকে এই পর্ক্রিয় াগলুির সমসত্ সময়স ীমা সথ্গিত হয়েছে। 
জররু ী অবসথ্া শেষ হলে এগলুি আবার শরু ু হবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে, সব্াসথ্য্ করম্ ীদের জনয্ কাজের সবুিধারথ্ে নিরদ্িষট্ ক্ষেত্রে, 
জেনারি ট্যাট পর্শন্ এবং পর্শন্ের উত্তর দেওয়ার জনয্ এবং তাদের পর্ক্রিয় াটি দ্রতু 
করার জনয্, বিদেশ ীদের  সাথে (এখানে পাবেন) যোগাযোগের জনয্ একটি যোগাযোগ 
বাক্স সথ্াপন করেছেন। ফরম্টির Assumpte ঘরে লিখতে হবে: “CONSULTA PERSONAL 
SANITARI”।
তেমনিভাবে, সিওভিডি -১৯ করোনভাইরাসটির বিবরত্ন দব্ারা সষৃট্ পরিসথ্িতির 
পরিপর্েক্ষিতে, বিদেশ ীদের কাছ থেকে নথিপত্র জারির জনয্ জনসাধারণের দৃষট্ি আকরষ্ণ 
পরিষেবাগলুি, সাধারণ পলুিশ অধিদপত্রের দায়বদধ্তা সথ্গিত করা হয়েছে। ইতিমধয্ে 
সংরক্ষিত অয্াপয়েনট্মেনট্গলুি বাতিল করা হয়েছে এবং নতুন অয্াপয়েনট্মেনট্ের সময় 
নিরধ্ারণের জনয্ পরিষেবা অসথ্ায় ীভাবে সথ্গিত করা হয়েছে। আরও তথয্ এখানে ।

৫. 

৬. 

৭. 

৮. 

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে বিদেশ ী মনত্্রক বরাবরে আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্াবল ী যা 
পর্শাসনিক সময়স ীমা সথ্গিতকরণ সংক্রানত্ তৃত ীয় অতিরিক্ত বিধানের সাথে সমপ্রক্িত।

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=571&topicLevel2.id=21123&set-locale=ca_ES
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আপনার যদি আরও তথয্ের পর্য়োজন হয় তবে 
যোগাযোগ করতে পারেন:
অভিবাস ীদের জনয্ পরামরশ্ এবং সহায়তা 
পরিষেবা - SOAPI 
→ আরো তথয্ এখানে

Ciutat Vella
608 746 150
acollida1@bcn.cat

Les Corts
663 074 852 
acollida2@bcn.cat

Horta-Guinardó  
663 137 738  
acollida4@bcn.cat

Sant Martí 
648 191 666 
acollida5@bcn.cat

Eixample
663 074 852 
acollida2@bcn.cat 

Sarrià-Sant Gervasi 
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Nou Barris 
676 105 222 
acollida7@bcn.cat

Suport SOAPI
695 152 724
suportsoapi@bcn.cat

Sants-Montjuïc 
625 177 743 
acollida3@bcn.cat

Gràcia 
625 177 748 
acollida6@bcn.cat

Sant Andreu
633 334 258 
acollida8@bcn.cat

এসওএপিআই(SOAPI) বারস্েলোনা সি টি কাউনস্িল বিশেষজ্ঞদের সমনব্য়ে গঠিত একটি 
অভিবাস ী সংবরধ্না ও বানধ্বকরনের বিশেষ সেবা।এটি পারিপারশ্ব্িক সমপ্রক্িত ধারনা, 
নিবনধ্করণ, সব্াসথ্য্ কারড্ পর্াপত্ি, ভাষা শেখা, বিদেশ ীদের জনয্ সহজকরন পদধ্তি, 
অধিকার এবং করত্বয্, সমিতি, অবসর এবং সংসকৃ্তি এবং অনয্ানয্ বিষয় সমপ্রক্িত তথয্, 
গাইডেনস্, সহায়তা এবং পরামরশ্ দান করে থাকে।

বারস্েলোনা সি টি কাউনস্িলের অনয্ানয্ পরিষেবাগলুি: 

• অভিবাসী, দেশত্যাগী  এবং শরণার্থী পরিষেবা (SAIER)। 
আরো তথ্য এখানে 

• পারিবারিক পুনর্মিলনের  লক্ষে সমর্থন । বার্সেলোনায় পৌর এলাকায় নতুন 
পরিবারদের জন্য  প্রোগ্রাম।  
আরও তথ্য এখানে 

• আররাইগো তথ্য কেন্দ্র (পিআইএ)।  
আরও তথ্য এখানে

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে বিদেশ ী মনত্্রক বরাবরে আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্াবল ী যা 
পর্শাসনিক সময়স ীমা সথ্গিতকরণ সংক্রানত্ তৃত ীয় অতিরিক্ত বিধানের সাথে সমপ্রক্িত।

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/acompanyament-al-reagrupament-familiar
https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/informes-i-altres-documents-destrangeria
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COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে  
জেনারালি ট্যাট দে কাতালনুিয়া দ্বারা  ইসয্  ুকরা 
ইমিগর্েশন তথয্ের  আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই 
জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী

অভিবাসন এবং শরণার্থী পরিষেবার অধিদপ্তর
সামাজিক অধিকার বিভাগ, গ্লোবাল জাস্টিস, নারীবাদ এবং এলজিটিবিআই
barcelona.cat/novaciutadania
অভিবাসীদের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা পরিষেবা - SOAPI
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১৯ শে মারচ্, কাতালোনিয়ার জেনারেলাইটেটের বিদেশি এখতিয়ারের পর্তিবেদনে অয্ালারম্ের অবসথ্ানের 
পর্ভাব নিয়ে সমতা, অভিবাসন ও নাগরিকত্বের জনয্ সচিবালয়ের এক বিবতৃি অনসুারে
→ যোগাযোগ এখানে দেখনু

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে বয্ক্তিগত সবুিধা স ীমাবদধ্ করেছে এবং 
জেনারালি ট্যাট দে কাতালনুিয়া দব্ারা বয্বসথ্ার পদধ্তিগলুিতে পরিবরত্নের আনা হয়েছে।  
এই সময়ের মধয্ে অভিবাস ীদের জনয্ দিকনিরদ্েশনা এবং আনষুঙ্গিক সারভ্িস দেওয়ার 
লক্ষয্ে (এসওএপিআই) SOAPI  এবং জেনারালি ট্যাট দে কাতালনুিয়া সমনন্য়ে  একটি 
সংক্ষিপত্সার নিরদ্েশনা নিয়েছে। 

এই নথিতে নিমন্লিখিত রিপোরট্ বোঝায়: 
 

INF01

INF02

INF03

INF04

পরিবার পনুরম্িলনের জনয্ আবাসনের যোগয্তার উপর পর্তিবেদন।

কাতালোনিয়ায় সামাজিক দুরত্ব সমপ্রক্ে  পর্তিবেদন। 

সামাজিক এক ীকরণ পর্তিবেদন (সমসত্ পর্য়োজন ীয়তা মেনে চলা যদি এ 
ক্ষেত্রে অসথ্ায় ী বাসসথ্ানগলুির পনুরন্ব ীকরণ সমভ্ব না হয়)।

ঠিকানা পরিবরত্নের ক্ষেত্রে পারিবারিক পনুরম্িলনের কারণে আবাসনের 
পনুরন্ব ীকরণের জনয্ আবাসনের যোগয্তা।

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে  
জেনারালি ট্যাট দে কাতালনুিয়া দ্বারা  ইসয্  ুকরা 
ইমিগর্েশন তথয্ের  আবেদন সমপ্রক্ে পর্ায়শই 
জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে  জেনারালি ট্যাট দে কাতালনুিয় া দব্ারা  ইসয্  ুকরা ইমিগর্েশন তথয্ের  আবেদন 
সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্াবল ী

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/2020_03_19_Comunicat_SIMC_InformesEstrangeria.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/2020_03_19_Comunicat_SIMC_InformesEstrangeria.pdf
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 অয্ালারম্ অবসথ্ায় আমি কি ১৪ ই মারচ্ের পরে কোনও পর্তিবেদনের জনয্ আবেদন জমা 
দিতে পারি ?

            না এই মহুুরত্ে, টেলিমেটিক পর্সেসিং সক্ষম না করা পরয্নত্ নতুন অয্াপল্িকেশন 
গর্হণ করা হবে না।

 আররাইগোর   তথয্ পেতে হলে , বৈদয্তুিক নিবনধ্ের মাধয্মে ডিজি টাল সাক্ষর 
সহ পর্তিবেদনের জনয্ আবেদন করা যেতে পারে। ডিজি টাল  যদি আবেদনকার ী ডিজি টাল 
সাক্ষরের অধিকার ী না হন তবে তাকে অবশয্ই উপসথ্াপনের জনয্ সব্াক্ষর সহ একজনকে 
পর্তিনিধিত্বের অনমুোদন দিতে হবে।

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

     

আমি যদি ১৪ ই মারচ্ের আগে একটি আবেদন জমা দিয়েছি এবং এখনও উত্তর বা 
পর্তিবেদন না পেয়ে থাকি তবে ক ী হবে?

            এই মহুুরত্ে, পর্ক্রিয়াজাতকরণ এবং সময়স ীমা সথ্গিত করা হয়েছে। টেলিমেটিক 
পর্সেসিং সক্ষম করা থাকলে অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হওয়ার আগে বা তার আগে তারা 
আবার শরু  ুহবে।

 সামাজিক আররাইগোর   তথয্ পাওয়ার জনয্, টেলিমেটিক পর্সেসিং সক্ষম করা 
হইয়েছে এবং১৪ ই মারচ্ের আগের সমসত্ আবেদনগলুি পর্ক্রিয়া বা সমপ্নন্ করা  হচ্ছে।

      

আমার পর্তিবেদন ১৪ ই মারচ্ের আগে জারি করা হলে আমি একটি এসএমএস পেয়েছি, তবে 
আমার কাছে পর্তিবেদনটি নেই?

        এই পর্তিবেদনের মেয়াদোত্ত ীরণ্ সময়কাল সথ্গিত করা হয়েছে (তাদের জারি 
হওয়া থেকে মেয়াদ ৩ মাস) এবং অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হয়ে গেলে আপনাকে অবহিত করা 
থেকে গণনা শরু  ুহবে।

 আররাইগোর  বা সামাজিক এক ীকরণ সমপ্রক্িত পর্তিবেদনের জনয্, 
পর্তিবেদনের পর্ক্রিয়াটির সথ্িতি সমপ্রক্ে আরও তথয্ের জনয্ আবেদন করতে  পারেন এই 
ক্ষেত্রে  যেখানে পরিষেবাটি নিয়ে ছিলেন  তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আমার যদি ইতিমধয্ে একটি ইমিগর্েশন পর্ক্রিয়ার পর্য়োজন যা আমি এখনও শরু  ুকরি 
না বা এটি পর্ক্রিয়াধ ীন রয়েছে এবং অয্ালারম্ের সময়ে, রিপোরট্টির মেয়াদ শেষ হয়ে 
যায়, তবে ক ী হবে?

 আপনি এটি উপসথ্াপন করতে পারেন, যেহেতু অয্ালারম্ সময়কালে পর্তিবেদনের 
কারয্ক্রম সথ্িতি থাকে। 

 বিদেশি সংক্রানত্ অফিস যদি আমাকে অনলি ইনে একটি পর্তিবেদন জমা দিতে বলে তবে 
আমি ইতিমধয্ে আবেদন  করেছি কিনতু্ এখনও জমা করা হয়নি, তবে ক ী হবে?      
     সপুারিশটি হ’ল চূড়ানত্ পর্তিবেদনের অসথ্ায়ী পর্তিসথ্াপন হিসাবে রিপোরট্ের 
আবেদন ফরম্টি পর্েরণ করা, যদিও অয্ালারম্ের  সময় রাষট্্রের বৈধ পর্ক্রিয়ার পর্পর্য়জন 
হয় না।

১.

 ২.

           ৩. 

৪. 

৫. 

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে  জেনারালি ট্যাট দে কাতালনুিয় া দব্ারা  ইসয্  ুকরা ইমিগর্েশন তথয্ের  আবেদন 
সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্াবল ী
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জেনারেলি ট্যাট দে কাতালনুিয়া ইসয্  ুকরা অভিবাসন সংক্রানত্ পর্তিবেদনগলুি সমপ্রক্ে 
আমি আরও তথয্ কোথায় পেতে পারি ?

   জেনারেলি টাত ডি কাতালনুিয়ার সমতা, অভিবাসন ও নাগরিকত্বের জনয্ 
সচিবালয়ের 

`` তথয্-অভিবাসন ‘’ পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যা টেলিফোন পরিষেবাটি 
93 270 12 30 লাইনের মাধয্মে বজায় রাখে; 93 270 16 78 এবং 93 270 20 78 (সকাল 9 
টা থেকে বিকাল 5 টা পরয্নত্, সোমবার থেকে শক্ুরবার পরয্নত্) এবং টেলিফোমেটিক 
ইমেলটির মাধয্মে infomigracio@gencat.cat

সামাজিক এক ীকরণ পর্তিবেদনের পর্ক্রিয়াকরণের সাথে সমপ্রক্িত তথয্,আররাইগোর  
তথয্ কেনদ্্র বা ইমেল pia@bcn.cat বা ফোনে 93 25 6 44 76/78/79 নমব্রে যোগাযোগ 
করতে পারেন।

৬.  

COVID-19 জনিত কারনে  বিপদাশঙ্কা সময়কালে  জেনারালি ট্যাট দে কাতালনুিয় া দব্ারা  ইসয্  ুকরা ইমিগর্েশন তথয্ের  আবেদন 
সমপ্রক্ে পর্ায়শই জিজ্ঞাসিত পর্শন্াবল ী
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আপনার যদি আরও তথয্ের পর্য়োজন হয় তবে 
যোগাযোগ করতে পারেন:
অভিবাস ীদের জনয্ পরামরশ্ এবং সহায়তা 
পরিষেবা - SOAPI 
→ আরো তথয্ এখানে

Ciutat Vella
608 746 150
acollida1@bcn.cat

Les Corts
663 074 852 
acollida2@bcn.cat

Horta-Guinardó  
663 137 738  
acollida4@bcn.cat

Sant Martí 
648 191 666 
acollida5@bcn.cat

Eixample
663 074 852 
acollida2@bcn.cat 

Sarrià-Sant Gervasi 
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Nou Barris 
676 105 222 
acollida7@bcn.cat

Suport SOAPI
695 152 724
suportsoapi@bcn.cat

Sants-Montjuïc 
625 177 743 
acollida3@bcn.cat

Gràcia 
625 177 748 
acollida6@bcn.cat

Sant Andreu
633 334 258 
acollida8@bcn.cat

এসওএপিআই(SOAPI) বারস্েলোনা সি টি কাউনস্িল বিশেষজ্ঞদের সমনব্য়ে গঠিত একটি 
অভিবাস ী সংবরধ্না ও বানধ্বকরনের বিশেষ সেবা।এটি পারিপারশ্ব্িক সমপ্রক্িত ধারনা, 
নিবনধ্করণ, সব্াসথ্য্ কারড্ পর্াপত্ি, ভাষা শেখা, বিদেশ ীদের জনয্ সহজকরন পদধ্তি, 
অধিকার এবং করত্বয্, সমিতি, অবসর এবং সংসকৃ্তি এবং অনয্ানয্ বিষয় সমপ্রক্িত তথয্, 
গাইডেনস্, সহায়তা এবং পরামরশ্ দান করে থাকে।

বারস্েলোনা সি টি কাউনস্িলের অনয্ানয্ পরিষেবাগলুি: 

• অভিবাসী, দেশত্যাগী  এবং শরণার্থী পরিষেবা (SAIER)। 
আরো তথ্য এখানে 

• পারিবারিক পুনর্মিলনের  লক্ষে সমর্থন । বার্সেলোনায় পৌর এলাকায় নতুন 
পরিবারদের জন্য  প্রোগ্রাম।  
আরও তথ্য এখানে 

• আররাইগো তথ্য কেন্দ্র (পিআইএ)।  
আরও তথ্য এখানে
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