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স্ব াস্থয
্ মন্ত্ রণালয় ে র তথ্য অন স
ু ারে, ১৮ মে ২০২০ এর এসএনডি / ৪২১/২০২০ অন য
ু ায় ী।
→ তথ্য যোগাযোগটি দেখ ন
ু এখানে

জর র
ু ী অবস্থার সময় ে বর্ত মান পরিস্থিতির কারণে এই ব্য বস্থার লক্ষ্য হ’ল সামাজিক
ও অর্থনৈতিক প্র তিনিধি দ্ব ারা স্পেনে বসবাসকার ী এবং কর্ম রত বিদেশ ীদের আইনি
নিরাপত্তাহ ীনতার অবসান ঘটানো ।
এই পরিস্থিতিতে স্ব াস্থ্য মন্ত্রনালয় অভিবাস ীদের জন্য (এসওএপিআই)
দিকনির্দ েশনা এবং সহযোগিতার লক্ষে একটি তথ্য বহু ল নথি তৈরি করেছে।

১.

২.

জর র
ু ি অবস্থা চলাকাল ীন বা তার আগে ৯০ দিন কার্য দিবসের মধ্য ে অস্থায় ী বসবাস এবং /
অথবা কাজের অন ম
ু োদনের মেয় া দ উত্ ত ীর্ণ হয় ে গেলে ক ী হবে?
এর অন ম
ু োদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমপ্র সারিত হয়। কোন আন ষু ঠ্ ানিকতার প্র য় ো জন হয়
না, বা আপনাকে পৃথ কভাবে অবহিত করা হবে না। এই সম্প্র সারণ অন ম
ু োদনের মেয় া দ শেষ
হওয় া র পরের দিন থেকে শ র
ু ু হয় ে যায় এবং জর র
ু ী অবস্থা শেষ হওয় া র পরে ছয় মাস অবধি
চলবে।
জর র
ু ি অবস্থা চলাকাল ীন বা তার আগে ৯০ ক্ যালেন্ড ারের দিনগ ল
ু িতে পড়াশ নু ার জন্য
থাকার অন ম
ু োদন , ছাত্ রত্ তের চলাফেরার অধিকার, অ শ্র ম চর্চ া বা স্বেচ্ছ াসেবক
সেবার মেয় া দ উত্ ত ীর্ণ হয় ে গেলে ক ী হবে?
অন ম
ু োদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্র সারিত হবে। কোন আন ষু ঠ্ ানিকতা প্র য় ো জন হযবে না,
বা আপনাকে পৃথ কভাবে অবহিত করা হবে না। এই সম্প্র সারণের অন ম
ু োদনের মেয় া দ জর র
ু ী
অবস্থা শেষ হওয় া র পরের দিন থেকে শ র
ু ু হয় ে যাবে এবং অ্য ালার্ম ের অবস্থা শেষ হওয় া র
পরে ছয় মাস অবধি চলবে।
দৃষট্ ি আকর্ষণ: : রয় য্ াল ডিক্রি ১৮৩/২০০৮ এর ৩০ অন চ
ু ্ ছ েদ দ্ব ারা নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য
বিজ্ঞানের প্র শিক্ষনের ক্ষেত্রে এই বর্ধিতাংশটি প্র যোজ্য হবে না।

(*) নথি ২২/০৫/২০২০ তারিখে এ লিপিবদ্ধ। এই নথিতে উপস্থাপিত তথ্যগুলি ভবিষ্যতে যোগাযোগে মন্ত্রণালয়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনের হতে পারে।
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৩.

ক ী হবে যদি কমি উনি টি ফ্ য ামিলি কার্ড টি অ্য ালার্ম ের সময় বা অ্য ালার্ম ের আগে, ৯০
ক্ যালেন্ড ার দিবসে মেয় া দ শেষ হয়ে যায় ?
কার্ড টি স্ব য়ংক্রিয়ভাবে প্র সারিত হয় ে ছে। কোন আন ষ
ু ঠ্ ানিকতা প্র য় ো জন হয়
না, বা আপনাকে পথৃ কভাবে অবহিত করা হবে না। কার্ড টি অ্য ালার্ম ের অবস্থায় এবং
অ্য ালার্ম ের অবস্থা শেষ হওয় া র পরও ছয় মাস অবধি বৈধ থাকবে।

৪.

আমার দ ীর্ঘমেয় া দ ী বসবাসের কার্ড টি যদি অ্য ালার্ম ের অবস্থায় বা অ্য ালার্ম ের আগে
৯০ ক্ যালেন্ড ারের দিনগ ল
ু িতে মেয় া দ শেষ হয়?
কার্ড টি স্ব য়ংক্রিয়ভাবে প্র সারিত হবে। কোন আন ষ
ু ঠ্ ানিকতা প্র য় ো জন হয় না,
বা আপনাকে পথৃ কভাবে অবহিত করা হবে না। কার্ড টি অ্য ালার্ম ের অবস্থায় এবং
অ্য ালার্ম ের অবস্থা শেষ হওয় া র পরও ছয় মাস অবধি বৈধ থাকবে।

৫.

এই আদেশ (মে ২০, ২০২০) জার ী এবং কার্য কর হওয় া র আগে আমি প নু র্ন ব ীকরণ, প্র সারণ
বা সংশোধন করার জন্য একটি আবেদন জমা দিয়েছিলাম যার ফলাফল এখনো পাই নাই,
বসবাস বা থাকার ক ী হবে?
আগে জমা দেওয় া আবেদনটির অন ম
ু োদন স্ব য়ংক্রিয়ভাবে প্র সারিত হবে যতক্ষণ না
আবেদনটির কোণ স র
ু াহ হয়। এই সম্প্র সারণ অন ম
ু োদনের মেয় া দ শেষ হওয় া র পরের
দিন থেকে শ র
ু ু হয় এবং অ্য ালার্ম ের অবস্থা শেষ হওয় া র পরও ছয় মাস অবধি চলে। যদি
প্র সারিত সময়ে আবেদনটি সমাধান হয় ে যায় এবং প্র সারনের অন ক
ু ূ ল হয়, তবে প্র সারন
কার্য কর হবে না।

৬.

এই সম্প্র সারণের সাথে, বসবাস বা অস্থায় ী থাকার অন ম
ু োদনের প নু র্ন ব ীকরণ বা
পরিবর্তন জন্য আবেদন জমা দেওয় া র নতু ন সময়স ীমাগ ল
ু ি ক ী?
সম্প্র সারণের মেয় া দ চলাকাল ীন যে কোনও সময় এবং এর মেয় া দ শেষ হওয় া র পরে ৯০
ক্যালেন্ড ার দিন অবধি নবায়ন বা পরিবর্ত নের আবেদন জমা দিতে পারেন।

৭.

৮.
৯.

যদি ৯০ দিন থাকার ভিসা নিয় ে স্পেনে প্র বেশ করি এবং অ্য ালার্ম ের সময়কালে মেয় া দ
শেষ হয় ে যায় তবে ক ী হবে?
যদি অ্য ালার্ম ের সময়কালে মেয় া দ শেষ হয় ে যায়, তবে আপনার থাকার ভিসাটি
স্ব য়ংক্রিয়ভাবে কেবলমাত্র স্প্য ানিশ অঞ্ চলে বৈধ হবে, ৩ মাসের জন্য বাড় া নো হবে।
যদি আমার দ ীর্ঘমেয় া দ ী ভিসা থাকে (য ুব চলাচল চু ক্তি বা অধ্য য়নের ভিসা ১৮০ দিনের
বেশি ) এবং এটি অ্য ালার্ম ের অবস্থায় শেষ হয় ে যায়?
আপনি যেহেতু স্পেনে রয় ে ছেন এবং নিজের জন্ম ভু মিতে ফিরে যেতে পারছেন না তাই
অ্য ালার্ম শেষ হওয়ার পর থেকে ভিসার মেয়াদ ৩ মাসের জন্য বাড় া নো হবে।
যদি আমি COVID-19 এর কারণে ফিরে আসতে সক্ ষম না হয় ে স্প্য ানিশ অঞ্ চলের বাইরে
থাকি, এবং আমার অন ম
ু োদন বা কার্ড টি প নু র্ন ব ীকরণ করতে চাই তখন এই অন ুপস্থিতি
আমাকে নেতিবাচক গণনা করবে?
না। COVID-19-এর ফলাফল হিসাবে আপনি যে সময়টিতে ফিরতে পারেননি আবাসের
ধারাবাহিকতা প্র মাণ করতে অন ুপস্থিতি হিসাবে গণ্য হবে না।

(*) নথি ২২/০৫/২০২০ তারিখে এ লিপিবদ্ধ। এই নথিতে উপস্থাপিত তথ্যগুলি ভবিষ্যতে যোগাযোগে মন্ত্রণালয়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনের হতে পারে।
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১০.

অ্য ালার্ম ের সময়কালে,বিদেশে থাকা কাল ীন সময়ে ন ীচের নথিগ ল
ু ির মেয় া দোত্ ত ীর্ণ
হয় ে উঠলে কি হবে?
ক। অস্থায় ী বসবাস বা থাকার অন ম
ু োদন (প্র মাণ পত্ র),
খ। কম নু িতারিও পরিবার কার্ড,
গ। দ ীর্ঘমেয় া দ ী কার্ড,
ঘ। বিনিয় োগকার ী বা উদ্য োক্ তাদের দ ীর্ঘস্থায় ী ভিসা
বৈধ ভ্ রমণের কাগজপত্র এবং মেয় া দোত্ত ীর্ণ বিদেশ ী পরিচয়পত্র অথবা
মেয় া দোত্ত ীর্ণ ভিসার উপস্থাপনার মাধ্য মে স্পেনে প্র বেশ করতে সক্ষম হবেন।

(*) নথি ২২/০৫/২০২০ তারিখে এ লিপিবদ্ধ। এই নথিতে উপস্থাপিত তথ্যগুলি ভবিষ্যতে যোগাযোগে মন্ত্রণালয়ের সাপেক্ষে পরিবর্তনের হতে পারে।
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আপনার যদি আরও তথ্য ের প্র য় ো জন হয় তবে
যোগাযোগ করতে পারেন:
অভিবাস ীদের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা
পরিষেবা - SOAPI
→ আরো তথ্য এখানে
Ciutat Vella
608 746 150
acollida1@bcn.cat

Eixample
663 074 852
acollida2@bcn.cat

Sants-Montjuïc
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Les Corts
663 074 852
acollida2@bcn.cat

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

Gràcia
625 177 748
acollida6@bcn.cat

Horta-Guinardó
663 137 738
acollida4@bcn.cat

Nou Barris
676 105 222
acollida7@bcn.cat

Sant Andreu
633 334 258
acollida8@bcn.cat

Sant Martí
648 191 666
acollida5@bcn.cat

Suport SOAPI
695 152 724
suportsoapi@bcn.cat

এসওএপিআই(SOAPI) বার্সেলোনা সি টি কাউন্সিল বিশেষজ্ঞদের সমন্ব য় ে গঠিত একটি
অভিবাস ী সংবর্ধ না ও বান্ধ বকরনের বিশেষ সেবা।এটি পারিপার্শ্ব িক সম্পর্ক িত ধারনা,
নিবন্ধ করণ, স্ব াস্থ্য কার্ড প্র াপ্ত ি, ভাষা শেখা, বিদেশ ীদের জন্য সহজকরন পদ্ধ তি,
অধিকার এবং কর্ত ব্য, সমিতি, অবসর এবং সংস্কৃতি এবং অন্য ান্য বিষয় সম্পর্ক িত তথ্য,
গাইডেন্স, সহায়তা এবং পরামর্শ দান করে থাকে।
বার্সেলোনা সি টি কাউন্সিলের অন্য ান্য পরিষেবাগ ল
ু ি:
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•

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

•

পারিবারিক পুনর্মিলনের লক্ষে সমর্থন । বার্সেলোনায় পৌর এলাকায় নতু ন
পরিবারদের জন্য প্রোগ্রাম।
আরও তথ্য এখানে

•

আররাইগো তথ্য কেন্দ্র (পিআইএ)।
আরও তথ্য এখানে

COVID-19 * অ্য ালার্ম ের দ্ব ারা প্র ভাবিত স্পেনে আবাস এবং থাকার অন ম
ু োদনের মেয় াদ ও প্র সার সম্পর্ক ে প্র ায়শই জিজ্ঞাসিত প্র শ্ন

