
অিভবাসী এবং
শরণাথ�েদর �িত
মেনােযােগর

পিরেসবা (SAIER)



Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya
(AMIC).
Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels
Treballadors Estrangers (CITE).
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Creu Roja de Barcelona.
Iŀlustre Coŀlegi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

SAIER �পৗরসভা পিরেসবা যা বােস�েলানা শহের বসবাসকারী �য �কানও ব�ি�েক
অিভবাসন, আ�জ� ািতক সুর�া, �দশত�াগ এবং ���ােসবী স�েক�  তথ� এবং পরামশ�
�দয়।

বােস�েলানা িস� কাউি�ল িবিভ� জনেগা� ও জনসাধারেণর জন�, িনখরচায় এবং
িবেশষািয়ত পিরেসবায়  অংশ�হণ কের।

িক অেথ� �বাঝান হেয়েছ ?

SAIER এর পিরেসবা� �পেত ই�ারেনেট
https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier িঠকানায় আেবদন করেত
হেব।পিরেসবা�র মেনােযাগ িনধ�ািরত তািরেখ �টিলেফােনর মাধ�েম স�� করা হেব।
ব�ি�গতভােব অিফেস উপি�ত থাকার �েয়াজন নাই।

জ�রী সামািজক বা আইনী বা �িতকূল পিরি�িতেত বা অ�াপেয়�েমে�র জন� অেপ�া
করেত না পােরন তেব �সামবার �থেক বৃহ�িতবার সকাল ৯টা �থেক দপুুর ১ টা, ��বার
১০ টা ৩০ �থেক দপুর ১ টা পয�� SAIER এর calle Tarragona, 141* অিফেস
িগেয় আপনার অব�ার মূল�ায়েনর জন� হািজর হেত পােরন।
*নীেচর তথ� �দখুন: িক ভােব �পৗছঁেবন?

��েন অব�ােনর সময় দ'ু বছেরর কম ব�ি�েদর �থম �দখা করার সময় যিদ �েয়াজন
মেন করা হয়, তেব একজন �দাভাষী �দওয়া �যেত পাের। 

এই পিরেসবা� িক ভােব পাওয়া যােব ?

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001308


�থম �াগতম �সবা 

সামািজক �সবা- পিরেসবা   

SAIER পিরেসবা স��ক�ত তথ� এবং নীেচ ব�ণ�ত িবেশষািয়ত পিরেসবা �িলর
সােথ অ�াপেয়�েমে�র সময়সূচী। 
অিভবাসন, �দশত�াগ এবং আ�জ� ািতক সুর�া স��ক�ত �াথিমক তথ�। 
এই এলাকায় তথ� স��ক�ত অন�ান� নগর পিরেসবা সিমিত, স�া এবং
অংশ�হনকারী �নটওয়ােক� র এবং বিহভূ�ত �সবা। 

�রড �স �ারা পিরচািলত। 
বােস�েলানা শহের বসবাসকারী নতুনেদর জন� সামািজক �সবা । 
বােস�েলানা �েদেশ বসবাসরত আ�জ� ািতক সুর�ার জন� আেবদনকারীেদর জন�
রাজ� অভ�থ�না ��া�ােম �েবেশর পিরচালনা। 

বােস�েলানায় দইু বছেররও �বিশ সময় ধের বসবাসরত ব�ি� সামািজক পিরেসবা �িলর
কাছ �থেক �যাগােযােগর �টিলেফান ন�ের ৯০০ ৯২২ ৩৫৭ কল কের সাহােয�র জন�
অনুেরাধ করেত পারেব। 

আ�জ� ািতক সুর�া আইনী পরামশ�দাতা পিরেসবা  

আ�জ� ািতক সুর�া স��ক�ত পরামশ� এবং �ি�য়াকরণ। 
আ�জ� ািতক সুর�া পিরি�িত স�েক�  সা�া�কােরর ��িত যা
আ�জ� ািতক সুর�ার জন� আেবদনেক অনু�ািণত কের। 
সুর�া আ�য় অ�ীকােরর ��ে� পরামশ� এবং প�িত। 



িবেদশী সং�া� অিফেস পিরেসবা সং�া� পরামশ� এবং
�ি�য়াকরণ। 

আইনী পিরি�িত এবং িবেদশী ব�ি�র অিধকার স��ক�ত তথ� (িনয়িমকতা,
অিনয়ম, বিহ�ােরর আেদশ)। 
িবেদশীেদর স��ক�ত দািলিলক পরামশ� এবং �ি�য়াজাতকরণ: 

বস-বাস  এবং কােজর অনুমিত ।
অ�ায়ী বস-বাস  এবং অধ�য়ন। 
পুনরায় পিরবার এক�ীকরন.।
NIE পুনন�বীকরণ বা পিরবত� ন। 
আ�িলক স�দায় িনয়ম-কানুন।

পুন�ব�েবচনা এবং িবত�ক�ত-�শাসিনক আিপল�িলর জন� আিপল�িলর পরামশ�
এবং �েসিসং। 
��ািনশ জাতীয়তা অজ� েনর জন� পরামশ� এবং �ি�য়াজাতকরণ। 
অপরাধী ও পুিলিশ �রকড�  বািতল করা। 
অিভবাসন উপাদােনর উপর �ভাব িনেয় ইসু��িলেত সাধারণ গাইেড�: 

CITE ও ICABপিরচািলত �ি�য়াকরণ । 

�ম (িবেদশীেদর উপর শত� াধীন �ম অিধকার)।   
পিরবার (িববাহিবে�দ, িপতৃ�, স�ােনর অিভভাবক�, িববাহ, পািরবািরক
সিহংসতা) ।
ভাড়া (আপি�জনক অনুশীলন, উে�দ, চুি�র সময়কাল, sublets)। 

���াকৃত �ত�াবত� ন সা�ভ�স

সরকারী সহায়তায় িনজ �দেশ �ফরত স��ক�ত  ��া�াম,
তথ� এবং পরামশ�। 
প�িত এবং িরেপাট�  পিরচালনার ��ে� সহায়তা। 



কম�সং�ান অনুস�ান, �িশ�ণ এবং িশ�া  মানদ�
অনুেমাদেনর জন� অ�াডভাইস সা�ভ�স । 

�িশ�ণ-�ম সি�েবশ স��ক�ত তথ�। 
�িশ�েণর পরামশ�। 
কম� সং�ােনর জন� িদকিনেদ� শনা। 
িশ�া এবং অধ�য়েনর মানদ� �বধতা (িব�িবদ�ালয় এবং অ-িব�িবদ�ালয়) 
�পশাদার দ�তার �ীকৃিত। 

 AMIC �ারা পিরচািলত সা�ভ�স। 

ক�াটালান ভাষা �কাস� তথ� এবং ভ�ত� পিরেসবা  ।

কাতালান ভাষা �শখার জন� তথ�। 
কাতালান ভাষা �কােস�র অফার (�র: �াথিমক, B1 এবং B2)। 

িসিপএনএল পিরচািলত পিরেসবা  । 

কাতালান �কাস� স��ক�ত তথ� পাওয়ার জন�, �সামবার �থেক বৃহ�িতবার সকাল ৯ টা
�থেক দপুুর ২টা ৩০এবং িবকাল ৪ টা �থেক স��া ৬টা এবং ��বার সকাল ৯ টা �থেক
দপুুর ২ টা ৩০ পয�� ৯৩৩ ৪২৮ ০৮০ ন�ের কল কের অ�াপেয়�েম� �পেত পােরন:।

মন�াি�ক িদকিনেদ� শনা সা�ভ�স 

মানিসক সমস�া সং�া�  মেনােযাগ ও তথ�। 
ব�ি�গত এবং পািরবািরক মন�াি�ক সহায়তা । 
শহেরর অন�ান� িবেশষ সং�ান�িলর সম�েয় কায� স�াদন করা।



িকভােব �সখােন �পৗছঁান যােব ?

ক�ােয়/ তারােগানা, ১৪১
 ০৮০১৪, বােস�েলানা 

 

পাতাল �রল: 
তারােগানা, এল ৩ 
স�া�স-এ�ািসইয়, এল ৫ 
�াযা এ�ািনয়া , এল ১
স� দূরে�র �রল:   / RENF:
স�া�স-এ�ািসইয়
কাতােলািনয়ার �জনািরিলতাত
�রলপথ: 
 �াযা এ�ািনয়া 
বাস সা�ভ�স: 
১০৯, িড ৪০, এইচ ১০, িভ ৭
এবং অন�ান�।  

SAIER
অিভবাসী এবং শরণাথ�েদর �িত মেনােযােগর পিরেসবা ।  

পিরেসবা �র আেলােক অ�াপেয়�েম� িনেত হেল : 
https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier
সংি�� পরামশ� এবং �পশাদার সম�েয়র জন�। 
�টিলেফান : ৯৩১ ৫৩২ ৮০০ / ৯৩২ ৫৬২৭০০ / ৯৩২ ৫৬৩ ৮০০
ন�ের কল করেত হেব। 
ই -�মইল: saierinfo@bcn.cat

�যাগােযাগ িকভােব হেব?

SAIER
C/ Tarragona, 141

 Plaça 
 d'Espanya

Tarragona
L3

 Sants
Estació

�কািভড -১৯-এর কারেণ, �কবলমা� সামািজক এবং / বা জ�রী আইনী পিরি�িতেত
মুেখামুিখ / সরাসির সা�ভ�স �দওয়া হয়।



barcelona.cat/saier

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier

