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জনু 2019 সােলর  
 2,829,416 জন

 1985 সােলর ষ 
 850,612 জন

*  বছেরর   2011 সাল ,   িবেদশী নাগিরকেদর  কের এবং 2012 সাল ,  
িবেদশী বসবাসকারীেদর  কের।

জন

িবেদশী বসবাসকারীেদর   গিতধারা 出入国在留管理庁
   অফ জাপান 
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 অফ  উদাহরণ

কূটনীিতিবদ িবেদশী সরকােরর  বা  এবং তােদর পিরবার

সরকাির সরকারী কােজ  িবেদশী সরকােরর  এবং তােদর পিরবার

কেলেজর 

সুরকার,  বা  

  িবেদশী     িমশনাির

সাংবািদক িবেদশী   বা 

  শাদার   অনুসাের   দ

 পিরচালক   পিরচালক বা  

 /   বা  সরকারী 

িচিকৎসা িচিকৎসক, দােঁতর িচিকৎসক অথবা  

গেবষক সরকারী  বা  গেবষক

িসিনয়র হাই  বা জিুনয়র হাই   ভাষা 

  / 
  

 / 

  মত , , িডজাইনার, ভাষা , 

-  িবেদেশ     

   

 রী অিভেনতা, গায়ক বা   

িবেদশী খাবােরর   বা  

   

 1
  খােতর  কােজ  িবেদশী নাগিরক,  সকল 

কােজ িনপুণ   হয় (  2)
কািরগির  
(  )  

 
কািরগির  (  ) 

*কাজ করার অনুমিত না িদেয় বসবােসর অনুমিত  করা হেল,  িন  
পিরমােণ কােজর অনুমিত  করা হয়। 

 অফ   উদাহরণ

 জাপািন  গেবষক

  বা  

 বা , জিুনয়র কেলজ, বা ভাষার র  বা 

 িবেদশী বসবাসকারী    বা িশ  

 অফ 
  

উদাহরণ

মেনানীত  কূটনীিতক  ,  হিলেড

 অফ  উদাহরণ 

  বসবােসর  

জাপািন নাগিরেকর  বা জাপািন নাগিরেকর ,    বা   
 

   বা   বা িবেশষ    বা   
, িযিন জাপােন  কেরেছন এবং জাপােন 

বসবাস  

 তৃতীয়  জাপািন অথবা  িববাহকৃত িবেদশী  
 

কাজ করার   অফ  (  সীমা )

 সকল  অফ  অনুমিত  না (*)

 িবেশষভােব মেনানীত  অফ 

  বা    অফ  (  ছাড়া)

 2  ,   ,    ,   
  , ,   ইনফরেমশন ,  ,জাহাজ  

 এবং জাহাজ  ,   ও , িবমান , আবাসন , 
কৃিষ,  ও একুয়াকালচার, খাবার ও পানীয় উত্পাদন ,  পিরেষবা িশ  (25 , 
2018 সােল  )।

 1: 1  2019 সাল 

 অফ তািলকা

２
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   অফ জাপান 



 অফ  এবং জাতীয়তা অনুসাের িবেদশী বসবাসকারীেদর  
িবভাজন (জুন 2019 সােলর  )

িবেদশী বসবাসকারীেদর   : 2,829,416

জাতীয়তা / ল

３

 অফ 

出入国在留管理庁
   অফ জাপান 

 

783,513
27.7%

কািরগির  
367,709 
13.0%

336,847 11.9%

িবেশষ  বা
317,849 
11.2%

/ 
 

 িবেশষ  / 
 

256,414 
9.1%

 

197,599 
7.0%

191,017
6.8%

জাপািন নাগিরেকর মী-  বা 
 

143,246 
5.1%

মেনানীত 

61,675 
2.2%

 
40,361 জন

1.4%

133,186 
4.7%

চীন
786,241  
27.8%

 
451,543  
16.0%

িভেয়তনাম
371,755 
13.1%

িফিলপাইনস
277,409  

9.8%
206,886  

7.3%

92,804  
3.3%

তাইওয়ান
61,960  
2.2%

61,051  
2.2%

58,484  
2.1%

53,713 
1.9%

407,570  
14.4%



1,083,769 জন

িবেদশী   িবভাজন 

(2) কােজর  বসবাসকারী – 329,000 জন
(তথাকিথত "  এবং কািরগির খাত")
 এই ধরেণর   অফ  , "জাপািন  এবং 
নাগিরেকর জীবেন উপর  এবং  " িবেবচনা কের 
অবতরেণর অনুেমাদেনর   করা হয়।

(1)   বসবাসকারী- 532,000 জন
(মূলত "  " (  জাপািন বংেশাদ্ভূত)), "  

" এবং "জাপািন নাগিরেকর -  বা  " )
・এই  অফ   উপর  িবিধিনেষধ , 
তাই  খােত    পিরচালনা করা 

(3) মেনানীত – 41,000 জন
(EPA  িবেদশী  /    ,  হিলেড, 
িবেদশী  , িবেদশী জাহাজ   ই )
"মেনানীত "  অফ  িনেয় জাপােন বসবাসরত 
িবেদশী নাগিরকেদর, তােদর  অনুমিতর র উপর  কের 

 পাওয়ার অনুমিত  বা না   পাের।

(5)  অফ  আওতায় অনুেমািদত  
  অনুেমািদত   (িবেদশী  
  )– 373,000 জন

অনুেমািদত মূল কােজ বাধা না  এমন  সীমার  অ  
কাজ করা হেল  (   ২৮  )   ওয়া  বেল 
মেন হেত পাের।

(4) কািরগির  – 384,000 জন
     সােথ  

সহেযািগতা এর 
অিভবাসন  ও     আইেনর 
সংেশাধন, জলুাই 1, 2010 এর অধীেন,  র  
কািরগির   এখন জাপােন েশর  বছর 

 "কািরগির  "   হয়। 

4,  ও     "ফেরন  "  
উপর  কের (  বছর   নাগাদ।)

94,769
(19.5%) 

112,251
(19.9%) 

123,342
(19.0%）

5,939
(0.9%) 

6,763
(1.0%) 

7,735
(1.1%) 

9,475
(1.2%) 

12,705
(1.4%) 

18,652
(1.7%)

26,270
(2.1%) 

343,791 
(23.5％)

372,894 
(22.5％)

11,026
(1.7%) 

130,116
(19.0%) 134,228

(19.7%) 

136,608
(19.9%) 

145,426
(18.5%) 

168,296
(18.5%) 

211,108
(19.5%) 

257,788
(20.2%) 

308,489 
(21.1％)

383,978 
(23.1％)

84,878
(17.5%) 

100,309
(17.8%) 

110,586
(17.0%) 120,888

(17.6%) 
124,259
(18.2%) 

132,571
(18.5%) 

147,296
(18.7%) 

167,301
(18.4%) 

200,994
(18.5%) 

238,412
(18.6%) 35,615 

(2.4％)

41,075 
(2.5％)

82,931
(17.1%) 

96,897
(17.2%) 

108,091
(16.6%) 

109,612
(16.0%) 

108,492
(15.9%) 

121,770
(17.0%) 

146,701
(18.6%) 

192,347
(21.2%) 

239,577
(22.1%) 

297,012
(23.2%) 

276,770
(19.0％) 

329,034 
(19.8％)

223,820
(46.0%) 

253,361
(45.0%) 

296,834
(45.7%) 

319,622
(46.6%) 

308,689
(45.2%) 

318,788
(44.4%) 

338,690
(43.0%) 

367,211
(40.4%) 

413,389
(38.1%) 

459,132
(35.9%) 

495,668
(33.9%) 

531,781
(32.1%) 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,658,804 জন

486,398 জন

■(1)   বসবাসকারী
■(2)কােজর  বসবাসকারী 
■(3) মেনানীত 
■(4) কািরগির   
■(5)  অফ  আওতায় অনুেমািদত  

 



 বা 
কািরগির খােত 
িবেদশী নাগিরক

 িবেদশী 
নাগিরক

 ধরেণর িবেবচনার জনীয়তা

 ণ
・জাপােনর  সমােজর  এবং অিধকতর েণর  

,  বা কািরগির খােত িবেদশী নাগিরকেদর  উৎসািহত করা (  
নীিত নবম  (   অনুেমািদত)   না)

・  বা কািরগির খােত িবেদশী নাগিরকেদর   করার  রেয়েছ, 
যারা িকনা জাপােনর  ও সমােজর  অবদান রাখেবন।  টাস অফ 

  সােথ জিড়ত   করা এবং য়ার ঝােমলা  করার 
 সাবলীল  সহজতর করার    চালােনা হেব।  (অিভবাসন 
 এবং আবাসেনর  (িবচার )   প )

・  জাপােনর  সমাজ এবং জনগেণর জীবেনর উপর    
থাকেত পাের, তাই জাতীয়      হণ করা (  
নীিত নবম  (   অনুেমািদত)   না)

・   ,  িবেদিশ নাগিরকেদর  করার পাশাপািশ  িবেদশী  
 ও   করা এবং  জনগেণর অিভমত  সহকাের  করার ,  

ঘাটিত  করা   "   " টাস অফ  
অপােরশেনর  উপর  কের   সরকােরর বহৃৎ পিরসের  
চালােনার  রেয়েছ।  (অিভবাসন  এবং আবাসেনর নার (িবচার ) 

  )

িবেদশী   

 ধারণা

5
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   (i)  
○  সময় কাল:   5 বছর ,  বছর  6 বা  4 
মাস 

○  মান:     করা হয়।  (যারা কািরগির 
 (ii)  কেরেছন তােদরেক    

 হয়)
○ জাপািন ভাষার :  জীবন এবং   
জাপািনজ ভাষার ,    ত করার 

 আেছ (যারা কািরগির    কেরেছন (ii) 
তােদরেক      হয়)

○ পিরবােরর  সহগামী হওয়া: মূলত অনুমিত  হয় না
○   বা  সহায়তাকারী  ক সহায়তা  পাওয়ার 

   (ii)  
○   সময় কাল:  3 বছর, 1 বছর বা 6 মাস পের নবায়ন করা 
হয়
○  মান:     করা হয়। 
○  জাপািন ভাষার :    ত করার  

 
○ পিরবােরর  সহগামী হওয়া:   পরূণ করা হেল 

 ( , )
○   বা  সহায়তাকারী  ক  সহায়তা পাওয়ার 

 নয়

○    (i): িবেদশী নাগিরকেদর    অফ ,  যারা   খােত কাজ কেরন,  সকল কােজ  এবং 
   বা িবেশষ   হয়।

○    (ii):
 িবেদশী নাগিরকেদর     অফ , যারা   খােত কাজ কেরন,  সকল কােজ িনপুণ   হয়।
  খাত (14  খাত) :  ,   ,    ,  য়াল   , ,   

ইনফরেমশন ,  ,জাহাজ   এবং ,জাহাজ  ,   ও ণ, িবমান , আবাসন , কৃিষ,  ও 
একুয়াকালচার, খাবার ও পানীয় উত্পাদন ,  পিরেষবা 

(   করা  খােত    (ⅱ):  করা যােব)

  (1)  অফ  

[কাজ করার   অফ  তার ]

6

  অফ   অফ 

 এবং ক
ািরগির

 খাত
অ
েপ
শাদার

 এ
বং ক

ািরগির
 খাত

“    (i, ii)”
“ ”
“   / য় 

  / ”
“  ”
“  ”, 

“   
(ii)

“    
(i)

"কািরগির  "

出入国在留管理庁
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খাত অনুসাের নীিতসমূহ (14  খাত)

খাত

 ঘাটিতর 
 HR   িবষয়

 িশত 
 (5 বছেরর 

 সমেয়র  
 মান ) (*)

 জাপািন ভাষার  কাজ to Engage in েনর 
ধরণ

     িবেশষ 

, 
 ও

 
 

 
 

60,000জন  েরর
( ) তা

 

 জাপািন ভাষা বা 
জাপািন ভাষার  

  জাপান 
 N4 

বা 
(  ছাড়াও

  জাপািন 
ভাষার  পরী )

-   ছাড়াও (  সহায়তা করা, র শারীিরক ও 
মানিসক   সাড়া  কের খাওয়ােনা এবং  ম   
করায় সহায়তা করা)    (িবেনাদন এবং  

  সহায়তা করা )
:  করার   নয়

                 (1   িবভাগ)

সরাসির
・ ,  ও      কা   এবং 

 সহেযািগতা  করা
・ ,  ও    বা র  সাড়া  কের 

 সহেযািগতা  করা
・   গহৃীত    করা

 
 

37,000জন 

  খাত
  িমক (i) 

 জাপািন ভাষা বা 
জাপািন ভাষার  

  জাপান 
 N4 

বা 

-ভবেনর   করা
〔1   িবভাগ〕

সরাসির
・ ,  ও      কা   এবং 

 সহেযািগতা  করা
・ ,  ও    বা র  সাড়া  কের 

 সহেযািগতা  করা
・"   িবজেনস" বা "   ন  িবজেনস" 
িহসােব  হওয়া

, 
 ও

 
 

 
 

 
,

21,500জন 

উৎপাদন খাত
  িমক (i) 

 জাপািন ভাষা বা 
জাপািন ভাষার  

  জাপান 
 N4 

বা 

・  (ঢালাই) ・  শীট  
・   করা

・ ・ ・  ণ
・ডাই  (ঢালাই) ・
・ ・  ・
・  ・িফিনিশং

〔13  িবভাগ〕

সরাসির
・ ,  ও        
এবং  সহেযািগতা  করা
・ ,  ও    বা কার  সাড়া  কের 

 সহেযািগতা  করা

 
  

5,250জন 
উৎপাদন খাত

  িমক (i) 
 জাপািন ভাষা বা 

জাপািন ভাষার  
  জাপান 

 N4 
বা 

・  (ঢালাই) ・  শীট  ・ইেলক   
 অংশ   

・ ・ ・   িবিভ  অংশ 
 

・ডাই  (ঢালাই) ・িফিনিশং ・  িরং  

・ ・   করা ・  
・ ・  ・  
・আয়রন ・  ・ওেয়

〔18  িবভাগ〕

সরাসির
・ ,  ও        
এবং  সহেযািগতা  করা
・ ,  ও    বা র  সাড়া  কের 

 সহেযািগতা  করা

 
, 

 
 

ইনফ
রেমশন

 

4,700জন 

উৎপাদন খাত
  িমক (i) 

জাপািনজ   
বা জাপািন ভাষার তা

N4 বা 

・ ・  ・
・  ・    অংশ ড়া  ・

・  শীট  ・   িব  অংশ  
・  

・ ・    কচািরং
・িফিনিশং ・  

〔13  িবভাগ〕

সরাসির
・ ,  ও        
এবং  সহেযািগতা  করা
・ ,  ও    বা কার  সাড়া  কের 

 সহেযািগতা  করা
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খাত অনুসাের নীিতসমূহ (14  খাত)

ভূ
িম

, অ
বক

াঠােম
া, প

িরবহন
, ও

 
 

 

40,000জন
 খাত

  ক (i) 

 জাপািন 
ভাষা বা জাপািন 
ভাষার  

  
জাপান 

 
N4 বা 

・
・
・ ইনেটিরওর িফিনিশং / 
・
・
・
・
・ টােনল এবং
・
・ এবং
・ বার
・ বা জায়গায় কাজ করা
・
・ বা জেলর কল
・ শীট
・ গরম এবং
・ ইউেরেথন িহট
・ অফেশার

〔18  িবভাগ〕

সরাসির
・িবেদশী নাগিরকেদর        
হওয়া

・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    বা িন   
সাড়া  কের  সহেযািগতা  করা

・   আইেনর অধীেন   বা কাজ
・জাপােনর  সমান বা তার    িমক  

  এবং  এবং  উপর র কের   
করা হয়

・িনেয়ােগর     েরর সময়  
মাতৃভাষায় িলিখত   করার   করা হয়

・গহৃীত      ইউিনেটর উপর  করা হয়
・   ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও  ণালয়  
অনুেমািদত "      " এ  করা হেয়েছ

・ ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    অনুেমািদত "  
    "  কর করার  

   করা 
・িবেদশী       িরয়ার 

  সােথ  হওয়া

জ
াহাজ

 
 

 
এবং ,জ

াহাজ
 

িত
 

13,000জন

জাহাজ  ও সামু  
খাত

  ক (i) 

 জাপািন 
ভাষা বা জাপািন 
ভাষার  

  
জাপান 

 
N4 বা 

・ ・িফিনিশং
・ ・
・আয়রন ・    অংশ  

〔6  িবভাগ〕

সরাসির
・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    ত  

  এবং  সহেযািগতা  করা
・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    বা িন   
সাড়া  কের  সহেযািগতা  করা
・  সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা র  

 করার সময়,    , উপেরর  পূরণকারী 
  সহায়তাকারী  িনকট  করা হেয়েছ

 
 ও

 

7,000জন
  ও 

  ক
 

 জাপািন 
ভাষা বা জাপািন 
ভাষার  

  
জাপান 

 
N4 বা 

・    ও , িনয়িমত  ও 
,  অংশ  বা 

〔1   িবভাগ〕
সরাসির

・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    ত  
  এবং  সহেযািগতা  করা

・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    বা িন   
সাড়া  কের  সহেযািগতা  করা
・  সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা র  

 করার সময়,    , উপেরর  পূরণকারী 
  সহায়তাকারী  িনকট  করা হেয়েছ

・সড়ক যানবাহন আইেনর অধীেন   বা কাজ

িবমান
 

2,200জন

  ক
 (িবমান 

খাত:   
, িবমােনর 

)

 জাপািন 
ভাষা বা জাপািন 
ভাষার  

  
জাপান 

 
N4 বা 

・    (    ,  
এবং   )
・িবমােনর  (িবমান এবং   )

〔2  িবভাগ〕

সরাসির
・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    ত  

  এবং  সহেযািগতা  করা
・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    বা িন   
সাড়া  কের  সহেযািগতা  করা
・  সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা র  

 করার সময়,    , উপেরর  পূরণকারী 
  সহায়তাকারী  িনকট  করা হেয়েছ

・িবমান  আইেনর আওতায় িবমােনর    
পিরচালনা িবিধমালার উপর  কের অন-সাইট  িফেকশেনর 
সােথ  পিরচালনা করা 

আ
বাসন

 

22,000জন আবাসন  তার
 

 জাপািন 
ভাষা বা জাপািন 
ভাষার  

  
জাপান 

 
N4 বা 

・আবাসন  ,    কাজ করা, পিরক  / 
জনসংেযাগ, আিতেথয়তা,  

〔1   িবভাগ]
সরাসির

・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    ত  
  এবং  সহেযািগতা  করা

・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    বা িন   
সাড়া  কের  সহেযািগতা  করা
・  সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা র  

 করার সময়,    , উপেরর  পূরণকারী 
  সহায়তাকারী  িনকট  করা হেয়েছ

・অনুেমািদত "ইন /  " পারসন
・  িবেনাদন    কােজ জিড়ত না হওয়া
・  িবেনাদন  কাউেক সরাসির জিড়ত না করা
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খাত অনুসাের নীিতসমূহ (14  খাত)

: 14  খােত (5 বছেররও  সমেয়র   মান)    : 345,150 জন

কৃ
িষ

, বন
 ও

 
 

কৃ
িষ

36,500জন
কৃিষ 

 

 জাপািন ভাষা 
বা জাপািন ভাষার 

   
জাপান েনর 

N4 বা তর

・সাধারণ ফসেলর চাষ (চাষাবাদ ,  / িশিপং / কৃিষ  বাছাই 
)

・সাধারণ  (   ,  / িশিপং /  
 বাছাই )

〔2  িবভাগ〕

সরাসির
・কৃিষ, বন ও        এবং 

 সহেযািগতা  করা
・ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও    বা িন   সাড়া 

 কের  সহেযািগতা  করা
・  সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা র  

 করার সময়,  সােথ  সহেযািগতা  
  সহায়তাকারী  িনকট  করা

・কৃিষ   যার িকনা  সমেয়র   সময় ধের  
িনেয়ােগর  রেয়েছ

 ও
 একু

য়াক
ালচার

9,000জন

  তার
 (ম  বা 

একুয়াকালচার)

 জাপািন ভাষা 
বা জাপািন ভাষার 

   
জাপান েনর 

N4 বা 

・  (মাছ ধরার িগয়ার উত্পাদন ও ,  ণী ও  
, মাছ ধরার িগয়ার এবং  পিরচালনা, ক  ও  

 করা,  ধতৃ   ও  করা,  এবং  
 করা, )

・   (  উপকরেণর উত্পাদন,  ও 
পিরচালনা,  ,  (ফসল কাটা) এবং জলজ  ও  

,  এবং   করা, ই )
〔2  িবভাগ〕

সরাসির
・কৃিষ, বন ও        এবং 

 সহেযািগতা  করা
・কৃিষ, বন ও    বা   সাড়া  কের 

 সহেযািগতা  করা
・কৃিষ, বন ও      আেলাচনার 

     
・  সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা র  

 করার সময়,   করা   সহায়তাকারী  খােতর 
  করা   চেলখাবার

 ও
 প
ানীয়

 উ
ত্
প
াদন

 

34,000জন
খাবার ও পানীয় উত্পাদন 

S   ক (i) 

 জাপািন ভাষা 
বা জাপািন ভাষার 

   
জাপান েনর 

N4 বা তর

・সাধারণ খাবার ও পানীয় উৎপাদন (উত্পাদন /  এবং  ও 
পানীেয়র  ও  (মদ )

〔1   িবভাগ〕
সরাসির

・কৃিষ, বন ও        এবং 
 সহেযািগতা  করা

・কৃিষ, বন ও    বা   সাড়া  কের 
 সহেযািগতা  করা

 প
িরেষবা 

53,000 people

 পিরেষবা 
S   ক (i) 

 জাপািন ভাষা 
বা জাপািন ভাষার 

   
জাপান েনর 

N4 বা তর

・সাধারণ   (  ও পানীয় ণ,   , 
 )

〔1   িবভাগ〕
সরাসির

・কৃিষ, বন ও        এবং 
 সহেযািগতা  করা

・কৃিষ, বন ও    বা   সাড়া  কের 
 সহেযািগতা  করা

・  িবেনাদন    কােজ জিড়ত না হওয়া
・  িবেনাদন  কাউেক সরাসির জিড়ত না করা



কািরগির   এবং     (সং )

কািরগির  (  সুপারিভশন)    (i)

 আইন ও িনয়মকানুন যথাযথ কািরগির   ও কািরগির   র  আইন / অিভবাসন  
ও     আইন অিভবাসন  ও     আইন

 অফ  অফ : “কািরগির  ”  অফ : “    ”

 সময়কাল 
কািরগির   (i): 1 বছর ; কািরগির   (ii): 2 বছর ;

কািরগির    (iii): 2 বছর  ( 5 বছর  )
5 বছর 

িবেদশী নাগিরক
 

No   বা   

 সময় 
No

(জাপািন ভাষার   N4 ,   সময়   জ  )

 মান ও জাপািন ভাষার ,     করা
(যারা  সােথ কািরগির    কেরেছন (ii) তােদরেক   

   হয়)

 িবেদশী সরকার  সুপািরশকৃত বা  No

তদারিক 
Yes

(অলাভজনক  সমবায় সংগঠেনর িহসাব   ও  তদারিকর কাজ 
     অনুমিত  করা হয়)

No

সহায়তাকারী 

No
Yes

(     করা হেল,  বা  িবেদশী   
আবাসন ও সহায়তা  করেত পাের।    রা )

িবেদশী নাগিরকেদর সােথ কারী 
  করা বা িমলােনা সাধারণত তদারিক  এবং     করা হয়   িবেদেশ সরাসির িনেয়ােগর  পিরচালনা কের অথবা জাপান ও 

িবেদেশর   কাজ কের।

    
    উপর  কের সীিমত   বা  করা  (   এবং   িতরেক)

 

কািরগির    (i) উপর  করা বা   স    ও 
 জিড়ত হওয়া

কািরগির    (ii, iii) উপর  করা বা   র , এমন  
জিড়ত হওয়া
(  / অকািরগির খাত)

  বা   , এমন   জিড়ত হওয়া (  / কািরগির 
খাত)

িনেয়ােগর 
নীিতগতভােব,  নয়।  তেব,     হেল (ii)  (iii) এ  করা 

 পাের
একই  িডিভশেনর  অথবা  ,  জনীয় সাধারণ  

  করা হেয়েছ,  10
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１  িবেদশী নাগিরকেদর     
(1) িবেদশী নাগিরকেদর সােথ িনেয়ােগর  যথাযথ (উদাহরণ জাপােনর কেদর সমান বা 

তার   )
(2)  িনেজও যথাযথ (উদাহরণ গত 5 বছেরর   অিভবাসন বা  আইন  
কেরিন)

(3) িবেদশী নাগিরকেদর সহায়তা করার    রেয়েছ  (উদাহরণ িবেদশী নাগিরকরা 
বুঝেত পাের এমন ভাষায় সহায়তা  করেত পাের)

(4) িবেদশী নাগিরকেদর সহায়তা করার  যথাযথ (উদাহরণ লাইফ ওিরেয়   
)

２   
(1)   করা  িবেদশী নাগিরকেদর সােথ  িনেয়ােগর   পূরণ করা 

হেয়েছ  (উদাহরণ    করা হয়)
(2) িবেদশী নাগিরকেদর  সহায়তা  করা হয়

→   সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা করার   করা  পাের
  করা হেল, 1 (3) এর  পূরণ করা হেয়েছ।

(3)    িনকট  ধরেণর   করা হয়
: যিদ (1)  (3)   করা হয়, িবেদশী নাগিরকেদর  করেত অ  হওয়ার 

পাশাপািশ,       বা  আেদশ  করা  
পাের।

  (2)   এবং  সহায়তাকারী 

 

１  
(1)  িনেজও যথাযথ (উদাহরণ গত 5 বছেরর   অিভবাসন বা ম আইন 

 কেরিন)
(2) ) িবেদশী নাগিরকেদর সহায়তা করার    রেয়েছ  (উদাহরণ িবেদশী 

নাগিরকরা বুঝেত পাের এমন  ভাষায় সহায়তা  করেত পাের)

２  সহায়তাকারী  
(1) িবেদশী নাগিরকেদর যথাযথ সহায়তা  করা
(2)    িনকট  ধরেণর  ন করা হয়

: (1)  (2) এর   করা হেল,   বািতল করা হেত পাের

   অফ জাপান 

 
সহায়তাকারী সং  সং

িবেদশী নাগিরক

 
করা/

 না 
করা

 এবং  প
রা

 এবং  প
রাম

 এ
বং  

অন সাইট 
 /

 আেদশ

িনেয়াগ
  করা 

সহায়তা

ন

সহায়তাসহায়তা
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  (3) কাজ  হওয়ার আেগর 

  কাজ  করা

[    সােথ  িনেয়ােগর   কেরেছন]
    -   এবং  

জাপােন বসবাসরত িবেদশী নাগিরক
(    )

িবেদশ  জাপােন আসা িবেদশী নাগিরক

িবেদশী 
দতূাবাস

িভসা 

<  >
・   খােতর উপর  কের পরী  পিরচালনা

< জাপািন ভাষার  >
・জাপান   জাপািন ভাষার  

(জাপান )
অথবা

・জাপািন ভাষার  
(N4 বা )
(জাপান , জাপান 

   েসস 
   

(  / জাপািন ভাষা)
িবেদেশ   
(  / জাপািন ভাষা)

 অফ   করার জ  আেবদন

  
 ( তা / 

জাপািন ভাষা)
িবেদেশ  উ  
(  / জাপািন ভাষা)

িভসা আেবদন

জাপােন শ

  
 

   আেবদন

  ন  অফ   করার  
অনুমিত

*     রা  বা 
বদিল আেবদন

*      
িবেদশী দতূাবােসর িনকট  করা হয়

* নীিতগতভােব, আেবদনকারীেদর 
িনেজেদরেকই আেবদন করেত হেব।

[িবেদশী নাগিরকেদর  ]
○18 বছর বা তার  বয়সী
○  / জাপািন ভাষার   হেয়েছন (  
সকল িবেদশী নাগিরক সফলভােব কািরগির   
(ii)  কেরেছন তারা )
○    (i)  অধীেন 5 বছেরর িশ সময় ধের 
জাপােন  কেরনিন
○      জামানত  করা হয়িন এবং 
জিরমানা িদেয়    করা হয়িন
○ িনেজর  িনেজ বহন করা হেল  দািয়  
িবশদ   

    িনকট িরত
  

  ই
*    
তািরেখ   করা হেত 
পাের

িবেদশী নাগিরক, যারা সাফ  
সােথ কািরগির   

 কেরেছন (ii)

  জাপােন 
 করা িবেদেশ 
নাগিরক

িবেদশী  িবেদশী নাগিরক, যারা সাফ  
সােথ কািরগির   

 কেরেছন (ii)

12

সরাসির চাকিরর  আেবদন করা বা    কাছ  চাকির  সহায়তা  করা সরাসির চাকিরর  আেবদন করা অথবা   বা    কাছ  চাকির  
সহায়তা  করা

[জাপােন  পের   ছাড়াই 
 করা হেয়েছ (অথবা  অফ 

  করার পর)]
-    পিরচািলত লাইফ 

  করা
-    বসবাস কেরন তার  
িহসােব  করা
-      
-বসবােসর   করা
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সহায়তা   (1)

○ "    (i)"  জিড়ত    (i) িবেদশী নাগিরকেদর কােজর জীবন, ন জীবন ও  জীবেনর 
সহায়তার সাবলীল এবং         (    (i)  িবেদশী 
নাগিরকেদর  সহায়তা , এর পর  "সহায়তা ")  করেত হেব এবং এই  উপর িভ  কের সহায়তা  
করেত হেব। 

 মূল হ

■ সহায়তা   করা
・বসবােসর (*)   আেবদন করার সময়     সহায়তা   করেত হেব এবং আেবদেনর সময়  

আেবদেনর  সােথ জমা িদেত হেব। 
*    (i)    আেবদন এবং  অফ   অনুমিত  আেবদন, 

■ সহায়তা   করা
・বসবােসর (*)   আেবদন করার সময়     সহায়তা   করেত হেব এবং আেবদেনর সময়  

আেবদেনর  সােথ জমা িদেত হেব। 
*    (i)    আেবদন এবং  অফ   অনুমিত  আেবদন, 

■  সহায়তা   উপাদানসমূহ
・      করা হেয়েছ, কােজর জীবন,  জীবন ও  জীবেনর   10  
আইেটম (  14 )   এবং  

・   এবং সহায়তাকারীর নাম এবং পদিব
・ সহায়তার      িনকট  করা হেল  অপর  নাম এবং কানা 
・ সহায়তাকারী ( সহায়তাকারী িনকট করার )

■  সহায়তা   উপাদানসমূহ
・      করা হেয়েছ, কােজর জীবন,  জীবন ও  জীবেনর   10  
আইেটম (  14 )   এবং  

・   এবং সহায়তাকারীর নাম এবং পদিব
・ সহায়তার      িনকট  করা হেল  অপর  নাম এবং কানা 
・ সহায়তাকারী ( সহায়তাকারী িনকট করার )

■   সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা    করা
・     বা   অংশ    িনকট  করেত পাের (    

 করা)
・     সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা    আউ  করার  (  15 ), 
িবেদশী নাগিরকেদর সহায়তা   তােদর   রেয়েছ বেল মেন করেত হেব। 

・ সহায়তার     সহায়তাকারী  সহায়তার  আবােরা আউটেসা  করেত পারেব না (সহায়তা 
   সহায়তা  পিরিধর     করেত পারেব)।

■   সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা    করা
・     বা   অংশ    িনকট  করেত পাের (    

 করা)
・     সহায়তাকারী  িনকট সহায়তা    আউ  করার  (  15 ), 
িবেদশী নাগিরকেদর সহায়তা   তােদর   রেয়েছ বেল মেন করেত হেব। 

・ সহায়তার     সহায়তাকারী  সহায়তার  আবােরা আউটেসা  করেত পারেব না (সহায়তা 
   সহায়তা  পিরিধর     করেত পারেব)।

*    (ii) সহায়তা করার   দা  
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সহায়তা   (2)

８

(1) আগাম িদক   করা
・ িনেয়াগ   পের,   র  

 আেবদন বা  অফ  েনর 
অনুমিত  আেবদন করার আেগ,  বা িভিডও 
কেলর  কােজর , অিভবাসন িত এবং 

  জামানত     
করা। 

(2) জাপােন  এবং  করার সময় িপক-
আপ এবং -অফ
・আগমেনর সময় এবংঅিফস বা বািড়র িপক-
আপও -অফকরা
・িফের যাওয়ার সময় িপক-আপও -অফকরা
এবং সহগমনকরা

(3) আবাসন / বসবােসর   করার 
   সহায়তা করা

・  জািমনদার িহেসেব কাজ করা,  হাউ  এর 
সুিবধা  করা 
・     এবং  ও  

    িবষেয় শনা  করা

(4) লাইফ   ক
・সাবলীল  জীবন যাপেনর  জাপািন 
িনয়মাবলী এবং , সরকারী  

 ,   ও দু  
সাড়া     ন করা

(6) জাপািন   সুেযাগ দান 
করা 
・ জাপািন ভাষার   হওয়া স   
এবং জাপািন  উপকরণ   

  করা

(7)  এবং অিভেযােগ সাড়া 
 করা 

・কাজ এবং জীবন  পরা  
এবং অিভেযােগর িবষেয়, িবেদশী 
নাগিরকগণ  বুঝেত পাের, 
এমন ভাষায়  িদকিন  
এবং   করা

(8) জাপািন জনগেণর সােথ আদান  উৎসািহত 
করা
・  সিমিতর মত  অিধবাসী এবং নীয় উত্সব 

    এবং সহায়তা  
করা

(9)   সহায়তা দান করা 
(    )
・   তােদর   কারেণ িনেয়াগ  
বািতল করার , সুপািরশ   করা এবং  চাকির 

 ও    র  সেবতন 
  করার  কাজ খুেঁজ  সহায়তা করা

(10) িনয়িমত  এবং  
   করা 

・   িবেদশী নাগিরক বা তােদর বেসর সােথ 
িনয়িমত  করেবন (   িতন মােস একবার) এবং 

 মান আইেনর   হেল  করেবন

(5) সরকারী  জ  
সহগামী হওয়া
・  অনুসাের, বসবাস  

,   ও কর 
    সহগামী 

হওয়া এবং   করার  
সহায়তা  করা

14

出入国在留管理庁
   অফ জাপান 



 সহায়তাকারী  বলেত িক বুঝায়?

登録支援機関になろうとする者  সহায়তাকারী  

 সং  
িবেদশী   

(i) 

(1)  জ  
আেবদন

  
 

(  স, 
িবশেদর  

)

(3)  

(4)  
পের

*  িন  
হওয়া

 সহায়তা পিরক  

*  বা 
ইেমইেলর  হণ

(2)   
  করা 

・ এবং পরা
・ / 
জমা অনুেরাধ
・ বািতলকরণ

িনেয়াগ 

  সহায়তা 
(  সহায়তা  আ  

করা)

○  সহায়তাকারী  সহায়তা   সকল সহায়তা  ,   সােথ    কের
○   সহায়তাকারী  পিরণত হওয়ার     কিমশনার  ত হওয়া 
○  সহায়তাকারী   সহায়তাকারী    হেব, যা িকনা    ওেয়বসাইেট  করা 
হয়
○ 5 বছেরর   করা হয় এবং নবায়ন করা 
○   আেবদন িফ  করেত হয় (   - 28,400 ইেয়ন; নবায়ন - 11,100 ইেয়ন)
○    কিমশনােরর িনকট  সহায়তাকারী   িনয়িমত এবং  অনুসাের  ধরেণর 

  করেত হয়। 

 সহায়তাকারী  বলেত িক বুঝায়?

 সহায়তাকারী  িহসােব িনব  করেত 
  বা 
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■   সহায়তাকারী  
*     এবং  বািতল

[  ]
・  আেবদেনর আইেটম  
・ সহায়তা   করার 
[িনয়িমত ]
・ সহয়তা    (  িবেদশী নাগিরক    নাম, হণকারী  নাম, িবেদশী নাগিরক  

  কাছ  পাওয়া  এবং সাড়া    )

■   সহায়তাকারী  
*     এবং  বািতল

[  ]
・  আেবদেনর আইেটম  
・ সহায়তা   করার 
[িনয়িমত ]
・ সহয়তা    (  িবেদশী নাগিরক    নাম, হণকারী  নাম, িবেদশী নাগিরক  

  কাছ  পাওয়া  এবং সাড়া    )

(   এবং  সহায়তাকারী )
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○   এবং  সহায়তাকারী   িনয়িমতভােব  স  কিমশনােরর িনকট  
 ধরেণর   করেত হয়। 

○ অবিহত করেত  হওয়া এবং    করার    জিরমানা  করেত হয়

 মূল হ

■   *     এবং জিরমানা  করেত হয়
[  ]

・    িনেয়াগ  ,  বািতলকরণ এবং    শন
・ সহায়তা   
・  সহায়তাকারী  সােথ সহায়তার    ,   বা বািতলকরেণর 
・িবেদশী     অসুিবধা   
・অিভবাসন বা  আইন ও িনয়মকানুেনর িবষেয়    
[িনয়িমত  ]
・ িবেদশী      (  গৃহীত িবেদশী     , নাম ,  িদন , , কােজর িববরণ 

 মত ) 

・ সহায়তা     (   এবং সাড়া  ফলাফেলর ) *  সহায়তা   সহায়তাকারী 
 িনকট  করার  ছাড়া 

・ িবেদশী       ( ,     , চেল যাওয়া  , িনেখাজঁ  , 
  )

■   *     এবং জিরমানা  করেত হয়
[  ]

・    িনেয়াগ  ,  বািতলকরণ এবং    শন
・ সহায়তা   
・  সহায়তাকারী  সােথ সহায়তার    ,   বা বািতলকরেণর 
・িবেদশী     অসুিবধা   
・অিভবাসন বা  আইন ও িনয়মকানুেনর িবষেয়    
[িনয়িমত  ]
・ িবেদশী      (  গৃহীত িবেদশী     , নাম ,  িদন , , কােজর িববরণ 

 মত ) 

・ সহায়তা     (   এবং সাড়া  ফলাফেলর ) *  সহায়তা   সহায়তাকারী 
 িনকট  করার  ছাড়া 

・ িবেদশী       ( ,     , চেল যাওয়া  , িনেখাজঁ  , 
  )

[িনয়িমত ] *   এবং ত 
সহায়তাকারী  উভয়ই
○    হওয়ার 14 িদেনর  মািসক 

  
(1) 1Q: 1 জানুয়ারী  31  
(2) 2Q: 1   30 জনু
(3) 3Q: 1 জলুাই  30 
(4) 4Q: 1   31 

出入国在留管理庁
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○  বা  যথাযথভােব পিরচালনার       খােতর  এক   গঠন কের।
○ এই     কের এবং  ও   কের, যােত কের  অপােরটররা তােদর   িবেদশী 

    করেত পাের এবং আইন    চলার িবষেয় সেচতনতা  করেত পাের।.

খাত অনুসাের   র 
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 মূল মূহ

 িচ

○  িবেদশী     করার   বা   এবং  অনুশীলন য়ার করা
○    সােথ জিড়ত  আইন    চলার িবষেয় সেচতনতা
○  কাঠােমা এবং       এবং  করা
○     ঘাটিত  এবং  করা
○  ঘাটিত এবং     উপর  কের মহানগরীেত   স করার    
এবং  করা (    করেত পারেল   অনুেরাধ করা )

○  করার  সাবলীল এবং যথাযথভােব     এবং  এবং  র করা

 িরত

িবেদশী   িমকেদর 
 সকল  

  েল 
 করেত হেব ( ট)

:  খােত,       হেত হেব,   সংগঠেনর সােথ   এবং এই    হেত হেব। 

出入国在留管理庁
   অফ জাপান 



  এবং হার 
করা

○    করা 
িবেদশী    সাবলীল এবং যথাযথ  ও   করার   দরকারী   করা।  ঐ সকল ত   িবেদশী   

  ও িনেয়ােগর সােথ জিড়ত উভয়      রেয়েছ।
●   জামানত (  ) , জিরমানা , মানবািধকার , জাল নিথ,   হ  

○  উপর 
 বা  যথাযথ পিরচালনার    এমন  সংেশাধন করার  িনয়িমত এবং  অনুসাের আেলাচনা করা।

"   "  সহেযািগতা  (MOC) সার

 এমওিস (MOC) এর মূল 

এমওিস (MOC) এর  িচ

 
 

সরকার

জাপান সরকার

িবচার লয় ,  ও 
 ণালয়

 ণালয় পুিলশ 

  স 

  েরা  পুিলশ

 

িবেদশী কািরগির   সং  িদ

ণ 
দালালেদর 

  
 করা 

সাড়া  উপর 
 এবং পরা  

ণ 
দালালেদর 

  
 করা 

 (11  )
( , 2019 সােলর  নাগাদ;     এমওিস    কের)

িফিলপাইন (19 ),  (25 ),  (25 ), মায়ানমার (28 ),  (17 ),  (19 জনু), 
 (25 জনু), িভেয়তনাম (1 জলুাই  এ দিলল িবিনময় কেরেছ) , বাংলােদশ (27 ), উজেবিক  (17 ), 

 (23 )

18

জামানত   দালালেদর   করার      িদর মেতা    করা

○  িবেদশী  সাবলীল ও যথাযথ  উৎসািহত করার  :  দালালেদর  করা 
এর  হল 9  ,  জাপানী ভাষার   হয় এবং   িবেদশী  (এর পর  "9  র "),  আশা  কের, 

    করা    দালালেদর  করা, এই    করার   কাঠােমা  কের এবং  অনুসাের, 
  ছাড়া   সােথ     আেলাচনা এিগেয় িনেয় যায়,       আশা  কের। 

 সরকারী নীিত (  , িডেস  25, 2018)

  (  , 25 িডেস , 2018)

出入国在留管理庁
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িবেদশী    পারিমট বা    (  2019 সােলর  নাগাদ; )

①     অনুমিত  হেয়েছ 1,139  

②   অফ   করার  অনুমিত 1,062

③   সহায়তাকারী  িহসােব  করা হেয়েছ 3,451 

④   িবেশষ  িহসােব “মেনানীত ” অনুমিত  হেয়েছ 857 

    অপােরশন টাস (1)

(  করা হয়িন, এমন  )

িবেদশী     (  2019 সােলর  নাগাদ; 
)

 জাপােন বসবাসকারী িবেদশী   (i)  

অনুেমািদত  
িবভাজন

 সহায়তাকারী  িবভাজন

 ( , 
 িদ)

1,839  
53％

242  
7％

   
( )

59  
2％

 শন
96  

3%

  
( )

276  
8％

এসএমই  সমবায় সংগঠন
939  

27%

(অনুমিত  )

19

411

675

1,139

0 14 20 96
205

384
148
236

791
380

1,351
676

2,201
1,062

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

  সং

0 2 20 34
120

219

597

1,019

0

200

400

600

800

1,000

1,200

                       
নাগাদ নাগাদ নাগাদ নাগাদ নাগাদ   নাগাদ   নাগাদ নাগাদ

  জনু জলুাই  ন

1,019 জন
খাত জন

 19
  12
   143

  151
,   ইনফরেমশন 31

 59
Shipbuilding and ship industry 32

  ও 8
িবমান 0
আবাসন 13
Agriculture 169

 ও একুয়াকালচার 8
খাবার ও পানীয় উৎপাদন 303

 পিরেষবা 71

 অফ   অনুমিত দােনর 

                      
নাগাদ নাগাদ নাগাদ নাগাদ নাগাদ    নাগাদ   নাগাদ নাগাদ নাগাদ

   জনু জলুাই  র
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    অপােরশন (2)

 (মাস)    সময়সূচী (  1)

 

(িফিলপাইন)           - 2019
( )             -িডেস 2019
( )             - র 2019
( )                    - 2019
( )    , 2019
(জাপান )   -িডেস 2019

(  )
2,634জন (Note 2)

(জাপািন ভাষার )
2,612জন (Note 2)

(  )
,254জন (Note 2)

(জাপািন ভাষার )
1,285জন ( 2)

(িফিলপাইন)                    জানুয়াির 2020
( )                      জানুয়াির 2020
( )   জানুয়াির 2020
( ) জানুয়াির 2020

  
(িময়ানমার)              2019
(জাপান )   , র 2019 472জন 317জন ―

    (  3)
    (  3)

,   ইনফরেমশন  
(  3)

― ― ― ( )                       জানুয়াির 2020

জাহাজ   এবং ,জাহাজ িত 
(  3) (িফিলপাইন)           2019 ( 2) ( 2) ―

  ও (িফিলপাইন)           2019 12জন 12জন (িফিলপাইন)                    জানুয়াির- 2020

িবমান ( 3)
(িফিলপাইন)           2019
( )              2019
(জাপান )   2019

227 জন 128 জন (জাপান )            2019

আবাসন 
(িময়ানমার)              2019
(জাপান )   , বর 2019 1,280জন 728জন (জাপান ) জানুয়াির 2020

কৃিষ (  3) (িফিলপাইন)           - 2019 9জন ( 2) 9জন ( 2)
(িফিলপাইন)                    জানুয়াির- 2020
( )                      জানুয়াির- 2020
( )                       জানুয়াির- 2020

 ও ( 3) ― ― ― ( )                       জানুয়াির 2020

খাবার ও পানীয় উত্পাদন 
(িফিলপাইন)           , 2019
(জাপান )  2019 626জন ( 2) 433জন ( 2)

(িফিলপাইন)                     জানুয়াির- 2020
( )                       জানুয়াির- 2020
(জাপান )            2020

  পিরেষবা 
(িফিলপাইন)          , 2019
(জাপান ) , জনু, , 

2019
4,717জন ( 2) 2,966জন ( 2)

(িফিলপাইন)                     জানুয়াির- 2020
( )                       জানুয়াির- 2020
(জাপান )            2020

 জাপািন ভাষার  জাপান শন 

(িফিলপাইন)         -জনু, -নেভ
2019
( )           2019
( )            , র 2019
( )                   , 2019
(Mongolia)            2019

2,279জন 779জন

(িফিলপাইন)                    জানুয়াির 2020
( )                      জানুয়াির 2020
( )                       জানুয়াির 2020
( )                              জানুয়াির 2020

1: জানুয়াির 2020 সােলর পেরর  সময়সূচী  হেত পাের
 2:     এবং   (   এবং জাপািন ভাষা ),  মােসর পর জাহাজ   এবং ,জাহাজ  , কৃিষ, খাবার ও পানীয় উত্পাদন  এবং  পিরেষবা   করা হয়িন এবং    করা হয়িন।
3:       অনুযায়ী  হেত পাের

        (  2019 সােলর  নাগাদ,  আেয়াজনকারী   ওেয়বসাইটেক  িহসােব িনেয়  করা হেয়েছ)
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 নীিত এবং   েদশ 
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    অফ   পিরচালনার  নীিতর 

   (i)   (ii)

 
  এবং র 

 হয় (*)

・

 (*)

１

জাপািন ভাষার মূলত, কােজর   
জাপািন ভাষার  এবং যােত কের 

 কেথাপকথন ও  
জীবেন  বাধার  হেত না 
হয় (*)

－

 
সময়কাল

 5 বছর   সময়কাল  
নবায়ন করেত হেব

পিরবােরর 
 সহগামী 

হওয়া

মূলত অনুমিত  হয় না

➢িবেদশী    (i)  সহায়তা
 লাইফ  ও  জীবেনর জাপািন   সহায়তা, িবেদশী নাগিরকেদর কাছ   এবং অিভেযাগসমূেহর    এবং জাপানী জনগণ ও িবেদশী নাগিরকেদর  িবিনমেয়র 

 সহায়তা করা 
    চাকির  করার     করার সময়,     এবং  ও জাপািন ভাষার     যথাযথ বৃ   এবং পিরিচিত   
করা
➢

  নীিতগতভােব  সমেয়র  সরাসির িনেয়াগ    খাত-  পিরচালনার নীিতসমূেহ (  পিলিস)  করা হেয়েছ,     
কােজর অনুমিত   পাের

➢  নীিতর  সংেশািধত আইেনর  দুই বছর পের িবেবচনা করা এবং  অনুসাের  করা

➢ ঘেরায়া   িবচার  এবং ,  ও    সােথ সহেযািগতামূলক   কের  দালালেদর পুেরাপুির  করা
➢   জামানত  মত  দালালেদর   করার       মেতা সরকারী     

  করা
➢  ঘাটিতর  সাড়া  করা 
〇       খাতসমূেহ  ঘাটিতর   বুঝেত হেব।   ঘাটিত  প  ঘেটেছ  কের, এই খােতর   

 এবং     নীিতসমূহ  আেলাচনা করেত হেব।   অনুসাের,     খােতর পিরচালনা নীিত  
করেত  হেব এবং     করা অথবা       খাতসমূহ  এক  খাত অপসারণ করার মত  কথা িবেবচনা 
করেত হেব। 

〇     ,  পাচঁ বছেরর     এই  আওতায় িবেদশী নাগিরকেদর   সীমায় থাকেব। 
➢    করা
িবেদশী      মানুেষর হািরেয় যাওয়া  করা ও    করার , এই খােতর    এবং    

 এবং  করার     করা উিচত

➢িবেদশী     করার খাতসমূহ 
উত্পাদনশীলতার  এবং  মানব   করার জাতীয়  চালােনার পরও মানব 

  করার   কারেণ,   (   খাত) িবেদশী নাগিরকেদর 
 এই  মানব  ঘাটিত পূরণ করেত পাের। 

➢ মানব  ঘাটিত    িবেবচনা করা
 এলাকা এবং   এলাকায়    না হয়,  

     চালােনা
➢  করা আনুমািনক  খাত-   নীিতমালার উপর  কের 5 বছেররও  
সমেয়  করা    কের

    অফ    যথাযথ       ক  অফ   
পিরচালনার  নীিত (অিভবাসন  ও     আইেনর সংেশাধন,  2-3)

１   তাৎপ  
 

２   খােত  ঘাটিতর কারেণ িবেদশী নাগিরকেদর মানব   করা  িবষয়সমূহ ３   মানব   িবষয়

４    কােজর  সােথ   

５  পিরচালনা   

  ঘাটিত  করার  (  ও মাঝাির ) এবং  উত্পাদনশীলতার  এবং  মানব  সং   করার জাতীয়  
চালােনার পরও মানব   করার    করার  এই  িবেদশী নাগিরকেদর  করার জ   করা হেয়েছ, যােদর 

 খােত    িবেশষ   ও  রেয়েছ এবং যারা  কাজ  করেত 

   ক  
   করা হয় 
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○   এবং িবেদশী নাগিরকেদর      
পূরণ করা

・   একই কােজ  জাপািন   করা  সমান 
হওয়া

・  িনজ  িফের যাওয়ার    অনুমিত  করা
・ িবেদশী নাগিরকগণ িনজ  িফের যাওয়ার খরচ বহন করেত না পারেল,  

  খরচ বহন করা এবং   ঘটেল, িনেজ   িফের যাওয়ার 
    করা

○   িনেজেক   পূরণ করেত হেব
・ ,  বীমা এবং কর  আইন ও িনয়ম কানুন  চলা
・ এক বছেরর সময়কােলর    তােদর কাজ   িদেত 

 কের, িবেদশী    িহসােব একই কােজ  না করা। 
・   উপর  উপর দায়ভার  এমন  কারেণ ও  
এক বছেরর  িনেখাজঁ হেত না 

・  হািরেয় না  মত  কাজ না করা (িবগত ৫ বছের অিভবাসন বা  
আইন  না করা )

・   সরাসির    পাির   করা
・    িবেদশী বসবাসকারীেদর  এবং েব পিরচালনা 
করার   থাকেত হেব এবং  ও    একজন 

  ও সহায়তাকারীেক  িনেয়াগ িদেত হেব (যুগপৎ হেত পাের) (*)
・ িবেদশী নাগিরকগণ  বুঝেত পাের, এমন ভাষায় সহায়তা দান করার  

 থাকেত হেব(*)
・    হেত পারেব না  (*)  

:   সহায়তাকারী  সকল  সহায়তা আউটেসা  করা হেল, 
উপের (*) িদেয়    নয়

○  সহায়তা   সকল  পূরণ করেত হেব
*  নীিতমালায়  সহায়তার   করা

○  সহায়তাকারী   জ   
・  একজন   ও সহায়তাকারীেক িনেয়াগ 

 হেয়েছ (যুগপৎ হেত পাের)
・     িবেদশী বসবাসকারীেদর  
এবং  পিরচালনা করার   
রেয়েছ 

・  িবেদশী নাগিরকগণ  বুঝেত পাের, এমন 
ভাষায় সহায়তা  করার   রেয়েছ

○   কাছ  র  

○
・     (i)  সময়কাল সব িমিলেয় 

5 বছর
・   আগমেনর   সময়কাল হল 

   (i) 4, 6 বা 12 মাস
   (ii)  6 মাস, 1 বছর বা 3 বছর

○ িবেদশী নাগিরকেদর  
・ 18 বছর বা তার  বয়সী হওয়া
・ ভাল  অিধকারী হওয়া
・    জামানত  করা হয়িন
・    চলার    

  িদেয়  হওয়া
・   (i):   েভল বা  এবং 
জাপািন ভাষার  পূরণ কের

: যারা সফলভােব কািরগির   (ii)  কেরেছন তােদরেক 
  হয়

・    (ii):   েভল বা  
পূরণ কের

 

１    (2  র )

(1) অবতরেণর   েদশ

:  িবেদশী নাগিরকেদর     অধীেন,  সহায়তাকারী     বা িফ (   28,400 ইেয়ন এবং 
নবায়েনর  11,100 ইেয়ন) এবং  সহায়তাকারী িহসােব  হওয়ােক  করার কারণসমূেহর িবধান  করা হেয়েছ

(1)      অ

(2) অিভবাসন  ও     আইন  

２     সংেশাধন (2  ণালেয়র )

(2)  খাত  েদশ

○   খাতসমূহ,  
*  খাত পিরচালনার নীিত বা  পিলিস  করার   করা

 িবেদশী নাগিরকেদর     
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■    (i) এবং    (ii) এর  সাধারণ 
(1) 18 বছর বা তার  বয়সী হওয়া
(2) ভাল  অিধকারী হওয়া
(3) িবেদশী সরকার  জাির করা   রেয়েছ যা িবতাড়নেক সাবলীলভােব  করার  সহেযািগতা 

 করার  
(4)    জামানত  করা হয়িন
(5) িবেদশী     করার ,    করা   অ  পিরমাণ এবং  িবভাজন 

 বুঝেত পাের
(6)    চলার      িদেয়  হেয়েছ
(7) িবেদশী নাগিরকেদর  ও   মত িনয়িমত  , ঐ সকল  বহন করার   ভাতার 

  সহ    করেত হেব এবং    আসল এবং স  পিরমাণ  করার 
   বা িববরণ  করেত হেব

(8)  খাতসমূেহর   করা   চলা(* ঐ খােতর   ক     
করা আেছ)

■     (i) এর   
(1) তােদর   এবং জাপািন ভাষায়   রেয়েছ   করার  বা   

 (তেব যারা সফলভােব কািরগির  (ii)  কেরেছন এবং যারা কািরগির    
  কেরেছন, যা িকনা তােদর  হওয়া কােজর    সােথ , তােদর  

  নয়)
(2)   (i)   সময়কাল 5 বছেরর কম হেব

■      (ii) এর   
(1) তােদর    রেয়েছ   করার  বা   প  
(2) কািরগির   তােদর িনজ     কাজ করেছ বেল  করা হেব

িবেদশী     
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   (1)

■    িনেয়াগ   সকল  পূরণ করেত হেব
(1)  খােতর     করা  জন হয় এমন কােজ  থাকা
(2)     িনয়িমত     সমান হওয়া
(3)  একই কােজ  জাপািন   করা র পিরমােণর সমান হওয়া
(4) িবেদশী নাগিরক হওয়ার কারেণ  ,  ও  য়ন,  

  বা  আচরেণর    না করা 
(5)  িনজ  িফের যাওয়ার    অনুমিত  করা
(6)     িহসােব  করা হেল,  এবং  সময়  করা
(7) িবেদশী নাগিরকগণ িনজ  িফের যাওয়ার খরচ বহন করেত না পারেল,  সং   খরচ 
বহন করা এবং   ঘটেল, িনেজ   িফের যাওয়ার  সং    করা

(8)   িবেদশী নাগিরেকর  ও জীবনযাপেনর  য় সকল   করা
(9) খাতসমূেহর   করা   চলা (* ঐ খােতর     

  করা আেছ)
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  (2)

■     পূরণ করেত হেব
(1) ,  বীমা এবং কর  আইন ও িনয়ম কানুন  চলা
(2) এক বছেরর সময়কােলর    তােদর কাজ   িদেত  কের, িবেদশী   ক িহসােব একই কােজ  না 
করা

(3)   উপর উপর দায়ভার  এমন  কারেণ   এক বছেরর  িনেখাজঁ হেত না 
(4)  হািরেয় না  মত  কাজ না করা (িবগত ৫ বছের অিভবাসন বা  আইন  না করা )

(5) িবেদশী     িবশদ    করা এবং িনেয়াগ   হওয়ার তািরখ   কের  এক 

বছেরর    করা
(6) এমন  িনেয়াগ   না করা,    করা যায় ,   িবেদশী নাগিরক  কাছ    জামানত 

বা    করেছ 

(7)   জিরমানা   িনেয়াগ   না করা
(8) সরাসির বা  িবেদশী নাগিরকেদর উপর সহায়তার     চািপেয় না 
(9)   , (1)  (4) এর  পূরেণর পাশাপািশ,    খােত জিড়ত থাকেব এবং  িহসােব িবেবিচত হেব
(10)   বীমা       করা
(11) িনেয়াগ  পূরণ করা  রাখার   যথাযথ  থাকা
(12)   সরাসির      করা
(13) খাতসমূেহর   করা   চলা (* ঐ খােতর       করা আেছ)
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■   িনেজেক   পূরণ করেত হেব (সহায়তা  )
*  সহায়তাকারী  সকল  সহায়তা  করা হেল,   পূরণ করেত হেব।

(1)      হেল।
(a) গত দুই বছের    িবেদশী বসবাসকারীেদর (  কােজর  সহকাের)  এবং স  পিরচালনা করার 

  থাকেত হেব এবং  ও    একজন   ও সহায়তাকারীেক  (  অিফেস  একজন। 
 নীেচর   হেব) িনেয়াগ িদেত হেব (   ও সহায়তাকারী যুগপৎভােব কাজ করেত পাের।  নীেচর   

হেব) 

(b) গত দুই বছের    িবেদশী বসবাসকারীেদর (  কােজর  সহকাের)  জীবন স   

  ও    একজন   ও সহায়তাকারীেক িনেয়াগ িদেত হেব
(c) (a) বা (b) এর মত একই  সহায়তা  যথাযথভােব  করেত পাের, এমন  ও র   একজন 

 ও সহায়তাকারীেক িনেয়াগ িদেত হেব
(2) িবেদশী নাগিরকগণ  বুঝেত পাের, এমন ভাষায় সহায়তা  করার   থাকেত হেব
(3) সহায়তা  িবশদ    করা এবং িনেয়াগ   হওয়ার তািরখ   কের  এক বছেরর 

   করা 
(4)   এবং সহায়তাকারী সহায়তা    করেত  হেব এবং  কারণ হেব না।
(5) 5 বছেরর  সহায়তা   সহায়তা অবেহলা করেব না
(6)   এবং সহায়তাকারী, িবেদশী নাগিরকেদর অথবা তােদর তদারিক করার মেতা  থাকা  িনয়িমত   

করেত পাের এমন   থাকেত হেব
(7) খাতসমূেহর   করা   চলা (*ঐ খােতর     েন  করা আেছ)

  (3)
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(1) সহায়তা   (a)  (e)  পন করেত হেব
(a) সহায়তার 

・ জাপােন  আেগ জাপােন  সকল িবষেয় সেচতন হওয়া 
    সরবরাহ করা

・   /   করার সময়  েত িবেদশী 
নাগিরকেদর িপক-আপ ও -অফ করা

・ বসবােসর   করার   সহায়তা  করা, 
 ইজারা  জািমনদার িহেসেব কাজ করা এবং জীবেনর  

 িবষয়     ও বাইল  
     সহায়তা  করা

・  জাপােন  পর জাপােনর সাধারণ জীবন ত  
সরবরাহ করা

・ িবেদশী নাগিরেকর   সহগামী হওয়া 
・  জীবেনর   জাপািন ভাষা খার সুেযাগ 

 করা
・   / অিভেযােগর   , উপেদশ এবং িদ  

 করা
・ জাপািন জনগণ এবং িবেদশী নাগিরেকর  আদান দান 
উৎসািহত করার  সহায়তা  করা

・  িনেয়াগ  বািতল করার সময়, যার দায়ভার িবেদশী 
নাগিরেকর উপর  না,   জায়গা খুেঁজ পাওয়ার 

সহায়তা সরবরাহ করা
・   এবং সহায়তাকারী, িবেদশী নাগিরকেদর অথবা 
তােদর তদারিক করার মেতা  থাকা  সােথ িনয়িমত 

  করেব এবং   আইন  মেতা সম   
িদেল    অবিহত করেব

সহায়তা  

■সহায়তা   সকল  পূরণ করেত হেব

(b)  সহায়তাকারী  িনকট সকল সহায়তা আউ  করার 
সময়   

(c)  সহায়তাকারী  ছাড়া     
করা হেল   

(d)   এবং সহায়তাকারীর নাম ও পদিব
(e) খােতর   করা 

(2) সহায়তা  জাপািন ও এমন  ভাষায়  করা হেয়েছ যা 
িবেদশী নাগিরকগণ পুেরাপুির বুঝেত  এবং  অনুিলিপ িবেদশী 
নাগিরকেক  করা হেয়েছ

(3)   বসবাসকারী িবেদশী নাগিরকেদর  অবদান 
রােখ এবং    যথাযথভােব  করা  পাের

(4) জাপােন  আেগ  বা িভিডও কনফা   
   করা

(5) িবেদশী নাগিরকগণ পুেরাপুির বুঝেত  এমন  ভাষায়   
 বা  ও অিভেযােগর    মত সহায়তা 

পিরচালনা করা
(6) সহায়তােক আংিশকভােব  করা হেল, র  

  করা
(7) খাতসমূেহর   করা   চলা (*ঐ খােতর  

     করা আেছ)
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■  সহায়তাকারী  িহসােব  হওয়ােক  করার কারণসমূহ
*     সােথ  নয় এমন  এবং    অনুেমািদত  হয়

(1)    আইন   হেয়েছ এবং যার  গত ৫ বছেরর  সাজা  করা হেয়েছ সাজা  হওয়া  হেয়েছ
(2)   শারীিরক বা মানিসক  কারেণ আর  সহায়তা  করেত পাের না অথবা    করার 

  পের  আর  করা হয়িন 
(3)    সহায়তাকারী  িহসােব  গত 5 বছেরর  বািতল করা হেয়েছ (  ক  িহসােব বািতল হওয়া 

 )
(4)   আেবদেনর 5 বছেরর ,   অিভবাসন বা  আইন  কেরেছ বা  য় কােজ  হেয়েছ
(5)  অপরাধ         
(6) কািরগির      বা    ,   গত এক বছের  িনেখাজঁ 

হওয়ার সুেযাগ িদেয়েছ
(7)   একজন   বা সহায়তাকারীেক িনেয়াগ  (   বা সহায়তাকারী একসােথ কাজ করেত পাের)
(8)   সােথ  নয় এমন 

(a)  সকল  গত দুই বছের    িবেদশী বসবাসকারীেদর (  কােজর  সহকাের)  এবং  
পিরচালনা করার    রেয়েছ 

(b)  সকল  জাপােন বসবাসরত িবেদিশ নাগিরকেদর   পিরেষবা   রেয়েছ এবং গত 2 বছের  
িবিনমেয় কােজ  হেয়েছ

(c) 
 সকল  িবগত 5 বছেরর  2 বছেররও  সময় ধের    িবেদশী বসবাসকারীেদর (  কােজর  সহকাের) 

 জীবন   দােনর    পিরমােণর  একজন  জার ও সহায়তাকারী রেয়েছ। 
(d) (a)  (c) , একই  সহায়তা    করেত   

(9)  সকল  িবেদশী নাগিরকগণ পুেরাপুির বুঝেত  এমন  ভাষায়   বা   মত সহায়তা  করার   
  কেরিন

(10)  সকল  সহায়তা       কেরিন এবং িনেয়াগ  স  হওয়ার তািরখ   কের 
এক বছর বা তার   সমেয়র    কেরিন

(11)  সকল    এবং সহায়তাকারীর   রেয়েছ, যা তােদরেক  কের েল
(12)  সকল  সরাসির বা  িবেদশী নাগিরকেদর উপর সহায়তার     চািপেয় 
(13)  সকল  সহায়তা   সময়    পিরমাণ ও িবভাজন  কের না

 সহায়তাকারী  িহসােব  হওয়ােক  করার কারণসমূহ
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িবেদশী নাগিরকেদর  এবং েনর 
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অিভবাসন  ও   
  আইন

িবেদশী নাগিরকেদর  এবং    
- যথাযথভােব   এমন  সমাজ  করা  জাপানী জনগণ এবং িবেদশী নাগিরকরা  

এবং িনরাপেদ একসােথ বাস করেত পাের 
- সমােজ িবেদশী নাগিরক  (172  , 24.5 িবিলয়ন ইেয়ন)
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 আইন

 
-

 
 (প

 
)

 
-

 
 (প

 
)

(িবেশ
ষািয়

ত
 এ
বং  ক

ািরগ
ির

 খ
াত

)
   

 িবেদশ
ী  

(িবেশ
ষািয়

ত
 এ
বং  ক

ািরগ
ির

 খ
াত

)
   

 িবেদশ
ী  

জ
াপ
ািন

 
-

 
জ
াপ
ািন

 
-

 

 
 

.
 

 
.

ক
ািরগ

ির
 

 

িবেদশী নাগিরকেদর  করার  

・  সরকারী নীিত
・খাত অনুসাের পিরচালনার 
নীিতসমূহ (14  খাত)

িবেদশী নাগিরকেদর   সমােজর 
  মতামত  করা এবং নদান 

 পিরচালনা করা

িবেদশী নাগিরকেদর যথাযথ এবং সাবলীলভােব 
 উৎসািহত করার  

একজন বসবাসকারী িহসােব িবেদশী 
নাগিরকেদর সহায়তা  করা

 বসবাসকারী    করা
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-ওয়ান-       সহায়তা  করা (   সরকারেক    এবং একািধক  সরকার ক  সহেযািগতার   সরকােরর  
 ঘটােনা, যা িকনা  অবদান রাখা জাপািন নাগিরকেদর  সােথ )

- "িবেদশী নাগিরকেদর সােথ    "  করা (সামিয়ক নাম)   , জাপান আইনী সহায়তা  ( রাসুস),  রাইটস অরগান, পাবিলক  
 অিফস (  ), িভসা ইনফরেমশন ,  এবং     সংহত করা (এলাকায় িবেদশী নাগিরকেদর   উৎসািহত করা, ওয়ান    

  ,  সরকারী   ,   )
- "সহজ জাপািন"   গাইডলাইন  করা
-    সমকালীন  এবং  ভাষার   করা
-   সময়  এবং সহায়তার  ঘটােনােক  করা (14  ভাষায়   , "ডায়াল 119" এ  ভাষায় সাড়া )
-     একািধক ভাষায়   অনুেরাধ (   , িবেদশী    জাপািন  লা   করার )
-  এবং    িবেদশী নাগিরকেদর    সহজতর করার পিরেবশ  করা (14  ভাষায় িলফেলট  ও  করা,     সময়কােলর 
উপর নজর রাখার    যতাযথভােব পিরচালনা করা)

- বসবাসকারী িহসােব িবেদশী নাগিরকেদর জাপািন ভাষার   করা (এলাকায় জাপািনজ ভাষা  পিরেবশেক  করার      করা,      
 ভাষা   করা)

- িবেদশী  কােজর  জাপািন ভাষায়     সহায়তা করা (    এবং   , মেডল িহসােব    করা)
- িবেদশী  এবং      করা (("িবেদশী নাগিরকেদর     জিরপ" ফলাফেলর উপর  কের,  িতর    উদাহরেণর  ঘটােনা 

এবং    উৎসািহত করা, জাপািন ভাষার  মত     সরকারেক সহায়তা করা)
-    সহায়তা  করা (  িনেয়াগেক  উৎসািহত করা, "মেনানীত "  করা যা িকনা  িনেয়াগ পাওয়া ,    অনুমিত 

, যােদর  কােজর  ভাড়া করা হেয়েছ)
・   ও  কাছ    এবং  িনকট  চািলেয়,   জাপািন  সােথ মানানসই  কােজ ভাড়া করার পর, িনেয়াগ  ও 
আচরেণ নমনীয়তােক উৎসািহত করার    গেড়  ও অনুভূিমকভােব  িবকাশ ঘটােনা 
・ িবেদশ  এবং জাপােন     উৎসািহত করা ("িবেদশী নাগিরকেদর সােথ    " (সামিয়ক নাম)   এবং )

- িবেদশী    এবং     করা, VR   িবপদ    উপকরণ  করা

 সরকার  2018 সােল "িবেদশী নাগিরকেদর  এবং    "   িনেয়েছ।  জুন 2019 সােল 
  "িবেদশী নাগিরকেদর  এবং     "  অনুসাের, সরকার   

সংেশাধন কেরেছ।  ধারাবািহকভােব   িনয়িমতভােব  ও  করার   লয় এবং  একসােথ কাজ 
করেব।
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িবেদশী নাগিরকেদর  এবং     (সংেশািধত)  [ সার]

20 , 2019
িবেদশী নাগিরকেদর  এবং 

 িবষয়ক ণালেয়র 

িবেদশী নাগিরকেদর যথাযথ এবং সাবলীলভােব  উৎসািহত করার  
(মহানগর এলাকা এবং   এলাকায়      করার  ,   িমকেদর   সাবলীল )

-এলাকার    িবেদশী    কের জব   উৎসািহত করা (   খােত জব    সরকােরর  
 সহায়তা,  খােত    চাকির  ও চাকিরর   , 

 সরকার এবং পাবিলক   অিফেসর  সহেযািগতার  মেডল   করা (  ))
-    উৎসািহত করার  সাবিসিড    সরকােরর ,  ও  র   (   , 

  )
-        সুেযাগ  করা (জাপািনজ ভাষার  জািলয়ািতেক পুেরাপুির  করার েম,      
সুেযাগ ) 

একজন বসবাসকারী িহসােব িবেদশী নাগিরকেদর সহায়তা 

 বসবাসকারী    করা
- কেঠারতর  অফ  , যা িকনা        িতক   অনুমিত  কের না, জাপািন 

ভাষার  মেতা একই   কের 
- কািরগির   িনেখাজঁ হওয়া  করার   করা (  সময়কােলর  িনেখাজঁ হওয়ার         করা),
জাপািন নাগিরকেদর      করা এবং   করা  এই ধরেণর মানবািধকার      করা হেত পাের।
- "আটক ও িবতাড়ন   সভার" আেলাচনার   িবতাড়ন  পাশাপািশ আইন  ও   কথা িবেবচনা করা



  পিরেবশ 

○  পিরেবশ   ১১ জন সাধারণ  এবং  অিফেস ১ জন  ইন  ও 
নােগায়া অিফেস ১ জন   সহ িবেদশী নাগিরকেদর  পিরেবেশর  জ   ৮  

    এবং      অিফেস  ১৩ জন  িনেয়াগ করা 
হেয়েছ।  

    
○িবেদশী নাগিরকেদর   পিরেবশ   সােথ   সরকারসমূহ সহ  মতামত 

○িবেদশী বসবাসকারীেদর     ও পিরচালনা   সরবরাহ এবং     
 সরকারসমূেহর  সাড়া  করা

２．  ভূিমকা

িবেদশী নাগিরকেদর  সংহতকরণ     উৎসািহত করা

１．  পিরেবশ   করা

 নাম  

  ন  
    ,

12 অেদাির-িনিশ, -কু,  , ইেদা
 িডিভশন

011-261-9658

   সা  
    জেয়   

,
1-3-20 , িময়ািগেনা-কু,  , িময়ািগ

 িডিভশন
022-256-6080

   সা  5-5-30 , িমনােতা-কু, 
  িডিভশন

0570-03-4259
(  নং)
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ইেয়ােকাহামা  শন 
 অিফস

10-7 - , কানাজাওয়া-কু, ইেয়ােকাহামা , 
কানাগাওয়া

    অফ 
 িডিভশন

045-769-1721

নােগায়া   সা  5-18, - , িমনােতা-কু, নােগায়া , আইিচ
  িডিভশন 052-559-2151

 নাম  র
ওসাকা   

 
1-29-53 নানেকা িকতা, সুিমেনা-কু, ওসাকা , ওসাকা

  িডিভশন 06-4703-2115

   সা  
অিফস

    ,
29 কাইগান- , -কু,  , িহেয়ােগা

 িডিভশন
078-393-2398

িহেরািশমা  শন 
 

িহেরািশমা    গভা  
2-31 কািম- , নাকা-কু, িহেরািশমা , িহেরািশমা 

    অফ  
িডিভশন

082-221-4412

তাকামাত্সু  শন 
 

Tতাকামাত্সু    গ  
1-1 . তাকামাত্সু , কাগাওয়া

 িডিভশন
087-822-5851

ফুকুওকা   
 

Fফুকুওকা      
 নং 1

3-5-25  , -কু, ফুকুওকা , ফুকুওকা
    অফ   

িডিভশন

092-717-7596

নাহা   সা  
অিফস

নাহা     গ  
1-15-15 িহগাওয়া, নাহা , ওিকনাওয়া

 িডিভশন
098-832-4186

 )
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①－１ / কােজর কািরগির    তািলকা (80   এবং 144  কাজ, 28 , 2018 সাল অনুসাের)

1 কৃিষ (2  , 6 কাজ)

2  (2  , 9  কাজ)

3 (22  , 33  কাজ)

কাজ খাত (  খাত)
চাষাবাদ  

কৃিষ (সাধারণ চাষাবাদ)জিমেত চাষাবাদ, 

ফেলর গাছ
শূকর পালন

কৃিষ (সাধারণ )মুরিগ পালন

কাজ খাত (  খাত)

মাছ ধরা  মাছ ধরা বিনেতা  িফিশং

 ( )

লংলাইন িফিশং
 িফিশং
 হল  িফিশং

 বড় জােল মাছ ধরা
িগল  িফিশং

  িফিশং
   ট িফিশং

একুয়াকালচার    কালচার  (একুয়াকালচার)

কাজ খাত (  খাত)
 (  করার কাজ)  

 ওেয়ল 

শীট  শীট 

ইনেটিরওর   শীট 

 এয়ার শিনং  এয়ার শিনং 

জেয়নাির ওেডন জেয়নাির  

   কাজ
  (  কশন)

িরবার িরবার (িরবার )
মাচার কাজ মাচার কাজ

 

িপিচং
টাইিলং বা টািল  দেনর 
কাজ

টাইিলং বা টািল  দেনর 
কাজ

থািচং বা ছাউিন  করা থািচং বা ছাউিন  করা  ( )

 ( )
পাইিপং    বা ভবেনর জেলর 

কেলর কাজ
 পাইিপং

থারমাল হট   

ইনেটিরওর িফিনিশং  িফিনিশং

(ইনেটিরওর িফিনিশং)

 

 

িফিনিশং

ভবেনর
 িসিলং িন

  (  )

ওয়ালকভািরং ( )
কচার  / 

( )
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①－２
 / কােজর কািরগির    তািলকা (80   এবং 144  কাজ, 28 র, 2018 সাল অনুসাের)

4  উৎপাদন (11  , 16  কাজ) 5  ও (13  , 22  কাজ)

কাজ খাত (  খাত)

 সীিমং  সীিমং

  উৎপাদন   

িহেটড িফস   িফস  ডাকশন
 উৎপাদন

হট 

িসজনড 

 ডাকশন

নন-িহেটড িফস   ফুড সাধারণ খাবার ও পানীয় 
উৎপাদন (সাধারণ খাবার 
ও পানীয় উৎপাদন 
(খাবার ও পানীয়
(  পানীয় 
বােদ) , িসং 
এবং ))

 উৎপাদন

ফুড

ফুড শন

িফস কামােবােকা

 এবং  মাংস
উৎপাদন

 এবং  মাংস 
উৎপাদন

, সেসজ এবং , সেসজ এবং 

  

 উৎপাদন  জাতকরণ

কৃিষজাত আচার উৎপাদন কৃিষজাত আচার উৎপাদন

িচিকৎসা ও  সুিবধার  
উৎপাদন

িচিকৎসা ও  সুিবধার  
উৎপাদন

কাজ খাত (  খাত)

 অপােরশন    

  

  

   

উইিভংঅপােরশন  

উইিভং  

িফিনিশং  

ডাইং  ডাইং

 এবংনীটডাইং

নীট  কচািরং উৎপাদন

নীট িরং

নীট ক নীট

নারী ও   
উৎপাদন

নারী ও   শাক 
উৎপাদন

  উৎপাদন    
উৎপাদন

উৎপাদন উৎপাদন

 

উৎপাদন ওেভন উৎপাদন

টােফড উৎপাদন

নীডল উৎপাদন

  

কাপড় উৎপাদন

 করা আসনউৎপাদন গািড়র আসন  
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①－３ / কােজর কািরগির    তািলকা (80   এবং 144  কাজ, 28 , 2018 সাল অনুসাের)

6 and s related (15  , 29  কাজ)

কাজ খাত (  খাত)
 (ঢালাই) Cast আইরন  (ঢালাই)    (  

(ঢালাই))
  (  

(ঢালাই))নন   (ঢালাই)

ডাই    
( )

  ( )

ডাই  (ঢালাই) হট ডাই  (ঢালাই)    (ডাই
 (ঢালাই))

  (ডাই  
(ঢালাই))ডাই  (ঢালাই)

নরমাল লািথং বা কােঠর পাতলা  িদেয় আবৃত 
করা    

( )   ( ) ,   ইনফরেমশন 
( )

জাহাজ  এবং 
( )

িমিলং

  লািথং বা কােঠর পাতলা  
িদেয় আবৃত করা

     (  
)

  (  ) ,   ইনফরেমশন 
(  )

  ( ) জাহাজ   এবং জাহাজ 
  (আইরনওয়া )

 শীট  শীট    ( ির
শীট )

  ( শীট
)

,   ইনফরেমশন 
( শীট )

    ( )   ( ) ,   ইনফরেমশন 
( )হট িডপ

     
( )

িফিনিশং িফিনিশং
   

(িফিনিশং)
  (িফিনিশং) ,   ইনফরেমশন 

(িফিনিশং)
জাহাজ   এবং জাহাজ 

  (িফিনিশং)িফিনিশং
িফিনিশং

  করা   করা    
(   করা)

  (  
 করা)

      
(  )

  (  
)

,   ইনফরেমশন 
(  )

  িবিভ  অংশ 
  

   অংশ     (  
  অংশ   )

,   ইনফরেমশন 
(electronic device )

 িল  িবিভ  অংশ  

  (  
)

,   ইনফরেমশন 
 িডভাইসএেস )

জাহাজ   এবং জাহাজ 
  ( ক 

)/  েনল

ওেপন/ িডভাইস   (  
  )

,   ইনফরেমশন 
(    

)
কচার

   কচািরং িডজাইন
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কাজ খাত (  খাত)

িকং
অফেসট

বই বাধঁাই বই বাধঁাই
 

  ( ক 
)

,   ইনফরেমশন 
(  )

ইনেজকশন

 শন

l 

   ( )   ( ) ,   ইনফরেমশন 
( )

জাহাজ   এবং জাহাজ 
  ( )

জাহাজ   এবং জাহাজ 
  ( )

   ( )   ( ) ,   ইনফরেমশন 
( )

জাহাজ   এবং জাহাজ 
  ( )

 অেটা
    

(  )
,   ইনফরেমশন 

(  )

 কনেটইনার এবং ব  
উৎপাদন

 ড
 ড

ডাকশন

িসরািমক   

 (ঢালাই)

গািড় গািড় ণ গািড় 

      

   

িলেনন িলেনন িফিনিশং

কাজ খাত (  খাত)

    িবমান (   )

এয়ার  িলং
 

○   টাইপ  ও কাজ (1  , 3  কাজ)

7  (14  , 26  কাজ)



   (i) খাত এবং কািরগির   (ii) কােজর  

②－１

2   

1  র

3  (ঢালাই) িরয়ালস

4  5  এবং  ইনফরেমশন ত

কাজ
  

কাজ
    

: 1 , 2017 সাল     হেয়েছ

কাজ

 (ঢালাই)
Cast আইরন  (ঢালাই)

নন  (ঢালাই)

ডাই

ডাই  (ঢালাই)
হট ডাই  (ঢালাই)

ডাই  (ঢালাই)

লািথং বা কােঠর পাতলা  
িদেয় আবৃত করা
িমিলং

 লািথং বা 
কােঠর পাতলা  িদেয় আবৃত করা

  

 শীট  ওয়া শীট

হট িডপ
  

িফিনিশং
  

িফিনিশং
িফিনিশং

  করা   করা
  

l 

 অেটা

কাজ

 (ঢালাই) Cast আইরন  (ঢালাই)

নন   (ঢালাই)

ডাই

ডাই  (ঢালাই) হট ডাই  (ঢালাই)

ডাই  (ঢালাই)

লািথং বা কােঠর পাতলা  

িদেয় আবৃত করা

িমিলং

 লািথং বা কােঠর 

পাতলা  িদেয় আবৃত করা

  

আয়রন  আইরন

 শীট  শীট

 

হট িডপ

িফিনিশং
  

িফিনিশং

িফিনিশং

  করা   করা
  

   অংশ  

 

   অংশ  

 

  অংশ  
 

  িব  অংশ 

  

 েনল

ওেপন/   

  কচািরং
   িডজাইন

 ইনেজকশন

l 

  

কাজ
লািথং বা কােঠর পাতলা 

 িদেয় আবৃত করা
িমিলং

লািথং বা কােঠর পাতলা 
 িদেয় আবৃত করা

  

 শীট  শীট
 

হট িডপ

িফিনিশং
  

িফিনিশং
িফিনিশং

  

  িবিভ  অংশ 
  

  িব  অংশ 
  

   লাগােনা

   ড়া 
লাগােনা

 ল

ওেপন/   

কচািরং

   িডজাইন
ডাকশন

 ইনেজকশন

l 

 অেটা
  



②－２

   (i) খাত এবং কািরগির   (ii) কােজর  
6  

7 জাহাজ  ও ইম

8   ও 

9 িবমান 

13 খাবার ও পানীয় উৎপাদন

10 আবাসন 

11 কৃিষ

12  ও একুয়াকালচার

কাজ
  

  

execution

  

খনন

থািচং বা ছাউিন  করা থািচং বা ছাউিন  করা
িরবার িরবার

ইনেটিরওর িফিনিশং

ওয়া

 

িফিনিশং

ওয়াল

কাজ

 অেটা

আয়রন আইরন

িফিনিশং
  

িফিনিশং
িফিনিশং ও

লািথং বা কােঠর পাতলা  
িদেয় আবৃত করা

লািথং বা কােঠর পাতলা করা িদেয় 
আবৃত করা
িমিলং

   লাগােনা

   
লাগােনা

   েনল

ওেপন/   

  

কাজ
  ও   ও 

কাজ
    

কাজ

কাজ

জিম চাষাবাদ
 

জিমেত চাষাবাদ, 
ফেলর গাছ
শূকর পালন
মুরিগ পালন

কাজ

মাছ ধরা  মাছ ধরা

 িফিশং
লংলাইন িফিশং

 িফিশং
  িফিশং

 বড় জােল মাছ ধরা
িগল  িফিশং

  িফিশং
   ট িফিশং

একুয়াকালচার    কালচার

কাজ
 সীিমং  সীিমং

  

িহেটড
 

 উৎপাদন

 িফস ডাকশন
িহেটড
িসজনড  

 

নন-িহেটড
 

ফুড

র

ফুড ন
িফশাির  কচািরং কামােবােকা ন

 এবং  মাংস  এবং  মাংেসর করা
উৎপাদন

, সেসজ এবং , সেসজ এবং 

  

  উৎপাদন   জাতকরণ
কৃিষজাত আচার উৎপাদন কৃিষজাত আচার উৎপাদন

কাজ
িচিকৎসা ও  সুিবধার খাবার ত িচিকৎসা ও  সুিবধার খাবার ত

: 16 , 2018 সাল   কােজ  করা হেয়েছ

14   পিরেষবা 



"   “  অফ     গােযােগর (িবচার )

③－１

(সাধারণ , অিভবাসন ও বসবােসর  ,  সহায়তাকারী )

: িবচার  ওেয়বসাইট “  িবেদিশ   (   
   

)”http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ny

 নাম  

 ল 
 স 

    ,
12 অেদাির-িনিশ, -কু,  িস , 

  িডিভশন
011-261-7502 

  
 স 

     
 ,

1-3-20 , িময়ািগেনা-কু, ই , 
িময়ািগ

  িডিভশন

022-256-6076

  
 স 

5-5-30 , িমনােতা-কু, 
  িডিভশন

0570-034259
(Ext.  330)

ইেয়ােকাহামা  
 স 

অিফস

10-7 - , কানাজাওয়া-কু, 
ইেয়ােকাহামা , কানাগাওয়া

  িডিভশন
045-769-1720

নােগায়া  
 স 

5-18, - , িমনােতা-কু, নােগায়া , 
আইিচ
(  এবং সংহতকরণ)

 িডিভশন
(     টাস)

  িডিভশন II

 িডিভশন
052-559-2112

 টাস 
িডিভশন II
052-559-2110

 নাম  

ওসাকা  
 স 

1-29-53 নানেকা িকতা, সুিমেনা-কু, ওসাকা 
, ওসাকা

  িডিভশন
06-4703-2110

  ইিম  
 অিফস

    ,
29 কাইগান- , -কু,  , 
িহেয়ােগা

  িডিভশন

078-391-6377 ( )

িহেরািশমা  
 স 

িহেরািশমা   জ  
 

2-31 কািম- , নাকা-কু, িহেরািশমা
, িহেরািশমা

   টাস অফ 
 িডিভশন

082-221-4412 ( )

তাকামাত্সু ল 
 স 

তাকামাত্সু    
 

 1-1 . তাকামাত্সু , কাগাওয়া
  িডিভশন

087-822-5852

ফুকুওকা  
 স 

ফুকুওকা   জেয়  
   নং 1

3-5-25  , -কু, ফুকুওকা , 
ফুকুওকা

  িডিভশন

092-717-5420

নাহা  ইিম  
 অিফস

নাহা     
 

1-15-15 িহগাওয়া, নাহা , ওিকনাওয়া

 িডিভশন

098-832-4186



 নাম  /  িবশদ

ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও টন 
 

2-1-3 , িচেয়াদা-কু, িকও
িশিপং  িডিভশন

03-5253-8634

 10 ওেদাির িনিশ, -কু, , 
  িডিভশন  
  িডিভশন

011-290-1012

 েরা 1 , িময়ািগেনা-কু, , িময়ািগ
   িশিপং ই  িডিভশন

022-791-7512

 েরা 5-57 িকতানাকােদাির, নাকা-কু, ইেয়ােকাহামা, 
কানাগাওয়া

   িশিপং ই  িডিভশন

045-211-7223

িশেনত্সু  1-2-1 িমছািক- , -কু, িনগাতা , িনগাতা
   িডিভশন

025-285-9156

 2-2-1 , নাকা-কু, নােগায়া, আইিচ
   িশিপং ই  িডিভশন

052-952-8020

িকনিক  4-1-76 ওেতমােয়, -কু, ওসাকা , ওসাকা
   িশিপং ই  িডিভশন

06-6949-6425

 সুপারিভশন 1-1 হােতাবামািচ, -কু, , িহেয়ােগা
   িশিপং ই  িডিভশন

078-321-3148

 েরা 6-30 কািম- , নাকা-কু, িহেরািশমা , 
িহেরািশমা

   িশিপং ই  িডিভশন

082-228-3691

িশেকাকু  েরা 3-33  তাকামাতস,ু কাগাওয়া
   িশিপং ই  িডিভশন

087-802-6816

 
2-11-1 হাকাতা  , হাকাতা-কু, ফুকুওকা 

, ফুকুওকা
   িশিপং ই  িডিভশন

092-472-3158

ওিকনাওয়া সাধারণ সিচবালয় 2-1-1 ওেমােরামািচ, নাহা, ওিকনাওয়া
  িশপ  িডিভশন 

098-866-1838

③－２

"   “  অফ     গােযােগর 
(জাহাজ  ও )

( )

( (চলমান))

 নাম  /  িবশদ

ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও  
  কশন  

2-1-3 , িচেয়াদা-কু, ও
   িডিভশন 03-5253-8283

 8 িনিশ 2 িকতা-কু, 
িবজেনস   ক  

 িডিভশন
011-709-2311

( : 5895)

  3-3-1 হনেচা, আওবা-কু, 
  কশন  

িডিভশন
022-263-6131

  2-1 িসনেতািশন, -কু, সাইতামা , সাইতামা
 পিলিস  শন  

িডিভশন I
048-601-3151

  েরা 1-1-1 িমছািক- , -কু, িনগাতা , িনগাতা
    ক  

 িডিভশন
025-370-6571

  2-5-1 , নাকা-কু, নােগায়া, আইিচ
 পিলিস  শন  

িডিভশন
052-953-8572

িকনিক  
1-5-44 ওেতমােয়, -কু, ওসাকা

 পিলিস  শন  
িডিভশন I

06-6942-1071

 নাম  /  িবশদ
 2-15  নাকা-কু, িহেরািশমা

   কশন 
 Division

082-221-9231

িশেকাকু   3-33  তাকামাতসু
     িডিভশন

087-811-8314

  2-10-7 হাকাতা  , হাকাতা-কু, ফুকুওকা , ফুকুওকা
 পিলিস    িডিভশন

092-471-6331
( : 6147,6142)

ওিকনাওয়া সাধারণ সিচবালয় 2-1-1 ওেমােরামািচ, নাহা, ওিকনাওয়া
    ক  

    িডিভশন

098-866-1910

 নাম  /  িবশদ

ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও  
 

2-1-3 , িচেয়াদা-কু, 
03-5253-8111

(42426、42414)

 নাম  /  িবশদ
ভূিম , অবকাঠােমা, পিরবহন , ও  

িবমান 
2-1-3 , িচেয়াদা-কু, 

03-5253-8111

এিভেয়শন   ( : 49114)
এিভেয়শন   িডিভশন

(   )

  অপােরশনস  িডিভশন  পিলিস 

অিফস
( : 50137)

(িবমােনর )

(আবাসন )

(গািড় )

(িবমান)

 নাম  /  িবশদ
ভূিম, অবকাঠােমা, পিরবহন, ও  ণালয়

 
2-1-2 , িচেয়াদা-কু, 

     পিলিস অিফস
03-5253-8367

 10ওেদাির িনিশ, -কু, , 
 িবভাগ   িবভাগ

011-290-2700

 1 , িময়ািগেনা-কু, , িময়ািগ
 িবভাগ   িবভাগ

022-791-7509

 5-57 িকতানাকােদাির, নাকা-কু, ইেয়ােকাহামা, কানাগাওয়া
 িবভাগ   িবভাগ

045-211-1255

িশেনত্সু ন 1-2-1 িমছািক- , -কু, িনগাতা , িনগাতা
 িবভাগ   িবভাগ

025-285-9181

 
2-2-1 , নাকা-কু, নােগায়া, আইিচ

 িবভাগ   িবভাগ
052-952-8045

িকনিক  4-1-76ওেতমােয়, -কু, ওসাকা , ওসাকা
 িবভাগ   িবভাগ

06-6949-6466

 
6-30কািম- , নাকা-কু, িহেরািশমা , িহেরািশমা

 িবভাগ   িবভাগ
082-228-8701

িশেকাকু  
3-33 , তাকামাতস,ু কাগওয়া

 িবভাগ   িবভাগ
087-802-6735

 
2-11-1হাকাতা  , হাকাতা-কু, ফুকুওকা , ফুকুওকা

 িবভাগ   িবভাগ
092-472-2330

ওিকনাওয়া সাধারণ সিচবালয়
2-1-1ওেমােরামািচ, নাহা, ওিকনাওয়া

   অিফস
098-866-1812
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"   “  অফ     গােযােগর 
(কৃিষ) (  )

 নাম  /  িবশদ
কৃিষ, বন ও  িফশািরজ 1-2-1 , িচেয়াদা-কু, িকও

  ওেমন িডিভশন
03-6744-2162

 
2-22  22  6 -কু, েরা, 

  জ 
 িলডার  িডিভশন

011-330-8809

 েরা
3-3-1 হনেচা, আওবা-কু, , িময়ািগ

  িবজেনস   
  িডিভশন 

022-221-6217

 েরা
2-1 িসনেতািশন, -কু, সাইতামা , 
সাইতামা
সাইতামা িসনেতািশন   নং 2

  িবজেনস   
  িডিভশন 

048-740-0394

 েরা 2-2-60 িহেরাসাকা, কানাজাওয়া, ইিশকা
  িবজেনস   
  িডিভশন 

076-232-4238

 
1-2-2 , নাকা-কু, নােগায়া, আইিচ

  িবজেনস   
  িডিভশন 

052-223-4620

িকনিক  
িনিশেনােতাইনতস ুিশেমােচাজামািচ,  

, কািমিগও-কু, িকেয়ােতা , িকেয়ােতা
  িবজেনস   
  িডিভশন 

075-414-9055

 িশেকাকু রাল 
িশেমাইিশ, িকতা-কু, ওকায়ামা , ওকায়ামা

  িবজেনস   
  িডিভশন 

086-224-8842

 
2-10-1 , িনিশ-কু, কুমােমােতা , কুমােমােতা

  িবজেনস   
  িডিভশন 

096-300-6375

ওিকনাওয়া সাধারণ সিচবালয় 2-1-1 ওেমােরামািচ, নাহা, ওিকনাওয়া
নাহা    নং 2

কৃিষ, বন ও    
িডিভশন

098-866-1628

 নাম  /  িবশদ

কৃিষ, বন ও  
িফশািরজ 

1-2-1 , িচেয়াদা-কু, িকও

 িডিভশন িফশািরজ  

03-6744-2340

 /  িবশদ

,  ও  ণালয় 
   

1-2-2 , িচেয়াদা-কু, িকও

অিফস ফর ওেয়লেফয়ার 

03-5253-1111

( : 2125,3146)

 /  িবশদ
,  ও  
, উৎপাদন  

1-3-1 , িচেয়াদা-কু, ও
 Division

03-3501-1691

(সকল 3  উৎপাদন খাত) 1-3-1 , িচেয়াদা-কু, ও
  িডিভশন

03-3501-1689

 /  িবশদ

,  ও  
, উৎপাদন  

1-3-1 , িচেয়াদা-কু, ও
জ অিফস

03-3501-1063

(সকল 3  উৎপাদন খাত) 1-3-1 , িচেয়াদা-কু, ও
  িডিভশন

03-3501-1689

 /  িবশদ

,  ও  
  ইনফরেমশন পিলিস 1-3-1 , িচেয়াদা-কু, ও

ইনফরেমশন িডিভশন
03-3501-6944

(সকল 3  উৎপাদন খাত)
,  ও  
, উৎপাদন  

1-3-1 , িচেয়াদা-কু, ও
  িডিভশন

03-3501-1689

 নাম  /  িবশদ

কৃিষ, বন ও   ফুড
 

1-2-1 , িচেয়াদা-কু, ও
 ফুড কালচার    
িডিভশন

03-6744-7177

 নাম  /  িবশদ

কৃিষ, বন ও  ফুড
 

1-2-1 , িচেয়াদা-কু, ও
ফুড  িডিভশন

03-6744-7180

 /  িবশদ
,  ও  ণালয়

  থ  
1-2-2 , িচেয়াদা-কু, ও

   িডিভশন
03-5253-1111

(Ext. 2432)

(  )

( )

(  (ঢালাই) িরয়ালস)

( ,  ইনফরেমশন  )

( )

(খাবার ও পানীয় উৎপাদন)

(   )



 
নাম

 
 ভাষা

 ইেমল 

িফ
িলপ

াইন

জাপােন
জাপােন িরপাবিলক অফ িফিলপাইেনর 

দতূাবাস
ওভারিসজ  অিফস 

http://polotokyo.dole.gov.ph/

106-8537 5-15-5 , িমনােতা-কু, 
03-6441-0428

03-6441-3436 polotokyo@gmail.com , িফিলিপেনা
03-6441-0478

িবেদেশ
িফিলপাইন ওভারিসজ  

 
-   অিফস

http://poea.gov.ph/

1550
 এফ।ওপল  

  র 
ইিডএসএ  

+632-722-
1162 - marketdev@poea.gov.ph , িফিলিপেনা

জাপােন জাপােন িকংডম অফ  দতূাবাস 107-0052 8-6-9 আকাসাকা, িমনােতা-কু, 
03-5412-8521

03-5412-8526
camemb.jpn@mfaic.gov.kh

জাপািন, ,খেমর080-3459-
7889 rithy_bbajp@yahoo.com

িবেদেশ িকংডম অফ   ও বৃ  
  

-

 # 3, রািশয়ান ডােরশন 
, সাংেকট ক I,, 

খান  নম , 
িকংডম অফ 

+855-
23880474

- sopheakhoung@yahoo.co
m ,খেমর

+855-
78449959

M
ongolia

জাপােন জাপােন  দতূাবাস 150-0047 21-4 কািময়ােচা, িশবুয়া-কু, 03-3469-2088
03-3469-2216

tokyo@mfa.gov.mn জাপািন, , িলয়
03-3469-2192

িবেদেশ G  অিফস ফর   
 ওেয়লেফয়ার  

17042

 অিফস ফর  
  ওেয়লেফয়ার 

 , িচংিগস 
,  েরা, খান-

উউল , উলানবাটর , 

+976-
77121285

+976-
70136990

ssw@hudulmur-
halamj.gov.mn

,

*জাপািন ভাষায়  
 2019 সাল েক 

পাওয়া যােব

িময়ানমার

জাপােন িরপাবিলক অফ  ইউিনয়ন অফ 
িময়ানমােরর দতূাবাস 140-0001 4-8-26 িকতা-িশনাগাওয়া, 

িশনাগাওয়া-কু, 
03-3441-9291 03-3447-7394 contact@myanmar-

embassy-tokyo.net জাপািন, , ইংের

িবেদেশ  িবভাগ, িময়ানমার ইউিনয়ন  
, অিভবাসন ও  িবষয়ক 

(  করা)

"   “  অফ      
(   "  সহেযািগতা  (MOC)     তািলকা)

[ : িবচার  ওেয়বসাইেট “  িবেদিশ   ("   "  অফ  )”]
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html ③－４



77,174 
67,907 

58,675 

37,158 36,679 36,529 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000

নং 1 নং 2 
কানাগাওয়া 

 নং 3 
সাইতামা 

নং 45 
আিকতা 
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নং 47  
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yen

*  িবষয় ও     হাউসেহা    (2017, 
  পিরবার  এক মােসর  আয় ও  (সকল পিরবার))

*   হ'ল , ,  ও পাদুকা,  ট 
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ইেয়ােকাহামা      
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কানাজাওয়া  

 নং 45 নাহা     নং 46   নং 47  
  

মািসক আয় (হােত নগদ )

○   জাতীয় 
 (নং 1): 113,557 ইেয়ন ... (2)

 (নং 47): 76,385 ইেয়ন
: 37,172 ইেয়ন

○  উপেরর  (ভাড়া এবং  ) িবেয়াগ কের, মািসক আয় (হােত নগদ)  টা অনুমান করা  
পাের
উদাহরণ 1 (নগর) : 228,800 ইেয়ন (  1) (মািসক ) – (1) (ভাড়া) + (2) (  ) ＝ 38,069 ইেয়ন (হােত নগদ )
উদাহরণ 2 ( ): 180,500 ইেয়ন (  1) (মািসক ) - 38,447 ইেয়ন (  2) (ভাড়া) +86,440 ইেয়ন (  3) (  ))

＝ 55,613 ইেয়ন (হােত নগদ )
 1:  ,  ও   "মজিুর কাঠােমা 2018 সােলর   জিরপ "     (নং 1) এবং িময়াজািক (নং 47)  20-24 বছর বয়সী  
 2: িময়াজািক  মািসক ভাড়া (নং 41)  3: িময়াজািক   (নং 41) মািসক   

○ ভাড়া এবং   কম হওয়ায় নগর এলাকার চাইেত  এলাকায় কাজ করার  আেয়র ভাল িদক রেয়েছ।

○ ভাড়ার জাতীয় 
 (নং 1) : 77,174 ইেয়ন (1)

আওেমাির (নং 47): 36,529 ইেয়ন
: 40,645 ইেয়ন

 এলাকায় কাজ করার সুিবধা (  র  )

１か月当たり家賃 মােসর ভাড়া মািসক  য়

④

*  িবষয় ও    
    (2013)

・

出入国在留管理庁
   অফ জাপান 



 কািরগির   চমৎকার ও উত্সাহী, এবং    তারা জাপািন  সাইেট 
  এবং জাপািন ভাষা  করা  রাখেব
  , কেয়ক বছেরর   ভাল হেয় উঠা  হেলও, কািরগির  

 িহসােব জাপােন আসা িবেদিশ নাগিরকেদর   িফের যাওয়ার আেগ   
  করার    বড় সুেযাগ।

      উদাহরণ

যখন আিম জাপােন  তখন 
"িবেদশী ভাষায়" কাজ করাটা  িছল, তেব 
আিম জাপািন ভাষা   েখিছ
আিম    কেরিছ  িদেয় 
জাপােন কাজ করা  রাখেত চাই
আিম  িভেয়তনােমর িতক 

 অবদান রাখেত চাই

 [  ঢালার  
 ]

・ 1 ম  কািরগির  :  167,000 
ইেয়ন ↓
・ 1 ম  িবেদিশ   :  192,000 ইেয়ন
(   এবং কােজর মেনাভােবর  সহ)

↓
・ ২ য়  িবেদিশ   :  194,000 ইেয়ন 

 বনা

・ : 
・ : এবং (িসিভল )
・ : 31.5 িবিলয়ন ইেয়ন (2018 )
・িবেদশী করা : 2016 
(জানুয়ারী, 2019 সােলর নাগাদ : 4 জন , 36 জনা কািরগির

)

 র 
পিরিচিত

  িসিনয়র  সাইেটর   অভাব এড়ােনার , জাপােনর 
  কািরগির  , একজন কািরগির   (i) বা (ii) + 

একজন িবেদশী   বা কািরগির   (iii) + একজন জাপানী তার" দেল  করা 
হেয়েছ। 
ডরিমটিরেত, বসবােসর পিরেবশেক সহজতর করার িবষেয় িভেয়তনােমর বসবাসকারীরা  মািসক সভার 
আেয়াজন কের।   এই সভার   কের।(খাবােরর  , চারপাশ  করা, জাপািন 

 ,  আেয়াজন ) 

 ও শরেতর বাস  ও িবিবিকউ, বছর  ,  িনউ ইয়ার , নুন সান ক  দান 
 মত    এবং  বুঝেত উৎসািহত কের।

・4 মাস: িনেজর িভেয়তনােম ভাষা এবং (কািরগির ই
িহসােব জাপােনআসার

・1 মাস: জাপােন (জাপািন ভাষা, সাধারণ জীবন, আইন, িদ)
・1 মাস পের*: কািরগির িহসােব
・3 বছর পের*:  অফ িবেদিশ ( টাস অফ : 

মেনানীত ), কাজ রাখা
・4 বছর পর *: সাইেটর িহসােব 5 জন তদারিক
*কািরগির িহসােব তািরখ

    উদাহরণ

   এবং ধারণাসমূহ

 িবেদিশ     কারী   

     Ill

・িবেদিশ িহসােব 24 মােসর
・ : 2, দ , 

করাত ও িনরাপ
・জাপািন ভাষার : N2
・ এবং সাইেট দেলর িহসােব কাজ কের
・কািরগির শাবলী করার
পাশাপািশ, ডরিমটিরেত জাপানী িহসােব কাজ কের

 পিরিচিত

িভেয়তনামী  (29)
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এই   আমরা কািরগির     কেদর সােথ আেরা  সময় 
কাজ করেত  হই, যা িকনা    এবং  উভয়  জ    

  , এই      ঘাটিত রেয়েছ, আরও র  আমােদর 
  হেত  

িবেদশী     হল ২০২০ সাল     এবং  
সময়কাল  3 বছেরর    তেব   হত যিদ  ও  উভেয়র  অনুযায়ী 

 বসবােসর     করা হয়। 

      উদাহরণ

জাপােন আসার আেগ আমার  িছল 
, তেব এখন আিম িনেজর অিভ  

এবং   উপকাের র করেত 
 হেত চাই

কােজর পাশাপািশ,   সিুবধার 
 অংশ  সময় নীয়েদর 

মুেখ হািস  খুব খুিশ।

[ form on িরবারs 
(foreign er on left)]

・ কািরগির : 150,000 ইেয়ন
↓

・1 ম িবেদিশ (মেনানীত ক ): 
260,000 ইেয়ন

↓
・ পেদ (সাব): 290,000 ইেয়ন

・ : িচবা
・ : কাজ, মাচার কাজ এবং
・ : 200 িমিলয়ন ইেয়ন (2017 )
・িবেদশী করা : 2012 
(জানুয়ারী, 2019 সােলর নাগাদ : 4 জন িবেদিশ ণ , 8 জন

কািরগির )

 র 
পিরিচিত

  কািরগির   ও িবেদিশ  িমেকর মত িবেদিশ 
, জাপািন  মতই  সমানভােব িবেবচনা করা হেব,  িহসােব একই 

কােজ সবাই এক সােথ কাজ করেব। 
 কােজ   িহরাগানা,  এবং  তািলকা  করা হয় এবং 

মেন রাখেত উত্সাহ   বারবার  আেয়াজন করা হয়
  এবং  িহসােব অংশ  জাপািন রীিতনীিত এবং  

বসবাসকারীেদর গভীরভােব বুঝেত  কের

・1 মাস: িনেজর িফিলপাইেন ভাষা ও (কািরগির িহসােব জাপােন আসার
・1 মাস: জাপােন জাপািন ভাষা, রীিতনীিত ও জীবন (িবেশষত ও ল পথৃকীকরণ)
・2 মাস পের*: কািরগির িহসােব ও িলং কােজর সােথ জিড়ত
・3.5 বছর পের*:  অফ িবেদিশ ( অফ : মেনানীত ), 

কাজ রাখা
・3.8 বছর পর *: সাইেটর সাব িহসােব 4 জন
*কািরগির িহসােব তািরখ

    উদাহরণ

   এবং ধারণাসমূহ

িবেদিশ      সং   

     

・িবেদিশ িহসােব 24 মােসর
・ : , , , , করাত
・জাপািন ভাষার : N3
・ , সােথ জিড়ত
・একই কােজর জাপািন খুবই এবং সাইট

সাব িহসােব সাইটেক কের

 পিরিচিত

িফিলিপেনা Man (30)
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 বনা



    করেত  হওয়া,     1 / বড় যানবাহন   করা, 
এেক অপেরর  , কািরগির     (3-5 বছর) অিতির   সময়  
করার    ভাল  

    এবং িবেদিশ  কােজর রণা বজায় রাখা উভেয়র 
  জাপােন  আেগ এবং পের    র   করা 

      উদাহরণ

আিম    নয়, জাপািন ভাষাও 
িশখিছ এবং আিম একজন  হব
আিম  কািরগির   সােথ 
কাজ কির তােদর  আিম একজন ভাল তা 
হেত চাই
আিম আমার িনেজর িভেয়তনামী িত  
করার সময় জাপািন   জানেত চাই

[    করার 
  ট ঢালা 

]

  : 245,000 ইেয়েনর গড়  (148,000 
ইেয়েনর মূল )

  িবেদিশ  : 315,000 গড় তন 
(166,000 ইেয়েনর মূল )
3 য়  িবেদিশ  : 340,000 গড় তন (170,000  
ইেয়েনর মূল  +  7,000 ইেয়ন)

・ : ইয়ামাগাতা
・ : মাচার কাজ এবং
・ : 4.4 িবিলয়ন ইেয়ন (2017 )
・িবেদশী করা : 2000 
(31 জানুয়ারী, 2011 সাল নাগাদ : 4 জন িবেদিশ , 17 জন কািরগির

)

 র 
পিরিচিত

 িবকােশর   িভেয়তনামী   সােথ  হওয়ার , িবেদিশ 
  িবশদ   এবং    করা হেয়েছ এবং জাপােন 
 আেগ ও পের    এবং    দনা  করার  

 ও     বজায় রাখা হেয়েছ। 
িবেদিশ      কের এবং যারা   করেত  হয়, 
সাইেট একজন দলীয়  ভূিমকা  কের তােদর সােথ জাপািন  মেতাই একই আচরণ করা 
হয়।
সুিবধা িহসােব,    ডরেমটির  করার পাশাপািশ, িবেদশী র    করার 

 এক    িফের যাওয়ার    করা হেয়েছ। 

・3 : িনেজর িভেয়তনােম ভাষার ও (কািরগির িহসােব
জাপােন আসার )

・1 মাস: জাপােন দলগত জাপািন ভাষা এবং জীবনযাপন
・1 মাস পের*: কািরগির িহসােব কােজর সােথ জিড়ত
・3 বছর পের*:  িনজ কােজর সােথ জিড়ত , বড় গািড়র

এবং অপােরটর পেদ লাভ
・5 বছর পের*: অফ িবেদিশ ( অফ : মেনানীত ), 

কাজ রাখা
・5 বছর পর *: িহসােব 5-8 দান, সাইেট সাব িহসােব

সােথ সহেযািগতা
*কািরগির িহসােব তািরখ

    উদাহরণ

   এবং ধারণাসমূহ

িবেদিশ        

    

・িবেদিশ িহসােব 31 মােসর
・ : তৃতীয় ( েড )
・জাপািন ভাষার :  N2
・ - এবং কের ট

সােথ জিড়ত
・ এবং জাপািন ভাষার রেয়েছ এবং সভা ও কািরগির

সাইেট সাব ও
সহকারী িহসােব কাজ কের

 পিরিচিত

িভেয়তনামী 
 (29)

⑤－３

 বনা



   িশপ  িনেয় এই িশ   
আমােদর   এই   জাহাজ  
মেনানীত  সাবলীল এবং    

 অবদান    যার ফেল  িতশীলতা 
 করা 

 "   "  িবেদশী    
সমাদৃত , যারা জাপােন আরও   েনর   
সময় কাজ করেত পারেব,   আরও  ত।

      উদাহরণ

আিম   এর কাজ কির।  আমার িসিনয়র  
সহায়তার  ,  আিম এখন  িনেজই কাজ 
করেত পাির।

আিম  বসবাস কির।  এটা খুবই আরামদায়ক!

 িদেন আিম    এবং   সময়  
কির। 
কােজর জামাকাপড় এবং দপুুেরর খাবার  ন করা হয়, যা 

 উপকারী !!

 এবং  সহ  িফ  15,000 
ইেয়ন, তাই  পাঠােনার     অবিশ  থােক।

  A এর  চাইিনজ  মতামত・  নাম:   A  ・ : িশেকাকু ল 
・িবেদশী  মূল : চীন

 র 
পিরিচিত

  ডরেমটির.    সুিবধা   বৃহত সাইেটর সুিবধা  কের

・6-তাতািম । পিরবােরর সােথ ・ জন এবং
িনেজ করা ।

・    এলাকা,  এলাকা এবং  সােথ অনুশীলন উপেভাগ করার    
িদেয় 

・   ডরেমটিরেক  মােস 15,000 ইেয়েন  করা হয়। 

সুিবধাজনক 

・  10-িমিনেটর   বৃহত শিপং  , যার ফেল  গািড় ন হয় না

・     ফুটবল এবং  উপেভাগ করা 

িনেজর বাসার পিরেবশ

・ এবং আেয়াজন ・চাইিনজ এবং শরেতর উত্সব র উপহার

বসবােসর   সহায়তা

・24       ছাড়াই যারা জীবনযাপেনর  সহায়তা  কের।

・   মািসক  িনউজেলটার  করা হয় (জাপান এবং চীন    করা ) 1 মাস: িনেজর জাপািন ভাষা এবং
1 মাস: জাপােন
1 মাস পের*: কািরগির িহসােব কােজর সােথ জিড়ত
36 মাস পের*:  জাহাজ মেনানীত িহসােব জিড়ত
24 মাস পের*: 10 জন সাইট িহসােব শনা

: (i) িহসােব জাপােন িফের আসার প রেয়েছ

    উদাহরণ

   এবং ধারণাসমূহ
-  আরামদায়ক  বসবােসর পিরেবশ  করা

     য়ন

 িবেদশী নাগিরকেদর  
 ডরেমটির ( )

ডরেমটিরেত   র 
এলাকা,  এলাকা এবং  

  রেয়েছ
Clean private roomিনেজ  করার 

সাইেকেলর    (USJ)

ডরেমটির 
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     দরকারী , যা িকনা িমকেদর  
করার    করেছ এবং িবেদশী   

জাহাজ  মেনানীত    িন  হওয়া এবং 
  অনুশীলন করার সুেযাগ  করেছ। 

এই  "   "    আমরা িব  কির   
ও দলীয়  কােজ    িবকাশ লাভ করেব।   
আরও  জাপান এবং তােদর িনজ  উভেয়র  অবদান রাখেব বেল 
আশা করা 

      উদাহরণ

আিম  জাহাজ  মেনানীত র  
কােজর সােথ জিড়ত। আমার  B  কািরগির  

 িহসােব  থাকায় আিম আমার কােজ  
  করেত  হেয়িছ।

আমার   থাকেল সাইেটর  অনুবাদেকর সহায়তায় 
 আমােক  দান কের। 
 সােথ    থাকােত তা খুবই 

উপকারী, যারা সদয়ভােব    কের থােকন। 
মােঝ মােঝ আিম    দান কির কারণ 
আমার জাপািন ভাষা   কের  লাভ করেছ।

  ও  করা হেয়েছ এবং  
ও   সহ আমার 20,000 ইেয়ন  হয়।   

 কাছাকািছ এবং জীবনযাপেনর থাকার  
আরামদায়ক।
আিম   সাইেকল ধার িনেত পাির, যা কাটা এবং 

  যাওয়ার  সুিবধাজনক।

  B এর িভেয়তনামী  মতামত・ নাম: B 
・ : 
・িবেদশী মূল : চীন িভেয়তনাম

 র 
পিরিচিত

িবশদ  এবং কািরগির 

・ িভেয়তনামী  যােত কের িনরাপেদ এবং মেনর  কাজ করেত পাের, তা  করার 
   সহায়তা করার  একজন  িভেয়তনামী  রেয়েছ।

・  জাপািন  নয়,  িভেয়তনামী   কািরগির 
 এবং সহায়তা  কের থােকন।    েদর   এবং 

সেচতনতা ও   সহায়তা  কের থােকন। 
জাপািন ভাষার 

・  এবং জাপািন ভাষার  পিরচালনা করার   অিফেস একজন পূ  িভেয়তনামী 
 রেয়েছ।

・ -  উত্সাহ   জাপািন ভাষার    র  রেয়েছ।
・ সকল  জাপােন আসার আেগ   6 মােসর  জাপানী ভাষা   কের।

   ফেলা আপ
・   সােথ িনয়িমত    আেয়াজন করা হয় (  3 মাস 

)

・ একজন  িভেয়তনামী  জাপােনর জীবন এবং  ত   সহকাের 
সাড়া  কের থােক।

 কাছাকািছ
・    শহর হওয়ায়,  সুিবধাজনকভােব  কাছাকািছ 

・ ডরেমটিরেত  আবাসেনর  করা হয় এবং   যাতায়েতর  সাইেকল ধার 
 হয়। 

6 মাস: িনেজর  জাপািন ভাষা এবং  
2 মাস: জাপােন ,  ও জাপািন জীবনযাপেনর উপর 
জাপােন আসার 2 মাস পের: কািরগির   িহসােব সাইেট  
কােজর সােথ জিড়ত

  পের (i) এবং (ii) (  36 মাস):   ও  
  

  িফের আসার পের এবং জাপােন পুনরায় েশর পের:  
জাহাজ  মেনানীত   িহসােব 
মেনানীত   হওয়ার পর:    (i) িহসােব  

( ) (    দলগত  হওয়ার পেথ )

    উদাহরণ

   এবং ধারণাসমূহ
-     কােজর পিরেবশ

     য়ন

  ডরেমটির ( েটিরওর)   
 

    করেছ
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এখােন  চমৎকার  রেয়েছ এবং এই য় িবেদশী  
জাপােন তােদর    করা হত রাখেত 

, যা িকনা িবেদশী নাগিরক এবং  উভেয়রই  

 কেয়ক বছের জাহাজ   সব   ক  হওয়ায়, 
      সময় ন করেত  

হওয়ার     সুেযাগ।

      উদাহরণ

আিম আমার কাজ উপেভাগ কির।
 হেল আিম জাপােন আেরা  সময় কাজ করেত চাই 

(  5 বছর)।
 বসবােসর পিরেবশ  ত।  

  থাকায়, আিম   সময় আমার 
পিরবােরর সােথ   করেত পাির।

 কাছাকািছ   বল  
আেছ।  . আিম খুবই , কারণ একজন 
িফিলিপেনা িহসােব আিম   কির।
জাপােন আইন ও িবিধ ভালভােব পিরচািলত হওয়ায় আিম 
মানিসক  জীবনযাপন করেত পাির।
আিম  সহ ডরেমটির  18,000 ইেয়ন আমার 
পিরবােরর   করেত পাির।

 আমােক কােজর , শীেতর কাপড় ও  
জুতা   কের।

  C এর িফিলিপেনা  মতামত・ নাম: C  ・ : ল
・ িবেদশী মূল : চীন িফিলপাইন

 র 
পিরিচিত

 অবসেরর সময়
・িবেনাদন  িবেনাদন সহ   এবং  র মেতা  

আেয়াজন করা হয়, যা িকনা জাপােন বসবাসেক  কের   িবেদশী  
 এবং িবেদশী  ও জাপািন    বৃ  করা   

কােজর িবকােশর পথ সুগম কের। 
・       করা হয়, যারা িনজ  

  উপেভাগ কের।
  িবিনময়

・  সমােবশ ও উত্সব,   এবং ন  মত 
  আমরা  করিছ, যা     সহায়তা কের।  আমরা 

 -আপ  অংশ িনেয়  অবদান রাখিছ। এই জাতীয় 
  আমরা  বসবাসকারীেদর সােথ  ঝাপড়া গভীরতর করেত 

এবং  ভাল, আরামদায়ক  পিরেবশ  করেত  হেয়িছ।
বসবােসর   সহায়তা
・ বািড়েত িফের সহেজ পিরবােরর সােথ  করার   রেলস ওয়াই-ফাই 

রেয়েছ।
・িবেদেশ থাকার   করার   ভাষায়  েনর পাশাপািশ 

 এবং ডরেমটিরেত িনয়িমত   করা হয়।

 2 মাস আেগ: িনেজ   জাপািন ভাষার ণ 
 1 মাস পের: জাপােন জাপািন  এবং ভাষা   
  পের: কািরগির   িহসােব   

জিড়ত
36 মাস পের: কািরগির   (iii) িহসােব   িহসােব  

                                                                           ( )

    উদাহরণ

   এবং ধারণাসমূহ
-  িবিনময় এবং অবসর সমেয়র       কের

     য়ন

  অংশ    -আপ 
 অংশ ওয়া
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কৃিষেত িবেদশী কািরগির    উদাহরণ

[ ] ( , 2018 সাল নাগাদ)

: 

: 8 জন 4 জন কািরগির , 4 জন

: 980 

( 5 িমিলয়ন 1 িলটােরর উত্পাদন)

[ ]

করা : জনু, 2015 (িফিলপাইন )

20 বছর বয়সী সকল নারীেদর মািসক 130,000 ইেয়ন

[ ]

・ ভাড়া করার সময় সাইেট
・ আবাসন

(6 জেনর 2 ভবন) 

( 50 িমিলয়ন ইেয়েনর )

・ “এেক অপেরর সােথ পিরবােরর মেতা আচরণ করার” 

সােথ িনেয়
এবং উত্সেবর আেয়াজন .

 অিফেসর সামেন 
 িফিলপাইেনর 

পতাকা জাপািন পতাকার সােথ 
উড়েছ

 র  বাসায় 
থােক,   ,  8 
তাতািমর মাদুর ঘর, , 

 ও টয়েলট সহ ট 
 রেয়েছ

একজন  (ডানিদেক) 
বেলেছন  "  ভাল ও  
আরামদায়ক, এবং  আমার 
পিরবার   ও  

 িকনেত  হেয়েছ"

[   ] (জানুয়াির, 2019 সাল নাগাদ)

: Kagawa prefecture

: 4 জন  10 জন কািরগির  , 2 জন 

: 55ha ( ,   )

[   এবং    িদ]

・2004 সাল  গৃহীত (  )

・আচরণ এবং -    জাপািন র 

・একজন নারী  (তৃতীয় )    িহসােব 
 িছেলন

・     এবং   পনা
・   সমেয়র চাইেত   10  

[   /  / নীয় এলাকা]
・    কািরগির    িফের এেস 

 সহেযাগী    কেরেছন
・20    2011 সােল তােদর  তদারিক  সং  কেরেছ
・    উত্সািহত করা ও উত্সেব েসর সােথ 

 গান গাওয়া  মত   সােথ  
সুেযাগ  করার  সেচতনতার কাজ করা 

 ( )  
  িফ  

 র 

জিম চাষাবাদ - 
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