সাধারণ প�িত, অিভবাসন ও বসবােসর কাযৰ্ �ণালী এবং িনবি�ত সহায়তাকারী সং�া ইত্যািদ
স�েকৰ্ িবশদ জানেত িনেচ অনুস�ান করন।
কাযৰ্ালেয়র নাম
জনসংেযাগ িবভাগ, েজনােরল অ্যােফয়াসৰ্ িডিভশন,
ইিমে�শন সািভৰ্ স এেজি�, িবচার ম�ণালয়

িবচার ম�ণালয়

িঠকানা

েযাগােযােগর িব�ািরত

1-1-1 কাসুিমগােসিক, িচেয়াদা-কু, েটািকও

03-3580-4111

েজনােরল অ্যােফয়াসৰ্ িডিভশন

সাে�ােরা থাডৰ্ জেয়� গভানৰ্েম� িবি�ং,

সাে�ােরা িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা

12 অেদাির-িনিশ, চু ও-কু, সাে�ােরা িসিট, েহা�াইেডা

011-261-7502 (�ধান)

1 এি�ল, 2019 েথেক �র� হওয়া নতুন িবেদশী
নাগিরকেদর �হেণর জন্য ব্যবস্থা।

এক� নতুন স্ট্যাটাস অফ েরিসেডন্স

"িনিদৰ্ষ্ট দ� �িমক"

েস�াই েসেক� িলগ্যাল অ্যােফয়াসৰ্ জেয়� গভানৰ্েম�
েজনােরল অ্যােফয়াসৰ্ িডিভশন

িবি�ং,

েস�াই িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা

1-3-20 েগািরন, িময়ািগেনা-কু, েস�াই িসিট,

022-256-6076 (�ধান)

িময়ািগ
ব্যবসা ও কমৰ্সং�ান পরী�ণ িবভাগ নং 3
5-5-30 েকানান, িমনােতা-কু, েটািকও
েটািকও িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা
েজনােরল অ্যােফয়াসৰ্ িডিভশন
ইেয়ােকাহামা িডসি�� ইিমে�শন সািভৰ্ েসস অিফস,

10-7 েতািরহামা-েচা, কানাজাওয়া-কু, ইেয়ােকাহামা
িসিট, কানাগাওয়া

েটািকও িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা

 পরী�ণ ব্যব�াপনা িবভাগ

5-18, েশােহা-েচা, িমনােতা-কু, নােগায়া িসিট,
আইিচ

- "িনিদৰ্ � দ�তা" েরিসেডি�য়াল �্যাটাস স�িকৰ্ ত
 ব্যবসা ও কমৰ্সং�ান পরী�ণ িবভাগ নং 2
েজনােরল অ্যােফয়াসৰ্ িডিভশন

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

েজনােরল অ্যােফয়াসৰ্ িডিভশন
ওসাকা িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা
িহেরািশমা িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা
বু্যেরা / েরিসেড� �ীিনং িডপাটৰ্েম�

েজনােরল অ্যােফয়াসৰ্ িডিভশন
তাকামাত্সু িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা

েজনােরল অ্যােফয়াসৰ্ িডিভশন
ফু কুওকা িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা

যােদর একিট িনিদৰ্ � মা�ার িবেশষ �ান

ও দ�তা রেয়েছ এবং যারা অিবলে� কাজ শু র করেত স�ম।

0570-034-259
(এ�েটনশন. 330)

045-769-1720 (�ধান)

052-559-2112
ব্যবসা ও কমৰ্সং�ান পরী�ণ
িবভাগ নং 2
052-559-2110

ওসাকা িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা

েকােব িডসি�� ইিমে�শন সািভৰ্ েসস অিফস,

গরতর �ম ঘাটিতর পিরি�িত েমাকােবলা করার জন্য, এিট িবেদশী নাগিরকেদর �হণ করার জন্য একিট ব্যব�া,

পরী�ণ ব্যব�াপনা িবভাগ

নােগায়া িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা
- �হণ / সামািজক অ�ীভূ তকরণ স�িকৰ্ ত

সৃিষ্ট করা হেয়েছ

েকােব েলাকাল জেয়� গভানৰ্েম� িবি�ং,
29 কাইগান-েদাির, চু ও-কু, েকােব িসিট, িহেয়ােগা

06-4703-2100 (�ধান)

078-391-6377 (�ধান)

িহেরািশমা িলগ্যাল অ্যােফয়াসৰ্ জেয়� গভানৰ্েম�
িবি�ং

082-221-4412

2-31 কািম-হাে�ােবাির, নাকা-কু, িহেরািশমা

িনিদৰ্ � দ� �িমক (i)*

তাকামাত্সু িলগ্যাল অ্যােফয়াসৰ্ জেয়� গভানৰ্েম�
িবি�ং

087-822-5852 (�ধান)

এিট িবেদশী নাগিরকেদর জন্য �েযাজ্য একিট �্যাটাস অফ েরিসেড�, যারা িনিদৰ্ � িশ� খােত কাজ

1-1 মারেনািচ. তাকামাত্সু িসিট, কাগাওয়া

কেরন, েয সকল কােজ যেথ� �ান বা অিভ�তার �েয়াজন হয়।

ফু কুওকা িলগ্যাল অ্যােফয়াসৰ্ জেয়� গভানৰ্েম� িবি�ং
কমে�� নং 1

092-717-5420 (�ধান)

3-5-25 মাইজুর, চু ও-কু, ফু কুওকা িসিট, ফু কুওকা

�্যাটাস িডিভশন

নাহা ফা�ৰ্ িলগ্যাল অ্যােফয়াসৰ্ জেয়� গভানৰ্েম�

নাহা িডসি�� ইিমে�শন সািভৰ্ েসস অিফস,

িবি�ং

ফু কুওকা িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্ েসস বু্যেরা

1-15-15 িহগাওয়া, নাহা িসিট, ওিকনাওয়া

-অব�ােনর সময় কাল: সেবৰ্া� েমাট 5 বছর পযৰ্� অব�ােনর জন্য �িত বছর, �িত 6 মাস বা �িত 4 মাস পের নবায়ন করা হয়
-দ�তার মান: পরী�া ইত্যািদ �ারা িনি�ত করা হয়। (যারা সফলভােব কািরগির ই�ানৰ্ �িশ�ণ(ii) স�� কেরেছন তােদরেক পরী�া
098-832-4186

েথেক অব্যাহিত েদয়া হয়)
-জাপািন ভাষার েলেভল: ৈদনি�ন জীবন এবং কমৰ্ে�ে� �েয়াজনীয় জাপািনজ ভাষার দ�তা, পরী�া ইত্যািদর মাধ্যেম িনি�ত করার
�েয়াজন আেছ (যারা সফলভােব কািরগির ই�ানৰ্ �িশ�ণ(ii) স�� কেরেছন তােদরেক পরী�া ইত্যািদ েথেক অব্যাহিত েদয়া হয়)

-"িনিদৰ্ � দ�তা" েরিসেডি�য়াল �্যাটাস স�েকৰ্ আেরা তেথ্যর জন্য দয়া কের িবচার ম�ণালেয়র ওেয়বসাইট েদখুন
"িবচার ম�ণালয় িনিদৰ্ � দ� �িমক" অনুস�ান করন

-পিরবােরর সদস্যেদর সহগামী হওয়া: মূলত অনুমিত েদয়া হয় না।
-�হণকারী সং�া বা িনবি�ত সহায়তাকারী সং�া কতৃৰ্ ক সহায়তা পাওয়ার েযাগ্য
* "িনিদৰ্ � দ� �িমেকর" দুিট �কারেভদ আেছ, িনিদৰ্ � দ� �িমক (i) এবং িনিদৰ্ � দ� �িমক (ii)। িনিদৰ্ � দ� �িমক (ii) হল িবেদশী
নাগিরকেদর জন্য একিট �্যাটাস অফ েরিসেড�, যারা িশ� খােত কাজ কেরন, েয সকল কােজ িনপুণ দ�তার �েয়াজন হয়।

িনিদৰ্ � িশ� খাত স�েকৰ্ তেথ্যর জন্য দয়া কের িবচার ম�ণালেয়র ওেয়বসাইট েদখুন
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িনিদৰ্ � দ� �িমক (i) �হেণর জন্য ব্যব�ার সংি�� িববরণ

িনিদৰ্ � িশ� খাত এবং কাজ
িনিদৰ্ � িশ� খাত

িবেদশ েথেক জাপােন আসা িবেদশী নাগিরক

নতু নভােব জাপােন �েবশকারী
িবেদশী নাগিরক

সফলভােব কািরগির ই�ানৰ্
�িশ�ণ (ii) স��কারী
িবেদশী নাগিরক

দ�তার পরী�া এবং
জাপািন ভাষার পরী�ায়
উত্তীণৰ্ হেয়েছন

জাপােন বসবাসকারী িবেদশী নাগিরক
(মধ্য েথেক দীঘৰ্েময়াদী বসবাসকারী)
সফলভােব কািরগির ই�ানৰ্
�িশ�ণ (ii) স��কারী
িবেদশী নাগিরক

জাপােন পড়ােশানারত িবেদশী
িশ�াথ� ইত্যািদ।

দ�তার পরী�া এবং
জাপািন ভাষার পরী�ায়
উত্তীণৰ্ হেয়েছন

দ�তার পরী�া এবং জাপািন ভাষার
পরী�া েথেক অব্যাহিত েদয়া হেয়েছ

[একিট �হণকারী সং�ার সােথ একিট িনেয়ােগর চু ি�েত �া�র কেরেছন]

1

নািসৰ্ং েকয়ার

2

িবি�ং ি�িনং
ম্যােনজেম�

3

েমিশন পাটৰ্স টু িলং
ই�াি�

4

ই�াি�য়াল েমিশনাির
ই�াি�

5

ইেলকি�ক, ইেলক�িন�
এ� ইনফরেমশন
ই�াি�

�হণকারী সং�া কতৃৰ্ ক বা�বািয়ত �াক-��ান ওিরেয়ে�শন এবং েমিডেকল েচকআপ

েযাগ্যতার সািটৰ্িফেকেটর জন্য আেবদন
* �হণকারী সং�া ইত্যািদর
েকানও কমৰ্চারী �ারা �ি�
বা বদিল আেবদন

* নীিতগতভােব,
আেবদনকারীেদর িনেজেদরেকই
আেবদন করেত হেব।

িরিজওনাল ইিমে�শন সািভৰ্েসস বু্যেরা

েযাগ্যতার সািটৰ্িফেকট �দান

িভসা আেবদন

িবেদেশ
কূটৈনিতক
সং�া
িভসা ইসু্য

ইিমে�শন

�্যাটাস অফ েরিসেড� পিরবতৰ্ ন
করার জন্য অনুমিত

[িবেদশী নাগিরকেদর জন্য আবশ্যকতা]
-18 বছর বা তার েবিশ বয়সী
-দ�তার পরী�া এবং জাপািন ভাষার পরী�ায় উত্তীণৰ্ হেয়েছন (েয সকল িবেদশী নাগিরক সফলভােব
কািরগির ই�ানৰ্ �িশ�ণ (ii) স�� কেরেছন তারা অব্যাহিত�া�)
-িনিদৰ্ � দ� �িমেকর (i) অধীেন 5 বছেরর েবিশ সময় ধের জাপােন বসবাস কেরনিন
-িনরাপত্তার জন্য েকানও জামানত �দান কেরনিন বা জিরমানা িদেয় েকান চু ি� স�াদন কেরনিন
-িনেজর েথেক বহন করার মত ব্যয় থাকেল তার িবষয়ব� আপিন স�ূণৰ্ েবাঝেত পােরন
ইত্যািদ

�হণকারী সং�ায় কাজ শু র করা

জিড়ত হওয়া কাজ
-নািসৰ্ং েকয়ার ছাড়াও (েগাসেল সহায়তা করা, ব্যবহারকারীর শারীিরক ও মানিসক অব�ার �িত সাড়া �দান কের
খাওয়ােনা এবং মলমূ�ািদ ত্যাগ করায় সহায়তা করা) অন্যান্য স�িকৰ্ ত েসবা (িবেনাদন এবং ি�য়ামূলক �িশ�ণ
ইত্যািদেত সহায়তা করা ইত্যািদ)
েনাট: পিরদশৰ্ন করার েসবাগিল অ�ভুৰ্ � নয়
(1িট পরী�ার িবভাগ)
-ভবেনর অভ্য�র পির�ার করা
-কাি�ং (ঢালাই) -েমটাল ে�স -িফিনিশং -ওেয়ি�ং
-েফািজৰ্ং -ফ্যা�ির শীট েমটাল ওয়াকৰ্ -য�পািত পির�া করা
-ডাই কাি�ং -ে�িটং -য�পািত র�ণােব�ণ
-েমিশিনং -অ্যালুিমিনয়াম অ্যােনাডাইিজং -েপইি�ং

অথৰ্নীিত, বািণজ্য ও িশ�
ম�ণালয়

(1িট পরী�ার িবভাগ)

(13িট পরী�ার িবভাগ)

-কাি�ং -েপইি�ং -িফিনিশং -ৈবদু্যিতক য�পািতর িবিভ� অংশ েজাড়া েদত্তয়া -ওেয়ি�ং
-েফািজৰ্ং -আইরন ওয়াকৰ্ -য�পািত পির�া করা -ি�ে�ড ওয়্যািরং েবাডৰ্ ম্যানুফ্যাকচািরং -ই�াি�য়াল প্যােকিজং
-ডাই কাি�ং -ফ্যা�ির শীট েমটাল ওয়াকৰ্ -য�পািত র�ণােব�ণ -�াি�ক েমাি�ং
-েমিশিনং -ে�িটং -ইেলক�িনক য�পািতর িবিভ� অংশ েজাড়া েদত্তয়া -েমটাল ে�স
(18 িট পরী�ার িবভাগ)
-েমিশিনং -িফিনিশং -ি�ে�ড ওয়্যািরং েবাডৰ্ ম্যানুফ্যাকচািরং -ই�াি�য়াল প্যােকিজং
-েমটাল ে�স -েমিশন র�ণােব�ণ -�াি�ক েমাি�ং
-ফ্যা�ির শীট েমটাল ওয়াকৰ্ -ইেলক�িনক য�পািতর িবিভ� অংশ েজাড়া েদত্তয়া –েপইি�ং
-ে�িটং -ৈবদু্যিতক য�পািতর িবিভ� অংশ েজাড়া েদত্তয়া -ওেয়ি�ং
(13িট পরী�ার িবভাগ)

ভূ িম, অবকাঠােমা,
পিরবহন, ও পযৰ্টন
ম�ণালয়

-ফমৰ্ওয়াকৰ্ কন�াকশন -আথৰ্ওয়াকৰ্ -ইনেটিরওর িফিনিশং / ম্যােটিরয়াল মাউি�ং
-�া�ািরং -রিফং -কংি�ট পাি�ং -েটিলকিমউিনেকশনস
-টােনল এবং �পালশন -িরইনেফাসৰ্েম� কন�াকশন
-কন�াকশন েমিশনাির এবং কন�াকশন -িরইনেফািসৰ্ং বার জেয়�স
-মাচার কাজ
-ছু তােরর কাজ
-�া�ার বা জেলর কল ইত্যািদর িমি�
-িবি�ং শীট েমটাল ওয়াকৰ্
-তাপ ও শীতলতা ধারণ
-ইউেরেথন ে�িয়ং িহট ইনসুেলিটং
-অফেশার ইি�িনয়ািরং

(18 িট পরী�ার িবভাগ)

7

জাহাজ িনমৰ্াণ িশ�
এবং জাহাজ য�পািত
িশ�

8

েমাটরগািড় েমরামত ও
র�ণােব�ণ

েমাটরগািড়র ৈদনি�ন পরী�া ও র�ণােব�ণ, িনয়িমত পরী�া ও র�ণােব�ণ, েজাড়া অংশ েখালা বা িডেস�িলং
(1িট পরী�ার িবভাগ)

9

িবমান িশ�

-িবমানব�েরর �াউ� হ্যা�িলং (�াউ� �াইিভং সােপাটৰ্ সািভৰ্ স, ব্যােগজ এবং ে�ইট হ্যা�িলং সািভৰ্ স)
-িবমােনর র�ণােব�ণ (িবমান এবং য�পািতর র�ণােব�ণ ইত্যািদ)
(2িট পরী�ার িবভাগ)

10

আবাসন িশ�

আবাসন েসবা �দান, েযমন �� েডে� কাজ করা, পিরক�না / জনসংেযাগ, আিতেথয়তা, েরে�াঁরা েসবা
(1িট পরী�ার িবভাগ)

11

কৃ িষ

-সাধারণ ফসেলর চাষ (চাষাবাদ ব্যব�াপনা, সং�হ / িশিপং / কৃ িষ পণ্য বাছাই ইত্যািদ)
-সাধারণ পশু পালন (পশু র বংশবৃি� ব্যব�াপনা, সং�হ / িশিপং / �ািণস�দ পণ্য বাছাই ইত্যািদ)
(2 িট পরী�ার িবভাগ)

12

মৎস্য ও একুয়াকালচার

-মৎস্যচাষ (মাছ ধরার িগয়ার উত্পাদন ও েমরামত, সামুি�ক �াণী ও উি�দ অনুস�ান, মাছ ধরার িগয়ার এবং
য�পািত পিরচালনা, সামুি�ক �াণী ও উি�দ করায়� করা, ধৃত ব� �ি�য়াজাত ও গদামজাত করা, �া�্য এবং
িনরাপত্তা িনি�ত করা, ইত্যািদ)
-অ্যাকুয়াকালচার িশ� (অ্যাকুয়াকালচার উপকরেণর উত্পাদন, েমরামত ও পিরচালনা, বংশবৃি� ব্যব�াপনা, সং�হ
(ফসল কাটা) এবং জলজ �াণী ও উি�দ �ি�য়াজাতকরণ, �া�্য এবং িনরাপত্তা িনি�ত করা, ইত্যািদ)
(2িট পরী�ার িবভাগ)

13

খাবার ও পানীয়
উৎপাদন িশ�
খাদ্য পিরেষবা িশ�

14

কৃ িষ, বন ও মৎস্য
ম�ণালয়

-ওেয়ি�ং -িফিনিশং
-েপইি�ং -েমিশিনং
-আয়রন ওয়াকৰ্ -ৈবদু্যিতক য�পািতর িবিভ� অংশ েজাড়া েদত্তয়া

সাধারণ খাবার ও পানীয় উৎপাদন
(উত্পাদন / �ি�য়াজাতকরণ এবং খাদ্য ও পানীেয়র পুি� ও িনরাপত্তা (মদ ব্যতীত)

(6িট পরী�ার িবভাগ)

(1িট পরী�ার িবভাগ)

সাধারণ েরে�ারাঁ িশ� (খাদ্য ও পানীয় �ি�য়াজাতকরণ, �াহক েসবা, েদাকােনর ব্যব�াপনা)
(1িট পরী�ার িবভাগ)

�ায়শই িজ�ািসত ��াবলী
Q

[জাপােন �েবেশর পের েকান িবল� ছাড়াই কাযৰ্কর করা হেয়েছ (অথবা �্যাটাস
অফ েরিসেড� পিরবতৰ্ ন করার পর)]
-�হণকারী সং�া কতৃৰ্ ক পিরচািলত জাপােনর ৈদনি�ন জীবেনর উপর ওিরেয়ে�শেন
অংশ�হণ কেরিছেলন
-েয েপৗরসভায় তারা বসবাস করেছন তার বসবাসকারী িহসােব িনব�ন কেরেছন
-েবতন �হণ করার জন্য একিট ব্যাংক অ্যাকাউ� খুেলেছন
-বসবােসর �ান িনি�ত কেরেছন
ইত্যািদ

�া�্য, �ম ও কল্যাণ
ম�ণালয়

িনমৰ্াণ িশ�

6

�্যাটাস অফ েরিসেড� পিরবতৰ্ ন
করার জন্য আেবদন

উপযু� িশ� খােতর
ম�ণালয় বা সং�া

িনজ েদেশর িশ�াগত েযাগ্যতার �েয়াজন আেছ িক?

A

আেবদনকারীেদর িশ�াগত েযাগ্যতার জন্য েকানও িবেশষ �েয়াজনীয়তা েনই। তেব, িনিদৰ্ � দ� �িমকেদর জন্য সবৰ্িন� বয়েসর
আবশ্যকতা রেয়েছ-তােদর বয়স 18 বছেরর েবিশ হেত হেব।

Q

েকান েকান খাতগিলেত িনিদৰ্ � দ� �িমকেদর (ii) �ীকৃ ত েদয়া হয়?

A

Q

"জাহাজ িনমৰ্াণ িশ� এবং জাহাজ য�পািত" িশে�র জন্য এিট �ীকৃ ত

কািরগির ই�ানৰ্ �িশ�ণ (ii) েথেক িনিদৰ্ � দ� �িমেক (i) অব�ার পিরবতৰ্ েনর সময়, কািরগির ই�ানৰ্ �িশ�ণ এবং
িনিদৰ্ � দ� �িমেকর কমৰ্কাে�র মেধ্য কতটা �াসি�কতার �েয়াজন রেয়েছ?

A

িবেদশী নাগিরকগণ জিড়ত িনিদৰ্ � দ� �িমেকর কমৰ্কা� এবং কািরগির ই�ানৰ্ �িশ�েণর (ii) কমৰ্কাে�র মধ্যকার �েয়াজনীয়
�াসি�কতা �িতিট খােতর আেবদেনর িনেদৰ্ িশকায় উে�খ করা আেছ। িনেদৰ্ িশকািট েচক করন।

特定技能�ンフ【�ン�ル語】03-16.indd 3-2

2020/03/16 14:42

