জাপােন বসবাসরত সকল িবেদশী নাগিরেকর �াতােথর

বাংলা （ベンガル語）

৯ জুলাই ২০১২ েথেক শ কেরঃ
নতুন একি বসবাস বয্ব�াপন �ি�য়া চালু হওয়ার মেধয িদেয় িভ� একি েরিসেড� কাডর �দান শ হেব। বতর্মাে �চিলত
বিহরাগত নিথব�ন বয্ব� িবলু� হেয় যােব ।
েরিসেড� কাডর �দান
●কােদর েবলায় এটা �েযাজয্ জাপােন অব�ানরত েযসব বয্ি িতন মােসর েবশী সমেয়র জনয জাপােন থাকার বসবাস অনুমিত েপেয়েছন তােদরেক এই
েরিসেড� কাডর েদয়া হেব।
・সামিয়ক �মেনর আনুমিত লাভকারী িকংবা কূটৈনিত অথবা সরকাির মযর্াদােভাগকার বয্িেদর েরিসেড� কাডর েদয়া হেবনা ।
・িবেশষ �ায়ী বসবাসকারীেদর েবলায় েরিসেড� কােডর্ পিরবেতর িবেশষ �ায়ী বসবাসকারীর সনদ েদয়া হেব ।
●েযসব তথয এেত সংযু� থাকেবঃ বয্ি� ছিব (শধুমা মুখাবয়ব) ছাড়াও নাম, জাতীয়তা/অ�ল, জ� তািরখ, িল�, বসবাস অনুমিতর অব�ান, অনুমিতর
সময়সীমা এবং কাজ করার অনুমিতপ� বা ওয়াকর পারিমট সং�া� িববরেনর উে�খ েরিসেড� কােডর সংযু� থাকেব ।
● ৈবধকালীন সময়ঃ
েষাল বছর িকংবা েবশী বয়সীেদর েবলায়
েষাল বছেরর কম বয়সীেদর েবলায়
�ায়ী বসবাসকারীেদর েবলায়
�দান তািরখ েথেক সাত বছর পযর্
বয়স েষাল বছর পূণর হওয়া পযর্
�ায়ী বসবাসকারী যারা নন তােদর বসবাস আনুমিতর সময়সীমার েময়াদ
েষাল বছর বয়স পূণর হওয়া িকংবা অনুমিতর সময়সীমার
েবলায়
উত্তী হওয়া পযর্
েময়ােদর মেধয েযটা আেগ �েযাজয
●কাডর �দােনর �ানঃ
・আ�িলক আিভবাসন কাযর্ালয় ২০১২ সােলর ৯ জুলাই েথেক শ কের নািরতা, হােনদা, চু বু ও কানসাই িবমানব�র িদেয় দীঘর ও মধয্েময়াদ সমেয়র জনয
বসবাস অনুমিত িনেয় জাপােন যারা �েবশ করেবন, িবমান ব�ের এই কাডর তােদরেক েদয়া হেব । তেব অনয্ান �েবশ ও িনগর্ম পথ িদেয় জাপােন আগতেদর
েবলায় �েবেশর পর েপৗর কাযর্ালে বসবােসর েয িঠকানা উে�খ তারা করেবন, সাধারন েরিজি� ডােক েসই িঠকানা তােদর কাডর পািঠে েদয়া হেব ।
িব�ািরত আরও তেথয্ জনয অনু�হ কের আ�িলক আিভবাসন বুয্ের, েজলা অিভবাসন কাযর্াল িকংবা শাখা কাযর্ালে েযাগােযাগ কর ।
●েকান তািরেখর মেধয বিহরাগত নিথব�ন সনদ েরিসেড� কােডর বদল কের িনেত হেব?
・নতু ন েরিসেড� কাডর �দােনর আেগ িনিদর ্ সমেয়র জনয বসবােসর িঠকান স�েকর অবগত করা িকংবা আ�িলক আিভবাসন কাযর্ালে �েয়াজনীয় �ি�য়া
েসের েনয়ার কােজ বিহরাগত নিথব�ন সনদেক েরিসেড� কােডর্ িবক� িহেসেব ধের েনয়া হেব । বিহরাগত নিথব�ন সনদ তাৎ�িনকভােব েরিসেড� কােডর
বদল কের েনয়ার �েয়াজন েনই ।
・বসবাস অনুমিতর েময়াদ বৃি� িকংবা আনয্ন ে�ে� অনুমিত �দানকালীন সমেয় আ�িলক অিভবাসন কাযর্াল েথেক নতু ন একি েরিসেড� কাডর
আেবদনকারীেক েদয়া হেব
・েষাল বছর িকংবা েবশী বয়সী �ায়ী আিধবাসীেদর েদরীেত হেল ২০১৫ সােলর ৮ই জুলাইেয়র মেধয্ েরিসেড� কােডর্ নিথব�ন বদল কের িনে
হেব । অনয্িদেক েষাল বছেরর কম বয়সী �ায়ী আিধবাসীেদর েবলায়২০১৫ সােলর ৮ই জুলাই িকংবা বয়স েষাল বছর পূণ্ হওয়ার
র
জ� তািরেখর

মেধয্ েযটা আেগ আসেব েসই তািরেখর মেধযঅবশয্ই েরিসেড� কােডর্ নিথব�ন বদল কের িনেত হেব * ল�য্ কর– েয সব বসবাসকারীেক
সুিনিদর ্� কমর্কাে� িনেয়ািজত হওয়ার জনয্ চার িকংবাপাঁচ বছেরর বসবাস অনুমিত েদয়া হে, তােদরেকও ২০১৫ সােলর ৮ জুলাইেয়র মেধয্
েরিসেড� কােডর্ নিথব�ন বদল কের িনেত হেব ।* ল�য কর – েয সব বসবাসকারীেক সুিনিদর ্ কমর্কাে িনেয়ািজত হওয়ার জনয চার িকংবা পাঁচ বছেরর
বসবাস অনুমিত েদয়া হেয়েছ, তােদরেকও ২০১৫ সােলর ৮ জুলাইেয়র মেধয েরিসেড� কােডর নিথব�ন বদল কের িনেত হেব ।
●েকান ে�ে� এটা আরও েবশী সুিবধাজনক িবেবিচত হেব?
・পাসেপাটর ও েরিসেড� কাডর িনেয় যারা জাপান তয্া করেছন এবং বসবাস অনুমিতর েময়াদ উত্তী হওয়ার আেগ এক বছেরর মেধয জাপােন পূণরায় �েবেশর
পিরক�না করেছন, তােদর েবলায় নীিতগতভােব পূণঃ�েবশ বা ির-এি� অনুমিতর জনয আেবদেনর �েয়াজন হেবনা । এটােক বলা হয় িবেশষ ির-এি� অনুমিত
বয্ব� । তেব ৈবধ সমেয়র মেধয জাপােন পূণঃ�েবেশ যারা বয্থ হেবন, জাপােন বসবােসর অিধকার তারা হারােবন । এছাড়া, আরও েয একি িবষয় ল�য্নী

তা হল, িবেদেশ অব�ানকােল পূণঃ�েবেশর সময়সীমা বিধর্ করা যােবনা । *ল�য কর – িবেশষ �ায়ী বসবাসকারীেদর েবলায় িবেশষ পূণঃ�েবশ অনুমিত

দু’বছেরর মেধয যারা জাপােন িফের আসার পিরক�না করেছন তােদর েবলায় �েযাজয হেব ।

বসবােসর সনদ
েযসব িবেদশী বসবাসকারী েরিসেড� কাডর িকংবা িবেশষ �ায়ী বসবাস সনদ লােভ েযাগয িবেবিচত হেবন, জাপািন নাগিরকেদর মত একই রকেমর বসবাস
সং�া� সনদ িনজ� েপৗর কাযর্াল েথেক তারা সং�হ করেত পারেবন ।
●েযসব তথয এেত থাকেবঃ
িবেদশী বসবাসকারীেদর েদয়া বসবাস সং�া� সনেদ নাম, জ� তািরখ, িল�, িঠকান, ও েসই সােথ েকবল িবেদশীেদর েবলায় �েযাজয তথয্াবল, েযমন,
জাতীয়তা/আ�িলকতা, বসবাস সং�া� অব�ান, এবং আনুেমািদত সময়সীমার উে�খ থাকেব ।
●বসবাস সং�া� সনেদর কিপ সং�হ করা
িবেদশী নাগিরকরা তােদর বসবাস সং�া� সনদ িকংবা সনেদ উে�খ থাকা তেথয্ কিপ জাপািন নাগিরকেদর মতই �ানীয় েপৗর কাযর্ালেয় কাউ�ার েথেক
সং�হ করেত পারেবন । *েমৗিলক আবাসন নিথব�ন বয্ব� স�েকর আরও িব�ািরত জানার জনয অনু�হ কের �রা� ও েযাগােযাগ ম�নালেয়র নীেচর
ই�ারেনট ওেয়ব সাইট িল� খুেল েদখুনঃ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

িন�বিণর ্ অব�ায় অবগত করা িকংবা আেবদনপ� জমা েদয়া �েয়াজন হেবঃ
পিরি�িত

েকাথায় েযেত হেব

১) নতু ন িঠকান সং�া� িস�া� �হেনর েবলায়, িকংবা িঠকান বদল হেলঃ
নতু ন িঠকানা উেঠ আসা সং�া� েনািট*, িঠকান বদল হওয়ার িবষেয় জানােনা*, েপৗর এলাকা েছেড় চেল
যাওয়ার েনািট**
* অনু�হ কের েরিসেড� কাডর িকংবা িবেশষ �ায়ী বসবােসর সনদ (অথবা বিহরাগত নিথব�ন সনদ) সােথ িনেয়

�ানীয় েপৗর কাযর্াল

যােবন ।
**িভ� েকান েপৗরসভায় িকানা বদল হেল েয েপৗর এলাকা আপিন েছেড় যাে�ন, আেগ েথেক েসখােন জানােনার
দরকার হেব ।
২) নাম, জাতীয়তা/ অ�ল – এসব িকছু বদল কের েনয়ার সময় ।

আ�িলক আিভবাসন কাযর্াল

৩) েরিসেড� কাডর হািরেয় েগেল িকংবা বয্বহা অনুপেযাগী অব�ায় ন� হেয় েগেল ।
৪)�ায়ী বসবাসকারী এবং েষাল বছেরর কম বয়সীেদর েবলায়ঃ
・ েরিসেড� কােডর উে�িখত সময়সীমা উত্তী হেয় েগেল ।
৫) চাকিরর অনুমিত লাভকাির(কেয়কি ে�ে� বযিত�ম ছাড়া), ছা� ও �িশ�নাথ�েদর েবলায়ঃ
・আপনার স�িকর্ �িত�ান, েযমন চাকিরদাতা িকংবা িশ�া �িত�ান নাম িকংবা িঠকান বদল করেল, অথবা
েকা�ািন েদউিলয়া হেয় পড়েল, বা িনেয়াগ চু ি� বািতল হেয় েগেল, িকংবা নতু ন িনেয়াগ চু ি�র অধীেন অনয েকাথাও
বদলী হেল ।
৬। যােদর বসবাস অনুমিতর অব�ান িনভর ্রশী (েযমন �ামী িকংবা �ী), সুিনিদর ্ েপশা, জাপানী নাগিরকেদর �ামী,
�ী বা �ায়ী বসবাসকারীেদর স�ানঃ
・�ামী-�ীর িবে�দ বা মৃতুয হেল ।

বয্ি�গতভাে আ�িলক
অিভবাশন বুয্েরা কাযর্ালে
উপি�ত হেয় অবগত করার
েনািটিফেকশ ফমর জমা িদন
িকংবা ডাকেযােগ েটািকও
আ�িলক আিভবাসন বুয্েরা
িঠকানা েসটা পািঠে িদন।

জাপািন ভাষা ছাড়া অনয্ান ভাষায় অনুস�ানঃ িব�ািরত তেথয্ জনয অনু�হ কের িনেচর আিফসগেলাে েযাগােযাগ কর ।
●অিভবাসন তথয েক�
েযসব ভাষায় েসবা পাওয়া যায়ঃ
েসামবার েথেক শ�বার ৮:৩০ েথেক ১৭:১৫
ইংেরিজ, চীনা, েকারীয়, �য্ািন ও পতুর ্িগ
েটিলেফানঃ ০৫৭০-০১৩৯০৪
(আইিপ েফান, িপ এইচ এস, আ�জর্ািত কলঃ ০৩-৫৭৯৬-৭১১২)
●উপি�ত পরামশর সমথর ্ লাভ েক�
েসামবার েথেক শ�বার ৯:০০ েথেক ১৬:০০
িবেদশী বসবাসকারীেদর পরামশর সমথর্ েক� (িশনজুক):
০৩-৩২০২-৫৫৩৫
সাইতামা তথয ও সমথর্: ০৪৮-৮৩৩-৩২৯৬

হামামাৎসু বহসং�ৃিত েক�, উপি�ত পরামশর �হন কনর্া:
০৫৩-৪৫৮-১৫১০
HP: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

েটিলেফােন িকংবা বয্ি�গতভাে উপি�ত হেয় অনুস�ােনর েবলায়
জাপািন ছাড়া অনয্ান ভাষার েসবা স�ােহর েকান িদন েসই েসবা �দান
করা হয় তার উপর িনভর ্ করেব । অনু�হ কের ই�ারেনট ওেয়ব
েপইেজ তা যাচাই কের িনেত ভু লেবন না ।
িশনজুক: ইংেরিজ, চীনা, �য্ািন, পতুর ্িগ, বাংলা, িভেয়তনািম,
ইে�ােনশীয়
সাইতামা: ইংেরিজ, পতুর ্িগ, �য্ািন, চীনা, েকারীয়, তাগােলাগ, থাই,
িভেয়তনািম
হামামাৎসু: ইংেরিজ, পতুর ্িগ, �য্ািন, চীনা, তাগােলাগ

অিভবাসন বুয্ের, িবচার ম�নালয়: নতু ন বসবাস বয্াব�াপন সং�া� তেথয্ জনয
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
*ইংেরিজ, চীনা (সহজ ও �থাগত), েকারীয়, �য্ািন, ও পতুর ্িগ ভাষায় তথয পাওয়া যায় ।
অনুবাদঃ েটািকও িবেদশী ভাষা িব�িবদয্াল

