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প্রকাশের তাররখ: এরপ্রল, 2022। রিক্রশ়ের জন্য ন়ে। সি্বসত্ত্ব সংররষিত।

বাংলাদেদের অফিস সম্পদ ক্ে
2019 সালে "জাপান গ্াবাে গনটওযার্ক  প্ররলপে অধ্যযলনর জন্য, গটাকরও ইউকনভারসসিটিলর কিক্া, সংস্কৃ কি, ক্রীডা, কবজ্ান 
এবং প্রযুকতি মন্ত্রণােয রিকৃ ্কর কনযুতি ররা হলযকিে (আলবদলনর জন্য অগ্াকধরার এোরা: দকক্ণ-পকচিম একিযা)"। এর 
ফোফেস্বরূপ, আমালদর রায্কক্ম সমগ্ দকক্ণ-পকচিম একিযার জন্য প্রসাকরি ররা হলযলি, আমরা কিক্াররীথী লদর আরকৃ ষ্ট 
ররার উলদ্যাগ বাস্তবাকযি ররার েলক্্য এই অঞ্চলে িকৃ িরীয ঘাাটি কহলসলব বাংোলদলির, ঢারায এরটি নিুন রায্কােয স্াপন 
ররার কসদ্ান্ত কনলযকি।

ঠিরানা:
"Leondale" Apartment #A-3, House #58, Road #16, Block #A, 
Banani, Dhaka-1213, Bangladesh 
গফান +880 -2-55033380 
ইলমইে: bdoffice.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 
গ�াো রালর: রকববার গরলর বকৃ হস্পকিবার 
গ�াোর সমযরাে: সরাে 9.00 গরলর কবলরে 5.00

ওলযবসাইট: https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/swasia/ja/bangladesh/index.html 
গফসবুর: https://www.facebook.com/UTokyo.BD

আমাদের পররচয়
গটাকরও ইউকনভারসসিটি বাংোলদি অকফস



সমস্ত িকব কক্লযটিভ রমনস োইলসলসের (Creative Commons license) অধরীলন সম্মকিলি প্ররাি ররা হলযলি (অ্যাট্রিকবউিন 4.0 ইন্ারন্যািনাে) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

জাপান ককমন জা়েগা? জাপান অত্যন্ত মশনামুগ্ধকর স্ান এিং রনরচিতভাশিই 
আপনাশক স্বপ্নপূরশের কাছাকারছ রনশ়ে যাশি।

ির্যসূত্র:   • Kids Ministry of Foreign Affairs, Various World Knowledge Ranking (https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html) 
• Condé Nast Traveler (Readers’ Choice Awards 2021) 
• Global Peace Index 2021 
• UNESCO World Heritage List (https://whc.unesco.org/en/list/) 
• The Summary of Result on an Annual Survey of International Students in Japan 2021 (JASSO) 
• Japan Robot Association(https://www.jara.jp/data/index.html)• Japan Robot Association(https://www.jara.jp/data/index.html)

জাপাদের নোদেল পুরস্ার 
প্াপদের সংখ্া

UN-এ আর্থিে  
অেোেোরীর ক্রম স্থূ ল জাতীয় আয়

QS ওয়ার্ল্ড  ইউরেভারসথিটি 2022 রল্ডার্কং-এ  
শীরল্ড 1,000-এর মদ্্ ্াো জাপােী 

ইউরেভারসথিটির সংখ্া

োরল্ডেরী রশল্পগত  
নরােদের সংখ্া

রেদবের সাংস্কৃ রতে ও প্ােকৃ রতে 
ঐরতহ্োহী স্াদের সংখ্া

ন্াোল রপস ইেদেক্স রপ্ারে েরা গার়ির সংখ্া

সুকি

ইযাকহলরা-কজনজা মলের সুলমা করং ©Yahikomura

জাপালন, মাঙ্া এবং অ্যাকনলমর 
মলিা পপ সংস্কৃ কির পািাপাকি, 
সালদা, রাবুকর এবং বুলদার মলিা 
ঐকিহ্যগি সংস্কৃ কিও পািাপাকি 
সহাবস্ান রলর। 

ওযালিারু, ঋিুকভকতির 
কনব্কাকিি উপাদালনর 
সমন্বলয গঠিি জাপাকনলদর 
ঐকিহ্যবাহরী �াদ্যিাকেরাগি 
সংস্কৃ কি, ইউলনলস্া রিকৃ ্কর 
অ-স্পি্কলযাগ্য সাংস্কৃ কির 
ঐকিহ্য কহসালব মলনানরীি 
হলযলি। স্বাস্্যরর এবং 
রকিন রন্ধনপ্রণােরী কহসালব 
কবশ্বব্যাপরী সরলের নজর 
রাডলি।

িাকন্তর পকরলবি ©yuranii

কিনরানলসন বুলেট গরেন

জাপালনর আরামপ্রদ 
জরীবনযাত্রা এবং উন্নি 
কিকরৎসা পকরলসবা কবলশ্বর 
সলব্কাচ্চ স্তলরর কবজ্ান ও 
প্রযুকতির সমন্বলয গঠিি। 
জাপান সররার কবজ্ান ও 
প্রযুকতির আরও সমৃকদ্র কদলর 
েক্্য কনবদ্ গরল� িলেলি 
এবং জাপালনর উন্নি সুপার 
রকপিউটারগুকে পরপর দুই 
বির কবলশ্ব প্ররম স্ান অকধরার 
রলরলি।

িরীিরালের উষ্ণ প্রস্রবণ (কগনজান ওনলসন, ওবানাজাওযা িহর) 
@Koichi_Hayakawa

জাপান বহু পাহালডর 
সমাহালর গঠিি এবং 
মহাসাগর দ্ারা পকরলবষ্টিি, 
িাই আপকন বসন্ত, গ্রীষ্ম, 
িরৎ এবং িরীিরাে জুলড 
প্রারকৃ কির দৃলি্যর িমরপ্রদ 
পকরবি্কন গদ�লি পালবন।

জাপাদে ক্ে অধ্যয়ে ্রদবে

টি েহর 

রেদবের শীরল্ডস্ােীয় 10টি ে়ি  
শহদরর মদ্্ জাপাদে ্াো  

শহদরর সংখ্া

(1ম, 2য, এবং 3য স্ান)

জাপাদে অ্্য়েরত  
রেদেশী রশক্া্ীথী র সংখ্া 

আেুমারেে

95.1%

একিযা

2.3%

ইউলরাপ

0.6%

উতির আলমকররা

0.8%

আকরিরা

0.6%

োকিন আলমকররা

0.2%

ওলিকনযা 

0.4%

মধ্য প্রাি্য

Izumo Kagura ©iku

রাওযাগুকি গেলরর পালি মাউন্ ফুকজ এবং িরৎরালের পািা ©Koichi_Hayakawa

িালরাযাকর (অল্াপাস কদলয ভাজা ডাপিকেং)

জাপাে 
ফবষদয় 
১০টি 

গুরুত্বপূণকে 
তথ্য

তৃতীয়

১২ তম ফবিতীয় 

ফবিতীয় 

তৃতীয়

পফরচয়

সংসৃ্ফত

ফেরাপত্া

প্র্ৃফত

খাে্য

2 3



ধাপ

ধাপ

ধাপ

ধাপ

ধাপ

ধাপ

ধাপ

তথ্য সংগ্রহ ্রুে

এ্টি স্কু ল কবদে ফেে

পরীক্া ফেে

আদবেে ্রুে

প্রদবফে্া পরীক্া ফেে

প্রদবদের প্রফরিয়া

ভ্রমদণর প্রস্তুফত ফেে

জাপাদে অধ্যয়দের ৭টি ধাপ

সূচো

লক্্য

রেয়রমত রশক্া্ীথী  রহসাদে ইউরেভারসথিটি ো নপশাোর প্রশক্ণ েদলদজ নরাগোে

  প্রলযাজনরীয ভাষাগি দক্িা এবং �রলির কবষয গদল� কনন

<১২ মাস আদগ>
  সু্লের ির্য এবং আলবদনপত্র পাোন
  ভরিসির প্রলযাজনরীযিা এবং পররীক্া কনকচিি ররুন

<৬~৯ মাস আদগ>
  পিলদের সু্লে প্রলযাজনরীয নকরপত্র পাোন
  আলবদন কফ প্রদান ররুন

  প্রলযাজনরীয পররীক্া কদন গযমন 
JLPT, EJU, TOEFL, IELTS, SAT, IB, ইি্যাকদ।

  নকরপত্র যািাই হওযার পলর, ইন্ারকভউ এবং প্রলবকিরা 
পররীক্া কদন

  নকরভুতি ররার অনুমকি োভ ররুন
  টিউিন কফ পকরলিাধ ররুন

  কভসার জন্য আলবদন ররুন
  ফ্াইলটর টিকরট এবং বরীমা করনুন

Examination for Japanese University Admission for 
International Students (EJU) বিলর দুবার অনুষ্ঠিি হয (জুন এবং নলভম্বর)

• সূফচ

জাপান এবং কবলশ্বর ১৪টি গদি ও অঞ্চলে অনুষ্ঠিি হয!
• স্ােএো এেো পরীক্া রা রশক্া্ীথী দের জাপারে ভারা েক্তা এেং জাপারে 

ইউরেভারসথিটি এেং অে্াে্ উচ্চ রশক্া প্রতষ্াদে অ্্য়দের জে্ প্দয়াজেীয় নমৌরলে রশক্াগত 
নরাগ্তা রদয়দে রেো, তা রে্ল্ডারণ েদর।

★  ৬০% -এর ন্দে নেরশ জাপােী ইউরেভারসথিটি (জাতীয় ইউরেভারসথিটির ৯০%), আদেেেোরী 
োোই েরার সময় EJU পরীক্ার ফলাফল ে্েহার েদর

★  এই ফলাফল েুই েেদরর জে্ বে্ ্াদে

★  EJU-এ ভাদলা ফলাফলোরী ে্রতিগত খরদচ প়িাশুো েরা রশক্া্ীথী দের জে্ মেেুোগােুদশা 
অোসল্ড স্লাররশপ (Monbukagakusho Honors Scholarship) নেওয়া হয় (পৃষ্া 7)

★  এই পরীক্া এোর্েোর নেওয়া রায়"

EJU
https://www.jasso.go.jp/
en/ryugaku/eju/index.
html

EJU-এর পররচয়

জাপাদের উচ্চ ফেক্া

দ্রষ্টব্য : প্রকিটি কিক্া প্রকিষ্ালনর অধ্যযলনর সমযরাে কবভাগ এবং গরাস্ক অনুসালর পকরবরিসিি হয। 
: কডগ্রী বা কিলরানাম বন্ধনরীলি গদ�ালনা হলযলি [ ]।
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এফলদমন্াফর স্কু ল

জুফেয়র হাই স্কু ল

হাই স্কু ল

প্রযকু ফতিগত 
্দলজ

[সহলযাগরী কডগ্রী]

জুফেয়র ্দলজ
[সহলযাগরী কডগ্রী]

উচ্চতর ক্াসকে
[স্াির কডকগ্]

জাপাফে ভাষার ফেক্া 
প্রফতষ্াে / ইউফেভারসসিটির 

প্রস্তুফতমূল্ ক্াসকে

প্রদিেোল 
করেফেং ্দলজ

[কডল্ামা বা  
অ্যাডভাসেড কডল্ামা]

গ্র্যাজুদয়ট স্কু ল (ফপএইচফড)
জাপাকন বা ইংলরকজ [ড্লরট কডকগ্]

গ্র্যাজুদয়ট স্কু ল (মাস্াসকে)
জাপাকন বা ইংলরকজ [মাস্াস্ক কডকগ্]

ইউফেভারসসিটি (স্াত্)
জাপাকন বা ইংলরকজ [স্াির কডকগ্]
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•  জাপাদে েয় বেদরর এফলদমন্াফর, ফতে বেদরর জুফেয়র হাই এবং ফতে বেদরর হাই স্কু ল (কমাট ১২ বের) কেষ ্রার পর, উচ্চ ফেক্া শুরু 
হয়।

•  জাপাফে উচ্চ ফেক্ায় প্রদবে ্রদত ইচ্কু ্ আন্তজকে াফত্ ফেক্াথীথী দের অবে্যই ১২ বেদরর প্রাফতষ্াফে্ ফেক্া সম্পূণকে ্রদত হদব।
•  যাদের ১২ বেদরর ্ম প্রাফতষ্াফে্ ফেক্া রদয়দে, তাদের উচ্চ ফেক্ায় প্রদবদের আদগ প্রথদম এ্ বা েুই বেদরর ইউফেভারসসিটির 

প্রস্তুফতমূল্ ক্াসকে সম্পূণকে ্রদত হদব।

রশক্া প্ণালী

গলবষণা ও অধ্যযন ব্যবহাকরর দক্িা এবং অকভজ্িা

আকম িাডািাকড 
রাজ শুরু ররার জন্য 
পডাশুনা ররলি িাই!

আকম আমার আগ্লহর 
কবষযটি কভকতি স্তর গরলর 
ব্যবহাকরর স্তর পয্কন্ত 
অধ্যযন ররলি িাই।

আকম হাই সু্ে গরলরই 
ইংলরকজলি পডালিানা 
রলরকি, িাই আকম 
ইউকনভারসসিটিলি ও 
ইংলরকজলি পডলি িাই!

★  আকম জাপাকন ভাষা কিল� 
ইউকনভারসসিটিলি ভরিসি হলি 
িাই!

★  আকম আমার গদলি ১১ বির 
পডালিানা রলরকি। আকম এর 
বিলরর জন্য ইউকনভারসসিটির 
প্রস্তুকিমূের গরালস্ক পডলি িাই 
এবং িারপর ইউকনভারসসিটির 
কদলর এলগালি িাই।

আকম যি িাডািাকড 
সম্ভব উন্নি িত্ত্ব এবং 
ব্যবহাকরর দক্িার কিক্া 
শুরু ররলি িাই!

সু্ল অেুসন্াে েরুে
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/
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আকম সরাসকর রালজর 
সালর সপিররসিি দক্িা 
কি�লি িাই!

জাপাশন অধ্য়েশনর জন্য আসার আশগ, আপনাশক অিে্যই রকছু প্রস্তুরত রনশত হশি! 
জাপাশনর রেষিা এিং পরীষিা প্রোলী কেশখ রনশ়ে পররকল্পনা করা যাক।অধ্যয়ে
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ফবফবধ খরচ ফবফবধ খরচ 
8,000 ইদয়ে8,000 ইদয়ে

জাপাে সরোর প্েত্ত স্লাররশদপর জে্ আদেেে েরুে

অেুসন্াে এবং 
আদবেদের জে্য:

আপোর কেদে জাপাফে েূতাবাস বা 
্েসু্যদলট বা আপফে বতকেমাদে কয স্কু দল 
পড়দেে

অেুসন্াে এবং আদবেদের জে্য:

আপফে জাপাদে কয স্কু ল বা প্রাসফগি্ গ্রুদপ পড়দত চাে

* পকরমাণগুকে স্তর অনুসালর পকরবরিসিি হলি পালর।   ** জাপানরী ভাষার সু্ে কিক্াররীথী লদর জন্য পকরমাণ

আপফে জাপাদে কয স্কু দল পড়দত চাে আপফে বতকেমাদে কয স্কু দল পড়দেে

•  জাপাদের সু্দল নরাগোদের পর আদেেে েরুে।

•  রেজ নেশ, আপরে নর সু্দল রাদেে এেং অ্্য়দের নক্দরের জে্ অদেে 
রেরেথিষ্ট রেরয় ্ােদত পাদর।

•  প্রত েের েদয়ে ন্দে েদয়েশ রশক্া্ীথী র জে্ উপলব্ধ ্াদে৷ 
রেদচর সাইে ন্দে অেুসন্াে েরুে।

আন্তজ্ক াকির কিক্াররীথী  কহসালব আপকন মালস 
300,000 ইলযন উপাজ্ক ন ররলি পালরন।

আংরশে সমদয় েমল্ডরত রশক্া্ীথী রা প্রত মাদস 
প্ায় 59,000 ইদয়ে উপাজল্ড ে েরদত পাদর।

MEXT স্লারফেপ
মেবকু্াগা ক্ু দো (Monbukagakusho) 
হল ব্যফতিগত অথকোফয়ত আন্তজকে াফত্ 
ফেক্াথীথী দের অোসকে স্লারফেপ

স্কু দডন্ এক্সদচঞ্জ সাদপাটকে  কপ্রাগ্রাম (জাপাদে 
স্বল্পদময়ােী অধ্যয়দের জে্য বৃফত্)

মাফস্ সহায়তার পফরমাণ 117,000 ইদয়ে কথদ্* 48,000 ইদয়ে বা 30,000 ইদয়ে** 80,000 ইদয়ে

টিউেে ফি বাে রদয়দে

ফবোমূদল্যর ফ্াইট টিফ্ট

ফবোমূদল্য প্রস্তুফতমূল্ 
ফেক্া

প্রোদের সময়্াল আন্তজকে াফত্ অধ্যয়দের পুদরা সময়্াল এ্ বের বা েয় মাস ্মকেসূফচদত অংে কেওয়ার সময়

কয ফেক্াথীথী দের ওপর 
প্রদযাজ্য

স্াত্, স্াত্ পাঠরত, প্রযকু ফতিগত ্দলজ, 
কপোোরী প্রফেক্ণ ্দলজ, জাপােী 
অধ্যয়ে, এবং ফেক্দ্র প্রফেক্ণ সংরিান্ত 
ফেক্াথীথী  

স্াত্, স্াত্ অেুত্ীণকে, প্রযকু ফতি ্দলজ, 
কপোোর প্রফেক্ণ ্দলজ এবং জাপাফে 
ভাষার ফেক্াথীথী

স্াত্, স্াত্ অেুত্ীণকে, প্রযকু ফতি ্দলজ, 
এবং কপোোর প্রফেক্ণ ্দলদজর 
ফেক্াথীথী , যারা জাপাদে এ্ বের বা তার 
্ম সমদয়র জে্য অধ্যয়েরত

কগ্রড ফভফত্্

পাফরবাফর্ আয় ফভফত্্

বাোইদয়র প্রফরিয়া েফথ বাোই, ফলফখত পরীক্া, এবং 
ইন্ারফভউ স্কু দলর উপর ফেভকে র ্দর েফথ বাোই 

েম্বর উপলব্ধ অপ্র্াফেত প্রায় 7,000 ফেক্াথীথী প্রায় 5,000 ফেক্াথীথী

পদ্ধরত-1

স্লাররশদপর জে্ স্ােীয় সরোর ো নেসরোরর 
স্লাররশদপর জে্ আদেেে েরুে

পদ্ধরত-2 পদ্ধরত-3

স্লারফেপ এবং আরথসি্ সহায়তা

ইউফেভারসসিটি X- এর জে্য:

For

টিউেে ফি োড়  
(50% বা 100%)

অি্যন্ত ভালো ফে ররা 
গযসমস্ত কিক্াররীথী  আররসির 
অসুকবধার রারলণ কফ কদলি 
সমস্যায পলডলি, িালদর জন্য

ইউফেভারসসিটি Y- এর জে্য:

For

প্রফত মাদস 82,000 
ইদয়ে স্লারফেপ  

(চার বেদরর জে্য)

গয সমস্ত কিক্াররীথী  প্রলবকিরা 
পররীক্ায অি্যন্ত ভালো ফে 
রলরলি, িালদর জন্য

রশক্া্ীথী  রহসাদে আংরশে সমদয়র োজ েরা

• এ্ বেদরর আেুমাফে্ টিউেে ফি

আন্তজকে াফত্ ফেক্াথীথী  সংরিান্ত এদজন্দের  
কথদ্ সত ক্ে  থা ক্ু ে, যারা কজার ফেদয় বদল  

আপফে "জাপাদে এ্জে ফেক্াথীথী  ফহসাদব  
প্রচকু র অথকে উপাজকে ে ্রদত পাদরে!"

• জীবেযাত্ার খরদচর গাইড
বড িহলর জরীবনযাত্রার �রি গবকি। গযমন: গটাকরলযা-গি 108,000 ইলযন োলগ

উৎস: 
●  কিক্া, সংস্কৃ কি, ক্রীডা, কবজ্ান ও প্রযুকতি মন্ত্রণােয (MEXT) - 2020 সালে গবসররাকর ইউকনভারসসিটিলি প্রলবি ররা 

কিক্াররীথী লদর কফ এবং অন্যান্য �রলির উপর ররা সমরীক্া 
(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00003.htm)

দ্রষ্টব্য:  গমকডলরে, গডন্াে এবং ফাম্কাকসউটির্যাে কবভাগ 
ব্যিরীি। 
প্ররম বিলর, প্রলবি ইি্যাকদর জন্য অকিকরতি কফ 
আোদাভালব কদলি হলব।

ির্যসূত্র:  জাপালনর আনুষ্াকনর পকরসং�্যালনর গপাট্ক াে সাইট, �ুিরা মূে্য সমরীক্া  
(গটাকরওর গস্পিাে ওযাড্ক , কডলসম্বর 2021) 
গটাকরওলি জাপানরী ভাষা কিক্া গরল্রের িাত্রাবালসর �রি 
এরটি 20 m² অ্যাপাট্ক লমলন্র ব্যকতিগি অ্যাপাট্ক লমলন্র �রি

ির্যসূত্র:  ব্যকতিগি �রলি পডাশুনা ররা  
আন্তজ্ক াকির কিক্াররীথী লদর জরীবনযাত্রা সংক্ান্ত 
সমরীক্া, 2019 (JASSO)

"রশক্া্ীথী " আোরসে রস্রতর 
অর্োরী ে্রতি, "আোরসে 
অেস্াদের রস্রতদত পূদেল্ড নেওয়া 
অেুমরত ে্তীত অে্ োরল্ডেলাদপ 
জর়িত ্াোর অেুমরত"-এর জে্ 
আদেেে েরদল, প্রত সপ্াদহ ২৮ 
ঘণ্া পরল্ডন্ত আংরশে সমদয়র োদজ 
রেরুতি হদত পাদরে৷

ক্ালা  
(500 ফমফল) 
220 ইদয়ে

যকোদমে েুডলস 
538 ইদয়ে

আদপল (1 ক্ফজ) 
630 ইদয়ে

ব্যফতিগত 
অ্যাপাটকে দমন্ 

53,303 ইদয়ে

োত্াবাস 
28,000 ইদয়ে

চাল (5 ক্ফজ) 
2,059 ইদয়ে

্্যাদিদত 
্ফিপাে 
513 ইদয়ে

ফসদেমার 
টিফ্ট 

1,833 ইদয়ে

ট্যাফক্স (4 ফ্ফম) 
1,460 ইদয়ে

টিউশে রফ

জীেেরারোর খরচ

খাবার 
28,000 ইদয়ে

540,000 ইদয়ে 1,130,000 ইদয়ে

প্রফত মাদস 
93,000 ইদয়ে

যাতায়াত 
4,000 ইদয়ে

েখ, ফবদোেে 
5,000 ইদয়ে

বীমা, ফচফ্ৎসাগত 
খরচ 

3,000 ইদয়ে

ইউটিফলটি 
(ফবেু্যৎ / গ্যাস / জল) 

7,000 ইদয়ে

টিউেে এবং থা্া খাওয়ার খরচ

আপকন প্রকি ঘণ্ায 3,000 ইলযন গপলি পালরন। গ়ি ঘণ্া রপেু মজুরর 1,080 ইদয়ে।

অে-ে্াম্াস স্লাররশদপর জে্ আদেেে েরুে ো 
টিউশে রফ ো়ি / হ্াদসর রসদটেম ে্েহার েরুে

স্ােীয় সরোর ো নেসরোরী ফাউদডেশদের 
স্লাররশপ 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
planning/by-style/pamphlet/

স্লাররশপ:
https://www.
studyinjapan.go.jp/ 
en/planning/ 
about-scholarship/

ভাড়া 
38,000 ইদয়ে

অেুসন্াে এবং আদবেদের জে্য এখাদে যাে:

আপফে জাপাদে কয স্কু দল পড়দত চাে

ফবফবধ খরচ 
8,000 ইদয়ে

জাপাশন পডাশোনার খরশের রহসাি করা যাক। আপনার খরে রক? 
আপরন িৃরতি পাশিন? 
একটু কখালাশমলা আর্থিক পররকল্পনা রকন্তু অপররহায্ব!খরচ
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আরম রুয়াডোয়  
জাপাদের রসরভল ইরজিরেয়াররং 
প্রুরতির সচূো েরদত চাই!

স্লাররশদপর জে্  
আরম আমার প়িাশুো রেরেথিদনে 
েরদত নপদররে।

Rumanzi Hypolite
NIT (নোদসে), মাইজুরু েদলজ
(এই সাক্াতোদরর সময়)

Ioannis Gkolfinopoulos
নোরেও ইেস্টিটিউে অফ নেেদোলরজ, 
গ্্াজুদয়ে সু্ল অফ রসরভল ইরজিরেয়াররং 
মাটোসল্ড নোসল্ড (এই সাক্াৎোদরর সময়)

সাক্াৎ্ার

আমার গদলি পকররাোলমা উন্নি ররলি িাইলেও, গস�ালন দক্ স্পকি 
এবং ইকজিকনযালরর অভাব রলযলি। এই রারলণই আকম উচ্চমালনর 
কিক্া এবং ইকজিকনযাকরং গরৌিলের জন্য পকরকিি গদি, জাপালন 
পডালিানা ররলি এলসকি, যালি আকম আমার দক্িা আমার 
গদলি কনলয গযলি পাকর এবং গদলির উন্নযলন অবদান রা�লি পাকর। 
আকম জাপালন বসবালসর কবষলয কিকন্তি কিোম এবং করিু সমস্যায 
পলডকিোম, করন্তু আমালর সবসমলযই গরউ না গরউ সাহায্য ররার 
জন্য কিে এবং আকম িালদর রালি �ুবই রকৃ িজ্। এ�ন আকম এরটি 
প্রযুকতিগি রলেলজ কসকভে ইকজিকনযাকরং কনলয পডাশুনা ররকি এবং 
সম্ভব হলে স্ািলরাতির কডকগ্ কনলয ইউকনভারসসিটিলি পডার পকররপেনা 
রলযলি। গদলি কফলর আমার এরটি কনম্কাণ সংক্ান্ত গরাপিাকন তিকর 
ররার স্বপ্ন রলযলি এবং আকম জাপালন গয দক্িা ও সংস্কৃ কি অজ্ক ন 
রলরকি, িা িরুণ প্রজন্মলর গি�ালনার ইলছে রলযলি।

আকম মলন রকর জাপালন রারারােরীন আমার গলবষণায কনবদ্ 
রারার িাকবরাঠি হে, আররসির উলদ্গমুতিিা। িাই আকম MEXT 
স্োরকিলপর জন্য আলবদন রলরকিোম। জাপালনর ইউকনভারসসিটিলি 
কিক্াররীথী লদর গয পকরমাণ সহাযিা এবং কনলদ্ক িনা গদওযা হয, িা 
সকি্যই অনবদ্য। অপরকদলর, িাডািাকডর সমলয যািাযালির ব্যবস্াও 
গবি অবার রলর গদয! অনন্য গদি জাপালন, ঐকিহ্য এবং প্রযুকতির 
পািাপাকি সহাবস্ান রলযলি। আকম মলন রকর পাচিালি্যর গোলররা 
এ�ালন প্রিুর সংস্কৃ কিগি উপেকধি ররলি পালর, িাই ভাষা এবং 
সংস্কৃ কি গি�া এ�ালন �ুবই গুরুত্বপূণ্ক। MEXT স্োরকিপ কিক্াররীথী লর 
সুিারু জরীবলনর কনচিযিা প্রদান রলর, িাই কনলজই এটা ব্যবহার রলর 
গদ�ুন।

জাপােী ভারা এেং েদপল্ডাদরে সংস্কৃ রত 
রশদখ, এে অপররহারল্ড েমীথী  হদয় উঠুে!

Austin

ির্যসূত্র:  "2020 সালে জাপানরী গরাপিাকনগুকেলি আন্তজ্ক াকির কিক্াররীথী লদর 
রম্ক কভকতির কস্কি" (জাপালনর অকভবাসরী পকরলসবা এলজকসে)

পেমরল্ডাো োদজর রেেরণ

1 অনুবাদ এবং ব্যা�্যা

2 তবলদকির বাকণজ্য

3 ির্য ও গযাগালযাগ সংক্ান্ত প্রযুকতি

4 পকররপেনা (কবপণন গলবষণা)

5 ব্যবস্াপনা (অ-কনব্কাহরী)

6 প্রযুকতি উন্নযন

7 রলপ্কালরট কবক্য

8 পকররপেনা (জনসংলযাগ, কবজ্াপন)

9 কহসাবকবজ্ান

10 কিক্া
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আন্তজল্ড ারতে রশক্া্ীথী দের 
জে্ েমল্ড অেুসন্াদের 
গাইে (JASSO)
https://www.jasso.
go.jp/en/ryugaku/after_
study_j/job/guide.html

নপশাোরদের জে্ উন্ুতি 
(JETRO)
https://www.jetro.
go.jp/en/hrportal/

েমল্ড অেুসন্াে

জাপাদে ্মকেসংস্াে

আকম 2012 সালে জাপালন এলসকিোম এবং প্রস্তুকিমূের গরাস্ক গিষ ররার পলর 
রাষ্ট্রকবজ্ান পডার জন্য গটাকরও ইউকনভারসসিটিলি ভরিসি হই। আকম এ�ন এরজন 
করিে্যাসে গপ্রাগ্ামার কহসালব রাজ রকর। এই কবষযটি আপনার কনব্কাকিি গমজর 
কবষলযর ওপর কনভ্ক র ররলেও, জাপাকন ইউকনভারসসিটিলি আপকন প্রিুর স্বাধরীনিা 
পালবন, এমনকর ইন্ান্ককিলপর মলিা কবকভন্ন পােক্ম বকহভ্্ক ি কক্যারোলপও অংি 
কনলি পালরন। উপরন্তু, নিুন স্াির কনলযালগর ব্যবস্ায, উন্নি গদিগুকের মলধ্য 
জাপান হে আপনার প্ররম গপিা গেলনর পলক্ সহজ গদি। জাপালন সফে হওযার 
জন্য, জাপানরী হওযার পকরবলি্ক , আপনালর এরজন কবলদিরী কহসালব আপনার 
অনবদ্য দক্িা ব্যবহার ররলি হলব। জাপালন অধ্যযন এবং রালজর মাধ্যলম গি�া 
ভাষাগি দক্িা এবং গসইসালর এই অনন্য সংস্কৃ কির গবাধগম্যিার কনকচিিভালবই 
আপনার এর অপকরহায্ক দক্িা হলয উেলব। আপকন অগ্গামরী কবশ্বাযলনর সময 
এরজন সুলযাগ্য রমরীথী  হলি িাইলে, আকম সকি্যই জাপালন অধ্যযন এবং রাজ ররার 
পরামি্ক গদব।

জাপাদে েমল্ড অেুসন্াদের প্রক্রয়া নেশ অেেে্। 
অতএে, েমল্ডসংস্াদের অেুসন্ােোরী আন্তজল্ড ারতে 
রশক্া্ীথী দের আদগ ন্দেই প্স্তুরত শুরু েরদত হদে। 
ত্্ সংগ্হ শুরু েরদত রেদচর সাইেগুরল ে্েহার 
েরুে।

আন্তজল্ড ারতে রশক্া্ীথী দের জে্ ১০টি শীরল্ড নপশা
অদেদেই "রশক্া্ীথী " োমে আোরসে পররচয় ন্দে েমল্ডরত আোরসে  

পররচয় গদ়ি তুলদেে

আন্তজল্ড ারতে রশক্া্ীথী  ন্দে েমীথী  হদয় ওঠা

11,647

↑মধ্যাহ্নলভালজর সময কনলজ কনলজ ভাষা অধ্যযলনর 
র্যালফর আলযাজন ররা হলযকিে। আমরা �ুব 
ভালোভালবই এলি অংি কনলযকি।
←রলযাবাকির এরটি পয্কটনস্ে গরলর গনওযা ফলটা।আকম 
জাপানরী সংস্কৃ কি পকরলবষ্টিি রলযকি!

জাপাফে ফবশ্বফবে্যালয় জীবে

এরজন কমডে সু্লে পডা কিক্াররীথী  কহসালব, প্ররম সফলরর 
সমযই আকম জাপালন আন্তজ্ক াকির কিক্াররীথী  হওযার জন্য 
অনুপ্রাকণি হলযকিোম। আকম গটাকরওর সংস্কৃ কি এবং ব্যাকতি 
গদল� মুগ্ধ হলযকিোম এবং মলন হলযকিে গয আকম এ�ালন 
পডালিানা গবি উপলভাগ ররব। 
 গটাকরও ইউকনভারসসিটি অফ ফলরন স্াকডলজ এর বির ধলর 
MEXT স্োরকিপ পাি রলর এবং জাপাকন অধ্যযন ররার 
পর আকম মলনাকবজ্ান কবভালগ, মানব জরীবন ও পকরলবি 
কবজ্ালনর কিক্র কহসালব, ওিালনাকমজু ইউকনভারসসিটিলি 
গযাগদান রকর। এটা অলপক্ারকৃ ি গিাট, এরটি জািরীয 
ইউকনভারসসিটি, িাই কবলদিরী কিক্াররীথী  এবং জাপানরী 
কিক্াররীথী লদর আোদা ভালব গদ�া হয না। এিাডাও এ�ালন 
অন্যান্য জাপানরী ইউকনভারসসিটির মলনাকবজ্ান অধ্যযনরি 
কিক্াররীথী লদর িুেনায পাে্যক্ম এবং ক্ালসর কবষযবস্তুর 
মলধ্য গরালনা পার্কর্য গনই। এলি করিু রাজ এবং পররীক্া 
রঠিন মলন হলি পালর, িলব িার অর্ক হে এ�নও অলনর 
করিু গি�া বাকর আলি। এিাডাও এরজন কিক্াররীথী  কহসালব 
আমার জরীবন গবি পকরপূণ্ক বলেই আকম মলন রকর, আর 
আকম প্রাযিই আমার জাপাকন বনু্ধলদর সালর বাইলর যাওযা 
উপলভাগ রকর।

জাপাদে আন্তজল্ড ারতে 
রশক্া্ীথী  রহসাদে পররপূণল্ড 
জীেে উপদভাগ েরুে!

হাি মু� ধুলয আকম প্রািরাি সাকর।
●8:00 - ঘুম গরলর ওো 

আকম র্যালফলটকরযায বনু্ধলদর সালর মধ্যাহ্নলভাজ 
সাকর, আর িারপলর োইলরেকরলি পডাশুনা রকর 
অরবা ক্াসরুলম বলে ররাবাি্ক া বকে।

●12:10 গরলর 13:20 - মধ্যাহ্নলভাজ

ইউকনভারসসিটির রািারাকি রারায, 
আমার যািাযালির পর অপে!

●10:00 - সু্লে যাওযা

আকম কিক্লরর ররা মলনালযাগ কদলয শুকন এবং 
গনাট কনই।

●13:20 গরলর 16:30 - কবলরলের ক্াস

আকম বনু্ধলদর সালর ক্াস রকর।
●10:30 গরলর 12:10 - সরালের ক্াস আকম প্রাযই সু্লের পলর আমার জাপাকন বনু্ধলদর 

সালর সময রাটাই। আমরা প্রাযিই ইলরবুরুলরালি 
যাই, এটি ইউকনভারসসিটির রািারাকি এবং আমরা 
এরসালর রালির �াবার �াই বা রারাওলরর জন্য 
যাই।

●16:30 to 18:30 - বনু্ধলদর সালর সময রাটালনা

এরটি সাধারণ কদন

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

29,689

জাতী়েতা রনরিথিশেশে কসরা এিং সশি্বাতিম ি্যরতিশের রনশ়োগ করা 
ককাম্ারনর সংখ্যা িৃরধি পাশছে, এিং আন্তজ্ব ারতক রেষিা্ীথী শের রনশ়োশগর 
পররমাে িৃরধি পাশছে। আসুন, ভরিে্যশত জাপাশন এশস কাজ করুন!্মকেসংস্াে অে্যাে্য

KIAULAKITE PAULINA
নসাদফাদমার, মদোরেজ্াে রেভাগ, 
মােে জীেে এেং পররদেশ রেজ্াদের 
রশক্ে
(এই সাক্াতোদরর সময়)
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আমাদের রেবোস, জাপাদে প়িাশুো েদর প্দত্দেই  
রেদজদের উপরুতি োজ খুঁদজ রেদত পাদর।  

প্রতটি JASSO-এর আন্তজল্ড ারতে অরফদস, আপরে 
আমাদের সাদ্ সশরীদর, অ্ো  
নেরলদফাে ো ইদমইদলর মা্্দম পরামশল্ড েরদত 
পাদরে। এো়িাও জাপাদে অ্্য়ে সংক্রান্ত রেরভন্ন 
নরফাদরন্স উপেরণ আমাদের োদে রদয়দে।

Tel : (+82) 2-765-0141
E-mail : jasso@jasso.or.kr
Web : http://www.jasso.or.kr/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Korea
Instagram : https://www.instagram.com/jasso.
korea/

#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, 
Jongno-gu, Seoul 03131 REPUBLIC 
OF KOREA

Tel : (+66) 2- 661-7057 
E-mail : info@jeic-bangkok.org
Web : https://www.jeic-bangkok.org/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Thailand

1016/3, 10F Serm-mit Tower, 159 Asok-
Montri Rd., Bangkok 10110 THAILAND 

Tel : (+62) 21-252-1912
E-mail : info@jasso.or.id
Web : http://www.jasso.or.id/
Facebook : https://www.facebook.com/jasso.
indonesia
Instagram :https://www.instagram.com/jasso.
indonesia/
WhatsApp : https://api.whatsapp.com/
send?phone=62212521912

Jakarta Summitmas Tower II, 2nd 
Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 
61-62, Jakarta 12190 INDONESIA

Tel : (+84) 24-3710-0226
E-mail : info@jasso.org.vn
Web : http://www.jasso.org.vn/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Vietnam

4th Floor, CornerStone Building, 16 
Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi, 
VIETNAM

Tel : (+60) 3-2287-0812
E-mail : enquiry@studyinjapan.org.my
Web : http://www.studyinjapan.org.my/
Facebook : https://www.facebook.com/JASSO.
Malaysia

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley 
City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA

নোররয়া

্াইল্াডে

ইদ্াদেরশয়া

রভদয়তোম

মালদয়রশয়া

JASSO-এর আন্তজল্ড ারতে অরফস

জাপালন অধ্যযন ররুন ওলযবসাইটটি আপনার জাপালন অধ্যযলনর প্রলযাজনরীয ির্য প্রদান রলর, যার মলধ্য রলযলি-ররীভালব প্রস্তুকি কনলি 
হলব, জাপালন কিক্াররীথী র জরীবন এবং স্োরকিপ সংক্ান্ত ির্য। এিাডাও আপকন আপনার পিলদের গমজর, ক্ালস ব্যবহৃি ভাষা এবং 
সু্লের অবস্ালনর মলিা িাকহদা অনুসালর সু্ে অনুসন্ধান ররলি পালরন। 
যারা জাপালন অধ্যযন ররলি ইছুের বা গযাগদালনর জন্য সু্ে অনুসন্ধান ররলিন, িালদর পািাপাকি, যারা এ�নও কবলদলি পডালিানা 
ররলি িান করনা বা এ�নও গরান গদলি পডালিানা ররলি িান গসই কবষলয অকনকচিি, িালদরলরও আমরা এই ওলযবসাইটটি গদ�ার 
সুপাকরি রকর।

এই সমস্ত গুরুত্বপূণ্ক সুলযালগ, আপকন সরাসকর সু্লের প্রকিকনকধলদর সালর ররাবাি্ক া 
বেলি পালরন।
জাপালন অধ্যযন ররুন গমো প্রকি বির অনোইলন এবং প্রি্যক্ভালব পকরিাকেি হয। 
আরও িলর্যর জন্য, জাপালন অধ্যযন ররুন ওলযবসাইটটি গদ�ুন।

'জাপালন অধ্যযন ররুন 
ওলযবসাইট
https://www.
studyinjapan.go.jp/en/

'জাপালন অধ্যযন ররুন 
সংক্ান্ত গমো 
https://www.
studyinjapan.go.jp/
en/other/event/

'জাপাদে অ্্য়ে েরুে সংক্রান্ত নমলা কনলির গ্ুপগুকে হাই সু্লের আন্তজ্ক াকির এক্সলিজি সমর্কন রলর।

•  AFS Intercultural Programs 
URL: https://afs.org

Note:  Use the “Find AFS in your Country” function to inquire at your local 
office.

•  YOUTH FOR UNDERSTANDINGG 
URL: http://yfu.or.jp

অেুগ্রহ ্দর আমাদ্ হাই স্কু দলর আন্তজকে াফত্ এক্সদচঞ্জ 
কপ্রাগ্রাম বা স্লারফেদপর ফবষদয় বলুে।

আপকন আন্তজ্ক াকির কিক্াররীথী লদর প্রলবকিরা পররীক্া কদলি 
পারলবন করনা, িা সু্েই কনধ্কারণ ররলব। যারা জাপালনর হাই 
সু্ে গরলর স্াির হলযলিন, আর যারা জাপান এবং অন্য গদলির 
প্রকিকনকধত্ব রলরন, সু্লে আলবদন ররার আলগ িা ালদর এই 
প্রলবকিরা পররীক্ার কবষলয �বর গনওযা উকিি।

A.

আলবদলনর প্রকক্যা এবং প্রলবকিরা পররীক্ার কবিদ সু্লের 
ওলযবসাইলট বা ভরিসির কনলদ্ক কিরায উপেধি রলযলি। সু্ে গবলি 
গনওযার পর, িা ালদর ওলযবসাইট বা ভরিসির গাইডোইন গদ�ুন।

A.

ভরিসির প্রলযাজনরীযিাগুকে পররীক্া ররুন, এরটি গলবষণা প্রস্তাবনা তিকর 
ররুন এবং ররী ররী নকর জমা কদলি হলব, িা কনকচিি ররুন। সাধারণি, 
আপনালর কনলজই এরজন প্রকিক্রলর �ুালজ বার ররলি হলব। রলযরটি 
প্রকিষ্ালন আলবদলনর আলগ আপনার অনানুষ্াকনর স্বরীরকৃ কি রারলি 
হয, িাই যি িাডািাকড সম্ভব আপনার কনব্কাকিি প্রকিষ্ালন এই কবষযটি 
কনকচিি ররুন।

A.

A.

আফম জাপােী স্কু দল পড়াশুো ্দরফে। আফম ফ্ 
আন্তজকে াফত্ ফেক্াথীথী দের প্রদবফে্া পরীক্ার জে্য 
আদবেে ্রদত পাফর?

Q.

আদবেদের সময়্াল, প্রদয়াজেীয় 
েফথ এবং প্রদবফে্া পরীক্া সংরিান্ত 
ফজফেস ্ীভাদব কেখব?

Q.

অেুগ্রহ ্দর, গ্র্যাজুদয়ট স্কু দল ভরতসির 
প্রফরিয়া সম্পদ ক্ে  আমাদের বলুে।Q.

Q.

•  স্লাররশদপর ে্েস্া
•  আন্তজল্ড ারতে রশক্া্ীথী দের (EJU) জে্ 

জাপােী ইউরেভারসথিটিদত ভরতথির জে্ 
পরীক্ার েদ্ােস্ত েরা

•  রেদেদশ প়িাশুো সংক্রান্ত ত্্ সংগ্হ এেং 
রে্াে

•  জাপােী ভারার রশক্া 
•  োসস্াদের সম ল্্ডে

স্বাধরীন প্রিাসকনর প্রকিষ্ান, জাপান কিক্াররীথী  সংক্ান্ত 
পকরলষবা সংগেন (JASSO), ির্য গসবা কবভাগ,  
কিক্াররীথী  এক্সলিজি কবভাগ 
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630
E-mail : infoja@jasso.go.jp
Tel : (+81) 3-5520-6111
Web : https://www.studyinjapan.go.jp/ja/

[সম্ােো এেং প্োশ েদরদে]

তথ্য প্রশ্ন এবং উত্র
জাপাদে অ্্য়ে েরুে ওদয়েসাইে

জাপাদের রশক্া্ীথী  পররদরো সংগঠে (Japan 
Student Services Organization - 
JASSO) আন্তজল্ড ারতে রশক্া্ীথী দের জে্ 

রেম্নরলরখত সম ল্্ডে প্োে েদর
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