প্রসঙ্গ বাাংলাদেশি েক্ষ জনিশি রপ্তাশন , ট াশিও িত েূ র ?
রাহমান মনন
১৯৭০ েিদির িথা, আমজাে ট াদসন রশিত, শনদেেশিত এবাং অশিনীত এিশ
না দির সাংলাপ শিল “েু বাই যামু ািা টেন, ািা টেন েু বাই যামু”। অথোৎ
তখন ািা দলই েু বাই মাদন মধ্যপ্রাদিয বাাংলাদেদির শ্রশমিরা টযদত পারদতন
বা জনিশি রপ্তাশন দতা। পূ র্ব অনিজ্ঞতা র্া নিক্ষাগত য াগযতা র্া যে যেিীয়
িাষা জানাটা পূ র্বিতব নহসেসর্ কাজ করত না।
২০১৮ োল যেসক র্াাংলাসেসি আসরকনট যজায়ার উসে জাপান আোর। ক্রমাগত
জনোংখ্যা হ্রাে এর্াং র্সয়ার্ৃ দ্ধসের িাসর নু হযমান জাপান শ্রনমক োংকসটর মুসখ্
২০১৮ োসলর নিসেম্বর জাপাসনর পালবাসমসে জনিনি ননসয়াগ োংক্রান্ত একনট
নর্ল পাি হয়। জাপাসন জনিনি রপ্তানীর যেই নেক গুসলা ননসয় আজসকর
যলখ্া।

জাপাসন কাসজর নিোর র্তবমান অর্স্থা এর্াং নর্ভ্রানন্তকর তেযঃ
২০১৮-২০১৯ োসল র্াাংলাসেসি ের্সেসয় আসলানেত নর্ষয়গুসলার মসযয ‘জাপাসন
নর্সেনি নর্সিষ েক্ষ কমবী ননসয়াগ’ নিল নর্সিষিাসর্ আসলানেত এর্াং তা
র্তবমাসনও র্লর্ৎ রসয়সি। পত্র-পনত্রকা, নটনি েযাসনল , োমানজক য াগাস াগ

মাযযম এর্াং অনযানয মাযযসম এমনিাসর্ তেয এর্াং নর্ভ্রানন্তকর তেয িড়াসনা হসে
য এর ফসল মূ ল নর্ষয়গুসলা র্ুঝা মুিনকল হসয় োাঁনড়সয়সি। নমনিয়ােহ েকসলর
কাসি অনু সরায করনি এনর্ষসয় যকান খ্র্র র্া প্রোরণা করসত োইসল জাপান
নর্োর মন্ত্রণালসয়র ওসয়র্োইট যেসক তেয াোই কসর ননসর্ন েয়া কসর।
২০১৯ োসলর এনপ্রল যেসক ২ কযাটাগনরসত ১৪ খ্াসত ৭৩ যরসণর যপিায়
জাপাসন নর্সেনি নর্সিষ েক্ষ কমবী ননসয়াসগর জনয ২০১৮/১২/১৮ তানরখ্ প বন্ত
নিসয়তনাম, েীন, নফনলনপন, ইসদাসননিয়া, কসম্বানিয়া, মায়ানমার, মসগানলয়া,
যনপাল েহ ৮নট যেসির োসে েুনি কসর জাপান েরকার। এসক্ষসত্র নর্সিষ িাসর্
নর্সর্েনা করা হসয়সি যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোয় জাপাসনর আো যকান
যেসির কমবীর োংখ্যার উপর। যেনরসত হসলও ২০১৯/০৮/২৭ তানরসখ্
র্াাংলাসেসির োসে জাপাসন নর্সিষ েক্ষ কমবী ননসয়াসগর েুনি স্বাক্ষনরত হসয়সি।
েুনিপত্রনট

জাপান

নর্োর

মন্ত্রণালসয়র

ওসয়র্োইসট

যেওয়া

আসি।

( http://www.moj.go.jp/content/001303695.pdf)।
একই োসে অনযানয যেসির োসে জাপাসনর েুনিপত্র যেখ্সত ননসের নলাংকনট
যেওয়া

যগল

(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri
05_00021.html)।

র্াাংলাসেি এই েুনি যেসক কতটুকু েু নর্যা ননসত পারসর্ তা ননসয় র্াাংলাসেনি
জনগণ এর্াং জাপাসন প্রর্ানে র্াাংলাসেনিসের মাসঝ একনট নেন্তার নর্ষয় হসয়
োাঁনড়সয়সি। এর সেষ্ট কারণও রসয়সি। এই কারণগুসলা নর্সেষণ করসত হসল
প্রেসম যেখ্সত হসর্ যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোয় অনযানয যেসির তুলনায়
র্াাংলাসেি কতটুকু েফল হসত যপসরসি।

ননসের পনরোংখ্যাননট যেখ্ুনঃ (জাপান নর্োর মন্ত্রণালসয়র িাটাসর্জ
অনু োসর )।
োল অনু ায়ী নর্নিন্ন যেি যেসক ইোনব
যেসির নাম যপ্ররক

যেননাং নিোয় আো কমবীর োংখ্যা
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র্াাংলাসেি
(েূ ত্রঃ

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.ht
ml)

উপসরর পনরোংখ্যানটা যেই নেন্তার মূ ল কারণ। উপসরর পনরোংখ্যান র্সল নেসে
যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোয় র্াাংলাসেি যিােনীয়িাসর্ই র্যেব। যটকননকযাল
ইোনব যেননাং নিোর নর্ষয়র্স্তু নক খ্ুর্ই জনটল নিল ? নানক র্াাংলাসেি েরকাসরর
প্রনতনননযসের িুল পনলনে? না অনয যকান নকিু ?
যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোর জনয জাপাসনর োসে র্াাংলাসেসির য েুনিনট
হসয়সি তার নলাংক যেওয়া হল
(জাপান

নর্োর

মন্ত্রণালয়ঃ

http://www.moj.go.jp/content/001246744.pdf)
এর্াং যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোয় জাপান আোর পনদ্ধত ননসের নলাংসক

পাওয়া য সত পাসর।
(জাপান

নর্োর

মন্ত্রণালয়ঃ

http://www.moj.go.jp/content/001223972.pdf )

যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোর জনয জাপাসন োসপানটবাং প্রনতষ্ঠান আসি ২০৫৭
নট। তার নর্পরীসত র্াাংলাসেি েরকার যপ্ররক প্রনতষ্ঠান নহসেসর্ মাত্র ২ নট
েরকানর এর্াং ২০১৯ োসল আরও ১১নট যর্েরকানর প্রনতষ্ঠানসক অনু সমােন
যেয়। র্তবমাসন জাপাসনর ২নট োসপানটবাং প্রনতষ্ঠান শুযু মাত্র র্াাংলাসেসির ২নট
যপ্ররক প্রনতষ্ঠাসনর োসে কাজ করসি। জাপাসনর োসপানটবাং প্রনতষ্ঠানগুসলা
েরকানর যকান যপ্ররক প্রনতষ্ঠাসনর োসে কাজ করসত যতমন একটা আগ্রহ
যেখ্ান না। কারণ , র্াাংলাসেসির যক্ষসত্র োসপানটবাং প্রনতষ্ঠান যকান যকাম্পানন
যেসক নিমান্ড যনাট পাওয়ার পসর যেনট র্াাংলাসেি েূ তার্াে জাপান যেসক
অনু সমােন ননসত হয় এর্াং এইজনয োসপানটবাং প্রনতষ্ঠানগুসলাসক ইোরনিউ যফইে
করসত হয়। য নট অনযানয যেসির যক্ষসত্র প্রায় নাই র্লা ায়। ফসল জাপাসনর
োসপানটবাং প্রনতষ্ঠান এর্াং যকাম্পাননগুসলা র্াাংলাসেসির োসে কাজ করসত যতমন
আগ্রহ যেখ্ান না।
য সহতু জাপাসনর নিো প্রসেনোং মালসয়নিয়া, নেগাপুর , যেৌনে আরর্ র্া অনযানয
যেসির মসতা নয় এর্াং জাপাসন যটকননকযাল

ইোনব যেননাং নিোয় আেসত

হসল প্রেসম োসপানটবাং প্রনতষ্ঠানগুসলা কমবীসের এনলজানর্নলনট(য াগযতা)’র জনয
জাপান

ইনমসগ্রিসন

কমবসক্ষত্র/সকাম্পাননর

আসর্েন
েমস্ত

নকিু

করসত

হয়,

াোই-র্াোই

জাপান
করার

ইনমসগ্রিন

পসরই

যকর্ল

এনলজানর্নলনট (য াগযতা) ইেু য কসর োসক, তারপর কমবীসেরসক ননজ ননজ যেসি
অর্নস্থত জাপান েূ তার্াে যেসক স্বিরীসর নিোর জনয আসর্েন করসত হয়।
যেসক্ষসত্র প্রতানরত হওয়ার যকান েম্ভার্না োসক না র্লসলই েসল।
তাই যকাম্পানন যেসক পাওয়া নিমান্ড যনাট র্াাংলাসেি েু তার্াে, জাপান যেসক
অনু সমােন র্া োসপানটবাং প্রনতষ্ঠাসনর ইোরনিউ যনওয়ার মত অপ্রসয়াজনীয়
নর্ষয়গুসলা র্াে যেওয়া হসল র্াাংলাসেসির জনয িাল হসর্ র্সলই জাপাসন প্রর্ানে
র্াাংলাসেিীরা মসন কসরন।
যসর যনয়া

াক, র্াাংলাসেসি

নে ১০০০ যপ্ররক প্রনতষ্ঠান োকসতা এর্াং

জাপাসনর ১০০০ োসপানটবাং প্রনতষ্ঠাসনর োসে তারা কাজ করসত পারত তাহসল
উপসর যেওয়া পনরোংখ্যান র্াাংলাসেসির জনয নিন্ন হসত পারসতা ননঃেসদসহ।
যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোর জনয জাপাসনর োসে র্াাংলাসেসির েুনিপসত্র
যপ্ররক প্রনতষ্ঠাসনর জনয য সহতু নকিু গাইি লাইন যেওয়া নিল যে অনু ায়ী
র্াাংলাসেি োইসল যপ্ররক প্রনতষ্ঠান নহসেসর্ র্াাংলাসেি জনিনি কমবোংস্থান ও
প্রনিক্ষণ র্ুযসরার অনু সমানেত ১২২১নট নরক্রুটাং এসজনি (কমবোংস্থান িাখ্ােহ)
জাপাননজ িাষা নিক্ষা প্রনতষ্ঠানগুসলাসক জাপাসনর জনয যপ্ররক প্রনতষ্ঠান নহসেসর্

তানলকার্দ্ধ করসত পারসল এসক্ষসত্র আরও েু নর্যা আোয় করা য ত।

েু ঃখ্জনক হসলও েনতয, র্াাংলাসেি জনিনি কমবোংস্থান ও প্রনিক্ষণ র্ুযসরার
েনের্ কতৃবক একনট নটনি েযাসনলসক যেওয়া োক্ষাতকাসর র্লা হ’সলা েরকানর
িাসর্ িাড়া যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোয় জাপান াওয়ার যকান েু স াগ নাই।
আেসল নতনন জাপাসনর োসে হওয়া যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোর েুনিপত্রনট
এর্াং পদ্ধনতগত নর্ষয় গুসলা র্ুঝসত যপসরসিন নকনা তা ননসয় জাপান প্রর্ানেসের
মসন সেষ্ট েসদহ রসয়সি। তার র্ির্যনট ননসের নলাংক যেসক

পাওয়া যাবে ।

( https://www.youtube.com/watch?v=WQDyy8uXb_s )

র্াাংলাসেি েরকার প্রেসম শুযু েরকানর ২নট প্রনতষ্ঠানসক যপ্ররক প্রনতষ্ঠান
নহসেসর্ অনু সমােন যেওয়ার অনয কারণনট অেবনননতক র্যাপার জনড়ত োকসত
পাসর। কারন, জাপাসনর শ্রম আইন অনু ায়ী প্রনতজন যটকননকযাল ইোনব যেননাং
নিোয় জাপান আো কমবীর েু পারনিিন খ্রে র্ার্ে প্রনতমাসে যপ্ররক প্রনতষ্ঠান
িাল অাংসকর অেব যপসয় োসক। এিাসর্ যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোয় আো
কমবী সতা র্ির জাপান োকসর্ তসতা র্ির-ই এই অেব যপ্ররক প্রনতষ্ঠান পাসর্।
এ নর্ষসয় নর্স্তানরত অনয এক েময় ইো র্যাি করনি।

এর্ার জাপাসন র্াাংলাসেনি স্টুসিে নিোর পনরোংখ্যানটা যেখ্া াক।
(জাপান নর্োর মন্ত্রণালসয়র তেয অনু োসর)
োল
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িাসত্রর োংখ্যা

পনরোংখ্যান যেসক যেখ্া াসে য , যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোর তুলনায়
স্টুসিে নিোয় জাপান আো র্াাংলাসেনিসের োংখ্যা যমাটামুনট িাল। র্াাংলাসেসি
অর্নস্থত জাপাননজ িাষা নিক্ষা প্রনতষ্ঠানগুসলা োযারণত স্টুসিে নিো প্রসেনোং
কসর োসক। র্তবমাসন র্াাংলাসেসি কসতা গুসলা জাপাননজ িাষা নিক্ষা প্রনতষ্ঠান
আসি েনেক োংখ্যা জানা না োকসলও যমাটামুনট ৮০ নটর মসতা হসত পাসর। এ
োংখ্যা হয়সতা আসরা র্াড়সর্। য সহতু এের্ যক্ষসত্র জাপান আোর জনয জাপাননজ
িাষা জানা টা জরুরী, যেসহতু েরকাসরর উনেত হসর্ প্রনতষ্ঠানগুসলার একটা
জনরপ যিসষ একটা নীনতমালা ততনর কসর তাসেরসক কাসজ লাগাসনা। একই
োসে স্টুসিে নিোর যক্ষসত্র র্াাংলাসেনিসের র্াযাগুসলা েূ র করার জনয
র্াাংলাসেি েরকার জাপান েরকাসরর োসে নিসলামযানটক প বাসয় আসলােনা করা
য সত পাসর।

নর্সিষ েক্ষ কমবী নিোর নেক গুসলা যেসখ্ যনয়া াক ।

জাপাসন নর্সিষ েক্ষ কমবীর যক্ষসত্র ২ কযাটাগনরর নিো র্যর্স্থা োলু করা হসয়সি।
কযাটাগনর- ১, এই কযাটাগনরসত পর পর ১ র্ির, ৬ মাে এর্াং ৪ মাে অন্তর
নিো নরননউ কসর ৫ র্ির কাজ করার েু স াগ পাসর্ তসর্ তারা ফযানমনলেহ
জাপাসন র্ের্াসের েু স াগ পাসর্ না। কনস্ট্রাকিন , জাহাজ ননমবান এর্াং যমনরন
ইন্ডানস্ট্রজ নফসের যক্ষসত্র একটু র্যানতক্রম। এই নফে-এ কযাটাগনর-১ যেসক ৫
র্ির পসর কযাটাগনর-২ এর জনয আসর্েন করসত পারসর্।

কযাটাগনর-২, াসের স্বস্ব যক্ষসত্র উচ্চতর নিগ্রী োকসর্ এর্াং জাপাননজ িাষায়
পারেিবী হসর্, তারা আজীর্ন জাপাসন কাজ করার এর্াং পনরর্ারেহ র্ের্াসের
অনু মনত পাসর্ন। কযাটানগ্র-২ এর কা বক্রম শুরু হসর্ ২০২১ োল যেসক।

২০১৯ োসলর এনপ্রল যেসক আগামী ৫ র্িসর েুনি হওয়া যেিগুসলা (আরও
কসয়কনট যেসির োসেও েুনি হওয়ার েম্ভার্না আসি) যেসক যকান কযাটাগনরসত
কতজন নর্সিষ েক্ষ শ্রনমক আনসর্ তার একটা তানলকা জাপান নর্োর
মন্ত্রণালসয়র ওসয়র্ োইসট যেওয়া আসি।যকান যেসির জনয আলাোিাসর্ যকান
যকাটা োকসর্না।
তানলকা অনু োসরঃ
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ইন্ডানস্ট্রজ
যরস্টুসরে

নর্সিষ েক্ষ কমবী যপ্ররণ এর্াং গ্রহণ পদ্ধনত
র্াাংলাসেসির োসে জাপাসনর েুনি অনু ায়ী, র্াাংলাসেসির য েমস্ত র্যনি র্া
প্রনতষ্ঠান েরকার কতৃবক অনু সমােন প্রাপ্ত, জাপাসন কমবী যপ্ররসনর জনয তারাই
হসর্ যপ্ররক প্রনতষ্ঠান (Sending Organization,

জাপাননজ িাষায়

অকুনরোনি নখ্কান ) ।
আর জাপান েরকাসরর অনু সমানেত য েমস্ত র্যনি র্া প্রনতষ্ঠান জাপাসন াওয়ার
পসর নর্সিষ েক্ষ কমবীসের েকল প্রকার নেকননসেবিনা এর্াং েহস ানগতা করসর্তারাই হসর্ জাপাসন োসপানটবাং প্রনতষ্ঠান (Specific Skills support

Organization, জাপাননজ িাষায় যতাকুসতই নগসনা নিএন নখ্কান) ।
একজন কমবী েক্ষতার পরীক্ষায় পাে হওয়ার পসর েু ই যেসির েু ই যপ্ররক
প্রনতষ্ঠান এর্াং োসপানটবাং প্রনতষ্ঠান য ৌেিাসর্ জাপাসন াওয়ার পরর্তবী পেসক্ষপ
ননসর্ এর্াং েু ই যেসির েরকার এই প্রনক্রয়ানট মননটনরাং করসর্। েু ই যেসির
েুনি অনু ায়ী েরকানরিাসর্ নর্সিষ েক্ষ কমবী যপ্ররণ র্া গ্রহসনর যকান েু স াগ
নাই।
(েূ ত্র http://www.moj.go.jp/content/001303695.pdf )
র্াাংলাসেি েরকার োইসল র্াাংলাসেসির যপ্ররক প্রনতষ্ঠানগুসলা জাপাসনর
োসপানটবাং প্রনতষ্ঠাসনর োসে নকিাসর্ নলাংক আপ হসর্ র্া কাজ করসর্ যেসক্ষসত্র
জাপাসনর র্ের্ােকানর েক্ষ র্াাংলাসেনিসেরসক কাসজ লাগাসত পাসর এর্াং
র্াাংলাসেসি য েমস্ত জাপাননজ িাষা নিক্ষা প্রনতষ্ঠান আসি তাসেরসকও যপ্ররক
প্রনতষ্ঠান নহসেসর্ কাসজ লাগাসত পাসর।
একনট নর্ষয় মসন রাখ্সত হসর্, র্াাংলাসেসি নে েক্ষতার পরীক্ষায় পাে করা
হাজার হাজার েক্ষ কমবী যেসকও োসক- এসত যকানই লাি হসর্ না নে কমব
যক্ষত্র/সকাম্পানন পাওয়া না ায় এর্াং জাপান েরকার র্া েরকানর যকান োংস্থা
কমবসক্ষত্র/সকাম্পানী যখ্াাঁসজ নেসর্না।

নর্সিষ েক্ষ কমবী যপ্ররণ এর্াং গ্রহণ পদ্ধনতনট েহজ িাসর্ র্ুঝার জনয ননসের
প্রর্াহ নেত্রনট িালিাসর্ যেখ্ুন।

নর্সিষ েক্ষ কমবী
জাপাসনর জনয নর্সিষ েক্ষ কমবী হসত হসল প্রানতষ্ঠাননক নিক্ষার যকান
র্াযযর্াযকতা নাই। তসর্ র্য়সের যক্ষসত্র অর্িযই ১৮ র্িসরর উপসর হসত হসর্।
১৮ র্ির যেসক কসতা র্ির প বন্ত র্য়ে হসত হসর্ যেটা কমব যক্ষসত্রর যকাম্পাননর
উপর ননিবর করসর্।
েূ ত্রঃ Japan Ministry of Justice -এর নলাংক এর ৩ নাং পাতায় যেওয়া
আসি। (http://www.moj.go.jp/content/001290040.pdf)

নর্সিষ েক্ষ কমবী হসত হসল েু নট পরীক্ষায় অর্িযই পাে করসত হসর্। জাপাননজ

িাষার েক্ষতা এর্াং নননেবষ্ট যক্ষসত্রর কনম্পউটার যর্ে নিল(CBT) যটস্ট /যপপার
যটস্ট। তসর্ ারা আসগ জাপান যেসক যটকননকযাল ইোনব যেননাং যিসষ স্ব স্ব
যেসি নফসর যগসিন, তাসেরসক নর্না পরীক্ষায় অগ্রানযকার যেওয়া হসর্।

জাপাননজ িাষার েক্ষতাঃ
নর্সিষ েক্ষ কমবীর যক্ষসত্র জাপান আোর পসর কমবসক্ষসত্র এর্াং োযারণ
জীর্ন াপসনর য াগয প্রসয়াজনীয় জাপাননজ িাষা নিক্ষার উপর যর্নি গুরুত্ব
যেওয়া হসয়সি এর্াং এ য াগযতা ননযবানরত হসর্ জাপাননজ িাষার পরীক্ষার
মাযযসম। জাপান ফাউসন্ডিন কতৃবক আসয়ানজত

Japanese Language

Proficiency Test (JLPT Level-N4) অের্া Japan Foundation Test
for Basic Japanese (JFT-Basic) পাে করসত হসর্, তসর্ নকিু নকিু যক্ষসত্র
(নিো কযাটাগনর-২) JLPT-N3 ও োইসত পাসর। নানেবাং যকয়াসরর জনয আরও
একনট জাপাননজ িাষা পরীক্ষায় পাে করসত হসর্; যেনট হল Japanese for
Nursing care। র্তবমাসন র্াাংলাসেসি প্রনত র্ির ২ র্ার Japanese
Language Proficiency Test অনু নষ্ঠত হয় জুলাই মাসের প্রেম রনর্র্ার এর্াং
নিসেম্বার মাসের প্রেম রনর্র্ার। Japan Foundation Test for Basic
Japanese (JFT-Basic) এখ্নও র্াাংলাসেসি োলু হয়নন। এর্ির র্া আগামী
র্িসরর মসযয োলু হওয়ার েম্ভার্না রসয়সি। জানা মসত, য যকউ প্রনতনেন ৪

ঘণ্টা কসর পড়াসলখ্া করসল ৬ যেসক ৮ মাসের মসযয জাপাননজ িাষার এই
যলসিল পাে করা েম্ভর্।

েক্ষতার কনম্পউটার যর্ে নিল (CBT) যটস্ট/ যপপার যটস্টঃ
েক্ষতার পরীক্ষার র্যাপারনট অসনসকই র্ুঝসত পারসিন র্সল মসন হয় না।
র্াাংলাসেি র্া অনযানয যেি যেসক ৩ মাে র্া ৬ মাে যেননাং কসর নক জাপাসনর
জনয েক্ষ কমবী হওয়া েম্ভর্? তাহসল প্রনত র্ির নর্নিন্ন যেি যেসক লক্ষ লক্ষ
কমবী যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোয় জাপাসন যেননাং ননসত আসে যকন ? এটা
েম্পু ণব নিসপন্ড করসর্ কমব যক্ষত্র/যকাম্পানন র্া যকাম্পাননর এযাসোনেসয়িসনর
উপর।
াই যহাক, িতবমসত নননেবষ্ট যক্ষসত্রর েক্ষতার পরীক্ষায় অর্িযই পাে করসত
হসর্। পরীক্ষাগুসলা স্বস্ব মাতৃিাষায় হসর্। অেবাৎ র্াাংলাসেসির জনয র্াাংলা িাষায়
(নকিু নকিু যক্ষসত্র ইাংসরনজ এর্াং জাপাননজ িাষায় ও হসত পাসর)। ১৪ নফসের
এযাসোনেসয়িসনর ননযবানরত কানরকুলাসমর র্ই পসড় কনম্পউটার যর্ে নিল
(CBT) যটস্ট/সপপার যটস্ট মাযযসম েক্ষতা াোই করা হসর্। র্তবমাসন েুনি
হওয়া কসয়কনট যেসি এ পরীক্ষা োলু হসয়সি। প বায়ক্রসম অনযানয যেসিও োলু
করা হসর্।
জাপাসন স্টুসিে নিোয় র্ের্ােকারী িাত্ররাও এই পরীক্ষা নেসয় নর্সিষ েক্ষ

কমবী নিোয় কাজ করার েু স াগ োকসর্।

জাপাসন নর্সিষ েক্ষ কমবী ননসয়াসগ র্াাংলাসেি কতটুকু েফল হসত
পারসর্?
এই উত্তর যপসত হসল কসয়কনট নর্ষয় ননসয় গিীর িাসর্ িার্সত হসর্ঃ
১। র্াাংলাসেি যকন যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোয় র্যেব হল ?
২। যপ্ররক প্রনতষ্ঠান নহসেসর্ যকন প্রেম নেসক শুযু েরকানর েু নট প্রনতষ্ঠানসক
অনু সমােন যেওয়া হল?
৩। জাপাসন ২০৫৭নট োসপানটাং প্রনতষ্ঠান োকসত যকন মাত্র ২ নট োসপানটবাং
প্রনতষ্ঠান র্াাংলাসেসি কাজ করসি?
৪। জাপাসনর নর্ষয়গুসলা র্াাংলাসেসির োংনেষ্ট মন্ত্রণালয়গুসলা েনেকিাসর্ র্ুঝসত
না পারসল, অনয য েকল যেি যটকননকযাল ইোনব যেননাং নিোয় েফল তাসের
পনলনে গুসলা ফসলা করসিনা যকন ?
এই প্রশ্নগুসলা জাপাসন র্ের্ােকানর েকল প্রর্ানে র্াাংলাসেনিসের মসন
প্রনতননয়ত পীড়া নেসে।

শুরুটা কসরনিলাম ৭০েিসক টাকা হসলই েু র্াই মাসন মযযপ্রাসেয র্াাংলাসেসির
শ্রনমকরা য সত পারসতন র্া জনিনি রপ্তানী হ’সতা । পূ র্ব অনিজ্ঞতা র্া নিক্ষাগত

য াগযতা র্া যে যেিীয় িাষা জানাটা পূ র্ব িতব নহসেসর্ কাজ করসতা না। আর
যেিগুসলা নিল মযযপ্রােয ।
আর র্তবমাসন ২০১৯ োসলর জাপান। শুযু টাকা হসলই জাপান আো াসর্
না। োকসত হসর্ য াগযতা এর্াং প্রমান করসত হসর্ েক্ষতার । কম হসলও
জাপানী িাষার যলসর্ল N4 এর েনে য াগযতার িাণ্ডাসর জমা োকসত হসর্ ।
তার উপর পরীক্ষায় উত্তীণব হসয় নর্নিন্ন যাপ যপনড়সয় তসর্ই জাপান আো াসর্,
নতুর্া নয়।
আমরা প্রর্ানেরা োই র্াাংলাসেি েকল যক্ষসত্র েফল হউক।
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