
   "   পিরেষবা [   িবষেয়] 
 

 

 1 আিম িহেয়ােগা   সরকারী   (জিুনয়র হাই ) 

 বা  করেত চাই, আমার কী করা উিচত? 
 

:  কের আপনার শহর / নগর     

িবভােগ যান এবং   ।  
 

 2 আিম িহেয়ােগা   সরকারী    হেত চাই, আমার কী 
করা উিচত? 

 
:  বছর  আপনােক   িদেত হেব। এছাড়াও,  পাবিলক 

হাই  িবেদশী   িবেশষ    

সুপািরশকৃত   । পাবিলক হাই     

িহেয়ােগা   অফ  ওেয়বসাইেট  করা হেব।  
 

 3 আিম িহেয়ােগা   সরকারী    করেত চাই, আমার 
কী করা উিচত? 
 

: আপনার    আপিন  করেত চান এমন    

  এবং     । যিদ   

   অনুেমাদন  তেব আপনােক   িদেত 
হেব। আপিন    করেত চান তা দয়া কের  , কারণ 

   উপর  কের   তািরখ, িবষয়,  

 িববরণ পৃথক হেব।  
 

 4  আিশয়া আ    বা   

   হেত বা  করেত আমার কী করা উিচত? 
 

: আিশয়া        

হয় এবং এখােন পথৃক  এবং   রেয়েছ। আেবদেনর  

রেয়েছ।  আিশয়া     । 
  হাই   , আপনােক  

      হেব।  , 

দয়া কের      ।  

     ।  
 



 5  হাই  িবেদশী   িবেশষ   (  ) 

পিরচালনা কের? 
 

: আমরা  করিছ।  ২ য়    5  ,  

  , আিশয়া   , ইটািম িখতা  

, কােকাগাওয়া িমনািম   এবং    

  হেয়িছল।   িহেয়ােগা কচারাল  অফ  

ওেয়বসাইেট  করা হেব। 
 

 6 আমার    সময়কাল জাপােনর  কম িছল আিম িক  

  হেত পাির? 
 

: িবেদেশ যারা   ৯ বছেরর   কেরেছন তােদর  িদেত হেব। 
যিদ   হয়, আপিন জিুনয়র হাই    িনয়ম অনুসাের 
জিুনয়র হাই       সমান বা তার   

একােডিমক  িহসােব  হেয়  িদেত পােরন। আরও  , 

দয়া কের  সিচবালয়    িবভােগর িহেয়ােগা  

 সােথ  । (   078-362-9444) ["  

 " ]  

 

 7 িহেয়ােগা    আিম িক আমার মাতৃভাষার   

পাির? 
 

: িহেয়ােগা , জাপােনর  মাতৃভাষায়  জীবনেক  করার 
, আমরা "   "  কির যারা  মাতৃভাষা বলেত 

পাের।   মান রেয়েছ। িবশেদর , দয়া কের   

 ওেয়বসাইেট    িব  । আপিন   

 হেয়েছন    করেব।  
 

 8 "   " কী করেত পাের? 
 

:   সহকারী   জীবন অিভেযাজন,   

এবং মানিসক    জীিবত ভাষা (মাতৃভাষা)  কেরন।  
 

 9 আিম কীভােব "   " হেত পাির? 
 

: যিদ    হয়, আমরা      

করেবা। আপিন যিদ   িনেত চান, আমরা আপনােক    



   ওেয়বসাইেট আপনােক অবিহত করব।  
 

 10 আিম কীভােব "    " হেত পাির? 
 

:      সময়   কের।  সােথ 
   ওেয়বসাইেট   িবভােগ  করা 
 আেবদন  ডাউনেলাড ,  পূরণ  এবং   

সােথ     । [     

]  

 

 11    আপিন কী ধরেনর  িনেত পােরন? 
 

:     িবেদশী   এবং 
, জাপািন ভাষার ,    িবষেয়  

  কের  আমােদর সােথ  ।  
 

 12       ধরেণর  ? 

 
: অিফস,  (0797-35-4537),  (0797-35-4538), ই-  (এমিস- 

@hyogo-c.ed.jp) এবং অনলাইন  কের    

ছাড়াও ওেয়ব   আমরা   করিছ। আপিন যিদ অিফেস 
  বা  অনলাইন  িনেত চান তেব দয়া কের আেগই  

 ।  
 

 13 যখন    আমার  হয় তখন আিম িক একজন 
 কােছ  পাির? 

 
: আপিন আগাম আেবদন করেত পােরন। 

 
 14    উপকরণ িক  ধার িনেত পাের? 

 
: , নীিতগতভােব, আমরা   কাউেক ধার িদেয়িছ। আরও  , 

দয়া কের    সােথ  ।  
 

 15    শিন ও রিববাের  থােক? 

 
: শিনবার, রিববার এবং সরকারী   থােক।  িদন 9:00  17:00 

  থােক। [ ]  



 16 আিম জাপািন বলেত পাির না, তাই আিম যিদ  চািলেয়  পাির তেব আিম 
। 

 
: িহেয়ােগা , আমরা মাতৃভাষায় িশখেত এবং  জীবেন জীবনযাপেনর 
সােথ খাপ খাইেয়   জাপােন আসার পের এক বছর  "  

 "  কির। (     করা হয়।)  

জাপািন   করার , আপনার জাপািন  থাকা দরকার, তাই 
আসুন আমরা   কের জাপািন িশিখ।    

জাপািনজ   পাঠদান  এবং বই রেয়েছ এবং আমরা  ধার 
 কির। এছাড়াও, িহেয়ােগা   ওেয়বসাইট  

 জাপানী ভাষার  চালু কের। আপিন    জাপানী 
 জাপানীজ িশখেত পােরন। আপনার যিদ   হয় তেব একা  

করেবন না, দয়া কের আপনার   বা িবষয়  সােথ  

।  
 

 17 আিম জাপািন  িশখেত পাির? 
 

:  (   ) িহেয়ােগা    

  জাপানী ভাষার  সূচনা কের। 


