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েয সম� িবেদশী জাপােন বািস�া িহসােব নাম িলিখেয়েছন তােদর জনয্:

�ত� ন�র (আমার ন�র) িবষেয় তথয্
জানুয়াির 2016 েথেক, সামািজক িনরাপত্তা এবং টয্া� ন�র )�ত� ন�র বা "আমার ন�র"ও বলা হয়(
সামািজক িনরাপত্তা, টয্া� এবং িডজা�ার েরসপে� বয্বহার করা হয়।

1. �ত� ন�র কী?
�ত� ন�র )ডাক নাম হল "আমার ন�র"( হল 12 সংখয্ার ন�র যা জাপােন বসবাসকারী বয্ি�েদর সামািজক
িনরাপত্তা এবং টয্া� ন�র িসে�েমর আওতায় েদওয়া হেয়েছ। তােদর সামািজক িনরাপত্তা, টয্া� এবং িডজা�ার
েরসপে� বয্বহার করা হয়। িসে�মিট �শাসিনক ��তা বাড়ােত, জনসাধারণেক আেরা সুেযাগসুিবধা িদেত এবং
এক িনরেপ� ও নয্াযয্ সমাজ গেড় তু লেত সামািজক পিরকাঠােমা িহসােব কাজ কের।
েয সম� িবেদশী জাপােনর বািস�া )িমিডয়াম-টামর্ বািস�া, িবেশষ �ায়ী বািস�া ইতয্ািদ( িহসােব নাম িলিখেয়েছন
তারাও তােদর �ত� ন�র পােবন।

2. আপনার �ত� ন�েরর িব�ি�
আপিন জাপােনর বািস�া িহসােব নাম েলখােল, আপনার �ত� ন�র িব�ি� কােডর্ েলখা থাকেব এবং তা
িমউিনিসপয্াল অিফস েথেক আপনার িনবি�ত িঠকানায় পািঠেয় েদওয়া হেব।
)িব�ি� কাডর্িটর েময়াদ কখনও েশষ হেব না। আপনার িব�ি� কাডর্িট েফেল েদেবন না েযন। আপনােক এিট
অবশয্ই িনরাপেদ েরেখ িদেত হেব।(
 মাঝাির েথেক দীঘর্ সমেয়র বািস�া ি�িত িনেয় জাপােন আসা িবেদশীরা বািস�া িহসােব নাম েলখােনার সমেয়
তােদর �ত� ন�র পােবন।



3. �ত� ন�র কখন বয্বহার করেত হেব
আপিন আপনার �ত� ন�র টয্া� �ি�য়ার জনয্ টয্া� অিফেসর কােছ উপি�ত করেবন, েযমন 2016 ও তার
পরবত� বছরগিলর জনয্ আপনার টয্া� িরটানর্ ফাইল করার সময়।
 কর এবং সামািজক িনরাপত্তা প�িতগিলর জনয্ আপিন আপনার �ত� ন�র আপনার িনেয়াগকতর্ ার কােছ
উপি�ত করেবন।
 কর �ি�য়াগিলর জনয্ আপিন আপনার �ত� ন�র িসিকউিরিট সং�াগিল এবং িবমা েকা�ািনগিলর কােছ
উপি�ত করেবন।
 আপিন ওেয়লেফয়ার সুিবধা েপেত আপনার িমউিনিসপয্াল অিফেস আপনার �ত� ন�র জানােবন এবং জাতীয়
�া�য্ িবমা ও নািসর্ং েকয়ার িবমা ে�া�ামগিলর আওতাধীন প�িতগিলর জনয্ আপনার �ত� ন�র জানােবন।
 অনয্ েদেশ অথর্ পাঠােত বা অনয্ েদশ েথেক অথর্ েপেত, আপিন আপনার �াত� ন�র বয্া� বা েপা� অিফেস
উপি�ত করেবন।
��বয্: উপেরর প�িতগিলেত, আপনার �ত� ন�র িনেয় কাজ করা সং�ািট এই িবষয় িনি�ত কের পিরচয়
জািলয়ািত আটকােব (1) ন�েরর ৈবধতা এবং (2) যার কােছ রেয়েছ তার পিরচয়।
িব�ি� কাডর্ েযেহতু শধুমা� ন�রই �মাণ করেত পাের তাই আপনােক আপনার বয্ি�গত আইিড )েযমন,
েরিসেড� কাডর্, িবেশষ �ায়ী বািস�া সািটর্িফেকট( উপি�ত করেত হেব।


4. �ত� ন�র কাডর্ )আমার ন�র কাডর্( কী?
 এই কাডর্িট আপনার �ত� ন�র এবং �ত� ন�েরর সে� জিড়ত েযেকােনা �ি�য়ায় পিরচয় িহসােব �া�য্ েদয়।
এিট আপনার সরকাির আইিড কাডর্ িহসােবও কাজ কের।
 আপিন একিট �ত� ন�র কােডর্র জনয্ দরখা� করেত পারেবন। িবিভ� ভােব দরখা� জানােনা যােব, েযমন আপনার মুেখর ছিব লািগেয় দরখা� প� )আপনার িব�ি� কােডর্র সে� েদওয়া হেয়েছ( েমেল পািঠেয় বা PC বা
�াটর্েফান েথেক অনলাইেন দরখা� কের। কাডর্ �থমবার িবনামূেলয্ই জাির করা হয়।
 একিট �ত� ন�র কােডর্র জনয্ আপনার একবার আেবদন জানােনা হেয় েগেল, আপনার কাডর্ েয জাির হেত
��ত তা জািনেয় আপনােক একিট েপা�কাডর্ পাঠােনা হেব। আপিন (1) এই েপা�কাডর্, (2) আপনার িব�ি�
কাডর্ এবং (3) আপনার বয্ি�গত আইিড )বািস�া কাডর্ ইতয্ািদ( েদিখেয় িমউিনিসপয্াল অিফস েথেক আপনার

বাংলা

কাডর্ িনেয় েযেত পারেবন। জাির হওয়ার সমেয়, আপনােক একিট বয্ি�গত পিরচয়প� ন�র েসট করেত হেব।
 আপনার বয়স 20 বা তার েবিশ হেল আপনার �ত� ন�র কাডর্ জাির হওয়ার পর েথেক দশম জ�িদন পযর্� বা
আপনার বয়স 20 বছেরর কম হেল প�ম জ�িদন পযর্� ৈবধ থাকেব। মেন রাখেবন েয, েময়াদ েশষ হওয়ার
তািরখ আপনার বািস�া থাকার সময়কাল বা অনয্ানয্ িবষেয়র উপের িনভর্ রশীল হেত পাের।
 কােডর্ একিট IC িচপ এে�ড করা আেছ, যা অনলাইেন টয্া� িরটানর্ এবং অনয্ানয্ প�িতগিলর জনয্ ইেলক�িনক
সািটর্িফেকট ে�ার কের রাখেত পাের।
 িকছু িমউিনিসপয্ািলিটেত, কাডর্ পাবিলক পিরেষবাগিল )েযমন, পাবিলক লাইে�ির পিরেষবা, িসল েরিজে�শন
সািটর্িফেকট জাির( েপেত বা েকােনা কনিভিনেয়� ে�াের আপনার বািস�া সািটর্িফেকেটর একিট কিপ েপেত
বয্বহার করা েযেত পাের।
 IC িচেপ আপনার নাম, িঠকানা, �ত� ন�র এবং কােডর্র সামেনর িদেক ছাপােনা অনয্ানয্ তথয্ থাকেব। খুবই
সংেবদনশীল বয্ি�গত তথয্ েযমন আপনার আেয়র উে�খ থাকেব না।
 �ত� ন�র কাডর্ পাওয়ার পেরও, আপনােক আপনার বািস�া কাডর্, িবেশষ �ায়ী বািস�া সািটর্িফেকট ইতয্ািদ
রাখেত হেব।

5. �ত� ন�র বয্বহােরর িদক েথেক এই পূবর্-সতকর্ তা েমেন চলেত হেব
িব�ি� কাডর্ বা �ত� ন�র কােডর্ উি�িখত িঠকানা বা অনয্ তথয্ আপেডট করার �েয়াজন হেল, অনু�হ কের
িমউিনিসপয্াল অিফেস েযাগােযাগ করন।
 আইিন অনুেমাদন ছাড়া েকউ �ত� ন�র বয্বহার বা সং�হ করেত পারেব না। েকউ আপনােক আপনার �ত�
ন�র চাইেল, িনি�ত হেয় িনন েয েক তা বয্বহার করেবন এবং েকান কারেণ বয্বহার করেবন।
 েকােনা বয্ি� েবআইিন ভােব অনয্েদর �ত� ন�র িনেল তােক শাি� েপেত হেব।
 অসাবধানী হেয় অনয্েদর, িবেশষ কের সে�হজনক েটিলেফান কেল আপনার �ত� ন�র বলেবন না।



6. �ত� ন�র িবষেয় িজ�াসয্


েটাল ি� ন�রগিল, ইংরািজ, িচনা, েকািরয়ান, ে�নীয় এবং পতুর্ িগজ ভাষায় উপল�
0120-0178-26 সামািজক িনরাপত্তা এবং টয্া� ন�র িসে�ম িবষেয় িজ�াসয্ থাকেল
0120-0178-27 িব�ি� কাডর্ এবং �ত� ন�র কাডর্ িবষেয় িজ�াসয্ থাকেল
9:30–20:00 স�ােহর মােঝর িদেন, 9:30–17:30 স�াহাে� এবং জাতীয় ছু িটর িদেন )বছর েশেষর/নতু ন
বছেরর ছু িটর িদেন ব� থােক(
● আপনার �ত� ন�র কাডর্ হািরেয় েগেল বা চু ির হেয় েগেল তা জরির িভিত্তেত সামিয়ক ভােব �িগত রাখেত,
0120-0178-27 ন�ের কল করন, 24/7 উপল�।



�ত� ন�েরর িবষেয় তথয্ একািধক ভাষায় িন�িলিখত ওেয়বসাইেট উপল�:
• কয্ািবেনট েসে�টািরেয়ট: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
• J-LIS: https://www.kojinbango-card.go.jp/

�েতয্কেক একিট অি�তীয় �ত� ন�র েদওয়া হয়। অনু�হ
কের আপনার ন�রিট সযেত্ন রাখুন!

