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

বাংলা 

অে�াবর 2015 -এর  শরেত, আপনােক আপনার 12 সংখয্ার সামািজক িনরাপত্তা এবং টয্া� ন�র 
(�ত� ন�র বা "আমার ন�র"ও  বলা হয় ) জািনেয় েদওয়া হেব।  
 

 
সামািজক িনরাপত্তা এবং টয্া� ন�র িসে�েমর অধীেন �ত� ন�র ইসুয্ করা হয়  এবং এিটেক িভিত্ত কের একািধক 
সং�ার মেধয্ ছিড়েয় থাকা েকােনা বয্ি�র বয্ি�গত তথয্ িল� করা ও  একি�ত করা হয় ।  সামািজক িনরাপত্তা এবং 
টয্া� িসে�েম দ�তা এবং ��তা িনেয় আসেত, জনগেণর কােছ পুেরা িবষয়িটেক আেরা সুিবধাজনক কের তুলেত 
এবং এক  নয্ায় সংগত সমাজ গেড় তুলেত এই  বয্ব�ািট সামািজক পিরকাঠােমােক উ�ত কের েতােল।  
েয সম� িবেদশী জাপােনর বািস�া (িমড-টামর্ বািস�া, িবেশষ �ায়ী বািস�া ইতয্ািদ) িহসােব নাম িলিখেয়েছন  
তারাও তােদর �ত� ন�র পােবন।  
 
 

 
 কর  এবং সামািজক িনরাপত্তা প�িতগিলর জনয্ �েয়াজনীয় আয় এবং কর  ছােড়র সািটর্ িফেকট ৈতির করার 

সমেয় বয্বহার করার জনয্ আপিন আপনার �ত� ন�র আপনার িনেয়াগকতর্ ার কােছ উপি�ত করেবন।  
 কর  �ি�য়াগিলর জনয্ বয্বহৃত আইিন নিথপে� েনােটশেনর জনয্ আপিন আপনার �ত� ন�র িনরাপত্তা সং�া 

এবং িবমা েকা�ািনগিলর কােছ উপি�ত করেবন।  
 কম� িহসােব আপনার �াপয্ েপনসেনর সুিবধার দািব করেত আপিন আপনার �ত� ন�র েপনসন অিফেস 

উপি�ত করেবন।  
 আপিন ওেয়লেফয়ার সুিবধা েপেত আপনার িমউিনিসপয্াল অিফেস আপনার �ত� ন�র জানােবন।  

 
 

 
 িমউিনসয্াল অিফস আপনার িনবি�ত িঠকানায় একিট িব�ি� কাডর্  পাঠােব।  

আপনার বতর্ মান িঠকানা িনবি�ত না থাকেল, িব�ি� কাডর্ িট আপনার কােছ নাও েপৗঁছােত পাের।  অনু�হ 
কের আেগ থাকেত আপনার িনবি�ত িঠকানািট িনি�ত করন।  

 অে�াবর 2015 -এর  শর েথেক, �িতিট পিরবার েরকডর্  েডিলভািরর মাধয্েম একিট খাম পােবন, েযখােন 
পিরবােরর সদসয্েদর �ত� ন�র সহ  িব�ি� কাডর্  থাকেব।  এই  কাডর্ িট গর�পূণর্ কারণ এ েত টয্াে�র 
আপনার �ত� ন�র এবং সামািজক িনরাপত্তা প�িত রেয়েছ।  
ভুল কের এিটেক েযন েফেল েদেবন না।  

 আপিন একিট �ত� ন�র কােডর্ র জনয্ আেবদন জানােত পােরন।  
আেবদন করার জনয্ িবিভ� িবক� বয্ব�া উপল� আেছ, েযমন ডাকেযােগ আপনার মুেখর একিট ছিব িদেয় 
�ত� ন�র কােডর্ র আেবদন পাঠােনা বা �াটর্ েফােন আপনার মুেখর ছিব তুেল তা সেমত অনলাইেন আেবদন 
জানােনা।  অে�াবর 2015 -েত বা তার পের পাঠােনা খােম থাকা িনেদর্শাবলী অংেশ আেবদন �ি�য়া িব�ািরত 
ভােব জািনেয় েদওয়া হেব।  

 আপিন তারপের আপনার �ত� ন�র কাডর্  পােবন ।  
2016 -এর  জানয়ুািরেত বা তার পেরর িদেক, আপিন একিট িব�ি� পােবন এবং তােত জানােনা হেব েয 
আপনার �ত� ন�র কাডর্  জাির হওয়ার জনয্ ��ত হেয়েছ।  আপিন কাডর্ িট িমউিনসয্াল অিফস েথেক েপেত 
চাইেল, অনু�হ কের িন�িলিখত িতনিট িজিনস সে� কের িনেয় আসেবন।  �থমবার িবনামূেলয্ েদওয়া হেব।  
 িব�ি� কাডর্  
 জাির করার িব�ি� (আেবদেনর পের পাওয়া যায়) 
 বয্ি�গত আইিড (�াইভােরর লাইেস�, পাসেপাটর্ , বাস�ােনর কাডর্  ইতয্ািদ) 

  

1. �ত� ন�র (ডাক নাম হল  "আমার ন�র") কী? 

2. �ত� ন�র কখন  বয্বহার করেত হেব 

3. �েয়াজনীয় প�িত 
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 এই  কাডর্ িট 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 িবনামূেলয্ কােডর্  একিট ইেলক�িনক সািটর্ িফেকট েযাগ করেত পারেবন এবং তা অনলাইেন কর  েফরেতর 

জনয্ বয্বহার করেত পারেবন।  
 জাির করা আেদশ অনসুাের (েযমন পাবিলক লাইে�ির পিরেষবা, িসল িনব�ন শংসাপ� জাির করা) উি�িখত 

আপনার �ানীয় সরকােরর প� েথেক েদওয়া পিরেষবাগিল েপেতও আপিন কাডর্ িট বয্বহার করেত পারেবন।  
িকছু েপৗর �শাসন এমনিক কনিভিনেয়� ে�ারগিলেক পাবিলক সািটর্ িফেকট জাির করেত অনুমিত েদেব।  

 আপনার েবিসক েরিসেডন্ট  েরিজে�শন কাডর্  তার েময়াদ েশষ না হওয়া পযর্� ৈবধ থাকেব।  তেব, �ত� 
ন�র কাডর্  পাওয়ার পের আপনােক তা িফিরেয় িদেত হেব।  

 �ত� ন�র কােডর্ র IC িচেপ আপনার নাম, িঠকানা, জ� তািরখ, িল�, �ত� ন�র থাকেব এবং কােডর্ র মুেখ 
অনয্ানয্ তথয্ থাকেব এ বং তার পাশাপািশ �েযাজয্ হেল ইেলক�িনক সািটর্ িফেকটও থাকেব।  আপনার আেয়র 
মেতা ভীষণ ভােব সংেবদনশীল বয্ি�গত েকােনা তথয্ েরকডর্  করা হেব না।  
 
 

 

 
 শধুমা� আইিন ভােব অনুেমািদত বয্ি�রাই �ত� ন�র বয্বহার বা সং�হ করেত পারেবন।  অসেচতন ভােব 

আপনার �ত� ন�র অনয্েদর েদখােত যােবন না।  
 েয বয্ি� েবআইিন ভােব অনয্েদর �ত� ন�র হ�গত কের এবং অনয্েদর �ত� ন�র পিরচালনার করার িদক 

েথেক েযেকােনা অনুেমািদত বয্ি� িযিন েবআইিন ভােব েকােনা তৃতীয় প�েক �ত� ন�র এবং অনয্ানয্ 
সংেবদনশীল বয্ি�গত তথয্ থাকা ফাইল েদয় িতিন শাি�র আওতায় আসেবন।  
 

 

 
 কল  েস�ােরর তথয্ 

0570-20-0178 (জাপানী) 
0570-20-0291 (ইংেরিজ, চীনা, েকািরয়ান, ে�নীয় এবং পতুর্ িগজ) 

[ 30 েশ েসে�বর, 2015 পযর্�] 
9:30-17:30 স�ােহর মােঝর িদেন (স�াহাে�, জাতীয় ছুিটর িদেন এবং বছর  েশেষর/নতুন বছেরর ছুিটর 
িদেন ব� থােক) 

[1লা অে�াবর, 2015 েথেক 31েশ মাচর্ , 2016] 
9:30-20:00 স�ােহর মােঝর িদন, 9:30-17:30 স�াহাে� এবং ছুিটর িদেন 

��বয্: এইগিল Navi-Dial পিরেষবা হওয়ায় কল  �িত চাজর্  �েযাজয্ হেব।  

 
 

 

4. �ত� ন�র কাডর্  কী? 

5. �ত� ন�র বয্বহােরর িদক েথেক এই  পূবর্-সতকর্ তা েমেন চলেত হেব 

6. েযাগােযােগর তথয্ 

অনু�হ কের আপনার 

�ত� ন�র সযেত্ন রাখেবন।  

এিট আপনার সারা জীবনভর ৈবধ থাকেব।  


