
বাংলােদেশর জ  খলুল জাপােনর মবাজার
কািশত: ২৮ - আগ , ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

দ  কমী িনেয়ােগ সমেঝাতা ারক সই

াফ িরেপাটার ॥ দীঘিদন পের হেলও মবাজাের খবর পাওয়া গেছ। দেশর সব মবাজার যখন ব  ায়- িঠক
সই সময় জাপােন িবিভ  খােত বাংলােদেশর দ  কমী িনেয়ােগর জ  সমেঝাতা ারক া র হেয়েছ। এই চিু
া েরর পর মবাজার সংি  সব প ই সে াষ কাশ কেরেছন। িবেশষ কের বাসী  কল াণ  ও বেদিশক

কমসং ান ম ণালয় জািনেয়েছ, জাপান বাংলােদশ থেক গত কেয়ক বছর ধের ‘ই টান’ কমী িনেয়াগ কের যাে ।
তেব এবার সাস কাি  িহেসেব জাপােনর মবাজাের যু  হওয়ায়, বাজারিট বাংলােদেশর জ  িনি ত হেলা। যারা
ই টান িহেসেব দশিটেত গেছন, তারা চার বছর িশ ণ িনেয় দেশ িফের উেদ া া হেবন। িক  এবােরর চিু
বাংলােদেশর জ  একিট বড় খবর। মবাজাের জাপান যু  হওয়ায় আরও একিট দেশ বাংলােদেশর কমীেদর
চাকিরর িবধা তির হেলা।

উে খ , এ বছেরর ম মােস ধানম ী শখ হািসনা টািকও সফের যান। তখন বাংলােদশ থেক জাপােন দ
জনশি  িনেয়ােগর িবষেয় আেলাচনা কেরন। জাপান কতৃপ  ধানম ীর এই আেলাচনায় ইিতবাচক সাড়া িদেয়
বাংলােদশ থেক কমী িনেত আ হ দখান।

ম ণালয় সূ  জািনেয়েছ, ম লবার ানীয় সময় পুর ১২টার িদেক টািকওেত জাপােনর িবচার িবষয়ক ম ণালয়,
পররা  ম ণালয়, া , ম ও কল াণ িবষয়ক ম ণালয়, জাপােনর জাতীয় পিরক না এেজি  এবং বাংলােদেশর

বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র মেধ  একিট সমেঝাতা ারক া র হয়। দ  কমী রণকারী
নবম দশ িহেসেব বাংলােদশ জাপােনর সে  সমেঝাতা ারক া র করল। উভয়প  এ সময় কমী িশ ণ ও
িনেয়ােগ পার িরক সহেযািগতা অব াহত রাখার িবষেয় একমত পাষণ কেরন। বাংলােদেশর বাসী কল াণ ও
বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র সিচব রৗনক জাহান ও জাপােনর িবচার িবষয়ক ম ণালেয়র অধীন ইিমে শন

সািভস এেজি র কিমশনার সােকা সাসািক িনজ িনজ দেশর পে  এেত া র কেরন।

বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র সিচব রৗনক জাহান বেলন, সমেঝাতা বা সহেযািগতা ারক
া েরর মাধ েম িনিদ  িকছু শত সােপে  জাপােন দ  কমী পাঠােনার েযাগ সৃি  হেব যা ই দেশর জ ই

লাভজনক। বাংলােদশ সরকার জাপােনর চািহদােক িবেবচনায় রেখ দ  কমী তিরেত িবিভ  কায ম বা বায়েনর
কথা উে খ কেরন। ২০১৮ সােলর ফ য়াির থেক বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় সারােদেশ
২৬িট টকিনক াল িনং স টােরর মাধ েম জাপানী ভাষায় চার মাস ময়াদী িশ ণ কাস চালু করা হয়। এছাড়া
িবিভ  বসরকারী িত ানও জাপানী ভাষা িশ ার িবিভ  উেদ াগ হােত নয়া হেয়েছ।

সমেঝাতা বা সহেযািগতা া র অ ােন উপি ত িছেলন জাপােন িনযু  বাংলােদেশর রা দূত িমজ রাবাব ফািতমা,
জাপােনর  পিলিস  ািনং  িডিভশেনর  ই টার াশনাল  এ ােফয়ারস  দফতেরর  পিরচালক  ইয়া য়ািক  ইমাই,
বাংলােদেশর বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র যু  সিচব মাঃ জাহা ীর আলম, উপসিচব কাজী
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আেবদ হােসন, বাংলােদশ দূতাবােসর ম কাউি লর ও ’ দেশর উ  পদ  কমকতাগণ।

বাসী কল াণ  ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় তথ  ও জনসংেযাগ কমকতা মাহা দ রােশ ামান বেলন,
জাপান িট ক াটাগিরেত আগামী পাঁচ বছর কয়ার ওয়াকার, িবি ং ি িনং ম ােনজেম ট, মিশন পাটস ই ডাি জ,
ইেলকি ক, ইেল িন , ক াকশন, জাহাজ িশ , অেটােমাবাইল, কিৃষসহ জাপান ১৪িট খােত িবেশষভােব দ  ও
জাপািনজ ভাষায় পারদশী কমীেদর িনেয়াগ দয়া হেব। থম ক াটাগিরেত জাপানী ভাষার পরী ায় উ ীণ ও িনিদ
কােজ দ তা থাকেল পিরবার ছাড়া জাপােন পাঁচ বছর পয  কাজ করার েযাগ পােবন। আর ি তীয় ক াটাগিরেত
যােদর জাপানী ভাষা ও িনিদ  কােজ দ তা থম ক াটাগিরর কমী থেক বিশ তারা পিরবারসহ অিনিদ  সমেয়র
জ  কাজ করার েযাগ পােবন।

বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় সূ  জািনেয়েছ, আগামী ৫ বছেরর মেধ  ৩ লাখ ৩৪ হাজার কমী
িনেয়ােগ জ  গত বছেরর িডেস ের জাপােনর সংসেদ িবল পাস হয়। াথিমকভােব আটিট দশ থেক তারা কমী
িনেয়ােগর  িস া  নয়।  দশ েলা  হে  চীন,  িভেয়তনাম,  কে ািডয়া,  িফিলিপ ,  িময়ানমার,  ইে ােনিশয়া,
থাইল া ড ও পূব  এিশয়ার অ  একিট দেশর নাম ওই তািলকায় িছল। দীঘিদন বাসী কল াণ ও বেদিশক
কমসং ান ম ণালয় দন দরবার কের বাংলােদশও সই তািলকায় যু  হেলা। চলিত বছেরর এি ল থেক কমীেদর
জ  ই ধরেনর িভসা ব ব া চালু কেরেছ জাপান। িক  তা িছল সীিমত আকাের। তািলকায় বাংলােদেশর নাম যু
হওয়ায় এখন আ পািতক হাের কমী িনেয়াগ হেব। িবেদশী কমী যােদর নূ নতম কািরগির িশ া রেয়েছ, তারা পাঁচ
বছেরর জ  কাজ করার েযাগ দেব জাপান। এই সমেয়র মেধ  তারা পিরবােরর সদ েদর জাপােন িনেত পারেব
না। আর যারা দ  (গেবষক, িশ ক, ব বসায়ী) কমী, তারা জাপােন যতিদন খুিশ ততিদন থাকেত পারেবন। সই
সে  তারা তােদর পিরবােরর সদ েদরও জাপােন নয়ার েযাগ পােবন।

বাসী কল াণ  ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় তথ  ও জনসংেযাগ কমকতা মাহা দ রােশ ামান বেলন,
বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র সিচব রৗনক জাহান বতমােন জাপােন অব ান করেছন। িতিন

আগামী ১ সে র দেশ িফরেবন। জাপােন কমীর চািহদার কথা িবেবচনা কের দ  কমী তিরেত িবিভ  কায ম
ইেতামেধ  হণ কেরেছন বেল জাপান কতৃপ েক িতিন জািনেয়েছন। য ারক সইেয়র মধ  িদেয় আ ািনকভােব
বড় আকাের জাপােনর ম বাজাের বাংলােদশ েযাগ পল, যা ই দেশর জ ই ফল বেয় আনেব।

বাসী কল াণ ও বেদিশক কমসং ান ম ণালয় সূ  জািনেয়েছ, বাংলােদশ থেক িবে র িবিভ  দেশ ায় কািট
মা ষ কােজর উে ে  গেলও জাপােন সরকারীভােব জনশি  রফতািনর েযাগ িছল না। এবারই থম বাজারিটর

য়ার খুেল যাে । এই বাজারিট বাংলােদেশর জ  একিট ি িতশীল ও িনি ত বাজার িহেসেব গেড় উঠেব। কারণ
এখােন য কউ যেত পারেবন না। জাপানী ভাষায় পারদশী হেত হেব। য কােজর জ  যােবন তার ওপর দ  হেত
হেব। সবেচেয় বড় কথা হে  জাপানী কতপৃ  কমীেদর ‘ই টারিভউ’ িনেয় চড়ূা  করেবন। এখােন বাংলােদেশর
কান হাত নই।
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