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পাবিলক এিলেম�াির এবং জুিনয়র হাই �ুেল তািলকাভ� �� 
*িকছ�  িকছ�  URL-এর িলংক�েলা �ধু জাপািন ভাষায় রেয়েছ। 

 

জাপােন বাধ�তামূলক িশ�া 

�ুলসমূেহর �ধান �কার 

যিদ েকােনা িবেদশী েলাক চায় তেব জাপািন পাবিলক এিলেম�াির ও জুিনয়র হাই �ুল�েলা তােদর তািলকাভ� �� 
করায়, কারণ তারা জাপািনেদর মেতাই িশ�া �হেণর অিধকার রােখ। 
িশ�রা এি�েল তােদর ষ� জ�িদেনর পের এিলেম�াির �ুেল (shogakko) তািলকাভ� �� হেত পাের এবং েসখােন 
ছয় বছর পড়ােশানা কের। এিলেম�াির �ুল েথেক পাস করার পের, আরও িতন বছর পড়ােশানা করার জন� 
িশ�াথ�রা জুিনয়র হাই �ুেল (chugakko) তািলকাভ� �� হেত পাের। 
 
এই চােট� বত�মােন েটািকওেত েযসকল েদেশর সেব �া� সংখ�ক নাগিরক বসবাস কের তােদর জাপােন 
বাধ�তামূলক িশ�ার ত� লনামূলক িচ� ত� েল ধরা হেয়েছ। 
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প্রাইমা রি  স্কুল
(5 বছর)

জুনি য়র 
সে কে ন্ডারি  

স্কুল
(4 বছর)

বি শ্ববি দ্যালয়,
জুনি য়র কলে জ

লোয়া র 
সে কে ন্ডারি  
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বৃত্তিমূলক 

বি শ্ববি দ্যালয়

প্রাইমা রি  স্কুল
(5 বছর)

লোয়া র সে কে ন্ডারি  
স্কুল

(3 বছর)
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জুনি য়র সে কে ন্ডারি  

স্কুল
(3-4 বছর)

এলি মেন্টারি  
স্কুল

(6 বছর)

বি শ্ববি দ্যালয়,
বৃত্তিমূলক কলে জ,

অন্যান্য

জুনি য়র হা ই 
স্কুল

(3 বছর)

হা ই স্কুল, অন্যান্য

এলি মেন্টারি  
স্কুল

(6 বছর)
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* উৎস: িমিনি� অফ এড� েকশন, কালচার, ে�াট�স, সােয়� অ�া� েটকেনাল�জ (MEXT) সারা িবে�র �ুল 

িসে�ম (অনু�হ কের মেন রাখেবন সাইট�ট �ধু জাপািন ভাষায় রেয়েছ।) 
* র�ঙন অংশ�েলা বাধ�তামূলক িশ�ােক িনেদ�শ করেছ। 

 
েটািকওেত িবেশষ চািহদাস�� িশ�েদর জন�ও �ুল রেয়েছ। 
আরও তেথ�র জন�, অনু�হ কের েটািকও েমে�াপিলটন েবাড� অফ এড� েকশন (িবেশষ চািহদার িশ�ার জন� 
েটািকও েমে�াপিলটন �ুলসমূহ) েদখুন। 
পাবিলক �ুল ছাড়াও, আ�জ�ািতক �ুল, �াইেভট �ুল ও অন� �কােরর �ুলও রেয়েছ। 
 

�ুল বষ � 

�ুল এি�ল মােস �� হয়। 

 
 

 
িকছ�  িকছ�  �ুেল বছর�েলা েসিম�াের (দুই েময়াদ) এবং অন� �ুেল �াইেম�াের (িতন েময়াদ) িবভ�। 

 

পাবিলক এিলেম�াির এবং জুিনয়র হাই �ুেল পড়ােশানা 

পাবিলক এিলেম�াির এবং জুিনয়র হাই �ুেল পড়ােশানা ও পাঠ�পু�ক িবনামূেল� �দান করা হয়। তেব িকছ�  

িকছ�  ে�ে� অবশ�ই অথ � �দান করেত হয়, েযমন �ুেলর �জিনসপ�। 

যিদ আিথ �ক সমস�ার কারেণ আপনার িশ�র �ুেল উপি�ত হওয়া ক�ঠন হেয় যায়, তেব �ুেলর �জিনসপ� ও 

অন�ান� �জিনেসর জন� আপনার িমউিনিসপািল�ট আিথ �ক সহায়তা �দান করেত পাের। 
আরও তেথ�র জন�, আপনার �ানীয় সরকােরর িলংক েপেত অনু�হ কের েটািকও েমে�াপিলটন েবাড� অফ 

এড� েকশন (�ুল এ�েপ� �া�স) অথবা MEXT (�ুল এ�েপ� �া�স) িভ�জট ক�ন (অনু�হ কের মেন 

রাখেবন, উভয় সাইটই জাপািন ভাষায়।) 

  

মা র্চ

ট্রাইমেস্টার 
সি স্টেম

সেমি স্টার 
সি স্টেম

এপ্রিল মে

বসন্তকা লী ন 
ছুটি

বসন্তকা লী ন 
ছুটি প্রথম সেমি স্টার

জুন জুলা ই

গ্রীষ্মকা লী ন 
ছুটি

গ্রীষ্মকা লী ন 
ছুটি

অগা স্ট

প্রথম ট্রাইমেস্টার

এপ্রিল

ট্রাইমেস্টার 
সি স্টেম

সেমি স্টার 
সি স্টেম

শী তকা লী ন 
ছুটি দ্বিতী য় সেমি স্টার

বসন্তকা লী ন 
ছুটিপ্রথম সেমি স্টার

দ্বিতী য় 
সেমি স্টার

ফে ব্রু মা র্চ

দ্বিতী য় ট্রাইমেস্টার
শী তকা লী ন 

ছুটি তৃতী য় ট্রাইমেস্টার
বসন্তকা লী ন 

ছুটি

সেপ্টে অক্টো নভে ডি সে জা নু

https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/special_needs_school/school_list.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/special_needs_school/school_list.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/tuition/tuition/board_of_education.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/tuition/tuition/board_of_education.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
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পাবিলক জুিনয়র হাই �ুল ৈনশ �ুেলর কম �সূচী 

যারা এিলেম�াির বা জুিনয়র হাই �ুল স�� করেত পােরনিন অথবা যারা িবিভ� পিরি�িতর কারেণ জুিনয়র হাই 
�ুেল পয �া� িশ�া পায়িন তােদর জন� ৈনশ �ুেলর ব�ব�া রেয়েছ। েটািকওেত আট�ট ৈনশ �ুল রেয়েছ। 

আরও তেথ�র জন�, অনু�হ কের েটািকও েমে�াপিলটন েবাড� অফ এড� েকশন (পাবিলক জুিনয়র হাই �ুল ৈনশ 

�ুেলর কম �সূচী) েদখুন। 

  

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/eveningschool.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/eveningschool.html
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হাই �ুেল ভিত�র পরী�া 

হাই �ুেল ভিত� হেত চাওয়া িবেদশী নাগিরকেদর জন�, েটািকওেত বসবাসকারী িবেদশী িশ�াথ�েদর জন� েটািকও 
েমে�াপিলটন হাই �ুেল ভিত� পরী�ার ও অন�ান� িবেশষ বে�াব� রেয়েছ। 
আরও তেথ�র জন�, অনু�হ কের েটািকও েমে�াপিলটন েবাড� অফ এড� েকশন (িবেদশী িশ�াথ�েদর জন� হাই 
�ুেল ভিত�র পরী�া) িভ�জট ক�ন। 
 

িবেদশী নাগিরকেদর জন� তািলকাভ� ��র ���য়া 

েকােনা এিলেম�াির বা জুিনয়র হাই �ুেল তািলকাভ� � হওয়া 

আপিন যিদ েকােনা �ানীয় �ুেল আপনার িশ�েক ভিত� করােত ই�� ক এমন িবেদশী েকােনা নাগিরেকর 
িপতামাতা বা অিভভাবক হেয় থােকন, তেব আপনার িমউিনিসপািল�ট অিফেস ���য়া স�� ক�ন। 
েযেকােনা সময় তা করা যােব। 
েটািকওর ওয়াড� অিফস, িস�ট হল, টাউন হল ও �ােমর অিফস�েলার সােথ েযাগােযােগর এক�ট তািলকা 
ইংের�জ ও ে�ইন জাপািন ভাষায় িনেচ েদওয়া হেলা। 
িমউিনিসপািল�ট অিফস�েলার সােথ েযাগােযােগর এক�ট তািলকা 
 

িপতামাতা বা অিভভাবেকর জন� িলংকসমূহ 

িশ�া িবষয়ক পরামশ �ক 

●েটািকও েমে�াপিলটন এড� েকশন কনসালেটশন েস�ার 

)1(  িশ�া স�েক� সাধারণ পরামশ � এবং জবরদ��র ব�াপাের হটলাইন 

েফান: 0120-53-8288 (24/7 উপলভ�, িবনামূেল�) 
* পরামশ � জাপািন ভাষায় েদওয়া হেব। 

)2(  অন-সাইট পরামশ � 

কম �িদবস (েসামবার েথেক ��বার): সকাল 9:00টা েথেক স��া 6:00টা 
�িত মােসর তৃতীয় শিনবার, সকাল 9:00টা েথেক িবেকল 5:00টা (অগা� মােসর জন� চত�থ � শিনবার)। 
অ�াপেয়�েম� িনেত অনু�হ কের 0120-53-8288 ন�ের কল ক�ন। 
* িবেদশী এিলেম�াির ও জুিনয়র হাই �ুেলর িশ�াথ�েদর জন� �ুল স�িক�ত িনেদ�শনা ও পরামেশ �র জন� 

�িত ��বার দুপুর 1:00টা েথেক িবেকল 5:00টা পয �� একজন েদাভাষী থাকেবন। ের�জে�শন েড� 
িবেকল 4:00টার সময় ব� হেয় যায়। 
* িন�িলিখত ভাষায় েদাভাষী সুিবধা েদওয়া হয়: চাইিনজ, ইংের�জ ও েকািরয়ান 

  

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/index.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/index.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/contact_list_for_foreign_people.html
https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/


5 
 

বসবােসর জন� সহায়তা 

● "Life in Tokyo: Your Guide" (বু�েরা অফ িস�টেজনস অ�া� কালচারাল অ�ােফয়াস �, েটািকও েমে�াপিলটন 

গভন �েম�) 
এই িনেদ�িশকা পু�ক�ট স�িত েটািকওেত আসা িবেদশী নাগিরকেদর জন�। 
* িন�িলিখত ভাষায় িনেদ�িশকা পু�ক�ট উপলভ� রেয়েছ। চাইিনজ, ইংের�জ, জাপািন ও েকািরয়ান 

● িবেদশী নাগিরকেদর জন� ৈদন��ন জীবন স�িক�ত সহায়তার েপাট�াল (ইিমে�শন সািভ�েসস এেজ��) 
এই েপাট�াল�ট জাপােন বসবাসকারী িবেদশী নাগিরকেদরেক জ�ির তথ� �দান করার জন� ৈতির করা হেয়েছ। 
* এই েপাট�াল�ট িন�িলিখত ভাষায় উপলভ� রেয়েছ: বািম �জ, চাইিনজ, ইংের�জ, িফিলিপেনা, ইে�ােনিশয়ান, 

জাপািন, েখমার, েকািরয়ান, মে�ািলয়ান, েনপািল, ে�ইন জাপািন, পত� �িগজ, ��ািনশ, থাই ও িভেয়তনািমজ 
 

েবাড� অফ এড�েকশেনর �ােফর সদস�েদর জন� িলংকসমূহ  

িবেদশী নাগিরকেদর ভিত� 

● �ুল �� করার জন� িনেদ�িশকা পু�ক (MEXT) 
�ানীয় �ুেল ভিত� হেত সহায়ক এই িনেদ�িশকা পু�ক�ট েবশ িকছ�  ভাষায় উপলভ� রেয়েছ (চাইিনজ, ইংের�জ, 
িফিলিপেনা, েকািরয়ান, পত� �িগজ, ��ািনশ, িভেয়তনািমজ)। 

● িবেদশী িশ�াথ� �হণ করা স�িক�ত িনেদ�িশকা পু�ক (MEXT) (�ধুমা� জাপািন ভাষায়) 
এই িনেদ�িশকা পু�ক�ট �ানীয় �ুল�েলা িবেদশী িশ�াথ�েদর ভিত� িনিব �� করেত সহায়তা কের। 

● CASTA-NET (MEXT) (�ধুমা� জাপািন ভাষায়) 
িবেদশী ব�াক�াউ� রেয়েছ এমন িশ�াথ�েদরেক সহায়তা করেত উপকরণ ও উপাদােনর জন� এই তথ� 
অনুস�ান সাইট�ট রেয়েছ। 

 

স�ূরক জাপািন িশ�ার উপকরণ 

● হ�া�বুক ফর �টিচং জাপািনজ (েটািকও েমে�াপিলটন েবাড� অফ এড� েকশন) (�ধুমা� জাপািন ভাষায়) 
এই স�ূরক জাপািন পাঠ�পু�ক�ট হেলা জাপািন ভাষায় পাঠ�হণ করা �েয়াজন এমন িবেদশী িশ�াথ�েদর 
জন�। 

● জাপািন ভাষা িশ�াদােনর জন� পাঠ�পু�ক “Tanoshi Gakko” (েটািকও েমে�াপিলটন েবাড� অফ এড� েকশন) 
এই পাঠ�পু�ক�ট িশ�কগণেক িবেদশী িশ�াথ�েদরেক জাপািন ভাষা িশ�াদােন ও িশ�াথ�েদর জাপািন 
�ুেলর জীবেনর সােথ খাপ খাইেয় িনেত সাহায� করেত পাের। 

* এই পাঠ�পু�ক�ট এই সকল ভাষায় পাওয়া যায়: আরিব, বাংলা, বািম �জ, চাইিনজ, ইংের�জ, িফিলিপেনা, 

ফরাসী, িহ��, ইে�ােনিশয়ান, েকািরয়ান, লাও, মে�ািলয়ান, েনপািল, পারস�, পত� �িগজ, েরামািনয়ান, �শ, 

িসংহলা, ��ািনশ,থাই, টািক�শ ও িভেয়তনািমজ 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000945.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/handbook.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/tanoshi_gakko.html
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অনুস�ান 

পাবিলক এিলেম�াির ও জুিনয়র হাই �ুল এবং অন�ান� বাধ�তামূলক িশ�ার �ুল স�েক� েকােনা �ে�র জন�: 
বাধ�তামূলক িশ�ার অংশ 
কিমউিন�ট িশ�া সহায়তা িবভাগ 
িশ�া অিফস 
S8000810(at)section.metro.tokyo.jp 
* ইেমইল পাঠােনার সময় “at” পিরবত�ন কের @ িলখুন। 
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