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শিক্ষা জগৎ ডেস্ক  

১৯ ডেপ্টেম্বর ইউশিভাশেিটি অব এশিয়া প্যাশেশিপ্টে (ইউএশপ্) ইিিরপ্টেিি ডেেপ্টিালশজ ইশিশিয়ােি এক্সজাশেপ্টিিি (আইটিইই) শবষয়ে এে 

েেিিালা অিুশিত হপ্টয়প্টে। শবশ্বশবদ্যালপ্টয়র শেএেই শবভাগ ও জাপ্াপ্টির ডেপ্টজএে ডোম্পাশির ড ৌথ উপ্টদ্যাপ্টগ ইউএশপ্র শিজস্ব েযাম্পাপ্টে এই 

েেিিালা অিুশিত হয়। ইউএশপ্র শভশে প্রপ্টিের ে. জাশেলুর ডরজা ড ৌধুরী প্রধাি অশতশথ শহপ্টেপ্টব েেিিালায় উপ্শিত শেপ্টলি। এ োড়া 
জাপ্াপ্টির শেয়াজাশে শবশ্বশবদ্যালপ্টয়র শিক্ষে প্রপ্টিের ইপ্টতা ডেশিশে ও প্রপ্টিের শিরাইশি িুশে এবং ঢাো জাইো অশিপ্টের েেস্বয়ে ওো োি। 
এই প্রীক্ষার োধযপ্টে ইউএশপ্র শেএেশে শবভাপ্টগর শিক্ষাথীরা জাপ্াপ্টির শবশভন্ন আইটি ডোম্পাশিগুপ্টলায় োজ েরার েুপ্ট াগ প্াপ্টব। 

http://www.jaijaidinbd.com/?view=details&archiev=yes&arch_date=23-09-

2017&type=single&pub_no=2024&cat_id=1&menu_id=93&news_type_id=1&news_id=309009 
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লাইভ প্রতিবেদক: ইউশিভাশেিটি অব এশিয়া প্যাশেশিপ্টে (ইউএশপ্) ইিিরপ্টেিি ডেেপ্টিালশজ ইশিশিয়ােি 
এক্  ্ রজাশেপ্টিিি (আইটিইই) শবষয়ে এে েেিিালা অিুশিত হপ্টয়প্টে। 
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েঙ্গলবার শবশ্বশবদ্যালপ্টয়র শেএেই শবভাগ ও জাপ্াপ্টির ডেপ্টজএে ডোম্পািীর ড ৌথ উপ্টদ্যাপ্টগ শিজস্ব 

েযাম্পাপ্টে এই েেিিালা অিুশিত হয়। 

ইউএশপ্র শভশে প্রপ্টিের ে. জাশেলুর ডরজা ড ৌধুরী প্রধাি অশতশথ শহপ্টেপ্টব েেিিালায় উপ্শিত শেপ্টলি। 

এোড়া, জাপ্াপ্টির শেয়াজাশে শবশ্বশবদ্যালপ্টয়র শিক্ষে প্রপ্টিের ইপ্টতা ডেশিশে ও প্রপ্টিের শিরাইশি িুশে এবং 
ঢাো জাইো অশিপ্টের েেস্বয়ে ওো োি। 

এই প্রীক্ষার োধযপ্টে ইউএশপ্র শেএেশে শবভাপ্টগর শিক্ষাথীরা জাপ্াপ্টির শবশভন্ন আইটি ডোম্পািীগুপ্টলাপ্টত 

োজ েরার েুপ্ট াগ প্াপ্টব 

http://www.bangla.campuslive24.com/public/dhaka-

campus/8055/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8

7-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%87%E0%A6%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-
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%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE 

 

 

ইউএশপ্প্টত আইটিইই প্রীক্ষা শবষয়ে েেিিালা অিুশিত 
September 20, 2017010 

ইউশিভাশেিটি অব 

এশিয়া প্যাশেশিপ্টের (ইউএশপ্) শেএেই শবভাগ ও জাপ্াপ্টির ডেপ্টজএে ডোম্পািীর ড ৌথ উপ্টদ্যাপ্টগ ইিিরপ্টেিি ডেেপ্টিালশজ ইশিশিয়ােি 
এক্  ্ রজাশেপ্টিিি (আইটিইই) শবষয়ে এে েেিিালা গত ১৯ ডেপ্টেম্বর ইউএশপ্র শিজস্ব েযাম্পাপ্টে অিুশিত হয়। 
ইউএশপ্র উপ্া া ি অধযাপ্ে ে. জাশেলুর ডরজা ড ৌধুরী প্রধাি অশতশথ শহপ্টেপ্টব েেিিালায় উপ্শিত শেপ্টলি। এোড়া, জাপ্াপ্টির 

শেয়াজাশে শবশ্বশবদ্যালপ্টয়র শিক্ষে অধযাপ্ে ইপ্টতা ডেশিশে ও অধযাপ্ে শিরাইশি িুশে এবং ঢাো জাইো অশিপ্টের েেস্বয়ে ওো োি। 
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এই প্রীক্ষার োধযপ্টে ইউএশপ্র শেএেশে শবভাপ্টগর শিক্ষাথীরা জাপ্াপ্টির শবশভন্ন আইটি ডোম্পািীগুপ্টলাপ্টত োজ েরার েুপ্ট াগ প্াপ্টব। 

(ডপ্রে শবজ্ঞশি) 
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