
 

 

জাপানে আই টি ক াম্পানেনে চা ুরী কপনে নিনেষ প্রনেক্ষে কপ্রাগ্রাম !!! 

               প্র নের োম : জাপানিজ আই টি প্রনিষ্ঠানির উপন াগী কনর আই টি প্রনকৌশলীনের  

                                        েক্ষিা উন্নয়ি শীর্ ষক প্রকল্প । 

নি- জজি প্রশিক্ষণ প্প্রোগ্রোমের উমেিয হল আই টি প্রম ৌিলীমের জোপোশিজ ভোষো,ITEE 

FE সাটিষনিনকি পরীক্ষার প্রস্তুনি এবং জোপোশিজ শবজমিস েযোিোর প্রশিক্ষমির েোধ্যমে 

জোপোশিজ IT প্ োম্পোশিমে চো ুরী প্পমে সহম োশিেো  রো ।এই প্রশিক্ষি  ে মসূচী 

জোই োর অর্ মোয়মি এবং বোংলোমেি  ম্পম্পউিোর  োউন্সিল এর সহোয়েোয় পশরচোশলে 

হয়। জাপানির  জকাম্পািীর সানে আপিার কর্ ষজীিি গন়ে জিালার জিয জাপাি ও 

িাাংলানেশ সরকার দ্বারা পনরচানলি এটি একটি নিনশর্ ধরনির প্রনশক্ষি জপ্রাগ্রার্।  

আপিানের অিগনির জিয জািানিা  ানে জ , আর্ানের ১র্,২য়, ৩য় ও ৪ে ষ  িযানচর সিল সর্ানি 

এিাং প্রনশক্ষণােীনের জাপানি চাকুনর প্রোনির পর আজ জেনক আর্রা আর্ানের ৫র্ িযানচর নিি ষাচি 

প্রক্রিয়ার উনদ্বাধি জ ার্ণা করনি। আর্ানের ৫র্ িযানচর প্রনশক্ষি িিষর্ানি চলর্াি আনি।  

 

সুিরাাং, আপনি নি-জজি জপ্রাগ্রানর্ জ াগোি কনর জাপানি আপিার জপশাগি জীিি শুরু করনি 

পানরি । 
 

নি-কজি প্রনেক্ষে কপ্রাগ্রানম আনিদে  রার জেয েীনচর আনিদেপত্র পূরণ  রুে। 

অ্যানিন েে নিঙ্ক: https://goo.gl/forms/fhiijAmYKIKy2LPe2  
আনিদনের কেষ োনরখ: ৪ে ষ এনপ্রল ২০১৯  
  

আনিদনের েূযেেম ক াগ্যোাঃ   

১. কম্পম্পউিার সানয়ন্স অেিা আই টি সম্পনকষি জ  জকাি নির্নয় িযানচলর নিগ্রীধারী হনি হনি । 

২. সফিওয়যোর প্েমভলপমেন্ট অর্বো  ম্পম্পউিোর প্প্রোগ্রোশেং এ প্পিোিে অশভজ্ঞেো সম্পন্ন 

প্রোর্ীমের অগ্রোশধ্ োর প্েয়ো হমব। 

৩. িি আই টি িযানচলর নিগ্রীধারী ও নিনলার্া জহাল্ডাররা আনিেি করার জিয ITEE FE 

সোটিমশফম ি র্ো মে হমব। (ITEE FE সোটিমশফম ি সম্পম ম শবস্তোশরে জোিমে শভন্সজি  রুি 

www.bditec.gov.bd  

৪. ITEE FE সোটিমশফম ি ধ্োরীরো সরোসশর শলশিে পরীক্ষোয় অংিগ্রহি  রমে পোরমব। 

প্রনেক্ষে সম্পন িে েথ্য: 

শুরুর োনরখ: ২৩ জিু ২০১৯ 

সমানির োনরখ: ২৫ জসনেম্বর ২০১৯ 

ক্লানসর সময় : সকাল ৮:৪৫ – নিকাল ৪:০০ িা প ষন্ত 

নদে: প্রনিযক সিানহ, রনিিার – িৃহস্পনিিার  

  প্রনেক্ষনের স ি প্র ার খরচ িহে  রনি জাপাে সর ার । 

নি-জজি সম্পনকষ জ  জকাি প্রকার িেয জািার জিয আর্ানের সানে জ াগান াগ করুি। 

নি জজি এিনর্ি িীর্ 

জাইকা আই টি ই ই প্রনজক্ট  

০১৭১৪১৬৮৯৬১ 

নি জজি সম্পনকষ জািনি নিক্রজি করুি : https://www.facebook.com/bjet.org/  

https://goo.gl/forms/fhiijAmYKIKy2LPe2
http://www.bditec.gov.bd/
https://www.facebook.com/bjet.org/

