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MOU signed between UAP, KJS Japan Ltd
News Desk

The Career Development Club of the Department of Computer Science & Engineering
(CSE), University of Asia Pacific (UAP) signed a Memorandum of Understanding (MOU)
with Japanese company KJS Ltd. The MOU signing ceremony was held yesterday at
UAP conference room.
The main objective of the MOU is to implement and support the e-learning system
developed by KJS Company at UAP. The MOU was signed by the head of CSE Aloke
Kumar Saha, and Tsugunobu Ogino, president and and CEO, KJS Company. UAP VC
Prof Dr Jamilur Reza Choudhury and chairman of BoT Qayum Reza Chowdhury, M Abu
Taher, Ishfaq Ilahi Choudhrury, and Sarwar R Chowdhury were present at the
ceremony. CEO, KJS Company. UAP VC Prof Dr Jamilur Reza Choudhury and
chairman of BoT Qayum Reza Chowdhury, M Abu Taher, Ishfaq Ilahi Choudhrury, and
Sarwar R Chowdhury were present at the ceremony.
http://dailyasianage.com/news/74265/mou-signed-between-uap-kjs-japan-ltd

ই-ার্নিং পদ্ধরি বাস্তবায়্ রবয়য় জাপায়্র কেয়জএয়র য়ে
ইউএরপ’র চু রি
ঢাো, ১৭ জুাই, ২০১৭ (বা) : ই-ার্নিং
পদ্ধরিয়ে বাস্তবায়্ েরার রবয়য় জাপায়্র
কেয়জএ কোম্পার্র ায়ে চু রি েয়রয়ে
ইউর্ভারনটি অব এরলয়া পযাররিে (ইউএরপ)।
ই-ার্নিং পদ্ধরি ইউএরপর রলক্ষােীয়েরয়ে আইটিইই
পরীক্ষায় প্রস্তুি েরয়ব এবিং এই চু রির মাধ্যয়ম
ইউএরপর রলক্ষােীরা জাপায়্র আইটি প্ররিষ্ঠায়্
োজ েরা ুয়যাগ পায়ব্।
ইউএরপ’র েরম্পউটার ায়য়ন্স ও ইরির্য়াররিং
রবভাগ (রএই) কেয়জএ’র ায়ে এই চু রি েয়র।
ঢাোর গ্রী্য়রাডস্থ ইউএরপর র্জস্ব েযাম্পায়
আজ জাপা্ আন্তজারিন ে কো-অপায়রল্ এয়জরন্স
(জাইো) এবিং বািংায়েল েরম্পউটার োউরন্সয়র
(রবরর) য়যারগিায় এই ময় ািা স্মারে
স্বাক্ষররি য়।
রএই রবভাগীয় প্রধ্া্ অয়াে কুমার াা ও কেয়জএয়র কপ্ররয়ডন্ট ও রইও ুগুয়্াবু ওরগয়্া চু রিপয়ে ই েয়র্।
উভয় পয়ক্ষর মন্বয়োরী রয়য়ব রেয়্ রএই রবভায়গর োরী অধ্যাপে ড. ্ারেমা কবগম ও বযােব্ ররময়টয়ডর রইও আবেু
মরি্ মার্।
অ্ুষ্ঠায়্ ইউএরপর উপাচাযন অধ্যাপে জারমুর করজা কচৌধ্ুরী, ট্রারি কবায়ডনর কচয়ারমযা্ োইয়ুম করজা কচৌধ্ুরী ও েয ইরির্য়ার এম আবু
িায়র, কোাধ্যক্ষ ইিাে ইাী কচৌধ্ুরী ও কররজস্ট্রার ারওয়ার রাজ্জাে কচৌধ্ুরী এবিং রবভায়গর অ্যা্য রলক্ষেমন্ডী উপরস্থি রেয়্।

http://www.bssnews.net/bangla/newsDetails.php?cat=22&id=410507&date=2017-07-17

জাপায়্র কেয়জএয়র ায়ে ইউর্ভারনটি অব এরলয়া পযাররিয়ের চু রি
১৮ জুাই ২০১৭,মেবার, ০০:০০

জাপায়্র কেয়জএ কোম্পার্ ররময়টয়ডর ায়ে য়যারগিা চু রি েয়রয়ে ইউর্ভারনটি অব এরলয়া পযাররিয়ের (ইউএরপ)
েরম্পউটার ায়য়ন্স ও ইরির্য়াররিং রবভাগ (রএই)। গিো ঢাোর রগ্র্য়রায়ডর ইউএরপর র্জস্ব েযাম্পায় জাপা্
আন্তজন ারিে কো-অপায়রল্ এয়জরন্স (জাইো) এবিং বািংায়েল েরম্পউটার োউরন্সয়র (রবরর) য়যারগিায় এই ময় ািা
স্মারে স্বাক্ষররি য়। রএই রবভাগীয় প্রধ্া্ অয়াে কুমার াা ও কেয়জএয়র কপ্ররয়ডন্ট ও রইও ুগুয়্াবু ওরগয়্া চু রিপয়ে
ই েয়র্। উভয়পয়ক্ষর মন্বয়োরী রয়য়ব রেয়্ রএই রবভায়গর োরী অধ্যাপে ড. ্ারেমা কবগম ও বযােব্
ররময়টয়ডর রইও আবেু মরি্ মার্। অ্ুষ্ঠায়্ ইউএরপর রভর অধ্যাপে জারমুর করজা কচৌধ্ুরী, ট্রারি কবায়ডনর
কচয়ারমযা্ োইয়ুম করজা কচৌধ্ুরী ও েয ইরির্য়ার এম আবু িায়র, কোাধ্যক্ষ ইিাে ইাী কচৌধ্ুরী ও কররজস্ট্রার
ারওয়ার রাজ্জাে কচৌধ্ুরী এবিং রবভায়গর রলক্ষেমী এ ময় উপরস্থি রেয়্। রবজ্ঞরি।
http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/236584

জাপানের কেনজএনের েনে ইউনেভানেি টি অব এনিয়া
পযানেনিনের চু নি
্িু ্ ময় প্ররিয়বেে
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জাপায়্র কেয়জএ কোম্পার্ ররময়টয়ডর য়ে য়যারগিা চু রি েয়রয়ে ইউর্ভারনটি অব এরলয়া পযাররিে (ইউএরপ) এর
েরম্পউটার

ায়য়ন্স

ও

ইরির্য়াররিং

রবভাগ

(রএই)।

আজ মবার ১৭ জুাই ঢাোর গ্রী্য়রাডস্থ ইউএরপর র্জস্ব েযাম্পায় জাপা্ আন্তজারিন ে কো-অপায়রল্ এয়জন্সী
(জাইো) এবিং বািংায়েল েরম্পউটার
োউরন্সয়র (রবরর) য়যারগিায় এই
ময় ািা

স্বারে

স্বাক্ষররি

য়।

রএই রবভাগীয় প্রধ্া্ অয়াে কুমার
াা ও কেয়জএয়র কপ্ররয়ডন্ট ও রইও
ুগুয়্াবু ওরগয়্া চু রিপয়ে ই েয়র্।
উভয় পয়ক্ষর মন্বয়োরী রয়য়ব রেয়্
রএই রবভায়গর েোরী অধ্যাপে ড.
্ারেমা কবগম ও বযােব্ ররময়টয়ডর
রইও

আবেু

মরি্

মার্।

এই চু রির প্রধ্া্ উয়েলয য়া কেয়জএ েিতন ে ই-ার্নিং পদ্ধরিয়ে বাস্তবায়্ েরা যা ইউএরপর রলক্ষােীয়েরয়ে আইটিইই
পরীক্ষায় প্রস্তুি েরয়ব। অ্যরেয়ে, এই চু রির মাধ্যয়ম ইউএরপর রলক্ষােীরা জাপায়্র আইটি প্ররিষ্ঠায়্ োজ েরা ুয়যাগ
পায়ব্।
অ্ুষ্ঠায়্ ইউএরপর উপাচাযন অধ্যাপে জারমুর করজা কচৌধ্ুরী, ট্রারি কবায়ডনর কচয়ারমযা্ োইয়ুম করজা কচৌধ্ুরী ও েয
ইরির্য়ার এম আবু িায়র, কোাধ্যক্ষ ইিাে ইাী কচৌধ্ুরী ও কররজস্ট্রার ারওয়ার রাজ্জাে কচৌধ্ুরী এবিং রবভায়গর
অ্যা্য রলক্ষেমন্ডী উপরস্থি রেয়্।

http://www.notunshomoy.com/details.php?id=26311

জাপায়্র কেয়জএয়র য়ে এরলয়া পযাররিয়ের চু রি

লাইভ প্রনিনবদে: জাপায়্র কেয়জএ কোম্পার্ ররময়টয়ডর য়ে য়যারগিা চু রি েয়রয়ে ইউর্ভারনটি
অব এরলয়া পযাররিে (ইউএরপ) এর েরম্পউটার ায়য়ন্স ও ইরির্য়াররিং রবভাগ (রএই)। কামবার
ঢাোর গ্রী্য়রাডস্থ ইউএরপর র্জস্ব েযাম্পায় জাপা্ আন্তজারিন ে কো-অপায়রল্ এয়জন্সী (জাইো) এবিং
বািংায়েল েরম্পউটার োউরন্সয়র (রবরর) য়যারগিায় এই ময় ািা স্বারে স্বাক্ষররি য়। রএই
রবভাগীয় প্রধ্া্ অয়াে কুমার াা ও কেয়জএয়র কপ্ররয়ডন্ট ও রইও ুগুয়্াবু ওরগয়্া চু রিপয়ে ই
েয়র্। উভয় পয়ক্ষর মন্বয়োরী রয়য়ব রেয়্ রএই রবভায়গর অযারটযান্ট প্রয়ির ড. ্ারেমা
কবগম ও বযােব্ ররময়টয়ডর রইও আবেু মরি্ মার্। এই চু রির প্রধ্া্ উয়েলয য়া কেয়জএ
েিতন ে ই-ার্নিং পদ্ধরিয়ে বাস্তবায়্ েরা যা ইউএরপর রলক্ষােীয়েরয়ে আইটিইই পরীক্ষায় প্রস্তুি েরয়ব।
অ্যরেয়ে, এই চু রির মাধ্যয়ম ইউএরপর রলক্ষােীরা জাপায়্র আইটি প্ররিষ্ঠায়্ োজ েরা ুয়যাগ পায়ব্।
অ্ুষ্ঠায়্ ইউএরপর রভর প্রয়ির জারমুর করজা কচৌধ্ুরী, ট্রারি কবায়ডনর কচয়ারমযা্ োইয়ুম করজা কচৌধ্ুরী
ও েয ইরির্য়ার এম আবু িায়র, কোাধ্যক্ষ ইিাে ইাী কচৌধ্ুরী ও কররজস্ট্রার ারওয়ার রাজ্জাে
কচৌধ্ুরী এবিং রবভায়গর অ্যা্য রলক্ষেমন্ডী উপরস্থি রেয়্।
http://bangla.campuslive24.com/privateuniversity/6723/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A
6%B0%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B
0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A
6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF

UAP SIGNS MOU WITH KJS COMPANY, JAPAN

The Career Development Club of the Department of Computer Science & Engineering (CSE), University of
Asia Pacific (UAP) signed a Memorandum of Understanding (MOU) with KJS Company Ltd., Japan, a press
release said Monday.
The MOU signing ceremony was held in the conference room at UAP on July 17 2017in association of JICA’s
Verification Survey with the Private Sector in Bangladesh.
The main objective of this MOU is to implement & support the e-learning system developed by KJS Company
Ltd, Japan at the Dept. of CSE, UAP. It will help to guide the students of UAP to prepare for the Information
Technology Engineer Examination (ITEE) which is provided by Bangladesh Computer Council (BCC). The
MOU will help to step up the students to be successful in future endeavors in IT industries in Japan.
The MOU was signed by the Head of CSE Mr. Aloke Kumar Saha, and Mr. Tsugunobu Ogino, President and
CEO, KJS Company Ltd, Japan. Honorable Vice Chancellor of UAP Prof. Dr. Jamilur Reza Choudhury and
Chairman of BOT, Mr. Qayum Reza Chowdhury, Engr. M. Abu Taher, Ishfaq Ilahi Choudhrury, Treasurer and
Sarwar R. Chowdhury, Registrar were present in the ceremony. The coordinators of this MOU signing
program were Dr. Nasima Begum, Assistant Professor, Dept. of CSE, UAP and Mr. Abdul Matin Sheikh
Maheen, CEO, BacBon Ltd. KJS Company Ltd. is a well-known IT Education Company in Japan. In order to
make the future leaders, to make the bridges between Japan and Bangladesh, KJS and UAP CSE will work
together to help Bangladeshi students to acquire for the professional IT skills.
http://www.prnewsbd.com/other-news/uap-signs-mou-with-kjs-company-japan/

