
বাাংলা ভাষা ベンガル語 

ববশ্বববদ্যালয়ের বিক্ষা পব ব    

ট াবিও টেট্রপবল ান ববশ্বববদ্যালে, বেনাবে ওসাওো   িযাম্পাস  

সারসংক্ষেপ তত্ত্ব    

প্রক্ষেশঃ  মিনামি ওসাওয়া ষ্টেশন ষ্টেক্ষে ৫ মিমনট হাটা পে, ১-১, মিনামি ওসাওয়া, হামিওজি, ষ্টটামেও 

১৯২-০৩৯৭   

ষ্ট াগাক্ষ াগঃ ০৪২-৬৭৭-১১১১   ক্ষটমিক্ষ ান     

  

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

আের্ ষণঃ িাপাক্ষন ৭৭৮ টট মেশ্বমেদ্যািয় আক্ষে। িাপান মশো িন্ত্রণািক্ষয়র প্রমতক্ষেদ্ন ২০১০ অনু ায়ী, 

িাপাক্ষনর ৭৭৮ টট মেশ্বমেদ্যািক্ষয়র িক্ষযয ষ্টটামেওক্ষত ১৩৮ টট মেশ্বমেদ্যািয় আক্ষে । এই 

মেশ্বমেদ্যািয়গুক্ষিার প্রক্ষতযক্ষের স্বতন্ত্র বেমশেয আক্ষে । এিনমে প ষটেরা এসে মেশ্বমেদ্যািক্ষয়র 

েযাম্পাস, িাইক্ষেরী, মেভাগসিূহ এেং মেশ্বমেদ্যািক্ষয়র মেমভন্ন োৎসমরে পে ষগুক্ষিা পমরদ্শ ষন েরক্ষত 

পাক্ষর। ষ্টটামেও ভ্রিক্ষনর সিয়  মদ্ মেশ্বমেদ্যািয় গুক্ষিাও পমরদ্শ ষক্ষনর অন্তভূষজি েরা হয়, তাহক্ষি 

ষ্টটামেওর মেমভন্ন রুপ ষ্টদ্খা সম্ভাে,  া সাযারন ষ্টটামেও ভ্রিক্ষনর অমভজ্ঞতা ষ্টেক্ষে পাওয়া  ায় না।   

এোর, ষ্টটামেও ষ্টিট্রপমিটান ইউমনভামস ষটটর োত্র মহসাক্ষে এ মেশ্বমেদ্যািক্ষয় আক্ষে এিন মেেু পে ষক্ষে 

পমরিয় েমরক্ষয় মদ্ে। ।    

েসন্ত পে ষ    

মশক্ষরানািঃ িাপানীি ষ্টিক্ষয়ক্ষদ্র ঐমতহযোহী পুতুি উৎসে   

সিয়োিঃ ষ্ট েররুয়ারীর ষ্টশর্ -       িাক্ষিষর শুরু    

ম ঃ ফ্রী   

মের্য়েসরতুঃ এই উৎসে মেক্ষদ্শী োত্র ও মেক্ষদ্শী প ষটেক্ষদ্র িনয উনরিুি। আপমন িাপানীি তরুণী 

ষ্টিক্ষয়ক্ষদ্র ঐমতহযোহী পুতুি উৎসে সিক্ষে যারনা পাক্ষেন। এই পুতুি উৎসে ষ্টদ্খক্ষত মগক্ষয় আপমন এই  

উৎসক্ষের গান গাইক্ষত পাক্ষরন এেং িাপানীি িা পান সাক্ষে ঐমতহযোহী িাপানীি মিটে ষ্টখক্ষত পাক্ষরন। 

আক্ষরেটা আের্ ষণীয় েযাপার হি ষ্টটামেও ষ্টিট্রপমিটান মেশ্বমেদ্যািক্ষয়র োত্রোত্রীরা উৎসক্ষের েেক্ষরর 

উপর মভমি েক্ষর মেমভন্ন ভার্ায়   মেক্ষশর্ত ইংক্ষরজি   আিাপ েরক্ষত পাক্ষর ।       

 

মহক্ষনা েযাম্পাস 

মিনামি ওসাওয়া েযাম্পাস 

ইদ্াোমশ েযাম্পাস 

িাক্ষরানুমি সযাক্ষটিাইট েযাম্পাস 

আরাোওয়া েযাম্পাস 

আমেহাোরা েযাম্পাস 

Campus 

হারুমি েযাম্পাস  



শরৎ পে ষ   

মশক্ষরানািঃ মিয়াক্ষো উৎসে   োড়ীক্ষত আসার মদ্েস     

সিয়োিঃ নক্ষভম্বক্ষরর শুরুক্ষত   

ম ঃ মেেু ষ্টেক্ষত্র  ী প্রক্ষ াির   

মের্য়েসরতুঃ োত্ররা সামর েক্ষর মেমভন্ন যরক্ষনর স্টি মদ্ক্ষয় োক্ষে ষ্ট খাক্ষন আপমন খাোর,পানীয়, 
আক্ষিািনা অনুষ্ঠান এেং সরাসমর েযান্ড সঙ্গীত উপক্ষভাগ েরক্ষত পারক্ষেন । ষ্ট খাক্ষন এে মদ্ক্ষন ১০০ এর 

ষ্টেশী মের্য়ােিীর অমভজ্ঞতা মনক্ষত পাক্ষরন। পমরমিত দ্ািও এেটা আের্ ষণ।   

 

#এ পে ষগুক্ষিার সিয়সিূীর িনয মেশ্বমেদ্যািক্ষয়র  ০৪২-৬৭৭-১১১১ ষ্টটমিক্ষ ান নাম্বাক্ষর ষ্ট াগাক্ষ াগ েরার 

অনুক্ষরায িানাক্ষনা হি।  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মিয়াক্ষো উৎসক্ষের ষ্ট খাক্ষন স্টি ষ্টদ্ওয়া হয়।  

মিত্র ষ্টহািক্ষপি-  

https://pro.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/21_32_

107/products_id/3202 

ষ্ট েররুয়ারী ২৮, ২০১৮ পতুুি উৎসক্ষে আপনাক্ষে স্বাগতি।  

https://pro.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/21_32_107/products_id/3202
https://pro.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/21_32_107/products_id/3202

