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এিসএম-আইিসিপিসর ঢাকা পব� 

শীষ� দ�ু �ানই বেুয়েটর 
এস এম নিজব�ুাহ �চৗধুরী | আপেডট: ০০:০৭, নেভ�র ২০, ২০১৬ | ি�� সং�রণ 
 
       

িবে�র  সবেচেয়  ময�াদাপূণ�  কি�উটার  ��া�ািমং  আেয়াজন  এিসএম  আ�জ� ািতক  কেলিজেয়ট  ��া�ািমং 
�িতেযািগতা  (আইিসিপিস ) ২০১৬ -এর  ঢাকা  পেব�  চ�াি�য়ন  হেয়েছ  বাংলােদশ  �েকৗশল  িব�িবদ�ালেয়র  (বেুয়ট ) 
দল  ‘বেুয়ট  রােয়া ’।  ১১�  সমস�ার  মেধ�  ১০�র  সমাধান  িদেয়েছ  তারা।  এ  দেলর  িতন  সদস�  হেলন  এম  এম 
হা�ন -উর -রিশদ , ত�য়  মি�ক  ও  নাজমরু  রশীদ।  চ�াি�য়ন  িহেসেব  বেুয়ট  রােয়ার  নাম  �ঘাষণার  পরপরই 
হা�ন -উর -রিশদ  �থমআেলা �ক  বেলন , ‘চ�াি�য়ন  হওয়ার  অনভূুিত  অসাধারণ ! এখন  চূড়া�  পেব�র  জন�  ��িত 
িনেত  চাই। ’ 
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রাজধানীর  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফেক  (ইউএিপ ) ��  ও  শিনবার  অনিু�ত  হয়  এই  �িতেযািগতা। 
এবার  অংশ  িনেয়েছ  ১২৫�  দল।  �িত  দেল  িছেলন  িতনজন  কের  ��া�ামার  এবং  একজন  কের  �কাচ।  বেুয়েটর 
আেরক  দল  ‘বেুয়ট  ওমিনি�� ’ �থম  রানারআপ  এবং  ঢাকা  িব�িবদ�ালেয়র  দল  ‘িডইউ  �স�ড�  ’ ি�তীয় 
রানারআপ  হেয়েছ।  দ�ু  দলই  নয়�  কের  সমস�ার  সমাধান  িদেত  �পেরেছ।  আগামী  বছেরর  �ম  মােস  যু�রাে� 
অনেু�য়  আইিসিপিসর  চূড়া�  পেব�  (ওয়া��   ফাইনালস ) অংশ  �নওয়ার  কথা  রেয়েছ  শীষ�  িতন  দেলর । 

গতকাল  শিনবার  ইউএিপ  �া�েণ  অনিু�ত  সমাপনী  অন�ুােন  ফলাফল  �ঘাষণা  ও  পুর�ার  িবতরণ  করা  হয়।  এেত 
�ধান  অিতিথ  িছেলন  অথ�ম�ী  আবলু  মাল  আবদলু  মিুহত।  �িতেযাগীেদর  িতিন  িনেজর  জীবেনর  গ�  �শানান। 
অন�ুােনর  সভাপিত  ইউএিপর  উপাচায�  জািমলরু  �রজা  �চৗধুরী  বেলন , এ  �িতেযািগতা  বাংলােদেশর  সফটওয়�ার 
িশে�র  উ�িতেত  সাহায�  করেব । 

এিসএম -আইিসিপিসর  প�  �থেক  অন�ুােন  উপি�ত  িছেলন  এিশয়া  অ�েলর  পিরচালক  িস  �জ  �য়াং।  িতিন  বেলন , 
‘এিসএম -আইিসিপিসর  ওয়া��   ফাইনালেসর  (চূড়া�  পব� ) �ান  িহেসেব  ভিবষ�েত  আমরা  বাংলােদেশর  কথা 
িবেবচনা  করব। ’ তথ�  ও  �যাগােযাগ�যুি�  �িতম�ী  জনুাইদ  আ� �মদ  বেলন , আইিসিপিসর  চূড়া�  পব�  আেয়াজেন 
�যেকােনা  ধরেনর  সহেযািগতা  করেব  বাংলােদশ  সরকার।  ইউএিপর  �বাড�   অব  �াি�েজর  �চয়ারম�ান  কাইয়ুম 
�রজা  �চৗধুরী  ও  সহ -উপাচায�  এম  আর  কিবর  অন�ুােন  ব�ৃতা  কেরন । 

এিসএম -আইিসিপিস  ঢাকা  পেব�র  আেয়াজক  ইউএিপ।  আেয়াজেন  সহেযািগতা  করেছ  আইিস�  িবভাগ , বাংলােদশ 
কি�উটার  কাউি�ল , এিথকস  অ�াডভা�ড  �টকেনালিজস  িলিমেটড . িলড  সফট , �দাহােটক , িবকাশ , এসইএল  ও 
সাউথই�  ব�াংক । 

 http://www.prothom-alo.com/technology/article/1024103/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%
E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%8
D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A7
%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0 
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��া�ািমংেয় তা�েণ�র লড়াই 

 
ময�াদাপূণ�  ��া�ািমং  আেয়াজন  এিসএম -আইিসিপিসর  ঢাকা  অ�েলর 
 
�িতেযািগতায় চ�াি�য়ন হেয়েছ বেুয়ট। �িতেযািগতায় িবজয়ী দ�ু দল অংশ �নেব যু�রাে�           
অনিু�ত  চূড়া�  আেয়াজেন।  ঢাকা  অ�েলর  িবজয়ীেদর  িনেয়  িলেখেছন  
 

 
�তৗিহদলু  ইসলাম  তুষার 
 
িবে�র  সবেচেয়  ময�াদাপূণ�  ��া�ািমং  �িতেযািগতা  আ�জ� ািতক  কেলিজেয়ট  ��া�ািমং  বা 
এিসএম -আইিসিপিসেত  ঢাকা  অ�েলর  চ�াি�য়ন  হেয়েছ  বেুয়েটর  'বেুয়ট  রােয়া ' দল।  ১১�  সমস�ার 
মেধ�  ১০�  সমাধান  কের  দল�  চ�াি�য়ন  হেয়েছ।  এর  পেরই  অব�ান  করেছ  বেুয়েটর  আরও  এক� 
দল  অমিনি��।  ি�তীয়  �ান  দখল  করেত  তারা  সমাধান  কেরেছ  ৯�  সমস�া।  তৃতীয়  অব�ােন 
রেয়েছ  ঢাকা  িব�িবদ�ালেয়র  দল  'িডইউ  �স�ড�  '।  তারাও  আট�  সমস�া  সমাধান  কেরেছ।  এভােব 
�মাট  দশ�  দলেক  পুর�ৃত  করা  হয় , যােদর  মেধ�  রেয়েছ  বেুয়েটর  চার� , ঢাকা  িব�িবদ�ালেয়র  দ�ু , 
জাহা�ীরনগর  িব�িবদ�ালেয়র  এক� , �েয়েটর  দ�ু  এবং  নথ�সাউথ  িব�িবদ�ালেয়র  এক�  দল। 
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একই  সে�  িছল  িবভাগীয়  পয�ােয়  জয়ী  আট�  �প , যার  মেধ�  রেয়েছ  ঢাকা  পেব�র বেুয়ট , চ��ােমর 
�েয়ট , রাজশাহীর  �েয়ট , খুলনার  খুেয়ট , িসেলেটর  শাহজালাল  িব�ান  ও  �যুি�  িব�িবদ�ালয় , 
বিরশােলর  বিরশাল  িব�িবদ�ালয় , ময়মনিসংেহর  জাতীয়  কিব  কাজী  নজ�ল  িব�িবদ�ালয়  এবং 
রংপুেরর  �বগম  �রােকয়া  িব�িবদ�ালয়।  আরও  থাকেছ  দশ  র ◌�াংিকং  িব�িবদ�ালয়।  �িতেযািগতায় 
িবজয়ীেদর  মেধ�  এসব  ক�াটাগিরেত  �মাট  চার  লাখ  টাকা  পুর�ার  িহেসেব  িবতরণ  করা  হয়। 
বাংলােদশ  �থেক  িনব�ািচত  দ�ু  দল  অংশ  িনেত  পাের  আগামী  বছেরর  ২০  �থেক  ২৫  �ম  যু�রাে�র 
সাউথ  ডােকাটায়  এিসএম -আইিসিপিসর  িব�  আসেরর  চূড়া�  পেব�। 
 
গত  শিনবার  রাজধানীর  ফাম�েগেটর  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফেক  আ�জ� ািতক 
�িতেযািগতা�র  ঢাকা  পব�  অনিু�ত  হয়।  এবার  �মাট  ১২৫�  দল  চূড়া�  �িতেযািগতায়  অংশ  �নয়। 
আর  �মাট  এক  হাজার  ৬৬৫�  দল  �িতেযািগতায়  অংশ  িনেত  অনলাইেন  িনব�ন  কের।  �সখান 
�থেক  �াথিমক  বাছাইেয়র  পর  ১২৫  দল  চূড়া�  পেব�  অংশ  িনেত  পাের।  �থমবােরর  মেতা  �মেয়েদর 
১২৯�  দল  �িতেযািগতায়  অংশ  িনেত  িনব�ন  কেরিছল।  �সখান  �থেক  চূড়া�  পেব�  সুেযাগ  �পেয়েছ 
চার�  দল।  গত  ��বার  রাজধানীর  ফাম�েগেটর  এিশয়া  প�ািসিফক  ইউিনভািস��েত  দইু  িদেনর  এ 
�িতেযািগতার  ��  হয়।  ঢাকা  অ�েলর  �িতেযািগতা  আেয়াজেন  স�ি�  �কাশ  কেরন 
এিসএম -আইিসিপিসর  এিশয়া  অ�েলর  পিরচালক  অধ�াপক  িস  �জ  �য়াং।  ঢাকা  পেব�র  এ  আেয়াজেনর 
সমাপনী  অন�ুােন  �ধান  অিতিথ  িহেসেব  উপি�ত  িছেলন  অথ�ম�ী  আবলু  মাল  আবদলু  মিুহত।  এ 
ছাড়া  তথ��যুি�  �িতম�ী  জনুাইদ  আহেমদ  পলক, বেুয়েটর  অধ�াপক  �মাহা�াদ  কায়েকাবাদ , 
এিসএম -আইিসিপিসর  এিশয়া  অ�েলর  পিরচালক  িস  �জ  �য়াং , এিশয়া  প�ািসিফক  িব�িবদ�ালেয়র 
উপাচায�  জািমলরু  �রজা  �চৗধুরীসহ  আরও  অেনেক। 
 
এ  ছাড়া  �ুল -কেলেজর  িশ�াথ�  এবং  �মেয়েদর  জন�  আলাদা  কের  �বশ  কেয়ক�  ক�াটাগিরেত 
পুর�ার  �দওয়া  হয়।  �ুল  কেলেজর  এবং  �মেয়েদর  ��া�ািমংেয়  আ�হী  করেত  এ  ধরেনর  ক�াটাগির 
করা  হয়।  এ  ছাড়া  রাখা  হয়  আ�িলক  ক�াটাগিরও।  
 
বেুয়ট  রােয়া  
 
�িতেযািগতা�র  ঢাকা  অ�ল  চ�াি�য়ন  বেুয়ট  রােয়া।  চূড়া�  পেব�  অংশ�হণকারী  ১২৫�  দেলর  মেধ� 
বেুয়েটরই  রেয়েছ  ৯�  দল।  তােদর  মেধ�  �সরা  দেল  আসেত  �পের  �বশ  আনি�ত  রােয়ার  সদস� 
এমএম  হা�ন -উর -রিশদ।  বেুয়েটর  ি�পিলর  এ  িশ�াথ�র  সে�  রেয়েছন  িসএসইর  ত�য়  মি�লক  এবং 
নাজমরু  রশীদ  নরূ।  িনেজেদর  মেধ�  ভােলা  সম�য়  সাফেল�র  অন�তম  কারণ  বেল  জানান  তারা। 
িব�িবদ�ালেয়ও  িনেজরা  একসে�  অনশুীলন  কেরেছন , ঝািলেয়  িনেয়েছন  �িতেযািগতায়  �যাগ�  কের 
িনেত।  হা�ন -উর -রিশদ  বেলন , যিদও  এটা  ��া�ািমং  �িতেযািগতা , তাই  এ  িবষেয়  দ�েদরই  সুেযাগ 
�বিশ  থােক।  তেব  কি�উটার  ল�া�েুয়জ  জানেত  তােক  �েকৗশলী  হেত  হেব  এমন  �কােনা  কথা  �নই। 
তার  �মাণও  িমেলেছ  এ  �িতেযািগতায়।  আইওআই  �েপ  যারা  িছল , সবাই  �ুল -কেলেজর  িশ�াথ�। 
এখােন  তারা  আমােদর  সে�  একই  ধরেনর  কি��শন  কেরেছ।  এর  জন�  �েয়াজন  �কােনা  িকছু 
�শখার  মানিসকতা।  যু�রাে�  অংশ�হণ  স�েক�   জানেত  চাইেল  িতিন  বেলন , এটা  আমার  জন� 
অেনক  বড়  অজ� ন। 
 



অমিনি��  
 
ি�তীয়  অব�ােন  থাকা  এ  দল�ও  বেুয়েটর।  এই  �ান�  দখল  করেত  তারা  সমাধান  কেরেছ  ৯� 
সমস�া।  ি�তীয়  অব�ােন  থাকা  সে�ও  িনেজেদর  পারফরম�া�  িবে�র মে�  �দশ�ন  করেত  পারেব  না 
কাজী  হাসান  জবুােয়েরর  দল�।  কারণ  এক  িব�িবদ�ালয়  �থেক  এক�  দলই  অংশ�হণ  করেত 
পারেব।  তেব  ি�তীয়  অব�ান  িনি�ত  করেত  আরও  দ ু'জেনর  ভূিমকা  অন�ীকায�।  তারা  হেলন _ 
িরয়াজলু  ইসলাম  এবং  িরকন  �মার  রায়।  জবুােয়র  মেন  কেরন , এ  ধরেনর  �িতেযািগতায়  �য  �কউ 
অংশ  িনেত  পারেবন।  এ  ��ে�  ���পূণ�  িদক  হেলা  লিজক  �ডেভলপেম�।  ই�া  শি�েক  কােজ 
লািগেয়ও  িনেজ  িনেজই  ��া�ািমং  িশখেত  পােরন  �য  �কউ।  
 
িডইউ  �স�ড�  
 
চূড়া�  পেব�  ঢাকা  িব�িবদ�ালেয়র  ছয়�  দল  অংশ�হণ  করেলও  িনেজেদর  �সরা  িতেন  আনেত  স�ম 
হয়  িডইউ  �স�ড� ।  তারা  আট�  সমস�ার  সমাধান  কেরেছ।  তেব  যু�রাে�  যাওয়ার  স�াব�  দ�ু 
দেলর  মেধ�  রেয়েছ  তারা।  দল�র  সদস�েদর  মেধ�  রেয়েছ  সািবত  জািহন , শােহদ  শাহিরয়ার  ও 
�রজওয়ান  মাহমদু  ত�য়।  িতনজনই  কি�উটার  িব�ান  িবভােগর  িশ�াথ�।  তেব  ��া�ািমং 
�িতেযািগতায়  অংশ�হেণর  জন�  তােদর  িসএসইর  িশ�াথ�  হেত  হেব  এমনটা  মেন  কেরন  না  ত�য়। 
িতিন  বেলন , এ  ধরেনর  �িতেযািগতায়  �য  �কােনা  িবভােগর  িশ�াথ�রা  অংশ�হণ  করেত  পাের। 
�কািডং  িসে�ম  স�েক�   িসএসইর  িশ�াথ�েদর  ধারণা  থাকায়  তােদর  অংশ�হণ  �বিশ  �দখা  যায়। 
তেব  িনেজর  �ান  কােজ  লািগেয়  �য  �কউ  অংশ�হণ  করেত  পাের । 
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‘A special computer lab will be set up on the UAP city campus as part 
of the government initiative’ 
The participants of ACM International Collegiate Programming Contest in Dhaka would be able to 
contribute much to the development of IT sector in the country, Finance Minister AMA Muhith said 
yesterday. 
He said those who took part in the competition have shown their skill of solving critical problems in 
programming. 
The finance minister was addressing the prize-giving ceremony held on the concluding day of a 
two-day regional programming competition held at the University of Asia Pacific in the capital. 
Computer Science and Engineering Department of UAP hosted the two-day-long International 
Collegiate Programming Contest dubbed as Dhaka Regional Contest 2016 on November 18-19 in 
association with the help of ICT Division and Bangladesh Computer Council. 
A pool of distinguished guests attended the programme and expressed their satisfaction over the 
way the programme was held. 
In their addresses, the discussants said through the ACM-ICPC event the country’s IT sector and IT 
business firms would reap the benefits. 
Besides enhancement of business opportunities, unemployment would also be kept at bay, they 
added.   In his address, Prof CJ Hwang, director of ACM-ICPC Asia regional contest, said: “The next 
year’s ACM-ICPC event could be held in Bangladesh if necessary supports are provided.” 
Zunaid Ahmed Palak, state minister for ICT Division, spoke at the programme as a special guest. 
He said: “A special computer lab will be set up on the UAP city campus as part of the government 
initiative.” 
The government has already established 3,000 computer laboratories and so far employed 2,000 
experts in the IT sector, added Palak. 
On the concluding day yesterday, the finalists took part in a five-hour-long programming contest. 
UAP Vice-Chancellor Prof Jamilur Reza Choudhury called for government support to flourish the IT 
sector. 
In his speech, Prof Jamilur lauded the performance of programme contestants. 
BUET’s Rayo and Omnitrix and DU_Censored came out as three winning teams that won trophy and 
cash while CUET’s Girlsare Pearl had the 1st position among the girl’s teams. 
Prof M Kaykobad, dean, faculty of EEE, BUET, announced the winners’ name at the competition. 
A total of 1,665 teams registered online for preliminary contest in which there were 129 girls’ 
teams  from 81 institutes. 
Of them, a total of 125 teams had been selected for the key contest. 
The World ACM-ICPC Final 2017 will be held in Rapid City, South Dakota, USA, on May 20-25. 



Top 3-4 teams from ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest 2016 will get chance to attend the 
event 
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ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest- 
2016 held 

DHAKA, Nov 19, 2016 (BSS) - The two-day 
long ACM-International Collegiate 
Programming Contest (ACM-ICPC) was 
concluded at University of Asia Pacific 
(UAP) here today. 
 
Department of Computer Science and 
Engineering (CSE), UAP organised the 
Regional Final ICPC entitled "2016 
ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest". 
 
The first three champions--BUET Rayo, 
BUET Omnitrix, DU_Censored-- won 

positions and awarded trophy and money while CUET GirlsarePearl has been awarded as the Top 
Girls Team. 
 
Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith addressed the closing session as the chief guest and 
distributed prizes among the winners. 
 
State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak, MP, and UAP's Board of Trustees Chairman 
Qayum Reza Chowdhury, addressed as special guests.  
 
The 2017 World Finals will be held in Rapid City, South Dakota on May 20-25, 2017, hosted by 
Excellence in Computer Programming, Inc. The highest ranked 3 to 4 teams from ACM-ICPC Asia 
Dhaka Regional Contest 2016 are likely to get chance to attend the World Finals. 
 
Professor Abdul Mannan, Chairman, University Grants Commission inaugurated the contest as the 
chief guest 
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রাজধানীর  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফেক  (ইউএিপ ) অনিু�ত  এিসএম -আ�জ� ািতক  কেলিজেয়ট  ��া�ািমং 
�িতেযািগতায়  �থম  ও  ি�তীয়  �ান  অিধকার  কেরেছ  বাংলােদশ  �েকৗশল  িব�িবদ�ালয়  (বেুয়ট )। 
�থম  ও  ি�তীয়  �ান  দখল  কেরেছ  যথা�েম  বেুয়ট  রােয়া  ও  বেুয়ট  ওমিন�কর।  তৃতীয়  হেয়েছ  ঢাকা  �সনসরড। 
�মেয়েদর  মেধ�  �থম  �ান  অিধকার  কেরেছ  চুেয়ট  গাল�স  এিরয়া  পারল । 
শিনবার  রাজধানীর  ি�ন  �রােডর  ইউএিপর  িনজ�  ক�া�াস  ভবেন  দইু  িদনব�াপী  �িতেযািগতার  �শষ  িদেন 
িবজয়ীেদর  হােত  পুর�ার  �দন  অন�ুােনর  �ধান  অিতিথ  অথ�ম�ী  আবলু  মাল  আ�ুল  মিুহত।  পুর�ার  িহেসেব 
িতিন  িবজয়ী  দল�েলােক  �িফ  ও  নগদ  অথ�  তুেল  �দন । 
এ  সময়  উপি�ত  িছেলন  তথ��যুি�  �িতম�ী  জনুাইদ  আহেমদ  পলক , ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফেকর 
�াি�  �বােড� র  �চয়ারম�ান  কাইয়ুম  �রজা  �চৗধুরী । 
এিসএম -আইিসিপিস  �িতেযািগতা  দ�ু  ধােপ  অনিু�ত  হয়।  �াক -িনব�াচনী  অনলাইন  �িতেযািগতা  এবং  মলূ 
�িতেযািগতা।  �িতেযািগতার  �ধান  আেয়াজক  িছল  ইউএিপর  কি�উটার  িব�ান  ও  �েকৗশল  িবভাগ  (িসএসই )। 
সহেযািগতা  কেরেছ  বাংলােদশ  কি�উটার  কাউি�ল  এবং  সরকােরর  তথ�  ও  �যাগােযাগ�যুি�  িবভাগ । 



 

মলূ  �িতেযািগতায়  অংশ�হণকারীরা  এক�  িনিদ��  �া�েণ  সমােবত  হেয়  �িতেযািগতায়  অংশ  �নন।  এ  বছর 
�াক -িনব�াচনী  �িতেযািগতায়  এবং  মলূ  �িতেযািগতায়  �মাট  ১ ,৬৬৫�  দল  িনব�ন  কের।  যার  মেধ�  ৮১� 
�িত�ান  �থেকই  িনব�ন  কের  এক  হাজার  ৫৬৬�  দল । 
এছাড়া  আইিসিপিসর  ইিতহােস  এবারই  �থমবােরর  মত  ১২৯�  �মেয়েদর  দল  অংশ�হণ  কেরেছ।  আজ  মলূ 
�িতেযািগতায়  ১২৫�  দল  অংশ  �নয় । 
আগামী  ২০ -২৫  �ম  যু�রাে�র  সাউথ  ডােকাটােত  এিসএম -আইিসিপ  ওয়া��   ফাইনাল -২০১৭  অনিু�ত  হেব। 
এিসএম -আইিসিপিস  ঢাকা  িরিজওনাল -এর  �থম  িতন  �থেক  চার�  দল  �সখােন  অংশ�হণ  করেব  বেল 
আেয়াজকরা  আশা  করেছন । 
উে�খ� , ২০১৫  সােল  ৭৫�  �িত�ােনর  ৯৮৫�  দল  এই  �িতেযািগতায়  অংশ  িনেয়িছল । 
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ইউএিপেত  এিশয়া  আ�িলক  �িতেযািগতা 
  

 

 
 
ইউএিপ  লাইভ : রাজধানীর  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফেক  (ইউএিপ ) ��  হেয়েছ 
এিসএম - আ�জ� ািতক  কেলিজেয়ট  ��াগািমং  �িতেযািগতা।  দইু  িদনব�ািপ  এই  �িতেযািগতা 
রাজধানীর  ি�ন  �রােড  ইউএিপর  িনজ�  ক�া�াস  ভবেন  গতকাল  ��বার  ��  হেয়  আজ  শিনবার 
�শষ  হয়।   
 
�থম  িতন�  িবজয়ী  দল  হেলা  বেুয়ট  রােয়া , বেুয়ট  ওমিন��  এবং  ঢাকা  �সনসরড  ।  িবজয়ীেদরেক 
�িফ  ও  নগত  অথ�  �দওয়া  হয়।  �মেয়  দল�েলার  মেধ�  টপ  দল  হেলা  চুেয়ট  গাল�স  এিরয়া  পারল। 
এেদরেক  ���  ও  �চক  ব�  পুর�ার  িহেসেব  �দওয়া  হয়।   
 
পুর�ার  িবতরনী  ও  সমাপনী  অন�ুােনর  �ধান  অিতিথ  িহেসেব  উপি�ত  িছেলন  গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  অথ�ম�ী  জনাব  আবলু  মাল  আ�ুল  মিুহত।  িবেশষ  অিতিথ  িহেসেব 
উপি�ত  িছেলন  তথ� - �যুি�  �িতম�ী  জনাব  জনুাইদ  আহেমদ  পলক  এমিপ ,  এিশয়া  প�ািসিফক 
িব�িবদ�ালেয়র  �বাড�   অব  �াি�  �চয়ারম�ান  কাইয়ুম  �রজা  �চৗধুরী।   
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উ�  �িতেযাগীতায়  িবজয়ীেদর  মেধ�  িবিভ�  ক�াটাগিরেত  চার  ল�  টাকা  পুর�ার  িহসােব  িবতরণ 
করা  হয়।  এবােরর  �িতেযািগতায়  �মাট  ১ , ৬৬৫  �  দল  িনব�ন  কের  যার  মেধ�  ৮১  �  �িত�ােনর 
১ , ৫৬৬  �  দল  অংশ�হণ  কের।   
 
��বার  িবেকেল  �ধান  অিতিথ  িহেসেব  �িতেযািগতার  উে�াধন  কেরন  িব�িবদ�ালয়  ম�িুর 
কিমশেনর  �চয়ারম�ান  অধ�াপক  আবদলু  মা�ান।  �িতেযািগতার  �ধান  আেয়াজক  ইউএিপর 
কি�উটার  িব�ান  ও  �েকৗশল  িবভাগ  (িসএসই )।  সহেযািগতায়  রেয়েছ  বাংলােদশ  কি�উটার 
কাউি�ল  ও  সরকােরর  তথ�  ও  �যাগােযাগ�যুি�  িবভাগ । 
http://bangla.campuslive24.com/dhaka-campus/1141/-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0
%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0
%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0
%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0
%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE 
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এিসএম -আইিসিপিসেত  ঢাকার  চ�াি�য়ন  ‘ বেুয়ট 
�রও ’ 
�কাশঃ  ৮ : ১৬  অপরা� , ১৫  ঘ�া  আেগ  - সব�েশষ  স�াদনাঃ  ৮ :১৬  অপরা� , নেভ�র  ১৯ , ২০১৬ 
�টক শহর কনেট� কাউি�লর : িবে�র সবেচেয় ময�াদাপূণ� ��া�ািমং �িতেযািগতা আ�জ� ািতক কেলিজেয়ট ��া�ািমং বা             
এিসএম -আইিসিপিসেত ঢাকা অ�েলর চ�াি�য়ন হেয়েছ বেুয়েটর এক� দল ‘বেুয়ট �রও ’। ১০� সমস�ার মেধ� সব�েলার              
সমাধান  কের  দল�  চ�াি�য়ন  হেয়েছ । 
এছাড়াও ৯� সমস�া সমাধান কের ি�তীয় �ােন রেয়েছ বেুয়েটর আেরক� দল বেুয়ট অমিনি�� , তৃতীয় অব�ােন রেয়েছ                
ঢাকা  িব�িবদ�ালেয়র  দল  িডইউ _�স�রড।  তারা  কেরেছ  আট�  সমস�ার  সমাধান । 
শিনবার রাজধানীর ফাম�েগেটর ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফেক আ�জ� ািতক �িতেযািগতা�র ঢাকা পব� অনিু�ত            
হয় । 
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এবার �মাট ১২৫� দল চূড়া� �িতেযািগতায় অংশ �নয়। আর �মাট এক হাজার ৬৬৫� দল �িতেযািগতায় অংশ িনেত                 
অনলাইেন  িনব�ন  কের।  �সখান  �থেক  �াথিমক  বাছাইেয়র  পর  ১২৫  দল  চূড়া�  পেব�  অংশ  িনেত  পাের । 
আর �থমবােরর মেতা �মেয়েদর ১২৯� দল �িতেযািগতায় অংশ িনেত িনব�ন কেরিছল। �সখান �থেক চূড়া� পেব� সুেযাগ                
�পেয়েছ  চার�  দল । 
এই  �কানায়  ঢাকা  পেব�র  চূড়া�েদর  তািলকা  পাওয়া  যােব । 
��বার রাজধানীর ফাম�েগেটর এিশয়া প�ািসিফক ইউিনভািস��েত দইু িদেনর এই �িতেযািগতার �� হয়। যার আেয়াজন              
কের  িব�িবদ�ালয়�র  কি�উটার  িব�ান  ও  �েকৗশল  িবভাগ । 
ঢাকা অ�েলর �িতেযািগতা আেয়াজেন স�ি� �কাশ কেরন এিসএম -আইিসিপিসর এিশয়া অ�েলর পিরচালক অধ�াপক িস             
�জ �য়াং। বাংলােদেশ ভিবষ�েত �িতেযািগতা�র চূড়া� পব� আেয়াজেন সামেনর বছেরই �িতিনিধ দল আসেব। এবং              
আেয়াজন  করা  যায়  িকনা  তার  স�াব�তা  �দখেবন  বেলও  জানান  িতিন । 
http://techshohor.com/news/71003 

 

 

tech shohor.com 
পদ� া  উঠেলা  এিসএম -আইিসিপিসর  ঢাকা  পেব�র 
�কাশঃ  ৫ : ২৮  অপরা� , ২  িদন  আেগ  - সব�েশষ  স�াদনাঃ  ৫ :২৮  অপরা� , নেভ�র  ১৮ , ২০১৬ 
�টক শহর কনেট� কাউি�লর : পদ� া উঠেলা িবে�র সবেচেয় বড় ও ময�াদাপূণ� ��া�ািমং �িতেযািগতা আ�জ� ািতক              
কিলিজেয়ট  ��া�ািমং  বা  এিসএম -আইিসিপিসর  ঢাকার । 
��বার রাজধানীর ফাম�েগেটর এিশয়া প�ািসিফক ইউিনভািস��েত দইু িদেনর এই �িতেযািগতার �� হেয়েছ।  যার            
আেয়াজন  কেরেছ  িব�িবদ�ালয়�র  কি�উটার  িব�ান  ও  �েকৗশল  িবভাগ । 
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সকােল এিসএম -আইিসিপিস �িতেয়ািগতার ঢাকা অ�েলর উে�াধন কেরন িব�িবদ�ালয় ম�িুর কিমশেনর �চয়ারম�ান           
আ�ুল মা�ান।  এসময় িব�িবদ�ালয়�র উপাচায� অধ�াপক জািমলরু �রজা �চৗধুরী , এিসএম -আইিসিপিসর এিশয়া অ�েলর            
পিরচালক  অধ�াপক  িস  �জ  �য়াং  উপি�ত  িছেলন । 

 

��বার িবিভ� �ুল কেলেজর িশ�াথ�রা ��া�ািমংেয় অংশ �নন।  তেব ঢাকা পেব�র চূড়া� �িতেযািগতা অনিু�ত হেব              
শিনবার।  এিদনই  টানা  পাঁচ  ঘ�া  িবিভ�  িব�িবদ�ালেয়র  �িতেযাগীরা  িব�  আসের  অংশ  িনেত  লড়েব । 
বাংলােদশ �থেক িনব�ািচত িতন �থেক চার� দল আগামী বছেরর  ২০ �থেক ২৫ �ম যু�রাে�র সাউথ ডােকাটায়               
এিসএম -আইিসিপিসর  িব�  আসেরর  চূড়া�  পেব�  অংশ  �নেব । 
এবার  �িতেযািগতায়  অংশ  িনেত  অনলাইেন  িনব�ন  কেরেছ  এক  হাজার  ৬৬৫�  দল।  �যখােন  ৮১�  িশ�া  �িত�ােনর  এক 
হাজার  ৫৬৬�  দল  অংশ�হণ  কের।  এবারই  �থমবােরর  মেতা  ১২৯�  �মেয়েদর  দল  অংশ�হণ  কেরেছ । 
তেব  শিনবােরর  ঢাকা  পেব�র  চূড়া�  �িতেযািগতায়  ১২৫�  দল  অংশ  �নেব । 
ঢাকা অ�েলর সমাপনীেত িবিভ� ক�াটাগিরেত িবজয়ীেদর মেধ� সব�েমাট চার লাখ টাকা পুর�ার �দওয়া হেব। �যখােন               
�মেয়েদর  জন�  আলাদা  কের  �বশ  কেয়ক�  ক�াটাগির  থাকেব  বেল  সংবাদ  সে�লেন  জানােনা  হয় । 
১৯৯৮ সাল �থেক এিসএম -আইিসিপিসর মলূ পেব� বাংলােদশ িনয়িমত অংশ িনেয় আসেছ। গত বছেরর �িতেযািগতায়ও              
বাংলােদশ  �থেক  িতন�  িব�িবদ�ালয়  চূড়া�  পেব�  অংশ  �নয়  এবং  দি�ণ  এিশয়ার  মেধ�  অেনক  ভােলা  ফল  কের । 
সমাপনী অন�ুােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত থাকার কথা রেয়েছ অথ�ম�ী আবলু মাল আবদলু মিুহেতর। এছাড়াও               
ত��যুি�  �িতম�ী  জনুাইদ  আহেমদ  পলক  উপি�ত  থাকেবন । 
 



 
দইু  িদেনর  �িতেযািগতার  মলূ  পব�  শিনবার  হেলও  ��বার  িবিভ�  �ুল  কেলেজর  িশ�াথ�রা  ��া�ািমংেয় অংশ  �নন । 
বাংলােদশ �থেক িনব�ািচত িতন �থেক চার� দল আগামী বছেরর ২০ �থেক ২৫ �ম যু�রাে�র সাউথ ডােকাটায়                
এিসএম -আইিসিপিসর  িব�  আসেরর  চূড়া�  পেব�  অংশ  �নেব । 
ঢাকা অ�েলর সমাপনীেত িবিভ� ক�াটাগিরেত িবজয়ীেদর মেধ� সব�েমাট চার লাখ টাকা পুর�ার �দওয়া হয়। এছাড়াও               
�মেয়েদর  জন�  আলাদা  কের  �বশ  কেয়ক�  ক�াটাগিরেত  পুর�ার  �দওয়া  হয় । 
১৯৯৮ সাল �থেক এিসএম -আইিসিপিসর মলূ পেব� বাংলােদশ িনয়িমত অংশ িনেয় আসেছ। গত বছেরর �িতেযািগতায়ও              
বাংলােদশ  �থেক  িতন�  িব�িবদ�ালয়  চূড়া�  পেব�  অংশ  �নয়  এবং  দি�ণ  এিশয়ার  মেধ�  অেনক  ভােলা  ফল  কের । 
সমাপনী অন�ুােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন অথ�ম�ী আবলু মাল আবদলু মিুহত। এছাড়াও তথ��যুি�              
�িতম�ী জনুাইদ আহেমদ পলক , বেুয়েটর অধ�াপক �মাহা�াদ কায়েকাবাদ , �জ িস �য়াং , এিশয়া প�ািসিফক িব�িবদ�ালেয়র              
উপাচায�  জািমলরু  �রজা  �চৗধুরীসহ  আরও  অেনেকই  উপি�ত  িছেলন । 
 
 
 

 

 

 

 
 
ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest 
CampusLive24.com ।।  published on: Saturday, November 19 2016, 21:26  



 

Live Correspondent: The two-day long ACM-International Collegiate Programming Contest 
(ACM-ICPC) was concluded at University of Asia Pacific (UAP) here today. Department of 
Computer Science and Engineering (CSE), UAP organised the Regional Final ICPC entitled 
“2016 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest”. 

State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak, MP, and UAP’s Board of Trustees 
Chairman Qayum Reza Chowdhury, addressed as special guests. 

The 2017 World Finals will be held in Rapid City, South Dakota on May 20-25, 2017, hosted 
by Excellence in Computer Programming, Inc. The highest ranked 3 to 4 teams from 
ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest 2016 are likely to get chance to attend the World 
Finals. 

Professor Abdul Mannan, Chairman, University Grants Commission inaugurated the contest as 
the chief guest. 

http://www.campuslive24.com/campus/private-university/2016/11/19/acm-icpc-asia-dhaka-re
gional-contest#sthash.QBI7qVUJ.dpuf 

 

 

 

 

ACM-ICPC Asia Regional Contest to begin at UAP Nov 18 
Online Desk | November 17, 2016 11:33:25 AM 
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ACM-ICPC to begin at UAP 

University of Asia Pacific (UAP) is going to arrange ACM ICPC Asia Dhaka Regional Contest 2016, (an                 
annual multi-tiered competitive programming competition among the universities of the world) on            
its campus on November 18-19, 2016. 
 
Department of Computer Science and Engineering (CSE), UAP, is organizing the contest under the              
leadership of UAP's Vice-Chancellor Professor Jamilur Reza Chowdhury, said a press release on             
November 15, 2016. 
 
A total of 1,665 teams have registered for the online preliminary contest where 1,566 teams from                
81 institutes have participated on October 15, 2016. Of them, a total of 125 teams will be                 
selected for the main contest. 
 
UGC Chairman Professor Abdul Mannan will address the inaugural ceremony as the chief guest              
while ICT Division Secretary Shyam Sunder Sikder, and UAP Board of Trustees Chairman Qayum              
Reza Chowdhury will be present as special guests. 
 

িশ�া  সং�া�  খবরাখবর  িনয়িমত  �পেত  �রিজে�শন  ক�ন  অথবা   Log In  ক�ন।   
 
Account Benefit On the closing ceremony, Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith will address as              
the chief guest, the release added. Professor Dr. CJ Hwang, Director of ACM-ICPC (International              
Collegiate Programming Contest) Asia Regional Contest, will address the contest as special guest. 
 
The World Finals 2017 will be held in Rapid City, South Dakota on May 20-25 in 2017, hosted by                   
Excellence in Computer Programming, Inc., the release added. The highest ranked 3-4 teams from              
ACM ICPC Asia Dhaka Regional Contest 2016 will get chance to attend the World Finals.  
 

http://www.eduicon.com/News/Details/8838.html 
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এিসএম-আইিসিপিসর ঢাকা পেব�র চূড়া� আসর 
আজ 
�কাশ : ১৯ নেভ�র ২০১৬, ০৮:২২ 

 
িববাত� া �িতেবদক 

ি�� অঅ-অ+ 

িবে�র সবেচেয় বড় আ�জ� ািতক কেলিজেয়ট ��া�ািমং �িতেযািগতা এিসএম -আইিসিপিসর ঢাকা         
পেব�র  চূড়া�  আসর  অনিু�ত  হেব  আজ  শিনবার । 
 
 
রাজধানীর ফাম�েগেটর ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফক (ইউএিপ ) ক�া�ােস অনিু�ত হেব এই           
আেয়াজন।  আসর�র  আেয়াজন  কেরেছ  িব�িবদ�ালয়�র  কি�উটার  িব�ান  ও  �েকৗশল  িবভাগ । 
 
 
চূড়া� �িতেযািগতায় অংশ �নেব ১২৫� দল। িব� আসের অংশ িনেত এই �িতেযািগতায় টানা পাঁচ              
ঘ�া  িবিভ�  িব�িবদ�ালেয়র  �িতেযাগীরা  লড়েব । 
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দইু িদেনর এই �িতেযািগতা� �� হেয়েছ ��বার। �িতেয়ািগতার�র উে�াধন কেরন          
িব�িবদ�ালয় ম�িুর কিমশেনর �চয়ারম�ান আ�ুল মা�ান। এসময় িব�িবদ�ালয়�র উপাচায�         
অধ�াপক জািমলরু �রজা �চৗধুরী , এিসএম -আইিসিপিসর এিশয়া অ�েলর পিরচালক অধ�াপক িস �জ           
�য়াং  উপি�ত  িছেলন।  এছাড়াও  িবিভ�  �ুল  কেলেজর  িশ�াথ�রা  এই  �িতেযািগতায়  অংশ  �নন । 
 
 
এবার �িতেযািগতায় অংশ িনেত অনলাইেন িনব�ন কেরেছ এক হাজার ৬৬৫� দল। �যখােন ৮১�             
িশ�া �িত�ােনর এক হাজার ৫৬৬� দল অংশ�হণ কের। এবারই �থমবােরর মেতা ১২৯�            
�মেয়েদর  দল  অংশ�হণ  কেরেছ । 
 
 
ঢাকা অ�েলর সমাপনীেত িবিভ� ক�াটাগিরেত িবজয়ীেদর মেধ� সব�েমাট চার লাখ টাকা পুর�ার            
�দওয়া  হেব । 
 
 
বাংলােদশ �থেক িনব�ািচত িতন �থেক চার� দল আগামী বছেরর ২০ �থেক ২৫ �ম যু�রাে�র সাউথ               
ডােকাটায়  এিসএম -আইিসিপিসর  িব�  আসেরর  চূড়া�  পেব�  অংশ  �নেব । 
 
 
আজ সমাপনী অন�ুােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত থাকেবন অথ�ম�ী আবলু মাল আবদলু            
মিুহত।  এছাড়াও  ত��যুি�  �িতম�ী  জনুাইদ  আহেমদ  পলক  উপি�ত  থাকার  কথা  রেয়েছ । 
 

http://www.bbarta24.net/science-and-technology/6861 
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ইউএিপেত এিসএম-আইিসিপিস �িতেযািগতা 
 
অথ�সূচক  �ড�  ।  ১৯  নেভ�র , ২০১৬  ৭ :৩৭  অপরা� 
 
 
কািরগির িশ�ার �সাের এিসএম -আ�জ� ািতক কেলিজেয়ট ��াগািমং (আইিসিপিস ) এিশয়া আ�িলক �িতেযািগতার          
আেয়াজন  কেরেছ  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফক  (ইউএিপ )। 

আজ শিনবার রাজধানীর ি�ন �রােডর �িত�ান�র িনজ� কায�ালেয় দইু িদনব�াপী আেয়ািজত এ কম�সূিচর সমাপিন িদেন               
অথ�ম�ী  আবলু  মাল  আ�ুল  মিুহত  �ধান  অিতিথ  িহেসেব  িবজয়ীেদর  হােত  পুর�ার  তুেল  �দন । 

এসসময় আইিস� �িতম�ী জনুাইদ আহেমদ পলক , ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফক (ইউএিপ ) �াি� �বাড� �চয়ারম�ান              
কাইয়ুম �রজা �চৗধুরী , ভাইস চ�াে�লর জািমলরু রহমান �চৗধুরী , এিসএম -আইিসিপিস , এিশয়া আ�িলক পিরচালক            
অধ�াপক  ড . িস  �জ  �য়াং  উপি�ত  িছেলন । 

অন�ুােন  অথ�ম�ী  িশ�া  �িত�ান�র  ঊ��তন  কম�কত� া  ও  তার  সময়কার  নানািদক  িনেয়  �ৃিতচারণ  কের । 

উে�খ , অথ�ম�ী  আবলু  মাল  আ�ুল  মিুহত  ১৯৯৬  সােল  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফেকর  ভাইস  চ�াে�লর  িছেলন । 

আইিস� �িতম�ী জনুাইদ আহেমদ পলক বেলন , আধুিনক িবে�র সে� সমান তােল এিগেয় িনেত সরকার আইিস� খাতেত                
অ�ািধকার িদেয়েছ। কারন এ �জে�র �মধাবী িশ�াথ�রাই আগামীর িডিজটাল বাংলােদেশর কািরগর। তাই িশ�া্থ� তথ�              
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�যুি�েত �বিশ মেনােযাগী হেত হেব। এসময় ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফেক এক� ল�াব �িত�ার �ঘাষণা �দন               
�িতম�ী । 

দইুিদন  ব�াপী  অনিু�ত  �িতেযািগতায়  ৮১�  �িত�ােনর  ১  হাজার  ৫৬৫  জন  অংশ  �নয় । 

২০১৭ সােল ২০ -২৫ �ম এিসএম -আইিসিপিস ওয়া�� ফাইনাল -২০১৭ আেমিরকার সাউথ ডােকাটােত অনিু�ত হেব বেল             
অন�ুােন  জানােনা  হয় । 
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-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%

BF-%E0%A6%AA/ 
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*** Also covered by 14 TV Channels 
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