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সিএম-আইসিসিসি কনটেস্ট আট োজটন ইউএসি 

২৫ সপ্টেম্বয, ২০১৭ ০০:০০ 

এসএভ-আইসসস (এসএভ আন্তর্জ াসিক কপ্টরসর্প্টেট প্রগ্রাসভিং কনপ্টটস্ট) সফপ্টেয ফপ্টেপ্টে ভমজাদাূর্জ দরসবসিক ফাসলজক 

প্রগ্রাসভিং প্রসিপ্টমাসিিা। ইউসনবাসজটি অফ এসো যাসসপপ্টকয (ইউএস) কসিউটায সফজ্ঞান ও প্রপ্টকৌর সফবাি 

সিিীেফাপ্টযয ভপ্টিা এসএভ-আইসসস, ঢাকা আঞ্চসরক প্রসিপ্টমাসিিায আপ্টোর্ন কযপ্টি মাপ্টে। 

প্রসিপ্টমাসিিায াসফজক িত্ত্বাফধাপ্টন থাকপ্টফন ইউএস উাোমজ ও এসো ঢাকা সযসর্ওনার সযোরক অধযাক র্াসভরযু সযর্া 

সেৌধুযী। এই প্রসিপ্টমাসিিাে দটুি ধাপ্ট ে। অনরাইন সপ্রসরসভনাসয কনপ্টটস্ট এফিং অনাইট কনপ্টটস্ট। ফািংরাপ্টদপ্টয ৮৫টি 

সফেসফদযারে সথপ্টক এক ার্ায ৪৫৬টি দর অনরাইন সপ্রসরসভনাসয কনপ্টটপ্টস্ট ২৩ সপ্টেম্বয অিংগ্রর্ কপ্টযপ্টে। প্টয সনফজাসেি 

১২৫টি দর ইউএসয সটি কযািাপ্ট ১১ নপ্টবম্বয অনাইট প্রসিপ্টমাসিিাে রড়প্টফ। িংফাদ সফজ্ঞসি। 

 
http://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2017/09/25/546614 
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এসএভ-আইসসস (এসএভ আন্তর্জ াসিক কপ্টরসর্প্টেট সপ্রাগ্রাসভিং কনপ্টটস্ট) সফপ্টেয ফপ্টেপ্টে ভমজাদাূর্জ দরসবসিক 

ফাসলজক সপ্রাগ্রাসভিং প্রসিপ্টমাসিিা। ইউসনবাসজটি অফ এসো যাসসপক (ইউএস) এয কসিউটায সফজ্ঞান ও 

প্রপ্টকৌর সফবাি সিিীেফাপ্টযয  ভি এসএভ-আইসসস, ঢাকা আঞ্চসরক প্রসিপ্টমাসিিায আপ্টোর্ন কযপ্টি মাপ্টে। 

উক্ত প্রসিপ্টমাসিিায াসফজক িত্ত্বাফধােপ্টন থাকপ্টফন এসো ঢাকা সযসর্ওনার সযোরক অধযাক র্াসভরুয সযর্া 
সেৌধুযী, উাোমজ, ইউএস।এই প্রসিপ্টমাসিিাে দইুটি ধাপ্ট অনুসিি ে। অনরাইন সপ্রসরসভনাসয কনপ্টটস্ট এফিং 
অনাইট কনপ্টটস্ট। ফািংরাপ্টদপ্টয ৮৫ টি সফেসফদযারে সথপ্টক ১৪৫৬ টি দর অনরাইন সপ্রসরসভনাসয কনপ্টটস্ট-এ 

২৩ স সপ্টেম্বয অিংগ্রন কপ্টযপ্টে। যফিীপ্টি সনফজাসেি ১২৫ টি দর ইউএসয সটি কযািাপ্ট ১১ নপ্টবম্বয, 

২০১৭ এসএভ-আইসসস ঢাকা সযসর্ওনার অনাইট প্রসিপ্টমাসিিাে অিংগ্রন কযপ্টফ। 

http://www.dainik-
destiny.com/2017/09/24/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE-
%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%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D/ 
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ACM-ICPC regional contest at University of Asia 
Pacific Nov 11 
DHAKA, Sept 23, 2017 (BSS) - ACM-ICPC Dhaka Regional Onsite Contest-2017 will be held at University of 
Asia Pacific (UAP) in the city on November 11 while the first round of the contest 'Online Preliminary Contest' 
was held across the country today.  
 
UAP Computer Science Engineering Department is organizing the ACM International Collegiate Programming 
Contest (ACM-ICPC) for the second time, said a UAP press release here today. 
 
A total of 1,456 teams from 85 universities of the country took part in the online preliminary contest while 125 
selected teams will compete in the ACM-ICPC Dhaka Regional Onsite Contest, the release added. 
 
ACM-ICPC is an annual multi-tiered competitive programming competition among the universities of the world. 

http://www.bssnews.net/newsDetails.php?cat=10&id=691349&date=2017-09-23 

 

 

 
এসএভ-আইসসস অনরাইন সপ্রসরসভনাসয কনপ্টটস্ট-২০১৭ 
 September 23, 2017 bdmetronews 

সিসিটমটরোসনউজ ডিস্ক ॥ এসএভ-আইসসস (এসএভ আন্তর্জ াসিক কপ্টরসর্প্টেট সপ্রাগ্রাসভিং কনপ্টটস্ট) সফপ্টেয ফপ্টেপ্টে ভমজাদাূর্জ 
দরসবসিক ফাসলজক সপ্রাগ্রাসভিং প্রসিপ্টমাসিিা। 

ইউসনবাসজটি অফ এসো যাসসপক (ইউএস) এয কসিউটায সফজ্ঞান ও প্রপ্টকৌর সফবাি সিিীেফাপ্টযয ভি এসএভ-আইসসস, 

ঢাকা আঞ্চসরক প্রসিপ্টমাসিিায আপ্টোর্ন কযপ্টি মাপ্টে। 

http://www.bssnews.net/newsDetails.php?cat=10&id=691349&date=2017-09-23
http://bdmetronews24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%ae-%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%85%e0%a6%a8%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d/
http://bdmetronews24.com/author/bdmetronews/


উক্ত প্রসিপ্টমাসিিায াসফজক িত্ত্বাফধােপ্টন থাকপ্টফন এসো ঢাকা সযসর্ওনার সযোরক অধযাক র্াসভরুয সযর্া সেৌধুযী, উাোমজ 
ইউএস। 

এই প্রসিপ্টমাসিিাে দইুটি ধাপ্ট অনুসিি ে। অনরাইন সপ্রসরসভনাসয কনপ্টটস্ট এফিং অনাইট কনপ্টটস্ট। ফািংরাপ্টদপ্টয ৮৫ টি 

সফেসফদযারে সথপ্টক ১৪৫৬ টি দর অনরাইন সপ্রসরসভনাসয কনপ্টটস্ট-এ ২৩ স সপ্টেম্বয অিংগ্রর্ কপ্টযপ্টে। 

যফিীপ্টি সনফজাসেি ১২৫ টি দর ইউএসয সটি কযািাপ্ট ১১ নপ্টবম্বয, ২০১৭ এসএভ-আইসসস ঢাকা সযসর্ওনার অনাইট 

প্রসিপ্টমাসিিাে অিংগ্রর্ কযপ্টফ। 

http://bdmetronews24.com/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE-

%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%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D/ 

 

 
এসএভ-আইসসস অনরাইন সপ্রসরসভনাসয 

কনপ্টটস্ট-২০১৭ 
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লোইভ িসিটিদক: এসএভ-আইসসস (এসএভ আন্তর্জ াসিক কপ্টরসর্প্টেট সপ্রাগ্রাসভিং কনপ্টটস্ট) সফপ্টেয 

ফপ্টেপ্টে ভমজাদাূর্জ দরসবসিক ফাসলজক সপ্রাগ্রাসভিং প্রসিপ্টমাসিিা। 
ইউসনবাসজটি অফ এসো যাসসপক (ইউএস) এয কসিউটায সফজ্ঞান ও প্রপ্টকৌর সফবাি সিিীেফাপ্টযয 

ভি এসএভ-আইসসস, ঢাকা আঞ্চসরক প্রসিপ্টমাসিিায আপ্টোর্ন কযপ্টি মাপ্টে। 
প্রসিপ্টমাসিিায াসফজক িত্ত্বাফধােপ্টন থাকপ্টফন এসো ঢাকা সযসর্ওনার সযোরক অধযাক র্াসভরুয সযর্া 
সেৌধুযী, উাোমজ, ইউএস। 

এই প্রসিপ্টমাসিিাে দইুটি ধাপ্ট অনুসিি ে। অনরাইন সপ্রসরসভনাসয কনপ্টটস্ট এফিং অনাইট কনপ্টটস্ট। 
ফািংরাপ্টদপ্টয ৮৫ টি সফেসফদযারে সথপ্টক ১৪৫৬ টি দর অনরাইন সপ্রসরসভনাসয কনপ্টটস্ট-এ ২৩ স সপ্টেম্বয 

অিংগ্রন কপ্টযপ্টে। যফিীপ্টি সনফজাসেি ১২৫ টি দর ইউএসয সটি কযািাপ্ট ১১ নপ্টবম্বয, ২০১৭ এসএভ-

আইসসস ঢাকা সযসর্ওনার অনাইট প্রসিপ্টমাসিিাে অিংগ্রন কযপ্টফ। 
http://bangla.campuslive24.com/dhaka-

campus/8101/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE-

%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%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF

%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-

%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-

%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD 
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