িব ান ও যুি
ইএ এল– থম আেলা অ াপস িতেযািগতা

িবচারকেদর সামেন অ ােপর ধারণা উপ াপন
িনজ
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সং রণ

সকাল থেকই িশ াথ েদর পদচারণায় মুখিরত িছল রাজধানীর ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ)
া ণ। সারা দেশর িবিভ িব িবদ ালয় থেক দলব হেয় এেসেছন িশ াথ রা। কারও হােত ল াপটপ, কারও
পেকেট পন াইভ। তেব নজর কােড় সবার বুি দী চাহিন। ত ণ িশ াথ েদর জন ইএ এল ও থম আেলা
আেয়ািজত মাবাইল অ াি েকশন (অ াপ) তিরর িতেযািগতায় িবচারকেদর সামেন িনেজেদর ধারণাপ তু েল
ধরেত এেসেছন তাঁরা। সকাল থেক িবেকল অবিধ িতেযাগী দল েলা িনেজেদর অ াপ তু েল ধের ৩৬ জন
িবচারেকর সামেন। গতকাল শিনবার ‘ইএ এল- থম আেলা অ াপস িতেযািগতা ২০১৬’-এর াথিমক
বাছাইপেব এমন িচ ই দখা গেছ।
গমস, িশ া, া , সংবাদ, মণ, ই-কমাস, ইউ িল , িবেনাদন, রা াবা া ইত ািদ নানা িবষেয় অ ােপর
ধারণাপ আেগই জমা িদেয়িছেলন িতেযাগীরা। সখান থেক াথিমকভােব িনবািচত ধারণাপ েলা অ ােপর
কাঠােমােত কমন দখােব িতেযাগীরা গতকাল তা-ই দখান িবচারকেদর। িতেযািগতার িবচারকােজর
সম য়কারী রােজশ পািলত বেলন, ‘এবার কােজর বশ িকছু অ ােপর ধারণা পাওয়া গেছ। পরবত ধােপর জন
িনবািচত অ াপ েলার তািলকা িশগিগরই কাশ করা হেব।’ এই িনবািচত অ াপ েলা িনেয় আগামী মােসর
র িদেক িমং পেবর আেয়াজন করা হেব। এরপর দল েলা অ াপ বানােব। সব শেষ হেব চূ ড়া
িবচারকাজ।
সারািদেনর এ আেয়াজন পিরদশন কেরেছন িশ ম ণালেয়র য সিচব মা. মাশাররফ হােসন ভূঁ ইয়া,
িব ব াংক বাংলােদেশর িতিনিধ মাখেলসুর রহমানসহ অেনেক। সকােল াথিমক বাছাইপব
র সময়
উপি ত িছেলন এিথকস অ াডভা ড টকেনালিজস িলিমেটেডর (ইএ এল) ব ব াপনা পিরচালক এম এ মুিবন
খান ও ধান িনবাহী কমকতা িনজাম উ ীন আহেমদ।
গত ২৪ ম থেক
হয় এই িতেযািগতা। আগামী বছেরর মাচ মােস পুর ার িবতরেণর মাধ েম শষ হেব
এবােরর আেয়াজন। িতেযািগতার ধান পৃ েপাষক িব ব াংক ও কানাডা। অংশীদার িহেসেব আেছ সরকােরর
তথ ও যাগােযাগ যুি িবভাগ এবং চ ােনল আই।
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