িব ান ও যুি
এিসএম-আইিসিপিসর ঢাকা পব ১৮ ও ১৯ নেভ র
আপেডট: ০১:৩২, অে াবর ৩০, ২০১৬

.ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেকর (ইউএিপ) কি উটার
িব ান ও  েকৗশল িবভাগ আগামী ১৮ ও ১৯ নেভ র এিসএম-আইিসিপিসর (আ জািতক কেলিজেয়ট  া ািমং
িতেযািগতা) ঢাকা পেবর আেয়াজন করেত যাে ।  িতেযািগতার সািবক ত াবধােন থাকেবন িব িবদ ালয় র
উপাচায জািমলুর  রজা  চৗধুরী।
এ বছর  া -িনবাচনী অনলাইন  িতেযািগতায়  মাট ১ হাজার ৬৬৫ দল িনব ন কের। এেদর মেধ ৮১
িত ােনর ১ হাজার ৫৬৬ দল অংশ  নয়। গত বছর ৭৫  িত ােনর ৯৮৫ দল অংশ িনেয়িছল। এ
িতেযািগতায় বাংলােদেশর ত ণ  া ামারেদর আ হ  েমই বিৃ পাে । বাংলােদেশ আইিসিপিসর ইিতহােস
এবারই  থমবােরর মেতা ১২৯  মেয়েদর দল অংশ িনেয়েছ। এেদর মেধ মল
ূ  িতেযািগতায় ১২৫ দল অংশ
নেব। িনব েনর  ি য়া 
হেয়েছ ২৪ অে াবর, চলেব ৩ নেভ র পয ।
এিসএম-আইিসিপিস িবে র সবেচেয় মযাদাপূণ দলিভি ক  া ািমং  িতেযািগতা। ১৯৯৮ সাল  থেক
এিসএম-আইিসিপিসর মল
ূ পেবর  িতেযািগতায় বাংলােদেশর িবিভ িব িবদ ালেয়র দল িনয়িমত অংশ িনেয়
আসেছ।  িতেযািগতার ঢাকা আ িলক পেবর িবজয়ী দল যু রাে অনুে য় মল
ূ পেব অংশ  নেব। যু রাে র
সাউথ ডােকাটায় আগামী বছেরর ২০  থেক ২৫  ম চূড়া পব অনুি ত হেব।

http://www.prothom-alo.com/technology/article/1010247/%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%B0-%E0%A6%A2%E0%
A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A7%A7%E0%A7%AE-%E0%A6%9
3-%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0

 City Desk

UAP to hold 2-day programming contest Nov 18
October 30, 2016

University of Asia Pacific (UAP) is going to arrange a two-day programming contest on its premises on November 18,
said a press release.
The regional edition of ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) will be organised by the
university's Computer Science and Engineering department under the leadership of Vice-Chancellor Prof Jamilur Reza
Choudhury, also Dhaka Regional Contest director of ACM ICPC 2016.

http://www.thedailystar.net/city/uap-hold-2-day-programming-contest-nov-18-1306606

http://epaper.newagebd.net/27-10-2016/2

ইউএিপেত আ জািতক কেলিজেয়ট

া ািমং িতেযািগতা

৩০ অে াবর, ২০১৬ ইং
ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) এর কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভাগ আগামী ১৮ ও ১৯ নেভ র
এিসএম-আইিসিপিস, ঢাকা আ িলক  িতেযািগতার আেয়াজন করেত যাে । উ  িতেযািগতার সািবক ত াবধায়েন
থাকেবন অধ াপক জািমলুর  রজা  চৗধুরী, উপাচায, ইউএিপ। এ বছর  িতেযািগতায়  মাট ৮১  িত ােনর ১৫৬৬
দল অংশ হণ কের। এর মেধ ১২৯  মেয়েদর দল িছল। মল
ূ  িতেযািগতায় ১২৫ দল অংশ হণ করেব যার িনব ন
ি য়া আগামী ৩ নেভ র  শষ হেব।

অধ াপক িস  জ  হায়াং, পিরচালক, এিশয়া আ িলক, এই  িতেযািগতায় িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন বেল
আশা করা যাে । আগামী ২০-২৫  ম এিসএম-আইিসিপ ওয়া ফাইনাল-২০১৭ আেমিরকার সাউফ ডােকাটােত অনুি ত
হেব। এিসএম-আইিসিপিস ঢাকা িরিজওনাল-এর  থম ৩/৪ দল ওয়া ফাইনােল অংশ হণ করেব। - স িব ি

http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/others/2016/10/30/152901.html

UAP to host ACM ICPC-2016

University of Asia Pacific (UAP) is hosting ACM ICPC Asia Dhaka Regional Contest 2016 in
November. Starting on November 18, the event will end the next day, says a media statement.
Elaborated as ACM International Collegiate Programming Contest, the ACM-ICPC is an annual
multi-tiered competitive programming competition among the universities of the world.
UAP Vice Chancellor Professor Jamilur Reza Chowdhur is Dhaka Regional Contest Director of
ACM ICPC 2016. The programme will be organised by Department of Computer Science and
Engineering (CSE), UAP, under the leadership of him. A total of 1665 teams have registered for
the online preliminary contest where 1566 teams from 81 institutes have participated on
October 15, 2016. In the ICPC 2015 preliminary contest 985 teams from 75 institutions had
participated.
Also, this year all Girls’Team participation is the highest - a total of 129 teams. This uprising
trend indicates the interest about this event among young programmers of Bangladesh.
A total of 125 teams will be selected for the main contest. Baylor registration for the selected

teams will start from October 24, 2016 and remain open till November 3, 2016. UAP is proud to
announce that Prof Dr C J Hwang, Director of ACM-ICPC Asia Regional Contest Director will be
present as special guest during the contest.
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 3-4 teams from ACM ICPC Asia
Dhaka Regional Contest 2016 will get chance to attend the World Finals
http://www.thefinancialexpress-bd.com/2016/10/27/50897/UAP-to-host-ACM-ICPC-2016

http://www.esamakal.net/?archiev=yes&arch_date=29-10-2016# Page-2

ইউএিপেত কেলিজেয়ট
৩০ অে াবর ২০১৬

া ািমং িতেযািগতা

এিসএম-আইিসিপিস (এিসএম আ জািতক া ািমং কনেট ) িবে র সবেচেয় মযাদাপূণ দলিভি ক
া ািমং িতেযািগতা। ১৯৯৮ সাল থেক এিসএম-আইিসিপিস িব ফাইনাল িতেযািগতায়
বাংলােদেশর িবিভ িব িবদ ালেয়র দলসমূহ িনয়িমত অংশ হণ কের আসেছ। ইউিনভািস অব
এিশয়া প ািসিফেকর (ইউএিপ) কি উটার িব ান ও েকৗশল িবভাগ আগামী ১৮ ও ১৯ নেব র
২ িদনব াপী এিসএম-আইিসিপিস, ঢাকা আ িলক িতেযািগতার আেয়াজন করেত যাে । এ
িতেযািগতার সািবক ত াবধায়েন থাকেবন অধ াপক জািমলুর রজা চৗধুরী, উপাচায, ইউএিপ।
এ বছর াক-িনবাচনী অনলাইন িতেযািগতায় মাট ১৬৬৫ দল িনব ন কের, যার মেধ
৮১
িত ােনর ১৫৬৬ দল অংশ হণ কের। -িব ি
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/226500/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%
A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7
%87-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%
81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87#sthash.A2CCC1Qg.dpuf

UAP International
Collegiate Programming
Contest on Nov 18-19
DHAKA, Oct 25, 2016 (BSS)- 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.
Department of Computer Science and Engineering
(CSE), UAP is organizing the contest under the
leadership of UAP's Vice Chancellor Professor Jamilur Reza Choudhury, said a release here today.
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.
Of them, a total of 125 teams will be selected for the main contest. Baylor registration for the selected teams
will start from October 24 and remain open till November 3.
Professor Dr C J Hwang, Director of ACM-ICPC (International Collegiate Programming Contest) Asia
Regional Contest, will address the contest as special guest which will be held on November 18-19, it said.
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://bssnews.net/newsDetails.php?cat=10&id=615857&date=2016-10-26

ঢাকায় ১৮-১৯ নেভ র এিসএম আ জািতক কেলিজেয়ট
া ািমং িতেযািগতা অনুি ত হেব

ঢাকা, ২৬ অে াবর, ২০১৬ (বাসস): ইউিনভািস অব এিশয়া প ােসিফক (ইউএিপ) ক া ােস ১৮ ও ১৯ নেভ র
এিসএম আ জািতক কেলিজেয়ট া ািমং িতেযািগতা ২০১৬ অনুি ত হেত যাে । িবে র িবিভ িব িবদ ালয় েলার
মেধ এ এক ব র িবিশ িতেযািগতামূলক া ািমং কনেট ।
আজ এক সংবাদ িব ি েত বলা হয়, ইউিপএ ভাইস চ াে লর েফসর জািমলুর রজা চৗধুরীর নতৃ ে ইউিপএ
কি উটার সােয় ও ইি িনয়ািরং িবভাগ (িসএসই) এই িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ।
অনলাইেন
িতমূলক িতেযািগতায় মাট ১৬৬৫
ম িনবি ত হয়। ১৫ অে াবর অনুি ত এই াথিমক
িতেযািগতায় ৮১
িত ােনর ১৫৬৬
ম অংশ নয়।
মূল িতেযািগতায় মাট ১২৫ দল অংশ হণ করেব। এসব েমর িনব ন
হয় ২৪ অে াবর এবং শষ হেব ৩
নেভ র।
এিশয়া আ িলক া ািমং িতেযািগতার পিরচালক েফসর িস জ হায়াং ১৮-১৯ নেভ েরর িতেযািগতা অনু ােন
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন।
২০১৭ সােল আেমিরকার সাউথ ডােকাটােত ২০ থেক ২৫ ম চূ ড়া িতেযািগতা অনুি ত হেব। এেত ৩ থেক ৪ দল
অংশ হেণর সুেযাগ পােব।

http://www.bssnews.net/bangla/newsDetails.php?cat=22&id=372258&date=2016-10-26

ইউএিপেত আ জািতক কেলিজেয়ট
০০:১৩:০০ িমিনট, অে াবর ২৬, ২০১৬
Share

া ািমং িতেযািগতা ২০১৬

ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেক (ইউএিপ) ১৮ ও ১৯ নেভ র অনুি ত হেব এিসএম আ জািতক কেলিজেয়ট
া ািমং  িতেযািগতা (এিসএম-আইিসিপিস)। ইউএিপর কি উটার  েকৗশল ও ইি িনয়ািরং িবভাগ আেয়ািজত এ
িতেযািগতায় সািবক ত াবধােন থাকেবন  িত ান র উপাচায অধ াপক জািমলুর  রজা  চৗধুরী। —িব ি

http://bonikbarta.com/news/2016-10-26/92413/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A
4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6
%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E
0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AC/

ইউএিপেত আ জািতক

া ািমং কনেট

অে াবর ২৫, ২০১৬

এিসএম
আ জািতক
কেলিজেয়ট া ািমং িতেযািগতা (এিসএম-আইিসিপিস) িবে র িব িবদ ালয় েলার মেধ এক ব
র
িবিশ িতেযািগতামুলক া ািমং কনেট । ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) আগামী নেভ র
১৮ ও ১৯ দুই িদন ব াপী ঢাকা আ িলক এ িতেযািগতার আেয়াজন করেত যাে । ইউএিপর কি উটার
েকৗশল ও ইি িনয়ািরং িবভাগ আেয়ািজত এ িতেযািগতায় সািবক ত াবধােন থাকেবন অধ াপক জািমলুর
রজা চৗধুরী, উপাচায, ইউএিপ।
এ বছর  িতমূলক অ
 নলাইন  িতেযািগতায়  মাট ১৬৬৫  দল ি নব ন কের যার ম
 েধ ৮১   িত ােনর
১৫৬৬  দল অংশ হন কেরন। উে খ , ২০১৫ সােল মা ৭৫   িত ােনর ৯৮৫  দ
 ল অংশ হন কেরিছল।

এছাড়া, আইিসিপিস এর ইিতহােস এ বছর
১২৯ -গালস দল অংশ হন করেছ যা বাংলােদেশর ত ন াগামারেদর াগািমং িতেযািগতার িত
মাগত বৃি েক ইি ত কের। মুল িতেযািগতায় মাট ১২৫
দল অংশ হন করেব। যার িনব ন ি য়া
অে াবর ২৪ থেক
হেয় শষ হেব নেভ র ০৩, ২০১৬।
অধ াপক িস  জ  হায়াং, পিরচালক, এিশয়া আ িলক  িতেযািগতা এই  া ািমং  িতেযািগতায় িবেশষ অিতিথ
িহেসেব উপি ত থাকেবন বেল আশা করা যাে ।
উে খ , ২০১৭ সােলর ২০-২৫  ম কি উটার  া ািমং এি েল , ইন আেয়ািজত আেমিরকার সাউথ ডােকাটােত
অনুি ত হেব। চুড়া পেব  থম ৩-৪ দল অংশ হন করার সুেযাগ পােব।#

ইউএিপেত আ জািতক কেলিজেয়ট  া ািমং  িতেযািগতা
কািশত: অে াবর ২৫, ২০১৬ , ৪:০৯ অপরা | িবভাগ: আপেডট,ঢাকার ক া

াস, াইেভট ইউিনভািস

ইউএিপ লাইভ: এিসএম আ জািতক কেলিজেয়ট  া ািমং  িতেযািগতা (এিসএম-আইিসিপিস) িবে র
িব িবদ ালয়  েলার মেধ এক ব  র িবিশ  িতেযািগতামুলক  া ািমং কনেট । ইউিনভািস অব
এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) আগামী নেভ র ১৮ ও ১৯ দইু িদন ব াপী ঢাকা আ িলক এ  িতেযািগতার
আেয়াজন করেত যাে ।
ইউএিপর ক
 ি উটার  েকৗশল ও ইি িনয়ািরং িবভাগ আেয়ািজত এ  িতেযািগতায় সািবক ত বধােন
থাকেবন  েফসর জািমলুর  রজা  চৗধুরী, িভিস, ইউএিপ।
এ ব
 ছর  িতমূলক অ
 নলাইন  িতেযািগতায়  মাট ১৬৬৫  দল ি নব ন কের য
 ার মেধ ৮১ 
িত ােনর ১৫৬৬  দ
 ল অংশ হন কেরন। উে খ , ২০১৫ সােল মা ৭ ৫   িত ােনর ৯৮৫  দল
অংশ হন কেরিছল।

এছাড়া, আইিসিপিস এর ইিতহােস এ বছর ১২৯  -গালস দল অ
 ংশ হন করেছ যা বাংলােদেশর ত ন
াগামারেদর  াগািমং  িতেযািগতার  িত  মাগত বিৃ েক ইি ত কের। মল
ু  িতেযািগতায়  মাট ১২৫ 
দল অংশ হন করেব। যার িনব ন  ি য়া অে াবর ২৪  থেক 
হ েয়  শষ হেব নেভ র ০৩, ২০১৬।

েফসর িস  জ  হায়াং, পিরচালক, এিশয়া আ িলক  িতেযািগতা এই  া ািমং  িতেযািগতায় িবেশষ
অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন বেল আশা করা যাে ।
উে খ , ২০১৭ সােলর ২০-২৫  ম কি উটার  া ািমং এি েল , ইন আেয়ািজত আেমিরকার সাউথ
ডােকাটােত অনুি ত হেব। চুড়া প
 েব  থম ৩-৪ দল অংশ হন করার সুেযাগ পােব।
http://www.campuslive24.com/campus.173442.live24/

ইউএিপেত আ জািতক কেলিজেয়ট
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া ািমং িতেযািগতা ২০১৬
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এিসএম -আইিসিপিস (এিসএম আ জািতক  াগািমং কনেট ) িবে র সবেচেয় মযাদাপূণ দলিভি ক  াগািমং
িতেযািগতা। ১৯৯৮ সাল  থেক এিসএম-আইিসিপিস িব ফাইনাল  িতেযািগতায় বাংলােদেশর িবিভ িব িবদ ালেয়র
দল সমূহ িনয়িমত ভােব অংশ হন কের আসেছ। ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) এর কি টার িব ান ও
েকৗশল িবভাগ আগামী ১৮ও ১৯ নেভ র ২ িদন ব াপী এিসএম-আইিসিপিস, ঢাকা আ িলক  িতেযািগতার আেয়াজন
করেত যাে । উ  িতেযািগতার সািবক ত াবধায়েন থাকেবন অধ াপক জািমলুর  রজা  চৗধুরী, উপাচায, ইউএিপ।
এ বছর  াক-িনবাচনী অনলাইন  িতেযািগতায়  মাট ১৬৬৫  দল িনব ন কের যার মেধ ৮১   িত ােনর ১৫৬৬ 
দল অংশ হন কের। উে খ ২০১৫ সােল ৭৫   িত ােনর ৯৮৫ দল অংশ হন কেরিছল। বাংলােদেশর ত ন
াগামারেদর এই  মাগত আ হ বিৃ িবে র দরবাের আমােদর অব ান  তরীেত সহায়তা করেব। এছাড়া আরও উে খ
যাগ  য, আইিসিপিসর ইিতহােস এবার  থমবােরর মত ১২৯   মেয়েদর দল অংশ হন কেরেছ। মল
ূ  িতেযািগতায় ১২৫
দল অংশ হন করেব যার িনব ন ি য়া অে াবর ২৪  থেক 
হেয়  শষ হেব নেভ র ০৩, ২০১৬।
অধ াপক িস  জ  হায়াং, পিরচালক, এিশয়া আ িলক, এই  িতেযািগতায় িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন বেল
আশা করা যাে । উে খ আগামী ২০ -২৫  ম এিসএম-আইিসিপ ওয়া ফাইনাল-২০১৭ আেমিরকার সাউফ ডােকাটােত
অনুি ত হেব। এিসএম-আইিসিপিস ঢাকা িরিজওনাল-এর  থম ৩/৪  দল ওয়া ফাইনােল অংশ হন করেব।

http://corporatenews.com.bd/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7
%87-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6
%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C.html

আ জািতক

া ািমং িতেযািগতা ১৮-১৯ নেভ র

বুধবার, ২৬ অে াবর ২০১৬, ০৬:১০ অপরা , বাংলাে স ডটকম ডটিবিড

ড  িতেবদন: ইউিনভািস অব এিশয়া প ােসিফক (ইউএিপ) ক া ােস ১৮ ও ১৯ নেভ র এিসএম
আ জািতক কেলিজেয়ট  া ািমং  িতেযািগতা ২০১৬ অনুি ত হেত যাে ।
িবে র ি বিভ িব িবদ ালয় েলার মেধ এ এক ব র িবিশ  িতেযািগতামূলক  া ািমং কনেট ।
এক সংবাদ িব ি েত বলা হয়, ইউিপএ ভাইস চ াে লর  েফসর জািমলুর  রজা  চৗধুরীর  নতৃ ে ইউিপএ
কি উটার সােয় ও ই ি িনয়ািরং িবভাগ (িসএসই) এই  িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ।

অনলাইেন  িতমূলক  িতেযািগতায়  মাট ১৬৬৫  ম িনবি ত হয়। ১৫ অে াবর অনুি ত এই
াথিমক  িতেযািগতায় ৮১  িত ােনর ১৫৬৬  ম অংশ  নয়।
মূল  িতেযািগতায়  মাট ১২৫
শষ হেব ৩ নেভ র।

দল অংশ হণ করেব। এসব  েমর িনব ন 

হয় ২৪ অে াবর এবং

এিশয়া আ িলক  া ািমং  িতেযািগতার পিরচালক  েফসর িস  জ  হায়াং ১৮-১৯ নেভ েরর
িতেযািগতা অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন।
২০১৭ সােল আেমিরকার সাউথ ডােকাটােত ২০  থেক ২৫  ম চূড়া  িতেযািগতা অনুি ত হেব। এেত ৩
থেক ৪ দল অংশ হেণর সুেযাগ পােব। বাসস
http://banglapress.com.bd/news/seicnce-technology/30407

কেলিজেয়ট  া ািমং  িতেযািগতা ১৮ নেভ র
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যমুনা িনউজ: আগামী ১৮ ও ১৯ নেভ র
ইউিনভািস অব এিশয়া প ােসিফক (ইউএিপ) ক া ােস এিসএম আ জািতক কেলিজেয়ট  া ািমং
িতেযািগতা ২০১৬ অনুি ত হেব।  িতেযািগতায় িবে র িবিভ িব িবদ ালয় ব র িবিশ
িতেযািগতামূলক  া ািমংেয় অংশ  নেব।
আজ বধ
ু বার এক সংবাদ িব ি েত বলা হয়, ইউিপএ ভাইস-চ াে লর  েফসর জািমলুর  রজা  চৗধুরীর
নতৃ ে ইউিপএ কি উটার সােয় ও ইি িনয়ািরং িবভাগ (িসএসই) এই  িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ।
অনলাইেন  িতমূলক  িতেযািগতায়  মাট ১৬৬৫  ম িনবি ত হয়। ১৫ অে াবর অনুি ত এই
াথিমক  িতেযািগতায় ৮১  িত ােনর ১৫৬৬  ম অংশ  নয়।
মূল  িতেযািগতায়  মাট ১২৫ দল অংশ হণ করেব। এসব  েমর িনব ন 
হেব ৩ নেভ র।

হয় ২৪ অে াবর এবং  শষ

এিশয়া আ িলক  া ািমং  িতেযািগতার পিরচালক  েফসর িস  জ  হায়াং ১৮-১৯ নেভ েরর  িতেযািগতা
অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন।
২০১৭ সােল আেমিরকার সাউথ ডােকাটােত ২০  থেক ২৫  ম চূড়া  িতেযািগতা অনুি ত হেব। এেত ৩
থেক ৪ দল অংশ হেণর সুেযাগ পােব।
http://www.jamunanews24.com/news-detail/bn/33185/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%
A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9F%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0
%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%
82%20%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%20%E0%A7%A7%E0%A7%AE%20%E0%A6%A8%E0%
A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0

