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িব ান ও যুি
এিসএম-আইিসিপিসর ঢাকা পব কাল
এস এম নিজবু াহ চৗধুরী | আপেডট: ০০:১১, নেভ র ১৭, ২০১৬ |

িব িবদ ালয়পড়ুয়া িশ াথ েদর জন রাজধানীর ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেক (ইউএিপ) আগামীকাল
বার  থেক 
হে দইু িদেনর কি উটার  া ািমং-িবষয়ক এিসএম আ জািতক কেলিজেয়ট  া ািমং
িতেযািগতার (আইিসিপিস) ঢাকা পব। 
বার িবেকেল উে াধনী অনু ােনর পর 
হেব মল
ূ  িতেযািগতা।
পরিদন স ায় সমাপনী অনু ােন পুর ার  ঘাষণার মধ িদেয়  শষ হেব এই ঢাকা পব। গতকাল বধ
ু বার
ইউএিপেত আেয়ািজত সংবাদ সে লেন  িতেযািগতার িব ািরত তুেল ধেরন িব িবদ ালেয়র উপাচায জািমলুর
রজা  চৗধুরী।
সংবাদ সে লেন বাংলােদশ  েকৗশল িব িবদ ালেয়র কি উটার  কৗশল িবভােগর অধ াপক  মাহা দ
কায়েকাবাদ বেলন, ‘তথ যুি েত এিগেয় থাকা অেনক  দেশর  িতেযাগীেদর আ জািতক  া ািমং
িতেযািগতায়  পছেন  ফলেছ আমােদর  ছেলরা। এ  থেকই  বাঝা যায়,  া ািমংেয় আমােদর দ তা বাড়েছ।’
এ সময় উপি ত িছেলন ইউএিপর কি উটার িব ান ও  েকৗশল (িসএসই ) িবভােগর  ধান িবলিকস জামাল
ফরেদৗসী। সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, ঢাকা পেব িবিভ িশ া িত ােনর ১২৫ দল অংশ  নেব।  িত
দেল িতনজন কের  িতেযাগী। এর আেগ  াথিমক পযােয় অনলাইন  িতেযািগতায় ৮১ িশ া িত ােনর ১
হাজার ৫৬৬ দল অংশ িনেয়িছল।  স  িতেযািগতায় িবজয়ী দল েলা ঢাকা পেবর  িতেযািগতায় অংশ  নেব।
এবােরর এিসএম-আইিসিপিস  িতেযািগতার আ িলক পেবর আেয়াজক ইউএিপ। সহেযািগতা করেছ সরকােরর
তথ ও  যাগােযাগ যুি (আইিস ) িবভাগ, এিথকস অ াডভা ড  টকেনালিজস িলিমেটড, িলড সফট,
দাহােটক, িবকাশ, এসইএল ও সাউথই ব াংক।
Link-http://www.prothom-alo.com/technology/article/1022133/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A
6%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%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2

Regional programming contest begins at
UAP tomorrow
November 17, 2016
Staff Correspondent
A two-day regional programming contest for university students will begin tomorrow at the University of Asia
Pacific (UAP) in the capital.
The Department of Computer and Engineering (CSE) of the university is organising the contest titled "2016
ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest" where 125 teams from different educational institutions are
participating, UAP disclosed at a press conference at its office yesterday.
The Association for Computing Machinery (ACM) -International Collegiate Programming Contest (ICPC) is a
team-based competition in which every team is given mathematical and logical problems to solve using
programming language.
Prof Jamilur Reza Choudhury, UAP vice-chancellor, hoped that three to four teams, consisted of three
members each, will participate in the final at South Dakota of USA.
Compared to last year, the number of competitors is 65 percent higher which reflects the growing interest of
young programmers, he added.
Prize money of Tk 4 lakh will be awarded to the contestants in different categories.

Link- http://www.thedailystar.net/city/regional-programming-contest-begins-uap-tomorrow-1315951

মধািভি ক  িতেযািগতায় এিগেয় যাে

বাংলােদশ

িব িবদ ালয়  িতেবদক
১৭ নেভ র, ২০১৬

জািমলুর  রজা  চৗধুরী

‘িবে র সবেচেয় মযাদাপূণ দলিভি ক বািষক  া ািমং  িতেযািগতা এিসএম-আইিসিপিসসহ (অ ােসািসেয়শন ফর
কি উ ং  মিশনাির-ই ারন াশনাল কেলিজেয়ট  া ািমং কনেট ) িবিভ  মধািভি ক  িতেযািগতায় এিগেয় যাে
বাংলােদশ। িবে র অেনক  নামধন িব িবদ ালয়েক  পছেন  ফেল সামেনর সািরেত অব ান কের িনে আমােদর
িব িবদ ালয় েলা। আশা কির ভিবষ েত আমরা আরও ভােলা করব।’ দইু িদনব াপী এিসএম-আইিসিপিস ঢাকা আ িলক
িতেযািগতার উে াধন উপলে গতকাল আেয়ািজত এক সংবাদ সে লেন ইউএিপর উপাচায অধ াপক জািমলুর  রজা
চৗধুরী এসব কথা বেলন । এ সময় উপি ত িছেলন ইউএিপর  কাষাধ ইশফাক ইলাহী  চৗধুরী,  রিজ ার সারওয়ার
রা াক  চৗধুরী, বেু য়েটর অধ াপক ড. এম কায়েকাবাদ, ইউএিপর কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভােগর  ধান ড.
িবলিকস জামাল  ফরেদৗসী  মুখ। ইউএিপর কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভাগ আেয়ািজত এ  িতেযািগতা আগামীকাল
থেক িব িবদ ালয় র িস ক া ােস 
হে । এেত ৮১ িশ া িত ােনর এক হাজার ৬৬৫ দল অংশ হণ করেব।
িবজয়ী িতন বা চার দল আেমিরকায় অনুে য় ফাইনাল  িতেযািগতায় অংশ  নেব। অধ াপক জািমলুর  রজা  চৗধুরী
বেলন , ‘১৯৯৮ সাল  থেক এিসএম-আইিসিপিস িব ফাইনাল  িতেযািগতায় বাংলােদেশর িবিভ িব িবদ ালেয়র দলসমূহ
িনয়িমতভােব অংশ হণ কের আসেছ। এরই অংশ িহেসেব দইু িদনব াপী ঢাকা আ িলক  িতেযািগতার আেয়াজন করা
হেয়েছ । ২০১৫ সােল ৭৫  িত ােনর ৯৮৫ দল এ  িতেযািগতায় অংশ হণ কেরিছল । এবােরর  িতেযািগতায়
রকডসংখ ক  িতেযাগী দল অংশ হণ করেছ, যার মেধ  থমবােরর মেতা ১২৯  মেয়েদর দল রেয়েছ।  িত দেল
থাকেছ িতনজন  িতেযাগী।  িতেযািগতার  েত ক ত ণ  া ামােরর মেধ  মাগত আ হ বিৃ িবে র দরবাের আমােদর
অব ান  তিরেত সহায়তা করেব।’ িতিন জানান, 
বার  িতেযািগতার উে াধনী অনু ােন উপি ত থাকেবন
িব িবদ ালয় ম িু র কিমশেনর (ইউিজিস)  চয়ারম ান অধ াপক আবদুল মা ান, তথ ও  যাগােযাগ  যুি সিচব
শ ামসু র িশকদার, ইউএিপর  াি  বােডর  চয়ারম ান কাইয়ুম  রজা  চৗধুরী, এিসএম-আইিসিপিসর এিশয়া অ েলর
পিরচালক ও আেমিরকার  ট াস  ট িব িবদ ালেয়র কি উটার িব ান িবভােগর অধ াপক ড. িস  জ  য়াং  মুখ।
িতেযািগতার ি তীয় িদন শিনবার পুর ার িবতরণী ও সমাপনী অনু ােন উপি ত থাকেবন অথম ী আবুল মাল আবদুল
মুিহত, আইিস  িতম ী জন
ু াইদ আহেমদ পলক  মুখ। এিদন  িতেযািগতায় িবজয়ীেদর মেধ িবিভ ক াটাগিরেত চার
লাখ টাকা পুর ার িহেসেব িবতরণ করা হেব।
Link-http://www.bd-pratidin.com/first-page/2016/11/17/185337

এিসএম-আইিসিপিস, কাল 

হে

ঢাকা পব

১৭ নেভ র ২০১৬
আগামীকাল 
বার  থেক 
হে িবে র সবেচেয় বড় মযাদাপূণ  া ািমং  িতেযািগতা 'আ জািতক কেলিজেয়ট
া ািমং  িতেযািগতা এিসএম-আইিসিপিস' ঢাকা পেবর চূড়া আসর। রাজধানীর ফামেগেট ইউিনভািস অব
এিশয়া-প ািসিফেক অনুে য় এ  িতেযািগতায়  দেশর িবিভ িব িবদ ালেয়র িশ াথ রা অংশ  নেব।
এিসএম-আইিসিপিস ঢাকা পেবর আেয়াজন িনেয় সংবাদ সে লেন িব ািরত তুেল ধরা হয়। এিশয়া প ািসিফক
ইউিনভািস েত অনুি ত এ আেয়াজেন িব িবদ ালেয়র উপাচায ও  িতেযািগতা র আ িলক পিরচালক অধ াপক
জািমলুর  রজা  চৗধুরী বেলন , মল
ূ  িতেযািগতা 
হেব আগামী শিনবার। তেব  া ািমং  িতেযািগতা উে াধন হেব
বার। উে াধেনর পর  ু ল-কেলেজর িশ াথ রা  া ািমংিবষয়ক িবিভ আেয়াজেন অংশ  নেব। অনু ােন বেু য়েটর
অধ াপক ড.  মাহা দ কায়েকাবাদ, এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়র িসএসই িবভােগর  ধান িবলিকস জামাল
ফরেদৗসী,  কাষাধ ইশফাক এলাহী  চৗধুরী,  রিজ ার সরওয়ার আর  চৗধুরী  মুখ উপি ত িছেলন। মল
ূ ত আ জািতক
এ  িতেযািগতার মল
ূ আসের অংশ হণকারী দল বাছাইেয় িবে র িবিভ  দেশ আ িলক  িতেযািগতা অনুি ত হেয় থােক।
এ  িতেযািগতায় িবজয়ী দল েলােক িব আসেরর জন মেনানীত করা হয়। এবার আগামী বছেরর ২০  থেক ২৫  ম
যু রাে র সাউথ ডােকাটায় এিসএম-আইিসিপিসর িব আসেরর চূড়া পব অনুি ত হেব। এেত ঢাকা পেবর িবজয়ী িতন
থেক চার দল অংশ িনেত পাের বেল িতিন জানান। অনু ােন জানােনা হয়, িবিভ িব িবদ ালেয়র এক হাজার ৬৬৫
দল  িতেযািগতায় অংশ িনেত অনলাইেন িনব ন কের। এর মেধ  থমবােরর মেতা ১২৯ দেল  মেয়রা অংশ িনে । তেব
ঢাকা পেব িনবািচত ১২৫ দল অংশ হেণর সুেযাগ পােব। ঢাকা অ েলর  িতেযািগতায় িবজয়ীেদর সবেমাট চার লাখ
টাকা পুর ার  দওয়া হেব।  মেয়েদর জন রেয়েছ িবেশষ পুর ােরর ব ব া। মল
ূ ত এবােরর আেয়াজেন  মেয়েদর অংশ হণ
বাড়ােত  দেশর  বশ কেয়ক িব িবদ ালেয়  িমং  সশন আেয়াজন করা হয়। ১৯৯৮ সাল  থেক এিসএম-আইিসিপিসর
মূল পেব বাংলােদশ িনয়িমত অংশ িনেয় আসেছ। গত বছর বাংলােদশ  থেক িতন দল চূড়া পেব অংশ  নয়

Link-http://bangla.samakal.net/2016/11/17/249821

http://epaper.newagebd.net/17-11-2016/3

http://www.ekalerkantho.com/home/next_page/5

এিসএম-আইিসিপিস এিশয়া আ িলক পব ১৮-১৯ নেভ র
নেভ র 16, 2016

এিসএম-আইিসিপিস (এিসএম আ জািতক  াগািমং কনেট ) িবে র সবেচেয় মযাদাপূণ দলিভি ক বািষক  াগািমং
িতেযািগতা। ১৯৯৮ সাল  থেক এিসএম-আইিসিপিস িব ফাইনাল  িতেযািগতায় বাংলােদেশর িবিভ িব িবদ ালেয়র
দল সমূহ িনয়িমত ভােব অংশ হণ কের আসেছ। ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) এর কি উটার িব ান ও
েকৗশল িবভাগ আগামী ১৮ ও ১৯ নেভ র ২ িদন ব াপী এিসএম-আইিসিপিস, ঢাকা আ িলক  িতেযািগতার আেয়াজন
কেরেছ। উ  িতেযািগতার সািবক ত াবধায়েন থাকেবন অধ াপক জািমলুর  রজা  চৗধুরী, উপাচায, ইউএিপ এবং
সম েয় থাকেবন ড. িবলিকস জামাল  ফরেদৗসী, িবভাগীয়  ধান, কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভাগ, ইউএিপ।

ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ)-এর কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভাগ আগামী ১৮ ও ১৯ নেভ র ২
িদন ব াপী এিসএম-আইিসিপিস, ঢাকা আ িলক  িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ। উ এিসএম আ জািতক কেলিজেয়ট
া ািমং কনেট (এিসএম-আইিসিপিস) এর উে াধনী অনু ান ১৮ নেভ র 
বার এবং সমাপনী অনু ান ১৯ নেভ র
শিনবার এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়র িস ক া াস-এ অনুি ত হেব।

এিসএম-আইিসিপিস  িতেযািগতা দইু ধােপ অনুি ত হয়।  াক-িনবাচনী অনলাইন  িতেযািগতা এবং মল
ূ
িতেযািগতা। মল
ূ  িতেযািগতায় অংশ হণকারীরা এক িনিদ  া েন সমােবত হেয়  িতেযািগতায় অংশ হণ কের
থােকন। এ বছর  াক-িনবাচনী  িতেযািগতায় এবং মল
ূ  িতেযািগতা  িতেযািগতায়  মাট ১,৬৬৫  দল িনব ন কের
যার মেধ ৮১   িত ােনর ১,৫৬৬  দল অংশ হণ কের। উে খ ২০১৫ সােল ৭৫   িত ােনর ৯৮৫ দল
অংশ হণ কেরিছল। বাংলােদেশর ত ন া ামারেদর এই  মাগত আ হ বিৃ (৬৫% এর অিধক) িবে র দরবাের

আমােদর অব ান  তরীেত সহায়তা করেব। এছাড়া আরও উে খ  যাগ  য, আইিসিপিসর ইিতহােস এবারই  থমবােরর
মত ১২৯   মেয়েদর দল অংশ হণ কেরেছ। ১৯ নেভ র এর মল
ূ  িতেযািগতায় ১২৫  দল অংশ হন করেব।
ঢাকা আ িলক (এিসএম-আইিসিপিস)  িতেযািগতা অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহসােব উপি ত থাকেবন  নামধন অধ াপক
ড. িস  জ  য়াং, পিরচালক এিসএম-আইিসিপিস, এিশয়া আ িলক। উে খ , অধ াপক ড. িস  জ  য়াং, একজন  খ াত
কি উটার িব ানী। িতিন বতমােন  ট াস  ট িব িবদ ালেয়র কি উটার িব ান িবভােগ অধ াপক িহেসেব কমরত
আেছন। উে াধনী অনু ােন  ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন িব িবদ ালয় ম িু র কিমশেনর মাননীয়  চয়ারম ান
অধ াপক আ ুল মা ান। িবেশষ অিতিথ িহসােব আরও উপি ত থাকেব শ াম সু র িশকদার, সিচব, তথ  যাগােযাগ ও
যুি িবভাগ(আইিস িড) এবং কাইয়ুম  রজা  চৗধুরী,  চয়ারম ান,  বাড অব  াি , এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালয়।
পুর ার িবতরনী ও সমাপনী অনু ােনর  ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
মাননীয় অথম ী আবুল মাল আ ুল মিু হত। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন জন
ু াইদ আহেমদ পলক, এমিপ,
মাননীয়  িতম ী আইিস িবভাগ, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার এবং কাইয়ুম  রজা  চৗধুরী,  চয়ারম ান,  বাড অব
াি , এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালয়। উ  িতেযাগীতায় িবজয়ীেদর মেধ িবিভ ক াটাগিরেত ০৪ (চার) ল টাকা
পুর ার িহসােব িবতরণ করা হেব।
উে খ আগামী ২০-২৫  ম এিসএম-আইিসিপ ওয়া ফাইনাল-২০১৭ আেমিরকার সাউথ ডােকাটােত অনুি ত হেব।
এিসএম-আইিসিপিস ঢাকা িরিজওনাল-এর  থম ৩/৪  দল ওয়া ফাইনােল অংশ হণ করেব বেল আশা করা হে ।
– গালাম দা গীর  তৗিহদ

http://cnewsvoice.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%
8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%9E%E0%A7%8D/

এিসএম-আইিসিপিস এিশয়া আ িলক িতেযািগতা

বার

ঢাকা: আগামী 
বার (১৮ নেভ র) অনুি ত হেব িবে র সবেচেয় মযাদাপূণ দলিভি ক বািষক  াগািমং
িতেযািগতা এিসএম-আইিসিপিস (এিসএম আ জািতক  াগািমং কনেট ) এর ঢাকা পব।  াক-িনবাচনী
অনলাইন  িতেযািগতা  শেষ ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) ক া ােস অনুি ত হেব মল
ূ
িতেযািগতা।
িতেযািগতায় িবজয়ীেদর মেধ িবিভ ক াটাগিরেত ০৪ (চার) লাখ টাকা পুর ার িহসােব িবতরণ করা হেব।
বুধবার এক সংবাদ সে লেন এসব তথ জনােনা হয়।
সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, এ বছর  াক-িনবাচনী  িতেযািগতায় এবং মল
ূ  িতেযািগতায়  মাট ১,৬৬৫ 
দল িনব ন কেরেছ। যারমেধ ৮১   িত ােনর ১,৫৬৬  দল অংশ হণ কের।

ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) উপাচায অধ াপক জািমলুর  রজা  চৗধুরীর ত াবধােন ঢাকা
আ িলক পেবর সম য় করেছন িব িবদ ালেয়র কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভােগর িবভাগীয়  ধান ড.
িবলিকস জামাল  ফরেদৗসী।
সূ আরও জািনেয়েছ,  িতেযািগতা অনু ােন এিসএম-আইিসিপিস এিশয়া আ েলর পিরচালক ও  ট াস  ট
িব িবদ ালেয়র কি উটার িব ান অধ াপক ড. িস  জ  য়াং ছাড়াও িব িবদ ালয় ম র
ু ী কিমশেনর মাননীয়
চয়ারম ান অধ াপক আ ুল মা ান ও এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালয়  বাড অব  াি  চয়ারম ান কাইয়ুম
রজা  চৗধুরী উপি ত থাকেবন।

স ত, ১৯৯৮ সাল  থেক এিসএম-আইিসিপিস িব ফাইনাল  িতেযািগতায় বাংলােদেশর িবিভ
িব িবদ ালেয়র দলসমূহ িনয়িমত ভােব অংশ হণ কের আসেছ। গত বছর এই  িতেযািগতায় ৭৫   িত ােনর
৯৮৫ দল অংশ হণ কেরিছল। বাংলােদেশর ত ণ  া ামারেদর এই  মাগত আ হ বিৃ (৬৫% এর অিধক)
িবে র দরবাের আমােদর অব ান  তরীেত সহায়তা করেব। এছাড়া আরও উে খেযাগ য, আইিসিপিসর
ইিতহােস এবারই  থমবােরর মত ১২৯   মেয়েদর দল অংশ হণ কেরেছ। ১৯ নেভ র এর মল
ূ  িতেযািগতায়
১২৫  দল অংশ হণ করেব।
আগামী ২০-২৫  ম এিসএম-আইিসিপ ওয়া ফাইনাল-২০১৭ আেমিরকার সাউথ ডােকাটােত অনুি ত হেব।
http://www.breakingnews.com.bd/bangla/news/3515
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এিসএম-আইিসিপিসর ঢাকা পব বসেছ 
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বার

াদনাঃ ২:১৫ অপরা , নেভ র ১৬, ২০১৬

টক শহর কনেট কাউি লর : িবে র সবেচেয় মযদাপূণ  া ািমং  িতেযািগতা আ জািতক কেলিজেয়ট  া ািমং
িতেযািগতা এিসএম-আইিসিপিসর ঢাকা পেবর চূড়া আসর অনুি ত হেব শিনবার।
তেব ঢাকা পেবর চূড়া  িতেযািগতার আেগর িদনও িবিভ আেয়াজন থাকেব।  যখােন িবিভ  ু ল কেলেজর িশ াথ রাও
া ািমং করেত অংশ  নেব।
এবােরর  িতেযািগতা অনুি ত হেব রাজধানীর ফামেগেটর ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) ক া
আেয়াজন কেরেছ িব িবদ ালয় র কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভাগ।

ােস। যার

বুধবার এিসএম-আইিসিপিস  িতেযািগতা র ঢাকা পেবর আেয়াজন িনেয় এিশয়া প ািসিফক ইউিনভািস র উপাচায ও
এবােরর  িতেযািগতা র আ িলক পিরচালক অধ াপক জািমলুর  রজা  চৗধুরী িব ািরত তুেল ধেরন ।
িতিন বেলন , িবে খুবই মযদাপূণ এই  িতেযািগতা 
হয় ১৯৭০ সাল  থেক। আর বাংলােদশ অংশ হণ করেত 
১৯৯৮ সাল  থেক। তখন  থেকই বাংলােদশ  িতেযািগতায় ভােলা কের আসেছ।

কের

সই ধারাবািহকতায় এবারও বাংলােদশ  থেক শীষ দল েলােক  বেছ িনেত আ িলক এই আেয়াজন করা হে ।  যখান  থেক
িতন অথবা চার দল  তেযািগতার িব আসের অংশ  নেব। আগামী বছেরর ২০  থেক ২৫  ম যু রাে র সাউথ
ডােকাটায় এিসএম-আইিসিপিসর িব আসেরর চূড়া পব অনুি ত হেব বেল জানান িতিন।

অধ াপক জািমলুর  রজা  চৗধুরী জানান,  িতেযািগতায় অংশ িনেত অনলাইেন িনব ন কেরেছ এক হাজার ৬৬৫ দল।
যখােন ৮১ িশ া  িত ােনর এ
 ক হাজার ৫৬৬ দল অংশ হণ কের। এবারই  থমবােরর মেতা ১২৯  মেয়েদর দল
অংশ হণ কেরেছ।
তেব ১৯ নেভ র শিনবােরর ঢাকা পেবর চূড়া  িতেযািগতায় ১২৫

দল অংশ িনেত পারেব বেল জানান।

এবারই িবপুল সংখ ক  িতেযাগী অংশ িনেয়েছ জািনেয়  বীণ এই অধ াপক বেলন , আ
 মার মেন হয় িকছু টা হেলও
া ািমংেয় সবার মেধ আশা জাগােত  পেরিছ। কারণ এবার  রকড সংখ ক দল িনব ন কেরেছ অংশ িনেত।  যখােন
২০১৫ সােল ৭৫ িশ া  িত ান  থেক মা ৯৮৫ দল অংশ িনেয়িছল।
ঢাকা অ েলর সমাপনীেত িবিভ ক াটাগিরেত িবজয়ীেদর মেধ সবেমাট 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 মল
ূ 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।
বার সকােল  িতেযািগতার উে াধন করেবন িব িবদ ালয় ম িু র কিমশেনর  চয়ারম ান অধ াপক আ ুল মা ান।
সমাপনী অনু ােন  ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকার কথা রেয়েছ অথম ী আবুল মাল আবদুল মিু হেতর। এছাড়াও
ত যুি  িতম ী জন
ু াইদ আহেমদ পলক উপি ত থাকেবন।
সংবাদ সে লেন উপি ত িছেলন বাংলােদশ  েকৗশল িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড.  মা. কায়েকাবাদ, এিশয়া প ািসিফক
িব িবদ ালেয়র িসএসই িবভােগর  ধান িবলিকস জামাল  ফরেদৗসী, িব িবদ ালয় র  কাষাধ ইশফাক এলাহী  চৗধুরী,
রিজ ার সরওয়ার আর  চৗধুরী, িসএসই ফ াকাি  ম ার নািহদা সুলতানা  চৗধুরীসহ আরও অেনেক ।
http://techshohor.com/news/70841

এিশয়া প ািসিফেক আ িলক  া ািমং  িতেযািগতা
িনজ  িতেবদক | নেভ র ১৬, ২০১৬

আজ (১৬ নেভ র)বুধবার এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয় আস এিসএম-আইিসিপিস িতেযািগতার িবিভ
িবষয়াবলী িনেয় সাংবািদকেদর সােথ মতিবিনময় সভা অনুি ত হয়।এিসএম-আইিসিপিস (এিসএম আ জািতক
াগািমং কনেট ) িবে র সবেচেয় মযাদাপূণ দলিভি ক বািষক াগািমং িতেযািগতা। ১৯৯৮ সাল থেক
এিসএম-আইিসিপিস িব ফাইনাল িতেযািগতায় বাংলােদেশর িবিভ িব িবদ ালেয়র দলসমূহ িনয়িমতভােব
অংশ হণ কের আসেছ।
ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেকর কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভাগ আগামী ১৮ ও ১৯ নেভ র ২
িদন ব াপী এিসএম-আইিসিপিস, ঢাকা আ িলক  িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ। উ  িতেযািগতার সািবক
ত াবধায়েন থাকেবন অধ াপক জািমলুর  রজা  চৗধুরী, উপাচায, ইউএিপ এবং সম েয় থাকেবন ড. িবলিকস
জামাল  ফরেদৗসী, িবভাগীয়  ধান, কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভাগ, ইউএিপ।
ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ)-এর কি উটার িব ান ও  েকৗশল িবভাগ আগামী ১৮ ও ১৯
নেভ র ২ িদন ব াপী এিসএম-আইিসিপিস, ঢাকা আ িলক  িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ। উ এিসএম
আ জািতক কেলিজেয়ট  া ািমং কনেট (এিসএম-আইিসিপিস) এর উে াধনী অনু ান ১৮ নেভ র 
বার
এবং সমাপনী অনু ান ১৯ নেভ র শিনবার এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়র িস ক া াস-এ অনুি ত হেব।
এিসএম-আইিসিপিস  িতেযািগতা দইু
ধােপ অনুি ত হয়।  াক-িনবাচনী অনলাইন  িতেযািগতা এবং মল
ূ
িতেযািগতা। মল
ূ  িতেযািগতায় অংশ হণকারীরা এক িনিদ  া েন সমােবত হেয়  িতেযািগতায় অংশ হণ
কের থােকন। এ বছর  াক-িনবাচনী  িতেযািগতায় এবং মল
ূ  িতেযািগতা  িতেযািগতায়  মাট ১,৬৬৫  দল
িনব ন কের যার মেধ ৮১   িত ােনর ১,৫৬৬  দল অংশ হণ কের। উে খ ২০১৫ সােল ৭৫ 
িত ােনর ৯৮৫ দল অংশ হণ কেরিছল। বাংলােদেশর ত ন  া ামারেদর এই  মাগত আ হ বিৃ (৬৫%
এর অিধক) িবে র দরবাের আমােদর অব ান  তরীেত সহায়তা করেব। এছাড়া আরও উে খ  যাগ  য,
আইিসিপিসর ইিতহােস এবারই  থমবােরর মত ১২৯   মেয়েদর দল অংশ হণ কেরেছ। ১৯ নেভ র এর মল
ূ
িতেযািগতায় ১২৫  দল অংশ হন করেব।
ঢাকা আ িলক (এিসএম-আইিসিপিস)  িতেযািগতা অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহসােব উপি ত থাকেবন  নামধন
অধ াপক ড. িস  জ  য়াং, পিরচালক এিসএম-আইিসিপিস, এিশয়া আ িলক। উে খ , অধ াপক ড. িস  জ  য়াং,
একজন  খ াত কি উটার িব ানী। িতিন বতমােন  ট াস  ট িব িবদ ালেয়র কি উটার িব ান িবভােগ
অধ াপক িহেসেব কমরত আেছন।

উে াধনী অনু ােন  ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন িব িবদ ালয় ম র
ু ী কিমশেনর মাননীয়  চয়ারম ান
জনাব অধ াপক আ ুল মা ান। িবেশষ অিতিথ িহসােব আরও উপি ত থাকেব জনাব শ াম সু র িশকদার,
সিচব, তথ  যাগােযাগ ও  যুি িবভাগ(আইিস িড) এবং জনাব কাইয়ুম  রজা  চৗধুরী,  চয়ারম ান,  বাড অব
াি , এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালয়।
পুর ার িবতরনী ও সমাপনী অনু ােনর  ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় অথম ী জনাব আবুল মাল আ ুল মিু হত। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন জনাব
জুনাইদ আহেমদ পলক, এমিপ, মাননীয়  িতম ী আইিস িবভাগ, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার এবং জনাব
কাইয়ুম  রজা  চৗধুরী,  চয়ারম ান,  বাড অব  াি , এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালয়। উ  িতেযাগীতায়
িবজয়ীেদর মেধ িবিভ ক াটাগিরেত ০৪ (চার) ল টাকা পুর ার িহসােব িবতরণ করা হেব।
উে খ আগামী ২০-২৫  ম এিসএম-আইিসিপ ওয়া ফাইনাল-২০১৭ আেমিরকার সাউথ ডােকাটােত অনুি ত
হেব। এিসএম-আইিসিপিস ঢাকা িরিজওনাল-এর  থম ৩/৪  দল ওয়া ফাইনােল অংশ হণ করেব বেল আশা
করা হে ।
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A6%A6/65000

