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এসিএম-আইসিসিসি ১০ নভেম্বর শুরু
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০৮ িবেম্বর ২০১৭, ১৬:১৪

আন্তজজানিক কনিউটার প্প্রাগ্রান িংবের এনিো
আঞ্চনিক প্রনিব ানিিা শুরু হবে ১০ িবেম্বর। প্রনিব ানিিা সিবকজ আজ েুধোর িণ াধয ক ীবদর জািাি অধযাপক
জান িুর প্রজা প্ ৌধুরী। ছনে: প্রথ আবিানেবের সেব বে

জাদাপূণজ কনিউটার প্প্রাগ্রান িংবের আসবরর

(এনসএ -আইনসনপনস) এনিো আঞ্চনিক প জাবের প্রনিব ানিিা শুরু হবে ১০ িবেম্বর। ঢাকার নগ্রিবরাবে
ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিবকর (ইউএনপ) কযািাবস দুই নদিেযাপী এই প্রনিব ানিিার আসর েসবে।
আজ েুধোর দুপুর সাবে ১২টার নদবক এক সিংোদ সবেিবি ইউএনপর উপা া জ অধযাপক জান িুর প্রজা
প্ ৌধুরী িণ াধয ক ীবদর এই প্রনিব ানিিার কথা জানিবেবছি। ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিবকর
কনিউটার নেজ্ঞাি এেিং প্রবকৌিি নেোবির আবোজবি এই আঞ্চনিক আসর েসবে।

সিংোদ সবেিবি অধযাপক জান িুর প্রজা প্ ৌধুরী েবিি, প্রনিেছর নেবের সেব বে

জাদাপূণজ কনিউটার

প্প্রাগ্রান িংবের প্রনিব ানিিার আসর েবস। ১৯৯৮ সাি প্থবক োিংিাবদবির িরুণ-িরুণী এই আসবর অিংি
প্িওো শুরু কবর। িি েছর োিংিাবদবিই প্রথ আঞ্চনিক প্রনিব ানিিার আসর েবস। এই প্রনিব ানিিার
উবেিয-সারা প্দবির নেেনেদযািেগুবিার নিক্ষাথীবদর প্প্রাগ্রান িংবে আগ্রহী কবর প্িািা।
এনসএ -আইনসনপনস হবে, অযাবসানসবেিি ির কনিউটিিং প্ নিিানর-ইন্টারিযািিাি কবিনজবেট প্প্রাগ্রান িং
কিবটস্ট। অথজাৎ, দিনেনিক োনষজক প্প্রাগ্রান িং প্রনিব ানিিা।
সিংোদ সবেিবি জািাবিা হে, দিনেনিক এই আঞ্চনিক প্রনিব ানিিাে একটি দবি নিিজি কনিউটার
প্প্রাগ্রা ার অিংি প্িবেি। এোবরর আঞ্চনিক প জাবের প্রনিব ানিিাে ১৫০টি দি থাকবছ। এর বধয প্িপাবির
েুটওোি কযািাস এেিং নিেু েি নেেনেদযািবের ইিনস্টটিউট অে ইনিনিোনরিংবের দুইটি দি অিংি প্িবেি।
এই আঞ্চনিক প্রনিব ানিিার আবি িি ২৩ প্সবেম্বর নেবকি নিিটা প্থবক রাি আট প জন্ত অিিাইবি েবস
প্রাক-নিেজা িী প্রনিব ানিিা। প্সখাবি সারা প্দবির ৮৫টি নেেনেদযািবের ১ হাজার ৪৫৬টি দি অিংি প্িে।
এর বধয প্ বেবদর দি নছি ১৪৯ টি। প্রাক-নিেজা িী পবেজ ১৫০টি দি নিবে ১০ িবেম্বর েসবে আঞ্চনিক
প্রনিব ানিিা। আঞ্চনিক প্রনিব ানিিাে নেজেীরা ২০১৮ সাবি প্েইনজিংবের নপনকিংবে ূি েে আসবর অিংি
প্িবেি।
সিংোদ সবেিবি েক্তেয প্দি ইউএনপর প্েজারার এোর কব াের ইিিাক ইিাহী প্ ৌধুরী, প্রনজস্ট্রার
সারওোর রাজ্জাক প্ ৌধুরী, কনিউটার নেজ্ঞাি ও প্রবকৌিি নেোিীে প্রধাি সহব ািী অধযাপক অবিাক
কু ার সাহা।
http://www.prothomalo.com/technology/article/1361176/%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%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81

http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-09/16

শুরু হভে এসিএম-আইসিসিসি প্রসিভ োসিিো-২০১৭
নিজস্ব প্রনিবেদক

শুক্রোর প্থবক শুরু হবি াবে ২০১৭ এবসানসবেিি ির কনিউটিিং প্ নিিানর অযান্ড ইন্টারবিিিাি কবিনজবেট প্প্রািান িং
কিবটস্ট(এনসএ -আইনসনপনস) এনিো ঢাকা আঞ্চনিক প্রনিব ানিিা। েুধোর সকাবি প্রনিব ানিিার সানেজক িত্ত্বােধােবি
থাকা এনিো পযানসনিক নেেনেদযািবের(ইউএনপ) উপা া জ অধযাপক জান িুর প্রজা প্ ৌধুরী এক সিংোদ সবেিবি এ িথয
জািাি।
ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিক (ইউএনপ) এর কনিউটার নেজ্ঞাি ও প্রবকৌিি নেোি নিিীে োবরর ি আবোজি
করবি াবে এই প্রনিব ানিিা। শুক্রোর উবিাধিী অিুষ্ঠাবির ধয নদবে শুরু হবে দুই নদি েযাপী এই প্রনিব ানিিা, া
িনিোর স াপিী অিুষ্ঠাবি পুরস্কার নেিরবণর াধযব প্িষ হবে। রাজধািীর িা জবিবটর এনিো পযানসনিক
নেেনেদযািবের নসটি কযািাবস অিুনষ্ঠি হবে প্রনিব ানিিাটি।
ইউএনপর উপা া জ েবিি, েিজ াবি োিংিাবদি অথজিীনিবি িথয প্র ুনক্ত (আইনসটি) েে একটি েূ ন কা রাখবছ। নকন্তু এই
প্ক্ষিটিবি দক্ষ প্পিাদার আইনসটি কন জর অোে এখিও। িাই িরুণ স াজবক আইনসটি ও প্প্রাগ্রান িং-এ আরও আগ্রহী ও
প্পিাদারী দক্ষিা তিরী করবিই এই প্রনিব ািীিার আবোজি করা হবেবছ। নিনি আরও েবিি, োিংিাবদবি অবিক আইনসটি
নেবিষজ্ঞ রবেবছ। নকন্তু িাবদর অবিবকই রবেবছি ছনেবে নছটিবে অো প্দবির োইবর অধযােিরি ো ক জরি। িবে আ রা
আিা কনর, নদ প্দবির আইনসটি প্ক্ষবি অথজনিনিক নিনিিীিিা ও নেনিবোি নিনিি করা হে, িাহবি িারা প্দবি নিরবে।
দরকার শুধু অিুকুি পনরবেি তিরী করা, িাহবিই িারা প্দবি নিবর এবস িরুণ প্রজন্মবক প্িিৃ ত্ব প্দবে।
উবেখয, এনসএ -আইনসনপনস নেবের সেব বে জাদাপূণজ দিনেনিক োনষজক প্প্রািান িং প্রনিব ানিিা। প্রনিব ানিিাটি দুইটি
ধাবপ অিুনষ্ঠি হে। প্রাক-নিেজা িী অিিাইি প্রনিব ানিিা এেিং ি
ূ প্রনিব ানিিা। ি
ূ প্রনিব ানিিাে অিংিগ্রহণকারীরা
একটি নিনদজ ষ্ট প্রাঙ্গবি স াবেি হবে প্রনিব ানিিাে অিংিগ্রহণ কবর থাবকি। এর আবি িি ২৩প্ি প্সবেম্বর এেছবরর ি
ূ
প্রনিব ািীিার জবিয প্রাক-নিেজা িী অিিাইবি অিুনষ্ঠি হবেবছ। প্রাক-নিেজা িী প্রনিব ানিিাে ৮৫ টি নেেনেদযািবের

নিেন্ধিকৃ ি ১৪৫৬ টি দি অিংিগ্রহি কবরবছ। এবদর ধয প্থবক আিা ী ১১ই িবেম্বর ি
ু প্রনিব ানিিার জবিয নিেজান ি
হবেবছ ১৫০ টি দি। ার বধয প্িপাি এর েুটওোি ানিবপাি কযািাস এেিং ইনিনস্টটিউট অে ইনিনিোনরিং, নিেু েি
নেেনেদযািবের ২টি দি অিংিগ্রহি করবে।
এ েছবর প্রনিব ািীিার উবেখব ািয নদক হি ১৪৯ প্ বেদবির অিংিগ্রহি। োিংিাবদবির প্ বেবদও প্প্রািান িং-এ এই ক্র ািি
আগ্রহ েৃনি নেবের দরোবর আ াবদর অেিাি তিরীবি সহােিা করবে েবি ধারিা নেবিষজ্ঞ ও আবোজকবদর।
প্রনিব ািীিার প্প্রাগ্রা প্কা-অনেজবিটর ে. নেিনকস জা াি প্িরবদৌসী েবিি, প্প্রাগ্রান িং-টাবক িরুি স াবজ জিপ্রীে কবও
িু িবি আ রা এেছর িিু ি নেেনেদযািেগুবিার প্রনিব ািীবদর সুব াি প্দো হবেবছ। পািাপানি এই খাবি প্ বেবদ সিৃক্তিা
োোবি এেছর প্ বে প্রনিব ািীবদরবক প্রধািয প্দো হবেবছ।
উবিাধিী অিুষ্ঠাবি প্রধাি অনিনথ নহবসবে উপনিি থাকবেি নেেনেদযািে িুরী কন িবির প্ োর যাি জিাে অধযাপক
আব্দুি ান্নাি। অিযনদবক পুরস্কার নেিরিী ও স াপিী অিুষ্ঠাবির প্রধাি অনিনথ নহবসবে উপনিি থাকবেি িণপ্রজািন্ত্রী
োিংিাবদি সরকাবরর আইনসটি নেোবির প্রনি ন্ত্রী জুিাইদ আহব দ পিক, এ নপ। নেবিষ অনিনথ নহবসবে উপনিি থাকবেি
নেনসনসর পনর ািক ইনি. প্ াহােদ এিা ি
ু কনের এেিং ইউএনপর প্োেজ অে োনষ্টবজর প্ োর যাি কাইেু প্রজা প্ ৌধুরী।
আিা ী ১৫ প্থবক ২০ এনপ্রি ীবির প্েইনজিং-এর নপনকিং নেেনেদযািবে অিুনষ্ঠি হবে এনসএ -আইনসনপ ওোর্ল্জ িাইিাি২০১৮। এনসএ -আইনসনপনস ঢাকা নরনজওিাি-এর প্রথ ২/৩ টি দি ওোর্ল্জ িাইিাবি অিংিগ্রহণ করবে েবি আিা করবছ
আবোজক কন টি।
http://dainikamadershomoy.com/education/109912/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8
1-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87%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%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-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD

UAP to host regional final of ICPC from
Friday
News Desk

The Department of Computer Science and Engineering (CSE) of University of Asia Pacific (UAP) is arranging
the regional final of ICPC for the second time titled '2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest' from Friday
at its campus.
ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) is an annual multi-tiered competitive
programming competition among the universities of the world. UAP VC Prof Dr Jamilur Reza Choudhury said
the inauguration ceremony would take place on Friday and the closing ceremony and prize distribution will be
held on Saturday. There are two rounds of the contest, namely the Online Preliminary Contest and Onsite
Contest.

http://dailyasianage.com/news/94174/uap-to-host-regional-final--of-icpc-fromfriday

ACM-ICPC Asia regional contest to kick off
November 10

The contest will be held at the UAP Dhaka campus from 3pm to 5pm on Saturday
The department of computer science and engineering at University of Asia Pacific (UAP) is set to organise the
regional final round of International Collegiate Programming Contest (ICPC), titled “2017 ACM-ICPC Asia Dhaka
Regional Contest.”

The contest will be held at the UAP Dhaka campus from 3pm to 5pm on Saturday, November 10.
ACM-ICPC is an annual multi-tier competitive programming competition among the universities across the world.
UAP Vice Chancellor and Asia Dhaka Regional Contest Director Prof Jamilur Reza Choudhury said a total of 150
teams will compete for the upcoming contest.
Two teams from Nepalese universities are going to take part in the contest this year.
A total of 1,456 team members from 85 universities were registered and took part in a preliminary online contest
held on September 23 this year.
The 2018 World Finals will be held at Peeking University in China’s Beijing from April 15-20 next year.
The inauguration ceremony will take place on November 10.

http://www.dhakatribune.com/bangladesh/education/2017/11/09/acm-icpc-asia-regionalcontest-kick-off-november-10/

এসিএম-আইসিসিসি আঞ্চসিক প্রসিভ োসিিো শুরু কোি
নিজস্ব প্রনিবেদক

এনসএ -আইনসনপনস (এনসএ আন্তজজানিক প্প্রািান িং কিবটস্ট) নেবের সেব বে

জাদাপূণজ দিনেনিক োনষজক

প্প্রািান িং প্রনিব ানিিা। ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিবকর (ইউএনপ) কনিউটার নেজ্ঞাি ও প্রবকৌিি
নেোি ইউএনপ নসটি কযািাবস নদ¦িীে োবরর বিা এ প্রনিব ানিিার আবোজি করবি াবে। আিা ী ১০
ও ১১ িবেম্বর দুই নদিেযাপী এনসএ -আইনসনপনস, ঢাকা আঞ্চনিক প্রনিব ানিিা অিুনষ্ঠি হবে।
আিা ী েছবরর ১৫-২০ এনপ্রি এনসএ -আইনসনপ ওোর্ল্জ িাইিাি-২০১৮ ীবির প্েইনজিংবের প্পনকিং
নেেনেদযািবে অিুনষ্ঠি হবে। এনসএ -আইনসনপনস ঢাকা নরনজওিাবির প্রথ দুই-নিিটি দি ওোর্ল্জ িাইিাবি
অিংিগ্রহণ করবে েবি জািা প্িবছ।
ঢাকা আঞ্চনিক প্রনিব ানিিা সানেজক িত্ত্বােধােবি রবেবছি ইউএনপর োইস যাবেির অধযাপক জান িুর
প্রজা প্ ৌধুরী। এনসএ আন্তজজানিক কবিনজবেট প্প্রাগ্রান িং কিবটবস্টর (এনসএ -আইনসনপনস) উবিাধি
অিুষ্ঠাি ১০ িবেম্বর শুক্রোর এেিং পুরস্কার নেিরণী ও স াপিী অিুষ্ঠাি ১১ িবেম্বর িনিোর এনিো
পযানসনিক নেেনেদযািবের নসটি কযািাবস অিুনষ্ঠি হবে।
জািা প্িবছ, এনসএ -আইনসনপনস প্রনিব ানিিাটি দু’টি ধাবপ অিুনষ্ঠি হবে থাবক। প্রাক-নিেজা িী অিিাইি
প্রনিব ানিিা এেিং ূি প্রনিব ানিিা। ূি প্রনিব ানিিাে অিংিগ্রহণকারীরা একটি নিনদজ ষ্ট প্রাঙ্গবণ স াবেি
হবে প্রনিব ানিিাে অিংিগ্রহণ কবরি। প্রাক-নিেজা িী অিিাইি প্রনিব ানিিা িি ২৩ প্সবেম্বর অিুনষ্ঠি
হবেনছি। প্রাক-নিেজা িী প্রনিব ানিিাে ৮৫টি নেেনেদযািবের নিেন্ধিকৃ ি ১৪৫৬টি দি অিংিগ্রহণ

কবরনছি। এ েছর ১৪৯ জি প্ বে দবি অিংিগ্রহণ কবরবছ। িি েছর প্ বেবদর নিেনন্ধি দবির সিংখযা নছি
১২৯টি। আিা ী ১১ িবেম্বর ূি প্রনিব ানিিাে প্ াট ১৫০টি দি অিংিগ্রহণ করবি াবে। ার বধয
প্িপাবির েুটওোি ানিবপাি কযািাস এেিং ইিনস্টটিউট অে ইনিনিোনরিং, নিেু েি নেেনেদযািবের দু’টি
দি অিংিগ্রহণ করবে।
http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/266805

Skills deficit shrinks remittance potential
Prof Jamilur tells UAP programming contest

Staff Correspondent
Bangladeshi migrant workers are making a significant contribution to the country's economy but their individual output is
very small because of skills deficit, educationist Prof Jamilur Reza Choudhury said yesterday.
“We are sending unskilled workers,” he said, drawing a parallel with the country's ICT education sector which "faces a
similar situation".
The vice chancellor of University of Asia Pacific (UAP) made the remarks while speaking at a programming contest titled,
“2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest”. UAP's Department of Computer Science and Engineering organised the
competition on its campus in the capital.
Citing government statistics, University Grants Commission (UGC) Prof Abdul Mannan said, "Around six lakh foreign
people work in Bangladesh…. Officially they earn 5 billion dollars (from this country).” On the other hand, one crore
Bangladeshis work abroad, but they sent 14 billion dollars in 2016, he said, adding that this was happening due to the skill
gap between foreign works and local workers.
Highlighting the importance of ICT education, Prof Mannan said people with knowledge in ICT were not unemployed in
the country.
Prof Abdul Matin Patwari, former VC of Bangladesh University of Engineering and Technology (Buet), said, “Computer
education must be introduced in primary level education.”
He said the country needed an ICT-educated workforce who would help in exporting software and hardware and earn huge
money from abroad.

http://www.thedailystar.net/city/computer-skills-youths-must-1489549

Int’l programming contest regional finals
begins in city
Staff correspondent | Published: 01:05, Nov 11,2017

The department of computer science and engineering of University of Asia Pacific has organised the two-day regional
final round of International Collegiate Programming Contest, titled 2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest for the
second time.
Information and Communication Technology Division secretary Subir Kishore Choudhury and University Grants
Commission chairman Professor Abdul Mannan inaugurated the event on the University of Asia Pacific campus in the
capital on Friday. During the inauguration, UAP vice-chancellor and Asia Dhaka Regional Contest director Professor
Jamilur Reza Choudhury said, ‘ACM-ICPC is an annual programming competition. A total of 150 teams of 85 universities
from home and abroad are participating in this year’s contest.’
The world final of the competition will be held at Peeking University of Beijing in China in April 15-20 in 2018.

http://www.newagebd.net/article/28124/int%E2%80%99l-programming-contest-regional-finals-beginsin-city-

http://www.ekalerkantho.com/home/page/2017-11-11/3

ACM-ICPC begins at UAP
D M Simanto

The ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) 2017 has been inaugurated at University
of Asia Pacific (UAP) campus yesterday. The Computer Science and Engineering Department of UAP
organized the contest for the second time titled 'ACM-ICPC Asian Dhaka Regional Contest'.
University Grants Commission (UGC) Chairman Prof Abdul Mannan was present at the inauguration as the
chief guest while Secretary of Information and Communication Technology Division Subir Kishore Choudhury,
Prof Abdul Matin Patwary, UAP VC Prof Jamilur Reza Choudhury and Chairman of UAP BoT Qayyum Reza
Chowdhury were present as special guests.
Prof Abdul Mannan wishes the best to the participants and hoped the contest would inspire the youths. The
closing and prize giving ceremony will be held today at the same venue. State Minister of ICT Division Zunaid
Ahmed Palak is expected to attend the ceremony as the chief guest.

http://dailyasianage.com/news/94441/acm-icpc-begins-at-uap

http://epaper.dainikamadershomoy.com/?archiev=yes&arch_date=11-11-2017&page=02

ইউএনপবি এনিোর আঞ্চনিক প্রনিব ানিিা শুরু
স্টাি নরবপাটজার | ১১ িবেম্বর ২০১৭, িনিোর, ৮:৫৬
ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিক (ইউএনপ) শুরু হবেবছ দুইনদিেযাপী আন্তজজানিক
এনসএ -আইনসনপনস (এনসএ আন্তজজানিক প্প্রািান িং কিবটস্ট)। এটি বিশ্বের সিশ্বেশ্বে
মর্যাদাপূর্য দলবিবিক িাবষযক প্রাগাবমিং রবিশ্বর্াবগিা। গিকাল ইউএবপ’র কযািাবসর এই
প্রনিব ানিিার উদ্প্োধি করা হে। ইউএনপ’র কনিউটার নেজ্ঞাি ও প্রবকৌিি নেোি
নিিীেোবরর এ প্রনিব ানিিার আবোজি কবরবছ। এোবরর প্রনিব ানিিার সানেজক
িত্ত্বােধােবি আবছি ইউএনপ’র নেনস অধযাপক জান িুর প্রজা প্ ৌধুরী। প্রনিব ানিিাটি
দুইটি ধাবপ অিুনষ্ঠি হবে। প্রাক-নিেজা িী অিিাইি প্রনিব ানিিা এেিং ি
ূ প্রনিব ানিিা।
প্রাক-নিেজা িী অিিাইবি প্রনজবস্ট্রিি হে িি প্সবেম্ববর। প্সখাবি ৮৫টি নেেনেদযািে
প্থবক ১৪৬৫জি অিংিগ্রহণ করবছ। আর ি
ূ প্রনিব ানিিাে অিংিগ্রহণকারী দবির সিংখযা১৫০টি। নিেজান ি ১৪৬টি দি, ইন্টারিযািিাি অনিনিোে ইি ইিিরব টিক্স
(আইওআই) প্থবক ২টি দি এেিং েুটওোি ানিবপাি কযািাস এেিং ইিনস্টটিউট অে
ইনিনিোনরিং, নিেু েি নেেনেদযািে প্থবক প্িপাবির ২টি দি। উবিাধিী অিুষ্ঠাবির আরও
উপনিি নছবিি, নেেনেদযািে িুরী কন িবির প্ োর যাি অধযাপক আেদুি ান্নাি,
েুবেবটর সাবেক নেনস অধযাপক ইব নরটাস আেদুি নিি পাবটাোরী, ইউএনপ’র প্োেজ
অে োনস্টবজর প্ োর যাি কাইেু প্রজা প্ ৌধুরী প্র খ
ু । স াপিী অিুষ্ঠাবির প্রধাি
অনিনথ থাকবেি িথয, প্ ািাব াি ও প্র ুনক্ত নেোবির প্রনি ন্ত্রী জুিাইদ আহব দ পিক।
আিা ী ১৫-২০প্ি এনপ্রি এনসএ -আইনসনপ ওোর্ল্জ িাইিাি-২০১৮ ীবির প্েইনজিং-এর
নপনকিং নেেনেদযািবে অিুনষ্ঠি হবে। এনসএ -আইনসনপনস ঢাকা নরনজওিাি-এর প্রথ
২/৩টি দি ওোর্ল্জ িাইিাবি অিংিগ্রহণ করবে।
http://www.m.mzamin.com/article.php?mzamin=91427&news=%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%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%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-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-

২০১৭ এসিএম-আইসিসিসি এসিয়ো আঞ্চসিক প্রসিভ োসিিো
ডেিটিসন অনিোইন:

এসিএম-আইসিসিসি (এসিএম আন্তর্জোসিক ডপ্রোিোসমিং কনভেস্ট) সিভের িিভেভয় ম জ োদোিূর্জ
দিসেসিক িোসষজ ক ডপ্রোিোসমিং প্রসিভ োসিিো। ইউসনেোসিজ টি অি এসিয়ো িযোসিসিক (ইউএসি) এর
কসিউেোর সিজ্ঞোন ও প্রভকৌিি সিেোি (সিএিই) ইউএসি সিটি কযোিোভি সদ¦িীয় িোভরর মি
১০ ও ১১ নভেম্বর ২০১৭ দুই সদনিযোিী এসিএম-আইসিসিসি ঢোকো আঞ্চসিক প্রসিভ োসিিোর
আভয়োর্ন করভি োভে।
িি েছর ইউএনপর নসএসই নেোি সিিিার সাবথ ২০১৬ এনসএ -আইনসনপনস ঢাকা আঞ্চনিক প্রনিব ানিিা আবোজি কবরনছি। উক্ত
প্রনিব ানিিাে এনসএ -আইনসনপনস এদনিো নরনজওিাি পনর ািক ে. নস প্জ ওোিং, অধযাপক, কনিউটার নেজ্ঞাি নেোি, প্টক্সাস
প্স্টইট ইউনিোনসজটি, ুক্তরাষ্ট্র নেবিষ অনিনথ নহবসবে উপনিি নছবিি। নিনি অিুষ্ঠাবির সা নগ্রক েযেিাপিাে সবন্তাষ প্রকাি কবর
েবিি, প্রনিব ানিিাটির েযেিাপিা এই অঞ্চবির এ ােৎ কাবির অিুনষ্ঠি সেব বে োবিা ও সুসিংিঠিি এেিং পরেিীবি ২০১৭
এনসএ -আইনসনপনস এনিো আঞ্চনিক প্রনিব ানিিা ইউএনপ নিিীেোর আবোজি করার জিয অিু নি প্রদাি কবরি।
এোবরর প্রনিব ানিিার সানেজক িত্ত্বােধােবি থাকবেি অধযাপক জান িুর প্রজা প্ ৌধুরী, উপা া জ, ইউএনপ। প্রনিব ানিিার উবিাধিী
অিুষ্ঠাি ১০ই িবেম্বর শুক্রোর এেিং পুরস্কার নেিরণী ও স াপিী অিুষ্ঠাি ১১ িবেম্বর িনিোর এনিো পযানসনিক নেেনেদযািবের
নসটি কযািাস-এ অিুনষ্ঠি হবে।
এনসএ -আইনসনপনস প্রনিব ানিিাটি দুইটি ধাবপ অিুনষ্ঠি হে। প্রাক-নিেজা িী অিিাইি প্রনিব ানিিা এেিং ূি প্রনিব ানিিা। এখাবি
উেেই প্রনিব ানিিার সিংনক্ষপ্ত নেেরণী নিব প্দওো হবিা।
ূি প্রনিব ানিিা (অিসাইট কিবটস্ট)
* প্রনিব ানিিার িানরখ এেিং স ে-িবেম্বর ১১, ২০১৭, সকাি ৯টা প্থবক দুপুর ২টা
* িাি- ইউএনপ
* অিংিগ্রহিকারী দবির সিংখযা- ১৫০টি (অিিাইি কিবটবস্টর াধযব নিেজান ি ১৪৬টি দি, ইন্টারিযািিাি অনিনিোে ইি
ইিিরব টিক্স (আইওআই) প্থবক ২টি দি এেিং েুটওোি ানিবপাি কযািাস এেিং ইনিনস্টটিউট অে ইনিনিোনরিং, নিেু েি
নেেনেদযািে প্থবক প্িপাবির ২টি দি)

http://www.dainik-destiny.com/2017/11/10/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AD%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/

ইউএনপবি দুই নদিেযাপী প্প্রাগ্রান িং প্রনিব ানিিা
নেেনেদযািে প্রনিনিনধ
প্রকানিি: ২০:৩২, িবেম্বর ১০, ২০১৭ |সেজবিষ আপবেট: ২০:৪০, িবেম্বর ১০, ২০১৭
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রাজধািী
ঢাকার নগ্রি প্রাবে অেনিি ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিবক (ইউএনপ) নিিীেোবরর ি অিুনষ্ঠি হবে ২
নদিেযাপী এনসএ -আইনসনপনস (আন্তজজানিক প্প্রাগ্রান িং কিবটস্ট) ঢাকা আঞ্চনিক প্রনিব ানিিা। শুক্রোর (১০
িবেম্বর) নেেনেদযািেবের নিজস্ব কযািাবস কনিউটার নেজ্ঞাি ও প্প্রাবকৌিি নেোবির আবোজবি এ
প্রনিব ানিিার অিুনষ্ঠি হবে।
প্রনিব ানিিার উবিাধিী অিুষ্ঠাবি প্রধাি অনিনথ নহবসবে নেেনেদযািে িুরী কন িবির প্ োর যাি অধযাপক
আব্দুি ান্নাি উপনিি নছবিি। এবি নেবিষ অনিনথ নহবসবে িথয প্ ািাব াি ও প্র ুনক্ত নেোবির (আইনসটি)
সন ে সুেীর নকবিার প্ ৌধুরী, সাবেক ই্উএনপর উপা া জ অধযাপক এন নরটাস আব্দুি নিি পাবটাোরী এেিং
ইউএনপর প্োেজ অে োনস্টবজর কাইেু প্রজা প্ ৌধুরী উপনিি নছবিি।
অিুষ্ঠাবি নেেনেদযািেবের উপা া জ অধযাপক ে. জান িুর প্রজা প্ ৌধুরী েবিি, ‘এনসএ -আইনসনপনস আবোনজি
এই প্রনিব ানিিা নেবের সেব বে জাদাপূণজ দিনেনিক প্প্রাগ্রান িং প্রনিব ানিিা। এসে তেনেক প্রনিব ানিিার
াধযব ই দক্ষ প্প্রাগ্রা ার খুুঁবজ প্ের করা সম্ভে, ারা আিা ীর নেনজটাি োিংিাবদি িোর িনিবক আরও
ত্বরানিি করবে।’

প্রনিব ানিিার প্কা-অরনেবিটর অধযাপক ে. নেিনকস জা াি প্িরবদৌসী োিংিা নেনেউিবক জািাি, এ েছর
প্রনিব ানিিাে ইউএনপ প্থবক প্ াট ারটি দি অিংিগ্রহণ করবে।
দুই নদিেযাপী এই প্রনিব ানিিার নিিীে নদবি পুরস্কার নেিরণী ও স াপিী অিুষ্ঠাবির প্রধাি অনিনথ নহবসবে
উপনিি থাকবেি আইনসটি প্রনি ন্ত্রী অযােবোবকট জুিাইদ আহব দ পিক এেিং নেবিষ অনিনথ নহবসবে নেনসনসর
পনর ািক ইনিনিোর প্ াহােদ এিা ুি কনের ও ইউএনপর প্োেজ অে োনস্টবজর প্ োর যাি কাইেু প্রজা
প্ ৌধুরী।
প্রসঙ্গি, আিা ী ১৫-২০ এনপ্রি এনসএ -আইনসনপনস ওোর্ল্জ িাইিাি-২০১৮ ীবির প্েইনজিং এর নপনকিং
নেেনেদযািবে অিুনষ্ঠি হবে।
http://www.banglatribune.com/mycampus/news/261349/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%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%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE

কসিউেোর ডপ্রোগ্রোসমিং প্রসিভ োসিিো শুরু
হভে ১০ নভেম্বর

নেবের সেব বে

জাদাপূণজ কনিউটার প্প্রাগ্রান িংবের আসবরর (এনসএ -আইনসনপনস) এনিো আঞ্চনিক প জাবের

প্রনিব ানিিা শুরু হবে ১০ িবেম্বর। ঢাকার নগ্রিবরাবে ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিবকর (ইউএনপ) কযািাবস
দুই নদিেযাপী এই প্রনিব ানিিার আসর েসবে।
আজ েুধোর দুপুর সাবে ১২টার নদবক এক সিংোদ সবেিবি ইউএনপর উপা া জ অধযাপক জান িুর প্রজা প্ ৌধুরী
িণ াধয ক ীবদর এই প্রনিব ানিিার কথা জানিবেবছি। ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিবকর কনিউটার নেজ্ঞাি
এেিং প্রবকৌিি নেোবির আবোজবি এই আঞ্চনিক আসর েসবে।
সিংোদ সবেিবি অধযাপক জান িুর প্রজা প্ ৌধুরী েবিি, প্রনিেছর নেবের সেব বে

জাদাপূণজ কনিউটার

প্প্রাগ্রান িংবের প্রনিব ানিিার আসর েবস। ১৯৯৮ সাি প্থবক োিংিাবদবির িরুণ-িরুণী এই আসবর অিংি প্িওো
শুরু কবর। িি েছর োিংিাবদবিই প্রথ আঞ্চনিক প্রনিব ানিিার আসর েবস। এই প্রনিব ানিিার উবেিয-সারা
প্দবির নেেনেদযািেগুবিার নিক্ষাথীবদর প্প্রাগ্রান িংবে আগ্রহী কবর প্িািা।
এনসএ -আইনসনপনস হবে, অযাবসানসবেিি ির কনিউটিিং প্ নিিানর-ইন্টারিযািিাি কবিনজবেট প্প্রাগ্রান িং কিবটস্ট।
অথজাৎ, দিনেনিক োনষজক প্প্রাগ্রান িং প্রনিব ানিিা।
সিংোদ সবেিবি জািাবিা হে, দিনেনিক এই আঞ্চনিক প্রনিব ানিিাে একটি দবি নিিজি কনিউটার প্প্রাগ্রা ার
অিংি প্িবেি। এোবরর আঞ্চনিক প জাবের প্রনিব ানিিাে ১৫০টি দি থাকবছ। এর বধয প্িপাবির েুটওোি কযািাস
এেিং নিেু েি নেেনেদযািবের ইিনস্টটিউট অে ইনিনিোনরিংবের দুইটি দি অিংি প্িবেি।
এই আঞ্চনিক প্রনিব ানিিার আবি িি ২৩ প্সবেম্বর নেবকি নিিটা প্থবক রাি আট প জন্ত অিিাইবি েবস প্রাকনিেজা িী প্রনিব ানিিা। প্সখাবি সারা প্দবির ৮৫টি নেেনেদযািবের ১ হাজার ৪৫৬টি দি অিংি প্িে। এর বধয
প্ বেবদর দি নছি ১৪৯ টি। প্রাক-নিেজা িী পবেজ ১৫০টি দি নিবে ১০ িবেম্বর েসবে আঞ্চনিক প্রনিব ানিিা।
আঞ্চনিক প্রনিব ানিিাে নেজেীরা ২০১৮ সাবি প্েইনজিংবের নপনকিংবে ূি েে আসবর অিংি প্িবেি।
সিংোদ সবেিবি েক্তেয প্দি ইউএনপর প্েজারার এোর কব াের ইিিাক ইিাহী প্ ৌধুরী, প্রনজস্ট্রার সারওোর
রাজ্জাক প্ ৌধুরী, কনিউটার নেজ্ঞাি ও প্রবকৌিি নেোিীে প্রধাি সহব ািী অধযাপক অবিাক কু ার সাহা।
http://journalbd.com/17156

http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-13/14

http://epaper.samakal.com/nogor-edition/2017-11-13/14, page-14

https://www.ekalerkantho.com/home/page/2017-11-13/8

ইউএসিভি এসিএম-আইসিসিসি এসিয়ো ঢোকো আঞ্চসিক প্রসিভ োসিিো
অনুসিি

ডেিটিসন অনিোইন:

ইউসনেোসিজ টি অি এসিয়ো িযোসিসিভক (ইউএসি) দু‘সদনিযোিী এসিএম-আইসিসিসি এসিয়ো ঢোকো
আঞ্চসিক প্রসিভ োসিিো িসনিোর অনুসিি হভয়ভে। ইউএসির কসিউেোর সিজ্ঞোন ও প্রভকৌিি
সিেোি এই প্রসিভ োসিিোর আভয়োর্ন কভর োর প্রসিিোদয সেিÑ‘২০১৭এসিএম-আইসিসিসি
এসিয়ো ঢোকো আঞ্চসিক প্রসিভ োসিিো’।
প্রনিব ানিিার আিুষ্ঠানিক উবিাধি কবরি োিংিাবদি নেেনেদযািে িুনর কন িবির প্ োর যাি অধযাপক আেদুি ান্নাি। এবি
যানিেি হে োিংিাবদি প্রবকৌিি নেেনেদযািবের (েুবেট) দি ‘েুবেট ড্রাকযানরস’। িাুঁরা ১১টি স সযার বধয ১০টির স াধাি কবর।
প্রথ রািারআপ হে েুবেবটর আবরক দি ‘প্িোর াইন্ড’। এই দিটিও ১০ টি স সযার স াধাি কবরবছ। নসবিবটর িাহজািাি নেজ্ঞাি
ও প্র ুনক্ত নেেনেদযািবের ‘সাস্ট টি এক্স’’ নিিীে রািারআপ হবেবছ। এই দবির সদসযরা িেটি স সযার স াধাি করবছ।
স াপিী ও পুরস্কার নেিরণী অিুষ্ঠাবি প্রধাি অনিনথ নছবিি িথয ও প্ ািাব াি প্র ুনক্ত প্রনি ন্ত্রী জুিাইদ আহব দ পিক। নিনি েবিি,
পৃনথেীবি েিজ াবি প্প্রাগ্রান িংবের গুরুত্ব অবিক প্েনি। িাই এখাবি োবিা করা খুেই জরুরী। এবক্ষবি আ রা সকি প্রকার সুব ািসুনেধা প্দে। এস ে েক্তেয রাবখি অিুষ্ঠাবির সোপনি অধযাপক জান িুর প্রজা প্ ৌধুরী নেনস (ইউএনপ), নেবিষ অনিনথ নেনসনস
পনর ািক ইনিনিোর এিা ুি কনের এেিং ইউএনপ োনস্ট প্োবেজর প্ োর যাি কাইেু প্রজা প্ ৌধুরী । ২০১৮ সাবি এনপ্রবি ীবির
রাজধািী প্েইনজিংবে ওোেজ িাইিাি অিুনষ্ঠি হবে এেিং প্সখাবি এই প্রনিব ানিিাে অিংিগ্রহণকারী প্রথ ২-৩টি দি অিংিগ্রহণ করবে।

http://www.dainikdestiny.com/2017/11/12/%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%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/

2-day ACM-ICPC Asia Dhaka regional contest
concludes
DHAKA, Nov 12, 2017 (BSS) - A two-day "ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC)2017" was concluded at the city campus of University of Asia Pacific (UAP) on last night here.
UAP Computer Science and Engineering (CSE) Department
organised the final round of the contest titled "2017 ACMICPC Asia Dhaka Regional Contest", said a press release
here today.
In the final round of the competition, BUET Dracarys bagged
the champions trophy while BUET NeverMind, SUST_TeamX
became first and second runners-up respectively.
State Minister for ICT Division Zunaid Ahmed Palak
addressed the closing ceremony as the chief guest and
distributed prizes among the winners.
UAP Vice-Chancellor (VC) and Asia Regional Contest Director, Dhaka Professor Dr Jamilur Reza Choudhury
presided over the function that was addressed, among others, by Engineer Mohammad Enamul Kabir and UAP
Board of Trustees Chairman Qayum Reza Chowdhury.
Two or three teams, secured top position in the contest, are likely to take part in the world finals to be held in
Beijing hosted by Peking University from April 15 to 20 in 2018.
Earlier, University Grants Commission (UGC) Chairman Prof Abdul Mannan inaugurated the contest as the
chief guest on November 10.

http://www.bssnews.net/newsDetails.php?cat=10&id=702337&date=2017-11-12

ACM-ICPC Asia Dhaka regional contest ends
A two-day “ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC)-2017” was concluded at the city
campus of University of Asia Pacific (UAP) on Saturday night, reports BSS.
UAP Computer Science and Engineering (CSE) Department organised the final round of the contest titled
“2017 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest”, said a press release here today.

In the final round of the competition, BUET Dracarys bagged the champions trophy while BUET NeverMind,
SUST_TeamX became first and second runners-up respectively.

http://www.daily-sun.com/printversion/details/268169/ACMICPC-AsiaDhaka-regionalcontest-ends

ACM-ICPC regional contest concludes

News Desk
ACMInternational Collegiate Programming Contest winners are seen with the chief guest ICT State
Minister Zunaid Ahmed Palak at the concluding function on UAP campus recently. -AA
A two-day 'ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC)-2017' concluded
on the city campus of University of Asia Pacific (UAP) recently. UAP Computer Science and
Engineering (CSE) Department organized the final round of the contest titled '2017 ACM-ICPC
Asia Dhaka Regional Contest', said a press release.
In the final round of the competition, BUET Dracarys bagged the champions trophy while BUET
NeverMind, SUST_TeamX became first and second runners-up respectively. State Minister for
ICT Division Zunaid Ahmed Palak addressed the closing ceremony as the chief guest and
distributed prizes among the winners.
UAP VC and Asia Regional Contest Director, Dhaka Prof Dr Jamilur Reza Choudhury presided
over the function. It was addressed, among others, by Engineer Mohammad Enamul Kabir and
UAP Board of Trustees Chairman Qayum Reza Chowdhury.

Two or three teams, securing top positions in the contest, are likely to take part in the world
finals to be held in Beijing hosted by Peking University from April 15 to 20 in 2018. Earlier, UGC
Chairman Prof Abdul Mannan inaugurated the contest on November 10.
http://dailyasianage.com/news/94742/acm-icpc-regional-contest-concludes

এসিএম-আইসিসিসি ২০১৭

ঢোকো িভিজ এরোই ডিরো
সিের্ুভে সিক্ষোর্থীভদর কোভে িিভেভয় ম জ োদোর কসিউেোর প্রগ্রোসমিং প্রসিভ োসিিো ‘এসিএম-আইসিসিসি’। এর
ঢোকো আঞ্চসিক িভিজ অিংি ডনয় ১৫০টি দি। ডিরো সিন দভির িোিভিযর কর্থো র্োনোভেন িু সিন আহভেদ

পুরস্কার নিবে ১০টি স সযার স াধাি কবর যানিেি দি ‘েুবেট ড্রাকযানরস’। ছনে : সিংিৃহীি
আিা ী েছর এনপ্রবি ীবি েসবে এনসএ -আইনসনপনসর ূ োন্ত আসর। এই প্রনিব ানিিার জিয োিংিাবদি প্থবক
প্ ািয দি খুুঁবজ নিবি ঢাকাে ১০ ও ১১ িবেম্বর েবসনছি প্রনিব ানিিার ঢাকা অঞ্চি পেজ। ইউনিোনসজটি অে
এনিো পযানসনিবক (ইউএনপ) অিুনষ্ঠি এ প্রনিব ানিিাে যানিেি ও প্রথ রািার আপসহ প্সরা ১০টি দবির
পাুঁ টিই নিবজবদর দখবি নিবেবছ োিংিাবদি প্রবকৌিি নেেনেদযািবের (েুবেট) নিক্ষাথীরা। ঢাকা নেেনেদযািবের
নিক্ষাথীবদর অজজিও ক িে, নিিটি িাবি জােিা কবর নিবেবছ িারা। প্রনিব ানিিাে ১০টি স সযার সে কটির
স াধাি কবর যানিেি ও প্রথ রািার আপ হবেবছ েুবেট নিক্ষাথীবদর দি ‘েুবেট ড্রাকযানরস’ ও ‘েুবেট
প্িোর াইন্ড’। ৯টি স সযা স াধাি কবর িৃ িীে ও িু থজ হবেবছ থাক্রব িাহজািাি নেজ্ঞাি ও প্র ুনক্ত
নেেনেদযািবের ‘সাস্টথটি এক্স’ এেিং ঢাকা নেেনেদযািবের ‘নেইউ োকজ স্ল্যাোসজ’।

িুভয়ে ড্রোকযোসরি
েুবেবটর প্রগ্রান িং দবি সুব াি পাওো ানিখানি কথা িে। অবিক কাঠখে প্পাোবি হে। অবিবকর সবঙ্গ
প্রনিব ানিিা কবর দবি সুব াি প্পবি হে। িাই জ াে থাকবি হে অবিক নদি ধবর। েুবেট ড্রাকযানরবসর নিি
সদসযবকই দীর্জ স ে হাুঁটবি হবেবছ এই পবথ। প্ ি—দিবিিা িন্মে নেক এখি েুবেবটর িু থজ েবষজর নিক্ষাথী
হবিও প্রগ্রান িংবে বজনছবিি কবিবজ পোর স েই। ইন্টারিযািিাি অনিনিক ইি ইিিরব টিকবস (আইওআই)
অিংি প্িওোর জিয নিেন ি প্রগ্রান িং জ াও করবিি িখি। িবে এই এসনস পরীক্ষার কারবণ প্রগ্রান িং াবে
নকছু নদি প্ছদ পবে। অিংি প্িওো হেনি আর আইওআইবি। েুবেবট েনিজ হবে আোরও শুরু কবরি। প্রথ েবষজই
এনিো-পযানসনিক ইিিরব টিকস অনিনিোবে অিংি নিবে প্জবিি প্রািপদক। উৎসাহ প্পবে োনেবে প্দি
জ া। এই দবির অিয দুই সদসয িাজ ুর রনিদ িূর ও নরোজুি ইসিাব র শুরুটা একটু পবর। এই দুজিও এখি
িু থজ েবষজর নিক্ষাথী। েুবেবট েনিজ র পরপরই এনসএ -আইনসনপনস প্রনিব ানিিাে অিংি নিবি শুরু কবরি প্রগ্রান িং
জ া। কারণ েুবেবট াইবিই দি িবে প্রনিব ানিিাে অিংি প্িওোর সুব াি প্ বি িা। দি নিেজা বির জিয আবি
েযনক্তিি প্রগ্রান িং প্রনিব ানিিা হে। প্সখাি প্থবক প্সরা নিক্ষাথীবদর স িবে দি িঠি করা হে। এ নেষবে
নিক্ষকরাও সহব ানিিা কবরি। আর িাই প্রনিব ানিিাে অিংি নিবি প্েি কবেক াস ধবরই প্রগ্রান িং দক্ষিা
োোবি বিাব ািী হি িাুঁরা। প্রনি সপ্তাবহই প্রনিব ানিিাে অিংি প্িওোর পািাপানি েন্ধুবদর সবঙ্গ প্রগ্রান িংবের
নেনেন্ন খুুঁটিিাটি নদক নিবে আবিা িা করবিি। িাুঁবদর এ উবদযাবি পাবি নছবিি নেেনেদযািবের নিক্ষক ও অগ্রজ
নিক্ষাথীরা। সে ন বি এবসবছ সাথজকিা। প্সরা হবেবছ িাুঁবদর দি। প্রনিব ানিিার স ে পাুঁ র্ণ্টা হবিও নস++
প্রগ্রান িং োষার াধযব াি সাবে ার র্ণ্টার বধযই ১১টির বধয ১০টি স সযার স াধাি কবর দিটি। িন্মে
জািাি, প্রগ্রান িংবের সবঙ্গ একাবেন ক প্িখাপোর খুে প্েনি ন ি প্িই। একটিবি োবিা করবি হবি আবরকটিবি
প্রোে পেবে—এটাই স্বাোনেক। িবে দুটিবিই োবিা থাকবি হবি বন্ত্রর বিাই কবঠার পনরশ্র করবি হবে।
ুনক্ত ও িনজবকর প্রগ্রান িংবেই প্েনি আিন্দ খুুঁবজ পাি নিনি।

ডনেোরমোইন্ড
প্রনিব ানিিার যানিেি দবির বিাই নস++ প্রগ্রান িং োষার সাহাব য একটু প্েনি স বে ১১টির বধয ১০টি
স াধাি কবর প্রথ রািার আপ হবেবছ েুবেট প্িোর াইন্ড। দবির সদসযরা হবিি কনিউটার নেজ্ঞাি ও
প্রবকৌিি নেোবির নরপি কু ার রাে, াহানথর আহব দ ও নসনেি ইনিনিোনরিং নেোবির আব্দুোহ আি ুনি ।
আব্দুোহ আি ুনি জািাি, প্রনিব ানিিার পাুঁ প্থবক ছে াস আবি প্থবকই িাুঁরা একসবঙ্গ েবস নেনেন্ন প্রগ্রান িং
স সযা স াধাি শুরু কবরনছবিি। নিবজবদর দক্ষিা োোবি অিিাইি ও অিিাইবি অবিক প্রনিব ানিিাে অিংি
নিবেবছি দবির সদসযরা। িবে এি োবিা অেিাি প্পবেও নকছু টা ি খারাপ িাুঁবদর। কারণ প্রনিব ানিিার
নিেব র প্িবর ূ োন্ত পবেজ াওো হবে িা িাুঁবদর। নিেব আবছ এক প্রনিষ্ঠাি প্থবক একানধক দি অিংি নিবি
পারবে িা ূ োন্ত পবেজ। িাই োবিয নিকা নছুঁবেবছ নিিীে রািার আপ দি টি এবক্সর।

িোস্ট-টিমএক্স

১১টি স সযার বধয ৯টির স াধাি কবর প্রনিব ানিিাে নিিীে রািার আপ হবেবছ িাহজািাি নেজ্ঞাি ও প্র ুনক্ত
নেেনেদযািবের দিটি। সদসযরা হবিি িানজ উনেি, িাহনরোর ওদুদ আহব দ খাি ও কাজী িাই । সোই
পোবিখা করবছি কনিউটার নেজ্ঞাি ও প্রবকৌিি নিবে। এনসএ -আইনসনপনস ২০১৭-র জিয টি এক্স এক েছর
আবি প্থবকই প্রস্তুনি প্িওো শুরু কবর। ১২ াসবক দুই োবি োি কবর প্রস্তুনি বি দিটির। প্রথ ছে াস স ে
েযনক্তিি প্রগ্রান িং দক্ষিা েৃনির জিয প্রযাকটিস কিবটস্ট, অযািিনরদ , োটা স্ট্রাক ার নিখবিি িাুঁরা। পবরর
ছে াস দিিি দক্ষিা েৃনির জিয পনরশ্র কবরি। দিটির প্রগ্রান িং প্কা নছবিি নেোবির নিক্ষক সাইিু ি
সাইি। দি নিেজা ি সিবকজ নিনি েবিি, িাহজািাি নেজ্ঞাি ও প্র ুনক্ত নেেনেদযািবের নেনেন্ন প্রগ্রান িং
প্রনিব ানিিার আবোজবির াধযব দবির সদসযবদর োছাই করা হবেনছি।
দবির সদসয কাজী িাই জািাি, প্রগ্রান িংবের জিয পোবিখাে প্ি ি ক্ষনি হে িা। কারণ একাবেন ক কাবজর
পরও প্র ু র স ে পাওো াে, প্রগ্রান িংবে োবিা করার জিয এ স েটা বথষ্ট। িিু ি াুঁরা েনেষযবি এনসএ আইনসনপনস প্রনিব ানিিাে অিংি নিবি াি, িাুঁবদর প্েনি কবর প্রগ্রান িং স সযা স াধাবির অিুিীিি করবি হবে।

একনর্ভর এই প্রসিভ োসিিো
এনসএ -আইনসনপনস, পুবরা িা অযাবসানসবেিি ির কনিউটিিং প্ নিিানর-ইন্টারিযািিাি কবিনজবেট প্রগ্রান িং
কিবটস্ট। প্রনিব ানিিার ঢাকা পবেজর আবোজি কবরনছি এনিো পযানসনিক নেেনেদযািে। আর এ নেষবে
সহব ানিিা কবরবছ িথয-প্র ুনক্ত নেোি ও িথয-প্র ুনক্ত নেোবির অধীি োিংিাবদি কনিউটার কাউনেি
(নেনসনস)। ঢাকা পবেজর এই প্রনিব ানিিাে নেজেী দুটি ো িার প্েনি দি আিা ী েছবরর এনপ্রবি ীবি অিুবষ্ঠে
প্রনিব ানিিার ূ োন্ত পবেজ (ওোর্ল্জ িাইিািস) অিংি নিবি পারবে। আবোজক সূবির িথয বি, প্রনিব ানিিার
নিে ািু ােী একই নেেনেদযািবের দুটি দি ূ োন্ত পবেজ অিংি নিবি পাবর িা। আর এ কারবণই প্রথ রািার আপ
হবেও এনসএ -আইনসনপনসর ূ োন্ত পবেজ অিংি নিবি পারবে িা েুবেবটর প্িোর াইন্ড দিটি। িাই যানিেি ও
নিিীে রািার আপ দি ূ োন্ত পবেজ অিংি প্িবে।
http://www.kalerkantho.com/print-edition/techbishwa/2017/11/18/566826

ডপ্রোগ্রোসমিংভয় ডিরো সিন
সিেসিদযোিয় ি জ োভয় প্রসিভ োসিিো

২১ িবেম্বর ২০১৭

কনিউটার প্প্রাগ্রান িংবে নেেজুবে জিনপ্রেিা োেবছ 'এনসএ -আইনসনপনস' প্রনিব ানিিা। এবক্ষবি নপনছবে প্িই োিংিাবদি।
সম্প্রনি প্দবি অিুনষ্ঠি হবিা এই প্রনিব ানিিার ঢাকা পেজ। আঞ্চনিক এই পেজটিবি অিংিগ্রহণ কবর ১৫০টি দি। দু'নদিেযাপী
এই আবোজি নিবে নিবখবছি
প্িৌনহদুি ইসিা িু ষার
ঢাকার ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিবক (ইউএনপ) অিুনষ্ঠি হবিা অযাবসানসবেিি ির কনিউটিিং প্ নিিানরইন্টারিযািিাি কবিনজবেট প্প্রাগ্রান িং কিবটবস্টর (এনসএ -আইনসনপনস) আঞ্চনিক পেজ। িি ১০ ও ১১ িবেম্ববরর এই
আবোজবি অিংিগ্রহণ কবর নেনেন্ন নেেনেদযািবের ১৫০টি দি। এর বধয অিিাইি কিবটবস্টর াধযব নিেজান ি হে ১৪৬টি
দি। ইন্টারিযািিাি অনিনিোে ইি ইিিরব টিক্স (আইওআই) প্থবক আবস দুটি দি। এ ছাো েুটওোি ানিবপাি
কযািাস এেিং ইিনস্টটিউট অে ইনিনিোনরিং নিেু েি নেেনেদযািে প্থবক আবস প্িপাবির দুটি দি। দু'নদবির এই আবোজবি
উবিাধিী অিুষ্ঠাবি উপনিি নছবিি নেেনেদযািে িুনর কন িবির প্ োর যাি অধযাপক আেদুি ান্নাি, িথয প্ ািাব াি
ও প্র ুনক্ত নেোবির সন ে সুেীর নকবিার প্ ৌধুরী, েুবেট ও ইউএনপর সাবেক উপা া জ ইব নরটাস অধযাপক আেদুি নিি
পাবটাোরী এেিং এনিো পযানসনিক নেেনেদযািবের প্োেজ অে োনস্টর প্ োর যাি কাইেু প্রজা প্ ৌধুরী। এ ছাো স াপিী
নদবি সোর হাবি পুরস্কার িু বি প্দি আইনসটি প্রনি ন্ত্রী জুিাইদ আহব দ পিক।

কনিউটার প্প্রাগ্রান িংবে নেনেন্ন স সযা স াধাবির াধযব নিেজান ি হে প্সরা ১০টি দি। াবদর বধয নেজেী দুটি ো িার
প্েনি দি আিা ী েছবরর এনপ্রবি ীবি অিুবষ্ঠে প্রনিব ানিিার ূ োন্ত পবেজ (ওোর্ল্জ িাইিািস) অিংি নিবি পারবে। নেন্নধ ী
এই প্রনিব ানিিার ঢাকা পবেজর আবোজি কবরনছি ইউনিোনসজটি অে এনিো পযানসনিবকর (ইউএনপ) কনিউটার নেজ্ঞাি ও
প্রবকৌিি নেোি। পুবরা আবোজবির সহব ানিিাে নছি সরকাবরর িথযপ্র ুনক্ত নেোি এেিং োিংিাবদি কনিউটার কাউনেি
(নেনসনস)। নেজেী দিগুবিা যানিেি ও প্রথ রািাসজআপ হবেবছ েুবেট দি 'েুবেট ড্রাকযানরস' ও 'েুবেট প্িোর াইন্ড'। এ
ছাো িৃ িীে ও িু থজবি অেিাি করবছ িাহজািাি নেজ্ঞাি ও প্র ুনক্ত নেেনেদযািবের 'সাস্টথটি এক্স' এেিং ঢাকা
নেেনেদযািবের 'নেইউ োকজ স্ল্যাোসজ'। প্রনিব ানিিার নিে ািুসাবর একই নেেনেদযািবের দুটি দি ূ োন্ত পবেজ অিংি নিবি
পাবর িা। িাই প্রথ রািাসজআপ হবেও এনসএ -আইনসনপনসর ূ োন্ত পবেজ অিংি নিবি পারবে িা েুবেবটর প্িোর াইন্ড দিটি।
িাই আিা করা াবে, যানিেি ও নিিীে রািাসজআপ দি ূ োন্ত পবেজ অিংি প্িবে। োিয োবিা থাকবি এই িানিকাে
আসবি পাবর সাবস্টর 'সাস্টথটি এক্স' দিটি।
েুবেট ড্রাকযানরস
প্রনিব ানিিাে প্রথ দবির বধয োিংিাবদি প্রবকৌিি নেেনেদযািবের (েুবেট) দখবি পাুঁ টি িাি। িবে িাবদর বধয প্সরা
'েুবেট ড্রাকযানরস'। দিবিিা িন্মে নেবকর সঠিক নদকনিবদজ িিাে ১০টি স সযার স াধাি কবর যানিেি হে িারা। িবে
প্সরা হবি সোইবক স ািোবে কাজ করবি হবেবছ। এক একটি স াধাি সোইবক ন ন্তা কবর সঠিকোবে প্িষ করবি হবেবছ।
িন্মে েবিি, দবির সদসযবদর একই রক দক্ষ হবি হে। িবে এই দক্ষিা এ নি এ নি আবসনি। কবিবজ পো অেিাই নিনি
প্প্রাগ্রান িং নিবে কাজ করবিি। ইন্টারিযািিাি অনিনিক ইি ইিিরব টিবক্স (আইওআই) এ অিংি প্িি নিনি। িখি প্থবকই
শুরু িার প্প্রাগ্রান িং জ া। নিনি েুবেবটর িু থজ েবষজর নিক্ষাথী। িবে প্রথ েবষজই এনিো-পযানসনিক ইিিরব টিক্স
অনিনিোবে অিংি নিবে প্রাি পদক প্জবিি িন্মে। িার দবির আরও দুই সদসয িাজ র
ু রনিদ িূর ও নরোজুি ইসিা
নরোজ। িারাও িু থজ েবষজর নিক্ষাথী। িবে িাবদর প্প্রাগ্রান িং প্িখা শুরু হে প্রথ েষজ প্থবকই। এনসএ -আইনসনপনসবি
অিংিগ্রহবণর ইো প্থবকই শুরু হে িাবদর জ া। কারণ ইো থাকবিই দি োিাবিা াে িা। সুব াি প্পবি হে দিগুবিাবি। িাই
এক রক পরীক্ষা নদবেই দবি সুব াি কবর নিবি হে। সোর দক্ষিার প্র াণ নহবসবেই আ াবদর এই অজজি েবিি নরোজ।
প্রনিব ানিিার স ে নছি পাুঁ র্ণ্টা। সোইবক প্পছবি প্িবি সাবে ার র্ণ্টাে ১১টির বধয ১০টি স সযার স াধাি কবর
দিটি।
প্িোর াইন্ড
প্রথ রািাসজআপ েুবেবটর আর একটি দি 'প্িোর াইন্ড'। দবির িাব র বিাই িবকও একইোবে রাখবি হবে িাবদর।
কারণ নিিীে অেিাবি থাকবিও ি
ূ পবেজ অিংি নিবি পারবে িা িারা। িবে খুে প্েনি ি খারাপ করবছ িা িারা। কারণ
একই নেেনেদযািবের দি রবেবছ। যানিেি দবির িই ১১টির বধয ১০টি স াধাি কবরবছি। িবে স ে নকছু টা প্েনি
িািাে প্রথ রািাসজআবপ িাি পাে 'প্িোর াইন্ড'। এই দিটির সদসযবদর বধয আেদুোহ আি নু ি নসনেি ইনিনিোনরিং
নেোি, াহানথর আহব দ ও কু ার রাে কনিউটার নেজ্ঞাি ও প্রবকৌিি নেোবির ছাি। নু ি েবিি, প্প্রাগ্রান িংবের প্রনি
আগ্রহ প্থবকই এখাবি অিংিগ্রহণ। নিবজবক প্ ািয কবর িু িবি সেস ে অধযেসাে করবিি। অিিাইি ো অিিাইবি প্
প্কাবিা প্প্রাগ্রান িং প্রনিব ানিিা প্দখবিই িাবি অিংিগ্রহণ করবিি। এোবেই নিবজবক দক্ষ কবর িু বিবছি। োবিা অেিাবি

থাকা সবত্ত্বও ি
ূ প্রনিব ানিিাে িা াওো প্রসবঙ্গ কু ার রাে েবিি, আ রা সে নকছু ই নিে প্ বিই করনছ। এবি হিাি
হওো নকছু প্িই। আ রা নিিীে অেিাি অজজি করবি প্পবরনছ এটাই অবিক েে পাওো।
সাস্ট-টি এক্স
োিয অবিকটাই সহােক হবেবছ িাহজািাি নেজ্ঞাি ও প্র ুনক্ত নেেনেদযািবের এই দিটির প্রনি। নিিীে রািাসজআপ হবিও
ি
ূ প্রনিব ানিিাে সুব াি পাবেি িানজ উনেবির দিটি। িাবদর দবির অিয দুই সদসয হবিি- িাহনরোর ওদুদ আহব দ
খাি ও কাজী িাই । ১১টি বধয ৯টি স সযা স াধাি কবর নিিীে রািাসজআপ হে 'সাস্ট-টি এক্স'। সোই কনিউটার
নেজ্ঞাি ও প্রবকৌিি নেোবির নিক্ষাথী। ি
ূ ি এনসএ -আইনসনপনস ২০১৭-প্ি প্রনিব ানিিার জিযই টি িঠি কবরি িারা।
েছর ধবর িািা প্রনিব ানিিার াধযব নিবজবদর োিাই কবরি সদসযরা। িা ছাোও রবেবছ েযনক্তিি দক্ষিা। সে ন বি
দুদজান্ত টি 'সাস্ট-টি এক্স। প্রস্তুনি সিবকজ িাই েবিি, আ রা নিবজবদর উপ ুক্ত করবি কাজ কবরনছ। েযনক্তিি প্প্রাগ্রান িং
দক্ষিা েৃনির জিয সোই সব ষ্ট নছি। এই প্ ষ্টাবক কাবজ িানিবে অযািিনরদ এেিং োটা স্ট্রাক াবর নিবজবদর দক্ষ করা সম্ভে
হবেবছ। এবি সহব ানিিা কবরবছি নেেনেদযািেটির একই নেোবির নিক্ষক সাইিু ি সাইি।
উবেখয, আিা ী ১৫-২০ এনপ্রি এনসএ -আইনসনপনস ওোর্ল্জ িাইিাি ২০১৮ ীবির প্েইনজিংবে নপনকিং নেেনেদযািবে অিুনষ্ঠি
হবে। এনসএ -আইনসনপনস ঢাকা নরনজওিাবির প্রথ দুটি ো নিিটি দি ওোর্ল্জ িাইিাবি অিংিগ্রহণ করবি পাবর।
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