UAP international collegiate programming contest begins today
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 and 19, says a press release.
The Department of Computer Science and Engineering (CSE), UAP, is organising the contest under
the leadership of UAP's Vice Chancellor Prof Jamilur Reza Choudhury, said a press release. 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.
UGC Chairman Professor Abdul Mannan will address the inaugural ceremony as the chief guest

while ICT Division Secretary Shyam Sunder Sikder, and UAP Board of Trustees Chairman Qayum
Reza Chowdhury will be present as special guests. On the closing ceremony, Finance Minister Abul
Maal Abdul Muhith will address as the chief guest, the release added. Professor Dr CJ Hwang,
Director of ACM-ICPC (International Collegiate Programming Contest) Asia Regional Contest, will
address the contest as special guest, it said.

http://www.theindependentbd.com/printversion/details/68825

Regional contest begins at Asia
Pacific University
By . Staff Correspondent : 19 November 2016

Department of Computer Science and Engineering (CSE) of University of Asia Pacific (UAP) has
arranged a regional final ICPC titled '2016 ACM-ICPC Asia Dhaka Regional Contest' which begun
yesterday at UAP Campus in Dhaka. UGC chairman Professor Abdul Mannan inaugurated the
contest as chief guest while Shyam Sunder Sikder, Secretary, ICTD and Qayum Reza Chowdhury,
Chairman, Board of Trustees, UAP were also spoke.
Professor Abudul Mannan said, "These students are the asset with the addition of knowledge and for
the sake of seeking knowledge, we would provide technical education to them."
Professor Dr Jamilur Reza Choudhury, Vice Chancellor of UAP chaired the contest while Professor
MR Kabir delivered the welcome speech.
Professor Dr C J Hwang said, "Success depends on inheritance, hardworking and opportunities. In
this case, ICPC is a big gateway to reach the highest peak of success."
There are two rounds of contests, namely Online Preliminary Contest and Onsite Contest. In the
previous ACM-ICPC 2015 preliminary contest, 985 teams from 75 institutions took part.
The rising trend reflects the growing interest in the event among young programmers of the country.
This year, participation of girls is the highest including a total of 129 teams. Out of them, a total of
125 teams competed for Onsite Contest yesterday.
http://dailyasianage.com/news/38245/regional-contest-begins-at-asia-pacific-university#sthash.Hy
R31wWD.dpuf

আ জািতক কেলিজেয়ট
রিববার শষ হে

া ািমং িতেযািগতা

িনজ িতেবদক, ঢাকাটাইমস
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হেলা আ জািতক কেলিজেয়ট া ািমং িতেযািগতা (এিসএম-আইিসিপিস)।
বার িবকােল
িতেযািগতার উে াধন কেরন িব িবদ ালয় ম িু র কিমশেনর চয়ারম ান অধ াপক আ ুল মা ান।
ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ)এর িস ক া ােস
হওয়া দুই িদন ব ািপ এ িতেযািগতা
শষ হেব কাল শিনবার। ইউএিপর কি উটার েকৗশল ও ইি িনয়ািরং িবভাগ আেয়ািজত এ িতেযািগতায়
সািবক ত াবধােন রেয়েছন ইউএিপ’র উপাচায অধ াপক জািমলুর রজা চৗধুরী  এবং সম েয় রেয়েছন একই
িব িবদ ালেয়র কি উটার িব ান ও েকৗশল িবভােগর ধান ড. িবলিকস জামল ফরেদৗসী।
আ জািতক কেলিজেয়ট া ািমং িতেযািগতা িবে র িব িবদ ালয় েলার মেধ এক ব র িবিশ
িতেযািগতামুলক া ািমং িতেযািগতা। এ বছর
িতমূলক অনলাইন িতেযািগতায় মাট এক হাজার
ছয়শ’৬৫ দল িনব ন কের এবং এর মেধ ৮১
িত ােনর এক হাজার পাঁচশ’৬৬ দল অংশ হণ কের।
শিনবার মূল িতেযািগতায় ১২৫ দল অংশ হণ করেব।
অনু ােন উপি ত িছেলন, এিসএম-আইিসিপিস’ এিশয়া’র আ িলক পিরচালক অধ াপক িস জ য়াং,  তথ
যাগােযাগ ও যু্ি িবভােগর (আইিস িড) সিচব  শ াম সু র িশকদার। ইউিনভািস অব এিশয়া
প ািসিফেকর াি বােডর চয়ারম ান কাইয়ুম রজা চৗধুরী।
ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেকর জনসংেযাগ িবভােগর সহকারী পিরচালক ওবায়দু াহ আল জািকর
ঢাকাটাইমসেক বেলন, আগামীকাল রিবরার অনু ান শষ হে । এই সমাপনী অনু ােন ধান অিতিথ থাকেবন
অথম ী আবুল মাল আ ুল মুিহত।
উে খ , ২০১৭ সােলর ২০-২৫ ম কি উটার া ািমং আেমিরকার সাউথ ডােকাটােত অনুি ত হেব। চু ড়া
পেব থম ৩-৪ দল অংশ হেণর সুেযাগ পােব।
http://www.dhakatimes24.com/2016/11/18/8214/%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%A
6%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%E
0%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-%E0%A6%B0%E0%A6%
AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%
A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87

INTERNATIONAL COLLEGIATE PROGRAMMING CONTEST AT UAP
25-Oct-2016 08:43:52

ACM International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) is an annual multi-tiered
competitive programming competition among the universities of the world.
University of Asia Pacific (UAP) is going to arrange ACM ICPC Asia Dhaka Regional Contest
2016 in its own premises under the leadership of Vice Chancellor Professor Jamilur Reza
Choudhury, Dhaka Regional Contest Director of ACM ICPC 2016, a press release said
Tuesday.
The event is organized by Department of Computer Science and Engineering (CSE), UAP.
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, ACM-ICPC Asia Regional Contest Director
will be present as Special Guest during the contest to be held in November 18-19, 2016.
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.prdesh.com/index.php?s=2&post_id=578

এিসএম-আইিসিপিসর ঢাকা পব কাল
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।
http://compilerbd.com/news/2016/11/17/%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%A
6%B0%E0%A7%8D/

এিসএম-আ জািতক কেলিজেয়ট  াগািমং  িতেযািগতা

িনজ

িতেবদক | নেভ র ১৮, ২০১৬

রাজধানীর ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেক (ইউএিপ)
হেয়েছ এিসএম-আ জািতক কেলিজেয়ট
াগািমং িতেযািগতা। ি ন রােড ইউএিপর িনজ ক া াস ভবেন
বার (১৮নেভ র)দুই িদনব াপী এই
িতেযািগতার উে াধন করা হয়।এবােরর িতেযািগতায় মাট ১,৬৬৫ দল িনব ন কের যার মেধ ৮১
িত ােনর ১,৫৬৬ দল অংশ হণ কের। গতকাল িবেকেল ধান অিতিথ িহেসেব িতেযািগতার উে াধন
কেরন িব িবদ ালয় ম িু র কিমশেনর চয়ারম ান অধ াপক আবদুল মা ান। িতেযািগতার ধান আেয়াজক
ইউএিপর কি উটার িব ান ও েকৗশল িবভাগ (িসএসই)। সহেযািগতায় রেয়েছ বাংলােদশ কি উটার
কাউি ল ও সরকােরর তথ ও যাগােযাগ যুি িবভাগ।
ধান অিতিথর ব েব অধ াপক আবদুল মা ান বেলন, এই ত ণ িশ াথ রা আমােদর স দ। ান
অে ষেণর ে আমরা কািরগরী িশ ার সাের কাজ কের যােবা।অধ াপক িস জ হায়াং বেলন, সফলতা
িতন িবষেয়র উপর িনভর কের। এ েলা হেলা উ রািধকার সুে পাওয়া, কেঠার পির ম এবং সুেযাগ ।
ইউএিপর উপাচায জািমলুর রজা চৗধুরী উে াধন অনু ােনর সভাপিত কেরন। এিসএম-আইিসিপিস
িতেযািগতা দুই ধােপ অনুি ত হয়। াক-িনবাচনী অনলাইন িতেযািগতা এবং মূল িতেযািগতা। মূল
িতেযািগতায় অংশ হণকারীরা এক িনিদ া েন সমােবত হেয় িতেযািগতায় অংশ হণ কের থােকন। এ
বছর াক-িনবাচনী িতেযািগতায় এবং মূল ি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 বৃি (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 মূল িতেযািগতায় ১২৫
িদেন িবজয়ীেদর মােঝ পুর ার িবতরণ করা হেব।

দল অংশ হন করেব। আজ শিনবার িতেযািগতার শষ

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 িবেশষ অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন 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।
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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/65070

