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চ্যাম্পিয়ন জাহাঙ্গীরনগর ম্পিশ্বম্পিদ্যালয় 

       

চ্যাজিয়ন হলয়লে জাহাঙ্গীরনগর 

জিশ্বজিদ্যােলয়র দ্ে ‘প্জইউ ও-এন-জকউি’। জিক্ষাথীলদ্র জনয কজিউটার প্রাগ্রাজ িং আলয়াজন জাতীয় 

কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা (এনজিজিজি) ২০১৬-এ ১২টি ি িযার  লযয ১১টির ি াযান জদ্লয়লেন তাাঁরা। 

এই দ্লের িদ্িযরা হলেন প্ া. নাজিি িাজদ্ক, রাইহাত জা ান ও জনেয় দ্ত্ত। 

ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিলকর (ইউএজি) কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভালগর আলয়াজলন ১১  াচ্ি  
শুরু হয় এই রজতল াজগতা। রজতল াজগতাটি আলয়াজলন িহল াজগতা কলরলে তথয ও প্ াগাল াগর ুজি জিভাগ এিিং 
িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিে। িারা প্দ্ি প্থলক সু্কে, কলেজ ও জিশ্বজিদ্যােলয়র ১২৬টি দ্ে এলত অিংি প্নয়। 

রজত দ্লে জতনজন িদ্িয। রজতল াজগতা প্িলে গতকাে িজনিার জিলকলে িোিে রদ্ান করা হয়। এ ি য় 

রজতল াগীলদ্র উলেলি রযান অজতজথ ঢাকা জিটি করলিালরিলনর (উত্তর) প্ য়র আজনিুে হক িলেন, ‘গাল িন্টি 

জিলের ির িতি  ালন প্দ্লির িিলচ্লয় িম্ভািনা য় খাত হলে তথযর ুজি। জিনয়ী প্হান, জিখলত িারলিন। তাহলেই 

ি ালজ আলো েড়ালত িারলিন।’ 

ইউএজির উিাচ্া ি জাজ েুর প্রজা প্চ্ৌযুরী িলেন, জিজজটাে িািংোলদ্ি গড়ার প্  স্বপ্ন, তালত এ যরলনর প্রাগ্রাজ িং 
রজতল াজগতার রজতল াগীরা অিদ্ান রাখলিন। ইউএজি ট্রাজি প্িালিি র প্চ্য়ার যান কাউয়ু  প্রজা প্চ্ৌযুরী, 
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ইউএজির উি-উিাচ্া ি এ  আর কিীর, িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিলের জনিিাহী িজরচ্ােক এি এ  

আিরািুে ইিো  এ ি য় িিৃতা কলরন। 

নথি িাউথ জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথী আহল দ্ িাইয়াজ, প্ া. িাজ উে ইিো  ও হাজিি আে প্ াহাইল লনর দ্ে 

‘এনএিইউ িাগ োভািি’ রানািিআি হলয়লে। 

জিভাগীয় চ্যাজিয়ন: জাহাঙ্গীরনগর জিশ্বজিদ্যােলয়র দ্ে ‘প্জইউ ও-এন-জকউি’ (ঢাকা), রাজিাহী রলকৌিে ও 

র ুজি জিশ্বজিদ্যােলয়র দ্ে ‘রুলয়ট ওয়াওয়াওয়া জভ ২.১’ (রাজিাহী), চ্ট্টগ্রা  রলকৌিে ও র ুজি জিশ্বজিদ্যােলয়র 

দ্ে ‘চু্লয়ট-ইন-িযাক’ (চ্ট্টগ্রা ), খুেনা রলকৌিে ও র ুজি জিশ্বজিদ্যােলয়র দ্ে ‘খুি  জা হইলে’ (খুেনা), 
িাহজাোে জিজ্ঞান ও র ুজি জিশ্বজিদ্যােলয়র দ্ে ‘জকিং আব্দুল্লাহ আে  ারুি’ (জিলেট), হাজী প্ াহাম্মদ্ দ্ালনি 

জিজ্ঞান ও র ুজি জিশ্বজিদ্যােলয়র দ্ে ‘এইচ্টিইউ একলিি জিনাইি’ (রিংিুর)। 
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The UAP NCPC 2016 is also covered by Manabzamin, ATN Bangla, Bangla Vison, 

Bosishaki tv, ETV, Somoy tv, SATV, Channel 24, Channel 9, Deepto tv and News 9 

 

 

 
 
JU champion in UAP Nat’l Collegiate Programming Contest 
March 13, 2016 
Staff Correspondent 
Jahangirnagar University has become champion in University of Asia Pacific National Collegiate Programming Contest 

2016. 

The prize giving ceremony of the contest was held on UAP campus in the capital on Saturday. 

The computer science and engineering department of UAP organised the computer programming contest with the help of 

the ICT Division and Bangladesh Computer Council in which a total of 126 teams of 57 universities across the country 

participated. 

Mayor of Dhaka north city Annisul Huq handed over the prizes among the winners as chief guest while among others the 

executive director of Bangladesh Computer Council SM Ashraful Islam, Bangladesh University of Engineering and 

Technology professor Abul L Haque, UAP Board of Trustees Qayum Reza Chowdhury and chief judge of the contest 
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http://newagebd.net/211055/ju-champion-uap-natl-collegiate-programming-contest/


Professor M Kaykobad spoke. 

Vice-chancellor of University of Asia Pacific Jamilur Reza Choudhury also former adviser to the caretaker government 

presided over the programme. 

Annisul Haq said the computer software sector of the country was yet to be established because the engineers could not 

earn the trust of the consumers. 

‘Computer software sector may become the second after RMG sector in foreign currency earning sectors of the country,’ 

he said. 

Jamilur Reza Choudhury said UAP would organise international computer programming competition immediately. 

Among others, North South University has become first runner-up and KUET second runner-up in the contest. The annual 

computer programming contest is being organised since 1998. 

 

http://newagebd.net/211055/ju-champion-uap-natl-collegiate-programming-contest/ 

 

 

 

 

জাতীয় কললম্পজলয়ট প্রাগ্রাম্প িং রম্পতল াম্পগতার উলবাধন 

 াচ্ি  ১২, ২০১৬ | জরন্ট িিংস্করণ 

       

রাজযানীর ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিলক (ইউএজি) শুরু হলয়লে জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং 
রজতল াজগতা। জগ্রন প্রালি ইউএজির জনজস্ব কযািাি ভিলন গতকাে শুক্রিার দ্ইু জদ্নিযািী এই রজতল াজগতার 

উলবাযন করা হয়। 

এিালরর রজতল াজগতায় ৫৭টি জিশ্বজিদ্যােলয়র ১১৯টি দ্ে অিংি জনলে। গতকাে জিলকলে রযান অজতজথ জহলিলি 

রজতল াজগতার উলবাযন কলরন জিশ্বজিদ্যােয়  ঞ্জজুর কজ িলনর প্চ্য়ার যান অযযািক আিদ্েু  ান্নান। 

রজতল াজগতার রযান আলয়াজক ইউএজির কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই)। িহল াজগতায় 

রলয়লে িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিে ও িরকালরর তথয ও প্ াগাল াগর ুজি জিভাগ। 

অযযািক আিদ্েু  ান্নান িলেন, প্দ্লি িরকাজর-প্িিরকাজর ি িালয় ১৩১টি জিশ্বজিদ্যােলয় জিিুেিিংখযক প্ যািী 
জিক্ষাথী রলয়লেন। এখন িিংখযার িািািাজি গুণগত  ানও জনজিত করলত হলি। এই যরলনর রজতল াজগতা 
জিক্ষাথীলদ্র প্ াগযতার িািািাজি প্ যার জিকাি ঘটায়। 

অনুষ্ঠালনর িভািজত ও ইউএজির উিাচ্া ি জাজ েুর প্রজা প্চ্ৌযুরী িলেন, কজিউটার প্রাগ্রাজ িং িা এই যরলনর 

আলয়াজলন আলগ িািংোলদ্ি রলকৌিে জিশ্বজিদ্যােলয়র আজযিতয জেে। এখন অনযানয জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরাও 

এজগলয় আিলেন। আন্তজি াজতক অঙ্গলনও ভালো করলেন। এটা িিাইলক আিািাদ্ী কলর প্তালে। এই যরলনর 

রজতল াজগতার িলে িািংোলদ্লির জিক্ষাথীলদ্র র ুজিগত ি িযা ি াযালনর প্ াগযতা িাড়লে। 

িািংোলদ্ি রলকৌিে জিশ্বজিদ্যােলয়র কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভালগর রযান ও রজতল াজগতার রযান 

http://newagebd.net/211055/ju-champion-uap-natl-collegiate-programming-contest/
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জিচ্ারক অযযািক এ  কায়লকািাদ্ িলেন, ১৯৯৮ িাে প্থলক িািংোলদ্লির জিক্ষাথীরা আন্তজি াজতক প্রাগ্রাজ িং 
রজতল াজগতায় অিংি জনলেন এিিং িািেয অজি ন করলেন। ভজিেযলত িািংোলদ্লির জিক্ষাথীরাই প্দ্লির রলয়াজনীয় 

িিটওয়যার ততজর করলিন। 

অনুষ্ঠালন আরও উিজিত জেলেন ইউএজি ট্রাজি প্িালিি র প্চ্য়ার যান কাউয়ু  প্রজা প্চ্ৌযুরী, ইউএজির িালিক 

উিাচ্া ি আিদ্েু  জতন িাটওয়ারী। আজ িজনিার রজতল াজগতার প্িে জদ্লন জিজয়ীলদ্র  ালে িুরস্কার জিতরণ 

করা হলি। 

 

http://www.prothom-

alo.com/bangladesh/article/796411/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-
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%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
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%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%A8 

 

 

 

UAP programming contest begins in city 
March 12, 2016 

DU Correspondent 

 
Guests release balloons to inaugurate two-day Collegiate Programme organised by University of Asia Pacific at Green Road in 

the capital on Friday. — New Age photo 

A computer programming contest began on Friday at the University of Asia Pacific under its Computer Science and 

Engineering department to encourage the students to become programmers. 

University Grants Commission’s Chairman Professor Abdul Mannan inaugurated the competition through a simple 

ceremony, as chief guest. 

A total of 126 teams of 57 universities across the country are taking part in the contest. 

The department, with the help of the ICT ministry and Bangladesh Computer Council, organised the contest. 

Presided over by Professor Jamilur Reza Choudhury, former adviser to the caretaker government and incumbent Vice 
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Chancellor of University of Asia Pacific, the inaugural session was also attended by Board of Trustees of UAP Qayum 

Reza Chowdhury and chief judge of the contest, Professor M Kaykobad. 

UGC chairman Abdul Mannan said demand for computer programming is increasing as the global software engineering 

greatly depends on it. 
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ইউএজি’র জাতীয় কলোজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং কনলটি 

gvP© 12, 2016 

ইউএজি’র জাতীয় কলোজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং কনলটি ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিক ইউএজি’র কজিউটার জিজ্ঞান ও 

রলকৌিে জিভাগ িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিলের িহল াজগতায় ২ জদ্নিযািী জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং কনলটি 

(এনজিজিজি) ২০১৬ আলয়াজন কলরলে। গতকাে এর উলবাযন অনুষ্ঠালন রযান অজতজথ জেলেন জিশ্বজিদ্যােলয়র  ঞ্জরুী 

কজ িলনর প্চ্য়ার যান অযযািক আব্দুে  ান্নান। রজতল াজগতার রযান জিচ্ারক জহলিলি আলেন িািংোলদ্ি রলকৌিে 

জিশ্বজিদ্যােলয়র কজিউটার ও জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভালগর অযযািক ি. এ  কায়লকািাদ্। এোড়া উিজিত জেলেন 

এনজিজিজি’র রযান িৃষ্ঠলিােক এিিং ইউএজির ট্রাজি প্িালিি র প্চ্য়ার যান কাইয়ু  প্রজা প্চ্ৌযুরী। উলবাযন অনুষ্ঠালন 

িভািজতত্ব কলরন ইউএজির ভাইি চ্যালিের অযযািক জাজ েুর প্রজা প্চ্ৌযুরী। উলল্লখয, এনজিজিজির রথ   াত্রা শুরু 

হলয়জেে ১৯৯৮ িালে। িরিতীলত রায় রজতিের এ রজতল াজগতা জিজভন্ন জিশ্বজিদ্যােলয়র তত্ত্বািযালন অনুজষ্ঠত হলয় আিলে। 

http://www.bd-pratidin.com/education/2016/03/12/132338#sthash.j9qdi74M.dpuf 

 

 

 
কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং কনলটি শুরু 

িজনিার, ১২  াচ্ি  ২০১৬ 

http://newagebd.net/210731/uap-programming-contest-begins-in-city/
http://www.bd-pratidin.com/education/2016/03/12/132338#sthash.j9qdi74M.dpuf


কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই), ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিক 

(ইউএজি), িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিলের িহল াজগতায় জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং 
কনলটি (এনজিজিজি) ২০১৬ আলয়াজন কলরলে। 

 

রাজযানীর জগ্রন প্রালি ইউএজির জিটি কযািালি গত িৃহস্পজতিার শুরু হলয়লে এনজিজিজি 

প্রাগ্রাজ িং রাজতল াজগতা। িরকাজর-প্িিরকাজর উভয় জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা 
রজতল াজগতায় অিংিগ্রহণ কলর। রজতল াজগতার ইজতহালি চ্েজত িের িিলচ্লয় প্িজিিিংখযক 

জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথী অিংিগ্রহণ করলে। রাথজ ক রজতল াজগতায় প্ াট ৯০টি 

জিশ্বজিদ্যােলয়র রজতল াজগরা অিংিগ্রহণ কলর। এর  লযয ৫৫টি জিশ্বজিদ্যােয় চূ্ড়ান্ত 

রজতল াজগতায় অিংিগ্রহণ করলে। 

 

জবতীয় জদ্ন আজ িজনিার িুরস্কার জিতরণী অনুষ্ঠালন স্বাগত িিিয রাখলিন- এউএজির 

উিউিাচ্া ি অযযািক এ  আর কিীর, অযযািক আিুে এে হক, কাউয়ু  প্রজা প্চ্ৌযুরী, 
িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিে এর জনিিাহী িজরচ্ােক এি এ  আিরািুে ইিো , এিিং 
অযযািক জাজ েুর প্রজা প্চ্ৌযুরী, জভজি, ইউএজি। জিজ্ঞজি। 

 

http://www.bhorerkagoj.net/print-edition/2016/03/12/79557.php 
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জাতীয় কললম্পজলয়ট প্রাগ্রাম্প িং রম্পতল াম্পগতা ১১ ও ১২  াচ্চ  
ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিলক (ইউএজি) দ্ইু জদ্নিযািী জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা শুরু 

হলত  ালে। ১১ ও ১২  াচ্ি  এ রজতল াজগতা অনুজষ্ঠত হলি। এলত প্দ্লির িি িরকাজর ও প্িিরকাজর 

জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা অিংি প্নলিন িলে আিা করা হলে। 

http://www.esamakal.net/?archiev=yes&arch_date=12-03-2016


রজতল াজগতার রযান আলয়াজক ইউএজির কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই)। িাজিিক 

িহল াজগতায় থাকলে িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিে ও আইজিটি  ন্ত্রণােয়। ইউএজির জিএিই জিভালগর 

িহল াগী অযযািক অলোক কু ার িাহা জানান, জিক্ষথীলদ্র প্ যা জিকালি এ যরলনর রজতল াজগতার ভূজ কা 
িযািক। জতজন আিা করলেন, এিার প্িজিিিংখযক জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা অিংিগ্রহণ করলিন। 

জনিন্ধন চ্েলি ১৩ প্িব্রুয়াজর ি িন্ত। জনিন্ধলনর জনয জভজজট করুন www.uapncpc2016.com 

<http://www.uapncpc2016.com> জিজ্ঞজি। 
 
http://www.prothom-

alo.com/bangladesh/article/764173/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80

%E0%A7%9F-

%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%87%E0%A6%BE%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%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-

%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%E0%A6%93-%E0%A7%A7%E0%A7%A8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAP to organise National Collegiate Programming Contest 2016 

 

The Department of Computer Science & Engineering (CSE) of University of Asia Pacific (UAP) is going to organise the 

National Collegiate Programming Contest (NCPC) 2016 on March 11-12, 2016.The NCPC 2016 will be held in association with 

Bangladesh Computer Council (BCC) and Ministry of Information and Communication Technology (ICT). It will be an excellent 

platform for the young programmers from different universities of Bangladesh to come together for the next generation ICT 

development by solving challenging and interactive problems.  

For registration details, please visit www.uapncpc2016.com 

http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/764173/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%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%87%E0%A6%BE%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%87%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A7%A7%E0%A7%A7-%E0%A6%93-%E0%A7%A7%E0%A7%A8
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ইউএম্পলত জাতীয় কললম্পজলয়ট প্রাগ্রাম্প িং রম্পতল াম্পগতা 

ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিলক (ইউএজি) দ্ইু জদ্নিযািী জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা-২০১৬ শুরু হলত 

 ালে। ১১ ও ১২  াচ্ি  এই রজতল াজগতা অনুজষ্ঠত হলি। রজতল াজগতায় প্দ্লির িরকাজর-প্িিরকাজর জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা 

অিংিগ্রহণ করলি। এর রযান আলয়াজক ইউএজির কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই)। এ োড়া িাজিিক 

িহল াজগতায় থাকলে িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিে ও আইজিটি  ন্ত্রণােয়।  

রজতল াজগতায় অিংিগ্রহলণর জনয প্রজজলেিন রজক্রয়া শুরু হলয়লে,  া ১৩ প্িব্রুয়াজর ি িন্ত চ্েলি। প্রজজলেিলনর জনয 
ওলয়িিাইট www.uapncpc2016.com জভজজট করু 

- See more at: http://www.shokalerkhobor24.com/details.php?id=17972#sthash.ui5NsQPq.dpuf 

http://edailyjanakantha.com/?p=14
http://www.shokalerkhobor24.com/details.php?id=17972
http://www.shokalerkhobor24.com/details.php?id=17972
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ইউএজিলত প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা  ালচ্ি  
কযািািোইভ২৪.ক  ।। published on: Sunday, February 7 2016, 20:40 ।। latest update: 20:40 

 

লাইভ রম্পতলিদ্ক: ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিলক (ইউএজি) ২ জদ্নিযাজি জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা ২০১৬ শুরু হলত 

 ালে।  ালচ্ি র ১১ ও ১২ তাজরখ অনুজষ্ঠত হলি এই রজতল াজগতা। 

রজতল াজগতায় প্দ্লির িকে িরকাজর ও প্িিরকাজর জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা অিংিগ্রহণ করলি। 

এই রজতল াজগতাটির রযান আলয়াজক ইউএজির কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই)। 

এোড়া িাজিিক িহল াজগতায় থাকলে িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিে ও আইজিটি  ন্ত্রণােয়। 

এই িযািালর ইউএজির জিএিই জিভালগর এলিাজিলয়ট রলিির অলোক কু ার িাহা জানান, জিক্ষাথীলদ্র প্ যা জিকালি এ যরলনর প্রাগ্রাজ িং 
রজতল াজগতার ভূজ কা িযািক। 

জতজন আিািযি কলর িলেলেন, এিালরর রজতল াজগতায় অনয িালরর প্চ্লয় প্িজি িিংখযক জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা অিংিগ্রহণ করলি। 

রজতল াজগতায় অিংিগ্রহলণর জনয ইলতা লযয প্রজজলেিন রজক্রয়া শুরু হলয় প্গলে, চ্েলি আগা ী প্িব্রুয়াজরর ১৩ তাজরখ ি িন্ত। 

অনোইন প্রজজলেিলনর জনয জভজজট করুন www.uapncpc2016.com 

- See more at: http://www.campuslive24.com/campus.153999.live24/#sthash.wy7kns0r.dpuf 

 

 

ইউএজিলত প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা  ালচ্ি  
কযািাি প্িস্ক প্িিরকাজর জিশ্বজিদ্যােয় 
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ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিলক (ইউএজি) ২ জদ্নিযািী জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা ২০১৬ শুরু হলত  ালে।  ালচ্ি র 

১১ ও ১২ তাজরখ অনুজষ্ঠত হলি এই রজতল াজগতা। 

রজতল াজগতায় প্দ্লির িকে িরকাজর ও প্িিরকাজর জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা অিংিগ্রহণ করলি। এই রজতল াজগতাটির রযান 

আলয়াজক ইউএজি’র কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই)। এোড়া িাজিিক িহল াজগতায় থাকলে িািংোলদ্ি কজিউটার 

কাউজিে ও আইজিটি  ন্ত্রণােয়। এই িযািালর ইউএজি’র জিএিই জিভালগর এলিাজিলয়ট রলিির অলোক কু ার িাহা জানান, 

জিক্ষাথীলদ্র প্ যা জিকালি এ যরলনর প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতার ভূজ কা িযািক।  

জতজন আিািযি কলর িলেলেন, এিালরর রজতল াজগতায় অনয িালরর প্চ্লয় প্িজি িিংখযক জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা অিংিগ্রহণ করলি। 

রজতল াজগতায় অিংিগ্রহলণর জনয ইলতা লযয প্রজজলেিন রজক্রয়া শুরু হলয় প্গলে, চ্েলি আগা ী প্িব্রুয়াজরর ১৩ তাজরখ ি িন্ত। 

অনোইন প্রজজলেিলনর জনয জভজজট করুন www.uapncpc2016.com. 

 

- See more at: http://campus.org.bd/online/single.php?ID=873#sthash.Vb5JhMrr.dpuf 

 

 

 

 

 

 
ইউএজিলত প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা  ালচ্ি  
 

ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিলক (ইউএজি) ২ জদ্নিযাজি জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা ২০১৬ শুরু হলত  ালে।  ালচ্ি র ১১ ও 

১২ তাজরখ অনুজষ্ঠত হলি এই রজতল াজগতা। 

রজতল াজগতায় প্দ্লির িকে িরকাজর ও প্িিরকাজর জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা অিংিগ্রহণ করলি। 

এই রজতল াজগতাটির রযান আলয়াজক ইউএজির কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই)। 

এোড়া িাজিিক িহল াজগতায় থাকলে িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিে ও আইজিটি  ন্ত্রণােয়। 

 

এই িযািালর ইউএজির জিএিই জিভালগর এলিাজিলয়ট রলিির অলোক কু ার িাহা জানান, জিক্ষাথীলদ্র প্ যা জিকালি এ যরলনর প্রাগ্রাজ িং 
রজতল াজগতার ভূজ কা িযািক। 

জতজন আিািযি কলর িলেলেন, এিালরর রজতল াজগতায় অনয িালরর প্চ্লয় প্িজি িিংখযক জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথীরা অিংিগ্রহণ করলি। 

রজতল াজগতায় অিংিগ্রহলণর জনয ইলতা লযয প্রজজলেিন রজক্রয়া শুরু হলয় প্গলে, চ্েলি আগা ী প্িব্রুয়াজরর ১৩ তাজরখ ি িন্ত। 

অনোইন প্রজজলেিলনর জনয জভজজট করুন www.uapncpc2016.com 

http://www.uapncpc2016.com/
http://campus.org.bd/online/single.php?ID=873#sthash.Vb5JhMrr.dpuf
http://ekusheralo24.com/


http://ekusheralo24.com/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4

%E0%A7%87-

%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/ 

 

 

 

 

ইউএম্পর জাতীয় কললম্পজলয়ট প্রাগ্রাম্প িং রম্পতল াম্পগতা 

জনজস্ব রজতলিদ্ক | রজিিার, ৭ প্িব্রুয়াজর, ২০১৬ 

ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিলক (ইউএজি) ২ জদ্ন িযাজি জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং রজতল াজগতা ২০১৬ শুরু হলত  ালে। 

 ালচ্ি র ১১ ও ১২ তাজরখ এই রজতল াজগতা অনুজষ্ঠত হলি। এই রজতল াজগতায় প্দ্লির িকে িরকাজর ও প্িিরকাজর জিশ্বজিদ্যােলয়র 

জিক্ষাথীরা অিংিগ্রহন করলি। 

  

এই রজতল াজগতাটির রযান আলয়াজক ইউএজির কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই)। এোড়া িাজিিক িহল াজগতায় থাকলে 

িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিে ও আইজিটি  ন্ত্রণােয় 

  

এই িযািালর ইউএজির জিএিই জিভালগর িহল াজগ অযযািক অলোক কু ার িাহা জানান, জিক্ষাথীলদ্র প্ যা জিকালি এ যরলনর প্রাগ্রাজ িং 
রজতল াজগতার ভূজ কা িযািক। জতজন আিািযি কলরলেন, এিালরর রজতল াজগতায় অনয িালরর প্চ্লয় প্িজি িিংখযক জিশ্বজিদ্যােলয়র 

জিক্ষাথীরা অিংিগ্রহন করলি। 

  

রজতল াজগতায় অিংিগ্রহলনর জনয ইলতা লযয প্রজজলেিন রজক্রয়া শুরু হলয় প্গলে, চ্েলি আগা ী প্িব্রুয়াজরর ১৩ তাজরখ ি িন্ত । 

অনোইন প্রজজলেিন এর জনয জভজজট করুন www.uapncpc2016.com 

http://lekhapora24.com/?p=51436 

 

 

 

ইউএজির জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং কনলটি 

http://ekusheralo24.com/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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/
http://ekusheralo24.com/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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/
http://ekusheralo24.com/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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/
http://ekusheralo24.com/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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/
http://www.uapncpc2016.com/
http://lekhapora24.com/?p=51436


ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিক (ইউএজি) কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই), িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিলের 

িহল াজগতায় জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং কনলটি (এনজিজিজি) ২০১৬ আলয়াজন কলর। ইউএজির জিটি কযািালি িম্প্রজত ২ 

জদ্নিযািী আলয়াজজত উলবাযনী অনুষ্ঠালন রযান অজতজথ জেলেন জিি^জিদ্যােলয়র  ঞ্জরুী কজ িলনর প্চ্য়ার যান অযযািক আব্দুে 

 ান্নান। রজতল াজগতার রযান জিচ্ারক জেলেন িািংোলদ্ি রলকৌিে জিি^জিদ্যােলয়র কজিউটার ও জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভালগর 

অযযািক ি. এ  কায়লকািাদ্। এনজিজিজির রযান িৃষ্ঠলিােক এিিং ইউএজির ট্রাজি প্িালিি র প্চ্য়ার যান কাউয়ু  প্রজা প্চ্ৌযুরী 

উিজিত জেলেন। উলবাযনী অনুষ্ঠালন িভািজতত্ব কলরন ইউএজির ভাইি চ্যালিের অযযািক জাজ েুর প্রজা প্চ্ৌযুরী। অনুষ্ঠালনর প্িে 

জদ্ন স্বাগত িিিয রালখন এইএজির উি উিাচ্া ি অযযািক এ  আর কিীর। রযান অজতজথ জহিালি উিজিত জেলেন ঢাকা উত্তর জিটি 

করলিালরিলনর প্ য়র আজনিুে হক। 

http://sangbadprotidin24.com/2016/03/12/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF

%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-

%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9

F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D/ 

 

 

জাতীয় কললম্পজলয়ট প্রাগ্রাম্প িং রম্পতল াম্পগতা চ্ললে 

( ) 

 

( )
 

, -

 
, 

 
 

http://sangbadprotidin24.com/2016/03/12/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%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/
http://sangbadprotidin24.com/2016/03/12/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%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/
http://sangbadprotidin24.com/2016/03/12/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%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/
http://sangbadprotidin24.com/2016/03/12/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%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/


, 

 

, 
 

http://www.dainikshiksha.com/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-
%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/33243#sthash.FWMZ5NIy.dpuf 

 
 

 
 
ইউএজিলত কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িংলয়র িুরস্কার জিতরণ 

ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিক (ইউএজি) নযািনাে কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং 
কলন্টলির িুরস্কার জিতরণী অনুষ্ঠান িজনিার (১২ াচ্ি ) অনুজষ্ঠত হয়। 
  

গ্রীণলরালি জিশ্বজিদ্যােলয়র জিটি কযািাি ভিলন আলয়াজজত এ অনুষ্ঠালন রযান অজতজথ জহলিলি উিজিত প্থলক জিজয়ীলদ্র  ালে িুরস্কার জিতরণ কলরন 

ঢাকা উত্তর জিটি কলিিালরিলনর প্ য়র আজনিুে হক। ভাইি চ্যালিের রলিির জাজ েুর প্রজা প্চ্ৌযুরীরর িভািজতলত্ব অনুষ্ঠালন স্বাগত িিিয প্দ্ন প্রা-
জভজি রলিির এ আর কজির। 

  

এি য় জিলিে অজতজথ জহলিলি উিজিত জেলেন-রলিির ি.আিুে এে হক, কাইয়ু  প্রজা প্চ্ৌযুরী, এএিএ  আিরািুে ইিো  র ুখ। উলল্লখয, 
রজতল াজগতায় ১২৬টি টিল র  লযয চ্যাজিয়ন হয় জাহাঙ্গীরনগর ইউজনভাজিিটি।# 

  

http://www.dainikshiksha.com/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%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/33243#sthash.FWMZ5NIy.dpuf
http://www.dainikshiksha.com/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%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/33243#sthash.FWMZ5NIy.dpuf
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এজিয়া িযাজিজিলক কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং কনলটি কাে 

জনজস্ব রজতলিদ্ক | িৃহস্পজতিার, ১০  াচ্ি , ২০১৬ 

 

কজিউটার জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভাগ (জিএিই), ইউজনভাজিিটি অি এজিয়া িযাজিজিক (ইউএজি), িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিলের িহল াজগতায় 

জাতীয় কলেজজলয়ট প্রাগ্রাজ িং কনলটষ্ট (এনজিজিজি) ২০১৬ আলয়াজন করলে ইউএজির জিটি কযািালি, ৭৪/এ গ্রীন প্রাি, ঢাকা-১২১৫। 

  

এনজিজিজি জাতীয় ি িালয় অতযন্ত উলল্লখল াগয একটি প্রাগ্রাজ িং রাজতল াজগতা। এটা জাতীয় জিশ্বজিদ্যােয় গুলোর প্ যািী জিক্ষাথীলদ্র কজিউটালরর 

জিজভন্ন রজতল াজগতার ভীত জহিালি কাজ কলর। িরকারী-প্িিরকারী উভয় জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথী এই রজতল াজগতায় অিংিগ্রহন কলর। এই 

রজতল াজগতার ইজতহালি এ িের িিলচ্লয় প্িজি িিংখযক জিশ্বজিদ্যােলয়র জিক্ষাথী অিংিগ্রহন করলে। রাথজ ক রজতল াজগতায় প্ াট ৯০টি 

জিশ্বজিদ্যােলয়র রজতল াজগরা অিংিগ্রহন কলর এর  লযয ৫৫টি জিশ্বজিদ্যােয় চু্ড়ান্ত রজতল াজগতায় অিংিগ্রহন করলে। 

  

এনজিজিজির রথ   াত্রা শুরু হলয়জেে ১৯৯৮ িালে। িরিতীলত, রায় রজতিের এ রজতল াজগতা জিজভন্ন জিশ্বজিদ্যােলয়র তত্ত্বািযালন অনুজষ্ঠত হলয় 

আিলে। 

  

২ জদ্নিযািী এ আলয়াজলন উলবাযন অনুজষ্ঠত হলি শুক্রিার,  াচ্ি  ১১, ২০১৬, ি য়-জিকাে ৩ টা। রযান অজতজথ জহিালি উিজিত থাকলিন 

জিশ্বজিদ্যােলয়র  ঞ্জরুী কজ িলনর প্চ্য়ার যান অযযািক আব্দুে  ান্নান। রজতল াজগতার রযান জিচ্ারক থাকলিন িািংোলদ্ি রলকৌিে জিশ্বজিদ্যােলয়র 

কজিউটার ও জিজ্ঞান ও রলকৌিে জিভালগর অযযািক ি. এ  কায়লকািাদ্। এোড়া এনজিজিজি এর রযান িৃষ্ঠলিােক এি ইউএজির ট্রাজষ্ট প্িালিি র 

প্চ্য়ার যান কাউয়ু  প্রজা প্চ্ৌযুরী এিিং উলবাযনী অনুষ্ঠালনর িভািজতত্ব করলিন ইউএজির ভাইি চ্যালিের অযযািক জাজ েুর প্রজা প্চ্ৌযুরী। 

  

জবতীয় জদ্ন িুরস্কার জিতরণী অনুজষ্ঠত হলি িজনিার,  াচ্ি  ১২, ২০১৬, ি য়- জিকাে ৪ টা। স্বাগত িিিয রাখলিন এইএজির উি উিাচ্া ি অযযািক 

এ  আর কিীর, । আলরা িিিয রাখলিন অযযািক আিুে এে হক, কাউয়ু  প্রজা প্চ্ৌযুরী, িািংোলদ্ি কজিউটার কাউজিে এর জনিিাহী িজরচ্ােক এি 

এ  আিরািুে ইিো , এিিং অযযািক জাজ েুর প্রজা প্চ্ৌযুরী, জভজি, ইউএজি। রযান অজতজথ জহিালি উিজিত থাকলিন জনাি আজনিুে হক, প্ য়র, 

জিএনজিজি। ## 
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