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ইমানজি কাপ লীষ ১০ উদ্ভাবি 
 

 
 

আগামী জুাই মাস অসেনয়ার নডনিসত অিনুিত সব মাইসরাফট ইমানজি কাসপর চূড়ান্ত আর। এ প্রনতসযানগতার বাংাসিল পসবষ ইনতমসযে 

মরা ১০ প্রকল্প নিবষাচি করা সয়সে। এখাি মথসক নবজয়ী একটি প্রকল্প চূড়ান্ত আসর অংল মিওয়ার সুযাগ পাসব। নসখসেি 

একরামু ক াজ ু

পনৃথবী বিস মিওয়ার প্রয়াস নবশ্ববোপী নলক্ষাথীসির অংলগ্রসণ মাইসরাফট আসয়াজি কসর থাসক ফটওয়োর মডসভপসমন্ট প্রনতসযানগতা 'ইমানজি 

কাপ'।  আগামী জুাই মাস িলমবাসরর মসতা অসেনয়ার নডনিসত অিনুিত সব প্রনতসযানগতাটির চূড়ান্ত আর। মাইসরাফসটর এ আসয়াজসি 

অংলগ্রসণর পূবষ প্রস্তুনত নসসব গত ২৮ এনপ্র অিনুিত য় বাংাসিল পসবষর লীষ ১০ প্রকসল্পর প্রিলষিী। রাজযািীর যািমনির িকৃ আইনটি মন্টাসর 

নিিবোপী প্রিলষিীসত অংলগ্রণকারী িগসুা তাসির িতুি উদ্ভাবিগসুা প্রিলষি কসর। আজ এবং আগামীকা মরা এই িগসুার মযে মথসক নবজয়ী 

নসসব একটি ি মবসে মিওয়া সব। িটি অসেনয়ায় চূড়ান্ত আসর অংল মিওয়ার সুযাগ পাসব। িলমবাসরর মসতা অসেনয়ার নডনিসত অিনুিত 

ইমানজি কাসপর নবশ্ব প্রনতসযানগতার আসর যাসব মিসলর মরা িটি। এ োড়া মিসলর মরা ১০টি প্রকসল্পর মযে মথসক নতিটি িসর ১২ জি প্রনতসযাগী 

একটি কসর মিাসয় োপটপ পাসবি। ফাইিা রাউসে ১০টি প্রকল্প মথসক নবচারকসির রাসয় নবজয়ী নিবষাচি করা সব। আগামী ৯ মম চূড়ান্ত অিিুাসি 

নবজয়ীসির িাম মঘাণা ও পুরস্কার তুস মিওয়া সব। 

লীষ িসলর গল্প : প্রিলষিীসত বাংাসিসলর অভেন্তরীণ চূড়ান্ত পযষাসয় অংল মিওয়া িগসুার মসযে নে ঢাকা নবশ্বনবিোসয়র 'অোংনর মকাডার'।  স্মাটষ  

এসগ্রা প্রকল্প নিসয় কাজ করসে িটি। িসর িেরা সি ফারাি আম, নলপু াওািার, িাজমু ুিা ও লনিু ইাম। ফরাি আম 

জািাি, কু্ষযা ও িানরদ্র্ে, মাতৃমতুৃে, নললমুতুৃে, ফ-ফসর মরাগবাাই ও পনরসবল নবপযষসয়র মসতা মো মাযাসি মমাবাই মফািনভনিক স্মাটষ  

অোসগ্রা িামক ফটওয়োর অোনিসকলসির আনবষ্কারক তারা। নবশ্ববোপী জবায়ু পনরবতষ সির ফস মিসলর বসচসয় ক্ষনতগ্রস্ত ও বিোকবনত এাকার 



কৃন পনরবাসরর মোগসুা মাযাসি কাজ করসব স্মাটষ  অোসগ্রা। উইসোজ মমাবাই মফাি অপাসরট করসত ক্ষম এমি একজি পুারভাইজার এ 

ফটওয়োর অোনিসকলিটি পনরচািার িানয়সে থাকসবি। 

তথেপ্রযনুির যথাযথ বেবাসরর মাযেসম িাতা ও গ্রীতার মসযে মতুবন্ধ বতনর ায়ক ইন্টারসিটনভনিক নসেম বতনর কসরসে একই নবশ্বনবিোসয়র 

'ইিনেটিউট অব আইটি'র ি 'আইআইটি মফানিক্স'।  তাসির এ যসুগাপসযাগী উদ্ভাবসির িাম 'মবটার টুসগিার'।  এর মাযেসম নবসশ্বর ময মকাসিা প্রান্ত 

মথসক গ্রীতারা তাসির প্রসয়াজি অিযুায়ী আনথষক াাসযের আসবিি করস নসেম অোডনমনিসেটর আসবিিকারীর প্রিি তসথের তেতা যাচাই 

কসর আসবিি অিসুমািি করসবি। ম সে তাসির পেন্দ অিুাসর অথষ িাি করসত পারসবি। িাি করা অথষ ই-কোসলর মাযেসম মহুূসতষ ই 

াাযেপ্রাথীর বোংক অোকাউসন্ট মপৗঁ সে যাসব। 

প্রিলষিীসত অংল মিওয়া আোিউল্লা নবশ্বনবিোসয়র ি 'অে মফারনবট' নবকােসির জিে উদ্ভাবি কসরসে 'মনল্পং নসেম ফর নফনজকোন 

নডজোব্ল নপপ ইউনজং ভসয় প্রসনং' িাসম ফটওয়োর ও াডষ ওয়োসরর মাার। ফস, লারীনরকভাসব অক্ষম মািু নবসলত যাসির াত বা পা 

মিই, তাসিরসক কণ্ঠস্বর ও প্রযনুি বেবাসরর মাযেসম নিয়নমত িরকানর কাজগসুা ারার বেবস্থা করা জ সব। 

ব্র্োক নবশ্বনবিোসয়র ি 'মডক্সচারা' উদ্ভাবি কসরসে 'মভ এিানজষ , মভ িে নগ্রি' িাসম একটি বনুিমাি নসেম, যা িবায়িসযাগে পিনত বেবার 

কসর একটি মটকই প্রাকৃনতক পনরসবল নিনিত করসব।  

একই নবশ্বনবিোসয়র এমওআর-এর প্রকল্প 'আই কসো কাসষার'।  লারীনরক প্রনতবন্ধীরা স্বাভানবক মািসুর মসতা প্রযনুি বেবার করসত পারসবি 

মচাখ দ্বারা নিয়নিত এই নসেসমর মাযেমম। এ জিে প্রসয়াজি একটি ওসয়বকোম এবং মাইসরাফট উইসোজ অপাসরটিং নসেম। নসেমটি 

ওসয়বকোম মথসক রানর েনব নিসয় কৃনিম বনুিমিার াাসযে মচাসখর অংলটুকু নিণষয় কসর। মখাি মথসক মচাসখর অবস্থাসির গনতনবনয পনরমাপ কসর 

মাউ পসয়ন্টারসক চািা করা য়। নসেমটি মূত প্রনতবন্ধীসির াাযোসথষ নিনমষত। 

এনিসক 'প্রসজক্ট নবট' নিসয় ফসর মরাগ নচনিত কসর কৃকসির ঠিক প্রনতসযক বেবার করার উপসিল প্রিাসির মাযেসম খািে মো মাযাসি 

াাযে করসত চায় িথষ াউথ নবশ্বনবিোসয়র ি 'মনপ্রকি'।  ফটওয়োরটি মরাগারান্ত পাতার েনবসক নিজস্ব মাকা ডাটাসবজ ও ক্লাউড 

ডাটাসবসজ রাখা ডাটার সে নমনসয় মিসখ মরাসগর ঠিক প্রনতকার প্রিাি করসব কৃকসক। 

নলল-ুনকসলার, যবুক এবং বয়স্কসির জিে নলক্ষামূক ফটওয়োর 'াসতখনড়' নিসয় এসসে ইউিাইসডট ইন্টারিোলিা ইউনিভানষটির ি 'ইউআইইউ 

ডায়িানমক্স'।  আবা-বিৃ-বনিতার জিে উইসোজ মমাবাই, ইন্টারসিট এবং কনিউটাসর বেবার উপসযাগী একটি নলক্ষামূক ফটওয়োর 

াসতখনড়। এই ফটওয়োরটি মাতৃভাার ওপর নভনি কসর বতনর, মযখাসি থাকসে অক্ষর মলখার পালাপানল মলািা, বা এবং মখার মাযেসম নলক্ষা 

গ্রসণর সুযাগ।  

বসুয়ট, এআইইউনব এবং িথষাউথ নবশ্বনবিোসয়র নলক্ষাথীসির নিসয় গড়া ি 'ইনিি'-এর উদ্ভাবি নজআইএনভনিক ফটওয়োর 'অন্নপূণষা', যা 

মমাবাই মফাসির াাসযে কৃকসক জনমর উপযিুতা অিযুায়ী আযনুিক ও উচ্চফিলী প্রজানতর বীজ ও ার বপি করসত ায়তা করসব। 

'নজসরা আওয়ার' পটুয়াখাী নবজ্ঞাি ও প্রযনুি নবশ্বনবিোসয়র ি এবং তাসির প্রকল্প মমাবাই মফাসির অোনপল্গসকলি 'পসকট ইুচ', যা নবিেু  

অপচয় মরায করসত াাযে করসব। এ োড়াও প্রসজক্টটি িরূ-নিয়নিত অন্িনিবষাপণ যসিও বেবার করা যাসব। 'পসকট ইুচ' উইসোজ মফাসির জিে 

বতনর একটি অোনপল্গসকলি। এর মাযেসম ওসয়ব ানভষ  ও এফএম নসেম বেবার কসর একসে অসিক নডভাইসক নিয়িণ করা ম্ভব।  



ইউিাইসডট ইন্টারিোলিা ইউনিভানষটির আসরকটি ি 'ইউআইইউ োগাষ'।  তারা অংল নিসয়সে 'ইউআইইউ বাংা ওনআর' নিসয়, যা স্কোি 

করা নবনভন্ন ডকুসমন্ট মথসক বাংা ভাা নচনিত করসত ক্ষম এবং এর মাযেসম বাংায় োপা নবনভন্ন বই বা পনিকার নডনজটা ংস্করণ বতনর করা 

যাসব সজই। পাইট প্রকল্প নসসব এই প্রসজক্টটি উইসোজ িোটফরসম বতনর করা সয়সে। প্রিলষিী িসকষ  জািসত চাইস মাইসরাফটসর 

মডসভপার ইভাসিনে অনম আজাি বসি, প্রচনত প্রযনুি বেবার কসর বাংাসিসল ইমানজি কাসপর এটি নদ্বতীয় আসয়াজি। গত বের চূড়ান্ত 

আসর নপপ চসয় কোটাগনরসত পুরস্কার নজসত বাংাসিল। এবাসরর প্রনতসযাগীরা প্রতোলা করসেি, ময িটিই চূড়ান্ত আসর যাওয়ার সুযাগ পাক 

িা মকি অন্তত একটি পুরস্কার মযি বাংাসিসলর ঘসর আস।   


