‘বাাংলার জন্য কৃত্রিম বুত্রিমত্তা’ প্রত্রিয াত্রিিা ২০২১
ভাষা ত্রবষয়ক ডেটাযেট/মযেল/ওয়াত্রককাং-প্রযটাটাইপ আহবান
কৃত্রিম বুত্রিমত্তা প্র ত্রু ি ও িথ্য প্র ত্রু িযি বাাংলা ভাষাযক েমৃি করার লযযয বাাংলাযেশ কত্রিউটার কাউত্রিল, আইত্রেত্রট ত্রেত্রভশন ত্রবত্রভন্ন কা কক্রম
পত্ররচালনা করযে। ‘মুত্রজব বষক’ উে াপন উপলযয বাাংলা ভাষা-প্র ত্রু ি োংত্রিষ্ট িযবষণা ও েফটওয়যার ডেযভলপযমযটট কা কক্রযম ত্রন ুি
ত্রবশ্বত্রবেযালযয়র ত্রশযাথ্কী, িরুণ িযবষক ও ডেযভলপারযেরযক উৎোত্রহি করার জন্য ‘বাাংলার জন্য কৃত্রিম বুত্রিমত্তা’ (AI for Bangla) পুরস্কার
২০২১ প্রবিকন কযরযে, া একত্রট উন্মুি প্রত্রিয াত্রিিার অাংশ ত্রহযেযব প্রোন করা হযব। এই লযযয িরুণ িযবষক ও ডেযভলপারযের কাে ডথ্যক
পুরস্কাযরর উযেযে ‘ডেটাযেট’, ‘মযেল’ ত্রকাংবা ‘ওয়াত্রককাং-প্রযটাটাইপ’ (প্রথ্ম ধাযপ ধারণাপি ও ত্রিিীয় ধাযপ ত্ররযোেক) জমাোযনর আহবান করা
হযে।
ত্রনয়মাবত্রল ও প্রযয়াজনীয় িথ্য:
১। জমাকৃি ‘ডেটাযেট’, ‘মযেল’ ত্রকাংবা ‘ওয়াত্রককাং-প্রযটাটাইপ’ ডথ্যক প্রত্রিথ্ শা প্র ত্রু িত্রবে অধযাপক মুহম্মে জাফর ইকবাযলর েভাপত্রিযে
একত্রট ত্রবযশষজ্ঞ ত্রবচারক পযাযনল োংত্রযপ্ত িাত্রলকা তিত্রর করযবন। োংত্রযপ্ত িাত্রলকাভুি হওয়ার পর প্রত্রিয ািী বযত্রি/েলযক িাযের কাজ
ভাচুকয়াত্রল উপস্থাপন করযি হযব। া ডথ্যক চূড়ান্ত িাত্রলকা প্রস্তুি করা হযব।
২। জমাকৃি ডেটাযেট, মযেল বা ’ওয়াত্রককাং-প্রযটাটাইপ’ িযবষক বা ডেযভলপাযরর চলমান বা পূণকাঙ্গ কাজ হযি পাযর। একক বযত্রি বা েল
ত্রহযেযবও অাংশ ডনওয়া াযব। ডেযযযি একত্রট েযলর একজন মুখ্য প্রত্রিত্রনত্রধ থ্াকযব। ডমটটরেহ এক েযল েযবকাচ্চ পাাঁচজন থ্াকযি পারযব। েযলর
ডযযি পুরস্কাযরর অথ্ক ও ডক্রস্ট একত্রট হযব, িযব োত্রটকত্রফযকট স্বিন্ত্র হযব।
৩। প্রথ্যম আগ্রহী বযত্রি/েল ত্রলাংযকর ত্রনধকাত্ররি ফরযম িাযের কযমকর পত্ররত্রচত্রিমূলক ‘ধারণাপি’ (Concept Paper) ডপপার জমা ডেযবন। এই
ধারণাপি বাাংলায় বা ইাংযরত্রজযি ভাষায় ১-৩ পৃষ্ঠায় ত্রলত্রখ্ি হযব। উন্মুি আহবাযনর মাধযযম প্রাপ্ত এই ধারণাপিগুযলা ত্রবযশষজ্ঞ ত্রবচারক পযাযনল
মূলযায়ন কযর োংত্রযপ্ত িাত্রলকা তিত্রর করযবন। এরপর োংত্রযপ্ত িাত্রলকাভুি কমকগুযলাযক িাযের ত্ররযোেক (ডপ্রাযটটাইপ, ডোেকযকাে বা েমিুলয)
গুিল ড্রাইভ (বা েমিুলয) ত্ররযপাত্রজটত্ররযি জমা ত্রেযব এবাং ও ভাচুয়
ক াল ডপ্রযজযটটশযনর মাধযযম কমকত্রট উপস্থাপন করযব। জমাোনকৃি ডোেকযকাে
ও ডপ্রযজযটটযশযনর মাধযযম ত্রবচারক পযাযনল চূড়ান্ত ত্রবজয়ীযের ত্রনবকাত্রচি করযবন। মাচক মাযে একত্রট মযনাজ্ঞ অনুষ্ঠাযনর মাধযযম পুরস্কার প্রোন
করা হযব।
৪। জমাোযনর ডশষ িাত্ররখ্ ০৯ মার্চ ২০২১। মাচক মাযে একত্রট অনুষ্ঠাযনর মাধযযম পুরস্কার ত্রবিরণ করা হযব। ডরত্রজযেশন ও পুরস্কাযরর জন্য
জমাোযনর ত্রলাংকেহ বিস্তাবরত www.bcc.gov.bd এবাং www.bangla.gov.bd ওযয়বোইযটর ডনাত্রটশ ডবাযেক প্রকাত্রশি হযব। ড যকাযনা
ড ািায াযির জন্য ইযমইল pdeblict@bcc.gov.bd অথ্বা ডফান 02-55006869।
৫। প্রথ্ম পুরস্কার (০১ত্রট) ১ লয টাকা, ত্রিিীয় পুরস্কার (০১ত্রট) ৫০ হাজার টাকা, িৃিীয় পুরস্কার (০২ত্রট) ২৫ হাজার টাকা এবাং অনাযরবল
ডমনশন (০৫ত্রট) ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ত্রহযেযব রযয়যে। এোড়াও প্রথ্ম ডথ্যক িৃিীয় স্থাযনর জন্য ডক্রস্ট ও েকযলর জন্য োত্রটকত্রফযকট রযয়যে
রযয়যে।
৬। চূড়ান্ত মযনানীি ত্ররযোেকগুযলা উন্নয়নকারীর/উদ্ভাবযকর আইত্রপআর রযা কযর ওযয়যব উন্মুি করা হযব।
৭। জমাোযনর জন্য ডেটাযেট, মযেল বা ’ওয়াত্রককাং-প্রযটাটাইপ’ ড েব ত্রবষযয় হযি পাযর: মযাত্রশন ট্রািযলশন, ত্রিচ টু ত্রিচ মযাত্রশন ট্রািযলশন,
ডটক্সট টু ত্রিচ, ত্রিচ টু ডটক্সট, ওত্রপত্রনয়ন মাইত্রনাং, ডোোল ত্রমত্রেয়া অযানাত্রলত্রটকে, ডফইক ত্রনউজ/ত্রেজইনফরমযাশন ত্রেযটক্টশন, ডটক্সট
োমারাইত্রজাং, ডটক্সট ডস্কাত্ররাং, ওত্রেআর, হ্যাটেরাইত্রটাং ত্ররকিত্রনশন, কযাপশন ডজনাযরশন, বাজওয়ােক এক্সট্রাকশন, ত্রক-ওয়ােক িত্রটাং ইন ত্রিচ,
ডস্টাত্রর প্লট ডপ্রত্রেক্টশন, ত্রহউমার ত্ররকিত্রনশন, অথ্রত্রশপ অযাত্রট্রত্রবউশন, স্টাইযলাযমত্রট্রক অযানালাইত্রেে, ডমলত্রে মযাত্রচাং, ডকাযয়শ্চন আনোত্ররাং,
চযাটবট, টত্রপক মযেত্রলাং/ ডটক্সট ক্লাত্রেত্রফযকশন, ডিল ডচত্রকাং, পযারাযেইজ ত্রেযটক্টশন, এনইআর, ত্রপওএে টযাত্রিাং, ডেনযটি পারত্রোং, ওয়ােক
এযেত্রোংে, ওয়ােক-ডনট, োইন লযাাংগুযয়জ ত্ররকিত্রনশন, ত্রকযবােক ফর ডলা-ত্ররযোেক লযাাংগুযয়জ, কত্রিউটার ত্রভশন, ত্রহউমযান কত্রিউটার
ইটটাযরকশন, ডলাকালাইযজশন, ত্রেজাইন ফটট এবাং েমধমকী অন্যান্য ত্রবষয়।
৮। পুরস্কার ও প্রত্রিয াত্রিিার েকল ডযযি ডযযি ত্রবচারক পযাযনযলর ত্রেিান্ত চূড়ান্ত বযল ত্রবযবত্রচি হযব।

