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ব্লকেচইন অিলিম্পয়ােড পািবপর্িব িশক্ষাথর্ীেদর িটম চয্ািম্পয়ন 

 
(০৯.০৬.২০২২): বাংলােদশ ব্লকেচইন অিলিম্পয়ােড পাবনা িবজ্ঞান পর্যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় িশক্ষাথর্ীেদর েনতৃতব্দানকারী িটম 
েমসবুক চয্ািম্পয়ন হেয়েছ। গতকাল বুধবার (০৮.০৬.২০২২) রাজধানীর কিৃষিবদ ইনিস্টিটউেট ফাইনাল পর্িতেযািগতা 
অনুিষ্ঠত হয়। িবশব্িবদয্ালেয়র কিম্পউটার সােয়ন্স অয্ান্ড ইিঞ্জিনয়ািরং িবভােগর ৮ম বয্ােচর িশক্ষাথর্ী আহেমদ সাজ্জাদ ও 
েমা. রাজীব রায়হান েমসবুক িটেমর েনতৃতব্ েদন। তাঁেদর িটেম িছেলন নথর্ সাউথ িবশব্িবদয্ালেয়র িশক্ষাথর্ী মীম ইয়া 
জান্নাত এবং বর্য্াক িবশব্িবদয্ালেয়র হৃদয় শাহা। িটম িলডার িছেলন আহেমদ সাজ্জাদ। পর্েজেক্টর নাম িরেয়ল টর্াস্ট পর্েজক্ট। 
এই পর্েজেক্টর মাধয্েম ব্লকেচইন েটকেনালিজ বয্বহার কের িরেয়ল এেস্টট েসক্টের কাজ করা যােব। 

 

িবিভন্ন িবশব্িবদয্ালয় েথেক বাছাই কের স্টেুডন্ট  কয্াটাগরীেত ৫০িট এবং পর্েফশনাল কয্াটাগরীেত ১০িটসহ েমাট ৬০ িট 
দল ফাইনােল পর্িতেযািগতা কের। পর্িতেযািগতায় দুই কয্াটাগরীেত ১৮০িট পর্েজক্ট জমা পেড়। পর্েজক্টগুেলা পর্দশর্নী করা 
হয় কিৃষিবদ ইনিস্টিটউেটর এিক্সিবশন হেল। িশক্ষাথর্ী কয্াটাগরীেত িটম েমসবুক এবং পর্েফশনাল কয্াটাগরীেত চয্ািম্পয়ন 
হয় িটম েলেভার। 
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েমসবুেকর িটম িলডার আহেমদ সাজ্জাদ তাঁর অনুভূিত পর্কাশ কের বেলন, ভােলা লাগেছ। এই পর্ািপ্তর মধয্ িদেয় কাজ 
করার উৎসাহ আেরা বাড়েব। আমােদর িশক্ষকেদর সহেযািগতা আর অনুেপর্রণা আমােদর স্পহৃােক েবগবান কেরেছ। 
তােদর পর্িত কতৃজ্ঞতা পর্কাশ করিছ।রাজীব রায়হান তাঁর অনুভূিত পর্কাশ কের বেলন, খুবই আনিন্দত ও ভােলা লাগেছ। 
এক অসাধারণ মহূুতর্ আমােদন জনয্। আমােদর িবশব্িবদয্ালয়েক েদশ ও েদেশর বাইের এইভােব উপস্থাপন করেত চাই। 
এই অজর্েনর মাধয্েম িবশব্িবদয্ালেয়র জিুনয়রাও অনুপর্ািণত হেত পারেব। এ ধরেণর পর্িতেযািগতার মাধয্েম আমােদর 
িবশব্িবদয্ালয় িবেশব্র সােথ আেরা েবিশ সংযুক্ত হেত পারেব। বতর্মােন িবশব্িবদয্ালেয়র উপাচাযর্ িহেসেব দািয়তব্ পালন 
কেরেছন অধয্াপক ড. হািফজা খাতুন ময্াডাম। আমােদর িবশব্িবদয্ালেয় আইিট েফয়ার, িবিভন্ন েপর্াগর্ািমং কনেটস্ট, পর্যুিক্ত 
িবষয়ক িবিভন্ন েসিমনােরর আেয়াজন বাড়ােত হেব। েযেহতু আমােদর িবশব্িবদয্ালয় িবজ্ঞান পর্যুিক্ত িবষয়ক, েসেক্ষেতর্ 
আমােদর জনয্ সুেযাগ বাড়ােনা এবং সুেযাগ ৈতির করেত হেব। দুজনই উপাচােযর্র কােছ এমন পর্তয্াশার কথা বেলন।  
 
পাবনা িবজ্ঞান পর্যুিক্ত িবশব্িবদয্ালেয় উপাচাযর্ অধয্াপক ড. হািফজা খাতুন িশক্ষাথর্ীেদর এই অজর্ন িনেয় বেলন, ওরা 
আমােদর রত্ম। আিম আমার েছেলেদর িনেয় অতয্ন্ত আনিন্দত- পুলিকত এবং গবর্েবাধ করিছ। এই অজর্ন আমােদর 
িবশব্িবদয্ালয় পিরবােরর সােথ সােথ পুেরা পাবনার জনয্ গেবর্র। আিম পর্তয্াশা কির আামােদর সন্তানরা অেনক দূর এিগেয় 
যােব। ওেদর সােথ সােথ আমােদন িবশব্িবদয্ালয়ও এিগেয় যােব। 
বাংলােদশ ব্লকেচইন অিলিম্পয়াড ২০২০ সােল পর্থম শুরু হয়। তৃতীয় বােরর মেতা এ বছর ৬ েথেক ৮ জনু িতনিদনবয্াপী 
অনুিষ্ঠত হয়। বাংলােদশ সরকােরর তথয্ ও েযাগােযাগ পর্যুিক্ত িবভাগ এবং বাংলােদশ কিম্পউটার কাউিন্সেলর উেদয্ােগ 
ব্লকেচইন অিলিম্পয়াড ২০২২ আেয়াজন করা হয়। িশক্ষাথর্ী কয্াটাগরীেত চয্ািম্পয়ন অয্াওয়াডর্ জয় কের দুই লাখ টাকা 
পায় েমসবুক িটম।  পর্েফশনাল কয্াটাগরীেত চয্ািম্পয়ন দল েলেভার পায় পাঁচ লাখ টাকা। িসলভার ও বর্ঞ্জ পদক পায় বু্ল 
কসৃ্টাল ও স্পন্দন দল। 
 
ব্লকেচইন হেলা তথয্ সংরক্ষণ করার একিট িনরাপদ ও উনু্মক্ত পদ্ধিত। এ পদ্ধিতেত তথয্গুেলা িবিভন্ন ব্লেক একিটর পর 
একিট েচইন আকাের সংরক্ষণ করা হয়। এেত তথয্ মািলকানা সংরিক্ষত থােক। এ পদ্ধিতেত তথয্ সংরক্ষণ করেল, েকােনা 
একিট ব্লেকর তথয্ পিরবতর্ন করেত চাইেল, েসই েচইেন থাকা পর্িতিট ব্লেক পিরবতর্ন করেত হেব, যা অসম্ভব। 
 
েমা. বাবুল েহােসন  
জনসংেযাগ কমর্কতর্া  
পাবনা িবজ্ঞান ও পর্যুিক্ত িবশব্িবদয্ালয় 
 


