
“অসম গিণত িশক্ষায়তন”ৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰ্িতেবদন

১৯৮৬ চনৰ জুলাই মাহত অসম উচ্চতৰ মাধয্িমক
িশক্ষা সংসদৰ দব্াৰা আেয়ািজত, গিণতৰ িবষয়-িশক্ষকসকলৰ
বােব গুৱাহাটীৰ েতিতয়াৰ কটন মহািবদয্ালয়ত অনুিষ্ঠত এখন
কমর্শালাত, অসমত গিণত িশক্ষাৰ পৰ্চাৰ, পৰ্সাৰ আৰু গািণিতক
েমধাৰ অেনব্ষণ কিৰ গিণত িশক্ষা জনিপৰ্য়কৰণৰ বােব এখন
মঞ্চ গঠন কিৰবৈল িসদ্ধান্ত গৰ্হণ কৰা হয়। েসই িসদ্ধান্ত মেমর্
কমর্শালাৰ অংশগৰ্হণকাৰীসকলৰ ৈসেত অনুিষ্ঠত সভাত ১৯৮৬
চনৰ ১৮ জুলাই তািৰেখ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ জন্ম ৈহিছল।
েযাৱা ৩৪ বছেৰ অসম গিণত িশক্ষায়তেন অসমত গিণত িশক্ষা
জনিপৰ্য়কৰণ আৰু েমধাৰ অেনব্ষণৰ বােব িবিভন্ন কাযর্সূচী গৰ্হণ
কিৰ আিহেছ। তাৰ িভতৰত িবিভন্ন ধৰণৰ গিণত অিলিম্পয়াড,
ৰাধাচৰণ গুপ্তা অনুদানমূলক বকৃ্ততা, পৰ্িতষ্ঠা িদৱসৰ বকৃ্ততা, ৰাষ্টৰ্ীয়
গিণত িদৱসৰ বকৃ্ততা, অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ মুখপতৰ্ “গিণত
িবকাশ”, আৰু জনিপৰ্য় গৰ্ন্থ পৰ্কাশ, গেৱষণামূলক আেলাচনী
“Journal of Assam Academy of Mathematics” পৰ্কাশ,
তাৰ ওপিৰও ৰচনা পৰ্িতেযািগতা, গিণতৰ কুইজ পৰ্িতেযািগতা
আৰু গিণতৰ পৰ্দশর্নী অনুিষ্ঠত কিৰ আিহেছ। এই কাযর্সূচীসমূহৰ
সফল ৰূপায়নৰ বােব অিলিম্পয়াড পৰীক্ষাৰ ৪৬ টা েকন্দৰ্ আৰু
িশক্ষায়তনৰ শাখাসমূেহ আগভাগ ৈল আিহেছ। তাৰ বােব এই
েচগেত আিম েকন্দৰ্ীয় সিমিতৰ তৰফৰ পৰা সকেলা শাখা আৰু
অিলিম্পয়াড েকন্দৰ্সমূহৈল ধনয্বাদ আৰু শলাগ জ্ঞাপন কিৰেলাঁ।

গিণত িশক্ষাৰ জনিপৰ্য়কৰণৰ এই কাযর্সূচীসমূহৰ সফল
ৰূপায়নৰ বােব মুখয্তঃ অসম চৰকাৰৰ উচ্চ িশক্ষা সঞ্চালকালয়ৈল
আমাৰ আন্তিৰক কৃতজ্ঞতা আৰু ধনয্বাদ জ্ঞাপন কিৰেলাঁ। েযাৱা
মাচর্ মাহৰ পৰা েকািভদ-১৯ ৰ বােব সমগৰ্ িবশব্েতই এক
উলমব্ পৰ্ভাৱ পিৰেছ। তাৰ বােব েযাৱা ২১ আৰু ২২ মাচর্
তািৰেখ লিখমপুৰ িজলাৰ এল.িট.েক. মহািবদয্ালয়ত অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ ৩৪ সংখয্াক িদব্-বািষর্ক অিধেৱশনৰ কাযর্সূচীও
অিনিদর্ষ্ট কালৰ বােব িপছুৱাই িদবলগীয়া ৈহেছ। অিধেৱশনৰ
সকেলা পৰ্স্তুিত সমূ্পণর্ েহাৱাৰ িপছত কাযর্সূচী বািতল কিৰব

লগা পিৰিস্থিতেয় িশক্ষায়তনৰ সকেলা সদসয্েৰ মনত দুখ িদেল।
পৰৱতর্ী সময়ত পিৰিস্থিত উন্নত হ’েল আিম অিধেৱশনখন অনুিষ্ঠত
কিৰবৈল েচষ্টা কিৰম।

েকািভদ-১৯ ৰ অভূতপূবর্ পিৰিস্থিতৰ বােব লকডাউন েঘাষণা
কৰাৰ আেগ আেগ আৰু তাৰ পৰৱতর্ী সময়ত সম্পন্ন কৰা অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ কাম-কাজসমূহৰ চমু িবৱৰণ–

১) েযাৱা ১৪ মাচর্ তািৰেখ দৰং মহািবদয্ালয়ত অনুিষ্ঠত
কৰা ৈহিছল আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস। উেল্লখেযাগয্ েয এই
বছৰৰ পৰাই ১৪ মাচর্ তািৰখেটা, িযেটাক আগেত “পাই িদৱস”
িহচােপ পালন কৰা ৈহিছল, এই বছৰৰ পৰা েসই িদনেটাত
আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস িহচােপ সমগৰ্ িবশব্েত পালন কৰা
ৈহেছ। আিম অসম গিণত িশক্ষায়তন আৰু Mathematics
Teachers Association (India) এ েশািণতপুৰ িজলা শাখা
আৰু দৰং মহািবদয্ালয়ৰ উেদয্াগত িদনেযাৰা কাযর্সূচীেৰ এই
িদৱস উদযাপন কেৰাঁ। ৰািতপুৱা গিণত িবষয়ক পৰ্দশর্নীৰ দব্াৰ
মুকিল কেৰ েশািণতপুৰ িজলাৰ িবদয্ালয়সমূহৰ পিৰদশর্ক শৰ্ীযুত
পৰ্ভাত চন্দৰ্ দােস। তাৰ িপছেত গিণতৰ কুইজ পৰ্িতেযািগতা
আৰম্ভ কৰা হয়। েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ড◦ উপকূল
শমর্া আৰু ড◦ িবপুল কুমাৰ শমর্াই কুইজ-মাষ্টাৰ িহচােপ
অংশগৰ্হণ কেৰ। আেবিল মুকিল সভা অনুিষ্ঠত হয়। মুকিল সভা
উেদব্াধন কেৰ দৰং মহািবদয্ালয়ৰ অৱসৰ পৰ্াপ্ত অধয্াপক ড◦

অিখল কুমাৰ েডকােদেৱ। মুকিল সভাত সভাপিততব্ কেৰ অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ িজলাৰ সভাপিত ড◦ ৰামচৰণ
েডকােদেৱ। আদৰিণ ভাষণ পৰ্দান কেৰ দৰং মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষ
ড◦ জয়শংকৰ হাজিৰকােদেৱ। মুকিল সভাৰ সন্মানীয় অিতিথ
িহচােপ অংশগৰ্হণ কেৰ অসম চৰকাৰৰ উচ্চ িশক্ষা িবভাগৰ উপ-
সঞ্চালক শৰ্ীযুতা িচন্ময়ী তালুকদাৰ মেহাদয়াই। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত
িদৱসৰ বকৃ্ততা পৰ্দান কেৰ েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
অধয্াপক ড◦ নয়নদীপ েডকা বৰুৱােদেৱ। এই অনুষ্ঠানত পৰ্দশর্নী,



অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সংবাদ

কুইজ, আৰু ৰচনা পৰ্িতেযািগতাৰ বঁটাসমূহ পৰ্দান কৰা হয়।
তাৰ িপছেত Mathematics Teachers Association (In-
dia) ৰ ৈহ আইআইিট গুৱাহাটীৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক ড◦

ভৱ কুমাৰ শমর্ােদেৱ েপৰ্ৰণ কৰা শুেভচ্ছামূলক বাতর্া পাঠ কেৰ
েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ড◦ িবপুল কুমাৰ শমর্ােদেৱ।
েশষত অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ড◦ জ্ঞানেজয্ািত
শমর্াই গিণত জনিপৰ্য়কৰণৰ সম্পেকর্ বকৃ্ততা আগবঢ়ায়। অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনািমকা
গৈগেয় শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায়।

২) েযাৱা ১৮জুন তািৰেখ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ ৩৪ তম
পৰ্িতষ্ঠা িদৱস উপলেক্ষ ৰাধাচৰণ গুপ্তা অনুদানমূলক বকৃ্ততা পৰ্দান
কেৰ লিখমপুৰ েছাৱালী মহািবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন অধয্ক্ষ ড◦ মুকুন্দ
ৰাজবংশীেদেৱ। এই বকৃ্ততা অনুষ্ঠান অনুিষ্ঠত হয় উত্তৰ লিখমপুৰ
শাখা আৰু এল.িট.েক মহািবদয্ালয়ৰ উেদয্াগত। এই েৱিবনাৰ
অনুষ্ঠানখন পিৰচালনা কেৰ এল.িট.েক. মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষ ড◦

বুবুল কুমাৰ শইকীয়ােদেৱ আৰু ৰাধাচৰণ গুপ্তাৰ পিৰচয় দািঙ ধেৰ
ড◦ পৰ্বীণ দাসেদেৱ।

৩) েযাৱা ১৬ আগষ্ট তািৰেখ গিণত অিলিম্পয়াড পৰীক্ষা
অনুিস্থত কৰা হয়। এই পৰীক্ষা পৰ্থমবাৰৰ বােব অনলাইন
পদ্ধিতেৰ অনুিষ্ঠত কৰা হয়। এই পৰীক্ষাত ৪৫৭ জন ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়
েযাগদান কিৰিছল। আিমনগাঁৱৰ সৰলা িবৰলা জ্ঞানেজয্ািতৰ ছাতৰ্ী
শৰ্ীমতী সুনয়না পািতেৰ এই পৰীক্ষাত েশৰ্ষ্ঠ স্থান দখল কেৰ। এই
পৰীক্ষা পিৰচালনা কৰা বােব ড◦ েদৱািশষ শমর্া আৰু ড◦ আিশষ
পালক ধনয্বাদ জ্ঞাপন কিৰেলাঁ।

৪) জৱাহৰলাল েনহৰু মহািবদয্ালয় আৰু অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ উেদয্াগত এখন অনলাইন গিণত েফিষ্টেভল েযাৱা
২৫ আগষ্ট তািৰখৰ পৰা ২৯ আগষ্ট তািৰখৈল অনুিষ্ঠত কৰা
হয়। এই কাযর্সূচীত পৰ্ায় ২৫০ জন অংশগৰ্হণকাৰীেয় েযাগদান
কেৰ। পাঁচিদনীয়া এই কাযর্সূচীত অসম তথা ভাৰতৰ িবিভন্ন
িশক্ষানুষ্ঠানৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী আৰু িশক্ষক-িশক্ষিয়তৰ্ীেয় েযাগদান কেৰ।
এই অনুষ্ঠানত এখন কুইজ পৰ্িতেযািগতা আৰু এখন ৰচনা
পৰ্িতেযািগতাও অনুিষ্ঠত কৰা হয়। ইয়াত ইেণ্ডােনিচয়াৰ গিণতজ্ঞ
Hendra Gunawan, কানাডাৰ গিণতজ্ঞ James F. Peters আৰু
ভাৰত িবিভন্ন িশক্ষানুষ্ঠানৰ গিণতজ্ঞসকেল বকৃ্ততা পৰ্দান কেৰ।

৫) েযাৱা ১২ েচেপ্টমব্ৰ তািৰেখ কাযর্িনবর্াহী কিমিটৰ এখন সভা
“গুগল িমট”ৰ সহায়ত অনুিষ্ঠত কৰা হয়। এই সভাত সভাপিততব্
কেৰ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ উপ-সভাপিত ড◦ ৰীতা েচৗধুৰী
মেহাদয়াই।

৬) েযাৱা ২০ েচেপ্টমব্ৰ তািৰেখ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ এখন
Extended Executive Committee সভা গুগল িমটৰ জিৰয়েত
অনুিষ্ঠত কৰা হয়। এই সভাত কাযর্িনবর্াহী সদসয্, শাখা সভাপিত,
অিলিম্পয়াড পৰীক্ষা-েকন্দৰ্ৰ িবষয়ববীয়াসকলক আমন্তৰ্ণ জেনাৱা
হয়। সভাত অনলাইন অিলিম্পয়াড, অনলাইন গিণত িবকাশ, আৰু
পৰৱতর্ী অিধেৱশনৰ সম্পেকর্ আেলাচনা কৰা হয়। এই সভাত
সভাপিততব্ কেৰ িশক্ষায়তনৰ সভাপিত ড◦ ৰামচন্দৰ্ েডকােদেৱ।
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অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সংবাদ

৭) েযাৱা ১০ অেক্টাবৰ তািৰেখ গিণত িবকাশৰ ৬৫ আৰু ৬৬
তম সংখয্া দুটা এেকলেগ ড◦ পৰ্বীণ দাসেদৱৰ সম্পাদনাত পৰ্কাশ
কৰা হয়।

েযাৱা অেক্টাবৰ মাহত অসম চৰকাৰৰ উচ্চ িশক্ষা
সঞ্চালকালয়ৰ পৰা ৬০০০০০ টকাৰ (ছয় লাখ টকাৰ) এটা
অনুদান লাভ কৰা হয়। এই অনুদানৰ বােব আিম অিত আনিন্দত
ৈহেছাঁ আৰু কৃতজ্ঞতাপূণর্ ধনয্বাদ জ্ঞাপন কিৰেলাঁ। চৰকাৰৰ
এই অনুদান অিবহেন অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ এই বৃহৎ
কাযর্সূচী সম্পাদন কৰােটা পৰ্ায় অসম্ভৱ। তাৰ ওপিৰও গিণত
অিলিম্পয়াডৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰু বকৃ্ততা অনুষ্ঠানসমূহ অনুিস্থত
কিৰবৈল অনুমিত পৰ্দান কৰা অসমৰ িবিভন্ন িশক্ষানুষ্ঠানৰ
মুৰবব্ীসকলৈল িশক্ষায়তনৰ তৰফৰ পৰা আন্তিৰক কৃতজ্ঞতা
জনাইেছাঁ। আশাকেৰাঁ সকেলােৰ সহায়-সহেযািগতাই পৰৱতর্ী
সময়ত অসমত গিণত িশক্ষাৰ েভিট সুদৃঢ় কিৰব। ধনয্বােদেৰ–

ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্া

সাধাৰণ সম্পাদক, অসম গিণত িশক্ষায়তন
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