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সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰ্িতেবদন
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ িদব্ভািষক আেলাচনী ‘গিণত

িবকাশ’ৰ ঊনসপ্তিততম সংখয্াৰ (এিপৰ্ল-জুন, ২০২১) পৰ্কাশৰ
িপছত েকািভদ মহামাৰীৰ িদব্তীয় লহৰৰ বােব িশক্ষায়তনৰ কাম-
কাজ পৰ্ায় স্থিবৰ ৈহ পিৰেছ। তথািপ অনলাইন পদ্ধিতেৰ েযাৱা
বছৰৰ দেৰ অিলিম্পয়াড পৰীক্ষা অনুিস্থত কিৰবৈল েচষ্টা কৰা
ৈহিছল। িকন্তু িবিভন্ন পক্ষৰ পৰামশর্ অনুসিৰ পৰীক্ষা অনুিস্থত
কৰা নহ’ল। অিত েসানকােল এই পৰীক্ষা অনুিস্থত কিৰবৈল
আেয়াজন কৰা ৈহেছ।

েযাৱা ২০ জুন, ২০২১ তািৰেখ Indian National Young
Academy of Scienceৰ উেদয্াগত আৰু অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ সহেযাগত ‘Expert Talks on new Horizons
in Calculus’ শীষর্ক বকৃ্ততা অনুিস্থত কৰা হয়। এই বকৃ্ততা
পৰ্দান কেৰ কানাডাৰ েমকমাষ্টাৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক Sab-
rina Streipert এ। এই বকৃ্ততাৰ িবষয় আিছল ‘Time Scale
Theory: Introduction with Application’।

১৪ আৰু ১৫ জুলাই, ২০২১ তািৰেখ গুৱাহাটীৰ িব
বৰুৱা মহািবদয্ালয়ৰ উেদয্াগত আৰু অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
সহেযাগত এখন কমর্শালা আেয়াজন কৰা হয়। বতর্মান গিণতৰ
গেৱষণা-পতৰ্ িলখনৰ বােব পৰ্েয়াজনীয় LaTeX বয্ৱহাৰৰ
সম্পকর্ত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক পৰ্িশক্ষণ িদয়া হয়। সমল বয্িক্ত
িহচােপ উপিস্থত থােক েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
অধয্াপক ড◦ িবপুল কুমাৰ শমর্া।

ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্া

সাধাৰণ সম্পাদক, অসম গিণত িশক্ষায়তন
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জাগীেৰাড শাখাৰ পৰ্িতেবদন
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ জাগীেৰাড শাখাই জাগীেৰাড

মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ সহেযাগত ২০/৮/২০২০ তািৰেখ
এখন ৰািজয্ক পযর্ায়ৰ েৱিবনাৰ অনুিষ্ঠত কেৰ। িশক্ষায়তনৰ
জাগীেৰাড শাখাৰ সভাপিত তথা জাগীেৰাড মহািবদয্ালয়ৰ গিণত
িবভাগৰ মুৰবব্ী অধয্াপক ড◦ আনন্দৰাম বুঢ়ােগাহািঞেয় আঁত
ধৰা েৱিবনাৰখনত আদৰিণ ভাষণ পৰ্দান কেৰ জাগীেৰাড
মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষ ড◦ ভেবন চন্দৰ্ েনওেগ। েৱিবনাৰখনৰ
িবষয়-বস্তু আিছল ‘Fractal Geometry: A Geometry
for the new Millenium’। এই নবয্ সংেযািজত িবষয়ৰ
অৱতাৰণা, বুৰঞ্জী, আৰু কৰ্মিবকাশৰ সম্পকর্ত সবব্র্পৰ্থেমই
িবসৃ্তত আৰু অিত সহজেবাধয্ বয্াখয্া আগবঢ়ায় গুৱাহাটী
িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন মুৰবব্ী অধয্াপক তথা অসম ডাউন

টাউন িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ড◦ তািৰনী কুমাৰ দত্তই৷
েৱিবনাৰখনত সমল বয্িক্ত িহচােপ উপিস্থত থািক কিলয়াবৰ
মহািবদয্ালয়ৰ সহেযাগী অধয্াপক ড◦ অৰুণ মহন্তই িবষয়-বস্তুৰ
সম্পকর্ত বহুেতা গুৰুতব্পূণর্ তথয্ পৰ্কাশ কৰাৰ উপিৰ েফৰ্েক্টলৰ
বহুেতা মেনােমাহা আিহর্ পৰ্দশর্ন কেৰ আৰু েসইসমূহৰ গঠন-
পৰ্ণালী আৰু অন্তিনর্িহত গিণত সম্পেকর্ সুন্দৰভােৱ বুজায়।
অসমৰ িবিভন্ন পৰ্ান্তৰ লগেত ভাৰতৰ েকইবাখেনা িবশব্িবদয্ালয়ৰ
মুঠ পৰ্ায় ১২০ জন িশক্ষক, গেৱষক আৰু ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়
েৱিবনাৰখনত অংশগৰ্হণ কেৰ।

পৰাগ তামুলী

সাধাৰণ সম্পাদক, জাগীেৰাড শাখা

েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ পৰ্িতেবদন
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ

সহেযাগত েতজপুৰ উচ্চতৰ মাধয্িমক বহুমুখী কনয্া িবদয্ালয়ত
১৪ মাচর্, ২০২১ তািৰেখ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস উদযাপন
কৰা হয়। লগেত সদসয্সকলৰ সহেযাগত িজলাখনৰ িবিভন্ন
িবদয্ালয়েতা উদযাপন কৰা হয়।

গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক ড◦ েহমন্ত
কুমাৰ শমর্াই আগবেঢ়াৱা ‘গিণতৰ জিৰয়েত জীিৱকা’ শীষর্ক
ভাষণ এিট েশািণতপুৰ িজলাৰ িবিভন্ন িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৈল
অনলাইন মাধয্েমেৰ েপৰ্ৰণ কৰাৰ লগেত েতওঁেলাকক শুেনাৱাৰ
বয্ৱস্থা কৰা হয়।

৮ েছেপ্টমব্ৰ, ২০২০ তািৰেখ শাখাৰ পৰ্থম বষর্পূিতর্ৰ

উপলেক্ষ েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবজ্ঞান িবভাগৰ
অধয্াপক ড◦ েসাভম েসনৰ পিৰচালনাত এখন েৱিবনাৰ
আেয়াজন কৰা হয়। ইয়াত কিলয়াবৰ মহািবদয্ালয়ৰ অধয্াপক
ড◦ অৰুণ মহন্তই েফৰ্েক্টল সমন্ধীয় এক আেলাচনা আগবঢ়ায়।
িবিশষ্ট অিতিথ িহচােপ ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্াই অংশগৰ্হণ কৰা
সভাখনত সভাপিততব্ কেৰ ড◦ ৰামচৰণ েডকাই। ইয়াত েযাৰহাট
শাখাৰ সম্পািদকা আৰু বেকা শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদেকও
েযাগদান কেৰ।

অনািমকা গৈগ

সাধাৰণ সম্পাদক, েশািণতপুৰ িজলা শাখা

Report of Cachar District Branch
The Cachar District Branch of Assam Academy

of Mathematics celebrated the International Day
of Mathematics on 14th March 2021 in associa-
tion with the Department of Mathematics, Cachar
College Silchar. The event began with a brief in-
augural session where Dr. Sangita Saha, a life
member of AAM, highlighted the relevance of the
celebration and provided a glance of the day’s

events. The welcome speech was presented by
Dr. Debashish Sharma, General Secretary, AAM
Cachar Branch. Dr. Avinoy Paul, HOD Mathemat-
ics, Cachar College presented a talk on interest-
ing facts about the Fibonacci sequence and the
golden ratio. This was followed short seminars
by students of Holy Cross School Kabuganj, Ra-
manuj Vidya Mandir, Holy Cross School Silchar,
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Gurucharan College, and Cachar College. The cel-
ebration gave an opportunity to the students to
express their mathematical knowledge in front
of the mathematics community of the district.
There were several interesting talks by the stu-
dents on various topics like ‘Mathematics and
us’, ‘Facts about Pi’, ‘Gabriel’s Horn’, ‘Collatz Con-
jecture’, ‘Fibonacci Sequence’, ‘Group Homomor-
phism’, ‘Fun with mathematics’, ‘Infinitude of
primes’, and ‘Non-Euclidean Geometry’. The event

saw a healthy discussion on several topics of math-
ematical interest. There were talks by Mr. Kartik
Paul, Guest Lecturer, Cachar College, Mr. Shomavo
Chakraborty, Assistant Teacher, CCJC Palonghat
School, and by Dr. Debashish Sharma. At the
end of the event, certificates were distributed to
the students for presenting short seminars.

Dr. Debashish Sharma

General Secretary, Cachar Distrct Branch

বঙাইগাঁও শাখাৰ পৰ্িতেবদন

অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ বঙাইগাঁও েকন্দৰ্ই স্থানীয়
লালবাহাদুৰ শাস্তৰ্ী িবদয্াপীঠ, মূলাগাঁও ত ১৪ মাচর্, ২০২১
তািৰেখ আন্তজর্ািতক গিণত িদৱস উদযাপন কেৰ। অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ বঙাইগাঁও েকন্দৰ্ৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰূেপ
আিম আঁত ধৰা অনুষ্টানেটাত, িবিশষ্ট অিতিথ বঙাইগাঁও
সবর্িশক্ষা অিভযানৰ িজলা পৰ্কল্প িবষয়া িকৰীিট পাঠক
েগাসব্ামীেয় ‘পাই’ আিহর্ত সািজ উিলওৱা েতাৰণ মুকিল কিৰ
অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কেৰ। ‘পাই’ আিহর্ৰ িবেশষ েতাৰণখন
িবদয্ালয়খনৰ সহকাৰী িশক্ষক িবমলা পৰ্সাদ িসংহৰ ততব্াৱধানত

িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল িনমর্াণ কেৰ। িনিদর্ষ্ট বক্তা িহচােব
উপিস্থত থািক বীৰঝৰা মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক
মানেবন্দৰ্ দােস ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ উপেযাগী েহাৱাৈক সংখয্া পৰ্ণালী
আৰু তত্তব্ৰ পৰ্াথিমক ধাৰণাৰ িবষেয় আেলাচনা আগবঢ়ায়।
আৰম্ভিণেত অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্াক্তন সাধাৰণ
সম্পাদক বীৰবৰ্ত দাস েচৗধুৰীেয় আন্তজর্ািতক গিণত িদৱস
উদযাপনৰ উেদ্দশয্, লক্ষয্ আৰু ২০২১ ৰ িবষয় ‘Math-
ematics for a better world’ৰ িবষেয় বহলাই বয্াখয্া
কেৰ। িকৰীিট পাঠক েগাসব্ামীেয় েতওঁৰ বক্তবয্ত ‘অগিশ’ৰ
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পৰ্েচষ্টাৰ শলাগ লয় আৰু পৰৱতর্ী সময়ত এেনধৰণৰ
অনুষ্ঠান সবর্িশক্ষাৰ অধীনত বঙাইগাঁৱৰ সকেলা িবদয্ালয়ত
অনুিষ্ঠত কৰাত উেদয্াগ গৰ্হণ কিৰব বুিলও পৰ্িতশৰ্ুিত িদেয়।

অনুষ্ঠান উপলেক্ষ, ছাতৰ্ীসকেল ‘পাই’
আিহর্ত িথয় িদ পৰ্াথর্না সভাত
পৰ্াথর্না কেৰ, িবিভন্ন ধৰণৰ কমখৰচী
ঘৰুৱা সামগৰ্ীেৰ ‘পাই’ৰ আিহর্ পৰ্স্তুত
কিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থাপন কেৰ।
আেলাচনা-সভাত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ
হতুৱাই ‘পাই’-েকক্ কটা হয়।

সভাত িবদয্ালয় পিৰচালনা সিমিতৰ সভাপিত অিনল চন্দৰ্
িসংহ, িবদয্ালয়ৰ পৰ্ধান িশক্ষক িদব্েজােমাহন নাথ, িবদয্ালয়ৰ
পৰ্াক্তন পৰ্ধান িশক্ষক ৰুেদৰ্শব্ৰ পাঠেক েতেখতসকলৰ বক্তবয্ত

এেনধৰণৰ গািণিতক কাযর্সূচীেয় িশক্ষাথর্ীসকলৰ গিণত-ভীিত
আঁতৰাত সহায় কিৰব বুিল মন্তবয্ কৰাৰ লগেত অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্েচষ্টাৰ শলাগ লয়। অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ সদসয্ ড◦ অমল কুমাৰ েডকা, ৰমাৰঞ্জন চকৰ্বতর্ী,
অিজত চন্দৰ্ সৰকাৰ, ড◦ নৱনীতা েকাঁৱৰ আৰু িবদয্ালয়ৰ
িশক্ষক-কমর্চাৰীসকল অনুষ্ঠানত উপিস্থত থািক িবিভন্ন িদশত
সহায়-সহেযািগতা আৰু মূলয্বান পৰামশর্ আগবঢ়ায়। েশষত,
আিহর্-পৰ্িতেযািগতাত অংশগৰ্হণকাৰী পৰ্িতগৰাকী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক
িশক্ষায়তনৰ তৰফৰ পৰা পুৰসৃ্কত কৰা হয়।

অৰূপেজয্ািত মজুমদাৰ

সাধাৰণ সম্পাদক, বঙাইগাঁও েকন্দৰ্
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