
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সংবাদ:

েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ পৰ্িতেবদন:

ক) ২৭/১১/২০২১ তািৰেখ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ পৰ্িতষ্ঠা িদৱস িশিলখাবাৰী উচ্চতৰ
মাধয্িমক িবদয্ালয়ত উদযাপন কৰা হয়। িবদয্ালয়খনৰ িবষয়-
িশক্ষক মিহম আচাযর্ই সভাপিততব্ কৰা সভাখনত িবদয্ালয়খনৰ
অধয্ক্ষ বুধীন েগাহাঁইেয় আদৰিণ ভাষণ পৰ্দান কেৰ। সভাৰ
আৰম্ভিণত গিণতৰ পৰ্েয়াজনীয়তা, সুন্দৰতা আৰু মাহাত্ময্ৰ
িবষেয় বণর্না কৰা ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ পৰ্িতকী গীত
“িযিদনাই মানুহৰ মুকিল হ’ল, দুখিন হাত/ সাৰ পােল গীত,
সাৰ পােল গিণত/ দুেয়ািট আমাৰ আেছ ধমনীত” অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ সম্পািদকা অনািমকা
গৈগৰ পিৰচালনাত িবদয্ালয়খনৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল পিৰেবশন
কেৰ৷ অনািমকা গৈগেয় সভাৰ উেদ্দশয্ বয্াখয্া কৰাৰ লগেত অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ জন্মৰ সম্পেকর্ অৱগত কেৰ আৰু গিণত
িবষয়েটা জনিপৰ্য় কিৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ মেনাগৰ্াহী কিৰ েতালাৰ
লগেত গিণতৰ গেৱষণাৰ বােব উৎসাহ েযােগাৱােটােৱই ইয়াৰ
মূল লক্ষয্ বুিল জনায়। েতওঁ আৰু জনায় েয অসম গিণত
িশক্ষায়তেন অসমত গিণত অিলিম্পয়াড অনুিষ্ঠত কিৰ অহাৰ
লগেত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ পৰ্িশক্ষণেৰা বয্ৱস্থা িবিভন্ন েকন্দৰ্ত কিৰ
আিহেছ।

সভাৰ িনিদষ্ট বক্তা েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতিবজ্ঞান
িবভাগৰ অধয্াপক ড◦ ভীম পৰ্সাদ শমর্াই “গিণতৰ লগত
েখেলা আহা” শীষর্ক আেলাচনােৰ সকেলা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ লগেত
িশক্ষক-িশক্ষিয়তৰ্ীেকা উপকৃত কেৰ। িতৰ্েকাণিমিত িবষয়েটা
েকেনদেৰ সহজেত আয়তব্ কিৰব পািৰ েসই িবষেয় েতওঁ
আেলাচনা আগবঢ়ায় আৰু গিণত িবষয়েটা পিঢ় জীৱনত
েকেনদেৰ আগুৱাই যাব পািৰ েসই সম্পকর্েতা আেলাকপাত
কেৰ। েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ গেৱষক-ছাতৰ্ নিবন
িশখেৰেল ভিৱষয্ৎ জীৱন গঢ়াত গিণেত িকদেৰ সহায় কেৰ
তাৰ িবষেয় ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক অৱগত কেৰ। ৰািজয্ক কৃতী

িশক্ষক বঁটা পৰ্াপ্ত িশক্ষক িহৰণয্ কুমাৰ নাথক সভাত সমব্দ্ধর্না
জেনাৱা হয় আৰু িজলা কৃতী িশক্ষক বঁটা পৰ্াপ্ত িশক্ষক
শশী উপাধয্ায়, বাসুেদৱ বাচকটা আৰু অনািমকা গৈগক
সমব্দ্ধর্না জেনাৱা হয়। অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ
িজলা শাখাৰ সদসয্সকলৰ লগেত িবদয্ালয়খনৰ িশক্ষকসকেল
িবদয্ালয়খনৰ েচৗহদত বৃক্ষেৰাপন কিৰ পিৰেৱশৰ ভাৰসাময্তা
ৰক্ষাৰ সজাগতাত অনা কাযর্ত েযাগদান কেৰ। িবদয্ালয়খনৰ
িশক্ষিয়তৰ্ী ইনু খাউেণ্ড িবদয্ালয়খনক ৈল িলখা এিট গীত ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীসকেল পিৰেবশন কেৰ আৰু অধয্ক্ষ বুধীন েগাহাঁইেয় েসই
গীতিট িবদয্ালয়খনৰ পৰ্তীকী গীত িহচােপ েঘাষণা কেৰ। সভাত
শৰ্ীিনবাস ৰামানুজনৰ জীৱনক ৈল েহাৱা বকৃ্ততা পৰ্িতেযািগতাৰ
িবজয়ী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক পুৰষ্কাৰ পৰ্দান কৰা হয়। েসই
িবদয্ালয়েৰ ছাতৰ্ী পাংখী িপৰ্য়া মহন্তই সুন্দৰ কিবতা আবৃিত্ত কেৰ
আৰু ৰাষ্টৰ্ীয় সংগীত পিৰেবশন কিৰ সভা ভংগ কৰা হয়।

খ) ২২/১২/২০২১ তািৰেখ িবশব্িবখয্াত গিণতজ্ঞ শৰ্ীিনবাস
ৰামানুজনৰ জন্ম িদৱস উপলেক্ষ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ উেদয্াগত েশািণতপুৰ িজলাৰ
িবদয্ালয়সমূহত গিণতৰ কুইজ, গিণতৰ েখল আৰু গিণতৰ
বকৃ্ততা আিদেৰ উদযাপন কৰা হয়৷ িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ
িজলা শাখাই েকন্দৰ্ীয়ভােব ফখৰুিদ্দন আলী আহেমদ হাইসু্কল
বৰঘাট িবদয্ালয়ৰ পৰ্াংগণত ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস উদযাপন কেৰ।
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েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতিবজ্ঞান িবভাগৰ অধয্াপক ড◦

ভীম পৰ্সাদ শমর্াই ৰামানুজনৰ পৰ্িতকৃিতৰ সনু্মখত বিন্ত পৰ্জব্লন
কিৰ শৰ্দ্ধাঞ্জিল জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত সকেলােৱ গিণতজ্ঞগৰাকীৰ
পৰ্িত পুষ্পাঞ্জািলেৰ শৰ্দ্ধা জনায়। লগেত েশািণতপুৰ িজলাৰ

িবদয্ালয়সমূহৰ পিৰদশর্ক তৰুণ চন্দৰ্ বৰাৰ আকিষ্মক িবেয়াগত
সকেলােৱ দুখ পৰ্কাশ কিৰ েতওঁৰ িবেদহী আত্মাৰ িচৰ শািন্তৰ
বােব এক িমিনট পৰ্াথর্না জনায় আৰু েশাকসন্তপ্ত পিৰয়াল-
বগর্ৈল সমেবদনা জনায়। িবদয্ালয়খনৰ ছাতৰ্ বাহাৰুল ইছলামৰ
বৰগীেতেৰ আৰম্ভ কৰা সভাখনত েসই িবদয্ালয়ৰ পৰ্ধান িশক্ষক
খাইৰুল আকেব সভাপিততব্ কেৰ। অনািমকা গৈগেয় সভাৰ
উেদ্দশয্ বয্াখয্া কৰাৰ লগেত অসম গিণত িশক্ষায়তন জন্মৰ
িবৱৰণ, কাম-কাজৰ িবষেয় জেনাৱাৰ লগেত অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ পৰ্িতকী গীতিট আবৃিত্ত কেৰ। সভাত িনিদষ্ট বক্তা
িহচােপ অসম গিণত িশক্ষায়তন েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ
সভাপিত তথা দৰং মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ অৱসৰপৰ্াপ্ত
মুৰবব্ী অধয্াপক ড◦ ৰামচৰণ েডকাই ছাতৰ্-ছাতৰ্ী উপেযাগী আৰু
মেনাগৰ্াহী েহাৱাৈক “সংখয্া পৰ্ণালী, পূৰণ, গুিণতক” িবষয়ক
সুন্দৰ আেলাচনা আগবঢ়ায়। ড◦ ভীম পৰ্সাদ শমর্াই ‘হািডর্-
ৰামানুজন সংখয্া’ৰ সম্পকর্ত সুন্দৰ বণর্না িদেয়। গিণতজ্ঞজনৰ
জীৱনৰ সম্পকর্ত আেলাকপাত কেৰ শশী উপাধয্ােয়। কিলয়াবৰ
মহািবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ড◦ অৰুণ মহন্তই আমাৰ জীৱনত
ঘিট থকা িকছুমান ঘটনা আৰু গছ-ফুল আিদেতা েয গিণতৰ
বয্ৱহাৰ ৈহ আেছ তাৰ সুন্দৰ বণর্না আগবঢ়ায়। িবদয্ালয়খনৰ
গিণত ক্লােব পৰ্স্তুত কৰা িবিভন্ন গিণতৰ আিহর্ পৰ্দশর্ন কৰা হয়
আৰু িবদয্ালয়খনৰ িশক্ষক গংগা আচাযর্য্ই মন্তবয্ আগবঢ়ায়।
িবদয্ালয়খনৰ ছাতৰ্ী আিৰফা েবগেম বনগীত পিৰেবশন কেৰ৷
িবদয্ালয়খনৰ িশক্ষক আবু েচিলেম সভাখন চলাই িনয়াত সহায়
কেৰ আৰু ইিদৰ্ছ আলীেয় শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায়।

অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ
সদসয্সকেল িনজৰ িনজৰ িবদয্ালয়ত সুন্দৰ আেয়াজেনেৰ গিণত
িদৱস উদযাপন কেৰ। েতজপুৰ চৰকাৰী বালক মাধয্িমক
িবদয্ালয়, েতজপুৰ চৰকাৰী কনয্া মাধয্িমক, বহুমুখী িবদয্ালয়,
েবেছিৰয়া হাইসু্কল, েতজপুৰ গুৰুকুল, ৰঙাগড়া মাধয্িমক
িবদয্ালয়, শংকৰেদৱ িশশু িবদয্া িনেকতন, গামািন হাইসু্কল আিদ
িজলাখনৰ সকেলা িবদয্ালয়েত গিণত িদৱস সুন্দৰ পৰ্স্তুিতেৰ
উদযাপন কৰা হয়।

গ) ১৪/০৩/২০২২ তািৰেখ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
েশািণতপুৰ িজলা শাখাই েকন্দৰ্ীয়ভােব আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত
িদৱস গামািন হাইসু্কল নােমৰীত উদযাপন কেৰ। িবদয্ালয়খনৰ
ছাতৰ্ীসকেল পিৰেবশন কৰা অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্িতকী
গীেতেৰ সভাখিন আৰম্ভ কৰা হয়। েসই িবদয্ালয়েৰ পৰ্ধান
িশক্ষক বিলন েনৱােৰ সভাপিততব্ কৰা সভাত অনািমকা গৈগেয়
সভাৰ উেদ্দশয্ বয্াখয্া কিৰ জনায় েয ১৪ মাচর্ তািৰখেটা পাই
(π) িদৱস িহচােপও উদযাপন কৰা হয়। UNESCOৰ ৪০ তম
সাধাৰণ সভাত, ২০১৯ চনৰ নেৱমব্ৰ মাহত, এই িদনেটাক
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আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস িহচােপ েঘাষণা কৰা হয়।

সভাত িবিশষ্ট অিতিথ েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতিবজ্ঞান
িবভাগৰ অধয্াপক ড◦ সুভম েসেন িদনেটাৰ তাৎপযর্য্ৰ িবষেয়
আেলাচনা কেৰ আৰু েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতিবজ্ঞান
িবভাগৰ অধয্াপক ড◦ িবপুল শমর্াই গিণতৰ েখল েদখুৱাই ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীসকলৰ মাজত আনন্দৰ সৃিষ্ট কেৰ। সভাত িবিশষ্ট বক্তা ড◦

ৰামচৰণ েডকাই গুিণতক, লঃসাঃগুঃৰ িবষয় েকেনদেৰ সহেজ
আয়তব্ কিৰব পািৰ িশেকাৱাৰ লগেত পাই(π)ৰ মান উিলয়াবৈল
েকেনদেৰ গিণতৰ মেডল সািজব পািৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক অৱগত
কেৰ। িবদয্ালয়খনৰ ছাতৰ্ী ৰূপালী কটকীেয় ‘শূনয্’ৰ সম্পকর্ত
হাৰুণ অল ৰিছেদ িলখা এিট কিবতা আবৃিত্ত কেৰ আৰু
আন আন ছাতৰ্ীসকেল িবিভন্ন জনজাতীয় নৃতয্ পিৰেবশন কেৰ৷
িশক্ষক দীপক শমর্াই সভাখন চলাই িনয়াত সহায় কেৰ।

েতজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধয্িমক বহুমুখী কনয্া
িবদয্ালয়েতা আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস িদনেজাৰা কাযর্য্সূচীেৰ
উদযাপন কৰা হয়। িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ীসকেল গিণতৰ মহতব্ৰ
সম্পকর্ত িলখা গিণতৰ গীত পিৰেৱশন কৰাৰ লগেত
ছাতৰ্ীসকলৰ মাজত গিণত িবষয়ক আকিস্মক বকৃ্ততা
পৰ্িতেযািগতাও অনুিষ্ঠত কৰা হয় আৰু গিণতৰ আিহর্ পৰ্দশর্নীও
আেয়াজন কৰা হয়। িবদয্ালয়খনৰ ছাতৰ্ী েজানালী দােস শূনয্ৰ
িবষেয় িলখা কিবতা আবৃিত্ত কিৰ সকেলােক আপু্লত কেৰ।

অনািমকা গৈগ

সাধাৰণ সম্পাদক, েশািণতপুৰ িজলা শাখা

Report of Cachar District
Branch:

The Department of Mathematics, NIT Silchar
in association with Institutions’ Innovation Coun-
cil (IIC 4.0) and Assam Academy of Mathemat-
ics Cachar District Branch celebrated the Inter-
national Day of Mathematics and 3rd Research
Scholar Day at NIT Silchar on 14th March 2022
with a day long sequence of events and activities.
The worldwide celebration of this day is led by the
International Mathematical Union and the theme
for this year is “Mathematics Unites”. 14th March
written in MMDD format is 3-14, which represents

the first three significant digits of the irrational
number Pi (π). The inaugural session of the event
was presided over by Prof. Sivaji Bandyopadhyay,
Director, NIT Silchar in presence of Prof. Sri-
manta Baishya, Dean (R&C), NIT Silchar, Dr. Ganti
Ramesh, HOD Mathematics, NIT Silchar, Prof. Ra-
jat Gupta, President IIC 4.0, Prof. M. Ali Ahmed,
Dean, Planning & Development, NIT Silchar, Dr.
Wasim Arif, Convener IIC 4.0 and Dr. Debashish
Sharma, General Secretary, AAM Cachar District.
The inaugural session was virtually graced by Prof.
Madhavan Mukund, Director, Chennai Mathemat-
ical Institute as the Chief Guest and by Prof. De-
braj Chakrabarti, Professor of Mathematics, Cen-
tral Michigan University, USA as the Guest of Hon-
our. The session began with the lighting of the
ceremonial lamp followed by the felicitation of the
dignitaries. Speaking on the occasion, the digni-
taries highlighted the importance of mathematics
in various fields ranging from science and technol-
ogy to humanities, commerce and industry. The
event was attended online and offline by around
hundred and twenty teachers, students and re-
search scholars from various institutes namely,
NIT Silchar, Gurucharan College, Cachar College,
CCJC Palonghat HS School, KV ONGC, T.T. College
and DIET Karimganj. Prof. Sivaji Bandyopadhyay,
Director, NIT Silchar in his inaugural address nar-
rated that mathematics is essential in all techno-
logical developments including AI, ML and other
computing applications today. He congratulated
all the participants and declared the event OPEN.

The first keynote address was delivered on-
line by Prof. Debraj Chakrabarti, Central Michi-
gan University on the topic “The flat earth soci-
ety: Conformal Mapping through the ages”. The
second keynote address was delivered online by
Prof. Madhavan Mukund on the topic “Computing
as a Mathematical Science”. The post-lunch ses-
sion began with a motivational talk by Dr. Santan
Kumar, Assistant Professor, Department of Math-
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ematics, NIT Silchar on the theme “Mathematical
Innovation for Science and Technology”. It was
followed with a presentation on “Research and ca-
reer opportunities in mathematics at NIT Silchar
and other institutes” by Mr. Rishab Mittal, Re-
search Scholar, Department of Mathematics, NIT
Silchar. The final presentation was an Innova-
tive Mathematical Activity on Pigeonhole Princi-
ple by Dr. Debashish Sharma, Assistant Professor,
Department of Mathematics, Gurucharan College,
Silchar.

The Valedictory Session was presided over by
Prof. Rajat Gupta, President, IIC 4.0, NIT Silchar
in presence of Prof. Srimanta Baishya, Dean R&C,
NIT Silchar and Dr. Ganti Ramesh, HOD Math-
ematics, NIT Silchar. The General Secretary of
AAM Cachar District, Dr. Debashish Sharma an-
nounced that as a part of its effort in popular-
izing mathematics, the AAM Cachar District has
constituted cash awards to be given every year
from 2020 onwards to the students having excel-
lent results in Mathematics as a major subject in
B.Sc. and M.Sc. courses under Assam University

and NIT Silchar. Cash prizes and certificates were
awarded for the year 2020 to Ms. Annesha Sen
and Ankita Purkayastha for 1st and 2nd ranks in
B.Sc Mathematics Honours, Mr. Chinmoy Deb and
Mr. Abhi Das for 1st and 2nd ranks in M.Sc. Math-
ematics under Assam University and Ms. Afsana
Zannat Ahmed and Ms. Sakshi Gupta for 1st and
2nd Highest marks in M.Sc. Mathematics under
NIT Silchar. The valedictory session ended with
the distribution of certificates of participation to
all the students who attended the event by Prof.
Rajat Gupta and Prof. Srimanta Baishya. The vote
of thanks was conveyed by Dr. Kedar Nath Das,
Assistant Professor, Department of Mathematics,
NIT Silchar.

All the students and participants have enjoyed
the entire day full of innovative mathematical ac-
tivities and wish to celebrate the day in future
with the same spirit and enthusiasm.

Dr. Debashish Sharma

General Secretary, Cachar Distrct Branch
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