
এল.িট.েক. মহািবদয্ালয়ত ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ
৩৬ সংখয্ক অিধেৱশন

েযাৱা ইংৰাজী ৩০ এিপৰ্ল তািৰেখ ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ
৩৬ সংখয্ক অিধেৱশনখিন লক্ষীমপুৰৰ এল.িট.েক মহািবদয্ালয়ৰ
নন্দৰাম দাস েক্ষতৰ্ত অনুিষ্ঠত হয়। এই অনুষ্ঠানৰ পৰ্থম কাযর্সূচী
অনুসিৰ পুৱা পতাকা উেত্তালন কেৰ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
সভাপিত ড◦ ৰামচন্দৰ্ েডকাই। অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
পৰ্াক্তন সভাপিত তথা গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
অৱসৰপৰ্াপ্ত অধয্াপক পৰ্য়াত নন্দৰাম দাসেদৱক অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ তৰফৰ পৰা শৰ্দ্ধাঞ্জিল জেনাৱাৰ পাছেত এল.িট.েক.
মহািবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ দব্াৰা পিৰেৱশন কৰা অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ পৰ্তীকী সংগীেতেৰ িদনেটাৰ কাযর্সূচী শুভাৰম্ভ কৰা
হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত মহািবদয্ালয়ৰ ৈহ আদৰণী ভাষণ পাঠ কেৰ
মহািবদয্ালয়খনৰ অধয্ক্ষ ড◦ বুবুল কুমাৰ শইকীয়াই। অসম
গিণত িশক্ষায়তনৰ লক্ষীমপুৰ শাখাৰ ৈহ আদৰণী ভাষণ পাঠ
কেৰ শাখাৰ সভাপিত উেপন চন্দৰ্ পূজাৰী আৰু েকন্দৰ্ীয় সিমিতৰ
ৈহ আদৰণী ভাষণ পাঠ কেৰ ড◦ ৰামচন্দৰ্ েডকাই। ইয়াৰ
পাছত, অিধেৱশনখিনৰ লগত সংগিত ৰািখ পৰ্কাশ কৰা স্মৰিণকা
‘েমিটৰ্কা’1 উেন্মাচন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানেত পাঞ্চাল িমছনৰ
বুেলিটন, ড◦ মুকুন্দ ৰাজবংশীৰ ‘গিণতৰ িকছু কথা’ আৰু িডবৰ্ুগড়
িবশব্িবদয্ালয়ৰ অৱসৰপৰ্াপ্ত অধয্াপক ড◦ েগাপাল চন্দৰ্ হাজিৰকাৰ
‘সতয্ অনুভৱ, তৃতীয় খণ্ড’ উেন্মাচন কৰা হয়।

অসম গিণত িশক্ষায়তন আৰু লক্ষীমপুৰ শাখাই চািৰজন
বয্িক্তক সমব্ধর্না জনায়। সমব্ধর্না অনুষ্ঠানিটৰ আঁত ধেৰ এল.িট.েক.
মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ মুৰবব্ী অধয্াপক মানস পৰ্িতম
বৰাই। ড◦ মুকুন্দ ৰাজবংশীক লক্ষীমপুৰ গিণত কাণ্ডাৰী,
অৱসৰপৰ্াপ্ত িশক্ষক েদেবন চন্দৰ্ দাস আৰু অৱসৰপৰ্াপ্ত গিণতৰ
অধয্াপক শৰ্ীৰাম বমর্নক কৃতী িশক্ষক িহচােপ সমব্ধর্না জেনাৱা হয়।
েধমািজ মহািবদয্ালয়ৰ অৱসৰপৰ্াপ্ত অধয্ক্ষ ড◦ বুিধন্দৰ্ বৰুৱাক
‘েধমািজৰ গিণত জনিপৰ্য়কৰণৰ েহাতা’ িহচােপ সমব্ধর্না জেনাৱা
হয়।

অিধেৱশনত আেয়ািজত ‘গিণত িশক্ষাৰ গুৰুতব্ আৰু ৰাষ্টৰ্ীয়
িশক্ষানীিত, ২০২০’ শীষর্ক আেলাচনা-চকৰ্খিন উেদব্াধন কেৰ

িবদয্ালয়সমূহৰ পিৰদশর্ক ড◦ ৰেমশ চন্দৰ্ চুতীয়াই। সমল বয্িক্ত
িহচােপ িনমন্তৰ্ণ কৰা ৈহিছল ড◦ েগাপাল চন্দৰ্ হাজিৰকাক।
আেলাচনা-চকৰ্খিন সঞ্চালনা কেৰ কটন মহািবদয্ালয়ৰ গিণত
িবভাগৰ অৱসৰপৰ্াপ্ত মুৰবব্ী অধয্াপক তথা অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ পৰ্িতষ্ঠাপকসকলৰ এজন ড◦ তাৰেকশব্ৰ েচৗধুৰীেয়।
উদযাপন সিমিতৰ কাযর্কৰী সভাপিত ড◦ বুবুল কুমাৰ শইকীয়াই
আঁত ধৰা অনুষ্ঠানিটৰ পাছেত গিণতজ্ঞ িজেতন্দৰ্ নাথ শমর্াৰ
েসাঁৱৰণত আন্তঃমহািবদয্ালয় কুইজ পৰ্িতেযািগতা অনুিষ্ঠত কৰা
হয়। িবিভন্ন মহািবদয্ালয়ৰ পৰা িতিনজনীয়া দেল েযাগদান কৰা
পৰ্িতেযািগতাখিনত পৰ্থম পুৰস্কাৰ িহচােপ নগদ ৫০০০ টকা আৰু
মানপতৰ্ লাভ কেৰ লক্ষীমপুৰ বািলকা মহািবদয্ালয়ৰ দলিটেয়।
িদব্তীয় পুৰস্কাৰ িহচােপ নগদ ৩০০০ টকা আৰু মানপতৰ্ লাভ
কেৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ মহািবদয্ালয়ৰ এিট দেল। তৃতীয় পুৰস্কাৰ
যুটীয়াভােব লাভ কেৰ এল.িট.েক. মহািবদয্ালয় আৰু উত্তৰ
লক্ষীমপুৰ মহািবদয্ালয়ৰ দেল। তৃতীয় পুৰস্কাৰপৰ্াপক দুেয়ািট
দলেক ২০০০ টকা আৰু মানপেতৰ্েৰ পুৰসৃ্কত কৰা হয়। কুইজ
পৰ্িতেযািগতাখিন উেদব্াধন কেৰ লক্ষীমপুৰ বািলকা মহািবদয্ালয়ৰ
অধয্ক্ষ ড◦ সুৰিজৎ ভূঞাই আৰু পিৰচালনা কেৰ িডবৰ্ুগড়
িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক ড◦ অংকুৰ ভৰালী আৰু
ড◦ সুৰিজৎ বৰকটকীেয়।

কুইজ পৰ্িতেযািগতাৰ সমান্তৰালভােব পৰ্িতিনিধ ৈবঠক আৰম্ভ
হয়। িবিভন্ন িজলাৰ পৰা অহা অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ িজলা
পযর্ায়ৰ পৰ্িতিনিধ আৰু েকন্দৰ্ীয় পৰ্িতিনিধেয় ৈবঠকত অংশ গৰ্হণ
কেৰ। উক্ত ৈবঠকেত ড◦ পৰ্বীণ দাসক সভাপিত আৰু ড◦ আিশস
পালক সাধাৰণ সম্পাদক িহচােপ ৈল অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
২০২২-২৪ বষর্ৰ কাযর্কৰী সিমিতখন গঠন কৰা হয়।

িবিভন্ন িবদয্ালয়-মহািবদয্ালয়ৰ পৰা অহা শতািধক িশক্ষক-
িশক্ষিয়তৰ্ী আৰু পৰ্ায় দুই শতািধক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় অংশগৰ্হণ কৰা
অিধেৱশনখিনৰ সফল সমািপ্তত উদযাপন সিমিতৰ সভাপিত
উেপন পূজাৰী, কাযর্কৰী সভাপিত ড◦ বুবুল কুমাৰ শইকীয়া আৰু
সম্পাদক িদবয্েজয্ািত গৈগেয় সকেলােক ধনয্বাদ জ্ঞাপন কেৰ।

1 https://aamonline.org.in/ganit-bikash/souvenir-and-other-magazines/
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