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ঢাবি লাইভ: িাাংিাতিশ গবিে সবমবের েত্ত্বািধাতে আগামীকাি (১৪ মার্জ) ৩য় আন্তর্জাবেক
গবিে বিিস ঢাকা বিশ্ববিিযািতয়র এ এফ মুজর্িুর রহমাে গবিে ভিতে অেুষ্ঠিে হতি।
আন্তর্জাবেক গবিে ইউবেয়াে (আইএমইউ) ২০২২-এর গবিে বিিতসর মূি প্রবেপািয বির
কতরতে: 'Mathematics Unites' গবিে একজিে হয় অর্াৎ
জ গবিে একষ্ঠি সাধারি ভাষা যা এতক
অপরতক খুতুঁ র্ বির কতর।
অেুিােষ্ঠি সকাি ৯িায় ঢাকা বিশ্ববিিযািতয়র বপ্রা-ভাইস র্যাতেির (একাতেবমক) প্রতফসর ে. এ
এস এম মাকসুি কামাি উতবাধে করতিে। উক্ত অেুিাতে বিতশষ অবেবর্ বহতসতি উপবিে
র্াকতিে ঢাকা বিশ্ববিিযািতয়র বের্ারার প্রতফসর মমোর্ উজিে আহতমি। উতবাধেী
অেুিাতের পর একষ্ঠি মতোজ্ঞ র্যাবি কযাম্পাস প্রিবিি করতি।
আন্তর্জাবেক গবিে বিিতসর প্রধাে িিয, গবিতের গুরুত্ব সম্পতকজ সিস্ততরর
জ
র্েসাধারিতক
সতর্েে কতর বোিা। োরীর িমোয়ে, বিজ্ঞাে ও প্রযুজক্ত, অর্েীবে,
জ
স্বািয, গিপবরিহে,
বিবিতযাগাতযাগ এিাং বিকসই উন্নয়তের িিয অর্জতে গবিে ও গবিে বশিার অিিাে সম্পতকজ
র্েসাধারিতক ধারিা প্রিাে করা। র্াবেসাংঘ কেতক
জ বঘাবষে Sustainable Development Goals
(SGDs-17) িিযমাি অর্জতে গবিে অপবরহায।জ বযমে: প্রাকতবেক িূতযাগ,
জ মহামাবর বরাধ, বরাতগর
বিরুতে িড়াইতয়র বিতি গবিে সতর্েে কতর বোিা।
অেুিাতে 'Mathematics Unites' বিষতয়র উপতর ৩ ষ্ঠি বিজ্ঞাবেক প্রিন্ধ উপিাপে করতিে ঢাকা
বিশ্ববিিযািতয়র অিসরপ্রাপ্ত প্রতফসর ে. বমাোঃ আব্দুি মবেে, র্াহাঙ্গীরেগর বিশ্ববিিযািতয়র ে.
বমাহাম্মি হুমায়ুে কিীর ও িাাংিাতিশ প্রতকৌশি বিপ্রতফসর বিিযািতয়র ে. বক এম আবরফুি

কিীর। সকাি ১০:৩০-১১:৩০ িায় বশিার্ীতির (৬ি বর্তক স্নােক পযন্ত
জ ) ‘‘গবিে প্রবেতযাবগো”
এর আতয়ার্ে করা হতয়তে।
৩ষ্ঠি গ্রুতপ অেিাইতে িাোইকতেরা ১৪-০৩-২০২২ োবরখ এ এফ মুজর্িুর রহমাে গবিে ভিতে
র্‚ড়ান্ত পতি অাংশগ্রহি
জ
করতি। বির্য়ী বশিার্ীতির র্েয সাষ্ঠিবফতকি ও বেস্ট প্রিাে করা হতি।
িুপুর ১:০০ িায় সমাপেী অেুিাতে প্রধাে অবেবর্ বহতসতি িাাংিাতিতশ বেযুক্ত র্াপােী রাষ্ট্রিূে Mr.
ITO Naoki উপবিে বর্তক বেষ্ট ও সাষ্ঠিজবফতকি বিেরি করতিে। উক্ত অেুিাতে বিতশষ অবেবর্
বহতসতি উপবিে র্াকতিে ঢাকা বিশ্ববিিযািতয়র ভারপ্রাপ্ত ভাইস র্যাতেির প্রতফসর ে. মুহাম্মি
সামাি এিাং বিজ্ঞাে অেুষতির বেে প্রতফসর ে. বমা: আব্দুস োমাি।
উতেখয, ২৬ েতভম্বর ২০১৯ োবরখ ইউতেতকা-এর ৪০ েম সাধারি অবধতিশতে ১৪ ই মার্জতক
আন্তর্জাবেক গবিে বিিস (আইবেএম) বহতসতি স্বীকতবে প্রিাে কতর। ১৯৮৮ সাি বর্তক ১৪ই মার্জ
িাাংিাতিশসহ বিতশ্বর বিবভন্ন বিতশ পাই (π) বিিস উিযাবপে হতয় আসতে। আন্তর্জাবেক গবিে
ইউবেয়ে (আইএমইউ) একষ্ঠি বিসরকারী এিাং অিাভর্েক বিজ্ঞাবেক সাংিা এিাং এর অেযেম
িিয গবিতের কাযেমতক
জ
আন্তর্জাবেকভাতি প্রর্ার ও প্রসার ঘিাতো। ২০১৭ সতে িাাংিাতিশ এর
সিসযপি িাভ কতর। বিশ্বিযাপী িেজমাতে এর সিসয সাংখযা ৯০।
উক্ত গবিে বিিতসর অেুিাতে আহিায়তকর িাবয়ত্ব পািে করতেে ঢাকা বিশ্ববিিযািয় গবিে
বিভাতগর বর্য়ারমযাে ও িাাংিাতিশ গবিে সবমবের সভাপবে ে. বমা. শহীিুি ইসিাম।
ঢাকা, ১৩ মার্চ (কযাম্পাসলাইভ২৪.কম)//এমজেড
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অধ্যাপক ড. মমাোঃ শহীদুল ইসলাম: রহসযময় সাংখযা পাই (π)-এর ইবেহাস সুপ্রার্ীে। এই
সাংখযার উদ্ভি ঘতি প্রায় ৪০০০ িের আতগ। ১৭০৬ সাতি ওতয়তিশ গবিেবিি উইবিয়াম বর্ােস
সিপ্রর্ম
জ
গ্রীক অির পাই িযিহার কতরে। এরপর ১৭৩৭ সাতি সুইস গবিেবিি এিাং পিার্বিি
জ
বিওেহােজ অয়িার এই সাংখযাতক র্েবপ্রয় কতর বোতিে। েখে বর্তক প্রতকৌশিী, পিার্বিি,
জ
িপবে, বের্াইোর বর্তক শুরু কতর অতেতকই বিবভন্ন বিতি পাই িযিহার কতর আসতেে। প্রার্ীে
সভযোর, মূিে বমশরীয় এিাং িযািবিেীয়তির হাতে কিতম গেোর র্েয π (পাই) এর বমািামুষ্ঠি
সষ্ঠিক অেুমাতের প্রতয়ার্ে বেি।
আেুমাবেক ২৫০ বিষ্টপূিাতব্দ,
জ
বগ্রক গবিেবিি আবকজবমবেস পাই এর আেুমাবেক মাে
বেভর‚িোর সাতর্ বির করার র্েয একষ্ঠি অযািগবরিম বেরী কতরবেতিে, বিষ্টীয় পঞ্চম শোব্দী
র্ীো গবিেবিিগি পাই এর মাে সাে বেজর্ি পযন্ত
জ অেুমাে করতে সিম হে, বযখাতে ভারেীয়
গবিেবিিগি পাুঁর্ষ্ঠি বেজর্ি পযন্ত
জ বির কতরে। এতিতি উভয়পিই র্যাবমবেক বকৌশি
অিিম্বে কতরে।
১৭৬১ সাতি বর্াহাে িযামিাি (১৭২৮-৭৭) প্রমাি কতরে বয, পাই একষ্ঠি অমূিক সাংখযা এিাং
পরিেীতে ১৮৮২ সাতি ফাবেজোন্ড বিতন্ডমযাে (১৮৫২-১৯৩৯) বিখাে বয, পাই একষ্ঠি
অিীর্গাবিবেক অমূিক সাংখযা। ইউবিয়াম র্ে (১৬৭৫ - ১৭৪৯) π (পাই) এর আেুমাবেক মাে
বির করা োড়াও বিতশর অেযেম বিশাি বিজ্ঞাবেক গ্রন্থাগার এিাং গাবিবেক সাংরিোগার বেমাি
জ
কতরবেতিে, যা প্রায় ৩০০ িের ধতর মযাকিবফল্ড পবরিার ও োর পতিতপাষকতির হাতে বেি।
পিার্বিি
জ িযাবর শ ১৯৮৮ সাতির ১৪ ই মার্জতক পাই বিিস বহতসতি মতোেীে কতরে। কারি, ৩.১৪
সাংখযাষ্ঠি পাই-এর প্রর্ম বেেষ্ঠি অাংতকর সমাে। বিতশষ এই বিেষ্ঠি আিার আিিািজ
আইেস্টাইতেরও র্ন্মবিে। ২০০৯ সাতি শ-এর কমিি
জ সাে ফ্রাজেসতকা বভবিক বিজ্ঞাে যািুঘতর
সিপ্রর্ম
জ
পাই বিিস উিযাবপে হয়। মাবকজে র্ােীয় প্রবেবেবধ পবরষতি আইে পাস করার
বপ্রবিতে এই বিেষ্ঠি সরকারী েুষ্ঠি বঘাষিা করা হয়।
গবিেবিি, বিজ্ঞােী ও বশিকগি আশা কতরে, এই েুষ্ঠি বিশ্বিযাপী গবিে ও বিজ্ঞাতের প্রবে
মােুতষর আগ্রহ িাবড়তয় েু িতে বিতশষ অিিাে রাখতি। কম্পম্পউিার আবিষ্কাতরর আতগ বে এফ
ফাগু জসে ১৯৪৪ সাতি পাই-এর মাে সিতর্তয় বেভুি
জ ভাতি গিো কতরে। বেবে পাই-এর মাে ৬২০
ঘর পযন্ত
জ বির করতে সমর্ হে।
জ
আর্ অিবধ পাই-এর মাে ১ ষ্ঠেবিয়তেরও বিবশ ঘর পযন্ত
জ গিো
করা হতয়তে এিাং গবিেবিিরা বসখাতেই বর্তম র্াকতে র্াে ো।
২ ‘‘গবিে আমাতির র্ীিেতক সহর্ কতর বোতি, কারি সি বকেুতেই রতয়তে গবিে।” আবফ্রকাে
গবিে ইউবেয়তের সভাপবে অধযাপক আতেওয়াি বসািাবরে। ‘‘বিশ্বতক পবরিেজতের সিতর্তয়
শজক্তশািী অস্ত্রই হতর্ে বশিা” - বেিসে মযাতন্ডিা। আন্তর্জাবেক গবিে ইউবেয়ে (আইএমইউ)
একষ্ঠি আন্তর্জাবেক বিসরকারী এিাং অিাভর্েক বিজ্ঞাবেক সাংিা যাহা ১৯২০ সতে প্রবেিা িাভ
কতর। যার প্রধাে িিয বিশ্বিযাপী গবিতের প্রর্ার ও প্রসার ঘিাতো। ২০১৭ সতে িাাংিাতিশ এর
সিসযপি িাভ কতর।
বিশ্বিযাপী িেজমাতে এর সিসয সাংখযা ৯০। ২৬ েতভম্বর ২০১৯ সাতি ইউতেতকা-এর ৪০ েম
সাধারি অবধতিশতে ১৪ ই মার্জতক আন্তর্জাবেক গবিে বিিস (আইবেএম) বহতসতি বঘাষিা করা

হয়। প্রবেিের উিযাপতের স্বাি বেতে, সতর্েশীিোর র্েয এিাং সমস্ত ধরতির বিি, ধারিা এিাং
ধারিার মতধয সাংতযাগ িাপতের র্েয গবিে বিিতসর একষ্ঠি েেু ে বর্ম বঘাষিা করা হয়।
আন্তর্জাবেক গবিে ইউবেয়ে ২০২২-এর মূি প্রবেপািয বির কতরতে: গবিে একজিে কতর অর্াৎ
জ
গবিে একষ্ঠি সাধারি ভাষা যা এতক অপরতক খুতর্ বির করতে হয়। কাোোর অতিায়া
বিশ্ববিিযািতয়র স্নােক বশিার্ী ইউবিয়া েতস্টাতরাভা এর প্রস্তাি কতরে। আন্তর্জাবেক গবিে বিিস
২০২০ ও ২০২১ এর প্রবেপািয বিষয় বেি যর্ােতম গবিে সিি
জ এিাং উন্নে
বিতশ্বর র্েয গবিে।
গবিে বিিতসর প্রধাে িিয: অর্েীবে,
জ
স্বািয, গিপবরিহে ও বিবিতযাগাতযাতগর মতো বিতি
গবিতের ভূ বমকা সম্পতকজ ধারিা প্রিাে করা (এসবেজর্ ৩); উন্নয়েশীি বিতশর োরী ও বশশুতির
প্রবে বিতশষ িতষ্ঠষ্ট বরতখ গাবিবেক ও বিজ্ঞাবেক বশিায় সিমো িতজে করা (এসবেজর্ ৪); বর্ন্ডার
বভবিক সমো অর্জে এিাং গবিতে োরীতির িমোয়ে (এসবেজর্
৫); প্রযুজক্ত ও সমার্ পবরর্ািোর িীর্ বহতসতি বমৌবিক বিজ্ঞাবেক গতিষিার উপর গুরুত্ব প্রিাে
(এসবেজর্ ৮)।
সিস্ততর
জ
গবিতের গুরুত্ব সম্পতকজ সতর্েে কতর বোিা (এসবেজর্ ৯); প্রাকতবেক িুতযাগ,
জ মহামারী
এিাং উিীয়মাে বরাতগর বিরুতে িড়াইতয়র বিতি গবিতের ভূ বমকা সম্পতকজ সতর্েেো িতজে
(এসবেজর্ ১১); র্ীিবিবর্িয সাংরিি এিাং অর্েীবে
জ
গবেশীি করতে গবিতের ভূ বমকা অপবরহায জ
(এসবেজর্ ১৪-১৫); বিজ্ঞাে ও প্রযুজক্ত, র্ীিতের মাে উন্নয়ে, োরীর িমোয়ে এিাং বিকসই
উন্নয়তের িিয অর্জতে গবিে ও গবিে বশিার অিিাে অেস্বীকায (এসবেজর্
জ
১৭)।
বিবভন্ন বিতি গবিতের প্রাতয়াবগক িযিহার অসীম: সার্জ ইজিেসমূহ র্ষ্ঠিি গাবিবেক মতেতির
মাধযতমই ইন্টারতেিতক পবরর্ািো কতর; বসষ্ঠি কযাে, এমআরআই এর মতো বমবেতকি ইতমজর্াং
বেভাইস গাবিবেক অযািগবরিতমর মাধযতম সাংখযাসূর্ক ের্য ৩ হতে ইতমর্ বেবর কতর;
মােিতিতহর জর্তোতমর বেতকাবোং হি গবিে, পবরসাংখযাে এিাং কম্পম্পউিার বিজ্ঞাতের একষ্ঠি
অেযেম বির্য়; গবিতের মাধযতম আমরা কতষ্ণগহŸর ও বসৌরর্গতের প্রর্ম েবি বপতে সমর্ হই;
জ
সুরবিে বযাগাতযাতগর র্েয জেতটাগ্রাবফ সাংখযােতর্যর উপর বেভজরশীি; গবিেশাস্ত্র কতজিম
িুজেমিা ও বমবশে িাবোংজ এর মাধযতম বিশ্বতক পবরিেজে কতর বিতে; আমাতির স্মািজ তফাতের
সফধসঢ়;িওয়যাতরর বপেতেও রতয়তে গবিতের অিিাে।
সভযোর সিি
জ রতয়তে গবিে। পবরিহে ও বযাগাতযাগ বেিওয়াকজতক অপষ্ঠিমাইর্ করতে
গবিেশাস্ত্র িযিহার বর্তক শুরু কতর মহামারীর বিস্তার এিাং বেয়ন্ত্রি করতে গবিতের সাহাযয বেয়া;
স্বািয, অর্েীবে
জ
ও সমার্ িযিিার কাযকরী
জ
পবরকল্পো এিাং প্রাকতবেক িুতযাগ
জ (বযমে: িেযা,
ভূ বমকম্প, হাবরতকে প্রভত বে) ঝুুঁ বক অেুধািে; ঈঙিওউ-১৯ মহামারীর বিস্তার িুঝতে, বেরীিি ও
বেয়ন্ত্রি করতে গবিে শাতস্ত্রর বিকল্প বকাে িযিিা বেই।
র্াবেসাংতঘর বিকসই উন্নয়ে িিয অর্জতে গবিে অপবরহায।জ বযমে : বিবশ্বক পবরিেজে ও র্ীি
বিবর্তি োর প্রভাি মতেবিাং এ র্েয গবিে িযিহৃে হয়; গবিে বশিা োরীর িমোয়ে ও উন্নে
ভবিষযে অর্জতে সহতযাগী ভ‚বমকা রাতখ; কতজিম িুজেমিার মাধযতম সযাতিিাইি বর্ি বর্তক ের্য
সাংগ্রহ ও মােবর্ি অাংকে করা যায়; গাবিবেক ও বিজ্ঞাবেক সািরো প্রবেষ্ঠি োগবরকতক বিবশ্বক

র্যাতিিগুতিা আরও ভািভাতি িুঝতে সাহাযয কতর। বিবশ্বক সম্পতির বিকসই িযিহার বেজিে
করতে গবিে অপবরহায;জ গবিে সকি োগবরতকর সুবিধাতর্ সবমবেগুবির
জ
িি সাংগিতের
বকন্দ্রিতি পবরিে কতর; শাবন্ত ও সামাজর্ক েযায়বির্ার প্রর্াতরর র্েয বস্টয়াবরাং বসোন্ত গ্রহতি
বিজ্ঞাে ও গবিতের গুরুত্বপূি অিিাে
জ
অেস্বীকায।জ
গবিে আমাতির যাবপের্ীিতে অিিাে রাখতে। বশল্প এিাং সাংগীতে রতয়তে গবিতের উপবিবে;
িািার বকৌশতি আতে গবিে; িাতর্ি প্রিয়তির বিতি গবিতের অিিাে িিযিীয়; বেমাো,
জ কতষক,
শ্রবমক, বিপেী বিোে, েীড়াবিি প্রবেবিেই বকেু ো বকেু গাবিবেক ধারিা িযিহার কতর র্াতকে;
গবিে জর্বপএস সযাতিিাইি বভবিক বেবভতগশতের মাধযতম আমাতির পর্ খুতুঁ র্ বপতে সহায়ো
কতর; আিহাওয়ার সষ্ঠিক পূিাভাস
জ
বপতে উন্নে িায়ুমন্ডিীয় মতেি িযিহার করা হয়; গবিে
বপেশে বসতস্টমতক বিকসই কতর বোতি; মহাকাশ গতিষিা বিতিও রতয়তে গবিতের
উতেখতযাগয িযিহার।
৪ মূিে গবিে শাস্ত্র প্রতয়াতগর বিি এ সতির মতধয সীমািে েয়। অসীম সম্ভিোর ঝু বি
গবিেশাস্ত্র সতঙ্গ বেতয় িতয় বিড়াতে বসই আবিযুগ বর্তক। আরও অতেক অকল্পেীয় উতবািে
এখতো িাবক রতয় আতে। েেু ে বকাে বিি আবিকাতরর আশার অতপিা আবে। বিগে
িেরগুতিার েযায় এিারও িাাংিাতিশ গবিে সবমবে বিেষ্ঠি উৎযাপতের র্েয বিস্তাবরে
কমসূজ র্ী হাতে বেতয়তে। যািী,
জ কুইর্ প্রবেতযাগীো, বসবমোতরর মাধযতম যর্াতযাগয মযািায়
জ
বিেষ্ঠি
উিযাপে করা হতি।
অধ্যাপক ড. মমাোঃ শহীদুল ইসলাম
আহিায়ক, আন্তর্জাবেক গবিে বিিস উিযাপে কবমষ্ঠি ২০২২
সভাপবে, িাাংিাতিশ গবিে সবমবে
E-mail:mshahidul11@yahoo.com

Mathematics Day to be observed at DU today
Staff Correspondent | Published: 00:02, Mar 14,2022 | Updated: 00:03, Mar 14,2022
Bangladesh Mathematical Society will observe the 3rd International Mathematics Day at AF
Mujibur Rahman Mathematical Building, Dhaka University on Monday.
The International Mathematical Union has set the theme for Mathematics Day 2022 —
Mathematics Unites.
The event will be inaugurated by Dhaka University pro-vice-chancellor (academic) ASM
Maksud Kamal at 9:00am. Mamtaz Uddin Ahmed, treasurer of Dhaka University, will be present
as the special guest on the occasion.

After the opening ceremony, a procession will march around the campus.
Retired professor of Dhaka University Md Abdul Matin, Jahangirnagar University professor
Mohammad Humayun Kabir and Bangladesh University of Engineering andf Technology
professor KM Ariful Kabir will present 3 scientific articles in the programme.
A math competition has been organised for the students selected online (from Class VI to
graduation level) in the morning in 3 groups at A F Mujibur Rahman Ganit Bhavan.
Certificates and crests will be awarded to the winning students by the Japanese Ambassador to
Bangladesh ITO Naoki at the closing ceremony at 1:00pm.
Dhaka University acting vice-chancellor Muhammad Samad and science faculty dean Md Abdus
Samad will be present as special guests at the event.
Dhaka University Mathematics Department chairman and Bangladesh Mathematical Association
president Md Shahidul Islam is the convener of Mathematics Day.

ঢাবিতে আন্তর্জাবেক গবিে বিিস উিযাপে
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ঢাবি লাইভ: িাাংিাতিশ গবিে সবমবের েত্ত্বািধাতে ৩য় আন্তর্জাবেক গবিে বিিস ঢাকা
বিশ্ববিিযািতয়র (ঢাবি) এ এফ মুজর্িুর রহমাে গবিে ভিতে অেুষ্ঠিে হতয়তে। আর্ (১৪ মার্জ )

সকাি ৯ িায় ঢাকা বিশ্ববিিযািতয়র বপ্রা-বভবস (একাতেবমক) প্রতফসর ে. এ এস এম মাকসুি
কামাি এই অেুিাতের উতবাধে কতরে।
উক্ত অেুিাতে বিতশষ অবেবর্ বহতসতি উপবিে বেতিে ঢাকা বিশ্ববিিযািতয়র বের্ারার প্রতফসর
মমোর্ উজিে আহতমি ও বিজ্ঞাে অেুষতির বেে প্রতফসর ে. বমাোঃ আব্দুস োমাি। উতবাধেী
অেুিাতে প্রতফসর ে. এ এস এম মাকসুি কামাি প্রবেতযাবগতির ঢাকা বিশ্ববিিযািতয় স্বাগে
র্াোে। বেবে োুঁর িক্ততিয বশিার্ীতির র্ীিে গড়ার বিতি গবিেতক কাতর্ িাগাতোর আহ্বাে
র্াোে। বেবে িতিে, বিজ্ঞাতের এমে বকাে শাখা বেই বযখাতে গবিতের িযিহার বেই। এই
প্রবেতযাবগো গবিে বশিার্ীতির অেুতপ্ররিা বযাগাতি িতিও বেবে উতেখ কতরে।
অেুিাতে সভাপবেত্ব কতরে আন্তর্জাবেক গবিে বিিস উিযাপে কবমষ্ঠির আহ্বায়ক ও িাাংিাতিশ
গবিে সবমবের সভাপবে প্রতফসর ে. বমাোঃ শহীিুি ইসিাম। উপিাপোর িাবয়তত্ব বেতিে
িাাংিাতিশ গবিে সবমবের সম্পািক প্রতফসর ে. বমাহাম্মি িািুি হাসাে। উতবাধেী অেুিাতের
পর একষ্ঠি মতোজ্ঞ র্যাবি কযাম্পাস প্রিবিি কতর।
পতর সকাি ১০:৩০-১১:৩০বমবেতি বশিার্ীতির (৬ি বর্তক স্নােক পযন্ত)
জ ‘‘গবিে প্রবেতযাবগো”
এর আতয়ার্ে করা হয়। এতে ৩ষ্ঠি গ্রুতপ অেিাইতে িাোইকতেরা ১৪-০৩-২০২২ োবরখ এ এফ
মুজর্িুর রহমাে গবিে ভিতে র্ূ ড়ান্ত পতি অাংশগ্রহি
জ
কতর। প্রবে গ্রুতপ ১০ র্ে কতর ৩০ র্ে
বশিার্ীতক সাষ্ঠিবফতকি ও বেস্ট প্রিাে করা হয়।

ঢাবিতে
আন্তর্জাবেক গবিে বিিস উপিতি মতোজ্ঞ র্যাবি

অেুিাতে Mathematics Unites বিষতয়র উপতর ৩ ষ্ঠি বিজ্ঞাবেক প্রিন্ধ উপিাপে করা হয়। উক্ত
অেুিােষ্ঠি পবরর্ািো কতরে গবিে বিভাগ, িুতয়তির প্রতফসর প্রতফসর ে. বমাোঃ মবেরুি আিম
সরকার। প্রিন্ধ ৩ষ্ঠি উপিাপে কতরে ঢাকা বিশ্ববিিযািতয়র অিসরপ্রাপ্ত প্রতফসর ে. বমাোঃ আব্দুি

মবেে, র্াহাঙ্গীরেগর বিশ্ববিিযািতয়র ে. বমাহাম্মি হুমায়ুে কিীর ও িাাংিাতিশ প্রতকৌশি
বিশ্ববিিযািতয়র ে. বক এম আবরফুি কিীর।
িুপুর ১ িায় সমাপেী অেুিাতে প্রধাে অবেবর্ বহতসতি িাাংিাতিতশ বেযুক্ত র্াপােী রাষ্ট্রিূে Mr.
ITO Naoki উপবিে বর্তক বেষ্ট ও সাষ্ঠিজবফতকি বিেরি কতরে। প্রধাে অবেবর্ োুঁর িক্ততিয
িাাংিাতিশ গবিে সবমবের কাতর্র ভূ য়সী প্রসাংশা কতরে এিাং আশা প্রকাশ কতরে ভবিষযতে
র্াপাতের সাতর্ িতবিসহ সাবিক
জ সহতযাবগো িতজের আশ্বাস প্রিাে কতরে। বেবে আশা প্রকাশ
কতরে আন্তর্জাবেক গবিে বিিস গবিে ভীবে িূর কতর গবিেতক আতরাও র্েবপ্রয় কতর েু িতি।
উক্ত অেুিাতে বিতশষ অবেবর্ বহতসতি উপবিে বেতিে ঢাকা বিশ্ববিিযািতয়র ভারপ্রাপ্ত ভাইস
র্যাতেির প্রতফসর ে. মুহাম্মি সামাি এিাং বিজ্ঞাে অেুষতির বেে প্রতফসর ে. বমা: আব্দুস
োমাি। উক্ত অেুিাতে সভাপবেত্ব কতরে িাাংিাতিশ গবিে সবমবের সভাপবে ে. বমা. শহীিুি
ইসিাম।
অেুিােষ্ঠির বমবেয়া পািজ োর বহতসতি বেি কযাম্পাসিাইভ২৪েিকম সহ বিশ কতয়কষ্ঠি
সাংিািমাধযম।
ঢাকা, ১৪ মার্চ (কযাম্পাসলাইভ২৪.কম)//এমজেড

ঢাবিতে আন্তর্জাবেক গবিে বিিস পাবিে
ঢাকা বিশ্ববিিযািয় প্রবেবেবধ, বিবেবেউর্ বিাতয়বন্টতফার েিকম
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‘গবিে একজিে কতর’ প্রবেপািযতক সামতে বরতখ ঢাকা বিশ্ববিিযািতয় কুইর্ প্রবেতযাবগো, বসবমোর,
বশাভাযািাসহ োো আতয়ার্তে েতেীয় আন্তর্জাবেক গবিে বিিস পাবিে হতয়তে।

বসামিার বিিসষ্ঠি উপিতি িাাংিাতিশ গবিে সবমবের উতিযাতগ ঢাকা বিশ্ববিিযািয় এ এফ
মুজর্িুর রহমাে গবিে ভিতে এ আতয়ার্ে করা হয়।
সকাতি উপ-উপার্ায (বশিা)
জ
অধযাপক ে. এ এস এম মাকসুি কামাতির বেেততত্ব কযাম্পাতস
একষ্ঠি িিাঢয
জ বশাভাযািা বির করা হয়। বসখাতে বকাষাধযি অধযাপক মমোর্ উজিে আহতমি
বিতশষ অবেবর্ বেতিে।
বিেিযাপী কমসূজ বর্র অাংশ বহতসতি কুইর্ প্রবেতযাবগো ও বসবমোতরর আতয়ার্ে করা হয়।
বসবমোতর ঢাকা বিশ্ববিিযািতয়র অিসরপ্রাপ্ত অধযাপক ে. বমা. আব্দুি মবেে, র্াহাঙ্গীরেগর
বিশ্ববিিযািতয়র বশিক ে. বমাহাম্মি হুমায়ুে কিীর এিাং িাাংিাতিশ প্রতকৌশি বিশ্ববিিযািতয়র
বশিক ে. বক এম আবরফুি কবির প্রিন্ধ উপিাপে কতরে।
সমাপেী অেুিাতে র্াপাতের রাষ্ট্রিূে ইতো োওবক প্রধাে অবেবর্ বহতসতি উপবিে বর্তক কুইর্
প্রবেতযাবগোয় বির্য়ীতির মাতঝ পুরকার বিেরি কতরে।
কুইর্ প্রবেতযাবগোয় কুি, কতির্ ও বিশ্ববিিযািয় পযাতয়র
জ
৩০ র্ে বির্য়ীতক পুরকার বিওয়া
হয়।
অেুিাতে র্াপাতের রাষ্ট্রিূে ইতো োওবক িতিে, িেজমাে বিতশ্ব সকি বিতশই গবিে একষ্ঠি
অেযন্ত গুরুত্বপূি বিষয়।
জ
এতিতশ বশিক ও বশিার্ীসহ সকতির মাতঝ গবিেতক র্েবপ্রয় কতর
েু িতে িাাংিাতিশ গবিে সবমবে ও ঢাকা বিশ্ববিিযািয় গুরুত্বপূি ভূ
জ বমকা পািে কতর র্তিতে।
র্াপাে িাাংিাতিতশর অেযেম উন্নয়ে সহতযাগী িন্ধু বিশ উতেখ কতর বেবে িতিে, ঢাকা
বিশ্ববিিযািতয় র্াপাবে ভাষা ও সাবহেয বশিার প্রসার, িুই বিতশর মতধয বশিক-বশিার্ী বিবেময়
ও বযৌর্ গতিষিা পবরর্ািোয় র্াপাে সরকাতরর সাবিক
জ সহতযাবগো আরও িতজে করা হতি।
উপ-উপার্ায জ (প্রশাসে) অধযাপক মুহাম্মি সামাি, িাাংিাতিশ গবিে সবমবের সভাপবে ও ঢাকা
বিশ্ববিিযািয় গবিে বিভাতগর বর্য়ারমযাে অধযাপক বমা. শহীিুি ইসিাম, বিজ্ঞাে অেুষতির বেে
অধযাপক বমা. আব্দুস োমাি অেুিাতে িক্তিয রাতখে। সঞ্চািো কতরে িাাংিাতিশ গবিে সবমবের
সাধারি সম্পািক অধযাপক বমাহাম্মি িািুি হাসাে।

