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সম্পাদকীয়
উদ্দীপনা আৰু িনেদর্শনা েযােগাৱা এষাৰ উিক্ত ৈহেছ,

“আপুিন সদায় অনুপৰ্ািণত ৈহ নাথােক, গিতেক আপুিন
িনয়মানুৱতর্ী হ’বৈল িশিকব লািগব।” আনহােত, পূণর্ উদয্ম
আিহেলেহ কাম এেকাটা খৰতকীয়াৈক সমূ্পণর্ কৰাত লািগম
বুিল অেপক্ষা কিৰ থকাতৈক, যিদ পৰ্িতিদেন এটা িনিদর্ষ্ট সময়
কামেটাত লািগবৈল িনধর্ািৰত কৰা থােক আৰু বাধয্ ৈহ তাক
কিৰবৈল েচষ্টা কৰা হয়, েতেন্ত কামেটা তুলনামূলকভােব সহজ
হয়। িকন্তু েকৱল এইেটাও নহয় েয অকল িনয়মানুৱতর্ীতাই
উন্নত সৃিষ্ট সম্পন্ন কৰায়। বৰং লগত এক অনুেপৰ্ৰণাই
সাধাৰণেত িকৰ্য়া কিৰব লগা হয়।

িশক্ষা-বয্ৱস্থা ৈহেছ িনয়মানুৱতর্ীতাপূণর্ এটা বয্ৱস্থা। েসই
পৰ্ণালীেটাত েসােমাৱা এেকা এেকাজন সাধাৰণ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীও এটা
সময়ত িনধর্ািৰত ধৰণৰ েবেলগ অৱস্থা এটাত উপনীত হয়ৈগ।
এই গতানুগিতক অৱস্থােটা ৈল উঠাৰ উপিৰ অিধক সৃিষ্টক্ষম
হ’বৰ বােবই অনুেপৰ্ৰণা, বািহয্ক সমল আিদ েযাগান ধৰা হয়
েবেলগ েবেলগ উপাদানৰ জিৰয়েত। িবিভন্ন জনিপৰ্য় অনুষ্ঠান,
আেলাচনা-চকৰ্, আেলাচনী, পাঠয্পুিথ বিহভূর্ত গৰ্ন্থ, ৈশিক্ষক ক্লাৱ
আিদ এই উপাদানৰ অংশ। আৰু েতেন এক সমল িহচােপই
অসমীয়া ভাষাত পৰ্েয়াজনীয় এটা বস্তু ৈহেছ গািণিতক যুিক্তিবদয্া
(Mathematical logic) সম্পকর্ীয় জনিপৰ্য় ধাৰাৰ এখিন গৰ্ন্থ।

১৯৫৭ চনত েছািভেয়ট ইউিনয়েন মহাকাশৈল ‘সু্পটিনক ১’
েপৰ্ৰণ কিৰ পৃিথৱীৰ কৃিতৰ্ম উপগৰ্হ স্থাপনত পৰ্থম ৈহ সমগৰ্
মানৱ জািত তথা আেমিৰকাক আচিৰত কিৰ িদয়াৰ কািহনী অিত
িবখয্াত। এেকদেৰই অিত িবখয্াত এই কািহনীও েয েছািভেয়ট
ইউিনয়নৰ েসই সফলতাৰ লেগ লেগ আেমিৰকাই তাৰ িশক্ষা-
বয্ৱস্থাৰ সম্পেকর্ অধয্য়নত লািগ ৈগিছল আৰু পাইিছল েয
িনজৰ পাঠয্কৰ্ম বৰ উন্নত নহয়। আেমিৰকাই গিণত আৰু
িবজ্ঞান পিঢ়ব িবচৰা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক কম সুদত ঋণ িদয়া আৰম্ভ
কিৰিছল আৰু পাঠয্কৰ্ম উন্নত কৰাৰ বয্ৱস্থা গৰ্হণ কিৰিছল।
এই বয্ৱস্থাৰ এক পৰ্ধান অংশ আিছল ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় কেলজ
পযর্ায় েপাৱাৰ আগেতই গিণতত েতওঁেলাকৰ িবচক্ষণতা বৃিদ্ধৰ

েচষ্টা কৰা। আৰু ইয়াৰ বােব েলাৱা পদেক্ষপসমূহৰ এটা আিছল
সু্কলীয়া পযর্ায়ত গািণিতক যুিক্তিবদয্া িযমান পযর্াপ্ত পিৰমােণ পািৰ
িসমান অন্তভুর্ক্ত কৰা। ৈশিক্ষক িশিবৰসমূহত অিধক উচ্চ পযর্ায়ৰ
গািণিতক যুিক্তিবদয্াৰ পাঠয্কৰ্েমা েতওঁেলােক সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক
আগবঢ়াইিছল।

িযেহতু এেকাটা সাধাৰণ িশক্ষা-বয্ৱস্থাত সকেলা ধৰণৰ ছাতৰ্-
ছাতৰ্ী থােক, গিতেক িবিভন্ন কাৰণত আমাৰ ইয়াত গািণিতক
যুিক্তিবদয্া সম্পকর্ীয় কথা পাঠয্কৰ্মত িকমান েবিছ সংেযাগ
কিৰব পািৰ েসয়া িচন্তনীয়। সাধাৰণেত এেকািট িশশুেৱ এজন
মানুহতৈক দুজন মানুহ েয েবিছ, বা সাতটা কলতৈক আঠটা
কল েয েবিছ, েসই কথা িনেজ িনেজও ধাৰণা কিৰব পৰা দেৰ
গিণতত ৰাপ থকা িকছু সংখয্েক দুই-এটা গািণিতক ধাৰণা
সব্য়ংিকৰ্য়ভােব আয়তব্ৈল আিন ল’ব পােৰ। িকন্তু পৰ্ায়ভােগই
েনাৱােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ ধৰা হওক, a > b যিদ আৰু মাতৰ্
যিদেহ x < y। ইয়াৰ দব্াৰা এেকষােৰ পৰ্মািণত হয় েয a ≤ b

যিদ আৰু মাতৰ্ যিদেহ x ≥ y। গািণিতক যুিক্তিবদয্াৰ ৈসেত
পিৰিচত েনােহাৱা বােবই, এইেটা পৰ্মািণত হয় বুিল লেগ লেগ
ভািববৈল বা পৰ্মািণত হয় বুিল জনাৰ পাছত আয়তব্ কিৰবৈল
বহুতৰ সমসয্া হয়। গািণিতক আেবশ তত্তব্ (Mathematical
induction) পৰ্েয়াগৰ েক্ষতৰ্ত েকৱল এটা অখণ্ড চলক থকা
অিত সাধাৰণ অংকেবাৰত ইয়াক বৰ েপানপটীয়া বা সৰল েযন
লােগ। িকন্তু, দুটা অখণ্ড চলক যুক্ত ৈহ থকা কথা এেকাটা পৰ্মাণ
কিৰবৈল যাওঁেত েখিলেমিলৰ সৃিষ্ট হয়। ৈবপৰীতয্ৰ (contra-
diction) দব্াৰা পৰ্মাণৰ েক্ষতৰ্ত, পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ েহনিৰ ক’েন
ৈকিছল েয ই নবীনসকলৰ েক্ষতৰ্ত সঁচাৈকেয় এক সমসয্া ৈহ
পেৰ; েতওঁেলােক ৈবপৰীতয্ এটাত উপনীত ৈহ পৰ্মাণেটা সমূ্পণর্
কিৰ িদেয়, িকন্তু ৈবপৰীতয্েটাত িযদেৰ উপনীত হয়ৈগ তাৰ লগত
পৰ্াৰিম্ভক ধিৰ েলাৱা উিক্তেটাৰ েকােনা সম্পকর্ নাই। এেনেবাৰ
কাৰণেত, সহজেবাধয্ িবসৃ্তত উদাহৰণ আৰু িবিবধ কািহনী
অন্তভুর্ক্ত কিৰ, বুিনয়াদী গািণিতক ধাৰণাসমূহ, গািণিতক পৰ্মাণৰ
িবিভন্ন ধৰণসমূহ আয়তব্ কিৰব পৰাৈক গািণিতক যুিক্তিবদয্া
সম্পকর্ীয় এখিন গৰ্ন্থ মাতৃভাষাত িলখােটা অিত দৰকাৰ।

— পংকজ েজয্ািত মহন্ত
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অিলিম্পয়াড আিদ গিণত-পৰ্িতেযািগতাসমূেহ ভাল গিণতজ্ঞ পৰ্স্তুত কেৰ েন? গেৱষণাৰ পৰ্িত উদুব্দ্ধ কিৰবৈল এইসমূেহ
গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা ল’ব পােৰেন? পৰ্িতেযািগতাত সাফলয্ অজর্ন কৰা কাযর্েটােৱ ভাল গিণতজ্ঞ হ’ব পািৰব বুিল বুজায় েনিক?

েকইজনমান িবখয্াত গিণতজ্ঞই এেনকুৱা পৰ্শ্নৰ উত্তৰত িবিভন্ন সময়ত িদয়া েকইিটমান বক্তবয্:

গািণিতক পৰ্িতেযািগতােবােৰ
িনিশ্চতভােব িশক্ষাথর্ীসকলৰ মাজত
গিণত জনিপৰ্য় কৰাত সহায়
কেৰ আৰু লগেত েতওঁেলাকক
সমসয্া সমাধানৰ দক্ষতা িবকাশত
সহায় কেৰ, িযিখিন গুণ গিণতৰ
িবদয্ায়তিনক েক্ষতৰ্ৰ বািহেৰও
পৰ্যুিক্ত আৰু িবত্তীয় পদসমূহেতা

কাযর্শীল। সতকর্ হ’বলগীয়া কথােটা হ’ল এই েয েসই
অিত অনুেপৰ্ৰণাদায়ক (আৰু আেমাদদায়ক!) অিভজ্ঞতাইেয়া
অলপ িবপেথ চািলত কিৰব পােৰ, িকয়েনা পৰ্িতেযািগতােবাৰৰ
িবপৰীেত, গেৱষণাৰ সমসয্ােবাৰ িতিন ঘণ্টাত খুব কেমই
সমাধান কিৰব পািৰ।

– েগৰ্টা পেণাবা

(হাভর্াডর্ িবশব্িবদয্ালয়, ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভান্সড ষ্টািডজ (IAS)
আিদত গেৱষণা-অধয্াপনা কৰা েগৰ্টা পেণাবা িবখয্াত জােনর্ল

‘The Electronic Journal of Combinatorics’ৰ এগৰাকী
মুখয্-সম্পাদক। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত দুবাৰ ৰূপৰ

পদক আৰু এবাৰ সব্ণর্ পদক িবজয়ী।)

এইেটা পৰ্েয়াজনীয় বা
পযর্াপ্ত নহয়। িকন্তু তথািপ
এইেটা এটা ভাল পিৰচায়ক।
আশ্চযর্জনকভােব ইহঁত দৃঢ়ভােব
পৰস্পৰ সম্পিকর্ত। েযিতয়া
মই আশ্চযর্জনক বুিল কওঁ,
ইয়াৰ কাৰণ ৈহেছ পৰ্িতেযািগতাৰ
সমসয্ােবাৰত সফলতা লাভৰ
বােব আৱশয্কীয়তােবাৰৰ লগত

গেৱষণাত সফল েহাৱাৰ আৱশয্কীয়তােবাৰ বহুত েবেলগ।

সমসয্ােবাৰৰ চিৰতৰ্ অলপ েবেলগ, িকন্তু লগেত যিদ আপুিন
গেৱষণা কিৰ থকাতৈক পৰ্িতেযািগতাত ভাগ ৈল আেছ েতেনহ’েল
দৰ্ুততাৰ ওপৰত অিধক গুৰুতব্ থািকব লােগ। যিদ আপুিন

গেৱষণা কিৰ আেছ, আপুিন ধীৰ হ’েলও েকােনা কথা নাই।
দৰাচলেত, ধীৰ েহাৱােটােৱ পৰ্ায় এক সুিবধােহ িদব পােৰ।

লগেত, অলপ ভুল আভাস বা ধাৰণা এটাও েপাৱা যায় েয
গিণত ৈহেছ সযতেন ৈতয়াৰ কিৰ িদয়া এেকাটা সমসয্া য’ত সৰু
েকৗশল এেকাটা থােক যাক আপুিন খািন্দব লােগ আৰু িবচািৰ
উিলয়াব লােগ আৰু তাৰ পাছত সমসয্ােটাৰ সমাধান উদ্ঘাটন
ৈহ পেৰ। এেকাটা গেৱষণাৰ সমসয্ােতা েকিতয়াবা েসই ধৰণেটা
থােক, িকন্তু অিত সৰহভাগ সময়েতই েতেনকুৱা নহয়।

িকন্তু পৰ্িতেযািগতাই আেপানাক অন্ততঃ এটা অিত গুৰুতব্পূণর্
অিভজ্ঞতা পৰ্দান কেৰ, িযেটা ৈহেছ সমসয্া এেকাটা েচাৱাৰ
অিভজ্ঞতা আৰু েসই িচন্তা কৰাৰ অিভজ্ঞতােটা েয “েসইেটা
েকেনদেৰ সমাধান কিৰব লােগ েমাৰ েকােনা ধাৰণা নাই”,
আৰু তাৰ পাছত েসইেটাৰ িবষেয় যেথষ্ট অিধক িচন্তা কৰা,
েসইেটা পাগুিল থকা, আৰু অৱেশষত তাৰ সমাধানত িসিদ্ধ
েহাৱা। এই এটা অিভজ্ঞতা িকছুমান মানুহৰ েকিতয়াও নহয়।
িকন্তু েযিতয়া আপুিন এইেটা এবাৰ বা দুবাৰ লাভ কেৰ, ই অিত
শিক্তশালীভােব িকৰ্য়াশীল। আপুিন েসই ভয়ৰ অনুভৱেটাৰ পৰা
দূৰ হয়, িযেটা সকেলােৰ আেহ। দৰাচলেত, যিদ মই িশক্ষাদানৰ
সম্পেকর্ এটা পৰামশর্ িদব পােৰাঁ– িযেটা েমাৰ িশক্ষাদানৰ
েক্ষতৰ্ত সদায় পৰ্েয়াগ কেৰাঁ– কােকােৱই িযেকােনা পৰ্শ্নেৰ উত্তৰ
েকাৱাৰ েক্ষতৰ্ত েমাৰ পৰ্ায় িবকাৰগৰ্স্ত এক শঙ্কা আেছ। যিদ
েকােনাবাই েকােনা সমসয্া সমাধান কিৰব েনাৱােৰ, মই অতয্ন্ত
যত্ন কেৰাঁ যােত কু্ষদৰ্েৰা কু্ষদৰ্তম ইংিগতেহ েতওঁেলাকক িদব
পৰা যায়। কাৰণ কিঠন িকবা এটা িবচািৰ েপাৱাৰ অিভজ্ঞতােটা
আৰু তাৰ পাছত েসই স্তৰেটা পাৰ হ’বৈল সক্ষম েহাৱােটা
অিতমাতৰ্া গুৰুতব্পূণর্। যিদ িনেজ িচন্তা কৰা আৰু বহু জিটল
হ’েলও সমসয্ােবাৰ সমাধান কৰাৰ অভয্াসেটা অিত পৰ্াথিমক
পযর্ায়ত েৰাপণ কিৰব পৰা যায়, েতেন্ত ই এক িবশাল পাথর্কয্
আিনব।

– িটেমািথ গওৱাচর্

(িফল্ডছ েমেডিলষ্ট িটেমািথ গওৱােচর্ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত
অিলিম্পয়াডত এশ শতাংশ অজর্ন কিৰ সব্ণর্ পদক লাভ

কিৰিছল।)
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অনুবাদ

গিণতত েমাৰ িনজৰ
পৰ্াৰিম্ভক িবকাশৰ বহু কৃিততব্
গিণত পৰ্িতেযািগতাসমূহক
িদওঁ। েমাৰ বােব েসইসমূহ
সঁচাৈকেয় আনন্দকৰ আিছল।
পৰ্িতেযািগতােবােৰ েমাক অিধক
গিণত িশিকবৈল অনুপৰ্ািণত
কিৰিছল। েসইসমূহ আিছল েমাৰ

বুিদ্ধবৃিত্ত পৰীক্ষা কৰাৰ এক উৎকৃষ্ট উপায়, িনিশ্চতৈক।
পৰ্িতেযািগতাৰ পৰ্িশক্ষণসমূহত, সঘন পৰ্িতিকৰ্য়া লাভৰ সুিবধা
থােক, পৰ্মাণ-িলখন আিদ িবিভন্ন দক্ষতা িশকাৰ ই এক কাযর্কৰী
উপায়।

মই গিণত িশিবৰ আৰু পৰ্িতেযািগতাসমূহত আন িশশুসকলৰ
লগ সঁচাৈকেয় উপেভাগ কিৰিছেলাঁ। ই েমাক এখন সমাজ পৰ্দান
কিৰিছল িযেয় েমাক েমাৰ গািণিতক দক্ষতা উন্নত কিৰবৰ
বােব কেঠাৰ পিৰশৰ্ম কিৰ থািকবৈল উৎসািহত কিৰিছল। গিণত
পৰ্িতেযািগতাসমূহৰ জিৰয়েত মই লগ েপাৱা িকছু েলাক েমাৰ
িনকটতম বনু্ধ ৈহ আেছ।

গিণত পৰ্িতেযািগতাৰ পৰা গিণত গেৱষণাৈল ৰূপান্তৰৰ
েক্ষতৰ্ত মই িস্পৰ্ণ্টক (sprints) মাৰাথনৰ (marathons)
ৈসেত তুলনা কৰা উপমােটা ভাল পাওঁ। দুেয়াটা এেক েখল

নহয়। এটাত ভাল েহাৱােটা আনেটাত ভাল েহাৱাৰ বােব
পৰ্েয়াজনীয়ও নহয় পযর্াপ্তও নহয়। িকন্তু িসহঁত সমূ্পণর্ৰূেপ
পৰস্পৰ সম্পকর্হীেনা নহয়। যিদ আপুিন এজন ভাল িস্পৰ্ণ্টাৰ
হয়, আেপানাৰ শাৰীিৰক অৱয়ৱ ভাল েহাৱাৰ সম্ভাৱনা আেছ,
আৰু ই দীঘর্কালীন দূৰতব্ েদৗৰাত সহায় কেৰ, যিদও আন বহুেতা
গুৰুতব্পূণর্ কাৰক অৱেশয্ই আেছ।

মই েদেখাঁ েয গিণত পৰ্িতেযািগতাৰ িবসৃ্তত পৰ্িশক্ষণ থকা
িশক্ষাথর্ীসকলৰ শিক্তশালী বুিনয়াদ আৰু কািৰকৰী দক্ষতা
থােক। েতওঁেলােক পৰ্তয্াহব্ানপূণর্ সমসয্াৰ েমাকািবলা কিৰবৈল
সাধাৰণেতই ভাল পায়। এক সফল গেৱষণা বৃিত্তৈল গমন
কিৰবৈল, েতওঁেলােক আন বহুেতা দক্ষতা অজর্ন কিৰ ল’ব
লািগব, উদাহৰণসব্ৰূেপ, কাম কিৰবৈল ভাল সমসয্া বাছিন কৰা,
আৰু অধয্ৱসায়। এবাৰ েমাক এজন গুৰুেৱ ভাল গািণিতক
েসাৱাদ িবকিশত কৰাত পৰম গুৰুতব্ আেৰাপ কিৰিছল। এই
অণুমাতৰ্ িনেদর্শনা আৰু উৎসােহ বহুদূৰ আগবঢ়াই িনব পােৰ।

– য়ুেফই ঝাও

(মাচাছুেচটছ ইনিষ্টিটউট অৱ েটকন’লিজ (MIT), েষ্টণ্ডফ’ডর্
িবশব্িবদয্ালয় আিদত গেৱষণা কৰা য়ুেফই ঝাও বতর্মান

এমআইিটৰ অধয্াপক। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত বৰ্ঞ্জ,
ৰূপ আৰু সব্ণর্ পদক িবজয়ী।)

“অিলিম্পয়াডৰ সমসয্া সমাধান কৰােটা গািণিতক গেৱষণাৰ তুলনাত এক অিত েবেলগ কাম। অৱেশয্,
িবগত বছৰেবাৰত িকছুসংখয্ক অিলিম্পয়াড সমসয্া আকষর্ণীয় সাম্পৰ্িতক গেৱষণা বা গভীৰ অসমািধত
সমসয্াৰ ৈসেত িনকটভােব সম্পিকর্ত ৈহেছ।” – ২০১৯ বষর্ৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত পৰ্দান
কৰা এিট বকৃ্ততাত এই বক্তবয্ আগবঢ়াইিছল িবখয্াত গিণতজ্ঞ েবন গৰ্ীেণ। েক্ল’ গেৱষণা বঁটা, SASTRA
ৰামানুজন বঁটা আিদ অিত সন্মানীয় সব্ীকৃিত লাভ কৰা েবন গৰ্ীেণ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত দুবাৰ
ৰূপৰ পদক জয় কিৰিছল। েসই বকৃ্ততােটাত েতওঁ পূবর্ৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত অহা েতেনকুৱা

সাতটা সমসয্া আৰু েসইসমূহৰ পৰ্িতেটােৱই েকেনদেৰ পাছত গেৱষণাৰ িদশৈল ৈগিছল তাৰ তথয্পূণর্ গািণিতক বয্াখয্া দািঙ
ধিৰিছল। তােৰ এিট পৰ্শ্ন েতওঁৰ িনজৰ গেৱষণাৰ ৈসেতও সম্পিকর্ত ৈহিছল। তলত তােৰ িতিনটা সমসয্া উেল্লখ কৰা হ’ল।

• ১০৫ তৈক সৰু বা সমান ১৯৮৩ টা পৃথক ধনাত্মক অখণ্ড সংখয্া বাছিন কৰােটা সম্ভৱ েন, িযসমূহৰ েকােনা িতিনটাই
এেকাটা সামান্তৰ পৰ্গিতৰ কৰ্িমক পদ নহয়?

• ধৰা হওক m আৰু n ৈহেছ দুটা িযেকােনা অঋণাত্মক অখণ্ড সংখয্া। পৰ্মাণ কৰা েয (২m)!(২n)!/m!n!(m+ n)!

এটা অখণ্ড সংখয্া। (এইেটা তুলনামূলকভােব সহজ পৰ্শ্ন।)
• ধৰা হওক n আৰু k ধনাত্মক অখণ্ড সংখয্া আৰু S হ’ল সমতলৰ n টা িবনু্দৰ এটা সংহিত যােত S ৰ েকােনা িতিনটা
িবনু্দেৱই একৈৰিখক নহয়, আৰু S ৰ িযেকােনা িবনু্দ P ৰ বােব P ৰ পৰা সমদূৰতব্ত S ৰ অন্ততঃ k টা িবনু্দ থােক।
পৰ্মাণ কৰা েয k <

১
২ +

√
২n।
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বনু্ধ অধয্াপক (ড◦) নন্দ ৰাম দাসৰ সৃ্মিতত
ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী

এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

েযাৱা ৮ েফবৰ্ুৱাৰীত েদহান্ত েহাৱা গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ
গিণত িবভাগৰ পৰ্াক্তন মুৰবব্ী অধয্াপক ড◦ নন্দ ৰাম দাসৰ
লগত এটা বন্দৱস্ত কিৰ ৰখা আিছল। মই আগেত যাম, এই
পৃিথৱীৰ পৰা! আৰু েমাৰ শৱেদহ েলাৱা সাঙীখনৰ চািৰটা মূৰৰ
এটাত ধিৰব ‘নন্দৰােম’। িদব্তীয়েটা েমাৰ পুতৰ্ই, আৰু বাকী
দুটা মূৰ েমােৰই ওচৰ-চুবুৰীয়া ছাতৰ্ ‘পৰ্ণৱ’ আৰু ‘জয়ন্ত’ই।

িপেছ নহ’ল। দাস আগেত গ’লৈগ। এসময়ৰ আযর্ িবদয্াপীঠৰ
গিণত িবভাগৰ এক এৰাব েনাৱৰা অংশ ড◦ দাস আমাৰ
সহপাঠী আিছল, স্নাতেকাত্তৰ েশৰ্ণীত, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ত
(১৯৭০–৭১ চনত)। আিজ দাসৰ েসাঁৱৰণত েতওঁৰ ৈসেত আমাৰ
জীৱনেটাৰ েকইটামান সৃ্মিতৰ-টুকুৰা পাঠকৈল আগ বঢ়াইেছাঁ,
েতওঁৈল শৰ্দ্ধাঞ্জিল িহচােপ।
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• ১৯৭০ চনত িবশব্িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ ৈহ থােকাঁেত মথনগুিৰৈল
িবভাগীয়-িপকিনক। পৰ্থম বষর্ৰ ছাতৰ্ আিম। বাছত আিম কুঠাৰ
ৈল ৈগিছেলাঁ, লগত ডাঙৰ-খিৰ। দাস আৰু মই কুঠােৰেৰ খিৰ
ফািল সৰু কিৰ িদিছেলাঁ েচৗকাত িদবৈল বুিল। ফাইেনল বষর্ত
েমঘালয়ৰ উিময়ামৰ ফােল ৈগিছেলাঁ। খাচী-ভাইসকলৰ বাগােন
বাগােন ঘূিৰ ফুিৰিছেলাঁ। হাতত বাঁহৰ েজাং। ওখ অিমতাৰ গছৰ
পৰা এেক েখাঁচেত পকা অিমতা পািৰ আিন তাচ েখিল থকা
অধয্াপকৰ সমাজখনৰ দত্তেচৗধুৰী-ছাৰহঁতক উপহাৰ িদিছেলাঁ।
‘শৰৎ-কিলতা’, ‘অৰিৱন্দ-িমশৰ্’ ছাৰসকেল সুিধিছল, ক’ত পালা
এেন পকা-অিমতা? সগেবর্েৰ ৈকিছেলাঁ, েকেনদেৰ এেক
েখাঁচেত সৰাই ৈল আিহিছেলাঁ। দত্তেচৗধুৰী ছােৰ ৈকিছল, “চাবা!
খাচীমানুহ িপেছ, তীৰ চেলাৱাত পাৈকত, বাগান ৰিখ থকাজেন
এেকডাল কাঁড়েতই মূৰ িনব। সাৱধান এেন কাম নকিৰবা আৰু
েকিতয়াও।” ...িশিকিছেলাঁ!

• েশৰ্ণীৰ পৰা পলাইিছেলাঁ, েশষৰ িপিৰয়দত। েশষৰ
িপিৰয়দৰ ছাৰজেন ছাতৰ্ৰ মুখৰ ফােল েকিতয়াও েচাৱা নািছল।
ৰুমােলেৰ ঘাম মিচ অকল েবাডর্ৰ ফােল চাই ৈক যায়, িলিখ
যায়। বৰ আমিন লােগ। দুেয়াজন সমুখৰ েবঞ্চেত বেহাঁ। ছােৰ
িযেহতু আমাৰ ফােল নাচােয়ই, আৰু েকান আেছাঁ েকান নাই
তােৰা েকােনা খবৰ নাৰােখ, েসেয় আিম পাল পািত েশৰ্ণীৰ
পৰা পলাইিছেলাঁ। এিদন এজেন, আনিদন আনজেন। েশষৰ
িপিৰয়দেটাত িলখা েনাটচিখিন িপছত কিপ কিৰ ৈলিছেলাঁ।

• েমাৰ ক্লাছেনাটৰ বহীৰ সমুখৰ পাতত ওপৰত িলিখ
ৰািখিছেলাঁ– “তব্য়া হৃষীেকশ হৃিদিস্থেতন যথা িনযুেক্তাহিস্ম তথা
কেৰািম”। কথািখিনৰ অথর্ িক বুিল েসােধাঁেত দাসক ৈকিছেলাঁ
মাধৱ গুৰুৰ মধুৰ অসমীয়ািখিন– “হৃিদ-িস্থত হুয়া তুিম েযন
কৰাবাহা সব্ামী হৃষীেকশ কিৰেবা েতনয়”। এেনদেৰ আিম
গিণতৰ মাজেত শংকৰ-মাধৱ চচর্াও কিৰিছেলাঁ।

• লাইেবৰ্ৰীৈল ৈগ বিহিছেলাঁ। আিম বিহিছেলা েকিতয়াবা
অসমীয়া িবভাগত, ৈলিছেলাঁ ভবানন্দ দত্তৰ ‘অসমীয়া কিবতাৰ
কািহনী’। েকিতয়াবা গিণতৰ ইউেজন িপ. নৰথ্ৰপৰ ‘Riddles
in mathematics’। দােসও ভাগ ৈলিছল েসইেবাৰৰ।

• তােতই পাইিছেলা শূনয্ৰ ধাৰণা েকেন েকেন ধৰেণ হ’ব
পােৰ। এটাত এক পৰ্াসংিগক িবনু্দ িহচােপ আৰু আন এটাত
এক সংখয্া িহচােপ। তােতই পাইিছেলাঁ, এটা বস্তুৰ উষ্ণতা −৪
িডগৰ্ী েছলিছয়াছ, তাৰ ১০ িডগৰ্ী বঢ়ােল উষ্ণতা হ’বৈগ ৬ িডগৰ্ী
েছলিছয়াছ। আনহােত, এজন মানুহৰ জন্ম খৃঃপূঃ ৪ চনত, আৰু

মানুহজনৰ বয়স ১০ বছৰ হ’ব ৬ খৃঃৰ সলিন ৭ খৃঃত েহ! আিম
িশিকিছেলাঁ এেনদেৰ।

• ষু্টেডণ্ট-েহামত শংকৰেদৱৰ িতিথ ৈহিছল। নামকীতর্ন
ৈহিছল। নন্দৰাম আৰু আিম বহা-নামত ভাগ ৈলিছেলাঁ। িপেছ
নাম েগাৱাৰ মাজেত িবিড় খাই থকা বােব আিম পৰ্িতবাদ কিৰ
ওলাই আিহিছেলাঁ।

• েতিতয়া ১৯৭০-৭১ চন। দুবছৰৰ আগেত চন্দৰ্ত মানুহ
নািমেছ। বহুেত িবশব্াস কৰা নািছল। আমােৰ লগৰ পিৰসংখয্া-
িবজ্ঞানৰ বনু্ধ দুগর্াচৰণ েচৗধুৰীৰ খুৰােক েহেনা মািন েলাৱা নািছল
ঘটনােটা। েসেয় ৈকিছল েহেনা– “েহ িসটু আচাল ‘জনটু’ নেহাই
এ।” িবশব্িবদয্ালয়ৰ েকিণ্টনৰ বাৰন্দাত আড্ডা ৈহিছল। আিছল
নন্দৰাম, দুগর্াচৰণ আৰু গল্পকাৰ কুমুদ েগাসব্ামী (পৰ্য়াত)।
এেনেত আিহ পিৰিছল (পৰ্য়াত) কিব েমাহন কৃষ্ণ িমশৰ্।
কািহনীেটা শুিন মন্তবয্ িদিছল– “েহ বাদ িদয়ক েহিৰ িসিবলাক
ধুতী িপিন্ধেল েকঞ্চাৰ েহাৱাৰ দেৰ কথােহ। বলক, যাওঁ বলক।”
কথা শুিন তীখৰ কুমুদ েগাসব্ামীেয় ৈক উিঠিছল, “েদিখেল ৰাইজ!
আমাৰ ইমান সময়ৰ কথা-কাণ্ডিখিনৰ েকৰ্িডটিখিন ৈল গ’ল
েমাহন িমশৰ্ইেহ!” এই কাণ্ডত ওচৰত আিছল পৰৱতর্ী কালৰ
ভাটনাগৰ বঁটা পৰ্াপক ভূেপন েগাসব্ামীও।

• েতিতয়া পিণ্ডত (শৰ্দ্ধাৰ) ৰজনীকান্ত েদৱশমর্া আিছল,
েবাধকেৰা অসমীয়া িবভাগেত। আমাৰ ‘নৱাগত আদৰিণ সভা’,
গিণত িবভাগৰ। নন্দ ৰাম দাস আৰু আিম আগ-ভাগ ৈলিছেলাঁ।
সভাখনত নতুন িকবা কৰাৰ মন ৈহিছল। িবভাগৰ বতর্মানৰ
িশক্ষক ‘কমন ৰূম’ত। এটা নতুন পৰম্পৰাক ঠাই িদব খুিজ
শমর্া ছাৰৰ অনুেমাদন ল’বৈল ৈগিছেলাঁ। আৰম্ভণী হ’ব ‘অ’ েমাৰ
আেপানাৰ েদশ’-েৰ আৰু সামৰিণ ‘জন গণ মন’-েৰ। অনুেমাদন
পাইিছেলাঁ। নতুন এক পৰম্পৰাক ঠাই িদিছেলাঁ।

• ১৯৮৬ চনৰ ৮ জানুৱাৰীত মই আৰু ১০ জানুৱাৰীত দােস
েযাগ িদিছেলা/িদিছল গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ত। লগেত আিছল
ৰীতা েচৗধুৰী আৰু অধয্াপক িহচােপ বুদ্ধ েচিতয়া ছাৰ। কামত
েযাগ িদেয়ই আিম দুজেন মুৰবব্ী অধয্াপক ৰােজন িসঙৰ পৰা
ফৰমাইচ পাইিছেলাঁ এক্সটৰ্া েশৰ্ণী েলাৱাৰ। তাৰ বােব উপৰুৱা
বানচ পাম বুিল ৈকিছল, যিদও আিম বয্িক্তগতভােব েসইিখিন
েলাৱা নািছেলাঁ। আমাৰ ভাগৰ পইছািখিন ‘বুদ্ধ েচিতয়া ছাৰ’ৰ
উপেদশ মেমর্ ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ত িদ িদিছেলাঁ, এটা বঁটা
িহচােপ বছিৰ। েসইেটা আিজও েবাধকেৰা চিল আেছ, ‘দশম
েশৰ্ণীৰ অিলিম্পয়াদত পৰ্থম েহাৱা’ জনৈল বুিল।
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‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৈল নন্দ ৰাম দাস েদিৰৈক আিহিছল। পৰ্ায় দহ বছৰ
পাছত। দহবছৰীয়া উৎসৱ পাৰ ৈহ েযাৱাৰ পাছত আিহিছল, আৰু আিহ

েগােটই কাঠােমােটােক সলাই িদিছল। িশক্ষা-িবষয় বাদ িদ পৰ্শাসিনক কামত
দাস িসদ্ধহস্ত আিছল আমাতৈক। পৰ্শাসিনক কামত নন্দৰােম েহামৱকর্ কিৰ
আিহিছল, পূৰা পৰ্স্তুিতেৰ মন-পৰ্াণ িদ, আৰু েসেয় অিত সাহেসেৰ পৰ্তয্াহব্ান

ল’ব পািৰিছল, আমাতৈক অিধক মেনাবেলেৰ!

• ১৯৮৯ চনৰ কথা, গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ কথা। ৰাজগড়ৰ
অঞ্চলেটা পানীৰ তলত। ভৰলুৰ দলঙৰ ওপেৰেৰ পানী। আমাৰ
অসম-আিহর্ ঘৰ পানীৰ তলত। ঘৰৰ িভতৰত কঁকালৈলেক
পানী। পিৰয়াল ৈল গুিছ ৈগিছেলাঁ, নন্দ ৰাম দাসৰ হাতীগাঁৱৰ
েশৱািল-পথৈল। ৰাজসুখত আিছেলাঁ তাত েকইিদনমান। আমাৰ
‘কুণাল-ৈমেতৰ্য়ী’ৰ সমনীয়া দাসৰ ল’ৰা-েছাৱালী হাল ‘েকৗিশক-
অিপর্তা’ আমাৰ িনজৰ সন্তানৰ দেৰই। অিপর্তা-ৈমেতৰ্য়ীেয়
দােমাদৰ বড়ােদৱৰ সুৰশৰ্ী-সংগীত িবদয্ালয়ত শাস্তৰ্ীয় সংগীত
িশিকিছল, িনপুণ পযর্ন্ত। েকৗিশকহঁতক ইংৰাজী ক্লািছক-বুকৰ
িশশু-সংস্কৰণ িদিছেলাঁ, ‘Around the world in eighty
days’, ‘Journey to the centre of the earth’, ‘The
invisible man’, ‘A basket of flowers’, ‘Tales from
Shakespeare’, ‘The adventures of Tom Sawyer’,
‘Jekyll and Hyde’, Jean Valjean, Mark Twain, Huck-
leberry Finn, আিদেক ৈল।

• নন্দৰােম ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ দািয়তব্ত
েকইবাবছেৰা থািক এটা মাতৰ্া িদিছল। িবেশষৈক েমথেলিটক্স,
অিলিম্পয়াদ আিদৰ েটৰ্ইিনং-পৰ্েগৰ্মত।

• পৰ্াগেজয্ািতষ মহািবদয্ালয়ত আমাৰ লগেত, আযর্
িবদয্াপীঠত েদবানন্দ শইকীয়া, নন্দ ৰাম দাস, আৰু কটন
মহািবদয্ালয়ত িবশব্িজৎ ভাগৱতী, তৰুণ িচৰকাৰ – এটা গম
েনােপাৱা আকষর্ণ আিছল এইেকইজনৰ মাজত। আিম েদওবােৰ
ক্লাছ ৈলিছেলাঁ, খৰ্ীষ্টমাছ-বন্ধত ক্লাছ ৈলিছেলাঁ, গৰম-বন্ধত ক্লাছ
ৈলিছেলাঁ। ক্লাছ আৰম্ভ েহাৱাৰ আগেত এঘণ্টামান েস্পিচেয়ল-
ক্লাছ ৈলিছেলাঁ। ছুটী েহাৱাৰ পাছেতা আিছেলা বহু েদৰীৈলেক।
গম পাইিছেলাঁ, কটন মহািবদয্ালয়ৰ পৰাও আমাৰ ক্লাছৈল ছাতৰ্
আিহ িপছফােল বিহ আিছল। েতেন ঘিটিছল নন্দৰামৰ ক্লাছ,
েদবানন্দ শইকীয়াৰ ক্লাছেতা। আিম িশক্ষকতা-জীৱন উপেভাগ
কিৰিছেলাঁ, েযেনদেৰ কিৰিছল ‘িশৱেঘাষ ছােৰ’, ‘ৰজনী চকৰ্ৱতর্ী
ছােৰ’, ...।

• আমাৰ েখাৱা-েলাৱাৰ ধৰণ আিছল অিত গাঁৱলীয়া তথা
ঘৰুৱা। মােন েখালাচাপিৰ-িপঠা আৰু েটেকলী-িপঠােহ। িবভাগত
খানা চিলিছল খুব। েমাৰ গৃিহনীেয় ভঙাগড়ৰ পৰা ৈল ৈগিছল,
‘পচলােৰ ৰন্ধা পঠাৰ মাংসৰ বয্ঞ্জন’ আৰু েকিতয়াবা ‘বুট
দাইলেৰ মূগর্ীৰ বয্ঞ্জন’, েকিতয়াবা ‘পায়স’ বা ‘নািৰকল িদয়া
েটেকলী িপঠা’। হ’েলও নন্দৰাম দাসৰ পৰােহ গম পাইিছেলাঁ েয
‘খানাৰ পৰ্ধান খাদয্ েখাৱাৰ পূেবর্ চুপ খায়’। আিম িশিকিছেলাঁ।

• আিজও মনত আেছ েকেনদেৰ আমাৰ ‘Goldie mod-
ule’, ‘Goldie near-ring’ সম্পকর্ীয় গেৱষণা-পতৰ্ ‘Indian
Journal of Pure and Applied Mathematics’ত আৰু
‘Goldie M -groups’ শীষর্ক গেৱষণা-পতৰ্ ‘Journal of the
Australian Mathematical Society’ত গৃহীত হওঁেত পািটর্
িদিছেলাঁ। আিম নন্দৰামৰ ৈসেত গেৱষণাও ভগাই সুখ ৈলিছেলাঁ,
িবষয় িভন্ন েহাৱা সেতব্ও।

নন্দ ৰাম দাস মূলতঃ আিছল এটা বয্ৱসায়ী পিৰয়ালৰ পৰা
অহা শৰ্ম ভাল েপাৱা বয্িক্ত। েসই শৰ্ম শাৰীিৰেকই হওক অথবা
মানিসেকই হওক। আৰু আিছল তােতই েতওঁৰ েগৗৰৱিখিন।
আৰু েসই কাৰণেতই আমাৰ শৰ্দ্ধাৰ পাতৰ্ ৈহিছল। ছাতৰ্ৰ বােব
িনঃসব্াথর্ ভােৱেৰ খটা এজন িশক্ষক। ছাতৰ্ৰ িপৰ্য় েসেয়।

• আমাৰ খং আিছল বহুত, িবপৰীেত নন্দৰামৰ ‘খঙৰ
েনাটবুক’ৰ পাতত ‘এডাল-আঁেচা’ েকিতয়াও পৰা নািছল।
পিৰস্কাৰ আিছল েসইখন েনাটবুক। খং-িলিপবদ্ধ কিৰবৈল ৰখা
েসই েনাট-বুকখন আিছল ফটফটীয়া, এেকা িনিলখা পােতেৰ
ভৰা। আৰু েসেয় অলপ আেৱিগেকা আিছল, চকুপানীও
ওলাইিছল েকিতয়াবা।

• েতিতয়া অৰিৱন্দ িমশৰ্ ছােৰ খািল চকুেৰ েনেদেখ, পৰীক্ষাৰ
ইনিভিজেলছনত েতওঁ আেছ েমাৰ ৈসেত। মই ঘূিৰ-পিক আেছাঁ।
ছাৰৰ অৱস্থাৰ কথা পাহিৰ সব্াভািৱক িহচােপই আেছাঁ। ৰাস্তাৰ
ফালৰ িখিৰকীৰ কাষত এজন ছাতৰ্ই ‘চুৰ কিৰ’ আেছ। চকুেৰ
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েসাঁৱৰিণ

েদখা েনােপাৱা িমশৰ্ছাৰ কাষেত িথয় ৈহ আেছ যিদও গম েপাৱা
নাই। হঠােত মই ধৰা েপলােলা সমস্ত ঘটনা। েমাৰ উিঠ গ’ল
খং। নন্দৰাম আিহ ছাৰক আঁতৰাই ৈল গ’ল– আঘাত পাব বুিল।
অিত সূক্ষ্ম অনুভূিত-পৰ্ৱণ আিছল নন্দৰাম।

• ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৈল নন্দ ৰাম দাস েদিৰৈক
আিহিছল। পৰ্ায় দহ বছৰ পাছত। দহবছৰীয়া উৎসৱ পাৰ ৈহ
েযাৱাৰ পাছত আিহিছল, আৰু আিহ েগােটই কাঠােমােটােক
সলাই িদিছল। িশক্ষা-িবষয় বাদ িদ পৰ্শাসিনক কামত দাস
িসদ্ধহস্ত আিছল আমাতৈক। পৰ্শাসিনক কামত নন্দৰােম

েহামৱকর্ কিৰ আিহিছল, পূৰা পৰ্স্তুিতেৰ মন-পৰ্াণ িদ, আৰু েসেয়
অিত সাহেসেৰ পৰ্তয্াহব্ান ল’ব পািৰিছল, আমাতৈক অিধক
মেনাবেলেৰ!

• আচলেত আিম, মােন মই েকােনা বয্িক্ত ঢুকােল ‘গ’লৈগ’
বা ‘গুিছ গ’ল’ আিদ শ পৰ্েয়াগ নকেৰাঁ। ‘আত্মাই শািন্ত পাওক’
আিদ ধৰণৰ বাকয্ও নকওঁ। অৱেশয্ এইেবাৰ ‘িনজা িনজা কথা’।
ইছলামত েকাৱাৰ দেৰ আমােৰা ক’বলগািখিন ৈহেছ: “ইন্না
িলল্লািহ ওয়া ইন্না ইলাইিহ ৰািজউন” – “েযাৱা, মেয়া ৈগ আেছা
েযাৱা”।
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জন ক’ৎছৰ এখিন পতৰ্

অনুবাদ: পৰ্াঞ্জল তালুকদাৰ

গেৱষক ছাতৰ্, গিণতিবজ্ঞান িবভাগ, েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়

েযাৱা ৯ েম’ত পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ, েকি জ
িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক, ৰেয়ল চছাইিটৰ েফল’ জন
ক’ৎছৰ ৭৭ বছৰ বয়সত মৃতুয্ হয়। ‘ফামর্াৰ অিন্তম
উপপাদয্’ৰ পৰ্মাণ আগবেঢ়াৱা এ ৱাইলছ জন ক’ৎছৰ
গেৱষক ছাতৰ্ আিছল। অসমীয়া গিণতজ্ঞ অনুপম
শইকীয়ােৰা ডক্টেৰট িডগৰ্ীৰ তত্তব্াৱধায়ক আিছল জন
ক’ৎছ। জন ক’ৎছৰ জন্ম ৈহিছল অেষ্টৰ্িলয়াত। ২০০৮
চনত অেষ্টৰ্িলয়াত গিণত-িবজ্ঞানৰ িবষয়-বস্তু, েশৰ্ণী,
আৰু পৰ্ায় ৫০ শতাংশ িশক্ষক-কমর্চাৰী কতর্নৰ
কাযর্সূচীৰ পৰ্স্তুিত চেলাৱা ৈহিছল। েতিতয়া জন ক’ৎেছ
েদশখনৰ িশক্ষা-মন্তৰ্ীৈল এখিন পতৰ্ েপৰ্ৰণ কিৰিছল।
েদশখনৰ েসই ঘটনাক ৈল িবশব্ৰ গািণিতক মহল উিদব্গ্ন
ৈহ পিৰিছল। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘৰ (IMU)
সভাপিতেয়ও পৰ্িতিকৰ্য়া বয্ক্ত কিৰিছল। ক’ৎছৰ পতৰ্খন আন এগৰাকী অেষ্টৰ্িলয়ান গিণতজ্ঞ, িফল্ডছ েমেডিলষ্ট েটেৰন্স টাওৰ
ব্লগত সিন্নিবষ্ট ৈহ আেছ। েটেৰন্স টােৱ িনেজও েদশখনৰ েসই কাযর্ৰ পৰ্িতবাদ জনাবৈল িবশব্জুিৰ সবল েনতৃতব্ ৈলিছল। জন
ক’ৎছৰ পৰ্িত সন্মান জনাই েসই িচিঠখনৰ অনুবাদ পৰ্কাশ কৰা হ’ল।

– সম্পাদক

িবষয়: অেষ্টৰ্িলয়াত গিণতৰ ভিৱষয্ৎ

সন্মানীয় জুিলয়া িগলাডর্ এমিপ,
উপ-পৰ্ধান মন্তৰ্ী আৰু িশক্ষা-মন্তৰ্ী।

িপৰ্য় উপ-পৰ্ধান মন্তৰ্ী,

িবেদশত থকা এগৰাকী অেষ্টৰ্িলয়ান গিণতজ্ঞ িহচােপ অেষ্টৰ্িলয়াৰ িবশব্িবদয্ালয়সমূহত এক মুখয্ িবষয় ৰূেপ গিণতৰ (পিৰসংখয্া
িবজ্ঞান সমিনব্েত) ভিৱষয্ৎ সম্পেকর্ েমাৰ গভীৰ উেদব্গ পৰ্কাশ কিৰবৈল মই এয়া িলিখ আেছাঁ। আশা কেৰাঁ েয যিদ মই েমাৰ শংকাৰ
কাৰণিবলাক অলপ বণর্না কেৰাঁ, েতেন্ত আপুিন েবয়া নাপায়।
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অনুবাদ

পৰ্থমেত, ইয়াৰ একান্ত বয্িক্তগত কাৰণ এটা আেছ। মই িনউ ছাউথ েৱলছৰ েটৰীৰ (Taree) ওচৰৰ গৰ্াময্াঞ্চলত ডাঙৰ-দীঘল
ৈহিছেলাঁ। েমাৰ পিৰয়ালৰ কােৰােৰই গিণতৰ েকােনা িশক্ষা-দীক্ষা নািছল। িকন্তু, মই গিণতৰ সকেলা গভীৰতা আৰু েসৗন্দযর্েৰ ৈসেত
িবষয়েটা িশকা আৰম্ভ কিৰবৈল আৰু অৱেশষত েমাৰ েগােটই জীৱনেটা িবষয়েটাত িনমগ্ন ৈহ কটাবৈল সক্ষম ৈহিছেলাঁ। ইয়াৰ কাৰণ
আিছল মই েটৰী হাইসু্কলত লাভ কৰা উৎকৃষ্ট িশক্ষা, আৰু তাৰ পাছত েকনেবৰাৰ অেষ্টৰ্িলয়ান েনচেনল িবশব্িবদয্ালয়ত নতুনৈক গিঠত
েহাৱা সু্কল অফ েজেনেৰল ষ্টািডজত পৰ্াক-স্নাতক মহলাৰ গিণতৰ এক অতুয্ত্তম পাঠয্কৰ্ম।

আন বহুেতা অেষ্টৰ্িলয়ান গিণতজ্ঞ আেছ, যাৰ গিণতত পৰ্েৱশ কৰাৰ কািহনী েমাৰ কািহনীেটাৰ পৰা সমূ্পণর্ৰূেপ পৃথক, িকন্তু আমাৰ
সকেলােৰ এই িবষয়েটাত পৰ্েৱশ-সুচলতা লাভ কৰাৰ অিভজ্ঞতাৰ েক্ষতৰ্ত এক উৈমহতীয়া ৈবিশষ্টয্ আেছ। েযেন, আিম এেন এক
হাইসু্কল আৰু িবশব্িবদয্ালয় বয্ৱস্থাৰ পৰা গিণতৰ বুিনয়াদী কথািখিন িশিকবৈল আৰু ইয়াৰ েবৗিদ্ধক পৰ্তয্াহব্ানেবাৰৰ এক েসাৱাদ
পাবৈল সক্ষম ৈহিছেলাঁ িযেয় ভাল িশক্ষক আৰু ভাল গিণতৰ িবভাগ থকাৰ ওপৰত গুৰুতব্ আেৰাপ আৰু েগৗৰৱেবাধ কিৰিছল।

িদব্তীয়েত, অেষ্টৰ্িলয়াই গিণত িশক্ষণ আৰু গেৱষণাক পযর্াপ্তভােব সমথর্ন কৰাত বয্থর্ েহাৱাৰ ফলত দীঘর্ময্াদী সময়ত েদশখেন
পিৰেশাধ কিৰবলগীয়া অথর্ৈনিতক আৰু সাংসৃ্কিতক মূলয্ৰ বােব েমাৰ যেথষ্ট উেদব্গ আেছ। মই মাতৰ্ এটা উদাহৰণৰ কথা উেল্লখ কিৰব
খুিজেছাঁ। ১৯৫০ ৰ দশকত েপট মেৰণ অেষ্টৰ্িলয়ান েনচেনল িবশব্িবদয্ালয়ৰ ইনিষ্টিটউট অফ এডভান্সড ষ্টািডজত পিৰসংখয্া িবজ্ঞানৰ
পৰ্িতষ্ঠাপক অধয্াপক েহাৱাৰ পাছেৰ পৰা, পিৰসংখয্া িবজ্ঞান আৰু সম্ভািৱতা তত্তব্ৰ িশক্ষাদান আৰু গেৱষণাত িবশব্ৰ অনয্তম েশৰ্ষ্ঠ
িশক্ষালয়সমূহৰ িভতৰত এখন অেষ্টৰ্িলয়াই লাভ কিৰেছ। এই কথা েকাৱােটা অিতৰিঞ্জত নহ’ব েয পিৰসংখয্া িবজ্ঞান আৰু পৰ্ােয়ািগক
সম্ভািৱতা তত্তব্ ৈহেছ একিবংশ শিতকাৰ গিণতৰ পৰ্েয়াগৰ বােব িবশাল েক্ষতৰ্, যাৰ ৈসেত আেছ িবত্তীয় আৰু ঔেদয্ািগক িবশব্খনৰ এক
বৃহৎ অংশৰ লগেত ৈজৱ িবজ্ঞান আৰু িসহঁতৰ ওপৰত িনভর্ৰশীল পৰ্চুৰ পিৰমাণৰ পৰ্যুিক্ত। িকন্তু েমাৰ ধাৰণা হয় েয অেষ্টৰ্িলয়ান
িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ এই মূলয্ৱান ৰাষ্টৰ্ীয় মািণকিবধক গিঢ় েতালােটােতা দূৰেৰ কথা, ইয়াক পযর্াপ্তভােব সমথর্ন কৰােটােতা সমূ্পণর্ৰূেপ
অৱেহলা কিৰেছ। আৰু িযেকােনা মানুেহই গািণিতক িবজ্ঞানৰ আন বহুেতা অংশত এেকধৰণৰ উদাহৰণৰ উেল্লখ কিৰব পািৰব।

অেষ্টৰ্িলয়ান িবশব্িবদয্ালয়সমূহত গিণতৰ পৰ্িত সমথর্ন আৰু পৰ্শংসাৰ এই সামূিহক অভােৱ অেষ্টৰ্িলয়ান গিণতজ্ঞসকলৰ মেনাবলক,
িবেশষৈক অেষ্টৰ্িলয়াত কমর্ৰত, আৰু লগেত আিম িবেদশত থকাসকলেৰা, েকেনদেৰ আকৰ্ান্ত কিৰেছ, েসয়া মই েযাৱা দশকজুিৰ
েদিখেছাঁ। মই জািনবৈল পাই আনিন্দত ৈহিছেলাঁ েয েশহতীয়াৈক যুক্তৰাষ্টৰ্ীয় চৰকােৰ, িবেশষৈক গিণত িবভাগৰ পৰ্িতকূল িবত্তীয়
পিৰিস্থিতক িবপৰীতমুখী কিৰবৈল, িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ যােত অিধক যুক্তৰাষ্টৰ্ীয় পুঁিজ পাব পােৰ েসয়া েচষ্টা আৰু িনিশ্চত কিৰবৈল এক
দৃঢ় পদেক্ষপ ৈলেছ। অৱেশয্, এই মুহূতর্ত টুৱুমব্াত থকা ইউিনভািচর্িট অফ ছাউডাণর্ কুইন্সেলণ্ডত িয ঘিট আেছ, েসই স্পষ্ট ঘটনােটােৱ
এয়া পৰ্িতপন্ন কৰা েযন লািগেছ েয এই পদেক্ষপিখিন কাযর্তঃ কাযর্কৰী ৈহ থকা নাই আৰু বহুেতা অেষ্টৰ্িলয়ান িবশব্িবদয্ালয়ত িবষয়
িহচােপ েমৗিলক গািণিতক কাম আৰু গেৱষণাক ধব্ংসৰ পৰা পৰ্িতেৰাধ কিৰবৈল বহু েবিছ কৰণীয় আেছ। মই িবেশষৈক ইউিনভািচর্িট
অফ ছাউডাণর্ কুইন্সেলণ্ডৰ িনিদর্ষ্ট ঘটনােটাৰ কথা দৃঢ়ভােৱ ভােবাঁ, কাৰণ পিৰকিল্পত কতর্নসমূহ খুেবই গুৰুতৰ (আপুিন িনশ্চয় জােনই
েয িবশব্িবদয্ালয়খেন গিণত আৰু সংগণন িবভাগৰ কমর্চাৰীসকলৰ পৰ্ায় ৫০ শতাংশ কতর্ন কৰাৰ, গিণত আৰু পিৰসংখয্া িবজ্ঞানৰ
েসৱাত নথকা িশক্ষণ নাইিকয়া কৰাৰ আৰু লগেত এই দুেয়াটা শাখাৰ েমজৰসমূেহা আঁতেৰাৱাৰ পিৰকল্পনা কিৰেছ), তােৰাপিৰ েমাৰ
আশংকা হয় েয ই কুইন্সেলণ্ডৰ গৰ্াময্াঞ্চলত বাস কৰা তৰুণ অেষ্টৰ্িলয়ানসকলৰ গিণতত পৰ্েৱশ-সুচলতাৰ েক্ষতৰ্ত ক্ষিতসাধন কিৰব।

েমাৰ এই গভীৰ িবশব্াস বয্ক্ত কিৰ মই সামিৰব খুিজেছাঁ েয অেষ্টৰ্িলয়াৰ সকেলা নাগিৰকৰ অথর্ৈনিতক আৰু সাংসৃ্কিতক কলয্াণৰ
বােব অেষ্টৰ্িলয়াক এক উন্নিতশীল গািণিতক সম্পৰ্দায়ৰ পৰ্েয়াজন। িকন্তু বহুেতা অেষ্টৰ্িলয়ানৰ এই েক্ষতৰ্খনত থকা সব্াভািৱক পৰ্িতভা
যােত অেষ্টৰ্িলয়ােতই সমূ্পণর্ৰূেপ পৰ্সু্ফিটত ৈহ উিঠব পােৰ েসয়া িনিশ্চত কৰাৰ বােব স্পষ্ট ৰূপত আৰু অিধক কাম কৰাৰ পৰ্েয়াজন
আেছ।

ভৱদীয়
জন ক’ৎছ
িবশুদ্ধ গিণতৰ েচডেলইিৰয়ান অধয্াপক, এফ.আৰ.এছ.
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পৰ্স্তাৱনা

কলন গিণত পাঠয্কৰ্মৰ আৰম্ভিণেত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকল e সংখয্ােটাৰ ৈসেত পিৰিচত হয়। উচ্চতৰ মাধয্িমক পযর্ায়ত e সম্পেকর্ তলত
উেল্লখ কৰা কথােবাৰ জািনব পৰা যায়।

১) এটা িবেশষ অনুকৰ্মৰ সীমাংক (limit) হ’ল e। যথা,

e = lim
n→∞

(
১+ ১

n

)n

।

২) সাধাৰণ ঘাতাংকৰ আধাৰ (base of natural logarithm) হ’ল e।
৩) সব্াভািৱক সংখয্ােবাৰৰ েগৗিণকৰ (factorial) পৰ্িতকৰ্মেবাৰৰ দব্াৰা সৃষ্ট অসীম েশৰ্ণীেটাৰ েযাগফল হ’ল e। অথর্াৎ,

১+ ১
১! +

১
২! +

১
৩! +

১
৪! +

১
৫! + · · · = e,

য’ত এটা সব্াভািৱক সংখয্া k-ৰ বােব k! (k-ৰ েগৗিণক, factorial of k) -ৰ অথর্ হ’ল

k! = ১× ২× ৩× · · · × (k − ১)× k।

৪) e হ’ল এটা অপিৰেময় সংখয্া।

িবজ্ঞান আেলাচনী ‘িবজ্ঞান েজউিত’ৰ ২০২১ চনৰ অেক্টাবৰ-নেৱমব্ৰ সংখয্াত পৰ্কািশত ‘e-ৰ পৰ্াৰিম্ভক কথা’ শীষর্ক পৰ্ৱন্ধত e

ৰ উপিৰউক্ত পৰ্থম দুটা ৈবিশষ্টয্ৰ িবষেয় ইিতমেধয্ িলখা ৈহেছ।1 এই পৰ্ৱন্ধত পৰৱতর্ী ৈবিশষ্টয্ দুটাৰ িবষেয় আেলাচনা কৰা ৈহেছ।
1 িবজ্ঞান েজউিত, অেক্টাবৰ-নেৱমব্ৰ, ২০২১। পৃষ্ঠা ১৮।
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পৰ্বন্ধ

অসীম েশৰ্ণীৰ েযাগফল িহচােপ e

ওপৰৰ ৩ নং ৈবিশষ্টয্েটা ৈহেছ,

১+ ১
১! +

১
২! +

১
৩! +

১
৪! +

১
৫! + · · · = e । (১)

এটা অসীম েশৰ্ণী S১ + S২ + S৩ + · · · -ৰ েযাগফল S বুিল ক’েল আিম বুেজাঁ েয েশৰ্ণীেটাৰ n-তম আংিশক েযাগফলৰ
দব্াৰা সৃষ্ট অনুকৰ্মেটা, অথর্াৎ (S১, S১ + S২, S১ + S২ + S৩, · · · )-েটা S-ৈল অিভসাৰী হয়৷ মােন

lim
n→∞

(S১ + S২ + S৩ + · · ·+ Sn) = S ।

গিতেক সূতৰ্ (১) পৰ্মাণ কিৰবৈল েদখুৱাব লােগ েয

lim
n→∞

(
১+ ১

১! +
১
২! +

১
৩! +

১
৪! + · · ·+ ১

n!

)
= e = lim

n→∞

(
১+ ১

n

)n

। (২)

ইিতমেধয্ পাই অহা সীমাংকৰ সূতৰ্ত িদব্পদ উপপাদয্ (Binomial Theorem) পৰ্েয়াগ কিৰ পাওঁ েয

e = lim
n→∞

(
১+ ১

n

)n

= lim
n→∞

(
১+ n

১! ·
১
n
+

n(n− ১)
২! · ১

n২
+

n(n− ১)(n− ২)
৩! · ১

n৩

+
n(n− ১)(n− ২)(n− ৩)

৪! · ১
n৪

+ · · ·+ n(n− ১)(n− ২)(n− ৩) · · · (n− (n− ১))
n!

· ১
nn

)

= lim
n→∞

(
১+ ১

১! +
১
২!

(
১− ১

n

)
+

১
৩!

(
১− ১

n

)(
১− ২

n

)

+
১
৪!

(
১− ১

n

)(
১− ২

n

)(
১− ৩

n

)
+ · · ·+ ১

n!

(
১− ১

n

)(
১− ২

n

)(
১− ৩

n

)
· · ·
(
১− n− ১

n

))
।

িযেহতু
(
১− ১

n

)
< ১,

(
১− ২

n

)
< ১, ইতয্ািদ, গিতেক

lim
n→∞

(
১+ ১

n

)n

≤ lim
n→∞

(
১+ ১

১! +
১
২! +

১
৩! +

১
৪! + · · ·+ ১

n!

)
। (৩)

আেকৗ, ধৰা হওক m হ’ল এটা n-তৈক সৰু িনিদর্ষ্ট ধনাত্মক সংখয্া, মােন m < n। েসেয়েহ

১+ ১
১! +

১
২!

(
১− ১

n

)
+ · · ·+ ১

m!

(
১− ১

n

)(
১− ২

n

)(
১− ৩

n

)
· · ·
(
১− m− ১

n

)
< ১+ ১

১! +
১
২!

(
১− ১

n

)
+ · · ·+ ১

n!

(
১− ১

n

)(
১− ২

n

)(
১− ৩

n

)
· · ·
(
১− n− ১

n

)
=

(
১+ ১

n

)n

।

১১
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এিতয়া n → ∞ ৈল েপাৱা যায় েয

lim
n→∞

(
১+ ১

১! +
১
২!

(
১− ১

n

)
+ · · ·+ ১

m!

(
১− ১

n

)(
১− ২

n

)(
১− ৩

n

)
· · ·
(
১− m− ১

n

))

≤ lim
n→∞

(
১+ ১

n

)n

,

অথর্াৎ,

১+ ১
১! +

১
২! + · · ·+ ১

m!
≤ lim

n→∞

(
১+ ১

n

)n

।

েসেয়েহ

lim
n→∞

(
১+ ১

১! +
১
২! + · · ·+ ১

n!

)
≤ lim

n→∞

(
১+ ১

n

)n

। (৪)

অসমতা (৩) আৰু (৪)-ৰ পৰা সহেজ (২)-ত উপনীত হ’ব পািৰ।

পৰৱতর্ী শাখাত e-ৰ অপিৰেময়তা সম্পেকর্ িবসৃ্ততভােব আেলাচনা কৰা ৈহেছ। দশিমকত পৰ্কাশ কিৰেল e-ৰ মানেটা হয়
২.৭১৮২৮১৮২৮৪ . . .। সূতৰ্ (১)-ৰ অসীম েশৰ্ণীেটাত পদৰ সংখয্া িনিদর্ষ্ট সসীম মানৈলেক ৈল e-ৰ শুদ্ধমান যেথষ্ট খৰতকীয়াৈক
উিলয়াব পািৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, যিদ েশৰ্ণীেটাৰ পৰ্থম ছটা আৰু এঘাৰটা পদ েলাৱা যায়, েতেন্ত

১+ ১
১! +

১
২! +

১
৩! +

১
৪! +

১
৫! = ২+ ১

২ +
১
৬ +

১
২৪ +

১
১২০ =

৩২৫
১২০ = ২.৭০৮৩৩৩৩৩ . . . ,

১+ ১
১! +

১
২! +

১
৩! + · · ·+ ১

১০! = ২+ ১
২ +

১
৬ + · · ·+ ১

৩৬২৮৮০০ =
৯৮৬৪১০০
৩৬২৮৮০০ = ২.৭১৮২৮১৫২৫৬ . . . ।

অথর্াৎ, e-ৰ যথাকৰ্েম এক আৰু ছয় দশিমক স্থানৈল শুদ্ধমান েপাৱা যায়। উেল্লখনীয় েয, ২০২০ চনৰ ২২ নেৱমব্ৰত আেমিৰকাৰ
েডিভড খৰ্ীষ্টেল (David Christle) e-ৰ মান ৩১,৪১৫,৯২৬,৫৩৫,৮৯৭ দশিমক স্থানৈল শুদ্ধমান গণনা কিৰ নতুন েৰকডর্ গেঢ়।

পিৰেময় আৰু অপিৰেময় সংখয্া

সাধাৰণেত আিম সু্কলৰ পাঠয্কৰ্মত েপাৱা ধাৰণােৰ পিৰেময় আৰু অপিৰেময় সংখয্াৰ সংজ্ঞাৰ মাজত থকা েমৗিলক পাথর্কয্
েকইটামান তলত িদয়া ধৰেণ বুেজাঁ।

১) পিৰেময় সংখয্া এটা p
q
আকাৰত পৰ্কাশ কিৰব পািৰ, য’ত p আৰু q অখণ্ড সংখয্া আৰু q শূনয্ নহয়। অপিৰেময় সংখয্াক

এেনদেৰ পৰ্কাশ কিৰব েনাৱািৰ। উেল্লখেযাগয্ েয সকেলা অখণ্ড সংখয্াই পিৰেময় সংখয্া, কাৰণ িযেকােনা অখণ্ড সংখয্ােকই p

q
আকাৰত পৰ্কাশ কিৰব পািৰ, য’ত p হ’ল েসই অখণ্ড সংখয্ােটা আৰু q হ’ল ১।

২) িযেকােনা পিৰেময় সংখয্াক দশিমকত পৰ্কাশ কিৰেল েসই পৰ্কাশেটা সদায় সসীম (finite) নাইবা অসীম েপৗনঃপুিনক
(infinite recurring) দশিমক হয়। উদাহৰণসব্ৰূেপ, ১/২ ক ০.৫ িহচােপ দশিমকত পৰ্কাশ কিৰব পািৰ, িযেটা হ’ল সসীম
দশিমক। িঠক েতেনৈক ১/৪ ক ০.২৫, ৩/৪ ক ০.৭৫, ইতয্ািদ। আনহােত ১/৩ ক দশিমকত পৰ্কাশ কিৰেল হ’ব ০.৩৩৩৩৩৩ . . .
আৰু এইেটা হ’ল এটা অসীম পৰ্কাশ, িকন্তু ই েপৗনঃপুিনক, কাৰণ দশিমকৰ িপছৰ ৩ েটা পুনঃ পুনঃ ওলােয়ই থািকব। িকন্তু
সংখয্া এটা যিদ পিৰেময় নহয়, মােন অপিৰেময় হয়, েতেন্ত তাৰ দশিমক পৰ্কাশেটা েকিতয়াও সসীম (finite) নাইবা অসীম
েপৗনঃপুিনক (infinite recurring) হ’ব েনাৱােৰ, েসয়া অসীম অেপৗনঃপুিনক (infinite non-recurring) হ’বই লািগব।
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ওপৰৰ সংজ্ঞা দুটা পৰ্েয়াগ কিৰ সংখয্া এটা অপিৰেময় বুিল পৰ্মাণ কৰােটা বৰ সৰল নহয়, কাৰণ সংখয্ােটা “p/q আকাৰৰ
নহয়” অথবা “সসীম বা অসীম েপৗনঃপুিনক নহয়” বুিলেহ পৰ্মাণ কিৰব লােগ। সাধাৰণেত পৰ্থেম সংখয্ােটা p/q আকাৰৰ হয়
বুিল ধিৰ ৈল পাছত এটা সব্িবেৰাধী িসদ্ধান্তত উপনীত ৈহ িকছুমান সংখয্াক অপিৰেময় বুিল পৰ্মাণ কিৰব পািৰ। এই পদ্ধিতেৰ√
২,

√
৩,

√
৫, আিদক অপিৰেময় িহচােপ সহেজ পৰ্মাণ কিৰব পািৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ,

√
২ সংখয্ােটা েলাৱা যাওক। ধৰা হওক

েয
√
২ এটা পিৰেময় সংখয্া, অথর্াৎ

√
২ = p/q, য’ত p আৰু q অখণ্ড সংখয্া আৰু q শূনয্ নহয়। আিম p

q
ভগ্নাংশেটা লিঘষ্ঠ

আকাৰত আেছ বুিল ধিৰব পােৰাঁ। অথর্াৎ p আৰু q ৰ গসাগু (গিৰষ্ঠ সাধাৰণ গুণনীয়ক, ইংৰাজীত gcd: greatest common
divisor) ১ বুিল ল’ব পােৰাঁ, কাৰণ যিদ p আৰু q ৰ গসাগু ১-তৈক ডাঙৰ হয় েতেন্ত েসই গসাগুেটােৰ p আৰু q দুেয়ােক হৰণ
কিৰেল েপাৱা ভগ্নাংশেটাৰ লব আৰু হৰৰ গসাগু ১ হ’বই। উদাহৰণসব্ৰূেপ, ৪

১৪ ত লব ৪ আৰু হৰ ১৪ ৰ গসাগু হ’ল ২ আৰু

এই দুেয়াটােক ২-েৰ হৰণ কিৰ ৪
১৪ ৰ লিঘষ্ঠ আকাৰ ২

৭ েপাৱা যায়।

এিতয়া
√
২ = p/q ৰ দুেয়াফােল বগর্ ৈল সৰল কিৰ আিম পাওঁ েয p২ = ২q২। িযেহতু েসাঁফালৰ ৰািশেটা এটা যুগ্ম অখণ্ড

সংখয্া গিতেক বাওঁফালৰ ৰািশ p২ েটাও যুগ্ম। িকন্তু অযুগ্ম সংখয্া এটাৰ বগর্ িযেহতু যুগ্ম হ’ব েনাৱােৰ, গিতেক যুগ্ম বগর্ সংখয্া
p২ পাবৈল হ’েল p েটাও যুগ্ম হ’বই লািগব। মােন p ৰ এটা উৎপাদক হ’ল ২। অথর্াৎ p = ২r, য’ত r েটা এটা অখণ্ড সংখয্া।
এই p = ২r ৰ সম্পকর্েটা p২ = ২q২ ত বয্ৱহাৰ কিৰ আিম পাওঁ েয ৪r২ = ২q২, অথর্াৎ ২r২ = q২, মােন q২ েটা এটা যুগ্ম
সংখয্া। গিতেক q েটাও যুগ্ম সংখয্া। অথর্াৎ, q-েৰা এটা উৎপাদক হ’ল ২। গিতেক আিম পােলাঁ েয p আৰু q ৰ এটা সাধাৰণ
উৎপাদক হ’ল ২, িযেটা আিম পৰ্থেম ধিৰ েলাৱা p আৰু q ৰ েয গসাগু ১ েহ, তাৰ পিৰপন্থী। গিতেক আিম এটা সব্িবেৰাধী
িসদ্ধান্তত উপনীত হ’েলা। এই সব্িবেৰাধী িসদ্ধান্তৰ মূল হ’ল

√
২ ক পিৰেময় বুিল ধিৰ েলাৱাৰ বােব। েসেয়েহ

√
২ পিৰেময় হ’ব

েনাৱােৰ, ই অপিৰেময়েহ।

উপিৰউক্ত পদ্ধিতেকই সামানয্ ইফাল-িসফাল কিৰ কৰণীজাতীয় (surd) সংখয্ােবাৰেয অপিৰেময় েসয়া পৰ্মাণ কিৰব পািৰ।
িপেছ π, e আিদ সংখয্াৰ অপিৰেময়তাৰ পৰ্মাণ

√
২ ৰ িনিচনাৈক কিৰব েনাৱািৰ। হয় সব্িবেৰাধী পদ্ধিতেটা পিৰৱধর্ন কিৰব

লািগব, নহয় এটা েবেলগ পদ্ধিত বয্ৱহাৰ কিৰব লািগব। যিদও e সংখয্ােটা েজকব বাণর্িলৰদব্াৰা ১৬৮৩ চনেত আিৱষৃ্কত হ’ল,
ইয়াৰ অপিৰেময়তা গিণতজ্ঞ অয়লােৰ ১৭৩৭ চনতেহ েপানপৰ্থমবাৰৰ বােব িদবৈল সক্ষম হ’ল। অয়লাৰৰ পৰ্মাণেটা অৱেশয্ তাৰ
সাত বছৰৰ পাছত, ১৭৪৪ চনতেহ পৰ্কাশ ৈহিছল। আশ্চযর্জনকভােব অয়লােৰ অিবৰত ভগ্নাংশ (continued fraction) আৰু
অৱকলজ সমীকৰণৰ (differential equation) সহায়ত e ৰ অপিৰেময়তা পৰ্মাণ কিৰিছল। অিবৰত ভগ্নাংশৰদব্াৰা অয়লােৰেনা
েকেনৈক e ৰ অপিৰেময়তাত উপনীত ৈহিছল তাৰ থূলমূল ধাৰণা িবষয়েটাৰ বৰ িবেশষ গভীৰতাৈল নৈগ তলৰ েকইটামান শাখাত
আেলাচনা কৰা ৈহেছ।

অিবৰত ভগ্নাংশ আৰু সংখয্াৰ পিৰেময়তা-অপিৰেময়তা

সৰল অিবৰত ভগ্নাংশ (Simple continued fraction) এটাৰ সাধাৰণ ৰূপেটা হ’ল

A+
১

B +
১

C +
১

D +
১

E +
১

F + · · ·

,

য’ত A, B, C , D, E, F , ইতয্ািদ হ’ল অখণ্ড সংখয্া আৰু A ৰ বািহেৰ বাকীেবাৰ ধনাত্মক। এই A, B, C , D, E, F ,
ইতয্ািদ সংখয্ােবাৰক সৰল অিবৰত ভগ্নাংশেটাৰ আংিশক হৰ (partial denominator) বুিল েকাৱা হয়। উেল্লখনীয় েয, সুিবধাৰ
বােব উপিৰউক্ত পৰ্কাশেটাক সাধাৰণেত [A;B,C,D,E, F, . . .] িহচােপ িলখা হয় (কম ঠাই অিধকাৰ কেৰ আৰু িলিখবৈল
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বা টাইপ কিৰবৈল সুিবধাজনক)। যিদ সৰল অিবৰত ভগ্নাংশ এটাৰ আংিশক হৰৰ সংখয্া সসীম হয় েতেন্ত তাক সসীম সৰল
অিবৰত ভগ্নাংশ (finite simple continued fraction) আৰু আংিশক হৰৰ সংখয্া অসীম হ’েল অসীম সৰল অিবৰত ভগ্নাংশ
(infinite simple continued fraction) েবালা হয়। উেল্লখনীয় েয িযেকােনা সসীম সৰল অিবৰত ভগ্নাংশ এটাক সৰল কিৰ
(মােন simplify কিৰ) এটা সাধাৰণ ভগ্নাংশৈল পিৰৱতর্ন কিৰব পািৰ, মােন p/q আকাৰৈল িনব পািৰ। অথর্াৎ, িযেকােনা সসীম
সৰল অিবৰত ভগ্নাংশ এটা আচলেত পিৰেময় সংখয্া। এেকবােৰ েশষৰ আংিশক হৰৰ পৰা সৰল কিৰ আিহেলই p/q আকাৰেটা
সহেজ পাব পািৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, আিম পাওঁ েয

[৩; ৭, ১৫] = ৩+
১

৭+
১
১৫

= ৩+
১

১০৬
১৫

= ৩+
১৫
১০৬ =

৩৩৩
১০৬ ।

িবপৰীতকৰ্েম, সু্কলৰ পাঠয্পুিথত েপাৱা িবভাজন এলগিৰদম্ (Division Algorithm), মােন

ভাজয্ = ভাগফল × ভাজক + ভাগেশষ,
(dividend = quotient × divisor + remainder)

সূতৰ্েটাৰ ধাৰাবািহক পৰ্েয়াগৰ (িযেটা ‘ইউিক্লডীয় এলগিৰদম্’ িহচােপ পিৰিচত) সহায়ত িযেকােনা পিৰেময় সংখয্ােক এটা সৰল
অিবৰত ভগ্নাংশৰ ৰূপৈল িনব পািৰ। ধৰা হওক ৩৩৩/১০৬ সংখয্ােটাক সৰল অিবৰত ভগ্নাংশৰ ৰূপত পৰ্কাশ কিৰব লােগ।
ভাজয্ = ভাগফল × ভাজক + ভাগেশষ সূতৰ্েটাত পৰ্থম ঢাপত ভাজয্ = ৩৩৩ আৰু ভাজক = ১০৬ ৈল আিম পাওঁ েয
৩৩৩ = ৩× ১০৬+ ১৫। এিতয়া িদব্তীয় ঢাপত ভাজয্ = ১০৬ আৰু ভাজক = ১৫ ৈল পাওঁ েয ১০৬ = ৭× ১৫+ ১। তৃতীয়
ঢাপত ভাজয্ = ১৫ আৰু ভাজক = ১ ৈল পাওঁ ১৫ = ১৫× ১+ ০। িযেহতু এইবাৰ ভাগেশষ ০ েপাৱা গ’ল, গিতেক িবভাজন
এলগিৰদমৰ ধাৰাবািহকতাও তােতই অন্ত পিৰল। গিতেক এলগিৰদমেটাৰ ঢাপেকইটা হ’ল

৩৩৩ = ৩× ১০৬+ ১৫
১০৬ = ৭× ১৫+ ১
১৫ = ১৫× ১+ ০।

েদখা যায় েয এই পৰ্িকৰ্য়াত কৰ্মানুসােৰ েপাৱা ভাগফলেবােৰই হ’ল আৰম্ভিণৰ ভাজয্ আৰু ভাজকৰদব্াৰা সৃষ্ট ভগ্নাংশেটাৰ অিবৰত
ভগ্নাংশৰ আংিশক হৰ। িযেহতু ভাজয্ = ৩৩৩ আৰু ভাজক = ১০৬ ৰ েক্ষতৰ্ত কৰ্মানুসােৰ েপাৱা ভাগফলেবাৰ ৈহেছ ৩, ৭,
আৰু ১৫, গিতেক ৩৩৩/১০৬ ৰ সৰল অিবৰত ভগ্নাংশৰ ৰূপেটা হ’ব [৩; ৭, ১৫]। িঠক এেকদেৰ িযেকােনা পিৰেময় সংখয্ােক
ইউিক্লডীয় এলগিৰদমৰ সহায়ত সসীম সৰল অিবৰত ভগ্নাংশত পৰ্কাশ কিৰব পািৰ।

ওপৰত কৰা আেলাচনাৰ পৰা আিম জািনব পািৰেলা েয িযেকােনা সসীম সৰল অিবৰত ভগ্নাংশ এটা পিৰেময় সংখয্াৈল
পিৰৱিতর্ত কিৰব পািৰ আৰু িযেকােনা পিৰেময় সংখয্ােক সসীম সৰল অিবৰত ভগ্নাংশত পৰ্কাশ কিৰব পািৰ। গিতেক এটা
সংখয্াৰ সৰল অিবৰত ভগ্নাংশৰ ৰূপেটা যিদ অসীম হয় েতেন্ত েসই সংখয্ােটা অপিৰেময় হ’বই লািগব। অথর্াৎ, আিম পিৰেময়
সংখয্া আৰু অপিৰেময় সংখয্া জািনবৰ িনিমেত্ত সতেত পাই অহা p/q আকাৰৰ ধাৰণােটাতৈক েবেলগ ধৰণৰ ধাৰণা জিড়ত থকা
পদ্ধিত এেকাটা পােলাঁ। সংেক্ষপেত, সংখয্া এটাক সসীম সৰল অিবৰত ভগ্নাংশত পৰ্কাশ কিৰব পািৰেল পিৰেময় আৰু অসীম
সৰল অিবৰত ভগ্নাংশত পৰ্কাশ কিৰব পািৰেল অপিৰেময়।

ধৰা হওক এই ধাৰণাৰ আধাৰত
√
২ সংখয্ােটা অপিৰেময় বুিল পৰ্মাণ কিৰব লােগ। আিম

√
২ -ৰ সৰল অিবৰত ভগ্নাংশৰ

ৰূপেটা অসীম বুিল িনণর্য় কিৰব লােগ। িযেহতু
√
২ ৰ মানেটা ১ আৰু ২ ৰ মাজত আেছ (িকয়েনা

√
১ <

√
২ <

√
৪, অথর্াৎ

১ <
√
২ < ২), গিতেক আিম

√
২ েটাক

√
২ = ১+ (

√
২− ১) বুিল িলিখেল

√
২− ১ েটা ১ তৈক সৰু হ’ব। এিতয়া আিম

তলত িদয়া ধৰেণ আগবািঢ়ব পােৰাঁ;

√
২ = ১+ (

√
২− ১) = ১+ (

√
২− ১)(

√
২+ ১)√

২+ ১
= ১+ ২− ১√

২+ ১
= ১+ ১√

২+ ১
। (৫)
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িযেহতু ১ <
√
২ < ২, গিতেক ২ <

√
২+ ১ < ৩ আৰু েসেয়েহ

√
২+ ১ = ২+ (

√
২− ১) = ২+ (

√
২− ১)(

√
২+ ১)√

২+ ১
= ২+ ১√

২+ ১
। (৬)

উপিৰউক্ত
√
২+ ১ -ৰ ৰািশেটা সমীকৰণ (৫) ত বহুৱাই পাওঁ েয

√
২ = ১+ ১

২+ ১√
২+ ১

।

যিদ আেকৗ এবাৰ (৬) পৰ্েয়াগ কৰা যায়, েতেন্ত
√
২ = ১+ ১

২+ ১

২+ ১√
২+ ১

।

যিদ পুনঃ পুনঃ (৬) পৰ্েয়াগ কৰা যায় েতেন্ত আিম পাওঁ েয
√
২ = ১+ ১

২+ ১

২+ ১

২+ ১
২+ · · ·

।

অথর্াৎ,
√
২-ৰ সৰল অিবৰত ভগ্নাংশৰ ৰূপেটা হ’ল

√
২ = [১; ২, ২, ২, ২, · · · ], িযেটা এটা অসীম সৰল অিবৰত ভগ্নাংশ।

গিতেক
√
২ হ’ল এটা অপিৰেময় সংখয্া।

িঠক এেকদেৰ ১+
√
৫

২ , িযেটা ‘েসাণালী অনুপাত’ িহচােপ পিৰিচত আৰু গৰ্ীক আখৰ φ -েৰ বুেজাৱা হয়, তাৰ অপিৰেময়তাও
সৰল অিবৰত ভগ্নাংশৰ সহায়ত সহেজ পৰ্মাণ কিৰব পািৰ। িযেহতু ২ <

√
৫ < ৩, গিতেক ৩ < ১+

√
৫ < ৪ আৰু েসেয়েহ

১.৫ < φ < ২। গিতেক φ = ১+ (φ− ১), য’ত φ− ১ -েটা এটা ১ -তৈক সৰু ধনাত্মক সংখয্া। এিতয়া,

φ =
১+

√
৫

২ = ১+ (φ− ১) = ১+
(
১+

√
৫

২ − ১
)

= ১+
√
৫− ১
২ = ১+ (

√
৫− ১)(

√
৫+ ১)

২(
√
৫+ ১)

= ১+ ২√
৫+ ১

= ১+ ১√
৫+ ১
২

= ১+ ১
φ
।

গিতেক পৰ্িকৰ্য়ােটা পুনঃ পুনঃ পৰ্েয়াগ কিৰ আিম পাওঁ েয

φ = ১+ ১

১+ ১

১+ ১
১+ · · ·

।

অথর্াৎ, φ-ৰ সৰল অিবৰত ভগ্নাংশৰ ৰূপেটা হ’ল φ = [১; ১, ১, ১, · · · ], িযেটা এটা অসীম সৰল অিবৰত ভগ্নাংশ। গিতেক

েসাণালী অনুপাত φ =
১+

√
৫

২ হ’ল এটা অপিৰেময় সংখয্া।

উপিৰউক্ত পদ্ধিতেকই বয্ৱহাৰ কিৰ িদব্ঘাত কৰণীজাতীয় (quadratic surd) সংখয্ােবাৰ েয অপিৰেময় েসয়া পৰ্মাণ কিৰব
পািৰ। িপেছ e, π, আিদ সংখয্াৰ অপিৰেময়তাৰ পৰ্মাণ এেকই পদ্ধিতেৰ কিৰব েনাৱািৰ। কাৰণ

√
২, φ, আিদক সৰল অিবৰত

ভগ্নাংশৈল ৰূপান্তৰ কেৰাঁেত েযেনৈক
√
২ − ১,

√
৫ − ১, আিদক সংযুক্ত কৰণীেৰ (conjugate surd) পূৰণ কিৰ লব/হৰৰ

পিৰেময়কৰণ (rationalization of the numerator/denominator) কৰা ৈহিছল, েতেনধৰণৰ পিৰেময়কৰণ e, π, আিদৰ
েক্ষতৰ্ত কিৰব েনাৱািৰ।

১৫
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অপিৰেময় e : অয়লাৰৰ পৰ্মাণ

অিবৰত ভগ্নাংশ সম্পকর্ীয় অয়লাৰৰ পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্ আিছল ‘De Fractionibus Continuis Dissertatio’, িযখন েতওঁ
১৭৩৭ চনত িলিখিছল যিদও ১৭৪৪ চনতেহ National Academy of St. Petersburg-ৰ দব্াৰা পৰ্কািশত ‘Commentarii
Academiae Scientiarum Petropolitanae’ নামৰ পিতৰ্কাত পৰ্কাশ ৈহিছল। উেল্লখনীয় েয েসইখনৰ Myra F. Wyman আৰু
Bostwick F. Wyman-ই ইংৰাজীৈল কৰা ভাঙিন ‘An essay on continued fractions’ গেৱষণা-পিতৰ্কা ‘Mathematical
Systems Theory’-ত ১৯৮৫ চনত পৰ্কাশ ৈহিছল (পৰ্সঙ্গ সূতৰ্ [১])। এই গেৱষণা-পতৰ্েত অয়লােৰ e েয অপিৰেময় েসয়া পৰ্মাণ
কিৰিছল (পৰ্সঙ্গ সূতৰ্ [৩])। অয়লােৰ পৰ্থেম e,

√
e, (e − ১)/২ আিদৰ আসন্নমানৰ সৰল অিবৰত ভগ্নাংশেবাৰৰ িনিদর্ষ্ট আিহর্

এেকাটা লক্ষয্ কিৰেল। যথা,

e ≈ ২.৭১৮২৮১৮২৮৪৫৯০৪

= ২+ ১

১+ ১

২+ ১

১+ ১

১+ ১

৪+ ১

১+ ১

১+ ১

৬+
১

১+ etc.

,

√
e ≈ ১.৬৪৮৭২১২৭০৭

= ১+ ১

১+ ১

১+ ১

১+ ১

৫+
১

১+ ১

১+ ১

৯+
১

১+ ১

১+ ১
১৩+ etc.

,

e− ১
২ ≈ ০.৮৫৯১১৪০৯১৪২২৯৫

= ০+
১

১+ ১

৬+
১

১০+
১

১৪+ ১

১৮+
১

২২+ ১

২৬+
১

৩০+
১

৩৪+ ১
৩৮+ etc.

।
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উপিৰউক্ত িতিনওটা অিবৰত ভগ্নাংশৰ পৰ্সাৰণত etc. শ েটা িলখা ৈহেছ যিদও পৰ্সাৰণেকইটা িকন্তু সসীমেহ (িকয়েনা
২.৭১৮২৮১৮২৮৪৫৯০৪, ১.৬৪৮৭২১২৭০৭ আৰু ০.৮৫৯১১৪০৯১৪২২৯৫ পিৰেময় সংখয্ােহ)। পৰ্থম পৰ্কাশেটাৰ আংিশক
হৰেবাৰৰ কৰ্ম ১, ২, ১, ১, ৪, ১, ১, ৬, ১- ৰ ২, ৪, ৬, সমান্তৰ পৰ্গিতত আেছ যিদও মােজ মােজ দুটাৈক ১ েসামাই
আেছ। িঠক েতেনৈক িদব্তীয় পৰ্কাশেটাৰ আংিশক হৰেবাৰৰ কৰ্ম ১, ১, ১,৫, ১, ১, ৯, ১, ১, ১৩ -ৰ ১,৫, ৯, ১৩, সমান্তৰ পৰ্গিতত
আেছ যিদও িসহঁতৰ মাজেতা দুটাৈক ১ েসামাই আেছ। িকন্তু তৃতীয় পৰ্কাশেটাৰ আংিশক হৰেবাৰৰ িদব্তীয় স্থানৰ পৰা আৰম্ভ
েহাৱা কৰ্েম ৬, ১০, ১৪, ১৮, ২২, ২৬,৩০,৩৪,৩৮ সমান্তৰ পৰ্গিতত আেছ। ইয়াৰ িপছত অয়লােৰ আচল e,

√
e, e− ১

২ আিদৰ

সৰল অিবৰত ভগ্নাংশেবাৰ েয অসীম েসয়া পৰ্মাণ কিৰেল। আেমাদজনকভােব েসয়া েতওঁ অৱকলজ সমীকৰণৰ (Differential
Equation) সহায় ৈল সম্পন্ন কিৰেল। সিবেশষ িবৱৰণৰ বােব আগৰ্হী পাঠেক ইিতমেধয্ উেল্লখ কৰা অয়লাৰৰ গেৱষণা-পতৰ্খন
অথবা ভাঙিণখন পিঢ়ব পােৰ। তলত অয়লাৰৰ কামৰ সাৰাংশেহ িদয়া হ’ল।

অিবৰত ভগ্নাংশৰ িবেশ্লষেণেৰ অয়লােৰ েদখুৱােল েয যিদেহ

q =
a

p
+

১
৩a
p

+
১

৫a
p

+
১

৭a
p

+
১

৯a
p

+ · · ·

, (৭)

েতেন্ত adq + q২dp = dp অৱকলজ সমীকৰণেটা িসদ্ধ হয়। আেকৗ, এই অৱকলজ সমীকৰণেটাৰ চলক িনলগন কিৰেল হয়

adq

১− q২
= dp,

যাক অনুকলন কিৰ আিম পাওঁ েয
a

২ log ১+ q

১− q
= p ।

অলপ সৰল কিৰেল েপাৱা যায়

e২p/a =
q + ১
q − ১ = ১+ ২

q − ১। (৮)

এিতয়া (৭) -ৰ q-ৰ পৰ্সাৰণ (৮)-ত বয্ৱহাৰ কিৰ েপাৱা যায়

e২p/a = 1 +
২

a− p

p
+

১
৩a
p

+
১

৫a
p

+
১

৭a
p

+
১

৯a
p

+ · · ·

। (৯)

উপিৰউক্ত পৰ্সাৰণত যিদেহ p = ১ আৰু a = ২ েলাৱা যায়, েতেন্ত

e = ১+ ২

১+ ১

৬+
১

১০+
১

১৪+ ১
১৮+ · · ·

।
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অথর্াৎ,

e− ১
২ = ০+

১

১+ ১

৬+
১

১০+
১

১৪+ ১
১৮+ · · ·

,

িযেটা হ’ল e− ১
২ -ৰ অসীম সৰল অিবৰত ভগ্নাংশ। গিতেক e− ১

২ অপিৰেময়। িযেহতু e− ১
২ অপিৰেময়, গিতেক e ও

অপিৰেময়। উেল্লখনীয় েয (৯)-ত a আৰু p-ৰ েবেলগ েবেলগ মান বহুৱাই e-ৰ অনয্ানয্ ঘাত িকছুমােনা অপিৰেময় বুিল েদখুৱাব
পািৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, p = ১, a = ৪ ৈল

√
e আৰু p = ১, a = ৬ ৈল e১/৩ েয অপিৰেময় সহেজ েদখুৱাব পািৰ। গিতেক

অয়লােৰ e-ৰ অপিৰেময়তা পৰ্মাণ কিৰবৈল ৈগ তাৰ সাধাৰণ ঘাতেৰা অপিৰেময়তা পৰ্মািণত েহাৱাৈক পদ্ধিত আিৱষ্কাৰ কিৰেল।
ইয়াৰ দব্াৰাই মহান গিণতজ্ঞগৰাকীৰ অসাধাৰণ িচন্তাশিক্তৰ আভাস পাব পািৰ৷

সব্িবেৰাধী পদ্ধিতৰদব্াৰা e-ৰ অপিৰেময়তা

পৰ্খয্াত ফৰাচী গিণতজ্ঞ েযােচফ ফুিৰেয়ই (Jean-Baptiste Joseph Fourier, ১৭৬৮–১৮৩০) পৰ্থমবাৰৰ বােব সব্িবেৰাধী
পদ্ধিতৰদব্াৰা e-ৰ অপিৰেময়তা পৰ্মাণ কেৰ। উেল্লখেযাগয্ েয ফুিৰেয়ইৰ পৰ্মাণেটা আন এগৰাকী সমসামিয়ক ফৰাচী গিণতজ্ঞ
িনেকালাচ ডা েষ্টনিভেলেহ (পৰ্সঙ্গ সূতৰ্ [৪]) এখন িকতাপত ১৮১৫ চনত পৰ্থম পৰ্কাশ কিৰিছল। ফুিৰেয়ইৰ পৰ্মাণেটাৰ সামানয্
উন্নিতসাধেনেৰ ১৯৮৭ চনত েমকিডিভট আৰু য়ানািগচাৱাই (পৰ্সঙ্গ সূতৰ্ [২]) আগবেঢ়াৱা পৰ্মাণেটা তলত আগবেঢ়াৱা হ’ল।

পৰ্থেম আিম মন কেৰাঁ েয e েটা হ’ল ২-তৈক ডাঙৰ িকন্তু ৩-তৈক সৰু এটা সংখয্া। িযেহতু ২ আৰু ৩ ৰ মাজত েকােনা
অখণ্ড সংখয্া নাই, গিতেক e অখণ্ড সংখয্া নহয়। ধৰা হওক e পিৰেময় আৰু e = p/q , য’ত p আৰু q অখণ্ড সংখয্া আৰু
q শূনয্ নহয়। মন কিৰবলগীয়া েয q েটা ১ হ’ব েনাৱােৰ, কাৰণ q = ১ হ’েল e = p হ’ব লািগব আৰু েতিতয়া p েটা িযেহতু
এটা অখণ্ড সংখয্া গিতেক e েটাও অখণ্ড সংখয্া হ’ব, িযেটা শুদ্ধ নহয়। গিতেক q এটা ১ তৈক ডাঙৰ অখণ্ড সংখয্া। এটা সংখয্া
x তলত িদয়া ধৰেণ িবেবচনা কৰা হওক;

x = q!

{
e−

(
১+ ১

১! +
১
২! +

১
৩! + · · ·+ ১

(q − ১)! +
১
q!

)}
। (১০)

এিতয়া (১০)-ত e = p/q বহুৱাই পাওঁ েয

x = q!

{
p

q
−
(
১+ ১

১! +
১
২! +

১
৩! + · · ·+ ১

(q − ১)! +
১
q!

)}
= p× (q − ১)!−

(
q! +

q!

১! +
q!

২! +
q!

৩! + · · ·+ q!

(q − ১)! +
q!

q!

)
= p× (q − ১)!− {q! + q! + q × (q − ১)× · · · ৪× ৩+ q × (q − ১)× · · · × ৫× ৪+ · · ·+ q + ১} ।

িযেহতু েশষৰ পৰ্কাশেটাৰ পৰ্িতেটা ৰািশেয়ই এেকাটা অখণ্ড সংখয্া, গিতেক x এটা অখণ্ড সংখয্া।
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পুনৰ (১০)-ত e -ৰ সূতৰ্ (১) বহুৱাই পাওঁ েয

x = q!

{(
১+ ১

১! +
১
২! +

১
৩! + · · ·+ ১

(q − ১)! +
১
q!

+
১

(q + ১)! · · ·
)

−
(
১+ ১

১! +
১
২! +

১
৩! + · · ·+ ১

(q − ১)! +
১
q!

)}

=
q!

(q + ১)! +
q!

(q + ২)! +
q!

(q + ৩)! +
q!

(q + ৪)! + · · ·

=
১

(q + ১) +
১

(q + ১)(q + ২) +
১

(q + ১)(q + ২)(q + ৩) +
১

(q + ১)(q + ২)(q + ৩)(q + ৪) + · · · ।

িযেহতু েশষৰ পৰ্কাশেটাৰ পৰ্িতেটা ৰািশেয়ই ধনাত্মক, গিতেক x-ও ধনাত্মক। গিতেক আিম পােলা েয x হ’ল এটা ধনাত্মক অখণ্ড
সংখয্া। আেকৗ, উপিৰউক্ত সমতাৰ দুেয়াফােল q + ১-েৰ পূৰণ কিৰ আৰু

১
q + ১ >

১
q + ২ ,

১
q + ২ >

১
q + ৩ ,

১
q + ৩ >

১
q + ৪ ,

ইতয্ািদ অসমতােবাৰ পৰ্েয়াগ কিৰ পাওঁ েয

x(q + ১) = ১+ ১
(q + ২) +

১
(q + ২)(q + ৩) +

১
(q + ২)(q + ৩)(q + ৪) + · · ·

< ১+ ১
(q + ১) +

১
(q + ১)(q + ২) +

১
(q + ১)(q + ২)(q + ৩) + · · ·

< ১+ x ।

েসেয়েহ, xq+ x < ১+ x, অথর্াৎ, xq < ১। িযেহতু x আৰু q দুেয়াটাই ধনাত্মক অখণ্ড সংখয্া, েসেয়েহ িসহঁত দুটাৰ পূৰণফল
১-তৈক সৰু েহাৱােটা অসম্ভৱ। িযেহতু e সংখয্ােটা পিৰেময় বুিল ধিৰ েলাৱাৰ বােবেহ এেন এটা অসম্ভৱ িসদ্ধান্ত েপাৱা ৈহেছ,
গিতেক e পিৰেময় হ’বই েনাৱােৰ। অথর্াৎ, e েয অপিৰেময় েসয়া পৰ্মািণত হ’ল।
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জিন ভন নয়েমনৰ বািগচােৰ পদবৰ্েজ ভৰ্মণ
িফৰ্েমন ডাইছন • অনুবাদ : িপৰ্য়াংকুশ েডকা
অনুবাদক: স্নাতেকাত্তৰ পৰ্থম বষর্, পদাথর্িবজ্ঞান িবভাগ, ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান গুৱাহাটী

েযাৱা সংখয্াৰ ‘গিণত িবকাশ’ত (জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২২) তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানী আৰু গিণতজ্ঞ িফৰ্েমন ডাইছনৰ (১৫
িডেচমব্ৰ, ১৯২৩ – ২৮ েফবৰ্ুৱািৰ, ২০২০) ‘Birds and Frogs’ শীষর্ক পৰ্বন্ধেটাৰ (বকৃ্ততা) অনুবাদ পৰ্কাশ কৰা ৈহিছল,
আৰু ডাইছনৰ এিট চমু পিৰচয় দািঙ ধৰা ৈহিছল। েতওঁৰ কমর্ৰািজ েকইবাটাও সুকীয়া িবষয়-বস্তুৈল পৰ্সািৰত। সব্চ্ছ, জ্ঞানগভর্,
িবসৃ্তত দৃিষ্টভংগীসম্পন্ন েলখাসমূহৰ বােবও ডাইছন অিত িবখয্াত।

এই সংখয্াৰ ‘গিণত িবকাশ’ত ডাইছনৰ ‘A Walk through Johnny von Neumann’s Garden’ শীষর্ক পৰ্বন্ধেটাৰ
অনুবাদ পৰ্কাশ কৰা ৈহেছ। জন ভন নয়েমনক (২৮ িডেচমব্ৰ, ১৯০৩ – ৮ েফবৰ্ুৱািৰ, ১৯৫৭) অিন্তমজন সবর্িবদয্া িবশাৰদ
বুিলও েকাৱা হয়।

২০১০ চনত আেমিৰকাৰ বৰ্াউন িবশব্িবদয্ালয়ত অনুিষ্ঠত জন ভন নয়েমনৰ কমর্ৰািজ সম্পকর্ীয় এলািন বকৃ্ততামালাত এই
পৰ্বন্ধেটা বকৃ্ততাৰূেপ পৰ্দান কৰা ৈহিছল। ডাইছনৰ অসুস্থতাৰ বােব েসইেটা পাঠ কিৰিছল েতওঁৰ পুতৰ্ ৈবজ্ঞািনক ইিতহাসিবদ
জজর্ ডাইছেন। পাছত, িবখয্াত পিতৰ্কা ‘Notices of the American Mathematical Society’ৰ ২০১৩ চনৰ েফবৰ্ুৱািৰ
সংখয্াত পৰ্বন্ধেটা পৰ্কাশ পাইিছল (Freeman Dyson, “A Walk through Johnny von Neumann’s Garden.”
Notices Amer. Math. Soc. 60 (February 2013), 154-161. © 2013 by the American Mathematical
Society.)। ‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কাশৰ উেদ্দেশয্ পৰ্বন্ধেটা অসমীয়াৈল অনুবাদ কিৰবৈল অনুমিত িবচািৰ ড◦ মিঞ্জল িপ.
শইকীয়াই আেমিৰকান েমথেমিটেকল চছাইিটৰ ৈসেত েযাগােযাগ কিৰিছল। আেমিৰকান েমথেমিটেকল চছাইিটৰ কতৃর্পক্ষই
সাদেৰেৰ অনুমিত পৰ্দান কৰা বােব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কিৰেলাঁ।

গিণতৰ আধাৰ

জিন ভন নয়েমেন আবৰ্াহাম তাউবৰ দব্াৰা সম্পািদত আৰু
সংগৃহীত েতওঁৰ ৰচনাৰািজৰ ছয়টাৈক ডাঙৰ খণ্ড এিৰ ৈথ
ৈগেছ [১]। সংগৃহীত কমর্ৰািজ েতওঁৰ বািগচা, য’ত েতওঁ েৰাৱা
ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু ৈবিচতৰ্য্পূণর্ বস্তুৰ সংগৰ্হ আেছ। ইয়ােৰ
পৰ্িতেটা বস্তুেৱই েতওঁৰ মনৈল অহা বীজ, ধাৰণা বা সমসয্াৰ
পৰা উৎপন্ন ৈহেছ। েতওঁ ধাৰণােটাৰ িবকাশ সাধন কিৰিছল
বা সমসয্ােটা সমাধান কিৰিছল, আৰু তাৰপাছত িলিখ ৈল
তাক পৰ্কাশ কিৰিছল। েতওঁ িক্ষপৰ্তােৰ িলিখিছল আৰু পৰ্কাশ

কিৰিছল, যােত ফুলেবাৰ েতিতয়াও সেতজ ৈহ থােক। আিজ এই
পুৱা েমাৰ বকৃ্ততােটাৰ বােব মই বািগচাখনৰ মােজেৰ এবাৰ
েখাজকঢ়াৰ কথা ভািবেলাঁ, আৰু চাম েয মইেনা িক িবচািৰ
পাওঁ। েসৗভাগয্কৰ্েম মাতৰ্ দুখন গেৱষণা-পতৰ্েহ হাংেগৰীয় ভাষাত
িলিখত। িতৰ্শ বছৰ বয়সত আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ৈল স্থায়ীভােব
বসিতৰ বােব অহাৰ পূেবর্ েতওঁ পৰ্ধানৈক জামর্ান ভাষাত
িলিখিছল, আৰু তাৰপাছৰ পৰা ইংৰাজীত িলিখিছল।

জিনেয় দহ বছৰৰ পৰা ওঠৰ বছৰ বয়সৈল বুডােপষ্টৰ
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িবখয্াত লুেথৰাণ হাইসু্কলত িশক্ষাগৰ্হণ কিৰিছল। তাত েতওঁ
অসাধাৰণ িশক্ষক আৰু তােতাৈকও অসাধাৰণ সহপাঠী লগ
পাইিছল। েসই সহপাঠীসকলৰ মাজত এগৰাকী আিছল ইউিজন
িৱগনাৰ, িয এজন িবস্ময়কৰ পদাথর্িবজ্ঞানী আৰু েতওঁৰ ৈসেত
জীৱনেজাৰা বনু্ধতব্ গিঢ় উিঠিছল। িকন্তু জিনৰ েদউতােক বুিজ
পাইিছল েয লুেথৰাণ হাইসু্কেল জিনক েতওঁৰ পৰ্েয়াজনীয়
সকেলািখিন িদব পৰা নািছল। জিনৰ গিণতৰ পৰ্িত এেন এক
অনুৰাগ আিছল িয সু্কলখেন িশকাব পৰাতৈক বহুদূৰ আগুৱাই
ৈগিছল। েসইবােব েতওঁৰ েদউতােক বুডােপষ্ট িবশব্িবদয্ালয়ৰ
মাইেকল েফেকেট নামৰ গিণতজ্ঞ এজনক জিনৰ ৈসেত ঘৰত
পঢ়া-শুনা কিৰবৈল িনেয়াগ কিৰিছল। জিনৰ বািগচাৰ পৰ্থমেটা
ফুল ৈহেছ “On the position of zeroes of certain min-
imum polynomials”[২] শীষর্ক এখন গেৱষণা-পতৰ্, িযখন
েতওঁ ওঠৰ বছৰ বয়সত েফেকেটৰ ৈসেত যুটীয়াভােব িলখা।
পতৰ্খনৰ ৈশলী শুষ্ক আৰু েপচাদাৰী গুণসম্পন্ন। এইখন ইউিক্লেড
দুই হাজাৰ বছৰ পূেবর্ পৰ্িতষ্ঠা কিৰ েযাৱা পৰম্পৰা অনুসিৰ
িলখা। গিণতজ্ঞ িহচােপ জিনেয় িলখা পৰ্ায় সকেলািখিনেত
ইউিক্লডীয় ৈশলী বয্ৱহাৰ ৈহেছ, এটাও অনথর্ক শ বয্ৱহাৰ
নকৰাৈক এটাৰ িপছত আনেটা তত্তব্ উেল্লখ আৰু পৰ্মাণ কৰা
ৈহেছ।

যিদও েতওঁৰ পৰ্থম পতৰ্খনৰ িবষয়বস্তু সম্ভৱতঃ েফেকেটই
পৰ্স্তাৱ কিৰিছল, পতৰ্খনৰ ৈশলী ইিতমেধয্ই জিনৰ বুিল িচনাক্ত
কিৰব পািৰ। এগৰাকী গিণতজ্ঞ িহচােপ জিনৰ অিদব্তীয় পৰ্িতভা
আিছল গিণতৰ সকেলা েক্ষতৰ্ৰ সমসয্াক যুিক্তৰ সমসয্াৈল
ৰূপান্তৰ কৰা। েতওঁ সব্জ্ঞােৰ সমসয্ােবাৰৰ েযৗিক্তক সাৰমমর্
অনুধাৱন কিৰব পািৰিছল আৰু তাৰপাছত সমসয্ােবাৰ সমাধান
কিৰবৈল যুিক্তৰ সৰল িনয়ম বয্ৱহাৰ কিৰব পািৰিছল। েতওঁৰ
পৰ্থমখন পতৰ্ই েতওঁঁৰ িচন্তাৈশলীৰ উৎকৃষ্ট িনদশর্ন। জয্ািমিতৰ
অন্তগর্ত েযন লগা এটা তত্তব্ - জিটল চলকৰ েকােনা ফলনৰ মান
য’ত শূনয্, েতেন িবনু্দৰ সম্ভাবয্ স্থান সীমাবদ্ধ ৰখােটাক িবশুদ্ধ
যুিক্তৰ এটা িববৃিতৈল ৰূপান্তৰ কৰা ৈহেছ। সকেলা জয্ািমতীয়
জিটলতা দূৰ হ’ল, আৰু তত্তব্েটাৰ পৰ্মাণ চুিট আৰু সৰল
ৈহ পিৰল। েগােটই পতৰ্খনত েকােনাধৰণৰ অংক নাই, েকৱল
আক্ষিৰক সংজ্ঞা আৰু েযৗিক্তক িনগমনেহ আেছ।

বািগচাখনৰ পৰৱতর্ী ফুল ৈহেছ জিনেয় এককভােৱ িলখা
পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্, “On the introduction of trans-
finite numbers”[৩], িযখন েতওঁ ঊৈনশ বছৰ বয়সত
পৰ্কাশ কিৰিছল। পতৰ্খেন েদখুৱায় েয েতওঁৰ েকিৰয়াৰৰ
আৰম্ভিণেত েযিতয়া েতওঁ বাহ এিৰবৈল সাজু েহাৱা এটা কণমািন
চৰাই আিছল আৰু েতওঁৰ গািণিতক পািখ েমিলবৈল পৰ্স্তুত
ৈহিছল, েতিতয়া েতওঁৰ ক’ত পৰ্ৱল আগৰ্হ আিছল। েতিতয়া
আৰু পৰৱতর্ী পাঁচ বছৰ ধিৰ েতওঁৰ পৰ্ধান আগৰ্হ আিছল

গিণতৰ েযৗিক্তক আধাৰক বুিজ উঠা আৰু পুনিনর্মর্াণ কৰা।
েতওঁ েসৗভাগয্ৱান আিছল েয েতওঁ দৃশয্পটত েসই ঐিতহািসক
মুহূতর্েটাত উপিস্থত ৈহিছল েযিতয়া গিণতৰ আধাৰ সম্পেকর্
িবভৰ্ািন্ত সবােতাৈক েবিছ আিছল। ঊনিবংশ শিতকাত জজর্
েকণ্টেৰ transfinite সংখয্াৰ এক িবস্ময়কৰ তত্তব্ সৃিষ্ট কিৰ,
িবিচতৰ্ ধৰণৰ অসীমৰ িনখুঁত সংজ্ঞা আগবঢ়াই গিণতৰ বয্ািপ্তক
বহুল পিৰমােণ িবস্তাৰ কিৰিছল। তাৰপাছত কুিৰ শিতকাৰ
আৰম্ভিণেত, বাটৰ্র্াণ্ড ৰােছল আৰু আন সমােলাচেক আিৱষ্কাৰ
কিৰিছল েয েকণ্টৰৰ তত্তব্ই েযৗিক্তক িবসংগিতৰ সৃিষ্ট কেৰ।
ৰােছলৰ েপৰাডেক্স েকৱল েকণ্টেৰ সৃিষ্ট কৰা অসীমৰ নতুন
জগতখনেক নহয়, ধৰ্ুপদী গিণতৰ পৰ্িতিষ্ঠত ধাৰণােকা সেন্দহৰ
আৱতর্ৈল িনেল। জিনেয় েফেকেটৰ ৈসেত েহাৱা কথা-বতৰাৰ
পৰা আৰু গািণিতক সািহতয্ পিঢ়বৈল েলাৱাৰ লেগ লেগ
সজাগ ৈহ পিৰল েয গিণত এক িবপযর্য্য়ৰ িস্থিতত আেছ।
িযেহতু েকণ্টৰৰ গািণিতক যুিক্তেয় েযৗিক্তক অিবশব্াসেযাগয্তাৰ
সৃিষ্ট কিৰিছল, েকােনও জনা নািছল েয েকেনৈক িনভর্ৰেযাগয্
গিণত আৰু কল্পনাপৰ্সূত অবান্তৰ কথাৰ মাজৰ সীমােৰখাডাল
টািনব পািৰ। জিনেয় ঊৈনশ বছৰ বয়সেত িসদ্ধান্ত ৈলিছল েয
িবপযর্য্য়েটাৰ মীমাংসা কৰা আৰু গিণতক পুনৰ এক সবল
েযৗিক্তক আধাৰত দািঙ ধৰােটা েতওঁৰ কাম।

জিনেয় এককভােব িলখা পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্ৰ পৰ্থম
দফােটাত এটাই শাৰী আেছ, “এই কমর্িটৰ উেদ্দশয্ ৈহেছ
েকণ্টৰৰ কৰ্মসূচক সংখয্াৰ (ordinal number) ধাৰণােটাক
দব্য্থর্হীন আৰু সুস্পষ্ট কৰা।” পতৰ্খনৰ অৱিশষ্ট অংশই কৰ্মসূচক
সংখয্াৰ এক নতুন সংজ্ঞা আগবঢ়াইেছ আৰু পৰ্মাণ কিৰেছ েয
নতুন সংজ্ঞােটােৱও েকণ্টৰৰ পুৰিণ সংজ্ঞােটাৰ িনিচনা এেকই
ফলাফল িদেয়। জিনেয় দাবী কৰা নাই েয েকণ্টৰৰ তত্তব্ৰ পৰা
উদ্ভৱ েহাৱা িবপযর্য্য়েটা েতওঁ দূৰ কিৰেছ। েকণ্টৰৰ ধাৰণােটাৰ
এক তীক্ষ্ণ সংজ্ঞা আগবঢ়াই েতওঁ িবপযর্য্য়েটাক েকৱল অিধক
সূক্ষ্ম ৰূপ িদেছ। িবপযর্য্য়েটাক অিধক সূক্ষ্ম ৰূপ িদয়াৰ অথর্ ৈহেছ
ইয়াক েবিছ ভালদেৰ বুিজ উঠা, আৰু ভালদেৰ বুিজ উঠাই ৈহেছ
ইয়াৰ মীমাংসা কৰাৰ েক্ষতৰ্ত পৰ্থম পদেক্ষপ।

দুবছৰ পাছত জিনেয় এককভােব িলখা িদব্তীয়খন গেৱষণা-
পতৰ্, “An axiomatization of set theory”[৪] পৰ্কাশ
পাইিছল, েযিতয়া েতওঁ এৈকশ বছৰ বয়সীয়া আিছল আৰু বািলর্ন
িবশব্িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ আিছল। সংহিত তত্তব্ই বস্তুৰ তত্তব্ আৰু বস্তুৰ
সংগৰ্হ বুজায়, আৰু এই বস্তুেবাৰৰ বয্িক্তগত গুণক অৱজ্ঞা কিৰ
েকৱল েসইেবাৰৰ মাজৰ েযৗিক্তক সম্পকর্কেহ িবেবচনা কৰা
হয়। সংহিত তত্তব্ৰ দৃিষ্টভংগীৰ পৰা, আপুিন, মই, তৰা, গৰ্হ,
শ , সংখয্া – এই েগােটইেবাৰ েকৱল মাতৰ্ বস্তু আৰু সকেলােক
এেকধৰেণই বয্ৱহাৰ কৰা হয়। ইউিক্লেড দুেহজাৰ বছৰ পূেবর্
জয্ািমিত বয্াখয্া কৰা ধৰেণেৰই সব্তঃিসদ্ধকৰেণও (axiomati-
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zation) সংহিত তত্তব্ক েকইটামান পৰ্াথিমক সব্ীকাযর্য্ৰ পৰা (যাক
েতওঁ সব্তঃিসদ্ধ বুিল ৈকিছল) েযৗিক্তক িনগমনৰ সহায়ত তত্তব্েটা
সািজ উিলয়াই বয্াখয্া কিৰব িবচােৰ। জিনেয় সংহিত তত্তব্ৰ
বােব েকইটামান নতুন সব্তঃিসদ্ধৰ সমিষ্ট িবচািৰ পাইিছল। েতওঁ
আশা কিৰিছল েয েতওঁৰ নতুন সব্তঃিসদ্ধেবােৰ েপৰাডক্সেবাৰ
এৰাই চলাৰ লগেত গিণতৰ সকেলা উপেযাগী অংশৰ বােব
এক অপিৰৱতর্নশীল েযৗিক্তক েভিট িহচােপ কাম কিৰব পােৰ।
িকন্তু েতওঁ ভালদেৰ জািনিছল েয েতওঁৰ গিণতৰ অপিৰৱতর্নশীল
েভিট েকৱল এক আশােহ আিছল, এক পৰ্মািণত বাস্তৱ নািছল।

জিনৰ সব্তঃিসদ্ধৰ উেল্লখনীয় নতুনতব্ আিছল দুটা নতুন
পৰ্জািতৰ বস্তুৰ সূচনা কৰা, যাক েতওঁ ‘এটা বস্তু’ (one-things)
আৰু ‘দুটা বস্তু’ (two-things) বুিল ৈকিছল। েবিছ পিৰিচত
শ বয্ৱহাৰ কিৰেল হ’ব পৰা সম্ভাবয্ ভুল ধাৰণাক এৰাই
চিলবৈল েতওঁ এই িবমূতর্ পিৰভাষােকইটা বয্ৱহাৰ কিৰিছল।
জিনৰ ধাৰণােবাৰ সহেজ বুিজবৈল মই এটা-বস্তুৰ বােব ‘সংহিত’
আৰু দুটা-বস্তুৰ বােব ‘েশৰ্ণী’ নামেটা বয্ৱহাৰ কিৰম। গিতেক
দুই ধৰণৰ বস্তুেৰ ৈসেত জিনৰ এক সংহিত তত্তব্ৰ সংস্কৰণ
আিছল: সংহিতেবাৰ, িযেবাৰ েকােনা েকােনা অথর্ত সাধাৰণ
িনয়মেবােৰেৰ একিতৰ্তভােব চম্ভািলব পৰাতৈক েবিছ সৰু; আৰু
েশৰ্ণীেবাৰ, িযেবাৰ েকােনা েকােনা অথর্ত একিতৰ্তভােব চম্ভািলব
পৰাতৈক েবিছ ডাঙৰ। সব্তঃিসদ্ধেবাৰ এেনভােব গঠন কৰা
ৈহেছ যােত ‘সকেলা সংহিতেবাৰৰ েশৰ্ণী’ এক সু-সংজ্ঞাৱদ্ধ
বস্তু িহচােপ থােক। ই এক েশৰ্ণী িকন্তু সংহিত নহয়। ‘সকেলা
সংহিতৰ সংহিত’ বা ‘সকেলা েশৰ্ণীৰ েশৰ্ণী’ – েকােনােটােৰই
তত্তব্েটাত অিস্ততব্ নাই। সৰু আৰু ডাঙৰ সংগৰ্হৰ বােব পৃথক
নাম আৰু িনয়ম বয্ৱহাৰ কৰা এই সৰল উপায়েটাৰ জিৰয়েত
জিনেয় েযৗিক্তক েপৰাডক্স পিৰহাৰ কিৰ চিলব পািৰিছল।
‘সকেলা সংহিতৰ সংহিত’ ধাৰণােটা বৰ মুক্তভােব বয্ৱহাৰ কৰা
বােব সংহিত তত্তব্ৰ পুৰিণ সংস্কৰণত েপৰাডক্সেবাৰৰ উৎপিত্ত
ৈহিছল। জিনৰ নতুন সংস্কৰণত এই ধাৰণােটা বাৰণ কৰা
ৈহেছ, িকন্তু ‘সকেলা সংহিতৰ েশৰ্ণী’ বয্ৱহাৰ কৰা ৈহেছ, িযেয়
গিণতৰ েযৗিক্তক গঠনৰ আিহর্ দািঙ ধিৰেছ। সকেলা সংহিতৰ
েশৰ্ণীেটােৱই গিণতৰ িবশব্বৰ্হ্মাণ্ড, িযেটা আিহর্ৰ অধীনত সকেলা
গািণিতক সংগৰ্হ সংজ্ঞাৱদ্ধ ৈহেছ।

পতৰ্খন িলখাৰ পূেবর্ জিনেয় গিটনেজনত েডিভদ িহলবাটর্ৰ
ৈসেত কথা পািতিছল। িহলবাটর্ জিনতৈক চিল্লছ বছৰ ডাঙৰ
আিছল আৰু িবশব্ৰ সবােতাৈক পৰ্খয্াত গিণতজ্ঞ আিছল। ‘িসদ্ধান্ত
সমসয্া’ (Entscheidungsproblem) সমাধান কিৰ গিণতৰ
িবপযর্য্য় দূৰীকৰণৰ কাযর্য্কৰ্ম এটা িহলবােটর্ পৰ্বল উদয্েমেৰ
পৰ্চাৰ কিৰিছল। িসদ্ধান্ত সমসয্া সমাধান কৰাৰ অথর্ আিছল
পৰ্িতেটা গািণিতক িববৃিতৰ সতয্াসতয্ িনণর্য় কৰা আনুষ্ঠািনক
পদ্ধিত এটা িবচািৰ উিলওৱা। যিদ েতওঁ িসদ্ধান্ত সমসয্ােটা

সমাধান কিৰব পােৰ, েতেন্ত এইেটা বুজা যাব েয গিণতৰ
সব্তঃিসদ্ধেবাৰ সংগিতপূণর্ আৰু দব্য্থর্হীন। সংগিতপূণর্ েহাৱাৰ
অথর্ ৈহেছ েতওঁেলােক েকিতয়াও এটা িববৃিত আৰু তাৰ নঞথর্ক
ৰূপেটা এেকলেগ পৰ্মাণ কিৰব েনাৱােৰ। দব্য্থর্হীন েহাৱাৰ অথর্
ৈহেছ পৰ্িতেটা িববৃিতৰ বােব সব্তঃিসদ্ধেবােৰ েকৱল িববৃিতেটা
বা ইয়াৰ নঞথর্ক িববৃিতেটােহ পৰ্মাণ কেৰ। গিণতজ্ঞসকলৰ
আধয্ািত্মক িপতৃ িহচােপ েতওঁৰ সমস্ত কতৃর্তব্ বয্ৱহাৰ কিৰ
িহলবােটর্ েঘাষণা কিৰিছল েয গিণতৰ িবপযর্য্য়েটা মীমাংসা
কিৰবৈল েকইটামান সব্তঃিসদ্ধ িবচািৰ উিলওৱা পৰ্েয়াজন িযেবাৰ
সংগিতপূণর্ আৰু দব্য্থর্হীন। গিণত এক সবল যুিক্তপূণর্ আধাৰত
েতিতয়ােহ অৱস্থান কিৰব যিদ পৰ্িতেটা অথর্পূণর্ গািণিতক
িববৃিতক সঁচা বা িমছা বুিল পৰ্মাণ কিৰব পৰা যায়।

সব্তঃিসদ্ধকৰণ গেৱষণা-পতৰ্খনৰ েশষত জিনেয় েতওঁৰ
দাবীৰ এক সংিক্ষপ্ত আৰু পিৰিমত সাৰাংশ আগবঢ়াইেছ। েতওঁ
গিণতৰ িবপযর্য্য় মীমাংসা কৰা বুিল দাবী কৰা নাই। েতওঁ
েকৱল সব্-িবৰুদ্ধ েনােহাৱা েকইটামান সব্তঃিসদ্ধ উিলয়াই সম্ভাবয্
মীমাংসা এটাৰ পথ মুকিল কিৰ িদয়া বুিলেহ দাবী কিৰেছ।
েতওঁ পৰ্মাণ কৰা নাই েয েতওঁৰ সব্তঃিসদ্ধেবাৰ সংগিতপূণর্,
আৰু েতওঁ পৰ্মাণ কৰা নাই েয েসইেবাৰ দব্য্থর্হীন। বৰ েবিছ
িবচক্ষণতােৰ নহ’েলও পতৰ্খনৰ েশষৰ দুটা বাকয্ত িহলবাটর্ৰ
কাযর্য্কৰ্ম সম্পেকর্ সেন্দহ বয্ক্ত কিৰ েতওঁ িলিখেছ: “আনিক
িহলবাটর্ৰ পদ্ধিতেটাও ইয়াত অসহায়। এইেক্ষতৰ্ত সমসয্ােটা
দব্য্থর্হীনতাক ৈল, সংহিত-তত্তব্ৰ সংগিতক ৈল নহয়। এিতয়া আিম
েকৱল িচিনব পােৰাঁ েয সংহিত-তত্তব্ৰ িবপেক্ষ আন এক যুিক্ত
উত্থাপন ৈহেছ, আৰু আিম আগৈল পুনবর্াসনৰ েকােনা পথ েদখা
নাই।”

িতিন বছৰ পাছত জিনেয় গিণতৰ আধাৰ সম্পেকর্ দুখন
অিত দীঘল গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰিছল। এখন আিছল “On
Hilbert’s proof theory”[৫]। আনখন আিছল “The ax-
iomatization of set theory”[৬] িশেৰানামােৰ েতওঁৰ
িপএইছিডৰ েথিছছ, িযখন ১৯২৫ চনৰ পতৰ্খনৰ পিৰবিদ্ধর্ত
সংস্কৰণ। এই পতৰ্ দুখেন েদখুৱায় েয জিনেয় েতিতয়াও
িহলবাটর্ৰ কাযর্য্কৰ্ম অনুসিৰ গিণতক উদ্ধাৰ কিৰবৈল আপৰ্াণ
েচষ্টা চলাইিছল। েতওঁ আগবািঢ়ব পৰা নািছল। েতওঁ সৰল আৰু
ধুনীয়া নতুন সব্তঃিসদ্ধৰ সমিষ্ট েকইটামান উিলয়াইিছল। গিণতৰ
পৰ্কৃত সব্ৰূপ বুিজবৈল দৰাচলেত এইেকইটাই পৰ্েয়াজন আিছল
বুিল পাছৈল কুটর্ গেডেল েদখুৱাইিছল। িকন্তু েসইেকইটােৰ
িক কিৰব লােগ, েসইেটা েতওঁ জনা নািছল। েসইেটা সময়ত,
েতওঁ গিণতক উদ্ধাৰৰ েচষ্টা বাদ িদিছল আৰু জীৱনৰ অৱিশষ্ট
কালেছাৱা আন িবষয়ত মেনািনেৱশ কিৰিছল।

আন িতিনটা বছৰৰ পাছত, ১৯৩১ চনত, িভেয়নাৰ কুটর্
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গেডেল দুটা উপপাদয্ পৰ্মাণ কিৰিছল িযেয় িহলবাটর্ৰ কাযর্য্কৰ্ম
সমূ্পণর্ৰূেপ উৎখাত কিৰিছল। গেডেল পৰ্মাণ কিৰিছল েয
গিণতৰ েকােনা সব্তঃিসদ্ধৰ পৰ্ণালী এটা দব্য্থর্হীন হ’ব েনাৱােৰ
আৰু েকােনা সব্তঃিসদ্ধৰ পৰ্ণালী সংগিতপূণর্ হ’ব েনাৱােৰ।
গেডলৰ পাছত, গিণত েকিতয়াও ইউিক্লডৰ িদনৰ পৰা
িহলবাটর্ৈলেক গিণতজ্ঞসকেল কল্পনা কিৰ অহা পৰম সতয্ৰ
একক সংকলন ৈহ থািকব েনাৱািৰেল। গেডলৰ পাছত গিণত
মানৱ মনৰ মুক্ত সৃিষ্ট ৈহ পিৰিছল, য’ত সঁচা-িমছা মানুহৰ ইচ্ছা
আৰু পছন্দৰ ওপৰত িনভর্ৰ কেৰ। িহলবাটর্ আৰু েতওঁৰ বহু
সমসামিয়ক েলাকৰ বােব গেডলৰ সৃিষ্ট এক দুেযর্াগ আিছল।
গিণতৰ এক একক আৰু সবল আধাৰ গিঢ়বৰ বােব থকা
েতওঁেলাকৰ সেপান ভািগ গ’ল। িকন্তু জিনেয় লেগ লেগ বুিজ
পাইিছল েয গেডলৰ দব্াৰা সৃষ্ট নতুন সব্াধীনতা এটা লাভেহ,
েলাকচান নহয়। জিনেয় ৰাজহুৱা বকৃ্ততা এটাত ৈকিছল েয
এিৰষ্টটলৰ পাছত গেডেলই েশৰ্ষ্ঠতম যুিক্তিবদ। জিনেয় দুখ
পৰ্কাশ কিৰিছল েয িতিন বছৰ পূেবর্ েতওঁ িনেজই গেডলৰ
আিৱষ্কাৰেটা কিৰব েনাৱািৰেল, িকন্তু েতওঁ এই কথাত সুখী
ৈহিছল েয সংহিত আৰু েশৰ্ণীৰ বােব পৃথক নাম বয্ৱহাৰ কিৰ
১৯২৫ চনত েতওঁ উিলওৱা সব্তঃিসদ্ধ পৰ্ণালীক গেডেল বয্ৱহাৰ
কিৰিছল। নতুন গিণতৰ আধাৰৈল এক তাৎপযর্য্পূণর্ অিৰহণা
আগবঢ়াব পািৰ জিনেয় েগৗৰৱেবাধ কিৰিছল।

েখল আৰু েকাৱাণ্টা
পৰৱতর্ী ফুল “Theory of party games”[৭], বািগচাখনৰ
অনয্ এক চুকত আেছ। বািলর্ন িবশব্িবদয্ালয়ত এগৰাকী িশক্ষক
িহচােপ েচৗিবশ বছৰ বয়সেত জিন এগৰাকী েপচাদাৰী গিণতজ্ঞ
ৈহ পিৰিছল। েতওঁ বািলর্নৰ ৈনশজীৱন উপেভাগ কিৰিছল। তাচ
আৰু বাকাৰাৰ1 দেৰ েখলৰ যুিক্ত সম্পেকর্ পৰ্ৱল েকৗতুহলী
ৈহিছল, িযেবাৰ েখলত ফলাফলেটা ভাগয্ আৰু দক্ষতাৰ এক
িমশৰ্ণৰ ওপৰত িনভর্ৰ কেৰ। এেনধৰণৰ েখল িজকাৰ সবর্ািধক
সম্ভাৱনা থািকবৈল এগৰাকী েখলুৈৱৰ বােব েকােনা যুিক্তপূণর্
েকৗশল আেছেন নাই, েসই পৰ্শ্নেটা ফৰাছী গিণতজ্ঞ এিমল
বেৰেল উত্থাপন কিৰিছল। বেৰেল পৰ্শ্নেটা কিৰিছল, িকন্তু ইয়াৰ
উত্তৰ িদব পৰা নািছল। জিনেয় ইয়াৰ উত্তৰেটা িবচািৰ পাইিছল,
িযেটা এক জিটল গািণিতক উপপাদয্ আিছল। মাতৰ্ দুগৰাকী
েখলুৈৱেয় অংশ েলাৱা েখল এখনৰ বােব এেন এক একক
েকৗশল আেছ িযেয় দুেয়াগৰাকীেক গড় িহচাপত সেবর্াৎকৃষ্ট ফল
িদেয়। গণনাৰ সমসয্া এটা যুিক্তৰ সমসয্াৈল সলিন কৰা এেন
এক েকৗশলৰ েয অিস্ততব্ আেছ, তাৰ পৰ্মাণেটা জিনৰ ৈশলীৰ
আন এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ।

ফলপৰ্সূ পদ্ধিতৰ বােব সাধাৰণেত বৃহৎ পিৰমাণৰ
যাদৃিচ্ছকতাৰ পৰ্েয়াজন যােত েখলুৈৱ েকইজনৰ সঞ্চালন সমূ্পণর্
অননুেময় হয়। ক েখলুৈৱজেন েকেনদেৰ সঞ্চালন কিৰব েসই
িসদ্ধান্ত ল’বৈল পাশাগুিট দিলয়াব লািগব যােত ক েখলুৈৱজেন
িক কিৰব তাৰ পূবর্ানুমান কিৰ খ েখলুৈৱজেন িজিকব েনাৱােৰ।
তাচেখলত েকিতয়াবা পাশাগুিট দিলওৱাৰ সময়ত ক েখলুৈৱজেন
অনিভজ্ঞ হাতৰ ওপৰত বাজী ৰখা পৰ্েয়াজন, িযেটাক ভুৱাবািজ
(bluffing) বুিল েকাৱা হয়। যিদ ক েখলুৈৱজেন েকিতয়াও
ভুৱাবািজ নকেৰ, খ েখলুৈৱজেন ক েখলুৈৱজনৰ তাচপাতৰ
শিক্ত েবিছ শুদ্ধতােৰ অনুমান কিৰ িজিকব পােৰ। জিনেয়
পতৰ্খনৰ েশষত িলিখেছ, “সফল জুৱােখলৰ আনুমািনক িনয়মৰ
ৈসেত গািণিতক ফলাফলৰ সাদৃশয্ক, উদাহৰণসব্ৰূেপ তাচেখলত
ভুৱাবািজৰ পৰ্েয়াজনীয়তাক আমাৰ তত্তব্ৰ বয্ৱহািৰক পৰ্মাণ বুিল
গণয্ কিৰব পািৰ।”

িতিন বা তেতািধক েখলুৈৱৰ েখলৰ বােব জিনেয় সমসয্ােটাৰ
েতেন েকােনা সেন্তাষজনক সমাধান েপাৱা নািছল। িতিনজনীয়া
েখলৰ েক্ষতৰ্ত িজকাৰ সম্ভাৱনা বঢ়াবৈল ক েখলুৈৱজেন খ
েখলুৈৱজনক েভটী িদব লািগব বা গ েখলুৈৱজনৰ ৈসেত
িমতৰ্তা কৰাৰ ভাবুিক িদব লািগব। েখলুৈৱসকেল িবেজতা ক
আৰু খ ৰ ভূিমকাৰ বােব পৰ্িতদব্িন্দব্তা কিৰব লািগব, আৰু
পৰািজত েহাৱা ‘গ’ৰ ভূিমকা এৰাই চিলবৈল েচষ্টা কিৰব লািগব।
পৰ্িতেযািগতাখনৰ ফলাফল িনজসব্ ইচ্ছাশিক্ত বা েদব্ষৰ ওপৰত
িনভর্ৰ কিৰব, গিণতৰ ওপৰত নকেৰ। িতিনজনীয়া েখলখন
সম্পেকর্ চচর্াৰ েশষত জিনেয় ৈকেছ, “সুশৃংখিলত আৰু সমতাপূণর্
দুজনীয়া েখলৰ েক্ষতৰ্ত সমূ্পণর্ৰূেপ অনুপিস্থত থকা িনণর্ায়ক
কাৰকেটা ৈহেছ পৰ্িতদব্িন্দব্তা।”

বািগচাখনৰ অনয্ এক েকাণত এটা সৰু ফুল অকলশেৰ
আেছ, িযেটা ৈহেছ “The division of an interval into a
denumerable infinity of identical parts”[৮] নােমেৰ
এখন চুিট গেৱষণা-পতৰ্। পিলছ গিণতজ্ঞ িহউগ’ েষ্টইনহাউেছ
উত্থাপন কৰা সমসয্া এটা এই পতৰ্খেন সমাধান কিৰেছ। িদব্তীয়
িবশব্যুদ্ধৰ পাছত মই আেমিৰকাত েষ্টইনহাউছক লগ পাইিছেলাঁ।
যুদ্ধৰ সময়ত েপােলণ্ডৰ পৰা ওেলাৱা অসাধাৰণ গিণতজ্ঞসকলৰ
মাজৰ পৰা বািচ েযাৱা অিত কমসংখয্ক গিণতজ্ঞৰ মাজত েতেৱাঁ
এজন আিছল। ইয়ােৰ আধা সংখয্ক ইহুদী আৰু আধা অনা-
ইহুদী আিছল। দুেয়াটা েশৰ্ণীেৰই বািচ থকাৰ সম্ভাৱনা পৰ্ায় সমান
আিছল। কাৰণ েদশান্তিৰত েহাৱাসকলৰ অিধকাংশই ইহুদী
আিছল আৰু েপােলণ্ডত বািচ েযাৱা েগােটইেকইজন অনা-ইহুদী
আিছল। জিনেয় েষ্টইনহাউছৰ সমসয্ােটা িক্ষপৰ্তােৰ সমাধান
কিৰিছল আৰু পাছৈল েকিতয়াও ঘূিৰ েচাৱা নািছল। েতওঁ

1 Baccarat – এিবধ তাচৰ জুৱােখল।
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পৰ্মাণ কৰা তত্তব্েটা সব্-িবেৰাধী আিছল। এই পৰ্মাণেটা চমৎকাৰী।
তত্তব্েটা এক অন্তৰালত থকা িবনু্দেবাৰৰ সংহিত সম্পেকর্।
অন্তৰালৰ অথর্ ৈহেছ এডাল সৰলেৰখাৰ এক সীিমত অংশ।
গিণব পৰা (denumerable) অসীম বুিলেল বস্তুৰ এক সংহিত
বুজায় যাক ১, ২,৩, . . . ৰ পৰা এেকবােৰ অসীমৈলেক পূণর্
সংখয্ােবােৰেৰ বুজাব পািৰ। তত্তব্েটােৱ কয় েয S১, S২, S৩, . . .
এেনৈক িকছুমান িবনু্দৰ সংহিত আেছ; আৰু ইয়াৰ এইেকইটা
ৈবিশষ্টয্ আেছ: (১) অন্তৰালেটাত থকা পৰ্িতেটা িবনু্দ েকৱল
এটা Sj ৰ অন্তগর্ত। (২) Sj সংহিতেবাৰ স্থানৰ বািহেৰ আন
সকেলা িদশৰ পৰা অিবকল, পৰ্িতেটা Sj আন এটাৰ পৰা
সৰলেৰখাডালত িকছু দূৰ স্থানচুয্ত কিৰ আহৰণ কৰা ৈহেছ।

তত্তব্েটা সব্-িবেৰাধী িকয়েনা Sj সংহিতেবাৰ মনেত আঁিক
েলাৱােটা অসম্ভৱ। Sj সংহিতেটাৰ িবনু্দেবাৰ েশষৰফােল
েকেনদেৰ সেজাৱা ৈহেছ যিদ তুিম কল্পনা কিৰবৈল েচষ্টা
কৰা, তুিম িবফল হ’বা। তুিম কৃতকাযর্য্ হ’ব েনাৱাৰা কাৰণ
সংহিতেবাৰ অপিৰমাপনীয়। অপিৰমাপনীয় িবনু্দৰ সংহিত
আিজৈলেক েকােনও কল্পনা কিৰব পৰা নাই। অপিৰমাপনীয়
সংহিতেবাৰক জয্ািমিতৰ পিৰিচত েকােনা সঁজুিল বয্ৱহাৰ
কিৰ গঠন কিৰব েনাৱািৰ। জিনেয় কৰা উপপাদয্েটাৰ পৰ্মাণ
িবস্ময়কৰ িকয়েনা ই সমূ্পণর্ িবমূতর্। আনিক েতওঁ েকিতয়াও Sj
সংহিতেবাৰৰ জয্ািমিতৰ কথা উেল্লখ কৰা নাই। েতওঁ েসইেবাৰৰ
আকৃিত বা গঠন সম্পেকর্ েকােনা শুংসূতৰ্ িদয়া নাই। েতওঁ ইয়াক
িবশুদ্ধ যুিক্তৰ িববৃিতৈল ৰূপান্তৰ কিৰ আৰু িবশুদ্ধ যুিক্তেৰ
িববৃিতেটা পৰ্মাণ কিৰ েসইেবাৰৰ অিস্ততব্ পৰ্মাণ কিৰেছ। এই
সৰু পতৰ্খেনই জিনৰ ৈশলীৰ সবােতাৈক স্পষ্টতম পৰ্কাশ।

বািলর্নত থকা িদনেবাৰত জিনেয় সঘনাই গিটনেজনৈল
ৈগিছল য’ত হাইেজনবােগর্ েশহতীয়াৈক েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞান
উদ্ভাৱন কিৰিছল। িহলবাটর্ আিছল কতৃর্তব্শীল গিণতজ্ঞ। িহলবাটর্
েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ পৰ্িত অতয্ন্ত আগৰ্হী আিছল, আৰু
েতওঁ গিণতজ্ঞ আৰু পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল সহেযািগতা কৰাত
উদগিণ েযাগাইিছল। িহলবাটর্ৰ দৃিষ্টত েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞান
েবেমজািলপূণর্ আিছল। হাইেজনবাগর্ক কেঠাৰ গিণতৰ বয্ৱহাৰ
পৰ্েয়াজন েহাৱা নািছল আৰু ইয়াক িশকােৰা েকােনা ইচ্ছা
নািছল। িডৰােক েতওঁৰ িবখয্াত েডলটা-ফলন মুক্তভােব বয্ৱহাৰ
কিৰিছল, যাৰ সংজ্ঞা এক গািণিতকভােব উদ্ভট ৰূপত িদয়া
ৈহেছ: এটা একক িবনু্দত মান অসীম আৰু আন সকেলােত
শূনয্। েযিতয়া িহলবােটর্ িডৰাকক জনাইিছল েয েডলটা-ফলেন
গািণিতক সব্িবেৰািধতাৰ সৃিষ্ট কিৰব পােৰ, িডৰােক উত্তৰ িদিছল,
“মই গািণিতক সব্িবেৰািধতাৈল ৈগেছাঁ েনিক?” িডৰােক জািনিছল
েয েকাৱাণ্টাম পৰ্িকৰ্য়াসমূহৰ গণনাৰ বােব েতওঁৰ েডলটা-
ফলনেটা ভাল সঁজুিল, আৰু েতওঁক মাতৰ্ েসইেটােৱই লািগিছল।
িবছ বছৰ পাছত লেৰঞ্জ্ সব্ােজর্ েডলটা-ফলনৰ বােব এক কেঠাৰ

আধাৰ িনমর্াণ কিৰিছল আৰু পৰ্মাণ কিৰিছল েয িডৰাক শুদ্ধ
আিছল। ইয়াৰ মাজেত জিনেয় িহলবাটর্ৰ ৈসেত কাম কিৰিছল
আৰু েবেমজািলেবাৰ আঁতৰাই এেশৰ্ণী গেৱষণা-পতৰ্ িলিখিছল।
বহু বছৰ ধিৰ েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞােনই জিনৰ মূল আকষর্ণ
আিছল। ১৯৩২ চনত েতওঁ ‘Mathematical Foundations
of Quantum Mechanics’[৯] নামৰ িকতাপখন পৰ্কাশ
কিৰিছল, িযেয় েতওঁৰ বািগচাখনৰ এক বুজন অংশ আগুিৰ
আেছ।

জিনৰ িকতাপখেনই েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ পৰ্থম পৰ্দশর্নী
আিছল িযেয় তত্তব্েটাক গািণিতকভােব মানয্ কিৰ তুিলেল।
ধাৰণােবাৰ কেঠাৰভােব সংজ্ঞািয়ত কৰা ৈহিছল আৰু
পিৰণামেবাৰ কেঠাৰভােব িনণর্য় কৰা ৈহিছল। িকতাপখনৰ
েবিছিখিন অংশই েমৗিলক কমর্ আিছল, িবেশষৈক েকাৱাণ্টাম
পিৰসংখয্ািবজ্ঞান আৰু গণনা তত্তব্ৰ অধয্ায়েবাৰ। ১৯৪৬ চনত
েযিতয়া মই এগৰাকী িবশুদ্ধ গিণতজ্ঞ আিছেলাঁ, িকন্তু ইিতমেধয্
েমাৰ ধয্ান পদাথর্িবজ্ঞানৰ িদেশ িনয়াৰ পৰ্য়াস কিৰিছেলাঁ,
েতিতয়াই মই িকতাপখন পিঢ়িছেলাঁ। িকতাপখন েমাৰ বৰ
কামত আিহিছল। ই েমাক েমাৰ লাগিতয়ালিখিন েযাগান
ধিৰিছল, তত্তব্েটাৰ এক গািণিতকভােব িনখুঁত বণর্না িদিছল।
পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল দািয়তব্হীনভােব উেল্লখ নকৰাৈক থকা সৰু
সৰু কথােবাৰ বয্াখয্া কিৰিছল। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ িবষেয়
মই িযমানিখিন জােনা, তাৰ অিধকাংশ মই েসই িকতাপখনৰ
পৰাই িশিকিছেলাঁ। িকন্তু তাৰপাছত, মই পদাথর্িবজ্ঞানৈল
আিহ পদাথর্িবজ্ঞানৰ সাম্পৰ্িতক জােনর্লেবাৰ পিঢ়বৈল আৰম্ভ
কৰাৰ পাছত, মই েদিখ আচিৰত ৈহিছেলাঁ েয পদাথর্িবজ্ঞানৰ
জােনর্লেবাৰত েকােনও কাহািনও জিনৰ িকতাপখন উদৃ্ধত কৰা
নাই। পদাথর্িবজ্ঞানীসকলৰ বােব জিনৰ েকােনা অিস্ততব্ নািছল।
অৱেশয্ জিনৰ কমর্ৰািজৰ পৰ্িত েতওঁেলাকৰ অৱজ্ঞা আংিশকভােব
এক ভািষক সমসয্া আিছল। এই িকতাপখন জামর্ান ভাষাত
িলখা ৈহিছল, আৰু ইয়াৰ পৰ্থম ইংৰাজী অনুবাদ ১৯৫৫ চনতেহ
পৰ্কাশ পাইিছল। িকন্তু মই ভােবা েয িকতাপখন ইংৰাজী ভাষাত
উপল থািকেলও ১৯৪০ৰ দশকৰ পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল ইয়াত
বৰ আগৰ্হ েনেদখুৱােলেহঁেতন। েসই সময়েছাৱাত পদাথর্িবজ্ঞান
আৰু গিণতৰ জগতখন বৰ িবিচ্ছন্ন আিছল। পদাথর্িবজ্ঞানৰ
জগতখন অেপনেহইমাৰৰ দেৰ েলােক আিধপতয্ চলাইিছল
িযেয় কিব আৰু কলা ইিতহাসিবদৰ ৈসেত বনু্ধতব্ কিৰিছল
িকন্তু িবশুদ্ধ গিণতজ্ঞৰ ৈসেত কৰা নািছল। গিণতৰ জগতখনত
বহবাকী েগােট পৰ্ভাৱ িবস্তাৰ কিৰিছল, িযেয় সমূ্পণর্ িবমূতর্
েনােহাৱা সকেলা বস্তু গিণতৰ পৰা আঁতৰাই েপলাব িবচািৰিছল।
িচ িপ স্ন’েৱ দুই সংসৃ্কিত– িবজ্ঞান আৰু মানিৱকী অধয্য়নৰ
(humanities) মাজত থকা পৰ্েভদ সম্পেকর্ েতওঁৰ িবখয্াত
বকৃ্ততাত বণর্না কৰাৰ িনিচনাৈকেয় পদাথর্িবজ্ঞান আৰু গিণতৰ

গিণত িবকাশ | িতৰ্সপ্তিততম সংখয্া | এিপৰ্ল – জুন, ২০২২
২৪



অনুবাদ

মাজেতা িসমানিখিন পৰ্েভদ আিছল। জিন েসই অিত কমসংখয্ক
েলাকৰ মাজৰ এজন আিছল িযেয় পদাথর্িবজ্ঞান আৰু গিণত,
আৰু লগেত িবজ্ঞান আৰু মানিৱকী অধয্য়ন – এই চািৰওটা
সংসৃ্কিতেত সব্চ্ছন্দয্ অনুভৱ কিৰিছল।

েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ জিনৰ সংস্কৰণত েকন্দৰ্ীয় ধাৰণা
ৈহেছ িবমূতর্ িহলবাটর্ স্থান। িহলবাটর্ স্থান এক অসীম মাতৰ্াৰ
স্থান য’ত েকাৱাণ্টাম দশােবাৰ (phase) েভক্টৰ আৰু দৃশয্মান
ৰািশেবাৰ ৈৰিখক সংকাৰক। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞােন উপেযাগী
কিৰ েতালাৰ বহু পূেবর্ই িহলবােটর্ িহলবাটর্ স্থানৰ সংজ্ঞা
িদিছল আৰু অেনব্ষণ কিৰিছল। িহলবাটর্ স্থানৰ অপৰ্তয্ািশত
কাযর্য্কািৰতা এইবােবই সম্ভৱ ৈহেছ েয েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ
সমীকৰণেবাৰ ইয়াত িনখুঁতভােব ৈৰিখক। সংকাৰকেবােৰ
ৈৰিখক বীজগিণত গঠন কেৰ, আৰু দশােবাৰ বীজগিণতৰ
ৈৰিখক পৰ্দশর্নৰ েগাটত (multiplet) সজাব পািৰ। জিনেয়
পদাথর্িবজ্ঞানৰ সমসয্ােবাৰ িবমূতর্ আৰু সাধাৰণ ভাষাত সূতৰ্বদ্ধ
কিৰ ভাল পাইিছল। েসইবােব েতওঁ েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানক
িহলবাটর্ স্থানত ৈৰিখক সংকাৰকৰ বলয়েবাৰৰ তত্তব্ িহচােপ
সূতৰ্বদ্ধ কিৰিছল। এটা বলয়ৰ অথর্ ৈহেছ এেশৰ্ণীৰ সংকাৰক
িযেবাৰ এেকলেগ েযাগ, িবেয়াগ বা পূৰণ কিৰব পািৰ; িকন্তু
হৰণ কিৰব েনাৱািৰ। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ নীিত মািন চলা
িযেকােনা েভৗিতক পৰ্িকৰ্য়াক সংকাৰকৰ বলয় এটােৰ বণর্না
কিৰব পািৰ। েকাৱাণ্টাম পৰ্িকৰ্য়াৰ িকমান পৰ্কাৰ থািকব পােৰ,
তাক িনণর্য় কিৰবৈল জিনেয় সংকাৰকৰ বলয় সম্পেকর্ অধয্য়ন
কিৰিছল।

জিনেয় েতওঁৰ েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ িকতাপখন পৰ্কাশ
কৰাৰ পাছত সংকাৰকৰ বলয় সম্পকর্ীয় তত্তব্ িবকাশ কিৰবৈল
েকইবাবছৰ ধিৰ অধয্য়ন অবয্াহত ৰািখিছল। েতওঁৰ ৰচনা-
সমগৰ্ৰ তৃতীয় খণ্ডেটাত েকৱল সংকাৰকৰ বলয় সম্পকর্ীয়
গেৱষণা-পতৰ্ অন্তভুর্ক্ত ৈহেছ। সবর্মুঠ পাঁচ শতািধক পৃষ্ঠােৰ
ৈসেত েতওঁ সাতখন দীঘলীয়া গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰিছল।
আিজ পুৱা মই এই দীঘলীয়া গেৱষণা-পতৰ্েবাৰৰ কথা আেলাচনা
নকেৰাঁ। ইয়াত িবশুদ্ধ গিণতজ্ঞ িহচােপ জিনৰ সবােতাৈক
গভীৰতাপূণর্ গেৱষণা-পতৰ্সমূহ সিন্নিৱষ্ট ৈহেছ। েতওঁ পৰ্মাণ
কিৰিছল েয পৰ্িতেটা সংকাৰকৰ বলয় লঘুকৰণ-অসাধয্ বলয়ৰ
পৰ্তয্ক্ষ পূৰণফল, িযেবাৰক েতওঁ উৎপাদক বুিল ৈকিছল। েতওঁ
পৰ্মাণ কিৰিছল েয পাঁচ পৰ্কাৰৰ উৎপাদক আেছ, ইয়ােৰ
েকৱল দুটা পূবর্ৰ পৰা জ্ঞাত। পৰ্িতেটা পৰ্কাৰেৰ একক আৰু
অপৰ্তয্ািশত ৈবিশষ্টয্ আেছ। সংকাৰকৰ বলয়ৰ মহাসাগৰখন
অেনব্ষণ কৰাৰ পাছত েতওঁ নতুন মহােদশ িকছুমান েদখা
পাইিছল, িযেবাৰ পুংখানুপংখভােব জৰীপ চলাবৈল েতওঁৰ সময়
নািছল। েতওঁ নতুন উৎপাদক িতিনটাৰ অধয্য়ন অসমাপ্ত ৰূপত
এিৰ ৈগিছল। েতওঁ এিদনাখন সংকাৰকৰ বলয় সম্পকর্ীয় েতওঁৰ

কমর্ৰািজৰ সবর্াত্মক ৰূপ এটা পৰ্কাশ কিৰ উিলওৱাৰ পিৰকল্পনা
কিৰিছল। িচেবিলয়াছৰ অষ্টম িচম্ফনীৰ িনিচনাৈকেয় এই সবর্াত্মক
ৰূপেটাও অিলিখত অনুপম কীিতর্ িহচােপ থািক গ’ল।

েমাৰ ফুলৰ তািলকাখনত েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ
িকতাপখেনই েশষ বস্তু িযখন জিনেয় জামর্ান ভাষাত পৰ্কাশ
কিৰিছল। এইখন ১৯৩২ চনত পৰ্কাশ পাইিছল, েযিতয়া েতওঁ
বািলর্ন আৰু িপৰ্ন্সটনৰ মাজত সমােন সময় িদিছল। এেকটা
বছৰেত েতওঁ ইংৰাজী ভাষাত গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰবৈল
ৈলিছল। ইংৰাজীত পৰ্কািশত েতওঁৰ পৰ্থম পতৰ্সমূহৰ এখন
আিছল, “Proof of the quasi-ergodic hypothesis”[১০]।
এইখন েতওঁ ’Proceedings of the National Academy
of Sciences’ত পৰ্কাশ কিৰিছল যােত েতওঁ সুিনিশ্চত হয় েয
আেমিৰকান গিণতজ্ঞসকেলও পতৰ্খন পিঢ়ব পােৰ। েকাৱাণ্টাম
বলিবজ্ঞানৰ সমসয্া সমাধান কিৰবৈল বয্ৱহাৰ কৰা িহলবাটর্
স্থানৰ এেকটা ধাৰণা বয্ৱহাৰ কিৰ েতওঁ এই পতৰ্খনত ধৰ্ুপদী
বলিবজ্ঞানৰ গুৰুতব্পূণর্ সমসয্া এটা সমাধান কিৰিছল। এটা
ধৰ্ুপদী গিতশীল পৰ্িকৰ্য়াক ‘এৰগ’িডক’ (ergodic) বুিল েকাৱা
হয় যিদ আিম ইয়াক এক পৰ্াৰিম্ভক স্থানত ৰািখ অসীম সময়ৰ
বােব অকেল এিৰ িদয়াৰ পাছত ই পৰ্াৰিম্ভক স্থানৰ ওপৰত
িনভর্ৰ নকৰা েকােনা যাদৃিচ্ছক অিন্তম স্থান এটাৈল আেহ।
জিনেয় পৰ্মাণ কিৰিছল েয িকছুমান স্পষ্টভােব িনধর্ািৰত অৱস্থাত,
পৰ্িকৰ্য়া এটা েকৱল েতিতয়ােহ এৰগ’িডক হয় েযিতয়া ‘গিতৰ
ধৰ্ুৱক’ (constant of the motion) নাথােক। ‘গিতৰ ধৰ্ুৱক’ৰ
অথর্ ৈহেছ পৰ্িকৰ্য়ােটাৰ অৱস্থাৰ ওপৰত িনভর্ৰশীল এেন এটা
ৰািশ যাৰ মান পৰ্িকৰ্য়ােটা সময়ৰ লগত আগবঢ়াৰ লেগ লেগও
সলিন নহয়। পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল সাধাৰণেত িযেবাৰ সব্ীকাযর্য্
ধৰ্ুপদী পািৰসাংিখয্ক বলিবজ্ঞান বয্ৱহাৰ কিৰ ধিৰ লয়, জিনৰ
তত্তব্ই তাৰ বােব এক সবল গািণিতক আধাৰ আগবঢ়ায়।
পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল বয্ৱহাৰ কৰা িশিথল অনুবাদত, এই
তত্তব্েটাৰ মেত এক দীঘলীয়া সময়ত পৰ্িকৰ্য়ােটাৰ েকােনা একক
গিতপথৰ সময়-গড়ৰ মান সকেলা গিতপথৰ পািৰসাংিখয্ক গড়ৰ
সমান। তােতাৈকেয়া িশিথল ভাষাত, পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল কয় েয
সময়-গড়ৰ মান সমিষ্ট (ensemble) গড়ৰ সমান, আৰু আিম
‘সমিষ্ট’ (ensemble) শ েটােৰ পৰ্িকৰ্য়ােটাৰ সকেলা দশাৰ
সংহিতক বুজাওঁ।

‘Proceedings of the National Academy’ত জিনৰ
গেৱষণা-পতৰ্খন পঢ়া আেমিৰকান গিণতজ্ঞসকলৰ মাজৰ এজন
আিছল গােৰট িবৰখভ। গােৰট িবৰখভ আিছল জজর্ িবৰখভৰ
পুতৰ্। িপতৃ আৰু পুতৰ্ উভেয় িবখয্াত গিণতজ্ঞ আিছল। গােৰট
আৰু জিন ঘিনষ্ঠ বনু্ধ ৈহ পিৰিছল, আৰু গােৰেট েতওঁক
লগ কিৰবৈল সঘেন িপৰ্ন্সটনৈল আিহিছল। জিনৰ মৃতুয্ৰ
পাছত জিনেয় ১৯৩০ৰ দশকত কৰা কাম সম্পেকর্ গােৰেট
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সৃ্মিতচাৰণমূলক েলখা এটা িলিখিছল। গােৰটৰ েলখােটাৰ পৰা
ইয়াত এটা বাকয্ আগবঢ়ােলাঁ, “ভন নয়েমনৰ কু্ষৰধাৰ িচন্তাৰ
অিবস্মৰণীয় সাঁচ পাব িবচৰাসকেল েকৱল মাতৰ্ েতওঁৰ িনখুঁত
িচন্তাৰ শৃংখলেটা অনুসৰণ কৰাৰ েচষ্টা কিৰেলই হ’ল। ইয়াত
এই কথােটা িবেবচনা কিৰব লািগব েয পৰ্ায়ভাগ সময়েত
পৰ্াতঃেভাজনৰ পূেবর্ িঢলা সাজ িপিন্ধেয়ই বৰঘৰৰ পঢ়া েমজত
বিহ ইয়াৰ পাঁচটা পৃষ্ঠা িলখা ৈহিছল।”

িহলবাটর্ স্থানত সংকাৰক সম্পেকর্ জিনৰ িচন্তাধাৰাৰ সৰু
পৰ্শাখা আিছল েতওঁ উদ্ভাৱন কৰা অিবিচ্ছন্ন জয্ািমিত। এই
নতুন পৰ্কাৰৰ জয্ািমিতত উপস্থানৰ মাতৰ্া এক িনৰৱিচ্ছন্ন
চলক। েতওঁৰ বািগচাত “Continuous geometry”[১১]
আৰু “Examples of continuous geometries”[১২] আিদ
েকইখনমান সৰু গেৱষণা-পতৰ্ েপাৱা যায়। ১৯৩৬ চনত
জিনেয় িপৰ্ন্সটনত িথতািপ েলাৱাৰ পাছত এই পতৰ্েকইখন
পৰ্কাশ পাইিছল। জিনেয় আৰম্ভিণেত িলিখেছ, “আিম েকৱল
সব্তঃিসদ্ধেকইটা, তাৰ ওপৰত িকছু মন্তবয্, আৰু তাৰ িপছত
মূল সংজ্ঞা আৰু ফলাফলসমূহ আগবঢ়াম। অিত শীেঘৰ্ গািণিতক
সামিয়কী পিতৰ্কা (periodical) এখনত এই সম্পেকর্ সিবস্তােৰ
পৰ্কাশ পাব।” এই পৰ্িতশৰ্ুিতেটা কাহািনও পূৰণ নহ’ল। জীৱনৰ
এই সময়েছাৱাৰ পৰা েতওঁ এেন বহু ভগ্ন পৰ্িতশৰ্ুিত িদিছল।
সমসয্া এটাৰ সম্পকর্ত কাম কৰা, িনজৰ সন্তুিষ্টৰ বােবই
সমসয্ােটা সমাধা কৰা, আৰু পাছত ফলাফলেটা িবস্তািৰতভােব
পৰ্কাশ কৰাত সময় িনিদয়ােটা েতওঁৰ অভয্াস ৈহ ৈগিছল।
িপৰ্ন্সটনত েতওঁ অিবিচ্ছন্ন জয্ািমিতৰ সম্পকর্ত বকৃ্ততা িদিছল।
েতওঁৰ বকৃ্ততাৰ েটাকাসমূহ ‘Continuous Geometry’ নামৰ
িকতাপ এখনত পৰ্কাশ পাইিছল। ১৯৬০ চনত েতওঁৰ মৃতুয্ৰ
পাছত িকতাপখন পৰ্কাশ পাইিছল। িকতাপখন িবৰিক্তকৰ।
জিনৰ নামত পৰ্কািশত বস্তুৰ িভতৰত এইখেনই সম্ভৱতঃ
আটাইতৈক িবৰিক্তদায়ক। িকতাপখনৰ পৰা আপুিন ক’ব পািৰব
েয জিনেয় বকৃ্ততা িদ থােকােত ‘অিবিচ্ছন্ন জয্ািমিত’ সম্পেকর্
েতওঁ ইিতমেধয্ িনেজই িবৰক্ত ৈহিছল। েতওঁ জীিৱত থােকােত
েটাকাসমূহ পৰ্কাশ নকৰাৰ সপেক্ষ যুিক্ত আেছ। েতওঁ পৰ্কাশ
নকিৰেলও ক্ষিত হ’বলগীয়া এেকা নািছল। েতওঁ ইিতমেধয্
ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভাঞ্চড্ ষ্টাডীত অধয্াপকৰ পদত আিছল।
১৯৩৬ চনৰ পাছত েতওঁ েকৱল েসইেবাৰেহ পৰ্কাশ কিৰিছল
িযেবাৰ েতওঁ গুৰুতব্পূণর্ আৰু িবৰিক্তদায়ক নহয় বুিল িবেবচনা
কিৰিছল। িবশুদ্ধ গিণতৰ বািহৰৰ িবসৃ্তত পিৰসৰৰ িবষয়ৰ
পৰ্িত েতওঁৰ আগৰ্হ কৰ্মাগতভােব বািঢ় ৈগিছল। সেবর্াপিৰ েতওঁ
বুডােপষ্টত গিণত পিঢ় থকা সময়েত জুিৰখৰ ই িট এইচৰ (ETH)
পৰা ৰাসায়িনক অিভযািন্তৰ্কীেতা এটা িডগৰ্ী অজর্ন কিৰিছল।

েবামা আৰু কিম্পউটাৰ
পৰৱতর্ী ফুলেটা ৈহেছ ১৯৪২ চনত িলিখত ‘Theory of
Detonation Waves’[১৩], নামৰ এখন পৰ্িতেবদন। উচ্চ
ৰাসায়িনক েবামা িবেস্ফাৰণ হ’েল িক হ’ব পােৰ, তাৰ
পািণ্ডতয্পূণর্ আৰু পূণর্াংগ িবেশ্লষণ ইয়াত আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।
জিনেয় েতওঁৰ গৃহভূিম হাংেগৰীক ১৯১৮ চনত সামিৰক
পৰাজয়ৰ বােব িবভাজন েহাৱা েদিখিছল। আন ইউেৰাপীয়
ইহুদী সকেলাতৈকও েতওঁ িহটলাৰৰ িবপেক্ষ যুঁিজবৈল েবিছ
আগৰ্হী আিছল। েতওঁ েতওঁৰ গািণিতক দক্ষতা আৰু আিভযািন্তৰ্ক
জ্ঞান সামিৰক েক্ষতৰ্ত পৰ্েয়াগ কিৰবৈল ভাল পাইিছল, আৰু
১৯৪১ চনত আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ই যুদ্ধত অংশ েলাৱাৰ পূেবর্
েতওঁ আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ৰ েসনাবািহনীৰ পৰামশর্দাতা ৈহিছল।
েতওঁৰ ১৯৪২ চনৰ পৰ্িতেবদনেটা সামিৰক িবেস্ফাৰক উন্নয়নৰ
বােব তািত্তব্ক েভিট েযাগান ধৰা েশৰ্ণীেবাৰৰ মাজৰ অনয্তম
আিছল। সামিৰক িবেস্ফাৰক পদাথর্েবাৰ দুই পৰস্পৰ িবেৰাধী
পৰ্েয়াজনীয়তাৰ মাজৰ দুবর্ল িনষ্পিত্ত: েকৰ্াধািনব্ত ৈহ িনেক্ষপ
কিৰেল েসইেবােৰ সেবর্াচ্চ িনপুণতােৰ িবেস্ফাৰণ েহাৱা উিচত,
আৰু যিদ েগালাবষর্ণৰ সনু্মখীন হয় বা দুঘর্টনাকৰ্েম ওচৰত
েহাৱা িবেস্ফাৰণৰ কবলত পেৰ, েসইেবােৰ অিত িনৰাপদভােব
িবেস্ফাৰণক পৰ্িতহত কৰা উিচত। েযিতয়া আপুিন ইয়াৰ সেবর্াত্তম
িনষ্পিত্তেটা উিলয়াব িবচােৰ, ৰসায়ন িবজ্ঞান আৰু গিণত –
দুেয়াটাই বুজা পৰামশর্দাতা এজন থকােটা ভাল।

জিনৰ পৰ্িতেবদেন িবেশষ েকােনা অস্তৰ্ৰ কথা আেলাচনা
কৰা নাই, িকন্তু অস্তৰ্ িনমর্াতাসকেল অিধক ফলপৰ্সূ আিহর্
সািজবৈল বয্ৱহাৰ কিৰব পৰা গািণিতক তত্তব্ এটা িদেছ।
েযিতয়া েতওঁ সামিৰক বািহনীৰ বােব কাম কিৰবৈল ৈলিছল,
অস্তৰ্ৰ পৰ্েয়াগ বৰেতাপ আৰু চাবেমিৰনৰ দব্াৰা েগালাবষর্ণৰ
েক্ষতৰ্তেহ ৈহিছল। ১৯৪৩ চনত বনু্ধ ৰবাটর্ অেপনেহইমােৰ
েতওঁক লছ আলামছ পিৰদশর্নৰ বােব আৰু িনউক্লীয় অস্তৰ্ৰ
আিহর্ত েতওঁৰ ধাৰণা পৰ্েয়াগৰ বােব আমন্তৰ্ণ জনাইিছল। ‘পৰ্ঘাতী
তৰংগ’ (shock wave) সম্পেকর্ থকা েতওঁৰ জ্ঞােন লছ
আলামছ পৰ্কল্পেটাৰ সফলতাত ডাঙৰ অিৰহণা েযাগাইিছল।
লছ আলামছত েতওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ সাংিখয্ক গণনােবাৰ মানৱ
কিম্পউটাৰৰ েগাটৰ দব্াৰা বৰ কষ্ট সহকােৰ কিৰ থকা েদিখবৈল
পাইিছল। ইেলকটৰ্িনক কিম্পউটাৰৰ জিৰয়েত এেনধৰণৰ গণনা
েবিছ ভালদেৰ আৰু মানুহতৈক েবিছ েবেগেৰ কিৰব পৰাৰ
সম্ভাৱনীয়তা সম্পেকর্ েতওঁ গুৰুতব্ সহকােৰ ভািববৈল আৰম্ভ
কিৰিছল। ১৯৪৪ চনত েতওঁ হাৰমান গ’ল্ডষ্টাইনক লগ পাইিছল।
েতওঁ েতিতয়া েপনিছলেভিনয়া িবশব্িবদয্ালয়ত ‘এিনয়াক’ নামৰ
পৰ্কৃত ইেলকটৰ্িনক কিম্পউটাৰ িনমর্াণৰ পৰ্কল্প এটাত জিড়ত
যুৱ সামিৰক িবষয়া আিছল। জিন আৰু হাৰমান ঘিনষ্ঠ বনু্ধ
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ৈহ পিৰিছল। হাৰমােন পাছৈল জিন সম্পেকর্ ৈকিছল, “যিদও
েতওঁ পৰ্কৃতাথর্েতই এগৰাকী েদৱতুলয্ বয্িক্ত আিছল, েতওঁ
মানুহৰ িবষেয় িবতং অধয্য়ন কিৰিছল আৰু মানুহক িনখুঁতভােব
অনুকৰণ কিৰব পািৰিছল। দৰাচলেত েতওঁৰ এক ডাঙৰ
সামািজক উপিস্থিত আিছল; এগৰাকী অিত উষ্ম, মানৱীয়
বয্িক্ততব্সম্পন্ন, আৰু েতওঁৰ বৰ আকষর্ণীয় ৰসেবাধ আিছল।”
যুদ্ধ েশষ েহাৱাৰ পাছেত েতওঁেলােক কিম্পউটাৰৰ দব্াৰা
িকবা এক চমৎকাৰী কাম কৰাৰ পিৰকল্পনা কিৰিছল। জিনৰ
বািগচাত েতওঁেলাকৰ পিৰকল্পনা বণর্না কৰা এখন গেৱষণা-পতৰ্
আেছ, “On the principles of large scale computing
machines”[১৪]। মই এই সম্পেকর্ অিধক নকওঁ, কিম্পউটাৰৰ
পৰ্সংগত জিনৰ কমর্ৰািজ সম্পেকর্ আন বক্তাই সামিৰ ৈলেছ।

১৯৪৮ চনত মই ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভাঞ্চড্ ষ্টাডীৈল অহাৰ
পাছত জিনক বয্িক্তগতভােব জনাৰ সুেযাগ পাইিছেলাঁ। েতওঁ
েতিতয়া পৰ্িতষ্ঠানখনৰ কিম্পউটাৰ িনমর্াণ কৰাত আৰু তাৰ
বয্ৱহাৰ িশকাত সিকৰ্য়ভােব জিড়ত ৈহ আিছল। আৰম্ভিণেৰ পৰা
েতওঁ বুিজিছল েয যন্তৰ্েটাৰ সবােতাৈক গুৰুতব্পূণর্ দুটা বয্ৱহাৰ
হ’ব বতৰৰ আগিল বতৰা িদয়া আৰু জলবায়ুৰ আিহর্ িনমর্াণ
কৰা। েতওঁ যন্তৰ্েটা সািজবৈল অিভযন্তা আৰু ইয়াক বয্ৱহাৰ
কিৰবৈল বতৰিবজ্ঞানী িনেয়াগ কিৰিছল। মুখয্ অিভযন্তা আিছল
জুিলয়ান িবগল’ আৰু মুখয্ বতৰিবজ্ঞানী আিছল জুলছ্ চািণর্।
গধুৰ কামেবাৰ কিৰবৈল দুেয়ােৰ অধীনত যুৱকৰ দল এটা
আিছল, েতওঁেলােক এটা সমূ্পণর্ নতুন ধৰণৰ যন্তৰ্ক িকছু পৰ্কৃত
িবজ্ঞানৰ কাম কিৰবৈল ৈসমান কৰাইিছল। হুলসু্থলীয়া কথা-বাতর্া
আৰু বীতশৰ্দ্ধ বয্ৱহাৰৰ যুৱ েগাটেটাক মই বৰ ভাল পাইিছেলাঁ।
পৰ্িতষ্ঠানখনৰ এই েডকা উদণ্ডচাম আৰু পুৰিণ সদসয্সকলৰ
মাজত এক আেমাদজনক সাংসৃ্কিতক সংঘাত েদখা ৈগিছল।
১৯৩৩ চনত আইনষ্টাইেন পৰ্িতষ্ঠানখনত উপিস্থত হ’বৰ সময়ত
েতওঁৰ বনু্ধ েবলিজয়ামৰ ৰাণীৈল িলখাৰ িনিচনাৈকেয় িপৰ্ন্সটনখন
েপং েলাৱা ৈদৱপুৰুেষেৰ ভিৰ থকা িবিচতৰ্ আৰু আড়মব্ৰপূণর্ গাঁও
আিছল। পুৰিণ সদসয্সকলৰ সংসৃ্কিতৰ আধাৰ আিছল িবনমৰ্তা
আৰু অনুষ্ঠানগত পদানুকৰ্মৰ পৰ্িত থকা শৰ্দ্ধা। জিন আৰু মই
উদণ্ডৰ চামেটাত পিৰিছেলাঁ।

জিনৰ মৃতুয্ৰ পাছত পৰ্িতষ্ঠানখেন তাৎক্ষিণকভােব
কিম্পউটাৰ পৰ্কল্পেটাৰ পৰা অবয্াহিত পােল, আৰু পুৰিণ
সংসৃ্কিত পুনৰািৱভর্াৱ হ’ল। নতুনৈক উদণ্ডচামৰ েকােনা এজনক
িনেয়াগ কৰা নহ’ল, আৰু েতওঁেলােক পৰ্িতষ্ঠানখনৈল কিঢ়য়াই
অনা সেতজ বতাহজাক েতওঁেলাকৰ লগত ইউ িচ এল এ
(UCLA) আৰু এম আই িটৈল (MIT) গুিছ গ’ল। ১৯৮০ চনত
“A Community of Scholars, 1930–1980” নামৰ খণ্ড
এটা পৰ্কােশেৰ পৰ্িতষ্ঠানখেন ইয়াৰ অধর্শতবািষর্কী উদযাপন
কিৰেল। খণ্ডেটােৱ সদসয্সকলৰ জীৱনী আৰু গৰ্ন্থপঞ্জী সামিৰ

ৈলেছ। যন্তৰ্েটা সজা আৰু বতৰৰ আগিল বতৰা িদয়া যুৱ
উদণ্ড েলাকেকইজনৰ এজনৰ নােমা িকতাপখনত উেল্লখ
নাই। পৰ্িতষ্ঠানখনৰ সদসয্ বুিল আনুষ্ঠািনকভােব সব্ীকৃিত পাবৰ
েজাখােৰ েতওঁেলাকক িবদব্ান েযন লগা নািছল। িকন্তু জিনৰ
বািগচাত চািণর্, জৰটফ্ট আৰু ভন নয়েমনৰ দব্াৰা িলিখত
“Numerical integration of the barotropic vor-
ticity equation”[১৫] নামৰ এটা ফুল, এখন গেৱষণা-
পতৰ্ আেছ; য’ত েতওঁেলােক বতৰৰ আগিল বতৰা িদবৈল
কৰা পৰ্থম পৰ্েচষ্টা সম্পেকর্ বয্াখয্া কিৰেছ। িযেহতু পৰ্িতষ্ঠানৰ
কিম্পউটাৰেটা েতিতয়াও চিলত অৱস্থাত নািছল, েতওঁেলােক
এিনয়াকৰ জিৰয়েত গণনােবাৰ কিৰিছল। এিনয়াক বয্ৱহাৰ
কিৰেল অনুৰূপ আিহর্ পৰ্স্তুত কিৰব িবচৰা বতৰতৈক সাংিখয্ক
অনুৰূপ আিহর্ (numerical simulation) েবিছ ধীৰ গিতেৰ
চিলিছল। গিতেক পৰ্কৃত আগিল বতৰা িদব পৰােটা সম্ভৱপৰ
েহাৱা নািছল। অৱেশষত েতওঁেলােক আশা পৰ্কাশ কিৰিছল
েয পৰ্িতষ্ঠানৰ কিম্পউটাৰেটা বাস্তৱ সময়ৰ লগত তাল িমলাব
পৰাৈক দৰ্ুতেবগী হ’ব। চািৰ বছৰ পাছত েযিতয়া জিনৰ যন্তৰ্েটা
আৰু েতেনকুৱা আন যন্তৰ্ চিলবৈল ৈলিছল, েতওঁেলাকৰ আশা
পূৰণ ৈহিছল। জিনেয় েতিতয়া েঘাষণা কিৰিছল েয এঘণ্টাতৈকও
কম সময়েত ২৪ ঘণ্টা িপছৰ বতৰৰ বতৰা িদব পৰা যাব।
জলবায়ুক বুজাৰ সব্প্নেটাৰ িপেন েতওঁ িসমানিখিনেয়ই যাব
পািৰিছল। এবছৰ পাছত েতওঁ দুৰােৰাগয্ ককর্টেৰাগত আকৰ্ান্ত
ৈহিছল, আৰু িতিন বছৰ পাছত েতওঁৰ মৃতুয্ ৈহিছল।

সাৰাংশ
জীৱনৰ অিন্তম দশকেটাত জিনেয় আনুষ্ঠািনক গািণিতক
গেৱষণা-পতৰ্ িলিখবৈল সময় েপাৱা নািছল। তাৰ পিৰৱেতর্
েতওঁ অনানুষ্ঠািনক ৰচনা িলিখিছল, েকিতয়াবা েতওঁৰ কাম
সমথর্ন কৰা চৰকাৰী সন্থাৰ েতওঁৰ সহকমর্ীৈল, আৰু েকিতয়াবা
সবর্সাধাৰণ ৰাইজক উেদ্দিশয্ িলিখিছল। েতওঁৰ এই বািগচা
ভৰ্মণত মই েদখা েশষৰ দুটা ফুল জনসাধাৰণৰ বােব
উৎসিগর্ত। েসইেকইটা মননশীল আৰু সুিলিখত। স্পষ্টভােব
িচন্তা কিৰবৈল আৰু সৰলভােব িলিখবৈল েতওঁ যেথষ্ট কষ্ট
সব্ীকাৰ কিৰিছল। এই দুটাৰ পৰ্থমেটাৰ িশেৰানাম আিছল ‘The
mathematician’[১৬]। ১৯৪৭ চনত পৰ্কািশত ‘The Works
of the Mind’ নামৰ েকইবাগৰাকী েলখকৰ িনবন্ধ সংকলন
এখনত এটা অধয্ায় িহচােপ এই েলখােটা পৰ্কাশ পাইিছল।
ই েতওঁৰ অিন্তম কমর্ আিছল, য’ত েতওঁ এগৰাকী িবশুদ্ধ
গিণতজ্ঞ িহচােপ জীৱনৰ েশষত উপনীত েহাৱা িসদ্ধান্তসমূহ
সৰল ভাষাত সাৰাংশ িহচােপ পৰ্কাশ কিৰিছল। িনউটেন েতওঁৰ
পৰ্াৰিম্ভক বছৰেকইটাৰ িবষেয় িযদেৰ ৈকিছল, “উদ্ভাৱনৰ বােব
েমাৰ জীৱনৰ েশৰ্ষ্ঠ সময়”, েতেৱাঁ জীৱনৰ েশৰ্ষ্ঠ বছৰেকইটা
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িবশুদ্ধ গিণতৰ নামত উৎসগর্া কিৰিছল। ঊৈনশ বছৰৰ পৰা
সাতাইশ বছৰ বয়সৈল েতওঁ িবশুদ্ধ গিণতৰ এক সবল েযৗিক্তক
আধাৰ িনমর্াণ কিৰবৈল সংগৰ্াম কিৰিছল, যাৰ দব্াৰা েকােনা
আধােৰই সমূ্পণর্ নহয় বুিল গেডেল কৰা আিৱষ্কাৰেটাৰ িভিত্ত
িনমর্াণ ৈহিছল। গেডলৰ িবপ্লৱৰ পাছত েতওঁ নতুন সব্াধীনতাৰ
সুেযাগ ৈল েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞানৰ েযৗিক্তক েভিট আৰু পাছৈল
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান নাম েপাৱা েক্ষতৰ্খনৰ ৈসেত পৰীক্ষা-িনৰীক্ষা
কিৰিছল। েতওঁৰ ‘The mathematician’ িনবন্ধেটােৱ গিণতৰ
িবকাশক মানৱ মনৰ এক মুক্ত সৃিষ্ট বুিল বয্াখয্া কিৰেছ। ইয়াৰ
েভিট বয্ৱহািৰক িবজ্ঞানৰ পৰা ধাৰ কৰা ৈহেছ অথবা মুক্তভােব
উদ্ভাৱন কৰা ৈহেছ।

জিনৰ িনবন্ধেটাৰ মূল বাতর্ােটা এেকবােৰ েশষত পৰ্কাশ কৰা
ৈহেছ, িযেটা এিতয়াৰ গিণতজ্ঞসকলৰ মাজত বৰৈক পৰ্খয্াত,
“গািণিতক েক্ষতৰ্ এখন েযিতয়া বয্ৱহািৰক উৎসেটাৰ পৰা বহুদূৰ
আঁতিৰ আেহ, যিদ েক্ষতৰ্খন বাস্তৱ জগতৰ ধাৰণাৰ দব্াৰা েকৱল
পেৰাক্ষভােব অনুপৰ্ািণত িদব্তীয় বা তৃতীয় পৰ্জন্মৰ েক্ষতৰ্ হয়;
ইয়াক েচৗিদশৰ পৰা ডাঙৰ সংকেট আগুিৰ ধেৰ . . .। বয্ৱহািৰক
উৎসৰ পৰা বহু দূৰত বা িবমূতর্ ৰূপৰ বহুবাৰ অন্তঃপৰ্জনন
েহাৱাৰ পাছত গািণিতক িবষয় এটাই ইয়াৰ গুণাগুণ েহৰুৱাই
েপেলাৱাৰ আশংকা থােক। সাধাৰণেত আৰম্ভিণৰ ৈশলীেটা
ধৰ্ুপদী হয়। িকন্তু েযিতয়াই ই অলংকাৰ-বহুল হ’বৈল ধৰাৰ
ইংিগত িদেয়, িবপদৰ আশংকা ঘনীভূত হয়। অলংকাৰ-বহুল
ৈশলীৰ পৰা অিত অলংকাৰ-বহুল ৈশলীৈল েহাৱা িবৱতর্নৰ
পথেছাৱা িবচািৰ উিলয়াবৈল উদাহৰণ িদয়ােটা সহজ, িকন্তু
েসইেটা কিৰব গ’েলও বহু েবিছ কািৰকৰী কথা েসামাই পিৰব।
িযেকােনা পিৰিস্থিতেত এই পযর্য্ায় এটাত উপনীত েহাৱাৰ পাছত,
েমাৰ দৃিষ্টত তাৰ একমাতৰ্ পৰ্িতকাৰ ৈহেছ মূল উৎসৈল ঘূিৰ ৈগ
পুনৰুজ্জীিৱত কৰা; অথর্াৎ িচধাই বয্ৱহািৰক ধাৰণাৰ পুনৰবাৰ
পৰ্েৱশ ঘেটাৱা। মই পিতয়ন ৈগেছাঁ েয িবষয়েটাৰ সজীৱতা
আৰু পৰ্াণশিক্ত বতর্াই ৰািখবৈল এেন কৰােতা পৰ্েয়াজনীয়, আৰু
ভিৱষয্েতও সমােনই পৰ্েয়াজনীয় ৈহ থািকব।” হয়েতা অিত
অলংকাৰ-বহুলতাৰ উদাহৰণ িদওঁেত েতওঁ অিবিচ্ছন্ন জয্ািমিতৰ
সম্পকর্ত কৰা িবস্তৰ কামৰ কথা মনৈল আিহিছল, আৰু েতওঁ
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ বয্ৱহািৰক জগতত েসামাই পৰােটাক
হয়েতা মূল উৎসৈল ৈগ পুনৰুজ্জীিৱত েহাৱা বুিল ৈকেছ।

িবশুদ্ধ গিণতক িবদায় িদয়াৰ পাছত জিনৰ জীৱনৰ অিন্তম
সাতটা বছৰ িপৰ্ন্সটনত কিম্পউটাৰৰ পৰ্কল্প চেলাৱা আৰু
ৱািশব্ংটনত চৰকাৰক পৰামশর্ িদয়াৰ মাজত িবভক্ত ৈহিছল।
এই সময়েছাৱাত েতওঁ জনসাধাৰণৰ মাজত সামিৰক কট্টৰপন্থী
িহচােপ জনাজাত ৈহিছল। েকইবছৰমান ধিৰ েতওঁ ৰাজহুৱাৈক
েচািভেয়ট সংঘৰ িবপেক্ষ এখন পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধৰ হেক
মাত মািতিছল। সামিৰক ৰণেকৗশলৰ লগত জিড়ত উচ্চ-

স্তৰীয় সিমিতৰ ৈসেত েতওঁ গভীৰভােব জিড়ত ৈহ পিৰিছল।
েসই সিমিতেবাৰৰ মাজেৰ এিতয়া ইিতহাসিবদসকলৰ মাজত
‘ভন নয়েমন সিমিত’ িহচােপ পিৰিচত সিমিতখেন আেমিৰকা
যুক্তৰাষ্টৰ্ৰ ৰণনীিতক বহুস্তৰীয় ৰেকট আৰু হাইডৰ্’েজন েবামাৰ
পৰ্যুিক্ত বয্ৱহৃত এক আন্তঃমহােদশীয় েবিলিষ্টক িমছাইলৰ
আধাৰত পৰ্িতিষ্ঠত কিৰব িবচৰা মাৰাত্মক িসদ্ধান্তেটাৰ হেক
মাত মািতিছল। এই িসদ্ধান্তেটাৰ ফলত আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ই
েচািভেয়ট সংঘক চিল্লশ িমিনটৰ িভতৰেত ধব্ংস কিৰব পৰােটা
কািৰকৰীভােব সম্ভৱ ৈহ পিৰব, যাৰ অিনবাযর্য্ পিৰণিত িহচােপ
েকইবছৰমান পাছত েচািভেয়ট সংঘেয়া এেকধৰণৰ িমছাইল
শিক্ত বয্ৱহাৰ কিৰ আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ক ধব্ংস কিৰব।

পৰ্িতেৰাধমূলক িনউক্লীয় যুদ্ধৰ ধাৰণােটােৱ আিজকািল এেন
এক ধাৰণা িদেয় েয যুদ্ধবােদ সীমা েচৰাই ৈগেছ। িকন্তু ১৯৩০
ৰ দশকত জীৱন কেটাৱা আৰু যাতনা েভাগা পৰ্জন্মেটাৰ
বােব ইয়াৰ আন এক অথর্ আিছল। িবেশষৈক উদাৰপন্থী
বুিদ্ধজীৱীসকলৰ মাজত বয্াপক স্তৰত গৃহীত আিছল েয ফৰাছী
আৰু ইংৰাজ চৰকােৰ কাপুুৰুষািল আৰু অৈনিতক বয্ৱহাৰ
কিৰিছল, েযিতয়া েতওঁেলােক ১৯৩৬ চনত জামর্ানীৈল আগবািঢ়
ৈগ িহটলাৰক ৰাইনেলণ্ডৰ সশস্তৰ্কৰণ কৰাত বাধা িদবৈল
বয্থর্ ৈহিছল। ১৯৩৬ চনত েযিতয়া জামর্ানী কাযর্য্তঃ িনৰস্তৰ্
আিছল আৰু আগৰ্াসী বািহনীক সবলভােব বাধা িদয়াত অসমথর্
আিছল, েতিতয়া এখন পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধই হয়েতা িহটলাৰক
েকইিদনমানৰ িভতৰেত গাদীচুয্ত কিৰেলেহঁেতন আৰু িদব্তীয়
িবশব্যুদ্ধত মিৰবলগীয়া পঞ্চাশ িনযুত েলাকক ৰক্ষা কিৰব
পািৰেলেহঁেতন। ১৯৩৬ চনত এখন পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধ সম্ভৱপৰ
হ’লেহঁেতন েন নাই বা ফলপৰ্সূ হ’লেহঁেতন েন নাই, আিম ক’ব
েনাৱােৰাঁ। আিম েকৱল জােনা েয পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধৰ ধাৰণােটা
এক ৈনিতকভােব গৰ্হণীয় উপায় িহচােপ জিনৰ পৰ্জন্মেটাৰ
মাজত বয্াপকভােব গৃহীত আিছল। েতওঁেলােক ১৯৩৬ চনক
এক কৰুণভােব েহেৰাৱা সুেযাগ িহচােপ চাইিছল। েতওঁেলাকৰ
মেত এক িনভর্ীক পৰ্িতেৰাধমূলক বয্ৱস্থাৰ জিৰয়েত ভয়াৱহ
িবপযর্য্য় এটা আগতীয়াৈক বন্ধ কৰাৰ ধাৰণােটা বিলয়ািল বা
অপৰাধ নহয়।

জিনেয় যুিক্ত দশর্াইিছল েয ১৯৩৬ চনত ফৰ্ান্স আৰু িবৰ্েটইেন
িযেটা বাছিনৰ সনু্মখীন ৈহিছল, আেমিৰকােয়া ১৯৪০ৰ দশকত
এেকটা বাছিনৰ সনু্মখীন ৈহিছল। েচািভেয়ট সংঘই েসইসময়ত
িনউক্লীয় অস্তৰ্ৰ সামুদািয়ক উৎপাদনৰ বােব ঔেদয্ািগক পাম
আৰম্ভ কিৰিছলেহ মাতৰ্। সমূ্পণর্ ধব্ংস নকৰাৈক ১৯৩৬
চনেটা িহটলাৰক আঁতেৰাৱাৰ েশষ বছৰ েহাৱাৰ িনিচনাৈকেয়
জিনেয় ১৯৪০ৰ দশকেটাক আেমিৰকাৰ বােব েষ্টিলনৰ ৰাজতব্
আঁতেৰাৱাৰ েশষ সুেযাগ িহচােপ ৈলিছল। েতওঁৰ মেত
পাছৈল এখন িবধব্ংসী যুদ্ধ েহাৱাতৈক ১৯৪০ৰ দশকত এখন
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পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধ েহাৱােটা েকৱল আেমিৰকাৰ বােব নহয়,
সমগৰ্ মানৱ জািতৰ বােবই িহতকৰ। মই েকাৱা নাই েয
েতওঁ শুদ্ধ আিছল। এখন পৰ্িতেৰাধমূলক যুদ্ধই ১৯৩৬ চনত
বা ১৯৪০ৰ দশকেতা ইয়াৰ লক্ষয্ত উপনীত েহাৱাৰ সম্ভাৱনা
কম আিছল বুিল মই ভােবাঁ। মই েকৱল ক’ব িবচািৰেছাঁ েয
ৈনিতক পৰ্সংগেটা সম্পকর্ীয় েতওঁৰ িচন্তা-ধাৰাত পৰ্ভাৱ িবস্তাৰ
কৰা ১৯৩৬ চনৰ ঘটনােটা উেল্লখ নকৰাৈক পৰ্িতেৰাধমূলক
যুদ্ধৰ সপেক্ষ েতওঁৰ মতামতৰ কথা ক’েল েতওঁৰ যুিক্তৰ মূল
িদশেটােক উেপক্ষা কৰা হ’ব।

েমাৰ এই জিনৰ বািগচা ভৰ্মণকালত অিন্তমেটা ফুল ৈহেছ
সাধাৰণ পঢ়ুৈৱৰ বােব িলখা এখন পতৰ্। জিনৰ মাৰাত্মক
েবমাৰেটা আৰম্ভ েহাৱাৰ পূেবর্ ১৯৫৫ চনৰ জুন মাহত
ফচুর্ন আেলাচনীত পতৰ্খন পৰ্কাশ পাইিছল। িশেৰানাম ৈহেছ,
“Can we survive technology?”[১৭]। জিন এিতয়া
আৰু গিণতজ্ঞসকলৰ েবৗিদ্ধক সমসয্াৰ িবষেয় উিদব্গ্ন নহয়;
েতওঁ এিতয়া যুদ্ধ আৰু শািন্ত, িনউক্লীয় অস্তৰ্ আৰু িনউক্লীয়
শিক্ত, েগালকীয় উষ্ণতা আৰু জলবায়ু িনয়ন্তৰ্ণ, অথর্নীিত আৰু
ৰাজনীিতিবজ্ঞানৰ নীিতসমূহক কিম্পউটােৰ কৰা পিৰৱতর্ন –
আিদৰ দেৰ মানৱীয় সমসয্াসমূহক ৈল উিদব্গ্ন। জীৱনৰ অিন্তম
সাতটা বছৰত েতওঁ ৱািশব্ংটনিস্থত ক্ষমতাৰ েকন্দৰ্ৈল েযাৱাৰ
পাছত, আৰু েসনাধয্ক্ষ আৰু ৰাজনীিতিবদসকলৰ ৈসেত বনু্ধতব্
স্থাপন কৰাৰ পাছত েতওঁ বুিজিছল েয সমাজৰ গুৰুতব্পূণর্
সমসয্ােবাৰ মানুহ েকিন্দৰ্ক, কািৰকৰী নহয়। মানৱ পৰ্কৃিত
সম্পেকর্ েতওঁৰ দৃিষ্টভংগী িনৰুৎসাহজনক আিছল। “ৈবদুয্িতক
েক্ষতৰ্ৰ এক পকনীয়া (curl) নথকাৈলেক চুমব্ক েক্ষতৰ্ িকয় বৃিদ্ধ
নহয় বুিল আপিত্ত কৰাৰ িনিচনাৈকেয় মানুহ েয সব্াথর্পৰ আৰু
আনুগতয্হীন, তাক ৈল আপিত্ত কৰােটাও সমােনই মূখর্ািম।”
ভিৱষয্ৎ সম্পেকর্ েতওঁৰ দৃিষ্টভংগীও সমােনই িনৰুৎসাহজনক
আিছল। “িনউক্লীয় অস্তৰ্ক ৈল বতর্মানৰ ভীিতপৰ্দ আশংকাই
ইয়াতৈকও েবিছ ভয়ানক িস্থিতৈল ৈল যাব পােৰ। েগালকীয়
জলবায়ু িনয়ন্তৰ্ণ সম্ভৱ েহাৱাৰ পাছত হয়েতা আমাৰ বতর্মানৰ
সকেলা কাম-কাজ সাধাৰণ েযন লািগব। আিম িনজেক পৰ্তাৰণা
কৰা অনুিচত। এবাৰ েসই সম্ভাৱনা বাস্তৱ ৈহ উিঠেল তাৰ
ওপৰত েশাষণ চেলাৱা হ’ব . . .। এটা কিঠন সতয্ হ’ল–
সমসয্ােবাৰ এক িবৱতর্নৰ বােব হয়, িয উপকাৰী আৰু
গঠনমূলক হ’েলও িবপদজনেকা। পৰ্েয়াজনীয় েবগৰ লগত আিম
উপযুক্ত অিভেযাজেনা কিৰ ল’ব পািৰমেন? সবােতাৈক আশাপৰ্দ
উত্তৰেটা হ’ল েয মানৱ পৰ্জািতেটােৱ পূবর্েতও এেনধৰণৰ
পৰীক্ষাৰ সনু্মখীন ৈহেছ আৰু েতওঁেলােক পিৰৱিতর্ত সমসয্াৰ
মােজেৰ পাৰ ৈহ অহাৰ এক জন্মগত সামথর্ থকা েযন লােগ।
সমূ্পণর্ কাযর্য্িনেদর্শনা সম্পেকর্ আগতীয়াৈক েসাধােটা অযুিক্তকৰ

হ’ব। আিম েকৱল পৰ্েয়াজনীয় মানৱীয় গুণেকইটােহ আঙুিলয়াই
িদব পােৰাঁ: ৈধযর্য্, নমনীয়তা আৰু বুিদ্ধমত্তা।” জিনৰ িনজেৰই
এই গুণেকইটা আিছল। েতওঁ সৃিষ্ট কৰা জগতখনত ৈগ বািছ
থকাৰ সম্ভাৱনা বঢ়াবৈল আমাক এইেকইটা গুেণই এিতয়াও
পৰ্েয়াজনীয়।
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গিণতত পৰ্াৰিম্ভক গেৱষণা : পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্

বুদ্ধপৰ্সাদ েচিতয়া

[িবিশষ্ট অসমীয়া গিণতজ্ঞ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ অৱসৰ পৰ্াপ্ত অধয্াপক বুদ্ধপৰ্সাদ েচিতয়া অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্থমগৰাকী সভাপিত।]

গািণিতক গেৱষণা কাক েবােল – এই পৰ্শ্নৰ চমু মনঃপূত
উত্তৰ এটা সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক ঘপহৈক িদয়ােটা সম্ভৱ নহয়।
িকন্তু এই পৰ্বন্ধৰ িবষয়-বস্তু এেনদেৰ যুগুেতাৱা ৈহেছ যােত ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীসকেল পৰ্বন্ধেটা পিঢ় উিঠ গিণতৰ গেৱষণােনা েকেনকুৱা
তাৰ এটা থুলমূল ধাৰণা কিৰব পােৰ আৰু লগেত এইেটাও
যােত উপলি কিৰব পােৰ েয গিণতৰ গেৱষণাৰ কাম িনম্ন
পযর্ায়েত আৰম্ভ কিৰব পািৰ। আমাৰ এই গেৱষণা অিত পিৰিচত
পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্ৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ আৰম্ভ কৰা হ’ব।

সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব জয্ািমিতৰ ভাল লগা
উপপাদয্সমূহৰ িভতৰত পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্ অনয্তম:
সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ অিতভুজৰ ওপৰত অংিকত বগর্েক্ষতৰ্ৰ
কািল আন দুটা বাহুৰ ওপৰত অংিকত বগর্েক্ষতৰ্ দুটাৰ কািলৰ
েযাগফলৰ সমান। এই সূতৰ্েটা বীজগিণতীয় ভাষাত এেনদেৰ
ক’ব পািৰ: c, a আৰু b েয় এটা সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ কৰ্েম
অিতভুজ আৰু আন দুটা বাহুৰ দীঘ বুজােল c২ = a২ + b২

হয়।

পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্ই সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ এটা অিত
আকষর্ণীয় আৰু পৰ্েয়াজনীয় ৈবিশষ্টয্ পৰ্কাশ কিৰেছ।
পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ৰ সন্দভর্ত আমাৰ মনত দুটা বহল পৰ্শ্নৰ
উদয় ৈহেছ–

পৰ্থম পৰ্শ্ন:
পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ বয্ৱহাৰ কিৰ সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ আৰু িক
িক অনুৰূপ ৈবিশষ্টয্ আিৱষ্কাৰ কিৰব পািৰ?

িদব্তীয় পৰ্শ্ন:
এেন এটা উপপাদয্ আিৱষ্কাৰ কিৰব পািৰ েনিক িযেটাৰ পৰা

পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্েটা অনুিসদ্ধান্ত িহচােপ পাব পািৰ?

ওপৰৰ পৰ্শ্ন দুটাৰ মাজত এটা চিৰতৰ্গত পাথর্কয্ আেছ–
পৰ্থমেটাত জনা কথা এটা পৰ্েয়াগ কিৰ নতুন সূতৰ্ িবচািৰব
েখাজা ৈহেছ; আৰু িদব্তীয়েটাত আগেত জনা সূতৰ্তৈক অিধক
বয্াপক সূতৰ্ িবচািৰব েখাজা ৈহেছ। ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক এইিখিনেত
ৈক থওঁ েয উচ্চ পযর্ায়ৰ গিণতৰ গেৱষণােতা এেন ধৰণৰ পৰ্শ্নৰ
অৱতাৰণা কিৰ তাৰ সমাধান িবচৰা হয়।

আিম এিতয়া পৰ্শ্ন দুটাৰ সমাধান িবচািৰ যাওঁ।

পৰ্থম পৰ্শ্ন সমাধান

এিতয়াৈলেক আমাৰ পৰ্শ্নেটা যেথষ্ট অস্পষ্ট ৈহ আেছ।
‘অনুৰূপ ৈবিশষ্টয্’ মােনেনা িক বুেজাৱা ৈহেছ েসইেটা স্পষ্ট নহ’েল
পৰ্শ্নেটা সমাধান কিৰব েনাৱািৰ। গিতেক পৰ্শ্নেটা স্পষ্ট হ’বৰ
বােব ইয়াক দুটা খণ্ড-পৰ্শ্নত ভেগাৱা ৈহেছ এেনদেৰ–

(১) c, a আৰু b েয় এটা সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ কৰ্েম অিতভুজ
আৰু আন দুটা বাহুৰ দীঘ বুজােল, আিম জােনা েয
c২ = a২ + b২। এিতয়া পৰ্শ্ন হ’ল, n ৰ িযেকােনা অখণ্ড
মানৰ বােব cn = an+bn হ’বেন? যিদ নহয়, cn আৰু
an + bn ৰ মাজৰ সম্পকর্েটা েকেনকুৱা ধৰণৰ হ’ব?

(২) সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ বাহুেকইটাৰ ওপৰত বগর্েক্ষতৰ্ অংকন
কৰাৰ পিৰৱেতর্ আন েকােনা েক্ষতৰ্ অংকন কিৰেলও
পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ৰ িনিচনা সূতৰ্ এটা সতয্ হ’ব পােৰ
েনিক? বগর্েক্ষতৰ্ৰ পিৰৱেতর্ এেকা এেকাটা অধর্ বৃত্তাকাৰ
েক্ষতৰ্ অংকন কিৰব পািৰ, সমবাহু িতৰ্ভুজাকাৰ েক্ষতৰ্
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অংকন কিৰব পািৰ, সুষম n-ভুজীয় েক্ষতৰ্ অংকন কিৰব
পািৰ। আৰু েতিতয়া অিতভুজৰ ওপৰত অংিকত েক্ষতৰ্ৰ
কািল আন দুটা বাহুৰ ওপৰত অংিকত েক্ষতৰ্ৰ কািলৰ
েযাগফলৰ সমান হ’ব েনিক, এইদেৰ সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ
বাহুেকইটাৰ ওপৰত েবেলগ েবেলগ েক্ষতৰ্ অংকন কিৰ
পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ৰ অনুৰূপ সূতৰ্ এটা পৰ্েযাজয্ হয় েনিক
পৰীক্ষা কৰােটা এটা আকষর্ণীয় গেৱষণাৰ িবষয়।

আৰু এই গেৱষণা হাইসু্কলৰ উচ্চ েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় আৰম্ভ
কিৰব পােৰ।

আিম এিতয়া ওপৰৰ খণ্ড-পৰ্শ্ন দুটাৰ সমাধান িবচািৰ যাওঁ–

(১) এেন ধৰণৰ পৰ্শ্নৰ েবিলকা সমাধান পৰ্িকৰ্য়ােটা
েকানিখিনত েকেনৈক আৰম্ভ কৰা যায় েসইেটােৱই হ’ল
আটাইতৈক ডাঙৰ সমসয্া। এেন অৱস্থাত িকছু পৰ্াৰিম্ভক পৰীক্ষা-
িনৰীক্ষাই আমাক যেথষ্ট সহায় কেৰ:

ধৰা হওক c = ৫, a = ৩, b = ৪, েতিতয়া c২ = a২+b২,
অথর্াৎ ৫, ৩ আৰু ৪ এটা সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ কৰ্েম অিতভুজ
আৰু আন দুটা বাহুৰ দীঘ হ’ব পােৰ। এিতয়া n = ৩, ৪,৫
ধিৰ পৰীক্ষা কিৰ চােল েদখা যায় েয

an + bn < cn।

আনহােত n = ১,০,−১,−২ ধিৰেল েপাৱা যায় েয

an + bn > cn।

এই পৰ্াৰিম্ভক পৰীক্ষাৰ পৰা আিম এটা অনুমান (conjecture)
কিৰবৈল সক্ষম ৈহেছাঁ। অনুমানেটা হ’ল এেনধৰণৰ:

যিদ c, a আৰু b েয় এটা সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ কৰ্েম অিতভুজ
আৰু আন দুটা বাহুৰ দীঘ বুজায় েতেনহ’েল

an + bn


< cn যিদ n > ২,

= cn যিদ n = ২,

> cn যিদ n < ২।

মনত ৰািখবা, এইেটা এটা অনুমানেহ, এিতয়াৈলেক ইয়াৰ
পৰ্মাণ িদয়া েহাৱা নাই। এই সম্পকর্ িতিনটাৰ মাজৰেটােৱই
পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ আৰু ইয়াৰ সহায়ত আিম আন দুটা সম্পকর্
পৰ্মাণ কিৰবৈল েচষ্টা কিৰম।

পৰ্থমেত ধৰা হওক n > ২। িযেহতু c > a, c > b

(িকয়েনা সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ অিতভুজৰ দীঘ আন দুটা বাহুৰ
পৰ্েতয্কেৰ দীঘতৈক ডাঙৰ), গিতেক িযেকােনা ধনাত্মক অখণ্ড
সংখয্া k ৰ বােব ck > ak, ck > bk। এিতয়া,

cn = c২ · cn−২

= (a২ + b২)cn−২ [কাৰণ c২ = a২ + b২।]
= a২cn−২ + b২cn−২

> a২an−২ + b২bn−২ [কাৰণ n− ২ ধনাত্মক।]
= an + bn।

অথর্াৎ cn > an + bn।

এিতয়া ধৰা হওক n < ২। আিম জােনা েয িযেকােনা
ঋণাত্মক অখণ্ড সংখয্া ℓ ৰ বােব cℓ < aℓ, cℓ < bℓ। এিতয়া,

cn = c২ · cn−২

= (a২ + b২)cn−২

= a২cn−২ + b২cn−২

< a২an−২ + b২bn−২ [কাৰণ n− ২ ঋণাত্মক।]
= an + bn।

অথর্াৎ cn < an + bn।

গিতেক আমাৰ অনুমান সতয্, আৰু ই n ৰ িযেকােনা অখণ্ড
মানৰ বােবই সতয্।

(২) িচতৰ্ 1 ত সমেকাণী িতৰ্ভুজ এটাৰ পৰ্িতেটা বাহুক বয্াস
িহচােপ ৈল এেকাটা অধর্বৃত্ত অংকন কৰা ৈহেছ।

A

BC

a

b c

A′

B′

C ′

Figure 1

ABC ′ অধর্বৃত্তাকাৰ েক্ষতৰ্ৰ কািল =
১
২π

(
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২

)২
,

BCA′ অধর্বৃত্তাকাৰ েক্ষতৰ্ৰ কািল =
১
২π

(
a

২

)২
,

CAB′ অধর্বৃত্তাকাৰ েক্ষতৰ্ৰ কািল =
১
২π
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২

)২
।
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গিতেক পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ পৰ্েয়াগ কিৰ (অথর্াৎ c২ =

a২+b২ ধিৰ) েপাৱা যায় েয BCA′ আৰু CAB′ অধর্বৃত্তাকাৰ
েক্ষতৰ্ দুটাৰ কািলৰ েযাগফল ABC ′ অধর্বৃত্তাকাৰ েক্ষতৰ্ৰ কািলৰ
সমান।

িচতৰ্ 2 ত এটা সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ পৰ্িতেটা বাহুৰ ওপৰত
এেকাটা সমবাহু িতৰ্ভুজ অংকন কৰা ৈহেছ।

A

BC

C1

C2

A2

A1

B1B2

Figure 2

এিতয়া, ABC২ সমবাহু িতৰ্ভুজীয় েক্ষতৰ্ৰ কািল হ’ব
১
২AB · C১C২ =

১
২c ·AC১ · tan ৬০◦

=
১
৪c

২ ·
√
৩

=

√
৩
৪ c২।

েসইদেৰ,

BCA২ সমবাহু িতৰ্ভুজীয় েক্ষতৰ্ৰ কািল =
√
৩
৪ a২,

CAB২ সমবাহু িতৰ্ভুজীয় েক্ষতৰ্ৰ কািল =
√
৩
৪ b২।

গিতেক পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্ৰ অনুৰূপ সূতৰ্ এটা এই
েক্ষতৰ্েতা শুদ্ধ হ’ব।

এিতয়া আিম খণ্ড পৰ্শ্নেটাৰ েশষৰ অংশৈল আেহাঁ। ধৰা
হওক ABC িতৰ্ভুজৰ ∠C সমেকাণ, AB = c,BC =

a,CA = b; গিতেক c২ = a২ + b২। ধৰা হওক
পৰ্িতেটা বাহুৰ ওপৰত এেকাটা সুষম n-ভুজ অঁকা ৈহেছ।
AB অিতভুজৰ ওপৰত অঁকা n-ভুজেটাৰ নাম িদয়া হওক
ABB১B২ . . . Bn−২। ধৰা হওক, এই n-ভুজেটােৱ আগুিৰ
থকা েক্ষতৰ্ৰ মধয্িবনু্দ O।

আিম n-ভুজেটােৱ আগুৰা েক্ষতৰ্ৰ কািল উিলয়াব খুিজেছাঁ,
আৰু তাৰ বােব ইয়াক n টা িতৰ্ভুজাকাৰ েক্ষতৰ্ত
ভাগ কিৰ ল’ম। OA,OB,OB১, . . . , OBn−২ অংকন
কৰা। ফলত OAB,OBB১, OB১B২, . . . , OBn−৩Bn−২

িতৰ্ভুজেকইটাৰ সৃিষ্ট ৈহেছ। এই িতৰ্ভুজেবাৰ পৰস্পৰ সবর্াংগসম
আৰু িসহঁতৰ পৰ্েতয্েকই এেকাটা সমিদব্বাহু িতৰ্ভুজ। এই
িতৰ্ভুজেবাৰৰ শীষর্ েকাণেবাৰৰ পৰ্েতয্কেৰ মান ৪π

n
। গিতেক

অিতভুজৰ ওপৰত অংিকত সুষম n-ভুজীয় েক্ষতৰ্ৰ কািল হ’ব

n · ১২ · c · c২ · cot ৪π২n =
nc২

৪ cot ২π
n
।

েসইদেৰ আন দুটা বাহুৰ ওপৰত অংিকত সুষম n-ভুজীয় েক্ষতৰ্ৰ

কািল কৰ্েম na২

৪ cot ২π
n

আৰু nb২

৪ cot ২π
n
।

গিতেক পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ বয্ৱহাৰ কিৰ আিম পাওঁ েয–

সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ অিতভুজৰ ওপৰত অংিকত সুষম n-
ভুজীয় েক্ষতৰ্ৰ কািল আন দুটা বাহুৰ ওপৰত অংিকত সুষম
n-ভুজীয় েক্ষতৰ্ দুটাৰ কািলৰ েযাগফলৰ সমান।

িদব্তীয় পৰ্শ্ন সমাধান

আিম পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্তৈকও অিধক বয্াপক সূতৰ্ এটা
উিলওৱাৰ কথা ভািবেছাঁ। িকন্তু ‘অিধক বয্াপক’ মােন িক?
পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ েকৱল সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ বােবেহ সতয্।
এটা অ-সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ বােব অনুৰূপ সূতৰ্ পৰ্মাণ কিৰব পািৰ
েনিক? পৰ্থম সমসয্া হ’ল– এই ‘অনুৰূপ সূতৰ্েটা’ েকেন ধৰণৰ
হ’ব পােৰ তাৰ অনুমান কৰা। এেন এটা অনুমান কিৰবৈল িচন্তাৰ
পৰ্েয়াজন, কল্পনাৰ পৰ্েয়াজন। এেন িচন্তা আৰু কল্পনা বহুেতা
মহৎ গািণিতক সৃিষ্টৰ উৎস। আিম িবচৰা সূতৰ্েটা এেনকুৱা হ’ব
লািগব েয– িতৰ্ভুজেটাৰ এটা েকাণ সমেকাণ হ’েল ইয়াৰ পৰাই
পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্েটা েপাৱা যাব।

এটা অ-সমেকাণী িতৰ্ভুজ দুই ধৰণৰ হ’ব পােৰ– সূ্থলেকাণী
অথবা সূক্ষ্মেকাণী।

পৰ্থমেত এটা সূ্থলেকাণী িতৰ্ভুজেকই েলাৱা যাওক। ধৰা
হওক ABC এটা সূ্থলেকাণী িতৰ্ভুজ (িচতৰ্ 3 ৰ বাওঁফােল)।
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িচতৰ্ত েদখুওৱাৰ দেৰ অংকন কৰা:

AC ∥ BB২,

AB২ ⊥ BB২,

BB১ ≡ CA, অথর্াৎ BB১ = CA,

AC১ ⊥ BC১,

CP ⊥ AB।

আিম অনুমান কিৰেছাঁ েয

AB২ = BC ·BC১ +BB১ ·BB২। (১)

এেনদেৰ অনুমান কৰাৰ কাৰণ হ’ল– যিদ C েকাণেটাক
‘েঠিল আিন’ সমেকাণ কৰা হয় (3 ৰ েসাঁফালৰ িচতৰ্) েতিতয়া
BC = BC১ হ’ব আৰু BB১ = BB২ হ’ব। আৰু েতিতয়া
(১) নমব্ৰ সমতােটা হ’বৈগ

AB২ = BC২ +BB২
১ = BC২ + CA২,

আৰু এইেটােৱই েতিতয়া পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ হ’ব। গিতেক
(১) নমব্ৰ সূতৰ্েটা পৰ্মাণ কিৰব পািৰেল এেন এটা অিধক বয্াপক
সূতৰ্ েপাৱা যাব িযেটাৰ পৰা পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্েটা অনুিসদ্ধান্ত
িহচােপ েপাৱা যাব।

(১) নমব্ৰ সূতৰ্ৰ পৰ্মাণ:

আিম পাওঁ েয,

△ABC১ ∼ △CBP (∠B উৈমহতীয়া েকাণ),
আৰু △ABB২ ∼ CAP (∠ABB১ ≡ ∠BAC)।

েসইবােব,

AB

BC১
=

BC

BP
,

AB

BB২
=

AC

PA
।

গিতেক,

BC ·BC১ = AB ·BP, AC ·BB২ = AB · PA।

এই দুটা েযাগ কিৰ আৰু AC = BB১ বহুৱাই (১) নমব্ৰ
সূতৰ্েটা েপাৱা যায়।

উেল্লখেযাগয্ েয এই সূতৰ্েটা পৰ্মাণ কেৰােত আিম
পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ বয্ৱহাৰ কৰা নাই, িকন্তু C েকাণেটা
সমেকাণ বুিল ধিৰেলই পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্েটা েপাৱা যায়।
গিতেক আিম পৰ্মাণ কৰা সূতৰ্েটা পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্তৈক

অিধক বয্াপক। এটা সূক্ষ্মেকাণী িতৰ্ভুজ ৈলও অনুৰূপ সূতৰ্ এটা
পৰ্মাণ কিৰ চাব পািৰ।

আিম আশা কিৰেছাঁ, িতৰ্েকাণিমিতৰ িকছু জ্ঞান থকা ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীসকলৰ মনত পিৰেছ েয পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ৰ অনুৰূপ িকন্তু
ইয়াতৈক অিধক বয্াপক সূতৰ্ এটা িতৰ্েকাণিমিতেত আেছ: a, b

আৰু c েয় েকােনা িতৰ্ভুজৰ বাহুেকইটাৰ দীঘ বুজােল আৰু c

দীঘ যুক্ত বাহুৰ সনু্মখৰ েকাণেটা C বুিল ধিৰেল,

c২ = a২ + b২ − 2ab cosC। (২)

এিতয়া C =
π

২ হ’েল িতৰ্ভুজেটা সমেকাণী হ’ব আৰু
েতিতয়া c২ = a২ + b২ হ’ব আৰু পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্েটা
েপাৱা যাব।

উেল্লখেযাগয্ েয (২) নমব্ৰ সূতৰ্েটা আমাৰ (১) নমব্ৰ সূতৰ্ৰ
অনুিসদ্ধান্ত িহচােপ পৰ্মাণ কিৰ েদখুৱাব পািৰ:

(১) নমব্ৰ সূতৰ্েটা এেনদেৰ িলিখব পািৰ (িচতৰ্ 3 ৈল েচাৱা):

AB২ = BC(BC+CC১)+BB১(BB১+B১B২)। (৩)

লক্ষয্ কৰা েয

CC১ = AC cos(π − C) = −AC cosC,
B১B২ = AB১ cos(π − C) = −AB১ cosC,

আৰু BB১ = AC, AB১ = BC।

গিতেক (৩) ৰ পৰা আিম পাওঁ,

AB২ = BC২–BC·AC cosC+AC২−BC·AC cosC।

অথর্াৎ AB২ = BC২ +AC২ − 2BC ·AC cosC।

এিতয়া AB = c,BC = a,AC = b ধিৰেলই (২) নমব্ৰ
সূতৰ্েটা েপাৱা যায়।

সু্কলীয়া জয্ািমিতত পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ৰ িনিচনা আৰু বহুেতা
সূতৰ্ আেছ, িযেবাৰৰ সম্পকর্ত পৰ্াৰিম্ভক গেৱষণাৰ কাম আৰম্ভ
কিৰব পািৰ। েমধাৱী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক এেন গেৱষণাৰ কামত
পৰ্বৃত্ত হ’বৈল আিম আহব্ান জনাইেছাঁ। পাইথােগাৰাছৰ সূতৰ্ৰ
েবিলকাও সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ বাহুেকইটাৰ ওপৰত িবিভন্ন সদৃশ
েক্ষতৰ্ (েযেন, সদৃশ িতৰ্ভুজ, সদৃশ বহুভুজ আিদেয় আগুিৰ থকা
েক্ষতৰ্) অংকন কিৰ ওপৰত েদখুওৱাৰ দেৰ পৰীক্ষা-িনৰীক্ষা
চলাব পািৰ।
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২০২২ বষর্ৰ গিণতৰ আেবল বঁটা
ড◦ চয়িনকা বৰুৱা

সহকাৰী অধয্ািপকা, গিণত িবভাগ, ইউিনভািচর্িট অৱ ছােয়ঞ্চ এণ্ড েটকন’লিজ, েমঘালয়

“তুিম যিদ জািনব খুিজছা সতয্ িক, েতেন্ত গিণত ৈহেছ
আৰম্ভিণৰ এক সুন্দৰ েক্ষতৰ্।” এই অনুেপৰ্ৰণামূলক কথাষাৰ
ৈকিছল গিণতজ্ঞ েডিনছ পাৰেনল চেলেভেন। আেমিৰকাৰ ষ্টিন
বৰ্ুক িবশব্িবদয্ালয় আৰু িচিট ইউিনভািচর্িট অৱ িনউয়কর্ৰ
অধয্াপক পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ েডিনছ চেলেভনৈল আগবেঢ়াৱা ৈহেছ
নৰেৱিজয়ান একােডমী অৱ চােয়ন্স এণ্ড েলটােছর্ পৰ্দান কৰা
এই বষর্ৰ গিণতৰ েনােবল খয্াত আেবল বঁটা। সংিস্থিত িবদয্া
(ট’প’লিজ) েক্ষতৰ্খনৈল আগবেঢ়াৱা যুগান্তকাৰী অৱদানৰ বােব
গিণতজ্ঞগৰাকীক গিণতৰ এই সেবর্াচ্চ বঁটােৰ সন্মািনত কৰা
ৈহেছ। আেবল বঁটা কিমিটৰ এগৰাকী সন্মানীয় বয্িক্ত, হান্স
মান্থ-কাছ নামৰ এজন গিণতজ্ঞ ই চেলেভনক আধুিনক সংিস্থিত

িবদয্াৰ ইিতহাসৰ সবােতাৈক পৰ্ভাৱশালী বয্িক্তসকলৰ এজন
বুিল অিভিহত কিৰেছ।

১৯৪১ চনৰ ১২ েফবৰ্ুৱাৰীত আেমিৰকাৰ িমিচগানত জন্ম
গৰ্হণ কৰা গিণতজ্ঞ চেলেভন আেমিৰকাৰ িবখয্াত ৰাইছ
িবশব্িবদয্ালয় আৰু িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন িশক্ষাথর্ী।
পৰ্থেম েকিমেকল ইিঞ্জিনয়ািৰঙৰ পাঠয্কৰ্ম গৰ্হণ কৰা েডিনছ
চেলেভেন িদব্তীয় বষর্ত গিণতৰ পৰ্িত আকিষর্ত হয় আৰু
অিভযািন্তৰ্ক পাঠয্কৰ্ম বাদ িদ গিণতৰ ছাতৰ্ ৈহ পেৰ। েতওঁ
গিণতৰ িদেশ ধাৱমান েহাৱাৰ আঁৰত আেছ এিট িবেশষ উপপাদয্
যাক ‘Uniformization theorem’ বুিল েকাৱা হয়। তাৰ
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সংবাদ

আগেত গিণত িবষয়েটাৰ পৰ্িত েতওঁৰ িবেশষ এেকা ধাৰণা
নািছল। অিভযািন্তৰ্কৰ গিণতৰ পাঠয্কৰ্মত জিটল চলকৰ েশৰ্ণীত
এবাৰ িশক্ষেক এটা ঘূৰণীয়া পুখুৰী আৰু িকডনী আকৃিতৰ
পুখুৰীৰ ছিব আঁিক সুন্দৰৈক িবকৃিতৰ (deformation) ধাৰণা
িদিছল। গিণতৰ এই ধাৰণােবােৰই পাছৈল েতওঁক বছৰৰ পাছত
বছৰজুিৰ িবেশষ তত্তব্ িকছুমানৰ গেৱষণাৰ কাৰেণ অনুপৰ্ািণত
কিৰেল।

গিণতজ্ঞ চেলেভনৰ বহু গেৱষণা উচ্চ মাতৰ্াৰ (higher di-
mension) আকৃিতৰ সম্পেকর্। েতওঁ িবেশষৈক গেৱষণা কৰা
শাখােটা হ’ল েমিনফ’ল্ড (manifold, বহুভাঁজ) শীষর্ক এিবধ
সংিস্থতীয় অন্তৰীক্ষ (topological space), যাক পৃষ্ঠতলৰ
েকােনা েকােনা িবনু্দৰ পৰা চােল েচেপটা েদখা েপাৱা যায়, িকন্তু
আচলেত িসহঁতৰ বহু জিটল গঠন থােক। উদাহৰণসব্ৰূেপ, এটা
েগালকৰ পৃষ্ঠতল আৰু বৃত্তজ বলয়ৰ (torus) পৃষ্ঠতল িদব্মািতৰ্ক
েমিনফ’ল্ড। পাঁচ বা তােতাৈক অিধক মাতৰ্াৰ েমিনফ’ল্ডৰ েশৰ্ণী
িবভাজনৰ েক্ষতৰ্ত চেলেভনৰ িবেশষ অৱদান আেছ। সৰু
সৰু িতৰ্ভুজৰ আকৃিতৈল েমিনফ’ল্ডৰ িবভাজনৰ িবিভন্ন উপায়
সম্পকর্ীয় বহু জিটল গািণিতক সমসয্াৰ সমাধানৰ েক্ষতৰ্েতা
এইজন গিণতজ্ঞৰ আেছ উেল্লখেযাগয্ বৰঙিণ। গিতক পৰ্ণালী
(dynamical system) েক্ষতৰ্খনেতা েতওঁৰ েলখত ল’বলগীয়া
অৱদান আেছ। জিটল গিতক পৰ্ণালীত থকা িকছুমান িবনু্দ আৰু
চািৰওফালৰ েক্ষতৰ্ (domain) েকেনৈক অ’ত ত’ত ঘূিৰ থকাৰ
সলিন আেকৗ পৰ্াৰিম্ভক ঠাইৈল পুনৰ উভিত আেহ েসই সম্পেকর্

পৰ্ায় ষািঠ বছৰ পুৰিণ সমসয্াৰ সমাধান কিৰিছল। গিণতজ্ঞ পত্নী
মইৰা েছজৰ (Moira Chas) ৈসেত েতওঁ পৃষ্ঠতলত লুপ (loop)
আৰু পথ অধয্য়ন কিৰ েমিনফ’ল্ডৰ েশৰ্ণী িবভাজনৰ এিট নতুন
ধাৰণা উদ্ভাৱন কিৰিছল।

একাশী বছৰীয়া এইগৰাকী গিণতজ্ঞ আেবল বঁটাৰ উপিৰ
অনয্ বহুেকইটা বঁটা আৰু সন্মােনেৰ িবভূিষত ৈহেছ। ইয়াৰ
িভতৰত ৱল্ফ বঁটা (২০১০), বলেজন বঁটা (২০১৪), েনছেনল
েমেডল অৱ ছােয়ন্স (২০০৪) আিদ উেল্লখেযাগয্। বতর্মান েডিনছ
চেলেভেন েতওঁৰ গেৱষণা কমর্ত সংিস্থিত িবদয্া আৰু গিতক
পৰ্ণালী সংেযাগ সম্পকর্ীয় কাম আৰম্ভ কিৰেছ। েসইকাৰেণ
হান্স মান্থ-কােছ ৈকিছল েয অনয্ মানুহৰ দেৰ গিণতৰ িবিভন্ন
শাখাসমূহৰ মাজত থকা সীমা এইজন গিণতজ্ঞ ই েনেদেখ। েসেয়
হয়েতা েতওঁ একক আৰু অননয্।

এক সাক্ষাৎকাৰত অধয্াপক চেলেভেন েতওঁৰ ছাতৰ্সকলক
ৈবেশ্লিষক িচন্তা (critical thinking) বতর্াই ৰখােটা অিত
দৰকাৰী বুিল ৈকেছ। এেনদেৰ িচন্তা কিৰেল বহু কথা বুিজব
পািৰ, এটা ঘটনা িবিভন্ন িদশৰ পৰা পৰীক্ষা কিৰ চাব পািৰ,
সমসয্াৰ সমাধােনা কিৰব পািৰ আৰু েতওঁ িনেজও গিণতৰ
সমসয্াৰ সমাধানৰ েক্ষতৰ্ত ইয়াৰ পৰ্েয়াগ কিৰিছল বুিল জািনবৈল
িদিছল। েতওঁ আৰু ৈকিছল েয “Mathematics, when it’s
done and perfect, is absolutely perfect and simple.
If things are not simple, they are not done.”

গিণতৰ েনােবল বঁটা বুিল পিৰিচত আেবল বঁটাৰ
২০২২ বষর্ৰ িবজয়ীগৰাকী িনবর্াচনৰ পাঁচজনীয়া ‘আেবল
কিমিট’খনৰ এজন সদসয্ আিছল ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ ৰমন
পিৰমালা। িবশব্ৰ গিণত জগতৰ অিত সন্মানীয় এই
কিমিটখনত এগৰাকী ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ সদসয্ ৰূেপ থকােটা
এক েগৗৰৱৰ কথা। েকইবছৰমান পূেবর্ আন এজন ভাৰতীয়
গিণতজ্ঞ, ৰেয়ল চ’ছাইিটৰ েফল’ এম এছ ৰঘুনাথেনা
এই কিমিটৰ সদসয্ আিছল। বতর্মান ৭৩ বছৰ বয়সীয়া
ৰমন পিৰমালা পৰ্ধানৈক বীজগিণতৰ েক্ষতৰ্ৈল আগবেঢ়াৱা
অৱদানৰ বােব পিৰিচত। ১৯৮৭ চনত েতওঁ শািন্ত সব্ৰূপ
ভাটনাগৰ বঁটা লাভ কিৰিছল। গিণত-িবজ্ঞান শাখাত এই
বঁটা বতর্মানৈলেক েকৱল িতিনগৰাকী মিহলাই লাভ কিৰেছ।
আন দুগৰাকী ৈহেছ সুজাথা ৰামদৰাই আৰু নীনা গুপ্তা।
সুজাথা ৰামদৰাইেয় ৰমন পিৰমালাৰ তত্তব্াৱধানত ডক্টেৰট
িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল।
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জুলাইত পূবর্ৰ সময়সূচী মেতই অনলাইন ৰূপত
‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় সিন্মলন’

পৰ্িত চািৰ বছৰৰ মূেৰ মূেৰ পৃথক পৃথক েদশত অনুিষ্ঠত
েহাৱা ‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় সিন্মলন’ (ICM) এইবাৰ
জুলাইৰ ৬ তািৰখৰ পৰা ১৪ তািৰখৈল ৰািছয়াৰ িদব্তীয় বৃহৎ
চহৰ েচইণ্ট িপটাছর্বাগর্ত েহাৱাৰ কথা আিছল। গিণতৰ সবর্বৃহৎ
আৰু ঐিতহািসক এই সিন্মলনৰ উেদব্াধনী অনুষ্ঠানেত গিণতৰ
অিত সন্মানীয় িফল্ডছ েমেডলেক আিদ কিৰ েকইবাটাও বঁটা
পৰ্দান কৰা হয়। এই সিন্মলনখন আেয়াজন কিৰবৈল আেয়াজক
েদশখনৰ লগেত েগােটই িবশব্ত েকইবাবছৰ ধিৰ পৰ্স্তুিত চেল।
ইয়াৰ লগত সংগিত ৰািখ আন ঠােয় ঠােয়ও েচিমনাৰ আিদ
আেয়ািজত হয়। এইসমূহত বা মূল অনুষ্ঠানত অংশ ল’বৈল
েগােটই িবশব্জুিৰ িবিভন্ন েশৰ্ণীৰ গিণতজ্ঞই েকইবাবছৰ ধিৰ পৰ্স্তুিত
চলাই থােক। এেন এখন সিন্মলনৈল মােথাঁ েকইমাহমান থকা
অৱস্থােত ৰািছয়াই ইউেকৰ্ইনৰ ওপৰত আকৰ্মণ আৰম্ভ কেৰ।
এই ঘটনাই িবশব্ৰ শািন্তিপৰ্য় আন জনগণৰ লগেত গিণতজ্ঞসকলৰ
মাজেতা পৰ্িতিকৰ্য়াৰ সৃিষ্ট কেৰ। লেগ লেগই বহু গিণতজ্ঞই
ৰািছয়াৰ আগৰ্াসনৰ পৰ্িত পৰ্িতবাদ জনাই সিন্মলন বজর্নৰ িসদ্ধান্ত
েঘাষণা কেৰ। সিন্মলনৈল িনমিন্তৰ্ত সন্মানীয় শতািধক বক্তাই
ৰািছয়াৰ যুদ্ধংেদহী চিৰতৰ্ক িনন্দা কিৰ এখিন পতৰ্ত চহী কেৰ।
আনহােত, লণ্ডন গািণিতক সিমিত, আেমিৰকীয় গািণিতক সিমিত,
ইউেৰাপীয় গািণিতক সিমিত আিদ িবশব্ৰ আগশাৰীৰ গািণিতক
সংস্থাসমূেহ সিন্মলনখনৈল েতওঁেলাকৰ পৰ্িতিনিধ েপৰ্ৰণ নকৰাৰ

িসদ্ধান্ত েঘাষণা কেৰ আৰু পৰ্িতিনিধ যাতৰ্াৰ িবত্তীয় অনুদান বন্ধ
কিৰ িদেয়। বহু গিণতজ্ঞ আৰু সংস্থাই সিন্মলনখন ৰািছয়াৰ পৰা
উঠাই ৈল যাবৈল আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘৰ (IMU) ওপৰত
েহঁচা পৰ্েয়াগ কিৰবৈল ধেৰ।

এই সমগৰ্ ঘটনা আৰু পৰ্িতিকৰ্য়াৰ ফলশৰ্ুিতত েকইিদনমানৰ
পাছেত আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘই েঘাষণা কেৰ েয সিন্মলনখন
ৰািছয়াত অনুিষ্ঠত কৰা নহয়, পূবর্ৰ সময়সূচী মেতই ই অনলাইন
ধৰেণ সম্পন্ন হ’ব, আৰু িফল্ডছ েমেডল আিদ বঁটাসমূহ পৰ্দান
কৰা হ’ব আন েকােনা েদশত। েসই অনুসিৰ, অহা ৫ জুলাইত
িফনেলণ্ডৰ অল্ট’ িবশব্িবদয্ালয়ত িফল্ডছ েমেডল আিদ বঁটাসমূহ
পৰ্দান কৰা হ’ব। আৰু িফল্ডছ েমেডিলষ্টসকেল বকৃ্ততা পৰ্দান
কিৰব ৬ জুলাইত। অনলাইন আন আন কাযর্সূচীসমূহৰ লগত এই
কাযর্সূচীেকইটাও অনলাইন মাধয্েমেৰ পৰ্চাৰ কৰা হ’ব।

পূেবর্ও এই সিন্মলনখনক িবশব্ৰ ৰাজৈনিতক ঘটনাপৰ্বােহ
পৰ্ভাৱািনব্ত কিৰিছল। এইবােৰা ই েতেন এক কাৰকৰ সাক্ষী ৈহ
ৰ’ল। এই ঘটনাই িবশব্ৰ বহু গিণতজ্ঞক নানা অিভজ্ঞতা আৰু
সুিবধাৰ পৰা বিঞ্চত কিৰেল যিদও িবনামূলীয়া অনলাইন বয্ৱস্থাই
আন বহুতৰ বােব সুেযাগৰ বােটা মুকিল কিৰেছ।

(ফেটাত ২০১৪ চনৰ সিন্মলনৰ এিট ক্ষণ)
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েগাহািৰ

েলখকসকলৰ পৰ্িত েগাহািৰ

েলখকসকলৰ পৰা পৰ্ধানৈক গিণত িবষয়ক িযেকােনা আিহর্ৰ সুিলিখত েলখা আহব্ান
কৰা হ’ল। গািণিতক আৰু তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞান, গািণিতক অথর্নীিত, তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ
িবজ্ঞান আিদ িবষয়ক েলখাও গৰ্হণ কৰা হয়।

েলখাসমূহত উপযুক্ত তথয্সূতৰ্ সংেযাগ কিৰব। েকােনা উৎসৰ পৰা বক্তবয্ গৰ্হণ
কিৰেল উদৃ্ধিত ৰূেপ বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰ, কুিম্ভলক বৃিত্তৰ (plagiarism) পৰা
সমূ্পণর্ৰূেপ দূৰত থািকব, আৰু পৰ্েয়াজন সােপেক্ষ মূল েলখকৰ অনুমিত ল’ব।

েলখা পিঠয়াবৈল ই-েমইল িঠকনা: ganitbikash@gmail.com
েহাৱাট্ ছ্ এপ নমব্ৰ: +919101906237 আৰু +447464034185

• েলখাসমূহ LaTeX ত িলিখ পিঠয়াব পািৰব।

• LaTeX ৰ সুিবধা নহ’েল MS Word আিদ ধৰণৰ সঁজুিলত িলিখ পিঠয়াব আৰু যােত
আখৰেবাৰ নতুন কিম্পউটাৰ-েমাবাইল, সাধাৰণ েৱবছাইট আিদত চাব পৰা হয় েসইেটা
মন কিৰব। যত দূৰ সম্ভৱ, েলখাৰ pdf েটােৱা পিঠয়াব।

• েলখাৰ লগত সংগিত থকা ছিব, ফেটা আিদ পিঠয়াব।

LaTeX েতা অসমীয়া িলখােটা েতেনই সহজ

LaTeX সঁজুিলসমূহৰ নতুন সংস্কৰণেবাৰত পৰ্ায়েবাৰ ভাষাই িলিখব পািৰ। অসমীয়া িলিখবৰ
বােব fontspec আৰু babel package দুটা েযাগ কিৰ ল’ব লােগ। সমীকৰণেবাৰেতা
অসমীয়া সংখয্া-িচহ্ন বয্ৱহাৰ কিৰব পািৰ। Run কৰাৰ িনয়মেটা সামানয্ সুকীয়া। XeLaTeX
বা LuaLaTeX বয্ৱহাৰ কিৰব লািগব।

উদাহৰণসব্ৰূেপ: MikTeX আৰু এিডটৰ TexStudio ৰ েক্ষতৰ্ত বয্ৱহাৰ কিৰবৈল এিট ফাইল ইয়াৰ পৰা ডাউনেলাড
কিৰব পািৰব: GanitBikash-LaTeX.zip। কিম্পউটাৰত ‘Kalpurush’ ফণ্টেটা ইনষ্টল থািকব লািগব। Run কিৰবৈল
Tools → Cammands → XeLaTeX এেনৈক যাব লািগব। তাৰ পাছত view ত িক্লক কিৰ চাব পািৰব।
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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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অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সংবাদ

ে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

০৪/০৩/২০২২ তািৰেখ অফলাইন আৰু অনলাইন দুেয়া ধৰেণ কটন িবশব্িবদয্ালয়ত
অনুিষ্ঠত েহাৱা অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ কাযর্কৰী সিমিতৰ ৈবঠকৰ দুখন আেলাকিচতৰ্:
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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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কলাকাৰ আৰু গিণতজ্ঞ : এজন অিস্ততব্হীন অিত-পৰ্িতভাৱান গিণতজ্ঞ িনক’লা বহবাকীৰ কথা

৮ম অধয্ায় : বহবাকীৰ সাফলয্িখিন

আিমৰ এক্ েজল • অনুবাদ : ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী

অনুবাদক: এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

(আিমৰ এক্ েজলৰ (Amir Dan Aczel) ‘The Artist and the Mathematician: The Story of Nicolas Bourbaki, the
Genius Mathematician Who Never Existed’ গৰ্ন্থৰ অনুবাদ।)

আৰম্ভ কিৰেছাঁ ফৰাছী গিণত-ইিতহাসিবদ েডিন েগড্ জৰ
কথা এশাৰীেৰ:

গিণতৰ ঐকয্ৰ ওপৰত থকা গভীৰ িবশব্াসিখিনেৰ অনুপৰ্ািণত
ৈহ আৰু এগৰাকী ‘সািবর্ক গিণতজ্ঞ’ েহাৱাৰ ইচ্ছা কিৰ
বহবাকীেয় দািয়তব্ ৈলিছল সমগৰ্ গািণিতক জগতখনক এটা
একক আৰম্ভণ িবনু্দৰ পৰা পাবৈল বুিল।

েসই আৰম্ভিণ িবনু্দেটা আিছল সংহিত তত্তব্।

পঁিচশ শিতকাৰ আেগেয় ইউিক্লেড েতওঁৰ সমগৰ্
‘এিলেমণ্টছ’ক েভঁিট কিৰিছল িবনু্দ, েৰখা, বৃত্ত, আৰু আন
জয্ািমতীয় ধাৰণাক ৈল। আৰু এই েভঁিটৰ ওপৰেতই েতওঁ
সািজিছল গিণত পৰ্ণালীৰ েসৗধেটা। বহবাকীেয় িবচািৰিছল
েতওঁেলাকৰ গিণতৰ িনজা পৰ্ণালীক এেকদেৰই যিদ ইউিক্লডেৰই
েলখীয়া কিৰ ৈল আগবািঢ়ব পৰা হয়। েতওঁেলাকৰ েঘািষত
লক্ষয্ আিছল ইউিক্লডৰ এিলেমণ্টছৰ দেৰ এটা নতুন সমিষ্ট, িয
পৰৱতর্ী ২০০০ বছৰ জুিৰ িটেক। এই উদয্ম তথা সাহসেতই
েতওঁেলােক পৰ্কাশ কিৰবৈল েখাজা িনজৰ িকতাপলািনৰ নাম
ৰািখিছল– ‘Elements de mathématique’। লক্ষয্ণীয় েয,
ইচ্ছাপূবর্ক েতওঁেলােক বানানেটা কিৰিছল ‘েমেথেমিটক’। ‘চ’েটা
এিৰ একবচন কিৰ ৈলিছল, ফৰাছীত ‘ mathématique’।

েসয়া আিছল সাধাৰণেত কৰা ‘েমেথেমিটক্স’ (mathma-
tiques) অৰ িবপৰীেত। এই নতুনতব্ থকা নতুন শ েটা
ৈলিছল গিণতৰ ‘ঐকয্’ক (unity) গুৰুতব্ আেৰাপ কিৰবৈল।
েতওঁেলাকৰ িকতাপলািন– ‘এিলেমণ্টচ’ক সব্ীকাযর্িভিত্তক কিৰ
িলিখবৈল েতওঁেলােক কেঠাৰ েচষ্টা কিৰিছল। এক িদগন্ত
ৰািখিছল, সমূ্পণর্ গৃহীত ৰূপৰ বা ‘ফৰেমলাইেজছন’ৰ। লক্ষয্
আিছল যােত এই গৰ্ন্থখন এক পূণর্শুদ্ধ সুশৃংখল আৰু সতকর্
চিৰতৰ্ৰ হয়।

েগড্ েজ লক্ষয্ কিৰেছ েয ইিতহাসত বহবাকী দলেটােৱই
পৰ্থম নািছল– এেন এক উচ্চািভলাসী পৰ্কল্প ৈল আগবািঢ়ব
েখাজা। িকন্তু এই লক্ষয্ক উপলি কিৰ ইমান অগৰ্সৰ ৈহ
আগবািঢ় েযাৱা েতওঁেলােকই একমাতৰ্ আিছল। েতওঁেলাকৰ
লক্ষয্ক আগুৱাই িনবৈল বুিল বহবাকী দলেটােৱ দুটা শিক্তশালী
পদ্ধিত ৈলিছল। এটা আিছল ‘সব্ীকাযর্কৰণ’ (axiomatization)
পদ্ধিত, আৰু আনেটা আিছল ‘গাঁথিন’ বা ‘সংগৰ্থন’ৰ (struc-
ture) সাধাৰণ ধাৰণােটা। সব্ীকাযর্কৰণৰ ধাৰণােটা েতওঁেলােক
পৰ্তয্ক্ষভােব ৈলিছল ইউিক্লডৰ পৰা – পাছৈল জামর্ান গিণতজ্ঞ
েডিভড িহলবাটর্ আৰু আনসকেল আগুৱাই ৈল েযাৱাৰ দেৰ।
িকন্তু িদব্তীয় ধাৰণােটা – গিণতত পৰ্েয়াগ কিৰব িবচৰা সংগৰ্থনৰ
গুৰুতব্পূণর্ ধাৰণা এটা – বহবাকীেয় আিৱষ্কাৰ কিৰবলগীয়া
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অনুবাদ

ৈহিছল। এইেটাক কুিৰ শিতকাৰ গিণতৰ এটা অিত ধুনীয়া ৰত্ন
িহচােপ অিভিহত কৰা ৈহিছল।

ক্লড িচভাল্লীৰ মেত, বহবাকীৰ আন এটা অিভেযাজন আিছল,
আপ্তবাকয্ তুলয্ েসই নীিতেটা– “গিণতৰ পৰ্িতেটা সতয্েৰই
এেকাটা বয্াখয্া থািকব লািগব।” এই নীিতেটা ‘ক’েজিলিট’ বা
‘কাৰণ’ৰ নীিতৰ ধাৰণাৰ পৰা িভন্ন। অথর্াৎ েকােনা এটা সংঘটন,
আন এটাৰ ফলশৰ্ুিত। বহবাকীৰ মেত “েকােনা এটা কথা, িযেটা
এক িহচাপ বা ‘েকলকুেলছন’ৰ ফলত আিহেছ, তাক আিম এটা
ভাল পৰ্মাণ বুিল নলওঁ।”

ওপৰত উেল্লখ কৰা েগােটইেকইটা নীিতেয়ই গিণতত অিত
কামত অহা িবধৰ আৰু গুৰুতব্পূণর্। আৰু পৰ্িতেটা সতয্েৰ
এেকাটা বয্াখয্া অিবহেন, শৃংখলােটাৰ এেকাটা সব্ীকাযর্িভিত্তক
েভঁিট অিবহেন আৰু সংগৰ্থনৰ মাজত িনিহত ৈহ েৰাৱা ধাৰণা
অিবহেন আিম আধুিনক গিণতক ভািবব েনাৱােৰাঁ। িপেছ এই
েশষৰ নীিতেটা, ইয়াৰ গুৰুতব্ৰ ফালৰ পৰা একক ৈবিশষ্টয্ৰ,
আৰু ই আন সকেলােক অিতকৰ্িম যায়। ইয়াৰ মাজত িনিহত ৈহ
েৰাৱা কাৰণেটা ৈহেছ এেনধৰণৰ: আিম জােনা েয ভাষািবজ্ঞানত
উদ্ভৱ ৈহেছ বা ইয়ােৰ পৰা আিহেছ ‘গাঁথিন’ বা ‘সংগৰ্থন’ৰ
ধাৰণােটা। ই গিণতৰ পিৰসৰ বা সীমনাক েচৰাই েযাৱা।
শাহভাগত, এই ধাৰণােটা এটা গািণিতক ধাৰণােহ। বহবাকীেয়
ইয়াক ৈল আিহিছল গািণিতক িচন্তাৰ সমুখভাগৈল বুিল। িপেছ
ধাৰণােটা িবজ্ঞান আৰু মানৱ িচন্তাৰ পদ্ধিতত ইমােনই শিক্তশালী
আৰু েমৗিলক েয বাস্তৱত ইয়াৰ পৰ্েয়াগ মানৱৰ কামত অহা
পৰ্িতেটা িবভাগেতই েপাৱা যায়। পৰ্কৃতেত, সংগৰ্থনৰ ধাৰণাই,
মানৱ িচন্তা আৰু মানৱ দশর্নত এক সামিগৰ্ক িবপ্লৱ আিনিছল।
বহবাকী আিছল এই ধাৰণােটাৰ পৰ্ধান পৰ্বক্তা আৰু ইয়াক কিৰ
ৈলিছল মানৱ িচন্তাৰ সবর্বয্াপন-আমঠু েযন কিৰ।

এিতয়া আেলাচনা কৰা হওক– ‘সংগৰ্থন’ েবালা ধাৰণােটাৰ
গািণিতক অতয্াৱশয্কীয়িখিনেনা িক?

বহবাকীেয় িবকাশ ঘটাইিছল িকছু সংখয্ক “মাতৃ সংগৰ্থনক”
আৰু দলেটােৱ এই নােমই িদিছল। ইয়ােৰ দুটা আিছল
‘িনকটৱতর্ী’ বা ‘সামীপয্’ৰ ধাৰণা আৰু ‘সংঘ’ বা ‘গৰ্ুপ’ৰ।
িনকটৱতর্ী বা সামীপয্ৰ বা ‘েনইবাৰহুড’ৰ ধাৰণােটা আিহিছল
গািণিতক েক্ষতৰ্খনৰ সংিস্থিত-জ্ঞানৰ (topolgy) পৰা। ইয়ােতই
আিম পৰ্িতেবশী বা সমীপ বা সামীপয্ৰ ধাৰণাৰ অধয্য়ন
কেৰাঁ। দুটা িবনু্দৰ “িনকটৱতর্ীতাক” সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰাৰ সুিনিদর্ষ্ট
ধাৰণা আেছ। আৰু বহবাকীেয় সািজিছল এইসমূহ সেবর্াচ্চ
গুৰুতব্পূণর্ ধাৰণাক তথা িনকটৱতর্ীতাক সংজ্ঞাৱদ্ধ কিৰবৈল

বুিল। এইেবাৰ ধাৰণা িবমূতর্, আৰু তথািপ এইেবাৰৰ
পৰ্েয়াগ আেছ মেনািবজ্ঞানত, উদাহৰণসব্ৰূেপ িশক্ষাতত্তব্ত। এজন
মেনািবজ্ঞানীেয় জািনবৈল িবচািৰব পােৰ েয “এটা বকৰ্” আৰু
“এডাল সৰলেৰখা” “িনকট” ধাৰণাৰ হয় েন নহয়। ইয়াত অধর্-
গািণিতক ধাৰণা িনকটৱতর্ীতাৰ সংিস্থতীয় ধাৰণা জিড়ত হ’ব
পােৰ।

সংঘ এেকাটাৰ ধাৰণােটা বহবাকী দলেটাৰ কাৰেণ এটা
িবেশষ গুৰুতব্ পাবলগীয়া িহচােপ ৈলিছল। কাৰণ, িযেটা ভাগত
এইিখিন আিছল, েসয়া পৰ্ধানৈক িবমূতর্ বীজগিণতৰ িভতৰত
পিৰিছল আৰু ই এই দলেটাৰ েকইবাগৰাকী সদসয্েৰই িপৰ্য়
গেৱষণাৰ িবষয় আিছল। বহবাকীেয় সংঘতত্তব্ৰ কাম হাতত
েলাৱা সময়ত এই তত্তব্ ইিতমেধয্ শ-বছৰ পাৰ ৈহিছল। ইয়াৰ
উদ্ভাৱন ৈহিছল ওঠৰ শিতকাৰ পাছৰফােল। ইয়াক পৰ্সাৰ লাভ
কৰাইিছল এভািৰষ্ট েগলৱাই– পৰ্ায় ১৮৩০ ৰ ফােল। তােকা, এই
কুিৰ বছৰীয়া পৰ্িতভাধেৰ দুখজনকভােব দব্ন্দব্ যুঁজত িঠক মৃতুয্ক
আঁেকাৱািল েলাৱাৰ আেগেয়। ১২৩ এই সংখয্ােটাৰ অংকেকইটা
মন কিৰেল আিম পাওঁ েয ইহঁতৰ িভন িভন কৰ্মেকইটাই এটা
দল বা সংঘ বা গৰ্ুপ গঠন কেৰ। ইয়ােকই েকাৱা হয় n-
সংখয্ক েমৗলৰ িবনয্াস-দল বা ইংৰাজীত ‘পামুর্েটছন গৰ্ুপ অফ্ n

এিলেমণ্টচ (ইয়াত n = ৩)। এই সংঘেটাৰ েমৗলেকইটা ৈহেছ
১২৩, ১৩২, ২১৩, ২৩১,৩১২, আৰু ৩২১। েসেয় এই সংঘেটাৰ
ছয়টা সুস্পষ্ট েমৗল আেছ। িপেছ আেমাদৰ কথািখিন এেয় েয
এই সংঘেটা আন আন িভন ৰূপেতা েদখা িদেয়।

িবমূতর্ সংঘ এটাৰ ধাৰণােটা এেনধৰণৰ েয– “ইেনা
েকেনধৰণৰ বাস্তৱ পিৰিস্থিতক সূচায়, েসই িবষয়ত এেকা
নকয়, বা সংঘেটা ক’ৰ পৰােনা আিহ পিৰল েসই পৰ্ােয়ািগক
পিৰিস্থিতেটাৰ পৰ্িত এেকা িনেদর্শনাক নুসূচায়। ইয়াত ভবা হয়
মােথান সংঘেটাৰ অন্তিনর্িহত সংগৰ্থনেটাক”েহ।

বহবাকীেয় “সংগৰ্থন” েবালা এই ধাৰণােটাৰ ওপৰত িবেশষ
গুৰুতব্ আেৰাপ কিৰিছল। ওপৰৰ সংঘেটাৰ অন্তঃপৰ্কৃিতেটা
“সংগৰ্থন”েটাৰ বুিনয়াদী-েমৗল। ই সমূ্পণর্ৈক সব্কীয়ভােব অহা,
লািগেল য’ৰ পৰা এই সংঘেটা উদ্ভৱ হওক– ই এটা িতৰ্ভুেজই
হওক বা সংখয্ােয়ই হওক বা সমীকৰণৰ সমাধান এটােয়ই
হওক। আৰু ইয়ােক ৈলেয় বহবাকীৰ ‘সতকর্তা’ বা ‘আপডাল’।
“সংগৰ্থন”ক লীন-সংেকত, নীিত বা পৰ্তীকবাদ িহচােপ, এক
িবেশষ পিৰিস্থিতত গািণিতকভােব িকেনা ৈহ আেছ, তাক পাবৈল
বুিল, এেনদেৰ পাব পািৰ। পিৰিস্থিতেটােনা িক েসই িবষেয়
বহবাকী িচিন্তত নহয়। কথােটা ৈহেছ সংেকত বা পৰ্তীকবাদেটা,
লীন-সজ্জােটা – এইিখিনেহ আিছল এই গিণতজ্ঞেকইজনৰ
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অনুবাদ

মেনােযাগৰ িবষয়।

মন কিৰবলগীয়া েয “সংগৰ্থন”ৰ ধাৰণা বহবাকীৰ আিৱষ্কাৰ
নহয়। ই আগেৰ পৰা আিছল ভাষািবজ্ঞানৰ অগিণতীয়
েপৰ্ক্ষাপটত। বহবাকীেয় সজ্জাৰ লগত কাম কিৰ থােকাঁেত,
ধাৰণােটা িবয়িপ পেৰ নৃতত্তব্ৈল, আৰু তােৰ পৰা মেনািবজ্ঞানৈল,
আৰু েশষত পুনৰ ভাষািবজ্ঞানৰ মােজেৰ আিহ পেৰ সািহতয্ৈল
বুিল – িযেটা এেন এটা িবভাগ, য’ত েকােনাবাই িবশব্াস কিৰবৈল
টান পায় েয এটা গািণিতক ধাৰণাই ইয়াত এখন সাৰুৱােক্ষতৰ্
িবচািৰ পায়। িকন্তু পৰ্কৃতেত েকইবছৰমানৰ িভতৰেত সংগৰ্থনৰ
ধাৰণােটােৱ পিশ্চমৰ সংসৃ্কিতৰ সকেলা িচন্তােক পৰ্ভািৱত
কিৰ লয়। বহবাকী ৈহ পেৰ এই নতুনতব্ৰ পৰ্ধান শিক্তেটা।
এই গুৰুতব্পূণর্ ধাৰণােটাক বুিজবৈল আৰু ইয়াক বয্ৱহাৰ
কিৰবৈল বুিল সমাজিবজ্ঞানীসকলক, মানৱতাবাদীসকলক আৰু
িলখকসকলক সক্ষম কিৰ েতােল।

এেনকুৱাও ঘেট– েকােনা ধাৰণাই িবকাশ লাভ কিৰেল ই
েকােনাবা সিঠকভােব গৰ্হণ কিৰব পৰা উপযুক্ত এজনক অেপক্ষা
কিৰ ৰয়, িযজেন ইয়াক আগুৱাই ৈল যাব পােৰ। আৰু বাস্তৱৈল
ৈল আিহবৈল সক্ষম হয়। িঠক এেন এক সংঘটেনই ঘিটিছল
১৯৪২ ত সংগৰ্থনৰ ধাৰণাৰ েক্ষতৰ্ত। মহান নৃতত্তব্িবদ ক্লড েলভী-
ষ্টয্ােছ ভাষািবজ্ঞানী েৰামান েজকবছনৰ পৰা িশিক ৈল নৃতত্তব্ত
সংগৰ্থনক পৰ্েয়াগ কিৰবৈল আগবািঢ়িছল। িকন্তু েতওঁক পৰ্েয়াজন
ৈহ পিৰিছল সংগৰ্থনৰ গািণিতক দৃঢ় েখাপিনেটাৰ। আৰু ইয়াৰ
েযাগান ধিৰিছল বহবাকীেয়। েলভী-ষ্টয্াছ আৰু অেন্দৰ্ েভইৰ
মাজত েহাৱা েসই বছৰেৰ িনউয়কর্ৰ এখন িমিটঙত েলভী-ষ্টয্ােছ
অধয্য়ন কিৰ থকা েতজৰ সমব্ন্ধৰ এটা কিঠন সমসয্াৰ সমাধােন
ৰূপ পাইিছল।

অেন্দৰ্ েভইেয় সংগৰ্থনক বয্ৱহাৰ কিৰিছল– আচলেত ওপৰত
বেণর্াৱা গািণিতক গৰ্ুপৰ সংগৰ্থনক েলভী-ষ্টয্াছৰ সমসয্া সমাধান
কিৰবৈল বুিল। েতেন কিৰবৈল যাওঁেত েভইেয় সংগৰ্থনৰ
গািণিতক ধাৰণাক নৃতত্তব্ৈল ৈল যাব পািৰিছল আৰু তােৰ পৰা
আনেবাৰ েক্ষতৰ্ৈল। বহবাকীেয় এেনদেৰ সংগৰ্থনৰ শিক্তশালী
ক্ষমতাক বশ কেৰাঁেত গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা ৈলিছল। আমাৰ
সংসৃ্কিতিখিন এই গুৰুতব্পূণর্ িবকাশৰ পাছত আৰু এেক ৈহ থকা
নািছল।

েকিতয়াবা েকিতয়াবা েকইবাটাও ঢাক খাই থকা বা লুকাই
থকা সংগৰ্থন এেকাটা গািণিতক পিৰিস্থিতৰ বুিনয়াদ হ’ব
পােৰ। েতেন এক পিৰিস্থিত ৈহেছ সংিস্থতীয় সংঘ (topolog-
ical group)। এইেটা আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ািথএনিডকৰ েতওঁৰ

েকিৰয়াৰৰ আিদ ভাগৰ বৰ আকষর্ণৰ িবভাগ আিছল, লগেত
আন ফৰাছী গিণতজ্ঞেৰা। সংিস্থতীয় সংঘৰ এটা সংগৰ্থন ৈহেছ
সংিস্থতীয় “সামীপয্”ৰ সংগৰ্থনৰ। আৰু আনেটা ৈহেছ এটা
সংঘৰ সংগৰ্থনৰ। আন এটা িদব্ সংগৰ্থনৰ উদাহৰণ ৈহেছ
সংিস্থতীয় অন্তৰীক্ষৰ ‘কািল’ৰ। সৰলতম বণর্নােৰ এটা সিদশ
ৰািশ ৈহেছ এডাল কাঁড়, িয ৈদঘর্য্ আৰু িদশযুক্ত।

এেনদেৰ সিদশ অন্তৰীক্ষক সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰা হয়, সিদশ
ৰািশৰ সহায়ত। অন্তৰীক্ষৰ সংিস্থিত ৈহেছ মুক্ত সংহিত
েকতেবাৰৰ এক পৰ্ণালী (ইেয়ই ‘সামীপয্’ৰ সংজ্ঞা িদেয়)।
তলৰ িচতৰ্ত এটা সংিস্থতীয় সিদশ অন্তৰীক্ষৰ সংগৰ্থন আেছ:
এটা অন্তৰীক্ষ সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰা আেছ– দুেয়ােৰ সহায়ত মুক্ত
সংহিতৰ থুপ িহচােপ েকতেবাৰ িভন্ন আকাৰৰ বল, আৰু সিদশ
ৰািশেকতেবাৰ।

সংগৰ্থনৰ ধাৰণাই বহবাকী দলৰ গিণতজ্ঞসকলক অনুমিত
পৰ্দান কিৰিছল– জিটল গাঁথিনৰ গিণতৰ িবকাশ ঘটাবৈল বুিল।
ই আিছল পৰ্াথিমক ধাৰণাৰ ওপৰত েভঁিট কিৰ আৰু আধুিনক
গিণতৰ সমগৰ্ েসৗধেটাক, েকতেবাৰ েমৗিলক ধাৰণাৰ ওপৰত
সািজবৈল বুিল। এইসমূহ এেক ধাৰণাই িভন্ন েক্ষতৰ্ত পৰ্েয়াগ
িবচািৰ পাইিছল।

∼ ◦ ∼

যুদ্ধ সমািপ্তৰ পাছৰ কথা। েগাপন গািণিতক সংস্থা িনক’লা
বহবাকী িবয়িপ পিৰিছল আৰু গািণিতক ধাৰণাৰ িবকাশত এক
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মুখয্ ভূিমকা ৈলিছল। বহবাকীেয় আৰম্ভ কিৰিছল গিণতৰ ৰূপগত
বা চিৰতৰ্গত পিৰৱতর্ন আিনবৈল– এক দৃঢ় তত্তব্গত েভঁিটৰ
ওপৰত ইয়াক থাপনা কিৰ। বহবাকীৰ কমর্-কৃিতৰ জিৰয়েত
ফৰাছী লাভৱান ৈহিছল গিণতত পৰ্াধানয্ পাবৈল বুিল– েযেনদেৰ
জামর্ান গিণেত পৰ্াক-যুদ্ধকালীন কালত পাই থকা পৰ্াধানয্
অৱনিমত ৈহিছল। সংহিত তত্তব্ৰ ওপৰত েভঁিট কিৰ নতুন
গিণেত জন্ম পাইিছল। এক সময় ধিৰ ই আেমিৰকান িশক্ষা-
বয্ৱস্থাক পৰ্ভািৱত কিৰ ৈলিছল, আন আন জািতৰ িশক্ষা পদ্ধিতত
আৱশয্কীয় ৈহ পিৰিছল। এই অিভেযাজনিখিন বহবাকীৰ কৃিতৰ
পৰ্িত ধৰুৱা ৈহ ৰয়। এই একক ৈবিশষ্টয্ৰ গিণতজ্ঞৰ দলেটাৰেনা
িক িক সাফলয্ েদখা পাওঁ?

১৯৯৮ ৰ ‘েমেথেমিটেকল ইেণ্টিলেজঞ্চাৰ’ত মােজর্াৰী
েছেনকােল বহবাকী দলৰ এগৰাকী খয্াত পূবর্-সদসয্েৰ (পীেয়ৰ
কািটর্েয়ৰ) েহাৱা সাক্ষাতত দলেটাৰ সাফলয্ৰ সন্দভর্ত তলত
িলখা দেৰ উেল্লখ কিৰেছ:

১) বহবাকী আিছল গিণত সজ্জাৰ ধাৰণােটাৰ আিৱষ্কাৰক
(discoverer/inventor)।

২) বহবাকী কুিৰ শিতকাৰ মহত্তব্ম িবমূতর্কৰণকাৰীসকলৰ
মাজৰ এজন।

৩) বহবাকী, গিণতজ্ঞৰ এটা সৰু দল হ’েলও, ই কুিৰ
শিতকােটাৰ গিণতৰ িবকাশ তথা পৰ্সাৰত অভূতপূবর্ পৰ্ভাৱ
েপলাই ৈথেছ।

পীেয়ৰ কািটর্েয়ৰৰ জন্ম ৈহিছল ১৯৩২ ত, েবলিজয়াম
সীমনাৰ িনকটৱতর্ী উত্তৰ ফৰাছীৰ েছডানত। আলেজৰীয় যুদ্ধৰ
সময়ত, এক ফৰাছী েনৗ-জাহাজত এজন কিনষ্ঠ িবষয়া িহচােপ
কাম কিৰিছল। কাম আিছল পৰ্ধানৈক আলেজৰীয় জল-সীমনাত
পহৰা িদয়া। পাছৈল, িবেশষৈক েতওঁৰ গিণত পৰ্িতভাৰ বােবই
আৰু েতওঁ েলাৱা িশক্ষাৰ বােব দািয়তব্ িদয়া ৈহিছল েনৗ-িবষয়াক
গিণত িশকাবৈল বুিল। কািটর্য়াৰৰ আকষর্ণ আিছল িবশুদ্ধ বা
েমৗিলক আৰু পৰ্ােয়ািগক দুেয়াটােতই।

কািটর্েয়ৰক েপিৰছৰ ইেকাল নেমর্লত েলাৱা ৈহিছল, েতওঁ
েহনৰী কাটর্ানৰ এজন ছাতৰ্ আিছল। েতওঁ িযেহতু অিত
পৰ্িতভাৱান ছাতৰ্ আিছল, আৰু আনিক এজন পৰ্থম বািষর্কৰ
ছাতৰ্ িহচােপও অিত বুয্ৎপিত্ত েদখুৱাইিছল, কাটর্ােন বহবাকীক
অনুেৰাধ কিৰিছল যােত কািটর্েয়ৰক ফৰাছী আল্পচৰ পাৰভউত
হ’ব লগা েতওঁেলাকৰ ১৯৫১ ৰ িমিটঙৈল মােত। এই িমিটঙৰ
সময়েছাৱাত বহবাকীেয় লী সংঘৰ সম্পকর্ত কাম কিৰ আিছল।

লী সংঘৰ এই গুৰুতব্পূণর্ আধুিনক িবষয়েটা গিণতত
থকা ইয়াৰ ভূিমকােটাৰ উপিৰ তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানত এক
হািতয়াৰ ৰূেপ েদখা িদেয়। ই আিছল বহবাকীেয় িলখা
িকতাপসমূহৰ েশহতীয়াখন। েসই সময়ৈল এই দলেটােৱ িলখা
“েপানপৰ্থম কাম”ৰ তুলয্ িকতাপেবাৰ তলত উেল্লখ কৰা হল:
(িশেৰানামিখিন ইংৰাজী অনুবাদৰ)

Theory of Sets (সংহিত তত্তব্), Algebra (বীজগিণত),
Topology (সংিস্থিত িবদয্া), Functions of One Real Vari-
able (বাস্তৱ এক চলকৰ ফলন), Topological Vector
Space (সংিস্থতীয় অন্তৰীক্ষ), Integration (অনুকলন)।

এইেবাৰৰ উপিৰ এখন সৰু িকতাপ আিছল– েসয়া িৰজাল্ট
েকতেবাৰৰ এক সাৰাংশ মােথান। অৱকলন আৰু ৈবেশ্লষিণক
িবিচতৰ্তাৰ িয বহুভাঁজ বা সমিষ্ট তত্তব্েৰ জিড়ত (differen-
tial and analytical varieties)। সংহিত তত্তব্ৰ িকতাপখেনা
পৰ্থমেত িৰজাল্ট বা ফেলাদয়ৰ এক সাৰাংশ কিৰেয়ই িলখাৰ
পিৰকল্পনা আিছল যিদও, ই েশষত ৈগ দলেটােৱ িলখা পৰ্থমখন
পূণর্ পাঠয্পুিথ িহচােপই ৰূপ পােল। ই গিণতৰ েগােটইিখিনেকই
সংহিতৰ ধাৰণাৰ ওপৰত েভঁিট কিৰ েৰাৱা িবকাশৰ এক মঞ্চ
িহচােপ ৰূপ িদেল। ইয়াত আিহ পিৰল– এটা সংহিতৰ ধাৰণা,
সংহিতৰ সদসয্, সংহিতৰ অন্তৱর্তর্ীতা, আৰু িমলন, েছদন আৰু
সমিমত পাথর্কয্ৰ সংহিত-পৰ্িকৰ্য়াসমূহ। সংহিততত্তব্ৰ সংগৰ্থনৰ
মাজত সহজাত ৈহেয়ই ৈৰ আেছ, গভীৰ িবেৰাধাভাষ (para-
dox) আৰু অ-সংগিতপূণর্তা (inconsistency)। ই দৃষ্ট ৈহিছল
কুিৰ শিতকাৰ আিদ ভাগত, জজর্ েকণ্টৰ, কূটর্ গেডল আৰু
বাটৰ্র্াণ্ড ৰােছলৰ কমর্ৰািজৰ মাজত। িকন্তু বহবাকী দলেটােৱ
সংহিত তত্তব্ৰ মাজত েসামাই েৰাৱা এই তত্তব্গত কিঠনতািখিন
আওকাণ কিৰবৈল িসদ্ধান্ত ৈলিছল। িসদ্ধান্ত ৈলিছল সংহিত তত্তব্ৰ
ওপৰত েভঁিট কিৰ ল’বৈল বুিল সমগৰ্ গিণতেকই, িযসমূহক
ইয়ােৰ জিড়তৈহ েৰাৱা সংখয্ােৰ অভয্াস কৰা হয় বা ৰূপ
িদয়া হয়, আৰু ইয়াৰ িলখনীৰ মাজত অন্তৱর্তর্ী ৈহ ৰয়।
পাৰভউত অধয্য়ন কৰা িবষয়, লী সংঘ আিছল, সংহিত তত্তব্ৰ
পৰা বণর্ালীেটাৰ (spectrum) আনেটা মূৰত। এহােত সংহিত
তত্তব্ই গেঢ় – গিণতৰ েমৗিলক বা পৰ্াথিমক েভঁিটেটা বহবাকী
আনসকলৰ জিৰয়েত, আনহােত লী সংঘসমূহ ৈহেছ অিত জিটল
আৰু গিণতৰ সংপৃক্ত িবষয়, িয সংিস্থিত আৰু ৈবেশ্লষণ গিণতৰ
অিবিচ্ছন্ন জগতখনক আৰু বীজগিণতৰ িবিচ্ছন্ন জগতখনক
েছদন বা উৈমহতীয়া স্থানত দখল কিৰ ৈৰেছ।

িদব্তীয় মহাযুদ্ধৰ মাজত, নাজীসকলৰ পৰা লুকাই থােকাঁেত
লেৰণ্ট শ্চৱােজর্ বহবাকীত েযাগ িদিছল। পাৰভউ িমিটঙত অিত
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সিকৰ্য় সদসয্সকলৰ িভতৰত েতওঁ আিছল অনয্তম। েসই
সময়ৈল লেৰণ্ট শ্চৱােজর্ েতওঁৰ গুৰুতব্পূণর্ বণ্টন সমূহৰ (dis-
tributions) আিৱষ্কাৰ কেৰ। আৰু ইেয় েতওঁক িবখয্াত কিৰ
েতােল। পীেয়ৰ কািটর্েয়ৰৰ মেত ইেকাল নেমর্লত গিণতৰ ছাতৰ্
সকেলােৱই কাটর্ান আৰু শব্ৱাজর্ৰ ছাতৰ্ আিছল। আৰু এই
সকেলােৱই বণ্টন-তত্তব্ আৰু লী সংঘত ইয়াৰ ভূিমকা বুিজবৈল
অেহাপুৰুষাথর্ কিৰিছল। কাৰণ, উৈনশ বছৰীয়া ছাতৰ্ িহচােপ
আমিন্তৰ্ত েহাৱা কািটর্েয়ৰৰ বােব, বহবাকীৰ েসই িমিটংখন
আিছল “অন্তঃফালৰ পৰা” এই গুৰুতব্পূণর্ িবষয়েটা িশিকবৈল
বুিল এক অিবশব্াসয্ সুিবধা। ফলসব্ৰূেপ লী সংঘতত্তব্ত েতওঁ
িনেজই গুৰুতব্পূণর্ অৱদান আগবঢ়াব পািৰিছল।

এই সিন্মলনত উপিস্থত থকা িবিশষ্ট গিণতজ্ঞসকলৰ পৰা
এই সুিবধােৰ িশিকবৈল বুিল কািটর্েয়ৰ পৰ্ভূতভােব লাভৱান
ৈহিছল। ইয়ােৰ িকছু সংখয্কক অৱেশয্ েতওঁ আঁতৰৰ পৰােহ
েদিখবৈল পাইিছল। এই িমিটঙত েতওঁ িশিকিছল, েসই একক
পৰ্ণালীৰ িবষেয়, িয উপােয় বহবাকীেয় গিণত কিৰিছল:
পাঠয্পুিথসমূহৰ ওপৰত কৰা কামিখিন, গেৱষণাৰ কামিখিন,
উপপাদয্সমূহৰ ধাৰণা সম্পকর্ীয় আেলাচনা আৰু ছাতৰ্সকলৰ
কামিখিন – এই েগােটইেবাৰ ইেটােৱ িসেটাৰ ৈসেত সােঙাৰ
খাই আিছল। কািটর্েয়ৰৰ মেত, এয়া বহবাকীৰ ধাৰণা, গেৱষণা,
আৰু িলখন ৈশলীৰ েসই সংহতকৰণিখিন, িযিখিনক ১৯৫০ ৰ
পৰা ১৯৬০ ৈল আংিশকভােব ফৰাছী গিণতৰ মহত্তব্ম কৃতকাযর্ৰ
বােব, আৱতর্ৰ িভতৰৈল অনা হয়।

কািটর্েয়ৰৰ মেত, িমিটঙখন আিছল, আধুিনক গিণতৈল
েতওঁৰ বাস্তৱ সদৰীকৰণ। েতওঁ আিহিছল এখন সৰু চহৰৰ
পৰা, িযখন িদব্তীয় মহাসমৰত বাৰুৈকেয় ক্ষিতগৰ্স্ত ৈহিছল,
আৰু েতিতয়াৈলেক পুনিনর্িমত েহাৱা নািছল। েতওঁৰ সু্কলখন
পৰ্ােদিশক বা সংকীণর্তাপূণর্ আৰু কমর্-পৰ্ণালীত পুৰিণকলীয়া
বুিল অিভিহত কিৰিছল। েতওঁৰ িশক্ষকসকলৰ িকছুমান
ভােলই আিছল, িপেছ েতওঁেলাক আিছল আধুিনক িবজ্ঞান
জগতখনৰ পৰা বহু আঁতৰত। কািটর্েয়েৰ বয্াখয্া কিৰেছ,
ফৰাছীৰ উত্তৰ-যুদ্ধ কালৰ এক বাস্তৱ েবৗিদ্ধক শূনয্তাৰ মাজত
বহবাকীেয় েকেনৈকেনা ৰূপািয়ত কিৰিছল। উদাহৰণসব্ৰূেপ
েতওঁ ৈকিছল সু্কলত েতওঁ িশকা জয্ািমিত আিছল “ক্লািছেকল
জয্ািমিত”, অনাকিষর্ত সাংেশ্লিষক উপােয়। েতওঁ িশকা গিণত
আৰু পদাথর্িবজ্ঞানিখিন েসই সময়ত আিছল পুৰিণ ঢঙৰ।
উদাহৰণসব্ৰূেপ েতওঁৰ মনত পেৰ– চবর্নত (েপিৰছৰ েলিটন
েস্কােৱৰৰ এটা িবিল্ডং। ১২৫৩ ৰ পৰা চবর্ন কেলজৰ স্থান আিছল
িবশব্ৰ পৰ্থম িবশব্িবদয্ালয়সমূহৰ িভতৰৰ এখন, পাছৈল েপিৰছ

িবশব্িবদয্ালয়) এটা সাধাৰণ পদাথর্িবজ্ঞানৰ পাঠয্কৰ্মত অধয্াপেক
সেমব্াধন কিৰিছল– “ভদৰ্েলাকসকল (gentlemen) (লক্ষয্ণীয়
েয তাত ভদৰ্মিহলাও উপিস্থত আিছল) েমাৰ ক্লাছত িকছুমােন
যাক ‘আণিৱক পৰ্কল্প’ (atomic hypothesis) বুিল কয় তাৰ
স্থান নাই।”

কািটর্েয়েৰ ৈকিছল এয়া ঘিটেছ ১৯৫০ ত, িহেৰািশব্মাত এট’ম
েবামা পৰাৰ পাঁচ বছৰৰ পাছত। েতওঁ আৰু কয় েয ইেয়
েদখুৱায় েসই সময়ত ফৰাছী িবশব্িবদয্ালয় েকেনধৰণৰ আিছল।
বহবাকীৰ পৰ্ভাৱ বুিজবৈল হ’েল েকােনা এজেন েসইিখিন
বুিজ পাব লািগব। বহবাকী েভকুৱাম বা শূনয্ স্থানৰ িভতৰৈল
আিহিছল। সব্াভািৱকেত পঞ্চাশৰ আিদ সময়েছাৱাত িবজ্ঞান
িশক্ষণ বৰ িনম্ন পযর্ায়ৰ আিছল। বহবাকীক পাঁচ বা ছয় বছৰ
লািগিছল এই েগােটই পৰ্ণালীেটাক ভািঙবৈল বুিল। ১৯৫৭ বা
১৯৫৮ ৈল ফৰাছীত এই ভােঙান পৰ্িকৰ্য়া পৰ্ায় পূণর্ ৈহিছল।
১৯৫০ ৰ দশকত বহবাকীেয় পৰ্িত বছৰত দুটাৈক খণ্ড পৰ্কাশ
কিৰিছল। গিণতৰ ছাতৰ্ই িকতাপৰ েদাকানৈল েদৗৰােদৗিৰৈক
ৈগিছল এই িকতাপেবাৰ িকিনবৈল। ফলশৰ্ুিতত গিণত িশিকিছল
খুঁিটনািট মািৰ আৰু সময্কভােৱ আৰু সূক্ষ্মভােৱ। এই অিত
উৎপাদনক্ষম কালেছাৱাত, বহবাকীদল বছৰত দুবাৰৈক লগ
লািগিছল। এসপ্তাহ জুিৰ িমিটং ৈহিছল বন্ধৰ কালত। আৰু
আনখন বসন্ত কালত। গৰ্ীষ্মত দুসপ্তাহেজাৰা সিন্মলন ৈহিছল।
এই িমিটংেবাৰত বহবাকী সদসয্সকল বৰ কেঠাৰভােব কমর্ৰত
ৈহিছল। পৰ্ােয়ই িদনত দহ-বাৰ ঘণ্টাৈক। আৰু েতওঁেলােক
জন্ম িদিছল বৃহৎ কমর্ৰািজ। বহবাকীৰ পৰ্কািশত িকতাপসমূহ
মুঠেত ১০,০০০ পৃষ্ঠাৰ। অথর্াৎ ১,০০০ ৰ পৰা ২,০০০ পৃষ্ঠাৰ
পৰ্াৰিম্ভক িৰেপাটর্, আৰু খচৰাসমূহ িলখা ৈহিছল দলেটাৰ দব্াৰা
পৰ্িত বছেৰ।

১৯৫৫ ত পীেয়ৰ কািটর্েয়ৰক িবভাগীয়ভােব বহবাকী দলেটাৰ
সদসয্ভুক্ত কৰা ৈহিছল। দলেটাৰ পৰা েতওঁ অৱসৰ ৈলিছল
পৰ্ায় িতৰ্শ বছৰৰ পাছত, ১৯৮৩ চনত। েতিতয়া েতওঁৰ পঞ্চাশ
বছৰ পাৰ ৈহ ৈগেছ– সদসয্সকলৰ অৱসৰৰ বয়স েসয়া।
েতওঁ দলেটাৰ কমর্কালৰ অিত গুৰুতব্পূণর্ আৰু ফলপৰ্সূ বা
উবর্ৰ বছৰেকইটাত কমর্ৰত ৈহিছল। েতওঁৰ িনজেৰই িহচাপত,
বহবাকীৰ কমর্ পৰ্েচষ্টাত অৱদান আগবঢ়াইিছল এবছৰত সবর্মুঠ
২০০ পৃষ্ঠাৈক।

বহবাকী আিছল গিণতজ্ঞৰ এটা িনেচই সৰু দল।
িনদশর্নসব্ৰূপ সংখয্া িহচােপ পৰ্ায় বাৰজন বয্িক্তৰ। ইয়াৰ
পৰ্থমেটা পৰ্জন্ম আিছল পৰ্িতষ্ঠাপক িপতৃসব্ৰূপসকল– িযসকেল
১৯৩৪ ত ইয়াক সাকাৰ কিৰিছল: েভই, কাটর্ান, িচভাল্লী,
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েডলছাটর্, দয্-েপােচ্ছল, আৰু িডওডন। আনেবােৰ দলেটাত েযাগ
িদিছল, আৰু বাকীেবােৰ ইয়াৰ েৰংক এিৰিছল। গিতেক িকছু
বছৰৰ পাছত পৰ্ায় বাৰজন সদসয্ ৈহিছল। আৰু সংখয্ােটা
েমাটামুিট এেকই ৈহ আিছল। লেৰণ্ট শ্চৱাজর্ আিছল একমাতৰ্
গিণতজ্ঞ, িয বহবাকী দলত েযাগ িদিছল যুদ্ধকালীন সময়ৰ
মাজেডাখৰত। েসেয় েতওঁক েলাৱা ৈহিছল এজন অন্তৱর্তর্ীকালীন
পৰ্জন্ম বুিল। যুদ্ধৰ পাছত এমুিঠ সদসয্ই েযাগ িদিছল: িজন
পীেয়েৰ েচৰ, পীয়াৰ েচমুেৱল, িজন লুই েকাজুল, েজক
িডক্সিমেয়ৰ, েৰাজাৰ েগােডেমণ্ট, আৰু চয্ািম আইেলনবাগর্।
এইসকল বয্িক্তেয় বহবাকীৰ িদব্তীয়েটা পৰ্জন্ম গিঢ়েছ। ১৯৫০
ত বহবাকীৰ তৃতীয়েটা পৰ্জন্মৰ গিণতজ্ঞসকেল েযাগ িদেয়।
এইসকলৰ িভতৰত আেছ: আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ািথএনিডক, ফৰ্াঞ্চ
বৰ্ূেহট, ছাজর্ লয্াং, আেমিৰকান গিণতজ্ঞ জন েটয্ট, পীেয়ৰ
কািটর্েয়ৰ, আৰু চুইছ গিণতজ্ঞ- আমর্াণ্ড েবােৰল।

দলেটাৰ দব্াৰা বহবাকী েচিমনাৰ আৰম্ভ ৈহিছল যুদ্ধৰ
পাছত। বৰ িবসৃ্তত পিৰসৰত েযাগদান ঘিটিছল, বহবাকীয়
সদসয্-সংখয্াৰ িবপৰীেত। এই িনয়মীয়া েছিমনাৰত, পৰ্কৃতেত
েযাগদানকাৰীসকলৰ অিধকাংশেৰই বহবাকী নামৰ দলেটাৰ
ৈসেত েকােনা সম্পকর্ নািছল। েচিমনাৰখন আিছল, এক সিকৰ্য়
িনগর্মন তুলয্, ফৰাছী গিণতৰ গেৱষণাল ফলসমূহৰ। ইয়াত
দৰকাৰী গিণত িবষয়ৰ সম্পকর্ত েহাৱা গেৱষণা-পতৰ্ উপস্থাপন
কৰা ৈহিছল আৰু আেলাচনা কৰা ৈহিছল। এই েচিমনােৰ সমৃিদ্ধ
লিভিছল– ১৯৫০ আৰু ১৯৬০ ত আংিশকভােব। কাৰণেটা
আিছল ফৰাছীত েকােনা গিণত-সংস্থা নািছল, িযেয় এেন
বকৃ্ততাৰ আেয়াজন কিৰব। সাধাৰণেত বহবাকীৰ সদসয্সকেলই
েচিমনাৰ চলাইিছল আৰু েচিমনাৰ ৈহ পিৰিছল এই সংস্থােটাৰ
মুখপতৰ্ সদৃশ। এেনদেৰই বহবাকীেয় অৱগত কিৰিছল গিণত
জগতখনৰ বাকীিখিনৈল ইয়াৰ িকতাপসমূহৰ জিৰয়েত আৰু
ইয়াৰ েচিমনাৰসমূহত ৰূিপত েহাৱা ধাৰণােবােৰেৰ। িকন্তু েভনুয্
বািঢ় েযাৱাৰ লেগ লেগ এইেবাৰ েচিমনাৰত উপস্থাপন কৰা
গেৱষণা-পতৰ্সমূহৰ বহবাকীৰ লগত এেকা সম্পকর্ নািছল।
বহবাকী েচিমনাৰসমূহ এক ভাল েভনুয্ ৈহ পিৰিছল, ফৰাছী
আৰু আন গিণতজ্ঞসকলৰ বােব উপস্থাপন কিৰবৈল বুিল আৰু
েতওঁেলাকৰ কমর্ৰ আেলাচনা কিৰবৈল বুিল। েসই িদনেবাৰত,
২০০ বয্িক্তেয় েচিমনাৰত েযাগ িদিছল। এই েচিমনাৰ আিজও
আেছ। এই েচিমনাৰ হয় েপিৰছৰ ইনিষ্টিটউট অঁিৰ পইনকােৰৰ
েলকচাৰ হলত। কাৰণ তাত েকােনা সিকৰ্য় ফৰাছী গিণত-
সংস্থা নাই। েসেয় আিজকািল বহবাকী েচিমনাৰত িভৰ কম
হয়। সাধাৰণেত সত্তৰজনতৈক কম সংখয্ক গিণতজ্ঞই ভাগ লয়
পৰ্িতখন িমিটঙত।

েকােনা এেকাটা সব্াভািৱক সংখয্া m ক পৰ্থম n টা
সব্াভািৱক সংখয্াৰ ‘িনখুঁত মধয্মা’ বুিল েকাৱা হয় যিদেহ
১+২+· · ·+(m−১) = (m+১)+(m+২)+· · ·+n।
অথর্াৎ, m২ =

n(n+ ১)
২ হ’ব লািগব। ইয়াত েদখা

গ’ল েয বাওঁিপেন আেছ এটা বগর্ সংখয্া আৰু েসাঁিপেন
আেছ এটা িতৰ্ভুজীয় সংখয্া। গিণতজ্ঞ অয়লােৰ (১৭০৭ –
১৭৮৩) সুকীয়াভােব, েকানেবাৰ সংখয্া এেকলেগ বগর্ সংখয্াও
হয় আৰু িতৰ্ভুজীয় সংখয্াও হয়, েসই সম্পেকর্ অধয্য়ন
কিৰিছল। েতওঁৰ পৰা পৰ্ায় ১১০০ বছৰ পূেবর্ ভাৰতীয়
গিণতজ্ঞ বৰ্হ্মগুপ্তই এিবধ সমীকৰণ িকছু অধয্য়ন কিৰিছল,
যাৰ আিহর্েটা ৈহেছ x২ −Ny২ = k। অয়লােৰ েসই কথা
জনা নািছল।

যিদ, m২ =
n(n+ ১)

২ ক অলপ ভািঙ িদয়া হয়,
েতেন্ত েপাৱা যায় েয (২n + ১)২ − ৮m২ = ১। আৰু
২n + ১ = x, ২m = y ধিৰেল ই হ’বৈগ x২ − ২y২ =

১। এইধৰণৰ সমীকৰণেবাৰ আন েকইবাজেনও অধয্য়ন
কিৰিছল আৰু েতওঁেলাকতৈকেয়া আন এজেন সমাধান কৰা
বুিলেহ আয়লােৰ ভুলকৰ্েম উেল্লখ কিৰিছল। িয িক নহওক,
এই সমীকৰণেটাৰ এটা সহজ সামাধান হ’ল (৩, ২)।
আৰু সমীকৰণেটাৰ পৰা আিম পাওঁ (x +

√
২y)(x −

√
২y) = ১। গিতেক, (৩ + ২

√
২)(৩ − ২

√
২) = ১।

বাওঁিপনৰ ৰািশ দুটাক পৃথেক পৃথেক বগর্ কিৰেল পাম
(১৭ + ১২

√
২)(১৭ − ১২

√
২) = ১, েসইদেৰ ঘনফল

ল’েল পাম (৯৯ + ৭০
√

২)(৯৯ − ৭০
√

২) = ১। অথর্াৎ,
(১৭, ১২), (৯৯, ৭০) সমীকৰণেটাৰ আন দুটা সমাধান।
এইদেৰ ঘাত বঢ়াই ৈগ থািক সমীকৰণেটাৰ অসীম সংখয্ক
সমাধান েপাৱা যাব। গিতেক, (m,n) ৰ িতিনটা মান হ’ল
(১, ১), (৮,৬), (৪৯,৩৫), আৰু লগেত গম েপাৱা গ’ল
অসীম সংখয্ক (m,n) েপাৱা যাব।

ৰামানুজন েকি জত থকা সময়ত ভাৰতীয় পিৰসংখয্ািবদ
পৰ্শান্ত চন্দৰ্ মহালানিবশক লগ পাইিছল। এিদন মহালানিবেশ
ৰামানুজনৰ ওচৰৈল যাওঁেত আেলাচনী এখনৰ ‘সাঁথৰ’
িশতানেটাত থকা পৰ্শ্ন এটাৰ িবষেয় ৈকিছল: ১ ৰ পৰা
কৰ্িমকভােব নমব্ৰ িদ েথাৱা এশাৰী ঘৰৰ এটা ঘৰত এজন
মানুহ থােক। েতওঁৰ একাষৰ ঘৰেবাৰৰ নমব্ৰৰ েযাগফল,
আনেটা কাষৰ ঘৰেবাৰৰ নমব্ৰৰ েযাগফলৰ সমান। শাৰীেটাত
৫০ তৈক অিধক আৰু ৫০০ তৈক কম ঘৰ আেছ। েসই
মানুহজন থকা ঘৰেটাৰ নমব্ৰেটা িক? আন ভাষােৰ, েসই
পৰ্শ্নেটা আিছল িনখুঁত মধয্মা িনণর্য়ৰ সম্পেকর্। ৰামানুজেন
তৎক্ষণােত উত্তৰেটা িদ মহালানিবশক আচিৰত কিৰ িদিছল।
িকন্তু, ৰামানুজেন উত্তৰেটা উিলয়াইিছল আন ধৰেণ। েতওঁ
বয্ৱহাৰ কিৰিছল অিবৰত ভগ্নাংশ (continued fraction)।

গিণত িবকাশ | িতৰ্সপ্তিততম সংখয্া | এিপৰ্ল – জুন, ২০২২
৫০



My First Research Experience

Dishant Saikia

Undergraduate Student, Tezpur University, Assam, India

My first research paper titled ‘k-Diophantine

m-tuples in Finite Fields’ [HKM21] has been

uploaded recently on arXiv. It was a joint

work done as a summer research project of

the Polymath Jr. program 2021 supervised by

Dr. Seoyoung Kim (Coleman Postdoctoral Fel-

low, Queen’s University), Prof. Steven Miller

(Professor, Williams College) and Trajan Ham-

monds (Graduate Student, Princeton Univer-

sity). The group of students involved with this

paper included myself, Kyle Onghai (Univer-

sity of California, Los Angeles), Lalit Mohan

Sharma (University of Delhi) and Arjun Nigam

(University of Arizona). As it was my first

tour into the research world of mathematics,

I had quite a unique experience participating

in this program. The Polymath Jr. is an on-

line collaborative research program for under-

graduates. It consists of research projects on

a variety of math topics where each project is

led by an active mathematician with additional

mentors who are normally graduate students.

All of the projects are presented in the first

week and based on the student’s priority op-

tions, they are selected with about 20-25 stu-

dents involved with each project. They are in-

troduced to the material through presentations,

research papers and other resources in the first

few weeks and then through more interactive

sessions and meetings, the group decides on a

particular problem or two to work on. There

are variations done on this approach by a few

mentors.
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The lead mentor of our project, Dr. Kim split the larger 20-25 students into 3 smaller groups as

the topic ‘Diophantine m-tuples’ is quite vast including many research articles published on it. The

groups were made based on each student’s interests and hence, I decided to join the group which

studied Diophantine m-tuples in finite fields. There were meetings on a weekly basis with Dr. Kim,

with Prof. Miller and the graduate student mentor Trajan joining occasionally and offering their

suggestions.

Let us begin with the definition of the term ‘Diophantine m-tuples’.

Definition 1. Let S be a set of m positive integers {a1, a2, . . . , am}. If aiaj + 1 is a perfect square

for all i, j such that 1 ≤ i < j ≤ m, then S is a Diophantine m-tuple.

Similarly, we define a rational Diophantine m-tuple as follows. If S is a set of m positive rationals

and satisfies the same condition, it is called a rational Diophantine m-tuple.

The study of Diophantine m-tuples can be traced to the work of Diophantus of Alexandria,

and has caught the attention of numerous leading mathematicians since then. In the 3rd century,

Diophantus observed that the set of four numbers:
{

1
16 ,

33
16 ,

17
4 ,

105
16

}
satisfy the property that the

product of any two elements in the set is one less than a rational square. This is the first example

of a rational Diophantine quadruple. In the 17th century, Fermat became interested in finding

integer solutions and eventually found the Diophantine quadruple {1, 3, 8, 120}. Euler extended

the Diophantine quadruple given by Fermat to form a rational Diophantine quintuple, namely{
1, 3, 8, 120, 777480

8288641

}
.

The definition leads to many questions relating to the size and existence of Diophantine m-tuples.

A few modifications and generalisations can also made and similar questions can be asked about

them. Here we present a few noteworthy results about Diophantine m-tuples.

The first important result concerning the size of Diophantine m-tuples was given by Baker and

Davenport in 1969 [BD69]. They showed using Baker’s theory on linear forms in logarithms of

algebraic numbers that if d is a positive integer such that {1, 3, 8, d} is a Diophantine quadruple,

then d has to be 120, implying that {1, 3, 8, 120} cannot be extended to a Diophantine quintuple.

In 1979, Arkin, Hoggatt and Strauss showed that any Diophantine triple can be extended to a

Diophantine quadruple [AHS79]. In 2004, Dujella proved that there is no Diophantine sextuple and

that there are at most finitely many Diophantine quintuples [Duj04]. In 2018, He, Togbé and Ziegler

showed that there does not exist a Diophantine quintuple [HTZ18]. In the case of rationals, no

absolute upper bound for the size of rational Diophantine m-tuples is known. Results have been

obtained about rational Diophantine quintuples and sextuples.

There are many generalizations of Diophantine m-tuples. One natural generalization which has

been extensively studied is if we replace the number 1 in “aiaj + 1” with n. These sets are called

Diophantine m-tuples with the property D(n). There have been significant results about the existence

of Diophantine m-tuples with the property D(n) for n = 4,−1 etc.

I assume one question must be bothering everyone: Why should we care? It is quite fair to ask

this question as mentioned by Prof. Ravi Vakil (Professor, Stanford University) in his book ‘The
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Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry ’:

“When introduced to a new idea, always ask why you should care.

Do not expect an answer right away, but demand one eventually.”

Also, this is probably the right moment to ask this as we have listed a few papers on Diophantine

m-tuples. While not being an expert on the topic and hence my inability to mention many relations

or uses of Diophantine m-tuples, I can mention quite a famous connection with everyone’s favorite

math word ‘elliptic curves’.

If {a, b, c} are assumed to form a Diophantine triple, then in order to extend this triple to a

quadruple, the task is to find an integer x such that ax + 1, bx + 1 and cx + 1 are all squares of

integers. Finding a solution x ∈ Z to the three simultaneous conditions implies that there exists

y ∈ Z such that

y2 = (ax+ 1)(bx+ 1)(cx+ 1); (0.1)

this equation describes an elliptic curve. Hence, extending a Diophantine triple to a Diophantine

quadruple is equivalent to finding integer solutions of the mentioned elliptic curve. A more detailed

exposition on Diophantine m-tuples including a list of papers published on them can be found

at [Duj] and [DS21].

Now, coming back to my decision to study and work on Diophantine m-tuples in finite fields, I

decided to pursue it as not much study has been done on Diophantinem-tuples over any commutative

ring with identity and so many more results that might be analogous to the ones in integers can

be found. But the downside was dealing with finite fields or commutative rings with identity are

usually trickier than dealing with integers.

Studies have been made over the ring of integers in a quadratic field and a cubic field over the

years. Recently, Dujella and Kazalicki studied Diophantine m-tuples over finite fields Fp where p

is an odd prime in [DK21]. They proved the existence of a Diophantine m-tuple in Fp where p

is a prime and p > 22m−2m2. Using character sums, they also derive expressions for the number

of Diophantine pairs, triples, and quadruples in Fp for given prime p, and provide an asymptotic

formula for the number of Diophantine m-tuples.

In our work, we defined a new generalization of Diophantine m-tuples called k-Diophantine m-

tuples. One of my project mates first had the idea of this generalisation and with the help of

the references, we decided to proceed further and decode some properties of them. We define k-

Diophantine m-tuples.

Definition 2. Let S be a set ofm positive integers {a1, a2, . . . , am}. If 1+
∏ik

j=i1
aj is a perfect square

for all i1, . . . , ik ∈ {1, 2, . . . ,m} such that 1 ≤ i1 < i2 < · · · < ik ≤ m, then S is a k-Diophantine

m-tuple.

Again, we can ask about the motivation behind this study. One motivation behind studying

these sets is the relationship between k-Diophantine k-tuples and a well-known problem in number

theory known as Brocard’s problem. Brocard’s problem asks for all integer solutions (n,m) to the
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equation n! + 1 = m2. It is clear that if the elements of a k-Diophantine k-tuple are consecutive

natural numbers from 1, then it gives a solution for Brocard’s problem. Currently, there are only

three known pairs of numbers solving Brocard’s problem: (4, 5), (5, 11), (7, 71). Erdős conjectured

that no other solutions exist.

Another motivation is the connection between 3-Diophantine triples and elliptic curves. Similar to

the previous connection, the problem of extending a 3-Diophantine triple {a, b, c} to a 3-Diophantine

quadruple {a, b, c, d} is equivalent to finding integer solutions of the elliptic curve

y2 = (abx+ 1)(acx+ 1)(bcx+ 1). (0.2)

Hence, for even the simpler cases of k and m, finding k-Diophantine m-tuples is already of the same

complexity and importance as finding integral solutions of an elliptic curve.

Throughout our work in this paper, the primary reference we used was the paper by Dujella and

Kazalicki [DK21]. Similar to their study in the paper, we studied k-Diophantine m-tuples in finite

fields Fp where p is an odd prime. Prof. Dujella was also very kind enough to grant us access to

his book Number Theory [DS21] which was a huge help in understanding Diophantine m-tuple, its

history and the various methods used to solve and interpret Diophantine m-tuples over the years.

In our paper, we showed the existence of at least one k-Diophantine m-tuple for all primes p that

are sufficiently large, and gave a formula for the number of 3-Diophantine triples in Fp. We also

gave an asymptotic formula for the number of k-Diophantine k-tuples. I briefly describe here each

of our results.

In our search for the existence of a k-Diophantine m-tuple in Fp we tried a similar idea that was

used before to prove the existence of Diophantine m-tuple in Fp and after doing a few modifications

and dirty calculations, we were able to complete the proof. We first proved the theorem for k = 3

and then tried to expand and generalise the proof. Here’s the statement of the theorem about the

existence of k-Diophantine m-tuple in Fp:

Theorem 3. Let m ≥ k be an integer. If p > 4(
m

k−1)+1

(
( m
k−1)
2 +m+ 1

)2

is a prime, then there

exists at least one k-Diophantine m-tuple in Fp.

The number 4(
m

k−1)+1

(
( m
k−1)
2 +m+ 1

)2

was the result of a lot of dirty calculations and doesn’t

hold much importance. We observed that the existence should actually be true for a smaller bound

but unfortunately, we couldn’t prove it.

Being able to prove the existence made us more confident about our next task: counting k-

Diophantine m-tuples. After studying similar results in other papers, we conjectured a formula

for counting 3-Diophantine triples. The observations and intuition behind the conjecture were

supported by our mentors. To get a verification and also the possibility of getting an insight, one

of our project mates, Rowan McKee (California State University, East Bay) designed a computer

program for writing the number of 3-Diophantine triples. When we compared the formula with

the results obtained computationally, we saw trends that gave us the assurance about the formula’s

accuracy. Proceeding with the proof, we had three separate summands to work on, out of which one
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was trivial, one required the help of certain results on Legendre symbols and the Gauss’ Theorem 8

and the third one was dealt like a separate problem we termed as ‘counting problem’. The counting

problem was proved by using properties of quadratic residues and Euler’s criterion about quadratic

residues. The statements of the formula for determining number of 3-Diophantine m-tuples and the

counting problem are given below:

Theorem 4. Let N3(p) be the number of 3-Diophantine triples in Fp. If p ≡ 1 mod 3, let a be an

integer such that a ≡ 2 mod 3 and p = a2 + 3b2 for some integer b > 0. Then,

N3(p) =

a+1
3 +

(
p−1
3

)
/2, for p ≡ 1 (mod 3)(

p−1
3

)
/2, for p ≡ 2 (mod 3).

(0.3)

Theorem 5.

#
{
(a, b, c) ∈ F3

p : abc+ 1 ≡ 0 (mod p)
}

=

(p− 2)(p− 3) + 4, if p ≡ 1 (mod 3)

(p− 2)(p− 3), if p ≡ 2 (mod 3).
(0.4)

Counting the number of k-Diophantine m-tuples in general is very difficult. Since we studied the

formulation of an asymptotic formula for Diophantinem-tuples in finite fields in the paper by Dujella

and Kazalicki [DK21], we also tried to see if an asymptotic formula is within reach. Even though

we could not a find a wholly successful general formula, we found a formula for the special case:

k-Diophantine k-tuples. We used Weil’s Theorem 9 for character sums in proving the asymptotic

formula.

Theorem 6. Let Nk(p) be the number of k-Diophantine k-tuples in Fp. Then

Nk(p) ∼
pk

k! · 2
+ o(pk). (0.5)

Since the proofs of the above theorems are quite long and need the aid of preliminary results like

Gauss’ Theorem and Weil’s Theorem, we will stick to proving a special case of Theorem 3 (when

k = 3) in this article. This special case was the first result we proved and it marked the beginning

of the research work in our project.

We state the case of Theorem 3 when k = 3:

Theorem 7. Let m ≥ 3 be an integer. If p > 2m
2−m−2(m2 + 3m+ 4)

2
is a prime, then there exists

at least one 3-Diophantine m-tuple in Fp.

Proof. We prove this theorem by induction on m. For m = 3 and a prime p such that

p > 23
2−3−2(32 + 3(3) + 4)

2
= 7744, (0.6)

we have the 3-Diophantine triple {2, 3, 4} in Fp. Indeed, p ≥ 5 is large enough to guarantee the

existence of this 3-Diophantine triple. Suppose that there exists at least one 3-Diophantine m-tuple

in Fp.
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Now, we want to prove that there exists a 3-Diophantine (m+ 1)-tuple in Fp where p is a prime

such that p > 2m
2+m−2(m2 + 5m+ 8)

2
. Let us take a prime p such that

p > 2(m+1)2−(m+1)−2{(m+ 1)2 + 3(m+ 1) + 4)}2

= 2m
2+m−2(m2 + 5m+ 8)

2
.

Clearly, p > 2m
2−m−2(m2 + 3m+ 4)

2
. Thus, by the induction hypothesis, there exists a 3-

Diophantine m-tuple {a1, a2, . . . , am} in Fp. Define

g := #

{
x ∈ Fp :

(
aiajx+ 1

p

)
= 1 where i, j ∈ Z, 1 ≤ i < j ≤ m

}
(0.7)

= #

{
x ∈ Fp :

(
x+ aiaj

p

)
=

(
aiaj
p

)}
(0.8)

for all i, j such that 1 ≤ i < j ≤ m, where ai denotes the multiplicative inverse of ai in Fp. We will

prove that g− (m+1) > 0, which guarantees that there exists x ∈ Fp, x /∈ {0, a1, . . . , am} such that(
aiajx+1

p

)
= 1 with 1 ≤ i < j ≤ m. By choosing pairs in Fp in

(
m
2

)
ways and using exercise 5.64 of

[LN97], ∣∣∣∣∣g − p

2(
m
2 )

∣∣∣∣∣ ≤

{(
m
2

)
− 2

2
+

1

2(
m
2 )

}
√
p+

(
m
2

)
2

g ≥ p

2(
m
2 )

−

{(
m
2

)
− 2

2
+

1

2(
m
2 )

}
√
p−

(
m
2

)
2

≥ p

2
m(m−1)

2

−

(
m(m− 1)− 4

4
+

1

2
m(m−1)

2

)
√
p− m(m− 1)

4
.

Since (
m(m− 1)

4
− 1 +

1

2
m(m−1)

2

)
√
p+

m(m− 1)

4
+m+ 1

<

(
m2 −m

4
− 1 +

1

2
m(m−1)

2

+
1

2
m(m−1)

2
+1

)
√
p

=

(
m2 −m

4
− 1 +

3

2
m(m−1)

2
+1

)
√
p

<
m(m− 1)

√
p

4
<

p

2
m(m−1)

2

,

we find, g > m+ 1. So, there exists a 3-Diophantine (m+ 1)-tuple {a1, . . . , am, x} in Fp.

Personally, I had a wonderful time working on the project. Besides working on the project, I

learnt a lot about mathematics and its culture by interacting with my fellow mates and our mentors.

It was the first time I tasted the joy of being a mathematician. The challenge that we and all the

other students in various projects experienced made me realise that we were incredibly lucky to get

a few results on our first research project within a limited time period.

Ganit Bikash | Volume 73 | April – June, 2022

56



Article

Appendix

Theorem 8 (Gauss’ Theorem). Let E(Fp) : y2 = x3 + D be an elliptic curve. Then for p ≡ 1

(mod 3),

#E(Fp) =



p+ 1 + 2a if D is a sextic residue mod p

p+ 1− 2a if D is cubic but not a quadratic residue mod p

p+ 1− a± 3b if D is a quadratic but not a cubic residue mod p

p+ 1 + a± 3b if D is neither quadratic nor cubic residue mod p

where a is an integer such that a ≡ 2 (mod 3) and p = a2 + 3b2 for some integer b > 0. For p ≡ 2

(mod 3),

#E(Fp) = p+ 1.

Proof. See [IR90, pg. 305, Theorem. 4].

Theorem 9 (Weil’s Theorem). Let χ be an nth order non-trivial multiplicative character in the

finite field Fq. Let f(x) be a degree d polynomial in Fq such that f(x) ̸= kg(x)n for any polynomial

g(x) and constant k in Fq. Then ∣∣∣∣∣∣
∑
x∈Fq

χ(f(x))

∣∣∣∣∣∣ ≤ (d− 1)
√
q.

Proof. See [IK04, Theorem. 11.23].
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Zagreb. University of Zagreb, Školska Knjiga, 2021.
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Problem Section 7

Edited by Manjil P. Saikia

School of Mathematics, Cardiff University, CF24 4AG, UK

E-mail: manjil@saikia.in

This section contains unsolved problems, whose solutions we ask from the readers, which we

will publish in the subsequent issues. All solutions should preferably be typed in LaTeX and

emailed to the editor. If you would like to propose problems for this section then please send

your problems (with solutions) to the above mentioned email address, preferably typed in

LaTeX. Each problem or solution should be typed on separate sheets. Solutions to problems

in this issue must be received by 30 September, 2022. If a problem is not original, the proposer

should inform the editor of the history of the problem. A problem should not be submitted

elsewhere while it is under consideration for publication in Ganit Bikash. Solvers are asked

to include references for any non-trivial results they use in their solutions.

Problem 15. Proposed by Manjil P. Saikia (Cardiff University)

Prove without using the method of induction, that for any natural number n, we have the following

inequality

nn/2 ≤ n! ≤ (n+ 1)n

2n
.

Problem 16. Proposed by Manjil P. Saikia (Cardiff University)

For all even positive integers n with n ≥ 14, show that

n−6
2∑

k=1

⌊n− 2k − 2

4

⌋
> 1 +

⌊n−2
6

⌋∑
k=1

⌊n− 6k + 2

4

⌋
+

⌊n−6
6

⌋∑
k=1

⌊n− 6k − 2

4

⌋
.

For all odd positive integers n with n ≥ 11, show that

n−5
2∑

k=1

⌊n− 2k − 1

4

⌋
> 1 +

⌊n− 4

4

⌋
+

⌊n−5
6

⌋∑
k=1

⌊n− 6k − 1

4

⌋
+

⌊n−9
6

⌋∑
k=1

⌊n− 6k − 5

4

⌋
.
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Problem Section

Solutions to Old Problems

We did not receive any solutions from the readers for Problem 12, and one solution for Problem

13. We give the solutions for these problems below. Problem 14 from Volume 72 is still open for

solutions from the readers.

Solution 12. Solved by the proposer. The solution below is by B. Sury (Indian Statistical Institute

(Bengaluru).

Write P =

(
a b

c −a

)
. If gcd(a, b, c) = 1, we know there exists a 3 × 3 integer matrix P whose

first row is (a, b, c). Write P−1 =

p1 p2 p3

q1 q2 q3

r1 r2 r3

. Since P = Adj(P−1), we get

a = q2r3 − q3r2

b = p2r3 − p3r2

c = p2q3 − p3q2.

Therefore, if B =

(
p2 r2

−q2 0

)
and C =

(
p3 r3

−q3 0

)
, then

(
a b

c −a

)
= BC − CB.

Finally, in general, if (a, b, c) = d > 1, then write (a, b, c) = d(a′, b′, c′). Putting(
a′ b′

c′ −a′

)
= B′C ′ − C ′B′,

we get (
a b

c −a

)
= (dB′)C ′ − C ′(dB′).

Solution 13. Solved by Kuldeep Sarma. The solution below is by Kuldeep Sarma (Tezpur

University).

If n = 1, the solution is obvious. Otherwise it is enough to prove it for n a prime power. Hence

n = pk where p is some prime and k ≥ 1. If k = 1, then it follows from the fact that Fp[x] is a domain,

since Fp is a field. Now suppose that it is true for some k ≥ 1 and assume that fg ≡ 0 (pk+1). Then

fg ≡ 0 (p), hence without loss of generality, we may assume that f = pF for some F ∈ Z[x]. Also

pFg ≡ 0(pk+1) ⇐⇒ Fg ≡ 0(pk). Then by mathematical induction, all products of coefficients of

F, g are divisible by pk. The result for f, g now follows, since f = pF .
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Assam Mathematics Olympiad 2021

Solutions

Dr. Debashish Sharma1, Pankaj Jyoti Mahanta, and Pankaj Agarwal

Typeset by Sujata Goala2, Ritu Dutta2, and Anamika Borah3

1. Category II

Problem 1. In the given figure, each smaller circle touches the immediate larger circle and passes

through its centre. If the area of the largest circle is 4800 sq.cm, what is the area of the shaded

circle? 3

Solution. The radius of the shaded circle is 1/8 of the largest circle. Hence, area = 4800/64 = 75.

1 Assistant Professor, Department of Mathematics, Gurucharan College, Silchar, Assam

Email: debashish0612@gmail.com
2 Research Scholar, Department of Mathematics, Dibrugarh University
3 M.Ed student, Department of Education, Dibrugarh University
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Problem 2. A certain number has exactly 8 factors including 1 and itself. Two of its factors are

21 and 33. Find the sum of the distinct prime factors of this number. 5

Solution. The number is divisible by 3, 7 and 11. Therefore, 1, 3, 7, 11, 21, 33 are factors of the

number. The next factor is 77 and the eighth factor is the number itself. Hence the only prime

factors are 3, 7 and 11. The sum of the prime factor is 3 + 7 + 11 = 21.

Problem 3. Find the largest integer N for which N80 < 5120. 5

Solution. Given N80 < 5120. So, (N2)40 < (53)40, which gives N2 < 53 = 125. Thus, the largest

positive integer is 11 as 112 < 125 and 122 > 125.

Problem 4. ABCD is a convex quadrilateral with perpendicular diagonals. If AB = 20, BC=70

and CD = 90, what is DA? 3

Solution. We label the diagram as shown above. Then, a2+b2 = 4900; b2+c2 = 8100; a2+d2 = 400

and d2+ c2 = x2. Adding second and third equations, we get a2+ b2+ c2+ d2 = 8500 which implies

4900 + x2 = 8500. So x2 = 3600. Hence x = 60.

Problem 5. How many trailing zeros (i.e. zeros at the end) are there in the product of first 173

natural numbers? 3

Solution. The number of 5’s in the product of first 173 natural numbers is
⌊
173
5

⌋
+
⌊
173
25

⌋
+
⌊
173
125

⌋
=

34 + 6 + 1 = 41. And there are more than 41 2’s. So, there are 41 zeros.4

Problem 6. In how many ways can three distinct numbers a, b, c with a < b < c be choosen from

the set S = {1, 2, 3, . . . , 18, 19} so that a+ c = 2b? 7

4 ⌊x⌋ is the greatest integer less than or equal to x.
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Solution. Since a + c = 2b, so a and c are both odd or both even. Since a < b < c and the choice

is made from S = {1, 2, 3, . . . , 18, 19} and b is AM of a and c, so, choice of a and c guarantees the

existence of b in S.

Case I : a & c both odd. Number of choices of a & c = 10×9 = 90. But a < c will occur in 90
2 = 45

of the choices.

Case II : a & c are both even. Number of choices of a & c = 9 × 8 = 72. But a < c will occur in

exactly half of the choices, i.e. 36.

Thus, total number of ways = 45 + 36 = 81.

Problem 7. Simplify and find the sum of the digits of the number
√

(44)2 + (45)2 + (1980)2. 8

Solution. We have,√
(44)2 + (45)2 + (1980)2 =

√
(45− 44)2 + 2× 45× 44 + (1980)2

=
√

1 + 2× 1980 + (1980)2

=
√

(1 + 1980)2

=1981.

Hence, the sum of the digits = 19.

Problem 8. Find the positive square root of abc if

1

a+ 3
+

1

b+ 3
+

1

c+ 3
=

1

3
and a+ b+ c = 64.

6

Solution. Given that

1

a+ 3
+

1

b+ 3
+

1

c+ 3
=

1

3

⇒ (b+ 3)(c+ 3) + (c+ 3)(a+ 3) + (a+ 3)(b+ 3)

(a+ 3)(b+ 3)(c+ 3)
=

1

3

⇒ (bc+ ca+ ab) + 6(a+ b+ c) + 9

(a+ 3)(b+ 3)(c+ 3)
=

1

3

⇒ 3× (ab+ bc+ ca) + 18(a+ b+ c) + 27 = (a+ 3)(bc+ 3b+ 3c+ 9)

= abc+ 3(ab+ ac+ bc) + 9(a+ b+ c) + 27

⇒ 18× 64 = abc+ 9× 64

⇒ abc = 9× 64

⇒
√
abc = 24.

Problem 9. Let a and b be real numbers such that a4 + a2b2 + b4 = 900 and a2 + ab + b2 = 45.

Find 2ab. 5
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Solution. Given that

a4 + a2b2 + b4 = 900

⇒ (a2 + ab+ b2)(a2 − ab+ b2) = 900

⇒ 45× (a2 − ab+ b2) = 900

⇒ a2 − ab+ b2 = 20

⇒ 2ab = 45− 20

⇒ 2ab = 25.

Problem 10. There are n− 1 red balls, n green balls, and n+1 blue balls in a bag. The number of

ways of choosing two balls from the bag that have different colors is 299. What is the value of n? 5

Solution. We have,

(n− 1)n+ n(n+ 1) + (n+ 1)(n− 1) = 299

⇒ n2 − n+ n2 + n+ n2 − 1 = 299

⇒ 3n2 − 1 = 299

⇒ n2 = 100

⇒ n = 10.

Problem 11. The mean of 11 numbers is 23. If the mean of the first 6 numbers is 21 and that of

the last 6 numbers is 26, then find the value of the 6th number? 5

Solution. The sum of the 11 numbers = 23×11 = 253. The sum of the first 6 numbers = 6×21 = 126.

The sum of the last 6 number = 6× 26 = 156. Total of the first 6 and the last 6 = 282. Thus,

6th number + sum of given 11 numbers = 282

⇒ 6th number = 282− 253 = 29.

Problem 12. Let p = 111 . . . 11 (1 appearing 2n times) and q = 777 . . . 77 (7 appearing n times).

Find the number of possible values of n such that p− q is a perfect square. 5

Solution. For n = 1, p = 11 and q = 7, so that p− q = 4 which is a perfect square.

For n > 1, we observe that p ≡ 11 (mod 100) and q ≡ 77 (mod 100). Therefore,

⇒ p− q ≡ −66 (mod 100)

⇒ p− q ≡ 34 (mod 100)

⇒ p− q = 100k + 4× 8 + 2, for some k,
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which is of the form 4K + 2 and so is not a perfect square. Thus, the number of possible values of

n is 1.

Problem 13. Find the smallest positive integer n such that n(n+ 1)(n+ 2) is a multiple of 247. 4

Solution. 247 = 13×19. Multiples of 13 are 13, 26, 39, 52, 65, . . . and multiples of 19 are 19, 38, 57, . . ..

Observe that 38 and 39 are consecutive. So the smallest such n is 37.

Problem 14. Let ABC be an equilateral triangle and P be a point on BC. If PB = 50 and PC

= 30, then find PA. 5

Solution. We draw AD ⊥ BC. Then, BC = 80, CD = 40, PD = CD − PC = 40 − 30 = 10. The

triangle ADP is right angled at D. So, PA2 = PD2 + AD2 = 102 +

(√
3

2
× 80

)2

= 4900. Hence,

PA = 70.

Problem 15. How many 3−digit numbers have sum of the digits equal to 20? 7

Solution. We have x, y, z ∈ {1, 2, 3, . . . , 9} such that x + y + z = 20, i.e. y + z = 20 − x. Now,

y + z ≤ 18, so 20− x ≤ 18, i.e. x ≥ 2. Similarly, we have y ≥ 2, z ≥ 2.

For x = 2, y + z = 18, we get only one set of values for y, z, i.e. y = z = 9.

For x = 3, y + z = 17, we get two sets of values of y, z corresponding to y = 9, 8.

And so on.

Hence, we get 1 + 2 + . . .+ 8 = 36 such numbers.

Problem 16. A company mixes two varieties of chemical fertilizers A and B in the ratio 2 : 3. A

cost Rs 300 per kg and B cost Rs 250 per kg. The company sells the mixture at Rs 324 per kg.

What is the profit or loss percentage? 4
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Solution. Per kg of mixture contains 2
3 kg of A and 3

5 kg of B.

Cost Price =
2

5
× 300 +

3

5
× 250

= 120 + 150

= 270.

SP = 324. So, Profit= 324− 270 = 54. Profit percentage = 54
270 × 100% = 20%.

Problem 17. If xy = 6 and x2y + xy2 + x+ y = 63, find the value of x2 + y2. 5

Solution. Given that xy = 6 and x2y + xy2 + x+ y = 63. Thus,

xy(x+ y) + (x+ y) = 63

⇒ (x+ y)(xy + 1) = 63

⇒ (x+ y)(6 + 1) = 63

⇒ (x+ y) = 9

⇒ x2 + y2 = 69.

Problem 18. Let p and q be two 3−digit numbers such that pq = 888888. Find the remainder

when p+ q is divided by 88. 5

Solution. We have,

pq = 888888

= 23 × 3× 7× 11× 13× 37.

Expressing pq as product of 3 digit integers, we get

pq = 2× 2× 2× 3× 7× 11× 13× 37

= 4× 21× 11× 2× 13× 37

= 924× 962.

∴ p+ q = 1886.

Hence the remainder when p+ q is divided by 88 is 38.

Problem 19. If P (x) be a polynomial of degree 47 having positive integer coefficients such that

the product of the coefficients is 31. What is the remainder when P (x) is divided by x− 1? 6

Solution. Since 31 is prime and product of all coefficient is 31, so all coefficients are 1 except one of

them which is 31. In any case, remainder when P (x) is divided by (x− 1) is

P (1) = 31 + (1 + 1 + · · ·+ 1) 47 times

= 78.
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Problem 20. A rectangular field of length 20 m and area 320 sq.m has a uniform path of area 160

sq.m along its entire boundary. Find the width of the path. 4

Solution. Let the width of the path be x. Then,

(20 + 2x)(16 + 2x)− 320 = 160

⇒ x2 + 18x− 40 = 0

⇒ x = 2.

2. Category III

Problem 1. Find the face value of the digit x such that the number 333296259222185148111x59 is

divisible by 37. 3

Solution. Since 1000 ≡ 1 (mod 37), we get

333296259222185148111x59 ≡ 333 + 296 + 259 + 222 + 185 + 148 + 111 + 100x+ 59 (mod 37)

≡ 100x+ 59 (mod 37)

≡ 26x+ 22 (mod 37)

≡ −11x+ 22 (mod 37)

≡ −11(x− 2) (mod 37),

which will be congruent to 0 (mod 37) when x = 2.

Problem 2. There is a question bank of 625 math problems on the topics Algebra, Geometry and

Number Theory. You are given the task of preparing a question paper by selecting a few questions

randomly from the question bank without looking at them but the question paper should have at

least 5 Algebra questions or at least 7 Geometry questions or at least 11 Number Theory questions.

What is the smallest number of questions that you should select? 4

Solution. In worst case, it may happen that there are 4 algebra, 6 geometry and 10 number theory.

So, 4 + 6 + 10 = 20. But if we select 21 questions then we can guarantee that at least 5 algebra or

at least 7 geometry or at least 11 number theory questions will come. Note that the number 625

has no role to play here except that it is greater than 21.

Problem 3. Let n be a positive integer. The sum of the divisors of 2n is 195, and that of
n

2
is 39.

What is the sum of the divisors of n? 6
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Solution. Since σ(n2 ) is a positive integer, therefore n is divisible by 2. Let n = 2αm, where

gcd(2,m) = 1. Therefore,

σ(2n) = (2α+2 − 1)σ(m)

= (2× 2α+1 − 1)σ(m)

= (3× 2α+1 − 2× 2α − 1)σ(m)

=
(
3× (2α+1 − 1)− 2× (2α − 1)

)
σ(m)

= 3σ(n)− 2σ(
n

2
).

Therefore, σ(n) = 91.

Problem 4. Find the number formed by the tenth and units digit of the following number 5

20212020
2019

+ 20192020
2021

.

Solution. We have, 2021 ≡ 21 (mod 100) & 2019 ≡ 19 (mod 100), gcd(21, 100) = 1 &

gcd(19, 100) = 1. ϕ(100) = ϕ(25 × 4) = ϕ(25)ϕ(4) = (52 − 5)(22 − 2) = 40. By Fermat’s Little

Theorem, 21ϕ(100) ≡ 1 (mod 100) ⇒ 2140 ≡ 1 (mod 100) and 19ϕ(100) ≡ 1 (mod 100) ⇒ 1940 ≡ 1

(mod 100). Thus, 202140 ≡ 1 (mod 100) and 201940 ≡ 1 (mod 100).

Hence, we have

20212020
2019

= 20212020
2×20202017

= 202140×101×1010×20202017

= (202140)101×1010×20202017

≡ 1 (mod 100)

20192020
2021

= 20192020
2×20202019

= 201940×101×1010×20202019

= (201940)101×1010×20202019

≡ 1 (mod 100)

Thus, 20212020
2019

+ 20192020
2021 ≡ 2 (mod 100). So the required number is 02 or 2.

Problem 5. Let a and b be positive integers. What is the greatest positive integer n for which the

following inequality can not hold? 6

(a+ b)3

a2b
< n.
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Solution. We have, a+ b = a
2 + a

2 + b. AM-GM inequality gives

a
2 + a

2 + b

3
≥ 3

√
a

2

a

2
b

⇒
(
a+ b

3

)3

≥ a2b

4

⇒ (a+ b)3

a2b
≥ 27

4
= 6

3

4
.

Therefore, the required positive integer is 6.

Problem 6. Find the remainder when the following is divided by 9. 5

450 − 2× 449 + 3× 448 − 4× 447 + · · ·+ 47× 44 − 48× 43 + 49× 42 − 50× 4 + 51.

Solution. Take −4 = x. So, the number is

x50 + 2x49 + 3x48 + 4x47 + 5x46 + ...+ 47x4 + 48x3 + 49x2 + 50x+ 51

= (x50 + 2x49 + x48) + 2(x48 + 2x47 + x46) + 3(x46 + 2x45 + x44) + . . .

+ 24(x4 + 2x3 + x2) + 25(x2 + 2x+ 1) + 26

= (x2 + 2x+ 1)(x48 + 2x46 + 3x44 + ...+ 24x2 + 25) + 26

= 9× an integer + 26

≡ 26 (mod 9) ≡ 8 (mod 9).

Therefore the remainder is 8.

Problem 7. You have got some tiles of the shape shown in figure (a). With those tiles a floor of

the shape (b) shown in the figure can be tiled (without any cutting, of course!) in 7 different ways.

How many ways can you tile a floor of the shape (c) shown in the figure? 6

Solution. Let us verify for floor (b). If first row tile is place horizontally, then we have the following

five possible arrangements:
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Again, if the first column is given a vertical placement, then the second column also should be

vertical. So the third row should be horizontal. Then there are only two possibilities.

Thus there are 7 ways in all. For the shape (c), if the 5th column filled with vertical tile, then the

remaining shape is of type (b). So, in this case there are 7 ways of filling up. All other possibilities

have 4th and 5th columns filled with horizontal tile. The remaining shape is which can be filled in

4 ways (Try yourself). Thus, the total number of ways = 7 + 4 = 11.

Problem 8. ABLJ is a rectangle. Areas of ACD, BCEF, DEIJ, and FGH are 22, 500, 482, and 22

respectively. Find the area of △HIK. 3

Solution. The areas of the various parts are marked in the figure. Note that,

Ar ABD+Ar DGJ =
1

2
(Ar ABLJ) = Ar △ABK

⇒ 22 + x+ 482 + y + 22 = x+ 500 + y + z

⇒ z = 504 + 22− 500

⇒ Ar△HIK = 26

Problem 9. What is the greatest integer not exceeding

(
1 +

√
2 +

√
3 +

√
4√

2 +
√
3 +

√
6 +

√
8 + 4

)10

? 3
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Solution. We have,

√
2 +

√
3 +

√
6 +

√
8 + 4 =

√
2 +

√
3 + 2 +

√
6 +

√
8 + 2

= (
√
2 +

√
3 +

√
4)(1 +

√
2)

Therefore, (
1 +

√
2 +

√
3 +

√
4√

2 +
√
3 +

√
6 +

√
8 + 4

)10

=

(
1 +

1

1 +
√
2

)10

= (
√
2)10

= 32.

Problem 10. Let P (x) be a polynomial with positive integer coefficients and P (0) > 1. The

product of all the coefficients is 73 and the remainder when P (x) is divided by x− 2 is 2119. What

is the degree of P (x)? 5

Solution. Since the product of all coefficients is 73, which is prime and the coefficients are positive

integers, so all the coefficients must be 1 except one of them which should be 73. Given that

P (0) > 1. So, the constant coefficient should be 73. Also, the remainder when P (x) is divided by

x− 2 is 2119. So,

P (2) = 2119

⇒ 73 + 2 + 22 + 23 + ...+ 2n = 2119

⇒ 73 +
2.(2n − 1)

2− 1
= 2119

⇒ 2.(2n − 1) = 1023

⇒ 2n = 1024

⇒ n = 10.

Problem 11. Let the least values attained by the polynomials x6 + x3 ++3 and x14 − 3x7 + 7 as

x varies over the set of real numbers be a and b respectively. What is the value of 8a+ 4b? 4

Solution. We have, x6 + x3 +3 = (x3)2 +2× 1
2x

3 + 1
4 +3− 1

4 = (x3 + 1
2)

2 + 11
4 ≥ 11

4 . The minimum

value attained is 11
4 as x3 + 1

2 = 0 is possible. Thus, a = 11
4 .

Again, x14 − 3x7 + 7 = (x7)2 − 2 × 3
2x

7 + 9
4 + 7 − 9

4 = (x7 − 3
2)

2 + 19
4 ≥ 19

4 . The minimum value

attained is 19
4 as x7 − 3

2 = 0 is possible. Thus, b = 19
4 . So, 8a+ 4b = 8× 11

4 + 4× 19
4 = 41.

Problem 12. Given that a four digit number of the form xxyy is a perfect square. What is its

square root? 7

Ganit Bikash | Volume 73 | April – June, 2022

70



Olympiad

Solution. Let xxyy = n2 so that 11(100x+y) = n2. Thus, 11 divides n2. Hence, 11 must also divide

100x+ y. But 11 divides 99x. So, 11 divides 100x+ y− 99x = x+ y. Since x and y are digits and x

is non-zero, so the only possibility is x + y = 11. Thus, the options for xxyy are 2299, 3388, 4477,

5566, 6655, 7744, 8833, 9922. The only perfect square out of these is 7744 whose positive square

root is 88.

Problem 13. In triangle ABC, the incircle touches the sides BC, CA, and AB at D, E, and F

respectively. If the inradius is 4 units, and BD, CE and AF are consecutive integers, find the

perimeter of the triangle ABC. 6

Solution. Since BD, CE and AF are consecutive integers, let BD = a− 1,CE = a,AF = a+ 1.

2S = BC+ CA+AB

⇒ 2S = 2a− 1 + 2a+ 1 + 2a

⇒ S = 3a

⇒
√

3a(3a− 2a+ 1)(3a− 2a− 1)(3a− 2a) = 4.3a

⇒
√
3a(a+ 1)(a− 1)a = 4.3a

⇒ 3a2(a2 − 1) = 42.32a2

⇒ a = 7.

So, perimeter 2S = 6a = 42.

Problem 14. Three circles of radius 20 each are arranged such that their respective centres A, B,

and C are collinear and the middle circle touches the other two. PQ is a tangent to the third circle

and intersects the middle circle at X and Y. Find the length XY. 6

71

Ganit Bikash | Volume 73 | April – June, 2022



Olympiad

Solution. Let us draw BD ⊥ XY. PQ is tangent at Q. So, CQ ⊥ PQ. So, triangle PBD ∼ triangle

PCQ. Hence,
PB

PC
=

BD

CQ

⇒ 60

100
=

BD

CQ

⇒ BD =
3

5
CQ =

3

5
× 20

⇒ BY2 = BD2 +DY2

⇒ 202 = 122 +DY2

⇒ DY = 16

⇒ XY = 2×DY = 32.

Problem 15. Let N be the number of integers from 1 to 300 that are not divisible by 3, 5, and 11.

What is the largest prime factor of N? 5

Solution. Let A,B,C be the set of integers from 1 to 300 that are divisible by 3, 5, 11 respectively.

|A| =

⌊
300

3

⌋
= 100, |B| =

⌊
300

5

⌋
= 60, |C| =

⌊
300

11

⌋
= 27, |A ∩ B| =

⌊
300

15

⌋
= 20,

|B ∩ C| =
⌊
300

55

⌋
= 5, |C ∩A| =

⌊
300

33

⌋
= 9 and |A ∩B ∩ C| =

⌊
300

165

⌋
= 1. Thus,

|A ∪B ∪ C| = |A|+ |B|+ |C| − |A ∩B| − |B ∩ C| − |C ∩A|+ |A ∩B ∩ C|

= 100 + 60 + 27− 20− 5− 9 + 1

= 154.

Thus, the number of integers that are not divisible by any of 3, 5, 11 is N = 300−154 = 146 = 2×73.

The largest prime factor of N is 73.

Problem 16. A secret lock opens with a few particular ordered triples (x, y, z) of codes, where

x, y, z are positive integers with product 5992. How many such codes can open the lock? 6

Solution. We have 5992 = 23 × 7 × 107. Since xyz = 5992, so x, y, z will be of the forms

x = 2a1×7b1×107c1 , y = 2a2×7b2×107c2 , z = 2a3×7b3×107c3 , where a1+a2+a3 = 3, b1+b2+b3 = 1,
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c1 + c2 + c3 = 1. Now, the number of non-negative integer solutions of a1 + a2 + a3 = 3 is 10. For

other two, there are 3 each. Therefore, the number of ordered triples = 10 × 3 × 3 = 90, which is

the required number of such codes.

Problem 17. If Fr is the number of functions from {0, 1} to an r-element set. If
∑n

r=1 Fr = 819,

what is the value of n? 5

Solution. The number of functions from {0, 1} to an r-element set is r2. Thus, Fr = r2. Given that∑n
r=1 Fr = 819. So, we have

n(n+ 1)(2n+ 1)

6
= 819

⇒ n(n+ 1)(2n+ 1) = 6× 7× 9× 13

⇒ n(n+ 1)(2n+ 1) = 13× 14× 27.

This gives n = 13.

Problem 18. A and B are positive integral multiples of 13 and 17 respectively that add up to 1203.

How many possible pairs (A,B) exist? 5

Solution. Let A = 13x, B = 17y. So, x, y ≥ 0. So, 13x + 17y = 1203 = 17 × 70 + 13, which gives

17(y − 70) = 13(1 − x). Therefore 17 divides 1 − x. Hence 1 − x = 0,−17,−34,−51, etc. Now,

y− 70 = 13
17(1− x) gives y = 70+ 13

17(1− x). So, the values of 1− x that give positive value of y are

0,−17,−34,−51,−68 and −85. Thus, there are 6 such pairs.

Problem 19. Let a and b be positive real numbers such that a
√
a+b

√
b = 332 and a

√
b+b

√
a = 333.

Find
11

7
(a+ b). 5

Solution. We have, a
√
a+b

√
b = 332 and a

√
b+b

√
a = 333. Adding both we get (a+b)(

√
a+

√
b) =

665. Let a = x2, b = y2, so that x3+y3 = 332, and x2y+xy2 = 333. Hence, (x+y)3 = 332+3×333 =

1331, so that x+y = 11, i.e.
√
a+

√
b = 11. Therefore, (a+b)(

√
a+

√
b) = 665 gives 11(a+b) = 665.

Thus, 11
7 (a+ b) = 95.

Problem 20. Let a, b, c, d be distinct integers such that the equation (x−a)(x−b)(x−c)(x−d) = 25

has an integral root of r. Find
a+ b+ c+ d

r
. 5

Solution. Since r is a root, so (r − a)(r − b)(r − c)(r − d) = 25. Again a, b, c, d are distinct, so

r − a, r − b, r − c and r − d must be distinct. Also, (r − a)(r − b)(r − c)(r − d) must have factors

±1,±5. But, since they are distinct, so exactly two of them will be negative. Again, two of them

cannot be −1 and two of them cannot be −5. So the factors will be 1,−1, 5,−5. In any case,

(r − a) + (r − b) + (r − c) + (r − d) = 0, which gives
a+ b+ c+ d

r
= 4.
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Pankaj Agarwal

E-mail: pamathsfac@gmail.com

Under the title ‘5 problems 1 solutions’, we intend to discuss 5 problems which can be solved

using the same concept. We intend to keep the concept basic. In this particular article, the concept

we will be using is as follows.

If p is a prime number and p > 3, then p is of the form 6k+ 1 or 6k− 1, where k is some integer

and p2 is of the form 24m+ 1 where m is some integer.

Proof. Any integer can be written in the form 6k + 0, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4, or 6k + 5, for

some integer k. But 6k+ 0, 6k+ 2, 6k+ 4 are multiples of 2, while 6k+ 3 is a multiple of 3. So, if p

is a prime number and if p > 3, then only possibilities are for 6k + 1 and 6k + 5.

Case I: If p = 6k+1, then p2 = 36k2+12k+1, i.e., p2 = 12k(3k+1)+1. But k(3k+1) is always

even. So, p2 ≡ 1(mod 24).

Case II: If p = 6k + 5, then p2 = 36k2 + 60k + 25 = 12k(3k + 5) + 24 + 1. Again k(3k + 5) is

always even. So, p2 ≡ 1(mod 24).

So, in both cases p2 is of the form 24k + 1, for some integer k.

Now, how will this concept be applied in problems? To see exactly how this concept will be used,

let us look into some examples.

Problem 1. Find all primes p such that the number p2 + 11 has exactly six different divisors

(including 1 and the number itself).

(Russia, 1995)

Solution. If p > 3, then p2 = 24k + 1, for some integer k. So, p2 + 11 = 12(2k + 1), which has more

than 6 factors as 12 itself has 6 factors.

So, we just need to check for p = 2 and p = 3. If p = 2, then p2 + 11 = 15, which has exactly 4

factors. If p = 3, then p2 + 11 = 20 = 22 × 51 has exactly 6 factors.

Therefore, p = 3 is the only possibility.
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Problem 2. Prove that a4 − 10a2 + 9 is divisible by 1920 for every prime number a > 5.

(Croatia, 1996)

Solution. Since a > 5 is a prime number, so a2 = 24k + 1, for some integer k. Therefore,

a4 − 10a2 + 9 =
(
a2 − 1

) (
a2 − 9

)
= 24k(24k − 8)

= 24× 8× k × (3k − 1).

Now, k(3k − 1) is always even. So, let a4 − 10a2 + 9 = 24 × 8 × 2 × m, where m is some integer.

That is, a4 − 10a2 + 9 is a multiple of 27 × 3.

Now, 1920 = 27 × 3× 5. So, we just need to prove that a4 − 10a2 + 9 is also a multiple of 5.

Since a is prime and a > 5. So, a = 5ℓ+ 1, 5ℓ+ 2, 5ℓ+ 3, or 5ℓ+ 4, for some integer ℓ.

Now, a4− 10a2+9 = (a+1)(a− 1)(a+3)(a− 3). Again, if a = 5ℓ+1, 5ℓ+2, 5ℓ+3, or 5ℓ+4, we

have a− 1, a+ 3, a− 3, or a+ 1 is a multiple of 5 respectively. So, a4 − 10a2 + 9 is a multiple of 5.

Hence, a4 − 10a2 + 9 is a multiple of 1920.

Problem 3. Let n be a positive integer and p1, p2, p3, . . . , pn be n prime numbers all greater than

5 such that 6 divides p21 + p22 + p23 + · · ·+ p2n. Prove that 6 divides n.

(RMO India, 1998)

Solution. Since pi > 5 for all i = 1, 2, 3, . . . , n, so p2i = 24ki + 1 for some integers ki for all

i = 1, 2, 3, . . . , n.

Given that 6 divides p21 + p22 + p23 + · · · + p2n, i.e., 6 divides 24 (k1 + k2 + k3 + · · ·+ kn) + n.

Therefore, 6 divides n.

Problem 4. Determine the gcd of all numbers of the form p8 − 1, where p is a prime number and

p > 5.

(Belgium, Flanders Math Olympiad, 1996)

Solution. As p is a prime number and p > 5, we get p2 = 24k + 1 for some integer k. Therefore,

p8 − 1 =
(
p2 − 1

) (
p2 + 1

) (
p4 + 1

)
= 24k

(
p2 + 1

) (
p4 + 1

)
.

Since p2 = 24k+1, we get p2 +1 and p4 +1 both are even, but neither of them is divisible by 3 and

4.

Again, by Fermat’s Little Theorem, we get p4 − 1 is a multiple of 5. So, p8 − 1 is a multiple of 5.

Therefore, p8 − 1 is a multiple of 24× 2× 2× 5 = 480. So, the required gcd is a multiple of 480.
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Now,

78 − 1 = (72 − 1)(72 + 1)(74 + 1) = 24× 2× (72 + 1)(74 + 1) = 480× 2× (72 + 1)(74 + 1)

20
,

and

118 − 1 = (112 − 1)(112 + 1)(114 + 1) = 24× 5× (112 + 1)(114 + 1) = 480× 5× (112 + 1)(114 + 1)

20
.

Now,

gcd

(
2× (72 + 1)(74 + 1)

20
, 5× (112 + 1)(114 + 1)

20

)
= gcd

(
25× 1201, 61× 7321

)
= 1.

Therefore the required gcd is 480.

Similar Question: Determine the largest positive integer that divides p6 − 1 for all primes p > 7.

(Junior Balkan Maths Olympiad, Shortlist, 2016)

Problem 5. Let p1 < p2 < p3 < p4 and q1 < q2 < q3 < q4 be two sets of prime numbers, such that

p4 − p1 = 8 and q4 − q1 = 8. Suppose p1 > 5 and q1 > 5. Prove that 30 divides p1 − q1.

(INMO, 2012)

Solution. Since p1, q1 > 5, so both p1 and q1 are of the form 6k + 1 or 6k − 1, for some integer k.

If p1 = 6k + 1, then p4 = p1 + 8 = 6k + 9 becomes a multiple of 3, which is not possible as p4 is

a prime number. Similarly, q1 can also not be of the form 6k + 1.

So, let p1 = 6m− 1 and q1 = 6n− 1, for some integers m and n. Therefore, p1 − q1 = 6(m− n).

That is p1 − q1 is a multiple of 6.

If p1 = 6m− 1 is a prime, then the next possible primes are of the form 6m+1, 6m+5, 6m+7,

. . .. But p4 = 6m+7, so the possible form of p1, p2, p3 and p4 are 6m−1, 6m+1, 6m+5 and 6m+7

respectively. Similarly, the possible form of q1, q2, q3 and q4 are 6n − 1, 6n + 1, 6n + 5 and 6n + 7

respectively. So, if p1 = x, then p2 = x+ 2, p3 = x+ 6 and p4 = x+ 8. And so is for the q’s.

Now, any prime p1 > 5 can be of the form 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3 or 5k + 4, for some integer k.

If p1 = 5k + 2, then p4 = p1 + 8 = 5k + 10, a multiple of 5, which is not possible.

If p1 = 5k + 3, then p2 = p1 + 2 = 5k + 5, a multiple of 5, which is not possible.

If p1 = 5k + 4, then p3 = p1 + 6 = 5k + 10, a multiple of 5, which is not possible.

But, p1 may be of the form 5k + 1, and the same is true for q1.

Therefore, p1 − q1 is a multiple of 5.

Hence 30 divides p1 − q1.
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The Irrationality of the Golden Ratio
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The Golden Ratio, most commonly denoted by φ has fascinated people for centuries, giving rise

to some mathematics (and lots of conspiracy theories). We can define this number by a simple

geometrical construct. The Golden Ratio (henceforth, just referred to as φ) is the ratio of the side

lengths of a rectangle with the following property: if we cut a square off the rectangle then we are

left with a smaller (rotated) rectangle of exactly the same shape as the original rectangle. An easy

(and, mathematical) way of seeing that φ indeed exists is to calculate the ratio.

Let us assume that the side length of the square is 1, then clearly the side lengths of the larger

rectangle are 1 and φ and that of the smaller one are φ− 1 and 1. If the rectangles are of the same

shape, then we have the following equation

φ

1
=

1

φ− 1
⇒ φ(φ− 1) = 1 ⇒ φ2 − φ− 1 = 0.

Solving this quadratic equation we get φ =
1 +

√
5

2
.

Now that we have calculated φ, we want to show that it is irrational. Let us now take rectangle

of side lengths φ and 1. We do the following simple process: we cut off a square from it, leaving

a smaller rectangle which by the definition of φ has the same shape as the original rectangle. We

repeat this process over and over again, obtaining a sequence of smaller and smaller rectangles each

with the same shape as the one in the preceding stage, and hence with side lengths whose ratio is

φ. Clearly, this is a never-ending process.

Next, let us do a similar process with a rectangle with side lengths in the ratio
p

q
, where p, q are

natural numbers. This rectangle can be divided into a square grid with p × q unit squares. Let us

now remove a square from this grid (like the process we described before). For the sake of simplicity,

let us assume that q < p, and we remove a q× q square and end up with a q× (p− q) rectangle. We
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can do this process one step further, but like before we cannot keep on doing this indefinitely. We

can do this process at most a p× q times, because there are only p× q unit squares to begin with.

We have shown the following result.

Proposition 1. (i) If the ratio of the sides of the rectangle we started with is φ, then we can keep

removing squares forever.

(ii) If the ration of the sides of the rectangle is
p

q
for some natural numbers p and q, then we cannot

keep removing squares forever.

From this proposition, it follows immediately that φ ̸= p

q
, for natural numbers p and q. And

hence, φ is irrational.

Remark 2. This proof (along with many other interesting tidbits about mathematics) can be found

in the short book by Gowers [Gow02].

References

[Gow02] Timothy Gowers. Mathematics: A very short introduction. OUP Oxford, 2002.

“If you go to a research seminar and

someone mentions an open problem and you

find it interesting, don’t just think, “Oh,

well this person couldn’t solve it, so I cer-

tainly couldn’t do it.” It is often not like

that. Give it a go.

If you work on a hard problem, all sorts

of benefits can flow from that, even if you

don’t solve it. One possible benefit applied

to me when I worked on the distortion prob-

lem, which was eventually solved by other

people, by the way. If I hadn’t thought

very, very hard about the distortion prob-

lem, in an ultimately fruitless attempt, I

wouldn’t have solved the unconditional ba-

sic sequence problem– I wouldn’t have had

the ideas I built up from thinking about the

distortion problem, which were crucial for

the solution. . . .

Solving a problem is a probabilistic pro-

cess. One good way of increasing your

chances in research is to think quite hard

about a lot of problems. If you spend a week

of serious effort on 10 different problems,

then the chance that at some point some

little piece of luck will happen that will en-

able you to solve one of them is surprisingly

high.

So, when you’re just starting out, you

want to cultivate a general interest in math-

ematics and a readiness to think about

things. If you just say, “My adviser has

suggested this problem. I’ve got to solve

this problem and there’s nothing else,” then

you’re putting all of your eggs in one basket

and your probability of success, while I hope

that it is not zero, is smaller than it could

be.”

– Timothy Gowers
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Logarithms and Hyperbolic Area
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In this article, I will talk about a very simple

but interesting object: Logarithms. I will sum-

marize some interesting links between logarithm

and hyperbolic area and a few properties of the

logarithm. First of all, the term ‘logarithm’ was

first coined by John Napier (1550-1617), early in

the seventeenth century. However it was his asso-

ciate Henry Briggs (1561-1631), who constructed

the familiar table of ‘common log’ to the base 10

and started the log table by setting log 1 = 0 and

log 10 = 1. A log table was in its day what the

computer is in the modem era. In fact, the impe-

tus that the discovery logarithms gave to astro-

nomical calculations cannot be over-emphasized.

Now, how and why log functions come?

The log function is an inverse function of the

exponential function of the form:

ax = y, a > 1.

Here, for a fixed value of a and different values of

x, we will get different values of y. But for a fixed

value of a and some given value of y, how will we

get the value of x? To answer this question, the

log function comes into play and we can get the

value of x from the log function

loga y = x.

And this log function was defined by Euler. In

usual notation, we write

x = loga y ⇐⇒ ax = y, a > 1.

He also stated a rule which is known as the

“golden rule for logarithm” which tells us that

if we can calculate loga y, then it is an easy task

to find logb y, where b is an arbitrary base. This

rule is very simple as well as powerful.

Now, let us see how can we calculate the value

logb y when loga y is given. Let the value of loga y

be x

x = loga y. (1)

That is,

ax = y

Take log to the base b on both sides.

logb a
x = logb y =⇒ x logb a = logb y

Therefore, from (1), we get

loga y · logb a = logb y =⇒ logb y = loga y · logb a.

Thus, we have got the value of logb y by Euler’s

“golden rule for logarithm”.
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Euler quickly observed that the ratio of the

logarithm of two numbers is always the same.

That means, it is independent of the base.

loga y

loga x
=

logb y/ logb a

logb x/ logb a
=

logb y

logb x

Now, let us discuss a very interesting link be-

tween logarithms and hyperbolic area, which was

suggested by Gregory of St. Vincent (1584-1667)

and Alfonso de Sarasa (1618-1667). Let us con-

sider a hyperbola y = 1
t , and let A(x) be the

area of the region bounded by the hyperbola, the

t-axis, t = 1 and t = x.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0

1

2

3

4

y = 1/t

t = 1 t = xA(x)

Then,

A(x) =

∫ x

1

1

t
dt.

Now let x = ab, then

A(ab) =

∫ ab

1

1

t
dt =

∫ a

1

1

t
dt+

∫ ab

a

1

t
dt.

First consider the second integral
∫ ab
a

1
t dt.

Putting t = au =⇒ dt = adu and

t = a =⇒ u = 1,

t = ab =⇒ u = b.

Therefore,∫ ab

a

1

t
dt =

∫ b

1

1

au
(adu) =

∫ b

1

1

u
du,

and A(ab) =

∫ ab

1

1

t
dt =

∫ a

1

1

t
dt+

∫ b

1

1

t
dt.

That is

A(ab) = A(a) +A(b).

In a similar way, if we find A(ar), then

A(ar) =
∫ ar

1
1
t dt. Here, putting t = ur =⇒

dt = rur−1du and

t = 1 =⇒ u = 1,

t = ar =⇒ u = a.

Therefore

A(ar) =

∫ ar

1

1

t
dt =

∫ a

1

1

ur
(rur−1du)

= r

∫ a

1

1

u
du.

That is,

A(ar) = rA(a).

Thus, these properties of the hyperbolic area,

namely A(ab) = A(a) +A(b) and A(ar) = rA(a)

are nothing but the mirror of the corresponding

properties of logarithms.

For more on this as well as on other amazing

discoveries of Euler, we recommend the masterful

treatment by Dunham [Dun99].
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ড◦ পৰ্বীণ দাস

‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত

েযাৱা সংখয্াত ৰংপুৰ জাতীয় িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ িশক্ষক
পৰ্শান্ত নােথ েতওঁৰ যাদু-সংখয্াৰ দব্াৰা ছাতৰ্ী িনয়ৰকণা বৰুৱাৰ
বয়স উিলয়াই সকেলােক আচিৰত কৰাৰ কািহনী বণর্না কৰা
ৈহিছল। এিতয়া িশক্ষকগৰাকীেয় বয়স িনণর্য় কৰাৰ গািণিতক
েকৗশলেটা আেলাচনা কৰা যাওক–

িশক্ষকগৰাকীেয় েতওঁৰ যাদু-সংখয্া িহচােপ ৯০ সংখয্ােটা
বয্ৱহাৰ কিৰিছল। েতওঁ িনয়ৰকণাক িনজৰ বয়সৰ ৈসেত ৯০
সংখয্ােটা েযাগ কিৰবৈল িদিছল। আৰু েযাগফল িহচােপ এটা
িতিন অংকীয়া সংখয্া পাব, যাৰ শতক স্থানৰ অংকেটা ১ হ’ব বুিল
ৈকিছল। লগেত, েতওঁ শতক স্থানৰ ১ েটা গুচাই বাকী অংশৰ
ৈসেত েযাগ কিৰবৈল ৈকিছল। এইদেৰ পৰ্াপ্ত সংখয্ােটাৰ ৈসেত
েতওঁ আেকৗ ৯ েযাগ কিৰিছল। গিতেক েগােটই পৰ্িকৰ্য়ােটাত
েতওঁ িনয়ৰকণাক িদয়া িনেদর্শেটা গািণিতকভােব পযর্ায়কৰ্েম
িলিখেল আিম পাম–

িনয়ৰকণাৰ বয়স +৯০−১০০+১+৯ = িনয়ৰকণাৰ বয়স।

এয়াই আিছল িশক্ষক পৰ্শান্ত নাথৰ যাদুৰ েকৗশল!

∼ ◦ ∼

এই সংখয্াত আন এটা যাদু আগবঢ়ােলাঁ।

িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ যাদু:

ৰংপুৰ জাতীয় িবদয্ালয়ৰ দশম েশৰ্ণীৰ সমাজ অধয্য়নৰ িবষয়-
িশক্ষকজন ছুটীত থকা বােব পৰ্ধান িশক্ষকৰ িনেদর্শ মেমর্

গিণতৰ িশক্ষক পৰ্শান্ত নাথ আেকৗ দশম েশৰ্ণীৈল আিহল।
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল ভােলই পােল আৰু আগিদনাৰ দেৰ সংখয্াৰ
যাদু সম্পেকর্ ক’বৈল েতওঁক খাটিন ধিৰেল। ল’ৰা-েছাৱালীেবাৰৰ
আগৰ্হ েদিখ িশক্ষক নাথ সন্মত হ’ল আৰু িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ
(Fibonacci number) ৈসেত জিড়ত এিট যাদু পৰ্দশর্ন
কিৰবৈল আগবািঢ়ল। িযেহতু দশম েশৰ্ণী পযর্ন্ত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল
িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ কথা ক’েতা েপাৱা নাই, েসেয়েহ েতওঁ
এেনদেৰ আৰম্ভ কিৰেল–

“আিজ েতামােলাকৰ বােব মই িযেটা যাদু আগবঢ়াম,
তাক ‘িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ যাদু’ বুিল উেল্লখ কিৰম। আচলেত,
িফব’নাৎিচ হ’ল দব্াদশ শিতকাৰ েশষৰ িপেন জন্মলাভ কৰা
এগৰাকী ইটালীয় গিণতজ্ঞ। বতর্মান আিম িয দশিমক সংখয্া
পৰ্ণালী বয্ৱহাৰ কেৰাঁ, যাক িহনু্দ-আৰবীয় সংখয্া পৰ্ণালী বুিল
েকাৱা হয়, তাক েহেনা িফব’নাৎিচেয়ই পৰ্থেম ইউেৰাপত
জনিপৰ্য় কিৰ েতােল। ইয়াৰ বােব েতওঁ ‘লাইবাৰ আবািচ’
(Liber Abaci) অথর্াৎ ‘গণনাৰ িকতাপ’ নােম এখন গৰ্ন্থ ৰচনা
কেৰ, য’ত ০ (শূনয্) েক ধিৰ ১, ২,৩, ৪,৫,৬, ৭,৮ আৰু ৯
এই দেহাটা সাংিখয্ক িচহ্ন বয্ৱহাৰ কেৰ। এই িকতাপখনেত
িফব’নাৎিচেয় উেল্লখ কৰা এটা সাংিখয্ক অনুকৰ্ম আিছল এেন
ধৰণৰ–

১, ২,৩,৫,৮, ১৩, ২১,৩৪,৫৫,৮৯, ১৪৪, ২৩৩।

ইয়াত েতামােলােক িনশ্চয় লক্ষয্ কিৰছা েয পৰ্থম দুটা স্থানৰ
বািহেৰ বাকী িযেকােনা স্থানৰ সংখয্ােটা তাৰ িঠক আগৰ দুই
স্থানত থকা সংখয্া দুটাৰ েযাগফলৰ সমান। েযেন–

৩ = ১+ ২,৫ = ২+ ৩,৮ = ৩+ ৫, . . . ইতয্ািদ।

৮১
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এেন িনয়মৰ দব্াৰা পৰ্াপ্ত সাংিখয্ক অনুকৰ্মেটাক িফব’নাৎিচ
অনুকৰ্ম আৰু সংখয্ােবাৰক িফব’নাৎিচ সংখয্া েবালা হয়। ইয়াত
পৰ্থম স্থানত ১ আৰু িদব্তীয় স্থানত ২ ৈল অনুকৰ্ম েটা গঠন
কৰা ৈহেছ। িকন্তু পৰ্থম আৰু িদব্তীয় স্থান দুটাত কৰ্েম ১ আৰু
২ নৈল িযেকােনা সংখয্া ল’ব পৰা যায় আৰু উক্ত িনয়েমেৰ
এেকাটা অনুকৰ্ম েপাৱা যাব। েতিতয়া েসই অনুকৰ্মেটাক আিম
িজব’নাৎিচ অনুকৰ্ম আৰু সংখয্ােবাৰক িজব’নাৎিচ সংখয্া বুিল
ক’ম। িজব’নাৎিচ অনুকৰ্মৰ (Gibonacci sequence) অথর্
ৈহেছ িফব’নাৎিচ অনুকৰ্মৰ সাধাৰণীকৰণ (Generalization
of Fibonacci sequence)। কথািখিন েতামােলােক ভালদেৰ
বুিজ পাইছা েন?”

“বুিজেছাঁ ছাৰ।” েশৰ্ণীেটাৰ সকেলা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় এেকমুেখ
উত্তৰ িদেল।

“েতেন্ত এিতয়া আিম িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ ৈবিশষ্টয্ বয্ৱহাৰ
কিৰ এিট যাদু আগবঢ়াম।”

এইবুিল িশক্ষক পৰ্শান্ত নােথ এিখলা কাগজত ১ ৰ পৰা
১০ ৈল আটাইেকইটা সংখয্া এটা স্তম্ভত িলিখেল আৰু সমুখৰ
আসনত বিহ থকা আকাশদীপ নামৰ ছাতৰ্জনক ১ সংখয্ােটাৰ
েসাঁিপেন িযেকােনা এিট সংখয্া িলিখ কাগজিখলা িপছৰ েবঞ্চত
বহা তৰািলক িদবৈল ক’েল। আকাশদীেপ ১ ৰ েসাঁিপেন সংখয্া
এটা িলিখ কাগজিখলা তৰািলক িদেল আৰু িশক্ষকজেন তৰািলক
২ ৰ েসাঁিপেন িনজৰ পচন্দ অনুযায়ী আন এটা সংখয্া িলিখবৈল
িদেল।

তৰািলেয় িলখাৰ পাছত িশক্ষকজেন কাগজিখলা িনয়ৰকণাক
িদবৈল ক’েল আৰু েতওঁক িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ িনয়মানুসােৰ ১ম
আৰু ২য় স্থানৰ সংখয্া দুটাৰ েযাগফল ৩য় স্থানত, ২য় আৰু
৩য় স্থানৰ সংখয্া দুটাৰ েযাগফল ৪থর্ স্থানত, . . . এেনদেৰ
পৰৱতর্ী স্থানেবাৰ ভৰাই যাবৈল ক’েল। িশক্ষকৰ িনেদর্শ অনুসিৰ

িনয়ৰকণাই ৩য় স্থানৰ পৰা ১০ম স্থানৈল পৰ্িতেটা স্থানেত েসই
স্থানৰ িঠক আগৰ দুই স্থানৰ সংখয্া দুটাৰ েযাগফলেবাৰ কৰ্মানব্েয়
বহুৱাই গ’ল আৰু েশষত ছাৰক আটাইেবাৰ স্থান সমূ্পণর্ৈক
ভেৰাৱা বুিল জনােল।

েতেনেত িশক্ষক নাথ ছােৰ “েযাগফলেবাৰ শুদ্ধৈক কিৰছা
েন” বুিল েসাধাৰ চেলেৰ িনয়ৰকণাৰ ওচৰৈল আিহ ৭ম
স্থানত ভেৰাৱা সংখয্ােটা পলকেত চাই িনজৰ ঠাইৈল উভিত
গ’ল। ইয়াৰ পাছত ছােৰ িনয়ৰকণাক ১মৰ পৰা ১০মৈল
থকা আটাইেকইটা সংখয্াৰ েযাগফল িহচাপ কিৰবৈল িদেল।
িনয়ৰকণাই কাগজিখলাত থকা েসই আটাইেবাৰ সংখয্াৰ
েযাগফল িহচাপ কিৰ উিলয়ােল আৰু ছাৰক কথােটা জনােল।
েতিতয়া ছােৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ িপেন িমিচিকয়াই হাঁিহ ক’েল,
“িনয়ৰকণাই েযাগফল িকমান পাইেছ মই কওঁ েন?”

ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকল অিতশয় আচিৰত হ’ল। েকৗতুহল ভৰা
চাৱিনেৰ েতওঁেলাক আটােয় এেকমুেখ ৈক উিঠল, “কওঁক ছাৰ।”

েতিতয়া ছােৰ সংখয্া এটা ক’েল আৰু িনয়ৰকণাই েতওঁৰ
েযাগফলেটা িমলাই চাই েদিখেল েয ছােৰ েকাৱা সংখয্ােটা আৰু
েতওঁৰ েযাগফলেটা এেকই ৈহেছ।

“ছাৰ, ইমান ডাঙৰ েযাগফলেটা এেকা অংক নকৰাৈকেয়
আপুিন েকেনৈক পােল?” িনয়ৰকণাই সুিধেল।

ছােৰ হাঁিহ মািৰ ক’েল, “পািৰবা, েতামােলাকৰ সকেলােৱই
পািৰবা। মই ইয়াত িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ ৈবিশষ্টয্ এিট পৰ্েয়াগ
কিৰ আটাইেবাৰ সংখয্া েনােচাৱাৈকেয় িসহঁতৰ েযাগফল িনণর্য়
কিৰেছাঁ। অহা সংখয্াৰ ‘গিণত িবকাশ’খনৰ ‘মিস্তষ্ক মন্থন’
িশতানত ইয়াৰ সমাধান আগবঢ়াম। েতামােলােক চাই ল’বা।

(উৎস: ‘Mathematical Magic’ by William Simon. Dover
Publications)

৩৫৭৬৮৬৩১২৬৪৬২১৬৫৬৭৬২৯১৩৭
এইেটা এটা েমৗিলক সংখয্া। ইয়াৰ বাওঁিপনৰ অংকেবাৰ এটা এটাৈক আঁতৰাই ৈগ থািকেল পৰ্িতবােৰই এেকাটা েমৗিলক
সংখয্াই েপাৱা যায়। এেনকুৱা সংখয্া মুঠেত ৪২৬০ টা আেছ, আৰু এইেটা ৈহেছ এেনকুৱা আটাইতৈক ডাঙৰ সংখয্ােটা।
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১) তলৰ পৰ্থমজন ৈহেছ জামর্ান গিণতজ্ঞ িফিলক্স
ক্লাইন (১৮৪৯ – ১৯২৫)। সংঘ তত্তব্, জিটল িবেশ্লষণ, অ-
ইউিক্লডীয় জয্ািমিত আিদ েক্ষতৰ্ত িবৰল বৰঙিণ আগবেঢ়াৱা
এই গিণতজ্ঞজনৰ নােমেৰই ক্লাইন বটল (Klein bottle) অিত
িবখয্াত। িদব্তীয়জেনা ৈহেছ এজন জামর্ান গিণতজ্ঞ, নাম জজর্
েকণ্টৰ (১৮৪৫ – ১৯১৮)। েতওঁ সংহিত তত্তব্ৰ জনক। অসীমক
আয়তব্ কৰাৰ বােব েতওঁ যুগান্তকাৰী অৱদান আগবঢ়াইিছল।
েতওঁেলাক দুেয়ােৱ এখিন সিন্মলন পৰ্িতষ্ঠা কিৰিছল, িযখন
আিজও বিতর্ আেছ আৰু িবশব্ৰ গিণত জগতখনক পৰ্ভািৱত
কিৰ আেছ। েসইখন েকানখন সিন্মলন?

২) তলৰ পৰ্থমগৰাকী আেমিৰকীয় গিণতজ্ঞ েজেছ ডগলাছ
আৰু িদব্তীয়গৰাকী িফনেলণ্ডীয় গিণতজ্ঞ লাছর্ আলফছর্।
েতওঁেলাকৰ মাজৰ অিত িবেশষতব্পূণর্ সংেযাগেটা িক?

৩) তলৰ ফেটাখনত হাতত েকেমৰা ৈল থকাজন ‘A Beau-
tiful Mind’ খয্াত জন নাশব্। েতওঁৰ লগত থকাজেনা এজন
অসাধাৰণ বয্িক্ত। েতওঁ তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানী আৰু গিণতজ্ঞ।
২০০৮ চনত েৰামত অনুিষ্ঠত এিট গািণিতক অনুষ্ঠানৰ ফেটা
এয়া। ‘A Beautiful Mind’ৰ েলিখকা িছলিভয়া নাছােৰ জন
নাশব্ৰ িবষেয় িলেখাঁেত এইজন িবজ্ঞানী-গিণতজ্ঞৰ সম্পেকর্ও
িবিভন্ন পৰ্সংগত উেল্লখ কিৰিছল। েতওঁ েকান?
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৪) তলৰ পৰ্থমগৰাকী গিণতজ্ঞ আৰু িদব্তীয়গৰাকী
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী। েতওঁেলাক েকান আৰু েতওঁেলাকৰ মাজৰ
সংেযাগেটা িক?

৫) ২০১৮ চনত িফল্ডছ েমেডল লাভ কৰা জামর্ান গিণতজ্ঞ
িপটাৰ শব্’লেজ ৈহেছ আটাইতৈক কম বয়সত িফল্ডছ েমেডল
িবজয়ীেকইজনৰ এজন। ফেটাখনত িপটাৰ শব্’লেজক এগৰাকী
পৰ্বীণ জামর্ান গিণতজ্ঞৰ ৈসেত েদখা ৈগেছ। েতওঁ েকান আৰু
দুেয়াজনৰ মাজৰ িমলেটা িক?

৬) ফেটাখনত থকা গিণতৰ ছাতৰ্ীগৰাকী েকান আৰু েতওঁৰ
িবেশষ পিৰচয়েটা িক?

৭) গিণতৰ েনােবল বঁটা বুিল পিৰিচত আেবল বঁটা ৈহেছ
িবশব্ৰ গিণত জগতৰ এিট সেবর্াচ্চ সন্মান। ২০২২ বষর্ৰ আেবল
বঁটা িবজয়ী িনবর্াচনৰ পাঁচজনীয়া আেবল কিমিটৰ এজন সদসয্
আিছল ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ ৰমন পিৰমালা। ফেটাখনত ৰমন
পিৰমালাৰ একােষ বিহ থকাজন িবখয্াত গিণতজ্ঞ মঞু্জল ভাগর্ৱ।
ৰমন পিৰমালাৰ আনকােষ বিহ থকাগৰাকীও এগৰাকী গিণতজ্ঞ।
েতওঁ েকান আৰু েতওঁৰ নাম িক?

৮) মহান গিণতজ্ঞ পল এয়াৰডছৰ ৈসেত আমাৰ এই সময়ৰ
এগৰাকী মহান গিণতজ্ঞ েটেৰন্স টাওৰ িকেশাৰ অৱস্থাৰ এই
ফেটাখন অিত িবখয্াত। এয়াৰডছৰ মুঠ গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংখয্া
১৫২৫ খন আৰু মুঠ সহ-েলখক ৫০৯ জন। িয ‘Annals
of Mathematics’ত এখন গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ েপাৱােটােৱই
অসাধাৰণ কথা, েসইখন জােনর্লেত এয়াৰডছৰ পৰ্ায় ২৫ খন
গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ পাইিছল। পৰ্শ্ন হ’ল, পল এয়াৰডছ আৰু
েটেৰন্স টাওেৱ যুটীয়াভােব িলখা মুঠ গেৱষণা-পতৰ্ েকইখন?

৯) কুিৰ শিতকাৰ এগৰাকী েশৰ্ষ্ঠ পদাথর্ িবজ্ঞানী আিছল হান্স
েবেথ। ১৯৬৭ চনত েতওঁ পদাথর্ িবজ্ঞানৰ েনােবল বঁটা লাভ
কিৰিছল। েসইদেৰ িফৰ্েমন ডাইছেনা আিছল এজন অসামানয্
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পদাথর্ িবজ্ঞানী আৰু গিণতজ্ঞ। িফৰ্েমন ডাইছেন হান্স েবেথক
“the supreme problem solver of the twentieth
century” বুিল অিভিহত কিৰিছল। ডাইছনৰ ছাতৰ্াৱস্থাত, েসই
সময়ৰ েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্িসদ্ধ অধয্াপক িজঅ’েফৰ্ ইনগৰ্াম
েটয়লেৰ েতওঁক হান্স েবেথৰ ৈসেত কাম কিৰবৈল পৰামশর্
িদিছল আৰু এখন চুপািৰছ-পতৰ্ িলিখিছল এইদেৰ– “Dear
Bethe: You’ll have received an application from
Mr. Freeman Dyson to come work with you as
a graduate student. I hope that you will accept
him. Although he is only 23 he is in my view the
best mathematician in England. Very Sincerely
yours, G. I. Taylor.” েসইমেত হান্স েবেথেয় ডাইছনক গৰ্হণ
কিৰিছল। অসমৰ পৰা এজন যুৱেক েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৈল
ৈগ এইজন িজঅ’েফৰ্ ইনগৰ্াম েটয়লৰৰ তত্তব্াৱধানত গেৱষণা
কিৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল। েতওঁ েকান আৰু অসমৰ
েপৰ্ক্ষাপটত েতওঁৰ িবেশষতব্েটা িক?

১০) এওঁেলাক গুৰু-িশষয্। গুৰুেৱ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত
অিলিম্পয়াডত সব্ণর্ পদক জয় কিৰিছল ১৭ বছৰ বয়সত। িশষয্ই
জয় কিৰিছল ১৬ বছৰ বয়সত। দুেয়া আিছল িফল্ডছ েমেডিলষ্ট।
েতওঁেলাক েকান েকান?

েযাৱা সংখয্াৰ কুইজৰ উত্তৰসমূহ
ড◦ মিঞ্জল িপ. শইকীয়া

কািডর্ফ িবশব্িবদয্ালয়

১) আমর্ষ্টৰ্ং সংখয্া। ইহঁত ৈহেছ m টা অংকেৰ গিঠত ধনাত্মক
সংখয্া, িয েনিক তাৰ অংকেবাৰৰ m ঘাতৰ েযাগফলৰ সমান।

২) IMDb ৰ শীষর্ ২৫০ ৰ তািলকাখন।

৩) পািণিন

৪) জন েভন।
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পংকজ েজয্ািত মহন্ত

িথয়ৈক:
ক) ১০n + ১ ৰ আটাইতৈক সৰু েযৗিগক মানেটা, য’ত n

অঋণাত্মক অখণ্ড সংখয্া। (এই মানেটাতৈক ডাঙৰ ইয়াৰ সকেলা
মান েযৗিগক েনিক েসইেটা এিতয়াও পৰ্মাণ েহাৱা নাই।)

গ) দুটা ঘন সংখয্াৰ েযাগফল ৰূেপ দুই ধৰেণ পৰ্কাশ কিৰব
পৰা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা (িযেটা সংখয্া হািডর্-ৰামানুজন
সংখয্া বুিল পিৰিচত)।

ঙ) ২৫!!!!!!!!!!।

জ) আটাইতৈক সৰু অযুগ্ম েযৗিগক সংখয্ােটা।

ঝ) িযেকােনা েমৗিলক সংখয্া p ৰ বােব p৮ মাতৰ্াৰ এেবলীয়
সংঘৰ মুঠ সংখয্া।

ট) SASTRA ৰামানুজন বঁটা লাভ কিৰব পৰা িবশব্েশৰ্ষ্ঠ
গিণতজ্ঞসকলৰ বয়সৰ উচ্চ সীমােটা (বছৰ িহচাপত)।

ঢ) সমতল জয্ািমিতৰ েক্ষতৰ্ত ইউিক্লেড পিৰিচত কৰা মুঠ
সব্ীকাযর্ৰ সংখয্া।

ণ) ৪০৬ ৰ এেকবােৰ বাওঁিপনৰ অংক দুটা৷

ত) {১, ২,৩, ৪} ৰ পৰা {১, ২,৩} ৈল পাব পৰা আচ্ছাদক
ফলনৰ সংখয্া।

দ) (y + ৪!)৪ ত y৩ ৰ সহগেটা৷

ন) আটাইতৈক সৰু েযৗিগক সংখয্া n েটা, যাৰ বােব ৪n+ ৩
আৰু ৮n+ ৭ দুেয়াটা েমৗিলক৷

প) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা, িয তাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলৰ
চািৰ গুণৰ সমান৷

ফ) ৪০০০ চনৰ েফবৰ্ুৱািৰ মাহেটাত থািকবলগা মুঠ িদনৰ
সংখয্া।

ব) দুটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক ডাঙৰ েপিলনডৰ্মেটা িযেটাক
ৈদব্ত পৰ্ণালীত পৰ্কাশ কিৰেলও এটা েপিলনডৰ্ম েপাৱা যায়৷

ভ) lcm(ϕ(৪০), ϕ(৪১))৷

য) দুটা কৰ্িমক েমৗিলক সংখয্াৰ িবেয়াগফল ৰূেপ পাব পৰা
একমাতৰ্ েমৗিলক সংখয্ােটা।

ৰ) ১১৭ ক দুটা সংখয্াৰ েযাগফল ৰূেপ পৰ্কাশ কিৰব পৰা মুঠ
ধৰণ৷

ৱ) এহাল যমজ েমৗিলকৰ মাজত থকা একমাতৰ্ বগর্ সংখয্ােটা।

শ) ১৯০০ চনত গিণতজ্ঞ িহলবােটর্ পৰ্কাশ কৰা, েতিতয়াও
সমাধান কিৰবৈল বাকী থকা অিতশয় গুৰুতব্পূণর্ গািণিতক
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সমসয্ােবাৰৰ মুঠ সংখয্া।

হ) অষ্টক পৰ্ণালীত (ভূিম ৮) অংকেকইটাৰ েযাগফল ২৭ েহাৱা
আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটাৰ দশিমক পৰ্ণালীৰ ৰূপেটা।

ড়) অংকসমূহত েকৱল ২ আৰু ০ থকা আটাইতৈক সৰু
সংখয্ােটা যাক ১৬ েৰ হৰণ যায়৷

ঢ়) আঠটা অংক যুক্ত মুঠ েপিলনডৰ্ম সংখয্া৷

পথািলৈক:
ক) চািৰটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাৰ
অংকেবাৰৰ েযাগফলেটা তাৰ অংকৰ সংখয্াৰ সমান।

খ) আটাইতৈক সৰু েমৗিলক সংখয্ােটা যাৰ অংকৰ সংখয্া তাৰ
উৎপাদকৰ সংখয্াৰ সমান।

গ) আটাইতৈক সৰু মাতৰ্ােটা, িযেটা মাতৰ্াৰ চকৰ্ীয় সংঘৰ
(cyclic group) ৮ টা পৃথক পৃথক েজেনেৰটৰ থােক৷

ঘ) চািৰটা অংকেৰ গিঠত মুঠ সংখয্া৷

চ) আটাইতৈক সৰু েযৗিগক সংখয্ােটা যাৰ েমৗিলক
উৎপাদকেকইটাৰ েযাগফল ৪৩৷

ছ) একমাতৰ্ সংখয্ােটা, িয তাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলৰ আঠ গুণৰ
সমান৷

ঞ) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাৰ অেনানয্কেটা এটা পিৰসমাপ্ত
দশিমক সংখয্া নহয়।

ঠ) ৩২ টা উৎপাদক থকা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা, িযেটা
সংখয্া পৃথক পৃথক েমৗিলকৰ পূৰণফল৷

ড) একমাতৰ্ েমৗিলক সংখয্ােটা, যাৰ পৰৱতর্ী সংখয্ােটা ঘন
সংখয্া।

ণ) অষ্টক পৰ্ণালীত (ভূিম ৮) চািৰটা অংকেৰ িলিখব পৰা
আটাইতৈক ডাঙৰ সংখয্ােটাৰ দশিমক পৰ্ণালীৰ ৰূপেটা।

থ) আটাইতৈক সৰু অখণ্ড সংখয্া n েটা, যােত ৬২/n েটা এটা
বগর্ সংখয্া৷

দ) ২৩ ৰ আটাইতৈক সৰু গুিণতকেটা, যাৰ অংকেবাৰৰ
েযাগফল ১১৷

ধ) এিতয়াৈলেক আিৱষৃ্কত আটাইতৈক ডাঙৰ যুগ্ম সংখয্ােটা, যাক

দুটা েমৗিলকৰ েযাগফল ৰূেপ দুই ধৰেণ পৰ্কাশ কিৰব পািৰ৷
(এই ৈবিশষ্টয্ৰ আৰু ডাঙৰ যুগ্ম সংখয্া আেছ েন নাই েসইেটা
এিতয়াও পৰ্মাণ েহাৱা নাই৷)

ন) পৃিথৱীৰ বছৰৰ িহচাপত শিন গৰ্হেটা সূযর্য্ৰ চািৰওিপেন
এপাক ঘূিৰবৈল পৰ্েয়াজন েহাৱা েমাটামুিট সময়।

ভ) চািৰটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক ডাঙৰ সংখয্ােটা যাৰ
অেনানয্কেটা এটা পিৰসমাপ্ত দশিমক সংখয্া।

ম) আটাইতৈক ডাঙৰ সংখয্ােটা যাৰ চতুথর্ ঘাতেটাত চািৰটা
অংক আেছ।

ল) ২০ ৰ উৎপাদকসমূহৰ পূৰণফলেটা।

শ) ২৮! আৰু ২৮!! ক হৰণ েযাৱা ২ ৰ সেবর্াচ্চ ঘাত দুটাৰ
সূচক দুটাৰ গড়মানেটা৷

ষ) আটাইতৈক সৰু অযুগ্ম েযৗিগক সংখয্ােটা, যাৰ অংকেবাৰত
েকৱল এটা অংক পুনৰাবৃিত্ত ৈহ থােক৷

স) পাইথােগাৰীয় িতৰ্ভুজসমূহৰ আটাইতৈক সৰু কািলেটা।

হ) একমাতৰ্ অধর্েমৗিলকেটা যাৰ েমৗিলক উৎপাদক দুটাৰ
েযাগফেলা েমৗিলক, িবেয়াগফেলা েমৗিলক।

ক্ষ) পৃিথৱীৰ পৰা েপানপটীয়াৈক চন্দৰ্-পৃষ্ঠৰ েকৱল এটা ভাগেহ
েদখা যায়৷ পৃিথৱীৰ িবিভন্ন সময় আৰু স্থান িমলাই মুঠেত েদখা
েপাৱা েসই ভাগেটাৰ শতকৰা পিৰমাণেটা৷

েযাৱা সংখয্াৰ উত্তৰ
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ইউিক্লেড ‘এিলেমণ্টছ’ ৰচনা কৰাৰ
দুেহজাৰ বছৰৰ পাছত েডকােটর্
স্থানাংক জয্ািমিতৰ িবকাশ সাধন
কিৰিছল। েসই দুেহজাৰ বছৰেটাত
িকবা নতুন িচন্তা হ’ল েন, িক িক
নতুন ধাৰা সৃিষ্ট হ’ল, বা েসই
েগােটইিখিন এক স্থিবৰ সময় েনিক

– এয়া এক গুৰুতব্পূণর্ পৰ্শ্ন। ইয়াৰ সৰল উত্তৰেটা িনশ্চয় হ’ব–
ইউিক্লেড ৈতয়াৰ কৰা ধাৰােটাতৈক বৰ েবিছ এেকা নহ’ল।

েডকােটর্ৰ নতুন িবষয়েটােৱ জয্ািমিত
আৰু বীজগিণতৰ মাজত সংেযাগ
স্থাপন কিৰেল। এইেটা আিছল
ইউিক্লডৰ পাছৰ এটা বৃহৎ জাপ।
িকন্তু দূৰ অতীতৰ পৰা আিহ থকা
বহু পৰ্শ্নৰ উত্তৰ এই সংেযােগও িদব
েনাৱািৰেল।
ইউিক্লডৰ কালত এক ধাৰণা আিছল
েয– পূণর্ ৈহেছ অংশতৈক ডাঙৰ।
দাশর্িনক ভাৱধাৰা, মনঃস্তািত্তব্ক
িচন্তাধাৰােতা এই কথাষােৰ িকৰ্য়া
কিৰ আিছল। Peter Lynch
নামৰ এজন গিণতজ্ঞ আৰু েলখেক
িলিখেছ েয এই কথাষাৰ সেন্দহৰ

দৃিষ্টেৰ েচাৱা পৰ্থমসকলৰ মাজত এজন আিছল েগিলিলঅ’।
েগিলিলঅ’ আিছল েডকােটর্ৰ পৰ্ায় সমসামিয়ক।
েলখকগৰাকীেয় িলখা
মেত, েগিলিলঅ’েৱ
যুগ্ম সংখয্াৰ পিৰমাণ
আৰু সব্াভািৱক
সংখয্াৰ পিৰমাণ
সমান বুিল ৈকিছল।
আেকৗ েসইদেৰই,
যুগ্ম সংখয্াৰ পিৰমাণ
আৰু অযুগ্ম সংখয্াৰ
পিৰমােণা সমান। িকন্তু,
যুগ্ম সংখয্াসমূহ বা
অযুগ্ম সংখয্াসমূহ ৈহেছ সব্াভািৱক সংখয্ােৰ অংশ। েগিলিলঅ’ই
এেনকুৱা আন িকছুমান কথাও বয্ক্ত কিৰিছল। িকন্তু েতওঁ
ইউিক্লডৰ িদনৰ েসই কথাষাৰক চূড়ান্ত পৰ্তয্াহব্ান জনাবৈল
সক্ষম নহ’ল। এেনদেৰই েগিলিলঅ’ই এক পৰ্কাণ্ড আিৱষ্কাৰৰ
পৰ্ান্তত উপনীত ৈহিছলৈগ, িকন্তু িনজৰ ধাৰণািখিনৰ িবকাশ
সাধন কিৰব েনাৱািৰেল। তাৰ পৰ্ায় িতিনশ বছৰ পাছত
জজর্ েকণ্টেৰ সংহিত তত্তব্ৰ জন্ম িদ েসয়া পৰ্মাণ কিৰেল।
অসীম সংহিতেয় িনজেৰ অংশৰ ৈসেত এৈককী সংগগতা
(one-to-one) ৰূপত থািকবও পােৰ, েসয়া েতওঁ পৰ্িতষ্ঠা
কিৰেল।

“A large part of doing
research is to be stuck
and to be confused
and to feel like one
doesn’t make progress.
But then, every once
in a while you make
progress. Then some-
thing comes out, a light turns on and that in-
sight or feeling of discovery, of finding some-
thing new, carries with it such joy that you go
back and are willing to be frustrated yet again.”

– Kannan Soundararajan

“I think there’s a lot
of math in the world
that’s not at univer-
sity. Pure math is only
one part of math but
math is used in a lot
of other subjects and I
think that’s just as in-
teresting. So learn as much as you can, about
all the subjects around math and then see what
strikes you as the most interesting.”

– Akshay Venkatesh
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