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েযাৱা েকইমাহমান ধিৰ combinatorics ৰ িকছুমান িবষয়
অধয্য়ন কিৰ আিছেলাঁ; আৰু কথােটা এিদন গম পাই combi-
natorics ৰ এজন ছাতৰ্ িবশাল েদেৱ েফেডিৰক’ আিদর্লা (Fed-
erico Ardila) নামৰ গিণতজ্ঞজনৰ িবষেয় পিঢ়বৈল িদেল। লগেত
গিণতজ্ঞজনৰ দুটামান েলখা আৰু বকৃ্ততাৰ িভিডঅ’ বািছ িদ েতওঁ
কৰ্ম অনুসােৰ পিঢ়বৈল িনেদর্শ িদেল। এজন কৃতী ছাতৰ্ িবশােল
অসম গিণত িশক্ষায়তেন অনুিষ্ঠত কৰা গিণত অিলিম্পয়াডত েযাগ
িদিছল। েচন্নাই গািণিতক পৰ্িতষ্ঠানৰ (Chennai Mathemati-
cal Institute, CMI) দেৰ পৰ্িতষ্ঠানত স্নাতক/স্নাতেকাত্তৰ েশৰ্ণী
অধয্য়ন কিৰবৈল সক্ষম েহাৱা অিত কম সংখয্ক অসমৰ ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীৰ মাজৰ এজন হ’ল িবশাল েদৱ। েপিৰছত স্নাতেকাত্তৰ িডগৰ্ী
ৈল এিতয়া েতওঁ University College London ত পৰ্িসদ্ধ
িবজ্ঞানী এেলন চ’কালৰ (Alan Sokal) তত্তব্াৱধানত গেৱষণা কিৰ
আেছ। পূবর্েৰ পৰা কিৰ অহাৰ দেৰ, এিতয়া তাৰ পৰাও েতওঁ
অসমত গিণত-িবজ্ঞান িশক্ষা পৰ্সাৰ আৰু জনিপৰ্য়কৰণৰ বােব
আমাৰ এিট েগাটৰ ৈসেত সদায় কাম কিৰ আেছ। েফেডিৰক’
আিদর্লাৰৰ সম্পকর্ীয় কথাৰ মাজেত েতওঁ ক’েল েয— “এই
মানুহজনৰ বােবই কলিমব্য়াত combinatorics ৰ বহুেতা ভাল
ভাল কাম কৰা মানুহ ওলাইেছ”। কথাষােৰ তীবৰ্ েকৗতুহল সৃিষ্ট
কৰা বােব নানা পৰ্শ্নৰ উত্তৰ িবচািৰ তথয্ েখাঁচিৰবৈল ধিৰেলাঁ।
আৰু েদিখেলাঁ েয কলিমব্য়াৰ জনসংখয্া আমাৰ উত্তৰ-পূবর্াঞ্চলৰ মুঠ
জনসংখয্াতৈক এক েকািট কম। েতেন্ত েতওঁেলাকৰ কম সংখয্ক
মানুহৰ মাজৰ পৰাই ভাল ভাল কাম সম্পন্ন ৈহেছ েকেনৈক?

েযাৱা বছৰত িচ. এছ. েশষাদৰ্ীৰ (C. S. Seshadri) িবেয়াগ
ঘটাৰ লেগ লেগ, েতওঁ ভাৰতত গিণত গেৱষণাৰ আদশর্ পৰ্িতষ্ঠান
গঢ়াৰ েক্ষতৰ্ত িয পৰ্বল পৰ্েচষ্টা চলাইিছল েসই সম্পেকর্ বহুেতা
েলখা পৰ্কাশ পাইেছ। পূবর্েতও এই কথা বয্াপক চিচর্ত আিছল।
েতওঁ ভাৰতৰ এজন িবিশষ্ট গিণতজ্ঞ বুিল পিৰিচিত ৰািখ ৈথ ৈগেছ
যিদও, েতওঁৰ এই পৰ্েচষ্টা তােতাৈক ডাঙৰ এক পিৰিচিত। েকৱল
ৰািজয্ক িভিত্তত অসমত েতেনদেৰ পৰ্িতষ্ঠান নতুনৈক গঢ়ােটা সম্ভৱ

নহয়; বা সম্ভৱ হ’েলও ৰাজনীিতৰ েমৰেপচত েসয়া আেছৈগ দূৰ
ভিৱষয্তত। েতেন্ত ইয়াৰ পৰা ভাল কাম েকেনদেৰ হ’ব?

আিম যিদ সংখয্াতত্তব্ৰ ভাল গেৱষণা-পিতৰ্কােবাৰত অসমৰ পৰা
পৰ্কািশত গেৱষণা-পতৰ্ৰ কথা চাওঁ, েতেন্ত েসইসমূহ গেৱষণা-
পতৰ্ৰ গুিৰত পৰ্ধানৈক দুজন মানুহ েদখা যায়। এজন হ’ল অনুপম
শইকীয়া আৰু আনজন নয়নদীপ েডকা বৰুৱা। এই দুেয়াজন
মানুেহই িবেদশত থািক িদব পািৰেলেহেতন। এক জনিপৰ্য়
মাধয্মত অনুপম শইকীয়াই েতওঁ িকয় অসমৈল ঘূিৰ আিহল েসয়া
জনাইিছল। অনুপম শইকীয়া যিদ অসমত নাথািকলেহেতন, েতেন্ত
েতওঁৰ পৰ্থমজন গেৱষক-ছাতৰ্ হয়েতা বািহৰৈল যাব লািগলেহেতন
বা েতওঁৰ গেৱষণা-জীৱন সলিন হ’লেহেতন। আনহােত েসই
ছাতৰ্জেন যিদ অসমত অৱিস্থত িবশব্িবদয্ালয়ত পৰ্থেম অধয্াপনা
নকিৰেলেহেতন, েতেন্ত েতওঁেৰা পৰ্থম দুজন গেৱষক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ
জীৱন সলিন ঘিটলেহেতন। এইদেৰ আিম বয্াখয্া কিৰব পােৰাঁ
েয এেকা এেকাজন বয্িক্তক েকন্দৰ্ কিৰ এেকাটা পিৰেৱশ গিঢ়
উিঠব পােৰ, এেকাজন মানুহ িনেজই এটা অনুষ্ঠানৰ দেৰ ৈহ
পিৰব পােৰ। েকৱল সংখয্াতত্তব্ই নহয়, েতেনই সীিমত সংখয্ক
হ’েলও গিণতৰ আন আন শাখা িকছুমানেতা অসমত এেন বয্িক্ত
আেছ। ইয়াত আিম, সবর্জন শৰ্েদ্ধয় এই দুজন বয্িক্তৰ কথা উেল্লখ
কিৰেছাঁ অনুেপৰ্ৰণাৰ বােব আৰু েতেন কমর্ কিৰ থকােকইজনৰ
পৰ্িতিনিধ িহচােপ। এেকদেৰ িবশাল েদৱক ৈলেছাঁ নতুনসকলৰ
পৰ্িতিনিধ ৰূেপ। িবেদশৰ উচ্চ স্থানত থকা িবশালৰ দেৰ িবেশষ
দক্ষতাসম্পন্ন ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক অনুেৰাধ জনাওঁ েয েকইবাবছৰ
ধিৰ েতওঁেলােক েসই স্থানৰ অিভজ্ঞতা আৰু জ্ঞান ৈল উভিট আিহ
অসমত িনজেক েকন্দৰ্ কিৰ এেকািট পিৰেৱশ গিঢ় েতালক বা
তাৰ পৰাও েতওঁেলােক মানুহ িবচািৰ উিলয়াই পিৰচালনা কিৰ
যাওক। ইয়াৰ মাজত, সদায় অসমেত থািকও ভাল কাম কিৰ
থকােকইজেনা অন্তভুর্ক্ত। িবিবধ বাধা আৰু পৰ্েৰাচনাৰ িপছেতা
েতওঁেলােক অপতৃণর্ সদৃশ ‘গেৱষণা’-কমর্েবাৰক সামানয্ও পৰ্শৰ্য়
িনিদব, েসইেবাৰক চূড়ান্ত অৱজ্ঞা কিৰব। িযিখিন কলিমব্য়াত হ’ল
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েফেডিৰক’ আিদর্লাক েকন্দৰ্ কিৰ। িযজেন িবেদশৰ পৰ্িতষ্ঠানত
থকাৰ সময়েতা িনজ েদশত গিণতজ্ঞ গঢ়াৰ েসই পিৰেৱশ সৃিষ্টত
অিৰহণা েযাগাইেছ।

এইিখিনেত আিম এক মহৎ উদাহৰণ মনত েপলাব পােৰাঁ।
ববর্ৰতা, েগাড়ািম, ধমর্ান্ধতা, েভাগ-িচন্তা, যুদ্ধ-িবগৰ্হৰ কািহনীৰ
মাজেতা েপ্লেটােৱ পৰ্িতষ্ঠা কিৰিছল েকইিটমান িশক্ষা-েকন্দৰ্। েসয়া
২৩০০ বছৰ আগৰ কথা। ২৩০ বছৰ আগৰ কথােবােৰই
েকেনকুৱা আিছল! ১০০ বছৰ আগৰ কথােবােৰইেচান সুকীয়া
আিছল! েসই েতিতয়া মানুহেবােৰ িবজুলী েদিখ সাংঘািতক ভয়
খাইিছল; ভূিমকম্প হ’েল ভািবিছল পৃিথৱীৰ ভৰ ৈল থকা কাছেটাৰ
িপিঠ খজুৱাইেছ; পাঠ চিলিছল েগাড়ািমৰ আৰু মেন সজা আজৱ
ৰহসয্-কথাৰ; েপটত অকণমান খলখলিন উিঠেল মন্তৰ্ মািতিছল;
কুসংস্কাৰ নামািনেল নৃশংস শািস্ত িবিহিছল। তাৰ মাজেত েপ্লেটােৱ
পৰ্িতষ্ঠা কৰা েসই বস্তুেটা আিছল পৰ্ায় নাভূত-নাশৰ্ুত বস্তু, িযেটা
বস্তু পৰ্িতষ্ঠাৰ িতিনশ বছৰৰ পাছত এটা ৈসব্ৰাচাৰী শাসেক ধব্ংস
কিৰ েপলােল। েপ্লেটােৱ েসই িশক্ষা-েকন্দৰ্ৰ দুৱাৰত িলিখ ৰািখিছল
েয— “জয্ািমিতৰ পৰ্িত আগৰ্হহীন অজ্ঞ েকােনা মানুেহই যােত
ইয়াত পৰ্েৱশ নকেৰ।” (Αγεωμετρητος μηδεὶς εἰσιτω,
ইংৰাজীত যাৰ েমাটামুিট অথর্ Let no one ignorant of (/un-
trained in) geometry enter.) েসই িনেদর্শ মািন আন
িকছুসংখয্কৰ লগেত তাত পৰ্েৱশ কিৰিছল ইউিক্লড নামৰ এজন
যুৱেক। েতেৱই িলিখ েপলােল এিলেমণ্ট্ ছ (Elements) নামৰ
গৰ্ন্থলািন। যাৰ দব্াৰা মুকিল হ’ল জয্ািমিতৰ পৰ্ণালীবদ্ধ অধয্য়নৰ

যুগমীয়া পথ। তােতাৈক ডাঙৰ কথােটা হ’ল, ইউিক্লডৰ এিলেমণ্ট্ ছ
বুিল ক’েল সাধাৰণেত মনৈল জয্ািমিতৰ গৰ্ন্থ বুিল অহাৰ দেৰ,
েসইলািন েকৱল জয্ািমিতৰ গৰ্ন্থ নহয়। মুঠ েতৰখন গৰ্ন্থৰ চািৰখন
হ’ল সংখয্া-তত্তব্ৰ গৰ্ন্থ। তাৰ আগৈলেক মানুেহ গণনা কিৰিছল,
িহচাপ-িনকাচ কিৰিছল, জয্ািমিতৰ সৰল িচতৰ্ আঁিকিছল, িচতৰ্েবাৰ
ইফাল-িসফাল কিৰ িকবা উত্তৰ িবচািৰিছল, ...। েতওঁেলাকেৰা
মহতব্ আেছ। িকন্তু, বৃহৎ সংখয্া এেকাটা উচ্চাৰণেত বা আঙুিল
মূৰত এক-দুই-িতিন-চািৰৈক গণনােত জগত েশষ েহাৱা সময়ত
ইউিক্লেড দৃিষ্ট িদেল অসীমৈল গণনা কৰাত। েতওঁ েমৗিলক সংখয্া
অসীম সংখয্ক আেছ বুিল পৰ্মাণ কিৰেল। তােকা েতওঁ পৰ্মাণ
কিৰেল িহচাপ কিৰ কিৰ নহয়, যুিক্তৰ দুটামান সৰু েপৰাগৰ্াফৰ
জিৰয়েতই েতওঁ েসইেটা অসীম জিড়ত কথা পৰ্মাণ কিৰ েপলােল।
িস অিত সহজ, িকন্তু অিভনৱ আৰু িবচক্ষণ। িযেটা ভালৈক
মেনােযাগ িদ পিঢ়েল আিজও আচিৰত হ’বলগীয়া হয়। ইয়াৰ
দব্াৰাই েতওঁ এইেটাও পৰ্থম পৰ্মাণ কিৰেল েয িচন্তা আৰু যুিক্তৰ
দব্াৰাই অসীমেকা আয়তব্ কিৰব পৰা যায় — আৰু এই কথােটাৰ
িভিত্তেতই েকােনা েকােনােৱ ক’ব েখােজ েয েসইেটােৱই আিছল
িচন্তাৰ যুগৰ আৰম্ভিণ। এই চচর্ােবাৰ আৰম্ভ েহাৱা বােব আিজৰ
জগতখন েপাৱা গ’ল। এইসমূহ কথাৰ বােবই ইউিক্লডক গিণতৰ
পৰ্থমজন িজিনয়াছ বুিলও েকাৱা হয়।

েপ্লেটােৱ যিদ েসই দৃঢ়তা েনেদখুৱােলেহেতন, ইউিক্লড বা
ক’ৈল গ’লেহেতন!

— পংকজ েজয্ািত মহন্ত

সমিমিত হ’ল মানৱ মনৰ বােব মুগ্ধকৰ, আৰু িকবা পৰ্কােৰ সমিমিত ৰূপত থকা
বস্তুেবাৰ বা কাৰুকাযর্েবাৰ সকেলােৱই ভাল পায়। এয়া এক আকষর্ণীয় কথা
েয পৰ্কৃিতেয় পৰ্ােয় আমাৰ চািৰওফালৰ জগতখনত েপাৱা বস্তুেবাৰত েকােনা
পৰ্কাৰৰ সমিমিত েদখুৱায়। েবাধহয়, মানুহৰ কল্পনাক্ষম আটাইতৈক পৰ্িতসম
(symmetrical) বস্তুেটা ৈহেছ েগালক, আৰু িবশব্পৰ্কৃিত েগালেকেৰ পিৰপূণর্
ৈহ আেছ— তৰােবাৰ, গৰ্হেবাৰ, েমঘমণ্ডলত পানীৰ েটাপালেবাৰ। িশলৰ মাজত
েপাৱা স্ফিটকেবােৰ বহু িবিবধ পৰ্কাৰৰ সমিমিতৰ নমুনা েদখুৱায়, যাৰ অধয্য়েন
আমাক কিঠন পদাথর্ৰ গঠনৰ িবষেয় িকছুমান গুৰুতব্পূণর্ কথা কয়। আনিক পশু-
পক্ষী আৰু শাক-পাচিলৰ জগতেবােৰও িকছু মাতৰ্াৰ সমিমিত েদখুৱায়, যিদও
ফুল বা েমৗমািখৰ সমিমিত স্ফিটকৰ দেৰ িনখঁুত বা েমৗিলক নহয়।

— িৰচাডর্ িফিলপছ ফাইনেমন
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সাক্ষাৎকাৰ: গিণত আৰু িকতাপৰ জগতত

ড◦ নয়নদীপ েডকা বৰুৱা
অধয্াপক, েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়

আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয়ভােৱ পিৰিচত সংখয্াতত্তব্িবদ

১) গিণতৰ পৰ্িত আপুিন েকেনদেৰ, িকয় আকিষর্ত হ’ল?

I সৰুেৰ পৰাই অংক কিৰ ভােলই পাইিছেলাঁ। বাকী
িবষয়েবাৰতৈক গিণত িবষয়েটাৰ পৰ্িত অলপ েবিছ আকষর্ণ
নৱম েশৰ্ণীত পিঢ় থােকাঁেত হ’ল। বাকী িবষয়েবাৰত পৰ্িতিষ্ঠত
কথােবাৰেক পিঢ়িছেলা, িনেজ ভািববলগীয়া িকবা আেছ বুিল
েতিতয়া ভবা নািছেলাঁ। িকন্তু অংক এটা কেৰাঁেত িনজাববীয়াৈক
িচন্তা কৰাৰ বাট এটা পাইিছেলা, েসই কথােটােৱ েমাক আকষর্ণ
কিৰিছল। পাঠয্পুিথত থকা অনুশীলনীৰ অংকেবাৰৰ মাজেতই
েতেনকুৱা এটা আকষর্ণ আিছল। টান অংক এেকাটাৰ উত্তৰ
উিলয়াব পািৰ িবমল আনন্দ পাইিছেলাঁ। তদুপিৰ হাইসু্কলৰ
পৰা উচ্চতৰ মাধয্িমক শাখাৰ গিণতৈল বগাওঁেত নতুন আেমজ
পাইিছেলাঁ। িবেশষৈক কলন গিণত পেঢ়াঁেত। তাৰ পাছত স্নাতক
পযর্ায়ত বীজগিণত, িবেশ্লষণ, উচ্চতৰ িতৰ্েকাণিমিত আিদেয় অংকৰ
পৰ্িত থকা আকষর্ণ বঢ়াই তুিলেল। ইয়াৰ িপছৰ উত্তৰেটাও এই
পৰ্শ্নেটাৰ উত্তৰেৰ অংশ বুিল ধিৰব লািগব।

২) আেপানাৰ িশক্ষা বা গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্ত পৰ্ৱলভােৱ পৰ্ভাৱ
েপেলাৱা িবদয্ায়তিনক িকবা িকতাপ আেছ েনিক? েতেনকুৱা
িতিনখনমান িকতাপৰ কথা জনাওকেচান।

I মহান ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ শৰ্ীিনৱাস ৰামানুজনৰ জীৱন কািহনী
পৰ্ায় সকেলােৱ হাইসু্কলত পিঢ় থােকাঁেত কম-েবিছ পিৰমােণ
জনা বা শুনাৰ দেৰ মইও শুিনিছেলা আৰু দুই-এটা পৰ্বন্ধও
বাতিৰ কাকত, আেলাচনী আিদত পিঢ়িছেলাঁ। কটন মহািবদয্ালয়ত
(এিতয়াৰ কটন িবশব্িবদয্ালয়) গিণতক মূল িবষয় ৈল স্নাতক
পৰ্থম বািষর্কত পিঢ় থােকাঁেত এিদন িতৰ্েকাণিমিতৰ িকতাপত
েপাৱা ‘পাই’ৰ মান গণনা কৰা পদ্ধিত এটা সম্পেকর্ িবসৃ্ততভােৱ
জািনবৈল ৈগ অকস্মাৎ ৰামানুজনৰ িবস্ময়কৰ গিণতৰ ৈসেত েমাৰ
পিৰচয় হ’ল, গুৱাহাটীৰ িজলা পুিথভঁৰালত; Ramanujan Revis-
ited নামৰ গৰ্ন্থখনৰ জিৰয়েত। েসইখন আিছল ৰামানুজনৰ জন্ম
শতবািষর্কী উপলেক্ষয্ আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ৰ আবর্ানা-েশয্মেপইনিস্থত
ইিলনয় িবশব্িবদয্ালয়ত (University of Illinois at Urbana-
Champaign (UIUC)) ১৯৮৭ চনৰ পিহলা জুনৰ পৰা ৫ জুনৈল
অনুিষ্ঠত েহাৱা আন্তজর্ািতক সিন্মলনত গিণতজ্ঞসকেল পাঠ কৰা
গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংকলন। েসই গৰ্ন্থখনৰ পৰ্বন্ধ আৰু গেৱষণা-
পতৰ্েবাৰ েসই সময়ৈলেক লভা সীিমত জ্ঞােনেৰ অধয্য়ন কিৰ
ৰামানুজেন েকেনধৰণৰ অংক কিৰিছল, গিণতৰ েকেনকুৱা নতুন
ধাৰণা অৱতাৰণা কিৰিছল, িক কাৰেণ েতওঁক িবশব্ৰ মহান
গিণতজ্ঞসকলৰ এজন বুিল ধৰা হয়, েসয়া বুিজব পািৰ মই
পৰ্বলভােৱ পৰ্ভািৱত ৈহিছেলাঁ। পাঠয্পুিথৰ অংকেবাৰৰ বািহেৰও
েয গিণতৰ এখন েমাহনীয় জগত আেছ েসয়া বুিজিছেলাঁ।

পৰ্ায় ন বছৰৰ িপছত েযিতয়া মই গুৰুতব্সহকােৰ ৰামানুজনৰ
দব্াৰা পৰ্ভািৱত গিণতৰ িবষয়সমূহত িনেজ িনেজ গেৱষণা কিৰম
বুিল িথৰাং কিৰিছেলা আৰু আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ৰ আবর্ানা-
েশয্মেপইনিস্থত ইিলনয় িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতজ্ঞ অধয্াপক বৰ্ুচ
কালর্ বােণ্টর্ সম্পাদনা কৰা ৰামানুজনৰ েটাকাবহীেবাৰ িকিনবৈল
মনস্থ কিৰেলাঁ। পাঁচটা খণ্ডৰ তৃতীয়েটা খণ্ড েমাৰ হাতত
পৰ্থম পিৰিছল আৰু েসইেটাত ৰামানুজনৰ েথটা ফলন আৰু
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মাপাংকীয় সমীকৰণৰ ধাৰণােবাৰ সব্য়ংসমূ্পণর্ আিছল। স্নাতক
আৰু স্নাতেকাত্তৰ পাঠয্কৰ্মৰ ক’েতােৱই নপঢ়া েসই িবষয়সমূহ
িনেজ িনেজ অধয্য়ন কিৰ গেৱষণাৰ বােব পৰ্ভািৱত কৰা িকতাপ
েসইখেনই আিছল।

েমাক পৰ্ভািৱত কৰা তৃতীয়খন িকতাপ িহচােপ মই জনাথন
বৰেৱইন আৰু িপটাৰ বৰেৱইনৰ Pi and the AGM ৰ নাম ল’ম।
সমান্তৰ মাধয্, গুেণাত্তৰ মাধয্ৰ িবষেয় সৰুেতই জািনিছেলাঁ। িকন্তু
সমান্তৰ-গুেণাত্তৰ মাধয্ বুিলও েয এটা সুন্দৰ ধাৰণা আেছ, িযেটা
মহান গিণতজ্ঞ লাঘৰ্াঞ্জ, গাউছ, িলজেন্দৰ্, আিদৰ পৰশত িবিভন্ন
িবমূতর্ আৰু পৰ্ােয়ািগক েক্ষতৰ্ৈল সম্পৰ্সািৰত ৈহেছ, েসয়া অধয্য়ন
কিৰ চমিকত ৈহিছেলাঁ। এেনধৰণৰ ধাৰণােবাৰৰ িবকাশৰ ফলেতই
আিম পাইেছাঁ কিম্পউটাৰ এলিগৰদম্ েবাৰ অিধক গিতশীল কৰাৰ
তত্তব্।

৩) সাধাৰণ পাঠকৰ উেদ্দিশয্ িলখা গিণত-িবজ্ঞানৰ পাঁচখনমান
িকতাপৰ কথা কওকেচান, িযেকইখন আেপানাৰ িপৰ্য় আৰু
আনেকা পিঢ়বৈল উপেদশ িদব িবচােৰ।

I ক) Robert Kanigel, The Man Who Knew Infin-
ity, Scribner’s, 1991, (শৰ্ীিনৱাস ৰামানুজনৰ সমূ্পণর্ জীৱনী)।

খ) Simon Singh, Fermat’s Last Theorem, Harper
Collins, 1997, (পৰ্ায় িতিনশ ষািঠ বছৰ অপৰ্মািণত ৈহ
েৰাৱা িবখয্াত ফামর্াৰ উপপাদয্ৰ এনু্দৰ্ ৱাইল্ েছ ১৯৯৫ চনত
পৰ্মাণ কিৰিছল। International Congress of Mathemati-
cians ৰ পৰ্থম লীলাৱতী পুৰস্কােৰেৰ সন্মািনত ছাইমন িসেঙ
িবষয়েটা সাধৰণ পাঠেকও পৰ্শংসা কৰাৈক িলিখ উিলওৱা এখন
েপৰ্ৰণাদায়ক িকতাপ)।

গ) Ken Ono, My Search for Ramanujan, Springer,
2016, (িদব্তীয় িবশব্যুদ্ধ আৰু িপছৰ পিৰিস্থিতেয় ভয়ানকভােৱ মন
ভািঙ েপেলাৱা এজন পৰ্িতভাৱান গিণতজ্ঞৰ লক্ষয্িবহীন যুৱ পুতৰ্ক
ৰামানুজনৰ জীৱন আৰু কমর্ই অনুপৰ্ািণত কিৰ পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞত
পিৰণত কৰা, সাম্পৰ্িতক সময়ৰ এজন পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ েকন অন’ৰ
অিবস্মৰণীয় িকতাপ)।

ঘ) George Gamow, One Two Three ... Infin-
ity, Dover, (যিদও িকতাপখন আিজৰ পৰা বহুিদন আগেতই
পিঢ়িছেলা, িকন্তু িকছুমান ধাৰণাৰ পিৰচেয় স্মৰণীয় কিৰ ৰািখেছ)।

ঙ) Roger Penrose, The Emperor’s New Mind, Ox-
ford University Press, 1989, (যিদও িকতাপখনৰ মূল িবষয়
পদাথর্িবজ্ঞান, িকন্তু গিণত আৰু কিম্পউটাৰ িবজ্ঞােনা সমােন
আেলািচত ৈহেছ, আৰু যেথষ্ট উপকৃত ৈহিছেলাঁ)।

৪) আিজৰ যুগত জ্ঞানাজর্নৰ অনয্তম আিহলাসমূহৰ মাজৰ এটা
বস্তু হ’ল ইণ্টাৰেনট। আপুিন ইয়াক বয্ৱহাৰ কেৰ েন? যিদ কেৰ
েতেন্ত এই েক্ষতৰ্ত আপুিন পৰ্ােয়ই েমাকলাই েলাৱা পাঁচটামান িপৰ্য়
েৱবছাইটৰ কথা জনাওকেচান। বা িবিবধ িবষয় সামিৰ িযিবলাক
েৱবছাইট আেছ, েসইসমূহৰ েকানেবাৰ শাখা আপুিন পৰ্ােয় পেঢ়?

I অৱেশয্ই বয্ৱহাৰ কেৰাঁ। পাঁচটামান িপৰ্য় েৱবছাইট হ’ল:

ক) arxiv.org/archive/math, (গেৱষণা-পতৰ্ৰ পূবর্
পৰ্কাশৰ উৎস)।

খ) numbertheory.org, (সংখয্াতত্তব্ সম্পকর্ীয় গিণতজ্ঞ,
িকতাপ, গেৱষণা-গৰ্ন্থ, গেৱষণা-পিতৰ্কা আিদৰ সমল েপাৱা
িনভর্ৰেযাগয্ উৎস)।

গ) ams.org, (American Mathematical Society ৰ
েৱবছাইট)।

ঘ) maa.org, (Mathematical Association of Amer-
ica ৰ েৱবছাইট)।

ঙ) scopus.com, (িনিদর্ষ্ট গেৱষকৰ পৰ্কািশত উেল্লখনীয়
গেৱষণা-পতৰ্সমূহৰ িবষেয় author search েযােগ জািনবৈল
েপাৱা উৎস)।

িবিবধ িবষয় সামৰা েৱবছাইটৰ িশক্ষা আৰু কৰ্ীড়া িবষয়ক
ৰচনােবাৰেহ েবিছৈক পঢ়া হয়। বাকীেবাৰ িবষয়ৰ িশেৰানামত
চকু ফুেৰাৱােহ হয়।

৫) আপুিন বহু বছৰ ধিৰ q-series অধয্য়ন কিৰ আেছ আৰু
ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কিৰেছ। আপুিন ইয়াৰ লগত পৰ্থম মুখামুিখ
েকেনৈক হ’বৈল পােল বা আেপানাৰ িকয় ভাল লািগল? এই
বস্তুেটাৰ মহতব্ িক? এিতয়া আপুিন, ইয়াৰ লগত জিড়ত িক িক
িকতাপ, েথিচছ বা গেৱষণা-পতৰ্ আনক পিঢ়বৈল ক’ব িবচােৰ?

I েতেনকুৱা এেকা ডাঙৰ কাম কৰা বুিল নাভােবাঁ। েসইেয
বৰ্ুচ বাণ্টর্ৰদব্াৰা পৰ্ণীত ৰামানুজনৰ েটাকাবহীৰ েষাড়শ অধয্ায়েটা
১৯৯৮ চনত পিঢ়বৈল আৰম্ভ কিৰেলা, েতিতয়াই q-series ৰ
লগত পিৰচয় হ’ল। হাইসু্কলেত factorial ৰ (n! = ১ × ২ ×
৩ × · · · × (n − ১) × n) ৈসেত পিৰচয় ৈহিছল, স্নাতেকাত্তৰ
মহলাত Differential Equation পেঢ়ােত rising factorial বা
shifted factorial ৰ ((a)n = a × (a + ১) × (a + ২) ×
(a + ৩) × · · · × (a + n − ২) × (a + n − ১), িযেটাক
Pochhamer symbol বুিলও জনা যায়) লগত পিৰচয় আিছল।
িকন্তু ১৯৯৮ চনত েযিতয়া q-shifted factorial লগত জিড়ত
q-series অধয্য়ন কিৰেলা, েতিতয়া েদিখেলা েয এই factorial
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ধাৰণাৰ সাধাৰণীকৰেণ বহু েবেলগ েবেলগ িদশ সামিৰ ৈলেছ,
িযেবাৰ পাঠয্কৰ্মৰ অন্তগর্ত িকতাপত আগেত েকিতয়াও েপাৱা
নািছেলাঁ। Binomial Theorem, Gamma Function আিদৰ
q-analogue, েজকিবৰ Triple Product Identity, অয়লাৰৰ
Pentagonal Number Theorem, ৰামানুজনৰ 1ψ1 sum-
mation formula, quintuple product identity আিদ পিঢ়
নতুন গিণতৰ নতুন েসাৱাদ পােলাঁ। তাৰ পাছত েদিখেলা উপবৃত্তীয়
ফলন, েথটা ফলন, িবভাজন ফলন, টাও ফলন, মাপাংকীয়
সমীকৰণ, ইমানিদেন জািন অহা েসাণালী অনুপাতেৰ সম্পিকর্ত
অিবৰত ভগ্নাংশৰ সাধাৰণীকৰণ আিদ সকেলা q-series ৰ ৈসেত
সােঙাৰ খাই আেছ। ধনাত্মক অখণ্ড সংখয্া এটাক দুটা, চািৰটা,
ছটা, আিদ পূণর্বগর্ৰ েযাগফল িহচােপ িকমান ধৰেণ িলিখব পািৰ
আিদ সূতৰ্ q-series ৰ তেত্তব্েৰ সহজৈক পৰ্মাণ কিৰব পািৰ।
েকৱল েসয়াই নহয় িবিভন্ন সংখয্াতািত্তব্ক ফলনেবাৰৰ মাজৰ
সম্পকর্েবাৰ বুজােতা ই যেথষ্ট সহায়ক। েযিতয়া িনজাববীয়াৈক
িকছুমান মাপাংকীয় সমীকৰণ পৰ্মাণ কিৰব পািৰেলা, েথটা ফলন
আৰু অিবৰত ভগ্নাংশ আিদৰ নতুন েকইটামান সুস্পষ্ট মান িনণর্য়
কিৰব পািৰেলা, েতিতয়া আত্মিবশব্াস বািঢ়ল আৰু িবষয়েটা ভাল
পাবৈল ধিৰেলাঁ।

এিতয়া পৰ্শ্নৰ েশষ অংশেটাৰ উত্তৰ িহচােপ ওপৰত উেল্লখ
কৰা বৰ্ুচ বাণ্টর্ৰ িকতাপখনৰ বািহেৰও বহু িকতাপৰ মাজৰপৰা
তলৰ িকতাপ েকইখনৰ নাম আগৰ্হী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক পিঢ়বৈল ক’ব
িবচােৰাঁ।

ক) Nathan A. Fine, Basic Hypergeometric Series
and Applications, American Mathematical Society,
Providence, RI, 1988.

খ) George E. Andrews, Richard A. Askey, and Ran-
jan Roy, Special Functions, University Press, Cam-
bridge, 1999.

গ) Hei-Chi Chan, An Invitation to q-series, World
Scientific, 2011.

ঘ) Michael D. Hirschhorn, The Power of q,
Springer, 2017.

ঙ) Andrew V. Sills, An Invitation to the Rogers-
Ramanujan Identities, CRC Press, 2017.

৬) ৰামানুজনৰ সম্পেকর্ আপুিন িযমান পিঢ়েছ, ধাৰণা হয় েয
িসমানিখিন পঢ়া িদব্তীয় এজন অসমীয়া নাই। কাৰণ, ৰামানুজেন
সৃিষ্ট কৰা গিণত আৰু গািণিতক পদ্ধিতসমূহৰ উপিৰ েসই

পদ্ধিতৰ আলমত নতুন িকমান িক সৃিষ্ট ৈহ আেছ েসয়াও আপুিন
অধয্য়ন কিৰেছ। আপুিন িনেজ েতেনকুৱা পদ্ধিতৰ পৰ্ভােৱেৰ
কাম কিৰেছ। তােৰাপিৰ ৰামানুজন মানুহজন আৰু েতওঁৰ জীৱন
সম্পকর্ীয় অধয্য়েনা আেপানাৰ িবশাল। িসমানিখিন জ্ঞান আহৰণ
কৰােটা কিঠন কাম। এই সকেলা িবষয় সম্পকর্ীয় আেপানাৰ িপৰ্য়
েকইখনমান িকতাপৰ িবষেয় জনাওকেচান।

I এই তািলকাত বৰ্ুচ বােণ্টর্ আৰু জজর্ এনু্দৰ্েজ সম্পাদনা
কৰা ৰামানুজনৰ েটাকাবহীেবাৰ আৰু েহেৰাৱা েটাকাবহীৰ খণ্ডেবাৰ
আৰু আগেত উেল্লখ কৰা েকইবাখেনা িকতাপ থািকব। তদুপিৰ
আৰু েকইখনমান িপৰ্য় িকতাপৰ নাম তলত উেল্লখ কৰা হ’ল।

ক) Srinivasa Ramanujan, Collected Papers of
Srinivasa Ramanujan, edited by G. H. Hardy, P. V.
Sesju Aiyar, and B. M. Wilson, Cambridge University
Press, Cambridge, 1927; Reprinted with Commen-
tary by Bruce C. Berndt, AMS Chelsea, Providence,
RI, 2000.

খ) Bruce C.Berndt, Number Theory in the Spirit
of Ramanujan, American Mathematical Society,
Providence, RI, 2006.

গ) George E. Andrews, The Theory of Partitions,
Addison-Wesley, Reading, MA, 1976; reissued: Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1998.

ঘ) Bruce C.Berndt and Robert A. Rankin, Ramanu-
jan: Essays and Surveys, American Mathematical So-
ciety, Providence, RI 2001; London Mathematical So-
ciety, London, 2001; Indian Edition Hindustan Book
Agency, New Delhi, 2003.

ঙ) Shaun Cooper, Ramanujan’s Theta Functions,
Springer, 2017.

৭) সািহতয্ বা অনয্ানয্ িবষয়ৰ লগত জিড়ত িকতােপা আপুিন
পৰ্ােয় পেঢ়। আেপানাৰ িপৰ্য় েকইখনমান িকতাপৰ নাম আৰু
েসইসমূহ িকয় ভাল লােগ অলপ জনাওকেচান।

I পিঢ় ভাল েপাৱা িবিভন্ন িকতাপৰ মাজেৰ মাতৰ্ েকইখনমানৰ
নামেহ তলত উেল্লখ কৰা হ’ল।

ক) ড◦ ভেবন্দৰ্নাথ শইকীয়াৰ েলখােবাৰ েমাৰ অিতেক িপৰ্য়,
িবেশষৈক গল্পেবাৰ। আটাইেকইখন িকতােপই েমাৰ সংগৰ্হত আেছ
আৰু আজিৰ পৰত এিতয়াও িযেকােনা এখন গল্পৰ িকতাপ
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উিলয়াই পেঢ়াঁ। েতেখতৰ গল্প িনমর্াণৰ িয অপূবর্ ৈশলী, মনত
দৈক সাঁচ বহুৱাব পৰা িয বাস্তৱসন্মত চিৰতৰ্ৰ সৃিষ্ট, পাঠকক
বহু েদিৰৈলেক ভবাই তুিলব পৰা গল্পৰ পিৰণিত, েসইেবাৰ বৰ
আকষর্ণীয় বুিল ভােবাঁ। যিদ বািচবই লােগ েতেনহ’েল শৃংখল আৰু
েসনু্দৰ িকতাপ দুখনক পৰ্থমেত ৰািখম।

খ) Ernest Hemingway ৰ The Old man and the
Sea হ’ল েমাৰ অনয্ এখন িপৰ্য় িকতাপ। সৰুেত খুউব বৰশী
েবাৱাৰ বােব হয়েতা পৰ্থমবাৰ পেঢ়ােত িকতাপখনৰ কািহনীেটােৱ
সব্াভািৱকভােৱ আকষর্ণ কিৰিছল। িকন্তু পাছত অলপ ডাঙৰ হওঁেত
েযিতয়া পুনৰ দুবাৰমান পিঢ়েলা েতিতয়া িকতাপখনৰ িভতৰৰ
গভীৰ অথর্ অনুধাৱন কিৰ চমিক উিঠেলাঁ। হাৰ নমনা অকলশৰীয়া
চািণ্টয়াগ’ েযন সকেলােৰ গভীৰ েপৰ্ৰণাৰ উৎস।

গ) মনীশ কুমাৰ েডকাৰ ‘এভােৰষ্টত িবশ িমিনট’ পিঢ় ভাল
েপাৱা আন এখন িকতাপ। েলখকৰ সহজ-সৰল অথচ সাৱলীল
বণর্না, িহমালয় আৰু এভােৰষ্টৰ শীতল পৰ্াকৃিতক পিৰেৱশ বণর্নােৰ
তুিল ধিৰব পৰা ক্ষমতা, েলখকৰ অদময্ সাহস, এভােৰষ্ট আেৰাহন
টীমৰ সদসয্ আৰু লগৰীয়াৰ সহায়-সহেযািগতাৰ মূতর্ পৰ্কাশ,
আিদৰ বােব িকতাপখন পঢ়াৰ পাছত বহু সময়ৈলেক মনেটা েদালা
িদ থােক।

ঘ) আন এখন িপৰ্য় িকতাপ হ’ল ত’ত্ত’ চ্চান, এখিন
িশশু উপনয্াস। জাপানী েলিখকা েতৎছুেকা কুৰ’য়ানািগৰ ৈশশৱৰ
সু্কলখনক েকন্দৰ্ কিৰ িলখা িকতাপখনৰ েতাষপৰ্ভা কিলতাই কৰা
অসমীয়া অনুবাদখনেহ পিঢ়েছাঁ। িযেহতু িকতাপখন মই িশক্ষকতা
আৰম্ভ কেৰাঁেতেহ পৰ্থম পিঢ়িছেলা, গিতেক েসইখন িশশু উপনয্াস
িহচােপ পঢ়াতৈক সু্কলখন আৰম্ভ কৰা িশক্ষকজনৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ
পৰ্িত মৰম-েচেনহ, দৃঢ়তা, পিৰপক্ক মন, িশশুমনক আেপান
ইচ্ছামেত গঢ় ল’বৈল সৃিষ্ট কৰা সুেযাগ-সুিবধা, আিদেয় েমাক
আকষর্ণ আৰু আেলািড়ত কিৰিছল। িকতাপখনৰ মূল বাণী আিছল:
শত পুষ্প িবকিশত হওক, সহসৰ্ িচন্তাৰ সংঘাত হওক।

৮) গিণত িবষয়েটা, গিণতৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী, গিণতৰ িশক্ষক,
গিণত-িশক্ষা, িডগৰ্ী, গেৱষণা এই সকেলােৰ সম্পেকর্ আপুিন ক’ব
িবচৰা িকছু কথা চমুৈক কওকেচান।

I গিণত িবষয়েটা এটা িবমূতর্ িবজ্ঞান বুিলেয়ই ভােবাঁ।
আনিক পৰ্ােয়ািগক পৰ্েয়াজনৰ বােব িবকিশত গিণতৰ অংশেটাও
অিবিমিশৰ্ত ভােৱেহ আৰম্ভ হয়। িযেহতু গিণতিবজ্ঞান িবষয়েটা
বতর্মানৰ পযর্ায় বহুেতা ধাৰণাৰ পযর্ায়কৰ্িমক িবকাশৰ দব্াৰােহ
সম্ভৱ ৈহেছ, গিতেক বতর্মােন চিল থকা গেৱষণা সম্পেকর্ জািনবৈল
বা িনজসব্ অৱদান আগবঢ়াবৈল হ’েল আগৰ গিণতজ্ঞসকেল
েকেনৈক, িক, েকেনকুৱা ধৰণৰ কাম কিৰ ৈগেছ েসয়া জনােটা
অতয্াৱশয্কীয়। েসইিখিন জািনবৈল পাঠয্পুিথৰ বািহেৰও েবেলগ

ধৰণৰ, অলপ উচ্চ পযর্ায়ৰ িকতাপ-পতৰ্ আিদ অধয্য়ন কৰাৰ
অভয্াস গিঢ় তুিলব পািৰেল পাছৈল সুিবধা হয়। েকইবছৰমান
আগৈলেক পৰ্সঙ্গপুিথ, গেৱষণা-পতৰ্ আিদ সংগৰ্হ কৰােটা যেথষ্ট
কষ্টকৰ আিছল। িকন্তু তথয্-পৰ্যুিক্তৰ িবকাশৰ ফলসব্ৰূেপ,
েযাগােযাগ বয্ৱস্থা উন্নত েহাৱা েহতুেক, তথয্েবাৰ িবিভন্ন মাধয্মত
তুলনামূলকভােৱ সহজলভয্। েসেয়েহ বতর্মানৰ িবদয্াথর্ীেয় ইয়াৰ
পূণর্ সুেযাগ েলাৱা উিচত। িশক্ষক-িশক্ষিয়তৰ্ীেয়ও ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় যােত
উিচত সময়ত উিচত িদহা-পৰামশর্েবাৰ পায় তাৰবােব পৰ্স্তুত
থকােটা ভাল।

বহুেতা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় হয়েতা অংকত িনমগ্ন থািক ভাল পায়
বােবেহ িবষয়েটা পিঢ়বৈল আৰম্ভ কিৰিছল। িকন্তু পৰীক্ষাৰ নমব্ৰৰ
বােব পৰ্েচষ্টাত সৰহ সময় বৰ্তী থকাৰ ফলসব্ৰূেপ িবষয়েটাৰ পৰ্িত
থকা টানেটা ক’ৰবােত পিৰ ৰয়। েসেয়েহ নমব্ৰৰ বািহৰেতা েয
গিণতৰ এখন েমাহনীয় জগত আেছ েসয়া নাপাহিৰবৈল গিণত
জগতৰ েশহতীয়া আেলখ-েলখ েলাৱাত পাছ হুহঁিকব েনলােগ।
মহান গিণতজ্ঞ অয়লাৰ, গাউছ, ৰামানুজন আিদক জনাৰ উপিৰও
সাম্পৰ্িতক সময়ৰ মঞু্জল ভাগর্ৱ, অক্ষয় েভংকেটশ, েটেৰন্স টাও,
েকন অন’, আিদ িকয় এেকা এেকাজন পথ-পৰ্দশর্ক পৰ্িতভাধৰ
গিণতজ্ঞ েসই িবষেয়ও খবৰ ৰািখেল িনশ্চয় উপকৃত হ’ব।

এিতয়া আিহেছা গিণতৰ গেৱষণাৰ িবষয়েটাৈল। গিণতজ্ঞ
মােকর্া শুব্টেজনবাগর্ােৰ (Marco Schützenberger) আন এজন
পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ জজর্ এনু্দৰ্জৈল িদয়া িচিঠ এখনত তলৰ কথািখিন
িলিখিছল,

“The best that any mathematician can really hope
for is to prove some first class theorems and let
them understood and appreciated by a few good
mathematicians. Everything else is politics.”

গিতেক গেৱষণাৰ ফলাফল পৰ্কাশ কিৰবৈল গেৱষণা-পিতৰ্কা
এেকাখন বােছােত এটা কথা মনত ৰখা উিচত েয গেৱষণা-পতৰ্খন
েক্ষতৰ্খনত গেৱষণাৰত ভাল গেৱষকসকেল পিঢ়বৈলেহ পৰ্কাশ
কিৰবৈল েলাৱা ৈহেছ। কাৰণ েতেন কিৰেলেহ িবষয়েটাৰ অগৰ্গিত
হ’ব, িকবা এটা অৱদান হ’ব, লািগেল অৱদানেটা সৰুেৱই হওক,
িকন্তু তাৎপযর্পূণর্ হওক। এই কথােটা িচন্তা নকৰাৰ ফলেতই,
েকৱল িডগৰ্ীৰ বােব েকােনা পৰ্িতিষ্ঠত গেৱষণা-পিতৰ্কাত ফলাফল
পৰ্কাশ নকিৰ য’েত ত’েত কৰাৰ ফলত গিণতৰ িবকাশ েহাৱাতৈক
ৰাজনীিতেহ েবিছ ৈহেছ। মােন েতেনৈক িডগৰ্ী েপাৱাসকেলও
পৰ্িকৰ্য়ােটা চলাই িন আেছ। েতেনকুৱা গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰও
অনুষ্ঠানিবলাকত মকৰল েহাৱাৰ ফলত এটা অসুস্থ পৰম্পৰাৰ সৃিষ্ট
ৈহেছ, গিণতৰ গেৱষণা মােন েসয়াই বুিল। িকন্তু পৰ্কৃত গিণত
আেমাদীৰ বােব গেৱষণা মােন েসয়া িনশ্চয় নহয়।
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গীতা েভংকটৰমণ িদল্লীৰ আেমব্দকাৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ ‘সু্কল অব
িলবােৰল ষ্টািডজ্’ৰ এগৰাকী গিণতৰ অধয্ািপকা। ইয়াৰ পূেবর্ েতওঁ
১৯৯৩ চনৰ পৰা ২০১০ চনৈল েচইণ্ট িষ্টেফন্স কেলজ, িদল্লীৰ
গিণত িবভাগত অধয্াপনা কিৰিছল।

এটা তািমল পিৰয়ালত জন্মগৰ্হণ কৰা গীতা েভংকটৰমেণ
ভাৰতৰ িবিভন্ন ঠাইৰ পৰা সু্কলীয়া িশক্ষা গৰ্হণ কৰাৰ িপছত
িদল্লীৰ েচইণ্ট িষ্টেফন্স কেলজৰ পৰা গিণতত অনাচর্সহ িব এছ
িছ িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল। ইয়াৰ িপছত েতওঁ ‘ইনেলকছ্ বৃিত্ত’
আৰু ‘বাটর্ন েজয্ষ্ঠ বৃিত্ত’ লাভ কিৰ অক্সফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা
উচ্চিশক্ষা লাভৰ সুেযাগ পাইিছল। ১৯৯৩ চনত েতওঁ অক্সফ’ডর্ৰ
পৰা গিণতত এম এ আৰু িড িফল (িপ এইচ িড) িডগৰ্ী সমূ্পণর্
কিৰিছল। েতওঁৰ ডক্টেৰল গেৱষণাৰ িবষয় আিছল সংঘ তত্তব্।

গীতা েভংকটৰমেণ সসীম সংঘ তত্তব্ৰ িবিভন্ন িদশ সম্পেকর্
গেৱষণা কিৰেছ। েমৗলৰ মাতৰ্া, সংযুগ্ম েশৰ্ণী, উপসংঘ ইতয্ািদৰ
লগত জিড়ত ৈবিশষ্টয্ৰ িভিত্তত সসীম সংঘৰ েশৰ্ণীভুক্তকৰণ
সম্পকর্েতা েতওঁ আগৰ্হী। েতওঁৰ পৰ্কািশত গৰ্ন্থৰ িভতৰত,
সহেলখক ৰূেপ িলিখত ‘Enumeration of Finite Groups’
(েকি জ ইউিনভািছর্টী েপৰ্ছ, ২০০৭) আৰু ‘A Bridge to Math-
ematics’ (েচ’জ্ পািব্লেকশব্নছ্, ২০১৭) িবেশষভােৱ উেল্লখেযাগয্।

গেৱষণাৰ উপিৰ েতওঁ গিণত জনিপৰ্য়কৰণ আৰু গিণত-
জগতত মিহলাৰ উপিস্থিত পৰ্সংগেতা গভীৰভােৱ আগৰ্হী। পক্ষী
িনৰীক্ষণ আৰু চৰাইৰ ফেটাগৰ্াফী কিৰও েতওঁ যেথষ্ট ভাল পায়।
েতওঁৰ চািৰখনৈক চৰাইৰ আেলাকিচতৰ্ ‘On the Lap of Nature:
Let’s See Let’s Find’ নামৰ মিণপুৰী ভাষাৰ িকতাপ এখনত

পৰ্কাশ পাইেছ। ‘অিৰেয়েন্টল বাড্র্ ক্লাব’ৰ অনলাইন তথয্ভঁৰালেতা
েতওঁৰ ভােলেকইখন আেলাকিচতৰ্ পৰ্কাশ পাইেছ।

গীতা েভংকটৰমণৰ ‘Woman Mathematician in
India: An Autobiographical Account’ শীষর্ক পৰ্বন্ধেটা
‘ইক’ন’িমক এণ্ড্ পিলিটেকল িৱকিল’ নামৰ পিতৰ্কাখনত (aca-
demic journal) ২০১৭ চনৰ এিপৰ্ল মাহত পৰ্কাশ পাইিছল
(Vol. 52, Issue No. 17, 29 Apr, 2017)। ‘ইক’ন’িমক
এণ্ড্ পিলিটেকল িৱকিল’ হ’ল সমাজ অধয্য়নৰ িবষয়সমূহ সামিৰ
পৰ্কািশত এখন সাপ্তািহক িশক্ষায়তিনক পিতৰ্কা। ভাৰতৰ ‘সমীক্ষা
টৰ্াষ্ট্’এ পৰ্কাশ কৰা এই বহুল সমাদৃত পিতৰ্কাখন ১৯৪৯ চনৰ পৰা
পৰ্কাশ পাই আিহেছ।

“পৰ্বন্ধেটাত েলিখকাই এগৰাকী ভাৰতীয় মিহলা গিণতজ্ঞ
িহচােপ েতওঁৰ বয্িক্তগত অিভজ্ঞতাসমূহৰ েযােগেৰ িলংগ, জািত,
েশৰ্ণী, ভাষা আৰু গিণতৰ মাজৰ আন্তঃিকৰ্য়াক িবেশ্লষণ
কিৰেছ। এই িবেশ্লষণত েতওঁ গিণত-জগতত মিহলাৰ সীিমত
পিৰসংখয্ােটােক আেলাচনাৰ েকন্দৰ্িবনু্দ িহচােপ েলাৱাতৈক ইয়াৰ
অন্তৰালত িবিভন্ন স্তৰত থািকব পৰা পৰ্ভাৱসমূহ েপাহৰৈল অনাৰ
পৰ্য়াস কিৰেছ।”

‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কাশৰ উেদ্দেশয্ এই পৰ্বন্ধেটা অনুবাদ
কিৰবৈল অনুমিত িবচািৰ গীতা েভংকটৰমণৰ ৈসেত এমাহ পূেবর্
েযাগােযাগ কিৰিছেলাঁ। মূল পৰ্বন্ধেটা পৰ্কাশ েহাৱা পিতৰ্কাখনৰ
পৰ্কাশন নয্াসৰ ৈসেত েযাগােযাগ কিৰ েলিখকাই অিত সহৃদয়তােৰ
পৰ্বন্ধেটা ‘গিণত িবকাশ’ৰ বােব অনুবাদ কিৰবৈল অনুমিত িদেয়।
েলিখকাৈল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কিৰেলাঁ।
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গীতা বাইেদেৱ ১৯৯৩ চনৰ েছেপ্তমব্ৰ মাহত িদল্লীৰ েচইণ্ট
িষ্টেফন্স কেলজত েযাগদান কিৰিছল। েসই সময়ত আিমেবাৰ
আিছেলা স্নাতকৰ তৃতীয় বষর্ত। িষ্টেফন্সৰ পৰ্ায় েগােটই
েকইগৰাকী ছাৰ-বাইেদউৰ লগেত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ অিত
েসৗহাদর্পূণর্, আন্তিৰক সম্পকর্ আিছল বুিল সদােয়ই অনুভৱ
কেৰাঁ। তাৰ িভতৰেতা গীতা বাইেদউৰ লগত আিমেবােৰ
আটাইতৈক সহজ পাইিছেলাঁ। গিণতৰ িশক্ষকসকলৰ িভতৰত
েতেখত আিছল েসইসময়ত সবর্কিনষ্ঠ। িশক্ষকতাৰ পৰ্িত
থকা েতেখতৰ িনষ্ঠা আৰু ঐকািন্তকতাৰ গভীৰতা আিম
েসানকােলই বুিজ উিঠিছেলাঁ। িষ্টেফন্স কেলজেৰ পৰ্াক্তন ছাতৰ্ী
িহচােপ েতেখতৰ কৃিততব্ৰ কথা আিম েপাৱা েতেখতেৰা
িশক্ষাগুৰুসকলৰ মুখত শুিন আিছেলােৱই, তােত েতওঁ
অক্সফ’ডর্ৰপৰা ডক্টেৰট িডগৰ্ী ৈলেয়ই কেলজৈল অহা বােব
আিমেবােৰ অিধক উ ৎসুক ভােৱেৰ েতেখতৰ ক্লাছেবাৰত
পৰ্থমেৰ পৰাই ভাগ েলাৱাৰ কথা মনত পেৰ।

েতেখেত গিণতৰ ধাৰণােবাৰ অিত সুস্পষ্টভােব বুজাইিছল।
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ িনজা িচন্তাৰ যােত িবকাশ হয় তাৰ পৰ্িতও েতেখত
পৰ্থমেৰ পৰাই সেচষ্ট আিছল। িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৰ েসইসময়ৰ
সকেলা পাঠয্পুিথেয়ই উন্নত মানৰ আিছল বুিলব েনাৱািৰ, আৰু
বািষর্ক পৰীক্ষােবাৰেতা নতুন ধৰণৰ পৰ্শ্নৰ সেম্ভদ িবচািৰব লগা
নৈহিছল। গিতেক আমাৰ লগৰ বহুেতা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়ই গিণতৰ
ফােল অলপ িপিঠ িদিছল, আৰু তাৰ পৰ্ভাৱ আনসকলৰ
ওপৰেতা পিৰিছল। েতেন এক সময়েতা গীতা বাইেদেৱ ক্লাছৰ
পৰ্ায়েবাৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেক পাঠয্ৰ পৰ্িত আকৃষ্ট কিৰব পািৰিছল
েতেখতৰ মেনােমাহা িশক্ষাদােনেৰ।

আিমেবােৰই আিছেলা গীতা বাইেদেৱ িষ্টেফন্স কেলজত
পঢ়ুওৱা পৰ্থম েবট্চ্। সহপাঠীসকলৰ িভতৰত েমাৰ লগৰ
আটাহাৰ হুেছইন েচৗধুৰী আৰু মইেহ হয়েতা গিণতৰ
অধয্য়ন অলপ িনয়িমতভােৱ কিৰিছেলা, বহুেতা পৰ্িতভাৱান
সহপাঠী আিছল যিদও েতওঁেলাকৰ বহুতেৰ গিণতৰ পৰ্িত
অনুৰাগ হয়েতা বৰ েবিছ নািছল। আটাহাৰ আিছল মিৰগাঁওৰ
ওচৰৰ এখন িভতৰুৱা ঠাইৰ ল’ৰা, সবর্ভাৰতীয় পৰ্শাসিনক
পৰীক্ষাত উত্তীণর্ ৈহ েতওঁ বতর্মান কিলকতাত ইনকম েটক্স
কিমচনাৰ িহচােপ কমর্ৰত। িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৰ মূলয্ায়ন
পদ্ধিতত েতিতয়া ইণ্টাৰেনল এেচচেমণ্টৰ বয্ৱস্থা নািছল,
গীতা বাইেদেৱ িকন্তু এই ইণ্টাৰেনল এেচচেমণ্ট িনেজই
ল’বৈল আৰম্ভ কিৰিছল। িপেছ েতেখত নতুন েহাৱাৰ বােব
হয়েতা, আৰু েতেখতৰ উদাৰ মতাদশর্ৰ বােবও, আমাক
অনুশাসন কিৰবৈল িনিবচািৰিছল। েমাৰ িযমানদূৰ মনত
পিৰেছ, এটা ইণ্টাৰেনল এেচচেমণ্টত অৱতীণর্ হ’বৈল আমাৰ
পঞ্চাছ গৰাকীমান সহপাঠীৰ িভতৰত েকৱল মই আৰু
আটাহাৰেহ উপিস্থত হ’েলাৈগ। েকৱল আিম দুজনকেহ েদিখ

গীতা বাইেদেৱও আমােক পৰ্শ্নকাকত িদ আঁতিৰ গ’ল। আিম
দুজেনেহ এইদেৰ অকেল পৰীক্ষা িদ থকা বুিল খবৰেটা এেক
েচৗহদেত থকা েহােষ্টলত (িষ্টেফন্সত েৰিচেডন্স বুিল েকাৱা
হয়) েৰৗজাল হ’ল। গিতেক পৰীক্ষাৰ মাজেত েহােষ্টলৰ আন
আন িবষয়েৰা ছাতৰ্সকেলও আমাৰ পৰীক্ষা েকাঠাত ভুমুিকয়াই
আমাক েজাকাই ৈগিছল, এিতয়া মনত পিৰেল আেমাদজনক
লােগ। আিম দুেয়া এইদেৰ গীতা বাইেদউৰ িপৰ্য়ভাজন ৈহ
উিঠিছেলা হয়েতা।

েতেখতৰ বহুেতা শলািগবলগীয়া গুণ আিছল। েতেখেত
ক্লাছত েকিতয়াও েকৰ্াধািনব্ত েহাৱা েদখা নািছেলাঁ। েতেখেত
েকিতয়াও েকােনা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেকই েকােনা কটু বাকয্ শুেনাৱা
নািছল। েকৱল েতেখতৰ বুিদ্ধদীপ্ততা আৰু বয্িক্ততব্ৰ বলেতই
েশৰ্ণীেকাঠাত শৃ   ঙ্খলা বজাই ৰািখব পািৰিছল; েকইবাগৰাকীও
পৰ্গলভ, অঘাইতং ছাতৰ্ ক্লাছত থকাৰ িপছেতা। েতেখত
স্পষ্টবাদী আিছল। সদায় েতেখেত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক গিণতৰ পৰ্িত
অনুৰাগী কিৰ ৰািখবৈলেহ েচষ্টা চলাইিছল। েশৰ্ণীেকাঠাত
েতেখতক পৰ্শ্ন সুিধবৈল েমাৰ দেৰ েসইসময়ৰ লাজকুৰীয়া
ছাতৰ্েকইজেনও ভািবব লগা নৈহিছল। েতেখতৰ িকছুমান
িচন্তা সময়তৈক েবিছ আগবঢ়া আিছল। েতেখেত েসইসময়েত
ভাৰতৰ কেলজেবাৰত গেৱষণামূলক িচন্তা-চচর্াৰ পিৰেৱশৰ
অভাৱক ৈল িচিন্তত আিছল। িপছৈল েতেখেত িষ্টেফন্স কেলজত
এেন পিৰেৱশ এটা আিনবৈল েচষ্টা চলাই ৈগিছল, েতিতয়াৈল
অৱেশয্ আিমেবাৰ কেলজৰপৰা ওলাইিছেলাঁ।

বাইেদউৰ পৰা আিম অিত অনুপৰ্ািণত ৈহিছেলাঁ। মই
েকি জৰ িটৰ্িনিট কেলজত পিঢ়বৈল চীট েপাৱাৰ িপছত
েতেখেত সঞ্জীৱ আগৰৱাল ছাৰৰ ৈসেত লগ লািগ কেলজৰ
কিৰড’ৰত েমাক বহু মূলয্বান পৰামশর্ িদয়াৰ কথা মনত
পেৰ। অৱেশয্ এিতয়া অনুতােপা হয় েয গীতা বাইেদউৰ
পৰা আিম িশিকবলগীয়া বহুেতা আিছল, গিণতৰ উপিৰ
েতেখতৰ জীৱনৰ অিভজ্ঞতা, বুিদ্ধদীপ্ত িচন্তাধাৰাৰ পৰা আৰু
বহুেতা িশিকব পৰাৰ অৱকাশ আিছল। িনজৰ সংেকাচ,
জড়তা আৰু সজাগতাৰ অভাৱৰ বােবেহ েসই সুৱণর্ সুেযাগ
েহৰুৱােলা। তথািপ ক’ব লািগব েয আিম েতেখতৰ পৰা
িযিখিন িশিকব পািৰেলা েসয়াই আমাৰ ভিৱষয্ত জীৱনত
আপুৰুগীয়া সমল িহচােপ কাম কিৰেছ। গীতা মাদামৰ জীৱন
সকেলা ফালৰপৰাই সুখী আৰু মঙ্গলময় হওক তােকই
সশৰ্দ্ধভােৱ কামনা কিৰেলাঁ।

— অনুপম শইকীয়া।
েৰংলাৰ, িটৰ্িনিট কেলজ, েকি জ িবশব্িবদয্ালয়।

েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৰ ডক্টেৰট অনুপম শইকীয়া বতর্মান
আইআইিট গুৱাহাটীৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক।
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এগৰাকী ‘মিহলা গিণতজ্ঞ’ বুিল ক’েল েযিতয়া অনয্
স্থান আৰু েমাৰ অনয্ পিৰচয়সমূহৰ পিৰেপৰ্িক্ষতত িবেবচনা
কিৰ চাওঁ, মই আেলািড়ত আৰু সতকর্ - দুেয়াটাই হওঁ।
কােৰাবাৰ অিভজ্ঞতাসমূহক এেনৈক বয্ৱেচ্ছদ কিৰ েচাৱা সম্ভৱেন?
েকােনাবাই িনজৰ সৃ্মিত ফঁিহয়াই চাই িসদ্ধান্ত ল’ব পািৰবেন েয িঠক
এইিখিন িবষয় েমাৰ জািত আৰু েশৰ্ণীৰ লগত জিড়ত? মই এেন
েকােনা মুহূতর্ িচনাক্ত কিৰ উিলয়াব পািৰমেন য’ত মই ৈবষময্ৰ
সনু্মখীন ৈহ েকৰ্াধািনব্ত ৈহিছেলাঁ, কাৰণ মই এেন এখন েক্ষতৰ্ত
কাম কিৰ আেছাঁ যাক সাধাৰণেত পুৰুষপৰ্ধান বুিল গণয্ কৰা
হয় [েকলী ১৯৮৫]? মই িযমােনই এইিবষেয় ভােবাঁ, িসমােনই
মই অনুভৱ কেৰাঁ েয এই কামেটা কিৰবৈল হ’েল মই বহু ঘটনা
জুিকয়াই চাব লািগব িযেবাৰ েমাৰ ৈসেত জিড়ত ৈহ আেছ, েমাৰ
মাজত আেছ আৰু েমাক গঢ় িদেছ। এক কথাত মই িনজেৰই
িবেশ্লষক ৈহ েমাৰ িচন্তাধাৰাৰ অতল গভীৰৈল খািন্দব লািগব আৰু
িনণর্য় কিৰব লািগব েয এই ঘটনােবাৰ আিজ অতবছৰ ধিৰ িকয়
েমাৰ সৃ্মিতত থািক ৈগেছ। অিনবাযর্য্ভােৱ ই ইমান বছেৰ েমাৰ
িবষেয় আৰু েমাৰ লগত জিড়ত েসই ঘটনাসমূহক সামিৰ ল’ব,
েসইেবােৰ িক কিৰিছল আৰু েকেন আচৰণ কিৰিছল, িবেশ্লষণ
কিৰব। ঘটনাসমূহ েমাৰ সৃ্মিতত থািক েযাৱাৰ িকবা এটা কাৰণ
িনশ্চয় থািকব লািগব। েমাৰ েসই অনুসন্ধানসমূহেৰই এয়া বৃত্তান্ত।

মই বৰ সিকৰ্য় আৰু মা-েদউতাৰ মৰমত ডাঙৰ েহাৱা একমাতৰ্
সন্তান আিছেলাঁ। মা-েদউতা উভেয় মধয্িবত্ত, উচ্চ-েশৰ্ণীৰ পিৰয়ালৰ
সন্তান আিছল। এয়া িবেশষ উেল্লখনীয় বুিল ক’ব েনাৱািৰেলও
এক িবেশষ সামািজক েশৰ্ণীৰ পৰা অহাৰ ফলত িশক্ষা-দীক্ষাক
যেথষ্ট গুৰুতব্ িদয়া ৈহিছল। েতওঁেলাকৰ বহুেতা ভাই-ভনীও
আিছল। েতওঁেলােক এটাই মাতৰ্ সন্তান ডাঙৰ কৰাৰ িসদ্ধান্ত
ৈলিছল, িকয়েনা েতওঁেলােক েসই এটা সন্তানৰ বােবই পাযর্মােন
সকেলািখিন কিৰব িবচািৰিছল। বহু বছৰ িপছতেহ েমাৰ মনৈল
আিহিছল েয অিত কমৈক ক’ব গ’েলও েতওঁেলাকৰ েসই িসদ্ধান্তেটা
যেথষ্ট অগতানুগিতক আিছল। কাৰণ মেয়ই ঘৰখনৰ একমাতৰ্
সন্তান আিছেলাঁ, আৰু মই আিছেলাঁ এজনী েছাৱালী। ১৯৬০ৰ
দশকৰ েশষৰফােল একমাতৰ্ েছাৱালী এজনী ডাঙৰ-দীঘল কৰােটা
িনশ্চয়ৈক পৰ্চিলত ধাৰা নািছল। মই দৃঢ়তােৰ ক’ব পােৰাঁ েয
ভাৰতৰ দেৰ েদশ এখনত এিতয়াও েতেন এটা পিৰেৱশ অহা
নাই।

জািত, অঞ্চল আৰু ভাষা সম্পেকর্
অিভজ্ঞতা
পাঁচ বছৰ বয়সেত েমাৰ বংশ পিৰচয়ৰ লগত জিড়ত ঘটনা এটাৈল
মনত পেৰ। খৰ্ীষ্ট কনেভণ্ট সু্কল, তামব্াৰামত (মাদৰ্াজ, এিতয়াৰ
েচন্নাই) পিঢ় থােকােত েমাৰ দুজন পৰ্শংসক আিছল, দুেয়া েমাৰ
েশৰ্ণীেত পঢ়া সৰু ল’ৰা আিছল। িসহঁেত েমাৰ গুৰুতব্ পাবৈল
পৰ্িতদব্িন্দব্তা কিৰিছল। তােৰ এজন খৰ্ীষ্টান আৰু আনজন আেয়ংগাৰ
[দত্ত ২০০৭]। েমাৰ খুব ভালৈক মনত আেছ েয যিদও আবৰ্াহাম
েবিছ সূ্ফিতর্বাজ আিছল আৰু িকবা দুষ্টািল কৰাৰ সময়ত েমাৰ
পৰ্থম পছন্দৰ আিছল, মই েকৱল নাৰায়ণনৰ লগতেহ িবয়া হ’ম
বুিল ভািবিছেলাঁ। িকয়েনা েমাৰ দেৰ িসও তািমল বৰ্াহ্মণ আিছল।
মই েয আয়াৰ1 আৰু নাৰায়ণন এজন আেয়ংগাৰ আিছল, েসয়াও
হয়েতা মই জািনিছেলাঁ। িকন্তু আিম দুেয়া অন্ততঃ তািমল বৰ্াহ্মণ
আিছেলাঁ। এগৰাকী তািমল বৰ্াহ্মণ, এক পৰ্াচীন পুেৰািহত েশৰ্ণীৰ
বংশধৰ িহচােপ মই িক পাইিছেলাঁ, বা ই েমাৈল িক িবেশষ অিধকাৰ
আিনিছল, েসই বয়সেত মই জািনিছেলাঁ েনিক? মই েতেনদেৰ
নাভােবাঁ। িকন্তু েতিতয়াই মই এক সামািজক বাস্তৱক আঁেকাৱািল
ৈলিছেলাঁ েয মই এটা িবেশষ সম্পৰ্দায়ৰ অন্তগর্ত, আৰু মই ইয়াৰ
িবৰুেদ্ধ যাব িবচৰা নািছেলাঁ। সীমাবদ্ধতাৰ অধীনত থকাৰ আন
অথর্ বাকীেবাৰক বাদ িদব লগা েহাৱা।

তািমল বৰ্াহ্মণ সম্পৰ্দায়ৰ পৰা অহাৰ অথর্ এয়াও আিছল
1 আয়াৰসকল িহনু্দধমর্ৰ স্মাতর্ (smarta) উপসম্পৰ্দায়ৰ অন্তগর্ত বৰ্াহ্মণ েলাক।
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েয েমাৰ ওচৰ-পাজৰৰ সকেলােৱ েমাক পঢ়া-শুনাত, িবেশষৈক
গিণতত পাৰদিশর্তা েদখুওৱােটা আশা কিৰিছল। কুিৰ শিতকাত
এইেটা এটা সাধাৰণ ধাৰাৰ িনিচনা ৈহিছল েয গিণত বা
অিভযািন্তৰ্ক িশক্ষাত েদখুওৱা ধাৰাবািহক দক্ষতাক ধমর্ীয় বা ধৰ্ুপদী
ভাষাত স্তুিতগীত আৰু কিবতা আবৃিত্ত কৰাৰ দক্ষতাতৈক উচ্চ
দৃিষ্টেৰ েচাৱা হয়। পৰ্াথিমক িশক্ষালাভৰ সময়েছাৱাত মা েমাৰ
ঘৰুৱা িশক্ষক আিছল। েতওঁ গিণত েবিছ ভাল পাইিছল যিদও
পদাথর্িবজ্ঞান িবষয়ত স্নাতক িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল। িবয়াৰ িপছেত
েতওঁ েচন্নাইৰ েষ্ট’লা মািৰচ কেলজত কিৰ থকা পদাথর্িবজ্ঞান
গেৱষণাগাৰৰ সহায়কাৰীৰ চাকিৰেটা বাদ িদেয়। েমাৰ েদউতাই
ভাৰতীয় বায়ুেসনা বািহনীৰ এটা স্থানান্তৰী চাকিৰ কিৰিছল। েতওঁ
েসনাবািহনীৰ িশক্ষা েগাটৰ এগৰাকী িবষয়া আিছল। ১৯৫০ৰ
দশকত েচন্নাইৰ িবেবকানন্দ কেলজৰ পৰা েতওঁ গিণতত অনাছর্সহ
িব এ িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল। পৰ্থেম েতওঁ কইমব্ােটাৰৰ গভনর্েমণ্ট
কেলজ অৱ েটকন’ল’িজত পৰ্ৱক্তাৰূেপ অস্থায়ী চাকিৰ কিৰিছল।
িকন্তু িপছৈল েতওঁ েসনা বািহনীত েযাগ িদেল, িকয়েনা তাত দৰমহা
িকছু েবিছ আিছল আৰু েতওঁ েতওঁৰ মাক-েদউতাক আৰু ভােয়ক-
ভনীেয়কেৰা দািয়তব্ ল’বলগীয়া ৈহিছল।

মা-েদউতাই গিণত ভালেপাৱা িহচােপ আৰু মই িযেটা
সম্পৰ্দায়ৰ পৰা আিহেছাঁ, তাৈল চাই েমাৰ ধাৰণা েয গিণত েমাৰ
পিৰচয়ৰ এটা অংশ ৈহ পৰােতা অৱধািৰত আিছল। অৱেশয্ কম
বয়সীয়া িশশু িহচােপ মই েতিতয়া েকৱল এয়াই জািনিছেলাঁ েয
মই গিণত ভাল পাইিছেলাঁ আৰু িবষয়েটাত ভােলা আিছেলাঁ।
গিণত সম্পেকর্ েমাৰ মাই উেল্লখ কৰা কািহনী এটা এেনকুৱা েয,
েকেনৈক মই অৱিদত (Avadi) তৃতীয় েশৰ্ণীৰ পৰ্েৱশ পৰীক্ষাত
অৱতীণর্ হওঁেত চতুথর্ েশৰ্ণীৰ বােব পৰীক্ষা িদ থকা িশশু এটাৰ
গিণতৰ সমসয্া এটা সমাধানত সহায় কিৰ িদিছেলাঁ। অৱিদত মই
নতুনৈক ভিত্তর্ েহাৱা েকন্দৰ্ীয় িবদয্ালয়খনত2 আন এটা পৰ্তয্াহব্ানৰ
সনু্মখীন হ’বলগীয়া ৈহিছল। পৰ্তয্াহব্ানেটা আিছল ভাষাগত। পূেবর্
িহন্দী িবষয়েটাত েমাৰ জ্ঞান বণর্মালাখন জনা, িকছু শ , আৰু
সৰু সৰু বাকয্ পঢ়া আৰু িলিখব জনােত সীমাবদ্ধ আিছল।
েসয়াও সম্ভৱ ৈহিছল মাই পিৰকিল্পতভােৱ েমাক খৰ্ীষ্ট্ কনেভ’ণ্ট
সু্কলত তািমল েশৰ্ণীৰ পৰা িহন্দী িবষয়েটাৈল সলিন কৰা বােবেহ।
েদউতাৰ ঠাই সলাবলগীয়া চাকিৰেটাৈল চাই মাই অনুভৱ কিৰিছল
েয, মই পিঢ়বলগীয়া ভাৰতৰ িবিভন্ন ঠাইৰ সু্কলত িতিষ্ঠ থািকবৈল
হ’েল মই িহন্দী জনােটা পৰ্েয়াজন হ’ব। অৱিদত থােকােত মই
িহন্দী ভাষাত সমাজ অধয্য়ন পিঢ়িছেলাঁ। িকছু সমতা লাভ কিৰবৈল

মই গৰ্ীষ্ম বন্ধৰ িদনেকইটাত েমাৰ েদউতাৰ িবভাগত িনেয়ািজত
পুিথভঁড়ালীজনৰ অধীনত ঘৰুৱা িশক্ষা ৈলিছেলাঁ। েসই কুমলীয়া
বয়সত েমাৰ বােব েসয়া পাহাৰ বেগাৱা সদৃশ কিঠন কাম আিছল।

একমাতৰ্ সন্তান িহচােপ বন্ধৰ িদনেকইটাৰ আেবিল েখিলবৈল
বািহৰ ওেলাৱাৰ অনুমিত েপাৱা নািছেলাঁ। গিতেক িকতােপই েমাৰ
েশৰ্ষ্ঠ সংগী বুিল আিৱষ্কাৰ কিৰিছেলাঁ। পৰ্াথিমক সু্কলৰ বছৰেকইটাত
মই এিনড ব্লাইটনৰ িকতাপেবাৰ পিঢ় ডাঙৰ ৈহিছেলাঁ। িকন্তু েতওঁৰ
িকতাপেবাৰত মই েকিতয়াও েছাৱালী সম্পেকর্ সস্তীয়া কথা বা
বণর্ৈবষময্মূলক উপস্থাপন লক্ষয্ কৰা নািছেলাঁ। েসইেবাৰ েমাৰ
দৃিষ্টত নপৰাৈকেয় পাৰ ৈহ ৈগিছল। বহু িপছৈল পৰ্াপ্তবয়স্ক বয়সতেহ
কথােবাৰৰ িনিহত অথর্ উপলি কিৰব পািৰ।

১৯৭০ৰ দশকৰ মাজভাগত েমাৰ দহ বছৰমান বয়সত অৱিদত
পঞ্চম েশৰ্ণী উত্তীণর্ েহাৱাৰ িপছেত েদউতাৰ চাকিৰ মধয্পৰ্েদশৰ
পাচমািহর্ নামৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল এটাৈল সলিন হ’ল। ই এটা
আমর্ী েকন্দৰ্ আিছল, য’ত েতওঁ পুিথভঁৰাল িবজ্ঞানৰ এবছৰীয়া
স্নাতক পাঠয্কৰ্ম এটা কিৰবৈল ৈগিছল। েসউজ পাহাৰ আৰু
েচৗিদেশ উজিল থকা জলপৰ্পাতেবােৰেৰ ৈসেত পাচমািহর্ এবছৰ
কটাবৰ বােব এখন বৰ ধুনীয়া ঠাই আিছল। আেকৗ এবাৰ মই
নতুন এখন েকন্দৰ্ীয় িবদয্ালয়ত িনজেক খাপ খুৱাই ল’বলগীয়া
ৈহিছল। এইবাৰৰ িবদয্ালয়খন আিছল িবন্ধয্া পবর্তৰ উত্তেৰ।
কম িদনৰ িভতৰেত সু্কলত ইংৰাজী পাঠয্পুিথৰ দফা ডাঙৰ
ডাঙৰৈক পিঢ়বৰ সময়ত মই বুিজ উিঠিছেলাঁ েয েমাৰ উচ্চাৰণ
সমূ্পণর্ৰূেপ দিক্ষণ ভাৰতীয় ঠাচৰ। েহটছ্, েয়মছ্, েয়নছ্ আিদ
উচ্চাৰণসমূহ েকােনাপেধয্ই লুকুৱাই ৰািখব পৰা নািছেলাঁ।3 ফলত
েগােটই েশৰ্ণীেটােৱ হাঁিহৰ েখাৰাক পাইিছল আৰু মেয়া িকছু লাজ
পাইিছেলাঁ। মই অৱিদৰ পৰা অহা শীষর্স্থানৰ েমধাৱী ছাতৰ্ী আিছেলাঁ,
অথচ ইংৰাজী বণর্মালাখন শুদ্ধৈক উচ্চাৰেণই কিৰব পৰা নািছেলাঁ।

পাচমািহর্ এিৰ দিক্ষণ বাংগােলাৰৈল েযাৱাৰ সময়ৈল মই ‘েহটছ্,
েয়মছ্, েয়নছ্’ আিদৰ পৰা পৰ্ায় িনস্তাৰ পাইিছেলাঁ। আিজকািল
কািচৎেহ েতেন উচ্চাৰণেবাৰ মুখৈল আেহ। েকন্দৰ্ীয় িবদয্ালয়
েহবব্ালত মই বীজগিণত িশিকিছেলাঁ। ঠাই সলিন আৰু উত্তৰৰ
পৰা দিক্ষণ ভাৰতৈল কৰা যাতৰ্াৰ বােব মই এমাহ ধিৰ পাঠদানত
উপিস্থত থািকব পৰা নািছেলাঁ। েসইবােব েদউতাই েমাক সহায়
কিৰবলগীয়া ৈহিছল। েহবব্ালত েমাৰ পৰ্থমেটা গিণতৰ েশৰ্ণীত
মই িকছুপিৰমােণ ভেয়ই খােলাঁ, কাৰণ x েৰ ভৰাই েপেলাৱা
ব’ডর্খনত মই এেকা বুিজবপৰা নািছেলাঁ। িশক্ষকৰ পৰা আৰু

2 েকন্দৰ্ীয় িবদয্ালয়সমূহ ভাৰত চৰকাৰৰ দব্াৰা পৰ্িতিষ্ঠত। এই িবদয্ালয়সমূহ েকন্দৰ্ীয় মাধয্িমক িশক্ষা পিৰষদৰ (CBSE) অধীনস্থ। মূলতঃ েকন্দৰ্ীয় চৰকাৰৰ অধীনত
কমর্ৰত ঠাই বদিল েহাৱা চাকিৰয়ালসকলৰ সন্তানক িশক্ষাদানৰ উেদ্দশয্ আগত ৰািখ এই িবদয্ালয়সমূহ পৰ্িতষ্ঠা কৰা ৈহেছ।
3 বহু স্থানীয় তািমল েলােক “H”, “M” আৰু “N” আখৰেকইটা “েহট্ছ্”, “েয়ম্” আৰু “েয়ন্” বুিল উচ্চাৰণ কেৰ।
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অনুবাদ

িপছত েদউতাৰ পৰা মই অিতিৰক্ত সহায় ল’বলগীয়া ৈহিছল।
পৰ্াথিমক কথািখিন এবাৰ ভালৈক বুিজ উঠাৰ িপছত মই অকেণা
সমসয্া েপাৱা নািছেলাঁ। আন এটা ভাল িদশ আিছল মই ইংৰাজী
ভাষাত সমাজ অধয্য়ন পঢ়াৰ সুেযাগ েপাৱােটা।

দিক্ষণ ভাৰতীয়ৰ বােব গিণত
িবজ্ঞানক উপাংশসমূহৈল ভাগ কৰা ৈহিছল- পদাথর্িবজ্ঞান,
ৰসায়নিবজ্ঞান আৰু জীৱিবজ্ঞান। আমাৰ পদাথর্িবজ্ঞানৰ
িশক্ষকজেন েছাৱালীক মুেঠই েদিখব েনাৱািৰিছল। এিতয়া উভিত
চােল লােগ, েতওঁ সম্ভৱতঃ এজন নাৰীিবেদব্ষী েলাক আিছল।
িশক্ষক িহচােপও েতওঁ বৰ ভাল নািছল। ফলসব্ৰূেপ েমাৰ
পদাথর্িবজ্ঞানৰ পৰ্াথিমক জ্ঞানৰ েভিটেটা বৰ দুবর্ল আিছল আৰু
সু্কলীয়া জীৱনৰ েশষৈল েতেনৈকেয় থািক ৈগিছল। ভাল নমব্ৰ
েপাৱাৰ িপছেতা মই জািনিছেলাঁ মই আচলেত পদাথর্িবজ্ঞান
বুিজ েপাৱা নািছেলাঁ। সাধাৰণেত মই েকােনা এটা েশৰ্ণীত
েপাৱা ধাৰণাসমূহ তাৰ দুবছৰমান িপছতেহ বুিজ পাইিছেলাঁ।
পদাথর্িবজ্ঞানৰ ভাল িকতাপৰ অভাৱত িবষয়েটাৰ সমসয্ােবাৰ
সমাধান কিৰবৈল েমাৰ আত্মিবশব্াসৰ অভাৱ ৈহিছল। যিদ
েকােনাবাই পদাথর্িবজ্ঞানৰ সমসয্া এটা গািণিতক ৰূপত পৰ্কাশ
কিৰ িদেয়, েসইেটা মই সমাধান কিৰব পািৰিছেলাঁ। িকন্তু েসই
ৰূপান্তৰেটা মই িনেজ কিৰবৈল সমথর্ নািছেলাঁ।

মই পৰ্ােয়ই ভািবিছেলাঁ েয িক কাৰেণ পদাথর্িবজ্ঞান িবষয়েটা
েমাৰ বােব দুঃসব্প্নৰ িনিচনা ৈহ পিৰিছল। ইমােনই ভািবিছেলাঁ
েয গিণতত অনাচর্ ৈল স্নাতক িশক্ষা ল’বৰ সময়ত েযিতয়া
বলিবজ্ঞানেৰা পাঠয্কৰ্ম এটা কিৰবলগীয়া ৈহিছল, মই ভয়েত
অসাৰ ৈহ পিৰিছেলাঁ। আিম েপাৱা অিত িনম্নমানৰ িশক্ষকৰ
বােবই, েন েভৗিতক পৃিথৱীখন সম্পেকর্ িক িক সব্ীকাযর্য্ ল’ব
লােগ তাক জনাৰ অসমথর্তাৰ বােব এেন ৈহিছল, েন এেকলেগ
দুেয়াটাৰ বােব ৈহিছল? এটা পযর্য্ায়ৈল মই ভােবাঁ েয ওপৰত
উেল্লখ কৰা কাৰণেবাৰৰ বােব পিৰিস্থিতেটা িনকৃষ্ট ৈহিছল। িকন্তু
সকেলােৰ মূলত, মই গিণতৰ িনিচনাৈক স্পষ্টভােৱ উেল্লিখত
িনয়মৰ অনুপিস্থিত অনুভৱ কিৰিছেলাঁ। মই সব্ীকাযর্য্সমূহ মািন
েলাৱাৰ তািত্তব্ক িভিত্তেটা, বা যাক মই পদাথর্িবজ্ঞান পঢ়াৰ
সময়ত ‘হাত েজাকািৰ িদয়া সন্মিত’ বুিল কওঁ, েসয়া মুেঠই বুিজ

েপাৱা নািছেলাঁ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, গিণতত পৰ্াকস্নাতক িডগৰ্ী লাভৰ
সময়ত েযিতয়া মই আনুষ্ঠািনকভােৱ েভক্টৰ েক্ষতৰ্ অধয্য়ন কিৰেলাঁ;
েতিতয়ােহ মই বুিজ পাইিছেলাঁ েয আিম িকয় পদাথর্িবজ্ঞানত বলক
উপাংশত ভগাব পােৰাঁ। মই ভােবাঁ েয আৰম্ভিণেৰ পৰা মই িবমুতর্
গিণতক িনয়ন্তৰ্ণ কৰা সুশৃংখলা আৰু িনয়মৰ অেপক্ষাত আিছেলাঁ;
আৰু পৰ্াকস্নাতক িডগৰ্ীৰ িদব্তীয় বষর্ত েযিতয়া মই পৰ্থমবাৰৰ
বােব িৰেয়ল এনালাইিছচ আৰু িবমুতর্ বীজগিণত পিঢ়িছেলাঁ, মই
িবষয়েটাৰ েপৰ্মত পিৰিছেলাঁ।

তাৰ িপছেত ১৯৮১ চনত মই আেকৗ উত্তৰৈল আিহেলাঁ।
এইবাৰ আিম উত্তৰৰ ‘বৃহৎ েবয়া ঠাই’খনৈল আিহেলাঁ, যাৰ
নাম িদল্লী। পৰ্থমবাৰৰ বােব আিম পিৰশীিলত জীৱন এটা
কটাবলগীয়া হ’ল। মই েকন্দৰ্ীয় িবদয্ালয় এনু্দৰ্জ গঞ্জত দশম
েশৰ্ণীত ভিত্তর্ ৈহিছেলাঁ। মই ভয়ংকৰ ব’ডর্ৰ পৰীক্ষাৰ সনু্মখীন
হ’বৈল ওলাইিছেলাঁ। আেকৗ এবাৰ সমাজ অধয্য়ন িহন্দীত
িশিকবলগীয়া ৈহিছল, িকন্তু সমাজ অধয্য়নৰ পৰীক্ষােবাৰ েমাক
ইংৰাজীত িলিখবৈল অনুমিত িদিছল। মই চম্ভািলব পৰাতৈক িহন্দীৰ
মানদণ্ডেটা উচ্চ খাপৰ আিছল।

িদল্লী এখন েসৗহাদর্য্হীন আৰু আগৰ্াসী ঠাই আিছল।
দশম েশৰ্ণীত আমাৰ সমাজ অধয্য়নৰ পাঠয্কৰ্েম আযর্য্
আৰু দৰ্ািবিড়য়ানসকলৰ িবষেয় সামিৰ ৈলিছল। েযিতয়াই
দৰ্ািবিড়য়ানসকলৰ কথা উেল্লখ কৰা ৈহিছল, েগােটই েশৰ্ণীেটােৱ
েমাৰ ফােল ঘূিৰ চাইিছল েযন দিক্ষণৰ পৰা মেয়ই
দৰ্ািবিড়য়ানসকলৰ পৰ্িতিনিধ আিছেলাঁ। মই বহা চকীেতা
আংিশকভােৱ গজাল িবন্ধাই েথাৱা আিছল আৰু েমাক এগৰাকী
মাদৰ্াছী িহচােপ অনুভৱ কিৰবৈল িদয়া ৈহিছল।4 এগৰাকী িশক্ষেক
পঞ্জাবী ‘মায়াৰ’ আৰু ‘প্লায়াৰ’ শ দুটা েকাৱা শুিনিছেলাঁ। শ
দুটা পৰ্কৃতেত েয ভুলৈক উচ্চাৰণ কৰা ‘measure’ আৰু ‘plea-
sure’ েহ আিছল, কথােটা ধিৰবৈল েমাৰ িকছুিদন সময় লািগিছল।
অৱেশয্ ‘Is’ শ েটা ‘ij’ বুিলেয়ই উচ্চাৰণ কিৰিছল। িদল্লীত সনু্মখীন
েহাৱা িনলর্জ্জ আঞ্চিলকতাবাদৰ ফলত মই কেঠাৰ ৈহিছেলাঁ আৰু
সংগৰ্াম কিৰবৈল িশিকিছেলাঁ। িকন্তু ৰাজহুৱা ঠাইত মই েমাৰ
মাতৃভাষা তািমল উচ্চাৰণ কিৰবৈল অসব্ীকাৰ কিৰিছেলাঁ আৰু
এগৰাকী উপািধিবহীন মাদৰ্াছী িহচােপ পিৰিচত েহাৱাৰ িচন্তােটাক
ঘৃণা কিৰিছেলাঁ।5 ব’ডর্ৰ পৰীক্ষাৰ পৰ্-পতৰ্ পূৰণৰ সময়ত মই িনজৰ
উপািধ এটা লগাই িদিছেলাঁ। িভ. গীতাৰ সলিন মই িনজেক গীতা

4 দিক্ষণ ভাৰতীয় েলাকসকলক বুজাবৈল িদল্লীত ‘মাদৰ্াছী’ শ েটা বয্ৱহাৰ কিৰিছল। মােজ-সমেয়, েহয় পৰ্িতপন্ন কৰাৰ সুৰেতা এই শ েটা বয্ৱহাৰ ৈহিছল।
5 পৰম্পৰা অনুসিৰ, তািমলনাডুত মানুহ এজনৰ নাম িলেখােত দুটা আিদ আখৰ, মানুহজনৰ নামেটা আৰু েশষত েতওঁৰ উপািধেটা িলখা হয়। ইয়ােৰ পৰ্থম আিদ
আখৰেটােৱ পূবর্-পুৰুষৰ গাঁৱৰ নামৰ পৰ্থম আখৰেটা, িদব্তীয় আিদ আখৰেটােৱ েদউতাকৰ নামৰ পৰ্থম আখৰেটাক বুজায়। উদাহৰণসব্ৰূেপ, যিদ মানুহ এজনৰ নাম
িপ এছ েভংকটৰমন আয়াৰ (P S Venkataraman Iyer), েতেন্ত ইয়ােৰ P আখৰেটা েতওঁৰ পূবর্পুৰুষৰ গাঁৱৰ নাম পাৰণ্ডপিল্লৰ পৰা আিহেছ, S আখৰেটা েদউতাকৰ
নাম সুন্দৰছনৰ পৰা আিহেছ, আৰু আয়াৰ মানুহজনৰ জািত। ১৯৬০ৰ দশকৰ পৰা, েশষত িলখা জািতৰ নাম আৰু পৰ্থম আিদ আখৰেটা িলিখবৈল বাদ িদয়া হয়।

গিণত িবকাশ | অষ্টষিষ্টতম সংখয্া | জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২১ 11



অনুবাদ

েভংকটৰমণৈল সলিন কিৰিছেলাঁ। মাক েমাৰ মূৰত েতল সািনবৈল
বা েবণী গুঁিঠ িদবৈল মানা কিৰিছেলাঁ, েফাঁট6 নলেগাৱাৰ িসদ্ধান্ত
ৈলিছেলাঁ আৰু িনজেক খাপ খুওৱাৰ েচষ্টা কিৰিছেলাঁ।

আচিৰতধৰেণ, দিক্ষণ ভাৰতীয় িহচােপ বা মাতৃভাষা তািমল
েহাৱা বােব িদল্লীত সনু্মখীন েহাৱা সমসয্াসমূেহ েমাক গিণতত ভাল
পৰ্দশর্ন কৰাত ইিতবাচক পৰ্ভাৱ েপলাইিছল। কাৰণেটা আিছল েয
গিণতত সকেলাতৈক ভাল ফলাফল েদখুৱাব পািৰেল ইিতিকংসমূহ
বন্ধ ৈহিছল। এইেটােৱ েমাক গিণতত অিধক ভাল পৰ্দশর্ন কিৰবৈল
উৎসািহত কিৰিছল।

িদল্লীত কেটাৱা েমাৰ ৈকেশাৰ কালেছাৱাত মই ভালৈক মন
কিৰিছেলাঁ েয পিৰয়ালেবােৰ েতওঁেলাকৰ পুতৰ্ সন্তানক কনয্াতৈক
পৃথক বয্ৱহাৰ কেৰ। যিদও মই ঘৰৰ একমাতৰ্ সন্তান আিছেলাঁ,
তথািপ এইেটােৱ েমাৰ মনত এক িবেদৰ্াহৰ সৃিষ্ট কিৰিছল। মই
ঘৰুৱা কামেবাৰ কিৰবৈল অসব্ীকাৰ কিৰিছেলাঁ, িযেবাৰ কাম
সাধাৰণেত েছাৱালীক কিৰবৈল িদয়া হয় বুিল মই ভািবিছেলাঁ।
েসইেকইটা বছৰেত চােগ ৈকেশাৰকালৰ িবেদৰ্ােহ িলংগ অসমতাৰ
িবৰুেদ্ধ চলা পৰ্িতবাদৰ ৈসেত এটা সহেযাগী সম্পকর্ িবচািৰ
পাইিছল। দশম েশৰ্ণীৰ িপছত িবজ্ঞান শাখা েলাৱাৰ বািহেৰ আন
েকােনা িবষয় েলাৱাৰ পৰ্শ্নই উঠা নািছল। আচলেত পৰ্াকস্নাতক
বষর্ত পঢ়া িদনেবাৰত মই িবশব্াস কিৰিছেলাঁ েয সমাজ অধয্য়ন
পঢ়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসমূহ কম বুিদ্ধৰ। মই ভাৰতত চিল থকা িবজ্ঞান
বনাম সমাজ অধয্য়নৰ “জািতেভদ পৰ্থা”ক আঁেকাৱািল ৈলিছেলাঁ,
িযেটা িনঃসেন্দেহ এিতয়াও চিল আেছ।

১৯৮৮ চনৰ পৰা ১৯৯৩ চনৈল েমাৰ স্নাতেকাত্তৰ সমপযর্য্ায়
িডগৰ্ী আৰু ডক্টেৰল গেৱষণাৰ বােব অক্সফ’ডর্ৈল অহাৰ িপছতেহ
মই বহুেকইজন সমাজ িবজ্ঞানীৰ পৰ্কাশভংগীৰ ৈবিশষ্টয্, জ্ঞানৰ
িবশালতা আৰু গভীৰ েবৗিদ্ধক দখলৰ কথা আিৱষ্কাৰ কিৰেলাঁ।
মই েতিতয়া উপলি কিৰিছেলাঁ েয সমাজ অধয্য়নৰ িবভাগসমূহ
পিঢ়বৈল িয বুজনশিক্ত আৰু সামথর্য্ৰ পৰ্েয়াজন, েসয়া িকছু তথয্
মনত ৰখাৰ সামথর্য্ আৰু সু্কলৰ সমাজ অধয্য়নৰ পৰীক্ষাত ভাল
নমব্ৰ েপাৱাতৈক সমূ্পণর্ েবেলগ। পদ্ধিত, বয্াখয্া ইতয্ািদ িযেবাৰ
ধাৰণা সমাজ অধয্য়নৰ লগত জিড়ত বুিল মই ভবাই নািছেলাঁ,

তাত ৈগেহ েসয়া গম পােলাঁ।

অক্সফ’ডর্ত কেটাৱা পাঁচটা বছৰত মই িনজৰ মাতৃভাষাক ৈল
কিৰব পৰা গবর্ক পুনৰািৱষ্কাৰ কিৰিছেলাঁ। েমাৰ এটা কথাত
েবয়া লািগিছল েয অক্সফ’ডর্ত পিঢ় থকা অিধকাংশ ইউেৰাপীয়ই
ইংৰাজীতৈক িনজৰ মাতৃভাষাতেহ েবিছ সহজ অনুভৱ কিৰিছল;
িকন্তু মই ইংৰাজীতেহ সলসলীয়াৈক ক’ব পািৰিছেলাঁ, তাতৈক
িহন্দীত িকছু কম আৰু এেকবােৰ কমৈকেহ তািমলত ক’ব
পািৰিছেলাঁ। মই তািমল ভাষাত িনৰক্ষেৰা আিছেলাঁ। মই িনেজ
তািমল বণর্মালাৰ আখৰেবাৰ িশিকিছেলাঁ। এিতয়াও মই তািমল
পিঢ়বেহ পােৰাঁ, িলিখব েনাৱােৰাঁ। লগেত মই েকাৱা, িলখা আৰু
বাতর্ালাপ কৰা ইংৰাজী ভাষােটা ৰাণীৰ ইংৰাজী নািছল, ভাৰতীয়
ইংৰাজীেহ আিছল।

মাধয্িমক সু্কলত পঢ়া িদনত েমাৰ অিভযািন্তৰ্ক িবদয্া পিঢ়বৈল
বৰ ইচ্ছা আিছল, েমাৰ েদউতােৰা সমােনই ইচ্ছা আিছল েমাক
এগৰাকী িচিকৎসক িহচােপ গঢ়া। েসৗভাগয্বশতঃ, পদাথর্িবজ্ঞানত
ভাল েনােহাৱাৰ ফলত সু্কলীয়া িদনত মই সবােতাৈক ভালেপাৱা
িবষয়েটােত স্নাতক িশক্ষাৰ বােব ভিত্তর্ েহাৱােটা িনিশ্চত ৈহিছল।
িদল্লীৰ েচইণ্ট িষ্টেফন্স কেলজ, িযখেন ভাৰতৰ েশৰ্ষ্ঠ মহািবদয্ালয়
বুিল গবর্ কেৰ, তাত গিণতত িব এ অনাচর্ িডগৰ্ী পিঢ়বৰ বােব
মই িনবর্ািচত ৈহিছেলাঁ। তাত মই গম পাইিছেলাঁ েয েকন্দৰ্ীয়
িবদয্ালয়েবাৰক চৰকাৰী সু্কলতৈক সামানয্েহ উচ্চখাপৰ বুিল ধৰা
ৈহিছল, িকন্তু িষ্টেফন্সত পঢ়া অিধকাংশ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী িযেবাৰ নামী-
দামী বয্িক্তগত খণ্ডৰ িবদয্ালয়ৰ পৰা আিহিছল, েসইসমূহৰ লগত
তুলনাই কৰা নৈহিছল। েসইবােব িযদেৰ মই েমাৰ তািমল
পিৰচয়েটা লুকুৱাই ৰািখিছেলাঁ, মই পিঢ় অহা সু্কলখনৰ কথাও
নক’বৈল িশিকিছেলাঁ। অৱেশয্ এটা কথা িঠক েয মই পঢ়া
কেলজখনৰ িবষেয় মই বহুবছৰ িপছেতা ৈকিছেলাঁ।

িবজ্ঞানত এগৰাকী মিহলা
গিণতৰ স্নাতক িশক্ষাথর্ী িহচােপ িষ্টেফন্সত7 কেটাৱা ৩ টা বছৰ
ভােলমান িদশৰ পৰা েমাৰ বােব গঠনমূলক আিছল। িদল্লীৰ

6 তািমলনাডুত িববািহত আৰু অিববািহত মিহলা, উভেয় কপালত েফাঁট লগায়। িকন্তু উত্তৰ ভাৰতত পৰ্থা অনুসিৰ িববািহত মিহলাইেহ এই অিধকাৰ লাভ কেৰ।
7 েচইণ্ট িষ্টেফন্স কেলজত আৰম্ভিণেত েকৱল ছাতৰ্ইেহ পিঢ়ব পািৰিছল। ১৯৭০ৰ দশকৰ েশষৰ পৰােহ মহািবদয্ালয়খেন ছাতৰ্ীেকা নামভিতর্ৰ সুিবধা িদেয়। কেলজীয়া
জীৱনৰ ফালৰ পৰা মই পিঢ় থকা িদনেতা এইখন পুৰুষপৰ্ধান মহািবদয্ালয় ৈহেয় আিছল। আৱাস-হলসমূহত েকৱল ল’ৰােবােৰেহ থািকব পািৰিছল। েসইবােব িযেবাৰ
কাযর্য্কলাপৰ বােব মহািবদয্ালয়ত থকাৰ পৰ্েয়াজন ৈহিছল, েসইেবাৰৰ অিধকাংশেত ছাতৰ্ীেয় অংশ ল’ব পৰা নািছল। ভােলমান িদশৰ পৰা মহািবদয্ালয়খন েতিতয়াও
এখন সু্কলৰ িনিচনাই আিছল। পুৱা অনুিষ্ঠত পৰ্াথর্না সভাত আমাৰ উপিস্থিত পৰীক্ষা কৰা ৈহিছল। অধয্ক্ষগৰাকীেয় আমাক েসই পাঠ িশকাইিছল, িযেয় মহািবদয্ালয়খন
িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধীনস্থ হ’েলও ইয়াৰ সব্কীয়তা আৰু আিভজাতয্ বজাই ৰািখব পােৰ। আমাক েকাৱা ৈহিছল েয িষ্টেফন্সত েকেফ আেছ, েকিণ্টন নহয়; আৰু
আৱাস-হলেহ (Halls of residence) আেছ, েহােষ্টল নহয়। তদুপিৰ েকি জৰ অধীনস্থ মহািবদয্ালয়সমূহৰ আিহর্ত ইয়ােতা এটা কিনষ্ঠ সমূহীয়া েকাঠা আৰু এটা েজয্ষ্ঠ
সমূহীয়া েকাঠা আিছল।
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ৰাজহুৱা বােছেৰ ভৰ্মণ কিৰবৰ সময়ত মই পৰ্ােয়ই অশালীন
বয্ৱহাৰৰ সনু্মখীন ৈহিছেলাঁ। জুম আৰু বাছৰ েহঁচা-েঠলা পিৰেৱশৰ
সুিবধা ল’ব িবচৰা পুৰুষৰ পৰা মই আঁতৰত থািকবৈল িশিকিছেলাঁ।
আমাৰ গিণতৰ েশৰ্ণীেটাত এক আচহুৱা ধৰণৰ িবভাজন আিছল।
েবিছভাগ েছাৱালীেয় গিণতত িব এছ িচ (অনাচর্সহ) কিৰবৈল
আৰু েবিছভাগ ল’ৰাই গিণতত িব এ (অনাচর্সহ) কিৰবৈল বািছ
ৈলিছল। আিম পঢ়া গিণত এেকই আিছল, িকন্তু সহায়ক িবষয়সমূহ
পৃথক আিছল। গিণতত িব এছ িচ কৰােটা অিধক সময় খৰচী
বুিল গণয্ কৰা ৈহিছল, কাৰণ িবজ্ঞান িবষয়সমূহ পঢ়াৰ অথর্
আিছল পৰীক্ষাগাৰৰ কামত অিধক সময় খৰছ েহাৱা। গিতেক
েছাৱালীেয় গিণত নপেঢ় বুিল থকা ধাৰণােটা আমাৰ েশৰ্ণীত অন্ততঃ
ওলট-পালট ৈহ ৈগিছল। েমাৰ সেন্দহ ৈহিছল েয আমাৰ লগৰ
ল’ৰােবােৰ িবজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰত দীঘলীয়া সময় পাৰ কিৰবৈল
এেকবােৰ ইচু্ছক নািছল। অনয্থা েশৰ্ণীত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ অনুপাত
পৰ্ায় ৫০-৫০ আিছল। পূেবর্ উেল্লখ কৰাৰ দেৰ, িদব্তীয় বষর্ত
আিম িবমুতর্ গিণত পিঢ়বৈল েলাৱাৰ সময়েত মই িবষয়েটাৰ
েপৰ্মত পিৰিছেলাঁ। েমাৰ অনুজ আৰু সহপাঠীসকলেকা মই গিণতৰ
বুিজ েনােপাৱা িবষয়সমূহ িশকাই িদিছেলাঁ। িশক্ষকসকেল েমাৰ
গিণতত থকা সামথর্য্ক উপলি কিৰিছল আৰু েমাক উৎসাহ
েযাগাইিছল। গিণতৰ িশক্ষক িহচােপ েতওঁেলাকৰ েকইজনমান
অতয্ন্ত অনুেপৰ্ৰণাদায়ী আিছল।

েতিতয়া িষ্টেফন্সৰ গিণত িবভাগত মূলতঃ পুৰুষ অধয্াপকেহ
আিছল। ইয়ােৰ অিত কমসংখয্ক অধয্াপকৰেহ িপ এইচ িড
আিছল। িকবাপৰ্কােৰ েতিতয়াৈল, আৰু িষ্টেফন্সত থােকােতও মই
েকিতয়াও এেন এটা ধাৰণা েদখা নািছেলাঁ েয েছাৱালীেয় গিণতত
ভাল কিৰব েনাৱােৰ। িবভাগেটাৰ যুৱ িশক্ষকসকল বনু্ধতব্পূণর্
আিছল আৰু আিম পৰ্েয়াজন হ’েলই েতওঁেলাকক লগ কিৰব
পািৰিছেলাঁ। েমাৰ অিত িপৰ্য় িশক্ষকসকলৰ িভতৰত এগৰাকী যুৱ
মিহলা আিছল, আৰু গিণতত িপ এইচ িড নািছল যিদও িবষয়েটাক
েতওঁ খুব ৰসালভােৱ আৰু েবৗিদ্ধক পৰ্তয্াহব্ান ৰূেপ উপস্থাপন
কিৰিছল। িবভাগৰ মুৰবব্ীগৰাকীক সকেলােৱ ভয় কিৰিছল, িকন্তু
মই েতওঁৰ লগত িমিলব পািৰিছেলাঁ। পৰ্ায়ভাগ সময়েত েতওঁৰ
েশৰ্ণীত েকৱল মইেহ উপিস্থত আিছেলাঁ, িকয়েনা বাকীেবােৰ
েতওঁৰ েশৰ্ণীত উপিস্থত থািকবৈলেকা ভয় কিৰিছল। েমাৰ এিতয়াও
মনত পেৰ, েতওঁ আমাক ‘েলিটেচছ্ আৰু বুিলয়ান বীজগিণত’ৰ
েশৰ্ণীত িদয়া এছাইনমণ্টসমূহৰ এটা কাম আিছল ডেনলান নামৰ
েলখকজেন িলখা পুৰিণ িকতাপ এখনত থকা েগােটইেবাৰ ভুল বািছ
উিলওৱা। েতওঁ আমাক জণর্ৰ েলমােটাও (জণর্ৰ েলমােটা সব্তঃিসদ্ধ
চয়নৰ (Axiom of Choice) সমতুলয্, আৰু ই সংহিত তত্তব্ৰ

অনয্তম পৰ্াথিমক সব্তঃিসদ্ধ) পৰ্মাণ কিৰব িদিছল। েমাৰ মনত
আেছ, মই েতওঁক ৈকিছেলাঁ েয মই এইেটা সঁচা হয় বুিল ভােবাঁ িকন্তু
েসয়া পৰ্মাণ কিৰব েনাৱােৰাঁ। েমাৰ সহপাঠীসকলৰ অিধকাংশই
িপছৈল গিণতৰ অধয্য়ন অবয্াহত ৰখা নািছল। আিম পৰ্াকস্নাতকৰ
িদব্তীয় বষর্ পাওঁৈগ মােন কথােটা স্পষ্ট হ’বৈল ধিৰিছল। এইেটা
কথাও স্পষ্ট আিছল েয আমাৰ েশৰ্ণীৰ েকইজনমান ল’ৰাৰ িবমুতর্
পৰ্াথিমক গিণতৰ পৰ্িত এক সব্জ্ঞােবাধ থািকেলও েতওঁেলােক
িবষয়েটাত ভালৈক লগা নািছল, বা কিঠন সমসয্া সমাধানৰ
পৰ্তয্াহব্ানেটা উপেভাগ কৰা নািছল। িকছু অথর্ত চাব গ’েল, আমাৰ
েশৰ্ণীেটাত একমাতৰ্ মেয়ই গিণত িবষয়েটাৰ পৰ্িত আৰু িবষয়েটা
আগৈলও িশিক েযাৱাৰ বােব পৰ্বল আগৰ্হী আিছেলাঁ। অৱেশয্
িবষয়েটা িশিক যাবৈল ঐকািন্তক পৰ্েচষ্টা কৰা েকইগৰাকীমান ছাতৰ্ী
আিছল। অনুজসকলৰ িভতৰত এগৰাকী ছাতৰ্ক অিত েমধাৱী বুিল
গণয্ কৰা ৈহিছল, আৰু েতওঁ িষ্টেফন্সৰ পৰা গিণতত পৰ্াকস্নাতক
িডগৰ্ী েলাৱাৰ িপছেত আেমিৰকাৈল পিঢ়বৈল ৈগিছল। গিণতৰ
সম্পেকর্ েতওঁৰ লগত কৰা বয্িতকৰ্মী কেথাপকথনৰ কথা েমাৰ
মনত আেছ। তাৰ বািহেৰ িবষয়েটাৰ ৈসেত েমাৰ সম্পকর্ মূলতঃ
িকতাপ আৰু িশক্ষকৰ েযােগেৰেহ ৈহিছল।

ল’ৰােবাৰ িকয় শীষর্স্থান পৰ্াপক নহয়
উভিত চাই ক’ব পািৰ েয এগৰাকী গিণতজ্ঞ েহাৱাৰ পথেটা েচইণ্ট
িষ্টেফন্স কেলজেত আৰম্ভ ৈহিছল। মই এেনৈকেয় ভািবিছেলাঁ েয
এগৰাকী মিহলা েহাৱা বােব এেকা পাথর্কয্ অহা নািছল। েচইণ্ট
িষ্টেফন্স কেলজৰ গািণিতক সমাজখনৰ পৰা মই েকােনাধৰেণ
ৈবষময্ৰ সনু্মখীন েহাৱা েযন েপাৱা নািছেলাঁ। িকন্তু েমাৰ িলংগ
পিৰচয়ৰ বােব েহৰুৱাব পৰা িদশসমূহ েমাৰ িবেশষ িকছুমান
সুিবধাই ঢািক ৰািখিছল েনিক? িঠক েমাৰ দেৰ আগুৱাই
যাব েনাৱাৰা অনয্ মিহলাসকল েকান? এইেটােৱ নুবুজায় েয
আনসকেল এেনকুৱা ৈবষময্ অনুভৱ কৰা নািছল, বা িদল্লী
িবশব্িবদয্ালয়ৰ পিৰেৱশেটা মূলতঃ অৈবষময্মূলক আিছল। েমাক
এিতয়াও আমিন কৰা এটা ঘটনা িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৰ েতিতয়াৰ
উপাচাযর্য্ৰ ৈসেত জিড়ত। িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ িব এছ
িছত (অনাছর্) মই পৰ্থম স্থান লাভ কিৰিছেলাঁ, আৰু ভাল পৰ্দশর্ন
কৰা আন পৰ্াকস্নাতক িশক্ষাথর্ীসকলৰ লগেত মেয়া উপাচাযর্য্ৰ
ৈসেত আেয়ািজত চাহেমল এটাৰ বােব আমিন্তৰ্ত ৈহিছেলাঁ।
আমিন্তৰ্তসকলৰ অিধকাংশই যুৱ মিহলা আিছল। উপাচাযর্য্জেন
ল’ৰােবােৰ শীষর্স্থান েনােপাৱাৰ কাৰণ িহচােপ েধমািল কিৰ ক’েল
েয িসহঁতৰ িবিভন্ন েক্ষতৰ্ত আগৰ্হ থােক, মেনােযাগ ভংগকাৰী উৎস
েবিছ আৰু েসইবােব পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল েদখুৱাব পৰা নাই।

গিণত িবকাশ | অষ্টষিষ্টতম সংখয্া | জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২১ 13



অনুবাদ

িবশব্িবদয্ালয়খনৰ উপাচাযর্য্ৰ মুখত এেন কথা শুিন েমাৰ যেথষ্ট
খং উিঠিছল। অৱেশয্ই, েতওঁ িনেজ এজন পুৰুষ আিছল। িকন্তু
তােতাৈক িনকৃষ্ট কথােটা হ’ল, যুৱ মিহলাসকেল লাভ কৰা সন্মানক
তুচ্ছ পৰ্িতপন্ন কিৰবৈল আিজও এেনধৰণৰ তুলনাৰ আশৰ্য় েলাৱা
হয়।

অনুৰূপ ঘটনা এটাৰ কথা েমাৰ ছাতৰ্ী এগৰাকীেয়ও ৈকিছল
িযেয় এবাৰ গৰ্ীষ্ম বন্ধত ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান িদল্লীৰ
(IITD) এগৰাকী অধয্াপকৰ অধীনত পৰ্কল্প এটাৰ কাম কিৰিছল।
পৰ্কল্পেটাত তাইৰ লগৰ দুজন সহপাঠী ছাতৰ্ আৰু আই আই
িট িদল্লীৰ কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ ছাতৰ্ এজেনও কাম কিৰিছল।

িতিনগৰাকী েমধাৱী িশক্ষাথর্ীৰ িভতৰত েছাৱালীজনী শীষর্স্থান
পৰ্াপক বুিল জািন েতওঁ অিবশব্াসৰ সুৰত ৈকিছল, ‘েছাৱালী, আৰু
টপাৰ!’ এজন কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ ছাতৰ্, িযেটা িবষেয় সবােতাৈক
ভাল ফল েদখুওৱাসকলক আকষর্ণ কেৰ, মিহলাৰ সামথর্য্ সম্পেকর্
েতওঁ এেন এটা দৃিষ্টভংগী ৰখা েদিখ েমাৰ ছাতৰ্ীজনী অিত হতাশ
ৈহিছল।

িপছৈল েযিতয়া মই অক্সফ’ডর্ত পিঢ়িছেলাঁ, গিণত অধয্য়ন কৰা
মিহলা িহচােপ মই েকােনাধৰণৰ ৈবষময্ অনুভৱ কৰা নািছেলাঁ।
মই ছাতৰ্ী ৈহ থােকােত েকৱল িযেটা কথা গুৰুতব্পূণর্ আিছল, েসয়া
আিছল মই গিণতত ভাল পৰ্দশর্ন কৰাৰ সামথর্য্। অৱেশয্ অক্সফ’ডর্ৰ
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গিণতৰ িশক্ষাথর্ীসকলৰ মাজত এটা ৰগৰ পৰ্চলন আিছল েয
গিণতত ভাল কিৰবৈল তুিম পুৰুষ, বাওঁহতীয়া আৰু চছমা িপন্ধা
হ’ব লািগব। েকাৱাৰ পৰ্েয়াজন নাই েয এেনধৰণৰ পৰ্চিলত ধাৰণাৰ
এটাও চতর্ মই পূৰণ কৰা নািছেলাঁ।

েচইণ্ট িষ্টেফন্স কেলজৰ পৰা গিণতত পৰ্াকস্নাতক িডগৰ্ী
সমূ্পণর্ কৰাৰ িপছত মই পৰ্িসদ্ধ ভাৰতীয় বয্ৱস্থাপনা পৰ্িতষ্ঠান
আহেমদাবাদত নামভিতর্ৰ বােব িনবর্ািচত ৈহিছেলাঁ। েতিতয়াৈল
মই িনিশ্চত কিৰিছেলাঁ েয গিণতৰ ৈসেত েমাৰ েপৰ্মৰ সম্পকর্ক
মই আগবঢ়াই িনব িবচােৰাঁ। আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ত পিঢ়বৈল
মই ‘েগৰ্জুেৱট েৰকডর্ এগজািমেনশব্ন’ৰ (GRE) পৰ্স্তুিত চলাই
আিছেলাঁ বােব আই আই এম েকইখনৰ বােব অনুিষ্ঠত ‘কমবাইণ্ড্
এপিটিটউড েট’ষ্ট’ (CAT) পৰ্েৱশ পৰীক্ষােটাও িদিছেলাঁ। আই আই
এম এত নামভিতর্ নকৰাৰ িসদ্ধান্তত েমাৰ মা-েদউতা, িবেশষৈক
েমাৰ মা বৰ িনৰাশ ৈহিছল। আিম িদল্লীৈল অহাৰ িপছত মাই
েযিতয়া চাকিৰ কৰাৰ িসদ্ধান্ত ৈলিছল, েসই বয়সত মাই কিৰব
পৰা একমাতৰ্ চাকিৰ আিছল সু্কল এখনত িশক্ষকতা কৰা। েকােনা
বয্ৱসািয়ক পৰ্িতষ্ঠানৰ উচ্চ পযর্ায়ৰ কাযর্য্িনবর্াহক েহাৱাৰ সুেযাগ
তয্াগ কিৰ িশক্ষকতােক েকিৰয়াৰ িহচােপ বািছ ল’ব িবচৰােটা মাই
মািন ল’বৈল টান পাইিছল। মই িপেছ িনজৰ িস্থিতত অটল আিছেলাঁ
আৰু আই আই িট িদল্লীত গিণতৰ এম এছ িছৰ বােব নামভিতর্
কিৰিছেলাঁ।

েদউতাৰ কমর্স্থলী িদল্লীৰ পৰা সলিন েহাৱাত মই থািকবৈল
েহােষ্টলৰ পৰ্েয়াজন ৈহিছল, আৰু েহােষ্টল েপাৱাৰ সুিবধাৰ ফালৰ
পৰা আৰু গিণতৰ বােব আই আই িট িদল্লী এক সিঠক িনবর্াচন
েযন লািগিছল। িযেহতু েতিতয়াৈল ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ সংখয্াৰ অনুপাতেটা
ছাতৰ্ৰ ফােল যেথষ্ট ঢাল খাই আিছল, মিহলা িশক্ষাথর্ী িহচােপ
েহােষ্টল েপাৱােটা িনিশ্চত আিছল। আই আই িট িদল্লীত মই পৰ্ায়
এমাহ িটিক থািকেলাঁ। িবভাগৰ মুৰবব্ীগৰাকীেয় িদয়া আদৰণী
ভাষণত গেবর্েৰ েঘাষণা কিৰিছল েয আই আই িট িদল্লীত গিণতত
এম এছ িছ সমূ্পণর্ কৰাৰ িপছত অিধকাংশ িশক্ষাথর্ীেয় কিম্পউটাৰ
িবজ্ঞানত এম্ েটক্ কিৰবৈল বািছ লয়। কথােটা মই ভাল নাপােলাঁ,
িকয়েনা িবশুদ্ধ িবমুতর্ গিণত অধয্য়ন কিৰবৈল মই গভীৰভােৱ
আগৰ্হী আিছেলাঁ আৰু েকােনাধৰণৰ পৰ্ােয়ািগক েক্ষতৰ্ৰ পৰ্িত আগৰ্হী
নািছেলাঁ। তদুপিৰ আিম ২০ গৰাকী িশক্ষাথর্ীেৰ এটা সৰু েবট্চ্
আিছেলাঁ, আৰু আমাক জেনাৱা ৈহিছল েয অন্ততঃ চািৰগৰাকী
িশক্ষাথর্ীেয় ঐিচ্ছক িবষয় এটা বািছ নল’েল েসই িবষয়েটা পেঢ়াৱা
নহ’ব। েযিতয়া আিম আৰম্ভ কিৰিছেলাঁ, িবশুদ্ধ গিণতৰ ঐিচ্ছক
িবষয় অধয্য়ন কিৰবৈল আগৰ্হী েকােনামেত পৰ্ায় চািৰগৰাকীেহ
িশক্ষাথর্ী আিছল েযন লািগিছল। েমাৰ অনুভৱ ৈহিছল েয িদব্তীয়

বষর্ত েযিতয়া এই িনবর্াচনেটা কিৰব লািগব, েতিতয়াৈল হয়েতা
ই পিৰতয্ক্ত িবষয় ৈহ পিৰব। তদুপিৰ কেঠাৰ উপিস্থিতৰ িনয়ম
আৰু অতয্িধক পৰীক্ষােৰ ৈসেত আই আই িট িদল্লীত পিঢ়
এখন পৰ্াপ্তবয়স্কৰ সু্কলত থকা েযন লািগিছল। িষ্টেফন্সৰ পৰা
ওলাই অহাৰ িপছত সব্াভািৱকেতই মই এখন অ-িবদয্ালয় সদৃশ
পৰ্িতষ্ঠান িবচািৰিছেলাঁ। মই পৰ্ােয়ই অৰাজক িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৈল
েযাৱা কিৰিছেলাঁ। িবশব্িবদয্ালয়খনৰ স্নাতেকাত্তৰ ছাতৰ্ী-িনৱাসত
এটা েকাঠা েপাৱাৰ আগৈলেক মই এেনৈকেয় বহুিদন অহা-েযাৱা
কিৰ আিছেলাঁ।

স্নাতেকাত্তৰ ছাতৰ্ী-িনৱাসখন মূলতঃ এখন কাৰাগাৰ আিছল।
ৱােডর্নগৰাকীেয় তাত থকা পৰ্াপ্তবয়স্ক আৱাসীসকলৰ সতীতব্ৰ
ৰক্ষণােৱক্ষণ িদব লািগিছল। েসইবােব আিম সম্ভাৱয্ সকেলা িনয়ম-
কানুন ভািঙবৈল িশিকিছেলাঁ। বহু িশক্ষাথর্ীেয় অনুপিস্থত স্থানীয়
অিভভাৱকসকলৰ সব্াক্ষৰ নকল কিৰবৈল িশিক ৈলিছল। আিম
উলংঘা কিৰব েনাৱাৰা একমাতৰ্ িনয়মেটা আিছল েয আমাৰ
েকাঠাত েকােনা পুৰুষ বনু্ধ েসামাব েনাৱােৰ। বান্ধৱীক লগ
কিৰবৈল ছাতৰ্ী-িনৱাসেটাৈল আিহবৈল সাহস েগােটাৱা িবপৰীত
িলংগৰ িযেকােনা সদসয্ই অিত কম সময়ৰ িভতৰেত সাক্ষাতৰ স্থান
সলিন কিৰবৈল িশিক ৈলিছল। েযিতয়াই িসহঁেত স্নাতেকাত্তৰ ছাতৰ্ী-
িনৱাসত পৰ্েৱশ কিৰিছল, সকেলােৰ দৃিষ্ট িসহঁতৰ ফােল ৈগিছল
আৰু পৰ্ায় সকেলা মিহলাই িসহঁতক চাই থািকিছল। গিতেক পুৰুেষ
পৰ্ায় ৈদিনক িভিত্তত িযপািল দৰৱ মিহলাক িবতৰণ কেৰ, ইয়াৈল
অহাসকেলও পৰ্ােয়ই তাৰ েসাৱাদ পাই ৈগিছল। এেন কামেবােৰ
মূলতঃ ক্ষমতািনভর্ৰ সম্পকর্ৰ পথ মুকিল কেৰ, যাৰ ফলেতই িলংগ
ৈবষময্ৰ সৃিষ্ট হয়। পহৰাদাৰসকেল অৱেশয্ই অনাই-বনাই ঘূিৰ
ফুৰা েসই সাহসী পুৰুষসকলৰ ওপৰত ঈগল দৃিষ্ট ৰািখিছল, িযেয়
িনৱাসৰ পিৱতৰ্ ভূিমত পৰ্েৱশ কিৰিছল।

পৰ্ায় এইিখিন সময়েত মই ইনেলকছ্ বৃিত্ত লাভ কিৰিছেলাঁ,
িযেয় েমাক অক্সফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা গিণতত অনাছর্সহ
িদব্তীয়েটা িব এ িডগৰ্ী লাভৰ সুেযাগ িদিছল। মই িতিনবছৰীয়া
পৰ্াকস্নাতক িডগৰ্ীেটাৰ িদব্তীয় বষর্ত েযাগ িদবৈল ওলাইিছেলাঁ।
অক্সফ’ডর্ত গিণত িবষয়ত স্নাতেকাত্তৰ িডগৰ্ী নািছল, িব এ
িডগৰ্ীেটােক এটা িনিদর্ষ্ট সময়ৰ িপছত এম এৈল সলিন কৰা
ৈহিছল। অক্সফ’ডর্ত মই েমাৰ গিণতৰ সামথর্য্ৰ েক্ষতৰ্ত যেথষ্ট
জ্ঞান লাভ কিৰিছেলাঁ। মই িনজাৈক যেথষ্ট পিঢ়বলগীয়া ৈহিছল,
আৰু িবষয় এটাত েকােনা বকৃ্ততা িদয়াৰ বহু পূেবর্ই আিম
এচাইনেমণ্ট দািখল কিৰবলগা ৈহিছল। মই িনজাববীয়াৈক গিণত
কৰাৰ সামথর্য্েটা অক্সফ’ডর্েত তীক্ষ্ণ ৈহিছল। সাংসৃ্কিতকভােৱ,
িনজৰ জীৱনৰ িবষেয় িনেজই পছন্দ কিৰব পৰা পৰ্াপ্তবয়স্ক িহচােপ
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গণয্ েহাৱােটা এক সজীৱ অনুভৱ আিছল। িকন্তু িকছুপিৰমােণ
ই শংিকতও কিৰিছল। তাৰ সমাজখন েযাৰ িহচাপত চিলিছল।
িনজৰ এজন বয়েফৰ্’ণ্ড্ থকা আৰু এটা েযাৰৰ অংশ েহাৱাৰ
চাপেটা মই পৰ্বলভােৱ অনুভৱ কিৰিছেলাঁ। মই েবিছিদন অেপক্ষা
কিৰবলগীয়া নহ’ল, অক্সফ’ডর্ত থকাৰ েকইমাহমানৰ িভতৰেত মই
েমাৰ জীৱনসংগীক লগ পাইিছেলাঁ। মই েকৱল নাৰায়ণনকেহ িবয়া
কৰাম বুিল পাঁচ বছৰ বয়সেত িদয়া মন্তবয্েটা িপেছ পূৰণ নহ’ল।
তাৰ সলিন মই এজন আেয়ংগাৰক পছন্দ কিৰেলাঁ, িয আিছল
এগৰাকী ইিতহাসিবদ।

িব এত পৰ্থম স্থান েপাৱাত মই এটা বৃিত্ত পাবৈল, আৰু
অক্সফ’ডর্ত ডক্টেৰল িডগৰ্ীত নামভিতর্ কিৰবৈল সক্ষম ৈহিছেলাঁ।
আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ত েপাৱা নামভিতর্ৰ সুেযাগেটা তয্াগ কিৰিছেলাঁ,
িকয়েনা মই অনুভৱ কিৰিছেলাঁ েয অক্সফ’ডর্ত িপ এইচ িড সমূ্পণর্
কিৰবৈল গড় িহচাপত ৩-৪ বছৰ লগাৰ পিৰৱেতর্ আেমিৰকাত
কিৰেল যেথষ্ট েবিছ সময় (৫-৭ বছৰ) লািগব। এিতয়া উভিত
চাই েমাৰ ভাব হয় েয আেমিৰকাৰ পদ্ধিতেটা হয়েতা েমাৰ
বােব েবিছ ভালদেৰ খাপ খােলেহঁেতন, িকয়েনা ই অক্সফ’ডর্ৰ
পদ্ধিততৈক যেথষ্ট েবিছ সুসংগিঠত আিছল। অৱেশয্ অক্সফ’ডর্ত
েপাৱা িবস্ময়কৰ ডক্টেৰল ততব্াৱধায়কজন, আৰু িবমুতর্ বীজগিণতৰ
িবিভন্ন েক্ষতৰ্ত কাম কিৰ থকা গেৱষক িশক্ষাথর্ীৰ ডাঙৰ সমাজখন
েমাৰ বােব আশীবর্াদসব্ৰূপ আিছল। মই বািছ েলাৱা গেৱষণাৰ
েক্ষতৰ্খন আিছল সংঘ তত্তব্। ১৯৯৩ চনত িপ এইচ িড লাভ কিৰ মই
ভাৰতীয় গিণতজ্ঞসকলৰ লগত কথা পািতেহ উপলি কিৰিছেলাঁ
েয মই িযধৰণৰ সংঘ তত্তব্ৰ ওপৰত কাম কিৰ আিছেলাঁ; তাত
অিত কম মানুেহ কাম কিৰিছল, কিঠন আিছল আৰু েসইবােব ই
এক গেৱষণাৰ িবষয় বুিল বৰৈক গণয্ কৰা ৈহিছল।

কমর্-জীৱনৰ ভাৰসাময্ ৰক্ষা আৰু
িবজ্ঞান-জগতত িনৰাপদ মিহলা
১৯৯৩ চনত িড িফল্ (িপ এইচ িড) লাভৰ িপছত মই
েচইণ্ট িষ্টেফন্সত িশক্ষকতা কিৰবৈল িদল্লীৈল ঘূিৰ আিহেলাঁ আৰু
িববাহপাশেতা আৱদ্ধ হ’েলাঁ। আমাৰ িবয়াৰ িদনাখন বহু সম্পকর্ীয়ই
েমাৰ বৃিত্তৰ িনবর্াচনক ৈল অিভনন্দন জনােল। মিহলাসকলৰ বােব
িশক্ষকতা এক ভাল েকিৰয়াৰ বুিল গণয্ কৰা ৈহিছল িকয়েনা
েতিতয়া েতওঁ ঘৰখন চম্ভালাৰ লগেত েকইঘণ্টামান পঢ়ুৱাবও
পােৰ। এেনধৰণৰ মন্তবয্ শুিনেল মই েকােনামেতেহ িনজেক তকর্ত
িলপ্ত েহাৱাৰ পৰা পৰ্িতেৰাধ কিৰিছেলাঁ। িকন্তু এই বৃিত্তেটাত
বহু বছৰধিৰ জিড়ত েহাৱাৰ িপছত মই এই িসদ্ধান্তত উপনীত
ৈহেছাঁ েয বহুেতা মিহলাই, আনিক বহু পুৰুেষও িশক্ষকতাক

এক অংশকালীন বৃিত্ত বুিল ধিৰ লয়। িযেহতু পৰ্াকস্নাতক পযর্ায়ত
গিণতৰ যেথষ্ট িশক্ষিয়তৰ্ী আেছ, সমূ্পণর্কালীন েপচা িহচােপ ল’ব
িবচৰাসকলৰ বােব সঁচাৈকেয় ই এক ডাঙৰ সমসয্াৰ সৃিষ্ট কেৰ।
েচইণ্ট িষ্টেফন্সত মই সপ্তাহত ১৮ ঘন্টাৈক পঢ়ুৱাইিছেলাঁ। যিদও
েমাৰ ঘৰুৱা কামিখিন িবেশষ কষ্টসাধয্ নািছল, এগৰাকী গেৱষক
িশক্ষাথর্ী েহাৱাৰ িদনেবাৰ, েযিতয়া ঘণ্টাৰ িপছত ঘণ্টাজুিৰ গিণত
কিৰ থািকব পািৰিছেলাঁ; েমাৰ বােব অতীত ৈহিছল। গিণতৰ
গেৱষণা কৰােটা এক দূৰসব্প্ন ৈহ পিৰিছল। খুব েবিছ মই েমাৰ
েথিছছখনৰ িভিত্তত এখন গেৱষণা-পতৰ্ িলিখবৈল সক্ষম ৈহিছেলাঁ
আৰু েসইখন পৰ্কাশৰ বােব পিঠয়াইিছেলাঁ।

গিণত অধয্য়ন কিৰবৰ সময়ত মই ছাতৰ্ী িহচােপ যিদও
মুেঠই ৈবষময্ অনুভৱ কৰা নািছেলাঁ, এিতয়া মই ধিৰব পােৰাঁ
েয ভাৰতত মিহলা িহচােপ পৰ্িতপালন কেৰােত আমাক িযেকােনা
িবপদাশংকাৰ পৰা আঁতৰত থািকবৈল আৰু িনৰাপত্তা িবচািৰবৈল
িশেকাৱা ৈহিছল। মই ভােবাঁ এইেবােৰ েমাক িকছুমান িসদ্ধান্ত
েলাৱাৰ েক্ষতৰ্ত বাধা িদিছল, িযেবাৰ েলাৱা হ’েল েমাৰ গিণতজ্ঞৰ
েকিৰয়াৰেটাৰ বােব হয়েতা লাভজনক হ’লেহঁেতন। িপছেতা
েযিতয়া মই িসদ্ধান্ত ল’বলগীয়া ৈহিছল, েসয়া েমাৰ ডক্টেৰল
গেৱষণাৰ বােব গেৱষণাৰ িবষয় িনবর্াচন কৰাই হওঁক, বা
অক্সফ’ডর্ত িড িফল লাভ কিৰ ভাৰতৈল ঘূিৰ অহাৰ িপছত চাকিৰ
িবচৰাৰ সময়েত হওঁক, সকেলােত মীমাংসা িনণর্য়কাৰী িদশেটা
আিছল মই ক’ত িনৰাপদ অনুভৱ কেৰাঁ বা মই িকহৰ ৈসেত
পিৰিচত হয়। ই এইেটাও বুজাইিছল েয মই িড িফলৰ িপছত
েপাষ্ট ডক্টেৰল অধয্য়নৰ বােব আেৱদন নকেৰাঁ, তাৰ পিৰৱেতর্
িনেজ পিঢ় অহা িশক্ষানুষ্ঠানখনত িশক্ষকতা কৰাৰ লক্ষয্েৰ ভাৰতৈল
ঘূিৰ আিহব িবচািৰিছেলাঁ। মই অক্সফ’ডর্েত েমাৰ জীৱনসংগীক
লগ পাইিছেলাঁ আৰু িদল্লীৈল ঘূিৰ আিহ িবয়াত বহা আৰু িথতািপ
ল’বৰ বােবও উৎকিন্ঠত ৈহ আিছেলাঁ। েচইণ্ট িষ্টেফন্স কেলজত
আেৱদন কৰাৰ বািহেৰ মই আন েকােনা চাকিৰৰ বােব আেৱদন
কৰা নািছেলাঁ। মহািবদয্ালয়খনৰ িবভাগেটা ঘাইৈক েমাৰ পৰ্াক্তন
িশক্ষকসকেলেৰ ভিৰ আিছল আৰু েমাক সহকমর্ী িহচােপ পাই
েতওঁেলাক সঁচাৈক যেথষ্ট আনিন্দত ৈহিছল।

িকন্তু এগৰাকী িশক্ষাথর্ী েহাৱাতৈক িশক্ষকসকলৰ মাজৰ
এগৰাকী েহাৱােটা যেথষ্ট েবেলগ। মই অক্সফ’ডর্ত পাঁচ বছৰ
কটাইিছেলাঁ। তােৰ দুটা বছৰ িদব্তীয়েটা পৰ্াকস্নাতক িডগৰ্ী
কেৰােত পাৰ ৈহিছল, িযেটা স্নাতেকাত্তৰ িডগৰ্ীৰ সমতুলয্ আিছল;
আৰু িতিনবছৰ ডক্টেৰল গেৱিষকা িহচােপ অিতবািহত ৈহিছল।
অক্সফ’ডর্ৰ বয্ৱস্থােটা িকবা েযন এক বাধাহীন সংগিতপূণর্
আিছল। েমাৰ ডক্টেৰল ততব্াৱধায়কজেন গেৱষণা কিৰিছল,

গিণত িবকাশ | অষ্টষিষ্টতম সংখয্া | জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২১ 16



অনুবাদ

গেৱষক িশক্ষাথর্ীসকলক পথপৰ্দশর্ন কিৰিছল আৰু পৰ্াকস্নাতকৰ
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেবাৰেকা পঢ়ুৱাইিছল। সব্াভািৱকেতই েচইণ্ট িষ্টেফন্স
কেলজেতা মই েতেনকুৱা িকবা এটা আশা কিৰ আিছেলাঁ। তাত
েকইবছৰমান কেটাৱাৰ িপছতেহ মই উপলি কিৰিছেলাঁ েয িদল্লী
িবশব্িবদয্ালয়ত গেৱষণা কৰা আৰু পৰ্াকস্নাতকক পঢ়ুওৱাৰ মাজত
এক স্পষ্ট িবভাজন আেছ। দৰাচলেত স্নাতক িশক্ষাথর্ীসকলক
েকােনা মহািবদয্ালয়ত নহয়, িবভাগতেহ িশেকাৱা ৈহিছল। আন
এটা সমসয্া আিছল েয িযেহতু পৰ্াকস্নাতক মহািবদয্ালয়ৰ
িশক্ষকসকেল গেৱষণা নকেৰ বুিল ধৰা ৈহিছল, েতওঁেলােক
সপ্তাহত ১৮ ঘন্টাৈক পঢ়ুৱাব লািগিছল। েতিতয়াৰ িদনত পেদান্নিত
হ’বৈল েকৱল তুিম পৰ্েয়াজনীয় বছৰেকইটা সমূ্পণর্ কিৰব লািগিছল
আৰু অিৰেয়নেটশব্ন/িৰেফৰ্শব্াৰ পাঠয্কৰ্মেবাৰ কিৰব লািগিছল।
যিদ তুিম গেৱষণা কৰা আৰু পৰ্কােশা কৰা, তাৰ পৰা তুিম
আগতীয়া পেদান্নিত েনােপাৱা বা কম সময় পঢ়ুওৱােৰা সব্াধীনতা
েনােপাৱা। আন কথাত ক’ব গ’েল; েসই বয্ৱস্থােটাত েতামাৰ িপ
এইচ িড আেছেন নাই বা তুিম িকবা পৰ্কাশ কিৰছােন নাই, তাৰ
েকােনা গুৰুতব্ নািছল।

মুঠেত িযসকেল যেথষ্ট সময় ধিৰ পঢ়ুওৱাৰ লগেত িনজৰ
গেৱষণাকমর্ও চলাই িনব িবচািৰিছল, এই বয্ৱস্থােটাত তাৰ েকােনা
সব্ীকৃিত নািছল। আচিৰতভােৱ, েমাৰ পৰ্াক্তন িশক্ষকসকেল েমাক
আদিৰ ৈলিছল যিদও েতওঁেলাকৰ বহুেতই বুিজব পৰা নািছল
েয মই িকয় গেৱষণা কৰােটা গুৰুতব্পূণর্ বুিল ভােবাঁ, বা েমাৰ
িশক্ষকতাৰ েক্ষতৰ্ত তাৰ িকবা অিৰহণা আেছ বুিল মই িকয়
ভােবাঁ। আচলেত িনজেক সংযত ৰািখবৰ বােব এষাৰ কথা
এিতয়াও শুিনবৈল েপাৱা যায় েয এগৰাকী ভাল গেৱষক সাধাৰণেত
েবয়া িশক্ষক হয়। মই এইেটাও েদিখিছেলাঁ েয িযসকলক মই
অনুেপৰ্ৰণাদায়ী িশক্ষক িহচােপ পৰ্শংসা কিৰিছেলাঁ, েতওঁেলাকৰ
িবষয়েটাৰ ওপৰত িবসৃ্তত দখল নািছল। যিদ িকছুমানৰ িপ এইচ
িডও আিছল, তাৰ কাৰণ আিছল েযাগয্তা আহৰণ বা এটা িডগৰ্ীৰ
বােবেহ, িবষয়েটাৰ ওপৰত গভীৰতা লাভৰ বােব আৰু অিবৰত
সাধনাৰ বােব নহয়। অৱেশয্ই এইেক্ষতৰ্ত িলংগ ৈবষময্ৰ কথা অহা
নািছল!

েচইণ্ট িষ্টেফন্স কেলজত গিণতৰ িবভাগৰ সদসয্ িহচােপ থািক
মই বাস্তৱ জীৱনৰ েকইবাটাও ৰূপৰ অিভজ্ঞতা আহৰণ কিৰিছেলাঁ।
মই উপলি কিৰিছেলাঁ েয মাতৰ্ েকইিদনমান পূেবর্ মাতৃতব্ লাভ
কৰা এগৰাকী মাতৃ িহচােপও মই অকেণা েৰহাই েপাৱা নািছেলাঁ।
এগৰাকী পুৰুষ পৰ্িশক্ষক আৰু িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
এগৰাকী সদসয্ৰ পৰা মই কথা শুিনবলগীয়া ৈহিছল কাৰণ অধয্য়ন-
ছুটীৰ বােব মই িবশব্িবদয্ালয়ত জমা িদয়া গেৱষণা পৰ্কল্পেটা

উপযুক্ত মানৰ েহাৱা নািছল। মই অনুসৰণ কিৰব পৰাৈক এগৰাকী
আদশর্ বয্িক্তৰ অভাৱ বৰৈক অনুভৱ কিৰিছেলাঁ। গিণতত িপ এইচ
িড থকা, পৰ্াকস্নাতক পযর্য্ায়ত িশক্ষকতা কিৰ থকা আৰু লগেত
গেৱষণাও কিৰ থকা মিহলা অিত কম আিছল। েকিৰয়াৰ পৰামশর্
িবচািৰবৈল, বা েমাৰ িশক্ষকতা আৰু গেৱষণাৰ লগেত শাহুমা
এেকলেগ থকা এখন নতুন ঘৰত খাপ খুওৱা সম্পেকর্ পৰামশর্
িবচািৰ যাবৈল েমাৰ েকােনা অগৰ্জ মিহলা নািছল।

েচইণ্ট িষ্টেফন্স কেলজত কেটাৱা েসই ১৮ টা আচহুৱা
বছৰত মই িবশব্িবদয্ালয়ৰ ক্ষমতা-িবভাজনৰ িবষেয় িশিকিছেলাঁ;
পৰ্াকস্নাতক পযর্য্ায়ত গিণতৰ েশৰ্ণীত ৫০ শতাংশ বা তােতাৈক
েবিছ ছাতৰ্ী থকা, স্নাতেকাত্তৰ পযর্য্ায়ত তােতাৈক েবিছ শতাংশ
ছাতৰ্ী থকা আৰু এম িফল পযর্য্ায়ত পৰ্ায় সমূ্পণর্ৰূেপ ছাতৰ্ীেৰ
েশৰ্ণী ভিৰ থকা অদু্ভত পিৰঘটনােটা েদিখিছেলাঁ। আচলেত
পৰ্াকস্নাতক মহািবদয্ালয়সমূহৰ গিণতৰ িবভাগেবাৰত ঘাইৈক
ছাতৰ্ীেৰই আিধপতয্ আিছল। িকন্তু িপ এইচ িড পযর্ায়ত এিতয়াও
অিত কমসংখয্কেহ মিহলা িশক্ষাথর্ী আেছ। িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৰ
গিণত িবভাগত অধয্াপনা কৰা মিহলাৰ সংখয্া অিত কম, েতিতয়া
মাতৰ্ এগৰাকীেহ অধয্ািপকা আিছল (এিতয়া দুগৰাকী), আৰু অিত
কমসংখয্ক মিহলা িবদয্ায়তিনক েনতৃতব্ৰ দািয়তব্ত আিছল।

আন ঠাইত িবজ্ঞান িশক্ষাৰ অিভজ্ঞতা
২০১০ চনত মই েমাৰ চাকিৰ সলিন কিৰেলাঁ আৰু আেমব্দকাৰ
িবশব্িবদয্ালয়, িদল্লীত (AUD) েযাগদান কিৰেলাঁ। এইখন সমাজ
অধয্য়ন আৰু মানৱতাবাদী িবষয়ত িবেশষ অগৰ্ািধকাৰ িদ
িদল্লী চৰকােৰ পৰ্িতষ্ঠা কৰা এখন নতুন িবশব্িবদয্ালয়। গিণত
িবষয়েটাও এ ইউ িডৰ অংশ েহাৱােটােৱ এক সজীৱতা পৰ্দান
কিৰিছল। ভাৰতবষর্ত, আনিক এিতয়াও, গিণতৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল
েতওঁেলাকৰ পৰ্াকস্নাতক পযর্য্ায়ত িব এছ িছ পিঢ় থািকেলেহ
অিধকাংশ বৃিত্ত আৰু সুেযাগ-সুিবধাসমূহ লাভ কেৰ। েজয্ষ্ঠ
গিণতজ্ঞসকল আৰু িবিভন্ন পুঁিজ িনয়ন্তৰ্ণ কৰাসকেল গিণতক
সমাজ অধয্য়ন আৰু মানৱতাবাদী িবষয়সমূহেৰা এক অংশ িহচােপ
ভািববই েনাৱােৰ। আেমব্দকাৰ িবশব্িবদয্ালয়ত থািক, মই পূেবর্
িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত আৰু গিণত-সম্পিকর্ত িবষয়ৰ পাঠয্কৰ্ম
পৰ্স্তুত কেৰােত েহাৱা িকছু অিভজ্ঞতাই েমাক ভবাই তুিলিছল েয
সমাজৰ অিধকসংখয্ক েলাক গিণতৰ ৈসেত জিড়ত েহাৱা উিচত।

এইেটা আচিৰত কথা েয এেন এটা সবর্বয্াপী িবষয়, িয অসংখয্
পৰ্ােয়ািগক েক্ষতৰ্ত গুৰুতব্পূণর্ আৰু বাস্তৱ-জীৱনৰ পিৰঘটনাসমূহৰ
জঁকােটাৰ আিহর্ পৰ্স্তুত কৰাত অিত পৰ্েয়াজনীয়; েসই িবষয়েটােৱ
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অনুবাদ

৫০ শতাংশতৈকও অিধক জনসংখয্াৰ মাজত ইমান েবিছ আতংকৰ
সৃিষ্ট কিৰব পােৰ। অিধক মানুহৰ মাজৈল ৈল যাবৈল িবেশষ এেকা
নকৰা বােব গিণতজ্ঞসকেলা এইেক্ষতৰ্ত িকছুপিৰমােণ জগৰীয়া।

গিণতৰ অগৰ্দূতসকেল বাৰু নতুন আৰু বুিজবৈল কিঠন
গেৱষণা কামত েবিছ জিড়ত থােক; িকন্তু ভাৰতৰ গেৱষণা
পৰ্িতষ্ঠানসমূহৰ গিণতজ্ঞসকলৰ মাজত িবেশষৈক এেন এটা
ভাৱধাৰাও পৰ্চলন আেছ েয েতওঁেলাকৰ গেৱষণা কমর্ক
জনসাধাৰণৰ মাজৈল ৈল গ’েল, বয্াখয্া কিৰেল বা েশৰ্াতাক
অন্ততঃ গেৱষণা সম্পেকর্ সামানয্ আভাস এটা িদেল িকবাপৰ্কােৰ
তাৰ গুৰুতব্ হৰ্াস পাব। গিণতৰ ৈসেত অিধক যুক্ত হ’বৈল বা
গিণতজ্ঞসকলৰ বৃহত্তৰ সমাজখনৰ ৈসেত যুক্ত হ’বৈল আচলেত
েকােনাধৰণৰ পৰ্েচষ্টাই েলাৱা েহাৱা নাই। েতামাৰ জ্ঞানক
অিধকসংখয্ক েলাকৰ মাজত পৰ্সাৰ কিৰেল ইয়াৰ গুৰুতব্ কেমাৱাৰ
িনিচনােহ হ’ব - এেন ভাৱধাৰা স্পষ্টভােৱ বৰ্াহ্মণয্ মানিসকতাৰ
পিৰপন্থী। ইয়াৰ ফলেতই এেন এটা িবশব্াস গিঢ় উিঠেছ েয
িশক্ষকতাৰ বােব আৰু উচ্চপযর্য্ায়ত গিণত িশিকবৰ বােব িশক্ষাদান
ৈশলী গুৰুতব্পূণর্ নহয়।

পৰ্ােয়ই েদখা যায় েয সু্কলীয়া গিণেত িশকাৰুক এক িততা
সব্াদ িদেয়, আৰু পৰৱতর্ী সময়ত েতওঁেলাকৰ মনত এক দীঘর্স্থায়ী
ভেয় েগােটই জীৱনৈল িথতািপ লয়। গিতেক ই এইেটাও সূচায়
েয আেমব্দকাৰ িবশব্িবদয্ালয়, িদল্লীৰ দেৰ সমাজ অধয্য়ন আৰু
মানৱতাবাদী িবষয়ত অিধক গুৰুতব্ িদয়া িবশব্িবদয্ালয়ত অিধকাংশ
অধয্াপক আৰু ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ গিণতৰ ৈসেত েবয়া অিভজ্ঞতােহ
আিছল। এই সমসয্ােটা কমাবৈল আমাৰ েকইগৰাকীমােন অৱলমব্ন
কৰা পন্থাসমূহৰ িভতৰত এটা আিছল িকছুমান গািণিতক িকন্তু
কলনগিণত-অবয্ৱহৃত পাঠয্কৰ্ম পৰ্স্তুত কৰা, িযেয় পাটীগিণত বা
বীজগিণতৰ ভয় উেদৰ্ক নকৰাৈক গািণিতক িচন্তা-চচর্া উপেভাগ
কিৰবৈল আকিষর্ত কেৰ। আিম এখন পাঠয্পুিথ পৰ্স্তুতৰ কামেতা
আগবািঢ়েছাঁ। ‘মুক্ত কলাৰ বােব গিণত’ শাখাত পিৰবলগীয়া এই

িকতাপখেন মানুহক গিণতৰ ৈসেত পুনৰাই এক সাঁেকা গিঢ়
েতালাত সহায় কিৰব।

েযাৱা দশকেটাত ভাৰতৰ মূল গািণিতক সমাজখনত গিণতত
গেৱষণা কৰা মিহলাৰ কম সংখয্াৰ িবষেয় িকছু গুৰুতব্ আৰু
উিদব্গ্নতা পৰ্কাশ কৰা ৈহিছল। বহু ডাঙৰ ডাঙৰ সিন্মলনত
‘গিণতত মিহলা’ িবষয়ত বাধয্তামূলকভােৱ আেলাচনাচকৰ্ অনুিষ্ঠত
হয়। হয়েতা গিণত পিঢ়বৈল আৰু গিণতৰ গেৱষণা কিৰবৈল
মিহলাসকলক উৎসাহ েযাগাবৈল ভােলমান পদেক্ষেপা েলাৱা
ৈহেছ। িকন্তু গিণতত পাৰদশর্ী বহু পৰ্িতভাৱান মিহলাই িকয় িপছৈল
গিণতৰ অধয্য়ন অবয্াহত নৰখাৰ িসদ্ধান্ত লয়, েসই সম্পেকর্
েকােনা পৰ্ণালীবদ্ধ অনুসন্ধান চেলাৱা েহাৱা নাই। মিহলাই সনু্মখীন
েহাৱা িকছুমান সমসয্াৰ িভতৰত সামািজক চাপেটা আেছ, িকন্তু
বহুেতই এই চাপসমূহৰ িবৰুেদ্ধ েমাকািবলা কিৰবৈল েকােনাধৰণৰ
ফলপৰ্সূ বয্ৱস্থা নাপায়। মিহলাৰ তাকৰীয়া সংখয্াই পদ্ধিতগত
িবফলতােকা উদঙাই িদেয় আৰু ছদ্ম-পক্ষপািততব্ িকছুমান থািকব
পৰাৰ সম্ভাৱনােকা আঙুিলয়াই িদেয়, িযেবাৰ হয়েতা এিতয়াৈল
েকােনও মন কৰা নাই। েযিতয়াৈলেক আিম এই সম্পেকর্ অিধক
গেৱষণা আৰু পযর্য্েৱক্ষণিভিত্তক অধয্য়ন নচলাওঁ, েতিতয়াৈল ই
েকৱল আেলাচকসকলৰ আেলাচনাৰ িবষয়-বস্তুেৱ ৈহ থািকব।
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Interview with Dr. Gaurav Bhatnagar

Dr. Gaurav Bhatnagar is a Visiting Associate Professor at Ashoka University. He obtained his Ph.D.
in Mathematics from The Ohio State University in 1995 under the direction of Stephen C. Milne. After
his Ph.D, he spent one year each at Ohio State and the Indian Statistical Institute, Delhi. Subsequently,
he joined the industry, where he made a significant contribution to the teaching and learning processes of
Indian schools. Since September 2015 he has held visiting positions in Indian Statistical Institute, Delhi,
University of Vienna and the School of Physical Sciences (SPS), JNU.

How and why were you first attracted to-
wards mathematics?

In high school I got into the company of some
friends who liked to discuss science and math-

ematics. There were some special showings of
Carl Sagan’s “Cosmos” in the American Center in
Delhi, which was close to our school. We would
watch and then discuss what we saw. There was
an atmosphere of discussing scientific and math-



Interview

ematical ideas. In Class 11, I took a mathemat-
ics Olympiad exam conducted by the Delhi School
Teachers association. There was a question there
which I had not seen before and I managed to do
it. It gave me a big kick, a feeling of exhilaration
that one gets on getting a creative idea. I thought
I will feel so good all my life if I do mathematics.

Is there any book which has influenced
you a lot in your education, teaching and
research? Please tell us about a few such
books.

Whenever I took a course in a new subject, I
looked for a book which was easy to read and
which would give an overview of the subject. It
would give me the idea of what was to follow. Usu-
ally such books emphasize the history of the topic.
A few examples: Galois Theory by Ian Stewart,
Complex Analysis by Stewart and Tall. Nowadays
I find many such books.

The biggest influence in my teaching methodol-
ogy was a course on number theory I took at Ohio
State. This was the Ross program, conducted for
very bright high school students, but graduate stu-
dents were allowed to take it. The main idea of the
course was a huge number of problems which were
designed to help discover the ideas and then learn
how to prove the statements. It helped me realize
that it’s not so important how well I teach, what
matters is how well students learn. And the truth
of Halmos’ statement: “mathematics is learnt by
doing mathematics”. So I try to design my courses
to encourage students to do a lot of ‘doing’.

While writing research papers, I am influenced
by popular fiction more than any mathematics
books. I want my papers to tell an interesting
story. I also want them to be easy to understand,

so that more people will be able to read them if
they come across them.

Can you tell us about a few books written
for laypersons in mathematics that you par-
ticularly like and would recommend others
to read.

There was one book which really helped ease my
study of mathematics, especially where it came to
understanding proofs. It was a book of logic puz-
zles called What is the name of this book? by Ray-
mond Smullyan. Another one I really liked was
One, Two, Three, Infinity by George Gamow. I
also recommend The Man who knew infinity’ which
is a biography of Ramanujan and Hardy. Finally,
A Certain Ambiguity written by Gaurav Suri and
Hartosh Singh Bal has very explicit discussions of
the emotions one feels while studying mathemat-
ics, as well as some interesting philosophical discus-
sions regarding the foundations of mathematics.

In today’s world one of the prominent
sources of knowledge is the Internet. Do you
use the Internet regularly for your work? If
yes, then please tell us about a few resources
that you frequently use. Or, websites which
are dedicated to science/mathematics that
you particularly enjoy reading?

I use the Internet all the time. Whenever I don’t
know something I google it. I find Wikipedia quite
useful. Sometimes just googling a topic will lead
to a bunch of interesting books/notes/expository
papers which people have written to explain some-
thing. At least one is sure to explain in a way
I can understand. Whenever help is required for
programming, it is usually very easy to find. An-
other very useful resource I use quite often is Math-
SciNet1. It is especially useful to get to know what

1 A subscription based service from the American Mathematical Society which features reviews of mathematical papers and
books. Available at http://mathscinet.ams.org.
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others have done in a particular area. Finally, for
expository notes, Quanta Magazine2 has become
quite popular.

I use the graphing calculator at https://www.
desmos.com a lot, especially for teaching. I have
downloaded a version of the symbolic algebra pack-
age Sage from https://www.sagemath.com. It can
also be used online.

I should mention https://oeis.org. This is a
website of ‘interesting’ integer sequences. When-
ever I run across any new sequence in my work, I
check if it has been studied earlier from this site.
Often one finds references there which lead to more
ideas and connections.

Please tell us briefly about your thoughts
on mathematics, students of mathematics,
mathematics teaching and education, and
research.

I believe mathematics is an ‘arts subject’ and
should be taught this way. Yes, it is useful, but
the beauty of mathematics is easy to appreciate,
and is a better reason to study it, than the fact
that it will turn out to be important sometime in
the future. My focus while lecturing is to commu-
nicate the beauty of mathematics as I see it. But
as far as my students go, it doesn’t matter how
well I lecture. They will learn if they do a lot of
problems. So I design my courses accordingly, and
give lots of homework.

Regarding research. I really enjoy expository
writing. Once I write something, I feel I have un-
derstood it. I enjoy collaboration. Some of my
research came about since I wanted to learn some

technique from a friend. One of the themes I come
back to repeatedly is a discovery approach to Ra-
manujan’s identities; this leads to some new results
too.

Students of mathematics tend to do very well
in other fields too. Learning mathematics is about
learning a way of thinking. I can do no better
than to quote Girish Karnad (translated by Sug-
ata Srinivasaraju3). Here is what Karnad says.

As a student of mathematics, initially,
I was not very loyal to the subject. It
was to score high marks that I took it up.
But when I got immersed in it as months
passed, I began to understand its rhythm,
its pitch, its progression, and crescendo.
Its beauty danced in front of my eyes. A
character in Aldous Huxley’s novel weeps
at the beauty of the Binomial Theorem.
There is nothing surprising about this re-
action when numbers unravel their mys-
tical attributes wave by wave, branch by
branch. I realized the impact that mathe-
matics had on me when I started writing
Tuglaq in Oxford. I solved the structural
issues like I would while working on the-
orems. I first figured out what internal
network and relationship different aspects
and characters of the play had, what its
balance at various points were, and what
happens to that balance if the play pro-
gresses in a certain direction, just like
it happens in a theorem. The techni-
cal training, I needed to write plays came
from mathematics.

2 http://quantamagazine.org
3 Mint, Accessed Jun 13, 2019, https://www.livemint.com/news/india/the-untold-story-of-girish-karnad-1560438038742.
html
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Problem Section 2

Edited by Manjil P. Saikia

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

E-mail: manjil@saikia.in

We have started this section from the last issue, which will have problems without solutions.
We ask the solutions 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 20 June,
2021. 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 4. Proposed by Anupam Saikia (Indian Institute of Technology Guwahati).

Let Fn be the Fibonacci sequence defined as

F1 = 1, F2 = 1, Fn = Fn−1 + Fn−2 n ≥ 2.

Show that any prime p divides F2p(p2−1).
Problem 5. Proposed by Mangesh Rege (Shillong).

Do there exist infinitely many natural numbers n, such that n2 + 1 divides n!?
Problem 6. Proposed by B. Sury (Indian Statistical Institute, Bangalore).

If p(x) and q(x) are polynomials, with deg p(x) ≤ deg q(x)− 2 and if the roots α1, α2, · · · , αn of
q(x) are distinct, then prove that

n∑
i=1

p(αi)

q′(αi)
= 0.

Editor’s Note: Problem 3 of Volume 67, proposed by B. Sury also appeared as a problem in the
Indian National Mathematical Olympiad (INMO) 2019. The INMO problem was also proposed by
B. Sury.



A Taste of Analytic Number Theory, Part II1

Ayan Nath

HS Student, Kaliabor College

Abstract. These series of articles (three in total) are aimed at olympiad contestants, focuses

on solving olympiad Number Theory problems using analytic techniques and making contestants

familiar with common techniques and results in this topic. We started with the Prime Number

Theorem, giving an elementary proof of the weak version and establishing a few well known

estimates for the two Chebyshev functions. We also showed Mertens’ first theorem on the fly.

In this part we discuss Mertens’ second theorem, asymptotic density and equidistribution theorem.

In the concluding part we will present some problems.

2. Density

2.1. Asymptotic Density

Density of a subset S of N refers to the “proportion” of positive integers which are in S. For example,

what is the density of even numbers? Or in other words, what proportion of positive integers are

even numbers? Intuitively, the answer is
1

2
. This notion is captured formally as:

Definition 2.1. Let S be a set of positive integers. The asymptotic density of S is defined as

d(S) = lim
n→∞

|S ∩ {1, 2, . . . , n}|
n

if the limit exists.

This may feel like a mouthful, but what the definition says is that we find the proportion for a

finite n and then take the limit n→∞. One can also think of this as the probability that a positive

integer chosen at random belongs to S. What is the density of the set of prime numbers? Zero.

The following example showcases the power of density :

1 Editor’s Note: Part I (in Volume 67) contained section 1.
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Example 2.2 (China TST 3 2015/3). Prove that there exist infinitely many integers n such that

n2 + 1 is square-free.

Demonstration. The main idea is to estimate the number of positive integers n ≤ N such that

n2 + 1 is square-free using truncated Inclusion Exclusion Principle for some fixed N.

1. Define AN = {n2 + 1 | n ≤ N, n2 + 1 is square-free}. Which primes divide numbers of the form

n2 + 1?

2. Fix some odd prime p ≡ 1 (mod 4). At most how many multiples of p2 are in AN? To find this,

first show that the congruence n2 + 1 ≡ 0 (mod p2) has at most 2 solutions modulo p2.

3. What happens when p = 2? How many multiples of 4 are there in AN?

4. Show that number of non-squarefree numbers in AN is at most

∑
p≤N, 4|p−1

2

⌈
N

p2

⌉
≤ 2

∑
p≤N

(
N

p2
+ 1

)
= 2N

∑
p≤N

1

p2
+O

(
N

logN

)
.

Notice that we are totally dropping p ≡ 1 (mod 4) for now.

5. Show that the proportion (density) of square-free numbers in AN is at least

1− 2
∑
p≤N

1

p2
−O

(
1

logN

)
∼ 1− 2

∑
p≤N

1

p2
.

6. Conclude by proving that ∑
p

1

p2
<

1

2
.

Remark 2.3. By tightly bounding, you can show that the density of n such that n2 + 1 is square-

free is at least 0.8924. This means that a positive integer of the form n2 + 1 picked at random has

at least 89.24% chances of being square-free!

Remark 2.4. Note that here we are not proving the existence of the limit for density, it will be

painful to prove the existence every time we want to talk about density. Often we only care about

bounds on the density rather than computing its exact value. To take care of this issue we define

dupper(S) = lim
n→∞

sup
|S ∩ {1, 2, . . . , n}|

n

called the Upper Density of the set S and

dlower(S) = lim
n→∞

inf
|S ∩ {1, 2, . . . , n}|

n

called the Lower Density of the set S. So density of a set S exists if and only if dupper(S) =

dlower(S). If you want to be fully rigorous you can replace every word “density” with whatever

seems suitable from the above two in the rest of this article.
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Digression 2.5. Define

ζ(s) =
∞∑
n=1

1

ns
,

called the Riemann Zeta Function. It is well known that ζ(2) = π2

6 (buzzword: “Basel

problem”), the reason I am introducing this is because a few contest problems require you to

bound the sum of reciprocals of squares of primes, or in general sum of reciprocals of squares of

some set of positive integers. You can also prove that

ζ(s) =
∏
p

(
1− 1

ps

)−1
,

this is known as the Euler Product Formula.

2.2. Kronecker’s Theorem and Equidistribution Theorem

This section is a bit dense (no pun intended) so take your time.

You may already know what dense means, if not, here is the definition (note that denseness is

defined far more generally, here we only consider R) :

Definition 2.6. Let A be a subset of S ⊆ R, we say that A is dense in S if for every x ∈ S and

ε > 0, there exists an element a ∈ A such that a ∈ (x− ε, x+ ε).

For our purposes S will mostly be an interval. Suppose S = [0, 1] and let A ⊆ S be dense in S.

One can think of this as - there are elements of A arbitrarily close to both 0 and 1 and for any

a, b ∈ A, there is some c ∈ (a, b) which belongs to A. For example, the set of rational numbers in

[0, 1] is dense in [0, 1]. The way I like to think about this (in case of intervals of R of course) is that

between any two elements of A there exists another element of A.

Theorem 2.7 (Kronecker’s Theorem). Let k be an irrational number. The set of fractional parts

of the terms of the sequence {nk}∞n=1 is dense in [0, 1].

Proof. This is not difficult. Left as an exercise. See the end of this part for a proof.

Actually, far more is true about the sequence {nk (mod 1)}∞n=1 (here we write (mod 1) to

denote fractional parts, quite self-explanatory) where k is irrational, it is not only dense in [0, 1]

but “uniformly” dense in [0, 1]. “Uniformly” dense is exactly what you think it means - distributed

evenly. So we can say that equidistribution is nicer than simply being dense. This is defined

formally as :

Definition 2.8. Let {an}n≥1 be a sequence of real numbers in the interval [0, 1]. We say that the

sequence is equidistributed if

lim
n→∞

|{i | 1 ≤ i ≤ n, ai ∈ [a, b]}|
n

= b− a

holds for all real numbers 0 ≤ a ≤ b ≤ 1.
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Question 2.9. Digest the above definition. Prove that Equidistributed =⇒ Dense.

Theorem 2.10 (Equidistribution Theorem). Let k be an irrational number. The sequence of

fractional parts of the terms of the sequence {nk}∞n=1 is equidistributed in [0, 1].

Demonstration. 1. By Kronecker’s theorem there exists N ∈ N such that {Nk} < ε for some

very small ε > 0.

2. Consider the sequence T :

{Nk}, {2Nk}, {3Nk}, . . . .

3. Imagine a number line and consider the interval [0, 1]. Plot the sequence T term by term on

the number line. Observe that there will be continuous runs of terms which belong to I = [a, b]

separated by runs of terms which don’t belong to I.

4. About how long are the runs of terms of both types?

5. Fix some large M. What proportion of the first M terms are in I?

6. Do the same thing with

{ik}, {(i+N)k}, {(i+ 2N)k}, . . . ,

for all 1 ≤ i < N − 1.

7. Sum up and conclude.

See the end of this part for a complete proof.

Example 2.11. Find the (asymptotic) density of positive integers n such that 7n begins with the

digits 42 in base-10.

Demonstration. 1. Prove that this is equivalent to having

log10
43

10
> {n log10 7} ≥ log10

42

10
.

2. Using Equidistribution theorem, {n log10 7} is equidistributed in [0, 1]. Using the definition of

equidistribution, conclude that the required density is

log10
43

10
− log10

42

10
= log10

43

42
.

3. Mertens’ Second Theorem

Few readers may already know that the sum of reciprocals of primes is divergent. It is true that

Theorem 3.1 (Weak form of Mertens’ Second Theorem).∑
p≤n

1

p
= log log n+O(1).

Question 3.2. For those who know integration, why do we expect the LHS to be asymtotic to

log log n?

See the last part for the proof of one direction.
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4. PNT for Arithmetic Progressions

This section unfortunately will lack proofs because they are not in the scope of Olympiad

Mathematics, but these results are very nice, so I decided to include them. We state a marvellous

result without proof:

Theorem 4.1 (PNT for Arithmetic Progressions). Let an = a+ nd be an arithmetic progression

for relatively prime positive integers a and d. Then the number of primes in {a1, a2, . . . , an} is

asymptotic to
1

ϕ(d)
· n

log n
.

One can kind of intuitively see why this should be true - there are ϕ(d) invertible residues modulo

d, namely, those coprime to d. Almost all the other theorems and estimates change the way you

would expect, they are scaled down by ϕ(d).

Theorem 4.2. If a and d are relatively prime positive integers then

(i) ∑
p≤x

p≡a (mod d)

log p

p
∼ 1

ϕ(d)
· log x.

(ii) ∑
pk≤x for some k∈N

p≡a (mod d)

log p ∼ 1

ϕ(d)
· x.

(iii) ∑
p≤x

p≡a (mod d)

log p ∼ 1

ϕ(d)
· x.

(iv) ∑
p≤x

p≡a (mod d)

1

p
∼ 1

ϕ(d)
· log log x.

Question 4.3. Why do we expect the scaling by 1
ϕ(d)?

For further references on this, see [4] or [5].

5. Examples

I feel that this topic requires more examples than usual so plenty of examples follow from here.

Example 5.1. Prove that the sequence {bpnνc}∞n=1 has infinitely many prime divisors where ν is

some positive real number greater than 1.

Demonstration. The main idea here is to look at sum of reciprocals.
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1. Show that if {an}∞i=1 is a sequence which has finitely many prime divisors say qi for i = 1, 2, . . . , k,

then
∑ 1

an
is convergent. Use the crude bound:

∞∑
i=1

1

an
≤

k∏
i=1

(
1 +

1

qi
+

1

q2i
+ · · ·

)
.

2. Conclude.

Example 5.2 (Mathlinks). Find all polynomials p(x) ∈ Z[x] such that for all positive integers n,

we have that p(n) is a palindrome number2.

Demonstration. 1. Suppose p is non-constant. Let d = deg p > 1.

2. It is pretty intuitive that there exist arbitrarily long runs of consecutive natural numbers whose

p−values start with the same fixed digit.

3. Verify it using p(x) ∼ axd where a is the coefficient of xd.

4. Finish with modulo 10.

Example 5.3 (Canada MO 2020/4). Let S = {1, 4, 8, 9, 16, . . .} be the set of all perfect powers

i.e. S = {nk | n, k ∈ Z, k ≥ 2}. We arrange the elements of S into an increasing sequence {ai}∞i=1 .

Show that there are infinite many positive integers n such that 9999 | an+1 − an.

Demonstration. 1. Find pairs of consecutive perfect squares whose difference is divisible by 9999.

Parametrize to get many such pairs.

2. You want to show that there are infinitely many such pairs of consecutive perfect squares between

which there is no perfect power.

3. Verify that these “pairs” of perfect squares are far denser than perfect odd powers to conclude.

Example 5.4 (Putnam 2007). Find all polynomials f with real coefficients such that if n is a

positive integer which is written in base 10 only with ones, then f(n) has the same property.

Demonstration. 1. Let f(10
n−1
9 ) = 10xn−1

9 for all n where xn is a sequence of positive integers.

2. Suppose f is non-constant. Let the degree of f be d ≥ 1 and f(x) = axd + o(xd).

3. So it follows that

f

(
10n − 1

9

)
∼ a · 10nd

9d
.

4. Show that the sequence xn − nd is convergent. Let the limit be L then see that a = 9d−1 · 10L.

5. Observe that xn − nd must be eventually constant.

6. Finish the problem.

2 A number q written in base 10 is called a Palindrome number, if q reads the same from left to right, as it reads

from right to left. For example: 121,−123321 are Palindrome numbers, but 113 is not a Palindrome number.
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Example 5.5 (USAMO 2014/6). Prove that there is a constant c > 0 with the following property:

If a, b, n are positive integers such that gcd(a+ i, b+ j) > 1 for all i, j ∈ {0, 1, . . . , n}, then

min{a, b} > cn · n
n
2 .

Demonstration. 1. Make an (n+1)×(n+1) table with the i, j-th entry being the smallest prime

divisor of gcd(a+ i, b+ j).

2. Try filling up the table with primes. Observe that the primes get large really quick.

3. Take some prime p. Get an upper bound on the number of times p can appear in the table.

4. Fix some large C. Show that the maximum number of entries that are occupied by primes at

most C is something like ∑
p≤C

⌈
n+ 1

p

⌉2
.

5. Do some bounding and conclude that there exist a constant c > 0 such that at least 50% of the

primes in the table are larger than cn2.

6. Thus there is some row/column with at least half of its primes larger than cn2.

7. Conclude.

Example 5.6 (Iran 3rd round 2011). Suppose that α is a real number and a1 < a2 < · · · is

a strictly increasing sequence of natural numbers such that for each natural number n we have

an ≤ nα. We call the prime number q golden if there exists a natural number m such that q|am.

Suppose that q1 < q2 < q3 < · · · are all the golden prime numbers of the sequence {an}.

(a) Prove that if α = 1.5, then qn ≤ 1390n. Can you find a better bound for qn?

(b) Prove that if α = 2.4, then qn ≤ 13902n. Can you find a better bound for qn?

Demonstration. This problem is quite tricky. We only demonstrate part (a), part (b) is similar.

1. Assume the contrary that there exist qn > 1390n, and take n to be minimal. Suppose r is the

minimal index such that qn | ar.
2. Get a lower bound on

S =

r−1∑
k=1

1

a
1
3
k

just by using an ≤ n1.5.
3. Using the fact that all prime factors of the elements of the set {a1, a2, . . . , ar−1} belong to the

set {q1, q2, . . . , qn−1}, get an upper bound on S.

4. Combine and conclude.

5. Strengthen the bound.

6. Try considering
∑r−1

i=1

1

ak
or
∑r−1

i=1

1

a0.5k
, what happens? You may also try taking

∑r−1
i=1 a

−s
k for

some unspecified s.
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Example 5.7 (IMO 2008/3 improved). Let ε > 0. Prove that there exist infinitely many n such

that there is a prime divisor of n2 + 1 which is larger than (1− ε)n log n.

Demonstration. This is a pretty hard problem if you are not familiar with some common methods

and ideas in this subject.

1. The key idea is to analyse the product f(N) =
∏N
n=1(n

2 + 1) (note that this is the exact same

“global” idea discussed in the beginning of Section 1.2 in the last issue).

2. If p ≤ N is a 1 (mod 4) prime then show that

νp(f(N)) ≤ 2

⌈
N

p

⌉
+ 2

⌈
N

p2

⌉
+ 2

⌈
N

p3

⌉
+ · · ·+ 2

⌈
N

pk

⌉
where k = dlogpNe. Handle p > N and p = 2 separately.

3. Get an upper bound on f(N) which looks something like

log f(N) ≤ 2 logN
∑
p≤N

p≡1 (mod 4)

1 + 2N
∑
p≤N

p≡1 (mod 4)

log p

p− 1
+

∑
p≤t

p≡1 (mod 4)

log p+
N

2
log 2

where t is the largest prime divisor of f(N).

4. Bound f(N) from below and conclude.

Remark 5.8. Let c > 0 be a sufficiently small constant. You can try showing that the set of all

positive integers n such that n2 + 1 has a prime divisor larger than cn log n has positive density.

Remark 5.9. In fact, there exist infinitely many n such that n2 +1 has a prime divisor larger than

n6/5. The proof is non-elementary.

Example 5.10 (STEMS 2020 B3/C5, Arka Karmakar). Let S(a) := {ai + aj | i, j ∈ N}. Find all

tuples (a, b, f) with a, b ∈ N and f ∈ R[x] such that f(S(a)) ⊆ S(b). (Here f(S(a)) denotes the

image of S(a) under f.)

Demonstration. This one is pretty hard and the solution is a bit involved as well.

1. Guess the solutions. Note that the leading coefficient of f must be positive and f ∈ Q[x] (prove

it). For now assume that f is non-constant.

2. Consider f(an+a) = bx1 + by1 and f(an+a2) = bx2 + by2 where x1 ≥ y1 and x2 ≥ y2. We expect

x1 = x2 for all large n. Why?

3. Prove the above. Hint: For n→∞ the ratio of f(an + a) and f(an + a2) converges to 1, this is

basically the main intuition rigorised. Make separate cases for b > 2 and b = 2 if needed.

4. Generalise/extend the above.

5. Fix k, pick huge n and let f(an + ai) = btn + bA(n,i) for all i = 1, 2, 3, . . . , k. Here we can let it

to be tn since it is independent of i for small i.
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6. It is not a bad guess that A(n, i) is an arithmetic progression for small i, you should actually

expect this to be true if you have already guessed the solutions.

7. To prove this, analyse νp for some prime p. Writing f(x) = xd(xg(x) + c) might be helpful (you

secretly know what d and c should be).

8. You would probably need this as a lemma: If p | b then p | a for all primes p (prove it).

9. Finish the problem.

6. Proofs of selected Theorems

6.1. Theorem 2.7 (Kronecker’s Theorem)

Pick any n ∈ N. By the pigeonhole principle, there are two multiples of k whose fractional part

lie within 1/n of each other (to see this, divide [0, 1] into n equal intervals). Taking the difference,

there is a multiple of k with fractional part less than 1/n. It follows that every x ∈ [0, 1] is within

1/m of some {nk}, for any m. It is easy to see that we are done.

6.2. Theorem 2.10 (Equidistribution Theorem)

(Proof by mathcool2009) Define I = [a, b] and let S denote the set of non-negative integers n for

which {nk} ∈ I. We want to show that limn→∞
sn
n

= b− a, where sn = |S ∩ {1, 2, · · · , n}|.

By Kronecker’s theorem, for any ε > 0 there is a positive integer N for which {Nk} < ε. Now

take an arbitrary integer 0 ≤ i < N and consider the infinite sequence Ti given by

{ik}, {(i+N)k}, {(i+ 2N)k}, {(i+ 3N)k}, . . . .

Assume ε is sufficiently small. Observe that there must be runs of terms in I separated with runs

of terms not in I. It is easy to see that the runs of terms in I has length
⌊
b−a
L

⌋
or
⌈
b−a
L

⌉
where

L = {Nk}. Similarly, the runs of terms not in I has length either
⌊
1−(b−a)

L

⌋
or
⌈
1−(b−a)

L

⌉
. This

means that in the limit, between

u− =

⌊
b− a
L

⌋
/

(⌊
b− a
L

⌋
+

⌈
1− (b− a)

L

⌉)
and

u+ =

⌈
b− a
L

⌉
/

(⌈
b− a
L

⌉
+

⌊
1− (b− a)

L

⌋)
of the terms of Ti are in I. (More precisely, let tn denote the number of terms of Ti that are in I

within the first n terms of Ti. Then lim infn→∞
tn
n
≥ u− and lim supn→∞

tn
n
≤ u+.)

Of course, as we sum over i, we see that we must have lim infn→∞
sn
n
≥ u− and lim supn→∞

sn
n
≤

u+.

Finally, since ε was arbitrary, we can choose ε small enough such that u− and u+ both approach

b− a. Hence lim infn→∞
sn
n

= lim supn→∞
sn
n

= b− a, as desired.
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6.3. Theorem 3.1 (Mertens’ Second Theorem)

We only show the following: ∑
p≤n

1

p
≥ log log n+O(1).

The proof is motivated from the Euler product formula for the ζ function.

Demonstration. 1. Look at Digression 2.5.

2. You would want to somehow “truncate” the Euler product formula so that you get information

about sum of reciprocals of primes till n.

3. Show that

log
∏
p≤n

(
1− 1

p

)−1
=
∑
p≤n

1

p
+O(1),

using the Taylor series of log(1− x).

4. Get a lower bound on
∏
p≤n(1− 1

p)−1.

5. Conclude.

Readers interested in the complete proof may have a look at Abel Summation Formula3 and start

with Mertens’ First Theorem.

[1] https://artofproblemsolving.com

[2] https://math.stackexchange.com

[3] An Introduction to The Theory of Numbers, Ivan Niven, Herbert S. Zuckerman, Hugh L. Montgomery, Wiley

India Pvt. Ltd.

[4] Problems from the Book, Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu, XYZ Press

[5] Straight from the Book, Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu, XYZ Press

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Abel%27s_summation_formula
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5 Problems 1 Solution : The Only Even
Prime Number

Pankaj Agarwal

Senior Lecturer, FIIT-JEE, Delhi, India

E-mail: pamathsfac@gmail.com

Under the title ‘5 problems 1 solution’, I intend to discuss 5 problems, which can be solved
using the same concept. I intend to keep the concept so simple that I expect we all know this
concept. The interesting part is how such a simple concept can be used to solve various type
of maths Olympiad problems.

Problem 1. Let p, q, r be distinct prime numbers. Prove that p+ q + r + pqr is a composite number.

(Berkeley Math circle, 2009)

Solution: Let N = p+ q + r + pqr. We know that 2 is the only even prime number so, two cases arise:

Case I: p, q, r are all odd.

Then pqr is also odd. So, N is the sum of 4 odd numbers and hence even or a multiple of 2. Also,
N > 2. So, N is composite.

Case II: One of p, q, r is 2 and the rest are odd. (Note that all the primes p, q, r are distinct. So, only
one of them can be even.)

Let p = 2, and q, r are odd. So, N = 2 + q + r + 2qr.

Now, q + r is even. So, is 2 and 2qr. So, N is even and N > 2. So, N is a composite number.

Problem 2. Find all primes p, q such that 2p3q2 = 2(p+ q)2.

(Junior Balkan Maths Olympaid, Shortlist – 2011)
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Solution: We have
q2 = 2p3(p+ q)2. (1)

We know that 2 is the only even prime number. From equation (1), we know that q is even. But q is also
prime as given in the question. So q = 2. So, equation (1) becomes 4 = 2p32(p+ 2)2, which implies

(p3)(p2 + 2p+ 2) = 0.

Hence p = 3, [since p is prime, so p > 0. Hence p2 + 2p+ 2 ̸= 0.] So, (p, q) = (3, 2).

Problem 3. Find all pairs of prime numbers (p, q) for which 7pq2 + p = q3 + 43p3 + 1.

(Dutch, 2015)

Solution: From the given equation we get

q2(7p− q) = p(43p2 − 1) + 1. (2)

Now, if p and q are both odd, then LHS is even while RHS is odd, which is not possible. So, we know
that we will use the concept that 2 is the only even prime number. Also, whether p is odd or even, the
expression p(43p21) is always even and hence p(43p21) + 1 is always odd. So, q2(7pq) is odd. Hence, q

cannot be even; so, p must be even. But p is also prime, so p = 2. Using p = 2 in equation (2) we have,

14q2 − q3 = 343,

which implies that q3 = 7(2q2 − 49). So, q is a multiple of 7. But q is prime. So q = 7, which satisfies
equations (2). Hence p = 2, q = 7.

Problem 4. Find all triples (p, q, r) of primes such that pq = r + 1 and 2(p2 + q2) = r2 + 1.

(Regional Mathematical Olympiad, India – 2013)

Solution: We have r2 = 2(p2 + q2) − 1. So, r is odd. Hence, pq(= r + 1) is even. But both p and q are
primes, so p = 2 or q = 2.

Suppose p = 2, then we have r = 2q − 1 and r2 = 2q2 + 7.

Using above two relations we get q = 3. So, r = 2q1 = 5.

Hence (p, q, r) = (2, 3, 5) or (3, 2, 5).

Problem 5. Let p and q be prime numbers. Show that p2 + q2 + 2020 is composite.

(Kosavo, 2020)
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Solution: Here three cases arise:

Case I: p, q are both odd. Then p2 + q2 + 2020 is a multiple of 2 and hence composite.

Case II: p, q are both even. Then also p2 + q2 + 2020 is a multiple of 2 and hence composite.

Case III: one of p, q is odd and other is even. So, let N = p2 + q2 + 2020.

Suppose p = 2 and q is odd. Then N = q2 + 2024. So, we need to prove that N is always composite.

Now, if q = 3, than N = 9 + 2024 = 2033 = 19× 107.

Let q ̸= 3. We can write N = (q1)(q + 1) + 2025. Since, q is not a multiple of 3, so either q1 or q + 1 is
a multiple of 3. Also, 2025 = 3× 675. So, N is a multiple of 3 and hence composite.

Besides these 5 problems, there are many problems that can be solved using the concept
that 2 is the only even prime number, of course in some of them some other concepts may
also be required. The question given below are in this category that can be solved using “2 is
the only even prime number” besides some other concept too.

1. Given x, y, z are primes such that xy + 1 = z. Find x, y, z.

(Assam Mathematics Olympiad, 2015)

(Hints: an + bn is a multiple of a+ b whenever n is an odd positive integer.)

2. Find the triplets of primes (a, b, c) such that ab8 and bc8 are primes.

(Hintotusbashi University, Japan – 2014)

(Hints: a, b are both odd so, ab8 = 2.)

3. Find all prime numbers p, q, r satisfying the equation p4 + 2p+ q4 + q2 = r2 + 4q3 + 1.

(Turkey Junior National Olympiad, 2013)

4. Find all prime numbers p, q and r such that p > q > r and the numbers pq, pr and qr are also prime.

(Solvenia, 2010)

(Hints: Show that p and q are both odd and r is even and hence pq = 2, r = 2.)

5. There are three prime numbers. If the sum of their squares is 5070, then what is the product of these
numbers?

(International Mathematics competition, 2007)

(Hints: One of the primes is obviously 2. Prove that amongst the remaining two primes one is 5.)
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[Figures in the right margin indicate full marks for the question]

Like any other math problem, these problems can also be solved in several ways. We provide some hints
here. Interested students can communicate their own solutions with us too.

(1) If the area of the square ABCD is 4544 sq.cm., find the area of the shaded region. The dots on the
sides represent mid-points. 2

Solution. Shaded area = 1

64
× 4544 = 71.
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(2) Draw a star with five corner vertices, not necessarily regular. Let S be the sum of the five corner angles
(shaded). What is the value of S/4 ? 3

Solution. Just use angle sum property of triangles to show that S = 180◦. Hence, S

4
= 45◦.

(3) Given that the equation x2 − ax+12 = 0 has positive integer roots, find the sum of all possible values
of a. 3

Solution. Let α and β be the roots. Then, αβ = 12 and α+β = a. Since α and β are positive integers,
so we have the following possibilities only :
αβ = 1× 12 = 2× 6 = 3× 4

All possible values of a are 13, 8 and 7. Hence, required sum is 28.

(4) Find the face value of the digit x such that the number 136119102856851x44 is divisible by 17. 3

Solution. Observe that the number can be grouped to a few multiples of 17.

136119102856851x44

=136× 1015 + 119× 1012 + 102× 109 + 85× 107 + 68× 105 + 51× 103 + 100x+ 44

≡100x+ 44 (mod 17)

≡15x+ 10 (mod 17)

≡− 2x+ 10 (mod 17)

If the number is divisible by 17, then −2x + 10 ≡ 0 (mod 17) and since gcd(2,17)=1, so x ≡ 5 (mod
17). But x is a digit. So, x = 5.

(5) How many paths can you draw from the point (0,0) to the point (4,4) in the Cartesian plane if you
are allowed to move only north or east and each step is restricted to be of length one unit only? 3

Solution. One such path is shown below :
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Under the given restrictions, in order to go from (0,0) to (4,4) we need exactly 4 north steps and exactly
4 east steps in any possible order. So, the number of paths is equal to the number of permutations of
NNNNEEEE which is

8!

4!× 4!
=

8× 7× 6× 5

4× 3× 2
= 70.

(6) Let P (x) be a polynomial with positive integer coefficients such that the product of all the coefficients
(including the constant term) is 41. The remainder when P (x) is divided by x− 1 is 78. What is the
degree of P (x) ? 4

Solution. Let degree of P (x) be n. Since all the coefficients are positive integers and their product
is 41 which is prime, so all coefficients must be 1 except one of the coefficients which must be 41.
The remainder when P (x) is divided by x − 1 is P (1). Now, P (1) is the sum of n ones and 41. So,
P (1) = n+ 41. Given, P (1) = 78. So, n+ 41 = 78 and this gives n = 37.

(7) You have Rs 172 and you want to spend this exact amount in buying pens and pencils worth Rs 11
and Rs 7 each respectively. How many ways can you make the purchase ? 4

Solution. Let x pens and y pencils be bought. Then, we need to find the non-negative integer solutions
of 11x+ 7y = 172.

11x+ 7y = 172

⇒11x+ 7y = 165 + 7

⇒11x+ 7y = 11× 15 + 7

⇒11(x− 15) = 7(1− y)

So, 11 divides 7(1 − y). But gcd(11,7)=1. So, 11 divides 1 − y and so divides y − 1. Since y is
non-negative, so y − 1 = 0, 11, 22, 33, . . .. Out of these it is seen that the only possible solutions are
y = 1, x = 15, y = 12, x = 8 and y = 23, x = 1. So there are 3 possible ways of purchase.

(8) Suppose that the least values obtained by the quadratics x2+3x+19 and x2− 7x+3 (as x varies over
the set of real numbers) are a and b. What is a-b ? 4
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Solution.
x2 + 3x+ 19 =

(
x+

3

2

)2

+ 19− 9

4

=

(
x+

3

2

)2

+
67

4

≥ 67

4

x2 − 7x+ 3 =

(
x− 7

2

)2

+ 3− 49

4

=

(
x− 7

2

)2

− 37

4

≥ −37

4

Thus, a =
67

4
and b = −37

4
and a− b = 26.

(9) AD is the bisector of angle BAC in a triangle ABC where D is a point on BC . Given that AB=7cm,
AC=5cm and area(ABC)=156 sq.cm, what is the area of triangle ABD ? 5

Solution. Since AD bisects ∠ BAC, so BD

DC
=

AB

AC
=

7

5
.

Triangles ABD and ADC have the same height. So, ratio of their areas is same as the ratio of their
bases.
So, areas of triangles ABD and ADC are in the ratio 7:5 and hence area of triangle ABD is
7

12
× 156 = 91.

(10) A magic room contains 343 magic wands of 7 different colours. You are given a boon to ask for any
number of wands as you wish. What is the minimum number of wands that you should wish for so
that you get at least 14 wands of the same colour ? 5

Proof. In the worst case scenario, it may happen that there are 13 wands of each of the 7 colours. So,
even if we wish for 7× 13 = 91 wands, we cannot guarantee that we will get at least 14 wands of the
same colour. Anything less than 91 also doesn’t guarantee this. Thus, we must wish for at least 92
wands.

(11) The Fibonacci numbers are defined by the recurrence formula
F (n) = F (n− 1) + F (n− 2) with F (1) = 1 and F (2) = 1.
What is the smallest odd prime factor of F(2020)? 5
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Solution. Begin by observing the first few Fibonacci numbers. F(1)=1, F(2)=1, F(3)=1+1=2,
F(4)=2+1=3, F(5)=3+2=5, F(6)=5+3=8, F(7)=8+5=13, F(8)=13+8=21. The smallest odd prime
factor of F(4) and F(8) is 3. Let us work modulo 3 to see if we get any clue. Observe that the recurrence
formula gives
F(1)≡ 1 (mod 3), F(2)≡ 1 (mod 3), F(3)≡ 2 (mod 3), F(4)≡ 0 (mod 3)
F(5)≡ 2 (mod 3), F(6)≡ 2 (mod 3), F(7)≡ 1 (mod 3), F(8)≡ 0 (mod 3)

Try to prove that if n is a multiple of 4, F(n) is divisible by 3. Hence, the smallest odd prime factor
of F(2020) is 3.

(12) Let x be the number of ways of distributing 4 distinguishable balls into 2 distinguishable boxes and y

be the number of ways to distribute 4 distinguishable balls in 9 distinguishable boxes such that each
box gets at most one ball. What is the value of y/3x ? 5

Solution. Since the boxes and balls are distinguishable, so 1st ball can be placed in 2 ways, 2nd in 2
ways, 3rd in 2 ways and 4th in 2 ways. By multiplication rule of counting, x = 2× 2× 2× 2 = 24. In
the second case, each box can contain at most one ball. So, 1st ball can be placed in 9 ways, 2nd in 8
ways, 3rd in 7 ways and 4th in 6 ways. So, y = 9× 8× 7× 6 = 24 × 3× 63. Hence, y/3x = 63.

(13) In the given figure, AB is a diameter of the circle. PA is the tangent at A. If the radius is 4 cm and
length of tangent is 6 cm, what is the value of 5.PC ? 5

Solution. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. So, in triangle PAB,
∠PAB = 90◦. By Pythagoras Theorem, PB2 = PA2 + AB2 = 62 + 82 = 100. So, PB = 10.
Now, PC × PB = PA2. So, 10× PC = 36 ⇒ 5 · PC = 18.

(14) You are given the task of drawing triangles of perimeter 17 units but with the restriction that the sides
must be integers. What is the maximum number of triangles that you can draw? 5
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Solution. Let a, b, c be the sides. Then, a+ b+ c = 17. Now, sum of two sides of a triangle is greater
than the third side. So,
c < a+ b ⇒ 2c < a+ b+ c ⇒ c <

17

2
. So, c ≤ 8.

Similarly, a ≤ 8 and b ≤ 8. We can assume a ≤ b ≤ c ≤ 8. Since the sides are integers, so we have the
following 8 possibilities :

a b c
1 8 8
2 7 8
3 6 8
3 7 7
4 5 8
4 6 7
5 5 7
5 6 6

(15) Let x and y be digits. Six digit numbers of the form xyyxxy are constructed. How many of these are
divisible by 7 ? 7

Solution.
xyyxxy = 100110x+ 11001y

≡ 3x+ 4y (mod 7)

≡ 3x− 3y (mod 7)

Since the number is divisible by 7, so 3(x− y) ≡ 0 (mod 7). But, gcd(3,7)=1. Hence, x ≡ y (mod 7).
One possibility is x = y. In this case, there are 9 numbers, 111111, 222222, 333333, …, 999999. Since
x and y are digits, so the other possibilities are:

x = 9, y = 2 i.e. 922992
x = 8, y = 1 i.e. 811881
x = 7, y = 0 i.e. 700770
x = 2, y = 9 i.e. 299229
x = 1, y = 8 i.e. 188118

So, there are 14 such numbers.

(16) Find the number of integers between 1 and 200, both inclusive, that are not divisible by 3,5 and 8. 7

Solution. Let S be the set of integers between 1 and 200. Let A, B, C be subsets of S containing
numbers divisible by 3, 5, 8 respectively. Let ⌊x⌋ denote the greatest integer less than or equal to x.
Then,
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|A| =
⌊
200

3

⌋
= 66, |B| =

⌊
200

5

⌋
= 40, |C| =

⌊
200

8

⌋
= 25

|A ∩B| =
⌊
200

15

⌋
= 13, |B ∩ C| =

⌊
200

40

⌋
= 5, |C ∩A| =

⌊
200

24

⌋
= 8

|A ∩B ∩ C| =
⌊
200

120

⌋
= 1.

By principle of inclusion-exclusion,

|Ac ∩Bc ∩ Cc| = |S| − (|A|+ |B|+ |C|) + (|A ∩B|+ |B ∩ C|+ |C ∩A|)− |A ∩B ∩ C|

= 200− (66 + 40 + 25) + (13 + 5 + 8)− 1

= 94

(17) Find the value of 7x+ 9y if
n∑

k=1

k

(
n

k

)2

= n

(
xn− y

n− 1

)
where

(
n
k

)
represents nCk i.e. the number of combinations of n things taken k at a time. 7

Solution. Let S be the sum in LHS. Since
(
n
k

)
=

(
n

n−k

)
, we observe that

S = 0 ·
(
n

0

)2

+ 1 ·
(
n

1

)2

+ 2 ·
(
n

2

)2

+ 3 ·
(
n

3

)2

+ . . .+ (n− 1) ·
(

n

n− 1

)2

+ n ·
(
n

n

)2

⇒ S = n ·
(
n

n

)2

+ (n− 1) ·
(

n

n− 1

)2

+ (n− 2) ·
(

n

n− 2

)2

+ . . .+ 1 ·
(
n

1

)2

+ 0 ·
(
n

0

)2

⇒ S = n ·
(
n

0

)2

+ (n− 1) ·
(
n

1

)2

+ (n− 2) ·
(
n

2

)2

+ (n− 3) ·
(
n

3

)2

+ . . .+ 1 ·
(

n

n− 1

)2

+ 0 ·
(
n

n

)2

⇒ 2S = n

{(
n

0

)2

+ ·
(
n

1

)2

+

(
n

2

)2

+

(
n

3

)2

+ . . .+

(
n

n− 1

)2

+

(
n

n

)2
}

⇒ 2S = n

(
2n

n

)
Standard result

⇒ 2S = n
(2n)!

n!n!

⇒ S = n
(2n− 1)!

(n− 1)!n!

⇒ S = n

(
2n− 1

n− 1

)
Thus, x = 2 and y = 1. Hence, 7x+ 9y = 23.

(18) How many positive integers have the property that sum of the positive square roots of the integer and
its successor is less than 19 ? 7

Solution. Let n be a positive integer such that
√
n+

√
n+ 1 < 19.
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Observe that if
√
n > 10, then

√
n+

√
n+ 1 > 20. In fact, if

√
n ≥ 9.5, then also

√
n+

√
n+ 1 > 19.

Thus, we must have
√
n < 9.5, so that n < 90.25. This gives, n ≤ 90. It can be shown that n = 90

doesn’t satisfy the given condition but n ≤ 89 satisfies it.

(19) Let x be an integer such that 5x2−98x is 57 less than a power of prime. Find the largest such prime.8

Proof. As per question,
5x2 − 98x = pn − 57

⇒5x2 − 98x+ 57 = pn

⇒5x2 − 95x− 3x+ 57 = pn

⇒(5x− 3)(x− 19) = pn

Since 5x− 3 and x− 19 are integers and p is a prime, there are the following cases :
(a) 5x− 3 = 1, x− 19 = pn (Not possible. Why?)
(b) 5x− 3 = −1, x− 19 = −pn (Not possible. Why?)
(c) 5x− 3 = pn, x− 19 = 1 which gives p = 97 and n = 1.
(d) 5x− 3 = −pn, x− 19 = −1 (Not possible. Why?)
(e) p divides both 5x− 3 and x− 19. In this case, by property of divisibility,

p|(5x− 3)− 5(x− 19) so that p|92. But 92 = 2× 2× 23. So, p = 2 or 23.
Hence, largest possible prime is 97.

(20) Three friends play a game where each of them chooses a positive integer and they multiply the three
integers thus obtained. The choice is said to be successful if the product is 5252. How many successful
choices are possible ? 8

Solution. Let x, y, z be the numbers chosen by the friends. The problem is to find the number of
ordered triplets of positive integers (x, y, z) such that xyz = 5252 = 22 × 13 × 101. Since x, y, z are
factors of 5252, so we can write

x = 2a1 × 13b1 × 101c1 Thanks to Supratik Chattopadhyay

y = 2a2 × 13b2 × 101c2 for correcting the typo. 13 was typed as 5.

z = 2a3 × 13b3 × 101c3

where
a1 + a2 + a3 = 2 (1)

b1 + b2 + b3 = 1 (2)

c1 + c2 + c3 = 1 (3)

Number of non-negative integer solutions of (1) is 6, of (2) is 3 and of (3) is 3. Thus, number of ordered
triplets (x, y, z) is 6× 3× 3=54.
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এই গেৱষণা-পতৰ্খন েপানপটীয়াৈক গিণতৰ লগত জিড়ত নহয় যিদও, ই এক অসাধাৰণ কাম েহাৱাৰ বােবই এই িশতানত
িলিখবৈল আিম পৰ্ীতম েজয্ািত বৰাক অনুেৰাধ জনাইিছেলাঁ। েতওঁৰ এই কামৰ দব্াৰা বহুেত িনেজ ভাল কাম কিৰবৈল অনুপৰ্ািণত
হ’ব, আৰু আগৈল েতওঁৰ েনতৃতব্ত বহুেত ভাল ভাল কাম কিৰবৈল সক্ষম হ’ব বুিল আিম আশা কেৰাঁ।

মই বতর্মান ভাৰতীয় িবজ্ঞান পৰ্িতষ্ঠান (IISc), বাংগােলাৰৰ
বায়ুমণ্ডলীয় িবজ্ঞানৰ এজন গেৱষক-ছাতৰ্। েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ
পদাথর্িবজ্ঞান িবভাগৰ পৰা সংযুক্ত স্নাতেকাত্তৰ িডগৰ্ী ৈল ইয়াত
েযাগ িদওঁ। আেপানােলাকক জনাবৈল পাই সুখী ৈহেছাঁ েয েমাৰ

ডক্টেৰল গেৱষণাৰ কাম আেমিৰকাৰ পৰ্িসদ্ধ িবজ্ঞান গেৱষণা-
পিতৰ্কা ‘Science’ত পৰ্কাশ পাইেছ। আমাৰ গেৱষণা-পতৰ্খনৰ
িশেৰানাম হ’ল ‘Indian monsoon derailed by a North
Atlantic wavetrain’ অথবা উত্তৰ আটলািণ্টক মহাসাগৰৰ পৰা
অহা বায়ুমণ্ডলীয় তৰংগই ভাৰতৰ বষর্াৰ বৰষুণক বয্াঘাত জন্মায়।
আমাৰ এই িতিনবছৰীয়া গেৱষণাত েমাৰ লগেত সবর্মুঠ পাঁচগৰাকী
গেৱষক জিড়ত আিছল, যাৰ মাজত উেল্লখনীয় হ’ল ভাৰত তথা
আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় পযর্ায়ত জনাজাত িবিশষ্ট বতৰ-িবজ্ঞানী ড◦ ভূেপন্দৰ্
নাথ েগাসব্ামী। শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা পৰ্াপক েগাসব্ামীেদৱ
বতর্মান কটন িবশব্িবদয্ালয়ত কমর্ৰত।

বহুতৰ হয়েতা জ্ঞাত েয ভাৰতৈল পৰ্িতবছেৰ অহা েমৗচুমী
বায়ুৰ কাৰেণ জুন-েচেপ্টমব্ৰ মাহৰ িভতৰেত পযর্য্াপ্ত পিৰমাণৰ
বৰষুণ হয়, িয কৃিষ আৰু জীৱনধাৰণৰ কাৰেণ অিত পৰ্েয়াজনীয়।
গিতেক েকােনা কাৰণত খৰাং হ’েল কৃিষ উৎপাদনৰ লগেত েদশৰ
অথর্নীিতেৰা বৃহৎ ক্ষিত হয়। কাৰণ ভাৰতৰ অথর্নীিত পৰ্ধানতঃ
কৃিষৰ ওপৰত িনভর্ৰশীল। উেল্লখনীয় েয ভাৰেত ১৯০১ চনৰ
পৰা ২০১৫ চনৰ িভতৰত ২৩ টাৈক খৰাং বছৰৰ সনু্মখীন ৈহেছ।
েসইকাৰেণ মই এই খৰাংসমূহৰ কাৰকেবাৰ ভালদেৰ বুিজবৈল
ডক্টেৰল গেৱষণা আৰম্ভ কিৰিছেলাঁ।



েমাৰ েশহতীয়া এখন গেৱষণা-পতৰ্

ইিতমেধয্ খৰাঙৰ সম্পেকর্ েদেশ-িবেদেশ উৎকৃষ্ট গেৱষণা
সম্পন্ন ৈহেছ, য’ত এটা কথা িনিশ্চত েয পৰ্শান্ত মহাসাগৰত
সৃিষ্ট েহাৱা El Niño পিৰঘটনাই েমৗচুমীক বয্াঘাত জন্মাই খৰাং
পিৰিস্থিতৰ সৃিষ্ট কেৰ। িকন্তু েযাৱা শিতকাত েহাৱা ২৩ টা খৰাঙৰ
১০ টা এেনকুৱা েয েসইেকইটা বছৰত পৰ্শান্ত মহাসাগৰত েকােনা
El Niño উৎপন্ন েহাৱা নািছল। এই ১০ টা খৰাংেনা িকয় হ’ল,
েসয়াই হ’ল আমাৰ গেৱষণাৰ মূল িবষয়-বস্তু। আিম ভাৰতীয় বতৰ-
িবজ্ঞান িবভাগৰ Rain gauge data, যুক্তৰাজয্ৰ (UK) বতৰ-
িবজ্ঞান িবভাগৰ সমুদৰ্ েডটা (data), আৰু ইউেৰাপীয় বতৰ-
িবজ্ঞান েকন্দৰ্ ECMWF ৰ িবশব্েজাৰা সমূহ বায়ুমণ্ডলীয় েডটা
িবেশ্লষণ কিৰিছেলাঁ। এই েডটাসমূহৰ িবস্তাৰ ১১০-১১৫ বছৰেজাৰা,
আৰু িবেভদন হ’ল সময় সােপেক্ষ ৈদিনক আৰু স্থান অনুসােৰ পৰ্ায়
৫০-১০০ িকেলািমটাৰ। িনঃসেন্দেহ ইমান ডাঙৰ dataset (পৰ্ায়
৫০০ GB) সমূহ িবেশ্লষণ কিৰবৈল িবিভন্ন গািণিতক পদ্ধিত বয্ৱহাৰ
কিৰিছেলাঁ। মহাসাগৰৰ উষ্ণতাৰ েডটাৰ ওপৰত সৰল-ৈৰিখক de-
trending পৰ্েয়াগ কিৰিছেলা, যােত েযাৱা ১১০ বছৰৰ েগালকীয়
উষ্ণতাৰ signal আঁতিৰ যায়। বাকী েডটাসমূহেৰা দীঘর্কালৰ
গড়মান আঁতৰাই েযৗিগক anomalies সমূহ পৰ্স্তুত কিৰিছেলাঁ,
যােত খৰাঙৰ দেৰ ঘটনাৰ কাৰক আৰু পৰ্ভাৱ অধয্য়ন কিৰবৈল
সহজ হয়। আিম বায়ুমণ্ডলীয় সৰু-বৰ ঘটনােবাৰ বুজাব পৰাৈক
৭ টা পৰ্ধান সমীকৰণৰ গণ্ডীত িবেশ্লষণ কিৰিছেলাঁ। এই ৭ টা
সমীকৰেণ মূলতঃ েবগ (u⃗, v⃗, w⃗), চাপ (P ), ঘনতব্ (ρ), উষ্ণতা
(T ) আৰু আদৰ্র্তা (q) এই ৭ টা পৰ্াচল (parameter) সমাধান
কেৰ।

সমূহ েডটােছট অধয্য়নৰ ফলত আিম পৰ্থম েদেখাঁ েয েসই
১০ টা খৰাং, িযেকইটা El Niño ৰ অনুপিস্থিতত ৈহিছল,
েসইেকইটা বছৰত উত্তৰ আটলািণ্টক মহাসাগৰৰ উষ্ণতা যেথষ্ট
কম আিছল। িদব্তীয়েত বৰষুণৰ েডটা অনুসিৰ এইেবাৰ খৰাঙত

আগৰ ধাৰণা মেত জুলাইত বৰষুণ নকিম, পৰ্থেম জুন মাহত
কেম আৰু আগষ্টৰ েশষৰফােল অিত তীবৰ্ভােৱ বৰষুণ কিম যায়।
যাৰ িবপৰীেত El Niño ৰ উপিস্থিতত েহাৱা ১৩ টা খৰাঙত
জুলাই আৰু আগষ্টৰ পৰ্থম ভাগেত বৰষুণৰ মাতৰ্া হৰ্াস পায়।
সময়িভিত্তক এই তথয্ কৃিষ আৰু আগজাননীৰ কাৰেণ অিতশয়
গুৰুতব্পূণর্। আিম কৰ্মাগতভােৱ পৰৱতর্ী পযর্ায়ত, খৰাং েহাৱাৰ
কাৰক সব্ৰূেপ উত্তৰ আটলািণ্টক মহাসাগৰত মেনািনেৱশ কিৰেলাঁ।
আিম লক্ষয্ কিৰেলা েয জুন আৰু আগষ্টৰ েশষৰফােল উত্তৰ
আটলািণ্টক মহাসাগৰৰ ওপৰৰ বায়ুমণ্ডলত ১০-১২ িকেলািমটাৰ
উচ্চতাৰ anti-clockwise বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালন গঢ় ৈল উেঠ। এই
এেলকােটাৰ পৰা ১০-২০ িদনীয়া মাতৰ্াৰ Rossby wave নামৰ
িবশাল বায়ুমণ্ডলীয় তৰংগৰ (তৰংগৈদঘর্য্ ∼ ১০০০ িকেলািমটাৰ)
উৎপিত্ত হয়। এই তৰংগেবাৰ ইউেৰাপৰ ওপেৰেৰ গিত কিৰ
িতবব্তীয় মালভূিম নাপাওঁেতই দিক্ষণৈল ধাৱমান ৈহ উত্তৰ
ভাৰতত খুন্দা মােৰ। আগষ্টৰ েশষৰফােল ১০ িদনৰ িভতৰত
এই তৰংগেবােৰ েমৗচুমী বায়ুৰ গতানুগিতক আগমনত হঠােত
বয্াঘাত জন্মায়, আৰু ভাৰতত লেগ লেগ বৰষুণ নূয্নতম ৈহ খৰাং
পিৰিস্থিতৰ সৃিষ্ট হয়। চমুৈক এেয় হ’ল আমাৰ গেৱষণাৰ মূল
পযর্েবক্ষণ।

সংেক্ষেপ ক’বৈল গ’েল, ইিতমেধয্ জ্ঞাত পৰ্শান্ত মহাসাগৰৰ
উপিৰ উত্তৰ আটলািণ্টক েক্ষতৰ্ও ভাৰতত খৰাং সৃিষ্ট কৰাৰ পৰ্ধান
কাৰক েয হ’ব পােৰ, িস খৰাং অধয্য়ন কৰা আৰু আগজাননী
িদয়াৰ েক্ষতৰ্ত এটা নতুন দৃিষ্টভংগী পৰ্দান কিৰেল। কৃিষপৰ্ধান
েদশ ভাৰতৰ কাৰেণ বানপানী আৰু খৰাঙৰ সম্পেকর্ িবশদ জ্ঞান
আহৰণ কৰা আৰু উৎকৃষ্ট আগজাননী লাভ কৰা িনতান্তই জৰুৰী,
আৰু আিম আশা কিৰেছা আমাৰ এই গেৱষণাৰ ফলাফল েসই
িদশত আন এটা সফল েখাজ।

গেৱষণা-পতৰ্খনৰ িঠকনা: DOI: 10.1126/science.aay6043
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i ৰ বােটেৰ ভৰ্মণ

পৰ্াঞ্জল তালুকদাৰ

পৰ্াক্তন ছাতৰ্, গিণতিবজ্ঞান িবভাগ, েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়

i ৰ কথা আিম সকেলােৱ কম-েবিছ পিৰমােণ জােনা। i ৰ
ৈসেত আমাৰ পিৰচয় উচ্চ মাধয্িমক েশৰ্ণীৰ উচ্চ গিণতৰ পাঠয্কৰ্ম
বা উচ্চতৰ মাধয্িমক েশৰ্ণীৰ গিণতৰ পাঠয্কৰ্মৰ পৰা। বাস্তৱ
সংখয্াৰ ৈসেত i ৰ সংলগ্নকৰণৰ দব্াৰা আিম লাভ কেৰাঁ এিবধ নতুন
সংখয্া, জিটল সংখয্া। i ৰ অিবহেন হয়েতা সম্ভৱ নহ’লেহঁেতন
আধুিনক গিণতৰ বহু গুৰুতব্পূণর্ সৃিষ্ট। i সম্পেকর্ আমাক িদয়া
পৰ্থম পাঠত েকাৱা হয় েয িকছুমান িদব্ঘাত সমীকৰণৰ বাস্তৱ
সমাধান নাই। েযেন: x২ = −c, য’ত c এটা ধনাত্মক বাস্তৱ
সংখয্া। ইয়ােৰ আটাইতৈক সহজ উদাহৰণ িহচােপ আমাক িদয়া
হয় x২ + ১ = ০ বা x২ = −১ আৰু েকাৱা হয় েয এই
সমীকৰণেটােৰই সমাধান হ’ল x = i, অথর্াৎ i২ = −১।

িকছুিদন আগেত েৱছিলেয়ন িবশব্িবদয্ালয়ৰ (Wesleyan Uni-
versity) অধয্ািপকা েপটৰ্া বানেফটর্-েটইলৰৰ (Petra Bonfert-
Taylor) ‘History of Complex Numbers’ শীষর্ক িভিডঅ’
এটা চাইিছেলাঁ। েতওঁ ৈকেছ েয যিদেহ আিম ঐিতহািসক
দৃিষ্টভংগীৰ পৰা িবষয়েটা চাবৈল যাওঁ েতেন্ত x২ = −১ পৰ্ভৃিত
িদব্ঘাত সমীকৰণৰ পৰা গিণতজগতৈল i ৰ ধাৰণাৰ আগমন
েহাৱা নািছল। আিম জােনা, x২ = mx + c আিদ সমীকৰণ
সমাধানৰ কাৰেণ এটা পদ্ধিত আেছ, িযেটাৰ িবষেয় আমাক
উচ্চ মাধয্িমক পযর্য্ায়েতই িশেকাৱা হয়। উপেৰাক্ত সমীকৰণৰ
সমাধানেকইটা আিম y = x২ বকৰ্ আৰু y = mx + c

েৰখাডালৰ েছদিবনু্দ ৰূেপও চাব পােৰাঁ। সমীকৰণৰ সমাধান
বুিল ক’েল েসইসময়ত েৰখা বা বকৰ্ৰ েছদ িবনু্দ (point of
intersection) বা উৈমহতীয়া িবনু্দকেহ (common point)
বুজা ৈগিছল। আৰু ঐিতহািসকভােৱ িদব্ঘাত সমীকৰণৰ অবাস্তৱ
(non real) সমাধানত েকােনা আগৰ্হ নািছল, কাৰণ েসইেবাৰ

সমীকৰণৰ কাৰেণ এই বকৰ্ আৰু েৰখা দুডােল কটাকিট নকেৰ।
উদাহৰণসব্ৰূেপ, x২ = −১ ৰ কথােকই ল’েল েদিখম েয
y = x২ বকৰ্ আৰু y = −১ েৰখাই ক’েতা েছদ নকেৰ।
কাৰণ, y = x২ হ’ল এিট অিধবৃত্ত (parabola), যাৰ েকােনা
অংশ x-অক্ষৰ তলফােল নাই। আৰু y = −১ হ’ল x-অক্ষৰ
সমান্তৰাল এডাল েৰখা িয x-অক্ষৰ এক একক তলত আেছ।
িযেহতু এই বকৰ্ আৰু েৰখাডােল কটাকিট নকেৰ, গিতেক ভবা
ৈহিছল েয x২ = −১ ৰ েকােনা সমাধান নাই। েসেয়েহ, এই
সমীকৰণৰ এটা ‘জিটল সমাধান’ (complex solution) ৈতয়াৰ
কৰাত বা অবাস্তৱ সমাধান িবচৰাত ঐিতহািসকভােৱ েকােনা আগৰ্হ
নািছল। েতওঁ ৈকেছ েয জিটল সংখয্া বা i-েয় গুৰুতব্ েপাৱাৰ পৰ্ধান
কাৰণেটা আিছল িতৰ্ঘাত (cubic) সমীকৰণেবাৰ।

এইিখিনেত েকইটামান গুৰুতব্পূণর্ কথা উনুিকয়াব িবচািৰেছাঁ।
িবখয্াত আৰৱীয় গিণতজ্ঞ আল-েখাৱািৰজিমেয় (Al-Khwarizmi)
েতওঁৰ বীজগিণতৰ িকতাপত িবিভন্ন ধৰণৰ িদব্ঘাত সমীকৰণৰ
সমাধানৰ কথা িলিপবদ্ধ কিৰিছল, খুব সম্ভৱ েপানপৰ্থমবাৰৰ
বােব। ইয়ােৰ পৰ্মাণসমূহ আিছল জয্ািমিতৰ ওপৰত আধািৰত।
পৰ্াচীন গৰ্ীক আৰু িহনু্দ গিণত-শাস্তৰ্সমূহক ইয়াৰ উৎস বুিল ধাৰণা
কৰা হয়। আৰৱসকেল জনা এই পদ্ধিত কালকৰ্মত ইটালীত
পিৰিচত হয় আল-েখাৱািৰজিমৰ িকতাপৰ েজৰডর্ অফ েকৰ্েমানাই
(Gerard of Cremona) কৰা েলিটন অনুবাদৰ ফলত, আৰু
পাছৈল িফব’নািচ্চৰ (Leonardo de Pisa বা Fibonacci)
গািণিতক কমর্ৰ ফলত।

আনহােত, ১৪ শিতকাৰ েশষৰ ভাগত গিণত-জগতৈল চলক
সলিন পৰ্িকৰ্য়াই (change of variable) ভুমুিক মািৰিছল। এই
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পৰ্িকৰ্য়া বয্ৱহাৰ কিৰ িযেকােনা সাধাৰণ িতৰ্ঘাত সমীকৰণ এটাক,
েযেন x৩ + ax২ + bx + c = ০ ক x৩ + px + q = ০
ৰূপৈল সৰলীকৃত কিৰব পািৰ। এিতয়া, যিদ x৩ = px + q

পৰ্ভৃিত সমীকৰণৰ কথা ধৰা হয়, েতেন্ত ইয়াৰ সমাধানেবাৰ হ’ব
y = x৩ বকৰ্ আৰু y = px + q েৰখাৰ েছদিবনু্দ। আৰু
িযেহতু y = x৩ বকৰ্ৰ িবনু্দেবাৰৰ y স্থানাংক ঋণাত্মক অসীমৰ
(minus infinity) পৰা ধনাত্মক অসীমৈলেক (plus infinity)
িবসৃ্তত, গিতেক িযেকােনা y = px+ q েৰখাই এই বকৰ্িটক েছদ
কিৰবই। অথর্াৎ, x৩ = px + q ৰ এটা হ’েলও বাস্তৱ সমাধান
সদায় েপাৱা যাব।

এেনকুৱা সৰলীকৃত িতৰ্ঘাত সমীকৰণসমূহ সমাধান কৰা
পৰ্থমগৰাকী বয্িক্ত আিছল বল’িনয়া িবশব্িবদয্ালয়ৰ (Univer-
sity of Bologna) অধয্াপক িচিপঅিন েডল েফৰ’ (Sci-
pione del Ferro)। েডল েফৰ’ৰ ছাতৰ্ এণ্ট’িনঅ’ মািৰয়া
িফঅ’িৰৰ (Antonio Maria Fiore) পৰা লাভ কৰা এক
পৰ্তয্াহব্ানৰ ফলসব্ৰূেপ গিণতজ্ঞ িনকল’ ফণ্টানা টােটর্িলয়াই
(Niccolo Fontana Tartaglia) এই সূতৰ্েটা পুনৰািৱষ্কাৰ
কেৰ, আৰু েতওঁ েকৱল সূতৰ্েটাৰ িবষেয় (পৰ্মাণেটাৰ অিবহেন)
িজৰ’লােমা কাডর্ােনাক (Gerolamo Cardano) জনায়। পাছৰ
কালত কাডর্ােনােয় পৰ্মাণেটা পুনৰগঠন কেৰ। কাডর্ােনােয় িনজৰ
িকতাপ ‘Ars Magna’ত এই সূতৰ্েটা পৰ্কাশ কেৰ। সূতৰ্েটা অনুসিৰ
x৩ = px+ q সমীকৰণৰ সমাধান হ’ল:

x = ৩

√
q

২ + w + ৩

√
q

২ − w,

য’ত w =
√

q২

৪ − p৩

২৭।

িকছুমান সমীকৰণৰ কাৰেণ w পৰ্কাশ-ৰািশেটাৰ বগর্মূলৰ
িভতৰত থকা ৰািশিখিনৰ মান ঋণাত্মক আিছল, েসই ঘটনােটাক
েকাৱা ৈহিছল ‘casus irreducibilis’. অৱেশয্ কাডর্ােনােয় ‘Ars
Magna’ত এই casus irreducibilisৰ িবষেয় েকােনা আেলাচনা
কৰা নািছল। ‘A History of Algebra’ৰ েলখক েভন ডাৰ
ৱােৱেডর্েন (B. L. van der Waerden) ৈকেছ, “Cardano was
the first to introduce complex numbers a+

√
−b into

algebra, but had misgivings about it.”

িকছু বছৰ পাছত ইটালীৰ গিণতজ্ঞ ৰাফােয়ল ব’েমব্িলেয়
(Rafael Bombelli) িনজৰ িকতাপ ‘L’Algebra’ত

√
−১ ৰ

কাৰেণ এটা িচহ্ন (notation) সংেযাজন (introduce) কেৰ
আৰু ইয়াক নাম িদেয় ‘piú de meno’. ইিতমেধয্ কাডর্ােনােয়
আগবঢ়াই েথাৱা িতৰ্ঘাত সমীকৰণ সম্পকর্ীয় আেলাচনািখিনৰ

উপিৰ L’Algebraত casus irreducibilis সম্পেকর্ িবশদভােৱ
আেলাচনা কৰা ৈহিছল। ব’েমব্িলেয় x৩ = ১৫x+ ৪ সমীকৰণেটা
সমাধান কিৰবৈল ৈল েদিখেল েয কাডর্ােনাৰ সূতৰ্ অনুসিৰ এই
সমীকৰণেটাৰ সমাধান হ’ব:

x =
৩
√
২+

√
−১২১+ ৩

√
২−

√
−১২১

অনয্হােত, পযর্য্েবক্ষণৰ পৰা েতওঁ জািনিছল েয x = ৪ হ’ব ওপৰৰ
সমীকৰণেটাৰ এটা সমাধান। ব’েমব্িলেয়

√
−১ ক এটা সাধাৰণ

সংখয্া বুিল ধিৰ ৈল গণনািখিন কিৰেল আৰু ঘনমূল ইতয্ািদ েলাৱাৰ
িপছত েতওঁ পােল েয

x = (২+
√
−১) + (২−

√
−১) = ৪

এইিখিনৰ পাছত ব’েমব্িলেয় মন্তবয্ কিৰিছল, “At first, the
thing seemed to me to be based more on sophism
than on truth, but I searched until I found the
proof.”

এয়া আিছল i ৰ পৰ্থম দশর্ন (appearance) আৰু জিটল
িবেশ্লষণৰ (Complex Analysis) আৰম্ভিণ।

অৱেশয্ কাল্পিনক সংখয্াৰ (imaginary number) ইিতহাসৰ
বােব ইয়াৰ পাছৰ িকছু ঘটনাও উেল্লখেযাগয্। দাশর্িনক,
গিণতজ্ঞ েৰেণ েডকােটর্ (René Descartes) িনজৰ িকতাপ
‘La Géométrie’ত, য’ত েতওঁ আেলাচনা কিৰিছল জয্ািমিতত
বীজগিণতৰ বয্ৱহাৰৰ (application) িবষেয় (যাক আিম বতর্মান
Cartesian geometry বুিল জােনা), েসই িকতাপত েতওঁ
কাল্পিনক সংখয্ােবাৰক geometric impossibility ৰ ৈসেত
সংযুক্ত (associate) কিৰিছল। তােৰাপিৰ েডকােটর্ ৈকিছল, “For
any equation one can imagine as many roots [as its
degree would suggest], but in many cases no quan-
tity exists which corresponds to what one imagines.”
ইয়াৰ িপছত গিণতজ্ঞ জন ৱািলেছ (John Wallis)

√
−১ ৰ

জয্ািমিতক বয্াখয্া িদয়াৰ পথত িকছু কাম কিৰিছল। ইয়াৰ িপছত
আেহ িবখয্াত িড মইভাৰ (de Moivre) উপপাদয্:

(cos θ + i sin θ)n = cos(nθ) + i sin(nθ).

ছাৰ আইজাক িনউটেন এই সূতৰ্েটা বয্ৱহাৰ কিৰ কাডর্ােনাৰ
সূতৰ্ত উপিস্থত ঘনমূলৰ মান িনণর্য় কিৰিছল, েযিতয়া ঘনমূলেটা
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irreducible আিছল। অৱেশয্ গিণতজ্ঞ অয়লােৰেহ সবর্পৰ্থম
i =

√
−১ িচহ্ন বয্ৱহাৰ কিৰিছল আৰু জিটল সংখয্াসমূহক

আয়তীয় স্থানাংকৰ এেকা-এেকাটা িবনু্দ িহচােপ কল্পনা কিৰিছল।
িকন্তু ইয়ােৰ সেন্তাষজনক েভঁিট পৰ্িতষ্ঠা কিৰব পৰা নািছল। জিটল
সংখয্াৰ উপস্থাপন সম্পকর্ীয় পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্ আিছল ১৭৯৭
চনৰ ১০ মাচর্ত কাছপাৰ েৱেছেল (Caspar Wessel) Royal
Danish Academy of Sciences ত মূল েডিনছ ভাষাত উত্থাপন
কৰা ‘On the Analytic Representation of Direction:
An Attempt’. আিজ আিম যাক েভক্টৰ (vector) বুিল কওঁ,
েৱেছলৰ ধাৰণা েসয়াই আিছল। অকােডিমখনৰ সদসয্ েনােহাৱা
েকােনা বয্িক্তৰ দব্াৰা িলিখত েসইখন পৰ্থম গেৱষণা-পতৰ্ আিছল,
িযখন পৰ্কাশৰ বােব বাছিন ৈহিছল। ইয়াৰ পৰাই বুিজব পািৰ
েতওঁৰ গেৱষণা-পতৰ্খনৰ মান িকমান উন্নত আিছল! এই েক্ষতৰ্ত
আন এক গুৰুতব্পূণর্ কাম আিছল েপিৰছৰ এজন িকতাপৰ েদাকানী
জঁ-ৰবাটর্ আগর্ণ্ডৰ (Jean-Robert Argand) মূল ফৰাচী ভাষাৰ
‘Essay on the Geometrical Interpretation of Imagi-
nary Quantities’. েতওঁৰ গিণতৰ িশক্ষা বা পৰ্িশক্ষণৰ িবষেয়
িবতং তথয্ েপাৱা নাযায়। ১৮০৬ চনত েতওঁ বয্িক্তগতভােৱ পৰ্কাশ
কৰা এই গেৱষণা-পতৰ্খনৰ এটা কিপ েকেনবাৈক ৈগ গিণতজ্ঞ
িলেজেণ্ডৰ্ৰ (Adrien-Marie Legendre) হাতত পেৰ, আৰু েতওঁ
িচিঠৰ েযােগিদ এই কথািখিন গিণতৰ অধয্াপক Francois Fran-
caisৰ আগত বয্ক্ত কেৰ। েতওঁৰ মৃতুয্ৰ পাছত আগর্ণ্ডৰ গেৱষণা-
পতৰ্ আৰু িচিঠসমূহ ভাতৃ Jaques ৰ হাতৈল যায়। অৱেশয্ আগর্েণ্ড
‘Essay on the Geometrical Interpretation of Imagi-
nary Quantities’ ৰ পৰ্থম পৃষ্ঠাত িনজৰ নামেটা সিন্নিবষ্ট কৰা
নািছল। Jaques েয় ১৮১৩ চনত ফৰাচী গেৱষণা-পিতৰ্কা An-

nales de Mathémathiques ত জিটল সংখয্াৰ েমৗিলক ধাৰণা
(basic concept) সম্পেকর্ এটা পৰ্বন্ধ পৰ্কাশ কেৰ। পৰ্বন্ধেটাৰ
েশষৰ দফােটাত েতওঁ িলেজেণ্ডৰ্ৰ িচিঠসমূহৰ ঋণ সব্ীকাৰ কেৰ
আৰু পৰ্কৃত েলখকজনক িনজৰ পিৰচয় দািঙ ধিৰবৈল অনুেৰাধ
কেৰ। আগর্েণ্ড এইিবষেয় গম পায় আৰু গেৱষণা-পিতৰ্কাখনৰ
পৰৱতর্ী সংখয্াত এই সম্পেকর্ আগর্ণ্ডৰ উত্তৰ পৰ্কাশ পায়। ইয়াৰ
পাছত আইিৰছ গিণতজ্ঞ েহিমল্টেন (William Rowan Hamil-
ton) বাস্তৱ সংখয্াৰ কৰ্িমক েযাৰ (ordered pair) িকছুমানক
couple বুিল সংজ্ঞািয়ত কেৰ আৰু এই couple িবলাকৰ েযাগ
আৰু পূৰণ পৰ্িকৰ্য়াক েতওঁ সংজ্ঞাবদ্ধ কেৰ এেনদেৰ:

(a, b) + (c, d) = (a+ c, b+ d)

আৰু (a, b)(c, d) = (ac−bd, bc+ ad).

এয়াই আিছল জিটল সংখয্াসমূহৰ বীজগিণতীয় সংজ্ঞা।

অৱেশয্ গিণতত ‘জিটল সংখয্া’ এই নামেটা পৰ্থম সংেযাজন
কেৰ গাউেছ (Carl Friedrich Gauss)। পৰৱতর্ী সময়ত ক’িচেয়
(Augustin-Louis Cauchy) ১৮১৪ চনত complex func-
tion theory ৰ আৰম্ভিণ কেৰ আৰু ১৮৪৭ চনত ring the-
ory বয্ৱহাৰ কিৰ নতুন ধৰেণ জিটল সংখয্াৰ সংহিত (set
of complex numbers) গঠন কেৰ। অৱেশয্ কািহনীৰ েশষ
ইয়ােতই নহয়। ইয়াৰ িপছেতা জিটল সংখয্াৰ তত্তব্ নতুন নতুন দৰ্ষ্টা
আৰু সৰ্ষ্টাৰ আেলােকেৰ উদ্ভািসত ৈহ উিঠেছ। মানুহৰ যুিক্ত আৰু
িজজ্ঞাসাৰ পিৰেপৰ্িক্ষতত গিণতশাস্তৰ্ত এটা নতুন পাঠৰ আৰম্ভিণ
কৰা i ৰ বােটেৰ এয়া আিছল আমাৰ এক অিতশয় চমু ভৰ্মণ।

“মই পৰ্েয়াগৰ খািতৰত গিণতত সঁচাৈকেয় আগৰ্হী নহয়। গিণতত েমাক িযেয় আগৰ্হী কেৰ েসইেটা
ৈহেছ গিণত। যিদেহ ই বাস্তৱ পৃিথৱীৰ িকবা এটা ভালদেৰ বুিজবৈল সহায় কেৰ, েতেন্ত এয়া বৰ
ভাল কথা। িকন্তু মই গিণতৰ েকােনা অংশ আয়তব্ কিৰ অিত আনিন্দত হওঁ সব্য়ং তাৰ পৰাই।”

— মািটর্ন েহইৰৰ
২০১৪ চনত িফল্ডছ্ েমেডল িবজয়ী গিণতজ্ঞ
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গড়েবগৰ সমসয্ােটা

পৰ্াচুযর্ পৰ্াণ হাজিৰকা

গেৱষক ছাতৰ্, পদাথর্িবজ্ঞান িবভাগ, ভাৰতীয় িবজ্ঞান িশক্ষা আৰু গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠান (IISER), পুেণ

কেলজত পিঢ় থােকােতই এটা মেনাগৰ্াহী পৰ্শ্ন মনৈল আিহিছল।
পৰ্শ্নেটা েতেনই সাধাৰণ, উচ্চতৰ মাধয্িমক পযর্য্ায়ৰ। িকন্তু
উচ্চতৰ মাধয্িমক পযর্য্ায়ৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক সহেজ বুজাবৈল পৰ্শ্নেটাৰ
সেন্তাষজনক উত্তৰ এটা স্নাতেকাত্তৰ পযর্ায়ত পিঢ় থােকাঁেতেহ ভািব
পাইিছেলাঁ। েসই পৰ্শ্নেটাৰ উত্তৰ িদবৈল যাওঁেত এজন গিণতজ্ঞ
আৰু এজন পদাথর্িবজ্ঞানীৰ দৃিষ্টভংগীৰ পাথর্কয্িখিন অলপ মন
কিৰব পািৰ। েসেয়েহ এই কথািখিন ক’বৈল ৈলেছাঁ। উচ্চতৰ
মাধয্িমক পযর্য্ায়ৰ পদাথর্ িবজ্ঞানৰ পৰ্থম বা িদব্তীয় অধয্ায়েটােতই
গিতেবগ (velocity), দৰ্ুিত (speed), গড়েবগ (average ve-
locity), তাৎক্ষিণক েবগ (instantaneous velocity) আিদৰ
গািণিতক সংজ্ঞা িদয়া হয়, আৰু কলন গিণতৰ চমু আভাষ িদয়া
হয়। েমাৰ সমসয্ােটা আিছল গড়েবগ িনণর্য়ৰ লগত জিড়ত।
সমসয্ােটাক সহজৈক উপস্থাপন কিৰবৈল েকৱল এটা িদশত গিতৰ
কথা আেলাচনা কৰা যাওক, যােত েবগ আৰু দৰ্ুিতৰ অথর্ এেকই
ৈহ পেৰ। গািণিতক ভাষাত, েকইটামান সংখয্াৰ গড় িনণর্য় কৰা
হয় সংখয্ােকইটাৰ েযাগফলৰ পৰা। উদাহৰণ সব্ৰূেপ, n টা সংখয্া:
v1, v2, . . . , vn ৰ গড় মান (average)ক তলত িদয়াৰ ধৰেণ
পৰ্কাশ কৰা হয়।

navg =
v1 + v2 + · · ·+ vn

n
. (1)

িকন্তু গড়েবগ িনণর্য় কৰাৰ পদ্ধিতেটা এেকবােৰ েবেলগ। ধৰা
হওক এখন গাড়ী এটা িবনু্দ Aৰ পৰা আন এটা িবনু্দ Bৈল
সৰলৈৰিখকভােৱ গিত কিৰেছ। েগােটই যাতৰ্ােটাৰ মুঠ ৈদঘর্য্ S
আৰু মুঠ পৰ্েয়াজনীয় সময় T হ’েল, S/T সংখয্ােটাক গড়েবগ
বুিল েকাৱা হয়। িপেছ েসয়া পৰ্কৃতেতই েসই গািণিতক সংজ্ঞাৰ গড়

হয়েন? েসয়া বুিজবৈল আিম AB ৈদঘর্য্েটাক n টা অসমান ভাগত
ভাগ কিৰ ৈল পৰ্িতেটা ভাগৰ ‘গড়’েবগ িহচাপ কিৰ ল’ব পােৰাঁ।
n তম ভাগেটাৰ ৈদঘর্য্ sn আৰু েসই ৈদঘর্য্ অিতকৰ্ম কিৰবৈল
পৰ্েয়াজনীয় সময় tn হ’েল, েসই অংশেটাত গাড়ীখনৰ গিতেবগ
হ’ব vn = sn/tn। গািণিতক সংজ্ঞাৰ মেত, েগােটই বাটেটাৰ
বােব গড়েবগৰ মান হ’ব লািগিছল এই পৰ্িতেটা vnৰ েযাগফলক
nেৰ হৰণ কিৰ পাবলগীয়া সংখয্ােটা। অথর্াৎ,

v∗avg =
v1 + v2 + · · ·+ vn

n
. (2)

িকন্তু পৰ্কৃতেত িকতাপ েমিল চােল েদখা যায় েয এই
সূতৰ্েটােৱ আমাক ভুল উত্তৰ িদেয়। পদাথর্িবজ্ঞানত গড়েবগক (মুঠ
দূৰতব্)/(মুঠ সময়) িহচােপেহ পৰ্কাশ কৰা হয়। অথর্াৎ,

vavg =
s1 + s2 + · · ·+ sn
t1 + t2 + · · ·+ tn

=
S

T
. (3)

AB দূৰতব্ক ভাগ কৰাৰ আগৈলেক (2) আৰু (3) এই দুেয়াটা
সমীকৰেণই আমাক এেকটা উত্তৰ িদিছল: S/T । িকন্তু দূৰতব্েটাক
n ভাগত ভাগ কৰাৰ িপছত েদখা গ’ল েয গড়ৰ গািণিতক
সংজ্ঞােটােৱ আমাক এটা ভুল উত্তৰ িদেয়। আিম সদায় বয্ৱহাৰ
কিৰ অহা (3) সমীকৰণেটা সঁচা বুিল আিম ধিৰ লওঁ, আৰু এই
িবষেয় সাধাৰণেত দৈক নাভােবাঁ। িকন্তু, আনেটা সমীকৰেণ িকয়
ভুল উত্তৰ িদেয়, েসয়া বুজাব পৰাৈক এটা ভাল উদাহৰণ িবচািৰ
েপাৱা নািছেলাঁ। গািণিতক সংজ্ঞাৰ পৰা েপাৱা সমীকৰণেটােৱ
িনঃসেন্দেহ এটা েবেলগ উত্তৰ িদেয়, িকয়েনা
s1 + s2 + · · ·+ sn
t1 + t2 + · · ·+ tn

̸= 1

n

{
s1
t1

+
s2
t2

+ · · ·+ sn
tn

}
.



পৰ্বন্ধ

কেলজত পিঢ় থকাৰ সময়ত এই কথােটা েমাৰ সহেজ হজম
েহাৱা নািছল, আৰু এই উত্তৰেটাৰ এটা েভৗিতক তাৎপযর্তা
(physical significance) িবচািৰ উিলওৱােটােৱই েমাৰ বােব
এটা পৰ্তয্াহব্ান আিছল। অৱেশষত এই সমসয্ােটাৰ এটা উপযুক্ত
সমাধান িবচািৰ পােলা শূনয্ৰ বয্ৱহাৰৰ জিৰয়েত। ধৰা হওক s1,
s2 . . . এই পৰ্িতেটা দূৰতব্ৰ অংশেৰ েবেলগ েবেলগ গিতেবেগেৰ
গিত কৰা গাড়ীখেন েকােনা এটা িবনু্দত τ সময়ৰ বােব ৰয়। েসই
সময়েছাৱাৰ বােব গাড়ীখনৰ গিতেবগ িকমান হ’ব? েকােনা দূৰতব্
অিতকৰ্ম নকৰাৈক τ সময় পাৰ ৈহ গ’েল গিতেবগৰ সূতৰ্ অনুসিৰ
আিম v = 0/τ পিৰমাণৰ এটা েবগ (2) নং সমীকৰণেটাত েযাগ
কিৰব লািগব! অথর্াৎ, েসই সমীকৰণেটাৰ মেত নতুন গিতেবগ
হ’ব:

v∗avg =
v1 + v2 + · · ·+ vn + v

n+ 1
. (4)

িকন্তু, সমসয্ােটা হ’ল, এই সমীকৰণেটাত গাড়ীখন িকমান সময়
ৈৰ থােক, আৰু িকমানবাৰ ৰয়, েসই তথয্ সিন্নিহত ৈহ থকা নাই;

িকয়েনা τ ৰ িযেকােনা মানৰ বােব v ৰ মান শূনয্। তদুপিৰ গাড়ীখন
েকইবাটাও ঠাইত ৰ’েল সমীকৰণেটাৰ হৰ(denominator)েটাৰ
মান বািঢ় ৈগ থািকব। িকন্তু গাড়ীখন এেডাখৰ ঠাইত ১০ িমিনট
ৰওক বা ৫ ঘণ্টা ৰওক, এই সমীকৰণেটাৰ পৰা এেকটা
উত্তেৰই পাম। গিতেক আিম সমসয্ােটাৰ বাস্তৱ পৰ্িতচ্ছিব এটা
সমীকৰণেটাত ফুটাই তুিলবৈল িবফল ৈহেছাঁ। েসেয়েহ, গািণিতক
সংজ্ঞাৰ মেত এই সমীকৰণেটা িবিভন্ন পিৰমাণৰ েবগৰ ‘গড়’
হ’েলও ইয়াৰ েকােনা েভৗিতক তাৎপযর্ নাই। আনহােত, আিম
যিদ আনেটা সমীকৰণ (3) ৈল লক্ষয্ কেৰাঁ, আিম েদিখম েয ৈৰ
থকা অিতিৰক্ত সময়িখিন েকৱল হৰ অংশত েযাগ হয়। ইয়াত
েকােনা শূনয্ বা অসীমৰ লগত েখিলেমিলৰ সৃিষ্ট নহয়। গাড়ীখন
িযমান সময় ৈৰ থািকব, িসমানিখিন সময় হৰ অংশত েযাগ হ’ব
আৰু গড়েবগৰ মান িসমােন কম হ’ব। এই সমীকৰণেটােৱ বাস্তৱ
সমসয্ােটাক সফলভােৱ উপস্থাপন কিৰেছ, আৰু ইয়াক গণনা
কিৰবৈলেয়া অিত সহজ।

সংখয্া এেকাটাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলেটা ৩ েৰ হৰণ গ’েল সংখয্ােটােকা ৩ েৰ হৰণ যায়। েসইদেৰ, অংকেবাৰৰ েযাগফলেটা ৯
েৰ হৰণ গ’েল সংখয্ােটােকা ৯ েৰ হৰণ যায়।

ইয়াৰ ওেলাটা (converse) উিক্ত মেত আিম পাওঁ েয সংখয্া এেকাটাক ৩ েৰ হৰণ গ’েল তাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলেটােকা ৩ েৰ
হৰণ যাব। েসইদেৰ, সংখয্ােটাক ৯ েৰ হৰণ গ’েল তাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলেটােকা ৯ েৰ হৰণ যাব। এয়া শুদ্ধ।

িকন্তু, ২৭ আৰু ৮১ ৰ েক্ষতৰ্ত এই কথা সদায় শুদ্ধ নহয়।

• ৩৯৭৮ সংখয্ােটাৰ অংকেকইটাৰ েযাগফলক ২৭ েৰ হৰণ যায়, িকন্তু ৩৯৭৮ ক ২৭ েৰ হৰণ নাযায়।
• ৫৪ সংখয্ােটাক ২৭ েৰ হৰণ যায়, িকন্তু ইয়াৰ অংকেকইটাৰ েযাগফল ৈহেছ ৯ যাক ২৭ েৰ হৰণ নাযায়।
• ১৯৯৮ সংখয্ােটাক ২৭ েৰ হৰণ যায়, আৰু ইয়াৰ অংকেকইটাৰ েযাগফলেকা ২৭ েৰ হৰণ যায়।
• ৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮১ ৰ অংকেকইটাৰ েযাগফল ৮১ যাক ৮১ েৰ হৰণ যায়। িকন্তু ৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮১ ক ৮১ েৰ হৰণ নাযায়।
• ২৪৩ সংখয্ােটাক ৮১ েৰ হৰণ যায়। িকন্তু ২৪৩ ৰ অংকেকইটাৰ েযাগফল ৈহেছ ৯ যাক ৮১ েৰ হৰণ নাযায়।
• ১১.........১১ হ’ল ৮১ টা ১ েৰ গিঠত সংখয্া৷ ইয়াক ৮১ েৰ হৰণ যায়, আৰু ইয়াৰ অংকেকইটাৰ েযাগফলেকা ৮১ েৰ হৰণ যায়।

সংখয্া এটাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকেটাক ৮ েৰ পূৰণ কিৰ সংখয্ােটাৰ বাকী অংশৰ পৰা পূৰণফলেটা িবেয়াগ কৰক।
িবেয়াগফলেটা যিদ ২৭ েৰ হৰণ যায় েতেন্ত সংখয্ােটােৱা ২৭ েৰ হৰণ যাব। আৰু িবেয়াগফলেটা যিদ ৮১ েৰ হৰণ যায়
েতেন্ত সংখয্ােটােৱা ৮১ েৰ হৰণ যাব। এইেকইটাৰ ওেলাটা উিক্তেটােৱা সতয্।
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অসম গিণত িশক্ষায়তন : জন্ম-কািহনীৰ চমু িবৱৰণ

বীৰবৰ্ত দাস েচৗধুৰী

পৰ্াক্তন সম্পাদক, অসম গিণত িশক্ষায়তন

পাতিন: িযেকােনা অনুষ্ঠান-পৰ্িতষ্ঠান, সংগঠনৰ জন্ম বা পৰ্িতষ্ঠাৰ
আঁৰত থােক েকইজনমান বয্ািক্তৰ সৰু সৰু মহৎ নতুন িচন্তা আৰু
িকবা এটা নতুন কাম কৰাৰ উদয্ম, উৎসাহ। ১৯৮৬ চনৰ ১৮
জুলাই তািৰেখ পৰ্িতিষ্ঠত ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ নামৰ সমূ্পণর্
েসব্চ্ছােসৱী ৈশিক্ষক অনুষ্ঠানেটা পৰ্িতষ্ঠা বছৰৰ পৰা বতর্মানৈলেক
িশক্ষায়তনৰ উেদ্দশয্, লক্ষয্ পূৰণৰ সব্াথর্ত বহুেতা মহীৰুহ িশক্ষক
বা বয্ািক্তেয় সমূ্পণর্ েসব্চ্ছােসৱী মেনাভােৱেৰ েসৱা আগবেঢ়াৱাৰ
ফলসব্ৰূেপ িশক্ষায়তন বতর্মান পযর্ায়ত উপনীত ৈহেছিহ। েসেয়েহ,
অসমৰ গিণতৰ েক্ষতৰ্খনত ভিৱষয্েত িযসকল িশক্ষক-িশক্ষাথর্ীেয়
িবচৰণ কিৰব েতওঁেলাকৰ বােব চমুৈক হ’েলও এেন এক মহৎ
পৰ্েচষ্টাত বৰ্তী েসব্চ্ছােসৱী ৈশিক্ষক সংগঠনৰ পৰ্িতষ্ঠাৰ আঁৰৰ
দুটামান কথাৰ ই-নিথ িহচােব সমল যুগুতাই েথাৱােটােৱ এই
েলখাৰ উেদ্দশয্।

িচন্তাৰ বীজ:

অসমত গিণত িশক্ষাৰ উন্নিতৰ বােব এিট সংস্থাৰ পৰ্েয়াজন আেছ
বুিল এটা িচন্তাৰ বীজ ক’ত েকেনৈক েৰািপত ৈহিছল?

১৯৮৫ চনত অসমত গিঠত ৈহিছল ‘অসম উচ্চতৰ মাধয্িমক
িশক্ষা সংসদ’। পৰৱতর্ী সময়ত সংসদৰ নতুন পাঠয্কৰ্মৰ (উচ্চতৰ
মাধয্িমক েশৰ্ণীৰ বােব) িবিভন্ন িবষয়ৰ পাঠসূচীত পূবর্ৰ পৰ্াক-
িবশব্িবদয্ালয় েশৰ্ণীৰ পাঠসূচীৰ অলপ সাল-সলিন কৰাৰ লগেত
দুই-এটা নতুন পােঠা অন্তভুর্ক্ত কৰা ৈহিছল। নতুন পাঠয্কৰ্মৰ
িবষেয় িশক্ষকসকলক পৰ্িশক্ষণ িদয়াৰ উেদ্দেশয্ অসম উচ্চতৰ
মাধয্িমক িশক্ষা সংসদৰ উেদয্াগত আৰম্ভ ৈহিছল িশক্ষক পৰ্িশক্ষণ

কমর্শালা। এই পিৰেপৰ্িক্ষতত গুৱাহাটীৰ কটন মহািবদয্ালয়ত
(বতর্মান িবশব্িবদয্ালয়) িশক্ষা সংসেদ উচ্চতৰ মাধয্িমক পযর্ায়ৰ
গিণত িবষয়-িশক্ষকসকলৰ বােব ১৯৮৬ চনৰ ২৯ জুন তািৰখৰ
পৰা িতিন সপ্তাহৰ এিট গৰ্ীষ্মকালীন িশিবৰৰ আেয়াজন কিৰিছল।
িশিবৰ পিৰচালনাৰ দািয়তব্ত আিছল কটন মহািবদয্ালয়ৰ গিণত
িবভাগৰ অধয্াপক ড◦ তাৰেকশব্ৰ েচৗধুৰী ছাৰ। গুৱাহাটী
িবশব্িবদয্ালয়, কটন মহািবদয্ালয় আৰু গুৱাহাটীিস্থত দুখনমান
মহািবদয্ালয়ৰ অধয্াপকসকেল আগবেঢ়াৱা পাঠদানত অসমৰ
িবিভন্ন অঞ্চলৰ পঞ্চাশ গৰাকী উচ্চতৰ মাধয্িমক িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ
িবষয়-িশক্ষক আৰু েকইখনমান মহািবদয্ালয়ৰ পৰ্ৱক্তাসকেল
অংশগৰ্হণ কিৰিছল।

েসই িশিবৰত অংশগৰ্হণ কিৰবৈল অহা চািৰগৰাকী িশক্ষেক
েতওঁেলাকৰ মাজেত অনানুষ্ঠািনক পিৰেৱশত কিৰ থকা আেলাচনাৰ
মাজত ড◦ তাৰেকশব্ৰ েচৗধুৰী ছাৰ েকেনৈক েসামাল আৰু অসমত
গিণতৰ সংগঠন এটাৰ ধাৰণা েকেনৈক জন্ম ল’েল ছাৰৰ েলখাৰ
পৰাই (‘অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ আিদকথা’ – ড◦ তাৰেকশব্ৰ
েচৗধুৰী) জােনাঁ আহক:

“... পৰ্িশক্ষাথর্ীসকলৰ থকা আৰু েখাৱাৰ বয্ৱস্থা কৰা
ৈহিছল কটন মহািবদয্ালয়ৰ সীতানাথ বৰ্হ্ম েচৗধুৰী
ছাতৰ্াবাসত। ... েসেয়েহ মই মােজ-সমেয় খা-
খবৰ ল’বৈল ছাতৰ্াবাসৈল ৈগিছেলাঁ। িসিদনা খুব সম্ভৱ
জুলাই মাহৰ ৪ তািৰখ। ৰািতপুৱা ৮ বজাত মই ৈগ
ছাতৰ্াবাসত উপিস্থত ৈহিছেলাঁ। েদখা পােলাঁ চািৰজন
পৰ্িশক্ষাথর্ীেয় আবাসৰ বাৰাণ্ডাত বিহ িকবা আেলাচনা
কিৰ আিছল। েমাক েদখা পাই েতেখতসকেল মািতেল



পৰ্বন্ধ

আৰু মই েতেখতসকলৰ লগত বিহেলাঁ। েতওঁেলাকৰ
আেলাচনাৰ িবষয়-বস্তু আিছল অসমত গিণত িশক্ষাৰ
সমসয্া আৰু তাৰ পৰ্িতকাৰৰ লগেত গিণত িশক্ষাৰ
সম্পৰ্সাৰণ। অসমত িবজ্ঞান িশক্ষাৰ উন্নিতৰ কাৰেণ
অসম িবজ্ঞান সিমিত আেছ আৰু গিণেতা েসই
সিমিতৰ এটা অংশ। পৰ্ায় আধাঘন্টামান আেলাচনা
চিলল। আেলাচনাৰ অন্তত উপনীত েহাৱা িসদ্ধান্ত
হ’ল গিণত িবজ্ঞানৰ এটা অংশ িঠেকই, িকন্তু ইয়াৰ
এটা িনজা ৈবিশষ্টয্ আেছ আৰু ইয়াৰ সমসয্ােবােৰা
অলপ েবেলগ। গিতেক গিণত িশক্ষাৰ উন্নিত কিৰবৈল
আমাক িবজ্ঞান সিমিতৰ িনিচনা এটা সংস্থাৰ আৱশয্ক
য’ত আিম গিণতৰ সকেলা কথা আেলাচনা কিৰ ল’ব
পািৰম।”

েসই চািৰগৰাকী িশক্ষক আিছল পদ্ম হাজিৰকা (নািজৰা), েভালা
শমর্া (জামুগুিৰ), গেণশ কিলতা (ৈখৰাবাৰী) আৰু পৰ্য়াত ফজলুৰ
ৰহমান (মিৰগাঁও)। ড◦ েচৗধুৰী ছােৰ ওপেৰাক্ত পৰ্বন্ধত গিণত
িশক্ষায়তনৰ ধাৰণা পৰ্থম ১৯৮৬ চনৰ ৪ জুলাই তািৰখেত আৰম্ভ
েহাৱা বুিল উেল্লখ কিৰিছল।

উবর্ৰা ভূিমত গজািল েমিলল:

যাহওঁক, ওপেৰাক্ত আেলাচনাৰ িবষয়বস্তু েচৗধুৰী ছােৰ সহকমর্ী
আৰু পৰ্িশক্ষণ িশিবৰৰ পাঠদান আগবঢ়াই থকা অধয্াপকসকলৰ
ৈসেত িবশদভােৱ আেলাচনা কিৰ ১৯৮৬ চনৰ ১৮ জুলাই তািৰেখ
উক্ত িবষয়ত এখন সভাৰ আেয়াজন কেৰ আৰু সভাত গিণত
িশক্ষাৰ উন্নিতৰ কাৰেণ এিট গিণতৰ সংস্থাৰ পৰ্েয়াজন বুিল
উপিস্থত সকেলা অধয্াপক-িশক্ষকৰ বক্তবয্, মন্তবয্ আৰু সমথর্ন
সােপেক্ষ ড◦ বুদ্ধ পৰ্সাদ েচিতয়া ছাৰক সভাপিত, ড◦ তাৰেকশব্ৰ
েচৗধুৰী ছাৰক সম্পাদক আৰু ড◦ িবশব্িজৎ ভাগৱতী ছাৰক
েকাষাধয্ক্ষ িহচােপ তদথর্ কিমিট এখন গঠন কিৰ অসম গিণত
সংস্থা (Mathematical Association, Assam) নােমেৰ এিট
সংস্থা েখালাৰ পৰ্স্তাৱ েলাৱা হ’ল। েসইিদনা ৩৭ জেন সদসয্ পদ
গৰ্হণ কিৰিছল। পৰৱতর্ী সময়ত তদথর্ কিমিটৰ ৈবঠকত সংিবধানৰ
খচৰা পৰ্স্তুত কৰা, পৰ্তীক অঁকা ইতয্ািদৰ উপিৰ অসম গিণত
সংস্থা (Mathematical Association, Assam) নামেটা সলাই
গিণত িশক্ষায়তন, অসম কৰাৰ বােবও িচন্তা কৰা হ’ল। কাৰণ
সৰহভাগ সদসয্েৰই অসম গিণত সংস্থা নামেটা মনঃপুত েহাৱা
নািছল। েগােটই িবষয়েবাৰ চূড়ান্ত কিৰবৈল েসই বছৰেৰই ২৪-
২৫িডেচমব্ৰ তািৰেখ কটন মহািবদয্ালয়ত আহব্ান কৰা সাধাৰণ

সভাত আেলাচনা মেমর্ সংিবধান গৰ্হণ হ’ল; িকন্তু গিণত িশক্ষায়তন,
অসম নামেটাক ৈল েতিতয়াও বহুেতা সদসয্ৰ মনত েখােকাজা লািগ
আিছল, েযন নামেটা িঠক েহাৱা নাই।

অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ নামকৰণ:

এই িবষেয় জনাবৈল, পৰ্িতষ্ঠা বছৰৰ পৰা আজীৱন ‘অগিশ’ৰ
সিকৰ্য় সদসয্ আৰু অগিশৰ গিণত িবষয়ক আেলাচনী ‘গিণত
িবকাশ’ৰ পৰ্থম সম্পাদক পৰ্য়াত ড◦ অমলা েবজবৰুৱা বাইেদউৰ
(গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ পৰ্াক্তন অধয্াপক) ৈসেত
ড◦ িদলীপ শমর্া ছাৰৰ ‘আন্তিৰক আলাপ’ শীষর্ক এিট সাক্ষাৎকাৰত
(অগিশৰ আেলাচনী গিণত িবকাশৰ দশবষর্ীয় িবেশষ সংখয্া,
অষ্টাদশ সংখয্াৰ গিণত িবকাশ, জানুৱাৰী-জুন, ১৯৯৬ ত পৰ্কািশত)
শমর্া ছােৰ েসাধা পৰ্শ্নৰ উত্তৰত বাইেদউেৱ েকাৱা কথািখিন দািঙ
ধিৰেলাঁ:

” অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ জন্মলগ্নেৰ পৰা মই
জিড়ত বুিল ক’ব পােৰাঁ। পৰ্থমেত এটা েগাট (As-
sociation) কিৰিছল, মই েসইখনত নািছেলাঁ। িকন্তু
তাৰ ছমাহ-এবছৰ িপছেত এই েগাটেটাৰ ধমর্ান্তৰ
আৰু ৰূপান্তৰ ৈহ িশক্ষায়তন হ’ল। পৰ্থেম ‘গিণত
িশক্ষায়তন, অসম’ (Academy of Mathematics,
Assam) নামেহ েথাৱা ৈহিছল। ... নামকৰণৰ েবিলকা
ড◦ ভেবন্দৰ্নাথ েমনাৰ নাম নল’েল েদােষ চুব। মনত
আেছ েসইিদনাখনৰ সভাখন কটন কেলজৰ গিণত
িবভাগৰ েকাঠািল এটাত বিহিছল। পৰ্থমৰ নামেটা
িকবা এটা েবিঠক েযন লািগিছল, অথচ িক িঠক
লগা নাই ধিৰব েনাৱািৰ েমাৰ আেশ পােশ বিহ
থকা সভয্েকইজনেক কথােটা ৈকিছেলাঁ। েতওঁেলােকও
েতিতয়া নামেটা ‘িকবা এটা ভুল ৈহেছ েযন পােল’।
এেনেত ড◦ েমনা মঞ্চ অথর্াৎ েপ্লটফমর্খনৰ ওচৰত িথয়
ৈহ েকাঠািলৰ ৰাইজক সেমব্ািধ ক’েল েয, “Academy
of Mathematics comma Assam বুিলেল ক’ত
অৱিস্থত েসইেটােহ বুজাব; আিম েসইেটােৱই পৰ্কাশ
কিৰব েখােজা েনিক?” েযই ইমান স্পষ্টৈক ক’েল,
আিম অন্ততঃ মই, ততািলেক বুিজেলা নামেটা িকয়
িঠক লগা নািছল। নামেটােৱ েযন অসম ৰাজয্ৰ
গিণত িশক্ষায়তনখনৰ কথােহ ৈকেছ, িবহাৰৰ বা
হািৰয়ানাৰখন নহয়। ইয়াৰ িপছত তুৰেন্ত বতর্মানৰ
নামেটা ওলাই পিৰল। ... এইিখিনেত ভেবন েমনাৈল
বৰ মনত পিৰেছ ...।”
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এয়াই হ’ল ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ নামকৰণৰ চমু ইিতহাস।
১৯৮৬ চনৰ ১৮ জুলাই তািৰেখ জন্মলাভ কৰা সংস্থািটেয়
অসম গিণত িশক্ষায়তন নােমেৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী, িশক্ষকসকলৰ
মাজত ১৯৮৬ চনৰ ২৫ িডেচমব্ৰ তািৰেখ আত্মপৰ্কাশ কেৰ।
েসেয়েহ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্িতষ্ঠা িদৱস িহচােপ ১৮
জুলাই তািৰখেটােকই মানয্তা িদ পৰ্িতষ্ঠা িদৱস িহচােপ েযাৱা
বছৰেকইটাত উদযাপন কিৰ অহা ৈহেছ আৰু ১৮ জুলাই, ২০২০
ত িশক্ষায়তনৰ লক্ষীমপুৰ শাখাৰ উেদয্াগত অনলাইন মাধয্মেতই
এিট বকৃ্ততানুষ্ঠানৰ (েৱিবনাৰ) জিৰয়েত ৩৫ সংখয্ক পৰ্িতষ্ঠা িদৱস
উদযাপন কিৰেছ। বক্তা: ড◦ মুকুন্দ ৰাজবংশী ছাৰ।

অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্থম সভাপিত আৰু সম্পাদক
যথাকৰ্েম ড◦ বুদ্ধ পৰ্সাদ েচিতয়া আৰু ড◦ তাৰেকশব্ৰ েচৗধুৰী।
িশক্ষায়তনৰ মূল লক্ষয্ আিছল:

* গিণত িশক্ষাৰ পৰ্সাৰ।

* অসমৰ িবিভন্ন ঠাইত গিণতৰ আেলাচনা-চকৰ্ আৰু
পৰ্িতেযািগতা পতাৰ লগেত গিণত িবষয়ক আেলাচনী আৰু িকতাপ
পৰ্কাশ কৰাৰ জিৰয়েত গিণতক জনিপৰ্য় কিৰ েতালা।

* নতুন গািণিতক িচন্তাধাৰাৰ ৈসেত পিৰচয় ঘেটাৱা।

* অসমৰ েকােনা এখন ঠাইত বািষর্ক সমােৰাহ অনুিষ্ঠত কৰা
ইতয্ািদ।

গিণত িবকাশ:

১৯৮৬ চনৰ িডেচমব্ৰ মাহত অনুিষ্ঠত সাধাৰণ সভাত িশক্ষায়তনৰ
এখন ছমহীয়া িদব্ভাষীক (অসমীয়া আৰু ইংৰাজী) আেলাচনী
পৰ্কাশৰ িসদ্ধান্ত েলাৱা ৈহিছল আৰু সম্পািদকা িহচােপ দািয়তব্
িদয়া ৈহিছল ড◦ অমলা েবজবৰুৱা বাইেদউক। সম্পাদনা সিমিতৰ
আনেকইজন সদসয্ আিছল ড◦ অৰিবন্দ েদৱ িমশৰ্, ড◦ উেপন্দৰ্
নাথ িমশৰ্, অধয্াপক ৰিফউল হক আৰু নলবাৰীৰ সন্তৰাম কাকিত
ছাৰ। চাপৰ উচ্চতৰ মাধয্িমক িবদয্ালয়ৰ তৎকালীন গিণত িবষয়
িশক্ষক অৰুণ কংসবিণক ছােৰ উত্থাপন কৰা পৰ্স্তাৱ মেমর্ই
আেলাচনীখনৰ নাম ‘গিণত িবকাশ’ ৈহিছল। ১৯৮৭ চনৰ জুলাই
মাহত গিণত িবকাশৰ পৰ্থম সংখয্া পৰ্কাশ ৈহ ওলায়। গিণত
িবকাশৰ পৰ্থম সংখয্া পৰ্কাশৰ বােব গিণতৰ পৰ্িত অনুৰাগ থকা
চাপৰ চাহ বাগানৰ তৎকালীন েমেনজাৰ মৃণাল কািন্ত বসুেৱ শকত
অংকৰ সাহাযয্ আগবঢ়াইিছল। গিণত িবকাশৰ পৰ্থম সংখয্াৰ
সম্পাদকীয়ত বাইেদউেৱ কৃতজ্ঞতা পৰ্কাশ পৰ্সংগত শৰ্ী বসুেৱ

আগবেঢ়াৱা সহায়ৰ িবষেয় উেল্লখ কিৰিছল। বতর্মানৈলেক ৩৪
বছৰ অিতকৰ্ম কিৰ, গিণত িবকাশ পৰ্কাশৰ ধাৰা অবয্াহত
আেছ। ইয়াৰ উপিৰ গিণত িবষয়ক পুিস্তকা, গিণত অিলিম্পয়াদৰ
সমসয্া-সমাধান সম্পকর্ীয় িকতাপ, গৰ্ন্থৰ অনুবাদ, গিণত িবকাশত
পৰ্কািশত পৰ্বন্ধৰ সংকলন, আিদ িশক্ষায়তেন পৰ্কাশ কিৰেছ।
গৰ্ন্থসমূহৰ মাজত েকইখনমান সুখপাঠয্ গৰ্ন্থ হ’ল ‘গিণত: এক
েমৗিলক িবমূতর্ আসব্াদন’, ‘ৰামানুজন - গিণতজ্ঞ আৰু মানুহজন’,
‘পৰ্াচীন ভাৰতত গিণত-চচর্া’, ‘পৰ্কৃিত জগতত গিণত’, ‘কটা
িচতৰ্ৰ েখল’, ‘আযর্ভটীয়’, ‘Collection of selected Articles’,
ইতয্ািদ।

অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্তীক:

পৰ্তীকেটাৰ ইিতহাসৰ িবষেয় মই িলখাতৈক গিণত িবকাশৰ
পৰ্থম সম্পািদকা ড◦ অমলা েবজবৰুৱা বাইেদউেৱ ওপেৰাক্ত
সাক্ষাৎকাৰত িক ৈকিছল শুিনেলেহ পাঠেক ৰস পাব:

“অগিশৰ পৰ্তীকেটা অৱেশয্ মেয়ই িদয়া বুিল ক’ব
লািগব –এক পৰ্কাৰ উপায়ন্তৰ েনেদিখ। িশক্ষায়তনৰ
পৰ্থম সভাখনৰ জিৰয়েতই গিণতৰ িশক্ষক-ছাতৰ্ৰ
মাজত “েঢাল িপিট” জনাই িদয়া হ’ল েয পৰ্তীক
এটা আঁিক আিনব লােগ। ... নাই এেকা নািহল।
ইফােল পৰ্থমখন গিণত িবকাশ ওলাবৰ হ’ল। তাৰ
েবটুপাতত পৰ্তীকেটা নহ’েলই নহয়। ... উপায়ন্তৰ
েনেদিখ িনেজই ভািববৈল ধিৰেলাঁ। এেনেত মই িব.এ.
েশৰ্ণীত নাম লেগাৱাৰ িপছেতই বা অলপ আগেত
েমাক দাদা এজেন িদয়া প্লািষ্টকৰ বস্তু এটাৈল মনত
পিৰল। এই প্লািষ্টকচটাৰ িভতৰৰ পিৰিধেটা এটা El-
lipse আৰু বািহৰৰ দুটা parabola আৰু hy-
perbola. েসইেটােত মই বৃত্ত আৰু এেযাৰ েৰখা
েযাগ িদ েগােটইেকইটা Conic section থকা নক্সা
এটা আঁিকেলাঁ। তাত অকােডিমৰ নাম িলিখ পৰ্থম
সংখয্াৰ গিণত িবকাশ উিলওৱা কামত লািগ থকা
সদসয্েকইজনৰ িমিটঙত িদ ক’েলা : “এইেটা এটা
আিনেছাঁ। েগাবৰ হ’েলও ভািববৈল েভিট এটা ওলাব।”
েকেনবাৈক েসই নক্সােটা অকােডিমৰ সভাপিত ড◦ বুদ্ধ
পৰ্সাদ েচিতয়া পৰ্মুেখয্ বিহ থকা আটাইেকউজেন েসই
ভােজই পছন্দ কিৰেল। গিতেক িস পৰ্তীক িহচােপ ৈৰ
গ’ল। আিমও েবটুপাতেটা ছপাবৈল িদ ৰক্ষা পিৰেলাঁ।”

এয়াই হ’ল অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্তীকৰ ইিতহাস।
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গিণত অিলিম্পয়াদ:

গিণত অিলিম্পয়াদ গিণত িবষয়ত েমধাৱী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ মাজত এিট
জনিপৰ্য় পৰীক্ষা। ১৯৮৭ চনৰ ১১ জুন তািৰেখ অসম গিণত
িশক্ষায়তেন িনজাববীয়াৈক গিণত অিলিম্পয়াদ পৰীক্ষা অসমৰ
আঠটা েকন্দৰ্ত পৰ্থেম অনুিষ্ঠত কেৰ। েকন্দৰ্সমূহ আিছল গুৱাহাটী
(পৰীক্ষাথর্ী সংখয্া: ৭৫), বৰেপটা (২৬), েগাৱালপাৰা (৪৫), ধুবুৰী
(২১), নগাঁও (২২), েযাৰহাট (১১৪), িডবৰ্ুগড় (২৭) আৰু িশলচৰ
(৪২)। এই েকন্দৰ্েবাৰৈল অসম িশক্ষায়তনৰ ৈহ ড◦ ভেবন্দৰ্ নাথ
েমনা, ড◦ অমলা েবজবৰুৱা, ড◦ ৰামচন্দৰ্ েডকা, ড◦ িদলীপ
শমর্া, ড◦ অৰিবন্দ েদৱ িমশৰ্, ড◦ উেপন্দৰ্ নাথ িমশৰ্, ড◦ িবশব্িজৎ
ভাগৱতী, পৰ্য়াত ড◦ ৰত্নিজৎ ভট্টাচাযর্য্ আিদ অসমৰ গিণত-িশক্ষা
জগতৰ এেকাজন নমসয্ বয্ািক্ত িনজৰ কমর্েক্ষতৰ্ৰ বয্স্ততা থকা
সেতব্ও পৰীক্ষা ল’বৈল ৈগিছল।

আৰম্ভিণৰ েকইবছৰমান িবিভন্ন আহুকালৰ মাজেতা এই
পৰীক্ষা অনুিষ্ঠত কৰা ৈহিছল। বতর্মান গিণত অিলিম্পয়াদৰ
আিহর্েৰা পিৰৱতর্ন হ’ল। আঠটা েকন্দৰ্ত আৰম্ভ েহাৱা অিলিম্পয়াদৰ
েকন্দৰ্ৰ সংখয্া বতর্মােন ৪৫ ৈল বৃিদ্ধ পাইেছ। অগিশৰ ৰািজয্ক
পযর্ায়ৰ অিলিম্পয়াদ, ৰাষ্টৰ্ীয় উচ্চ গিণত পিৰষদ (National
Board for Higher Mathematics)ৰ উেদয্াগত অনুিষ্ঠত
আঞ্চিলক গিণত অিলিম্পয়াদ, ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াদ, ইতয্ািদ
িবিভন্ন পযর্ায়ত অসমৰ েমৗিলক গািণিতক েমধা সম্পন্ন ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীেয় িনজৰ েমধাৰ পিৰচয় িদ বতর্মােন গিণত, পদাথর্িবজ্ঞান,
আৰু অনয্ানয্ শাখাত িশক্ষা-গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্খনত উেল্লখেযাগয্
অৱদান আগবঢ়াই আেছ। এই পৰ্সংগত অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
পৰ্াক্তন সভাপিত আৰু দীঘর্িদন গিণত অিলিম্পয়াদৰ সমনব্য়ক
িহচােব েসৱা আগবেঢ়াৱা অধয্াপক নন্দৰাম দাস ছাৰৰ লগেত
NEHU ৰ গিণত িবভাগৰ অৱসৰপৰ্াপ্ত অধয্াপক এম. িব. েৰেগ
ছাৰৰ অৱদান কৃতজ্ঞতােৰ শলািগব লািগব।

সামৰিণ:

বতর্মােন অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ কাম-কাজৰ পিৰসৰ
বৃিদ্ধ পাইেছ। সদসয্ৰ সংখয্াও বৃিদ্ধ ৈহেছ। সীিমত পঁুিজ,

শুভাকাংখীসকলৰ সাহাযয্, অসম চৰকাৰৰ অনুদান লগেত
িশক্ষায়তনৰ কমর্কতর্া-সদসয্সকলৰ িনষ্ঠা, আশাশুধীয়া পৰ্েচষ্টাৰ
ফলত ‘গিণত িবকাশ’ পৰ্কাশ, অনয্ানয্ পৰ্কাশন, অসমত অগিশৰ
১৮ টা শাখা আৰু ৪৫ টা অিলিম্পয়াদ েকন্দৰ্ই িনজাববীয়াৈক কৰা
কাম-কাজ, িবিভন্ন বািষর্ক বকৃ্ততানুষ্ঠানৰ আেয়াজন, অিলিম্পয়াদ
কমর্শালাৰ আেয়াজন, ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব গিণত িবষয়ক অনুষ্ঠান
আেয়াজন, ইতয্ািদ কাযর্-কৰ্মিণকােৰ িশক্ষায়তেন কাম-কাজৰ ধাৰা
অবয্াহত ৰািখেছ।

েকিভড-১৯ ৰ সংকৰ্মণ, লকডাউন পিৰিস্থিতেতা িশক্ষায়তেন
অনলাইন মাধয্মৰ েযােগিদেয়ই কিৰব পৰািখিন কৰাৰ যত্ন কিৰ
আেছ। নৱম, দশম, একাদশ েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব ১৬ আগষ্ট
তািৰেখ গিণত অিলিম্পয়াদ অনুিষ্ঠত কৰা আৰু বাছিন পৰ্াপ্ত ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীৰ বােব অিলিম্পয়াদ কমর্শালা অনুিষ্ঠত কৰাৰ পিৰকল্পনা
হাতত েলাৱা ৈহেছ। আগৈলেয়া কমর্-আঁচিন যুগুতাবৰ বােবও
িচন্তা-চচর্া আৰম্ভ ৈহেছ। কিৰবলগীয়া বহুেতা কাম আেছ, ৰাইজৰ
অিভেযােগা আেছ। কু্ষদৰ্ পিৰসৰত িলখিনৰ েযােগিদ অগিশৰ
পৰ্িতষ্ঠা বছৰৰ েকইটামানৰ সৰু অথচ উেল্লখেযাগয্ কথািখিনেহ
উেল্লখ কিৰেলাঁ।

অসমৰ িবিভন্ন পৰ্ান্তৰ িযসকল বয্িক্ত আৰু িশক্ষকৰ িচন্তা,
িনষ্ঠা, কেমর্াদয্ম, অনুষ্ঠানেটাৰ পৰ্িত মৰম, সহৃদয়তা অিবহেন
পৰ্িতষ্ঠাকালৰ পৰা বতর্মানৈলেক অসম গিণত িশক্ষায়তেন িনজৰ
উেদ্দশয্, লক্ষয্ৰ িদেশ কম তব্ৰণত হ’েলও গিত কিৰ থািকব
েনাৱািৰেলেহঁেতন েসই পৰ্িতগৰাকী বয্ািক্তৈল পুনৰবাৰ শৰ্দ্ধা
িনেবদন কিৰ ইয়ােতই সামিৰেছাঁ।

সহায় েলাৱা ৈহেছ:

১) অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ আিদ কথা – ড◦ তাৰেকশব্ৰ েচৗধুৰী

২) এক আেৱিগক সম্পকর্ – ড◦ বুদ্ধ পৰ্সাদ েচিতয়া

৩) ড◦ অমলা েবজবৰুৱাৰ ৈসেত অন্তৰংগ আলাপ – ড◦ িদলীপ
শমর্া
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পৰ্বন্ধ

অসম গিণত িশক্ষায়তন সম্পকর্ীয় িকছু তথয্

িশক্ষায়তনৰ সভাপিতসকল
ড◦ বুদ্ধপৰ্সাদ েচিতয়া (১৯৮৬-১৯৯১, ১৯৯৩-১৯৯৮,
২০০৫-২০০৮), (তথয্িখিন ছাৰৰ পৰ্ৱন্ধ এিটৰ পৰা েলাৱা)
ড◦ তাৰেকশব্ৰ েচৗধুৰী
ড◦ ধৰণীধৰ েগাসব্ামী
ড◦ নন্দৰাম দাস (২০০৯-২০১৩)
ড◦ দব্ীৰাজ তালুকদাৰ (২০১৪-২০১৫)
ড◦ পৰ্বীণ দাস (২০১৬-১৭)
ড◦ ৰামচন্দৰ্ েডকা (২০১৮-)

িশক্ষায়তনৰ পৰ্ধান-সম্পাদকসকল
ড◦ তাৰেকশব্ৰ েচৗধুৰী
ড◦ িবশব্িজত ভাগৱতী
ড◦ নন্দৰাম দাস
ড◦ ৈকলাশ েগাসব্ামী (২০০০-০১)
ড◦ কুন্তলা পাতৰ্ (২০০২-০৩)
ড◦ পৰ্বীণ দাস (২০০৪-০৫)
ড◦ ৰামচন্দৰ্ েডকা (২০০৬-০৭)
ড◦ বীেৰন দাস (২০০৮-১৩)
বীৰবৰ্ত দাস েচৗধুৰী (২০১৪-২০১৭)
ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্া (২০১৮-)

‘গিণত িবকাশ’ৰ সম্পাদকসকল
ড◦ অমলা েবজবৰুৱা
ড◦ িদলীপ শমর্া
ড◦ মলয় দত্ত
ড◦ িদবয্েজয্ািত মহন্ত
ড◦ েহমন্ত কুমাৰ বৰুৱা
ড◦ ৰামচন্দৰ্ েডকা
ড◦ চন্দৰ্েৰখা মহন্ত
ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্া (৬২ সংখয্া)
ড◦ মৃনাল কিলতা (৬৩-৬৪ সংখয্া একেতৰ্)
ড◦ পৰ্বীণ দাস (৬৫-৬৬ সংখয্া একেতৰ্)

গিণত অিলিম্পয়াদ/েমথেলিটক্স পৰ্িতেযািগতা:

১৯৮৭ চনৰ ১১ জুন তািৰেখ মুঠ আঠটা েকন্দৰ্ত পৰ্থমবাৰৰ
বােব Regional Mathematical Olympiad (RMO) অনুিষ্ঠত
কৰা ৈহিছল। পৰ্থম বছৰত মুঠ পৰীক্ষাথর্ীৰ সংখয্া আিছল ৩৭২
জন। পৰ্থম অৱস্থাত এটা েকেটগ’িৰত দশম-একাদশ আৰু দব্াদশ
েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব অিলিম্পয়াদ অনুিষ্ঠত কৰা ৈহিছল, িপছৈল
েকইবছৰমান পৰ্থম (নৱম-দশম েশৰ্ণী) আৰু িদব্তীয় (একাদশ-
দব্াদশ েশৰ্ণী) দুটা েকেটগ’িৰত অনুিষ্ঠত কৰা হয়।

পৰৱতর্ী সময়ত িশক্ষায়তেন পৰ্িত বছেৰ েম’ মাহত েমথেলিটক্স
পৰ্িতেযািগতা আৰু েছেপ্টমব্ৰ মাহত গিণত অিলিম্পয়াদ (Math-
ematical Olympiad), চািৰটা েকেটগ’িৰত (পৰ্থম েকেটগ’িৰ
– পঞ্চম-ষষ্ঠমান েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব, িদব্তীয় েকেটগ’িৰ –
সপ্তম-অষ্টম েশৰ্ণী, তৃতীয় েকেটগ’িৰ নৱম-দশম েশৰ্ণী, চতুথর্
েকেটগ’িৰ একাদশ-দব্াদশ েশৰ্ণী) অনুিষ্ঠত কেৰ। ২০১৭বষর্ৰ
পৰা ৰাষ্টৰ্ীয় উচ্চ গিণত পিৰষদৰ (National Board for
Higher Mathematics) উেদয্াগত অনুিষ্ঠত আঞ্চিলক গিণত
অিলিম্পয়াদত (Regional Mathematics olympiad) অৱতীণর্
হ’বৈল বাছিন পৰীক্ষা িহচােপ পিৰষেদ আগষ্ট মাহত পৰ্াক
আঞ্চিলক গিণত অিলিম্পয়াদ (PRMO, Pre Regional Math-
ematics olympiad) আৰম্ভ কৰাৰ ফলত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ সুিবধােথর্
িশক্ষায়তেন পিৰষদৰ অিলিম্পয়াদৰ আিহর্ত ৰািজয্ক পযর্ায়েতা
পূবর্ৰ তৃতীয় আৰু চতুথর্ দুটা েকেটগ’িৰৰ সলিন নৱম-দশম
আৰু একাদশ েশৰ্ণীৰ বােব এটা েকেটগ’িৰ কিৰ মুঠেত িতিনটা
েকেটগ’িৰত (পৰ্থম েকেটগ’িৰ – পঞ্চম-ষষ্ঠ েশৰ্ণী, িদব্তীয়
েকেটগ’িৰ – সপ্তম-অষ্টম েশৰ্ণী, তৃতীয় েকেটগ’িৰ – নৱম-দশম-
একাদশ েশৰ্ণী) অিলিম্পয়াদ অনুিষ্ঠত কৰাৰ িসদ্ধান্ত গৰ্হণ কেৰ।

ৰাষ্টৰ্ীয় স্তৰত PRMO-RMO-INMO িতিনটা পযর্ায়ত
অিলিম্পয়াদ েহাৱা বােব ২০১৯ বষর্ৰ পৰা িশক্ষায়তেন েমেথেলিটক্স
পৰীক্ষা বন্ধ কিৰ েম’ মাহত ৰািজয্ক অিলিম্পয়াদ পতাৰ িসদ্ধান্ত
গৰ্হণ কেৰ। বতর্মােন অসমত ৪৬ টা পৰীক্ষা-েকন্দৰ্ত ৰািজয্ক
অিলিম্পয়াদ অনুিষ্ঠত কৰা হয়।

১৯৮৭ বষর্ৰ অিলিম্পয়াদত পৰ্থম স্থান অজর্ন কিৰিছল ধীৰাজ
েগাসব্ামীেয় (কটন মহািবদয্ালয়)। িশক্ষায়তেন পৰ্থম বছৰ সাতজন
পৰ্িতেযাগীক পুৰসৃ্কত কিৰিছল। েতওঁেলাক হ’ল ধীৰাজ েগাসব্ামী,
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ড◦ সুবৰ্তানন্দ দুৱৰা সব্ণর্-পদক
িবজয়ীসকল

িফেৰাজ আলম েচৗধুৰী, কটন মহািবদয্ালয় (১৯৮৯)
অনুপম শইকীয়া, কটন মহািবদয্ালয় (১৯৯০)
অনুপম শইকীয়া, কটন মহািবদয্ালয় (১৯৯১)
চয়ন েচৗধুৰী, গুৰুচৰণ মহািবদয্ালয়, িশলচৰ (১৯৯২)
উদ্দীপ্ত দত্ত বৰদৈল, েক িভ, নামৰূপ (১৯৯৩)
ৰােকশ আেৰাৰা, েক িভ, নামৰূপ (১৯৯৪)
পৰ্তয্য় ভট্টাচাযর্য্, েতজপুৰ (১৯৯৫)
অনুপম দত্ত, কটন মহািবদয্ালয় (১৯৯৬)
নীৰজ কায়াল, কটন মহািবদয্ালয় (১৯৯৭)
নীৰজ কায়াল, কটন মহািবদয্ালয় (১৯৯৮)
মানসেজয্ািত শমর্া, েক িভ, নামৰূপ (১৯৯৯)
মানসেজয্ািত শমর্া, েক িভ, নামৰূপ (২০০০)
েসৗিপ্তক ধৰ, ৰামানুজ গুপ্ত জুিনয়ৰ িবজ্ঞান কেলজ,
িশলচৰ (২০০১)
অভীক কুমাৰ দাস, েক িভ িব আৰ িপ এল, বঙাইগাঁও
(২০০২)
অভীক কুমাৰ দাস, েক িভ িব আৰ িপ এল, বঙাইগাঁও
(২০০৩)
দীপেজয্ািত েডকা, েক িভ, খানাপাৰা (২০০৪)
পাথর্পৰ্িতম িমশৰ্, েক িভ, খানাপাৰা (২০০৫)
িসদ্ধাথর্শংকৰ বৰা, (২০০৬)
মিঞ্জল পৰ্িতম শইকীয়া, দৰং মহািবদয্ালয় (২০০৭)
পদ্মভূষণ বৰা, উত্তৰ লিখমপুৰ মহািবদয্ালয় (২০০৮)
ৰজত িসনহা, কটন মহািবদয্ালয় (২০০৯)
মেহন্দৰ্েমাহন দাস, কটন মহািবদয্ালয় (২০১০)
বুবুমিণ কিলতা, বজালী মহািবদয্ালয় (২০১১)
েসৗময্দীপ পুৰকায়স্থ, ৰামানুজ গুপ্তা জুিনয়ৰ কেলজ,
িশলচৰ (২০১২)
সুিমত পাল, পািব্লক উচ্চতৰ মাধয্িমক িবদয্ালয়, লংকা
(২০১৩)
লক্ষয্েজয্ািত বৰা, ৰামানুজন জুিনয়ৰ কেলজ (২০১৪)
েগৗৰাংগ কুমাৰ ৈবশয্, শৰ্ীমন্ত শংকৰ অকােডিম, গুৱাহাটী
(২০১৫)
পৰ্দীপ্ত পৰাগ বৰা, িড িপ এছ, গুৱাহাটী (২০১৬)
পৰ্তয্াশা কিলতা, িশৱসাগৰ মহািবদয্ালয় (২০১৭)
অয়ন নাথ, েকন্দৰ্ীয় িবদয্ালয়, েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়
(২০১৮)
অয়ন নাথ, কিলয়াবৰ মহািবদয্ালয় (২০১৯)
সুনয়না পািত, সৰলা িবড়লা অকােদমী (২০২০)

ৰাজীৱ বৰঠাকুৰ, পাথর্ িবজয় বুঢ়ােগাঁহাই, জয়দব্ীপ বুঢ়ােগাঁহাই,
আফতাৰ জাইদ উল্লা, পিম্প িজিল্ল আৰু ইফিটকাৰ আলী আহেমদ।
ইয়ােৰ পৰ্থম পাঁচজনক েসইবছৰেৰ Indian National Math-
ematics olympiad ত (INMO) অৱতীণর্ হ’বৈল NBHM এ
অনুমিত িদেয় আৰু ধীৰাজ েগাসব্ামীেয় INMO ত তৃতীয় স্থান
অজর্ন কিৰ আন্তজর্ািতক গিণত অিলিম্পয়াদৰ (International
Mathematics Olympiad) বােব িনবর্ািচত হয়; িকন্তু পৰীক্ষাৰ
আেগ আেগ ধীৰাজ েগাসব্ামীৰ বয়স ১৭ বছৰ পাৰ েহাৱাৰ ফলত
IMO ৰ িনয়ম অনুসিৰ েতওঁ IMO ত অৱতীণর্ হ’ব েনাৱািৰেল।

১৯৮৮ বষর্ত পৰ্থম স্থান অজর্ন কিৰিছল ইফিটকাৰ আলী
আহেমেদ (কটন মহািবদয্ালয়)।

সুবৰ্তানন্দ দুৱৰা সব্ণর্-পদক:

৩২ বছৰ বয়সেত অকাল িবেয়াগ ঘটা অসমৰ এগৰাকী অসামানয্
গািণিতক পৰ্িতভাৰ অিধকাৰী ড◦ সুবৰ্তানন্দ দুৱৰাৰ (৭জুলাই
১৯৫৬ – ৬ অেক্টাবৰ ১৯৮৮) েসাঁৱৰণত েতেখতৰ পিৰয়ালৰ
ফালৰ পৰা আগবেঢ়াৱা অনুদােনেৰ িশক্ষায়তেন ১৯৮৯ বষর্ৰ পৰা
সুবৰ্তানন্দ দুৱৰা সব্ণর্ পদক পৰ্দান আৰম্ভ কেৰ।

২০১৬ বষর্ৈলেক, চতুথর্ েকেটগ’িৰত (একাদশ-দব্াদশ েশৰ্ণী)
পৰ্থম স্থান েপাৱাগৰাকীক ড◦ সুবৰ্তানন্দ দুৱৰা সব্ণর্-পদেকেৰ
পুৰসৃ্কত কৰা ৈহিছল। ২০১৭ বষর্ৰ পৰা, তৃতীয় েকেটগ’িৰত পৰ্থম
স্থান অিধকাৰ কৰাগৰাকীক এই বঁটা পৰ্দান কৰা হয়।

ৰােজন দাস স্মাৰক বঁটা:

২০১৬ বষর্ৈলেক গিণত আিলিম্পয়াদৰ তৃতীয় েকেটগ’িৰত (নৱম-
দশম েশৰ্ণী) পৰ্থম স্থান েপাৱা পৰ্িতেযাগীগৰাকীক ৰােজন দাস
স্মাৰক বঁটােৰ পুৰসৃ্কত কৰা ৈহিছল আৰু ২০১৭ বষর্ৰ পৰা
গিণত অিলিম্পয়াদ চািৰটা েকেটগ’িৰৰ সলিন িতিনটা েকেটগ’িৰত
অনুিষ্ঠত কৰা বােব ৰােজন দাস স্মাৰক বঁটা পূবর্েত আগবঢ়াই থকা
তৃতীয় েকেটগিৰৰ পৰ্থম স্থান অজর্ন কৰা পৰ্িতেযাগীৰ পিৰৱেতর্
িদব্তীয় েকেটগ’িৰত (সপ্তম-অষ্টম েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব) পৰ্থম
স্থান েপাৱা পৰ্িতেযাগীক এই বঁটােৰ পুৰসৃ্কত কৰা হয়।
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পৰ্াঞ্জল তালুকদাৰ স্মাৰক বঁটা:

২০১৬ বষর্ৈলেক গিণত আিলিম্পয়াদৰ তৃতীয় েকেটগ’িৰত (নৱম-
দশম েশৰ্ণী) িদব্তীয় স্থান েপাৱা পৰ্িতেযাগীগৰাকীক পৰ্াঞ্জল
তালুকদাৰ স্মাৰক বঁটােৰ পুৰসৃ্কত কৰা ৈহিছল। ২০১৭ বষর্ৰ পৰা
গিণত অিলিম্পয়াদ চািৰটা েকেটগ’িৰৰ সলিন িতিনটা েকেটগ’িৰত
অনুিষ্ঠত কৰা বােব পৰ্াঞ্জল তালুকদাৰ স্মাৰক বঁটা পূবর্েত আগবঢ়াই
থকা তৃতীয় েকেটগ’িৰৰ িদব্তীয় স্থান েপাৱা পৰ্িতেযাগীৰ পিৰৱেতর্
িদব্তীয় েকেটগ’িৰত (সপ্তম-অষ্টম েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব) িদব্তীয়
স্থান েপাৱা পৰ্িতেযাগীক এই বঁটােৰ পুৰসৃ্কত কৰা হয়।

দুেগর্শব্ৰ দাস স্মাৰক বঁটা:

গিণত আিলিম্পয়াদৰ পৰ্িতেটা েকেটগ’িৰত পৰ্থম স্থান েপাৱা
পৰ্িতেযাগীগৰাকীক দুেগর্শব্ৰ দাস স্মৰক বঁটােৰ পুৰসৃ্কত কৰা হয়।

অধয্াপক বাপুকৃষ্ণ েচৗধুৰী স্মাৰক বঁটা:

২০১৮ বষর্ৈলেক েমেথেলিটক্স পৰীক্ষাত পৰ্িতেটা েকেটগ’িৰত পৰ্থম
েহাৱা দলিটক এই বঁটা আগবেঢ়াৱা ৈহিছল যিদও ২০১৯ ৰ পৰা
েমেথেলিটক্স পৰীক্ষা বন্ধ েহাৱাৰ বােব গিণত অিলিম্পয়াদৰ তৃতীয়
েকেটগ’িৰত ২য় স্থান পৰ্াপ্ত পৰীক্ষাথর্ীক এই বঁটা পৰ্দান কৰা হয়।

ড◦ অমলা েবজবৰুৱা স্মাৰক বঁটা:

ৰািজয্ক িভিত্তক কুইজ পৰ্িতেযািগতাৰ তৃতীয় েকেটগ’িৰত (নৱম-
দশম েশৰ্ণী) পৰ্থম েহাৱা দলেটাক ড◦ অমলা েবজবৰুৱা স্মাৰক
বঁটা পৰ্দান কৰা ৈহিছল। ২০১৬ বষর্ৰ পৰা ৰািজয্ক িভিত্তত কুইজ
পৰ্িতেযািগতা অনুিষ্ঠত কৰা েহাৱা নাই।

শািন্তৰাম দাস স্মাৰক বঁটা:

২০১৬ চনৰ পৰা গিণত অিলিম্পয়াদৰ পৰ্থম েকেটগ’িৰত (পঞ্চম-
ষষ্ঠ েশৰ্ণীৰ বােব) পৰ্থমস্থান অজর্ন কৰাজনক শািন্তৰাম দাস স্মাৰক
বঁটা পৰ্দান কৰা হয়।

গুৱাহাটীৰ কটন কেলিজেয়ট িবদয্ালয়ত গিণতৰ িশক্ষক
িহচােপ সুখয্ািতেৰ কমর্জীৱন অিতবািহত কৰাৰ লগেত অসমীয়া
ভাষাত গিণত িবষয়ক েকইবাখেনা মূলয্বান পুিথ আৰু সািহতয্
িবষয়ক গৰ্ন্থ ৰচনা কিৰ সািহতয্ৰ েক্ষতৰ্খনেতা অৱদান আগবঢ়াই

‘JAAM’ সম্পকর্ীয় তথয্
২০১০ চনৰ পৰা অসম গিণত িশক্ষায়তেন পৰ্কাশ কৰা
গিণত িবষয়ক জােনর্লখন হ’ল ‘Journal of the Assam
Academy of Mathematics’ (JAAM), ISSN No.
2229-3884. বতর্মানৈলেক জােনর্লখনৰ মুখয্-সম্পাদক
আৰু সম্পাদকসকল হ’ল:
২০১০-১১, ২০১১-১২:
মুখয্ সম্পাদক: অধয্াপক বুদ্ধ পৰ্সাদ েচিতয়া
সম্পাদক: অধয্াপক নন্দৰাম দাস
২০১২-১৩, ২০১৩-১৪:
মুখয্ সম্পাদক: অধয্াপক বুদ্ধ পৰ্সাদ েচিতয়া আৰু
অধয্াপক নন্দৰাম দাস
সম্পাদক: অধয্ািপকা েহেলন কুমাৰী শইকীয়া
২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬:
মুখয্ সম্পাদক: ড◦ দব্ীৰাজ তালুকদাৰ
সম্পাদক : অধয্ািপকা েহেলন কুমাৰী শইকীয়া
২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮:
মুখয্ সম্পাদক: অধয্ািপকা ৰীতা েচৗধুৰী
সহেযাগী সম্পাদক: অধয্াপক সুৰিজত বৰকটকী
২০১৮ ৰ পৰা বতর্মানৈলেক:
মুখয্ সম্পাদক: অধয্ািপকা ৰীতা েচৗধুৰী
সহেযাগী সম্পাদক: অধয্াপক িবপন হাজিৰকা

ৈথ েযাৱা পৰ্য়াত শািন্তৰাম দাসৰ জীয়াৰী কটন মহািবদয্ালয়ৰ
উিদ্ভদ িবজ্ঞান িবভাগৰ পৰ্াক্তন মুৰবব্ী অধয্ািপকা, পৰৱতর্ী সময়ত
কটন মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষা িহচােপ কাযর্িনবর্াহ কৰা ড◦ পৰ্ীিত
কাকিতেয় আগবেঢ়াৱা অনুদােনেৰ ২০১৬ ইং বষর্ৰ পৰা অসম
গিণত িশক্ষায়তেন এই বঁটা পৰ্দান কৰাৰ লগেত ’শািন্তৰাম দাস
েসাঁৱৰণী বািষর্ক বকৃ্ততানুষ্ঠান’ অনুিষ্ঠত কিৰ আিহেছ।

শািন্তৰাম দাস েসাঁৱৰণী বািষর্ক বকৃ্ততানুষ্ঠান:

পৰ্য়াত শািন্তৰাম দাসৰ জন্ম ঠাই পলাশবাৰীত শুভাৰম্ভ েহাৱা পৰ্থম
বকৃ্ততানুষ্ঠানেটা শুভ উেদব্াধন কিৰিছল পৰ্য়াত দাসৰ পুতৰ্ িডবৰ্ুগড়
িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন উপাচাযর্ ড◦ েদৱদাস কাকিতেয়।

• পৰ্থম বকৃ্ততানুষ্ঠানেটাৰ বক্তাদব্য় আিছল কটন মহািবদয্ালয়ৰ
অৱসৰপৰ্াপ্ত অধয্াপক ড◦ তাৰেকশব্ৰ েচৗধুৰী আৰু ড◦ িদলীপ
শমর্া।
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পৰ্বন্ধ

পৰৱতর্ী বকৃ্ততানুষ্ঠানসমূহৰ বক্তাসকল:

• অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ বতর্মানৰ সভাপিত অধয্াপক ৰামচন্দৰ্
েডকা আৰু অসম মাধয্িমক িশক্ষা পিৰষদৰ অৱসৰপৰ্াপ্ত িশক্ষা
িবষয়া ড◦ আৰিত ভট্টাচাযর্য্ (২০১৭)

• সিন্দৈক েছাৱালী মহািবদয্ালয়, গুৱাহাটীৰ অৱসৰ পৰ্াপ্ত
অধয্ািপকা ড◦ ৰঞ্জনা েচৗধুৰী (২০১৮)

• অধয্ািপকা চন্দৰ্েৰখা মহন্ত, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয় (২০১৯)

• অধয্াপক শৰ্ীকৃষ্ণ েগাপালৰাও ডািন, UM-DAE Centre for
Excellence in Basic Sciences, মুমব্াই িবশব্িবদয্ালয় (২০২০)

ৰাধাচৰণ গুপ্তা অনুদানমূলক বািষর্ক বকৃ্ততানুষ্ঠান:

ৰাঁচীৰ িবৰলা ইনিষ্টিটউট অৱ েটকন’ল’িজৰ ভূতপূবর্ অধয্াপক
তথা গিণত ইিতহাসৰ এগৰাকী গেৱষক অধয্াপক ৰাধাচৰণ গুপ্তাই
আগবেঢ়াৱা অনুদােনেৰ, অসম গিণত িশক্ষায়তেন অধয্াপক গুপ্তাৰ
ইচ্ছা অনুসিৰ গিণতৰ ইিতহাস িবষয়ক বকৃ্ততা পৰ্িত বছেৰ অনুিষ্ঠত
কিৰ আিহেছ।

১৯৯৭ ইং বষর্ত শুভাৰম্ভ েহাৱা বকৃ্ততানুষ্ঠানেটাত পৰ্থম বকৃ্ততা
পৰ্দান কিৰিছল Instiute of Mathematics and Appli-
cation, ভুৱেনশব্ৰৰ পৰ্িতষ্ঠাপক সঞ্চালক, গিণতজ্ঞ অধয্াপক
সব্াধীনানন্দ পট্টনায়কেদেৱ।

(তথয্সমূহ যুগুতাইেছ বীৰবৰ্ত দাস েচৗধুৰী আৰু পংকজ েজয্ািত মহন্তই। েকইটামান পুৰিণ তথয্ শুধৰাই িদয়া, তথয্ েযাগান ধৰা আিদত
সহায় আগবেঢ়াৱা বােব অধয্াপক অনুপম শইকীয়া, ড◦ মিঞ্জল শইকীয়া, ড◦ বীেৰণ দাস আৰু িবদুয্ত শইকীয়াৈল কৃতজ্ঞতা জনােলাঁ।)

‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ িতিনগৰাকী মহীৰূহ। অধয্াপক নন্দৰাম দাস, অধয্াপক বুদ্ধ পৰ্সাদ েচিতয়া আৰু অধয্াপক তাৰেকশব্ৰ েচৗধুৰী।
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সংকাৰক তত্তব্ৰ গদ’

িব এছ যাদৱ • অনুবাদ : ভৱ কুমাৰ শমর্া

(‘গিণত িবকাশ’ত বহু বষর্ পূেবর্ পৰ্কািশত এই অনুিদত পৰ্বন্ধেটা েকইবাটাও িদেশেৰ গুৰুতব্পূণর্। গিণত-িবজ্ঞান িবষয়ক পৰ্বন্ধৰ সাৱলীল
অনুবাদৰ ই এক উদাহৰণ। িনজৰ িবষয়বস্তুৰ সম্পকর্ত এজন িবদগ্ধ পিণ্ডেত পৰ্বন্ধেটা এেনদেৰ িলিখেছ েয ইয়াত উেল্লিখত িবষয়েবাৰৰ
সম্পেকর্ সামানয্ও ধাৰণা নথকা মানুেহও িবমূতর্ গািণিতক অেনব্ষণৰ পৰ্িকৰ্য়া উপলি কিৰ েৰামািঞ্চত ৈহ পিৰব। েলখেক এটা পৰ্বন্ধ
বয্িতকৰ্মভােৱ একািধকবাৰ পঢ়াৰ কথা এই পৰ্বন্ধেটাত েকাৱাৰ দেৰ পাঠেক এইেটা পৰ্বন্ধও একািধকবাৰ নপিঢ় ৰ’ব েনাৱািৰব পােৰ।)

[িব এছ যাদৱ িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতিবজ্ঞানৰ অধয্াপক।
েতেখতৰ The Godot of Operator Theory নামৰ পৰ্বন্ধেটা
পৰ্কাশ পায় Mathematics Newsletter অত (Vol 2. No 2,
June, 1992)। পৰ্বন্ধেটাৰ অসমীয়া ৰূপান্তৰ কিৰেছ অধয্াপক ভৱ
কুমাৰ শমর্াই।]

এজন েলখকৰ ৰচনাৱলীৰ সলিন েকােনাবা িবেশষ এিট ৰচনাৰ
বােব েলখকজন জনাজাত ৈহ পৰােটা অসব্াভািৱক কথা নহয়।
ইংৰাজ েলখক েছমুেৱল েবেকটৰ আৰু েতেখতৰ িবখয্াত নাটক:
গদ’ৰ পৰ্তীক্ষাত (Waiting for Godot) ৰ েক্ষতৰ্ত িঠক এেক
কথাই খােট। েযাৱা বছৰ েবেকেট েশষ িনঃশব্াস তয্াগ কেৰ।
েতেখতৰ জীৱন আৰু কমর্ সমব্েন্ধ িবশব্জুিৰ েহাৱা আেলাচনা-
িবেলাচনাই ইংৰাজী সািহতয্ত েবেকেট অিধকাৰ কৰা উেল্লখনীয়
স্থানৰ সতয্তা পৰ্িতপন্ন কিৰেছ। অলপেত শয্ামলােল েবেকট
সম্পেকর্ িলখা পৰ্বন্ধ এিট টাইমছ অৱ ইিণ্ডয়াৰ ”Life and Let-
ters” িশতানত মুখয্ পৰ্ৱন্ধ িহচােপ পৰ্কাশ পাইেছ।

েতওঁ িদয়া গদ’ৰ পৰ্তীক্ষাত বণর্না সঁচাৈকেয় মেনােমাহা
ৈহেছ। িবেশষৈক েবেকটৰ দশর্ন আৰু বয্িক্ততব্ নাটকখনত
েকেনদেৰ পৰ্িতফিলত ৈহেছ, সুন্দৰৈক পৰ্ৱন্ধেটাত েদখুওৱা ৈহেছ।
েবাধহয় পৰ্থমবাৰৰ বােব মই শয্ামলালৰ িলখিন আিদৰ পৰা
েশহৈলেক পিঢ়েছাঁ, িসও একািধকবাৰ। কথা হ’ল, নাটকখনতৈকও
আকষণর্ীয়ভােব ইয়াৰ মুখয্চিৰতৰ্ গদ’ েবিছ িবখয্াত। েযিতয়া নাটখন
পিঢ় থকা হয় পাঠেক অনবৰেত অনুভৱ কিৰ থােক েয ইয়াৰ

িপছৰ িযেকােনা মুহূতর্েত গদ’ৰ মঞ্চত আিবভর্াৱ হ’ব। িকন্তু েগােটই
নাটকখনেত েসইেটা েকিতয়াও ৈহ নুেঠ।

এইবাৰ েমাৰ শয্ামলালৰ িলখিন ভাল লািগেছ, েসইেটা
অপৰ্াসিঙ্গক কথা নহয়। আচলেত, মই িবেশষভােৱ কাম কৰা
গিণতিবজ্ঞানৰ িবষয়েটা ৈহেছ ‘ফলনীয় িবেশ্লষণ’ (Functional
Analysis)। ফলনীয় িবেশ্লষণৰ িভতৰত েযাৱা িবশ বছৰ ধিৰ
মই িযেটা িবষয়ৰ ওপৰত গেৱষণা কৰা আৰু কেৰাৱাত আগৰ্হী
ৈহ আিহেছাঁ, েসয়া হ’ল আিজকািলৰ গিণতৰ উষ্ণ আৰু উবর্ৰ
েক্ষতৰ্ ‘সংকাৰক তত্তব্’ (Operator Theory)। সংকাৰক তত্তব্
তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞান, েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞান, ষ্ট’কািষ্টক পৰ্’েছছ,
পৰ্যুিক্তিবজ্ঞান আৰু তথয্িবজ্ঞান আিদত বহলভােৱ বয্ৱহৃত ৈহ
আিহেছ। সংকাৰক তত্তব্ৰ নাটকখনেতা তাৰ িনজসব্ এক গদ’
আেছ, যাৰ অিস্ততব্ বহুেতা শিক্তশালী মিস্তষ্কৰ দব্াৰা অনুভূত
ৈহেছ, অথচ ‘িযেয়’ েযাৱা চিল্লছ বছৰ ধিৰ ‘িনজেক’ লুকুৱাই
ৰািখবৈল সক্ষম ৈহ আিহেছ। ‘েতওঁৰ’ অিস্ততব্ পৰ্মাণ কিৰবৈল
কৰা যুদ্ধকালীন েনৰােনেপৰা েচষ্টা সব্েতব্ও সংকাৰক তািত্তব্কসকেল
এিতয়াৈলেক ‘েতওঁক’ মঞ্চত অৱতীণর্ কৰাত সক্ষম েহাৱাৈগ নাই।
িপেচ সংকাৰক তত্তব্ৰ এই গদ’ গৰাকীেয়ইবা েকান? েমাৰ এই
পৰ্বন্ধেটা সাধাৰণ পাঠক এজনৰ বােব (গিণতজ্ঞসকলৰ বােব নহয়)
সংকাৰক তত্তব্ৰ এই আকষর্ণীয় চিৰতৰ্েটাৰ আচিৰত বয্ৱহাৰ আৰু
গিণতজ্ঞসকেল কৰা েতওঁৰ অেনব্ষণৰ দীঘলীয়া িবিচতৰ্ ইিতহাসৰ
েবিছ খুিটনািটৈল নৈগ চুিটৈক বণর্না কৰাৰ উেদ্দেশয্ যুগুেতাৱা



‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃষ্ঠাৰ পৰা

ৈহেছ।

সচৰাচৰ এজন আধুিনক গিণতজ্ঞই এক িনিদর্ষ্ট গিণতীয়
গাঁথিন (স্থান) ৰ পৰীক্ষা-িনৰীক্ষাত বৰ্তী হয় িযেটােৱ েতওঁৰ বােব
সমিষ্ট (UNIVERSE) িহচােপ কাম কেৰ। জামর্ান গিণতজ্ঞ েডিভড
িহলবাটর্ (১৮৬২-১৯৩৪)ৰ নামানুসােৰ নামািঙ্কত ‘িহলবাটর্ স্থান’
এেনকুৱাই এিট গিণতীয় গাঁথিন। এেকধৰণৰ আন এিট গাঁথিন হ’ল
েপােলণ্ডৰ গিণতজ্ঞ িষ্টেফন বানাক্ (১৮৯২-১৯৪৫)ৰ নামানুসােৰ
জনাজাত ‘বানাক স্থান’ (েতওঁ অৱেশয্ এেনধৰণৰ স্থানক েতওঁৰ
’Theorie des Operatotions Linearies’ (Chelsea, 1932)
নামৰ পুিথখনত ’espaces du type B’ নােমেৰ িচিহ্নত
কিৰিছল)। দৰাচলেত, িহলবাটর্ স্থান বানাক স্থানতৈক গিণতৰ
িদশৰপৰা েবিছ সুন্দৰ আৰু িবেশষতব্পূণর্ আৰু েসেয়েহ ইয়াক
চচর্া কৰাৰ নান্দিনক আকষর্ণ েবিছ।

এই দুগৰাকী গিণতজ্ঞই উপিৰ-উক্ত স্থানসমূহৰ েকৱল
অধয্য়নৰ আধাৰিশলা স্থাপন কৰাই নহয়, এই স্থানসমূহৰ
তত্তব্েকা যেথষ্ট দূৰ আগবঢ়াই িনিছল। এই স্থানেবাৰৰ জয্ািমিতেয়
বহুেতা ফলনীয় িবেশ্লষকক আকিষর্ত কিৰ আিহেছ। আনসকলক
ইয়াৰ সংকাৰক তত্তব্ই মুগ্ধ কিৰেছ। পৰ্কৃতেত এটা স্থানৰ
এিট সংকাৰক হ’ল স্থানেটাৰ পৰা স্থানেটাৈলেকই িকছু িবেশষ
ধমর্সম্পন্ন এিট ৰূপান্তৰ। এটা সংকাৰেক অৱেশয্ স্থানেটাৰ
িকছু অংশ অপিৰৱিতর্ত (invariant) ৰািখব পােৰ। শূনয্স্থান
আৰু সমূ্পণর্স্থান িযেকােনা তথাকিথত ৈৰিখক সংকাৰকৰ দব্াৰা
অপিৰৱিতর্ত থােক, গতানুগিতকভােবই। ইহঁতৰ বািহেৰ আন
েকােনা উপস্থান যিদ অপিৰৱিতর্ত হয়, েতেন্ত েতেন উপস্থাপন
অগতানুগিতক অপিৰৱিতর্ত উপস্থান (non-trivial invariant
subspace) েবালা হয়। সুিনিশ্চতভােব, সংকাৰক তত্তব্ৰ গদ’
(আনিক গিণতজ্ঞৰ বােবও) হ’ল: ‘এটা অসীম-মািতৰ্ক (infi-
nite dimensional) িবেযাজনীয় (separable) জিটল িহলবাটর্
স্থানৰ ওপৰত এটা পিৰবদ্ধ (bounded) ৈৰিখক সংকাৰক যাৰ
েকােনা অগতানুগিতক অপিৰৱিতর্ত উপস্থান নাই’। এেনকুৱা
এিট সংকাৰকৰ অিস্ততব্ই েযাৱা চািৰ দশকজুিৰ সমগৰ্ িবশব্েজাৰা
গিণতজ্ঞসকলৰ ঐকয্বদ্ধ পৰ্েচষ্টাক হায়ৰণ কিৰ বািগ মািৰ আেছ।
এই পৰ্েচষ্টােবাৰ অথেল েযাৱা নাই যিদও েকৱল আংিশকভােৱেহ
ফলৱতী ৈহেছ। ১৯৮৬ চনৰ িডেচমব্ৰ মাহত িদল্লী িবশব্িবদয্ালয়ৰ
গিণতিবজ্ঞান িবভাগৰ দব্াৰা েপান-পৰ্থমবাৰৰ বােব ভাৰতবষর্ত
সংকাৰক তত্তব্ৰ এই িবষয়েটা আৰু ইয়াৰ সংলগ্ন িদশসমূহৰ
সম্পকর্ত এখন আন্তজর্ািতক সিন্মলনৰ আেয়াজন কৰা হয়।

এই েগােটই পৰ্েচষ্টাৰ আৰম্ভিণ ৈহিছল গিণতৰ েশষ
সাবর্জনীনতাবাদী ভ’ন নইমানৰ জিৰয়েত। েতওঁ েদখুৱাইিছল

(অপৰ্কািশত) েয িযেকােনা িহলবাটর্ স্থানৰ পৰ্িতেটা অশূনয্
সংহত (compact) সংকাৰকৰ কমপেক্ষও এটা অগতানুগিতক
অপিৰৱিতর্ত উপস্থান থােক। এই িসদ্ধান্তেটা পৰ্থম পৰ্কািশত হয়
১৯৫৪ চনত এন্ এৰ’নডজয্ান আৰু েক িট িস্মথৰ দব্াৰা (িযেহতু
পৰ্ৱন্ধেটা েবিছ গিণতীয় কিৰব েখাজা নাই, েসেয় আিম ইয়াত
িবতং পৰ্সংগ-সংগিতৰপৰা িবৰত থািকম)। ১৯৬৬ চনত বাণর্েষ্টইন
আৰু ৰিবনছেন অপৰ্চিলত িবেশ্লষণ (Nonstandard Analysis)
তত্তব্ৰ সহায়ত পৰ্মাণ কিৰেল েয উপিৰউক্ত িসদ্ধান্তেটা িয েকােনা
বহুপদীয়ভােৱ সংহত (polynomially compact) সংকাৰকৰ
বােবও সতয্। এেক সময়েতই িবখয্াত গিণতজ্ঞ িপ আৰ েহলম’েছও
ইয়াক পৰ্চিলত (Standard) িবেশ্লষণ তত্তব্ৰ দব্াৰাও পৰ্মাণ কিৰ
েদখুৱােল। ১৯৬৭ চনত আৰভয্াচন আৰু েফল্ডময্ােন এই িবচাযর্
পৰ্শ্নেটা মুখয্তঃ বাণর্েষ্টইন–ৰিবনছন েহলম’ছৰ েকৗশলেকই িকছু
মসৃণ কিৰ আৰু েবিছ সাবর্জনীনৈক উত্থাপন কেৰ। মুঠেত এই
কথােটা সাবয্স্ত ৈহ পেৰ েয বহুপদীয়ভােৱ সংহত (polynomially
compact) সংকাৰক এটা সংকাৰক তত্তব্ৰ গদ’ হব েনাৱােৰ।

িয হওক, ১৯৭৬ চনত গিণতৰ পৃিথৱীত এক উেল্লখেযাগয্
ঘটনা ঘেট। িভক্টৰ লম’ন’ছভ নামৰ ৰািছয়াৰ এজন কমবয়সীয়া
গিণতজ্ঞই সংকাৰক তািত্তব্কসকলক অবাক কিৰ িদ পৰ্মাণ কিৰ
েদখুৱায় েয িযেকােনা পিৰৱদ্ধ (bounded) ৈৰিখক সংকাৰক
িযেয় অশূনয্ সংহত (compact) সংকাৰকক সঙ্গী িহচােপ লয়
(অথর্াৎ তাহাঁতৰ লগত িবিনময় ধমর্ মািন চেল), িস গদ’জন হ’ব
েনাৱােৰ। িযেকােনা মানৰ িপনৰ পৰাই লম’ন’ছভৰ কাযর্য্ গিণতীয়
গেৱষণাৰ এিট অিত সুন্দৰ িনদশর্ন। ই েকৱল এৰ’নডজয্ান-
িস্মথ আৰু বাণর্েষ্টছন-ৰিবনছন-েহলমছ েকৗশলৰ স্থিবৰতাক ভঙ্গ
কৰাই নহয়, আগৰ েগােটইেবাৰ িসদ্ধান্তক েচৰ েপলাই বাঞ্ছনীয়
িসদ্ধান্তসমূহ আিবষ্কাৰ কিৰবৈল ‘শৰ্ুডাৰ’ৰ িস্থৰ-িবনু্দ উপপাদয্ৰ
(Fixed Point Theorem) পৰ্েয়াগৰ এক অিভনৱ েকৗশলেৰা
জন্ম িদেয়। তদুপিৰ আিজৈলেক লম’ন’ছৰ মূল িসদ্ধান্তেটাৰ বধর্ন
বা িসদ্ধান্তেটাৰ েতওঁ িদয়া পৰ্মাণক সৰলতৰ কিৰবৈল সক্ষম েহাৱা
নাই, যিদওবা ‘বানাক স্থান’ পৰ্সঙ্গত গদ’জনৰ অনুসন্ধানৰ কাম
ইিতমেধয্ তাৎপযর্পূণর্ভােৱ আগবািঢ়েছ। গদ’জেন িযেকােনা অশূনয্
সংহত (compact) সংকাৰকৰ লগত িবিনময় ধমর্ মািনব েনাৱািৰব
বুিল কৰা লম’ন’ছভৰ পৰ্মাণৰ গুৰুতব্ এইবােবই ইমান েবিছ কাৰণ
ইয়াৰ িপছত অেনক পৰ্মুখ গিণতজ্ঞই ভািববৈল আৰম্ভ কিৰিছল
েয এই িসদ্ধান্তেটােৱই সংকাৰক তত্তব্ৰ গদ’জনৰ আিৱষ্কাৰৰ পথ
পৰ্দশর্ক হ’বৈগ পােৰ। িকন্তু েসয়া েয অলীক কল্পনা আিছল েসইেটা
িনিশ্চতভােৱ পৰ্মািণত হয় ১৯৮০ চনত, েযিতয়া হয্াডিভন-ৰাঝািভ
েৰােজনথয্ােল েকােনা অশূনয্ সংহত (compact) সংকাৰকৰ লগত
িবিনময় ধমর্ মািন েনােলাৱা এটা সংকাৰকৰ উদাহৰণ দািঙ ধেৰ।
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‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃষ্ঠাৰ পৰা

েবাধহয় েপান পৰ্থমবাৰৰ বােব গদ’ই এিটক্ষণৰ বােব সঁচাৈক
েদখা িদিছল ছুইেডনৰ উপছালাৰ পাৰ্ এনফ্ল’ নামৰ এজন
যুৱ গিণতজ্ঞক ১৯৭৬ চনত। এনফ্ল’ েতিতয়া আিছল বাকর্েলৰ
েকিলফ’িণর্য়া িবশব্িবদয্ালয়ত। টৰ’ণ্ট’ত অনুিষ্ঠত ‘আেমিৰকান
ময্াথেমিটেকল ছ’চাইিট’ৰ েসইবাৰৰ বািষর্ক সিন্মলনত অংশগৰ্হণ
কিৰ এনফ্ল’ই েঘাষণা কিৰেল েয েতওঁ সঁচাসিচৈক ‘বানাক
স্থান’ এটাৰ ওপৰত থকা এজন গদ’ক েদখা পাইেছ। িকন্তু
খুবসম্ভৱ গদ’ েতওঁৰ হাতৰ পৰা িপছিল ওলাই গ’ল আৰু তাৰ
পাঁচ বছৰ িপছতেহ আেকৗ এনফ্ল’ৰ হাতত ধৰা িদেল। ১৯৮১
চনত এনফ্ল’ই েতওঁৰ িনবন্ধৰ পাণু্ডিলিপ ‘একটা ময্াথােমিটকা’
নামৰ পৃিথৱীৰ অিদব্তীয় গািণিতক গেৱষণামূলক আেলাচনীখনৈল
পৰ্কাশৰ বােব পিঠয়ােল আৰু লেগ লেগ এই িবষয়ত গেৱষণাৰত
পৰ্মুখ গিণতজ্ঞসকলৰ মাজত ইয়াৰ পৰ্িতিলিপ িবলাই িদেল।

েসই েতিতয়াৰ পৰা এেন িকছুমান অপৰ্ীিতকৰ ঘটনা ঘিটবৈল
ল’েল িযধৰণৰ ঘটনা গিণতৰ ইিতহাসত কািচৎেহ ঘটা েদখা
যায়। ‘একটা ময্াথােমিটকা’ত পৰ্কাশৰ বােব দািখল কৰা এনফ্ল’ৰ
গেৱষণামূলক িনৱন্ধেটা পুংখানুপুংখ আৰু িনয়ািৰৈক িলখা েহাৱা
নািছল। িলখিন ইমান জিটল আিছল েয িবচাৰকমণ্ডলীেয় ইয়াৰ
িবষয়বস্তুিখিনৰ পৰ্শংসা কিৰেলও িনবন্ধেটা েতওঁেলােক সমূ্পণর্ৰূেপ
বুিজব েনাৱািৰেল। ফলসব্ৰূেপ েতওঁেলােক িনবন্ধেটা পৰ্কাশৰ
বােব অনুেমাদেনা নকিৰেল, ইয়াৰ েকােনা ভুল-তৰ্ুিটও দািঙ
ধিৰব েনাৱািৰেল। অৱেশষত সামানয্ সালসলিনেৰ ৈসেত িনবন্ধেটা
১৯৮৫ চনতেহ অনুেমািদত হ’ল আৰু মুিদৰ্ত ৈহ ওলাল
১৯৮৭ চনত, দািখল কৰাৰ সুদীঘর্ ছবছৰ িপছত, আেমিৰকান
ময্াথােমিটেকল ছ’চাইিটৰ সিন্মলনত েঘাষণা কৰাৰ এঘাৰ বছৰ
িপছত!

এনফ্ল’ৰ িনবন্ধেটাৰ অনুেমাদন আৰু পৰ্কাশ পৰ্িকৰ্য়াৰ
এই অসব্াভািৱক িবলমব্ (সব্াভািৱক অৱস্থাত এই পৰ্িকৰ্য়াত
সময় লয় এবছৰ বা দুবছৰ) গিণতীয় সমাজৰ ধতর্বয্ বা
কমপেক্ষও সমােলাচনাৰ পাতৰ্ নহ’লেহেতন যিদেহ েসইিখিন
সময়ত আন েকােনা দুভর্াগয্জনক ঘটনা নঘিটলেহেতন। েকমিবৰ্জ
িবশব্িবদয্ালয়ৰ িছ এফ িৰেড বানাক স্থানৰ এজন গদ’ আিৱষ্কাৰ
কিৰেল ১৯৮৪ চনত আৰু েতওঁৰ িনবন্ধেটা অিত কমিদনৰ
িভতৰেতই (১৯৮৪ চনৰ জুলাই সংখয্াত) ‘বুেলিটন অৱ লণ্ডন
ময্াথােমিটেকল ছ’চাইট’এ পৰ্কাশ কিৰেল। তাৰ িকছুিদনৰ আগেত
বাণর্াডর্ ব’জয্ািমেয় বানাক স্থানৰ এজন গদ’ৰ অিস্ততব্ ১৯৮৪
চনৰ েফৰ্বৰ্ুৱািৰ মাহত েপিৰছ িবশব্িবদয্ালয়ত অনুিষ্ঠত ফলনীয়
িবেশ্লষণৰ অধয্য়ন-চকৰ্ত পৰ্মাণ কিৰ িদেয়। েতওঁ েতওঁৰ কামিখিন
পৰ্কাশৰ বােব ‘ইিণ্টেগৰ্ল ইকুেৱছন এণ্ড অপােৰটৰ িথয়িৰ’ত
দািখল কেৰ আৰু িনবন্ধেটা পৰ্কািশত হয় ১৯৮৫ চনৰ জুন

মাহত। উপিৰউক্ত দুেয়াখন িনবন্ধৰ কামিখিন এনফ্ল’ৰ বাটকটীয়া
কাযর্ৰ দব্াৰা অনুেপৰ্িৰত আৰু পৰ্ভািৱত, দুেয়াটা িনবন্ধই এনফ্ল’ৰ
িনবন্ধৰ েমৗিলক ভাবাথর্ৰ ওপৰত পৰ্িতিষ্ঠত অথচ এনফ্ল’ৰ িনবন্ধেটা
েতিতয়াও পৰ্কাশৰ আশা পািল ‘এক্টা ময্াথােমিটকা’ত পিৰ আিছল।
িয েক্ষতৰ্ত ব’জয্ািমেয় েতওঁৰ পৰ্বন্ধৰ িশেৰানামেতই উপলি
কিৰিছল েয েতওঁ মূলতঃ এনফ্ল’ৰ ভাবাথর্েকই সৰল আৰু মজবুত
কিৰবৈল ৈগ আেছ, িৰেড আনিক এনফ্ল’কৃত কাযর্ৰ অিস্ততব্েকা
সব্ীকাৰ নকিৰেল। ১৯৮৭-৮৮ চনত েযিতয়া এই েলখক িক্লভলয্াণ্ড
েষ্টট ইউিনভািছর্িটত আিছল, এখন আেলাচনা-চকৰ্ত ভাষণ িদবৈল
তাত আেহােত এনফ্ল’ই বয্িক্তগতভােব এই েলখকক ৈকিছল েয
িনজৰ পৰ্বন্ধ পৰ্কাশ কৰাৰ আগেত িৰড্ এই িবষয়ত এনফ্ল’ই িদয়া
ভাষণত সঁচাৈক উপিস্থত আিছল।

ব’জয্ািমৰ সদয্পৰ্কািশত পুিথ ’Introduction to Opera-
tor theory and Invariant subspaces : North Hol-
land, 1988’ ৰ পৰা তলৰ উদৃ্ধিতিখিন িদয়া হ’ল: “েতওঁৰ
(িৰডৰ) িনবন্ধেটা ‘বুেলিটন অৱ লণ্ডন ময্াথােমিটেকল ছ’চাইিট’ৰ
িক্ষপৰ্ অনুেমাদনৰ আৰু পৰ্কাশনৰ বােব অেপক্ষাৰত পৰ্বন্ধৰািজক
অিতকৰ্ম কিৰবৈল িদয়া সুিবধাৰ দব্াৰা উপকৃত ৈহিছল, েসেয় ১৯৮৪
চনৰ জুন মাহত পৰ্কািশত ৈহ ওলাইিছল। এেকধৰণৰ সুিবধা
আেলাচনীখনৰ সম্পাদকসকেল এই েলখকৈলও আগবঢ়াইিছল,
িকন্তু েসয়া গৃহীত নহ’ল।” “এেনধৰণৰ পূবর্বতর্ী হ’বৈল িদয়ােটা
সব্াভািৱক কথা নহয় আৰু ই মূৰ ঘমাবলগীয়া কথা নহ’লেহেতন,
যিদেহ িৰেড েকবাবােৰা পৰ্শ্নেটাৰ সমাধান িনেজ িদয়া বুিল
অেশাভনীয় আৰু সফলভােব পৰ্িতষ্ঠা কৰাৰ েচষ্টা নকিৰেলেহেতন।
এেন বয্ৱহাৰক কেঠাৰ ভাষাত িনন্দা কিৰব লােগ, অৱেশয্ মনত
ৰািখব লােগ েয আিম উত্তৰ কালৰ বােব িলিখ আেছাঁ।”

এয়াই হ’ল বানাক স্থানৰ গদ’ৰ কািহনী। িকন্তু সংকাৰক
তত্তব্ৰ পৰ্কৃত গদ’ ‘এটা অসীম িবেযাজনীয় (separable) জিটল
িহলবাটর্ স্থানৰ ওপৰত এটা পিৰবন্ধ (bounded) ৈৰিখক সংকাৰক
যাৰ েকােনা অগতানুগিতক অপিৰবিতর্ত উপস্থান নাই’ আিজৈলেক
অিনতয্ ৈহেয়ই আেছ। গিণতজ্ঞসকলৰ এই গদ’জন হ’ব েনাৱােৰ
বুিল পৰ্মাণ কৰাৰ িদশতেহ। এইেটা িদশৰপৰা এক উেল্লখনীয়
সফলতা হ’ল স্কট্ বৰ্াউেন ১৯৭৮ চনত েকােনা উপািভলমব্ (sub-
normal) সংকাৰেক গদ’জনৰ ভাও ধিৰব েনাৱােৰ বুিল কৰা
পৰ্মাণ। িকন্তু েতেনহ’েল অৱ-অিভলমব্ (hyponormal) সংকাৰক?
েকােনও নাজােন। গদ’জনৰ সন্ধান িদেন-িনশাই চিল আেছ। গদ’ৰ
মুখা খুিলবৈল গিণতসকলক িকমান িদন লািগব, যিদ সঁচাৈক
েতওঁ আেছ, েকােনও ক’ব েনাৱােৰ। শঙ্কাজনকভােৱ, বত্তর্মান
গিণতজ্ঞসকলৰ হাতত থকা সা-সঁজুিল আৰু েকৗশল গদ’ৰ আনিক
িঠকনাৰ সন্ধানত এিট পথ উনু্মক্ত কিৰবৈলও যেথষ্ট নহয়।
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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।)

ফৰাছী-ৈসনয্দলত ‘পৰ্াইেভট’ িহচােপ েচ্চৰ্-বউগর্ত নতুন
িনযুিক্তৈল যাতৰ্া কিৰ ৈগ থােকাঁেত েগৰ্ন’ব্-ল্-অৰ ফােল েচইণ্ট
িপেয়েৰ দয্ পয্ালয্াদৰ্ুৰ এখন সৰু গাঁৱৈল আন এজন জামর্ান
গিণতজ্ঞ পলাই ৈগিছল। গিণতজ্ঞজন আিছল লেৰণ্ট চ্ছৱাট্ র্জ।
লেৰণ্ট চ্ছৱাট্ র্জৰ জন্ম ৈহিছল েপিৰছত – ১৯১৫ চনৰ ৫ মাচর্ত।
েদউতাক অয্ানেচেল্ম চ্ছৱাট্ র্জৰ জন্ম ৈহিছল আলেচইছৰ এখন
সৰু চহৰত ১৮৭২ চনত। েসই সময়িখিন আিছল, ঠাইটুকুৰা
জামর্ানৰ স’েত লগলেগাৱাৰ িঠক িপছেতই। অয্ানেচেল্ম আিছল
এজন েদশেপৰ্িমক িকেশাৰ, েসেয় েতওঁ ৈচধয্ বছৰ বয়সত
ফৰাছীৈল অিভবসন কিৰ পুনৰ ঘূিৰ আিহিছল। েশষত েতওঁ
পিঢ়িছল ঔষধ বা ‘েমিডিচন’ িবষয়। ১৯১৫ চনত এখন েপিৰছ
হিস্পেতেল িনযুিক্ত িদয়া েতওঁ পৰ্থমজন ইহুদী শলয্িচিকৎসক
ৈহিছল। অয্ানেচেল্ম এগৰাকী সম্পকর্ীয়ক িবয়া কৰাইিছল। নাম–
েক্লইেৰ েদিবৰ্ আিছল, পৰ্মুখ ফৰাছী মূলৰ এগৰাকী ইহুদী পিৰয়ালৰ
েছাৱালী। এইসকলৰ মাজত েপাৱা আন েকইগৰাকীমান হ’ল–
েনউইল্লীৰ পৰ্ধান, নয্াশয্েনল একােডমী অব েমিডিচনৰ এজন
েপৰ্িছেডণ্ট, আৰু এদল গাউিলষ্ট ৰাজনীিতিবদ। লেৰণ্টৰ দুজন
ভােয়ক আিছল। েতওঁৰ ডাঙৰজন খুৰাক আিছল িপছৰ উৈনশ
শিতকা আৰু পৰ্াক কুিৰ শিতকাৰ এজন অিত পৰ্খয্াত ফৰাছী
গিণতজ্ঞ– েজক েহেডমাডর্। লেৰণ্টৰ ‘েমণ্টৰ’ আিছল অেন্দৰ্ েভই।
স্নাতক েহাৱাৰ িপছত লেৰেণ্ট বািছ ল’বলগীয়া ৈহিছল ক্লািছক্স্ ছ্
আৰু গিণত এই দুটাৰ পৰা মােথাঁ এটা। (েতওঁ দুেয়াটা িবষয়েত

পাগর্ত আিছল) েতওঁ বািছ ৈলিছল গিণত। পৰ্াৰিম্ভক পাঠয্কৰ্মিখিন
(১৯৩৭ চনত) েশষ কৰাৰ িপছত লেৰণ্ট চ্ছৱাট্ র্েজ এডিমশয্ন
ৈলিছল েপিৰছৰ ইকল্ নেমর্ল চুিপিৰয়ৰ (ই.এন.এছ.)ত। ইংৰাজীত
‘চাবেমাল’ আৰু ‘েমাল’ বা ফৰাছীত ‘িহেপািটউপ’ আৰু ‘িটউপ’
বুিল জনাজাত এই পৰ্াৰিম্ভক পাঠয্কৰ্মেতই লেৰেণ্ট লগ পাইিছল
েমৰীেয় েহেলেন েলিভ নামৰ এগৰাকী ধুনীয়া যুৱতীক। েতেৱাঁ
ই.এন.এছ.অৰ গিণত পৰ্েগৰ্মত ছীট ল’বৈল বুিল খুব কষ্ট কিৰ
আিছল। েতওঁ আিছল পৰ্খয্াত ফৰাছী গিণতজ্ঞ প’ল েলিভৰ
কনয্া। প’ল েলিভেয় আধুিনক সম্ভািৱতা তত্তব্ক নতুন েমাৰ
িদিছল। েলভীেয় ই.এন.এছ.অত চ্ছৱাট্ র্জৰ ৈশিক্ষক পৰামশর্দাতা
ৈহিছল। িপেছ অিত েসানকােলই েতওঁ লেৰণ্টৰ শহুৰ হ’বৈলেয়া
আগবািঢ়িছল – লেৰণ্ট আৰু েমৰী েহেলেন িববাহপাশত আবদ্ধ
হ’বৈল বুিল ওলাইিছল।

১৯৩৭অত স্নাতক েহাৱাৰ িপছত চ্ছৱাট্ র্েজ ৈসনয্িবভাগত নাম
ভিতর্ কিৰিছল– যােত েতওঁৰ িপছ ফােল ৰাষ্টৰ্ীয় দািয়তব্ৰ এই
কামিখিন ৰািখ থ’ব পােৰ, আৰু অিত েসানকােলই গিণতৰ
িশক্ষকতা জীৱন আৰু গেৱষণাৰ কাম আৰম্ভ কিৰব পােৰ।
এইিখিন সময়েত চ্ছৱাট্ র্জ ৰাজনীিতৰ পৰ্িতও অনুৰক্ত ৈহ
পিৰিছল। েতওঁ সেচতন ৈহ পিৰিছল আিফৰ্কা আৰু অনয্ানয্ ঠাইৰ
ঔপিনেৱিশক জীৱেনেৰ জীৱন িনওৱা েলাকসকলৰ পৰ্িত। েতওঁ
েষ্টিলন িবেৰাধী ৈহ পিৰিছল, আৰু ইউেৰাপীয় বাওঁপন্থীসকলৰ
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দলেটাৰ ফলীয়া ৈহ িচন্তাৰ-সমথর্ন আগবঢ়াইিছল। েসই যুগত
েসয়া এটা ‘েফশয্ন’ েযেনই আিছল। ৈসনয্িবভাগৰ পৰা আঁতিৰ
অহাৰ িপছত লেৰণ্ট ঘূিৰ আিহিছল েপিৰছৈল আৰু গিণত-কমর্ত
মেনািনেবশ কিৰিছল। ইফােল যুদ্ধ আৰম্ভ ৈহ ৈগিছল। েসেয়
চ্ছৱাট্ র্জ পিৰয়াল ফৰাছীত থকা িবপদজনক ৈহিছল। িবেশষতঃ
‘অকুেপশয্ন’ৰ িপছত। লেৰণ্ট ইহুদী েহাৱা বােব, কতৃর্পক্ষৰ পৰা
আচিৰতভােৱ সািৰিছল। আৰু েতওঁ, েতওঁৰ ৰাষ্টৰ্ীয় গেৱষণাৰ বােব
পাবলগীয়ািখিন পাই আিছল। িপেছ ১৯৪২ চনত েতওঁৰ বােব এই
পঁুিজৰ ধন েশষ ৈহিছল। িকন্তু েতওঁ িমেছিলন ফাউেণ্ডশয্নৰ আন
এটা সৰু বৃিত্ত পাই আিছল।

েটৗউেলৗউছৈল বুিল এক পিৰদশর্নত লেৰণ্ট আৰু েতওঁৰ
ৈঘণীেয়েক েহনৰী কাটর্ান আৰু জয্াঁ েডলছাটর্ক লগ ধিৰিছল।
েতওঁেলােক ৈকিছল েয যুদ্ধৰ বােব ধিৰ ৰখা েকবাগৰাকী
ফৰাছী গিণতজ্ঞই েদশখনৰ মধয্-দিক্ষণ খণ্ডৰ েক্লমর্ণ্ট-ফাৰাণ্ডত
চাকিৰ পাইিছল। পৰৱতর্ীকালত েক্লমর্ণ্ট-ফাৰাণ্ডত িনযুিক্ত েপাৱা
চ্ছৱাট্ র্েজছ েকইগৰাকীেয় আন আন খয্াত ফৰাছী গিণতজ্ঞক
লগ পাইিছল। এইসকলৰ িভতৰত আিছল জয্াঁ িডওডন, চালর্চ
এহৰেছময্ান আৰু ছজ’েলম েমেণ্ডলবৰ্ট। এই েগােটইেকইজেনই
জিড়ত ৈহ আিছল িনক’লা বহবাকীৰ স’েত। আৰু এওঁেলাকৰ
জিৰয়েতই চ্ছৱাট্ র্েজছেকইজেন বুৰবাকীৰ স’েত লগ লািগিছল।
এইিখিন সময়েতই লেৰণ্ট চ্ছৱাট্ র্েজ েতওঁৰ গেৱষণা-গৰ্ন্থ সমাপ্ত
কিৰিছল। গেৱষণা-গৰ্ন্থ আিছল– ‘সূচকীয়-সংকলৰ দব্াৰা বাস্তৱ-
অনিৱিচ্ছন্ন ফলন’ৰ ওপৰত। িকন্তু ১৯৪৩ চনৰ, েসইিখিন সময়ত
লেৰণ্টজ চ্ছৱাট্ র্েজ আৰু েতওঁৰ পিৰয়ালৰ বােব কথা-কাণ্ডেবাৰ
সমসয্াবহুল আিছল। নাৎজীসকেল দিক্ষণ ফৰাছী আকৰ্মণ কিৰিছল
আৰু চ্ছৱাট্ র্েজছসকেল িনজেক মৃতুয্ েকম্পৈল বুিল পিঠওৱাৰ পৰা
হাত এৰাবৈল বুিল িমছা পিৰচয় িদবলগীয়া ৈহিছল। এই সমসয্াৰ
িদনেতই েতওঁেলাকৰ িশশুিটৰ জন্ম ৈহিছল। আৰু হিস্পেতলেতই
লুকুৱাই ৰািখবলগীয়া ৈহিছল– েযিতয়া নাৎজীসকেল তাৈল ইহুদী
নৱজাতকৰ সন্ধানত আিহিছল। েসেয় এই েডকা পিৰয়ালিট িযমান
েসানকেল পািৰ িসমান েসানকােলই তাৰ পৰা পলাবলগীয়া ৈহিছল।

িকন্তু পল েলভী আৰু েমৰী েহেলন িনৰাপেদ নাৎজীৰ হাতৰ
মুিঠৰ পৰা আঁতিৰ আিহিছল। চ্ছৱাট্ র্েজছক েতওঁেলাকৰ পৰা
েবেলগ কৰা ৈহিছল আৰু েগৰ্েনাব্লত ধিৰ ৰখা ৈহিছল। তাত েতওঁ
েতিতয়াৈলেক অধয্াপকৰ পদ ৈল আিছল। েতওঁ অিত খৰতকীয়া
িসদ্ধান্ত ল’বলগীয়া ৈহিছল– চ্ছৱাট্ র্জ েগাপেন েচইণ্ট-িপেয়েৰ-দয্-
পয্ালয্াদৰ্ুৈল যাবলগীয়া ৈহিছল। আৰু ইয়ােতই েতওঁ ৈঘণীেয়কক
লগ পাইিছল।

িকন্তু লেৰেণ্ট এটা আয়ৰ পথৰ সন্ধানত আিছল। িবচািৰ

পাইিছল েয েসই অঞ্চলৰ সু্কলসমূহত েকইজনমান গিণত-িটউটৰ
লােগ। তাত েতওঁ এেকাটা সপ্তাহত গিণত িশকাই িশকাই এখন
গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁৱৈল ঘূিৰ ফুিৰিছল। জামর্ানসকল আগবািঢ়
আিহ থকা েসই সময়ত, েতিতয়া েতওঁৰ েতেন ভৰ্মণ িবপদসংকুল
ৈহ পিৰিছল। সমসয্াৰ কথােটা আিছল এই েয, চ্ছৱাট্ র্জৰ নিথ-
পতৰ্িখিন আিছল িমছা। তাত এজন অনা-ইহুদীৰ পিৰচয় আিছল–
েতওঁ বািছ েলাৱা এটা িমছা নােমেৰ। েতওঁ িনজৰ নামেটা চহী
কেৰাঁেত Schwartz-ক েটৰ্চ কিৰিছল এেন দেৰ– S েটা এেকই
আিছল, c েটা ৈহ পিৰিছল e; h আৰু W ক েটৰ্চ কেৰাঁেত ৈহ
পিৰিছল l আৰু i, m; তাৰ িপছত আিহ পৰা m আৰু a এেকই
আিছল; r আৰু t ৰ দেৰ আৰু েশষৰ z েটা ৈহিছল i আৰু n;
আৰু এেনদেৰ েতওঁৰ হােতেৰ িলখািখিন ৈহিছলিহ Selimartin
– এই বানানেটােৰ। ইেয়ই ৈহিছল চ্ছৱাট্ র্জৰ নতুন নাম। এজন
ইহুদী নহয় বুিল, েতওঁ িমছা নিথ পাবৈল সক্ষম ৈহিছল। িপেছ,
চ্ছৱাট্ র্েজ জািনিছল েয নাৎজীসকেল েতওঁেলাকৰ ধৰ-পাকৰত
িমছাৰ ৰূপেটা খুিলব পািৰিছল। আৰু েতেন ঘটনাত ধিৰব পৰা
সকলক েকম্পেবাৰৈল পিঠয়াই িদিছল। েতওঁ গম পাইিছল েয
েতওঁ এেনদেৰ ধৰা নপিৰবৈল েতওঁ অিত সাৱধান ৈহ থািকব
লািগব। ....... এটা ৰািতৰ কথা। চ্ছৱাট্ র্েজ ঘৰৈল বুিল ওভতা
েটৰ্ইনখন নাপােল আৰু ৰািতেটা য’ত েতওঁ িশকাইিছল তােতই
থািকবলগীয়া ৈহিছল। তাত দুখন েহােটল আিছল– এখন অলপ
সুিবধাজনক আৰু গৰম। আনখনত চকী-েমজ এেকা নািছল, আৰু
লগেত গৰমৰ বয্ৱস্থাও নািছল। েসই সময়িখিন আিছল পৰ্চণ্ড শীতৰ
সময়। িপেছ েতওঁৰ অনুভেৱ েদেখান তুলনামূলকভােব অসুিবধাৰ
েহােটলখনেহ িবচািৰিছল। েসই অসুিবধাৰ েহােটলখনেত চ্ছৱাট্ র্েজ
েগােটই ৰািত উজাগেৰ কটাইিছল– মুখখন এখন েব্লংেকট, েতওঁ
িপিন্ধ থকা েকাটেটা আৰু লগত থকা অনয্ানয্ কােপােৰেৰ ঢািক
ৈল। িপেছ তথািপ শীতৰ পৰ্েকাপৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱা নািছল।
েগােটই িনশােটা েতওঁ এখন গিণতৰ পাণু্ডিলিপ পিঢ় কটাইিছল।
মাজিনশা নাৎজীসকল আিহ েসামাইিছল আনখন েহােটলত। তাত
েতওঁেলােক দুজন ইহুদী িবচািৰ পাই ধিৰিছল আৰু পিঠয়াইিছল
েতওঁেলাকৰ িনিশ্চত মৃতুয্ৈল। ৈসনয্সকল চ্ছৱাট্ র্জ থকা েকাঠােটাৈল
অহা নািছল। তাৰ িপছত ৰািতপুৱা েতওঁ ঘৰৈল বুিল উভিতিছল।
উেল্লেখয্ েয েসই িনশা েতওঁ পিঢ় থকা পাণু্ডিলিপখন আিছল
েকােনাবা ‘িনক’লা বহবাকী’ৰ।

∼ ◦ ∼

ইফােল েপিৰছত দুজন গিণতজ্ঞ, েদউতাক আৰু পুেতক –
এিলয়া কাটর্ান আৰু েহনৰী কাটর্ান। তুলনামূলকভােব েতওঁেলােক
িনৰাপেদই যুদ্ধৰ িদন কটাইিছল। েতওঁেলাক ইহুদী নািছল।
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অনুবাদ

অথবা েকােনা আইনী িবচাৰৰ সনু্মিখন হ’বলগীয়া দলেৰা নািছল।
েদউতাক আিছল এগৰাকী পৰ্খয্াত ফৰাছী পিণ্ডত– আিহিছল অেন্দৰ্
েভইক েতওঁৰ িবচাৰত সহায় কিৰবৈল বুিল– েৰৗেৱইনৈল। িপেছ,
েসই েগােটই সময়িখিনত েতওঁক আনিক বিহবৈল বুিলও নক’েল।
েতওঁৰ পুেতকৰ বনু্ধৰ আত্মপক্ষ সমথর্নত আগবেঢ়াৱা কথািখিন
েশষ ৈহিছল, িপেছ আটাইিখিনেকই উেপক্ষা কৰা ৈহিছল। ঘৰৈল
উভিত অহাৰ িপছত, মানুহদুজেন েভইৰ পৰা এখন িচিঠ পাইিছল,
আৰু খবৰ পাই সুখী ৈহিছল েয েতওঁক পৰ্াণ িভক্ষা িদয়া ৈহিছল।
িচিঠখনৰ লগেত আিছল এখন গিণতৰ গৱেষণা-কাকত। বােপক
আৰু পুেতক দুেয়ােৱই ইয়াৰ সৰ্ষ্টা বা উদ্ভাৱকজনক জািনিছল
ভালদেৰই।

েহনৰী কাটর্ানৰ জন্ম ৈহিছল ফৰাছীৰ নয্ান্সীত, ১৯০৪ চনৰ
৮ জুলাইত। েদউতাক এিলেয় আিছল নয্ান্সী িবশব্িবদয্ালয়ত
গিণতৰ অধয্াপক। ১৯০৯ চনত এিলেয় কাটর্ানক েছাৰেবানত
অধয্াপকৰ পদত িনযুিক্ত িদয়া ৈহিছল। েতিতয়া পিৰয়ালেটা
েপিৰছৈল আিহিছল। সৰু কাটর্ােন েপিৰছৰ সু্কলত পিঢ়িছল আৰু
পিঢ়িছল ভােচর্িল্লচেতা। ১৯২৩ চনত ইেকাল নেমর্ল ছুিপিৰয়ৰত
ভিতর্ কৰাইিছল। িতিনবছৰৰ মূৰত, ইেকালৰ পৰা স্নাতক েহাৱাৰ
িপছত েহনৰী কাটর্ােন এটা বৃিত্ত পাবৈল সক্ষম হয়– গেৱষণা-
গৰ্ন্থৰ বােব। ১৯২৮ চনত এই কাম সমাধা কিৰ িডগৰ্ী েপাৱাৰ
িপছত েতওঁ নৰেমণ্ডীৰ েকইনৰ এখন হাইসু্কলত িশক্ষতাৰ চাকিৰ
পায়। এবছৰৰ িপছত েতওঁ ষ্টৰ্য্াছবগর্ িবশব্িবদয্ালয়ৈল যায়। ইয়াত
েতওঁ গিণত িবভাগত এটা পৰ্েৱশীয়স্তৰৰ পদবী পায়। ইয়াৰ
িপছত েতওঁ িলেল্লত িশকায় দুবছৰ ধিৰ, িকন্তু উভিত আেহ
েতওঁৰ ষ্টৰ্য্াছবগর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ িশক্ষকতা পদৈল আৰু তােতই
যুদ্ধৰ আৰম্ভৈলেক থােক। ১৯৩৯ চনৰ েছেপ্টমব্ৰৰ কথা...।
েগােটই ষ্টৰ্য্াছবগর্ িবশব্িবদয্ালয়খেনই গুিচ আেহ মধয্ ফৰাছীৰ
েক্লৰেমাত-েফৰর্াণ্ডৈল। ইয়াত পুনৰ কাটর্ােন লগ পায় অেন্দৰ্ েভইক,
লগেত লেৰণ্ট চ্ছৱাট্ র্জক আৰু আন আন ফৰাছী গিণতজ্ঞক–
েকােনাধৰণৰ িবপদৰ পৰা বািছ থািকবৈল বুিল।

∼ ◦ ∼

ক্লড েচ্চভােল্লৰ জন্ম ৈহিছল ১৯০৯ চনৰ ১১ েফবৰ্ুৱাৰীত।
দিক্ষণ আিফৰ্কাৰ েজাহান্সবাগর্ত। েতওঁৰ েদউতাক আিছল ফৰাছীৰ
দয্ কাউিন্সল েজেনেৰল– এজন ফৰাছী কূটনীিতিবদ। ফৰাছীৈল
ঘূিৰ আিহ ল’ৰাজেন ডাঙৰ-দীঘল ৈহ চ্চােনচৰ সু্কলত পিঢ়িছল।
১৯১০ অত তােতই েতওঁৰ মাক-েদউতােক এক িসঁচৰিত ৈহ
েৰাৱা সম্পিত্ত িকিনিছল। ক্লেড হাইসু্কল পিঢ়িছল েপিৰছত। েসাতৰ
বছৰত ইেকাল নেমর্লত ভিতর্ ৈহিছল। ইয়ােতই েতওঁ লগ পাইিছল

অেন্দৰ্ েভইক – বনু্ধতব্ গিঢ় উিঠিছল। েসইিখিন সময়ত ভৰ্মণৰত
েভই, ইটািল আৰু জামর্ানীৰ পৰা আিহ পাইেছ মােথাঁ। দুেয়াজনেৰই
সংখয্াতত্তব্ৰ পৰ্িত এক েহঁপাহ আিছল িবেশষৈক বীজগিণতীয়
সংখয্াতত্তব্ৰ পৰ্িত। িযেটা েসই সময়ত ফৰাছীত এটা দকর্াৰী
বা লাগিতয়াল িবষয় নািছল। িকন্তু এইেটাক এই দুজন বনু্ধেৱ
পৰ্াধানয্ িদ চকুত েপলাবৈল ৈলিছল। েভইৰ দেৰই েচ্ছভােল্লও
ভৰ্মণ কিৰবৈল ভাল পাইিছল আৰু জামর্ানীত থািকবৈল ৈলিছল।
েতেৱাঁ জামর্ান গিণতৰ সাফলয্েৰ পৰ্ভািৱত ৈহিছল। িবেশষৈক
হামবুগর্ত এিমল আিটর্নৰ দব্াৰা আৰু েতওঁৰ তলেতই গেৱষণা-
গৰ্ন্থ িলিখিছল। ১৯৩৮ চনত েযিতয়া েভই আেমিৰকাত আিছল,
েচ্চভােল্ল িপৰ্ন্সটনৈল ৈগিছল ইিন্সিটউট ফৰ এডভান্সড্ ষ্টািডজত
কটাবৈল, িকন্তু েতিতয়া যুদ্ধ িনিশ্চত আিছল, আেমিৰকাৰ ৰাষ্টৰ্দূেত
বুজিন িদিছল আেমিৰকােতই থািকবৈল বুিল।

∼ ◦ ∼

জয্াঁ-েডলচােটর্ৰ জন্ম ৈহিছল ১৯০৩ চনৰ ১৯ অেক্টাবৰত।
ফৰাছীৰ উত্তৰৰ এখিন সৰু গাঁৱ েফাৰিমজত। এটা বৃিত্ত পাই
তােৰই েৰৗেৱইনৰ এখন ভাল সু্কলত পিঢ়বৈল পাইিছল। েসই
সু্কলত পিঢ়েয়ই েতওঁ গিণতত ভাল ফল েদখুৱাইিছল আৰু এজন
পৰ্িতভাৱান ছাতৰ্ বুিল িচনািক িদব পািৰিছল। ইয়াৰ িপছেতই
েপিৰছৰ ইেকাল নেমর্ল ছুিপিৰেয়ৰত পিঢ়বৈল সুিবধা পাইিছল।
ইয়ােতই েতওঁ অেন্দৰ্ েভইক লগ পাইিছল। েডলচােটর্ স্নাতক ৈহিছল
১৯২৫ চনত আৰু ডক্টেৰট কিৰবৈল ৈলিছল। গেৱষণা-গৰ্ন্থ গৃহীত
েহাৱাৰ িপছত নয্ািন্স িবশব্িবদয্ালয়ত িশক্ষকতাৰ পদ পায়। আৰু
তােতই েতওঁ েগােটই েপছাদাৰী জীৱনেটা কটায়। েতেন কিৰবৈল
েলাৱাৰ পূেবর্ েতওঁ ফৰাছী ৈসনয্িবভাগৰ দািয়তব্ এেৰ। ষ্টৰ্য্াছবগর্
িবশব্িবদয্ালয়ত থকা দুই বনু্ধ অেন্দৰ্ েভই আৰু েহনৰী কাটর্ানৰ সেত
সংস্পশর্ সদােয়ই ৰক্ষা কিৰ চিলিছল। েডলচােটর্েয় একিবেশষ অংশ
ৈলিছল ‘পুৰস্কাৰৰ-যুদ্ধ’ৰ েখলত। ই আিছল ‘গিণতিবদৰ পৰ্িতভা’ৰ
এক পৰ্চাৰৰ েখল – িবজ্ঞানী আৰু গিণতজ্ঞক পুৰসৃ্কত কৰাৰ
পৰ্িতভাৰ সব্াক্ষৰ িহচােপ। েতওঁ নয্ািন্সত ফৰাছী েমেথেমিটেকল
ছ’চাইিটৰ পূব শাখােটাক সংগিঠত কিৰিছল। ১৯৩৯ৰ েছেপ্টমব্ৰত
জয্াঁ-েডলচােটর্ক মািত পিঠওৱা ৈহিছল িদব্তীয় মহাসমৰত িনজৰ
েদশক ৰক্ষা কৰাৰ অেথর্ কতর্বয্ৈল বুিল। এজন েকেপ্টইন িহচােপ
েতওঁ এক ‘েবেটৰী’ক েনতৃতব্ িদিছল আৰু পৰ্চণ্ডভােব চম্ভািলবৈল
সক্ষম ৈহিছল েতওঁ সনু্মিখন েহাৱা সু-পৰ্িশক্ষণ েলাৱা জামর্ান ৈসনয্-
বািহনীৰ আৰু জীৱনৰ অিধক হািন েহাৱাৰ পৰা বছাইিছল। েতওঁ
এটা ৈসনয্দলৰ পৰ্তয্াহাৰকৰণত েনতৃতব্ িদিছল আলেচইচৰ পৰা
নাইমৈচ্ল। ইয়ােতই েতওঁৰ ইউিনটেটা েছেদিল-েভেদিল ৈহিছল।
১৯৪০ আৰু ১৯৪১ অত েতওঁ েগৰ্েনাব্ল িবশব্িবদয্ালয়ত যুদ্ধবন্দী
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ৈহ েৰাৱা ফাভাডর্ নামৰ এজন অধয্াপকৰ ঠাইত িশকাইিছল।
েগাপনীয়ভােৱই েতওঁ যুদ্ধৰ পিৰেৱশৰ ফৰাছীত পৰ্ােয়ই নয্ািন্সৈল
ৈগিছল আৰু তাত গিণতৰ অধয্াপক িহচােপ পুনৰ কাম কিৰ
ৈগিছল। েতওঁৰ কৃিতিখিন পৰ্ধানতঃ আিছল সংখয্াতত্তব্, ফলনীয়
তত্তব্ আৰু গিণতীয় পদাথর্ িবজ্ঞানৰ সমসয্া েকতেবাৰ।

∼ ◦ ∼

পৰ্থম মহাসমৰৰ সময়ত, ১৯০৬ চনত েযিতয়া জামর্ানসকেল
উত্তৰ ফৰাছীৰ িলেল্ল নগৰখন দখল কিৰিছল, েসই বছৰৰ ১
জুলাইত জয্াঁ িডঅ’ড’নৰ জন্ম ৈহিছল। িডঅ’ড’ন, েতওঁৰ মাক
আৰু ভনীেয়েক িনজৰ ঠাই এিৰ আিহ চুইজাৰেলণ্ডত িৰিফউজী
ৈহিছলিহ। চাকিৰত থকা েতওঁৰ েদউতােক জামর্ানৰ ৈসেত
যুদ্ধৰত ৈহ আিছল। েযিতয়া ৈসনয্ৰ কামৰ দািয়তব্ৰ পৰা েতওঁক
মুকিল কিৰ িদয়া ৈহিছল, েতিতয়া েতওঁৰ পিৰয়ালেটা আিহিছল
েপিৰছৈল আৰু তােতই থািকবৈল ৈলিছল। ল’ৰােটােৱ ফৰাছীৰ
ৰাজধানীখনৰ সু্কলত পিঢ়িছল, িকন্তু েদউতােক িবচািৰিছল িস
ইংৰাজী িশকােটােহ। েসেয় তাক বৃেটইনৈল পিঠওৱা ৈহিছল।
তােৰ এখন সু্কল আইল অব্ উইটত িদয়া ৈহিছল। তাত েতওঁ
১৯১৯-১৯২০ ৈশিক্ষক বছৰেটা কটাইিছল। তােতই জয্াঁ-িডঅ’ড’েন
গিণতৰ েমাহনীয়তােৰ আসক্ত ৈহ পেৰ। িপছৰ বছৰত লীেল্লৈল ঘূিৰ
ৈগ েতওঁ পিৰয়ালেৰ ৈসেত ফৰাছীৈল ঘূেৰ। ঘৰৰ চহৰখনৰ পৰা
স্নাতক িডগৰ্ী লয়– এটা উচ্চ সন্মানৰ গিণত-বঁটােৰ। ১৯২৪ চনত
েতওঁ গিণত অধয্য়ন আৰম্ভ কেৰ, ইেকাল নেমর্ল ছুিপিৰেয়ৰত।
ইয়ােতই েতওঁ লগ পায় ভিৱষয্তৰ বনু্ধ অেন্দৰ্ েভইক। ১৯২৭ অত
িডঅ’ডন স্নাতক হয়– অিত চমৎকাৰীতব্েৰ, সেদৗ েশৰ্ণীবনু্ধসকলৰ
মাজত পৰ্থমস্থান অিধকাৰ কিৰ। িডঅ’ড’েন সামিৰক েসৱাত এজন
অিফচাৰ িহচােপ কাম কিৰিছল। এই কামৰ সমািপ্তৰ িপছত েতওঁ
িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ত এটা বৃিত্ত পায়। তাত েতওঁ এটা বছৰ
কটায়। আৰু েতওঁৰ অধয্য়ন চলাই িনবৈল ঘূিৰ আেহ পুনৰ ইেকাল
নেমর্লৈল। ইয়াৰ িপছত েতওঁ এটা ৰকেফল্লাৰ ফাউেণ্ডশয্ন বৃিত্ত
পায় আৰু ইেয়ই েতওঁক বািলর্ন িবশব্িবদয্ালয় আৰু িপছৈল জুিৰখ
িবশব্িবদয্ালয়ত পিঢ়বৈল বুিল সুিবধা িদেল। ইয়ােতই েতওঁ গিণতজ্ঞ
জজর্ প’লয্াইৰ স’েত কাম কিৰিছল। ১৯৩১ অত িডঅ’ড’েন
‘পৰ্েব্লইমছ্ অফ্ পিলন’িমেয়লছ্ আৰু ফাংশয্নছ্ অফ্ কমেপ্লক্স
েভিৰেয়ৱলছ্’ শীষর্ক গেৱষণাৰ বােব ডক্টেৰট পায়। ইয়াৰ িপছত
েতওঁ েৰেণ িবশব্িবদয্ালয়ত এটা চাকিৰ পাবৈল সক্ষম হয় আৰু
িদব্তীয় মহাসমৰ আৰম্ভ েহাৱাৈলেক তােতই িকছুিদন থােক।

∼ ◦ ∼

এইসকল গিণতজ্ঞ আটােয়ই িনক’লা বহবাকীৰ কমর্ৰ স’েত
জিড়ত ৈহ পিৰিছল। িপেছ যুদ্ধই েসই কমর্কাণ্ডত বয্াঘাত
জন্মাইিছল। এইসকলৰ এজন আেমিৰকাত িনৰাপেদ আিছল আৰু
যুদ্ধ েশষ েহাৱাৰ িপছতেহ উভিতিছল। েকইজনমােন যুদ্ধ কিৰিছল
ফৰাছী আৰু সব্াধীনতাৰ হেক, েকইজনমােন পুিলছৰ চকুৰ পৰা
লুকাই আিছল। ইয়ােৰই েকইজনমােন ইমান সংকটৰ সময়েতা
েতওঁেলাকৰ ৈশিক্ষক জীৱন চলাই ৈগ আিছল। ইয়াৰ মাজেত,
এই গভীৰ পিৰেৱশৰ সময়েতা, আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ােথিণ্ডক গঢ়
ৈল আিহিছল অনাহাৰ আৰু লগত েকম্পৰ অনয্ানয্ আনুষংিগক
সমসয্ােৰ। েতওঁ পৰ্ায়িখিন সমেয়ই গিণততেহ মেনািনেৱশ কিৰ
আিহিছল। এিদনাখন গাওঁখনৈল এজন গিণত িটউটৰ আিহিছল–
তােৰই েকইজনমান ছাতৰ্ক সহায় কৰাৰ উেদ্দেশয্েৰ। েতওঁৰ
নাম আিছল লেৰণ্ট চ্ছৱাট্ র্জ। বহু বছৰৰ িপছত চ্ছৱাট্ র্জ ৈহ
পিৰিছল েগৰ্ােথিণ্ডকৰ গেৱষণা-গৰ্ন্থৰ পৰামশর্দাতা, লগেত নয্ান্সী
িবশব্িবদয্ালয়ৰ েমণ্টৰ। এই দুেয়াজেনই পৰম বনু্ধ ৈহ পিৰিছল
আৰু লেৰণ্ট চ্ছৱাট্ র্জৰ েযােগেৰই েগৰ্ােথিণ্ডক পিৰিচত ৈহ পিৰিছল
বহবাকীৰ কমর্ৰািজৰ স’েত। িকন্তু ইিতহােস পৰ্মাণ কিৰিছল
েয বহবাকী জিড়ত এই েক্ষতৰ্খনত আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ােথিণ্ডকত
বােদ আন েকােনােৱই ইমান গভীৰ আৰু গুৰুতব্ থকা অৱদান
আগবেঢ়াৱা নািছল।

∼ ◦ ∼

অেন্দৰ্ েভইেয় বন্দীশালৰ পৰা িচেয়বউগর্ৰ এটা ইনেফণ্টৰ্ী
ইউিনটৈল েতওঁৰ ৈঘণীেয়কক লগ পাবৈল বুিল আিহবৈল সফল
ৈহিছল। ৈঘণীেয়েক ওচৰেৰ এিট েহােটলত থািকবৈল েযা-জা
কিৰিছল, আৰু েযিতয়া বন্দীজন মুকিল ৈহিছল েতিতয়া েতওঁ
েতওঁক লগ ধিৰিছল। িপছিদনাখন েতওঁৰ মাক-েদউতাক আৰু
ভনীেয়েক লগ ধিৰিছল। েগােটই িদনেটা জুিৰ েসন ৈনৰ পােৰেৰ
েখাজ কািঢ় ফুিৰ কটাইিছল। ইয়াৰ িপছত অেন্দৰ্ িচেয়বউগর্ৰ পৰা
আঁতৰত ৈৰিছল। ইয়ােত েতওঁ ৈসনয্ৰ ইনেফণ্টৰ্ী পৰ্াইেভটৰ এক
িবৰিক্তকৰ আৰু একেঘয়ামী জীৱন আৰম্ভ কিৰিছল— য’ত েকােনা
এখন যুদ্ধ জয়ৰ সুেযাগ নািছল। েতওঁৰ ইউিনটেটা আিছল গাঁৱৰ
ফােল, আৰু েতওঁেলােক অিত কম কাম কিৰব লািগিছল। এিদন
বা দুিদনৰ মূৰত আকাশত শতৰ্ুৰ িবমান ওলাইিছল পিৰদশর্নৰ
িমশয্নত। েভই আিছল এজন অিত দিৰদৰ্ ৈসিনক তুলয্– েতওঁ
পৰ্ােয়ই শািস্ত খাইিছল– েতওঁৰ কেমণ্ডাৰৰ পৰা। েসইজন আিছল
অিত শুকান আৰু ভাল নলগা মানুহ, যাৰ েকােনা মানুহেৰই পৰ্িত
সহানুভূিত নািছল– িযসকেল েতওঁৰ হুকুম িঠকমেত মািনব পৰা
নািছল। িযেহতু জামর্ানসকেল চহৰখনৈল অগৰ্সৰ ৈহ ৈগ আিছল–
েসেয় েসানকােলই িচেয়বউগর্ৰ পৰা ইভাকুেৱইট কৰা ৈহিছল।
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অনুবাদ

এখন সৰু গাঁৱৰ এক নতুন অৱস্থানত েভই আিহ পিৰিছল
এটা েমিচনগানৰ দািয়তব্ত। িপেছ হ’েলও েতওঁৰ কামিখিনত
কিৰবলগীয়া এেকােৱই নািছল। েতওঁ এটা সৰু ৈনৰ সুঁিতত গা
ধুইিছল, গিণতৰ গেৱষণা-কাকত পিঢ়িছল, আৰু েগােটই িদনেটা
ধিৰ শুইেয়ই কটাইিছল। েসানকােলই ফৰাছী ৈসনয্ হািৰিছল–
আনিক েশষ বাকীিখিনও েহৰুৱাইিছল ৈৰ থকা গাঁৱৰ ফালৈল।
েশষত ৈসনয্সকল নােৱেৰ আঁতিৰিছল বৃেটইনৈল বুিল। েভই আৰু
েতওঁৰ কমেৰডসকলক মধয্ ইংেলণ্ডৰ েকম্পৈল পিঠওৱা ৈহিছল–
ষ্টক অন েটৰ্ণ্টৰ ওচৰৰ। ইয়াৈল নাৎজী সামিৰক বািহনীক েখিদ
পিঠওৱা বহুেতা ফৰাছী ৈসনয্ক পিঠওৱা ৈহিছল। েতওঁেলােক
েকম্পত এেকােক নকৰাৈক িদন কটাইিছল। আৰু সদায় যুদ্ধৰ
বাতিৰ আশা কিৰ আিছল, িনজৰ ঘৰৈল উভিতবৈল আশা কিৰ ৈৰ
আিছল। েভই, িযজেন যুদ্ধ আৰম্ভ েহাৱাৰ আগৈল আেমিৰকাৈল
পলাই যাবৈল পািঙ আিছল, বা েকােনা িনৰেপক্ষ েদশৈল বুিল
িৰিফউিজ হ’বৈল পািঙ আিছল – এিতয়া খুব ইচু্ছক ৈহ পিৰিছল
ঘৰৈল উভিত যাবৈল বুিল। েসানকােলই েতেন এক সুিবধা আিহ
পিৰিছল। নাৎজী আৰু িমতৰ্শিক্তৰ মাজত এখন চুিক্ত ৈহিছল।
ফলসব্ৰূেপ ইংেলণ্ডৰ পৰা ফৰাছীৈল বুিল এখন হিস্পেতল জাহাজত
যাবৈল অনুমিত িদব। অেন্দৰ্ েভইেয় িনউেমািনয়া েৰাগীৰ চল
কিৰ েসই জাহাজত উিঠ যাবৈল সমথর্ ৈহিছল। এই ঘটনাৰ
পিৰণিতত এক্সেৰ ল’ব লগা ৈহিছল– িপেছ েসানকােলই েতওঁ
ফৰাছীৈল িফৰাৰ পথত আিছল। েতওঁক হিস্পেতল জাহাজ-
কানাডাত সুিবধাজনক ঠাই িদয়া ৈহিছল আৰু ই ওৰাণৈল বুিল
ৈগিছল। আলেজিৰয়ান উপকূল আৰু তাৰ পৰা ৈগিছল মােচর্ৈল।
মােচর্ত অেন্দৰ্ৰ মাক-েদউতাক আিহ ৈৰ আিছল, অেন্দৰ্ক লগ পাবৈল
বুিল। ইংেলণ্ডত েতওঁ িমছা নিথ িদিছল– েতওঁৰ েবমাৰ বুিল।
েসেয়, এটা িদনৰ িপছত েতওঁ পাৰৈল আিহিছল মােচর্ত আৰু
ৈসনয্িবভাগৰ পৰা ছুটী পাইিছল। েতওঁ এিতয়া িভিচ্চ ফৰাছীত –
িয ইহুদীৰ বােব মুেঠই িনৰাপদ নহয়। েতওঁ পুনৰ বয্স্ত ৈহিছল
েকেনৈকেনা আেমিৰকাৈল সৰিক যাবৈল সুৰুঙা উিলয়াব পােৰ।

েভইেয় েতওঁৰ ৈঘণীেয়কক আিনবৈল বুিল েগাপন পিৰকল্পনা
কিৰবলগীয়া হ’ল। েকেনৈক সীমা পাৰ ৈহ, ফৰাছী অিধকৃত
অঞ্চলৰ পৰা িভিচ্চৰ মুক্ত অঞ্চলৈল বুিল যাব পােৰ। এই দুই
ফৰাছী অঞ্চলৰ এঠাইৰ পৰা আন এঠাইৈল বুিল যাওঁেত ধৰা
পিৰেল হয়েতাবা গুলী খাব নহ’েল অসামিৰক বন্দীৰ িশিবৰৈল
যাব লািগব। এই দুই অঞ্চলৈল যাতায়ত আিছল বৰ দুগর্ম। বনু্ধৰ
েযােগ েভইেয়, েতওঁৰ ৈঘণীেয়কৰ স’েত েযাগােযাগ কিৰিছল আৰু
সীমাৈল আিনবৈল বুিল পৰ্স্তুিত কিৰিছল। এজন গাইড বেন্দাৱস্ত
কৰা ৈহিছল। েতওঁ েতেন এজন মানুহ, িযেয় েগাপেন সীমা পাৰ
কৰাই এই দুই অঞ্চলৰ মাজত সৰবৰাহ কিৰিছল। যথাসময়ত,

এগৰাকী মিহলা মানুেহ চন্তৰীৰ মেনােযাগ ভািঙেল। তৎক্ষণােত
গাইড আৰু এভালীন, েতওঁৰ মাক আৰু েতওঁৰ ল’ৰাই িভিচ্চ
অঞ্চলৰ সীমােৰখাত েসামাল আৰু েশষত েযাৰােটা পুনৰ িমিলত
হ’ল। তাৰ িপছত েভইেয়, িযেহতু েতওঁৰ েকােনা নিথ নািছল–
এখন িভিচ পাছপটর্ৰ বােব দখর্াস্ত কিৰেল। েতওঁৰ িবশব্াস আিছল েয
েতিতয়া েতওঁ ৈঘণীেয়ক আৰু সতীয়া পুেতকেৰ আেমিৰকাৈল যাব
পািৰব। েভইেয় েতওঁৰ সকেলা আেমিৰকান বনু্ধৰ স’েত েযাগােযাগ
কিৰবৈল েচষ্টা কিৰেল, যােত আেমিৰকাত এক পদবী বা চাকিৰৰ
সুেযাগ পায়। এটা আমন্তৰ্ণ পােল সমাজ গেৱষণাৰ এখন সু্কলত।
অিত ওচৰৰ ইউ.এছ. কনছুেলইটৰত এক নন-েকাটা িভছাৰ বােব
েতওঁক েকাৱা হ’ল। িভছা দখর্াস্ত নাকচ কৰা ৈহিছল অিফচাৰৰ
দব্াৰা। কাৰণ নন-েকাটা িভছাৰ বােব পৰ্েয়াজন হয় ফৰাছীত
দখর্াস্তকাৰীৰ েকােনা এক আশৰ্য় থািকব লােগ। ইফােল আগেত
েভই ষ্টৰ্য্াছবগর্ৰ পৰ্েফছৰ পদৰ পৰা িবতািড়ত ৈহিছল। এখন িভিচ্চ
পাছপটর্ৰ দখর্াস্ত মঞু্জৰ ৈহিছল গিতেক কািৰকৰীভােব েতওঁৰ ভৰ্মণৰ
বাধা আঁতিৰিছল যিদও, েতিতয়াও েতওঁক িভছাৰ পৰ্েয়াজন ৈহ
আিছল। ইিতমেধয্ েতওঁৰ িপতৃ-মাতৃেয় অেন্দৰ্, এিভলীন আৰু
পুেতক এেলইনৰ বােব েকিৰিবেয়ন দব্ীপৈল মািটর্িনকৰ-যাতৰ্াৰ
িটকট বুক কিৰ ৈথিছল। েভইেয় িনউয়কর্ৰ িনউ সু্কলত খা-খবৰ
কিৰেল আৰু িনেদর্শ িদয়া হ’ল েপােন-েপােন মািটর্িনকুৈল আিহ
থািকবৈল। তাত আিহ েপাৱাৰ িপছত যােত পৰ্েয়াজনীয় নিথ
পায়। িতিনওজেনই মাৰেচলৈল বুিল িভিচ্চ এিৰেল। েসই সময়ত
নগৰীখন িৰিফউজীেৰ পূৰ ৈহিছল। পৰ্িতগৰাকীেয়ই আেমিৰকাৈল
বুিল িভছা েপাৱাৰ আশাত ৈৰ আিছল। েহঁচা-েঠলািখিন অিতকৰ্িম
েভইেয় িকবা উপােয় িনজৰ ৰাস্তা উিলয়াই ৈলিছল কনচুেলইটৈল
বুিল। িনয়মৰ িবপৰীেত কনচুেল আেমিৰকাৈল বুিল েতওঁক েকাটা-
িভছা িদিছল। অেন্দৰ্, এভালীেন আৰু ওেলইন সাজু হ’ল যাতৰ্াৰ
বােব। আিমর্িষ্টক কিমশয্নৰ হালধীয়া পতাকাৰ তলত জাহাজ,
উইিন্নেপগৈল ৈগ থািকল। বন্দৰ এিৰেল, েষ্টৰ্ইট অফ িজবৰ্াল্টৰ
এিৰেল আৰু কাছাব্লাংকা পােল। তাত িতিনিদনৰ বােব ৰ’ল।
দুসপ্তাহৰ িপছত জাহাজ ৈগ ফটর্ দয্-েফৰ্ন্স-মািটর্িনকুই পােল। েভই,
েতওঁৰ ৈঘণীেয়ক, আৰু সতীয়া পুেতেকেৰ ৈগ আেমিৰকাৈল
বুিল ওলাল। েভইেয় জীৱনৰ বাকী েডাখৰ আেমিৰকােত ৰ’ল।
১৯৭৬ চনত েতওঁ এক অধয্াপকৰ পদৰ পৰা অৱসৰ ল’েল
িপৰ্ন্সটনৰ ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভান্সড ষ্টািডৰ পৰা। এেনদেৰ,
িনক’লা বহবাকীৰ স’েত গভীৰভােব জিড়ত ৈহ থকা এজন গিণতজ্ঞ
ফৰাছীৰ পৰা িনবর্ািসত ৈহ ৈৰিছল।

িপেছ, িনক’লা বহবাকীেনা েকান আিছল? আৰু িক কাৰণেতই
বা েতওঁৰ কমর্িখিন গিণতৰ জগতত আিজও গুৰুতব্পূণর্ িবেবিচত
ৈহ আেছ!
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গিণতৰ ভয়

নৱদব্ীপ শইকীয়া

ৈশিক্ষক তত্তব্াৱধায়ক, জ্ঞান ভাৰতী পািব্লক সু্কল, গহপুৰ

ঘৰত মা-েদউতা, দাদা আৰু েতামাৰ ৈসেত মুঠ েকইজন মানুহ
আেছ? – িশক্ষকৰ এই পৰ্শ্নৰ উত্তৰত ৭-৮ বছৰীয়া িশশু এজেন
হয়েতা গণনা কিৰ ক’ব “ছাৰ, ৪ জন”।

“মা, চাউল েকই কাপ লওঁ?” – েকিতয়াবা কামত সহায়
কিৰ িদয়া জীেয়ক/পুেতেক মাকক সুিধেছ। মােক উত্তৰত কয়
– “েদউতা, তুিম আৰু েমাৰ কাৰেণ সদায় েডৰ কাপ চাউল লওঁ,
আিজ আলহী ৩ জন আেছ েযিতয়া ৩ কােপই েলাৱা।”

“অমেলট েকেনৈক বনায় ঔ?” – িনেজ এেকা ৰািন্ধব নজনা
ল’ৰা এজেন ৰন্ধাত পাৈকত এজনক অমেলট বেনাৱাৰ পৰ্ণালী বা
এলগ’িৰথমেটা (Algorithm) (অংকন পৰ্ণালীৰ দেৰ) সুিধেছ।

আমাৰ ৈদনিন্দন জীৱনত এেনকুৱা হয়েতা অেলখ উদাহৰণ
ওলাব, য’ত গিণত, জয্ািমিতৰ পৰ্তয্ক্ষ পৰ্েয়াগ েদখা পাওঁ। েসয়া
গিণত আিম সহেজই কিৰ েপলাওঁ, িকন্তু পুিথগত গিণতৰ সমসয্া
শুনা বা েদখাৰ লেগ লেগ আমাৰ ভয় লােগ। েনাৱািৰম বুিল
আগতীয়াৈক সেন্দহ হয়। েসই ভয় আচলেত আমাৰ িশক্ষাগৰ্হণৰ
সময়েচাৱাত অজািনেত আমাৰ মন-মগজুত সুমুৱাই িদয়া ৈহিছল।
েসই ভয় সুমুৱাই িদয়া পৰ্িকৰ্য়ােটা েতেনই সহজ, আিম আিজও
কিৰ আেছা েসয়া। েসইেটা ৈহেছ, এগৰাকী িশশুৰ আগত সৰুেৰ
পৰা সকেলােৱ জনা আৰু অিত জনিপৰ্য় কথা এষাৰ বােৰ বােৰ
ৈক থকা– “ভালৈক পিঢ়ব লািগব, অংক বহুত টান িকন্তু, বুইছােন
(বুিজছা েন)?”

িবষয়েটা আৰম্ভ েনৗহওঁেতই এই বাকয্শাৰী ইমােনই শুিনবৈল
পায় েয িশশুজনৰ মনঃস্তত্তব্ত এটা অেহতুক ভেয় িথতািপ লয়।

িযেটা ভয় েগােটই জীৱন আঁতিৰ নাযায়। েযেনেতেন অংকৰ পৰা
হাত সািৰেলই হ’ল বুিল ভাৱ আেহ। েসেয় গিণতৰ ভয় েনােহাৱা
কৰা আৰু গিণত সহজ কৰাৰ পৰ্থম কামেটােৱই হ’ল – “অংক
কিৰবৈল বহুত ভাল”ৰ দেৰ িকছুমান েযাগাত্মক িচন্তা উেদৰ্ককাৰী
বাকয্ৰ অনগর্ল পৰ্েয়াগ।

ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ িবষয় এটাৰ পৰ্িত আগৰ্হ সৃিষ্ট কিৰব
পািৰেলই েসই িবষয়েটা সহজ কিৰব পৰা যায়। টান বুিলবৈল
েয এেকােৱই নাই। গিণতৰ পৰ্িত আগৰ্হ সৃিষ্ট কিৰবৈল হ’েল
িশশুৰ সনু্মখত মগজুৰ বয্ৱহাৰ হ’ব পৰা, গণনাৰ দক্ষতা বৃিদ্ধ
কৰা, িবেশ্লষণাত্মক িচন্তাৰ সৃিষ্ট কিৰব পৰা সমসয্াৰ অৱতাৰণা
কিৰব পািৰ। েসই সমসয্াসমূহৰ সমাধানৰ পথৰ ইংিগত িদব
পািৰ। আটাইতৈক পৰ্েয়াজনীয় কথােটা হ’ল, েসই সমসয্াসমূহৰ
সমাধান কিৰ িদয়াতৈক, িশশুসকলক উৎসািহত কিৰ সমাধান
উিলয়াবৈল সুেযাগ িদয়ােটা। েসয়া েকৱল পাঠয্পুিথেত সীমাবদ্ধ
নহয়। েসয়া েকৱল িশক্ষকজনেৰ দািয়তব্ নহয়। আিজৰ সময়ত
গািণিতক দক্ষতাৰ পৰ্েয়াজন, েসেয় এজন িশশুৰ সংস্পশর্ত থকা
পৰ্েতয্কেৰ েসই দািয়তব্ আেছ।

পাঠয্পুিথৰ েকইটামান পূবর্ িনধর্ািৰত সূতৰ্ বা িনয়মক মািন
বা েসই েকইটােক ইফাল-িসফাল কিৰ পৰ্েয়াগ কিৰ অনুশীলনী
সমাধান কেৰাৱােটােৱই গিণত িশক্ষণ নহয়। গিণত িশক্ষণৰ লগত
জিড়ত (িযেকােনা বয্িক্ত) বয্িক্তসকলৰ আন এক দািয়তব্ ৈহেছ,
িবেশ্লষণাত্মক িচন্তাৰ উৎকষর্ ঘেটাৱা। সমসয্ােটা িক ছাতৰ্জেন
বুিজ পাইেছেন নাই েসয়াও দৰকাৰী। উচ্চ মাধয্িমক বা উচ্চতৰ
মাধয্িমক িবদয্ালয় পযর্য্ায়ত আিম লগ েপাৱা বহু সংখয্ক ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীক আিম পৰ্শ্নেটা বুজাই িদব লগা হয়। েতিতয়ােহ েতওঁেলােক



িকেশাৰ িবেশষ

সমাধানৰ কথা ভািবব পৰা হয়। অথর্াৎ, সৰুেৰ পৰা হয়েতা
েসইসকলক ভািববৈল িদয়া েহাৱা নািছল। যাৰ ফলত েতওঁেলােক
িচন্তা কিৰব পৰা বা িবেশ্লষণ কিৰব পৰা সামথর্য্ েহৰুৱাই
েপলাইেছ। এেনৈকেয় আিম গিণত টান কিৰ েপলাইেছাঁ।

বতর্মান িবদয্ালয় পযর্য্ায়ৰ িশক্ষা বয্ৱস্থাত গিণত িশক্ষকৰ
(গিণত িনেজ কিৰব জনা বয্িক্তৰ) চািহদা যেথষ্ট েবিছ। এই
বাকয্শাৰী আিম িয ভােৱই গৰ্হণ নকেৰা, আিম িকন্তু অকপেট
সব্ীকাৰ কিৰব লািগব। েসেয়েহ েসই চািহদা পূৰাবৈল গিণত
িশেকাৱা বয্িক্তও যেথষ্ট। েসই িশক্ষক(?)সকলৰ িভতৰত এেন
বয্িক্ত হয়েতা আেছ, িয অনুশীলনীৰ পৰ্িতেটা সমসয্াৰ সমাধান
কিৰ িদেয় আৰু িশক্ষাথর্ী গৰাকীক উপযুর্পিৰ অনুশীলন কিৰবৈল
বাধয্ কৰাই পৰীক্ষাত এটা ভাল নমব্ৰ েগােটাৱাত সহায় কেৰ।
ফলত েতওঁৰ চািহদা অঞ্চল িভিত্তত বিতর্ থােক। আমাৰ দৃিষ্টত ই
এক ডাঙৰ সমসয্া। গিণত এই পদ্ধিতত েকিতয়াও সহজ নহয়ৈগ।
এেনদেৰ গিণত অেনব্ষণৰ আিহলা েকিতয়াও নহয়ৈগ, গািণিতক
িচন্তাত উৎকষর্ েকিতয়াও সম্ভৱ নহ’বৈগ; গিণেত জনিপৰ্য়তা
নাপায়, গিণত িশক্ষেকেহ জনিপৰ্য়তা পাব। অৱেশয্ এই পদ্ধিত
চিল আিহেছ আৰু আিম/অিভভাৱক সেচতন নহ’েল ভিৱষয্েতও
চিল থািকব।

েকিতয়াবা গিণতৰ ভয় পৰ্থেম নথকাৰ িপছেতা বহু িশক্ষাথর্ীেয়
িনেজই গিণতক ভয় কিৰবৈল লয় ওপৰৰ েশৰ্ণীসমূহৈল েযাৱাৰ
লেগ লেগ। েসই অৱস্থা হয়, গিণত িবষয়ত িবচৰা ধৰেণ
নমব্ৰ েনােপাৱাৰ ফলত। নমব্ৰ নাপায় ভুল েহাৱাৰ ফলত আৰু
ভুল হয় বহুেতা কাৰণত। মূল কাৰণ, সৰু েশৰ্ণীত জািন-বুিজ

আিহবলগীয়ািখিন েকৱল মাতৰ্ অনুশীলন কিৰ নমব্ৰ েগােটাৱাৰ
পদ্ধিতৰ বােব। এই সম্পেকর্ আগেত এটা েলখাত আেলাচনা
কিৰিছেলাঁ। এই ধৰণৰ ভেয় মনত িথতািপ েলাৱাৰ আগেতই
উপযুক্ত বয্ৱস্থা ল’ব পািৰেল ভাল।

আৰম্ভিণেত িদয়া ৈদনিন্দন জীৱনৰ িতিনটা উদাহৰণৰ দেৰ যিদ
আমাৰ জীৱনত গিণতৰ অৱিস্থিত বা আমাৰ লগত গিণতৰ সম্পকর্
িশক্ষাথর্ীসকলক েদখুৱাব পােৰাঁ, েতেন্ত গিণতৰ পৰ্িত েতওঁেলাকৰ
আগৰ্হ বািঢ়ব আৰু ভয় কিমব। ঘৰৰ েবৰ এখনত েকইটা ইটা
থািকব পােৰ, ঘৰৰ সৰু-সুৰা সকামৰ খৰচৰ পূবর্ানুমান কৰা
আিদৰ দেৰ সমসয্ােবাৰৰ দব্াৰা গিণতৰ বয্ৱহািৰক পৰ্েয়াগ বুজাব
পািৰ। এেন িচন্তাই মগজুৰ কষর্ণ কৰাব আৰু গিণত ভীিতও লােহ
লােহ দূৰ হ’ব।

সূতৰ্ বা িনয়মসমূহ অপিৰহাযর্। িকন্তু েসইেবাৰ িকয়, েকিতয়া
পৰ্েয়াগ কিৰব েসইেটা বুিজ উিঠেলেহ িবদয্ালয় পযর্য্ায়ত গিণত
িশকন ফলপৰ্সূ হ’ব। মনত ৰািখ বা মুখস্থ কিৰ উত্তৰ উিলয়াব
পৰা েহাৱাতৈক উত্তৰ উিলওৱাৰ পদ্ধিত িনেজ িবচাৰ কিৰব পৰা
হ’েলেহ, পৰ্কৃতেত িবদয্ালয় পযর্য্ায়ত গিণত িশকা ৈহেছ বুিল ক’ব
পািৰ। েমিটৰ্কৰ দেৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা নহাৈলেক নমব্ৰ েগােটাৱাৰ
েদৗৰত যাবৈল িনিদ িবষয় আয়ত্ত কৰাব পািৰেলেহ িশক্ষণ সফল
হ’ব। িবষয় আয়ত্তত থািকেল নমব্ৰ েনােপাৱাৰ পৰ্শ্নই নুেঠ। গিতেক
এইেবাৰেক েভিট কিৰ ভিৱষয্েত িশক্ষাথর্ীগৰাকীেয় গিণতৰ িবশাল
পথাৰখনত ভিৰ িদবৈল সাহস পাব। েতেনৈকেয় এিদন “অংক বৰ
টান” কথাষািৰ হয়েটা েনােহাৱা হ’বৈগ আৰু এটা পৰ্জন্মৰ পৰা
িপছৰেটাৈল পৰ্ৱািহত েহাৱা গিণতৰ ভয় েনােহাৱা হ’ব।

১২× (৩× ৪ + ৫ + ৬)× ৭ + ৮৯ = ২০২১

(৯× ৮ + ৭ + ৬)× ৫× ৪ + ৩২১ = ২০২১

জন িড. কুক নামৰ গিণতজ্ঞ আৰু েলখকজনৰ িবিভন্ন পৰ্ফাইলৰ পৰা সংগৃহীত।
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িফব’নাৎিচ েশৰ্ণী – গিণত ইিতহাসৰ এক অিবস্মৰণীয় েশৰ্ণী

ড◦ মুনীন্দৰ্ কুমাৰ মজুমদাৰ

গিণতৰ িবষয়-িশক্ষক, মািৰয়া পািব্লক সু্কল, গুৱাহাটী

E-mail: muninmazumdar@yahoo.com

তৰ্েয়াদশ শিতকাৰ ইটািলৰ এজন গিণতজ্ঞ িপছা নগৰীৰ
িলঅ’নাডর্ (Leonardo of Pisa)। িলঅ’নাডর্ৰ জনিপৰ্য় নামেটা
আিছল িফব’নাৎিচ। িলঅ’নাডর্ৰ েদউতাক আিছল এজন ইটািলয়ান
সদাগৰ। েতওঁ েসই সময়ত আিফৰ্কাৰ িবিভন্ন ঠাইত এজন শুল্ক
িবষয়া িহচােপ কাম কিৰিছল। সৰুেৰ পৰা েদউতাকৰ লগত
িবিভন্ন ঠাই ঘূিৰ ফুেৰােত িলঅ’নােডর্ এজন আৰব িশক্ষকৰ
অধীনত গিণতৰ িশক্ষা লাভ কিৰিছল। েসই সময়েতই েতওঁ আৰবী
িকতাপৰ েযােগিদ পৰ্াচীন ভাৰতৰ িহনু্দ সংখয্া িলখন পদ্ধিতৰ
িবষেয় জ্ঞান আহৰণ কেৰ। েতওঁ ইিজপ্ত, গৰ্ীচ, ইটািল, ফৰ্ান্স আৰু
িচিৰয়া আিদ েদশ ভৰ্মণ কিৰিছল আৰু িবিভন্ন সংখয্া পৰ্ণালীৰ
আৰু গণনা পদ্ধিতৰ অধয্য়ন কিৰিছল। অধয্য়নৰ েযােগিদ েতওঁ
েদিখেল েয িহনু্দ সংখয্া িলখন পদ্ধিতেটােৱই উৎকৃষ্ট আৰু িনভুর্ল।
েসইবােব িহনু্দ সংখয্া পদ্ধিত সকেলা মানুহৰ মাজত পৰ্চাৰ কিৰবৈল
১২০২ চনত ‘িলবাৰ এবািছ’ (Liber Abaci) নাম িদ এখন গৰ্ন্থ
ৰচনা কেৰ। িলবাৰ এবািছ নামৰ িবখয্াত পুিথখনত ১ ৰ পৰা ৯
ৈল অংক েকইটা বয্ৱহাৰ কিৰ লগেত ‘০’ শূনয্, আৰবীী ভাষাত
েজিফৰাম পৰ্তীকেটা বয্ৱহাৰ কিৰ িযেকােনা এটা সংখয্া েকেনৈক
পৰ্কাশ কিৰব পািৰ এই িবষেয় পৰ্থম অধয্ায়ত িবসৃ্ততভােৱ পাতিন
েমেল।

িলবাৰ এবািছত েপান্ধৰটা সৰু সৰু অধয্ায় আেছ। দহটা
পৰ্তীক বয্ৱহাৰ কিৰ েগাটা সংখয্াৰ েযাগ, িবেয়াগ, পূৰণ, হৰণ,
বগর্মূল, ঘনমূল আিদ পৰ্িকৰ্য়ােকইটা েকেনৈক সম্পন্ন কিৰব পািৰ,
েসই িবষেয় গৰ্ন্থখনত বয্াখয্া কৰা ৈহেছ। গৰ্ন্থখন পৰ্কাশ েহাৱাৰ
িপছত ইউেৰাপৰ গিণত জগতত এক নতুন আেলাড়ন সৃিষ্ট হ’ল।

আৰু েসই সময়ৰ গিণতৰ এখন েশৰ্ষ্ঠ গৰ্ন্থ িহচােপ সব্ীকৃিত লাভ
কিৰেল। ভাৰতীয় আৰু আৰবীয় গিণতৰ িবষেয় িলখা এইখেনই
আিছল পৰ্থম ইউেৰাপীয় গৰ্ন্থ। ভাৰতীয় সংখয্া পদ্ধিত সমগৰ্
পৃিথৱীত িবসৃ্ততভােব পৰ্চিলত েহাৱাত িলঅ’নাডর্ৰ অিৰহণা যেথষ্ট
আিছল।

িলবাৰ এবািছ গৰ্ন্থখনত িফব’নাৎিচেয় গল্প আৰু সাধুৰ
মাধয্েমেৰ েকইবাটাও গিণতৰ পৰ্শ্ন উত্থাপন কিৰেছ। ইয়ােৰ এটা
গিণতৰ পৰ্শ্ন হ’ল শহা পহুৰ জন্মৰ হাৰৰ সম্পেকর্। িযেটা পৰ্শ্নই
গিণত ইিতহাসত এক নতুন তথয্ৰ সন্ধান িদবৈল সক্ষম ৈহেছ।
পৰ্শ্নেটা হ’ল: এজন মানুেহ এেযাৰ শহাপহু ৰািখেল আৰু িসহঁেত
দুমাহৰ পাছৰ পৰা পৰ্িতমােহ এেযাৰৈক েপাৱািল জন্ম িদেয়।
পৰ্িতেযােৰই দুমাহত পৰ্াপ্তবয়স্ক হয় আৰু মােহ মােহ এেযাৰৈক
েপাৱািল জন্ম িদেয়। েতেন্ত এবছৰৰ মূৰত িকমান েযাৰ শহাপহু
মানুহজনৰ হাতত থািকব? এই পৰ্শ্নেটাৰ সমাধানৰ জিৰয়েত
িফব’নাৎিচেয় এটা গািণিতক েশৰ্ণীৰ আিৱষ্কাৰ কিৰিছল, িযেটা
েশৰ্ণীেয় গিণত ইিতহাসত এক নতুন তথয্ৰ সন্ধান িদবৈল সমথর্
ৈহেছ।

পৰ্থম মাহত শহাপহুৰ সংখয্া হ’ব এক েযাৰ। িদব্তীয় মাহেতা
এক েযােৰই থািকব। পৰ্থম েযাৰ িদব্তীয় মাহত পৰ্জনন ৈহ তৃতীয়
মাহত এেযাৰ েপাৱািল জন্ম িদব। অথর্াৎ তৃতীয় মাহত শহাপহুৰ
সংখয্া হ’ব দুেযাৰ। েতেনদেৰ চতুথর্ মাহত হ’ব িতিন েযাৰ, পঞ্চম
মাহত হ’ব পাঁচ েযাৰ, ষষ্ঠ মাহত হ’ব আঠ েযাৰ। এেনদেৰ ৈগ
থািকেল পৰৱতর্ী মাহেকইটাত শহাপহুৰ সংখয্া হ’ব কৰ্েম ১৩ েযাৰ,



িকেশাৰ িবেশষ

২১ েযাৰ, ৩৪ েযাৰ, ৫৫ েযাৰ, ৮৯ েযাৰ আৰু ১২ মাহত হ’ব
১৪৪ েযাৰ। এেনদেৰ পৰ্িতমাহেত শহাপহুৰ সংখয্া বৃিদ্ধ ৈহ ৈগ
থািকব। এই িবখয্াত পৰ্শ্নেটাৰ সমাধােন িফব’নাৎিচ েশৰ্ণীৰ জন্ম
িদিছল। ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ... হ’ল িফব’নাৎিচ
েশৰ্ণী। গািণিতক েশৰ্ণীেবাৰৰ িভতৰত িফব’নাৎিচ েশৰ্ণীেটা অিত
িবস্ময়কৰ।

এই েশৰ্ণীেটাৰ এটা িবেশষতব্ হ’ল– আগৰ পদ দুটাৰ
েযাগফেলেৰ পৰৱতর্ী পদেটা েপাৱা যায়। ইয়াৰ বািহেৰও পৰ্থম
েকইটামান পদ বাদ িদ িপছৰ িযেকােনা কৰ্িমক পদ দুটাৰ
অনুপাতৰ মান পৰ্ায় ১.৬১৮, িযেটা পৰ্াচীন গৰ্ীকসকেল আিৱষ্কাৰ

কৰা েসাণালী অনুপাতৰ (Golden Ratio) সমান আৰু ইয়াক ϕ

(ফাই) িচহ্নৰ দব্াৰা বুেজাৱা হয়। েসাণালী অনুপাতৰ িবষেয় িপছৈল
েকিতয়াবা িলিখম।

পুৰিণ কালৰ পৰা বতর্মানৈল গিণতজ্ঞসকলক িফব’নাৎিচ েশৰ্ণী
আৰু েসাণালী সংখয্াই আকষর্ণ কিৰ আিহেছ আৰু িবিভন্ন ধৰণৰ
গািণিতক সমব্ন্ধ স্থাপন কিৰবৈল সমথর্ ৈহেছ। ওপৰৰ আেলাচনােটা
পিঢ় ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল িনেজও ইয়াৰ গািণিতক সমব্ন্ধেবাৰ িবচাৰ
কিৰ চাব আৰু নতুন িকবা সমব্ন্ধ উিলয়াব পািৰ েনিক েচষ্টা কিৰ
চাব পােৰ।

২০০০০০০০০০০০০০
• িবছ লাখ েকািট, অথর্াৎ ২০০০০০০০০০০০০০ ত ১৪
টা অংক আেছ। অথর্াৎ, ২ ৰ িপিঠত ১৩ টা শূনয্ আেছ।
• ইয়াৰ পৰা িতিন িবেয়াগ কিৰেল েপাৱা সংখয্ােটা
েমৗিলক সংখয্া।
• ইয়াক ৈদব্ত পৰ্ণালীত পৰ্কাশ কিৰেল ১৪ টা ১ অংক
ৰূেপ থােক।
• এই সংখয্ােটাক পৰ্চিলত সেবর্াচ্চ এককৰ সহায়ত
ইংৰাজীত িযেটা নাম েপাৱা যায়, তাত থকা আখৰৰ
পিৰমাণ সংখয্ােটাত থকা অংকৰ পিৰমাণৰ সমান। অথর্াৎ,
ইংৰাজীত এই সংখয্ােটাক twenty trillion বুিল ক’ব
পািৰ, আৰু twenty trillion ত আখৰ আেছ ১৪ টা।
এই সংখয্ােটা ৈহেছ এেনধৰণৰ ১৩ তম সংখয্া। এেনকুৱা
আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা ৈহেছ এশ েকািট, মােন one
billion.
• ২০০০০০০০০০০০০০ তম িতৰ্ভুজীয় সংখয্ােটােৱই
ৈহেছ আটাইতৈক সৰু িতৰ্ভুজীয় সংখয্া য’ত ২৫ টা শূনয্
অংক ৰূেপ আেছ।
• ইয়াক দেহেৰ হৰণ কিৰ িতিন েযাগ কিৰেল এটা
েমৗিলক সংখয্া েপাৱা যায়।
• ইয়াক দেহেৰ পূৰণ কিৰ িতিন িবেয়াগ কিৰেল এটা
েমৗিলক সংখয্া েপাৱা যায়।

.

২০০০০০০০০০০০০০ ৰ পৰা িতিন িবেয়াগ কিৰেল েপাৱা
সংখয্ােটা েমৗিলক সংখয্া।

েযাৱা সংখয্াৰ কুইজৰ
উত্তৰসমূহঃ

১) িফল্ডছ্ েমেডিলষ্ট মঞু্জল ভাগর্ৱ।
২) বৰ্হ্মগুপ্ত।
৩) ∞; অসীম বুেজাৱা িচহ্নেটা।
৪) হসর্দ সংখয্া।
৫) েভন িচতৰ্।
৬) কালর্ িফৰ্ডিৰখ গাউছ।
৭) Algebra.
৮) লীলাৱতী বঁটা।
৯) হাইেপিছয়া।
১০) পৰ্থমগৰাকী মািৰয়াম িমজর্াখানী, িফল্ডছ্ েমেডল
িবজয়ী পৰ্থম মিহলা। আৰু িদব্তীয়গৰাকী কেৰণ
য়ুেলনেবক, এেবল বঁটা িবজয়ী পৰ্থম মিহলা।
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গিণত কুইজ

ড◦ েজয্ািতষ্মান গৈগ

সহকাৰী অধয্াপক, গিণত িবভাগ, এছ. িব. েদওৰা মহািবদয্ালয়, উলুবাৰী, গুৱাহাটী

১) তলৰ বাকয্েকইটাই সু্কলীয়া িশক্ষাথর্ীসকলক গিণতৰ
েকানেটা িনয়ম মনত ৰািখবৰ বােব সহায় কেৰ?

Pink Elephants Destroy Mice and Snails

Please Excuse My Dear Aunt Sally

Big Elephants Destroy Mice and Snails

২) ফেটাত থকা গিণতজ্ঞজেন ২০১৪ চনত সন্মানীয় িফল্ডছ্
েমেডল আৰু ২০১৪ চনত েবৰ্কথৰ্ু বঁটা (Breakthrough Prize)
লাভ কিৰিছল। ‘Three Regularity Results in Harmonic
Analysis’ শীষর্ক গেৱষণা েথিচছৰ বােব ১৯৯৬ চনত ডক্টেৰট
িডগৰ্ী লাভ কৰা বয্িক্তজন েকান?

৩) _________ পথ ৈহেছ ধৰাপৃষ্ঠত দুটা িবনু্দৰ মাজৰ
আটাইতৈক চমু পথেটা। কলমব্াছৰ সময়েৰ পৰা জনাজাত
এই পথসমূেহ সাগৰৰ মাজত নািৱকসকলক দূৰিণবটীয়া পথ
সিঠকভােৱ িনৰূপণ কৰাত িবেশষভােৱ সহায় কিৰিছল। খালী
ঠাইত িক গািণিতক শ বিহব?

৪) ১৯২০ চনত X নামৰ মানুহজেন েপৰ্িচেডন্সী কেলজৰ
পদাথর্িবজ্ঞান িবভাগত পৰ্িতষ্ঠা কৰা এটা পৰীক্ষাগাৰৰ পৰাই
এই িবখয্াত অনুষ্ঠােটাৰ শুভাৰম্ভ ৈহিছল। ১৯৩১ চনৰ ১৭
িডেচমব্ৰৰ িদনা পূণর্াংগ ৰূপ েলাৱা এই অনুষ্ঠানেটাৰ ম’েটা ৈহেছ
‘िभ े ै दशर्नम्' অথর্াৎ ‘Unity in Diversity’.

অনুষ্ঠানেটা িক আৰু X নামৰ মানুহজন েকান?

৫) এই মহান িবজ্ঞানীজন আণিৱক পদাথর্িবজ্ঞান আৰু
তািত্তব্ক পদাথর্িবজ্ঞানৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ীধাৰী আৰু েজািতিবর্জ্ঞানৰ
স্নাতেকাত্তৰ। তাৰ লগেত েতওঁ একাধােৰ এজন অিভযন্তা,
ৰসায়নিবদ, পুৰাতত্তব্িবদ আৰু উদ্ভাৱক। েতওঁৰ উদ্ভাৱনৰ িভতৰত
এটা পাৰমাণিৱক ৰেকট, এটা কােপাৰ েধাৱা েমিচন, আৰু এেযাৰ
যািন্তৰ্ক চলমান েজাতা উেল্লখনীয়। মানুহজন েকান িচনাক্ত কিৰব
লােগ যাৰ নামেটা গিণতশাস্তৰ্ৰ এিট িবষয়ৰ ৈসেত এেক।



গিণত কুইজ

৬) তলৰ ফেটাত উেল্লখ কৰা গৰ্ন্থেকইখন এজন িবখয্াত
হাংেগৰীয়ান গিণতজ্ঞৰ জীৱনৰ ওপৰত আধািৰত। িনজৰ
জীৱনকালত ৫০০ েৰা অিধক সহেলখকৰ লগত পৰ্ায় ১৫০০
েৰা অিধক গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কৰা এই গিণতজ্ঞজেন ১৯৫১
চনত AMS Cole বঁটা আৰু ১৯৮৩/৮৪ চনত সন্মানীয় Wolf
Prize লাভ কেৰ। েগােটই জীৱন গিণতৰ বােব সমপর্ণ কৰা এই
গিণতজ্ঞজেন ১৯৯৬ চনত ৱাৰশব্’ত অনুিষ্ঠত এখন গেৱষণাচকৰ্ত
এিট জয্ািমিতক সমসয্া সমাধান কৰাৰ িপছেত আকিস্মকভােৱ
ইহলীলা সমব্ৰণ কেৰ। কাৰ কথা েকাৱা ৈহেছ?

৭) এই ডুডলেটাৰদব্াৰা সন্মান জেনাৱা গিণতজ্ঞ গৰাকী িচনাক্ত
কিৰব লােগ। েতেখত চালর্ছ েবেবজৰ Analytical Engine ৰ
পৰ্গিতৰ বােব কৰা কামৰ বােব িবখয্াত আিছল।

৮) ‘শূনয্’ৰ পৰ্ােয়ািগক বয্ৱহাৰৰ বয্াখয্া থকা িবশব্ৰ
আটাইতৈক পুৰিণ উেল্লখ ৈহেছ ভাক্সালী পাণু্ডিলিপ। িপেছ ভাৰতেৰ
এটা িবখয্াত দুগর্ৰ িভতৰৰ এটা মিন্দৰত েগালাকাৰ ‘O’ িচহ্নেটা
শূনয্ বুজাবৈল বয্ৱহাৰ েহাৱাৰ নিজৰ েপাৱা ৈগেছ। ১৯৩১ চনত
েকেমব্ািদয়াৰ চামব্ৰ নামৰ ঠাইত ফৰাচী পূৰাতত্তব্িবদ জজর্ ক’েডয্েয়
আন এটা শূনয্ িচহ্নৰ পােঠাদ্ধাৰ কৰাৰ আগৈলেক এই মিন্দৰেটাত
থকা িচহ্নেটােক শূনয্ৰ পৰ্ােয়ািগক বয্ৱহাৰৰ আটাইতৈক পুৰিণ

উদাহৰণ বুিল মািন চলা ৈহিছল। দুগর্েটা আৰু মিন্দৰেটা িচনাক্ত
কিৰব লােগ।

৯) তলৰ কাটুর্নেটাৰ জিৰয়েত েকানেটা গািণিতক সমসয্াৰ
কথা উেল্লখ কিৰব িবচৰা ৈহেছ?

১০) তলৰ ফেটােকইখনৰ মাজত েযাগসূতৰ্েটা িক?
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ড◦ পৰ্বীণ দাস

‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত

১) কাৰ িক বয্ৱসায়?

িতিন গৰাকী েডকা ল’ৰা িজণু্ট, মণু্ট আৰু ৰণু্ট – েতওঁেলাকৰ
পৰ্েতয্েকই ডৰ্াইভাৰ, চুলাই েবপাৰী, সঙ্গীতজ্ঞ, িচতৰ্িশল্পী, মালী আৰু
নািপত এই বৃিত্তসমূহৰ দুটাৈক বৃিত্তত িনেম্নাক্তভােৱ জিড়ত।

(i) ডৰ্াইভােৰ সঙ্গীতজ্ঞৰ দীঘল চুিলক ৈল েভঙুচািল কিৰ খং
তুিলিছল।

(ii) সঙ্গীতজ্ঞ আৰু মালী উভেয় িজণু্টৰ ৈসেত মাছ মািৰবৈল
ৈগিছল।

(iii) সঙ্গীতজ্ঞই চুলাই েবপাৰীৰ পৰা এক েকাৱাটর্াৰ মদ
িকিনিছল।

(iv) ডৰ্াইভােৰ িচতৰ্িশল্পীৰ ভনীেয়কক পৰ্স্তাৱ িদিছল।

(v) মণু্টেৱ মালীক ৫ টকা িদবৈল আিছল।

(vi) ৰণু্টেৱ মণু্ট আৰু িচতৰ্িশল্পীক িৰং দিলওৱা েখলত
হৰুৱাইিছল।

পৰ্িতগৰাকীেয় িনযুক্ত থকা বয্ৱসায় দুটা িক িক?

২) কাৰ িক বৃিত্ত?

এটা পিৰয়ালৰ িতিন ভাই-ককােয়কক মাক-েদউতােক
সৰুেতই নাম িদিছল ‘েবপাৰী’, ‘মাষ্টৰ’ আৰু ‘েখিতয়ক’। পৰৱতর্ী
কালত েতওঁেলাকৰ পৰ্েতয্েকই সঁচাৈকেয় এেকা এেকাজন েবপাৰী,
মাষ্টৰ আৰু েখিতয়েকই হ’ল যিদও, েতওঁেলাকৰ বৃিত্তেবাৰ নাম

অনুসিৰ নহ’ল। েতওঁেলাকৰ েকানজন িক বৃিত্তত জিড়ত হ’ল তাৰ
েভদ ভািঙবৈল িনেম্নাক্ত তথয্ চািৰটা আগবেঢ়াৱা হ’ল যাৰ েকৱল
এটােহ মাতৰ্ সঁচা।

(i) ‘েখিতয়ক’ েবালাজন মাষ্টৰ নহয়।

(ii) ‘েবপাৰী’ েবালাজন েখিতয়ক নহয়।

(iii) ‘েখিতয়ক’ েবালাজন েখিতয়েকই হয়।

(iv) ‘েবপাৰী’ েবালাজন মাষ্টৰ নহয়।

এিতয়া িনণর্য় কিৰব লােগ– েকানজন ভােয়ক িক বৃিত্তত
জিড়ত।

৩) অজািন্তমুলুকৰ অজািন্ত েলাক

অজািন্তমুলুক নামৰ ঠাইখনৰ েলাকসকলৰ উপািধ হয় সুৰঞ্জন
নহয় িনৰঞ্জন। সুৰঞ্জন উপািধৰ েলাকসকেল সদায় সঁচা কথা কয়
আৰু িনৰঞ্জন উপািধৰ েলাকসকেল িমছা কথা কয়। গাঁওখনৈল
এবাৰ যাওঁেত ৰাস্তােৰ ৈগ থকা িতিনজন েলাকক ৰখাই মই
সুিধেলাঁ– েতওঁেলাক সুৰঞ্জন েন িনৰঞ্জন। েতওঁেলাকৰ পৰ্থমজেন
ক’েল– “আমাৰ মাজত দুজন সুৰঞ্জন আেছ”। িদব্তীয়জেন ক’েল–
“নহয়, আমােলাকৰ মাজত েকৱল এজনেহ সুৰঞ্জন আেছ”। তৃতীয়
জেন ক’েল– “হয়, েসইেটা সঁচা”।

মই েকেনৈক জািনম– েতওঁেলাকৰ কাৰ উপািধ িক?

৪) েকান িক িবষয়ৰ স্নাতক?



মিস্তষ্ক মন্থন

ড◦ শশীিকৰণৰ িতিনপুতৰ্ ধনমিণ, েসাণমিণ আৰু হীৰামিণেয়
অসমৰ িতিনখন িবশব্িবদয্ালয়– গুৱাহাটী, েতজপুৰ আৰু িডবৰ্ুগড়ত
পেঢ়। েবেলগ েবেলগ িবষয় ৈল েতওঁেলােক িবশব্িবদয্ালয় েকইখনত
এেনধৰেণ পিঢ় আেছ–

(i) আটাইতৈক ডাঙৰজন অথর্াৎ ধনমিণেয় গুৱাহাটী
িবশব্িবদয্ালয়ত নপেঢ়।

(ii) েসাণমিণেয় েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ত নপেঢ়।

(iii) গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ গৰাকীেয় ইিতহাস নপেঢ়।

(iv) েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গৰাকীেয় ৰসায়ন িবজ্ঞান পেঢ়।

(v) েসাণমিণেয় জীৱিবজ্ঞান নপেঢ়।

এিতয়া পৰ্শ্নেটা হ’ল– হীৰামিণেয় েকানখন িবশব্িবদয্ালয়ত িক
িবষয় ৈল পিঢ় আেছ?

৫) েবেলগ েবেলগ বণর্ই েবেলগ েবেলগ সাংিখয্ক িচহ্ন বুজােল
িনেম্নাক্ত বণর্িভিত্তক পূৰণফলেটাত বয্ৱহৃত বণর্েবাৰৰ সাংিখয্ক
িচহ্নেবাৰ িনণর্য় কৰা–

ZOO× ZOO = TOPAZ.

পৰ্সংগ পুিথ: ‘My best puzzles in logic and reasoning’,
Hubert Phillips, Dover publication.

েযাৱা সংখয্াৰ মিস্তষ্ক মন্থনৰ সমাধান

১) ঘৰমুৱা পিৰবৰ্াজক:

এই সমসয্ােটাত পৃিথৱীৰ এেন এখন ঠাইৰ উেল্লখ কৰা ৈহিছল
য’ৰ পৰা এজন পিৰবৰ্াজেক পৰ্থেম দিক্ষণৈল এক িকেলািমটাৰ,
তাৰ িপছত পূবৈল এক িকেলািমটাৰ আৰু েশষত তাৰ পৰা
উত্তৰৈল এক িকেলািমটাৰ ৈগ পুনৰ আগৰ স্থানেত উপিস্থত েহাৱা
যায়। এই েক্ষতৰ্ত ঠাইখন উত্তৰ েমৰু বুিল উেল্লখ কৰা ৈহিছল
আৰু েসাধা ৈহিছল– ভৰ্মণৰ চতর্ এেক ৰািখ উত্তৰ েমৰুৰ বািহেৰ
আন ঠাইৰ পৰা যাতৰ্া কিৰও পুনৰ আগৰ ঠাইৈল ঘূিৰ অহােটা
সম্ভৱ েন?

সিমধানৰ বােব দিক্ষণ েমৰুক েকন্দৰ্ কিৰ এিট বৃত্ত কল্পনা কৰা
হ’ল, যাৰ পিৰসীমা এক িকেলািমটাৰ। যিদ r বৃত্তেটাৰ বয্াসাধর্ ধৰা
হয় েতিতয়া ২πr = ১, অথর্াৎ, r =

১
২π . এিতয়া, দিক্ষণ েমৰুক

েকন্দৰ্ কিৰ এিট বৃত্ত েলাৱা হ’ল যাৰ বয্াসাধর্ ১+ ১
২π . িনিশ্চতভােৱ,

এই ১+ ১
২π বয্াসাধর্যুক্ত বৃত্তেটাৰ পিৰসীমাৰ িযেকােনা িবনু্দৰ পৰা

পৰ্দত্ত চতর্ মেত ভৰ্মণ কিৰেল পুনৰ আগৰ ঠাইৈলেক ঘূিৰ অহা
যাব। দৰাচলেত এেন আৰু বহু বৃত্ত েপাৱা যাব যাৰ িযেকােনা
িবনু্দৰ পৰা উক্ত চতর্ অনুসিৰ যাতৰ্া কিৰ পুনৰ েসই িবনু্দেত
উপিস্থত হ’ব পৰা যাব।

দিক্ষণ েমৰুক েকন্দৰ্ কিৰ এিট বৃত্ত েলাৱা হ’ল যাৰ পিৰসীমা
আধা িকেলািমটাৰ। েতিতয়া এেন এিট বৃত্তৰ বয্াসাধর্ হ’ব ১

৪π .

এিতয়া দিক্ষণ েমৰুক েকন্দৰ্ কিৰ আন এিট বৃত্ত িবেবচনা কৰা হ’ল
যাৰ বয্াসাধর্ ১+ ১

৪π . এই বৃত্তেটাৰ িযেকােনা িবনু্দৰ পৰা পৰ্থমেত
দিক্ষণৈল এক িকেলািমটাৰ, তাৰ িপছত পূবৈল এক িকেলািমটাৰ
আৰু েশষত উত্তৰৈল এক িকেলািমটাৰ গ’েল পুনৰ আৰম্ভিণৰ
িবনু্দেটাৈলেক ঘূিৰ অহা যাব।

এেকদেৰ, ১ +
১
৬π , ১ +

১
৮π , ১ +

১
১০π , . . . ইতয্ািদ

বয্াসাধর্যুক্ত িযেকােনা বৃত্তৰ িযেকােনা িবনু্দৰ পৰা পৰ্দত্ত চতর্ মািন
যাতৰ্া কিৰেলও েশষত পুনৰ আৰম্ভিণৰ িবনু্দেটােৱই েপাৱা যাব।

২) পাৰ েখাৱা েমকুৰীজনী:

শইকীয়া, েসােণাৱাল, বৰা, হাজিৰকা, েদউৰী, আৰু গৈগ
এই ছয় বনু্ধৰ এজনীৈক পাৰ েতওঁেলাকেৰই শৰ্ীমতীসকলৰ
এেকাজনীৈক েপাহনীয়া েমকুৰীেয় িনধন কৰাৰ পৰ্াথিমক চতর্ হ’ল
এেনকুৱা– েকােনা ঘৰৰ েমকুৰীৰ পৰা েসই ঘৰেৰ পাৰজনীৰ িবপদ
নাই। িকন্তু, েকােনা এঘৰৰ েমকুৰীৰ পৰা অনয্ এঘৰৰ পাৰৰ
িবপদ আেছ, অথর্াৎ সুিবধা পােলই খাই েপলাব। আৰু, সঁচাৈকেয়
পাৰেবাৰৰ পৰ্িতজনীেক এেকা এেকাজনী েমকুৰীেয় িনেম্নাক্ত ধৰেণ
খাই েপলােল।

(১) শৰ্ীমতী েসােণাৱালৰ েমকুৰীজনীেয় গৈগৰ পাৰজনী েখাৱা
েমকুৰীজনীৰ মািলকনীৰ িগিৰেয়কৰ পাৰজনী খােল।

(২) েসােণাৱালৰ পাৰজনী শৰ্ীমতী বৰাৰ েমকুৰীজনীেয় খােল।
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মিস্তষ্ক মন্থন

(৩) শৰ্ীমতী হাজিৰকাৰ েমকুৰীজনীেয় েখাৱা পাৰজনীৰ
মািলকৰ শৰ্ীমতীৰ েমকুৰীজনীেয় েদউৰীৰ পাৰজনী খােল।

এিতয়া িথৰাং কিৰব লােগ– শৰ্ীমতী েদউৰীৰ েমকুৰীজনীেয়
েখাৱা পাৰজনীৰ মািলকজন েকান? সিমধানেটা সহজেত পাবৈল
সমসয্ােটাৰ চতর্াৱলী সংেকতৰ সহায়ত সংিক্ষপ্ত ৰূপত সজােল
সুিবধা হ’ব।

শইকীয়া, েসােণাৱাল, বৰা, হাজিৰকা, েদউৰী আৰু গৈগৰ পাৰ
বুজাবৈল সাংেকিতক ভােৱ কৰ্েম শ-পা, েসা-পা, ব-পা, হা-পা,
েদ-পা আৰু গ-পা আনহােত েতওঁেলাকৰ শৰ্ীমতীসকলৰ েমকুৰী
বুজাবৈল শ-েম, েসা-েম, ব-েম, হা-েম েদ-েম আৰু গ-েম বয্ৱহাৰ
কৰা হ’ল।

এিতয়া চতর্-১ মেত শৰ্ীমতী েসােণাৱালৰ েমকুৰীজনীেয়
গৈগৰ পাৰজনী েখাৱা েমকুৰীজনীৰ মািলকনীৰ িগিৰেয়কৰ
পাৰজনী খায়। ধৰা হ’ল গৈগৰ পাৰজনী েখাৱা েমকুৰীজনীৰ
মািলকনীৰ িগিৰেয়কজন m. আেকৗ, চতর্-৩ অনুসিৰ শৰ্ীমতী
হাজিৰকাৰ েমকুৰীজনীেয় েখাৱা পাৰজনীৰ মািলকৰ শৰ্ীমতীৰ
েমকুৰীজনীেয় েদউৰীৰ পাৰজনী খায়। ধৰা হ’ল, শৰ্ীমতী
হাজিৰকাৰ েমকুৰীজনীেয় েখাৱা পাৰজনীৰ মািলক জন n.

েতিতয়া, চতর্ িতিনটা তলত িদয়া ধৰেণ সজাব পািৰ:

চতর্-১ অনুসিৰ,

পাৰ েখাৱা েমকুৰী েমকুৰীেয় েখাৱা পাৰ
েসা-েম m-পা
m-েম গ-পা

চতর্-২ অনুসিৰ,

পাৰ েখাৱা েমকুৰী েমকুৰীেয় েখাৱা পাৰ
ব-েম েসা-পা

চতর্-৩ অনুসিৰ,

পাৰ েখাৱা েমকুৰী েমকুৰীেয় েখাৱা পাৰ
হা-েম n-পা
n-েম েদ-পা

ইয়াত স্পষ্টভােৱ, m ৰ ঠাইত েসা, গ আৰু ব হ’ব েনাৱােৰ।
আেকৗ, n ৰ ঠাইত হা, েদ, ব আৰু েসা হ’ব েনাৱােৰ। গিতেক n

ৰ ঠাইত শ হ’ব লািগব আৰু েতিতয়া m ৰ ঠাইত হা হ’ব লািগব।
অথর্াৎ, শৰ্ীমতী েদউৰীৰ েমকুৰীজনীেয় বৰাৰ পাৰজনী খাইিছল।

শুধৰিণ
৬৩-৬৪ সংখয্ক ‘গিণত িবকাশ’ৰ ‘মিস্তষ্ক মন্থন’ৰ উত্তৰসমূহ ৬৫-৬৬ সংখয্ক ‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কাশ পাওঁেত দুটামান ভুল ৈৰ

ৈগিছল। তলত শুদ্ধ উত্তৰসমূহ আগবঢ়ােল ৬৩-৬৪ সংখয্ক ‘গিণত িবকাশ’ৰ সম্পাদক ড◦ মৃণাল কিলতাই।

১) ১২
২) ১০৫
৩) ৪
৪) ৪

√
৭,৫

√
৫,৬

√
৩

৫) ৪
৬) ১৭২
৭) এটাও সংখয্া েমৗিলক নহয়।
৮) নূপুেৰ লুকুৱাই ৰািখেছ।

৯)

১০) পৃষ্ঠােটাৰ তলৰ ফালেটা ওপৰমুৱা কিৰ িদেলই
সমীকৰণেটা শুদ্ধ ৈহ যাব।

শুধৰিণ
৬৩-৬৪ সংখয্ক ‘গিণত িবকাশ’ৰ অিন্তম েবটুপাতেটাৰ িভতৰৰ পৃষ্ঠাত আৰু ৭০ নং পৃষ্ঠাত সিন্নিবষ্ট ফেটাখন গ’ৰ’ িচমুৰাৰ

নহয়। েসইখন িফল্ডছ্ েমেডিলষ্ট আৰু এেবল বঁটা িবজয়ী পীয়াৰ িডিলংিনৰ (Pierre Deligne) ফেটা।
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েটাকাবহী

েটাকাবহী
গিণতত floor function বুিল বস্তু এটা আেছ। বস্তুেটাৰ

ধাৰণােটা সহজ। ই এেকাটা বাস্তৱ সংখয্াতৈক সৰু বা সমান
অখণ্ড সংখয্ােটা বুজায়। ইয়াক floor(n) েৰ িচিহ্নত কৰা হয়।
েযেন:

floor(৭.৫) = ৭

floor(১২৫.৯) = ১২৫

floor(৮) = ৮

floor(–১২৫.৯) = –১২৬

আিজৰ পৰা ২২০ বছৰ পূেবর্ এই বস্তুেটা পৰ্থম বয্ৱহৃত ৈহিছল।
িবিভন্ন কামত ইয়াক লগা ৈহ আেছ। অৱেশয্ আগেত ইয়াক floor
function বুিল েকাৱা েহাৱা নািছল আৰু েবেলগ েবেলগ ধৰেণ
িচিহ্নত কৰা ৈহিছল। ১৯৬২ চনত কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী এজেন
েতওঁৰ এখন পৰ্েগৰ্িমঙৰ িকতাপত এই নামেটা িদেল, আৰু তাক
বুজাবৈল ⌊ ⌋ িচহ্নেটা বয্ৱহাৰ কিৰেল। েযেন:

⌊৭.৫⌋ = ৭

⌊–১২৫.৯⌋ = –১২৬

এই floor function ৰ লেগ লেগ ceiling function েবালা
বস্তুেটাও বয্ৱহাৰ হ’ল। ই এেকাটা বাস্তৱ সংখয্াতৈক ডাঙৰ বা
সমান অখণ্ড সংখয্ােটা বুজায়। ইয়াক ceiling(n) েৰ িচিহ্নত
কৰা হয়। েযেন:

ceiling(৭.৫) = ৮

ceiling(১২৫.৯) = ১২৬

ceiling(৮) = ৮

ceiling(–১২৫.৯) = –১২৫

েসই এেকজন কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানীেয়ই েসইখন িকতাপেত এই
নামেটা িদেল, আৰু তাক বুজাবৈল ⌈ ⌉ িচহ্নেটা বয্ৱহাৰ কিৰেল।
েযেন:

⌈৭.৫⌉ = ৮

⌈–১২৫.৯⌉ = –১২৫

এই দুেয়াটােৰ সংজ্ঞা বুজােটা েতেনই সহজ। আনহােত দুটা
েবেলগ েবেলগ নাম হ’েলও ইহঁত দুটাৰ মাজত সংেযাগ স্থাপন
কৰােটােৱা েতেনই সহজ। িকন্তু ইহঁত জিড়ত িকছুমান সমব্ন্ধ বহু
জিটল। এিতয়াও এইেবাৰ িনণর্য়ত মানুহ লািগ আেছ। েযেন:

১ তৈক ডাঙৰ িযেকােনা এটা সব্াভািৱক সংখয্া n ৰ বােব:⌊
১
n

⌋
= ০,⌊

১
n

⌋
+

⌊
২
n

⌋
+ · · ·+

⌊n
n

⌋
= ১,

িকন্তু, ⌊n
n

⌋
+

⌊
n+ ১
n

⌋
+ · · ·+

⌊
k

n

⌋
=?

য’ত k হ’ল n তৈক ডাঙৰ এটা সব্াভািৱক সংখয্া। ইয়াৰ সূতৰ্েটা
উিলওৱােটাও বৰ এটা টান নহ’ব। িকন্তু ইয়াৰ পৰ্িতেটা পদেত r

ক ঘাত িহচােপ ল’েল মান িক হ’ব? অথর্াৎ এইেটাৰ মান িকমান:⌊n
n

⌋r
+

⌊
n+ ১
n

⌋r

+ · · ·+
⌊
k

n

⌋r

.

এই r েটা সব্াভািৱক সংখয্া হ’েল, ইয়াৰ মান িনণর্য় কিৰব পৰা
সূতৰ্ এটা মােথাঁ দুবছৰ পূেবর্েহ ওলাইেছ।

পৰ্থম n টা সব্াভািৱক সংখয্াৰ েযাগফলৰ সূতৰ্েটা মনত
আেছেন?

n∑
i=১

i =
n(n+ ১)

২ .

েসইদেৰ আন দুটা সূতৰ্ েচাৱােচান:

n∑
i=১

⌊√
i
⌋
=

৬n ⌊
√
n⌋ − ২ ⌊

√
n⌋৩ − ৩ ⌊

√
n⌋২ + ৫ ⌊

√
n⌋

৬ ,

n∑
i=১

⌈√
i
⌉
=

৬n ⌈
√
n⌉ − ২ ⌈

√
n⌉৩ + ৩ ⌈

√
n⌉২ − ⌈

√
n⌉

৬ .

এই ফলন দুটাৰ িকছু ৈবিশষ্টয্ আয়তব্ কিৰবৈল েতামােলােক
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চাব পাৰা। ইয়াত n েটা সব্াভািৱক সংখয্া; x েটা িযেকােনা বাস্তৱ
সংখয্া আৰু িযেকােনা েমৗিলক সংখয্া ৈল চাবা।
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এখন গিণত অিভধানৰ অভাৱ দূৰ হ’ল

অসমত গিণত িশক্ষা আৰম্ভ েহাৱাৰ িকমান যুগ ৈহ গ’ল, িকন্তু
এেন এখন গিণত অিভধান েকিতয়াও ৈহ উঠা নািছল। িনজৰ
অসমীয়া ভাষােটা জিড়ত কষ্টসাধয্ কাম এটা কিৰম বুিল িঠক
কৰাৰ পাছেতা বহুেতা মানুেহ পুনৰ আগৰ্হ েহৰুৱাই েপলায়।
ইমানিদনেতা েনােহাৱাৈকেয় চিল গ’ল, এিতয়া নহ’েলেনা িক অিনষ্ট
হ’ব? অসমীয়া ভাষােনা আিজ িকমােন বয্ৱহাৰ কেৰ, গিতেক
এইেটা বস্তু কাৰেনা পৰ্েয়াজন আেছ? বহু েক্ষতৰ্ত এই দুটা পৰ্শ্নই
পৰ্ধান েনিতবাচক পৰ্ভাৱ েপলায়। িকন্তু আিম যিদ অতীতৈল চাওঁ,
আধুিনক অসমীয়া ভাষােটাৰ আিজ ইমান সমৃিদ্ধ আৰু ইমানেবাৰ
সমল, যাৰ আৰম্ভিণ ঘিটিছল েসই েতিতয়া— েযিতয়া েনিক িশক্ষা
লাভ কৰা মানুেহই নািছল, ভিৱষয্েত েকিতয়াবা িকতাপ পিঢ়ম বুিল
ভবা মানুেহা িসমান নািছল। িকন্তু এেকা নাথােকাঁেতই িকছুমান
মানুেহ অিভধান উিলয়ােল, বয্াকৰণ িলিখেল, কাকত-আেলাচনী
পৰ্কাশ কিৰেল, ...। অতীতৰ এই উদাহৰণেবােৰই এেকাটা ডাঙৰ
উত্তৰ, যিদেহ েসই পৰ্শ্ন দুটাই কােৰাবাক িনেজ কিৰম বুিল ভবা
েতেন এেকাটা কমর্ৰ পৰা আঁতিৰবৈল পৰ্েৰািচত কেৰ। এেকদেৰই
আিজৰ সময়েতা ভাষােটাৰ বাকী ৈৰ েযাৱা কমর্েবাৰ সম্পন্ন েহাৱা
উিচত। পলমৈক হ’েলও, ২০২০ চনৰ েশষভাগত পৰ্কাশ ৈহ
ওেলাৱা “Anglo Assamese Dictionary of Mathemat-
ics”ও হ’ল েতেন এটা কমর্, িয বহুেতা সু-পৰ্ভাৱ েপলাব।

এই গিণত অিভধানখন পৰ্স্তুত কিৰেছ অধয্াপক খনীন চন্দৰ্
েচৗধুৰী আৰু নীলািক্ষ েগাসব্ামীেয়, আন দুজন সহেযাগীৰ ৈসেত।
মুঠ পৃষ্ঠা ৫০০। সাধাৰণেত গিণত-অিভধান বা িবজ্ঞান-অিভধান
বুিল ক’েল েকৱল শ াথর্ৰ সংকলন বুিল বুজা নাযায়, েসইসমূহ
হয় িকছু পিৰমােণ িবশব্েকাষ ধৰণৰ। এইখেনা েসইধৰণৰ। ইয়াত
শ বা শ গুচ্ছসমূহৰ অথর্ আেছ, সংজ্ঞাসমূহ ইংৰাজী আৰু
অসমীয়া দুেয়াটােত িদয়া ৈহেছ, অসমীয়া বয্াখয্াৰ লগেত িচতৰ্ৰ
বয্াখয্াও আেছ। ছাতৰ্-ছাতৰ্ী-পাঠক-েলখকৰ কামত অহাৰ লগেত
এই অিভধানখনক অৱলমব্ন কিৰ আন কােমা কিৰব পৰা যাব।

উদাহৰণসব্ৰূেপ, ইণ্টাৰেনটৰ অনুবাদ সঁজুিলসমূহ িবকাশ কিৰবৈল
এইখেন সহায় কিৰব। গিণতৰ এখন পূণর্াংগ িবশব্েকাষ পৰ্ণয়ন
কিৰব িবচািৰেলও এইখেন সহায় কিৰব।

িবশব্েকাষীয় ৈবিশষ্টয্ এটা থােক বােবই গিণত-িবজ্ঞান
অিভধানসমূহ সাধাৰণ িকতাপ পঢ়াৰ দেৰই ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় সৰুেত
পিঢ় েপলােল, বহুেতা পৰ্েয়াজনীয় কথা িশকাৰ লগেত িকছুমান
ধাৰণা আয়তব্ কিৰব পােৰ। িযেবাৰ িপছৈল বহু কামত আেহ।
েসেয়েহ ভিৱষয্েত গিণত অধয্য়ন কিৰবলগীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ পুিষ্টৰ
বােব এই অিভধানখেন এটা ডাঙৰ অভাৱ দূৰ কিৰেল। হঠােত
পৰ্েয়াজন েহাৱা িকছুমান সূতৰ্, েযেন: েগালকৰ আয়তন, শংকুৰ
আয়তন আিদ চাই ল’বৈলেয়া ই সুিবধাজনক। গিণত-িবজ্ঞানৰ
কুইজ পৰ্িতেযাগীসকলৰ বােবও ই এক সমল। আিম সৰুেত
ইংৰাজীৰ দুখন সৰু গিণত অিভধােনেৰ এইখন অিভধানৰ অভাৱ
দূৰ কিৰব লগা ৈহিছল। আৰু ইংৰাজী বাকয্েবাৰ আয়তব্ কিৰবৈল
বহু েবিছ সময় লগা ৈহ থকা অৱস্থাত তৃষ্ণাতুৰ ৈহ ৰ’ব লগা
ৈহিছল।

অিভধানখনত থকা বয্াখয্াসমূহ সকেলা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় বুিজব
পৰাৈক যেথষ্ট সৰল। তুলনামূলকভােৱ িকছু কিঠন বস্তু, েযেন:
hypergeometric series, monotone convergence the-
orem, permutation group আিদ শ -শ গুচ্ছেবাৰৰ বােব
খুব ভালৈক িমলা অসমীয়া শ াথর্ এেকাটা বািছ েলাৱা ৈহেছ।
অিভধানখন পৰ্স্তুত কেৰাঁতােকইজেন িনজৰ িশক্ষকতা বা অধয্য়নত
এইেবাৰ পৰ্ােয় বয্ৱহাৰ কিৰ অিভজ্ঞ বােব, সিঠক অসমীয়ােটা বািছ
েলাৱাত সহায়ক ৈহেছ।

পৰৱতর্ী সংস্কৰণত শুধৰাব পৰা সৰু-সুৰা দুই-এটা খুঁত
আেছ। েযেন: Riemann surface আৰু Riemann zeta
function শ গুচ্ছ দুটা Ring আৰু Rodrigue’s formula
ৰ তলত আিহেছ; কৰ্ম অনুসিৰ িযিখিন ওপৰত হ’ব লািগিছল।



গৰ্ন্থ-পিৰচয়

আনহােত, Rodrigue’s formula নহয়, Rodrigues’ for-
mula েহ হ’ব লােগ, িযেটা আগবঢ়াইিছল Olinde Rodrigues
নামৰ গিণতজ্ঞজেন। এেকদেৰই Ramanujan-Roger’s iden-
tityত Roger’s নৈহ Rogers হ’ব লােগ, িযেটা পৰ্থেম আিৱষ্কাৰ
কিৰিছল Leonard James Rogers নামৰ গিণতজ্ঞজেন। ইয়াৰ
বণর্নািখিনেতা সামানয্ খুঁত ৈৰেছ। ইয়াত েকৱল এটা অেভদ নাই,
আৰু ইহঁতক Rogers-Ramanujan identities বুিল সতেত
েকাৱা হয়।

এিতয়া আিম আন এক পৰ্সংগৈল যাব িবচািৰেছাঁ। গিণত-
িবজ্ঞানত পৰ্িত িদেন নতুন নতুন সংজ্ঞােৰ নতুন শ -শ গুচ্ছ
সৃিষ্ট ৈহ আেছ। আৰু তােৰ িকছুমান অতয্ন্ত পৰ্ভাৱী বস্তুৰ লেগ
লেগই বয্াপক পৰ্েয়াগ ঘিটেছ। ফলত, অিত কম সময়ৰ িভতৰেত
েসইেবাৰ শ বহু মানুেহ জািনব লগা শ ত পিৰণত ৈহেছ। েতেন
এক শ গুচ্ছ ৈহেছ perfectoid space; িযেটা জনাজাত েহাৱা
চািৰ বছেৰা েহাৱা নাই। েসেয়েহ সব্াভািৱকভােৱই এখন গিণত-
িবজ্ঞান অিভধানত সকেলা শ সিন্নিবষ্ট কৰােটা সম্ভৱ নহয়। িকন্তু

৫০০ পৃষ্ঠাৰ অিভধান এখন িনেজই এটা ডাঙৰ উপায়। ইয়াৰ
আলমেত বা ইয়াৰ পৰা পুৰিণ শ েবাৰৰ আিহর্ িশিক ৈল নতুন
বহুেতা শ ক অসমীয়া ৰূপ িদয়ােটা সহজ হ’ব।

আনহােত, গিণত িবষয়েটা িকমান িবশাল তাক বুজাবৈল ক’ব
পািৰ, আিজ পযর্য্ন্ত গিণতৰ িযমানিখিন শাখা সৃিষ্ট হ’ল, তাৰ
মােথাঁ আধা সংখয্ক শাখাৰ ছাতৰ্ েহাৱােটাও এেকজন মানুহৰ
বােব সম্ভৱ নহয়। তােৰাপিৰ, েকৱল সংখয্াতত্তব্ আৰু বীজগিণতক
ৈলেয়ই এখন ৫০০ পৃষ্ঠাৰ অিভধান উিলয়াব পৰা যায়। এেনদেৰও
এই অিভধানখনত সব্াভািৱকভােৱ িকছুমান শ েনােসােমাৱাৈক
ৈৰ ৈগেছ। েযেন: modular form, perfect number, twin
prime, partition function, ইতয্ািদ। এইিখিন কথা আিম খুঁত
বুিল ক’বৈল উেল্লখ কৰা নাই, অনয্ পৰ্সংগেটাৈলেহ যাব খুিজেছাঁ।

পুনৰাবৃিত্ত বা আনক েদিখ কৰা কামৰ বােব অসমীয়াসকলক
পৰ্ােয় অসমীয়াসকেলই সমােলাচনা কিৰ থকা েদখা যায়।
ই বয্ৱসায়, সৃিষ্টশীল কাম, আিদ পৰ্ায়েবাৰেত ঘিট থােক।
আইনষ্টাইনৰ জীৱনী এখন িবকৰ্ী েহাৱা েদিখেল দহজেন
এেকদেৰই আইনষ্টাইনৰ দহখন জীৱনী উিলওৱাৰ কথা িচন্তা
কিৰব। িকন্তু সাধাৰণ মানুেহ আগেত নজনা েবেলগ মহান
িবজ্ঞানী এজনক পিৰচয় কৰাই িদ েতওঁৰ কমর্ৰ গুৰুতব্ সাধাৰণ
েলাকৰ মাজত পৰ্িতষ্ঠা কৰাৰ পৰ্েচষ্টা অিত কম। বা আইষ্টাইনেৰ
এখন বয্িতকৰ্মী িবেশষতব্পূণর্ জীৱনী িলখাৰ পৰ্েচষ্টা কম। এই
অিভধানখনৰ জিৰয়েত এিতয়া গতানুগিতক বহুেকইখন অিভধান
উিলয়াই েপলাব পৰা যাব। এইেটা েতেনই সহজ কাম। িকন্তু
যিদ পৰ্কৃতেতই এই েক্ষতৰ্ত কামত অহা কাম েকােনাবাই কিৰব
িবচােৰ, েতেন্ত কিৰবলগীয়া এটা কাম হ’ল— ইয়াত নথকা
অিধক পৰ্েয়াজনীয় শ েবাৰক ৈল আন এখন এেকধৰণৰ বৃহৎ
অিভধান পৰ্স্তুত কৰা। েতিতয়া এইখনৰ দেৰই েসইখেনা গুৰুতব্পূণর্
বা পৰ্ভাৱশালী হ’ব। িযেটা কাম হ’ব কষ্টসাধয্, সব্কীয়, আৰু
অনুকৰণীয়।

েশষত আিম অিভধানখনৰ পৰ্স্তুতকতর্ােকইজনক অিভনন্দন
জনােলাঁ।

– পংকজ েজয্ািত মহন্ত
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২০২০ বষর্ৰ ICTP ৰামানুজন বঁটা

ড◦ পৰমা দত্ত

সহকাৰী অধয্াপক, গিণত িবভাগ, লক্ষীমপুৰ বািলকা মহািবদয্ালয়

‘ICTP Ramanujan Prize for Young Mathematicians
from Developing Countries’ শীষর্ক বঁটা ২০০৫ বষর্ৰ পৰা
পৰ্িতবছেৰ এখন উন্নয়নশীল েদশৰ ৪৫ বছৰৰ অনূধর্ গিণতৰ
এগৰাকী পৰ্ভাৱশালী গেৱষকক পৰ্দান কৰা হয়। আৰম্ভিণেত
এই বঁটা International Centre for Theoretical Physics
(ICTP), Niels Henrik Abel Memorial Fund আৰু
আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘই (IMU) যুটীয়াভােব পৰ্দান কিৰিছল।
িকন্তু ২০১২ বষর্ত ‘Abel Fund’ৰ অংশগৰ্হণ সমাপ্ত েহাৱাৰ
পাছত ২০১৪ চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ ‘িবজ্ঞান আৰু
পৰ্যুিক্তিবদয্া িবভাগ’ (DST) এই বঁটাৰ ৈসেত জিড়ত হয়। ICTP,
IMU আৰু DST েয় পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞসকলৰ দব্াৰা গঠন কিৰ িদয়া
কিমিটখেন এই বঁটাৰ বােব েযাগয্ বয্িক্তগৰাকীক িনবর্াচন কেৰ।
এই বঁটাৰ অনুদান ১৫০০০ মািকর্ন ডলাৰ। িবেজতাজনক এই
বঁটা গৰ্হণ কিৰবৈল আৰু এক বকৃ্ততা পৰ্দান কিৰবৈল ICTP ৈল
িনমন্তৰ্ণ কিৰ িনয়া হয়।

২০২০ বষর্ৰ বােব বৰ্ািজলৰ েকৰ’িলনা অৰাওজ’ই (Carolina

Araujo) এই বঁটা লাভ কিৰবৈল সক্ষম হয়। েতওঁ মূলতঃ
বীজগিণতীয় জয্ািমিতৰ েক্ষতৰ্খনত িবেশষ বৰঙিণ আগবেঢ়াৱা
বােবই এই সন্মানৰ অিধকাৰী হয়। পৰ্াপ্ত তথয্ অনুসিৰ – েতওঁৰ
গেৱষণা birational geometry আৰু theory of external
rays ত িবেশষ পৰ্েয়াগ ৈহেছ। Projective space আৰু hy-
perquadrics ৰ িবেশষ ৈবিশষ্টয্ িনণর্য় কৰাত েতওঁ পাৰদিশর্তা
পৰ্দশর্ন কিৰবৈল সক্ষম ৈহেছ। তদুপিৰ Fano varieties আৰু al-
gebraic foliations ৰ সম্পকর্েতা েতওঁৰ েকইটামান তাৎপযর্পূণর্
অৱদান মনকিৰবলগীয়া।

েকৰ’িলনাৰ জন্ম হয় বৰ্ািজলৰ িৰউ িড েজেনইৰ’ত, আৰু
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiroত
িশক্ষা গৰ্হণ কেৰ। ইয়াৰ পাছত ২০০৪ চনত িবশব্পৰ্িসদ্ধ িপৰ্ন্সটন
িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা ‘Variety of Tangents to Rational
Curves’ শীষর্ক েকাষগৰ্ন্থৰ (thesis) বােব ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ
কেৰ। এই সময়েছাৱাত আৰু পৰৱতর্ী সময়ত েতওঁ জাপানী িফল্ডছ্
েমেডিলষ্ট গিণতজ্ঞ িছেগফুেৱিম ম’িৰেয় (Shigefumi Mori)
আগবেঢ়াৱা theory of rational curves if minimal ৰ
িবকাশ সাধন কেৰ। েকৰ’িলনা বতর্মান বৰ্ািজলৰ Instituto Na-
cional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) ত স্থায়ী
গেৱষকৰূেপ কমর্ৰত। উেল্লখেযাগয্ েয IMPA ত বতর্মানৈলেক
েতঁেৱই ৈহেছ একমাতৰ্ স্থায়ী মিহলা গেৱষক। তােৰাপিৰ েতওঁ
ICTP ৰ Simons Associate ৰূেপও কমর্ৰত আৰু বতর্মান
আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘৰ Committee for Women in
Mathematics ৰ উপ-সভােনতৰ্ী। ২০০৮ বষর্ত েতওঁ L’Oreal
Award for Women in Science in Brazil বঁটা লাভ
কিৰিছল।
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অসম গিণত িশক্ষায়তেন ২০১৬ চনৰ পৰা শািন্তৰাম দাস স্মাৰক
বকৃ্ততা অনুিষ্ঠত কিৰ আিহেছ। পঞ্চম শািন্তৰাম দাস স্মাৰক
বকৃ্ততানুষ্ঠানিট েযাৱা ১৩ িডেচমব্ৰ, ২০২০ ত অনুিষ্ঠত হয়। এইবাৰ
এই বকৃ্ততা অনুিষ্ঠত হয় েৱিবনাৰ ৰূেপ। অনুষ্ঠানিটৰ বক্তা আিছল
পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ, েলখক শৰ্ীকৃষ্ণ েগাপালৰাও ডািন। অনুষ্ঠানিটৰ
আঁত ধেৰ কটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ড◦ আিশস পােল আৰু
বক্তাৰ পিৰচয় দািঙ ধেৰ গুৱাহাটী আইআইিটৰ গিণত িবভাগৰ
অধয্াপক ড◦ ভৱ কুমাৰ শমর্াই। উেল্লখেযাগয্ েয অধয্াপক ডািন
মুমব্াই িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক। েতওঁ শািন্ত সব্ৰূপ
ভাটনগৰ বঁটা পৰ্াপক ভাৰতৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ গিণতজ্ঞ।

শািন্তৰাম দাসৰ জন্ম হয় ১৮৯৫ চনত পলাশবাৰীত। গুৱাহাটীৰ
কটন কেলিজেয়টৰ গিণত িশক্ষক ৰূেপ অৱসৰ েলাৱা পৰ্য়াত
দােস গিণত আৰু সািহতয্ িবষয়ক েকইবাখেনা িকতাপ িলিখ ৈথ
ৈগেছ। শািন্তৰাম দাসৰ কিনষ্ঠা জীয়াৰী, পূবর্ৰ কটন মহািবদয্ালয়ৰ
পৰ্াক্তন অধয্ক্ষা ড◦ পৰ্ীিত কাকিতেয় িপতৃৰ সৃ্মিতত আগবেঢ়াৱা
িবত্তীয় অনুদােনেৰ এই বকৃ্ততািট অনুিষ্ঠত ৈহ আিহেছ। এইবাৰৰ
বকৃ্ততািটত বক্তাৰ িবষয় আিছল ‘On the lookout for square
roots since antiquity’.

েযাৱা ২২ িডেচমব্ৰ ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস অসমৰ িবিভন্ন স্থানত
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ ২০ টা শাখাই অনুিষ্ঠত কেৰ। এই
উেদ্দেশয্ ৰামানুজন িবষয়ক বকৃ্ততা, গিণত সম্পকর্ীয় আন িবষয়ক
বকৃ্ততা, কুইজ পৰ্িতেযািগতা, ৰচনা পৰ্িতেযািগতা আিদ অনুিষ্ঠত
কৰা হয়।

েযাৱা দুটা মাহত অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ নতুন ২ টা শাখা
পৰ্িতষ্ঠা হয়; গুৱাহাটী আৰু মিৰগাঁৱত।

ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্া

সাধাৰণ সম্পাদক, অসম গিণত িশক্ষায়তন
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.

নৱ-পৰ্িতিষ্ঠত শাখাৰ পৰ্িতেবদন

মিৰগাঁও শাখাৰ পৰ্িতেবদন:

২০১৮ চনৰ ১৮ জুলাইত মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ৰ গিণত
িবভাগত উদযাপন কৰা অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্িতষ্ঠা িদৱসৰ
িদনা অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সভাপিত মেহাদেয় মিৰগাঁও শাখাৰ
সিমিত গঠন কিৰবৈল িদয়া পৰ্স্তাৱ মেমর্ ১০/১২/২০২০ শুকৰ্বােৰ
মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগত মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ৰ
অধয্ক্ষ ড◦ লীলা কান্ত বৰঠাকুৰৰ উপিস্থতত এখন আহব্ায়ক
সিমিত গঠন কৰা হয়। ড◦ লীলা কান্ত বৰঠাকুৰেদৱক মুখয্
আহব্ায়ক িহচােপ ৈল মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
সহেযাগী অধয্াপক ড◦ ৰিঞ্জত কিলতা, সহেযাগী অধয্ািপকা ড◦

সীমােৰখা ভাগৱতী, িচ আই িট েকাকৰাঝাৰৰ গিণত িবভাগৰ
গেৱষক ছাতৰ্ মঃ ইমদাদ আলী আৰু মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন
ছাতৰ্ শৰ্ী জগদীশ নাথক অন্তভুর্ক্ত কিৰ উক্ত সিমিতখন গঠন কৰা
হয়। উক্ত িদনাই ২৫/১২/২০২০ তািৰেখ মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ত
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ মিৰগাঁও শাখা গঠনৰ বােব সাধাৰণ সভা
আহব্ান কিৰবৰ মনস্থ কৰা হয়।

.

২২/১২/২০২০ তািৰেখ মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
সহেযাগত আৰু অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ মিৰগাঁও শাখাৰ
আহব্ায়ক মণ্ডলীৰ সহেযাগত ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস উদযাপন কৰা
হয়।

২৫/১২/২০২০ তািৰেখ মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ত অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ উেদয্াগত মিৰগাঁও শাখা গঠনৰ উেদ্দেশয্ এখন সভা
মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ত অনুিষ্ঠত হয়৷ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
সাধাৰণ সম্পাদক ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্া আৰু েকন্দৰ্ীয় কাযর্য্িনবর্াহক
সদসয্ ড◦ ৰিঞ্জত কুমাৰ কিলতা উপিস্থত থকা সভাখনত
সভাপিততব্ কেৰ মিৰগাঁও মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষ ড◦ লীলা কান্ত
বৰঠাকুৰেদেৱ৷ সভাৰ উেদ্দশয্ বয্াখয্া কেৰ ড◦ ৰিঞ্জত কুমাৰ
কিলতাই৷ এই সভােতই ড◦ লীলা কান্ত বৰঠাকুৰক সভাপিত,
শৰ্ী মৃণাল হাজিৰকা আৰু শৰ্ী পৰ্ফুল্ল কুমাৰ বৰাক উপ-সভাপিত,
মঃ ইমদাদ আলীক সাধাৰণ সম্পাদক, শৰ্ী পদ্মকান্ত কিলতা আৰু
শৰ্ী জগদীশ নাথক সহ-সম্পাদক আৰু উপাসনা েদৱীক ধন
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ভড়ালী িহচােপ ৈল এখন েপান্ধৰ জনীয়া সিমিত গঠন কেৰ৷
সভাত ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্াই মিৰগাঁও শাখা গঠনৰ পৰ্েয়াজনীয়তা
আৰু িশক্ষায়তনৰ উেদ্দশয্ৰ িবষেয় বহলাই কয়৷ শৰ্ী মৃণাল
হাজিৰকা, শৰ্ী িবষু্ণেজয্ািত ভাগৱতীেয়ও ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ মাজৰ পৰা
গিণত ভীিত েকেনৈক আঁতৰ কিৰব পািৰ েসই িবষেয় বক্তবয্
আগবঢ়ায়৷ সভাপিত আসনৰ পৰা ড◦ বৰঠাকুেৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ

মাজত পৰ্িতেযািগতামূলক মেনাভাৱ গিঢ় েতালাৰ পৰ্েয়াজনীয়তাৰ
িবষেয় বক্তবয্ আগবঢ়ায়৷ নৱ িনবািচত সম্পাদক মঃ ইমদাদ
আলীেয় শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায়৷

ইমদাদ আলী

সাধাৰণ সম্পাদক, মিৰগাঁও শাখা

গুৱাহাটী শাখাৰ পৰ্িতেবদন:

েযাৱা ইংৰাজী ৩০/১১/২০২০ তািৰখ েসামবােৰ িদনৰ ১১
বজাত অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ড◦ জ্ঞানেজয্ািত
শমর্াৰ সভাপিততব্ত নােৰঙ্গী আঞ্চিলক মহািবদয্ালয়, গুৱাহাটীত
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ গুৱাহাটীৰ মহানগৰ শাখােটা গুৱাহাটীৰ
িবিভন্ন িবদয্ালয় আৰু মহািবদয্ালয়ৰ সদসয্ক ৈল এখন ২১ জনীয়া
কিমিটেৰ গঠন কৰা হয়। এই শাখাৰ সভাপিত িহচােপ শৰ্ীযুতা
ৰাণু বৰেগাহাঁই বাইেদউ, উপ-সভাপিত শৰ্ীমানেবন্দৰ্ ভাগৱতী আৰু

সাধাৰণ সম্পাদক িহচােপ নােৰঙ্গী আঞ্চিলক মহািবদয্ালয়ৰ গিণত
িবভাগৰ সহকাৰী অধয্াপক শৰ্ীযুত মৃণাল শমর্া, সহকাৰী সম্পাদক
ড◦ গীতুমিণ শমর্া আৰু শৰ্ীেদবিজৎ শমর্া, েকাষাধয্ক্ষ িহচােপ
শৰ্ীউত্তম দত্তক িনবর্ািচত কৰা হয়। এই সভাত আনুষ্ঠািনকভােৱ
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ গেৱষণা পিতৰ্কা ‘Journal of Assam
Academy of Mathematics’ (Volume 10) মুকিল কৰা হয়।

েযাৱা ২২/১২/২০২০ তািৰেখ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
েকন্দৰ্ীয় সিমিতৰ সহেযাগত আৰু নােৰঙ্গী আঞ্চিলক মহািবদয্ালয়ৰ
IQAC উেদয্াগত নােৰঙ্গী আঞ্চিলক মহািবদয্ালয়ত ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত
িদৱস উদযাপন কৰা হয়। ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱসৰ বকৃ্ততানুষ্ঠানত
‘েফৰ্েক্টলৰ পৃিথৱী’ শীষর্ক বকৃ্ততা পৰ্দান কেৰ আইআইিট গুৱাহাটীৰ
গিণত িবভাগৰ অধয্াপক ড◦ িজেতন চন্দৰ্ কিলতােদেৱ। এই সভাত
চািৰগৰাকী গিণতৰ িশক্ষকক সমব্ধর্না জ্ঞাপন কৰা হয়। েসইসকল
ৈহেছ িশক্ষায়তনৰ পৰ্িতষ্ঠা কালৰ সদসয্ কৰ্েম ড◦ ৰঞ্জনা েচৗধুৰী,
আৰিত ভট্টাচাযর্, ৰিঞ্জতা শমর্া আৰু িচতৰ্া েচৗধুৰী।

মৃণাল শমর্া

সাধাৰণ সম্পাদক, গুৱাহাটী শাখা
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ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস উদযাপন

েগালাঘাট শাখাৰ পৰ্িতেবদন:

(েগালাঘাট শাখাৰ নতুন সিমিত গঠন আৰু ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস
উদযাপন)

২০১৮ বষর্ৰ ১ েছেপ্টমব্ৰত গঠন েহাৱা অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
েগালাঘাট শাখাৰ পৰ্থমখন কাযর্কৰী সিমিতৰ দুবছৰীয়া কাযর্কাল
৩১ আগষ্ট, ২০২০ ত ওৰ পৰাত, ৩০ নেৱমব্ৰ, ২০২০ তািৰেখ
েগালাঘাটৰ িবেবকানন্দ েকন্দৰ্ িবদয্ালয়ত অনুিষ্ঠত সাধাৰণ সভাত
েহমপৰ্ভা বৰবৰা েছাৱালী মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষ ড◦ িবপুল চন্দৰ্
ভূঞাক সভাপিত আৰু েগালাঘাট মধয্ ইংৰাজী িবদয্ালয়ৰ পৰ্ধান
িশক্ষক শৰ্ীযুত ৈশেলন্দৰ্ কুমাৰ দত্ত বৰুৱাক সম্পাদক িহচােপ
২০২০-২২ বষর্ৰ বােব শাখাৰ কাযর্কৰী সিমিতখন গঠন কৰা হয়।

নতুন সিমিতেয় ১ম কাযর্সূচী িহচােপ ২২ িডেচমব্ৰ ২০২০
তািৰেখ েগালাঘাটৰ েহমপৰ্ভা বৰবৰা েছাৱালী মহািবদয্ালয়ত
ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস উদযাপন কেৰ। েহমপৰ্ভা বৰবৰা েছাৱালী
মহািবদয্ালয়ৰ েসৗজনয্ত অনুিষ্ঠত েহাৱা অনুষ্ঠানেটাৰ আৰম্ভিণেত
শাখাৰ সভাপিত ড◦ িবপুল চন্দৰ্ ভূঞাই শাখাৰ পতাকা উেত্তালন

কেৰ। তাৰ িপছেত মহান ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ ৰামানুজনৰ পৰ্িতচ্ছিবৰ
সমুখত বিন্ত পৰ্জব্লন কেৰ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ অিলিম্পয়াড
পৰীক্ষাৰ েগালাঘাট েকন্দৰ্ৰ েকন্দৰ্ সমনব্য়ক তথা েগালাঘাট
চৰকাৰী েবজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধয্িমক িবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন অধয্ক্ষ
িবমান চন্দৰ্ েগাসব্ামীেয়। ইয়াৰ িপছত সেদৗ অসম িভিত্তত
গিণত কুইজ পৰ্িতেযািগতা অনুিষ্ঠত কৰা হয়। নৱম েশৰ্ণীৰ
পৰা দব্াদশ েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ মাজত আেয়াজন কৰা গিণত
পৰ্িতেযািগতাখিন পিৰচালনা কেৰ িডবৰ্ুগড় িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত
িবভাগৰ মুৰবব্ী অধয্াপক ড◦ অংকুৰ ভৰালীেয়। েগালাঘাট েহম
পৰ্ভা বৰবৰা েছাৱালী মহািবদয্ালয়ৰ েপৰ্ক্ষাগৃহত অনুিষ্ঠত েহাৱা
পৰ্িতেযািগতাখনত অসমৰ িবিভন্ন পৰ্ান্তৰ পৰ্ায় ৩৬ টা দেল
অংশগৰ্হণ কেৰ। ইয়ােৰ ছটা দেল মূল পৰ্িতেযািগতাত অংশগৰ্হণ
কিৰবৈল সুেযাগ লাভ কেৰ। পৰ্িতেযািগতাখনত পৰ্থম স্থান দখল
কেৰ িদল্লী পািব্লক সু্কল, নুমলীগড়ৰ একাদশ েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্দব্য় নবাংশু
নীৰ গৈগ আৰু পৰ্থম তদীৰ দেল, িদব্তীয় স্থান িৰলােয়ন্স জুিনয়ৰ
কেলজৰ একাদশ েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্দব্য় ভাগর্ৱ পৰ্িতম বৰা আৰু হষর্দীপ
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বৰেগাহািঞৰ দেল আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কেৰ িবেবকানন্দ
েকন্দৰ্ িবদয্ালয়, েগালাঘাটৰ দব্াদশ েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্দব্য় অনুবৰ্ত বৰা
আৰু অিভজ্ঞান শইকীয়াৰ দেল। িবজয়ী দল িতিনটাক িকতাপৰ
েটােপালা আৰু মানপতৰ্ৰ লগেত কৰ্েম সব্গর্ীয় জীৱকান্ত গৈগ
েসাঁৱৰণী টৰ্ফী আৰু নগদ ১০,০০০ টকা, সব্গর্ীয় জগন্নাথ দত্ত
েসাঁৱৰণী টৰ্ফী আৰু নগদ ৫,০০০ টকা আৰু সব্গর্ীয় অিময়া দত্ত
েসাঁৱৰণী টৰ্ফী আৰু নগদ ৩,০০০ টকা পৰ্দান কৰা হয়।

কুইজৰ িপছেত েজিহৰুল হুেছইন স্মাৰক নয্াসৰ েসৗজনয্ত
েজিহৰুল হুেছইন স্মাৰক বকৃ্ততা অনুিষ্ঠত কৰা হয়। বকৃ্ততা
আগবঢ়ায় িডবৰ্ুগড় িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক ড◦

সুৰিজৎ বৰকটকীেয়। েতেখেত Story of Mathematics িবষয়ত
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ উপেযাগী েহাৱাৈক এক সৰস বকৃ্ততা আগবঢ়ায়।
অনুষ্ঠানৰ েশষত বঁটা িবতৰণী সভা অনুিষ্ঠত হয়।

েহমপৰ্ভা বৰবৰা েছাৱালী মহািবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ীসকলৰ সমেবত
সংগীেতেৰ আৰম্ভ েহাৱা সভাখনত সভাপিততব্ কেৰ শাখাৰ
সভাপিত ড◦ িবপুল চন্দৰ্ ভূঞাই। সভাৰ আঁত ধেৰ শাখাৰ
সদসয্ ধৰ্ুৱেজয্ািত শইকীয়াই। সভাখনত অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
পৰ্িতষ্ঠাপকসকলৰ অনয্তম শৰ্ীযুত পদ্ম তামুলী, কুইজৰ দাতা
পিৰয়ালৰ ৈহ িৰলােয়ন্স জুিনয়ৰ কেলজৰ অধয্ক্ষা িপৰ্য়ংকা শইকীয়া
দাস, যািমনী দত্ত আৰু িচত্তৰঞ্জন শইকীয়া আৰু েজিহৰুল হুেছইন
স্মাৰক নয্াসৰ ৈহ েজিহৰুল হুেছইনৰ পত্নী চ’িফয়া হুেছইন উপিস্থত
থােক। অনুষ্ঠানৰ েশষত কুইজ পৰ্িতেযািগতা খনত শীষর্ িতিনটা
স্থান েপাৱা দলৰ লগেত মূল ৰাউণ্ডৈল িনবর্ািচত েহাৱা পৰ্িতেটা
দলক মানপতৰ্ আৰু িকতাপৰ েটােপালা পৰ্দান কৰা হয়।

ৈশেলন্দৰ্ কুমাৰ দত্ত বৰুৱা

সাধাৰণ সম্পাদক, েগালাঘাট শাখা

গিণত িবকাশ | অষ্টষিষ্টতম সংখয্া | জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২১ 84



অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সংবাদ

জাগীেৰাড শাখাৰ পৰ্িতেবদন:
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ জাগীেৰাড শাখাৰ উেদয্াগত

আৰু জাগীেৰাড মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ সহেযাগত
মহািবদয্ালয়খিনৰ আেলাচনা-চকৰ্ কক্ষত ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস
২০২০ ৰ লগত সংগিত ৰািখ এখিন আেলাচনা-চকৰ্ৰ লগেত
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ মাজত কুইজ আৰু ৰচনা পৰ্িতেযািগতা অনুিষ্ঠত
কৰা হয়। আেলাচনাৰ িবষয় আিছল ‘পৰ্াথিমক পযর্য্ায়ত গিণত
িশক্ষণ আৰু িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়াত েপাৱা অসুিবধাসমূহৰ িচনাক্তকৰণ
আৰু েসইসমূহৰ সমাধান’৷ এই উেদ্দেশয্ অনুিষ্ঠত েহাৱা সভাত
সভাপিততব্ কেৰ অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ জাগীেৰাড শাখাৰ
সভাপিত ড◦ আনন্দৰাম বুঢ়ােগাহািঞেয়। সভাৰ আৰম্ভিণেত
জাগীেৰাড উচ্চতৰ মাধয্িমক িবদয্ালয়ৰ সহকাৰী িশক্ষক শৰ্ী িদগন্ত
েডকাৰ পিৰচালনাত জাগীেৰাড মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল গিণত িশক্ষায়তনৰ গীতিট পিৰেৱশন কেৰ৷
বৃহত্তৰ জাগীেৰাড অঞ্চলৰ বহুেকইখন পৰ্াথিমক িবদয্ালয়ৰ গিণত
িশক্ষক আৰু মাধয্িমক িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় অংশগৰ্হণ কৰা
আেলাচনা-চকৰ্খিনৰ সমূহ কাযর্সূচীত আঁত ধেৰ িশক্ষায়তনৰ
জাগীেৰাড শাখাৰ সম্পাদক তথা জাগীেৰাড উচ্চতৰ মাধয্িমক
িবদয্ালয়ৰ সহকাৰী িশক্ষক শৰ্ী পৰাগ তামুলীেয়৷ েতেখেত অিত
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদাহৰণৰ আলেমেৰ িশক্ষক আৰু ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ
মাজত অিত সৰস আৰু সৰলভােৱ িবষয়িট উপস্থাপন কিৰ

িশক্ষণ আৰু িশকণ পৰ্িকৰ্য়াত থকা আেসাঁৱাহসমূহ দূৰীকৰণৰ
েক্ষতৰ্ত ল’ব পৰা ভােলেকইটামান ফলপৰ্সূ পৰামশর্ িশক্ষকসলৰ
উেদ্দেশয্ আগবঢ়ায়৷ তােৰাপিৰ তামুলীেয় পঞ্চাছটােৰা অিধক
গিণতৰ জিটল সমাধান সহজ আৰু সৰল পদ্ধিতেৰ কৰাৰ
েকৗশল পৰ্দশর্ন কৰাৰ লগেত পৰ্াথিমক পযর্ায়ৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়
েযাগ আৰু পূৰণ েনওঁতাসমূহ সহজেত আয়ত্ত কৰাৰ েক্ষতৰ্ত
েতেখেত িনেজ উদ্ভাৱন কৰা েকইিটমান িকিটপ বা েকৗশেলা
পৰ্দশর্ন কেৰ। সভাত জাগীেৰাড মহািবদয্ালয়ৰ ইংৰাজী িবভাগৰ
সহেযাগী অধয্াপক তথা িশক্ষায়তনৰ আজীৱন সদসয্ ড◦ েচাহাইল
আহেমেদ ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱসিটৰ তাৎপযর্ িবশদভােৱ বয্াখয্া
কেৰ। লগেত সভাত উপিস্থত থকা মহািবদয্ালয়খিনৰ আন
এগৰাকী সহেযাগী অধয্াপক ড◦ ভূেপন কুমাৰ শমর্াই গিণতৰ
উত্তৰণৰ বােব গৰ্হণ কিৰ অহা সমূহ পৰ্েচষ্টাৰ বােব অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ জাগীেৰাড শাখাৰ শলাগ লয়। মহািবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীসকলৰ মাজত অনুিষ্ঠত ৰচনা পৰ্িতেযািগতাখিনৰ িবষয় আিছল
‘গিণতৈল শৰ্ীিনবাস ৰামানুজনৰ অৱদান’৷ পৰ্িতেযািগতাত স্থানপৰ্াপ্ত
কৰাসকলক িকতাপৰ েটােপালােৰ পুৰসৃ্কত কৰা হয়৷

পৰাগ তামুলী

সাধাৰণ সম্পাদক, জাগীেৰাড শাখা

ঢকুৱাখনা শাখাৰ পৰ্িতেবদন:
২২ িডেচমব্ৰ ২০২০ তািৰেখ ঢকুৱাখনাত ৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস

উদযাপন কৰা হয়। ঢকুৱাখনা মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
েসৗজনয্ত তথা আভয্ন্তৰীণ মান িনৰূপণ েকাষ, ঢকুৱাখনা
মহািবদয্ালয় আৰু অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ ঢকুৱাখনা শাখাৰ
সহেযাগত এখিন কুইজ পৰ্িতেযািগতা অনুিষ্ঠত কৰা হয়।
দুটা শাখাত অনুিষ্ঠত কুইজ পৰ্িতেযািগতাখিনত ঢকুৱাখনাৰ
িবিভন্ন িশক্ষানুষ্ঠানৰ মুঠ ৩২টা দেল অংশগৰ্হণ কেৰ; ইয়ােৰ
িনম্ন শাখাৰ দল ১৯টা আৰু উচ্চ শাখাৰ ২৩টা। ঢকুৱাখনা
মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষ ড◦ েযাগানন্দ সুতৰ আদৰিণ ভাষেণেৰ
পৰ্িতেযািগতাখিন উেদব্াধন কেৰ ঢকুৱাখনা মহািবদয্ালয়ৰ ইংৰাজী
িবভাগৰ অৱসৰপৰ্াপ্ত মুৰবব্র্ী অধয্াপক শৰ্ীযুত অিময় কুমাৰ
সিন্দৈকেদেৱ। ভাষণ পৰ্সংগত েতেখেত িদনেটাৰ িবেশষতব্
আৰু ৰামানুজনৰ কমর্ৰাজীৰ িবষেয় ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক অৱগত কেৰ।

ঢকুৱাখনা মহািবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন ছাতৰ্-ছাতৰ্ী িগৰীণ বৰুৱা, অিনল
দাস, মাধুৰী হাজিৰকা আৰু ভাগয্শৰ্ী চুতীয়াই পিৰচালনা কৰা
পৰ্িতেযািগতাখিনৰ িনম্নশাখাত পৰ্থম স্থান অিধকাৰ কেৰ ঢকুৱাখনা
আদশর্ উচ্চতৰ মাধয্িমক িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্দব্য় ঋতুৰাজ দত্ত আৰু
মানৱেজয্ািত েপগুেৱ। ২য় আৰু ৩য় স্থান অিধকাৰ কেৰ বাল্মীিক
িবদয্াকানন, ঢকুৱাখনাৰ কৰ্েম খঞ্জন বৰুৱা - ৈশশৱেজয্ািত বৰুৱা
আৰু অেণব্ষা চমুৱা - পাহাৰী দাসৰ দেল। উচ্চ শাখাত পৰ্থম
আৰু িদব্তীয় স্থান দখল কেৰ কাইেজন একােডমীৰ কৰ্েম িহৰণিজৎ
ফুকন - িমগাং েপগু আৰু েকৗিশক সিন্দৈক - ৰােকশ শমর্াৰ দেল
আৰু ৩য় স্থান দখল কেৰ ঢকুৱাখনা মহািবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ েগৗতম
েপগু - মণু্ট গৈগৰ দেল। আটাইেকইিট দলেক গৰ্ন্থৰ েটােপালা
আৰু মানপতৰ্ পৰ্দান কৰা হয়। পৰ্িতেযািগতাখিনত উপিস্থত
থািক সাফলয্মিণ্ডত কেৰ ঢকুৱাখনা মহািবদয্ালয়ৰ িশক্ষকেগাটৰ
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সভাপিত পৰ্কাশ উপাধয্ায়, আভয্ন্তৰীণ মান িনৰূপণ েকাষ,
ঢকুৱাখনা মহািবদয্ালয়ৰ সমনব্য়ক জীৱন গৈগ, অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ সভাপিত, সম্পাদক আৰু েকাষাধয্ক্ষ কৰ্েম ৰেমন্দৰ্
কুমাৰ বৰেগাহাঁই, পৰ্দীপ দত্ত আৰু েচনীৰাম বৰুৱাৰ লগেত
িবিভন্ন িশক্ষানুষ্ঠানৰ তত্তব্াৱধায়কসকল আৰু মহািবদয্ালয়ৰ িশক্ষক-
িশক্ষিয়তৰ্ী আৰু ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল। ঢকুৱাখনা মহািবদয্ালয়ৰ গিণত

িবভাগৰ মুৰবব্ী অধয্াপক মৃদুল কুমাৰ গৈগেয় শলাগৰ শৰাই
আগবেঢ়াৱা অনুষ্ঠানিট আঁত ধেৰ অসম গিণত িশক্ষায়তন ঢকুৱাখনা
শাখাৰ সমনব্য়ক টেবন্দৰ্ নাথ দােস।

পৰ্দীপ দত্ত

সাধাৰণ সম্পাদক, ঢকুৱাখনা শাখা

Report of Dibrugarh Branch:
Due to the on-going Covid-19 pandemic, there

were no offline activities held in the Dibrugarh dis-
trict for the period from March 2020 to Dec 2020.
However, members were made aware to participate
in online activities organized by other branches of
Assam Academy of Mathematics (including ‘Gonit
Sora (https://gonitsora.com)’). Online Ganit Bikash
magazine was distributed among residents of BCPL
Township at Barbaruah for the benefit of students
through Whatsapp.

Planning for January till March 2021: 1) Offline
meeting with office bearers of Dibrugarh branch will
be organized in the month of January 2021 after
Magh Bihu. 2) Membership drive will be started
after the office bearer meeting. 3) Awareness pro-
gramme on Mathematics will be organized in BCPL
Township.

Dr. Pranjal Kumar Phukan

General Secretary, Dibrugarh Branch

Report of North Lakhimpur Branch:
The North Lakhimpur Branch of Assam Academy

of Mathematics celebrated the ‘National Mathemat-
ics Day’ in association with Department of Mathe-
matics, North Lakhimpur College, Lakhimpur. The
day was celebrated among close to 80 students to
mark the birth day of the legendary Indian math-
ematician Srinivasa Ramanujan. The inaugural ses-
sion of the event began with lightning of the lamp
and offering floral tributes to Srinivasa Ramanujan.
The General Secretary AAM, N. Lakhimpur branch
Mr. Dibyajyoti Gogoi delivered the welcome ad-
dress. He highlighted the significance of the Na-
tional Mathematics Day and provided a brief de-

scription of the programme. Dr. Prabin Phukan,
Associate Professor, Dept. of Mathematics, North
Lakhimpur College delivered his lecture on ’Erode
to Cambridge’. Then Mr. Sahidul Ahmed, Assistant
Professor, Dept. of Mathematics of the college high-
lighted the various fields worked by Ramanujan in
Mathematics and advised the students on the impor-
tance of learning mathematics in the present time.
At the end of the programme, vote of thanks was
delivered by one of the students of the department.

Mr. Dibyajyoti Gogoi

General Secretary, North Lakhimpur branch
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Report of Bongaigaon Branch:
National mathematics Day 2020 was celebrated

by AAM Bongaigaon Branch in association with De-
partment of Mathematics, Birjhora Mahavidyalaya,
Bongaigaon on 22nd December 2020. The meeting
was anchored by Ms. Chumi Ray, MO coordinator of
Bongaigaon Center and faculty of the college. The
meeting was inaugurated by Dr. K K Sarma, prin-
cipal of the college and in his welcome address he
briefly presented a glimpse on the life of Srinivasa
Ramanujan and the establishment of the celebra-
tion of National Mathematics Day. Dr. Amal Kumar
Deka, life member AAM & HoD, statistics depart-
ment of the college in his speech presented the
theme of this year’s celebration ‘Mathematics Ev-
erywhere’. He also spoke about a few mathematics
themed movies. Dr. Nabanita Konwar, assistant
professor, Mathematics Department of the college,
spoke about the works of the great mathematician.
She also familiarized the audience in depth of the
two prizes that is awarded in the name of Srini-
vasa Ramanujan – The SASTRA Ramanujan Prize and

the ICTP Ramanujan Prize for young Mathematicians
from developing countries. Few students of the col-
lege shared their views on the use of Mathematics
in daily life and the life and works of Ramanujan.
Mr. Manabendra Das, executive member AAM and
retired HoD of the Mathematics Department gave an
interesting talk which centered around two themes
of the contribution of Ramanujan to mathematics
and the conjunction of Jupiter and Saturn of 21st
December 2020. Mr. Birabrata Das Choudhury, ex-
ecutive member of AAM spoke about the origin and
activities of AAM. He stressed that the activities
should be carried out among school students to in-
culcate a passion of mathematics amongst them. An
interactive game on the theme ‘Mathematics Every-
where’ was played among the audience. At last,
the student presenters were awarded with a book
written on Ramanujan published by the AAM.

Arup Jyoti Mazumdar

General Secretary, Bongaigaon Branch

আন শাখাসমূহৰ পৰ্িতেবদন পৰ্কাশ পাব অহা সংখয্াত
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AAM EXECUTIVE BODY (2020-2021)

President: Dr Ram Ch. Deka
Vice President: Dr. Rita Choudhury
General Secretary: Dr. Jnanjyoti Sarma
Joint Secretary: Dr. Ashish Paul & Dr Ujjwal Medhi
Treasurer: Dr. Biren Das
Executive Members: Dr. Tarakeswar Choudhury, Dr. Dwiraj Talukdar, Dr. Kuntala Patra, Dr.

Prabin Das, Mr. Birabrata Das Choudhury, Dr. Biren Das, Mr. Bibekananda Choudhury, Dr. Chandra
Rekha Mahanta, Dr. Bipan Hazarika, Dr. Debashish Bhattacharjee, Dr. Kukilkalpa Rajkhowa, Dr. Kamal
Devnath, Dr. Bimalendu Kalita, Dr. Ananadram Burahgohain, Mr. Ranjit Kalita, Dr. Arun Chaliha, Mr.
Manabendra Das, Mr. Padmeswar Senapati, Mr. Surajit Dutta, Mr. Deepjyoti Gogoi, Dr. Sibu Basak,
Dr. Siddhartha Gogoi, Mr. Kiran Ch. Ray, Mr. Sunil Deka, Mr. Lohit Ch. Medhi, Mr. Pankaj Jyoti
Mahanta, Dr. Manjil P. Saikia, Dr. Debashish Sharma

Co-opted Members: Dr. Sanjoy Dutta, Dr. Priya Deva Goswami, Mr. Trailokya Mohan Goswami,
Dr. Himasree Kalita

The Executive Committee meeting of AAM held on 20.09.2020 resolved to constitute the
following Sub Committee for the two year term 2020-21

Core Committee: Dr. Ram Ch. Deka, Pres-
ident, Dr. Tarakeswar Choudhury, Dr. Dwiraj
Talukdar, Dr. Kailash Ch. Goswami, Dr. Dilip
Sarma, Dr. Prabin Das, Dr. Helen K. Saikia, Dr.
Rita Choudhury, Dr. Kuntala Patra, Dr. Jnan-
jyoti Sarma, Dr. Biren Das, Mr. Birabrata Das
Choudhury, Dr. Ashish Paul, Dr. Ujjwal Medhi

Talent Search Committee:

Chairman: Dr. Prabin Das
Convener: Dr. Debashish Sharma & Dr.

Ashish Paul
Members: Dr. Ram Ch. Deka, Dr. Jnanjyoti

Sarma, Dr. Ashish Paul, Dr. Ujjwal Medhi, Dr.
Debashish Bhattacharjee, Dr. Bipan Hazarika, Dr.
Kukil Kalpa Rajkhowa, Dr. Kamal Devnath, Dr.
Bimalendu Kalita, Mr. Birbrata Das Choudhury

Publication Subcommittee:

Convener: Mr. Birabrata Das Choudhury
Members: Dr. Ram Ch. Deka, Dr. Dilip

Sarma, Dr. Prabin Das, Dr. Jnanjyoti Sarma, Dr.
Ashish Paul, Dr. Ujjwal Medhi, Dr. Sibu Basak,
Dr. Anandaram Burahgohain, Mr. Ranjit Kalita,
Mr. Padmeswar Senapati

Academic Subcommittee:

Convener: Dr. Kuntala Patra
Members: Dr. Ram Ch. Deka, Dr. Prabin

Das, Dr. Jnanjyoti Sarma, Mr. Birabrata Das
Choudhury, Dr. Kamal Devnath, Dr. Bimalendu
Kalita

Editorial Board: Ganit Bikash

Editor: Mr. Pankaj Jyoti Mahanta
Deputy Editor: Dr. Manjil P. Saikia
Members: Mr. Birabrata Das Choudhury, Dr.

Jnanjyoti Sarma, Mr. Pranjal Das

Editorial Board for Journal (JAAM):

Chief Editor: Prof. Rita Choudhury, Deptt.
of Mathematics Gauhati University

Associate Editor: Dr. Bipan Hazarika,
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েঘাষণা

‘গিণত িবকাশ’ত অহা সংখয্াৰ পৰা এিট ‘পতৰ্ িশতান’ সংেযাগ কৰা হ’ব। এই িশতানৈল

পাঠকসকলক িবিভন্ন মতামত, তথয্, বাতর্া, আিদ তলত উেল্লখ থকা ইেমইল আৰু

েহাৱাট্ ছ্ এপ নমব্ৰেযােগ েপৰ্ৰণ কিৰবৈল অনুেৰাধ জনােলাঁ।

েলখকসকলৰ পৰ্িত েগাহািৰ

ে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 েটাও 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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ৰামানুজনৰ উদয্ানৈল েমাৰ পৰৱতর্ী আগমনেটা ঘিটিছল
১৯৪৩ চনত। েসই সময়ৈল মই েকি জ তয্াগ কিৰিছেলাঁ
আৰু ৰেয়ল এয়াৰ ফ’চর্ৰ (Royal Air Force) বােব এজন
পিৰসংখয্ািবদ িহচােপ কাম কিৰ আিছেলাঁ। হািডর্ েতিতয়া
লণ্ডন গািণিতক সিমিতৰ (London Mathematical Society)
সিচব আিছল, যাৰ বােব েতওঁ সিমিতখনৰ গেৱষণা-পিতৰ্কাখনৰ
সম্পাদেকা আিছল। েতিতয়া ইংেলণ্ডত গিণত অৱনিতৰ এটা অিত
িনম্ন স্তৰত আিছল। সকেলা যুৱ গিণতজ্ঞেয়ই িকবা নহয় িকবা এটা
পৰ্কােৰ যুদ্ধত জিড়ত আিছল। েতওঁেলাকৰ েবিছভােগই েব্লট্ ছ্ িলৰ
(Bletchley) িকৰ্েপ্টাগৰ্ািফক পৰ্িতষ্ঠানখনত অন্তধর্ান ৈহ পিৰিছল,
িযেটা আিছল এটা কৃষ্ণ-গহব্ৰৰ দেৰ। মানুহেবাৰ েব্লট্ ছ্ িলৈল
ৈগিছল আৰু েতওঁেলাকক পুনৰ েকিতয়াও েদখা নৈগিছল। মই
েসই কম সংখয্কৰ মাজৰ এজন আিছেলাঁ িয েব্লট্ ছ্ িলত নািছেলাঁ।
তুলনামূলকভােৱ সহেজ পাব পৰা অৱস্থাত মই আিছেলাঁ, আৰু
হািডর্েয় জািনিছল েয ৰ’জাৰছ-ৰামানুজন অেভদসমূহত (Rogers-
Ramanujan identities) েমাৰ ৰাপ আেছ। েসেয়েহ েতওঁ
েমাৈল এখন গেৱষণা-পতৰ্ পযর্য্ােলাচনাৰ (referee) বােব পিঠয়াই
িদিছল। েসই গেৱষণা-পতৰ্খন িলিখিছল ডিব্লউ. এন. েবইিলেয়
(W. N. Bailey) আৰু তাত ৰ’জাৰছ-ৰামানুজনৰ ধৰণৰ অেভদ
িকছুমান িনণর্য় কৰাৰ নতুন পদ্ধিত এটাৰ কথা আিছল। িকছু
উন্নতকৰণৰ পৰামশর্ িদ, েসইখন পৰ্কাশৰ বােব অনুেমাদন জনাই
মই হািডর্ৈল িলিখেলাঁ। হািডর্েয় ভািবেল েয ৰ’জাৰছ-ৰামানুজন
অেভদসমূহত গভীৰ ৰাপ থকা ইংেলণ্ডৰ েকৱল দুজেনই মানুহ
পৰস্পৰ িবিচ্ছন্ন ৈহ থকােটা অবান্তৰ কথা। েসেয়েহ পযর্য্ােলাচকৰ
নাম অপৰ্কািশত কিৰ ৰখাৰ িনয়মেটা েতওঁ সুিবেবচনােৰ ভািঙ
েপলােল। েমাৰ পযর্য্ােলাচনােটা েতওঁ েবইিলৈল েমাৰ নামৰ ৈসেত
পিঠয়াই িদেল। লেগ লেগই েবইিলেয় েমাৰ লগত েযাগােযাগ
কিৰেল, আৰু আিম পৰ্ােয় অেভদসমূহ চচর্া কিৰবৈল ধিৰেলাঁ
েযিতয়া েনিক েবইিলেয় অেভদসমূহ িনণর্য় কৰাৰ েতওঁৰ চূড়ান্ত
আৰু অতয্ন্ত পৰ্ভাৱশালী েবইিল যুগ্ম (Bailey Pair) পদ্ধিত
িবকিশত কিৰিছল। যুদ্ধকালীন কাগজৰ অভাৱৰ বােব, মই
পযর্য্ােলাচনা কৰা গেৱষণা-পতৰ্খন ১৯৪৭ চন পযর্য্ন্ত ছপা েহাৱা
নািছল, আৰু “েবইিল যুগ্ম” গেৱষণা-পতৰ্খন ১৯৪৯ পযর্য্ন্ত ছপা
েহাৱা নািছল। িকন্তু েবইিলৰ অসাধাৰণ কমর্িট ১৯৪৩-৪৪ ৰ
শীতকালেতই সম্পন্ন ৈহিছল, আৰু I was lucky to be
acting then as his sounding-board. মই েবইিলক
েকিতয়াও লগ নাপােলাঁ। েসই মাহসমূহত, েতওঁ আিছল মানেচষ্টাত
(Manchester) আৰু মই আিছেলাঁ বািকংহামেশব্ৰৰ (Bucking-
hamshire) এখন জংঘলৰ মাজত অৱিস্থত Royal Air Force
Bomber Commandৰ মুখয্-কাযর্ালয়ত।

.

ৰেয়ল ছ’চাইিটৰ বতর্মানৰ সভাপিতৰ কাযর্ালয়ত থকা
ৰামানুজনৰ আবক্ষ মূিতর্েটা।
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এটা দীঘলীয়া, কিঠন, ভয়াৱহ শীতকাল আিছল েসয়া।
Bomber Commandত মই পৰ্িত সপ্তাহত ষািঠ ঘণ্টাৈক কাম
কিৰিছেলাঁ। েবামাৰু হািনসমূহ, িযসমূহ মই িবেশ্লষণ কিৰবলগা
ৈহিছল, েসয়া অিবিচ্ছন্নভােৱ বািঢ় ৈগিছল। যুদ্ধখনৰ সমািপ্ত
কািণমুিনৈকেয়া েদখা নৈগিছল। েসই শীতকালৰ সিন্ধয়ােবাৰত
মই ৰামানুজনৰ নন্দন-কাননত িবচৰণ কিৰ িনজেক পৰ্কৃিতষ্ঠ
কিৰ ৰািখিছেলাঁ — েবইিলৰ পৰা মই পাই থকা িচিঠেবাৰ পিঢ়,
েবইিলৰ ধাৰণােবাৰৰ মাধয্েমেৰ কাম কিৰ আৰু েমাৰ িনজৰ নতুন
ৰ’জাৰছ-ৰামানুজন অেভদসমূহত আিৱষ্কাৰ কিৰ। মই এইধৰণৰ
বহুেতা অেভদ িনণর্য় কিৰিছেলাঁ িযেবাৰ ৰামানুজেন উপেভাগ
কিৰেলেহঁেতন। তােৰ এইেটা েমাৰ িপৰ্য় আিছল:

ফৰ্ীেমন ডাইছন

∞∑
n=0

xn
2+n (1 + x+ x2)(1 + x2 + x4) · · · (1 + xn + x2n)

(1− x)(1− x2) · · · (1− x2n+1)
=

∞∏
n=1

(1− x9n)

(1− xn)
.

পৰ্চণ্ড শীতল, অন্ধকাৰ সিন্ধয়ােবাৰত, েযিতয়া মই ১৯৪৪ চনৰ
মৃতুয্ আৰু ধব্ংসৰ মাজত এই সুন্দৰ অেভদেবাৰ িলিপবদ্ধ কিৰ
আিছেলাঁ, মই ৰামানুজনৰ ৈসেত িনিবড়তা অনুভৱ কিৰিছেলাঁ।
১৯১৭ চনৰ মৃতুয্ আৰু ধব্ংসৰ মাজত েতওঁ তােতাৈক অিধক
সুন্দৰ অেভদেবাৰ িলিপবদ্ধ কিৰ আিছল।

— এই কথািখিন িলিখিছল পদাথর্িবজ্ঞানী, গিণতজ্ঞ ফৰ্ীেমন
ডাইছেন; েতওঁৰ “A walk through Ramanujan’s Gar-
den” নামৰ দীঘল আৰু িবখয্াত পৰ্বন্ধেটাত। বকৃ্ততাৰূেপ
আগবেঢ়াৱা িযেটা পৰ্বন্ধ “Ramanujan Revisited: Proceed-
ings of the Centenary Conference, University of Illi-
nois at Urbana-Champaign, June 1-5, 1987”ত পৰ্কাশ
ৈহিছল। িপছৈল “Ramanujan: Essays and Surveys” নামৰ

িকতাপখনেতা পৰ্বন্ধেটা সিন্নিবষ্ট ৈহিছল। ডাইছেন এেকধৰণৰ
িশেৰানােমেৰ আন এজন গিণতজ্ঞৰ উদয্ানৰ কািহনীও িলিখিছল।
“A walk through Ramanujan’s Garden”ৰ এেকবােৰ
েশষত ডাইছেন িলিখিছল েয—

েযিতয়াই মই েকৰ্াধািনব্ত হওঁ বা হতাশাত েভােগা, মই
ৰামানুজনৰ গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংকলনখন েশব্ল্ফৰ পৰা নমাই আেনা
আৰু ৰামানুজনৰ উদয্ানত শান্তভােৱ এপাক ঘূিৰ আেহাঁ। মূৰ
কােমাৰিণ বা স্নায়িৱক গণ্ডেগালত েভাগা সকেলােক মই এই
েথৰািপেটা recommend কিৰেছাঁ। আৰু ৰামানুজনৰ গেৱষণা-
পতৰ্েবাৰ েকৱল েয মূৰ কােমাৰিণেৰ ভাল িচিকৎসা এেন
নহয়; েসইেবাৰ সুন্দৰ ধাৰণােৰও পিৰপূণর্ িয আেপানাক অিধক
আকষর্ণীয় গিণিতক কমর্ সম্পাদনত সহায় কিৰব পােৰ।
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