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সম্পাদকীয়
িশক্ষাজগতৈল েশহতীয়াৈক িযেবাৰ নতুন নতুন নীিত

আিহেছ, িযসমূহ কাযর্কৰী কৰা ৈহেছ বা কৰাৰ পৰ্স্তুিত
চেলাৱা ৈহ আেছ, ইয়াৰ ফলত েকৱল িবদয্ায়তিনক েক্ষতৰ্খনৰ
উৎকষর্ সাধনৰ পৰ্িতচ্ছিবেকই েয েদখা ৈগেছ এেন নহয়।
সামািজক পযর্ায়ত িয সামূিহক মানিসকতা, েসয়াও অধয্য়ন
কিৰ ৈল িকছুমান িবেশষ বয্ৱস্থা কাযর্কৰী কৰাৰ সুেযােগা ই
আিন িদেছ, িযেবােৰ ‘সমিষ্ট যিদ বয্িক্ততব্ ৰিহত’ দূৰ কৰা
আিদত সহায় কিৰবৈগ পােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, হাইসু্কল িশক্ষান্ত
পৰীক্ষাত িবেশষ িকবা এটা কিৰ েদখুওৱােটা চাবৈল িয এটা
েহঁপাহ সমাজৰ গভীৰৈলেক িশপাই আিছল, তাৰ ফলত নৱম-
দশম েশৰ্ণীৰ অিত গুৰুতব্পূণর্ বয়সেটাত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকল েকৱল
পাঠয্পুিথৰ মাজত বন্দী ৈহ পেৰ। েতওঁেলাকৰ ওপৰত িযেটা চাপ
পিৰিছল, তাৰ ফলত েতওঁেলােক আন িকতাপ-পতৰ্ৈল সমূিল দৃিষ্ট
িদব েনাৱািৰিছল। এইদেৰ অধয্য়নৰ পিৰসৰ েঠক ৈহ পৰাৰ
কুপৰ্ভাৱ এটা সমাজত নথকা নহয়, আনিক েকিৰয়াৰেতা ইয়াৰ
কুপৰ্ভাৱ পেৰ। এই চাপেটা কমাৰ পিৰেৱশ অহাৰ লেগ লেগ
িবদয্ালয়ৰ পুিথভঁৰালেবাৰ সিকৰ্য় কৰাৰ সুেযাগ আিহেছ। এেন
বহু পুিথভঁৰালত েদখা যায় েয পিৰচালকজন অিতমাতৰ্া কাঢ়া
হয়, িকন্তু আন সময়ত েতেন বহুতৰ বয্িক্ততব্ সমূিল গাম্ভীযর্পূণর্
েনােহাৱাও েদখা যায়। আচলেত েতওঁেলাক কাঢ়া েহাৱাৰ উেদ্দশয্
ৈশিক্ষক বা সততা নহয়, েতওঁেলােক এই কাৰেণই কাঢ়া ৈহ
েদখুৱায় যােত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ িকতাপ আদান-পৰ্দান িনৰীক্ষণৰ পৰা
মুক্ত ৈহ েতওঁেলােক অলসভােব সময়েটা পাৰ কিৰব পােৰ।
এইধৰণৰ তুচ্চ েযন লগা অথচ অিতশয় কু-পৰ্ভাৱ েপেলাৱা
সমসয্ােবাৰ দূৰ কিৰ িবদয্ালয়ৰ পুিথভঁৰালেবাৰ যােত পৰ্কৃত
অথর্ত কামত আেহ, তাৰ বােব নীিত িনধর্াৰণৰ সুেযাগ আৰু
সময় আিহ পিৰেছ।

পুিথভঁৰালৰ সিকৰ্য়কৰেণ েকৱল ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেক নহয়,
িশক্ষকসকলেকা সহায় কিৰব। সাপ্তািহক কাযর্সূচী ৈল বা
েতেনকুৱা ধৰেণ েকিতয়াবা িশক্ষকসকলক পৰ্িশক্ষণ িদয়া হয়,
িকন্তু তাৰ পাছত যিদ েতওঁেলােক েকৗতূহল িনবৃিত্তৰ বােব
িকবা সমল িবচােৰ েসয়া হাতেত নাপায়। ফলত পৰ্িশক্ষণ
কাযর্সূচীসমূেহ সমূ্পণর্ কাযর্িসিদ্ধ কিৰবৈগ েনাৱােৰ। গিণতৰ
েক্ষতৰ্েত যিদ েচাৱা যায়, গিণত-িবষয়ক জনিপৰ্য় ধাৰাৰ দহখন
িকতাপৰ মােথাঁ নাম জািনবৈলেকা অিত কম সংখয্ক িশক্ষেকও
সুেযাগ নাপায়। পুিথভঁৰালৰ সিকৰ্য়কৰেণ েতওঁেলাকক এই
অভাৱৰ পৰা মুক্ত কিৰব পােৰ।

এেকধৰেণই, উচ্চ গিণতৰ পাঠয্কৰ্ম উন্নত কৰােৰা এটা
সুেযাগ আিহেছ। এই েক্ষতৰ্ত তীক্ষ্ণধী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক পৰ্ধান
গুৰুতব্ িদব পািৰ, মধয্মীয়াসকেল িবষয়েটাত নমব্ৰ কম পােলও
েসই নমব্েৰ েকিৰয়াৰত িযেহতু কােকা অপকাৰ নকেৰ। অসমত
তীক্ষ্ণধীসকলৰ বােব িবেশষ পাঠয্কৰ্মৰ ৈসেত িবেশষ িবদয্ালয়
নাই। আধুিনক কালৰ িবশব্-বেৰণয্ গিণতজ্ঞসকলৰ বহুতৰ
েক্ষতৰ্ত েদখা যায় েয িবেশষ িবদয্ালয় এেকাখনত অন্তভুর্িক্তৰ
সুেযােগ েতওঁেলাকক গিণতজ্ঞ েহাৱাত সহায় কিৰেছ। মািৰয়াম
িমজর্াখানীও েতেন এক উদাহৰণ। েতওঁৰ িবদয্ালয়খনৰ িবষয়-
বস্তুসমূহ মহািবদয্ালয় পযর্ায়ৰ গভীৰ আৰু েসই িবদয্ালয়খন
বয্িতকৰ্মী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক কষর্ণৰ সুেযাগ িদয়াৰ উেদ্দেশয্ েদশখনত
িনিমর্ত িশক্ষানুষ্ঠানেকইখনৰ এিট অংশ। এিতয়া পৰ্শ্ন আিহ
পিৰব েয এেন উন্নীতকৰণত িক িক লক্ষয্ ৰািখব লািগব?
ভৰঠ শৰ্ীৰমণ নামৰ গিণত িশক্ষা সম্পকর্ীয় গেৱষকগৰাকীেয়
সম্পাদনা কৰা ‘Humanizing Mathematics and its Phi-
losophy’ এখন গুৰুতব্পূণর্ গৰ্ন্থ। গিণত িশক্ষা আৰু গািণিতক
দশর্ন িবষয়ক এগৰাকী পৰ্িসদ্ধ গেৱষক আৰু েলখকৰ ৯০
সংখয্ক জন্মিদন উদযাপনৰ উেদ্দেশয্ গৰ্ন্থখন পৰ্কাশ কৰা ৈহিছল,
য’ত ইয়ন িষ্টৱাটর্ (Ian Stewart), দ’ৰণ জােয়লবাগর্াৰ (Doron
Zeilberger) আিদেয়ও িলিখিছল। গৰ্ন্থখনত আন এগৰাকী
গিণতজ্ঞই িলিখেছ– িবিভন্ন েদশৰ িবেশষ িবদয্ালয়সমূহৰ িবেশষ
পাঠয্কৰ্মসমূহত িক থােক, তাৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক িক িক িদব
িবচােৰ, িযেবাৰ বস্তু সাধাৰণ িবদয্ালয়েবােৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক িনিদেয়:

• the ability to engage the subconscious when
doing mathematics;

• the ability to communicate intuition;
• the ability to learn by absorption;
• the ability to compress mathematical knowl-
edge;

• capacity for abstract thinking;
• being in control of their mathematics.

এই সংখয্াৰ ‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কািশত সাক্ষাৎকাৰত পৰ্িসদ্ধ
অসমীয়া গিণতজ্ঞ অনুপম শইকীয়াক িবিভন্ন েশৰ্ণীৰ ‘উচ্চ
গিণত’ৰ সম্পকর্ত আিম েসাধা এটা পৰ্শ্ন আৰু েতেখতৰ উত্তেৰা
এই েক্ষতৰ্ত পৰ্াসংিগক।

— পংকজ েজয্ািত মহন্ত
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সম্পাদকীয়

Annoucement
The Journal of the Assam Academy of Mathematics (JAAM), published by
AAM will now be available online in a new look. The editor-in-chief of this
avatar of JAAM is esteemed Assamese mathematician Prof. Anupam Saikia.
The journal manager and website admin is Dr. Manjil P. Saikia.

Website: https://jaam.aamonline.org.in

অসীম েশৰ্ণীৰ িবেশ্লষণ পৰ্াচীন গৰ্ীকসকেল িজেনাৰ সাঁথৰসমূহ িচন্তা কৰাৰ িদনেত আৰম্ভ ৈহিছল,
িবেশষৈক এিৰষ্টটেল ৰচনা কৰা ‘Physics’ ৰ Book V ত। েসাতৰ শিতকাৰ নতুন গিণেত অসীম
েশৰ্ণী িবেশ্লষণৰ এক নতুন যুগ সূচনা কিৰবৈল নতুন সঁজুিলৰ এক অস্তৰ্ভাণ্ডাৰ পৰ্দান কিৰিছল।

েসাতৰ শিতকাৰ েশষৰফােল েজকব বাণর্িলেয় পৰ্মাণ কিৰেল েয হৰাত্মক েশৰ্ণীেটা
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অপসাৰী। তাৰ পাছত েতওঁ এই পৰ্শ্ন উত্থাপন কিৰেল েয িবপৰ্তীপ বগর্েবাৰৰ েযাগফলেটা
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অপসাৰী েন অিভসাৰী। এই পৰ্শ্নেটাৰ উত্তৰ িদবৈল বাণর্িলেয় অনয্ এটা অসীম েশৰ্ণীৰ িপেন ধয্ান িদেল।

িতৰ্ভুজীয় সংখয্ােবাৰ ৈহেছ ১ ৰ পৰা n ৈল পূণর্সংখয্ােকইটাৰ েযাগফলৰ দব্াৰা গিঠত সংখয্ােবাৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, ১ = ১,
৩ = ১+ ২, ৬ = ১+ ২+ ৩। অিধক সাধাৰণভােব,

(n২ + n)/২ = ১+ ২+ ৩+ · · ·+ (n− ১) + n।

তাৰ পাছত বাণর্িলেয় পৰ্মাণ কিৰেল েয িবপৰ্তীপ িতৰ্ভুজীয় সংখয্াৰ েশৰ্ণীেটা
∞∑
n=১

১
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২

২ ৈল অিভসাৰী। েতওঁ ১/n২ ≤ ২/(n২ + n) েটা উপলি কিৰ অিত সহেজই পৰ্মাণ কিৰেল েয িবপৰ্তীপ বগর্েবাৰৰ
েযাগফলেটা এটা সংখয্াৈল অিভসাৰী িযেটা সংখয্া ২ তৈক ডাঙৰ নহয়। িকন্তু, েতওঁ েসই মানেটা িনণর্য় কিৰবৈল সক্ষম
নহ’ল। বাণর্িলেয় মন্তবয্ কিৰিছল, “আমাৰ পৰ্েচষ্টাক বাধা িদয়া কাৰকেটা িনণর্য়ত যিদ েকােনাবা সফল হয় আৰু আমাৰ
ৈসেত েযাগােযাগ কেৰ, েতেন্ত েতওঁৰ পৰ্িত অিতেক কৃতজ্ঞ হ’ম।” বাণর্িলৰ সন্মানত এই সমসয্ােটা ‘বােজল সমসয্া’ নােমেৰ
জনাজাত ৈহ পিৰিছল।

অইলােৰ বােজলত েতওঁৰ িশক্ষক, েজকবৰ ভাতৃ য়হান বাণর্িলৰ ওচৰত সংখয্া তত্তব্ অধয্য়ন কৰাৰ েকােনা তথয্ পাবৈল
নাই। এই িবষয়েটাৰ পৰ্িত েতওঁৰ আগৰ্হ ১৭২৯ চনত, েছইণ্ট িপটাছর্বাগর্ অকােডমীৰ পৰ্থমগৰাকী স্থায়ী সিচব িখৰ্িষ্টয়ান
গ’ল্ডবাকৰ দব্াৰা িকৰ্য়ািনব্ত েহাৱা েযন ধৰণা হয় (িযজন বয্িক্তৰ নামেতই গ’ল্ডবাকৰ অনুমান নামকৰণ কৰা ৈহেছ, েয ২ তৈক
ডাঙৰ পৰ্িতেটা যুগ্ম সংখয্াক দুটা েমৗিলক সংখয্াৰ েযাগফল ৰূেপ পৰ্কাশ কিৰব পািৰ।)

অইলােৰ বােজল সমসয্ােটাত িনমগ্ন েহাৱা আৰম্ভ কিৰেল ১৭৩১ চনৰ পৰা। ১৭৩৫ চনৈল েতওঁ এইেটা সমাধান কিৰেল।

– িষ্টেফন হিকং
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অধয্াপক অনুপম শইকীয়াৰ ৈসেত এিট সাক্ষাৎকাৰ
ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান গুৱাহাটীৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক, িবিশষ্ট সংখয্াতত্তব্িবদ অনুপম শইকীয়া িবিভন্ন স্তৰৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী

তথা বয্িক্তৰ বােব অনুেপৰ্ৰণাৰ এক উৎস। েতওঁৰ জন্ম বতর্মানৰ েগালাঘাটত। েগালাঘাটত সু্কলীয়া িশক্ষা সম্পন্ন কিৰ েতওঁ েতিতয়াৰ
কটন মহািবদয্ালয়ৈল যায়, আৰু পাছত িদল্লীৰ েচইণ্ট িষ্টেফন্স মহািবদয্ালয়ৰ পৰা গিণতৰ স্নাতক িডগৰ্ী লয়। ইয়াৰ পাছত েতওঁ েকি জ
িবশব্িবদয্ালয়ৈল যায়, আৰু অিত সন্মানীয় েৰংলাৰ (Wrangler) িখতাপ অজর্ন কেৰ। পৰৱতর্ী সময়ত েতওঁ েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৰ
পৰ্িসদ্ধ অধয্াপক, ৰেয়ল চছাইিটৰ েফল’ জ’ন ক’ৎছৰ তত্তব্াৱধানত ডক্টেৰট িডগৰ্ী লয়। আইআইিট গুৱাহাটীত েযাগদান কৰাৰ পূেবর্
েতওঁ আন আন পৰ্িতষ্ঠানত েপাষ্ট-ডক্টেৰট আৰু অধয্াপনা কিৰিছল। েতওঁ িবিভন্ন পযর্ায়ত ভােল সংখয্ক সন্মানীয় বৃিত্ত লাভ কিৰিছল।
পৰ্িতষ্ঠািনক কাম-কাজৰ উপিৰ, িবেশষভােব অসমীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ উৎকষর্ৰ বােবও গিণতজ্ঞ অনুপম শইকীয়াই িবিভন্ন কাযর্সূচী হাতত
ৈল আিহেছ। েতওঁ ‘15 Minit Xikhya’ শীষর্ক িশক্ষামূলক এক অনলাইন অনুষ্ঠানৰ লগেতা জিড়ত। েতওঁ েবডিমণ্টন, েকৰম,
েটবুল-েটিনছ, দবা, িকৰ্েকট আিদৰ পাৈকত েখলুৈৱ। ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ দব্াৰা আেয়ািজত গিণত অিলিম্পয়াডত েতওঁ দুবাৰৈক
ড◦ সুবৰ্তানন্দ দুৱৰা সব্ণর্-পদক লাভ কিৰিছল। এই পদক লাভ কৰােটা যেথষ্ট কিঠন কাম। পৰৱতর্ী সময়ত ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ
িবিভন্ন কাযর্সূচীেতা েতওঁ সমেয় সমেয় জিড়ত ৈহেছ। ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’-এ পৰ্কাশ কৰা ‘Journal of the Assam Academy
of Mathematics’ (JAAM) শীষর্ক জােনর্লখন েশহতীয়াৈক অনলাইন ৰূপত পৰ্কাশ কৰাৰ বয্ৱস্থা কৰা ৈহেছ, আৰু অধয্াপক অনুপম
শইকীয়াক ইয়াৰ মুখয্-সম্পাদকৰ দািয়তব্ অপর্ণ কৰা ৈহেছ। েতওঁ আৰু আন সহেযাগীৰ তত্তব্াৱধানত জােনর্লখেন এক অননয্ মাতৰ্া
লাভ কিৰব বুিল আশা কৰা ৈহেছ। অধয্াপক অনুপম শইকীয়াৰ েকইবাটাও সাক্ষাৎকাৰ িবিভন্ন মাধয্মত পৰ্চাৰ ৈহ আিহেছ। এই
সাক্ষাৎকাৰেটাত েতওঁৰ মাজৰ গিণতজ্ঞজনক জািনবৈল িবেশষ েচষ্টা চেলাৱা ৈহেছ। আশা কেৰাঁ ইয়াৰ দব্াৰা সকেলা উপকৃত হ’ব।
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সাক্ষাৎকাৰ

l• গিণত িবকাশ: গিণতৰ পৰ্িত আপুিন েকেনদেৰ আকিষর্ত
হ’ল েসই সম্পেকর্ আপুিন িবিভন্ন অনুষ্ঠানত পূবর্েত ৈকেছ।
েসেয়েহ আিম পৰ্থেমই েবেলগ এটা কথা জািনব খুিজেছাঁ। এজন
েৰংলাৰ হ’বৈল বহুেকইটা িবষয়বস্তুত পাগর্ত হ’ব লগা হয়।
আন এগৰাকী েৰংলাৰ, পৰ্খয্াত ভাৰতীয় িবজ্ঞানী জয়ন্ত িবষু্ণ
নািলর্কােৰ ৈকিছল েয, েকি জত ২৪ টা েলকচাৰৰ ক’ছর্ এটা
ইয়াৰ সাধাৰণ িবশব্িবদয্ালয়ত এবছৰতেহ েশষ হ’ব। আপুিন
পাছত গেৱষণা কিৰবৰ বােব, সকেলা িবষয়ৰ মাজৰ পৰা িকয়
সংখয্া তত্তব্ৰ পৰ্িত আৰু উপবৃত্তীয় বকৰ্ (Elliptic curve)
শাখােটাৰ পৰ্িত আকিষর্ত হ’ল?

আৰু পৰ্থেমই জনাওঁ েয আপুিন পৰ্িতেটা পৰ্শ্নৰ উত্তৰ
দীঘলীয়াৈক িদেল আৰু লগেত আন কথা িনজাৈক েযাগ কিৰব
িবচািৰেলও আিম ভাল পাম।

v অনুপম শইকীয়া: গিণতৰ অনুৰাগীসকলৰ বহুেতই হয়েতা
সংখয্াৰ পৰ্িতেয়ই পৰ্থেম আকিষর্ত হয়। সংখয্া তত্তব্ৰ বহুেতা
সমাধান েনােহাৱা সমসয্া আনিক সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়ও বুিজ
পাব পৰা িবধৰ – েযেন গ’ল্ডবাকৰ অনুমান (Goldbach’s
conjecture)। এই কনেজকচাৰৰ মেত ২ ৰ বািহেৰ আন
িযেকােনা যুগ্ম সংখয্াক দুটা েমৗিলক স ংখয্াৰ েযাগফল িহচােপ
েদখুৱাব পািৰ। এই সহজাত আকষর্ণৰ উপিৰ আিম সংখয্া তত্তব্ৰ
পাঠ গৰ্হণ কৰাৰ সুেযাগ পাইিছেলাঁ েকইবাগৰাকীও িবশব্িবশৰ্ুত
সংখয্াতত্তব্িবদৰ পৰা। গিণতৰ সেবর্াচ্চ সন্মান িফল্ডছ েমেডেলেৰ
িবভূিষত গিণতজ্ঞ এলান েবকােৰ (Alan Baker) আমাক
বীজগিণতীয় সংখয্া তত্তব্ৰ পাঠদান কিৰিছল। পাছৰ বছৰ পৰ্িসদ্ধ
গিণতজ্ঞ জ’ন ক’ৎেছ (John Coates) অিত আকষর্ণীয়ভােব
সংখয্া তত্তব্ৰ উচ্চস্তৰৰ পাঠয্কৰ্ম অিত মেনাগৰ্াহীৈক পঢ়ুৱাইিছল।
তদুপিৰ েকি জত গেৱষণা আৰম্ভ কৰাৰ আগেত টৰ্াইপজৰ
পাটর্ থ্ৰীত মই ক’ৎছৰ তত্তব্াৱধানেত স ংখয্াতত্তব্ সমব্ন্ধীয় এটা
বছেৰকীয়া পৰ্েজক্ট কিৰিছেলাঁ। ক’ৎছ আিছল এলান েবকাৰেৰ
একালৰ গেৱষক-ছাতৰ্, আৰু সংখয্া তত্তব্ৰ েকইবাটাও গুৰুতব্পূণর্
কাম েতেখেত সম্পন্ন কিৰিছল । মই িপএইচিড আৰম্ভ কৰাৰ
চািৰ বছৰ আেগেয় ক’ৎছৰ পৰ্াক্তন গেৱষক-ছাতৰ্ এনু্দৰ্ ৱাইলেছ
সাত বছৰৰ পৰ্েচষ্টাৰ অন্তত ফামর্াৰ অিন্তম উপপাদয্ পৰ্মাণ কিৰ
ইিতহাস ৰচনা কিৰিছল। এই েগােটইেবােৰ েমাক স ংখয্াতত্তব্ৰ
গেৱষণাৰ পৰ্িতেয়ই অিধক আকৃষ্ট কিৰ তুিলিছল। তদুপিৰ
স ংখয্াতত্তব্ৰ েক্ষতৰ্ত মই পঢ়া েকি জৰ িটৰ্িনিট কেলজৰ এক
েগৗৰৱময় ঐিতহয্ আেছ। একালত ৰামানুজেন িটৰ্িনিট কেলজৰ
েফল’ পৰ্েফচৰ হািডর্ৰ তত্তব্াৱধানত স ংখয্াতত্তব্ৰ েকইবাটাও
গুৰুতব্পূণর্ কমর্ এই কেলজত থািকেয়ই কিৰিছল। তথািপ, েমাৰ

বােব মূল কাৰণ আিছল স ংখয্াতত্তব্ৰ পৰ্িত েবাধ কৰা সহজাত
আকষর্ণেটােৱই।

l• গিণত িবকাশ: আেপানাৰ িশক্ষা বা গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্ত
পৰ্বলভােব পৰ্ভাৱ েপেলাৱা িবদয্ায়তিনক িকবা িকতাপ আেছ
েনিক? েতেনকুৱা িতিনখনমান িকতাপৰ কথা জনাওকেচান।

v অনুপম শইকীয়া: িশক্ষাৰ েক্ষতৰ্ত েডেভনপটর্ৰ ‘The
Higher Arithmetic’ নামৰ িকতাপখন এইকাৰেণই উেল্লখ
কিৰব লািগব েয িকতাপখন অিত মেনাগৰ্াহীৈক, সাৱলীলভােব
অথচ অলেপা বাহুলয্ নকৰাৈক িলখা ৈহেছ। আিটয়া আৰু
েমকড’নাল্ডৰ ‘Introduction to Commutative Algebra’
এেন এখন ‘ভুৰুকাত হাতী ভেৰাৱা’ িকতাপ, িযখনত গিণতৰ
আন আন ভাগৰ লগত জিড়ত কথােবােৰা অিত সুন্দৰৈক
পেৰাক্ষভােব তথা বাহুলয্হীনভােব সিন্নিবষ্ট ৈহ আেছ। উপবৃত্তীয়
বকৰ্ৰ বােব িচলভাৰেমনৰ ‘The Arithmetic of Elliptic
Curves’ খন অপিৰহাযর্। েমাৰ গেৱষণাৰ বােব জ’ন ক’ৎছ আৰু
সুজাতাই িলখা ‘Galois Cohomology of Elliptic Curves’,
আৰু নয়কাচর্, িস্মড আৰু উইংবাগর্ৰ ‘Cohomology of Num-
ber Fields’ খন মূলয্ৱান।

l• গিণত িবকাশ: সাধাৰণ পাঠকৰ উেদ্দিশয্ িলখা গিণত-
িবজ্ঞানৰ পাঁচখনমান িকতাপৰ কথা কওকেচান, িযেকইখন
আেপানাৰ িপৰ্য় আৰু আনেকা পিঢ়বৈল উপেদশ িদব িবচােৰ।

v অনুপম শইকীয়া: সাধাৰণ পাঠেক পিঢ়ব পৰা এখন িকতাপ
ৈহেছ চাইমন িসঙৰ ‘Fermat’s Last Theorem’। েযাৱা
শিতকাৰ এক যুগান্তকাৰী গািণিতক কমর্ িকদেৰ এনু্দৰ্ ৱাইলেচ
সমূ্পণর্ কিৰিছল তাৰ এক আকষর্ণীয় বণর্না এই িকতাপখনত
সাধাৰণ পাঠেক বুিজব পৰাৈক আেছ। পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ হািডর্ৰ
‘A Mathematician’s Apology’ এখন উেল্লখেযাগয্ িকতাপ।
অৱেশয্ গিণতৰ িবিশষ্ট কমর্ েকৱল কম বয়সতেহ সম্ভৱ
বুিল ইয়ােত কৰা হািডর্ৰ মন্তবয্ক ৈল বহুতেৰ িদব্মত আেছ।
িবৰলভােব পৰ্িতভাৱান ৰামানুজনৰ অগতানুগিতক জীৱনযাতৰ্াক
সমল িহচােপ ৈল ৰবাটর্ কািনেগেল িলখা ‘The Man Who
Knew Infinity’ সাধাৰণ পাঠকৰ বােব এক উেল্লখনীয়
গৰ্ন্থ। ই িট েবলৰ ‘Men of Mathematics’ িকতাপখনত
গৰ্ীকসকলৰপৰা আৰম্ভ কিৰ কুিৰ শিতকাৰ আগভাগৈলেক
বহুেতা গিণতজ্ঞৰ জীৱন আৰু কমর্ৰ আেলাচনা কৰা ৈহেছ।
িবিশষ্ট গিণতজ্ঞ জন নাশব্ৰ জীৱনৰ ওপৰত আধািৰত িচলিভয়া
নাচাৰৰ ‘A Beautiful Mind’ৰ কথাও ক’ব পািৰ।
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পত্নী আৰু এগৰাকী কনয্াৰ ৈসেত।

l• গিণত িবকাশ: 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?

v অনুপম শইকীয়া: ইণ্টাৰেনটৰ বয্ৱহাৰ েমাৰ বােব
অপিৰহাযর্। গিণতৰ পৰ্ায়েবাৰ গেৱষণা-পতৰ্ ই ইণ্টাৰেনটত
েপাৱা যায়, জােনর্লত পৰ্কাশ েহাৱাৰ এবছৰমান আগেতই।
তদুপিৰ এেন বহুেতা মূলয্ৱান গেৱষণা-পতৰ্ বা সমল
আেছ িযেবাৰ েকইবাদশেকা আগেতই পৰ্কাশ পাইিছল অথচ
িযিবলাক ইণ্টাৰেনটৰ অিবহেন িবশব্ৰ িভন্ন পৰ্ান্তত সহজলভয্
নহ’লেহঁেতন। তদুপিৰ আিজকািল বহুেতা েচিমনাৰ, কমর্শালা
আিদ অনলাইনেত হয়। েৱবছাইটৰ িভতৰত ম ই গেৱষণা-
পতৰ্ৰ বােব arXiv.org আৰু ams.org, সংখয্া তত্তব্ৰ খা-

খবৰৰ বােব numbertheory.org, গািণিতক আেলাচনাৰ
বােব mathoverflow.net আিদত চকু ফুৰাও। তদুপিৰ িবশব্ৰ
অগৰ্ণী গিণতজ্ঞ েটেৰন্স টাওৰ terrytao.wordpress.com ৰ
কথাও উেল্লখ কিৰব িবচােৰাঁ। এইিখিনেত ক ’ব িবচােৰাঁ েয
েতামােলাকৰ gonitsora.com েৱবছাইটেটা েবচ আকষর্ণীয়,
আৰু অসমৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকল ইয়াৰদব্াৰা িবেশষভােব উপকৃত
ৈহেছ বুিল েমাৰ িবশব্াস।

l• গিণত িবকাশ: উপবৃত্তীয় বকৰ্ৰ সহায়ত অখণ্ড সংখয্া জিড়ত
িকছুমান ৈবিশষ্টয্ িনণর্য় কৰা েদখা যায়, আৰু েকিতয়াবা েসই
ৈবিশষ্টয্েটা পৰ্াথিমক সংখয্া-তত্তব্ৰ দব্াৰাই বুিজব পািৰ, িযেটা িকন্তু
পৰ্মাণ কৰােটা কিঠন। আপুিন েতেনকুৱা ৈবিশষ্টয্ িনণর্য়ৰ কাম
কিৰব িবচােৰ েন তািত্তব্ক কাম কেৰ?

v অনুপম শইকীয়া: উপবৃত্তীয় বকৰ্ৰ জিৰয়েত অখণ্ড সংখয্া
বা, আৰু বহলভােব বীজগিণতীয় অখণ্ড সংখয্া সম্পকর্ীয় ৈবিশষ্টয্
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িনণর্য়ৰ কাম অলপ কিৰেছাঁ, আৰু আগৈলও কিৰ যাবৈল মন
আেছ। আনহােত ইৱাচাৱা িথয়িৰ আৰু উপবৃত্তীয় বকৰ্ৰ িকছুমান
তািত্তব্ক কােমা আগেত কিৰেছাঁ আৰু আগৈলও কিৰ যাবৈল েচষ্টা
কিৰ যাম।

l• গিণত িবকাশ: সাধাৰণেত আেপানাৰ গেৱষণা-ৰুিটনখন
েকেনকুৱা? আগিদনাৰ কামত পাছিদনা পুনৰ েকিতয়া জিড়ত
হয়? আৰু নতুন বস্তুেবাৰ েকেনদেৰ েকান সময়ত পেঢ়?

v অনুপম শইকীয়া: মই আগেবলা নতুন কামেবাৰ
কিৰবৈল েচষ্টা কেৰাঁ। তুলনামূলকভােব গতানুগিতক কামেবাৰ
থািকেল পাছেবলাৈল কিৰবৈল ৈথ িদওঁ। িদনেটাৰ েশষত িক
নতুনৈক গম েপাৱা গ’ল েসয়া থূলমূলৈক ধাৰণা কিৰ ল’বৈল
চাওঁ। িকন্তু এয়া সদােয়ই ৈহ নুেঠ। পৰ্েয়াজন সােপেক্ষ, বা
পিৰিস্থিতেয়ও সালসলিন ঘটায়। গেৱষণাৰ কমর্ত পৰ্িতেটা
িদনেত ধাৰাবািহকতা ৰক্ষা কিৰব পািৰেল সাধাৰণেত েবিছ
সুফল েপাৱা যায়। এটা কামৰ পৰা আধৰুৱােত ওলাই আিহ
েকইিদনমান মেনািনেবশ নকিৰেল মনেটাক পুনৰ েসই পযর্ায়ৈল
িনবৈল আেকৗ সময় লািগব পােৰ। অৱেশয্ েকিতয়াবা নতুন
ধৰেণেৰ সমসয্া এেকাটা েচাৱাত ই সহায়েকা হয়।

l• গিণত িবকাশ: বতর্মান গেৱষণাৰ কামত িকবা িকতাপ বা
গেৱষণা-পতৰ্ নতুনৈক পিঢ়ব লগা হওঁেত আপুিন বহীত েটাকা
পৰ্স্তুত কিৰব লগা হয় েন?

v অনুপম শইকীয়া: িলিখেল মনৰ ধাৰণােবাৰ েবিছ সুস্পষ্ট
হয় বুিল েমাৰ ধাৰণা। েসইবােব মেনাগৰ্াহী বা েবিছ িচন্তা
উেদৰ্ককাৰী কথােবাৰ িনজা ধৰেণ িলিখ ল ’বৈল চাওঁ। গুৰুতব্পূণর্
পদেক্ষপেবাৰ িনজৰ ধৰেণ বুিজ ল’বৈল চাওঁ আৰু গেৱষণা-পতৰ্ 
এেকাখনৰ সংেযাগেবাৰ িনেজ স্থাপন কিৰব পােৰাঁ েনিক তােৰা
পৰ্য়াস চলাওঁ।

l• গিণত িবকাশ: আপুিন এখন ৈদনিন্দন ৰুিটনত
িনয়মানুৱিতর্তােৰ কাম কেৰ েন েকিতয়াবা িকবা সমাধানত লািগ
থােকাঁেত ৰুিটনখন এিদন-দুিদনৰ বােব ভািগ যায়?

v অনুপম শইকীয়া: ৈদনিন্দন ৰুিটনত িনয়মানুৱিতর্তােৰ কাম
কিৰবৈল চাওঁ। িকন্তু ৰুিটন মােজ-সমেয় ভািগ যায়, আৰু েকৱল
সমাধানত লািগ থকাৰ বােবই নহয় আন কাৰণেতা। েকিতয়াবা
মনেটােৱ বা অন্তৰাত্মাই সহেযাগ নকেৰ বােবও অলপ ইফাল-
িসফাল ৈহ যায়।

l• গিণত িবকাশ: আেপানােলােক এেকাটা িনিদর্ষ্ট ক’েছর্া
পঢ়ুৱায়। েতেনকুৱা েক্ষতৰ্ত এেকই পাঠয্কৰ্ম বছৰ বছৰ ধিৰ
পঢ়ুৱাব লগা হয় আৰু এেকিখিন পৰ্েশ্নাত্তৰ চাব লগা হয়। এই
কথােটােৱ সৃিষ্টশীলতাত বাধা িদেয় েনিক?

v অনুপম শইকীয়া: অিত পৰ্াসিঙ্গক পৰ্শ্ন কিৰছা। আই আই
িটত পৰ্িতেটা ষাণ্মািষকৰ বােব ৪/৫ টা মান িনজা পচন্দৰ ক’ছর্ৰ
নাম িদব পািৰ যাৰ িভতৰত এটা পঢ়ুৱাবৈল িবভােগ িনধর্াৰণ
কিৰ িদেয়। েসই সুিবধা ৈল মই বহুেতা িভন্ন িবষয় পঢ়ুৱাইেছাঁ।
তথািপ মূলতঃ বীজগিণত আৰু সংখয্া তত্তব্ৰ েকইটামান পাঠয্কৰ্ম
সঘনাই পঢুওৱা হয়। এইেকইটা পঢ়ুৱাও ঁেত পৰ্িত বছেৰ ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীৰ বােব এচাইনেমণ্টেবাৰত েকইটামান নতুন পৰ্শ্ন সংেযাজন
কিৰবৈল চাওঁ। পৰীক্ষাত নতুন পৰ্শ্ন িদবৈল সদায় সেচষ্ট হ ওঁ।
মই এেকা ন’ট বনাই নথ ওঁ, গিতেক পৰৱতর্ীবাৰ পঢ়ুওৱাৰ
সময়েতা উপস্থাপনৰ অলপ সালসলিন ৈহ যায়। তদুপিৰ ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীসকল নতুন হয় বােব েশৰ্ণীেকাঠাত নতুনতব্ থােকই।
আনহােত এেকটা িবষয় পঢ়ুৱােল পৰ্স্তুিতৰ সময় কিম যায়, যাৰ
বােব সৃিষ্টশীল কামৰ বােব েবিছ সময় ওলায়।

l• গিণত িবকাশ: আপুিন আেপানাৰ গেৱষক ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীেকইজনক গাইড েকেনদেৰ কেৰ? েতওঁেলােক উত্তৰ
িবচািৰবৈল এেকাটা পৰ্শ্ন িনমর্াণ কিৰ িদেয়? আেপানাৰ পিৰসৰত
বুিল ভবা আন গেৱষণা-পতৰ্ত থকা অনুমান (conjecture) বা
সমসয্া (open problem) এেকাটা বািছ ৈল সমাধানৰ েচষ্টা
কিৰবৈল িদেয়? েন িবষয়বস্তু এেনদেৰ অধয্য়ন কিৰবৈল িদেয়
যােত তাৰ পৰা নতুন িকবা িবকিশত েহাৱাৰ উপায় েতওঁেলােক
েদখা পায়? নতুবা এেনকুৱা িক ধৰণৰ উপায় আপুিন সাধাৰণেত
লয়?

“সদায় ফলদায়ক নহ’েলও পৰ্িকৰ্য়ােবাৰৰ পৰা বহু কথা িশকা হয় িযেবােৰ সামিগৰ্কভােব উৎকষর্
সাধন কেৰ আৰু িবষয়বস্তু সমব্েন্ধ েবিছ স্পষ্ট ধাৰণা গিঢ় েতােল। েকৱল ফলেত চকু নাৰািখ
হয়েতা গেৱষণাৰ চচর্া বা পৰ্িকৰ্য়ােটাৰ আনন্দ ল’ব পৰােটাও এক সুখী গেৱষকৰ লক্ষণ।”
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v অনুপম শইকীয়া: মই পৰ্থেম গেৱষক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীগৰাকীৰ
স ংখয্াতত্তব্ বা বীজগিণতৰ িপৰ্য় িবষয়বস্তুেটা িক েসয়া িযমান
পািৰ সূক্ষ্মভােব জািনবৈল েচষ্টা কেৰাঁ। তাৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ
েতওঁেলাকক অলপ িলটােৰচাৰ চােভর্ কিৰবৈল িদওঁ। তাৰপাছত
েকিতয়াবা েতওঁেলােক িনেজই আৰু েকিতয়াবা মই এেকা
এেকাটা সমসয্া উ ত্থাপন কেৰাঁ। আন গেৱষণা-পতৰ্ত উিল্লিখত
সমসয্ােবাৰৰ সম্ভাৱনাৰ সম্পেকর্ও িবেবচনা কৰা হয়।

l• গিণত িবকাশ: এটা কাম ফলপৰ্সূ হ’ব আৰু েসইেটা
গুৰুতব্পূণর্ভােব পৰ্কাশেযাগয্ হ’ব, গিতেক েসইেটা কিৰব পৰা
যায় – এই কথােটা কামেটা আৰম্ভ কেৰাঁেত েকেনৈক অনুমান
কিৰব পােৰ?

v অনুপম শইকীয়া: েকানেটা কাম ফলপৰ্সূ বা গুৰুতব্পূণর্ভােব
পৰ্কাশেযাগয্ হ’ব েসয়া আগেতই সদায় গম নাপাওঁ। গেৱষণাৰ
এটা কাম অলপ আগবঢ়াৰ পাছত েকিতয়াবা িদশ সলাব ও লগা
হয়। েবিছ পৰ্াসিঙ্গক বা গুৰুতব্পূণর্ পৰ্শ্ন েকিতয়াবা পাছতেহ মনত
উদয় হয়। সদায় ফলদায়ক নহ’েলও পৰ্িকৰ্য়ােবাৰৰ পৰা বহু
কথা িশকা হয় িযেবােৰ সামিগৰ্কভােব উৎকষর্ সাধন কেৰ আৰু
িবষয়বস্তু সমব্েন্ধ েবিছ স্পষ্ট ধাৰণা গিঢ় েতােল। েকৱল ফলেত
চকু নাৰািখ হয়েতা গেৱষণাৰ চচর্া বা পৰ্িকৰ্য়ােটাৰ আনন্দ ল’ব
পৰােটাও এক সুখী গেৱষকৰ লক্ষণ।

l• গিণত িবকাশ: িশক্ষক আৰু গেৱষক িহচােপ আেপানাৰ
পাৰ ৈহ েযাৱা জীৱনৰ আটাইতৈক িপৰ্য়-ছাতৰ্গৰাকী েকান আৰু
িকয়? সাধাৰণ েক্ষতৰ্ত আৰু িনজৰ গেৱষক-ছাতৰ্ৰ েক্ষতৰ্ত
সুকীয়াৈক ক’েল ভাল লািগব। আৰু েকােনা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ লগত
জিড়ত িবেশষ গুৰুতব্পূণর্ ঘটনা বা আেমাদদায়ক ঘটনা িকবা
ক’ব িবচািৰব েনিক?

v অনুপম শইকীয়া: জীৱনৰ আটাইতৈক িপৰ্য় ছাতৰ্ বা
ছাতৰ্ীগৰাকী েকান এই পৰ্শ্ন মই েকিতয়াও িনজেক কৰা নাই,
আৰু ইয়াৰ উত্তৰ মই সেচতনভােব িনিবচােৰাঁও। বহুেতা ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীেয়ই ভাল লািগেছ, পৰ্িতগৰাকীেৰ সুকীয়া িবেশষতব্ আেছ
েমাৰ বােব। েযেনৈক েমাৰ দুেয়াজনী েছাৱালীৰ িভতৰত েমাৰ
িপৰ্য়জনী েকান েসই পৰ্শ্ন মনত উদয় নহয়, ভাল লগা ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীৰ েক্ষতৰ্েতা এেক কথাই। এই অস্পষ্টতাৰ ধূসৰতাই েমাৰ
সদাকাময্।

l• গিণত িবকাশ: আপুিন এিতয়াৈলেক িলখা গেৱষণা-
পতৰ্সমূহৰ িভতৰত েকানখন আেপানাৰ আটাইতৈক িপৰ্য় আৰু
িকয়?

v অনুপম শইকীয়া: এই মুহূতর্ত মই েমাৰ পৰ্থম গেৱষণা-
পতৰ্খনৰ কথাই ক’ম। এই পতৰ্খনৰ িবষয়বস্তু সমব্েন্ধ গেৱষণা
কিৰবৈল েমাৰ অিত িপৰ্য় গিণতজ্ঞ আৰু িশক্ষাগুৰু জ’ন ক’ৎেছ
পৰামশর্ িদিছল। েতেখেত পৰ্াক্তন ছাতৰ্ এনু্দৰ্ ৱাইলছৰ ৈসেত
আৰম্ভ কৰা এটা কাম আধৰুৱা ৈহ ৈৰ ৈগিছল। পাছৈল ক’লেমন
নামৰ এক গিণতজ্ঞ ই আন এক উপােয়েৰ তাৰ পূণর্ৰূেপ সমাধা
কিৰিছল। ক’ৎছ আৰু ৱাইলছৰ পদ্ধিতেৰও েয েসই সমসয্ােটা
সমূ্পণর্ ৰূেপ সমাধা কিৰব পািৰ তােকই েমাৰ গেৱষণা-পতৰ্খনত
েদখুৱাইিছেলাঁ। এই গেৱষণা-পতৰ্খন েমাৰ ভাল লগাৰ কাৰণ
এয়াও আিছল েয সমাধানেটা পৰ্থেম ক’ৎছক ব’ডর্ত কিৰ
েদখুওৱাৰ লেগ লেগ উৎফুিল্লত ৈহ েমাৰ কান্ধত ঢকা এটা
মািৰিছল। পাছত ৱাইলছ েকি জৈল আেহােত ক’ৎেছ েমাক
িচনািক কিৰ িদ এই কামেটাৰ িবষেয় ৈকিছল আৰু ৱাইলেছও
আগৰ্হ পৰ্কাশ কিৰিছল। এই মধুৰ অনুভৱেবাৰ জিড়ত ৈহ থকাৰ
বােব এই গেৱষণা-পতৰ্খন েমাৰ েবিছ িপৰ্য়।

l• গিণত িবকাশ: অতয্ন্ত আগশাৰীৰ কাম কিৰ থকা এজন
অসমীয়া যুৱ গিণতজ্ঞই বয্িক্তগত কথা-বতৰাত ৈকিছল েয–
েতওঁৰ দেৰ বহুেত গিণত নপিঢ়েলেহঁেতন, যিদেহ আেপানাৰ
দেৰ গিণতজ্ঞ এজন অসমত নাথািকলেহঁেতন। অলপিদন পূেবর্
েতওঁ িবশব্ৰ আগশাৰীৰ এগৰাকী গিণতজ্ঞৰ অধীনত েপাষ্ট-
ডক্টেৰট আৰম্ভ কিৰেছ। (েতওঁ িকন্তু আেপানাৰ ছাতৰ্ নহয়।) েতওঁ
এজন কৃতী ছাতৰ্। হয়েতা েতওঁ আন শাখাৈল গুিচ গ’লেহঁেতন।
েতিতয়াও েতওঁ ভালৈকেয় কাম কিৰ থকাৰ সম্ভাৱনা আিছল,
িকন্তু েতিতয়া হয়েতা innovative নহ’লেহঁেতন। েসেয়েহ,
আেপানাৰ দেৰ অনুেপৰ্ৰণাৰ সংখয্া অিধক হ’বৈল িক িক কৰােটা
উিচত বুিল আপুিন ভােব?

পৰ্শ্নেটা সকেলােৱ বুিজ পাবৈল এটা উদাহৰণ িদওঁ।
আেপানােলাক েকইজনমানৰ িবষেয় আিম আেলাচনা কেৰাঁ েয
আেপানােলােক িযসমূহ জােনর্লত পৰ্কাশ কেৰ পৰ্িতখেনই ভাল।
মানৰ অলপ তাৰতময্ হ’ব পােৰ, িকন্তু চব ভাল ভাল। ইয়াৰ
এক পৰ্ভাৱ আমােৰা মনত আেছ েয যিদ েকােনা ভাল জােনর্লত
পৰ্কাশ নহয়, আিম িডিলট কিৰ িদম বা েটাকা িহচােপ ৰািখ
িদম, িকন্তু েবয়া জােনর্লত পৰ্কাশ নকেৰাঁ। আেপানােলাকৰ দেৰ
গিণতজ্ঞ অসমত নগণয্। বহু সংখয্কৰ েদখা যায় েয দুই-িতিনখন
ভাল থােক, িকন্তু িবছখনমান েবয়া, বা সকেলােৱই েবয়া।

আেপানাৰ দেৰ অনুেপৰ্ৰণা বৃিদ্ধ আৰু পৰ্সাৰৰ বােব িক িক
পৰামশর্ িদব?
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“এই গেৱষণা-পতৰ্খন েমাৰ ভাল লগাৰ কাৰণ এয়াও আিছল েয সমাধানেটা পৰ্থেম ক’ৎছক
ব’ডর্ত কিৰ েদখুওৱাৰ লেগ লেগ উৎফুিল্লত ৈহ েমাৰ কান্ধত ঢকা এটা মািৰিছল। পাছত

ৱাইলছ েকি জৈল আেহােত ক’ৎেছ েমাক িচনািক কিৰ িদ এই কামেটাৰ িবষেয় ৈকিছল আৰু
ৱাইলেছও আগৰ্হ পৰ্কাশ কিৰিছল। এই মধুৰ অনুভৱেবাৰ জিড়ত ৈহ থকাৰ বােব এই

গেৱষণা-পতৰ্খন েমাৰ েবিছ িপৰ্য়।”

v অনুপম শইকীয়া: অসমৰ েকােনাবা এগৰাকী িশক্ষাথর্ী
পেৰাক্ষভােবও যিদ েমাৰ পৰা অলপ অনুপৰ্ািণত বা পৰ্ভািৱত
ৈহেছ, েতেনহ’েল মই অিত কৃতাথর্েবাধ কিৰম। মই ভােবাঁ েয
গিণতৰ উদীয়মান পৰ্িতভাসকলক আিম সব্ীকৃিত আৰু উৎসাহ
েযাগাই থকা উিচত। অনুপৰ্ািণত ৈহ এটা পৰ্িতভাই েযিতয়া কমর্ত
দীঘর্সময়ৰ বােব আত্মিনেয়াগ কেৰ, েতওঁৰ সাফলয্ সুিনিশ্চত।
‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’-এ এইেক্ষতৰ্ত িবেশষ ভূিমকা ল’ব
পােৰ। অিলিম্পয়াড এিক্টিভিটৰ উপিৰ হয়েতা স্নাতক পযর্ায়ৰ
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ বােবও কমর্শালা আিদ অসমৰ চুেক-েকােণ
েহাৱা উিচত।

l• গিণত িবকাশ: ভাল কাম সম্পন্ন কিৰবৈল এেকাটা সংসৃ্কিত
লােগ। আৰু এটা পৰ্জন্মৰ অনুেপৰ্ৰণা নতুন পৰ্জন্মৈল ৈব যাব
লােগ। এচাম িবেশষ মানুহ এেকিদনাই েনালায়। আেপানােলাক
ওেলাৱাৰ েক্ষতৰ্েতা আগৰ েকইটামান দশকৰ সময়িখিন আৰু
সমসামিয়ক সময়িখিনৰ পৰ্ভাৱ আেছ। আিজ আেপানােলাকৰ
অনুেপৰ্ৰণাত অসমত িকছুসংখয্ক উদীয়মান ছাতৰ্-ছাতৰ্ী েদখা
েপাৱা ৈগেছ। েকােনাবাই িনেজ নাজািনব পােৰ, িকন্তু িনজৰ গাত
এেনকুৱা পেৰাক্ষ পৰ্ভাৱ এটা বিতর্ থােক। অসমৰ পৰা নতুন
পৰ্জন্মই Duke Mathematical Journal, Inventiones
Mathematicae, Compositio Mathematica, Advances
in Mathematics আিদ জােনর্লত পৰ্কাশ কিৰব পৰা হ’ব বুিল
আপুিন আশা কেৰ েন? তাৰ বােব েকেনকুৱা পৰ্তয্াহব্ান দূৰ
কিৰব লািগব?

v অনুপম শইকীয়া: েমাৰ দৃঢ় িবশব্াস আেছ েয অসমৰ
গেৱষক-ছাতৰ্ই তুিম উেল্লখ কৰা ধৰণৰ জােনর্লেতা গেৱষণা-
পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰব পািৰব, যাৰ বােব আশাকেৰাঁ আিম দহ
বছৰতৈক েবিছ অেপক্ষা কিৰব নালািগব। অসমত পৰ্িতভাবান
ছাতৰ্-ছাতৰ্ী আেছ, িকন্তু আিম সকেলােৱ সেচষ্ট হ’ব লািগব যােত
গািণিতক যাতৰ্াৰ আৰম্ভিণত েতওঁেলােক সিঠক সময়ত সিঠক
পথৰ সন্ধান পায়। েতওঁেলাকৰ আগৰ্হ আৰু উদয্ম যােত অটুট
থােক তাৰ পৰ্িতও আিম চকু িদব লািগব। েতওঁেলাকৰ পৰ্াৰিম্ভক

েকইটামান পযর্ায় সিঠকভােব আিম আগবঢ়াই িনব পািৰেল
পাছৈল েতওঁেলােক িনজ বেলেৰই বহুদূৰ আগুৱাই যাব পািৰব।

কমর্-সংসৃ্কিতক ৈল অসমৰ মানুেহ েগৗৰৱ কিৰব পৰা েহাৱা
নাই, এিতয়াও হয়েতা কেঠাৰ শৰ্ম কিৰ আগবঢ়াজনৰ আদৰ
কম, আৰু কম শৰ্েমেৰই তথাকিথত ভাল ফল েদখুওৱা জনৰেহ
সমাদৰ েবিছ। িকন্তু গেৱষক এজনৰ ফলতৈকও কাম েবিছ ভাল
েপাৱাৰ পৰ্ৱণতা থকা হয়েতা ভাল।

l• গিণত িবকাশ: সহ-েলখনৰ সংসৃ্কিতেটা অসমত এিতয়াও
পূৰাৈক অহা নাই। কামেবাৰ সাধাৰণেত িশক্ষক-ছাতৰ্ৰ
কাম। সমসামিয়ক দুজন-িতিনজন ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় বা চাকিৰয়ােল
এেকলেগ এেকাটা কাম সম্পন্ন কিৰবৈল িবেশষ িক িক গুণ
লািগব বুিল আপুিন ভােব?

v অনুপম শইকীয়া: সহ-েলখেন গেৱষণাৰ কামত এক নতুন
উদয্ম আৰু গিত িদব পােৰ। গিণতৰ গেৱষণা-পতৰ্ এেকাখনৰ
মূল তাৎপযর্ অিত সীিমত সংখয্েকেহ পূণর্ৰূপত উপলি কিৰব
পােৰ। েসইেক্ষতৰ্েতা সহ-েলখকৰ এক ভূিমকা আেছ। সহ-
েলখনৰ বােব সঘনাই কৰা মুকিল আেলাচনা, িবশব্াস, সহমিমর্তা,
আৰু দািয়তব্শীল মেনাভাবৰ িবেশষ পৰ্েয়াজন। গািণিতক ৰুিচেৰা
সামঞ্জসয্ৰ পৰ্েয়াজন।

l• গিণত িবকাশ: ধৰক, এগৰাকী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় সংিস্থিতিবদয্াৰ
(Topology) কাম কিৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী ল’েল। কামিখিন
েমাটামুিটভােব ভােলই ৈহেছ, িকন্তু েতওঁ সময়িখিনত যািন্তৰ্কভােব
কাম কিৰব লগা ৈহিছল। েতওঁ Analytic number theory
বা Probabilistic number theory ত অিত ভাল কাম কিৰব
পািৰেলেহঁেতন। েসই কথােটা েতওঁ েকেনৈক জািনব? (সকেলা
বস্তু িকন্তু ক’ছর্ত নাই।) এেনৈক িবষয়বস্তুৰ সম্পেকর্ জািনবৈল
আৰু িনজক জািনবৈল আপুিন িক পৰামশর্ িদব? িডগৰ্ী েলাৱাৰ
পাছেতা যিদ েতওঁ আৰু কাম কিৰব িবচােৰ, েতেন্ত লােহ লােহ
িনজৰ মনৰ িবষয়েটাৈল েকেনদেৰ ধািৱত হ’ব লািগব?
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পৰ্খয্াত ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ সুজাতা ৰামদৰাই, েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক জ’ন ক’ৎছ, পত্নী আৰু এগৰাকী কনয্াৰ লগত।

v অনুপম শইকীয়া: গিণতৰ গেৱষণা আৰম্ভ কৰাৰ আগেতই
েদশৰ িবিভন্ন ঠাইত অনুিষ্ঠত গিণতৰ কমর্শালা, েচিমনাৰ আিদত
অংশগৰ্হণ কৰােটা অিত পৰ্েয়াজনীয়। েসইদেৰ িবিশষ্ট গিণতজ্ঞই
িলখা চােভর্ আিটর্কল, ব্লগ বা সৰলৈক িলখা পৰ্ৱন্ধ পিঢ়েলও
উপকৃত হ’ব। েদশৰ আগশাৰীৰ িশক্ষা-গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠানেবাৰত
গৰ্ীষ্মকালীন পৰ্কল্প (summer project) বা ইণ্টানর্িশব্প আিদত
দুমাহৰ বােব েযাৱাৰ সুেযােগা আিজকািল আেছ। অনলাইন
সমেলা বহুেতা আেছ। এইেক্ষতৰ্ত েকােনাবাই বাট েদখুৱাই
িদবিহ বুিল ৈৰ নাথািক িনেজও আগভাগ েলাৱাৰ পৰ্েয়াজন।
আনহােত দুই-িতিন বছৰৰ িচিনয়ৰসকলৰ লগত েযাগােযাগ
কিৰও আেলাচনা কিৰ চাব পািৰ।

l• গিণত িবকাশ: উিঠ অহা গেৱষকসকেল েকৱল ‘El-
ementary number theory’ জিড়ত গেৱষণাত সমূ্পণর্
সময় খৰচ কৰা অনুিচত বুিল আপুিন ভােব েনিক? েকােনা
েকােনা িবখয্াত গিণতজ্ঞেয়া মােজ-মেধয্ এিতয়াও Elementary
number theoryৰ উদ্ভাৱনী কাম িকছুমান কৰা েদখা যায়।

েতেনদেৰই েসইেটা এটা বািহৰা চখৰ দেৰই থকা উিচত েনিক?
িযেটােৱ আন বহু কথা িশকাত সহােয়া কেৰ। িকন্তু েকৱল
তােতই লািগেল আধুিনক গিণতত পৰ্েৱশ নকৰাৈক েতওঁেলাকৰ
সম্ভাৱনা অথেল যাব েনিক?

v অনুপম শইকীয়া: উিচত েন অনুিচত এই শ দুটাৰ
পৰ্েয়াগ মই কদািচতেহ কিৰবৈল চাওঁ। উদ্ভাৱনীমূলক কাম কৰাৰ
সম্ভাৱনা এিলেমেণ্টৰী নামব্াৰ িথয়িৰত আেছ। িনঃসেন্দেহ গিণতৰ
আন বহুেতা িবষয়তৈক এই িবষয়েটাত অলপ চখৰ কােমা কিৰব
পািৰ। েমাৰ ধাৰণা েয আধুিনক গিণতৰ জগতখনত পৰ্েৱশ কিৰ
িস্থিত ল’ব পািৰেল েবিছ গভীৰতাৈল আৰু উচ্চতাৈল েযাৱাৰ
সম্ভাৱনা েবিছ থােক। েকৱল এিলেমেণ্টিৰ নামব্াৰ িথয়িৰেত থািক
গ’েল হয়েতা িনজৰ গািণিতক পিৰসৰ সংকীণর্ ৈহ পিৰব পােৰ।

l• গিণত িবকাশ: ফামর্াৰ অিন্তম উপপাদয্ৰ পৰ্মাণেটা এনু্দৰ্
ৱাইলেছ উপস্থাপন কিৰিছল এটা অনুিসদ্ধান্ত িহচােপেহ। আেকৗ,
ৱাইলেছ কৰা কামিখিনেক অৱলমব্ন কিৰ, েকইবছৰমান পাছত
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ৱাইলছৰ কামিখিনতৈকেয়া িবশাল এটা পিৰসৰৰ কাম সম্পন্ন
কিৰিছল িৰচাডর্ েটইলৰৰ ৈসেত আন িতিনজেন। িযেটাক
এিতয়া ‘Modularity theorem’ বুিল েকাৱা হয়। েতওঁেলাক
চািৰজনৰ িতিনজন ৱাইলছৰ ছাতৰ্। আৰু ৱাইলেছ পৰ্মাণেটা
কেৰাঁেত েশষত েটইলৰৰ সহায় ল’ব লগা ৈহিছল।

কথােটা হ’ল েয েসইেবাৰ কাম বুজােটােৱই কিঠন, েসেয়েহ
তাৰ পৰৱতর্ী স্তৰৰ নতুন িকবা কৰােটা অিত কিঠন। েতেনহ’েল,
সংখয্া তত্তব্ (বা আন িবষয়েবােৰা) মােথাঁ েকইজনমান অসাধাৰণ
মানুহৰ িবষয় ৈহ পিৰবৈগ েনিক?

v অনুপম শইকীয়া: ম ই ভােবাঁ েয স ংখয্াতত্তব্ৰ বা আন
িযেকােনা িবষয়েৰ িশখৰত েকইজনমান মনীষীেয়েহ সব্াচ্ছয্েন্দ
িবচৰণ কিৰব পােৰ, আৰু েতওঁেলােকেহ িবষয়েটাক িবেশষভােব
পৰ্ভািৱত কেৰ। িপেছ িশখৰৰ আেৰাহণত এই অসাধাৰণ
বয্িক্তসকেল তুলনামূলকভােব কম সামথর্ৱান সকলৰ কমর্েকা
এক ঢাপ িহচােপ ল’ব লগা হ’ব পােৰ। আৰু এই কথােটা
আেপিক্ষকভােব পৰ্িতেটা পযর্ায়েত খােট। ৱাইলেছ ফামর্াৰ অিন্তম
উপপাদয্ পৰ্মাণ কেৰাঁেত আন বহুজন গিণতজ্ঞৰ গেৱষণা-পতৰ্ও
কম-েবিছ পিৰমােণ পৰ্েয়াগ ৈহিছল যাৰ সব্ীকৃিত েতেখেত িদিছল।

“কমর্-সংসৃ্কিতক ৈল অসমৰ মানুেহ
েগৗৰৱ কিৰব পৰা েহাৱা নাই, এিতয়াও
হয়েতা কেঠাৰ শৰ্ম কিৰ আগবঢ়াজনৰ

আদৰ কম, আৰু কম শৰ্েমেৰই
তথাকিথত ভাল ফল েদখুওৱা জনৰেহ
সমাদৰ েবিছ। িকন্তু গেৱষক এজনৰ
ফলতৈকও কাম েবিছ ভাল েপাৱাৰ

পৰ্ৱণতা থকা হয়েতা ভাল।”

l• গিণত িবকাশ: অেপছাদাৰী গিণতজ্ঞৰ হয়েতা আটাইতৈক
ডাঙৰ উদাহৰণিটেয়ই ৈহেছ পীেয়ৰ দয্ ফামর্া। িসমানিখিন কাম
এিতয়াৰ গিণতত কৰােটা সম্ভৱ েন? অেপছাদাৰী বুিল কওঁেত
আিম গিণতেৰা পৃথক িবষয়ৰ মানুহক ধিৰব পােৰাঁ।

v অনুপম শইকীয়া: িবষয় এেকাটাৰ সম্পকর্ত েযিতয়া বহু
দশক জুিৰ অধয্য়ন আৰু গেৱষণা হয়, েতেন এেকাটা িবষয়ত
বহুেতা তত্তব্ গঢ় ৈল উেঠ যাৰ বােব অেপছাদাৰী বয্িক্ত এগৰাকীেয়
গুৰুতব্পূণর্ অৱদান আগবেঢ়াৱা িনশ্চয় কিঠন। ফামর্াৰ সময়তৈক

এিতয়া গিণতৰ জগতখন হয়েতা বহুেতা েবিছ তত্তব্েৰ গধুৰ,
িযেবাৰৰ আভাস েপাৱাৰ পাছতেহ সাধাৰণেত নতুন গুৰুতব্পূণর্
অৱদান আগবঢ়াব পৰা হয়ৈগ। িকন্তু মানুহৰ সৃিষ্টশীল িচন্তাৰ
সীমােৰখাডাল ইমান সহেজ টািনব েনাৱািৰ, গিতেক েতেন
বয্িতকৰ্মী উদাহৰেণা মােজ-সমেয় ওলাই থািকব ।

l• গিণত িবকাশ: Journal of Number Theory, Acta
Arithmetica আিদ জােনর্লত েদখা যায় েয আিজকািল বৃহৎ
পিৰমােণ উপবৃত্তীয় বকৰ্ জিড়ত কাম-কাজ পৰ্কাশ ৈহ থােক।
অথর্াৎ ই বতর্মান এটা গুৰুতব্পূণর্ স্তৰত আেছ। সমেয় সমেয়
িবষয়বস্তুৰ গুৰুতব্ কিম আেহ বা েতেনকুৱা কাম েশষ ৈহ যায়।
উপবৃত্তীয় বকৰ্ জিড়ত এেন কামেবাৰ িকমান বছৰৈল চিল থকাৰ
সম্ভাৱনা আেছ? ৫০ বা ১০০ বছৰ? এইেটা েকাৱােটা হয়েতা
সম্ভৱ নহ’ব। িকন্তু, আেপানাৰ েতেনকুৱা মত আেছ েন?

v অনুপম শইকীয়া: িযেহতু উপবৃত্তীয় বকৰ্ অধয্য়নৰ
েকইবাটাও শিতকা অিতকৰ্ম েহাৱাৰ পাছেতা এই সমব্ন্ধীয়
িকছুমান পৰ্শ্নৰ উত্তৰৰ সমাধানৰ ওচেৰ-পাজেৰও েকােনা যাব
পৰা নাই, গিতেক অন্ততঃ ৫০ বছৰৈলেক এই সমব্ন্ধীয় কামেবাৰ
চিল থািকব ই বুিল েমাৰ ধাৰণা। েক্ল ইনিষ্টিটউেট (Clay
Mathematics Institute) এক িমিলয়ন ডলাৰৰ পুৰস্কাৰ
েঘাষণা কৰা উপবৃত্তীয় বকৰ্ সমব্ন্ধীয় বাচর্ এণ্ড চুইনাৰটন-ডায়াৰ
কনেজকচাৰেটাৰ (Birch and Swinnerton-Dyer conjec-
ture) পৰ্ায় ষািঠ বছেৰই হ’ল। েমাৰ গেৱষণাৰ গাইড সদয্পৰ্য়াত
জ’ন ক’ৎছ আৰু েতেখতৰ পৰ্াক্তন ছাতৰ্ তথা ফামর্াৰ অিন্তম
উপপাদয্ৰ পৰ্মাণৰ বােব খয্াতনামা গিণতজ্ঞ এনু্দৰ্ ৱাইলেছ এই
কনেজকচাৰৰ আংিশক সমাধান ৪৫ বছৰৰ আগেত কিৰিছল,
িকন্তু ইয়াৰ সমূ্পণর্ সমাধান এিতয়াও সুদূৰ পৰাহত বুিল বহুতৰ
দেৰ মেয়া ভােবাঁ।

l• গিণত িবকাশ: িবজ্ঞানৰ িবকাশৰ ইিতহাসত িকছুমান
বািহৰা কাৰেক মােজ মােজ িকৰ্য়া কেৰ। েযেন, আগেত
পৰ্ায় সকেলা গেৱষণা এককভােব কৰা ৈহিছল। সহ-েলখকৰ
ধাৰণােটা েযিতয়াৰ পৰা আিহল, িবজ্ঞানৰ িবকাশ এেখাপ
তব্ৰািণব্ত হ’ল। এজনৰ মনত অংকুিৰত িচন্তাক িদব্তীয় এজেন
িবকিশত কৰাৰ পাছত পুনৰ পৰ্থমজেন েসই িবকিশত ৰূপেটাক
আগুৱাই িনয়া – এেনদেৰ সহ-েলখন পদ্ধিতেৰ ফলপৰ্সূ িসদ্ধান্ত
িনণর্য় কৰা হয়।

তাৰ পাছত আিহল কিম্পউটাৰৰ বয্ৱহাৰ। েকৱল
েকলকুেলচনৰ বােবই নহয়, ‘ৰামানুজন েমিচন’ৰ (Ramanu-
jan machine) দেৰ বয্ৱস্থাও ওলাইেছ, িয িনেজ অনুমান
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(conjecture) িদব পৰা ৈহেছ। ‘ৰামানুজন েমিচন’ৰ সম্পেকর্
‘েনচাৰ’ পিতৰ্কাত পৰ্কাশ েপাৱােটােৱ ইয়াৰ গুৰুতব্েক সূচাইেছ।
আনহােত িতিন বছৰ আগেত, x৩ + y৩ + z৩ = ৩৩
সমীকৰণেটাৰ এটা অখণ্ড সমাধান িনিণর্ত েহাৱা কথােটােৱ যেথষ্ট
সংবাদ িশেৰানাম দখল কিৰিছল। তাত উচ্চ স্তৰৰ বীজগিণতীয়
ধাৰণা েসামাই আিছল, িকন্তু লগেত কিম্পউটাৰ েনােহাৱা হ’েল
েসইেটাৰ সমাধান উিলয়াব েনাৱািৰ। এেনকুৱা সৰু-বৰ বহুেতা
উদাহৰণ এিতয়া িদব পািৰ।

িকন্তু ইমানিখিন অগৰ্গিতেকা কিম্পউটাৰ যুগৰ আৰম্ভিণ
পযর্ায় নহেয়ই বুিলব পািৰ। সুদূৰ ভিৱষয্েত গিণত সমূ্পণর্ৰূেপ
কিম্পউটাৰ িনভর্ৰ ৈহ পিৰব বুিল ভােব েনিক? আপুিন মতামত
বা পৰামশর্ িক িদব?

v অনুপম শইকীয়া: গিণতত কিম্পউটাৰৰ বয্ৱহাৰৰ গুৰুতব্
অনসব্ীকাযর্। মুহূতর্েত অেলখ উদাহৰণ দািঙ ধিৰ নতুন গািণিতক
সূতৰ্ এেকাটা সুপৰ্িতিষ্ঠত কৰাত, বা এটা িবপৰীত উদাহৰেণেৰ
েতেন এটা সূতৰ্ৰ সম্ভাৱনা নাকচ কৰাৰ েক্ষতৰ্ত কিম্পউটােৰ
সদােয়ই গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা ৈল আিহেছ। তুিম েকাৱাৰ দেৰ
িনঃসেন্দেহ গিণতত কিম্পউটাৰৰ গুৰুতব্ সময়ৰ লেগ লেগ
বািঢ়েহ যাব। ল’িজেকল িচন্তাত হয়েতা কিম্পউটাৰ মানুহতৈক
আগবািঢ় যাবই, িকন্তু সৃিষ্টশীল গািণিতক িচন্তাৰ েক্ষতৰ্ত হয়েতা
েনাৱািৰব বুিল েমাৰ সীিমত অনুভেৱেৰ ভােবাঁ।

l• গিণত িবকাশ: স্নাতক-স্নাতেকাত্তৰৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় িবশুদ্ধ
গিণতৰ েকানেকইটা শাখাৰ বা িবষয়বস্তুৰ কাম ভিৱষয্েত কিৰম
বুিল সেপান েদিখবৈল আপুিন পৰামশর্ িদব? িনশ্চয় সকেলা
িবষয়বস্তুেৰ গুৰুতব্ থািকব। িকন্তু েকইটামান উেল্লখ কিৰেল এক
েকৗতুহেল েতওঁেলাকক ভিৱষয্তৰ িপেন ধিৰ ৰািখব পােৰ।

v অনুপম শইকীয়া: এই উত্তৰেটা হয়েতা পৰ্ভাৱািনব্ত কিৰব
েমাৰ বয্িক্তগত গািণিতক ৰুিচ তথা েমাৰ গািণিতক অনুভৱৰ
সীমাৱদ্ধতাই। সংখয্া তত্তব্ৰ কথাও ক’ম, িযেহতু সু্কলীয়া ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীৰ মনেতা এই িবষয়ৰ এেন িকছুমান পৰ্শ্নৰ উদয় হ’ব
পােৰ যাৰ সমাধান হয়েতা এিতয়াও বহু আঁতৰত। বীজগিণতৰ
কথাও ক’ম, িযেহতু ইও গিণতৰ এটা মূল আধাৰ। বীজগিণতীয়
জয্ািমিত এিট অিত গুৰুতব্পূণর্ িবষয়, িযেয় গিণতৰ িবিভন্ন
িবভাগেতা এক আলম ৈহ পিৰেছ। েমাৰ পৰামশর্ এইেটােৱই
হ’ব েয ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল স্নাতক তথা স্নাতেকাত্তৰ পযর্ায়ত িবিভন্ন
কমর্শালা, েচিমনাৰত অংশগৰ্হণ কিৰ গিণতৰ িবিভন্ন উপভাগৰ
িবষেয় ধাৰণা গিঢ় েতালক, লগেত িবিশষ্ট গিণতজ্ঞসকেল িলখা
চােভর্ আিটর্কল বা ব্লগ পিঢ়বৈল অভয্াস কিৰ িনজৰ গািণিতক

ৰুিচ সমব্েন্ধ সজাগ হ ওক।

l• গিণত িবকাশ: উপবৃত্তীয় বকৰ্ৰ সম্পেকর্ েকইবাটাও পৰ্শ্ন
সুিধেলাঁ। আপুিন আন ধৰণৰ কােমা কেৰ। উপবৃত্তীয় বকৰ্ সমুিল
জিড়ত নথকা িবষয়বস্তুেবাৰ েকেনধৰণৰ? অকণমান বহলাই
ক’বেচান।

ফৰ্ান্সৰ ‘উচ্চতৰ ৈবজ্ঞািনক অধয্য়ন পৰ্িতষ্ঠান’ত (IHÉS) এগৰাকী
কনয্াৰ ৈসেত, য’ত েতওঁ েপাষ্ট-ডক্টেৰট কিৰিছল।

v অনুপম শইকীয়া: ম ই ‘ক্লাচ গৰ্ুপ’ সমব্ন্ধীয় িবষয়বস্তুৰ
সম্পকর্েতা গেৱষণা কেৰাঁ। পূণর্ সংখয্ােবাৰ েমৗিলক সংখয্াৰ
পূৰণফল িহচােপ এককভােব েদখুৱাব পািৰ, িকন্তু বীজগিণতীয়
পূণর্ সংখয্ােবাৰ েসইদেৰ েনাৱািৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, ২ × ৩ =

(১ +
√
−৫)(১ −

√
−৫)৷ ক্লাচ গৰ্ুপ ৈহেছ এই িবসঙ্গিত

অধয্য়নৰ গািণিতক মাধয্ম। এই িবসঙ্গিতৰ বােবই ফামর্াৰ
অিন্তম উপপাদয্ পৰ্মাণ েহাৱাত এক শিতকাতৈকও অিধক পলম
ৈহিছল। ক্লাচ গৰ্ুপ সমব্ন্ধীয় েকইবাটাও িবখয্াত কনেজকচাৰ
আেছ, আৰু আন বহুেতা সব্াভািৱক পৰ্শ্ন ও সমাধান েনােহাৱাৈক
আেছ।

l• গিণত িবকাশ: আগন্তুক সময়েবাৰত আপুিন েকেনকুৱা
িবষয়বস্তুৰ কাম কিৰব?
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পিৰয়ালৰ ৈসেত।

v অনুপম শইকীয়া: গিণতৰ িভতৰত েমাৰ িপৰ্য় িবষয়েটা হ’ল
বীজগিণতীয় সংখয্াতত্তব্, আৰু তাৰ উপিবষয়েকইটাৰ িভতৰত
উপবৃত্তীয় বকৰ্ তথা ইৱাচাৱা তত্তব্ আৰু ক্লাচ গৰ্ুপ। গিতেক
মূলতঃ এেন িবষয়বস্তুৰ সম্পকর্েত কাম কিৰ যাম।

l• গিণত িবকাশ: িবিভন্ন সামািজক অনুষ্ঠানৰ কথা-বতৰা আৰু
েতেন কাম-কাজৰ পৰা েদখা যায় েয আপুিন অসমৰ গিণত
িশক্ষাৰ জগতখনৰ উন্নিতৰ িদশত সেচতন। আপুিন বহুেতা
আশা কেৰ। আগন্তুক সময়েবাৰত েকেনকুৱা েহাৱােটা িবচােৰ
অলপ কওকেচান।

v অনুপম শইকীয়া: অসমত সকেলােৰ গিণতৰ পৰ্িত অনুৰাগ
বাঢ়ক তােকই মেন-পৰ্ােণ কামনা কেৰাঁ। গিণতত িবেশষভােব
কৃতী ছাতৰ্-ছাতৰ্ী অসমৰ পৰা ওেলাৱােটা িবচােৰা েৱই, িকন্তু তাৰ
লগেত সকেলা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়ই গািণিতক ধৰেণ িচন্তা কিৰবৈল
িশকােটাও িবচােৰাঁ। েকৱল পদাথর্ িবজ্ঞােনই নহয়, অথর্নীিত,
জীৱিবদয্া, কম-েবিছ পিৰমােণ েগােটইেবাৰ িবষয়েত গিণেত
আমাক পৰ্ভূতভােব সহায় কেৰ। তদুপিৰ গিণতৰ অনুশীলেন
আমাক যুিক্তেৰ কথােবাৰ চািল-জািৰ চাবৈল িশকায়। মই ভােবাঁ
েয আমাৰ সমাজৰ বহুেতা আঁেসাৱােহই আঁতিৰ যাব যিদেহ আিম
গিণতক েশৰ্ণীেকাঠােত সীমাৱদ্ধ নাৰািখ আমাৰ িচন্তা-চচর্াৰ এক
আধাৰ বা মাধয্ম িহচােপ ল ওঁ। গািণিতক ধৰেণ এবাৰ িচন্তা
কিৰবৈল িশকা মন এটাত আমাৰ সমাজক েকাঙা কিৰ ৰখা
বহুেতা কুসংস্কাৰ, অন্ধিবশব্াস, ধমর্ান্ধতাই িতিষ্ঠব েনাৱািৰব।

l• গিণত িবকাশ: ৈবজ্ঞািনক উদ্ভাৱনৰ বােব জীৱনৰ আগ

বয়সেটাক গুৰুতব্পূণর্ বুিল এিতয়াও ধাৰণা কৰা হয়। কলাৰ
িবপৰীেত, িবজ্ঞানত অসাধাৰণ কাম সাধাৰণেত আগ বয়সত
সম্পন্ন হয়। অিত কম বয়সত অসাধাৰণ কাম কৰা মহান
গিণতজ্ঞসকলৰ জীৱন-কািহনীত সাধাৰণেত েদখা যায় েয
জন্মগত দক্ষতা আৰু সাধনাৰ উপিৰ আন এটা কথাও থােক।
েসইেটা ৈহেছ, েতওঁেলােক িবেশষ িকছুমান িকতাপ বা গেৱষণা-
কমর্ পিঢ়বৈল পায়। উদাহৰণসব্ৰূেপ েগল্ওৱা। ইমান কম
বয়সেতই সমসামিয়ক েকইবাজেনা গিণতজ্ঞৰ কমর্ পিঢ়বৈল
েনােপাৱা হ’েল েতওঁ হয়েতা িসমানিখিন অৱদান িদবৈল
নাপােলেহঁেতন।

সাধাৰণ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ েক্ষতৰ্েতা এইেটা হয়। ভাল কাম
কিৰবৈল হ’েল ভাল বস্তু পিঢ়ব লািগব আৰু েবিছ বস্তু পিঢ়ব
লািগব। আমাৰ দেৰ ডাঙৰ ৰাজয্ এখনত ইমান সংখয্ক ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীেয় এেকটা পাঠয্কৰ্ম পঢ়ােটা অলপ নষ্টকাৰী কথা নহয় েন?
সু্কলত েযেনৈক নৱম-দশম েশৰ্ণীত উচ্চ-গিণত থােক, েতেনৈক
খুব ভালৈক পযর্েবক্ষণ কিৰ স্নাতক-স্নাতেকাত্তৰত িবেশষ িবষয়
িদব পািৰ েনিক?

ধৰক, স্নাতক েশৰ্ণীত েশষৰ িতিনটা ষাণ্মািসকত দুখনৈক
িবেশষ পৰ্শ্ন-কাকত থািকল। েকােনাবাই সাধাৰণ পৰ্শ্ন-কাকত
ল’ব পািৰব, েকােনাবাই িবেশষ দুখন ল’ব পািৰব। েসইমেতই
েতওঁেলােক স্নাতেকাত্তৰেতা িবেশষ পৰ্শ্ন-কাকত ল’ব পািৰব বা
স্নাতকৰ এেকিখিন কথা পুনৰ পিঢ়ব নালােগ।

v অনুপম শইকীয়া: তুিম অিত গুৰুতব্পূণর্ কথা উত্থাপন

গিণত িবকাশ | চতুসর্প্তিততম সংখয্া | জুলাই – েছেপ্তমব্ৰ, ২০২২ ১২



সাক্ষাৎকাৰ

কিৰছা । এই সমব্েন্ধ অলপৈক ম ই বহু বছৰৰ আগেত
‘পৰ্ািন্তক’ৰ এটা পৰ্বন্ধত িলিখিছেলাঁ। ঐিচ্ছক পাঠয্কৰ্েম ভিবষয্েত
এগৰাকী গিণতজ্ঞ, িবজ্ঞানী বা অথর্নীিতিবদ গিঢ় েতালাত
িবেশষ ভূিমকা ল’ব পােৰ। আমাৰ দেৰ গিণতৰ অনুৰাগী
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকল ‘উচ্চ গিণত’ৰ পাঠয্কৰ্মৰ পৰা িবেশষভােব
লাভাৱািনব্ত ৈহিছেলাঁ। আমাৰ আগৰ বছৰেটাৈলেক (১৯৯০
চনৈলেক) উচ্চতৰ মাধয্িমক পযর্ায়েতা ‘উচ্চ গিণত’ পাঠয্কৰ্ম
আিছল, িযেটাৰ পৰা বিঞ্চত েহাৱা বােব মই আিজও ভােবাঁ েয
এটা ওপৰৰ পযর্ায়ৰ পাৰদিশর্তা অজর্নৰ সুেযাগ েহৰুৱােলাঁ।
স্নাতক তথা স্নাতেকাত্তৰ পযর্ায়ত েয ঐিচ্ছক িবষয় েবিছৈক
থািকব লােগ তাত েমাৰ েকােনা িদব্ধাই নাই। েকি জৰ টৰ্াইপজত
২৪ টামান িবষয়ৰ িভতৰত আিম েকান েকইটাৰ পাঠদান গৰ্হণ
কিৰম, েকানেকইটা িবষয়ৰ পৰ্শ্ন পৰীক্ষাত িলিখম েসই িবষেয়
েকােনা ধৰা-বন্ধা কথা নািছল। এেকাখন পৰ্শ্ন-কাকতেত ২৪
টামান িবষয়েৰ এটা বা দুটা পৰ্শ্ন সিন্নিবষ্ট আিছল। আমাৰ
ইয়ােতা স্নাতক তথা স্নাতেকাত্তৰ পযর্ায়ত ঐিচ্ছক িবষয়েবােৰা
অন্তভুর্ক্ত কিৰব লােগ, সূক্ষ্মভােব সকেলা িদশ পযর্েবক্ষণ কিৰ
ৈল।

l• গিণত িবকাশ: িচন্তাধাৰা সব্চ্ছভােব পৰ্কাশ েহাৱাৈক পৰ্বন্ধ
েলখাৰ দক্ষতা আেপানাৰ আেছ। আেৱিগক অলংকাৰপূণর্, ভাষাৰ
চাতুযর্য্ৰ পিৰৱেতর্ তাত জ্ঞান, েবাধ, আৰু গািণিতক ধৰণৰ
েপানপটীয়া ভাষা পিৰসূ্ফত ৈহ থােক। িবেশষৈক, েলখাত এটা
বয্িক্ততব্ েসামাই থােক। এইেটা দক্ষতা সকেলােৰ নাথােক।
েসেয়েহ, আপুিন ক’ব িবচৰা কথােবাৰ আৰু গািণিতক কথােবাৰ

কাকত-আেলাচনীত িনয়মীয়াৈক িলখােটা উিচত বুিল নাভােবেন?
তাৰ পৰ্িতিকৰ্য়া এটা িকন্তু গেৱষণাত পিৰবও পােৰ, েসইবােবই
হাতত েলাৱা নাই েনিক?

v অনুপম শইকীয়া: পৰ্বন্ধ েকিতয়াবা িলেখাঁ যিদও তাত
তুিম েকাৱা ৈবিশষ্টয্েবাৰ আেছ বুিল ভবা নািছেলাঁ। মনৈল অহা
কথােবােৰই িযমান পােৰাঁ স্পষ্ট ভাষােৰ িলিখবৈল েচষ্টা কেৰাঁ।
িপেছ েমাৰ েলখাৰ িকমান পৰ্েয়াজন আেছ েসই সমব্েন্ধ িনিশ্চত
েনােহাৱােটাও কমৈক িলখাৰ এটা কাৰণ। েকিতয়াবা মই বয্ক্ত
কিৰব েখাজা কথােবাৰ এেনেয়ও সকেলােৰ মনৈল অহা কথা
েযেনই লােগ। তৃতীয়েত আিজকািল পৰ্বন্ধেবাৰৰ পাঠকৰ স ংখয্া
িনেচই কম েযন লােগ, তােত গিণত িবষয়ক পৰ্বন্ধৰ। অৱেশয্
পৰ্কৃত েলখকক হয়েতা এেন ধাৰণাই আমিন িনিদেয়। তদুপিৰ,
অলপ দীঘর্সূতৰ্তাৰ েদােষা েমাৰ আেছ। অলপ দীঘলীয়া সময়
হাতত ৈল সমূ্পণর্ মুকিল মন এটা ৈলেহ িলিখম, এেনধৰণৰ
ধাৰণােয়া েমাক িলিখম বুিল ভবা কথােবাৰক পৰ্বন্ধৰ ৰূপ িদয়াত
েহঙাৰ ৈহ িথয় িদেয়। তুিম েকাৱাৰ দেৰ গেৱষণাৰ কামৰ লগেত
অনয্ানয্ ৈশিক্ষক কামিবলােকও েকিতয়াবা মনেটাক মই িবচৰাৰ
দেৰ আজিৰ িনিদেয়। তদুপিৰ িনিদর্ষ্ট সময়সীমা আৰু িনিদর্ষ্ট
লক্ষয্ ৈল জীৱনৰ কামেবাৰ কিৰ েযাৱাৰ পিৰৱেতর্ মুকিল মেনেৰ
িনজৰ অন্তৰৰ তািগদাত কাম কৰাৰ পৰ্ৱণতােহ েমাৰ েবিছ।
িপেছ েমাৰ বয্িক্ততব্ৰ লগত খাপ খুৱাই ৈলও সময়ৰ সেবর্াৎকৃষ্ট
বয্ৱহাৰ িকদেৰ কিৰব লােগ েসয়া িশিকবৈল হয়েতা বহুেতা
বাকী আেছ।

“গিণতৰ গেৱষণা আৰম্ভ কৰাৰ আগেতই েদশৰ িবিভন্ন ঠাইত অনুিষ্ঠত গিণতৰ কমর্শালা, েচিমনাৰ আিদত অংশগৰ্হণ
কৰােটা অিত পৰ্েয়াজনীয়। েসইদেৰ িবিশষ্ট গিণতজ্ঞই িলখা চােভর্ আিটর্কল, ব্লগ বা সৰলৈক িলখা পৰ্বন্ধ পিঢ়েলও উপকৃত
হ’ব। েদশৰ আগশাৰীৰ িশক্ষা-গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠানেবাৰত গৰ্ীষ্মকালীন পৰ্কল্প (summer project) বা ইণ্টানর্িশব্প আিদত
দুমাহৰ বােব েযাৱাৰ সুেযােগা আিজকািল আেছ। অনলাইন সমেলা বহুেতা আেছ। এইেক্ষতৰ্ত েকােনাবাই বাট েদখুৱাই

িদবিহ বুিল ৈৰ নাথািক িনেজও আগভাগ েলাৱাৰ পৰ্েয়াজন।”

“মই ভােবাঁ েয আমাৰ সমাজৰ বহুেতা আঁেসাৱােহই আঁতিৰ যাব যিদেহ আিম গিণতক
েশৰ্ণীেকাঠােত সীমাৱদ্ধ নাৰািখ আমাৰ িচন্তা-চচর্াৰ এক আধাৰ বা মাধয্ম িহচােপ ল ওঁ।

গািণিতক ধৰেণ এবাৰ িচন্তা কিৰবৈল িশকা মন এটাত আমাৰ সমাজক েকাঙা কিৰ ৰখা
বহুেতা কুসংস্কাৰ, অন্ধিবশব্াস, ধমর্ান্ধতাই িতিষ্ঠব েনাৱািৰব।”
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সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ আিদপাঠ
অধয্াপক ধীেৰণ কুমাৰ বাছেনট

েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়, েতজপুৰ, অসম

Topology (সংিস্থিত িবজ্ঞান) ৈহেছ গিণত িশক্ষাৰ এটা অিত
গুৰুতব্পূণর্ আৰু অিভন্ন অংগ। ‘Topology’ শ েটা ৈহেছ এটা
গৰ্ীক (Greek) শ , িযেটা আন দুটা গৰ্ীক শ ‘Topos’ মােন
স্থান (place) আৰু ‘logos’ মােন অধয্য়ন (study)-ৰ সমিষ্ট।
সংিস্থিত িবজ্ঞান বা Topology ৰ িবষেয় িকছু কথা জনাৰ
আগেত আিম পৰ্থমেত এইেটা জািন লওঁ েয, গিণত িশক্ষাৰ
এই গুৰুতব্পূণর্ অংগেটাত িকহৰ িবষেয় বা িক অধয্য়ন কৰা
হয়। আৰম্ভ কেৰাঁ এটা সাধাৰণ পৰ্শ্নৰ পৰা। তলৰ ছিবেবাৰৰ
েকানেটা বাকীেবাৰতৈক পৃথক?

িচতৰ্ - 1

উত্তৰেটা অিত সহজ, েসইেটা হ’ল েশষৰেটা। িকন্তু এইেটা
বুজােটা সহজ নহয় েয বাকী ছিবেকইটাৰেনা এেন িক সাধাৰণ
ৈবিশষ্টয্ আেছ িযেটা েশষৰেটাৰ নাই। ইয়াৰ এটা সেন্তাষজনক
বয্াখয্া Topology বা সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ ভাষাত িদব পািৰ।

অকণমান বহলাই েকাৱা যাওক। ইউিক্লডীয় জয্ািমিতত, যিদ
আিম এটা িতৰ্ভুজ আেকাঁ, যাৰ বাহুেবাৰৰ ৈদঘর্য্ ৩, ৪ আৰু
৫ ইিঞ্চ (inch), েতিতয়া আিম জােনা েয এটা েকাণৰ মান
৯০◦। আৰু িযেকােনা িতৰ্ভুজৰ যাৰ বাহুেবাৰৰ ৈদঘর্য্ ৩, ৪
আৰু ৫ ইিঞ্চ, তাৰ এটা েকাণ থািকবই যাৰ মান ৯০◦ হ’ব।
ইয়াৰ কাৰণ হ’ল এই েগােটইেবাৰ িতৰ্ভুজ সবর্াংগসম (con-
gruent) হয়। িতৰ্ভুজেবাৰ েকান স্থানত আেছ বা িক িদশত

আেছ, েসই কথােটা জয্ািমিত অধয্য়ন কৰা মানুহ (geome-
ter) এজনৰ বােব গুৰুতব্হীন। িকন্তু এেকটা কথাই এজন
অৱেলাকন কৰা মানুহৰ (surveyor) কাৰেণ গুৰুতব্পূণর্ হ’ব
পােৰ। গিতেক েমাটামুিটভােব ক’ব পািৰ েয জয্ািমিত অধয্য়ন
কৰা মানুহৰ েচাৱাৰ ধৰণ (দৃিষ্টভংগী) অৱেলাকন কৰা মানুহৰ
েচাৱাৰ ধৰণতৈক উচ্চ (higher)। এজন অৱেলাকন কৰা
মানুহৰ বােব তলৰ িতৰ্ভুজেকইটাৰ মাজত িকবা হ’েলও পাথর্কয্
আেছ, িকন্তু জয্ািমিত অধয্য়ন কৰা মানুহৰ বােব েকােনা পাথর্কয্
নাই।

িচতৰ্ - 2

এইবাৰ িকছুমােন েচাৱাৰ ধৰণ আৰু িকছু ওপৰৈল ৈল যাব
পােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, িকছুমানৰ দৃিষ্টভংগীত তলৰ ছিবেবাৰৰ
মাজত েকােনা পাথর্কয্ নাই, েতওঁেলাকৰ বােব েগােটইেবাৰ
এেকধৰণৰ।

িচতৰ্ - 3
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আৰু অলপ ওপৰৰ দৃিষ্টভংগীত,

িচতৰ্ - 4

ওপৰৰ ছিবেবাৰৰ মাজত িকন্তু চকুত লগাৈক পাথর্কয্ েদখা যায়।
িকন্তু আিম যিদ ছিবেবাৰ ৰবৰৰ টুকুৰা এটাত আেকাঁ, েতেন্ত
আিম ৰবৰৰ টুকুৰােটাক অকণমান টািন, েহঁিচ বা েবঁকা কিৰ
এটা ছিবৰ পৰা আনেটা ছিব পাব পােৰাঁ। ওপৰৰ ছিবেকইটাক
আমাৰ সুিবধাৰ বােব আিম আন এক ধৰেণ তলত আঁিক লওঁ:

িচতৰ্ - 5

এইেয ওপৰৰ বাকয্েকইশাৰী, েসয়াই হ’ল Topology
বা সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ মূল িবষয়বস্তু। গিণতত সংিস্থিত িবজ্ঞান
হ’ল এেনকুৱা এটা শাখা বা ভাগ য’ত িচতৰ্ 4 ত থকা
আকাৰেবাৰৰ মাজত েকােনা পাথর্কয্ নাই। অথর্াৎ িসহঁতৰ মাজত
থকা পাথর্কয্িখিন গুৰুতব্হীন, েযেনৈক জয্ািমিতত িচতৰ্ 2 ত থকা
আকাৰেবাৰৰ পাথর্কয্ গুৰুতব্হীন আিছল।

আিম যিদ আকৃিত সেলাৱা (deformation) পৰ্িকৰ্য়ােটা
অকণমান আগুৱাই ৈল যাওঁ েতেন্ত আিম তলত িদয়া আকৃিতেবাৰ
পাব পােৰাঁ, য’ত আৰু আিম িতৰ্ভুজৰ উপিস্থিত েদখা নাপাম।

িচতৰ্ - 6

অথবা

িচতৰ্ - 7

গিতেক সংিস্থিত িবজ্ঞান অধয্য়ন কৰা এজন মানুহৰ চকুত
তলৰ েগােটইেবাৰ আকৃিত এেক।

িচতৰ্ - 8

এিতয়া েবাধহয় পৰ্থমেত েসাধা পৰ্শ্নেটাৰ উত্তৰ আিম িদব
পৰা হ’েলাঁ।

েযেনৈক আিম কওঁ েয িচতৰ্ 2 ত থকা িতৰ্ভুজেকইটা
জয্ািমিতকভােব সমতুলয্ (geometrically equivalent) বা
সবর্াংগসম, িঠক েতেনৈক িচতৰ্ 8 ত থকা আকৃিতেকইটা সংিস্থিত
িবজ্ঞানত সাংিস্থিতকভােব সমতুলয্ (topologically equiva-
lent)। আেকৗ েযেনৈক ৰবৰৰ টুকুৰা এটাক টািন বা েহঁিচ
বা েবঁকা কিৰ আিম িবিভন্ন আকৃিতৈল পিৰবতর্ন কিৰব পােৰাঁ,
িঠক েতেনৈক সংিস্থিত িবজ্ঞানত িযেকােনা এটা আকৃিতক টািন
বা েহঁিচ বা েবঁকা কিৰ আিম আন এটা সমতুলয্ আকৃিত পাব
পােৰাঁ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, আিম বগর্ এটাৰ পৰা আকৃিত সলিন
কিৰ তলৰ আকৃিতেবাৰ (সমতুলয্) পাব পােৰাঁ।

িচতৰ্ - 9

িকন্তু আিম িযমােনই নাটােনা বা েবঁকা নকেৰাঁ িকয়, আিম
েকিতয়াও তলত িদয়া ধৰণৰ বন্ধ বলয় (closed ring) এটা
পাব েনাৱােৰাঁ।
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িচতৰ্ - 10

েসইেটা পাবৈল হ’েল আিম িচতৰ্ 9 ৰ েশষৰ ছিবখনত িকবা
এটা েবেলগ, েযেনদেৰ মূৰ দুটা আঠা লগাই িদয়াৰ িনিচনা
কাম কিৰব লািগব। গিতেক সংিস্থিত িবজ্ঞানত এটা বগর্ আৰু
এটা বন্ধ বলয় সাংিস্থিতকভােব সমতুলয্ নহয়। িসহঁত সংিস্থিত
িবজ্ঞানৰ চকুত িভন্ন, েযেনদেৰ জয্ািমিতত এটা বগর্ আৰু এটা
িতৰ্ভুজ িভন্ন।

এেকদেৰ বগর্ এটাক টািন তলত িদয়া ধৰণৰ কিৰব পািৰ।

িচতৰ্ - 11

িকন্তু তলত িদয়া ধৰণৰ দুটা িতৰ্ভুজ পাবৈল হ’েল, আিম
ৰবৰ টুকুৰাক িচিঙ দুটুকুৰা কিৰব লািগব।

িচতৰ্ - 12

গিতেক এই িতৰ্ভুজ দুটা এেকলেগ এটা বগর্ৰ সমতুলয্
(topologically equivalent) হ’ব েনাৱােৰ।

এিতয়া পৰ্শ্ন হ’ল, এই েগােটই কথািখিনৰ লগত অংকৰ
সম্পকর্ ক’ত? ৰবৰৰ টুকুৰা এটা টনা বা েবঁকা কৰােটা এটা
গািণিতক পৰ্িকৰ্য়া (mathematical operation) েকােনামেতই

নহয়। িকন্তু িচতৰ্ 5, িচতৰ্ 6 আৰু িচতৰ্ 7 ৰ ছিবেবােৰ আমাক
সাংিস্থিতক সমতুলয্তাৰ সংজ্ঞা গািণিতকভােব িদয়াত সহায়
কেৰ, বা সংজ্ঞা গািণিতকভােব েকেনৈকেনা িদব লােগ তাৰ এটা
মৃদু আভাস িদেয়। আিম এিতয়া িচতৰ্ 5 ৰ পৰ্থমেটা আৰু িচতৰ্
6 ৰ এেকবােৰ েশষৰ ছিব দুটাৰ ওপৰত আেলাকপাত কেৰাঁ।

িচতৰ্ - 13

িতৰ্ভুজ T ৰ আকৃিত সলিন কিৰ কাঁহী (disc) ∆ পাওঁেত
আচলেত আিম T ৰ িবনু্দ a, b, c, . . . আৰু ∆ ৰ িবনু্দ
a′, b′, c′, . . . সমূহৰ মাজত কৰ্েম এটা এৈককী আৰু আচ্ছাদক
ফলন (Bijection) ϕ : T → ∆ পাওঁ। িযেহতু আমাৰ আকৃিত
সলিন কৰাৰ িনয়মত িছিঙ িদয়া (tearing) বা েযাৰা লেগাৱা
(gluing) িনেষধ, গিতেক যিদেহ T ৰ এটা িবনু্দ x আন এটা
িবনু্দ f ৰ ফােল অগৰ্সৰ হয়, েতেন্ত ∆ ত x ৰ পৰ্িতিবমব্
(image/corresponding point) x′ িবনু্দেটা f ৰ পৰ্িতিবমব্
f ′ ৰ ফােল অগৰ্সৰ হয়। েতেনৈক ওেলাটােটাও হয়, মােন
∆ ত যিদ েকােনাবা এটা িবনু্দ আনেটাৰ ফােল অগৰ্সৰ হয়
েতেন্ত T ত িসহঁতৰ আিদ পৰ্িতিবমব্েবাৰ (inverse image)
পৰ্থমেটা, িদব্তীয়েটাৰ ফােল অগৰ্সৰ হ’ব। গািণিতক ভাষাত
ϕ : T → ∆ আৰু ϕ−1 : ∆ → T দুেয়াটাই অিবিচ্ছন্ন
(continuous)। িযেহতু সংিস্থিত িবজ্ঞানত িঠক ৰবৰ এটুকুৰাৰ
িনিচনা িনিছঙা আৰু েযাৰা নলেগাৱাৈক আকৃিত পিৰবতর্ন কিৰব
পািৰ, েসইবােব এই িবষয়েটাক বহুেত ‘rubber sheet ge-
ometry’ বুিলও কয়।

সংিস্থিত িবজ্ঞান অধয্য়ন কৰা মানুহেবাৰৰ মাজত এটা কথা
বৰৈক পৰ্চিলত েয, এওঁেলােক কিফ কাপ (coffee cup) আৰু
ড’নাটৰ (doughnut) মাজত েকােনা পাথর্কয্ েদখা নাপায়,
কাৰণ তলত েদখুওৱা ধৰেণ সংিস্থিত িবজ্ঞানত এটা কিফ কাপৰ
পৰা ড’নাট পাব পািৰ।
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সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ আৰু এটা সাধাৰণ পৰ্শ্ন হ’ল, ইংৰাজী
বণর্মালাৰ েকানেবাৰ বণর্ এটা আনেটাৰ সাংিস্থিতকভােব
সমতুলয্? েদখা যায় েয আিম ইংৰাজী বণর্মালাক সমতুলয্তাৰ
আধাৰত তলত িদয়া ধৰেণ ভাগ কিৰব পােৰাঁ।

{A,R}, {B}, {C,G, I, J, L,M,N, S, U, V,W,Z},

{D,O}, {E,F, T, Y }, {H,K}, {P,Q}, {X}.

সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ আৰম্ভিণেনা েকেনৈক ৈহিছল? আৰম্ভিণৰ
পৰা এিতয়াৈলেক বহুেতা িবখয্াত গিণতজ্ঞ এই িবষয়েটাৰ
িবৱতর্নৰ লগত জিড়ত। পৰ্থেম ‘Topology’ শ েটা বয্ৱহাৰ
কৰাৰ বােব জামর্ান গিণতজ্ঞ য়হান েবেনিডক্ট িলিষ্টঙক (Johann
Benedict Listing, ২৫ জুলাই, ১৮০৮ চন – ২৪ িডেচমব্ৰ,
১৮৮২ চন) কৃিততব্ িদব লািগব। যিদওবা েতওঁৰ অৱদান খুব
েবিছ নািছল, তথািপ েতওঁৰ ১৮৪৭ চনৰ গেৱষণা-পতৰ্ ‘Vorstu-
dien zur Topologie’ৰ বােব েতওঁক সদােয়ই স্মৰণ কৰা হয়,
য’ত েতওঁ পৰ্থমবাৰ ‘Topologie’ (ইংৰাজীত ‘Topology’)
শ েটা জিড়ত কিৰিছল।

আিজৰ যুগৰ গিণতজ্ঞসকেল ফৰাচী গিণতজ্ঞ অঁিৰ
পইনকােৰৰ (Henri Poincaré, ২৯ এিপৰ্ল, ১৮৫৪ চন –
১৭ জুলাই, ১৯১২ চন) ১৮৯৫ চনত পৰ্কািশত েহাৱা িবখয্াত
গেৱষণা-পতৰ্ ‘Analysis Situs’ খনৰ পাছেৰ পৰা সংিস্থিত
িবজ্ঞানক গিণতৰ এটা পৃথক শাখা িহচােপ গণয্ কিৰব েখােজ।
যিদওবা িবষয়েটাৰ িকছুমান িবষয়বস্তুৰ ধাৰণা িকন্তু বহুেতা
গিণতজ্ঞই বহু আগেৰ পৰা অধয্য়ন বা বয্ৱহাৰ কিৰ আিহিছল।

ইয়াৰ আৰম্ভিণ িহচােপ ওঠৰ শিতকাৰ িবখয্াত ‘কিনগ্ ছবাগর্
বৰ্ীজ পৰ্বেলম’েক (Königsberg Bridge Problem) ধিৰব
পািৰ। যাৰ পৰা গিণতৰ আন এটা শাখা ‘েলখ তত্তব্’ৰ (Graph
Theory) উৎপিত্ত ৈহিছল। কিনগ্ ছবাগর্ (এিতয়া কিলিননেগৰ্ড,
Kaliningrad, ৰািছয়া) ৈহেছ পুৰিণ পৰ্ুিছয়ান চহৰ, িয পৰ্ােগল
(Praegel) এিতয়াৰ েপৰ্গ’লয্া (Pregolya) নামৰ নদীখনৰ
পাৰত অৱিস্থত।

িচতৰ্ - 15

ছিবত েদখুওৱা ধৰেণ চহৰখনত সাতখন দলং বয্ৱহাৰ
কিৰিছল নদীখন পাৰ হ’বৈল। পৰ্শ্নেটা আিছল েকােনাবাই
সােতাখন দলং মাতৰ্ এবাৰৈক বয্ৱহাৰ কিৰ চহৰখন পাৰ
ৈহ যাব পািৰব েন েনাৱােৰ। ছুইজাৰেলণ্ডৰ গিণতজ্ঞ িলওনাডর্
অইলােৰ (Leonhard Euler, ১৫ এিপৰ্ল, ১৭০৭ চন – ১৮
েছেপ্তমব্ৰ, ১৭৮৩ চন) পৰ্থেম সমাধান আগবঢ়াইিছল েয এইেটা
সম্ভৱ নহয়। ১৭৩৬ চনত েতওঁৰ সমাধানেটা পৰ্কাশ কিৰিছল
ৰািছয়াৰ েছইণ্ট িপটাৰ্ ছবাগর্ৰ িবখয্াত একােডমী অব ছােয়ন্সৰ
(Academy of Science) জােনর্লত যাৰ িশেৰানাম আিছল ‘So-
lutio problematis ad geometriam situs pertinentis’
(The solution of a problem related to the geometry
of Position)। গেৱষণা-পতৰ্খনৰ িশেৰানামেটাৰ পৰা অনুমান
কিৰব পািৰ েয অইলােৰ জািনিছল েয েতওঁ এেনকুৱা এিবধ
জয্ািমিত কিৰ আেছ য’ত দূৰতব্ৰ (distance) ধাৰণা অমূলক।
েতওঁৰ সমাধানেটাৰ সাৰাংশেটা আিছল–

“A graph has a path traversing each edge (দলং)
exactly once if exactly two vertices (নদীৰ পাৰ
েকইটা) are connected to odd number of edges.”

মন কিৰবলগীয়া েয এই ঘটনােটাৰ আগৈলেক গিণতৰ
েমাটামুিট সকেলা ধাৰণা েজাখ-মাপৰ (Measurement) লগত
জিড়ত। এইেটােৱই পৰ্থম পিৰঘটনা য’ত েজাখ-মাপৰ ধাৰণা
সমূ্পণর্ অবয্ৱহৃত আিছল। এেনকুৱা ধৰণৰ িদব্তীয়েটা ঘটনাও
অইলাৰৰ লগেত জিড়ত আিছল। ১৭৫০ চনত অইলােৰ এখন
িচিঠ িলিখিছল আন এজন িবখয্াত গিণতজ্ঞ িখৰ্িষ্টয়ান গল্ডবাকৈল
(Christian Goldbach, ১৮ মাচর্, ১৬৯০ চন – ২০ নেৱমব্ৰ,
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১৭৬৪ চন)। উেল্লখেযাগয্ েয েসই সময়ত গল্ডবাকৰ এটা িবখয্াত
অনুমান (conjecture) “Any even number greater
than 2 can be written as a sum of two primes”
বা “২-তৈক ডাঙৰ িযেকােনা যুগ্ম সংখয্াক দুটা েমৗিলক সংখয্াৰ
েযাগফল িহচােপ িলিখব পািৰ”ক ৈল বৰৈক ৈহ ৈচ চিল আিছল।
অৱেশয্ গল্ডবাকৰ অনুমান (Goldbach’s conjecture) আিজৰ
তািৰখৈলেক সমাধান েনােহাৱাৈকেয় আেছ। িয িক নহওক,
অইলােৰ িচিঠখনত গল্ডবাকৰ অনুমানৰ িবষেয় িকছু কথা িলখাৰ
লগেত, েতওঁৰ িবখয্াত বহুফলকৰ (polyhedron) সূতৰ্েটা
‘V − E + F = 2’ ও িলিখ পিঠয়াইিছল। ইয়াত V মােন
বহুফলকেটাৰ শীষর্িবনু্দৰ (vertices) সংখয্া, E মােন কাষ বা
দাঁিতৰ (edge) সংখয্া আৰু F মােন ফলকৰ (face) সংখয্া
বুজাইেছ। অৱেশয্ সূতৰ্েটা পৰ্কাশ পাইিছল ১৭৫২ চনত।

এইিখিনেত উেল্লখ কিৰব পািৰ েয মহান গিণতজ্ঞ
আিকর্িমিডছ (Archimedes, খৰ্ীষ্টপূবর্ ২৮৭-২১২) আৰু েৰেন
েডকাটর্ (René Descartes, ৩১ মাচর্, ১৫৯৬ চন – ১১
েফবৰ্ুৱাৰী, ১৬৫০ চন) দুেয়াজেন বহুফলকৰ ৈসেত জিড়ত
বহুেতা কাম কিৰিছল আৰু েসইেবাৰ পৰ্কােশা কিৰিছল।
িকন্তু উপেৰাক্ত সূতৰ্েটা েতওঁেলােক অনুধাৱন কিৰব েনাৱাৰাৰ
মূল কাৰণেটা ৈহেছ েয েতিতয়াৰ িদনত েজাখ-মাপৰ ধাৰণা
েনােহাৱাৈক জয্ািমিতৰ কথা ভবােটা অকল্পনীয় আিছল।

১৭৫২ চনত অইলােৰ দুখন গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰিছল।
ইয়ােৰ পৰ্থমখনত েতওঁ সূতৰ্েটা অকল পৰ্স্তাৱ কিৰিছল, িকন্তু
সব্ীকাৰ কিৰিছল েয সূতৰ্েটা েতওঁ পৰ্মাণ কিৰব পৰা নাই।
িদব্তীয়খনত েতওঁ পৰ্মাণেটা িদিছল, িকন্তু িকছুমান কথা েতওঁৰ
দৃিষ্টেগাচৰ েহাৱা নািছল। উদাহৰণসব্ৰূেপ েতওঁ ধিৰ ৈলিছল
েতওঁৰ েগাটা বস্তুেবাৰ (solids) আিছল উত্তল (convex)।
উেল্লখ কৰা ভাল েয এটা আকৃিতক উত্তল বুিল েকাৱা হয়
যিদেহ আকৃিতেটাত থকা িযেকােনা দুটা িবনু্দ সংেযাগী েৰখাডাল
সমূ্পণর্ৰূেপ আকৃিতেটাৰ ওপৰেত থােক।

অইলাৰৰ পথ অনুসৰণ কিৰ আন এজন সব্ল্পখয্াত গিণতজ্ঞ
এণ্টন িজন লুইিলয়ােৰ (Antonie Jean L’Huilier, ২৪ এিপৰ্ল,
১৭৫০ চন – ২৮ মাচর্, ১৮৪০ চন) ১৮১৩ চনত পৰ্মাণ কিৰিছল
েয অইলাৰৰ সূতৰ্েটা ফুটা (hole) থকা আকৃিতেবাৰৰ (solids)
বােব শুদ্ধ নািছল। েতওঁ েদখুৱাইিছল েয যিদ আকৃিত (solid)
এটাৰ g টা ফুটা (hole) থােক েতেন্ত

V − E + F = 2− 2g.

এইেটােৱই আিছল সাংিস্থিতক িনশ্চৰ (Topological

invariant)-ৰ িবষেয় জনাজাত পৰ্থম সূতৰ্।

আিম েদখা েবিছভাগ পৰ্াকৃিতক বস্তুেৰ দুটা বা তেতািধক
ফাল (side) থােক। জামর্ান গিণতজ্ঞ অগষ্ট মিবয়ােছ (August
Möbius, ১৭ নেৱমব্ৰ, ১৭৯০ চন – ২৬ েছেপ্তমব্ৰ, ১৮৬৮ চন)
১৮৫৮ চনত এটা ফাল থকা পৃষ্ঠৰ (surface) িবষেয় পৰ্কাশ
কিৰিছল। যাক আিজকািল ‘মিবয়াছ পিট’ (Möbius strip) বুিল
জনা যায়, আৰু ইয়াক তলত েদখুওৱা ধৰেণ দীঘল আয়তাকাৰ
কাগজৰ পিট এটা আধা ঘুৰাই (half twist) মূৰ দুটা েযাৰা
লগাই সািজব পািৰ। এই পিটেটাৰ িযেকােনা এটা িবনু্দৰ পৰা ৈগ
থািকেল আিম ইফাল-িসফাল েনােহাৱাৈক আেকৗ েসই িবনু্দেটাৈল
ঘূিৰ আিহম।
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উেল্লখেযাগয্ েয এটুকুৰা কাগজৰ (আয়তাকাৰ) পিটৰ দুটা
ফাল (two sides) আৰু এটা দাঁিত বা কাষ (edge) থােক।
িকন্তু মিবয়াছ পিটৰ মাতৰ্ এটােহ ফাল আৰু এটা দাঁিত থােক।

আন এজন জামর্ান গিণতজ্ঞ িফিলক্স ক্লাইেনও (Felix
Klein, ২৫ এিপৰ্ল, ১৮৪৯ চন – ২২ জুন, ১৯২৫ চন) ১৮৮২
চনত এটা বন্ধ (closed) এফলীয়া (one sided) পৃষ্ঠৰ (sur-
face) উদাহৰণ িদিছল, যাক ক্লাইন বটল (Klein Bottle) বুিল
জনা যায়।
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মন কিৰবলগীয়া েয ক্লাইন বটল িতৰ্িবিমতীয় মহাকাশত
(Three dimensional space) িনজেক েছদ (intersect)
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নকৰাৈক িস্থত (exist) নহয়। িযেহতু েতিতয়াৰ িদনত েবিছভাগ
গিণতজ্ঞই অকল িতৰ্িবিমতীয় মহাকাশৰ পৃষ্ঠ ৈলেয় িচন্তা-চচর্া
কিৰিছল, গিতেক সব্াভািৱকেতই ক্লাইন বটেল েসইসময়ত
গিণতজ্ঞসকলৰ মাজত যেথষ্ট উৎসুকতাৰ সৃিষ্ট কিৰিছল।

“Informally, it is a one sided surface which,
if travelled upon, could be followed back to the
point of origin while flipping the traveller upside
down.”

তলত িদয়া ধৰেণ থূলমূলৈক ক্লাইন বটল এটা আিম িনেজও
সািজব পােৰাঁ।

িচতৰ্ - 18

আিম পৰ্থমেত বগর্াকাৰ পিট এটাৰ ৰঙা িচন থকা দাঁিত দুটা
আঠােৰ েযাৰা লগাই িদ এটা চুঙা (cylinder) সািজ লওঁ। তাৰ
পাছত চুঙােটাৰ এটা মূৰ ৈল ৈগ আনেটা মূৰৰ তলৰ ফােলেৰ
ফুটা কিৰ, ফুটােটােৰ মূৰেটা সুমুৱাই আনেটা মূেৰেৰ উিলয়াই
ছিবত েদখুওৱা ধৰেণ অকণমান ফালিবলাক ভাঁজ কিৰ তলৈল
বহাই িদব লািগব।

উপেৰাক্ত চািৰটা েলখত ল’বলগীয়া সংিস্থিত িবজ্ঞান
সম্পকর্ীয় িচন্তা-চচর্াৰ লগেত আৰু বহুেতা গিণতজ্ঞই অঁিৰ
পইনকােৰৰ ১৮৯৫ চনত পৰ্কািশত গেৱষণা-পতৰ্ ‘Analysis si-
tus’ৰ আগেৰ পৰা এই সম্পকর্ীয় িকছু িকছু অৱদান আগবঢ়াই
আিহিছল। জামর্ানীত জন্ম েহাৱা মািকর্ন গিণতজ্ঞ েমক্স েডন
(Max Dehn, ১৩ নেৱমব্ৰ, ১৮৭৮ চন – ২৭ জুন, ১৯৫২
চন) আৰু েডনমাকর্ৰ গিণতজ্ঞ প’ল িহগ’ই (Poul Hee-
gaard, ২ নেৱমব্ৰ, ১৮৭১ চন – ৭ েফবৰ্ুৱাৰী, ১৯৪৮ চন)
যুটীয়াভােব ১৯০৭ চনত িদব্িবিমতীয় পৃষ্ঠৰ বগর্ীকৰণ উপপাদয্
(Classification theorem for two dimensional sur-
face) পৰ্থমবাৰৰ বােব আগবঢ়ায়। ইয়াৰ িঠক পাছেতই সংিস্থিত
িবজ্ঞানৰ লগত বীজগিণতৰ (Algebra) সংেযাগ ঘটাই িবিভন্ন
গেৱষণা আৰম্ভ হ’ল। ইয়াৰ এটা অনয্তম উদাহৰণ হ’ল

ওলন্দাজ (Dutch) গিণতজ্ঞ বৰ্াৱাৰ (L. E. J. Brouwer, ২৭
েফবৰ্ুৱাৰী, ১৮৮১ চন – ২ িডেচমব্ৰ, ১৯৬৬ চন) আৰু েতওঁৰ
িবখয্াত িফক্সড-পইণ্ট উপপাদয্ (fixed-point theorem)!

যিদও ‘বীজগিণতীয় সংিস্থিত িবজ্ঞান’ (Algebraic Topol-
ogy) নামেটা পৰ্থেম ৰািছয়াত জন্ম েহাৱা মািকর্ন গিণতজ্ঞ
চ’ল’মন েলফেচেজ (Solomon Lefschetz, ৩ েছেপ্তমব্ৰ,
১৮৮৪ চন – ৫ অেক্টাবৰ, ১৯৭২ চন) ১৯৩৬ চনৰ েশষৰ
ফােল পৰ্থম বয্ৱহাৰ কিৰিছল। িকন্তু, এই ধাৰণাৰ সম্পকর্ত
িবংশ শিতকাৰ আৰম্ভিণৰ ফালৰ পৰাই িচন্তা-চচর্া চিল আিছল।

সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ পৰ্াৰিম্ভক অগৰ্গিতৰ সমান্তৰালভােব
ঊৈনশ শিতকাৰ িবেশ্লষণ(Analysis)-ৰ লগত জিড়ত গিণতজ্ঞ,
উদাহৰণসব্ৰূেপ ফৰাচী গিণতজ্ঞ অগিষ্টন ক’িচ (Augustin
Cauchy, ২১ আগষ্ট, ১৭৮৯ চন – ২৩ েম’ ১৮৫৭ চন) আৰু
জামর্ান গিণতজ্ঞ কালর্ ওেৱৰষ্টৰ্ােছ (Karl Weierstrass, ৩১
অেক্টাবৰ, ১৮১৫ চন – ১৯ েফবৰ্ুৱাৰী, ১৮৯৭ চন) ফুিৰেয়ৰ
েশৰ্ণীৰ (Fourier series) িবষেয় গেৱষণা কিৰিছল, য’ত
এটা ফলনৰ অনুকৰ্ম (sequence of functions) আন এটা
ফলনৈল অিভসািৰত (converge) ৈহিছল।

আনফােল জামর্ানীৰ জজর্ েকণ্টৰ (George Cantor, ৩
মাচর্, ১৮৪৫ চন – ৬ জানুৱাৰী, ১৯১৮ চন) আৰু ফৰ্ান্সৰ
এিমেয়ল বেৰলৰ (Émile Borel, ৭ জানুৱাৰী, ১৮৭১ চন – ৩
েফবৰ্ুৱাৰী, ১৯৫৬ চন) দেৰ গিণতজ্ঞসকেল ফুিৰেয়ৰ েশৰ্ণী আৰু
সংহিত তত্তব্ৰ (Set theory) মাজৰ সম্পকর্ৰ িবষেয় গভীৰভােব
গেৱষণা কিৰিছল।

ইয়াৰ পৰাই অনুকৰ্মৰ অিভসািৰতাৰ (convergence
of sequence) িবষেয় এটা সাধাৰণ ধাৰণা গািণিতকভােব
িদয়াত সহায় ৈহিছল। ১৮৯৯ চনত জামর্ান গিণতজ্ঞ েডিভড
িহলবােটর্ (David Hilbert, ২৩ জানুৱাৰী, ১৮৬২ চন – ১৪
েফবৰ্ুৱাৰী, ১৯৪৩ চন) সাধাৰণ জয্ািমিতৰ (General Geom-
etry) ধাৰণা সব্ীকাযর্ৰ সহায়ত (Axiomatic setting) িদয়াৰ
বােব পৰ্স্তাৱ িদিছল, িযেটা আগত অকল ইউিক্লডীয় জয্ািমিততেহ
আিছল। ১৯০৫ চনত ফৰাচী গিণতজ্ঞ মিৰচ্ েফৰ্েচেট (Mau-
rice Fréchet, ২ েছেপ্তমব্ৰ, ১৮৭৮ চন – ৪ জুন, ১৯৭৩
চন) দূৰতব্ৰ ধাৰণাক সাধাৰণীকৃত (Generalize) কিৰিছল।
িযেকােনা এটা সংহিতক েতওঁ সাধাৰণীকৃত কৰা দূৰতব্ৰ ধাৰণাৰ
লগত এেকলেগ েমিটৰ্ক েস্পচ (Metric space) নাম িদিছল
আৰু ইয়াৰ িযেকােনা সংহিতত অনুকৰ্মৰ অিভসািৰতাৰ বণর্না
িদিছল।
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উপেৰাক্ত গেৱষণােবােৰা আচলেত সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ বয্াখয্া
বা সংজ্ঞা িদবৈল িবিভন্নজনৰ িভন্ন পৰ্েচষ্টােহ আিছল। ১৯০৮
চনত েৰামত অনুিষ্ঠত েহাৱা ‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয়
সিন্মলন’ত (International congress of Mathemati-
cians, ICM) হাংেগিৰৰ গিণতজ্ঞ িফৰ্িজছ্ িৰজ্ -এ (Frigyes
Riesz, ২২ জানুৱাৰী, ১৮৮০ চন – ২৮ েফবৰ্ুৱাৰী, ১৯৬৬ চন)
এখন গেৱষণা-পতৰ্ পাঠ কিৰিছল। তােতই েতওঁ েকােনা দূৰতব্ৰ
ধাৰণা েনােহাৱাৈক অকল সংহিত তত্তব্ৰ সহায়ত পৰ্থমবাৰৰ
বােব সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ বণর্না িদিছল। তাৰ িঠক িকছুবছৰ
পাছেতই ১৯১৪ চনত জামর্ান গিণতজ্ঞ িফিলক্স হাউছডেফর্ (Fe-
lix Housdorff, ৮ নেৱমব্ৰ, ১৮৬৮ চন – ২৬ জানুৱাৰী,
১৯৪২ চন) েতওঁৰ গেৱষণা-পতৰ্ ‘Grundzüge der Men-
genlehre’ত (Elements of set theory) দূৰতব্ৰ ধাৰণা
েনােহাৱাৈক পৰ্থমবাৰৰ বােব সামীপয্ বা পৰ্িতেবশৰ (neigh-
bourhood) ধাৰণা চািৰটা সব্ীকাযর্ৰ সহায়ত বয্াখয্া কেৰ।
হাউছডেফর্ দূৰতব্ (distance or metric), পৰ্িতেবশ (neigh-
bourhood) আৰু সীমািবনু্দ (limit point) মাজৰ অিভগৃহীত
(Axiomatic) সম্পকর্ স্থাপন কিৰিছল। এইিখিনেত উেল্লখ কৰা
ভাল েয সীমািবনু্দৰ (limit point) ধাৰণা অকল সংহিত তত্তব্ৰ
সহায়ত পৰ্থমবাৰ িৰজ্ -এ ওপৰত উেল্লখ কৰা গেৱষণা-পতৰ্েতই
িদিছল।

িৰজ্ আৰু হাউছডফর্ৰ এই গেৱষণািখিন সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ
এটা মাইলৰ খুিট িহচােপ পিৰগিণত হয়, কাৰণ ইয়াৰ সহায়েতই
িবমূতর্ সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ (Abstract Topological space)
সংজ্ঞা িদয়া ৈহিছল। ১৯১০ চনত আেকৗ িহলবােটর্ িবমূতর্
সংহিতত (Abstract set) এটা িবনু্দৰ পৰ্িতেবশৰ (neigh-
bourhood) বােব িকছুমান সব্তঃিসদ্ধ বা অিভগৃহীত (Axiom)
িদিছল।

এই েগােটইেবাৰ সামিৰ ১৯২৫ চনত ৰািছয়াৰ গিণতজ্ঞ
পােভল আেলকেজন্দৰ্েভ (Pavel Alexandrov, ৭ েম’, ১৮৯৬
চন – ১৬ নেৱমব্ৰ, ১৯৮২ চন) পৰ্থমবাৰ আিজৰ যুগৰ
িবমূতর্ সংহিতত সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ িয সংজ্ঞা তাৰ সব্তঃিসদ্ধ
আগবঢ়াইিছল।

এেনৈকেয় সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ িবৱতর্ন ঘিট এিতয়া গিণতৰ
এটা অনয্তম আৰু এৰাব েনাৱাৰা অংগ ৈহ পিৰল। ১৯৬০
ৰ দশকত সংিস্থিত িবজ্ঞােন যেথষ্ট অগৰ্গিত লাভ কেৰ আৰু
বহুেতা অমীমাংিসত পৰ্শ্নৰ উত্তৰৰ লগেত মাতৰ্াৰ (Dimension)
ধাৰণা িবমূতর্ সংিস্থিত িবজ্ঞানত েপাৱা যায়। তাৰ লেগ লেগ

িনসিন্ধ (compactness)-ৰ ধাৰণাও েবেলগ ধৰেণ িদয়াই তাৰ
লগত জিড়ত বহু পৰ্শ্নৰ উত্তৰ িদয়া হয়। এই ধাৰণাই আচলেত
n-িবমীয় (মাতৰ্াৰ) ইউিক্লডীয় স্থানৰ (n-dimensional Eu-
clidean space) বন্ধ (closed) আৰু পিৰবদ্ধ (bounded)
উপ-সংহিতৰ ধাৰণাক সাধাৰণীকৃত (generalize) কেৰ। এই
দশকৰ পৰাই সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ নতুন নতুন শাখা, েযেন
বীজগিণতীয় সংিস্থিত িবজ্ঞান (Algebraic Topology), অসীম
িবমীয় সংিস্থিত িবজ্ঞান (Infinite dimensional Topol-
ogy), অৱকল সংিস্থিত িবজ্ঞান (Differential Topology),
জয্ািমিতক সংিস্থিত িবজ্ঞান (Geometric Topology), কু্ষদৰ্
িবমীয় সংিস্থিত িবজ্ঞান (Low dimensional Topology)
আিদৰ পৰ্সাৰণ ঘিটবৈল আৰম্ভ কিৰিছল।

উেল্লখেযাগয্ েয ১৯০৪ চনত পইনকােৰ-এ এটা পৰ্শ্ন
কিৰিছল, িযেটাক ‘পইনকােৰ অনুমান’ (Poincaré Conjec-
ture) িহচােপ জনা ৈগিছল। এইেটা অকল সংিস্থিত িবজ্ঞােনই
নহয়, সমগৰ্ গিণত িবষয়েৰ এটা অনয্তম কিঠন পৰ্শ্ন ৰূেপ
পিৰগিণত ৈহিছল, যাৰ বােব েক্ল গিণত পৰ্িতষ্ঠােন (Clay Math-
ematics Institute) ২০০০ চনত ইয়াক সাতটা ‘িমেলিনয়াম
পৰ্াইজ পৰ্েব্লমছ’ৰ (Millennium Prize Problems) মাজৰ
এটা িহচােপ েঘাষণা কিৰ, সমাধান কেৰাতাৈল দহ লাখ মািকর্ন
ডলাৰ পুৰস্কাৰ েঘাষণা কিৰিছল। ২০০৬ চনত ৰািছয়াৰ গিণতজ্ঞ
িগৰ্গৰ্ৰী িপেৰলেমেন (Grigori Perelman) ইয়াৰ উত্তৰ িদবৈল
সক্ষম ৈহিছল। যাৰ বােব েতওঁৰ নাম ২০০৬ চনত িফল্ড্ ছ
েমেডলৰ বােব মেনানীত কৰা ৈহিছল আৰু লগেত ২০১০ চনত
দহ লাখ মািকর্ন ডলাৰৰ অথর্ পুৰস্কাৰেটাৰ িবজয়ী েঘাষণা কৰা
ৈহিছল। িকন্তু দুেয়াটা বঁটাই গৰ্হণ কৰাৰ পৰা েতওঁ িবৰত
থািকল।

সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ বয্ৱহাৰ আিজকািল গিণতৰ বািহেৰও
িবিভন্ন িবষয়ত বহুলভােব হ’বৈল ৈলেছ। েযেন, কিম্পউটাৰ
িবজ্ঞান (Computer Science), পদাথর্ িবজ্ঞান (Physics),
ৰবিটক্স (Robotics), ইতয্ািদ। উেল্লখেযাগয্ েয ২০১৬ চনৰ
পদাথর্িবজ্ঞানৰ েনােবল বঁটা িবজয়ী িতিনওজনৰ গেৱষণাৰ িবষয়-
বস্তুত সংিস্থিত িবজ্ঞানৰ বয্ৱহাৰ েদখা যায়।

[পৰ্বন্ধেটাৰ আিদভাগ Topological Spaces: From
Distance to Neighborhood by Gerard Buskes
and Arnoud Van Rooij গৰ্ন্থখনৰ (Springer, 1997)
আলমত িলখা ৈহেছ। অনয্ানয্ তথয্সূতৰ্: িৱিকিপিডয়া আৰু
এনচাইক্ল’িপিডয়া িবৰ্টািনকা।]

গিণত িবকাশ | চতুসর্প্তিততম সংখয্া | জুলাই – েছেপ্তমব্ৰ, ২০২২ ২০
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My area of research is Computational Complexity Theory. In this article, I would like to give

a brief introduction to this topic. My attempt is to explain this area to a younger version of me.

Say when I was 20 years old. Back then, I did not know anything about Complexity Theory. I was

interested in puzzle solving. I liked to think about the design and analysis of algorithms. And I

really enjoyed mathematical thinking. If you share some of these traits with me, then read on!

Before I start, here are some things you may want to know. Firstly, there are many really good

articles and books about this topic. I will point you to many resources throughout. So, this article

will only serve as a gateway into the rich world of complexity theory. You are encouraged to follow

all and any rabbit holes and find your path to explore this wonderland.

Secondly, it will be good to have some familiarity with algorithmic thinking. It is a bonus if

you have done some coding in the past. Some familiarity with basic mathematical concepts such as

probability theory and graph theory is also useful.

1. What is complexity theory?

Complexity theory attempts to understand the boundary of computation, namely what can be

computed efficiently and what cannot be computed efficiently. It does so by creating mathematical

abstractions of computation and by reasoning about them. The notion of efficiency depends on the

context. Typically, the context determines the resources we are working with. For example, we may

want time-efficient or space-efficient algorithms. In some situations, we may want energy efficiency

or efficiency of communication.

But what exactly do I mean by efficiency? Well, this can be made quite precise and mathematical.

Let me illustrate with an example.
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Primes. You are given a number N in binary notation. So, the length of the input is n � rlogN s1.

For example, if the input is 14, then it is written down as 1110. Now, you are asked to check

whether N is a prime number or not. A typical algorithm, which you may have coded in your

favorite programming language, will do the following. For each number r in the range r2, r?N ss
check whether r divides N . If some r divides N then output that N is not a prime. If no such

number is found, then declare that N is a prime number. As any number N must have at least

one factor less than r
?
N s, the algorithm is correct. Now, let us analyze the running time of this

algorithm.

It is easy to see that its running time is bounded by Op?N � logNq2. This is because it does a

division computation for each number in a range of size Op?Nq. Assuming that each division step

takes time OplogNq, the bound follows. Is that efficient? To answer this question, let us first define

the notion of efficiency3 .

We say that an algorithm is efficient if it takes number of steps which is at most a polynomial

function of the length of its input. In this case the algorithm is said to be a polynomial time

algorithm.

We will say that a problem is hard if it does not have a polynomial time algorithm.

Here, the length of the input is n � rlogN s. The running time of the algorithm is Op?N � logNq.
The running time is equal to Op2n{2q when expressed as a function of n. So the running time of the

algorithm is exponential in the length of the input.

In fact, the problem of designing a polypnq running time4 algorithm algorithm for this problem

was open for many decades. In 2002 three Indian scientists Manindra Agrawal (IIT Kanpur), Neeraj

Kayal (MSRI, Bangalore)5 and Nitin Saxena (IIT Kanpur) gave a polynomial time algorithm for

this problem [1].

P and NP. Several important problems can be solved in polynomial time (in the length of

their inputs). Some well-known examples are multiplying or adding integers, Gaussian elimination,

determinant computation, matrix multiplication, and finding a maximum flow in a network [6]. The

class of all problems that can be solved in polynomial time is called P.

Which problems are in P and which are not? Can we categorise problems that are not in P? Can

we prove that a certain problem is not in P? All these are very interesting and deep questions.

For example, consider the following problem. Given two numbers N and k (in binary), check

1 All the logarithms are base 2, unless stated otherwise.
2 Let F,G : N Ñ N. We say that Gpnq is in OpF pnqq, if there exists a constant c and a number n0 such that

Gpnq ¤ c � F pnq for all inputs of length n ¥ n0. Informally, the growth rate of Gpnq is slower than the growth rate of

F pnq for large enough n.
3 This is the most accepted notion of efficiency. Here are some papers that consider other refined notions of

efficiency.[37].
4 We will use polypnq to denote the class of functions

�
c¤0 tn

cu.
5 In fact, Neeraj Kayal is originally from Assam!
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if N has a prime factor bounded by k. We will call this problem Factor. It is not known whether

Factor is in P or not. It is widely believed that Factor is not in P, i.e., it is a hard problem.

The hardness of Factor has implications for cryptography. Today many online transactions,

password verifications, and credit card payments depend on secure cryptography protocols. At the

heart of the security guarantees of these crypto-systems, lies the assumption that certain problems

such as Factor are hard. See for instance Section 2 in [9] for more information about this problem

and its relation to cryptography.

We would like to prove that Factor is hard. But unfortunately, we do not have the techniques to

prove this result yet. What we can say about this problem is the following. Given a number m ¤ k,

we can check whether m divides N or not in P. That is, it is easy to verify.

Here is another example of a problem that is easy to verify. You are given n positive numbers

a1, a2, . . . , an and a target value T . Check whether there exists a subset of these numbers that add

to exactly T . That is, is there a subset S � rns such that p°iPS aiq � T , where rns stands for the set
t1, 2, . . . , nu. This problem is known as the Subset Sum problem. This problem is also not known

to have polynomial time algorithms. However, like Factor, even this is easy to verify. Given a subset

of numbers, checking whether they add to T or not requires integer additions, which can be done in

polynomial time.

There are many problems which have this feature. The class of problems that are easy to verify

is called NP. It is easy to see that any problem that can be solved in P is in NP, i.e., P � NP. This

is because there is nothing left to verify once the problem is solved. So these problems are trivially

easy to verify. However, whether NP � P or not is a long-standing open problem.

A million dollar problem, literally! This problem is famously known as the P vs. NP

problem. This is one of the seven named Prize Problems established by the Clay Mathematics

Institute (CMI). Here I quote the description given by CMI about these Prize Problems [5].

“In order to celebrate mathematics in the new millennium, The Clay Mathematics Institute

of Cambridge, Massachusetts (CMI) established seven Prize Problems. The Prizes were

conceived to record some of the most difficult problems with which mathematicians were

grappling at the turn of the second millennium; to elevate in the consciousness of the

general public the fact that in mathematics, the frontier is still open and abounds in

important unsolved problems; to emphasize the importance of working towards a solution

of the deepest, most difficult problems; and to recognize achievement in mathematics of

historical magnitude.”

The P vs. NP problem is at the center stage of computational complexity theory. The problem

seems to be notoriously hard to resolve. If we cannot solve the problem we are trying to solve, how

should we proceed next? We could do many things. We could simplify the problem and try to

resolve a simpler version of the problem. We could reformulate the problem differently and try to

attack the reformulation. We could identify a bottleneck for resolving the problem using the existing

techniques and develop a theory for explaining the failed attempts. We could imagine a world where
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the problem is resolved in a specific way, say P � NP (a widely held belief), and develop methods

to cope with computational problems in that world.

When a fundamental problem you are trying to tackle is rich enough, every natural sub-problem

arising from it is likely to inherit its richness. As it turns out, all these and many more themes have

been explored in complexity theory, each giving rise to profound insights into the P vs. NP problem.

2. What is the history of complexity theory?

The history of complexity theory starts before physical computers came into existence. This may

seem counter-intuitive today. How can one think about computing without a computer? But that

is what is surprising about this area of computer science. It involves abstract reasoning about

computation without actually ever using a computer! The prerequisites for this are mathematical

reasoning, logical thinking, and a robust definition of computation.

All of these came together in the foundational work of Alan Turing. He developed an abstract

model of computation, which was later named after him, a Turing machine. This appeared in his

1937 paper titled “On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem” [32].

Consequently, the foundations of complexity theory were laid by early works of scientists such as

Alan Turing, von Neumann, Kurt Gödel, and David Hilbert. For more information about that era

of computer science, please take a look at these references [15, 21, 29, 31].

By the 1950s, computers were being used for basic arithmetic.6 Some problems were efficiently

solvable on these computers. But some required brute-force computation. For example, Factor and

Subset Sum problems listed above can be solved in exponential time using a brute-force algorithm.

That is an algorithm that enumerates all possible solutions for the given problem and verifies whether

any of them is a valid solution. For example, consider the following brute-force algorithm for the

Factor problem. For every number i between 2 and k, check whether i is a factor of N . For the

Subset Sum problem, enumerate every subset S � rns and check whether the elements indexed by

S sum to T or not. These are brute-force algorithms. In the worst case, these algorithms can take

exponential time.

In the early 1970s, Cook in the US and Levin in the Soviet Union simultaneously and

independently formalized this notion of bute-force search. They defined the concept of NP problems.

They gave a list of problems in NP that were practically relevant, but the only known algorithm for

them was a brute-force algorithm.

There is another fundamental definition in their work. This is the notion of NP-completeness.

That is slightly more tricky to describe. Informally speaking, it allows us to compare problems that

are in NP and show that they are computationally equivalent to each other up to simple algorithmic

manipulations.

6 There was a team of human computers, primarily consisting of women, who developed fast computational skills and

later learned to code using early programming languages such as Fortran [28].
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Some of these notions were studied by several predecessors of Cook and Levin under different

guises [29]. For example, the genesis of some central computational themes can be found in the

works of Kolmogorov, Shannon, Hartmanis and Strean, Blum, Smale, Edmonds, and Rabin. Cook

and Levin’s works formalized many of these themes. Their work is an important cornerstone in the

history of complexity theory.

It may surprise some readers today to know that when Cook and Levin wrote their papers,

hardly any universities in the world had Computer Science departments. Computer scientists were

employed either in the Electrical Engineering departments or in the Mathematics departments till

the late 70s. Computer Science (and consequently Complexity Theory) is a relatively new field. I

would argue that the history of Complexity Theory is being written today as we speak. I hope some

of the readers will become important personalities in this story!

3. What are the famous and classical questions in this field?

In this section I would like to describe some important themes studied in complexity theory. The

list below is neither exhaustive nor representative. You may check textbooks and lecture notes from

the references for more details on each topic and for exploring other topics.

3.1. The circuit complexity versions of the P vs. NP question

Circuits are models of computation of Boolean functions. You may have heard about them in the

context of microchips and electronics. They consist of AND (denoted as ^), OR (denoted as _) and
NOT (denoted as  ) gates. The gates are connected in an acyclic graph structure. There are some

designated nodes for inputs and they are labeled with bits t0, 1u. There is a designated node for

the output. Each gate computes a Boolean function of its inputs. An ^ gate computes the logical

AND of its inputs. That is, it outputs 1 if and only if all its input bits are 1. Similarly, an _ gate

computes the logical OR of its inputs. It outputs 1 if and only if at least one of its input bits is

1. Finally, the  gate outputs the negation of its input bit. The values propagate from the input

nodes to the output node. See for instance the figure below.

x1 x2 x3

 _ _ _

^ ^ ^

_

fpx1, x2, x3q

Here the circuit takes inputs from t0, 1u3 and outputs a value from t0, 1u. The depth of the

circuit is the length of the longest input to output gate path. The size of the circuit is the number

of operators used in it. So here, the size is 8 and the depth is 3.
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We have already seen one notion of efficiency. We said that a function is efficiently computable if

it has a polynomial time algorithm. But based on the circuit model, we could define another notion

of efficiency. We will say that a function is efficiently computable if it has a polynomial-size circuit.

The notion of the size of a circuit is a bit delicate. Let me define it formally.

A circuit Cn with n inputs is said to compute a function fn : t0, 1un Ñ t0, 1u if for every
input x P t0, 1un, Cnpxq � fnpxq. A function family F � tfnun¥0 is said to be computed

by a family of circuits C � tCnun¥0, if for every n, Cn computes fn. We say that F has

polynomial size circuits if there is a circuit family C such that for every n, Cn computes

fn and the size of Cn is bounded by polypnq.

If the definition above seems too formal, here is an informal description. Note that a circuit

comes with some designated number of input gates. So it can only compute a function that depends

on that many input bits. However, we would like to compute functions on n bits as nÑ 8. So we

say that functions are computed by a family of circuits rather than just one circuit.

After this brief technical digression, let me bring the reader back to our main theme. The class

of functions that have polynomial-size circuits is called P/poly in the literature. Can we show that

there exists a function f in NP such that f is not in P/poly? Clearly, this is a variant of the P vs.

NP question. Moreover, it is an interesting variant. This is because it is known that proving NP is

not contained in P/poly is sufficient to prove that NP is not contained in P as well. This gives a

different route for attacking the P vs. NP question.

The circuit model is quite structured. Therefore, one hopes that proving such results will be

easier than attacking the P vs. NP question. However, unfortunately, nothing better is known for

this P/poly vs. NP question as well. Over the years, researchers have explored this question in

different restricted settings. Here is one such setting.

Constant depth circuits. Consider a class of functions computable by circuits that have

polynomial size but fixed constant depth. That is, the depth is a fixed constant (say, 10 or 1000)

independent of the input length. This class is known as AC0 and is well-studied. We can ask the

corresponding AC0 vs. NP question. Interestingly, this question is fully resolved! That is, we know

that there exists a function in NP that is provably not in AC0 [2, 7, 13, 26, 30].

This result (established in a body of work by many researchers in a large set of papers in the

1980s) was a landmark breakthrough in complexity theory. It took a step closer to resolving the P

vs. NP question.

The next breakthrough in this line of work is by Ryan Williams in 2010 [36]. We do not have

enough vocabulary to discuss the result here. But what is worth noting is that this result managed

to develop a new proof technique to prove a version of the P vs. NP question.
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Barriers. Here is a natural question arising from the above successes. Can the proof strategy

used to resolve AC0 vs. NP question be extended to prove the P/poly vs. NP question or the P

vs. NP question? To answer this question positively, one needs to find a way to apply the proof

strategy in a more general setting. We have not made much progress in this endeavor after almost

three decades of initial breakthroughs.

What if the answer to the above question is no? What if the proof strategy used to resolve

the AC0 vs. NP question is not strong enough to prove other results? If that is the case, can we

mathematically prove the limitations of this proof strategy?

To do that, one needs to formalize what one means by ’this proof strategy’. Razborov and

Rudich precisely did that in the 1990s [27]. They developed a meta-theory to talk about proof

techniques that prove theorems of interest. They compared the powers of these proof techniques.

They established a framework to argue about the limitations of proof strategies, which gave rise to

a rich theory of meta-reasoning.

Algebraic Models. In another line of work, Leslie Valiant introduced algebraic circuits in the late

1970s [33]. These are circuits that have � and � gates. The inputs are variables or constants (not

necessarily just 0 and 1), and the output is a polynomial. The number of inputs is the parameter

of interest. The size of the circuit is the number of �,� operators in it. We say that an n-variate

polynomial Pnpx1, . . . , xnq is computed efficiently by a circuit with n input gates if the circuit has

size polypnq. Here too, as nÑ8, we will say that a family of polynomials tPnun¥0 is computed by

a circuit family tCnun¥0 as before.

Consider the following polynomial.

P px1, . . . , xnq �
¸

S�rns

¹

iPS

xi

It sums over all possible subsets S of the index set of the variables, i.e. rns, and for each such

set, it adds a monomial obtained by multiplying the variables from S with a coefficient 1. So here,

the size of the circuit is Op2nq. But consider the following alternative representation.

P px1, . . . , xnq �
¹

iPrns

p1� xiq.

It is not hard to see that this computes the same polynomial. However, this has a size of only

Opnq.

In general, a polynomial may seem quite complicated on the face of it. But it may have an

efficient representation. Here, by efficient, we again mean a circuit of size polypnq.

Does every polynomial have an efficient circuit computing it? This is a version of the P vs. NP

question in the algebraic setting. It is called the VP vs. VNP question. It is known that if NP is not

contained in P/poly, then VNP is not contained in VP [4]. Thus, proving VNP � VP is formally

easier than proving NP � P/poly.
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Overall, the circuit model allows us to attack the P vs. NP question in many different ways. We

may not be close to resolving the P vs. NP question yet, but certainly, this area is taking us forward

in the right direction.

3.2. Approximation algorithms and hardness of approximation

Consider a social network, e.g., Facebook (FB). Let us say we assign a node for every profile on FB.

We link two nodes if the two profiles are friends with each other on FB. This collection of nodes and

links is called a graph. You can imagine that this is a graph with millions of nodes and links. We

will use G � pV,Eq to denote the graph. Here, V is the collection of nodes, and E � V � V is a

collection of links. The links are undirected.

MaxCut: the problem statement For a given X � V , a cut CX is defined to be the set

tpu, vq P E | u P X and v P V zX or v P X and u P V zXu. That is, the cut corresponding to

X � V is a subset of the links of G that have one node in X and the other in V zX. The size of the

cut CX is the number of links in it, i.e., |CX |.

Given a graph G � pV,Eq and a parameter k, check whether the graph has a cut of size at least

k. This is the MaxCut problem. This problem is an NP-complete problem.

A brute-force algorithm for this will just go over every X � V and compute the size of CX .

Finally, it will output ‘yes’ if there is an X for which CX has at least k links and output ‘no’

otherwise. Given a set X, checking whether CX has a size at least k or not will take time polypnq.
As there are 2n possibilities for X, where n is the size of V , it is easy to see that the brute-force

algorithm will take time Op2n polypnqq.

Can we design an algorithm that runs in time polypnq? Well, if we do, then, in particular, we

will prove that P � NP, thereby resolving the P vs. NP question. Given all the above discussion,

designing a polynomial time algorithm for the problem may be difficult! One natural question to

ask is, can we answer the question approximately?

Approximation algorithms Let us first define the notion of approximation.

For a given G, let OPTpGq denote the size of the maximum cut. For α ¥ 1, we say that a

cut C is an α-approximation if

|C| ¥ OPTpGq
α

.

Here, α is called the approximation ratio. We would like it to be as close to 1 as possible.

We may not be able to compute the best solution efficiently, but how about designing an

efficient algorithm for an α-approximation? In fact, in this case, we can very easily compute a

2-approximation as follows.
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Arrange the vertices in some arbitrary order tv1, . . . , vnu.
Let A � tv1u, B � H.

For every 2 ¤ i ¤ n

If vi has more neighbours in A than in B,

then add vi to B

else add it to A.

Final output is pA,Bq.

Analysis of the algorithm. The algorithm terminates after these steps. It is not hard to see

that the total time taken is only polypnq. To see why this gives a 2-approximation, first observe that

OPTpGq is at most |E|. We now need to show that the size of the cut given by pA,Bq is at least

|E|{2. This is slightly technical.

For each link in the graph, let the node with the higher number be the owner of that link.

For example, if pvi, vjq is a link in the graph and i   j, then vj is the owner of pvi, vjq.
Suppose a vertex vi is an owner of ri many links. Then we know that

°n
i�1 ri � |E|. Suppose

vi is added to B by the algorithm, then at least half of its neighbors among the vertices

tv1, . . . , vi�1u are in A. This means that when vi is added to B, at least ri{2 links are added

to the cut. Similarly if vi is added to A. Hence, the cut constructed by the algorithm contains

at least |E|{2 links.

Improving the approximation ratio. The next obvious question is: can we get a better

approximation ratio than 2? This is a well-studied question. The best-known approximation ratio for

the problem is around 1.139 by Goemans and Williamson [8]. They achieve this using a randomized

strategy. The analysis of this strategy uses some really clever techniques. If you wish to read more

about this, you may look up lecture notes by Venkatesh Guruswami here [11].

It is also known that no better than p17{16q-approximation can be obtained unless P equals NP.

Such results are called hardness of approximation results. Typically, they show that an NP-complete

problem is hard to approximate beyond a certain approximation ratio under some complexity-

theoretic assumptions (e.g. P is not equal to NP).

In the early 2000s, Subhash Khot introduced a new complexity-theoretic assumption called The

Unique Games Conjecture (UGC) [18]. The conjecture says that a certain computational problem,

which he called the Unique Game, cannot be approximated efficiently. In the last two decades,

this conjecture has been a driving force behind many hardness of approximation results. Assuming

UGC and that P is not equal to NP, we can show that some NP-complete problems are not just

hard to solve, but are also hard to approximate beyond a certain approximation ratio. Specifically,

Khot, Kindler, Mossel, and O’Donnell showed that the approximation ratio for MaxCut achieved by

Goemans and Williamson’s algorithm is the best we can get assuming UGC [17].
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3.3. Randomness in computation and derandomization

A randomized algorithm is an algorithm that has access to random bits. Randomized algorithms are

ubiquitous in many real-world applications including large-scale data analysis, disease prediction,

image processing algorithms, weather prediction, and natural language processing.

As complexity theorists, we would like to understand the role of randomness in computation. How

does randomness affect computation? Suppose we have a problem that is not known to be in P,

for example, the Factor problem. Can we design efficient randomized algorithms for such problems?

Before I go any further, let me formalize what I mean by efficient randomized algorithms.

A randomised algorithm A is said to compute a function f : t0, 1un Ñ t0, 1u efficiently if it

has the following properties. During its computation, it tosses polypnq many random coins

and for every x, it has the following behavior.

If fpxq � 1 then it outputs 1 with probability at least 1� p.

If fpxq � 0 then it outputs 0 with probability at least 1� p.

It halts in polypnq steps.

Informally, the algorithm runs in polynomial time using at most polynomially many random

bits. Moreover, it may have a small probability of error. It may output either a false-negative7

with probability p, or it may output a false-positive8 with probability p. (Here, think of p as a real

number between p0, 1{2q. Typically, we want it to be as close to 0 as possible.)

The class of problems that have efficient randomized algorithms is called BPP. We would like

to understand the relationship between P, NP, and BPP. Overall, we would like to understand how

randomness affects computation. Is it possible to remove randomness from computation? Can it be

done efficiently? [16]

Here is a relevant observation in this context. We can always apply a brute-force strategy to

remove randomness from the algorithm. Suppose we have a randomized algorithm A that uses

r random bits. Then we can design another algorithm A1 as follows. For every u P t0, 1ur, A1

simulates A with u as its random bits. After all these simulations, A1 outputs whatever majority of

the simulations did.

A1 is correct and not randomized. However, if the original algorithm used polypnq bits of

randomness then A1 will run for exponentially many steps. So, we can remove randomness from

computation at the expense of time efficiency.

The process of removing randomness from computation is called derandomization. It is widely

believed that efficient derandomization is possible, i.e., BPP equals P. The above naive brute-

force strategy does not give an efficient derandomization. Moreover, looking at all the real-world

applications BPP � P conjecture sounds counter-intuitive. Then why do experts believe that BPP

� P?

7 the true answer is 1, but the algorithm outputs 0
8 the actual answer is 0, but the algorithm outputs 1

Ganit Bikash | Volume 74 | July – September, 2022
30



Article

One reason to believe in efficient derandomization is evidence-based. For many problems, we first

tend to obtain efficient (and often simple) randomized algorithms. Over time, a conglomeration of

clever ideas leads to efficient deterministic algorithms for them. This has famously happened for the

Primes problem we discussed earlier.

The other reason to believe in BPP � P comes from cryptography [22]. Let us assume that Factor

is not solvable in P. (This is not known, but we believe it to be true.) As we discussed before, if

Factor is not in P, we have provable safety guarantees for our cryptographic systems. The safety of

the online banking systems, credit card payments, etc. depends on this assumption.

Under this assumption, complexity theorists have developed pseudorandom generators (PRG).

PRGs are devices that assume that hard functions exist (e.g. assume that Factor is a hard function),

and under this assumption, they stretch a small string of random bits into a very long string

of random bits. The existence of such PRGs further implies that randomized algorithms can be

efficiently derandomized.

Safe crypto-systems ð Factor is not in P ñ Pseudorandom generators ñ BPP = P.

3.4. Other important themes

Here, I would like to give you a short list of a few more topics studied in complexity theory and

some references for each.

Communication complexity. [19, 20, 12] Suppose we wish to compute a function on input bits

that are split among two or more players. In this case, the players need to communicate with each

other to compute the function. Communication Complexity studies the number of bits required to

compute functions in this setting.

Coding theory. [34] Suppose we are trying to communicate between multiple parties in the

presence of errors in the communication channel. In coding theory, we study how best to

communicate in the presence of such errors.

Proof complexity. [25] A proof system is a set of axioms and rules that prove theorems. Peano

arithmetic and trigonometry are examples of such proof systems. In proof complexity, we study

the strengths and weaknesses of different proof systems. Specifically, we try to understand the

computational limits of theorem proving.

Quantum complexity. [23] This area of complexity theory studies quantum computation. Here,

the laws of quantum physics govern the rules of the computation. The theory of quantum

computers precedes physical quantum computers. Just like Alan Turing created an abstract model
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of computation before a physical computer was built, today, complexity theorists study quantum

computation. A lot is known about this model.

For example, we know that Factor has a polynomial time algorithm on a quantum computer.

In particular, this implies that if we can build sufficiently powerful quantum computers, then our

classical cryptographic systems will be rendered unsafe!

Today, many leading tech giants such as IBM, Google, and Microsoft are developing quantum

computers [14, 10]. Along with this, cryptographers are designing new crypto-systems that will be

safe even if we can build quantum computers.

3.5. Closing remarks

At this point, I would like to remind the reader that the list above is not comprehensive. You

may wonder why I chose the above topics and not some other topics. Good question! Here are my

reasons.

Firstly, it shows my personal biases. These are the topics that fascinate me the most and they

are the topics that got me deeply interested in complexity theory.

Secondly, these are central to complexity theory. Any complexity theory text is incomplete

without the mention of a good number of the above topics.

Finally, I chose these themes to demonstrate the importance of asking the right questions. The

central goal of complexity theory is to understand computation. (Depending on your area of research,

it may be something else.) The above questions are important because they are exactly aligned with

this central goal. In my view, the success of your research career depends on whether you can ask

the right questions or not. To quote Einstein –

If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend

the first 55 minutes determining the proper question to ask. . . for once I know the proper

question, I could solve the problem in less than five minutes.

4. How can I start working in this area?

If you are thinking about working in complexity theory, here are some pointers to get you started.

Prerequisites. The main prerequisites for working in complexity theory are algorithm design,

randomized algorithms, and discrete mathematics. It will be great if you have also gone through the

Toolkit for CS course offered by Ryan O’Donnell [24]. (All the course material and YouTube videos

are available online.)

Texts. I highly recommend reading Mathematics and Computation, a textbook by Avi

Wigderson [35]. He is one of the most renowned researchers in complexity theory. He has put
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together a fantastic collection of topics for beginners in this book. (It also contains many advanced

topics, but you may skip those the first time.)

Many standard complexity theory courses taught across the world also refer to Introduction to

Complexity Theory: A Modern Approach, by Arora and Barak [3]. The textbook has a nice set of

problems that you may be able to attempt on your own.
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Distances 4 Curves in the Curve
Graph of Closed Surfaces
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My recent research article, ‘Distance 4 Curves on Closed Surfaces of Arbitrary Genus’, published

in ‘Topology and its Applications’ [7], is a joint work with my doctoral advisor, Dr. Sreekrishna

Palaparthi. Let Sg be an orientable, closed surface of genus g ≥ 2 and let C(Sg) be its associated

curve graph. In [7], we give a method to build pairs of curves at a distance 4 in C(Sg) from pairs

curves at a distance 3 in C(Sg). This collection of curves are the first examples of curves at a distance

4 in C(Sg≥4). As an application, we calculate a quadratic upper bound on the geometric intersection

number of curves at a distance 4 in C(Sg≥4).

Figure 1. Curves at a distance 4 on S4 with intersection number 49.

I have tried to include pictures to aid the understanding of certain mathematical terms. However,

to aid readers irrespective of their expertise, the following is a curated list of books that can be treated

as ‘mathematical dictionaries’ for the purpose of this article. For readers seeking a comprehensive

guide in getting started in the field of topology, I have included a few book recommendations at the

end of this article.
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(i) For point-set topology, Topology: A First Course by James R. Munkres is a classic.

(ii) For a working knowledge on manifolds, one can refer to the initial part of chapter 1 of

Introduction to Smooth Manifolds by John M. Lee.

(iii) Although not necessary for reading this article, one can consult Hyperbolic Geometry by James

W. Anderson for an introduction to hyperbolic geometry.

(iv) For complete details on most of the remaining definitions and theorems, A Primer on Mapping

Class Groups by Benson Farb and Dan Margalit is a cult favourite.

1. Introduction

1.1. Surfaces

By a surface we will consider an orientable, connected, closed 2 dimensional R− manifold. In

particular, a 2 dimensional R− manifold, M , is a second-countable, Hausdorff topological space

such that around every point in M there is an open set that is homeomorphic to R2. Surfaces can

be thought of as nice enough objects stitched from fabric into shapes we encounter on most of our

days. Even if we let our imagination run wild, the following theorem assures us that the shape of a

general topological surface is quite domesticated. The classification of surfaces theorem by Poincaré

states that any surface is homeomorphic to the connected sum of a sphere with g ≥ 0 tori (see

figure 2). The number g is called the genus of the surface. The connected sum of two surfaces, M

and N , is the surface obtained by gluing (M \ unit disc) and (N \ unit disc) about their boundary
circles by a homeomorphism. Throughout this article we will use Sg to denote an arbitrary surface

of genus g ≥ 2. We define a curve, α, on Sg to be an embedding of the unit circle into S such that

α is not null homotopic on Sg. On a lighter note, our curves can be thought of as closed elastic

bands on our stitched fabrics such that the bands can’t be squeezed to a point on our fabric. The

moving of a curve on Sg without breaking or contracting it is called an isotopy. More precisely, an

isotopy between two curves, a and b, on Sg is a continuous function, H : S1× [0, 1] −→ Sg such that

H(S1, 0) = a, H(S1, 1) = b and H(S1, t) is an embedding for every t ∈ [0, 1]. By a slight abuse of

notation we will write α to denote the curve, α, or the isotopy class of α whenever the context is

clear. Pictorially speaking, we will consider any curve and any variation of it obtained by wriggling

it as the same curve. Whenever considering a collection of isotopy classes of curves, it is a standard

practice in this subject to consider minimally intersecting curves as representatives.

1.2. Mapping class groups

For any Sg, its group of orientation preserving homeomorphisms (upto homotopy) is called the

mapping class group of Sg and is denoted by Mod(Sg). A class of interesting infinite order mapping

class in Mod(Sg) is the class of Dehn twists. Max Dehn introduced these maps and called them

‘schraubungen’, which translates to ‘screw map’. Dehn twists in Mod(Sg) can be thought of as

analogous to elementary matrices in linear groups.
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Figure 2. Surfaces with genus 0 (sphere), 1 (torus) and 3.

Consider the annulus, A = S1 × [0, 1], and define T : A −→ A as (θ, r) 7→ (θ + 2πr, r). Let α

be a curve on Sg. Let N be an annular neighbourhood of α and ϕ : A −→ N be an orientation

preserving homeomorphism. Then, the Dehn twist about α, Tα : Sg −→ Sg, is defined as follows

(also, see figure 4)

Tα(x) =

{
ϕ ◦ T ◦ ϕ−1(x) x ∈ N

x x /∈ N

Figure 3. Annular and cylindrical view of the action of T .

The action of Tα on Sg can be interpreted as ‘T acting on N’ and keeping Sg \ N fixed. The

mapping class, Tα, is well-defined upto isotopy for the isotopy class of α.

Figure 4. Dehn twist of the green curve about the blue.
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1.3. Teichmüller spaces

For our purpose we upgrade the topological structure of Sg to a geometrical one by equipping Sg

with a Reimannian metric. From the uniformization theorem it follows that Sg is compatible with

constant −1 curvature metrics. We refer to such a metric on Sg as a hyperbolic metric on Sg. One

way to imagine hyperbolic structures on Sg is to consider the quotient spaces of the hyperbolic plane,

H2, by discrete subgroups of the isometry group of H2 which are isomorphic to the first fundamental

group of Sg. A cartoon picture of such a space might be to imagine a ‘nice’ enough group rolling

up H2 such that the points which are equivalent under the action of this group are folded on top of

one another. The space of marked hyperbolic metrics (upto isotopy) on Sg is called the Teichmüller

space of Sg and is denoted by Teich(Sg). It can be observed that Mod(Sg) acts on Teich(Sg) by

the action of pullback of the hyperbolic metrics on Sg.

1.4. Moduli spaces

An ubiquitous quest in any branch of mathematics is for the classification of objects upto

automorphisms. For a class of geometric objects, A, its space of geometric solutions to the

classification problem is called the moduli space of A. In this article we will restrict our interest

to the moduli space of Riemann surfaces homeomorphic to any given Sg. We denote this moduli

space by M(Sg). We can define the moduli space of hyperbolic surfaces homeomorphic to S as the

quotient space

M(S) = Teich(S)/Mod(S).

Studying the geometric structure on M(Sg) also reveals information about the geometric structures

on Sg. Besides being a fundamental object in various fields ranging from low-dimensional topology,

algebraic geometry to mathematical physics, M(S) plays a vital role in the classification of surface

bundles.

1.5. Curve graphs

With the motive to study the Teichmüller space, in [6] Harvey associated a simplical complex to

Teich(Sg), called the complex of curves. The 1-complex, C(Sg), of the complex of curves is called the

curve graph and is defined as follows: The 0-skeleton, C0(Sg), of C(Sg) is in one-to-one correspondence

with isotopy classes of curves on Sg. Two vertices span an edge in C(Sg) if and only if these vertices

have mutually disjoint representatives.

Define a metric, d, in C(Sg) such that the distance between any two vertices is the minimum

number of edges in any edge path between them in C(Sg). The curve graph of Sg forms a connected

graph ([9]). By the distance between two curves on Sg, we will mean the distance between the

corresponding vertices in C(Sg) with respect to d. We denote the minimal geometric intersection

number between any two curves on Sg which are at a distance n by imin(g, n).
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Q2

Q3

Q4 Q1

Figure 5. Q1, Q2, Q3, Q4 represents vertices in the same order of a length 3 geodesic in C(S2).

The large scale geometry of the curve complex has been employed to understand the hyperbolic

structure of 3-manifolds, the mapping class group and the Teichmuller space of surfaces.

2. Distances in curve graphs

Masur and Minsky proved in [9] that C(Sg) is δ− hyperbolic and is of infinite diameter. Later it has

been proved that δ can be chosen independent of the surface Sg. Although the large scale geometry

of the complex of curves is known, much about its small scale geometry remains obscure.

It can be easily observed that every vertex in C(Sg) has infinitely many adjacent vertices. This

local infinitude of C(Sg) poses as a major pathology in the study of the curve graph as it hinders

the calculation of distances in C(Sg). The authors in [8] circumvented the local infinitude of C(Sg)

by considering a finite set of geodesics, called tight geodesics, between any two vertices. Later the

authors of [3] defined another class of geodesics in C(Sg) called initially efficient geodesics. They

proved that between any two vertices, ν and ω, at a distance n there exist finitely many geodesics

ν0 = ν, ν1, . . . , νn = ω where ν1 can have at most n6g−6 possibilities.

Another hindrance in the study of the curve graph is the obscurity of possible pair of curves on

Sg which represented vertices in C(Sg) that are a distance n apart. Using the bounded geodesic

image theorem from [8], Shackleton have constructed vertices in C(Sg) which are a given distance

apart ([11]). However the intersection number of these pairs of curves can be arbitrarily large and

hence, might be somewhat not nice to study. The authors of [2] give infinite geodesic rays in C(Sg)

such that the intersection number between the vertices of these geodesic rays is bounded above by

a polynomial of the complexity of the surface and thus, is kept asymptotically low.

In [1], the authors provide an upper bound and a lower bound on the number of Mod(Sg)− orbits

of pairs of distance 3 curves on Sg. They further provide an algorithm to build a pair of distance

3 minimally intersecting curves on Sg+2 from a pair of distance 3 minimally intersecting curves on

Sg≥3. Using this the authors show that the theoretical lower bound for imin(g, 3) deduced from
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Figure 6. Curves at a distance 3 in C(S4) used to obtain the pair of distance 4 curves in figure 1.

Euler characteristic considerations is obtained and hence, imin(g, 3) = 2g − 1.

For g ≥ 3, not only pairs of distance 4 curves remain to be elusive but also imin(g, 4) remains

unknown. In [5], the authors prove that imin(2, 4) = 12 by providing all pairs of distance 4 curves

on S2 in a disc with handle presentation. They prove that these curves are at a distance 4 using a

software, called MICC, which runs a distance 4 test algorithm based on the efficient geodesics in [3].

Using the example of a pair of distance 4 curves on S3 provided in [10], it has been deduced that

imin(3, 4) ≤ 21.

3. Distance 4 curves in the curve graph

While trying to figure how C(Sg) looked like locally, the obscurity surrounding the small scale

geometry of C(Sg) motivated Dr. Sreekrishna and me to figure out the nuts and bolts of C(Sg). In

[7], we establish our first step of this venture by providing the first set of infinitely many examples

of pairs of distance 4 curves on Sg≥4. These curves are a result of the following theorem 1.

Theorem 1. If α and γ are a pair of curves on Sg with d(α, γ) = 3 then for p ≥ 1, d(α, T p
γ (α)) = 4.

The proof of theorem 1 can be broken down into three main steps :

Step 1 : We establish a path of length 4 between α and T p
γ (α) by using a geodesic between α

and γ. This gives that d(α, T p
γ (α)) ≤ 4. This brings down our choices for d(α, T p

γ (α)) to either 2, 3

or 4.

Step 2 : As a second step we eliminate the possibility of 2 for d(α, T p
γ (α)). We arrive at this by

proving theorem 2 which is equivalent to saying d(α, T p
γ (α)) ≥ 3. Two curves, a and b, on Sg fill Sg

if and only if d(a, b) ≥ 3 follows from the fact that if d(a, b) = 2 then there is a non-trivial curve in

Sg \ (a ∪ b).

Theorem 2. If α and γ are a pair of curves which fill Sg, then α and T p
γ (α) also fill Sg for p ≥ 1.

The core idea behind the proof of theorem 2 is that no two distinct components of Sg \ (α, γ) get
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glued to form any component of Sg \ (α, T p
γ (α)). Each component of Sg \ (α, γ) disintegrates to give

distinct components of Sg \ (α, T p
γ (α)). This prevents any non-disc components from occurring in

Sg \ (α, T p
γ (α)).

Step 3 : As a final step we use theorem 3 which gives a criterion for detecting vertices in C(Sg)

at distance at-least 4 to establish that d(α, T p
γ (α)) ≥ 4. The core idea executed at this step is that

any minimally intersecting curve at a distance 1 from T p
γ (α) ‘takes the form of γ’ while traversing

on Sg. This makes such curves ‘mimic’ the property that γ fills Sg along with α.

Theorem 3 (Theorem 1.3, [5]). Let v, w be vertices in C(Sg) with d(v, w) ≥ 3. Let Γ ⊂ C0(Sg) be

the collection of all vertices such that the following hold :

(i) for γ ∈ Γ, we have d(v, γ) = 1; and

(ii) for γ ∈ Γ; there exists representatives α, β, γ of v, w, γ respectively, such that for each segment

b ⊂ β \ α we have |γ ∩ b| ≤ 1.

Then d(v, w) ≥ 4 if and only if d(γ,w) ≥ 3 for all γ ∈ Γ.

Thus we conclude the outline of the proof of theorem 1.

Let the geometric intersection number between two curves, a and b, on Sg be denoted by i(a, b).

Using theorem 1, we calculate an upper bound for imin(g, 4). The proof of corollary 1 follows from

the following two results : imin(g, 3) = (2g − 1) and i(α, T p
γ (α)) = |p|i(α, γ)2.

Corollary 1. For a surface of genus g ≥ 3, imin(g, 4) ≤ (2g − 1)2.

4. Research directions

The area of mapping class group of surfaces is a vibrant and fertile research area currently. With a

rich history and promising future, research in Mod(Sg) is not only popular among low-dimensional

geometers and topologists but many algebraists and number theorists take an active interest as well.

The book, Problems on Mapping Class Groups and Related Topics, by Benson Farb is an excellent

starting point to get introduced to various research topics in the field of Mod(Sg). The book also

contains many open questions. An online version of the pdf is available for free (see [4]).
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5. Book recommendations

The following is a list of books that I referred to through my journey into learning and re-learning

topology and its related areas. I have tried to arrange the list in what I feel is an increasing level

of difficulty. Lastly, I would like to convey to the reader that learning is a personal ongoing process

and the list below is highly incomplete.

(i) Algebraic Topology

• Topology of Metric Spaces by S. Kumaresan

• Basic Topology by M.A. Armstrong

• Elements of Algebraic Topology by James Munkres

• Homology Theory: An Introduction to Algebraic Topology by James W. Vick

• Algebraic Topology by Allen Hatcher

(ii) Differential Topology

• Differential Geometry of Curves and Surfaces by Manfredo Perdigão do Carmo

• Geometry from a Differentiable Viewpoint by John McCleary

• First Steps in Differential Geometry: Riemannian, Contact, Symplectic by Andrew

McInerney

• Calculus on Manifolds by Michael Spivak

• A Comprehensive Introduction to Differential Geometry (Vol. 1) by Michael Spivak

For comments and queries, one can write to me at kuwari.mahanta@gmail.com.

Ganit Bikash | Volume 74 | July – September, 2022
42



The Extremal Principle
Nirjhar Nath

1st year undergraduate student, Chennai Mathematical Institute

E-mail: nirjhar@cmi.ac.in

1. Introduction

The extremal principle is a problem-solving tactic, wherewith one tries to look at objects with
extreme (maximal or minimal) properties. Extremal principle is best understood by solving
problems. Before going into problems, understanding the notions of convex hull and base lines
is necessary.

• The convex hull of a finite set of points is the least unique convex polygon which contains all
these points. Here, the term “least” means that the polygon is not contained in any other such
polygon.

• A base line of a convex polygon is a line passing through a vertex such that the polygon lies
completely on one side of it. It is easy to verify that for any convex polygon, there exist precisely
two base lines parallel to a given line.

It’s now time to solve some problems.
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2. Problems with Solutions

Problem 1: There exists no quadruple of positive integers (x, y, z, w) satisfying

x2 + y2 = 3(z2 + w2).

Solution: Suppose there exist such quadruples. Let (a, b, c, d) be a solution with the smallest value
of x2 + y2. Then a2 + b2 = 3(c2 + d2) ⇒ 3|a2 + b2 ⇒ 3|a, 3|b (Why?) ⇒ a = 3a1, b = 3b1 for some
a1, b1 ∈ Z. But a2 + b2 = 9(a2

1 + b2
1) = 3(c2 +d2) ⇒ c2 +d2 = 3(a2

1 + b2
1), i.e., (c, d, a1, b1) is a solution

such that c2 + d2 < a2 + b2, a contradiction. Therefore, there exists no positive integer solutions of
the given equation. □

Problem 2: Imagine an infinite chessboard that contains a positive integer in each square. If the
value in each square is equal to the arithmetic mean of the values in its four neighbour squares
(north, south, west and east), prove that all the positive integers are equal to each other.

Solution: Consider the smallest positive integer (say m) on the board. Since m is equal to the
arithmetic mean of the values in its four neighbour squares (say a, b, c, d), therefore a+b+c+d = 4m.
Now since m is the smallest positive integer on the board, so none of a, b, c, d can be smaller than
m. Also, none of a, b, c, d can be greater than m, otherwise a + b + c + d would be greater than 4m.
Therefore, each of a, b, c, d is equal to m i.e., a = b = c = d = m. It follows that all the positive
integers on the board are equal. □

Problem 3: In a badminton singles tournament, each player played against all the others exactly
once and each game had a winner. After all the games, each player listed the names of all the players
she defeated as well as the names of all the players defeated by the players defeated by her. Prove
that at least one player listed the names of all other players.

Solution: Assume, to the contrary, that no player listed the names of all other players. Then there
is a player (say A) whose list contains maximum number of players. Since A’s list does not contain
the names of all other players, so A has lost against some player (say B), otherwise if A had won
all the games, her list would contain the names of all other players. But this implies that B’s list
contain more names than that of A, a contradiction. Therefore, there is at least one player who
listed the names of all other players. □

Problem 4: At a marriage party, no boy dances with every girl, but each girl dances with at least
one boy. Prove that there are two girl-boy couples g1b1 and g2b2 who dance such that g1 doesn’t
dance with b2 and g2 doesn’t dance with b1. [Putnam, 1965]

Solution: There is a boy (say b1) who dances with most girls. Since no boy dances with every girl,
so there is a girl (say g2) with whom b1 doesn’t dance. Also, since every girl dances with at least
one boy, therefore g2 dances with at least one boy (say b2). Now if we show that there is a girl with
whom b1 dances but b2 doesn’t, then we are done. Assume to the contrary that b2 dances with all
the girls with whom b1 has danced. But this implies that b2 has danced with the most number of
girls (because b2 has danced with g2 also), a contradiction. Therefore, there is a girl (say g1) with
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whom b1 dances but b2 doesn’t. Hence, there are two couples g1b1 and g2b2 who dance such that g1

doesn’t dance with b2 and g2 doesn’t dance with b1. □

Problem 5: Rooks are placed on the n × n chessboard satisfying the following condition: If the
square (i, j) is free, then at least n rooks are on the ith row and jth column together. Show that
there are at least n2/2 rooks on the board.

Solution: WLOG, we consider a row that has the least number of rooks (say m) on it. If m ≥ n/2,
then each row has at least n rooks on it and hence there are at least mn = n2/2 rooks on the board.
If m < n/2, then through the n − m free squares in the row, there are n − m columns which contain
at least n − m rooks each so that there are at least n − m + m = n rooks on each column and the
row together. Hence there are at least (n − m)(n − m) = (n − m)2 rooks on all the columns through
a free square in that row. Since each of the columns through the m non-free squares in that row has
at least m rooks on it, therefore there are at least m × m = m2 rooks on all the columns through a
non-free square in that row. Hence, there are at least (n − m)2 + m2 rooks on the board. Now,

(n − m)2 + m2 = n2 + (n − 2m)2

2 ≥


n2

2 , if n is even

n2 + 1
2 , if n is odd.

Therefore, there are at least n2/2 rooks on the board. □

Problem 6: Let f(x) be a polynomial of degree n with real coefficients such that f(x) ≥ 0 ∀x ∈ R.
If g(x) = f(x) + f ′(x) + · · · + f (n)(x), then show that g(x) ≥ 0 ∀x ∈ R.

Solution: Since f(x) ≥ 0, we first try to look at the value(s) of x for which f(x) is minimal. To
prove that the minimal value exists, we proceed as follows. Let

f(x) = anxn + an−1xn−1 + · · · + a1x + a0,

where each ai ∈ R. Since f(x) ≥ 0, so an > 0 because the leading term anxn dominates the value of
f(x) for large values of |x|. Also, the degree of f(x) i.e., n must be even. Thus

lim
n→−∞

f(x) = lim
n→+∞

f(x) = +∞,

and hence f(x) has a minimum value. Since g(x) has the same leading term as f(x), so g(x) also has
a minimum value. We are to prove that g(x) ≥ 0 ∀x ∈ R. Assume, to the contrary, that g(x) < 0
for some value(s) of x. Let g(x) attains it’s minimum at x = x0. Therefore, g(x0) < 0. Now,

g′(x) = f ′(x) + f ′′(x) + · · · + f (n+1)(x).

Since f(x) is of degree n, so f (n+1)(x) = 0. Therefore,

g′(x) = f ′(x) + f ′′(x) + · · · + f (n)(x) = g(x) − f(x).

Since g(x0) < 0 and f(x0) ≥ 0, therefore g′(x0) = g(x0)−f(x0) < 0, which is a contradiction because
by assumption g(x) attains it’s minimum at x = x0, so g′(x0) must be equal to zero. Therefore,
g(x) ≥ 0 ∀x ∈ R. □
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Problem 7: Let Ω be a set of points in the plane. Each point in Ω is a midpoint of two points in
Ω. Prove that Ω is an infinite set.

Solution: Suppose Ω is a finite set. Then Ω contains two points A, B with maximal distance
AB = d. By the hypothesis, ∃ some C, D ∈ Ω such that B is the mid-point of CD. Therefore,
AC > AB or AD > AB a contradiction to AB = d being the maximal distance. □

Problem 8: Prove that in every convex pentagon, we can choose three diagonals from which a
triangle can be constructed.

Solution: Let ABCDE be a convex pentagon and BE be it’s longest diagonal. Join BE, BD and
EC.

A B

C

D

E X

By triangle inequality in ∆BEX and ∆CDX, we have BX + EX > BE and CX + DX > CD.
Adding, we have (BX + DX) + (EX + CX) > BE + CD ⇒ BD + CE > BE + CD > BE. Hence,
the sides BD, CE and BE form a triangle. □

Problem 9: Suppose there are finitely many red and blue points on a plane with the property that
every line segment joining two points of the same colour contains a point of another colour. Prove
that all the points lie on a single straight line.

Solution: Suppose that the points do not lie on a single straight line. Therefore, finitely many
triangles can be drawn with those finitely many points as vertices. So, there exists a triangle (say T )
with least area. Since there are points of two distinct colours, so at least two vertices of the triangle
have the same colour.

Suppose two vertices of the triangle are of same colour (say red) and the other is blue. Then
there is a blue point on the line joining the two red vertices. Now the blue point is joined with the
blue vertex to obtain two triangles on either side with area less than that that of T , a contradiction.

Similar argument follows if all the vertices are of same colour. Therefore, all the points lie on a
single straight line. □
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Problem 10: There are n points in a plane such that the area enclosed by any three of the points
do not exceed 1. Prove that a triangle can be drawn with area not more than 4 that contains all n

points. [Korea, 1995]

Solution: Among all the triangles formed by the n points, consider the triangle (say, ABC) with
maximum area (not exceeding 1). Let A′B′C ′ be it’s anti-complementary triangle, i.e., the triangle
formed by the parallels to the sides of ∆ABC and passing through it’s vertices. So ∆ABC is
the medial triangle of ∆A′B′C ′, with area of ∆A′B′C ′ not exceeding 4. Now we shall prove that
∆A′B′C ′ contains all n points. Assume to the contrary that ∃ a point (say, P ) outside ∆A′B′C ′.
WLOG, assume that the line A′B′ separates the point P from ∆A′B′C ′.

A

B
C

A′

B′C ′

P

But then the area of ∆ABC is greater than that of ∆ABC (Why?), a contradiction. It follows that
the given statement is true. □

Problem 11: A strip of width w is the set of all points which lie on or between two parallel lines
that are at at a distance w apart. Let S be a set of n (n ≥ 3) points on the plane such that any
three different points of S can be covered by a strip of width 1. Prove that S can be covered by a
strip of width 2. [Balkan MO 2010]

Solution: Among all the triangles formed by the n points in S, consider the triangle (say, ABC)
with maximum area. Proceeding as in Problem 10, we can prove that all the points in S should lie
inside the anti-complementary triangle (say A′B′C ′) of ∆ABC, otherwise we have a contradiction.
By the property of S, ∆ABC has altitudes of length at most 1, so ∆A′B′C ′ has altitudes of length
at most 2 (Why?). Hence, S can be covered by a strip of length 2. □

Problem 12: Find all sets S of finitely many points in the plane, no three of which are collinear
and such that for any three points A, B, C in S, there is another point D in S such that A, B, C, D

(in some order) are the vertices of a parallelogram. [USA TST 2005]

Solution: We claim that any such set S contains at most 4 points. Assume, to the contrary, that S

has more than 4 points. Consider points A, B, C in S such that ∆ABC has the maximum possible
area over all choices of A, B, C. Now there is a point D such that ABCD is a parallelogram. Now,
any other point P in S cannot lie outside ABCD because in that case, the area of ∆ABP will be
greater than that of ∆ABP (assuming WLOG that the line CD separates P from AB).
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A

B C

D

P

Therefore, P lies inside ABCD. But then for any point Q in S such that ABPQ is a parallelogram,
Q lies outside ABCD.

A

B C

D

P

Q

Now, the area of ∆BQC is greater than that of ∆ABC (assuming WLOG that the line AD separates
Q from BC), a contradiction. Therefore, any such set S contains at most 4 points. □

Problem 13: (Sylvester) Prove that every finite set of points in the Euclidean plane has a line that
passes through exactly two points or a line that passes through all of them.

Solution: (L.M. Kelly) Let Ω be the finite set of points, not all collinear. Define a connecting line
to be a line that contains at least two points of Ω, and an ordinary line to be a line that contains
exactly two points among the connecting lines. Since there are finitely many points in Ω, so there
are finitely many connecting lines. Thus, ∃ a point P in Ω and a connecting line l with minimum
non-zero distance (say PQ) between them such that PQ ⊥ l. It can be proven that l is ordinary by
contradiction as follows.

Assume that l is not ordinary. It follows that l contains at least three points (say P1, P2, P3) of
Ω. Therefore, at least two of those points (say P2, P3) are on the same side of Q. Let P2 be the
closest to Q (with possibly coinciding with it). Let m be the connecting line joining PP3. But the
perpendicular P2Q′ from P2 to m is shorter than PQ, a contradiction to the assumption that PQ

is the minimum distance between a point in Ω and a connecting line.

P1 P2 P3

P

Q

Q′

l

m

It follows that l is ordinary. □
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Problem 14: Prove that any convex polygon of area 1 can be placed inside a rectangle of area 2.

Solution: Let AB be the greatest diagonal (or side) of the polygon. Line l and m perpendicular to
AB are drawn. For any vertex X of the polygon, AX ≤ AB and BX ≤ AB. Therefore, the polygon
lies inside the band formed by the lines l and m. Draw the base lines (say p and q) of the polygon
parallel to AB and let these lines pass through vertices C and D of the polygon respectively. Let
KLMN be the rectangle formed by the lines l, m, p and q.

A B

C

D

K

L M

N

l m

p

q

Now, [KLMN ] = [KABN ] + [ALMB] = 2[ABN ] + 2[ABM ] = 2[ABC] + 2[ABD] = 2[ABCD],
where [∗] denotes the area of ∗. Now, [ABCD] ≤ 1 since ABCD is contained inside the polygon.
Therefore, [KLMN ] ≤ 2, i.e., any convex polygon of area 1 can be placed inside a rectangle of area
2. □

Problem 15: Prove that in the coordinate plane, the vertices of a regular pentagon cannot be all
lattice points.

Solution: Suppose there exist such pentagons. Among all such pentagons, consider the one with
the least area. Let v⃗i = aiî + biĵ for i ∈ {1, 2, 3, 4, 5} be the it’s five side vectors that point
from one vertex to the next and a2

i + b2
i = p2, where p is the length of the side of the regular

pentagon. Therefore,
5∑

i=1
v⃗i = 0 and hence

5∑
i=1

ai = 0 and
5∑

i=1
bi = 0. Squaring and adding, we have

( 5∑
i=1

ai
)2 +

( 5∑
i=1

bi
)2 = 0 ⇒

5∑
i=1

a2
i +

5∑
i=1

b2
i + 2

∑
1≤i<j≤5

(aiaj + bibj) = 0. Therefore,
5∑

i=1
a2

i +
5∑

i=1
b2

i is

even. Since a2
i + b2

i = p2, so
5∑

i=1
a2

i +
5∑

i=1
b2

i = 5p2. Hence p2 is even, which implies that ai and bi are

of same parity. If a1 and b1 are both odd, then 4 ̸ | a2
1 + b2

1 = k2. Therefore, all ai and bi are odd.

But then the sum of five odd numbers
5∑

i=1
ai ̸= 0, a contradiction. If a1 and b1 are both even, then

4| a2
1 + b2

1 = k2. Therefore, all ai and bi are even. But then we can scale our pentagon by 1
2 to get a

regular pentagon with lattice points having smaller area, a contradiction. □

Problem 16: The lengths of a triangle’s bisectors do not exceed 1. Prove that the area of the
triangle does not exceed 1√

3 .

Solution: Let ∠A be the smallest angle of ∆ABC. Therefore, ∠A ≤ 60◦, otherwise ∠A is no longer
the smallest angle. Let AD be the angle bisector of ∠A such that D lies on BC. Draw AP ⊥ BC
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and CQ ⊥ AB such that P and Q lie on BC and AB respectively. WLOG, suppose P lies between
B and D (with possibly coinciding with B or D).

A

B
CDP

Q

Now, cos∠BAP = AP
AB . Since ∠BAD ≥ ∠BAP , therefore cos∠BAD = cos A

2 ≤ cos∠BAP ≤ AD
AR ≤

AD
AB (assume R to be on extended AB such that RD ⊥ AD, therefore AR ≥ AB), i.e., AB ≤ AD

cos A
2

≤

AD

cos 30◦ ≤ 1
√

3
2

, i.e., AB ≤ 2√
3

. Since perpendicular is the shortest distance from a point to a line,

so CQ ≤ the angle bisector of C ≤ 1. Therefore, [ABC] = 1
2AB × CQ ≤ 1

2AB × 1 ≤ 1
2 × 2√

3
,i.e.,

[ABC] ≤ 1√
3

. Thus, if the lengths of a triangle’s bisectors do not exceed 1, then the area of the

triangle does not exceed 1√
3 . □

Problem 17: Given four points in plane not on one line. Prove that at least one of the triangles
with vertices in these points is not an acute one.

Solution: Consider the convex hull of the four points. If it is a quadrilateral (say ABCD) and
∠ABC is the largest angle, then ∠ABC ≥ 90◦ and hence ∆ABC is not acute. Let ∆ABC be the
convex hull and D be a point in it’s interior. WLOG, let ∠ADB be the largest among ∠ADB,
∠BDC and ∠CDA. Therefore, ∠ADB ≥ 120◦ and hence ∆ADB is not acute.

A

B C

D

Hence, the given four points form at least one triangle that is not acute. □

Problem 18: (Happy Ending Problem) Five points in the plane are given, no three collinear. Prove
that some four of them form a convex quadrilateral.

Solution: Consider the convex hull of the points. If it is a pentagon or a quadrilateral (with one
point in it’s interior), then it is clearly true. If the convex hull is a triangle (with two points in it’s
interior), then it can be proven as follows. Let ∆ABC be the convex hull and D and E be two
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points in it’s interior. DE is joined and extended on both sides. Hence two vertices of the triangle
(WLOG, say A and B) lies on one side of extended DE. Then points A, B, D and E form a convex
quadrilateral.

A

B C
D

E

Hence, four among the five given points form a convex quadrilateral. □

Problem 19: There are n ≥ 3 coplanar points, no three of which are collinear and every four of
them are the vertices of a convex quadrilateral. Prove that the n points are the vertices of a convex
n-sided polygon.

Solution: Consider the convex hull W of the n points. So all the n points are either inside or on
W . If we prove that no point lies inside W , then W will be the required convex n-sided polygon
and we are done. Assume, to the contrary, that some point P among those n points lies inside W .
If Q is any vertex of W , then there exist vertices R and S of W such that P lies completely inside
∆QRS. But then PQRS is not a convex quadrilateral, a contradiction.

RS

P

Q

Hence, W is the n-sided polygon on which all the n points lie as vertices. □

Problem 20: A set S of points in the plane will be called completely symmetric if it has at least
three elements and satisfies the following condition: For every two distinct points A, B from S the
perpendicular bisector of the segment AB is an axis of symmetry for S. Prove that if a completely
symmetric set is finite then it consists of the vertices of a regular polygon. [IMO 1999 P1]

Solution: Consider a convex hull W of the set of points in S with n sides (n ≥ 3).
Claim 1: All sides of W have equal length.
Proof: Assume to the contrary that W has two sides AB and BC of unequal length. WLOG,
suppose AB > BC. But then the perpendicular bisector of AC reflects B to B′ such that B′ lies
outside W , a contradiction.
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A

B
C

B′

Therefore, all sides of W have equal length.
Claim 2: All angles of W are also equal and hence W is a regular polygon.
Proof: For n = 3, it is obvious because if all sides of a triangle are equal, then the angles are also
equal. Take n > 3 and assume to the contrary that A, B, C, D are four points of W such that
∠ABC ̸= ∠BCD. WLOG, suppose ∠ABC > ∠BCD. But then the perpendicular bisector of BC

reflects A to A′ such that A′ lies outside W , a contradiction.

A

A′

B

C

D

Therefore, W is a regular polygon.
Claim 3: No point of S lies inside W i.e., all points of S lie on W .
Proof: Assume, to the contrary that ∃ a point P of S lying inside W . Let Ω be the circumcircle of
W and join P with any vertex A of the polygon. Let the perpendicular bisectors of AB meet Ω at
X and Y . Let B be any vertex of the polygon lying on the major arc of XY . But then XY reflects
B to B′ such that B′ lies outside Ω and hence outside W , a contradiction.

A

B

P

X

Y

B′
Ω

Therefore, all points of S lie on W . Hence, if a completely symmetric set is finite then it consists of
the vertices of a regular polygon. □
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3. Practice Problems with Hints

Problem 21: There are finitely many points on a circle, and each point is given a positive integer
that is equal to the average of the numbers of its two nearest neighbours. Prove that all the positive
integers are equal.
Hint: This is similar to Problem 2. Consider the smallest positive integer m. Then m = a + b,
where a and b are it’s nearest neighbours, etc.

Problem 22: Given n points in the plane, no three collinear, prove that there is a polygon with all
n points as its vertices.
Hint: Consider the path with the shortest length (say P1P2 · · · PnP1). If this path has no self-
intersections, then it is a polygon. Assume, to the contrary, that the segments PiPi+1 and PjPj+1

intersect at X. Apply triangle inequality and prove that replacing these segments with PiPj and
Pi+1Pj+1 gives a path with a shorter length, etc.

Problem 23: In the plane, there are given finitely many pairwise non-parallel lines such that
through the intersection point of any two of them one more of the given line passes. Prove that all
these lines pass through one point.
Hint: Assume, to the contrary, that not all lines pass through one point. Let the least non-zero
distance from an intersecting point P to a line l be PQ. At least three of those lines (say l1, l2, l3)
pass through P and they intersect l at P1, P2, P3 (say). Then proceed similar to Problem 13.

Problem 24: Given n ≥ 3 points on the plane not all of them on one line. Prove that there is a
circle passing through three of the given points such that none of the remaining points lies inside
the circle.
Hint: Consider points A and B such that AB is minimal. Are there points inside the circle with
AB as diameter? Any point C with maximal ∠ACB lies on the circle, etc.

Problem 25: Let A be a set of 2n points in the plane, no three collinear. Suppose that n of them
are coloured red, and the remaining n blue. Prove or disprove: there are n straight line segments,
no two with a point in common, such that the endpoints of each segment are points of A having
different colours. (Putnam, 1979)
Hint: This can be proved as follows. Consider the configuration with the minimal total path length.
Consider two line segments PiPi+1 and PjPj+1 intersecting (i.e., having a point in common) at X

and proceed as in Problem 22.
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Edited by Manjil P. Saikia

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

E-mail: manjil@saikia.in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Problem 17. Proposed by Manjil P. Saikia (Cardiff University)

The partitions of n with no parts divisible by ℓ are called ℓ-regular partitions, and the total

number of such partitions is denoted by bℓ(n). Let us define am(ℓ)(n) to be the number of ℓ-regular

partitions of n where the smallest part occurs at least m times. Then prove that, for all n ≥ 1, we

have

a2(2)(n) = b2(n) + b2(n+ 1)− b2(n+ 2).

Solutions to Old Problems

We did not receive any solutions from the readers for Problem 14. We give the solution for Problem

14 submitted by the proposer. Problems 15 and 16 are still open for solutions.
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Solution 14. Solved by the proposer. The solution below is by B. Sury (Indian Statistical Institute

(Bengaluru).

One can rewrite fn(t) as

fn(t) + (t− 1) = (tn − 1)−
r∑

i=1

tn − 1

tdi − 1
.

The primitive n-th roots of unity e2ikπ/n for (k, n) = 1 are roots of tn − 1 as well as of each
tn − 1

tdi − 1
above. Thus, the integral (cyclotomic) polynomial Φn(t) :=

∏
(k,n)=1(t− e2ikπ/n) divides each of the

polynomials tn−1
tdi−1

and the polynomial tn − 1. Hence, there are integral polynomials g(t) and gi(t)

for i ≤ r so that

tn − 1 = Φn(t)g(t) ,
tn − 1

tdi − 1
= Φn(t)gi(t) ∀ i ≤ r.

So, for each integer a, the integer Φn(a) divides an − 1 −
∑r

i=1
an−1
adi−1

= fn(a) + a − 1. Therefore,

if fn(a) = 0, the integer a− 1 would have a divisor of the form Φn(a) =
∏

(k,n)=1(a− e2ikπ/n). We

claim that ∏
(k,n)=1

|a− e2ikπ/n| > |a− 1|,

which would contradict the assumption that the former divides the latter (because a ̸= 1 as

fn(1) ̸= 0).

But, for each k with (k, n) = 1, we have |a − e2ikπ/n|2 = a2 + 1 − 2a cos(2kπ/n) > a2 + 1 − 2a

which implies that |Φn(a)| > |a − 1| and we get a contradiction to the assumption that fn(a) = 0.

The proof is complete.

“I think there are many analogies between

fishing and science. Two keys to success in

fishing are technical expertise (e.g. how to

bait a hook) and intuition (e.g. knowing

where to fish). Both are easier to learn by

apprenticeship than from a book. Similar

considerations apply in science. But

technical expertise and intuition only get you

so far; you also need luck. On any given day

the biggest fish might be caught by a novice

rather than an expert. The same is true of

scientific discovery.”

– William Kaelin

Nobel Laureate physician-scientist
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The Tower of Hanoi and the Josephus
Problem

Pradyumna Borphukon

Sri Venkateswara College, Delhi

E-mail: pradyumnaborphukon@gmail.com

THE TOWER OF HANOI

The Tower of Hanoi is actually a well known puzzle in the field of mathematics. The puzzle tower

of Hanoi was first invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. Let us first look

into the puzzle.

This puzzle consists of three tower pegs and more than one disks (here we will consider upto 8

disks). These disks are of different sizes and stacked upon in decreasing order i.e. the smaller one

sits over the larger one. The main aim/mission of the puzzle is to move all the disks to some another

tower without violating the sequence of arrangement. The below mentioned are few rules which are

to be followed for completing the Tower of Hanoi:

(i) Only one disk can be moved among the towers at any given time.

(ii) Only the “top” disk can be removed.

(iii) No large disk can sit over a small disk.

At first this might seem to have a non trivial solution but as soon as we start taking out cases we

will see a pattern. We will see the results for small numbers like n = 1, 2, 3 and then conclude the

final result. Let us say that Tn is the minimum number of moves that will transfer n disks from one

peg to another. Then it is obvious that T1 = 1 & T2 = 3. It is also clear that T0 = 0.
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Experiments with three disks show that the winning idea is to transfer the top two disks to

the middle peg, then move the third, then bring the other two onto it. This gives us a clue for

transferring n disks in general: we first transfer the n− 1 smallest to a different peg (requiring Tn−1

moves), then move the largest (requiring one move), and finally transfer the n−1 smallest back onto

the largest (requiring another Tn−1 moves). Thus we can transfer n disks (for n > 0) in at most

2Tn−1 + 1 moves.

Tn ≤ 2Tn−1 + 1, for n > 0.

This formula uses ‘ ≤ ’ instead of ‘ = ’ because our construction proves only that 2Tn−1 + 1 moves

suffice; we haven’t shown that 2Tn−1 + 1 moves are necessary.

Similarly we will also look for the alternate case: At some point we must move the largest disk.

When we do, the n − 1 smallest must be on a single peg, and it has taken at least Tn−1 moves to

put them there. We might move the largest disk more than once, if we are not too alert. But after

moving the largest disk for the last time, we must transfer the n − 1 smallest disks (which must

again be on a single peg) back onto the largest. This too requires Tn−1 moves. Hence

Tn ≥ 2Tn−1 + 1, for n > 0.

These two inequalities, together with the trivial solution for n = 0, yield

T0 = 0;n = 0,

Tn = 2Tn−1 + 1, for n > 0.

Now if we look for Tn, we will find a pattern for Tn, this pattern is generalized using the concept

of recurrence relation. Recurrence relation gives a boundary value and an equation for the general

value in terms of earlier ones. If we look at T0, T1, T2, T3 and so on we will find a relation i.e

T3 = 2.3 + 1 = 7;T4 = 2.7 + 1 = 15;T5 = 2.15 + 1 = 31;T6 = 2.31 + 1 = 63.

It certainly looks as if Tn = 2n − 1, for n ≥ 0. This relation can very easily be proved by using the

concept of Mathematical Induction.

THE JOSEPHUS PROBLEM

The Josephus problem is a real life application of mathematics. There is a very interesting story

behind this problem, let us look into the story: Legend has it that Josephus wouldn’t have lived to

become famous without his mathematical talents. During the Jewish Roman war, he was among

a band of 41 Jewish rebels trapped in a cave by the Romans. Preferring suicide to capture, the

rebels decided to form a circle and, proceeding around it, to kill every third remaining person until

no one was left. But Josephus, along with an unindicted coconspirator, wanted none of this suicide

nonsense; so he quickly calculated where he and his friend should stand in the vicious circle. Let us

generalize this concept and look into the problem: There are n people standing in a circle waiting to

be executed. The counting out begins at some point in the circle and proceeds around the circle in

a fixed direction. We start with n people numbered 1 to n around a circle, and we eliminate every

second remaining person until only one survives. here’s the starting configuration for n = 10.
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The elimination order is 2, 4, 6, 8, 10, 3, 7, 1, 9, so 5 survives.

The problem: Determine the survivor’s number, i.e., J(n). Now as we saw for even number it

seems like it might have some kind of pattern. We will try to generalize it and check it for odd

numbers.

Let us consider 2n people originally. After a round the pattern will look like

and 3 will be the next to go. This is just like starting out with n people, except that each person’s

number has been doubled and decreased by 1 . That is

J(2n) = 2J(n)− 1, for n ≥ 1

We can now go quickly to large n. For example, we know that J(10) = 5, so J(20) = 2 J(10)− 1 =

2 · 5− 1 = 9.

Now we can look into the odd case, i.e 2n + 1 people. With 2n + 1 people, it turns out that

person number 1 is wiped out just after person number 2n, and we’re left with

Again we almost have the original situation with n people, but this time their numbers are doubled

and increased by 1. Thus

J(2n+ 1) = 2J(n) + 1, for n ≥ 1

Combining these equations with J(1) = 1 gives us a recurrence that defines J in all cases:

J(1) = 1; J(2n) = 2J(n)− 1, for n ≥ 1;J(2n+ 1) = 2J(n) + 1, for n ≥ 1.

For more information on these type of problems we refer the reader to the book [1].

References
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A message from the General Secretary,
AAM

Respected members of the Assam Academy of Mathematics,

Namaskar!

You are aware that I have been given the re-

sponsibility of General Secretary of the Assam

Academy of Mathematics at the general body

meeting held on April 30, 2022, at North Lakhim-

pur. I express my gratitude to all the AAM mem-

bers for your faith in me for such a responsible po-

sition in the state-level organization. Though I had

been acting as joint secretary of the Academy for

many years and was actively involved in all AAM

activities, I was not mentally prepared to hold the

post of General Secretary. I believe there are more

eligible and efficient members for the post who

could have devoted more time than me. To fulfill

the aims and objectives of the Academy, we will

need your support and active cooperation. The

main objectives of the Academy include

(i) Provide a platform for Mathematics related

activates.

(ii) Grow more interest in Mathematics among

students.

(iii) Reduce and remove Mathophobia.

(iv) Create an environment where Mathematics

can be treated as an interesting subject.

(v) Search students who are exceptionally good in

Mathematics.

(vi) Grow research environment in the Region.

Established on July 18, 1986, with few mem-

bers, the Assam Academy of Mathematics has ex-

panded over the last 36 years in terms of its life

members, AAM branches and academic activities.

We have more than twelve hundred life members,

twenty-two active branches of the Academy and

forty-seven Olympiad examination centres. We

have a good number of members staying outside

the state and in foreign countries and contributing

to AAM activities.

Assam Academy of Mathematics regularly con-

ducts state-level mathematics Olympiads, aca-

demic lectures, and training programs for students

and teachers. The Academy publishes books,

the popular bilingual magazine on mathematics

named Ganit Bikash, and a research journal named

Journal of Assam Academy of Mathematics. The

Academy also frequently conducts competitions on

mathematics-related topics, namely, quizzes, ex-

hibitions, essay writing, speech etc., to popular-

ize and grow more interest in mathematics among

students. The Academy observes National Math-

ematics Day, International Day of Mathematics,

Foundation Day of the Academy, and the annual

congress of the Academy. From the next volume

onwards, the journal of AAM will be published

online. A dedicated sub-domain has already been

created for JAAM. Hopefully, within the next few

years, JAAM will get indexing in international

standard forums.

In addition to the executive committee of AAM,
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to perform its regular activities, we have five sub-

committees, namely

(i) Academic sub-committee

(ii) Olympiad sub-committee

(iii) Organization and Publicity sub-committee

(iv) Ganit Bikash sub-committee

(v) Journal sub-committee

Details of all the committees and email ad-

dresses of the committee members can be found

on the AAM website: www.aamonline.org.in

Though we have a good number of life members

from all parts of the state, we need to work hard

on accommodating more members to the Academy

so that AAM activities can be spread to every cor-

ner of the state. Our aim should be to reach out

to every single student of Assam. For this, we will

have to be strong organizationally. With the ex-

pansion of the Academy and its activities, clerical

activities also increased. Since all the office bear-

ers of AAM have professional responsibilities and

official bindings, sometimes we cannot deliver as

expected.

One of the demands of the present time is to

have a permanent office and office staff to perform

our regular activities systematically and within a

time-frame. But as of now, we do not have suffi-

cient funds for official accommodation. The finan-

cial support we receive as an annual grant from

the state government is for regular activities only.

Practical suggestions and corporations from the

members are welcome on this issue.

The processes of some of the new initiatives

have already been started and are under discus-

sion are:

(i) Digitalize the life member list and display it

on the AAM website.

(ii) A digital mechanism to connect life members

on every single event.

(iii) Prepare soft copies of all the past volumes of

the Ganit Bikash.

(iv) Increase the number of MO centres.

(v) To open at least one branch in each district in

the state.

(vi) Display AAM branches and their activities on

the AAM website.

(vii) Publish a news brochure quarterly.

We have a belief system and a sense of responsi-

bility to work for society and the upcoming gener-

ation. Teachers who are teaching mathematics in-

side the classroom are also voluntarily contributing

outside the classroom with dedication. To fulfil the

dreams and expectations of the Assam Academy

of Mathematics, to provide a wider platform for

Mathematics related activities, to create an envi-

ronment where Mathematics may be treated as an

interesting subject, and to grow research interest

in Mathematics, we will need intellectual support

and active cooperation from all the members and

well-wishers of the society. To make a smoother

communication process, a few dedicated email ids

have been created are:

(i) For general communication: mail@aamonline.in

(ii) General Secretary: secretary@aamonline.org.in

(iii) President: president.aam@aamonline.org.in

(iv) Editor, Ganit Bikash: ganitbikash@gmail.com

editor.ganitbikash@aamonline.org.in

(v) Editor, JAAM: editor.jaam@aamonline.org.in

Journal Manager: admin@aamonline.org.in

On behalf of the Executive Committee

Dr. Ashish Paul
General Secretary

Assam Academy of Mathematics
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েলখা পিঠয়াবৈল ই-েমইল িঠকনা: editor.ganitbikash@aamonline.org.in
ganitbikash@gmail.com

েহাৱাট্ ছ্ এপ নমব্ৰ: +919101906237 আৰু +447464034185

• েলখাসমূহ LaTeX ত িলিখ পিঠয়াব পািৰব।

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

• েলখাৰ লগত সংগিত থকা ছিব, ফেটা আিদ পিঠয়াব।

LaTeX েতা অসমীয়া িলখােটা েতেনই সহজ

LaTeX সঁজুিলসমূহৰ নতুন সংস্কৰণেবাৰত পৰ্ায়েবাৰ ভাষাই িলিখব পািৰ। অসমীয়া িলিখবৰ
বােব fontspec আৰু babel package দুটা েযাগ কিৰ ল’ব লােগ। সমীকৰণেবাৰেতা
অসমীয়া সংখয্া-িচহ্ন বয্ৱহাৰ কিৰব পািৰ। Run কৰাৰ িনয়মেটা সামানয্ সুকীয়া। XeLaTeX
বা LuaLaTeX বয্ৱহাৰ কিৰব লািগব।
উদাহৰণসব্ৰূেপ: MikTeX আৰু এিডটৰ TexStudio ৰ েক্ষতৰ্ত বয্ৱহাৰ কিৰবৈল এিট ফাইল ইয়াৰ পৰা ডাউনেলাড
কিৰব পািৰব: GanitBikash-LaTeX.zip। কিম্পউটাৰত ‘Kalpurush’ ফণ্টেটা ইনষ্টল থািকব লািগব। Run কিৰবৈল
Tools → Cammands → XeLaTeX এেনৈক যাব লািগব। তাৰ পাছত view ত িক্লক কিৰ চাব পািৰব।
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‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ সংবাদ:

‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ নতুন কাযর্কৰী সিমিতৰ পৰ্থমখন ৈবঠকৰ েকইিটমান মুহূতর্

‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ শাখাই আেয়াজন কৰা গিণত
অিলিম্পয়াডৰ পৰ্িশক্ষণ কাযর্সূচীত ভাগ েলাৱা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকল
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‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ সংবাদ

িবশব্নাথ শাখাই আেয়াজন কৰা গিণত অিলিম্পয়াডৰ পৰ্িশক্ষণ কাযর্সূচীৰ দুিট পৃথক
পৃথক পৰ্িতষ্ঠানৰ দুিট মুহূতর্

নগাওঁ শাখাৰ গিণত অিলিম্পয়াডৰ পৰ্িশক্ষণ কাযর্সূচীৰ দুিট মুহূতর্

েঘাষণা
‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’-এ পৰ্কাশ কৰা ‘Journal of the Assam Academy of
Mathematics’ এিতয়াৰ পৰা অনলাইন পদ্ধিতেৰ আধুিনক ৰূপত পৰ্কাশ পাব। এই নতুন
ৰূপত পৰ্কাশ পাবৈল েলাৱা জােনর্লখনৰ মুখয্-সম্পাদক সব্নামধনয্ অসমীয়া গিণতজ্ঞ অধয্াপক
অনুপম শইকীয়া। জােনর্লখন আৰু ইয়াৰ েৱবছাইট বয্ৱস্থাপনা ড◦ মিঞ্জল িপ. শইকীয়াৰ।

েৱবছাইট: https://jaam.aamonline.org.in
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গিণতৰ দৃিষ্টত সমাজ
ড◦ অমল চন্দৰ্ েচৗধুৰী • অনুবাদ : ড◦ িদলীপ শমর্া

এই েলখােটা নৱম সংখয্াৰ ‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কাশ পাইিছল। েতিতয়া ‘গিণত িবকাশ’ৰ সম্পাদক আিছল ড◦ িদলীপ শমর্া। েতওঁ েলখােটাৰ
ৈসেত িদয়া দুটা েটাকা তলত এেকলেগ িদয়া হ’ল:

ড◦ অমল চন্দৰ্ েচৗধুৰী কিলকাতা িবশব্িবদয্ালয়ৰ েমৗিলক গিণত িবজ্ঞান িবভাগৰ অধয্াপক আৰু মুৰবব্ী আিছল। ‘গিণতৰ চেক্ষ সমাজ’
(মৰেণাত্তৰ পৰ্কািশত) শীষর্ক েলখােটা পৰ্কাশ পায় ‘গিণত’ৰ ২য় বষর্, ২য় সংখয্াত (পিশ্চমবংগ ৰাজয্ পুস্তক পষর্দ); ই আিছল ড◦ েচৗধুৰীৰ
েকােনা বকৃ্ততাৰ অংশিবেশষ। েলখােটাৰ মুকিল ভাঙিন ‘গিণত িবকাশ’ৰ পাঠক-পািঠকাসকলৈল আগবেঢ়াৱা হ’ল। বাংলাৰ পৰা অসমীয়াৈল
তজর্মা কিৰেল সম্পাদেক। পৰ্বন্ধেটা পৰ্কাশ কিৰবৈল অনুমিত িদয়া বােব পিশ্চমবংগ ৰাজয্ পুস্তক পষর্দৰ ওচৰত সম্পাদক কৃতজ্ঞ।

কৃিষ্ট মােনেনা িক? – দুই এজনক েসাধাত উত্তৰ িদেল–
কৃিষ্ট মােন culture; আেকৗ culture মােনেনা িক বুিল েসাধাত
উত্তৰ েপাৱা গ’ল– কৃিষ্ট। আমাৰ দেৰ গিণতৰ মানুেহ এেন ধৰণৰ
উত্তৰৰ পৰা এেকােক নুবুেজ। েতিতয়া এজন বয্াকৰণৰ পিণ্ডতক
েসাধাত েতেখেত ক’েল েয কৃিষ্ট শ েটা আিহেছ কৃষ্ ধাতুৰ পৰা:
কৃষ্ + িক্তন্। কৃষ্ ধাতু– অথর্াৎ কষর্ণ কৰা বা চেহাৱা। েতিতয়া
ভািববৈল ধিৰেলাঁ– চেহাৱা-চহাম িঠেকই, িপেছ িক চহাম বা
ক’ত চহাম? িদব্তীয় পৰ্শ্নৰ উত্তৰ লেগ লেগই েপাৱা গ’ল– ক’ত
চহাম? – িকয়? – সমাজত। িকন্তু পৰ্থমেটাৰ উত্তৰৰ উৱািদহ
নাপােলাঁ। িক চহাম? বহুেতা ভািব-গুিণ িঠক কিৰেলাঁ– চহাব
লািগব সামািজক িভিত্তৰ মূলগত সূতৰ্েবাৰ। এই কথা মনৈল
অহাৰ লেগ লেগই েমাৰ গািণিতক মেন এই বস্তুেটাক আধুিনক
গিণতৰ িচন্তাধাৰাত েপলাই ভািববৈল ধিৰেল। তােৰই কথা
আিজ আেপানাসৱৰ আগত েবকত কিৰব খুিজেছ। তাৰ আেগেয়
আেপানােলাকৰ লগত গিণতৰ িচন্তাধাৰাৰ পিৰচয় কৰাই িদওঁ।

পৰ্থমেত যুিক্ততত্তব্ৰ কথাই ধৰা যাওক। এিট ভাৱ (বা বাকয্)
হ’ল িকছুমান শ সমিষ্ট যাৰ দব্াৰা আিম েকােনা িকছু হৃদয়ংগম
কেৰাঁ। এইেবাৰ ভাৱ একিতৰ্ত কৰা হয় ‘আৰু’, ‘বা’, ‘যিদ
েতেন্ত’ –এই িতিনটা শ ৰদব্াৰা। েকােনা ভাৱক অসব্ীকাৰ কৰা

হয়– ‘নহয়’ৰ জিৰয়েত। অৱেশয্ এই িতিনটা সংযুক্তকাৰক আৰু
অসব্ীকাযর্য্ িচহ্ন সব্তন্তৰ্ নহয়, পৰ্কৃতপেক্ষ এইেবাৰক এক িচহ্নৰ
সহায়ত পৰ্কাশ কৰা যায়। এিতয়া যুিক্ততত্তব্ক অিত সহেজ
বীজগিণতত পিৰণত কৰা যায় যিদেহ আিম ধেৰাঁ:

আৰু + েযাগ িচন

বা ০ পূৰণ িচন

নহয় ′ পৰ্াইম।

যথা p আৰু q, p বা q, p′ (p নহয়)। এইদেৰ
েপানেত এিৰষ্ট’টেল পৰ্থেম যুিক্তশাস্তৰ্ৰ অৱতাৰণা কেৰ, পাছৈল
এয়া সংেশাধন কিৰ যুিক্তশাস্তৰ্ বীজগিণতৈল পিৰণত কেৰ
ইংৰাজ গিণতজ্ঞ জজর্ বুেল (George Boole)। এইবােবই
এই যুিক্তশাস্তৰ্ক বুলৰ বীজগিণত েবােল। সামািজক জীৱনত
সাধাৰণতঃ বুলৰ বীজগিণত আিম বয্ৱহাৰ কেৰা; এয়া আমাৰ
িশক্ষাৰ ফল।

এই বীজগিণতত আিম পাওঁ েয p′′ = p, অথর্াৎ “নহয়
নহয়” মােন “হয়”। েবাধকেৰা জােন েয, িবয়া-সবাহত ৈদ িমঠাই
“নালােগ নালােগ” বুিল ক’েল িদব লগােক বুজায়। ইয়াৰ ফল
এয়াই েয যিদ েকােনা ভাৱৰ অসব্ীকাযর্ ভুল পৰ্মাণ কৰা যায়,
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‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃষ্ঠাৰ পৰা

েসই ভাৱক িঠক বুিল ধিৰব লািগব। িকন্তু অনুধাৱন কিৰেল
েদখা যায় েয এই যুিক্ত িঠক নহয়। কাৰণ এই ফুলেটা ৰঙা
নহয় – এই কথােটা যিদ আিম ভুল বুিল পৰ্মাণ কেৰাঁ, তাৰ অথর্
েয এই ফুলেটা ৰঙা –েসয়া নহয়। িয যুিক্তশাস্তৰ্ত

“নহয় নহয়” = “হয়”,

এই সব্তঃিসদ্ধ অসব্ীকাৰ কৰা হয়, তাক েকাৱা হয় intuition-
istic logic.

এই যুিক্তিবদয্াৰ পৰ্ৱতর্ক বৰ্াউৱাৰ (Brouwer), এইবােব
এওঁৰ বীজগিণতক বৰ্াউৱাৰৰ বীজগিণত েবােল। “নহয় নহয়”
আৰু “হয়”ৰ মাজত িকমান পৰ্কাৰ থািকব পােৰ – এই ৈল
িবিভন্ন ধৰণৰ যুিক্তিবদয্া আেছ। যিদ ধৰণ িনিদর্ষ্ট সংখয্ক হয়,
েতেনহ’েল এই যুিক্তিবদয্াক modal logic েবালা হয়।

যিদ ধৰণ অসংখয্ হয়, েতেনহ’েল েসই যুিক্তিবদয্াক সম্ভািৱতা
(probability) েবােল।

সামািজক জীৱনত যিদও আিম সাধাৰণেত বুলৰ বীজগিণত
বয্ৱহাৰ কেৰাঁ, তথািপ, েমাৰ ধাৰণা হয় েয অনয্ানয্ পৰ্কাৰৰ
যুিক্তিবদয্া, িবেশষৈক সম্ভািৱতা আিম বয্ৱহাৰ কৰা উিচত।

গিণতৰ এটা িবষয় আেপানােলাক পৰ্ায় সকেলােৱ পিঢ়েছ,
েসয়া হ’ল ইউিক্লডীয় জয্ািমিত। ইয়াত েদিখেছ েয পৰ্থেম
িকছুমান সব্তঃিসদ্ধেৰ আিম আৰম্ভ কেৰাঁ। সকেলা ধৰণৰ গিণত,
আনিক যুিক্তিবদয্াও এেনধৰেণ আৰম্ভ কিৰব লােগ। কাৰণ
েসয়া নকিৰেল যিদ অনবৰত “িকয়” – এই পৰ্শ্ন কৰা যায়,
েতেনহ’েল এই “িকয়’’ৰ েশষ নাই। এই “িকয়”ৰ িবপদৰ পৰা
হাত সািৰবৈলেক িকছুমান সব্তঃিসদ্ধ ধিৰ েলাৱা হয়। তাৰপাছত
বুলৰ বীজগিণতৰ সহায়ত িবিভন্ন ধৰণৰ উপপাদয্ (theorem)
পৰ্মাণ কেৰ। এেনদেৰ গিণতৰ িবষয় পৰ্স্তুত কৰােক েবােল ‘ax-
iomatic method’। গিণতৰ এই িচন্তাধাৰাৰ পৰ্ধান পৰ্ৱতর্ক
হ’ল েডিভদ িহলবাটর্ (David Hilbert)।

এই িচন্তা-পৰ্ণালীত িকছুমান সংজ্ঞাৱদ্ধ শ (undefined
terms) (অথর্ আেৰাপ নকৰাৈক) গৰ্হণ কৰা হয়; পাছত এই
শ েবাৰৰ দব্াৰা অনয্ শ ৰ অথর্ পৰ্কাশ কৰা হয় (defined
terms)। এই অথর্ পৰ্কাশক বাকয্েবাৰক েবােল সংজ্ঞা (def-
inition)। এিতয়া এই অথর্পূণর্ শ (defined term) আৰু
অসংজ্ঞাৱদ্ধ শ ৰ (undefined term) সহায়ত িকছুমান ভাৱ
পৰ্কাশ কৰা হয়। এই ভাৱেবাৰক আিদম ভাৱ বা axioms
েবালা হয়। এটা উদাহৰণ িদয়া যাওক:

আমাৰ সামািজক জীৱনত অসংজ্ঞাৱদ্ধ (undefined) শ
িকছুমান হ’ল ‘সম্পিত্ত’, ‘পাপ’, ‘গৰ্হণ কৰা’। চুৰ কৰা, অথর্াৎ
‘আনৰ সম্পিত্ত েনাকাৱাৈক গৰ্হণ কৰা’ এটা সংজ্ঞাৱদ্ধ শ (de-
fined term)। ‘চুৰ কৰা পাপ’ এটা আিদম ভাৱ বা axiom.

গিণতত এইেবাৰ axiom ৰ পৰা পূেবর্াক্ত যুিক্তিবদয্াৰ
সহায়ত িকছুমান উিক্ত (statement) পৰ্মাণ কৰা হয়।
এেনধৰণৰ উিক্তেবাৰক theorem েবােল। Theorem ৰ
সমিষ্টক গিণতৰ এেকাটাহঁত িবষয় েবােল।

িকন্তু এেনদেৰ গিণতৰ এেকাটাহঁত িবষয় পৰ্স্তুত কিৰবৈল
হ’েল অেনক সাৱধানতা অৱলমব্ন কৰা পৰ্েয়াজন। পৰ্থমেত চাব
লািগব, axiom েবাৰ সব্তন্তৰ্ (independent) হয়েন নহয়,
িদব্তীয়েত চাব লািগব এই axiom েবাৰ সুসংগত (consis-
tent) আৰু সমূ্পণর্ (complete) হয়েন নহয়। এইবােব আিম
িবষয়েটাৰ এটা model পৰ্স্তুত কিৰব লােগ। আৰু পৰ্েতয্ক ax-
iom বাদ িদ অৱিশষ্ট axiom ৈল এটা িবষয় পৰ্স্তুত কিৰব লােগ।
েযেন, ইউিক্লডীয় জয্ািমিতৰ parallel axiom বাদ িদ জয্ািমিত
পৰ্স্তুত কিৰেল non-Euclidean geometry েপাৱা যায়।
এেনদেৰ non-Pascalian geometry, non-Desarguesian
geometry, Matuz geometry আেছ।

এক থূপ axioms ক সুসংগত বুিল েকাৱা হয় যিদ েকােনা
ধৰণৰ উিক্ত এেকলেগ পৰ্মাণ আৰু অপৰ্মাণ কিৰব পৰা নাযায়।

এই axioms েবাৰক সমূ্পণর্ বুিল েকাৱা হয় যিদ পৰ্িতেটা
উিক্তক (এই িবষয়ৰ) হয় পৰ্মাণ নহয় অপৰ্মাণ কৰা সম্ভৱ।

যাওক, মই আৰু েবিছ গািণিতক িচন্তাধাৰা সমব্েন্ধ ক’ব
েনােখােজাঁ। এিতয়া আমাৰ সামািজক জীৱন আৰু কৃিষ্টৰ কথাৈল
উভিত আেহাঁহক।

েমাৰ ধাৰণা হয়, আমাৰ সমাজ-পৰ্ণালী এটা গিণতেৰ িবষয়,
যিদও এই িবষয়েটা এিতয়াৈলেক েকােনও formulate কৰা
নাই। পূেবর্াক্ত উপােয় িকছুমান অসংজ্ঞাৱদ্ধ শ আৰু axiom
ৰ সহায়ত এই সমাজ-জীৱন পৰ্স্তুত কৰা ৈহেছ।

িকছুমান অসংজ্ঞাৱদ্ধ শ : সম্পিত্ত, স্তৰ্ী, শতৰ্ু, সতীতব্।

িকছুমান সংজ্ঞাৱদ্ধ শ : িপতা, পুতৰ্, কনয্া, জিমদাৰ, কৃষক
ইতয্ািদ।

িকছুমান axioms: িমছা কথা েকাৱা পাপ, চুৰ কৰা পাপ
ইতয্ািদ।
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‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃষ্ঠাৰ পৰা

মই েয ইিতপূেবর্ চেহাৱাৰ কথা ৈকেছাঁ, েসয়া ৈহেছ সমাজৰ
বুকুত এই axioms েবাৰ চহাব লািগব।

সমাজতত্তব্ axiomatize কৰাৰ েচষ্টা েমাৰ মনৈল আেগেয়ও
আিহিছল– Bible ৰ Ten Commandments ৰ কথা পৰ্থেম
আিহিছল। চাণকয্ েশ্লাকত আিম বহুেতা theorems পাওঁ।
পঞ্চতন্তৰ্ আৰু িহেতাপেদশত বহুেতা theorems model ৰ
সহায়ত পৰ্মাণ কৰা ৈহেছ।

অৱেশয্ axiom েয মােথাঁ এেকটাই হ’ব লািগব, েসয়া নহয়।
হয়েতা বহু সংখয্ক আৰু আনিক অসংখয্ও হ’ব পােৰ। সমস্ত
axioms এিতয়াও িঠক কৰা েহাৱা নাই। বহুিদনৰ অিভজ্ঞতা
আৰু বহু িচন্তাৰ ফলত এই axioms েবাৰ িঠক কৰা ৈহেছ।

এইদেৰ িকছুমান axioms ৈল এেকাখন সমাজ চিল
আিহেছ। িকন্তু axioms পৰ্ণালী সমূ্পণর্ (complete) নহয় বােব
নানা ধৰণৰ পৰস্পৰিবেৰাধী theorems পৰ্মািণত হয়। ফলত
সমাজত অৰাজকতাই গা কিৰ উেঠ। েতিতয়া নতুন axiom
পৰ্েয়াগ (introduce) কৰাৰ পৰ্েয়াজন হয়। এই অৱস্থােক আিম

িবপ্লৱ (revolution) বুিল কওঁ। যিদ এই axiom পুৰিণ ax-
iom েবাৰৰ অিবেৰাধী (compatible) হয়, েতিতয়া িবপ্লৱেটা
শািন্তপূণর্ (সাংিবধািনক) হয়, আৰু যিদ নহয়, েতেনহ’েল পুৰিণ
axiom েবাৰ পিৰবতর্ন কৰা পৰ্েয়াজন হ’ব আৰু এই পুৰিণ
axiom েবাৰ সলিন কিৰবৈল গ’েলই িবশৃংখলা আিহ পেৰ।
েসেয় েকােনা নতুন axiom পৰ্েয়াগ কিৰবৈল হ’েল, এটা সমূ্পণর্
axioms ৰ থূপ ৈল তাৰ model পৰ্স্তুত কিৰ, যিদ axiom
েবাৰ সমূ্পণর্ সুসংগত হয়, েতিতয়ােহ এইেবাৰ নতুন axiom
ৈল সমাজ গঠন কিৰব পািৰ।

েযেনদেৰ জয্ািমিতত িবিভন্ন systems of axioms ৈল
িবিভন্ন জয্ািমিত আেছ; েসইদেৰ িবিভন্ন system of axioms
ৈল িবিভন্ন সমাজ গঠন কিৰব পািৰ। এখন আনখনতৈক ভাল,
এই মন্তবয্ কৰা যুিক্তসংগত নহয়। হয়েতা হ’ব পােৰ েয এখন
সমাজ আন এখনতৈক বহু েবিছ axiom ৈল গিঠত ৈহেছ।
িযমােনই েবিছ axiom ৈল সমাজ গিঠত হয়, িসমােনই েসই
সমাজ complex ৈহ পেৰ; আিম কওঁ েসই সমাজৰ কৃিষ্ট বা
culture ওখ খাপৰ।
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ইয়াৰ এেকবােৰ তলৰ িতিনটা সমতাৰ পৰ্িতেটাৈলেক ভালৈক মন কিৰেল েদখা যায় েয ইহঁেত বীজগিণতীয় পৰ্শ্ন এেকাটাক

িবনয্ািসক পৰ্শ্নৈল ৰূপান্তিৰত কিৰেছ। পৰ্িতেটােৰ সমান িচনৰ বাওঁিপেন আেছ িনিদর্ষ্ট আিহর্ত থকা িকছুমান পদৰ েযাগফল

উিলওৱাৰ কথা। আনহােত সমান িচনৰ েসাঁিপেন আেছ িনিদর্ষ্ট ৈবিশষ্টয্েৰ বান্ধ খাই থকা েকইটামান সংখয্াক িকমান ধৰেণ

বািচ উিলয়াব পািৰ তাৰ কথা।

তথয্সূতৰ্: Enrique Treviño. A short proof of a sum of powers formula. The American Mathematical

Monthly, 125(7):659–659, 2018.
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গিণতজ্ঞ এয়াৰডছ আৰু এয়াৰডছ সংখয্া
ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী

এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

“When he said someone had “died”, Erdo′′s
meant that the person had stopped doing math-
ematics. When he said someone had “left”, the
person had died.”

– Paul Hoffman

এজন ল’ৰা আিছল– নাম পল এয়াৰডছ। গিণত ভাল
পাইিছল। জন্ম ৈহিছল ১৯১৩ চনৰ ২৬ মাচর্ত, অিষ্টৰ্য়া-হাংেগৰীৰ
নগৰী বুডােপষ্টত। মাক-েদউতাক দুগৰাকী গিণত-িশক্ষক, ইহুদী
িবশব্াসৰ, নাম আন্না আৰু লােজাছ এয়াৰডছ। পলৰ জন্মৰ
আেশ-পােশ েতওঁৰ দুজনী বাইেদউ ঢুকাইিছল স্কাৰেলট-জব্ৰত।
ফলসব্ৰূেপ েতওঁ দহ-বছৰৈলেক সু্কলত ভিতর্ েহাৱাৰ পৰা িবৰত
ৈহ থািকবলগীয়া ৈহিছল। মাকৰ িচন্তাৰ কাৰণ ৈহিছল পলৰ
সব্াস্থয্ৰ িবষয়েটাত। পৰ্থম মহাসমৰ-কালত েদউতাকক ৰািছয়ান-
বািহনীেয় বন্দী কিৰ িনিছল। ছাইেবিৰয়াৰ বন্দীশালত ছয়বছৰ
কাল বন্দী জীৱন কটাইিছল। েচাৱা-িচতাৰ সকেলাধৰণৰ কামৰ
দািয়তব্ পিৰিছল মাকৰ ওপৰেতই। েতিতয়া পলৰ বয়স মােথাঁ
৩ বছৰ। মােক িনজৰ কামৈল যাব লগা ৈহিছল– গিণত-
িশক্ষিয়তৰ্ী িহচােপ। েসেয় েতওঁ ফৰ্াউলাইন নামৰ এগৰাকী ধাতৰ্ীৰ
ততব্াৱধানত এিৰ ৈগিছল। ফৰ্াউলাইনৰ বহুেতা িনয়ম আিছল।
পেল িনয়ম ভাল নাপাইিছল। েতওঁক বিহ থািকবৈল ক’েল, বা
খাবৈল ক’েল, বা শুবৈল ক’েল েবয়া পাইিছল। েতওঁ অংকৰ
সমসয্ােবাৰ সিঠক কিৰব েনাৱািৰেলও িপেছ, েতওঁ এইিখিন গম
পাইিছল েয গৰমৰ বন্ধত েযিতয়া মাক আিহব েসই সময়িখিনত
েতওঁ শতকৰা ১০০ ভােগই মাকক লগ পাব। আৰু েসেয়
েতওঁ িনেজই িশিকবৈল লািগ ৈগিছল– গণনা কিৰবৈল– বহুত

ডাঙৰ সংখয্াৈলেক। েতওঁ িহচাপ কিৰবৈল লািগ ৈগিছল গৰম-
বন্ধ েখালাৰ সময়ৈলেক িকমান িদনেনা হ’ব পােৰ। সংখয্াৰ
ভাল ধাৰণাই ঠাই পাইিছল। এবাৰ এজন অভয্াগতাক েতওঁ
সুিধিছল েয েতওঁেনা েকিতয়া জিন্মেছ। েতওঁ েকাৱাৰ পাছত
পেল সুিধিছল– ‘েকান সময়ত?’ অভয্াগতাই েকাৱাৰ পাছত
পেল অলপ সময়ৰ মূৰত ৈক উিঠিছল– েতওঁ ইিতমেধয্ িকমান
েছেকণ্ড পাৰ কিৰেল িনজৰ জীৱনেটাত! পেল িনেজই েসই
েকৗশলেটা উিলয়াইিছল। েতওঁ ডাঙৰ ৈহিছল– এজন মহিততম
গিণতজ্ঞ িহচােপ, েসইকালৰ গিণতজ্ঞসকলৰ িভতৰত।

েতওঁ জীৱনত িনয়ম নামািনিছল হয়, িপেছ সংখয্াই িনয়ম
মািনিছল আৰু েতওঁ সংখয্াই মনা িনয়ম ভাল পাইিছল। পল
লােহ লােহ ডাঙৰ ৈহ আিহিছল। েতওঁৰ েপৰ্মত পৰা িদন আিহ
ৈগিছল! েসয়া আিছল েমৗিলক-সংখয্ােৰ ৈসেত পলৰ েপৰ্ম! পেল
কৰ্েম হাইসু্কলৈল যাব িবচািৰিছল। কৰ্েম কৰ্েম েতওঁ বহুেতা বনু্ধৰ
সংস্পশর্ৈল আিহিছল। সমগৰ্ বুডােপষ্ট জুিৰ পল আৰু েতওঁৰ
বনু্ধসকেল গিণত কিৰ ফুিৰিছল। িপেছ পেলই আিছল উত্তমজন।

১৯৩০ চনত পল িবশব্িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ হয় আৰু ১৯৩৪
চনত বুডােপষ্ট িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা স্নাতক আৰু িপ.এইছ.িড.
িডগৰ্ী লয়। ১৯৩২ চনত েতওঁ, েতওঁৰ পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্
পৰ্কাশ কেৰ। েসয়া আিছল এটা পৰ্মাণ: ‘বাটৰ্র্াণ্ডৰ সব্ীকাযর্’ৰ:
“েকােনা এটা সংখয্া আৰু ইয়াৰ দুগুণৰ মাজত সদােয়ই এটা
বা তেতািধক েমৗিলক থােক।” ইয়াৰ পৰ্মাণেটা িদিছল েপানেত
েচবাইেছেফ ১৮৫২ চনত আৰু ১৯১৯ চনত ৰামানুজেন।
িপেছ পলৰেটা আিছল অিধক পৰ্াথিমক স্তৰৰ আৰু মািজর্ত।
ইহুদী-িবেৰাধী কমর্-কাণ্ডৰ বােব েতওঁ বুডােপষ্টৰ পৰা ইংলণ্ডৈল
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যাবলগীয়া ৈহিছল আৰু তােতই েতওঁ চািৰবছৰীয়া েপাষ্ট-ডক্টেৰল
েফল’িশব্প পাইিছল মানেচষ্টাৰ িবশব্িবদয্ালয়ত। েসই সময়েতই
িবিভন্ন ঠাইৈল ৈগ েতওঁ বকৃ্ততা িদ ফুিৰিছল, সহ-গেৱষকৰ ৈসেত
গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্স্তুত কিৰিছল। ১৯৩৫ চনত েতওঁ সহকমর্ত
জিড়ত ৈহিছল জজর্ েশব্েকেৰছৰ ৈসেত (হাংেগৰীয়-অেষ্টৰ্লীয়
গিণতজ্ঞ, ১৯১১ – ২০০৫), েতওঁেলােক এটা সংিক্ষপ্ত পৰ্মাণ
আগবঢ়াইিছল– ‘ৰামেজৰ উপপাদয্’ৰ বহুেকইটা অনুিসদ্ধান্তৰ
মাজৰ এটাৰ। নাম ‘এয়াৰডছ-েশব্েকেৰছ উপপাদয্’। েসই এেক
বছৰেতই েতওঁ লগ পায় গিণতজ্ঞ ই. েক্লইনক। এেকখন
গেৱষণা-পতৰ্েৰ এটা উপপাদয্ৰ নাম আিছল: ‘েহপী এিণ্ডং
উপপাদয্’। এই নাম েপাৱাৰ কাৰণেটা আিছল– এই সহেযাগী-
কমর্ই ৈল ৈগিছল– েক্লইন আৰু েশব্েকেৰছৰৰ মাজৰ িববাহৈল।
১৯৩৮ চনত েতওঁ িনৰাপত্তাৰ খািতৰত গুিচ যায় ইউ.এছ.এ.ৰ
ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভান্সড্ ষ্টািডজ্ ৈল। তােতই েতওঁ লগ পাইিছল
ইউেৰাপীয় িৰিফউজী-িবজ্ঞানী জন ভন নয়েমন আৰু এলবাটর্
আইনষ্টাইনক। পাছৰ দশকত েতওঁ ঘূিৰ ফুিৰিছল আেমিৰকাত,
িবিভন্ন বকৃ্ততাৰ পৰ্সংগত। েতেন এটা কালেতই েতওঁ এট্ ল
েছলবাগর্ৰ লগ লািগ আগবঢ়াইিছল ‘েমৗিলক সংখয্াৰ উপপাদয্’ৰ
পৰ্াথিমক পৰ্মাণ, িযেটােৱ এক িবতকর্ৰ সৃিষ্ট কিৰিছল–
েকােন েপান-পৰ্থেম েসই পৰ্মাণ আগবঢ়াইিছল –এই পৰ্সংগেটা
ৈল। ১৯৫০ ৰ শীতল-যুদ্ধৰ পৰ্সংগত পেল সমুখীন ৈহিছল
এক ‘শােপই বৰ েহাৱা’ েযন পিৰিস্থিতৰ। েসই পিৰেৱশত
ইউ.এছ.এ.-এ েতওঁক ভািবিছল এজন সাময্বাদী বুিল, আনহােত
হাংেগৰীেয় ভািবিছল এজন আেমিৰকান েচাৰাংেচাৱা বুিল। েসেয়
েকােনাখন েদেশই েতওঁক িনিবচািৰিছল। অকল ইজৰাইেল
েতওঁক থািকবৈল ঠাই িদিছল, লগেত হেলণ্ড আৰু েকইখনমান
েদেশ। এেনেবাৰ কাৰণেতই ১৫ খনতৈক অিধক েদশত েতওঁ
মহােদশীয়-বকৃ্ততা িদ ফুিৰিছল। ১৯৬৩ চনত েতওঁক েশষত
আেমিৰকাই ঠাই িদিছল। েতেন এক সময়েতই সংখয্া তত্তব্ৰ এক
সিন্মলনত েতওঁ লগ পাইিছল েৰাৱন গৰ্ােয়মক, কেলাৰােডাত।
দুেয়াজেনই ভাল বনু্ধ ৈহ পিৰিছল, এেকলেগ গেৱষণা-পতৰ্
আগবঢ়াইিছল ২৮ খনৈক। গৰ্ােয়েম এয়াৰডছৈল বুিল েতওঁেৰ
এটা খালী থকা েকাঠা আগবঢ়াইিছল। এয়াৰডছ য’ত আিছল
তােৰ গৰাকীজনক ৪ বজােতই উঠাই িদিছল এই বুিল েয
“েমাৰ মগজ খুিলেছ!” অথর্াৎ েতওঁ ইয়ােকই বুজাইিছল েয
েতওঁ গিণত কিৰবৈল সাজু ৈহেছ। েতওঁ সৰু ল’ৰা-েছাৱালীক
‘এপছাইলন্’ (Epsilon) বুিল মািতিছল। েতওঁ বৰ উদাৰিচতীয়া
আিছল, সকেলা েক্ষতৰ্েতই। লগত জমা েহাৱা পইছা িবলাই
িদিছল দুখীয়াৰ মাজত আৰু েতওঁ িনজাববীয়াৈক ‘পৰ্াইজ-মািন’
েঘাষণা কিৰিছল গিণত-সমসয্া সমাধান কেৰাঁতাসকলৈল বুিল।
‘ডবা-েখলৰ সময়ত’, ‘কিফ-েখাৱাৰ সময়ত’, ‘িপং-পং েখলাৰ

সময়েতা’ েতওঁ গিণত কিৰিছল, গিণত ভািবিছল। েতওঁৰ অঘৰী-
ঠাঁচৰ জীৱন চলাই ৈগিছল, ১৯৯৬ চনত মৃতুয্ৰ আগৈলেকই।
েগােটই পৃিথৱী ভৰ্মণ কিৰ ফুিৰিছল িবিভন্ন গিণতজ্ঞ আৰু
িবশব্িবদয্ালয়ৰ আমন্তৰ্ণকৰ্েম। এগৰাকী গিণতজ্ঞ িহচােপ েতওঁ
খয্াত ৈহ পিৰিছল– েতওঁৰ িবনয্াস তত্তব্ আৰু সংখয্া তত্তব্ৰ
সুন্দৰ পৰ্মাণসমূহৰ বােব। েতওঁৰ সহেযাগী কমর্ ইমােনই ফলপৰ্সূ
আিছল েয ইেয় আগবঢ়াইিছল েসই ধাৰণােটাৰ– ‘এয়াৰডছ
সংখয্া’, এেকাজন গিণতজ্ঞ আৰু এয়াৰডেছেৰ সহেযাগী েলখক
িহচােপ। ১৯৮৬-১৯৯৬ ৰ িভতৰত েতওঁৈল আঠখন েদেশ
িদিছল ১৫ টাৈক সন্মানীয় ডক্টেৰট িডগৰ্ী। গিণতত অতয্ািধক
মেনািনেৱশৰ বােবই েতওঁৰ সময় নহ’ল েকােনা েৰামািণ্টক
সম্পকর্ বা িববাহ-সম্পকর্ৰ বােব। ১৯৪৮ ত েতওঁৰ লগ-
লগা, েতওঁৰ মাকেৰ অতয্ািধক ওচৰ সম্পকর্ ৰািখিছল। েতেন
সম্পকর্েৰ মাকৰ লগত আিছল মাকৰ মৃতুয্ৰ কাল ১৯৭১ ৈলেক।
১৯৯৬ চনৰ ২০ েছেপ্তমব্ৰত হাটর্-এেটক ৈহ েতওঁৰ মৃতুয্ ৈহিছল,
এখন সিন্মলনত বয্স্ত থােকাঁেত।

এয়াৰডছ এগৰাকী পৰ্ধানতঃ সমসয্া সমাধা কেৰাঁতা
িহচােপেহ খয্াত ৈহিছল, েকােনা তত্তব্ আিৱষ্কাৰৰ িবপৰীেত।
েতওঁক মেনােযাগ আকষর্ণ কৰা সমসয্ােবাৰ পৰ্ধানৈক আিছল–
িবনয্াস তত্তব্, সংখয্া তত্তব্, আৰু েলখ তত্তব্ৰ।

মােক েলাৱাৰ দেৰ, েগােটই পৃিথৱীেতই পল য’ৈলেক যায়
তােতই েতওঁৰ বনু্ধসকেল েতওঁৰ যত্ন ৈলিছল। েতওঁেলােক পলৰ
কােপাৰ ধুইিছল, েতওঁৰ খাদয্ ৰািন্ধ িদিছল, েতওঁৰ েগৰ্পফুৰ্ট
কািট িদিছল, েতওঁৰ িবল েশাধ কিৰিছল। েতওঁ গিণত কৰা বাদ
িনিদিছল, েকিতয়াও, েতওঁ ৈকিছল– “গিণত কৰা বন্ধ হ’েলই
েমাৰ মৃতুয্ হ’ব” আৰু েসয়া ফিলয়াইিছেলা েতওঁৰ জীৱনত।
পেল এই পৃিথৱী এিৰিছল এখন গিণত-সিন্মলনত।

এয়াৰডছ সংখয্াৰ ধাৰণােটা পৰ্থমেত উিলয়ায় গিণতজ্ঞজনৰ
বনু্ধসকেল। এক শৰ্দ্ধা তপর্ন িহচােপ, েতওঁৰ সীমাহীন
কমর্িখিনৰ। এই ধাৰণােটা ছপাৰ মাধয্মত অিত সম্ভৱ সংজ্ঞাৱদ্ধ
কৰা ৈহিছল কাস্পাৰ গফ্ েমনৰ দব্াৰা। কাস্পাৰ গফ্ েমন আিছল
এজন ‘িবেশ্লষণ-িবদ’, যাৰ িনজেৰ এয়াৰডছ সংখয্া আিছল ২।
েতওঁ এয়াৰডছৰ এই গধুৰ সহেযাগী কমর্িখিন লক্ষয্ কিৰিছল
েপানেত ১৯৬৯ ত এটা পৰ্বন্ধত– ‘আৰু েতামাৰেনা এয়াৰডছ
সংখয্ােটা িক?’ (‘And what is your Erdo′′s number?’)
–এই বুিল। পাছৈল ই পৰ্াধানয্ পায় এক সঁজুিল িহচােপ–
গিণতজ্ঞসকেলেনা েকেনদেৰ অগৰ্সৰ হয়– সহেযািগতােৰ উত্তৰ
উিলয়াবৈল– এেকাটা অসমািধত গািণিতক-সমসয্াৰ সমাধানৰ
েক্ষতৰ্ত। েকইবাটাও পৰ্েজক্ট উৎসিগর্ত ৈহ ৈৰিছল গেৱষকসকলৰ
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মাজৰ সংেযাগৰ িবষয়েটাত, য’ত এয়াৰডছ সংখয্াক জিড়ত কিৰ
ৈলেছ এেকাটা পৰ্িতিনিধ কিৰ। উদাহৰণ িহচােপ, এয়াৰডছ-
সহেযাগী েলেখ উনুিকয়ায় েকেনদেৰেনা গেৱষকসকেল লগ
লােগ, েকেনদেৰেনা সহেযাগী-গেৱষকসকেল পৰ্িতখন গেৱষণা-
পতৰ্ত সময়ত বয্স্ত ৈহ ৈৰেছ, বা েকেনদেৰেনা নতুন তত্তব্ই ভুমুিক
মািৰ ৈৰেছ। েকইবাটাও অধয্য়েন েদখুৱাইেছ েয আগশাৰীৰ
গিণতজ্ঞসকলৰ কম এয়াৰডছ সংখয্া থকাৰ এক পৰ্ৱণতা আেছ।
েসই সময়ৰ িহচাপত মাতৰ্ ৫ শতাংশ গিণতজ্ঞৰ এয়াৰডছ সংখয্া
২ বা কম। সময় আগবঢ়াৰ লেগ লেগ িনম্নতম এয়াৰডছ সংখয্া
েপাৱা যাব পােৰ।

তুিম যিদ পলৰ ৈসেত গিণত কিৰছা েতেন্ত েতামাৰ এয়াৰডছ
সংখয্া ১ আৰু যিদ তুিম েকােনাবা এজনেৰ গিণত কিৰছা িযেয়
এয়াৰডছেৰ গিণত কিৰেছ েতেন্ত েতামাৰ েসই সংখয্া হ’ব ২।
মানুহ আিজ বৰ েগৗৰৱািনব্ত েতওঁেলাকৰ িনজা িনজা এয়াৰডছ
সংখয্া ৈল।

কােৰাবাৰ নামৰ িবপৰীেত এটা এয়াৰডছ সংখয্া িদবৈল
হ’েল– েতওঁ এজন সহেযাগী-েলখক হ’ব লািগব যাৰ এটা সীিমত
এয়াৰডছ সংখয্া আেছ। পল এয়াৰডছৰ এয়াৰডছ সংখয্া ৈহেছ
শূনয্। েকােনাবা এজনৰ এয়াৰডছ সংখয্া k + ১ হ’ব যিদেহ
েকােনা এজন সহেলখকৰ িনম্নতম এয়াৰডছ সংখয্া k ৈহ থােক।

এয়াৰডছ সংখয্াৰ পৰ্েজক্টৰ েৱবখন: ‘দুটা িবনু্দ u আৰু v

ৰ মাজত এডাল ‘সম্পকর্-বাহু’ িদবৈল হ’েল, িবনু্দ দুটাই বুেজাৱা
মানুহ দুজনৰ মাজত েকােনা গেৱষণামূলক সহেযািগতা থািকব
লািগব। ই েকােনা ‘গেৱষণামূলক-পৰ্কাশ’ বা ‘পািব্লেকছন’ িদব
লািগব। িযেকােনা সংখয্ক অিধক-সহেযাগী-েলখকক সামিৰবৈল
অনুমিত আেছ হয়, িপেছ এইসমূেহ েকােনা পৰ্াথিমক স্তৰৰ
পাঠয্পুিথক, সহেযাগী-সম্পাদনা কমর্, েশাক-সমীক্ষা, আৰু
েতেনধৰণৰ েলখা সামিৰ নলয়। িদব্তীয় ধৰণৰ এয়াৰডছ সংখয্াই

বািন্ধ ৰািখিছল েসইেবাৰ গেৱষণা-পতৰ্ৰ িনেয়াগক, িয অকল
দুজন মাতৰ্ সহেযাগীেৰ ঘিট থােক।

িফল্ডছ েমেডল পৰ্াপকসকলৰ মাজত এয়াৰডছ মধয্ক ৩
ৈল নমা। িযসকল িফল্ডছ েমেডলপৰ্াপকৰ এয়াৰডছ সংখয্া ২,
েতওঁেলাক ৈহেছ– এট্ ল েছলবাগর্, কুিনিহেকা কডাইৰা, ক্ল’ছ
ৰ’থ, এেলন েবকাৰ, এনিৰেকা বিমব্েয়ৰী, েডিভড মামফ’ডর্,
চালর্ছ েফফাৰেমন, উিলয়াম থাছর্টন, িশব্ং-টুং য়াউ, িজন
েবাউৰেগইন, িৰচাডর্ছ েবােচর্ডর্ছ, মঞু্জল ভাগর্ব, িজন পীেয়ৰ েচৰ,
আৰু েটেৰন্স টাও। এয়াৰডছ সংখয্া ১ থকা েকােনা িফল্ডছ
েমেডলপৰ্াপক নাই।

এয়াৰডছৰ ৈসেত সঘেন সহেযাগী েলখক েহাৱা দহগৰাকী
বয্িক্ত আৰু েতওঁেলাকৰ সহকমর্ৰ সংখয্া (অথর্াৎ সহেযাগী
গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংখয্া) তলত িদয়া ৈহেছ:

অেন্দৰ্ ছােকর্াজী (৬২), এণ্ডৰ্াছ েহজনাল্ (৫৬), ৰাফ ফউদৰ্ী
(৫০), িৰৎচাডর্ েচ্ছল্প্ (৪২), েচিচল্ িচ. ৰুেছা (৩৫), েভৰা
িট চছ্ (৩৫), আলেফৰ্ড েৰনয়ী (৩২), পল্ টুৰান (৩০), এেণ্ডৰ্
েচ্ছেমেৰিড (২৯), েৰাৱন গৰ্ােয়ম (২৮)।

পদাথর্ িবজ্ঞানৰ েনােবল বঁটাপৰ্াপকসকলৰ িভতৰত এলবাটর্
আইনষ্টাইন আৰু েছলডন গ্লয্ােছাৰ এয়াৰডছ সংখয্া ২।
এয়াৰডছ সংখয্া ৩ থকা েনােবল িবজয়ী েকইজনমান হ’ল:
এনিৰেকা ফািমর্, অেট্টা ষ্টাণর্, েৱাফগাং পউিল, ময্াক্স ব’ণর্
আিদ। কিম্পউেটছেনল জীৱিবজ্ঞানী িলওৰ পয্াকটৰৰ এয়াৰডছ
সংখয্া ২, কৰ্ম-িবকাশীয় জীৱিবজ্ঞানী িৰচাডর্ েলন্সিকৰ ৩।
অথর্নীিতৰ েনােবল-পৰ্াপক হয্াৰী এম. মােকর্ািৱটজ আৰু
িলওনীড কােণ্টােৰািভৎসৰ এয়াৰডছ সংখয্া ২। অথর্নীিতৰ
েনােবল-পৰ্াপক েকইজনমান যাৰ এয়াৰডছ সংখয্া ৩: েকন্নীথ
েজ. এেৰর্া (১৯৭২), িমল্টন িফৰ্ডময্ান (১৯৭৬), হাবর্াটর্ এ.
ছাইমন (১৯৭৮), েগৰাড্র্ েডবৰ্ু( ১৯৮৩), জন নাশব্ (কিনষ্ঠ)
(১৯৯৪), েজমছ মীৰলীছ্ (১৯৯৬), েডিনেয়ল ময্াকেফেডন
(২০০০), েডিনেয়ল কােনময্ান (২০০২), ৰবাটর্ েজ. অউময্ান
(২০০৫), আিদ।

িযেহতু, েমৗিলক গিণতৰ যুিক্তেৰ দশর্নৰ আনুষ্ঠািনক
বক্তবয্সমূহ ভাগ বেতাৱাৰা ৈহ ৰয়, েসেয় বহু েক্ষতৰ্েতই এইসমূহ
েক্ষতৰ্ৰ তথয্েবাৰৰ উপিৰপতন ৈহ ৰয়। আৰু বহুেতা দাশর্িনকৰ
কমর্ৰ মাজত এয়াৰডছ সংখয্া উপল হয়। আইনজ্ঞ-জািষ্টছ
িৰচাডর্ েপাছনাৰৰ গিৰষ্ঠতম এয়াৰডছ সংখয্া ৪, েতওঁ কমর্ৰত
ৈহিছল আলিভন ই. ৰথেৰ। লী েস্মািলনেৰ কাম কিৰ েৰাৱা
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ৰাজনীিতক, দাশর্িনক, আৰু আইন-তত্তব্িবদ আৰু হাভর্াডর্ত
আইনী সু্কলত িশক্ষকতা কৰা ৰবােটর্া মাংগােবিৰয়া আংগাৰৰ
এয়াৰডছ সংখয্া ৈহেছ গিৰষ্ঠতম ৪। জামর্ানীৰ েচেঞ্চলৰ আংেগলা
মােকর্ল (২০০৫-২০২১) এয়াৰডছ সংখয্া ৈহেছ গিৰষ্ঠতম ৫।
ইিঞ্জিনয়ািৰং িবষয়ত িবেশষৈক কিমিনউেকছন িথয়ৰীত আৰু
িকৰ্প্ট’গৰ্াফীত এয়াৰডেছ আগবেঢ়াৱা িডিস্কৰ্ট-গিণতৰ বয্ৱহাৰ
হয়। েসেয় ইয়ােৰ ৈসেত জিড়তসকেল এেকাটা িনম্নমানৰ
এয়াৰডছ সংখয্া ৈল থােক। উদাহৰণসব্ৰূেপ ৰবাটর্ েমকইিলছ,
েতওঁৰ এয়াৰডছ সংখয্া ১। েতওঁ িনেজ এয়াৰডছৰ ৈসেত কাম
কিৰিছল। িকৰ্প্ট’গৰ্াফাৰ ৰন্ িৰেভষ্ট, আিদ শব্মীৰ আৰু িলঅ’নাডর্
এডল্ েমন RSA ৰ আিৱষ্কাৰক –এইসকলৰ এয়াৰডছ সংখয্া ২।

ইয়াৰ মােজেৰ এয়াৰডছ সংখয্ােৰ এক পিৰসংখয্া-গিণত চিল
ৈৰেছ। ই এেন সংখয্াৰ মাজৰ গড়, মধয্ক, আিদৰ অধয্য়ন চলাই
ৈগেছ। আিজ েকইবাবছেৰা ধিৰ েগােটই পৃিথৱীেত এই এয়াৰডছ
সংখয্ােবাৰ ৈহ পিৰেছ এটা অংশ– গিণতৰ এক েলাকাচাৰ-
িবদয্া বা ফ’কেলাৰ েযন। এই িমিলিনয়ামৰ েমাৰেটাত সকেলা
গিণতজ্ঞৰ যাৰ এেকাটা সীিমত এয়াৰডছ সংখয্া আেছ, েসই
সংখয্ােবাৰৰ পিৰসৰ আিহ পিৰেছ ১৫ ৈল। মধয্কেটা ৫ আৰু
গড়েটা ৪.৬৫। পৰ্িতজনেৰ এেকাটা সীিমত এয়াৰডছ সংখয্া ৈল
থকাজনৰ এটা সংখয্া আেছ ৮ তৈক কম।

পৰ্েফছৰ মািটর্ন টম্পাই েলখ তত্তব্ত এক নতুনতব্ আিন
িদিছল– এয়াৰডছ সংখয্া সমসয্াৰ এক সিদশ-েলখৰ (directed
graph) ধাৰণা সংযুক্ত কিৰ িদ। এজন েলখকৰ পৰা আন
এজনৈল সংেযাগী পথ িনণর্য় কৰাৰ উপায় উিলয়াইিছল এেন
সিদশ-েলখত। েতওঁ উিলয়াইিছল এেকাটা পথ এেনধৰণৰ– যাৰ
ৈদঘর্ ১২।

মাইেকল বােৰর্ পৰামশর্ িদিছল এক আেমাদজনক ধাৰণা,
েসয়া ৈহেছ এয়াৰডছ সংখয্াৰ পিৰেময়কৰণৰ। অথর্াৎ েতওঁ
আগবঢ়াইিছল পিৰেময় বা েৰছেনল্ এয়াৰডছ সংখয্াৰ ধাৰণােটা
এেনদেৰ– েকােনা এজেন যিদ এয়াৰডছৰ ৈসেত p সংখয্ক
গেৱষণা-পতৰ্ িলিখেছ, েতেনহ’েল েতওঁৰ এয়াৰডছ সংখয্া ১

p

হ’ব। এেনদেৰ এয়াৰডছ সংখয্াৰ পিৰেময়কৰণ বা ভগ্নাংশকৰেণ
ঠাই ৈলেছ। ২০০৪ চনত এজন গিণতজ্ঞ উিলয়াম েটািজয়ােৰ
(এয়াৰডছ সংখয্া ৪) নীলাম কিৰিছল এক সহ-েলখক সব্তব্
(eBay ত), গিতেক িকেনাতাৰ এয়াৰডছ সংখয্া ৈহিছল ৫।

তলত িদয়াৰ দেৰ, িবেশষৈক ‘েবকন্-সংখয্া’ক সামিৰ ৈল

এয়াৰডছ সংখয্াৰ ধাৰণাৰ এক ৰূপান্তৰকৰণ ঘটাইেছ আন
িবষয়ক সামিৰ। অিভেনতা েকলিভন েবকেন েকইজনমান
অিভেনতাক সাঙুিৰিছল, িযসকেল েকইখনমান ছিবত ভুমুিক
মািৰিছল েতওঁেৰ ৈসেত। েসয়া আিছল ১৯৯৪ চনত, এয়াৰডছ
সংখয্াৰ সম্পকর্ত ২৫ বছৰৰ আগত, গফ্ েমনৰ পৰ্বন্ধিট
ওেলাৱাৰ পাছত। এক কম সংখয্ক মানুহেহ জিড়ত ৈহ ৈৰিছল
এয়াৰডছ আৰু েবকন দুেয়ােৰ ৈসেত। এেনদেৰ এটা নতুন
সংখয্াক জন্ম িদিছল, িসহঁতৰ সংখয্া দুইৰ েযাগফলক ৈল–
এয়াৰডছ-েবকন সংখয্া বুিল ৈল। অিভেনতৰ্ী-গিণতজ্ঞ েডিনকা
েমক্ েকল্লাৰৰ এয়াৰডছ সংখয্া আিছল ৪ আৰু েবকন সংখয্া
আিছল ২। েতেনদেৰ গঢ় ৈলিছল ‘এয়াৰডছ-েবকন-ছাবব্াথ’
সংখয্াৰ। ই সাঙুিৰিছল এগৰাকী গায়ক ব্লয্াক ছাবব্াথক। এই
সংখয্ােটা আিছল এয়াৰডছ-েবকন আৰু ছাবব্াথৰ সহেযাগী
দূৰতব্িখিন ছাবব্াথৰ ৰাজহুৱা দূৰতব্ৰ। পদাথর্ িবজ্ঞানী িষ্টেফন
হিকঙৰ এয়াৰডছ-েবকন-ছাবব্াথ সংখয্া আিছল ৮ আৰু
অিভেনতৰ্ী নাটালী েপাটর্ময্ানৰ ১১ (েতওঁৰ এয়াৰডছ সংখয্ােটা
৫)। েতেনদেৰ দবা-েখলৰ লগেতা ই জিড়ত ৈহ ৈৰেছ।

িনম্নতম এয়াৰডছ-সংখয্া ৈহেছ ০ আৰু ই এয়াৰডছ িনজেৰ
ৈসেত জিড়ত ৈহ ৈৰেছ। ৫১১ গৰাকী গিণতজ্ঞই এয়াৰডছেৰ
পৰ্তয্ক্ষভােব জিড়ত ৈহ ৈৰেছ আৰু েসেয় েতওঁেলাকৰ এয়াৰডছ
সংখয্া ১। িযসকেল এইসকলৰ ৈসেত কাম কিৰেছ, েতওঁেলাকৰ
এয়াৰডছ সংখয্া ২, আৰু এইসকলৰ পৰ্িতজনেৰ ৈসেত িযসকেল
কাম কিৰেছ েতওঁেলাকৰ এয়াৰডছ সংখয্া ৩। েসেয় ওপৰৰ
িচতৰ্ত আয়ান পােবর্ৰীৰ এয়াৰডছ সংখয্া ৩। লক্ষণীয়– এৈকশ
শিতকাৰ মহিততম গিণতজ্ঞ েটেৰন্স টাওৰ এয়াৰডছ সংখয্া ৈহেছ
২।
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কলাকাৰ আৰু গিণতজ্ঞ : এজন অিস্ততব্হীন অিত-পৰ্িতভাৱান গিণতজ্ঞ িনক’লা বহবাকীৰ কথা

৯ম অধয্ায় : বহবাকীৰ ৰাজতব্
আিমৰ এক্ েজল • অনুবাদ : ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী

অনুবাদক: এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

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

বহবাকীৰ কমর্িখিনক দুটা ভাগত অনুভৱ কিৰব পৰা ৈহিছল।
পৰ্থম ভাগেটা আিছল পূৰামাতৰ্াই েভিটজিড়ত বা গাঁথিনমূলক।
ইয়ােতই সংহিত তত্তব্েৰ আৰম্ভ কিৰ আধুিনক গিণতৰ েসৗধেটা
সজা ৈহিছল। তাৰ পাছত সংিস্থিতক অনুসৰণ কিৰ ৈল, ৈল
েযাৱা ৈহিছল িবমূতর্ বীজগিণতৰ েমাহনীয় সজ্জাৈল বুিল, কৰ্েম
কলনৰ আঁৰৰ কািলৰ তত্তব্ৈলেক (যাক আিম গিণতীয় িবেশ্লষণ
তত্তব্ েবােলা)। ইেয়ই ৈল যায় সংিস্থতীয় অন্তৰীক্ষৈল বুিল আৰু
েশষ হয়িহ েলেবগ্-অনুকলনত।

বহবাকীৰ িকতাপসমূহৰ েশষৰ চািৰখন িবেশ্লষণ তত্তব্ৰ
েভিটসব্ৰূেপ েদখা িদেয়, িয ফলনীয় িবেশ্লষণত গুৰুতব্ িদ
েৰাৱা। এই কমর্ৰ িদব্তীয়খণ্ড ৈহেছ আধুিনক গিণতত জিড়ত
ৈহ পৰা, এক জিটল িটপ্পনী সদৃশ: লী সংঘ আৰু কৰ্মিবিনেময়
বীজগিণতৰ কু্ষদৰ্গৰ্ন্থখন। এই খণ্ডেটােৱ বহবাকীৰ আচৰণগত
ৈবিশষ্টয্েৰ ভাগ ৈলেছ অসব্াভািৱক এক ৈদঘর্ আৰু গভীৰতােৰ।
পৰ্ধানৈক এই কথােটােতই ধনয্বাদাহর্ েয এইেবাৰ িবষয়ৰ
পৃিথৱীৰ পৰ্থম শাৰীৰ পাৰংগতসকল এই দলেটাৰ সদসয্ ৈহ
আিছল।

সাধাৰণেত বহবাকীেয় েতওঁেলাকৰ কমর্ত পৰ্ায়
সকেলাধৰণৰ চাকু্ষষ বয্াখয্া এিৰ চিলিছল, পাঠয্পুিথত েকােনা
ধৰণৰ তািলকা বা িচতৰ্ নািছল মােথান এটা িচহ্নত বােদ আৰু
েসয়া আিছল– “িবপদজনক বকৰ্” (dangerous curves)
আৰু েসয়া আিছল েযিনবা “বহবাকীয় েমাহৰ” বা “হলমাকর্”। ই
সূচাইিছল– পাঠৰ দাঁিত বা সীমাত– েয এই েছদেটা বা কথািখিন

জিটল হ’ব পােৰ। িকন্তু বহবাকীৰ িদব্তীয় অংশৰ বাকী খণ্ডেকইটা
লী সংঘৰ ওপৰত িলখািখিন, আৰু কৰ্মিবিনেময় বীজগিণতৰিখিন
আিছল অ-সাধাৰণভােব েকেনবা বা অপিৰিমত। এইিবষয়ত,
এইিখিনেয় তািলকা আৰু চাকু্ষষ বয্াখয্া ৈল আিছল। পীেয়ৰ
কািটর্েয়ৰৰ মেত, এই িস্থিতেটা ঘিটবৈল পাইিছল মােথান এজনৰ
বােব আৰু েতওঁ আিছল আমর্াণ্ড েবােৰল। েবােৰেল দাবী কিৰিছল
েয, ছিবৰ এই পৰ্েয়াজনিখিন “ছুইচৰ এক জাতীয় চিৰতৰ্”। েতওঁ
পৰ্ােয়ই বহবাকীৰ আেলাচনাত উেল্লখ কিৰিছল– “মই ছুইচ
েখিতয়কজন”৷

আমর্াণ্ড েবােৰলৰ (১৯২৩ – ২০০৩) জন্ম ৈহিছল
ছুইজাৰেলণ্ডৰ লা চ্চাউক্স-দয্-ফণ্ডচত। জুিৰখৰ ছুইছ েফডােৰল
ইনিষ্টিটউট অব েটকন’ল’জীত (ETH) বহবাকীয় পাঠয্সমূহ
েতওঁ মেনােযােগেৰ পিঢ়িছল আৰু েতওঁেলাকৰ পৰা যেথষ্ট
গিণত িশিকিছল৷ িকন্তু এইেবাৰ িকতাপৰ বহু ঠাঁচ েতওঁৰ
অিপৰ্য় আিছল৷ েতওঁৰ ধাৰণাত এইসমূহ আিছল অিতমাতৰ্াই
সাধাৰণীকৰণ জিড়ত ৈহ। ইয়াত পাঠকৰ বােব েকােনা স্পষ্ট
বা মূতর্ েপৰ্ক্ষাপট নািছল। তাত আিছল আন্তঃপৰ্সংগ পৰ্ণালী।
ই আিছল বহবাকী দলেটাৰ বািহৰৰ আন পৰ্সংগ সমূ্পণর্
অনুপিস্থিতেৰ। েতওঁক এেন কাণ্ডই আচিৰত কিৰ তুিলিছল।
িকতাপসমূহত গুৰুতব্ পৰ্দান কৰা ৈহিছল– সাধাৰণীকৰণৰ
ওপৰত, অকল িনজেৰই খািটৰত, ধাৰণােবাৰক বয্াখয্া কিৰবৈল
বুিল েকােনা ধৰণৰ িনিদর্ষ্ট উদাহৰণ েনােহাৱাৈকেয়।

১৯৪৯ ত েবােৰেল েফল’িশব্প এটা পাইিছল, ফৰাছী পৰ্িতষ্ঠান
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অনুবাদ

French Centre Nationale de la Recherche Scien-
tifique (CNRS) ৰ পৰা। ইেয়ই েতওঁক েপিৰছৈল েযাৱাত
সহায় কিৰেল। তাত এই েডকা গিণতজ্ঞজন দলেটাৰ পৰ্ধান
সদসয্েকইজনৰ ৈসেত িচনাকী ৈহিছল: েহনৰী কাটর্ান, জয্া
িডওডন, আৰু লেৰণ্ট শ্চৱাজর্েৰ। দলেটাৰ েকইবাগৰাকী েডকা
সসদসয্েৰও েতওঁ লগালিগ ৈহিছল: েৰাগাৰ েগােডেমণ্ট, পীয়াৰ
েচমুেৱল, েজক িডক্সিমেয়ৰ আৰু িজন পীেয়েৰ েচৰ আিদেক
ধিৰ। ইয়ােৰ ফলত েবােৰলৰ ৈসেত দলেটাৰ বহু সদসয্েৰ
গুৰুতব্পূণর্ আেলাচনাই ঠাই পাইিছল আৰু সুদৃঢ় বনু্ধতব্ গিঢ়
উিঠিছল। আমর্াণ্ড েবােৰেল বহবাকী েছিমনাৰেতা উপিস্থত
আিছল। ইয়াত নতুন িবকাশৰ পথ মুকিল ৈহিছল আৰু
আেলািচত ৈহিছল। ইিতমেধয্ িজন পীেয়েৰ েচৰ ৈহ পিৰিছল
দলেটাৰ নতুন েনতা। নতুন েনতৃতব্ৰ পৰ্েয়াজন ৈহিছল কাৰণ
অেন্দৰ্ েভই আনিক যুদ্ধৰ পাছেতা আেমিৰকাত ৈৰ ৈগিছল।
িবিভন্ন ৈশিক্ষক পদবীেৰ িচকােগা িবশব্িবদয্ালয়েতা এটা িবেশষ
পদ ৈল আিছল। েশষৈল উপিৱষ্ট ৈহিছল িপৰ্ন্সটনৰ ইনিষ্টিটউট
ফৰ্ এডভান্সড ষ্টািডৰ গিণত িবভাগৰ মূৰবব্ী পদবীত। এেনদেৰ
েভই বহবাকী “টৰ্াইব”েটাৰ (এেনদেৰ েকাৱােটা েতওঁেলােক
িবচািৰিছল) অিধকাংশ সদসয্ৰ পৰা আঁতৰত ৈৰিছল। আৰু
েতওঁৰ বাকী আন সদসয্েৰ ফলপৰ্সু আদান-পৰ্দানিখিন কমৈক
ৈহিছল।

ফৰাছী গিণতজ্ঞ েচৰ আিছল বহবাকী েগাষ্ঠীেটাৰ িদব্তীয়
পৰ্জন্মৰ সদসয্। আিজৰ জীিৱত চামৰ মাজৰ এগৰাকী অিত
সব্াভািৱক গুণৰ গিণতজ্ঞ। ১৯৫৪ ত িফল্ডছ েমেডল েপাৱা
কিণষ্ঠতম (েসই সময়ৰ) গিণতজ্ঞ। িকন্তু দলেটাৰ েনতা িহচােপ
সম্ভবতঃ েতওঁ ইচ্ছা কৰা িকবা িকছু িদব পািৰিছল। েচেৰ
আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ািথএনিডকৰ ৈসেত গাঢ় বনু্ধতব্ পািতিছল।
েতেৱাঁ যুদ্ধৰ পাছত বহবাকী দলেটাত েযাগ িদিছল। দুেয়ােৰ
মাজত এক দীঘলীয়া আদান-পৰ্দান চিলিছল। েসয়া আিছল এটা
গিণত িবষয়ক েলখা-েলিখ িয, এিতয়া পৰ্কাশৰ মুখ েদিখেছ।
এজন েমাহনীয় বয্িক্ততব্ৰ েনতৃতব্েৰ, দলেটাৰ িযেয় গিণতৰ
ইিতহাসক অনয্ধৰেণ উপস্থাপন কিৰিছল, েচৰতৈক অিধক
পছন্দৰ েযন েসইজন আমর্াণ্ড েবােৰলেহ আিছল।

২০০৩ ত মৃতুয্ বৰণ কৰা েবােৰল আিছল এগৰাকী
উত্তমমানৰ গিণতজ্ঞ। েতওঁ মানুহ িপৰ্য় আিছল। মানুহৰ ৈসেত
কাম কিৰবৈল ভাল পাইিছল আৰু িনজেক সামািজক কিৰ
ল’বৈল ভাল পাইিছল। আনৰ ৈসেত লগলািগ সুখ পাইিছল।
বহু ধৰণৰ ‘ইেভণ্ট’ বা সমােবশৰ আেয়াজন কিৰিছল। েতেন
এক ‘ইেভণ্ট’ আিছল ‘আমর্াণ্ড েবােৰলৰ েকম্প’। ১৯৭৬ ত
ওেৰগনত েহাৱা গৰম বন্ধৰ েতেন এটা েকম্পত, েতওঁ েডকা

গিণতজ্ঞসকলক সংখয্া তত্তব্ িশকাইিছল। বহবাকীৰ পৰ্কল্পেবাৰত
েবােৰলৰ অৱদান পৰ্ভূত। েবােৰলক জনাসকেল, েতওঁ েনােহাৱা
ৈহ েযাৱা ঘটনাৰ দব্াৰা বহুতিখিনেয় েহৰুৱাইিছল। েযিতয়া
েবােৰলক বহবাকী দলেটােৰ িচনািক কিৰ িদয়া ৈহিছল, েতিতয়া
সদসয্সকলেৰ মত িবিনময় কৰাৰ পাছত আৰু বহবাকীৰ
িকতাপ পঢ়াৰ পাছত, বহবাকী সম্পকর্ীয় ইিতমেধয্ গঢ় েলাৱা
ছাপেটা েবােৰলৰ সলিন ৈহ পিৰিছল। েতওঁ মািন ৈলিছল
েয অকল িবমূতর্কৰণেতই বয্স্ত ৈহ থকা বন্ধ মনৰ অিধকাৰী
আৰু সাধাৰণীকৰণত মেনািনেবশ কিৰ েৰাৱা বুিল খয্ািত
থকা এই বয্িক্তসকলৰ জীৱনৰ লগেত, গিণত িবষয়েটােতা
এেকাটা বহল দৃিষ্টভংগীও আেছ। েতওঁ িলিখ ৈগেছ– “েতওঁেলােক
বহুিখিন জািনিছল আৰু েসয়া অিত ভালৈকেয় জািনিছল।” আৰু
িলিখিছল েয, “েতওঁেলােক লাগিতয়াল িবষয়সমূহৰ অন্তঃভাগৈল
যাব পািৰিছল, আৰু গিণতক পুনঃসূতৰ্ীকৰণ কিৰিছল৷ েসয়া
ঘিটিছল এক অিধকতৰ উপােয়, বহুল িবস্তািৰতভােব আৰু
অিধকতৰ েবাধাত্মকভােব।” েতওঁ ৈকিছল– “আনিক েযিতয়া
েতওঁেলাকতৈক েমাৰ অিধক িচনািক িবষয়ত েকােনা আেলাচনাত
িনমগ্ন ৈহিছেলাঁ, েতওঁেলােক কৰা পৰ্শ্ন েকতেবােৰ এেন এটা
ধাৰণা আিন িদিছল েয, মই েদেখান এই সম্পেকর্ ভালৈক
ভবােয়ই নািছেলাঁ।”

এই আেমাদজনক ৰসঘন গিণতজ্ঞৰ দলেটাৰ দব্াৰা েবােৰল
পৰ্ভািৱত ৈহিছল আৰু েসেয় নতুন গািণিতক ধাৰণাৰ সূ্ফৰণৰ
ভাগীদাৰ হ’বৈল ইচ্ছা কিৰিছল। িকছুিদন পাছত েতওঁক
বহবাকী সিন্মলনত অংশ ল’বৈল আমন্তৰ্ণ কৰা ৈহিছল। ইয়াত
েবােৰল িবচূিতর্ ৈহিছল। কাৰণ এইখন িমিটং এক বয্িক্তগত
িবষয়ৰ েযনেহ আিছল! ইয়াত দলেটােৱ েসই সময়ত িলিখ
থকা িকতাপসমূহৰ আেলাচনা ৈহিছল আৰু তাৰ িবেশ্লষণ
ৈহিছল। খুঁিটনািট মািৰ েচাৱা ৈহিছল, আৰু যুিক্ত িদয়া ৈহিছল।
আেলাচনািখিন েগালমালৰ মাজত ৈহিছল, য’ত েকােনা পাঠৰ
মাজৰ অস্পষ্ট চলিবনু্দত ৈৰ ৈগিছল– িবিভন্ন সদসয্ৰ মন্তবয্
তথা বক্তবয্ৰ আিতশযয্ত। সদসয্সকেল উচ্চ শ -পৰ্াবলয্ৰ স্তৰত
িচঞিৰিছল, েকিতয়াবা এেকলেগ। এেকসময়েত হয়েতা িতিন
বা চািৰজেনও িচঞিৰিছল। দলেটাৰ সদসয্ েনােহাৱা, অথচ
িমিটঙৈল আমিন্তৰ্ত েহাৱা িকছুমােন এেন এটা ভাৱমূিতর্ ৈল
ওলাই আিহিছল েয, “এই সমােবশেটা েকইজনমান পাগল
মানুহৰেহ।” েবােৰলক দলেটাৰ সদসয্ হ’বৈল বুিল মতাৰ
পাছতেহ েতওঁ বুিজ পাইিছল েয, বািহৰৰ েসই িবশৃংখলািখিন
“এক নক্সা বা ৰূপাংকন”েহ মােথান! বহবাকীৰ আেলাচনাৰ
ধৰণ আৰু সিন্মলনৰ কমর্-পৰ্ণালীৰ সন্দভর্ত অেন্দৰ্ েভইেয়
িদয়া বণর্নাক পৰ্সংগ কিৰ েবােৰেল কয় েয– “বহবাকী আমাৰ
আেলাচনাত এক “সাৱধানী-অসংগিঠত” চিৰতৰ্ এটা মােথান
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আিছল। দলেটাৰ িমিটঙত েকােনা সভাপিত নািছল। িবচািৰেল
িযেকােনা এজেনই কথা ক’ব পািৰিছল আৰু িযেকােনােৱই
েতওঁক বাধা আেৰাপ কিৰব পািৰিছল। এই আেলাচনা-
িবেলাচনাৰ অৰাজক চিৰতৰ্েটা দলেটাৰ অিস্ততব্ বিতর্ থকাৈলেকই
আিছল।” পৰ্কৃতেত এই েখালা িবশৃংখলতািখিনেয়ই বহবাকীক
কামত লগা বা ফলপৰ্সূ কিৰ তুিলিছল। এই েখালা আেলাচনােয়ই
পাণু্ডিলিপত ৈৰ েযাৱা িযেকােনা ভুল উিলওৱােটা আৰু তাক
শুধৰাই েলাৱােটা সম্ভৱ কিৰ তুিলিছল। আৰু এেনদেৰই েশষ
উৎপন্নিখিন বা ফলিখিন সঁচা অথর্েতই এটা দলৰেহ কমর্ ৈহ
পিৰিছল– েকােনা এজন বয্িক্তৰ েলখাৰ িবপৰীেত।

িপেছ, দলেটাৰ মাজত ঐকমতয্ৰ অভাৱ আৰু ক্ষমতাৰ
সংগৰ্াম চিলিছল। ক্লড িচভাল্লীেয় সুঁৱিৰেছ– “েভই আৰু
েপােচ্ছলৰ মাজত ভীষণ যুদ্ধ চিলিছল।” এই অিমেল েশষত
ৈল ৈগিছল– িকছুমান সদসয্ৰ দব্াৰা আন িকছুমানৈল এক
বৃহৎ আেক্ষপৈল বুিল। েকােনা এক িবষয়ত দয্ েপােচ্ছেল
দল এিৰিছল। আৰু েতেন কিৰিছল চাজর্ েলেঙও। েতওঁ
আেমিৰকাৈল গুিছ ৈগিছল। এেহৰ্ছমােন সকেলা িমিটঙেতই
উপিস্থত আিছল যিদও এিদনাখনৰ পৰা েতেৱাঁ অহােটা বন্ধ
কিৰিছল। িচভাল্লীেয়ও েকােনা এক কাৰণত আঁতিৰ পিৰিছল।
েতওঁৰ মন্তবয্ আিছল– “েমাৰ বহবাকীৰ পৰা আঁতৰােটা
আিছল পৰ্েগৰ্িছভ কাৰণ। এই সংঘটনত িদয়া েশষ েখৰডাল
আিছল ১৯৬৮ ত িডওডেন েলাৱা অৱস্থানেটােৰ।” এই
অৱস্থানেটা আিছল বহবাকীৰ ৰাজনীিতেৰ জিড়ত ৈহ পৰােটা।
ফৰাছী িবশব্িবদয্ালয়ত ৰাজনীিত েসােমাৱােটা। েকাৱা ৈহিছল–
ৰাজনীিতক িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা সািৰ পুিছ আঁতৰাই েপলাবৈল
বুিল।

কাযর্পৰ্ণালীত ইমানিবলাক কিঠনতা েসামাই থকা সেতব্ও
পূবর্িনধর্ািৰত বা েঘািষত ইয়াৰ আেৰািপত কামৰ পুিস্তকা
খণ্ডেকইটা ওলােয়ই আিছল। পৰ্িতস্থাপক সদসয্সকেলও ইয়াত
আচিৰত ৈহিছল। েদখােদিখৈক গািণিতক েলখাসমূহৰ িবশৃংখল
ভুমুিকিখিনেয় এক আচিৰত ধৰেণই িঠেকই কাম কিৰ
ৈৰিছল। আমর্াণ্ড েবােৰলৰ মেত, বহবাকীৰ এই অসাধাৰণভােব
উচ্চ পযর্ায়ৰ কৃতকাযর্তািখিনৰ এটা কাৰণেটা আিছল, ইয়াৰ
সদসয্সমূহৰ দৃঢ় সমপর্ণ। বহবাকী দলৰ সকেলা সদসয্েৰ,
েতওঁেলােক েলাৱা পৰ্কল্পেটাৰ পৰ্মূলয্ত এটা েজাৰতৰ ঐকমতয্
আিছল– েতওঁেলাকৰ িভতৰত বা মাজত িযমােনই মত-পাথর্কয্
নাথাকক িকয়, লক্ষয্ৰ সন্দভর্ত দূৰতব্ িযমােনই হওক। বহু
গৰম পিৰিস্থিতৰ সেতব্ও, বহবাকীৰ সদসয্সকেল কমর্ৰ পৰ্কল্পত
েদেহ-েকেহ লািগ অিতপাত সময় খািটবৈল ইচু্ছক আিছল। বহু
দীঘলীয়া সময় কটা-মচা কৰা ৈহিছল, আেলাচনা কৰা ৈহিছল,

পুনৰ িলখা ৈহিছল আৰু ইয়াত অিতপাত শিক্ত খৰছ ৈহিছল,
লগেত খাটিনও। পৰ্ােয়ই বহু িদনৰ মূৰত ৰূপ েপাৱা খচৰা
এখন সাধাৰণ আেলাচনাৈল বুিল আিহেল ই পৰ্চণ্ড সমােলাচনাৰ
মাজৈল আিহিছল, েকিতয়াবা েকিতয়াবা খচৰাখন ততািলেকই
নামঞু্জৰ ৈহিছল বা েকইটামান পৃষ্ঠা মােথান পঢ়া েহাৱাৰ পাছত
নাকচ ৈহিছল। মনিদ পিঢ় েৰাৱা বহুেতা পাণু্ডিলিপ পৰ্কাশ
েনােহাৱাৈকেয়া ওৰ পিৰিছল। এেনধৰণৰ উপােয় পৰ্কাশ েহাৱা
পাণু্ডিলিপেবাৰ িলখাজনৈল বুিল েকােনা বয্িক্তগত সব্ীকৃিতৈল
অনা েহাৱা নািছল। েতওঁেলাকৰ েলখক আিছল– িনক’লা
বহবাকীেহ। এয়া আিছল েচষ্টাৰত ৈহ থকাসকলৰ বােব– “মুঠেত
সব্াথর্পৰতাহীন, নামিবহীন, েসইসকল বয্িক্তৰ দাবী িহচােপ
অহা বা েদখা িদয়া, মূল গিণতৰ, মাজত থকা ঐকয্তা আৰু
সৰলতািখিন আৰু লগেত তােৰ ওপৰত ৈৰ থকা িবশব্াসিখিনেৰ
যুক্ত ৈহ এক অতুয্ত্তম পৰ্দশর্ন৷”

েবােৰলৰ মেত এই উদয্মিখিনৰ কৃতকাযর্তাৰ আন
এক কাৰেণা আিছল, েসেয় ৈহেছ, “িডউডনৰ অিতমানৱীয়
উপযুক্ততািখিন।” জয্া িডউডন আিছল পাণু্ডিলিপসমূহৰ চূড়ান্ত
েলখকজন। পঁিচশ বছৰ ধিৰ িডউডেন পৰ্িত ৰািতপুৱা
বহবাকীৰ িকছু পৃষ্ঠা িলিখিছল। চূড়ান্ত ৰূপত বহবাকী খণ্ডসমূহৰ
িকতাপসমূহত েতওঁৰ ভূিমকািখিন, অিধকাংশ িমল বা সমতাৰ
বােব িলখা ষ্টাইলেটাৰ দাবীদাৰ হয়। হ’েলও এই ষ্টাইলেটা
িপেছ িডউডনৰ িনজা ষ্টাইল নািছল। েসয়া েতওঁ সািজ ৈলিছল
উেদ্দশয্পূণর্ভােব বহবাকীৰ েলখাৰ বােব।

অিত উচ্চভাৱৰ মানিসকতােৰ, ইমান সব্াথর্িবহীন ৈহ কিঠন
পিৰশৰ্েমেৰ, সমিপর্ত সভয্সকলৰ দব্াৰা– আিহ থকা দুহাজাৰ
বছৰৈল িটিক থািকবৈল বা িটকাই ৰািখবৈল বুিল ইউিক্লডৰ এক
নতুন ভাষান্তৰক, েতওঁেলাকৰ উদ্ভািৱত েলখাক ৰূপ িদয়াত
এক সুফল িদব পািৰিছল। ১৯৫০ চনেটা আিছল পৃিথবীজুিৰ
বহবাকীৰ পৰ্ভাৱ িবয়িপ পৰা সময়। িবেশষৈক, বীজগিণতীয়
সংিস্থিত িবদয্াৰ “ফৰাছী-িবেস্ফাৰণৰ” বােব দলেটােৱই পৰ্ভাৱী,
িযেটা শাখা এক বুজন সংখয্ক ফৰাছী গিণতজ্ঞই দৰকাৰী কমর্েৰ
আগবঢ়াই িনিছল।

বীজগিণতীয় সংিস্থিত িবদয্া বহু অ-গািণিতক মানুহেৰা
িচনািক এক ধৰণৰ সংিস্থিত িবদয্া। এই েক্ষতৰ্খন পৰ্ধানৈক বকৰ্
আৰু উপিৰতলৰ বীজগিণতীয় ৈবিশষ্টয্েৰ সােঙাৰ খাই আেছ।
উদাহৰণসব্ৰূেপ এখন উপিৰতলৰ ‘েজনাছ’ত, উপিৰতলত
সােঙাৰ খাই থকা সুৰঙাৰ ৈসেত। এই ধাৰণােটাৰ ৈসেত
সাধাৰণ মানুহিখিনেৰা পিৰচয় আেছ। এটা ‘েডানাট’ বা ‘বলয়’ৰ
েজনাছ এক। কাৰণ বলয় এটাৰ এটা সুৰুঙা থােক। দুডাল
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হাতলৰ কিফ-কাপ এটাৰ েজনাছ দুই। কাৰণ ইয়াত দুটা
সুৰুঙা থােক, ইতয্ািদ। অৱেশয্ বীজগিণতীয় সংিস্থিত িবদয্া
এই উদাহৰণেটাতৈক অিধক জিটল। িবষয়েটা ৈহেছ ‘েক্ষতৰ্-
কািল’ সমব্ন্ধীয়– সংিস্থিত আৰু বীজগিণতৰ সংেযাগস্থলত। আৰু
এেনদেৰই ই ৈল যাব পাােৰ েজাৰতৰ গািণিতক িৰজাল্টৈল
বুিল। ইয়াত সংিস্থিত িবদয্াৰ সমসয্া এটা ফটফটীয়া হ’ব পােৰ,
বীজগিণতীয় পৰ্ণালীেৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, সংিস্থতীয় গঠন এটাক
আৱিৰ ৰখা সংঘ এটাক েযেনদেৰ কিৰব পািৰ। এেনদেৰই
সংিস্থতীয় উপিৰতল সম্পকর্ীয় সতয্ক েপাহৰৰ ফােল আিনবৈল
বুিল িবমূতর্ বীজগিণতক বয্ৱহাৰ কৰা হয়, এক সঁজুিলৰ িহচােপ।
িবেশ্লষণ তত্তব্ত িযেটা আন উপােয় স্পষ্ট নহ’লেহঁেতন, বা
চম্ভািলব পৰা নহ’লেহঁেতন।

১৯৫০ ৰ দশক অৰু ১৯৬০ ৰ দশক, এই ফলপৰ্সূ
বছৰেবাৰত বহবাকীেয় মহৎ কৃতকাযর্তাৰ ফল পাইিছল।
িবেশষৈক সংলগ্নীয় চকৰীৰ িবেশ্লষণ জয্ািমিতত পৰ্সাৰতা লভাৰ
েক্ষতৰ্ত। লগেত ই বীজগিণতীয় জয্ািমিতত মহিততম পথ-
পিৰকৰ্মা সম্পন্ন কিৰিছল। বীজগিণতীয় জয্ািমিত েসই েক্ষতৰ্খন,
য’ত সংখয্াৰ জয্ািমিত অধয্য়ন কৰা হয়। এই ভাগেটাৰ সংখয্া
তত্তব্ত বহুল পৰ্েয়াগ আেছ, লগেত আন েক্ষতৰ্েতা। ফৰাছী
গিণতজ্ঞই এই েক্ষতৰ্খনেতা মহিততম পৰ্সাৰতা লাভ কিৰিছল।
এইসকলৰ িভতৰত মুখয্ আিছল আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ািথএনিডক।
িযেয় পৰ্ায় অকেলই বীজগিণতীয় জয্ািমিতৰ অিধকাংশেৰই
পুনিলর্খন কিৰিছল। েবােৰেল বহবাকীৰ এই কৃতকাযর্তাৰ কথা
িলিখেছ: গিণতৰ এক গুৰুখণ্ডৰ উন্নিত আৰু একতৰ্কৰণিখিন
আিম পৰ্তয্ক্ষ কিৰিছেলাঁ।

বহবাকীৰ পৰ্থম পৰ্জন্মেটােৱ গিণত িশিকিছল পুৰিণ ধৰেণ।
ই ইয়ােকই সূচাইিছল েয েসই পৰ্জন্মেটাৰ িশক্ষকসকেল
েতিতয়াও েতওঁেলাকৰ অিভগমন ধাৰােটাত কেঠাৰ নািছল:
পৰ্মাণসমূেহ পুংখানুপুংখতাত িপছপিৰ ৈৰিছল অথবা ‘সৰল
ভুল’ৰ মাজত আিছল, আৰু এক গািণিতক েভঁিট আৰু সংগৰ্থনৰ
ধাৰণােটা সমূ্পণর্ৈক েহৰুৱাইিছল। েসই পৰ্জন্মেটাৰ দািয়তব্
আিছল গিণতক “পুনঃ কৰােটা”, আৰু গিণত েযেনধৰেণ
আগবািঢ়ব লােগ আৰু িশকাব লােগ তাক “সমূ্পণর্ৈক িলখােটা”।

বহবাকীৰ িদব্তীয় পৰ্জন্মেটা গিঠত ৈহিছল েসইসকলেৰ,
িযসকেল গিণতৰ নতুন ধাৰণােৰ সদৰী ৈহিছল। এইসকেল েসই
কেঠাৰ সুশৃংখলতা, সাধাৰণীকৰণ, িবমূতর্কৰণ, আৰু সংগৰ্থনক
জািনিছল। বুিজিছল েয এইসমূহ গিণতত সবর্েতাপিৰ গুৰুতব্পূণর্।
েতওঁেলাকৰ ওপৰত পিৰ েৰাৱা ভাৰিখিন আিছল– ভাল কাম
আগবঢ়াই িনয়া, নতুন অিভগমেনেৰ, অিধক িকতাপ পৰ্কাশ

কৰা– আৰু গেৱষণা আগবঢ়াই িনয়া, আৰু নতুন পৰ্জন্মেটােৱ
আঙুিলয়াই িদয়া ধৰেণ এইসমূহ দৰকাৰী বা গুৰুতব্পূণর্ ধাৰণা
ৈল গিণত িশেকাৱা।

বহবাকীৰ তৃতীয় পৰ্জন্মেটা, য’ত আিছল– পীেয়ৰ কািটর্েয়ৰ,
আমর্াণ্ড েবােৰল, আৰু আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ািথএনিডক, এইসকেল
পৰ্মাণ কৰাৰ পৰ্েয়াজন নািছল েয নতুন গিণত কৰােটা
পুৰিণতৈক অিধক ভাল, কাৰণ েতওঁেলাক ইিতমেধয্ই নতুন
ভাৱনােৰ গঢ় ৈল উিঠেছ। বহবাকীৰ সংগৰ্থনবাদ, আৰু ইয়াৰ
গুৰুতব্িখিন, সুশৃংখল কেঠাৰতাত, আৰু িবমূতর্তাৰ মাজৰ,
ইিতমেধয্ই জয়ৰ ফােল আগুৱাই ৈগিছল। এইসকলৰ িকছুমানক
গিণত িশেকাৱা ৈহিছল েতওঁেলাকৰ হাইসু্কলত পুৰিণ আৰু অ-
ফলপৰ্সূ উপােয়, িকন্তু ইক’ল নেমর্লত আৰু অইন িবশব্িবদয্ালয়ত
গিণত িশেকাৱা ৈহিছল বহবাকীৰ ধৰেণ।

বহবাকীৰ তৃতীয় পৰ্জন্মেটােৱ েসেয় ইয়াৰ েকােনা পৰ্মাণ
কিৰবলগীয়া আেছ বুিল আঁেকাৰেগাজ নািছল অথবা অনুভৱ
নকিৰিছল। এই পৰ্জন্মেটাৰ গিণতজ্ঞসকেল মােথান চলাই িনব
লািগিছল– আগৰ দুই পৰ্জন্মৰ কমর্িখিনক। বহবাকীৰ সাফলয্
ইিতমেধয্ই স্পষ্ট ৈহ পিৰিছল, আৰু বহবাকী পৰ্ণালীেয় সমগৰ্
ফৰাছীেকই িজিনিছল। পৃিথৱীজুিৰ, গিণতজ্ঞসকেল বহবাকীেয়
কিৰ থকা অিভগমনিখিনৈল অিত সেচতন তথা সতকর্ চকু
ৰািখিছল। েতওঁেলােক নতুন পদ্ধিতেবাৰ অধয্য়ন কিৰ আিছল,
আৰু নতুন নতুন গািণিতক িৰজাল্টসমূহ িদ আিছল। বয্ৱহাৰ
কিৰিছল অিভনৱ অিভগমনৰ গুিৰ ধিৰ থকা ফৰাছী দলেটাক।
এেনদেৰ এক নতুন গিণত, আৰু গিণত িশক্ষণৰ এটা উপায়
বয্ৱহাৰ কিৰিছল। আেমিৰকাৰ হাইসু্কল আৰু লগেত আন
ঠাইসমূহেৰা গিণত-ধাৰণাসমূহক আিন িদবৈল বুিল সংহিতৰ
ধাৰণা ৈহ পিৰিছল– পৰ্ধান িশক্ষণ পৰ্ণালী।

∼ ◦ ∼

পৰ্াক-বহবাকী সময়িখিনৰ এজন মােথান ফৰাছী গিণতজ্ঞক
বহবাকী দলেটাৰ সদসয্সকেল েতওঁেলাকৰ ধমর্-িপতৃ বুিল
মািনিছল। েসইজন ৈহেছ জয্ািমিতিবদ এিল কাটর্ান– েহনৰীৰ
িপতৃ। েলেবগ আৰু পইনকােৰেক ধিৰ পৰ্াক-বহবাকী কালৰ
আন ফৰাছী গিণতজ্ঞক ভাল নাপাইিছল।

১৯৫০ ৰ কথা– পীেয়ৰ কািটর্েয়েৰ বহবাকী দলত েযাগ
িদিছল, েসইসময়ত অঁিৰ পইনকােৰৰ কমর্ৰািজক পৰ্চিলত সাজ-
ৈশলীৰ মােনেৰ েচাৱা েহাৱা নািছল। পইনকােৰ আিছল সবর্কালৰ
এগৰাকী গুৰুতব্পূণর্ ফৰাছী গিণতজ্ঞ। পইনকােৰক েকাৱা ৈহিছল
“সবর্েশষৰ সাবর্জনীনজন”। েতওঁ আিছল এেন এজন গিণতজ্ঞ,
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িযেয় বুজন পিৰমােণ এক বহল পিৰসৰৰ গািণিতক িবষয়ক
বুিজ পাইিছল। পইনকােৰেয় উিলয়াইিছল অিত বহল পিৰসৰৰ
গিণতৰ ফল, আৰু আিজৰ পৰা এটা শিতকা আেগেয় কিৰ েযাৱা
এটা অনুমান (কনেজকচাৰ)। এই অনুমানেটা পৰ্মাণ কিৰেছ এই
সময়ৰ ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ িগৰ্েগাৰী েপেৰলময্ােন।

যিদ আিম ৰবৰৰ পিট এডালক িবস্তািৰত কিৰ ৈল এটা
আেপলত িলিপট খুৱাই িপন্ধাই িদওঁ, েতিতয়া এটা িবনু্দৈলেক
ইয়াক আিম েকাঁচাই ৈল আিহব পািৰম– ইয়াক লােহ লােহ
িপচলাই আিন থািক, নফলাৈক বা ইয়াক আেপলৰ উপিৰতলৰ
পৰা আঁতৰাই ননাৈক৷

আনহােত যিদ আিম েসই এেক ৰবৰৰ পিটেকই িকবা
উপােয় িবস্তািৰত কিৰ ৈল এটা ড’নাটত লগাই িদওঁ, সিঠক
িদেশেৰ, েতিতয়া ইয়াক আৰু েকাঁচাই আিনবৈল েকােনা উপায়
নাথােক। আৰু এেন এখন আেপলৰ উপিৰতলেকই কওঁ “িছমিপ্ল
কােনেক্টইড” বা “সৰলভােব সংেযাগী ৈহ থােক” বুিল। িকন্তু
ড’নাটৰ উপিৰতলখন এেন গুণিবিশষ্ট ৈহ নাথােক। গিণতজ্ঞ
অঁিৰ পইনকােৰেয় এশ বছৰ আেগেয়ই কনেজকচাৰ কিৰ
ৈকিছল– দুই মাতৰ্াৰ েগালক এটা এেন “সৰলভােব সংেযাগী”
এক ৈবিশষ্টয্েৰ থােক আৰু সুিধিছল েয িতিনমাতৰ্াৰ েগালকৰ
েক্ষতৰ্তেনা িক ঘিটব?

িকন্তু বহবাকীেয় পইনকােৰৰ গিণত কৰাৰ ধৰণেটা পুৰিণ
ঠাঁচৰ বুিল ৈলিছল। পইনকােৰৰ গিণত কৰাৰ ধৰণ আৰু
বহবাকীৰ গিণত কৰাৰ ধৰণ আিছল পৰস্পৰ িনিমলা ধৰণৰ!
পইনকােৰ আিছল েবাধাত্মক আৰু সিবেশষৰ েপাষক। েতওঁৰ
বােব গিণত আিছল এক কলা সদৃশ। েতওঁ সংগৰ্থন বা
সব্ীকাযর্কৰণক নাভািবিছল। েতওঁ মােথান িবচািৰিছল েযেন
ধৰেণই নহওক িকয় বস্তুসমূহক স্পষ্টতােৰ চাবৈল, আৰু িৰজাল্ট
পাবৈল।

১৯৬০ ৰ দশকত, দলেটাত এটা নতুন পৰ্জন্মেৱ
েযাগ িদিছল– বহবাকীৰ চতুথর্ দলেটা। এইসকল আিছল
আেলকেজণ্ডাৰ েগৰ্ািথএনিডকৰ পূবর্ৰ ছাতৰ্। েগৰ্ািথএনিডক পৰ্ায়
দহ বছৰ ধিৰ িনেজই আিছল বহবাকীৰ সদসয্ আৰু আধুিনক
গিণতৰ পৰ্সাৰৰ েক্ষতৰ্খনত পৰ্ভূতভােব অৱদান আগবঢ়াই
ৈগিছল। িকন্তু েতওঁৰ দলেটাৰ ৈসেত সংঘাত ৈহিছল আৰু
েকৰ্াধািনব্ত ৈহ গুিচ আিহিছল। েতওঁ গুিচ অহাৰ আগত দলেটাৰ
িভতৰত সঘনাই কািজয়া ৈহিছল। তােৰাপিৰ আিছল পৰ্জন্ম
জিড়ত কািজয়ািখিনও।

আমর্াণ্ড েবােৰেল িলিখ ৈগেছ, “পঞ্চাশেতা েদখা েপাৱা ৈগিছল,

এজনৰ আত্মপৰ্কাশ– বহবাকী অৱতাৰতৈকেয়া অিধকতৰ সবল
িহচােপ, অিত ক্ষমতাৱান েতওঁ অনুসন্ধানত, অিত সাধাৰণ,
আৰু অিত েমৗিলক, নাম ৈল ক’বৈল হ’েল েতওঁ আেলকেজণ্ডাৰ
েগৰ্ািথএনিডক। েগৰ্ািথএনিডেক “খৰতকীয়াৈক সািজিছল, শুকান
সুসব্াদু ফল, সংিস্থতীয় সিদশ অন্তৰীক্ষৰ। ই েতেন এক ফল, িয
সমাধা কিৰিছল বহুেতা সমসয্া। িযসমূহ িডউডন আৰু শব্ৱােজর্ও
িদিছল আৰু ইয়ােক ৈল এক সূদূৰপৰ্সাৰী তত্তব্ থািপবৈল
বুিল আগবািঢ়িছল। ইয়াৰ পাছত েতওঁ মেনােযাগ ঘূৰাইিছল
বীজগিণতীয় সংিস্থিত িবদয্া, ৈবেশ্লিষক আৰু বীজগিণতীয়
জয্ািমিতৈল। ই েসানকােলই িৰমান-েৰাছ উপপাদয্ৰ এক
উিক্তেৰ ওলাই আেহ, সকেলােক আচিৰত কিৰ িদেয়, এই
িবেশষতব্েত েয েকােনাবাই উেল্লখ কৰাৰ আগেতই, ই ইিতমেধয্
‘ফাংকেটািৰেয়ল’ িচন্তাৰ মাজত ই ভুমুিক মািৰ ৈগেছই েদেখান।
িযমান গুৰু হ’েলও, ই িপেছ আিছল বীজগিণতীয় জয্ািমিতৰ
েমৗিলক কামিখিনৰ িঠক আৰম্ভিণিখিন।

বহবাকীৰ কমর্-পদ্ধিতত েগৰ্ািথএনিডক অসুখী আিছল,
কাৰণ েতওঁেলাকৰ কাম-কাজিখিন যেথষ্ট উচ্চাকাংক্ষী নািছল।
ফলসব্ৰূেপ েতওঁ িনজৰ িকতাপলািন িলিখবৈল লােগ আৰু
বহবাকীক এেৰ। চতুথর্ পৰ্জন্মেটাত লক্ষয্েটা স্পষ্ট নািছল, আগৰ
েকইটাতৈক। েগৰ্ািথএনিডেক ইিতমেধয্ িনজৰ অিত উচ্চাকাংক্ষা
জিড়ত ৈহ েৰাৱা পৰ্েগৰ্মক ৰূপািয়ত কৰাত লািগ ৈগেছ–
বহবাকীৰ বািহৰত থািক। এেনদেৰ বহবাকীৰ পৰ্েয়াজনিখিন
কম স্পষ্ট ৈহিছল। গিণতৰ সাবর্জনীন েবাধৰ অনীহা আৰম্ভ
ৈহিছল, িনজেক স্পষ্ট কিৰবৈল বুিল, লগেত এই নতুন
িবকাশিখিনেকা। দলেটাৰ সদসয্িখিন িনজৰ ভালেপাৱািখিনৰ
ৈসেত েবিছ িবেশষতব্ৰ ৈহ পিৰিছল আৰু কম সক্ষম ৈহিছল
বৃহৎ েপৰ্ক্ষাপটৰ ছিবখনক আদিৰ েলাৱাৰ ঠাইত।

∼ ◦ ∼

েদখা মেত বহবাকী দলেটাৈল িবশাল কৃতকাযর্তা আিহ পিৰিছল
ৰািতৰ িভতৰেতই। আৰু ইয়ােৰ, িভতৰত আিছল– বকৃ্ততাৈল
আমন্তৰ্ণ, উপস্থাপন, বঁটা পৰ্ািপ্ত, আৰু সব্ীকৃিত ভৰা ৈহ, সমূহীয়া
সাফলয্। তথািপ ইয়াৰ মাজত অসেন্তাষ েসামাইও আিছল।
গিণতৰ এই নতুন অিভগমনিখিনক ৈল পৰ্িতগৰাকী গিণতজ্ঞ
সুখী েহাৱা নািছল। পৃিথবী জুিৰ এেন এক অনুভেৱও গা
কিৰিছল েয বহবাকীেয় বহুত দূৰৈল আঁতিৰ ৈগেছ। দলেটােৱ
সাধাৰণীকৰণৰ খািটৰেতই সাধাৰণীকৰণ কিৰ আেছ। আৰু
েতওঁেলােক গিণতক বয্াখয্া কৰাৰ পৰা আঁতিৰেছ। েতওঁেলাক
বয্স্ত ৈহ ৈৰেছ েতেনেবাৰ ফলক পৰ্কাশ কিৰবৈল বুিল, িযসমূহ
অিতেক িবমূতর্ চিৰতৰ্ৰ। এই দলেটােৱ খািট থকা িভন্ন পৰ্ণালীত
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এই ঋণাত্মক পৰম্পৰােটােৱ দলেটাত আিহ থকা েকবাটাও বছৰ
পৰ্ভাৱ িবস্তাৰ কিৰ ৰ’ব।

বহবাকীৰ পৰ্ধান িবেৰাধত থকা কথািখিন আিছল–
েতওঁেলাক অিত আনুষ্ঠািনক, পৰ্েয়াজনতৈক বহুত েবিছ কেঠাৰ
শৃংখলা জিড়ত, আৰু েসেয় পাঠসমূহ দৰকাৰতৈক অিধক কিঠন
ৈহ পেৰ, গিণত বুজাৰ েক্ষতৰ্ত আৰু অথর্পূণর্ বয্ৱহাৰৰ েক্ষতৰ্েতা।
বহবাকীৰ সিঠক সংজ্ঞাৰ ওপৰত গুৰুতব্ আেৰাপনত আন্তজর্ািতক
গিণত সমাজখন পৰ্িতকুেল আিছল। িপেছ সমােলাচনািখিনক
এেনৈকেয় উত্তৰ িদয়া ৈহিছল েয, বহবাকীৰ পৰ্ধান লক্ষয্
আিছল গািণিতক ধাৰণাসমূহক উন্নত কৰা আৰু গভীৰ কৰা–
অস্পষ্ট কৰাৰ িবপৰীেত। কাৰণ পৰ্শ্ন এটা উিঠিছল, িকমান
দূৰৈল সাধাৰণীকৰণ আৰু িবমূতর্কৰণিখিন যাব– ই েবাধৰ পৰ্িত
পৰ্িতবন্ধক ৈহ উঠাৰ আেগেয়! পৰ্মাণ আৰু কেঠাৰ-শৃংখলািখিন
অগৰ্সৰ েহাৱাৰ পথত েবাধৈল বুিল এক বাহন সদৃশেহ। আৰু
এই বাহনক সহজেতই অিতিৰক্ত বয্ৱহাৰ কৰাও হ’ব পােৰ।
এই পৰ্শ্নিটৰ েকােনা বাস্তৱ উত্তৰ নাই। ক’ৰবাত হয়েতা মধয্স্থান
এখন থািকব, িকন্তু স্থানখন িপেছ স্পষ্টৈক েদখা নাযায়!

আকৰ্মণিখিনৰ িবপৰীেত আংিশকভােব িবেদশী গিণতজ্ঞক
আপিত্তজনকভােব কৰা এক েধমািলেৰ েতওঁেলােক িনেজই
িনজৰ আকৰ্মণক পৰ্িতহত কিৰ ৈগিছল। আেমিৰকান
েমেথেমিটেকল ছ’চাইিট (AMS), ৰ’ড আইেলণ্ডৰ পৰ্িভেডন্সত
থকা পৰ্ধান কাযর্ালেয় লাভ কিৰেল সদসয্ভুিক্তৰ এখন আেৱদন–
“িমঃ িনেকালাছ বহবাকী”ৰ পৰা।

েসই সময়ত AMS ৰ সাধাৰণ সম্পাদক আিছল েজ. আৰ.
িক্লন। েতওঁ বহবাকীৰ িবষয়ত সকেলািখিনেয়ই জ্ঞাত ৈহ আিছল।
আেৱদনখন েতওঁ ফৰ্ান্সৈল ঘূৰাই পঠায়াইিছল, তলৰ েটাকািট
েপৰ্ৰণ কিৰ– “দয্ আেমিৰকান েমেথেমিটেকল ছ’চাইিটৰ দুই
ধৰণৰ সভয্ আেছ– বয্িক্তগত আৰু আনুষ্ঠািনক। মই জােনা েয
এই আেৱদনখন এজন বয্িক্তৰ নহয়।” “িমঃ বহবাকী”ক AMS
ত েযাগ িদবৈল সব্াগতম জেনাৱা ৈহেছ, িপেছ “েতওঁ” মাচুল জমা
িদব লািগব ‘অনুষ্ঠান’ৰ হাৰতেহ (অিত েবিছ)। ৰাল্ফ িপ. েবাৱােছ
(১৯১২ – ১৯৯২) এই গল্পেটা েতওঁৰ পৰ্ৱন্ধ “বহবাকী আৰু
মই” শীষর্ক েলখাত উেল্লখ কিৰিছল (১৯৮৬, “েমেথেমিটেকল
ইেণ্টিলেজিন্সয়া”)। লক্ষণীয় েয বহবাকীেয় এক পৰ্িতেশাধমূলক
পৰ্িতিকৰ্য়া েদখুৱাইিছল AMS ৰ িবৰুেদ্ধ এক উৰাবাতিৰ
িবয়পাই েয, েবাৱাছ এজন বাস্তৱ বয্িক্ত নহয়, বৰং এক সমূহীয়া
ছদ্মনামেহ ‘েমেথেমিটেকল িৰিভউজ’ৰ সম্পাদকবৃন্দৰ।

ৰাল্ফ িপ. েবাৱােছ ‘েমেথেমিটেকল িৰিভউজ’ৰ কাযর্বাহী
সম্পাদকৰ দািয়তব্ত আিছল ১৯৪৫ ৰ পৰা ১৯৫০ ৈল। গিণতত

থকা েতওঁৰ মযর্াদািখিনৰ বােবই েতওঁক এনচাইেক্লােপিডয়া
িবৰ্েটিনকাই িলিখবৈল িদিছল গিণতৰ সম্পকর্ত বছেৰকীয়া পৰ্ৱন্ধ
“এনচাইেক্লােপিডয়াৰ বুক অৱ দয্ ইেয়ৰ”ত। বুক অৱ দয্ ইেয়ৰৰ
পৰ্বন্ধত েবাৱােছ উেল্লখ কিৰিছল– েকইবাটাও খণ্ডৰ বহবাকী-
কৃিতৰ পৰ্সংগ।

িযেহতু বহবাকী সাধাৰণ ৰাইজৰ িচনািক নািছল, েবাৱােছ
বয্াখয্া কিৰবৈল িসদ্ধান্ত ৈলিছল েয বহবাকী ফৰাছী গিণতজ্ঞৰ
দল এটাৰ এক সমূহীয়া ছদ্মনাম। িযেটা েতওঁ ভালৈকেয় জনা
আিছল ১৯৩৯ ত, েতওঁ অেন্দৰ্ েভইক লগ েপাৱাৰ পাছৰ পৰা।
েসই সময়ত, ইয়াৰ সংিবধানৰ সন্দভর্ত দলেটা ইমান েগাপন
নািছল, িপছৈল িযমান ৈহিছল।

এনচাইেক্লােপিডয়াৰ বুক অৱ দয্ ইেয়ৰত েলখােটা ওেলাৱাৰ
িকছু পাছৰ কথা– েবাৱােছ এখন অদু্ভত িচিঠ পাইিছল এেনদেৰ
িলখা– “িহমালয়ত থকা েমাৰ আশৰ্মৰ পৰা” –এেনদেৰ আৰম্ভ
কৰা ৈহিছল– “You miserable worm, how dare you
say that I do not exist?”, চহী কিৰিছল িনক’লা
বহবাকীেয়। েবাৱােছ মন কিৰেল েয “ইয়াত বহবাকীেয় এক
িনম্ন মানৰ সিঠকতা পৰ্দশর্ন কিৰেছ, সাধাৰণেত কৰাতৈক,
কাৰণ মই েতওঁৰ অিস্ততব্হীনতাক ৈল েকাৱা নািছেলাঁ, েতওঁৰ
nonindividuality িস্থিত সন্দভর্তেহ ৈকিছেলাঁ।” বহবাকীেয়
অকল েবাৱাছৈল িলিখেয়ই শান্ত ৈহ থকা নািছল, েতওঁ
এনচাইেক্লােপিডয়া িবৰ্েটিনকাৈলেয়া িলিখিছল। সম্পাদক ৱাল্টাৰ
য়ুেষ্ট এই িচিঠখন েবাৱাচৈল পিঠয়াই িদিছল এক স্পষ্টীকৰণৰ
অনুেৰােধেৰ। েতওঁ জািনব িবচািৰিছল এজন গিণতজ্ঞ িহচােপ
বহবাকীৰ িস্থিত আেছেন নাই। েবাৱােচ উত্তৰত এটা ছুিট
বয্াখয্ােৰ িলিখিছল– য়ুেষ্ট পৰ্খয্াত আেমিৰকান গিণতজ্ঞ ছউণ্ডাৰছ
ময্াকেলনৰ ৈসেত আেলাচনা কিৰব পােৰ। িযেহতু েতওঁেলাক
দুেয়াজেনই িচকােগােতই আেছ।

য়ুেষ্ট েতিতয়া ময্াকেলনৈল এখন িচিঠ িলিখিছল আৰু
ময্াকেলেন িচকােগা িবশব্িবদয্ালয়ৰ হলৈল ৈগিছল আৰু অেন্দৰ্
েভইক িচিঠখন েদখুৱাইিছল৷ েতেৱাঁ েসই সময়ত িচকােগাত
গিণত িবভাগত আিছল। েভইেয় ময্াকেলনক খাটিন ধিৰিছল েয
েতওঁ এনচাইেক্লােপিডয়াৈল িলিখব লােগ েয “বহবাকীৰ অিস্ততব্
আিছল” (মূলত গুৰুতব্ িদ)৷ ময্াকেলেন এনচাইেক্লােপিডয়াৰ
সম্পাদকৈল সতকর্তােৰ িলিখ ৈগিছল, িযখেন েকাৱা নািছল
েয বহবাকী আেছ, িকন্তু ইংিগত িদিছল েয েতওঁ আিছল। এই
িচিঠখেনা েবাৱাচৰ দৃিষ্টৈল আিহিছল, পৰ্িভেডন্সত। েবাৱােচ পুনৰ
িলিখিছল য়ুষ্টৈল, আনিক পৰ্সংগ িদিছল েজ. আৰ. িক্লনৈল।
েতওঁ েতিতয়া য়ুষ্টক ৈকিছল েয বহবাকীেয় সঁচাৈকেয় AMS ত
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সদসয্ভুিক্তৰ বােব আেৱদন কিৰেছ। িকন্তু েতওঁৰ আেৱদন নাকচ
কৰা ৈহেছ এই কাৰণেতই েয েতওঁ বাস্তৱত এজন বয্িক্ত নহয়।
এয়া অকল েবাৱাচৰ জিড়ত ৈহ েৰাৱাৰ ফল েয, বহবাকীেয় েসই
উৰাবাতিৰ িবয়পাইিছল েয েবাৱাচৰ িস্থিত নািছল, ই মােথান এটা
ছদ্ম নামেহ। এই যুদ্ধখন িকছুিদন ধিৰ চিলিছল।
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বহবাকীৰ এজনী ভনীেয়ক আিছল। েতওঁ অেন্দৰ্ েভইৰ ভনী-
দাশর্িনক িচমন েভই। অেন্দৰ্ আৰু িচমন এেকলেগ ডাঙৰ ৈহিছল
আৰু অিত ওচৰ সংস্পশর্ৰ আিছল– ভােয়ক-ভনীেয়ক িহচােপ
িযমান ওচৰ হ’ব পািৰ। আঁতৰত থািকেল অেন্দৰ্েয় িচমনৈল
দীঘলীয়া িচিঠ িলিখিছল। িচিঠত িলিখিছল েতওঁৰ গিণত সম্পকর্ীয়
গভীৰ কমর্ৰ কথা৷ গিণতৰ কথা িলিখেল পাতিন েমিলিছল
এেনদেৰ “তুিম এইিখিন নুবুিজব পাৰা, িকন্তু . . .।”

িচমেন গিণত বুিজবৈল যৎপেৰানািস্ত েচষ্টা কিৰিছল।
বুিজবৈল বা িশিকবৈল িবচািৰিছল েতওঁৰ ককােয়েকেনা এয়া
িক কাম কিৰ আেছ। েতওঁ বহবাকী সিন্মলনেবাৰৈল আিহবৈল
ধিৰিছল। ফলত েতওঁ এই িমিটংেবাৰৰ িনয়মীয়া ভাগীদাৰ ৈহ
পিৰিছল– েতওঁ গিণতজ্ঞ হওক বা নহওেকই। এেনদেৰই েতওঁ
ৈহ পিৰিছল– বহবাকীৰ ভনী। আগেডাখৰৰ বহুেতা সিন্মলনৰ
ছিবত েতওঁক দলেটাৰ কাষত িথয় ৈহ থকা েদখা ৈগিছল।

িকন্তু সময়ত িচমন ৈহ পিৰিছল এগৰাকী দাশর্িনক
আৰু জীৱনত েসই পথত ধাৱমান ৈহিছল িয পথ
ককােয়কৰ পৰা সুকীয়া আিছল। েতওঁ িনজ ইহুদী মূলৰ
জীৱন এিৰিছল, েকথিলিচিজমৈল ৰূপািন্তৰত ৈহিছল৷ েতওঁৰ
েলখাসমূেহ েদখুৱাইিছল– েছিমিটক িবেৰাধী এক মান। ই
আিছল এক তথয্-তুলয্ িযিখিনেয় িচমনৰ সব্-ঘৃণাক উদঙাইিছল।
েতওঁৰ এই সব্-ঘৃণা সুস্পষ্ট ৈহ পিৰিছল ১৯৪২ চনত েযিতয়া
ইংলণ্ডত েতওঁৰ “এেনােৰিক্সয়া নাৰভচা” অথর্াৎ “খাদয্ৰ পৰ্িত
িবৰাগভাৱ”ৰ অিতচাৰ অৱস্থা পাইিছল আৰু িনজেক লেঘােণ
ৰািখ মৃতুয্ৰ মুখত েপলাইিছল। িচমন েভইৰ দশর্ন আিছল
ৰাজৈনিতক চিৰতৰ্ৰ; েতওঁ সেচতন আিছল েশািষতজনৰ পৰ্িত,
আৰু েশাষক শাসনৰ। েতওঁৰ ৰাজৈনিতক আকষর্ণ গা কিৰ
উিঠিছল ফয্াংেকােৰ যুঁিজবৈল বুিল, েস্পিনচ গৃহযুদ্ধত েযিতয়া
েতওঁ িৰপািব্লকান শিক্তত সিকৰ্য় ৈহ েযাগ িদিছল।

েতওঁক এগৰাকী আচিৰত বয্িক্ততব্ৰ নাৰী বুিল েকাৱা ৈহিছল।
েতওঁক জনাসকেল েতওঁৰ চকুত লািগ থকা িবিন্ধ েযাৱা
দৃিষ্টক মন্তবয্ কিৰিছল৷ আৰু লক্ষয্ কিৰিছল েয এটা েকাঠাত
েতওঁৰ উপিস্থিতেয় আনক অসব্িস্তত েপলাইিছল। যিদওবা

েতওঁৰ এক অিত-চাপীয় বয্িক্ততব্ আিছল, আৰু আিছল এক
অিত-দমনীয় উপিস্থিতৰ পৰ্ভাৱ, িচমন েভইেয় িনিশ্চতৈকেয়
বহবাকীৰ িমিটংেবাৰত ৰঙৰ সংেযাগ ঘটাইিছল। আৰু বহবাকীৰ
সদসয্সমূহ িযেহতু সকেলা পুৰুেষই আিছল, েসেয় এগৰাকী
মিহলাৰ উপিস্থিত পৰ্সংশনীয় আিছল। িবেশষৈক েসইজেন,
িযজেন মেনােযাগ ৰািখিছল েসই িবষয়েটােৰ িযেটাত েসইসকেল
কমর্ৰত ৈহ বয্স্ত ৈহ আেছ। আৰু েতওঁ িনেজও েচষ্টা কিৰিছল
িনেজ পৰা গিণতিখিন বুিজবৈল।

িচমন েভইেয় এক বৃহৎ পিৰমাণৰ দাশর্িনক ৰচনা িদ ৈগেছ,
েতওঁৰ েসই ছুটী জীৱনকালত। অেন্দৰ্ৰ সৃ্মিতেলখাত, েতওঁ
পৰ্ােয়ই উেল্লখ কিৰেছ, েতওঁৰ ভনীেয়কৰ দৃিষ্টভংগী, আৰু মন্তবয্,
আৰু েতওঁ িনজৰ সমান্তৰাল িটপ্পনী সংেযাগ কিৰ ৈগেছ েতওঁৰ
আৰু ভনীেয়কৰ দৃিষ্টভংগীৰ৷ েবাধকেৰাঁ, অেন্দৰ্ৰ গিণত-দশর্ন
আৰু সংগৰ্থনৰ ইিতহাসৰ সন্দভর্ত েতওঁৰ মতিখিনত এক
সহমত আিছল ভনীেয়কৰ দাশর্িনক িচন্তাৰ।
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১৯৫০ ৰ পৰা ১৯৭০ ৈল বহবাকীেয় উচ্চতম স্তৰত ৰাজতব্
কিৰ ৈৰিছল। িকন্তু বহবাকীৰ মহিততম অৱদানিখিন আিছল
পিশ্চমীয়া সভয্তাত এক সামিগৰ্কতােৰেহ, অকল গিণতেতই
নহয়। অৱদানিখিন আিছল সংগৰ্থনৰ ধাৰণাৰ– ইয়াৰ িবকাশ
আৰু উত্তৰণত। সংগৰ্থনৰ ধাৰণােটা গািণিতক হ’ব পােৰ আৰু
সঁচা অথর্ত গিণত সজ্জােৰ ভালৈক বুজা যায়, আৰু বয্ৱহাৰত
আেহ। িকন্তু ধাৰণা িহচােপ ই িনেজ গিণত েক্ষতৰ্খনত ওপজা
নহয় িপেছ।

আিম েদখাৰ দেৰ সংগৰ্থনৰ আধুিনক ধাৰণােটা মূলতঃ
ভাষািবজ্ঞানৰেহ। আৰু বীজ েৰািপত ৈহ ৈৰেছ েযাৱােটা
শিতকাৰ মূৰত, পৰ্থম ধাৰণােটা আধুিনক ভাষািবজ্ঞানত–
িযেটা পৰ্স্তাৱ আিছল ছউচ্ছৰৰ (Saussure)৷ এইসমূহ
ধাৰণাক শিতকােটাৰ পৰ্াক দশকত িবকাশ ঘটাইিছল ৰািছয়ান
ভাষািবজ্ঞানী টুৰ্েবট্ জকয় আৰু েজকবছেন। ভাষািবজ্ঞানত
সংগৰ্থনবাদৰ উত্থানৰ কথা অেন্দৰ্ েভইেয় জািনিছল। এই েক্ষতৰ্ৰ
েতওঁৰ িনজৰ ধাৰণািখিন আিছল– সংকটপূণর্ বা িনণর্ায়ক,
বহবাকীেয় সংগৰ্থনবােদেৰ িবয়পাই িদয়াৰ পথত৷

বহবাকীেয় এক অস্পষ্ট ধাৰণােৰ অিত উচ্চতাৈল আগুৱান
ৈহিছল৷ আৰু এক সিঠক স্তৰৈল বুিল। িযেহতু, সংগৰ্থন েতেন
এক ধাৰণা যাক গিণতীয় পেদেৰ অিত সুন্দৰৈক পৰ্েক্ষপ
কিৰব পািৰ, বহবাকীেয় এক সুন্দৰ সুেযাগ পাইিছল– অিত
মূলয্ৱান অৱদান আগবঢ়াবৈল, সভয্তাৈল বুিল। ই পািৰেলেহঁেতন
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অনুবাদ

আনুষ্ঠািনক কিৰবৈল, সব্ীকাযর্কৰণ কিৰবৈল, আৰু সাধাৰণীকৰণ
কিৰবৈল, এই ধাৰণােটাক এক সুস্পষ্ট গািণিতক ধাৰণা কিৰ ৈল।
বহবাকীেয় িঠক েসইিখিন কিৰিছল– েসয়া কিৰিছল অকল িনজৰ
যুিক্তৰ খািটৰত। আৰু উেদ্দশয্েৰ। বহবাকীৰ গিণতজ্ঞসকেল
িবচািৰিছল– সংগৰ্থনৰ ধাৰণাক গিণততেহ। িকন্তু এই ধাৰণাক
কেঠাৰ সুশৃংখল কিৰবৈল েতওঁেলােক িবশব্ৰ বাকী অংশক িদিছল
এক আচিৰত সঁজুিল। সুসংজ্ঞাৱদ্ধ আৰু সুস্পষ্ট ধাৰণােটা–
পৰ্কৃতেত সংগৰ্থন মােন িক? েকইবছৰমানৰ িভতৰেতই,
বহবাকীেয় আিন িদয়া সংগৰ্থনৰ ধাৰণােটাৰ গািণিতক িবকােশ,
িবজ্ঞান, সমাজ-িবজ্ঞান, কলা, অথর্নীিত, আৰু মেনািবজ্ঞানৰ
ৈসেত জিড়ত পৰ্িতজেনই আেলাচনা কিৰিছল এই সংগৰ্থন
আৰু েতওঁেলাকৰ কমর্ৰ মাজত ইয়াৰ হ’ব পৰা বয্ৱহাৰৰ
কথা। বহবাকীেয় এই ধাৰণােটাক সুসংজ্ঞাৱদ্ধ কৰাৰ পাছত
সংগৰ্থনবাদৰ যুগেটা আিহ পিৰিছল।

সংগৰ্থনৰ ধাৰণাক আগুৱাই িদয়াৰ সন্দভর্ত ফৰাছী
ইিতহাসিবদ ফৰ্ানেশ্ল ড’েচ েতওঁৰ সংগৰ্থনবাদৰ সুিনিদর্ষ্ট
ইিতহাসত িলিখেছ: বহবাকীৰ অৱদানিখিনৰ কথা, সংগৰ্থনৰ
ধাৰণাৰ উত্তৰণৰ। বহবাকীৰ গািণিতক সংগৰ্থেন আিন
িদিছল শুদ্ধ ফৰেমিলিজমক সংগৰ্থনৰ মাজত। েতওঁ ৈকেছ–
বহবাকীৰ আদশর্ই িনিশ্চতৈকেয় সেজাৰ অৱদান িদেছ সংগৰ্থনৰ
মানিসকতা আৰু সংগৰ্থনীয় কমর্-সংসৃ্কিতত। ইেয় আিন িদিছল
ধাৰণােটাৰ মাজত কেঠাৰ সুশৃংখলােৰ এক নতুন কেঠাৰতা।
বহবাকীেয় গিণতৰ েসৗধেটাৰ এক ৰমক-জমক সজ্জা েযন
কিৰ তুিলিছল। এয়া পৰ্াপয্ আিছল, ড’চৰ মেত, গিণতৰ মাজত

েসামাই পৰা সংগৰ্থনৰ ধাৰণােটা, িযেটা জিন্মিছল ভাষািবজ্ঞানৰ
েক্ষতৰ্খনত।

“সংগৰ্থনবাদ আৰু ৰূপতত্তব্ক েপানাই িদিছল গািণিতক
আদশর্ৰ সন্ধানৰ ফােল”, ড’চৰ মেত “িয হ’েলও, েসইেবাৰ
আদশর্ বাস্তৱ জগতখনৰ পৰা অহা নহয়, অথবা এইসমূহ
নাথােক অিভজ্ঞতাৰ আওতাৰ বািহৰেতা। এইসমূহ উপায়
মােথান, ধিৰ েলাৱাৰ বস্তু আৰু ধাৰণাৰ ৈবিশষ্টয্৷ এইেবাৰ ৈৰ
থােক, পৰ্িতকী জগতখনত, পৰ্াসংিগকতােৰ নহয়, েবাধাত্মক বা
ধাৰণােৰ থকা, িকন্তু েসইেবাৰেহ, িযেবােৰ ধিৰ থােক মাজৰ
েকােনা ঠাইত। এইেবাৰ গািণিতক সজ্জােয়ই আিছল উৎপন্ন
েহাৱা ফল, বহবাকী দলেটাৰ পৰ্েচষ্টাৰ। ইেয় অনুমিত িদেয়
আমাক সািজবৈল বুিল, সমসয্া থকা বস্তুক, িযসমূহক সংজ্ঞাৱদ্ধ
কৰা ৈহেছ পৰ্তীেকেৰ। ইেয় আমাক অনুমিত িদেয় শিক্তশালী
উপপাদয্সমূহ েপাৱাত, িযেয় আমাক সক্ষম কিৰ েতােল, িনয়ন্তৰ্ণ
কিৰবৈল, ৈবিশষ্টসমূহৰ শৃংখলক, িযসমূহ চকুত পৰাৈক ভাগ
ভাগ পৰ্কৃিতৰ৷”

এেনদেৰই বহবাকীেয় ৈলিছল সংগৰ্থনৰ ধাৰণাক ইয়াৰ
ভাষা ৈবজ্ঞািনক সীিমত পিৰসৰৰ বািহৰত। কিৰ তুিলিছল
সিঠক আৰু গািণিতকভােব শিক্তশালী৷ আৰু উনু্মক্ত কিৰ িদিছল
ধাৰণাৰ জগতখনত। ইয়াত েতেনহেল পৰ্েয়াজন ৈহ পেৰ এজন
নৃতত্তব্িবদৰ, বয্ৱহাৰ কিৰবৈল বুিল, ভাষাৈবজ্ঞািনক আদশর্
সজ্জা (মেডল) আৰু বহল অথর্ত পিৰেশািধত েহাৱা সংগৰ্থনৰ
গািণিতক ধাৰণা সংগৰ্থনবাদক এক ৰূপায়ন সাধয্ অিভগমন
কিৰবৈল এক বহল েপৰ্ক্ষাপটৰ িবশব্ পিৰিস্থিতক।

িচমন েভইৰ নামত উছিগর্ত েপিৰছৰ এটা পথ
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কুইজ
িদশান্ত শইকীয়া
স্নাতেকাত্তৰ ১ম ষান্মািসক, গিণত িবভাগ,
ভাৰতীয় িবজ্ঞান িশক্ষা আৰু গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠান িতৰুৱনন্তপুৰম (IISER Thiruvananthapuram)

১) এই বঁটা ৈহেছ আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্, কানাডা বা েমিক্সেকাৰ
স্নাতক-স্নাতেকাত্তৰ িশক্ষাথর্ীক পৰ্দান কৰা বািষর্ক বঁটা িয
উচ্চতৰ গিণত গেৱষণা সম্পাদন কেৰ। েপনিচলেভিনয়াৰ
শৰ্ীমতী __________এ পৰ্দান কৰা ১২০০ ডলাৰৰ এই বঁটােটা
১৯৯৫ চনত পৰ্িতষ্ঠা কৰা ৈহিছল। ১৯৯৫ চনত কান্নন সুন্দৰাজন
আৰু ১৯৯৬ চনত মঞু্জল ভাগর্েৱ এই বঁটা লাভ কিৰিছল। এই
বঁটাক গিণতৰ স্নাতকক পৰ্দান কৰা সেবর্াচ্চ সন্মান িহচােপ ধৰা
হয়। বঁটােটাৰ নাম িক?

২) এই জােনর্লখন ১৮৭৪ চনত দয্ এনািলষ্ট (The Ana-
lyst) নােমেৰ আৰু জুেৱল েহিন্দৰ্ক্ চক (Joel E. Hendricks)
মুখয্-সম্পাদক িহচােপ ৈল পৰ্িতষ্ঠা কৰা ৈহিছল। আইওৱাৰ
(Iowa) িড মেয়নত (Des Moines) জােনর্লখন পৰ্কাশ কৰা
ৈহিছল আৰু দুবছৰতৈক অিধক সময় ধিৰ এেকৰােহ পৰ্কািশত
েহাৱা আেমিৰকাৰ আটাইতৈক পুৰিণ গিণতৰ পিতৰ্কা আিছল
এইখন। জােনর্লখনৰ এই ৰূপেটা ইয়াৰ দশম বছৰৰ পাছত,
১৮৮৩ চনত, পৰ্কাশ বন্ধ ৈহ যায়। িকন্তু নতুন পিৰচালনা
সিমিতৰ দব্াৰা অিধগৰ্হণ কৰাৰ পাছত ইয়াক ১৮৮৪ চনৰ মাচর্
মাহৰ পৰা নতুন নােমেৰ (িযেটা নাম এিতয়াও পৰ্চিলত) পৰ্কাশ
অবয্াহত ৰখা ৈহিছল। ১৮৯৯ চনত জােনর্লখনৰ পিৰচালনা
হাভর্াডর্ৈল স্থানান্তিৰত ৈহিছল আৰু ১৯১১ চনত বতর্মানৰ অৱস্থান
িপৰ্ন্সটনৈল স্থানান্তৰ কৰা হয়। জােনর্লখনৰ নাম িক?

৩) ‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় সিন্মলন’ (ICM) ৈহেছ
গিণত িবষয়ৰ বােব সবর্বৃহৎ সিন্মলন। ইয়াৰ উেদব্াধনী অনুষ্ঠানত
িফল্ডছ েমেডল, গাউছ বঁটা, লীলাৱতী বঁটা আৰু শব্াণর্ মেডলৰ
লগেত অনয্ এক পুৰস্কাৰ (েমেডল) পৰ্দান কৰা হয়। ২০২২ চনৰ
আগেত অনয্ এক নােমেৰ জনাজাত এই েমেডল কিম্পউটাৰ
িবজ্ঞানৰ গািণিতক িদশ আৰু ৈবজ্ঞািনক কিম্পউিটঙত অসামানয্
অৱদানৰ বােব পৰ্দান কৰা হয়। িফল্ডছ েমেডলৰ দেৰ এই
েমেডলৰ বােবও ৪০ বছৰতৈক কম বয়সৰ েলাকেহ েযাগয্।
২০২২ চনত এই বঁটা নতুন নােমেৰ নামকৰণ কৰা ৈহেছ আৰু

এই বছৰ িপৰ্ন্সটনৰ মাকর্ েবৰ্ভাৰেমেন এই বঁটা লাভ কিৰেছ।
দুজন ভাৰতীয় (পাছৈল আেমিৰকাৰ) তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ
িবজ্ঞানী– মধু সূদেন (Madhu Sudan) ২০০২ চনত আৰু
সুভাস খেট (Subhash Khot) ২০১৪ চনত এই বঁটা লাভ
কিৰিছল। বঁটােটাৰ পুৰিণ নাম আৰু বতর্মানৰ নামেটা িক?

৪) এই পৰ্িতষ্ঠানেটা ১৯৬২ চনত আলািড ৰামকৃষ্ণেণ (Al-
ladi Ramakrishnan) পৰ্িতষ্ঠা কিৰিছল। বতর্মান গািণিতক
আৰু েভৗিতক িবজ্ঞানৰ সীমান্ত শাখাত েমৗিলক গেৱষণাৰ এক
ৰাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠান িহচােপ জনাজাত এই পৰ্িতষ্ঠানেটা ইনিষ্টিটউট
অব এডভান্সড ষ্টািড, িপৰ্ন্সটনৰ আিহর্ত পৰ্স্তুত কৰা ৈহেছ।
পৰ্িতষ্ঠানেটাৰ নাম িক?

৫) এই ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ গৰাকীক সব্ামী িবদয্ানাথনন্দ
বুিলও জনা যায়। েতওঁ বতর্মান মুমব্াইৰ টাটা েমৗিলক গেৱষণা
পৰ্িতষ্ঠানৰ (TIFR) গিণত িবভাগৰ মুৰবব্ী অধয্াপক। ইয়াৰ
লগেত েতওঁ ৰামকৃষ্ণ সংঘৰ সন্নয্াসী। েতওঁ গািণিতক িবজ্ঞানত
২০১১ চনৰ শািন্তসব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা আৰু ২০১৫ চনৰ
ইনফ’িচছ বঁটা পৰ্াপক। েতওঁ পৰ্থমেত আই আই িট কানপুৰত
ৈবদুয্িতক অিভযািন্তৰ্কী অধয্য়ন কিৰবৈল বািছ ৈলিছল যিদও
পাছত গিণত িবভাগৈল যায় আৰু ১৯৯২ চনত আই আই
িট কানপুৰৰ পৰা গিণতত স্নাতেকাত্তৰ িডগৰ্ী লাভ কেৰ। এই
ভাৰতীয় গিণতজ্ঞজনৰ নাম িক?

৬) এই গৰ্ন্থখন ১৯৬০ চনৰ পৰা ১৯৬৭ চনৈল IHÉS
ৰ দব্াৰা পৰ্কাশ কৰা ৈহিছল। আধুিনক বীজগিণতীয় জয্ািমিতৰ
আধাৰিশলা আৰু েমৗিলক পৰ্সংগ বুিল গৰ্ন্থখনক গণয্ কৰা হয়।
পৰ্থমেত েতৰটা অধয্ায়ৰ পিৰকল্পনা কৰা ৈহিছল, িকন্তু েকৱল
পৰ্থম চািৰটা (মুঠেত পৰ্ায় ১৫০০ পৃষ্ঠাৰ) পৰ্কািশত ৈহিছল।
পাছৰ অধয্ায়েবাৰৰ েবিছভাগ বস্তু IHÉS ত চলা এক িবেশষ
েচিমনাৰৰ েটাকাত সীিমত মািজর্তকৰণ ৰূপত েপাৱা ৈগিছল।
েসই েটাকােবাৰ বাৰটা খণ্ডত পৰ্কাশ কৰা ৈহিছল। মূল গৰ্ন্থখনৰ
পঞ্চম অধয্ায়েটা িকছু পিৰমােণ েলখকজনৰ নামত সমিপর্ত এটা
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েৱবছাইটত উপল । গৰ্ন্থখন আৰু েলখকজনৰ নাম িক?

৭) ফৰ্ািন্সছ েগল্টন, কালর্ িপেয়ছর্ন আৰু ৰােফল ৱােল্ডনৰ
দব্াৰা ১৯০১ চনত বােয়ােমিটৰ্ক অধয্য়নৰ পৰ্চাৰৰ বােব এখন
জােনর্ল পৰ্িতষ্ঠা কৰা ৈহিছল। ১৯৩৩ চনত ভাৰতীয় পিৰসাংিখয্কী
পৰ্িতষ্ঠানৰ (ISI) পৰ্িতষ্ঠাপক সঞ্চালক িপ. িচ. মাহালানিৱেছ
এইখন জােনর্লৰ আিহর্ত ভাৰতত এখন জােনর্ল পৰ্িতষ্ঠা
কিৰিছল। দুেয়াখন জােনর্লৰ নাম িক িক?

৮) েজ. ই. িলটল্ উড আৰু িজ. এইচ. হািডর্ৰ
দীঘলীয়া সহেযািগতাৰ িবষেয় বহু েলােক জােন। হািডর্ৰ ৈসেত
িলটল্ উেড ৰামানুজনক পৰ্িতভাশালী বয্িক্ত িহচােপ িচনাক্ত
কিৰিছল। ১৯৩০ ৰ দশকৰ েশষৰফােল যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা বৃিদ্ধ
েহাৱাৰ লেগ লেগ েৰিডঅ’ অিভযন্তা আৰু িবজ্ঞানীসকলৰ
অৈৰিখক অৱকলজ সমীকৰণৰ িকছু সমসয্া সমাধানৰ বােব
গিণতজ্ঞৰ পৰ্েয়াজন ৈহিছল। সমসয্ােবােৰ িলটল্ উডৰ লগেত
এগৰাকী মিহলা গিণতজ্ঞক আকিষর্ত কিৰিছল। েতওঁেলােক
পৰৱতর্ী ২০ বছৰত এেকলেগ কাম কিৰিছল। এই সহেযািগতাৰ
ফলত গুৰুতব্পূণর্ ফলাফল েপাৱা ৈগিছল িযেয় গিণক পৰ্ণালীৰ
আধুিনক তত্তব্ৰ (Modern Theory of Dynamical Sys-
tem) িবকাশত যেথষ্ট পৰ্ভাৱ েপলাইিছল। মিহলা গিণতজ্ঞগৰাকী
আিছল ‘েমেথেমিটেকল এছ’িচেয়ছন’ আৰু লণ্ডন েমেথেমিটেকল
ছ’চাইিটৰ পৰ্থমগৰাকী মিহলা সভাপিত। ইয়াৰ লগেত েতওঁ
ৰ’েয়ল ছ’চাইিটত েসৱা আগবেঢ়াৱা পৰ্থম মিহলা আিছল। এই
মহান গিণতজ্ঞগৰাকীৰ নাম িক?

৯) কানাডাৰ ট’ৰ’েণ্টা িবশব্িবদয্ালয়ত অৱিস্থত এই পৰ্িতষ্ঠান
ৈহেছ গািণিতক িবজ্ঞানৰ গেৱষণাৰ এক আন্তজর্ািতক েকন্দৰ্।
অেণ্টিৰঅ’ৰ ২০ খন িবশব্িবদয্ালয়ৰ ৈসেত শিক্তশালী সম্পকর্
থকা ই এিট সব্তন্তৰ্ অলাভজনক পৰ্িতষ্ঠান। ১৯৯২ চনত এই
পৰ্িতষ্ঠান ৱাটালুর্ িবশব্িবদয্ালয়ত স্থািপত ৈহিছল আৰু ১৯৯৫
চনত ট’ৰ’েণ্টাৈল স্থানান্তিৰত কৰা হয়। পৰ্িতষ্ঠানেটাৰ নাম এজন
িবখয্াত কানািডয়ান গিণতজ্ঞৰ নােমেৰ ৰখা ৈহেছ (যাৰ নােমেৰ
গিণতৰ পুৰস্কাৰ এটাও নামকৰণ ৈহেছ)। এই পৰ্িতষ্ঠানৰ বতর্মান
সঞ্চালক ৈহেছ ট’ৰ’েণ্টা িবশব্িবদয্ালয়ৰ এজন ইেণ্ডা-কানািডয়ান
গিণতজ্ঞ, িয মুখয্তঃ সংখয্া তত্তব্ৰ লগত জিড়ত। পৰ্িতষ্ঠানেটা
আৰু ইয়াৰ বতর্মান সঞ্চালকজনৰ নাম িক?

১০) আেমিৰকান আিৱষ্কাৰক েচমুেৱল ম’েছর্ (Samuel
Morse) সৃিষ্ট কৰা েটিলগৰ্ােফ েযাগােযাগৰ েক্ষতৰ্ত ৈবপ্লিৱক
পিৰৱতর্ন আিনিছল। এই পিৰৱতর্নৰ েকইবা বছৰৰ আগেতই
১৮৩৩ চনত দুজন জামর্ান িবজ্ঞানীেয় েতওঁেলাকৰ িনজা
কাযর্কৰী েটিলগৰ্াফ িনমর্াণ সম্পন্ন কিৰিছল। েতওঁেলাকৰ
ভূ-চুমব্কতব্ৰ অধয্য়নত সমনব্য় ৰখাৰ বােব দুেয়া মহান
িবজ্ঞানীেয় __________ৰ পদাথর্ িবজ্ঞানৰ পৰীক্ষাগাৰৰ পৰা
__________ৰ পযর্েবক্ষণালয়ৈল ৩ িকেলািমটাৰ দীঘল তাঁৰ
এডাল টািনিছল। এইেটা পৰ্থম িবদুয্ৎচুমব্কীয় েটিলগৰ্াফ আৰু
পৃিথৱীৰ পৰ্থমেটা েটিলগৰ্াফ বয্ৱহাৰ আিছল। ১৮৪৫ চনত
বজৰ্পাতৰ ফলত এই েটিলগৰ্াফ লাইনেটা ধব্ংস হয়। দুই জামর্ান
িবজ্ঞানীৰ মাজত এজন পৰ্ধানৈক গিণতজ্ঞ আিছল আৰু আনজন
পদাথর্ িবজ্ঞানী। েতওঁেলাকৰ নাম িক িক?

উত্তৰসমূহ েহাৱাট্ ছ্ এপ েযােগ +918876538404 নমব্ৰৈল ১৫/১০/২০২২ ৰ িভতৰত েপৰ্ৰণ কিৰবৈল অনুেৰাধ
জনােলাঁ। লগত নাম-িশক্ষা-বৃিত্ত-িঠকনা েপৰ্ৰণ কিৰব। শুদ্ধ উত্তৰ িদওঁতাৰ পিৰচয় অহা সংখয্াত পৰ্কাশ কৰা হ’ব।

েযাৱা সংখয্াৰ কুইজৰ উত্তৰসমূহ
অিলন্দ দাস

১) ‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় সিন্মলন’ (International
Congress of Mathematicians, ICM)।
২) এওঁেলাক ৈহেছ ১৯৩৬ চনত েপানপৰ্থমবাৰ িফল্ডছ
েমেডল লাভ কৰা গিণতজ্ঞ।
৩) িফৰ্েমন ডাইছন।
৪) িফল্ডছ েমেডিলষ্ট অক্ষয় েভংকেটশ আৰু েতওঁৰ মাতৃ
েশব্ঠা েভংকেটশ।
৫) েগডর্ ফিল্টংছ। েতেৱাঁ িফল্ডছ েমেডল িবজয়ী।

৬) মািৰয়াম িমজর্াখানী। িফল্ডছ েমেডল িবজয়ী পৰ্থমগৰাকী
আৰু এিতয়াৈলেক একমাতৰ্ মিহলা।
৭) েতওঁ মঞু্জল ভাগর্ৱৰ মাতৃ, নাম মীৰা ভাগর্ৱ।
৮) শূনয্।
৯) িশেৱন্দৰ্ নাৰায়ণ বৰুৱা। েতওঁ গিণতৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী
লাভ কৰা পৰ্থমজন অসমীয়া।
১০) জয্-িকৰ্ষ্টফ য়কজ আৰু আটুর্ৰ আিভলা।
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মিস্তষ্ক মন্থন
ড◦ পৰ্বীণ দাস

‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ সভাপিত

ওলট-পালট সংখয্া:
ৰংপুৰ জাতীয় িবদয্ালয়ৰ গিণত িশক্ষক শৰ্ী পৰ্শান্ত নাথৰ

গিণতৰ পাঠসমূহ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ বােব বাৰুৈকেয় উপেভাগয্ ৈহ
উিঠেছ। পৰ্ায় সকেলা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ মাজত গিণতৰ পৰ্িত আগৰ্হ বৃিদ্ধ
েহাৱাৰ লেগ লেগ েতওঁেলাকৰ গািণিতক বুয্ৎপিত্তও লক্ষনীয়ভােব
বািঢ়বৈল ৈলেছ। ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ আগৰ্হৰ পৰ্িত লক্ষয্ ৰািখ পৰ্ধান
িশক্ষক মেহাদয়ৰ ৈসেত আেলাচনা কিৰ িশক্ষক নােথ পৰ্িত
শিনবােৰ সু্কল ছুিটৰ পাছত নৱম-দশম েশৰ্ণীৰ বােব ‘আেমাদৰ
গিণত’ শীষর্ক এিট এঘণ্টীয়া েশৰ্ণী আৰম্ভ কিৰেছ।

আিজ শিনবৰীয়া ‘আেমাদৰ গিণত’ৰ পৰ্থমেটা পাঠ:

িবদয্ালয়ৰ ডাঙৰ েকাঠালী এটাত নৱম-দশম েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীসকেল নাথ ছাৰৰ আগমনৈল আগৰ্েহেৰ ৈৰ আেছ। ছােৰ
েশৰ্ণী েকাঠাৈল েসামাই হাঁিহ মািৰ েতওঁেলাকক সম্ভাষণ জনােল
আৰু ক’েল– “এিতয়াৰ পৰা সপ্তাহত এিদনৈক আিম িবিভন্ন ধৰণৰ
গিণতৰ যাদু বা সাঁথৰ, েখল নাইবা হােত-কােম কিৰব পৰা ধৰণৰ
গিণতৰ আেমাদ ল’ম।

আিজ েতামােলাকৰ বােব আিম এক িবেশষ ধৰণৰ সংখয্াৰ
েখল আগবঢ়াম। পৰ্থমেত আিম আেলাচনা কিৰবৈল েলাৱা িবেশষ
সংখয্া িবধৰ এিট নাম িদ লওঁহক। েযেন, ‘ওলট পালট সংখয্া’
আৰু সংখয্ািবধৰ এই পিৰভাষা আমাৰ েখলখনৰ বােবেহ পৰ্েযাজয্
হ’ব।

দুটা িযেকােনা দুই অংকীয়া সংখয্া, েযেন ৩২ আৰু ৪৮ েলাৱা।
এই সংখয্া দুটাক ওচৰা-ওচিৰৈক কৰ্ম অদল-বদল কিৰ িলিখেল
েতামােলােক ৩২৪৮ আৰু ৪৮৩২, এই চািৰ অংকীয়া সংখয্া দুটা
পাবা। এেন েক্ষতৰ্ত আমাৰ নামকৰণ অনুসিৰ ৩২৪৮ আৰু ৪৮৩২
সংখয্া দুটাই হ’ল ওলট-পালট সংখয্া। এেকদেৰ ২৭৫১ আৰু
৫১২৭ দুটা ওলট-পালট সংখয্া।

এিতয়া ওলট-পালট সংখয্াৰ েখল এিট আৰম্ভ কৰা যাওক।”

এইবুিল নাথ ছােৰ িযেকােনা দুগৰাকী ছাতৰ্ক সমুখৈল মািত

আছুতীয়াৈক ৰখা েবঞ্চ এখনত েতওঁেলাকক িপিঠয়া-িপিঠৈক
বিহবৈল ক’েল। েসব্চ্ছাই েকােনা আগবািঢ় নহাত েতওঁ নয়ন আৰু
সুমন নামৰ ছাতৰ্ দুজনক েবঞ্চখনত িপিঠয়া-িপিঠৈক বিহবৈল
িদেল। নয়ন আৰু সুমন আিহ ইিতমেধয্ েকাৱা ধৰেণ বহাৰ পাছত
ছােৰ ক’েল– “েতামােলাক দুেয়াজেন িনজৰ িভতৰত আেলাচনা
কিৰ সমান্তৰ পৰ্গিতত থকা িতিনটা সংখয্া এেনভােব েলাৱা
যােত মাজৰ সংখয্ােটা ১০ ৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ ৪৯ ৈলেক থকা
সংখয্ােবাৰৰ িযেকােনা এিট হয়।”

সমান্তৰ পৰ্গিত সম্পেকর্ আটাইেবাৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ী ভালদেৰ
অৱগত নহ’ব পােৰ বুিল ভািব েতওঁ পুনৰ ক’েল– “সমান্তৰ
পৰ্গিতত থকা িতিনটা সংখয্া মােন হ’ল সংখয্া িতিনটাৰ পৰ্থম আৰু
িদব্তীয়েটাৰ িবেয়াগফল, িদব্তীয় আৰু তৃতীয়েটাৰ িবেয়াগফলৰ
ৈসেত এেক বা সমান। েযেন: ৭, ১০, ১৩; ১৫, ২০, ২৫; ৩০,
৪৯, ৬৮; ইতয্ািদ।

সংখয্া িতিনটা েতামােলােক িক পছন্দ কৰা েমাক জনাব
নালােগ। এিতয়া দুেয়াজেন িসদ্ধান্ত েলাৱা– েকান িতিনটা সংখয্া
ল’বা।”

সুমন আৰু নয়েন সংখয্া িতিনটা িনবর্াচন কৰা বুিল জেনাৱাত
ছােৰ ক’েল– “এিতয়া দুেয়ােৱ সংখয্া িতিনটাৰ েযাগফল িনণর্য়
কৰা আৰু এই েযাগফলেটাক সুমেন ৩৪ েৰ আৰু নয়েন ৬৭ েৰ
পূৰণ কৰা।”

দুেয়াজেন ছােৰ েকাৱা ধৰেণ পূৰণফল িনণর্য় কিৰ ক’েল–
“ছাৰ, আিম আপুিন েকাৱা ধৰেণ পূৰণ কিৰেলাঁ।”

ছােৰ ক’েল– “দুেয়াজেন এেকাটাৈক চািৰ অংকীয়া সংখয্া
পাইছা িনশ্চয়! এিতয়া দুেয়াজনেক মই এেকাটাৈক পৰ্শ্ন সুিধম
আৰু দুেয়া এেকলেগ উত্তৰ িদবা। িকন্তু পৰ্শ্নেটা কিৰ মই এক-
দুই-িতিন েকাৱাৰ পাছতেহ দুেয়াজেন উত্তৰ িদবা।”

দুেয়ােৱ ‘হ’ব’ বুিল শলািগেল। েতিতয়া ছােৰ সুমনক সুিধেল–
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মিস্তষ্ক মন্থন

“সুমন, তুিম েপাৱা চািৰ অংকীয়া সংখয্ােটাৰ পৰ্থম অংক দুটােৰ
গিঠত সংখয্ােটা িকমান?” আেকৗ নয়নক সুিধেল– “নয়ন, তুিম
েপাৱা চািৰ অংকীয়া সংখয্ােটাৰ েশষৰ অংক দুটােৰ গিঠত
সংখয্ােটা িকমান?” অলপ ৈৰ ছােৰ গিণেল– “এক - দুই - িতিন।”

সুমন আৰু নয়েন সংখয্া দুটা এেকলেগ বয্ক্ত কিৰেল। উত্তৰ
শুিন সকেলােৱ আচিৰত ৈহ পিৰল, িকয়েনা দুেয়াজনেৰ সংখয্া দুটা
এেকই ৈহেছ।

এইবাৰ ছােৰ নয়নক সুিধেল– “নয়ন, তুিম েপাৱা চািৰ অংকীয়া
সংখয্ােটাৰ পৰ্থম অংক দুটােৰ গিঠত সংখয্ােটা িকমান ৈহেছ?”
আেকৗ েতওঁ সুমনক সুিধেল– “সুমন, তুিম েপাৱা চািৰ অংকীয়া
সংখয্ােটাৰ েশষৰ অংক দুটা িমিল েহাৱা সংখয্ােটা িকমান পাইছা?
এক - দুই - িতিন।”

এইবােৰা নয়ন আৰু সুমেন বয্ক্ত কৰা সংখয্া দুটা এেকই
েপাৱা গ’ল আৰু আটােয় আেকৗ আশ্চযর্ািনব্ত ৈহ পিৰল।

নাথ ছােৰ সুমন আৰু নয়নক িনজৰ িনজৰ আসনৈল উভিত
যাবৈল ৈক সকেলােক উেদ্দিশয্ ক’েল– “মই েকাৱা ধৰেণ
েতামােলাক আটােয় ঘৰৈল ৈগ এই েখলখন িনজাৈক পৰীক্ষা কিৰ
চাবা। েদখা পাবা েয, সমান্তৰ পৰ্গিতত থকা সংখয্া িতিনটাৰ
েযাগফলক ৩৪ েৰ পূৰণ কিৰেল িযেটা চািৰ অংকীয়া সংখয্া পাবা,
তাৰ পৰ্থম অংক দুটা িমিল েহাৱা সংখয্ােটা সমান্তৰ পৰ্গিতেটাৰ
মাজৰ সংখয্ােটাৰ সমান। আৰু েশষৰ অংক দুটা িমিল েহাৱা

সংখয্ােটা হ’ব সংখয্া িতিনটাৰ মাজৰেটাৰ দুগুণ। আনহােত, সংখয্া
িতিনটাৰ সমিষ্টক ৬৭ েৰ পূৰণ কিৰেল এেন এিট চািৰ অংকীয়া
সংখয্া েপাৱা যাব যাৰ েশষৰ অংক দুটা িমিল েহাৱা সংখয্ােটা,
সমান্তৰ পৰ্গিতেটাৰ সংখয্া িতিনটাৰ মাজৰেটাৰ সমান আৰু পৰ্থম
অংক দুটা িমিল েহাৱা সংখয্ােটা মাজৰ সংখয্ােটাৰ দুগুণৰ সমান।
অথর্াৎ, সংখয্া িতিনটাৰ সমিষ্টক ৩৪ আৰু ৬৭ েৰ পূৰণ কিৰ েপাৱা
সংখয্া দুটা পৰস্পৰ ওলট-পালট সংখয্া। উদাহৰেণেৰ কথােটা
বুিজবৈল েচষ্টা কেৰাঁ আহা–

ধিৰ েলাৱা, আিম ৩১, ৩৫, ৩৯ এই সংখয্া িতিনটা ল’েলাঁ।
ইয়াত ৩৫−৩১ = ৪ আৰু ৩৯−৩৫ = ৪। অথর্াৎ, সংখয্া িতিনটা
সমান্তৰ পৰ্গিতত আেছ। এিতয়া, ৩১ + ৩৫ + ৩৯ = ১০৫।

আেকৗ, ১০৫ × ৩৪ = ৩৫৭০ আৰু ১০৫ × ৬৭ = ৭০৩৫।

স্পষ্টভােব ৩৫৭০ আৰু ৭০৩৫ দুটা ওলট-পালট সংখয্া।
মজাৰ নহয় েন েখলখন?”

সকেলােৱ উচ্চ সব্ৰত শলািগেল– “অিত মজাৰ েখল ছাৰ!”

“িঠক আেছ, অহা শিনবােৰ আিম আেকৗ এটা নতুন েখল
েখিলম। আিজৈল এইিখিনেত সামিৰেছাঁ।”

(উৎস: ‘Mathemagic’ by Royal Vale Heath. Dover
Publications)

সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহসয্েটা চমুৈক িলিখ েহাৱাট্ ছ্ এপ েযােগ +918876538404 নমব্ৰৈল ১৫/১০/২০২২ ৰ িভতৰত
েপৰ্ৰণ কিৰবৈল অনুেৰাধ জনােলাঁ। লগত নাম-েশৰ্ণী-িঠকনা েপৰ্ৰণ কিৰবা। শুদ্ধ উত্তৰ িদওঁতাৰ পিৰচয় অহা সংখয্াত পৰ্কাশ কৰা হ’ব।

েযাৱা সংখয্াৰ ‘মিস্তষ্ক মন্থন’ৰ সমাধান
‘িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ যাদু’ৰ বয্াখয্া:

ৰংপুৰ জাতীয় িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ িশক্ষক পৰ্শান্ত নােথ েশৰ্ণীত
আগবেঢ়াৱা যাদুেটা আিছল িফব’নাৎিচ সংখয্াৰ এক িবেশষ ৈবিশষ্টয্
সম্পকর্ীয়।

পৰ্থমেত িশক্ষক নােথ দুগৰাকী ছাতৰ্ীক দুটা িযেকােনা সংখয্া
বািচ ল’বৈল িদিছল। তাৰ পাছত সংখয্া দুটা েযাগ কিৰ এটা
তৃতীয় সংখয্া, িদব্তীয় আৰু তৃতীয় সংখয্া দুটা েযাগ কিৰ চতুথর্
সংখয্া, তৃতীয় আৰু চতুথর্ সংখয্া দুটা েযাগ কিৰ পঞ্চম সংখয্া,
এেনদেৰ মুঠ দেহাটা সংখয্াৰ এিট অনুকৰ্ম সািজবৈল িদিছল।
েশষত আটাইেকইটা সংখয্াৰ েযাগফল উিলয়াবৈল ৈক েকৗশেলেৰ

সপ্তম সংখয্ােটা লক্ষয্ কিৰ আিহিছল আৰু েযাগফলেটা আগতীয়াৈক
সকেলােৰ আগত পৰ্কাশ কিৰ সকেলােক আচিৰত কিৰ তুিলিছল।
আচলেত, িযেকােনা িজব’নাৎিচ অনুকৰ্ম এটাত পৰ্থম দেহাটা
পদৰ সমিষ্টেটা অনুকৰ্মেটাৰ সপ্তম পদেটাৰ এঘাৰ গুণ হয়।
েযেন: ধৰা হ’ল, িজব’নাৎিচ অনুকৰ্ম এটাৰ পদসমূহ কৰ্েম
a, b, a + b, a + ২b, ২a + ৩b,৩a + ৫b,৫a + ৮b,৮a +

১৩b, ১৩a+ ২১b আৰু ২১a+ ৩৪b। ইয়াত, সপ্তম পদেটা হ’ল
৫a + ৮b আৰু আটাইেকইটা পদৰ সমিষ্ট হ’ল ৫৫a + ৮৮b।
স্পষ্টভােব, ৫৫a+ ৮৮b = ১১ × (৫a+ ৮b)।
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সংখয্া-শৃংখল
পংকজ েজয্ািত মহন্ত

িথয়ৈক:
ক) ১৮ টা অেমৗিলক উৎপাদক থকা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা৷

গ) ৭ অংকেটােৰ আৰম্ভ েহাৱা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাক
৩১ েৰ হৰণ যায়৷

ঙ) অষ্টক পৰ্ণালীত (ভূিম ৮) পাঁচটা পৃথক পৃথক অংকেৰ িলিখব
পৰা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটাৰ দশিমক পৰ্ণালীৰ ৰূপেটা।

চ) আটাইতৈক সৰু সংখয্া k েটা, যােত k! ক ২৯২০ েৰ হৰণ
যায়৷

জ) prime(১৭) ৰ পৰা prime(১৯) ৰ মাজত থকা েযৗিগক
সংখয্ােকইটাৰ েযাগফলেটা৷

ঞ) ৩৫ ক ৈদব্ত পৰ্ণালীত পৰ্কাশ কিৰ ১ আৰু ০ েবাৰ পৰস্পৰ
সালসলিন কিৰ ৈল পুনৰ দশিমক পৰ্ণালীত পৰ্কাশ কিৰেল েপাৱা
সংখয্ােটা৷

ঠ) দুজন মানুহৰ জন্মিদন এেকটাই েপাৱাৰ সম্ভাৱনা পৰ্ায়
এশ শতাংশ হ’বৈল েকাঠা এটাত থিকবলগীয়া মানুহৰ নূয্নতম
সংখয্া।

ড) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাৰ অংকেকইটাৰ পূৰণফলেটা
৪৪৷

ণ) আটাইতৈক সৰু েযৗিগক সংখয্ােটা যাৰ অংকৰ সংখয্া তাৰ
উৎপাদকৰ সংখয্াৰ সমান।

থ) চািৰটা পৃথক পৃথক অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক ডাঙৰ
সংখয্ােটা।

দ) আটাইতৈক সৰু সংখয্া k েটা, যােত k! ক ৮২২০ েৰ হৰণ
যায়৷

ধ) িতিনটা পৃথক েমৗিলক উৎপাদক িবিশষ্ট আটাইতৈক সৰু
বগর্েটা।

পথািলৈক:
ক) দহটা অযুগ্ম উৎপাদক থকা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা।

খ) {১, ২,৩, ৪,৫} ৰ পৰা {১, ২,৩, ৪} ৈল পাব পৰা আচ্ছাদক
ফলনৰ সংখয্া।

গ) (১!)! + (২!)! + (৩!)!৷

ঘ) অংকসমূহত েকৱল ৩ আৰু ০ থকা আটাইতৈক সৰু
সংখয্ােটা যাক ১২ েৰ হৰণ যায়৷

ছ) অংকেবাৰৰ েযাগফল ৩৪ েহাৱা আটাইতৈক সৰু যুগ্ম
সংখয্ােটা৷
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সংখয্া-শৃংখল

ঝ) দহৰ গুিণতক আৰু েপিলনডৰ্মসমূহক বাদ িদ আটাইতৈক
সৰু সংখয্ােটা যাক তাৰ অংকেবাৰ ওেলাটা কৰ্মত িলিখ েপাৱা
সংখয্ােটােৰ হৰণ যায়৷

ঞ) একমাতৰ্ সংখয্ােটা, িয তাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলৰ িতিন
গুণৰ সমান৷

ট) দুটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক ডাঙৰ সংখয্ােটা যাৰ
অেনানয্কেটা এটা পিৰসমাপ্ত দশিমক সংখয্া।

ড) এইেটা এটা ৮ × ৮ আকৃিতৰ সংখয্া-শৃংখল। ইয়াৰ পৰা
পাব পৰা বগর্সমূহৰ কণর্ৰ মুঠ সংখয্া।

ঢ) আটাইতৈক ডাঙৰ অখণ্ড সংখয্া n েটা, যােত n৩ + ১০০ ক
n+ ১০ েৰ হৰণ হয়৷

ণ) িতিনটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক সৰু বগর্ সংখয্ােটা যাৰ
অংকেবাৰ উধর্কৰ্মত থােক।

ত) িবখয্াত গিণতজ্ঞ গডেফৰ্ েহৰল্ড হািডর্েয় িবিভন্ন গিণতজ্ঞৰ
তীক্ষ্ণতাৰ িভিত্তত ০ ৰ পৰা ১০০ ৰ িভতৰত এটা এটা মূলয্াংক
িবেবচনা কিৰ চাইিছল। েতিতয়া েতওঁ িনজেক িদিছল ২৫ নমব্ৰ।

েডিভদ িহলবাটর্ নামৰ অমৰ গিণতজ্ঞজনক িদিছল ৮০ নমব্ৰ।
হািডর্েয় ৰামানুজনক িদয়া নমব্ৰেটা।

েযাৱা সংখয্াৰ উত্তৰ

সংখয্া-শৃংখলৰ বগর্সমূহ কাগজত অংকন কিৰ নতুবা ইয়াৰ পৰা িপৰ্ণ্ট উিলয়াই ৈল উত্তৰেটা ফেটা ৰূেপ
েহাৱাট্ ছ্ এপ েযােগ +918876538404 নমব্ৰৈল ১৫/১০/২০২২ ৰ িভতৰত েপৰ্ৰণ কিৰবৈল অনুেৰাধ জনােলাঁ।
লগত নাম-িশক্ষা-বৃিত্ত-িঠকনা েপৰ্ৰণ কিৰব। শুদ্ধ উত্তৰ িদওঁতাৰ পিৰচয় অহা সংখয্াত পৰ্কাশ কৰা হ’ব।

সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৈল আজিৰ পৰৰ কাম
এইবাৰৰ সংখয্া-শৃংখলৰ আটাইতৈক ডাঙৰ বগর্েটাক এটা েকাঠািল বুিল ধৰা আৰু ক’লা ৰং িদয়া আটাইতৈক সৰু বগর্েবাৰ
এেকাখন টাইলছ। েতামাৰ হাতত আন এিবধ টাইলছ আেছ। এই টাইলছসমূহৰ পৰ্স্থ আটাইতৈক সৰু বগর্ এটাৰ পৰ্স্থৰ
সমান, আৰু দীঘ আটাইতৈক সৰু দুটা বগর্ৰ মুঠ দীঘৰ সমান। এই টাইলছসমূহ নকটাৈক আৰু ওপৰা-ওপিৰ নকৰাৈক
েকাঠািলেটাৰ বাকী অংশত িকমান ধৰেণ লগাব পৰা যাব?
েকাঠািলেটাৰ েসই েগােটই অংশসমূহত এখন এখনৈক টাইলছ পািৰ উত্তৰেটা উিলয়াবৈল েচষ্টা কৰাৰ পিৰৱেতর্ েতামােলােক
িবেশষ েকৗশল খটুৱাই উত্তৰেটা কম সময়ত উিলওৱাৰ উপায় এটা িবচািৰবা। যিদ েতেনকুৱা উপায় েপাৱা, েতেন্ত ওপৰত
েকাৱা দেৰ আমাৈল েপৰ্ৰণ কিৰেল েতামােলাকৰ নাম পৰ্কাশ কৰা হ’ব।
ইয়াত “িকমান ধৰেণ” বুিল েকাৱা কথােটা বুিজবৈল এটা উদাহৰণ েচাৱা:

ইয়াৰ বাওঁিপেন েদখুওৱা েকাঠােটাত েকৱল দুই ধৰেণ টাইলছ লগাব পৰা ৈগেছ।
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এটা পৰ্েময়, এেহজাৰটা পৰ্মাণ
‘গিণত িবকাশ’ৰ পূবর্ৰ সংখয্া এটাত িলিখিছেলাঁ েয আটাইতৈক অিধক সংখয্ক ধৰেণ পৰ্মাণ েহাৱা উপপাদয্েটা হ’ল পাইথােগাৰাছৰ

উপপাদয্। গিণতজ্ঞসকেল েকৱল নতুন নতুন উপপাদয্ বা উত্তৰ উিলওৱাৰ কামেত লািগ নাথােক। পূেবর্ পৰ্মাণ েহাৱা েকােনা উপপাদয্ক
পৃথক ধৰেণ পুনৰ পৰ্মাণ কৰাৰ কামেতা েতওঁেলােক পৰ্ােয় মেনািনেবশ কেৰ। পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্েটা হ’ল— সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ
অিতভুজৰ বগর্ বাকী দুটা বাহুৰ বগর্ৰ েযাগফলৰ সমান। ইউিক্লড, িলঅ’নােডর্া দা িভিন্স আিদেয় ইয়াৰ নতুন নতুন পৰ্মাণ দািঙ
ধিৰিছল। আইনষ্টাইেন ১২ বছৰ বয়সত এটা নতুন পৰ্মাণ িদিছল। আিজৰ পৰা িতিন বছৰ আগেতও এটা নতুন পৰ্মাণ ওলাইেছ।
এেনদেৰ এই উপপাদয্েটা এেহজাৰতৈকেয়া অিধক ধৰেণ পৰ্মাণ কৰা ৈহেছ। ‘Cut the Knot’ শীষর্ক গিণত িবষয়ক েৱবছাইেটাত
১২২ টা পৰ্মাণ সিন্নিবষ্ট কৰা আেছ [১]। সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল বুিজব পৰা চািৰটা পৰ্মাণ তলত আগবঢ়ােলাঁ। েতামােলােক পাছত
েকিতয়াবা বাকী পৰ্মাণেবাৰত চকু ফুৰাই চাবা। বাকী পৰ্মাণেবাৰেতা অৱেশয্ বৰ িবেশষ গভীৰ িবষয়-বস্তু জিড়ত নহয়। আটাইতৈক
সহজ উপপাদয্সমূহৰ িভতৰেতা এই উপপাদয্েটাক ৰািখব পািৰ।

িচতৰ্ - 1

পৰ্মাণ-১: ইয়াত আিম এেক েজাখৰ চািৰটা সমেকাণী িতৰ্ভুজ ল’ম। পৰ্িতেটােৰ অিতভুজৰ ৈদঘর্য্ c
আৰু বাকী দুটা বাহুৰ ৈদঘর্য্ a আৰু b।

এই চািৰওটা িতৰ্ভুজ ৈল, িচতৰ্ 1 ত েদখুওৱাৰ দেৰ সজাম। ই আমাক দুটা বগর্ িদব। ডাঙৰ বগর্েটাৰ
বাহুৰ দীঘ a+ b আৰু সৰু বগর্েটাৰ বাহুৰ দীঘ c। গিতেক, ডাঙৰ বগর্েটাৰ কািল হ’ব (a+ b)২।

ডাঙৰ বগর্েটা চািৰটা িতৰ্ভুজ আৰু এটা বগর্েৰ গিঠেত। িসহঁতৰ মুঠ কািল হ’ব ৪×ab

২ +c২ = ২ab+c২।

গিতেক, (a+ b)২ = ২ab+ c২। েসেয়েহ, a২ + b২ = c২।

পৰ্মাণ-২: এইবাৰ এেক েজাখৰ দুটা সমেকাণী িতৰ্ভুজ ল’ম। পৰ্িতেটােৰ অিতভুজৰ ৈদঘর্য্ c আৰু বাকী
দুটা বাহুৰ ৈদঘর্য্ a আৰু b। আৰু িচতৰ্ 2 ত েদখুওৱাৰ দেৰ সজাম। ইয়াৰ দব্াৰা আিম এটা েটৰ্িপিজয়াম
পাম।

িচতৰ্ - 2

েটৰ্িপিজয়ামৰ কািল িনণর্য়ৰ সূতৰ্ ৈহেছ:

১
২ × সমান্তৰাল বাহু দুডালৰ ৈদঘর্য্ৰ েযাগফল× সমান্তৰাল বাহু দুডালৰ দূৰতব্।

গিতেক, ইয়াত েটৰ্িপিজয়ামেটাৰ কািল হ’ব ১
২ × (a+ b)× (a+ b) =

(a+ b)২

২ । েটৰ্িপিজয়ামেটা

গিঠত ৈহেছ িতিনটা িতৰ্ভুেজেৰ। িসহঁতৰ মুঠ কািল ৈহেছ ২× ab

২ +
c২

২ = ab+
c২

২ ।

গিতেক, (a+ b)২

২ = ab+
c২

২ । েসেয়েহ, a২ + b২ = c২।

এই পৰ্মাণেটা িদিছল েজমছ গািফর্েল্ড। েতওঁ পাছৈল আেমিৰকাৰ িবংশতম ৰাষ্টৰ্পিত ৈহিছলৈগ।
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িকেশাৰ িবেশষ

পৰ্মাণ-৩: ইয়াত, c বয্াসাধর্ৰ এটা বৃত্ত অংকন কৰা হ’ল। িচতৰ্ 3 ত েদখুওৱা দেৰ এটা সমেকাণী
িতৰ্ভুজ অংকন কৰা হ’ল, যাৰ অিতভুজৰ ৈদঘর্য্ c আৰু বাকী দুটা বাহুৰ ৈদঘর্য্ a আৰু b।

আিম যিদ GKF আৰু FKH িতৰ্ভুজ দুটা গঠন কেৰাঁ, েতেন্ত পাম েয দুেয়াটা িতৰ্ভুজ সদৃশ।
এিতয়া েতামােলােক সদৃশ িতৰ্ভুজৰ কথা জািনব লািগব। এই দুটা সদৃশ বুিল পৰ্মাণ কৰােটা েতেনই
সহজ, পৰ্মাণেটা পাঠয্পুিথত েপাৱা যায়।

েসইমেত আিম পাম:

GK

KF
=

FK

KH

⇒ c+ b

a
=

a

c− b

⇒ a২ + b২ = c২।
িচতৰ্ - 3

পৰ্মাণ-৪: এই পৰ্মাণেটাত েকৱল সেজাৱা হয়। ইয়াত পৰ্থেম চািৰটা এেক েজাখৰ সমেকাণী িতৰ্ভুজ েলাৱা ৈহেছ, যাৰ অিতভুজৰ
ৈদঘর্য্ c আৰু বাকী দুটা বাহুৰ ৈদঘর্য্ a আৰু b। এিতয়া, a + b ৈদঘর্য্ৰ দুটা বগর্ েলাৱা হ’ল। তলৰ িচতৰ্ত েদখুওৱাৰ দেৰ পৰ্থম
বগর্েটাত, িতৰ্ভুজ চািৰটা সেজাৱা হ’ল। চািৰওটা িতৰ্ভুজ পুনৰ সজাই িদব্তীয় বগর্েটাৰ দেৰ কৰা হ’ল।

িচতৰ্ - 4

এিতয়া েচাৱা। দুেয়াটা এেক েজাখৰ বগর্। আৰু িসহঁত দুেয়াটাৰ িভতৰেটা এেক েজাখৰ চািৰটা িতৰ্ভুেজ দখল কিৰ আেছ। গিতেক,
িতৰ্ভুজসমূহ আঁতৰাই িদেল দুেয়া়টা বগর্েৰ িয অংশ বাকী থািকব, িসহঁত সমান হ’ব। তাৰমােন, িচতৰ্ত েদখুওৱা দেৰ, পৰ্থমেটা বগর্ৰ
ছাঁ িনিদয়া অংশেটা আনেটা বগর্ৰ ছাঁ িনিদয়া অংশৰ ৈসেত সমান।

এই অংশসমূহৰ কািল স্পষ্টৈক ওলাই আেছ। গিতেক, a২ + b২ = c২।

এইেটােৱই ৈহেছ পাইথােগাৰােছ িনেজ িদয়া পৰ্মাণেটা। আিজ েদখাত েতেনই সহজ। আিজ আিম িযমানেবাৰ উপপাদয্ জােনা
েসইেবাৰৰ পৰ্ায় েগােটইেবাৰ েসই সময়ত আিৱষ্কােৰই েহাৱা নািছল। মােথাঁ েকইটামান উপপাদয্েহ েতওঁেলাকৰ িদনত জািনিছল। েতওঁ
েকৱল জয্ািমতীয় সাজ-সজ্জা ইফাল-িসফাল কিৰ পৰ্মাণেটা িদিছল। সমেকাণী িতৰ্ভুজৰ এই ৈবিশষ্টয্েটা েতওঁৰ আগেতও বহুেত জািনিছল,
িকন্তু সিঠক পৰ্মাণ েতওঁতৈক আগেত েকােনাবাই িদিছল বুিল বুৰঞ্জীিবদসকেল আিজৈলেক জািনবৈল নাপােল। েসই কাৰণেতই এইেটা
পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্ বুিল জনাজাত হ’ল। পৰ্মাণেটা আচলেত পাইথােগাৰােছ িদিছল েন েতওঁৰ িশষয্সকেল িদিছল তাক ৈলেয়া
িবিভন্ন চচর্া হয়। েসেয়েহ ইয়াক আচলেত পাইথােগাৰীয় উপপাদয্ বা পাইথােগাৰীয়সকলৰ উপপাদয্ বুিলেহ ক’ব লােগ। ইংৰাজীত
ইয়াক েকাৱা হয়– Pythagorean theorem বা Pythagoras’ theorem (Pythagoras’s theorem নহয়)।

তথয্সূতৰ্

[১] https://www.cut-the-knot.org
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‘আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘ’ই
পৰ্কাশ কৰা, ২০২২ ৰ িফল্ডছ
েমেডল িবজয়ীসকলৰ িবেশষ
সাক্ষাৎকাৰৰ অনুবাদ

“গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় সিন্মলন (ICM) ২০২২” েযাৱা
৬ জুলাইৰ পৰা ১৪ জুলাইৈল আভািসক মাধয্মত অনুিষ্ঠত হয়।
৫ জুলাইৰ িদনা সিন্মলনৰ উেদব্াধনী অনুষ্ঠানত আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘই এইবাৰৰ িফল্ডছ েমেডল পৰ্দান কেৰ। এইবাৰৰ িবজয়ী
গিণতজ্ঞসকল হ’ল– েমিৰনা িভয়াজভস্কা, েজমছ েময়নাডর্, জুন হা আৰু হুগ’ িডিমিনল-কুপা। সংঘৰ আনুষ্ঠািনক েৱবছাইটত বঁটাপৰ্াপক
গিণতজ্ঞেকইগৰাকীৰ সাক্ষাৎকাৰ পৰ্কাশ পাইেছ। চািৰওটা সাক্ষাৎকাৰ গৰ্হণ কিৰেছ ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ আেন্দৰ্ অকুনকভ আৰু আেন্দৰ্
কনয্ােভ। উেল্লখেযাগয্ েয আেন্দৰ্ অকুনকেভা িফল্ডছ েমেডিলষ্ট। এই সাক্ষাৎকাৰেকইটা ‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কাশৰ অনুমিত িবচািৰ
সংঘৰ ৈসেত েযাগােযাগ কৰা ৈহিছল। সংঘৰ সিচবালয়ৰ ফালৰ পৰা অিত কম সময়ৰ িভতৰেত সাক্ষাৎকাৰেকইটা অনুবাদৰ অনুমিত
লাভ কেৰাঁ। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘ, আৰু সিচবালয়ৰ পিৰচালক স্কট জাঙৈল (Scott Jung) আন্তিৰক ধনয্বাদ জ্ঞাপন কিৰেলাঁ।

– িপৰ্য়াংকুশ েডকা
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েমিৰনা িভয়াজভস্কাৰ সাক্ষাৎকাৰ
আেন্দৰ্ অকুনকভ আৰু আেন্দৰ্ কনয্াভ • অনুবাদ : িপৰ্য়াংকুশ েডকা

অনুবাদক: স্নাতেকাত্তৰ িদব্তীয় বষর্, পদাথর্িবজ্ঞান িবভাগ, ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান গুৱাহাটী

েমিৰনা িভয়াজভস্কা (২ িডেচমব্ৰ, ১৯৮৪) এগৰাকী ইউেকৰ্ইনীয় গিণতজ্ঞ। সম্পৰ্িত েতওঁ ছুইজাৰেলণ্ডৰ ইকল পিলেটকিনক েফডােৰল েড’
ল’জানৰ সংখয্া তত্তব্ৰ অধয্াপক। মািৰয়াম িমজর্াখানীৰ পাছত এই বঁটা লাভ কৰা েতওঁ িদব্তীয়গৰাকী মিহলা। ৰািছয়াই ইউেকৰ্ইনক আকৰ্মণ
কৰাৰ সময়েত ইউেকৰ্ইনৰ গিণতজ্ঞ এগৰাকীেয় গিণতৰ অনয্তম েশৰ্ষ্ঠ সন্মান লাভ কৰা কথােটােৱ যেথষ্ট তাৎপযর্য্ বহন কিৰেছ। েমিৰনা
পৰ্ধানৈক েগালক সােজানৰ েক্ষতৰ্ত আগবেঢ়াৱা অৱদানৰ বােব পিৰিচত। “E৮ জািলকাই অষ্টম মাতৰ্াত অিবকল েগালকৰ সবর্ািধক ঘনতব্পূণর্
সােজান িদেয় বুিল কৰা পৰ্মাণ, আৰু লগেত ইয়াৰ লগত জিড়ত চৰম িবনু্দ িনণর্য়ৰ সমসয্া (extremal problems) আৰু অন্তেৱর্শন
(interpolation) সমসয্াৰ ফুিৰেয়ৰ িবেশ্লষণৰ েক্ষতৰ্ত আগবেঢ়াৱা অৱদান”ৰ সব্ীকৃিতসব্ৰূেপ েতওঁক এই সন্মান আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

সাক্ষাৎকাৰেটাৰ এটা অংশ ২০২২ চনৰ ২৪ েফবৰ্ুৱাৰীৰ আগেত গৰ্হণ কৰা ৈহিছল, আনেটা অংশ পাছত েলাৱা ৈহিছল। দুেয়াটা
েক্ষতৰ্েত সাক্ষাৎকাৰ লওঁতা আিছল ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ।
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অনুবাদ

৬ জুন, ২০২২

v এিতয়া এখন যুদ্ধ চিল আেছ। িযখন েমাৰ গৃহ েদশ, েমাৰ
জািত ধব্ংস কিৰবৈল েলাৱা যুদ্ধ। আেপানােলাক িযখন েদশৰ
নাগিৰক, েসইখন েদেশই এই কাম কিৰেছ। আেপানােলাকৰ
েদশৰ মানুেহ হয় এই কাম কিৰ আেছ, নহ’েলবা এই কাযর্য্ক
সমথর্ন কিৰেছ। এেক সময়েত িবশব্বাসীক আশব্াস িদেছ েয ই
েকােনা ভয়ংকৰ কথা নহয়, েয যুদ্ধ এেনকুৱা এটা কথা িয
পৃিথৱীৰ বহু ঠাইত চিল আেছ, েয সদায় এেনকুৱাই ৈহ আিহেছ
আৰু মানুেহ লাখ লাখ বছৰ ধিৰ ইজেন-িসজনক ধব্ংস কিৰ
আিহেছ।

হয়েতা এয়া সঁচা। হয়েতা হ’ম’ েচিপেয়েন্স অতীজত অিস্ততব্
থকা আন সকেলা মানৱ পৰ্জািতক ধব্ংস কিৰ েপলাইিছল।
আৰু যুদ্ধ সঁচাৈকেয় হয়েতা এটা পৰ্জািত িহচােপ মানৱ জািতৰ
অন্তিনর্িহত িকবা এটা। হয়েতা নৃতত্তব্িবদসকেল ৈবজ্ঞািনক
দৃিষ্টেকাণৰ পৰা ইয়াক নয্াযয্তা পৰ্দান কিৰব পােৰ। িকন্তু
মানৱীয় দৃিষ্টেকাণৰ পৰা চােল এটা সমূ্পণর্ জািতক হতয্া কিৰ
ধব্ংস কৰােটা সব্াভািৱক কথা নহয়।

মই মেস্কাৰ মানুহ িচিন পাওঁ, িযসকল িশিক্ষত আৰু
অধয্য়নশীল। িযেয় এেক সময়েত এই মুহূতর্ত চিল থকা সকেলা,
ৰািছয়াই কৰা সকেলা কামেক সমথর্ন কেৰ। আনিক এই
েলাকসকলৰ িকছুমােন গীজর্াৈলও যায়। দুভর্াগয্জনকভােব িশক্ষা
বা বৃিত্ত, েকােনােটােৱই মানুহক নৰখাদকৈল ৰূপান্তিৰত েহাৱাত
বাধা িদব েনাৱােৰ...

মই উপলি কিৰেছাঁ েয এই সকেলািখিন েমাৰ পৰা ৩০০০
িকেলািমটাৰ দূৰত ৈহ আেছ। মই েমাৰ ওপেৰেৰ েবামা উিৰ
থকা েদখা নাই, সন্তানেকইটা িনৰাপদ আৰু সুস্থ৷ েমাৰ ঠাইত
েকােনও েসামাই আিহ েমাক নাজীৰ পৰ্ভাৱৰ পৰা মুক্ত নকেৰ।
িকন্তু ইউেকৰ্ইনৰ জনসাধাৰেণ জনােটা িবচােৰাঁ েয েতওঁেলাকৈল
আমাৰ সমথর্ন আেছ। েয েতওঁেলাকৰ ৈসেত মই একাত্ম অনুভৱ
কেৰাঁ, আৰু েতেন অনুভৱ কৰা েলাক একমাতৰ্ মেয়ই নহয়।

***

v েমাৰ বােব, গিণত আৰু পৰ্বল আেৱগ অসংগিতপূণর্। েযিতয়া
যুদ্ধ আৰম্ভ ৈহিছল, পৰ্থেম মই এেকােৱই কিৰব পৰা নািছেলাঁ।
এিতয়া েমাৰ েবাধ ৈহেছ েয িকবা এটা কিৰবই লািগব। উজগৰড
িবশব্িবদয্ালয়ৰ এজন অধয্াপকৰ িবষেয় খবৰেটা পিঢ়িছেলাঁ, িযেয়
খাদৰ পৰা েপােন েপােন জুমৰ (Zoom) েযােগেৰ পাঠদান কেৰ।
এই কািহনীেটােৱ েমাক যেথষ্ট অনুপৰ্ািণত কিৰেছ।

যিদ আিম িক কিৰব পািৰ আৰু িক কৰা উিচত, েসই
িবষেয় কওঁ; েতেন্ত আিম শৰণাথর্ীসকলৰ দুদর্শাৰ কথা েকাৱােটা
পৰ্েয়াজন। এই সংকেট এক বৃহৎ মানৱীয় সমসয্াৰ সৃিষ্ট কিৰেল
আৰু ইয়াৰ ৈসেত েমাকািবলা কিৰবৈল িবশব্ৰ মানুেহ (চৰকাৰ,
সংগঠন, আৰু সাধাৰণ নাগিৰকেক ধিৰ) কেঠাৰ পিৰশৰ্ম কিৰ
আেছ। ইউেকৰ্ইনক সমথর্ন কৰা পৰ্িতজন বয্িক্তৰ ওচৰত মই
কৃতজ্ঞ। েমাৰ বয্িক্তগত অিভজ্ঞতাৰ লগত িনকটভােব জিড়ত
এটা িদশৰ িবষেয়েহ মই ক’ব িবচােৰাঁ– শৰণাথর্ীসকলৰ দুদর্শা
আৰু ইউেকৰ্ইনৰ িশক্ষাৰ ওপৰত যুদ্ধৰ পৰ্ভাৱ। উদাহৰণসব্ৰূেপ,
িকভ পূবৰ চহৰসমূহৰ দেৰ ক্ষিতগৰ্স্ত েহাৱা নািছল, িকন্তু
২৫ শতাংশ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় িকভ িবশব্িবদয্ালয় এিৰ ৈথ ৈগিছল।
ইউেকৰ্ইনৰ পৰা িবপুল সংখয্ক িশশু এিতয়া ইউেৰাপৈল
ৰাওনা ৈহেছ, আৰু েতওঁেলােক েবেলগ ভাষাত সমূ্পণর্ েবেলগ
িশক্ষা বয্ৱস্থাৰ ৈসেত খাপ খাব লািগব। আৰু যিদ পৰ্ায়
সকেলােত সু্কলীয়া িশক্ষা িবনামূলীয়া হয়, েতেন্ত িবশব্িবদয্ালয়ৰ
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ পিৰিস্থিত অিধক কিঠন ৈহ পেৰ – েতওঁেলােক
ইউেৰাপীয় িবশব্িবদয্ালয় এখনত অধয্য়নৰ সুেযাগ েপাৱােটা
কিঠন। িবেশষৈক িযসকেল মাতৰ্ সু্কলৰ পৰা স্নাতক ৈহেছ, বা
িযসকল িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্থম বষর্ত আেছ; েতওঁেলাকৰ বােব ই
কিঠন। উদাহৰণসব্ৰূেপ ছুইজাৰেলণ্ডত, ইউেকৰ্ইনীয় িবদয্ালয়ৰ
স্নাতকসকেল অিতিৰক্ত এবছৰ বা দুবছৰ পিঢ়বলগীয়া হ’ব –
এইেটা কিঠন আৰু জিটেলা। ইউেকৰ্ইনৰ িশশুসকলক সহায়
কিৰবৈল ছুইজাৰেলণ্ডৰ িশক্ষা বয্ৱস্থাই যেথষ্ট কাম কিৰ আেছ।
িকন্তু েহৰাই েযাৱািখিন সলিন কৰােটা অসম্ভৱ, আৰু আিম
েকইবা পৰ্জন্ম ধিৰ এই যুদ্ধৰ পিৰণাম ভুিগব লািগব।

শৰণাথর্ীসকলক সহায় কৰা সকেলােক ধনয্বাদ জনাইেছাঁ।
িবেশষৈক এিতয়া, িযসময়ত সমথর্নৰ পৰ্াৰিম্ভক সমদল কৰ্মানব্েয়
ম্লান ৈহ যাব পােৰ। কথােবাৰ এেন পিৰসৰৈল আগবািঢ়ব
বুিল েকােনও েয আশা কৰা নাই, েসয়া স্পষ্ট৷ আৰু িযেহতু
ৰািছয়াই িনজৰ সামিৰক আগৰ্াসন অবয্াহত ৰািখেছ, গিতেক
অদূৰ ভিৱষয্েত পিৰিস্থিতৰ উন্নিত হ’ব বুিল আশা কৰা উিচত
নহয়।

১৮ েফবৰ্ুৱাৰী, ২০২২

l•আপুিন েকেনৈক জািনিছল েয আপুিন এগৰাকী গিণতজ্ঞ হ’ব
িবচােৰ? আেপানাৰ পিৰয়ালত ইয়াৰ পৰম্পৰা আেছ েনিক?

v আমাৰ পিৰয়ালত েকােনা গিণতজ্ঞ নাই; েমাৰ মা, েদউতা,
আইতা, আৰু ককা, সকেলােৱই ৰসায়নিবদ। েমাৰ এেন লােগ
েযন েমাৰ কািহনীেটা এেকবােৰ সাধাৰণ। ১২ বছৰ বয়সত মই
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অনুবাদ

পদাথর্ িবজ্ঞান আৰু গিণতত িবেশষ গুৰুতব্ িদয়া িবদয্ালয় এখনত
ভিতর্ হ’েলাঁ, আৰু গিণত অিলিম্পয়াডত অংশগৰ্হণ কিৰবৈল
আৰম্ভ কিৰেলাঁ। েতিতয়াই মই উপলি কিৰিছেলাঁ েয মই
এগৰাকী গিণতজ্ঞ হ’ব িবচােৰাঁ।

l• আপুিন সঁচাৈকেয় েসই সময়ৰ পৰাই গিণতৰ পৰ্িত সমিপর্ত
আিছল বুিল ক’ব েখােজেন? মনত শংকা েহাৱা নািছল েন?

v িনশ্চয় ৈহিছল। পৰ্থমবাৰ ৈহিছল একাদশ েশৰ্ণীত েযিতয়া
মই আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডৰ বােব েযাগয্তা অজর্ন
কৰা নািছেলাঁ, আৰু গিণতজ্ঞ েহাৱাৰ েক্ষতৰ্ত িনৰুৎসাহ অনুভৱ
কিৰিছেলাঁ। েসইেটা এক ডাঙৰ হতাশা আিছল।

তাৰ পাছত িবশব্িবদয্ালয়ৈল আিহ মই সু্কলৰ অিলিম্পয়াডত
েহেৰাৱা সুেযাগেবাৰ পূৰণ কিৰবৈল ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ গিণতৰ
অিলিম্পয়াডত অংশগৰ্হণ কিৰবৈল আৰম্ভ কিৰেলাঁ।
সম্ভৱতঃ, পৰৱতর্ী সিন্ধক্ষণ েতিতয়া আিহিছল েযিতয়া েসই
অিলিম্পয়াডেবাৰৰ অন্ত পিৰিছল – কাৰণ মই েসইেবাৰ িদয়া
বয়স পাৰ কিৰেলাঁ।

িকন্তু েতিতয়া, ভাগয্কৰ্েম মই জািনব পািৰিছেলাঁ েয গিণতত
গেৱষণা বুিল এটা কথা আেছ, য’ত সঁচাৈকেয় কিঠন সমসয্ােবাৰ
সমাধান কিৰ েসইেবাৰৰ িবষেয় গেৱষণা-পতৰ্ িলিখব পািৰ।
েতিতয়া মই সম্ভৱতঃ িবশব্িবদয্ালয়ৰ চতুথর্ বষর্ত পিঢ় আিছেলাঁ।

l• আেপানাৰ িপৰ্য় অিলিম্পয়াডৰ সমসয্া আেছ েনিক?

v আচলেত মই িনেজও নাজােনা। হয়েতা েসইবােবই মই
অিলিম্পয়াডত সমূ্পণর্ সফল নহ’েলাঁ। েযিতয়া আপুিন বহু সমসয্া
সমাধান কেৰ, আপুিন ইয়াৰ অন্তিনর্িহত নীিতেবাৰ মনত ৰখাৰ
সম্ভাৱনা অিধক। িযেকােনা েদশেত সীিমত সংখয্ক েলােক
এই পৰ্িতেযািগতাৰ সমসয্ােবাৰ সৃিষ্ট কেৰ, আৰু যিদ আপুিন
েতওঁেলােক উিলওৱা সকেলা ধৰণৰ সমসয্া সমাধানৰ বােব
িনজেক উৎসগর্া কেৰ, েতেন্ত আপুিন হয়েতা পদ্ধিতেটা িনজৰ
িনয়ন্তৰ্ণৈল আিনব পােৰ।

িনঃসেন্দেহ আিম পৰ্িতেযািগতাৰ বােব পৰ্িশক্ষণ ৈলিছেলাঁ,
িকন্তু ই িগিমর্ট ৈহ বয্ৱস্থােটাত সুৰুঙা উিলয়াব পৰা পযর্ায়ৈলেক
নহয়। পৰ্িতেযািগতাখন সদায় ডাঙৰ িকবা এটাৰ অংশ আিছল।
আমাৰ এজন পদাথর্ িবজ্ঞানৰ আচিৰত িশক্ষক আিছল – িয
এিতয়াও জীয়াই আেছ। েতওঁৰ বয়স ৮০ বছৰ, েতওঁ এিতয়াও
সু্কলত কাম কিৰ আেছ আৰু এিতয়াও পদাথর্ িবজ্ঞানৰ চকৰ্
এটা চলাই আেছ। শিনবােৰ এই চকৰ্ৰ ৈবঠক অনুিষ্ঠত হয়।

েতওঁৰ দশর্ন সদায় এেনকুৱা েয আপুিন েকৱল অিলিম্পয়াডৰ
সমসয্ােবাৰ সমাধােনই নহয়, িচন্তাও কিৰব পািৰব লােগ। কাৰণ
এিদন সকেলা অিলিম্পয়াড েশষ ৈহ যাব। আৰু েসইবােবই েতওঁ
আমাক েসই “পাছৰ” সময়ৰ বােব পৰ্স্তুত কিৰিছল।

l• েতিতয়া আেপানাৰ েকােনা িপৰ্য় সমসয্াৰ পৰ্কাৰ আিছল
েনিক? উদাহৰণসব্ৰূেপ সমতল জয্ািমিত?

v আচলেত মই সমতল জয্ািমিতৰ সমসয্ােবাৰ েবয়া
পাইিছেলাঁ। এটা সময়ত েসইেবাৰ অিত েবিছ জিটল ৈহ পিৰিছল,
আৰু েসইেবাৰ ইমান জিটল েহাৱাৰ পৰ্েয়াজন িকয়, েসইেটা
সিঠকভােব স্পষ্ট েহাৱা নািছল। েমাৰ েবােধেৰ সমতল জয্ািমিতত
ভােলমান পৰ্াকৃিতক সমসয্া আেছ, িকন্তু অিলিম্পয়াডৰ েক্ষতৰ্ত
েসইেবাৰ যেথষ্ট েসানকােল েশষ ৈহ যায়। আৰু েসইবােব ই
এেনদেৰ আৰম্ভ হয়: “২০ টা েবেলগ েবেলগ বৃত্ত িবেবচনা
কেৰাঁ আহক, ৩০ ডাল েৰখা আঁকক, পৰ্িতেটা েৰখাত ৩ টা িবনু্দ
ৰাখক...” ইতয্ািদ ইতয্ািদ। মই ভােবাঁ আমাৰ এজন গিণতজ্ঞ
আিছল িযেয় েকৱল ইউেকৰ্ইনৰ অিলিম্পয়াডৰ বােবই এেন
সমসয্াৰ সৃিষ্ট কেৰ।

এইিখিনৰ পাছত, মই গিণতত িক কেৰাঁ বুিল সুিধেল মই
হয়েতা উত্তৰত ক’ম েয এই িবষয়েটা হ’ল জয্ািমিত। অথর্াৎ মই
জয্ািমিত ভাল পাওঁ। িকন্তু এই সমসয্ােবাৰ েমাৰ বােব বৰ কৃিতৰ্ম
েযন লািগিছল।

l• অিলিম্পয়াড বা গিণতৰ আন িক িকতাপ আপুিন আটাইতৈক
েবিছ ভাল পাইিছল?

v কুৱাণ্ট পুিথভঁৰাল আৰু তাৰ িনিচনা, েসই সৰু সৰু
িকতাপেবাৰ েমাৰ বৰ ভাল লািগিছল। তাৰ েকইবাটাও েশৰ্ণী
আিছল। েমাৰ এখন িকতাপৰ কথা মনত আেছ, য’ত
বীজগিণতৰ েমৗিলক উপপাদয্েটা সংিস্থিত ৈবজ্ঞািনক পদ্ধিতেৰ
পৰ্মাণ কৰা ৈহিছল। অিলিম্পয়াডৰ সমসয্ােবাৰৰ িভতৰত িবনয্াস
তত্তব্ৰ সমসয্ােবাৰ েবিছ ভাল লািগিছল, িবেশষৈক পুৰিণেবাৰ।
েসইেবাৰত হয়েতা মাতৰ্ এটা ধাৰণা পৰ্েয়াজন হ’ব পােৰ, িকন্তু
এটা অিত সুন্দৰ ধাৰণা। নতুনেবাৰত হয়েতা আপুিন েকইবাটাও
ধাৰণা এেকলেগ থূপ খুৱাব লািগব – েযন আপুিন এটা েচণ্ডিৱচ্ছ্
পৰ্স্তুত কিৰেছ।

তদুপিৰ েমাৰ মনত আেছ – ইয়াৰ লগত হয়েতা গিণতৰ
েকােনা সম্পকর্ নাথািকব পােৰ – আমাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া এজন
েলাক আিছল যাৰ বহুিদন আগেত মৃতুয্ ৈহিছল। েতওঁ যুদ্ধত
অংশ েলাৱা এজন বৃদ্ধ আিছল, আৰু তাৰ পাছত এেকখন
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িবশব্িবদয্ালয়েত ককাৰ লগত কাম কিৰিছল।

আৰু েতওঁৰ ঘৰেত পদাথর্ িবজ্ঞান আৰু গিণতৰ িবিভন্ন
জনিপৰ্য় িকতাপৰ েকেন এক িবশাল সংগৰ্হ আিছল! তাৰ
পাছত এটা সময়ত, মই ভােবাঁ েতওঁৰ নািত-নািতনীেয়
িবজ্ঞান পঢ়া নািছল, আৰু েতওঁ েসইেবাৰ েমাক িদ িদিছল।
েগােটই সংগৰ্হেটা, েগােটই দ’মেটা। আৰু তাত মই এখন
েজয্ািতিবর্জ্ঞানৰ িকতাপ পাইিছেলাঁ িযখেন েমাক সঁচাৈকেয়
আপু্লত কিৰিছল।

িকতাপখনৰ গঠনেটা বৰ মেনােযাগ আকষর্ণ কিৰবপৰা
িবধৰ আিছল, নক্ষতৰ্ীয় িবৱতর্নৰ তত্তব্সমূহৰ ওপৰত গুৰুতব্
আেৰাপ কিৰ – ১৯২০ চনৰ পৰা েমাটামুিট আধুিনক কালৈলেক,
মই ভােবাঁ, ১৯৮০ চনৈলেক সামিৰ েলাৱা ৈহিছল। আৰু িবিভন্ন
তত্তব্ সম্পেকর্ কািহনী আিছল িযেবাৰ সঁচাৈকেয় বৰ ভালদেৰ
খাপ খাইিছল – তত্তব্, গণনা, পযর্েবক্ষণ, ... আৰু তাৰ পাছত
েতওঁেলােক এটা নতুন তৰা িবচািৰ পাব। আৰু েগােটই তত্তব্েটা
অলাগিতয়াল ৈহ পিৰব। এটা নতুন ধাৰণাৰ পৰ্েয়াজন হ’ব,
এটা নতুন তত্তব্ৰ পৰ্েয়াজন হ’ব, আপুিন আেকৗ েগােটইেবাৰ
নতুনৈক আৰম্ভ কিৰব লািগব। েকইটামান বছৰ পাৰ ৈহ যায়,
এই অিধক জিটল তত্তব্েটােৱ কাম কেৰ, আৰু তাৰ পাছত আন
এটা আিৱষ্কাৰ ঘেট, যাৰ ফলত ইয়ােকা েপলাই িদবৈল বাধয্
হয়। আৰু মই ভােবাঁ, এেকটা পিৰঘটনাৰ পাঁচবাৰৈক পুনৰাবৃিত্ত
ৈহিছল।

এইেটােৱ েমাক সঁচাৈক আপু্লত কিৰিছল, কাৰণ এই
কািহনীেটা আমাক সু্কলত িশেকাৱা কথােবাৰৰ পৰা বৰ েবেলগ
আিছল। িশক্ষেক ক’ব: “এইেটা হ’ল তত্তব্েটা, েতামােলােক
ইয়াক িশিকব লােগ, আৰু ই কাম কিৰব।” িকন্তু েদখা গ’ল
আপুিন নতুন তত্তব্ উদ্ভাৱন কিৰব পােৰ!

l• িকন্তু গিণতৰ েক্ষতৰ্ত কথােটা েবেলগ, নহয় জােনা?

v অৱেশয্ই এেনকুৱা উদাহৰণ িবৰল, েযিতয়া েকােনা উপপাদয্
এটা পৰ্মািণত হয়, পৰ্মাণেটা গৰ্হণ কৰা হয়, আৰু েকইবছৰমান
পাছত িকবা ভুল েপাৱা যায়। িকন্তু মই েসয়া বুজাব িবচৰা নাই।
সময় সলিন হয়, আিৱষ্কাৰ হয়, হয়েতা পূেবর্ অৱেহিলত িকছুমান
িদশ গুৰুতব্পূণর্ ৈহ পেৰ, হয়েতা পদাথর্ িবজ্ঞান বা েজয্ািতিবর্জ্ঞানৰ
পৰা নতুন ধাৰণা আেহ। গিণতত সদায় নতুন তত্তব্ৰ অৱকাশ
থােক।

l• এিতয়া িবশব্িবদয্ালয়ৰ চতুথর্ বষর্ৈল উভিত আেহাঁ।
অিলিম্পয়াড েশষ ৈহিছল, আপুিন গেৱষণা কিৰবৈল আৰম্ভ
কিৰিছল। জয্ািমিতৈল অহাৰ পূেবর্ দীঘলীয়া অনুসন্ধান
কিৰবলগীয়া ৈহিছল েনিক?

v মই িনেজ ভােবাঁ েয মই জয্ািমিতৰ কাম কেৰাঁ; হয়েতা
জয্ািমিতিবদসকলৰ এই িবষেয় অনয্ মত থািকব পােৰ।
আনুষ্ঠািনকভােব মই সংখয্া তত্তব্ৰ কাম কেৰাঁ। িয নহওক, এইেটা
কথা গুৰুতব্হীন; মই সকেলা েক্ষতৰ্েৰ িকছু কাম কেৰাঁ। সঁচাৈকেয়
অনুসন্ধানৰ িনিদর্ষ্ট সময় এেছাৱা আিছল। মই িয কিৰ আেছাঁ,
েসয়া েপােন েপােন আৰম্ভ কৰা নািছেলাঁ।

িকভত পিঢ় থােকাঁেত মই এক পৰ্কাৰৰ ৈদব্ত জীৱন
কটােলাঁ। আনুষ্ঠািনকভােব মই বীজগিণতত িবেশষজ্ঞ হ’বৈল
বািছ ৈলিছেলাঁ আৰু বীজগিণতৰ আসনত1 পৰ্েৱশ কিৰিছেলাঁ,
িকন্তু গািণিতক িবেশ্লষণৰ আসনৰ মানুহৰ লগত ঘিনষ্ঠ বনু্ধতব্
অবয্াহত ৰািখিছেলাঁ। আিম এেকলেগ পৰ্কল্পৰ কাম কিৰিছেলাঁ,
গেৱষণা-পতৰ্ িলিখিছেলাঁ।

স্নাতক িবদয্ালয়ত পিঢ় থােকাঁেত মই কিম্পউটাৰ বীজগিণত
িবষয়েটা ৈলিছেলাঁ৷ েমাৰ এেন লািগিছল েয ইয়াৰ ‘কিম্পউটাৰ’
অংশেটা বৰ ভাল লগা কথা, কাৰণ গিণতজ্ঞৰ চাকিৰ এটা পাব
েনাৱািৰেল অন্ততঃ পৰ্েগৰ্মাৰ হ’ব পািৰম। ইয়াৰ পাছত মই এটা
পৰ্েগৰ্ম িলিখেলাঁ িযেয় িকছুমান িবেশষ বকৰ্ৰ িনশ্চৰ (invari-
ants) গণনা কেৰ। েতিতয়া মই উপলি কিৰেলাঁ েয নাই,
েমাৰ িনিশ্চতভােব েকােনা খ পিৰকল্পনা নাই, মই পৰ্েগৰ্মাৰ হ’ব
িনিবচােৰাঁ।

কাকতালীয়ভােব মই ডন জািগেয়ৰৰ লগত পিঢ়বৈল সুেযাগ
পাইিছেলাঁ। মই ভােবাঁ েয মই যিদ সংখয্া তত্তব্ৰ সম্পকর্ত কাম
কিৰ আেছাঁ, েতেন্ত েসয়া ডনৰ িবচাৰত সংখয্া তত্তব্। গিণতৰ এই
অংশেটাৰ িবষেয় মই িযেটা ভাল পাওঁ, েসয়া হ’ল ই িযধৰেণ
আন বহুেতা েক্ষতৰ্ক স্পশর্ কেৰ। মানুেহ েযিতয়া এটা তত্তব্ সৃিষ্ট
কেৰ েতিতয়া ই “সব্য়ংসমূ্পণর্ বস্তু” নহয় েয ইয়াৰ িভতৰত
সকেলা সুন্দৰ আৰু তাক আন কােৰােৰ পৰ্েয়াজন নাই। নহয়,
ইয়াত এখন আন্তঃপৃষ্ঠ আেছ িযেয় আেপানাক আপুিন ভািবব
পৰা পৰ্ায় সকেলা বস্তুৰ ৈসেত সংেযাগ কেৰ – বীজগিণতীয়
জয্ািমিত, গািণিতক পদাথর্ িবজ্ঞান, িবেশ্লষণ, আৰু জয্ািমিত।

l• গিতেক আপুিন ডনৰ তত্তব্াৱধানত কাম কিৰিছল?

1 ইউেৰাপৰ বহু েদশত গিণত িবভাগসমূহক পুনৰ আসনত উপিবভক্ত কৰা হয়, িযেয় িবেশ্লষণ, বীজগিণত, জয্ািমিত আিদ েক্ষতৰ্ৰ িবেশষজ্ঞ অধয্াপক আৰু
স্নাতক-স্নাতেকাত্তৰ, উভয়েৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক েগাট খুৱাই লয়।
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v নাজােনা। এেন নহয় েয েতওঁ েমাৰ তত্তব্াৱধান কিৰিছল; বৰং
েতওঁ েমাৰ বােব এক িনদশর্ন দািঙ ধিৰিছল। ডন বৰ আকষর্ণীয়
বয্িক্ততব্সম্পন্ন েলাক। যিদ েতওঁৰ মনত েকােনা ধাৰণা থােক,
েতেন্ত েতওঁ েসই ধাৰণােটা জনাবৈল ছাতৰ্জনৰ কাযর্য্ালয়ৈল
েদৗিৰ আেহ। যিদ েকােনা ছাতৰ্ৰ েসই সময়ত কাযর্য্ালয়ত
উপিস্থত থকাৰ েসৗভাগয্ থােক, েতেন্ত েতওঁেলােক দুঘণ্টা ধিৰ
ডনৰ কথা শুিনব৷ সাধাৰণেত, েসই দুঘণ্টা সময় এেকবােৰই
অথর্হীন েযন লােগ। িকন্তু দুমাহৰ পাছত “অ’হ, এইেটােৱই,
এইেটােৱই েতওঁ েমাক ৈক থকা কথােটা আিছল!” মুহূতর্ এটা
আেহ।

েমাৰ কািহনীেটাও হুবহু এেক আিছল। মই ভােবাঁ ডেন েসই
সময়ত য়াকিব ৰূপৰ (Jacobi forms) িবষেয় এখন গেৱষণা-
পতৰ্ িলিখ আিছল। ই গািণিতক পদাথর্িবজ্ঞানীসকলৰ ৈসেত িলখা
এখন দীঘলীয়া গেৱষণা-পতৰ্ আিছল, য’ত এই মডুলাৰ ৰূপসমূহ
িবভাজন ফলন (partition function) িহচােপ েদখা িদেয়।

আৰু েসইবােব েতওঁ েসইেবাৰৰ িবষেয় এটা গুৰুতব্পূণর্
কথা উপলি কিৰিছল। মূল ফলনেটাৰ েকােনা ভাল ৈবিশষ্টয্
নাই েযন লািগব পােৰ যিদও ইয়াক িতিনটা ফলনৰ েযাগফল
িহচােপ িবভাজন কিৰব পািৰ, আৰু পৰ্িতেটা অংশেৰ এেকাটা
ভাল ৈবিশষ্টয্ আেছ। পৰ্িতেটােৰ ৈবিশষ্টয্ েবেলগ েবেলগ।
উদাহৰণসব্ৰূেপ, এটা অংশ মডুলাৰ, িকন্তু holomorphic
নহয়। আৰু িদব্তীয়েটা holomorphic – িকন্তু মডুলাৰ নহয়।
ৈবিশষ্টয্েবাৰ েতেনকুৱা।

আৰু এই েগােটইেবাৰ েকেনৈক গণনা কিৰব লােগ তাৰ
ধাৰণােটাত েতওঁ উপনীত ৈহিছল, আৰু েতওঁ েমাক এই
আটাইেবাৰ কথা ৈক আিছল। েসই কািহনীেটা েমাৰ িবতংভােব
মনত নাই। অৱেশয্ ধাৰণােটা মনত আেছ। েসই ধাৰণােটা
হ’ল– েকােনা বস্তু যিদ িনজৰ মাজেত জিটল হয়, েতেন্ত তাক
বুিজব পৰা ভাল বস্তুৰ সমিষ্ট িহচােপ পৰ্কাশ কিৰব পািৰ। িকন্তু
পৰ্িতেটা বস্তু িনজা ৈবিশষ্টয্েৰ ভাল হ’ব লািগব। আৰু এেনৈকেয়
সমসয্ােবাৰ সমাধান কিৰব পািৰ।

l• আৰু আপুিন সমাধান কৰা পৰ্থম গেৱষণা সমসয্ােটা িক
আিছল?

v েমাৰ পৰ্থম ফলাফলেটাত েবিছ মানুেহ গুৰুতব্ িদয়া নািছল।
েসইেটা িবশব্িবদয্ালয়ৰ চতুথর্ বষর্ত থােকাঁেত কৰা আিছল। এই
সমসয্ােটাৰ পৰামশর্ িদিছল এিণ্ডৰ্ বণ্ডােৰংেকােৱ, িযেয় এিণ্ডৰ্
পৰ্াইেমকৰ ৈসেত পিৰেময় আসন্নকৰণৰ সম্পকর্ত কাম কিৰ

আিছল।

বহুপদৰ বােব বানর্েষ্টইনৰ অসমতা আেছ, িয পৰ্কাশ কেৰ
েয [−১, ১] অন্তৰালত পিৰবদ্ধ (bounded) বহুপদৰ শূনয্ত
পিৰবদ্ধ অৱকলজ থােক। এই অৱকলজ মানেটা ধৰ্ুৱক এটাৰ
দব্াৰা পিৰবদ্ধ, আৰু এই ধৰ্ুৱকেটা মাতৰ্াৰ ওপৰত িনভর্ৰ কেৰ।
েযিতয়া আিম িকবা এটাক বহুপদৈল আসন্নকৰণ কেৰাঁ, েতিতয়া
এইেটা এটা অিত গুৰুতব্পূণর্ ফলাফল ৈহ পেৰ, িযেটা বহু ধৰেণ
বয্ৱহাৰ কিৰব পািৰ।

পিৰেময় ফলনৰ বােব েতেনকুৱা েকােনা কথা নাই।
েকােনাবাই পিৰবদ্ধ িডগৰ্ীৰ এটা পিৰেময় ফলন িবচািৰ পাব
পােৰ িযেটা েগােটই েৰখাডালৰ ওপৰত পিৰবদ্ধ, তথািপ শূনয্ত
ইয়াৰ অৱকলজ মান এিতয়াও আিম িবচৰা ধৰেণ ডাঙৰ হ’ব
পােৰ। বণ্ডােৰংেকা আৰু পৰ্াইবােক লক্ষয্ কিৰিছল েয যিদ
আেপানাক অিতিৰক্তভােব এটা পিৰেময় ফলনৰ একিদষ্টতাৰ
(monotonicity) পৰ্েয়াজন হয়, েতেন্ত আপুিন সম্ভৱতঃ এটা
বানর্েষ্টইনৰ দেৰ অনুমান পৰ্মাণ কিৰব পােৰ। আৰু িঠক
এইেটােৱই েমাৰ পৰ্থম ফলাফল – এিণ্ডৰ্ আৰু মই এই কথা
পৰ্মাণ কিৰবৈল সক্ষম ৈহিছেলাঁ।

l• আপুিন েকেনৈক পৰ্মাণ কিৰেল মনত আেছেন?

v হয়! েসই সময়ত আমাৰ পাকঘৰত েমৰামিতৰ কাম চিল
আিছল। ঘৰত থকােটা অসম্ভৱ আিছল, েসেয় বাইেদউ আৰু মই
আইতাৰ ঘৰৈল গুিচ ৈগিছেলাঁ। আৰু আইতাৰ অৱেশয্ই িনজা
িনয়ম আিছল; েতওঁ এগৰাকী কাঢ়া মানুহ। ঘৰত থািকেল আপুিন
চাহৰ কাপেটা বা েমাজােযাৰ িবিভন্ন ঠাইত থ’ব পািৰিছল। িকন্তু
তাত ভীৰ আিছল, ইমান সব্াধীনতা নািছল।

আইতাৰ ঘৰত সকেলা কাম সময়সূচী অনুসিৰ চিলিছল:
আিম উিঠিছেলাঁ, পুৱাৰ জলপান খাইিছেলাঁ, ইতয্ািদ। চাফাই কাম
চিলিছল, ৯ বজাত সিন্ধয়াৰ বাতিৰ, আৰু ১০ বজাত েশাৱাৰ
সময় আিছল। েমাৰ পৰীক্ষা আিহ আিছল আৰু আইতাই িনিশ্চত
কিৰিছল যােত মই তাৰ বােব পৰ্স্তুিত চলাই থােকাঁ। মই পৰীক্ষাৰ
বােব পিঢ়বৈল ইমােনই অিনচু্ছক আিছেলাঁ েয মই পিৰেময়
ফলনৰ সমসয্ােটাৰ কথাই ভবাৰ িসদ্ধান্ত ৈলিছেলাঁ। মই পৰীক্ষাৰ
বােব পৰ্স্তুিত চলাই আেছাঁ েন িকবা সমসয্া সমাধান কিৰ আেছাঁ,
েসই কথা আইতাই গম েপাৱাৰ েকােনা উপায় নািছল।

গিতেক আনুমািনক িহচাপ এটা পাবৈল মই েকৗশল এটাৰ
কথা ভািবিছেলাঁ। আৰু তাৰ পাছত এিন্দৰ্েয় এই অনুমানক
েকেনৈক অনুকূল কিৰ তুিলব পািৰ, েসইেটা উিলয়ােল, এেন
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এটা অথর্ত েয ইয়াক আৰু উন্নত কিৰব েনাৱািৰ। আিম এখন
গেৱষণা-পতৰ্ িলিখেলাঁ, িকন্তু েদখা গ’ল েয একিদষ্ট পিৰেময়
ফলনৰ পৰ্িত মানুহৰ বৰ েবিছ আগৰ্হ নাই।

l• েমিৰনা, আপুিন সাধাৰণেত সমসয্ােবাৰ েকেনৈক বািছ লয়?

v নতুন সমসয্াৰ সম্পকর্ত মই খুব কেমইেহ কাম আৰম্ভ
কেৰাঁ। মই সাধাৰণেত পুৰিণেবাৰৰ লগত বহুিদন থােকাঁ, আৰু
েসইেবাৰৰ কথা ভােবাঁ। েকেনৈক বািছ লওঁ, েসইেটা বাৰু মই
নাজােনা। অৱেশয্ ই িকবা এটা আকষর্ণীয় হ’ব লািগব।

নাই – পৰ্থমেত, েসইেবাৰ েমাৰ বােব আকষর্ণীয় হ’ব
লািগব, আৰু িদব্তীয়েত, এেন অনুভৱ হ’ব লািগব েয েসইেকইটা
সমাধান কিৰবৈল েমাৰ হাতত সিঠক সঁজুিল আেছ। ই হয়েতা
এটা সুন্দৰ সমসয্া হ’ব পােৰ, িকন্তু ই আন কােৰাবাৰ বােব হ’ব
পােৰ আৰু ইয়াক সমাধান কিৰবৈল েমাৰ হাতত েকােনা সঁজুিল
নাথািকব পােৰ।

l• সােজান (packing) সমসয্াৰ সমাধানৰ িবষেয় কওঁকেচান?

v েসইেটা িকছু পিৰমােণ আিম আগেত েকাৱা েচণ্ডিৱচ্ছৰ
দেৰই আিছল। সমাধানত উপনীত হ’বৈল েকইবাটাও পদেক্ষপ
েলাৱা ৈহিছল। পৰ্থমেটা পদেক্ষপ, িযেয় েমাক আত্মিবশব্াস
িদেল েয মই ইয়াক সমাধান কিৰম, েসয়া আিছল েযিতয়া
মই সমসয্ােটা এটা ফলনৰ সমীকৰণৈল হৰ্াস কিৰবৈল সক্ষম
ৈহিছেলাঁ। বনত (Bonn) অনুিষ্ঠত এখন সিন্মলনৰ পৰা মই
ঘৰৈল আিহ আিছেলাঁ। গৰমৰ িদন, েৰ’লত এক শব্াসৰুদ্ধকৰ
পিৰেৱশৰ সৃিষ্ট ৈহিছল। েৰ’লত মই ভািবেলাঁ, িযেহতু এেকােৱই
কাম কৰা েযন লগা নাই, গিতেক সমসয্ােটােক আৰু এবাৰ
িলেখাঁ। সু্কলত েতওঁেলােক আমাক িশকাইিছল েয আেপানাৰ
মূৰেটা আৱজর্নােৰ ভিৰ থােক েযিতয়াৈলেক আপুিন বস্তুেবাৰ
শৃংখলাবদ্ধ কিৰ ৰািখবৈল িলিখ নথয়। গিতেক, মই ইয়াক িলিখ
উিলয়াইেছাঁ, আৰু এই কাযর্য্কৰী সমীকৰণেটা পাইেছাঁ। মই
সমীকৰণেটাৰ িপেন চাওঁ আৰু ভােবাঁ: “মই এইেটা সমাধান
কিৰব পৰা উিচত”। আৰু, সঁচাৈকেয় মই ইয়াক সমাধান
কিৰিছেলাঁ, আৰু তাৰ বােব মাতৰ্ দুমাহমান সময়েহ লািগিছল।

েবিছ সিঠকভােব ক’বৈল গ’েল দুটা সমীকৰণ আিছল।
পৰ্থমেটা মই অিত িক্ষপৰ্তােৰ সমাধান কিৰেলাঁ, িকন্তু িদব্তীয়েটাত
দুমাহ সময় লািগল। মনত আেছ, েকেনৈক গৰম িদনত মা-
েদউতাৰ ঘৰৈল আিহিছেলাঁ, আৰু সিন্ধয়া কাগজত দীঘল-দীঘল
সূতৰ্ িলিখিছেলাঁ। আৰু এেনকুৱা হ’ল েয এই সূতৰ্েবাৰৰ মাজেত
এটা সমাধান আিছল। স্পষ্টভােব এই েটাকােবাৰত মই পৰ্িতেটা

সম্ভাৱয্ ভুল কিৰেলাঁ। িকন্তু অিন্তমবাৰৰ বােব িলখাৰ সময়ত মই
েকােনা ভুল কৰা নািছেলাঁ, আৰু সমাধানেটা পাইিছেলাঁ।

পাছৈল ঘূিৰ চাই ক’ব পািৰ েয এই কাযর্য্কৰী সমীকৰণেটা
সহেজই সমাধান কিৰব েনাৱৰা হ’ব পািৰেলেহঁেতন। সামানয্
েবেলগ ধৰণৰ হ’েল মডুলাৰ ৰূপৰ েযােগেৰ ই সমাধানেযাগয্
নহ’লেহঁেতন। গিতেক সমাধান িবচািৰ েপাৱাৰ মুহূতর্ৈলেক েমাৰ
সেন্দহ থকােটা সিঠক আিছল।

l• এটা স্পষ্ট পৰ্শ্ন– পদকৰ িবষেয় গম পাই েকেন অনুভৱ
ৈহিছল?

v নাজােনাঁ ... িনঃসেন্দেহ মই উপলি কিৰেছাঁ েয এইেটা
েকেন এক অননয্ কথা, আৰু মই ইমান বয্িতকৰ্ম ধৰেণ
ভাগয্ৱান। তাৰ পাছত মই ভািবেলাঁ – েকেনৈক? েমাৰ
বাকীেচাৱা জীৱনত মই িক কিৰম? মই মাতৰ্ জীয়াই থািকবৈল
আৰম্ভ কিৰেছাঁেহ, িকন্তু ইিতমেধয্ মই সেবর্াচ্চ পযর্ায়ত উপনীত
ৈহেছাঁ। েসই ধাৰণােটা েমাৰ মুেঠও ভাল নালািগল। তাৰ পাছত
অৱেশয্ই মই এইেটাও ভািবেলাঁ েয ই েকেনৈক এজন বয্িক্তৰ
ওপৰত বৃহৎ পিৰমাণৰ দািয়তব্ জািপ িদেয়। এই আটাইেবাৰ
উপলি কিৰবৈল েমাৰ েকইিদনমান সময় লািগল।

l• এিতয়া অিধক ছাতৰ্-ছাতৰ্ী আেপানাৰ ওচৰৈল আিহব।
আপুিন েতওঁেলাকক সমাধান কিৰবৈল গািণিতক সমসয্া িদব
পােৰ।

v নাজােনা, ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক সমসয্া িদয়ােটা একপৰ্কাৰ কিঠন
কাম। েবিছভাগ সময়েত মই েতওঁেলাকক িশিকবৈল িবষয়
িদওঁ। ল’জানত আপুিন আেপানাৰ ছাতৰ্ক যিদ এেন এটা সমসয্া
িদেয় িযেটা েতওঁেলােক েছিমষ্টাৰৰ েশষৈলেক সমাধান কিৰব
েনাৱােৰ, েতেন্ত েতওঁেলাক হতাশ হ’ব পােৰ। ইয়াৰ ছাতৰ্-
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ছাতৰ্ীসকল অধয্ৱসায়ী আৰু দািয়তব্শীল যিদও েতওঁেলাকক
ফলাফলৰ পৰ্েয়াজন।

মই ভােবাঁ েয, আগৰ েমাৰ িদনত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকল বৰ
দািয়তব্শীল নািছল। এফােল আিম কম সংগিঠত আিছেলাঁ, েশৰ্ণীৰ
বকৃ্ততােবাৰ এৰাই চিলিছেলাঁ। আনহােত মই ছাতৰ্ী থােকাঁেত
েমাৰ িশক্ষেক েমাক ৈকিছল, “বাৰু, এই সমসয্ােটা সমাধান
কৰা।” মই ছমাহ ধিৰ সমসয্ােটা সমাধান কিৰবৈল েচষ্টা কিৰম
আৰু সফল নহ’ম। আৰু েতওঁ েমাক ক’ব, “বাৰু, তুিম সফল
নহ’লা যিদও তুিম েচষ্টা কিৰলা, এয়া েতামাৰ বােব ভাল।”
অৱেশয্ ইয়াৰ েকােনা ফল নাথািকলেহঁেতন।

l• এিতয়া এগৰাকী িফল্ডছ েমেডলপৰ্াপক িহচােপ আপুিন
গিণতৰ িশক্ষাত পৰ্ভাৱ েপলাব পােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ
ছুইজাৰেলণ্ডৰ িশক্ষা-মন্তৰ্ীক গিণত িশক্ষাৰ িবষেয় আপুিন িক
ক’ব?

v েমাৰ ল’ৰাই এিতয়া সু্কলত পিঢ় আেছ, আৰু এটা সময়ত,
মই হয়েতা গিণতৰ পাঠয্কৰ্মৰ দািয়তব্ত থকা মানুহিখিনৰ ৈসেত
সাক্ষাৎ কিৰবৈল আগৰ্হী হ’ম।

এটা কথাই েমাক সদায় আচিৰত কিৰ েতােল – গিণতৰ
পাঠয্কৰ্মেটা চােল আপুিন েদিখব েয ই সকেলা সময়েত সলিন ৈহ
থােক। েযিতয়া েমাৰ ল’ৰাই জয্ািমিত িশিকবৈল আৰম্ভ কিৰেল,
মই বয্ৱহাৰ কৰা পাঠয্পুিথখন িকিন আিনিছেলাঁ। িযখন ৬০
ৰ দশকত প’গ’েৰলেভ িলিখিছল। এইখন এখন উৎকৃষ্টমানৰ
পাঠয্পুিথ, আেপানাক আন এখনৰ পৰ্েয়াজন িকয়?

মই বুিজ পাওঁ েয িশক্ষাৰ লগত জিড়ত েলাকসকলক এেন
এটা কথা েকাৱােটা ফলপৰ্সূ েহাৱাৰ আশা নাই। েতওঁেলাক
আৰু েমাৰ মাজত সম্ভৱতঃ বুজাবুিজৰ অভাৱ হ’ব৷ িকন্তু েমাৰ
েবােধেৰ এইেটা এেন এক পিৰিস্থিত য’ত পুৰিণেটােৱই ভাল।
সু্কলত িশেকাৱা সমতল জয্ািমিত, ই এিতয়াও ইউিক্লেড উদ্ভাৱন
কৰা সমতল জয্ািমিত, এেকা সলিন েহাৱা নাই। আিম ইিতমেধয্
স্থানীয়, হয়েতা িবশব্বয্াপী সেবর্াচ্চ স্তৰত আেছাঁ। এটা সেবর্াচ্চ
স্তৰ ধুনীয়া, তাক সলিন কৰাৰ পৰ্েয়াজন িক?

গিণতৰ িশক্ষাৰ েক্ষতৰ্ত মই েয আন মানুহতৈক েবেলগ,
েসই কথা উপলি কিৰেছাঁ। হয়েতা েমাৰ পৰ্েয়াজনীয়তািখিন
আনৰ ৈসেত এেক নহয়। আৰু এইেটা স্পষ্ট েয পাঠয্পুিথখন
সকেলােৰ বােব বুিজব পৰা হ’ব লািগব, আৰু সকেলােৰ বােব
সুলভ হ’ব লািগব যােত সকেলােৱ ইয়াৰ পৰা সেবর্াচ্চ পিৰমােণ
আয়ত্ত কিৰব পােৰ। িকন্তু পুৰিণ পাঠয্পুিথেবাৰৰ েক্ষতৰ্ত েমাৰ

ভাল লােগ েয সঁচাৈকেয় ইয়াত বহুত শ আৰু বয্াখয্া আেছ।
সংজ্ঞা আেছ, উপপাদয্ আেছ। সংজ্ঞা িক আৰু উপপাদয্ িক, তাৰ
এটা বয্াখয্া আেছ। আধুিনক পাঠয্পুিথেবাৰ এক ৰূপেৰখা মােথাঁ,
এক পৰ্ৱঞ্চনাপূণর্ কাগজৰ িখলা। বহুত ছিব, কথা বৰ কম।
আক্ষিৰক অথর্ত িশশুৰ িকতাপৰ দেৰই – এটা ডাঙৰ কাঠােমাত
থকা িকছুমান সৰু সৰু কথা।

হয়েতা েশৰ্ণীত িশক্ষকজেন শূনয্তািখিন পূৰণ কিৰব বুিল
আশা কৰা হয়, িকন্তু েমাৰ ভাৱ হয় েয ল’ৰা-েছাৱালীেবােৰ
সাধাৰণেত পৰ্াপ্তবয়স্কসকেল েকাৱা কথােবাৰ খুব কেমইেহ মনত
ৰােখ – অন্ততঃ েতওঁেলােক সকেলা কথা মনত ৰখাৰ পৰা
বহু দূৈৰত। আৰু েগােটইেবাৰ েকাৱা িকতাপ এখন থকােটা
আচলেত বহুত ভাল কথা।

েতওঁেলােক সু্কলত েকইটামান চকৰ্ত গিণত িশকাইিছল:
েতওঁেলােক িবিভন্ন স্তৰত িবষয়েবাৰ পুনৰ দশর্ন কিৰিছল আৰু
ই এটা অট্টািলকাৰ দেৰ বািঢ়িছল – পৰ্িতেটা মহলা আগৰেটাৰ
ওপৰত গঢ় ৈলিছল। আৰু আধুিনক িশক্ষাত েসইেটা নাই; ইয়াত
মাতৰ্ সৰু সৰু অংশ আৰু টুকুৰা আেছ।

হয়েতা িশক্ষাৰ েক্ষতৰ্ত কাম কৰা েলাকসকল এইসম্পেকর্
সেচতন। হয়েতা িশক্ষণ ৈশলী (pedagogy) আৰু িশক্ষাদান
পদ্ধিতৰ (didactics) মাজত ৈবপৰীতয্ আেছ। েমাৰ দৃিষ্টত,
িশক্ষণ ৈশলী অহৰহ সলিন হ’বলগীয়া হয়, কাৰণ পৰ্িতেটা নতুন
পৰ্জন্ম পূবর্ৰ পৰ্জন্মৰ পৰা পৃথক, িকয়েনা আমাৰ জীৱন সলিন
ৈহ আেছ। আৰু েমাৰ বােব কথােটা যুিক্তসংগত েযন লােগ েয
িশক্ষক আৰু ছাতৰ্ৰ মাজত েযাগােযাগৰ নতুন পদ্ধিত থািকব
লােগ – থকা উিচত। িকন্তু উপপাদয্, পৰ্মােণেৰ গিঠত িশক্ষাদান
পদ্ধিত অংশেটা, য’ত আেছ কেঠাৰ যুিক্তসংগত গঠন – েসইেটা
সলিন কৰাৰ েকােনা যুিক্ত নাই। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধিৰ ই
ভাল আিছল; েতেন্ত সলিন কিৰব লােগ িকয়?

সঁচা কথা ক’বৈল গ’েল মই ক’ব িবচািৰেছাঁ েয আধুিনক
িবদয্ালয়, আৰু িবেশষৈক ছুইজাৰেলণ্ডৰ সু্কলৰ বহু কথা েমাৰ
ভাল লােগ। েমাৰ িনজৰ অিভজ্ঞতাৰ পৰা িযিখিন মনত আেছ
তােতাৈক ই ল’ৰা-েছাৱালীৰ বােব বহু েবিছ বনু্ধতব্পূণর্। ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীৰ মাজত ভাল সম্পকর্ গিঢ় েতালা, সংঘাত সমাধান কৰা,
উৈমহতীয়া পৰ্কল্পত সহেযািগতা কৰা আিদৰ ওপৰত বহুত
গুৰুতব্ িদয়া হয়। কাৰণ সু্কলসমূহ েকৱল ৈশিক্ষক উৎকষর্ সাধনৰ
বােবই নহয়। ইয়াৰ েযােগেৰ আন মানুহৰ লগত থািকবৈলও
িশকা যায়।
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অনুবাদ

েমাক েকিতয়াবা িচিন্তত কৰা কথােটা এেনকুৱা। এেন লােগ
েযন মানুেহ আমাক যুিক্ত আৰু জ্ঞানৰ পৰ্েয়াজন নাই বুিল িবশব্াস
কেৰ। ইয়াৰ বােব পযর্াপ্ত সময় নাই। ইয়াৰ পিৰৱেতর্ েমিচন
লািনর্েঙ আমাৰ বােব সকেলা কিৰব, আৰু আিম মাতৰ্ স্ফিটক
বল এটাৈল চাই পৰ্শ্ন কিৰম।

l• অিচেৰই গিণতজ্ঞসকলৰ ঠাইত কিম্পউটাৰ বয্ৱহাৰ কৰা
হ’ব েন নহয়, েসই সম্পেকর্ আপুিন পৰ্ােয় পৰ্শ্নৰ সনু্মখীন হয়
েনিক?

v মই এিতয়াও মতেপাষণ কেৰাঁ েয কিম্পউটাৰ এটা সঁজুিল।
অথর্াৎ কিম্পউটােৰ মানুহৰ বাটত বাধা িদব েনােসামায় – এই
সঁজুিলেটা বয্ৱহাৰ কিৰ মানুেহ িনেজই িনজৰ বাটত বাধাৰ সৃিষ্ট
কেৰ। মানুহ এজনক কৰত এখন িদেল কম সময়েত খিৰ কািটব
পােৰ, নহ’েল িনজৰ আঙুিলও কািটব পােৰ। যিদ েতওঁ আঙুিলেটা
কািট েপলায়, েতেন্ত েসয়া কৰতৰ েদাষ নহয়৷

কৃিতৰ্ম বুিদ্ধমত্তাৰ েক্ষতৰ্েতা এেকই কথা পৰ্েযাজয্। এফােল ই
িনিশ্চতভােব গিণতৰ েক্ষতৰ্ত িবিভন্ন ধৰণৰ সম্ভাৱনা ৰােখ আৰু
বহুেতা কাম সমূ্পণর্ কিৰব পােৰ, িযেবাৰ আিম িনেজই সমূ্পণর্
কিৰব েনাৱািৰেলাঁেহঁেতন। আনহােত গিণতৰ মূলয্ আেছ, িক
ৈহ আেছ বুিজব পৰাত। কৃিতৰ্ম বুিদ্ধমত্তাক অথর্পূণর্ কাম িদয়াত
আৰু উত্তৰেবাৰ বুজাত। েকেনবাৈক কিম্পউটােৰ েয েমাৰ বােব
ভািবব, েতেন নহয়। কিম্পউটােৰ িচন্তা কেৰ বুিল ভৰ্ম এটাত
িকছুমান মানুহ হয়েতা মুগ্ধ হ’ব পােৰ, িকন্তু ই েকৱল এটা
সঁজুিলেহ।

l• িকন্তু আমাৰ মগজুেটা েকৱল এক বৃহৎ স্নায়িৱক জািলকা
নহয়েন?

v সঁচাৈকেয়, িকন্তু ই আমাৰ মগজু! মই এগৰাকী মানৱতাবাদী,
েমাৰ বােব মানুহ িবেশষ কাৰণ আিমেয়ই মানুহ।

l• আপুিন কিম্পউটাৰ যেথষ্ট বয্ৱহাৰ কেৰ েনিক?

v েমাৰ কামত মই িকছু পিৰমােণ সাংিখয্ক পৰীক্ষা-িনৰীক্ষা
কেৰাঁ। কিম্পউটাৰেটা এটা অিত গুৰুতব্পূণর্ অিতিৰক্ত আিহলা।
দুভর্াগয্কৰ্েম মই ইমান পৰ্িতভাশালী পৰ্েগৰ্মাৰ নহয়, গিতেক
সাধাৰণেত েমাক এেন এজনৰ সহায় লােগ িযেয় এই কাম
ভালৈক কিৰব পােৰ। িকন্তু িকছুমান কথা তািত্তব্কভােব বুিজবৈল
কিঠন, আৰু এইেবাৰ েকিতয়াবা বয্ৱহািৰকভােব পৰীক্ষা কৰােটা

সহজ ৈহ পেৰ। যিদ উত্তৰেটা েনিতবাচক হয়, েতেন্ত সকেলা
িচন্তা ভুল আিছল।

লগেত েগালক সােজানৰ গেৱষণা-পতৰ্খন আৰু অনুকূল
শিক্তৰ গেৱষণা-পতৰ্খন, দুেয়াখনেত আিম এটা িনিদর্ষ্ট ফলন
ধনাত্মক হয়েন পৰ্মাণ কিৰবৈল কিম্পউটাৰ বয্ৱহাৰ কেৰাঁ।
ফলনেটা যেথষ্ট স্পষ্ট িকন্তু অিত জিটল, আৰু ইয়াক পৰ্তয্ক্ষভােব
ধনাত্মক বুিল পৰ্মাণ কৰােটা অিত শৰ্মসাধয্ কাম হ’ব। অন্তৰাল
পাটীগিণত বয্ৱহাৰ কিৰ কিম্পউটােৰ ধনাত্মকতা পৰীক্ষা কিৰব
পােৰ। গিতেক এটা কিম্পউটােৰ েকৱল েপৰ্ৰণা, িচন্তাৰ েখাৰাক
পৰ্দান কৰাই নহয়, ই পৰ্মাণৰ সতয্তাও িনৰূপণ কিৰব পােৰ।
এইেটা অথর্ত, কিম্পউটােৰ উপপাদয্ পৰ্মাণ কিৰব পােৰ। িকন্তু
তথািপ িক ৈহ আেছ বুিজ েপাৱা মানুহ এজন থািকেল বৰ ভাল
হ’ব।

l• আজিৰ সময়ত আপুিন িক কেৰ?

v েকইবছৰমান আগেত মই েদৗিৰবৈল আৰম্ভ কিৰিছেলাঁ, আৰু
মই এই কামেটা অতয্ন্ত ভাল পাওঁ। মই ছিব আঁিকবৈল েচষ্টা
কিৰিছেলাঁ, িকন্তু মই ভােবাঁ এজন গিণতজ্ঞৰ বােব িচতৰ্ অংকন
এটা েবয়া চখ। কাৰণ েতিতয়াও আপুিন বিহ থােক, েতিতয়াও
িকবা এটা িচন্তা কিৰ থােক। গিণতৰ লগত বহুত িমল আেছ।

মই ছুইজাৰেলণ্ডৈল েযাৱাৰ লেগ লেগ েদৗিৰবৈল আৰম্ভ
কিৰিছেলাঁ – েমাৰ সব্ামীেয় েমাক এই অভয্াসেটাৰ ৈসেত পিৰচয়
কৰাই িদিছল। আৰু এইেটা এগৰাকী গিণতজ্ঞৰ বােব এটা
বিঢ়য়া অিভৰুিচ। ই সঁচাৈকেয় মগজুক সকাহ িদেয় – মই েদৗিৰ
থােকাঁেত ভািবব েনাৱােৰাঁ। ম ই নাজােনা; সকেলা অংশৰ বােব
হয়েতা পযর্াপ্ত অিক্সেজন নাথােক। আৰু েমাৰ মূৰত িকছুমান
দুষ্ট িচন্তাৰ চকৰ্ হঠােত গঢ় ৈল উিঠেল তাক বাধা িদয়াৰ বােব
ই অিত উপেযাগী হ’ব পােৰ।

েদৗৰাৰ েক্ষতৰ্ত েমাৰ িবেশষ সাফলয্ নাই যিদও সপ্তাহত
দুবাৰ-িতিনবাৰ েদৗিৰবৈল েচষ্টা কেৰাঁ। েশহতীয়াৈক মই ল’জান
মাৰাথনত অংশ ৈলিছেলাঁ (মই ১০ িকেলািমটাৰ েদৗিৰেলাঁ), িযেটা
মহামাৰীৰ সময়ত আভািসক আিছল। েযিতয়া আেপানাৰ হাতত
িকছু সময় থােক, আপুিন হৰ্দেটাৰ েচৗিদেশ েদৗিৰ ৈগ আেপানাৰ
েফানত এটা েটৰ্ক েৰকডর্ কেৰ, আৰু আপেলাড কেৰ।
েতওঁেলােক েমাৈল এটা নমব্ৰ আৰু এটা িট-চাটর্ পিঠয়াইিছল,
িযেটা এটা ধুনীয়া সৃ্মিতিচহ্ন আিছল।
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েজমছ েময়নাডর্ৰ সাক্ষাৎকাৰ
আেন্দৰ্ অকুনকভ আৰু আেন্দৰ্ কনয্াভ • অনুবাদ : িপৰ্য়াংকুশ েডকা

অনুবাদক: স্নাতেকাত্তৰ িদব্তীয় বষর্, পদাথর্িবজ্ঞান িবভাগ, ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান গুৱাহাটী

েজমছ েময়নাডর্ (১০ জুন, ১৯৮৭) এগৰাকী িবৰ্িটছ গিণতজ্ঞ। েতওঁ িবেশ্লষণাত্মক সংখয্া তত্তব্ আৰু েমৗিলক সংখয্াৰ তত্তব্ সম্পেকর্ আগবেঢ়াৱা
অৱদানৰ বােব সুপৰ্িসদ্ধ। ২০১৭ চনৰ পৰা েতওঁ অক্সফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক িহচােপ কাযর্য্িনবর্াহ কিৰ আিহেছ। গািণিতক সংঘৰ
মেত, “িবেশ্লষণাত্মক সংখয্া তত্তব্ত আগবেঢ়াৱা অৱদান, যাৰ ফলত েমৗিলক সংখয্াৰ গঠন বুজাত উেল্লখনীয় অগৰ্গিত লাভ কিৰব পৰা ৈগেছ,
আৰু ডায়’েফণ্টাইন আসন্নকৰণৰ েক্ষতৰ্ত আগবেঢ়াৱা অৱদান” ৰ বােব েতওঁক িফল্ডছ েমেডল আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

l• আপুিন েকিতয়া উপলি কিৰিছল েয আপুিন গিণতজ্ঞ
হ’ব িবচােৰ? গিণতজ্ঞ হ’বৈল আেপানাক েকােন আৰু িকেহ
অনুপৰ্ািণত কিৰিছল? আেপানাৰ বােব েসইেটা এটা সহজ েন
কিঠন িসদ্ধান্ত আিছল?

v মই সদায় এটা সময়ত এটাৈক েখাজ িদ আিহেছাঁ আৰু
েকিৰয়াৰৰ পৰ্িতেটা পদেক্ষপত েকৱল আটাইতৈক আকষর্ণীয়

পৰৱতর্ী িবকল্পেটা বািছ ৈলেছাঁ। গিতেক সম্ভৱতঃ িপএইচিডৰ
েশষৰ ফােলেহ মই িনেজই িসদ্ধান্ত ৈলিছেলাঁ েয মই সঁচাৈকেয়
এজন গিণতজ্ঞ হ’ব িবচােৰাঁ – তাৰ আগেত সদায় অনুভৱ
ৈহিছল েয মই হয়েতা আন িকবা এটা কৰােটা পছন্দ কিৰম,
যিদও মই সদায় গিণতৰ িদশত আগবািঢ় ৈগিছেলাঁ। গিণতজ্ঞ
েহাৱােটা েয আনিক েকিৰয়াৰৰ িবকল্পও, েসই কথা মই হয়েতা
বহু েদিৰৈলেক জনা নািছেলাঁ। িকন্তু বািহয্ক পযর্েবক্ষকৰ দৃিষ্টত
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অনুবাদ

মই ভােবাঁ েয েমাক সৰুেৰ পৰাই গিণতৰ পৰ্িত অিত আগৰ্হী েযন
লািগলেহঁেতন, গিতেক মই িনেজ জনাৰ পূেবর্ই বাকী সকেলােৱ
হয়েতা সেচতন আিছল েয মই েশষৈল এগৰাকী গিণতজ্ঞ হ’ম।

িযেহতু মই সকেলা সৰু সৰু পদেক্ষপত ৈলিছেলাঁ, েসেয়েহ
েকিতয়াও েকােনা একক বৃহৎ িসদ্ধান্ত বা িবেশষ কিঠন িসদ্ধান্ত
েলাৱা েহাৱা নািছল। মই েসৗভাগয্ৱান েয মই এেন এটা বয্ৱস্থাত
আিছেলাঁ, য’ত মই েকােনা উেল্লখেযাগয্ বাধাৰ সনু্মখীন েহাৱা
নািছেলাঁ আৰু েকইবাজেনা েলােক আগেতও এেকধৰণৰ কাম
কিৰিছল, আৰু েসেয়েহ মই পৰ্িতেটা পযর্ায়েত েকৱল েমাৰ বােব
আটাইতৈক আকষর্ণীয় িবকল্পেটা বািছ ল’বৈল সব্াধীন আিছেলাঁ।

l• সু্কলত আৰু িবশব্িবদয্ালয়ত আপুিন েকেনধৰণৰ গিণত
েবিছ ভাল পাইিছল? েতিতয়াৰ িদনৰ পৰা আেপানাৰ েকােনা
িপৰ্য় গিণতৰ সমসয্া আেছেন? গিণতত “আেপানাৰ” েক্ষতৰ্খন
েকেনৈক িবচািৰ পােল? িক কাৰেণ েক্ষতৰ্খন আেপানাৰ দৃিষ্টত
িবেশষভােব আকষর্ণীয়?

v সংখয্া তত্তব্ই সদায় েমাক িবেশষ আকষর্ণ কিৰ আিহেছ
– ইয়াক সু্কলত পঢ়ুওৱা েহাৱা নািছল, িকন্তু সব্তন্তৰ্ পঢ়া-শুনাৰ
জিৰয়েত িনজাববীয়াৈক িবিভন্ন কথা িশিকিছেলাঁ। েমাৰ মনত
আেছ, েযিতয়া মই িবশব্িবদয্ালয়ত আেবদন কিৰিছেলাঁ েতিতয়া
আমাক আমাৰ িপৰ্য় গািণিতক িবষয় দুটামানৰ নাম িলিখবৈল
েকাৱা ৈহিছল, িযেকইটাৰ সম্পকর্ত পৰ্শ্ন কৰা হ’ব। মই সংখয্া
তত্তব্ িলিখিছেলাঁ, িযেটা মই যেথষ্ট অগতানুগিতক আিছল বুিল
ভােবাঁ। েসৗভাগয্কৰ্েম েমাক ইয়াৰ সম্পকর্ত েবিছ পৰ্শ্ন কৰা
েহাৱা নািছল, িযেহতু েমাৰ সব্-িশিক্ষত জ্ঞান বৰ বয্াপক নািছল!
েমাৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ পাঠয্কৰ্মেবােৰ সুিনিশ্চত কিৰেল েয সংখয্া
তত্তব্ িবষয়েটােত েমাৰ পৰ্কৃত আগৰ্হ আিছল।

মই িকবা এটা িবষয় িকয় আকষর্ণীয় বুিল িবেবচনা কিৰেলাঁ,
তাৰ কাৰণেবাৰ ওেলাটাৈক ঘূিৰ েচাৱােটা সদায় িকছু কিঠন,
িকন্তু সংখয্া তত্তব্ৰ বহুেতা পৰ্শ্নৰ মাজত এক িবেশষ েসৗন্দযর্য্
েদখা পাওঁ। সংখয্া তত্তব্ত বহুেতা সহেজ উত্থাপন কিৰব পৰা
সমসয্া আেছ িযেবাৰ সমূ্পণর্ েমৗিলক েযন লােগ, তথািপ ইয়াৰ
উত্তৰৰ বােব গিণতৰ সকেলা েক্ষতৰ্ৰ পৰা িবপুল পিৰমাণৰ
অতয্াধুিনক ধাৰণা পৰ্েয়াজন। সৰলতা, গুৰুতব্ আৰু গভীৰতাৰ
এই সংিমশৰ্েণ সঁচাৈক আকষর্ণ কেৰ।

l• আপুিন কাম কিৰবৈল সমসয্ােবাৰ েকেনৈক বািছ লয়?

v সংখয্া তত্তব্ অিত েসৗভাগয্বান েয ইয়াত বৃহৎ সংখয্ক িবখয্াত
মুক্ত সমসয্া আেছ। েযিতয়া মই নতুন সমসয্া িবচািৰ থােকাঁ

েতিতয়া সাধাৰণেত এই ডাঙৰ িবখয্াত সমসয্ােবাৰৰ এটাৰ
িদশত িকছুমান আংিশক ফলাফল বুিজবৈল েচষ্টা কৰাৰ েযােগেৰ
আৰম্ভ কেৰাঁ, আৰু তাৰ পাছত চাওঁ েয মই এই ধাৰণােবাৰৰ
কািৰকৰী িদশেটাত িকছু সৰু উন্নিত সাধন কিৰব পািৰম েনিক?
মই িবেবচনা কেৰাঁ েয এই পদ্ধিতেয় েমাক এেন সমসয্া িবচািৰ
উিলয়াবৈল অনুমিত িদেয় িযেবাৰ সু-উেদ্দেশয্েৰ পিৰচািলত
(এইেবাৰ েকােনাপৰ্কােৰ এটা িবখয্াত সমসয্া বুিজ েপাৱাৰ ৈসেত
জিড়ত) িকন্তু এেক সময়েত সমাধান কৰােটা সম্ভৱপৰ (িবখয্াত
সমসয্া এেকাটাত েপােন েপােন িনমগ্ন েহাৱাতৈক মই পৰ্কৃতেত
েকৱল পূবর্ৰ ধাৰণােবাৰ বুিজবৈল েচষ্টা কিৰেছাঁ)।

েযিতয়া মই উপ-েক্ষতৰ্ এখনৰ ৈসেত সুপিৰিচত হওঁ, েতিতয়া
মই পৰ্ােয় েখলনা সমসয্া িবচািৰবৈল েচষ্টা কেৰাঁ িযেয় আমাৰ
বতর্মানৰ েকৗশলৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ অেনব্ষণ কেৰ। বহুেতা
েকৗশল সীিমত কাৰণ েসইেবােৰ এটা সমসয্াৰ এটা িবেশষ
গুৰুতব্পূণর্ ৈবিশষ্টয্ েদখা নাপায়, আৰু েসেয়েহ মই এই ৈবিশষ্টয্
থকা সম্ভৱপৰ সৰলতম েখলনা সমসয্ােটা উিলয়াবৈল েচষ্টা
কিৰ ভাল পাওঁ। েখলনা সমসয্ােটাৰ সৰল পিৰেৱশত আপুিন
এটা নতুন েকৗশল িবকিশত কিৰবৈল েচষ্টা কিৰব পােৰ, িয
ৈবিশষ্টয্েটাৰ পৰ্িত সংেবদনশীল। তাৰ পৰা এেন আশা থািকব
েয েকৗশলেটাৰ অিধক জিটল সংস্কৰণ এটা থকা উিচত, িযেয়
পাছত মূল সমসয্ােটাৰ িবষেয় নতুন িকবা এটা ক’ব পােৰ।

l• গিণতৰ অগৰ্গিত েকিতয়াবা অিত দৰ্ুত আৰু েকিতয়াবা অিত
েলেহমীয়া েহাৱা বুিল অনুভৱ কেৰেন? েযিতয়া ই দৰ্ুতগিতত
যায় েতিতয়া আপুিন িক কেৰ? েলেহমীয়া হ’েল িক কেৰ?

v হয়! েমাৰ িনজৰ গেৱষণা আৰু সামিগৰ্কভােব েক্ষতৰ্খন,
দুেয়াটােত েযন পৰ্গিত আৰু কাযর্কলাপৰ িবেস্ফাৰণ েদখা যায়,
আৰু তাৰ পাছত আেহ িনস্ত সময়।

কাযর্কলাপৰ িবেস্ফাৰণ হ’েল সদায় অিত েৰামাঞ্চকৰ হয়।
পৰ্ােয় ইয়াৰ কাৰণ হয় এটা বা দুটা নতুন ধাৰণা িযেয় আমাৰ
েকৗশলৰ এটা সীমাবদ্ধতা অিতকৰ্ম কেৰ, আৰু এইেবাৰ িবিভন্ন
ৰূপত পৰ্েয়াগ কিৰ েকইবাটাও সমসয্াৰ সম্পকর্ত অগৰ্গিত িদব
পােৰ। েযিতয়া এেন হয় মই িযমান পােৰাঁ সকেলা উন্নয়নৰ
লগত খাপ খুৱাবৈল েচষ্টা কেৰাঁ, আৰু যাতৰ্ােটা উপেভাগ কেৰাঁ!

িনস্ত সময়েবাৰ েমাৰ বােব কিঠন – আপুিন মাহৰ পাছত
মাহ ধিৰ কাম কিৰ অহা মূল সমসয্ােবাৰৰ সম্পকর্ত আগবািঢ়ব
েনাৱৰা সময়েতা অনুপৰ্ািণত ৈহ থকা পৰ্েয়াজন। মই িযেকােনা
সময়ত পৰ্কল্পৰ িমশৰ্ণ থািকেল ভাল পাওঁ। গিতেক যিদ মই
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েমাৰ মূল পৰ্কল্পেবাৰত আগবািঢ়ব েনাৱােৰাঁ, েতেন্ত মই আন
িকবা এটাত কাম কিৰব পােৰাঁ য’ত েমাৰ ভাল ধাৰণা আেছ
েয কথােবাৰ েকেনৈক হ’ব লােগ, বা িকছুমান ধাৰণা সম্পেকর্
িলিখব পােৰাঁ িযেবাৰ েমাৰ মনৈল আিহিছল যিদও পূেবর্ সময়
িদয়া েহাৱা নািছল। এইদেৰ মই অনুভৱ কিৰবৈল পাওঁ েয
মই িকছু সুিনিদর্ষ্ট অগৰ্গিত লাভ কিৰেছাঁ, যিদও েসয়া েমাৰ
মূল পৰ্কল্পসমূহত নহয়, ই েমাক ইিতবাচক কিৰ ৰখাত সহায়
কেৰ। অিভলাষী গেৱষণাৰ পৰ্কৃিতেয়ই এেনকুৱা েয বহু পৰ্কল্পত
অগৰ্গিত লাভ কিৰব পৰা নাযাব, িকন্তু মই এইেটাও েদিখেছাঁ
েয মই পৰ্কৃতেত সমসয্ােটাত আগৰ্হী বুিল িনিশ্চত কৰােটােৱও
ইয়াত কাম কিৰ থািকবৈল বহুত সহায় কেৰ।

l• আপুিন লাভ কৰা পৰ্থম পৰ্কৃত গািণিতক ফলাফল িক
আিছল? ফলাফলেটাৰ িবষেয়, েতিতয়াৰ পিৰিস্থিতৰ িবষেয়
আৰু ই আেপানাৰ ওপৰত িক পৰ্ভাৱ েপলাইিছল, েসই
িবষেয় কওঁকেচান। আেপানাৰ আটাইতৈক ডাঙৰ “ইউেৰকা!”
মুহূতর্েটাৰ িবষেয় ক’বেন?

v িপএইচিডত মই পৰ্মাণ কৰা পৰ্থম ফলাফলেটা আিছল
েমৗিলক সংখয্াৰ মাজৰ গড়-বগর্ৰ বয্ৱধানৰ সম্পকর্ত এটা সীমা।
আচিৰত কথােটা হ’ল পাঠয্কৰ্মৰ পৰা কিঠন পৰ্শ্ন সমাধান কৰাৰ
তুলনাত মই ইয়াত িবেশষ পাথর্কয্ অনুভৱ কৰা নািছেলাঁ, যিদও
এইেটা জ্ঞাত সমাধান থকা িকবা এটাৰ পিৰৱেতর্ গেৱষণামূলক
সমসয্া আিছল। মই ভােবাঁ েয ই েমাৰ িপএইচিডৰ বাকী অংশৰ
পৰা যেথষ্ট চাপ আঁতৰাই েপলাইিছল, িযেহতু মই ইিতমেধয্ িকছু
গেৱষণা কিৰেছাঁ বুিল সব্িস্ত অনুভৱ কিৰিছেলাঁ আৰু েসেয়েহ আন
পৰ্কল্পত অিধক িবপদাশংকা মূৰ তুিল ল’ব পােৰাঁ। পাছত েদখা
গ’ল েয এই ফলাফলেটা আচলেত মই নজনাৈকেয় ৰচনাৰািজত
ইিতমেধয্ পৰ্মািণত ৈহিছল, িকন্তু েসৗভাগয্কৰ্েম গম েপাৱাৰ
সময়ৈলেক মই েমাৰ পৰৱতর্ী পৰ্কল্পেটাৰ ৈসেত সমূ্পণর্ৰূেপ
িনমগ্ন ৈহ পিৰিছেলাঁ আৰু েসেয়েহ মই েবিছ ভািব থকা নািছেলাঁ।

মই পৰ্মাণ কৰা পৰ্থমেটা ফলাফল িযেটােৱ েক্ষতৰ্খনৰ
পৰা যেথষ্ট মেনােযাগ লাভ কিৰিছল, েসইেটা আিছল েমাৰ
িপএইচিডৰ িঠক পাছেতই েমৗিলক সংখয্াৰ মাজৰ পিৰবদ্ধ
বয্ৱধানৰ সম্পকর্ত েপাৱা এটা নতুন ফলাফল। এইেটা
েমাৰ বােব অিত েৰামাঞ্চকৰ আিছল, কাৰণ এইেটা িয়টাং
ঝাঙৰ যুগান্তকাৰী কামেটাৰ পাছেতই আিহিছল আৰু েসেয়েহ
এই সমসয্ােটাৰ পৰ্িত ইিতমেধয্ বহুত আগৰ্হ আিছল। িকন্তু
উেত্তজনাৰ লেগ লেগ যেথষ্ট সাহেসা আিহিছল – েমাৰ
ফলাফলেটা সঁচা হ’ব পৰাতৈক েবিছ ভাল েযন লািগিছল, গিতেক
েমাৰ কামত ভুল থািকব পােৰ বুিল মই বৰ ভয় খাইিছেলাঁ, আৰু

েদখা গ’ল েয েটেৰন্স টােৱও সব্তন্তৰ্ভােব এেকটা ধাৰণা ৈল
আিহেছ। গিতেক েমাৰ পৰ্থেম অলপ ভয় ৈহিছল েয মই পৰ্থম
হ’ব েনাৱািৰেলাঁ৷ েসৗভাগয্কৰ্েম এই ভয়সমূহৰ এটাও বাস্তৱািয়ত
নহ’ল!

l• পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ িবষেয় জািনব পািৰ আপুিন িক অনুভৱ
কিৰিছল, আৰু িক কিৰিছল?

v েকইবািদন ধিৰ মই অলপ হতভমব্ ৈহ আিছেলাঁ! েমাৰ মনত
আেছ, েযিতয়া আই এম ইউৰ সভাপিত কােলর্াছ েকিনেগ েমাক
বঁটা লাভৰ কথা ৈকিছল, েতিতয়া েতওঁ েমাক িনিশ্চত কিৰবৈল
ৈকিছল েয মই পুৰস্কাৰেটা গৰ্হণ কিৰেছাঁ। উেত্তজনাৰ বােব েমাৰ
এটা ক্ষিণক আতংক ৈহিছল েয মই েমাৰ কথােবাৰ েখিলেমিল
কিৰ ভুলবশতঃ পুৰস্কাৰেটা অসব্ীকাৰ কিৰম, গিতেক মই েমাৰ
িনিশ্চতকৰণেটা েতওঁক অদু্ভতধৰেণ লােহ লােহ ৈকিছেলাঁ যােত
মই কথােবাৰ েখিল-েমিল নকেৰাঁ।

খবৰেটা শুিন অৱেশয্ই মই আনিন্দত ৈহিছেলাঁ, িকন্তু
কথােবাৰ পিৰষ্কাৰ হ’বৈল যেথষ্ট সময় লািগল, আৰু েসেয়েহ
তাৰ পাছৰ সপ্তাহেটা েমাৰ বােব অলপ ধূসৰ। িকছুমান িদশ
িনশ্চয় অলপ অিধবাস্তিৱক আিছল, িকন্তু এক সুন্দৰ ধৰেণেৰ।
সহকমর্ীসকলৰ পৰা বাতিৰেটা েগাপেন ৰািখব লািগিছল, গিতেক
মই এেনদেৰ অিভনয় কিৰব লািগিছল েযন এেকা সলিন েহাৱা
নাই। অথর্াৎ েকিতয়াবা এেন অনুভৱ ৈহিছল েযন মই কল্পনা
কিৰেছাঁ।

l• এই সফলতাত েকােন সবর্ািধক অিৰহণা েযাগাইিছল?

v েমাৰ ৈশিক্ষক েকিৰয়াৰৰ সময়েছাৱাত েমাৰ িপএইচিড
তত্তব্াৱধায়ক ৰ’জাৰ েহথ-বৰ্াউন, েমাৰ েপাষ্ট-ডক্টেৰলৰ
তত্তব্াৱধায়ক এনু্দৰ্ েগৰ্নিভল আৰু অক্সফ’ডর্ত েমাৰ সহকমর্ী েবন
গৰ্ীণ – এই আটাইেকইগৰাকীেয় িদহা-পৰামশর্ আগবঢ়াই েমাৰ
িবকাশত অিত গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা পালন কিৰেছ। মই েতওঁেলাকৰ
পৰ্িত সঁচাৈকেয় কৃতজ্ঞ – েতওঁেলাক সকেলােৰ ওচৰত মই যেথষ্ট
পিৰমােণ ঋণী।

অিধক বয্াপকভােব ক’বৈল গ’েল েমাক েক্ষতৰ্খনৰ িভতৰেত
িবপুল সংখয্ক েলােক সমথর্ন কিৰেছ। েক্ষতৰ্খনত েমাতৈক
েজয্ষ্ঠ পৰ্িতিষ্ঠত েলাকসকেল েমাক আদিৰ ৈলেছ আৰু সব্াচ্ছন্দয্
অনুভৱ কৰাইেছ। েমাৰ বহুেকইজন বনু্ধ আেছ, আৰু িবস্ময়কৰ
গিণতজ্ঞসকলৰ ৈসেত েকইবাটাও সহেযািগতামূলক কাম কৰা
ৈহেছ। আনৰ অন্তদৃর্িষ্ট েদখা আৰু সহেযািগতােৰ েতওঁেলাকৰ
পৰা িশিক েলাৱােটা সদায় অতয্ন্ত পৰ্েয়াজনীয়।
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l• আেপানাৰ বােব এিতয়া নতুন িদগন্ত, নতুন সমসয্া, নতুন
লক্ষয্ িক?

v ক’েৰানা মহামাৰীৰ বােব দীঘর্িদন অনলাইনত কাম কৰাৰ
পাছত পুনৰ েপানপটীয়াৈক গিণত কৰাৰ বােব মই সঁচাৈকেয়
আগৰ্হী। মই ভােবাঁ েয কমর্পদ্ধিতত আিহ পৰা বাধা আৰু
মত িবিনময়ৰ অভাৱৰ বােব েমাৰ গেৱষণাত িকছু েবয়া পৰ্ভাৱ
পিৰিছল, িকন্তু ইিতমেধয্ মই েদিখেছাঁ েয সহকমর্ীসকলৰ ৈসেত
দুপৰীয়াৰ আহাৰ আৰু কিফ খাবৈল েযাৱােটােৱ েমাক সজীৱ
কৰাত সহায় কিৰেছ। িবেশষৈক ভিৱষয্েত সিন্মলনত বনু্ধ-বান্ধৱ
আৰু সহেযাগীসকলক লগ পাবৈল মই আগৰ্হী।

l• গিণত পঢ়ুৱাই আপুিন েপৰ্ৰণা লাভ কেৰেন? গিণতত িক ৈহ
আেছ েসই িবষেয় মানুেহ অিধক জনােটা আপুিন আশা কেৰেন?
গিণতজ্ঞসকেল কৰা কামৰ গুৰুতব্ আৰু েসৗন্দযর্য্ৰ েমাল বুজাত
সহায় কিৰবৈল গিণতজ্ঞসকেল িকবা কৰা উিচত েনিক?

v গিণত িশেকাৱােটা গেৱষণাৰ বােব েকেনৈক
অপৰ্তয্ািশতভােব উপেযাগী েযন লােগ, েসই কথােটা েমাৰ
আচিৰত লােগ। িশক্ষাদান পৰ্িকৰ্য়ােটােৱ েমাক িযেবাৰ কথা মই
ভালদেৰ জােনা বুিল ভািবিছেলাঁ েসইেবােৰা পুনমূর্লয্ায়ন কিৰবৈল
বাধয্ কেৰ, আৰু বহু সময়ত এই পুনমূর্লয্ায়নৰ পৰ্েয়াজনীয়তাই
এটা নতুন দৃিষ্টভংগী লাভ কিৰবৈল বা পৰ্কৃতেত িক গুৰুতব্পূণর্,
েসয়া চাবৈল এক অিত উপেযাগী অনুশীলন ৈহ পিৰেছ। ইয়াৰ
পাছত ই এজন স্পষ্ট িশক্ষক েহাৱাৰ েক্ষতৰ্ত আৰু গেৱষণাত
েযিতয়া এেকধৰণৰ ধাৰণা আিহ পেৰ, দুেয়াটােত সহায় কেৰ।

অিত দুভর্াগয্জনক েয িবস্ময়কৰ ধাৰণাৰ সমাহােৰেৰ গিণত
এটা সুন্দৰ িবষয়, িকন্তু ইয়ােৰ অিধকাংশই আনুষ্ঠািনক পৰ্িশক্ষণ
অিবহেন বুজােটা অিত কিঠন। এই েসৗন্দযর্য্ৰ িকছু অংশ,
আৰু গিণত মােন েয গণনা নহয়, ই ধাৰণা সম্পেকর্েহ; েসয়া
সবর্সাধাৰণ েলাকৰ ৈসেত ভাগ কৰাৰ উপায় থািকেল ভাল
পাম। িশক্ষাদানৰ সময়ত মেয়া এই কথােটাত েজাৰ িদবৈল
েচষ্টা কেৰাঁ। গিণতৰ িবিভন্ন দক্ষ জনিপৰ্য়কৰণকাৰীৰ পৰ্িত মই
অিতশয় কৃতজ্ঞ িযেয় সাধাৰণ জনতাৰ মাজত এই বয্ৱধান দূৰ
কিৰবৈল েচষ্টা কিৰ এক সুন্দৰ কাম কেৰ!

ইণ্টাৰেনটৰ সম্পৰ্সাৰণৰ ফলত সাধাৰণ জনতাৰ মাজৰ
গািণিতকভােব আগৰ্হী েলাকসকলক িবষয়বস্তু েযাগানৰ নতুন
উপায় ওলাইেছ। মই ভােবাঁ েয সাধাৰণেত গিণতৰ বােব এইেটা
ইিতবাচক িদশ, িবেশষৈক েযিতয়া পৰ্কৃত গিণতজ্ঞসকল জিড়ত
ৈহ পেৰ।

শ্লাইডখনত উেল্লিখত িবখয্াত উপপাদয্েটাৰ পৰ্মাণ েঘাষণা কৰাৰ পাছত

সহ-েলখক গৰ্ীক গিণতজ্ঞ িডিমিটৰ্ছৰ ক’ক’লপ’লচৰ ৈসেত েজমছ েময়নাডর্।

ফেটাখন তুিলিছল িবখয্াত গিণতজ্ঞ েকিভন ফ’েডর্।

l• আেপানাৰ কামৰ বােব, বতর্মান আৰু ভিৱষয্েত
কিম্পউটাৰৰ ৈসেত পাৰস্পিৰক িকৰ্য়া িকমান গুৰুতব্পূণর্?
কিম্পউটাৰৰ ৈসেত েহাৱা পাৰস্পিৰক িকৰ্য়া-কলাপৰ পৰা, েন
মানুহৰ ৈসেত েহাৱা মত িবিনময়ৰ পৰা আপুিন অিধক লাভৱান
হয়?

v মই েমাৰ কামত সহায় কিৰবৈল কিম্পউটাৰ যেথষ্ট বয্ৱহাৰ
কেৰাঁ, িকন্তু েকৱল সহজ পদ্ধিতেৰেহ। সচৰাচৰ এটা ফলাফল
পৰ্মাণ কিৰবৈল ফলাফলৰ সূচনা কিৰব পৰা মধয্ৱতর্ী িববৃিত
অনুমান কৰােটা গুৰুতব্পূণর্ (েযেন নদী পাৰ হ’বৈল ভিৰ িদয়া
িশল)। দুভর্াগয্জনকভােব মই পৰ্ােয়ই এেন মধয্মীয়া ফলাফল
অনুমান কেৰাঁ িযেবাৰ িমছা, যিদও মূল ফলাফলেটা সঁচা! িমছা
পৰ্িতপন্ন েহাৱা িকছুমান মধয্ৱতর্ী ফলাফল পৰ্মাণ কিৰবৈল েচষ্টা
কিৰ িদনেটা নষ্ট কৰাৰ পিৰৱেতর্ কিম্পউটাৰত বহুেতা উদাহৰণ
পৰীক্ষা কৰােটা পৰ্ােয় সহজ হয়, িযেয় সাধাৰণেত েমাৰ অনুমান
িমছা হ’েল েমাক অিত েসানকােল জনাব।

েমাৰ কল্পনাত ভিৱষয্েত কিম্পউটােৰ সৰল অনুমানসমূহ
অিত দৰ্ুতভােব পৰীক্ষা কৰা আৰু সুেবাধয্ পৰ্াথিমক গিণত কৰা
পৰ্িকৰ্য়াত হয়েতা অিধক সহায় কিৰব পািৰব। ইয়াৰ ফলত
গেৱষকসকেল উচ্চ পযর্ায়ৰ ধাৰণাসমূহৰ িবষেয় িচন্তা কৰাত
মেনািনেৱশ কিৰব পািৰব, য’ত পৰ্ােয়ই পৰ্কৃত ধাৰণাৰ পৰ্েয়াজন
হয়।

কিম্পউটাৰতৈক মানুহৰ লগত েযাগােযাগ কিৰ মই িনশ্চয়ৈক
যেথষ্ট েবিছ লাভ কেৰাঁ। কিম্পউটােৰ িনম্নস্তৰৰ কািৰকৰী
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ধাৰণােবাৰ তব্ৰািনব্ত কৰাত যেথষ্ট সহায় কিৰব পােৰ, িকন্তু
উচ্চ পযর্ায়ৰ ধাৰণা বুজাৰ েক্ষতৰ্ত েমাক খুব কেমইেহ সহায়
কৰা েদখা যায়। েযিতয়া মই আন গিণতজ্ঞৰ ৈসেত কথা পােতাঁ,
েতিতয়া পৰ্ােয়ই ইয়াৰ সমূ্পণর্ িবপৰীত হয় – আিম উচ্চ পযর্য্ায়ৰ
অিধক িবমূতর্ স্তৰত কথা পােতাঁ, আৰু মূল ধাৰণােবাৰৰ ওপৰত
মেনািনেৱশ কিৰব পােৰাঁ। অথর্াৎ আন গিণতজ্ঞসকেল েমাক উচ্চ
পযর্ায়ৰ িচন্তাধাৰাত সহায় কেৰ, য’ত মূল অগৰ্গিতেবাৰ ঘেট।

l• গিণতৰ বািহেৰও আেপানাৰ িপৰ্য় কাম, আগৰ্হ, সাধনা িক
িক? আপুিন এজন গিণতজ্ঞ িহচােপ এইসমূহৰ কাষ চােপেন,
েন আপুিন িবৰিতৰ সময়ত গিণতৰ কথা পাহিৰ সুখী?

v গিণতজ্ঞ েহাৱাৰ এটা সুন্দৰ সুিবধা হ’ল সিন্মলন আৰু
সহেযািগতাৰ অংশ িহচােপ আপুিন বহুেতা আকষর্ণীয় ঠাইৈল
েযাৱাৰ সুেযাগ পায়। গিণতৰ পৰা িকছু সময় ছুটী ৈল আন চহৰ
আৰু সংসৃ্কিতৰ সন্ধান কৰাৰ সুেযাগ িহচােপ ইয়াক বয্ৱহাৰ কিৰ
মই সঁচাৈকেয় ভাল পাওঁ। ভৰ্মণৰ সময়ত মই িবেশষভােব ভাল
েপাৱা দুটা কাম হ’ল, কিফ শব্পেবাৰ অেনব্ষণ কৰা আৰু ফেটা
েতালা – েযাৱা েকইবছৰমানৰ পৰা মই কিফ আৰু ফেটাগৰ্াফী,
দুেয়াটাৰ লগত যেথষ্ট জিড়ত ৈহ পিৰেছাঁ। বহু িদশত এইেবােৰ
েমাক গিণতৰ পৰা সমূ্পণর্ পৃথক িকবা এটাত মেনািনেৱশ কৰাৰ
সুিবধা িদেয় আৰু ই এক আদৰণীয় িবৰিত, িকন্তু তথািপ মই
গিণতৰ দেৰই ইয়াৰ কাষ চািপেছাঁ – িকছু আচ্ছন্ন ৈহ পেৰাঁ আৰু
সমূ্পণর্ৰূেপ েসইেবাৰৰ ওপৰত মেনািনেৱশ কেৰাঁ!

l• এগৰাকী পুৰস্কাৰ িবজয়ী িহচােপ আপুিন সমাজ আৰু ইয়াৰ

েনতাসকলৰ ওচৰত গিণতৰ দূেতা ৈহ পেৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ,
এজন িবজ্ঞান আৰু িশক্ষা মন্তৰ্ীৰ ৈসেত েহাৱা ৈবঠকত িক ক’ব?

v আধুিনক সমাজত গিণতক েকেনৈক চাব লােগ, তাৰ বােব
দুটা আচিৰত তথয্ আেছ িযেকইটা মই অিত পৰ্েয়াজনীয় বুিল
ভােবাঁ।

পৰ্থমেত, পৃিথৱীখনক িনভুর্লভােব বুিজবৈল গিণত েয মানৱ
জািতৰ আটাইতৈক শিক্তশালী ভাষা – েসয়া অথর্নীিত হওঁক,
জলবায়ু পিৰৱতর্ন, অিভযািন্তৰ্কী বা কিম্পউটাৰ িবজ্ঞােনই হওঁক।
গিতেক আমাৰ ৈদনিন্দন জীৱনৰ পৰ্ায় সকেলা িদশ বুজাৰ
আধাৰত গিণত আেছ, আৰু পৃিথৱী আৰু পৰ্যুিক্ত অিধক জিটল
ৈহ পৰাৰ লেগ লেগ ইয়াৰ গুৰুতব্ বৃিদ্ধেহ হ’ব, যিদও ইয়াক
লেগ লেগ েদখা নাযায়।

িদব্তীয়েত, পৰ্ােয়ািগক বা পৰ্েয়াগেযাগয্ গিণতক েয িবশুদ্ধ
আৰু িবমূতর্ গিণতৰ পৰা পৃথক কিৰব েনাৱািৰ। গিণতৰ
িযেবাৰ িদশ পৰ্থেম েকৱল েবৗিদ্ধক েকৗতুহলৰ বােবই অধয্য়ন
কৰা ৈহিছল, েসইেবাৰ পাছৈল আধুিনক পৃিথৱীৰ বােব িকমান
গুৰুতব্পূণর্ ৈহ পিৰেছ েসয়া েমাৰ বােব িবস্ময়কৰ। এেকদেৰ
িবশুদ্ধ গিণতৰ বহুেতা িবকাশ, বাস্তৱ জগতৰ পৰা অহা
ধাৰণােবাৰৰ দব্াৰা অনুপৰ্ািণত ৈহেছ। এইেটা স্পষ্ট েয যিদ িবমূতর্
গিণতক পৰ্তয্ক্ষভােব পৰ্েয়াগসাধয্ গিণতৰ সপেক্ষ কতর্ন কৰা
হ’লেহঁেতন, েতেন্ত বাস্তৱ জগতত গিণতৰ পৰ্েয়াগ অিধক েহাৱাৰ
পিৰৱেতর্ কম হ’লেহঁেতন, আৰু েসেয়েহ গিণতৰ এই দুেয়াটা
িদশ সমনব্েয়েৰ িবকাশ েহাৱােটা পৰ্েয়াজন।

• x তৈক সৰু বা সমান েমৗিলক সংখয্াসমূহৰ সংহিতেটাৰ মাতৰ্াক π(x) েৰ সূেচাৱা হয়। x ৰ বৃহৎ মানৰ বােব π(x)

ৰ আসন্নমান x/ logx। আেকৗ, n ৰ বৃহৎ মানৰ বােব n-তম েমৗিলক সংখয্ােটাৰ আসন্নমান n logn।

• যমজ েমৗিলকসমূহৰ অেনানয্কৰ েযাগফলেটা(
১
৩ +

১
৫

)
+

(
১
৫ +

১
৭

)
+

(
১
১১ +

১
১৩

)
+

(
১
১৭ +

১
১৯

)
+ · · ·

অিভসাৰী। ই িযেটা সংখয্াৈল অিভসাৰী হয়, তাক বৰ্াণৰ ধৰ্ুৱক (Brun’s constant) বুিল েকাৱা হয়।

• ইটাং ঝােঙ পৰ্মাণ কিৰিছল েয ৭০০০০০০০ তৈক সৰু েকােনা এটা বয্ৱধানৰ েমৗিলক সংখয্াৰ েযাৰ অসীম সংখয্ক
আেছ। ইটাং ঝাঙৰ এই যুগান্তকাৰী কমর্েটাৰ পাছত, েকইজনমান গিণতজ্ঞই এক সামুিহক পৰ্কল্প েযােগ এই বয্ৱধানৰ
সীমােটা ৪৬৮০ ৈল কমাবৈল সক্ষম হয়। েজমছ েময়নােডর্ ইয়াক ৬০০ ৈল কমাইিছল আৰু েসই সম্পকর্ত েতওঁৰ
‘Small gaps between primes’ শীষর্ক গেৱষণা-পতৰ্খন ‘Annals of Mathematics’ত পৰ্কাশ পাইিছল।

• ‘যমজ েমৗিলক অনুমান’েটা (Twin Prime Conjecture) হ’ল, ২ বয্ৱধানৰ েমৗিলক সংখয্াৰ েযাৰ অসীম সংখয্ক
আেছ। অথর্াৎ, যমজ েমৗিলক অসীম সংখয্ক আেছ। বহু যুগ ধিৰ জনাজাত এই অনুমানেটা আিজও পৰ্মািণত েহাৱা নাই।
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জুন হাৰ সাক্ষাৎকাৰ
আেন্দৰ্ অকুনকভ আৰু আেন্দৰ্ কনয্াভ • অনুবাদ : িপৰ্য়াংকুশ েডকা

অনুবাদক: স্নাতেকাত্তৰ িদব্তীয় বষর্, পদাথর্িবজ্ঞান িবভাগ, ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান গুৱাহাটী

জুন হা (১৯৮৩) এগৰাকী েকািৰয়ান-আেমিৰকান গিণতজ্ঞ। িফল্ডছ েমেডল েপাৱা েতওঁ েকািৰয়ান মূলৰ পৰ্থমগৰাকী গিণতজ্ঞ। পৰ্থেম েতওঁৰ
এগৰাকী কিব েহাৱাৰ সেপান আিছল, আৰু গিণতত িবেশষ আগৰ্হ নািছল। িকন্তু হাইছুক িহৰ’নাকা নামৰ পৰ্িসদ্ধ জাপানী গিণতজ্ঞ এগৰাকীৰ
সািন্নধয্ই েতওঁৰ জীৱনৰ গিত সলিন কেৰ, আৰু েতওঁৰ ধাউিত গিণতৰ িদেশ ঢাল খায়। সম্পৰ্িত েতওঁ িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক।
“হজ তত্তব্ৰ ধাৰণাসমূহ িবনয্াস তত্তব্ৈল অনা, জয্ািমতীয় জািলকাৰ বােব ডাউিলং-িৱলছন অনুমান পৰ্মাণ, েমটৰ্’ইডৰ বােব িহৰণ-েৰাটা-েৱল্ ছ
অনুমান পৰ্মাণ, লেৰঞ্জীয়ান বহুপদৰ তত্তব্ িবকাশ, আৰু ‘সবল েমছন অনুমান’ পৰ্মাণ কৰা বােব” েতওঁৈল এই সন্মান আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

l• আপুিন েকিতয়া উপলি কিৰেল েয আপুিন এগৰাকী
গিণতজ্ঞ হ’ব িবচােৰ? গিণতজ্ঞ হ’বৈল েকােন আৰু িকেহ
অনুপৰ্ািণত কিৰিছল? আেপানাৰ বােব েসইেটা এটা সহজ
িসদ্ধান্ত আিছল, েন কিঠন?

v মহািবদয্ালয়ৰ িশক্ষা সাং কৰাৰ িকছুিদন পাছেত অধয্াপক
হাইছুেক িহৰ’নাকাক লগ েপাৱাৰ েসৗভাগয্ ৈহিছল। পৰ্থমবাৰৰ

বােব েকােনাবাই বাস্তৱ সময়ত গিণত কৰা েদিখিছেলাঁ। তাৰ
আগেত গিণত আিছল এখন িকতাপৰ িভতৰৰ িকবা এক বস্তু,
িযেটা দূৰ অতীতৰ েকােনাবাই, মই েকিতয়াও ৈগ েনােপাৱা ঠাই
এখনত িলিখিছল৷ সংগীতৰ ৰচনােবাৰ সুকীয়াৈক অথর্হীনভােব
বহুবাৰ পঢ়াৰ পাছত পৰ্থমবাৰৰ বােব সংগীত শুিন থকাৰ
িনিচনা লািগিছল। মই পৰ্ােয় েতওঁৰ কাযর্য্ালয়ৈল ৈগিছেলাঁ, আৰু
েতওঁ েমাক বহুেতা িভন্ন কথাৰ সম্পকর্ত দীঘলীয়া কািহনী

১০৩
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অনুবাদ

ৈকিছল। দুভর্াগয্জনকভােব েসইেবাৰ হজম কিৰবৈল মই বহুত
কম জািনিছেলাঁ, আৰু েতওঁ েকাৱা কথােবাৰৰ েবিছভােগই মই
বুিজব পৰা নািছেলাঁ। তথািপ মই েতওঁৰ বহুেতা িনিদর্ষ্ট গণনা
অনুসৰণ কিৰব পািৰেলাঁ, আৰু বহুপদ, গুেণাত্তৰ েশৰ্ণী আৰু
পিলটপৰ (polytopes) ৈসেত কাম কৰাত িকছু আত্মিবশব্াস
লাভ কিৰেলাঁ। েসই বছৰৰ পাছত গিণত িশকা আৰু কৰােটা
েমাৰ বােব অিত সব্াভািৱক েযন লািগিছল, আৰু ল’বলগীয়া
েকােনা পৰ্কৃত িসদ্ধান্ত নািছল।

l• সু্কলত আৰু িবশব্িবদয্ালয়ত আপুিন েকেনধৰণৰ গিণত েবিছ
ভাল পাইিছল? েতিতয়াৰ িদনৰ পৰা আেপানাৰ েকােনা িপৰ্য়
গিণতৰ সমসয্া আেছেন?

v েপছাদাৰী গিণতজ্ঞসকলৰ মাজত মই হয়েতা বয্িতকৰ্মী হ’ব
পােৰাঁ, কাৰণ সু্কল আৰু িবশব্িবদয্ালয়ত মই গিণতত বৰ ভােলা
নািছেলাঁ, বা তীবৰ্ আগৰ্হীও নািছেলাঁ। েমাৰ অৱেশয্ েকইটামান
পৰ্াৰিম্ভক অিভজ্ঞতা আেছ িযেবাৰক এিতয়া হয়েতা গািণিতক
বুিল িচিহ্নত কৰা হ’ব। উদাহৰণসব্ৰূেপ, মাধয্িমক িবদয্ালয়ত
পিঢ় থােকাঁেত মই ‘The 11th Hour’ েখিল আিছেলাঁ,
িযেটা ৯০ ৰ দশকত ভয়ানক পিৰেৱশপূণর্ এটা িভিডঅ’ েগম
আিছল। তাত তলত িদয়া দবােখলৰ পৰ্েহিলকােটা আিছল:
ক’লা আৰু বগা েঘাঁৰাৰ অৱস্থান
সলনা-সলিন কৰক:

শ শ বাৰ েচষ্টা কিৰ,
এই পৰ্েহিলকােটাত এসপ্তাহতৈক
েবিছ সময়ধিৰ েমাৰ সকেলা
শিক্ত খৰচ কৰাৰ পাছত, মই
পৰ্ায় হাৰ মািনেলাঁ। েতিতয়া মই
বুিজেলাঁ েয েঘাঁৰােবাৰৰ এল (L)
আকৃিতৰ েখাজ আৰু অিনয়িমত দবা ফলকখনৰ আৱয়িবক
ৰূপেটা অপৰ্াসংিগক; েকৱল বগর্েবাৰৰ মাজৰ সম্পকর্েবাৰেহ
গুৰুতব্পূণর্। এইদেৰ, সমসয্ােটা তলৰ িচতৰ্েটাত ক’লা-বগা
েঘাঁৰাৰ অৱস্থান সলনা-সলিন কৰা সমসয্াৰ সমতুলয্ আিছল,
য’ত েঘাঁৰােবােৰ এিতয়া এটা শীষর্িবনু্দৰ পৰা ইয়াৰ েকােনা
পাশব্র্ৱতর্ীৈল গিত কেৰ:

ক’লা আৰু বগা েঘাঁৰাৰ অৱস্থান সলনা-সলিন কৰক:

এেকটা পৰ্েহিলকােক এই নতুন ধৰেণেৰ েচাৱাৰ পাছত,
িযেয় সমসয্ােটাৰ মমর্ ভালদেৰ উেন্মাচন কেৰ, সমাধানেটা
হঠাৎ স্পষ্ট ৈহ পিৰল। এই দুই পৰ্কাৰৰ সূতৰ্বদ্ধকৰণক
যুিক্তসংগতভােব পৰ্েভদ কিৰব েনাৱািৰ, িকন্তু আমাৰ অন্তদৃর্িষ্টেয়
ইয়ােৰ এটাতেহ কাম কেৰ। ইয়াৰ ফলত িকবা এটা বস্তু বুিজ
েপাৱাৰ অথর্ িক, মই েসই িবষেয় িচন্তা কিৰবৈল ৈলিছেলাঁ।

l• গিণতত “আেপানাৰ” েক্ষতৰ্খন েকেনৈক িবচািৰ পােল? িক
কাৰেণ েক্ষতৰ্খন আেপানাৰ দৃিষ্টত িবেশষভােব আকষর্ণীয়?

v িশিথল ভাষাত ক’বৈল গ’েল মই িবনয্াস তত্তব্ৰ বস্তুৰ পৰা
স্থান িনমর্াণ কেৰাঁ। এবাৰ আপুিন ইফােল-িসফােল ঘূিৰবৈল ঠাই
এখন পােল আপুিন আেপানাৰ জয্ািমতীয় অন্তদৃর্িষ্ট বয্ৱহাৰ কিৰ
মূল িবনয্াস তত্তব্ৰ গঠনত লুকাই থকা তথয্ আহৰণ কিৰব
পােৰ। িবিচ্ছন্ন (িবনয্াস তত্তব্) আৰু অিবৰত (জয্ািমিত), মানুহৰ
গািণিতক িচন্তাৰ দুটা পৰ্াথিমক পৰ্ণালী। মই আৰু আন বহুেতা
গিণতজ্ঞই িসহঁতৰ মাজৰ সীমা ধূসৰ কৰােটা অিত সন্তুিষ্টদায়ক
বুিল িবেবচনা কেৰাঁ। আিম িকয় সন্তুিষ্ট অনুভৱ কেৰাঁ, েসই কথা
নাজােনা, িকন্তু আিম সকেলােৱ হয়েতা েগাপেন ভািব আেছাঁ েয
পাথর্কয্েটা কৃিতৰ্ম।

l• আপুিন কাম কিৰবৈল সমসয্ােবাৰ েকেনৈক বািছ লয়?

v কাম কিৰবৈল সমসয্া বািছ েলাৱা েযন নালােগ। এক অথর্ত
সমসয্ােবাৰ েমাৰ ওচৰৈল আেহ, যিদও আেন এেকটা পৰ্িকৰ্য়ােক
েবেলগ ধৰেণ চাব পােৰ। েকিতয়াবা েসইেবাৰ দূৰৰ পৰা লােহ
লােহ আৰু কৰ্মানব্েয় েমাৰ ওচৰ চািপ অহা েদিখবৈল পাওঁ,
আৰু েকােনা িনিদর্ষ্ট সময়ত মই সেচতনভােব বাছিন কৰা েযন
অনুভৱ নকেৰাঁ। সাধাৰণেত েমাৰ এেন লােগ েযন মই িক
ভােবাঁ তাৰ ওপৰত েমাৰ িনয়ন্তৰ্ণ অিত কম। যিদ মই সৰু-
পৰীক্ষা িহচােপ এেকা নকিৰ বিহ থােকাঁ, েতেন্ত পৰ্ােয়ই মই
েশষত এেনকুৱা িকবা এটা িচন্তা কিৰ থােকাঁ িযেটাৰ িবষেয়
মই িচন্তা কিৰবৈল বািছ েলাৱা নািছেলাঁ, আৰু এই কথােটা
সহেজই লক্ষয্ কিৰব পািৰ। মূলতঃ দীঘলীয়া সময়ৰ পিৰসৰেতা
এেকিখিন কথাই েহাৱা েযন লােগ, আৰু গািণিতক পৰ্সংগত মই
এইেটা িবেশষভােব আকষর্ণীয় বুিল িবেবচনা কেৰাঁ। েমাৰ বােব
সমসয্া িবচািৰ উিলওৱা আৰু সমসয্া সমাধান কৰােটা যাদৃিচ্ছক
পৰ্িকৰ্য়া, আৰু মই কিৰব পৰা বা কিৰবলগীয়া িবেশষ এেকা নাই,
যিদও ভাল িকতাপ আৰু ভাল মানুহৰ সািন্নধয্ েপাৱােটা এটা
ভাল ধাৰণা েযন লােগ। ইয়াৰ বািহেৰও মই েচষ্টা কৰা একমাতৰ্
কামেটা হ’ল িনজেক িযমান পােৰাঁ উপল কৰা, িকয়েনা গিণতৰ
সমসয্ােবাৰ উেন্মাচন হ’বৈল ডাঙৰ মুকিল ঠাইৰ পৰ্েয়াজন।
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l• গিণতৰ অগৰ্গিত েকিতয়াবা অিত দৰ্ুত আৰু েকিতয়াবা অিত
েলেহমীয়া েহাৱা বুিল অনুভৱ কেৰেন? েযিতয়া ই দৰ্ুতগিতত
যায় েতিতয়া আপুিন িক কেৰ? েলেহমীয়া হ’েল িক কেৰ?

v এজন বয্িক্ত িহচােপ উত্তৰেটা অৱেশয্ই “হয়”। েযিতয়া ই
দৰ্ুত হয়, েতিতয়া মই িযমান পােৰাঁ িলিখ ৰািখবৈল েচষ্টা কেৰাঁ,
কাৰণ েমাৰ ভিৱষয্তৰ ৰূপেটােৱ হয়েতা এেন সময়ত িয পাব
পােৰাঁ, তাক উদ্ধাৰ কিৰব েনাৱািৰব। েযিতয়া ই েলেহমীয়া হয়,
েতিতয়া ৈৰ থকাৰ বািহেৰ মই েবিছ এেকা কিৰব েনাৱােৰাঁ৷ আৰু
মই অেপক্ষা কৰাত যেথষ্ট ভাল৷ এটা পৰ্জািত িহচােপ আিম
ভাল কাম কিৰ আেছাঁ েযন লােগ। িবেশষৈক ৈদিনক arXiv
ৰ পৰ্কাশনসমূহত চকু ফুেৰাৱাৰ সময়ত গিণতৰ অগৰ্গিত সদায়
দৰ্ুত অনুভৱ হয়। আিম গিণতৰ েসাণালী যুগত বাস কিৰ আেছাঁ।

l• আপুিন লাভ কৰা পৰ্থম পৰ্কৃত গািণিতক ফলাফল িক
আিছল? ফলাফলেটাৰ িবষেয়, েতিতয়াৰ পিৰিস্থিতৰ িবষেয়,
আৰু আেপানাৰ ওপৰত ইয়াৰ িক পৰ্ভাৱ পিৰিছল কওঁকেচান।

v ১৯১২ চনত ‘চািৰ-ৰঙৰ সমসয্া’েটা সমাধানৰ েচষ্টা কিৰ জজর্
িবখর্েফ এেকাটা েলখ G ৈসেত এেকাটা বহুপদ χG ক সংেযাগ
কিৰিছল, িযেয় সকেলা সব্াভািৱক সংখয্া q ৰ বােব অনুৰূপ
q-ৰঙৰ সমসয্ােটাৰ উত্তৰসমূহক সুসংহতভােৱ সংেকতন (en-
code) কেৰ:

χG(q) = (G ৰ শীষর্িবনু্দেবাৰ q টা ৰেঙেৰ ৰং কিৰব পৰা
মুঠ ধৰণৰ সংখয্া)।

This polynomial, called the chromatic polyno-
mial, is a fundamental invariant of graphs. Up to
the removal of loops and identification of parallel
edges, any other numerical invariant which can
be recursively computed by deletion and contrac-
tion of edges is a specialization of the chromatic
polynomial. In my first paper, I proved that the
coefficients of the chromatic polynomial form a
log-concave sequence for any graph, resolving a
conjecture of Ronald Read from 1968. An impor-
tant step in the proof is to construct a complex
algebraic variety from the given graph and ask a
more general question on its topology and singu-
larities.

In general, to any isolated complex hypersur-
face singularity, the classical works of John Mil-
nor and Bernard Teissier from the 60s and the
70s associate a sequence of numbers that encode
the Euler characteristics of all of its general hy-
perplane sections. Their theory shows that these
Milnor numbers can be computed by counting
the number of solutions to a system of equations
determined by the initial singularity. I learned
these from Hironaka before moving to the US for
graduate school, and I noticed that an analogous
theory can be constructed for complex projective
hypersurfaces. Teissier has shown that the Mil-
nor numbers of any isolated hypersurface singu-
larity form a log-convex sequence, so I tried to
see whether something similar can be said about
the Milnor numbers of projective hypersurfaces.
Interestingly, a careful modification of Teissier’s
reasoning revealed that the Milnor numbers of
any projective hypersurface form a log-concave
sequence, an opposite conclusion. That was inter-
esting, so I kept that in mind. After I moved to the
US, I met Hal Schenck, a combinatorial algebraic
geometer who was then working at the University
of Illinois at Urbana-Champaign. I took a reading
course from him, and I learned about interesting
projective hypersurfaces associated with graphs:
For a graph G, the hypersurface is defined by

∏
i∼j(xi − xj) = 0 where the product is over all

edges of G.

At that point, it was very natural for me to
wonder about the graphic interpretation of the
Milnor numbers of those projective hypersurfaces.
It turned out that the Milnor numbers were ex-
actly the absolute values of the coefficients of the
chromatic polynomial of the graph, which was
deeply satisfying. Later I learned that the result-
ing log-concavity was a well-known conjecture in
graph theory, so I wrote a paper explaining the
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above story. In a sense, I knew the solution before
I knew the problem. I was lucky.1

l• আেপানাৰ আটাইতৈক ডাঙৰ “ইউেৰকা!” মুহূতর্ৰ িবষেয়
ক’বেন?

v কথােটা আকষর্ণীয় েয এেন েকােনা নাটকীয় মুহূতর্ েমাৰ
মনত নাই। মই এিতয়া েকইটামান কািৰকৰী কথা বুিজ পাইেছাঁ
িযেবাৰ, ধৰক মই িতিন বছৰৰ আগেত বুজা নািছেলাঁ, িকন্তু
েসই িতিন বছৰৰ িভতৰত ইউেৰকা মুহূতর্ বািছ উিলওৱােটা
েমাৰ বােব কিঠন। েমাৰ মনত থকা মুহূতর্েবাৰ ৈহেছ– মই
েযিতয়া উপলি কিৰেলাঁ, সম্ভৱতঃ পৰ্থমবাৰৰ বােব নহয়, েয
মই েসই কথােবাৰ বুিজব লািগব আৰু, আনন্দৰ কথা েয,
মই ইিতমেধয্ েসই কথােবাৰ বুিজ পাইিছেলাঁ। ৰহসয্জনকভােব
আমাৰ মনেটােৱ েযন আমাৰ সেচতন সত্তাৰ িঠক বািহৰত থকা
কথােবাৰ ধিৰব পােৰ, আৰু এইেটা আমাৰ পৰা এক অজান
ঠাইত ঘেট। েগােটই পৰ্িকৰ্য়ােটা েমাৰ বােব আকষর্ণীয়। গিণতৰ
চচর্া কৰােটােৱই ৰহসয্ অনুভৱ কৰাৰ আটাইতৈক উত্তম উপায়,
কাৰণ জনা আৰু নজনাৰ মাজৰ পাথর্কয্ গিণতত আটাইতৈক
স্পষ্ট।

l• পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ িবষেয় জািনব পািৰ আপুিন িক অনুভৱ
কিৰিছল আৰু িক কিৰিছল?

v েমাৰ িশক্ষক আৰু সহেযাগীসকলৰ পৰ্িত মই কৃতজ্ঞ অনুভৱ
কিৰিছেলাঁ। েতওঁেলাক েমাৰ সকেলা গািণিতক ফচলৰ উৎস।
মই মূলতঃ েতওঁেলােক েমাৰ ওপৰত েৰাপণ কৰা ধাৰণােবাৰৰ
পাতৰ্ িহচােপ কাম কিৰিছেলাঁ।

l• এই সফলতাত েকােন সবর্ািধক অিৰহণা েযাগাইিছল?

v েমাৰ গিণত িশক্ষক আৰু গিণতৰ বনু্ধ-বান্ধৱীসকল। েতেন
েলাক বহুত আেছ বােব তািলকাভুক্ত কৰােটা কিঠন। arXiv
ৰ পৰ্কাশনসমূহত চকু ফুৰাই থােকােত, পুিথভঁৰালৰ েশব্লফৰ
মাজত ঘূিৰ ফুেৰাঁেত, বা েকােনা পৰ্িতষ্ঠানৰ ডাইিনং ৰুমত
বিহ থােকােত মই বহু নায়ক আৰু নািয়কাক লগ পাইিছেলাঁ৷
েমাৰ জীৱনৰ েশহতীয়া দশকেটা পৰ্াচীন ৰূপকথাৰ এটা অধয্ায়
জীয়াই থকাৰ দেৰই আিছল। শ শ চিৰতৰ্ আিছল, পৰ্েতয্েকই
িকছুমান অননয্ ক্ষমতাৰ অিধকাৰী আিছল। েতওঁেলাকৰ মনৰ
ৈসেত সংেযাগ স্থাপন কৰােটা এটা িবেশষ সুিবধা আিছল, আৰু
এিতয়াও হয়। উজ্জব্ল িদনেবাৰত মই েদেখাঁ েয মই এটা ডাঙৰ

আৰু জিটল পৰ্াচীন গাঁথিনৰ এক কু্ষদৰ্ আৰু সৰল অংশ, েযন
মািটৰ তলৰ েভঁকুৰৰ জালৰ পৰা গিজ উঠা এটা েবংছতা। ই
এক সুন্দৰ অনুভৱ।

l• আেপানাৰ বােব এিতয়া নতুন িদগন্ত, নতুন সমসয্া, নতুন
লক্ষয্ িক িক?

v েমাৰ লক্ষয্ ৈহেছ সুন্দৰ গঠন সৃিষ্ট কৰা আৰু আিৱষ্কাৰ কৰা;
সৃিষ্টশীল আৰু িবিস্মত ৈহ থকা; সহেযাগী গিণতজ্ঞ আৰু বৃহত্তৰ
সমাজক বুজা আৰু েতওঁেলাকৰ দব্াৰা বুিজ উঠা।

l• গিণতৰ বািহেৰও আেপানাৰ িপৰ্য় কাম িক, আগৰ্হ, সাধনা
িক িক? আপুিন এজন গিণতজ্ঞ িহচােপ এইসমূহৰ কাষ চােপেন,
েন আপুিন িবৰিতৰ সময়ত গিণতৰ কথা পাহিৰ সুখী?

v মই পিৰয়ালৰ ৈসেত সময় কটাবৈল ভাল পাওঁ। গিণতৰ
কাম কিৰেল আপুিন যেথষ্ট িচন্তা কিৰবলগীয়া হয়। আপুিন
পিৰকল্পনাৰ কথা, পতৰ্ৰ জাপৰ কথা, আৰু েকাহ’ম’লিজৰ কথা
িচন্তা কেৰ। আপুিন িকমান স্মাটর্ হয় বা নহয়, েসই িবষেয়
িচন্তা কৰাৰ পৰ্ৱণতা থােক। অন্ততঃ েডকা বয়সত এেনকুৱা
হয়। আপুিন অলপেত জমা িদয়া গেৱষণা-পতৰ্খনত িলখা েসই
িনেবর্াধ বাকয্েটাৰ কথা ভােব আৰু সমীক্ষেক িক ভািবব, তােক
ৈল মূৰ ঘমায়। তাৰ পাছত হঠােত আেপানাক ডােয়পাৰ সলিন
কিৰবৈল, বাচন-বতর্ন ধুবৈল, িকতাপৰ অধয্ায় পঢ়াবৈল েকাৱা
হয়, ইতয্ািদ। সঁচাৈকেয় ই আেপানাক জগাই েতােল।

l• িনঃসেন্দেহ এক মহান উদযাপনৰ মুহূতর্ত, মানৱ সমােজ
এিতয়া সনু্মখীন েহাৱা বহুেতা সমসয্াৰ িবষেয় েকােনও িচন্তা
কিৰব িনিবচােৰ। তথািপ ই িনশ্চয় আেপানাৰ মধুৰ িবজয়ত
িকছু িতক্ততা সািন িদেছ। এইসম্পেকর্ েকােনা জ্ঞানপূণর্ বাকয্?

v আিম এই কথােটা ভালদেৰ জােনা েয আিম বৃহৎ ক্ষিত আৰু
এেক সময়েত মহৎ উপকাৰ কিৰবৈল সক্ষম। আমাৰ মনেবাৰ
অিধক সংযুক্ত আৰু সেচতন েহাৱাৰ লেগ লেগ মই আশাবাদী
েয আমাৰ ভাল িদশেটােৱ অৱেশষত আিধপতয্ িবস্তাৰ কিৰব,
হয়েতা েকইবাশ বছৰৰ পাছত৷ হৃদয় িবদাৰক কথােটা হ’ল
আমাৰ বহুেতই বতর্মান সময়ত গুৰুতৰ অসুিবধাৰ সনু্মখীন
ৈহেছ। আমাৰ পৰ্েতয্েকই ধাৰােটাক সিঠক িদশত আগুৱাই
িনবৈল েচষ্টা কৰােটা গুৰুতব্পূণর্, আনিক আমাৰ পৰ্েচষ্টােবাৰ
পেৰাক্ষ আৰু অপৰ্াসংিগক েযন লািগেলও।

1 গভীৰ িবষয়বস্তু সম্পকর্ীয় গািণিতক পদ অিধক পিৰমােণ যুক্ত ৈহ থকা বােব অসমীয়াত বুিজবৈল অসুিবধা হ’ব পােৰ বুিল এই অংশিট ইংৰাজীেত ৰখা হ’ল।
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হুগ’ িডিমিনল-কুপাৰ সাক্ষাৎকাৰ
আেন্দৰ্ অকুনকভ আৰু আেন্দৰ্ কনয্াভ • অনুবাদ : িপৰ্য়াংকুশ েডকা
অনুবাদক: স্নাতেকাত্তৰ িদব্তীয় বষর্, পদাথর্িবজ্ঞান িবভাগ, ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান গুৱাহাটী

হুগ’ িডিমিনল-কুপা (২৬ আগষ্ট, ১৯৮৫) এগৰাকী ফৰাছী গিণতজ্ঞ। কুপাৰ গেৱষণাৰািজ মূলতঃ পিৰসাংিখয্ক পদাথর্ িবজ্ঞানৰ গািণিতক
তত্তব্ৰ ওপৰত েকন্দৰ্ীভূত। সম্পৰ্িত েতওঁ ফৰ্ান্সৰ ‘উচ্চতৰ ৈবজ্ঞািনক অধয্য়ন পৰ্িতষ্ঠান’ৰ (IHÉS) এগৰাকী অধয্াপক। বঁটা পৰ্দান সম্পেকর্
সংঘই ৈকেছ, “িবেশষৈক িতিন আৰু চািৰ মাতৰ্াৰ েক্ষতৰ্ত, পিৰসাংিখয্ক পদাথর্ িবজ্ঞানত দশা পিৰৱতর্নৰ সম্ভািৱতা তত্তব্ত থকা দীঘর্িদনীয়া
সমসয্া সমাধান কৰা বােব” েতওঁক এই সন্মান আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

l• আপুিন েকিতয়া উপলি কিৰিছল েয আপুিন গিণতজ্ঞ
হ’ব িবচােৰ? গিণতজ্ঞ হ’বৈল আেপানাক েকােন আৰু িকেহ
অনুপৰ্ািণত কিৰিছল? আেপানাৰ বােব েসইেটা এটা সহজ েন
কিঠন িসদ্ধান্ত আিছল?

v পৰ্থমবাৰৰ বােব েকিতয়া গিণতজ্ঞ হ’ব িবচািৰিছেলাঁ, েমাৰ
এেকবােৰ মনত নাই। মই সদায় িবজ্ঞানৰ পৰ্িত আকিষর্ত ৈহ
আিহেছাঁ, আৰু অিত কম বয়সেতই এজন িবজ্ঞানীৰ কাম িক,
েসই িবষেয় েকৗতুহলী ৈহ পিৰিছেলাঁ। িকন্তু মই েজয্ািতিবর্জ্ঞানৰ

পৰ্িত েবিছ আগৰ্হী আিছেলাঁ, আৰু গিণতজ্ঞসকলক পৰ্কৃত কাম
বুিল ভবা নািছেলাঁ।

হাইসু্কলৰ েশষৰ ফােল আৰু স্নাতক পঢ়াৰ সময়ত স্পষ্টৈক
েদখা গ’ল েয মই গিণতৰ ৈসেত অিত সব্াচ্ছন্দয্ অনুভৱ
কিৰিছেলাঁ। িকন্তু েতিতয়াও মই পদাথর্ িবজ্ঞানৰ পিৰঘটনাসমূহ
বুিজেল িবচািৰ পাব পৰা আগৰ্হ, আৰু গািণিতক পৰ্েহিলকা এটাৰ
িনখঁুত সমূ্পণর্ কেঠাৰ সমাধান পােল পাব পৰা সন্তুিষ্টৰ মাজত
িদব্ধাগৰ্স্ত ৈহ আিছেলাঁ।
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অনুবাদ

ইকল নেমর্ল ছুেপিৰয়ৰ েড’ েপিৰছত পৰ্েৱশ কৰাৰ সময়ত
মই গিণত আৰু পদাথর্ িবজ্ঞান, দুেয়াটা শাখােত পিঢ়বৈল বািছ
ল’ব পািৰিছেলাঁ। িকন্তু মই ভািবেলাঁ েয জুইত এডালতৈক অিধক
েলাহা থকােটা েমাৰ বােব এটা িবপজ্জনক জুৱা। মই েসেয়েহ
গিণতেক ৰািখবৈল বািছ ৈলিছেলাঁ, লক্ষয্ আিছল গিণতৰ িশক্ষক
েহাৱা।

মাষ্টাৰ িডগৰ্ী আৰম্ভ কৰাৰ পাছতেহ গেৱষণাৰ ৈসেত মই
েপৰ্মত পিৰিছেলাঁ। েমাৰ মাষ্টাৰ িডগৰ্ীৰ িবষয় আিছল সম্ভািৱতা
তত্তব্ৰ কেঠাৰতােৰ ৈসেত পিৰসাংিখয্ক পদাথর্ িবজ্ঞানৰ েক্ষতৰ্খন,
িযেয় পদাথর্ িবজ্ঞানৰ পৰ্িত থকা েমাৰ েকৗতুহল পূৰণ কৰােৰা
সামথর্ ৰািখিছল।

তাৰ পাছৰ পৰা পথেটা যেথষ্ট েপানপটীয়া, আৰু মই
েকিতয়াও আেক্ষপ কৰা নািছেলাঁ। মুঠেত গিণতজ্ঞ েহাৱাৰ
িসদ্ধান্তেটা কিঠন আিছল বুিল ক’ব েনাৱােৰাঁ, িকয়েনা মই িসদ্ধান্ত
েলাৱা সময়ত ই স্পষ্ট হ’ব পৰাৈক যেথষ্ট পিৰপকব্ ৈহ উিঠিছল।

l• সু্কলত আৰু িবশব্িবদয্ালয়ত েকেনধৰণৰ গিণত আটাইতৈক
ভাল পাইিছল? েতিতয়াৰ িদনৰ পৰা আেপানাৰ েকােনা িপৰ্য়
গিণতৰ সমসয্া আেছ েনিক?

v সু্কলত থােকাঁেত গিণতৰ েকােনা িপৰ্য় েক্ষতৰ্ আিছল বুিল মই
নাভােবাঁ, িকন্তু স্নাতক পিঢ় থকা িদনত স্পষ্টভােব েসয়া েডকা
বয়সৰ েপৰ্ম আিছল। ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক গিণতৰ েকইবাটাও িভন্ন
েক্ষতৰ্, আৰু এই েক্ষতৰ্সমূহৰ িকছুমানৰ পৰ্াথিমক কথাৰ ৈসেত
পিৰচয় কৰাই িদয়া হয়। েযেন সংঘ তত্তব্ বা ৈৰিখক বীজগিণত
ৈহেছ পিৰপকব্ তত্তব্, িযেয় উৎকষর্ৰ এক িনিদর্ষ্ট স্তৰত উপনীত
ৈহেছ। েমাৰ অনুমান েয পৰ্ায় পৰ্িতজন গিণতজ্ঞই এটা সময়ত
এই েক্ষতৰ্সমূহৰ মাজৰ এটাৰ েপৰ্মত পেৰ। েমাৰ েক্ষতৰ্ত
েসয়া আিছল সংঘ তত্তব্। এই েপৰ্ম েকইমাহমান ধিৰ চিলিছল
যিদও িবেশ্লষণ তত্তব্ত েপাৱা যুিক্তৰ ৈবিচতৰ্য্ই ইয়াক েসানকােলই
িনয়ন্তৰ্ণৰ বািহৰৈল িনিছল।

তথািপ েমাৰ বােব পৰম আশ্চযর্ আিছল সম্ভািৱতা তত্তব্ৰ
আিৱষ্কাৰ। এইেটােৱ িঠক মই ভালেপাৱা সকেলািখিন একিতৰ্ত
কিৰিছল। ই আন েকইবাটাও েক্ষতৰ্ৰ সংেযাগস্থলেতা অৱস্থান
কিৰিছল, যাৰ ফলত মই মােজ মােজ এই চুবুৰীয়া েক্ষতৰ্সমূহ
ভৰ্মণ কিৰবৈল সক্ষম ৈহিছেলাঁ।

l• গিণতত “আেপানাৰ” েক্ষতৰ্খন েকেনৈক িবচািৰ পােল? িক
কাৰেণ েক্ষতৰ্খন আেপানাৰ দৃিষ্টত িবেশষভােব আকষর্ণীয়?

v ইকল নেমর্ল চুেপিৰয়ৰ েড’ েপিৰছত িজন-ফৰ্াংেকাৱা েল
গােল েমাক সম্ভািৱতা তত্তব্ৰ পৰ্াথিমক িশক্ষা িদিছল। ফৰ্ান্সত
েতওঁৰ েশৰ্ণীেবাৰক িনখুঁতভােব চুপিত কৰা বুিল জনা যায়।
তত্তব্েটা আমাৰ চকুৰ সনু্মখত আপাত দৃিষ্টত তৰ্ুিটহীনভােব

িবকিশত ৈহ আিছল। েসইেটা েদখাৰ পাছত স্নাতক িশক্ষাৰ েশষ
বছৰত সম্ভািৱতা েক্ষতৰ্ত িবেশষভােব অধয্য়ন কৰােটা েমাৰ বােব
স্পষ্ট ৈহ পিৰিছল।

েমাৰ পৰ্থম বছৰেবাৰত গভীৰভােব পৰ্ভাৱ েপেলাৱা
িদব্তীয়জন অধয্াপক আিছল েৱেণ্ডিলন ৱানর্াৰ। েতওঁ আমাক
পাকর্েলচন (percolation) আৰু আইিজং আিহর্ৰ (Ising
Model) ওপৰত গুৰুতব্ আেৰাপ কিৰ পিৰসাংিখয্ক পদাথর্
িবজ্ঞানৰ পাঠদান কিৰিছল। েসই েশৰ্ণীেটাৰ িভিত্ত আিছল সব্জ্ঞা
আৰু েভৗিতক পৰ্াসংিগকতা। েকেনবাৈক, এইেটা েমাৰ ভাল
লগা কথােটাৰ ৈসেত িনখুঁতভােব িমিল গ’ল: গািণিতক কেঠাৰতা
আৰু পদাথর্ িবজ্ঞানৰ অন্তদৃর্িষ্টৰ সংিমশৰ্ণ। এইেটা েশৰ্ণীৰ পৰাই
মই গিণতৰ এই েক্ষতৰ্খনৰ পৰ্িত সমূ্পণর্ েপৰ্মত পিৰেছাঁ।

পিৰসাংিখয্ক পদাথর্ িবজ্ঞানৰ েসৗন্দযর্ েকৱল ইয়াৰ েভৗিতক
পৰ্াসংিগকতাৰ পৰাই নহয়, লগেত ই সম্ভািৱতােক ধিৰ অিত
ৈবিচতৰ্য্ময় গিণতৰ ওপৰত িনভর্ৰশীল েহাৱাৰ উপিৰ বীজগিণত,
জয্ািমিত, িবেশ্লষণ, িবনয্াস তত্তব্ আিদৰ ওপৰেতা িনভর্ৰশীল।
িপএইচিডৰ আৰম্ভিণেত মই েলখৰ ওপৰত িবিচ্ছন্ন িবেশ্লষণ
বয্ৱহাৰ কিৰিছেলাঁ, িপছৈল মই গািণিতক পদাথর্ িবজ্ঞানৰ
renormalization যুিক্তৰ দব্াৰা অনুপৰ্ািণত ৈহিছেলাঁ, আৰু
েশহতীয়াৈক মই হুবহু অনুকলনেযাগয্ পৰ্িকৰ্য়াৰ পৰ্িত অিধক
আগৰ্হী ৈহ পিৰিছেলাঁ... িকন্তু সদায় এই উপাদানসমূহক
সম্ভািৱতা-ধৰণৰ যুিক্তৰ ৈসেত একিতৰ্ত কিৰ। পিৰসাংিখয্ক
পদাথর্ িবজ্ঞানত েসইেটােৱই েমাৰ আটাইতৈক ভাল লািগল৷

l• আপুিন কাম কিৰবৈল সমসয্ােবাৰ েকেনৈক বািছ লয়?

v এই িবষয়ত মই অিত সংেবদনশীল। েমাক েজাৰৈক কিৰব
িদয়া সমসয্া এটাৰ সম্পকর্ত কাম কৰােটা েমাৰ বােব কাযর্তঃ
অসম্ভৱ। পৰ্সংগকৰ্েম ক’ব পািৰ েয, িপএইচিডৰ সময়ত মই
েমাৰ তত্তব্াৱধায়কৰ মূল িবষয়েটাৰ সলিন বহুেতা িবকল্প সমসয্া
েচষ্টা কিৰিছেলাঁ, আৰু এইেটা েসৗভাগয্ৰ কথা কাৰণ মই
এিতয়াও এই িবষয়েটা েকেনৈক সমাধান কিৰব লােগ নাজােনা।

সমসয্া এটা বািছ লওঁেত েমাৰ বােব েকইবাটাও কথা অিত
গুৰুতব্পূণর্। সম্ভৱতঃ আটাইতৈক গুৰুতব্পূণর্ কথােটা হ’ল, মই
পৰ্মাণ কিৰবৈল েচষ্টা কৰা ফলাফল আৰু ইয়াৰ ফলাফলত
অন্তভুর্ক্ত হ’ব পৰা গিণতৰ ধৰণ, দুেয়াটােত মই নান্দিনকভােব
সন্তুষ্ট েহাৱােটা পৰ্েয়াজন। সৃিষ্টশীলতাৰ সূচনা হ’বৈল েমাৰ বােব
ই এটা িনঃচতর্ পৰ্েয়াজনীয়তা।

িকন্তু সচৰাচৰ সমসয্ােটাৰ েসৗন্দযর্ই যেথষ্ট নহয়। মই ক’ম
েয মই দীঘর্ময্াদী গেৱষণা কাযর্সূচীও অনুসৰণ কিৰ ভাল পাওঁ,
িযেবাৰক মই বৃহৎ সংখয্ক বিধর্ত পদেক্ষপত ভাগ কিৰ লওঁ।
েমাৰ েসইবােব ভাল লােগ েয মই কাম কৰা সমসয্ােবাৰ এই
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বিধর্ত পদেক্ষপেবাৰৰ িভতৰত এটা।

মই ভােবাঁ এই দুটা বস্তুৰ সংিমশৰ্ণ – নান্দিনকভােব
মেনাগৰ্াহী সমসয্াৰ সন্ধান, িকন্তু মনত এক দীঘর্ময্াদী লক্ষয্
ৰািখেল – েমাৰ বােব যেথষ্ট ভালদেৰ কাম কেৰ।

মই এটা অপৰাধেবাধযুক্ত তৃিপ্তৰ কথা সব্ীকাৰ কিৰ লওঁ:
মই কাম কিৰ থকা গেৱষণা কাযর্সূচীৰ ৈসেত জিড়ত গিণতৰ
েক্ষতৰ্সমূহত েমৗিলক ফলাফলসমূহ পুনৰ িবেবচনা কিৰ ভাল
পাওঁ। অৱেশয্ই ই সাধাৰণেত এেকা কাম িনিদেয়, িকন্তু
মােজ মােজ েকিতয়াবা নতুন পৰ্মাণ িবচািৰ েপাৱা যায় আৰু
তাৰ উপজাত িহচােপ আিম পৰ্থেম েমাকািবলা কিৰব িবচৰা
সমসয্ােবাৰ সমাধানৰ বােব নতুন সঁজুিল িবচািৰ েপাৱা যায়।

l• গিণতৰ অগৰ্গিত েকিতয়াবা অিত দৰ্ুত আৰু েকিতয়াবা অিত
েলেহমীয়া েহাৱা বুিল অনুভৱ কেৰেন? েযিতয়া ই দৰ্ুতগিতত
যায় েতিতয়া আপুিন িক কেৰ? েলেহমীয়া হ’েল িক কেৰ?

v গিণত কিৰবৈল হ’েল গেৱষণাৰ অগৰ্গিত েনােহাৱা সময়ৰ
ৈসেত েমাকািবলা কিৰবলগীয়া হয়, আৰু এেনকুৱা সমেয়া আেহ
েযিতয়া বৰ খৰেখদাৈক আগবােঢ়। শান্ত বতৰ আৰু ধুমুহাৰ
মােজেৰ আগুৱাই যাবৈল সকেলােৰ িনজসব্ উপায় আেছ।

েমাৰ পদ্ধিত হ’ল ধুমুহা আিহেল গেৱষণাৰ বােব সমূ্পণর্ৰূেপ
উপল েহাৱা। েসইেটা কিৰবৈল মই শান্ত সময়েবাৰ বয্ৱহাৰ
কিৰ গিণতজ্ঞ িহচােপ আিম কিৰবলগীয়া িনয়িমত কামেবাৰ
িযমান পােৰা আগবঢ়াই ৈল যাওঁ: সম্পাদনামূলক কাম, সমীক্ষা,
সিমিত, গেৱষণা-পতৰ্ িলখা, পাঠদানৰ বােব পৰ্স্তুিত চেলাৱা,
আিদ। এই আজিৰ সময়েছাৱাত মই নতুন সমসয্া আৰু েকৗশলৰ
িবষেয় িশিক েমাৰ গেৱষণাৰ পিৰসৰ বহল কিৰবৈল েচষ্টা কেৰাঁ।

েযিতয়া ধুমুহা আেহ, েতিতয়াই পৰ্কৃত পৰ্তয্াহব্ান আৰম্ভ হয়।
ধাৰণােবাৰ সাধাৰণেত েগাট িহচােপ আেহ, আৰু আটাইতৈক
বয্ৱহািৰক মুহূতর্ত খুব কেমইেহ আেহ। গিতেক, সুশৃংখিলত
ৈহ থকা আৰু পযর্য্ায়কৰ্েম আগবািঢ় েযাৱা পৰ্েয়াজন। অৱেশয্
মই েসইেটা কিৰব েনাৱােৰাঁ। মই অতয্িধক উেত্তিজত ৈহ যাওঁ
আৰু এেকলেগ পৰ্িতেটা িদশৈল যাবৈল আৰম্ভ কেৰাঁ, খচৰা
আৰু পৃষ্ঠা পূৰণ কেৰাঁ আৰু েমাৰ সহেযাগীসকলৰ ৈসেত েকইবা
ডজন ই-েমইলৰ আদান-পৰ্দান কেৰাঁ। এইেবাৰ অিত তীবৰ্ আৰু
ক্লািন্তকৰ সময় যিদও এইেবােৰই আটাইতৈক ধুনীয়া সময়।
এজন িবজ্ঞানীেয় মূলতঃ এই মুহূতর্েবাৰৰ বােবই জীয়াই থােক,
যিদও পাছত সুস্থ হ’বৈল সময়ৰ পৰ্েয়াজন হয়।

l• আপুিন লাভ কৰা পৰ্থম পৰ্কৃত গািণিতক ফলাফল িক
আিছল? ফলাফলেটাৰ িবষেয়, েতিতয়াৰ পিৰিস্থিতৰ িবষেয়,
আৰু আেপানাৰ ওপৰত ইয়াৰ িক পৰ্ভাৱ পিৰিছল কওঁকেচান।

v মাষ্টাৰ েথিছচৰ সময়ত মই উৎপন্ন কৰা এটা ফলাফেল
েমাৰ গিণতৰ কমর্-আঁচিনত গুৰুতব্পূণর্ পৰ্ভাৱ েপলাইিছল। মই
ইউিবিচত ইণ্টানর্িশব্প কিৰ আিছেলাঁ আৰু বুটেষ্টৰ্প পাকর্েলচনৰ
সম্পকর্ত কাম কিৰ আিছেলাঁ, িয এক বনজুইৰ আিহর্ আিছল।
মই েক্ষতৰ্খনৰ মূল মুকিল সমসয্াসমূহৰ এটা সমাধান কিৰবৈল
েচষ্টা কিৰ আিছেলাঁ, িযেটা আিছল িতৰ্মািতৰ্ক আিহর্েটােৱ েকানেটা
মানত আচৰণৰ তীবৰ্ পিৰৱতর্ন ঘটায়, তাক িচনাক্ত কৰা।

গৰ্ীষ্মকালত মই এই িসদ্ধান্তত উপনীত হ’েলাঁ েয েমাৰ
হাতত সমূ্পণর্ পৰ্মাণ আেছ, আৰু গেৱষণা-পতৰ্খনৰ সম্পকর্ত
কাম আৰম্ভ কিৰেলাঁ। এিদন arXiv (য’ত গিণতজ্ঞ আৰু
পদাথর্িবজ্ঞানীসকেল িনজৰ গেৱষণা-পতৰ্সমূহ পৰ্কাশৰ পূেবর্ই
মুক্ত বয্ৱহাৰৰ বােব ৰােখ) পৰীক্ষা কিৰ থােকাঁেত ৰািতপুৱা
বােলাঘ, বেলাবাছ আৰু মিৰেছ পৰ্কাশ কৰা এখন গেৱষণা-
পতৰ্ আিৱষ্কাৰ কিৰেলাঁ, য’ত মই েমাকািবলা কিৰ থকা হুবহু
সমসয্ােটা সমাধান কৰা ৈহিছল। মই িবধব্স্ত ৈহ পিৰেলাঁ।

তথািপ মই ভািবেলাঁ েয দুেয়াটা যুিক্তৰ মাজত েকইবাটাও
পাথর্কয্ আেছ, আৰু িবেশষৈক উচ্চ মাতৰ্াৰ পিৰিস্থিতেটা
এিতয়াও েমাৰ পৰ্মাণৰ কাঠােমাৰ িভতৰত পিৰেছ। েসইবােব
মই েলখকসকলৰ ৈসেত এই িবষেয় ক’বৈল েযাগােযাগ
কিৰেলাঁ, িকন্তু সঁচাৈকেয় েদখুৱাবৈল বহুত কম আিছল। েকৱল
িশিথলভােব িলখা এটা খচৰা আিছল, আৰু েসইেটাও পযর্াপ্তভােব
সংেশাধন কৰা েহাৱা নািছল। এই পযর্ায়ত িতিনওজন েলখেক
এেনদেৰ পৰ্িতিকৰ্য়া পৰ্কাশ কিৰিছল িযেয় েমাৰ ওপৰত বহু
বছৰধিৰ ছাপ বহুৱাই ৰািখিছল। উচ্চ মািতৰ্ক িস্থিতৰ বােব
েতওঁেলাকেৰা এটা যুিক্ত আিছল, িকন্তু ইজেন িসজনৰ লগত
পৰ্িতদব্িন্দব্তা কৰাৰ েচষ্টা নকিৰ, েতওঁেলােক একিতৰ্তভােব
কাম কৰাৰ পৰ্স্তাৱ িদিছল, য’ত এই দুেয়াটা পদ্ধিতৰ মাজৰ
সেবর্াত্তমিখিন গৰ্হণ কিৰ এটা যুিক্ত ৰূপায়ণ কৰা হ’ব। এই
গেৱষণা-পতৰ্খন এিতয়া বুটেষ্টৰ্প পাকর্েলচন সম্পৰ্দায়ত ভালদেৰ
সব্ীকৃিতপৰ্াপ্ত, আৰু এইখন এটা ফলপৰ্সূ আৰু অতয্ন্ত উপেভাগয্
সহেযািগতাৰ েকৱল পৰ্থমখন গেৱষণা-পতৰ্েহ আিছল।

আমাৰ গিণত কৰা পদ্ধিতত উদাৰ আৰু সিন্মিলত েহাৱা
গুণৰ এইেটা এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আিছল। এই েলখকসকেল
এজন যুৱ অনিভজ্ঞ গিণতজ্ঞৰ িবৰুেদ্ধ েকােনা অসুিবধা
েনােহাৱাৈক েদৗৰত জয়ী হ’ব পািৰেলেহঁেতন, িকন্তু েমাক
দলেটাৰ অংশ হ’বৈল সুেযাগ িদয়াৰ ফলত দুেয়াপক্ষৰ পৰা
বহুিখিন আগবািঢ়ব পৰা গ’ল।

েতওঁেলাকৰ সঁহািৰ েমাৰ েকিৰয়াৰৰ বােব িকমান উপকাৰী
আিছল েসই কথা মনত ৰািখ মই সদায় সিন্মিলত হ’বৈল, আৰু
িযেকােনা মূলয্েত পৰ্িতেযািগতা এৰাই চিলবৈল েচষ্টা কেৰাঁ। আৰু
িযেয়ই িবচােৰ েতওঁেলাকৰ ৈসেত েমাৰ ধাৰণাসমূহ ভাগ-বতৰা
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কিৰবৈল েচষ্টা কেৰাঁ। মুঠেত এেকলেগ কিৰেল গিণতত বহুত
েবিছ আেমাদ েপাৱা যায়।

l• আেপানাৰ আটাইতৈক ডাঙৰ “ইউেৰকা!” মুহূতর্ৰ িবষেয়
ক’বেন?

v এইেটা এটা সহজ পৰ্শ্ন, িযেহতু এইেটা েমাৰ স্পষ্টভােব মনত
আেছ। ই েমাৰ আটাইতৈক গুৰুতব্পূণর্ গেৱষণা-পতৰ্খনৰ িবষেয়
নহয়, িকন্তু এইেটা স্পষ্টভােব গেৱষণাৰ আটাইতৈক েৰামাঞ্চকৰ
মুহূতর্েটা আিছল, িযেটা মই অনুভৱ কিৰ আনন্দ পাইিছেলাঁ।

েসইিদনা এটা সমূ্পণর্ আদশর্ িদন আিছল। আিম বনু্ধ
তথা দীঘর্িদনীয়া সহেযাগী িভনেচণ্ট েটছনৰ ৈসেত কিফ খাই
থােকাঁেত কথাৰ মহলা মািৰ আিছেলাঁ। এটা সময়ত িভনেচেণ্ট
বানর্’িল পাকর্েলচনৰ সম্পকর্ত েতওঁৰ পৰ্াক্তন িপএইচিড উপেদষ্টা
িভনেচণ্ট েবফাৰাৰ ৈসেত েহাৱা এটা িচত্তাকষর্ক তকর্ৰ িবষেয়
েমাক ক’বৈল িসদ্ধান্ত ল’েল। েতওঁেলােক িয লাভ কিৰিছল েসয়া
আকষর্ণীয় আিছল যিদও পৰ্ধানৈক যুিক্তেটােৱ েমাৰ দৃিষ্ট আকষর্ণ
কিৰিছল।

েতওঁৰ ৈসেত আেলাচনা কিৰ আৰু বুিজবৈল েচষ্টা কিৰ আিম
এটা পুনসূর্তৰ্বদ্ধকৰণত উপনীত হ’েলাঁ, িযেটা এটা অনুমানৰ
ৈসেত পৰ্তয্ক্ষভােব জিড়ত আিছল আৰু েসইেটা মই েসই সময়ত
কাম কিৰ থকা আন এটা সমূ্পণর্ েবেলগ সমসয্াৰ বােব পৰ্াসংিগক
আিছল। আিম উপলি কিৰেলাঁ েয ইয়াৰ দব্াৰা সমসয্ােটাৰ উত্তৰ
েপাৱা যাব পােৰ।

তােতাৈক গুৰুতব্পূণর্ কথােটা হ’ল, আিম এই অৱস্থােটা িয
ধৰেণ পৰ্ণয়ন কিৰ আিছেলাঁ, তাৰ ফলত িভনেচণ্টৰ মনত এটা
পৰ্িতিকৰ্য়াৰ সূচনা ৈহিছল: এই চতর্েটা বানর্’িল পাকর্েলচনৰ দব্াৰা
অিত সহেজই পাব পািৰ। েতওঁৰ পযর্েবক্ষণৰ দব্াৰা আিম লেগ
লেগ উপলি কিৰিছেলাঁ েয আিম বানর্’িল পাকর্েলচনৰ অিত
গুৰুতব্পূণর্ ফলাফলেবাৰৰ মাজৰ এটাৰ সমূ্পণর্ নতুন আৰু অিত
চুিট পৰ্মাণ আগবঢ়াব পােৰাঁ।

েগােটই আেলাচনােটা দহ িমিনট ধিৰ চিলল, আৰু েশষত
েব্লকবডর্ত আমাৰ সমূ্পণর্ যুিক্ত িলখা আিছল। এই পৰ্মাণেটা
এিতয়া পিৰসাংিখয্ক পদাথর্ িবজ্ঞানৰ মাষ্টাৰ পৰ্েগৰ্মৰ মূল
পাঠয্কৰ্মৰ অংশ িহচােপ পাকর্েলচনৰ পৰ্িতেটা পাঠয্কৰ্মেত
িশেকাৱা হয়।

এই কািহনীেটাত িযেটা উেল্লখেযাগয্ কথা আিছল, েসয়া হ’ল
আমাৰ েকােনােৱই এই সমসয্ােটাৰ সম্পকর্ত কাম কিৰবৈলও
েচষ্টা কৰা নািছল। এই লক্ষয্হীন েবৗিদ্ধক েটবুল েটিনেছই পৰ্ায়
লেগ লেগ এক সমূ্পণর্ উপনয্াস আৰু (েমাৰ মেত) যেথষ্ট
শিক্তশালী যুিক্তৈল পিৰৱিতর্ত ৈহিছল। এই ইউেৰকা মুহূতর্েটা
আন কােৰাবাৰ ৈসেত অকৃিতৰ্মভােব ভগাই েলাৱােটা, মই অকেল

কৰা িযেকােনা আিৱষ্কাৰতৈক বহুত েবিছ েৰামাঞ্চকৰ।

মই েমাৰ সহেযাগীসকলৰ ৈসেত মুকিলৈক আৰু পৰ্ােয় পূবর্
পিৰকিল্পত লক্ষয্ অিবহেন আেলাচনা কিৰ এই ধৰণৰ অংশীদাৰী
আিৱষ্কাৰসমূহ পুনৰুৎপাদন কিৰবৈল িযমান পােৰা েচষ্টা কেৰাঁ।
েমাৰ েকিৰয়াৰৰ পাছৰ সময়েছাৱাত েতেনকুৱা আন েকইবাটাও
ঘটনা ঘিটিছল, িকন্তু এইেটা আিছল েসই ধৰণৰ পৰ্থমেটা, আৰু
িনিশ্চতভােব ই আটাইতৈক উপেভাগয্ ঘটনা।

l• পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ িবষেয় জািনব পািৰ আপুিন িক অনুভৱ
কিৰিছল, আৰু িক কিৰিছল?

v েধেমলীয়া কথােটা হ’ল, আই এম ইউ আৰু িফল্ডছ
কিমটীৰ মুৰবব্ী কােলর্াছ েকিনেগ েমাৰ লগত েফান কলৰ
আেয়াজন কিৰবৈল ইেমইলেযােগ েযাগােযাগৰ েচষ্টা কিৰিছল,
িকন্তু ইেমইলেটা েপােন েপােন েমাৰ েস্পম খণ্ডৈল গ’ল।
ইয়াৰ উপিৰ মই বহু বছৰ ধিৰ আমাৰ িপৰ্য় এটা সমসয্াৰ
সম্পকর্ত িভনেচণ্ট েটছনৰ ৈসেত অিত গভীৰভােব আেলাচনা
কিৰ আিছেলাঁ। গিতেক মই ইেমইলেবাৰ সিকৰ্য়ভােব পৰীক্ষা
কৰা নািছেলাঁ। েসই িহচােপ েঘাষণােটা েপাৱাত িবলমব্ হ’ল।
েযিতয়া পৰ্েফছৰ েকিনেগ লগ কিৰবৰ উেদ্দেশয্ পেঠাৱা িদব্তীয়েটা
ইেমইল আিৱষ্কাৰ কিৰেলাঁ, মই লেগ লেগ বুিজেলাঁ েয এইেটা
চােগ পদকৰ িবষেয়। েকইঘণ্টামান পাছত মই পৰ্েফছৰ েকিনগৰ
ৈসেত েফানেযােগ কথা পািত আিছেলাঁ, িযেয় েমাক েসই
আশ্চযর্কৰ খবৰেটা ক’েল।

পৰ্ায় লেগ লেগ েমাৰ মনৈল অহা এটা অনুভৱ আিছল
পদকেটােৱ পৰ্িতিনিধতব্ কৰা মহান দািয়তব্। মই িবশব্াস নকেৰাঁ
েয ই আমাৰ ৈদিনক কাম কৰাৰ ধৰণেটাৰ িবেশষ পিৰৱতর্ন
ঘটায়, িকন্তু গিণতৰ বািহৰত ই আেপানাক আেপানাৰ েক্ষতৰ্ৰ
দূতসকলৰ এজন িহচােপ পৰ্েক্ষপ কেৰ। সমাজৰ বােব ভাল
আদশর্ েহাৱােটা এটা পৰ্তয্াহব্ান িযেটা কিঠন আৰু িকছু পিৰমােণ
ভয় লগাও, িবেশষৈক েশৰ্ষ্ঠ গিণতজ্ঞসকেলই আমাৰ সৰু
মহলৰ বািহৰত গিণতৰ িবষেয় েকাৱাত সেবর্াৎকৃষ্ট বুিল ক’ব
েনাৱািৰ। তথািপ বঁটােটােৱ এেনকুৱা েয এিতয়া েসইেটা কৰােটা
েমাৰ কতর্বয্, আৰু মই েসেয়েহ সমাজখনক হতাশ নকিৰবৈল
পাযর্য্মােন েচষ্টা কিৰম।

এই তাৎক্ষিণক দািয়তব্েবাধৰ বািহেৰ মই িনশ্চয় অলপ
আশ্চযর্চিকত ৈহ পিৰিছেলাঁ, কাৰণ েমাৰ মনত আেছ েয তাৰ
পাছৰ িদনেবাৰত মই পৰ্ধানৈক আগৰ িদনেবাৰত িভনেচণ্টৰ
ৈসেত আিম গিঢ় েতালা নতুন যুিক্তেবাৰৰ িবষেয় িচন্তাত আচ্ছন্ন
ৈহ পিৰিছেলাঁ, আৰু পদকৰ িবষেয় ইমান ভবা নািছেলাঁ।

জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত েমাক এই বঁটাৰ িবষেয় েকাৱা
ৈহিছল। বাতিৰেটা সমূ্পণর্ৰূেপ উপেভাগ কৰাৰ েক্ষতৰ্ত েমাৰ
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বােব িনেষধাজ্ঞা আিছল এক পৰ্তয্াহব্ান। মই সাধাৰণেত আেপান
মানুহেবাৰক খবৰ জনাই ভাল পাওঁ, িকন্তু এই েক্ষতৰ্ত েতেন
কৰােটা কেঠাৰভােব িনিষদ্ধ। ইয়াৰ উপিৰ েসই সময়ৰ আেশ-
পােশ ৰািছয়া আৰু ইউেকৰ্ইনৰ মাজৰ পিৰিস্থিত দৰ্ুতগিতত
অৱনিত ঘিটিছল, গিতেক মই স্পষ্টভােব পদক উপেভাগ কৰাৰ
ৈসেত সামঞ্জসয্পূণর্ মানিসক িস্থিতত নািছেলাঁ। িকন্তু এিতয়া
িযেহতু বাতিৰেটা ওলাইেছ, মই অন্ততঃ অিভজ্ঞতােটা েমাৰ
পিৰয়াল, েমাৰ সহেযাগীসকল, আৰু েমাৰ সমাজৰ ৈসেত ভাগ-
বতৰা কিৰব পািৰম, আৰু পৰ্কৃতেত িক হ’ল েসই কথা উপলি
কিৰব পািৰম।

l• এই সফলতাত েকােন সবর্ািধক অিৰহণা েযাগাইিছল?

v েমাৰ বােব গেৱষণা এটা দলীয় অিভজ্ঞতা। মই এটা
দল িহচােপ কাম কিৰ ভাল পাওঁ আৰু েসইবােবই মই েমাৰ
সহেযাগীসকলৰ ৈসেত কৃিততব্ ভগাই লওঁ। েমাৰ িনয়মীয়া
সহেযাগীসকলৰ িভতৰত ইওৱান মােনােলসু্ক আৰু িভনেচণ্ট
েটছন েমাৰ আটাইতৈক ঘিনষ্ঠ। েযাৱা ৈচধয্ বছৰত মই
কৰা কামেবাৰৰ এটা ডাঙৰ অংশ েতওঁেলাকৰ মাজৰ এজনৰ
ৈসেত কৰা ৈহেছ, আৰু এই ফলপৰ্সূ সহেযািগতাৰ বােব মই
অসীম কৃতজ্ঞ। আচলেত েতওঁেলাক সহেযাগীতৈক বহু েবিছ:
েতওঁেলাক অিত ঘিনষ্ঠ বনু্ধ আৰু েতওঁেলাকক েমাৰ জীৱনত
পাই িনজেক েসৗভাগয্ৱান বুিল অনুভৱ কেৰাঁ। মই িনিশ্চতভােব
পদকৰ এটা ডাঙৰ অংশ দুেয়াজনেক উৎসগর্া কিৰেছাঁ।

েমাৰ গেৱষণাত মাইেকল আইেজনেমেনও গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা
পালন কিৰিছল। আিম এেকলেগ কাম কৰা দুটা পৰ্জন্মক
পৰ্িতিনিধতব্ কেৰাঁ, িযেয় আমাক আমাৰ অিত িভন্ন অিভজ্ঞতাৰ
পৰা লাভৱান েহাৱাত সহায় কেৰ। গেৱষণাৰ অহৰহ িবকাশ
ঘিট থােক, আৰু আিজ আিম গািণিতক পদাথর্ িবজ্ঞান িযধৰেণ
কেৰাঁ েসয়া চিল্লশ বছৰৰ আগেত েযেনৈক কৰা ৈহিছল, তাৰ
পৰা পৃথক। মাইেকলৰ ৈসেত আিম গিণত আৰু পদাথর্ িবজ্ঞান
সম্পেকর্ আমাৰ দুটা দৃিষ্টভংগীৰ িভতৰত উত্তমিখিন আহৰণ
কিৰবৈল অিত ৈনপুণয্তােৰ ভাব িবিনময় কেৰাঁ। মই েতওঁেকা
অেশষ ধনয্বাদ জনাইেছাঁ।

েশষত, েকইবছৰমানৰ আগেত মমর্ািন্তকভােব মৃতুয্ েহাৱা
ভ্লাডাছ িচড’ৰািভিচয়াছৰ কথাও েমাৰ মনৈল আিহেছ। েতওঁ
আিছল এজন িপৰ্য় বনু্ধ আৰু গুৰুতব্পূণর্ সহেযাগী। েতওঁৰ
অিবহেন গিণত ইমান আেমাদজনক নহয়।

l• আেপানাৰ বােব এিতয়া নতুন িদগন্ত, নতুন সমসয্া, নতুন
লক্ষয্ িক?

v েৰখােবাৰ অহৰহ গিত কিৰ থকাৰ বােব েসইেটা জনা
কিঠন। েমাৰ সহ-েলখকসকল আৰু মই িনিশ্চতভােব েমাৰ িপৰ্য়

েকইবাটাও গেৱষণা কাযর্সূচী সমূ্পণর্ কৰাৰ িদশত েকইটামান
পদেক্ষপ আগবািঢ়েছাঁ। িযেহতু আিম িকছুমানৰ যেথষ্ট ওচৰ
চািপ আিহেছাঁ, গিতেক মই েসইেবাৰৰ ফােল আৰু অিধক
েঠিলব িবচােৰাঁ। আৰু তাৰ পাছত, েকােন জােন এই সমসয্ােবাৰ
সমাধান হ’েল আমাক ক’ৈল ৈল যায়।

েমাৰ েকিৰয়াৰত মই সময়েবাৰ পাল পািত সলনা-সলিন
কিৰিছেলাঁ। এটা সময়ত মই িকছুমান িদশত গভীৰতাৈল
ৈগিছেলাঁ, আৰু আন সময়ত মই িবসৃ্তত েক্ষতৰ্ত যাবৈল েচষ্টা
কিৰিছেলাঁ। েযাৱা েকইটামান বছৰ স্পষ্টভােব পৰ্থম ধৰণৰ
লগত খাপ খাইিছল, আৰু মই এিতয়া অনুভৱ কিৰ আেছাঁ
েয এই কাযর্কৰ্মসমূহ সমাধান কৰাৰ পাছত নতুন িদগন্ত
অেনব্ষণৰ অধয্ায়ৈল েযাৱাৰ সময় আিহ পিৰব। যিদ মনৈল
অহা মাতৰ্ দুটা সম্ভাৱয্ িদশৰ কথা উেল্লখ কিৰবৈল যাওঁ, আিম
েযাৱা েকইবছৰমানৰ পৰা েকাৱাণ্টাম শৃংখল আৰু এণ্ডাৰছন
স্থানীয়কৰণৰ পৰ্িত িবেশষভােব আগৰ্হী…

িকন্তু আিজৰ িদনত স্পষ্টভােব অগৰ্ািধকাৰ ৈহেছ বহুিদনৰ
আগেত আৰম্ভ কৰা এই কাযর্কৰ্মসমূহ সমূ্পণর্ কৰা।

l• গিণত িশকাই আপুিন েপৰ্ৰণা লাভ কেৰেন?

v িশক্ষকতা আমাৰ কামৰ অনয্তম গুৰুতব্পূণর্ িদশ। িবশুদ্ধ
গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠান ‘Institut des Hautes Études Sci-
entifices’ত িশক্ষকতা নকৰাৰ সুেযাগ পাইিছেলাঁ। িকন্তু
মই িশক্ষাদানৰ বৰৈক অভাৱ অনুভৱ কিৰিছেলাঁ। ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীৰ লগত েহাৱা মত িবিনময়, েশৰ্ণী পৰ্স্তুত কিৰবৈল
পৰ্েয়াজনীয় আত্মানুসন্ধান, ইয়াৰ পৰা উদ্ভৱ েহাৱা ধাৰণােবাৰ
গিণতজ্ঞগৰাকীৰ বােব অিত গুৰুতব্পূণর্। ই েকেনবাৈক
গিণতজ্ঞগৰাকীৰ শব্াস-পৰ্শব্াস: ই েতওঁক গেৱষণাৰ পৰা আঁতিৰ
আিহ েতওঁৰ মনেটাক অিক্সেজন েযাগান ধৰাৰ সুিবধা িদেয়।
েমাৰ েক্ষতৰ্ত, দীঘলীয়া খৰাং ভংগ কিৰবৈল েমাক সঁচাৈকেয়
এই শব্াস-পৰ্শব্াসৰ পৰ্েয়াজন।

এইেটাও পাহিৰব নালােগ েয গিণতজ্ঞসকেল সমাজত
েপেলাৱা আটাইতৈক পৰ্তয্ক্ষ পৰ্ভাৱেটােৱই ৈহেছ িশক্ষাদান,
আৰু েসইবােব ই আমাৰ কামৰ এক অিত গুৰুতব্পূণর্ উপাদান।

l• গিণতত িক ৈহ আেছ েসই িবষেয় মানুেহ অিধক জনােটা
আপুিন আশা কেৰেন? গিণতজ্ঞসকেল কৰা কামৰ গুৰুতব্ আৰু
েসৗন্দযর্ৰ েমাল বুজাত সহায় কিৰবৈল গিণতজ্ঞসকেল িকবা কৰা
উিচত েনিক?

v গিণতৰ পৰ্িত মানুহক েকেনৈক অিধক আগৰ্হী কিৰ তুিলব
পািৰ েসয়া এটা কিঠন পৰ্শ্ন। মই িযেটা লক্ষয্ কিৰেলাঁ েসয়া
হ’ল, মানুেহ সৰুেত িনজৰ স্তৰেটা মূলয্ায়ন কিৰ গিণতক িকমান
ভাল পায় েসইেটা িবচাৰ কেৰ। এইেটা যেথষ্ট আচিৰত কথা,
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িকয়েনা সু্কলত পেঢ়াঁেত সািহতয্ত েবয়া মানুহ বহুত আিছল,
তাৰ পাছেতা েতওঁেলােক িকতাপ পিঢ় ভাল পায়। গিণতৰ বােব,
কথােটা েবেলগ...

এটা মূল সমসয্া হ’ল েয গিণতক সমূ্পণর্ কামৰ উপেযাগী
বস্তু িহচােপ ভবা হয়, িযেটা অনুকূল পিৰিস্থিতত আমাৰ পৰ্যুিক্তত
পৰ্েয়াগৰ বােব উপেযাগী, আৰু িনকৃষ্ট েক্ষতৰ্ত সু্কলৰ েচৗহদেত
সীমাবদ্ধ। ইয়াতৈক ভুল কথা এেকা হ’ব েনাৱােৰ। গিণতৰ
অনয্তম গুৰুতব্পূণর্ িদশ এটা হ’ল, ই মানুহ িহচােপ আমাৰ
অনয্তম সাধাৰণ আৰু সাবর্জনীন ঐিতহয্, আৰু ইয়াৰ েসৗন্দযর্
আৰু উপেভাগ েকইজনমান জ্ঞানী বয্িক্তৰ বােব সংৰিক্ষত নহয়।

গিণতৰ জনিপৰ্য়কৰণৰ েক্ষতৰ্ত যেথষ্ট অগৰ্গিত ৈহেছ, আৰু
ইয়াৰ ভােলিখিন অংশৰ লক্ষয্ ৈহেছ ইয়াৰ উপেযািগতাতৈক
ইয়াৰ েসৗন্দযর্ পৰ্দশর্ন কৰা। মই ভােবাঁ েয এইেটা মানুহক
অিধক আগৰ্হী কৰাৰ সঁচাৈকেয় সিঠক উপায়। আিম েকিতয়াও
আমাৰ ল’ৰা-েছাৱালীক গিণত উপেযাগী বুিল ৈক ইয়াৰ ৈসেত
বনু্ধতব্ গিঢ় তুিলব েনাৱােৰাঁ, বৰং েতওঁেলাকক িবষয়েটা উপেভাগ
কৰাইেহ েতেন কিৰব পােৰাঁ।

আচলেত গিণত এক িনখুঁত চখ হ’বৈল ইয়াৰ হয়েতা
সকেলািখিন আেছ: সমােলাচনাত্মক িচন্তাধাৰা, সমসয্া সমাধান,
আকষর্ণীয় কািহনী, িবজ্ঞানৰ অনয্ানয্ েক্ষতৰ্ৰ ৈসেত সংেযাগ,
ঐিতহািসক পৰ্াসংিগকতা আিদ। গুৰুতব্পূণর্ কথােটা হ’ল দশর্কৰ
লগত স্তৰেটা খাপ খুৱাই েলাৱা।

l• আেপানাৰ কামৰ বােব, বতর্মান আৰু ভিৱষয্েত
কিম্পউটাৰৰ ৈসেত পাৰস্পিৰক িকৰ্য়া িকমান গুৰুতব্পূণর্?
কিম্পউটাৰৰ ৈসেত েহাৱা পাৰস্পিৰক িকৰ্য়া-কলাপৰ পৰা, েন
মানুহৰ ৈসেত েহাৱা মত িবিনময়ৰ পৰা আপুিন অিধক লাভৱান
হয়?

v অৱেশয্ই কিম্পউটাৰ আমাৰ কামৰ এটা গুৰুতব্পূণর্ অংশ।
িকন্তু মই অনুমান কিৰেছাঁ েয আপুিন ‘িডপ লািণর্ং’ আৰু কৃিতৰ্ম
বুিদ্ধমত্তাৰ েশহতীয়া অগৰ্গিতৰ কথা বুজাইেছ, আৰু মই েমাৰ
গেৱষণাত কিম্পউটাৰ পৰ্েয়াগৰ পূবর্ানুমান কিৰেছােন নাই।

যিদও মই েশহতীয়াৈক কৃিতৰ্ম বুিদ্ধমত্তাৰ চমৎকাৰী পৰ্েয়াগৰ
সাক্ষী ৈহেছাঁ, েযেন representation theory ৰ েক্ষতৰ্ত, আৰু
গািণিতক পদাথর্িবজ্ঞানী িহচােপ িচমুেলচন বহু বছৰ ধিৰ আমাৰ
কামৰ এটা গুৰুতব্পূণর্ উপাদান ৈহ আিহেছ, েমাৰ েক্ষতৰ্ত মই
পৰ্কৃতেত কিম্পউটাৰ বয্ৱহাৰ নকেৰাঁ আৰু েমাৰ কাযর্য্ালয়ৰ
কাষৰীয়া দুৱাৰত েটাকৰ মািৰবৈল েবিছ পছন্দ কেৰাঁ। এইিখিন
েকাৱাৰ পাছত নতুন গেৱষণাৰ িদশ উেন্মাচন আৰু সমসয্া

সমাধানৰ বােব কৃিতৰ্ম বুিদ্ধমত্তাৰ েয ৈবজ্ঞািনক েক্ষতৰ্ত গুৰুতব্
আেছ, তাত েকােনা সেন্দহৰ অৱকাশ নাই। আৰু আমাৰ
গািণিতক জীৱনত ই েয েবিছতৈক েবিছ গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা পালন
কিৰব, েসয়া স্পষ্ট।

l• গিণতৰ বািহেৰও আেপানাৰ িপৰ্য় কাম, আগৰ্হ, সাধনা িক
িক?

v েমাৰ ৈদনিন্দন জীৱনেটাক মই েমাটামুিট সব্াভািৱক বুিল
গণয্ কিৰম। মেয়া েবিছভাগ মানুহৰ দেৰই কাম কিৰ আেছাঁ:
ধাৰাবািহক েচাৱা, ঘৰৰ যত্ন েলাৱা, বনু্ধ-বান্ধৱীক েদখা কৰা।
অৱেশয্ েশহতীয়াৈক এটা নতুন ঘটনা ঘিটল িযেয় েমাৰ জীৱনেটা
সমূ্পণর্ৰূেপ সলিন কিৰ িদেল: মই এজন িপতৃ হ’েলাঁ। েমাৰ
েছাৱালীৰ ৈসেত মত িবিনময় কৰােটা পৃিথৱীত েমাৰ আটাইতৈক
িপৰ্য় কাম।

l• আপুিন এজন গিণতজ্ঞ িহচােপ েসইেবাৰৰ কাষ চােপেন,
েন আপুিন িবৰিতৰ সময়ত গিণতৰ কথা পাহিৰ সুখী?

v এগৰাকী কৰ্ীড়া পৰ্িশক্ষক আৰু এগৰাকী পৰ্াক্তন নৃতয্িশল্পীৰ
পুতৰ্ েহাৱাৰ বােব মই সৰুেৰ পৰা কৰ্ীড়া অনুশীলন কিৰ ভাল
পাইিছেলাঁ। মই গিণতৰ িনিচনাৈক েখলত েকিতয়াও িনজেক
িসমান েঠিল িদয়া নািছেলাঁ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, মই েকিতয়াও
েকােনা েখলৰ েক্ষতৰ্ত বৰ ভাল হ’বৈল েচষ্টা কৰা নািছেলাঁ।
গিণতৰ েক্ষতৰ্ত কথােটা েবেলগ, যাৰ বােব মই ভািববৈল সময়
উিলয়াওঁ েয মই েকেনৈক কামেটা কিৰ আেছাঁ, েমাৰ সংগঠনত,
েমাৰ িচন্তা পৰ্িকৰ্য়াত, সহেযাগী আৰু সমাজৰ ৈসেত েমাৰ
পাৰস্পিৰক িকৰ্য়া-কলাপত িক উন্নিত কিৰব পািৰ, ইতয্ািদ।

l• এগৰাকী পুৰস্কাৰ িবজয়ী িহচােপ আপুিন সমাজ আৰু ইয়াৰ
েনতাসকলৰ ওচৰত গিণতৰ দূেতা ৈহ পেৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ,
এগৰাকী িবজ্ঞান আৰু িশক্ষা মন্তৰ্ীৰ ৈসেত েহাৱা ৈবঠকত িক
ক’ব?

v যিদও মই বুিজ পাওঁ েয িফল্ডছ েমেডল িবজয়ী এজনক
দূত হ’বৈল অৱেশয্ই আমন্তৰ্ণ জেনাৱা হয়, মই এিতয়াও সমূ্পণর্
িনিশ্চত নহয় েয মই এজন িবজ্ঞান আৰু িশক্ষা মন্তৰ্ীক িক ক’ম।
মই নাভােবাঁ েয এই পুৰস্কােৰ েকইবাটাও িবষয়ৰ ওপৰত েমাৰ
মতামতক আগৰ তুলনাত অিধক মূলয্ৱান কিৰ তুিলব, আৰু
িনিশ্চতভােব পূবর্তৈক সিঠেকা নহয়। মই েসেয়েহ এই কামৰ
ৈসেত বছৰ বছৰ ধিৰ জিড়ত েলাকসকলৰ ৈসেত পৰ্থেম পৰীক্ষা
কিৰব িবচােৰাঁ েয েতওঁেলাকৰ অিধকাংশই িক িক অভাৱ আৰু
অনুেৰাধ পৰ্কাশ কিৰব িবচািৰব, যােত এই সমাজখনৰ বােব
এটা দক্ষ েমগােফান হ’ব পািৰ।
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‘আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘ’ৰ ২০২২ ৰ অিত সন্মানীয়
বঁটা িবজয়ীসকল

ড◦ চয়িনকা বৰুৱা

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

‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় সিন্মলন’ক (ICM) গিণতৰ
সবর্বৃহৎ সিন্মলন বুিল আখয্া িদয়া হয়। ‘আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক
সংঘ’ৰ (IMU) দব্াৰা আেয়ািজত এই সিন্মলন পৰ্িত চািৰ বছৰৰ
মূেৰ মূেৰ অনুিষ্ঠত হয়। গিণতৰ অিত সন্মানীয় পুৰস্কাৰ িফল্ডছ
েমেডল, এবাকাছ েমেডল, গাউছ বঁটা, শব্াণর্ েমেডল, আৰু
লীলাৱতী বঁটা সিন্মলনৰ উেদব্াধনী অনুষ্ঠানত পৰ্দান কৰা হয়।
২০২২ ৰ এই সিন্মলন (ICM 2022) জুলাই মাহৰ ৬ তািৰখৰ
পৰা ১৪ তািৰখৈল অনলাইন মাধয্েমেৰ অনুিষ্ঠত ৈহ যায়। ৫
জুলাইত িফনেলণ্ডৰ েহলিচংিকত অনুিষ্ঠত উেদব্াধনী অনুষ্ঠানত
এইবাৰৰ বঁটাসমূহ েঘাষণা আৰু পৰ্দান কৰা হয়।

‘আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘ’ৰ ২০১৮ চনৰ সাধাৰণ ৈবঠকত
পৰৱতর্ী সিন্মলনখন ৰািছয়াৰ েছইণ্ট িপটাছর্বাগর্ত অনুিষ্ঠত কৰাৰ
িসদ্ধান্ত েলাৱা ৈহিছল। িকন্তু ৰািছয়াই ইউেকৰ্ইন আকৰ্মণ
কৰাৰ পিৰেপৰ্িক্ষতত সিন্মলনখন ৰািছয়াত অনুিষ্ঠত কৰাক ৈল
িবতকর্ৰ অৱতাৰণা হয় আৰু বহুেত সিন্মলন বজর্নৰ িসদ্ধান্ত
েঘাষণা কেৰ। ৰািছয়াৰ এই কমর্ৰ িবেৰাধীতা কিৰ ‘আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয়
গািণিতক সংঘ’ই সিন্মলনখন অনলাইন ৰূপত অনুিষ্ঠত কৰাৰ
িসদ্ধান্ত লয়, আৰু বঁটা পৰ্দান অনুষ্ঠানৰ লগেত সাধাৰণ ৈবঠক
িফনেলণ্ডত অনুিষ্ঠত কেৰ। ২০২৬ ত অনুিষ্ঠত হ’বলগীয়া পৰৱতর্ী
সিন্মলনখন িফলােডলিফয়াত অনুিষ্ঠত কৰাৰ িসদ্ধান্ত েলাৱা
ৈহেছ।

এই েলখাত আিম এইবাৰৰ বঁটা িবজয়ীসকলৰ চমু পিৰচয়
দািঙ ধিৰম।

(েসাঁিপনৰ ফেটাত েমিৰনা িভয়াজভস্কা)
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সংবাদ

িফল্ডছ েমেডল:
অসাধাৰণ গািণিতক কৃিততব্ আৰু ভিৱষয্েত অসাধাৰণ কমর্

সম্পাদনৰ সম্ভাৱনাক সব্ীকৃিত িদয়াৰ বােব চিল্লছৰ অনুধর্ৰ
চািৰজন গিণতজ্ঞৈল অিত সন্মানীয় িফল্ডছ েমেডল আগবেঢ়াৱা
হয়। এইবাৰৰ িফল্ডছ েমেডল িবজয়ীসকল হ’ল হুগ’ িডিমিনল-
কুপা (Hugo Duminil-Copin), জুন হা (June Huh), েমিৰনা
িভয়াজভস্কা (Maryna Viazovska) আৰু েজমছ েময়নাডর্
(James Maynard)।

হুগ’ িডিমিনল-কুপা: ফৰাচী গিণতজ্ঞ হুগ’ িডিমিনল-কুপাৰ
জন্ম ১৯৮৫ চনৰ ২৬ আগষ্টত। ফৰ্ান্সৰ ‘উচ্চতৰ ৈবজ্ঞািনক
অধয্য়ন পৰ্িতষ্ঠান’ৰ (IHÉS) অধয্াপক এইজন গিণতজ্ঞৰ
গেৱষণাৰ মূল িবষয় সম্ভািৱতা তত্তব্ (probability theory)।
যিদও গিণতৰ ছাতৰ্ আিছল, িকন্তু পিৰসংখয্াৰ েযােগিদ েভৗিতক
পিৰঘটনাসমূহৰ (physical phenomena) িবষেয় অধয্য়ন
েতওঁৰ গেৱষণাৰ িবষয় ৈহ পিৰল। েতওঁৰ মেত গিণত এটা
অিতেক সহেযািগতাপূণর্ কাযর্কলাপ, আনৰ ৈসেত পাৰস্পিৰক
িকৰ্য়া-কলাপৰ অিবহেন েতওঁৰ গেৱষণা নহ’লেহঁেতন। েসেয়
িফল্ডছ েমেডল পৰ্ািপ্তৰ সময়েতা েতওঁ এই সাফলয্ৰ অংশীদাৰ
িহচােপ সহেযাগীসকলেকা ধনয্বাদ জনায়। পিৰসাংিখয্ক পদাথর্
িবজ্ঞানৰ, িবেশষৈক তৃতীয় আৰু চতুথর্ মাতৰ্াৰ দশা পিৰৱতর্নৰ
(phase transition) সম্ভািৱতা তত্তব্ৰ দীঘর্িদনীয়া সমসয্া
সমাধানৰ বােব েতওঁৈল িফল্ডছ েমেডল আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

জুন হা: গিণতৰ দুটা িভন্ন শাখা বীজগিণতীয় জয্ািমিত
(Arithmetic Geometry) আৰু িবনয্াস তত্তব্ৰ (Combi-
natorics) মাজত েযাগসূতৰ্ স্থাপনত আেমিৰকাৰ িপৰ্ন্সটন
িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক জুন হাৰ বৃহৎ অৱদান আেছ। ১৯৮৩
চনত আেমিৰকাত জন্ম েহাৱা জুন হা দিক্ষণ েকািৰয়াৰ িছউলত
ডাঙৰ-দীঘল ৈহিছল আৰু আনুষ্ঠািনক িশক্ষাৰ পাতিন েমিলিছল।
আিজৰ সন্মানীয় িফল্ডছ েমেডল িবেজতা জুন হা িকন্তু সৰুেৰ
পৰা গিণতত ভাল নািছল। হাইসু্কলত েতওঁ গিণত ইমােনই
আমিন পাইিছল েয অংক কৰাতৈক কিবতা িলখাৰ কথাই
ভািবিছল। এিদন পৰ্খয্াত গিণতজ্ঞ, িফল্ডছ েমেডিলষ্ট হাইছুক
িহৰ’নাকাৰ (Heisuke Hironaka) বকৃ্ততা শুনাৰ পাছত েতওঁৰ
মন গিণতৰ িদেশ ঢাল খােল। ‘িছউল ৰাষ্টৰ্ীয় িবশব্িবদয্ালয়’ৰ
পৰা িব.এচ. আৰু এম.এচ. িডগৰ্ী লাভ কিৰ েতওঁ
িমিচগান িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা ২০১৪ চনত ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ
কেৰ। িবনয্াস তত্তব্ৈল হজ তত্তব্ৰ (Hodge theory) ধাৰণা
সূচনা, জয্ািমতীয় েলিটছৰ ‘ডাউিলং-িৱলছন কনেজকচাৰ’ৰ

পৰ্মাণ, েমটৰ্’ইডৰ েক্ষতৰ্ত ‘িহৰণ-েৰাটা-েৱলছ অনুমান’ৰ পৰ্মাণ,
লেৰঞ্জীয়ান বহুপদ তত্তব্ৰ িবকাশ আিদ অসাধাৰণ গািণিতক কমর্ৰ
বােব জুন হাৈল এই সব্ীকৃিত আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

েমিৰনা িভয়াজভস্কা: মািৰয়াম িমজর্াখানীৰ পাছেত
িদব্তীয়গৰাকী িফল্ডছ েমেডল িবজয়ী মিহলা েমিৰনা িভয়াজভস্কা
চুইজাৰেলণ্ডৰ ‘ইক’ল পিলেটকিনক েফডােৰল েড’ ল’জান’ৰ
(EPFL) এগৰাকী অধয্াপক। েতওঁৰ ১৯৮৪ চনৰ ২ িডেচমব্ৰত
ইউেকৰ্ইনৰ িকেয়ভত জন্ম ৈহিছল। িতিনগৰাকী ভগ্নীৰ িভতৰত
েমিৰনা েজয্ষ্ঠ। েমিৰনা িভয়াজভস্কা ‘েগালক সােজান’ৰ (sphere
packing) গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্ত গিণতৰ পৃিথৱীৰ এক অতুলনীয়
পৰ্িতভাৰ নাম। যিদও পিৰয়ালৰ েকােনা েলােকই গিণতৰ
ৈসেত পৰ্তয্ক্ষভােব জিড়ত নািছল, িকন্তু সু্কলীয়া ছাতৰ্ী িহচােপ
েমিৰনাই গিণত অিলিম্পয়াডত ভাগ েলাৱাৰ পৰাই গিণতৰ পৰ্িত
েতওঁৰ আকষর্ণ বািঢ়ল। িকেয়ভৰ তাৰাছ েশব্ভেচংেকা ৰাষ্টৰ্ীয়
িবশব্িবদয্ালয়ত পিঢ় থকা অৱস্থাত িভয়াজভস্কাই আন্তজর্ািতক
গািণিতক অিলিম্পয়াডেতা ভাগ ৈলিছল আৰু িবজয়ীও ৈহিছল।
২০০৭ চনত কাইজাৰশ্লটাণর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা স্নাতেকাত্তৰ
িডগৰ্ী লাভ কৰা িভয়াজভস্কাই ইউেকৰ্ইনৰ েনচেনল একােডমী
অব ছােয়ন্সৰ পৰা গিণতত ডক্টেৰট িডগৰ্ী লয়। িভয়াজভস্কা
‘SASTRA ৰামানুজন বঁটা’, চােলম বঁটা আিদেক ধিৰ বহুেকইটা
বঁটােৰ সন্মািনত ৈহেছ।

েজমছ েময়নাডর্: িবেশ্লষণাত্মক সংখয্া তত্তব্ৰ েক্ষতৰ্খনৈল
আগবেঢ়াৱা অননয্ অৱদানৰ বােব ২০২২ ৰ িফল্ডছ েমেডল
লাভ কৰা আন এগৰাকী গিণতজ্ঞ হ’ল েজমছ েময়নাডর্।
সংখয্াতত্তব্িবদগৰাকীৰ মেত সংখয্াৰ িবষেয় আনুষ্ঠািনকভােব
িশক্ষা গৰ্হণ কৰাৰ আগেতই সংখয্াৰ পৰ্িত েতওঁৰ মনত িবেশষ
অনুৰাগ আিছল। সংখয্া তত্তব্, পূণর্ সংখয্াৰ অধয্য়ন আৰু ইয়াক
েকেনৈক ইেটা-িসেটাৰ লগত সংযুক্ত কিৰব পািৰ এইেবাৰ িবষেয়
ৈশশৱেৰ পৰা েতওঁক আকষর্ণ কিৰিছল। িবেশষৈক েমৗিলক
সংখয্াৰ গঠন আৰু ডায়’েফণ্টাইন এপৰ্িক্সেমচন সম্পকর্ীয়
গেৱষণাত েতওঁ এক নতুন িদশৰ সূচনা কৰা বুিলেয়ই ক’ব
পািৰ। সংখয্াতত্তব্ৰ এটা িবখয্াত উত্তৰহীন পৰ্শ্ন িহচােপ জনাজাত
‘যমজ েমৗিলক কনেজকচাৰ’ৰ সম্পকর্ত েজমছ েময়নাডর্ৰ
গেৱষণা-কমর্ উচ্চ পৰ্শংিসত। ১৯৮৭ চনৰ ১০ জুনত ইংেলণ্ডত
জন্মগৰ্হণ কৰা েময়নাডর্ বতর্মান অক্সফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ
অধয্াপক। েতওঁ ২০১৪ চনত অনয্ এিট সন্মানীয় পুৰস্কাৰ ‘SAS-
TRA ৰামানুজন বঁটা’ও লাভ কিৰিছল।
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এবাকাছ েমেডল:
পৰ্িত চািৰবছৰৰ মূেৰ মূেৰ, ‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয়

সিন্মলন’ত পৰ্দান কৰা আন এিট সন্মানীয় পুৰস্কাৰ হ’ল এবাকাছ
েমেডল। ১৯৮২ চনৰ পৰা ২০১৮ চনৈলেক এই বঁটাৰ নাম
আিছল ‘ৰফ েনভানিলন্না বঁটা’। মূলতঃ তথয্-িবজ্ঞানৰ গািণিতক
িদশত অসাধাৰণ অৱদানৰ বােব এই েমেডল আগবেঢ়াৱা হয়।

এই বছৰ এবাকাছ েমেডল লাভ কিৰেছ আেমিৰকাৰ
িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ অধয্াপক মাকর্
েবৰ্ভাৰেমেন (Mark Braverman)। ১৯৮৪ চনত ইজৰাইলত
েবৰ্ভাৰেমনৰ জন্ম ৈহিছল। ট’ৰ’ণ্ট’ িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা ২০০৮
চনত কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ কৰা এইজন
গিণতজ্ঞৰ গেৱষণাৰ িবষয় তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান আৰু
অনয্ানয্ িবষয় েযেন ইনফৰেমচন িথয়ৰী, গািণিতক িবেশ্লষণ,
অথর্নীিত আিদৰ ৈসেত তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ সংেযাগ।

কালর্ িফৰ্ডিৰখ গাউছ বঁটা:
িযসকল িবজ্ঞানীৰ গািণিতক গেৱষণাই গিণতৰ বািহৰৰ
পৃিথৱীখন েযেন পৰ্যুিক্ত, বয্ৱসায় অথবা মানুহৰ ৈদনিন্দন
জীৱনত পৰ্ভাৱ েপলাইেছ েতওঁেলাকক সন্মান জনাবৰ উেদ্দিশয্

পৰ্দান কৰা হয় কালর্ িফৰ্ডিৰখ গাউছ বঁটা।

২০০৬ চনত পৰ্থম পৰ্দান কৰা এই বঁটা এইবাৰ আগবেঢ়াৱা
ৈহেছ িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ পদাথর্ িবজ্ঞানৰ অধয্াপক এিলয়ট
িলবৈল (Elliott H. Lieb)। েকাৱাণ্টাম বলিবজ্ঞান (quantum
mechanics), পিৰসাংিখয্ক বলিবজ্ঞান (statistical me-
chanics), ৰসায়ন আৰু েকাৱাণ্টাম তত্তব্ৰ েক্ষতৰ্ত আগবেঢ়াৱা
অনবদয্ গািণিতক অৱদানৰ বােব িলবৈল এই সন্মান আগবেঢ়াৱা
ৈহেছ। ১৯৩২ চনত আেমিৰকাত জন্মগৰ্হণ কৰা এিলয়ট িলেব
১৯৫৬ চনত বািমর্ংহাম িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা পদাথর্িবজ্ঞানত
ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ কেৰ। িবশব্ৰ বহুেকইখন আগশাৰীৰ
িবশব্িবদয্ালয়ৰ সন্মানীয় ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ কৰা এইজন
পদাথর্িবজ্ঞানীৰ পদাথর্ িবজ্ঞান আৰু গিণত িবষয়ক এিতয়াৈলেক
চািৰশেৰা অিধক গেৱষণা-পতৰ্ আেছ।

লীলাৱতী বঁটা:
ইনফ’িছচৰ পৃষ্ঠেপাষকতাত আগবেঢ়াৱা এই বঁটাৰ মূল উেদ্দশয্
গিণতক েবৗিদ্ধক শাখা িহচােপ জন সেচতনতা বৃিদ্ধ। ‘লীলাৱতী’
ৈহেছ দব্াদশ শিতকাত ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ ভাস্কৰাচাযর্ ৰিচত এখন
গৰ্ন্থ, মধয্যুগৰ ভাৰতবষর্ত আধুিনক গিণত িশকাৰ মূল উৎস।
পৰ্াথিমক গিণত আৰু বীজগিণতৰ এলািন সমসয্া আৰু সমাধান
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আেছ এই গৰ্ন্থখনত। উেল্লখেযাগয্ েয সমসয্াসমূহ পদৰূপত
বণর্না কৰা ৈহিছল। কিথত আেছ েয লীলাৱতী ভাস্কৰাচাযর্েৰ
কনয্া আিছল। ৈবধৱয্ েযাগ েপাৱা জীেয়কৰ হ’বলগীয়া িববাহৰ
শুভলগ্ন গণনা কৰাৰ ফলশৰ্ুিতত গিণতৰ এই গৰ্ন্থ সৃিষ্ট ৈহিছল।

লীলাৱতী বঁটাৰ িনবর্াচক মণ্ডলীক আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘ
আৰু ইনফ’িছচৰ কাযর্বাহী সিমিতেয় বাছিন কেৰ। ২০২২ ৰ এই
বঁটা আগবেঢ়াৱা ৈহেছ ৰািছয়াৰ গিণতজ্ঞ িনকলাই এনিডৰ্ভৈল
(Nikolai Andreev)। গািণিতক এিনেমছন আৰু গািণিতক
মেডিলঙৰ েক্ষতৰ্খনৈল আগবেঢ়াৱা যুগান্তকাৰী অৱদানৰ বােব
িনকলাই এনিডৰ্ভৈল এই সন্মান আগবেঢ়াৱা ৈহেছ। েতওঁৰ
গেৱষণাৰ ৈশলীেয় একাধােৰ েডকা আৰু বৃদ্ধ দুই েশৰ্ণীৰ
েলাকেক অনুপৰ্ািণত কিৰ আিহেছ। িভিডঅ’, বকৃ্ততা আৰু বহু
সমাদৃত িকতাপৰ েযােগিদ কলা আৰু িবজ্ঞান এই দুই শাখাৰ
সংেযােগেৰ অননয্ মাধয্েমেৰ জনসাধাৰণৰ মাজত গিণতৰ
জনিপৰ্য়কৰণত অনবদয্ অৱদান আগবঢ়াই আিহেছ এইজন
গিণতজ্ঞ ই।

শব্াণর্ েমেডল:
আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘ আৰু শব্াণর্ েমেডল ফাউেণ্ডচেন
যুটীয়াভােব আগবেঢ়াৱা এই বঁটা চীনৰ অসাধাৰণ গিণতজ্ঞ িশব্ং-
েশব্ন শব্াণর্ৰ সৃ্মিতত পৰ্দান কৰা হয়। অধয্াপক শব্ােণর্ েগােটই
জীৱন গিণতৰ গেৱষণা আৰু িশক্ষাৰ বােব উছগর্া কিৰিছল।

এইবাৰ এই সন্মান লাভ কিৰেছ হাভর্াডর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ
অধয্াপক েবৰী েমজেৰ (Barry Mazur)। সংিস্থিত িবদয্া
(topology), আধুিনক পাটীগিণতীয় জয্ািমিত (arithmetic
geometry) আৰু সংখয্া তত্তব্ৰ অসাধাৰণ আিৱষ্কাৰ আৰু
পৰৱতর্ী পৰ্জন্মৰ গিণতজ্ঞ সৃিষ্টত েনতৃতব্ আৰু উদাৰতাৰ বােব
আেমিৰকান গিণতজ্ঞজনক এই বঁটােৰ িবভূিষত কৰা ৈহেছ।
েবৰী েমজৰৰ জন্ম ১৯৩৭ চনত িনউয়কর্ত। গিণতৰ বহুেকইটা
শাখােতই গুৰুতব্পূণর্ অৱদান আগবেঢ়াৱা েবৰী েমজৰ গিণতৰ
পৃিথৱীৰ একক আৰু অননয্ বয্িক্ততব্। গিণতৰ এটা শাখাৰ পৰা
অনয্ এটা শাখাৈল গেৱষণা সম্পৰ্সাৰণৰ েতওঁৰ েকৗশলক বহু
গিণতজ্ঞ ই অসাধাৰণ আৰু পৃথক বুিল কয়। ফামর্াৰ অিন্তম
উপপাদয্ৰ এনু্দৰ্ ৱাইলেচ আগবেঢ়াৱা পৰ্মাণৰ েক্ষতৰ্ত অৱদান,
পাটীগিণতীয় জয্ািমিতৰ েমজৰৰ টচর্ন উপপাদয্ (Mazur’s tor-
sion theorem), জয্ািমতীয় সংিস্থিত িবদয্াৰ েমজৰ শুব্ইণ্ডল
(Mazur swindle) আৰু অৱকলনীয় সংিস্থিত িবদয্াৰ েমজৰ
েমিনফ’ল্ড (Mazur manifold) আিদ ৈহেছ গিণত জগতৈল
েতওঁৰ অিতৈক উেল্লখেযাগয্ অৱদান।
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সুনয়না পিতৈল ‘িস্পিৰট অব ৰামানুজন’ বৃিত্ত

পৰ্াঞ্জল তালুকদাৰ

গেৱষক ছাতৰ্, গিণতিবজ্ঞান িবভাগ, েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়

“We’re here to foster your passion for math and science. Ambitious, exceptional
students often need resources that don’t exist in the traditional classroom.”

‘িস্পিৰট অব ৰামানুজন’ৰ েহামেপজত1 িলখা থকা এই দুটা
শাৰীেয়ই িকজািন ইয়াৰ মূল উেদ্দশয্ যথাযথৰূেপ বয্াখয্া কিৰবৈল
যেথষ্ট। আেমিৰকান েমথেমিটেকল ছ’চাইিটৰ এগৰাকী পৰ্াক্তন
উপ-সভাপিত আৰু ভািজর্িনয়া িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ অধয্াপক
েকন অ’েনাৰ েনতৃতব্ত গঢ় ৈল উঠা এই বয্িতকৰ্মী উেদয্াগেটােৱ
২০২২ চনৰ জুন মাহৈল িবশব্ৰ ১৭ খন েদশৰ অিভযািন্তৰ্ক িবদয্া,
গিণত আৰু িবজ্ঞানত অসাধাৰণ বুয্ৎপিত্ত পৰ্দশর্ন কৰা ৮৯
গৰাকী িকেশাৰ িশক্ষাথর্ীৈল জলপািন আগবঢ়াইেছ। এই জলপািন
িশক্ষাথর্ীসকেল িবশব্জুিৰ থকা িবিভন্ন গেৱষণা কাযর্সূচী, িশিবৰত
েযাগদান বা িনজা গেৱষণাৰ বােব বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰ।

এইবছৰ অসমৰ িশক্ষাথর্ী সুনয়না পিতেয় (Sunaina Pati)
এই েফল’িশব্প লাভ কিৰবৈল সক্ষম ৈহেছ। ইয়াৰ আগেত অসমৰ
অয়ন নােথ এই সন্মানীয় জলপািন লাভ কিৰিছল আৰু সুনয়না
ৈহেছ এই তািলকাৰ িদব্তীয়গৰাকী। এই জলপািনেয় েতওঁক
‘Awesome Math’ আৰু Stanford ULO(University
Level Online) পাঠয্কৰ্মত অংশগৰ্হণ কৰাত সহায় কিৰব।
বতর্মান দব্াদশ েশৰ্ণীৰ ছাতৰ্ী সুনয়নাই গিণত অিলিম্পয়াডৰ
সমসয্াসমূহ সমাধান কিৰ আৰু আনক গিণত িশকাই ভাল পায়।
েতওঁ এটা গিণত ক্লাব পৰ্িতষ্ঠা কিৰেছ। িডিজেটল আটর্ কিৰ ভাল
েপাৱা সুনয়নাই িনজৰ ব্লগ ‘Sunaina Thinks Absurd’ত2

িনয়মীয়াৈক গিণতৰ িবিভন্ন ধাৰণা, সমসয্া, েটাকা আিদ পৰ্কাশ
কেৰ। গিণতৰ িবিভন্ন পৰ্িতেযািগতাত উৎকৃষ্ট ফলাফল পৰ্দশর্ন

কৰা িশক্ষাথর্ীগৰাকীেয় দশম েশৰ্ণীত থােকাঁেত INMO(Indian
National Mathematics Olympiad)ত স্থান েপাৱাৰ উপিৰ
India EGMO TST ত অষ্টম স্থান লাভ কিৰিছল। ‘অসম
গিণত িশক্ষায়তন’-এ আেয়াজন কৰা গিণত অিলিম্পয়াডত েতওঁ
দুবাৰৈক ড◦ সুবৰ্তানন্দ দুৱৰা সব্ণর্-পদক জয় কিৰেছ।

1 https://spiritoframanujan.com
2 https://sunainalovesmath.blogspot.com
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