
২০২১ বষর্ৰ েবৰ্’ক্ থৰ্ু বঁটা

ড◦ চয়িনকা বৰুৱা

সহকাৰী অধয্ািপকা, গিণত িবভাগ, ইউিনভািছর্টী অব্ ছােয়ন্স এণ্ড েটকন’লজী, েমঘালয়

েযাৱা েছেপ্টমব্ৰ মাহত ২০২১ বষর্ৰ েবৰ্’ক্ থৰ্ু বঁটাসমূহ (Break-
through Prize) েঘাষণা কৰা ৈহেছ। গিণত িবষয়ত এইবাৰ
এই বঁটা লাভ কৰা গিণতজ্ঞজন হ’ল মািটর্ন েহইৰৰ (Martin
Hairer)। বঁটাৰ মূলয্ িহচােপ েহইৰেৰ পৰ্ায় ২২ েকািট টকা লাভ

কিৰব।

মািটর্ন েহইৰেৰ ২০১৪ চনত িফল্ডছ্ েমেডেলা (Fields
Medal) লাভ কিৰিছল। ইিম্পিৰেয়ল কেলজ লণ্ডনৰ অধয্াপক



সংবাদ

মািটর্ন েহইৰৰ এজন িবৰ্িটছ-অষ্টৰ্ীয় মূলৰ গিণতজ্ঞ। Stochas-
tic partial differential equations (SPDEs)ৰ েক্ষতৰ্খনত
েতওঁক িবশব্ৰ িভতৰেত আগশাৰীৰ গিণতজ্ঞৰ আসনত ৰািখব
পািৰ। Study of variants of Hormander’s theorem,
construction of Lyapunov functions for stochastic
systems, the development of a general theory of er-
godicity for Non-Markovian systems, the theory of
homogenization, the theory of path sampling, the
theory of rough paths আিদ িবষয়ত নতুন নতুন ধাৰণাৰ
সূচনা কিৰ গিণতৰ গেৱষণাক এক অননয্ মাতৰ্া পৰ্দান কৰা
কাৰেণ মািটর্ন েহইৰৰক ফামর্া পৰ্াইজ (The Fermat prize),
েহাৱাইটেহড পৰ্াইজ (Whitehead prize) আিদেক ধিৰ আন
বহুেকইটা সন্মােনেৰও িবভূিষত কৰা ৈহেছ। েতওঁ ৰেয়ল চ’ছাইিট
আৰু আেমিৰকান েমেথেমিটেকল চ’ছাইিটেৰা সন্মানীয় সদসয্।

মািটর্ন েহইৰেৰ এজন গিণতজ্ঞ েহাৱাৰ আঁৰত েদউতাকৰ
অৱদানৰ কথা এিট সাক্ষাৎকাৰত সব্ীকাৰ কিৰেছ। কম বয়সেতই
অনানুষ্ঠািনকভােৱ েদউতােক গিণতৰ ৈসেত পিৰচয় কৰাইিছল
েতওঁক। সাধাৰণেত সু্কলত িশেকাৱা নহয় যিদও অৱকলজ
সমীকৰণৰ (differential equation) িবষেয় েতওঁ মাতৰ্ ১২
বছৰ বয়সেত িশিকিছল। েদউতােক নুবুজা িকবা িশকাই িদেলও
েকিতয়াবা েকােনা বস্তু কিৰব ই লািগব বুিল েহঁচা িদয়া নািছল।
মািটর্ন েহইৰৰৰ সৰুেৰ পৰা কিম্পউটাৰ পৰ্গািমঙত ৰাপ আিছল
আৰু ভিৱষয্েত গিণতজ্ঞ হ’ম বুিলও ভবা নািছল। েজেনভা
িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা পদাথর্িবজ্ঞানত ডক্টেৰট িডগৰ্ী েলাৱাৰ পাছত
েতওঁৰ মন পদাথর্িবজ্ঞানৰ পৰা গিণতৰ িদেশ সলিন হয়, িযেহতু
পৰীক্ষাগাৰৰ কামেবাৰ কিৰ েতওঁ ভাল েপাৱা নািছল।

কিৰ থকা কামৰ সব্ীকৃিত িহচােপ এিদন িফল্ডছ্ েমেডলৰ
দেৰ সন্মানীয় বঁটা লাভ কিৰব বুিল েকিতয়াও নভৱা এইজনা
গিণতজ্ঞ ই বঁটা লাভৰ িপছত েতেখতৰ জীৱন সলিন েহাৱা নাই
বুিল কয়। েতওঁ বছিৰ িতিনখন বা চািৰখন ৰাজহুৱা বকৃ্ততা
অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকাৰ আিদত অংশগৰ্হণ কেৰ। বয্িক্তগতভােৱ মািটর্ন
েহইৰৰ গিণতজ্ঞ জন ভন নইমানৰ (John von Neumann)

গুণমুগ্ধ। নইমানক েতওঁ সবর্িবষাৰদ সবর্েশষ গিণতজ্ঞসকলৰ
এজন বুিল ক’ব েখােজ। গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্ত েতওঁক আটাইতৈক
অনুপৰ্ািণত কৰা অধয্াপকজন হ’ল েতওঁৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ীৰ
ততব্াৱধায়কজন। েতওঁৰ িচন্তাৰ পদ্ধিতেয় েহইৰৰক আকিষর্ত
কিৰিছল। ততব্াৱধায়কজেন গািণিতক পৰ্সংগেবাৰ নজনাৈকেয়া
গািণিতক সমসয্ােবাৰৰ পৰ্িত আকিষর্ত ৈহিছল আৰু নতুন
সমসয্ােবাৰ বুিজবৈল আৰু সমাধান কিৰবৈল নতুন গিণত িশিক
েপলাব িবচািৰিছল। িকেহ এটা সমসয্া আকষর্ণীয় কেৰ েসইেটা
েতওঁ উপলি কৰাত পাগর্ত আিছল।

েহইৰেৰ গিণতৈল আগবেঢ়াৱা িবিভন্ন অৱদানৰ িভতৰত reg-
ularity structures আৰু নািভেয়-ষ্টক্ ছ্ সমীকৰণৰ (Navier-
Stokes equation) গেৱষণা-পতৰ্ক ৈল েগৗৰৱ অনুভৱ কেৰ।
গেৱষণাৰ কাৰেণ বৃিত্ত পাবৈল সকেলােৱ সক্ষম নহয়, মািটর্ন
েহ’ৰৰৰ মেত এই কথােটােৱই আমাৰ গিণতৰ িশক্ষাৰ েক্ষতৰ্ত
পৰ্ধান সমসয্া। েতওঁৰ মেত বহুতৰ মাজত বৃহৎ অংকৰ প ইছা
ভগাই িদ গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্ত কাম কৰাৰ সুেযাগ িদেল এই সমসয্াৰ
অন্ত পিৰব। আগন্তুক ২০ বছৰেতা গেৱষণা-কমর্ক ৈল েহ’ৰৰ
আশাবাদী েয নতুন নতুন সমসয্াক ৈল নতুন ধাৰণােৰ অিধক
কাম ৈহ থািকব গিণতৰ এই েক্ষতৰ্খনত।

এ ৱাইলছ আৰু অনয্ানয্ গিণতজ্ঞৰ ৈসেত আদ্দাৰত অৱস্থাত
মািটর্ন েহইৰৰ
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