
এই বষর্ৰ গিণতৰ শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা

ৰজত শুভৰ্ হাজ্ ৰা আৰু ইউ. েক. আনন্দৱধর্নন

ভাৰতৰ িবজ্ঞান জগতৰ অিত সন্মানীয় বঁটািট হ’ল “শািন্ত

সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা”। ভাৰতীয় িবজ্ঞান জগতত অসামানয্
গেৱষণা-কমর্েৰ অৱদান আগৱেঢ়াৱা ৪৫ বছৰ অনুধর্ৰ বয্িক্তক
এই বঁটা পৰ্দান কৰা হয়। সাতটা িবভাগত বঁটাসমূহ পৰ্দান
কৰা হয়। গিণতত এই বষর্ৰ শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা লাভ
কিৰেছ ইউ. েক. আনন্দৱধর্নন (U. K. Anandavard-
hanan) আৰু ৰজত শুভৰ্ হাজ্ ৰাই (Rajat Subhra Hazra)।
আনন্দৱধর্নন ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান, েবােমব্ (IITB) ত
কমর্ৰত সংখয্া-তত্তব্িবদ। হাজ্ ৰা ভাৰতীয় পিৰসংখয্া পৰ্িতষ্ঠান,
কলকাতা (ISI, Kolkata) ত কমর্ৰত সম্ভািৱতা-তত্তব্িবদ।

মিস্তষ্ক মন্থন
ড◦ পৰ্বীণ দাস

“অসম গিণত িশক্ষায়তন”ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত

১) ঘৰমুৱা পিৰবৰ্াজক:
এগৰাকী পিৰবৰ্াজেক থকা ঠাইৰ পৰা দিক্ষণ িদেশ এক
িকেলািমটাৰ ৈগ পূৱমৱা হয় আৰু েসই িদশত এক
িকেলািমটাৰ ৈগ উত্তৰমুৱা হয়। তাৰ িপছত েসই িদেশেৰ পুনৰ
এক িকেলািমটাৰ ৈগ েতওঁ যাতৰ্া আৰম্ভ কৰা স্থানত উপিস্থত
হয় আৰু তােত ভালুক এটা িচকাৰ কেৰ। ভালুকেটাৰ ৰং িক
হ’ব পােৰ? িনিশ্চতভােৱ ভালুকেটা বগা হ’ব লািগব িকয়েনা
পিৰবৰ্াজকজনৰ থকা ঠাইখন উত্তৰ েমৰু হ’েলেহ যাতৰ্াৰ পৰ্দত্ত
চতর্াৱলী মািন পুনৰ থকা ঠাইৈল ঘূিৰ অহােটা সম্ভৱ হ’ব।
এিতয়া পৰ্শ্ন হ’ল—পিৰবৰ্াজকজনৰ যাতৰ্াৰ পৰ্দত্ত চতর্াৱলী িসদ্ধ
কৰাৈক উত্তৰ েমৰুেৱই পৃিথৱীখনৰ একমাতৰ্ স্থান েনিক?
অথর্াৎ, যাতৰ্াৰ পৰ্দত্ত চতর্াৱলী িসদ্ধ কৰাৈক পৃিথৱীত অনয্
েকােনা ঠাই আেছেন? যিদ আেছ, িক েসই ঠাই?
২) পাৰ েখাৱা েমকুৰীেটা:
ছয়গৰাকী পৰ্প্তবয়স্ক পক্ষী অনুৰাগী কৰ্েম শইকীয়া, েসােনাৱাল,
বৰা, হাজিৰকা, েদউৰী আৰু গৈগ। পৰ্েতয্েকই ওচৰা-
ওচিৰৈক বাস কেৰ আৰু েতওঁেলাক পৰ্েতয্কেৰ এেকািটৈক
েপাহনীয়া পাৰ আেছ। এেকখন ঠাইেত ছয়গৰাকী িববাহেযাগয্
মিহলাও বাস কেৰ আৰু েতওঁেলাকৰ পৰ্েতয্কেৰ এেকািটৈক
েপাহনীয়া েমকুৰী আেছ। েমকুৰীেকইটাই পাৰেকইটাক েখাৱাৰ

বােব কৰা উৎপাতৰ পৰা ৰক্ষা েপাৱাৰ মানেসেৰ ভদৰ্েলাক
েকইগৰাকীেয় মিহলা েকইগৰাকীৰ ৈসেত িবয়া পািতবৈল
িসদ্ধান্ত লয়। ফলসব্ৰূেপ, পৰ্িতহাল দম্পিতৰ পাৰ েতওঁেলাকৰ
িনজৰ েমকুৰীৰ উৎপাতৰ পৰা ৰক্ষা পিৰল। িকন্তু েবেলগ
দম্পিত্তৰ েমকুৰীৰ পৰা েবেলগ দম্পিতৰ পাৰ ৰক্ষা নপিৰল।
এইদেৰ, পৰ্িতহাল দম্পিতৰ এেকাটাৈক েমকুৰীেয় অনয্
দম্পিতৰ এেকাটাৈক পাৰ তলত উেল্লখ কৰা ধৰেণ খাই
েপলােল।
ক) িমেছছ েসােনাৱালৰ েমকুৰীেটােৱ গৈগৰ পাৰেটা েখাৱা
েমকুৰীজনীৰ মািলকনীৰ িগিৰেয়কৰ পাৰেটা খােল।
খ) েসােনাৱালৰ পাৰেটা িমেছছ বৰাৰ েমকুৰীজনীেয় খােল।
গ) িমেছছ হাজিৰকাৰ েমকুৰীজনীেয় েখাৱা পাৰেটাৰ
মািলকগৰাকীৰ ৈঘণীেয়কৰ েমকুৰীজনীেয় েদউৰীৰ পাৰেটা
খােল।
এিতয়া পৰ্শ্ন হ’ল— িমেছছ েদউৰীৰ েমকুৰীজনীেয় েখাৱা
পাৰেটাৰ মািলকগৰাকী েকান?

[সংগৃহীত মূল উৎসৰ অসমীয়া পিৰমািজর্ত ৰূপ]

(পূবর্বতর্ী সংখয্াৰ “গিণত িবকাশ”ৰ “মিস্তষ্ক মন্থন”ৰ
উত্তৰসমূহ অনয্ পৃষ্ঠাত।)
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