
গিণত কুইজ

ড◦ েজয্ািতষ্মান গৈগ

১) জািকৰ হুেছইনৰ দেৰ িবখয্াত গুৰুৰ অধীনত তবলাৰ
তািলম গৰ্হণ কৰা এই তবলাবাদকজনক িচনাক্ত কৰক।

২) চকৰ্ীয় চতুভুর্জৰ কািল িনণর্য়ৰ এিট সূতৰ্ হ’ল:

কািল =
√

(s− a)(s− b)(s− c)(s− d),

য’ত s = a+b+c+d
2 , অথর্াৎ চতুভুর্জেটাৰ পিৰিধৰ আধা।

এই সূতৰ্েটা পৰ্াচীন ভাৰতীয় এজন গিণতজ্ঞৰ নােমেৰ পিৰিচত,
িযজেন সূতৰ্েটা িনণর্য় কিৰিছল। েতেখত েকান?

৩) ১৬৫৫ চনত জন ৱািলেছ িলখা “De sectionibus
conicis” গৰ্ন্থত এটা িবেশষ বস্তু বুজাবৈল এই িচহ্নেটা পৰ্থম
বয্ৱহাৰ কিৰিছল, িযেটা িচহ্নৰ আকৃিতৰ েলখেবাৰক বীজগিণতীয়
জয্ািমিতত lemniscate বুিল েকাৱা হয়। েসই েলেখেৰ িবচৰণ
কিৰেল েকােনািদন অন্ত নপৰাৈক িবচৰণ কিৰ থািকব পািৰ।
পৰস্পৰৰ সংযুক্ততা বুজাবৈল ২০২২ চনৰ িফফা িবশব্কাপ ফুটবলৰ
পৰ্তীকেটােতা েসইধৰণৰ িচহ্নেক বয্ৱহাৰ কৰা ৈহেছ।

এই িচহ্নেটা িক?

৪) এেকাটা িবেশষ ভূিমত অখণ্ড সংখয্া এেকাটাক তাৰ
অংকেবাৰৰ েযাগফেলেৰ হৰণ গ’েল েসই ভূিমৰ সােপেক্ষ তাক
িবেশষ এটা নােমেৰ জনা যায়। েযেন ১০ ভূিমত ১২ েটা েতেন
এিবধ সংখয্া। এই সংখয্ািবধক সংসৃ্কত শ এটােৰ জনা যায়, িযেটা
শ ৰ অথর্ ৈহেছ উল্লাস বা আনন্দ পৰ্দান কৰা। েপানপৰ্থমবাৰৰ
বােব ইয়াৰ সংজ্ঞা িনৰূপণ কিৰিছল ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ দত্তােতৰ্য়
ৰামচন্দৰ্ কােপৰ্কােৰ।

১৯৭৭ চনত সংখয্া তত্তব্ৰ এখন কনফােৰন্সত আইভান মটর্ন
িনেভন (Ivan Morton Niven) নামৰ গিণতজ্ঞজেনও পৃথকৈক
ইয়াৰ সংজ্ঞা আৰু অধয্য়ন আগবঢ়াইিছল। েসেয়েহ এইিবধ
সংখয্াক িনেভন সংখয্া বুিলও েকাৱা হয়। সংখয্ািবধৰ আনেটা নাম
িক?

৫) ১৮৮০ চনত পৰ্থমবাৰৰ বােব এই পদ্ধিতেটা পৰ্চলন কৰা
বয্িক্তজন আিছল জন ______ । েতওঁ বয্ৱহাৰ কৰা বৃত্তেবাৰক
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অয়লাৰীয় বৃত্ত বুিল নাম িদিছল। ১৯১৮ চনত েক্লেৰন্স েলিৱেছ
েতওঁৰ ”A Survey of Symbolic Logic” নামৰ িকতাপখনত
আিজ আিম জনা নামেটা িদেয় েসই পৰ্থম পৰ্চলন কৰা বয্িক্তজনৰ
নােমেৰ। এই পদ্ধিতেটােৱ সীিমত সংখয্ক িবিবধ সংহিতৰ মাজৰ
সম্পকর্ পৰ্কাশ কৰােটা সম্ভৱ কিৰ েতােল।

পদ্ধিতেটা িক?

৬) ১৮০১ চনত েসৗৰজগতৰ বাওনা গৰ্হ “েচেৰছ”ক
আিৱষ্কাৰ কৰাৰ িকছুিদন পাছেত িস পৃিথৱীৰ পৰা সূযর্ৰ িবপৰীত
িদশত অৱিস্থত হ’ল আৰু তাৰফলত েতিতয়াৰ েজয্ািতিবর্দসকেল
তাৰ কক্ষপথ গণনা কিৰব পৰা নািছল। েতিতয়া েতওঁেলাক এজন
িবেশষ েচৗিবব্ছ বছৰীয়া গিণতজ্ঞৰ কাষ চািপল, িযজেন িকছুমান
গিণত-বীজগিণতৰ কাম কিৰ বাওনা গৰ্হেটাৰ সিঠক অৱস্থান িনণর্য়
কিৰবৈল সক্ষম হ’ল। ফৰাচী েজয্ািতিবর্দসকেল ১৮০২ চনত বাওনা
গৰ্হেটা পুনৰ আিৱষ্কাৰ কিৰেল আৰু েসই গিণতজ্ঞজনৰ গণনািখিন
সিঠক আিছল বুিল পৰ্মাণ পােল।

েসই গিণতজ্ঞজন েকান আিছল?

৭) ______ শ েটা আৰিৱক ______ শ ৰ পৰা আিহেছ,
যাৰ অথর্ িছগা অংশেবাৰ পুনৰ সংেযাগ কৰা, িযেটা পৰ্থম বয্ৱহাৰ
কিৰিছল পাচর্ী গিণতজ্ঞ আৰু েজয্ািতিবর্দ আল েখায়ািৰজিমেয়।
েতওঁৰ কমর্েবাৰত ______ শ েটা সমীকৰণ এেকাটাৰ সমান
িচনৰ একাষৰ পদ আনকােষ িনয়াৰ অথর্ত বয্ৱহাৰ কিৰিছল।
েপান্ধৰ শিতকাত শ েটা ইংৰাজী ভাষাত েসামাল আৰু ভগা হাড়
অেস্তৰ্াপচাৰ কিৰ েজাৰা লেগাৱা অথর্ত বয্ৱহাৰ হ’ল।

আধুিনক গািণিতক ভাষাত ই েষাল্ল শিতকাৰ পৰা বয্ৱহৃত
হ’বৈল ধিৰেল। শ েটা িক?

৮) গিণত পৰ্চাৰ-পৰ্সাৰৰ সব্ীকৃিত ৰূেপ পৰ্দান কৰা এিট েশৰ্ষ্ঠ
বঁটা হ’ল ______ বঁটা। ইয়াক বাৰ শিতকাৰ পৰ্িসদ্ধ ভাৰতীয়
গিণতজ্ঞ এজনৰ গিণত-শাস্তৰ্ এখিনৰ নােমেৰ নামকৰণ কৰা ৈহেছ।
গৰ্ন্থখনত গিণতজ্ঞজেন ______ৰ কাৰেণ পাটীগিণতীয় নীিত-িনয়ম
তথা সমসয্া িকছুমান সিন্নিৱষ্ট কিৰিছল। মধয্যুগৰ ভাৰতবষর্ত এই
গৰ্ন্থখেনই পাটীগিণত তথা বীজগিণত িশকণৰ মূল আিহলা আিছল
আৰু গৰ্ন্থখেন পিশ্চম এিচয়াক উদুব্দ্ধ কিৰিছল।

২০১০ চনৰ পৰা পৰ্িত চািৰ বছৰৰ মূেৰ মূেৰ এই বঁটা পৰ্দান
কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ধনৰািশ পৰ্দান কেৰ ইনফ’িচেছ। বঁটােটা
িক?

৯) চতুথর্ শিতকাৰ আেলকেজিণ্ডৰ্য়াৰ এগৰাকী গিণতজ্ঞ,
িযগৰাকী ৈহেছ সিঠকৈক তথয্ থকা পৰ্থমগৰাকী মিহলা গিণতজ্ঞ।
অিত িনশংসতােৰ হতয্া কৰা এই গিণতজ্ঞগৰাকী েকান?

১০) ফেটাত েদখা েপাৱা মানুহ দুগৰাকীৰ মাজত েযাগসূতৰ্
স্থাপন কৰক:

“বাস্তৱ জগতত সমূ্পণর্ িনখুঁত েগালক েপাৱা নাযায়, িকন্তু বাস্তৱতা িসহঁতৰ আেছই৷ িসহঁতৰ
অিস্ততব্ আেছ মানুহৰ কল্পনাত - আৰু েসইখেনই ৈহেছ আটাইতৈক মহতব্পূণর্ জগত৷”

– ছাৰ মাইেকল আিটয়া (Michael Atiyah)৷
িফল্ডছ েমেডল আৰু এেবল বঁটা িবজয়ী গিণতজ্ঞ৷
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