
“গিণত িবকাশ”ৰ পৰ্থম সংখয্াৰ সম্পাদকীয়

১৯৮৬ চনৰ ১৮ জুলাইত পৰ্িতষ্ঠা লাভ কৰা “অসম গিণত িশক্ষায়তন”-এ তাৰ িপছৰ বছৰৰ পৰা ছমহীয়া িদব্ভািষক
আেলাচনী “গিণত িবকাশ” পৰ্কাশ কিৰ আিহেছ। “গিণত িবকাশ”ৰ পৰ্থম সম্পাদক ড◦ অমলা েবজবৰুৱা। েতেখতৰ
পৰ্থম সম্পাদকীয়িট পুনৰ পৰ্কাশ কৰা হ’ল:

েযাৱা পাঁচ ছটা দশকত সমগৰ্ িবশব্েত গিণতৰ এক পৰ্কাৰ
িবেস্ফাৰণ ঘিটেছ। ফলত উচ্চিশক্ষাৰ সকেলা এেলকােত ইয়াৰ
চমকপৰ্দ পৰ্ভাব পিৰেছ– েতেহৈল িচিকৎসা িবজ্ঞােনই হওক,
অথর্নীিতেয়ই হওক, ৰসায়েনই হওক বা দশর্েনই হওক। এেন
অৱস্থাত গিণত চচ্চর্াৰ বাতাবৰণ এটা অসমেতা ৈতয়াৰ কিৰবৰ
হ’ল। উিঠ অহা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ গিণতৰ পৰ্িত আকষর্ণ বঢ়াই ইয়াৰ
অধয্য়ন আৰু গেৱষণা কৰাৰ সৃ্পহা জগাই তুিলবৰ মানেসেৰই
অসম গিণত িশক্ষায়তন (Assam Academy
of Mathematics)-অৰ জন্ম। িশক্ষায়তনখনৰ িবষেয় এই
সংখয্ােত েবেলগ এঠাইত পিঢ়বৈল পাব। ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ আৰু িশক্ষক-
িশক্ষিয়তৰ্ীৰ গিণতৰ পৰ্িত ধাউিত বঢ়াবৈল আৰু গিণতৰ অধয্য়েনই
েয সুন্দৰৰ আৰাধনা হ’ব পােৰ ইয়াক উপলি কৰাবৈল আেলাচনী
এখন উপযুক্ত মাধয্ম। এই উেদ্দশয্ আগত ৰািখ গিণত িবকাশ
ছমহীয়া আেলাচনী িহচােপ পৰ্কাশ কিৰবৈল িশক্ষায়তেন িসদ্ধান্ত
লয়।

আেলাচনীখনৰ পৰ্থম সংখয্ােটা এই সময়ত পৰ্কাশ কিৰব পািৰ
আনিন্দত আৰু কৃতাথর্ েহাৱাৰ এটা িবেশষ কাৰণ আেছ। িযজন
ভাৰতীয়ই জীৱনৰ ময্াদ মাতৰ্ বিতৰ্শ বছৰেহ পােয়া আধুিনক যুগৰ
গিণতৰ সমাজত িনজেক অমৰ কিৰ ৈথ গ’ল েসইজন ৰামানুজনৰ
জন্ম শতবািষর্কী সমগৰ্ েদেশই এই বছৰ পালন কিৰবৈল ওলাইেছ।
অসম গিণত িশক্ষায়তেনও ২০ জুলাই ১৯৮৭ তািৰখেটা ’ৰামানুজন
িদবস’ িহচােপ পািলবৈল ওলাইেছ। অকালেত মৃতুয্বৰণ কৰা
েসইজনা পৰ্িতভাশালী গিণতজ্ঞৰ সৃ্মিতত গিণত িবকাশৰ এই পৰ্থম
সংখয্ােটা পৰম শৰ্দ্ধােৰ উচগর্া কিৰেছা আৰু আমাৰ এই েসৗভাগয্
েহাৱা বােব ধনয্ মািনেছা।

“গিণত িবকাশ”ৰ পৰ্থমিট সংখয্াৰ েবটুপাত
সংগৰ্হ: ড◦ চন্দৰ্েৰখা মহন্ত

অসম গিণত িশক্ষায়তেন আেলাচনী এখন বছৰত দুবাৰৈক
পৰ্কাশ কিৰবৈল িথৰাং কিৰ েযিতয়া সম্পাদনা সিমিত এখন
পািত িদেল েতিতয়া পৰ্থেমই আিম শংিকত ৈহ পিৰেলা, িকয়েনা
েকৱল গিণতৰ চচ্চর্া কৰা আেলাচনী এখন মেনাগৰ্াহী আৰু
উপকাৰী দুেয়াটাই নহ’েল পাঠেক গৰ্হণ নকিৰব। িপেছ উচ্চ-



“গিণত িবকাশ”ৰ পুৰিণ পৃষ্ঠাৰ পৰা

উচ্চতৰ মাধয্িমক েশৰ্ণীত পঢ়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ পৰা েপাৱা েকইখনমান
িচিঠেয় আমাক অনুপৰ্ািণত কৰাৰ উপিৰও পেৰাক্ষভােৱ জনাই িদেল
েয আেলাচনীখনৰ পৰা িকবা এটা আশা অন্ততঃ িবদয্াথর্ী মহেল
কিৰেছ। গিতেক গিণত েপৰ্মী পাঠকৰ আশাৰ এধািনমােনা পূৰণ
হ’েল আৰু অনয্ পাঠকক গিণতৰ পৰ্িত অলপ আকিষর্ত কিৰব
পািৰেল আিম সফল ৈহেছা বুিল ধিৰম।

গিণত িবকাশৰ এই সংখয্া পৰ্স্তুত কেৰােত বহুতৰ অকুণ্ঠ আৰু
সিকৰ্য় সহায় সহেযািগতা পাইেছা। েকইবাগৰাকী পৰ্কাশেকও দান
বৰঙিন িদ সহায় কিৰেছ। আিম েতেখতসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ।
চাপৰ চাহ বাগানৰ েমেনজাৰ শৰ্ী মৃণাল কািন্ত বসুেয় শকত অংকৰ
সাহাযয্ এটা ’গিণত িবকাশ’ৰ বােব িদেছ। শৰ্ী বসুৰ গিণতৰ পৰ্িত
অনুৰাগৰ কথা জািন আিম আনন্দ পাইেছা আৰু সাহাযয্ৰ বােব
েতেখতক কৃতজ্ঞতা যাঁিচেছা। েপৰ্ষকৰ অংশীদাৰ মািলক শৰ্ী বদন
বৰুৱাৰ সহায় সহেযািগতাৰ কথা নক’েল েদােষ চুব। লগেত শৰ্ী
েদেবন দত্তেৰা শলাগ ৈলেছা। নানান আহুকালৰ মাজেতা েতওঁেলাক
দুজেন অেশষ কষ্ট কিৰ অিত কম সময়ৰ িভতৰত আেলাচনীখন
ছপা কিৰ উিলয়াই িদয়া বােব আন্তিৰক কৃতজ্ঞতা জনােলাঁ।

েশষত আশা কিৰেছা অনিভজ্ঞ দল এটাৰ পৰ্থম পৰ্েচষ্টাক পঢ়ুৈৱ
সমােজ মৰমৰ চকুেৰ চাব; আৰু আেলাচনীখনত থকা েদাষ তৰ্ুিট
আঙুিলয়াই িদ সু-পৰামশর্ আগবঢ়াই আমাক উৎসািহত কিৰব।

“গািণত িবকাশ”ৰ পৰ্থম সংখয্াত িবনয় কুমাৰ
তামুলীেদেৱ “গািণিতক সৃিষ্ট” শীষর্ক এিট গুৰুতব্পূণর্
পৰ্বন্ধ িলিখিছল। অঁিৰ পইনকােৰৰ এেক শীষর্ক
এিট বকৃ্ততাক িভিত্ত কিৰ েসইেটা িলখা ৈহিছল।
পৰ্বন্ধেটা আিছল মূলতঃ িবিভন্ন েলখাৰ পৰা েলাৱা
দীঘলীয়া ইংৰাজী উিক্ত িকছুমানৰ এিট সংকলন।
েসই উিক্তসমূহ সমূ্পণর্ৈক অসমীয়াৈল অনুবাদ
কৰাৰ থল আেছ। এইবাৰৰ “গিণত িবকাশ”ত
অঁিৰ পইনকােৰৰ েসই বকৃ্ততািটৰ অসমীয়া অনুবাদ
আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

“গিণত িবকাশ”ৰ পৰ্থমিট সংখয্াৰ সূচী ইতয্ািদ
সংগৰ্হ: ড◦ িদলীপ শমর্া

“গিণত িবকাশ”ৰ িদব্তীয়িট সংখয্াৰ েবটুপাত
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