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গিণত-িবজ্ঞানৰ েগ্লমাৰাছ েলখক, বক্তা, অক্সফ’ডর্
িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক মাকর্াছ ডু চুতেয় (২৬ আগষ্ট, ১৯৬৫)
ৈকিছল– “মই ভােবাঁ, েমাৰ পৰ্জন্মেটােৱ এেন এটা বাতর্াৰ এক
ৰকমৰ অপ-পৰ্ভাৱত বাস কিৰেছ েয– ‘হয়, যিদ তুিম এজন
গিণতজ্ঞ েহাৱা েতেন্ত তুিম েকৱল মােথাঁ গিণত কিৰ থকাই উিচত।
তুিম ইয়াক জনিপৰ্য় কিৰবৈল বা িবস্তাৰ কিৰবৈল যত্ন কিৰ থকা
অনুিচত।’ গিতেক মই ভােবাঁ, েযিতয়া মই েমাৰ িবদয্ায়তিনক
েগাটেটাক অিতকৰ্মী গিণত জনিপৰ্য়কৰণৰ পৰ্েচষ্টা পৰ্থম আৰম্ভ
কিৰিছেলাঁ েতিতয়া েমাৰ গিণতজ্ঞ-সংগীসকেল িক ক’ব বুিল সেন্দহ
কিৰ মই সংকুিচত ৈহিছেলাঁ। এইেটা এটা পৰ্তয্াহব্ান আিছল আৰু
মই জািনিছেলাঁ ‘পৰ্কৃত গিণতজ্ঞই কিৰবলগীয়া এইেবাৰ এেকা কাম
নহয়’ ধৰণৰ পৰ্ৱল ঋণাত্মক পৰ্িতিকৰ্য়া গিণতজ্ঞ-সংগীসকলৰ পৰা
আিহব।

সম্ভৱতঃ মই এটা সিঠক সময়েতই আৰম্ভ কিৰিছেলাঁ; িকন্তু
পৰ্কৃতেত এইেটা মই পাইিছেলাঁ এেন এটা কাৰণতেহ েয আমাৰ
গিণতজ্ঞ-েগােট ইিতমেধয্ উপলি কিৰিছল েয আমাৰ িবষয়েটা
মুখপাতৰ্ নাথািকেল িনঃেশষ ৈহ যাব। ইয়াৰ গুৰুতব্ক সব্ীকৃিত
পৰ্দান কিৰবৈল আমাক জনগণৰ পৰ্েয়াজন, যােত আিম আমাৰ
অনুজ পৰ্জন্মৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক অনুপৰ্ািণত কিৰব পােৰাঁ। েসইবােব
মই বহুেতা ভাল ভাল সঁহািৰ লাভ কিৰিছেলাঁ, আৰু েসয়া বহুলাংেশ
েমাৰ সহেযাগী গিণতজ্ঞ-সংগীবৃন্দৰ পৰা পাইিছেলাঁ। েতওঁেলােক
ৈকিছল ‘জানা? তুিম েয এইেটা কিৰ আছা, সঁচাৈক এয়া বহু মহৎ
কাযর্।’”

এই কথািখিন আিম এিতয়া দুই ধৰেণ চাব পােৰাঁ।

ক) উন্নত েদশেবাৰত িবজ্ঞানৰ পৰ্সাৰ আৰু পৰ্চাৰ বহু
বয্াপক। ৈবজ্ঞািনক কমর্ৰ পৰ্িত আগৰ্হ েযােগাৱা, আদৰ-সন্মান-
সব্ীকৃিত আগবেঢ়াৱা আিদ পৰ্ৱণতা আমাৰ েদশৰ তুলনাত েসইেবাৰ
ঠাইত সাংঘািটক েবিছ। েতেন স্থানৰ এজন মানুেহও গিণত-িবজ্ঞান
জনিপৰ্কৰণৰ কাম হাতত ৈল, আেন িক ক’ব বুিল ভািব সংকুিচত
হ’ব লগা ৈহিছল। গিতেক, ইয়াৰ গুৰুতব্ েহৰুৱাই আমাৰ ইয়াত

িকমান মানুহ ৈৰ ৈগেছ! আনহােত, ইমান উন্নিত আৰু সিকৰ্য়তাৰ
পাছেতা েতওঁেলােকও মুখপাতৰ্ৰ িচন্তা কিৰব লগা ৈহেছ। গিতেক,
আমাৰ পৰ্েয়াজন িকমান!

খ) মাকর্াছ ডু চুতয় িনেজও এজন অিত উচ্চ পযর্ায়ৰ গিণতজ্ঞ।
ৰেয়ল ছ’চাইিটৰ সদসয্ েতওঁ। Annals of Mathematics
দেৰ গেৱষণা-পিতৰ্কাত েতওঁৰ গেৱষণা-পতৰ্ আেছ। আৰু েতেৱঁই
জনসাধাৰণৰ বােব িলেখ। ফলত েতওঁ িনেজ অেনব্ষণ কৰা গভীৰ,
জিটল, নতুন িবষয়বস্তু জনসাধাৰণৰ মাজৈল ৈল আিনব পােৰ।
েতওঁৰ দেৰ েলখকসকল পৰ্ভাৱশালী েহাৱাৰ ইও এক কাৰণ।
েতওঁেলাকৰ এেন েলখক বহুেতা আেছ। িযেটা কথাই েতওঁেলাকৰ
সমাজেবাৰক নৱ সৃিষ্টত আগৰণুৱা েহাৱাত সহায় কিৰেছ।

নতুন িশক্ষা-নীিতৰ জিৰয়েত আৰু দহ বছৰৰ পাছত ভাৰতত
ৈশিক্ষক পিৰেৱশত আমূল পিৰৱতর্ন অহাৰ সেপান েদখা ৈগেছ।
এই িশক্ষা-নীিতখন ওলাইেছ আঠজন মানুহৰ মানসৰ পৰা। তােৰ
এজন হ’ল কানাডীয়-মািকর্ন গিণতজ্ঞ আৰু িফল্ড্ ছ্ েমেডিলষ্ট মঞু্জল
ভাগর্ৱ (৮ আগষ্ট, ১৯৭৪)। েতওঁ হ’ল ভাৰতীয় মূলৰ পৰ্থমজন
িফল্ড্ ছ্ েমেডিলষ্ট। এই নীিতখনৰ কামৰ বােব েতওঁ পৰ্ায় এক বছৰ
িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ কামৰ পৰা আঁতিৰ আিছল। আিহবলগীয়া
ভাৰতীয় পৰ্জন্মৰ বােব ভাৰতীয় িশক্ষাৰ সংস্কাৰকৰ ভূিমকা ৈলেছ
েতওঁ। এই কাম তথা ভাৰতৰ িশক্ষা সম্পকর্ীয় এক আেলাচনাত
েতওঁ ৈকিছল েয– আগবঢ়া েদশসমূেহ চমকপৰ্দ পিৰমাণৰ গিণত
আৰু িবজ্ঞান কাযর্ সমাপন কিৰব পৰােটা এটা সাংসৃ্কিতক পৰ্সংগ।
েসই েদশসমূহৰ সংসৃ্কিতেয় সঁচাৈকেয় গিণত আৰু িবজ্ঞানক
সহেযাগ কেৰ; আৰু েতওঁেলােক অপৰূপ, িবৰল পৰ্িতষ্ঠানেবাৰ
পৰ্িতষ্ঠা কিৰেছ; আৰু তাত েমিডয়া আৰু জনগেণ গিণতজ্ঞ আৰু
িবজ্ঞানীসকলক সন্মানীত কেৰ। তাত েতওঁেলাকৰ নামত িবিভন্ন
পেথা েপাৱা যায়।

িশক্ষা, িবজ্ঞান তথা সমাজৰ উন্নিত েয েসই মেনাবৃিত্ত সংসৃ্কিতৰ
অংশ ৈহ পৰা বােবেহ সম্ভৱ ৈহেছ েসই কথা িফল্ড্ ছ্ েমেডিলষ্ট
েচিডৰ্ক িভলানীেয়ও (৫ অেক্টাবৰ, ১৯৭৩) ৈকিছল।
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মঞু্জল ভাগর্েৱ আৰু ৈকিছল— “েকৱল ৈবজ্ঞািনক যুগান্তকাৰী
কাম সমাধা কৰােটােৱই গুৰুতব্পূণর্ কথা নহয়, জনসাধাৰণৰ মাজত
েতওঁেলােক বুজাৈক েসইেবাৰৰ বয্াখয্া দািঙ ধৰােটাও গুৰুতব্পূণর্,
যােত েতওঁেলােক বুিজ পায় েয েসইেবাৰ েকেনৈক েতওঁেলাকৰ
বােব পৰ্াসংিগক। এই েক্ষতৰ্ত ভাৰতত পযর্াপ্ত পিৰমােণ গুৰুতব্
আেৰাপ কৰা েহাৱা নাই।

িযমানেবাৰ িকতাপৰ কথা ওলাল, এইেবাৰ অকল ইংৰাজীত
আেছ, এইেবাৰ পৰ্কৃতেতই জনসাধাৰণৰ মাজৈল িনয়া দৰকাৰ।
য’ত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় মাতৃভাষাত িশেক আৰু আপুিন যিদ যুৱ-
পৰ্জন্মক পৰ্কৃতেতই গিণত আৰু িবজ্ঞান জগতৈল েযাৱােটা িবচােৰ,
েতেন্ত িযেটা ভাষােৰ েতওঁেলােক িচন্তা কেৰ আৰু িযেটা ভাষােৰ
েতওঁেলােক েশৰ্ষ্ঠতব্েটা িচন্তা কিৰ উিলয়াব পােৰ, েসই ভাষাত িবিভন্ন
িশক্ষা-সঁজুিল, জনিপৰ্য় িবজ্ঞান-গৰ্ন্থ, িভিডঅ’ আিদ যুগুেটাৱােটা
অিত দৰকাৰ।

ভাৰতত িবজ্ঞানৰ িপএইছিড সকলৰ েক্ষতৰ্ত ডাঙৰ
সমসয্ােবাৰৰ মাজৰ এটা সমসয্া হ’ল— েতওঁেলােক িবজ্ঞান িশেক
ইংৰাজীত, আৰু তাৰ পাছত গৃহ চহৰৈল েতওঁেলাক উভিট যায়
heroৰ িনিচনাৈক আৰু েতওঁেলােক িনজ মাতৃভাষাত েসইসমূহ
বয্াখয্া কিৰবৈল সক্ষম নহয়।

এইেটা এটা িবৰাট ডাঙৰ সমসয্া। মই এই পৰামশর্ও িদব
িবচািৰম েয িবজ্ঞান িপএইছিডসকেল েযাগসূতৰ্ স্থাপনৰ ক’চর্ এটাও
েলাৱা উিচত। যােত েতওঁেলােক সাধাৰণ জনতা বা পৰস্পেৰ
পৰস্পৰৰ লগত েতওঁেলােক কৰা কামেবাৰৰ সম্পকর্ত বয্াখয্া
কিৰব পােৰ।”

অসমীয়া ভাষােতা গিণত-িবজ্ঞানৰ এেন কমর্ৰ বােব এচাম
নতুন েলখকৰ পৰ্েয়াজন ৈহেছ। অসমীয়া ভাষাত িযেবাৰ বস্তু
এিতয়াও নাই, েতওঁেলােক েসইেবাৰত হাত িদব লােগ। িবশব্ত
উন্নত মানৰ আৰু গভীৰ িযেবাৰ কথা চচর্া ৈহ আেছ েসইেবাৰৰ
সেম্ভদ েতওঁেলােক অসমীয়া ভাষাত পৰ্চাৰ চলাব লােগ। েসইেবাৰ
েকেনদেৰ িকয় গৰ্হণেযাগয্ ৈহেছ তাক জনাব লােগ। তাৰ গূঢ়াথর্
সৰল ভাষােৰ িলিখবৈল েচষ্টা কিৰব লােগ। পৰ্কৃত িবজ্ঞান-সৃিষ্ট
িক বস্তু েসই কথা এইেবাৰ কমর্ই জনসাধাৰণৰ মাজৈল ৈল যাব।
বতর্মান সময়ত ভুৱা-িবজ্ঞানৰ পৰ্চাৰ আৰু নৰম কেমর্েৰ সুৰুঙােৰ
পৰ্ভাৱ খটুওৱাৰ ঘটনা পৰ্ােয় েদখা ৈগেছ। এইেবাৰ েতিতয়ােহ দূৰ
হ’ব েযিতয়া েনিক জনসাধাৰেণ জািনব েয পৰ্কৃত িবজ্ঞান-সৃিষ্ট িক
বস্তু। এয়া জনাবৈল নতুন গিণত-িবজ্ঞান েলখক এেকবােৰ কম,
নাই বুিলবই পািৰ। অন্ততঃ িকছুসংখয্ক আগবািঢ় আিহব লােগ।
এয়া েকােনা উপেদশ নহয়; এয়া আহব্ান, এজন সহেযাগী ৰূেপ;
িযেটা এিতয়া অিত পৰ্েয়াজনীয়।

– পংকজ েজয্ািত মহন্ত

“ৰূপকথােবাৰক ৰূপকথা িহচােপই িশেকাৱা উিচত, েপৗৰািণক কথােবাৰক েপৗৰািণক কথা
িহচােপ, আৰু ৰহসয্-কথােবাৰক কািবয্ক কল্পনা িহচােপ। কুসংস্কাৰ-অন্ধিবশব্াসেবাৰক সতয্
বুিল িশেকাৱােটা এটা অিত ভয়ানক কথা। িশশু-মেন েসইেবাৰ গৰ্হণ কিৰ লয় আৰু সতয্
বুিল েতওঁেলােক িবশব্াস কিৰবৈল লয়। আৰু মােথাঁ িবৰাট কষ্ট আৰু হয়েতা পিৰহাসৰ
অন্তত বহু বছৰৰ মূৰত এইেবাৰৰ পৰা মুক্ত হ’বৈল সক্ষম হ’ব পােৰ।”

– হাইেপিছয়া

হাইেপিছয়াক পৰ্থমগৰাকী পিৰিচত মিহলা গিণতজ্ঞ বুিল েকাৱা হয়। তােৰাপিৰ েতওঁ আিছল
িবজ্ঞানী, দাশর্িনক আৰু উদ্ভাৱক। েতওঁৰ েদউতাক আিছল গিণতজ্ঞ আৰু েজয্ািতিবর্দ। েতওঁ
ইউিক্লডৰ “এিলেমণ্টছ্ ”খন সংৰক্ষণৰ েচষ্টা কিৰিছল আৰু িবিবধ গৰ্ন্থৰ বয্াখয্া িলিখিছল।
হাইেপিছয়াই এই কমর্েবােৰা আগবঢ়াই িনিছল। হাইেপিছয়াক হতয্া কৰা ৈহিছল নৃশংসতােৰ।

েঘাষণা
অসম গিণত িশক্ষায়তেন “গিণত িবকাশ” ২০২১ চনৰ পৰা িতিনমহীয়া কৰাৰ িসদ্ধান্ত গৰ্হণ
কিৰেছ। আেলাচনীখনৰ পৰৱতর্ী সংখয্ােটা অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰ্থমভাগত পৰ্কাশ পাব।
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