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আেবল বঁটা নৰেৱৰ ৰজাই গিণতৰ মূধাফুটা বয্িক্তসকলক
পৰ্দান কৰা এক বািষর্ক সন্মান। এই বঁটা মূলতঃ নৰেৱৰ িবখয্াত
গিণতজ্ঞ িনলছ েহনিৰক আেবলৰ নামত আৰু েনােবল বঁটাৰ
আিহর্ত নামকৰণ কৰা ৈহেছ। এই বঁটাৰ আিথর্ক অনুদান পৰ্ায়
৭.৫ িনযুত নৰেৱিজয়ান কৰ্’নাৰ (পৰ্ায় ছয় েকািট টকা)।

১৮৯৯ চনত আলেফৰ্ড েনােবলৰ গিণত বিহভূর্ত েনােবল
বঁটাৰ পৰ্স্তুিতৰ কথা জািনব পািৰ েসই সময়ৰ নৰেৱিজয়ান
গিণতজ্ঞ ছ’ফাছ িলেয় (Sophus Lie) এই বঁটাৰ পৰ্স্তাৱ
আগবঢ়ায়। ১৯০২ চনত ছুইেডন আৰু নৰেৱৰ ৰজাই েনােবলৰ
িবকল্প আৰু সমপযর্ায়ৰ এক বািষর্ক বঁটা গিণত িবষয়ত পৰ্দানৰ
বােব ইচ্ছা পৰ্কাশ কেৰ। ইয়াৰ বােব দুজন গিণতজ্ঞই বঁটািট
সম্পকর্ীয় িবিধসমূহ পৰ্ায় সমূ্পণর্ কিৰিছল। িকন্তু ১৯০৫ চনত
নৰেৱ আৰু ছুইেডনৰ িবেচ্ছদৰ বােব েসয়া সম্ভৱপৰ ৈহ নুিঠল
আৰু এেনদেৰই আেবল বঁটা পৰ্দানৰ পৰ্থম পৰ্য়াসৰ অন্ত পেৰ।

পৰ্ায় এশ বছৰৰ পাছত ২০০১ চনত পুনৰ এই বঁটাৰ পৰ্সংগ
উত্থািপত হয়। ইয়াৰ বােব এখন সিমিত গঠন কৰা হয়, আৰু
সিমিতখেন নৰেৱৰ পৰ্ধানমন্তৰ্ীক বঁটািট কাযর্কৰী কিৰবৈল এেক
বছৰেত পৰ্স্তাৱ আগবঢ়ায়। নৰেৱৰ চৰকােৰ েতওঁেলাকৰ পৰ্স্তাৱ
মািন ৈল ২০০১ বষর্ৰ আগষ্ট মাহত েঘাষণা কেৰ েয আেবলৰ
দুশ বছৰীয়া জন্মিদন উপলেক্ষয্ ২০০২ বষর্ৰ আৰম্ভিণৰ পৰাই
আেবল বঁটা পৰ্দান কৰা হ’ব। েসই অনুসিৰ ২০০২ বষর্ত এটলী
েছলবাগর্ক (Atle Selberg) সন্মানীয় আেবল বঁটা পৰ্দান কৰা
হয়। িকন্তু পৰ্ধান আেবল বঁটা ২০০৩ বষর্ৰ পৰােহ পৰ্দান কৰা
হয়। জন পীেয়ৰ েচেৰই (Jean Piere Serre) পৰ্থমবাৰৰ বােব
এই বঁটা লাভ কেৰ।

আেবল বঁটাৰ বােব িযেকােনা গিণতজ্ঞেৰ জীৱন-কালত
নাম পৰ্স্তাৱ কিৰব পৰা যায়, অৱেশয্ সব্-পৰ্স্তাৱ গৰ্হণ কৰা
নহয়। যিদ বঁটা েঘাষণাৰ পাছত বয্িক্তজনৰ মৃতুয্ হয়, েতেন্ত

েতওঁক মৰেণাত্তৰভােব পৰ্দান কৰা হয়। পৰ্িত বছেৰ মাচর্
মাহত Norwegian Academy of Science and Letters
(DNVA) েয় আেবল বঁটাৰ িবেজতাৰ নাম েঘাষণা কেৰ।
িবেজতাগৰাকীক এখন কিমিটেয় িনবর্াচন কেৰ, িযখন কিমিট
িবশব্ৰ আগশাৰীৰ পাঁচজন গিণতজ্ঞই গিঠত, আৰু েতওঁেলাকক
DNVA, আন্তজর্ািতক গািণিতক সংঘ (IMU) আৰু ইউেৰাপীয়
গিণত সিমিটেয় (EMS) মেনানীত কেৰ। বতর্মানৈলেক ২৪
গৰাকী গিণতজ্ঞই এই বঁটা লাভ কিৰেছ। ২০১৯ বষর্ত এই বঁটা
লাভ কৰা কেৰন উেলনেবক হ’ল এই বঁটা লাভ কৰা পৰ্থমগৰাকী
মিহলা। বতর্মানৈলেক এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ গিণতজ্ঞই এই
বঁটা লাভ কিৰেছ, েতওঁ শৰ্ীিনবাস বৰধন, েতওঁ ২০০৭ চনত
বঁটািট লাভ কিৰিছল।

লাছল’ ল’ভাছ

২০২১ বষর্ৰ বােব আেবল বঁটা হাংেগৰী-আেমিৰকান গিণতজ্ঞ
লাছল’ ল’ভাছ আৰু ইজৰাইলী গিণতজ্ঞ অিভ িৱগডছর্নৈল
যুটীয়াভােৱ আগবেঢ়াৱা ৈহেছ। তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান আৰু
িবযুক্ত গিণতৈল আগবেঢ়াৱা েতওঁেলাকৰ অৱদান তথা এই দুই
িবষয়ক গিণত গেৱষণাৰ েকন্দৰ্ীয়-েক্ষতৰ্ িহচােপ গিঢ় েতালাৰ
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সংবাদ

বােব এই সন্মান আগবেঢ়াৱা হয়। Computational Com-
plexity েক্ষতৰ্খনৰ উত্তৰণত এই দুেয়াজন গিণতজ্ঞৰ অৱদান
অপিৰসীম, পৰ্কৃতেত দুেয়াগৰাকী গিণতজ্ঞক েক্ষতৰ্খনৰ পথ-
পৰ্দশর্নক বুিলব পািৰ। এই েক্ষতৰ্খনত মূলতঃ computer al-
gorithm (সাংগণিনক পযর্ায়িবনয্াস) ৰ িক্ষপৰ্তা আৰু িনখুঁততা
িনণর্য় কৰা হয়। পৰ্যায়িবনয্াস হ’ল গািণিতক িনয়ম-িবনয্াস,
যাৰ সহায়ত িযেকােনা এটা গািণিতক সমসয্া, েযেন িযেকােনা
এটা সাধাৰণীকৰণ সমাধান বা িযেকােনা দুঠাইৰ মাজৰ নূয্নতম
দূৰতব্ িনধর্াৰণ বা শ ৰ িবনয্াস গঠন কৰা ইতয্ািদ সমাধান কৰা
হয়। ল’ভাছ আৰু িৱগডছর্েন গিণত আৰু তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ
িবজ্ঞান, এই দুই েক্ষতৰ্ৰ মাজত এক সমব্ন্ধ সূতৰ্ৰ আৰম্ভিণ
কেৰ। Computational Complexity বতর্মান গিণত আৰু
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ এক পৰ্িতিষ্ঠত েক্ষতৰ্। চাইবাৰ িচিকউিৰিটত
ইয়াৰ গুৰুতব্ অিতশয় েবিছ, িকয়েনা ই ইণ্টাৰেনট জগতখনত
তািত্তব্কভােৱ সুৰক্ষা পৰ্দান কেৰ।

১৯৪৮ চনৰ ৯ মাছর্ত হাংেগৰীৰ বুডােপষ্টত লাছল’ ল’ভাছৰ
জন্ম হয়। বুডােপষ্টেতই েতওঁ পৰ্াৰিম্ভক িশক্ষা গৰ্হণ কেৰ
আৰু এই সময়েছাৱাত েতওঁ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াড
পৰ্িতেযািগতাত হাংেগৰীক পৰ্িতিনিধতব্ কিৰ িতিনটা সব্ণর্ পদক
আৰু এটা ৰূপৰ পদক লাভ কিৰবৈল সক্ষম হয়। েতওঁ
হাংেগৰীত থকা সময়েচাৱাত েসই সময়ৰ িবশব্িবখয্াত গিণতজ্ঞ
পল এয়াৰডছৰ সািন্নধয্ লাভ কিৰ অিত কম বয়সেত েলখ তত্তব্ৰ
পৰ্িত আকৃষ্ট ৈহ পেৰ। েতওঁ দুখন পৰ্িতষ্ঠানৰ পৰা দুটা ডক্টেৰট
িডগৰ্ী আহৰণ কেৰ। েয়ল িবশব্িবদয্ালয়ৰ কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান
আৰু গিণত িবভাগত েকইবছৰমান অধয্াপনা কৰা ল’ভােছ
মাইকৰ্’চফ্টত িকছুবছৰ েজয্ষ্ঠ গেৱষক িহচােপ কাম কিৰিছল।
তাৰ পাছত ২০০৬ চনত েতওঁ হাংেগৰীৰ ঘূিৰ আেহ।

১৯৭০ চনৰ সময়েচাৱাত েতওঁ এয়াৰডছৰ ৈসেত লগ লািগ
এয়াৰডছৰ পূবর্িস্থত probabilistic েলখ তত্তব্ৰ েকইটামান
সূতৰ্ক পূণর্াংগ ৰূপ িদিছল। এই সূতৰ্সমূহৰ িভতৰত পৰ্ধানৈক
Lovasz Local Lemma েয় িকছুমান িবৰল েলখৰ অিস্ততব্
পৰ্িতপন্ন কৰা িবেশষ েকৗশল িহচােপ পিৰগিণত হয়। ইয়ােৰাপিৰ
েতওঁ েলখ তত্তব্ৰ এয়াৰডছ-েফভাৰ-ল’ভাছ অনুমান (conjec-
ture) গঠন কেৰ আৰু িবখয্াত েক্নছাৰৰ অনুমান (Kneser’s
conjecture) পৰ্মাণ কিৰবৈল সক্ষম হয়। আন দুজন গিণতজ্ঞৰ
ৈসেত লগ লািগ ১৯৮২ চনত েতওঁ LLL-এলগিৰিথম গঠন
কিৰবৈল সক্ষম হয়। জািলকাত থকা িবনু্দ সংখয্া অনুমান
কিৰবৈল ই এক েমৗিলক সঁজুিল। বতর্মান এই এলগিৰিথম
সংখয্াতত্তব্, পৰ্েগৰ্িমং আৰু সংেকতিবদয্াত বহুল পৰ্েয়াগ ৈহ
আেছ।

গিণতজ্ঞ আৰু তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী অিভ িৱগডছর্নৰ
জন্ম হয় ১৯৫৬ চনত ইজৰাইলত। ইজৰাইলেত ১৯৮০ চনত
স্নাতক িডগৰ্ী ৈল েতওঁ িবশব্িবখয্াত িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৈল যায়।

িপৰ্ন্সটনৰ পৰা ১৯৮৩ চনত ‘Studies in Computational
Complexity’ শীষর্ক গেৱষণাৰ বােব িপএইছিড িডগৰ্ী লাভ
কেৰ। ১৯৮৬ চনৰ পৰা েতওঁ েজৰুজােলমৰ িবখয্াত িহবৰ্ু
িবশব্িবদয্ালয়ত অধয্াপনা কেৰ, আৰু ইয়াৰ পাছত ১৯৯৯ চনৰ
পৰা ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভান্সড ষ্টাডীত (IAS) অধয্াপক ৰূেপ
কাযর্িনবাহ কিৰ আেছ।

অিভ িৱগডছর্ন (বাওঁিপেন)

িৱগডছর্েন পৰ্ধানৈক computational complexity
েক্ষতৰ্খনত থকা কিম্পউেটচেনল সমসয্াসমূহ অধয্য়ন কেৰ
আৰু এলগিৰিথমৰ েযােগিদ ইয়াৰ সমাধানৰ জিটলতাৰ মান
িনৰূপণ কেৰ। েতওঁৰ বহুলভােব চিচর্ত গেৱষণাৰ িভতৰত
কিম্পউেটচেনল সমসয্াৰ যািদিচ্ছকতা সম্পেকর্ েতওঁ কৰা কােম
পৰ্াধানয্ পায়। আন দুজনৰ ৈসেত লগ লািগ েতওঁ পৰ্মাণ
কিৰিছল েয পৰ্িতেটা সম্ভািৱতামূলক বহুপদী সময়ৰ এলগিৰিথম
সমূ্পণর্ৰূেপ অযািদিচ্ছক কিৰব পািৰ। অথর্াৎ বহুপদী সময়
গণনাৰ বােব যািদিচ্ছকতা পৰ্েয়াজনীয় নহয়। সংেকতিবদয্াত
েতওঁ েদখুৱাইিছল েয অসৎ পক্ষৰ উপিস্থিতেতা িযেকােনা ফলন
সুৰিক্ষতভােব গণনা কিৰব পািৰ। েতওঁ মািল্টপৰ্’ভাৰ ইণ্টােৰিক্টভ
পৰ্মাণৰ আিহর্ িনধর্াৰণ কৰাত সহায় কিৰিছল যাৰ পৰাই িপছৈল
পৰ্িসদ্ধ PCP উপপাদয্ সৃিষ্ট হয়। েযাগােযাগ পৰ্ট’কল, বতর্নী
আৰু আনুষ্ঠািনক পৰ্মাণ-পৰ্ণালীৰ দক্ষতাৰ সম্পকর্ত িনম্নসীমা
আগবঢ়াইিছল।

ল’ভাছ আৰু িৱগডছর্ন দুেয়া িবজ্ঞ পৰামশর্-দাতা, সু-
পৰ্শাসক, আৰু অপূবর্ ভাষয্কাৰ ৰূেপ জনাজাত। স্মতর্বয্ েয
২০১২ চনত হাংেগৰীৰ পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ এেন্দৰ্ ছামােৰিডক
আেবল বঁটা িদয়া অনুষ্ঠানিটত এওঁেলাক দুেয়াজেন িবজয়ী
ছামােৰিডৰ মিহমামিণ্ডত অৱদানৰ এক পৰ্াথিমক ধাৰণা
আগবঢ়াইিছল। িবযুক্ত গিণত আৰু তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানক
আধুিনক গিণতৰ েকন্দৰ্ীয় েক্ষতৰ্ৰূেপ স্থাপন কৰাত েনতৃতব্ েলাৱা
বােব দুেয়া ধনয্বাদৰ পাতৰ্।
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