
ভাল গিণত েকানেবাৰ?

েষাল্ল বছৰ বয়সত েটেৰন্স টাও

েটেৰন্স টােৱ ভাল গুণসম্পন্ন গিণত িক িক হ’ব পােৰ তাৰ
এখন অসমূ্পণর্ তািলকা িদিছল। েকােনা কৰ্ম িনধর্াৰণ নকৰাৈক
তািলকাখন আিছল এেনধৰণৰ:

(১) ভাল গািণিতক সমসয্া-সমাধান (েযেন, এেকাটা গুৰুতব্পূণর্
গািণিতক সমসয্া জিড়ত এক যুগান্তকাৰী ফলাফল)।

(২) ভাল গািণিতক েকৗশল (েযেন, ইিতমেধয্ িনিণর্ত
পদ্ধিতেবাৰৰ এক িবচক্ষণ বয্ৱহাৰ, বা নতুন গািণিতক
সঁজুিলৰ িবকাশ)।

(৩) ভাল গািণিতক তত্তব্ (েযেন, এেকাটা ধাৰণামূলক গাঁথিন
বা সাংেকিতক িবকল্প িয এেকািট িবদয্মান িসদ্ধান্তগুচ্ছক
পৰ্ণালীবদ্ধভােৱ একিতৰ্ত আৰু সাধাৰণীকৰণ কেৰ)।

(৪) ভাল গািণিতক অন্তদৃর্িষ্ট (েযেন, গুৰুতৰ ধাৰণামূলক এক
সৰলীকৰণ, বা এক একতৰ্ীকৰণ তত্তব্, অনুসন্ধানমূলক
(heuristic), অনুৰূপতা, বা সাৰমমর্ সম্পকর্ীয় উপলি )।

(৫) ভাল গািণিতক আিৱষ্কাৰ (েযেন, এক অপৰ্তয্ািশত
আৰু মুগ্ধকৰ নতুন গািণিতক পিৰঘটনা, সংেযাগ, বা
পৰ্িতউদাহৰণৰ উদঘাটন)।

(৬) ভাল গািণিতক পৰ্েয়াগ (েযেন, পদাথর্ িবজ্ঞান, অিভযািন্তৰ্কী,
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান, পিৰসংখয্া িবজ্ঞান আিদৰ গুৰুতব্পূণর্
সমসয্ােবাৰত, বা গিণতৰ এখন েক্ষতৰ্ৰ পৰা আন
এেকাখনৈল)।

(৭) ভাল গািণিতক বয্াখয্া (েযেন, এিট সমেয়াপেযাগী গািণিতক
িবষয় সম্পকর্ত এক িবতং আৰু তথয্পূণর্ জৰীপ, বা এক
স্পষ্ট আৰু সু-উেদ্দশয্মূলক িবচাৰ)।

(৮) ভাল গািণিতক িশক্ষাশাস্তৰ্ (েযেন, এক বকৃ্ততা বা িলখন-
ৈশলী িয অিধক কাযর্কৰীভােৱ গিণত িশিকবৈল আৰু
কিৰবৈল আনক সক্ষম কিৰ েতােল, বা গািণিতক িশক্ষাৈল
অৱদান)।

(৯) ভাল গািণিতক ভিৱষয্দশর্ন (েযেন, এটা দূৰগামী আৰু
উবর্ৰ কাযর্কৰ্ম বা এলািন অনুমান)।

(১০) ভাল গািণিতক আসব্াদ (েযেন, এটা গেৱষণা-লক্ষয্ িয
সহজাতভােৱ আকষর্ণীয় আৰু গুৰুতব্পূণর্ পৰ্সংগ, িবষয়বস্তু,
বা পৰ্শ্নৰাজীক পৰ্ভািৱত কেৰ)।

(১১) ভাল গািণিতক পৰ্চাৰ (েযেন, সাধাৰণজনৰ বােব এেকাটা
গািণিতক কীিতর্ৰ এক ফলপৰ্দ পৰ্দশর্ন, বা গিণতৰ এখন
েক্ষতৰ্ৰ মানুেহ আন এেকাখন েক্ষতৰ্ৰ মানুহৰ বােব)।

(১২) ভাল meta-mathematics (েযেন, গিণতৰ বুিনয়াদ,
দশর্ন, ইিতহাস, পািণ্ডতয্, বা চচর্াৰ অগৰ্গিতসমূহ)।

(১৩) যথাযথ গিণত (সমস্ত িববৰণৰ ৈসেত সিঠকভােৱ আৰু
সযতেন সমূ্পণর্ৈক কৰা)।
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অনুবাদ

(১৪) সুেশাভন গিণত (েযেন, ৰামানুজনৰ িবস্ময়কৰ
অেভদেবাৰ; িববৃত কিৰবৈল সহজ (আৰু আকষর্ক)
িসদ্ধান্তেবাৰ িযেবাৰ িকন্তু পৰ্মাণ কৰােটা দুৰূহ)।

(১৫) মেনাৰম গিণত (েযেন, ‘proofs from the Book’ ৰ পল
এয়াৰডছৰ ধাৰণােবাৰ; নূয্নতম পৰ্েচষ্টােৰ কিঠন সমাধান
পৰ্ািপ্তেবাৰ)।

(১৬) সৃজনীমূলক গিণত (েযেন, সমূ্পণর্ৰূেপ নতুন আৰু েমৗিলক
এক েকৗশল, দৃিষ্টেকাণ, বা িসদ্ধান্তৰ পৰ্কাৰ)।

(১৭) পৰ্েয়াজনসাধক গিণত (েযেন, এেকাটা পৰ্েমিয়কা বা পদ্ধিত
িযেটা ভিৱষয্েত িবষয়েটাত পুনঃপুনঃ বয্ৱহৃত হ’ব)।

(১৮) সবল গিণত (েযেন, এেকাটা পৰ্ৱল িসদ্ধান্ত িয ইিতমেধয্
জ্ঞাত পৰ্িতউদাহৰণেবাৰৰ ৈসেত িমিল যায়, বা এেকাটা
ফলাফল িয দুবর্ল েযন লগা এেকাটা পৰ্কল্পৰ (hypoth-

esis) পৰা অপৰ্তয্ািশতভােৱ এেকাটা শিক্তশালী িসদ্ধান্ত
পৰ্দান কেৰ)।

(১৯) িনগূঢ় গিণত (েযেন, এেকাটা ফলাফল িয স্পষ্টতঃ
তাৎপযর্পূণর্ (non-trivial), উদাহৰণসব্ৰূেপ পৰ্াথিমক
পদ্ধিতেবােৰেৰ ঢুিক েনােপাৱা এেকাটা সূক্ষ্ম পিৰঘটনা
আয়তব্ৈল অনা)।

(২০) সব্জ্ঞাল গিণত (েযেন, িয সব্তঃসূ্ফতর্ আৰু অনায়ােস
দৃশয্মান েতেন সম্পকর্ীয় এেকাটা বয্াখয্া)।

(২১) সংজ্ঞাৱহ গিণত (েযেন, এটা িনিদর্ষ্ট পৰ্কাৰৰ সকেলা বস্তুৰ
েশৰ্ণীিবভাজন; এেকাটা গািণিতক পৰ্সংগৰ সম্পকর্ত চূড়ান্ত
বক্তবয্)।

(২২) ইতয্ািদ, ইতয্ািদ।

“অেপছাদাৰীসকেল গিণত জগতৈল সাথর্ক
অৱদান আগবঢ়াব েনাৱৰাৰ েকােনা কাৰণ নাই। অতীতত
এই ঘটনা বহুবাৰ ঘিট ৈগেছ, আৰু মই বতর্মানেৰা এেন
বহুেতা উদাহৰণ জােনা। বয্িক্তগতভােৱ বহু পৰামশর্ আৰু
িনেদর্শনা পৰ্দান কিৰবৈল েমাৰ সময় নাই, িকন্তু মই
িবচািৰেছা েয ইয়াত মই েকইটামান সাধাৰণ পৰামশর্
আগবঢ়াম। মই েসইসকলক উেদ্দশয্ কিৰ ক’ব িবচািৰেছাঁ
িযসকেল ভােব েয েতওঁেলােক িবখয্াত সমসয্া এেকাটাৰ
সমাধান উিলয়াইেছ ...।

আপুিন এটা track record গঢ়ক

আপুিন যিদ হঠাৎ আিবভর্াৱ ঘিট দাবী কেৰ েয
আপুিন এটা িবখয্াত open problem সমাধান কিৰেছ,
েতেন্ত েকােনও আেপানাৰ পৰ্িত সামানয্ও মন িনিদব।
নীিতগতভােৱ আপুিন সিঠেকা হ’ব পােৰ, িকন্তু বহু
েলােক এইেটা কিৰেছ বুিল দাবী কেৰ আৰু বাস্তৱত
েতওঁেলাক সকেলােৱই ভুল। যিদেহ আপুিন আেপানাৰ
কামক েকােনাবাই গুৰুতব্ সহকােৰ েলাৱােটা িবচােৰ, েতেন্ত

আপুিন এটা েটৰ্ক েৰকডর্ গিঢ়ব লািগব িযেটােৱ আেপানাক
অেহৗবলীয়ােবাৰৰ (cranks) পৰা পৃথক কেৰ।

এইেটা কৰাৰ আটাইতৈক সহজ উপায়েটা ৈহেছ
অনয্ িকছুমান গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কৰা। েসইসমূহ অিত
গভীৰ বা অসামানয্ হ’ব লািগবই বুিল কথা নাই; এয়া
েকৱল এইেটা পৰ্কাশ কিৰবৰ বােবই েয আপুিন এখন
েক্ষতৰ্ত গুৰুতব্পূণর্, খুঁত ৰিহত অৱদান িদব পােৰ িযিখিনক
অনয্ানয্ গিণতজ্ঞসকেল গৰ্াহয্ কেৰ। যিদ আপুিন পৰ্কৃতেত
এইেটা কিৰব েনাৱােৰ, আৰু আপুিন েকৱল েসই িবতিকর্ত
গেৱষণা-পতৰ্েহ িলিখব পােৰ, েতেন্ত আপুিন িচিন্তত হ’বৈল
েলাৱা উিচত েয আপুিন আেপানাৰ গেৱষণা-পতৰ্ৰ মান
সম্পকর্ত িনজেক িবভৰ্ান্ত কিৰ আেছ। ...”

— েহনিৰ ক’ন

(মাইকৰ্’ছফ্ট িৰচাছর্ আৰু এমআইিটত কমর্ৰত গিণতজ্ঞ।
েমিৰনা িভয়াজভস্কা আৰু আন েকইজনমানৰ ৈসেত িমিল
েতওঁ েগালকীয় সােজান (Sphere Packing) সম্পকর্ীয়
এক ডাঙৰ সমসয্া সমাধান কিৰিছল। েমিৰনা িফল্ডছ্ েমেডল
িবজয়ী িদব্তীয়গৰাকী মিহলা হ’ব বুিলও পৰ্ােয় চচর্া ৈহ থােক।)
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