
সম্পাদকীয়

গিণত জনিপৰ্য়কৰণৰ নতুন গিত-িবিধ

এই জুলাই মাহৰ ১৮ তািৰেখ ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’এ ৩৫ বছৰ পাৰ কিৰেল। ১৯৮৬ চনৰ ১৮ জুলাইত অনুষ্ঠানিট পৰ্িতষ্ঠা
ৈহিছল আৰু ১৯৮৭ চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা ‘গিণত িবকাশ’ পৰ্কাশ পাই আিহেছ। অসমত গিণত জনিপৰ্য়কৰণত এই অনুষ্ঠানৰ
বহু পৰ্ভাৱ আেছ। েযিতয়া অনুষ্ঠানিট পৰ্িতষ্ঠা ৈহিছল, েসই সময়ৰ লগত আিজৰ সময়ৰ িবশাল পাথর্কয্। তাহািন গিণত অিলিম্পয়াড
পািতবৰ বােব অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ লগত জিড়ত সব্নামধনয্ বয্িক্তসকেল েকােনা েকােনা িবদয্ালয়-মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষৰ
পৰা অনুমিতেয়ই েপাৱা নািছল। আন এক িদেশ আিম যিদ ১৯৮৮ চন আৰু ২০২০ চনেটা তুলনা কিৰ চাওঁ— ১৯৮৮ চনত
হাইসু্কল িশক্ষান্ত পৰীক্ষাত পৰ্থম িবভাগত উত্তীণর্ ৈহিছল িতিন হাজাৰতৈক েকইজনমান অিধক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়, আৰু ২০২০ চনত
‘উচ্চ গিণত’ত এশ শতাংশ নমব্ৰ লাভ কিৰেছ মুঠেত ৮০০ জেন। ই েকৱল েলটাৰ-মাকর্ নহয়, ই এশ শতাংশ। পৰীক্ষাত অৱতীণর্
মুঠ িশক্ষাথর্ীৰ বৃিদ্ধ িকন্তু অিধক নহয়। অৱতীণর্ মুঠ িশক্ষাথর্ী বৃিদ্ধ পাইেছ ৫২ শতাংশ। পৰ্থম আৰু িদব্তীয় িবভাগত মুঠেত উত্তীণর্
িশক্ষাথর্ী বৃিদ্ধ পাইেছ ৭৭০ শতাংশ। েসেয়েহ, এিতয়া গিণত জনিপৰ্য়কৰণৰ ধাৰা িকছু সলিন পািৰ বা গুৰুতব্শীল কামেবাৰৰ
গুৰুতব্ৰ কৰ্ম তল-ওপৰ কিৰব পািৰ। গিণতৰ পৰ্িত িযসকল আকিষর্ত হ’ল েতওঁেলােক েকেনদেৰ ভাল গািণিতক কমর্ সম্পাদন
কিৰব পােৰ েসই িদশত অিধক গুৰুতব্ িদব পৰা যায়। আনিক, গিণত অিলিম্পয়াডৰ েকােনা শাখাত উত্তীণর্ েহাৱা িযসকেল িপছৈল
গিণত িবষয়েটা পেঢ়, েতওঁেলাকেৰা বহুেত, ভাল গািণিতক সৃিষ্টৰ পৰ্িত ইচ্ছা কিৰেলও বুিনয়াদী বাধাৰ মুখামুিখ েহাৱা বুিল কয়।
নতুন িবষয়-বস্তু, নতুন ভাল গািণিতক-সমসয্াৰ লগত েকেনদেৰ পিৰিচত হ’ব পািৰ েসই েকৗশলেবােৰা বহুজেন িশিকবৈল নাপায়।
ফলত বহু েমধাৰ অপচয় ঘেট। এেনকুৱাও হয় েয, িনেজ িযেটা িবষয়-বস্তুত পাৰদিশর্তােৰ কাম কিৰব পািৰেলেহঁেতন েসইেটাৰ
লগত েকােনািদন পিৰিচত েনােহাৱাৈকেয় থািক যায়।

এম এছ নৰিসংহনক পৰ্ভাৱািনব্ত কৰা এজন বয্িক্ত

পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ, ৰাষ্টৰ্ীয় উচ্চ গিণত পিৰষদৰ (NBHM) পৰ্থমগৰাকী অধয্ক্ষ, িশক্ষা পিৰচালনাৰ েক্ষতৰ্ত বহু বৰঙিণ আগবেঢ়াৱা
এম এছ নৰিসংহনৰ েযাৱা েম’ মাহত িবেয়াগ ঘিটেছ। েতওঁৰ জীৱনত িনণর্ায়ক ভূিমকা েলাৱা এজন ফৰাচী অধয্াপকৰ কথা
েতওঁ কৃতজ্ঞতােৰ সুঁৱিৰ ৈথ ৈগেছ। ছাতৰ্াৱস্থাত যাক েতওঁ লগ পাইিছল েতিতয়াৰ মাদৰ্াজৰ এখন মহািবদয্ালয়ত। ভাল গিণত িক
েসই সম্পকর্ীয় উপলি নৰিসংহনৰ মনত েৰাপণ কৰাত েসই বয্িক্তগৰাকীৰ অৱদান আেছ। েসই অধয্াপকগৰাকীেয় অেন্দৰ্ েভইৰ
দেৰ গিণতজ্ঞৰ সািন্নধয্ লাভ কিৰ আিহিছল। (েভইেয় গিণতৰ হেক েকেন ধৰণৰ দুঃসাহিসক কাম কিৰ ফুিৰিছল, তাৰ বণর্না
‘কলাকাৰ আৰু গিণতজ্ঞ’ িশেৰানােমেৰ ‘গিণত িবকাশ’ত ধাৰাবািহকভােব পৰ্কাশ ৈহ থকা অনুবাদ-কমর্িটৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই আেছ।)
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েসই সময়ত ভাৰতত গিণত চচর্াৰ পিৰেৱশ বৰ িঠক নািছল। নৰিসংহনৰ মেত, েতিতয়া িয সামানয্ সংখয্ক ভাল গিণতজ্ঞ আিছল
েতওঁেলাক আিছল িনঃসংগ। ফৰাচী বয্িক্তগৰাকীেয় েভই আিদ গিণতজ্ঞসকলৰ মাজত পাই অহা উদয্মী পিৰেৱশ ইয়ােতা পৰ্িতষ্ঠা
কিৰব িবচািৰিছল। আধুিনক বীজগিণত আৰু অনয্ানয্ আধুিনক শাখা ভাৰতত পৰ্চলন কেৰাৱাত, স্নাতক-েশৰ্ণীত সিন্নিবষ্ট কেৰাৱাত
েসই বয্িক্তগৰাকী আিছল অনয্তম।

এেণ্ডৰ্ অকুংকভৰ গৃহ-চহৰ

সাধাৰণেত পৰ্িত চািৰ বছৰৰ মূেৰ মূেৰ অনুিষ্ঠত েহাৱা গিণতৰ সবর্বৃহৎ সিন্মলনখনৰ (International Congress of
Mathematicians, ICM) পৰৱতর্ী সংস্কৰণ ২০২২ চনত ৰািছয়াত অনুিষ্ঠত হ’ব। সিন্মলনৰ েৱবছাইটত এই সম্পকর্ীয় খা-
খবৰৰ লগেত িবিভন্ন সৰু সৰু েলখা সঘেন পৰ্কাশ ৈহ আেছ। িকছুিদন পূেবর্ িফল্ডছ েমেডিলষ্ট ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ এেণ্ডৰ্ অকুংকভৰ
(Andrei Okounkov) এটা সাক্ষাৎকাৰ ইয়াত পৰ্কাশ পাইেছ। েতওঁ িনজৰ চহৰত গিণত আৰু অনয্ানয্ িবষয় সম্পকর্ীয় উল্লাস
আৰু উদ্দীপনাময় পিৰেৱশত ডাঙৰ েহাৱাৰ কথা েগৗৰেৱেৰ উেল্লখ কিৰেছ। েতওঁ কয় েয এই পিৰেৱশ গঢ়াত েকৱল িশক্ষকসকলেৰ
হাত আেছ এেন নহয়, ইয়াৰ লগেত অিলিম্পয়াড কাযর্সূচী, িবিবধ পৰ্চাৰ কাযর্সূচী, অনয্ানয্ গািণিতক েগাটসমূহৰ পৰ্েচষ্টােৰ এয়া গিঢ়
উিঠেছ। েতওঁৰ পত্নীেয়ও এেক পিৰেৱশ পাইেয় গিণতৰ পৰ্িত আকিষর্ত ৈহিছল। গিণতৰ অগৰ্গিতৰ বােব নবীন েমধাৰ আগমনক
অনয্তম উপাদান িহচােপ েতওঁ উেল্লখ কিৰেছ।

— পংকজ েজয্ািত মহন্ত
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এই েশষৰ সম্ভািৱতােটাৰ ওচৰা-ওচিৰ ৰূপ এটা অনুমান কিৰিছল েচেঙলীয়া গাউেছ (কালর্
িফৰ্ডিৰখ গাউছ, ১৭৭৭ – ১৮৫৫)। আৰু এই িদশত, েতওঁৰ িপছৰ কালৰ আৰু আগৰ
কালৰ েকইবাজেনা গিণতজ্ঞৰ পৃথক পৃথক পৰ্েচষ্টাৰ েশষত গিঢ় উিঠিছল এটা অিত েমাহনীয়
অসামানয্ উপপাদয্।
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