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েটেৰন্স টাও (১৭ জুলাই, ১৯৭৫ –) সাম্পৰ্িতক সময়ৰ
েশৰ্ষ্ঠতম গিণতজ্ঞসকলৰ এগৰাকী। বতর্মান েতওঁৰ বয়স
৪৬ বছৰ, িকন্তু েতওঁৰ গািণিতক অৱদানৰ তািলকাখনত
আেলাকপাত কিৰেল এটা কথা সব্ীকাৰ কিৰবৈল অসুিবধা
নহ’ব েয েকােনা েকােনা েক্ষতৰ্ৰ েকইবাগৰাকী গিণতজ্ঞৰ
জীৱনেজাৰা মুঠ কমর্ৰাজীেয় িযমানিখিন ঢুিক নাপাব, িসমানিখিন
অৱদান েতওঁ এই পযর্ন্ত আগবঢ়াইেছ। ৈশশৱৰ পৰাই অসাধাৰণ
গািণিতক পৰ্িতভাৰ পিৰচয় িদয়া টােৱ েতওঁৰ বয়সৰ আন
িশশুতৈক বহু পূেবর্ই গিণতৰ উচ্চ িশক্ষা গৰ্হণ কিৰিছল। মাতৰ্ ২১
বছৰ বয়সেত েতওঁ িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা িপএইছিড লাভ
কিৰিছল। ১৯৯৬ চনত েতওঁ েকিলফ’িণর্য়া িবশব্িবদয্ালয়, লছ্
এেঞ্জলছত (UCLA) গিণতৰ অধয্াপকৰূেপ েযাগদান কিৰিছল
আৰু ইয়াৰ িতিন বছৰ পাছত মাতৰ্ ২৪ বছৰ বয়সেত েতওঁ
গিণতৰ পূণর্াংগ অধয্াপকৰ পযর্য্ায়ৈল উন্নীত ৈহিছল।

এগৰাকী অেষ্টৰ্িলয়ান-আেমিৰকান গিণতজ্ঞ েটেৰন্স টাৱৰ
গেৱষণাৰ পিৰসৰ গিণতৰ েকইবাটাও েক্ষতৰ্ৈল পৰ্সািৰত।
এইসমূহৰ িভতৰত পৰ্ধানৈক সমঞ্জস িবেশ্লষণ (harmonic
analysis), আংিশক অৱকলজ সমীকৰণ, বীজগিণতীয় িবনয্াস
তত্তব্, পাটীগিণতীয় িবনয্াস তত্তব্, জয্ািমতীয় িবনয্াস তত্তব্,
সম্ভািৱতা তত্তব্, সংকুিচত সংেবদন (compressed sensing),
িবেশ্লষণাত্মক সংখয্া তত্তব্ আিদ উেল্লখনীয়। েতওঁৰ এিতয়াৈলেয়
পৰ্কািশত গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংখয্া িতিন শতািধক আৰু িকতাপৰ

সংখয্া ঊৈনছখন। গেৱষণাৰ সব্ীকৃিতৰূেপ েতওঁ লাভ কৰা বঁটা-
বাহন, সন্মানৰ তািলকাখেনা যেথষ্ট দীঘলীয়া। ইয়াৰ িভতৰত ৩১
বছৰ বয়সেত লাভ কৰা িফল্ডছ্ েমেডল (২০০৬ চন), েবৰ্’কথৰ্ু
পৰ্াইজ (২০১৪ চন), েক্ল’ িৰচাছ্র্ এৱাডর্ (২০০৩ চন), ৰেয়ল
চ’ছাইিটৰ সভয্ (FRS, ২০০৭ চন) আিদৰ নাম ল’ব পািৰ।

গিণত অিলিম্পয়াডৰ দেৰ পৰ্িতেযািগতাসমূহৰ পৰ্িত আগৰ্হী
িশক্ষাথর্ীসকলৰ বােব েতওঁৰ আন এক কৃিততব্ েপৰ্ৰণাদায়ী হ’ব
পােৰ। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত েযাগ িদ েতওঁ মাতৰ্
১০ বছৰ বয়সেত বৰ্ঞ্জৰ পদক, ১১ বছৰ বয়সত ৰূপৰ পদক,
আৰু ১২ বছৰ বয়সত সব্ণর্ পদক লাভ কিৰিছল। ইয়ােৰ পৰ্িতেটা
পদক লাভ কৰা েতেৱঁই িবশব্ৰ কিনষ্ঠতম পৰ্িতেযাগী।

টােৱ েতওঁৰ ব্লগ What’s new1 ৰ জিৰয়েত িনয়মীয়াৈক
েতওঁৰ েশহতীয়া গেৱষণাকমর্, নতুন গেৱষণাৰ সেম্ভদ আিদৰ চমু
আভাস িদ েলখা পৰ্কাশ কেৰ। িকন্তু গািণিতক কমর্ৰািজ িবষয়ক
েলখাৰ মাজেত েতওঁ িনজেক সীমাবদ্ধ ৰখা নাই। েকিৰয়াৰ
পৰামশর্, িলখনৈশলী, গেৱষণা পদ্ধিত আিদ িবষয়সমূহেতা
েতওঁ েকইবাটাও চমু েলখা িলিখেছ। িনজৰ দীঘর্িদনীয়া
িবদয্ায়তিনক অিভজ্ঞতােৰ পুষ্ট এই েলখাসমূহ েকৱল গিণতৰ
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ বােবই নহয়, আন িবষয়ৰ িশক্ষক-িশক্ষাথর্ীৰ
বােবও সমােনই লাভদায়ক হ’ব পােৰ। এই েলখাসমূহ িকমান
গুৰুতব্পূণর্ আৰু পৰ্ভাৱশালী হ’ব পােৰ, তাৰ উমান পাবৈল এটা
উদাহৰেণই যেথষ্ট। েকইবছৰমান পূেবর্ আন এগৰাকী অসাধাৰণ

1 https://terrytao.wordpress.com
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গিণতজ্ঞ, িফল্ডছ্ েমেডল িবজয়ী পৰ্থমগৰাকী মিহলা গিণতজ্ঞ
মািৰয়াম িমজর্াখানীক (১৯৭৭ - ২০১৭) সাক্ষাৎকাৰ এটাত েসাধা
ৈহিছল েয উদীয়মান ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক উেদ্দিশয্ েতওঁ িক পৰামশর্
িদব। িমজর্াখানীেয় উত্তৰত ৈকিছল েয েতওঁ েকােনাধৰণৰ
পৰামশর্ িদব পৰাৈক েযাগয্ েহাৱা বুিল নাভােব, িকন্তু েতওঁ িনেজ
েটেৰন্স টাৱৰ ব্লগত সিন্নিৱষ্ট েকিৰয়াৰ পৰামশর্সমূহ মািন চেল।

েতওঁৰ ব্লগত সিন্নিবষ্ট গেৱষণা পদ্ধিত িবষয়ক দুটা চমু
েলখাৰ অনুবাদ এই সংখয্াত আগবেঢ়াৱা হ’ল। েলখা দুটাৰ
মূল িশেৰানাম যথাকৰ্েম – “Use the wastebasket” আৰু
“Continually aim just beyond your current range”।
আগৰ্হী পাঠকসকেল ব্লগেটাত সিন্নিবষ্ট আন েলখাসমূেহা পিঢ় চাব
পােৰ।

আৱজর্না-পাতৰ্ বয্ৱহাৰ কৰক
“মানুেহ সাফলয্ৰ জিৰয়েত সফল হয় বুিল ভবােটা ভুল।

েবিছভাগ সময়েত িবফলতাৰ পৰােহ সাফলয্ আেহ। িবফলতাই
িয িশকায়; অনুশাসন, অধয্য়ন, উপেদশ আৰু উদাহৰেণ
েকিতয়াও েসই িশক্ষা িদব েনাৱািৰেলেহঁেতন।” (েচমুেৱল
স্মাইলছ্)

পৰ্িতেটা ধাৰণাই সাফলয্ নােন, আৰু পৰ্থমেটা খচৰাই সদায়
অিন্তম খচৰাৰ ভাল চােনিক এটা গঢ় িনিদেয়। এইেটা সবর্েশৰ্ষ্ঠ
গিণতজ্ঞসকলৰ েক্ষতৰ্েতা পৰ্েযাজয্।

এেনকুৱা সময় আেহ, েযিতয়া পৰ্কল্প এটা আৰম্ভিণেত
ভবাধৰেণ আগ নাবােঢ়; আৰু আপুিন পৰ্কল্পেটাত লািগ থকা
সময় কমাবলগীয়া হ’ব, িপছত পুনৰ মেনািনেৱশ কিৰবলগা
হ’ব বা িকছুিদনৈল সমূ্পণর্ৰূেপ স্থিগত ৰািখবলগীয়া হ’ব। বা
আপুিন বহু সময় ধিৰ লািগ থকা পৰ্েমিয়কা এটা আেপানাৰ
পতৰ্খনৰ বােব এেকা কামৰ নহয় বুিল পৰ্িতপন্ন হ’ল, আৰু
আপুিন অিনচু্ছকভােৱ েসইখন তয্াগ কিৰেছ বা পৰৱতর্ী পতৰ্খনৰ
বােব ৰািখ ৈথেছ। বা অধর্িলিখত পতৰ্ এখনৰ গাঁথিনেটা বৰ
সেন্তাষজনক েহাৱা নাই, আৰু েসইখন পুনৰ পৰ্থমৰ পৰা িলিখব
লগা হ’ব। (দৰাচলেত, মই সবােতাৈক গবর্ অনুভৱ কৰা পতৰ্
েকইখনমান তাৰ পৰ্থম খচৰাৰ পৰা কাযর্য্তঃ িচিনবই েনাৱািৰ,
িকয়েনা েসইেবাৰ এবাৰ বা তেতািধকবাৰ পুনিলর্িখত ৈহিছল।)

েকিতয়া একাগৰ্ভােৱ লািগ থািকব লােগ আৰু ৈধযর্য্
ৰািখব লােগ, েকিতয়া পৰ্ােয়ািগক আৰু বাস্তৱবাদী হ’ব লােগ,
েসইেটা সকেলােৱ জনা উিচত। েকৱল েশষৰ কামিখিনত
আঁেকাৰেগাঁজভােৱ লািগ থকােটা সময়ৰ ফলপৰ্সূ বয্ৱহাৰ নহয়,
আৰু পৰ্িতেটা কামৰ এেকবােৰ অিন্তম ৰূপ পৰ্কাশ কৰােটা
আপুিন িবচৰাধৰণৰ গেৱষণাৰ মানদণ্ড বতর্াই ৰখাৰ সেবর্াত্তম
উপায় নহয় (যিদও েকিতয়াবা আেপানাৰ আংিশক সাফলয্সমূেহা
িকবা উপােয়েৰ উপল কিৰ ৰখােটা ভাল কথা)। িনঃসেন্দেহ
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আিজৰ িডিজেটল যুগত আেপানাৰ সকেলা কাম সাঁিচ ৰখােটা
সহজ আৰু সস্তীয়া ৈহেছ, আৰু েকােনা পতৰ্ৰ ওপৰত ডাঙৰ
অেস্তৰ্াপচাৰ কৰাৰ পূেবর্ আপুিনও িনিশ্চতভােৱ েগােটইেবাৰ সাঁিচ
ৰখা উিচত।

আনিক অিত লাজ লগা ধৰেণ ভুল েহাৱা কাম এটােকা
(েমাৰ এেনধৰণৰ েকইবাটাও গেৱষণাকমর্ আেছ, েসৗভাগয্বশতঃ

েসইেবােৰ েকিতয়াও পৰ্কাশৰ মুখ েদখা নাই) ক’ৰবাত
েগাপনীয়ৈক সাঁিচ ৰখা উিচত। কাৰণ আপুিন েকিতয়াও
িনশ্চয়তােৰ ক’ব েনাৱােৰ েয তাৰ পৰা িকবা গুৰুতব্পূণর্ অৱিশষ্ট
ওলাবেন েনালায়। তদুপিৰ ভিৱষয্েত পিৰহাৰ কিৰব পৰাৈক
ভুলসমূহৰ েটাকা এটা পৰ্স্তুত কৰােটাও ভাল কাম। েযেন ধৰক,
ইয়াৰ দব্াৰা আেপানাৰ সঁজুিলসমূহেৰ সীমাবদ্ধতা সম্পেকর্ জািনব
পািৰব।

আেপানাৰ সাম্পৰ্িতক পিৰসৰৰ ঊধর্ত যাবৈল
অিবশৰ্ান্তভােব লক্ষয্ িস্থৰ কৰক

“এগৰাকী সফল বয্িক্তেয় সাধাৰণেত েতওঁৰ পৰৱতর্ী
লক্ষয্েটা েতওঁৰ অিন্তম সাফলয্তৈক িকছু ওপৰত ৰােখ, িকন্তু
যেথষ্ট ওপৰেতা নাৰােখ। এইদেৰ েতওঁ িনয়মীয়াভােৱ েতওঁৰ
অিভলাষৰ স্তৰক উন্নীত কেৰ।” (কুটর্ েলিৱন)

দবা েখলুৈৱসকলৰ মাজত এইেটা কথা সাধাৰণেত গৃহীত
েয এগৰাকী েখলুৈৱেয় েতওঁৰ দক্ষতা বৃিদ্ধৰ বােব কিৰব পৰা
সবােতাৈক ফলপৰ্সূ কামেবাৰৰ এটা ৈহেছ, আেপানাতৈক সামানয্
েবিছ দক্ষ েখলুৈৱৰ ৈসেত সঘেন েখল েখলা। গিণতৰ েক্ষতৰ্ত
িকন্তু এই পৰ্িতদব্ন্দব্ীজন আন এগৰাকী গিণতজ্ঞ নহয়। পৰ্িতদব্ন্দব্ী
ৈহেছ অসমািধত বা সিঠকভােৱ বুিজব েনাৱৰা গািণিতক সমসয্া,
ধাৰণা, আৰু তত্তব্সমূহ। িকন্তু ইয়ােতা মািনবলগীয়া নীিত মূলতঃ
এেকটাই।

এক িনিদর্ষ্ট সময়ত পৰ্িতজন গিণতজ্ঞেৰই িনিদর্ষ্ট এক
‘পিৰসৰ’ থােক, গিণতৰ এক েক্ষতৰ্ থােক য’ত েসই
গিণতজ্ঞজেন ফলপৰ্সূভােৱ েতওঁ পূবর্ৰ জ্ঞান, সব্জ্ঞােবাধ,
অিভজ্ঞতা, আৰু িকিটপসমূহ পৰ্েয়াগ কিৰব পােৰ। এই পিৰসৰৰ
অন্তগর্ত েগােটইেবাৰ সমসয্াই েয েতওঁৰ বােব সহজ, তুচ্ছ বা
গতানুগিতক হ’ব; েতেন েকােনা কথা নাই। িকন্তু সমসয্ােটাৰ
েক্ষতৰ্ত িকদেৰ অগৰ্সৰ হ’ব লােগ, মূল জিটলতাসমূহেনা
িক, সহায়ৰ বােব েকানেবাৰ িকতাপ-পতৰ্ েচাৱা উিচত,
েকানেটা পদ্ধিতেয় কাম িদয়াৰ সম্ভাৱনা আেছ আৰু েকানেবাৰ
সম্ভাৱনাহীন – ইতয্ািদ ধৰণৰ কথােবাৰ েতওঁ স্পষ্টভােৱ জািনব।
তাৰ িবপৰীেত, পিৰসৰৰ বািহৰৰ সমসয্ােবাৰৰ েক্ষতৰ্ত িবিভন্ন
পৰ্িতদব্ন্দব্ী উপায়সমূহৰ মাজত সম্ভাৱনীয়তা িকদেৰ তুলনা কিৰব

লােগ, েসয়া বৰ স্পষ্ট নহ’ব। বা উপায় এটা িকদেৰ পাব লােগ,
েসয়াও হয়েতা েতওঁ বৰ ভালদেৰ নাজািনব।

গিণতৰ এগৰাকী গেৱষকৰ বােব েকৱল েতওঁৰ পিৰসৰৰ
অধীনৰ সমসয্ােবাৰ সমাধানৰ েচষ্টা কৰাৰ সুিবধাজনক সব্ভাৱ
এটা গিঢ় েতালােটা বৰ েলাভনীয় হ’ব পােৰ। এইেটােৱ
গতানুগিতক মানদণ্ডৰ িকন্তু যেথািচত পিৰমাণৰ গেৱষণা-পতৰ্
িনয়মীয়াৈক পৰ্কাশ ৈহ থকােটা সুিনিশ্চত কেৰ। লগেত নতুন
েক্ষতৰ্, নতুন দৃিষ্টভংগী, নতুন আিৱষ্কাৰসমূহ, নতুন পদ্ধিত
আিদ িশিকবৈল পৰ্েয়াজনীয় কষ্টিখিনৰ পৰাও েতওঁ মুিক্ত পায়।
িকন্তু পূেবর্ আহিৰত দক্ষতাসমূহেক চচর্া কিৰ থকাত িকছু
পৰ্শংসনীয় িদশ আেছ যিদও এটা কথা অনসব্ীকাযর্য্ েয এজন
বয্িক্তৰ েকিৰয়াৰত েকৱল পৰ্কাশেযাগয্ পতৰ্ িলখা কামেটাৰ
হৰ্সব্ময্াদী মূলয্েহ আেছ। েতেনধৰণৰ ৰক্ষণশীল উপায়েক
সমূ্পণর্ৰূেপ আেকাঁৱািল েলাৱাৰ িবিনময়ত এক দীঘর্কালীন
সুেযাগ েহৰুৱাবলগীয়া হ’ব পােৰ। গািণিতক েবাধ আৰু পৰ্যুিক্তৰ
কৰ্মাগতভােৱ অগৰ্গিত হয়, আৰু পৰৱতর্ী সময়ত আন েক্ষতৰ্
বা আন পদ্ধিতৰ ধাৰণাসমূেহ কৰ্মবিধর্ত ৰূপত েতওঁৰ িনজৰ
েক্ষতৰ্খনেতই গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা পালন কিৰব পােৰ; িবেশষৈক
েযিতয়া আপুিন কাম কৰা েক্ষতৰ্খনৰ পৰ্িত আন েলাকেৰা িবেশষ
আগৰ্হ থােক। যিদ েকােনােৱ এইধৰণৰ উন্নয়ন, েযেন নতুন
পদ্ধিত িশকা আিদ িবষয়ত গুৰুতব্ িনিদেয় আৰু িনজেক তাৰ
লগত খাপ খুৱাই নলয়, েতেনেক্ষতৰ্ত এটা দীঘর্কালীন সংকটৰ
আশংকা থােক েয েতওঁৰ পদ্ধিতসমূহ িদন েযাৱাৰ লেগ লেগ
অপৰ্চিলত ৈহ যাব পােৰ। বা েতওঁৰ ফলাফলসমূেহ পৰ্াসংিগকতা
েহৰুৱাই বিধর্ত হাৰত িবৰিক্তদায়ক ৰূেপ ধৰা িদব পােৰ।
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আনেটা চৰম অৱস্থাত, পূেবর্ উপল গেৱষণাৰ কৰ্মবধর্মান
উন্নয়ন আৰু শুধৰিণৰ েলেহমীয়া পৰ্িকৰ্য়ােটা অৱজ্ঞা কিৰ
তাৰ পিৰৱেতর্ েপােন েপােন িবখয্াত বা জিটল অসমািধত
সমসয্া, বা সমূ্পণর্ এক ৈবপ্লিৱক নতুন তত্তব্ িবকাশ কিৰবৈল
ধাপিল েমলাৰ পৰ্ৱণতা থািকব পােৰ। য’ত বয্িক্তজনৰ আশাক
‘লটাৰী িজকা’ৰ গািণিতক সমতুলয্ বুিলব পািৰ। এইেক্ষতৰ্ত
িকছু উচ্চাকাংক্ষা থকােটা সুস্থতাৰ পিৰচয়। উদাহৰণসব্ৰূেপ যিদ
েসই েক্ষতৰ্খনত এক সম্ভাৱনাপূণর্ নতুন পদ্ধিত আপুিন আৰু
আেপানাৰ সহকমর্ীসকেল উিলয়াব পািৰেছ, েতেনেক্ষতৰ্ত পূেবর্
অিত জিটল বুিল গণয্ কৰা সমসয্া বা ধাৰণােবােৰা পুনৰবাৰ
চািল-জািৰ েচাৱাৰ কথা িবেবচনা কিৰব পািৰ, আৰু পৰীক্ষা
কিৰব চাব পািৰ েয এিতয়া িকবা নাটকীয় পিৰৱর্তন েহাৱাৰ
আশংকা আেছ েনিক। িকন্তু েবিছভাগ সময়েত এেনধৰণৰ
উচ্চাকাংক্ষাপূণর্ লক্ষয্ আগত ৰািখ কাম কৰােটা অপিৰপক্কতা
বুিলব পািৰ, িবেশষৈক যিদ বয্িক্তজেন িনিদর্ষ্ট পদ্ধিত িকছুমানৰ
সীমাৱদ্ধতা সম্পেকর্, বা েকানেবাৰ আংিশক ফলাফল ইিতমেধয্
জ্ঞাত, েকানেবাৰ সম্ভৱপৰ, বা েকানেটােৱ তাৎপযর্য্পূণর্ পৰ্গিতক

সূচাব; েসই সম্পেকর্ পূেবর্ ৈহ েযাৱা গেৱষণাৰ িবষেয় অৱগত
নহয়। েকৱল সবােতাৈক জিটল সমসয্ােবাৰত দৃিষ্ট িনৱদ্ধ
কিৰ থকা কামেটা হতাশাজনেকা হ’ব পােৰ। লগেত অতয্িধক
উেত্তজনাত সমসয্ােটাৰ ভুল সমাধান এটােক েঘাষণা কিৰ িদয়াৰ
আশংকাও থােক, যাৰ পিৰণিতসব্ৰূেপ েসই সুিবখয্াত েঘাষণােটা
উঠাই ল’বলগীয়া েহাৱা লজ্জাজনক পিৰিস্থিতেটাও েশষত আিহব
পােৰ।

[মােজ-সমেয় দুই এজন এেনকুৱা পৰ্িতভাৱান গিণতজ্ঞ
ওলায়, িযসকেল েতওঁেলাকৰ েকিৰয়াৰৰ আৰম্ভিণেত েকােনা
চমৎকাৰী ফলাফল লাভ কিৰবৈল সক্ষম হয়। িকন্তু ইয়াৰ
িপছত েতওঁেলােক অিবৰতভােৱ েসই উচ্চ পযর্য্ায় বতর্াই ৰখােটা
দািয়তব্ বুিল অনুভৱ কেৰ, আৰু েতিতয়াৰ পৰা েকৱল ডাঙৰ
ডাঙৰ িবখয্াত সমসয্ােবাৰতেহ হাত িদেয়। তােক কেৰােত
েতওঁেলােক কৰ্মবিধর্ত পৰ্গিতৰ কামেবাৰক েহয় দৃিষ্টেৰ চায়,
িযেবাৰত মেনািনেৱশ কৰা হ’েল েতওঁৰ পিৰসৰ িনয়মীয়া গিতেৰ
বৃিদ্ধ পােলেহঁেতন। েমাৰ অনুভৱ েয এেন কৰােটা এগৰাকী
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সম্ভাৱনাপূণর্ পৰ্িতভাৱানৰ িবকাশৰ বােব এক অকাযর্য্কাৰী
পদ্ধিত। এেন কৰাৰ পিৰৱেতর্ কামত অহা আৰু িস্থৰ গিতেৰ
অগৰ্গিত কৰােটা েকিতয়াও লাজৰ কথা হ’ব েনাৱােৰ। দীঘর্
পিৰকৰ্মাত এই অগৰ্গিতসমূেহা অন্ততঃ চকুত লগা আকিস্মক
আিৱষ্কাৰসমূহৰ সমােনই মূলয্ৱান বুিল পিৰগিণত হয়।]

মই িবশব্াস কেৰাঁ েয িনজৰ পৰ্িতভাৰ িবকাশ কিৰবৈল
এজন বয্িক্তৰ বােব ফলপৰ্সূ উপায় হ’ব এই দুই চৰম পন্থাৰ
মাজৰ ঠাইিখিনত িবিনেয়াগ কৰা, আৰু ইয়াৰ দব্াৰা আেপানাৰ
গেৱষণাকাযর্য্ত নতুন পৰ্তয্াহব্ান আৰু জিটলতাক িনয়িন্তৰ্ত
পিৰমােণ পৰ্েৱশ ঘেটাৱা। এেনধৰণৰ গেৱষণা কাযর্য্কৰ্মৰ
উদাহৰণ হ’ব:

১) আেপানাৰ আগৰ্হৰ সবােতাৈক সহজ সমসয্ােবাৰ পৰীক্ষা
কিৰ েচাৱা, িযেবাৰ আপুিন পূবর্ৰ পদ্ধিতসমূেহেৰ সমাধান কিৰব
েনাৱােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ এটা অসমািধত সমসয্া বািছ ৈল
তাৰ েকৱল এটা জিটলতা বাদ িদ আন সকেলােবাৰ জিটলতা
েনােহাৱা কিৰবৈল ভােলমান সব্ীকাযর্য্ ধিৰ েলাৱা।

২) পূেবর্ জনা ফলাফল এটােক তাত বয্ৱহৃত গুৰুতব্পূণর্
পদ্ধিত এটা বাদ িদ পুনৰ পৰ্মাণৰ েচষ্টা কৰা। বাদ িদয়া
পদ্ধিতেটা েসই ফলাফলেটাৰ বােব গুৰুতব্পূণর্ আিছল যিদও
তােতাৈক কিঠন সমসয্াত ই কাম নকেৰ। বা,

৩) পূেবর্ জনা ফলাফল এটােক ৈল তাক এেন এটা
পিৰিস্থিতৈল সাধাৰণীকৰণ কৰা য’ত এই ফলাফলেটাৰ
গৰ্হণেযাগয্ পৰ্মাণেটাৰ অিধকাংশ পদেক্ষপ পৰ্েযাজয্ েযন লােগ
যিদও মাতৰ্ এটা বা দুটা জিটল অংশ আেছ; আৰু েসইেটা
আঁতৰাবৈল সামানয্ নতুন ধাৰণা, িকিটপ বা অন্তদৃর্িষ্টৰ পৰ্েয়াজন।

যিদ এই পৰ্কল্পেটা আেপানাৰ বােব এেকবােৰ গুৰুতব্হীন েযন
লািগেছ আৰু আপুিন তাক পৰ্কাশ কিৰবৈল (যিদও এেনধৰণৰ
কােম ভাল বণর্নামূলক েটাকা পৰ্স্তুত কৰাত সহায় কেৰ, আৰু
েসইেবাৰ সকেলােৰ বােব উপল কিৰ ৰখা উিচত বুিল মই
ভােবাঁ) লাজ কিৰেছ, েতেন্ত িচন্তা নকিৰব। ইয়াৰ উেদ্দশয্ েকৱল
পতৰ্ এখন পৰ্কাশ কৰাৰ দেৰ হৰ্সব্ময্াদী লক্ষয্ এটােত সীমাৱদ্ধ
নহয়। ইয়াৰ দীঘর্ময্াদী উেদ্দশয্ ৈহেছ আেপানাৰ পিৰসৰ বৃিদ্ধ
কৰা। কথােটা দীঘর্ময্াদী িবিনেয়াগৰ জিৰয়েত চকৰ্বৃিদ্ধ সুত

বৃিদ্ধ কৰাৰ িনিচনা। এবাৰ কল্পনা কৰক, আেপানাৰ গািণিতক
সামথর্য্ই েকেন পযর্য্ায় পাব যিদ আপুিন আেপানাৰ পিৰসৰ
পৰ্িতবছেৰ ১০ শতাংশৈকেয়া বঢ়াব পািৰেলেহঁেতন।

[িবিনেয়াগৰ তুলনােটাৰ ৈসেত েযাগ িদ ক’ব পািৰ– এক
ৈবিচতৰ্য্পূণর্ গেৱষণা অিভজ্ঞতা থকােটােৱা িবেবচনাপূণর্, যােত
গেৱষণাত নয্স্ত সময়ৰ িকছু অংশ ‘িনম্ন িবপদাশংকা, িনম্ন
পৰ্ািপ্ত’ েশৰ্ণীৰ গেৱষণা সমসয্াত িদয়া হয় িযেবাৰ সমূ্পণর্ৰূেপ
বয্িক্তজনৰ গেৱষণা পিৰসৰৰ অন্তগর্ত, এটা ডাঙৰ অংশ
‘মধয্মীয়া িবপদাশংকা, মধয্মীয়া পৰ্ািপ্ত’ েশৰ্ণীৰ সমসয্াত িদয়া
হয় িযেবাৰ েকােনামেত েতওঁৰ পিৰসৰৰ বািহৰত পেৰ, আৰু
এটা সৰু অংশ ‘উচ্চ িবপদাশংকা, উচ্চ পৰ্ািপ্ত’ েশৰ্ণীৰ সমসয্াত
িদয়া হয় িযেবাৰ সমসয্া সমূ্পণর্ৰূেপ েতওঁৰ পিৰসৰৰ বািহৰত
পেৰ।]

িনজৰ পিৰসৰ বেঢ়াৱাৰ আন এক উত্তম উপায় ৈহেছ
পাশব্র্ৱতর্ী েক্ষতৰ্ৰ েলাকৰ ৈসেত সহেযািগতােৰ কাম কৰা। এইেটা
কিৰ চাবৈল মই েজাৰৈক পৰামশর্ আগবঢ়াম। এই পদ্ধিতেৰ
মই িনেজও গিণতৰ িবিভন্ন েক্ষতৰ্ৰ ৈসেত পিৰিচত ৈহেছাঁ। যিদ
সহেযাগী েলাকজনেৰা আেপানাৰ সমপযর্য্ায়ৰ অিভজ্ঞতা আেছ,
েতিতয়া এই পদ্ধিতেটােৱ েবছ ভালদেৰ কাম কৰা েযন লােগ।
কাৰণ েতেনেক্ষতৰ্ত আপুিনও কথােবাৰ এেক পযর্য্ায়ৰ দৃিষ্টেৰ
চায়, আৰু আেপানােলােক সহেজই এজেন আনজনক অন্তদৃর্িষ্ট,
সব্জ্ঞা আৰু জ্ঞান িবিনময় কিৰব পােৰ।

মই অিত ফলপৰ্সূ বুিল অনু্ভৱ কৰা তৃতীয়েটা উপায় ৈহেছ–
আপুিন আংিশকভােৱ বুিজ েপাৱা িবষয় এটাক িশেকাৱাৰ দািয়তব্
েলাৱা, যােত আেপানাৰ িশক্ষাথর্ীসকলৰ আগত বকৃ্ততা িদয়াৰ
আগেতই আপুিন িবষয়েটাৰ ওপৰত ভাল দখল এটা গিঢ়
তুিলবৈল বাধয্ হয়। (অৱেশয্ আেপানাৰ েশৰ্ণীত িশকাব পৰাৈক
িকছুমান িবষয় যিদ অিত কিঠন, কািৰকৰী বা বািহয্ক েকােনা
িবষয়ৰ ওপৰত অিতমাতৰ্া িনভর্ৰশীল হয়; েতেন্ত পাঠয্কৰ্মৰ
েক্ষতৰ্ত িকছু নমনীয় হ’বই লািগব।) এই পাঠদান কিৰবৈল
বকৃ্ততা-েটাকা িলখাত সময় িদয়ােটা আেপানাৰ িনজৰ বােব,
আৰু আেপানাৰ িশক্ষাথর্ীসকলৰ বােবও অিত মূলয্ৱান হ’ব পােৰ;
লগেত ভিৱষয্েত এই িবষয়েটা বুিজব েখাজা গিণতজ্ঞসকলৰ
বােবও েটাকািখিন কামত আিহব পােৰ।
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