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গিণত এিট েৰামাঞ্চকৰ িবষয়। ইয়াৰ িবষয়-বস্তুসমূহৰ গূঢ়াথর্
েকিতয়াবা খুব সৰল হ’েলও তাক সহেজ অনুধাৱন আৰু পৰ্িতষ্ঠা
কৰােটা সম্ভৱপৰ ৈহ নুেঠ। গিণতত বহুেতা িবষয়ৰ যুিক্তসংগত
সমাধান আেছ যিদও বহুেতা সমসয্াৰ সমাধান এিতয়াও িবচািৰ
থকা ৈহেছ। অমীমাংিসত গািণিতক সমসয্ােবাৰ সৃিষ্টমূলক তথা
উদ্ভাৱনী িচন্তােৰ সমাধান কিৰ ধন আৰু যশৰ অিধকাৰী েহাৱাৰ
অৱকােশা আেছ। িকন্তু তাৰ বােব দৰকাৰ হয় অসীম ৈধযর্,
অনুেপৰ্ৰণা, অধয্ৱসায় আৰু মূলেত গিণতৰ পৰ্িত পৰ্বল অনুৰাগ।
সাত দশক ধিৰ সমাধানহীন ৈহ থকা এেন এক বীজগিণতীয়
সমসয্া আিছল ‘যািৰিস্ক েকনেচেলছন পৰ্েব্লম’ (Zarski cancel-
lation problem)। ভাৰতীয় পিৰসাংিখয্ক পৰ্িতষ্ঠান কলকাতাৰ
(ISI Kolkata) তািত্তব্ক পিৰসংখয্া আৰু গিণত িবভাগত কমর্ৰত
অধয্াপক নীনা গুপ্তাই এই সমসয্াৰ সমাধান িবচািৰ উিলয়াবৈল
সক্ষম হয়। ১৯৪৯ চনেত অস্কাৰ যািৰিস্কেয় (Osker Zariski)
উপস্থাপন কৰা সমসয্ােটাৰ সমাধান েতওঁ ২০১২ চনত িনণর্য়
কেৰ। এইগৰাকী নীনা গুপ্তাক ২০২১ বষর্ৰ িডএচিট-আইিচিটিপ-
আইএমইউ ৰামানুজন বঁটা পৰ্দান কৰা হয়।

আন্তজর্ািতক তািত্তব্ক পদাথর্ িবজ্ঞান েকন্দৰ্ই (ICTP) ২০০৫
চনৰ পৰা পৰ্িত বছেৰ উন্নয়নশীল েদশসমূহৰ ৪৫ বছৰ বয়সৰ
অনুধব্র্ এেকাগৰাকী গিণতজ্ঞক এই বঁটা পৰ্দান কিৰ আিহেছ।
েপানপৰ্থেম, আইিচিটিপ, নীলছ েহনিৰক আেবল েসাঁৱৰিণ
পঁুিজ আৰু আন্তজর্ািতক গািণতীক সংস্থাৰ (IMU) তৰফৰ পৰা
এই বঁটা পৰ্দানৰ িসদ্ধান্ত গৰ্হণ কৰা হয়। আেবল পুঁিজৰ

সহেযািগতা ২০১২ চনত অন্ত পৰাৰ পাছত পৰৱতর্ী সময়ত
ভাৰত চৰকাৰৰ িবজ্ঞান আৰু পৰ্যুিক্তিবদয্া িবভােগ (DST)
সহেযািগতা আগবঢ়ায়। ২০২১ বষর্ৰ পৰা এই বঁটাৰ নাম
িডএচিট-আইিচিটিপ-আইএমইউ ৰামানুজন বঁটা কৰা ৈহেছ।

এই বঁটা গিণতৰ িযেকােনা েক্ষতৰ্ত িবেশষ অৱদান
আগবেঢ়াৱা এেকাজন গিণতজ্ঞক উেদ্দিশয্ পৰ্দান কৰা হয়
যিদও িবজয়ীজনৰ লগত সমােন অেহাপুৰুষাথর্ কৰাসকেলও
এই বঁটাৰ সমভাগী হ’ব পােৰ, লগেত গেৱষণাৰ কামেতা বঁটাৰ
অথর্মূলয্ খৰচ কিৰব পােৰ। পৰম্পৰা অনুসিৰ এই বঁটা িবজয়ী
গিণতজ্ঞগৰাকীক বঁটা গৰ্হণৰ কৰাৰ লগেত েতওঁৰ িবষয়িটৰ
সম্পকর্ত বকৃ্ততা িদবৈল আইিচিটিপৈল িনমন্তৰ্ণ জেনাৱা হয়।
বঁটা পৰ্দানৰ েক্ষতৰ্ত িনবর্াচন সিমিতেয় গেৱষণাৰ িবষয়বস্তুৰ
উপিৰ পৰ্াথর্ীগৰাকীৰ বুিনয়াদ, গিণত সম্পকর্ীয় অিভজ্ঞতা তথা
গেৱষণাৰ কাম েকেনদেৰ িক পিৰিস্থিতত সমূ্পণর্ ৈহিছল
এই সকেলািখিন িদশ চািল-জািৰ চায়। িনবর্াচন সিমিতেয়
পৰ্ধানৈক পৰ্িতকূল পিৰিস্থিতৰ মাজেতা সফল েহাৱা গেৱষণাৰ
িবষয়বস্তুকেহ অিধক পৰ্াধানয্ িদয়া পিৰলিক্ষত হয়।

নীনা গুপ্তাৰ জন্ম হয় ১৯৮৪ চনত ভাৰতৰ কলকাতা চহৰত।
িপতৃ-মাতৃৰ তত্তব্াৱধানত খালছা মেডল িচিনয়ৰ েছেকেণ্ডৰী সু্কলত
েতওঁ সু্কলীয়া িশক্ষা সমূ্পণর্ কেৰ। কলকতাৰ েবথুন মহািবদয্ালয়ৰ
(Bethune College) পৰা ২০০৬ চনত গিণত িবষয়ত স্নাতক
িডগৰ্ী লাভ কৰাৰ পাছত েতওঁ ভাৰতীয় পিৰসাংিখয্ক পৰ্িতষ্ঠান
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সংবাদ

কলকাতাৰ পৰা ২০০৮ চনত স্নাতেকাত্তৰ আৰু ২০১১ চনত
বীজগিণতীয় জয্ািমিত সম্পকর্ীয় গেৱষণাৰ বােব ডক্টেৰট িডগৰ্ী
লাভ কেৰ। তাৰ পাছেতই েতওঁ েসই পৰ্িতষ্ঠানেত অিতিথ পৰ্বক্তা
িহচােপ েযাগদান কেৰ। েতওঁ স্নাতক পাঠয্কৰ্মত অিত উত্তম
পৰ্দশর্ন েদখুওৱা বােব িপ িচ চন্দৰ্ বঁটা, িবজ্ঞান শাখাত সেবর্াচ্চ
নমব্ৰ েপাৱা বােব সুসান বসু স্মাৰক পদক, গিণত িবষয়ত
সেবর্াচ্চ নমব্ৰ েপাৱা বােব শািন্তলতা বসু পদক, স্নাতক েশৰ্ণীত
কলকাতা িবশব্িবদয্ালয়ৰ িভতৰেত িবজ্ঞান শাখাত সেবর্াচ্চ নমব্ৰ
েপাৱা বােব িজ.িচ. আৰু পৰ্িতমা দাস পদক, এগৰাকী
পৰ্িতশৰ্ুিতসম্পন্ন িশক্ষাথর্ী িহচােপ নিলনী দাস পদক, আৰু
স্নাতেকাত্তৰ পাঠয্কৰ্মত ভাল ফল েদখুওৱাৰ বােব েতওঁ িপ িচ
পােনশব্ৰ েসাণৰ পদক লাভ কিৰিছল। েতওঁ ৈবজ্ঞািনক তথা
ঔেদয্ািগক অনুসন্ধান পিৰষদৰ (Council of scientific and
industrial research) শয্ামা পৰ্সাদ মুখাজর্ী েফল’িশব্প, আৰু
২০১২ চনত ইন্সপায়াৰ েফকাল্টী পদ লাভ কিৰিছল। ২০২১
চনত েতওঁ ভাৰতীয় িবজ্ঞান অকােডমীৰ সদসয্ ৰূেপ িনবর্ািচত
ৈহেছ।

েতওঁৰ অধয্য়নৰ িবষয়-বস্তু ৈহেছ commutative algebra
আৰু affine algebraic geometry. যািৰিস্ক েকনেছেলচন
সমসয্াৰ সমাধানৰ দেৰ কমর্ৰ বােব েতওঁক ২০১৯ চনত শািন্ত
সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা পৰ্দান কৰা হয়। উেল্লখেযাগয্ েয ৩৫ বছৰ
বয়সত শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা লাভ কৰা অধয্াপক গুপ্তা এই
বঁটা িবজয়ী কিনষ্ঠতমসকলৰ এজন। আৰু েতওঁ ৈহেছ এই বঁটা
িবজয়ী তৃতীয় গৰাকী মিহলা গিণতজ্ঞ।

গিণতৰ িবিভন্ন সমসয্াৰ সমাধান িবচািৰ দীঘলীয়া সময়
ধিৰ এেকিথেৰ অংক কিৰ থািকবৈল অধয্াপক গুপ্তাই েকিতয়াও
আমিন নাপায়। অধয্াপক গুপ্তাৰ ভাষাত “পৰ্িতজন বয্িক্তৰ
সফলতাৰ আঁৰত েকইবাজেনা েলাকৰ অৱদান থােক। এজন
সফল বয্িক্তেয় চািৰওফালৰ পিৰেৱশৰ পৰাই সহায়-সহেযািগতা
আৰু অনুেপৰ্ৰণা লাভ কেৰ।” েতওঁৰ গেৱষণাৰ তত্তব্াৱধায়ক
অধয্াপক অমতর্য্ কুমাৰ দত্তৰ অনুেপৰ্ৰণা আৰু উৎসােহই েতওঁৰ
সফলতাৰ এক পৰ্ধান কাৰণ। উচ্চিশক্ষাৰ েক্ষতৰ্ত েতওঁৰ
অিভভাৱকসকেল আগবেঢ়াৱা অনুেপৰ্ৰণা আৰু সহেযািগতাক
েতওঁ কৃতজ্ঞতােৰ েসাঁৱেৰ। তােৰাপিৰ েতওঁৰ সব্ামীগৃহৰ সকেলা
সদসয্ই েতওঁক আগুৱাই যাবৈল পুৰাদয্েম সহেযাগ কৰা বুিলও,

িবজ্ঞান-সংবাদ পৰ্কাশ কৰা ‘িৰচাচর্ েমটাছর্’ শীষর্ক েৱবছাইটেটাৰ
এক সাক্ষাৎকাৰত েতওঁ উেল্লখ কেৰ। সাক্ষাৎকাৰিটত যািৰিস্কৰ
সমসয্াৰ িবষেয় েতওঁ বয্ক্ত কেৰ েয– এই সমসয্ােটাৰ কথা
েতওঁ িপএইচিড কিৰ থকা সময়ৰ পৰাই জািনিছল, িকন্তু ইয়াৰ
সমাধান িবচািৰ উিলয়াবৈল েয সক্ষম হ’ব েসয়া ভবা নািছল।
শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা লাভ কৰা মুঠ ৫৭১ জন েলাকৰ
িভতৰত ১৯ গৰাকী মিহলাৰ এগৰাকী নীনা গুপ্তা। েতওঁ অনুভৱ
কেৰ েয আমাৰ েদশত এিতয়াও নাৰীৰ উচ্চিশক্ষাৰ েক্ষতৰ্ত
সজাগতা আৰু সেচতনতাৰ পৰ্েয়াজন আেছ। েতওঁৰ দৃিষ্টত
গিণত িবষয়িট েসইসকলৰ বােব িযসকেল গািণিতক সমসয্াৰ
সমাধান কিৰ ভাল পায়। গািণিতক সমসয্াৰ সমাধান িবচািৰ
েপাৱাৰ আনন্দক িযেকােনা বঁটা লাভতৈকও আনন্দৰ কথা বুিল
েতওঁ অিভিহত কেৰ।
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