
২০২১ বষর্ৰ গিণতৰ শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা আৰু
শাস্তৰ্ ৰামানুজন বঁটা িবজয়ীসকল

ড◦ চয়িনকা বৰুৱা

সহকাৰী অধয্ািপকা, গিণত িবভাগ, ইউিনভািচর্িট অৱ ছােয়ঞ্চ এণ্ড েটকন’লিজ, েমঘালয়

ৈবজ্ঞািনক আৰু ঔেদয্ািগক গেৱষণা পিৰষদৰ (CSIR)
পৰ্িতষ্ঠাপক সঞ্চালক, ৰেয়ল চছাইিটৰ েফল’ ছাৰ শািন্ত
সব্ৰূপ ভাটনাগৰৰ েসাঁৱৰণত শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা
ভাৰতীয় িবজ্ঞান আৰু পৰ্যুিক্তিবদয্াৰ েক্ষতৰ্ত উেল্লখেযাগয্ অৱদান
আগবেঢ়াৱা বয্িক্তসকলক সব্ীকৃিত পৰ্দান কৰাৰ উেদ্দেশয্ পৰ্দান
কৰা হয়। এই বঁটা পৰ্িতবছেৰ েমৗিলক আৰু পৰ্ােয়ািগক
িদশত জীৱিবজ্ঞান (Biological sciences), ৰসায়ন িবজ্ঞান
(Chemical sciences), ভূ, বায়ুমণ্ডল, সমুদৰ্ আৰু গৰ্হিবজ্ঞান
(Earth, Atmosphere, Ocean and Planetary Sci-
ences), কািৰকৰী িবজ্ঞান (Engineering Sciences),
গিণত িবজ্ঞান (Mathematical Sciences), িচিকৎসা িবজ্ঞান
(Mathematical Sciences), আৰু পদাথর্ িবজ্ঞান (Physical
Sciences) – এই শাখােকইটাত অসামানয্ বৰঙিণ আগবেঢ়াৱা
িবজ্ঞানী তথা গেৱষকসকলক পৰ্দান কৰা হয়। পৰ্িত বছেৰ ২৬
েছেপ্টমব্ৰ, অথর্াৎ িচ.এছ.আই.আৰ.ৰ পৰ্িতষ্ঠা িদৱসৰ িদনা এই
বঁটা েঘাষণা কৰা হয়। বঁটা পৰ্দান কৰা সময়ত বঁটা পৰ্াপকৰ
গেৱষণা তথা কমর্ৰািজৰ এক খিতয়ান পাঠ কৰা হয়।

২০২১ বষর্ৰ ভূ, বায়ুমণ্ডল, সমুদৰ্ আৰু গৰ্হিবজ্ঞান শাখাত
অসম সন্তান ড◦ িবনয় কুমাৰ শ ইকীয়াই সন্মানীয় শািন্ত সব্ৰূপ
ভাটনাগৰ বঁটা লাভ কিৰ অসমৈল েগৗৰৱ কিঢ়য়াই আিনেছ।
েযাৰহাটিস্থত উত্তৰ-পূব িবজ্ঞান আৰু পৰ্যুিক্ত পৰ্িতষ্ঠানৰ (CSIR–
NEIST) এগৰাকী েজয্ষ্ঠ িবজ্ঞানী ড◦ শ ইকীয়াৰ গেৱষণা মূলতঃ
পিৰেৱশ আৰু শিক্ত সম্পকর্ীয়। অসমৰ কয়লাৰ িবকল্প বয্ৱহাৰৰ
সম্পেকর্ দীঘর্িদন ধিৰ অসমেত একান্ত গেৱষণাকাযর্ চলাই থকা

ড◦ িবনয় কুমাৰ শ ইকীয়াৈল েদশৰ এক অনয্তম েশৰ্ষ্ঠ সন্মান
অহা খবৰেটােৱ ৰাজয্ৰ িবজ্ঞান গেৱষণা েক্ষতৰ্খনৈল আনন্দ তথা
উদয্মৰ বতৰা কিঢ়য়াই আিনেছ।

২০২১ বষর্ৰ
গিণত িবজ্ঞান
িবষয়ত শািন্ত
সব্ৰূপ ভাটনাগৰ
বঁটােৰ সন্মািনত
কৰা ৈহেছ ড◦

আিনশ েঘাষ
আৰু ড◦ চেকট
েসৗৰভক।

টাটা েমৗিলক
গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠানৰ
(TIFR) গিণতৰ অধয্াপক আিনশ েঘাষৰ মুখয্ গেৱষণাৰ িবষয়
এগর্িডক িথয়ৰী, লী সংঘ আৰু সংখয্াতত্তব্। সংখয্াৰ অধয্য়নৰ
ৈসেত এগর্িডক তত্তব্ৰ এক গভীৰ সম্পকর্ আেছ। এই সম্পকর্েটা
লী সংঘ বুিল এক ধৰণৰ সমিমতীয় সংঘৰ দব্াৰা হয়। আিনশ
েঘােষ িদব্ঘাট ৰূপৰ (quadratic form) ৈবিশষ্টয্ অধয্য়নত
বয্ৱহাৰ কিৰেছ। সন্মানীয় শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটা লাভ কিৰ
েতওঁ যেথষ্ট উৎসাহ েপাৱা বুিল মন্তবয্ কিৰেছ। উেল্লখেযাগয্
েয অধয্াপক েঘাষ ‘ইনফ’িচছ-চন্দৰ্েশখৰণ ভাছুর্েৱল েচণ্টাৰ ফৰ
েৰণ্ডম িজঅ’িমিটৰ্’েৰা এজন িবজ্ঞানী।
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২০০১ চনত মুমব্াইৰ েছইণ্ট েজিভয়াছর্ কেলজৰ পৰা গিণতত
স্নাতক িডগৰ্ী অজর্ন কৰা আিনশ েঘােষ মাছাচুেছটছৰ েবৰ্ণ্ডাইছ
িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা ২০০৬ চনত িপএইচিড িডগৰ্ী লাভ কেৰ।
তাৰপাছত েতওঁ েটক্সাছ িবশব্িবদয্ালয়ত অলপ িদনৰ বােব
প’ষ্ট ডক্টেৰল েফল’ িহচােপ েযাগদান কেৰ। িবৰ্েটইনৰ পূৱ
এংগলীয়া িবশব্িবদয্ালয়ত িকছুিদন পৰ্বক্তা ৈহ থকাৰ পাছত
আিনশ েঘােষ িটআইএফআৰত অধয্াপক িহচােপ েযাগ িদেয়।
শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটাৰ উপিৰ আিনশ েঘােষ ভাৰতীয়
িবজ্ঞান অকােদমীৰ েফল’ (২০১৮), NASI-Scopus যুৱ িবজ্ঞানী
বঁটা (২০১৭) আিদ বহুেতা খয্ািত আৰু সন্মান লাভ কিৰেছ।

আনজন বঁটাপৰ্াপক চেকট েসৗৰভ েচন্নাইৰ গিণতিবজ্ঞান
পৰ্িতষ্ঠানৰ (IMSc) তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ অধয্াপক
আৰু বােগর্ন িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক। সূচকীয় এলগিৰথম,
গৰ্াফ এলগিৰথম, েখল তত্তব্, েপৰােমটাৰাইজড জিটলতা (pa-
rameterized complexity) আিদ েতওঁৰ গেৱষণাৰ মুখয্
িবষয়। েপৰােমটাৰাইজড জিটলতা িবষয়ৰ গেৱষণাত েতওঁ নতুন
িদশৰ সূচনা কৰা বুিল অিভিহত কৰা হয়। ইয়াৰ আগেত
চেকট েসৗৰেভ ‘Lossy Preprocessing’ শীষর্ক পৰ্কল্পৰ বােব
সন্মানীয় ERC গৰ্াণ্ট পাবৈল সক্ষম ৈহিছল। পৰ্কল্পেটাৰ সন্দভর্ত
েতওঁ ৈকিছল েয, “আিম এটা সমসয্া সমাধান কিৰবৈল ল ওঁেত
সকেলােৱ শুদ্ধ সমাধান িবচােৰাঁ, িযেটা সময়ৰ সীমাবদ্ধতাৰ

কাৰেণ সদায় সম্ভৱ নহয়। উদাহৰণসব্ৰূেপ েকিতয়াবা আমাৰ
হাতত বৃহৎ পিৰমাণৰ েডটা থােক, তাৰ িকছু সংখয্কেহ আমাক
লােগ। এই পৰ্কল্পৰ মুখয্ উেদ্দশয্ আিছল ডাঙৰ েডটাৰ পৰা
মূলয্ৱান তথয্ িবচািৰ েপাৱােটা সহজ কিৰ েতালা।” এই পৰ্কল্প ই
েমিচন লািণর্ং, কিম্পউেটছেনল জয্ািমিত আিদৰ উপিৰ ৈদনিন্দন
জীৱনেতা মানুহক সহায় কিৰব বুিল চেকট েসৗৰভ আশাবাদী।

েচন্নাই গািণিতক পৰ্িতষ্ঠানৰ (CMI) পৰা গিণত িবষয়ত
স্নাতক িডগৰ্ী েলাৱাৰ পাছত অধয্াপক চেকট েসৗৰেভ
এেকখন পৰ্িতষ্ঠানৰ পৰা কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানত স্নাতেকাত্তৰ
িডগৰ্ী লাভ কেৰ। তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানত ২০০৮ চনত
েচন্নাইৰ গিণতিবজ্ঞান পৰ্িতষ্ঠানৰ (IMSc) পৰা িপএইচিড িডগৰ্ী
লাভ কৰাৰ পাছত েতওঁ গেৱষণা সহায়ক িহচােপ বােগর্ন
িবশব্িবদয্ালয়ত ২০০৬ চনৰ েছেপ্টমব্ৰ মাহৰ পৰা ২০০৭ চনৰ
েম’ মাহৈল, আৰু প’ষ্ট ডক্টেৰল েফল’ িহচােপ ২০০৭ চনৰ
েছেপ্টমব্ৰ মাহৰ পৰা ২০০৯ চনৰ েছেপ্তমব্ৰ মাহৈল কাম
কিৰিছল। শািন্ত সব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটাৰ উপিৰ চেকট েসৗৰেভ
ভাৰতীয় িবজ্ঞান অকােদমীৰ েফল’ (২০২০), দয্ অকােদমী অৱ
ইউেৰাপৰ সদসয্ (২০২০), এিচএম ইিণ্ডয়া আিলর্ েকিৰয়াৰ
িৰচাছর্াৰ সন্মান (২০২০) লাভ কিৰেছ।

∼ ◦ ∼

ৰামানুজন গিণতৰ েক্ষতৰ্খনত সেবর্াৎকৃষ্ট কাম কিৰ থকা
তৰুণ গিণতজ্ঞসকলক উৎসািহত কৰাৰ উেদ্দেশয্ পৰ্দান কৰা
‘শাস্তৰ্ ৰামানুজন বঁটা’ গিণতৰ আন এক সন্মানীয় বঁটা। Shan-
mugha Arts, Science, Technology & Research
Academy চমুৈক SASTRA নামৰ সংস্থাৰ দব্াৰা এই বঁটা পৰ্দান
কৰা হয়। ৰামানুজনৰ বয়সৰ লগত সংগিত ৰািখ এই বঁটাৰ বােব
বয়সৰ উচ্চ সীমা বিতৰ্ছ বছৰ ধাযর্ কিৰ িদয়া ৈহেছ। পৰ্িত বছেৰ
ৰামানুজনৰ জন্ম ঠাই কুমব্েকানামৰ শাস্তৰ্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ শৰ্ীিনৱাস
ৰামানুজন েকন্দৰ্ত অনুিষ্ঠত কৰা সংখয্াতত্তব্ৰ এখন আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয়
সিন্মলনত এই বঁটা পৰ্দান কৰা হয়। পৰ্থম ‘শাস্তৰ্ ৰামানুজন বঁটা’
২০০৫ চনত পৰ্দান কৰা ৈহিছল, আৰু এই বঁটাৰ অথর্-মূলয্ দহ
হাজাৰ ডলাৰ।

২০২১ বষর্ৰ এই বঁটা লাভ কিৰেছ আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ৰ
কলিমব্য়া িবশব্িবদয্ালয়ৰ ড◦ িৱল চািৱেন। গিণতৰ িবিভন্ন
শাখাত বুৎপিত্ত থকা িৱল চািৱন এজন অসাধাৰণ পৰ্িতভাৱান
গিণতজ্ঞ িয সংখয্াতত্তব্ আৰু বীজগিণতীয় জয্ািমিতৰ েক্ষতৰ্ত
যুগান্তকাৰী অৱদান আগবঢ়াইেছ। গিণতৰ িকছুমান দীঘর্িদনীয়া
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সমাধান েনােহাৱা সমসয্া, েযেন গল্ডবাখ অনুমান আৰু যমজ
েমৗিলক অনুমান, হািডর্-িলিটল উদ-ৰামানুজনৰ বৃত্তীয় পদ্ধিতৰ
বীজগিণতীয় জয্ািমতীয় েফৰ্মৱকর্ৈল িবস্তাৰণ আিদ েতেখতৰ
উেল্লখেযাগয্ গেৱষণা কমর্।

১৯৯৩ চনৰ অেক্টাবৰ মাহত মাছাচুেছটছত জন্মগৰ্হণ কৰা
িৱল চািৱন ৈশশৱৰ পৰাই তীক্ষ্ণধী আিছল আৰু হাইসু্কলৰ
গিণতৰ পাঠয্কৰ্ম মাতৰ্ ৮ বছৰ বয়সেত েশষ কিৰিছল। েয়ল
িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতজ্ঞ চাজর্ লাং আিহিছল িৱল চািৱন পঢ়া
পৰ্াথিমক িবদয্ালয়ৈল েতওঁক লগ ধিৰবৈল। শুিনবৈল আচিৰত
লােগ েয মাতৰ্ দহ বছৰ বয়সেতই েয়ল িবশব্িবদয্ালয়ত িৱল
চািৱেন স্নাতক পাঠয্কৰ্ম আৰম্ভ কিৰিছল। ২০১১ চনত এেক

সময়েত মাতৰ্ েসাতৰ বছৰ বয়সত েতওঁ হাইসু্কলৰ িডপ্ল’মা
আৰু স্নাতক িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল। মজাৰ কথােটা হ’ল েয
িবস্ময়কৰ পৰ্িতভাৰ অিধকাৰী িৱল চািৱেন গিণত আৰু অথর্নীিত
দুেয়াটা িবষয়েত েমজৰ সহ স্নাতক ৈহিছল। িৱল চািৱেন
পাছত িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ত েযাগ িদেয়, আৰু সংখয্াতত্তব্
আৰু বীজগিণতীয় জয্ািমিত দুেয়াটা েক্ষতৰ্েত পাগর্ত েহাৱাৰ
পাছত অধয্াপক িনক কাৎজৰ অধীনত িপএইচিড কেৰ। ২০১৬-
১৮ ৈল েতওঁ জুিৰখৰ ইন্সিটিটউট ফৰ িথয়িৰিটেকল ষ্টািডজত
জুিনয়ৰ েফল’ িহচােপ গেৱষণা কেৰ। তাৰপাছত েতওঁ কলিমব্য়া
িবশব্িবদয্ালয়ত েযাগদান কেৰ সন্মানীয় ‘েক্ল িৰচাছর্ জলপািন’ ৈল।
উেল্লখেযাগয্ েয এই সন্মান লাভ কৰাৰ সময়ত িৱল চািৱনৰ বয়স
আিছল ২৮ বছৰ।

েসাতৰ বছৰ বয়সত িৱল চািৱন। বিহ থকাজন।
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