
সম্পাদকীয়
গিণত-িবজ্ঞান শাখাত ২০২১ বষর্ৰ ইনফ’িচছ বঁটা (Infosys

Prize) লাভ কিৰেছ কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী আৰু গিণতজ্ঞ নীৰজ
কয়ােল। বতর্মান ভাৰতত িবজ্ঞান তথা অনয্ানয্ িবষয়ত পৰ্দান
কৰা সবর্ািধক মূলয্ৰ বঁটািট হ’ল ইনফ’িচছ বঁটা। ২০০৮ চনৰ
পৰা পৰ্দান কৰা অিত সন্মানীয় এই বঁটািট বতর্মান ছটা িবষয়ত
পৰ্দান কৰা হয়, আৰু পৰ্িতেটােৰ অথর্ মূলয্ পৰ্ায় ৭৫ লাখ টকা।

ইনফ’িচছ বঁটাৰ পৰ্িতেটা িবষয়ৰ বােব িবজয়ীগৰাকী িনবর্াচন
কিৰবৈল ৪-৫ জনীয়া এেকাখন পৃথক জুিৰ-ব’ডর্ থােক। এই
পৰ্িতখন ব’ডর্ েনােবল বঁটা িবজয়ীেক আিদ কিৰ িবশব্ৰ আগশাৰীৰ
িবজ্ঞানী বা সমাজ িবজ্ঞানীেৰ গিঠত। এিতয়াৈলেক েকৱল
এজনেহ অসমীয়া বয্িক্ত ইয়াৰ েকােনা এখন জুিৰ-ব’ডর্ৰ সদসয্
ৈহেছ। েতওঁ িজেতন্দৰ্ নাথ েগাসব্ামী, আৰু েতওঁ িতিনটা
বষর্ত পদাথর্ িবজ্ঞানৰ জুিৰ-ব’ডর্ৰ সদসয্ আিছল। এইবাৰৰ
গিণত-িবজ্ঞানৰ জুিৰ-ব’ডর্ৰ সদসয্ আিছল েটেৰন্স টাও, অক্ষয়
েভংকেটশৰ দেৰ গিণতজ্ঞ; দুেয়াজন িফল্ডছ েমেডিলষ্ট।

নীৰজ কয়ােল ইনফ’িচছ বঁটা লাভৰ খবেৰ অসমৰ
গািণিতক তথা ৈবজ্ঞািনক জগতখনৰ বােব পেৰাক্ষভােব এটা
অনুেপৰ্ৰণাদায়ক বাতর্া কিঢ়য়াই আিনেছ। কাৰণ, ৈশশৱ-
ৈকেশাৰত নীৰজ কয়ােল গুৱাহাটীত িশক্ষা গৰ্হণ কিৰিছল। অসম
গিণত িশক্ষায়তেন আেয়াজন কৰা গিণত অিলিম্পয়াডত েতওঁ
েতিতয়াৰ কটন মহািবদয্ালয়ৰ পৰা ১৯৯৭ আৰু ১৯৯৮ বষর্ত
দুবাৰৈক ড◦ সুবৰ্তানন্দ দুৱৰা সব্ণর্ পদক জয় কিৰিছল।

একিবংশ শিতকাৰ আৰম্ভিণেত ভাৰতত েমৗিলক সংখয্া
সম্পকর্ীয় এক অসাধাৰণ কাম সম্পন্ন ৈহিছল। েসয়া কিৰিছল
মনীন্দৰ্ আগৰ্ৱাল, নীৰজ কয়াল, আৰু নীিতন চােক্সনাই।
েসই সময়ত নীৰজ কয়াল আৰু নীিতন চােক্সনাই আইআইিট
কানপুৰৰ পৰা কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ িবেটক িডগৰ্ী ৈল উিঠেছ,
আৰু মনীন্দৰ্ আগৰ্ৱাল আিছল েতওঁেলাক দুেয়ােৰ তত্তব্াৱধায়ক।
ছাতৰ্ দুজেন িবেটক িডগৰ্ীৰ বােব সম্পন্ন কৰা পৰ্েজক্টেটাৰ
পৰৱতর্ী স্তৰৰ িকছু কাম কিৰবৈল ৈলিছল আৰু েকইিদনমানৰ
িভতৰেত েসই অসাধাৰণ পৰ্মাণেটা বািহৰ ৈহিছল। িযেটা এিতয়া
েতওঁেলাকৰ নােমেৰ AKS primality test বা AKS test বুিল
পিৰিচত। িৰচাডর্ েকৰ্েণ্ডল আৰু কালর্ পমােৰেন্স েতওঁেলাকৰ

এখন িবখয্াত িকতাপ ‘Prime Numbers: A Computa-
tional Perspective’ত এই সম্পেকর্ িলিখেছ েয– “The new
test is not just sensational because it finally set-
tles the theoretical issue of primality testing after
researchers were so close in so many ways, it is
remarkable in that the test itself is quite simple.”

পৰ্মাণেটা সম্পন্ন কিৰ তত্তব্াৱধায়ক আৰু ছাতৰ্ দুজেন
িযেকইজন িবেশষজ্ঞৈল েপৰ্ৰণ কিৰিছল তােৰ িভতৰত এজন
কালর্ পমােৰেন্সা আিছল। পমােৰেন্স পাছিদনাই পৰ্মাণেটাৰ শুদ্ধতা
পৰ্িতপন্ন কিৰ পৰ্বল উল্লািসত ৈহ আেবিলৈল তাৎক্ষিণকভােব
এখন েচিমনাৰ আেয়াজন কিৰ েপলাইিছল আৰু পৰ্মাণেটাৰ
িবষেয় ‘দয্ িনউ য়কর্ টাইমছ’ক জনাই িদিছল। আৰু দুিদন পাছত
ই দয্ িনউ য়কর্ টাইমছৰ িশেৰানাম দখল কিৰিছল। পৰৱতর্ী
সময়ত েতওঁেলাকৰ গেৱষণা-পতৰ্খন পৰ্কাশ পাইিছল ‘Annals
of Mathematics’ত।

েকােনা এেকাটা িনিদর্ষ্ট সব্াভািৱক সংখয্া েমৗিলক সংখয্া হয়
েন নহয় – এই পৰ্শ্ন পৰ্াচীন গৰ্ীকসকলৰ িদনেত উদয় ৈহিছল।
িনিদর্ষ্ট সংখয্ােটা েমৗিলক হয় েন নহয় পৰীক্ষা কিৰবৈল অিত
পৰ্াথিমকভােব মনৈল অহা আৰু অিত তুচ্ছ পদ্ধিতেটা হ’ল,
সংখয্ােটাতৈক সৰু সংখয্ােবােৰেৰ সংখয্ােটাক হৰণ কিৰ েচাৱা।
িকন্তু এই হৰণ পৰ্িকৰ্য়াৰ পিৰমাণ কমাই আিনব পৰা যায়।
উদাহৰণসব্ৰূেপ, ৬৭ েটা েমৗিলক হয় েন নহয়, েসয়া পৰ্মাণ
কিৰব চাবৈল আিম ⌊

√
৬৭⌋ = ৮ তৈক সৰু আৰু সমান

সংখয্ােকইটাই ৬৭ ক হৰণ কিৰ চােলই হ’ব। এইেটা অিত
সহেজ পৰ্মাণ কিৰব পািৰ। আৰু আিম সৰু সৰু েমৗিলকেবাৰ
জনা বােব ৬৭ ক েকৱল ২, ৩, ৫, আৰু ৭ েৰ হৰণ কিৰ
চােলই হ’ব। এই পদ্ধিতেৰ পুৰিণকালৰ েকােনা গিণতজ্ঞই
েমৗিলক সংখয্াৰ তািলকাও উিলয়াইিছল, িকন্তু েসইেবাৰৰ অংকৰ
সংখয্া েতেনই কম। এজন কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানীেয় িহচাপ কিৰ
েদখুৱাইেছ েয এই পদ্ধিতেৰ ৬২ টা অংকেৰ গিঠত এটা েমৗিলক
সংখয্াক েমৗিলক বুিল পৰ্মাণ কিৰবৈল আধুিনক কিম্পউটাৰ
এটাক ১০১৩ বছৰ ‘computing time’ পৰ্েয়াজন হ’ব। েসেয়েহ
েসই পৰ্াচীন পৰ্শ্নেটাৰ উত্তৰ েপাৱাৰ এেকাটা উন্নত পদ্ধিত িনণর্য়
কৰােটা গিণতজ্ঞসকলৰ বােব গুৰুতব্পূণর্ কাম। নীৰজ কয়াল

১ গিণত িবকাশ | িদব্সপ্তিততম সংখয্া | জানুৱাৰী – মাচর্, ২০২২



সম্পাদকীয়

আৰু েতওঁৰ সহেযাগী দুজেন েসই কােমই কিৰিছল। অৱেশয্ ই
তািত্তব্ক, ইয়াৰ েকােনা পৰ্েয়াগ এিতয়াও নাই।

এয়া ৈহেছ েমৗিলক সংখয্া সম্পকর্ীয় কামৰ এটা িবেশষ
িদশেহ। অসমৰ পৰা ৈগ েমৗিলক সংখয্া সম্পকর্ীয় আন এক
িদশত গেৱষণা কিৰ আেছ কুঞ্জকানন নােথ। এই সংখয্াৰ ‘গিণত
িবকাশ’ত েতওঁৰ কাম সম্পকর্ীয় িকছু কথা পৰ্কাশ পাইেছ।
অসমৰ পৰা েমৗিলক সংখয্া সম্পকর্ীয় গেৱষণা িসমান েহাৱা
নাই। সাধাৰণ পাঠকৰ বােব িলিখত পৰ্বন্ধও বৰ েবিছ নাই।

ওপৰত ইনফ’িচছ বঁটাৰ কথা উেল্লখ কিৰ নীৰজ কয়ালৰ
েসই কমর্ৰ কথা িলিখেলও, েতওঁ এই বঁটা িকন্তু েসই কমর্ৰ
বােব েপাৱা নাই বা এই পৰ্ািপ্তত েসই কমর্ৰ পৰ্ভাৱ কম।
নীৰজ কয়ালৰ িবষয় হ’ল তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান। েতওঁ
গেৱষণা কেৰ জিটলতা তত্তব্ (complexity theory) আৰু

এলগিৰথম সম্পেকর্। েতওঁৰ এই িবষয়ত মজ্জাগত ৈহ আেছ
িবমূতর্ বীজগিণত। ওপৰত উেল্লখ কৰা েসই কামেটােতা েক্ষতৰ্
তত্তব্ (field theory) যুক্ত ৈহ আেছ। পৰৱতর্ী সময়ত েতওঁ,
বীজগিণতীয় ধাৰণা যুক্ত তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ িয পদ্ধিতৰ
িবকাশ সাধন কিৰেছ েসই অৱদানৰ বােব েতওঁক এই সন্মান
পৰ্দান কৰা ৈহেছ। েতওঁৰ সম্পেকর্ েকাৱা ৈহেছ আন এক
কথাও– “Beyond the obvious mathematical impact
of adding powerful tools to the small arsenal we
have to attack these problems, his work has had an
important psychological effect, injecting enthusi-
asm (and young people) into this difficult research
area. Indeed, both his research and his mentor-
ing of young students and postdocs in India, are
central to India’s leading presence in this field.”

— পংকজ েজয্ািত মহন্ত

“First rate mathematicians choose first rate people, but second rate
mathematicians choose third rate people.”

– André Weil

“It’s not only the question, but the way you try to solve it.”

– Maryam Mirzakhani

“Structures are the weapons of the mathematician.”

– Nicolas Bourbaki

“ৈবজ্ঞািনক গেৱষণা কৰােটা সঁচাৈকেয় এক িবিচতৰ্ অনুভূিত। আপুিন এজন অেনব্ষণকাৰীৰ
দেৰ অনুভৱ কিৰব, েযন এজন িশল্পীেয় েক্ষতৰ্সমূহত আিহর্ িবচািৰবৈল েচষ্টা কিৰেছ য’ত
েনিক পূবর্েত মানুেহ িবশৃংখলতা থকা বুিলেহ ভািবিছল। েসেয়েহ িবজ্ঞান কৰােটা এটা
িবৰাট দুঃসাহিসক অিভযানৰ দেৰ। এইেটা বহু আনন্দদায়ক আৰু জগতৰ বােবও অিত
গুৰুতব্পূণর্।”

– মঞু্জল ভাগর্ৱ
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