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“তুিম যিদ জািনব খুিজছা সতয্ িক, েতেন্ত গিণত ৈহেছ
আৰম্ভিণৰ এক সুন্দৰ েক্ষতৰ্।” এই অনুেপৰ্ৰণামূলক কথাষাৰ
ৈকিছল গিণতজ্ঞ েডিনছ পাৰেনল চেলেভেন। আেমিৰকাৰ ষ্টিন
বৰ্ুক িবশব্িবদয্ালয় আৰু িচিট ইউিনভািচর্িট অৱ িনউয়কর্ৰ
অধয্াপক পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ েডিনছ চেলেভনৈল আগবেঢ়াৱা ৈহেছ
নৰেৱিজয়ান একােডমী অৱ চােয়ন্স এণ্ড েলটােছর্ পৰ্দান কৰা
এই বষর্ৰ গিণতৰ েনােবল খয্াত আেবল বঁটা। সংিস্থিত িবদয্া
(ট’প’লিজ) েক্ষতৰ্খনৈল আগবেঢ়াৱা যুগান্তকাৰী অৱদানৰ বােব
গিণতজ্ঞগৰাকীক গিণতৰ এই সেবর্াচ্চ বঁটােৰ সন্মািনত কৰা
ৈহেছ। আেবল বঁটা কিমিটৰ এগৰাকী সন্মানীয় বয্িক্ত, হান্স
মান্থ-কাছ নামৰ এজন গিণতজ্ঞ ই চেলেভনক আধুিনক সংিস্থিত

িবদয্াৰ ইিতহাসৰ সবােতাৈক পৰ্ভাৱশালী বয্িক্তসকলৰ এজন
বুিল অিভিহত কিৰেছ।

১৯৪১ চনৰ ১২ েফবৰ্ুৱাৰীত আেমিৰকাৰ িমিচগানত জন্ম
গৰ্হণ কৰা গিণতজ্ঞ চেলেভন আেমিৰকাৰ িবখয্াত ৰাইছ
িবশব্িবদয্ালয় আৰু িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন িশক্ষাথর্ী।
পৰ্থেম েকিমেকল ইিঞ্জিনয়ািৰঙৰ পাঠয্কৰ্ম গৰ্হণ কৰা েডিনছ
চেলেভেন িদব্তীয় বষর্ত গিণতৰ পৰ্িত আকিষর্ত হয় আৰু
অিভযািন্তৰ্ক পাঠয্কৰ্ম বাদ িদ গিণতৰ ছাতৰ্ ৈহ পেৰ। েতওঁ
গিণতৰ িদেশ ধাৱমান েহাৱাৰ আঁৰত আেছ এিট িবেশষ উপপাদয্
যাক ‘Uniformization theorem’ বুিল েকাৱা হয়। তাৰ
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আগেত গিণত িবষয়েটাৰ পৰ্িত েতওঁৰ িবেশষ এেকা ধাৰণা
নািছল। অিভযািন্তৰ্কৰ গিণতৰ পাঠয্কৰ্মত জিটল চলকৰ েশৰ্ণীত
এবাৰ িশক্ষেক এটা ঘূৰণীয়া পুখুৰী আৰু িকডনী আকৃিতৰ
পুখুৰীৰ ছিব আঁিক সুন্দৰৈক িবকৃিতৰ (deformation) ধাৰণা
িদিছল। গিণতৰ এই ধাৰণােবােৰই পাছৈল েতওঁক বছৰৰ পাছত
বছৰজুিৰ িবেশষ তত্তব্ িকছুমানৰ গেৱষণাৰ কাৰেণ অনুপৰ্ািণত
কিৰেল।

গিণতজ্ঞ চেলেভনৰ বহু গেৱষণা উচ্চ মাতৰ্াৰ (higher di-
mension) আকৃিতৰ সম্পেকর্। েতওঁ িবেশষৈক গেৱষণা কৰা
শাখােটা হ’ল েমিনফ’ল্ড (manifold, বহুভাঁজ) শীষর্ক এিবধ
সংিস্থতীয় অন্তৰীক্ষ (topological space), যাক পৃষ্ঠতলৰ
েকােনা েকােনা িবনু্দৰ পৰা চােল েচেপটা েদখা েপাৱা যায়, িকন্তু
আচলেত িসহঁতৰ বহু জিটল গঠন থােক। উদাহৰণসব্ৰূেপ, এটা
েগালকৰ পৃষ্ঠতল আৰু বৃত্তজ বলয়ৰ (torus) পৃষ্ঠতল িদব্মািতৰ্ক
েমিনফ’ল্ড। পাঁচ বা তােতাৈক অিধক মাতৰ্াৰ েমিনফ’ল্ডৰ েশৰ্ণী
িবভাজনৰ েক্ষতৰ্ত চেলেভনৰ িবেশষ অৱদান আেছ। সৰু
সৰু িতৰ্ভুজৰ আকৃিতৈল েমিনফ’ল্ডৰ িবভাজনৰ িবিভন্ন উপায়
সম্পকর্ীয় বহু জিটল গািণিতক সমসয্াৰ সমাধানৰ েক্ষতৰ্েতা
এইজন গিণতজ্ঞৰ আেছ উেল্লখেযাগয্ বৰঙিণ। গিতক পৰ্ণালী
(dynamical system) েক্ষতৰ্খনেতা েতওঁৰ েলখত ল’বলগীয়া
অৱদান আেছ। জিটল গিতক পৰ্ণালীত থকা িকছুমান িবনু্দ আৰু
চািৰওফালৰ েক্ষতৰ্ (domain) েকেনৈক অ’ত ত’ত ঘূিৰ থকাৰ
সলিন আেকৗ পৰ্াৰিম্ভক ঠাইৈল পুনৰ উভিত আেহ েসই সম্পেকর্

পৰ্ায় ষািঠ বছৰ পুৰিণ সমসয্াৰ সমাধান কিৰিছল। গিণতজ্ঞ পত্নী
মইৰা েছজৰ (Moira Chas) ৈসেত েতওঁ পৃষ্ঠতলত লুপ (loop)
আৰু পথ অধয্য়ন কিৰ েমিনফ’ল্ডৰ েশৰ্ণী িবভাজনৰ এিট নতুন
ধাৰণা উদ্ভাৱন কিৰিছল।

একাশী বছৰীয়া এইগৰাকী গিণতজ্ঞ আেবল বঁটাৰ উপিৰ
অনয্ বহুেকইটা বঁটা আৰু সন্মােনেৰ িবভূিষত ৈহেছ। ইয়াৰ
িভতৰত ৱল্ফ বঁটা (২০১০), বলেজন বঁটা (২০১৪), েনছেনল
েমেডল অৱ ছােয়ন্স (২০০৪) আিদ উেল্লখেযাগয্। বতর্মান েডিনছ
চেলেভেন েতওঁৰ গেৱষণা কমর্ত সংিস্থিত িবদয্া আৰু গিতক
পৰ্ণালী সংেযাগ সম্পকর্ীয় কাম আৰম্ভ কিৰেছ। েসইকাৰেণ
হান্স মান্থ-কােছ ৈকিছল েয অনয্ মানুহৰ দেৰ গিণতৰ িবিভন্ন
শাখাসমূহৰ মাজত থকা সীমা এইজন গিণতজ্ঞ ই েনেদেখ। েসেয়
হয়েতা েতওঁ একক আৰু অননয্।

এক সাক্ষাৎকাৰত অধয্াপক চেলেভেন েতওঁৰ ছাতৰ্সকলক
ৈবেশ্লিষক িচন্তা (critical thinking) বতর্াই ৰখােটা অিত
দৰকাৰী বুিল ৈকেছ। এেনদেৰ িচন্তা কিৰেল বহু কথা বুিজব
পািৰ, এটা ঘটনা িবিভন্ন িদশৰ পৰা পৰীক্ষা কিৰ চাব পািৰ,
সমসয্াৰ সমাধােনা কিৰব পািৰ আৰু েতওঁ িনেজও গিণতৰ
সমসয্াৰ সমাধানৰ েক্ষতৰ্ত ইয়াৰ পৰ্েয়াগ কিৰিছল বুিল জািনবৈল
িদিছল। েতওঁ আৰু ৈকিছল েয “Mathematics, when it’s
done and perfect, is absolutely perfect and simple.
If things are not simple, they are not done.”

গিণতৰ েনােবল বঁটা বুিল পিৰিচত আেবল বঁটাৰ
২০২২ বষর্ৰ িবজয়ীগৰাকী িনবর্াচনৰ পাঁচজনীয়া ‘আেবল
কিমিট’খনৰ এজন সদসয্ আিছল ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ ৰমন
পিৰমালা। িবশব্ৰ গিণত জগতৰ অিত সন্মানীয় এই
কিমিটখনত এগৰাকী ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ সদসয্ ৰূেপ থকােটা
এক েগৗৰৱৰ কথা। েকইবছৰমান পূেবর্ আন এজন ভাৰতীয়
গিণতজ্ঞ, ৰেয়ল চ’ছাইিটৰ েফল’ এম এছ ৰঘুনাথেনা
এই কিমিটৰ সদসয্ আিছল। বতর্মান ৭৩ বছৰ বয়সীয়া
ৰমন পিৰমালা পৰ্ধানৈক বীজগিণতৰ েক্ষতৰ্ৈল আগবেঢ়াৱা
অৱদানৰ বােব পিৰিচত। ১৯৮৭ চনত েতওঁ শািন্ত সব্ৰূপ
ভাটনাগৰ বঁটা লাভ কিৰিছল। গিণত-িবজ্ঞান শাখাত এই
বঁটা বতর্মানৈলেক েকৱল িতিনগৰাকী মিহলাই লাভ কিৰেছ।
আন দুগৰাকী ৈহেছ সুজাথা ৰামদৰাই আৰু নীনা গুপ্তা।
সুজাথা ৰামদৰাইেয় ৰমন পিৰমালাৰ তত্তব্াৱধানত ডক্টেৰট
িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল।
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