
জুলাইত পূবর্ৰ সময়সূচী মেতই অনলাইন ৰূপত
‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় সিন্মলন’

পৰ্িত চািৰ বছৰৰ মূেৰ মূেৰ পৃথক পৃথক েদশত অনুিষ্ঠত
েহাৱা ‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় সিন্মলন’ (ICM) এইবাৰ
জুলাইৰ ৬ তািৰখৰ পৰা ১৪ তািৰখৈল ৰািছয়াৰ িদব্তীয় বৃহৎ
চহৰ েচইণ্ট িপটাছর্বাগর্ত েহাৱাৰ কথা আিছল। গিণতৰ সবর্বৃহৎ
আৰু ঐিতহািসক এই সিন্মলনৰ উেদব্াধনী অনুষ্ঠানেত গিণতৰ
অিত সন্মানীয় িফল্ডছ েমেডলেক আিদ কিৰ েকইবাটাও বঁটা
পৰ্দান কৰা হয়। এই সিন্মলনখন আেয়াজন কিৰবৈল আেয়াজক
েদশখনৰ লগেত েগােটই িবশব্ত েকইবাবছৰ ধিৰ পৰ্স্তুিত চেল।
ইয়াৰ লগত সংগিত ৰািখ আন ঠােয় ঠােয়ও েচিমনাৰ আিদ
আেয়ািজত হয়। এইসমূহত বা মূল অনুষ্ঠানত অংশ ল’বৈল
েগােটই িবশব্জুিৰ িবিভন্ন েশৰ্ণীৰ গিণতজ্ঞই েকইবাবছৰ ধিৰ পৰ্স্তুিত
চলাই থােক। এেন এখন সিন্মলনৈল মােথাঁ েকইমাহমান থকা
অৱস্থােত ৰািছয়াই ইউেকৰ্ইনৰ ওপৰত আকৰ্মণ আৰম্ভ কেৰ।
এই ঘটনাই িবশব্ৰ শািন্তিপৰ্য় আন জনগণৰ লগেত গিণতজ্ঞসকলৰ
মাজেতা পৰ্িতিকৰ্য়াৰ সৃিষ্ট কেৰ। লেগ লেগই বহু গিণতজ্ঞই
ৰািছয়াৰ আগৰ্াসনৰ পৰ্িত পৰ্িতবাদ জনাই সিন্মলন বজর্নৰ িসদ্ধান্ত
েঘাষণা কেৰ। সিন্মলনৈল িনমিন্তৰ্ত সন্মানীয় শতািধক বক্তাই
ৰািছয়াৰ যুদ্ধংেদহী চিৰতৰ্ক িনন্দা কিৰ এখিন পতৰ্ত চহী কেৰ।
আনহােত, লণ্ডন গািণিতক সিমিত, আেমিৰকীয় গািণিতক সিমিত,
ইউেৰাপীয় গািণিতক সিমিত আিদ িবশব্ৰ আগশাৰীৰ গািণিতক
সংস্থাসমূেহ সিন্মলনখনৈল েতওঁেলাকৰ পৰ্িতিনিধ েপৰ্ৰণ নকৰাৰ

িসদ্ধান্ত েঘাষণা কেৰ আৰু পৰ্িতিনিধ যাতৰ্াৰ িবত্তীয় অনুদান বন্ধ
কিৰ িদেয়। বহু গিণতজ্ঞ আৰু সংস্থাই সিন্মলনখন ৰািছয়াৰ পৰা
উঠাই ৈল যাবৈল আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘৰ (IMU) ওপৰত
েহঁচা পৰ্েয়াগ কিৰবৈল ধেৰ।

এই সমগৰ্ ঘটনা আৰু পৰ্িতিকৰ্য়াৰ ফলশৰ্ুিতত েকইিদনমানৰ
পাছেত আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘই েঘাষণা কেৰ েয সিন্মলনখন
ৰািছয়াত অনুিষ্ঠত কৰা নহয়, পূবর্ৰ সময়সূচী মেতই ই অনলাইন
ধৰেণ সম্পন্ন হ’ব, আৰু িফল্ডছ েমেডল আিদ বঁটাসমূহ পৰ্দান
কৰা হ’ব আন েকােনা েদশত। েসই অনুসিৰ, অহা ৫ জুলাইত
িফনেলণ্ডৰ অল্ট’ িবশব্িবদয্ালয়ত িফল্ডছ েমেডল আিদ বঁটাসমূহ
পৰ্দান কৰা হ’ব। আৰু িফল্ডছ েমেডিলষ্টসকেল বকৃ্ততা পৰ্দান
কিৰব ৬ জুলাইত। অনলাইন আন আন কাযর্সূচীসমূহৰ লগত এই
কাযর্সূচীেকইটাও অনলাইন মাধয্েমেৰ পৰ্চাৰ কৰা হ’ব।

পূেবর্ও এই সিন্মলনখনক িবশব্ৰ ৰাজৈনিতক ঘটনাপৰ্বােহ
পৰ্ভাৱািনব্ত কিৰিছল। এইবােৰা ই েতেন এক কাৰকৰ সাক্ষী ৈহ
ৰ’ল। এই ঘটনাই িবশব্ৰ বহু গিণতজ্ঞক নানা অিভজ্ঞতা আৰু
সুিবধাৰ পৰা বিঞ্চত কিৰেল যিদও িবনামূলীয়া অনলাইন বয্ৱস্থাই
আন বহুতৰ বােব সুেযাগৰ বােটা মুকিল কিৰেছ।
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