
অিলিম্পয়াড আিদ গিণত-পৰ্িতেযািগতাসমূেহ ভাল গিণতজ্ঞ পৰ্স্তুত কেৰ েন? গেৱষণাৰ পৰ্িত উদুব্দ্ধ কিৰবৈল এইসমূেহ
গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা ল’ব পােৰেন? পৰ্িতেযািগতাত সাফলয্ অজর্ন কৰা কাযর্েটােৱ ভাল গিণতজ্ঞ হ’ব পািৰব বুিল বুজায় েনিক?

েকইজনমান িবখয্াত গিণতজ্ঞই এেনকুৱা পৰ্শ্নৰ উত্তৰত িবিভন্ন সময়ত িদয়া েকইিটমান বক্তবয্:

গািণিতক পৰ্িতেযািগতােবােৰ
িনিশ্চতভােব িশক্ষাথর্ীসকলৰ মাজত
গিণত জনিপৰ্য় কৰাত সহায়
কেৰ আৰু লগেত েতওঁেলাকক
সমসয্া সমাধানৰ দক্ষতা িবকাশত
সহায় কেৰ, িযিখিন গুণ গিণতৰ
িবদয্ায়তিনক েক্ষতৰ্ৰ বািহেৰও
পৰ্যুিক্ত আৰু িবত্তীয় পদসমূহেতা

কাযর্শীল। সতকর্ হ’বলগীয়া কথােটা হ’ল এই েয েসই
অিত অনুেপৰ্ৰণাদায়ক (আৰু আেমাদদায়ক!) অিভজ্ঞতাইেয়া
অলপ িবপেথ চািলত কিৰব পােৰ, িকয়েনা পৰ্িতেযািগতােবাৰৰ
িবপৰীেত, গেৱষণাৰ সমসয্ােবাৰ িতিন ঘণ্টাত খুব কেমই
সমাধান কিৰব পািৰ।

– েগৰ্টা পেণাবা

(হাভর্াডর্ িবশব্িবদয্ালয়, ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভান্সড ষ্টািডজ (IAS)
আিদত গেৱষণা-অধয্াপনা কৰা েগৰ্টা পেণাবা িবখয্াত জােনর্ল

‘The Electronic Journal of Combinatorics’ৰ এগৰাকী
মুখয্-সম্পাদক। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত দুবাৰ ৰূপৰ

পদক আৰু এবাৰ সব্ণর্ পদক িবজয়ী।)

এইেটা পৰ্েয়াজনীয় বা
পযর্াপ্ত নহয়। িকন্তু তথািপ
এইেটা এটা ভাল পিৰচায়ক।
আশ্চযর্জনকভােব ইহঁত দৃঢ়ভােব
পৰস্পৰ সম্পিকর্ত। েযিতয়া
মই আশ্চযর্জনক বুিল কওঁ,
ইয়াৰ কাৰণ ৈহেছ পৰ্িতেযািগতাৰ
সমসয্ােবাৰত সফলতা লাভৰ
বােব আৱশয্কীয়তােবাৰৰ লগত

গেৱষণাত সফল েহাৱাৰ আৱশয্কীয়তােবাৰ বহুত েবেলগ।

সমসয্ােবাৰৰ চিৰতৰ্ অলপ েবেলগ, িকন্তু লগেত যিদ আপুিন
গেৱষণা কিৰ থকাতৈক পৰ্িতেযািগতাত ভাগ ৈল আেছ েতেনহ’েল
দৰ্ুততাৰ ওপৰত অিধক গুৰুতব্ থািকব লােগ। যিদ আপুিন

গেৱষণা কিৰ আেছ, আপুিন ধীৰ হ’েলও েকােনা কথা নাই।
দৰাচলেত, ধীৰ েহাৱােটােৱ পৰ্ায় এক সুিবধােহ িদব পােৰ।

লগেত, অলপ ভুল আভাস বা ধাৰণা এটাও েপাৱা যায় েয
গিণত ৈহেছ সযতেন ৈতয়াৰ কিৰ িদয়া এেকাটা সমসয্া য’ত সৰু
েকৗশল এেকাটা থােক যাক আপুিন খািন্দব লােগ আৰু িবচািৰ
উিলয়াব লােগ আৰু তাৰ পাছত সমসয্ােটাৰ সমাধান উদ্ঘাটন
ৈহ পেৰ। এেকাটা গেৱষণাৰ সমসয্ােতা েকিতয়াবা েসই ধৰণেটা
থােক, িকন্তু অিত সৰহভাগ সময়েতই েতেনকুৱা নহয়।

িকন্তু পৰ্িতেযািগতাই আেপানাক অন্ততঃ এটা অিত গুৰুতব্পূণর্
অিভজ্ঞতা পৰ্দান কেৰ, িযেটা ৈহেছ সমসয্া এেকাটা েচাৱাৰ
অিভজ্ঞতা আৰু েসই িচন্তা কৰাৰ অিভজ্ঞতােটা েয “েসইেটা
েকেনদেৰ সমাধান কিৰব লােগ েমাৰ েকােনা ধাৰণা নাই”,
আৰু তাৰ পাছত েসইেটাৰ িবষেয় যেথষ্ট অিধক িচন্তা কৰা,
েসইেটা পাগুিল থকা, আৰু অৱেশষত তাৰ সমাধানত িসিদ্ধ
েহাৱা। এই এটা অিভজ্ঞতা িকছুমান মানুহৰ েকিতয়াও নহয়।
িকন্তু েযিতয়া আপুিন এইেটা এবাৰ বা দুবাৰ লাভ কেৰ, ই অিত
শিক্তশালীভােব িকৰ্য়াশীল। আপুিন েসই ভয়ৰ অনুভৱেটাৰ পৰা
দূৰ হয়, িযেটা সকেলােৰ আেহ। দৰাচলেত, যিদ মই িশক্ষাদানৰ
সম্পেকর্ এটা পৰামশর্ িদব পােৰাঁ– িযেটা েমাৰ িশক্ষাদানৰ
েক্ষতৰ্ত সদায় পৰ্েয়াগ কেৰাঁ– কােকােৱই িযেকােনা পৰ্শ্নেৰ উত্তৰ
েকাৱাৰ েক্ষতৰ্ত েমাৰ পৰ্ায় িবকাৰগৰ্স্ত এক শঙ্কা আেছ। যিদ
েকােনাবাই েকােনা সমসয্া সমাধান কিৰব েনাৱােৰ, মই অতয্ন্ত
যত্ন কেৰাঁ যােত কু্ষদৰ্েৰা কু্ষদৰ্তম ইংিগতেহ েতওঁেলাকক িদব
পৰা যায়। কাৰণ কিঠন িকবা এটা িবচািৰ েপাৱাৰ অিভজ্ঞতােটা
আৰু তাৰ পাছত েসই স্তৰেটা পাৰ হ’বৈল সক্ষম েহাৱােটা
অিতমাতৰ্া গুৰুতব্পূণর্। যিদ িনেজ িচন্তা কৰা আৰু বহু জিটল
হ’েলও সমসয্ােবাৰ সমাধান কৰাৰ অভয্াসেটা অিত পৰ্াথিমক
পযর্ায়ত েৰাপণ কিৰব পৰা যায়, েতেন্ত ই এক িবশাল পাথর্কয্
আিনব।

– িটেমািথ গওৱাচর্

(িফল্ডছ েমেডিলষ্ট িটেমািথ গওৱােচর্ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত
অিলিম্পয়াডত এশ শতাংশ অজর্ন কিৰ সব্ণর্ পদক লাভ

কিৰিছল।)
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অনুবাদ

গিণতত েমাৰ িনজৰ
পৰ্াৰিম্ভক িবকাশৰ বহু কৃিততব্
গিণত পৰ্িতেযািগতাসমূহক
িদওঁ। েমাৰ বােব েসইসমূহ
সঁচাৈকেয় আনন্দকৰ আিছল।
পৰ্িতেযািগতােবােৰ েমাক অিধক
গিণত িশিকবৈল অনুপৰ্ািণত
কিৰিছল। েসইসমূহ আিছল েমাৰ

বুিদ্ধবৃিত্ত পৰীক্ষা কৰাৰ এক উৎকৃষ্ট উপায়, িনিশ্চতৈক।
পৰ্িতেযািগতাৰ পৰ্িশক্ষণসমূহত, সঘন পৰ্িতিকৰ্য়া লাভৰ সুিবধা
থােক, পৰ্মাণ-িলখন আিদ িবিভন্ন দক্ষতা িশকাৰ ই এক কাযর্কৰী
উপায়।

মই গিণত িশিবৰ আৰু পৰ্িতেযািগতাসমূহত আন িশশুসকলৰ
লগ সঁচাৈকেয় উপেভাগ কিৰিছেলাঁ। ই েমাক এখন সমাজ পৰ্দান
কিৰিছল িযেয় েমাক েমাৰ গািণিতক দক্ষতা উন্নত কিৰবৰ
বােব কেঠাৰ পিৰশৰ্ম কিৰ থািকবৈল উৎসািহত কিৰিছল। গিণত
পৰ্িতেযািগতাসমূহৰ জিৰয়েত মই লগ েপাৱা িকছু েলাক েমাৰ
িনকটতম বনু্ধ ৈহ আেছ।

গিণত পৰ্িতেযািগতাৰ পৰা গিণত গেৱষণাৈল ৰূপান্তৰৰ
েক্ষতৰ্ত মই িস্পৰ্ণ্টক (sprints) মাৰাথনৰ (marathons)
ৈসেত তুলনা কৰা উপমােটা ভাল পাওঁ। দুেয়াটা এেক েখল

নহয়। এটাত ভাল েহাৱােটা আনেটাত ভাল েহাৱাৰ বােব
পৰ্েয়াজনীয়ও নহয় পযর্াপ্তও নহয়। িকন্তু িসহঁত সমূ্পণর্ৰূেপ
পৰস্পৰ সম্পকর্হীেনা নহয়। যিদ আপুিন এজন ভাল িস্পৰ্ণ্টাৰ
হয়, আেপানাৰ শাৰীিৰক অৱয়ৱ ভাল েহাৱাৰ সম্ভাৱনা আেছ,
আৰু ই দীঘর্কালীন দূৰতব্ েদৗৰাত সহায় কেৰ, যিদও আন বহুেতা
গুৰুতব্পূণর্ কাৰক অৱেশয্ই আেছ।

মই েদেখাঁ েয গিণত পৰ্িতেযািগতাৰ িবসৃ্তত পৰ্িশক্ষণ থকা
িশক্ষাথর্ীসকলৰ শিক্তশালী বুিনয়াদ আৰু কািৰকৰী দক্ষতা
থােক। েতওঁেলােক পৰ্তয্াহব্ানপূণর্ সমসয্াৰ েমাকািবলা কিৰবৈল
সাধাৰণেতই ভাল পায়। এক সফল গেৱষণা বৃিত্তৈল গমন
কিৰবৈল, েতওঁেলােক আন বহুেতা দক্ষতা অজর্ন কিৰ ল’ব
লািগব, উদাহৰণসব্ৰূেপ, কাম কিৰবৈল ভাল সমসয্া বাছিন কৰা,
আৰু অধয্ৱসায়। এবাৰ েমাক এজন গুৰুেৱ ভাল গািণিতক
েসাৱাদ িবকিশত কৰাত পৰম গুৰুতব্ আেৰাপ কিৰিছল। এই
অণুমাতৰ্ িনেদর্শনা আৰু উৎসােহ বহুদূৰ আগবঢ়াই িনব পােৰ।

– য়ুেফই ঝাও

(মাচাছুেচটছ ইনিষ্টিটউট অৱ েটকন’লিজ (MIT), েষ্টণ্ডফ’ডর্
িবশব্িবদয্ালয় আিদত গেৱষণা কৰা য়ুেফই ঝাও বতর্মান

এমআইিটৰ অধয্াপক। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত বৰ্ঞ্জ,
ৰূপ আৰু সব্ণর্ পদক িবজয়ী।)

“অিলিম্পয়াডৰ সমসয্া সমাধান কৰােটা গািণিতক গেৱষণাৰ তুলনাত এক অিত েবেলগ কাম। অৱেশয্,
িবগত বছৰেবাৰত িকছুসংখয্ক অিলিম্পয়াড সমসয্া আকষর্ণীয় সাম্পৰ্িতক গেৱষণা বা গভীৰ অসমািধত
সমসয্াৰ ৈসেত িনকটভােব সম্পিকর্ত ৈহেছ।” – ২০১৯ বষর্ৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত পৰ্দান
কৰা এিট বকৃ্ততাত এই বক্তবয্ আগবঢ়াইিছল িবখয্াত গিণতজ্ঞ েবন গৰ্ীেণ। েক্ল’ গেৱষণা বঁটা, SASTRA
ৰামানুজন বঁটা আিদ অিত সন্মানীয় সব্ীকৃিত লাভ কৰা েবন গৰ্ীেণ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত দুবাৰ
ৰূপৰ পদক জয় কিৰিছল। েসই বকৃ্ততােটাত েতওঁ পূবর্ৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত অহা েতেনকুৱা

সাতটা সমসয্া আৰু েসইসমূহৰ পৰ্িতেটােৱই েকেনদেৰ পাছত গেৱষণাৰ িদশৈল ৈগিছল তাৰ তথয্পূণর্ গািণিতক বয্াখয্া দািঙ
ধিৰিছল। তােৰ এিট পৰ্শ্ন েতওঁৰ িনজৰ গেৱষণাৰ ৈসেতও সম্পিকর্ত ৈহিছল। তলত তােৰ িতিনটা সমসয্া উেল্লখ কৰা হ’ল।

• ১০৫ তৈক সৰু বা সমান ১৯৮৩ টা পৃথক ধনাত্মক অখণ্ড সংখয্া বাছিন কৰােটা সম্ভৱ েন, িযসমূহৰ েকােনা িতিনটাই
এেকাটা সামান্তৰ পৰ্গিতৰ কৰ্িমক পদ নহয়?

• ধৰা হওক m আৰু n ৈহেছ দুটা িযেকােনা অঋণাত্মক অখণ্ড সংখয্া। পৰ্মাণ কৰা েয (২m)!(২n)!/m!n!(m+ n)!

এটা অখণ্ড সংখয্া। (এইেটা তুলনামূলকভােব সহজ পৰ্শ্ন।)
• ধৰা হওক n আৰু k ধনাত্মক অখণ্ড সংখয্া আৰু S হ’ল সমতলৰ n টা িবনু্দৰ এটা সংহিত যােত S ৰ েকােনা িতিনটা
িবনু্দেৱই একৈৰিখক নহয়, আৰু S ৰ িযেকােনা িবনু্দ P ৰ বােব P ৰ পৰা সমদূৰতব্ত S ৰ অন্ততঃ k টা িবনু্দ থােক।
পৰ্মাণ কৰা েয k <

১
২ +

√
২n।

৩
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