
জন ক’ৎছৰ এখিন পতৰ্

অনুবাদ: পৰ্াঞ্জল তালুকদাৰ

গেৱষক ছাতৰ্, গিণতিবজ্ঞান িবভাগ, েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়

েযাৱা ৯ েম’ত পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ, েকি জ
িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক, ৰেয়ল চছাইিটৰ েফল’ জন
ক’ৎছৰ ৭৭ বছৰ বয়সত মৃতুয্ হয়। ‘ফামর্াৰ অিন্তম
উপপাদয্’ৰ পৰ্মাণ আগবেঢ়াৱা এ ৱাইলছ জন ক’ৎছৰ
গেৱষক ছাতৰ্ আিছল। অসমীয়া গিণতজ্ঞ অনুপম
শইকীয়ােৰা ডক্টেৰট িডগৰ্ীৰ তত্তব্াৱধায়ক আিছল জন
ক’ৎছ। জন ক’ৎছৰ জন্ম ৈহিছল অেষ্টৰ্িলয়াত। ২০০৮
চনত অেষ্টৰ্িলয়াত গিণত-িবজ্ঞানৰ িবষয়-বস্তু, েশৰ্ণী,
আৰু পৰ্ায় ৫০ শতাংশ িশক্ষক-কমর্চাৰী কতর্নৰ
কাযর্সূচীৰ পৰ্স্তুিত চেলাৱা ৈহিছল। েতিতয়া জন ক’ৎেছ
েদশখনৰ িশক্ষা-মন্তৰ্ীৈল এখিন পতৰ্ েপৰ্ৰণ কিৰিছল।
েদশখনৰ েসই ঘটনাক ৈল িবশব্ৰ গািণিতক মহল উিদব্গ্ন
ৈহ পিৰিছল। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গািণিতক সংঘৰ (IMU)
সভাপিতেয়ও পৰ্িতিকৰ্য়া বয্ক্ত কিৰিছল। ক’ৎছৰ পতৰ্খন আন এগৰাকী অেষ্টৰ্িলয়ান গিণতজ্ঞ, িফল্ডছ েমেডিলষ্ট েটেৰন্স টাওৰ
ব্লগত সিন্নিবষ্ট ৈহ আেছ। েটেৰন্স টােৱ িনেজও েদশখনৰ েসই কাযর্ৰ পৰ্িতবাদ জনাবৈল িবশব্জুিৰ সবল েনতৃতব্ ৈলিছল। জন
ক’ৎছৰ পৰ্িত সন্মান জনাই েসই িচিঠখনৰ অনুবাদ পৰ্কাশ কৰা হ’ল।

– সম্পাদক

িবষয়: অেষ্টৰ্িলয়াত গিণতৰ ভিৱষয্ৎ

সন্মানীয় জুিলয়া িগলাডর্ এমিপ,
উপ-পৰ্ধান মন্তৰ্ী আৰু িশক্ষা-মন্তৰ্ী।

িপৰ্য় উপ-পৰ্ধান মন্তৰ্ী,

িবেদশত থকা এগৰাকী অেষ্টৰ্িলয়ান গিণতজ্ঞ িহচােপ অেষ্টৰ্িলয়াৰ িবশব্িবদয্ালয়সমূহত এক মুখয্ িবষয় ৰূেপ গিণতৰ (পিৰসংখয্া
িবজ্ঞান সমিনব্েত) ভিৱষয্ৎ সম্পেকর্ েমাৰ গভীৰ উেদব্গ পৰ্কাশ কিৰবৈল মই এয়া িলিখ আেছাঁ। আশা কেৰাঁ েয যিদ মই েমাৰ শংকাৰ
কাৰণিবলাক অলপ বণর্না কেৰাঁ, েতেন্ত আপুিন েবয়া নাপায়।
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অনুবাদ

পৰ্থমেত, ইয়াৰ একান্ত বয্িক্তগত কাৰণ এটা আেছ। মই িনউ ছাউথ েৱলছৰ েটৰীৰ (Taree) ওচৰৰ গৰ্াময্াঞ্চলত ডাঙৰ-দীঘল
ৈহিছেলাঁ। েমাৰ পিৰয়ালৰ কােৰােৰই গিণতৰ েকােনা িশক্ষা-দীক্ষা নািছল। িকন্তু, মই গিণতৰ সকেলা গভীৰতা আৰু েসৗন্দযর্েৰ ৈসেত
িবষয়েটা িশকা আৰম্ভ কিৰবৈল আৰু অৱেশষত েমাৰ েগােটই জীৱনেটা িবষয়েটাত িনমগ্ন ৈহ কটাবৈল সক্ষম ৈহিছেলাঁ। ইয়াৰ কাৰণ
আিছল মই েটৰী হাইসু্কলত লাভ কৰা উৎকৃষ্ট িশক্ষা, আৰু তাৰ পাছত েকনেবৰাৰ অেষ্টৰ্িলয়ান েনচেনল িবশব্িবদয্ালয়ত নতুনৈক গিঠত
েহাৱা সু্কল অফ েজেনেৰল ষ্টািডজত পৰ্াক-স্নাতক মহলাৰ গিণতৰ এক অতুয্ত্তম পাঠয্কৰ্ম।

আন বহুেতা অেষ্টৰ্িলয়ান গিণতজ্ঞ আেছ, যাৰ গিণতত পৰ্েৱশ কৰাৰ কািহনী েমাৰ কািহনীেটাৰ পৰা সমূ্পণর্ৰূেপ পৃথক, িকন্তু আমাৰ
সকেলােৰ এই িবষয়েটাত পৰ্েৱশ-সুচলতা লাভ কৰাৰ অিভজ্ঞতাৰ েক্ষতৰ্ত এক উৈমহতীয়া ৈবিশষ্টয্ আেছ। েযেন, আিম এেন এক
হাইসু্কল আৰু িবশব্িবদয্ালয় বয্ৱস্থাৰ পৰা গিণতৰ বুিনয়াদী কথািখিন িশিকবৈল আৰু ইয়াৰ েবৗিদ্ধক পৰ্তয্াহব্ানেবাৰৰ এক েসাৱাদ
পাবৈল সক্ষম ৈহিছেলাঁ িযেয় ভাল িশক্ষক আৰু ভাল গিণতৰ িবভাগ থকাৰ ওপৰত গুৰুতব্ আেৰাপ আৰু েগৗৰৱেবাধ কিৰিছল।

িদব্তীয়েত, অেষ্টৰ্িলয়াই গিণত িশক্ষণ আৰু গেৱষণাক পযর্াপ্তভােব সমথর্ন কৰাত বয্থর্ েহাৱাৰ ফলত দীঘর্ময্াদী সময়ত েদশখেন
পিৰেশাধ কিৰবলগীয়া অথর্ৈনিতক আৰু সাংসৃ্কিতক মূলয্ৰ বােব েমাৰ যেথষ্ট উেদব্গ আেছ। মই মাতৰ্ এটা উদাহৰণৰ কথা উেল্লখ কিৰব
খুিজেছাঁ। ১৯৫০ ৰ দশকত েপট মেৰণ অেষ্টৰ্িলয়ান েনচেনল িবশব্িবদয্ালয়ৰ ইনিষ্টিটউট অফ এডভান্সড ষ্টািডজত পিৰসংখয্া িবজ্ঞানৰ
পৰ্িতষ্ঠাপক অধয্াপক েহাৱাৰ পাছেৰ পৰা, পিৰসংখয্া িবজ্ঞান আৰু সম্ভািৱতা তত্তব্ৰ িশক্ষাদান আৰু গেৱষণাত িবশব্ৰ অনয্তম েশৰ্ষ্ঠ
িশক্ষালয়সমূহৰ িভতৰত এখন অেষ্টৰ্িলয়াই লাভ কিৰেছ। এই কথা েকাৱােটা অিতৰিঞ্জত নহ’ব েয পিৰসংখয্া িবজ্ঞান আৰু পৰ্ােয়ািগক
সম্ভািৱতা তত্তব্ ৈহেছ একিবংশ শিতকাৰ গিণতৰ পৰ্েয়াগৰ বােব িবশাল েক্ষতৰ্, যাৰ ৈসেত আেছ িবত্তীয় আৰু ঔেদয্ািগক িবশব্খনৰ এক
বৃহৎ অংশৰ লগেত ৈজৱ িবজ্ঞান আৰু িসহঁতৰ ওপৰত িনভর্ৰশীল পৰ্চুৰ পিৰমাণৰ পৰ্যুিক্ত। িকন্তু েমাৰ ধাৰণা হয় েয অেষ্টৰ্িলয়ান
িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ এই মূলয্ৱান ৰাষ্টৰ্ীয় মািণকিবধক গিঢ় েতালােটােতা দূৰেৰ কথা, ইয়াক পযর্াপ্তভােব সমথর্ন কৰােটােতা সমূ্পণর্ৰূেপ
অৱেহলা কিৰেছ। আৰু িযেকােনা মানুেহই গািণিতক িবজ্ঞানৰ আন বহুেতা অংশত এেকধৰণৰ উদাহৰণৰ উেল্লখ কিৰব পািৰব।

অেষ্টৰ্িলয়ান িবশব্িবদয্ালয়সমূহত গিণতৰ পৰ্িত সমথর্ন আৰু পৰ্শংসাৰ এই সামূিহক অভােৱ অেষ্টৰ্িলয়ান গিণতজ্ঞসকলৰ মেনাবলক,
িবেশষৈক অেষ্টৰ্িলয়াত কমর্ৰত, আৰু লগেত আিম িবেদশত থকাসকলেৰা, েকেনদেৰ আকৰ্ান্ত কিৰেছ, েসয়া মই েযাৱা দশকজুিৰ
েদিখেছাঁ। মই জািনবৈল পাই আনিন্দত ৈহিছেলাঁ েয েশহতীয়াৈক যুক্তৰাষ্টৰ্ীয় চৰকােৰ, িবেশষৈক গিণত িবভাগৰ পৰ্িতকূল িবত্তীয়
পিৰিস্থিতক িবপৰীতমুখী কিৰবৈল, িবশব্িবদয্ালয়সমূেহ যােত অিধক যুক্তৰাষ্টৰ্ীয় পুঁিজ পাব পােৰ েসয়া েচষ্টা আৰু িনিশ্চত কিৰবৈল এক
দৃঢ় পদেক্ষপ ৈলেছ। অৱেশয্, এই মুহূতর্ত টুৱুমব্াত থকা ইউিনভািচর্িট অফ ছাউডাণর্ কুইন্সেলণ্ডত িয ঘিট আেছ, েসই স্পষ্ট ঘটনােটােৱ
এয়া পৰ্িতপন্ন কৰা েযন লািগেছ েয এই পদেক্ষপিখিন কাযর্তঃ কাযর্কৰী ৈহ থকা নাই আৰু বহুেতা অেষ্টৰ্িলয়ান িবশব্িবদয্ালয়ত িবষয়
িহচােপ েমৗিলক গািণিতক কাম আৰু গেৱষণাক ধব্ংসৰ পৰা পৰ্িতেৰাধ কিৰবৈল বহু েবিছ কৰণীয় আেছ। মই িবেশষৈক ইউিনভািচর্িট
অফ ছাউডাণর্ কুইন্সেলণ্ডৰ িনিদর্ষ্ট ঘটনােটাৰ কথা দৃঢ়ভােৱ ভােবাঁ, কাৰণ পিৰকিল্পত কতর্নসমূহ খুেবই গুৰুতৰ (আপুিন িনশ্চয় জােনই
েয িবশব্িবদয্ালয়খেন গিণত আৰু সংগণন িবভাগৰ কমর্চাৰীসকলৰ পৰ্ায় ৫০ শতাংশ কতর্ন কৰাৰ, গিণত আৰু পিৰসংখয্া িবজ্ঞানৰ
েসৱাত নথকা িশক্ষণ নাইিকয়া কৰাৰ আৰু লগেত এই দুেয়াটা শাখাৰ েমজৰসমূেহা আঁতেৰাৱাৰ পিৰকল্পনা কিৰেছ), তােৰাপিৰ েমাৰ
আশংকা হয় েয ই কুইন্সেলণ্ডৰ গৰ্াময্াঞ্চলত বাস কৰা তৰুণ অেষ্টৰ্িলয়ানসকলৰ গিণতত পৰ্েৱশ-সুচলতাৰ েক্ষতৰ্ত ক্ষিতসাধন কিৰব।

েমাৰ এই গভীৰ িবশব্াস বয্ক্ত কিৰ মই সামিৰব খুিজেছাঁ েয অেষ্টৰ্িলয়াৰ সকেলা নাগিৰকৰ অথর্ৈনিতক আৰু সাংসৃ্কিতক কলয্াণৰ
বােব অেষ্টৰ্িলয়াক এক উন্নিতশীল গািণিতক সম্পৰ্দায়ৰ পৰ্েয়াজন। িকন্তু বহুেতা অেষ্টৰ্িলয়ানৰ এই েক্ষতৰ্খনত থকা সব্াভািৱক পৰ্িতভা
যােত অেষ্টৰ্িলয়ােতই সমূ্পণর্ৰূেপ পৰ্সু্ফিটত ৈহ উিঠব পােৰ েসয়া িনিশ্চত কৰাৰ বােব স্পষ্ট ৰূপত আৰু অিধক কাম কৰাৰ পৰ্েয়াজন
আেছ।
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