
২০২৩ বষর্ৰ গিণতৰ েবৰ্ক্ থৰ্ু বঁটা
ড◦ চয়িনকা বৰুৱা
সহকাৰী অধয্ািপকা, গিণত িবভাগ, ৰেয়ল গ্ল’েবল িবশব্িবদয্ালয়, অসম

জীৱ িবজ্ঞান, তািত্তব্ক পদাথর্ িবজ্ঞান আৰু গিণত
– এই িতিনটা শাখাত অসাধাৰণ অৱদান আগবেঢ়াৱা
পৰ্িতভাধৰ সকলক সন্মান জেনাৱাৰ উেদ্দশয্ ২০১২
চনৰ পৰা ‘িবজ্ঞানৰ অস্কাৰ’ িহচােপ পিৰিচত েবৰ্ক্ থৰ্ু
বঁটা পৰ্দান কিৰ অহা ৈহেছ। উেল্লখেযাগয্ েয িপৰ্িচলা
চান আৰু মাকর্ জুকাৰবাগর্ৰ দেৰ উেদয্াগী বয্িক্ত
এই বঁটাৰ ৈসেত জিড়ত আেছ আৰু বঁটাৰ মূলয্
৩ িনযুত ডলাৰ। তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান আৰু
গিণতৰ একািধক আিৱষ্কাৰৰ বােব এইবাৰ এই সন্মানীয়
বঁটা আগবেঢ়াৱা ৈহেছ েয়ল িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক
েডিনেয়ল এলান িস্পলেমনৈল (Daniel Alan Spiel-
man)। গিণত আৰু কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ বহুেকইটা
শাখা েযেন েস্পে ল গৰ্াফ িথয়ৰী, েকিডচন-িচংগাৰ
সমসয্া (Kadison-Singer Problem), সাংিখয্ক
ৈৰিখক বীজগিণত, অিপ্টমাইেজছন আৰু ক’িডং তত্তব্ৈল
েডিনেয়ল িস্পলেমেন অনবদয্ অৱদান আগবঢ়াইেছ।
েতওঁৰ মুখয্ গেৱষণাৰ িবষয় হ’ল িডজাইন আৰু
এলগ’িৰদমৰ িবেশ্লষণ, েনটৱকর্ িবজ্ঞান, েমিচন লািনর্ং,
িডিজেটল কিমউিনেকছন আৰু ৈবজ্ঞািনক কিম্পউিটং।

মূলতঃ এগৰাকী কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী িহচােপ
জনাজাত েডিনেয়ল িস্পলেমনৰ জন্ম ১৯৭০ চনত
আেমিৰকাৰ িফলােডলিফয়াত। ১৯৯২ চনত িস্পলেমেন
েয়ল িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা গিণত আৰু কিম্পউটাৰ
িবজ্ঞান িবভাগত স্নাতক িডগৰ্ী লাভ কেৰ। তাৰপাছত

েতওঁ মাছাচুেচটছ্ পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠানৰ (MIT) পৰা
পৰ্ােয়ািগক গিণতত ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ কেৰ। েসই
পৰ্িতষ্ঠানেত ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০৫ বষর্ৈল িস্পলেমেন
গিণতৰ িশক্ষক িহচােপ কাম কিৰিছল। সহেযাগী শব্াং-
হুৱা েটঙৰ ৈসেত কৰা ‘smoothed analysis of al-
gorithm’ সম্পকর্ীয় গেৱষণা-কমর্ ই িস্পলেমনক এক
নতুন পিৰচয় িদিছল আৰু বাস্তৱ জগতত এলগিৰদমৰ
আচৰণৰ িবষেয় ভালদেৰ অধয্য়ন কিৰবৈল নতুন
গািণিতক কাঠােমা গঢ় িদিছল।

িস্পলেমনৰ মেত েতওঁ িবশুদ্ধ গিণত সদায় ভাল
পাই আিহেছ, িকন্তু গিণতৰ িয কথাৰ বােব েতওঁ েবিছ
উৎসািহত ৈহেছ েসইেবাৰ সাধাৰণেত ক’ৰবাত এটা
পৰ্ােয়াগৰ দব্াৰা অনুপৰ্ািণত হয়। েসেয় েবৰ্ক্ থৰ্ু বঁটা
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েঘাষণা কৰাৰ সময়ত েতওঁ এক সাক্ষাৎকাৰত ৈকিছল
েয ইমানিদেন েতওঁ এই বঁটা িবশুদ্ধ িদশত কাম কৰা
েলাকসকেলেহ লাভ কৰা েদিখ আিহেছ, িকন্তু েতওঁ
িনজেক এজন পাটর্ টাইম িবশুদ্ধ গিণতজ্ঞ, পাটর্ টাইম
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী বুিল ভােব।

েবৰ্ক্ থৰ্ু বঁটাৰ উপিৰ েডিনেয়ল িস্পলেমন ইিতমেধয্
আন েকইবাটাও গুৰুতব্পূণর্ বঁটােৰ সন্মািনত ৈহেছ।
তাৰ িভতৰত ২০১০ চনত ‘ৰফ েনভানিলন্না বঁটা”

(বতর্মান আই.এম.ইউ. এবাকাছ েমেডল িহচােপ
পিৰিচত), ২০১৪ চনত ‘পলয়া বঁটা’ (আদাম মাকর্াছ
আৰু িনিখল শৰ্ীবাস্তৱৰ ৈসেত এেকলেগ), ‘গ’েডল
বঁটা’ (শব্াং-হুৱা েটঙৰ ৈসেত যুটীয়াভােব দুবাৰৈক কৰ্েম
২০০৮ আৰু ২০১৫ চনত) উেল্লখেযাগয্। েতওঁ ২০১০
চনত ‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় সিন্মলন (ICM)’ত
বকৃ্ততা পৰ্দান কিৰিছল আৰু ২০১৭ চনত আেমিৰকাৰ
‘েনছেনল একােডমী অৱ চােয়ন্স’ৈল িনবর্ািচত ৈহিছল।

েডিনেয়ল িস্পলেমন কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ জগতত পৰ্েৱশ কৰাৰ কািহনীেটা আেমাদজনক। েতওঁ মাধয্িমক
িবদয্ালয়ত থােকাঁেত পুিথভঁৰালত কিম্পউটাৰ পৰ্েগৰ্িমং িবষয়ক এখন িকতাপ পাইিছল। েসইখন পিঢ় েতওঁ
অিভভূত ৈহ পিৰিছল, এেনকুৱা লািগিছল েযন ইেয়ই আটাইতৈক আকষর্ণীয় বস্তু। তাত আিছল– ৰবট এেকাটা
েকেনৈক পৰ্েগৰ্ম কৰা হয়, েকেনৈক তাৰ সকেলা বুিনয়াদী কাম পৰ্েগৰ্েমেৰ পৰ্স্তুত কৰা হয় েসইেবাৰৰ বয্াখয্া।
ইয়াৰ পাছত েতওঁ মােথাঁ এটা কিম্পউটাৰ আশাত বন্দী ৈহিছল। েতওঁৰ মাক-েদউতােক সন্ধান কিৰ পাইিছল
েয এটা পুৰণা কিম্পউটাৰ অিভযন্তা এজেন িবকৰ্ী কিৰব। েতওঁেলােক েসইেটা আিনেল, িকন্তু তােতাৈক
গুৰুতব্পূণর্ কথােটা হ’ল– েতওঁেলােক তাৰ লগত অিভযন্তাজনৰ আেলাচনী আৰু িকতাপসমূেহা লাভ কিৰেল।
েতওঁ তাত ডুব গ’ল। ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা েতওঁ েসইেবাৰ অধয্য়ন কিৰবৈল ধিৰেল, পৰ্েগৰ্িমং িশিকবৈল ধিৰেল।
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