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১) ভাৰতৰ কুমব্েকানমৰ ওচৰত অৱিস্থত শানমুঘা কলা,
িবজ্ঞান, পৰ্যুিক্ত আৰু গেৱষণা িশক্ষায়তন (SASTRA)ৰ
দব্াৰা পৰ্িতষ্ঠা কৰা ‘SASTRA ৰামানুজন বঁটা’ পৰ্িত
বছেৰ গিণতত উৎকৃষ্ট কাম কৰা (িবেশষৈক ৰামানুজেন
কৰা গিণত সম্পকর্ীয়) এজন যুৱ গিণতজ্ঞক পৰ্দান
কৰা হয়। পুৰস্কাৰৰ বয়সৰ সীমা ৩২ বছৰ িনধর্াৰণ
কৰা ৈহেছ (িয বয়সত ৰামানুজনৰ মৃতুয্ ৈহিছল) আৰু
বতর্মান এই পুৰস্কাৰত পৰ্দান কৰা ধনৰ পিৰমাণ ৈহেছ
১০,০০০ ডলাৰ। ২০২২ চনৰ শাস্তৰ্ ৰামানুজন বঁটা
পৰ্দান কৰা হ’ব েকিলফিণর্য়া িবশব্িবদয্ালয়, বাকর্েলৰ
এগৰাকী গিণতজ্ঞক। েতওঁৰ নাম িক?

২) এই পৰ্িতেযািগতা ৈহেছ আেমিৰকা যুক্তৰাষ্টৰ্ আৰু
কানাডাত উচ্চ িশক্ষাৰ পৰ্িতষ্ঠানত নামভিতর্ কৰা
স্নাতক মহািবদয্ালয়ৰ িশক্ষাথর্ীসকলৰ বােব এক বািষর্ক
গিণত পৰ্িতেযািগতা। ই শীষর্ িশক্ষাথর্ীসকলৰ বােব
২৫০ ডলাৰৰ পৰা ২৫০০ ডলাৰৈলেক আৰু শীষর্
িবদয্ালয়সমূহৰ বােব ৫০০০ ডলাৰৰ পৰা ২৫০০০
ডলাৰৈলেক এক বৃিত্ত আৰু নগদ পুৰস্কাৰ পৰ্দান কেৰ।
ইয়াক িবশব্ৰ আটাইতৈক সন্মানীয় িবশব্িবদয্ালয় পযর্ায়ৰ
গিণত পৰ্িতেযািগতা বুিল গণয্ কৰা হয়। পৰ্িতেযািগতাখন
ইমােনই কিঠন েয গিণতৰ িবেশষজ্ঞ িশক্ষাথর্ীসকেল
েচষ্টা কৰা সব্েতব্ও মধয্মীয়া নমব্ৰ পৰ্ায় শূনয্ (মুঠ
১২০ ৰ িভতৰত) হয়। পৰ্িতেযািগতাখন ১৯২৭ চনত
________ ৰ দব্াৰা েতওঁৰ সব্ামী ________ ৰ সৃ্মিতত
পৰ্িতষ্ঠা কৰা ৈহিছল। পৰ্িতেযািগতাখনৰ নাম িক?

৩) এইগৰাকী জাপানী গিণতজ্ঞ বতর্মান টিকঅ’
িবশব্িবদয্ালয়ৰ ‘কাৱলী ইনিষ্টিটউট ফৰ দয্ িফিজক্স এণ্ড

েমেথেমিটক্স অৱ দয্ ইউিনভাছর্’ৰ অধয্াপক। ২০০২
চনত েবইিজঙত অনুিষ্ঠত ‘গিণতজ্ঞসকলৰ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয়
সিন্মলন’ত েতওঁ এগৰাকী সন্মানীয় বক্তা আিছল।
পৰ্িতিনিধতব্ তত্তব্ আৰু বীজগিণতীয় জয্ািমিতৰ সম্পকর্ত
কৰা কামৰ বােব েতওঁ ২০০৩ চনৰ ক’ল বঁটা লাভ
কিৰিছল। েতওঁৰ নাম িক আৰু ২০২৩ ৰ পৰা ২০২৬
চনৈল েতওঁ েকানেটা গুৰুতব্পূণর্ পদত অিধিষ্ঠত হ’ব?
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৪) ২০০৯ চনৰ জানুৱাৰী মাহত িফল্ডছ েমেডিলষ্ট
িটেমািথ গওয়ােচর্ েতওঁৰ ব্লগত এক গুৰুতব্পূণর্
অমীমাংিসত গািণিতক সমসয্া বাছিন কিৰ সমসয্ােটাক
সহেযািগতামূলকভােব সমাধান কৰাত সহায় কিৰবৈল
আন েলাকৰ বােব আমন্তৰ্ণ জািৰ কিৰ এক সামািজক
পৰীক্ষা আৰম্ভ কিৰবৈল েচষ্টা কেৰ। গিণতৰ সমসয্াৰ
লগেত গওয়ােচর্ েতওঁৰ ব্লগৰ েলখােটাৰ শীষর্ত এটা পৰ্শ্ন
সুিধিছলঃ “বয্াপকভােব সহেযািগতামূলক গিণত সম্ভৱ
েন?” ইয়াৰ ফলত েতওঁ এটা িবখয্াত পৰ্েজক্ট সৃিষ্ট
কেৰ। পৰ্েজক্টেটাৰ নাম িক?

৫) এওঁ এজন িবৰ্িটৰ্ছ-আেমিৰকান কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী,

পদাথর্িবজ্ঞানী, আৰু বয্ৱসায়ী। ২০১২ চনত েতওঁ
আেমিৰকান গািণিতক সিমিতৰ েফল’ িহচােপ মেনানীত
হয়। েতওঁ ছফ্টেৱৰ েকাম্পানী ‘________ িৰচাছর্’ৰ
পৰ্িতষ্ঠাপক। ৈবজ্ঞািনক আৰু আিভযািন্তৰ্ক েক্ষতৰ্ত

বয্ৱহৃত এক িবখয্াত কিম্পউেটচন পৰ্েগৰ্মৰ েতওঁ মুখয্
িডজাইনাৰ। েতওঁৰ নাম িক আৰু পৰ্েগৰ্মৰ নামেটা িক?

৬) ১৮৯৫ চনত অঁিৰ পইনকােৰ-এ গিণতৰ এখন
িবেশষ গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰিছল। ১৮৯৯ চনৰ পৰা
১৯০৪ চনৰ িভতৰত েতওঁ গেৱষণা-পতৰ্খনৰ পাঁচটা
পিৰপূৰক পৰ্কাশ কিৰিছল। এই গেৱষণা-পতৰ্েবােৰ
গিণতৰ এটা পৰ্ধান িবষয়ৰ পৰ্থম পৰ্ণালীবদ্ধ বুিনয়াদ
গিঢ় তুিলিছল। ১৮৯৫ চনৰ গেৱষণা-পতৰ্খেন ‘Home-
omorphism’ গািণিতক শ েটা সৃিষ্ট কিৰিছল। ১৮৯৫
চনৰ গেৱষণা-পতৰ্খনৰ িশেৰানামেটা িক? িক িবষয়ৰ
বুিনয়াদ েসই গেৱষণা-পতৰ্েকইখেন গিঢ়িছল?

৭) এই বঁটা ‘________ ইণ্টাৰেনচেনল সু্কল অৱ
েমেথেমিটক্স’এ ২০১৯ চনত স্থািপত কিৰিছল। পৰ্িত
িতিন বছৰত ৪০ ৰ পৰা ৬৫ বছৰ বয়সৰ অসামানয্
গিণতজ্ঞসকলক এই বঁটা পৰ্দান কৰা হয়। িবখয্াত
গিণতজ্ঞ এগৰাকীৰ সন্মানত এই বঁটা নামকৰণ
কৰা ৈহেছ। িবশব্িবখয্াত িফল্ডছ েমেডিলষ্ট এজন এই
পুৰস্কাৰপৰ্াপ্ত পৰ্থম বয্িক্ত আিছল। বঁটােটাৰ নাম িক
আৰু এই বঁটা পৰ্থমবাৰৰ বােব েকােন লাভ কিৰিছল?

৮) গিণতৰ েক্ষতৰ্ত িবিশষ্ট গেৱষণামূলক কাম
আৰু গািণিতক িলখিনৰ বােব ‘আেমিৰকান গািণিতক
সিমিত’েয় পৰ্িত বছেৰ িলৰয় িপ. ষ্টীল বঁটা
পৰ্দান কেৰ। ১৯৯৩ চনৰ পৰা এই বঁটাক িতিনটা
েশৰ্ণীত আনুষ্ঠািনকভােব িবভক্ত কৰা ৈহেছ– জীৱনেজাৰা
কৃিততব্ৰ বােব, গািণিতক বয্াখয্ামূলক েলখাৰ বােব আৰু
গািণিতক গেৱষণাৰ বােব। বতর্মানৈলেক মাতৰ্ এজন
গিণতজ্ঞই িতিনওটা ভাগেৰ বঁটা লাভ কিৰেছ– ১৯৮২
চনত গেৱষণাৰ বােব, ২০০৪ চনত গািণিতক েলখাৰ
বােব আৰু ২০১১ চনত জীৱনেজাৰা কৃিততব্ৰ বােব।
েতওঁ ১৯৬২ চনৰ িফল্ডছ েমেডিলেষ্টা আিছল। এই মহান
গিণতজ্ঞগৰাকীৰ নাম িক?
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