
সম্পাদকীয়
এইবাৰ েনােবল বঁটাসমূহ েঘাষণা েহাৱাৰ পাছেত

চাইেটচন (citation), h-index আিদৰ পৰ্সংগই িবেশষ
চচর্া লাভ কিৰিছল। পদাথর্িবজ্ঞানৰ িবজয়ী এজনৰ কথা
উেল্লখ কিৰ জামর্ানীৰ এজন গেৱষেক এটা ছ’িচেয়ল
েনটৱিকর্ং ছাইটত িলিখিছল েয– মােথাঁ ২৯ h-index
ৈল আপুিনও েনােবল বঁটা লাভ কিৰবৈল সক্ষম হ’ব
পােৰ; য’ত েনিক জন ক্ল’জাৰৰ h-index ৈহেছ মােথাঁ
২৯। মনুষয্তব্ৰ উৎকষর্ সাধনৰ বােব ৈবজ্ঞািনক সাধনাৰ
মান সংখয্াৰ িহচােপেৰ িনণর্য় কিৰব েনাৱািৰ। তােৰই
পৰ্িতিকৰ্য়া ৰূেপ ‘গিণত িবকাশ’ৰ সহকাৰী সম্পাদেকও
িলিখিছল েয– তােতাৈক কমেতা জয় কিৰব পািৰ; ডনা
িষ্টৰ্কেলেণ্ড েনােবল বঁটা লাভ কৰা সময়ত h-index
সম্ভৱতঃ ১৫ আিছল।

েকৗতূহল বশতঃ িবচািৰ পােলাঁ েয ডনা িষ্টৰ্কেলণ্ডৰ
h-index এিতয়াও মােথাঁ ২৩ েহ। ইয়াৰ দুিদনমান
পাছেত ‘সবর্ািধক চাইেটচন েপাৱা ২%’ৰ তািলকাখেনা
পৰ্কাশ েপাৱাত, িবেশষ েখাৰাক েযাগাব পৰা আন
উপাদান িকছুমােনা চচর্ােবাৰত যুক্ত হ’ল।

এখন গেৱষণা-পতৰ্ই এটা চাইেটচন েপাৱাৰ অথর্
ৈহেছ, েসইখনক েবেলগ এখন গেৱষণা-পতৰ্ত উেল্লখ
কৰা ৈহেছ। আৰু h-index ২৯ েহাৱাৰ অথর্ ৈহেছ,
গেৱষকজনৰ কেমও ২৯ খন গেৱষণা-পতৰ্ই কেমও ২৯
টাৈক চাইেটচন লাভ কিৰেছ। শ শ h-index-অৰ িভৰত
২৯ েৰ েনােবল েপাৱােটা চচর্া হ’বলগীয়া কথাই হয়।

এইেবাৰ চচর্াই আন এক কািহনীৈল মনত েপলাই
িদেল। েকইবছৰমান আগেত ইটাং ঝাং নামৰ এজন
অখয্াত মানুেহ, েকইবাশ বছৰ ধিৰ সমাধান েনােহাৱা

‘যমজ েমৗিলক অনুমান’েটাৰ (Twin Prime Con-
jecture) সম্পকর্ত পৰ্থমেটা যুগান্তকাৰী কাম সম্পন্ন
কিৰিছল। যমজ েমৗিলক েযাৰৰ উদাহৰণ হ’ল: ৩
আৰু ৫, ১৭ আৰু ১৯। অনুমানেটাৰ মেত, ২ বয্ৱধানৰ
েমৗিলক সংখয্াৰ েযাৰ, অথর্াৎ যমজ েমৗিলক েযাৰ অসীম
সংখয্ক আেছ। সকেলােক আচিৰত কিৰ ইটাং ঝােঙ
পৰ্মাণ কিৰেল েয ৭০০০০০০০ তৈক সৰু েকােনা এটা
বয্ৱধানৰ েমৗিলক সংখয্াৰ েযাৰ অসীম সংখয্ক আেছ।
মহান গিণতজ্ঞ েটেৰন্স টাও আিদ েকইজনমান গিণতজ্ঞই
েসই পেথেৰ আগবািঢ় েকইমাহমানৰ িভতৰেত এই
সংখয্ােটা ২৪৬ ৈল নমাই আিনেল। (েসইেটা ২ ৈল নমাব
পািৰেলই যমজ েমৗিলক অনুমানেটাৰ পৰ্মাণ ৈহ যাব।)

পাছত েটেৰন্স টােৱ ৰিসকতা কিৰ ৈকিছল েয
েতওঁেলাকৰ এই কামিখিনেয় গািণিতক বা ৈবজ্ঞািনক
ৰচনাৰ জগতখনক ৫০ খনমান গেৱষণা-পতৰ্ৰ পৰা
উদ্ধাৰ কিৰবৈল সক্ষম হ’ল। কাৰণ েসই কামিখিন
েনােহাৱা হ’েল, নতুনৈক সামানয্ সাল-সলিনেৰ এখন
গেৱষণা-পতৰ্ত অলপ, আন এখনত অলপৈক মানেটা
কমাই কমাই ৫০ খনমান গেৱষণা-পতৰ্ ওলালেহঁেতন।
েতওঁ ৈক ৈক হাঁিহিছল।

এিতয়া কথােটা হ’ল, যিদ েসই ৫০ খন গেৱষণা-পতৰ্
ওলালেহঁেতন, েতেন্ত ইটাং ঝােঙ ৫০ টা চাইেটচন অিধক
পােলেহঁেতন। িকন্তু েসইেকইখন েনােলাৱাৰ ফলত,
েটেৰন্স টাও আিদ েকইজনমানৰ চমৎকাৰ কামিখিনৰ
ফলত েতওঁ চাইেটচন পােল মােথাঁ দুটা বা িতিনটা।
েতেন্ত, ২-৩ ৰ ফলিখিন ভাল েন ৫০ ৰ ফলিখিন ভাল?
এেনদেৰই, এেনকুৱা সংখয্াৰ িহচােপ পৰ্ায়ভাগ সময়েত
উৎকৃষ্ট কমর্ৰ িনদশর্ন িনণর্য় নকেৰ।

— পংকজ েজয্ািত মহন্ত
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দাশর্িনক, গিণতজ্ঞ, িবজ্ঞানী বাটৰ্র্াণ্ড ৰােছেল েতওঁৰ
আত্মজীৱনীত বহু সংখয্ক িচিঠ সিন্নিবষ্ট কিৰেছ আৰু
তাত সিন্নিবষ্ট েনােহাৱাৈকেয়া েতওঁৰ অেলখ গুৰুতব্পূণর্
িচিঠ আেছ। েতেন এখন িচিঠ েতওঁ ১৯১৩ চনৰ ২
েফবৰ্ুৱাৰীত এগৰাকী বান্ধৱীৈল িলিখিছল, যাৰ ৈসেত
েতওঁ পৰ্ায় ৩৫০০ খন িচিঠ আদান-পৰ্দান কিৰিছল।
ৰােছেল িলিখিছল েয– েতওঁৰ সহকমর্ী হািডর্ আৰু
িলটল্ উডক দুপৰীয়া সাংঘািতক উৎসািহত ৈহ কথা
পািত থকা পাইেছ, কাৰণ দুেয়াজেন ভািবেছ েয
েতওঁেলােক িদব্তীয় এজন িনউটন অিৱষ্কাৰ কিৰেছ,
িযজেন েতিতয়া বছিৰ ২০ পাউণ্ড উপাজর্েনেৰ মাদৰ্াজত
েকৰাণীৰ কাম কিৰ আেছ। েসয়া আিছল হািডর্েয়
ৰামানুজনৰ পৰ্থমখন িচিঠ েপাৱাৰ দুিদন েন িতিনিদন
পাছৰ কািহনী।

‘েমেথেমিটকা’ৰ সৃিষ্টকতর্া িষ্টেভন ৱ’লফৰ্াম েকৱল
এজন কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী, গিণতজ্ঞ, আৰু তািত্তব্ক
পদাথর্িবজ্ঞানীেয়ই নহয়, েতওঁ েকইবাখেনা গৰ্ন্থ আৰু
ভােলসংখয্ক অসাধাৰণ পৰ্বন্ধ িলিখেছ। ৰামানুজনৰ
সম্পকর্েতা েতওঁ েতেন এটা পৰ্বন্ধ িলিখিছল।

১৯৩১ চনত স্থািপত ‘zbMATH Open’ (পূবর্ৰ
নাম ‘Zentralblatt MATH’) ৈহেছ গিণতৰ
গেৱষণা-পতৰ্ৰ এটা েডটােবছ, িয িবশব্ত পৰ্কািশত
গিণতৰ গেৱষণা-পতৰ্সমূহৰ পযর্ােলাচনা পৰ্কাশ কেৰ।
ঊৈনশ শিতকাত স্থািপত আৰু বতর্মান লুপ্ত এইধৰণৰ
পৰ্থমেটা েডটােবছৰ সমুদায় তথয্ও ইয়াত অন্তভুর্ক্ত
কৰা ৈহেছ। উেল্লখেযাগয্ েয ‘MathSciNet’ও গিণত
জগতৰ েতেনকুৱা আনেটা গুৰুতব্পূণর্ বয্ৱস্থা। িবশব্ত
পৰ্কািশত গিণতৰ গেৱষণা-পতৰ্সমূহৰ পযর্ােলাচনা
পৰ্কাশ কৰা জােনর্ল ‘Mathematical Reviews’অৰ
সমুদায় তথয্ ‘MathSciNet’অত উপল ।

‘ৰামানুজনৰ গিণত’ৰ ভিৱষয্ৎ িক ৈহিছল? এই
সম্পকর্ত িষ্টেভন ৱ’লফৰ্ােম ‘zbMATH Open’অত
সিন্নিবষ্ট সমস্ত গেৱষণা-পতৰ্ৰ িভতৰত সংখয্া-তত্তব্ৰ
গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংখয্া িবেশ্লষণ কিৰ বছৰৰ িভিত্তত
তলৰ েলখিচতৰ্েটা লাভ কিৰিছল:

ই স্পষ্ট কিৰ িদেয় েয ৰামানুজনৰ মৃতুয্ৰ সময়ৰ পৰা
৭০ চন মানৈলেক তুলনামূলকভােব সংখয্া-তত্তব্ৰ কাম
িবশব্ত কিম ৈগিছল। িষ্টেভন ৱ’লফৰ্ােম িলিখেছ েয
‘ৰামানুজনৰ গিণত’ সম্পকর্ীয় কােমা িসমান আগবঢ়া
নািছল। িবশব্ৰ গিণতজ্ঞসকল পৰ্ধানৈক িনিবষ্ট আিছল
আধুিনক গিণতৰ েবেলগ েবেলগ শাখাত। ৭০’ৰ
সময়িখিনত সংখয্া-তত্তব্ই িনজৰ স্থান পটৈক িশখৰৈল
মািৰ পিঠয়ােল। আধুিনক বীজগিণতৰ নৱতম িবকাশৰ
েপাহৰত সংখয্া-তত্তব্ৰ অেনব্ষণ গভীৰতৰ হ’ল। েসই
সময়েতই ‘ৰামানুজনৰ গিণত’ জিড়ত সমসয্াৰািজেয়ও
গিণতজ্ঞসকলক বৰৈক টািনবৈল আৰম্ভ কিৰেল।

এিতয়া েকৱল ৰামানুজেন আগবেঢ়াৱা
সমসয্াসমূহেতই নহয়, েতওঁ গঢ়া েভিটসমূহক
অৱলমব্ন কিৰ বা পথসমূহ পাৰ ৈহ নতুন সৃিষ্টৰ
সাধনাত েকইবা যুগৈলেক বৰ্তী থািকব পৰাৰ সেম্ভদ
েপাৱা যায়।

২০১৮ চনত ৰেয়ল ছচাইিটেয়, ৰামানুজনক ৰেয়ল
ছচাইিটৰ সদসয্ ৰূেপ িনবর্াচনৰ শতবষর্ উদযাপন
কেৰ। েসই সিন্মলনত আেলাচয্ িবষয়-বস্তুসমূহক ৈল
‘Philosophical Transactions of the Royal
Society A’ শীষর্ক ঐিতহািসক জােনর্লখনৰ ২০২০
চনৰ জানুৱাৰীৰ এটা সংখয্া (Volume 378, Issue
2163) পৰ্কাশ পাইিছল। বহু কথা বুিজবৈল কিঠন
হ’েলও েসই েলখাসমূেহ ৰামানুজনৰ কমর্ৰািজ িবিবধ
েক্ষতৰ্ত পৰ্েয়াগৰ সেম্ভদ পাঠকক পৰ্দান কেৰ।
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