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সম্পাদকীয়
গিণত জনিপৰ্য়কৰণৰ নতুন গিত-িবিধ
এই জুলাই মাহৰ ১৮ তািৰেখ ‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’এ ৩৫ বছৰ পাৰ কিৰেল। ১৯৮৬ চনৰ ১৮ জুলাইত অনু ষ্ঠানিট পৰ্িতষ্ঠা
ৈহিছল আৰু ১৯৮৭ চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা ‘গিণত িবকাশ’ পৰ্কাশ পাই আিহেছ। অসমত গিণত জনিপৰ্য়কৰণত এই অনু ষ্ঠানৰ
বহু পৰ্ভাৱ আেছ। েযিতয়া অনু ষ্ঠানিট পৰ্িতষ্ঠা ৈহিছল, েসই সময়ৰ লগত আিজৰ সময়ৰ িবশাল পাথর্কয্। তাহািন গিণত অিলিম্পয়াড
পািতবৰ বােব অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ লগত জিড়ত সব্নামধনয্ বয্িক্তসকেল েকােনা েকােনা িবদয্ালয়-মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষৰ
পৰা অনু মিতেয়ই েপাৱা নািছল। আন এক িদেশ আিম যিদ ১৯৮৮ চন আৰু ২০২০ চনেটা তুলনা কিৰ চাওঁ— ১৯৮৮ চনত
হাইস্কুল িশক্ষান্ত পৰীক্ষাত পৰ্থম িবভাগত উত্তীণর্ ৈহিছল িতিন হাজাৰতৈক েকইজনমান অিধক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়, আৰু ২০২০ চনত
‘উচ্চ গিণত’ত এশ শতাংশ নমব্ৰ লাভ কিৰেছ মুঠেত ৮০০ জেন। ই েকৱল েলটাৰ-মাকর্ নহয়, ই এশ শতাংশ। পৰীক্ষাত অৱতীণর্
মুঠ িশক্ষাথর্ীৰ বৃ িদ্ধ িকন্তু অিধক নহয়। অৱতীণর্ মুঠ িশক্ষাথর্ী বৃ িদ্ধ পাইেছ ৫২ শতাংশ। পৰ্থম আৰু িদব্তীয় িবভাগত মুঠেত উত্তীণর্
িশক্ষাথর্ী বৃ িদ্ধ পাইেছ ৭৭০ শতাংশ। েসেয়েহ, এিতয়া গিণত জনিপৰ্য়কৰণৰ ধাৰা িকছু সলিন পািৰ বা গুৰুতব্শীল কামেবাৰৰ
গুৰুতব্ৰ কৰ্ম তল-ওপৰ কিৰব পািৰ। গিণতৰ পৰ্িত িযসকল আকিষর্ত হ’ল েতওঁেলােক েকেনদেৰ ভাল গািণিতক কমর্ সম্পাদন
কিৰব পােৰ েসই িদশত অিধক গুৰুতব্ িদব পৰা যায়। আনিক, গিণত অিলিম্পয়াডৰ েকােনা শাখাত উত্তীণর্ েহাৱা িযসকেল িপছৈল
গিণত িবষয়েটা পেঢ়, েতওঁেলাকেৰা বহুেত, ভাল গািণিতক সৃ িষ্টৰ পৰ্িত ইচ্ছা কিৰেলও বুিনয়াদী বাধাৰ মুখামুিখ েহাৱা বুিল কয়।
নতুন িবষয়-বস্তু, নতুন ভাল গািণিতক-সমসয্াৰ লগত েকেনদেৰ পিৰিচত হ’ব পািৰ েসই েকৗশলেবােৰা বহুজেন িশিকবৈল নাপায়।
ফলত বহু েমধাৰ অপচয় ঘেট। এেনকুৱাও হয় েয, িনেজ িযেটা িবষয়-বস্তুত পাৰদিশর্তােৰ কাম কিৰব পািৰেলেহঁেতন েসইেটাৰ
লগত েকােনািদন পিৰিচত েনােহাৱাৈকেয় থািক যায়।

এম এছ নৰিসংহনক পৰ্ভাৱািনব্ত কৰা এজন বয্িক্ত
পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ, ৰাষ্টৰ্ীয় উচ্চ গিণত পিৰষদৰ (NBHM) পৰ্থমগৰাকী অধয্ক্ষ, িশক্ষা পিৰচালনাৰ েক্ষতৰ্ত বহু বৰঙিণ আগবেঢ়াৱা
এম এছ নৰিসংহনৰ েযাৱা েম’ মাহত িবেয়াগ ঘিটেছ। েতওঁৰ জীৱনত িনণর্ায়ক ভূ িমকা েলাৱা এজন ফৰাচী অধয্াপকৰ কথা
েতওঁ কৃতজ্ঞতােৰ সু ঁৱিৰ ৈথ ৈগেছ। ছাতৰ্াৱস্থাত যাক েতওঁ লগ পাইিছল েতিতয়াৰ মাদৰ্াজৰ এখন মহািবদয্ালয়ত। ভাল গিণত িক
েসই সম্পকর্ীয় উপলি নৰিসংহনৰ মনত েৰাপণ কৰাত েসই বয্িক্তগৰাকীৰ অৱদান আেছ। েসই অধয্াপকগৰাকীেয় অেন্দৰ্ েভইৰ
দেৰ গিণতজ্ঞৰ সািন্নধয্ লাভ কিৰ আিহিছল। (েভইেয় গিণতৰ হেক েকেন ধৰণৰ দু ঃসাহিসক কাম কিৰ ফুিৰিছল, তাৰ বণর্না
‘কলাকাৰ আৰু গিণতজ্ঞ’ িশেৰানােমেৰ ‘গিণত িবকাশ’ত ধাৰাবািহকভােব পৰ্কাশ ৈহ থকা অনু বাদ-কমর্িটৰ পৃ ষ্ঠাই পৃ ষ্ঠাই আেছ।)
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সম্পাদকীয়
েসই সময়ত ভাৰতত গিণত চচর্াৰ পিৰেৱশ বৰ িঠক নািছল। নৰিসংহনৰ মেত, েতিতয়া িয সামানয্ সংখয্ক ভাল গিণতজ্ঞ আিছল
েতওঁেলাক আিছল িনঃসংগ। ফৰাচী বয্িক্তগৰাকীেয় েভই আিদ গিণতজ্ঞসকলৰ মাজত পাই অহা উদয্মী পিৰেৱশ ইয়ােতা পৰ্িতষ্ঠা
কিৰব িবচািৰিছল। আধু িনক বীজগিণত আৰু অনয্ানয্ আধু িনক শাখা ভাৰতত পৰ্চলন কেৰাৱাত, স্নাতক-েশৰ্ণীত সিন্নিবষ্ট কেৰাৱাত
েসই বয্িক্তগৰাকী আিছল অনয্তম।

এেণ্ডৰ্ অকুংকভৰ গৃহ-চহৰ
সাধাৰণেত পৰ্িত চািৰ বছৰৰ মূ েৰ মূ েৰ অনু িষ্ঠত েহাৱা গিণতৰ সবর্বৃহৎ সিন্মলনখনৰ (International Congress of
Mathematicians, ICM) পৰৱতর্ী সংস্কৰণ ২০২২ চনত ৰািছয়াত অনু িষ্ঠত হ’ব। সিন্মলনৰ েৱবছাইটত এই সম্পকর্ীয় খাখবৰৰ লগেত িবিভন্ন সৰু সৰু েলখা সঘেন পৰ্কাশ ৈহ আেছ। িকছু িদন পূ েবর্ িফল্ডছ েমেডিলষ্ট ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ এেণ্ডৰ্ অকুংকভৰ
(Andrei Okounkov) এটা সাক্ষাৎকাৰ ইয়াত পৰ্কাশ পাইেছ। েতওঁ িনজৰ চহৰত গিণত আৰু অনয্ানয্ িবষয় সম্পকর্ীয় উল্লাস
আৰু উদ্দীপনাময় পিৰেৱশত ডাঙৰ েহাৱাৰ কথা েগৗৰেৱেৰ উেল্লখ কিৰেছ। েতওঁ কয় েয এই পিৰেৱশ গঢ়াত েকৱল িশক্ষকসকলেৰ
হাত আেছ এেন নহয়, ইয়াৰ লগেত অিলিম্পয়াড কাযর্সূচী, িবিবধ পৰ্চাৰ কাযর্সূচী, অনয্ানয্ গািণিতক েগাটসমূ হৰ পৰ্েচষ্টােৰ এয়া গিঢ়
উিঠেছ। েতওঁৰ পত্নীেয়ও এেক পিৰেৱশ পাইেয় গিণতৰ পৰ্িত আকিষর্ত ৈহিছল। গিণতৰ অগৰ্গিতৰ বােব নবীন েমধাৰ আগমনক
অনয্তম উপাদান িহচােপ েতওঁ উেল্লখ কিৰেছ।

— পংকজ েজয্ািত মহন্ত

েকােনা এটা সংখয্াক এটা েমৗিলক সংখয্া p েৰ হৰণ েযাৱাৰ সম্ভািৱতা
দুটা সংখয্া পৰস্পৰ েমৗিলক েহাৱাৰ সম্ভািৱতা
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এই েশষৰ সম্ভািৱতােটাৰ ওচৰা-ওচিৰ ৰূপ এটা অনু মান কিৰিছল েচেঙলীয়া গাউেছ (কালর্
িফৰ্ডিৰখ গাউছ, ১৭৭৭ – ১৮৫৫)। আৰু এই িদশত, েতওঁৰ িপছৰ কালৰ আৰু আগৰ
কালৰ েকইবাজেনা গিণতজ্ঞৰ পৃথক পৃথক পৰ্েচষ্টাৰ েশষত গিঢ় উিঠিছল এটা অিত েমাহনীয়
অসামানয্ উপপাদয্।

গিণত িবকাশ | সপ্তিততম সংখয্া | জুলাই – েছেপ্টমব্ৰ, ২০২১

২

My First Research Article
Ayan Nath
Kaliabor College, Assam, India

My first research article has been accepted for publication in the journal American Mathematical Monthly published by the
Mathematical Association of America. Let
me tell you the story behind it.
Having already qualified for IMOTC1
2019 in class 10, I primarily prepared
for the IMO (International Mathematical
Olympiad) in class 11 and became proficient
in solving harder IMO problems.

I was

pretty good at number theory and learned
analytic number theory through experience,
solving problems and looking at solutions.
So far I haven’t read any proper analytic
number theory book.
I directly qualified for IMOTC 2020
through postals. The students of IMOTC
2020 (which was held online due to the
Covid-19 pandemic) decided to organise an
IMO styled contest between the juniors and
seniors, the juniors being those who attended IMOTC for the first time whereas I was a senior. The
juniors were supposed to make a contest for the seniors and vice-versa. All the problems were to
be original, forbidding copying of ideas from other possible sources. I crafted the following problem
with hints of analytic number theory and proposed it for the contest.
1

3

International Mathematical Olympiad Training Camp
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Article
Problem. Let ε > 0 be a constant. If a and b are sufficiently large positive integers such that
a! + b! | (a + b)! then prove that a < (1 + ε)b.
It received many positive comments from people whom I considered my idols. However it got
rejected, the reason being that it was “too hard” for the contest. I was enervated. Ignited by
the rejection of the problem, I made it a mission to make analytic number theory popular among
olympiad contestants. With days of work I prepared an olympiad handout on the topic of analytic
number theory, and posted it online on AoPS (Art of Problem Solving). Within hours it received a
lot of positive feedback. But my proposed problem and days of hard work going to vain was tough
to digest.
I decided to perform a complete analysis of the divisiblity a! + b! | (a + b)!. So let us begin; I will
try my best to explain the thought process along with the motivations behind the results.
Call a pair (a, b) of positive integers satisfying the divisiblity condition good. A graph of all the
good pairs (a, b) where 1 ≤ a ≤ b ≤ 100 tells a lot about them.

Figure 1. Plot of good pairs.

We immediately observe that the graph resembles the line x = y. This motivates us to study the
quantity a − b for good pairs (a, b); it can be thought of as a measure of how far a point (a, b) is
from the line x = y. The following result shows a fairly good upper bound on the quantity a − b.
Theorem 1. If a and b are positive integers such that a ≥ b ≥ ee
then
a−b<
e4.22

The constant c = ee

e4.22

and a! + b! divides (a + b)!,

b log log b
.
log b

may look intimidating at first sight, but it is just a result of some

ugly calculations, not really something to care about, the existence of such a constant c being
the main point. Using the above theorem on sufficiently large a and b with a ≥ b, we have that
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b≤a≤b+

b log log b
. Dividing by b, we obtain
log b
1≤

a
log log b
≤1+
.
b
log b

From here it becomes clear that the ratio a/b converges to 1 since log b grows faster than log log b.
This explains why the graph resembles the x = y line (see Figure 1).
I also found out all good pairs of Fibonacci numbers since this is what mathematicians usually
do when they can’t solve a problem in it’s generality - consider a special case. Although it should
be obvious that the divisiblity cannot be solved in it’s full general form.
Theorem 2. If a and b are Fibonacci numbers such that a! + b! | (a + b)!, then
(a, b) ∈ {(2, 1), (3, 2), (5, 3), (Fn , Fn )}
up to permutation. Here Fn denotes the nth Fibonacci number.
Once we prove the upper bound on the quantity |a − b| (See Theorem 1), a natural question is
whether the quantity can get arbitrarily large. Or even better, can the quantity be any positive
integer? It is trivial that (n, n) and (n, n + 1) are good pairs for all positive integers n. The following
theorem implies that there are infinitely many good pairs of the form (n, n + 2).
Theorem 3. The pair s = (x2 (x2 + 2), x2 (x2 + 2) + 2) is good for all positive integers x.
The choice of the pair s may seem cryptic, however the motivation is very simple. For (n, n + 2)
to be a good pair, we require n!+(n+2)! | (2n+2)!, which is equivalent to (n+1)(n+2)+1 |

(2n+2)!
.
n!

Now we want to choose n so that the polynomial (n + 1)(n + 2) + 1 factors nicely, as a consequence
of which the LHS has small prime factors and the chances of the LHS dividing the RHS is high. The
substitution n = x2 (x2 + 2) is our saviour! I believe that the following is also true.
Conjecture. For any positive integer k, there are infinitely many good pairs of the form (n, n + k).
The conjecture is proved for k = 2, 3, 4.
I put together these results along with their proofs into an article and submitted it to the
American Mathematical Monthly as I had nothing to lose. After a long wait I got an email on
24th December, 2020 from the editor of the American Mathematical Monthly that my paper2 titled
“On the Divisibility a! + b! | (a + b)!” was accepted for publication!

2

5

https://www.dropbox.com/s/1e96zp2m1eaukmn/amm-paper.pdf?dl=1
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Problem Section 4
Edited by Manjil P. Saikia
School of Mathematics, Cardiff University, CF24 4AG, UK
E-mail: manjil@saikia.in

This section contains unsolved problems, whose solutions we ask from the readers, which we
will publish in the subsequent issues. All solutions should preferably be typed in LaTeX and
emailed to the editor. If you would like to propose problems for this section then please send
your problems (with solutions) to the above mentioned email address, preferably typed in
LaTeX. Each problem or solution should be typed on separate sheets. Solutions to problems
in this issue must be received by 20 December, 2021. If a problem is not original, the proposer
should inform the editor of the history of the problem. A problem should not be submitted
elsewhere while it is under consideration for publication in Ganit Bikash. Solvers are asked
to include references for any non-trivial results they use in their solutions.

Problem 10. Proposed by B. Sury (Indian Statistical Institute, Bengaluru).
Prove that

n  
X
n (−1)i−1
i=1

i

i

n
X
1
=
.
k
k=1

More generally, show that
X
1≤i1 ≤≤···≤ir ≤n

 
n
X
n (−1)ir −1
1
=
.
ir i1 i2 · · · ir
kr
k=1

Problem 11. Proposed by Anupam Saikia (Indian Institute of Technology Guwahati).
Let S1111 be the permutation group on the set T = {1, 2, . . . , 1111}. Let G be an abelian
subgroup of S1111 of order 1313. Show that there must be an integer i ∈ T such that σ(i) = i for all
σ ∈ G. (The question requires knowledge of permutation group S3 and Sylow theorems.)

Problem Section
Solutions to Old Problems
We received correct solutions to Problems 4, 5 and 6 from Amit Kumar Basistha (Anundoram
Borooah Academy, Pathsala, India). Problems 7, 8 and 9 of the previous issue are still open to the
floor for solutions.
Solution 1. Solved by the proposer. The solution below is by Anupam Saikia (Indian Institute of
Technology Guwahati).
Observe that m(a2 − 1) = a2p − 1 ≡ a2 − 1 (mod p) by Fermat’s Little Theorem. Since p - (a2 − 1),
we have p | m. Clearly, m is even. Therefore, 2p | m. Now,
a2p − 1 = m(a2 − 1) ≡ 0 (mod m) =⇒ am ≡ 1 (mod m).
Solution 2. Solved by the proposer. The remarks below are by Manjil P. Saikia (Cardiff University).
The problem is a special case of a result of Mahanta and Saikia (see: Theorem 2.2 of ‘Refinement
of some partition identities of Merca and Yee’ (2021), https://manjilsaikia.in/publ/papers/
PJM_MY.pdf.)
Solution 3. Solved by the proposer. The solution below is by B. Sury (Indian Statistical Institute,
Bangaluru).
From the first conditions, f (1, x) = 1 = f (−1, x) = f (x, 1) = f (x, −1) for all x 6= 0. Now,
f (1/x, y)f (x, y) = f (1, y) = 1 = f (x, 1) = f (x, 1/y)f (x, y). Cancelling off f (x, y), we get
f (1/x, y) = f (x, 1/y) = 1/f (x, y).
So, for x 6= 0, 1, we have by the second condition that
1 = f (1/x, 1 − 1/x) = f

1
x,
1−

!
1
x

.

Multiplying with 1 = f (x, 1 − x), we get
1 = f (x, 1 − x)f

1−x
1
x,
1 ) = f (x,
1− x
1 − x1

!
= f (x, −x).

Also, then for x 6= 0, 1, f (x, x) = f (x, −x)f (x, −1) = 1. As f (x, x) = f (x, −x) = 1 holds for x = 1
also, this proves (a).
The part (b) follows by noting
1 = f (xy, xy) = f (x, xy)f (y, xy) = f (x, x)f (x, y)f (y, x)f (y, y) = f (x, y)f (y, x).
Solution 4. Solved by Amit Kumar Basistha (Anundoram Borooah Academy, Pathsala) and the
proposer. The solution below is by Anupam Saikia (Indian Institute of Technology Guwahati).

7
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The solution exploits a relation between the Fibonacci sequence and the matrix A =

1 1
1 0

!
,

together with some elementary group theory).
!
F
F
n+1
n
for n ≥ 2 (which can be easily proved by induction).
Observe that An =
Fn Fn−1
Moreover, A can be considered as an element in the group G consisting of 2 × 2 matrices of
determinant ±1 with entries from the field Zp of p elements. The order!
of the group G is 2p(p2 −1) (G
1 0
2
contains SL2 (Zp ) as a subgroup of index 2). Then, A2p(p −1) ≡
(mod p), as ord(A) | ord(G)
0 1
and it yields the desired result.
The solution by Amit Kumar Basistha used Binet’s form of Fibonacci numbers and elementary
number theoretic techniques.
Solution 5. Solved by Amit Kumar Basistha (Anundoram Borooah Academy, Pathsala). The
solution below is by Amit Kumar Basistha (Anundoram Borooah Academy, Pathsala).
The answer is ‘yes’. Consider n = 4a2 + 2a + 1 for some positive integer a. Then n2 + 1 =
2(4a2 + 1)(2a2 + 2a + 1). If 4a2 + 1 = 2a2 + 2a + 1 then a is either 0 or 1. So, the two factors 4a2 + 1
and 2a2 + 2a + 1 of n are distinct, odd and less than n for a > 1. We, thus, have infinitely many
values of n for which n2 + 1 divides n!.
Solution 6. Solved by the proposer and partially by Amit Kumar Basistha (Anundoram Borooah
Academy, Pathsala). The solution below is by B. Sury (Indian Statistical Institute, Bengaluru).
Note that q 0 (αi ) =

Q

j6=i (αi

− αj ). We claim that actually the polynomial
p(x) =

X

p(αi )

i

To see this, consider
h(x) =

X
i

p(αi )

Y x − αj
.
αi − αj
j6=i

Y x − αj
− p(x).
αi − αj
j6=i

Now h(αi ) = 0 for all i = 1, . . . , n. But h(x), clearly, has degree at most (n − 1). Thus, h(x) must
P
Q
x − αj
is proved.
be the zero polynomial. In other words, the claim that p(x) = i p(αi ) j6=i
αi − αj
As p(x) has degree at the most n − 2, the right hand side of the above expression must have its
coefficient of xn−1 to be zero.
The statement also follows simply from the sum of residues theorem applied to the meromorphic
function p(z)/q(z).
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আৱজর্না-পাতৰ্ বয্ৱহাৰ কৰক
আৰু আন এটা পৰ্বন্ধ
েটেৰন্স টাও • অনু বাদ : িপৰ্য়াংকুশ েডকা
অনু বাদক: অষ্টম ষাণ্মািসকৰ ছাতৰ্, যািন্তৰ্ক অিভযািন্তৰ্ক িবভাগ (েমকািনেকল ইিঞ্জিনয়ািৰং িবভাগ), েযাৰহাট অিভযািন্তৰ্ক মহািবদয্ালয়,
গড়মূ ৰ, েযাৰহাট-৭৮৫০০৭

েটেৰন্স টাও (১৭ জুলাই, ১৯৭৫ –) সাম্পৰ্িতক সময়ৰ

সংখয্া ঊৈনছখন। গেৱষণাৰ সব্ীকৃিতৰূেপ েতওঁ লাভ কৰা বঁটা-

েশৰ্ষ্ঠতম গিণতজ্ঞসকলৰ এগৰাকী। বতর্মান েতওঁৰ বয়স

বাহন, সন্মানৰ তািলকাখেনা যেথষ্ট দীঘলীয়া। ইয়াৰ িভতৰত ৩১

৪৬ বছৰ, িকন্তু েতওঁৰ গািণিতক অৱদানৰ তািলকাখনত

বছৰ বয়সেত লাভ কৰা িফল্ডছ্ েমেডল (২০০৬ চন), েবৰ্’কথৰ্ু

আেলাকপাত কিৰেল এটা কথা সব্ীকাৰ কিৰবৈল অসু িবধা

পৰ্াইজ (২০১৪ চন), েক্ল’ িৰচাছ্র্ এৱাডর্ (২০০৩ চন), ৰেয়ল

নহ’ব েয েকােনা েকােনা েক্ষতৰ্ৰ েকইবাগৰাকী গিণতজ্ঞৰ
জীৱনেজাৰা মুঠ কমর্ৰাজীেয় িযমানিখিন ঢুিক নাপাব, িসমানিখিন

চ’ছাইিটৰ সভয্ (FRS, ২০০৭ চন) আিদৰ নাম ল’ব পািৰ।

অৱদান েতওঁ এই পযর্ন্ত আগবঢ়াইেছ। ৈশশৱৰ পৰাই অসাধাৰণ
গািণিতক পৰ্িতভাৰ পিৰচয় িদয়া টােৱ েতওঁৰ বয়সৰ আন
িশশুতৈক বহু পূ েবর্ই গিণতৰ উচ্চ িশক্ষা গৰ্হণ কিৰিছল। মাতৰ্ ২১
বছৰ বয়সেত েতওঁ িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰা িপএইছিড লাভ
কিৰিছল। ১৯৯৬ চনত েতওঁ েকিলফ’িণর্য়া িবশব্িবদয্ালয়, লছ্
এেঞ্জলছত (UCLA) গিণতৰ অধয্াপকৰূেপ েযাগদান কিৰিছল
আৰু ইয়াৰ িতিন বছৰ পাছত মাতৰ্ ২৪ বছৰ বয়সেত েতওঁ
গিণতৰ পূ ণর্াংগ অধয্াপকৰ পযর্য্ায়ৈল উন্নীত ৈহিছল।
এগৰাকী অেষ্টৰ্িলয়ান-আেমিৰকান গিণতজ্ঞ েটেৰন্স টাৱৰ
গেৱষণাৰ পিৰসৰ গিণতৰ েকইবাটাও েক্ষতৰ্ৈল পৰ্সািৰত।
এইসমূ হৰ িভতৰত পৰ্ধানৈক সমঞ্জস িবেশ্লষণ (harmonic
analysis), আংিশক অৱকলজ সমীকৰণ, বীজগিণতীয় িবনয্াস
তত্তব্, পাটীগিণতীয় িবনয্াস তত্তব্, জয্ািমতীয় িবনয্াস তত্তব্,
সম্ভািৱতা তত্তব্, সংকুিচত সংেবদন (compressed sensing),
িবেশ্লষণাত্মক সংখয্া তত্তব্ আিদ উেল্লখনীয়। েতওঁৰ এিতয়াৈলেয়
পৰ্কািশত গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংখয্া িতিন শতািধক আৰু িকতাপৰ
1

৯

গিণত অিলিম্পয়াডৰ দেৰ পৰ্িতেযািগতাসমূ হৰ পৰ্িত আগৰ্হী
িশক্ষাথর্ীসকলৰ বােব েতওঁৰ আন এক কৃিততব্ েপৰ্ৰণাদায়ী হ’ব
পােৰ। আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াডত েযাগ িদ েতওঁ মাতৰ্
১০ বছৰ বয়সেত বৰ্ঞ্জৰ পদক, ১১ বছৰ বয়সত ৰূপৰ পদক,
আৰু ১২ বছৰ বয়সত সব্ণর্ পদক লাভ কিৰিছল। ইয়ােৰ পৰ্িতেটা
পদক লাভ কৰা েতেৱঁই িবশব্ৰ কিনষ্ঠতম পৰ্িতেযাগী।
টােৱ েতওঁৰ ব্লগ What’s new1 ৰ জিৰয়েত িনয়মীয়াৈক
েতওঁৰ েশহতীয়া গেৱষণাকমর্, নতুন গেৱষণাৰ সেম্ভদ আিদৰ চমু
আভাস িদ েলখা পৰ্কাশ কেৰ। িকন্তু গািণিতক কমর্ৰািজ িবষয়ক
েলখাৰ মাজেত েতওঁ িনজেক সীমাবদ্ধ ৰখা নাই। েকিৰয়াৰ
পৰামশর্, িলখনৈশলী, গেৱষণা পদ্ধিত আিদ িবষয়সমূ হেতা
েতওঁ েকইবাটাও চমু েলখা িলিখেছ। িনজৰ দীঘর্িদনীয়া
িবদয্ায়তিনক অিভজ্ঞতােৰ পুষ্ট এই েলখাসমূ হ েকৱল গিণতৰ
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ বােবই নহয়, আন িবষয়ৰ িশক্ষক-িশক্ষাথর্ীৰ
বােবও সমােনই লাভদায়ক হ’ব পােৰ। এই েলখাসমূ হ িকমান
গুৰুতব্পূ ণর্ আৰু পৰ্ভাৱশালী হ’ব পােৰ, তাৰ উমান পাবৈল এটা
উদাহৰেণই যেথষ্ট। েকইবছৰমান পূ েবর্ আন এগৰাকী অসাধাৰণ

https://terrytao.wordpress.com
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অনু বাদ
গিণতজ্ঞ, িফল্ডছ্ েমেডল িবজয়ী পৰ্থমগৰাকী মিহলা গিণতজ্ঞ

েতওঁৰ ব্লগত সিন্নিবষ্ট গেৱষণা পদ্ধিত িবষয়ক দু টা চমু

মািৰয়াম িমজর্াখানীক (১৯৭৭ - ২০১৭) সাক্ষাৎকাৰ এটাত েসাধা

েলখাৰ অনু বাদ এই সংখয্াত আগবেঢ়াৱা হ’ল। েলখা দু টাৰ

ৈহিছল েয উদীয়মান ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক উেদ্দিশয্ েতওঁ িক পৰামশর্

মূ ল িশেৰানাম যথাকৰ্েম – “Use the wastebasket” আৰু

িদব। িমজর্াখানীেয় উত্তৰত ৈকিছল েয েতওঁ েকােনাধৰণৰ
পৰামশর্ িদব পৰাৈক েযাগয্ েহাৱা বুিল নাভােব, িকন্তু েতওঁ িনেজ

“Continually aim just beyond your current range”।

েটেৰন্স টাৱৰ ব্লগত সিন্নিৱষ্ট েকিৰয়াৰ পৰামশর্সমূ হ মািন চেল।

পােৰ।

আগৰ্হী পাঠকসকেল ব্লগেটাত সিন্নিবষ্ট আন েলখাসমূ েহা পিঢ় চাব

আৱজর্না-পাতৰ্ বয্ৱহাৰ কৰক
“মানু েহ সাফলয্ৰ জিৰয়েত সফল হয় বুিল ভবােটা ভুল।
েবিছভাগ সময়েত িবফলতাৰ পৰােহ সাফলয্ আেহ। িবফলতাই
িয িশকায়; অনু শাসন, অধয্য়ন, উপেদশ আৰু উদাহৰেণ
েকিতয়াও েসই িশক্ষা িদব েনাৱািৰেলেহঁেতন।” (েচমুেৱল
স্মাইলছ্)
পৰ্িতেটা ধাৰণাই সাফলয্ নােন, আৰু পৰ্থমেটা খচৰাই সদায়
অিন্তম খচৰাৰ ভাল চােনিক এটা গঢ় িনিদেয়। এইেটা সবর্েশৰ্ষ্ঠ
গিণতজ্ঞসকলৰ েক্ষতৰ্েতা পৰ্েযাজয্।
এেনকুৱা সময় আেহ, েযিতয়া পৰ্কল্প এটা আৰম্ভিণেত
ভবাধৰেণ আগ নাবােঢ়; আৰু আপুিন পৰ্কল্পেটাত লািগ থকা
সময় কমাবলগীয়া হ’ব, িপছত পুনৰ মেনািনেৱশ কিৰবলগা
হ’ব বা িকছু িদনৈল সম্পূ ণর্ৰূেপ স্থিগত ৰািখবলগীয়া হ’ব। বা
আপুিন বহু সময় ধিৰ লািগ থকা পৰ্েমিয়কা এটা আেপানাৰ
পতৰ্খনৰ বােব এেকা কামৰ নহয় বুিল পৰ্িতপন্ন হ’ল, আৰু
আপুিন অিনচ্ছুকভােৱ েসইখন তয্াগ কিৰেছ বা পৰৱতর্ী পতৰ্খনৰ
বােব ৰািখ ৈথেছ। বা অধর্িলিখত পতৰ্ এখনৰ গাঁথিনেটা বৰ
সেন্তাষজনক েহাৱা নাই, আৰু েসইখন পুনৰ পৰ্থমৰ পৰা িলিখব
লগা হ’ব। (দৰাচলেত, মই সবােতাৈক গবর্ অনু ভৱ কৰা পতৰ্
েকইখনমান তাৰ পৰ্থম খচৰাৰ পৰা কাযর্য্তঃ িচিনবই েনাৱািৰ,
িকয়েনা েসইেবাৰ এবাৰ বা তেতািধকবাৰ পুনিলর্িখত ৈহিছল।)
েকিতয়া একাগৰ্ভােৱ লািগ থািকব লােগ আৰু ৈধযর্য্
ৰািখব লােগ, েকিতয়া পৰ্ােয়ািগক আৰু বাস্তৱবাদী হ’ব লােগ,
েসইেটা সকেলােৱ জনা উিচত। েকৱল েশষৰ কামিখিনত
আঁেকাৰেগাঁজভােৱ লািগ থকােটা সময়ৰ ফলপৰ্সূ বয্ৱহাৰ নহয়,
আৰু পৰ্িতেটা কামৰ এেকবােৰ অিন্তম ৰূপ পৰ্কাশ কৰােটা
আপুিন িবচৰাধৰণৰ গেৱষণাৰ মানদণ্ড বতর্াই ৰখাৰ সেবর্াত্তম
উপায় নহয় (যিদও েকিতয়াবা আেপানাৰ আংিশক সাফলয্সমূ েহা
িকবা উপােয়েৰ উপল

কিৰ ৰখােটা ভাল কথা)। িনঃসেন্দেহ
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অনু বাদ
আিজৰ িডিজেটল যু গত আেপানাৰ সকেলা কাম সাঁিচ ৰখােটা
সহজ আৰু সস্তীয়া ৈহেছ, আৰু েকােনা পতৰ্ৰ ওপৰত ডাঙৰ
অেস্তৰ্াপচাৰ কৰাৰ পূ েবর্ আপুিনও িনিশ্চতভােৱ েগােটইেবাৰ সাঁিচ
ৰখা উিচত।
আনিক অিত লাজ লগা ধৰেণ ভুল েহাৱা কাম এটােকা
(েমাৰ এেনধৰণৰ েকইবাটাও গেৱষণাকমর্ আেছ, েসৗভাগয্বশতঃ

েসইেবােৰ েকিতয়াও পৰ্কাশৰ মুখ েদখা নাই) ক’ৰবাত
েগাপনীয়ৈক সাঁিচ ৰখা উিচত। কাৰণ আপুিন েকিতয়াও
িনশ্চয়তােৰ ক’ব েনাৱােৰ েয তাৰ পৰা িকবা গুৰুতব্পূ ণর্ অৱিশষ্ট
ওলাবেন েনালায়। তদু পিৰ ভিৱষয্েত পিৰহাৰ কিৰব পৰাৈক
ভুলসমূ হৰ েটাকা এটা পৰ্স্তুত কৰােটাও ভাল কাম। েযেন ধৰক,
ইয়াৰ দব্াৰা আেপানাৰ সঁজুিলসমূ হেৰ সীমাবদ্ধতা সম্পেকর্ জািনব
পািৰব।

আেপানাৰ সাম্পৰ্িতক পিৰসৰৰ ঊধর্ত যাবৈল
অিবশৰ্ান্তভােব লক্ষয্ িস্থৰ কৰক
“এগৰাকী সফল বয্িক্তেয় সাধাৰণেত েতওঁৰ পৰৱতর্ী
লক্ষয্েটা েতওঁৰ অিন্তম সাফলয্তৈক িকছু ওপৰত ৰােখ, িকন্তু
যেথষ্ট ওপৰেতা নাৰােখ। এইদেৰ েতওঁ িনয়মীয়াভােৱ েতওঁৰ
অিভলাষৰ স্তৰক উন্নীত কেৰ।” (কুটর্ েলিৱন)

লােগ, েসয়া বৰ স্পষ্ট নহ’ব। বা উপায় এটা িকদেৰ পাব লােগ,
েসয়াও হয়েতা েতওঁ বৰ ভালদেৰ নাজািনব।
গিণতৰ এগৰাকী গেৱষকৰ বােব েকৱল েতওঁৰ পিৰসৰৰ
অধীনৰ সমসয্ােবাৰ সমাধানৰ েচষ্টা কৰাৰ সু িবধাজনক সব্ভাৱ

দবা েখলু ৈৱসকলৰ মাজত এইেটা কথা সাধাৰণেত গৃ হীত

এটা গিঢ় েতালােটা বৰ েলাভনীয় হ’ব পােৰ। এইেটােৱ

েয এগৰাকী েখলু ৈৱেয় েতওঁৰ দক্ষতা বৃ িদ্ধৰ বােব কিৰব পৰা

গতানু গিতক মানদণ্ডৰ িকন্তু যেথািচত পিৰমাণৰ গেৱষণা-পতৰ্
িনয়মীয়াৈক পৰ্কাশ ৈহ থকােটা সু িনিশ্চত কেৰ। লগেত নতুন

সবােতাৈক ফলপৰ্সূ কামেবাৰৰ এটা ৈহেছ, আেপানাতৈক সামানয্
েবিছ দক্ষ েখলু ৈৱৰ ৈসেত সঘেন েখল েখলা। গিণতৰ েক্ষতৰ্ত
িকন্তু এই পৰ্িতদব্ন্দব্ীজন আন এগৰাকী গিণতজ্ঞ নহয়। পৰ্িতদব্ন্দব্ী
ৈহেছ অসমািধত বা সিঠকভােৱ বুিজব েনাৱৰা গািণিতক সমসয্া,

েক্ষতৰ্, নতুন দৃ িষ্টভংগী, নতুন আিৱষ্কাৰসমূ হ, নতুন পদ্ধিত
আিদ িশিকবৈল পৰ্েয়াজনীয় কষ্টিখিনৰ পৰাও েতওঁ মুিক্ত পায়।
িকন্তু পূ েবর্ আহিৰত দক্ষতাসমূ হেক চচর্া কিৰ থকাত িকছু

ধাৰণা, আৰু তত্তব্সমূ হ। িকন্তু ইয়ােতা মািনবলগীয়া নীিত মূ লতঃ

পৰ্শংসনীয় িদশ আেছ যিদও এটা কথা অনসব্ীকাযর্য্ েয এজন

এেকটাই।

বয্িক্তৰ েকিৰয়াৰত েকৱল পৰ্কাশেযাগয্ পতৰ্ িলখা কামেটাৰ

এক িনিদর্ষ্ট সময়ত পৰ্িতজন গিণতজ্ঞেৰই িনিদর্ষ্ট এক
‘পিৰসৰ’ থােক, গিণতৰ এক েক্ষতৰ্ থােক য’ত েসই
গিণতজ্ঞজেন ফলপৰ্সূ ভােৱ েতওঁ পূ বর্ৰ জ্ঞান, সব্জ্ঞােবাধ,
অিভজ্ঞতা, আৰু িকিটপসমূ হ পৰ্েয়াগ কিৰব পােৰ। এই পিৰসৰৰ
অন্তগর্ত েগােটইেবাৰ সমসয্াই েয েতওঁৰ বােব সহজ, তুচ্ছ বা
গতানু গিতক হ’ব; েতেন েকােনা কথা নাই। িকন্তু সমসয্ােটাৰ
েক্ষতৰ্ত িকদেৰ অগৰ্সৰ হ’ব লােগ, মূ ল জিটলতাসমূ হেনা
িক, সহায়ৰ বােব েকানেবাৰ িকতাপ-পতৰ্ েচাৱা উিচত,
েকানেটা পদ্ধিতেয় কাম িদয়াৰ সম্ভাৱনা আেছ আৰু েকানেবাৰ
সম্ভাৱনাহীন – ইতয্ািদ ধৰণৰ কথােবাৰ েতওঁ স্পষ্টভােৱ জািনব।
তাৰ িবপৰীেত, পিৰসৰৰ বািহৰৰ সমসয্ােবাৰৰ েক্ষতৰ্ত িবিভন্ন
পৰ্িতদব্ন্দব্ী উপায়সমূ হৰ মাজত সম্ভাৱনীয়তা িকদেৰ তুলনা কিৰব

১১

হৰ্সব্ময্াদী মূ লয্েহ আেছ। েতেনধৰণৰ ৰক্ষণশীল উপায়েক
সম্পূ ণর্ৰূেপ আেকাঁৱািল েলাৱাৰ িবিনময়ত এক দীঘর্কালীন
সু েযাগ েহৰুৱাবলগীয়া হ’ব পােৰ। গািণিতক েবাধ আৰু পৰ্যু িক্তৰ
কৰ্মাগতভােৱ অগৰ্গিত হয়, আৰু পৰৱতর্ী সময়ত আন েক্ষতৰ্
বা আন পদ্ধিতৰ ধাৰণাসমূ েহ কৰ্মবিধর্ত ৰূপত েতওঁৰ িনজৰ
েক্ষতৰ্খনেতই গুৰুতব্পূ ণর্ ভূ িমকা পালন কিৰব পােৰ; িবেশষৈক
েযিতয়া আপুিন কাম কৰা েক্ষতৰ্খনৰ পৰ্িত আন েলাকেৰা িবেশষ
আগৰ্হ থােক। যিদ েকােনােৱ এইধৰণৰ উন্নয়ন, েযেন নতুন
পদ্ধিত িশকা আিদ িবষয়ত গুৰুতব্ িনিদেয় আৰু িনজেক তাৰ
লগত খাপ খুৱাই নলয়, েতেনেক্ষতৰ্ত এটা দীঘর্কালীন সংকটৰ
আশংকা থােক েয েতওঁৰ পদ্ধিতসমূ হ িদন েযাৱাৰ লেগ লেগ
অপৰ্চিলত ৈহ যাব পােৰ। বা েতওঁৰ ফলাফলসমূ েহ পৰ্াসংিগকতা
েহৰুৱাই বিধর্ত হাৰত িবৰিক্তদায়ক ৰূেপ ধৰা িদব পােৰ।
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অনু বাদ

আনেটা চৰম অৱস্থাত, পূ েবর্ উপল

গেৱষণাৰ কৰ্মবধর্মান

সূ চাব; েসই সম্পেকর্ পূ েবর্ ৈহ েযাৱা গেৱষণাৰ িবষেয় অৱগত

উন্নয়ন আৰু শুধৰিণৰ েলেহমীয়া পৰ্িকৰ্য়ােটা অৱজ্ঞা কিৰ

নহয়। েকৱল সবােতাৈক জিটল সমসয্ােবাৰত দৃ িষ্ট িনৱদ্ধ

তাৰ পিৰৱেতর্ েপােন েপােন িবখয্াত বা জিটল অসমািধত
সমসয্া, বা সম্পূ ণর্ এক ৈবপ্লিৱক নতুন তত্তব্ িবকাশ কিৰবৈল

কিৰ থকা কামেটা হতাশাজনেকা হ’ব পােৰ। লগেত অতয্িধক
উেত্তজনাত সমসয্ােটাৰ ভুল সমাধান এটােক েঘাষণা কিৰ িদয়াৰ

ধাপিল েমলাৰ পৰ্ৱণতা থািকব পােৰ। য’ত বয্িক্তজনৰ আশাক
‘লটাৰী িজকা’ৰ গািণিতক সমতুলয্ বুিলব পািৰ। এইেক্ষতৰ্ত

আশংকাও থােক, যাৰ পিৰণিতসব্ৰূেপ েসই সু িবখয্াত েঘাষণােটা

িকছু উচ্চাকাংক্ষা থকােটা সু স্থতাৰ পিৰচয়। উদাহৰণসব্ৰূেপ যিদ
েসই েক্ষতৰ্খনত এক সম্ভাৱনাপূ ণর্ নতুন পদ্ধিত আপুিন আৰু

পােৰ।

আেপানাৰ সহকমর্ীসকেল উিলয়াব পািৰেছ, েতেনেক্ষতৰ্ত পূ েবর্
অিত জিটল বুিল গণয্ কৰা সমসয্া বা ধাৰণােবােৰা পুনৰবাৰ
চািল-জািৰ েচাৱাৰ কথা িবেবচনা কিৰব পািৰ, আৰু পৰীক্ষা
কিৰব চাব পািৰ েয এিতয়া িকবা নাটকীয় পিৰৱর্তন েহাৱাৰ
আশংকা আেছ েনিক। িকন্তু েবিছভাগ সময়েত এেনধৰণৰ
উচ্চাকাংক্ষাপূ ণর্ লক্ষয্ আগত ৰািখ কাম কৰােটা অপিৰপক্কতা
বুিলব পািৰ, িবেশষৈক যিদ বয্িক্তজেন িনিদর্ষ্ট পদ্ধিত িকছু মানৰ
সীমাৱদ্ধতা সম্পেকর্, বা েকানেবাৰ আংিশক ফলাফল ইিতমেধয্
জ্ঞাত, েকানেবাৰ সম্ভৱপৰ, বা েকানেটােৱ তাৎপযর্য্পূ ণর্ পৰ্গিতক
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উঠাই ল’বলগীয়া েহাৱা লজ্জাজনক পিৰিস্থিতেটাও েশষত আিহব

[মােজ-সমেয় দু ই এজন এেনকুৱা পৰ্িতভাৱান গিণতজ্ঞ
ওলায়, িযসকেল েতওঁেলাকৰ েকিৰয়াৰৰ আৰম্ভিণেত েকােনা
চমৎকাৰী ফলাফল লাভ কিৰবৈল সক্ষম হয়। িকন্তু ইয়াৰ
িপছত েতওঁেলােক অিবৰতভােৱ েসই উচ্চ পযর্য্ায় বতর্াই ৰখােটা
দািয়তব্ বুিল অনু ভৱ কেৰ, আৰু েতিতয়াৰ পৰা েকৱল ডাঙৰ
ডাঙৰ িবখয্াত সমসয্ােবাৰতেহ হাত িদেয়। তােক কেৰােত
েতওঁেলােক কৰ্মবিধর্ত পৰ্গিতৰ কামেবাৰক েহয় দৃ িষ্টেৰ চায়,
িযেবাৰত মেনািনেৱশ কৰা হ’েল েতওঁৰ পিৰসৰ িনয়মীয়া গিতেৰ
বৃ িদ্ধ পােলেহঁেতন। েমাৰ অনু ভৱ েয এেন কৰােটা এগৰাকী

১২

অনু বাদ
সম্ভাৱনাপূ ণর্ পৰ্িতভাৱানৰ িবকাশৰ বােব এক অকাযর্য্কাৰী
পদ্ধিত। এেন কৰাৰ পিৰৱেতর্ কামত অহা আৰু িস্থৰ গিতেৰ
অগৰ্গিত কৰােটা েকিতয়াও লাজৰ কথা হ’ব েনাৱােৰ। দীঘর্
পিৰকৰ্মাত এই অগৰ্গিতসমূ েহা অন্ততঃ চকুত লগা আকিস্মক
আিৱষ্কাৰসমূ হৰ সমােনই মূ লয্ৱান বুিল পিৰগিণত হয়।]

বৃ িদ্ধ কৰাৰ িনিচনা। এবাৰ কল্পনা কৰক, আেপানাৰ গািণিতক
সামথর্য্ই েকেন পযর্য্ায় পাব যিদ আপুিন আেপানাৰ পিৰসৰ
পৰ্িতবছেৰ ১০ শতাংশৈকেয়া বঢ়াব পািৰেলেহঁেতন।
[িবিনেয়াগৰ তুলনােটাৰ ৈসেত েযাগ িদ ক’ব পািৰ– এক
ৈবিচতৰ্য্পূ ণর্ গেৱষণা অিভজ্ঞতা থকােটােৱা িবেবচনাপূ ণর্, যােত

মই িবশব্াস কেৰাঁ েয িনজৰ পৰ্িতভাৰ িবকাশ কিৰবৈল

গেৱষণাত নয্স্ত সময়ৰ িকছু অংশ ‘িনম্ন িবপদাশংকা, িনম্ন

এজন বয্িক্তৰ বােব ফলপৰ্সূ উপায় হ’ব এই দু ই চৰম পন্থাৰ

পৰ্ািপ্ত’ েশৰ্ণীৰ গেৱষণা সমসয্াত িদয়া হয় িযেবাৰ সম্পূ ণর্ৰূেপ

মাজৰ ঠাইিখিনত িবিনেয়াগ কৰা, আৰু ইয়াৰ দব্াৰা আেপানাৰ
গেৱষণাকাযর্য্ত নতুন পৰ্তয্াহব্ান আৰু জিটলতাক িনয়িন্তৰ্ত

বয্িক্তজনৰ গেৱষণা পিৰসৰৰ অন্তগর্ত, এটা ডাঙৰ অংশ

পিৰমােণ পৰ্েৱশ ঘেটাৱা। এেনধৰণৰ গেৱষণা কাযর্য্কৰ্মৰ

হয় িযেবাৰ েকােনামেত েতওঁৰ পিৰসৰৰ বািহৰত পেৰ, আৰু

উদাহৰণ হ’ব:

এটা সৰু অংশ ‘উচ্চ িবপদাশংকা, উচ্চ পৰ্ািপ্ত’ েশৰ্ণীৰ সমসয্াত

১) আেপানাৰ আগৰ্হৰ সবােতাৈক সহজ সমসয্ােবাৰ পৰীক্ষা
কিৰ েচাৱা, িযেবাৰ আপুিন পূ বর্ৰ পদ্ধিতসমূ েহেৰ সমাধান কিৰব

‘মধয্মীয়া িবপদাশংকা, মধয্মীয়া পৰ্ািপ্ত’ েশৰ্ণীৰ সমসয্াত িদয়া

িদয়া হয় িযেবাৰ সমসয্া সম্পূ ণর্ৰূেপ েতওঁৰ পিৰসৰৰ বািহৰত
পেৰ।]

েনাৱােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ এটা অসমািধত সমসয্া বািছ ৈল

িনজৰ পিৰসৰ বেঢ়াৱাৰ আন এক উত্তম উপায় ৈহেছ

তাৰ েকৱল এটা জিটলতা বাদ িদ আন সকেলােবাৰ জিটলতা

পাশব্র্ৱতর্ী েক্ষতৰ্ৰ েলাকৰ ৈসেত সহেযািগতােৰ কাম কৰা। এইেটা

েনােহাৱা কিৰবৈল ভােলমান সব্ীকাযর্য্ ধিৰ েলাৱা।

কিৰ চাবৈল মই েজাৰৈক পৰামশর্ আগবঢ়াম। এই পদ্ধিতেৰ

২) পূ েবর্ জনা ফলাফল এটােক তাত বয্ৱহৃত গুৰুতব্পূ ণর্
পদ্ধিত এটা বাদ িদ পুনৰ পৰ্মাণৰ েচষ্টা কৰা। বাদ িদয়া
পদ্ধিতেটা েসই ফলাফলেটাৰ বােব গুৰুতব্পূ ণর্ আিছল যিদও
তােতাৈক কিঠন সমসয্াত ই কাম নকেৰ। বা,
৩) পূ েবর্ জনা ফলাফল এটােক ৈল তাক এেন এটা
পিৰিস্থিতৈল সাধাৰণীকৰণ কৰা য’ত এই ফলাফলেটাৰ
গৰ্হণেযাগয্ পৰ্মাণেটাৰ অিধকাংশ পদেক্ষপ পৰ্েযাজয্ েযন লােগ
যিদও মাতৰ্ এটা বা দু টা জিটল অংশ আেছ; আৰু েসইেটা
আঁতৰাবৈল সামানয্ নতুন ধাৰণা, িকিটপ বা অন্তদৃ র্িষ্টৰ পৰ্েয়াজন।
যিদ এই পৰ্কল্পেটা আেপানাৰ বােব এেকবােৰ গুৰুতব্হীন েযন
লািগেছ আৰু আপুিন তাক পৰ্কাশ কিৰবৈল (যিদও এেনধৰণৰ
কােম ভাল বণর্নামূ লক েটাকা পৰ্স্তুত কৰাত সহায় কেৰ, আৰু
েসইেবাৰ সকেলােৰ বােব উপল কিৰ ৰখা উিচত বুিল মই
ভােবাঁ) লাজ কিৰেছ, েতেন্ত িচন্তা নকিৰব। ইয়াৰ উেদ্দশয্ েকৱল
পতৰ্ এখন পৰ্কাশ কৰাৰ দেৰ হৰ্সব্ময্াদী লক্ষয্ এটােত সীমাৱদ্ধ
নহয়। ইয়াৰ দীঘর্ময্াদী উেদ্দশয্ ৈহেছ আেপানাৰ পিৰসৰ বৃ িদ্ধ

মই িনেজও গিণতৰ িবিভন্ন েক্ষতৰ্ৰ ৈসেত পিৰিচত ৈহেছাঁ। যিদ
সহেযাগী েলাকজনেৰা আেপানাৰ সমপযর্য্ায়ৰ অিভজ্ঞতা আেছ,
েতিতয়া এই পদ্ধিতেটােৱ েবছ ভালদেৰ কাম কৰা েযন লােগ।
কাৰণ েতেনেক্ষতৰ্ত আপুিনও কথােবাৰ এেক পযর্য্ায়ৰ দৃ িষ্টেৰ
চায়, আৰু আেপানােলােক সহেজই এজেন আনজনক অন্তদৃ র্িষ্ট,
সব্জ্ঞা আৰু জ্ঞান িবিনময় কিৰব পােৰ।
মই অিত ফলপৰ্সূ বুিল অনু ্ভৱ কৰা তৃতীয়েটা উপায় ৈহেছ–
আপুিন আংিশকভােৱ বুিজ েপাৱা িবষয় এটাক িশেকাৱাৰ দািয়তব্
েলাৱা, যােত আেপানাৰ িশক্ষাথর্ীসকলৰ আগত বক্তৃতা িদয়াৰ
আগেতই আপুিন িবষয়েটাৰ ওপৰত ভাল দখল এটা গিঢ়
তুিলবৈল বাধয্ হয়। (অৱেশয্ আেপানাৰ েশৰ্ণীত িশকাব পৰাৈক
িকছু মান িবষয় যিদ অিত কিঠন, কািৰকৰী বা বািহয্ক েকােনা
িবষয়ৰ ওপৰত অিতমাতৰ্া িনভর্ৰশীল হয়; েতেন্ত পাঠয্কৰ্মৰ
েক্ষতৰ্ত িকছু নমনীয় হ’বই লািগব।) এই পাঠদান কিৰবৈল
বক্তৃতা-েটাকা িলখাত সময় িদয়ােটা আেপানাৰ িনজৰ বােব,
আৰু আেপানাৰ িশক্ষাথর্ীসকলৰ বােবও অিত মূ লয্ৱান হ’ব পােৰ;
লগেত ভিৱষয্েত এই িবষয়েটা বুিজব েখাজা গিণতজ্ঞসকলৰ

কৰা। কথােটা দীঘর্ময্াদী িবিনেয়াগৰ জিৰয়েত চকৰ্বৃ িদ্ধ সু ত

বােবও েটাকািখিন কামত আিহব পােৰ।
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েডানাল্ড কানুথ আৰু The Art of Computer
Programming
ড◦ মিঞ্জল িপ. শইকীয়া
েপাষ্ট-ডক্টেৰল েফল’, কািডর্ফ িবশব্িবদয্ালয়

গিণত জগতত েমাৰ বতর্মানৰ যাতৰ্াৰ এটা অিত গুৰুতব্পূ ণর্
ক্ষণ ৈহেছ ২০১৬ চনত বেডর্াত (Bordeaux) অনু িষ্ঠত এখন
কনফােৰন্স। েসইখন আিছল পৰ্খয্াত ফৰাচী গিণতজ্ঞ মােচর্লপল শব্ু টেজনবাজর্ৰ (Marcel-Paul Schutzenberger) গিণত
িবষয়ক এখন আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় কনফােৰন্স, য’ত বহুেতা িবখয্াত
গিণতজ্ঞ এেকলগ ৈহিছল। তােত েষ্টনফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী েডানাল্ড কানু থক (Donald Knuth) লগ
েপাৱাৰ েমাৰ েসৗভাগয্ ৈহিছল।

গিণত িবকাশ | সপ্তিততম সংখয্া | জুলাই – েছেপ্টমব্ৰ, ২০২১

কনফােৰন্সখনৰ পৰ্থমিদনা পুৱা মই েমাৰ েতিতয়াৰ সহপাঠী
এজনৰ লগত েৰিজেষ্টৰ্ছনৰ বােব ৈৰ আিছেলাঁ। হঠােত আমাক
পাছফালৰ পৰা এজন ওখ মানু েহ মাত লগােল। েতওঁ আমাক
িচনািক িদ ক’েল, “Hi, I am Don”, আৰু আিমও েতওঁক
আমাৰ িচনািক িদেলাঁ। েতওঁ িচনািক িদয়াৰ আগেতই মই েতওঁক
িচিন পাইিছেলােয়ই, কাৰণ েতওঁৰ িকতাপ আৰু গেৱষণাৰ লগত
েমাৰ আগৰ পৰাই িচনািক আিছল। অলপ আচিৰত ৈহিছেলাঁ েয
কানু থৰ দেৰ এজন মহান গিণতজ্ঞই ইমান সহেজ আমাৰ দেৰ

১৪

পৰ্বন্ধ
নাম নথকা গেৱষক-ছাতৰ্ৰ লগত িনেজই কথা পািতবৈল আিহেছ।
েসই পুৱা আিম বহু সময় কথা পািতেলাঁ। েতওঁ েমাৰ কামৰ
িবষেয় েসাধাত ক’েলাঁ েয মই েসই সময়ত Aztec diamond
েবালা এটা গািণিতক েক্ষতৰ্ জিড়ত কাম কিৰ আেছাঁ। েতওঁ েতিতয়া
েমাক েসই এেকই েক্ষতৰ্ত েতওঁ আগেত কৰা কামৰ কথা অলপ
ক’েল। লগেত এইেটাও ক’েল েয েতওঁ আিজকািল গেৱষণা-পতৰ্
িলখা বাদ িদেছ, কাৰণ েতওঁৰ গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংকলন এলািন
পৰ্কাশ পাইেছ। (এইলািন িকতাপ েষ্টনফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালেয় পৰ্কাশ
কিৰেছ, আৰু তােৰ দু টামান খণ্ডত চকু ফুৰাই মই অতয্ন্ত আনন্দ
অনু ভৱ কিৰিছেলাঁ।) গেৱষণাৰ িবষেয় আৰু অলপ কথা পতাৰ
িপছত আিম কনফােৰন্স-হলৈল গ’েলাঁ। কনফােৰন্সখন পাঁচ িদনীয়া
আিছল আৰু সদায় দু পৰীয়াৰ আহাৰৰ সময়ত মই কানু থ বহা
েটবুলখনত বিহবৈল েচষ্টা কিৰিছেলাঁ, যােত েতওঁৰ লগত আৰু
কথা পািতব পােৰাঁ। েসই পাঁচ িদনত েতওঁৰ লগত বহুেতা েবেলগ
েবেলগ ধৰণৰ আেলাচনা কিৰবৈল বহুেতা গিণতজ্ঞ আিহিছল আৰু
েসই আেলাচনােবাৰ শুিন আৰু তাত ভাগ ৈল মই বহু উপকৃত
ৈহিছেলাঁ। মই েসই সময়ত িভেয়না িবশব্িবদয্ালয়ত গেৱষণা আৰম্ভ
কৰা মাতৰ্ সাত মােহ ৈহিছল, আৰু ইমান েসানকােল এেন এখন
কনফােৰন্সৈল যাবৈল েপাৱােটা েমাৰ বােব েসৗভাগয্ৰ কথা আিছল।
ইিতমেধয্ েকাৱা ৈহেছ েয কানু থৰ লগত েমাৰ িচনািক আগৰ
পৰাই। ২০১১ চনত, মই েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্ ৈহ থকাৰ
সময়ত আমাৰ পুিথভঁৰালত এখন েকৗতূ হেলাদ্দীপক িকতাপত
েমাৰ চকু পিৰল। নাম আিছল ‘Concrete Mathematics’।
িকতাপখন খুিল চাই েদিখেলাঁ েয Continuous আৰু Discrete
Mathematics িমলাই Concrete Mathematics নামকৰণ
কৰা ৈহেছ। িকতাপখনৰ িকছু অংশ পিঢ় বহুেতা নজনা কথা
িশিকব পািৰিছেলাঁ, আৰু এিতয়াও িকতাপখনত েমােকালাই িকছু
অংশ পিঢ় ভাল লােগ। িকতাপখন িলিখিছল েডানাল্ড কানু থ আৰু
েতওঁৰ সহেযাগী (collaborator) েৰাৱন গৰ্ােয়ম (Ronald Graham) আৰু ওেৰণ পাটািস্নেক (Oren Patashnik)। িকতাপখনৰ
পাতিনত উেল্লখ কৰা আেছ েয এইখন িকতাপ কানু থৰ েবেলগ
এখন িকতাপ The Art of Computer Programming, Vol
1 ৰ পৰ্থম অধয্ায়ৰ িকছু পিৰমােণ পিৰৱিধর্ত সংস্কৰণেহ। েসয়া
আিছল েডানাল্ড কানু থ আৰু The Art of Computer Programming ৰ লগত েমাৰ পৰ্থম িচনািক।
ইয়াৰ েকইমাহমান পাছত েমাৰ স্কলাৰিশব্পৰ পইছােৰ Concrete Mathematics আৰু The Art of Computer Programming ৰ পৰ্থম খণ্ডেটা িকিন পিঢ়বৈল েচষ্টা চলাও, আৰু
েসই পৰ্েচষ্টা এিতয়াও অবয্াহত আেছ। েযিতয়াই মই এই দু খন
িকতাপ খুিল চাওঁ েতিতয়াই িকবা এটা নতুন কথা িশিকবৈল পাওঁ।
The Art of Computer Programming ৰ এিতয়াৈলেক মুঠ
চািৰটা খণ্ড ওলাইেছ। আৰু দু টা বা িতিনটা খণ্ড ওলাবলগীয়া
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আেছ। কানু েথ িকতাপখন ১৯৬২ চনৰ পৰা িলিখবৈল আৰম্ভ
কিৰিছল। েতিতয়া েতওঁ অকল এখন িকতাপ িলিখম বুিল
ভািবিছল। িকন্তু িলিখ থােকাঁেত েদিখেল েয েতওঁ েসই িবষয়েটা
ৈল িয ক’ব িবচােৰ েসয়া এখন িকতাপত িলিখব েনাৱােৰ।
এেনৈকেয় েতওঁ ১৯৬৮, ১৯৬৯, আৰু ১৯৭৩ ত পৰ্থম িতিনটা
খণ্ড িলিখ উিলয়ােল। আৰু চতুথর্ খণ্ডৰ পৰ্থম ভাগেটা ২০১১ চনত
ওলায়। কানু থ এজন perfectionist, আৰু এই কথােটা েতওঁৰ
িকতাপেকইখনত পিৰলিক্ষত হয়। পৰ্েতয্কেটা শ আৰু বাকয্
েতওঁ পৰ্েয়াজনতেহ বয্ৱহাৰ কেৰ। আৰু িযেকােনা এটা কথা
িলখাৰ আগেত েতওঁ েসই িবষয়েটাৰ বুৰঞ্জী অিত ভালৈক জািন
ল’ব িবচােৰ। েসেয়েহ এই িকতাপ দু খনক Analysis of Algorithm িবষয়ৰ বাইেবল বুিল েকাৱা হয়।
মই পৰ্থেম কানু থৰ িকতাপ পঢ়াৰ সময়ত ভবা নািছেলা েয
েকিতয়াবা েতওঁক লগ পাম বা েতওঁ গেৱষণা কৰা িবষয়সমূ হেত
গেৱষণাৰ ফােল মই আগবািঢ়ম। িকন্তু এেন েহাৱাৰ ফলত
কানু থৰ িবষেয় আৰু জািনবৈল পােলাঁ, আৰু েতওঁৰ বয্িক্ততব্ৰ
িকছু বয্িতকৰ্মী আচৰণৰ পৰা বহুিখিন কথা িশিকেছাঁ। কানু েথ
পৰ্িতেটা বৰিদনৰ সময়ত েষ্টনফ’ডর্ িবশব্িবদয্ালয়ত এটা বক্তৃতা
িদেয়, তােৰ িকছু সংখয্ক বক্তৃতা ইউিটউৱত উপল । েসইসমূ হ
চােল বুিজব পািৰ েয েতওঁ এটা এটা কাম কিৰবৈল বা এখন
পৃ ষ্ঠা িলিখবৈল িকমান েবেলগ েবেলগ িকতাপ, গেৱষণা-পতৰ্ আৰু
েবেলগ উৎস অধয্য়ন কেৰ। এটা বক্তৃতাত েতওঁ েলখ-তত্তব্ৰ
Hamiltonian Path ৰ িবষেয় কওঁেত, পৰ্াচীন ভাৰতৰ সংস্কৃত
গৰ্ন্থৰ কয় আৰু েসই গৰ্ন্থ েতওঁ িবচািৰ আিন িনেজ বুিজবৈল েচষ্টা
কেৰ। মুখয্ উৎসেবাৰ েয িকমান পৰ্েয়াজনীয় েসই কথা েতওঁ এই
উদাহৰণেবােৰেৰ বুজায়।
মই ভােবা, Concrete Mathematics খন গিণত আৰু
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান পঢ়া সকেলা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় পঢ়া উিচত। মই
বয্িক্তগতভােব The Art of Computer Programming ৰ
Vol 1 আৰু Vol 4A ৰ িকছু অংশ পিঢ় উপকৃত ৈহেছাঁ।
িকন্তু েসইেকইখন পিঢ়বৈল discrete mathematics আৰু
িবনয্াস তত্তব্ৰ (combinatorics) পৰ্াথিমক জ্ঞান থকাৰ পৰ্েয়াজন।
কানু থৰ আনেকইখনমান গৰ্ন্থও পঢ়াৰ েসৗভাগয্ ৈহেছ, েযেন Surreal Numbers, Selected Papers of Donald Knuth
on Fun and Games আিদ, আৰু এইেকইখন িকছু মােন কম
কািৰকৰী, সকেলােৱ পিঢ়ব পৰা।
কানু থৰ আন এটা পিৰচয় ৈহেছ, েতওঁ TeX ৰ সৰ্ষ্টা। েসই
ঘটনােটােৱা িকছু আেমাদজনক। The Art of Computer Programming ৰ এিট পুনমুর্দৰ্ণৰ পৰ্ুফ-ক’িপ েতওঁ েযিতয়া ঘূ ৰাই
পাইিছল, েতিতয়া েতওঁ তাৰ আখৰৰ ৰূপেবাৰ েবয়া পাইিছল।
েতিতয়া েতওঁ িনেজই এটা চফ্টেৱৰ িনমর্াণৰ কথা িথৰাং কিৰেল,
আৰু িকছু বছৰৰ পৰ্েচষ্টাৰ ফলত TeX ৰ সৃ িষ্ট হ’ল।
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ভাৰতত িবচািৰ েপাৱা আিদতম শূ নয্েটাৰ িপছৰ খবৰিখিন!
ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী
এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

“The zero is the most precious
mathematical legacy we have from
medieval times.”
– Ian Tattersall
(American Museum of Natural History)

কেমব্াদীয় জংঘলৈল বুিল েভদী েসামাই ৈগিছল এক সু সংজ্ঞাৱদ্ধ

ভাৰতত েপাৱা আিদতম শূ নয্েটা উদ্ধাৰ কৰা ৈহিছল

সংখয্াই৷ এইিখিনেতই এক্েজেল পৰ্শ্ন তুিলেছ– েসই েমৗিলক

বা িনভূ র্ল পৰ্মাণ পাবৈল বুিল৷
ইিতহাস আৰম্ভ ৈহেছ শলাকৃিতৰ কীলাকাৰ েবিবলনীয়
সংখয্ােৰ৷ অনু সৰণ কিৰ ৈগেছ গৰ্ীক, আৰু েৰামান আখৰযু ক্ত

েগাৱািলয়ৰত– আগৰ্াৰ দিক্ষণ-পূ ৱত৷ েগাৱািলয়ৰত এটা িবখয্াত

পৰ্শ্নেটা:

মিন্দৰ আেছ– চতুভুর্জ মিন্দৰ, শিতকা পুৰিণ৷ েবৰত সংস্কৃত

তথাকিথত িহন্দু-আৰৱীয় সংখয্া বা ৰািশিখিন ক’ৰ পৰােনা

িশলািলিপ থকা মিন্দৰেটা সজা ৈহিছল এখন েকেলণ্ডাৰৰ ৯৩৩

আিহল?

বছৰেটাত৷ আৰম্ভণীেটা ৫৭ BCE৷ েসেয় ই অথর্ কেৰ ৮৭৬

অনু দ্ঘািটত অঞ্চলৈল বুিল৷ ভাৰত, লাওছ, থাইেলণ্ড, িভেয়টনাম,

CE৷ ইয়াত বয্ৱহাৰ েহাৱা সংখয্া ৯৩৩ আচিৰত ধৰেণ আমাৰ

আৰু অিন্তমত েসামাইিছল কেমব্ািডয়াৰ জংঘলত৷ তােতই

আধু িনক সংখয্ােৰ িমেল৷ িশলািলিপখনত উেল্লখ আেছ মিন্দৰৰ

পাইিছল অিদতম ‘শূ নয্’েটা৷ সু দূৰ অতীতত, এিতয়া আঙু েৰ

বােব দান িহচােপ েপাৱা মািটৰ পিৰমাণিখিন ২৭০ হাত৷ ২৭০ ৰ

েঘিৰ ৰখা, সপ্তম শিতকাৰ এটা মিন্দৰৰ েবৰত আিছল,

‘০’ েটােৱ পৰ্াচীনতম ‘০’, আিজৰ ভাৰতত েদখা েপাৱা৷ গিতেক

ধব্ংসপৰ্াপ্ত সংখয্া পৰ্ণালীেটাৰ েসই ছািবকাঠী তুলয্ িশলাখণ্ড৷

৮৭৬ CE ত, েতওঁেলাকৰ সংখয্া-পৰ্ণালীত ভাৰতীয়সকেল ০ ৰ

সেন্মাহনী চিৰতৰ্ৰ এজাক মানু েহ, এক্েজলক সংগ িদিছল –

বােব এখন স্থান ৰািখিছল৷ িপেছ পৰ্থমেটা ০ ৰ অিস্ততব্ উিলয়াবৈল

এই ওিডিছত: এইসমূ হৰ িভতৰত আিছল সতয্ােনব্ষণত বয্স্ত

বুিল েসই সময়তৈকেয়া িপছু ৱাই যাবৈল সম্ভৱ হয় েনিক?

িশক্ষাজগতৰ স’েত জিড়ত েলাক, দু ঃসাহিসক কমর্-পৰ্েচষ্টােৰ

দু ঃসাহিসক অিভযানৰ দীঘল কািহনী এয়া, পৰ্থমেটা শূ নয্
িবচািৰ৷ এজন গিণতজ্ঞৰ এক যাতৰ্া৷ ইৰাণীয় বংেশাদ্ভৱ, ২০১৫
ত মৃ তুয্বৰণ কৰা গিণতজ্ঞ আিমৰ এক্েজলৰ শূ নয্-িবচািৰ,
সংখয্াৰ উৎস িবচািৰ ফুৰা জীৱনেযাৰা ভৰ্ান্ত ধাৰণাৰ এক

আিম আিজ বয্ৱহাৰ কিৰ থকা সংখয্ােবাৰ ক’ৰ,
েসই অনু সন্ধানিখিনেয়ই এক্েজলক ৈল ৈগিছল

জংঘলত ক্লািন্তকৰ যাতৰ্া কৰা ৰাজনীিতিবদ আৰু িবশব্াসঘাটক
পুৰাতািত্তব্ক েচাৰ৷ এইসকেল এক্েজলক সহায় কিৰিছল৷ আমাৰ
সংখয্াসমূ হৰ মূ ল ক’তেনা আৰম্ভ ৈহিছল, তােকই িবচািৰ
এইসকেলই সহায় কিৰিছল৷

মন পৰশা বণর্না৷ েতওঁ কৃত-সংকল্প ৈহ েযাগ-িবেযাগ পেথেৰ

এক্েজলৰ েদউতাক আিছল এখন জাহাজৰ েকেপ্টইন,

এক সেন্মািহনী ভৰ্মণত ৰত ৈহ ৈৰিছল৷ ধূ িল-মািটেৰ খাঁজ

চিলিছল ভূ মধয্সাগৰত৷ হাইফাৰ পৰা ৈগিছল েকাফুর্ আৰু ইিবজা

কািট, সাৰশূ নয্ পাঠৰ মাজত, িভন্ন িভন্ন তত্তব্েৰ সব্েঘািষত

আৰু মাল্টা দব্ীপ আিদৈল বুিল৷ ৈগিছল পৰ্ােয়ই সাধু কথাৰ

পাৰংগতসকেল েজৰা কিৰ আেলািড়ত কিৰিছল৷ সেদৗেশষত

িবস্ময়কৰ মেণ্ট কােলর্াৈল৷ জাহাজখেনই এক্েজলক সহায়
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কিৰিছল – িবিভন্ন েদশ-মহােদশ ঘূ িৰ ফুৰাত, জ্ঞান আহৰণ

শূ নয্েটাৰ িবষেয় অিধক পাবৈল বুিল৷ এইজনাৰ সংস্পশর্ৈল আিহ

কৰাত৷ লক্ষয্ আিছল সংখয্া আৰু সংখয্াংকৰ ইিতহাস েবাটলা৷

অৱগত হ’ল েয েতওঁৰ সংখয্াৰ সন্দভর্ত অিধক তথয্ মজুত

িবেশষৈক পৰ্থম শূ নয্েটাৰ সন্দভর্ত৷ আিহ পিৰিছল ভাৰতৈলেয়া৷

আেছ৷ এই িবল কয্াছলেমনৰ ভাষয্মেত েগাৱািলয়ৰৰ শূ নয্েটাৰ

ভাৰত এিৰিছল বাকী ইিতহাসক অসমাধান কিৰেয়ই৷ ভাৰতত

পূ বর্কালৰ অৱস্থা এটা ইিতমেধয্ আিৱষ্কৃত ৈহেছ কেমব্ািডয়াত

েতওঁ বহুেতই িশিকিছল, িপেছ আিদতম শূ নয্ৰ অিস্ততব্ৰ েকােনা

আৰু ফৰাছী নৃ ততব্িবদ জজর্ েচাএেদেছ িকছু দশক আেগেয়

খবৰ নাপােল৷ ক’ৰ পৰােনা আিহল? আৰু েকিতয়া? যিদ

ইয়াক পৰ্কাশ কিৰেছ৷ আচিৰতভােবই এইজনা নৃ ততব্িবদৰ

পৰ্াচীনতম ০ েটা ৮৭৬ ৰ, েতেনহ’েল সম্ভৱ েয ই আিহ

কথােকই আমীৰৰ সহেযাগীেয় পিঢ়িছল বহুত বছৰৰ আেগেয়৷

পিৰেছ আৰৱীয়াৰ পৰা৷ আৰু আৰৱীয়াৈল ৈগেছ ইউেৰাপৰ

েচাএেদেছ েগাৱািলয়ৰৰ পূ বর্ৰ শূ নয্ এটা আিৱষ্কাৰ কিৰেছ, তাক

পৰা! কাৰণ ৯ শিতকােটা আৰৱ-সাগৰীয় বয্ৱসায় পৰ্ভূ ত৷ এেয়ই

িবেশ্লষণ কিৰেছ, আৰু পৰ্কাশ কিৰেছ৷ সংখয্াৰ সম্পকর্ত থকা

েসইিখিন সময়, েযিতয়া আৰৱত বয্ৱসােয় িবস্তাৰ লিভিছল৷

আমাৰ ধাৰণাক শুধৰাইেছ৷ িপেছ এয়া স্পষ্ট ৈহ পিৰিছল েয এই

বস্তু-বাহািনৰ আহ-যাহ ঘিটিছল, ধয্ান-ধাৰণােৰা৷ ভৰ্মণকৰীসকল

সন্দভর্ত পৰ্াক কেমব্াদীয় শূ নয্েটা েহৰাই থািকল৷ েসেয় আমীৰ

ঘূ িৰ ফুিৰিছল– ইউেৰাপ আৰু পূ বৰ মাজত৷ এেনধৰণৰ সলনা-

উিঠপিৰ লািগল ইয়াক পুনৰ উদ্ধাৰ কিৰবৈল৷ ই এক মানৱৰ

সলিন ঘিটিছল পূ বৰ পৰা পিশ্চমৈল আৰু পিশ্চমৰ পৰা

মহিততম আিৱষ্কাৰ, িযেয় ৈল ৈগেছ আমাৰ আধু িনক িডিজেটল

পূ বৈল৷ এইিখিনেয়ই আিছল যু িক্ত, পিশ্চমীয়া পক্ষপািততব্ৰ পিণ্ডত

শাসনাধীন জগতখনৈল আৰু েসই পৰ্মাণৈল েয পূ বর্েহ, ইউেৰাপ

‘কােয়’ৰ –। েগাৱািলয়ৰৰ আগৰ ‘০’ েটাৰ সন্দভর্ত ইয়াৰ

বা আৰৱ নহয়, এই িবষয়ত পৰ্থম বুিল ক’ব পৰা৷

অনু পিস্থিতিখিনক েতওঁৰ যু িক্তেয় কয়– আমাৰ সংখয্াসমূ হ ‘০’
সংখয্াংকেৰ হয়েতা ইউেৰাপীয় অথবা আৰৱীয় মূ লৰেহ৷ ইয়াক
আৰু িবেৰাধ কিৰব পৰা বা িমছা পৰ্মাণ কিৰব পৰা নাযাব৷
িকন্তু পূ বত যিদ আৰৱীয় বয্ৱসায়-বািণজয্ আৰম্ভ েহাৱাৰ আেগেয়
আিছল বুিল এটা ‘০’ পাব পািৰ৷ ইয়ােকই এক শিক্তশালী যু িক্ত
বুিল ৈল এই পৰ্কল্পেটা সাবয্স্ত কিৰব পৰা যাব েয, শূ নয্েটা সঁচাৈক
পূ বৰ অৱদান৷ এই বােবই গুৰুতব্সহকােৰ েলাৱা েগাৱািলয়ৰৰ
শূ নয্েটােয় িনিশ্চতৈক িনণর্য় কিৰব েনাৱােৰ েকােনেনা আমাৰ
এই অিত দৰকাৰী অংশেটাক আিৱস্কাৰ কিৰেল৷
েগাৱািলয়ৰৰ শূ নয্েটা নৱম শিতকাৰ মধয্ভাগৰ পৰােহ৷ েসেয়
এইেটােৱ ঐিতহিসক ‘েলণ্ডমাকর্’ৰ কাম নকেৰ৷ যিদ খােণ্ডলাৰ
িশলািলিপ পুনৰ আিৱষ্কাৰ কিৰব পািৰ, েতেন্ত ভাৰতীয় শূ নয্েটা
৮০৯ ৰ আগৰ বুিল ক’ব পৰা যাব৷ িপেছ িযেহতু ইয়াৰ
তািৰখেটা তথািপ িপছৰ সময়ৰেহ, ই এক িসদ্ধান্তকাৰী হ’বৈল
সহায়ক নহ’ব৷ আৰু ইয়াৰ পূ বর্ৰ শূ নয্েটাৰ সন্দভর্ত উঠা সমসয্া
সমাধানেযাগয্ নহ’ব েয েকােন এই ধাৰণােটা আৰু সংখয্াংকেটা
আিৱষ্কাৰ কিৰেল৷
েগাৱািলয়ৰৰ শূ নয্েটাৰ সন্দভর্ত এক্েজেল বন্ধ কৰা অধয্ায়
পুনৰ খুিলিছল৷ বৃ িটছ কলিমব্য়া িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণতজ্ঞ িবল
কয্াছলেমনৰ মানৱ কৃত িচতৰ্িটৰ এক অনলাইন বণর্না পিঢ়বৈল
পাই৷ েসেয় েতওঁ কয্াছলেমনক লগ কিৰেল, েগাৱািলয়ৰৰ
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েচাএেদেছৰ গেৱষণাই েদখুৱাইেছ েয, দিক্ষণ-পূ ব এিছয়াৰ

৬০৫ – ই এটা বংশৰ নাম৷ আৰম্ভ ৈহিছল ৭৮ CE ত৷ েসেয়

এেহজাৰ বছৰৰ আেগেয় ভাৰতীয়কৰণ ৈহিছল৷ েতওঁেলােক

আমাৰ েকেলণ্ডাৰত ই ৈহ পেৰ ৬০৫ + ৭৮ = ৬৮৩ CE

িহন্দুবাদ অথবা েবৗদ্ধবাদৰ অভয্াস কিৰিছল৷ ভাৰতীয় সামািজক

িলিপ আৰু সংখয্াংক আিছল পুৰিণ েখ্মৰত৷ আিম জনা এই

অভয্াস অনু সৰণ কিৰিছল৷ ৈলিছল ভাৰতীয় সাংস্কৃিতক মূ লয্মান৷

পৰ্থম শূ নয্েটা স্পষ্ট ৈহ আিছল, মােথান অলপ িবচুয্িতেৰ৷ েগাল

স্থানীয় ভাষাৰ লগেত সংস্কৃত ভাষা বয্ৱহাৰ কিৰিছল৷ েতওঁ মন

শূ নয্ৰ ঠাইত এটা িবন্দুেৰ৷ ১৯৩১ ত েতওঁ এখন গেৱষণা-পতৰ্

কিৰিছল আংেকাৰ, চম্পাৰ ৰাজতব্ৰ ওপৰত আৰু অঞ্চলেটাৰ

পৰ্কাশ কিৰিছল৷ সংখয্াৰ মূ ল সম্পকর্ীয়৷ পৰ্কাশ ৈহিছল বুেলিটন

আন আন বংশসমূ হৰ ওপৰত ভাৰতীয় পৰ্ভাৱ পৰ্ভূ ত আিছল৷

অফ দয্ স্কুল অফ ওিৰেয়েণ্টল স্টািদজত৷ ই পৃ িথবীখনৰ িহন্দু-

এেনদেৰই ভাৰতৰ সাংস্কৃিতক পৰ্সাৰণ অটুট আিছল৷ সংস্কৃিতৰ

আৰৱীয় সংখয্াংকৰ সন্দভর্ত ধাৰণােটা সলাইিছল৷ েচাএেদেছেয়

ভাৰতীয়কৰণ অটুট আিছল CE ৰ পূ বর্ভাগত৷ পুৰিণ কেমব্ািডয়া

ৈকিছল েতওঁ ইিতমেধয্ পাই েথাৱা হাইপ’েথিছছ এটা নাকচ

আৰু ইেণ্ডােনিছয়াত৷ েচাএেদেছৰ মত অনু সিৰ এই সভয্তাই এই

কিৰ েয পৰ্থমেটা শূ নয্ আিহিছল নৱম শিতকাৰ দু টা শিতকাৰ

সংখয্াংক পিশ্চমৈল েযাৱাৰ অগেত বয্ৱহাৰ কিৰিছল৷ েসেয় এই

আেগেয়৷ ভাৰতীয় মূ লৰ সভয্তােৰ কেমব্ািডয়াতেহ – ভাৰতত

অঞ্চলৰ মিন্দৰৰ পুৰিণ ভগ্নাৱেশষত এই ‘০’ৰ অিস্ততব্ েপাৱাৰ

নহয়৷ এক্েজেল পূ বৰ এই আিৱস্কাৰ িবচািৰ নাপােল৷ লািগ

সম্ভাৱনােটা পৰ্ৱল৷

গ’ল নতুনৈক আিৱস্কাৰ কৰাৰ বােব!

ওঠৰ শিতকাত, িভতৰুৱা ঘটনাত কেমব্ািডয়াত সংঘাত
ৈহিছল৷ চািৰটা শিতকাৰ িপছত, কেমব্ািডয়াৰ আংেকাৰীয়
সভয্তাই দখল কিৰিছল লাওছ, থাইলয্াণ্ড, আৰু িভেয়টনামৰ
দিক্ষণাংশ৷ এেনদেৰ দিক্ষণ-পূ ব এিচয়াৰ পৰ্ভাৱশীল এক শিক্ত
ৈহ পিৰিছল৷ এই সন্দভর্েতই েচাএেদেছৰ গেৱষণাই েদখুৱায়,
পুৰিণ মিন্দৰৰ িশলািলিপৰ পৰা কৰ্মবধর্মান হাৰৰ সংখয্া
সম্পকর্ীয় বতৰা৷ আৰু গেৱষণাৰ পাতিন েমেল৷ িবেশষৈক
েগাৱািলয়ৰৰ পূ বর্ৰ শূ নয্ৰ সম্পকর্ত এইিখিন সাবয্স্ত কিৰব
পািৰেল ক’ব পৰা হ’ব েয আমাৰ আধু িনক সংখয্া-পৰ্ণালীৰ
উৎসেটা ভাৰততেহ, বা ইিণ্ডয়ানাইজডেহ৷ ই আংেকাৰ বা েতেন
এক সংস্কৃিত জিড়ত ৈহ েৰাৱা৷ এইিখিনেত এক সংঘটেন ঠাই
পাইিছল৷
এগৰাকী ফৰাছী নৃ ততব্িবদ অয্ােঢমাডর্ েলেক্লেৰ ১৮৯১ ত
কমর্ৰত ৈহ আিছল েমকঙত, সমব্ৰত থকা েটৰ্পাংেপৰ্ইৰ মিন্দৰৰ
ভগ্নাৱেশষৰ মাজত৷ েতওঁ িবচািৰ পাইিছল দু খন িশলািলিপ৷
বহুত িপছত ই েচাএেদেছৰৰ চকুত পেৰ৷ েতওঁ নামকৰণ
কেৰ দু ই েকাড K-127 আৰু K-128 েৰ৷ এেনধৰণৰ বহু
িশলািলিপ েচাএেদেছেয় অধয্য়ন কেৰাঁেত েতওঁ K আখৰেটােৰ
সূ িচত কিৰ ৈগেছ৷ েচাএেদেছ ইয়াক অনু বাদ কৰাত লােগ৷
িশলািলিপেতই ইয়াক িলিপবদ্ধ কৰা আেছ– িবেশষ চনেটা,
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এই উেদ্দেশয্ েতওঁ

ৈগিছল িছেয়ম-িৰপ্ িমউিজয়ামৈল (আংেকাৰ জাতীয় িমউিজয়াম
(িছয়েম-িৰপ্)৷ িমউিজয়ামৰ ভগ্নস্তুপ েকতেবাৰৰ মাজত িথয়
ৈহ ৈৰ থািক সন্ধান কিৰিছল েসই িবেশষ K-127 িশলািলিপ
টুকুৰা৷ তাত হাজাৰ টুকুৰা েতেন ভগ্নস্তুপ আিছল৷ েতওঁ এটুকুৰা
িশলািলিপৰ ভগ্নস্তুপৰ ওপৰত বিহ পিৰিছল৷ অতয্িধক গৰম
আিছল৷ পদ্ধিতগত ৈহ েতওঁ িবচৰাত লািগল৷ েশষত িবচািৰ
পাবৈল সক্ষম ৈহিছল৷ েতওঁ বণর্না অনু সিৰ ইয়াৰ ওচৰ চািপিছল৷
িপছফােল এটুকুৰা পুৰিণ েটপ আঠা িদয়া তলফােল ৰঙা িশল
পােল৷ ইয়ােত িলখা পােল K-127৷ িনজৰ চকুেক েযিনবা িবশব্াস
কিৰব পৰা নািছল৷ সমুখৈল আিহ এই বৃ হৎ ৰঙচুৱা িশলটুকুৰাত
েদখা পােল েসই েখ্মৰৰ সংখয্াংক ৬০৫৷ শূ নয্েটা আিছল এটা
িবন্দু৷ েতওঁৰ গভীৰ আত্মসন্তুিষ্ট আিহিছল৷ চািৰবছৰীয়া কেঠাৰ
পিৰশৰ্মৰ মূ ৰত েতওঁ িবচািৰ পাইিছল েচােয়েদচৰ বিণর্ত েসই
িশলািলিপ৷ এইিখিন পাবৈল এক্েজলৰ িকমান েয িডেটিক্টভ কমর্,
িলখা-েমলা, ওকালিত, কেমব্াডীয় চৰকাৰৰ ওপৰৱালাৰ সহায়,
আিদৰ পৰ্েয়াজন ৈহিছল৷ সাধাৰণজনৰ বােব ই টুকুৰােটা নগনয্
যিদও, গিণতজ্ঞ এজনৰ বােব ইয়াৰ মূ লয্ অপিৰসীম৷ েসেয়
এক্েজেল অেশষ কষ্ট উঠাবলগীয়া ৈহিছল এই টুকুৰােটাক ৰক্ষা
কিৰবৈল বা পুনৰ েহৰাই েযাৱাৰ পৰা বচাবৈল৷ এেকবােৰ েশষত
েতওঁ কৃতকাযর্ ৈহিছল৷ এক যু গমীয়া দািয়তব্ সফলতােৰ পালন
কিৰিছল জ্ঞানৰ খািতৰত৷ এই ওিডিছৰ িবষয়ত আিম পাঠকক
সিবেশষ জনাবৈল সাজু ৈহ আেছাঁ—ভিবষয্তৈল৷
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এটা দুশ বছৰীয়া েভািটং বয্ৱস্থাৰ পম েখিদ
ঋতু দত্ত
গেৱষক ছাতৰ্, গিণত িবভাগ, িডবৰ্ুগড় িবশব্িবদয্ালয়

েভািটং পদ্ধিতসমূ হৰ বয্ৱহাৰ অিত পুৰিণ। পৰ্াচীন গৰ্ীচ

১৮১৯ চন, অথর্াৎ আিজৰ পৰা পৰ্ায় দু শ বছেৰা অিধক

েদশত পৰ্থেম েভািটঙৰ িবিভন্ন পৰীক্ষা-িনৰীক্ষা সম্পন্ন েহাৱাৰ

সময়ৰ আগেত থমাছ িহল (Thomas Hill) নামৰ এজন

কথা পৰ্মাণ েপাৱা যায়। িকন্তু েভািটং পদ্ধিতসমূ হৰ বতর্মানৰ

বয্িক্তেয় বািমর্ংহাম ছ’চাইিট ফৰ িলটােৰৰী এণ্ড চাইিণ্টিফক

িয ভূ িমকা বা িস্থিত তাৰ কথা ক’বৈল গ’েল েসয়া বৰ েবিছ

ইমপৰ্ুভেমণ্টৰ (Birmingham Society for Literary and

িদনৰ কথা নহয়। ১৮ শিতকাৰ ফৰ্ান্সৰ দু জন গিণতজ্ঞ কৰ্েম জয্

Scientific Improvement) বােব এখন কিমিট গঠন কিৰবৈল

চালছ্ িড বৰডা আৰু মাৰিকউ িড ক’ণ্ডৰেচক আধু িনক েভািটং
বয্ৱস্থাৰ বাটকটীয়া বুিলব পািৰ। েতওঁেলাক দু েয়াজেন পৰ্ধানৈক

এটা েভািটং পদ্ধিত বয্ৱহাৰ কিৰিছল। এই পদ্ধিতেটাৰ পৰাই

প্লু ৰািলিট েভািটং পদ্ধিতৰ িবষেয় সমােলাচনা কিৰিছল। আৰু

বতর্মানৰ Single Transferable Vote পদ্ধিতেটা উদ্ভৱ ৈহেছ
বুিল জনা যায়। অৱেশয্ েসই সময়ত বয্ৱহাৰ কৰা পদ্ধিতেটাৰ

দু েয়াজেন দু টা উন্নত েভািটং পদ্ধিত আগবঢ়াইিছল। এয়া িঠক েয

লগত আিজৰ Single Transferable Vote পদ্ধিতৰ যেথষ্ট

েতওঁেলাক দু েয়াজেন পৰ্ধানৈক এজন েশৰ্ষ্ঠ পৰ্াথর্ী বাছিন কৰাত

পাথর্কয্ আেছ। বািমর্ংহাম ছ’চাইিট ফৰ িলটােৰৰী এণ্ড চাইিণ্টিফক
ইমপৰ্ুভেমণ্টত বয্ৱহাৰ কৰা েভািটং পদ্ধিতেটা তলত চমুৈক দািঙ

গুৰতব্ িদিছল। বতর্মান সময়েতা অিধক সংখয্ক েভািটং পদ্ধিতত
বা েভািটঙৰ গেৱষণাত এজন েশৰ্ষ্ঠ পৰ্াথর্ী বাছিন কৰাৰ সম্পকর্েত
পৰ্ধানৈক আেলাচনা কৰা হয়। িকন্তু এেন বহু পিৰেৱশৰ মুখামুিখ
হ’ব লগা হয় য’ত এজনতৈক েবিছ পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লগা হয়।
উদাহৰণসব্ৰূেপ, ২০ জন বয্িক্তৰ মাজৰ পৰা এখন ৪ জনীয়া
কিমিট গঠন কৰা বা ১০০ খন চলিচতৰ্ৰ মাজৰ পৰা ১০ খন
েশৰ্ষ্ঠ চলিচতৰ্ িনবর্াচন কৰা ইতয্ািদ। এইধৰণৰ অেলখ উদাহৰণ
আমাৰ মাজত িবদয্মন। অিত েশহতীয়াৈক এই ধৰণৰ েভািটং
পদ্ধিতসমূ েহ অধয্য়ন বা গুৰুতব্ পাবৈল সক্ষম ৈহেছ। যিদও
একািধক পৰ্াথর্ী বাছিন কৰাৰ গেৱষণাই অিত েশহতীয়াৈক গুৰুতব্
লাভ কৰা েদখা ৈগেছ, িকন্তু এইধৰণৰ বয্ৱস্থা বা পদ্ধিতসমূ হৰ
অধয্য়ন এেকবােৰ নতুন কথা নহয়। এই আেলাচনাত আিম Single Transferable Vote নােম েতেন এটা পদ্ধিতৰ িবষেয়
আেলাচনা কিৰম। িয এই েশৰ্ণীৰ েভািটং পদ্ধিতৰ অন্তগর্ত,
লগেত যাৰ বয্ৱহাৰ বা পৰ্েয়াগ বহুেকইখন েদশৰ সাধাৰণ

ধৰা ৈহেছ।
এই পদ্ধিতত পৰ্েতয্কজন েভাটােৰ এজন পৰ্াথর্ীক েভাট
িদয়াৰ লগেত েবলটত েভাটাৰৰ নাম উেল্লখ কিৰব লােগ।
পাঁচটা বা পাঁচটাতৈক অিধক েভাট লাভ কৰা পৰ্াথর্ী েকইজনক
িবজয়ী বুিল ধৰা হয়। যিদ েকােনা পৰ্াথর্ীেয় পাঁচটা েভাটতৈক
অিধক েভাট লাভ কেৰ েতিতয়া েসই অৱিশষ্ট েভাট (েবলটসমূ হ)
যাদৃ িচ্ছকভােৱ বাছিন কৰা হয়। আৰু েসই েভাটাৰসকলক অনয্
পৰ্াথর্ীক েভাট িদবৈল িদব্তীয়বাৰ িনমন্তৰ্ণ কৰা হয়। অৱিশষ্ট েভাট
নথকাৈলেক এই পৰ্িকৰ্য়ােটা চিল থােক। চমুৈক এইেটােৱই হ’ল
থমাছ িহেল বয্ৱহাৰ কৰা েভািটং পদ্ধিত যাৰ সহায়ত এজনৈক
েবিছ পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব পৰা যায়।
বতর্মানৰ Single Transferable Vote পদ্ধিত:

এই

িনবর্াচনেতা কৰা হয়।

পদ্ধিতেটা এটা সমানু পািতক েভািটং বয্ৱস্থা। অথর্াৎ এই পদ্ধিতত
এটা দেল লাভ কৰা মুঠ েভাটৰ অনু পােত আসন লাভ কেৰ।

১৯
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পৰ্বন্ধ
েবিছভাগ সমানু পািতক েভািটং বয্ৱস্থাত দলৰ হাতত েগােটই
শিক্ত বা ক্ষমতা থােক। েভাটােৰ মাতৰ্ েতওঁৰ িপৰ্য় দলক েভাট

Andrae) নামৰ এজন েডিনচ গিণতজ্ঞই। ১৮৫৫ চনত েতওঁ
িযেকােনা সংখয্াৰ েভাটাৰৰ বােব এটা নতুন েকাটাৰ কথা উেল্লখ

িদব পােৰ আৰু দেল িনজৰ ইচ্ছা অনু যায়ী পৰ্াথর্ী িঠক কেৰ।

কেৰ। েতওঁ উেল্লখ কৰা েকাটাক তলত িদয়াৰ দেৰ েদখুৱাব

িকন্তু এই পদ্ধিতত েভাটােৰ েৰংকৰ সহায়ত েতওঁেলাকৰ িপৰ্য়

পািৰ।

পৰ্াথর্ীসকল েবলটত উেল্লখ কিৰব পােৰ। ইেয় অনয্ সমানু পািতক
েভািটং বয্ৱস্থাৰ লগত ইয়াৰ পৰ্ধান পাথর্কয্। এই Single
Transferable Vote পদ্ধিতত এটা েকাটা (quota) িঠক কৰা
হয়। পৰ্থম স্থানত িযেকইজন পৰ্াথর্ীেয় েকাটাৰ সমান বা অিধক
েভাট লাভ কেৰ েতওঁেলাকক িবজয়ী বুিল ধৰা হয়। িবজয়ী
পৰ্াথর্ীৰ হাতত অৱিশষ্ট েভাট (extra votes) থািকেল েসই
েভাট িপছৰ পৰ্াথর্ীৈল স্থানান্তৰ হয়। যিদ পৰ্থম স্থানত েকােনা
পৰ্াথর্ীেয় েকাটাৰ সমান েভাট লাভ নকেৰ েতিতয়া পৰ্থম স্থানত
আটাইতৈক কম েভাট লাভ কৰা পৰ্াথর্ীজনক আঁতৰাই িদয়া হয়
আৰু েতওঁৰ েভাটসমূ হ িদব্তীয় স্থানত (second preference)
থকা পৰ্াথর্ীজনৈল স্থানান্তৰ হয়।

⌊

⌋
N
Quota =
.
K

ইয়াত ⌊x⌋ হ’ল x তৈক সৰু বা সমান অখণ্ড সংখয্া। ইয়াত
K হ’ল বাছিন কিৰবলগীয়া পৰ্াথর্ীৰ সংখয্া। যিদ এখন কিমিটৰ
বােব মুঠ চািৰজন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ েতিতয়া K মান হ’ব
চািৰ। আনহােত, এই পৰ্িকৰ্য়ােটাত অংশগৰ্হণ কৰা মুঠ েভাটাৰক
N ৰ সহায়ত বুেজাৱা হয়।
কালর্ এেন্দৰ্ই ১৮৫৫ চনত এটা সাধাৰণ েকাটাৰ ধাৰণা
িদয়াৈলেক পৰ্াথর্ীসকলক েৰংকৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰা ধাৰণা
উদ্ভৱ েহাৱা নািছল। থমাছ হীেয়ৰ (Thomas Hare) নামৰ লণ্ডন
েবিৰষ্টাৰ (London Barrister) এজেন ১৮৫৭ চনত েপানপৰ্থম
বাৰৰ বােব পৰ্াথর্ীসকলক েৰংকৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰাৰ এটা
ধাৰণা িদেয়। লগেত েৰংকৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰা পদ্ধিতত
কালর্ এেন্দৰ্ই আগবেঢ়াৱা েকাটা বয্ৱহাৰ কিৰ Single Transferable Vote পদ্ধিতৰ এটা নতুন পিৰচয় দািঙ ধেৰ। লগেত
এই পদ্ধিতেটা পৰ্চাৰ কেৰ। েসেয়েহ এই পদ্ধিতেটাক বহুেত
হীেয়ৰ পদ্ধিত (Hare System) বুিলও উেল্লখ কেৰ।
থমাছ হীেয়ৰ পাছত Single Transferable Vote
পদ্ধিতেটাৰ এটা গুৰুতব্পূ ণর্ সাল-সলিন হয় ১৮৬৮ চনত। েসই
সময়ত এইছ আৰ েডৰ্াপ (H. R. Droop) নােম অনয্ এজন লণ্ডন
েবিৰষ্টােৰ কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ বয্ৱহাৰ কৰা েকাটাৰ
িবষেয় িকছু সমােলাচনা আগবঢ়ায়। এই সমােলাচনাৰ িভতৰত
পৰ্ধান কাৰণ হ’ল– কালর্ এেন্দৰ্ই পৰ্স্তাৱ কৰা েকাটাৰ মান যেথষ্ট
ডাঙৰ েহাৱা বােব পৰ্থম স্থানত েসই মান লাভ কিৰবৈল িযেকােনা
পৰ্াথর্ীৰ বােব সমসয্া হয়। ফলত পৰ্াথর্ী বাছিন কৰা কাযর্য্েটা
দীঘলীয়া হয়। এই সমসয্া আঁতৰ কিৰবৈল েডৰ্ােপ এটা নতুন
েকাটাৰ পৰ্স্তাৱ িদেয়।

এগৰাকী িবৰ্িটছ িশল্পীেয় অংকণ কৰা থমাছ িহলৰ পৰ্িতকৃিত
Single Transferable Vote পদ্ধিতেটা কৰ্মানব্েৱ উন্নত
ৈহ থকা এটা েভািটং বয্ৱস্থা। এই বয্ৱস্থাক মাতৰ্ এটা েভািটং
পদ্ধিত বুিল েকাৱাতৈক ইয়াক একািধক েভাট গণনা কৰা পদ্ধিত

েডােপ পৰ্স্তাৱ কৰা েকাটাৰ মান কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ
হীেয়েৰ বয্ৱহাৰ কৰা েকাটাৰ তুলনাত সৰু। েডৰ্ােপ আগবেঢ়াৱা
েকাটাক তলত উেল্লখ কৰা ৈহেছ।
⌊
⌋
N
+ ১.
Droop Quota =
K +১

বুিল ক’েল েবিছ শুদ্ধ হ’ব। িকয়েনা এই পদ্ধিতেটা সময়ৰ লেগ

ভালৈক লক্ষয্ কিৰেল েদখা যায় েয েডৰ্াপ েকাটা হ’ল

লেগ িবিভন্ন সাল-সলিন ৈহ আেছ। থমাছ িহলৰ পাছত এই

আটাইতৈক সৰু অখণ্ড সংখয্াৰ েকাটা (Integer quota)

পদ্ধিতেটাৰ সম্পকর্ত পৰ্থেম অধয্য়ন কেৰ কালর্ এেন্দৰ্ (Carl

য’ত K তৈক অিধক সংখয্ক পৰ্াথর্ীেয় েসই পিৰমাণৰ েভাট
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২০

পৰ্বন্ধ
লাভ কিৰব েনাৱােৰ। সহজ ভাষাত েডৰ্াপ েকাটা বয্ৱহাৰ

পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰেল: পৰ্াথর্ী-ক, পৰ্াথর্ী-খ, আৰু পৰ্াথর্ী-চ। অথর্াৎ,

কিৰেল পৰ্েয়াজনতৈক অিধক পৰ্াথর্ীেয় েসই পিৰসৰৰ (Range)
িভতৰত অন্তভু্র্ক্ত হ’ব েনাৱােৰ। অথর্াৎ যিদ এখন কিমিটৰ বােব

দল-১ ৰ দু জন পৰ্াথর্ীেয় স্থান লাভ কৰাৰ িবপৰীেত দল-২ েয় লাভ
কৰা আসনৰ সংখয্া হ’ল এখন। িকন্তু েভাট েশব্য়াৰৰ ফালৰ পৰা

দু জন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ, েতিতয়া েডৰ্াপ েকাটা বয্ৱহাৰ

চােল দল-২ েয় দু খন আসন লাভ কৰােটা যু িক্তসংগত আিছল।

কিৰেল িতিনজন পৰ্াথর্ীেয় েসই েকাটাৰ সমান পৰ্থম স্থানৰ েভাট

অথর্াৎ, এই উদাহৰণেটাৰ বােব কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ

লাভ কিৰব েনাৱােৰ। এইেটা এটা সব্াভািৱকেত উেল্লখনীয় বা

বয্ৱহাৰ কৰা েকাটােয় এটা সু িস্থৰ ফলাফল িদবৈল সক্ষম েহাৱা

পৰ্েয়াজনীয় ৈবিশষ্টয্।

নাই।

এিতয়া আিম ওপৰত উেল্লখ কৰা েকাটাসমূ হৰ সহায়ত
িকদেৰ এজনতৈক েবিছ পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব পািৰ, লগেত
েকাটাসমূ হৰ ওপৰত িকদেৰ এটা ফলাফল িনভর্ৰ কেৰ েসই
সম্পকর্ীয় িকছু কথা আেলাচনা কিৰম।
উদাহৰণ ১: ধৰাহওঁক দু টা দল কৰ্েম দল-১ আৰু দল-২।
দল-১ ৰ পৰ্াথর্ী কৰ্েম ক আৰু খ, আৰু দল-২ ৰ পৰ্াথর্ী কৰ্েম চ
আৰু ছ। মুঠ েভাটাৰৰ সংখয্া ১০০। ধৰাহওক চািৰজন পৰ্াথর্ীৰ
মাজৰ পৰা িতিনজন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ। েভাটাৰৰ সম্পূ ণর্
তথয্ তলৰ তািলকাত েদখুওৱা ৈহেছ।
২৪

২৩

৩২

২১

ক

খ

চ

ছ

খ

ক

ছ

চ

চ

ছ

ক

খ

ছ

চ

খ

ক

তািলকাখনৰ পৰা িকছু তথয্ চাব পািৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ,
পৰ্থম দু টা স্তম্ভৰ (বাওঁফালৰ) ৪৭ (২৪ + ২৩) শতাংশই দল১ ক দল-২ পৰ্াথর্ীতৈক ওপৰত ৰািখেছ। িঠক েসইদেৰ েশষৰ
দু টা স্তম্ভৰ (েসাঁফালৰ) ৫৩ (৩২ + ২১) শতাংশ েভাটােৰ দ’ল-২
ক দ’ল-১ তৈক ওপৰত ৰািখেছ। সমানু পািতক েভািটং বয্ৱস্থাৰ
পৰা এয়া আশা কিৰব পািৰ েয মুঠ িতিনটা স্থানত, দল-২ েয়
দু খন আসন আৰু দ’ল-১ েয় এখন আসন লাভ কিৰব পােৰ।
(েভাট েবিছ হ’েল আসনৰ সংখয্া েবিছ েহাৱা কাযর্য্।)
আেলাচনা: যিদ আিম কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ
বয্ৱহাৰ কৰা েকাটা বয্ৱহাৰ কেৰাঁ, েতিতয়া উক্ত েভািটং
⌊ ⌋
পিৰেৱশত েসই েকাটাৰ মান হ’ব ১০০
= ৩৩। অথর্াৎ পৰ্থম
৩
স্থানত ৩৩ টা েভাট লাভ কৰা পৰ্াথর্ীেকইজন জয়ী হ’ব। িযেহতু

উক্ত তথয্ৰ েক্ষতৰ্ত েডৰ্াপ েকাটা বয্ৱহাৰ কিৰেল েকেনকুৱা
ফলাফল লাভ কিৰব পািৰ েসয়া তলত েদখুওৱা ৈহেছ। েডৰ্াপ
েকাটাৰ সূ তৰ্ৰ সহায়ত উদাহৰণ-১ ৰ বােব মান িনণর্য় কিৰেল
⌊ ১০০ ⌋
েপাৱা যায় ২৬। অথর্াৎ, Droop quota = ৩+১
+১ = ২৬।

ইয়াৰ পৰা েদখা যায় েয কালর্ এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ
বয্ৱহাৰ কৰা েকাটাৰ তুলনাত েডাপ েকাটাৰ মান সৰু। অথর্াৎ,
এিতয়া পৰ্থম স্থানত ৩৩ ৰ সলিন ২৬ বা তাতৈক অিধক েভাট

লাভ কৰা পৰ্াথর্ীসকল িবজয়ী হ’ব। লগেত অৱিশষ্ট েভাটসমূ হ
িপছৰ পৰ্াথর্ীৈল স্থানান্তৰ হ’ব। েডৰ্াপ েকাটাৰ মেত পৰ্থেম
পৰ্াথর্ী-চ িবজয়ী হ’ব আৰু পৰ্াথর্ী-চ ই লাভ কৰা অৱিশষ্ট ৬
(৩২ − ২৬ = ৬) টা েভাট পৰ্াথর্ী-ছ ৈল স্থানান্তৰ হ’ব। ফলত
পৰ্াথর্ী-ছ ৰ মুঠ েভাটৰ সংখয্া হ’ব-২৭ টা। গিতেক পৰ্াথর্ী-ছ ও
িবজয়ী হ’ব। আৰু তাৰ পাছত দল-১ ৰ এজন পৰ্াথর্ী বাছিন কৰা
হ’ব। এইেক্ষতৰ্ত আসনৰ সংখয্া েভাট েশব্য়াৰৰ অনু পােত ৈহেছ।
অথর্াৎ ৫৩ শতাংশ েভাট লাভ কৰা দল-২ েয় দু খন আসন লাভ
কৰাৰ িবপৰীেত ৪৭ শতাংশ েভাট লাভ কৰা দল-১ েয় এখন
আসন লাভ কিৰেছ। অথর্াৎ, েডৰ্াপ েকাটােয় কালর্ এেন্দৰ্ আৰু
থমাছ হীেয়েৰ বয্ৱহাৰ কৰা েকাটাতৈক ভাল ফলাফল িদবৈল
সক্ষম। িকন্তু সকেলা েভািটং পিৰেৱশৰ বােব েডৰ্াপ েকাটােয়
ভাল ফলাফল িদবৈল সক্ষমেন? নহয়। েডৰ্াপ েকাটাও সকেলা
েভািটং পিৰেৱশত এটা ভাল ফলাফল িদবৈল সক্ষম নহয়।
উদাহৰণ ২: ধৰাহওক এইবাৰ দল-১ ৰ চািৰজন পৰ্াথর্ী কৰ্েম
ক, খ, গ, ঘ; আৰু দল-২ ৰ চািৰজন পৰ্াথর্ী কৰ্েম চ, ছ, জ, ঝ।
মুঠ েভাটাৰৰ সংখয্া ৮০ জন। মুঠ আঠজন পৰ্াথর্ীৰ মাজৰ পৰা
সাতজন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ। েভাটাৰৰ সম্পূ ণর্ তথয্ তলৰ
তািলকাত েদখুওৱা ৈহেছ।
⌊ ৮০ ⌋
ইয়াত, Droop quota = ৭+১
+ ১ = ১১। এইেক্ষতৰ্ত
দল-১ েয় মুঠ ৩৯ টা পৰ্থম স্থানৰ েভাট লাভ কৰাৰ িবপৰীেত

েকােনা এজন পৰ্াথর্ীেয়ই পৰ্থম স্থানত ৩৩ টা েভাট লাভ কৰা

দল-২ েয় মুঠ ৪১ টা পৰ্থম স্থানৰ েভাট লাভ কিৰেছ। িযেহতু

নাই েসেয়েহ আটাইতৈক কমৈক পৰ্থম স্থানৰ েভাট লাভ কৰা

দল-২ েয় লাভ কৰা েভাটৰ সংখয্া দল-১ তৈক েবিছ েসেয়েহ

পৰ্াথর্ীজন (এইেক্ষতৰ্ত পৰ্াথর্ী-ছ) আঁতৰাই িদয়া হ’ব। আৰু বাকী

সব্াভািৱকেত সাতখন আসনৰ িভতৰত চািৰখন আসন দল-২

থকা পৰ্াথর্ীেকইজন হ’ব েসই িতিনজন পৰ্াথর্ী। অথর্াৎ িতিনজন

েয় লাভ কৰাৰ িবপৰীেত দল-১ েয় লাভ কৰা আসনৰ সংখয্া

২১
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িতিনখন েহাৱা উিচত।

(Tie) জাতীয় িকছু মান পিৰেৱশত এই NB-quota েয় যেথষ্ট
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জ
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জ
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জ
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জ
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জ
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জ
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জ
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ছ
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সমসয্াৰ সন্মু খীন হয়। তাৰ এিট উদাহৰণ তলত উেল্লখ কৰা
হ’ল।
উদাহৰণ ৩: ধৰাহওক ক, খ, গ, ঘ চািৰজন পৰ্াথর্ী। চািৰজন
পৰ্াথর্ীৰ মাজৰ পৰা দু জন পৰ্াথর্ী বাছিন কিৰব লােগ। েকােনা
ধৰণৰ দলৰ কথা নাই। মুঠ েভাটাৰৰ সংখয্া ১২ জন। েভাটাৰৰ
সম্পূ ণর্ তথয্ তলৰ তািলকাত েদখুওৱা ৈহেছ।
৪

৪

৩

১

ক

খ

গ

ঘ

গ

গ

ঘ

গ

িকন্তু েডৰ্াপ েকাটা বয্ৱহাৰ কিৰেল, পৰ্থেম পৰ্াথর্ী-চ, পৰ্াথর্ী-ছ,

ঘ

ঘ

খ

ক

আৰু পৰ্াথর্ী-জ িবজয়ী হ’ব। আৰু তাৰ িপছত আটাইতৈক কম

খ

ক

ক

খ

সংখয্ক পৰ্থম স্থান লাভ কৰা পৰ্াথর্ীজনক আঁতৰাই িদয়া হ’ব।
পৰ্াথর্ী-ক, পৰ্াখর্ী-খ, পৰ্াথর্ী-গ, আৰু পৰ্াথর্ী-ঘ িবজয়ী হ’ব। েসই

যিদ এই পিৰেৱশত NB-quota বয্ৱহাৰ কৰা হয়, েতিতয়া
পৰ্াথর্ী-ক আৰু পৰ্াথর্ী-খ িবজয়ী হ’ব। (িযেহতু NB-quota মান

আটাইেকইজন পৰ্াথর্ী হ’ল দল-১ ৰ। অথর্াৎ দল-১ েয় েভাট

চািৰ)। িকন্তু ভালৈক চােল েদখা যায় েয পৰ্াথর্ী-ক বা পৰ্াথর্ী-

েশব্য়াৰত কম েভাট লাভ কৰাৰ িপছেতা েবিছ সংখয্ক আসন

খ ৰ সলিন অনয্ এজন পৰ্াথর্ী হয়েটা েবিছ উপযু ক্ত পৰ্াথর্ী

লাভ কিৰেছ। ইেয়ই পৰ্মাণ কেৰ েয েডৰ্াপ েকাটােয়ও সদায়

হ’লেহঁেতন। উদাহৰণসব্ৰূেপ ১২ জন েভাটাৰৰ িভতৰত ৭ জন

এটা উিচত ফলাফল িদবৈল সক্ষম নহয়!

েভাটােৰ পৰ্াথর্ী-ক ক এেকবােৰ েশষত ৰািখেছ, িঠক েসইদেৰ ১২

এইেক্ষতৰ্ত েসই পৰ্াথর্ীজন-ঝ। পৰ্াথর্ী-ঝ আঁতিৰ েযাৱাৰ পাছত

েটাকা: উক্ত েভািটং পিৰেৱশৰ (উদাহৰণ-২) বােব কালর্
এেন্দৰ্ আৰু থমাছ হীেয়েৰ বয্ৱহাৰ কৰা েকাটােয়ও ভাল ফলাফল
িদবৈল সক্ষম নহয়। েসই পিৰেৱশত ভাল ফলাফল িদবৈল সক্ষম
েহাৱা আন এটা েকাটাৰ ধাৰণা আগবঢ়াইিছল ১৯৭৩ চনত ৰবাটর্

জন েভাটাৰৰ িভতৰত ৫ জেন পৰ্াথর্ী-খ ক আটাইতৈক েশষত
ৰািখেছ। আনহােত, পৰ্াথর্ী-গ এেন এজন পৰ্াথর্ী িয িতিনটা পৰ্থম
স্থানৰ েভাট লাভ কৰাৰ লগেত ৯ টা িদব্তীয় স্থানৰ েভাট লাভ
কিৰেছ।
েটাকা: ১৯৭৩ চনত আৰউইন মান (Irwin Mann) নামৰ

িনউেলণ্ড (Robert Newland) আৰু েফৰ্ংক িবৰ্টেন (Frank
Britton)। েতওঁেলাকৰ নামৰ অনু সিৰ এই নতুন েকাটাক NB-

এজন গেৱষেক NB-quota ত েদখা িদয়া এেন সমসয্াৰ এটা

quota বুিলও েকাৱা হয়।

সমাধান আগবঢ়াইেছ। েতওঁৰ মেত এেন পিৰেৱশত েকাটাৰ

NB-quota =

⌊

⌋

N
.
K +১

সমান েভাট লাভ কিৰেল িবজয়ী েঘাষণা কৰাতৈক আটাইতৈক
কম সংখয্ক পৰ্থম স্থানৰ েভাট লাভ কৰা পৰ্াথর্ীজন আঁতৰাই
েতওঁৰ েভাটসমূ হ কাৈল যায় বা েতেন কৰাৰ ফলত িক ফলাফল

উদাহৰণ-২ েক্ষতৰ্ত NB-quota ৰ মান হ’ব ১০। ফলত

লাভ কিৰব পািৰ েসয়া েচাৱা দৰকাৰ। এইেক্ষতৰ্ত আৰউইন

পৰ্থেম পৰ্াথর্ী-ক, পৰ্াথর্ী-খ, পৰ্াথর্ী-গ, পৰ্াথর্ী-চ, পৰ্াথর্ী-ছ, আৰু
পৰ্াথর্ী-জ িনবর্ািচত হ’ব। িযেহতু পৰ্াথর্ী–চ, পৰ্াথর্ী-ছ, আৰু পৰ্াথর্ী-জ

মানৰ পদ্ধিতৰ মেত পৰ্াথর্ী-ঘ আঁতিৰ যাব আৰু েতওঁৰ এটা

পৰ্েতয্কৰ ফালৰ পৰা এটাৈক েভাট পৰ্াথর্ী-ঝ ৈল স্থানান্তৰ হ’ব

আৰু পৰ্াথর্ী-গ আটাইেৰ চািৰটাৈক পৰ্থম স্থানৰ েভাট থািকব।

ফলত সপ্তম পৰ্াথর্ীজন হ’বৈগ পৰ্াথর্ী-ঝ। ফলত এইেক্ষতৰ্ত দল-১
েয় মুঠ িতিনখন আসন লাভ কিৰব আৰু দল-২ েয় চািৰখন

এইেক্ষতৰ্ত অনয্ পদ্ধিতৰ সহায়ত টাই (Tie) সমাধান কৰা যাব।

আসন লাভ কিৰব। আৰু ই সমানু পািতক।

েভাট পৰ্াথর্ী-গ ৈল স্থানান্তৰ হ’ব। েতিতয়া পৰ্াথর্ী-ক, পৰ্াথর্ী-খ,

অথর্াৎ পৰ্াথর্ী-গ িনবর্ািচত েহাৱাৰ িকছু স্থল থািকব।
বতর্মােনও Single Transferable Vote পদ্ধিতৰ সম্পকর্ত

িকন্তু গেৱষণাই েদখুৱায় েয NB-quota েয়ও সকেলা েভািটং

উচ্চ পযর্য্াযৰ গেৱষণা চিল আেছ। কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ চমকপদ

পিৰেৱশত ভাল ফলাফল িদবৈল সক্ষম নহয়। িবেশষৈক টাই

উন্নয়নৰ ফলত এই Single Transferable Vote পদ্ধিতৰ
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পৰ্বন্ধ
েভাট স্থানান্তৰ কৰা অেনক নতুন িনয়ম আিৱষ্কাৰ ৈহেছ। ফলত

পৰ্িতষ্ঠানৰ লগত জিড়ত কিমিট গঠন পৰ্িকৰ্য়াৰ বােব ই এটা অিত

অিধক শুদ্ধ ফলাফল লাভ কিৰবৈল সক্ষম ৈহেছ। অৱেশয্ সাধাৰণ
িনবর্াচনত নতুন পদ্ধিতসমূ হ এিতয়াও পৰ্েয়াগ কৰা েহাৱা নাই।

উপেযাগী েভািটং বয্ৱস্থা। আেমিৰকা যু ক্তৰাষ্টৰ্ৰ বহুেতা ইউিনয়ন
আৰু ধমর্ীয় দাতবয্ আৰু েপছাদাৰী সংগঠনত এই পদ্ধিত
বয্ৱহাৰ কৰা হয়। লগেত েকমিবৰ্জ, মাছাচুেছটছত পিৰষদ আৰু
িবদয্ালয় সিমিত, িনউয়কর্ চহৰৰ কিমউিনিট স্কুল ব’ডর্ আিদৰ
িনবর্াচেনা এই পদ্ধিতৰ দব্াৰা কৰা হয়। ইয়াৰ উপিৰ উত্তৰ
আয়াৰেলণ্ড আৰু মাল্টাৰ ৰাষ্টৰ্ীয় িনবর্াচনত, অেষ্টৰ্িলয়াৰ িচেনট
িনবর্াচনত, আৰু উত্তৰ আয়াৰেলণ্ডৰ স্থানীয় আৰু ইউেৰাপীয়
সংসদৰ িনবর্াচনত এই পদ্ধিত বয্ৱহাৰ কৰা হয়। িবেশষৈক,
উত্তৰ আয়াৰেলণ্ডৰ িনবর্াচনত এই Single Transferable
Vote পদ্ধিতেয় যেথষ্ট গুৰুতব্ লাভ কৰা েদখা যায়। িকয়েনা
উত্তৰ আয়াৰেলণ্ডৰ এেকাটা সমিষ্টত মাতৰ্ এজন পৰ্াথর্ীক জয়ী
কেৰাৱাৰ িবপৰীেত মুঠ পাঁচ জন পৰ্াথর্ী বাছিন কৰা হয়। কাৰণ
েতওঁেলােক িবশব্াস কেৰ েয এটা িনিদষ্ট দলৰ এজন পৰ্াথর্ীেয়
এটা অঞ্চল হয়েটা খুব ভালৈক পৰ্িতিনিধতব্ কিৰব েনাৱােৰ বা
অিধক পৰ্াথর্ী আৰু লগেত িভন্ন দলৰ পৰ্াথর্ীেয় অিধক ভালৈক
পৰ্িতিনিধতব্ কিৰব পােৰ। উদাহৰণসব্ৰূেপ, উত্তৰ আয়াৰেলণ্ডৰ
মুঠ ১৮ টা সমিষ্ট থকাৰ িবপৰীেত ৯০ জন পৰ্াথর্ী বাছিন কৰা
হয়। অথর্াৎ এটা সমিষ্টত মুঠ পাচঁজনৈক পৰ্াথর্ী থােক।
তথয্সূ তৰ্:

আন এগৰাকী িশল্পীেয় অংকণ কৰা থমাছ হীেয়ৰৰ পৰ্িতকৃিত
পৰ্েয়াগ: Single Transferable Vote পদ্ধিতেটা িবিভন্ন
িনবর্াচনত বয্ৱহাৰ কৰা হয়। িবেশষৈক েকােনা অনু ষ্ঠান,

১) Denis Mollison, STV: a 200-year quest for fair
voting, Electoral Reform Society, 2019.
২) Nicolaus Tideman, The Single Transferable
Vote, Journal of Economic Perspectives, 1995.

েলখক পাওেলা েচৰািফিনেয় (Paolo Serafini) েতওঁৰ সদয্ পৰ্কািশত গৰ্ন্থ ‘Mathematics to the Rescue of
Democracy: What Does Voting Mean and How Can it be Improved?’ ৰ পাতিনত উেল্লখ কিৰেছ– সাধাৰণেত
আমাৰ বহুতেৰ িচিকৎসা িবজ্ঞান, অথর্নীিত বা অনয্ানয্ শাখাসমূ হৰ িবষেয় আংিশকভােব হ’েলও িকছু ধাৰণা থােক, অথর্াৎ
এই িবষয়সমূ েহ িক কেৰ বা েকেন ধৰণৰ কামৰ লগত জিড়ত ইতয্ািদৰ িবষেয় আিম কম-েবিছ পিৰমােণ পিৰিচত। িকন্তু
ইয়াৰ পিৰৱেতর্, েভাটদান বা িনবর্াচনৰ েয এক িবজ্ঞান আেছ বা ইয়ােৰা েয অনু শীলন, অধয্য়ন কৰা হয় এই কথা অিত কম
সংখয্ক েলাকৰেহ জ্ঞাত। ইয়াৰ এটা কাৰণ হ’ব পােৰ, েভাটদান বয্ৱস্থা বা ইয়াৰ লগত জিড়ত ধাৰণাসমূ হ বুিজবৈল িবেশষ
েকােনা ধৰণৰ জ্ঞানৰ পৰ্েয়াজন নহয় বা েগােটইেবাৰ কথা ইমান স্পষ্ট আৰু পৰ্াথিমক েয আিম অনাযােস বুিজব পােৰাঁ েযন
লােগ। িকন্তু ইয়াৰ িবপৰীেত, ই েদখাতৈক বহু জিটল। উদাহৰণসব্ৰূেপ িনবর্াচনৰ লগত জিড়ত িবজ্ঞান বা ইয়াৰ অধয্য়নৰ
উৎপিত্ত ফৰ্ান্সৰ অষ্টাদশ শিতকাৰ মাকুর্ইছ িড. কেণ্ডৰেচ’ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা, ঊনিবংশ শিতকাৰ ইংেলণ্ডৰ চালর্ছ ডডচন (লু ইছ
েকৰল, এিলছ এডেভঞ্চাৰচ ইন ৱাণ্ডাৰেলণ্ডৰ েলখক), িবংশ শিতকাৰ আেমিৰকাৰ পৰ্িথতযশা অথর্নীিতিবদ েকনথ্ এৰর্ এই
েভািটঙৰ গেৱষণা আৰু অধয্য়নৰ লগত জিড়ত আিছল। আনিক এৰর্ক েভািটং সমন্ধীয় কামৰ বােব ১৯৭২ চনত েনােবল বঁটা
আগবেঢ়াৱা হয়। েকনথ্ এৰর্ৰ ‘Social Choice and Individual Values (১৯৫১, ১৯৬৩)’ পৰ্কাশ েহাৱাৰ িপছৰ পৰা
আিজ পৰ্ায় ৫০ বছৰৰ পাছেতা িবিভন্ন েভািটং পদ্ধিতসমূ হৰ গািণিতক ধমর্সমূ হৰ িবষেয় িবষদভােব অধয্য়ন কিৰ থকা ৈহেছ।

২৩
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Kingdom
Mongal Saha
Former Vice Principal, Army Public School Narangi, Guwahati, India

Abstract.

The Fibonacci sequence is an amazing sequence followed by the nature itself. This

may be treated as fundamental sequence because the nature and the natural phenomena follow the
theory. The Golden Ratio is applicable to geometry, structure and anatomy of human, drawing of
paintings, creation of architectural design and even in the field of financial activity, etc.
The aim of this work is to show how the Golden Ratio is applicable to the pattern of tree leaves
and relation of Fibonacci sequence with the design of flower petals, exist in the nature. Here, we
mainly focus on the pattern of flower petals and number of petals which are commonly available
in our surroundings. The natural phenomenon includes the symmetries of tree leaves, flower petal
patterns, human anatomy even waves of sea water, etc.
Natural patterns include symmetries, trees, spirals, meanders, waves, foams, tessellations, crack
and stripes. The study performed by me is also related to how human anatomy is related to the
Fibonacci sequence.
In this work, it is shown that the ratio of length and average breadth of tree leaves follow the
golden ratio. We have also demonstrated through this work that the number of petals of flowers
collected locally is in the order of Fibonacci sequence.

1. Introduction
As we explore our surroundings in nature more and more, we see that several facts and observations
can be described mathematically. A strong correlation is observed between nature and mathematics.
Most of us are not interested in going deep about what mathematical explanations are in nature.
According to the famous mathematician Euclid, “The laws of nature are but the mathematical
thoughts of God”. Mathematics is all around us. Mathematical formulations and justifications are
inherent in our universe; in the cases of plants, animals, geographical observations, fractals, shapes
and patterns and, many more.
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There are many examples in the world of plants. A few examples include the number of spirals
in a pine cone, pineapple or seeds in a sunflower, the number of petals and symmetry on a flower.
The concentric circles are observed in the layers of an onion and the rings of trees that form as it
grows and ages.
Mathematical symmetry is inherent everywhere in nature. The human body would be an excellent
example of a living being that has symmetry. A dihedral 5 symmetry is observed in starfish’s body
structure with five rotations of 72◦ each and have five lines of reflection. Hexagons are six-sided
polygons that fit most closely together without any gaps. The hexagonal structure of wax cells that
bees create to store their eggs and larvae is an excellent example of mathematical optimisation of
space.
Many birds follow their flight path using celestial objects like the Sun or stars and unconscious
trigonometric calculations to navigate their flight. Birds solve the critical trigonometry problems in
the same way a waterfall follows the Navier-Stokes equation or a dog finds an object.
Natural objects have some definite shapes. Geometry is the branch of maths that describes the
shapes of many natural objects. For example, cones are formed by volcanoes. The steepness and
height of the cones depend on the runniness (viscosity) of the lava. Fast, runny lava forms flatter
cones, but the thick viscous lava forms steep-sided cones. Cones are 3-dimensional solids whose
volume can be calculated as (1/3 × area of base × height).
The building blocks of the natural world can easily be explained in terms of some Mathematical
formulations. A fractal is a never-ending recursive pattern recursive where the same basic shape
is repeated again and again in shape itself. Fractals are another intriguing mathematical structure
that is observed in nature. Fractals make up many aspects of our world, including the leaves of
ferns, the branches of the trees, the branching of neurons in our brains, and coastlines.
Mathematics helps to interpret all the activities of our brain. When information is being processed
governed by a set of patterns like those found in the branches of a tree or the fluid dynamics of a
waterfall the way it feels is consciousness. Basically, consciousness is a mathematical pattern. Here
are a few of my favourite examples of math in nature, but many other stones are left unturned.
We can understand the order of the universe by studying the patterns that emerge from it. Even
something what we see randomly as the shape of a tree’s branches has an order. The main trunk of
a tree will grow until it produces a branch that has two growth points and each stem branches into
two. Interestingly, this pattern is repeated for every new stem.
The Fibonacci sequence is a unique mathematical sequence followed by nature itself. Fibonacci
sequence was proposed by the famous mathematician Fibonacci Leonardo Pisano is popularly known
as Fibonacci. This Sequence is a peculiar series of numbers from classical mathematics that has found
applications in advanced mathematics, nature, statistics, computer science, etc. It may be treated as
fundamental sequence because this sequence can explain several natural phenomena. Surprisingly,
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it is observed that numerous natural facts follow this sequence and can be thought of as the best
secret code of nature. It can well explicate the dimensions of the Pyramid of Giza, the vast sea
shells, famous paintings, famous architectural designs and many more.
The Fibonacci sequence is a series of numbers starting with 0 and 1 and the sum of the two
preceding numbers form the next number. The mathematical rule to find any Fibonacci number (F)
of the sequence is Fn = Fn−1 + Fn−2 , where F1 = 0, F2 = 1, n ≥ 3. The sequence is then given by
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, . . ..
The average ratio of every two consecutive terms in the Fibonacci sequence gives us a famous
constant, popularly known as the golden ratio and denoted by ϕ, where ϕ = 1.618033989 . . .. We
can find examples of the golden ratio everywhere in nature. This aesthetically appealing ratio is
found in geometrical shapes, plant structures, drawings and paintings, architectural designs, and
even in the field of financial activities. There are many other examples in our surroundings to be
explored. We can find examples of the golden ratio everywhere in nature.
This work is an initiative in this direction. This work aims to search some new natural examples in
our surroundings where golden ratio is applicable. As a part of empirical studies, two case examples
regarding the connotation of the Fibonacci sequence and Golden Ratio with the pattern of flower
petals and leaf structure of some commonly available plants in the different areas of Assam, India,
are reflected below.

2. Empirical Studies
2.1. Case example 1: Fibonacci sequence and the pattern of flower petals
In nature, the flowers of different species have some definite patterns and number of petals.
An exciting relation is observed between the Fibonacci sequence and the structure of petals of
some common flowers.

The number of petals is equal to a term of the Fibonacci sequence:

0, 1, 1, 3, 5, 8, 13, . . .. For the present study, several common flowers and their photograph have
been collected from the said locality. The photographs of 16 arbitrarily chosen flowers are presented
below.
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Table 1 (below): Represents the common names, scientific names and the number of petals of
the 16 flowers. The observations are presented in the last column.
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2.2. Case example 2: Golden Ratio and the structure of tree leaves
The trees of different species have leaves with different shapes and texture but an interesting
relationship has been observed between the Golden Ratio and the leaf structure. In the present
study, two parameters, length and width of leaves of several common trees have been measured and
the averages are recorded. Surprisingly, it is observed that in the majority of cases (more than 70%),
the ratio of length and the width of the different tree leaves lies in between 1.5 to 1.8, which is nearly
equal to Golden Ratio 1.618 . . .. A part of the results is presented in Table 2.
Table 2 (below): Represents the local names, scientific names, the length and width of the leaves
of some plants.

For better understanding, the photographs of the leaves of the above-mentioned plants are
presented below.

Ganit Bikash | Volume 70 | July - September, 2021

28

Article

3. Conclusion
This study presents only two case studies regarding the relation between the two kingdoms,
mathematics and the plants. The beauty of mathematics is that it seems to be inherent in plants.
The first empirical study shows that how the Fibonacci sequence is followed by the flower petals. A
fascinating observation is that maximum flowers have 5 petals. Most probably, it is due to the fact
that the pentagon structure is one of the most stable structures. The second study presents how
the structure of most of the leaves follow the Golden Ratio. Obviously, some exceptions are present
everywhere to establish the regularity.

Refernces
1. Fibonacci Biography, Wikipedia.
2. Fibonacci: —Biography and Facts, Britannica.
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Statistical Significance of the New
Physics Results
Prachurjya Pran Hazarika
IISER Pune, India

Statistical error is an integral part of any physical experiment, which arises due to some
uncertainties or the limits of precision of the experiment. There is an inherent probability factor
in particle physics experiments due to the quantum behaviour of the particles. It is therefore very
important to understand whether one result is due to the actual physics, or due to random statistical
fluctuations (which do happen in real life entirely by chance!1 ). This is why the significance of physics
results are calculated using statistical analysis. Statistical studies are also significant when we are
dealing with a large amount of data. For example, you may ask how significant the effects of the
new Covid-19 vaccine is, since it may not work on every individual. In this article I am going to
discuss the statistical significance of two latest results from particle physics which claim to have
found evidence beyond the Standard Model.
The Standard Model of particle physics comes with a “package” of elementary particles, and
a set of laws that govern the interactions among them.

Researchers at CERN are colliding

two beams of protons that produces various particles which are detected in four giant particle
detectors. The probability of how many of the various types of particles will be detected with
what energy/momentum is given by the Standard Model, and we observe almost exactly the same.
However, a recent study by LHCb detector at CERN, published in March 22, 2021, claims to
have found that the fraction of electrons and muons taking part in some particular interaction
processes to be different from what was predicted in the Standard Model. This problem was termed
as the “violation of lepton universality”, as it violates the rule that the class of particles called
“leptons” (which includes electrons, muons and taus) must behave similarly; because the only
practical difference among them is the value of their rest-masses. Another experiment, called the
“muon g − 2 experiment” in Fermilab, published a result on April 7, 2021, where the value of a
parameter called the “Landé g-factor” for muons is found to be slightly different from what was
1

For example sometimes you may agree with your horoscope, even though they are pretty absurd.
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predicted in the Standard Model. These results are statistically significant enough to call them as
“evidence” to something new, but not exactly “discoveries” to reject the Standard Model entirely.
Let me first give a brief introduction to Gaussian errors, then I will discuss the standard deviation
in the SM and beyond the Standard Model with the latest experimental results as example.

Gaussian Errors:
The unit of measurement when talking about statistical significance of such results is the Standard
Deviation (σ), which refers to the amount of variability in a given set of data - whether the data
points are clustered together, or very spread out. The mathematical definition of the Standard
Deviation is well known. It is literally the root-mean-square of the set of data from the experiment,
compared to the predicted set of data from the theory. We can intuitively put this as follows. For
a set of N data points,
v
u
N
u1 X
σ=t
(Deviation of i-th data from the mean prediction)2 .
N
i=1

Now, you may have heard about “how much sigma significant” a particular result is. If we go
through the “violation of lepton universality” paper, we see that they have found evidence of this
violation with a significance of 3.1σ, and Fermilab stated that their measurement is 4.2σ away from
the Standard Model. In order to understand what this means and why this is important in particle
physics results, we must talk about the idea of Gaussian Errors. It is expected that the reader has
some idea on basic calculus for this. A Gaussian distribution (also known as the Normal distribution)
is described mathematically by the following expression.

f (x; µ, σ) = √

1
2πσ 2

(x − µ)2
2σ 2 .
e
−

It is a function of x, and contains two parameters - the mean, µ and the Standard Deviation, σ which determines the bell-shaped peak. The peak of the exponential function is centred at µ and
σ controls the width. The numerical term in front to the exponential function is a normalisation
term, which sets the area under the entire distribution (from −∞ to +∞) to unity.
Now, let’s measure a quantity called X, whose theoretical value is Xt and measured values are
Xm . We assume that the measurement errors are Gaussian distributed. That means, all
the measured values Xm will fall around the true value Xt with the statistical frequency determined
by a Gaussian distribution. Let’s discuss a very specific case to understand this. The following
example is taken from the YouTube channel Think Like a Physicist.
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Suppose the quantity, X has a true value of 649.2
with a measurement uncertainty 8.33. This is typically
written as 649.2±8.33. The plot shows the distribution
of Xm around the “true value” Xt = 649.2 with the
standard deviation σ = 8.33. Here is the key idea.
The probability that a particular measurement
takes the value in a particular range is given
by the area of the distribution in that range.
For example, the probability that the measured value
is between 640 and 650 is the area under these two
points. This is why, the area under the whole Gaussian
distribution is unity by design, as the probability
of measuring any value from −∞ to +∞ must be
1.

We can see that the probability of getting very

ridiculous results away from the centre at 649.2 (such
as measuring a value between 690 and 700) is highly
unlikely. You are most likely to measure something
close to the true value.
The idea that the measured values are Gaussian distributed around the true value is very powerful
and significant. Any measurement which is away from the true value is less likely to occur, and
therefore, on repeating the experiment multiple times, we get a set of measured values which are
distributed around the true value. The important thing to note here is that, in a repeated experiment,
the unlikely results may still appear. But there is nothing to worry here. Such measurements do not
necessarily “break” your theory; they are just less significant! Before going to the discussions of
disagreements with the Standard Model, let’s see how the data in our example agrees with the true
value. From the definition of the Gaussian distribution, we can now calculate the probability of the
measured value falling within 1σ of the central value. For this, we simply integrate the Gaussian
from µ − σ to µ + σ, and arrive at a result close to 0.683, i.e, 68.3%. In our example, µ = Xt = 649.2
and σ = 8.33, but this result is independent of these particular values. Similarly, the probability of
the measurement falling within 2σ, 3σ, 4σ and 5σ of the central value respectively are 95.5%, 99.7%,
99.994% and 99.999943%. That’s why, a measurement which is 5σ away from the central value is
extremely unlikely!
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5-Sigma Deviation from the Standard Model:
Since we have established the idea of Gaussian errors, we are ready to talk about what we meant
by a 5σ discovery or observation. For this, we take two models of physics explaining the particle
physics phenomena - the Standard Model (SM), and a theory Beyond the Standard Model (BSM).
In today’s particle physics, the Standard Model of elementary particles is the current best model for
particle interactions. Its predictions agree with the results of literally thousands of experiments with
very high precision. However, it leaves a lot of unanswered questions (such as neutrino mass, dark
matter, matter-antimatter asymmetry etc.). That’s why we are motivated to go for “New Physics”,
also termed as Beyond the Standard Model theories, to answer some of these questions, which have
to be consistent with all the experiments to date. They should make testable predictions which
differ from those of the SM. Sometimes experimental results disagree with the predictions of the
SM. This may mean that either there is some problem with the experiment, or the data has large
statistical fluctuation, or we might have discovered New Physics!
Now, let’s consider an example. Suppose we are constructing an experiment to test the BSM
theory. Since SM has already passed a wide array of experimental tests and has proven to be a
good working hypothesis for explaining a wide range of observations, and we consider it our default
hypothesis while making predictions about the experiment. After the experiment, if we concluded
that BSM is correct, that would be a significant scientific advance. The BSM theories predict the
existence of some new elementary particles, in addition to the SM particles. Therefore, in our
experiment, we must determine whether what we see in the data results are from the production
of SM particles only, or also from the particles predicted from the BSM theories in addition to the
regular SM particles. Suppose we are focusing on measuring a particular parameter X (which could
be an interaction cross-section or the Landé g factor or anything else). Both of these theories predict
some value for Xt . We label them as Xt(SM) and Xt(BSM) respectively. We perform the experiment
and obtain a value Xm . We will assume that our measurement errors are Gaussian distributed, with
an uncertainty σ.
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If the measured value Xm is 5σ away from Xt(SM) , and within 2σ of Xt(BSM) , then we can say that
our measurement is more compatible with BSM. Because, the probability of the measurement being
5σ away from any prediction is of the order of 0.00001%, while staying within 2σ of any prediction
is 95.5%. Therefore, in this scenario, there is 95.5% chance that the BSM theory is correct, and
there is 0.00001% chance that the SM still holds. This is a situation in which many physicists would
consider the term “discovery” appropriate. In fact, this 5σ disagreement with the Standard Model
has become a norm for using the term “discovery” in experimental particle physics papers. This
case can also be alternatively stated as “a discrepancy compatible with the BSM has been observed
at 5σ”. Sometimes the result may disagree with SM up to 5σ, but may not be compatible with the
new physics. In that case, physicists refuse to call it a discovery of new physics.

Measured Value of Muon g-2 in Fermilab:
When Paul Dirac was developing Quantum Electrodynamics (QED) - a theory of electromagnetic
interactions in the mathematical framework of Quantum Field Theory (QFT), he considered the very
simple, trivial interaction of electrons with the electromagnetic field to calculate a parameter called
the Landé g factor, also known as anomalous magnetic dipole moment. This parameter becomes
relevant when a charge particle interacts in a magnetic field. Subatomic particles have inherent
magnetic spins, and can be thought of as small rotating magnets. In presence of a magnetic filed, they
orient themselves in specific ways, and gains or loses energy. The Landé g factor is a multiplicative
term appearing in the energy levels of particles in such a magnetic field. It depends on how particles
interact with the electromagnetic field, and therefore is a very handy parameter to test the known
interactions of matter. Paul Dirac found it to be exactly 2 in his trivial calculations.
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However, later it was established that there are “higher order”
processes with much complicated looking Feynman diagrams
which also contributed to this g factor. There are literally infinite
such processes in the Standard Model, but the contributions to
g from the higher order terms reduces drastically. Therefore, the
infinite series for the g factor becomes a convergent quantity,
which is slightly greater than 2.

This deviation from 2

corresponding to the higher order diagrams in represented as g−2.

Trivial Diagram for g

The muon g − 2 experiment at Fermilab is designed to calculate

measurement

this g − 2 factor for muons.

Therefore, the g − 2 term represents a very small value corresponding to those higher order
diagrams.

In case of electrons, the experimental value of g − 2 agrees remarkably, up to

1 part in a billion, with the Standard Model predictions.

The SM prediction for half of

g − 2 for electrons (labelled as ae ) is 0.001159652181643(±764), and the experimental average is
0.00115965218073(±28). These two results agree well within the statistical error, and there is no
issue. This is by far the most accurate predictions in all of physics. However, the same measurements
for the muons are apparently not agreeing that much.
During 1990s, the Brookhaven National Laboratory
conducted an experiment to measure the half of Landé
g of muons.

They tried to calculate the half of

g − 2 (labelled as aµ ) which was predicted to be
0.00116591804(±51) in the SM, but it was found
to be an average value of 0.0011659209(±6) instead,
which is significant enough to worry about.

For

the last 4-5 years, Fermilab independently repeated
the experiment, and by combining the data with the
previous experiments, they published a more accurate
value of 0.00116592040(±54) on April 7, 2021. This
new and improved result is 4.2σ away from the
Standard Model prediction. But does it suggest the
end of the Standard Model?
A disagreement of 4.2σ means, there is a chance that the results are a statistical fluctuation of
about 1 in 40,000. That means, there is about one in 40,000 chance that this result is purely
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by chance!

However, new physics theories are constantly being developed to account for this

disagreement. Since the muon is about 200 times heavier than the electron, therefore it is more
likely to undergo the “higher order” interactions which may even involve any undiscovered exotic
particles. Such exotic interactions are thought to be more sensitive in case of muons, and this is
why this experiment is more exciting than the one involving electrons. There is a possibility that
we might have ignored some of the Feynman diagrams involving these undiscovered BSM particles
which also contributes to the value of g for muons. For example, one such potential new theory
involves a new kind of particle called a “lepto-quark” which contains properties of both leptons
and quarks. Because of the 5σ convention in particle physics, researchers are calling
this result an evidence for a potential new physics theory, but not a discovery of new
physics. At this point one may conclude as follows.
• Either the Standard Model is correct but this is a highly unusual result (1 in every 40,000),
which just happened purely by chance because of the statistical uncertainties,
• Or, this is a significant deviation from the SM, so we must be looking for new theories such
that this result is one of the common predictions of those theories.
Once physicists gather more data so that the uncertainties are low enough, this result may
have higher significance than before. If the combined data from the future experiments deviates
from the SM by more than 5σ, then, by convention, we may simply ignore the 1 lucky result in
every 1,744,278+ fluctuations, and call it a discovery of new physics. Physical significance of this
discovery may open up to new portal for new forces or new interactions, which dictates the deviation
of anomalous magnetic moment from its SM behaviour. That would be really groundbreaking!

Violation of Lepton Universality in LHCb:
In the Standard Model, the leptons, i.e, electrons, muons and taus are very similar except for
their masses (approximately 0.5 MeV, 100 MeV and 1777 MeV respectively). This is why they
are expected to behave in a similar manner. For example, an 80 GeV Z 0 boson is equally likely
to decay to a pair of muons (Z 0 → µ+ µ− ), as well as a pair of electrons (Z 0 → e+ e− ), since the
rest-mass of the electrons and muons are negligible compared to the gigantic rest-mass of the Z 0
boson. (However, tau being comparatively much heavier, its mass is not negligible in this case.) In
general, there is a sort of “universality” in the kind of interactions these leptons take part.
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In a recent study of b-quark decays in the
LHCb detector at CERN (b → sl+ l− , where
l = e, µ), physicists compared the fraction
of muon pairs to the fraction of electron
pairs produced in the interactions, and found
a significant mismatch (even after taking
their difference in mass into consideration).
This result is a 3.1σ deviation from the
Standard Model. Now we understand that
this result is even less significant than the
Fermilab result, therefore nothing to worry
here. Interestingly, similar BSM theories like
“lepto-quarks” along with other theories have
been hypothesised in order to account for
this disagreement. Tackling with b-quarks is
difficult, and we will have to wait for future
experiments in order to fully understand the
importance of this result.

Additional Information:
The following is an interesting table from Wikipedia which illustrates how unlikely it is to be
away from a mean value by certain σ level. Pritam Das (research scholar in Theoretical High Energy
Physics, Tezpur University) helped me with some of the corrections in this article.
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“For me, science is about discovery
but it is also about communication. A
scientific discovery barely exists until it
is communicated and brought to life in
the minds of others.
I am deeply committed to continuing
my own research which seeks to uncover
some of the deep eternal mysteries of
number theory and symmetry. But at the
same time, I am passionately dedicated to
giving as many people as possible access
to the exciting and beautiful world of
mathematics and science that I inhabit
and revealing to them why it is such a
powerful way to understand the world.
A mathematically and scientifically
literate society is essential given the huge
role science now plays in our world.
But my belief is that message can A
mathematically and scientifically literate
society is essential given the huge role
science now plays in our world. But my
belief is that message can best come from
someone actively involved at the cutting
edge of their science.”
– Marcus du Sautoy FRS
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A very short anthology of some
beautiful numbers, mathematical
terms & expressions
Gauranga Kumar Baishya
Department of Mathematical Sciences, Tezpur University, Assam, India

Armstrong Numbers: An n-digit number that is the sum of the nth powers of its digits
is called an Armstrong number.

It is also sometimes known as an n-narcissistic number

or a perfect digital invariant, or a plus perfect number.

The largest Armstrong number is

115132219018763992565095597973971522401. Some examples are 153 = 13 + 53 + 33 , 9474 =
94 + 44 + 74 + 44 and 54748 = 55 + 45 + 75 + 45 + 85 .
Aronson’s sequence: Aronson’s sequence is an integer sequence defined by the English sentence
“T is the first, fourth, eleventh, sixteenth, ... letter in this sentence.” Spaces and punctuation are
ignored. The first few numbers in the sequence are: 1, 4, 11, 16, 24, 29, 33, 35, . . ..
Astonishing numbers: Astonishing Number is a number N whose representation can be
decomposed into two parts, a and b, such that N is equal to the sum of the integers from a to
b and a + b = N where + denotes concatenation. For example 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 and
2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 27.
For every a =

8.10n − 5
2.10n − 5
and b =
, N is an astonishing number.
15
15

Autobiographical numbers: These numbers are natural numbers with atmost 10 digits in
which the first digit of the number (from left to right) tells you how many 0s there are in the
number, the second digit tells you the number of 1’s, the third digit tells you the number of 2’s and
so on.
Here is the full set of autobiographical numbers:
1210, 2020, 21200, 3211000, 42101000, 521001000, 6210001000.

39

Ganit Bikash | Volume 70 | July - September, 2021

Note-Book
Brun’s constant: In number theory, Brun’s theorem states that the sum of the reciprocals of
the twin primes (pairs of prime numbers which differ by 2) converges to a finite value known as
Brun’s constant, usually denoted by B2 = 1.90216054 . . ..
Eddington Number: In astrophysics, the Eddington number, NEdd is the number of protons
in the observable universe. The term is named for British astrophysicist Arthur Eddington, who in
1938 was the first to propose a value of NEdd and to explain why this number might be important
for physical cosmology and the foundations of physics.
Cycling Numbers: Take the number, 1781. Notice that 172 + 812 = 6850, 682 + 502 =
7124, 712 +242 = 5617, 562 +172 = 3425, 342 +252 = 1781 and we get back our original number. Such
numbers are called cycling numbers. Other examples include 7141: {7141 −→ 6722 −→ 4973 −→
7730 −→ 6829 −→ 5465 −→ 7141}.
Durable Palindromic Primes: If removal of the first and the last digit of a palindromic prime
leaves another prime and repetitions of the digit removal operation continue to produce primes until
a single digit prime is reached, the largest prime in such a sequence is said to be parent durable
palindromic prime. For example, 11311.11311, 131, 3 are primes. There are exactly ten parent
durable palindromic primes.
Exotic Numbers: Exotic numbers are numbers that can be expressed using each of its own
digits in any order only once using any mathematical symbols. For example, 715 = (7−1)!−5, 120 =
((1 + 2)! − 0!)!, etc. are exotic numbers.
Filzian number: A Filzian number is a positive integer that is equal to sum of its digits times the
product of its digits. For instance, 1×1 = 1, (1+3+5)×1×3×5 = 135 and (1+4+4)×1×4×4 = 144.
(A good exercise is to try to prove that they are the only such numbers.)
Fortuitous numbers: The numbers that are equal to the product of the lengths of the words in
its name are called fortuitous numbers. For example, 84, 672 is sounded and read “EIGHTY FOUR
THOUSAND SIX HUNDRED SEVENTY TWO”. If we count the letters in each of those words,
and then multiply the counts, we get 6 × 4 × 8 × 3 × 7 × 7 × 3 = 84, 672.. Other examples are
333, 396, 000, 23, 337, 720, 000, 19, 516, 557, 312, 000, 56, 458, 612, 224, 000, and 98, 802, 571, 392, 000.
√

Hilbert number: The number, 2

2

is called Hilbert number. Gelfond-Schneider theorem states

that, if a and b are algebraic numbers with a 6= 0, 1, and b irrational, then any value of ab is a
√

transcendental number. Therefore 2

2

is a transcendental number.

The Hofstadter-Conway 10,000 dollar sequence: It is defined as follows: a(1) = a(2) =
1,a(n) = a(a(n − 1)) + a(n − a(n − 1)), n ≥ 3.

The first few terms of this sequence are

1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, . . ..
This sequence acquired its name because John Horton Conway offered a prize of 10,000 dollars to
anyone who could demonstrate a particular result about its asymptotic behaviour. The prize, since
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reduced to 1,000 dollars, was claimed by Collin Mallows. Douglas Hofstadter later claimed he had
found the sequence and its structure some 10-15 years before Conway posed his challenge.
Kaprekar’s Constant: 6174 is known as Kaprekar’s constant after the Indian mathematician
D. R. Kaprekar. This number is notable for the following rule:
• Take any four-digit number, using at least two different digits (leading zeros are allowed).
• Arrange the digits in descending and then in ascending order to get two four-digit numbers,
adding leading zeros if necessary.
• Subtract the smaller number from the bigger number.
• Go back to the second step and repeat.
The above process, known as Kaprekar’s routine, will always reach its fixed point, 6174, in at
most 7 iterations. The only four-digit numbers for which Kaprekar’s routine does not reach 6174
are repdigits such as 1111, which give the result 0000 after a single iteration. All other four-digit
numbers eventually reach 6174 if leading zeros are used to keep the number of digits at 4.
Mills’ constant: In number theory, Mills’ constant is defined as the smallest positive real number
n

A such that the floor function of the double exponential function bA3 c is a prime number for all
natural numbers n. This constant is named after William H. Mills who proved in 1947 the existence
of A based on results of Guido Hoheisel and Albert Ingham on the prime gaps. Its value is unknown,
but if the Riemann hypothesis is true, it is approximately 1.3063778838630806904686144926 . . .. The
first four Mills’ primes are 2, 11, 1361 and 2521008887.
Palindromic Numbers: A palindromic number (also known as a numeral palindrome or a
numeric palindrome) is a number (such as 16461) that remains the same when its digits are reversed.
Interestingly, one can calculate the no of such numbers, it is ≤ 10n = 2(10n/2 − 1) if n is even and
2 × |(10(n−1)/2 − 1)| + 9 × (10(n−1)/2 ) if n is odd.
Ramsay Number: The Ramsey number R(m, n) gives the solution to the party problem, which
asks the minimum number of guests R(m, n) that must be invited so that at least m will know each
other or at least n will not know each other. By symmetry, R(m, n) = R(n, m).
Truncatable primes: A left-truncatable (resp. right-truncatable) prime is a prime number
which, in a given base, contains no 0, and if the leading (“left”) (resp. last (“right”)) digit is
successively removed, then all resulting numbers are prime. For example, 9137 is left-truncatable,
since 9137, 137, 37 and 7 are all prime. Another such number is 3576863126462165676629137. 7393
is an example of a right-truncatable prime, since 7393, 739, 73, and 7 are all prime. A left-andright-truncatable prime is a prime which remains prime if the leading (“left”) and last (“right”)
digits are simultaneously successively removed down to a one or two digit prime. 1825711 is an
example of a left-and-right-truncatable prime, since 1825711, 82571, 257 and 5 are all prime. In base
10, there are exactly 4260 left-truncatable primes, 83 right-truncatable primes, and 920, 720, 315
left-and-right-truncatable primes.
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5 Problems 1 Solution : an + bn is a
multiple of a + b for n = 1, 3, 5, . . .
Pankaj Agarwal
E-mail: pamathsfac@gmail.com

Under the title ‘5 Problems 1 Solution’, we intend to discuss, 5 problems which can be solved
using the same concept. We intend to keep the concept basic. In this particular article, the concept
we will be using is as follows:
If a and b are integers such that a + b 6= 0 and n is an odd positive integer, then an + bn is always
a multiple of a + b.
The above result can be proved in various ways. Some of them are
(i) using geometrical progression concept,
(ii) using polynomial (Factor Theorem),
(iii) using multiplication theorem.
The intersecting part is that how such a simple concept can be used to solve various type of Math
Olympiad Problems.
Problem 1. Prove that 4n + 2 is divisible by 6 for every positive integer n.
(The Talent Search – South Africa, 1994)
Solution: We have,
4n + 2 = 22n + 2
= 2(22n−1 + 1)
= 2 × a multiple of (2 + 1), [since 2n − 1 is odd]
= a multiple of 6.
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Problem 2. Prove that if p and q are primes and q = p + 2, then pq + q p is divisible by p + q.
(Moscow, 1968)
Solution: Since, q = p + 2 and p, q are primes, so q and p both are odd. Now,
pq + q p = pp+2 + q p
= (p2 − 1)pp + (pp + q p )
= (p − 1)(p + 1)pp + (pp + q p ).
Now, pp + q p is a multiple of p + q as p is odd. We have 2(p + 1) = p + (p + 2) = p + q. So, as
p − 1 is even, we get (p − 1)(p + 1) is divisible by p + q.
So, the given expression is a multiple of p + q.
Problem 3. Let p be an odd positive integer. Show that 1p + 2p + 3p + · · · + 100p is divisible by
1 + 2 + 3 + · · · + 100.
Solution: Let f (p) = 1p + 2p + 3p + · · · + 100p .
Now, 1 + 2 + 3 + · · · + 100 = 50 × 101. So we need to show that f (p) is divisible by both 50 and
101.
Firstly, we observe that each of 1p + 100p , 2p + 99p , . . . , 50p + 51p is divisible by 101. So, f (p) is
divisible by 101.
Secondly, f (p) = 50p + 100p + (1p + 99p ) + (2p + 98p ) + · · · + (49p + 51p ). We observe that each
of (1p + 99p ), (2p + 98p ), . . . , (49p + 51p ) is divisible by 100. So, f (p) is also divisible by 50.
Problem 4. Prove that for every positive integer n, the number an = 5n + 2 × 3n−1 + 1 is a multiple
of 8.
(Eotvos Competition, 1912)
Solution: We consider the two cases: (1) n is odd, and (2) n is even.
Case 1: Let n = 2k + 1. Then,
an = 5n + 2 × 3n−1 + 1
= 5n + (3 − 1) × 3n−1 + 1
= (5n + 3n ) − (3n−1 − 1)
= (5n + 3n ) − (3k − 1)(3k + 1).
Now, 5n + 3n is a multiple of 5 + 3 as n is odd. Also, 3k –1 and 3k + 1 are two consecutive even
numbers, and so one of them must be a multiple of 4. So, their product is a multiple of 8.
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Case 2: Let n = 2k. Then,
an = 5n + 2 × 3n−1 + 1
= 5n + (5 − 3) × 3n−1 + 1
= 5(5n−1 + 3n−1 ) − (3n − 1)
= 5(5n−1 + 3n−1 ) − (3k − 1)(3k + 1).
Now, as n − 1 is odd, we get 5n−1 + 3n−1 is divisible by 5 + 3.
Problem 5. What is the largest positive integer n for which n3 + 100 is divisible by n + 10?
(AIME, 1986)
Solution: We have, n3 + 100 is divisible by n + 10. Also n3 + 1000 is divisible by n + 10. So,
(n3 + 1000) − (n3 + 100) = 900 is divisible by n + 10.
Let k(n + 10) = 900. Then, for n to be greatest, k must be the least possible positive integer.
So, putting k = 1, we have n = 890 is the greatest possible integral value.

Exercise:
Besides these 5 problems, there are many problems that can be solved using the same concept as
above. A few problems in this category are given below.
1) Given x, y, z are primes such that xy + 1 = z. Find x, y, z. (Assam Maths Olympiad, 2015)
[Hints: If y is odd, then z = xy + 1y is a multiple of x + 1, and so z cannot be prime. We get, y is
even, i.e. y = 2.]
2) Show that 33334444 + 44443333 is divisible by 7777.
[Hints: Both 3332 and 4445 are divisible by 7.]
3) Given unequal integers x, y, z. Prove that (x − y)5 + (y − z)5 + (z − x)5 is divisible by
5(x − y)(y − z)(z − x). (All soviet Union, 1967)
[Hints: (a) (x − y)5 + (y − z)5 is multiple of (x − y) + (y − z) = z − x.
(b) To prove that the given expression is divisible by 5, use Fermat’s Little Theorem, since the
expression is equal to [(x − y)5 − (x − y)] + [(y − z)5 − (y − z)] + [(z − x)5 − (z − x)].]
4) Determine all positive integers n for which 2n + 1 is divisible by 3. (Eotvos Competition, 1898)
[Hints: Consider the two cases: (1) n is odd, and (2) n is even.]
5) Prove that, for any positive integer n, 1n + 2n + 3n + 4n is divisible by 5 if and only if n is not
divisible by 4. (Eotvos Competition, 1901)
[Hints: Consider the two cases: (1) n is odd, and (2) n is even. Then consider the two forms
n = 4k + 2 and n = 4k.]
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Spirit of Ramanujan Fellow of 2021
Firdous Ee Jannat
Department of Mathematics, North-Eastern Hill University, Shillong, India

The world is a wonderful place full of prodigious talents in different fields. Whether those talents
translate into significant something basically depends on two factors - proper guidance and a financial
cushion to devote entire time and energy into the respective fields. The field of mathematics is
a vast and beautiful one. But at the same time, it’s still quite niché. Hence, it comes with
certain constraints. Around the world, there are a great many people who have done significant
amount of work towards the scientific world without any proper education and guidance, apart
from adequate funding. Presently also, there are lots of talents in the field of science in different
corners of the world whose works have been constrained by lack of proper support, hence failing to
realize their full potential. To discover those talents and provide guidance as well as support Prof.
Ken Ono along with some other notable mathematicians founded “The Spirit of Ramanujan STEM
Talent Initiative”. The Spirit of Ramanujan STEM Talent Initiative supports emerging engineers,
mathematicians and scientists who lack traditional institutional support through financial grants
and mentorship opportunities. It has been named after the great Indian mathematician Srinivas
Ramanujan, as he did tremendous amount of invaluable work in the field of mathematics despite a
lack of traditional higher education and exposure to proper scientific methods. He, thus, embodies
the very essence of the STEM initiative.
Despite the shortcomings in his surroundings and a life tragically cut short, Ramanujan, by dint
of his sheer genius, revolutionized the field of mathematics. But at the same time, it is also worth
mentioning that without the guidance and support of Prof. G H Hardy his works wouldn’t have
got mainstream recognition. Their relationship underlines the importance of having proper mentors
and a support system in one’s life. With the support and guidance of Prof Hardy, Ramanujan
invented several theories, results, formulas (nearly 3900 results) in his short life. He also left three
enigmatic notebooks that drive cutting-edge research to this day. His contributions towards several
mathematical fields like mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fraction
etc. are unforgettable.
Coming back to the STEM initiative, the director of this program is renowned number theorist
Prof. Ken Ono of the University of Virginia. Fields Medalist Prof. Manjul Bhargava of Princeton
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University, Prof. Sujatha Ramdorai of the University of British Columbia and David Patrik of Art of
Problem Solving are in the advisory board of Spirit of Ramanujan STEM Talent Initiative program.
Every year they select winners of this program and support their work in their respective field of
interest. They have selected 46 winners from 12 different countries till 2020. Some of the winners
of this program for the year 2021 are (untill 7th June 2021):
(i) Ikuya Kaneko (Japan): He is the first Spirit of Ramanujan (SOR) Fellowship winner for 2021.
This 17 years old high school senior boy has already published several results in analytic number
theory (primarily on L-functions). He will use his SOR Fellowship to support his joint research
with Peter Humphries, University of Virginia.
(ii) Ayan Nath (India): He is the one of the winners of 2021 Spirit of Ramanujan Fellowship.
He is presently pursuing his higher secondary education at Kaliabor College, Assam. He is
experienced in Olympiad mathematics and an active member of the Art of Problem Solving
community. His first research article will soon be published in the American Mathematical
Monthly. He wants to use his Spirit of Ramanujan award to secure advanced mathematics
books for his original research.
(iii) Julia Moosikasuwan (US): This 14 year old high school student from New York has been
selected as one of the winners of 2021 Spirit of Ramanujan Fellowship. Julia has excelled in
several national level mathematics competitions. She was also selected for the World Science
Scholar (WSS) program in 2020. Beside mathematics she also enjoys playing the oboe. She will
use her Spirit of Ramanujan fellowship to support her participation in Awesome Mathematics.
(iv) Maggie Yao (US): She is another winner of 2021 Spirit of Ramanujan Fellowship. She is 16
years old hailing from San Diego. A prodigious mathematical talent since her days at elementary
school, she is currently studying multivariable calculus. She is passionate about activities that
promote STEM participation among girls and children with autism. She also serves as the head
production editor of the Young Scientist Journal. Besides mathematics she is also interested in
music. She likes to play piano and composes her own music. Maggie tentatively plans to use
her fellowship to further her mathematics education in this summer at Stanford University.
(v) Shreyan Jha (India):

This Mumbai resident is among the winners of 2021 Spirit of

Ramanujan Fellowship 2021. Despite being only 12 years old, he has already published his first
research article in geometry and number theory. Also, he has recently won first place in the
Bhaskaracharya Mathematics Talent Search (a national level Indian mathematics competition).
He has been nurtured by the “Raising a Mathematician Foundation” in India, headed by
Vinay Nair. In addition to his passion for pure mathematics, he is interested in the role that
mathematics plays in percussion music. He is also hooked on the writings of Richard Feynman.
Shreyan will use his SOR award to participate in Art of Problem Solving activities.
(vi) Fernando Trejos Suárez (Costa Rica): Another winner Fernando Trejos Suárez decided to
pursue a career in mathematics from a very early age. His field of interest is number theory.
He won a Bronze medal at the International Mathematical Olympiad and also scored highest
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points from Central America. He has already co-authored two research paper of number theory.
Fernando will use his SOR Fellowship to support his research on analytic number theory with
Jesse Thorner of the University of Illinois.
(vii) Mingyang Cen (US): He is one of the youngest winners of 2021 Spirit of Ramanujan Fellowship.
All of 8 years, Mingyang has been fascinated by pure mathematics since a very young age. After
he exhausted his local school math curriculum, he has continued his mathematical exploration
at the University of California, Berkeley. There he has earned A+ grade in his mathematics
courses. He will use his SOR Fellowship to fulfill his curiosity about analysis, topology, geometry
and algebra through programs such as Art of Problem Solving.
(viii) Hannah Guan (US): One of the winners of 2021 Spirit of Ramanujan Fellowship is Hannah
Guan. She is a high school sophomore hails from San Antonio. She has performed excellently
in virtually every mathematics competition she has entered. In 2020 she also won the Maryam
Mirzakhani AMC Award, which is named after the first female recipient of the Fields Medal. A
minor planet, 12885 was named “Hannah Guan” in recognition for her scientific achievements.
Hannah has conducted original research in Mathematical Biology. In the future she is interested
in doing her research in Astrophysics and Mathematics. She is also the founder of San Antonio
Math Include (https://mathinlude.com), which provides a platform to students of different
backgrounds. She wants to use her SOR Fellowship for further research in Mathematical Biology
and also in exploring new things in Astrophysics and Mathematics.
(ix) Sean Li (US): This 17 year old high school student hailing from Danville has a long list of
achievements in several national level mathematics competitions. He has been taking graduate
level mathematics classes in UC Berkeley, earning A+ grades. His area of interest is number
theory. He will use her SOR Fellowship to do research at the University of Virginia.
(x) Shreya Hegde (India): Shreya Hegde is a high school student from Bangalore. She has
been actively involved in a remarkable array of activities in several fields of science including
Astronomy and Physics. She is also a TEDx speaker. She will use her SOR Fellowship to support
her research with astrophysicist Eric Myers on gravitational waves. They will be investigating
LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) data in the Pioneer Research
Program.
(xi) Kaylee Chen (US): 15-year-old girl Kaylee Chen from Irmo, South Carolina, has gained
experience through math competitions like American Mathematics Competitions series, as well
as research camps such as PRIMES Circle and the Ross Mathematics Program. She is also an
accomplished classical pianist and violinist. Additionally, she likes to play tennis in her free
time. She will use her Spirit of Ramanujan Award to participate in the Ross Math Program
again, as well as to conduct research in cancer biology.
(xii) Andrei Mandelshtam (US): High school boy Andrei Mandelshtam hails from Irvine,
California. His achievements include a long list of standout performances in many national
level mathematics competitions. He has been taking graduate level mathematics classes at UC
Irvine, and he has conducted original research in combinatorics. He also likes singing and rock
climbing. He wants to use his SOR Fellowship to support his research in algebraic geometry
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and the theory of Tamagawa numbers for elliptic curves over number fields.
(xiii) Nikhil Kulkarni (India): Nikhil is a 15 year old high school student from Nashik, India. He
has been conducting research in Computer Science and Mathematics, and he has excelled in the
Indian Mathematics Olympiads and the Chennai Mathematics Institute STEM Competition. A
passionate lover of mathematics, he has been actively involved in the Raising a Mathematician
(RAM) Training Program headed by Vinay Nair and he works as a teaching assistant for the
RAM Foundation. His other interests include astronomy, biotechnology, information technology
and competitive debate. Nikhil will use his SOR Fellowship to support his research with Prof.
Rajiv Gandhi at Rutgers University.
Materialistic things may not matter much to most of the people dedicated to understanding
scientific phenomena and using that understanding for betterment of the human race. But at the
same time, it can’t be denied that donations, grants and financial help go a long way in enabling
those minds to reach their greatest heights. It not only helps them pursue higher studies under
people they admire and want to work with, but also allows them to remain unburdened of their
day to day needs and devote their entire time and energy in the name of science. As most of the
awardees have mentioned, they plan to use the fellowship to further their study in their respective
fields in places which they wouldn’t have been able to go to if the fellowship didn’t exist. So, the
basic idea behind the STEM fellowship is that it wants to act as a catalyst, a helping hand in this
endless pursuit of knowledge.
Data sources:
• https://spiritoframanujan.com/home
• https://www.facebook.com/SpiritOfRamanujan
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Quiz
Dr. Jyotishmaan Gogoi
Assistant Professor, Department of Mathematics, S B Deorah College, Guwahati

1) It is a series of microprocessors, developed by

tribution of a continuous variable (quantitative

American tech giant Intel. The name is originally

variable). What am I taking about?

derived from the Greek word X, meaning ‘five’, a
reference to the prior numeric naming convention
of Intel’s 80 × 86 processors.

4)

Only Australian to have won medals at

both International Physics Olympiad and International Mathematics Olympiad.

As of 2017, this processors have little more
than their name in common with earlier versions,
which were Intel’s flagship processor for over a
decade until the introduction of the Intel Core
line in 2006. Identify this processor.

Awarded the Fields Medal in 2018 for his
works on Analytic Number Theory, Homogenous
Dynamics, Topology and Representation Theory.
The second Australian and the second person
of Indian descent to win the Fields medal and

2)

Published by ISI, this magazine has two se-

ries. Series A publishes papers in Probability and

have also been a recipient of SASTRA Ramanujan Prize.

Mathematical Statistics and appears in February,
June, and October. Series B publishes papers

Identify the person.

in Statistical Methods and Applied Statistics including Quantitative Economics and appears in
April, August, and December.
Name the magazine whose name literally
translates into ‘Numbers’.

3)

Karl Pearson, who introduced the term in

1891, derived the name from the words ‘Historical Diagram’. It is used to denote the graphical
representation of the distribution of data. It is
also used as an estimate of the probability dis-

5) Famous mathematician G. H. Hardy came up
with a scale of mathematical ability that went
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from 0 to 100. He put himself at 25. David

10)

Hilbert, the great German mathematician, was

Russian computer engineer Alexey Pajitnov for

at 80. Who did Hardy put at 100?

the Electronika 60 computer.

6)

Which German Mathematician is known as

the Father of the Set Theory?

This video game was created in 1980s, by

It is primarily composed of a field of play
in which pieces of different geometric forms, descend from the top of the field.

David Hilbert once noted: “No one shall expel
us from the paradise

7)

The word

created.”

Which game?

first appears in a Latin

manuscript (1673) by Leibnitz, who used it in
a non-analytical sense. He considered the curve
to be an employee and the

to be a math-

ematical job.
According to Chambers’ Cyclopedia 1779, the
term

is used in algebra for an analyti-

cal expression any way compounded of a variable
quantity and of numbers and constants.
Which word is being talked about?

8) The first census was held in Egypt over 3 millennia ago and in India by Chandragupta Maurya over 2000 years ago. Arthashastra by Kautilya also mentions a system of data collection
and calculation based on data. Which field of
study in mathematics is thus believed to be as
old as organized human civilizations?

9) In 10th Century, it was derived by Al-Karaji
in Persia. Yang Hui of China discovered it in the
13th Century and Tartaglia of Italy worked with
it in the 16th Century, but the world knows it
after a 17th Century French mathematician.
What is being talked about here?
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মিস্তষ্ক মন্থন
ড◦ পৰ্বীণ দাস
‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত

১) দুখন নাও:
নদী এখনৰ দু ই পাৰৰ পৰা দু খন নাও এেক সময়েত েসাঁতৰ
লমব্ভােৱ পৰস্পৰৰ িবপৰীেত যাতৰ্া কেৰ। নাও দু খনৰ গিতেবগ
িস্থৰ, িকন্তু এখনৰ গিতেবগ আনখনতৈক েবিছ। নাও দু খেন
িনকটৱতর্ী পাৰেটাৰ পৰা ৭২০ িমটাৰ দূ ৰতব্ত ৈনৰ বুকুত পৰ্থম

৩) আচহুৱা েছদন:
তলত জয্ািমিতক িচতৰ্ এিট েদখুওৱা ৈহেছ। ইয়াক এেনভােৱ
এডাল েৰখােৰ (সৰল েৰখাই হ’ব লািগব বুিল কথা নাই) কািট
দু টা টুকুৰা কিৰব লােগ যােত দু েয়াটা টুকুৰা আকাৰ আৰু
আকৃিতত অিবকলভােব এেক হয়।

লগালিগ হয় আৰু পৰ্িতখন নােৱ িবপৰীত পাৰত উপিস্থত ৈহ
১০ িমিনটৰ বােব ৈৰ িদেয়। তাৰ িপছত পুনৰ িনজ িনজ পাৰৈল
ৰাওনা হয়। এই যাতৰ্াত নাও দু খেন িদব্তীয় বাৰৰ বােব িনকটৱতর্ী
পাৰেটাৰ পৰা ৪০০ িমটাৰ দূ ৰতব্ত পুনৰ মুখামুিখ হ’েল নদীখনৰ
পৰ্স্থ িকমান?

২) জয্ািমিতক িচতৰ্ৰ িবভাজনৰ সমসয্া:
িনম্ন-পৰ্দিশর্ত জয্ািমিতক িচতৰ্েটা এেনভােৱ চািৰ ভাগ কিৰব
লােগ যােত পৰ্িতেটা ভােগই আকাৰ আৰু আকৃিতত এেক অথচ
মূ ল আকৃিতেটাৰ ৈসেত সদৃ শ হয়।

৪) েনজৰ িপেন মুখ কিৰ থকা কুকুৰ:
১৩ ডাল জুইশলা কাঠীেৰ তলত এিট বাওঁফােল মুখ কিৰ
থকা কুকুৰৰ িচতৰ্ সেজাৱা ৈহেছ, যাৰ েনজডাল ওপৰৈল দঙা
আেছ। দািঙ থকা েনজডাল আৰু কুকুৰেটাৰ মূ ৰ বুেজাৱা তলৰ
কাঠীডাল িচতৰ্ত েদখুওৱা সংেকতেটাৰ দেৰ িমলােল, েসাঁিপেন
মুখ কিৰ থকা এটা কুকুৰৰ িচতৰ্ েপাৱা যাব। িকন্তু এই েক্ষতৰ্ত
কুকুৰেটাৰ েনজডাল তলিপেন নািম থািকব। এিতয়া পৰ্শ্নেটা
হ’ল, মাতৰ্ দু ডাল কাঠী লৰচৰ কিৰ েসাঁিপেন মুখ কিৰ থকা
এটা কুকুৰৰ আকৃিত পাব পািৰেন িযেয় েনজডাল ওপৰৈল দািঙ
থােক?

৫১
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মিস্তষ্ক মন্থন
(উৎস: ‘My Best Mathematical and Logic Puzzles’ by
Martin Gardner. ‘গিণত িবকাশ’ৰ পঢ়ুৈৱৰ পৰ্েয়াজনত পটভূ িম
আৰু উপস্থাপন-ৈশলী সলিন কৰা ৈহেছ।)

েযাৱা সংখয্াৰ ‘মিস্তষ্ক মন্থন’ৰ সমাধান
১) আগতীয়া যাতৰ্ী:
ভগৱান কাকিতক শৰ্ীমতীেয় ৈদিনক আেবিল ৫ বজাত
েষ্টচনৰ পৰা ঘৰৈল আগবঢ়াই িনেয়। উেল্লিখত িনিদর্ষ্ট িদনেটাত
েতওঁেলােক ১০ িমিনট আগেত ঘৰ ৈগ েপাৱাৰ অথর্ হ’ল
সচৰাচৰ েষ্টচনৰ পৰা ঘৰ ৈগ েপাৱা মুঠ ভৰ্মণকালৰ ১০ িমিনট
সময় ৰািহ ৈহিছল। গিতেক েসইিদনাৰ বােব অনয্ িদনৰ মুঠ
ভৰ্মণকালৰ পৰা ১০ িমিনট বাদ িদব পািৰ। অথর্াৎ, অনয্
িদনতৈক শৰ্ীমতী কাকিতেয় িগৰীেয়কক ৫ িমিনট আগেত পথৰ
েকােনাবািখিনত লগ পাইিছল। অনয্ভােব ক’বৈল হ’েল, শৰ্ীমতী
কাকিতেয় িগৰীেয়কক ৫ বািজবৈল ৫ িমিনট থােকাঁেত, অথর্াৎ
৪.৫৫ বজাত পথত লগ পাইিছল। ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হয়, শৰ্ী
কাকিতেয় েষ্টচনৰ পৰা মুঠ ৫৫ িমিনট েখাজ কািঢ়িছল।

(ইয়াত মনকিৰবলগীয়া কথা হ’ল সমসয্ােটাৰ সমাধানত
েষ্টচনৰ পৰা কাকিত দম্পিতৰ ঘৰৰ দূ ৰতব্ নাইবা এই দূ ৰতব্
অিতকৰ্ম কিৰবৈল িকমান সময় লােগ তাৰ েকােনা পৰ্েয়াজন
নহয়।)

থাকেটা িনণর্য় কিৰব পৰা যাব। আচলেত, ১ গৰ্াম িহচােব তজুর্ত
থকা আটাইেবাৰ মুদৰ্াৰ ওজন হ’ব ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ +
৬ + ৭ + ৮ + ৯ + ১০ = ৫৫ গৰ্াম। নকল থাকেটাৰ বােব এই
ওজন ৫৫ গৰ্ামতৈক েবিছ হ’ব। িনিদর্ষ্টভােব ক’বৈল হ’েল ১ম
থাকেটা নকল হ’েল এই ওজন হ’ব ৫৫.১ গৰ্াম, ২য় থাকেটা
নকল হ’েল এই ওজন হ’ব ৫৫.২, ইতয্ািদ। গিতেক ওজন চাই
নকল থাকেটা উিলয়াব পৰা যাব।

৩) ১২ ডাল জুইশলা কাঠী:
বাৰডাল জুইশলা কাঠীেৰ আিম এিট বহুভুজ সািজব লােগ
যােত ইয়াৰ কািল ৪ বগর্ একক হয়, য’ত পৰ্িতডাল জুইশলা
কািঠৰ ৈদঘর্য্ ১ একক িদয়া থািকব।
বাৰডাল জুইশলা কাঠী বয্ৱহাৰ কিৰ আিম তলত েদখুওৱা
ধৰেণ কখগঘঙ পঞ্চভুজেটা ৈতয়াৰ কিৰব পােৰাঁ। ইয়াত
১
কখগঘঙ পঞ্চভুজেটাৰ কািল হ’ব × ৪ × ৩ − ২ = ৪ বগর্
২
একক।

২) নকল মুদৰ্া:
নকল মুদৰ্াৰ থাকেটা িবচািৰ উিলয়াবৈল আিম মাতৰ্ এবােৰই
এক িবেশষ পদ্ধিতেৰ মুদৰ্াৰ ওজন ল’ব পােৰাঁ।
পদ্ধিতেটা এেন ধৰণৰ: পৰ্থম থাকেটাৰ পৰা ১ টা,
িদব্তীয়েটাৰ পৰা ২ টা, তৃতীয়েটাৰ পৰা ৩ টা, এেনদেৰ কৰ্েম
দশম থাকেটাৰ পৰা আটাইেকইটা অথর্াৎ ১০ টা মুদৰ্া ৈল
এেকলেগ ওজন কৰা হওক। িযেহতু পৰ্িতেটা আচল মুদৰ্াৰ ওজন
১ গৰ্াম আৰু নকল মুদৰ্াৰ ওজন ১.১ গৰ্াম, গিতেক ০.১ গৰ্াম
িহচােব িযমান গুণ ওজন েবিছ হয় তাৰ পৰাই নকল মুদৰ্াৰ
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মিস্তষ্ক মন্থন

৪) আবৃ ত্ত সংখয্া:

আৰম্ভিণেত েলাৱা সংখয্ােটা পৰ্াপ্ত হয়। ইয়াৰ পৰাই বুিজব পািৰ

িযেকােনা িতিন অংকীয়া সংখয্া এটাক এবাৰ পুনৰাবৃ িত্ত কিৰ
অথর্াৎ সংখয্ােটাৰ েসাঁিপেন ইয়াক আেকৗ এবাৰ িলিখ এিট ছয়
অংকীয়া সংখয্া েপাৱা যায়। এিতয়া এই সংখয্ােটাক কৰ্েম ৭,
১২ আৰু ১৩ েৰ অথর্াৎ ৭ × ১১ × ১৩ = ১০০১ েৰ ভাগ কিৰেল

েয িযেকােনা িতিন অংকীয়া সংখয্াক ১০০১ েৰ পূ ৰণ কিৰেল
সংখয্ােটাৰ পুনৰাবৃ িত্ত ঘিট এিট ছয় অংকীয়া সংখয্া েপাৱা যায়।
েসইবােবই এেন ছয় অংকীয়া সংখয্াক কৰ্েম ৭, ১১ আৰু ১৩
েৰ ভাগ কিৰেল আৰম্ভিণেত েলাৱা সংখয্ােটা েপাৱা যায়।

েযাৱা সংখয্াৰ কুইজৰ উত্তৰসমূহ
১) েকৱল ৰুলমািৰ আৰু কম্পাছৰ সহায়ত ঘণকৰ
িদব্গুণকৰণ অসম্ভৱ বুিল পৰ্মাণ কিৰিছল িপেয়ৰ ৱাণ্টেজেল

পদ্ধিতেটােৱ এক গািণিতক পদ্ধিতৰ িশক্ষা সদায় পৰ্দান

১৮৩৭ চনত।

িনণর্য় কিৰব পৰা ৈগিছল।

২) ১৮৮৮। গািণিতক অথর্ত পৰ্থমবাৰ বয্ৱহাৰ ৈহিছল
এই চনত।

৭) পৰ্থমজন অসমীয়া গিণতৰ ডক্টেৰট িশেৱন্দৰ্নাৰায়ণ
বৰুৱাৰ এখিন গেৱষণা-পতৰ্ এই পৰ্খয্াত গেৱষণা-

৩) এই কামত এই িচহ্নেটা পৰ্চলন কিৰিছল িনক’লা

পিতৰ্কাখনৰ এই সংখয্াত পৰ্কাশ ৈহিছল। েতওঁৰ ডক্টেৰট

বহবাকী েগােট। িনক’লা বহবাকীৰ সম্পেকর্ ৰিচত এখন

িডগৰ্ীৰ তত্তব্াৱধায়ক আিছল পৰ্িসদ্ধ িবজ্ঞানী, ৰেয়ল ছ’চাইিটৰ

গৰ্ন্থৰ অনু বাদ ‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কাশ ৈহ আেছ।

সদসয্ Sir Geoffrey Ingram Taylor. গেৱষণা-পতৰ্খনৰ

৪) ৬৭। (Irregular prime.)

িঠকনা: DOI: 10.1098/rspa.1954.0285

৫) ৰামানু জনৰ ধৰ্ুৱক (Ramanujan’s constant)।

৮) বাণীকান্ত কাকিত আৰু কােমশব্ৰ দাস। দু েয়া ২০১১

৬) ‘পাই’ৰ মানৰ দশিমকৰ েসাঁিপেন িনণর্য় কৰা অংকৰ

চনত হাইস্কুল উত্তীণর্ ৈহিছল, আৰু িবেশষ স্থান লাভ

পিৰমাণ। উন্নত পদ্ধিত েনােলাৱাৈলেক, আিকর্িমিডেছ িদ
েযাৱা পদ্ধিতেটা বহু শিতকা জুিৰ বয্ৱহৃত ৈহ আিছল; এই

কিৰিছল। গিণতৰ স্নাতেকাত্তৰত পৰ্থম েশৰ্ণীৰ পৰ্থম স্থান

(x1 +x2 +· · ·+xk )n =

∑
a1 +a2 +···+ak =n
a1 ,a2 ,...,ak ≥0

(

৫৩

কিৰ আেছ। এই পদ্ধিতেৰ আৰু অিধক সংখয্ক অংকও

a1 + a2 + · · · + ak
a1 , a 2 , . . . , a k

)

েপাৱা পৰ্থমজন অসমীয়া আিছল কােমশব্ৰ দাস।

)
n
a
xa11 xa22 · · · xkk .
a1 , a 2 , . . . , a k

(

( )(
) (
)
a1
a1 + a2
a1 + a2 + · · · + ak
=
···
.
a1
a2
ak
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সংখয্া-শৃ ংখল
পংকজ েজয্ািত মহন্ত
িথয়ৈক:
ক) xy = y x আিহর্ত পৰ্কাশ কিৰব পৰা একমাতৰ্ সংখয্ােটা।
খ) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাক এটা অংক যু ক্ত েমৗিলক
এটােৰও হৰণ যায়, দু টা অংক যু ক্ত েমৗিলক এটােৰও হৰণ যায়,
আৰু িতিনটা অংক যু ক্ত েমৗিলক এটােৰও হৰণ যায়।
ঙ) িযেকােনা এটা মািচর্ন েমৗিলক ২p − ১ ক p েৰ হৰণ কিৰেল
েৰাৱা বাকীেটা।
চ) ৫! + ৬!! + ৭!!! + ৮!!!! + ৯!!!!! + ১০!!!!!! + ১১!!!!!!!।
জ) িতিনটা পৃ থক পৃ থক অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক সৰু
সংখয্ােটা।
ঞ) আটাইতৈক সৰু েযৗিগক সংখয্ােটা।
ট) েসাণালী িতৰ্ভুজৰ সমান সমান েকাণ দু টাৰ পৰ্িতেটােৰ মাপ
(িডগৰ্ী এককত)।
ড) আটাইতৈক সৰু িনখুঁত সংখয্ােটা।
ঢ) ১৪ টা উৎপাদক থকা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা।
ণ) চািৰটা কৰ্িমক অশূ নয্ ঘণ সংখয্াৰ েযাগফল েহাৱা আটাইতৈক
সৰু বগর্ সংখয্ােটা।
দ) অংকেকইটাৰ েযাগফল এটা বগর্ েহাৱা আটাইতৈক সৰু
েমৗিলক সংখয্ােটা।
ন) িতিনটা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক সৰু েপিলনডৰ্মেটা িযেটাক
ৈদব্ত পৰ্ণালীত পৰ্কাশ কিৰেলও এটা েপিলনডৰ্ম েপাৱা যায়৷
ব) তৃতীয় িনখুঁত সংখয্ােটা৷
য) ৭! − ৬! + ৫! − ৪! + ৩! − ২! + ১!।
ৰ) পাইথােগাৰীয় িতৰ্ভুজ এটাৰ বাহু িতিনটাৰ মাপৰ পূ ৰণফল হ’ব
পৰা আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা।

পথািলৈক:
ক) িডগৰ্ী এককত সু ষম ষড়ভুজৰ অন্তৱর্তী েকাণ এেকাটাৰ
মাপেটা।
খ) আটাইতৈক সৰু সু হৃদ সংখয্ােটা (amicable number)।
গ) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাক তাৰ েকােনা এটা অংকেৰই
হৰণ নাযায়৷
ঘ) একমাতৰ্ সংখয্ােটা, িয তাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলৰ দু গুণৰ
সমান৷
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ছ) আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফল ৪০৷
ঝ) ১০! ৰ উৎপাদকৰ পিৰমাণেটা।
ঠ) ৫ টা অংকেৰ গিঠত আটাইতৈক সৰু সংখয্ােটা যাৰ অংকেবাৰৰ
েযাগফলেটা ২০৷
ত) পৰ্থম িতিনটা
েযাগফলেটা।

অধর্-েমৗিলকৰ

(semiprime)

বগর্ৰ

থ) েকােনা বহুপদ ৰািশৰ েলখডাল মূ লিবন্দুেৱিদ পাৰ ৈহ গ’েল,
েসই বহুপদ ৰািশেটাৰ িনিশ্চতৈক ক’ব পৰা মূ লেটা।
ধ) এটা েমৗিলক সংখয্া আৰু এটা েযৗিগক সংখয্াৰ মাজেত থকা
একমাতৰ্ েমৗিলক সংখয্ােটা।
প) গুগল নামৰ সংখয্ােটাত থকা অংকৰ পিৰমাণ।
ফ) সু ষম বহুভুজ এেকাটাৰ বিহঃেকাণসমূ হৰ মুঠ েযাগফলেটা
(িডগৰ্ী এককত)।
ব) একমাতৰ্ সংখয্ােটা, িয তাৰ অংকেবাৰৰ েযাগফলৰ পাঁছ গুণৰ
সমান৷
ভ) ১ ৰ পৰৱতর্ী সংখয্ােটা িযেটা েনিক এটা বগর্ সংখয্া আৰু এটা
ঘণ সংখয্াও।
ম) দু টা েমৗিলক সংখয্াৰ েযাগফল ৰূেপ পৰ্কাশ কিৰব পৰা আৰু
লগেত দু টা েযৗিগক সংখয্াৰ েযাগফল ৰূেপও পৰ্কাশ কিৰব পৰা
আটাইতৈক সৰু েযৗিগক সংখয্ােটা।

৫৪

পতৰ্:
দয্ েৰষ্ট ইজ্ এলেজবৰ্া এণ্ড িতৰ্েগােনােমিতৰ্
েযাৱা

সংখয্াৰ

‘গিণত

িবকাশ’ত

তাহািনৰ

কটন

মেত আঁিক গ’েলাঁ৷ (ছােৰ িকছু সময় িদেল!) তাৰিপছত ছাৰ

মহািবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ‘ৰজনীকান্ত চকৰ্ৱতর্ী ছাৰ’ৰ এিট
সাক্ষাৎকাৰ পুনৰ পৰ্কাশ ৈহেছ, িযেটা সাক্ষাৎকাৰ ৈলিছল

চকীৰ পৰা উিঠ আিহল৷ পৰ্িতজন ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ ওচৰৈল গ’ল৷

‘অমলা বাইেদউ’েৱ৷ সাক্ষাৎেটা পিঢ় মনত পিৰিছল আমাৰ

চােল আৰু অশুদ্ধ েহাৱা জনেকা যথা িনেদর্শ িদ গ’ল৷ আিজও

িবভাগত (গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ত) এিদনাখন ‘তাৰক-েচৗধু ৰী’

মনত আেছ এজেন িচতৰ্েটা ইয়াত সংেযাগ কৰা পৰ্থমেটাৰ

ছাৰেৰ েহাৱা আেলাচনা এটা৷

দেৰ আঁিকিছল৷ েতিতয়া ছােৰ ৰগৰ কিৰ ৈকিছল (অসমীয়ােত)–
“তুিম এটা কাম কৰা– অংকেটাত নাই যিদও তলত এটা গজাল

েসইিদনাখন ‘েচৗধু ৰী-ছাৰ’েৰ আেলাচনািট আিছল ‘চকৰ্ৱতর্ীছাৰ’ৰ িশক্ষণ-পদ্ধিত! আমাৰ বণর্না শুিন ‘েচৗধু ৰী-ছােৰ’ ৈকিছল
-– খনীন, তুিম িঠেকই ৈকছা, এেকবােৰ েশহত ‘ছােৰ’ তুিম

েকােন িক আঁিকেল চাই গ’ল৷ ছিব শুদ্ধ েহাৱা েকইজনেৰা

মািৰ িদয়া৷”

েকাৱা দেৰই ৈকিছল হয়!
ছােৰ আমাক সাধাৰণেত িশকাইিছল ‘ষ্টয্ািটক্স’ আৰু
‘ডাইনািমক্স’, অথর্াৎ েথাৰেত ‘েমকািনক্স’৷ ছাৰৰ িশক্ষণৰ
‘dialogue’ িখিন আিছল এেনধৰণৰ:

(ধৰাহওক অংকেটা

তলৰেটােৱই েযিনবা!)
Ex: One end of a uniform beam of weight W
is hinged to a wall, the other end is supported
by a wire that makes an angle θ = 30◦ with both
wall and the beam. Find the tension in the wire,
horizontal and vertical components of the force
of the hinge on the beam.
ছােৰ ব’ডর্ত অংকেটা িলিখ িদ চকীত বিহল৷ আিম িনজৰ
িনজৰ বহীত িলিখ ৈৰ আেছাঁ৷
ছাৰ: (ইংৰাজীত) Now translate the problem to a
mathematical figure!
আিম িনজৰ িনজৰ বহীত িযেয় িযিখিন বুিজ পাইেছাঁ, েসই

৫৫

েশষত ছােৰ শুদ্ধ িচতৰ্েটা আঁিক িদিছল িদব্তীয়েটাৰ দেৰ!
তাৰ িপছত চকীত বিহ ৈকিছল: (ইংৰাজীত) Write down the
geometrical relations and the statical relations!
েতেনদেৰ অলপ িপছত উিঠ আিহ আমাৰ িলখািখিন চাই
ৈগিছল৷ তাৰ িপছেত ছাৰৰ িবেশষ ৈবিশষ্টয্েটা ফুিট উঠাৰ পাল।
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পতৰ্
ছােৰ ইৰাজীেত ৈক উিঠিছল: The rest is Algebra and

চকীদাৰজন আিহিছল আমাৰ ৰূমৈল, আৰু ছােৰ িদ পিঠওৱা

trigonometry, So the problem is finished!

অংকৰ সমাধানেকইটা িদিছল৷ আমাৰ মন-পৰ্াণ ছাৰৰ পৰ্িত

ছাৰৰ যু িক্ত আিম মািন ৈলিছেলাঁ– অিত শৰ্দ্ধা সহকােৰ!
ছােৰ আমাক িস্থিত-িবজ্ঞান বা গিত-িবজ্ঞানৰ স’েত জিড়ত

শৰ্দ্ধাত ভিৰ পিৰিছল৷
ইয়াৰ িপছৰিখিন আৰু মনভিৰ উঠা৷ এম.এছ.িছ.

পাছ

ৈহ থকািখিনেহ চাব৷ বাকীিখিন আমাৰ কাম, অথর্াৎ ‘টান’

কৰাৰ িপছত আিম পৰ্থমেত পৰ্াগেজয্ািতষ কেলজত িনযু িক্ত

বা বলৰ ‘উলমব্’ আৰু ‘অনু ভূিমক’ উপাংশ উিলওৱাত িয
িয িতৰ্েকােণািমতীয় বা বীজগিণতীয় কথা বা েকৗশল লািগব

পাইেছাঁ৷ আিম সদায় বাইচাইেকেলেৰ ৈগিছেলাঁ৷ ছাৰৰ ঘৰ
আিছল কেলজৰ ওচৰেতই৷ এিদনাখন (আিম পুৰিণ িদনৰ মানু হ

েসইিখিন আিম জািনব লািগব বা পািৰব লািগব৷ ছাৰৰ সব্-

েয, েসেয়) পথত ছাৰক েদিখ চাইেকলৰ পৰা নািমিছেলাঁ৷ ছােৰ

আেৰািপত এই িনেদর্শনা আিম সঁচাৈকেয় সহমেতেৰ মািন

েমাৰ ফােল চাই ৈকিছল “েতামাৰ নাম খনীন্দৰ্ চন্দৰ্”, (বাকীিখিন

ৈলিছেলাঁ৷ আৰু অংকেটাৰ বাকী েৰাৱািখিন আিম িনেজ

মেয়ই সম্পূ ণর্ কিৰ ৈকিছেলাঁ) হয় ছাৰ, েচৗধু ৰী৷ ছােৰ ৈক
উিঠিছল, “অ’, অ’, মনত আেছ িদয়া৷ তুিম কটনত থােকাঁেত

উিলয়াবৈল ৈলিছেলাঁ৷ আিম িনজাববীয়াৈক অংক কিৰবৈল সক্ষম
ৈহিছেলাঁ৷ (‘েপৰটিফিডঙ’ৰ িবপৰীেত) আিম এেনদেৰ অংক
কিৰবৈল িশিকিছেলাঁ৷
আিম পৰ্থম েশৰ্ণীৰ পৰ্থম েহাৱাজন নািছেলাঁ; িপেছ বাকীিখিন
নক’েলও হ’ব কাৰেণ, আিম শৰ্দ্ধাৰ চকৰ্ৱতর্ী ছাৰৰ মনত
েকেনদেৰ ৈৰ ৈগিছেলাঁ তােৰই এটা নিজৰ িদ সামিৰেছাঁ৷
আিম তৃতীয় বাািষর্কত। ছাৰ কটন মহািবদয্ালয়ৰ তৃতীয়
ছাতৰ্াৱাসৰ অধীক্ষক৷ ছাৰৰ ওচৰৈল Central force অৰ
আিম সমাধা কিৰব েনাৱৰা অংক দু টামান ৈল ৈগিছেলাঁ৷ ছােৰ
েমাক বিহবৈল িদ িনেজ কৰাত লািগ ৈগিছল লেগ লেগই৷
ছাৰৰ েকাঠােটাত দু খন েটবুল আিছল৷ আিম ছাৰেৰ ওচৰত
িথয় ৈহ আিছেলাঁ৷ ছােৰ ৈকিছল– তুিম েসইখন েটবুলত েচষ্টা
কিৰ থাকা৷ মই আঁতৰৰ েটবুলখনৈল ৈগ েচষ্টা কিৰ ৈৰিছেলাঁ৷
অলপ িপছত অংকেটা ৈহ উঠাত ছােৰ বাকীেকইটা িপছত
িদব বুিল ৈকিছল৷ আিম গুিছ আিহিছেলাঁ৷ পৰীক্ষা ওচৰ চািপ
আিহিছল৷ েসই কাকতখনৰ পৰীক্ষাৰ আগিদনাখন েহােষ্টলৰ

েমাৰ ওচৰৈল Central force ৰ েকইটামান ‘পৰ্েব্লম’ ৈল ৈগিছলা
নহয়, েতামাৰ নামেটা মই িলিখ ৈথিছেলাঁ৷ েমাৰ মন-পৰ্াণ পুনৰ
শৰ্দ্ধাত ভিৰ পিৰিছল৷ এেয় আিছল আমাৰ ছাতৰ্-িশক্ষকৰ সম্পকর্৷
অলপ আভাষ িদবৈল খুিজেছাঁ আিজৰ পিৰেবশ তথা িশক্ষকৰ
হািবয়াসৰ কথােটাৰ৷ িশক্ষেকও েয ছাতৰ্ৰ পৰা িশিকবলগীয়া
থািকব পােৰ েসইিখিন আিম খুব কেমইেহ মািন লওঁ৷ আিম
বহুেতই িনেজ বুজা আৰু আনক বুেজাৱাৰ মাজৰ পাথর্কয্িখিন
খুব কেমইেহ েযন বুিজ পাওঁ৷ ফলত ছাতৰ্-িশক্ষকৰ মাজৰ
‘েগপ’েটা েনােহাৱা নহয়৷ েকােনা কেলজৰ অধয্াপকৰ কােৰাবাক
হয়েতাবা েশৰ্ণীৈল মািত মািত ৈল যাবেয়ই েনাৱািৰ, েকােনা
এটা িবেশষ অধয্ায়ৰ িপছত আৰু আগবঢ়াই িনবই েনাৱািৰ,
লািগেল তােমাল েচাবাই সময় পাৰ কিৰেয়ই থাকক৷ পৰীক্ষা
আিহ পায়িহ৷ সংখয্াতত্তব্ৰ পাৰংগতৰ ধাৰণাই ১৯৪৯ চনেটাক
হয়েতাবা উৈনশ শিতকাৈলেকই ৈল যায়!! েকােনা ভাবান্তেৰই
নঘেট ৈক থািকেলও – ভুল েয ৈহেছ!

– ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধু ৰী

জন ভন নয়েমনৰ ছবছৰ বয়সত, মােক এিদন উেদ্দশয্হীনভােব এফােল মূ ৰ দািঙ চাই থকা
েদেখােত েতওঁ সু িধিছল, “তুিম িক েকলকুেলচন কিৰ আছা?”
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এম এছ নৰিসংহন : চমু জীৱনপঞ্জী আৰু গিণতৈল
েতওঁৰ অৱদান
ড◦ চয়িনকা বৰুৱা
সহকাৰী অধয্ািপকা, গিণত িবভাগ, ইউিনভািচর্িট অৱ ছােয়ঞ্চ এণ্ড েটকন’লিজ েমঘালয়।

নৰিসংহন েজয্ষ্ঠ আিছল। গাঁৱৰ িবদয্ালয়েত েতওঁৰ পৰ্াথিমক
িশক্ষাৰ আৰম্ভিণ ৈহিছল। সু ধীৰ ৰাওৰ ৈসেত েহাৱা এিট
সাক্ষাৎকাৰত, েতওঁ মাধয্িমক িশক্ষাৰ বােব িকদেৰ পাঁচ মাইল
দূ ৰৰ িবদয্ালয়ৈল পিঢ়বৈল ৈগিছল েসয়া উেল্লখ কিৰেছ। গিণতৰ
পৰ্িত েতওঁৰ সৰুেৰ পৰাই িবেশষ আকষর্ণ আিছল আৰু বহু উচ্চ
গিণতৰ িকতাপ পিঢ়িছল িবদয্ালয়ত থােকাঁেতই। স্কুলীয়া িশক্ষা
সমািপ্তৰ িপছত েতওঁ পৰৱতর্ী িশক্ষা গৰ্হণ কিৰিছল েতিতয়াৰ
মাদৰ্াজৰ লয়লা কেলজত। লয়লা কেলজত েতওঁ ফৰাচী অধয্াপক
ফাদাৰ েৰিচনৰ সংস্পশর্ৈল আেহ, যাক েতওঁ িনজৰ জীৱনৰ গুৰু
(mentor) বুিল অিভিহত কিৰেছ। ১৯৫৩ চনত গিণত িবষয়ত
সন্মানসহ স্নাতক িডগৰ্ী লাভ কৰাৰ িপছত উচ্চিশক্ষা গৰ্হণৰ বােব
েতওঁ নামভিতর্ কেৰ েতিতয়াৰ মুমব্াইৰ টাটা েমৗিলক গেৱষণা
পৰ্িতষ্ঠানত (TIFR)। ১৯৬০ চনত েতিতয়াৰ বেমব্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ
পৰা নৰিসংহেন পৰ্েফছৰ েক এছ চন্দৰ্েশখৰণৰ অধীনত গেৱষণা
কিৰ ডক্টেৰট িডগৰ্ী লাভ কেৰ। নৰিসংহেন ১৯৯২ চনৈলেক
টাটা েমৗিলক গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠানত অধয্াপনা কৰাৰ িপছত
ইটালীৰ িটৰ্েয়েষ্টত অৱিস্থত আ ু ছ চালাম আন্তজর্ািতক তািত্তব্ক
পদাথর্িবজ্ঞান েকন্দৰ্ৰ (ICTP) গিণত শাখাৰ পৰ্ধান িহচােপ ১৯৯৯
চনৈলেক কমর্ৰত আিছল।
এই বছৰৰ ১৬ েম’ তািৰেখ আিম এজন পৰ্িসদ্ধ ভাৰতীয়

গিণতৰ গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্খনত পৰ্েফছৰ নৰিসংহনৰ পৰ্ধান

গিণতজ্ঞক েহৰুৱােলাঁ। গিণতৰ গেৱষণাৰ েক্ষতৰ্খনত অননয্
পৰ্িতভােৰ িজিলিক েৰাৱা এইজন গিণতজ্ঞৰ নাম মুদুমব্াই

শাখােবাৰ হ’ল সংখয্াতত্তব্ (number theory), বীজগিণতীয়

েশষাচালু নৰিসংহন, চমুৈক এম এছ নৰিসংহন। ১৯৩২ চনৰ
৭ জুনত তািমলনাডুৰ এিট সাধাৰণ পিৰয়ালত েতওঁৰ জন্ম

পৰ্িতিনিধতব্ তত্তব্ (representation theory),

হয়। মূ লতঃ কৃিষিনভর্ৰ পিৰয়ালেটাৰ পাঁচজন সন্তানৰ িভতৰত

৫৭

জয্ািমিত (algebraic geometry),

উপস্থাপক তত্তব্ /
আংিশক

অৱকলজ সমীকৰণ (partial differential equation)।
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শৰ্দ্ধাঘর্য্
আধু িনক জয্ািমিতৰ দু টা িভন্ন েক্ষতৰ্ অৱকলনীয় জয্ািমিত

গিণতজ্ঞৰ বােব আদশর্ আৰু েপৰ্ৰণাৰ উৎস। ৰাষ্টৰ্ীয় উচ্চগিণত

আৰু বীজগিণতীয় জয্ািমিতৰ মাজত েযাগসূ তৰ্ স্থাপনত পৰ্েফছৰ

পিৰষদৰ (NBHM) পৰ্থম অধয্ক্ষগৰাকী আিছল েতওঁ। টাটা

নৰিসংহনৰ গেৱষণাৰ যেথষ্ট অৱদান আেছ। আন এজন িবখয্াত

েমৗিলক গেৱষণা পৰ্িতষ্ঠানৰ গিণত িবভাগৰ উন্নয়ন আৰু

ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ িচ এছ েশষাদৰ্ীৰ ৈসেত যু টীয়া গেৱষণা আৰু

িবশব্মানৰ অনু ষ্ঠান িহচােপ গিঢ় েতালাৰ েক্ষতৰ্েতা এক িবেশষ

িবখয্াত নৰিসংহন-েশষাদৰ্ী উপপাদয্ৰ কাৰেণও নৰিসংহনক

ভূ িমকা আেছ েতওঁৰ। সব্ৰােজাত্তৰ ভাৰতবষর্ৰ গিণতৰ েক্ষতৰ্খনত

গিণতৰ পৃ িথৱীেয় জােন। েতওঁেলাক দু েয়া ৰেয়ল ছ’চাইিটৰ সভয্

আগবেঢ়াৱা অৱদানৰ বােব েচন্নাই গািণিতক পৰ্িতষ্ঠােন (CMI)

(FRS) ৰূেপ িনবর্ািচত ৈহিছল (কৰ্েম ১৯৮৯ চনত আৰু ১৯৮৮

েতওঁক ডক্টৰ অৱ ছােয়ঞ্চ সন্মােনেৰ িবভূ িষত কিৰিছল। অৱসৰৰ

চনত)।

িপছত পৰ্েফছৰ নৰিসংহন বাংগালু ৰুত থািকবৈল ৈলিছল।

ইিতমেধয্ ১৯৭৫ চনত শািন্তসব্ৰূপ ভাটনাগৰ বঁটােৰ িবভূ িষত
এইজনা মহান বয্িক্তেয় ১৯৮৭ চনত িবশব্ িবজ্ঞান অকােডমী
(The World Academy of Sciences) বঁটা লাভ কিৰিছল।
ভাৰত চৰকােৰ ১৯৯০ চনত গিণতজ্ঞ নৰিসংহনক পদ্মভূ ষেণেৰ
সন্মািনত কিৰিছল।

ভাৰতীয় শাস্তৰ্ীয় সংগীত, তািমল সািহতয্ আৰু িচতৰ্কলাৰ পৰ্িত
েতওঁৰ অনু ৰাগ আিছল। ককর্ট েৰাগত িচিকৎসাধীন ৈহ ৮৮ বছৰ
বয়সত বাংগালু ৰুত েতওঁৰ েদহাৱসান ঘেট। েতওঁৰ মৃ তুয্ত আিম
এজন িনৰলস পৰ্িতভাধৰ গিণতজ্ঞক েহৰুৱােলাঁ। দিক্ষণ ভাৰতৰ
এখন সৰু গাঁৱৰ পৰা ৈগ গিণতৰ গেৱষণা তথা পিৰচালনা
দক্ষতােৰ মহীয়ান ৈহ উঠা এইজনা মহান বয্িক্তেয় গিণতৰ

গেৱষণাৰ বািহেৰও এইজনা মহান বয্িক্ত আিছল বহু

Sujatha Ramdorai:

ইিতহাসত িনজৰ লগেত ভাৰতবষর্েৰা নাম উজলাই ৈথ গ’ল।

What are your views on the state of Higher education

and research in India?
A SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats) analysis.

M S Narasimhan:

Strength: We have some institutions of top level

in undergraduate, graduate and doctoral education. Potentially very talented
students.
Weakness: Mostly undergraduate education is weak. Many bright students do
not want to pursue academic studies leading to original work.
Opportunities: Now seem plenty many higher education institutes being
started. There are training programmes at various levels and substantial
financial support to students.
Threats: Not having many qualified teachers and not too many people
pursuing academic career, mainly due to internal and external brain drain.
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মিস্তষ্কক েজাৰ িদওঁ আহা!
ঋিতব্ক পৰ্বীণ কিলতা
৩য় ষাণ্মািসকৰ ছাতৰ্, গিণত িবভাগ, ভাৰতীয় পৰ্যু িক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান গুৱাহাটী

শহাপহুেটােৱ ক’েল, “আহ কাছ, বহু বছৰ ধিৰ ককাহঁতৰ

শহাই এবাৰ গিণ চােল। িযমান েবগত িস েদৗিৰব পােৰ,

েদৗৰ পৰ্িতেযািগতাখনৰ কথাই চিল আিহেছ। আিজ আিমও েদৗৰ

১০ িমটাৰ েতেনই নগণয্। েসেয় িস উত্তৰ িদেল, “িথক আেছ,
েদৗৰা নহ’েলও বুিদ্ধৰ পৰ্িতেযািগতােতই িজিকম আিজ। আৰম্ভ

লােগাঁ।”
কাছই ভািবেল েয এইবাৰ ই শহাই েমাক হেৰাৱা িথৰাং

কৰ েতাৰ পৰ্মাণ।”

কিৰেছ, ইয়াৰ লগত মই েদৗিৰ ইমান বছেৰ চিল অহা ককাৰ

তাৰ িপছৰ কথািখিন চিলল তলত িদয়া ধৰেণ:

নাম নষ্ট কিৰব েনাৱােৰাঁ। কাছই মেন মেন থকা েদিখ শহাই
পুনৰ মাত লগােল, “িক হ’ল কাছ, ভয় খাইছ েনিক? িঠক আেছ,

কাছ: “তই েমাতৈক ১০ িমটাৰ িপছত আছ। গিতেক েদৗৰ

এটা কাম কৰ, তই েমাতৈক ১০ িমটাৰ আগৰ পৰা েদৗিৰিব,
েন এিতয়াও ভয় কিৰছ?”
কাছই গম পাইিছল েয এইেটা শহাৰ বুিদ্ধ, কাৰণ িযমান
েবগত শহাই েদৗেৰ, ১০ িমটাৰ িপছৰ পৰা েদৗিৰেলও িস সহেজ
কাছক অিতকৰ্ম কিৰব। ইফােল পৰ্তয্াহব্ান নাকচ কিৰেলও
লাজৰ কথা। এইেবাৰ ভািবেয় কাছই অৱেশষত মাত লগােল,
“েতাৰ লগত েদৗিৰবৈল েমাৰ হাতত ইমান সময় নাই, আৰু
মই েতাৰ ১০ িমটাৰৰ বুিদ্ধেটাও বুিজ েনােপাৱা নহয়। গিতেক
েদৗৰাৰ পিৰৱেতর্ মই েতাক আন এটা পৰ্তয্হব্ান িদব েখােজাঁ,
মই েতাক পৰ্মাণ কিৰ িদব পািৰম েয তই ১০ িমটাৰ িপছৰ পৰা
েদৗিৰেলও, িযমােন েবগত নেদৗৰ িকয়, িজিকম মেয়ই!”
শহাই ভািবেল েয ই আৰু িক কয়! ই পাহিৰ গ’ল েনিক
মই িকমান েবগত েদৗেৰাঁ। শহাই ক’েল, “মই ভািবিছেলাঁ তই
েলেহমীয়া, িপেছ তইেচান মুখর্ও!”
কাছই ক’েল, “ইমান যিদ আত্মিবশব্াস েতাৰ িনজৰ গিণতৰ
ওপৰেতা আেছ, েতেনহ’েল পৰ্তয্াহব্ান গৰ্হণ কৰ। যিদ মই পৰ্মাণ

আৰম্ভ েহাৱাৰ িপছত েসই ১০ িমটাৰ অিতকৰ্ম কিৰবৈল েতাক
এক িনিদর্ষ্ট সময় লািগব। ধিৰ ল x েছেকণ্ড?”
শহা: “িনশ্চয়।”
কাছ: “িকন্তু েসই x েছেকণ্ডত মই কম েবগত অলপ হ’েলও
দু ৰতব্ অিতকৰ্ম কিৰম?”
শহা: “অ, কিৰিব।”
কাছ: “গিতেক তই মািন ল’িব েয তই েমাতৈক এিতয়াও
িপছত আছ। ধিৰ ল, আমাৰ মাজৰ নতুন দূ ৰতব্ ১০ িমটাৰৰ পৰা
কিম y িমটাৰ হ’ল। এিতয়া এইিখিন দূ ৰতব্ অিতকৰ্ম কিৰবৈল
েতাক অলপ সময় লািগব, ধিৰ ল z েছেকণ্ড। িকন্তু তই েসইিখিন
সময়ত েমাৰ স্থান আিহ েপাৱাৈলেক মই আগৰ ঠাইৰ পৰা অলপ
হ’েলও দূ ৰতব্ পুনৰ আগ বািঢ়ম। গিতেক তই িযমান েবগত
নেদৗৰ িকয়, মই সদায় আগত থািকম।”
শহা েমৗন ৈহ ৰ’ল, িস ধিৰব েনাৱািৰেল েয এইেটা সম্ভৱ
েকেনৈক! ভুলেটা ক’ত!

কিৰব পােৰাঁ েতেনহ’েল এই পৰ্িতেযািগতাৰ িবেজতা মই।”

৫৯
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িকেশাৰ িবেশষ
যিদ ধিৰ লওঁ শহা আৰু কাছেটােৱ মাজপথত নৰয়, েতেনহ’েল
এটা সময়ত শহাপহুেটােৱ কাছক িপছ েপলাব।
আন এটা এেনকুৱা েপৰাডক্স ৈহেছ Barber Paradox।
এটা এেনকুৱা পিৰিস্থিত ধিৰ েলাৱা হ’ল য’ত এখন চহৰৰ
এজন নািপেত েকৱল েসইসকল মানু হৰ দািঢ় কােট িযসকেল
িনজৰ দািঢ় নাকােট। উক্ত বাকয্েটা েতেনই সৰল। িকন্তু জিটল
পৰ্শ্নেটা হ’ল এইেটা েয েসই নািপতজেন িনজৰ দািঢ় কােট েন
নাকােট! যিদেহ ধিৰ েলাৱা হয় েয েতওঁ িনজৰ দািঢ় কােট,
েতেনহ’েল ওপৰৰ উিক্ত অনু সােৰ েতওঁ িনজৰ দািঢ় নাকােট।
অথচ, যিদেহ েতওঁ িনজৰ দািঢ় নাকােটই, েতেনহ’েল আমাৰ
assumption মেত েতওঁ িনজৰ দািঢ় কােট! আচিৰত!
ভািবেল আমাৰ কাৰেণও আচিৰত। এই সমসয্ােটাক জনা
যায় িজেনাৰ েপৰাডক্স (Zeno’s paradox) নােমেৰ। েপৰাডক্স
হ’ল এেনকুৱা িকছু মান অথর্পুণর্ বাকয্ িযেয় িনজৰ অিস্ততব্েকই
িবেৰািধতা কেৰ। উপেৰাক্ত েপৰাডক্সেটাৰ আন এটা ৰূপ হ’ল
এেনধৰণৰ: এটা ১০ িমটাৰ ৈদঘর্য্ৰ েকাঠাৰ ইেটা মুৰৰ পৰা
িসেটা মুৰৈল যাব লােগ; িকন্তু চতর্ এই েয পৰ্িতেটা স্তৰত
অিতকৰ্ম কিৰবৈল বাকী থকা দূ ৰতব্ৰ আধােহ যাব পািৰব।
অথর্াৎ, পৰ্থম বাৰত ১০ িমটাৰৰ আধা, ৫ িমটাৰ যাব পািৰব।
২য় বাৰত (১০ − ৫) িমটাৰ অথর্াৎ ৫ িমটাৰৰ আধা, ২.৫
িমটাৰ যাব লািগব। তাৰ পাছত ১.২৫ িমটাৰ, এেনৈক যাব
লািগব। গভীৰভােব ভািবেল এেনকুৱা লােগ েয আিম েকিতয়াও
েকাঠােটাৰ িসেটা মুৰ ৈগ নাপাওঁ। িকন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহসয্েটা
লু কাই আেছ ইয়াৰ গািণিতক ৰূপতেহ। যিদেহ আিম অিতকৰ্ম
কৰা দূ ৰতব্েবাৰৰ েযাগফল লওঁ, িযেটা ৈহেছ:
৫ ৫ ৫
৫
৫+ + + +
+ ··· ,
২ ৪ ৮ ১৬
এইেটা হ’ল এটা অসীম পদৰ েযাগফল, আৰু ইয়াৰ েযাগফলেটা
ৈহেছ ১০। অথর্াৎ যিদও এেন লােগ েযন েকােনা এটা িনিদর্ষ্ট
েখাজৈলেক আিম েকাঠােটাৰ আনেটা মূ ৰ পাবৈগ েনাৱােৰাঁ, িকন্তু
অসীম সংখয্ক স্তৰত আিম েসই দূ ৰতব্ অিতকৰ্ম কিৰব পােৰাঁ।
শহাপহুেটাৰ সাধু কথােটােতা এেকই ঘটনা ঘিট আিছল। আিম
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এই েপৰাডক্সেটা ৈহেছ আন এটা িবখয্াত গািণিতক
েপৰাডক্সৰ পৰা উদ্ভূত (derivation), যাক জনা যায় ৰােছলৰ
েপৰাডক্স (Russell’s paradox) নােমেৰ। ইয়াক পৰ্কাশ কেৰ
িবৰ্িটছ গিণতজ্ঞ বাটৰ্র্াণ্ড ৰােছেল (Bertrand Russell) ১৯০১
চনত। েতওঁ েপৰাডক্সেটা বয্াখয্া কেৰ এেনদেৰ:
পৰ্থেম আিম এটা সংহিত R লওঁ আৰু ইয়াক সংজ্ঞািয়ত
কেৰাঁ এেনদেৰ েয R ৰ িভতৰত েসই েগােটইেবাৰ সংহিত
আেছ িযেবাৰ িনজৰ িভতৰত নাই। গািণিতক ৰূপত:
R = {সংহিত S : S ̸∈ S}.
পৰ্শ্নেটা হ’ল েয R েটা R ৰ িভতৰত আেছ েন নাই? অথর্াৎ,
R ∈ R েন R ̸∈ R? যিদেহ েকােনাবাই কয় েয R ∈ R,
েতিতয়া আিম যু িক্ত িদব পােৰাঁ েয িযেহতু R ত েকৱল েসইেবাৰ
সংহিতেহ আেছ িযেবাৰ িনজৰ িভতৰত নাই, গিতেক আমাৰ assumption মেত R ̸∈ R। আৰু যিদেহ েকােনাবাই কয় েয
R ̸∈ R, েতিতয়া R ৰ সংজ্ঞা অনু সােৰ R ∈ R হ’ব।
এেনকুৱা আন বহুেতা আেমাদজনক েপৰাডেক্সেৰ গািণিতক
জগতখন ভিতর্ ৈহ আেছ।

৬০

২০২১ বষর্ৰ আেবল বঁটা
ড◦ পৰমা দত্ত
সহকাৰী অধয্াপক, গিণত িবভাগ, লক্ষীমপুৰ বািলকা মহািবদয্ালয়

আেবল বঁটা নৰেৱৰ ৰজাই গিণতৰ মূ ধাফুটা বয্িক্তসকলক
পৰ্দান কৰা এক বািষর্ক সন্মান। এই বঁটা মূ লতঃ নৰেৱৰ িবখয্াত
গিণতজ্ঞ িনলছ েহনিৰক আেবলৰ নামত আৰু েনােবল বঁটাৰ
আিহর্ত নামকৰণ কৰা ৈহেছ। এই বঁটাৰ আিথর্ক অনু দান পৰ্ায়
৭.৫ িনযু ত নৰেৱিজয়ান কৰ্’নাৰ (পৰ্ায় ছয় েকািট টকা)।
১৮৯৯ চনত আলেফৰ্ড েনােবলৰ গিণত বিহভূ র্ত েনােবল
বঁটাৰ পৰ্স্তুিতৰ কথা জািনব পািৰ েসই সময়ৰ নৰেৱিজয়ান
গিণতজ্ঞ ছ’ফাছ িলেয় (Sophus Lie) এই বঁটাৰ পৰ্স্তাৱ
আগবঢ়ায়। ১৯০২ চনত ছু ইেডন আৰু নৰেৱৰ ৰজাই েনােবলৰ
িবকল্প আৰু সমপযর্ায়ৰ এক বািষর্ক বঁটা গিণত িবষয়ত পৰ্দানৰ
বােব ইচ্ছা পৰ্কাশ কেৰ। ইয়াৰ বােব দু জন গিণতজ্ঞই বঁটািট
সম্পকর্ীয় িবিধসমূ হ পৰ্ায় সম্পূ ণর্ কিৰিছল। িকন্তু ১৯০৫ চনত
নৰেৱ আৰু ছু ইেডনৰ িবেচ্ছদৰ বােব েসয়া সম্ভৱপৰ ৈহ নু িঠল
আৰু এেনদেৰই আেবল বঁটা পৰ্দানৰ পৰ্থম পৰ্য়াসৰ অন্ত পেৰ।
পৰ্ায় এশ বছৰৰ পাছত ২০০১ চনত পুনৰ এই বঁটাৰ পৰ্সংগ
উত্থািপত হয়। ইয়াৰ বােব এখন সিমিত গঠন কৰা হয়, আৰু
সিমিতখেন নৰেৱৰ পৰ্ধানমন্তৰ্ীক বঁটািট কাযর্কৰী কিৰবৈল এেক
বছৰেত পৰ্স্তাৱ আগবঢ়ায়। নৰেৱৰ চৰকােৰ েতওঁেলাকৰ পৰ্স্তাৱ
মািন ৈল ২০০১ বষর্ৰ আগষ্ট মাহত েঘাষণা কেৰ েয আেবলৰ
দু শ বছৰীয়া জন্মিদন উপলেক্ষয্ ২০০২ বষর্ৰ আৰম্ভিণৰ পৰাই
আেবল বঁটা পৰ্দান কৰা হ’ব। েসই অনু সিৰ ২০০২ বষর্ত এটলী
েছলবাগর্ক (Atle Selberg) সন্মানীয় আেবল বঁটা পৰ্দান কৰা
হয়। িকন্তু পৰ্ধান আেবল বঁটা ২০০৩ বষর্ৰ পৰােহ পৰ্দান কৰা
হয়। জন পীেয়ৰ েচেৰই (Jean Piere Serre) পৰ্থমবাৰৰ বােব
এই বঁটা লাভ কেৰ।

েতওঁক মৰেণাত্তৰভােব পৰ্দান কৰা হয়। পৰ্িত বছেৰ মাচর্
মাহত Norwegian Academy of Science and Letters
(DNVA) েয় আেবল বঁটাৰ িবেজতাৰ নাম েঘাষণা কেৰ।
িবেজতাগৰাকীক এখন কিমিটেয় িনবর্াচন কেৰ, িযখন কিমিট
িবশব্ৰ আগশাৰীৰ পাঁচজন গিণতজ্ঞই গিঠত, আৰু েতওঁেলাকক
DNVA, আন্তজর্ািতক গািণিতক সংঘ (IMU) আৰু ইউেৰাপীয়
গিণত সিমিটেয় (EMS) মেনানীত কেৰ। বতর্মানৈলেক ২৪
গৰাকী গিণতজ্ঞই এই বঁটা লাভ কিৰেছ। ২০১৯ বষর্ত এই বঁটা
লাভ কৰা কেৰন উেলনেবক হ’ল এই বঁটা লাভ কৰা পৰ্থমগৰাকী
মিহলা। বতর্মানৈলেক এগৰাকী ভাৰতীয় মূ লৰ গিণতজ্ঞই এই
বঁটা লাভ কিৰেছ, েতওঁ শৰ্ীিনবাস বৰধন, েতওঁ ২০০৭ চনত
বঁটািট লাভ কিৰিছল।

লাছল’ ল’ভাছ

আেবল বঁটাৰ বােব িযেকােনা গিণতজ্ঞেৰ জীৱন-কালত
নাম পৰ্স্তাৱ কিৰব পৰা যায়, অৱেশয্ সব্-পৰ্স্তাৱ গৰ্হণ কৰা
নহয়। যিদ বঁটা েঘাষণাৰ পাছত বয্িক্তজনৰ মৃ তুয্ হয়, েতেন্ত

২০২১ বষর্ৰ বােব আেবল বঁটা হাংেগৰী-আেমিৰকান গিণতজ্ঞ
লাছল’ ল’ভাছ আৰু ইজৰাইলী গিণতজ্ঞ অিভ িৱগডছর্নৈল
যু টীয়াভােৱ আগবেঢ়াৱা ৈহেছ। তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান আৰু
িবযু ক্ত গিণতৈল আগবেঢ়াৱা েতওঁেলাকৰ অৱদান তথা এই দু ই
িবষয়ক গিণত গেৱষণাৰ েকন্দৰ্ীয়-েক্ষতৰ্ িহচােপ গিঢ় েতালাৰ
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সংবাদ
বােব এই সন্মান আগবেঢ়াৱা হয়। Computational Complexity েক্ষতৰ্খনৰ উত্তৰণত এই দু েয়াজন গিণতজ্ঞৰ অৱদান
অপিৰসীম, পৰ্কৃতেত দু েয়াগৰাকী গিণতজ্ঞক েক্ষতৰ্খনৰ পথপৰ্দশর্নক বুিলব পািৰ। এই েক্ষতৰ্খনত মূ লতঃ computer algorithm (সাংগণিনক পযর্ায়িবনয্াস) ৰ িক্ষপৰ্তা আৰু িনখুঁততা
িনণর্য় কৰা হয়। পৰ্যায়িবনয্াস হ’ল গািণিতক িনয়ম-িবনয্াস,
যাৰ সহায়ত িযেকােনা এটা গািণিতক সমসয্া, েযেন িযেকােনা
এটা সাধাৰণীকৰণ সমাধান বা িযেকােনা দু ঠাইৰ মাজৰ নূ য্নতম
দূ ৰতব্ িনধর্াৰণ বা শ ৰ িবনয্াস গঠন কৰা ইতয্ািদ সমাধান কৰা
হয়। ল’ভাছ আৰু িৱগডছর্েন গিণত আৰু তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ
িবজ্ঞান, এই দু ই েক্ষতৰ্ৰ মাজত এক সমব্ন্ধ সূ তৰ্ৰ আৰম্ভিণ
কেৰ। Computational Complexity বতর্মান গিণত আৰু
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ এক পৰ্িতিষ্ঠত েক্ষতৰ্। চাইবাৰ িচিকউিৰিটত
ইয়াৰ গুৰুতব্ অিতশয় েবিছ, িকয়েনা ই ইণ্টাৰেনট জগতখনত
তািত্তব্কভােৱ সু ৰক্ষা পৰ্দান কেৰ।
১৯৪৮ চনৰ ৯ মাছর্ত হাংেগৰীৰ বুডােপষ্টত লাছল’ ল’ভাছৰ
জন্ম হয়। বুডােপষ্টেতই েতওঁ পৰ্াৰিম্ভক িশক্ষা গৰ্হণ কেৰ
আৰু এই সময়েছাৱাত েতওঁ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত অিলিম্পয়াড
পৰ্িতেযািগতাত হাংেগৰীক পৰ্িতিনিধতব্ কিৰ িতিনটা সব্ণর্ পদক
আৰু এটা ৰূপৰ পদক লাভ কিৰবৈল সক্ষম হয়। েতওঁ
হাংেগৰীত থকা সময়েচাৱাত েসই সময়ৰ িবশব্িবখয্াত গিণতজ্ঞ
পল এয়াৰডছৰ সািন্নধয্ লাভ কিৰ অিত কম বয়সেত েলখ তত্তব্ৰ
পৰ্িত আকৃষ্ট ৈহ পেৰ। েতওঁ দু খন পৰ্িতষ্ঠানৰ পৰা দু টা ডক্টেৰট
িডগৰ্ী আহৰণ কেৰ। েয়ল িবশব্িবদয্ালয়ৰ কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান
আৰু গিণত িবভাগত েকইবছৰমান অধয্াপনা কৰা ল’ভােছ
মাইকৰ্’চফ্টত িকছু বছৰ েজয্ষ্ঠ গেৱষক িহচােপ কাম কিৰিছল।
তাৰ পাছত ২০০৬ চনত েতওঁ হাংেগৰীৰ ঘূ িৰ আেহ।
১৯৭০ চনৰ সময়েচাৱাত েতওঁ এয়াৰডছৰ ৈসেত লগ লািগ
এয়াৰডছৰ পূ বর্িস্থত probabilistic েলখ তত্তব্ৰ েকইটামান
সূ তৰ্ক পূ ণর্াংগ ৰূপ িদিছল। এই সূ তৰ্সমূ হৰ িভতৰত পৰ্ধানৈক
Lovasz Local Lemma েয় িকছু মান িবৰল েলখৰ অিস্ততব্
পৰ্িতপন্ন কৰা িবেশষ েকৗশল িহচােপ পিৰগিণত হয়। ইয়ােৰাপিৰ
েতওঁ েলখ তত্তব্ৰ এয়াৰডছ-েফভাৰ-ল’ভাছ অনু মান (conjecture) গঠন কেৰ আৰু িবখয্াত েক্নছাৰৰ অনু মান (Kneser’s
conjecture) পৰ্মাণ কিৰবৈল সক্ষম হয়। আন দু জন গিণতজ্ঞৰ
ৈসেত লগ লািগ ১৯৮২ চনত েতওঁ LLL-এলগিৰিথম গঠন
কিৰবৈল সক্ষম হয়। জািলকাত থকা িবন্দু সংখয্া অনু মান
কিৰবৈল ই এক েমৗিলক সঁজুিল। বতর্মান এই এলগিৰিথম
সংখয্াতত্তব্, পৰ্েগৰ্িমং আৰু সংেকতিবদয্াত বহুল পৰ্েয়াগ ৈহ
আেছ।
গিণতজ্ঞ আৰু তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী অিভ িৱগডছর্নৰ
জন্ম হয় ১৯৫৬ চনত ইজৰাইলত। ইজৰাইলেত ১৯৮০ চনত
স্নাতক িডগৰ্ী ৈল েতওঁ িবশব্িবখয্াত িপৰ্ন্সটন িবশব্িবদয্ালয়ৈল যায়।
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িপৰ্ন্সটনৰ পৰা ১৯৮৩ চনত ‘Studies in Computational
Complexity’ শীষর্ক গেৱষণাৰ বােব িপএইছিড িডগৰ্ী লাভ
কেৰ। ১৯৮৬ চনৰ পৰা েতওঁ েজৰুজােলমৰ িবখয্াত িহবৰ্ু
িবশব্িবদয্ালয়ত অধয্াপনা কেৰ, আৰু ইয়াৰ পাছত ১৯৯৯ চনৰ
পৰা ইনিষ্টিটউট ফৰ এডভান্সড ষ্টাডীত (IAS) অধয্াপক ৰূেপ
কাযর্িনবাহ কিৰ আেছ।

অিভ িৱগডছর্ন (বাওঁিপেন)
িৱগডছর্েন পৰ্ধানৈক computational complexity
েক্ষতৰ্খনত থকা কিম্পউেটচেনল সমসয্াসমূ হ অধয্য়ন কেৰ
আৰু এলগিৰিথমৰ েযােগিদ ইয়াৰ সমাধানৰ জিটলতাৰ মান
িনৰূপণ কেৰ। েতওঁৰ বহুলভােব চিচর্ত গেৱষণাৰ িভতৰত
কিম্পউেটচেনল সমসয্াৰ যািদিচ্ছকতা সম্পেকর্ েতওঁ কৰা কােম
পৰ্াধানয্ পায়। আন দু জনৰ ৈসেত লগ লািগ েতওঁ পৰ্মাণ
কিৰিছল েয পৰ্িতেটা সম্ভািৱতামূ লক বহুপদী সময়ৰ এলগিৰিথম
সম্পূ ণর্ৰূেপ অযািদিচ্ছক কিৰব পািৰ। অথর্াৎ বহুপদী সময়
গণনাৰ বােব যািদিচ্ছকতা পৰ্েয়াজনীয় নহয়। সংেকতিবদয্াত
েতওঁ েদখুৱাইিছল েয অসৎ পক্ষৰ উপিস্থিতেতা িযেকােনা ফলন
সু ৰিক্ষতভােব গণনা কিৰব পািৰ। েতওঁ মািল্টপৰ্’ভাৰ ইণ্টােৰিক্টভ
পৰ্মাণৰ আিহর্ িনধর্াৰণ কৰাত সহায় কিৰিছল যাৰ পৰাই িপছৈল
পৰ্িসদ্ধ PCP উপপাদয্ সৃ িষ্ট হয়। েযাগােযাগ পৰ্ট’কল, বতর্নী
আৰু আনু ষ্ঠািনক পৰ্মাণ-পৰ্ণালীৰ দক্ষতাৰ সম্পকর্ত িনম্নসীমা
আগবঢ়াইিছল।
ল’ভাছ আৰু িৱগডছর্ন দু েয়া িবজ্ঞ পৰামশর্-দাতা, সু পৰ্শাসক, আৰু অপূ বর্ ভাষয্কাৰ ৰূেপ জনাজাত। স্মতর্বয্ েয
২০১২ চনত হাংেগৰীৰ পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ এেন্দৰ্ ছামােৰিডক
আেবল বঁটা িদয়া অনু ষ্ঠানিটত এওঁেলাক দু েয়াজেন িবজয়ী
ছামােৰিডৰ মিহমামিণ্ডত অৱদানৰ এক পৰ্াথিমক ধাৰণা
আগবঢ়াইিছল। িবযু ক্ত গিণত আৰু তািত্তব্ক কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানক
আধু িনক গিণতৰ েকন্দৰ্ীয় েক্ষতৰ্ৰূেপ স্থাপন কৰাত েনতৃতব্ েলাৱা
বােব দু েয়া ধনয্বাদৰ পাতৰ্।
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কলাকাৰ আৰু গিণতজ্ঞ : এজন অিস্ততব্হীন অিত-পৰ্িতভাৱান গিণতজ্ঞ িনক’লা বহবাকীৰ কথা

৫ম অধয্ায় : েসনাধয্ক্ষজন আৰু জাইটগাইষ্ট
আিমৰ এক্েজল • অনু বাদ : ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী
অনু বাদক: এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

(আিমৰ এক্েজলৰ (Amir Dan Aczel) ‘The Artist and the Mathematician: The Story of Nicolas Bourbaki, the

Genius Mathematician Who Never Existed’ গৰ্ন্থৰ অনু বাদ।)
(জাইটগাইষ্ট – বুৰঞ্জীৰ িবেশষ ৈবিশষ্টয্পূ ণর্ এটা কাল৷ ই

ইংকাৰময্ান, আৰু েচেভেষ্টােপাল আিদৰ যু দ্ধেতা েতওঁ ভাগ

সামিৰ লয় েসই কালেটাত চিল থকা ধাৰণা, অনু ভৱ, িবশব্াস
আিদৰ সাধাৰণ থূ পেটা৷ ই ওঠৰ শিতকাৰ পৰা ঊৈনশ শিতকাৈল

ৈলিছল৷ এজন েজেনেৰল িহচােপ েতওঁৰ সাহস আৰু সমৰ
কলাৰ ওপৰত েতওঁৰ িনখুঁত পাগর্তািলৰ বােব ইয়ােতই েতওঁৰ

বিতর্ েৰাৱা জামর্ান দশর্নৰ এক ধাৰণা৷ ইয়াৰ অথর্ ৈহেছ যু গৰ

বহবাকী নামেটােৱ খয্ািত লেভ৷

উদয্ম বা উৎসাহ বা শিক্ত৷ িবশব্ ইিতহাসৰ এক ৈবিশষ্টয্ক
পৰ্ভািৱত কিৰ েৰাৱা এক শিক্ত এক অদৃ শয্ কাৰক বা পৰ্িতিনিধ৷)
ফৰাছী েসনাধয্ক্ষ চালর্চ েডিনছ ছউটাৰ বহবাকীৰ জন্ম ৈহিছল
পাউত ১৮১৬ চনৰ ২২ এিপৰ্লত৷ মৃ তুয্ ৈহিছল ১৮৯৭ ৰ ২৭
েছেপ্টমব্ৰত৷ েতওঁৰ বংশ-মূ ল আিছল িবিশষ্ট গৰ্ীক পিৰয়াল এিট৷
পিৰয়ালেটাৰ েকােনা েকােনা সদসয্ ওঠৰ শিতকাৰ েশষৰফােল
ফৰাছীৈল অিভবাসন কিৰিছল৷ েতওঁৰ েদউতাক আিছল এজন
গৰ্ীক কেণর্ল৷ ১৮২৭ ৰ গৰ্ীক সব্াধীনতা যু দ্ধত েতওঁ ঢুকাইিছল৷
এজন েডকােলাক িহচােপ চালর্চ বহবাকীেয় িশক্ষাগৰ্হণ কিৰিছল
ইেকাল েস্পিচেয়ল িমিলেটৰী নামৰ এক সামিৰক িশক্ষােকন্দৰ্ত৷
স্নাতক েহাৱাৰ িপছত ১৮৩৬ অৰ পৰা ১৮৫১ ৈল েলফেটেনণ্ট
িহচােপ আিফৰ্কীয় অিভযানত কমর্ৰত ৈহিছল৷
িপছৈল চালর্চ বহবাকীেয় ১৮৫৪ ৰ পৰা ১৮৫৬ ৰ,
িকৰ্িময়ান যু দ্ধত ফৰাছীৈল েসৱা আগবঢ়াইিছল৷ েসই যু দ্ধত
েকইটামান এলেজৰীয় েসনাদলক েনতৃতব্ িদ েতওঁ িনজৰ দািয়তব্

১৮৫৭ ত বহবাকী ৈগিছল সামিৰক েসৱা কিৰবৈল বুিল
আলেজিৰয়াৈল৷ েসই অিভযানৰ িপছত েতওঁক এটা িডিভজন
েমেনজাৰৈল বুিল পেদান্নিত িদয়া ৈহিছল৷ ইয়াৰ িপছত েতওঁ
১৮৫৯ ত লায়ন্সত (ইটালীেৰ েহাৱা যু দ্ধত) েনতৃতব্ িদিছল৷
১৮৬০ ত েতওঁ ফৰাছী বািহনীৰ েনতৃতব্ িদিছল ইটালীত আৰু
অবয্াহত ৰািখিছল েতওঁৰ সামিৰক উধর্গামী কুণ্ডলীক৷ িনজক
উন্নীত কিৰিছল– ফৰাছী পদািতকৰ ইন্সেপক্টৰ েজেনেৰলৈল বুিল৷
১৮৬২ ত েজেনেৰল বহবাকীক গৰ্ীচৰ িসংহাসন যচা ৈহিছল৷
িপেছ েতওঁ অসন্মত ৈহিছল৷ ১৮৭০ ত েনেপািলয়ন-তৃতীয়ই
বহবাকীক ইিম্পিৰেয়ল গাডর্ৰ কমাণ্ডাৰ পািতিছল আৰু শীেঘৰ্ই
েতওঁ েমট্জ্ ৰণত েনতৃতব্ িদিছল৷
ফৰাছীসকেল েমট্জ্ নগৰীক পৰ্ুিছয়ানসকলৰ পৰা ৰক্ষা
কৰাৰ অেথর্ পৰ্েচষ্টাৰত ৈহ আিছল৷ পৰ্ুিছয়ানসকেল বহবাকীকৈল
ইংলণ্ডৈল বুিল েযাৱাৰ এক েকৗশল ৰচনা কিৰিছল৷ এেনধৰেণ
এক কায়দা কিৰিছল েযন তাত এক শািন্ত আেলাচনাৰ েযা-

ইমান দক্ষতােৰ পালন কিৰছল েয, সময়ত তােৰই ফলত

জােহ চিলেছ৷ এটা সময়ত েতওঁ বৃ েটইনত উপিস্থত ৈহিছল৷

েতওঁ িবৰ্েগিডয়াৰ েজেনেৰলৈল পেদান্নিত পাইিছল৷ অলমা,

তাত আশৰ্য় ৈল থকা ৰাণীক লগ ধৰাত গম পাইিছল েয েতওঁৰ
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অনু বাদ
স’েত েখল েখলা ৈহেছ৷ শীেঘৰ্ই েতওঁ েমট্জৈল উভিটিছল৷
ফৰাছীসকল খৰৈকেয় যু দ্ধত হািৰ ৈগিছল৷ েসেয় বহবাকীক
বদিল কৰা ৈহিছল পূ ৱ ফালৰ ৈসনয্ক েনতৃতব্ িদবৈল বুিল৷
েসই ৈসনয্দলেটা আিছল এক অসংগিঠত দল – অিত িনঃিকন
সাজ-সজ্জােৰ লগেত িনম্নখাপৰ পৰ্িশক্ষেণেৰ৷ এই দলসমূ হেৰই
বহবাকীেয় েবলফটর্ৰ দখল উেঠাৱাৰ পৰ্েচষ্টা চলাইিছল৷ িকন্তু
েতওঁৰ শিক্তক পৰ্ুিছয়ানসকেল িবতািড়ত কিৰিছল৷ তােৰাপিৰ
এই েখিদ পিঠওৱা কমর্ত জামর্ান শিক্তেয়ও েতওঁেলাকৰ লগত
েযাগ িদিছল – েজেনেৰল আৰু েতওঁৰ ৈসনয্দলৰ িপেছ িপেছ৷
বহবাকীৰ ৈসনয্ক ছু ইচ সীমান্তৰ ফােল েখিদ িদয়া ৈহিছল৷ েতওঁৰ
দলৰ অৱেশষিখিন অনাহাৰত পিৰিছল আৰু ১,৫০,০০০ জন
েলাকৰ িভতৰত ৮০,০০০ জনেহ বািছ ৈৰিছলৈগ।
েজেনেৰেল

িপছু ৱাই

েযাৱা

ৈসনয্দলক

ৈল

ৈগিছল

েবছাংকনৈল৷ আগবািঢ় অহা পৰ্ুছীয় ৈসনয্বািহনীৰ পৰা ৰক্ষা
পাবৈল বুিল এক সাহসী পৰ্েচষ্টা চলােল৷ বহবাকীেয় েতওঁৰ
বািহনীক ৈল গ’ল ছু ইজাৰেলণ্ডৰ সীমনাৈল৷ িকন্তু তােতই

(ই.এন.এছ.) এজন তৃতীয় বািষর্কৰ গিণতৰ ছাতৰ্ই গম পাইিছল৷
১৯২৩ চনৰ কথা৷ হুচ্চেন এটা েকৗশল খটুৱাইিছল৷
পৰ্িতবছেৰ ই.এন.এছ.ৰ তৃতীয় বািষর্কৰ ছাতৰ্ই পৰ্থম বািষর্কৰ
ছাতৰ্ক উেদ্দিশ এক ‘গািণিতক েধমালী’ কিৰিছল৷ ইয়ােৰ
েতওঁেলােক পৰ্থম বািষর্কৰ ছাতৰ্ক উপহাস বা ঠাট্টা কিৰিছল:
এই ‘এিলট স্কুল’খনৈল বুিল অহা েশহতীয়া এই সেন্দেহাদ্ধর্ৰ
নতুনিখিনক৷ এেকাচা িমছা দীঘল েগাফ লগাই ৈল গিণতৰ
নৱাগতৰ েশৰ্ণীেকাঠাত য়ু িনফমর্ত েসামাইিছল৷ েতওঁ েবাডর্ত
িলিখিছল:
বহবাকীৰ উপপাদয্:
েতামােলােক এয়া পৰ্মাণ কিৰব লােগ েয...
েকােনা এজন ছাতৰ্েয়া এেকা বুিজ নাপাওঁেতই িনেদর্শ
পাইিছল অকেল উপপাদয্ পৰ্মাণ কৰাৰ!
∼◦∼

েতওঁেলাকক বন্দী কিৰেল আৰু ছু ইেচ িনৰস্তৰ্ কিৰ ল’েল৷
বহবাকীেয় ১৮৭১ ৰ ২৬ জানু ৱাৰীত েজেনেৰল িক্লেন্সণ্টৰ ওচৰত
েতওঁৰ কমাণ্ড সমপর্ন কিৰেল আৰু আত্মহতয্াৰ েচষ্টা চলােল, –
িপেছ কৃতকাযর্ নহ’ল৷ মূ ৰৰ েখালাৈল বুিল এৰা িপষ্টলৰ গুলীেটা
খুন্দাত েচেপটা হ’ল আৰু লক্ষচুয্ত হ’ল৷ ফলত জীৱন ৰক্ষা
পিৰল৷ িক্লেন্সেণ্ট েতওঁক িচিকৎসাৰ বােব ছু ইজাৰেলণ্ডৈল ৈল
গ’ল৷ েশষত পৰ্ুিছয়াৰ ওচৰত ফৰাছীৰ লাজ লগা আত্মসমপর্নৰ
িপছত েজেনেৰল বহবাকী ফৰ্ান্সৈল উভিটল৷
বহবাকীক ইয়াৰ িপছত আৰু এটা কমাণ্ড িদয়া ৈহিছল৷
েতওঁক ১৮৭১ ৰ জুলাইত লায়ন্স নগৰীৰ দািয়তব্ িদয়া ৈহিছল৷
িকছু কালৰ িপছত েতওঁক লায়ন্সৰ িমিলেটৰী গভণর্ৰ পতা
ৈহিছল৷ ১৮৮১ ত েতওঁৰ নামেটা েসামাইিছল অৱসৰ পাবলগীয়া
অিফচাৰসমূ হৰ তািলকাত৷ ১৮৮৫ ত েজেনেৰল বহবাকীেয়
ফৰাছীৰ এখন িছেনটৰ আসনৰ বােব পৰ্িতদব্িন্দব্তা কিৰিছল
যিদও কৃতকাযর্ নহ’ল৷
∼◦∼
ফৰ্ােন্স িপেছ মনত ৰািখিছল এক অিভবাসী পিৰয়ালৰ পৰা
অহা ইয়াৰ সাহসী েজেনেৰলজনক৷ েতওঁৰ পৰ্িত ৈৰ েযাৱা
আদৰিখিনক ৰািখ ৈথিছল– ছিব আৰু মূ িতর্সমূ হৰ মাজত ফৰ্ান্সৰ
িবিভন্ন স্থানত৷ উদাহৰণসব্ৰূেপ পাউ চহৰত, এটা পথৰ নাম–
ৰউ বহবাকী৷ এেনদেৰই এই েজেনেৰলজনৰ িবষেয় ৰাউল
হুচ্চন নামৰ ইিতহাস েপৰ্মী, েপিৰছৰ ইেকাল নমর্াল ছু িপিৰয়ৰৰ
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েসনাধয্ক্ষ বহবাকীৰ এখন পৰ্িতকৃিত
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অনু বাদ
েসই এেক সময়েৰই কথা৷ ফৰাছী ছাতৰ্সকলৰ সাধাৰণেত

তাত কমর্ৰত ৈহ থােকাঁেত, েতওঁক িপছত আিলগড় মুছিলম

েপিৰছৰ মধয্ভাগৰ দিক্ষণ সীমাৰ বহল সু েশািভত পথেছাৱাত

িবশব্িবদয্ালয়ৈল এটা েপাষ্টত ‘হায়াৰ’ কিৰ ৈল ৈগিছল৷ েভইেয়
এই নতুন বন্ধুজনক ‘বহবাকীৰ উপপাদয্’ৰ কথা উেল্লখ কিৰিছল

ঘূ িৰ ফুৰাৰ এক অভয্াস আিছল৷ এই অঞ্চলত, পৰ্িতিদেন এক
বৃ হৎ পিৰমাণৰ জাবৰ-েজাঁথৰ জমা ৈহিছল৷ ছাতৰ্সকেল ইয়াক
নাম িদিছল মাউণ্ট পাণর্াচ্চুছ৷ এই নামেটা আিছল মধয্ গৰ্ীচৰ

আৰু লগেত েসই ‘েপালেডিভয়া জািতেটা’ৰ কথাও৷ েতওঁ

এপ’েলাৰ নামৰ িপছত থকা এক পবর্তৰ৷ ইয়ােৰ পাদস্থানত

বহবাকী নামৰ এক কাল্পিনক গিণতজ্ঞৰ কৃিত-কমর্৷

আিছল েডলিফ (The ancient Greeks considered the
centre of the world to be in Delphi, marked
by the stone monument known as the omphalos
(navel)৷ অৱেশষত ঠাইটুকুৰা খয্াত ৈহিছল ‘মাউণ্ট পাণর্াচ্ছুছৰ
সু েশািভত পথ’ – এই নােমেৰ বা সংেক্ষপেত বউেলভাডর্ মণ্টপাণর্ােচ্ছ (ফৰাছীত)৷ এই ঠাইটুকুৰা ৈহ পিৰিছল ছাতৰ্ আৰু
বুিদ্ধজীিৱসকলৰ একলগ েহাৱাৰ ঠাই৷ লগেত ৈহ পিৰিছল
সেন্দেহাধর্ৰ পথচাৰীক ৈল েকৗশল েখলাৰ ঠাই৷
১৯২৩ চনৰ এিদনৰ কথা৷ েপিৰছৰ সকেলােত এটা
েঘাষণা কৰা ৈহিছল েয েপালেডিভয়াৰ পৰ্ধানমন্তৰ্ীেয় এক
ৰাজহুৱা সম্ভাষণ কিৰব– বউেলভাডর্ মণ্ট-পাণর্ােচ্ছত৷ এক িবশাল
সমােৱশ ৈহিছল৷ এজন ছাতৰ্ই তাৰ তাৎপযর্ বয্াখয্া কিৰ
েপালেডিভয়াৰ পৰ্ধানমন্তৰ্ীক িচনািক কিৰ িদ এক বক্তৃতা িদেল৷
বক্তৃতাত দু খ কিৰিছল দািৰদৰ্ পীিড়ত েপালেডিভয়া জািতৰ কথা

েকাশমব্ীক এটা গিণত-পৰ্ৱন্ধ িলখাৰ কথা ৈকিছল৷ িবষয়বস্তু হ’ব

েসই উদগিণৰ ফলেতই েকাশমব্ীেয় িলিখিছল ‘অন এ
েজেনেৰলাইেজশছন অফ্ দয্ েছেকণ্ড িথওেৰম অফ্ বহবাকী’
(বহবাকীৰ িদব্তীয় উপপাদয্ৰ সাধাৰণীকৰণৰ সম্পকর্ত)৷ ই
পৰ্কাশ পাইিছল ‘বুেলিটন অফ্ দয্ একােডমী অফ্ চােয়েন্সছ অফ্
দয্ পৰ্িভেন্সছ অফ্ আগৰ্া এণ্ড ওউধ্ এলাহাবাদ’ত৷ েকাশমব্ীেয়
উপপাদয্িট যু িৰ িদিছল কম খয্াত ৰািছয়ান গিণতজ্ঞ িড.
বহবাকীৰ নামৰ স’েত, যাক িবপ্লৱৰ সময়ত িবষ খুৱাই মৰা
ৈহিছল৷
েদখা যায় বহবাকীক সাঙু িৰ ৈল িলখা এেয়ই আিছল পৰ্থম
এেকবােৰ অথর্হীন গিণত সম্পকর্ীয় পৰ্কাশ৷ অিন্তমত ‘িড’ েটা
আঁতৰ কিৰ েলাৱা ৈহিছল ‘িনেকালাছ’ৰ দব্াৰা আৰু ৰািছয়াক
েলাৱা ৈহিছল েপালিডিভয়াৰ কাল্পিনক েদশখন কিৰ৷ এেনদেৰ
এই বহবাকীেয় পৃ িথবীৰ মঞ্চত িনজক আিবভর্াৱ কৰাইিছল৷

উেল্লখ কিৰ৷ আহব্ান কিৰিছল ৰাইজক িযিখিন পােৰ দান িদবৈল
– এটা জািতৰ আৱশয্ক বা পৰ্েয়াজন পূ ৰাবৈল বুিল৷ হাতত
টুপীেটা ৈল ৰাইজিখিনৰ সমূ েখেৰ ঘূ িৰিছল৷ েপিৰছীয়সকেল
ধন িদিছল তাত৷ তােৰ িপছত ছাতৰ্জেন ৈকিছল– এিতয়া
মই আেপানােলাকৰ সমুখত এই দু ভর্গীয়া জািতৰ পৰ্ধানমন্তৰ্ীক
হািজৰ কিৰেছাঁ এয়া; ইয়াৰ নাগিৰকসকল ইমােনই দু খীয়া েয
েতওঁেলাকৰ িপিন্ধবৈল এেযাৰ টৰ্াউজােৰই নাই৷ ইয়াৰ িপছত
‘পৰ্ধান মন্তৰ্ী’ আিহ পিৰিছলিহ সামিয়কভােব সজা মঞ্চত, িপন্ধনত
আিছল মােথাঁ েতওঁৰ অন্তবর্াসেটা!
ৰাউল হুচ্চেন ১৯২৩ ত বহবাকী উপপাদয্ উপস্থাপনৰ েসই
িবেশষ িদনেটাত (ভিৱষয্তৰ গিণতজ্ঞ!) অেন্দৰ্ েভই আিছল েসই

∼◦∼
বহবাকী আৰু েতওঁৰ অৱদানিখিন কুিৰ শিতকাৰ পৰ্থম
দশকেকইটাৰ সময়ৰ সাংস্কৃিতক উত্থানৰ পৰ্তয্ক্ষ ফচল৷ ইয়াত
বাস্তৱৰ পৃ িথবীখনৰ স’েত েকােনা সম্পকর্ নথকা শুদ্ধ গিণতিখিন
েদখা যাব পােৰ মানৱ অধয্য়নৰ িবমূ তর্ েক্ষতৰ্খনৰ সদৃ শ৷ িকন্তু,
তৎসেতব্ও বাস্তৱত, গিণত সাধাৰণ সংস্কৃিতিখিনেৰ খুব ওচৰ
সম্পকর্েৰ পৰস্পৰ বান্ধ খাই থকা৷ েকইমুিঠমান গিণতজ্ঞেহ
সম্পূ ণর্ভােৱ িবতািৰত ৈহ ৰয়, েতওঁেলাকৰ চািৰওফােল ৈৰ থকা
সাধাৰণ সংস্কৃিতৰ বাস্তৱতাৰ পৰা৷ (েতওঁেলােক অিত িবমূ তর্
আৰু অল্পখয্াত কমর্ত ৰত ৈহ থািকেলও)৷ েসেয় গিণতৰ গিৰষ্ঠ

ছাতৰ্সকলৰ মাজৰ এজন৷ হুচ্চনৰ েসই বয্ংগৰ দব্াৰা েভই বৰ

িবকাশিখিনেয় অনু সৰণ কিৰেছ জনিপৰ্য় সংস্কৃিতৰ লাগিতয়াল

পৰ্ভািৱত ৈহিছল৷ েসই িদনাখন, বউেলভাডর্ মণ্ট-পাণর্ােচ্ছত িক
ঘিটিছল অথর্াৎ পথচাৰীসকলৈল বুিল েতওঁৰ লগৰীয়া ছাতৰ্সকেল

কাম কিৰেছ সাধাৰণ সংস্কৃিতৰ পিৰৱতর্নৰ এক আগজাননী

িয অমািজর্ত েকৗশল েখিলিছল, তােকা েতওঁ জািনিছল৷ ইয়ােৰই
ফলশৰ্ুিতত পলেডিভয়া নামেটা েতওঁৰ স্মৃিতত ৈৰ ৈগিছল৷
১৯৩০ ত েভই বন্ধু ৈহ পিৰিছল েডকা ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ

পৰম্পৰািখিনক৷ আৰু িবপৰীত কৰ্েম গিণতৰ িবকাশিখিনেয়
িহচােপ৷
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িড. েকাশমব্ীেৰ৷ েতওঁ হাভর্াডর্ৰ পৰা উত্তীণর্ ৈহ ওলাইেছ মােথান৷

পদাথর্িবজ্ঞানৰ জগতত এক িবপ্লৱ ঘিটিছল কুিৰ শিতকাৰ

েকাশমব্ীক েতওঁ পৰ্থেম লগ পাইিছল েবনাৰস বা বাৰাণসীত৷

আগভাগত৷ ই িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডৰ পৰ্িত আমাৰ দৃ িষ্টভংগী সলিন কিৰ

৬৫
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অনু বাদ
িদিছল৷ আমাৰ জীৱনৰ সকেলা িদশেকই সামিৰ েলাৱা এই

আইনষ্টাইেন সলিন কিৰ িদিছল আৰু কলা, ইিতহাস, সািহতয্

পিৰৱতর্নিখিন আৰম্ভ ৈহিছল ১৯০৫ চনত৷ ইয়ােৰ এলবাটর্

আিদ িবষয় আৰু দশর্ন আৰু অথর্নীিত ইতয্ািদ সকেলােৱ

আইনষ্টাইেন িবজ্ঞানক িচৰিদনৰ বােবই সলিন কিৰ িদিছল
িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডখনক েবেলগাই েচাৱা পুৰিণ পদ্ধিতক আৰু এেনদেৰই

অতীতেৰ ৈসেত এই মূ ল ভােঙানিখিনক অনু সৰণ কিৰবৈল

ঠাই পাইিছল আেপিক্ষকতাবাদৰ িবেশষ তত্তব্ই৷ দহবছৰ িপছত
এই সাফলয্িখিনক ৈল েতওঁ আগবঢ়াইিছল েতওঁৰ মহাকষর্ণ
আৰু সাধাৰণ আেপিক্ষকতাবাদৰ সকেলােক সামিৰব পৰা
তত্তব্ক৷ আইনষ্টাইেন পুৰিণক ভািঙ ৈলিছল৷ পদাথর্িবজ্ঞানক
নতুনৈক সজাই ৈলিছল৷ জাগিতক অন্তৰীক্ষক আৰু লগেত
সময় আৰু ইয়াৰ ধমর্সমূ হক েচাৱাৰ এক নতুন উপায় ৈলিছল৷
পদাথর্িবজ্ঞানৰ গঠনক নতুনৈক সংজ্ঞাৱদ্ধ কিৰ ৈল িতিনটা মূ ল
ধাৰণাক েভঁিট কিৰ ৈলিছল! েসইেকইটা ৈহেছ স্থান, সময় আৰু
েপাহৰৰ েবগ৷
আইনষ্টাইনৰ পৰ্িতভাই বুিজ পাইিছল েয েপাহৰৰ েবগ

ৈলিছল৷
আইনষ্টাইনৰ এই নতুন তত্তব্ৰ ধয্ান-ধাৰণাৰ স’েত খাপ
খুৱাই ল’বৈল েচষ্টা কিৰ থকাৰ সময়েতই পদাথর্িবজ্ঞানত আন
এক নতুন তত্তব্ই ভুমুিক মািৰেল৷ েসয়া ১৯২৬ চনৰ কথা৷ ১৯০০
চনত জামর্ান িবজ্ঞানী ময্াক্স প্লয্াংেক আগবেঢ়াৱা এক ধাৰণা
অনু সৰণ কিৰ এেকলেগ আৰু সব্কীয়ভােব কাম কিৰ থকা েডকা
পদাথর্িবজ্ঞানীৰ এটা দেল (পৰ্ায় কুিৰৰ ওচৰাউচিৰ) আমাৈল
আিন িদিছল ‘েকাৱাণ্টামৰ িবপ্লৱ’ক৷ িয সময়ত আইনষ্টাইেন
েদখুৱাইিছল েয অিত ধীৰ বা অিত দৰ্ুত বস্তুকণাই িনউটনৰ
পদাথর্িবজ্ঞানৰ পুৰিণ িনয়মক নামােন৷ িয সূ তৰ্ পৰ্েযাজয্ ৈহ ৈৰিছল

িস্থৰ বা সদােয়ই এেকই থােক৷ আনহােত স্থান আৰু সময়

আইনষ্টাইনৰ সময়ৰ দু টা শিতকাৰ আগেৰ পৰা৷ তাৰ ঠাইত
ব’ৰ, হাইেছনবাগর্, শৰ্ুিডংগা, পউলী, আৰু িডৰােক েদখুৱাইিছল

দু েয়াটােয়ই নমনীয় আৰু েমিৰয়াই ল’ব পািৰ এই সাবর্জনীন

েয এক অিত সূ ক্ষ্ম মাপত পৃ িথৱীখন আিম ভবা দেৰ নহয়৷

িস্থৰ ৰািশেটােৰ– সময়ৰ েবগ।

েযিতয়া আিম অণু,

ইেলকটৰ্ন,

পৰ্’টন আিদৰ সূ ক্ষ্ম

এেনদেৰ আইনষ্টাইেন পুৰিণ িবজ্ঞানক দিলয়াই িদবৈল সক্ষম
ৈহিছল৷ িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডৰ আমাৰ েবাধিখিনক পুনৰ সািজ ৈলিছল

জগতখনৈল যাম েতিতয়া িনউটনীয় পদাথর্িবজ্ঞানৰ িনয়মিখিন

পৰ্থম সূ তৰ্ৰ পৰা৷ এেনদেৰ সকেলািখিনেকই গিঢ় ৈলিছল এই
নতুন কাঠােমাৰ পৰা৷ এেনদেৰ পাবৈল সক্ষম ৈহিছল এই নীিতৰ

পােৰ৷ আৰু ‘এিতয়া িয’ েসয়া এিতয়া নহ’বও পােৰ৷ স্থান

ওপৰত েভঁিট কিৰ েৰাৱা এক মহান জিটলতাক৷ আইনষ্টাইনৰ
আেপিক্ষকতাবাদৰ তত্তব্ই আগবেঢ়াৱা এই বৃ হৎ জাঁপেটাৰ পাছত
আিম আৰু এই িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডখনক েসই এেক ধৰেণ পুনৰ ভািব
েচাৱা নাই৷ সময়ৰ দেৰ অপিৰৱতর্নীয় আৰু েবাধাত্মক বুিল
েলাৱা েসই ধাৰণা আৰু সলিন ৈহ যাবৈল দীঘর্িদন নাই৷ দু ই
িভন্ন মানু হৰ বােব সময় হয়েতা িভন্ন ৈহ পিৰব পােৰ –
েতওঁেলাকৰ িভন্ন গিতৰ বােব৷ অথবা েতওঁেলােক অনু ভৱ কিৰ
েৰাৱা মহাকষর্িণক আকষর্ণ সােপেক্ষ৷ এেনদেৰই আইনষ্টাইনৰ
েযাৰ-েপৰাডেক্স ভুমুিক মােৰ: এই েযাৰ-েপৰাডেক্স কয় েয–
এেযাৰ মানু হৰ িভতৰৰ, দৰ্ুতগামী এখন মহাকাশযানত গিত
কিৰ েৰাৱা এজেন মািটত ৈৰ িথয় ৈহ থকাজনৰ সােপেক্ষ বয়সত
কম ৈহ ৰ’ব৷ আৰু ই আমাৰ মনত ৈৰ থকা সময়ৰ পুৰিণ
ধাৰণাক িভিঙ থানবান কিৰ িদেয়৷ ই খুিল িদেয় স্থান সময়
আৰু িবশব্বৰ্হ্মাণ্ডৰ এক নতুন দু ৱাৰ৷
কুিৰ শিতকােটােৱ আৰম্ভ কিৰ িদিছল পুৰিণ পৰ্ণালীক
এিৰ েপেলাৱাৰ– ভাল আৰু েবয়া দু েয়াটােক ৈল৷ শিতকােটােৱ
েদিখিছল দু খনৈক মহাযু দ্ধ– ই েশষ কিৰ িদিছল েতিতয়াৈলেক

ভািঙ পেৰ৷ এই জগতত ইয়াত িয আেছ েসয়া ইয়াত নাথািকবও
আৰু সময় নমনীয় – আৰু পৰ্েতয্কেক পৰ্তয্ক্ষ কৰা যায় এক
সম্ভাৱনাৰ কুঁৱলীেৰ – সিঠকতা বা িনশ্চয়তাৰ িবপৰীেত৷
কাযর্-কাৰণৰ সমব্ন্ধ এই পৃ িথৱীত েকােনা ফালেৰ পৰা নঘেট৷
েকাৱাণ্টাম জগতত এয়া সদায় সম্ভৱ নহয় এইেটা িনধর্াৰণ
কিৰবৈল েয-– িকৰ্য়া বা কাযর্ A, B ৰ সংঘটনৰ কাৰণ ৈহ ৈৰেছ৷
এই নীিতৰ অচল অৱস্থা পৰ্ািপ্তেটা, যাৰ ওপৰত মানু েহ ৈদনিন্দন
জীৱনত, দশর্নত, বা িবজ্ঞানত আস্থা ৰােখ–- েসয়া মানু েহ ভবাৰ
ধৰণেটাৰ ওপৰত আটাতৈক ডাঙৰ আঘাট িবেবিচত হয়৷ কাৰণ
যিদ আিম এবাৰ কাযর্-কাৰণক েহৰুৱাও, েতেনহ’েল, আমাৰ
চািৰওপােশ ৈৰ থকা পৃ িথবীখন অথর্হীন ধাৰণা হয়৷
কুিৰ শিতকাৰ পদথর্িবজ্ঞানৰ েযাৰা-িবপ্লৱিখিনেয় মানু হক
বুিজবৈল িদিছল েয আিম অতীতৰ ওপৰত আস্থা ৰািখব
েনাৱােৰাঁ৷ ইয়াৰ বীজিখিন আৰম্ভ ৈহিছল নতুন শিতকােটাৰ পৰ্থম
দশকত৷ ই েতেন এক ধাৰণাৰ ওপৰত ৈহিছল, িয মানৱ িচন্তা
শিতকা ধিৰ কিৰ আিহেছ, আৰু েসেয় এটা নতুন যু গৰ সূ চনা
হ’ব লািগব৷ তােৰ এটাই হ’ব এক, অতীতেৰ আহব্ািয়ত ৈহ
সম্পূ ণর্ ভােঙান৷

আিম জািন েৰাৱা িনৰপৰাধী বা িনমািখতৰ জগতখনক৷ িবজ্ঞানক
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অনু বাদ
১৯০০ চনত, জামর্ান গিণতজ্ঞ িহলবােটর্ (েতওঁৰ কালৰ

আিছল, আৰু লগেত েতওঁেলাক পৰস্পেৰ পৰস্পৰৰ সেত

এগৰাকী মহান গিণতজ্ঞ), – েসই বছৰত উদযাপন কৰা

সন্মিতত নািছল৷ অন্তঃকন্দেল জামর্ান গিণতক দমাই ৰািখিছল৷
নতুন ধাৰণাক গৰ্হণ কিৰবৈল কিঠন কিৰ তুিলিছল৷ িবেশষৈক,

গিণতজ্ঞসকলৰ এখন সিন্মলনত এক মূ ল বক্তৃতা িদিছল৷ তাত
িহলবােটর্ েতওঁৰ, কুিৰ শিতকাৰ গিণতৰ ভিৱষয্তৰ সন্দভর্ত
মতামত দািঙ ধিৰিছল৷
যথাথর্েত িহলবােটর্ উপস্থাপন কিৰিছল দহটা ‘পৰ্েব্লম’ বা
গিণত সমসয্া৷ এইেকইটাক এিতয়া েকাৱা হয় ‘িহলবাটর্ছ েটন
পৰ্েব্লমছ’ বা ‘িহলবাটর্ৰ দহটা সমসয্া’৷ েতওঁ ৈকিছল– এই
দহটা সমসয্া নতুন শিতকােটাত সমাধা কিৰব লািগব৷ িহলবাটর্ৰ

এজন পৰ্িতভাধৰ, জজর্ েকণ্টৰ, অকেলই আধু িনক সংহিত তত্তব্ৰ
িবকাশ ঘটাইিছল৷ আন জামর্ান গিণতজ্ঞই ইয়াক গৰ্হণ কিৰবৈল
অপাৰগ ৈহিছল৷ েতওঁৰ ধাৰণািখিন আিছল অিত আগবঢ়া, আৰু
েসেয় আিছল মানৱ েবাধৰ স’েত ইমােনই িবেৰাধত েয বহুেতই,
িবেশষৈক িলওেপাল্ড েকৰ্ােনকােৰ গিণতৰ এেনেবাৰ দৃ িষ্টভংগীৰ
বােব েতওঁক হাৰাশািস্ত কিৰিছল৷

পৰ্কল্পেটা আিছল– গািণিতক ধৰণাৰ এক পৰ্ণালীবদ্ধ িবকাশৰ

ফৰ্ান্সত, এই পিৰৱতর্নিখিন আিনবৈল কিঠন ৈহিছল, কাৰণ

ওপৰত৷ এই েক্ষতৰ্খনৰ নৱ-িবকাশৰ এক অংশ িহচােপ এই

ফৰাছী গিণতৰ ধাৰােটা আিছল অঁিৰ পইনকােৰৰ েবাধাত্মক

দহটা সঁচাৰকাঠী সব্ৰূপ সমসয্া৷ এই কিঠন সমসয্ােকইটা,

ধাৰণা, দব্য্থর্হীনতাৰ িবপৰীেত৷ পইনকােৰ আিছল এগৰাকী

িযেকইটা িকছু সময় বা কাল ধিৰ অসমাধা ৈহ ৈৰিছল৷ েসই

গভীৰ অন্তদৃ র্িষ্ট আৰু মহিততম সক্ষমতাৰ গিণতজ্ঞ৷ েতওঁক

েকইটা ‘সমাধান-েযাগয্’ েহাৱা উিচত৷ এয়া আিছল িহলবাটর্ৰ

েকাৱা ৈহিছল ‘অিন্তম সাবর্জনীনবাদী’, কাৰণ েতওঁৰ আিছল

িবশব্াস৷ িহলবাটর্ৰ এই পৰ্কল্পই গিণতৰ জগতখনত এক িবপ্লৱৰ

এক পাৰংগতািল– গিণতৰ অন্তগর্ত বহুেতা শাখা-পৰ্শাখাৰ৷ িকন্তু

সূ চনা কিৰিছল৷ েসই দহটা লগেত আন সমসয্া সমাধান কিৰবৈল
বুিল (তািলকাখন িকছু ডাঙৰ ৈহিছল) গিণেত সমুখৈল বুিল

েতওঁ গুৰুতব্ িদিছল েবাধৰ ওপৰত, আৰু আসন্নকৰণত –

এক ডাঙৰ জাঁপ মািৰবলগীয়া ৈহিছল৷ কুিৰ শিতকাৰ েমাৰেটাত

ভাল ফলাফলৈল, শুদ্ধ পৰ্মাণ আৰু গিণতৰ এক গভীৰ বা দৃ ঢ়

গিণতৰ অৱস্থা ভাল নািছল৷

েভঁিটত৷

িবিভন্ন ঠাইত ভাল ভাল গিণতজ্ঞ আিছল: ফৰ্ান্সত পইনকােৰ,
েলেবগ, আৰু েহেডমাডর্; এটা ভাল জামর্ান দল আিছল
গিটংেগনত, িহলবাটর্ আৰু এিম নইথাৰক ৈল; বািলর্নত
েৱইৰষ্টৰ্াছ, েডিডকাণ্ড, আৰু েকৰ্ােনকাৰ; আৰু হয্লত েকণ্টৰ৷
িপেছ গিণতক উন্নত কিৰ তুিলবৈল বুিল, নতুন শিতকােটাৈল
উিলয়াই আিনবৈল বুিল, আনেবাৰ েক্ষতৰ্ত নতুন িবকাশক ঠাই
িদ শৃ ংখলা লগাবৈল বুিল, েকােনা পিৰকল্পনা নািছল৷ িহলবাটর্ৰ
বীক্ষা আিছল গিণতক অিধক দব্য্থর্হীন আৰু দৃ ঢ় কিৰবৈল বুিল
যােত েতওঁৰ আেলাচনাত আগবেঢ়াৱা সমসয্ােকইটা পৰ্কৃতাথর্ত
সমাধা হয়৷ গিণত সাজু ৈহিছল এক নতুন আৰম্ভণীৰ বােব৷
জামর্ান গিণতজ্ঞসকল সাজু ৈহিছল এই পিৰৱতর্নৰ বােব৷

দব্য্থর্হীনতা আৰু কেঠাৰ অিভগমণৰ িবপৰীেত – িযেয় ৈল যায়

িয হওক, স্পষ্টভােব, এক নতুন বতাহ বিলবৈল ৈলিছল
কুিৰ শিতকাৰ আগেডাখৰত৷ পৰ্িত িনয়ত পুৰিণ ধাৰণাসমূ হ
এিৰ েপেলাৱা ৈহিছল৷ নতুন অিভগমণসমূ হক আেকাৱািল েলাৱা
ৈহিছল৷ কুিৰ শিতকাৰ েমাৰেটাৰ এেকই বছৰেত, ১৯০০ ত
িবজ্ঞান আৰু ধাৰণাৰ জগতখনত অনয্ এক মহান ঘটনা সংঘিটত
ৈহিছল৷ েসই বছৰেতই ফািডর্নাণ্ড িড চুয্েছাৰ থািপত কিৰবৈল
ৈলিছল ভাষা-িবজ্ঞানৰ এক নতুন েভঁিট৷ শিতকােটা আগবঢ়াৰ
লেগ লেগ চুয্েছাৰৰ থাপনাৰ ওপৰেতই কাম আগবঢ়াই ৈল
েযাৱা ৈহিছল৷ েকইটামান দশকৰ িভতৰেতই লক্ষণীয়ভােৱই
পৰস্পৰ অ-সম্পিকর্ত ৈহ পদাথর্িবজ্ঞান, গিণত, আৰু ভাষািবজ্ঞােন শুভ-ইংিগত বহন কিৰ, কাম কিৰবৈল ৈলিছল– অনয্ানয্

অৱেশয্ েতওঁেলাকৰ দলেটাৰ সদসয্সকল িভন িভন ঠাইত

েক্ষতৰ্সমূ হত৷ এই সকেলােৱ িমিল মানৱ িচন্তাৰ জগতখনত এক
নতুন অিভগমণৰ বাতর্া বহন কিৰ আিনিছল৷
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গিণত েলব’েৰটৰী আৰু কাযর্য্কৰ্ম
ড◦ ৈকলাশ েগাসব্ামী
পৰ্য়াত ৈকলাশ েগাসব্ামী আিছল গিণতৰ এগৰাকী অধয্াপক আৰু েলখক। স্কুলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ বােব গিণতশালা
গিঢ়ব িবচৰাসকলক েতেখতৰ এই েলখািটেয় িকছু সহায় কিৰব। এেকদেৰই, িবদয্ালয়ৰ েচৗহদত এেকাখন গিণত
উদয্ােনা গিঢ়ব পৰা যায়। এেকাখন উদয্ান নহ’েলও, এেকাটা গািণিতক আিহর্ বা ৈবজ্ঞািনক আিহর্ সহেজই
েচৗহদত পৰ্িতষ্ঠা কিৰব পািৰ। ইয়াৰ বােব িবিভন্ন আিহর্ৰ ৈসেত পিৰিচত হ’বৈল ‘ৰামানু জন গিণত উদয্ান’, ‘ৰাষ্টৰ্ীয়
গিণত যাদু ঘৰ’ (আেমিৰকা), িবশব্ৰ িবিভন্ন েকাণত থকা গিণত উদয্ান আিদৰ দৃ শয্সমূ হ দশর্ন কিৰ পািৰ।

ৰাষ্টৰ্ীয় ৈশিক্ষক অনু সন্ধান আৰু পৰ্িশক্ষণ পিৰষদৰ
(NCERT) পৰ্েযাজনাত ২০০৫ চনত, গিণত িশক্ষাৰ সম্পকর্ত

গিণত েলব’েৰটৰী িক?

েনচেনল ফ’কাচ গৰ্ুেপ (NCF National Focus Group)

গিণত েলব’েৰটৰী বা গিণতশালা এটা গািণিতক কমর্েকাণ

পৰ্স্তুত কিৰ উিলওৱা ‘জাতীয় পাঠয্কৰ্ম আধাৰ ২০০৫’ত (Na-

য’ত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় িবষয়ৰ অবধাৰণ, অেমব্ষণ-সতয্াপন নাইবা

tional Curriculum Framework 2005) ত গিণত িশকনিশক্ষণৰ উন্নয়নৰ েক্ষতৰ্ত চাক্ষুষ আৰু কাযর্িভিত্তক অনু শীলনীৰ

উদ্ভাৱনেক আিদ কিৰ যাৱতীয় গািণিতক পৰীক্ষা আৰু ইয়াৰ

ওপৰত গুৰুতব্ িদয়াৰ বােব নীিত পৰ্স্তুত কিৰ উিলওৱা ৈহিছল।
ইয়াৰ ফলসব্ৰূেপ বতর্মান ভাৰতত আটাইেবাৰ ৰাজয্ৰ গিণত
েকিৰকুলামৰ অংগ িহচােপ গিণত েলব’েৰটৰী পৰীক্ষা আৰু
কাযর্কৰ্মক িবিধগতভােব গিণত িশক্ষাৰ এটা পৰ্ধান মাধয্
িহচােপ ইিতমেধয্ পাঠয্কৰ্মত অন্তভুর্ক্ত কিৰেছ। এইেক্ষতৰ্ত
েকন্দৰ্ীয় মাধয্িমক িশক্ষা ব’ডর্ৰ (CBSE) কমর্কুশলতা িবেশষৈক
উেল্লখনীয়। অসমৰ গিণত সমাজৰ বােবও এইেটা সু -খবৰ েয
পাঠয্কৰ্ম আিদ কিৰ েলব’েৰটৰী িকতাপৰ আিহর্ আৰু মিডউল
পৰ্স্তুত কিৰ আিম িবিভন্ন ধৰেণ অেহাপুৰুষাথর্ কৰাৰ ফলত
অৱেশষত মাধয্িমক িশক্ষা পিৰষদ অসেম ২০০৯ চনৰ পৰাই
অষ্টম েশৰ্ণীৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ িপছৈল দশম েশৰ্ণীৈল উপল
েহাৱাৈক গিণত পাঠয্কৰ্মত েলব’েৰটৰী পৰীক্ষাৰ পৰ্েয়াগ কিৰেছ।
ইয়াৰ বােব িশক্ষা পিৰষদ, অসম গিণত সমাজৰ ধনয্বাদৰ পাতৰ্
হ’ল।
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পৰ্াসংিগক কাযর্য্কলাপ সম্পন্ন কিৰব পােৰ।
গিণতশালাৰ বয্ৱহািৰক উপেযাগীতাৰ সম্পকর্ত েহাৱা
তািকর্ক পযর্য্ায়ৰ এিতয়া েমাখিন পিৰল। নীিতগতভােব এইেটা
গৰ্হণ কৰা ৈহেছ েয, গিণতৰ কাৰেণ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ অভয্াসঅনু শীলনৰ পৰ্েয়াজন, আৰু গিণতশালা ৈহেছ এই অনু শীলনৰ
মুখয্ কমর্স্থান। এেন কমর্ই ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ সৃ িষ্টশীলতা বঢ়ায়,
গিণতৰ পৰ্েয়াগ আৰু সমাধানৰ িবিভন্ন েডউকাৰ সন্ধান িদেয়।
কাযর্য্িভিত্তক পৰীক্ষাই ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক গতানু গিতক অনু শীলনীৰ পৰা
সকাহ িদ জঠৰ িশক্ষাৰ িবপৰীেত ই উদ্দীপক, মেনাৰঞ্জক
আৰু হােত-কােম কৰা উপেভাগয্ কাযর্য্ৈল উদগিন িদেয়। ইেয়ই
েতওঁেলাকক বতর্মানৰ ধাৰণাৰ বুজ আৰু উপলি কৰাৰ উপিৰ
আৰু েবিছ সমৃ দ্ধ আৰু পৰ্াচুযর্য্পূ ণর্ ৈবিচতৰ্ আিহ আৰু নতুন
সংস্থানৰ উপলি

আৰু উদঘাটন কৰাৰ বােব সহায় কেৰ।

“েতওঁেলাকৰ িশকনেটা দু নাই েকিতয়াও অিশকন নহয়।”

৬৮

‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃ ষ্ঠাৰ পৰা
বতর্মানৰ পাঠয্কৰ্মত এেন বহুেতা গািণিতক িবষয়বস্তু

গিণতশালাৰ অইন পৰীক্ষাৰ কাযর্পদ্ধিতৰ ৈসেত এেক। ছাতৰ্-

সিন্নিবষ্ট আেছ িযেবাৰ তািতব্কভােব তাৎপযর্পূণর্ হ’েলও যেথষ্ট

ছাতৰ্ীৰ পৰ্কল্পকাযর্ও িশক্ষকৰ দব্াৰা মূ লয্ায়ন আৰু মূ লয্াংকন েহাৱা

সময় অপচয়ী। িবেশষ হািন েনােহাৱাৈক এইেবাৰ গিণতত
খটুওৱা েবিছভাগ সময়েক পৰীক্ষাগাৰৰ কাযর্য্কলাপৰ েযােগিদ

উিচত আৰু নূ য্নতম শতকৰা ১০ নমব্ৰ ভাৰাংক িহচােপ বািষর্ক

উপকাৰী গিণত কমর্ত িনেয়াগ কিৰব পািৰ। স্কুলীয়া িবষয়
(topic) ৰ পৰ্ায় ২৫ শতাংশেক এইদেৰ কমর্শালাৰ েযােগিদ
েবিছ িচত্তাকষর্ক িশকনৈল ৰূপান্তিৰত কিৰব পৰা যায়। িবিনময়ত
ইেয় গািণিতক িশকন পৰ্ণালীক েবিচ স্পষ্ট আৰু তব্ৰািনব্ত কিৰব
আৰু লগেত গণনকাযর্য্, চাতুযর্য্ আৰু পৰ্েয়াগৰ দক্ষতাও বঢ়াব।

পৰীক্ষাৈল িনয়ােটা দৰকাৰ।
পৰ্কল্পৰ িৰপ’টর্, অইন পৰ্েয়াজনীয় চাটর্, নমুনা আিদৰ ৈসেত
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় এটা িনিদর্ষ্ট সময়ৰ িভতৰত গিণত েটাকাবহীত
দািখল কিৰব। সাধাৰণ েক্ষতৰ্ত এটা িশক্ষাবষর্ৰ পৰ্িত িতিনমাহৰ
মূ েৰ মূ েৰ কেমও এটা (অথর্াৎ বছিৰ চািৰটা) পৰ্কল্প থকা
দৰকাৰ।

েলব’েৰটৰী পৰীক্ষাত সিন্নিবষ্ট কৰা িবিভন্ন কাযর্িকৰ্য়ােবাৰ
পিৰষদেবাৰৰ আঁচিনত থকা সাধাৰণ পাঠয্কৰ্মক ঘিনষ্ঠভােব
সাঙু িৰ পৰ্স্তুত কৰা হয় আৰু লগেত যু িক্তযু ক্ত আৰু নতুন
গািণিতক আিহর্ িকছু মান পিৰপূ ৰক িহচােপ বুটিল েলাৱা যায়।
এইেটা মন কিৰবলগীয়া েয পৰীক্ষােবাৰ এেনদেৰ সযতেন
বাচিন কৰা হয় যােত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় গািণিতক তত্তব্েৰ িবেশ্লষণ
আৰু পিৰপািশব্র্কতাৰ আধাৰত গিণতৰ পৰ্াথিমক বুিনয়াদ গঠন
কিৰব পােৰ। বতর্মান িশক্ষাব’ডর্েবােৰ পৰ্স্তুত কৰা পৰীক্ষা-কাযর্য্ৰ
এই নমুনােবাৰ সব্ভাৱেত পৰামশর্মূলকেহ, যােত উদ্ভাৱনশীল
িশক্ষকসকেল এই পৰীক্ষােবাৰ অিধকভােব িবচাৰ কিৰ বা িনজৰ
স্থানীয় অৱিস্থিত বা চতর্সােপেক্ষ নতুন নতুন নমুনা-পৰীক্ষা সৃ িষ্ট
কিৰ ল’ব পােৰ। পৰ্কৃতেত ইয়াৰ কাৰণ এেয় েয পৰীক্ষাৰ
বােব বাচিন কৰা সামগৰ্ীসমূ েহা যােত স্থানীয়ভােব বা সু িবধা
অনু সিৰ সংগৰ্হ কিৰব পৰা সামগৰ্ীৰ ৈসেত সামঞ্জসয্ ৰািখব পািৰ।
েলবেৰটৰী কাযর্য্কৰ্মক সাধাৰণেত চািৰটা িশতানত ভাগ কিৰব

গিণতশালা আৰু সঁজুিল
পৰীক্ষাকাযর্য্ৰ বােব গৰ্হণ কৰা িবিভন্ন পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা
আৰু পৰ্েয়াজনীয় নূ য্নতম সামগৰ্ীেবাৰ ৰখাৰ বােব পৰ্িতখন
স্কুলত সু কীয়াৈক এটা নক্সা িভিত্তক সু পিৰকিল্পত গিণতশালা
পৰ্স্তুত কিৰ ল’ব লােগ। সাধাৰণেত ৩০/৪০ জন ছাতৰ্ৰ বােব
আহল-বহল েকাঠালী এটা (পৰ্ায় ৩০০ বগর্ িমটাৰ) েহাৱা উিচত
যােত তাত িবিভন্ন গািণিতক আিহর্ৰ পৰ্দশর্ন আৰু বয্ৱহািৰক
সঁজুিলেবাৰ ৰখাৰ উপিৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় গিণতশালাৰ কমর্েবাৰ
িনয়ািৰৈক সম্পাদন কিৰব পােৰ। এখন স্কুলৰ উচ্চতৰ মাধয্িমক
পযর্ায়ৈলেক কিৰবলগীয়া কাযর্য্িভিত্তক পৰীক্ষাৰ বােব পৰ্েয়াজনীয়
সঁজুিল আৰু িশকন সামগৰ্ীক ৈল এখন পৰামশর্মূলক তািলকা
তলত আগবেঢ়াৱা ৈহেছ।

পািৰ, েযেন (১) বয্িক্তগত কাযর্য্, (২) গৰ্ুপ কাযর্য্, (৩) পৰ্কল্প
কাযর্য্, (৪) মূ লয্াংকন।

গিণতশালাৰ সঁজুিল (Laboratory
equipment)

পৰ্কল্প কাযর্য্ (Project Work)

িবিভন্ন গািণিতক আিহর্, জয্ািমিতক আকৃিত। উদাহৰণসব্ৰূেপ,

নতুন গািণিতক কাযর্সূচী অনু সিৰ স্কুল পযর্য্ায়ত গািণিতক

• বহুভুজ, বৃ ত্ত, উপবৃ ত্ত, অিধবৃ ত্ত, পৰাবৃ ত্ত, েৰখা, সূ চকীয়

কাযর্য্িকৰ্য়াৰ এটা িবেশষ গুণকাৰী অংশ হ’ল পৰ্কল্প কাযর্।

আৰু ঘাতাংকীয় েৰখা, ইতয্ািদ;

পৰ্কল্পক গিণতশালাৰ কাযর্িভিত্তক কমর্ৰ এটা িবেশষ িবকল্প

• সংহিত আৰু সংখয্া সূ েচাৱা মেডল;

পিৰপূ ৰকৰূেপ গণয্ কৰা হয়। পৰ্কল্প িবষয়েবাৰ েশৰ্ণী পাঠয্কৰ্মৰ
পািৰপািশব্র্কতাত িভিত্ত কিৰব পািৰ নাইবা এইেবাৰক গািণিতক
আিহর্ৰ পৰা আৰম্ভ কিৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সমসয্াৰ িবষয়ৈলেক
সামিৰব পািৰ। নমুনা গাইড িহচােপ গািণিতক পৰ্কল্পৰ সম্ভাবয্
িবষয়েবাৰৰ পৰামশর্মূলক তািলকা এখন েশষৰ ফােল িদয়া

• ঘনক, েচৗপদ, েবলন, েগালক, িপৰ্জম, িপৰািমড, শংকু,
শংকুৰ েছদন, সু ষম ঘন েযেন েপৰ্েটািনক ঘন, ইতয্ািদ;
• পিলিমন’জ, ড’িমন’জ, ডাইচ, িকছু মান অিত দৰকাৰী
ফলনৰ েলখ, ফলনীয় মানিচতৰ্, ফলন েমিচন বা েস্কল

ৈহেছ। পৰ্কল্পকাযর্য্ৰ কাযর্য্পৰ্ণালীেবাৰ ইয়াত েশষৰ ফােল

েযেন 2D ন’ম’গৰ্াম, ইতয্ািদ;

িদয়া ৈহেছ। পৰ্কল্পকাযর্য্ৰ কাযর্য্পৰ্ণালীেবাৰ ইয়াত বেণর্াৱা

• কাকতৰ ভাঁেজেৰ কৰা মেডল।

৬৯
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‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃ ষ্ঠাৰ পৰা
বয্ৱহািৰক সঁজুিল (Activity tools):

িভিত্তক পৰীক্ষাৰ বােব ইয়াৰ মােথান েকইপদমান বস্তুৰ েযাগাৰ
থািকেলই হ’ব; সম্পূ ণর্ গিণতশালাৰ সা-সৰঞ্জাম েনােহাৱাৈক

• ৈবজ্ঞািনক/গৰ্ািফক গণকযন্তৰ্। গৰ্াফ েপপাৰ, বগর্ জালী
(square grids), িজঅ’ব’ডর্ (geoboard), িজঅ’েমছ
(geomesh), ইতয্ািদ।
• সমান িমিহ ডৰ্িয়ং ব’ডর্, উলমব্ ৱাল ব’ডর্, কাকত, ছাটর্
েপপাৰ, ডৰ্িয়ং িছট (drawing sheet), কাডর্ ব’ডর্, মাবর্ল
েপপাৰ বা ৰঙীন েগ্লইজ েপপাৰ, থামর্ক’ল।
িশকন সামগৰ্ী (Teaching aids):
• েকইডালমান পৃ ষ্ঠেৰখাযু ক্ত দণ্ডেস্কল, েস্কল, কম্পাছ,
িডভাইডাৰ (divider), পৰ্’েটৰ্ক্টৰ (protractors), েছট
স্কুেৱৰছ (set squares), ৰবৰৰ ৈসেত জয্ািমিতক বাকচ,
কাঠ বা ষ্টীলৰ দণ্ড (েযেন SMT Scale), জয্ািমিতক
িনেদর্শক মেডল, বকৰ্েৰখা অংকণ সঁজুিল (Curve
tracers), েকাণ পিৰমাপক যন্তৰ্ (Angle meters),
সংেযাগজাল (linkages) (সৰলেৰখা আৰু বকৰ্েৰখা
আঁিকবৈল), সৰু কাঠ বা প্লািষ্টকৰ ঘনক, উপযু ক্ত শৰ্াবয্দৃ শয্ সঁজুিল (েযেন গিণিতক িফল্ম CD, Video েকেছট,
আিদ), বীজীয় অেভদ সতয্াপনৰ বােব মেডল, বলিবজ্ঞানৰ
মেডল, যু িক্ততকর্ীয় বতর্নী (logical circuit), েগালকীয়
চ’ক বডর্।
• গািণিতক ধাৰণা, পদ, সূ তৰ্, ফলাফল তািলকা আিদ সূ েচাৱা
চাটর্।
• মহান পৰ্িথতযশা গিণতজ্ঞৰ ছিব আৰু েতওঁেলাকৰ
বৰঙিণৰ তািলকা।
• পৰ্সংগ পুিথ, সামিয়ক পিতৰ্কা (journal), আেলাচনী, অনয্
তথয্ পুিস্তকা, ইতয্ািদ।

বহুেতা সৰল আৰু স্থানীয়ভােব পৰ্াপ্ত সামগৰ্ীেৰ কিৰব পৰা
যাব। হ’েলও এইেটা বাঞ্চনীয় েয পৰ্েতয্কেটা গিণতশালাই
কৰ্মানব্েয় এটা উচ্চখাপৰ সু -সিজ্জত ৰূপৈল অগৰ্সৰ হওক।
আনন্দ-েধমািলৰ েযােগেৰ উৎসাহজনক কাযর্-িশকনৰ বােব ছাতৰ্িশক্ষকৰ সহেযািগতাত গিণতশালাৰ িভতৰত কৰা এখন সৰু
অথচ মানিবিশষ্ট গিণত পৰ্দশর্নীেয় গািণিতক বাতাবৰণ এটাৰ
সৃ িষ্ট কিৰব।
েশৰ্ণীকক্ষত গািণিতক পৰীক্ষাৰ বােব সাধাৰণ কাযর্সূচী:

বয্ৱহািৰক েশৰ্ণী িপিৰয়ড
গিণত েশৰ্ণী িপিৰয়ডৰ বােব ধাযর্য্ কৰা মুঠ সময়ৰ পৰ্ায় ২০
শতাংশ িদয়ােটা যু গুত।
সময়কাল: সাধাৰণেত পৰ্েতয্ক সপ্তাহত ৪৫ িমিনটৰ দু টা
েশৰ্ণী িপিৰয়ড।
ধাযর্ নমব্ৰ: গিণত পৰ্শ্নকাকতৰ ২০ শতাংশ।
পৰীক্ষাগত কাযর্য্পদ্ধিতৰ আিহর্: কমর্পদ্ধিত সূ চী বণর্নাৰ
বােব িশক্ষেক ১০ িমিনট সময় ল’ব। এইিখিন তলৰ ‘িশক্ষকৈল
িদকিনেদর্শনা’ িশেৰানামৰ অধীনত বণর্না কৰা হ’ল।

িশক্ষকৈল িদকিনেদর্শনা
িশক্ষেক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক তলত িদয়া পৰীক্ষাগত কাযর্য্-পদ্ধিতৰ
আভাষ িদব। ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয় এইেবাৰ েতওঁেলাকৰ কমর্-পতৰ্ত
(Task sheet) টুিক ল’ব।

• সমৃ দ্ধ পুিথ (Enrichment books) (উদাহৰণসব্ৰূেপ
NCERT, USIS, UGC, AMTI, AAM, ইতয্ািদৰ পৰা
পৰ্কািশত িকতাপ)।
• সব্চ্ছ কাকত পাত, সমৰূপী ডট কাকত পাত।
• কটা সঁজুিল, েকিচ, ৰবৰ, েস্কচ্ েপন, েচেলােটপ,
নাইলন/কটন সূ তা, আলিপন আৰু েটবুল িপন, আসঞ্জক
সামগৰ্ী (গাম্ েপষ্ট), ৰবৰ েবণ্ড।

ওপৰৰ

তািলকাখন সাধাৰণেত এটা উন্নত খাপৰ
গিণতশালাৰ বােব বুেজাৱা ৈহেছ। সাধাৰণ স্কুলীয়া কাযর্য্
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(১) পৰীক্ষােটাৰ িশেৰানামা,
(২) সংবগর্/েশৰ্ণী = বুজ/অেনব্ষণ/সতয্াপন/উদ্ভাৱন,
(৩) পৰীক্ষাত অংশগৰ্হণকাৰী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ সংখয্া,
(৪) উেদ্দশয্সমূ হ,
(৫) আৱশয্কীয় পৰ্াক-জ্ঞান,
(৬) অন্তিনর্িহত তত্তব্ৰ এটা পিৰেলখ (outline),
(৭) কাযর্পৰ্ণালী বা কাযর্য্পদ্ধিত,
(৮) পযর্েবক্ষণ,

৭০

‘গিণত িবকাশ’ৰ পুৰিণ পৃ ষ্ঠাৰ পৰা
(৯) মন্তবয্,
(১০) িশকন ফলাফল (পৰীক্ষাৰপৰা ছাতৰ্ই িক গিণতৰ সূ তৰ্
িশিকেল সূ চাবৈল)। অিতিৰক্ত েটাকা: নতুন সমসয্া
আগবেঢ়াৱা/পৰ্েয়াজনীয় পুনৰাবৃ িত্ত বা িবষয়বস্তুৰ সমৃ দ্ধতা
ইতয্ািদ।
মূ লয্াংকন আিহর্ (Evaluation norms) (যিদ িকবা আেছ):
ছাতৰ্ৰ কমর্পতৰ্: ছাতৰ্ই েটাকা ল’ব—
(১) িশক্ষকৰ পৰা উপেৰাক্ত িনেদর্শনা (বয্ৱহািৰক েশৰ্ণীৰ
পিৰেপৰ্িক্ষতত), (২) ধাযর্য্ সময়, (৩) ধাযর্য্ িশেৰানাম, (৪) অনয্ানয্
িনেদর্শনা, (৫) গণন পদ্ধিত, (৬) আৱশয্কীয় সামগৰ্ী, সঁজুিল,
আৰু (৭) পৰীক্ষাৰ বােব পৰ্েয়াজনীয় অইন িবকল্প েকৗশল।
িকতাপত উেল্লখ কৰা পৰীক্ষাগত কাযর্য্পদ্ধিতৰ মােজেৰ
আগবঢ়াৰ লেগ লেগ এই পযর্য্ায়সমূ হ সু স্পষ্ট হ’ব।
মাধয্িমক পযর্ায়ত েলব’েৰটৰী পৰীক্ষা কাযর্য্সূ চীৰ বােব ল’ব

(১৩) বীজীয় অেভদৰ সতয্াপন (েযেন (a+b)২ = a২ +২ab+
b২ , a২ − b২ , (a + b)৩ , a৩ − b৩ , আিদ),
(১৪) বাস্তব সংখয্াৰ ৈবিশষ্টয্,
(১৫) িতৰ্েকাণিমতীয় অনু পাত,
(১৬) িতৰ্ভুজত সবব্র্সমতাৰ সম্পকর্,
(১৭) িতৰ্ভুজৰ বাহু আৰু েকাণৰ সম্পকর্,
(১৮) পাইথােগাৰাছৰ উপপাদয্,
(১৯) িতৰ্ভুজ, সামন্তিৰক আৰু অনয্ানয্ সমতল েক্ষতৰ্ৰ কািল,
(২০) িতৰ্েকাণিমিতৰ পৰ্েয়াগ,
(২১) অনু পাত-সমানু পাত (েমৗিলক সমানু পািতক উপপাদয্),
(২২) বৃ ত্তৰ পিৰসীমা,
(২৩) যু িক্তগত িবচাৰ (অনু কৰ্মত আিহর্),
(২৪) েৰখাখণ্ড এটা সমােন n অংশত িবভক্ত,
(২৫) সমতলৰ িবন্দুৰ অৱস্থান,
(২৬) ঘনবস্তুৰ আয়তন আৰু পৃ ষ্ঠকািল।

পৰা িবষয় িকছু মানৰ উদাহৰণ তলত িদয়া হ’ল। (েশৰ্ণীৰ
পাঠয্কৰ্ম অনু সিৰ VIII, IX আৰু X েশৰ্ণীৰ বােব েবেলগ কিৰ
বািচ ল’ব পািৰব।)
(১) বগর্সংখয্া আৰু িসহঁতৰ বগর্মূল,
(২) সু ষম বহুভুজৰ ৈসেত পিৰচয়,
(৩) সৰলৈৰিখক িচতৰ্ৰ পিৰসীমা,
(৪) সৰলবীজীয় পৰ্িকৰ্য়া,
(৫) পিৰেময় সংখয্া,
(৬) সব্তর্সােপেক্ষ েৰখাখণ্ড অংকণ,

পৰ্কল্প কম্মর্ৰ উদাহৰণ:
(১) িতৰ্েকাণিমতীৰ পৰ্েয়াগ (সমসয্া),
(২) চতুভুর্জ, পঞ্চভুজ আকৃিতৰ বহলেক্ষতৰ্ৰ কািল,
(৩) অগতানু গিতক বীজীয় পৰ্িকৰ্য়া,
(৪) পােস্কলৰ িতৰ্ভুজ,
(৫) মাপাংক পাটীগিণত,
(৬) গািণিতক আিহ আৰু পৰ্িতক্ষমতা,

(৭) অপিৰেময় সংখয্া,

(৭) সহ-সমীকৰণ আৰু েলখ,

(৮) বগর্সংখয্াৰ আিহর্ (েকিলৰ তািলকা),

(৮) েপ্লটিনক ঘন,

(৯) পিৰসংখয্াৰ েলখ িচতৰ্,

(৯) পিৰসাংিখয্ক (েক্ষতৰ্ িনৰীক্ষণ) সমসয্া,

(১০) ৈৰিখক সমীকৰণ,

(১০) পিৰেময় সংখয্াৰ আিহর্,

(১১) িবিভন্ন সামন্তিৰকৰ বণর্ৰ ৈবিশষ্টয্,

(১১) পুৰিণ ভাৰতীয় গিণতজ্ঞ,

(১২) িদব্পদ পূ ৰণৰ িবতৰণ িবিধ,

(১২) সংখয্াংকণ পদ্ধিত, ইতয্ািদ।

৭১
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অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সংবাদ:
সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰ্িতেবদন
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ িদব্ভািষক আেলাচনী ‘গিণত
িবকাশ’ৰ ঊনসপ্তিততম সংখয্াৰ (এিপৰ্ল-জুন, ২০২১) পৰ্কাশৰ
িপছত েকািভদ মহামাৰীৰ িদব্তীয় লহৰৰ বােব িশক্ষায়তনৰ কামকাজ পৰ্ায় স্থিবৰ ৈহ পিৰেছ। তথািপ অনলাইন পদ্ধিতেৰ েযাৱা
বছৰৰ দেৰ অিলিম্পয়াড পৰীক্ষা অনু িস্থত কিৰবৈল েচষ্টা কৰা
ৈহিছল। িকন্তু িবিভন্ন পক্ষৰ পৰামশর্ অনু সিৰ পৰীক্ষা অনু িস্থত
কৰা নহ’ল। অিত েসানকােল এই পৰীক্ষা অনু িস্থত কিৰবৈল
আেয়াজন কৰা ৈহেছ।
েযাৱা ২০ জুন, ২০২১ তািৰেখ Indian National Young
Academy of Scienceৰ উেদয্াগত আৰু অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ সহেযাগত ‘Expert Talks on new Horizons
in Calculus’ শীষর্ক বক্তৃতা অনু িস্থত কৰা হয়। এই বক্তৃতা
পৰ্দান কেৰ কানাডাৰ েমকমাষ্টাৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক Sabrina Streipert এ। এই বক্তৃতাৰ িবষয় আিছল ‘Time Scale
Theory: Introduction with Application’।
১৪ আৰু ১৫ জুলাই, ২০২১ তািৰেখ গুৱাহাটীৰ িব
বৰুৱা মহািবদয্ালয়ৰ উেদয্াগত আৰু অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ
সহেযাগত এখন কমর্শালা আেয়াজন কৰা হয়। বতর্মান গিণতৰ
গেৱষণা-পতৰ্ িলখনৰ বােব পৰ্েয়াজনীয় LaTeX বয্ৱহাৰৰ
সম্পকর্ত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলক পৰ্িশক্ষণ িদয়া হয়। সমল বয্িক্ত
িহচােপ উপিস্থত থােক েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ
অধয্াপক ড◦ িবপুল কুমাৰ শমর্া।

ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্া
সাধাৰণ সম্পাদক, অসম গিণত িশক্ষায়তন
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অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সংবাদ

জাগীেৰাড শাখাৰ পৰ্িতেবদন
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ জাগীেৰাড শাখাই জাগীেৰাড

টাউন িবশব্িবদয্ালয়ৰ অধয্াপক ড◦ তািৰনী কুমাৰ দত্তই৷

মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ সহেযাগত ২০/৮/২০২০ তািৰেখ

েৱিবনাৰখনত সমল বয্িক্ত িহচােপ উপিস্থত থািক কিলয়াবৰ

এখন ৰািজয্ক পযর্ায়ৰ েৱিবনাৰ অনু িষ্ঠত কেৰ। িশক্ষায়তনৰ

মহািবদয্ালয়ৰ সহেযাগী অধয্াপক ড◦ অৰুণ মহন্তই িবষয়-বস্তুৰ

জাগীেৰাড শাখাৰ সভাপিত তথা জাগীেৰাড মহািবদয্ালয়ৰ গিণত
িবভাগৰ মুৰবব্ী অধয্াপক ড◦ আনন্দৰাম বুঢ়ােগাহািঞেয় আঁত

সম্পকর্ত বহুেতা গুৰুতব্পূ ণর্ তথয্ পৰ্কাশ কৰাৰ উপিৰ েফৰ্েক্টলৰ

ধৰা েৱিবনাৰখনত আদৰিণ ভাষণ পৰ্দান কেৰ জাগীেৰাড
মহািবদয্ালয়ৰ অধয্ক্ষ ড◦ ভেবন চন্দৰ্ েনওেগ। েৱিবনাৰখনৰ
িবষয়-বস্তু আিছল ‘Fractal Geometry:

A Geometry

for the new Millenium’। এই নবয্ সংেযািজত িবষয়ৰ
অৱতাৰণা, বুৰঞ্জী, আৰু কৰ্মিবকাশৰ সম্পকর্ত সবব্র্পৰ্থেমই

বহুেতা মেনােমাহা আিহর্ পৰ্দশর্ন কেৰ আৰু েসইসমূ হৰ গঠনপৰ্ণালী আৰু অন্তিনর্িহত গিণত সম্পেকর্ সু ন্দৰভােৱ বুজায়।
অসমৰ িবিভন্ন পৰ্ান্তৰ লগেত ভাৰতৰ েকইবাখেনা িবশব্িবদয্ালয়ৰ
মুঠ পৰ্ায় ১২০ জন িশক্ষক, গেৱষক আৰু ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেয়
েৱিবনাৰখনত অংশগৰ্হণ কেৰ।

পৰাগ তামুলী

িবস্তৃত আৰু অিত সহজেবাধয্ বয্াখয্া আগবঢ়ায় গুৱাহাটী
িবশব্িবদয্ালয়ৰ পৰ্াক্তন মুৰবব্ী অধয্াপক তথা অসম ডাউন

সাধাৰণ সম্পাদক, জাগীেৰাড শাখা

েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ পৰ্িতেবদন
অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ েশািণতপুৰ িজলা শাখাৰ
সহেযাগত েতজপুৰ উচ্চতৰ মাধয্িমক বহুমুখী কনয্া িবদয্ালয়ত

উপলেক্ষ েতজপুৰ িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবজ্ঞান িবভাগৰ

১৪ মাচর্, ২০২১ তািৰেখ আন্তঃৰাষ্টৰ্ীয় গিণত িদৱস উদযাপন

আেয়াজন কৰা হয়। ইয়াত কিলয়াবৰ মহািবদয্ালয়ৰ অধয্াপক

কৰা হয়। লগেত সদসয্সকলৰ সহেযাগত িজলাখনৰ িবিভন্ন

ড◦ অৰুণ মহন্তই েফৰ্েক্টল সমন্ধীয় এক আেলাচনা আগবঢ়ায়।

িবদয্ালয়েতা উদযাপন কৰা হয়।

িবিশষ্ট অিতিথ িহচােপ ড◦ জ্ঞানেজয্ািত শমর্াই অংশগৰ্হণ কৰা

গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক

ড◦

েহমন্ত

কুমাৰ শমর্াই আগবেঢ়াৱা ‘গিণতৰ জিৰয়েত জীিৱকা’ শীষর্ক
ভাষণ এিট েশািণতপুৰ িজলাৰ িবিভন্ন িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৈল

অধয্াপক ড◦ েসাভম েসনৰ পিৰচালনাত এখন েৱিবনাৰ

সভাখনত সভাপিততব্ কেৰ ড◦ ৰামচৰণ েডকাই। ইয়াত েযাৰহাট
শাখাৰ সম্পািদকা আৰু বেকা শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদেকও
েযাগদান কেৰ।

অনলাইন মাধয্েমেৰ েপৰ্ৰণ কৰাৰ লগেত েতওঁেলাকক শুেনাৱাৰ

অনািমকা গৈগ

বয্ৱস্থা কৰা হয়।
৮ েছেপ্টমব্ৰ, ২০২০ তািৰেখ শাখাৰ পৰ্থম বষর্পূিতর্ৰ

সাধাৰণ সম্পাদক, েশািণতপুৰ িজলা শাখা

Report of Cachar District Branch
The Cachar District Branch of Assam Academy

events. The welcome speech was presented by

of Mathematics celebrated the International Day

Dr. Debashish Sharma, General Secretary, AAM

of Mathematics on 14th March 2021 in associa-

Cachar Branch. Dr. Avinoy Paul, HOD Mathemat-

tion with the Department of Mathematics, Cachar

ics, Cachar College presented a talk on interest-

College Silchar. The event began with a brief in-

ing facts about the Fibonacci sequence and the

augural session where Dr.

Sangita Saha, a life

golden ratio. This was followed short seminars

member of AAM, highlighted the relevance of the

by students of Holy Cross School Kabuganj, Ra-

celebration and provided a glance of the day’s

manuj Vidya Mandir, Holy Cross School Silchar,
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অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সংবাদ
Gurucharan College, and Cachar College. The cel-

saw a healthy discussion on several topics of math-

ebration gave an opportunity to the students to

ematical interest. There were talks by Mr. Kartik

express their mathematical knowledge in front

Paul, Guest Lecturer, Cachar College, Mr. Shomavo

of the mathematics community of the district.

Chakraborty, Assistant Teacher, CCJC Palonghat

There were several interesting talks by the stu-

School, and by Dr. Debashish Sharma. At the

dents on various topics like ‘Mathematics and

end of the event, certificates were distributed to

us’, ‘Facts about Pi’, ‘Gabriel’s Horn’, ‘Collatz Con-

the students for presenting short seminars.

jecture’, ‘Fibonacci Sequence’, ‘Group Homomor-

Dr. Debashish Sharma

phism’, ‘Fun with mathematics’, ‘Infinitude of
primes’, and ‘Non-Euclidean Geometry’. The event

General Secretary, Cachar Distrct Branch

বঙাইগাঁও শাখাৰ পৰ্িতেবদন

অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ বঙাইগাঁও েকন্দৰ্ই স্থানীয়

িবদয্ালয়ৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল িনমর্াণ কেৰ। িনিদর্ষ্ট বক্তা িহচােব

লালবাহাদু ৰ শাস্তৰ্ী িবদয্াপীঠ, মূ লাগাঁও ত ১৪ মাচর্, ২০২১

উপিস্থত থািক বীৰঝৰা মহািবদয্ালয়ৰ গিণত িবভাগৰ অধয্াপক

তািৰেখ আন্তজর্ািতক গিণত িদৱস উদযাপন কেৰ। অসম

মানেবন্দৰ্ দােস ছাতৰ্-ছাতৰ্ীৰ উপেযাগী েহাৱাৈক সংখয্া পৰ্ণালী

গিণত িশক্ষায়তনৰ বঙাইগাঁও েকন্দৰ্ৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰূেপ

আৰু তত্তব্ৰ পৰ্াথিমক ধাৰণাৰ িবষেয় আেলাচনা আগবঢ়ায়।

আিম আঁত ধৰা অনু ষ্টানেটাত, িবিশষ্ট অিতিথ বঙাইগাঁও

আৰম্ভিণেত

সবর্িশক্ষা অিভযানৰ িজলা পৰ্কল্প িবষয়া িকৰীিট পাঠক
েগাসব্ামীেয় ‘পাই’ আিহর্ত সািজ উিলওৱা েতাৰণ মুকিল কিৰ

সম্পাদক বীৰবৰ্ত দাস েচৗধু ৰীেয় আন্তজর্ািতক গিণত িদৱস

অনু ষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কেৰ। ‘পাই’ আিহর্ৰ িবেশষ েতাৰণখন

ematics for a better world’ৰ িবষেয় বহলাই বয্াখয্া

িবদয্ালয়খনৰ সহকাৰী িশক্ষক িবমলা পৰ্সাদ িসংহৰ ততব্াৱধানত

কেৰ। িকৰীিট পাঠক েগাসব্ামীেয় েতওঁৰ বক্তবয্ত ‘অগিশ’ৰ
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অসম

গিণত

িশক্ষায়তনৰ

পৰ্াক্তন

সাধাৰণ

উদযাপনৰ উেদ্দশয্, লক্ষয্ আৰু ২০২১ ৰ িবষয় ‘Math-
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অসম গিণত িশক্ষায়তনৰ সংবাদ
পৰ্েচষ্টাৰ শলাগ লয় আৰু পৰৱতর্ী সময়ত এেনধৰণৰ
অনু ষ্ঠান সবর্িশক্ষাৰ অধীনত বঙাইগাঁৱৰ সকেলা িবদয্ালয়ত
অনু িষ্ঠত কৰাত উেদয্াগ গৰ্হণ কিৰব বুিলও পৰ্িতশৰ্ুিত িদেয়।
অনু ষ্ঠান উপলেক্ষ, ছাতৰ্ীসকেল ‘পাই’

গিণত িশক্ষায়তনৰ পৰ্েচষ্টাৰ শলাগ লয়। অসম গিণত
িশক্ষায়তনৰ সদসয্ ড◦ অমল কুমাৰ েডকা, ৰমাৰঞ্জন চকৰ্বতর্ী,

আিহর্ত িথয় িদ পৰ্াথর্না সভাত

অিজত চন্দৰ্ সৰকাৰ, ড◦ নৱনীতা েকাঁৱৰ আৰু িবদয্ালয়ৰ

পৰ্াথর্না কেৰ, িবিভন্ন ধৰণৰ কমখৰচী

িশক্ষক-কমর্চাৰীসকল অনু ষ্ঠানত উপিস্থত থািক িবিভন্ন িদশত

ঘৰুৱা সামগৰ্ীেৰ ‘পাই’ৰ আিহর্ পৰ্স্তুত

সহায়-সহেযািগতা আৰু মূ লয্বান পৰামশর্ আগবঢ়ায়। েশষত,

কিৰ অনু ষ্ঠানত উপস্থাপন কেৰ।

আিহর্-পৰ্িতেযািগতাত অংশগৰ্হণকাৰী পৰ্িতগৰাকী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক
িশক্ষায়তনৰ তৰফৰ পৰা পুৰস্কৃত কৰা হয়।

আেলাচনা-সভাত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ
হতুৱাই ‘পাই’-েকক্ কটা হয়।
সভাত িবদয্ালয় পিৰচালনা সিমিতৰ সভাপিত অিনল চন্দৰ্
িসংহ, িবদয্ালয়ৰ পৰ্ধান িশক্ষক িদব্েজােমাহন নাথ, িবদয্ালয়ৰ
পৰ্াক্তন পৰ্ধান িশক্ষক ৰুেদৰ্শব্ৰ পাঠেক েতেখতসকলৰ বক্তবয্ত
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এেনধৰণৰ গািণিতক কাযর্সূচীেয় িশক্ষাথর্ীসকলৰ গিণত-ভীিত
আঁতৰাত সহায় কিৰব বুিল মন্তবয্ কৰাৰ লগেত অসম

অৰূপেজয্ািত মজুমদাৰ
সাধাৰণ সম্পাদক, বঙাইগাঁও েকন্দৰ্
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AAM EXECUTIVE BODY (2020-2021)
President: Dr Ram Ch. Deka
Vice President: Dr. Rita Choudhury
General Secretary: Dr. Jnanjyoti Sarma
Joint Secretary: Dr. Ashish Paul & Dr Ujjwal Medhi
Treasurer: Dr. Biren Das
Executive Members: Dr. Tarakeswar Choudhury, Dr. Dwiraj Talukdar, Dr. Kuntala Patra, Dr.
Prabin Das, Mr. Birabrata Das Choudhury, Dr. Biren Das, Mr. Bibekananda Choudhury, Dr. Chandra
Rekha Mahanta, Dr. Bipan Hazarika, Dr. Debashish Bhattacharjee, Dr. Kukilkalpa Rajkhowa, Dr. Kamal
Devnath, Dr. Bimalendu Kalita, Dr. Ananadram Burahgohain, Mr. Ranjit Kalita, Dr. Arun Chaliha, Mr.
Manabendra Das, Mr. Padmeswar Senapati, Mr. Surajit Dutta, Mr. Deepjyoti Gogoi, Dr. Sibu Basak,
Dr. Siddhartha Gogoi, Mr. Kiran Ch. Ray, Mr. Sunil Deka, Mr. Lohit Ch. Medhi, Mr. Pankaj Jyoti
Mahanta, Dr. Manjil P. Saikia, Dr. Debashish Sharma
Co-opted Members: Dr. Sanjoy Dutta, Dr. Priya Deva Goswami, Mr. Trailokya Mohan Goswami,
Dr. Himasree Kalita
The Executive Committee meeting of AAM held on 20.09.2020 resolved to constitute the
following Sub Committee for the two year term 2020-21
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েগাহািৰ

েলখকসকলৰ পৰ্িত েগাহািৰ
েলখা পিঠয়াবৈল ই-েমইল িঠকনা: ganitbikash@gmail.com
েহাৱাট্ছ্এপ নমব্ৰ: +919101906237 আৰু +447464034185
• েলখাসমূ হ LaTeX ত িলিখ পিঠয়াব পািৰব।
• LaTeX ৰ সু িবধা নহ’েল MS Word আিদ ধৰণৰ সঁজুিলত িলিখ পিঠয়াব আৰু যােত
আখৰেবাৰ নতুন কিম্পউটাৰ-েমাবাইল, সাধাৰণ েৱবছাইট আিদত চাব পৰা হয় েসইেটা
মন কিৰব। যত দূ ৰ সম্ভৱ, েলখাৰ pdf েটাও পিঠয়াব।
• েলখাৰ লগত সংগিত থকা ছিব, ফেটা আিদ পিঠয়াব।
LaTeX েতা অসমীয়া িলখােটা েতেনই সহজ
LaTeX সঁজুিলসমূ হৰ নতুন সংস্কৰণেবাৰত পৰ্ায়েবাৰ ভাষাই িলিখব পািৰ। অসমীয়া িলিখবৰ
বােব fontspec আৰু babel package দুটা েযাগ কিৰ ল’ব লােগ। সমীকৰণেবাৰেতা
অসমীয়া সংখয্া-িচহ্ন বয্ৱহাৰ কিৰব পািৰ। Run কৰাৰ িনয়মেটা সামানয্ সু কীয়া। XeLaTeX
বা LuaLaTeX বয্ৱহাৰ কিৰব লািগব।
উদাহৰণসব্ৰূেপ: MikTeX আৰু এিডটৰ TexStudio ৰ েক্ষতৰ্ত বয্ৱহাৰ কিৰবৈল এিট ফাইল ইয়াৰ পৰা ডাউনেলাড
কিৰব পািৰব: GanitBikash-LaTeX.zip। কিম্পউটাৰত ‘Kalpurush’ ফণ্টেটা ইনষ্টল থািকব লািগব। Run কিৰবৈল
Tools → Cammands → XeLaTeX এেনৈক যাব লািগব। তাৰ পাছত view ত িক্লক কিৰ চাব পািৰব।

মাইকৰ্’ছফ্ট িৰচাছর্ আৰু এমআইিটত কমর্ৰত পৰ্িসদ্ধ গিণতজ্ঞ েহনিৰ ক’েন অদ্ভূত
গেৱষণা-পতৰ্ সম্পকর্ীয় এক পৰ্সংগকৰ্েম ৈকিছল, “এটা পৰ্চিলত ভুল ধাৰণা আেছ েয
েতামাৰ কমর্ মূ লয্ায়নৰ বােব অনয্ গেৱষকসকলৰ এক বাধয্তা আেছ আৰু তাক উেপক্ষা
কৰােটা েতওঁেলাকৰ েপছাদাৰীতব্হীনতা আৰু পক্ষপাতদুষ্টতা।”
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ভাল গিণত েকানেবাৰ?
(৪) ভাল গািণিতক অন্তদৃ র্িষ্ট (েযেন, গুৰুতৰ ধাৰণামূ লক এক
সৰলীকৰণ, বা এক একতৰ্ীকৰণ তত্তব্, অনু সন্ধানমূ লক
(heuristic), অনু ৰূপতা, বা সাৰমমর্ সম্পকর্ীয় উপলি )।
(৫) ভাল গািণিতক আিৱষ্কাৰ (েযেন, এক অপৰ্তয্ািশত
আৰু মুগ্ধকৰ নতুন গািণিতক পিৰঘটনা, সংেযাগ, বা
পৰ্িতউদাহৰণৰ উদঘাটন)।
(৬) ভাল গািণিতক পৰ্েয়াগ (েযেন, পদাথর্ িবজ্ঞান, অিভযািন্তৰ্কী,
কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান, পিৰসংখয্া িবজ্ঞান আিদৰ গুৰুতব্পূ ণর্
সমসয্ােবাৰত, বা গিণতৰ এখন েক্ষতৰ্ৰ পৰা আন
এেকাখনৈল)।
(৭) ভাল গািণিতক বয্াখয্া (েযেন, এিট সমেয়াপেযাগী গািণিতক
িবষয় সম্পকর্ত এক িবতং আৰু তথয্পূ ণর্ জৰীপ, বা এক
স্পষ্ট আৰু সু -উেদ্দশয্মূ লক িবচাৰ)।
(৮) ভাল গািণিতক িশক্ষাশাস্তৰ্ (েযেন, এক বক্তৃতা বা িলখনৈশলী িয অিধক কাযর্কৰীভােৱ গিণত িশিকবৈল আৰু
কিৰবৈল আনক সক্ষম কিৰ েতােল, বা গািণিতক িশক্ষাৈল
েষাল্ল বছৰ বয়সত েটেৰন্স টাও
েটেৰন্স টােৱ ভাল গুণসম্পন্ন গিণত িক িক হ’ব পােৰ তাৰ
এখন অসম্পূ ণর্ তািলকা িদিছল। েকােনা কৰ্ম িনধর্াৰণ নকৰাৈক
তািলকাখন আিছল এেনধৰণৰ:
(১) ভাল গািণিতক সমসয্া-সমাধান (েযেন, এেকাটা গুৰুতব্পূ ণর্
গািণিতক সমসয্া জিড়ত এক যু গান্তকাৰী ফলাফল)।
(২) ভাল গািণিতক েকৗশল (েযেন,

ইিতমেধয্ িনিণর্ত
পদ্ধিতেবাৰৰ এক িবচক্ষণ বয্ৱহাৰ, বা নতুন গািণিতক
সঁজুিলৰ িবকাশ)।

(৩) ভাল গািণিতক তত্তব্ (েযেন, এেকাটা ধাৰণামূ লক গাঁথিন
বা সাংেকিতক িবকল্প িয এেকািট িবদয্মান িসদ্ধান্তগুচ্ছক
পৰ্ণালীবদ্ধভােৱ একিতৰ্ত আৰু সাধাৰণীকৰণ কেৰ)।
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অৱদান)।
(৯) ভাল গািণিতক ভিৱষয্দশর্ন (েযেন, এটা দূ ৰগামী আৰু
উবর্ৰ কাযর্কৰ্ম বা এলািন অনু মান)।
(১০) ভাল গািণিতক আসব্াদ (েযেন, এটা গেৱষণা-লক্ষয্ িয
সহজাতভােৱ আকষর্ণীয় আৰু গুৰুতব্পূ ণর্ পৰ্সংগ, িবষয়বস্তু,
বা পৰ্শ্নৰাজীক পৰ্ভািৱত কেৰ)।
(১১) ভাল গািণিতক পৰ্চাৰ (েযেন, সাধাৰণজনৰ বােব এেকাটা
গািণিতক কীিতর্ৰ এক ফলপৰ্দ পৰ্দশর্ন, বা গিণতৰ এখন
েক্ষতৰ্ৰ মানু েহ আন এেকাখন েক্ষতৰ্ৰ মানু হৰ বােব)।
(১২) ভাল meta-mathematics (েযেন, গিণতৰ বুিনয়াদ,
দশর্ন, ইিতহাস, পািণ্ডতয্, বা চচর্াৰ অগৰ্গিতসমূ হ)।
(১৩) যথাযথ গিণত (সমস্ত িববৰণৰ ৈসেত সিঠকভােৱ আৰু
সযতেন সম্পূ ণর্ৈক কৰা)।
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অনু বাদ
(১৪) সু েশাভন

গিণত

(েযেন,

ৰামানু জনৰ

িবস্ময়কৰ

অেভদেবাৰ; িববৃ ত কিৰবৈল সহজ (আৰু আকষর্ক)
িসদ্ধান্তেবাৰ িযেবাৰ িকন্তু পৰ্মাণ কৰােটা দু ৰূহ)।
(১৫) মেনাৰম গিণত (েযেন, ‘proofs from the Book’ ৰ পল
এয়াৰডছৰ ধাৰণােবাৰ; নূ য্নতম পৰ্েচষ্টােৰ কিঠন সমাধান
পৰ্ািপ্তেবাৰ)।
(১৬) সৃ জনীমূ লক গিণত (েযেন, সম্পূ ণর্ৰূেপ নতুন আৰু েমৗিলক
এক েকৗশল, দৃ িষ্টেকাণ, বা িসদ্ধান্তৰ পৰ্কাৰ)।
(১৭) পৰ্েয়াজনসাধক গিণত (েযেন, এেকাটা পৰ্েমিয়কা বা পদ্ধিত
িযেটা ভিৱষয্েত িবষয়েটাত পুনঃপুনঃ বয্ৱহৃত হ’ব)।
(১৮) সবল গিণত (েযেন, এেকাটা পৰ্ৱল িসদ্ধান্ত িয ইিতমেধয্
জ্ঞাত পৰ্িতউদাহৰণেবাৰৰ ৈসেত িমিল যায়, বা এেকাটা
ফলাফল িয দু বর্ল েযন লগা এেকাটা পৰ্কল্পৰ (hypoth-

“অেপছাদাৰীসকেল

গিণত

জগতৈল

সাথর্ক

অৱদান আগবঢ়াব েনাৱৰাৰ েকােনা কাৰণ নাই। অতীতত
এই ঘটনা বহুবাৰ ঘিট ৈগেছ, আৰু মই বতর্মানেৰা এেন
বহুেতা উদাহৰণ জােনা। বয্িক্তগতভােৱ বহু পৰামশর্ আৰু
িনেদর্শনা পৰ্দান কিৰবৈল েমাৰ সময় নাই, িকন্তু মই
িবচািৰেছা েয ইয়াত মই েকইটামান সাধাৰণ পৰামশর্
আগবঢ়াম। মই েসইসকলক উেদ্দশয্ কিৰ ক’ব িবচািৰেছাঁ
িযসকেল ভােব েয েতওঁেলােক িবখয্াত সমসয্া এেকাটাৰ
সমাধান উিলয়াইেছ ...।
আপুিন এটা track record গঢ়ক
আপুিন যিদ হঠাৎ আিবভর্াৱ ঘিট দাবী কেৰ েয
আপুিন এটা িবখয্াত open problem সমাধান কিৰেছ,
েতেন্ত েকােনও আেপানাৰ পৰ্িত সামানয্ও মন িনিদব।
নীিতগতভােৱ আপুিন সিঠেকা হ’ব পােৰ, িকন্তু বহু
েলােক এইেটা কিৰেছ বুিল দাবী কেৰ আৰু বাস্তৱত
েতওঁেলাক সকেলােৱই ভুল। যিদেহ আপুিন আেপানাৰ
কামক েকােনাবাই গুৰুতব্ সহকােৰ েলাৱােটা িবচােৰ, েতেন্ত
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esis) পৰা অপৰ্তয্ািশতভােৱ এেকাটা শিক্তশালী িসদ্ধান্ত
পৰ্দান কেৰ)।
(১৯) িনগূ ঢ় গিণত (েযেন, এেকাটা ফলাফল িয স্পষ্টতঃ
তাৎপযর্পূণর্ (non-trivial), উদাহৰণসব্ৰূেপ পৰ্াথিমক
পদ্ধিতেবােৰেৰ ঢুিক েনােপাৱা এেকাটা সূ ক্ষ্ম পিৰঘটনা
আয়তব্ৈল অনা)।
(২০) সব্জ্ঞাল

গিণত (েযেন, িয সব্তঃস্ফূতর্ আৰু অনায়ােস
দৃ শয্মান েতেন সম্পকর্ীয় এেকাটা বয্াখয্া)।

(২১) সংজ্ঞাৱহ গিণত (েযেন, এটা িনিদর্ষ্ট পৰ্কাৰৰ সকেলা বস্তুৰ
েশৰ্ণীিবভাজন; এেকাটা গািণিতক পৰ্সংগৰ সম্পকর্ত চূ ড়ান্ত
বক্তবয্)।
(২২) ইতয্ািদ, ইতয্ািদ।

আপুিন এটা েটৰ্ক েৰকডর্ গিঢ়ব লািগব িযেটােৱ আেপানাক
অেহৗবলীয়ােবাৰৰ (cranks) পৰা পৃ থক কেৰ।
এইেটা কৰাৰ আটাইতৈক সহজ উপায়েটা ৈহেছ
অনয্ িকছু মান গেৱষণা-পতৰ্ পৰ্কাশ কৰা। েসইসমূ হ অিত
গভীৰ বা অসামানয্ হ’ব লািগবই বুিল কথা নাই; এয়া
েকৱল এইেটা পৰ্কাশ কিৰবৰ বােবই েয আপুিন এখন
েক্ষতৰ্ত গুৰুতব্পূ ণর্, খুঁত ৰিহত অৱদান িদব পােৰ িযিখিনক
অনয্ানয্ গিণতজ্ঞসকেল গৰ্াহয্ কেৰ। যিদ আপুিন পৰ্কৃতেত
এইেটা কিৰব েনাৱােৰ, আৰু আপুিন েকৱল েসই িবতিকর্ত
গেৱষণা-পতৰ্েহ িলিখব পােৰ, েতেন্ত আপুিন িচিন্তত হ’বৈল
েলাৱা উিচত েয আপুিন আেপানাৰ গেৱষণা-পতৰ্ৰ মান
সম্পকর্ত িনজেক িবভৰ্ান্ত কিৰ আেছ। ...”

— েহনিৰ ক’ন

(মাইকৰ্’ছফ্ট িৰচাছর্ আৰু এমআইিটত কমর্ৰত গিণতজ্ঞ।
েমিৰনা িভয়াজভস্কা আৰু আন েকইজনমানৰ ৈসেত িমিল
েতওঁ েগালকীয় সােজান (Sphere Packing) সম্পকর্ীয়
এক ডাঙৰ সমসয্া সমাধান কিৰিছল। েমিৰনা িফল্ডছ্ েমেডল
িবজয়ী িদব্তীয়গৰাকী মিহলা হ’ব বুিলও পৰ্ােয় চচর্া ৈহ থােক।)
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