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গিণত aিলিmয়াড

গিণেত দিkণ eিশয়ায় শীেষর্ বাংলােদশ

‘িশkা েkেt, গিণেত বাংলােদশ ভারত, ীলঙ্কা,
পািকsানেক েপছেন েফেল শীেষর্ চেল আসেব—eিট
aিবশব্াs,’ বলেলন বাংলােদশ গিণত aিলিmয়াড
কিমিটর সদs aধয্াপক েমাহাmদ কায়েকাবাদ।
বstত, কেয়ক িদন আেগ থাiলয্ােন্ড anি ত
‘iন্টারnাশনাল ময্াথেমিটকয্াল aিলিmয়ােড’

(আieমo) বাংলােদশ ভারতসহ দিkণ eিশয়ার an সব
েদশেক পরািজত কেরেছ। িkেকট েখলায় ভারতেক
পরািজত করা িনঃসেnেহ eকিট বড় আনn o গেবর্র
িবষয় িছল। তেব আnজর্ািতক pিতেযািগতায় গিণেত

ভারতেক পরািজত করা সিতয্i তাৎপযর্পূণর্। কারণ, eর মাধয্েম pিতি ত হেলা েয শত বাধািবপিt সেtto বাংলােদেশর
সিতয্কােরর pিতভাবান ছাtছাtীরা ভারেতর মেতা pযিুk, িবjান o aথর্ৈনিতকভােব aেপkাকৃত সমৃd pিতেবশী রােTর
েছেলেমেয়েদর শুধ ুসমতলুয্ নয়, তােদর েথেক েসরাo হেত পাের।
আieমo eকিট aতয্n কিঠন pিতেযািগতা। eিট গিণেতর aতয্n জিটল সমsা সমাধােনর pিতেযািগতা, যা ‘e’ বা ‘o’

েলেভল aথবা eসeসিস িকংবা eiচeসিস পরীkার মেতা নয়। গিণতশােst িপeiচিড িডিgধারীেদর aেনেকo eর কিঠন
সমsাgেলা সমাধান করেত পােরন না। ২০০৫ সােল বাংলােদশ যখন pথম e pিতেযািগতায় aংশ েনয়, তখন েদেশর
aেনক বেরণয্ গিণতিবদi e uেদয্াগ সmেকর্ আgহ pদশর্ন কেরনিন। তােঁদর ধারণা িছল েয বাংলােদেশর েকােনা
ছাtছাtীর পেki আieমoর pিতেযািগতায় েদoয়া ছয়িট সমsার eকিটরo সমাধান করা সmব নয়। েসi বছেরর
pিতেযািগতায় ২৫২ নmেরর মেধয্ বাংলােদশ েপেয়িছল মাt ৩।
িকnt ei বছর আমােদর eকজন ছাt pায় চারিট eবং আেরকজন িতনিট সমsার সমাধান কের। ফেল আমােদর সানিজদ
আেনায়ার েরৗপয্পদক eবং an চারজন আিদব হাসান, আিসফ-i-eলাহী, সািbর রহমান o সািজদ আকতার েbাঞ্জ েমেডল
পায়। e ছাড়া নাঈমুল iসলাম পায় সmানজনক sীকৃিত। eবােরর বাংলােদেশর েমাট নmর িছল ৯৭ eবং ভারেতর ৮৬।
pিতেযাগী ১০৪িট েদেশর মেধয্ বাংলােদেশর aবsান ৩৩ eবং ভারেতর ৩৭।
ei pিতেযািগতা di িদন ধের anি ত হয়। eর জn pিতিদন সােড় চার ঘNার পরীkা িদেত হয়। pেতয্কেক ছয়িট pে র
utর িদেত হয় eবং pিতিট pে র মান ৭। eকজন pিতেযাগীর সেবর্াচ্চ নmর হেত পাের ৪২। পরীkার পেরর িতন িদন
eকিট aিত কিঠন চাপ সিৃ কারী পিরেবেশ পরীkার খাতা েদখা হয়। e সময় পরীkাথর্ীেদর িটম িলডার eবং sাগিতক
েদেশর পরীkকেদর মেধয্ aেনক তকর্-িবতকর্ হয়।
ei pিতেযািগতায় শ খােনক েদশ aংশ েনয়। pিতিট িটেম ছয়জন pিতেযাগী থােক। েমাট ১২ িদেনর ei an ােন pায়
di হাজার বয্িk aংশ েনয়। ei pিতেযািগতা an ান aতয্n বয্য়বhল eবং eেত di িমিলয়ন ডলােরর মেতা বয্য় হয়।
eর জn gগল pিতবছর eক িমিলয়ন ডলার দান কের থােক।
বাংলােদেশর eবােরর aভূতপূবর্ সাফলয্ েথেক িক বলা যায় আমােদর িশkাবয্বsা eবং বাংলােদিশ ছাtছাtীরা ভারেতর
সমতলুয্? েকােনাভােবi না। eমনিক কাছাকািছo না। ভারেতর aেনক েবিশ েমধাবী ছাtছাtী রেয়েছ। তারা uচ্চিশkার
েkেt বাংলােদশ েথেক aেনক eিগেয়। তারা aেনক েবিশ uচঁমুােনর িবjানী সিৃ  কের। তেব eবােরর সফলতা েথেক
ss  হেলা েয যিদ চায় বাংলােদশo িবশব্মােনর pিতভা o িবশব্মােনর িশkাবয্বsা গেড় তলুেত পাের। সফলতাo েদখােত
পাের।
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বাংলােদেশর aেনক বয্থর্তার মেধয্o বাংলােদশ ময্াথেমিটকয্াল aিলিmয়াড েকন eত সফল? eর pথম
কারণ হেলা eিট eকিট সmূণর্ েsচ্ছাbতী pেচ া। েকu eর েথেক েকােনা aথর্কিড় পায় না। eর ফেল eেত
sাথর্ােnষীেদর েকােনা রকম সmৃkতা েনi।
িdতীয়ত, eর সেঙ্গ eকদল সিতয্কােরর েদশেpিমক o aতয্n িনেবিদত বয্িk জিড়ত। aধয্াপক েমাহাmদ
কায়েকাবাদ, aধয্াপক জাফর iকবাল o an সদsরা বাংলােদেশ গিণত aিলিmয়াড শুr করার বয্াপাের
aসাধারণ ভূিমকা পালন কেরেছন। মুিনর হাসােনর িন া aতলুনীয় eবং িতিন eকজন aসাধারণ সংগঠক।
aধয্াপক জািমলরু েরজা েচৗধরুী eেত বটবৃেkর ভূিমকা পালন কেরেছন। eর সেঙ্গ জিড়ত নরূ েমাহাmদ
শিফulা, মাsম িবলাল, জািহdল হাসান, িমজর্া তানিজম মুg, কাজী হাসান েজাবােয়র, িসিdkর রহমােনর
মেতা আরo aেনক িনঃsাথর্ েsচ্ছাbতী o সােবক ছাt, যারঁা pিতেযাগীেদর pিশkণ েদন o pstত কেরন। e
ছাড়া দয্ iয়ুথ eিন্ডং হাঙ্গােরর সেঙ্গ জিড়ত eকদল েsচ্ছাbতী তrণ ‘গিণত uৎসব’েক বাংলােদেশর gামগেঞ্জ
ছিড়েয় িদেচ্ছ।
ei aনn uেদয্াগ aবশয্ শুri হেতা না pথম আেলার pািত ািনক সহেযািগতা ছাড়া। anিদেক ডাচ্-বাংলা
বয্াংেকর পৃ েপাষকতা না থাকেল জাতীয় গিণত uৎসব o aিলিmয়ােডর বয্াপক pসার কিঠন হেতা।
বয্িkগতভােব আিম ১০ বছর ধের আieমoর nাশনাল েকাচ o দলেনতা িহেসেব দািয়t পালন কের
আসিছ। e দািয়t পালেনর েkেt আিম েয দিৃ ভিঙ্গ dারা পিরচািলত হেয়িছ তা হেলা আমােদর তrেণরা পাের
eবং তােদর জn েকােনা িকছুi aসmব নয়। েসi দিৃ ভিঙ্গ েথেকi আিম তােদর জn িশkা o pিশkণ
কমর্সিূচ pণয়ন কেরিছ। eক কথায়, ১৬ বছর বয়েস আিম িনেজ েযমন িছলাম, আিম তােদর েসভােব েদখার
েচ া কেরিছ। মািকর্ন যkুরােT uচ্চ মাধয্িমক িবদয্ালেয়র ছাt িহেসেব আিম িনেজ বh গিণত pিতেযািগতায়
aংশ িনেয়িছ eবং aেনক পুরsার েপেয়িছ। তাi আিম েমধাবী তrণেদর মানিসকতার সেঙ্গ পিরিচত eবং
আিম জািন, তােদর পেk সব aসmবেক সmব করা সmব। আিম জািন, যথাযথভােব পিরচযর্া eবং uৎসািহত
করেল েকােনা বাধাi তােদর জn aনিতkময্ নয়। dভর্াগয্বশত e ধরেনর িবশব্াস o আsার aভাবi আিম
লk কেরিছ বাংলােদেশর aেনক িশkেকর মেধয্।
বাংলােদশ গিণত aিলিmয়ােডর সেঙ্গ যkু েছেলেমেয়রা aেনক িদক েথেকi eiচeসিস eবং o েলেভল
পাস করা ছাtছাtীেদর তলুনায় aেনক েবিশ agসর। তারা কিঠন সমsা সমাধােনর লেkয্ aেনক েবিশ
দkতা o আtিবশব্াস aজর্ন কের। eর ফেল তােদর aেনেকi eখন পৃিথবীর সবেচেয় নামীদািম
িবশব্িবদয্ালেয় ভিতর্ হoয়ার sেযাগ পােচ্ছ। আমরা eমআiিটসহ আরo aেনক িবখয্াত িবশব্িবদয্ালেয় তােদর
পাঠােত সkম হেয়িছ। eেদর eকজন eমনিক kি য়া িজলা sুল েথেক হাভর্ােডর্ ভিতর্র sেযাগ েপেয়েছ। আিম
িনি ত, eরাi ভিবষয্েত বাংলােদেশ যথাযথ গিণত o িবjােনর সংsিৃত গেড় তলুেব। eেদর aেনেকi eখন
গিণত সmিকর্ত িবষেয় িপeiচিড শুr করেছ eবং গিণত aিলিmয়ােডর সেঙ্গ যkু নয় eমন ছাtেদর uৎসাহ
িদেচ্ছ।
আিম িবশব্াস কির েয eকিট সমাজ তখনi drত eিগেয় যায়, যখন তােদর সবেচেয় েমধাবী তrণেদর সেবর্াচ্চ
িবকাশ ঘেট eবং তােদর মেধয্ সমােজর pিত দায়বdতার মানিসকতার সিৃ  হয়। dভর্াগয্বশত বাংলােদেশর
pিতভাবান তrেণরা uেপিkত েথেক যায় eবং তােদর যথাযথভােব পিরচযর্া করা হয় না। গিণত aিলিmয়াড
বাংলােদেশর েসi aভাব পূরণ করারi pেচ ায় িনেয়ািজত, যােত আমােদর তrেণরা an েযেকােনা েদেশর
pিতেযাগীেদর পরািজত করেত পাের। তাi বাংলােদেশর তrেণরা আজ শুধ ুিkেকেটর মেতা pিতেযািগতায়
নয়, বরং িশkা েkেtর aিত মযর্াদাবান pিতেযািগতায় হারােত পাের।
ড. মাহববু মজমুদার: aধয্াপক, bয্াক িবশব্িবদয্ালয়। বাংলােদশ গিণত aিলিmয়াড িটেমর জাতীয়
েকাচ o দলেনতা।

ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা বা ছিব anমিত ছাড়া নকল করা বা an েকাথাo pকাশ করা সmণূর্ েবআiিন
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