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শৰ্ীিনবাসন েকশৱ (১৯৬৫ - ) এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ আেমিৰকান-কানািডয়ান কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানী। ২০১৯ চনৰ অেক্টাবৰৰ পৰা
েতওঁ েকি জ িবশব্িবদয্ালয়ৰ কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ ৰবাটর্ েচনছম অধয্াপক িহচােপ কমর্ৰত।

১৯৮৬ চনত ভাৰতীয় পৰ্যুিক্তিবদয্া পৰ্িতষ্ঠান িদল্লীৰ পৰা েকশেৱ কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ িব েটক িডগৰ্ী লাভ কিৰিছল। ১৯৯১ চনত
েতওঁ েকিলফ’িণর্য়া িবশব্িবদয্ালয়, বাকর্েলৰ পৰা কিম্পউটাৰ িবজ্ঞানৰ িপ এইছ িড লাভ কেৰ। ইয়াৰ িপছত েতওঁ েতিতয়াৰ েবল েলবছত
কািৰকৰী বগর্ৰ এগৰাকী সদসয্ িহচােপ কাম কিৰিছল। িপছৈল েতওঁ কেনর্ল িবশব্িবদয্ালয়ত অধয্াপকৰূেপ েযাগদান কিৰিছল। িকন্তু
১৯৯৯ চনত েতওঁ অধয্াপনাৰ দািয়তব্ৰ পৰা অবয্াহিত লয়, আৰু Ensim Corporation আৰু GreenBorder Technologies Inc
নামৰ দুটা েকাম্পানীৰ সহ-পৰ্িতষ্ঠা কেৰ। িপছৈল েতওঁ পুনৰ ৈশিক্ষক জগতৈল ঘূিৰ আেহ আৰু ২০০৩ চনত ৱাটালুর্ িবশব্িবদয্ালয়ত
েযাগদান কেৰ। েকি জত েযাগদান কৰাৰ পূবর্ৈল েতওঁ এইখন িবশব্িবদয্ালয়েত দীঘর্িদন ধিৰ কমর্ৰত আিছল।

ৱাটালুর্ িবশব্িবদয্ালয়ত থকাৰ সময়েত েতওঁ েকইগৰাকীমান িশক্ষাথর্ীৰ ৈসেত লগ ৈহ KioskNet নামৰ বয্ৱস্থা এটাৰ উদ্ভাৱন কেৰ।
ইয়াৰ উেদ্দশয্ আিছল উন্নয়নশীল েদশসমূহৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত কম খৰচত ইণ্টাৰেনট সংেযাগৰ বয্ৱস্থা কৰা। পৰ্াৰিম্ভক কালেছাৱাত
েতওঁ কিম্পউটাৰ েনটৱিকর্ঙৰ েক্ষতৰ্খনেত গেৱষণা চলাইিছল যিদও িপছৈল েতওঁৰ আগৰ্হ সলিন হয়। ২০১০ চনৰ পৰা েতওঁৰ গেৱষণাৰ
মূল িবষয় - শিক্ত উৎপাদন, পিৰবহণ আৰু অট্টািলকাৰ পৰা কাবর্ন পদিচহ্ন হৰ্াস কৰা। সামিগৰ্কভােব েতওঁ এিতয়া কিম্পউটাৰ িবজ্ঞান
আৰু বহনক্ষমতাৰ মাজৰ সংেযাগ েক্ষতৰ্খনত গেৱষণা কিৰ আেছ।

েতওঁ কানাডাৰ ৰেয়ল চ’ছাইিট, এছ’িচেয়শব্ন অৱ কিম্পউিটং েমিচনাৰী (ACM) আৰু ইনিষ্টিটউট অৱ ইেলকিটৰ্েকল এণ্ড্
ইেলকটৰ্িনকছ্ ইিঞ্জিনয়াছর্ৰ (IEEE) সভয্। কিম্পউটাৰ েনটৱিকর্ং িবষয়ক স্নাতক পযর্য্ায়ৰ দুখনৈক পাঠয্পুিথও েতওঁ পৰ্ণয়ন কিৰেছ।

এই সংখয্াত অনুিদত েকশৱৰ “How to Read a Paper” শীষর্ক বহুলপিঠত পৰ্বন্ধেটা েতওঁৰ বয্িক্তগত েৱবছাইটৰ পৰা েলাৱা
ৈহেছ। এই পৰ্বন্ধেটা ইিতমেধয্ আন েকইবাটাও ভাষাৈল অনুবাদ ৈহেছ। েলখেক সমেয় সমেয় নতুন তথয্ সিন্নিৱষ্ট কিৰ পৰ্বন্ধেটা
উন্নীত কিৰ থােক। ইয়াত অনুিদত সংস্কৰণেটা ১৭ েফবৰ্ুৱাৰী, ২০১৬ত পৰ্কািশত সবােতাৈক েশহতীয়া সংস্কৰণ। এই েলখােটাৰ
উপিৰ েতওঁৰ েৱবছাইটত “How to give a research talk”, “Hints on doing research”, “Hints on attending a
research conference” আিদ িবষয়ক বহু মূলয্ৱান পৰামশর্ উপল আেছ। আগৰ্হী পঢ়ুৈৱেয়, িবেশষৈক গেৱষণা-েক্ষতৰ্ৰ পৰ্িত
আগৰ্হী ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল েতওঁৰ েৱবছাইটেটা এবাৰ েচাৱা উিচত।

েলখােটাৰ অনুবাদ ‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কাশৰ অনুমিত িবচািৰ েলখকৰ ৈসেত েযাগােযাগ কৰা ৈহিছল। েতওঁ অিত আগৰ্েহেৰ
অনুবাদৰ অনুমিত পৰ্দান কেৰ। লগেত অসমীয়া অনুবাদেটা েতওঁৰ েৱবছাইটত উপল কিৰ ৰখােৰা ইচ্ছা পৰ্কাশ কেৰ। েতেখতৈল
কৃতজ্ঞতা জনােলাঁ।
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অনুবাদ

সাৰাংশ
গেৱষকসকেল এক দীঘলীয়া সময় গেৱষণা-পতৰ্ পাঠত বয্য়
কেৰ। িকন্তু এই দক্ষতােটা কািচৎেহ িশেকাৱা হয়, যাৰ ফলত
অিধকাংশেৰ অযথা বহু সময় নষ্ট হয়। এই পৰ্বন্ধেটাত গেৱষণা-
পতৰ্ পঢ়াৰ এক বয্ৱহািৰক আৰু ফলদায়ক িতিন-স্তৰীয় পদ্ধিতৰ
আভাস দািঙ ধৰা ৈহেছ। এই পদ্ধিতেটাৰ সহায়ত িকদেৰ
ৰচনাৰািজ পযর্য্ােলাচনা 1 (Literature review) কিৰব পািৰ,
েসয়াও মই বণর্না কিৰেছাঁ।

১. পৰ্স্তাৱনা
গেৱষকসকেল িবিভন্ন কাৰণত গেৱষণা-পতৰ্ পিঢ়বলগীয়া হয়:
এখন আেলাচনা-চকৰ্ বা পাঠদানৰ বােব েসইেবাৰ পুনৰীক্ষণ
কিৰবৈল, েতওঁেলাকৰ েক্ষতৰ্খনৰ অগৰ্গিতৰ লগত খাপ খাই
চিলবৈল, বা নতুন েক্ষতৰ্ এখনত ৰচনাৰািজ পযর্য্ােলাচনা
চলাবৈল। এগৰাকী আদশর্ গেৱষেক পৰ্িতবছেৰ েকইবাশ ঘণ্টা
সময় গেৱষণা-পতৰ্ পিঢ় অিতবািহত কৰাৰ সম্ভাৱনাই সৰহ।

এেকাখন গেৱষণা-পতৰ্ ফলদায়কভােব পঢ়াৰ দক্ষতােটা
অিতশয় গুৰুতব্পূণর্, অথচ কািচৎেহ এই দক্ষতােটা িশেকাৱা হয়।
েসইবােব স্নাতক েশৰ্ণীৰ পযর্য্ায়ৰ পৰা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকেল িনেজই
পৰীক্ষণ আৰু তৰ্ুিট (trial and error) িবিধেৰ এই কথা
িশিকবলগীয়া হয়। এই পৰ্িকৰ্য়ােটাত িশক্ষাথর্ীজেন অযথা বহু
কষ্ট কেৰ আৰু তাৰ বােব পৰ্ােয়ই হতাশােতা েভােগ।

বহুবছৰ ধিৰ মই এটা সহজ িতিন-স্তৰীয় পদ্ধিত বয্ৱহাৰ
কিৰ আিহেছাঁ, যাৰ সহায়ত মই গেৱষণা-পতৰ্ এখন িবহংগম
দৃিষ্টেৰ চাই েলাৱাৰ পূেবর্ই তথয্ৰ ভৰত ডুিব েযাৱাৰ পৰা
িনজেক বচাব পােৰাঁ। তাৰ দব্াৰা মই গেৱষণা-পতৰ্ৰ সংগৰ্হ এটা
পযর্য্ােলাচনা কিৰবৈল িকমান সময় লািগব, েসইেটাও অনুমান
কিৰব পােৰাঁ। লগেত েমাৰ পৰ্েয়াজনীয়তা আৰু হাতত থকা
সময়ৰ ওপৰত িভিত্ত কিৰ পতৰ্খন মূলয্ায়নৰ গভীৰতাও িমলাই
ল’ব পােৰাঁ। এই পতৰ্খনত েমাৰ পদ্ধিতেটাৰ সম্পেকর্ আৰু
ৰচনাৰািজ পযর্য্ােলাচনাত ইয়াৰ বয্ৱহাৰ সম্পেকর্ আেলাচনা কৰা
ৈহেছ।

২. িতিন-স্তৰীয় পদ্ধিতেটা
মূল ধাৰণােটা ৈহেছ েয আপুিন আৰম্ভিণৰ পৰা েশষৈলেক েগােটই
পতৰ্খন পিঢ়বৈল েলাৱাৰ পিৰৱেতর্ িতিনটা পযর্য্ায়ত পতৰ্খন পঢ়া
উিচত। পৰ্িতেটা পযর্য্ায়েত িনিদর্ষ্ট এটা লক্ষয্ পূৰণ হয় আৰু
পৰ্িতেটা পযর্য্ায় পূবর্ৰ পযর্য্ায়েটাৰ িভিত্তত গঢ় েলাৱা। পৰ্থমেটা
পযর্য্ােয় আেপানাক গেৱষণা-পতৰ্খনৰ সম্পেকর্ এটা সাধাৰণ
ধাৰণা িদেয়। িদব্তীয় পযর্য্ায়ত আপুিন পতৰ্খনৰ িবষয়বস্তু সম্পেকর্
এটা আভাস পায়, িকন্তু িবতং তথয্ নাপায়। তৃতীয়েটা পযর্য্ােয়
আেপানাক পতৰ্খন গভীৰভােৱ বুিজ েপাৱাত সহায় কেৰ।

২.১ পৰ্থম পযর্য্ায়

পৰ্থমেটা পযর্য্ায় ৈহেছ গেৱষণা-পতৰ্খনৰ সম্পকর্ত এক
িবহংগম দৃিষ্ট পাবৈল কৰা খৰতকীয়া িনৰীক্ষণ। আপুিন এই
িসদ্ধান্তও ল’ব পািৰব েয েসই পতৰ্খনত পৰৱতর্ী পযর্য্ায় েকইটাৈল
েযাৱাৰ পৰ্েয়াজনীয়তা আেছেন নাই। এই পযর্য্ায়েটা পৰ্ায় পাঁচৰ
পৰা দহ িমিনটৰ িভতৰত সম্পন্ন েহাৱা উিচত। ইয়াৰ অন্তগর্ত
ঢাপেকইটা ৈহেছ:

১. মেনােযাগ সহকােৰ পতৰ্খনৰ িশেৰানাম, সাৰাংশ আৰু
পৰ্স্তাৱনােটা পঢ়ক

২. িবভাগ আৰু উপ-িবভাগসমূহৰ িশেৰানামেবাৰ পঢ়ক।
িকন্তু আন েগােটইেবাৰ কথা আওকাণ কৰক

৩. তািত্তব্ক েভিটেটাৰ উমান পাবৈল পতৰ্খনত বয্ৱহৃত
গািণিতক উপাদানিখিনৰ (যিদ বয্ৱহাৰ ৈহেছ) ওপৰত
দৃিষ্টপাত কৰক

৪. সামৰিণেটা পঢ়ক

৫. তথয্সূতৰ্ৰ তািলকাখনত এবাৰ চকু িদয়ক। ইয়ােৰ িযসমূহ
আপুিন ইিতমেধয্ পিঢ়েছ, েসইেবাৰত মনৰ মাজেত িচন
এটা িদ ৰাখক

পৰ্থম পযর্য্ায়েটা সমূ্পণর্ েহাৱাৰ পাছত আপুিন পাঁচটা C ৰ
উত্তৰ পাবৈল সক্ষম হ’ব:

১. েশৰ্ণী (Category): এই গেৱষণা-পতৰ্খন েকেনধৰণৰ?
এখন েজাখ-মাখৰ পতৰ্? েন পূেবর্ উপল বয্ৱস্থা এটাৰ

1 ৰচনাৰািজ পযর্য্ােলাচনা (Literature review): েকােনা িবষয় বা েক্ষতৰ্ এখনত পূেবর্ ৈহ েযাৱা গেৱষণা-কমর্সমূহৰ সামিগৰ্ক অৱেলাকন। ৰচনাৰািজ পযর্য্ােলাচনা
বুিলেল পূবর্ৰ গেৱষণাৰািজক ৈল িলখা গেৱষণা-পতৰ্ অথবা গেৱষণা-পুিথ এেকাখনৰ অধয্ায় বা অনুেচ্ছদ এটাও হ’ব পােৰ। স্নাতক-স্নাতেকাত্তৰ িডগৰ্ী, িপএইছিড
আিদৰ পযর্য্ায়ত িলিখবলগীয়া পৰ্কল্প িবৱৰণ, গেৱষণা-পতৰ্ অথবা গেৱষণা-গৰ্ন্থ আিদত সাধাৰণেত ৰচনাৰািজ পযর্য্ােলাচনা অংশেটা সিন্নিৱষ্ট হয়। –অনুবাদক।
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িবেশ্লষণমূলক পতৰ্? েন গেৱষণাৰ আিদৰূপ এটাৰ
বণর্নাত্মক পতৰ্?

২. পৰ্সংগ (Context): পতৰ্খন আন েকানেবাৰ পতৰ্ৰ লগত
সম্পিকর্ত? সমসয্ােটা িবেশ্লষণ কিৰবৈল েকানেবাৰ
তািত্তব্ক বুিনয়াদ বয্ৱহাৰ ৈহিছল?

৩. শুদ্ধতা (Correctness): সব্ীকাযর্য্েবাৰ ৈবধ হয়েন?

৪. অৱদান (Contributions): পতৰ্খনৰ মূল অৱদানেবাৰ
িক িক?

৫. স্পষ্টতা (Clarity): পতৰ্খন সুিলিখত েন?

এইিখিন তথয্ৰ িভিত্তত আপুিন ইয়াতৈক েবিছ নপঢ়াৰ
িসদ্ধান্ত ল’ব পােৰ (আৰু েসইখন ছপা নকৰােৰা িসদ্ধান্ত ল’ব
পােৰ, যাৰ দব্াৰা আপুিন গছ বছাব পােৰ)। কাৰণ আপুিন
হয়েতা পতৰ্খন পিঢ় ভাল েপাৱা নাই, বা পতৰ্খন বুিজবৈল েসই
েক্ষতৰ্খনত আেপানাৰ পৰ্েয়াজনীয় জ্ঞান নাই, অথবা েলখকজেন
িকছুমান িভিত্তহীন সব্ীকাযর্য্ ধিৰ ৈলেছ। িযেবাৰ পতৰ্ আেপানাৰ
গেৱষণা েক্ষতৰ্ৰ অন্তগর্ত নহয়, িকন্তু েকিতয়াবা পৰ্াসংিগক হ’বও
পােৰ; েতেনেবাৰ েক্ষতৰ্ত পৰ্থম পযর্য্ায়েটােৱ যেথষ্ট।

পৰ্সংগকৰ্েম উেল্লখ কিৰব পািৰ েয েযিতয়া আপুিন এখন
গেৱষণা-পতৰ্ িলেখ, আপুিন অিধকাংশ সমীক্ষকৰ (আৰু
পঢ়ুৈৱৰ) পৰা পৰ্থম পযর্য্ায়েটা অিতকৰ্ম কৰাৰ আশােহ কিৰব
পােৰ। িবভাগ আৰু উপ-িবভাগৰ সুসংগত িশেৰানাম, আৰু
বাহুলয্বিজর্ত সময্ক সাৰাংশ এটা িলখাত গুৰুতব্ িদয়ক। যিদ
এগৰাকী সমীক্ষেক পৰ্থম পযর্য্ায়ৰ িপছত ভাবাথর্েটা বুিজ
নাপায়, েতেন্ত পতৰ্খন পৰ্তয্াখয্ান েহাৱাৰ সম্ভাৱনাই অিধক। যিদ
এগৰাকী পঢ়ুৈৱেয় পাঁচ িমিনটৰ িভতৰত পতৰ্খনৰ মূল অংশেটা
বুিজ নাপায়; েতেন্ত পতৰ্খন হয়েতা েতওঁ দুনাই েকিতয়াও নপেঢ়।
এইেবাৰ কাৰণেত এটা সুিনবর্ািচত িচতৰ্ৰ জিৰয়েত পতৰ্খনৰ
‘ৈলিখক সাৰাংশ’ এটা দািঙ ধৰােটা ভাল ধাৰণা। ৈবজ্ঞািনক
গেৱষণা-পিতৰ্কাৰ েক্ষতৰ্ত পৰ্ােয়ই ইয়াৰ বয্ৱহাৰ েদখা যায়।

২.২ িদব্তীয় পযর্য্ায়

িদব্তীয় পযর্য্ায়ত অিত যত্ন সহকােৰ পতৰ্খন পঢ়ক; িকন্তু
খঁুিটনািট, েযেন পৰ্মাণেবাৰ পিৰহাৰ কিৰ চলক। ইয়াৰ দব্াৰা মূল
কথাসমূহ টুিক ৰখাত বা আপুিন পিঢ় েযাৱাৰ লেগ লেগ দাঁিতত
মন্তবয্ িলিখ ৰখাত সুিবধা হ’ব। অগসব্াগর্ িবশব্িবদয্ালয়ৰ ডিমিনক
গৰ্ুজেমেন পৰামশর্ িদেছ েয আপুিন “নুবুজা শ েবাৰ, বা আপুিন
েলখকক সুিধব িবচৰা কথােবাৰ টুিক ৰািখব লােগ।” যিদ আপুিন
এগৰাকী পতৰ্ সমীক্ষকৰ দািয়তব্ পালন কিৰেছ, েতেন েক্ষতৰ্ত

আপুিন সমােলাচনা িলিখবৰ পৰত আৰু পৰ্েগৰ্ম কিমটীৰ ৈবঠকত
সমােলাচনােটা দািঙ ধিৰবৈল আেপানাৰ এই মন্তবয্েবাৰ কামত
আিহব।

১. পতৰ্খনত বয্ৱহৃত িচতৰ্, েলখ আৰু আন বয্াখয্ািচতৰ্সমূহ
ভালদেৰ মন কৰক। িবেশষৈক েলখেবাৰ ভালদেৰ
পৰীক্ষা কৰক। তাৰ অক্ষেবাৰ সিঠকভােৱ নামাংকন কৰা
ৈহেছেন? ফলাফলেবাৰ ভুলৰ দণ্ডেৰ পৰ্দশর্ন কৰা ৈহেছেন,
যােত িসদ্ধান্তসমূহ পািৰসাংিখয্কভােব তাৎপযর্য্পূণর্ হয়?
এেনধৰণৰ গতানুগিতক ভুলসমূেহই এেকাখন পৰ্কৃতাথর্ত
উৎকৃষ্টমানৰ পতৰ্ৰ পৰা খৰধৰৈক িলখা িনকৃষ্ট পতৰ্ক
পৃথক কিৰ ৰািখব।

২. পৰ্াসংিগক িকন্তু এিতয়াৈল নপঢ়া তথয্সূতৰ্সমূহ িচন িদ
ৰািখবৈল নাপাহিৰব (পতৰ্খনৰ পটভূিমৰ িবষেয় অিধক
জনাৰ ই এটা ভাল উপায়)।

িদব্তীয় পযর্য্ায়ৰ বােব এগৰাকী অিভজ্ঞ পঢ়ুৈৱক পৰ্ায় এঘণ্টা
সময় লােগ। এইেটা পযর্য্ায়ৰ িপছত আপুিন পতৰ্খনৰ িবষয়-
বস্তুেটা উপলি কিৰবৈল সক্ষম েহাৱা উিচত। আন সহায়ক
সাক্ষয্ৰ সহায়ত আপুিন পতৰ্খনৰ মূল িভিত্তৰ সাৰমমর্ পৰ্স্তুত
কিৰব পািৰব। িযসমূহ পতৰ্ত আেপানাৰ আগৰ্হ আেছ, িকন্তু
আেপানাৰ গেৱষণা েক্ষতৰ্ৰ িভতৰত নপেৰ; েতেনেক্ষতৰ্ত
এইিখিন পযর্য্ায়ৰ িবৱৰণ উপযুক্ত।

েকিতয়াবা িদব্তীয় পযর্য্ায় অিতকৰ্ম কৰাৰ িপছেতা আপুিন
গেৱষণা-পতৰ্ এখন বুিজ নাপাব পােৰ। কাৰণ িবষয়-বস্তুেটা
আেপানাৰ বােব সমূ্পণর্ নতুন হ’ব পােৰ, য’ত বহুেতা অপিৰিচত
পিৰভাষা আৰু সংিক্ষপ্তৰূপ েসামাই আেছ। বা েলখকজেন
এেন এটা পৰ্মাণ বা পৰ্ােয়ািগক পদ্ধিত বয্ৱহাৰ কিৰব পােৰ,
িযেটা আপুিন বুিজ নাপায়, যাৰ ফলত পতৰ্খনৰ মূল কথািখিন
আেপানাৰ বােব দুেবর্াধয্ ৈহ পিৰেছ। িভিত্তহীন মন্তবয্ আৰু
বহুেতা অগৰ্কৰ্মী তথয্সূতৰ্ৰ বয্ৱহােৰেৰ পতৰ্খন অিত িনকৃষ্ট
মােনেৰ িলখা হ’ব পােৰ। বা এেনকুৱাও হ’ব পােৰ েয আপুিন
গভীৰ িনশা অিত ভাগৰুৱা অৱস্থাত পতৰ্খন পিঢ়বৈল ৈলেছ।
এিতয়া আপুিন বািছ ল’ব পৰা িবকল্পেকইটা হ’ব: (ক) আেপানাৰ
েকিৰয়াৰত সফল হ’বৈল েসই পতৰ্খন বুজােটা পৰ্েয়াজনীয়
নহয়, েসই আশােৰ আপুিন পতৰ্খন আঁতৰাই ৰািখব পােৰ, (খ)
িপছৈল পুনৰ পতৰ্খন চাব পােৰ, হয়েতা ইয়াৰ লগত জিড়ত
আনুষংিগক কথােবাৰ পিঢ় পুনৰবাৰ ইয়াৈল ঘূিৰ আিহব পােৰ বা
(গ) কেঠাৰ অধয্ৱসায়ৰ জিৰয়েত তৃতীয় পযর্য্ায়েটােৱা অিতকৰ্ম
কিৰব পােৰ।
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২.৩ তৃতীয় পযর্য্ায়

পতৰ্ এখন সমূ্পণর্ৈক বুিজ উিঠবৈল, িবেশষৈক যিদ আপুিন
পতৰ্খনৰ সমীক্ষক হয়, েতেন্ত তৃতীয় পযর্য্ায় এটাৰ পৰ্েয়াজন।
তৃতীয় পযর্য্ায়ৰ মূলমন্তৰ্ ৈহেছ পতৰ্খন কাযর্য্তঃ পৰ্েয়াগৰ েচষ্টা
কৰা: অথর্াৎ, েলখকজনৰ িনিচনা এেকই সব্ীকাযর্য্ ধিৰ ৈল
গেৱষণা-কমর্েটা পুনিনর্মাণ কৰা। এই পুনিনর্মাণৰ ৈসেত মূল
পতৰ্খন তুলনা কিৰ আপুিন েকৱল পতৰ্খনৰ নতুনতব্িখিনেয়ই
নহয়, ইয়াৰ েগাপন তৰ্ুিট আৰু সব্ীকাযর্য্সমূেহা ধৰা েপলাব
পািৰব।

এইেটা পযর্য্ায়ত খুঁিটনািটেবাৰৰ পৰ্িত তীক্ষ্ণ দৃিষ্ট ৰখা
পৰ্েয়াজন। আপুিন পৰ্িতেটা িববৃিতত বয্ৱহৃত পৰ্িতেটা সব্ীকাযর্য্
িচনাক্ত কিৰ উিলওৱা উিচত আৰু েসইেবাৰক পৰ্তয্াহব্ান জেনাৱা
উিচত। তদুপিৰ আপুিন িনেজ িবেশষ এটা ধাৰণা িকদেৰ
উপস্থাপন কিৰব, েসইেটােৱা ভবা উিচত। এেনদেৰ আচল
পতৰ্খনৰ ৈসেত আপুিন মনেত পুনিনর্মাণ কৰা পতৰ্খনৰ তুলনাই
পতৰ্খনৰ উপস্থাপনৈশলী আৰু পৰ্মাণৰ িবষেয় আেপানাক এক
তীক্ষ্ণ অন্তদৃর্িষ্ট পৰ্দান কিৰব। আেপানাৰ সঁজুিলৰ থূপেটাত
আপুিন ইয়ােকা েযাগ িদ েলাৱাৰ সম্ভাৱনা আেছ। এই পযর্য্ায়ত
ভিৱষয্তৰ কাম-কাজ সম্পেকর্ও আেপানাৰ ধাৰণা টুিক েলাৱা
উিচত।

এই পযর্য্ায়েটা সমূ্পণর্ কিৰবৈল এগৰাকী ন-িশকাৰুক
েকইবাঘণ্টা লািগ যাব পােৰ। আনিক অিভজ্ঞ পঢ়ুৈৱেকা ইয়াৰ
বােব এঘণ্টা বা তােতাৈক েবিছ সময়ৰ পৰ্েয়াজন। এইেটা
পযর্য্ায়ৰ অন্তত, আপুিন সৃ্মিতৰ পৰাই পতৰ্খনৰ সমগৰ্ গাঁথিনেটা
পুনিনর্মর্াণ কিৰ ল’ব পািৰব আৰু ইয়াৰ সবল আৰু দুবর্ল
িদশসমূেহা িচনাক্ত কিৰবৈল সক্ষম হ’ব। িবেশষৈক আপুিন
িনিহত সব্ীকাযর্য্েবাৰ, পৰ্াসংিগক কাম সম্পেকর্ অনুেল্লিখত উদৃ্ধিত,
আৰু বয্ৱহািৰক বা িবেশ্লষণাত্মক পদ্ধিতত থকা সম্ভাৱনীয়
আেসাঁৱাহেবােৰা িনভুর্লভােৱ িনণর্য় কিৰব পািৰব।

৩. ৰচনাৰািজ পযর্য্ােলাচনাৰ কাম
গেৱষণা-পতৰ্ পঢ়াৰ দক্ষতা আেপানাৰ িকমান, েসইেটা পৰীক্ষাৰ
সনু্মখীন হয় ৰচনাৰািজ পযর্য্ােলাচনাৰ সময়ত। এই কামত
আপুিন বহুেকইখন পতৰ্ পিঢ়বলগীয়া হয়, হয়েতা অিচনািক
েক্ষতৰ্ এখনৰ পতৰ্ও পিঢ়বলগীয়া হ’ব পােৰ। আপুিন েকানেবাৰ
পতৰ্ পঢ়া উিচত? এইেক্ষতৰ্ত িতিন-স্তৰীয় পদ্ধিতেটা েকেনদেৰ
পৰ্েয়াগ কিৰব, এিতয়া েসইেটােক উেল্লখ কিৰম।

পৰ্থেমই গুগল স্কলাৰ বা চাইটিচয়াৰৰ (CiteSeer) দেৰ
িবদয্ায়তিনক চাছর্ ইিঞ্জন এটা বয্ৱহাৰ কৰক আৰু েক্ষতৰ্খনৰ
লগত জিড়ত িতিনৰ পৰা পাঁচখন েশহতীয়া উচ্চ-ঊদৃ্ধত পতৰ্
িবচািৰবৈল েকইটামান সু-িনবর্ািচত মূলশ (keyword) বয্ৱহাৰ
কৰক। পতৰ্খনৰ িবষয়-বস্তু সম্পেকর্ ধাৰণা এটা পাবৈল
পৰ্িতখনেত এটা পযর্য্ায় পাৰ কৰক আৰু তাৰিপছত সম্পিকর্ত
কমর্ৰািজৰ িবষেয় পঢ়ক। আপুিন েশহতীয়া গেৱষণাৰািজৰ
িবষেয় চমু িবৱৰণ এটা পাই যাব। যিদ আপুিন েসৗভাগয্ৱান,
েতেনহ’েল হয়েতা েশহতীয়া পযর্য্ােলাচনামূলক পতৰ্ৰ শুংসূতৰ্ও
পাই যাব পােৰ। যিদ আপুিন েতেনকুৱা এটা পযর্য্ােলাচনা
িবচািৰ পায়, েতেন্ত আেপানাৰ কাম ৈহ গ’ল। পযর্য্ােলাচনােটা
পঢ়ক, আৰু আেপানাৰ এেন েসৗভাগয্ৰ বােব িনজেক অিভনন্দন
জনাওক।

অনয্থা, িদব্তীয় পযর্য্ায়ত থকাৰ সময়ত গৰ্ন্থপঞ্জীত (bibli-
ography) উেল্লিখত অংশীদাৰী উদৃ্ধিত আৰু বাৰমব্াৰ বয্ৱহৃত
েলখকৰ নাম িবচাৰক। এইেবােৰই েসই েক্ষতৰ্খনৰ লগত জিড়ত
গুৰুতব্পূণর্ পিতৰ্কা আৰু গেৱষক। এই পতৰ্সমূহ ডাউনল’ড কৰক
আৰু পৃথক কিৰ ৰাখক। তাৰ িপছত অগৰ্ণী গেৱষকসকলৰ
েৱবছাইটেবাৰৈল যাওক আৰু েতওঁেলােক েশহতীয়াৈক ক’ত
পতৰ্ পৰ্কাশ কিৰেছ, েসয়া পৰীক্ষা কৰক। এই কামেটােৱ
আেপানাক েসই েক্ষতৰ্খনৰ লগত জিড়ত শীষর্ সিন্মলনসমূহ
িচনাক্ত কৰাত সহায় কিৰব, িকয়েনা েশৰ্ষ্ঠ গেৱষকসকেল
সাধাৰণেত শীষর্ সিন্মলনেবাৰতেহ পতৰ্ পৰ্কাশ কেৰ।

তৃতীয় কাম ৈহেছ এই শীষর্ সিন্মলনেবাৰৰ েৱবছাইটৈল েযাৱা
আৰু এইেবাৰৰ েশহতীয়া কাযর্য্-িবৱৰণী পৰীক্ষা কৰা। এক
িক্ষপৰ্ িনৰীক্ষেণ েশহতীয়া উচ্চ মানদণ্ডৰ কাম িচনাক্ত কৰাত
সহায় কিৰব লােগ। এই পতৰ্সমূহৰ লগেত আপুিন পৰ্থেমই
আঁতৰাই েথাৱা পতৰ্সমূহ লগ লািগ আেপানাৰ সমীক্ষােটাৰ পৰ্থম
সংস্কৰণক সূচায়। এই পতৰ্সমূহৰ মােজেৰ দুটা পযর্য্ায় পাৰ
কৰক। যিদ সকেলােৱই এেন েকােনা পতৰ্ৰ কথা উেল্লখ কিৰেছ
িযখন আপুিন পূেবর্ িবচািৰ েপাৱা নািছল, েসইখন েগাটাই লওক
আৰু েযিতয়াই পৰ্েয়াজন হয় েসইখন পঢ়ক।

৪. সম্পকর্ীয় কমর্ৰািজ
যিদ আপুিন পযর্য্ােলাচনাৰ বােব েকােনা পতৰ্ পিঢ় আেছ, েতেন্ত
আপুিন িটমিথ ৰস্ক’ৰ “Writing reviews for systems con-
ferences” [৩] শীষর্ক পতৰ্খেনা পঢ়া উিচত। যিদ আপুিন
কািৰকৰী িবষয়ক পতৰ্ িলখাৰ পিৰকল্পনা কিৰেছ, আপুিন েহিনং
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অনুবাদ

শুব্ল্জিৰনৰ সবর্াত্মক েৱবছাইটেটা [৪] আৰু জজর্ েহাৱাইটচাইেড
এই পৰ্িকৰ্য়ােটা সম্পেকর্ কৰা অতুলনীয় অৱেলাকনেটােৱা েচাৱা
উিচত [৫]। েশষত, িচমন েপইটন জনছৰ এটা েৱবছাইট আেছ
িযেটােৱ গেৱষণা দক্ষতাসমূহৰ সমগৰ্ পিৰসৰেটােক সামিৰ লয়
[২]।

চাইক’ল’জী, ইনকপর্েৰেট’ডৰ ইেয়ন এইচ. েমকিলেন এটা
‘পুনৰীক্ষণ গাঁথিন’ আগবঢ়াইেছ, িযেয় পৰ্ােয়ািগক মেনািবজ্ঞানৰ
েক্ষতৰ্ত িতিনটা পযর্য্ােয়েৰ পতৰ্-সমীক্ষাৰ পদ্ধিতেটা সৰল কেৰ
[১]। ডাউনেলাড কিৰ ল’ব পৰা এই পুনৰীক্ষণ গাঁথিনেটা সামানয্
সংেশাধন কিৰ হয়েতা আন েক্ষতৰ্ৰ পতৰ্েতা পৰ্েয়াগ কিৰব পৰা
যায়।

৫. কৃতজ্ঞতা
এই তথয্িখিনৰ পৰ্থম খচৰােটা পৰ্স্তুত কিৰিছল েমাৰ ছাতৰ্
েহােছইন ফালািক, আলর্ অিলভাৰ আৰু ছুেমইৰ উৰ ৰহমােন।
েতওঁেলাকৈল েমাৰ ধনয্বাদ। খৰ্ীষ্টভ ডায়টৰ অনুভূিতশীল মন্তবয্
আৰু িনেকাল েকশৱৰ েশনচকুৱা সম্পাদনাৰ পৰাও মই
লাভািনব্ত ৈহিছেলাঁ।

মই এইখনক এক জীৱন্ত নিথ কিৰব িবচােৰাঁ, মন্তবয্
লাভৰ লেগ লেগ মই ইয়াক উন্নীত কিৰ যাম। এইখন

উন্নীত কিৰবৰ বােব যিদ েকােনাধৰণৰ মন্তবয্ আৰু পৰামশর্
িদব িবচােৰ, অনুগৰ্হ কিৰ েমাৈল েমইল পিঠয়াব। েযাৱা
বছৰেকইটাত উদগিণমূলক বাতর্ােৰ েযাগােযাগ কৰা আটাইৈল
ধনয্বাদ জনাইেছাঁ।

৬. তথয্সূতৰ্
[১] I. H. McLean, “Literature Review Matrix”,

http://psychologyinc.blogspot.com/

[২] S. Peyton Jones, “Research Skills”,
http://research.microsoft.com/en-us/um/
people/simonpj/papers/giving-a-talk/giving-
a-talk.htm

[৩] T. Roscoe, “Writing Reviews for Systems Con-
ferences”, http://people.inf.ethz.ch/troscoe/
pubs/review-writing.pdf

[৪] H. Schulzrinne, “Writing Technical Articles”,
https://www.cs.columbia.edu/∼hgs/etc/
writing-style.html

[৫] G. M. Whitesides, “Whitesides’ Group: Writing
a Paper”, https://intra.ece.ucr.edu/∼rlake/
Whitesides_writing_res_paper.pdf

• পৰ্কাশেযাগয্ উৎকৃষ্ট মানৰ কাম কৰক, িকন্তু পৰ্কাশৰ উেদ্দশয্ আগত ৰািখেয়ই আেপানাৰ কামক পিৰচািলত নকিৰব।
গুৰুতব্হীন বহু পৰ্কাশনতৈক উচ্চ মানসম্পন্ন িকছুসংখয্ক পৰ্কাশন থকােটা েবিছ ভাল।

• েবৰ ভািঙ আনেটা ফােল যাবৈল েচষ্টা কৰাৰ আেগেয় ৰচনাৰািজ পযর্য্ােলাচনা এটা কৰক আৰু পৰীক্ষা কৰক েয পাৰ
হ’বৈল িকবা পথ আেছ েনিক।

• েযিতয়া আপুিন িবমূতর্ সমসয্া এটাৰ সনু্মখীন হ’ব, এটা বাস্তিৱক উদাহৰণ িবচািৰ উিলয়াওক। েযিতয়া এটা বাস্তিৱক
সমসয্া েদিখব, তাক সাধাৰণীকৰণ কৰক আৰু িবমূতর্ ৰূপ িদয়ক।

• িনয়ন্তৰ্ণৰ অধীনত ৰািখবৈল সমসয্ােটা সৰলীকৰণ কৰক, তাৰ িপছত পযর্য্ায়কৰ্েম জিটলতা েযাগ িদ যাওক। অসাধয্
িকবা এটা কিৰবৈল পৰ্েৰািচত নহ’ব। আটাইতৈক সৰল িবেশষতব্পূণর্ সমসয্ােটা সংজ্ঞাৱদ্ধ কৰক আৰু পৰ্থেম েসইেটা
সমাধান কৰক।

– শৰ্ীিনবাসন েকশৱ
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