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মেূযঃ ৫০ টাকা। 
 

BOSTUR GOVIRE [Combinatorics: Amazing World of 

Mathematics] by Dipu Sarkar & Rafe Zayed. Published in March 

2015 by Zero to Infinity. 95, BTI Central Plaza, (7th Floor), Green 

Road, Farmgate, Dhaka – 1215,  
editor@zero2inf.com, zero2inf.com 

Price: Tk. 50.00 Only. 



কম্বিনেটম্বিক্স : গম্বিনেি মজাি দুম্বেয়া - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উ ৎ স গম 

ি. নমাহাম্মদ কায়নকাবাদ, মহুম্মদ জােি ইকবাে, মমু্বেি হাসাে 

যানদি স্বনেি কািনি স্বে নদনখ পনুিা বাাংোনদক 
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মখুবন্ধ 

 

গণনা থেকেই শুরু গণণকের। ণেনু্ত বণুিমান মানুষ োণি থরকে থরকে ণেিংবা আেঁ েকষ 
দাগ ণদকে থে থগানাগুণন শুরু েকরণিল থেোকনই থেকম োকেণন। এেন েেন আমরা 
গুণকে চাই ণবকে বাণিকে এেোকে েেজন থেকে পাকর, আমরা টানা েবগুকলা থচোর 
গুণকে োণে না। েণদ থদণে ২০ টা থটণবল আর প্রণে থটণবকল ৬ জন থেকে পাকর মাোর 
ণিেকর েীিাকব থেন 'গুণ’ েকর ১২০ জন বকল থেণল আমরা। েকুগর পর েগু ণচন্তাশীল 
মানুকষরা বণুিদীপ্ত গণনার বযাপারটাকে উন্নে েকরকিন অকনে, োর ধারা অবযাহে 
এেনও। গুণকে ণগকে অদু্ভে েব েিংেযার োকে পণরচে হকেকি আমাকদর। আমরা 
থজকনণি, এেটা মানুষকে ১৩ টা অক্ষর ধণরকে ণদকে েণদ বলা হে একদরকে েে 
রেমিাকব োজাকনা োে োণজকে থলে, প্রণেটা ণলেকে েণদ ৩ থেকেন্ড েকরও েমে 
লাকগ োহকল েবগুকলা ণলেকে োর েমে লাগকব ৫৯২ বিকররও থবণশ। মাত্র ১৩ টা 
অক্ষর! আণেিণমণডে ণচন্তা েকর গুকন থেকলণিকলন পণৃেবীকে েেগুকলা বালেুণা 
োেকে পাকর। এই থে থগানাগুণনর েব দারুণ ণবষে এগুকলা ণনকে গণণকের এেটা 
েমিৃ শাো আকি- োকে বকল েণিকনটণরক্স।  

থেহিাজন েরুণ থলেে দীপ ুেরোর আর রাণে জাকেদ ণমকল গণণকের এই চমৎোর 
ণবষেণট আমাকদর থদকশর মানুকষর োকি েুকল ধরার থে প্রোে ণনকেকি থেটা েবুই 
সুন্দর উকদযাগ। ণবন্যাে েমাকবশ আর থগানাগুণনর প্রােণমে ধারণা থেকে শুরু হকেকি, 
এরপর থলেকেরা এণগকে থগকিন বাইকনাণমোল ণেওকরকমর ণদকে। এরপকরর চযাপ্টার 
দুকটা েণিকনটণরক্স এর শুধ ুনে, ণবশুি গণণকেরই েবু জরুরী ণবষে- েীিাকব গাণণণেে 
ণচন্তাকে প্রমাণ েরা োকব, োর দুকটা প্রধান উপাে ণনকে: আকরাহ ণবণধ আর proof 

by contradiction. েবেুর থোকপর নীণে, ণরোরশন, থেট ণেওণর এগুকলাও একেকি 
ধাকপ ধাকপ। অবধাণরেিাকবই একেকি ণেকবানাণচ েিংেযা, স্টাণলিিং েিংেযার দল। 
েীিাকব বযবহার েরা োকব েণিকনটণরকক্সর জ্ঞান? ণেিু সুন্দর েমেযার েমাধান 
থদোকনা হকেকি। আর থশষ হকেকি িণবষযকের আহ্বাকন – েমেযা আর প্রশ্ন থরকে। 
বইণট অকনে মানুকষর োকি থপ ঁকি োে, থলেেকদর পণরশ্রম োেিে থহাে- এই শুি 
োমনা রইল। 

      চমে হাোন 
০৮ জানুয়াম্বি, ২০১৫ 
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নেখনকি কথা 

 

আমিা অনেনকই ম্ববন্যাস সমানবক এি সকে সমসযা সতূ্র ম্বদনয় কনি নেেনে পাম্বি 
ম্বকনু্ত বযাপািটা ভানোভানব বঝুনে পাম্বি ো। আবাি অনেকনকই বেনে শুনেম্বি গম্বিে 
অম্বেম্বিয়ানিি জােীয় পযমানয়ি জন্য নকাথা নথনক অনুকীেে কিনবা? বা এই ধিনেি 
প্রশ্ন কীভানব সেভ কিনে হয়? বাাংো ভাষায় এই ধিনেি বইগুনো নকাথায় পানবা? 
োনদি জন্যই আমানদি এই বইম্বট নেখা। 

এখানে ২৫ম্বট প্রশ্ন সেভ কনি নদয়া হনয়নি। এিাড়াও ৭৫ম্বট প্রশ্ন নোমানদি 
অনুকীেনেি জন্য নিনখ ম্বদনয়ম্বি। নোমানদি উত্তনি, আমানদি আনিা ম্বকিু সাংনযাজনে 
আমিা এই বইনয়ি পনিি পবম নবি কিাি আকা িাম্বখ। নযনহেু এটা আমনদি প্রথম 
বই োই ভুে-ত্রুম্বট থাকা স্বাভাম্ববক। োি বযপানিও নোমিা আমানদি পিামকম ম্বদনে 
পানিা। আি পনিি বইনে নকাে টম্বপক হনে ভানো হয় নসটাও বনে ম্বদনে পানিা। 
সবচাইনে বড় কথা আমিা এই বইনয়ি পাঠক ম্বহনসনব ধনি ম্বেনয়ম্বি সু্কে কনেনজি 
ম্বকক্ষাথমীনদি। োই এখানে সবমত্র েুম্বম কথা বযবহাি কিা হনয়নি। পাঠকনদি মনধয 
যািা আমানদি শ্রনেয় গুরুজে আি ম্বকক্ষক োিা এজন্য আমানদি ক্ষমাি দমৃ্বিনে 
নদখনবে। আি আপোনদি কানি অনুনিাধ অনুকীেেীগুনো ওনদি ম্বেনজনদি কিনে 
ম্বদে, এনে ওনদি ম্বচন্তাকম্বি বাড়নব।  

এ বই নেখাি ম্বপিনে দুজে মানুনষি োম ো বেনে েয় একজে মাহমদু ভাই 
(আবদুল্লাহ আে মাহমদু) আি একজে চমক ভাই (চমক হাসাে)। োনদি সমনয় 
অসমনয় নোে ম্বদনয় নেসবনুক ম্ববিি কনি জােনে নচনয়ম্বি নেখা কীিকম পম্বিবেমে 
কিনবা, কী কিনে ভানো হয়। োনদি এজন্য অনেক ধন্যবাদ।  

ম্ববন্যাস সমানবনক কখনো ভয় থাকনব ো এই প্রেযাকায় এই বইটা নেখা, যম্বদ োি 
একটুও সেয হয় োহনেই আমানদি এই বই নেখা সাথমক।  

সবাি োর্স্ম নিম্বিনভম্বটভ কনূ্য আি একই সনে নসনকন্ট্ি নিম্বিনভম্বটভ নেনগম্বটভ নহাক। 

 
ম্বদপ ুসিকাি 

dipusarkar124@gmail.com 
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নেখনকি 

 

আমিা মনেি ভুনে নয কাজটা অনেকবাি কনি থাম্বক ো হনো নকানো ম্বকিু কেভানব 
কী কী দনে কিা যানব ো ম্বচন্তা কনি নবি কিা। নযমে ম্ববশ্বকানপি সময় কয়টা মযাচ 
হনব, জন্মম্বদনেি পি বনু্ধিা খাওয়ানোি কথা বেনে কে কম দনে ভাগ কনি খাইনয় 
নদয়া যানব, কীভানব ক্লানসি নকানো নবনে বসনে সযাি পড়া ধিনব ো এসব আি ম্বক! 
মনেি ভুনেই আমিা োো সময় ম্ববন্যাস সমানবক কনি নেম্বে োই বযাপািটা আনিকটু 
ভানোভানব জাো খািাপ ো। 

মজাি বযাপাি হনো আমিা ম্ববন্যাস বা সমানবক খবু একটা বঝুনে চাই ো, সযাি দুই 
একটা অাংক কম্বিনয় নদয় োনেই প্রাি যায় যায় অবস্থা! অথচ আমিা জাম্বেও ো ম্বক 
সুন্দি একটা জগে আনি ম্ববন্যাস সমানবক এি! আমিা ধিনে চাইনেই নস ধিা ম্বদনব! 

বইটাি প্রধাে উনেকয ম্ববন্যাস সমানবনকি গুরুগম্ভীি অাংক নদম্বখনয় ভয় পাওয়ানো 
েয়, বিাং ম্ববন্যাস সমানবক কীভানব শুরু কিনে হয়, কীভানব এি মজা খুুঁনজ নপনে 
হয় ো নদখানো। 

অবকয ষড়যন্ত্র কনি ম্বকিু নগােনমনে বযাপািও ঢুম্বকনয় নদয়া হনয়নি, নগােনমনে 
বযাপাি িাড়া ম্বক আি অাংক জনম বনো? 

এই বইটা পনড় কু্ষনদ গম্বিেম্ববদিা যম্বদ ম্ববন্যাস সমানবকনক আি ভয় ো পায়, োহনেই 
আমানদি এ নিাট্ট নচিা সাথমক হনব। 

 
িানে নমাঃ আব ুজানয়দ 

rafe.zayed@gmail.com 
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স ূম্বচ প ত্র 

--------------------- 
অধযায় ১ একটুখাম্বে শুরু    ৯ 

১.১ একটুখাম্বে শুরু  

১.২ ম্ববন্যানসি শুরু  

১.৩ চক্রম্ববন্যাস  

১.৪ সমানবক 

অধযায় ২ পযাসনকনেি ম্বত্রভুজ আি বাইনোম্বময়াে  ২৩ 

অধযায় ৩ আনিাহ ম্ববম্বধ (ম্বসম্বড় ধনি নকখা)   ২৭ 

৩.১ আনিাহ ম্ববম্বধ (ম্বসম্বড় ধনি নকখা) 

৩.২ সুপািমযাে আনিাহ 

অধযায় ৪ ঝগড়াঝাুঁম্বটি গম্বিে (Contradiction)  ৩৬ 

৪.১ ঝগড়াঝাুঁম্বটি গম্বিে (Contradiction) 

অধযায় ৫ ম্বপম্বজওে নহাে ম্বেয়ম (কবেুি ম্বেনয় োোোম্বে)  ৩৯ 

৫.১ ম্বপম্বজওে নহাে ম্বেয়ম (কবেুি ম্বেনয় োোোম্বে) 

৫.২ ম্বপম্বজওে নহাে, আনিকবাি 

৫.৩ গড়মাে েত্ত্ব 

অধযায় ৬ Recurrent problems   ৪৩ 

৬.১ Recurrent problems 

৬.২ টাওয়াি অব হ্যােয় 

৬.৩ ম্বপজ্জা সমসযা 

৬.৪ নজানসোস সমসযা  

৬.৫ নজোনিম্বটাং োাংকেঃ সেভ কিাি উপায়! 

অধযায় ৭ নদওয়া নেওয়াি নখো (inclusion exclusion)  ৫২ 

৭.১ নদওয়া নেওয়াি নখো (inclusion exclusion) 

অধযায় ৮ ম্বকিু আজগুম্বব সাংখযা    ৫৫ 

৮.১ Stirling number 

৮.২ Eulerian number 

৮.৩ হািনমাম্বেক োিাি  

৮.৪ ম্বেনবােম্বচ েিি  

৮.৫ ম্ববম্বভন্ন আজগুম্বব সাংখযাি সানথ Recurrent সিকম 

অধযায় ৯  একটু আধটু সমসযা    ৬০ 

অধযায় ১০ নোমানদি জন্য প্রশ্ন    ৭৪ 
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একটুখাম্বে শুরু 

 

মনে কিা যাক, অেন্ত জম্বেে ঢাকা নথনক আনমম্বিকা যানব। কীভানব যানব? নপ্লে িাড়া 
উপায় কী? ম্বকনু্ত যখে কাজম্বট জম্বেে ভাই কিনি, োই অসম্ভব অনেক ম্বকিুই ঘটনে 
পানি। 

আবাি নযখানে জম্বেে ভাই আনি, নসখানে বষমা আপ ুো হনে চনে? ম্বকনু্ত আপ ুবনস 
আনি ম্বসোপনুি (কম্বপাং কিনে!)। োই ভাইয়া ম্বঠক কিনো, প্রথনম আপিু সানথ নদখা 
কিনব, পনি আনমম্বিকা যানব। 

এবাি ধিা যাক, ঢাকা হনে ম্বসোপনুি যাবাি ম্বেেম্বট উপায় আনি জম্বেনেি কানি, 

নেৌকা (!), ম্বিক্সা (!!) আি সাইনকে (!!!) (ধিোম আি ম্বক)। আবাি ধিা যাক, 

ম্বসোপিু হনে আনমম্বিকায় যাওয়াি উপায় আনি দুইম্বট, হাম্বে (!) আি নহম্বেকপ্টাি 
(আবাি ধিোম!)। এবাি আম্বম যম্বদ ম্বজনেস কম্বি, জম্বেে কে উপানয় ম্বসোপিু হনয় 
আনমম্বিকানে নযনে পািনব? 

ঝানমো ো কনি চনো নদনখ নেো যাক, 

ঢাকা 

নেৌকা 

ম্বসোপিু 

হাম্বে 

আনমম্বিকা ম্বিক্সা 
নহম্বেকপ্টাি 

সাইনকে 
 

নখয়াে কনি নদখ, জম্বেে এভানব নযনে পানি,  

(1) নেৌকা  -------------------------- হাম্বে 

(2) নেৌকা -------------------------- নহম্বেকপ্টাি 

(3) ম্বিক্সা --------------------------- হাম্বে 

(4) ম্বিক্সা   -------------------------- নহম্বেকপ্টাি 

(5) সাইনকে -----------------------  হাম্বে 

(6) সাইনকে -----------------------  নহম্বেকপ্টাি 

অথমাৎ জম্বেে নমাট 6 উপানয় ম্বসোপিু হনয় আনমম্বিকায় নযনে পানি। 

আচ্ছা যম্বদ বো হনো, ম্বসোপিু যাবাি উপায় 4ম্বট আি আনমম্বিকা যাবাি উপায় 5ম্বট, 
োহনে কয়ম্বট উপানয় আনমম্বিকা নযনে পািনো? 
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খবু সহজ। উপনি নদখ, ম্বসোপনুিি একম্বট িাস্তা ম্বদনয় আনমম্বিকানে যাওয়াি উপায় 
2ম্বট। োহনে 3ম্বট িাস্তা ম্বদনয় নমাট উপায় হনব 3 × 2 = 6 ম্বট। 

োহনে 4 আি 5 এি নবোয় উত্তি কয়ম্বট হনব! 20 ম্বট! োই ো! 

উপনিি একম্বট বযাপাি নখয়াে কনিি? উপনি দুইম্বট ম্বেভমিকীে ঘটোি কথা বো 
হনয়নি। এনক্ষনত্র আমিা দুইম্বট গুি কনি ম্বদনয়ম্বি। এখানে ম্বেেম্বট, চািম্বট বা পাুঁচম্বট 
ঘটোও থাকনে পানি। নসনক্ষনত্র সব কম্বট গুি কনি ম্বদনে হনব। 

আচ্ছা, প্রশ্নম্বট যম্বদ একটু ম্বভন্নভানব কিোম? 

এবাি বষমা আপনুক নিনড় ম্বদনয় বেোম অেন্ত ভাইয়া ঢাকা নথনক আনমম্বিকা েদীপনথ 
দুইভানব আি আকাকপনথ ম্বেেভানব নযনে পানি। োহনে নস নমাট কে উপানয় 
আনমম্বিকা নযনে পািনব? 

এবাি ম্বক গুি হনব? 

অবকযই ো। কািি এখানে েদীপনথ যাওয়া নো আি আকাকপনথি উপি ম্বেভমিকীে 
ো। আি এজন্য গুনিি বযাপািম্বট খানটম্বে। োই নমাট উপায় 2 + 3 = 5 . 

আনগিম্বটি সানথ এটাি েোৎ কী বে নো। আনগিম্বটনে আনমম্বিকা যাওয়াি পথম্বট 
ম্বসোপিু যাওয়াি উপি ম্বেভমিকীে ম্বিে। ম্বকনু্ত এবানিিটায় ম্বকনু্ত ঐ িকম ম্বকিু নেই। 

োহনে একম্বট খবু গুরুত্বপিূম বযাপাি নখয়াে িাখনব, 

(1) ম্বেভমিকীে ঘটো হনে গুি হনব। 

(2) স্বাধীে ঘটো হনে নযাগ হনব।     

ম্ববন্যানসি শুরু 

ম্ববন্যাস মানে হনচ্ছ সাজানো (নমকাপ টাইপ ম্বকিু ো)। সহজ ভাষায় ম্বকিু ম্বজম্বেসনক 
কে উপানয় সাজানো যায় নসটাই হনচ্ছ ম্ববন্যাস। 

ধিা যাক, েুম্বম নোমাি দক বনু্ধনক এক োইনে দাুঁড় কিানব। বনু্ধনদি মনধয ম্বকিু 
ম্বহাংসুনট, প্রথনম দাুঁড়ানে চায়, ম্বকিু আনি ভানো, নযখানে বেনব নসখানেই বনস 
পড়নব। নো ম্ববকাে এক ম্ববকঙৃ্খে বযাপাি। বনু্ধিা ম্বমনে হইচই কিনি আি জায়গা 
বদে কিনি। এখে নোমানক নকউ যম্বদ প্রশ্ন কনি এই দক জেনক েুম্বম কে উপানয় 
এক োইনে দাুঁড় কিানে পািনব েনব কী উত্তি ম্বদনব? 

ম্ববষয়ম্বট একদমই সহজ। আচ্ছা, বেনো প্রথম স্থানে নমাট দাুঁড়ানোি কয়ম্বট উপায় 
আনি? অবকযই 10ম্বট উপায় কািি ঐ 10 জনেি কাউনক ো কাউনক ঐ জায়গায় ঘাড় 
ধনি বসানো যানব, োই ো? 

ধিা যাক, শুরুনে একজেনক বসানো হনো। এবাি ম্বিেীয় স্থানে কে উপানয় কাউনক 
দাুঁড় কিানো নযনে পানি? 
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অবকযই 9 উপানয়। কািি প্রথম স্থানে নো একজে বনস নগনি। োই বাম্বক 9 নবচািাি 
কাউনক ো কাউনক বসানো যানব। 

এবাি যম্বদ বম্বে প্রথম দুইম্বট স্থানে কে উপানয় এনদি দাুঁড় কিানো যানব? 

যািা বমু্বেমাে োিা বনুঝ নগি ম্বেশ্চয়ই। এখানে ম্বিেীয় স্থানে নক ো নক বসনব ো 
প্রথম স্থানে নক বসনি োি উপি ম্বেভমি কনি। কািি প্রথম স্থানে আবেু বসনে 
পনিিম্বটনে ম্বেশ্চয়ই ও বসনে পািনব ো। কাবেু বা বাবেু বা অন্য নকউ বসনব। 

অথমাৎ এম্বট ম্বেভমিকীে ঘটো। োহনে কী হনব? হ্যাুঁ, গুি। অথমাৎ 10 × 9 বা 90 ভানব 
প্রথম দুইম্বট স্থানে বনু্ধনদি দাুঁড়া কিানো যানব। 

োহনে কী এম্বট বো যায়, নয নকানো 10ম্বট ম্বজম্বেস নথনক 2ম্বট ম্বজম্বেস ম্বেনয় সাজানো 
বা ম্ববন্যাস কিাি উপায় 10 × 9 বা 90? 

এ ম্বজম্বেসটানক আমিা এভানব ম্বেম্বখ 10p2 = 10 × 9 = 90. 

এখানে p বেনে ম্ববন্যাস বঝুানো হনচ্ছ। এি উপনিিম্বট ম্বদনয় বঝুানচ্ছ কয়ম্বট ম্বজম্বেস 
নথনক ম্বেম্বচ্ছ আি ম্বেনচি সাংখযাম্বট ম্বদনয় বঝুানচ্ছ ঐ ম্বজম্বেসগুনোি কয়ম্বট ম্বেম্বচ্ছ। 

যাক, এবাি যম্বদ প্রথম ম্বেেম্বট স্থানে দাুঁড়ানোি উপায় বো হয় োহনে কে হনব? 

হ্যাুঁ, 10 × 9 × 8 = 720 উপানয়। োহনে দকম্বট স্থানে কে উপানয় হনব? 

10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 উপানয়। 

এম্বটনক আবাি আমিা 10! ও বেনে পাম্বি। এখানে ! ম্বচহ্নম্বটনক বো হয় 
েযাকনটাম্বিয়াে ম্বচহ্ন। (অনেনক আবাি ম্ববস্ময় ম্বচহ্ন নভনব নচাখ বড় বড় কনি বনে 10। 
আসনে এম্বট এখানে ম্ববস্ময় ম্বচহ্ন ো) 
োহনে বে নো 5 জে বনু্ধ থাকনে নমাট কে উপানয় সাজানো নযে? 

হ্যাুঁ, 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 ভানব। 

আি যম্বদ বো হনো 5 জে নথনক ম্বেে জেনক ম্বেনয় কেভানব? 

েখে উত্তি হনো, 5 × 4 × 3 = 60 ভানব। 

আচ্ছা দাুঁড়াও, এটানকও েযাকনটাম্বিয়াে ম্বচহ্ন ম্বদনয় ম্বেনখ নেেনে নকমে হয়? 

নদখ, 5 × 4 × 3 = 
5×4×3×2×1

2×1
 = 

5!

2!
 . 

ম্বক সুন্দি োই ো নযনহেু ম্বেেম্বট ম্বজম্বেস নবনি ম্বেনে বেনি, োই 5 নথনক শুরু কনি 
এক এক কম্বমনয় ম্বেেম্বট সাংখযা ম্বেনয় গুি কিনে হনয়নি। 5! কিনে আি দুইম্বট সাংখযা 
োগনব। োই উপনি ঐ দুইম্বট গুি কনি নদয়া হনয়নি আি োি কাম্বস্ত ম্বহসানব ম্বেনচ 2! 

ম্বদনয় ভাগ কনি নদয়া হনয়নি। 

যম্বদ nম্বট ম্বজম্বেস হনে pম্বট ম্বজম্বেস ম্বেনে বেনো, েনব আমিা n হনে এক এক কনি 
কম্বমনয় নমাট rম্বট ম্বজম্বেস ম্বেোম, আি n! কিনে (n - r)ম্বট সাংখযা োনগ। োই এভানব 
গুি কনি ম্বেনচ r! ম্বদনয় ভাগ কনি ম্বদোম। 

অথমাৎ কী দাড়াে -  
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npr =
𝑛!

(𝑛−𝑟)!
  

োহনে এবাি একম্বট গাম্বিম্বেক সমসযা কিা যাক, ম্বক বনো? ধিা যাক, েিু সানহব 
োি সুযটনকনসি পাসওয়ািম ভুনে নগনিে। োি শুধ ুমনে আনি পাসওয়ািমগুনোনে নয 
সাংখযাগুনো আনি ো হনো 3, 5, 1, 2. এবাি বনো নো োনক সনবমাচ্চ কেবাি নচিা 
কিনে হনে পানি োোম্বট খেুনে? 

খবু সহজ। চািম্বট সাংখযা আনি। এনদিনক চািম্বট স্থানে 4! ভানব সাজানো যানব। 

আম্বম জাম্বে, নোমানদি মনে একম্বট প্রশ্ন কুটকুট কিনি। োিািগুম্বে নো দুইবািও 
থাকনে পানি, নযমে 3351, 2233, 2223। আমিা যা কিোম ো নো প্রনেযকম্বট 
সাংখযা একবাি কনি ম্বেনয়। যম্বদ সাংখযাগুম্বে নযনকানো সাংখযকবাি থাকনে পানি 
োহনে কী উপায়? 

বনুঝা ম্বে? আচ্ছা ধিা যাক নোমানক বো হনো, ম্বেে অাংনকি কয়ম্বট সাংখযা আনি নবি 
কি। খবু নসাজা, োই ো। 100 নথনক 999 মাত্র 900ম্বট সাংখযা। 

এবাি আসা যাক ম্ববন্যাস ম্বদনয় কীভানব কিা যায়। নমাট ম্বিম্বজট আনি দকম্বট, 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. এনদি মনধয নথনক ম্বেেম্বট ম্বেনয় কনি ম্বেনয় কয়ম্বট সাংখযা গঠে 
কিা যায়? অবকযই 10p3 = 120. 

অনেক কম। আসনে ম্বকনু্ত আনিা কম হনব। আচ্ছা বেনো 012, 013 এগুনো নো 
দুই অাংনকি সাংখযা, এগুনোও নো আমিা উপনি ম্বহসাব কনি নেনেম্বি। োই ো? 

োহনে উপনিি ম্বহসানব শুরুনে 0 নিনখ কয়ম্বট সাংখযা গঠে কিা যায় ম্বহসাব কিা যাক। 
ধিোম,, শুরুনে 0 আনি। োহনে বাম্বক দুইম্বট ঘিনক বাম্বক 9ম্বট ম্বিম্বজট ম্বদনয় 9p2 = 
36 ভানব পিূি কিা যানব। 

োহনে আমানদি ম্বহসানব সাংখযা 120 - 36 = 84 ম্বট। ম্বকনু্ত আমিা শুরুনেই নদখোম 
সাংখযা 900 ম্বট। কীভানব এ সমসযা দূি কিা যায়? 

আচ্ছা বেনো আমানদি উপনিি ম্বহসানব ম্বক 111, 112, 221 এ সাংখযাগুনো ম্বিে? 
অবকযই ো, কািি আমিা সবগুনো সাংখযা একবাি আনি, ম্বহসানবই নবি কনিম্বি। 
োহনে কী কিা যায়? 

ম্বকাংবা এ ম্বেে অাংনকি সাংখযাগুনোি প্রথম স্থােম্বট কেভানব পিূি কিা যায়? 
অবকযই 9 ভানব (কািি শুরুনে 0 বসনব ো)। 

এবাি, ম্বিেীয় স্থােম্বট? 9 ভানব? ো, কািি ম্বিেীয় স্থানে ঐ দকম্বট সাংখযাি নয 
নকানোটাই বসনে পানি।  

েেৃীয়টা? এম্বটও 10 ভানব! 

োহনে নমাট কেভানব? 9 × 10 × 10 = 900 ভানব। ম্বক ম্বমেনো? 



কম্বিনেটম্বিক্স : গম্বিনেি মজাি দুম্বেয়া - 13 

আনিকম্বট উদাহিি নদখা যাক। ধি, আবনুেি ম্ববনয়ি আাংম্বট পিাি খবু কখ! োি নমাট 
আটম্বট ম্ববনয়ি আাংম্বট আনি। োি এক হানেি পাুঁচম্বট আেুনে কেভানব এগুনো পিনে 
পািনব? 

নদখ, প্রথম আাংম্বটম্বট নকাে নকাে আেুনে নযনে পানি? স্বভাবেই আটম্বট আেুনেি নয 
নকানোম্বটনে। 

অথমাৎ প্রথম আাংম্বটি সাজানোি উপায় পাুঁচম্বট। 
এবাি ম্বিেীয় আাংম্বটি পাো। এম্বট কয় উপানয় বসনে পানি? 
এটাও আটম্বট উপানয়। কািি আমিা নো প্রথম আাংম্বটি উপনি বা ম্বেনচ এনক বম্বসনয় 
নেেনে পাম্বি। োহনে এি জন্যও পাুঁচম্বট উপায়। 

েেৃীয়? এম্বটও পাুঁচম্বট উপানয়। কািি প্রথম দুই আেুনে বসানো আাংম্বটি উপনি ম্বেনচ 
বসানে পাম্বি আমিা আি বাম্বক ম্বেেম্বট আেুনে। 
োহনে নমাট উপায় কেম্বট? 
5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 58 ম্বট। 
আম্বম জাম্বে নোমানদি মনধয যািা ম্বজম্বেসম্বট বনুঝ নেনেি, োিা নমাটামমু্বট একম্বট েেুে 
প্রনশ্নি জন্য তেম্বি। ধিোম, সব ম্বজম্বেস এক েয়, ম্বকনু্ত সব ম্বজম্বেনসি মনধয ম্বকিু ম্বকিু 
এবাি ম্বকিু ম্বকিু সাংখযক বাি আনি। 

নযমে ধিা যাক, আমানদি কানি চািম্বট বিম আনি - a, a, b, c. 

অথমাৎ দুইম্বট a, একম্বট b আি একম্বট c. এবাি কীভানব এনদি সাজানে পািনবা? 
আম্বম জাম্বে নোমিা োড়াোম্বড় কনি অনেনক বনে বসনব 4! = 24 ভানব। আসনেই 
কী োই? 

চনো বযাপািম্বট নদখা যাক। 

এখানে দুইম্বট a আনি। োই নখয়াে কি, আমিা ম্বকনু্ত ম্বকিু ম্বকিু ম্বজম্বেস একই িকম 
নপনয় যানবা। োহনে কী কিা যায়? 

প্রথনমই আমিা ধনি ম্বেোম এনদিনক y ভানব সাজানো যায়। আি আমানদি কানি 
আবাি দুইম্বট a আনি। এনদি আবাি ম্বেনজনদি ম্বভেি যম্বদ 2! ভানব সাজানো যায় 
েনবই নো মেূ ম্ববন্যাসম্বট নপনয় যাব। 

অথমাৎ, y × 2! = 24 

 বা, y = 
24

2!
 = 12 ভানব। 

এবাি এটানক একম্বট সতূ্র আকানি ম্বেনখ নেো যাক। 
যম্বদ x ম্বট ম্বজম্বেস থানক যাি মনধয a সাংখযক এক জােীয়, b সাংখযক আনিক জােীয়,... 
হয়, েনব এনদিনক ম্বেনজনদি মানঝ 𝑥!

𝑎! 𝑏!…
ভানব সাজানো যায়। 

োহনে বনো নো আমানদি ম্বপ্রয় নদক বাাংোনদনকি বিমগুম্বে ম্বেনয় কয়ম্বট ম্ববন্যাস হনে 
পানি? 
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নদখ Bangladesh এ নমাট দকম্বট বিম। এনদি মনধয দুইম্বট বিম একই। োহনে নমাট 
সাজানোি উপায়, 10!

2!
 . 

এবাি ম্বকিু গাম্বিম্বেক সমসযা সমাধাে কিা যাক।  

ধিা যাক, নোমানক পাুঁচম্বট সাংখযা 1, 2, 3, 5, 0 নদয়া হনো। এ অাংকগুম্বে ম্বদনয় কয়ম্বট 
চাি অাংনকি অথমপিূম ম্ববনজাড় সাংখযা বাোনে পািনবা? 
আমিা জাম্বে, শুরুনে কনূ্য থাকনে পািনব ো। োহনে নো সমসযা। 

আচ্ছা দাুঁড়াও, নযনহেু ম্ববনজাড় সাংখযা, োই নকনষ 3 বা 5 থাকনব। প্রথনম ধিোম, 
নকনষ 3 আনি। 
োহনে শুরুি ম্বেেম্বট ঘনি বাম্বক চািম্বট অাংক বসানো যায় 4p3 বা 24 ভানব। 
আবাি শুরুনে 0 আি নকনষ 3 নিনখ বাম্বক দুইম্বট ঘি ম্বেেম্বট সাংখযা ম্বদনয় 3p2 বা 6 

ভানব পিূি কিা যায়। 

োহনে আসনে সাংখযা পাওয়া যানব 24 – 6 =18ম্বট। 
নকনষ 5 নিনখও একইভানব পাওয়া যানব। 
োহনে নমাট উপায়, 18  × 2 = 36 ম্বট। 

আনিকম্বট সমসযা নদখা যাক, ধি নোমানক 4ম্বট অাংক ম্বদোম 5, 1, 2, 3. এগুনো 
একবাি বযবহাি কনি নয চাি অাংনকি সাংখযাগুনো পাওয়া যানব োনদি অাংকগুনোি 
নযাগেে কে? 

আমিা যম্বদ এভানব নদম্বখ, 

   1 

নকনষ 1 নিনখ বাম্বক ঘিগুনো কে উপানয় পিূি কিা যায়? অবকযই 3! = 6 ভানব। 

এবাি 1 নক ম্বেে োিাি ঘনি িাখা যাক। এবাি কয়ভানব? এখনো িয়ভানব। ম্বকনু্ত 
এখে ম্বক আি এি মাে 1 আনি? ো, এবাি এি মাে 10 হনয় নগনি। 

আমাি মনে হয় নোমিা বঝুনে নপনিি এিপি কী কিনবা। এবাি 1 নক একঘি 
সামনে িাম্বখ, এবািও 6 ভানব সাজানো যানব আি 1 এি মাে হনয় যানব 100. 

োহনে সবকম্বট এক এি নযাগেে কে হনব? 
6 × (1 + 10 + 100 + 1000) 

এবাি বনো সবকম্বট 2 এি নযাগেে কে? 
 6 × 2 × (1 + 10 + 100 + 1000) 

এভানব সবকম্বট সাংখযাি নক্ষনত্র নবি কনি নমাট নযাগেে 6 × (1 + 2 + 3 + 5) × (1 
+ 10 + 100 + 1000) 

এবাি আনিকম্বট সমসযা নদখা যাক, আবেু সানহনবি a আি b এ দুইম্বট বিম অনেক 
পিন্দ। এক প্রম্বেনযাম্বগোয় োনক ইাংনিম্বজ িাম্বিকম্বট বিম নথনক 5ম্বট কনি বিম ম্বেনয় 



কম্বিনেটম্বিক্স : গম্বিনেি মজাি দুম্বেয়া - 15 

কব্দ বাোনে বনো হনো। নস কিনো ম্বক, প্রনেযকম্বট কনব্দ a আি b বযবহাি কনি 
নেেনো। োহনে বনো নো, নস কয়ম্বট কব্দ কম বাম্বেনয়নি? 

যম্বদ আবেু সানহব সবকম্বট বিম ম্বেনো োহনে কয়ম্বট কব্দ পাওয়া নযে? 
হ্যাুঁ, 26p5 ম্বট বিম। 
এবাি বনো নো a b নক কেভানব ঐ পাুঁচম্বট স্থানে সাজানো যানব? 
অবকযই 5p2 ভানব। 
এবাি নস a b সবসময় ম্বেনয়নি। আি বাম্বক চম্বিকম্বট নথনক ম্বেেম্বট বিম ম্বেনয়নি। 

এখে চম্বিকম্বট বিম হনে ম্বেেম্বট বিম ম্বেনয় সাজানোি উপায় হনচ্ছ, 24p3 ম্বট। 
োহনে নমাট সাজানোি উপায় 24p3 × 5p2 ভানব। 
এবাি বনোনো কয়ম্বট কব্দ কম বাম্বেনয়নি? 

এবাি, একটু বাস্তব সমসযায় আসা যাক। আচ্ছা, ধি নোমাি ক্লানস নমনয় আনি বা 
নিনে আনি। েুম্বম যম্বদ নমনয় হও েনব ম্বেশ্চয়ই নিনেি পানক বসনে চাইনব! আি 
নিনে হনে নমনয়ি পানক। এবাি ধিা যাক, নোমাি ক্লানস একম্বট নবনে 3ম্বট নমনয় আি 
5ম্বট নিনে আনি। নমনয়গুো নিনেি পানক বসনে চায়, ম্বকনু্ত অন্য নকানো নমনয়ি পানক 
ো (ম্বহাংসা আিম্বক!)। অথমাৎ পাকাপাম্বক নকানো নমনয় বসনে চায় ো। এম্বট কেভানব 
সম্ভব? 

প্রথনম এক কাজ কম্বি। নিনেনদি কেভানব সাজানো যায় নবি কনি নেম্বে। 
নযনহেু 5ম্বট নিনে, োই এনদি 5! ভানব সাজানো যানব। 
যাক, সাজানো হনো। এবাি আমিা এক কাজ কম্বি। এ নিনেনদি োুঁনক োুঁনক 
ম্বহাংসুনট নমনয়নদি ঢুম্বকনয় নদই। োহনেই নো নকউ কানিা পানক বসনব ো! 

আচ্ছা বনো নো, নিনেনদি ম্বভেি কম্বট জায়গা আনি? নদখা যাক, 
 

 

েীে বক্সগুম্বে যম্বদ নিনে আি েীি ম্বচহ্ন নমনয় বঝুায়, েনব কয়ম্বট জায়গা আনি? 
হ্যাুঁ, 6ম্বট। 
এখে, এ িয় জায়গায় ম্বেে নমনয়নক কেভানব সাজানো যায়? 
অবকযই, 6 p3 ভানব। 
োহনে নমাট সাজানোি উপায়, 5!  × 6p3 ম্বট। 

আবাি, একটু বিম সাজাসাম্বজি নখোয় ম্বেনি আম্বস! Alphabet এ কব্দম্বটনক কেভানব 
সাজানো যানব নযে স্বিবিমগুনো একনত্র থানক? 

স্বিবিম আনি কয়ম্বট? A, a, e মানে ম্বেেম্বট। এক কাজ কিা যাক, এিা নযনহেু একনত্র 
থাকনব োই এনদি একম্বট বস্তায় ভনি নেম্বে। োহনে বনো নো, এবাি কয়ম্বট বিম 
নপোম? বস্তা, l, p, h, b, t বা 6ম্বট। এবাি এনদি কেভানব সাজানো যায়? 6! বা 
720 ভানব। 
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এবাি বস্তাি বিমগুম্বেি বযাপানি আম্বস। আমিা বনোম্বি এিা একনত্র থাকনব। ম্বকনু্ত 
ম্বেনজনদি ম্বভেি নো জায়গা বদো বদম্বে কিনেই পানি। এ কাজম্বট কেভানব কিা 
যায়? 3!

2!
 ভানব বা 3 ভানব। এখানে নযনহেু দুইম্বট a োই 2! ম্বদনয় ভাগ কিা হনয়নি। 

োহনে নমাট উপায়, 3 × 720= 2160 ম্বট। 

এবাি একম্বট প্রশ্ন, যম্বদ বেোম একনত্র ো নিনখ কেভানব সাজানো যায়, োহনে কী 
হনব? ম্বচন্তা কি, নবি কিনে পািনব। 

আনিকম্বট েেুে প্রশ্ন কিা যাক, এ alphabet কব্দম্বটি স্বিবিমগুনোি ক্রম পম্বিবেমে ো 
কনি কেভানব সাজানো যায়? 

বঝুনে ো? আচ্ছা বনো নো, এখানে প্রথম স্বিবিম নকােম্বট? a. পনিিম্বট a. আি 
নকনষিম্বট e. সাজানোি সময় আমিা এ ক্রম ম্বঠক িাখনবা, অথমাৎ e নক আনগ ম্বেখনে 
পািনবা ো। 

অথমাৎ, নকবে যম্বদ স্বিবিমগুনোনক পম্বিবেমে কম্বি - 
Alphabet 

Alphebat 

Alphabet 

Alphebat 

Elphabat 

Elphabat 

এ 6ম্বট ম্ববন্যানসি বদনে আমিা নকবে একম্বট ম্ববন্যাস পাই। এবাি একম্বট কাজ কি 
নো, সবকম্বট স্বিবিমনক একম্বট স্বিবিম ধি। ধিোম, স্বিবিমগুনো এবাি a, a, e ো বিাং 
a, a, a. 

এবাি ম্ববন্যাসগুম্বে দাুঁড়ায় -  
Alphabat 

Alphabat 

Alphabat 

Alphabat 

Alphabat 

Alphabat 

এবািও ম্বক একই েোেে নপোম? ো, 6ম্বটি জায়গায় একম্বট। এবাি বনো, একই 
ম্বজম্বেস বািবাি থাকনে ম্ববন্যাস কিনে হনে কী কিনে হনব?  

ঐ ম্বজম্বেস কয়বাি আনি োি েযাকনটাম্বিয়াে ম্বদনয় ভাগ কিনে হনব। 

োহনে সাজানোি উপায় হনচ্ছ, 8!

3!
 . 

আচ্ছা, এবাি আনিকম্বট েেুে প্রশ্ন কিা যাক। যম্বদ বো হয়, এ alphabet কব্দম্বটি 
স্বিবিম আি বযাঞ্জেবনিমি আনপম্বক্ষক অবস্থাে পম্বিবেমে ো কনি কেভানব সাজানো 
যায়, েনব কীভানব কিনব? 
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োি আনগ নদখা যাক, আনপম্বক্ষক অবস্থাে পম্বিবেমে ো কিা মানে কী? 

নদখ, a আনি 1 োিাি স্থানে, আনিকম্বট a 5 োং এ আি e 7 োং এ। সাজানোি সময় 
এিা এ স্থাে বানদ বাম্বক নকাথাও বসনব ো। বযাঞ্জেবিমগুনোও োই। 

োহনে কেভানব? 

3ম্বট স্থানে ম্বেেম্বট স্বিবিম 3! ভানব সাজানো যায়। বাম্বক 5ম্বট বিম 5ম্বট স্থানে 5! ভানব 
সাজানো যায়। োহনে নমাট উপায়, 3! × 5! 

চক্রম্ববন্যাসঃ 

ধিা যাক, নোমিা 5 জে বনু্ধ একম্বট নগােনটম্ববনে বনস আি। এখে একটু পনি 
নোমানদি ভানো োগনো ো, োই নোমিা জায়গা বদে কিনে। ম্বকনু্ত ো, একটু পি 
আবাি মািামাম্বি। োই নোমিা আবাি জায়গা বদে কিনে। বনো নো, এভানব 
কেবাি বদো-বদম্বে কিা যানব? 

আম্বম জাম্বে, নোমিা বেনিা খবু নসাজা। নযনহেু 5 জে বনু্ধ, োই োনদিনক 5! বা 
120 ভানব সাজানো যানব! 

সম্বেযই ম্বক োই? 

আচ্ছা, ধিা যাক, নোমিা 5 বনু্ধ হনচ্ছা, a, b, c, d, e . এবাি একম্বট বযাপাি নদখ। 

এবাি এনদি একটু নটম্ববনে বম্বসনয় নদম্বখ, 

এবাি োখ টাকা দানমি প্রশ্ন। বনো নো এ ম্ববন্যাসম্বটনক 
কীভানব নেখা যায়? নোমিা অনেনকই মাথা চুেকানব! 

কািি, শুরু কিনবা নকাে ম্বদক ম্বদনয়। 

আসনে এম্বট নযম্বদক নথনক খমু্বক পড়া যায়। নকঊ e নথনক 
শুরু কনি বেনে পানি edcba বা eabcd. আবাি নকউ a 

ম্বদনয় শুরু কনি বেনে পানি আনি ম্বক বে, ম্ববন্যাসনো, 
aedcb। আবাি ঘমু্বিনয়ও নো আনিকভানব বো যায়?  

োহনে নো সব কয়ম্বট ম্ববন্যাস একই দাুঁড়ায়। োহনে বনো নো, এখে ম্বক আি 5! ম্বট 
ম্ববন্যাস ম্বঠক থাকনব?  

অবকযই ম্বকিু কনম যানব, োই ো? 

োহনে এ ম্বহসাবম্বট কীভানব কিা যায় বে নো।  
ধি একম্বট ম্ববন্যাস হনচ্ছ, A, b, c, d, e. 

এখে নদখ, আমিা একই ম্ববন্যাস b নথনক শুরু কিনে পাম্বি। নসনক্ষনত্র শুরুনে b ম্বেনখ 
বাম্বকগুনো ম্বেখনবা আি নকনষ a ম্বেখনবা। মানে আমিা চক্রাকানি এ ম্ববন্যাসম্বট চাোনে 
পাম্বি আি সব নক্ষনত্র একই মাে আসনব। 

োহনে কীভানব কিা যায়? 

a

b

c

d

e
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আচ্ছা একম্বট কাজ কিনে নকমে হয়? 

আমিা নয নকানো একজেনক একম্বট ম্বেম্বদমি নচয়ানি বম্বসনয় িাম্বখ, আি বাম্বক নোকনদি 
ওেট পােট কনি সাজাই। নসনক্ষনত্র ম্বক এক ম্ববন্যাস থাকনব? 

অবকযই ো। নযমে ধিা যাক, আনগ a এি বাম পানক b আি িােপানক c ম্বিে। এবাি 
ওেট পােনটি েনে ধি িােপানক b আি বাম পানক c চনে আসনো। েখে ম্বক 
আনিকম্বট ম্ববন্যাস পানবা ো? 

 
োহনে কী হনো? ম্ববন্যাস কে হনব? 

a বানদ বাম্বক চাি জনেি সাজানোি উপায় হনো (5-1)! বা 4!  

োহনে যেজে মানুষ োি নচনয় এক কম এি েযাকনটাম্বিয়াে-ই হনব ম্বেনিময় ম্ববন্যাস। 

এবাি একম্বট নিাট্ট সমসযা। ধিা যাক, দকম্বট ম্বভন্ন ম্বভন্ন মিুা নদয়া আনি। এগুনো 
ম্বদনয় একম্বট মাো তেম্বি কিনে হনব। কেভানব সম্ভব? 

আম্বম জাম্বে, সবাই এবাি বেনব নকে 9! ভানব। আস, এবাি একটু নদখা যাক। আচ্ছা 
বো হনো নোমিা মাোনক উচু কনি ধি নো। ধি, নোমাি সামনে একজে দাুঁম্বড়নয় 
মাোটানক এিকম নদখনি (১ম ম্বচত্র), এবাি একই মাো একজে ম্বপিে নথনক নদখনে 
কীিকম নদখনব? (২য় ম্বচত্র) 

 

একদম উেটা নদখনব োই ো? ম্বকনু্ত দুইম্বট ম্ববন্যাসই নো একই। এিকম যেগুম্বে 
ম্ববন্যাস হনব সবগুনো আসনে দুই ভানগ ভাগ কিা যায়। একভাগ হনচ্ছ সামনে নথনক 
আনিকভাগ নপিে নথনক। ম্বকনু্ত একই ম্ববন্যাস। 

আবাি নমাট ম্ববন্যাস আমিা জাম্বে, 9! োই আসে ম্ববন্যাস হনব এি অনধমক। এখে 
নকউ নকউ প্রশ্ন েুেনে পানিা, আনগিটানে নকে ভাগ কিোম ো? আসনে আনগিটায় 
ম্বক দুই ম্বদক ম্বদনয় নদখা যায়? নকঊ নো নকবে নটম্ববনেি উপি নথনক নদখনে পািনব। 

a

c

e

d

b a

b

e

d

c

a

j

i

h

gf

e

d

c

b

b

c

d

e

fg

h

i

j

a
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ম্বেচ ম্বদনয় ো। ম্বকনু্ত, মাোি নক্ষনত্র নো সামনে ম্বপনি দুই ম্বদক ম্বদনয়ই নদখা যায়। োই 
দুই ম্বদনয় ভাগ হনব।  

সমানবক 
আমিা এেক্ষি ম্ববন্যাস ম্বেনয় নবক ম্বকিুক্ষি আনোচো কিোম। নক আনগ যানব নক 
ম্বপিনে আসনব, নক িানে যানব নক বানম আসনব এসব। এবাি আনসা একটু অন্যিকম 
ম্বচন্তা কিা যাক। 

ধি নোমিা মানঠ েুটবে নখেনব, ম্বকনু্ত ম্বগনয় নদখনে 33ম্বট নিনে মখু নগামড়া কনি 
দাুঁম্বড়নয় আনি। সবাই েুটবে নখেনে চায়, কী কিা যায়? যাক, ম্বেেম্বট দে বাম্বেনয় 
নেেনে, এি ম্বভেি দুইম্বট দুইম্বট দে কনি নখেনব, আি এিপি ম্বঠক কিনব কাি 
নজোি সাংখযা নবম্বক বা কম। 

এবাি নকঊ যম্বদ বনে কয়ম্বট মযাচ হনব, োহনে কী বেনব? 

আম্বম জাম্বে একটু আনগ নোমিা ম্ববন্যাস ম্বকনখ এনসি, োই হুট কনি বেনব নকে, 
ম্বেেম্বট দে নথনক দুইম্বট দে কেভানব সাজানে পািনবা? 

3p
2 = 6 ভানব। ম্ববষয়ম্বট ম্বক ম্বঠক? একটু নভনব নদখা যাক। 

আচ্ছা দেগুনোি োম ম্বদোম a, b, c. োহনে বনো নো কয়ম্বট নখো হনব? 
a b 

b c 

c a. 

মানে দাুঁড়ানচ্ছ ম্বগনয় ম্বেেম্বট। োহনে িয়ম্বট আসনো কীভানব? 
আমিা নযনহেু ম্ববন্যাস কনিম্বি োিমানে আমিা এ ম্বেেম্বটও গুনেম্বি, 
b a 

c b 

a c 

ম্বকনু্ত এ ম্বেেম্বট আি আনগি ম্বেেম্বট নো এক কথাই, োম্বক! কািি a আি b এি সানথ 
মযাচ হওয়া আি b আি a এি সানথ মযাচ হওয়া নো একই কথা। 

এবাি োহনে সমানবক ম্বজম্বেসম্বট কী নবাঝাি কথা। ‘সমানবক’ মানে হনচ্ছ বািাই 
কিা, নক আনগ পনি থাকনো নসম্বট নকানো বযাপাি ো। একভানব বািাই কিনে 
পািনেই হনো। 

আমিা ম্ববন্যানসি জন্য ম্বকিু সূত্র দাুঁড় কম্বিনয়ম্বি, সমানবনকি জন্য দাুঁড় ো কিানে চনে! 
আনসা, কনি নেম্বে। ধিা যাক, আমানদি কানি nম্বট ম্বজম্বেস আনি। এি ম্বভেি নথনক 
rম্বট ম্বজম্বেস কেভানব বািাই কিনে পািনবা? 

আচ্ছা ধনি ম্বেোম আমিা ncr ভানব বািাই কিনে পািনবা (এম্বট ম্ববন্যানসি একম্বট 
ম্বচহ্ন। এম্বট ম্বদনয়ই সমানবকনক প্রকাক কনি।) 
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এবাি এ বািাই কিা ম্বজম্বেসগুনোনক ম্বেনজনদি ম্বভেি সাজাই, বনোনো কেভানব 
সাজানো যানব? নযনহেু r সাংখযক ম্বজম্বেস আনি, োই এনদি r! ভানব সাজানো যানব, 
োহনে আমিা নমাট কেগুনো সাজানো নপোম? 

 ncr  × r! 

এবাি বনো, যম্বদ আমিা n ম্বট ম্বজম্বেস হনে r ম্বট ম্বজম্বেস ম্বেনয় বািাই কিোম, েনব 
ম্বক একই বযাপািম্বট ঘটনো ো? 

অবকযই। োহনে  
ncr  × r! = npr 

So, ncr  × r! = 𝑛!

(𝑛−𝑟)!
 

Or, ncr =  𝑛!

𝑟!𝑥(𝑛−𝑟)!
 

নদখনে, আমিা ম্বক সুন্দি একম্বট সূত্র দাুঁড় কম্বিনয় নেেোম! 

এবাি একম্বট নিাট্ট সমসযা। ধিা যাক, নোমাি দক জে বনু্ধ আনি, আি েুম্বম োনদি 
দাওয়াে ম্বদনে চাও। ম্বকনু্ত সবাইনক ম্বদনে হনব এমে ো, হয়নো কাউনক ম্বদনে, 
কাউনক ম্বদনে ো, আবাি হয়নো সবাইনকই ম্বদনে। কেভানব ম্বদনে পািনব? 

ধিা যাক দক জে বনু্ধি োম ম্বদোম, 1, 2, 3, ...10  
এবাি েুম্বম কীভানব দাওয়াে ম্বদনে পানিা? 
ধিা যাক েুম্বম ম্বদনে 1, 2, 4, 5, 6, 9 োিািনক। 
আবাি ধি ো কম্বমনয় ম্বদনবা, এখে েুম্বম ম্বদনে 1, 4, 2 নক। 
আবাি ধি, নভনব বসনে সবাইনক ম্বদনবা। 
প্রশ্ন হনো এম্বট কেভানব সম্ভব? 

ম্বচন্তাি বযাপাি োই ো? 

আচ্ছা, ধিা যাক েুম্বম 1 োিািনক ম্বদনব বা ম্বদনব ো, কেভানব এম্বট সম্ভব? দুই ভানব, 

হয় েুম্বম োনক দাওয়াে ম্বদনব, েেুবা ম্বদনব ো। 

মানে 1 োিাি এি নক্ষনত্র নমাট দুইম্বট উপায় সম্ভব। 2 এি নক্ষনত্র? একই বযাপাি। 
এভানব 10 জে এি নক্ষনত্র একই বযাপাি হনব। 
এবাি বনো নো, এ ঘটোগুনো ম্বক স্বাধীে? অবকযই, কািি একম্বটি সানথ আনিকম্বটি 
নকানো সিকম নেই। োহনে নমাট উপায়? 

সবগুনো গুি! মানে 2 × 2 × 2 × 2 × … × 2 = 210. 

দাুঁড়াও দাুঁড়াও, আমিা একম্বট বযাপাি এম্বড়নয় নগম্বি, 1 এি নবোয় বেোম, ম্বদনবা বা 
ম্বদনবা ো, 2 এি নবোও একই। বযাপািম্বট আমিা আনগি মনো িক এনক ম্বচন্তা কম্বি। 

1 2 3 4........................ 
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ম্বদব                                      ম্বদব        ম্বদনবা 

ম্বদনবাো    ম্বদনবাো      ম্বদনবাো 

একম্বট বযাপাি নখয়াে কি, ম্বেনচি োইেম্বট নদখনিা? সব ম্বদনবা ো ম্বদনবা ো হনয় 
নগনি। এম্বট ম্বক সম্ভব? নকানো বনু্ধনক দাওয়াে ো ম্বদনে নোনক কী বেনব! 

োহনে আমিা যা গুিোম ো নথনক একম্বট বাদ যানব।  
মানে নমাট উপায় হনব, 210 -1 টা। 
আচ্ছা, বনো নো নোমিা নো পনড় এনসি নকানো নসনটি উপনসট সাংখযা 2n, ম্বকনু্ত 
বেনে পািনব নকে এম্বট হনো? নযমে ম্বেেম্বট পিপি েুটবে নখো হনব, নিজাল্ট 
কীভানব আসনে পানি? 

একম্বট েুটবে নখোি নিজাল্ট কী কী হনে পানি? জয়-পিাজয় বা ড্র, পনিিম্বটি 
একই। োিপনিিম্বটিও! োহনে নমাট উপায়, 3 × 3 × 3 = 27. এিকম অনেক 
উদাহিি নদয়া যায়, আি ঐ ম্বদনক ো যাই। 

এখে আমিা একম্বট ম্বভন্ন বযপাি নদম্বখ। ধি, েুম্বম নোমাি কানি 10ম্বট েুটবে, 9ম্বট 
নটম্বেস বে আি 6ম্বট জািুিা আনি। এখে কথা হনো, েুম্বম কেভানব এগুনো নোমাি 
নবােনক ম্বদনে পািনব? 

সহজ, 10ম্বট েুটবে োহনে নমাট 11ম্বট উপায় নদয়াি। (নকে বেনবা ো :D) 
আি বাম্বক দুইম্বটি জন্য 10 ভানব এবাং 7 ভানব।  
োহনে নমাট উপায় 10 × 11 × 7 -1 (কীভানব?) 
আচ্ছা এবাি একম্বট কথা বনে নেো যাক, 250000 এি উৎপাদক সাংখযা কে? 

ভয় নপনে? দাুঁড়াও দাুঁড়াও গুি কনি নবি কিনে হনব ো।  
250000 = 52 × 104  = 56  × 24 

উৎপাদক বাোনে হনে নো এ গুিেনেি ম্বভেি নথনকই সাংখযা ম্বেনে হনব। নযমে 
দুইম্বট পাুঁচ আি একম্বট দুই ম্বেনয় বেোম, হ্যাুঁ একম্বট উৎপাদক হনচ্ছ 5 × 5 × 2 = 

50. 

কথা হনো কেভানব ম্বেনে পাম্বি? নসাজা। এখানে 6ম্বট 5 আি চািম্বট দুই আনি। োহনে 
বািনে পািনবা 7 × 5 বা 35 ভানব। 

ম্বকনু্ত আমিা নমৌম্বেক উৎপাদক নবি কনি ম্বেোম নকে? আি এক ম্ববনয়াগ কিোম ো 
নকে? নচিা কি, নপনয় যানব উত্তি। 

আচ্ছা এবাি যম্বদ সাংখযাম্বট এিকম থাকনো, 56 × 24 × 3 × 5। োহনে কী কিা নযে? 

এটাও সহজ বযাপাি। আমিা প্রথম দুইম্বটি জন্য নমাট 7 × 5ম্বট উপায় পাম্বচ্ছ, আি 
পনিি দুইম্বটি নবোয় ম্বঠক আনগি মনো। হয় ম্বেে ম্বেব অথবা ম্বেব ো, মানে এি জন্য 
দুইম্বট উপায়, 5 এি নবোনেও একই বযাপাি। 

োহনে নমাট উপায়, 7  × 5 × 2 × 2. যম্বদ আনিা এিকম িাড়া িাড়া ম্বজম্বেস থাকনো 
েখে? 
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এবাি একটু ভাগাভাম্বগি অাংনক আম্বস। ধি নোমাি কানি 5ম্বট কেম আি 3ম্বট খাো 
আনি। নোমাি দুই বনু্ধ আসনি, েুম্বম এনদি এমেভানব ভাগ কনি ম্বদনব নযে এক বনু্ধ 
ম্বেেম্বট ম্বজম্বেস আনিক বনু্ধ পাুঁচম্বট ম্বজম্বেস পায়, কেভানব এ ভাগাভাম্বগ সম্ভব? 

নমাট ম্বজম্বেস আনি কয়ম্বট? 8ম্বট। এ 8ম্বট ম্বজম্বেস হনে 5ম্বট ম্বজম্বেস কেভানব বািাই 
কিা যায়? অবকযই 8c5 ভানব। োহনে ম্বক বাম্বকগুনো বািাই কিাি দিকাি আনি? 
কািি পাুঁচম্বট বািাই কিনে নো বাম্বক ম্বেেম্বট আপো-আপম্বে বািাই কিা হনয় যায়, 
োই ো? 

এখে আমিা একম্বট সাধািি সতূ্র ম্বেনখ নেম্বে। যম্বদ (m + n) সাংখযক বস্তু থানক আি 
োনদি m and n সাংখযকভানব দুই দনে ভাগ কিনে হয়, েনব নমাট ভাগ সাংখযা হনব 
m+ncm . এটানক নেখা যায় 

(𝑚 + 𝑛)!

𝑚! 𝑛!
 .  

নকে নেখা যায় নোমিা কািিম্বট নবি কনি নেে। 

সমানবক আসনে খবু দিকাম্বি একম্বট ম্বজম্বেস আমানদি জীবনে। আমিা এ অধযানয় 
খবু কম্বঠে নকানো সমানবক এ যানবা ো। দুই একম্বট সহজ ম্বজম্বেস নদনখ নেেব শুধু। 
ধিা যাক নোমানক একম্বট 20 ভুজ ম্বদনয় বো হনো, এি কনিমি সাংখযা কে? 

20 ভুজ বাোনে হনে কয়ম্বট ম্ববন্দু নযাগ কিা োনগ, অবকযই 20ম্বট। আবাি আমিা 
জাম্বে, নয নকানো দুইম্বট ম্ববন্দু নযাগ কনি ম্বদনেই আমিা একম্বট নিখা নপনয় যানবা। 

োহনে এ 20ম্বট ম্ববন্দু হনে নমাট 20c2 বা 190ম্বট নিখা পাওয়া সম্ভব। এখে এি ম্বভেি 
20ম্বট হনব এ ভুজ এি 20 বাহু, আি বাম্বকগুম্বে হনব এি কিম। োহনে নমাট কিম 190 

- 20 = 170ম্বট  

আমিা অধযায়ম্বট শুরু কনিম্বি মেূে ম্ববন্যাস আি সমানবক কী ো নবাঝানে। আি 
োুঁনক োুঁনক দুই একম্বট টুকটাক উদাহিি। আকা কম্বি, ম্বকিু হনেও বনুঝি, এি পনি 
আমিা আনিকটু কম্বঠে বযাপাি-সযাপাি ম্বেনয় আনোচো কিনবা, ম্বক বনো? 

আপােে আনিকম্বট গাম্বিম্বেক সমসযা ম্বদনয় নকষ কিা যাক –  
4ম্বট নিনে আি 3ম্বট নমনয় হনে কয়ম্বট দে বাোনো যায়, যানে কমপনক্ষ একম্বট কনি 
নিনে আি নমনয় থানক আি দেটাি সদসয হয় 4 জে? 

আমিা ম্বেনচি নটম্ববনেি মনো কনি ম্ববষয়ম্বটনক নদখনে পাম্বি, 

সমানবক নিনে  নমনয় 

1 1 3 

2 2 2 

3 3 1 
 

1 এি নবোয় সমানবক হনব, 4c1  × 3c3 = 4 

2 এি নবোয় 4c2 × 3c2 =18, 3 এি নবোয় 4c3  × 3c1 =12 

োহনে নমাট দে কিা সম্ভব 4 + 12 + 18 = 34 ম্বট। 
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পযাসনকনেি ম্বত্রভুজ এবাং বাইনোম্বময়াে 

 

সমানবনকি কথা বেনে নগনেই বাইনোম্বময়ানেি কথা উনঠ আনস। বাইনোম্বময়াে 
মানে হনচ্ছ দুই পদ যিু িাম্বক, নযমে ax , by এিকম। 

আমিা নিাট নবোয় (x + y) 2 এি সতূ্র গড় গড় কনি বনে ম্বদোম। আচ্ছা এবাি যম্বদ 
একটু বড় নকানো সাংখযা থানক, েনব কীভানব নবি কিব? 

নযমে ধিা যাক বো হনো, (x + y)100 এটানক ভাম্বেনয় ম্বেখনে? 

এক কাজ কিা নযনে পানি, এনক একবাি একবাি কনি বনস বনস গুি কিা। ম্বকনু্ত 
এম্বট ভীষি ঝানমোি বযাপাি। এি নচনয় সহজ উপানয়ও এম্বট নবি কিা যায়, অবকযই 
সমানবনকি ধািিা ম্বদনয়। ম্বজম্বেসটানক আমিা এভানবও ম্বেখনে পাম্বি, 

(x + y) × (x + y) × (x + y) × ………………………………… 

এখে একটু ম্বচন্তা কনি নবি কি নো, এ গুিেনেি প্রম্বে পনদি মাত্রা কে হনব? 

অবকযই 100 হনব। (নকে?) 

এবাি আমিা সবগুনো উৎপাদক নথনক নকবে x ম্বেনয় গুি কম্বি, োহনে গুিেে কে 
হনব? অবকযই  xn. 

এবাি, আমিা নয নকানো একম্বট উৎপাদক নথনক x নেই, আি বাম্বক (100 - 1) = 99 

ম্বট নথনক y ম্বেনয় গুি কম্বি, এখে, 100 ম্বট উৎপাদক হনে একম্বট x নেবাি উৎপাদক 
নক 100c1 ভানব বািাই কিা যায়। োহনে গুিেে দাুঁড়ানব, 100c1y100-1 x  

পনি কী কিনবা? নযনকানো দুম্বট হনে x ম্বেনবা আি বাম্বক 98ম্বট হনে y ম্বেনবা। োহনে 
গুিেে দাুঁড়ানব, 100c2y100-2 x2. এভানব গুি কিনে কিনে আগানে থাকনে আমিা 
পানবা, ( x + y)100 =  x100 + nc1 x99 y + nc2 x98 y2 +……….. + y100 (ঘমু্বিনয় 
ম্বেখোম আি ম্বক!) 

আচ্ছা, এবাি যম্বদ 100 এি জায়গায় n থাকনো েনব কী দাুঁড়াে? 

( x + y)n = xn + nc1 xn-1 y + nc2 xn-2 y2 +…………………………+ yn 

আমিা এেম্বদে সমানবনকি ম্বচহ্ন নকবে সমানবনকি অাংক কিনেই বযবহাি কিোম, 
এখে নদখনে ম্বক সুন্দি একম্বট সিকম নবি হনো! এ কািনি এ ম্বচহ্নগুনোনক বো হয় 
binomial coefficient আি এভানবও নেখা হয়, ncr = ( rn) 
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এবাি পযাসনকনেি ম্বত্রভুজ ম্বেনয় ম্বকিু আোপ কিা যাক।  

আমিা যম্বদ বাইনোম্বময়াে নকা এম্বেম্বসনয়ন্ট্টগুনোনক এমেভানব ম্বেম্বখ, 

(0
0) 

(1
0)        (1

1) 

(2
0)        (2

1)         (2
2) 

(3
0)        (3

1)         (3
2)         (3

3) 

এভানব ম্বেখনে থাম্বক েনব নকমে হয়? আচ্ছা, বযাপািম্বট মনে হয় ধিনে পািি ো, 
োহনে এটানক নভনে নেখা যাক, 

1 

1            1 

1           2          1 

1            3            3            1 

1           4             6              4          1 

ম্বত্রভুজম্বট বাোনো খবু সহজ, নয নকানো দুইম্বট পনদি োুঁনকি ম্বেনচ নয জায়গাম্বট আনি, 
এি ম্বভেনিি নযাগেেম্বট বসানেই হনো। এখে প্রশ্ন হনো এম্বট কী কানজ োনগ? 

আমিা ( x + y) এি পাওয়াি বাড়ানে থাকনে এি পনদি নয সহগগুনো হনে থানক 
ম্বট ম্বেনখ নেম্বে। 

(x + y)0 =                       1 

(x + y)1 =                 1         1 

(x +y)2 =            1          2          1 

(x + y)3 =      1        3          3         1 

ম্বক ম্বমেে?  

এ ম্বত্রভুজ নথনক ইনচ্ছ কিনে আমিা নযনকানো পাওয়ািনক ভােনে পাম্বি। 

নযমে ধিা যাক, (x + y)6 নক ভােনে বো হনো 

আমানদি প্রথম কাজ হনব, x এি সনবমাচ্চ পাওয়াি আি y এি সবমম্বেম্ন পাওয়াি নথনক 
নেখা শুরু কিা। এিপি  x এি পাওয়াি এক এক কনি কমানো আি y এি পাওয়াি 
এক এক কনি বাড়ানো। সব নকনষ পযাসনকে এি ম্বত্রভুজ হনে (6 +1) বা 7 োিাি 
সাম্বিি পদ্গগুনো এক এক পনদি পি বম্বসনয় নদয়া। 

আনসা, পযাসনকনেি ম্বত্রভুজটা আনিকবাি ম্বেনখ নেম্বে, 
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1 

1                1 

1               2          1 

1                3             3          1 

1             4                6            4         1 

1             5             10               10           5         1 

            1          6              15               20           15         6       1 

এবাি এ পদগুম্বেনক সহগগুম্বেি পানক বম্বসনয় নদবাি পাো। 

 x6 + 6x5y + 15x 4y2 + 20x3y3 + 15x2y4 + 6xy5 + y6. 

আচ্ছা পযাসনকleি ম্বত্রভুজ নথনক এম্বট নবাঝা যানচ্ছ ো নয, (n
r) + (n

r+1) = (n+1
r+1) এ 

ম্বজম্বেসম্বট সব সময় সেয হনব? 

অবকযই হনব, ম্বকনু্ত নকে হনব নসটা নবি কিা নোমানদি হানে নিনড় ম্বদোম। আি 
নদখনেই পানচ্ছা, n এি মাে যখে ম্ববনজাড় হয় েখে আমিা নজাড় সাংখযক নকা- 
এম্বেম্বসনয়ন্ট্ট পাম্বচ্ছ আি এি প্রথম অনধমক আি বাম্বক অনধমক সমাে। 

আি নজাড় হনে মানঝ একম্বট পদ আনস আি োি দুই পানকিগুনো সমাে হনে থানক। 
এম্বট ম্বকনু্ত খবু গুরুত্বপিূম ধমম, নখয়াে িাখনে হনব। 

এবাি ম্বকিু বাইনোম্বময়াে নকাএম্বেম্বসনয়ন্ট্ট এি সুত্র নদয়া যাক, 

 

এখানে আি প্রমাি ম্বদোম ো, একটু নচিা কিনেই নবি কিনে পািনব। ও, এ প্রসনে 
দুইম্বট ম্বচনহ্নি কথা বো যাক,  

⌈⌉⌊⌋  এ দুইম্বট ম্বচনহ্নি োম হনো যথাক্রনম ম্বসম্বোং এবাং নলাি। 
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নকানো সাংখযাি ম্বসম্বোং মানে ঐ সাংখযাি পিবেমী পিূম সাংখযা, অবকয সাংখযাম্বট ম্বেনজই 
পিূম সাংখযা হনে ম্বসম্বোং হনব ঐ সাংখযা ম্বেনজই। 

নযমে, ⌈4.234⌉ = 5 এবাং ⌈4 ⌉ = 4 

োহনে পনিিম্বট কী? এম্বট হনো নলাি, নকানো সাংখযাি নলাি ঐ সাংখযাি আনগি পিূম 
সাংখযা, আি ম্বেনজ পিূম সাংখযা হনে ঐ সাংখযা ম্বেনজই। 

নযমে, ⌊4,123 ⌋ = 4. 

আসনে বাইনোম্বময়াে অনেক নক্ষনত্রই খবু কানজি ম্বজম্বেস, একটু পনিই আমিা এি 
বযবহাি নদখনে পানবা। 
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আনিাহ ম্ববম্বধ (ম্বসম্বড় ধনি নকখা) 
 

আমিা গাম্বিম্বেক সমসযা কীভানব সমাধাে কম্বি বনো নো? গাম্বিম্বেক সমসযা শুরুনে 
নদম্বখ, সতূ্র বসাই, ম্বচন্তা কম্বি, বযাস নকষ! (নকউ নকউ কেম ম্বচনবায়, উদাস নচানখ 
বাইনি োকায়, োিপি আনস্ত কনি খাো জমা ম্বদনয় চনে আনস!) 

যাই নহাক, আচ্ছা অাংক কিাি আনগই ম্বক নোমিা নিজাল্ট কী হনব ো ম্বেনয় একম্বট 
অনুমাে কনি নেেনে পাি? 

আম্বম জাম্বে, নোমিা ভাবি কীভানব? অাংক কনিই নবি কিনে পাম্বি ো, আবাি ো 
কনি! সম্বেয ম্বক োই? 

আনসা, নদখা যাক। 1 হনে শুরু কনি প্রথম 30000 ম্ববনজাড় পনদি নযাগেে কে বে 
নো? 

দাুঁড়াও দাুঁড়াও, একবানি নযাগ কিনে পািনব ো। নখয়াে কিনব, খবু ভানোভানব - 

1 

1 + 3 = 4 = 22 

1 + 3 + 5 = 9 = 32 

1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42 

ম্বকিু ম্বক নদখি? নয কয়ম্বট পদ ম্বেম্বচ্ছ োি বগম হনয় যানচ্ছ নযাগেেম্বট। 

োহনে ম্বক আমিা নমাটানমাম্বট উত্তিম্বট কে হনব অনুমাে কিনে পাম্বি? আমিা নো 
মাত্র চািম্বট পদ ম্বেনয় কিম্বি। বাম্বকগুনোি নবোয়ও নয হনব োি ম্বেশ্চয়ো ম্বক? 

োহনে এবাি আমিা একম্বট েেুে সমসযায় পড়োম। অবকয বযাপাি ো, খবু সহনজ 
আমিা নদখানে পািনবা। কীভানব? 

আচ্ছা োি আনগ নদখা যাক আমানদি কী প্রমাি কিনে হনব? 

1 + 3 + 5 + 7 + ……………………….. + 2n - 1 = n2 

এবাি এক কাজ কিা যাক, আমিা ধনি ম্বেোম, n এি নকানো একম্বট মাে m এি জন্য 
ম্বজম্বেসম্বট সেয হনব। মানে দাুঁড়ানচ্ছ, 

1 + 3 + 5 + 7 + ……………………… + 2m - 1 = m2 

আচ্ছা বে নো, m + 1 এি জন্যও ম্বক সেয হনব? ঝানমো ো কনি নদম্বখ আনসা। 
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এক কাজ কম্বি, উপনিি সমীকিনিি উভয় পানক 2m + 1 নযাগ কনি নদই। কািি n 

এি মাে m + 1 হনে 2n - 1 এি মাে হয় 2m + 1. 

1 + 3 + 5 + 7 +…………………….. + 2m + 1 = m2 + 2m + 1 = (m + 
1)2 

যাক বাবা, m + 1 এি নবোনেও নো নদম্বখ সেয হনয় নগনো! 

আচ্ছা, এবাি একম্বট মজাি ম্বজম্বেস নদম্বখ। আমিা ধনি ম্বেনয়ম্বি নকানো একম্বট m এি 
জন্য ম্বজম্বেসম্বট সেয হনব। আমিা নো জাম্বে ো নয এই মােম্বট কে। m = 5 ধিনে কী 
দাুঁড়ায়? 

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52, ো, সেয হয় নদখম্বি! 

আচ্ছা, 5 এি জন্য নো সেয হনো, 6 এি নবোয় ম্বক হনব? 

অবকযই, কািি আমিা আনগই নদনখম্বি m + 1 এি জন্যও সেয। 

এবাি! 6 এি জন্য নো সেয, োহনে ম্বক 7 এি নবোয় সেয হনব ো? 

অবকযই হনব। কািি আমিা যম্বদ বম্বে ো m এি মাে এখে 6 ধিব, োহনে নো 7 

এি নবোনেও খাটনব। 

নোমিা ম্বেশ্চয়ই বনুঝ নেনেি এখে আমিা ম্বক বেনে চাইম্বি! এইভানব এক এক কনি 
কনি m এি সব মাে এি জন্য সেয হনব! 

োহনে আমিা কী নপোম? 5 নথনক শুরু কনি সকে মানেি জন্য ধািাম্বট সেয হনব। 

এবাি নিাট্ট সমসযা। আমিা নো চাইম্বি এক হনে শুরু কনি নযে ধািাম্বট সেয হয়।  

নকানো বযাপাি ো। m এি মাে 1 হনে ম্বক সেয? অবকযই, োহনে আি ম্বক! হনয়ই 
নগে, োই ো? 

এই পেম্বেম্বটি োম হনচ্ছ গাম্বিম্বেক আনিাহ পেম্বে বা induction. শুনে অবাক হনব 
বড় বড় গম্বিেম্ববদিাও এই পেম্বেম্বট হিহানমকাই বযবহাি কনি। েুম্বম ম্বেনজই নো 
নদখনে কে সহনজ অনুমাে ম্বদনয় প্রমািম্বট দাুঁড় কম্বিনয় নেেোম। 

নোমিা হয়নো এখনো ম্ববশ্বাস কিনে পািি ো কীভানব এই পেম্বেম্বট এে কানজ 
োনগ। নদখা যাক োহনে। 

1! < 21               2! < 22              3! < 23               4! > 24              5! >25  

নদখনেই পাচ্ছ, যখে 3 এি নচনয় বড় ম্বকিু ম্বেম্বচ্ছ, েখে এি মাে বড় হনয় যানচ্ছ, 
এম্বট ম্বক সবসময়ই খাটনব? অথমাৎ আমানদি প্রমাি কিনে হনব, n! >2n যখে n এি 
মাে 3 এি নচনয় বড় হনব। 

আনগি মনো ধম্বি n এি একম্বট মাে m এি জন্য ম্ববষয়ম্বট সেয। মানে, m! >2m 

এবাি নদখানে হনব, m + 1 এি জন্যও সেয হনব। এক কাজ কম্বি, উভয় ম্বদনক m+1 

ম্বদনয় গুি কনি ম্বদই। 
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োহনে, (m + 1)! > 2mx (m + 1) 

এবাি বে নো, 2m+1 আি 2m (m + 1) এি ম্বভেি নকােম্বট বড়? 

নদখ, 2m+1 = 2m.2 

2m (m + 1) > 2m.2 

োহনে নো, (m + 1)! > 2m+1 হনব, োই ো? 

এবাি, আমানদি ম্বঠক কিনে হনব আমিা m এি মাে কে হনে শুরু হনে সেয হনব। 
উপনি নদখনেই পাচ্ছ, 4 হনে শুরু হনে সেয। োহনে নো বাম্বকগুনোি জন্যও সেয 
হনব, োই ো? 

আনিকটু মজাি সমসযায় যাওয়া যাক –  

ধি, েুম্বম একম্বট কাগনজি উপি ইনচ্ছমনো কনয়কম্বট োইে টােনে। োহনে েুম্বম 
কনয়কম্বট এোকা পানব োই ো? এবাি প্রমাি কনি নেে, এই এোকাগুম্বেনক 
এমেভানব িাং কিা যানব, নযে পাকাপাম্বক দুইম্বট এোকাি িাং একই ো হয়। 

আচ্ছা বঝুনিা ো? চনো িম্ববটা নদম্বখ – 

 
নদখনে, পাকাপাম্বক একই িাং ম্বক নদখা যানচ্ছ? অবকযই ো! ম্বকনু্ত বযাপািটা সব ম্বকিুি 
নবোয় নয সেয হনব এম্বট কীভানব বঝুনবা? 

এজন্য আমিা বযাপািম্বটনক P(n) ম্বদনয় প্রকাক কম্বি, অথমাৎ একম্বট োইে টােনে p(1), 

দুইম্বট টােনে p(2) এভানব।  

েনব p(1) ম্বক সেয? অবকযই।  

এবাি ধিোম p(n) সেয। আি p(n) এি িম্ববম্বট উপনিি মনটা। এবাি যম্বদ প্রমাি 
কিনে পাম্বি p(n + 1) সেয োহনেই নকল্লা েনে! 

এখে p(n + 1) এি জন্য কী কিা োগনব? আনিকম্বট োইে টাো োগনব, োই ো? 
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আনসা নটনে নেো যাক – 

 

নকাথাও এক জায়গায় সমসযা আনি োই ে? েেুে োইনেি ম্বেনচি িাংগুম্বে ম্বঠক আনি, 
ম্বকনু্ত উপনিি োইেগুম্বেনে সমসযা। (আচ্ছা বনো নো ম্বেনচি ম্বদনকিগুম্বে নকে ম্বঠক 
আনি?) 

এক কাজ কনিা, উপনিি িাংগুম্বে নকবে বদনে দাও। 

 

ম্বক, এবাি সেয হনো? োি মানে n এি সকে মানেি জন্যই এম্বট সেয হনব!  
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সুপািমযাে আনিাহ 
 

আমিা এেক্ষি নয আনিাহ ম্বেনয় আনোচো কিোম, ো অনেক সময় একটু কিকি 
হনয় যায়। কািিম্বট ম্বক জানো? অনেক সময় নদখা যায় p(n+1) নয সেয হনব ো নবি 
কিনে মাথাি ঘাম পানয় নেেনে হয়। েখে আমিা একটু কম্বিকােী আনিাহ বযবহাি 
কম্বি। এটাই হনচ্ছ strong induction (সুপািমযাে আনিাহ)! 

চে নদখা যাক ম্বজম্বেসম্বট আসনে কী। আমিা এবািও p(n+1) নয সেয নবি কিনবা, 
ম্বকনু্ত একটু অন্য কায়দায়। 

আমিা আনগ শুরুনে নকানো একম্বট মাে ম্বেনয় বেম্বি ো নয এম্বট সেয হনব। নযমে 
p(1) সেয। এবাি আমিা কনয়কম্বট মাে ম্বেনয় বেনবা এগুনো সেয। নকে এই 
ম্বজম্বেসম্বট কিোম একটু পিই বঝুনে পািনব। 

ধিোম p(a), p(a+1), p(a+2), …………………, p(b) সব কয়ম্বটই সেয। 

এখে আমানদি নো প্রমাি কিনে হনব p(n+1) ও সেয। েনব এবাি আমিা আনগি 
মনো ো ধনি একটু অন্যভানব ধিনবা।  

ধিনবা, p(i) সেয। নযখানে i হনচ্ছ b হনে n এি মধযবেমী নকাে সাংখযা। এবাি শুধ ু
আনগি মনো প্রমাি কনি নেেনবা p(n+1) ও সেয হনব। োহনেই বাম্বজমাে! এভানব 
n এি সকে মানেি জন্য প্রমাি হনয় যানব এই বিবযম্বট সেয। 

(নকে হনব? একটু ভানবা আমিা আনগ নকে বনেম্বি নয, p(n) এবাং p(n+1) সেয হনে 
সকে মানেি জন্য সেয হনব। োহনেই নবি কিনে পািনব)। 

যা নহাক, নোমিা যম্বদ কথাি আগা মাথা ম্বকিুই ো নবানঝা সমসযা নেই। নদিী ো কনি 
আমিা একম্বট উদাহিি নদনখ নেম্বে। 

প্রমাি কিনে হনব নয, 1 এি নচনয় বড় নয নকানো সাংখযা কমপনক্ষ একম্বট প্রাইম ম্বদনয় 
ম্ববভাজয হনবই। 

আমিা ধনি ম্বেোম, নকানো সাংখযা n প্রাইম িািা ম্ববভাজয এই কথাম্বট হনচ্ছ p(n)। 
আমানদি প্রমাি কিনে হনব, n এি সকে মানেি জন্য p(n) সেয। 

আম্বম জাম্বে নকউ নকউ খাো কেম ম্বেনয় বনস পনড়ি। প্রথনম p(2) নদখানব সেয।  
এিপি বেনব P(n) সেয আি োিপি p(n+1) নয সেয এম্বট নদখানব। নচিা কনি 
নদখ নো পানিা ম্বকো! 

নোমিা কিনে কিনে আমিা এি মনধয আনিকভানব প্রমাি কনি নেম্বে। 
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ভানো কনি নদখ p(2) নয সেয ো এমম্বেই নবাঝা যায়। এবাি আমিা ধিোম, i হনো 
এমে একম্বট োিাি, নযম্বট 2 হনে n এি মনধয। আি এিকম সকে i এি জন্য p(i) 

সেয হনব। 

আি আমানদি শুধ ুএকম্বট কাজ বাম্বক। নদখানে হনব p(n+1) ও সেয। 

আচ্ছা, n+1 যম্বদ নমৌম্বেক সাংখযা হয় েনব নো হনয়ই নগে। যম্বদ ো হয় েনব ধিোম, 
n + 1 = a.b 

নযনহেু, a, b দুইটাই হনচ্ছ n+1 এি গুিেীয়ক, োই োিা অবকযই n+1 হনে নিাট। 

মানে, 1 < a < n+1. 

ম্বকনু্ত a নো অবকযই 2 হনে বড় হনব। আবাি a, n+1 হনে নিাট। োহনে এম্বট n 

হনেও নিাট হনব। (একটু ভাব!) 

োহনে 2 < a < n. 

আচ্ছা বনো নো, আমিা i নক কী ধনিম্বিোম? 2 নথনক n এি ম্বভেনিি নকানো সাংখযা। 
োহনে a ম্বক i এি ম্বভেি পনড়ম্বে?  

ভানো কনি নদখ এম্বট ম্বকনু্ত প্রাইম িািা ম্ববভাজয। োহনে a ও প্রাইম িািা ম্ববভাজয 
হনব, োই ো? 

দাুঁড়াও দাুঁড়াও। a যম্বদ প্রাইম িািা ম্ববভাজয হয় োহনে n+1 ম্বক হনব ো? অবকযই! 

আনি, প্রমাি হনয় নগনো নদম্বখ! এবাি চে আনিকম্বট সমসযা নদম্বখ –  

ধিা যাক, একম্বট ধািা হনচ্ছ, am+n + am-n = 0.5 (a2m + a2n) 

নযখানে, m > n, a0 = 0,a2 = 4,a2m= 4am. 

নদখানে হনব নয, an = n2 

নো ধনি ম্বেোম এই ঘটোম্বট হনচ্ছ p(n). োহনে p(0) ম্বক সেয? 

অবকযই, কািি a0 = 0 = 02 

এবাি ধিোম p(k) সেয। আি u হনচ্ছ 0 হনে k এি ম্বভেি নকানো সাংখযা। ধিোম, 
u এি সকে মানেি জন্যই p(u) সেয। 

এবাি! ধিোম m = u, n = 1, 

োহনে, au+1 + au-1= 0.5(a2u + a2) 

                  = 0.5(4au + 4) [a2m = 4am, a2 = 4] 

                 = 2au + 2 

                = 2u2 + 2 [কািি u হনচ্ছ 0 হনে k এি ম্বভেনি] 
সুেিাাং au+1 = 2u2 + 2 – au - 1 

   = 2u2 + 2 - (u - 1)2 [কািি u - 1হনচ্ছ 0 হনে k এি ম্বভেনি] 
   = (u +1)2 
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আি কী, প্রমাি হনয় নগে! 

খবু মজাি একম্বট নখো ম্বদনয় এই অধযায়ম্বট নকষ কিা যাক। ধি, দুই বান্ধবী ইকম্বি 
আি টুকটুম্বক বনস আনি। এমে সময় োিা একম্বট নখো নবি কিনো। ইকম্বি শুরুনে 
একম্বট মানসি োম আি োম্বিখ বেনব। ধিা যাক, ও বেনো 24 নম। এখে টুকটুম্বক 
নক এি নথনক বাম্বড়নয় মাস বা োম্বিখ বেনে হনব। নযমে ও ইনচ্ছ কিনে বেনে 
পানি, 25 নম বা 24 আগর্স্। অথমাৎ একবানি মাস বা োম্বিখ দুইম্বটি নকবে একম্বট 
বাড়ানে পািনব, একসানথ দুইম্বট ো। এখে নয বেনব 31 ম্বিনসিি নস ম্বজেনব। নক 
এই নখোয় ম্বজেনব? 

আচ্ছা, ইকম্বি যম্বদ শুরুনে বেনো 30 েনভিি োহনে ম্বক ও ম্বজনে নযে ো? অবকযই, 
কািি েখে টুকটুম্বকি সামনে দুইম্বট পথ, হয় 30 ম্বিনসিি বা 31 েনভিি বো। এই 
দুই নবোনেই নো ইকম্বি ম্বজনে যানব। কািি ও েখে বেনব 31 ম্বিনসিি বা 31 

ম্বিনসিি! 

এবাি আসা যাক ইকম্বি যম্বদ বেনো 29 অনটাবি, োহনে ম্বক নজো নযে? অবকযই 
কািি েখে টুকটুম্বক বেনো 29 েনভিি বা 30 অনটাবি। আি েখম্বে ইকম্বি বনে 
নেেে 30 েনভিি। এভানব আনগি মনো কনি ও ম্বজনে নযে! 

ম্বকনু্ত ইকম্বি যম্বদ 28 নসনপ্টিি ম্বদনয় শুরু কিনটা, েনব কী হনো? টুকটুম্বক বেনো 29 

নসনপ্টিি বা 28 অনটাবি। আি োিপি ইকম্বি কী বেনো বে নো! 

োহনে নমাটানমাম্বট বনুঝ নগোম নয ইকম্বি ম্বজনে যানব। এবাি আনসা প্রমাি কনি 
নেম্বে বযাপািম্বট। 

ধিোম (13 - n, 32 - n) এই দুনটা ম্বদনয় মাস আি োম্বিখ নবাঝায় আি এই বাকযম্বট 
সেয ম্বক ম্বমথযা ো নবি কিনে হনব (এম্বট ম্বকনু্ত ইকম্বিি বো বাকয)। 

n = 1 হনে বাকযম্বট দাুঁড়ায় (12, 31) ইকম্বি এম্বট বেনে নো ম্বজনেই নগনো। 

আমানদি নদখানে হনব, n এি নয নকানো মাে k - 1এি জন্য ইকম্বি ম্বজেনে n = k 
এি জন্যও ম্বজেনব।(অবাক োগনি একটু ভাবনো?) 

এবাি ধিোম, n = m এি জন্য ইকম্বি ম্বজেনব। এখানে m হনচ্ছ 1 হনে শুরু কনি k 

– 1 পযমন্ত সকে সাংখযা। অথমাৎ (13 - m, 32 - m) একম্বট নজোি মভু। 

এখে কী কিনবা? নদখানবা n = Kএি জন্যও ইকম্বি ম্বজেনব। n = k হনে ইকম্বি বেনব 
(13 - k, 32 - k)। 

েখে যম্বদ টুকটুম্বক মাস বাম্বড়নয় বনে (13 - m, 32 - k) (মাস নবনড় নগে নকে? আনি 
m নো k এি নচনয় নিাট োই) েনব এবাি ইকম্বি বেনব (13 - m, 32 - m) অথমাৎ 
ম্বদে বাম্বড়নয় ম্বদনব। আি এই মভুটায় আসনেই ও ম্বজেনব যা আমিা আনগই বনেম্বি। 

ম্বকনু্ত যম্বদ টুকটুম্বক মাস ো বাম্বড়নয় ম্বদে বাড়ায় অথমাৎ (13 - k, 32 - m) কনি নেনে 
েনব ইকম্বিও পনিিবাি মাস বাম্বড়নয় নেেনব অথমাৎ ও বাোনব (13 - m, 32 - m). 

এবািও ইকম্বি ম্বজনে যানব! 
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োহনে কী দাড়ানো? সকে n এি জন্যই ইকম্বি ম্বজনে যানব যা আমিা আনগই অনুমাে 
কনিম্বিোম। 

অনেক পযাুঁচানো হনো, এবাি একম্বট মজাি ম্বজম্বেস নদনখ আম্বস। 
এে নকপ টাইে নচে? ম্বেেম্বট বগমাকাি টাইে যািা L নকপ থানক। 
ম্বজম্বেসম্বট অেকম্বট এিকম – 

ধি, একম্বট কাগনজ 2n ম্বট অনুভূম্বমক, এবাং একই সাংখযক উল্লি 
দাগ নকনট 22n সাংখযক বগম তেম্বি কিা হনো। এবাি একম্বট বগম 
নক েুনে নেো হনো। এখে ঝটপট প্রমাি কি নয n এি 
নযনকানো মানেি জন্য বাম্বক বগমগুনোনক এই L নসইপ ম্বদনয় নঢনক নেো যানব। 
ধিোম এই পিুি কিাি বযাপািম্বট হনচ্ছ p(n). নযখানে n, 2 এি ঘাে বঝুানচ্ছ। 

োহনে n এি মাে 1 হনে ম্বক সেয? অবকযই, কািি? চনো নদম্বখ। 

 

ধিোম n এি নকানো একম্বট মাে m এি জন্য p(m) সেয। এবাি p(m+1) সেয 
প্রমাি কিনেই নো হনয় নগে। সুপািমযাে আনিানহি মনো কনি আমিা ধনি নেই 
আমানদি এই োুঁকা স্থােম্বট নযখানে খমু্বক নসখানে নিনখ p(m) সেয বাোনে পাম্বি।  

এবাি আমিা এক কাজ কম্বি। 2n+1 এই নক্ষনত্রি ম্বঠক মাঝ বিাবি দুইট দাগ নটনে 
নদই। উপি নথনক ম্বেনচ আি বাম নথনক িানে।  

আচ্ছা এবাি বনো নো, প্রম্বেম্বট ভানগি তদঘময 
কে হনব? অবকযই 2n. প্রম্বেম্বট ভাগনক ম্বক এে 
নকপ ম্বদনয় এমেভানব নঢনক নদয়া যানব ো 
নযে একম্বট বগম বাম্বক থানক? অবকযই কািি 
আমিা নো একটু আনগ ওটাই ধিোম। 

এখে আমিা এই ঢাকাঢাম্বক এমেভানব কম্বি 
নযে একদম ম্বঠক মাঝ বিাবি একম্বট বগম 
োুঁকা থানক। 
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ম্বজম্বেসম্বট অনেকম্বট এিকম – 

 
এবাি মানঝি োুঁকা জায়গা নখয়াে কি। এম্বট নো একম্বট 2 × 2 বগম। এটানক ম্বক 
একম্বট এে নসইপ ম্বদনয় এমেভানব পিূি কিা যানব ো নযে একম্বট ঘি বাম্বক থানক? 

অবকযই, এভানব – 

 

োহনে কী দাুঁড়াে? আমিা n + 1 এি জন্যও ম্বজম্বেসম্বট সেয নপনয় নগোম। োহনে 
নো নযনকানো মানেি নবোনেই এম্বট খাটনব, োই ো? 

আি যানহাক নোমানদি এটুক বঝুানে নপনিম্বি মনে হয় আনিাহ এি গুরুত্ব কেখাম্বে। 
এই বইনয়ি ম্ববম্বভন্ন জায়গানেই এি বযবহাি পানব। নিাট নিাট ম্বজম্বেস নথনক আসনে 
এে বড় ম্বকিু কিা যায় ো আমিা আনগ কখনো ভাম্ববম্বে োই ো? আি এখানেই নো 
গম্বিনেি মজা! 
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ঝগড়াঝাুঁম্বটি গম্বিে (Contradiction) 

 

গম্বিনে নয সব সময় নকানো ম্বকিু হনবই ো ধিা ম্বঠক ো। অনেক সময় একম্বট মজাি 
বযাপাি নদখা যায়, নকানো ম্বকিু হনব ো এম্বট ধনি নকানো ম্বকিু প্রমাি কিা যায়। আি 
এটাই হনচ্ছ contradiction. অবাক হনচ্ছা ম্বকিুটা োই ো? চে ম্বকিু মজাি বযাপাি 
নদম্বখ, োহনেই বঝুনব। 

বেনে পানিা একদম শুরুনে নকাে অমেূদ সাংখযা আম্ববস্কাি হনয়ম্বিে? হ্যাুঁ, √2। 

কম্বথে আনি গম্বিেম্ববদিা যখে এম্বট নবি কনিম্বিে নয এনক মেুদ আকানি নদখা যায় 
ো, েখে োম্বক োনদি মাথায় আকাক নভনে পনড়ম্বিে। আি নয এম্বট আম্ববস্কাি 
কনিম্বিে োনক োম্বক োুঁম্বস নদয়া হনয়ম্বিে!  

যাই নহাক, আনসা আমিাও নদম্বখ োুঁম্বসনে ঝুেনে পাম্বি ম্বকো! এি জন্য শুরুনেই 
আমিা একম্বট কাজ কিনবা। ধনি ম্বেব নয √2 অমেুদ ো, বিাং এম্বট মেুদ। োহনে 
এনক অবকযই 𝑝

𝑞
 আকানি নেখা যানব, নযখানে েব আি হি দুইম্বট হনচ্ছ স্বাভাম্ববক 

সাংখযা আি সহনমৌম্বেক (নকে?)। 

োহনে √2 = 𝑝

𝑞
, 2 = 

𝑝2

𝑞2 

মানে দাুঁড়ানচ্ছ, 2q2 = p2 

এখে, p নো অবকযই নজাড় হনব, নকেো বাম পানকি পদম্বট নজাড়।  
ধিোম, p = 2t। েনব, 2q2 = p2 = 4t2 

সুেিাাং q2 = 2t2 

অথমাৎ q ও নজাড়। 

হি ও েব দুনটাই নজাড়! ম্বকনু্ত এম্বট নো আমানদি মনে অসম্ভব! কািি আমিা আনগই 
বনে ম্বেনয়ম্বি নয হি আি েব সহনমৌম্বেক। োহনে দুইম্বট নজাড় হয় কীভানব? 

োি মানে আমানদি ধিা ভুে ম্বিে, োই √2 হনচ্ছ একম্বট অমেুদ সাংখযা। 

আনিকম্বট উদাহিি নদখা যাক – 
নদখানে হনব নয, b2 + b + 1 = a2 এ সমীকিনিি b, a এি এমে নকানো পিূম 
সাাংম্বখযক মাে হনে পানি ো, নযে উভয় পাক সেয হয়। 

আনগি মনো আমিা ধনি নেই, হ্যাুঁ, কথাম্বট ম্বমথযা। a ও b এি এমে নকানো ো নকানো 
পিূম সাাংম্বখযক ধোত্মক মাে আনি নযে উভয় পাস সেয হয়। যা নহাক আমানদি কাজ 
শুরু কিা যাক, b2 নক একপানক ম্বেনয় এনস – 
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োহনে b + 1 = a2 - b2 = (a + b) (a - b) 

আচ্ছা b এি সবনচনয় নিাট মাে নকােম্বট হনে পানি? 1, নসনক্ষনত্র a এি মাে 
দাুঁড়ায়, √3. োহনে নদখা যানচ্ছ b এি আনিা বড় মাে ম্বেনে a এি আনিা বড় মাে 
পাওয়া যানব। অথমাৎ a ও b এি বযবধাে কমপনক্ষ 1 এি নবম্বক হনবই। 

এবাি খবু ভানো কনি নখয়াে কনিা, (a-b) এি মাে এমম্বেনেই 1 হনে বড়, আবাি 
োি সানথ গুি হনয়নি (a + b). বাম পানক নকবে আনি b + 1. োহনে ম্বক দুপাক 
সমাে হওয়া কখনো সম্ভব? কখনোই ো।  

োহনে আমানদি শুরুনে ধিা ভুে ম্বিে ম্বেশ্চয়ই! অথমাৎ a ও b এি নকানো পিূম 
সাাংম্বখযক মাে নেই যাি কািনি দুই পক্ষ সমাে হনব। 

এবাি আনিকম্বট উদাহিনি যাওয়া যাক। 

ধি একম্বট কাগনজি উপি অনেকগুনো সাদা আি কানো িট আনি। ম্বকনু্ত এিা 
এমেভানব আনি নযে নযনকানো দুইম্বট সাদা বা নকানো দুম্বট কানো িট নযাগ কিনে 
োি ম্বভেনি একম্বট সাদা বা একম্বট কানো িট থাকনবই। এখানে প্রমাি কিনে হনব, 
এ কনেম িটগুনো একই োইনেি উপি থাকনব। 

 

কীভানব শুরু কিা যায় বেনো? আচ্ছা আমিা ধনি নেই, ো এিা এক োইনে থাকনব 
ো। এিা নযনহেু এক োইনে নেই, োই োনদি নয নকানো ম্বেেম্বট ম্বদনয় অবকযই 
একম্বট ম্বত্রভুজ বাোনো যানব। ধনি ম্বেোম, এ ম্বত্রভুজগুনোি ম্বভেি সবনচনয় নিাট 
একম্বট ম্বত্রভুজ আনি। 

ম্বত্রভুজম্বট এনক নেম্বে। ধিোম, ম্বেেম্বট িনটি ম্বভেি দুইম্বট কানো আি একম্বট সাদা। 
নযনহেু দুইম্বট িট কানো, োই এনদি নযাগ কিনে ম্বভেনি নো একম্বট সাদা থাকনবই। 

সবমোক, এখে নো এই সাদা, আনিকম্বট কানো আি বাম্বক সাদা ম্বদনয় একম্বট ম্বত্রভুজ 
বাোনো যানব। যাি আয়েে আনগি ম্বত্রভুজ নথনক নিাট হনব। ম্বকনু্ত এম্বট নো আমানদি 
কেম ম্ববনিাধী! সুেিাাং আমানদি ধিাম্বট ভুে ম্বিে এবাং িটগুনো একই োইনে থাকনব। 
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Contradiction এি অনেক উদাহিি নদয়া যায়, আমিা বইনয়ি বাম্বক অাংনক এি 
প্রনয়াগ নদখনবা। একম্বট উদাহিি ম্বদনয় নকষ কিা যাক– 

একম্বট নসট কল্পো কি, {1, 2, 3, 4, 5, 6, …….., 2015}. ধি, এি প্রনেযকম্বট 
োিািনক েুম্বম এক একম্বট োম ম্বদো, a1, a2, a3, ……….. অবকয a1 = 1 হনেই হনব 
এমে নকানো কথা োই। a1 = 64 ও হনে পানি। আসে কথা হনচ্ছ েুম্বম এই নসনটি 
প্রনেযকম্বট োিাি ম্বেনয় ঘাড় ধনি এনককম্বট a এি মানেি ম্বভেি বম্বসনয় ম্বদনব। এখে 
নোমানক প্রমাি কিনে হনব,  (a1 - 1)X(a2 - 2)……… …X(a2015 - 1) একম্বট নজাড় 
সাংখযা! 

ম্ববষয়ম্বট ম্বেনয় একটু ভাবা যাক। বনো নো গুিেেটায় সবমম্বেম্ন কয়ম্বট নজাড় সাংখযা 
থাকনে এম্বট নজাড় হনব? 

অবকযই একম্বট। োহনে আমিা ধনি নেই ো, সবগুনো ম্ববনজাড় সাংখযা!  

এখে বনো নো a1 ম্বক নজাড় ো ম্ববনজাড়? অবকযই নজাড়, কািি a1 - 1 ম্ববনজাড়। 
নযনহেু 1 ম্ববনজাড়, োই a1 নক নো নজাড় হনেই হনব। োহনে বে নো আমিা কী কী 
নজাড় নপোম? 

a1, a3, a5, a7, ……………….., a2015 মানে 1008ম্বট। 

ম্বকনু্ত উপনিি নসটটায় নদখ, নজাড় সাংখযা আনি 1007ম্বট। োি মানে? 

মানে আি ম্বক! আমানদি ধিায় ভুে ম্বিে, োই একম্বট ো একম্বট নজাড় হনবই। আি 
োই গুিেেম্বট নজাড় হনবই। 
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ম্বপম্বজওে নহাে ম্বেয়ম (কবেুি ম্বেনয় োোোম্বে) 
 

োমম্বট শুনে একটু অদূ্ভে োগনি োই ো। অাংনকি ম্বভেনি কবেুি এে কীভানব! 
োহনে চে এবাি একম্বট মজাি ম্বজম্বেস নদখা যাক।  

ধি নোমিা ম্বেে ভাই নবাে। নোমানদি আি ুনোমানদি জন্য চকনেট ম্বেনয় এনসনি 
চািম্বট। নোমানদি সবাি জন্য অন্তে একম্বট কনি চকনেট। এখে নোমানক বেোম 
নোমানদি নযনকানো একজে দুইম্বট চকনেট পানবই। োহনে ম্বক নকানো ভুে হনব? 

অবকযই ো, কািি ম্বেেম্বট নদবাি পি বাম্বক একম্বট কাউনক ো কাউনক নো ম্বদনে 
হনবই। োহনে নস দুইম্বট চকনেট নপনয় যানব। োই েয় ম্বক? এ বযাপািম্বটই হনো 
ম্বপম্বজওে নহাে ম্বেয়ম। যম্বদ নোমাি কানি n ম্বট কবেুনিি নখাপ আি n + 1 ম্বট কবেুি 
থানক আি প্রম্বেম্বট নখানপ অন্তে একম্বট কবেুি িাখা দিকাি োহনে অবকযই নকানো 
ো নকানো নখানপ দুইম্বট বা োি নবম্বক কবেুি বসনব। খবু নসাজা, োই ো? 

জাম্বে, নোমিা ভাবনিা এে সহজ ম্বজম্বেস কী কানজ োনগ! আসনে একটু পনি আমিা 
এমে ম্বকিু অবাক হওয়াি মনো ম্বজম্বেস নদখনবা। 

এই নসটটা নদখ নো {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. প্রমাি কিনে পািনব, এ নসট নথনক 
নযনকানো পাুঁচম্বট সাংখযা ম্বেনে দুইম্বটি নযাগেে 9 হনব? 

এবাি মযাম্বজক নদখ। আমিা োিািগুনোনক কনয়কম্বট উপনসনট ভাগ কনি নেম্বে – 
{1, 8}, {2, 7}, {3, 6}, {4, 5} 

নোমানক পাুঁচম্বট োিাি ম্বেনে বো হনয়নি। আচ্ছা বনো নো োিাি দুইটাি নযাগেে 
9 হনব ো কখে? হ্যাুঁ, যখে এ উপনসট হনে নকবে একম্বট কনি োিাি ম্বেব, দুইম্বট 
ম্বেনেই নকষ। 

ম্বকনু্ত, এখানে নো চািম্বট উপনসট। আমানদি নো পাুঁচম্বট ম্বেনেই হনব। োহনে 
নযনকানো একম্বট উপনসট নথনক নো দুইম্বট ম্বেনেই হনব! োহনে কী দাুঁড়ানো? পাুঁচম্বট 
ম্বেনে নয নকানো দুইম্বটি নযাগেে 9 হনবই। 

এবাি আনিকম্বট উদাহিি নদয়া যাক।  

ধি নোমানক দকম্বট োিাি নদয়া হনো। বো হনো, এি ম্বভেনি কমপনক্ষ দুম্বট োিাি 
নক 9 ম্বদনয় ভাগ কিনে একই ভাগনকষ থাকনব। এম্বট ম্বক েুম্বম মােনব? 
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একম্বট োিািনক 9 ম্বদনয় ভাগ কিনে কী কী ভাগনকষ আসনে পানি? 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 নমাট েয় িকনমি ভাগনকষ। এখে েুম্বমই বনো, দকম্বট েিনিি ম্বক েয়ম্বট 
আোদা ভাগনকষ থাকনব? একম্বট ো একম্বট নো একই হনব, োই ো? 

এবাি আমিা একটু কম্বঠে সমসযা ম্বেনয় আনোচো কিা যাক।  

ধি, n নযনকানো একম্বট োিাি। একম্বট নসট কল্পো কি, {1, 2, 3, 4, 5, 6, ………, 
2n}। প্রমাি কিনে হনব নয, আমিা যম্বদ এ নসট হনে n+1 ম্বট োিাি নেই, োি ম্বভেি 
কমপনক্ষ এমে দুইম্বট োিাি আনি যািা একম্বট আনিকম্বট িািা ম্ববভাজয হনব। 

আনগি মনো একই কাজ কম্বি। ম্বকিু উপনসট বাম্বেনয় নেম্বে, যানদি নভেি নযনকানো 
দুইম্বট একম্বট আনিকম্বট ম্বদনয় ম্ববভাজয হনব। 

ম্বক, কম্বঠে মনে হনচ্ছ? 

আচ্ছা এ নসটম্বট নকমে? {1, 2, 4, 8, 16, 32, ………} একম্বট আনিকম্বট ম্বদনয় 
ম্ববভাজয নপনে? 

এবাি 3 শুরু কিা যাক, {3, 6, 12, 24, ……..} 

বে নো এবাি কে ম্বদনয় শুরু কিনবা? অবকযই 5 ম্বদনয়। কািি 4 নো আনগি নসনটই 
আনি। আমিা চাম্বচ্ছ এমে কেগুনো নসট বাোনে নযে প্রনেযক উপাদাে আোদা হয়। 
োহনে {5, 10, 20, ……….} 

এবাি কে ম্বদনয়? 7 ম্বদনয়। {7, 14, 28, ……..} 

এভানব কয়ম্বট নসট হনব? নখয়াে কনিি ম্বক, শুরুনে সব সময় ম্ববনজাড় োিাি ম্বেম্বচ্ছ? 
োহনে নসট হনব ম্বেশ্চয়ই, নমাট োিাি এি অনধমক, অথমাৎ n টা। 

এখে আমানদি কাজম্বট নবক সহজ হনয় নগে। আমিা আমানদি নসটম্বটনক nম্বট 
উপনসনট ভাগ কনি নেনেম্বি (নোমিা একটু অবাক হনচ্ছা? ভাবনিা সব োিাি ম্বক 
আসনি? একটু নভনব নদখ নো!) 

আমানদি উপনসট আনি n ম্বট, আি ম্বেনে হনব n+1 ম্বট। োহনে নযনকানো একম্বট নসট 
হনে নো দুইম্বট ম্বেনেই হনব। োহনে বযাপািখাো কী দাুঁড়ানচ্ছ? 

 

  



কম্বিনেটম্বিক্স : গম্বিনেি মজাি দুম্বেয়া - 41 

 
ম্বপম্বজওে নহাে, আনিকবাি 

 

এবাি আমিা একটু অন্যভানব ম্বপম্বজওে নহাে ম্বেয়মম্বট নদম্বখ আম্বস। এেক্ষনি 
নোমানদি মনে একটু ম্বক খটকা োনগম্বে? আমিা বািবাি বনে আসম্বি nম্বট নখাপ 
আি n+1 ম্বট কবেুি। এম্বট বানদ আি অন্যম্বকিু ম্বক হনে পানি ো? 

অবকযই পানি, আি এ বযাপািম্বটই এখে আমিা নদখনবা।  

ধিা যাক, নোমাি কানি েয়ম্বট কবুেি আনি আি চািম্বট নখাপ আনি। এবাি বনো 
নো, কমপনক্ষ কয়ম্বট কবেুি নকানো একম্বট নখানপ থাকনবই? 

খবু সহজ, চািম্বট নখানপ একম্বট একম্বট কনি কবেি বসানে থানকা। ম্বক দুইবাি 
বসানে নপনিি ো প্রম্বেম্বটনে? (4 × 2 = 8). একম্বট বাম্বক থানক। নকানো ো নকানো 
নখাুঁনপ নো এম্বট বসানেই হনব, োই ো? আি এম্বদনক 9 নক 4 ম্বদনয় ভাগ কিনে 
দাড়ায় 2.25 . এি পনিি সাংখযাম্বটই অথমাৎ ম্বেে হনচ্ছ আমানদি উত্তি। 

অথমাৎ আমানদি যম্বদ pম্বট কবেুি আি nম্বট নখাপ নজাগাড় কিনে পাম্বি, োহনে বো 
যায়, নকানো ো নকানো একম্বট নখানপ p নক n ম্বদনয় ভাগ কিনে নয ভাগেেম্বট পাব 
এবাং ো পিূম সাংখযা হনে নো ভানো ওইটাই থাকনব আি ো হনে এি পনিি 
োিািম্বট থাকনব। এ ম্বজম্বেসটানক বো হয় ম্বসম্বোং। নযমে 2.25 এি ম্বসম্বোং 3। 3.32 

এি ম্বসম্বোং 4। 

এবাি নিাট্ট একম্বট সমসযা। 

ধি একম্বট ঘনি 87 জে নোক আনি। প্রমাি কিনে হনব এনদি মনধয কমপনক্ষ 
চািজে আনি যানদি োনমি শুরুি বিম এক। 

কাজম্বট খবু সহজ, বিম আনি নমাট 26 ম্বট। এখে 26 × 3 = 78। 87 নক 26 ম্বদনয় 
ভাগ কিনে এি ম্বসম্বোং হনব 4. অথমাৎ চািজনেি োনমি শুরু একই হনব। 

গড়মাে েত্ত্ব 

গড়মাে েত্ত্ব খবু সাধািি একম্বট বযাপাি। এনক দুইভানব বো নযনে পানি – 

(1) যম্বদ কেগুম্বে সাংখযাি বীজগাম্বিম্বেক গড় n হয় েনব এ সাংখযাগুনোি ম্বভেনি 
কমপনক্ষ একম্বট সাংখযা আনি যা n হনে বড় আি কমপনক্ষ একম্বট সাংখযা আনি যা n 

হনে নিাট (অথবা সবাই সমাে)। 

(2) আবাি কেগুম্বে সাংখযাি জযাম্বমম্বেক গড় যম্বদ n হয়, েনবও আনগি মনো দুইম্বট 
সাংখযা পাওয়া যানব যাি একম্বট বড় আনিকম্বট নিাট (অথবা সবাই সমাে)।  
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(জযাম্বমম্বেক গড় যািা বনুঝা ো - ধিোম কনয়কম্বট সাংখযা a1, a2, a3,…….., an 
োহনে এনদি জযাম্বমম্বেক গড় হনব, √𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … … . . , 𝑎𝑛𝑛

)। নকে এ 
বযাপািম্বট ঘটনো একটু ম্বচন্তা কি, নপনয় যানব উত্তি। 

যা নহাক এটাও নয খবু কানজ োনগ ঝানমোয় ো ম্বগনয় চনো ঝটপট এি উদাহিি 
নদনখ নেম্বে। 

ধিা যাক একম্বট বনৃত্ত এি চািপানক 1, 2, 3, 4, 5, 5,  ….,10 এ 10ম্বট োিাি 
বসানো হনো নয নকানো ক্রনম। এবাি প্রমাি কনি নদখানে হনব নয, এি ম্বভেনি 
নকানো এক জায়গায় পিপি ম্বেেম্বট োিানিি নযাগেে 18 নথনক নিাট হনব। 

আমিা ধনি ম্বেোম, 1 বানদ বাম্বক োিািগুনোনক a1, a2,…………, a9 আকানি 
নেখা যায়। এবাি এক কাজ কিা যাক, এ োিািগুনোনক ম্বেেম্বট গ্রুনপ ভাগ কিা 
যাক - (a1, a2, a3), (a4, a5, a6), (a7, a8, a9)। আমিা ম্বকনু্ত জাম্বে ো a1, a2 এসনবি 
মাে কে, নকবেমাত্র ধনিম্বি। 

এবাি এ ম্বেেম্বট গ্রুনপি গড় দাুঁড়ায়, 1

3
 × ((a1, a2, a3), (a4, a5, a6), (a7, a8, 

a9)) ।  1

3
 × (2 + 3 + 4 +………. + 10) = 18. 

অথমাৎ ম্বেেম্বট গ্রুনপি নয নকানো একম্বট অবকযই 18 হনে নিাট হনব।  

আনিকম্বট উদাহিি নদখা যাক – 

একম্বট সমেনে n ম্বট ম্ববন্দু আনি, নযখানে n এি মাে 4 হনে বড়। এখে দুইম্বট দুইম্বট 
ম্ববন্দু ম্বেনয় নযাগ কিা হনো। েনে কনয়কম্বট নিখা পাওয়া নগে। এখে এ 
নিখাগুনোি ম্বভেি n+1 ম্বট নিখা আনি যানদি তদঘময একই, ধিা যাক 5 নস,ম্বম। 
নদখানে হনব এ ম্ববন্দুগুনোি ম্বভেি এমে একম্বট ম্ববন্দু p আনি নযে এ ম্ববন্দুনক স্পকম 
কনি নয সব নিখা আকা হনয়নি যাি ম্বভেি কমপনক্ষ ম্বেেম্বট নিখাি তদঘময 5 নসম্বম 
হনব। 

খবু কম্বঠে ো ম্ববষয়ম্বট নদখানো। ধনি ম্বেোম আমানদি ম্ববন্দুগুনো হনচ্ছ p1, p2, …, 
pn. আি 5 নসম্বম তদনঘমযি নিখাগুনো নযগুনো pi (i = 1, 2, 3, …, 5) নক স্পকম কনি 
যায় োিা হনো d1, d2, d3,………, dn। োহনে d1 + d2 +……………+ dn = 

2x(n+1) 

নকে দুই ম্বদনয় গুি হনো? আসনে একম্বট নিখা নো দুইম্বট ম্ববন্দু ম্বদনয় যানব, আি 
েুম্বম প্রনেযকম্বট ম্ববন্দুি জন্য ম্বহসাব কিনিা। োহনে ম্বক িাবে হনয় যানব ো 
নযাগেেটা? 

আচ্ছা এবাি গড়মাে েত্ত্ব বযবহাি কিা যাক। এনদি গড় 2x(n+1)

n
। এি মাে নো 

অবকযই 2 হনে বড় হনব, কমপনক্ষ ম্বেে হনব। অথমাৎ আমিা একম্বট dnএি মাে 
নপোম ম্বেে এি সমাে বা বড়। োহনে ম্বক প্রমাি হনয় নগে ো? 
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ম্বিকািকে : টাওয়াি অব হ্যােয় 
 

এখে আমিা ম্বকিু মজাি ম্বজম্বেস নদখব, যাি শুরুম্বট একটু অন্যিকম। একদম নগাড়া 
নথনক শুরু কনি ধানপ ধানপ নকষ পযমন্ত নযনে হয়। একম্বট ধাপ বািবাি কনি নযনে 
হয়। এি োম recursion . 

Recursion এি অনেক মজাি মজাি ম্বজম্বেস আনি। অবাক হনয় নদখনব কীভানব 
একম্বট নিাট ম্বকিু ম্বদনয় খবু বড় ম্বকিু কিা যায়। নযমে টাওয়াি অব হ্যােয়। এ 
সমসযাম্বটি োম শুনে একটু অন্যিকম োগনি ো? মজাি বযাপাি হনচ্ছ এ সমসযাি 
সানথ হ্যােয় এি নকানো সিকম নেই। বিাং সমসযাম্বট বামমাি এক কাল্পম্বেক 
টাওয়ািনক ম্বেনয়। 1883 সানে এিওয়ািম েকুাস এ সমসযাম্বট নদে। 

সমসযাম্বট এিকম – 

বামমাি এক মম্বন্দনি পনুিাম্বহেিা 
নগাে হনয় বনস আনি। নমাম্বটমমু্বট 
ম্ববিি হনয় নগনি োিা। কী এক 
নঘাড়াি ম্বিনমি কাজ কিনি মম্বন্দনি 
বনস বনস। এি নচনয় স্বনগম বনস 
আিাম কিনব োিা। যা নহাক ওিা 
বনস বনস একটা পম্বিকল্পো 
কিনো। সমৃ্বিকেমাি কাে ভািী কিনব আি ম্বেম্বে ম্ববিি হনয় পমৃ্বথবী ধাংস কনি ম্বদনবে।  

নযই ভাবা নসই কাজ। একসানথ সমৃ্বিকেমা নক ধিনো সবাই। ম্বকনু্ত সমৃ্বিকেমা নো আি 
এে নবাকা ো, চাোম্বক ম্বেম্বে ম্বঠকই ধনি নেেনেে। এখে ম্বেম্বে পনুিাম্বহেনদি একম্বট 
নিাট্ট কাজ ম্বদনেে। কাজম্বট নকষ হনেই পমৃ্বথবী ধ্বাংস কনি ম্বদনবে। 

মম্বন্দনিি িানদ ম্বেেম্বট রুনপাি দণ্ড আনি। এ রুনপাি দনণ্ডি প্রথমম্বটনে 64ম্বট নসাোি 
চাকা উপি নথনক ম্বেনচ নিাট নথনক বড় আকানি সাজানো আনি। এখে েেৃীয় দনণ্ড 
চাকাগুনো আেনে হনব। ইনচ্ছ কিনে ম্বিেীয় িনণ্ড চাকাগুনো সাজানোি খাম্বেনি িাখা 
যানব। ম্বকনু্ত দুইম্বট কেম আনি, 

(1) সাজানোি সময় নকানো চাকম্বেনক এি নচনয় নিাট নকানো চাকম্বেি উপি িাখা 
যানব ো। 

(2) একবানি একম্বট চাকম্বেনকই সিানো যানব। 

এ নিাট্ট কাজটুকু কিনেই স্রিা পমৃ্বথবী ধাংস কনি ম্বদনবে।  
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এখে নোমিা হয়নো ভাবনিা, এম্বট ম্বক গাুঁজাখমু্বি বযাপাি? কেক্ষিই বা োগনব! 
পমৃ্বথবী োহনে নো কে আনগই নকষ হনয় নযে! 

সম্বেযই ম্বক োই? আনসা, বযাপািম্বট একটু নদখা যাক। ধিা যাক, ম্বেেম্বট চাকম্বে আনি 
প্রথম দনণ্ড। োহনে কীভানব কাজম্বট কিা যানব? ধি, উপি নথনক ম্বেনচ দুইম্বট চাকম্বে 
আনি a আি b. োহনে b বড় আি a নিাট। কেবাি নচিা কনি সিানো যানব? 

খবু সহজ। প্রথনম উপনিি a নক দুই োং দনণ্ড োও, b নক ম্বেে োং এ িাখ, আি এখে 
এি উপি a নক িাখ। োহনে কয় বানি পািনে? হুম্ম, ম্বেেবানি।  

এবাি ধিা যাক ম্বেেম্বট চাকম্বে a, b, c. োহনে c সবনচনয় বড় আি a সবনচনয় নিাট। 
এবাি আমিা একম্বট কাজ কম্বি। C নক বম্বসনয় িাখোম। আি a ও b ম্বেনয় কাজ কম্বি। 
আমানদি কাজ এনদি দুই োং দনণ্ড আনগি মনো কনি বসানো। বনো নো কয়বানি 
পািনবা? একটু আনগই কনি এনসম্বি ো? ম্বেেবানি। এবাি c নক আনস্ত কনি ম্বেে োং 
এ বম্বসনয় নদই। আমানদি কাজম্বট এবাি সহজ। ab নক এবাি ম্বেে োং এ আেনে 
হনব। কয়বানি? অবকযই ম্বেেবানি। 

োহনে নমাট নচিা 3 + 1 + 3 = 7. 

এবাি যম্বদ চািম্বট চাকম্বে থাকনো েনব? 7+1+7 = 15 বানি। 

এবাি ধিা যাক, 64 ম্বট চাকম্বে T64 বাি নচিা কনি সাজানো যানব। 

63 ম্বট চাকম্বে T63 ভানব এভানব। 

োহনে বে নো, T0 এি মাে কে হনব? অবকযই 0 . কািি চাকম্বে ো থাকনে সিানব 
কী? 

এবাি T1? 1. 

T2? আনগই নবি কনিম্বিোম 3 = 22 - 1 

োহনে, T3 = 2T2 + 1 = 2 × (22 - 1) +1 = 23 - 1 

T4 = 2T3 + 1 =24 - 1 

োহনে, T64 = 264 - 1. 

ম্বক, সাংখযাম্বট কম মনে হনচ্ছ? দাুঁড়াও একম্বট ম্বহসাব কম্বি। 210 = 1024, এনক 103 

ধম্বি। 

োহনে, 264 = 24 × 260 =16 × 1018 

মানে বঝুনিা? যম্বদ একম্বট চাকম্বে সিানে এক মাইনক্রা নসনকন্ট্ি সময়ও োনগ, োহনে 
5000 কোম্বব্দ নেনগ যানব। োই বঝুনেই পািনিা সমৃ্বিকেমাি সানথ োুঁম্বকবাজী কনি 
োভ নেই! 

ম্বক, আমানদি কাজম্বট নদখনে? প্রথনম খবু নিাট্ট একম্বট সমীকিি বাোোম। আি 
োিপি এম্বট বািবাি বযবহাি কনি কত্ত বড় একম্বট ম্বজম্বেস বাম্বেনয় নেেোম। আি 
এম্বটই হনচ্ছ পেুিাবমৃ্বত্ত বা recursion! 



কম্বিনেটম্বিক্স : গম্বিনেি মজাি দুম্বেয়া - 45 

ম্বপজ্জা সমসযা 

এবাি একম্বট মজাি সমসযা নদয়া যাক।  

ধি, েুম্বম জন্মম্বদনেি পাম্বটমনে বনস আি। সামনে একম্বটই নকক। ম্বকনু্ত নোমাি 
একগাদা বনু্ধ বান্ধব এনস জমা হনয়নি। ভািী ম্ববপদ! নকক নো একম্বটই। এে জে 
মানুষ, কীভানব সবাইনক ম্বদনব? আবাি নককম্বটনে নো নবম্বক িুম্বিি নপাচ নদয়াও যানব 
ো। নোনক কী ভাবনব? যাই নহাক েুম্বম সমসযা সমাধানে খবু ভানো। োই এবাি 
ঝটপট নবি কনি নেেনো যম্বদ n বাি নককটা কানটা েনব সনবমাচ্চ কে টুকিা হনব? 

ধি শুরুনে েুম্বম নকানো িুম্বি চাোওম্বে। োহনে নককটা কয় টুকিা থাকনব? অবকযই 
আস্ত নকক থাকনব অথমাৎ এক টুকনিাই থাকনব। এম্বটনক L0 বেনে L0 = 1. একবাি 
কাটনে কয় টুকিা হনব? অবকযই দুই টুকিা, মানে L1 = 2. 

যম্বদ দুইবাি কাম্বট, েনব? 
অবকযই চাি টুকিা। মানে 
L2= 4 . 

নদখনে? আনগি 1 আি 2 

োং এোকানক েেুে 
নিখাম্বট দুইম্বট েেুে এোকায়    

ভাগ কনিনি। োই টুকিাি সাংখযা দুই নবনড় নগনি। 

এবাি আসা যাক ম্বেেম্বট নিখাি নবোয়। আচ্ছা বনো 
নো এবাি েেুে নিখা কয়ম্বট েেুে এোকা তেম্বি 
কিনব? ম্বেেম্বট! ম্ববশ্বাস হনো ো? 

োহনে নদখ, েেুে নিখাম্বট 4 োং এ 7 োং, 1 োং এ 5 

োং আি 2 োং এ 6 োং এোকা তেম্বি কনিনি। োি মানে 
েেুে ম্বেেম্বট এোকা। োহনে L3 = 4 + 3 = 7. 

Ln = Ln-1 + n 

 = Ln-2 + (n - 1) + n. 

 = Ln-3 + (n - 2) + (n - 1) + n 

 = …………………………………. 

  ……………………………………….. 

 = L0 + 1 + 2 + 3 +…………………………. + (n - 2) + (n - 1) + n 

এবাি বেনো, ধািাম্বটি নযাগেে কে? 𝑛 (𝑛+1)

2
 

োহনে Ln = 1 + 
𝑛 (𝑛+1)

2
. 
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নজানসোস সমসযা  

Flavirus Josephus একজে ম্ববখযাে ইম্বেহাসম্ববদ ম্বিনেে প্রথম কোম্বব্দি। োনক 
ম্বেনয় একম্বট কাম্বহেী প্রচম্বেে আনি।  

একবাি এক যনুেি সময় নজানসোস োি 40 জে সেী ম্বেনয় একম্বট গুহায় আটকা 
পনড়ে। নো যনুেি সময়, সবাি মাথা গিম। বুঝনে পািনো বাইনি নগনে মািা 
পড়নেই হনব। ম্বকনু্ত সবাই ম্বঠক কিে সবাই নগাে হনয় দাুঁড়ানব, এিপি নকানো এক 
মানুষনক ম্বেম্বদমি নিনখ প্রম্বে ম্বেে োিাি নোক ম্বেনজ আত্মহেযা কিনব, আি নকনষ নয 
দুইজে থাকনব, োিা যা খমু্বক োই কিনব, মিাি দিকাি নেই। 

নো নজানসোস খবু চাোক। ও আি ওি বনু্ধ এমে এক জায়গায় দাুঁড়ানো নযে ওিাই 
হয় নকষ দুইজে বযাম্বি। এবাি বেনে হনব োিা নকানো পম্বজসে এ দাম্বড়নয়ম্বিনেে? 

আচ্ছা আম্বম এ সমসযাম্বট নোমানদি হানে নিনড় ম্বদনবা, ম্বকনু্ত এি একম্বট অন্য প্রমাি 
নদখানবা নোমানদি। প্রশ্নম্বট আমিা েেুেভানব কম্বি।  

ধিোম 41 জে মানুষ আনি আি প্রম্বে ম্বিেীয় জেনক আত্মহেযা কিনে হনচ্ছ। োহনে 
নকনষ নো একজে থাকনব। আমানদি বেনে হনব ঐ োিািম্বট কে? 

ধিোম, নকনষ নয মানুষম্বট থাকনব, নস হনচ্ছ j(n), নযখানে n হনচ্ছ নমাট মানুষ। শুরুনে 
ধনি ম্বেোম, n হনচ্ছ নজাড় সাংখযা। ম্বহসানবি সুম্ববধাি জন্য আমিা ধনি ম্বেোম, নমাট 
2n সাংখযক নোক আনি শুরুনে। প্রথম ধানপি নকনষ সব ম্ববনজাড় োিাি বাম্বক থাকনব। 
প্রথম ধাপ নকনষ ম্ববষয়ম্বট হনব এিকম – 

 

এিপনিি বাি 3 চনে যানব। বযাপািম্বট অনেকম্বট এিকম ো নয nম্বট মানুষ ম্বেনয় শুরু 
কিোম, ম্বকনু্ত প্রম্বে মানুষ এি োিািনক ম্বিগুি কনি ম্বদোম, আি এক বাদ ম্বদনয় 
ম্বদোম! োহনে j(2n) = 2j(n) - 1  

এবাি আমানদি পনক্ষ সমাধাে কিা নকানো বযাপাি েয়। আচ্ছা j(1) কে?  
অবকযই 1. 

োহনে j(2) = 2 × 1 - 1 = 1. 

J(4) = 2 × j(2) - 1 = 1. 
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J(6) = 2 × j(3) - 1 = 2 × 3 - 1 = 5 

এভানব আমিা নবি কনি নেেনে পাম্বি। 

এখে যম্বদ বো হনয় থানক ম্ববনজাড়, েখে কী 
কিনবা? ধিা যাক, 2n+1 জে মানুষ আনি। 
োহনে প্রথম ধানপি পি কী দাুঁড়ানব? 

এবাি কী হনো নসাজা আনগি োিানিি ম্বিগুি 
নযাগ এক। োহনে j(2n + 1) = 2j(n) + 1 

এভানব আমিা সব ইনচ্ছ কিনে নবি কনি 
নেেনে পাম্বি, োই ো? সমসযাম্বটি একম্বট 
সহজ সমাধােও আনি, আমিা যম্বদ এভানব 

ম্বেম্বখ োহনে ম্ববষয়ম্বট নবক ভানোভানব নদখা যায়।  

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 

16 

J(n) 1 1 3 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 

13 15 

1 

োহনে নদখা যানচ্ছ, আমিা যম্বদ নকানো n নক 2m+k আকানি ম্বেখনে পাম্বি োহনে, 
J(2m + k) = 2k + 1. 

এখে আমিা এম্বট প্রমাি কনি নেেনবা। কম্বঠে বযাপাি ো, গাম্বিম্বেক আনিাহ ম্বদনয় 
চনো কনি নেম্বে।  

m = 0 এি জন্য নো সেয হনবই োই ো? এবাি আমিা m নক নজাড় সাংখযা ধিোম, 
োহনে 2m + k = 2n। োহনে k ও নজাড় সাংখযা হনব। এখে ধনি ম্বেোম J(2m + k) 

= 2k + 1. এম্বট সেয। 

এবাি আমানদি নদখানে হনব, m+1 এি জন্যও সেয হনব। 

এখে, j(2m+1 + k) = 2 × j(2m + k/2) - 1 

       =2 × (2 × k/2 + 1) - 1 

       = 2k + 1 

বযাস হনয় নগনো। ম্ববনজানড়ি নবোনেও এম্বট প্রমাি কিা যায়। নদখনে নো কী সুন্দি 
প্রমাি হনয় নগে! (আচ্ছা একম্বট বমু্বে নদই, বাইোিীনে ম্বেনয় সাংখযাগুনো কনি নদনখা 
নো, অনেক মজা পানব!) 
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নজোনিম্বটাং োাংকেঃ সেভ কিাি উপায় 

Generating function হনো প্রনেম সম্ব্ভাং এি আনিকম্বট ধাপ। আসনে আমিা 
প্রনেম স্ভাং এি জন্য কেগুনো ম্ববনকষ ম্ববষনয়ি সাহাযয নেই। এি ম্বভেি আমিা 
ম্বকনু্ত অনেক ম্বকিু আনগই কিোম (নযমে- ম্বপম্বজওে নহাে ম্বেয়ম, গাম্বিম্বেক আনিাহ 
এসব আি ম্বক!) 

নজোনিম্বটাং োাংকনেি কেগুনো মেূ ম্বেয়ম আনি। নযমে ধি, েুম্বম যখে xm এবাং xn 

গুি কম্বি েখে আমিা xm+n পাই। (অবাক হনয়নিা? আসনে এ সব সহজ ম্বজম্বেস 
ম্বদনয়ই কম্বঠে ম্বজম্বেস এ আসা যায়)। আনিকম্বট ম্বজম্বেস হনো, নকানো একম্বট বহুপদী 
f(x) এি সহগগুনোি ধমম নজনে অনেক কাজ সহনজ কিা যায়। 

নজোনিম্বটাং োাংকে নবাঝাি জন্য আমানদি ধািা, ম্ববন্যাস, সমানবক এসব ম্বেনয় একটু 
ধািিা থাকা োগনব। আমিা আনগই এসব নজনে ম্বেনয় খবু ভানো একম্বট কাজ কনি 
নেনেম্বি। যাই নহাক, ধিা যাক নকানো একম্বট ধািা হনো, a0, a1, a2,………… 

োহনে এি নজোনিম্বটাং োাংকে হনব, a0 + a1x + a2x2 + …………… 

এম্বট হনচ্ছ নজোনিম্বটাং োাংকনেি একদম সাধািি একম্বট রুপ। এি আনিা অনেক 
িকমনভদ আনি। এখে ধিা যাক, 1 = a0 = a1 = a2 ………… োহনে এি 
নজোনিম্বটাং োাংকে হনব, S = 1 + x + x2 + x3 + ………… 

আচ্ছা এনক নো নিাট কনি ম্বেনখ নেো যায়, এভানব 1

1−𝑥
। যািা অসীমেক সমম্বি 

ম্বকনখনিা োিা নো এমম্বেই পািনব। বাম্বকিা S নক x ম্বদনয় গুি কনি আবাি S ম্বদনয়ই 
ম্ববনয়াগ কনিা। এিপি S এি মাে নবি কনিা। যম্বদ x এি মাে -1 হনে +1 এি মনধয 
হয় োহনে। 

এবাি যম্বদ এিকম হয় োহনে, 𝑥

2+𝑥
? এখে এনক এভানব নেখা যায়, (1

2
) × 

𝑥

1 + 
𝑥

2

 

এখে এম্বটনক ম্বেশ্চয়ই এভানব নেখা যায়, (1

2
) × (x -

1

2
 𝑥2 + 

1

4
𝑥3 − ⋯ … … … ) 

এবাি ধিা যাক নকানো এক ধািাি প্রম্বে পদ হনচ্ছ, ak = (n
K) 

এখে এি নজোনিম্বটাং োাংকনে হনব, 

 

এখে যম্বদ এখানে x = 1 বসাই োহনে আমিা পাই, 

 

এবাি যম্বদ x = -1 বসাই োহনে পাই, 
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এবাি প্রথম সমীকিিম্বটনক ম্বিোনিেম্বসনয়ট কনি পাই, 

 

এবাি x = 1 বম্বসনয় পাই, 

 

যাই নহাক নোমিা ম্বেশ্চয়ই অধধযম হনয় নগনিা। এখানে ম্বিকািকে সম্ব্ভাং নকাথা হনে 
আসনো? 

ধিা যাক, নকানো একম্বট ম্বিকািকনেি নবোয়, A0 = 1, and an = 3an-1 + 2. 

এবাি আমিা কনয়কম্বট পদ নবি কম্বি নেম্বে - 1, 5, 1 7, 5 3, 1 6 1, 485, . . ., এনক 
নজোনিম্বটাং োাংকে আকানি ম্বেনখ নেম্বে -  

f(x) = 1 +5x + 17x2 + 53 x3 +……… 

উভয়পানক x ম্বদনয় গুি কনি পাই, x.f(x) = x + 5x2 + 17x3 + 53 x4 +……… 

এখে নদখ একটা মজাি কাজ কিা যায়! 
An - 3an-1 = 2. 

োহনে আমিা ম্বক এ কাজম্বট কিনে পাম্বি ো? 

f(x) – 3f(x) = a0 + 2(x + x2 + x3 +……) = a0 + 2x

1 – x
 

োহনে,  

 

এবাি আমানদি এ োাংকেনক আাংম্বকক ভগ্াাংনক প্রকাক কিনে হনব।  

আমিা পাই, 

এখে, আমিা ইনচ্ছ কিনে ম্বেখনে পাম্বি, 

 

এবাি আমিা জাম্বে, োাংকেম্বটি নযনকানো সহগই হনব ম্বিকািকনেি এক একম্বট পদ। 
োই সহনজই বো যানচ্ছ, ম্বিকািকেম্বটি নযনকানো পদ হনব, 

 

নদখনে কী সহনজ আমিা পদগুনো নবি কনি নেেোম। োহনে নোমিা এখে খবু 
সহনজই নবি কনি নেেনে পািনব ম্বিকািকনেি নয নকানো পদ, োই ো? আসনে 
অনেক ধিনেি ম্বিকািকনেি মাধযনম সমাধাে কিা যায়। নোমিা একম্বট কাজ কিনে 



কম্বিনেটম্বিক্স : গম্বিনেি মজাি দুম্বেয়া - 50 

পানিা, আমিা আনগি নয ম্বেেম্বট ম্বিকািকে কিোম, োনদি এভানব সেভ কনি 
নদখনে পানিা ম্বমনে ম্বকো! 

এবাি আনিকম্বট মজাি সমসযা ম্বদনয় অধযায় নকষ কিা যাক, 

2a + 5b =100। এি কয়ম্বট অঋিাত্মক পিূম সাাংম্বখযক সমাধাে আনি? 

ধনি ম্বেোম, un ম্বদনয় 2a + 5b = n এি অঋিাত্মক সমাধানেি সাংখযা বঝুানো হনব। 
কানজই, 

U0 = 0, u1 = 0, u2 = 1 …………. 

এখে ধিোম,  

 

োহনে, 

 
এবাি আমানদি ম্বকনু্ত খবু সুন্দি একম্বট সমীকিি এনসনি। এি প্রম্বেম্বট পনদ নদখ, 
প্রম্বেম্বট পনদি সহগ ম্বকনু্ত 2a + 5b = n এি এক একম্বট un এি মাে। নকে ম্ববষয়ম্বট 
হনো ো ম্বেনজিা একটু ভানবা, আম্বম বিাং একম্বট ম্বহন্ট্ট ম্বদনয় নদই। 

ধিা যাক,  

 

এখে আমিা x2এি সহগ কীভানব পাই? দুইম্বট োাংকে নথনক x2 এি সহগ নযাগ কনি। 
আি এভানব ম্বঠক, 

 

এবাি আমিা p(x) নক অন্যভানব ম্বেনখ নেম্বে, 

 

আমিা x2 এি সহগ নবি কিাি বযাপািম্বট ম্বেখনে পাম্বি এভানব, 

 

এখে উপনিি পাওয়ািগুনো নযাগ কিনে পাই, 

 

এি মানে হনচ্ছ কীভানব কীভানব নযাগ কনি দুই বাোনো যায়, আি আমিা জাম্বেই নয 
এম্বট নমাট আট ভানব সম্ভব। 

এখে আকা কম্বি উপনিি নেখাম্বট নকে ম্বেখোম বঝুনে নপনিনিা। যাই নহাক এখে, 
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নদখো আমিা ম্বক সুন্দি একম্বট নজোনিম্বটাং োাংকে নপনয় নগোম। এবাি যম্বদ ভানো 
কনি নখয়াে কি েনব নদখনব –  

 

 

এখে, আমিা একটু আনগি নেখা নজোনিম্বটাং োাংকে ম্বটনক ম্বেখনে পাম্বি, 

 

এখে নদখনেই পাচ্ছ বানম নকবে নবচািা এক আনি আি িানে কত্তগুনো x এি পদ। 
োহনে সমো ম্বঠক িাখাি জন্য নো xk এি সহগ 0 হনেই হনব োম্বক? এবাি োহনে 
উপনিি সমীকিনিি িাে ম্বদনক গুি কনি বনে নেেনে পাম্বি, এ সহগ, 

 

ম্ববষয়ম্বট নবাঝাি কথা, আি ো বঝুনে এক কাজ কি। ধিা যাক, x2 এি সবগুনো 
সহগ ম্বেনয় ম্বহসাব কনি নদখ নো ম্বমনে ম্বকো। এখে এি মাে নো 0 হনব োম্বক? 
োহনে বেনে পাম্বি, 

 

বযাস, আমিা খবু সুন্দি একম্বট ম্বিকািকে সমীকিি নপনয় নগোম। এখে নোমানদি 
কাজ হনো u100 এি মাে নবি কনি নেো। পািনব ম্বেশ্চয়ই, োই ো? আম্বম শুধ ুউত্তি 
বনে নদই, উত্তি হনচ্ছ 11. 
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নদওয়া নেওয়াি নখো (inclusion exclusion) 

 

কম্বিনেটম্বিনক্সি আনিকম্বট গুরুত্বপিূম ম্বজম্বেস হনচ্ছ inclusion exclusion principle. 
ম্ববম্বভন্ন সমসযায় আমানদি প্রায়ই ম্বকিু বাদ ম্বদনে হয় আবাি ম্বকিু নযাগ কিনে হয়। 
আি এ বযাপািটাই হনচ্ছ inclusion exclusion. 

ধি আবুনেি পযানন্ট্ট ম্বেেম্বট পনকট আনি আি এ পনকটগুম্বেনে নস 5ম্বট চকনেট 
এমেভানব িাখনে চায় নযে নকানো পনকট োুঁকা ো থানক। কেভানব নস এ কাজম্বট 
কিনে পািনব? 

আম্বম জাম্বে নোমিা শুরুি অধযানয়ি ম্বজম্বেসপত্র পনড় মনে কিনিা, আনি এ নো খবু 
সহজ। নমাট 35 ভানব সম্ভব। কািি প্রথম চকনেট ম্বেেম্বট পনকনটি নয নকানোটানে 
নযনে পানি। পনিিটাও একই ভানব োি পনিিটাও একই ভানব। োহনে নমাট উপায় 
দাুঁড়ায়, 35 = 243।  

আচ্ছা দাুঁড়াও দাুঁড়াও, আমানদি বো হনয়নি নকানো পনকট খাম্বে থাকনে পািনব ো। 
ম্বকনু্ত এভানব কিনে নো নকানো নকানো পনকট োুঁকা থাকনব, োই ো? এখে নকাে 
নকাে নক্ষনত্র এ কাজম্বট হনে পানি চে নদম্বখ।  

ধিোম প্রথম পনকট োুঁকা, আি ম্বিেীয় আি েেৃীয় পনকট ভিা, এ বযাপািম্বট কয়ভানব 
সম্ভব? অবকযই 25 = 32 ভানব। 

এবাি ম্বিেীয় পনকট োুঁকা আি অন্য দুইম্বট ভিা, এম্বট কয়ভানব সম্ভব? একই, 32 

ভানব। ম্বেে োিািম্বট োুঁকা নিনখ? একই, 32 ভানব। 

োহনে নমাট উপায় হনো, 243 – 32 – 32 - 32 = 147. হনয় নগে ো? 

নদখ আমিা বেোম, যম্বদ একম্বট পনকট োুঁকা থানক এ বযাপািম্বট। যম্বদ এক আি দুই 
োিাি পনকটম্বট োুঁকা থানক, েনব? 

আমিা ম্বকনু্ত এ ম্বজম্বেসম্বট বাদ ম্বদনয় নেনেম্বি প্রথনম 32 বাদ নদবাি সময়, কািি 
নোমিাই নবি কনিা। ম্বকনু্ত আমিা ম্বিেীয়বাি বাদ নদবাি সময় ম্বক একম্বট ভুে কনিম্বি 
ো? ম্বিেীয়বাি ও নো একম্বট জায়গায় দুই আি এক োং পনকট োুঁকা থানক, আমিা 
োহনে ম্বিেীয়বাি একম্বট ম্ববন্যাস নবম্বক বাদ ম্বদনয় নেনেম্বি।  

কী আি কিা, নদই 1 নযাগ কনি। এবাি, বাম্বকটা বেনে হনব? 

উত্তিম্বট বনে নদই, 147 + 1 + 1 + 1 = 150. 
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এবাি আনিকম্বট সমসযা,  

নমাট কয়ম্বট প্রাইম আনি যািা 111 এি সমাে বা োি নচনয় নিাট? 

এনক্ষনত্র প্রথনম নবি কনি নেম্বে, কয়ম্বট কনিাম্বজট োিাি আনি। এিপি ম্ববনয়াগ কনি 
ম্বদনেই হনয় নগে।  

এবাি বনো নো এ কনিাম্বজট োিািগুম্বে নকাে নকাে প্রাইম এি গুম্বিেক হনব? 

⌊√111⌋ =10 এি আনগ যেগুম্বে প্রাইম োিাি আনি। অথমাৎ 2, 3, 5, 7 এি। 

এবাি 111 নক এ সাংখযাগুম্বে ম্বদনয় ভাগ ম্বদনবা, োহনে নয ভাগেেগুম্বে পানবা, োি 
নযাগেে কনিাম্বজট োিানিি সাংখযাা্ি সমাে হনব। 

ম্বঠক হনো? ো কািি, আমিা নিাট্ট একম্বট ভুে কিোম। আমিা ম্বকিু ম্বকিু ম্বজম্বেস 
দুইবাি গুনে নেনেম্বি। আি এগুম্বে হনো (2×3) = 6, (2×5) =10, (2×7) =14, 
(3×5) = 15, (3×7) =2 1, (5×7) = 35 এি গুম্বিেকগুম্বে। োই এবাি কাজ হনো 
এগুম্বে বাদ ম্বদনয় নদয়া। 

হনো? ো, এবািও হয়ম্বে। কািি আমিা (2×3×5) = 30, (2×3×7) = 42, (3×5×7) 
= 105, (2×5×7) = 70 এনদি গুম্বিেকগুম্বে শুরুনে ম্বেেবাি গুনেম্বিোম। ম্বিেীয় 
ধানপ ম্বেেবাি বাদ ম্বদোম। োই এবানিি কাজ এনদি গুম্বিেকগুম্বে নযাগ কনি নেো। 

আমানদি কাজ নকষ, কািি (2×3×5×7) = 210 এি গুম্বিেক স্বভাবেই এি ম্বভেি 
থাকনব ো। 

অবনকনষ আমনদি কাজ নকষ হনো –  

 

এ কটাই ম্বক কনিাম্বজট োিাি? ো, একটু নবম্বক গুিোম। কািি এগুনোি ম্বভেি ম্বকনু্ত 
2, 3, 5, 7 ও চনে এনসনি (নকে?) োই এ চািম্বট বাদ ম্বদনয় পাই 81. 

এখে, 111 - 81 = 30. 
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আমানদি একম্বটই কাজ বাম্বক, আি ো হনো এম্বট নথনক এক বাদ নদয়া (কািিটা নবি 
কি। নকানো সাংখযা নমৌম্বেক নযৌম্বগক নকানোম্বটই ো?) 

োহনে উত্তি, 29. নদখা যানচ্ছ আমিা খবু সুন্দি একম্বট ম্বেয়ম নপনয় নগোম, আি 
এম্বট হনো – 

ধিা যাক, A1,A2,A3,…………… … হনো কেগুম্বে নসট। এনদি ইউম্বেয়ে নসনটি সদসয 
সাংখযা হনব – 

 

ধি কনয়কম্বট নসট হনচ্ছ, A1, A2,A3,A4,…………… 

n(𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝑎3) = 𝑛(𝐴1) + 𝑛(𝐴2) + 𝑛(𝐴3) + ⋯ … … … … − 𝑛(𝐴1 ∩

𝐴2) − 𝑛(𝐴1 ∩ 𝐴3) − ⋯ … … − 𝑛(𝐴2 ∩ 𝐴3) − 𝑛(𝐴2 ∩ 𝐴4) −

⋯ … … … . . +𝑛(𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ 𝐴3) … … … … … .. 

এটাই হনো inclusion exclusion এি মেূ বযাপাি! 
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ম্বকিু আজগুম্বব সাংখযা 

 

সমানবনকি নক্ষনত্র আমানদি প্রায়ই ম্বকিু আজগুম্বব সাংখযাি মনুখামমু্বখ হনে হয়। চনো 
এসব আজগুম্বব সাংখযা ম্বেনয় হােকা পােো আনোচো কিা যাক। 

র্স্াম্বেমাং োিাি (Stirling number) 

আমিা ম্বকিুক্ষি আনগই বাইনোম্বময়াে নকা-এম্বেম্বসনয়ন্ট্ট ম্বেনয় আনোচো কনিম্বি। 
এবাি এগুনোি জমজ ভাইনদি ম্বেনয় আনোচো কিাি পাো। শুরুনেই র্স্াম্বেমাং োিাি 

ম্বেনয় আনোচোয় আসা যাক। দুই ধিনেি র্স্াম্বেমাং োিাি আনি।  

শুিনেই প্রথম ধিনেি র্স্াম্বেমাং োিাি ম্বেনয় বম্বে। এটানক নেখা হয় [n
k] এভানব। এি 

মানে হনচ্ছ n ম্বট ম্বজম্বেস হনে কেভানব k ম্বট চক্র বাোনো যায়। নযমে, [4
2] মানে 

হনচ্ছ চািম্বট ম্বজম্বেসনক কেভানব দুইম্বট চাম্বক্রক ম্ববন্যানস ভাগ কিা যায়। উত্তি হনচ্ছ 
11. 

কািি, ধিা যাক চািম্বট ম্বজম্বেস হনচ্ছ 1, 2, 3, 4। এখে এনদিনক দুইম্বট চাম্বক্রক 
ম্ববন্যানস এভানব ভাগ কিা যায়। 

123         4 

132         4 

123          3 

123          2 

123          1 

132          3 

132           2 

132             1 

12             34 

13             24 

14             23 

অথমাৎ নমাট এগানিা ভানব, োই 11 হনচ্ছ একম্বট র্স্াম্বেমাং োিাি। 

এম্বট খবু মজাি বযপাি নয, ∑𝑛
𝑘=0 [nk]= n! নকে হনো বনো নো? 

ম্বিেীয় প্রকানিি র্স্াম্বেমাং োিািনক নেখা হয় {n
k} আকানি। আি এি মানে হনচ্ছ n ম্বট 

ম্বজম্বেসনক কেভানব k সাংখযক উপনসনট ভাগ কিা যায়। নযমে, {4
2} মানে হনচ্ছ, 
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চািম্বট ম্বজম্বেস হনে কেভানব 2ম্বট ম্বজম্বেস এি উপনসট বাোনো সম্ভব। উত্তিম্বট হনচ্ছ 
সােভানব। 

{1,2,3} {4} 

{1,2,4} {3} 

{1,3,4} {2} 

{2,3,4} {1} 

{1,2} {3,4} 

{1,3} {3,4} 

{1,3} {2,4} 

{1,4} {2,3} 

োি মানে 7 হনচ্ছ একম্বট র্স্াম্বেমাং োিাি। এই োিািগুনো ম্বিকািকনেি সমসযায় প্রায়ই 
ঘনুি ম্বেনি আনস। োই আমানদি এম্বট নজনে িাখা নবক ভানো। 

অয়োম্বিয়াে োিাি (Eulerian number) 

অয়োম্বিয়াে োিানিি বযাপািটাও নবক নসাজা। এটানক প্রকাক কিা হয় <n
k> ম্বদনয়। 

এবাি নদখা যাক, এটাি মানে কী? 

ধিা যাক, নকানো একম্বট নসট {1, 2, 3, 4}. এবাি এ চািম্বট েিিনক অদে বদে কিা 
হনো। এখে প্রশ্ন হনো নকাে নকােটানে মাত্র দুই জায়গানে একম্বট েিনিিি নচনয় 
আনিকম্বট েিি বড়? 

চে নদখা যাক, 
{1, 3, 2, 4}      (1 < 3, 2 < 4   দুই জায়গায় এিকম বড়) 
{1, 4, 2, 3}      (1 < 4, 2 < 3) 

{2, 3, 1, 4} 

{2,4,1,3} 

{3,4,1,2} 

{1,2,4,3} 

{1,3,4,2} 

{2,3,4,1} 

{2,1,3,4} 

{3,1,2,4} 

{4,1,2,3} 

অথমাৎ নমাট এগানিাম্বট ম্ববন্যানসি নকবে দুই জায়গানে একম্বট েিি আনিকটাি নথনক 
বড়। োহনে <4

2> = 11 . 

হািনমাম্বেক োিাি  

হািনমাম্বেক োিাি এক ম্ববনকষ ধিনেি োিাি। এটানক প্রকাক কিা যায় এভানব – 
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Hn = 1+
1

2 
+

1

3
+

1

4
+

1

5
+ ⋯ … … … .. 

োহনে প্রথম নথনক শুরু কনি কনয়কম্বট হািনমাম্বেক েিি হনো 1,
3

2
,

 11

6
…. 

Recurrence এি োো সমসযায় হািনমাম্বেক োিানিি ধািিা নবক কানজ নদয়। 

ম্বেনবােম্বচ োিাি  

আমিা অধযায় নকষ কিম্বি গম্বিনেি অনেক ম্ববখযাে একম্বট োিাি ম্বদনয় আি ো হনচ্ছ 
ম্বেনবােম্বচ োিাি। ম্বেনবােম্বচ োিাি শুরু কিনে হয় এভানব, প্রথম ম্বেনবােম্বচ োিািম্বট 
হনচ্ছ 1 আি ম্বিেীয়টাও 1। বাম্বক সব কয়ম্বট পদ হনচ্ছ আনগি দুইম্বট পনদি নযাগেে। 

োহনে েেৃীয় পদ 1+1 =2, চেুথম পদ 2+1 = 3, এভানব। 

ম্বেনবানোম্বচ োিাি অনেক কানজ োনগ গম্বিনেি োো কাখায়। আি ম্ববন্যাস-সমানবক, 
ম্ববনকষ কনি কম্বিউটাি সানয়নে এম্বট অনেক গুরুত্বপিূম এক ম্ববষয়। 

 

ম্ববম্বভন্ন আজগুম্বব সাংখযাি সানথ Recurrent সিকম 

1. (𝑛
𝑟
) : nটা বস্তু নথনক r টা বস্তু কেভানব নেয়া যায়?  

(𝑛
𝑟
) মানে আমানদি নসট নথনক আমিা নযনকানো k টা বস্তু বািাই কিনবা। 

এটা কেভানব কিা যায়? মনে কম্বি n েম বস্তু  ,আমাি ম্বেবমাম্বচে k টাি 
মনধয থাকনেও পানি আি োও থাকনে পানি। 

Case 1) যম্বদ থানক - োহনে বাম্বক n-1 টা নথনক আমানদি k-1 

টা বস্তু ম্বেনে হনব। োহনে এনক্ষনত্র অপকে (𝑛−1
𝑟−1

) 

Case 2) যম্বদ ো থানক োহনে n-1 টা বস্তু নথনক k টা বস্তু ম্বেনে 
হনব এনক্ষনত্র অপকে (𝑛−1

𝑟
). 

দুইটা একত্র কিনেই পাওয়া যায় (𝑛
𝑟
) = (𝑛−1

𝑟−1
) +(𝑛−1

𝑟
) 

2. S2(n, k) - Striling number of Second kind : S2(n, k) এি মানে 
হনচ্ছ n টা বস্তুনক k টা নসনট কেভানগ ভাগ কিা যায়। মনে কম্বি }1,2,3{. 
এই ম্বেেটা বস্তুনক যম্বদ আমিা দুইটা নসনট ভাগ কম্বি োহনে -  

{1,2},{3} 

{1,3},{2} 

{2,3},{1} 

োি মানে S2(n, k) = 3 

এখে S2(n, k) ম্বেিময়। নযনহেু n টা বস্তুনকই নকানো ো নকানো নসনট 
নযনে হনব োই এবাি n েম বস্তুি জন্য আমিা দুইটা Case এ ভাগ 
কম্বি। একটা হনচ্ছ n েম বস্ত ম্বেনজই একা একম্বট নসনট থাকনব ,
আনিকটা হে n েম বস্তু অন্য কানিা সানথ একটা নসনট থাকনব।  
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Case1) একা একম্বট নসনট থাকনব – এনক্ষনত্র বাম্বক n-1 ম্বট বস্তু 
k-1 ম্বট নসনট থাকনব। োি মানে S2(n-1, k-1) 

Case 2 অন্যকানিা সানথ থাকনব – োিমানে বাম্বক n-1 জে 
ম্বমনে kটা গ্রুপ গঠে কনি নেেনি। মানে S2(n-1,k). এখে n েম 
বস্তু এই k ম্বট গ্রুনপি নয নকানো গ্রুনপ ঢুকনে পািনব। মানে এনক্ষনত্র 
নমাট অপনকাে k×S2(n-1, k) 

অথমাৎ S2(n, k) = S2(n-1, k-1) + S2(n-1, k). 

3. S1(n, k) Striling number of first kind.  

এি মানে হনচ্ছ n জে বযম্বি k ম্বট নগােনটম্ববনে কেভানব বসনে পানি।  ] n 
জে বযম্বি একটা নগােনটম্ববনে কেভানব বসনে পানি  ,মনে আনি নো (n-

1)![ 
এই প্রনশ্নি নকস দুইটা হনব আনগি বানিি মনোই। n েম বযম্বি একা 
একটা নগােনটম্ববনে বসনব অথবা অন্য কানিা সানথ একটা নটম্ববনে 
বসনব। 

Case 1) যম্বদ নটম্ববনে একা বনস। োহনে বাম্বক n-1 জে k- 1 ম্বট 
নটম্ববনে বসনব।  

Case 2) নটম্ববনে আনিা সবাি সানথ বসনব। এক্ষনত্র বাম্বক বাম্বক n-1 

জে k ম্বট নটম্ববনে বনস পনড়নি। এটানো S1(n-1, k)। ম্বকনু্ত এখানে 
n েম বস্তু নকাে নটম্ববনে বসনব এটাই নকবে গুরুত্বপিূম ো সানথ নস 
ম্বটক কাি িােপানক বসনব এটাও গুরুত্বপিূম। )িাে নকে বাম েয় 

নকে ?আসনে িাে আি বাম একই কথা ,নযনহেু নস নগােনটম্ববনে 
অন্য কানিা সানথ বসনব োি িানে বা বানম নকউ একজে নো 
থাকনবই। আমিা িাে ম্বদনয়ই বযাপািটা বঝুানোি নচিা কিনবা।( 
অথমাৎ n েম বযম্বিি জন্য n-1 জে বযম্বিি িােপানক ম্বগনয় বসনে 
পানি এবাং োি কানি n-1 ম্বট অপকে আনি। োহনে োি নমাট 
অপকে (n-1)×S1(n-1, k) ম্বট।  

দুই নকস ম্বমম্বেনয় নমাট অপকে S1(n, k) = S1(n-1, k-1) + (n-1) 
× S1(n-1, k). 
 

4. D(n) ম্বেিময় : Derangement ম্বেিময় 

D(n) মানে De arrange মানে নকউ arrange কনিম্বে  ,সবাই উল্টা- 
পাল্টা। n ম্বট বস্তুি মনধয কেগুনো ম্ববন্যাস আনি নযখানে নকউই কানিা 
সম্বঠক জায়গায় োই। নযমে n = 3 এি জন্য 321 গ্রহিনযাগয হনব ো, 
কািি 2 োি ম্বেনজি অবস্থানেই আনি এমে একটা অবস্থাে হনে হনব যানে 
নকউ োি ম্বেনজি অবস্থানে নে। নযমে 312 একম্বট গ্রহিনযাগয সমাধাে। 

আবাি প্রশ্নটা এভানবও কিা যায় n টা ঘনি n টা বস্তু আনি োিা নকউ 
ম্বেনজি ঘনি যানব ো )ম্বেনজি ঘি ম্বেনজি জন্য ম্বেম্বষে  (অন্য ঘনি যানব 
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এবাং একঘনি একজেই থাকনব এম্বট কেভানব সম্ভব? এখে এবািও 
আমিা দুইম্বট নকস ম্ববনবচো কিনবা। Case-1) n েম বস্তু যাি ঘনি যানব 
নস n এি ঘনি যানব অথমাৎ নসই একজে n এি ঘনি চনে আসনব। মনে 
কম্বি ,{1, 2, 3, 4, 5} এি মনধয 5 যানব 3 এি ঘনি  ,আি 3 আসনব 5 এি 
ঘনি। োহনে 3, 5 এই দুইজে এবাং োনদি ঘি বাদ ম্বদনে বাম্বকিা ম্বমনে 
হে n-2 জনেি Derangement. মানে D(n-2). এখে n েম বযম্বি কাি 
সানথ ঘি বদে কিনব োি জন্য )n-1 (ম্বট অপকে আনি । অথমাৎ এই নকস 
এি নমাট অপকে (n-1) × D(n-2). 
 

Case 2) n েম বস্তু যাি ঘনি যানব নস n এি ঘনি আসনব ো। আমিা মনে 
কম্বি 5 োিাি জে 3 েিনিি ঘনি নগে )অন্য ঘিগুনোনেও নযনে পািনো 
নযনহেু োি n-1 ম্বট অপকে( ম্বকনু্ত 3 োিাি ঘনিি নোক 5 োিাি ঘনি 

আসনব ো। োহনে এনক্ষনত্র যম্বদ আমিা 5 োিাি জে আি 3 েম ঘি বাদ 
নদই োহনে বযপািটা কী হয়। এখানে 3 েম নোনকি জন্য ম্বেম্বষে 5 োিাি 
ঘি )নকেো 3 োিাি নোক 5 োিাি ঘনি নগনে নো আনগি নকসই হনয় 
যানচ্ছ( আি বাম্বক সবাি জন্য ম্বেনজি ম্বেনজি ঘি ম্বেম্বষে। োি মানে এটা 
হে n-1 জনেি derangement। োহনে n েম জে যাি ঘনি যানব ওটা 
বািাই কিাি জন্য )n-1) টা অপকে আনি আি বাম্বকটা হে D(n-1) োহনে 
এনক্ষনত্র নমাট অপকে (n-1) × D(n-1) 

দুই নকস ম্বমম্বেনয় D(n) = (n-1) × {D(n-1) + D(n-2)}  
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একটু আধটু সমসযা 

 

আমিা এি মনধয অনেক আনোচো সমানোচো কনি নেনেম্বি ম্ববন্যাস আি সমানবক 
ম্বেনয়। আসনে ম্বক জানো, যম্বদ সমসযা ো নদয়া থানক েনব ম্বজম্বেসম্বট ভানোভানব 
নবাঝা যায় ো। োই এবাি আমিা ম্বপম্বচ্চ ম্বপম্বচ্চ কনয়কম্বট সমসযা সমাধাে কনি নেম্বে। 

সমসযা 1- zeta সমসযা 

Mr এবাং mrs zeta োনদি সন্তানেি োম ম্বেে কনব্দ িাখনে চাে। নকষ কব্দম্বট হনব 
zeta, আি বাম্বক দুইম্বট কব্দ এমেভানব হনব নযে, ম্বেেম্বট কনব্দিই প্রথম ম্বেেম্বট বিম 
alphabetic ক্রনম থানক। নযমে োম হনে পানি, alu balu zeta বা calu khalu zeta 

ম্বকনু্ত khalu calu zeta হনব ো! এবাি বেনে হনব োিা কয়ভানব োনমি প্রথম বিমম্বট 
নবনি ম্বেনয় পানি? 

উত্তিঃ  খবু সহজ। আমানদি কাজ হনচ্ছ ইাংনিম্বজ 25ম্বট বিম হনে দুইম্বট বিম নেয়া। 
কয়ভানব সম্ভব? 25c2 বা 300 ভানব। এখে নয দুইম্বট বিম ম্বেোম, োনদি ক্রম অনুসানি 
সাম্বজনয় ম্বেনেই নো হনয় নগনো। 

সমসযা 2 - েকাি সমসযা 

নোমানদি সু্কনে অনেকগুম্বে েকাি আনি। 1 নথনক শুরু কনি োিাি নদয়া। এখে 
েকাি োিানি নয কয়ম্বট ম্বিম্বজট আনি নসই সাংখযক দুই টাকা নদয়া োনগ প্রনেযক 
িাত্রনক। যম্বদ সব িাত্রনক ম্বমম্বেনয় নমাট 13794 টাকা নদয়া োনগ, েনব নমাট িাত্র 
সাংখযা কে? 

উত্তিঃ োহনে শুরুনে কেগুম্বে ম্বিম্বজট আনি নবি কিা যাক, 13794/2 = 6897 ম্বট। 
1 হনে শুরু কনি 1 ম্বিম্বজনটি োিাি আনি কয়ম্বট? 9 ম্বট (9 পযমন্ত)। এবাি 10 নথনক 
শুরু কনি 99 পযমন্ত দুই ম্বিম্বজনটি োিাি আনি 90 ম্বট, কানজই নমাট ম্বিম্বজট 90 × 2 

= 180 ম্বট। 

ম্বেে ম্বিম্বজনটি নবোয়? 3 × 900 = 2700 ম্বট। চাি ম্বিম্বজট? 4 × 9000 = 36000 ম্বট। 
ো, নবম্বক হনয় নগে। এবাি 9 + 180 + 2700 = 2889। োহনে বাম্বক 6897 – 2889 

= 4008 ম্বট চাি ম্বিম্বজনটি। 

এখে 4008/4 = 1002. কানজই নমাট িাত্র হনব 999 + 1002 = 2001 জে। 

সমসযা 3 - ম্ববনজাড় েোেে 

ধিা যাক n একম্বট ম্ববনজাড় সাংখযা, োহনে ম্বেনচি ধািাটাি নযাগেে কে? 
nc1 + nc2 +…………………..+ nc(n-1)/2 
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উত্তিঃ আমিা পযাসনকনেি ম্বত্রভুজ আি বাইনোম্বময়াে অধযানয় নো নদনখম্বিোম যম্বদ 
n নজাড় সাংখযা হয় েনব এনদিনক দুই ভানগ ভাগ কনি নেো যায়, যাি এক পানকি 
ভাগ এবাং আনিক পানকি ভাগ সমাে হনব। 

োহনে এটানকও নেখা নযনে পানি, ½ (nc1 + nc2 + …………………….+ ncn-

1) = ½ x ( 2n -2) = 2n-1 -1 যা সব সময় ম্ববনজাড়। 

সমসযা 4 - 2001 সমসযা 

কেগুম্বে সাংখযা আনি, যািা 2001 নথনক নিাট বা োি সমাে, আি যািা 3 আি 4 এি 
গুম্বিেক ,ম্বকনু্ত 5 এি গুম্বিেক েয়? 

উত্তিঃ 2001 পযমন্ত 3 এি গুম্বিেক আনি কয়ম্বট? ⌊2001/3⌋ = 667। আি 4 এি? 
⌊2001/4⌋ = 500 ম্বট। এবাি নযাগ ম্বদনয় নেম্বে 667 + 500 = 1167 ম্বট। এখানে ম্বকিু 
ম্বক িবে আনি? হ্যাুঁ, 12 এি গুম্বিেকগুম্বে, কয়ম্বট? ⌊2001/12⌋ = 166 ম্বট।  

োহনে 1167-166 = 1000 ম্বট। 

এবাি এখাে নথনক পাুঁচ এি গুম্বিেকগুম্বে বাদ ম্বদনে হনব। 5 এি গুম্বিেক এখানে কী 
আকানি থাকনব? 15 অথবা 20 এি গুম্বিেক ম্বহসানব। 15 এি নবোয় ⌊2001/15⌋ 

=133, 20 এি নবোয় ⌊2001/20 ⌋ = 100। 

এগুম্বে ম্বক বাদ ম্বদনেই নকষ? ো, আমিা একবাি 3 এবাং 5 এি েসাগু ম্বদনয় ভাগ 
কিোম আনিকবাি 4 এি 5 এি। আমিা যম্বদ 1000 নথনক এখে এনদি বাদ নদই 
েনব আমিা ম্বকনু্ত ম্বেেম্বট সাংখযাি েসাগু 60 এি গুম্বিেকগুম্বেনক দুইবাি বাদ ম্বদনয় 
নেেনবা। োহনে বাদ নদবাি পি আবাি একবাি 60 এি গুম্বিেকগুম্বে নযাগ কনি 
ম্বদনে হনব।  

এখে ⌊2001/60⌋ = 33। োহনে নমাট সাংখযা দাুঁড়ানব, 1000 – 133 – 100 + 33 

= 801 ম্বট। 

সমসযা 5 - সযান্ট্িউইচ নমনয় 

25 জে নিনে আি 25 জে নমনয় একম্বট নগােনটম্ববনে বনস আনি। নদখাও নয এনদি 
নযভানবই সাজানো নহাক ো নকে, নকানো ো নকানো পম্বজকনে নকানো এক বযম্বিি 
দুইপানক একজে কনি নমনয় বসনবই। 

উত্তিঃ ধনি ম্বেোম, ো বযাপািম্বট সম্ভব ো। নকানো বযাম্বিি দুই পানক দুইম্বট নমনয় 
বসনব ো। এখে আমিা নমনয়নদি একম্বট গ্রুপ কনি নেেনে পাম্বি এভানব, নযনহেু 
নকানো বযাম্বিি দুই পানক দুই নমনয় বসনব ো, োই পাকাপাম্বক ম্বেে নমনয় বসা সম্ভব 
ো। োহনে আমিা গ্রুপ কিনবা এমেভানব নযে এ কেম ভে ো হয়, অথমাৎ এসকে 
গ্রুনপ অবকযই স্রনবমাচ্চ দুইজে কনি নমনয় থাকনব। 
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এিকম সবমম্বেম্ন কয়ম্বট গ্রুপ হওয়া সম্ভব? ⌈25/2 ⌉ = 13 ম্বট। এিকম দুইম্বট পিপি 
গ্রুনপি ম্বভেি কমপনক্ষ দুইজে নিনে থাকা োগনবই (নকে?)। োহনে এ 13 ম্বট 
গ্রুনপি জন্য নিনেি দিকাি হনব, কমপনক্ষ 2 × 13 =26 ম্বট, যা সম্ভব ো। 

েনব আমানদি অনুমাে ভুে হনয় নগে। কানজই এক বযম্বিি দুই পানক দুইজে নমনয় 
সবসময়ই। 

সমসযা 6 - নমাজা সমসযা  

নোমাি কানি 100 ম্বট োে, 80 ম্বট সবজু, 60 ম্বট েীে আি 40 ম্বট কানো নমাজা আনি। 
েুম্বম চাও দক নজাড়া নমাজা ম্বেনে, ম্বকনু্ত প্রম্বে নজাড়াি িাং এক হনে হনব। (মানে এমে 
হনে পানি েুম্বম দুই নজাড়া োে, আট নজাড়া েীে নমাজা ম্বেনে)। ম্বকনু্ত এমে সময় 
হঠাৎ কানিন্ট্ট চনে নগনো, এবাি বেনো কমপনক্ষ কয়ম্বট নমাজা ম্বেনে েুম্বম বঝুনব নয 
ো দক নজাড়া কনি এক িাং এি নমাজা নেয়া হনয়নি? 

উত্তিঃ ধিা যাক, নোমাি ভাগয খবু খািাপ। প্রথম চািম্বট নমাজা উঠানে, আি চািটাই 
ম্বভন্ন িঙ এি। এবাি েুম্বম আনিকম্বট নমাজা উঠানে ো নকানো ো নকানো নমাজাি িঙ 
এি সানথ নো ম্বমেনবই। এভানব কমপনক্ষ পাুঁচম্বট নমাজা উঠানে েুম্বম এক নজাড়া এক 
িাং এি নমাজা পানব। 

এবাি, যম্বদ বো হয় দুই নজাড়া এক িঙ এি নমাজা? োহনে কয়ম্বট োগনব? 6 ম্বট? 
ো, কািি যম্বদ আমিা এভানব েুম্বে- 3 ম্বট োে,1 ম্বট কনি বাম্বক িঙ এি েনব নো 
হনো ো। 

আচ্ছা যম্বদ 7 ম্বট নোো হয়? এি ম্বভেি নো এক নজাড়া এক িঙ এি নমাজা থাকনবই, 
বাদ ম্বদোম, থাকনো 5 ম্বট। এখে এ 5 টায় নো এক নজাড়া এক িঙ এি থাকনবই, 
যা আনগই আমিা প্রমাি কনিম্বি। 

এবাি ম্বেে নজাড়া নপনে হনে? আট টায় হনব ো, কািি আনগি মনোই যম্বদ 5 ম্বট 
োে, বাম্বক িঙ এি একম্বট কনি নোো হয়? 

9 টায়? অবকযই, আনগি মনো, এক নজাড়া এক িঙ এি পানবা। বাদ দাও, থাকনো 
সাে, এি ম্বভেি আবাি দুই নজাড়া পানবা, একটু আনগই নদনখম্বি। োহনে একম্বট 
ধািা চনে আসনি 5, 7, 9, …… 

এি দকম পদ? 23. অথমাৎ কমপনক্ষ 23 ম্বট নমাজা েুেনে হনব। 

সমসযা 7 - ভগ্াাংক  

নকানো একম্বট মেূদ সাংখযা োও 0 আি 1 এি মাঝখানে। এবাি এনক ভগ্াাংক আকানি 
এমেভানব ম্বেখ নযে উপনি আি ম্বেনচ ম্বকিু কাটাকাম্বট যায় ো। এবাি হি আি েবনক 
গুি কনি নেে। বনো নো ম্বঠক কয়ম্বট ভগ্াাংনকি নবোয় এ গুিেেম্বট 20! হনব? 

উত্তিঃ আচ্ছা উপনি আি ম্বেনচ কাটাকাম্বট কনি নেেনে নো হি আি েব সহ নমৌম্বেক 
হনয় যায়। এবাি যম্বদ োই হয়, েনব অবকযই হি আি েনবি উৎপাদকগুম্বেি ম্বভেি 
নয নমৌম্বেক োিাি আনি, ো এক হনব ো।  
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এখে 20! এি ম্বভেি নমৌম্বেক সাংখযা আনি 22, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 মানে 8 

ম্বট। এবাি এ আটম্বট হয় হি এ যানব বা েব এি যানব, মানে এনদি জন্য নমাট দুইম্বট 
অপকে আনি, োহনে নমাট 28 ম্বট কম্বিনেকে সম্ভব। 

এবাি, এনদি সবগুম্বেই ম্বক এক এি নিাট হনব? অবকযই ো। এনদি নক দুইম্বট কনি 
নজাড়ায় ভাগ কিা যায়, যানদি একম্বট অপিটাি নথনক বড় (নকে?)। োহনে নমাট 
পাই 27 = 128 ম্বট। 

সমসযা 8 : পাথমকয 5 

প্রথম 18 ম্বট োিাি হনে কয়ভানব পাুঁচম্বট োিািনক নেয়া যানব নযে এনদি মনধয নয 
নকানো দুইটাি পাথমকয কমপনক্ষ 2 হয়? 

উত্তিঃ আমিা ধনি ম্বেোম, ঐ পাুঁচম্বট োিাি হনচ্ছ a1 < a2 < a3 < a4 < a5 

আমিা ম্বক পাুঁচম্বট োিাি b1, b2, b3, b4, b5 বেনে পাম্বি নযখানে, b1 = a1, b2 = a2-

1,b3 = a3-2, b4 = a4-3, b5 = a5-4? 

অবকযই পাম্বি। আচ্ছা ম্ববপিীেভানব বো যায় ো নয 1 হনে 14 পযমন্ত আমানদি কনেমি 
পাুঁচম্বট োিাি নবনি ম্বেনয় আমিা ো নথনক আনিা পাুঁচম্বট োিাি নপনয় নযনে পাম্বি? 

যানবই 1, 2, … নযাগ কিনেই হনয় নগে। 

আমিা প্রথম 14 ম্বট োিাি আি আমানদি কনেমি পাুঁচম্বট োিানিি মনধয একম্বট সিকম 
বাম্বেনয় নেেোম, োই 14 ম্বট োিাি নথনক পাুঁচম্বট োিাি নবনি ম্বেনেই হনো। 

োহনে আমিা নমাট 14c5 = 2002 ভানব বািনে পািনবা। 

সমসযা 9 - সমাধানেি সমাধাে 

x1 + x2 + x3 + x4 = 98, এ সমীকিি এি কয়ম্বট সমাধাে হনে পানি, নযখানে x1, x2, 

x3, x4 সব কয়টাই ম্ববনজাড় পিূম ধোত্মক সাংখযা? 

উত্তি: আচ্ছা নকানো ম্ববনজাড় সাংখযানক আমিা ম্বেখনে পাম্বি এভানব, 2y - 1.  

োহনে উপনিি সমীকিিনক নেখা যায়, 2y1 – 1 + 2y2 – 1 + 2y3 – 1 + 2y4 - 1 = 

98 

বা, y1 + y2 + y3 + y4  = 51 

আমনদি কাজ কনম নগে, এম্বট নবি কিনেই হনব নকাে চািম্বট সাংখযা নযাগ কিনে 51 

হয়। এবাি আমিা একম্বট মজাি কাজ কম্বি। 51 ম্বট এক পিপি ম্বেনখ নেম্বে, এবাং 
এনকি মানঝ ম্বেেম্বট োম্বঠ বম্বসনয় যেভানব আোদা কিনে পাম্বি োই হনো উত্তি ! 

বঝুনে ো? ধি আমানদি 11 বাোনে হনব। 11 ম্বট এক পিপি ম্বেনখ নেম্বে, 
11111111111. এবাি ম্বেেম্বট োম্বঠ ম্বদনয় এনদি আোদা কম্বি, 111। 1111। 1111

একম্বট োম্বথি একপানক ম্বেেম্বট এক, মানঝ চািম্বট এক আি নকনষ চািম্বট এক। এখে 
3 + 4 + 4 = 11. 
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এবাি োম্বঠগুম্বে এম্বদক অম্বদক সিানেই আমিা এক একম্বট ম্ববন্যাস নপনয় যাম্বচ্ছ। এখে 
51 ম্বট এক এি কয় জায়গায় োম্বঠ বসানে পািনবা? 50 জায়গায়। োহনে, 50 ম্বট 
জায়গাি ম্বভেি ম্বেেম্বট জায়গা নমাট বািাই কিনে পাম্বি, 50c3 = 19600 ভানব। 

সমসযা 10 - হানে নিনখ নযাগ 

হানে নিনখ নযাগ কিনে নো আমানদি সব সময় ঝানমো হয়। ধিা যাক 1000 নথনক 
2000 এি ম্বভেনি দুইম্বট পিপি সাংখযা ম্বেনে। এবাি নযাগ কনি দাও দুইম্বট। ম্বঠক 
কয়ম্বট নযানগি নক্ষনত্র হানে নিনখ নযাগ কিনে হনব ো বেনে পানিা? 

উত্তিঃ বনো নো হানে নিনখ নযানগি নক্ষনত্র উপি ম্বেনচ কে থাকা োগনব? কমপনক্ষ 
5। এবাি নযনহেু পিপি দুইম্বট সাংখযাি নযাগ নবি কিনে বনেনি, োই নকষ ম্বিম্বজটম্বট 
কখনোই 5, 6, 7, 8 হনে পািনব ো। এবাি ম্বেে োিাি ম্বিম্বজট এ আকা যাক। এম্বট 
কী কী হনে পািনব? অবকযই 0, 1, 2, 3, 4. এমম্বেভানব ম্বিেীয় আি নকষ ম্বিম্বজনেি 
নবোয়ও একই কথা বো যায়। এবাি শুরুনে 1 নিনখ বাদ বাম্বক ম্বেেম্বট স্থাে পিূি 
কিা যায় 5 × 5 × 5 = 125 ভানব। 

হনয় নগে? ো, আমিা বেম্বি ম্বিেীয়, েেৃীয় বা চেুথম ম্বিম্বজট 5, 6, 7, 8 হনে পািনব 
ো। ম্বকনু্ত 9 হনে? যম্বদ সাংখযাগুম্বে এ িকনমি হয়? 1ab9, 1a99, 1999 েনব ম্বক 
নকানো সমসযা হনব? অবকযই ো।  এবাি প্রথম িকনমি নক্ষনত্র সাংখযা কয়ম্বট? 5×5 

= 25, ম্বিেীয় নক্ষনত্র, 5 ম্বট। োহনে নমাট হনব, 125+5+25 +1 =156 ম্বট। 

সমসযা 11 - দুই ভানগ নসট 

ধিা যাক, নকানো এক নসনট 6ম্বট সদসয আনি। কেভানব এনদি দুইম্বট নসনট ভাগ 
কিা যানব, নযে এনদি ইউম্বেয়ে নসট ঐ নসটম্বট হনব? 

উত্তিঃ ধিা যাক ঐ নসটম্বট s আি এনদি নয দুইম্বট নসনট ভাগ কিনে হনব ো a এবাং 
b। এখে ধিোম s নসনটি একম্বট সদসয x, োহনে x হয় a এি সদসয হনব, অথবা b 

এি সদসয হনব বা দুইটািই সদসয হনব। এখে a আি b নসটম্বট বাোনোি আমানদি 
কানি 36 ম্বট উপায় আনি। অবকয আমিা একম্বট ম্ববষয় নখয়াে কম্বিম্বে, এি ম্বভেি 
নকানো নকানো নসনটি নবোয় a = b হনব। নসগুনো আমিা দুইবাি গুনে নেনেম্বি।  

এবাি a ∪ b = s, এখে a = b হনব েখেই যখে a = b = s হনব। োহনে নমাট 

উপনসট হনব, 36−1

2
 + 1 = 365. 

সমসযা 12 - ধািা 

1, 3, 4, 9, 10, 12, 13 এ ধািাি নযনকানো পদ হয় 3 এি নকানো ঘাে, অথবা 3 এি 
ম্ববম্বভন্ন ঘানেি নযাগেে। এ ধািাি 100 েম পদ কে? 

উত্তিঃ যম্বদ আমিা 3 এি 6 ম্বট ঘাে ম্বেনয় আনোচো কম্বি, োহনে নমাট 26 -1 = 63 

ম্বট পদ পযমন্ত নযনে পাম্বি। োহনে 3 এি 7 েম ঘাে অথমাৎ 729 পযন্ত যাওয়া োগনব। 
নো কী নপোম, 64 েম পদ 729. 
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এিপি আমিা আি 3 এি 6 ঘাে ম্বেনয় আনোচো কিনে পািনবা ো। কািি েখে, 
64 + 63 = 127 েম পদ এ চনে যানবা ! োই এবাি 3 এি 5 েম ঘাে ম্বেনয় আনোচো 
কিনে আমিা আনিা, 64 + 32 - 1 = 95 টা পদ পযমন্ত নযনে পাম্বি! আি মাত্র 5 ম্বট 
পদ নবি কিা বাম্বক! 

বাদ বাম্বক 5 ম্বট পদ, 729 + 243, 729 + 243 + 1, 729 + 243 + 3, 729 + 243 
+ 3 + 1, 729 + 243 + 9 = 981 

োহনে আমানদি পদম্বট হনো 981। 

সমসযা 13 - োইনে দাুঁড়াও 

7 জে বােক আি 13 জে বাম্বেকা এক সাম্বিনে এক োইনে দাুঁম্বড়নয়নি। ধিা যাক s 

হনো এমে একম্বট োিাি যা বঝুায় এ বােক বাম্বেকানদি এক োইনে দাুঁড়ানোি এ 
ম্ববন্যানস নকানো নকানো জায়গায় এিা একদম পাকাপাম্বক আনি। নযমে 
gbbgggbgbgggbgbggbgg এ ম্ববন্যাস এি কথা ধিা যাক। এনে নমাট 12 জায়গায় 
বােক বাম্বেকা পাকাপাম্বক আনি। কানজই এ ম্ববন্যাস এি নক্ষনত্র s = 12, এিকম 
যেগুম্বে s পাওয়া সম্ভব োি গড় মাে কে? 

উত্তিঃ ধিোম, জম্বেে আি কমো এ ম্ববক জে বােক বাম্বেকাি ম্বভেি দুইজে। এখে 
i =1, 2, 3, ………, 19 এি জন্য jiআি ki হনচ্ছ ম্ববন্যানসি সাংখযা নযখানে, জম্বেে 
আি কমো অথবা কমো আি জম্বেে পাকাপাম্বক আনি আি নযখানে i আি i+1 েম 
অবস্থানে এিা আনি। োহনে আমিা এনদি বানদ বাম্বকনদি 18! ভানব সাজানে পাম্বি। 

সুেিাাং ji = ki = 18!, এবাি ধিা যাক i = 1, 2, 3, ……, 19 এি জন্য Ni হনচ্ছ 
নমাট বােক বাম্বেকা অথবা বাম্বেকা বােক নজাড়াি সাংখযা যািা i আি i+1 েম স্থাে 
দখে কনি। এখে আমানদি নমাট 7 জে বােক আি 12 জে বাম্বেকা আনি। এনদি 
জন্য Ni =7.19.(18! + 18!) 

আমানদি নমাট ম্ববন্যাস হনে পানি 20! ম্বট, োহনে এি ম্বভেি নমাট 19 ম্বট Ni এি জন্য 
গড় হনব, (N1 + N2 + ………. + N19)/20! 

19 × 7 × 19 × (18! + 18!)/20! = 91/10 

সমসযা 14 - ম্ববিি জম্বেে  

জ্বম্বেেনক মাস্তােিা োড়া কনিনি আি ভনয়ি নচানট ও একটা রুনম ঢুনক পড়নো। 
এখে নো রুম নথনক নবি হনেও পািনব ো। কী আি কিা, হঠাৎ রুনম নদখনো নমাট 
1024 ম্বট বাক্স আনি। 1 হনে শুরু কনি োিাি নদয়া। ম্ববিি জম্বেে আি কী কিনব, 

প্রথনম 1 োিাি বাক্সম্বট খেুনো, 2 োিািটাি সানথ 1 োিািম্বট বদে কনি ম্বেনো। 
এিপি 3 োিািম্বট খেুনো, 4 এি সানথ বদে কনি কনি ম্বেনো। এভানব ও শুরুনে 
একম্বট বাক্স খেুনো, এবাং এি পনিি বন্ধ বানক্সি সানথ এি স্থাে অদে বদে কনি 
ম্বেনো। এভানব কনি নকষ পযমন্ত যাওয়াি পি ও আবাি শুরুনে আসনো। আবাি 
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আনগি মনো শুরুি বন্ধ বাক্সম্বট খেুনো, আি পনিি বন্ধ বানক্সি সানথ বদে কনি 
ম্বেনো (এবাি বন্ধ বাক্স ম্বেশ্চয়ই পনিিম্বট হনব ো!)। এভানব কিনে কিনে সব কম্বট 
বাক্সই নো নখাো হনয় যানব। বেনে হনব, ও নকষ নকাে বাক্সম্বট খনুেম্বিে? (1996 
AIME)  

উত্তিঃ ধিোম শুরুনে 2kম্বট েকাি ম্বিে, এবাি প্রথনম জম্বেে অকাজ কিাি পি এবাি 
2k-1ম্বট েকাি থাকনব। নযগুম্বে বন্ধ আনি, এনদি সবগুম্বেিই নো োিাি নজাড় হনব, 
োই েয় ম্বক? আি জম্বেে প্রথম ধানপ এ অকাজ কিাি পি নকনষ নয জায়গায় দাুঁম্বড়নয় 
আনি, নসই নক্ষনত্র আি হানেি বানমি বাক্সগুম্বেি োিাি ম্বেশ্চয়ই ক্রমানুযাম্বয় কমনে 
থাকনব (1024, 1022, 1020, এভানব) 

এখে প্রথমবাি এ অকাজ কিাি পি জম্বেে নয জায়গায় দাুঁম্বড়নয় আনি নসই বাক্সটানক 
1 োিাি ম্বদনো (আসনে 1024 ম্বিনো), পনিিটানক 2 (1022) এভানব ম্বদনে থাকনো। 
জম্বেনেি োিাম্বিাংনক এভানব নেখা যায় – 

ধিা যাক, n হনো ঐ বানক্সি একদম শুরুি োিাি, োহনে এখে এি োিাি হনব, 2k-

1 + 1 - n/2 (ম্ববশ্বাস ো হনে ম্বমম্বেনয় নদখ!)। ধিোম, একদম শুরুনে নয বাক্সম্বট 
নকনষ নখাো হনয়ম্বিে, ো Lk, এখে েেুে োিাম্বিাং কিাি েনে ো হনয় যানব, Lk-1, 

এখে, Lk-1 = 2k +1 - Lk /2. আমানদি নমাট বাক্স নদয়া আনি, 1024 মানে, 210 ম্বট। 

এখে উপনিি সমীকিিনক নেখা যায়, Lk = 2k + 2 - 2Lk-1 

বাহ, আমিা একম্বট ম্বিকািকে সমীকিি দাুঁড় কম্বিনয় নেনেম্বি। এবাি এটানক নোমিা 
সেভ কনি নেে। দুইম্বট বাপাি বনে নদই, L0 = 1, আি উত্তিম্বট হনচ্ছ 342।  

সমসযা 15 - ভাজক সমসযা 

N = 231.319। এখে n2এি কয়ম্বট ভাজক আনি, যািা n এি নচনয় নিাট ম্বকনু্ত n এি 
ভাজক েয়? 

উত্তিঃ n এি নমাট ভাজক কয়ম্বট, (31 + 1) × (19 + 1) ম্বট (প্রথম অধযানয় নদখ)। 
এবাি n2 = 262.338, 

োহনে, n2 এি উৎপাদক হনব, (62 + 1) × (38 + 1) ম্বট। = 2457 

এ উৎপাদকগুম্বেি ম্বভেি একম্বট n এি নিাট হনে আনিকম্বট n এি বড় হনব। অথমাৎ 
নমাট অনধমক পানবা যািা n হনে নিাট, ম্বকনু্ত একম্বট বানদ, নসম্বট হনো n নযম্বট n এি 
সমাে! (নবাঝম্বে? ধিা যাক, 36 = 1 × 36 = 2 × 18 = 3 × 12 = 4 × 9 = 6 × 6 

এবাি 1, 2, 3, 4 নিাট, ম্বকনু্ত 6? এটাই আমিা বাদ ম্বদোম!) োহনে n এি নথনক 
নিাট উৎপাদকগুম্বে হনো (2457 - 1)/2 = 1228 ম্বট। আচ্ছা এি ম্বভেি নো ম্বকিু n 

এি উৎপাদকও আনি, কেগুম্বে? 

(31 + 1) × (19 + 1) = 640 ম্বট। োহনে n এি উৎপাদক বানদ উৎপাদক হনব, 
1228 - 640 = 588. 
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নকষ? ো, এি সানথ একম্বট এক নযাগ কিনে হনব (নকে?)। োহনে নমাট উৎপাদক 
589 ম্বট। 

সমসযা 16 - বসাবম্বস 

একম্বট হে ঘনি ম্বকিু নচয়াি কনয়কম্বট সাম্বিনে সাজানো আনি। প্রম্বে সাম্বিনে 199 ম্বট 
কনি নচয়াি আনি। একম্বদে হে ঘনি োটক হনব, নো ম্ববম্বভন্ন সু্কে হনে ম্বকিু িাত্র 
আসনো নদখনে। এম্বট জাো আনি নয প্রম্বে সু্কে হনে বড়নজাি 39 জে আসনি আি 
এক সু্কনেি সবাইনক এক সাম্বিনে বসনে হনব। এ ম্বেয়ম থানক, েনব সবমম্বেম্ন কেসাম্বি 
নচয়াি থাকনব ঐ হে ঘনি? 

উত্তিঃ আমানদি 199 ম্বেনয় কাজ কিনে সমসযা হনব। নকেো এম্বট একম্বট প্রাইম। 
োই ধনি ম্বেোম প্রম্বে সাম্বিনে নচয়াি আনি 200 ম্বট। আি দুইক এি 39 এি নচনয় 
নিাট সবনচনয় বড় ভাজক হনচ্ছ 25। এখে, 1990 = 79 × 25 + 15. ধিা যাক নমাট 
80 ম্বট সু্কে আনি, আি এি ম্বভেি 79 ম্বট সু্কে 25 জে কনি আি নকষ সু্কে 15 জে 
কনি িাত্র পাম্বঠনয়নি। 

এবাি একম্বট কাজ কিা যাক, প্রথম দক সাম্বিনে আমিা সু্কে ম্বহসানব িাত্রনদি ঘাড় 
ধনি বসানে থাম্বক! (অনেনক আপম্বত্ত কিনে পানি,  কািিও আনি। নকেো এক 
সাম্বিনে সব সু্কনেি িাত্র আুঁটনব ো, পনিি সাম্বিনে ঐ সু্কনেি বাম্বক িাত্রনদি বসানে 
হনব)। সমসযা োই, এিকম নমাট 9ম্বট সু্কনেি নবোয় এম্বট হনব। োই এবাি আনিকটা 
কাজ কম্বি, এ েয়ম্বট সু্কনেি িাত্রনদি ঘাড় ধনি উম্বঠনয় ম্বেনয় এনস পনিি দুই সাম্বিনে 
বম্বসনয় নদই। (এটাও সম্ভব, কািি প্রম্বে সাম্বিনে বড়নজাি 5 ম্বট সু্কে বসনে পানি 
(নকে? 5×39 = 195) 

োহনে নমাট সাম্বি দাড়ানো 10 + 2 = 12 ম্বট। 

সমসযা 17 - 9 এি ধািা 

ধিা যাক, নকানো একম্বট নসট {1, 9, 81, …………, 94000}। এম্বট জাো আনি নয, 
94000এ নমাট 3817 ম্বট ম্বিম্বজট আনি আি এি একদম বানমি ম্বিম্বজটম্বট হনচ্ছ 9। 
বেনে হনব এ নসনটি কয়ম্বট সদসয আনি যানদি শুরু হয় 9 ম্বদনয়। 

উত্তিঃ একম্বট বযাপাি নদনখ নেই। 9 এি নকানো পাওয়াি 9 ম্বদনয় শুরু, এি আনগি 
পাওয়াি কে ম্বদনয় শুরু হনব? অবকযই এক ম্বদনয়, আি বনো নো দুইটাি নক্ষনত্র ম্বক 
একই ম্বিম্বজট থাকনব প্রম্বে সাংখযায়? অবকযই। 

এবাি যম্বদ 9 এি নকানো পাওয়াি 9 ম্বদনয় শুরু ো হয়, েনব? োহনে ম্বকনু্ত এি আনগি 
পাওয়ানিি ম্বিম্বজনটি েুেোয় এক কম হনব (নকে?)। এখে বো আনি, 94000 এি 
নমাট ম্বিম্বজট হনচ্ছ 3817 ম্বট। এি মানে দাুঁড়ানচ্ছ 1 হনে 94000 পযমন্ত নমাট 3816 বাি 
বমৃ্বে ঘনটনি। এবাি বমৃ্বে ঘটাি মানে হনো ঐখানে 9 োই। 

োহনে নমাট 9 আনি (4000 - 3816) = 184 ম্বট োিানিি শুরুনে। 
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সমসযা 18 - চকনেট সমসযা  

একম্বট রুনমি ম্বভেি কেগুম্বে বাক্স আনি (ধিা যাক n ম্বট আি n, 4 এি বড় বা সমাে)। 
বাক্সগুম্বেনে কমপনক্ষ চািম্বট চকনেট আনি। এবাি আবেু হুড়মড়ূ কনি রুনম ঢুনক 
পড়নো, নস দুইম্বট বাক্স হনে একম্বট একম্বট চকনেট েুেনো। এিপি েেৃীয় নকানো 
এক বানক্স নিনখ ম্বদনো। এভানব নস বািবাি এ অকাজম্বট কিনে থাকনো। এবাি 
প্রমাি কিনে হনব নয, আবেু যম্বদ এভানব কাজ কিনে থানক োহনে োি পনক্ষ সব 
সময়ই একম্বট বানক্স এ চকনেনটি সবগুম্বেই িাখা সম্ভব। 

উত্তিঃ প্রমাি দাুঁড় কিানে বেনি। আবাি বনেও ম্বদনো, নকাে ভানব কিনে ভানো 
হয়। অবকযই ইেিাককে ম্বদনয়। নো এখে এি নবস নকস কে ধিা যায়? আচ্ছা ধনি 
ম্বেোম m হনো চকনেট সাংখযা। োহনে, m = 4 নথনকই নো শুরু কিনে হনব োম্বক? 
এবাি চকনেট সাংখযা চািম্বট হনে, আমিা বড়নজাি চািম্বট ভিা বাক্স আি বাম্বক সব 
খাম্বে বাক্স পানবা। 

এনদি জন্য কীিকম ম্ববন্যাস হনে পানি,  
(1, 1, 1, 1) 

(1, 2, 1, 0) 

(2, 2, 0, 0) 

(1, 3, 0, 0) 

এখে প্রথম ম্ববন্যানসি জন্য আমিা ম্বক এনক এক বানক্স ভিনে পাম্বি? অবকযই।  

(1, 1, 1, 1) ------ (3, 1, 0, 0) ------ (2, 0, 2, 0) ------ (1, 0, 1, 2) ------- (0, 
0, 0, 4) 

এভানব বাদ বাম্বক সব ম্ববন্যাস এি নক্ষনত্রও এম্বট নদখানো সম্ভব। অথমাৎ m = 4 এি 
জন্য এ ম্ববষয়ম্বট সেয হনব। এবাি ধিা যাক, m = n এি জন্যও এ ম্ববষয়ম্বট সেয হনব। 
এখে m = n + 1 এি পাো। 

আমিা এ n+1 ম্বট চকনেনটি একটানক ম্ববনকষ চকনেট বেোম, আি এম্বট বাদ ম্বদনয় 
ম্বদোম। বাম্বক n ম্বট চকনেটনক নো অবকযই একম্বট বানক্স িাখা যানব। এখে আমানদি 
ঐ ম্ববনকষ চকনেটম্বট যম্বদ ঐ বাক্সটানে থানক, েনব নো প্রমাি হনয়ই নগে। আি যম্বদ 
ো থানক, েনবও ম্বচন্তা নেই। ধিোম ঐ চকনেটম্বট আনিকম্বট বানক্স আনি, এবাি 
আমিা দুইম্বট খাম্বে বাক্স ম্বেনয় ম্বেনচি কাজম্বট চাোই, 

(1, m, 0, 0) ----- (0, m-1, 2, 0) ----- (0, m-2, 1, 2) ---- (2, m-3, 0, 2) ----
- (1, m-1, 0, 1) ----- (0, m+1, 0, 0) 

বযাস,  আমানদি প্রমাি হনয় নগে।  

সমসযা 19 - নসট আি সাবনসট  

ধিা যাক, নকানো একম্বট নসট s এি নকানো সদসযই 15 এি নচনয় বড় েয়। আি 
সকে সদসযই ধোত্মক। এবাি ধিা যাক, এি নকানো ম্বিস জনয়ন্ট্ট উপনসনটি 
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সদসযগুম্বেি নযাগেেই সমাে েয়। এখে এ কেম অনুসানি, s নসনটি সদসযগুম্বেি 
নযাগেে সনবমাচ্চ কে হনে পানি? 

উত্তিঃ আমিা শুরুনে এম্বট নদখানবা নয, s নসনট কমপনক্ষ পাুঁচম্বট সদসয থাকনবই। 
কীভানব? 

ধম্বি সদসয সাংখযা চাি, োহনে বনো নো কয়টা উপনসট থাকনব? 6c1 +6 c2 + 6c3 + 
6c4 = 56 ম্বট। এসব নসটগুম্বেি ম্বভেি সনবমাচ্চ নযাগেেওয়াো নসনটি ঐ নযাগেেম্বট 
কে কে হনব? 

{15, 14, 13, 12} এ নসনটি নযাগেে অথমাৎ 54। োহনে ম্বপম্বজওে নহাে ম্বথওম্বি 
অনুসানি অবকযই নকানো দুইম্বট নসনটি নযাগেে একই হনব, যা সম্ভব েয় (আচ্ছা 
এনদি নকানোম্বট নো ম্বিস জনয়ন্ট্ট োও হনে পানি, েখে?)। োহনে নবাঝা যানচ্ছ, 
কমপনক্ষ পাুঁচম্বট সদসয থাকনব। 

ধিা যাক এ পাুঁচম্বট সদসয a < b < c < d <e. এখে d + e <= 29 (যম্বদ e = 15, d 
= 14)। োহনে c <= 13 হনব, (d এি নচনয় নিাট)। এখে 5c2 = 10, মানে এ নসনটি 
দুই সদসয ম্ববম্বকি নসট হনে পানি 10 ম্বট। 

োহনে, a + b <= d + e + 1 - 10 

বা, a + b <= 29 - 9 বা 20. 

নসনক্ষনত্র, a + b + c + d + e <= 20 + 13 + 29 বা 62 

এবাি ধিোম, c <= 12, নসনক্ষনত্র, এ নযাগেেম্বট <= 61 হনব। 

যম্বদ c = 13 হনয় বনস, োহনে d =14 আি e =15 হনব। 

েখে নযাগেে <= a + b + 42 হনয় যানব। 

এবাি b = 12 বো যানব? ো, কািি 12 + 15 = 13 + 14 এ দুইম্বট নসট নো কেম 
মানে ো। োহনে b<= 11, b = 11 ধিনে আমিা ম্বক a = 10 ধিনে পািনবা? 

ো, কািি 10 + 15 = 11 + 14, োহনে a = 9?  

এবানিা সম্ভব ো, নকেো 9 + 15 = 11 + 13, োহনে, a <= 8 হনব। েখে নযাগেে 
দাুঁড়ায় <= 8 + 11 + 42 = 61 

এবাি ধিোম, b <= 10, নসনক্ষনত্র, a + b <= 19 (a <= 9)। এবানিা নযােগে <= 
19 + 42 বা 61.  

োহনে আমানদি নযােেল্টা হনব 61. 

সমসযা 20 - গনড়ি গড়গম্বড় 

ধিা যাক, 1 হনে শুরু কনি 1000 পযমন্ত সাংখযাগুম্বে একম্বট সাম্বিনে নেখা আনি। ম্বকনু্ত 
ক্রম অনুযাম্বয় েয়, এবাি এম্বট ম্বক প্রমাি কিনে পািনব, এনদি এমেভানব সাজানো 
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যানব নযে নযনকানো দুইম্বট সাংখযা এনদি ম্বভেি নথনক উম্বঠনয় ম্বেনে এনদি গড় 
মধযবেমী বাম্বক সাংখযাগুম্বেি ম্বভেি থাকনব ো? 

উত্তিঃ আমিা এটাও গাম্বিম্বেক আনিাহ ম্বদনয় প্রমাি কিনবা। শুরুনে আমিা একম্বট 
কাজ কিনবা, ধনি ম্বেোম 1000 ম্বট পনদি কথা বো হয়ম্বে, বিাং 2m ম্বট পনদি কথা 
বো হনয়নি। আমিা 2m এি জন্য বযাপািম্বট প্রমাি কিনবা।  

আচ্ছা m=1 এি জন্য বযাপািম্বট সেয? অবকযই! এবাি ধনি ম্বেোম, m এি ম্বকিু 
পম্বজম্বটভ মানেি জন্য ম্ববষয়ম্বট সেয। 

অথমাৎ m এি ম্বকিু মানেি জন্য 1, 2, 3, ……….., 2m এনদিনক এমেভানব সাজানো 
যানব নযে দুইম্বট সাংখযা ম্বেনে গড় এি ম্বভেনিি সাংখযা ো হয়। ধিা যাক, এ সাজানোম্বট 
হনচ্ছ (a1, a2, a3, …………. a2

m) 

এবাি আমানদি নদখানে হনব, m = m + 1 এি জন্যও বযাপািম্বট সেয। এখে m+1 

এি নবোয় আমিা একম্বট ম্ববন্যাস কল্পো কম্বি এভানব, (b1, b2, ……….., b2
m+1)। 

আমিা এ ম্ববন্যাসটা ম্বক এভানব ম্বেখনে পাম্বি ো? 

(2a1 -1, 2a2 -1, … …….., 2a2
m, 2a1, 2a2, ………, 2a2

m) 

অবকযই পাম্বি, এখে আমিা ধনি ম্বেোম এি ম্বভেি নথনক নয দুইম্বট সাংখযা ম্বেনবা, 
োিা bi, bj, এখে, যম্বদ i < j হয় আি 1 <= i < j <= 2m হয়, অথবা 2m + 1 <= i 
<= j <= 2m+1 হয় েনব নো আমানদি প্রমাি হনয়ই যায় (নকে?)। আি যম্বদ এিকম 
হয়, 1 <= i <= 2m <= j <= 2m+1 েনব ম্বকনু্ত সাংখযা দুইটাি গড় পিূম সাংখযা হয় ো।  

োহনে আমানদি প্রমাি নকষ। দাুঁড়াও দাুঁড়াও নকউ নকউ বেি কীভানব? আমিা নো 
2m এি জন্য নদখাোম, ম্বকনু্ত নদখানে বেনি নো 1000 এি জন্য? 

আচ্ছা, আমিা ম্বক জাম্বে 1024 > 1000। এখে বাম্বক 24 ম্বট পদ বাদ ম্বদনয় দাও, 
নকল্লা েনে! 

সমসযা 21 - পাম্বটম সমসযা  

একম্বট পাম্বটমনে 2n জে নোক আনি, প্রনেযক নোনকি নজাড় সাংখযক বনু্ধ আনি 
পাম্বটমনে। নদখানে হনব নয, পাম্বটমনে এমে দুই জে নোক আনি, যানদি নজাড় সাংখযক 
কমে বনু্ধ আনি। 

উত্তিঃ আমিা কেরাম্বিককে ম্বদনয় এম্বট প্রমাি কিনে পাম্বি। ধিা যাক, পাম্বটমি প্রম্বে 
দুই জনেি ম্ববনজাড় সাংখযক কমে বনু্ধ আনি। ধিোম, পাম্বটমি একজে হনচ্ছ আবেু, 
োি a সাংখযক বনু্ধ আনি। আি বাম্বকনদি নমাট ম্বমম্বেনয় b সখযক বনু্ধ আনি। এখে a 

নো অবকযই নজাড় হনব। নসনক্ষনত্র b হনব ম্ববনজাড়, নকেো নমাট নোনকি সাংখযা 2n। 
ধিোম কাবেু এ ম্ববনজাড় নোকনদি ম্বভেি একজে। োি মানে দাুঁড়ানচ্ছ কাবেু 
আবনুেি বনু্ধ ো। এখে আমিা আনগই বনেম্বি, প্রম্বে দুই জনেি ম্ববনজাড় কমে বনু্ধ 
আনি। োই ম্বকিু ম্ববনজাড় সাংখযক নোক আনি যািা কাবেু আবেু দুই জে ই বনু্ধ। 
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আি নবাঝই যানি এিা a এি ম্বভেি থাকনব। এখে নযনহেু কাবনুেিও নমাট নজাড় 
সাংখযক বনু্ধ থাকনব, োই োি ম্বকিু নবনজাড় বনু্ধ থাকনব b এি ম্বভেি।   

এবাি আমিা বনেম্বি, b এি ম্বভেি একজে কাবেু, ধিোম বাম্বকিা বাবেু, 
গাবেু......। োহনে এনদি প্রনেযনকি b এি ম্বভেি ম্ববনজাড় সাংখযক বনু্ধ থাকনব। 
এবাি এসব বনু্ধনদি নযাগ কনি নদই, োহনে ম্বেশ্চয়ই নমাট দুইবাি সবাি বনু্ধ নযাগ 
হনয় যাবাি কথা, অথমাৎ b হনব নজাড়। ম্বকনু্ত আমিা শুরুনেই বনেম্বি, b ম্ববনজাড়। 
অথমাৎ আমানদি শুরুি ধািিা খাটনো ো। বাম্বকম্বট বনে ম্বদনে হনব? 

সমসযা 22 - বগম আি +1 -1  

ধিা যাক 4×4 দাগ নটনে নমাট 16 ম্বট বগম বাোনো হনো। এবাি প্রম্বে সাম্বি বা কোনম 
নকবে 1 বা -1 এমেভানব বসানো হনো, নযে প্রম্বে সাম্বি বা প্রম্বে কোনমি নযাগেে 
0 হয়। এিকম কেম্বট ম্ববন্যাস সম্ভব? 

উত্তিঃ এম্বট নো বঝুনে পািি প্রম্বে সাম্বিনে দুইম্বট মাইোস আি দুইম্বট প্লাস থাকনবই। 
এবাি প্রথম সাম্বি এ কনেমি সানপনক্ষ কেভানব পিূম কিা যায়? অবকযই 4c2 = 6 

ভানব। 

এবাি োহনে ম্বিেীয় সাম্বিও 6 ভানব পিূম কিা যানব। এি ম্বভেি একম্বট ম্ববন্যাস উপনিি 
সাম্বিি সানথ হুবহুু ম্বমনে যানব। একম্বট ম্ববন্যাস উপনিি সাম্বিি সানথ নমানটই ম্বমনে ো। 
আি বাম্বক চািম্বট ম্ববন্যানসি নকবে দুই জায়গায় উপনিি সাম্বিি সানথ ম্বমেনব। 

এখে প্রথম ম্ববন্যানসি জন্য ম্বেনচি ম্বেে োিাি সাম্বিনক একভানব পিূম কিা যায়। ম্বিেীয় 
ম্ববন্যানসি জন্য ম্বেনচি সাম্বিনক দুইভানব পিূম কিা যায়। আি নকষ ম্ববন্যানসি জন্য 
ম্বেনচি সাম্বিনক 6 ভানব পিূম কিা যায়। বাম্বক থাকনো চেুথম সাম্বি। যখে আমিা প্রথম 
ম্বেেম্বট সাম্বিনক পিূম কনি নেেম্বি েখনো নবচািাি জন্য একম্বট ম্ববন্যাসই বিাে থানক। 
োহনে নমাট 6 × (1 × 1 + 4 × 2 + 1 × 6) বা 90 ভানব এ বগমম্বট পিূম কিা নযনে 
পানি।  

সমসযা 23 - নসট আি সাবনসট  

নকানো একম্বট নসট {1, 2, 3, ………, n}. এবাি এ নসনটি সকে সাবনসটনক নবি 
কিা হনো। এিপি এ সকে সাবনসনটি সদসযগুম্বেনক বড় নথনক নিাট আকানি নেখা 
হনো। োিপি প্রথম সদনসযি আনগ + পনিিটাি আনগ – এভানব বসানো হনো। 
এখে এনদি নযাগ কিনে নো একম্বট নযাগেে পাওয়া যানব োম্বক? 

নযমে ধিা যাক, নকানো একম্বট সাবনসট হনো{9, 4, 3, 2}। এখে {9 - 4 + 3 - 2} 

এি সদসযগুম্বেনক নযাগ কিনে পাই 6. ধিা যাক, n= 7 োহনে এিকম 
সাবনসটগুম্বেনে যেগুম্বে নযাগেে পাওয়া যানব এনদি নযাগ কনি ম্বদনে নমাট 
নযাগেে কে হনব? 

উত্তিঃ বনো নো {1, 2, 3, ………, n}. এ নসনটি উপনসট কয়ম্বট? 
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অবকযই 2n ম্বট (আমিা োুঁকা নসটনকও সদসয ধনি ম্বেোম। কািি একটু পনড় নদম্বখ)। 
এবাি আমিা এ সাবনসটগুম্বেনক নমাট দুই ভানগ ভাগ কিনে পাম্বি, যাি অনধমনক n 

আনি আি অনধমক n নেই। (এম্বট নদখানো খবু কম্বঠে ো নয আমিা নমাট অনধমকই 
পানবা, নোমিা একটু ভানবা কীভানব নদখানো নযনে পানি!) 

যা নহাক এ নসটগুম্বেনক আমিা নমাট দুই দুইম্বট নজাড়া কনি ম্বেনচি মনো কনি সাজানে 
পাম্বি, 

∅,         {n} 

{a, b,c}     {n,a,b,c} [ a>b>c} 

{a,b,c,d}      {n,a,b,c,d} [a>b>c>d] 

মানে নমাটামমু্বট নকানো একম্বট নসট বাোনবা, এি আনগ n নযাগ কনি ম্বদনয় আনিকম্বট 
নসট বাোনবা এভানব। এবাি প্রথম দুইম্বট নজাড়ায় আমিা মাইোস প্লাস বম্বসনয় নমাট 
নযাগেে কে পাই? n. 

পনিিটায়? একই n. োি পনিিটায়? এটানেও n. এখে নমাট 2n-1 ম্বট নজাড়া হনে 
পানি, আি প্রম্বে নজাড়াি নযাগেে হনচ্ছ n. 

োহনে নমাট নযাগেে nx 2n-1. নযনহেু n = 7 োই নমাট নযাগেে 448.  

সমসযা 24 - দাবাি নকাটম  

একম্বট 1998×2002 দাবাি নকাটম আনি। এি প্রম্বেম্বট বনগম হয় 0 অথবা 1 নেখা আনি 
এমেভানব নয, প্রম্বে সাম্বি আি প্রম্বে কোনম যেগুম্বে বনগমি ম্বভেি 1 নেখা আনি নসই 
সকে বনগমি নমাট সাংখযা হনচ্ছ নজাড় (মানে প্রম্বে সাম্বিনে চািম্বট বনগমি ম্বভেি 1 নেখা 
আনি। এিকম আি ম্বক!) 

উত্তিঃ এম্বট ম্বক নদখানে পািনব, নযসব সাদা বনগম 1 নেখা আনি, োনদি নমাট সাংখযা 
নজাড়? 
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আমিা আমানদি কানজি সুম্ববধাি জন্য ধনি ম্বেোম নকাটমম্বট 10×14 আকানিি। এবাি 
এনক নেেোম আি নোমানদি কাজ হনো আম্বম যা যা বেনবা ো ম্বমম্বেনয় নদখা। 

ধনি ম্বেোম, ম্ববনজাড় সাম্বিি বগমগুম্বেি ম্বভেনিি সাংখযাি নযাগেে r. স্বভাবেই নমাট 
5 ম্বট সাম্বিি নযাগেে নবি কিনে হনব। আি আমিা জাম্বে প্রম্বে সাম্বিি সাংখযাগুম্বে 
নযাগ কিনে ম্ববনজাড় নযাগেে পাওয়া যানব, োই r হনব পাুঁচম্বট ম্ববনজানিি নযাগেে 
মানে ম্ববনজাড়। 

এবাি ধিোম, নজাড় কোনমি নযাগেে c, স্বভাবেই নমাট 7 ম্বট নজাড় সাম্বি পাওয়া 
যানব। োই আনগি মনো এনদি নবোনেও নমাট নযাগেে ম্ববনজাড় হনব। এখে ধনি 
ম্বেোম নজাড় কোনম যেগুম্বে কানো ঘি আনি, োনদি সাংখযাগুম্বেি নযাগেে b. িম্বব 
হনে এম্বট পম্বিস্কাি নয, b এি সাংখযাগুম্বে r এি ম্বভেি একবাি আি c এি ম্বভেি 
একবাি আনি। 

নমাট সাদা ঘিগুম্বেি নযাগেে, (r + c) এি ম্বভেি আনি আি (r + c) এি ম্বভেি 
নজাড় কানো ঘিগুম্বেি নযাগেে দুইবাি কনি আনি। োহনে নমাট সাদা ঘনিি সাংখযাি 
নযাগেে হনব (r + c) - 2b, যা নজাড় সাংখযা। বযাস 10×14 এি নবোয় প্রমাি হনয় 
নগে। 

সমসযা 25 - আবাি নসট 

S হনো {1, 2, 3, 4, …….., 1989} এ নসনটি একম্বট সাবনসট। এটা জাো আনি 
নয, s এি নকানো দুইম্বট সদনসযি পাথমকয 4 or 7 েয়। এখে বেনে হনব, s নসনট 
সবনচনয় নবম্বক কেগুম্বে সদসয থাকনে পানি? 

উত্তিঃ আমিা শুরুনে এম্বট নদখানবা নয, আমিা এ নসটম্বট হনে যম্বদ পিপি 11 ম্বট 
সাংখযা নেই, েনব এি ম্বভেি এমে পাুঁচম্বট সদসয পানবা, যািা s নসনটি ম্বভেি 
থাকনব। নদখানোম্বট খবু কম্বঠে েয়। আমিা শুরুি এগানিাম্বট সাংখযা ম্বেনয় নদখাই 
আনগ। 

ধিা যাক, t = {1, 2, 3, 4……..,11}, এবাি এ সদসযগুম্বেনক আমিা ভাগ কম্বি 
এভানব, 

{1, 5}   {2, 9}   {3,7}   {4, 11}   {6, 10}   {8} 

এখে আমিা এ উপনসটগুম্বে নথনক নযনকানো একম্বট েুনে ম্বেনেই নো হনয় নগে। 
ো, একটু পযাুঁচ আনি। আমিা 1 ম্বেোম। ম্বকনু্ত এবাি োহনে 8(8 - 1 = 7) ম্বেনে 
পািনবা ো। পনিিম্বট নথনক 9 ম্বেোম (কািি, 9 - 5 = 4, োই আমিা নবুঁনচ যানবা)। 
পনিিম্বট নথনক 3 ম্বেোম, োহনে {6, 10} এ নসট হনে 6 ম্বেনে হনব (10 – 3 = 7)। 
আি {4, 11} এ নসট হনে 4 ম্বেনবা (নকে?) 

যা নহাক আমিা পাুঁচম্বট সদনসযি নসট নপোম আি ো হনো {1, 9, 3, 6, 4}। এনক 
একটু সাম্বজনয় গুম্বিনয় নেম্বখ t = {1, 3, 4, 6, 9} 



কম্বিনেটম্বিক্স : গম্বিনেি মজাি দুম্বেয়া - 74 

এবাি আমিা খবু অদু্ভে বযাপাি নদখব। ম্বঠক 11 ম্বট সাংখযাি পিপি এ ধমমম্বট পাওয়া 
যায়। আমিা ম্বঠক পনি এিকম নয নসটম্বট পানবা ো হনো {12, 14, 15, 17, 20}। 
এবাি দুইটানক এক নসনটি ম্বভেি ম্বেনয় আসনে নো নকানো সমসযা নেই, ঐ নসটও 
একই ধমম নদখানব। এভানব আমিা নমাট কয়ম্বট নসট িাখনে পাম্বি? 

প্রম্বেটাি নক্ষনত্র নকষ পদ 9, 20, 31, ………. এিকম কে পযমন্ত যাওয়া যায়?  

ধািাি সতূ্র নথনক 1989 = 9 + (n - 1)×11, অথবা n = 181. 

োহনে কী দাড়ানো? নমাট 181 ম্বট নসট িাখনে পািনবা, আি প্রম্বে নসট এ পাুঁচম্বট 
সদসয। নমাট সদসয দাুঁড়ায় োহনে, 181×5 = 905 ম্বট। 

 

 

এক ম্বচমম্বট সমসযা 
 

এেক্ষি আমিা ম্ববন্যাস সমানবক ম্বেনয় অনেক কথাই ম্বকখোম। এবাি ম্বকিু 
অনুকীেেী নদয়া যাক। এখানে নয সমসযাগুম্বে নদয়া আনি নসগুম্বে সমাধাে কনি 
পাম্বঠনয় ম্বদনে পানিা। অবকযই বযাখযা সহ। নোমানদি উত্তিগুম্বে নথনকই আসনব 
কম্বিনেটম্বিনক্সি পনিি বইম্বট। পাঠানোি উপায় প্রথনম বো আনি। (আমিাও ম্বকনু্ত 
দুই একম্বট প্রনশ্নি সমাধাে কনি ম্বদনয়ম্বি।) 
১। মনে কনিা এক স্থানে n জে নোক আনি যািা প্রনেযনকই মাত্র একম্বট েথয 
জানে। এবাং প্রনেযক েথযই আোদা আোদা। এ n জনেি মনধয A আি B দুই জে 
সদসয। A যম্বদ B নক নোে কনি োহনে A যা জানে ো সবম্বকিু B নক বনে নদয়, 

ম্বকনু্ত B ম্বকিুই বনে ো। এি েনে B এখে 2 ম্বট েথয জানে। এভানব চেনে থাকনে 
সবমম্বেম্ন কেম্বট নোেকনেি পি সবাই সব েথয জােনব? নদখাও নোমাি উত্তিই 
সবমম্বেম্ন নোেকে। (1971Canadian MO) 

২। সম্রাট আকবনিি আস্তাবনে 25ম্বট নঘাড়া বতৃ্তাকানি বাুঁধা আনি। এি মনধয 3ম্বট 
নঘাড়া ম্বেনয় বীিবে, আকবি আি োেনসে ঘড়ুনে নগনো। p এমে একম্বট সম্ভাবো, 
যা ম্বেনদমক কনি ঐ নঘাড়াগুম্বে আস্তাবনেি পাকাপাম্বক 2 বা ম্বেেম্বট নঘাড়া। p = m/n 

নযখানে m ও n সহনমৌম্বেক।। m + n এি মাে কে? (1983 AIME)  

৩। (200
100

) এি দুই অাংনকি সনবমাচ্চ নমৌম্বেক উৎপাদক কে? (AIME 1983) 
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৪। 1447,1005,1231 এ চাি অাংনকি সাংখযাগুম্বেি মনধয দারুে একম্বট ম্বমে নদখনে 
পাওয়া যায়। এনদি প্রনেযনকি শুরু হনয়নি 1 ম্বদনয় আি নযনকানো একম্বট অাংক 
দুবাি আনি। বেনে হনব এ ধিনেি সাংখযা কয়ম্বট। (1983 AIME) 

৫। {1,2,3,…,n} এ নসনটি নযনকানো উপনসট ম্বেনয় বড় নথনক নিাট আকানি 
সাজানো হনো। এিপি পযমায়ক্রনম ম্ববনয়াগ আি নযাগ কিা হে। নযমে 
{1,2,4,6,9} এি জন্য 9 – 6 + 4 – 2 + 1 = 6 .আি এক সদনসযি নসনটি জন্য 
নকানো অপানিকে চাোনো হয় ো। এখে আমানদি n = 7 হনে এি সবগুম্বে 
উপনসনট এ অপানিকে চাোনোি পি নযাগ কিা হয়। নসই নযাগেে কে? (1983 
AIME) 
৬। এক মােী োি বাগানে 3ম্বট আম, 4ম্বট জাম আি 5ম্বট কাুঁঠাে গাি োগানেে। p 

হনো এমে সম্ভাবো যানে নকানো কাুঁঠাে গাি পাকাপাম্বক ো থাকাি সম্ভাবো। p = 
m/n নযখানে m ও n সহনমৌম্বেক। m + n এি মাে কে? ( 1984 AIME)  
৭। একম্বট দাবা নখোি টুেমানমনন্ট্ট ম্বজেনে 2 পনয়ন্ট্ট হািনে 0 আি ড্র কিনে 
দুজনেই 1/2 কনি পানব। যখে টুেমানমন্ট্ট নকষ হনো েখে নদখা নগনো নকষ সকে 
প্রম্বেনযাগী সবনচনয় নকনষি 10 জনেি কাি নথনক োি নমাট পনয়নন্ট্টি অনধমক োভ 
কনিনি। (নকষ দকজে োি পনয়নন্ট্টি অনধমক নপনয়নি বাম্বক 9 জনেি কাি নথনক 
নখোধেুাি মাধযনম)। টুেমানমনন্ট্ট নমাট নখনোয়াড় কেজে? ( 1986 AIME) 

৮। নকানো একম্বট নসট s আি এি নকানো সদসযই 15 এি নচনয় বড় েয়। আি 
সকে সদসযই ধোত্মক। এবাি ধিা যাক, এি আোদা আোদা উপনসটগুম্বেি 
সদসযগুম্বেি নযাগেেই সমাে েয়। এখে এ কেম অনুসানি, s নসনটি সদসযগুম্বেি 
নযাগেে সনবমাচ্চ কে হনে পানি? (1986 AIME) 

৯। একজে বােক কনয়ে ম্বেনয় টস কনি যানচ্ছ আি নহি আি নটনেি ম্বসম্বিয়াে 
ম্বেনখ িাখনি। নযমে পনেিম্বট কনয়ে টনসি েোেে T T T H H T H T T T H H 

T T H। এবাি নস নখয়াে কিনো এখানে দুইম্বট HH, ম্বেেম্বট HT চািম্বট TH আি 
পাুঁচম্বট TT এি ম্বসম্বিয়াে আনি। প্রশ্ন হনো 15ম্বট কনয়ে টস কিা হনে কেম্বট 
ম্বসম্বিয়াে আনি যানে দুইম্বট HH, ম্বেেম্বট HT চািম্বট TH আি পাুঁচম্বট TT আসা 
সম্ভব। (1986 AIME) 

১০। মনে কিা যাক [p, q] ম্বদনয় p ও q এি েসাগু ম্বেনদমক কনি। োহনে এমে 
কেগুম্বে (a, b, c) ম্ববদযমাে যানে [a, b] = 1000, 

[b, c] = 2000, [c, a] = 2000 সেয হয়। (1987 

AIME)   
১১। একম্বট োো নকািাম্বেি নোক েেুে এক 
ধিনেি োো ম্বিজাইে কিনো নযখানে নয নোক 
োো েক কিনব নযে পাুঁচম্বট বাটে ম্বঠক কনি যানব 
নস বাটেগুম্বে নযনকানো ক্রনম আবাি নকউ চাপ ম্বদনে 
দিজা খনুে যানব। ম্বেনচ {1, 2, 3, 6, 9} এি জন্য একম্বট েক ম্বিজাইে নদখানো 
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হনো। পিবেমীনে োো নকািাম্বে োোনক আি একটু উন্নে কিনো এখানে পাুঁচম্বট 
বাটে েয় বিাং 10 এি নচনয় কম নযনকানো সাংখযক বাটনেি মাধযনম দিজা েক 
কিা যানব। প্রশ্ন হনো এনে েেুে কেগুম্বে কম্বিনেকনে দিজা েক হনব। (1988 
AIME)  
১২। দুই নদনকি 5 জে কনি 2ম্বট দনেি নোক নদৌড় প্রম্বেনযাম্বগোয় অাংক নেয়। 
োনে নস যেেম পম্বজকে অজমে কনি নস োি দেনক েে পনয়ন্ট্ট দাে কনি। যম্বদ 
নকউ কানিা সানথ ড্র ো কনি োহনে দুই দনেি মানঝ কে িকনমি পনয়ন্ট্ট বযবধাে 
হওয়া সম্ভব? (1989 AHSME) 

১৩। S এম মাে নবি কি (1989 AHSME)  
 
 

১৪। একম্বট বনৃত্তি উপি দকম্বট ম্ববন্দু ম্বচম্বহ্নে কিা হনো, এ ম্ববন্দুগুম্বে নযাগ কনি 
কেগুম্বে বহুভুজ বাোনো সম্ভব (ম্বত্রভুজ বা োি নবম্বক ভুজ)। (1989 AIME) 

১৫। একম্বট ত্রুম্বটপিূম পয়সা 5 বাি টস কিা হনো। এখানে নদখা নগনো একবাি 
নহি পড়াি সম্ভাবো যা, দুই বাি পড়াি সম্ভাবোও োই আি নসম্বট 0 েয়। োহনে 
ঐ 5 বানিি মনধয ম্বঠক 3 বাি নহি আসাি সম্ভাবো i/j. নযখানে I আি j সবমম্বেম্ন 
আকানি প্রকাক কিা হনয়নি। i + j এি মাে কে? (1989 AIME) 

১৬। মনে কিা যাক একম্বট নসট {1, 2, 3, … … 1989} S এ নসনটি এমে 
একম্বট উপনসট যানে নযনকানো দুইম্বট উপাদানেি মনধয 4 বা 7 বযবধাে নেই। S 

এি মনধয সনবমাচ্চ কেগুম্বে উপাদাে থাকনে পানি? (1989 AIME) 

১৭। একজে বানয়ােম্বজ গনবষক একম্বট নেনক মানিি পম্বিমাি জােনে চাম্বচ্ছনেে। 
এজন্য ম্বেম্বে নম মানসি 1 োম্বিখ 60 ম্বট মাি ধিনেে এবাং ম্বচম্বহ্নে কনি িাখনেে। 
নসনপ্টবনিি 1 োম্বিখ ম্বেম্বে আবাি 70 ম্বট মাি ধিনেে এবাং নদখনেে োি মনধয 
ম্বেেম্বট মাি ম্বচম্বহ্নে কিা। ম্বেম্বে ধনি ম্বেনেে 25 % মাি আি এ নেনক নেই (হয় 
মািা নগনি বা োনদি ধনি নেো হনয়নি)। আি 40% মাি েেুে এনসনি (জন্ম 
ম্বেনয়নি বা োনদি পকুুনি িাড়া হনয়নি)। এভানব এিপি ম্বচম্বহ্নে কিা মািগুম্বে 
ম্বদনয়ই ম্বেম্বে মানিি সাংখযা মাপনেে। বেনে হনব ম্বেম্বে মানিি সাংখযা কে 
নমনপম্বিনেে? (1990 AIME) 

১৮। একম্বট শুম্বটাং প্রম্বেনযাম্বগোয় 8ম্বট নবেেু িাখা আনি যা ম্বেেম্বট কোনম 
সাজানো। একম্বট কোনম 2 ম্বট অপি দুইম্বট নে 3ম্বট কনি। নকানো শুটািনক শুট 
কিনে হনে প্রথনম োনক একম্বট কোম নবনি ম্বেনে হনব এি পি কবাি ম্বেনচিম্বট 
শুযট কিনে হনব। প্রশ্ন হনো কে ভানব একজে শুটাি সবগুম্বে নবেেু োটানে 
পািনবে? (1990 AIME) 

১৯। একম্বট ড্রয়ানি সনবমাচ্চ 1991 ম্বট নমাজা আনি। যা োে আি েীে ম্বমম্বেনয় 
ম্ববদযমাে। পেুস্থাপে ো কনি পি পি দুইম্বট নমাজা নোো হনে দুইটাই োে বা 
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দুইটাই েীে হবাি সম্ভাবো .5। ঐ ড্রয়ানি সনবমাচ্চ কেম্বট োে নমাজা থাকনে 
পানি? (1991 AIME) 

২০। পযাসনকনেি ম্বত্রভুনজ নযনকানো মাে োি উপনিি দুইম্বট মানেি নযাগেে। 
বেনে হনব এমে নকানো সাম্বি (row) আনি নযখানে পিপি ম্বেেম্বট পনদি অনুপাে 
3:4:5. (1992 AIME) 

২১। 4000 নথনক 7000 এি মনধয কেম্বট সাংখযা আনি যাা্নদি প্রনেযক অাংকই 
ম্বভন্ন ম্বভন্ন? 

২২। {1, 2, 3, … … 1000} নথনক পেুস্থাপে িাড়া ম্বেেম্বট সাংখযা েুনে নেয়া 
হনো। মনে কিা হনো োিা a, b, c একম্বট ইট বাোনো হনো যাি আকাি aXbXc 

এবাি বাম্বক 997 োিাি নথনক আনিা ম্বেেম্বট সাংখযা p, q, r েুনে নেয়া হনো। এবাং 
pXqXr আকানিি একম্বট বাক্স বাোনো হনো m/n (নযখানে m ও n সহনমৌম্বেক) 
হনো নসই সম্ভাবো নয ইটম্বট বনক্সি মনধয প্রনবক কিনব। m + n =? (1993 

AIME)  
২৩। বাস্তব সাংখযাি নজাড়া (a, b) এি জন্য ax + by = 1 ও x2 + y2 = 50 এি 
সমাধাে পিূমসাংখযায় আসনে এিকম কেগুম্বে নজাড়া ম্ববদযমাে? 1994 AIME 
২৪। 94 ম্বট ইনটি েক আনি যাি আকাি 4,10,19 ইম্বে কনি। এবাি ইটগুম্বেনক 
নযনকানো আুঁকানি সাজানো যায়। োহনে এ 94 ম্বট ইট বযবহাি কনি কেগুম্বে 
একটাি উপি একট নিনখ কে িকনমি উচ্চো বাোনো সম্ভব। 1994 AIME  

২৫। একম্বট মাম্বি (0, 0) ম্ববন্দুনে অবস্থাে কিনি নস এখাে নথনক িানে বানম উপনি 
ম্বেনচ নযনে পানি। P হনো নসই সম্ভাবো নয 6 বা োি কম পম্বিমাি মভু নদবাি পি 
মাম্বিম্বট (2, 2) ম্ববন্দুনে নপৌিায়। p = m/n নযখানে m ও n সহনমৌম্বেক।। m + n 

এি মাে কে? (1995 AIME) 

২৬। একম্বট ত্রুম্বটম্ববহীে মদু্রানক টস কিা হনচ্ছ p হনো এমে একম্বট সম্ভাবো নয 
পিপি 2ম্বট নটে আসাি আনগই পিপি পাুঁচম্বট নহি উনঠনি। p = m/n নযখানে m 

ও n সহনমৌম্বেক। m + n এি মাে কে? (1995 AIME) 

২৭। একম্বট 7×7 দাবা নবািম আনি যাি মাত্র 2ম্বট ঘি হেদু িাং কিা হনব বাম্বক 
ঘিগুম্বে সবজু থাকনব। প্রশ্ন হনো ঘিগুম্বে কেভানব িাং কিা যানব? দাবানবািম 90 
বা 180 বা 270 ম্বিম্বগ্র ঘমু্বিনয় ম্বদনে নয ম্ববন্যাস আনস নসগুম্বেনক একম্বট ধনি ম্বেনে 
হনব। (1996 AIME) 

২৮। a, b, c,… …j এি মাে 1, 2 ,…10 এি সকে ম্ববন্যানসি জন্য |a-b|+|c-

d|+|e-f|+|g-h|+|i-j| নবি কি। (1997 AIME) 

২৯। একম্বট 8×8 দাবাি নবানিম 9ম্বট অনুভুম্বমক আি 9ম্বট উেি নিখা থানক। মনে 
কিা যাক r হনো নবানিম আয়েনক্ষনত্রি সাংখযা আি s হনো নবািম বগমনক্ষনত্রি সাংখযা। 
s/r এি মাে সবমম্বেম্ন আুঁকানি প্রকাক কিা হনো। s + r = ? (1997 AIME) 

৩০। একম্বট কানিমি নসনটি মনধয ম্বেে ধিনেি আকাি আনি বগমাকাি, বতৃ্তাকাি আি 
ম্বত্রভুজাকাি। ম্বেে ধিনেি িাং আনি োে, সবজু ও হেদু। আি িাং এি গাঢ়ত্ব আবাি 
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ম্বেে প্রকাি হােকা, মধযম আি গাঢ়। নমাট কানিমি সাংখযা 27 ম্বট। নকানো ম্বেেম্বট 
কানিমি নসটনক সিিূম বো হনব যম্বদ োনদি  

a) ম্বেেটাি িাং একই বা ম্বেেটাি িাংই আোদা হয়।  
b) ম্বেেটাি আকাি একই বা ম্বেেটাি আকািই আোদা হয়।  
c) ম্বেেটাি গাঢ়ত্ব একই বা ম্বেেটাি গাঢ়ত্বই আোদা হয়। 

নমাট সিিূম নসট কয়ম্বট? (1997 AIME)  
৩১। েয়ম্বট টাইনয়ি োিাি যথাক্রনম 1, 2, … 9। প্রনেযক দনেি ম্বেেজে 
নখনোয়াড় সামনে আনসে আি ম্বেেম্বট কিা টাই ম্বেনয় যাে এবাং সাংখযাগুম্বে নযাগ 
কনিে। p হনো নসই সম্ভাবো নয এ প্রনেযক দনেি োিানিি নযাগেে ম্ববনজাড় 
হনব। p = m/n নযখানে m ও n সহনমৌম্বেক। m + n = ? (1998 AIME) 

৩২। 40 ম্বট দে একম্বট টুেমানমনন্ট্ট অাংকগ্রহি কনি। প্রনেযক ম্বটম অন্য ম্বটনমি সানথ 
ম্বঠক একবািই নখনে। আি প্রনেযক ম্বটনমিই জনয়ি সম্ভাবো 50%। নকানো ম্বটমই 
সমাে সাংখযক মযাচ ো নজোি সম্ভাবো m/n। নযখানে m ও n সবমম্বেম্ন আকানি 
প্রকাক কিা। নকানো মযাচ টাই ো হনে log2n =? (1999 AIME) 

৩৩। আমাি কানি 40 ম্বট কািম আনি যানে চািম্বট কানিম 1, চািম্বট কানিম 2,… 

চািম্বট কানিম 10 নেখা আনি। এখাে নথনক একনজাড়া একই োিাি যিু কািম 
সম্বিনয় নেো হনো। বাম্বক কািমগুম্বে নথনক একনজাড়া কািম েুনে নেয়া হনো ।নসই 
কািম দুম্বটি একই োিাি হবাি সম্ভাবো m/n. নযখানে m ও n সবম ম্বেম্ন আকানি 
প্রকাক কিা। m + n =? (2000 AIME) 

৩৪। আটম্বট আোদা আোদা আাংম্বট নথনক চািম্বট আেুনে কেভানব আাংম্বট পড়া 
যায়? আেুনে আাংম্বটি ম্ববন্যাস গুরুত্বপিূম। প্রনেযক আেুনে আাংম্বট োও থাকনে 
পানি। (2000 AIME) 

৩৫। N/100 এি মাে কে? (2000 AIME) 

৩৬। একম্বট আদকম িক্কানক চািবাি নিাে কিা হনো। m/n হনে নসই সম্ভাবো নয 
প্রনেযক বাি িক্কায় আনগিবানিি সমাে বা োি নবম্বক সাংখযা িক্কায় উনঠনি। 
নযখানে m ও n সহনমৌম্বেক। m + n =? (2001 AIME)  
৩৭। 1, 2, …8 একম্বট সুষম অিভুনজ আকা নেখা হনে (িক্কাি মনো নযখানে 8 ম্বট 
েে আনি)। m/n হনো নসই সম্ভাবো নয পাকাপাম্বক নকানো ক্রম্বমক সাংখযা নেই। 
এখানে 8 এি পি 1 আনস বনে এনকও ক্রম্বমক ধনি নেয়া হনয়নি। এখানে m আি 
n সহনমৌম্বেক হনে m + n =? (2001 AIME) 

৩৮। বম্বিকাে ম্বজো সু্কনেি 2001 জে িানত্রি মনধয নকউ ম্বক্রনকট ভানো নখনে নকউ 
েুটবে ভানো নখনে। ম্বক্রনকট ভানো নখনে এমে িাত্র নমাট িানত্রি 80 নথনক 85 
ভাগ এি মনধয। ম্বক্রনকট ভানো নখনে এমে িাত্র নমাট িানত্রি 30 নথনক 40 ভাগ 
এি মনধয। M ম্বেনদমক কনি সনবমাচ্চ কেজে িাত্র উভনয় ভানো নখনে আি m 
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ম্বেনদমক কনি সবমম্বেম্ন কেজে উভয় ভানো নখনে। M-m এি মাে কে? (2001 

AIME) 

৩৯। {4, 5, 6… … n} এ নসনটি নযনকানো 10ম্বট উপাদাে ম্বেনয় সাবনসট বাোনে 
োি অন্তে ম্বেেম্বট উপাদানেি ম্বত্রভুনজি সতূ্র নমনে চনে। n এি সনবমাচ্চ মাে কে? 

ম্বত্রভুজ সতূ্র নযনকানো দুই বাহুি সমম্বি েেৃীয় বাহু অনপক্ষা বহৃত্তি। (2001 AIME) 

৪০। একম্বট 3×3 বগমনক্ষত্র আনি যা হয় োে বা েীে িাং কিা হনয়নি। নয নকানো িাং 
নয নকানো গ্রীনি বযবহানিি সম্ভাবো সমাে। m/n হনো নসই সম্ভাবো নয ঐ 3×3 
বনগম নকানো 2×2 োে বগমনক্ষত্র ো থাকাি সম্ভাবো। m ও n সহনমৌম্বেক। m + n 

=? (2001 AIME) 

৪১। একম্বট েুটবে টুেমানমনন্ট্ট বাাংোনদক সহ আনিা 6ম্বট দে অাংক নেয়। প্রনেযক 
ম্বটম প্রনেযনকি সানথ একবাি কনি নমাকানবো কনি। মযানচ ম্বেে ধিনেি েোেে 
হনে পানি জয়, পিাজয় আি ড্র. ম্বেেম্বট হবাি সম্ভাবোই সমাে মানে 1/3 কনি। 
m/n হনো নসই সম্ভাবো নয বাাংোনদনকি হািা মযানচি নচনয় জয়ী মযানচি সাংখযা 
নবকী। m + n =? (m, n সহনমৌম্বেক) (2001 AIME) 

৪২। একম্বট োইনসে নপ্লনট ম্বেেম্বট ইাংম্বেক বিম আি ম্বেেম্বট অাংক ম্বেনয় গম্বঠে। m/n 

হম নসই সম্ভাবো নয ইাংম্বেক বা অাংনকি দুইটাি নকানো একম্বট টামটা 
(palindrome) োিাি হনব। m ও n সহনমৌম্বেক হনে m + n = ? (2002 AIME) 

৪৩। শুভি বেমমাে বয়স 25 বিি। ইমে শুভি নচনয় বয়নস বড়। n বিি পি 
দুজনেি বয়সই দুই অাংনকি থানক এবাং শুভি বয়স ab হনে ইমনেি বয়স ba হয়। 
ইমনেি বেমমাে বয়স d হনে (d, n) এি কেম্বট নক্রামনজাড় আনি। (2002 AIME) 

৪৪। চাি অাংনকি কেগুম্বে সাংখযা আনি যানদি সহস্র আি কেক স্থােীয় অাংনকি 
নযাগেে = একক ও দকক স্থােীয় অাংনকি নযাগেে। (2003 AIME) 

৪৫। N 2003 এি নিাট বা সমাে নসই সব সাংখযা যানদি বাইোম্বিনে নেয়া হনে 0 
এি সাংখযাি নচনয় 1 এি সাংখযা নবম্বক। N নক 1000 ম্বদনয় ভাগ কিনে ভাগনকষ কে 
হনব? (2003 AIME) 

৪৬। একম্বট বানক্স 10 ম্বট োে আি 10ম্বট েীে নমামবাম্বে আনি। নসখাে নথনক সবজু 
2ম্বট নমামবাম্বে েুেে এিপি বাম্বক 18ম্বট নমামবাম্বে নথনক েুিাস আনিা দুইম্বট নমাম 
বাম্বে েুেে। p হনো নসই সম্ভাবো নয েুিাস আি সবনুজি নমামবাম্বেি িাং একই 
হনব। p=m/n নযখানে m আি n সহনমৌম্বেক। োহনে m + n = ? (2004 AIME) 

৪৭। 10000 এি নচনয় নিাট কেগুম্বে সাংখযা আনি যানদি সনবমাচ্চ দুইম্বট অাংক 
আোদা। (2004 AIME) 

৪৮। 20042004 এি কেম্বট উৎপাদক আনি যানদি ম্বঠক 2004 ম্বট উৎপাদক 
আনি। (2004 AIME) 

৪৯। একম্বট নিাবট (a, b) ম্ববন্দুনে থাকনে পনিি মনুভই (a+1,b), (a,b+1), 

(a+1,b+1) নযনে পানি 

৫০। আি নিাবটম্বট সিাসম্বি 900 ঘড়ুনে পানি ো। নিাবটম্বট কেভানব (0,0) ম্ববন্দু 
নথনক (5,5) ম্ববন্দুনে নযনে পানি। (2004 AIME) 
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|| প্রনয়াজেীয় বই ও ওনয়বসাইট || 

 

1. 102 Combinatorial Problems – by । and Zuming Feng  

2. Discrete Mathematics and Its Applications Hardcover – by Kenneth H. 

Rosen (Author) 

3. Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science - by Ronald 

L. Graham (Author), Donald E. Knuth (Author), Oren 

Patashnik (Author) 

4. www.artofproblemsolving.com 

5. উচ্চমাধযম্বমক গম্বিে বই 

6. art and craft of problem solving 

 

 

 

|| নেখক পম্বিম্বচম্বে || 

 

দীপ ুসিকাি ১৯৯২ সানেি ১৭ মাচম জন্মগ্রহি কনিে। ম্বপো 
এইচ. নক. সিকাি, মাো মদৃুো িােী সিকাি, নিাট ভাই সবজু 
সিকাি। ২০০৭ সানে বম্বিকাে ম্বজো সু্কে নথনক এসএসম্বস ও 
২০০৯ সানে অমেৃ োে কনেজ নথনক এইচএসম্বস পাস কনিে। 
বেমমানে ম্বেম্বে বাাংোনদক প্রনকৌকে ম্ববশ্বম্ববদযােনয় েণিউটার 
োকেন্স এন্ড ইণিণনোণরিং ম্ববভানগ পড়াশুো কিনিে। বম্বিকাে 

ado Science club এি, পাই ম্বজনিা টু ইেম্বেম্বেম্বটি ম্ববভাগীয় সিাদক, গম্বিে অম্বেম্বিয়াি 
ম্বটনমি একজে একানিম্বমক ম্বটমনমিাি এবাং অন্যম্বকিু মযাথ ও ম্ববোে ক্লানবি নরইোি। 

 

িানে নমাঃ আব ুজানয়দ ১৯৯৫ সানেি ১২ েনভিি বম্বিকাে নজোয় 
জন্মগ্রহি কনিে। ম্বপো আবেু নহানসে, মাো সাহাোিা নবগম। 
২০১১ সানে বম্বিকাে ম্বজো সু্কে নথনক এসএসম্বস ও ২০১৩ সানে 
এইচএসম্বস পাস কনিে। বেমমানে বাাংোনদক প্রনকৌকে 
ম্ববশ্বম্ববদযােনয় যন্ত্রনকৌকে ম্ববভানগ পড়নিে। বম্বিকাে Ado 

Science Club এি একজে নরইোি। 
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