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গিনেতর ইিতহাস 
 

 গিণত পিরমাণ, সংগঠন, পিরবত�ন ও �ান িবষ�ক গেবষণা। গিণেত সংখ�া 
ও অ�া� পিরমাপেযাগ� রািশসমূেহর মধ�কার স�ক� বণ�না করা হ� । 
গিণতিবদগন িবশ�ৃল ও অসমাধানযু� সম�ােক শ�ৃলভােব উপ�াপেনর 
�ি��া খুঁেজ �বড়ান ও তা সমাধােন নতুন ধারণা �দান কের থােকন । 
গািণিতক �মােণর মাধ�েম এই ধারণা�িলর সত�তা যাচাই করা হ� । গািণিতক 
সম�া সমাধান স�িক�ত গেবষণা� বছেরর পর বছর, যুেগর পর যুগ বা শত 
শত বছর পয�� �লেগ �যেত পাের । 
 গিণেতর সাব�জনীন ভাষা ব�বহার কের িব�ানীরা এেক অপেরর সােথ 
ধারণার আদান-�দান কেরন । গিণত তাই িব�ােনর ভাষা । ১৭’শ শতক 
পয��ও �কবল পাটীগিণত, বীজগিণত ও জ�ািমিতেক গািণিতক শা� িহেসেব গণ� 
করা হত। �সসম� গিণত দশ�ন ও িব�ােনর �চে� �কান পথৃক শা� িছল না। 
আধিুনক যুেগ এেস গিণত বলেত যা �বাঝা�, তার �গাড়াপ�ন কেরন �াচীন 
ি�েকরা, পের মুসলমান পি�েতরা এ�িল সংর�ণ কেরন, অেনক গেবষনা কেরন 
এবং ি��ান পেুরািহেতরা মধ�যেুগ এ�িল ধের রােখন । তেব এর সমা�রােল 
ভারেত এবং চীন-জাপােনও �াচীন যুগ ও মধ�যেুগ �ত�ভােব উ�মােনর 
গিণতচচ�া করা হত। ভারতী� গিণত �াথিমক ইসলামী গিণেতর উপর গভীর 
�ভাব �ফেলিছল। 
 ১৭’শ শতেক এেস আইজাক িনউটন ও গটি�ড লাইবিনৎেসর ক�াল�লাস 
উ�াবন এবং ১৮’শ শতেক অ�� ঁলুই �কািশ ও তাঁর সমসামি�ক গিণতিবদেদর 
উ�ািবত কেঠার গািণিতক িবে�ষণ প�িত�িলর উ�াবন গিণতেক একিট একক, 
�কী� শাে� পিরণত কের। তেব ১৯’শ শতক পয��ও �কবল পদাথ�িব�ানী, 
রসা�নিবদ ও �েকৗশলীরাই গিণত ব�বহার করেতন। 
 ১৯’শ শতেকর ��েত তাি�ক পদাথ�িব�ােনর �য আধিুনক ধারা সূিচত 
হ�, �স-সং�া� গেবষণা�িলর ফলাফল �কােশর জ� জিটল গািণিতক মেডল 
উ�াবন করা হ�। িব�� গিণেতর িবিভ� ��ে� গেবষণা� �জা�ার আেস। 
অ�িদেক ২০’শ শতেকর মাঝামািঝ সমে� কি�উটােরর আিব�ার এ-সং�া� 
সাংিখ�ক প�িত�িলর গেবষণা বৃি� কের । 
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গিনেতর িভি� 
 

 গিণেতর িভি� (ইংেরিজ: Foundations of mathematics) বলেত 
গিণেতর �সই শাখােক �বাঝা� �যখােন �াথিমক গািণিতক ধারণাসমূহেক । 
(�যমন - সংখ�া, পিরমাণ, আকৃিত, �সট, ইত�ািদ) িকছু �মৗিলক ধারণার 
�র�েম (hierarchy of fundamental concepts) িব�� করা হ�, কী 
ভােব �তঃিস� িনম�াণ ও গািণিতক �মাণ স�াদন করেত হ�, তার িন�ম�েলা 
খুঁেজ �বর করা হ�, এবং এ�েলা �য িবিধগত ব�ব�ার (formal system) 
অ�গ�ত, তার �বিশ�� ও সীমা িনে� আেলাচনা করা হ� । বত�মান গিণেতর িকছ ু
শাখা, �যমন - গািণিতক যুি�িব�ান, �তঃিস�মূলক �সট ত�, �মাণ ত�, 
মেডল ত�, পনুরাবৃি� ত� (recursion theory) ইত�ািদেক একে� "গিণেতর 
িভি�" নােম ডাকা হ� । 
 
ইিতহাসঃ 
 
 ঊনিবংশ শতা�ীর �শষ�াে� এেস গিণেত �সেটর ধারণা িনে� কাজ �� 
হ�। বত�মােন �সট গিণেতর অ�তম �মৗিলক ও কায�করী ধারণা িহেসেব 
�মািণত। তেব একই সােথ �সেটর ধারণা িকছ ু �পিরিচত �টাভােসর 
(paradox) জ� িদে�েছ । 
 
 �সেটর ধারণার উপর িভি� কের িরচাড� �ডেডিক�ড �াভািবক সংখ�া ও 
বা�ব সংখ�ার ত� �দান কেরন। বা�ব সংখ�ােক িতিন মূলদ সংখ�ার �সেটর 
খ�ডাংশ বা "cuts" িহেসেব সং�াি�ত কেরিছেলন। এভােব �সট ত� গিণেতর 
একিট ঐক�ব�করেণর নীিত (unifying principle) িহেসেব কাজ করত । 
িক� �দখা �গল �সট তে� অিত ব�ব�ত িকছ ুযুি� (argument) �টাভােসর 
জ� �দ�। অথচ এই যুি��েলাই গিণেতর সবেচে� কায�কর যুি��েলার অ�তম 
এবং িবিধগত যুি�িব�ােনর (formal logic) এেকবাের �াথিমক কাঠােমা 
এেদর ওপেরই দাঁি�ে� আেছ । এই পয�েব�েণর ফল��প অেনক সমােলাচক 
গিণতিবদ গািণিতক যুি��দােনর �কৃিত িনে�ই �� �তােলন । আর �সই �ে�র 
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উ�র খুঁজেত িগে�ই িবংশ শতা�ীর ��েত গিণেতর এক নতুন শাখার সৃি� হ�, 
যার নাম �দ�া হ� গিণেতর িভি� (foundations of mathematics) । 
সৃি�র ��েতই শাখািট িবিভ� মতবােদ (doctrines) িবভ� হে� পে�। এেদর 
মেধ� বার�া�ড রােসেলর যুি�বাদ (logicism), �াউ�ােরর ��াবাদ 
(intuitionism) এবং িহলবােট�র িবিধবাদ (formalism) অ�তম। �য �সট 
তে�র কারেণ এই �গালেযােগর ��, তােত সংেশাধন এেন বলা হল �গ�গ� 
কা�টেরর �দ� �সেটর সং�া অিতির� সরল (naive), এবং �তঃিসে�র 
(axioms) িভি�েত ত�িট নতুন কের বণ�না করার ��াস �ন�া হল। 
যারেমেলা-�াে�েলর �সট ত� এেদর মেধ� সবেচে� জনি�� । 
�াউ�ােরর ��াবাদ স�িত কমিপউটার ��া�ািমং-এর ���াপেট ব�বহািরক 
��� লাভ কেরেছ। 
 
যিু�বাদঃ 
 
 রােসল বলেলন �য গিণত যুি�িব�ােনর একিট শাখা এবং ধারণাসমূেহর 
�কার বা "type" অ�া� করার ফেল �টাভােসর সৃি� হ� । িতিন গািণিতক 
ধারণা�েলােক এমনভােব িবিভ� �কাের ভাগ করার �চ�া কেরন যােত �কান 
ধারণার সং�া� ঐ ধারণািটেকই আবার ব�বহার করার �ে�াজন না পে� এবং 
যুি�র ��চ� সৃি� না হেত পাের । তার মেত গিণেত িবিধব�ভােব গঠনসমূহ 
আেলাচনা করা হ� এবং এই আেলাচনা গঠন�েলার বা�ব অথ� (concrete 
meaning) �থেক �াধীন । আিদকাল �থেকই এই ধরেনর িব�ােনর নাম �দ�া 
হে�েছ যুি�িব�ান । রােসেলর মেত যুি�িব�ান হল গিণেতর �যৗবন, আর 
গিণত হল যুি�িব�ােনর পণূ�ব�� �প । রােসল আরও বলেলন �য, এই 
দৃি�ভি� �থেক গিণত িনম�াণ করেত হেল মা�েষর মুেখর �াভািবক ভাষা িদে� 
কাজ হেব না, �কন না তা দীঘ� ও �িটপূণ� । গিণেতর জ� �ে�াজন িবেশষ 
ধরেনর �তীক ব�ব�া । রােসল তাই �তীকী যুি�িব�ান (symbolic logic) 
ব�বহার কের গিণত পনুগ�ঠন করেত �চ�া করেলন। তেব এ ��ে� রােসল �থম 
ব�ি� িছেলন না। 
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 রােসেলর আেগ গটি�ড লাইবিনৎস তার Dissertatio de arte 
combinatoria (১৬৬৬) �ে�, অগা�াস িড মগ�ান, জজ� বুল, চাল�স �া�ডাস� 
�প�াস�, ���াডার, গ�লব ��েগ, �প�ােনা, ও আরও অেনেক যুি�ৈব�ািনক িচ� 
ব�বহার কের গিণত পনুিব��াস করার ��াস িনে�িছেলন । এেদর ম�ধ� ��েগ ও 
�প�ােনার ব�ব�ত �তীক�েলাই বত�মান কােলর গিণেত ব�াপকভােব ব�ব�ত হ� 
। রােসল তার আেগর এই সম� কাজ অধ��ন কেরন এবং এ স�েক� তার 
িনেজর ত� �হা�াইটেহেডর সােথ একসােথ িতন খে�র এক িবশাল �ে� �কাশ 
কেরন, �য �ে�র নাম ি�ি�িপ�া ম�ােথম�ািটকা (�থম সং�রণ ১৯১০-১৯১৩) । 
এ �ে� যুি�িব�ােনর �মৗিলক িবিধসমূহ ব�বহার কের �াভািবক সংখ�া, বা�ব 
সংখ�া এবং িবে�ষণী জ�ািমিতর ত��েলা পনুঃিনম�াণ করা হ� । 
 
 যিদ রােসল ও �হা�াইটেহেডর এই কাজ স�ূণ� সফল হত, তাহেল এিট 
গিণেত �টাভােসর আিবভ�াব স�ূণ� ব� কের িদেত স�ম হত । িক� �লখক�� 
গিণত িনম�াণ করেত িগে� এমন একিট �তঃিসে�র আ�� িনেত বাধ� হেলন 
�যিট সে�াষজনক িছল না (unsatifactory) । তারা �কার বা টাইেপর সং�া 
িদেত িগে� বলেলন �কান �সট তার উপাদান�েলা �য টাইেপর অ�গ�ত, তার 
�চে� উ�তর টাইেপর অ�ভু��। এর ফেল িকছ ু �টাভাস দূর হেলও অ� 
ধরেনর সম�া �দখা িদল। �যমন মূলদ সংখ�ার ত� �থেক বা�ব সংখ�ার ত� 
�তির করেত িগে� �দখা �গল বা�ব সংখ�ার ত� অত�� জিটল হে� পে�। এই 
জিটলতা িনরসন করেত িগে� রােসল axiom of reducibility ��াব 
করেলন, িক� িতিন িনেজই এই �তঃিস�িট িনে� স�� িছেলন না। এছা�া 
রােসেলর ��ািবত axiom of infinity এবং axiom of choice ও 
সম�াস�লু �িতভাত হ� । যাই �হাক, এই বইে� উি�িখত যুি�িব�ান ও এই 
বইে�র ওপর িভি� কের কের র �ামেসর উ�ািবত টাইপ ত� এখনও গিণেতর 
একিট ���পণূ� িবষ� । 
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��াবাদঃ 
 
 ��াবাদীেদর মেত গািণিতক ব� বা সত�সমূহ গািণিতক িচ�াভাবনাকারী 
ব�ি� বা গািণিতক ��াস�� ব�ি�র �থেক �াধীন ন�। এই ব� বা সত��েলা 
�কবল গািণিতক মেনর সাহােয�ই উপলি� করেত হ�। ১৯ শতেক �েনকার ও 
�পা�াঁকাের, ২০ শতেকর ��েত �বােরল, �লেবসেগ, ও লুিজেনর দাশ�িনক 
দৃি�ভি�েক ��াবােদর অ�ভু�� করা যা�, তেব �শেষা� িতন জেনর দৃি�ভি� 
�া�-��াবাদ (semi-intuitionism) বা ফরািস অিভ�তাবাদ (French 
empiricism) নােমই �বিশ পিরিচত। ওল�াজ গিণতিবদ �াউ�ার ��াবােদর 
আরও স�ীণ� একিট অব�ান �হণ কেরন, যা িহলবােট�র িবিধবােদর �ঘার 
িবেরাধী িছল। বত�মােন ��াবাদ বলেত �াউ�ােরর ব�াখ�াকৃত ��াবাদেকই 
�বাঝা�। 
  



11 |     

সংখ�া আিব�ার 
 

সভ�তার ঊষাল� �থেকই গণনার �েয়াজনীয়তা মা�ষ উপলি� কেরেছ। িশকার 
করা �াণীর সংখ�া িকংবা �ব� িবিনময় যুেগ �লনেদেনর �িবধােথ� িহসাব 
িনকােশর ধারণা অজ�ন করা মা�েষর জ� িছল অপিরহায�। তেব ��র িদেক 
সংখ�া িনেয় মা�েষর ধারণা �বশ অ�� িছল। সংখ�া�েলা সব�দাই ব�র সােথ 
সংি�� থাকত, �যমন- একিট পািখ, এক �জাড়া জােনায়ার, �েটা হাত, এক 
হাঁিড় মাছ। 
 
 আি�কা, ল�ািটন আেমিরকা ও অে�িলয়ার অেনক �ু� নৃেগা�ীর মােঝ 
এক-�েশা বছর আেগও সংখ�া িনেয় �কােনা �� ধারণা িছেলা না । 
উদাহরণ��প বলা যায় দি�ণ আি�কার হ�টনটট আিদবাসীর কথা। তােদর 
ভাষায় �ধ ুএক �থেক চার পয�� সংখ�া িছল এবং চােরর �চেয় বড় সব সংখ�াই 
তােদর ভাষায় অেনক ! আবার অে�িলয়ার আিদবাসী কািমলারই �গাে�র মা�ষ 
িতেনর �চেয় বড় �কােনা সংখ�া �বাঝােত �সই সংখ�ােক এক �থেক িতন পয�� 
সংখ�া�েলার �যাগফল আকাের �কাশ করত । �যমন তােদর কােছ মাল মােন 
এক, বুলান মােন �ই, �িলবা মােন িতন । তাই চারেক তারা বলত বুলান-বুলান 
(�ই-�ই) পাঁচেক বুলান-�িলবা (�ই-িতন) আর ছয়েক (�িলবা-�িলবা) । 
 
 এখন �� চেল আেস কািমলারাই �গাে�র ভাষায় একশ িকংবা এক 
হাজারেক কীভােব বলা যায় ? খবু সহেজই �বাঝা যাে� হেটনটট িকংবা 
কািমলারাই �গাে�র গণনা প�িত িছল �িটপূণ�। িক� এেত তােদর িকছুই আেস 
যায়িন, কারণ একশ পয�� গণনা করার দরকারই হয়ত তােদর িছল না। তেব 
নবেপালীয় যুেগ উ�ত সভ�তা�েলার িবকােশর সােথ সােথ �েয়াজন পড়ল 
আরও উ�ত গণনা প�িতর। 
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িমশরীয় গণনা প�িতঃ 
 
 মানব সভ�তা িবকােশর �পছেন িমশরীয়েদর অবদান অন�ীকায�। �াচীন 
িমশের ব�বসা-বািণজ�, �াপত� এবং জীবন যা�ায় �ভূত উ�িতর সােথ সােথ 
একিট উ�ত গণনা প�িতর �েয়াজনীয়তা �দখা িদেয়িছল। আর �সই 
�েয়াজনীয়তা �থেক িবকিশত হেয়িছল িমশরীয় সংখ�া প�িত। �কা�ড 
িপরািমড�েলা িনম�ােণর সময় হাজার হাজার �িমেকর �খারাক এবং িবপলু 
পিরমাণ িনম�াণ সাম�ীর পাকা িহসাব রাখেত তারা সংখ�া �তীক ব�বহার করত। 
তেব ধারণা করা হয় িমশরীয়েদর সংখ�া প�িতর সূচনা হেয়িছল িপরািমেডরও 
আেগ, ি��পূব� ৩০০০ অে�র িদেক। 
 
িমশরীয় সংখ�া প�িতঃ 
 
 িক� আমােদর এখনকার মেতা িছল না িমশরীয়েদর �সই সংখ�াপ�িত। 
�সখােন িছল না �ে�র ব�বহার। বরং ১০ এর িবিভ� �িনতেকর জ� িছল 
আলাদা আলাদা �তীক। ধরা যাক, িমশরীয় প�িতেত আমরা ৮৭৩২ িলখেত 
চাই। এে�ে� আমােদর ৮ িট ১০০০, ৭িট ১০০, ৩িট ১০ এবং ২িট ১ 
পাশাপািশ িলখেত হেব। ফেল ৮৭৩২ সংখ�ার �াচীন িমশরীয় �পিট হেব িনেচর 
ছিবিটর মেতা । 
 
ব�ািবলনীয় প�িতঃ 
 
 গিণতশাে� ব�ািবলনীয়েদর অভতূপূব� অ�গিত সািধত হেয়িছল । একিদেক 
জ�ািমিত শা� িবকািশত হেয়িছল িমশের, আর অ�িদেক পািটগিণত এবং 
�জ�ািতিব�দ�া িবকািশত হেয়িছল ব�ািবলেন । ব�ািবলনীয় িব�ােনর �দূর�সারী 
�ভাব আজও আমােদর মােঝ িবদ�মান । বৃ�েক ৩৬০ িডি� �কােণ িবভ�করণ 
এবং ৬০ িমিনেট ১ ঘ�টা ও ১২ ঘ�টায় ১ িদেনর �চলন িক� ব�ািবলনীয়রাই 
কেরিছল অথ�াৎ ব�ািবলনীয় ১ িমিনট িছল আমােদর এখনকার ২ িমিনেটর সমান। 
তেব ব�ািবলনীয়েদর অিজ�ত �ােনর �বিশরভাগই কােলর িববত�েনর হািরেয় 
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�গেলও মৃতপাে� অি�ত ও পাথেরর ফলেক �খাদাই করা �লখা �থেক জানা যায় 
ব�ািবলনীয়রা িপথােগারােসর উপপাদ� ও ি�পদী উপপাদ� স�েক� অবগত িছল । 
 
 িমশরীয়েদর মেতা ব�ািবলনীয়রাও �ে�র ব�বহার জানত না । তেব 
িমশরীয়েদর সােথ ব�ািবলনীয়েদর সংখ�া প�িতর মূল পাথ�ক� হেলা- িমশরীয়রা 
�কােনা সংখ�ােক �কাশ করত ১০ এর �িণতক আকাের অথ�াৎ উপের �যটা 
আমরা ইেতামেধ� �দেখিছ। অ�িদেক ব�ািবলনীয়রা �সই কাজিটই করত ৬০ এর 
�িণতক আকাের �কাশ কের । তাই ব�ািবলনীয় সংখ�া প�িতেক ষাটমলূক 
প�িতও বলা হয় । এখােন একিট �� অবধািরতভােব চেল আেস - 
ব�ািবলনীয়েদর ৬০ �ীিতর কারণটা কী ? এর �কােনা সরাসির উ�র পাওয়া যায় 
না । অেনক�েলা পর�র স�ক�যু� ব�াপার এর সােথ জিড়েয় আেছ । �থমত, 
৬০ হে� এমন একিট সংখ�া �যিট ১,২,৩,৪,৫,৬,১০,১২,১৫,২০ এবং ৩০ �ারা 
িনঃেশেষ িবভাজ�। তাই ভ�াংশ সং�া� �কােনা সম�া সমাধােন ৬০ �বশ 
কােজর সংখ�া। 
ধরা যাক, একিট ব�বসায় ৩ জন অংশীদার এমনভােব চুি� করল �য তারা 
�েত�েক যথা�েম �মাট লােভর ১/২, ১/৩ এবং ১/৬ অংশ পােব। তাহেল যিদ 
৬০ টাকা লাভ হয় �থম, ি�তীয় এবং তৃতীয়জন যথা�েম ৩০, ২০, ১০ টাকা 
পােব। অথ�াৎ লাভ যত টাকাই �হাক না �কন, �সটােক যিদ ৬০ এর �িণতক 
আকাের �কাশ করা হয়, তাহেল িহসাবটা দাঁড়ায় �বশ �সাজা। যিদ ১০০০ টাকা 
লাভ হয় (১৬ × ৬০ + ৪০ = ১০০০), তাহেল �থমজন পােব ১৬ িট ৩০ 

টাকা বা ৪৮০ এবং সােথ বািক ৪০ টাকার অেধ�ক ২০ টাকা । ি�তীয়জন পােব 
১৬ িট ২০ টাকা এবং তৃতীয়জন পােব ১৬ িট ১০ টাকা এবং  �থমজন ৪০ 
টাকা �থেক অেধ�ক টাকা �নবার পর বািক অেধ�ক টাকা �থেক �জনই এমন 
ভােব ভাগ পােব যােত ি�তীয়জন তৃতীয়জেনর ি��ণ টাকা পায় । খুব সহেজই 
�কােনা �ণ ভাগ করা ছাড়াই হেয় �গল িনভু�ল ব�টন । 
 
 এখােন একিট িজিনস মেন রাখেত হেব, আমােদর মেতা চমৎকার �ণ-ভাগ 
করার প�িত �সসমেয় জানা িছল না । বত�মােন আমরা �য দশিমক অ�পাতন 
প�িতেত �যাগ, িবেয়াগ, �ণ, ভাগ কির, �সটা আিব�ৃত হেয়েছ ব�ািবলেনর 
আরও ৩০০০-৩৫০০ বছর পের ভারতবেষ� । এছাড়া ব�ািবলনীয়রা এক �সৗর 
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বৎসেরর �দঘ�� িহসাব কেরিছল ৩৬০ িদন, �যটা �কৃত �দঘ�� ৩৬৫ িদেনর �বশ 
কাছাকািছ । তােদর ১২ ঘ�টায় ১ িদন, ৬০ িমিনেট ঘ�টার কথা �তা আেগই 
�জেনিছ আমরা । আর এসব কারেণ ব�ািবলনীয়রা ষাটমলূক প�িতেকই �বেছ 
িনেয়িছল বেল িব�জেনরা মেন কেরন । 
 
�ীক ও �রামান প�িতঃ 
 
 ব�ািবলন ও িমশেরর মেতা �ীক ও �রামানরাও �ে�র ব�বহার জানত না। 
এর একিট বড় কারণ �ীক ও �রামানরা অেনক ব�াপােরই তােদর �ারা �ভািবত 
। ১০০, ২০০ �ভৃিত সংখ�ােক আজেকর জামানার মেতা এক বা �ইেয়র িপেঠ 
�ই �� এভােব না িলেখ তারা বরং ব�ািবলন ও িমশেরর মেতা আলাদা �তীক 
ব�বহার করত। তেব �ীকরা সংখ�ার জ� �কােনা আলাদা �তীক উ�াবন 
কেরিন, বরং �ীক বণ�মালার অ�েরর সাহােয� তারা সংখ�া �কাশ করত। আর 
�রামান প�িতেত সংখ�া �লখা আজও �াথিমক �লু�েলােত �শখােনা হয় । তাই 
�সটা িনেয় নতুন কের বলাই বা�ল� । 
 
 �ীক সংখ�ার  সারিণেত  λ (উ�ারণ ল�া�ডা) �ারা �বাঝােনা হত ৩০ 
এবং β (উ�ারণ িবটা) �ারা �বাঝােনা হত ২। তাই �ীক প�িতেত ৩২ িলখেত 
চাইেল আমােদর িলখেত হেব λ β । িক� সম�া হেলা ১ �থেক ৯৯৯৯  পয�� 
সংখ�া িলখেতই �ীকরা ৩৬ িট আলাদা আলাদা অ�র ব�বহার করত। 
একইভােব একল� পয�� িলখেত ৪৬ িট, দশল� পয�� িলখেত ৫৫ এবং এক 
�কািট পয�� িলখেত ৬৪ িট আলাদা আলাদা হরফ ব�বহার করেত হত �যখােন 
আধিুনক প�িতেত আমরা পিৃথবীর সকল সংখ�ােকই ০-৯ এই দশিট �তীেকর 
সাহােয� িলখেত পাির। এত�েলা িভ� িভ� অ�র মেন রাখা একিদেক �যমন 
��র, অ�িদেক তােদর �যাগ,িবেয়াগ,�ণ,ভাগ করাও ক�সাধ� । 
 
 �রামানেদর প�িতিট িছল অেনকটা িমশরীয়েদর মেতা । �যমন �কউ 
�রামান প�িতেত ২০১৭ িলখেত চাইেল তােক �িট এক হাজার (M), একিট 
দশ (X) এবং সাত (VII) পাশাপািশ িলখেত হেব । তাই �রামান প�িতেত 
২০১৭ হল MMXVI . 



15 |     

মায়া সভ�তার গণনা প�িতঃ 
 
 এত�ণ পয�� আমরা �যসব সভ�তার না�ার িসে�ম িনেয় আেলাচনা 
করলাম, �স�েলা �েত�কিট �েত�েকর সােথ �কােনা না �কােনাভােব স�ক�যু� 
িছল অথবা �ভািবত হেয়িছল । তেব এই িলে�র ব�িত�ম হেলা মায়া সভ�তা। 
ল�ািটন আেমিরকার এই সভ�তািট স�েক� এিশয়া, ইউেরাপ ও আি�কার 
মা�েষর জানেত �পেরেছ মা� ৫০০ বছর আেগ । অথচ মায়া সভ�তার 
িবকাশকাল আজ �থেক �ায় পেনরশ বছর আেগ । মায়া সভ�তা স�েক� 
�লাকমুেখ অেনক রহ�ময় কািহনী �চিলত থাকেলও সা�িতক সমেয় 
ক�ােল�ডােরর জ� মায়া সভ�তা সবেচেয় �বিশ পিরিচত । মজার ব�াপার হল 
তােদর ক�ােল�ডাের ২০১২ সােলর পর আর �কান সাল িছল না । এর বাখ�া 
অেনেক এইভােব িদেলন �য মায়ানরা িব�াস করত ২০১২ সােলর পর পিৃথবী 
�ংস হেয় যােব, যিদও অেনক গেবষক এই মেতর সােথ ি�মতেপাষণ কেরেছন। 
�স যা-ই �হাক, মায়া সভ�তায় সংখ�া প�িতর িবকাশ ঘেটিছল একদম 
�ত�ভােব। তােদর সংখ�াপ�িত িছল ৫ িভি�ক এবং অবাক করা ব�াপার হেলা 
মায়ারা �ে�র জ� আলাদা �তীক ব�বহার করত । ��, এক ও পাঁচ এই 
িতনিট সংখ�ার জ� তারা �ধ ুতারা আলাদা �তীক ব�বহার করত । বািক সকল 
সংখ�া�েলা িলখত এই িতনিট �তীক ব�বহার কের । �সিদক �থেক িচ�া করেল 
আধিুনক প�িতর অেনক কাছাকািছ �পৗঁেছ িগেয়িছল মায়ানরা । তেব �যাগ-
িবেয়ােগর জ� মায়ােদর প�িতও িবেশষ �িবেধর িছল না । 
 
আধিুনক প�িতঃ 
 
 বত�মােন �য প�িতেত আমরা সংখ�া িলিখ �সটা �াচীন ভারতীয় এবং 
আরবেদর সি�িলত অবদােনর ফসল । আ�� �থেক নয় পয�� �মাট দশিট 
�তীক ব�বহার কের �যেকােনা সংখ�া িলখেত পারার বত�মান প�িতিট ভারতীয়রা 
আিব�ার কেরিছল �ায় ৬০০ ি��াে�র িদেক । যিদও ি��ীয় ি�তীয় শতক 
�থেকই এই প�িতর যা�া �� হেয়িছল বেল অেনেক মেন কেরন, তেব ৬০০ 
ি��াে�র আেগর �কােনা িলিপব� �মাণ এখনও পাওয়া যায়িন । 
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 �স যা-ই �হাক, ব�বসা বািণজ� এবং ধম��চােরর উে�ে� ভারতবেষ� 
আরবেদর আনােগানা �সই সময় �থেকই িছল । ভারতীয় প�িতেত �যাগ-
িবেয়ােগর িহসাব �স সমেয় আরেব �চিলত িসে�েমর �চেয় িছল অেনক সহজ 
ও কায�করী । এই দা�ণ প�িতিট তাই আরবেদর মেন ধের �গল খুব সহেজ । 
ভারত �থেক িশেখ আসা প�িত আরবরা ছিড়েয় িদল সারা িবে� । আরবীেত 
��েক বলা হয় িসফর । আরব বিনকেদর কােছ �শখা শূ� বা িসফরেক 
ইতািলয়রা ল�ািটেন বলত �জিপেরা । আর ল�ািটন �জিপেরা �থেকই এেসেছ 
ইংেরিজ িজেরা শ�িট । যিদও ইতািলয় বিনকরা জানত ইে�া-আরবীয় প�িতেত 
িহসাব িনকাশ খুব সহেজ করা যায়, তারপরও িভনেদশীেদর প�িত বেল বািণজ� 
ছাড়া আর অ� �কােনা কােজ তারা এই প�িত ব�বহার করেত চাইত না । তেব 
অিচেরই ইউেরােপ জনি�য়তা লাভ কের ইে�া-আরবীয় প�িত । আর এই 
জনি�য়করেণ অত�� ���পণূ� অবদান রােখন �য মা�ষিট তার নাম িলওনােদ�া 
িফেবানািচ (১১৭০-১২৫০) । এই িফেবানািচর নামা�সােরই িক� নামকরণ করা 
হেয়েছ িবখ�াত িফেবানািচ িসিরেজর, যিদও সং�ৃত ছ� �করেণ িফেবানািচ 
িসিরেজর ব�বহার ব� শতা�ী আেগ �থেকই িছল । বলার অেপ�া রােখ না 
িফেবানািচ �সখান �থেকই আকৃ� হেয়িছেলন এই ধারািটর �িত । সব��থম ছ� 
�করেণ িফেবানািচ ধারা ব�বহার কেরন ি��পূব� তৃতীয় শতেকর ভারতীয় 
পি�ডত িপ�লা । আর এটাই আদ�বিধ জানা িফেবানািচ িসিরজ ব�বহােরর 
�াচীনতম নিজর । 
 
 িনি��ধায় বেল �দওয়া যায় মানবসভ�তার আজেকর এই অভাবনীয় উ�িতর 
�পছেন সবেচেয় ���পণূ� অবদান �রেখেছ �য শা�িট তার নাম িব�ান। 
গিণতেক বলা হয় িব�ােনর ভাষা । 
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মজার সংখ�া - ৩৭০৩৭ 
 

‘৩৭০৩৭’ একিট মজার সংখ�া । কারণ আমরা যিদ এিটেক 3 �ারা �ণ কির 
তেব ৬ িট ১ পােবা । এছা�া ৩ এর �িনতক �ারা �ণ করেল ৬ িট ২, ৬িট ৩ 
পয�া��েম ৬ িট ৯ পয�� �পেত থাকেবা । চলুন �দেখ িনই - 
 

৩৭০৩৭ x ৩ x ১ = ১১১১১১ 
৩৭০৩৭ x ৩ x ২ = ২২২২২২ 
৩৭০৩৭ x ৩ x ৩ = ৩৩৩৩৩৩ 
৩৭০৩৭ x ৩ x ৪ = ৪৪৪৪৪৪ 
৩৭০৩৭ x ৩ x ৫ = ৫৫৫৫৫৫ 
৩৭০৩৭ x ৩ x ৬ = ৬৬৬৬৬৬ 
৩৭০৩৭ x ৩ x ৭ = ৭৭৭৭৭৭ 
৩৭০৩৭ x ৩ x ৮ = ৮৮৮৮৮৮ 
৩৭০৩৭ x ৩ x ৯ = ৯৯৯৯৯৯ 
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�বেজাে�র বগ� 
 

�বেজা� সংখ�া ও বেগ�র মেধ� একিট অসাধারণ িমল রে�েছ। �থম �ইিট 
�বেজা� সংখ�ার �যাগফল ২ এর বেগ�র সমান। আবার �থম িতনিট �বেজা� 
সংখ�ার �যাগফল ৩ এর বেগ�র সমান।  
 

  ১+৩ = ২² 

  ১+৩+৫ = ৩² 

  ১+৩+৫+৭ = ৪² 

  ১+৩+৫+৭+৯ = ৫² 

  ১+৩+৫+৭+৯+১১ = ৬² 

  ১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩ = ৭² 

  ১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫ = ৮² 

  ১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫+১৭ = ৯² 

  ১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫+১৭+১৯ = ১০² 

 
এভােব এটা ইনিফিনিট পয�� চলেত থাকেব । িক� কখেনা �শষ হেব না । 
অথ�াৎ যতিদন পয�� �বেজা� সংখ�া থাকেব ততিদন এই িসিরজ চলেত থাকেব ।  
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মজার িব�াস 
 

গিনেতর কতই না রঙ থােক । মােঝ মােঝ গিনত ও �সেজ ওেঠ আপন সােজ । 
যিদ িতনিট িতন এর �নফল এর সােথ িতনিট িতেনর �যাগফল এর ভাগ �দ�া 
হ� তেব িতন ই িফের আেস । �ধ ু িতন ন�, ৬ এর �বলায় ৬ এর ি�তীয় 
�িনতক, ৯ এর �বলায় ৯ এর তৃতীয় �িনতক পাও�া যা� ।  চলুন �দেখ আিস 
গিনেতর একিট অসাধারণ সাজ । 
 
   ৩×৩×৩ ÷ ৩+৩+৩ = ৩×১  
   ৬×৬×৬ ÷ ৬+৬+৬ = ৬×২ 
   ৯×৯×৯ ÷ ৯+৯+৯ = ৯×৩  
    ১২×১২×১২ ÷ ১২+১২+১২ = ১২×৪  
    ১৫×১৫×১৫ ÷ ১৫+১৫+১৫ = ১৫×৫  
 
এভােব চলেত থাকেব । এর �কান �শষ �নই ।  
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৯ এর কা�ড কারখানা 
 
গিনত �য কত মজার একটা িবষ� তা সবাই জােন না । জানেব �কমন কের, 
গিনত �তা আমােদর কােছ একটা আতে�র মত । আ�া �কমন হেতা যিদ 
�নফেল �ধ ু১ পাও�া �যেতা ? িবষ� টা মজার হেতা তাইনা । �াঁ এটা স�ব 
কারণ  ১২৩৪৫৬৭৯ সংখ�ািটেক ৯ �ারা �ণ করেল ৯ িট ১ পাও�া যা� । 
অ��প ভােব,  
 
  ১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ১  = ১১১ ১১১ ১১১ 
  ১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ২  = ২২২ ২২২ ২২২ 
  ১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৩  = ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩ 
  ১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৪  = ৪৪৪ ৪৪৪ ৪৪৪ 
  ১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৫  = ৫৫৫ ৫৫৫ ৫৫৫ 
  ১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৬  = ৬৬৬ ৬৬৬ ৬৬৬ 
  ১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৭  = ৭৭৭ ৭৭৭ ৭৭৭ 
  ১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৮  = ৮৮৮ ৮৮৮ ৮৮৮ 
  ১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৯  = ৯৯৯ ৯৯৯ ৯৯৯ 
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৯ এর �েন মজার সংখ�া 
 
৯ �য কতটা মজার অংক তা আমরা ইিতমেধ� �দেখ �ফেলিছ । এিট একিট 
িভ�ধম�ী অংক । আসেল ৯ িদে� অেনক মজা করা যা� । চেলা �দেখ িনই ৯ 
এর আেরকিট �বিশ�� । িকছ ুসংখ�ােক ৯ �ারা �ণ করেল অ�ুত ও রহ�ম� 
সংখ�া পাও�া যা� । িনেচ ল�� কের �দখ �িতটা �নফেলর �থম ও �শষ 
অংেকর �যাগফল ৯ । আবার �নফেলর �থম কলােম রে�েছ ০-৯ পয�� �ম ও 
�শষ কলােম ৯-১ পয�� �ম ।  
 

৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ১ = ০ ৮৮৮৮৮৮৮৮৮ ৯ 
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ২ = ১ ৭৭৭৭৭৭৭৭৭ ৮ 
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৩ = ২ ৬৬৬৬৬৬৬৬৬ ৭ 
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৪ = ৩ ৫৫৫৫৫৫৫৫৫ ৬ 
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৫ = ৪ ৪৪৪৪৪৪৪৪৪ ৫ 
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৬ = ৫ ৩৩৩৩৩৩৩৩৩ ৪ 
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৭ = ৬ ২২২২২২২২২ ৩ 
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৮ = ৭ ১১১১১১১১১ ২ 
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৯ = ৮ ০০০০০০০০০ ১ 
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আবােরা ৯ এর �েন মজার সংখ�া 
 
এই টিপেকও পেুব�র �া� মজার �নফল �দখােনা হে�েছ । পাথ�ক� �ধ ু�শষ �ই 

অংেক । এখােন �শষ �ই অংক যথা�েম ০১, ০২, ০৩, ০৪… আকাের 

রে�েছ। এিটও ৯ এর একিট িবেশষ ধরেনর �ন ।   
 

১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ১ = ১১১ ১১১১ ১০১ 
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ২ =  ২২২ ২২২২ ২০২ 
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৩ =  ৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩০৩ 
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৪ =  ৪৪৪ ৪৪৪৪ ৪০৪ 
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৫ = ৫৫৫  ৫৫৫৫ ৫০৫ 
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৬ =  ৬৬৬ ৬৬৬৬ ৬০৬ 
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৭ =  ৭৭৭ ৭৭৭৭ ৭০৭ 
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৮ =  ৮৮৮ ৮৮৮৮ ৮০৮ 
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৯ =  ৯৯৯ ৯৯৯৯ ৯০৯ 
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৯ এর ভােগ লেবর সংখ�া 
 
আমরা জািন গিনেত ১০ িট অংক আেছ । িক� মজার ব�াপার হেলা ১-৮ �ক ৯ 
�ারা ভাগ করেল ভাগফল িহেসেব দশিমেকর পর ঐ সংখ�া �ক  ইনিফিনিট পয�� 
পাও�া যা� । আেগই বেলিছ ৯ একিট িভ�ধম�ী অংক ।  
 
   ১ ÷ ৯ = ০.১১১১১১১১১... 
   ২ ÷ ৯ = ০.২২২২২২২২২... 
   ৩ ÷ ৯ = ০.৩৩৩৩৩৩৩৩৩... 
   ৪ ÷ ৯ = ০.৪৪৪৪৪৪৪৪৪... 
   ৫ ÷ ৯ = ০.৫৫৫৫৫৫৫৫৫... 
   ৬ ÷ ৯ = ০.৬৬৬৬৬৬৬৬৬... 
   ৭ ÷ ৯ = ০.৭৭৭৭৭৭৭৭৭... 
   ৮ ÷ ৯ = ০.৮৮৮৮৮৮৮৮৮... 
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π  এর অজানা তথ� 
 
পাই (�তীক π, �াচীন ি�ক ভাষা� িপ) অথবা π একিট ���পণূ� গািণিতক 
�বক, �মাটামিুটভােব এর মান ৩.১৪১৫৯ । ইউি�ডী� জ�ািমিতেত �যেকানও 
বৃে�র পিরিধ ও ব�ােসর অ�পাতেক এই �বক �ারা �কাশ করা হ� । তেব 
একইভােব এিট বৃে�র ���ফেলর সে� এর ব�াসােধ�র ব�গ�র অ�পােতর সমান। 
 
গিণত, িব�ান ও �েকৗশল িবদ�ার অেনক সূে� পাইেয়র �দখা পাওয়া যায়। 
পাই একিট অমূলদ সংখ�া, অথ�াৎ এিটেক �ইিট পণূ�সংখ�ার ভ�াংশ আকাের 
�কাশ করা যা� না । অ�ভােব বলা যা� এিটেক দশিমক আকাের স�ূণ� 
�কাশ করা স�ব ন�। তার মােন আবার এও ন� �য, এিটেত িকছ ুঅ� পয�াবৃ� 
বা �পৗনঃপিুনক আকাের আেস । বরং দশিমেকর পেরর অ��েলা �দবভােবই 
পাও�া যা� । পাই �য �কবল অমূলদ তা ন�, এিট একই সে� একিট তুরী� 
সংখ�া, অথ�াৎ এিটেক �কানও ব�পদী সমীকরেণর মূল িহসােবও গণনা করা যা� 
না ।  
 
 গিণেতর ইিতহাস জুে�, িনভু�লভােব পাইে�র মান িনণ�ে�র ব�াপক �চ�া 
করা হে�েছ। এমনিক, এই ধরেণর �েচ�া কখনও কখনও সং�ৃিতর অংশও 
হে�েছ। ি�ক বণ� পাই, ি�ক পিরিধ  �থেক এেসেছ। স�বত ১৭০৬ সােল 
উইিল�াম �জানস �থম এিট ব�বহার কেরন। পরবত�ীেত িলওনাদ� অে�লার 
এিটেক জনি�� কেরন। পাইেক গিণেত ব�বহােরর সম� ইংেরিজ পাই pi e( ) 
িহেসেব উ�ারণ করা হ� যিদও এর ি�ক উ�ারণ িপ। এিটেক �কােনা �কােনা 
সম� বৃ�ী� �বক, আিক�িমিডেসর �বক অথবা �ডলেফর সংখ�াও (জাম�ান 
গিণতিবেদর নাম হেত এেসেছ, যার পাইে�র মান িনে� কাজ পিৃথবীখ�াত) বলা 
হ�।  
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দশিমেকর পর ৩৫০+ ঘর পয�� পাই-এর মান িনেচ �দও�া হল।   
 
π = 3.1415926535  8979323846  2643383279  5028841971 
 6939937510  5820974944  5923078164  0628620899  
 8628034825  3421170679  8214808651  3282306647  
 0938446095  5058223172  5359408128  4811174502  
 8410270193   8521105559  6446229489  5493038196  
 4428810975  6659334461  2847564823  3786783165  
 2712019091  4564856692  3460348610  4543266482  
 1339360726  0249141273  7245870066  0631558817  
 4881520920  9628292540  9171536436  7892590360  
 
দশিমেকর পর ি�িল�েনর (১ এর পর ১২িট শূ�, 1012) �বিশ ঘর পয�� পাই-
এর মান �বর করা হেলও সাধারণ কােজ দশিমেকর পর ১২ ঘেরর �বিশ মান 
�তমন একটা �ে�াজন হ� না । সারা �িন�া� সবেচে� ব� বৃে�র পিরিধ 
গণনার জ� ৩৯ ঘেরর মান ব�বহার করেল তার সূ�তা হেব হাইে�ােজন 
পরমাণুর সমান । π িনেজই একিট অসীম দশিমক বধ�ন কারণ π একিট অমূলদ 
সংখ�া, এর দশিমক বধ�ন কখেনা �শষ হ� না বা পনুরাবৃি� কের না। এই অসীম 
ধারািট গিণত� ও সাধরণ মা�ষেক যুেগ যুেগ চমৎকৃত কেরেছ। তাই সবাই 
�চ�া কেরেছ এর সিঠক মান �বর করার জ�। �কবল �য িবে�ষণী কাজ হে�ছ 
তা ন�, এই কােজ এমনকী �পার কি�উটারও ব�বহার করা হে�েছ। �পার 
কি�উটার ব�বহার কের দশিমেকর পর ল� �কািট ঘর পয�� িহসাব কের �কান 
পনুরাবৃি� পাও�া যা� িন। 
 
 ১৪ই মাচ� িব� পাই িদবস। সাধারণত পাই এর মান ৩.১৪ ধরা হয় বেল 
�িত বছর তৃতীয় মােসর (মাচ� মােসর) ১৪ই তািরেখ পাই িদবস পালন করা 
হয়। কখনও কখনও পাই’র মান ৩.১৪১৫৯২৬ অ�সাের ১৪ই মােচ�র �পুর ১টা 

৫৯ িমিনেট পাই িদবস পালন করা হয় । ১৯৮৮ সােল �থমবােরর মেতা পাই 
িদবস পালন করা হয় । বাংলােদশ গিণত অিলি�য়াড’র উেদ�ােগ ২০০৬ সাল 

�থেক বাংলােদেশ পাই িদবস উদযািপত হেয় আসেছ । 
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�দেখ িনন এক নজের পাই এর ইিতহাসঃ  
 
১. উইিলয়াম �জানস সব��থম ১৭০৬ সােল পাই �িতকিট ব�বহার কেরন। পাই  
   �িতকিট জনি�য় কেরন গিণতিবদ িলওনােদ�া ইউলার । 
 
২. পাই-এর রাজপ�ু খ�াত পদাথ�িবদ ল�াির শ’ ১৯৮৮ সােল পাই িদবেসর  

   ধারণা �দান কেরন । 
 
৩. ২০০৯ সােলর ১২ মাচ� যু�রা� সরকার ১৪ ই মাচ�েক জাতীয় পাই িদবস  
   পালেনর অ�েমাদন �দন । 
 
৪. বত�মােন কি�উটাের পাই (π) - এর মান এক ি�িলয়ন বা এক ল� �কািট  
   ঘর পয�� �বর করা স�ব । 
৫. পাই একিট অমূলদ সংখ�া অথ�াৎ এেক �ইিট পণূ�সংখ�ার অ�পােত �কাশ  
   করা যায় না এবং পাই একিট তুরীয় সংখ�া বেল এেক ব�পদী সমীকরেণর  
   মূল িহেসেবও গণনা করা যায় না । 
 
৬. দশিমেকর পের পাই-এর মান কখেনা �শষ হয় না এবং এিট পনুারবৃি� কের  
   না । 
 
৭. পাই-এর মান ৩.১৪১৫৯২৬ অ�সাের �পুর ১টা ৫৯ িমিনট ২৬ �সেক�ডেক  
   পাই �সেক�ড বলা হয় । 
 
৮. পাই ি�ক বণ�মালার �ষােলাতম বণ�। ি�ক শ� ‘περιφέρεια’ (যার অথ�  
   periphery) এবং ‘περίμετρος’(যার অথ� perimeter) - এর �থম  
   বণ� হে� π । ধরা হেয় থােক পিরিধ বা perimeter শ�িট �থেকই π -  
   এর ব�বহার হেয় আসেছ । 
 
৯. ইউি�িডয় সমতলীয় জ�ািমিতেত বৃে�র পিরিধ ও ব�ােসর অ�পাতেক পাই  
   িহেসেব সং�ািয়ত করা হয়। 
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১০. পাই-�ক �কান �কান সময় বৃ�ীয় �বক, আিক�িমিডেসর �বক এবং  
     �ডলেফর সংখ�াও বলা হয়। 
 
১১. ম�াসাচুেসটস ইনি�িটউট অফ �টকেনালিজ বা এমআইিট অেনক সময়  
    তােদর নতুন িশ�াথ�ীেদর �হণপ� পাই িদবেস ডাক িদেয় থােক। 
 
১২. ২০০৬ সােল আিকরা হারা�িচ নামক এক জাপািন �েকৗশলী পাই-এর মান  
    ১,০০,০০০ ঘর পয�� মুখ� কেরন  
 
১৩. িগেনেসর �ীকৃত পাই-এর মান বলার �রকড� হেলা ৬৭,৮৯০ ঘর, যার  
    অিধকারী চীেনর ২৪ বছর ব�� �াতক ছা� ল ুচাও । িতিন ২৪ ঘ�া ৪  
    িমিনট সম� িনে� দশিমেকর পর ৬৭,৮৯০ ঘর পয�� পাই-এর মান  
    ��ভােব বলেত স�ম হন । 
 
১৪. পাই-এর মান মেন রাখার �বশ িকছ ু�কৗশল আেছ, এর মেধ� সবেচে�  
     জনি�� হল “পাই কিবতা” । এই কিবতা�িল এমন �য, এর �েত�কিট  

     শে�র �দঘ�� (বণ�) পাইে�র এেককিট অ� �কাশ কের । 
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সংখ�ার রাজা ১ 
 

 আমরা এক (১) �ক খুব সাধারণ ভািব তাইনা । িক� আমরা এেক যতটা 
সাধারণ ভািব এই এক (১) িক� ততটাই অসাধারণ । এিট গিনেতর সবেচে� 
অলস, অসভ� সংখ�া । অবাক হে�ন ? হও�ার ই কথা। কারণ �� জাগেতই 
পাের অংক আবার িক কের অলস হ� ? এেক অলস বললাম কারন এ খুব 
সহেজ অ�েদর মত পিরবত�ন হ�না । �যমন ধ�ন আপিন যিদ ২ �ক বগ� 
কেরন তেব ৪ পােবন । ঘন করেল ৮ পােবন। আবার �ট করেল ১.৪১... 
একটা মান পােবন । িক� ১ এতটাই অলস �য এর ওপর যতই পাও�ার িদন না 
�কন এ ১ ই থাকেব । বগ� করেলও ১ পােবন, ঘন করেলও এক পােবন । 

৪,৫,৬,৭… যতই পাও�ার িদন এ ১ ই থাকেব। আ�া তাহেল একবার ভাবুন 

�তা যিদ ১ এর পাও�ার ইনিফিনিট (∞) �দ�া হ� তাহেল িক হেব ? �া ঁিঠক 
ধেরেছন । ঐ �য বললাম, আপিন যতই পাও�ার িদন না �কন ১ ই থাকেব 
সারাজীবন। আবার যিদ �� কেরন �য ১ এর বগ� মূল কত ? আিম তাও বলব 
�স ১ ই থাকেব । ১ এর ঘনমূল ও ১ ই হেব । ১ এর আেরকিট �বিশ�� হেলা 
এ �যমন িনেজ পিরবত�ন হ�না �তমিন অ�েকও পিরবত�ন হেত �দ�না (+,- 
ছা�া) । আপিন �য সংখ�ােকই ১ �ারা �ণ কেরন না �কন আবার ঐ সংখ�ােকই 
িফের পােবন । িব�াস না হেল কের �দখুন । আবার আপিন �য সংখ�ােকই ১ 
�ারা ভাগ �দন না �কন , ঐ সংখ�া� িফের পােবন । আেরকিট �বিশ�� হেলা 
�কান সংখ�ার ওপর পাও�ার িহেসেব ১ বসােল আবার ঐ সংখ�ােকই িফের 
পােবন। এ �কমন জালা । �সই জ�ই �তা বললাম এ হে� একটা অলস 
সংখ�া। িনেজও পিরবত�ন হ�না আবার অ�েকও হেত �দ�না । তাছা�া ১ হেলা 
সবেচে� �ু� পিজিটভ �বেজা� সংখ�া । তেব শূ� আিব�ােরর পেুব� গিনেত 
এিটই �থম অংক িছল ।  
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শূ� 

 
শেূ�র �যাগ িবেয়াগঃ 
 
শূে�র সােথ �কান সংখ�ার �যাগ বা িবেয়াগ করেল ফলাফল �সই সংখ�াই হয় । 
িক� �কন ? 
 
 ধির, �থেম আমরা ৩ এর সােথ ৫ �যাগ করেবা এরপর ৩ হেত ৫ 
িবেয়াগ করেবা। তাহেল, সংখ�ােরখায় ৩ িচি�ত কির । এর সােথ ৫ �যাগ করা 
মােন সংখ�ােরখার ডানিদেক ৫ ঘর সামেন যাওয়া । ৫ ঘর সামেন যাওয়ার পর 
আমরা �যই অব�ােন �পৗঁছেবা, �সই অব�ােনর মানই হেব আমােদর ৩ ও ৫ এর 
�যাগফল । অথ�াৎ, িনেণ�য় �যাগফল = ৮ । আবার, ৩ হেত ৫ িবেয়ােগর ��ে� 
বাম িদেক ৫ ঘর �যেত হেব । ফেল, িনেণ�য় িবেয়াগফল = -২ 
 
 এখন, �কান সংখ�ার সােথ শূ� (০) �যাগ বা িবেয়াগ করা মােন 
সংখ�ােরখায় �সই সংখ�া হেত শূ� (০) ঘর ডােন বা বােম যাওয়া । িক�, ০ 
মােন �তা িকছুই �নই! তাহেল, ডােন বা বােম যােবা িকভােব? শূ� মােন �যেহত ু
'িকছুই �নই', �সেহতু �কান সংখ�ার সােথ শূ� (০) �যাগ বা িবেয়াগ করেল 
সংখ�ােরখায় �সই সংখ�ািট আেগর জায়গােতই ি�র থাকেব। ফেল, মান হেব ঐ 
সংখ�ািটই । 

অতএব, �যেকােনা সংখ�া ± 0 = ঐ সংখ�া । একইভােব, 0 + 0 = 0 এবং,  

0 - 0 = 0 
 
শেূ�র �ণঃ 
 
 �যেকােনা সংখ�ার সােথ শূ� �ণ করেল ফলাফল শূ� (০) িক� �কন ? 
ধির, �ইিট সংখ�া ৩ ও ২ । এেদর �ণফল আমরা �বর করেবা । ৩ �ক ২ �ারা 
�ণ করা মােন হে� ৩ টা ২ �ক �যাগ করা বা ২ টা ৩ �ক �যাগ করা। অথ�াৎ, 
    3 × 2 2 2 2 3 3 6 = + +  = +  =   
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একইভােব, �কান সংখ�া a �ক শূ� (০) িদেয় �ণ করা মােন হে� a সংখ�ক 
শূ� (০) �ক �যাগ করা। ধির, a = 10 
তাহেল 10,  × 0 মােন হে� ১০ িট ০ �যাগ করা বা, ০ িট ১০ �যাগ করা। 
একট ুআেগ আমরা �দখলাম �য, 0 + 0 = 0 অথ�াৎ, ১০ িট শূ� (০) এর 
�যাগফলও শ�ূ । আবার, ০ িট ১০ এর �যাগফলও শূ� । �কননা, ০ িট ১০ 
মােন, �কান ১০ �নই । অতএব, 10 × 0 = 0. আর, এই কারেণই �যেকােনা 
সংখ�া (a) × 0 = 0 
 
শেূ�র ভাগঃ 
 
শূে�র ভাগ িতনভােব হেত পাের। যথাঃ 
১. শূ� (০) �ক �যেকােনা সংখ�া িদেয় ভাগ; 
২. �যেকােনা সংখ�ােক শূ� (০) িদেয় ভাগ; 
৩. শূ� (০) �ক শূ� (০) িদেয় ভাগ। 
 
�থমত,  
শূ� �ক �যেকােনা সংখ�া িদেয় ভাগ 
শূ� (০) �ক �যেকােনা সংখ�া িদেয় ভাগ করেল ফলাফল শূ�। িক� �কন? 
�ইিট সংখ�া a ও b. এখন, a �ক b �ারা ভাগ করা কের যিদ ফলাফল z 
পাওয়া যায়, তেব b ও z �ণ করেল a পাওয়া যােব। অথ�াৎ, a ÷ b = z হেল, 
b × z  = a হেব । 
উদাহরণ িদেয় �বাঝা যাক । �ইিট সংখ�া ২০ ও ৫. এখন, ২০ �ক ৫ �ারা ভাগ 
করেল ফলাফল হেব ৪. �কননা, ৪ ও ৫ �ণ করেল পনুরায় ২০ পাওয়া যায়। 
তাই, ২০ ÷ ৫ = ৪. 

এখন, �ইিট সংখ�া ০ ও ২০. ফেল, ০ �ক ২০ �ারা ভাগ করা মােন ভাগফলেক 
এমন হ�ত হেব, যােত ভাগফেলর সােথ ২০ �ণ করেল �ণফল শূ� (০) হয় । 
আমরা একট ুআেগ "শূে�র �ণ" আেলাচনা �থেক জানলাম �য, "�কান সংখ�ার 
সােথ ০ �ণ করেল ফলাফল ০ হয় ।". অতএব, ০ �ক ২০ �ারা ভাগ করেল 
�যই ভাগফল পেবা, �সই ভাগফল যিদ শূ� (০) ব�ািতত অ� �কান সংখ�া হয়, 
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তাহেল আমরা কখেনাই আমােদর 'ভাগফল ও ২০' এর �ণফল শূ� (০) পােবা 
না। তাই, ভাগফল হেব শূ� (০) অতএব, 0 ÷ 20 = 0 
এই কারেণই, শূ� (0) ÷ �যেকােনা সংখ�া = শূ� (0) 
 
ি�তীয়ত,  
�যেকােনা সংখ�ােক শূ� িদেয় ভাগ 
�যেকােনা একিট সংখ�া a হেল আসেল তা �ধুমা� a িহেসেব থােক না । a এর 
িনেচ সব�দা 1 থােক ভাগ িহেসেব । �কন ? 
 
 'a এর িনেচ সব�দা 1 থােক' এর মােন হে� একমা� 1 এর সােথই a 
�ক �ণ করেল পনুরায় a পাওয়া যায়। অ�েকান সংখ�া থাকেল এই ঘটনা সত� 
নয়। তাই, �যেকােনা সংখ�ার িনেচ সব�দা +1 থােক ভাগ িহেসেব। ফেল, a ÷ 1 
= a 
িক�, 1 এর বদেল শূ� �ারা ভাগ করেল িক হত? এটাই এবার �দখা যাক! 
ধির, �যেকােনা সংখ�া = a, শূ� �ারা ভাগ করার পর ভাগফল = y তাহেল,  
a ÷ 0 = y 
এর অথ� হে�, "y এর মান এমন হেব যােত y এর সােথ 0 �ণ করেল পনুরায় 
a পাওয়া যায়।" 
এবার a এর �যেকােনা মান িহেসেব আমরা ১৫ িনলাম। তাহেল, 15÷0=y. 
মােন, y এর মান এমন হেত হেব যােত এর সােথ শূ� (০) �ণ করেল পনুরায় 
১৫ পাওয়া যায়। িক�, আসেলই িক y এর �িনিদ�� �কান মান কখেনা পাওয়া 
স�ব? না, কখেনাই না! কারণ, শূে�র (০) সােথ আমরা যা-ই �ণ কির না 
�কন, ফলাফল সব�দা শূ�ই আসেব। তাই, এে�ে� y এর �কান মান পাওয়া 
যােব না। ফেল 15, ÷0 বা a÷0 কথািট অসং�ািয়ত। 

িক�, আমরা �তা অংক করার সময় "�যেকােনা সংখ�া a( )÷0=অসীম (∞)" 

িলিখ। �কন? তা এবার একট ুল� করা যাক। 
আমরা �যেকােনা সংখ�া a = 10 িনলাম। এখন, এই 10 �ক আমরা যথা�েম 
1, 0.1, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.000001, 0.0000001, .... 
এইভােব ভাগ করেত করেত শূে�র িদেক এ�েবা। �থেম ভাগফল�েলা িনেচ 
িলেখ �ফলা যাক - 
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   10÷1 10=  

   10÷01 100. =  

   10÷001 1000. =  

   10÷0001 10000. =  

   10÷00001 100000. =  

   10÷000001 1000000. =  

   ................................ 
   10 ÷ 0 = ? 

 
এবার একট ুল�� করা যাক । ১০ �ক আমরা যত �ছাট সংখ�া �ারা ভাগ করিছ, 
ভাগফল ততই বড় সংখ�া আসেছ । এভােব �ছাট সংখ�া �ারা ভাগ করেত 
করেত আমরা যখন শূে� �পৗঁছােবা, তখন ভাগফেলর মান অব�ই সবেচেয় বড় 
হেব । �কননা, শূে�র বাম িদেক �গেল তখন আবার আেগর মান�েলার 
ঋণা�ক মান�েলা পনুরাবৃি� হেব। তাই, শূ� (০) হে� �সই অব�ান যা �ারা 
ভাগ করেল ভাগফল হেব সব �চেয় বড় ! িক� তা কত বড় ? - �সটাই এখন 
�দখার িবষয় ! 
১০ �ক 1 01 0001 00001 000001 0000001 00000001( , . , . , . , . , . , . , ….) 
এই ধারা অ�যায়ী ভাগ করেত করেত আমরা ভাগফেলর ধারা �পলাম এইরকমঃ 
10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000( , , , , , , , , 
....) 
এখন,  
01 0001 00001 000001 0000001 00000001. , . , . , . , . , . , ....  
এই ধারার সব�েশষ পদিট অব�ই শূ�(০) হেব। �কননা, শূ� অিত�ম করেল 
ঋণা�ক মান আসা �� করেব। তাই, ধারািট এইভােব �লখা যায়ঃ  
01 0001 00001 000001 0000001 00000001 0. , . , . , . , . , . , ... ,  
আবার, ভাগফেলর ধারা বা  
10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000, , , , , , , , 
.... এই ধারার �শেষ িক আেছ ? ইহা অসীম পদিবিশ� একিট ধারা । এর �কান 
�শষ �নই । অতএব এই ধারািট অসীম পদ পয�� িব�তৃ । তাই, ধারািট  



33 |     

10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000, , , , , , , , 
... , + ∞ এইভােব িলখা যায় । �যেহত,ু ধারািট ধনা�ক িদেক অসীম পয�� 
িব�তৃ, তাই এর �শষ পদ হেব ধনা�ক অসীম বা Positive Infinity বা  
+ ∞ 
�তরাং, ১০ �ক শ�ূ (০) �ারা ভাগ করেল এর ফলাফল হেবঃ  + ∞ 
আবার, ঋণা�ক ১০ বা -10 �ক শূ� (০) �ারা ভাগ করেল ভাগফল হেবঃ -∞ 
একইভােব, �যেকােনা ধনা�ক সংখ�ােক শূ� (০) �ারা ভাগ করেল ভাগফল হয় 
+∞ এবং �যেকােনা ঋণা�ক সংখ�ােক শূ� (০) �ারা ভাগ করেল ভাগফল হয় 
-∞ 
 
"�গল ক�াল�েলটের -10÷0 এর মান ঋণা�ক অসীম (-∞) �দখা যা�" এবং 

"�গল ক�াল�েলটের 10÷0 এর মান ধনা�ক অসীম(+∞) �দখা যা�" 

 
আমােদর একটা কথা মেন রাখা দরকার, অসীম িক� �কান সংখ�া নয় । ইহা 
�কবল একিট ধারণা মা� । অসীম বলেত �কান িকছুর আসেল অি�� �নই। 
তাই, িহসােবর ��ে� �যই িজিনস�লার মান অসীম (∞), তারা সবাই আসেল 
অসং�ািয়ত। 
 
ততৃীয়ত,  
শূ� �ক শূ� িদেয় ভাগ 
এত�ণ �তা আমরা শূ� �ক শূ� ব�তীত অ� সকল সংখ�া �ারা ভাগ করা 
�দখলাম। যার ভাগফল হে� অসীম (∞) 
তাহেল িক আমরা "০ ÷ ০ = আসীম (∞)" িলখেত পাির না ? �া ঁ! অব�ই 

পাির! �কন পারেবা না ? িক�, কাজটা �তা এখােনই �শষ নয় ! 
ধির, 0 ÷ 0 = i 
তাহেল, i এর মান এমন হেব যােত i এর সােথ শূ� (০) �ণ করেল পনুরায় 
শূ� পাওয়া যায়। আমরা জািন �য, শূ� �ক �যই সংখ�া �ারাই �ণ কির না 
�কন, ফলাফল সব�দা শূ�ই হেব । তাই, i এর মান �যেকােনা িকছুই হেত পাের 
!  
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�কননা, 

   i  =  0 হেল,  0×0 0 =  
   i  =  1 হেল,  1×0 0 =  
   i  = -1 হেল, -1×0 0 =  
   i  =  2 হেল,  2×0 0 =  
   i  = -2 হেল, -2×0 0 =   
   i  =  3 হেল,  3×0 0 =  
   i  = -3 হেল, -3×0 0 =  …  
   এভােব আজীবন চলেত থাকেব। 
অতএব, i = (- ∞, … , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...+ ∞) 
 
�দখা যাে�, i এর অসীম সংখ�ক মান রেয়েছ! ফেল, 0 ÷ 0 এর ভাগফল 
রেয়েছ অসীম সংখ�ক! 0 ÷ 0 এর ভাগফলেক িনিদ�� ভােব বলা কখেনা স�ব 
না। তাই, 0 ÷ 0 একইসােথ অসং�ািয়ত এবং অিনেণ�য় । 
অিনেণ�য় �কন ? অিনেণ�য় মােন হে�, যার মান িনণ�য় করা স�ব নয়। এখােন  
0 ÷ 0 এর অসীম সংখ�ক ফলাফল থাকায়, �িনিদ��ভােব এর ফলাফল বলা 
কখেনাই স�ব নয়। তাই, 0 ÷ 0 হে� অসং�ািয়ত এবং অিনেণ�য় । 
 
শ�ূ িক ধনা�ক নািক ঋণা�ক ? 
 
শূ� আসেল এেদর �কানিটই নয় ! শূ� হে� িনরেপ�। 
"শূ� হে� িনরেপ�"- কথািট বুঝবার আেগ পিজিটভ (+) এবং �নেগিটভ (-) 
িক িজিনস তা বুঝেত হেব। �যেকােনা সংখ�া a = ± 1 হেল +১ এর মােন হে� 
১ �বিশ আেছ এবং -১ মােন হে� ১ কম আেছ। িক�, শ�ূ (০) মােন 'িকছইু 
�নই'. আর, �যইখােন িকছুই �নই �সইখােন �তা কম বা �বিশ হবার ��ই আেস 
না। এই কারেণ শূ� (০) হে� িচ� িনরেপ�। অথ�াৎ, + 0 = - 0 
একই কারেণ, 0 + 0 = 0 এবং 0 - 0 = 0 
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শ�ূ িক �জাড় নািক িবেজাড় ? 
�কান একিট সংখ�া �জাড় কখন হয় আর িবেজাড় কখন হয় তা জানা থাকেলই 
এই �ে�র জবাব �দয়া স�ব। ��েত কেয়কটা িজিনস ল�� করা যাকঃ- 
 
১. িবেজাড় এবং �জাড় �ক �যাগ করেল সব�দা িবেজাড় সংখ�া পাওয়া যায় । 
২. �জাড় সংখ�ােক 2n এবং িবেজাড় সংখ�ােক 2n 1+  �ারা �কাশ করা যায় । 
৩. �িট িবেজাড় সংখ�ার মােঝ একিট �জাড় সংখ�া অব�ান কের এবং �িট �জাড়  
   সংখ�ার মােঝ একিট িবেজাড় সংখ�া অব�ান কের । 
 
১.  
িবেজাড় এবং �জাড় �ক �যাগ করেল সব�দা িবেজাড় সংখ�া পাওয়া যায় 
�যেকােনা িবেজাড় সংখ�া k = 3 িনলাম । তাহেল, 
৩ + ০ = ৩ = িবেজাড় সংখ�া । 
একইভােব,  
৫ + ০ = ৫; ৭ + ০ = ৭; ৯ + ০ = ৯; ১১ + ০ = ১১ ......ইত�ািদ । 
তাহেল, ১ নং অ�সাের 'শূ� একিট �জাড় সংখ�া'। 
 
২ .  
�যেকােনা পণূ�সংখ�া n হেল, �জাড় সংখ�ােক 2n এবং িবেজাড় সংখ�ােক 2n+1 
�ারা �কাশ করা যায়। ফেল, িবেজাড় সংখ�ার ��ে� সব�দা 1 অবিশ� থােক। 
�যমনঃ 
   1 1 = ×0 1 0 1 +  = +  
   3 2 = ×1 1 2 1 +  = +  
   5 2 = ×2 1 4 1 +  = +  
   7 3 = ×2 1 6 1 +  = +  
   9 4 = ×2 1 8 1 +  = +   
   এভােব চলেত থাকেব। 
 
�দখা যাে� �য, �িতিট িবেজাড় সংখ�া একিট �জাড় সংখ�া এবং ১ এর সমি�। 
�েত�কিট িবেজাড় সংখ�ার �শেষ ১ অবেশষ থােক। 
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�জাড় সংখ�ার ��ে�ঃ 
 
     2 1 = ×2 2 =  
     4 2 = ×2 4 =  
     6 3 = ×2 6 =  
     8 4 = ×2 8 =  
           10 5 = ×2 10 =  
          এভােব চলেত থাকেব । 
 
�জাড় সংখ�ার ��ে�র িবেজােড়র মত �কান ১ অবিশ� থােক না ।  
 
এবার শূে�র ��ে�ঃ 
 
0 = 0×0 = 0×1 = 0×2 = 0×3 = 0×4 = 0×5 = … = 0 
 
অতএব, শূে�র ��ে�ও �কান অবেশষ থাকেছ না। তাই, ২ অ�সাের "শূ� 
একিট �জাড় সংখ�া।" 
 
৩ অ�সাের, পণূ�সংখ�ার িসিরজ- ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... 
 
এখােন ৩ িবেজাড় সংখ�া। �কননা, ৩ এর �ই পােশ �িট �জাড় সংখ�া ২ ও ৪ 
আেছ। আবার, ২ �জাড় সংখ�া। কারণ, এর �ইপােশ �িট িবেজাড় সংখ�া ১ ও 
৩ আেছ । 
এখন, ১ িবেজাড় সংখ�া । এর �ই পােশ ০ ও ২ আেছ। ২ �জাড় সংখ�া। ১ 
�ক িবেজাড় হেত হেল ০ �ক অব�ই �জাড় হেত হেব। তাই, শূ� হে� �জাড় 
সংখ�া । 
আবার, শূে�র (০) �ই পােশ -১ ও +১ আেছ। যারা উভেয়ই িবেজাড় সংখ�া। 
তাই, এেদর মাঝখােন অবি�ত শূ� (০) �ক অব�ই �জাড় সংখ�া হেব। 
অতএব, শূ� একিট �জাড় সংখ�া । 
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শেূ�র পাওয়ার বা ঘাত শ�ূ হেল িক হয় ? 
  
এই িবষয়িট বুঝার আেগ গিণেত "পাওয়ার বা ঘাত" এর কাজ স�ে� ভােলা 
ধারণা থাকা �েয়াজন। পাওয়ার বা ঘােতর কাজ িক ? 
ধির, a একিট সংখ�া। এর পাওয়ার বা ঘাত 2 �দয়া মােন �ইটা a �ণ আকাের 
আেছ। একইভােব িতন �দয়া মােন িতনটা a �ণ আকাের আেছ। অথ�াৎ, 
    a² = a × a 
    a³ = a × a × a 
a এর পাওয়ার 1 থাকা মােন ১ টা a �ণ আকাের আেছ। িক�, এই ১ টা a 
িকেসর সােথ �ণ আকাের ? এিট আসেল 1 এর সােথ �ণ আকাের আেছ। 
আমরা যখন �কান সংখ�া �ক অ� �কান সংখ�া �ারা �ণ কির, �সখােন আসেল 
আেগ থাকেতই 1 �ণ আকাের থােক। কারণ, 1 ব�তীত অ� �কান সংখ�া �ণ 
করেল �ণফল পিরবত�ন হেয় যােব। তাই, সকল �েণর আেগ আমরা 1 �ক �ণ 
আকাের িলখেত পাির। 1 �ক �ণ আকাের িলখা, না িলেখ একই কথা হওয়ার 
আমরা এেক সচারচর িলিখ না। যিদ িলখতাম, তাহেলর উপেরর লাইন �িট 
এমন হতঃ 
    a² = 1 × a × a 
    a³ = 1 × a × a × a 
অথ�াৎ, �েত�ক �েণর ��েতই 1 �ণ আকাের থােক। �সই িহেসেব, a এর 
পাওয়ার 1 থাকা মােন 1,  এর সােথ ১ িট a �ণ আকাের আেছ। 
    a¹ = 1 × a = a 
 
"�গল ক�াল�েলটের 00 এর মান 1 �দখাে�" 
এখন যিদ a এর পাওয়ার শূ� (০) হয়, তাহেল িক হেব? 
'a এর পাওয়ার বা ঘাত শূ� (০)'- এই কথািটর মােন হে�, "1 এর সােথ ০ 
িট a �ণ আকাের আেছ। বা, 1 এর সােথ �কান a �ণ আকাের �নই।" 
ফেল, 1 একাই থােক। এর সােথ কােরা �ণ হয় িন। তাই a এর পাওয়ার শূ� 
হেল এর মান 1 
    a0 = 1 



38 |     

একইভােব, 00এর মােন হে� 0 িট 0 �ণ আকাের আেছ। মােন, আেগ �থেকই 
�য 1 আেছ তার সােথ �কান শূ�(০) �ণ আকাের �নই। অথ�াৎ, এে�ে�ও উ�র 
হেব 1. 
�তরাং, 00=1 
অতএব, শূে�র পাওয়ার বা ঘাত শূ� হেল তার মান এক (১) হয়। 
 
আবার, শূে�র পাওয়ার বা ঘাত যিদ শূ� ব�তীত অ� �কান সংখ�া হয়, 
তাহেল িক� তার মান হয় শূ�। �যমন, শূে�র পাওয়ার ৫ হওয়া মােন 1"  এর 
সােথ ৫ টা শূ� (০) �ণ আকাের আেছ". অথ�াৎ, 
    05 = 1 ×0 × 0 × 0 × 0 ×0 = 0 
তাই, শূে�র পাওয়ার বা ঘাত শূ� হেল তার মান এক (১) হয়। আর, শূে�র 
পাওয়ার বা ঘাত যিদ শূ� ব�তীত অ� �কান সংখ�া হয়, তাহেল িক� তার মান 
হয় শূ� । 
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আধ�াি�ক সংখ�া ৮ 
 

অে�াপােসর �েড়র সংখ�া ৮িট, মাকড়সার পােয়র সংখ�া ৮ িট, এছাড়া িবছা 
(Scorpion) এর পােয়র সংখ�াও ৮ িট ।সাধারণত একিট ছাতার আট িট 
পাজর থােক। দাবা �খলা�, �েত�কিট �খল�াে�র আট িট িসপািহ থােক। দাবা 
�বাড� ৮ বাই ৮। একিট ঘনেকর ৮ িট �কাণা বা শীষ�িব� থােক ।  
 
একিট অ�ভুজ এর ৮ িট বা� থােক এবং একিট Octahedron (আটিট সমান 
বা� িবিশ� ঘনে��) এর থােক ৮ িট ি�ভুজাকিৃতর তল। আমােদর শরীের ২িট 
কের হাত,পা,কান,�চাখ আেছ = �মাট ৮ িট । �য �কান তািরখ �কাশ করেত 
�গেল আপাতত ৮ িট িডিজেটর দরকার পেড়। �যমন: ২৬-০৮-২০১৮ ।  
 
�কান মা�ষেক �ংস করার ৮ িট পয�ায় আেছ, ৮ িট ধাপ। এেক অি�িধক 
বে�ানম বলা হয় । কীিত�, বুি�, �মতা, আেবগ, সাহস, পয়সা, �নিতকতা । 
আর �য এই ৭ ভােব �ংস হেব তার �বেচ থাকা আর মের যাওয়া একই 
কথা।মৃতু� �তা উপরা�াহর হােত। িক� এই ৭ টা মা�েষর �ারা �ংস স�ব । 
 
সাধারণভােব, “আট” �বৗ�েদর জ� একিট �ভ সংখ�া বেল মেন করা হ�, 

�যমন, “আটিট পিব� �তীক” (গহনা-সংকীণ� প�ারােসাল; �সানারিফশ (সব�দা 

একিট �জা�া িহসােব �দখােনা হ�, �যমন, িমনােরর ি�ফ); �- অ�ামেফারা 
পনুঃিনম�াণ করা, সাদা কামাল কমল-ফুল, সাদা শ�;ু শা�ত (�সি�ক-�শলী, 
অসীম লুিপং) িগঁট; সা�াজ� িবজে�র ব�ানার; আটিট ��াকড চাকা যা রাে�র 
জাহাজেক িনেদ�শ কের বা বুে�র িশ�ােক �তীক কের। একইভােব, বুে�র 
জ�িদন চীনা ক�ােল�ডােরর চতুথ� মােসর ৮ তািরেখ পে� । 
 
ইসলাম ধেম� বলা হয় আ�াহ-র িসংহাসন বহনকারী �ফেরশতাগেণর সংখ�া আট, 
যা একইসােথ �েগ�র দরজার সংখ�া । 
 
এবার সাংিখ�ক জগেত �দিখ িক অব�া 
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সংখ�া ৮ সব�িন� অ-আেবিল �েপর �ম। ৮ একমা� িকউব সংখ�া যার সােথ ১ 
�যাগ করেল একটা বগ� সংখ�া পাওয়া যায়।  
 
   2³ = 8 (Eight) এবং 2³ + 1 = 8 + 1 = 9 
 
িয�ি�ে�র জে�র আেগ �ীক এবং �রামেদর স�াহ িহসাব করা হত ৮ িদেন। 
 
অকটাল সংখ�া একিট িসে�েমর �বস, যা �বিশরভাগ কি�উটােরর সােথ 
ব�বহার করা হ�। অ�ােলর মেধ� এক অ� িতন িবট �িতিনিধ� কের। আধিুনক 
কি�উটাের, একিট বাইট আটিট িবেট একিট �গা�ী হ�, এেক অে�ট বলা হ�।  
 
 ৮ একিট সংখ�া যা �ইিট �মৗিলক সংখ�া ৩ ও ৫ এর �যাগফল। স��র 
এর নাম �েনেছন িন�য়ই । সা, �র, গা, মা, পা, ধা, িন । এই ৭ িট �ক বলা 
হয় স��র । িক�, �কাথাও একটা িক �যন বাদ পেড় �গল। এই স��েরর 
�শেষ একটা “সা” হেব । আপিন যিদ �ধ ুএই স��র পয�� �গেয় �শষ কেরন 

তাহেল িক� �রটা অস�ুন� �থেক যােব। �শেষ “সা” বলেল িবপদটা �থেক 

উ�ার পােবন । তাই, এেক স��র না বেল অ��র বলা হয় । অ��েরর �ই 
ধরেণর ��ল �থেক । একিট িন� (সা..�র..গা..মা) অপরিট উ� (পা..ধা..িন..সা) 
এবং মাঝখােন রেয়েছ িকছুটা িবরিত। 
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মজার সংখ�া ১৩২ 
 

 ১৩২ এর একিট মজার রহ� হেলা এিট �য িতনিট অংক িনে� �তির �সই 
অংক �েলা িদে� �ই অংেকর যত�েলা সংখ�া �তির করা স�ব �স�েলা পর�র 
�যাগ করেল ১৩২ পাও�া যা�। এভােব পাও�া সংখ�া �েলার মােঝ এিটই 
সবেচে� �ু�।  
  ১৩ + ১২ + ৩১ + ৩২ + ২১ + ২৩ = ১৩২ 
 
 

মজার সংখ�া ১৬৯ 
 

 ১৬৯ এর �বশ কে�কিট অিব�া� �বিশ�� রে�েছ যা হ�েতা আপিন এর 
আেগ কখেনা �ভেব �দেখনিন বা ক�নাও কেরনিন।  
১৬৯ = ১৩২  
আবার আমরা যিদ ১৬৯ �ক উে�া কের ৯৬১  িলিখ ১৬৯ এর বগ� মূল ১৩ ও 
উে� ৩১ হে� যােব।  
৯৬১ = ৩১২ 
িক িবষ�টা মজার না� ?  
আবার এটা �য িতনিট অংক িনে� �তির হে�েছ তার ফ�াে�াির�াল �যাগ করা 
হেল পাও�া যােব 
১! + ৬! + ৯! = ৩৬৩৬০১ 
এবার ৩৬৩৬০১ এর অংক �েলার ফ�াে�াির�াল �যাগ করেল পাও�া যােব 
৩! + ৬! + ৩! + ৬! + ০! +১! = ১৪৫৪ 
১৪৫৪ এর অংক �েলার ফ�াে�াির�াল �যাগ করেল পাও�া যােব 
১! + ৪! + ৫! +৪! = ১৬৯ 
 
এছা�া এেক ১২২ + ৫২ = ১৩২ = ১৬৯ �েপ িলখা যা� যা িপথােগারাস এর 
উপপাদ� �মেন চেল।  



42 |     

৬ �থেক ৯ 
 

 �� �থেকই আমরা �দখেত পাি� ৯ একটা অসাধারন মজার সংখ�া। ৯ 
এর সােথ এবার জুে� িদে�িছ ৬ �ক। আমরা �যভােব ৬ �থেক ৯ এ �যেত পাির 
: �থেম ৬ িনন। ৬ এর বগ� ক�ন। �ই অংেকর �য সংখ�া পােবন �সই অংক 
�ইিট �যাগ ক�ন। �পে� যােবন কাি�ত ৯। বেল রাখা ভােলা n সংখ�ক ৬ 
িনেল 2n সংখ�ক অংেকর সংখ�া পােবন। িনেচ �দ�া হেলা :  
৬² = ৩৬ = ৩+৬ = ৯ 
৬৬² = ৪৩৫৬ = ৪৩+৫৬ = ৯৯ 
৬৬৬² = ৪৪৩৫৫৬ = ৪৪৩+৫৫৬ = ৯৯৯ 
৬৬৬৬² = ৪৪৪৩৫৫৫৬ = ৪৪৪৩+৫৫৫৬ = ৯৯৯৯ 
৬৬৬৬৬² = ৪৪৪৪৩৫৫৫৫৬ = ৪৪৪৪৩+৫৫৫৫৬ = ৯৯৯৯৯ 
 

৭ এর �েন মজার সংখ�া 
 

 ৯ �দখলাম, ৬ �দখলাম চেলা এবার ৭ এর চমক �দেখ আিস। আমরা 
জািন ৭ একিট �মৗিলক সংখ�া। আমরা পাঠ�পু�েক ৭ স�েক� �তমন িকছইু 
জানেত পািরিন। তাই ৭ এর চমক িনে� হািজর হলাম। এছা�া ৭ একটা 
�ানেকেটবল �াইম সংখ�া। এ স�েক� আমরা পের জানেবা। তার আেগ �দেখ 
িনই ৭ এর একিট মজার �বিশ��।  
   ১৪৪৩০০১৪৪৩ × ৭ = ১০১০১০১০১০১ 
   ২৮৮৬০০২৮৮৬ × ৭ = ২০২০২০২০২০২ 
   ৪৩২৯০০৪৩২৯ × ৭ = ৩০৩০৩০৩০৩০৩ 
   ৫৭৭২০০৫৭৭২ × ৭ = ৪০৪০৪০৪০৪০৪ 
   ৭২১৫০০৭২১৫ × ৭ = ৫০৫০৫০৫০৫০৫ 
   ৮৬৫৮০০৮৬৫৮ × ৭ = ৬০৬০৬০৬০৬০৬ 
   ১০১০১০১০১০১ × ৭ = ৭০৭০৭০৭০৭০৭ 
   ১১৫৪৪০১১৫৪৪ × ৭ = ৮০৮০৮০৮০৮০৮ 
   ১২৯৮৭০১২৯৮৭ × ৭ = ৯০৯০৯০৯০৯০৯ 
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৮ এর একিট অ�দু জা� 
 

 ৬,৭,৯ এর মেতা ৮ এর ও িকছ ু�বিশ�� আেছ। �থেমই �জেন এেসিছ ৮ 
একিট আধ�াি�ক সংখ�া। ৮ এর �েন উে�া সংখ�া পাও�া যা�। উে�া সংখ�া 
৯ এর �েনও পাও�া যা�। এখােন �দখেত পােবন একিট মজার ঘটনা। চলুন 
�দেখ আিস 
 
   ১ × ৮+১ = ৯ 

   ১২ × ৮+২ = ৯৮ 

   ১২৩ × ৮+৩ = ৯৮৭ 

   ১২৩৪ × ৮+৪ = ৯৮৭৬ 

   ১২৩৪৫ × ৮+৫ = ৯৮৭৬৫ 

   ১২৩৪৫৬ × ৮+৬ = ৯৮৭৬৫৪ 

   ১২৩৪৫৬৭ × ৮+৭ = ৯৮৭৬৫৪৩ 

   ১২৩৪৫৬৭৮ × ৮+৮ = ৯৮৭৬৫৪৩২ 

   ১২৩৪৫৬৭৮৯ × ৮+৯ = ৯৮৭৬৫৪৩২১ 

 
এখােন আেরকিট �বিশ�� হেলা 
 
   ১ + ৯ = ১০ 
   ১২ + ৯৮ = ১০০ 
   ১২৩ + ৯৮৭ = ১০০০ 
   ১২৩৪ + ৯৮৭৬ = ১০০০০ 
   ১২৩৪৫ + ৯৮৭৬৫ = ১০০০০০ 
   ১২৩৪৫৬ + ৯৮৭৬৫৪ = ১০০০০০০ 
   ১২৩৪৫৬৭ + ৯৮৭৬৫৪৩ = ১০০০০০০০ 
   ১২৩৪৫৬৭৮ + ৯৮৭৬৫৪৩২ = ১০০০০০০০০ 
   ১২৩৪৫৬৭৮৯ + ৯৮৭৬৫৪৩২১ = ১০০০০০০০০০ 
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৩ এর ম�ািজক 
 
 ৩ �ক ১ ও ২ �ারা গিঠত প�ািল��িমক সংখ�া �ারা �ণ করেল �নফেল ৩ 
ও ৬ এর প�ািল��িমক সংখ�া পাও�া যা�। �তা �� জাগেত পাের প�ািল��িমক 
সংখ�া টা িক ? পেরর টিপকস এ �সটা জানেবা িক� এখন �দেখ িনই ৩ এর 
ম�ািজক।  
 
   ১২১ x ৩ = ৩৬৩ 
   ১২২১ x ৩ = ৩৬৬৩ 
   ১২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৩ 
   ১২২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৬৩ 
   ১২২২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৬৬৩ 
   ১২২২২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৬৬৬৩ 
   ১২২২২২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৬৬৬৬৩ 
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প�ািল��িমক সংখ�া 
 
 প�ািল��মী� সংখ�া হে� িবেশষ এক ধরেনর সংখ�া, যার অ� �িল 
উে�া কের িলখেলও সংখ�ািট একই থােক। 1013101 এরকম একিট সংখ�া। 
প�ািলন�িমক শ�িট প�ািলন�ম �থেক এেসেছ, যা �সই সম� শ�েক িনেদ�শ 
কের, যােদরেক উে�া কের প�েলও শ�িট একই থােক। �যমন, 
রমাকা�কামার। 
 
প�ািলন�িমক সংখ�া িনে� মজার িবষ� হে� �কান সংখ�ার প�ািলন�িমক 
সংখ�ার সােথ উ� সংখ�ার িবে�াগফল শূণ�। 
 
িকছ ুপ�ািলন�িমক এবং �মৗিলক সংখ�া িনেচ �দ�া হেলা    
2 3 5 7 11 101 131 151, , , , , , , ...... ইত�ািদ 
 
িকছ ুপ�ািলন�িমক এবং পণূ� বগ� সংখ�া িনেচ �দ�া হেলা 
0, 1 4 9 121 484 676 10201 12321, , , , , , , ...... ইত�ািদ 
 
প�ািলনে�াম (ইংেরিজ: Palindrome) হল এমন িকছ ুিবেশষ শ� আর সংখ�া 
যার আর� বা �শষ �িদক �থেকই প�েল শে�র উ�ারণ আর অেথ�র �কান 
বদল হ� না; বা সংখ�ার মান একই থােক (সংখ�ার ��ে�)। মূল �ীক শ� 
প�ািলনে�ামাস (অথ�: Running back again) �থেক ইংেরিজ প�ািলনে�াম 
শ�িট এেসেছ । καρκινικός বাংলা ভাষা� এেক ি�মুখী শ� বা সংখ�া বলা 
যা� । এধরেণর ি�মুখী শ� বা বাক� সাজােত যারা দ� তাঁেদর ‘�পিলনে�ািম�’ 

বলা হ� । 
 
 প�ািলনে�ািমক �লখা �াচীন ‘িকরাতাজু�নী�’ কােব�র ব� অ�ে�েদ �দখা 

যা�। এমনই একিট অ�ে�দ হল- “সারস ন�না ঘন অঘ নারিচত রতার কিলক 

হর সার রসাসার রসাহর কিলকর তারত িচরনাঘ অনঘ না�ন সরসা”, চতুদ�শ 

শতেক �দব� সূয� পি�েতর �লখা ‘রামকৃ� িবেলাম কাব�ম’ নােম ৪০িট ��ােকর 
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�য িবখ�াত কিবতা রে�েছ তার রচনাৈশলীও ভাির অ�ুত। �িতিট ��াকই এক-
একিট প�ািলনে�াম। আবার কিবতািট সামেন �থেক প�েল রাম ও রামা�েণর 
কািহিন আর �পছন �থেক প�েল ক�ৃ ও মহাভারেতর কািহিন। �যমন ৩ নং 
��ােক রে�েছ  
 

“তামসীত�সিত সত�সীমতা মা��া�মসম��া�মা । 

মা��া�মসম��া�মা তামসীত�সিত সত�সীমতা।।” 

 
 
গিণেত প�ািলনে�ামঃ 
 
আ�েয�র িবষ� হল গিণেত প�ািলনে�ািমক সংখ�ার অভাব �নই। সাধারণভােব �য 
�কউ হাজার হাজার প�ািলনে�ািমক সংখ�া �তির করেত পারেব, �যমন ১১, ২২, 
১২১, ২৩২, ২৪৪২, ১২৩২১ ইত�ািদ। তেব সহজ অ�ালেগািরদম প�িতেত 
(িনেদ�শমত �িনিদ�� ধােপ) �য �কানও অ-প�ািলনে�ািমক সংখ�ােক 
প�ািলনে�ািমক সংখ�া� পিরণত করা যা�। �যমন ধরা যাক, একিট সংখ�া হল 
৫৭ (�ই, িতন, চার বা তার �বিশ অে�র সংখ�া ধরা �যেত পাের)। এবার 
সংখ�ািটেক উে� �দও�া হল। তাহেল সংখ�ািট হল ৭৫। এবার এই �িট সংখ�া 
�যাগ করা হল। তাহেল এবার সংখ�ািট হল (৫৭+৭৫)=১৩২। এেকও উে� 
�দও�া হল। তাহেল সংখ�ািট হল ২৩১। আবার এই �েটা সংখ�া �যাগ করা হল। 
�যাগফল হল (১৩২+২৩১)=৩৬৩। এিট একিট প�ািলনে�ািমক সংখ�া। 
 
 িতন অে�র সংখ�া িনে� �দখা যাক। ধরা যাক সংখ�ািট ২৫৫। একই িন�েম 
২৫৫+৫৫২=৮০৭, ৮০৭+৭০৮=১৫১৫, ১৫১৫+৫১৫১=৬৬৬৬। িতন ধােপই 
পাও�া �গল প�ািলনে�ািমক সংখ�া। এভােবই �য �কানও সংখ�ােকই এই িন�েম 
পর পর �যাগ কের �গেল একসম� প�ািলনে�ািমক সংখ�া চেল আসেব। তেব এ 
যাবৎ সবেচে� �দিরেত �য সংখ�ািটর প�ািলনে�াম �তির করা �গেছ এই িন�েম 
তা হল ১,১৮৬,০৬০,৩০৭,৮৯১,৯২৯,৯৯০ । ২৬১ ধােপর পর এিট 
প�ািলনে�ােম পিরণত হ�। পাশাপািশ অে� প�ািলনে�ািমক-মজার দৃ�া�ও �চরু। 
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�যমন- ৯ সংখ�ািটর প�ািলনে�াম জা�। ৯-এর সব �িণতকেক (�যমন 
০,৯,১৮,২৭,.... ৯০) পর পর পাশাপািশ িলখেল তা িক� ল�া একটা 
প�ািলনে�ািমক সংখ�া হে� যােব। সংখ�ািট হল- 
০৯১৮২৭৩৬৪৫৫৪৬৩৭২৮১৯০ । আবার ১ সংখ�ািটরও আেছ প�ািলনে�ািমক 
ম�ািজক। ১ িদে� �তির সমসংখ�ক অে�র �িট সংখ�ার �ণফল সবসম� 
প�ািলনে�ািমক হেব। �যমন-  
 
   ১১ X ১১ = ১২১ 
   ১১১ X ১১১ = ১২৩২১ 
   ১১১১ X ১১১১ = ১২৩৪৩২১ 
   ১১১১১ X ১১১১১ = ১২৩৪৫৪৩২১ 
   ১১১১১১ X ১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৫৪৩২১ 
   ১১১১১১১ X ১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৬৫৪৩২১ 
   ১১১১১১১১ X ১১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৮৭৬৫৪৩২১ 
   ১১১১১১১১১X১১১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৮৯৮৭৬৫৪৩২১ 
   ইত�ািদ।  
 
আবার প�ািলনে�ািমক �ণফল�েলার মেধ� একটা সাম��ও ল�ণী�। �ই 
অে�র সংখ�ার �ণফেলর মােঝর সংখ�া ২, িতন অে�র সংখ�ার �ণফেলর 
মােঝর সংখ�া ৩, চার অে�র সংখ�ার �ণফেলর মােঝর সংখ�া ৪ ইত�ািদ। 
প�ািলন�ম ন� এমন একিটই সংখ�া পাও�া �গেছ যার ঘনফল হল একিট 
প�ািলনে�ািমক সংখ�া। সংখ�ািট হল ২২০১। অেনক সংখ�া আেছ �য�েলার বগ� 
হল প�ািলনে�াম। �যমন- ১১-এর বগ� ১২১, ২২-এর বগ� ৪৮৪, ২৬-এর বগ� 
৬৭৬, ১০১-এর বগ� ১০২০১, ১২১-এর বগ� ১৪৬৪১ ইত�ািদ। একইভােব ৭, 
১১, ১০১ ও ১১১ সংখ�া�িলর ঘনফল (Cube) যথা�েম ৩৪৩, ১৩৩১, 
১০৩০৩০১ ও ১৩৬৭৬৩১ হল প�ািলনে�াম।  
 
চতথু� পাও�ােরর প�ািলনে�ািমক সংখ�াও আেছ, �যমন ১৪৬৪১, ১০৪০৬০৪০১, 
১০০৪০০৬০০৪০০১ ইত�ািদ। িক� পাঁচ পাও�ােরর প�ািলনে�ািমক সংখ�া 
এখনও পাও�া যা�িন।  
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�বশ িকছ ু�মৗিলক সংখ�া আেছ �য�েলা প�ািলনে�াম। িতন অে�র সংখ�ার মেধ� 
রে�েছ ১৫িট সংখ�া, �যমন ১০১, ১৩১, ১৫১, ১৮১, ১৯১, ৩১৩, ৩৫৩, ৩৭৩, 
৩৮৩, ৭২৭, ৭৫৭, ৭৮৭, ৭৯৭, ৯১৯, ৯২৯। আবার পাঁচ অে�র সংখ�ার 
মেধ� রে�েছ ৯৩িট �মৗিলক সংখ�া। সাত অে�র সংখ�ার মেধ� রে�েছ ৬৬৮িট। 
�িট �িমক সংখ�ার �ণফেলর ��ে� প�ািলনে�াম সংখ�া �তির হ� পাঁচিট 
��ে�। �যমন ১৬×১৭=২৭২, ৭৭×৭৮=৬০০৬, ৫৩৮×৫৩৯=২৮৯৯৮২, 
১৬২১×১৬২২=২৬২৯২৬২, ২৪৫৭×২৪৫৮=৬০৩৯৩০৬ । িতনিট �িমক 
সংখ�ার �ণফেলর ��ে� প�ািলনে�াম হ� মা� একিট ��ে�, 
৭৭×৭৮×৭৯=৪৭৪৪৭৪ ।  
 
আবার প�ািলনে�ােম িব�� �িট সংখ�ার �ণফল হ� প�ািলনে�ােম িব�� অপর 
�িট সংখ�ার �ণফল- এমন মজাদার সংখ�াও �নহাত কম �নই। �’চারেট নমনুা 

�দও�া যাক- ১৪৪×৪৪১=২৫২×২৫২, ১২২৪×৪২২১=২১৪২×২৪১২, 
১৩৩৪৪×৪৪৩৩১=২৩৩৫২×২৫৩৩২ ইত�ািদ।  
 
গত শতা�ীর একমা� প�ািলনে�ািমক বছর িছল ১৯৯১ সাল। একিবংশ 
শতা�ীেত �ফেল আসা ২০০২ সালিটই হল একমা� প�ািলনে�ািমক সাল। আর 
পেরর শতা�ীেত ২১১২ হেব প�ািলনে�ািমক বছর।  
 
আবার িদন, মাস ও সাল ধের আট সংখ�ার তািরখ খুঁেজ �দখেল বত�মান 
শতা�ীেত �ি�িট প�ািলনে�ািমক তািরখ পাও�া যােব, �যমন �থমিট িছল 
১০.০২.২০০১। তারপর চেল �গেছ ২০.০২.২০০২, ১১.০২.২০১১ ও 
২১.০২.২০১২। আর আসেত বািক আেছ  
 
০২.০২.২০২০, ১২.০২.২০২১, ২২.০২.২০২২, ১৩.০২.২০৩১, ২৩.০২.২০৩২,  
১৪.০২.২০৪১, ২৪.০২.২০৪২, ১৫.০২.২০৫১, ২৫.০২.২০৫২, ১৬.০২.২০৬১,  
২৬.০২.২০৬২, ১৭.০২.২০৭১, ২৭.০২.২০৭২, ১৮.০২.২০৮১ ,  
২৮.০২.২০৮২, ১৯.০২.২০৯১ এবং ২৯.০২.২০৯২।  
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�তরাং বলা যা� এই শতাি� হল আট সংখ�ার তািরেখর িভি�েত প�ািলনে�াম 
সমৃ�। িবগত সহ�াে� �শষ �য আট সংখ�ার তািরখিট আমরা প�ািলনে�াম 
িহেসেব �পে�িছ তা �াদশ শতা�ীেত - ২৯.১১.১১৯২। 
 
বাংলা প�ািলনে�ামঃ 
 
 বাংলা� প�ািলনে�ািমক শ� অেনক থাকেলও প�ািলনে�ািমক বাক� খুব 
িবরল। কারণ বাংলা� যু�বণ� ও যু�া�েরর ব�বহার �চরু। প�ািলনে�ািমক 
শে�র মেধ� ব��ত �ই অ�েরর শ� হল- বাবা, দাদা, মামা, কাকা, চাচা, 
নানা, লালা, িচঁিচ,ঁ িহিহ, জুজু ইত�ািদ। 
িতন অ�েরর প�ািলনে�ািমক শে�র সংখ�া অেপ�াকতৃ �বিশ, �যমন- মরম, 
মলম, দরদ, জলজ, যমজ, তফাত, মধ�ম, বাহবা, চামচা, স��াস, স�াস, 
সেরস, সমাস, সিহস, নতুন, ন�ন, নেরন, ন�ন, নবীন, কািলকা ইত�ািদ। 
একট ু ব� প�ািলনে�ািমক শ� হল বনমানব, নবজীবন। প�ািলনে�ািমক নামও 
বাংলা� আেছ �বশ িকছ ু– মিহম, নেরন, নেটন, কনক, কটক ইত�ািদ। তেব 
রমাকা� কামার ছা�াও �বললাল ব�, সদানন দাস, রা�মিন ম�রা, হারান রাহা, 
িনধুরাম রাধুিন, �দবী �দ ইত�ািদ পদিবসহ প�ািলনে�ািমক নাম িবরল হেলও 
বা�েব থাকা অস�ব ন�। 
 
বাংলা� অথ�পণূ� প�ািলনে�ািমক বাক� গঠন করা �বশ ক�সাধ�। তবুও সরল িকছু 
শ� সহেযােগ �ছাট �ছােটা প�ািলনে�ািমক বাক� গঠন করা যা�। বই চাইব, 
তুিম িক িমত,ু িবক� কিব, ঘুরেব রঘ,ু সীমার মাসী, ইভার ভাই, নাম �লখােলম 
না ইত�ািদ হেলা �চিলত প�ািলনে�ািমক �ছাে�া বাক�। 
 
বাংলা প�ািলনে�ািম�ঃ 
 
 বাংলা� উভমুখীসম শ� �তিরর অ�দূত দাদাঠা�র খ�াত শরৎচ� পি�ত। 
িতিনই স�বত �থম বাঙািল িযিন বাংলা� প�ািলনে�াম িনে� গভীরভােব চচ�া 
কেরেছন। তার জ�সাল ১৮৮১৷ সালটা িক� একটা প�ািলনে�ািমক বছর। আর 
জ� তািরখ বাংলা� ১৩ �বশাখ (১২৮৮ ব�া�)। ১৩ �বশাখ সংখ�া� িলখেল 
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এভােব �লখা হ� – ১৩/১। এটাও একটা প�ািলনে�াম। আর দাদাঠা�েরর ��াণ 
তািরখও জ� তািরেখই – ১৩ �বশাখ। জীবন �� �য তািরখ িদে�, মৃতু�ও �সই 
তািরেখ। দাদাঠা�েরর জীবৎকালও একটা প�ািলনে�াম! িতিন িনেজও তাঁর 
‘িব�ষক’ পি�কা� ব� প�ািলনে�াম সৃি� কের বাংলাভাষা� প�ািলনে�ামেক সমৃ� 

কেরেছন। কাক কাঁেদ কাক কা;ঁ �চনা �স �ছেল বেলেছ �স নােচ; তাল বেন �নব 
লতা; মার কথা থাক রমা; রমা �তা মামা �তামার; চার �সর চা; �বেন �তল 
সলেত �নেব; �ীর রস সর র�ী; �কবল ভুল বেক; দাস �কাথা থােকা সদা? 
িনমাই খেস �সখ ইমািন; থাক রিব কিবর কথা, িবরেহ রাধা ন�ন ধারা �হরিব – 
ইত�ািদ হল দাদাঠা�র সৃ� অমর প�ািলনে�াম। তাঁর স�ৃ ‘কীত�ন ম� পের 

প�ম নত�কী’ বাংলাভাষা� সব�ািধক জিটল ও সব�ািধক শ� সমি�ত 

প�ািলনে�াম।  
তার �লখা একিট প�ািলনে�াম কিবতা- 
 

রাধা নােচ অেচনা ধারা 
রাজ�গণ তর�রত, নগণ� জরা 
কীলক - স� ন�ন� সকল কী ? 
কীত�ন ম� ‘পের প�ম নত�কী 

 
দাদাঠা�েরর �লখা এই কিবতার �িতিট লাইনই এক একিট প�ািলনে�াম। 
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১ এর �েন প�ািল��িমক সংখ�া 
 

 �ধ ু ১ এর সােথ ১ �ন কেরও প�ািল��িমক সংখ�া পাও�া যা�। িনেচ 
ল�� কর। এভােব n সংখ�ক ১ �ন করেলও �নফল এ প�ািল��িমক সংখ�া 
আসেব। এিট ১ এর একিট �বিশ��।  
 
  ১ X ১ = ১ 
  ১১ X ১১ = ১২১ 
  ১১১ X ১১১ = ১২৩২১ 
  ১১১১ X ১১১১ = ১২৩৪৩২১ 
  ১১১১১ X ১১১১১ = ১২৩৪৫৪৩২১ 
  ১১১১১১ X ১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৫৪৩২১ 
  ১১১১১১১ X ১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৬৫৪৩২১ 
  ১১১১১১১১ X ১১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৮৭৬৫৪৩২১ 
  ১১১১১১১১১X১১১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৮৯৮৭৬৫৪৩২১ 
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�মৗিলক সংখ�া 
 

 গিণেতর পিরভাষা� �মৗিলক সংখ�া (অথবা �মৗিলক) হল এমন �াকিৃতক 
সংখ�া যার �কবলমা� �েটা পথৃক উৎপাদক আেছ: ১ এবং ঐ সংখ�ািট িনেজ। ১ 
এর �চে� ব� সকল সংখ�া যারা �মৗিলক না তােদরেক �যৗিগক সংখ�া বেল। 
পািটগিণেতর �মৗিলক উপপাদ� এর মাধ�েম সংখ�াতে� �মৗিলেকর ভূিমকা �েবশ 
করােনা হ�। ১ এর উপের �যেকােনা �মৗিলক সংখ�ােক ১ বােদ তার আগ পয�� 
সকল �মৗিলক সংখ�ার �নফল িহসােব �কাশ করা যা�। �কােনা সংখ�ার 
�মৗিলকতা িনণ�ে�র সহজ িক� ধীর প�িত হে� পরী�ামূলক ভাগ, যােত �দখেত 
হ� সংখ�া n, ২ �থেক �� কের n এর বগ�মূল পয�� �কােনা �ইিট সংখ�ার 
�নফল িকনা।  
 
 পরী�ামূলক ভােগর �চে� অেনক �বিশ কায�কির প�িত হে� িমলার-রািবন 
�মৗিলকতা পরী�া যা �ত িক� সামা� স�াবনা থােক ভুেলর এবং এেকএস 
�মৗিলকতা পরী�া, �যটােত সবসমে� সিঠক উ�র আেস ব�ঘাত সমে�, িক� 
অেনক ধীর। িবেশষ �েপর �মৗিলক সংখ�ার জ� �তগিতর প�িত আেছ, �যমন 
মােস�ন সংখ�ােদর জ�। আগ� ২০১৯ �মাতােবক, সব�বহৃৎ �মৗিলক সংখ�ােত 
২৩২৪৯২৫ িট অ� আেছ। �থম ছাি�শিট �মৗিলক সংখ�া হল: ২, ৩, ৫, ৭, 
১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৭, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৫৩, ৫৯, ৬১, ৬৭, 
৭১, ৭৩, ৭৯, ৮৩, ৮৯, ৯৭, ১০১।৩ এর �চে� ব� �েত�ক �মৗিলক সংখ�ার 
বগ�েক ১২ �ারা ভাগ করেল ১ অবিশ� থােক। 
 
ইিতহাসঃ 
 
 �মৗিলক সংখ�া অসীমসংখ�ক, যা িকনা ইউি�ড ি��পূব� ৩০০ সােলর 
িদেক �মাণ কেরন। সং�া�সাের ১ সংখ�ািট �মৗিলক ন�। পাটীগিণেতর �মৗিলক 
উপপাদ� সংখ�াতে� �মৗিলক সংখ�ার �ক�ী� ভূিমকা �িত�া কের: �য �কান 
অশূণ� �াকিৃতক সংখ�া n �ক �মৗিলক সংখ�া উৎপাদেক িবে�ষণ করা যা�, যা 
�মৗিলক সংখ�ার �ণফল বা তােদর িবিভ� ঘােতর �ণফল িহসােব (যার মেধ� 
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শূণ� ঘাতও রে�েছ)। আরও উে�খ�, এই �মৗিলক উৎপাদেক িবে�ষেণর কাজিট 
�কবল একভােবই করা �যেত পাের। 
 
 তথ��যুি�েত �বশ িকছ ু শাখা� �মৗিলক সংখ�ার ধারণার �ে�াগ আেছ, 
�যমন পাবিলক কী ি�ে�া�ািফ, যা ব� সংখ�ােক �মৗিলক উৎপাদেক িবে�িষত 
করার জিটলতার �েযাগ �ন�। আবার কি�উটাের �যৗথভােব �মৗিলক সংখ�া 
খুঁেজ �বর করার �ক� িবেশষ ধরেণর �মৗিলক সংখ�া িনে� গেবষণা উে� 
িদে�েছ, এর মেধ� উে�খেযাগ� হল মােজ�ন �মৗিলক সংখ�া, যার �মৗিলকতা 
িনধ�ারণ তলুনামূলকভােব সহজতর। ২০০৯ সােলর িহসাব অ�যা�ী �াত সব�বহৃৎ 
�মৗিলক সংখ�া� ১৩০ ল� অ� আেছ। 
 
ইরাটে�েনস (২৭৬ ি��পূব� - ১৯৪ ি��পবূ�) �মৗিলক সংখ�া�েলা �বর করার 
একটা সহজ অ�ালগিরদম িদে�েছন, সব সংখ�া�েলােক ছেক সািজে� তার পর 
এক এক কের �থম সংখ�ািটেক �মৗিলক সংখ�া িহেসেব িচি�ত কের তার সব 
�িণতক�েলা �কেট িদেত হেব। উে�খ� �য যিদ ছেকর �কান সেব�া� সংখ�া 
িনিদ�� কের �দ�া না থােক তেব অ�ালগিরদমিট অন�কাল ধের চলেত থাকেব 
(কারণ �য �কান সংখ�ার অসীম সংখ�ক �িণতক থােক)। 
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ম�াি�� 
 

 গিণেত ম�াি�� বলেত মূলত �পােশ ব�নী �ারা আব� িবিভ� ন�েরর 
একধরেনর আ�তে��াকার িব�াসেক বুঝা� । যা িবেশষ িকছু িন�েমর অধীেন 
পিরচািলত হ� । তার মােঝ �িট িন�ম সব�ািধক ���পণূ� - 
 
১. িকছ ুসমস� �রিখক সমীকরেণর সমি�র সহগ �ারা িনণ��েযাগ�তা 
২. িকছ ুঅসমস� �রিখক সমীকরেণর সমি�র আ��েম�ট �ারা িনণ��েযাগ�তা 
 
ম�াি�ে�র সং�া িহেসেব বলা যা� আ�তাকাের সাির ও কলােম বা �ধু সািরেত 
বা �ধ ুকলােম সাজােনা ও ব�নী �ারা আব� সংখ�ােগা�ী একিট ম�াি�� গঠন 
কের । 
একিট �মি�� �ক তার সাির এবং কলাম সংখ�ার মাধ�েম �কাশ করা হ�। 
 
�কারেভদঃ 
 
 কলাম ম�াি�� (Column Matrics) 

(�য ম�াি�ে� একিট মা� কলাম থােক) 
এেক কলাম �ভ�রও বেল। 

 
 সাির ম�াি�� (Row Matrics) 

 (�য ম�াি�ে� একিট মা� সাির থােক)  
 এেক সাির �ভ�রও বেল । 
 
 ব�গ (square) ম�াি�� 

 (�য ম�াি�ে� কলাম ও সািরর সংখ�া সমান)  
 অথ�াৎ যিদ �কােনা ম�াি�� [aij]এর উপাদান এমন হ� �য i=j তেব 
 তােক বগ� ম�াি�� বেল । 
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 কণ� (diagonal) ম�াি�� 
 যিদ �কােনা বগ� ম�াি�� উপাদান�েলার মুখ� (a11 উপাদান িদে�) ক�ণ 
 ব�তীত সকল উপাদােনর মান শূ� (০) হ� তেব তােক কণ� ম�াি�� বেল।  
 
 অেভদক (identity) বা একক ম�াি�� (unit) 

 একিট বগ� ম�াি�ে�র কণ� বরাবর উপাদােনর মান ব�তীত সকল উপাদান 
 যিদ শূ� (০) হ� এবং কণ� বরাবর উপাদােনর মান যিদ এক(1) হ� তেব 
 তােক অ�ভদক ম�াি�� বা একক ম�াি�� বেল । সকল অেভদক 
 ম�াি��ই কণ� ম�াি��।  
 
 শ�ূ ম�াি�� (Zero Matrics) 

 যখন �কােনা ম�াি�ে�র সকল উপাদােনর মান শূ� হ� তােক শূ� 
 ম�াি�� বেল। অথ�াৎ [aij] একিট শূ� ম�াি�� যখন aij=0 । 
 
 �িতসম (Symmetric) ম�াি�� 

 �য অশূ� বগ� ম�াি�ে�র সাির(�েলােক) কলাম অথবা কলাম(�েলােক) 
 সািরেত �পা�িরত করেল একই ম�াি�� পাও�া যা� তােক �িতসম 
 ম�াি�� বেল। অথ�াৎ [aij] একিট �িতসম ম�াি�� যখন aij=aji।  
 
 িব�িতসম (skew symmetric) ম�াি�� 

 �য বগ� ম�াি�ে�র সাির(�েলােক) কলাম অথবা কলাম(�েলােক) সািরেত 
 �পা�িরত করেল ঐ ম�াি�ে�র উপাদােনর িবপরীত মান সংবিলত ম�াি�� 
 পাও�া যা� তােক িব�িতসম ম�াি�� বেল । অথ�াৎ [aij] একিট �িতসম 

 �মি�� যখন aij = -aji    । 

 
 হােম�িশ�ান (hermetian) ম�াি�� 

 �কােনা ম�াি�ে�র �কােনা ভুি� জিটল মান হেল এর জিটল মান �ক 
 অ�ব�ী কের �া�েপাজ করেল আবার �সই ম�াি�� িফের আসেল তােক 
 হােম�িশ�ান ম�াি�� বেল । 
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 ি�উ হােম�িশ�ান ম�াি�� 
 �কােনা ম�াি�ে�র �কােনা ভুি� জিটল মান হেল এর জিটল মান �ক 
 অ�ব�ী কের �া�েপাজ (সাির(�েলােক) কলাম অথবা কলাম(�েলােক) 
 সািরেত �পা�িরত) করেল আবার িবপরীত মােনর �সই ম�াি�� িফের 
 আসেল তােক ি�উ হােম�িশ�ান ম�াি�� বেল । 
 
ম�াি�ে�র বীজগিণতঃ 
 
�যাগ 
 
 �ইিট m×n ম�াি�� A এবং B, তােদর �যাগ A+B একিট m×n 
ম�াি�� হেব যা গণনা করা হ� সংি�� উপাদান সমূেহর �যােগর মাধ�েম  
অথ��াৎ , (A + B) [i, j] = A [i, j] + B [i, j]  
 
�ণন 
 
 ম�াি�� �নন মুলত �ইিট ম�াি�ে�র �থম ম�াি�ে�র সাির এবং ি�তী� 
ম�াি�ে�র কলােমর মধ� ��লার অপােরশন।  
A ও B যিদ �িট ম�াি�� হ� তাহেল এেদর �নফল ম�াি�� AB হেব A 
ম�ি�ে�র সাির এবং B ম�াি�ে�র কলােমর ডট �নফেলর সমান  
 
�নন �যাগ�তা 
 
 যিদ Am×n একিট m সংখ�াক সাির এবং n সংখ�াক কলাম িবিশ� 
ম�াি�� হ� এবং Bp×q একিট p সংখ�াক সাির এবং q সংখ�াক কলাম িবিশ� 
ম�াি�� হ� তাহেল A এবং B ম�াি�� �িট �নেনর �যাগ� হেব যিদ এবং 
�কবল যিদ n=p হ�। অথ�াৎ �িট ম�াি�� �নেনর �যাগ�তা তখনই অজ�ন কের 
যখন �থম ম�াি�� এর কলাম সংখ�া এবং ি�তী� ম�াি�ে�র সাির সংখ�া সমান 
হ�। 
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�নেন �া� ম�াি�ে�র আকার 
 
 যিদ A(m x n) একিট m সংখ�াক সাির এবং n সংখ�াক কলাম িবিশ� 
ম�াি�� হ� এবং B(p x q) একিট p সংখ�াক সাির এবং q সংখ�াক কলাম 
িবিশ� ম�াি�� হ� তাহেল A এবং B ম�াি��িট �নন �যাগ� হেব যিদ যিদ 
n=p হ� এবং �েনর পর ম�াি�� AB পাও�া �গেল এেত m সংখ�াক সাির 
এবং q সংখ�াক কলাম থাকেব। অথ�াৎ �িট ম�াি�ে�র �নফল ম�াি�ে�র সাির 
সংখ�া হেব �থম ম�াি�ে�র সাির সংখ�ার সমান এবং �নফল ম�ি�ে�র কলাম 
সংখ�া হেব ি�তী� ম�াি�ে�র কলাম সংখ�ার সমান। AB ম�াি�ে�র আকার হেব 
mx q(   ) অথ�াৎ এেত m সংখ�াক সাির এবং q সংখ�াক কলাম থাকেব।।  
 
ম�াি�ে�র ��লার �নন 
 
 �িট ম�াি�ে�র �ন করার পাশাপািশ ম�াি�ে�র সােথ অ� �কান ��লার 
রািশেকও �ন করা যা�। �কান ম�াি��েক যিদ একিট ��লার রািশ িদে� �ন 
করা হ� তেব তা ম�াি�ে�র সকল উপাদােনর সােথ �ন হে� যােব। অথ�াৎ 
একিট ৩ িট সাির এবং ৩িট কলাম িবিশ� A ম�াি�� �ক যিদ x �ারা �ন করা 
হ� তেব তা A ম�াি�ে�র ৯ িট উপাদান বা ভুি�র(উে�খ� আধিুনক গিনেত 
উপাদান�েলােক ভুি� নােম নামকরণ করা হে�েছ) সবার সােথ আলাদা আলাদা 
ভােব �ন হে� যােব। 
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প�াসেকেলর ি�ভুজ 
 

 গিণেত, প�াে�েলর ি�ভূজ-এর ��� অপসীম। ি�পদী উপপাদ�, ২ এর 
ঘাত �যাগফেলর অ��ম সহ িবিভ� গািণিতক ধারার অিভব�ি� �কােশ সহা�তা 
কের। �া�-এর গিণতিবদ, ��ইজ প�াে�ল-এর নাম অ�সাের এই ধারার 
নামকরন করা হে�েছ। প�াে�েলর ি�ভূেজ, উপেরা� সািরর �িট সংখ�ার 
�যাগফেল অ�গামী সািরর সংখ�া�েলা িনণ�� করা হ� এবং �থম পদ শূণ�, 
পেরর পদিট এক; এবং �শষ পদ শূণ� ও তার আেগর পদিট এক হ�। 
  �থেম, ধারািটর �থম লাইন ০-১-০ িদে� �� হ�। এর িঠক িনেচ পেরর 
লাইিটেত, ০ িদে� ধারািট �� হ�, যার পরবত�ী সংখ�ািট �থম �ই পেদর 
�যাগফল, ০+১=১, এবং পেরর পদিট �শেষর �ই পেদর �যাগফল, ১+০=১; 
এবং �শষ পদিট ০ হ�। ফেল ি�তী� লাইনিটর হ�, ০-১-১-০। তৃতী� লাইেনর 
��ে�, �থম পদিট, ি�তী� লাইেনর �থম ও ি�তী� পেদর �যাগফল ০+১=১, 
ি�তী� পদিট ি�তী� ও তৃতী� পেদর �যাগফল ১+১=২, তৃতী� পদিট তৃতী� ও 
চতুথ� পেদর �যাগফল ১+০=১; এবং �শষ পদিট ০ হ�, এবং লাইনিট হ� ০-
১-২-১-০। এই �ম অ�সাের পরবত�ী লাইন �েলা চলেত থােক। 
 
   ১ = ২০ 

   ১+১ = ২১ 

   ১+২+১ = ২২ 

   ১+৩+৩+১ = ২৩ 

   ১+৪+৬+৪+১ = ২৪ 

   ১+৫+১০+১০+৫+১ = ২৫ 

   ১+৬+১৫+২০+১৫+৬+১ = ২৬ 

   ১+৭+২১+৩৫+৩৫+২১+৭+১ = ২৭ 

   ১+৮+২৮+৫৬+৭০+৫৬+২৮+৮+১ = ২৮ 

 

এভােব আজীবন চলেত থাকেব। প�াসেকেলর ি�ভুজ এর একিট অসাধারণ 
�বিশ�� আেছ। তাহেলা �িতিট লাইেনর সংখ�া �েলা �ক পর�র �যাগ করেল 

�যাগফল �ক ২n আকাের িলখা যা� �যখােন n হেলা লাইন সংখ�া ।  
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শূে�র ইিতহাস 
 

 শূ�েক (শূ��) �কান সংেকত বা �তীক িহেসেব ব�বহার না-কের সরাসির 
সংখ�া িহেসেব সফলভােব ব�বহােরর অিবিম� কিৃত� �াচীন ভারতী� 
গিণতিবদেদর। খ�ৃপবূ� নবম শতা�ীর িদেক ভারেত বা�ব সংখ�া �ারা িহসাব 
িনকাশ করার সম� শূ�� ব�ব�ত হত। এমনিক শূ��েক ব�বহার কের �যাগ, 
িবে�াগ, �ন ও ভাগও করা হত। খৃ�পবূ� প�ম �থেক ি�তী� শতেকর মেধ� 
ভারতী� গিণতিবদ িপ�লা "বাইনাির সংখ�া" িদে� িহসাব-িনকাশ করার প�িত 
�বর কেরন। িতিন একিট �ছাট অ�র এবং একিট ব� অ�েরর সম�ে� তা 
করেতন যা আধিুনক কােলর �মাস� �কােডর মত। তাঁর সমসামি�ক গিণতিবদরা 
সং�ৃত শ� শূ�ে��া �থেক বাংলা শূ� শ�িট �হণ কেরন । 
 
 ভারতী� উপমহােদেশর গিণতিবদ আয�ভে�র একিট বই-এ পাও�া যা�, 
�ানম �ানম দশ �ণম।এখােন হ�তবা িতিন বুঝােত �চে�িছেলন, �ােন �ােন দশ 
�েণর কথা। তেব এখােনও �ে�র কথা লুকাি�ত িছল। �শষ পয�� ��েক 
সংখ�ার পিরচ� �দন ����। তার ���ুটিস�া� নামক বই-এ �থম ��েক 
সংখ�া িহেসেব ময�াদা �দ�া হ�। শূে�র সােথ �যাগ , িবে�াগ , �েণর কথা এই 
বই-এ সিঠকভােব �দ�া হ�। এছা�া মহাবীর এবং ভা�র �� িনে� কাজ 
কেরন। তেব �ঃেখর িবষ� এেদর �কউ �� িদে� �কান িকছ ু ভােগর কথা 
উে�খ কেরিন । 
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�সানালী অ�পাত 
 

 এবার �গাে�ন �রিশও বা �সানািল অ�পাত িনেয় িকছ ুকথা বলা যাক। 
�ইিট সংখ�ার মেধ� বৃহ�র সংখ�ািটর সােপে� ঐ �ইিট সংখ�ার �যাগফেলর 
অ�পাত যিদ �ু�তর সংখ�ার সােপে� বৃহ�র সংখ�ার অ�পােতর সমান হ� 
তেব সংখ�া �ইিট �সানালী অ�পােত িবরাজমান।  এিট �িট সংখ�ার অ�পাত 
মা�, িক� এই সংখ�ার উপি�িত পিৃথবীেত স�বত সবেথেক আকষ�ণীয়! 
পিৃথবীেত আর �কােনা সংখ�া িনেয় এেতা গেবষণা হয়িন, �যটা �গাে�ন �রিশও 
িনেয় হেয়েছ! �গাে�ন �রিশও �ক Φ (Phi) �ারা �কাশ করা হয়। Φ (Phi) 
বলেত �গেল একিট �� ু সংখ�া। অ�েদর �থেক �বশ আলাদা। অমূলদ 
সংখ�া�েলা আচরেণর িদক �থেক একট ু�� ুহয় আরিক ! তাই Φ (Phi) এর 
মান ১.৬১৮০৩৩৯৮৮…… এর �শষ খুঁজেত যাওয়া আহা�িক ছাড়া আর 
িকছুই নয়! 
 
 গিণতিবদ ইউি�ড তাঁর, ‘এিলেম�টাস’ �ে� �থম Φ (Phi) এর 

জ�ািমিতক ব�াখ�া �দন। িতিন একিট �রখার উপর এমন একিট িব� ক�না 
কেরন, যােত �রখািট এমন ভােব িবভ� হয় �য, �ছাট অংশ ও বড় অংেশর 
অ�পাত এবং বড় অংশ ও স�ূণ� অংেশর অ�পাত সব�দা সমান। যার মান সব�দা 
Φ ( Phi) এর মােনর সমান। 
 
এখন যিদ �ছাট অংেশর �দঘ��েক ১ এবং বড় অংশ �ক φ ধরা হয়, তেব 
সমীকরণিট দাঁড়ােব – 

 

   
১

�
=

�

১��
  

 

�তরাং φ২ – φ – ১ = ০ 
 
Quadratic formula অ�সরণ কের φ এর মান �বর করেত �গেল পাই – 
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  φ = ( ১ + √৫	 ) ÷ ২ = ১.৬১৮০৩৩৯….. 
 
 আবার সমীকরণ িটেক যিদ উ�ােনা হয়,তাহেল আর একিট অ�ুত িজিনস 
Golden Ratio এর ��ে� ল�� করা যায়। ব�াপারটা একটা উদাহরণ িদেলই 
বুঝেত পারেবন। �যমন �গাে�ন �রিশও এর মত আর একিট িবখ�াত �� ুসংখ�া 
হল পাই (π)।  যােকও ২২/৭ ভ�াংশ আকাের �লখা স�ব। িক� phi �ক 
কখেনাই ভ�াংশ আকাের �লখা স�ব নয়। �যটা স�ব, �সটা হল চলমান ভ�াংশ 
(Continuous Fraction) আকাের �লখা। 
 
তাই বলা যায় φ (Phi) বা Golden Ratio অ�া� অমূলদ সংখ�া হেত 
একট ু�বিশই অমূলদ! 
 
িফেবানািচ �ম ও �সানািল অ�পােতর স�ক�ঃ 
 
 �সানািল অ�পাতেক িফেবানািচ �েমরই একটা িবেশষ অংশ িহেসেব 
িবেবচনা করা যায়। ব�াপারটা এমন, যিদ পর পর �িট িফেবানািচ সংখ�ার 
অ�পাত �নয়া হয়, তেব তার মান �মা�েয় �সানািল অ�পােতর িদেকই �যেত 
থােক এবং খুব �তই এই মান পেুরাপুির φ (Phi)এর মােনর সমান হয়! 
�যমন, 55/34 = 1.617647 অথবা সংে�েপ 1618. . 
 
মানবেদেহ �গাে�ন �রিশও এর উপি�িতঃ 
 
 িলওনােদ�া দ�া িভি�েক (১৪৫২-১৫১৯) �চেন না, এমন মা�ষ কমই 
পাওয়া যােব। ধারণা করা হয়,তার িশ�-কেম� সবেচেয় �বিশ Golden Ratio 
এর উপি�িত পাওয়া যায়। িতিনই �থম ব�ি� িযিন মানব শরীেরর িভতের এবং 
বাইের Golden ratio এর উপি�িত বুঝেত �পেরিছেলন। এমনিক ডা�ারেদর 
�চ�াের আমরা �য সব মা�েষর অে�র ছিব �দেখ থািক �স�েলা �থম িভি�ই 
িডজাইন কেরিছেলন। 
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 এবার আসা যাক, িভি� সােহব িকভােব মানবেদেহ Golden Ratio এর 
উপি�িত বুঝেত �পেরিছেলন, �সই আেলাচনায়। নারী বা প�ুষ সকল বয়েসর 
মা�েষর ��ে�ই, �দেহর স�ূণ� অংেশর �দঘ�� ও নািভর িনচ �থেক বািক অংেশর 
�দেঘ��র অ�পাত φ (Phi) এর সমান। আবার কাঁধ �থেক হাঁট ুপয�� এবং হাঁট ু
�থেক পােয়র আ�ুেলর মাথা পয�� দূরে�র অ�পাতও ১.৬১৮… 
(Phi)।মা�েষর বা� (বাইেস�) এর সােথ স�ূণ� হাত এর অ�পােতর মান 
হেলা ১.৬১৮… (φ)।  মা�েষর আ�ুেলর অ�ভাগ �থেক ক�ই এর �দঘ�� এবং 
কবিজ �থেক ক�ই এর �দেঘ��র অ�পাত ১.৬১৮… (φ)।  মা�েষর মুখম�েলর 
�দঘ�� ও �ে�র অ�পাত ১.৬১৮… (φ)।  �ঠাঁেটর �দঘ�� ও নােকর �ে�র 
অ�পাত , �চােখর �ই �াে�র দূর�ও চুল �থেক �চােখর মিনর দূর�ও 
১.৬১৮… (φ) ।সারা মুখম�ডেলর সবিকছুেত, শরীেরর িগঁেট িগঁেট, �ম�দে�র 
অভ��েরর অে�-�ত�ে� সবখােন এই φ(Phi) খুঁেজ পাওয়া যােব। �গাটা 
মানবেদেহ �ায় িতন শতািধক Golden Ratio ( φ) খুঁেজ পাওয়া যায়। 
মুখম�েলই পাওয়া যায় ৩০িটরও �বিশ! িচ��েলা �দখেলই বুঝেত পারেবন, 
মা�েষর �চহারায় িকভােব Golden Rectangle এবং Golden Spiral 
পেুরা খােপ খােপ বেস যায় । 
 
 এছাড়াও িলওনােদ�া দ� িভি� (১৪৫২-১৫১৯) তাঁর ব� িচ� অ�েনর 
��ে�ও �সানািল অ�পাত ব�বহার কেরেছন। এর মেধ� িভ�িুভয়ান ম�ান, দ� 
লা� সাপার, ও �মানািলসার নাম িবেশষভােব উে�খেযাগ�। যার জ� হয়েতা 
�মানািলসার �সই মায়া জড়ােনা মুচিক হািস মা�ষেক এখেনা তাড়া কের �ফের! 
এছাড়া মাইেকল এে�েলার ‘দ� ি�েয়শন অফ অ�াডাম’, রাফােয়েলর ‘দ� �লু 

অফ এেথ�’, বি�েচি�র ‘দ� বাথ� অফ িভনাস’, সালভাদর দািলর ‘দ� 

�া�ােম�ট অফ িদ লা� সাপার’- ইত�ািদ িবখ�াত সব িচ�কেম� �গাে�ন 

�রিশওর ব�বহার �দখা যায় । 
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৪৬৪ এর অ�তু �বিশ�� 
 

৪৬৪ এর িকছ ু���পণূ� �বিশ�� আেছ যা সব সংখ�ার ��ে� পাও�া যা� না।  
 
১.  ৪৬৪ এর বগ� করেল �য সংখ�া পাও�া যা� তার অংক �েলা �যাগ কের 
 একিট বগ� সংখ�া পাও�া যা�।  
 �যমন :  ৪৬৪²=২১৫২৯৬=২+১+৫+২+৯+৬=৫² 
 

২.  ৪৬৪ একিট প�ািল��িমক সংখ�া অথ�াৎ এেক যিদ আমরা উে�া কের িলিখ 
 তেব আবার ৪৬৪ ই িফের আেস।  
 

৩.  ৪৬৪ �ক ১১²+৭³ আকাের �কাশ করা যা� । 
 

৪.  ৪৬৪ �ক ২০²+৪³ আকাের �কাশ করা যা� । 
 

৫. ৪৬৪ �ক ৪³+২²+৬²+৮²+১০²+১৪² আকাের �কাশ করা যা� । 
 

অ�তু সংখ�া ৭৬৯২৩ (পব�-১) 
 

 ৭৬৯২৩ একিট অ�ুত সংখ�া। এটােক বৃ� সংখ�া ও বলা হ�। কারণ 
�নফল �েলার িদেক ল�� করেল �দখেত পােবন �িতিট �নফেল ৭, ৬, ৯, ২, 
৩, ০ এর বাইের �কান অংক �নই এবং �স�েলাই বার বার ঘুরেছ। �নফেল 
�িতটা অংক �কানা �িন ভােব অব�ান করেছ। 
 
    ৭৬৯২৩ × ১   = ০৭৬৯২৩ 
    ৭৬৯২৩ × ১০ = ৭৬৯২৩০ 
    ৭৬৯২৩ × ৯   = ৬৯২৩০৭ 
    ৭৬৯২৩ × ১২ = ৯২৩০৭৬ 
    ৭৬৯২৩ × ৩   = ২৩০৭৬৯ 
    ৭৬৯২৩ × ৪   = ৩০৭৬৯২ 
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অ�তু সংখ�া ৭৬৯২৩ (পব�-২) 
 

 পব� ১ এ �দখলাম এটা একটা বৃ� সংখ�া। এখােনও �দখেবা বৃ� সংখ�ার 
আেরক �প। পব� ১ এ �নফল এ ৭৬৯২৩ সংখ�ািটই �পে�িছ িক� এখােন 
১৫৩৮৪৬ �পে�িছ। ল�� করেল �দখেবন এিটও বৃ� সংখ�ার �বিশ�� �কাশ 
কেরেছ।  
 
   ৭৬৯২৩ × ২  = ১৫৩৮৪৬ 
   ৭৬৯২৩ × ৭  = ৫৩৮৪৬১ 
   ৭৬৯২৩ × ৫  = ৩৮৪৬১৫ 
   ৭৬৯২৩ × ১১ = ৮৪৬১৫৩ 
   ৭৬৯২৩ × ৬  = ৪৬১৫৩৮ 
   ৭৬৯২৩ × ৮  = ৬১৫৩৮৪ 
 
 

অ�তু সংখ�া ১৪২৮৫৭ (পব�-৩) 
 

 ১৪২৮৫৭ এিটও বৃ� সংখ�ার �বিশ�� বহন কের। এিট �াকিৃতক ভােবই 
বৃ� সংখ�া। পেুব�র �েলা িবিভ� ভােব খুন কের �মলােনা হে�েছ িক� এিট 
�মা�ে� �ন কেরই পাও�া �গেছ বৃ� সংখ�ার �বিশ��। আেরা িকছ ু �বিশ�� 
আেছ �য�েলা িলখলাম না। ভােলা কের ল�� করেল িনেজই বুঝেত পারেবন।  
 
   ১৪২৮৫৭ × ১ = ১৪২৮৫৭ 
   ১৪২৮৫৭ × ৩ = ৪২৮৫৭১ 
   ১৪২৮৫৭ × ২ = ২৮৫৭১৪ 
   ১৪২৮৫৭ × ৬ = ৮৫৭১৪২ 
   ১৪২৮৫৭ × ৪ = ৫৭১৪২৮ 
   ১৪২৮৫৭ × ৫ = ৭১৪২৮৫ 
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আবার �নফল �েলােক ৭ িদে� �ন করেল পােবন অসাধারণ িকছ ু মজাদার 
সংখ�া। আসেলই গিনেতর কত �প �বিচ��, কত �বিশ�� লিুকে� আেছ তাইনা?  
 
   ১৪২৮৫৭ × ৭ = ০৯৯৯৯৯৯ 
   ৪২৮৫৭১ × ৭ = ২৯৯৯৯৯৭ 
   ২৮৫৭১৪ × ৭ = ৩৯৯৯৯৯৬ 
   ৮৫৭১৪২ × ৭ = ৪৯৯৯৯৯৫ 
   ৫৭১৪২৮ × ৭ = ৫৯৯৯৯৯৬ 
   ৭১৪২৮৫ × ৭ = ৬৯৯৯৯৯৩ 
 
 

১৯ এর কারসািজ 
 

 ১৯ এর �বিশ�� �েলা �দখেল হ�েতা িব�াস ই করেবন না �য গিনত এত 
মজার এত আন�ম� হেত পাের। ১৯ এর �নফল �েলার িদেক তাকােল 
�দখেবন �মা�ে� ১ �থেক ১৭ পয�� �মৗিলক সংখ�া আেছ। তারপেরই আেছ 
উে�া �েম ৯ �থেক ১ পয�� অংক। �নফল �েলা পর�েরর সােথ �যাগ করেল 
আবার পােবন ১০ �থেক ১৮ পয�� সংখ�া।  
 
   ১৯ × ১ = ১৯ = ১+৯ = ১০ 
   ১৯ × ২ = ৩৮ = ৩+৮ = ১১ 
   ১৯ × ৩ = ৫৭ = ৫+৭ = ১২ 
   ১৯ × ৪ = ৭৬ = ৭+৬ = ১৩ 
   ১৯ × ৫ = ৯৫ = ৯+৫ = ১৪ 
   ১৯ × ৬ = ১১৪ = ১১+৪ = ১৫ 
   ১৯ × ৭ = ১৩৩ = ১৩+৩ = ১৬ 
   ১৯ × ৮ = ১৫২ = ১৫+২ = ১৭ 
   ১৯ × ৯ = ১৭১ = ১৭+১ = ১৮  
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আেরা একিট মজার ব�াপার হেলা  
     ১৯ × ১ = ১৯ 
     ১৯ × ২ = ৩৮  
     ১৯ × ৩ = ৫৭ 
     ১৯ × ৪ = ৭৬  
     ১৯ × ৫ = ৯৫ 
     ১৯ × ৬ = ১১৪ 
     ১৯ × ৭ = ১৩৩  
     ১৯ × ৮ = ১৫২ 
     ১৯ × ৯ = ১৭১ 
  

�নফেলর িদেক ল�� করেল �দখেবন �থম অংক �েলা আসেল উপর �থেক 
িনেচ  ১ �থেক ১৭ পয�� �বেজা� সংখ�া এবং উপর �থেক িনেচ  ি�তী� অংক 
৯ �থেক �মা�ে� কমেত কমেত ১ পয�� িগে�েছ ।  
 

৯১০৯ এর জিটল রহ� 
 

 ৯১০৯ এর মেধ� খুব �বিশ �বিশ�� না থাকেলও এখােন িকছু আধ�াি�ক 
�বিশ�� আেছ । চলুন �দেখ িনই        
 
           A B  C  D E 
   ৯১০৯ × ১ = ০ ৯  ১  ০ ৯ 
   ৯১০৯ × ২ = ১ ৮  ২  ১ ৮ 
   ৯১০৯ × ৩ = ২ ৭  ৩  ২ ৭ 
   ৯১০৯ × ৪ = ৩ ৬  ৪  ৩ ৬ 
   ৯১০৯ × ৫ = ৪ ৫  ৫  ৪ ৫  
   ৯১০৯ × ৬ = ৫ ৪  ৬  ৫ ৪ 
   ৯১০৯ × ৭ = ৬ ৩  ৭  ৬ ৩ 
   ৯১০৯ × ৮ = ৭ ২  ৮  ৭ ২ 
   ৯১০৯ × ৯ = ৮ ১  ৯  ৮ ১ 
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এখােন �নফল �েলার িদেক তাকােল �দখেবন A কলােম রে�েছ পয�া��েম ০ 
�থেক ৮ পয��। B কলােম রে�েছ উে�া �েম ৯ �থেক ১ পয��, C কলােম ১ 
�থেক ৯ , D কলােম ০ �থেক  ৮ ও E কলােম ৯ �থেক ১ পয�� অংক। 
এছা�া �দখুন A, B ও D, E কলাম একই রকম। 
 

 
�যাগফল �থেক বগ� 

 
 �বেজা� সংখ�া ও বেগ�র মেধ� একিট অসাধারণ িমল রে�েছ। �থম �ইিট 
�বেজা� সংখ�ার �যাগফল ২ এর বেগ�র সমান। আবার �থম িতনিট �বেজা� 
সংখ�ার �যাগফল ৩ এর বেগ�র সমান।  
 
   ১+৩ = ২² 
   ১+৩+৫ = ৩² 
   ১+৩+৫+৭ = ৪² 
   ১+৩+৫+৭+৯ = ৫² 
   ১+৩+৫+৭+৯+১১ = ৬² 
   ১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩ = ৭² 
   ১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫ = ৮² 
   ১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫+১৭ = ৯² 
   ১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫+১৭+১৯ = ১০² 
 
 
এভােব আজীবন গননা করেত থাকেলও এর �শষ হেব না। এটা একটা চলমান 
�ি��া। যত�ণ �বেজা� সংখ�া থাকেব তত�ণ এটা চলেত থাকেব।  
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ঘন ও বেগ�র স�ক� 
 

ঘন ও বেগ�র মেধ� রে�েছ অ�ুত স�ক�। এই স�েক�র সাধারণ গঠন হেলা  
 
 n³ + (n+1)³ + (n+2)³… = {n + (n+1) + (n+2)... }²  
 
 
১³ = ১² 
১³ + ২³ = (১+২)² 
১³ + ২³ + ৩³ = (১+২+৩)²  
১³ + ২³ + ৩³ + ৪³ = (১+২+৩+৪)² 
১³ + ২³ + ৩³ + ৪³ + ৫³ = (১+২+৩+৪+৫)² 
১³ + ২³ + ৩³ + ৪³ + ৫³ +৬³  = (১+২+৩+৪+৫+৬)² 
১³ + ২³ + ৩³ + ৪³ + ৫³ +৬³ + ৭³  = (১+২+৩+৪+৫+৬+৭)² 
................................................................................................ 
 
এভােব আজীবন চলেত থাকেব । এর �কান �শষ �নই । িব�াস না হেল কের 
�দখেত পােরা ।  
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ম�ািজক ফ�াে�াির�াল 
 

 আমরা কম �বিশ সবাই ফ�াে�াির�াল িচিন। একিট সংখ�ার �গৗিণক বা 
ফ�া�ির�াল  হেলা সংখ�ািটর সমান বা তার �থেক �ছাট সকল ধনা�ক 
পণূ�সংখ�ার �ণফল। n -এর �গৗিণকেক "n!" �ারা �কাশ করা হ� ।  
�তরাং,  n! = n x (n-1) x (n-2) x (n-3)...  
 
এই ফ�াে�াির�াল এর মােঝও িকছু �বিশ�� �দখা যা� যা গিনতে�িমেদর মু� 
কের �তােল ।  
 
 
   ১x১! = ২!-১ 
   ১x১! + ২x২! = ৩!-১ 
   ১x১! + ২x২! + ৩x৩! = ৪!-১ 
   ১x১! + ২x২! + ৩x৩! +৪x৪! = ৫!-১ 
   ১x১! + ২x২! + ৩x৩! +৪x৪! + ৫.৫! = ৬!-১ 
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১০৮৯ এর রহ� 
 

 এখােন �নফল �েলার িদেক তাকােল �দখেবন A কলােম রে�েছ 
পয�া��েম ১ �থেক ৯ পয�� । B কলােম রে�েছ উে�া �েম ০ �থেক ৮ পয��, 
C কলােম ৮ �থেক ০ D,  কলােম ৯ �থেক ১ পয�� অংক রে�েছ ।  
 
               A B C D       D C B A 
  ১০৮৯ × ১  = ১ ০ ৮ ৯       ৯ ৮ ০ ১  (×৯) 
  ১০৮৯ × ২  = ২ ১ ৭ ৮       ৮ ৭ ২ ১  (×৮) 
  ১০৮৯ × ৩  = ৩ ২ ৬ ৭       ৭ ৬ ৩ ২  (×৭) 
  ১০৮৯ × ৪  = ৪ ৩ ৫ ৬       ৬ ৫ ৩ ৪  (×৬) 
  ১০৮৯ × ৫  = ৫ ৪ ৪ ৫       ৫ ৪ ৪ ৫  (×৫) 
  ১০৮৯ × ৬  = ৬ ৫ ৩ ৪       ৪ ৩ ৫ ৬  (×৪) 
  ১০৮৯ × ৭  = ৭ ৬ ২ ৩       ৩ ২ ৬ ৭  (×৩) 
  ১০৮৯ × ৮  = ৮ ৭ ১ ২       ২ ১ ৭ ৮  (×২) 
  ১০৮৯ × ৯  = ৯ ৮ ০ ১       ১ ০ ৮ ৯  (×১) 
 
�নফল �েলােক উে�া কের িলখেলও আবার �নফল �েলা� িফের আেস। এই 
�বিশ�� �ধ ু১০৮৯ এর ��ে�ই পাও�া যা�।  
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১ এর সা�াজ� 
 

 এ �যন ১ এর ছ�াছি�। �ধ ু১ আর ১ । এটাই �তা মজার গিনত। �য 
গিনত �দেখ ভ� পা� িশ�াথ�ীরা �সই গিনেতই লিুকে� আেছ হাজােরা রহ�। 
তবুও আমরা গিনত �ক ভােলাবাসেত পাির না ।  
 
   ০ × ১ + ১ = ১ 
   ১ × ৯ + ২ = ১১ 
   ১২ × ৯ + ৩ = ১১১ 
   ১২৩ × ৯ + ৪ = ১১১১ 
   ১২৩৪ × ৯ + ৫ = ১১১১১ 
   ১২৩৪৫ × ৯ + ৬ = ১১১১১১ 
   ১২৩৪৫৬ × ৯ + ৭ = ১১১১১১১ 
   ১২৩৪৫৬৭ × ৯ + ৮ = ১১১১১১১১ 
   ১২৩৪৫৬৭৮ × ৯ + ৯ = ১১১১১১১১১ 
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৮ এর সা�াজ� 
 

 ১ এর মেতা ৮ এর ও রে�েছ িনজ� সা�াজ�। হ�েতা রে�েছ �িতিট 
অংেকর। চেলা আপাতত হা� ৮ এর জগেত।  
 
   ৯ × ০ + ৮ = ৮ 
   ৯ × ৯ + ৭ = ৮৮ 
   ৯৮ × ৯ + ৬ = ৮৮৮ 
   ৯৮৭ × ৯ + ৫ = ৮৮৮৮ 
   ৯৮৭৬ × ৯ + ৪ = ৮৮৮৮৮ 
   ৯৮৭৬৫ × ৯ + ৩ = ৮৮৮৮৮৮ 
   ৯৮৭৬৫৪ × ৯ + ২ = ৮৮৮৮৮৮৮ 
   ৯৮৭৬৫৪৩ × ৯ + ১ = ৮৮৮৮৮৮৮৮ 
   ৯৮৭৬৫৪৩২ × ৯ + ০ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮ 
   ৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ - ১ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮  
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১ + ১ = ২ �মািণত 
 

 গিণত, এমন একটা িবষয় যা আমােদর জীবেনর সব িকছুর সােথই 
স�িক�ত। এজ� গিণেতর �িত আমােদর ভােলাবাসাও অেনক �বিশ। এিট 
�যমন িকছু ��ে� অেনক সহজ �তমিন এেত রেয়েছ অেনক রহ�। গিণত িনেয় 
আেছ অেনক মজার মজার �কৗতুক, ধাঁধা।ঁ আেছ নানান ধরেনর �খলা িকংবা 
মাই�ড িরিডং �গম । 
যাক, আর �বিশ কথা না বািড়েয় চেল যাি� আমােদর মূল �সে� । 
�কমন হয় যিদ, �মান করেত পােরন ১ এর সােথ ১ �যাগ করেল ১ হয় ? 
ভাবেছন কীভােব স�ব ? স�ব ! চলুন আমার সােথ । 
�থেম, আমরা ধের িনি�, 
→  x = y = ১  তাহেল,  
→  x = y 
→  x² = xy                   [উভয় প�েক x িদেয় �ন কের পাই] 
→  x²-y² = xy-y².             [উভয় পে� -y² �যাগ কের পাই]  
→ (x+y)(x-y) = y(x-y) 
→  x+y = y                    [উভয়পে� (x-y) �ারা ভাগ কের পাই] 
→  ১+১ = ১                    [মান �েলা বিসেয় পাই] 
 
�তরাং �মািণত হেলা ১ সােথ ১ �যাগ করেল ১ হয় !! 
 
(িবেশষ ��ব�ঃ গিণেত এমনিট স�ব নয়। যিদ না আমরা ভুল না কির। 
এখােনও একটা ি�� খুব �� ভােব �েয়াগ করা হেয়েছ। িক� ৯০% এর �বিশ 
মা�ষ এই ভুলিট ধরেত পাের না।) 
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০ ÷ ০ = ২ �মাণ 

 
বামপ� = ০÷ ০ 

  = ২৫ - ২৫ ÷ ২৫ - ২৫ 

  = ৫² - ৫² ÷ ৫ (৫-৫) 

  = (৫+৫) (৫-৫) ÷ ৫ (৫-৫) 

  = (৫+৫) ÷ ৫ 

  = ২  = ডানপ�  
 
�তরাং �মািণত �য,  ০ ÷ ০ = ২  
 
(িবেশষ ��ব�ঃ গিণেত এমনিট স�ব নয় । যিদ না আমরা ভুল না কির । 
এখােনও একটা ি�� খুব �� ভােব �েয়াগ করা হেয়েছ । এখােন ৩� লাইেন 
৫ কমন �ন�ার ফেল হের �� হে� �গেছ যা ∞ ফরম এ চেল এেসেছ ।) 
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রহ�ম� ৬১৭৪ 
 
 ৬১৭৪ সংখ�ািটেক ভারতী� গিণতিবদ িড. আর. কাপেরকােরর নামা�সাের 
কােপেরকার �বক বলা হ�। 
 
িন�বিণ�ত কারণ�েলার জ� সংখ�ািট উে�খেযাগ�: 
 
১.  চার অে�র একিট সংখ�া িনন, যােত �ইিট আলাদা অ� থাকেব (শূ�সহ) 
 
২. সংখ�ািটেক উে�াকের ব� �থেক �ছাট সাজান । এরপর সংখ�ািটেক 
 পনুরা� উে�াকের সাজান। 
 
৩.  �া� �ইিট সংখ�ার ব�িট �থেক �ছাটিট িবে�াগ ক�ন। 
 
৪.  আবার ২ নং �ি��া� িফের যান ও বািক �ি��ার পনুরাবৃি� ক�ন। 
 
এই �ি��া কাপেরকােরর চ� নােম পিরিচত। এই �ি��া� একসম� মান 
৬১৭৪ আসেব, যােত �পৗঁছােত �ি��া সেব�া� ৭ বার করা লাগেব। ৬১৭৪ এ 
�পৗঁছােনার পর �ি��ািট পনুরা� চালােল ৬১৭৪ ব�তীত আর �কান মান আসেব 
না। উদাহরণ��প, ৩৫২৪ সংখ�ািটেক ধরা যাক: 
 
   ৫৪৩২ – ২৩৪৫ = ৩০৮৭ 
   ৮৭৩০ – ০৩৭৮ = ৮৩৫২ 
   ৮৩৫২ – ২৩৫৮ = ৬১৭৪ 
   ৭৬৪১ – ১৪৬৭ = ৬১৭৪ 
 
চার অ�িবিশ� সংখ�ার মােঝ চারিট অ� এক থাকা সংখ�া (�যমন, ১১১১, 
২২২২) ব�তীত সব ��ে�ই কাপেরকার চ� অ�সরণ করেল এক সমে� ৬১৭৪ 
আসেব । 
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অ�া� কাপেরকার �বকঃ 
 
 িতন অে�র সংখ�ার ��ে�ও এমন ঘটনার নিজর �দখা যা� । �সে�ে�, 
কাপেরকার চ� সেব�া� ৬ ধাপ অ�সরণ করেল মান দাঁ�া� ৪৯৫। তেব ১১১, 
২২২ ইত�ািদ একই িবিশ� িতন অে�র সংখ�ার ��ে� এ নিজর �দখা যা� না। 
কখেনা কখেনা ৪৯৫ ও ৬১৭৪ এর মত এসব পনুরাবৃি�ক সংখ�ােদর 
"কাপেরকার �বক" বলা হে� থােক। 
 
অ�া� �বিশ��ঃ 
 
 ৬১৭৪ হল হষ�দ সংখ�া, �কননা এিট এর অ��েলার সমি�  
(৬+১+৭+৪ = ১৮, ৬১৭৪ ÷ ১৮ = ৩৪৩) �ারা িবভাজ�। 
৬১৭৪ হল ৭-মসৃণ সংখ�া �কননা, এর �মৗিলক উৎপাদক�েলা ৭ অেপ�া ব� 
ন� । ৬১৭৪ �ক ১৮ এর িতনিট ঘােতর �যাগফল িহেসেব �লখা যা�: 
১৮৩ + ১৮২ + ১৮১ = ৫৮৩২ + ৩২৪ + ১৮ = ৬১৭৪ 
 
৬১৭৪ (২×৩×৩×৭×৭×৭) সংখ�ািটেক উৎপাদেক িবে�ষেণর মাধ�েম পাও�া 
�মৗিলক উৎপাদক�েলা অে�র বেগ�র সমি� একিট বগ�সংখ�া: 
    ২২ + ৩২ + ৩২ + ৭২ + ৭২ + ৭২  
  = ৪ + ৯ + ৯ + ৪৯ + ৪৯ + ৪৯  
  = ১৬৯  
  = ১৩২ 
 
িব�ািরতঃ  
 
 �থম �দখা� খুব �বিশ িকছ ুহ�েতা মেন হেবনা—িক� এটাই গিণতিবদ ও 
সংখ�া বা না�ার িনে� উৎসাহীেদর আকষ�ণ কের আসেছ �সই ১৯৪৯ সাল �থেক 
�কন ? িনেজই পরী�া কের �দখুন না �কন ? 
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১.  চার অংেকর একিট সংখ�া িনন �যখােন অ�ত �িট িভ� িডিজট থাকেব 
 (শূ� সহ)। �যমন ধ�ন ১২৩৪। 
 
২.  এ�েলা উে�া (ব� �থেক �ছােটা) কের সাজান : �যমন ৪৩২১ 
 
৩.  এখন �মা�সাের কের সাজান: ১২৩৪ 
 
৪.  এবার ব� সংখ�া �থেক �ছাট সংখ�া িবে�াগ িদন: ৪৩২১-১২৩৪ 
 
৫.  এখন িবে�ােগর ফল িনে� ��প ২,৩ ও ৪ পনুরাবৃি� ক�ন 
 
চলুন এক সােথ কির 
 
• ৪৩২১ - ১২৩৪ = ৩০৮৭ 
• ব� �থেক �ছােটা কের সাজান:  ৮৭৩০ 
• �মা�সাের:  ০৩৭৮ 
• ব� সংখ�া �থেক �ছাট সংখ�া িবে�াগ িদন:  ৮৭৩০-০৩৭৮= ৮৩৫২ 
• এখন িবে�ােগর ফল িনে� আেগর িতনিট ধাপ পনুরাবৃি� ক�ন 
 এখন �য সংখ�া িনে� কাজ চলেছ তা হলও ৮৩৫২ 
• ৮৫৩২ - ২৩৫৮ = ৬১৭৪ 
 এবং ৬১৭৪ িনে� পনুরাবৃি� ক�ণ- এর িডিজট �েলা ব� �থেক �ছােটা ও 
 �ছােটা �থেক বে�া কের , এবং িবে�াগ কের 
• ৭৬৪১ - ১৪৬৭ = ৬১৭৪ 
 
�দখেতই পাে�ন �িতবার একই কােজ আপিন একই ফলাফল পাে�ন: ৬১৭৪ 
আ�া, আপিন হ�েতা ভাবেছন এটা কাকতালীয় । তাহেল অ� �য �কােনা 
সংখ�া িনে� �চ�া ক�ন । ২০০৫ �কমন হ� ? 
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• ৫২০০-০০২৫ = ৫১৭৫ 
• ৭৫৫১-১৫৫৭=৫৯৯৪ 
• ৯৯৫৪-৪৫৯৯=৫৩৫৫ 
• ৫৫৫৩-৩৫৫৫=১৯৯৮ 
• ৯৯৮১-১৮৯৯=৮০৮২ 
• ৮৮২০-০২৮৮=৮৫৩২ 
• ৮৫৩২-২৩৫৮=৬১৭৪ 
• ৭৬৪১-১৪৬৭=৬১৭৪ 
 
�কান চারিট সংখ�া বা না�ার আপিন িনেলন �সিট �কােনা ব�াপার না, যখনই 
আপিন ৬১৭৪ এ �পৗঁছেবন তারপর �থেক একই কােজ আপিন এই ফলই 
পােবন । 
 
কাপেরকার'স ক�ট�া�টঃ 
 
 ভারতী� গিণতিবদ দ�ে��া রামচ�র্ কাপেরকার (১৯০৫-১৯৮৬) সংখ�া 
িনে� �খলেত ভােলাবাসেতন। ড. আর কাপেরকার ১৯৪৯ সােল মা�ােজ এক 
গিণত সে�লেন িব�েক তার উ�াবন স�েক� জািনে�েছন । িতিন মু�াই 
িব�িবদ�ালে� প�ােলখা কেরেছন এবং মু�াইে�র উ�েরর পাহাি� এলাকা 
�দবলািল শহের �লু িশ�ক িহেসেব জীবন কািটে�েছন । তার অেনক 
আিব�ারই ভারতী� গিণতিবদেদর অেনেক উি�ে� িদে�েছন, যারা তার কাজেক 
অ�াসি�ক মেন করেতন । তা সে�ও িতিন িছেলন িচ�াশীল �লখক, িবেশষ 
কের জনি�� িব�ান িবষ�ক �কাশনা�েলােত । িতিন �া�শই নানা সে�লন বা 
�লু কেলেজ তার উ�ট �মথড এবং আ�হ উ�ীপক সংখ�া পয�েব�ণ িনে� 
ব�ব� রাখার জ� আমি�ত হেতন। ধীের ধীের কাপেরকােরর ধারণা �দেশ 
িবেদেশ দৃি� আকষ�ণ করেত �� কের স�েরর দশেক । আেমিরকান �ব� 
�সলার �লখক ও গিণত ভ� মািট�ন গাড�নার জনি�� িব�ান সামি�কী 
সাে�ি�টিফক আেমিরকােত তােক িনে� �লেখন । এখন কাপেরকার ও তার 
আিব�ার�েলা �ীকৃত এবং িব�জুে� গিণতিবদেদর �ারা সমাদৃত । িবেশষ কের 
তােদর কােছ যারা সংখ�া িনে� �খলা �থেক িবরত থাকেত পােরননা। ওসাকা 
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িব�িবদ�ালে�র অথ�নীিতর অধ�াপক ই�ুতাকা িনিশ�ামা বল�ছন, "৬১৭৪ সংখ�ািট 
সিত�ই এক রহ�ম� না�ার"। একিট অনলাইন ম�াগািজেন িতিন ব�াখ�া কেরেছন 
�য িতিন িকভােব কি�উটােরর সাহােয� পরী�া কের �দেখেছন �য সব চারিট 
িডিজটই �শষ পয�� ৬১৭৪ এ �পৗঁছা� িক-না । 
িতিনও �দেখেছন �য, �িত চারিট না�ার (�যখােন িডিজট�েলা একই ন�) 
কারেপকােরর প�িতেত সাতিট ধােপ িগে� ৬১৭৪-এই �পৗঁছা� । 
িনিশ�ামার মেত, "কারেপকােরর সাত ধােপ যিদ আপিন ৬১৭৪ এ না �পৗঁছান 
তাহেল বুঝেবন আপনার �কাথাও ভুল হে�েছ । তাহেল আবার �চ�া ক�ন"। 
 
ম�ািজক না�ারঃ 
 
 এমন আর ক�িট িবেশষ সংখ�া আেছ ? এর উ�র হল আমরা িনি�ত কের 
জািননা। িক� আমরা জািন িতন িডিজট িনে� একই ধরেণর কাপেরকার 
কন��া�ট আেছ। 
�স�েলা �দখা যাক। 
আমরা �য �কােনা িতনিট িডিজট িনে� �� করেত পাির, �যমন ৫৭৪: 
 
• ৭৫৪-৪৫৭=২৯৭ 
• ৯৭২-২৭৯=৬৯৩ 
• ৯৬৩-৩৬৯=৫৯৪ 
• ৯৫৪-৪৫৯= ৪৯৫ 
• ৯৫৪-৪৫৯=৪৯৫ 
 
তাহেল এখােন একিট ম�ািজক না�ার পাও�া �গেলা এবং তা হলও ৪৯৫ 
গিণতিবদরা বলেছন, এই ফ�া�রিট কাজ কের িতন বা চার িডিজেটর ��ে� িক� 
তারা �ধ ু�খেলেছন �ই �থেক দশ িডিজট িনে�। 
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৬১৭৪ যখন �টকিনকালােরঃ 
 
 িস�াম �টকেনালিজস ফাউে�ডশন মু�াই িভি�ক একিট ভারতী� �কা�ািন 
এবং তারা �ামীণ ও আিদবাসী �লু�েলার জ� আইিট লািন�ং �াটফরম �িত�া 
কেরেছ । তারা িস�া� িনেলা িনে� ৬১৭৪ সংখ�া িদে� তারা িডিজট ও কালার 
িনে� �খলেব । এর �িত�াতা িগিরশ আরােবইল িবিবিসেক বেলন, অংক 
অপছ� কের এমন িশ�াথ�ীেদর উ�ীিবত করেতই তারা এর মজািট �দখােত 
�চে�েছন । "কাপেরকার ধারাবািহক চমৎকার একিট �সৗ�য�," বলেছন 
আরােবইল । "আপিন যখন ধাপ�েলা অ�সরণ করেবন, এটা আপনােক দা�ণ 
মুহূেত�র িদেক িনে� যােব । �চিলত গিণত িসেলবােস �যটা সচরাচর পাও�া 
যা�না" । আরেবইেলর দল পের ৬১৭৪ এ �পৗঁছােনার জ� কালার �কাড সংযু� 
করার িস�া� �ন�।যা ম�ািজক না�াের �পৗছাঁেত সাত ধােপর �বিশ সম� �ন�না। 
কি�উটাের িবেশষ ভাষা অ�সরণ কের িশ�াথ�ীরা এিটর ব�খ�া করেত পাের। 
এবং �চিলত �া� দশ হাজার চার িডিজিট সংখ�া িদে� ��া�াম চালােত পাের । 
ব� রংে�র ি�ড ব�বহার কের ম�ািজক না�াের �পৗঁছােনার �েযাগ �তির হে�েছ । 
 
আন�ম� গিণতঃ 
 
 'কাপেরকার কন��া�ট' গিণতেক আন�ম� করেত তার একমা� অবদান 
ন� । আপিন হ�েতা �েন থাকেবন কারেপকার না�ার: একিট ইিতবাচক সংখ�া 
��ার করেল পের তােক �ভােগ আলাদা করেত তার ফল আেস মূল সংখ�াটাই।  
�যমন : 
• ২৯৭²= ৮৮,২০৯ 
• ৮৮+২০৯= ২৯৭ 
 
 কাপেরকার সংখ�ার আেরকিট ভােলা উদাহরণ হেলা :  
৯, ৪৫, ৫৫, ৯৯, ৭০৩, ৯৯৯, ২,২২৩, ১৭, ৩৪৪, ৫৩৮, ৪৬১......  
এভােব �চ�া ক�ন িনেজ এবং �দখুন িক হ� । 
মেন রাখেবন আপিন যখন �রজাি�ং না�ারেক ভাগ করেবন তখন এক িডিজেটর 
সােথ এক িডিজট এবং �ই িডিজেটর সােথ �ই িডিজট �ন�ার �চ�া করেবন । 
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আর যিদও � ভােগ ভাগ না করা যা� (�যমন ৮৮,২০৯) তাহেল �থেম �িট 
িডিজট ও পের িতনিট িডিজট িনেবন । এবং এতিকছরু পর িন��ই জানেত 
চাইেবন আপিন যা করেছন তাই কাপেরকার অপােরশন িক-না । এখন আসেল 
আপিন িনেজই আন�ম� গিণেতর একজন িবেশষ�। 
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০.৯৯৯৯… �থেক ১ 
 

 ০.৯৯৯... একিট �পৗনঃপিুনক দশিমক সংখ�া যা একিট বা�ব সংখ�ােক 
িনেদ�শ কের। িনিদ��ভােব এই সংখ�ািটেক ১ -এর সমান ধরা হ�। অথ�াৎ 
০.৯৯৯... সংখ�ািট সংখ�াগত িদক িদে� ১ -�কই িনেদ�শ কের। এই িবষ�েক 
�ক� কের গিণেতর িবিভ� শাখা� অেনক�েলা �ামািণক উপপােদ�র সৃি� 
হে�েছ।  
 

বীজগািণিতক �মাণঃ 
 

ধরা যাক    x = 0.999.....  
তাহেল,        10x = 9.999..... 
বা,     (10x - x) = (9.999.... - 0.999....)  
বা,        9x = 9  
অতঃপর িনি�তভােবই  x= 1. 
অথ�াৎ, 0.999... মােন �া� 1 ন� ! এেকবাের কাটা� কাটা� 1. 
 
ভ�াংশ এবং দীঘ� িবভাজনঃ 
 

 অসীম দশিমক �য সসীম দশিমেকরই একিটপিরবিধ�ত �প তার কারণ হল 
ভ�াংেশ �কাশ। দীঘ� িবভাজন ব�বহার কের 1÷3 এর মেতা অিত সরল পণূ� 
সাংিখ�ক িবভজনেকও পনুরাবৃি�ক ভ�াংেশ পিরণত করা যা�, যােত অ��েলা 
অসীম পয�� পনুরাব�ৃ হ�। এই দশিমক ০.৯৯৯%=১ এর একিট �ততর �মাণ 
�দান কের। ৩ �ক ৩ িদে� �ণ করেল �িতিট অ� ৯ হ�, তাই ৩ × ০.৩৩৩% 
সমান ০.৯৯৯%। আবার ৩ × ১ ÷ ৩ সমান ১, তাই ০.৯৯৯… = ১  
এ �মােণর আেরকিট �েপ ভ�াংশ ১ ÷ ৯ = ০.১১১… �ক ৯ �ারা �ণ করা 
হ� । 
    ০.৩৩৩৩…. = ১ ÷ ৩ 
   ৩ × ০.৩৩৩৩…. = ৩ (১÷৩) 
     ০.৯৯৯৯…. = ১  
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মােজ�ন �মৗিলক 
 

মােজ�ন �মৗিলকঃ 
 
 মােজ�ন �মৗিলক (ইংেরিজ Mersenne prime) হল �সই সব �মৗিলক 
সংখ�া, যারা 2 এর একিট �মৗিলক সংখ�া িবিশ� ঘাত অেপ�া 1 কম। 
�যমন:  
31 (একিট �মৗিলক সংখ�া) = 32-1 = 25-1, এবং 5 হে� একিট �মৗিলক 
সংখ�া, �তরাং 31 একিট �মেস�ন �মৗিলক সংখ�া। িক� 2047 = 211-1 
�মেস�ন �মৗিলক সংখ�া ন�, যিদও 11 একিট �মৗিলক সংখ�া। কারণ হে�, 
2047 �কােনা �মৗিলক সংখ�া ন� (2047, 89 এবং 23 �ারা িবভাজ�)। 
 
সাধারণভােব বলেত �গেল, �মেস�ন সংখ�া (�মেস�ন �মৗিলক সংখ�া নাও হেত 
পাের!) হে� �সই সব সংখ�া, যারা 2 এর �মৗিলক ঘাত অেপ�া 1 কম।   
     Mn = 2ⁿ - 1 
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е এর চমক 
 

 e একিট �ব রািশ। চেলা ক�াল�েলটর ব�বহার কের একিট মজার �গম 
�খলা যাক, 
(ক)  �থেম �তামার সাইে�টিফক ক�াল�েলটর এ �তামার পছ� মত সাত অংক 
 িবিশ� একিট সংখ�া নাও । ( �যেকােনা সাত িডিজেটর সংখ�া) 
(খ)  এবার ঐ সংখ�ািট ইনভাস� কর অথ�াৎ x-1 কর।  
(গ)  ইনভাস� করার পর �য সংখ�া িট �পেল তার ওপর পাও�ার িহেসেব ঐ 
 সাত িডিজেটর সংখ�া িট দাও �যিট তুিম �থেম িনে�িছেল।  
 

িন�� �তামার উ�র ২.৭১… তাইনা ? আিম হ�েতাবা আ�য� হেবা না যিদ 
�তামার উ�র িনেচর সংখ�ািটর সােথ িমেল যা� 
e = 2.718281828….  
তাহেল এই রহ�ম� সংখ�া e টা িক ? একট ুআেগ তুিম �য ক�াল�েলশন 
করেল �সটা হেলা (1+n-1)n  । এটাই e এর মান।  
 
Euler’s Equation  
 
এই অ�ুত সংখ�া িট আিব�ার কেরন একজন অসাধারণ গিনতিবদ Leonhard 
Euler । তার নাম Euler এর �থম অ�র অ�যা�ী এই �ব সংখ�ার নাম e 
রাখা� অেনক গিনতিবদ ই আপি� �পাষণ কেরন। তেব �বিশরভাগ ই �সটার 
সমথ�ন কেরেছ। ইনার একিট সমীকরণ রে�েছ।  
 
eiθ= cos θ + i sin θ এিট Euler’s Equation নােম পিরিচত।  
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জিটল সংখ�া 
 

 গিণেত জিটল সংখ�া (ইংেরিজ: Complex number) -�ক বা�ব 
সংখ�ার একিট গািণিতক স�সারণ িহেসেব গণ� করা হ�। কা�িনক একক i 
�ক বা�ব সংখ�াসমূেহর সােথ যু� কের জিটল সংখ�া পাও�া যা� । i �ক িনেচর 
সমীকরেণর সাহােয� সং�াি�ত করা হ�: i² = -1  
�িতটা জিটল সংখ�ােকই a + ib আকাের �লখা যা�, �যখােন a এবং b বা�ব 
সংখ�া। a ও b -�ক যথা�েম জিটল সংখ�ার বা�ব অংশ এবং কা�িনক অংশ 
বলা হ�। 
 
 জিটল সংখ�া�িল একিট িফ� �তির কের। এই কারেণ এেদর উপর �যাগ, 
িবে�াগ, �ণ ও ভাগ -এই চারিট ি�িমক অপােরশন �ে�াগ করা স�ব । এই 
জিটল সংখ�ার অপােরশন�িল বা�ব সংখ�ার অপােরশন�িলরই স�সািরত �প । 
তেব জিটল সংখ�ার উপর �ে�াগ করার সম� এসব অপােরশেনর আেরা িকছ ু
��র এবং কায�কর �বিশ�� পিরলি�ত হ� । �যমন, িকছ ুজিটল (কা�িনক) 
সংখ�ােক বগ� কের ঋণা�ক বা�ব সংখ�া পাও�া স�ব । 
 
 ইতালী� গিণতিবদ িজেরালােমা কাদ�ােনা ি�ঘাত সমীকরণ সমাধান করেত 
িগে� �থম জিটল সংখ�া আিব�ার কেরন। িতিন এ�িলেক "কা�িনক" অিভধা 
িদে�িছেলন । সাধারণ ি�ঘাত সমীকরেণর সমাধান �ি��া� অেনক মধ�বত�ী 
িহেসেবর সম� এমন িকছ ুপদ চেল আেস �য�েলােত ঋণা�ক সংখ�ার বগ�মূল 
থােক, এমনিক যখন মূল সমাধােন �ধ ু বা�ব সংখ�া থােক তখনও । এই 
পয�েব�ণ �থেকই বীজগিণেতর �মৗিলক উপপােদ�র সৃি� । এই উপপাদ� 
অ�সাের জিটল সংখ�ার সাহােয� এক বা এেকর �বিশ মা�ার �য �কান ব�পদী 
সমীকরেণর সমাধান খুঁেজ �বর করা স�ব । 
 
 জিটল সংখ�ার �যাগ, িবে�াগ, �ণ এবং ভােগর িন�ম �থেম �তির কেরন 
ইতালী� গিণতিবদ রাফাে�ল �বামেবি�। আইিরশ গিণতিবদ উইিল�াম �রা�ান 
�ািমলটন জিটল সংখ�ার আেরা িবমূত� একিট িবিধব� �প �দন। িতিন জিটল 
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সংখ�ার ত�েক চতুি�র তে� উ�ীত কেরন । তি�ৎেচৗ�ক�, �কা�া�টাম 
পদাথ�িব�ান, ফিলত গিণত, িবশৃ�লা ত� ছা�াও �েকৗশেলর িবিভ� ��ে� 
জিটল সংখ�ার �চরু ব�বহার রে�েছ। িকছু িকছ ু��ে� নাম �থেকও �বাঝা যা� 
�য �সখােন এ�িলেত অ�িন�িহত গািণিতক সংগঠন িহেসেব জিটল সংখ�ার 
ব�বহার রে�েছ। �যমন- জিটল িবে�ষণ, জিটল ম�ি��, জিটল ব�পদী এবং 
জিটল বীজগিণত। 
 
তাহেল জিটল সংখ�া িক? 
 
 আসেল সকল সংখ�াই কা�িনক ! আমােদর অিতপিরিচত সংখ�া 
1,2,3,... -1  সবই আমােদর মেনর ক�না ! এসব সংখ�ােক আমরা ক�না 
কের িনে�িছ আমােদর বা�ব জীবেনর িবিভ� সম�া সমাধােনর জ� এবং 
পয�েব�েণর সাহােয� িনি�ত হে�িছ �য আদশ� অব�া� আমােদর গািণিতক 
সমাধান �েলা ব�বহািরক সম�ার সমাধান িহেসেবও কাজ কের। এ িবষে� মেন 
করা �যেত পাের �য, সব ধরেনর গিণেতর সূচনাই হ� িকছ ু ‘�ীকােয�র’ উপর 

িভি� কের। �য �ীকায��েলা আমরা �মাণ ছা�াই �মেন িনই (আসেল �মাণ 
স�ব ন�)। �ধ ু এই ‘পয�েব�ণ’ �থেক �য তারা বা�ব সম�ার সমাধােন 

কায�করী এবং �িবেরাধী ন� । 
 
 আমােদর পিরিচত বা�ব সংখ�া �িলেক �যমন আমরা ব�বহার কির 
বীজগিণত/পািটগিণেতর সাহােয� আমােদর বা�ব জগৎ এর সম�া সমাধান এর 
জ�। �তমিন আমরা জিটল সংখ�ােকও ব�বহার কির �কা�া�টাম �মকািন�, 
�কা�া�টাম পদাথ�িব�ান (�ইিট স�িক�ত, িক� আলাদা িবষ�) ,�কা�া�টাম 
ইেলে�া ডাইনািম� ছা�াও উ�তর গিণত বা িব�ােনর এমন হাজার ��ে�, 
�যখােন গািণিতক সমীকরণ বা রািশ�েলা আমােদর বা�ব জগৎ এর িবিভ� 
ঘটনা, পিরমাপ, এবং রািশমালা িনেদ�শ কের। 
 
 
 



87 |     

 আসেল বীজগিণত �শখার ��েত একজন িশ�াথ�ী �যমন �� কের,  
(a+b)² = a² + 2ab + b² "  এই সমীকরেণর বা�ব অথ� িক ? a এর সােথ 
b �ক �যাগ কের িক লাভ? a বা b িক �কােনা সংখ�া হেত পাের?” �তমনই 

জিটল সংখ�া নাম �েন এবং  z = a + ib   আর i² = -1  এ ধরেনর (তখন 
পয�� তার গািণিতক ধারণা অ�যা�ী) �থািবিব�� সমীকরণ �দেখ এবং এেদর 
নাম “জিটল”, “অবা�ব” এসব �দেখ �স িনেজও এটােক “অবা�ব” ভাবেত 

�� কের। জিটল সংখ�া িশ�ার �াথিমক বাধা এটাই। অতএব, জিটল সংখ�া 
িঠক ততটাই জিটল বা কা�িনক বা বা�ব যতটা জিটল বা কা�িনক বা বা�ব 
অ� আর সব সংখ�া। তাই জিটল সংখ�া, কা�িনক অংশ এসব নাম �ক শাি�ক 
অেথ� না িনে� জিটল সংখ�া স�েক� �য সিঠক িচ�টা আমরা �পেত পাির তা 
�হাল 
 
জিটল সংখ�াও আেরক ধরেনর সংখ�া, �যটা আর সব সংখ�ার মেতাই, �ধ ু
তােদর িহসােবর িন�ম একট ু আলাদা। অেনক ���পণূ� ও বা�ব সম�া 
সমাধােনর জ� জিটল সংখ�া অপিরহায� 
 
অথ�াৎ, জিটল সংখ�া অবা�ব সংখ�া ন�।(আ�িরক অেথ�) 
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অমুলদ সংখ�া 
 
 �য বা�ব সংখ�ােক �িট পণূ� সংখ�ার অ�পােত �কাশ করা যা� না তােক 
অমূলদ সংখ�া বেল। অমূলদ সংখ�ােক দশিমক-এ �কাশ করার �চ�া করেল 
দশিমেকর পর যত ঘর অবিধ-ই �দখা হেব, �কান �পৗনঃপিুনকতা 
(recurrence) �দখা যােবনা। �ধু দশিমক সংখ�া প�িত ন� �য �কােনা সংখ�া 
প�িতর জ�ই (�যমন ি�িনধািন সংখ�া প�িত) এই কথািট খাটেব। এটাও 
�দখাও যা� �য, �য �কােনা সংখ�া (k) যা সিঠক ভােব �কােনা ধনা�ক সংখ�ার 
n তম ঘাত ন� তার n তম মূল অমূলদ সংখ�া হেব। আেরা �দখাও যা� �য, �য 
�কােনা সংখ�া যা সিঠক ভােব �কােনা মূলদ সংখ�ার n তম ঘাত ন� তার n তম 
মূল অমূলদ সংখ�া হেব। 

কে�কিট অমূলদ সংখ�ার উদাহরণ হল:  √2, π, g ইত�ািদ 
 
ইিতহাসঃ 
 
 �চীন ি�েস িপথােগারাস স�িক�ত অমুলদ সংখার ইিতহাসিট �বশ 

�রামা�কর । িহ�সাস নামক িপথােগারােসর িশ� √২ আিব�ার কেরন । 
িহ�সাস িপথােগারােসর সদ� আিব�ৃত সমেকাণী ি�ভুেজর সূ� ব�বহার কের, 
�ই বা�র �দঘ�� ১ একক ধের, অিতভুজ �বর করেত িগে� একটা �গাল বািধে� 

�ফেলন । িতিন িকছুেতই অিতভুজ িহসােব �য √২ �পে�েছন তার মান আর 
িহসাব করেত পারিছেলন না । পের বুঝেলন �য, এটা আর সব অ� মুলদ 
সংখ�ার মত ন�, যােদর �ইিট পণু� সংখ�ার ভাগফল আকাের �লখা স�ব। 
পরবিত�েত আেরা এরকম সংখ�া আিব�ৃত হ� । আর গিণতিবেদরা এেদর নাম 

�দন অমুলদ সংখ�া। �ীিনবাস রামা�জন বেলিছেলন �য √২  এর মান যেতা 
খুিশ তেতা ঘর। অিত �পিরিচত একিট অমুলদ সংখ�া হে� অিভকষ�জ �রণ,  
    g = ৯.৮৩২১৭... ms-² 
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িব��কর �মৗিলক সংখ�া 
 

 �মৗিলক সংখ�া এবং তােদর ধম� যুগ যুগ ধের সকল গিণতিবদ এবং 
গিণেত িশ�ানিবশেদর চমৎকৃত কের আসেছ । এমিন মজার একিট ধম�িবিশ� 
�মৗিলক সংখ�া হল পারমুেটবল �াইম । একিট িবেশষ �মৗিলক সংখ�া �ন�া যাক  
�যমন ধির, ‘৩৩৭’ 

এখন সংখ�ািটর অংক�িলেক িনে� ই�ামেতা সাজাই। 
�য�ত ু৩৩৭ একিট িতন অংকিবিশ� সংখ�া এবং তার মােঝ �িট অংক এিক ৩ ,  
তাই অংক�িলেক িনে� ই�ামেতা সাজােল আরও �িট সংখ�া পাও�া যােব। 
এ�েলা হল ৭৩৩ এবং ৩৭৩। 
মজার িবষ� হল �া� এই �িট সংখ�াও �মৗিলক সংখ�া। 
 
 এ ধরেনর সংখ�ােক বলা হ� পারমুেটবল �াইম  অথ�াৎ, পারমুেটবল �াইম 
এমন �মৗিলক সংখ�া যার সংখ�া�েলােক িনে� �যেকােনা িব�ােস সাজােল 
পনুরা� �মৗিলক সংখ�া পাও�া যা�। 
অপরিদেক, সা��লার �াইম একিট িবেশষ ধরেনর পারমুেটবল �াইম। যিদ �কান 
�মৗিলক সংখ�ােক বৃ�াকার ভােব সাজােনা হ� এবং �া� নতুন সংখ�া�েলাও 
�মৗিলক হ� তাহেল সংখ�া�েলােক সা��লার �াইম বলা হ�। 
 
 আেরকট ু�খালসা কের বলেল, সা��লার �াইম এমন একিট �মৗিলক সংখ�া 
যার �থম সংখ�ািটেক সিরে� িনে� এর �শেষ সংেযাজন করেল পনুরা� আেরকিট 
�মৗিলক সংখ�া পাও�া যা�। পনুরা�, �থম অংকিটেক িনে� �শেষ সংেযাজন 
করেল আেরকিট �মৗিলক সংখ�া পাও�া যা�। ��র সংখ�ািট পনুরা� না আশা 
পয��, এভােব বৃ�ী� ভােব বারবার �থম অংকিটেক িনে� �শেষ সংেযাজন কের 
�যই সংখ�া�েলা পাও�া যা� �স�েলা �মৗিলক সংখ�া হেব। 
 
 এখােন, সা��লার �াইম এর ��ে� বৃ�ী� �মিট সংর�ণ করেত হ�, 
�যখােন পারমুেটবল �াইম �যেকােনা িব�ােস সাজােনা যা�। অথ�াৎ, �িতিট 
পারমুেটবল �াইম একিট সা��লার �াইম িক� �িতিট সা��লার �াইম, 
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পারমুেটবল �াইম ন�। উধাহরন��প, ‘৩৩৭’ সংখ�ািটেক �ন�া যাক। বৃ�ী� 

�ম সংর�ণ কের এেক সাজােল পাও�া যা� যথা�েম, ৩৭৩ এবং ৭৩৩। �া� 
সংখ�া�িটও �মৗিলক,তাই এিট একিট সা��লার �াইম। এখােন, ৩৩৭ এিক সােথ 
সা��লার �াইম এবং পারমুেটবল �াইম। �সে�ে� বুঝার �িবধােত� আেরকিট 
�মৗিলক সংখ�া �ন�া যাক যা �ধুমা� সা��লার �াইম। �যমন, ‘১৯৯৩৭’ । 

 
 বৃ�ী� �ম পিরবত�ন না কের সাজােল আরও চারিট সংখ�া পাও�া যা� 
যথা�েম – ৯৯৩৭১, ৯৩৭১৯, ৩৭১৯৯, ৭১৯৯৩ । এই �া� নতনু 
সংখ�া�েলার সব�েলাই �মৗিলক সংখ�া। িক� এই সংখ�ািটেক অ� �যেকােনা 
িব�ােস সাজােল �যৗিগক সংখ�া পাও�া যা� �যমন, ‘৯১৯৩৭’ যা িকনা ৮৯ 

এবং ১০৩৩ �ারা িবভাজ�। এ �ারা �মািনত হ� �য, ‘১৯৯৩৭’ একিট সা��লার 

�াইম হেলও পারমুেটবল �াইম ন�। জাম�ান গিণতিবদ H.E.Richert 
[১৯২৪-১৯৯৩] সব��থম পারমুেটবল �াইম িনে� গেবষণা কেরন বেল ধারণা 
করা হ�। এেদর একিট িবেশষ �বিশ�� হল, �ই বা তেতািধক অংকিবিশ� 
পারমুেটবল �াইম এবং সা��লার �াইম কখনই ০,২,৪,৫,৬ এবং ৮ �ারা গিঠত 
ন�, অথ�াৎ তা অব�ই ১,৩,৭ এবং ৯ এই সংখ�া�েলা িনে� গিঠত হেব। 
কারন, বৃ�ী� অথবা অব�ৃী� ভােব িব�াস করেল তা �যন ২ অথবা ৫ �ারা 
িবভাজ� না হ�। 
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�ানেকেটবল �াইম 
 

 আমরা সবাই �াইম না�ার তথা �মৗিলক সংখ�া ধারণার সােথ পিরিচত। 
িবিভ� সম� অেনক গিণতিবদ �মৗিলক সংখ�া িনে� গেবষণা করেত িগে� িবিভ� 
�বিশ��ধম�ী �মৗিলক সংখ�ার ধারণা �পে�েছন। আিব�ার কেরেছন মজার মজার 
সব ধারা। এমিন একধরেনর �মৗিলক সংখ�া হল �ানেকেটবল �াইম 
(Truncatable Prime) । 
 
 �ানেকেটবল �াইম এমন একিট �মৗিলক সংখ�া �যখােন �যেকােনা �ানী� 
অংেক শূ� অ�পি�ত থাকেব এবং �যেকােনা একপাশ হেত একিট কের অংক 
সিরে� িনেল �যই নতুন সংখ�ািট উপি�ত হেব তা আেরকিট �মৗিলক সংখ�া 
হেব। পনুরা� এিক পাশ �থেক আেরকিট অংক সিরে� িনেল আেরকিট �মৗিলক 
সংখ�া পাও�া যােব। �মা�ে� �শষ পয�� এক অংক িবিশ� �মৗিলক সংখ�া 
পাও�া যােব। �ানেকেটবল �াইম �ই ধরেনর। 
 
১। Left Truncatable Prime  
২। Right Truncatable Prime  
 
 �কান �ানেকেটবল �াইম সংখ�ার একিট একিট কের অংক বাম িদক 
�থেক সিরে� িনে� পনুরা� �মৗিলক সংখ�া পাও�া �গেল, �সই সংখ�ািট হল 
�লফট �ানেকেটবল �াইম। একইভােব, �কান �ানেকেটবল �াইম সংখ�ার একিট 
একিট কের অংক ডান িদক �থেক সিরে� িনে� পনুরা� �মৗিলক সংখ�া পাও�া 
�গেল, �সই সংখ�ািট হল রাইট �ানেকেটবল �াইম। আসেল িবষ�িট খুব মজার। 
উধাহরন��প, ৭৩৯৩৯১৩৩ একিট রাইট �ানেকেটবল �মৗিলক সংখ�া। 
৭৩৯৩৯১৩৩ এর �শেষর অংক ৩ বাদ িদেল নতুন সংখ�া পাও�া যা� তা হল 
৭৩৯৩৯১৩ । ৭৩৯৩৯১, ৭৩৯৩৯, ৭৩৯৩, ৭৩৯, ৭৩; ৭ এরা সবাই এক 
একিট �মৗিলক সংখ�া । 
 
 



92 |     

     ৭৩৯৩৯১৩৩ 
     ৭৩৯৩৯১৩ 
     ৭৩৯৩৯১ 
     ৭৩৯৩৯ 
     ৭৩৯৩ 
     ৭৩৯ 
     ৭৩ 
     ৭ 
 
 ১০ সংখ�ািভি�ক গণনা প�িতেত সব�েমাট রাইট �ানেকেটবল �মৗিলক 
সংখ�া ৮৩ িট । মজার ব�াপার হল তােদর মেধ� সবেচে� ব� সংখ�ািটই হল 
৭৩৯৩৯১৩৩। 
অ��প একিট �ানেকেটবল �মৗিলক সংখ�া হল - 
   ৩৫৭৬৮৬৩১২৬৪৬২১৬৫৬৭৬২৯১৩৭  
যা িকনা সব�বহৃৎ �লফট �ানেকেটবল �মৗিলক সংখ�া �যখােন �ানেকেটবল 
�মৗিলক সংখ�া �মাট ৪২৬০ িট  
�লফট অথবা রাইট �ানেকেটবল �াইম এর সংখ�া সীিমত । যা হল যথা�েম 
৪২৬০ এবং ৮৩ । িক�, এখােন �থেমই বলা আেছ �য �ানেকেটবল �মৗিলক 
সংখ�ার মেধ� �কাথাও �কান শূ� থাকেত পারেব না । এখন যিদ শূ� আেছ 
এমন �মৗিলক সংখ�া িনে� িচ�া করা হ� তাহেল �ানেকেটবল �মৗিলক সংখ�ার 
একিট অসীম ধারা পাও�া যােব । 
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ট ুসাইেডড �াইম সংখ�া 
 
 একিট িবেশষ ধরেনর �াইম না�ার আেছ যা এিক সােথ �লফট 
�ানেকেটবল �াইম এবং রাইট �ানেকেটবল �াইম এর �বিশ�� ধারণ কের। এিট 
হল ট-ুসাইেডড �াইম [Two-sided Prime] �য সকল �মৗিলক সংখ�া এিক 
সােথ �লফট-�ানেকেটবল এবং রাইট-�ানেকেটবল, �স সকল সংখ�ােক বলা হ� 
ট-ুসাইেডড �াইম। 
 
 সাধারণত, �যেকােনা একপাশ হেত একিট কের অংক সিরে� িনেত থাকেল 
�মা�ে� �যই নতুন সংখ�া�েলা উপি�ত হেত থাকেব তারাও �মৗিলক সংখ�া 
হেব। আমরা জািন ডান পাশ �থেক সরােল রাইট �ানেকেটবল ও বাম পাশ 
�থেক সরােল �লফট �ানেকেটবল �াইম হ�। িক� �যই সংখ�ািটর উভ� পােশ 
এই �বিশ�� ধারণ কের তাই হল ট-ুসাইেডড �াইম। 
এই সংখ�া�েলার ��ে� �যেকােনা একপাশ �থেক �� করেলও �শষ পয�� 
�মৗিলক সংখ�া পাও�া যা�। 
উধাহরন িহেসেব এরকম একিট ট-ুসাইেডড �াইম ‘ ৭৩৯৩৯৭ ‘ �ন�া যাক। 

 
�থেম যিদ বাম পাশ �থেক �� করা যা� তাহেল আমরা �যই �মৗিলক 
সংখ�া�েলা পাই- 
 
     ৭৩৯৩৯৭ 
     ৩৯৩৯৭ 
     ৯৩৯৭ 
     ৩৯৭ 
     ৯৭ 
     ৭ 
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িঠক একই ভােব ‘ ৭৩৯৩৯৭ ‘ সংখ�ািটেক যিদ ডান িদক একিট একিট কের 

অংক বাদ িদে� �দ�া হ�- 
 
     ৭৩৯৩৯৭ 
     ৭৩৯৩৯ 
     ৭৩৯৩ 
     ৭৩৯ 
     ৭৩ 
     ৭ 
 
মজার ব�াপার হল এরকম ট-ুসাইেডড �াইেমর সংখ�া সীিমত। ১০ সংখ�ািভি�ক 
গণনা প�িতেত সব�েমাট ট-ুসাইেডড �াইম সংখ�া ১৫ িট। এবং এেদর মােঝ 
সবেচে� ব� সংখ�ািটই হল ৭৩৯৩৯৭ । 
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গিণেতর কালপি� 
 
১.  আ�মািনক ি��পূব� ৩০,০০০ অ� 
 �াচীন জ�ািমিতক িডজাইেনর ব�বহার। 
২.  আ�মািনক ি��পূব� ৫০০০ অ� 
 িমশের দশিমক সংখ�া প�িতর ব�বহার। 
৩.  আ�মািনক ি��পূব� ৪০০০ অ� 
 ব�ািবলন ও িমশের পি�কার ব�বহার। 
৪.  আ�মািনক ি��পূব� ৩৪০০ অ� 
 িমশের �থম সংখ�াসমূেহর �তীক িহেসেব সরলেরখার ব�বহার। 
৫.  আ�মািনক ি��পূব� ৩০০০ অ� 
 মধ��াচ� ও ভূমধ�সাগেরর আেশপােশর এলাকা� অ�াবাকােসর উ�াবন ও 
 �চলন। 
৬.  আ�মািনক ি��পূব� ৩০০০ অ� 
 িমশের হা�ােরাি�ফী� সংখ�ার ব�বহার। 
 ব�ািবলনবাসীরা ব�বসাি�ক িহসােব রাখার জ� ষাট-িভি�ক সংখ�া ব�ব�া 
 ব�বহার করা �� কের। �ানী� মােনর ধারণা ব�বহারকারী এই সংখ�া 
 ব�ব�া� শূ� বেল �কান �ানী� মান িছল না। 
৭.  আ�মািনক ি��পূব� ২৭৭০ অ� 
 িমশরী� পি�কার ব�বহার। 
৮.  আ�মািনক ি��পূব� ২০০০ অ� 
 হর�াবাসীরা ওজন ও পিরমােপর জ� একিট �ষম দশিমক সংখ�া ব�ব�া 
 ব�বহার করত। 
৯.  আ�মািনক ি��পূব� ১৯৫০ অ� 
 ব�ািবলনবাসীরা ি�ঘাত সমীকরণ সমাধান কের। 
১০.  আ�মািনক ি��পূব� ১৯০০ অ� 
 মে�া প�ািপরাস (�গােলিনেশভ প�ািপরাস) িলিখত হ�। এেত িমশরী� 
 জ�ািমিতর িববরণ িলিপব� হ�। 
১১.  আ�মািনক ি��পবূ� ১৮৫০ অ� 
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 ব�ািবলনবাসীরা িপথােগারােসর উপপাদ� স�েক� অবিহত িছল। 
১২.  আ�মািনক ি��পূব� ১৮০০ অ� 
 ব�ািবলবাসীরা �ণেনর নামতা ব�বহার করত। 
১৩.  আ�মািনক ি��পূব� ১৭৫০ অ� 
 ব�ািবলনবাসীরা �রিখক ও ি�ঘাত বীজগািণিতক সমীকরণ সমাধান কের 
 এবং বগ�মূল ও ঘনমূেলর সারিণ ��ত কের। তারা িপথােগারােসর 
 উপপাদ� ব�বহার করত এবং �জ�ািতিব�দ�ামূলক �ােনর �সাের গিণেতর 
 সাহায� িনত। 
১৪.  আ�মািনক ি��পূব� ১৭০০ অ� 
 রাই�ড প�ািপরাস এই সম� িলিখত হ�। এই প�ািপরাস �থেক �বাঝা যা� 
 িমশরী� গিণতিবেদরা িবিভ� সম�া সমাধােনর ব� �কৗশল �বর কেরিছল। 
 বারবার �ই িদে� �ণ কের �ণন আর বারবার অেধ�ক কের িবভাজন 
 স�� হত। 
১৫.  আ�মািনক ি��পূব� ১৪০০ অ� 
 চীেন শূ� ছা�াই একিট দশিমক সংখ�া ব�ব�ার �চলন । 
১৬.  আ�মািনক ি��পূব� ৮০০ অ� 
 �বৗ��ন �াচীনতম ভারতী� ��সূ��িলর একিট রচনা কেরন। 
১৭. আ�মািনক ি��পূব� ৭৫০ অ� 
 মানব একিট ��সূ� রচনা কেরন । 
১৮.  আ�মািনক ি��পূব� ৬০০ অ� 
 অপ�� গািণিতক দৃি�েকাণ �থেক সবেচে� �কৗতূহেলা�ীপক ��সূ� রচনা 
 কেরন । 
১৯. ি��পূব� ৫৭৫ অ� 
 থােলস ব�ািবলনী� গািণিতক �ান ি�েস িনে� আেসন । িতিন জ�ািমিতর 
 সাহােয� িপরািমেডর উ�তা ও তীর �থেক জাহােজর দূর� িনণ�ে�র সম�া 
 সমাধান কেরন । 
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১০ জন গিনতিবদ 
 

১. মাইেলটােসর �থিলস 
 
জ�ঃ   
 আ�মািনক ৬২৪ ি��পূেব�, এিশয়ার মাইনেরর(তুর�) িমেলটাস নামক 
 জায়গায়। 
মৃতু�ঃ  
 আ�মািনক ৫৪৭ -৫৪৬ ি��পূেব�। 
 
পিরিচিতঃ    
 ি�ক গণীত�, �জ�ািতিব�দ এবং দাশ�িনক। তাঁেক ি�ক িব�ান, গিণত ও 
দশ�েনর �পিত বলা হয় । 
 
অবদানঃ 
 িতিনই �থম িচ�া কেরন জ�ািমিত িদেয় অেনক জিটল িবষেয়র সমাধান 
 করা স�ব। িতিন সমেকাণী ি�ভুেজর সাহােয� িপরািমেডর উ�তা �বর 
 কের িদেয় িমশরীয়েদর চমিকেয় �দন, যা পরবত�ীেত ি�েকাণিমিতর 
 উ�িতেত অেনক অবদান �রেখিছল। িতিন জ�ািমিতর িকছ ু যুগা�কারী 
 উপপােদ�র জনক। 
 
২.  িপথােগারাস 
 
জ�ঃ   
 আ�মািনক ৫৭০ ি��পূেব�; তুরে�র উপ�লবত�ী এিজয়ান সাগেরর 
 সােমাস নামক একিট �ীেপ । 
মৃতু�ঃ 
 আ�মািনক ৪৯৫ ি��পেূব�; দি�ণ ইতািলর �মতােপা�াম নামক জায়গায়। 
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পিরিচিতঃ 
 ি�ক দাশ�িনক ও গিণতিবদ। 
 
অবদানঃ   
 িতিন গিণতশাে� িবেশষ কের – ি�মাি�ক ও ���ফল স��ীয় 
 জ�ািমিতশা� এবং সংখ�াতে� িবেশষ অবদান রােখন। �তামােদর 
 পাঠ�বইেয়র  িবখ�াত ” িপথােগারােসর স�ূিট তাঁরই আিব�ার। আর �া,ঁ 

 িতিনই �থম �জ�ািতিব�দ �কাপািন�কাসেক ইি�ত �দান কেরন �য, সূয�ই 
 সম� িবে�র �ক�িব�। 
 
৩.  ইউি�ড 
 
জ�ঃ  
 আ�মািনক ৩২৫ ি��পেূব�; িমশেরর আেলকজাি��য়ােত । 
 
মৃতু�ঃ  
 আ�মািনক ২৬৫ ি��পেূব�; িমশেরর আেলকজাি��য়ােত। 
 
পিরিচিতঃ    
 িতিন অ�তম ��� ি�ক গিণতিবদ । ইউি�ডেক জ�ািমিতর জনক 
(Father of Geometry) বলা হয় । 
 
অবদানঃ  
 তাঁর রিচত ১৩ খে�ডর The Elements বইিট সাধারণ জ�ািমিতর িভি� 
 �াপন কের। বইিট �ায় ২০০০ বছর যাবৎ ইউেরােপর সকল উ� 
 িবদ�ালেয় পাঠ�বই িহেসেব িনধ�ািরত িছল। তাঁর �লখা অ�া� ��সমূেহর 
 মেধ� রেয়েছ – Data, Catoptrics ইত�ািদ। জ�ািমিত ছাড়াও িতিন 
 আেলাকিবদ�ার (Optics) উপের িকছ ুগিণত কম� স�াদন কেরন । 
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৪.  আিক�িমিডস  
 
জ�ঃ   
 ২৮৭ ি��পূব�; িসরািকউস, িসিসিলস (ইতািল) 
 
মৃতু�ঃ   
 ২১২ ি��পূব�; িসরািকউস, িসিসিলস (ইতািল) 
 
পিরিচিতঃ  
 ি�ক গিণতিবদ, পদাথ�িবদ, �েকৗশলী, আিব�ারক এবং �জ�ািতিব�দ। 
 �াচীন যুেগর �সরা এবং সব�কােলর ��� িতন গিণতিবদেদর একজন। 
 
অবদানঃ  
 তাঁর উে�খেযাগ� আিব�ার�েলার মেধ� রেয়েছ- আিক�িমিডেসর সূ�, �বতা 
 নীিত, িলভার নীিত, তরল ি�িতিবদ�ার (Hydrostatics) �থম নীিত, 
 পাই (π) -এর মান িনণ�য় ইত�ািদ। এছাড়াও িতিন ি�িতিবদ�ার িভি� �াপন 
 কেরন এবং ভারেক� ধারণার িবকাশ সাধন কেরন। তাঁর উে�খেযাগ� 
 �ে�র মেধ� রেয়েছ-  
 On Floating Bodies, On the Equilibrium of Planes  
 ইত�ািদ। 
 
৫.  আয�ভ� 
 
জ�ঃ  
 ৪৭৬ ি��া�; পাটনা, ভারত । 
মৃতু�ঃ  
 ৫৫০ ি��া�; ভারত । 
 
পিরিচিতঃ  
 �াচীন ভারেতর িবখ�াত গিণতিবদেদর একজন। 
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অবদানঃ  
 �াচীন ভারতীয় গিণেতর ইিতহাস তাঁর হাত ধেরই �ািসক�াল যুগ িকংবা 
 �ণ�যুগ �� হয়। িতিন গিণত ও �জ�ািতিব�দ�ার উপর অেনক �� রচনা 
 কেরন। িতিন তাঁর এ িবষয়ক কাজ�েলা মূলত Aryabhatiya ( মা� 
 ২৩ বছর বয়েস রিচত, ৪ খ�ড) এবং Arya-siddhanta �ে� �কাশ 
 কেরন । িতিন পাই (π) �কৃত আস� মান (৩.১৪১৬) �দান কেরন। 
 আধিুনক ি�েকাণিমিতর সূ�পাত িতিনই কেরন। 
 
৬. ���� 
 
জ�ঃ  
 ৫৯৮ ি��াে�; জােলার, রাজ�ান, ভারত। 
 
মৃতু�ঃ  
 ৬৬৫ ি��া�; ভারত। 
 
পিরিচিতঃ   
 �াচীন ভারেতর িবখ�াত গিণত� এবং �জ�ািতিব��ানী। 
 
অবদানঃ  
 িতিনই �থম গণনায় শূ� ব�বহােরর িনয়ম �চলন কেরন এবং �থম 
 পািটগিণত এবং বীজগিণিত �ইিট পথৃক িবষয় িহেসেব �িতি�ত কেরন। 
 গিণত ও �জ�ািতিব�দ�ার উপর তাঁর �ইিট কম� হল- Brahmsphuta-
 siddhanta এবং khandakhadyaka. আরব িব� ভারেতর 
 �জ�ািতিব�দ�ার সােথ �থম পিরিচত হয় এই “���ুট িস�া�” – এর 

 মাধ�েম। 
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৭.  আল �খায়ািরজিম 
 
জ�ঃ  
 আ�মািনক ৭৮০ ি��াে�; ইরােকর বাগদােদ। 
 
মৃতু�ঃ  
 আ�মািনক ৮৫০ ি��াে�; বাগদাদ, ইরাক। 
 
পিরিচিতঃ  
 বীজগিণেতর জনক। আরব গিণতিবদ, ভূেগালিবদ, �জ�ািতিব��ানী ও  
 দাশ�িনক । 
 
অবদানঃ  
 বীজগিণত, পািটগিণত, ভূেগাল ও �জ�ািতিব��ােন তাঁর িবেশষ অবদান 
 রেয়েছ । তাঁর ��� অবদান হল- “িহসাব আল জাবর ওয়াল মুকােবলা” 

 নামক বইিট, যা িবে� এযাবৎ বীজগিণেতর উপর সবেচেয় �ভাবশালী 
 বই। এ বইিটেত বীজগিণেতর ব� িবষয় �িছেয় �লখা হেয়েছ । 
 
৮.  ওমর �খয়াম 
 
জ�ঃ  
 ১৮ �ম, ১০৪৮ ি��াে�; িনশাপরু, ইরাক। 
 
মৃতু�ঃ  
 ৪ িডেস�র, ১১৩১ ি��াে�; িনশাপরু, ইরাক। 
 
পিরিচিতঃ  
 িবখ�াত গিণতিবদ, �জ�ািতিব�দ, দাশ�িনক ও কিব। 
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অবদানঃ  
 তাঁর সবেচেয় বড় উ�াবন “Analytical Geometry” এবং  
 “Binomial Theorem”, যার �থমিটেক ফরাসী গিণতিবদ �রেন 
 �ডকাত� পণূ� অবয়ব িদেয় অমর� লাভ কেরন এবং ি�তীয়িটর উ�াবক 
 িহেসেব িনউটন জগেত বেরণ� হন। তাঁর রিচত �িস� �� হেলা -
 “Explanation of the Difficulties in the postulates of 
 Euclid” যােত িতিন জ�ািমিতর িভি� স�েক� ���পণূ� �ইিট িবষয় 
 পয�ােলাচনা কেরন । 
 
৯.  জন �নিপয়ার 
 
জ�ঃ  
 ১৫৫০ ি��াে�; এিডনবাগ�, �টল�া�ড, যু�রাজ� । 
 
মৃতু�ঃ   
 ৪ এি�ল, ১৬১৭ ি��াে�; এিডনবাগ�, �টল�া�ড । 
 
পিরিচিতঃ  
 �িটস গিণতিবদ। িতিন মা� ১৩ বছর বয়েস �টল�াে�ডর University 
 of St. Andrews -�ত �েবশ কেরন। 
 
অবদানঃ  
 তাঁর ��� অবদান হেলা- লগািরদম আিব�ার, যা “Canonis 
 Descriptio” �ে� �কািশত হয়। �নিপয়ারই িছেলন স�বত �থম 
 গিণতিবদ িযিন সফলভােব এবং �শৃ�লভােব দশিমক িব�র ব�বহার �� 
 কেরন। িতিন জ�ািমিত শাে� এবং Spherical Trigonometry- �ত 
 িবেশষ কের �গালীয় (Spherical) সমেকানী ি�ভুজ অ�শীলেনও িবেশষ 
 অবদান রােখন । 
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১০.  �রেন �ডকাত� 
 
জ�ঃ  
 ৩১ মাচ�, ১৫৯৬ ি��া�; লা হােয় এন �টােরইন, �া�। 
 
মৃতু�ঃ  
 �ফ�য়ারী, ১৬৫০ ি��া�; �কেহাম, �ইেডন। 
 
পিরিচিতঃ  
 গািণিতক দশ�েনর জনক। �ানাংক জ�ািমিত ও িবে�ষণ জ�ািমিতেরা জনক।  
 তাঁেক আরও বলা যায় – ফরাসী দাশ�িনক ও গিণতিবদ এবং আধিুনক 
 গিণেতর অ�পিথক । 
 
অবদানঃ  
 িতিন জ�ািমিতেত বীজগিণত ব�বহার কের গিণেত নতুন শাখা�েপ 
 “এনালাইিটেকল িজওেমি�” চাল ুকেরন । িতিনই �থম গিণতিবদ, িযিন  

 অজানা সংখ�ােক বণ� বা অ�র �ারা �কাশ কেরন এবং x × x এর  
 পিরবেত� x²  �লখার �চলন কেরন । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---।--- 

  



 

 


