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উৎসিগর্ব

আমটার মটা ও বিটাবিটাশক



ভভ মমকটা

কমম্পিউটটাশরর জন্ম হশয়মছিল কমম্পিউট বিটা মহসিটাবি করটার জন। এখন কমম্পিউটটাশর মটানুষ গটান
পশটাশন,  মসিশনমটা পদশখ,  মচিমঠি পলশখ,  পফসিবিবক কশর,  ইন্টটারশনট ঘটাঘাঁটটাঘটাঘাঁমট কশর এমনমক
চিব মরচিটামটামর পিরর্বন্ত কশর মকন্তব  মহসিটাবি কশর নটা!  অথচি কমম্পিউটটাশর কমম্পিউট করটার মশতটা
আনন্দ আর মকছিবশত নয়,  পসিমট করটার জন পরমট জটানটা দরকটার,  পসিমট হশচ্ছে একটবখটামন
পপটাগটামমম।

ইউমনভটামসির্বমটশত বিটা বিড় বিড় মশকটাপমতষটাশন পপটাগটামমম পশখটাশনটা হয় মকন্তব  স্কবল-কশলশজর
পছিশলশমশয়রটাও পর খববি সিহশজ পপটাগটামমম করশত পিটাশর,  পসিমট অশনশকই জটাশন নটা। আমম
অশনক মদন পথশকই ভটাবিমছিলটাম,  স্কব শলর পছিশলশমশয়শদর জন এরকম একমট বিই মলমখ;
মকন্তব  মকছিবশতই সিময় কশর উঠিশত পিটারমছিলটাম নটা। 

মঠিক এরকম সিময় আমটার ছিটাত্র সুমবিশনর এই পিটাণব মলমপিমট আমটার পচিটাশখ পিশড়শছি। আমম
অবিটাক হশয় লক করলটাম, আমম পর মজমনসিমট করশত পচিশয়মছিলটাম সুমবিন মঠিক পসিমটই কশর
পরশখশছি! স্কবল-কশলশজর পছিশলশমশয়শদর জন একমট পপটাগটামমমশয়র বিই মলশখশছি, খববি সিহজ
ভটাষটায়, খববি সুন্দর কশর গুমছিশয়। 

আমম তটার এই চিমৎকটার বিইমটর সিটাফলল্য কটামনটা কমর। পছিশলশমশয়রটা গটান পশটানটা, মসিশনমটা পদখটা, মচিমঠি পলখটা, পফসিবিবক করটা, ইন্টটারশনট
ঘটাঘাঁটটাঘটাঘাঁমট করটার পিটাশটাপিটামশ আবিটার কমম্পিউটটাশরর মভল জটায়গটায় মফশর আসুক  পসিই পতল্যটাশটায় থটাকলটাম– । 

মবহম্মদ জটাফর ইকবিটাল
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পলখক পিমরমচিমত

তটামমম শটাহ্  মরয়টার (সুমবিন)এর জন্ম ১৯৮২ সিটাশলর ৭ই নশভম্বর ময়মনমসিমশহ। তটাঘাঁর বিটাবিটা পমটামোঃ পমটাজটাশম্মল হক মছিশলন সিরকটামর কমর্বকতর্বটা
এবিম মটা পফরশদদৌমসি পবিগম গ গমহননী। গটাশমর বিটামড় কুমমলটা পজলটার চিটামন্দনটা উপিশজলটার হটারম গটাশম।

পলখটাপিড়টা  কশরশছিন পহটামনটা  সিরকটামর পটাথমমক মবিদল্যটালয়,  এ পক উচ
মবিদল্যটালয়,  নটরশডিম  কশলজ  এবিম  শটাহজটালটাল  মবিজটান  ও  পরবমক
মবিশ্বমবিদল্যটালশয়।  ২০০৬  সিটাশল  শটাহজটালটাল  মবিজটান  ও  পরবমক
মবিশ্বমবিদল্যটালয় এর কমম্পিউটটার সিটাশয়ন্স ও ইমঞ্জিমনয়টামরম মবিভটাগ পথশক পিটাশ
কশরশছিন। মবিশ্বমবিদল্যটালশয় থটাকটাকটালনীন মবিমভন্ন পপটাগটামমম পমতশরটামগতটায়
অমশগহন কশরশছিন। পিরবিতর্বনী সিমশয়  (২০০৭ ও ২০০৮ সিটাশল)  মতমন
এমসিএম আইমসিমপিমসি ঢটাকটা মরমজওনটালএর মবিচিটারক মছিশলন।

একমট  পবিসিরকটামর  মবিশ্বমবিদল্যটালশয়  মশককতটা  মদশয়  কমর্বজনীবিন  শুর
করশলও পিশর একমট পদমশ সিফটওয়ল্যটার মনমর্বটাতটা পমতষটাশন কটাজ কশরন।
তটারপির রবকরটাষ্ট্রমভমত্তিক আশরকমট সিফটওয়ল্যটার ততমরর পমতষটাশন কটাজ
করটার  পির মনশজই পমতষটা  কশরন মবক সিফটওয়ল্যটার  মলমমশটডি নটামক
একমট  সিফটওয়ল্যটার  ততমরর  পমতষটান।  বিতর্বমটাশন  পসিখটাশনই  মতমন
মল্যটাশনমজম মডিশরক্টশরর দটাময়ত্ব পিটালন করশছিন। আর সিম্প্রমত অনলটাইন
পকটাশসির্বর  মটাধল্যশম  পপটাগটামমম  ও  সিফটওয়ল্যটার  ততমরর  নটানটা  মবিষয়
মশকটাদটাশনর  জন ততমর  কশরশছিন মদ্বিমমক কমম্পিউমটম  স্কবল।  এছিটাড়টা  মতমন  বিটামলটাশদশ গমণত অমলমম্পিয়টাডিএর একজন একটাশডিমমক
কটাউমন্সলর।   



পলখশকর কথটা

গমণত অমলমম্পিয়টাশডির ভলটামন্টয়টার হবিটার কটারশণ স্কবল-কশলশজর অশনক পছিশলশমশয়র সিটাশথ আমটার পিমরচিয় আশছি এবিম তটারটা পটায়ই আমটার
কটাশছি জটানশত চিটায় পর পপটাগটামমম পশখটার জন পকটান বিই পিড়শবি? তটাশদর জনই বিইমট পলখটা। তশবি ভটামসির্বমটশতও অশনকশক আমম পদশখমছি,
পপটাগটামমমশয়র ইমশরমজ বিই পিড়শত স্বটাচ্ছেন্দল্য পবিটাধ কশর নটা, তটাই পথম বিশষর্ব পপটাগটামমমশয় মপিমছিশয় পিশড় এবিম পসিই দুবির্বলতটা কটামটশয় ওঠিটার
সুশরটাগ পিটায় নটা। আমম মনমশ্চিত পর তটারটা রমদ পকটান বিটামলটা বিই মদশয় শুর করত তশবি আশরটা ভটাশলটা পপটাগটামটার হশত পিটারত। রটারটা জনীবিশন
পথমবিটাশরর মশতটা পপটাগটামমম মশখশবি তটাশদর জন বিইমট উপিশরটাগনী। কটাশ নটাইন ও তটার ওপিশরর কটাশসির ছিটাত্রছিটাত্রনীশদর বিইমট পিড়শত পকটান
সিমসিল্যটা হওয়টার কথটা নয়। বিইশত 'মসি' পপটাগটামমম লল্যটাঙবশয়জ বিল্যবিহটার করটা হশয়শছি। তশবি এমট আসিশল পপটাগটামমম লল্যটাঙবশয়শজর পকটাশনটা বিই
নয়, বিরম পপটাগটামমমশয়র পমদৌমলক ধটারনটাগুশলটার ওপির পজটার পদওয়টা হশয়শছি রটাশত ভটাশলটা পপটাগটামটার হওয়টার জন শক মভমত্তি ততমর হয়।

বিইমট পলখটায় অশনশকই আমটাশক নটানটাভটাশবি সিটাহটারল্য কশরশছিন তটাশদর গুরত্বপিভণর্ব মতটামত ও উৎসিটাহ মদশয় এবিম মবিমভন্ন ধরশনর ভব ল ধমরশয়
মদশয়। রটাশদর নটাম এ মবহভশতর্ব নটা বিলশলই নয়,  তটাঘাঁরটা হশচ্ছেন,  জটাফর ইকবিটাল সিল্যটার,  মবমনর হটাসিটান,  শটাহ ্ মরয়টার মঞ্জিবর,  মমনকটা আকবির,
পমটাসটামফজবর রহমটান, ওমর পশহটাবি, পতদৌমহদুল ইসিলটাম, রহুল আমমন, মটাহমবদুর রহমটান, সিটামব্বির ইউসুফ, তটানভনীরল ইসিলটাম, মটানরবরর
রহমটান খটান, তটাসিমকনুর হটাসিটান, রটাইয়টান কটামটাল, আমসিফ সিটাশলমকন, আনটা ফটামরহটা, নটামফজ ইশমতয়টাক ও আমবিরল ইসিলটাম।

বিইমট ইন্টটারশনশট মফ্রি পিড়টা রটায় http://cpbook.subeen.com ওশয়বিসিটাইশট। এছিটাড়টা এই মপিমডিএফমটও খববি স্বল্পমভশলল্য পছিশড় পদওয়টা
হশচ্ছে রটাশত অশনক পবিমশ সিমখল্যক মটানুশষর কটাশছি বিইমট পপিটাঘাঁছিটায়। এমট একমট এক্সশপিমরশমন্ট। এক্সশপিমরশমন্টমট সিফল হশল ভমবিষল্যশত
আশরটা বিই এভটাশবি পদওয়টার ইচ্ছেটা আশছি।

এ বিইমটর বিল্যটাপিটাশর পকটাশনটা পিরটামশর্ব মকমবিটা মতটামত জটানটাশত ইশমইল করটা রটাশবি book@subeen.com মঠিকটানটায়।

তটামমম শটাহ ্ মরয়টার সুমবিন
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সিভমচিপিত্র

শুরর আশগ
পথম পপটাগটাম

ডিটাটটা টটাইপি, ইনপিবট ও আউটপিবট
কমন্ডিশনটাল লমজক

লবপি (Loop)
একটবখটামন গমণত

অল্যটাশর
ফটামশন

বিটাইনটামর সিটাচির্ব
মসম (String)
পমদৌমলক সিমখল্যটা
আবিটারও অল্যটাশর

বিটাইনটামর সিমখল্যটা পিদ্ধমত
মকছিব  পপটাগটামমম সিমসিল্যটা

পশশষর শুর
পিমরমশষ ১: পপটাগটামমম পমতশরটামগতটা

পিমরমশষ ২: পপটাগটামমম কল্যটামরয়টার
পিমরমশষ ৩: বিই ও ওশয়বিসিটাইশটর তটামলকটা

পপটাগটামমম সিমসিল্যটা



অধল্যটায় শভনমোঃ  শুরর আশগ 

এ বিইমট কমম্পিউটটার পপটাগটামমমশয়র। তশবি শুরশত আমরটা মকছিব  মবিষয় আলটাপি কশর পনবি। তটাশত আমটাশদর অশনক সুমবিধটা হশবি।

কমম্পিউটটার  পতটা আসিশল গণনটা করটার রন,  তটাই নটা? রমদও আমরটা এমট  মদশয় গটান শুমন,  মভমডিও  পদমখ,  পগমসি  পখমল,  আরও নটানটা কটাজ
কমর।  আসিশল  পশষ  পিরর্বন্ত  কমম্পিউটটার  পবিটাশঝ  শভন  (0)  আর  এশকর  (1)  মহসিটাবি।  তটাই  বিল্যবিহটারকটারনী  (user)  রটাই  করক  নটা  পকন,
কমম্পিউটটার মকন্তব  সিবি কটাজ গণনটার মটাধল্যশমই কশর। কমম্পিউটটাশরর বিল্যবিহটার এত বিল্যটাপিক হওয়টার পপিছিশন অনতম কটারণ হশচ্ছে নটানটা রকম
সিফটওয়ল্যটার মদশয় নটানটা ধরশনর কটাজ করটা রটায় কমম্পিউটটাশর। এসিবি সিফটওয়ল্যটার ততমর করশত হয় পপটাগটাম মলশখ অথর্বটাৎ কনী হশল কনী করশবি
এমট পপটাগটাশমর সিটাহটাশরল্য কমম্পিউটটারশক পবিটাঝটাশত হয়।

একসিময় মকন্তব  পকবিল 0 আর 1 বিল্যবিহটার কশরই কমম্পিউটটাশরর পপটাগটাম মলখশত হশতটা। কটারণ কমম্পিউটটার পতটা 0, 1 ছিটাড়টা আর মকছিব  পবিটাশঝ
নটা,  আর  কমম্পিউটটারশক  মদশয়  পকটাশনটা  কটাজ  করটাশত  চিটাইশল  পতটা  তটার  ভটাষটাশতই  কটাশজর  মনশদর্বশ  মদশত  হশবি।  0,  1  বিল্যবিহটার  কশর  পর
পপটাগটামমম করটা হশতটা,  তটার জন পর ভটাষটা বিল্যবিহৃত হশতটা,  তটাশক বিলটা হয় পমমশন লল্যটাঙবশয়জ। তটারপির এল অল্যটাশসিম্বমল লল্যটাঙবশয়জ। এশত
পপটাগটামটাররটা মকছিব  ইনসটাকশন পরমন ADD (পরটাগ), MUL (গুণ) ইতল্যটামদ বিল্যবিহটাশরর সুশরটাগ পপিল। আর এই ভটাষটাশক 0, 1এর ভটাষটায়
মনশয় কটাজ করটাবিটার দটাময়ত্ব পিড়ল অল্যটাশসিম্বলটাশরর ওপির,  পপটাগটামটারশদর  পসি  মবিষশয় ভটাবিশত হশতটা নটা।  মকন্তব  মটানুশষর চিটামহদটার  পতটা  পশষ
পনই।  নতবন  নতবন  চিটামহদটার  ফশল  নতবন  নতবন  মজমনশসির  উদ্ভবি  হয়।  একসিময়  পদখটা  পগল  পর  অল্যটাশসিম্বমল  লল্যটাঙবশয়জ  মদশয়ও  কটাজ  করটা
ঝটাশমলটা হশয় রটাশচ্ছে। তটাই বিড় বিড় পপটাগটাম পলখটার জন আরও সিহজ ও উন্নত নটানটা রকম পপটাগটামমম ভটাষটা ততমর হশলটা। পরমন  ফরটটান
(Fortran), পবিমসিক (Basic), পিল্যটাসিশকল (Pascal), মসি (C)। তশবি এখটাশনই পশষ নয়, এরপির এল আরও অশনক লল্যটাঙবশয়জ, রটার মশধল্য
অনতম হশচ্ছে, মসি পটাসি পটাসি (C++), মভজবল্যয়টাল পবিমসিক (Visual Basic), জটাভটা (Java), মসি শটাপির্ব (C#), পিটালর্ব (Perl), মপিএইচিমপি (PHP),
পিটাইথন  (Python),  রমবি  (Ruby)। এখশনটা কমম্পিউটটার  মবিজটাননীরটা  মনতল্যনতবন  পপটাগটামমম ভটাষটা  ততমর কশর রটাশচ্ছেন।  পপটাগটামটাররটা এসিবি
ভটাষটা  বিল্যবিহটার  কশর  পপটাগটাম  পলশখন  আর  পমতমট  ভটাষটার  রশয়শছি  আলটাদটা  কম্পিটাইলটার,  রটার  কটাজ  হশচ্ছে  ওই  পপটাগটামশক  কমম্পিউটটাশরর
পবিটাধগমল্য ভটাষটায় রূপিটান্তর করটা, তটাই এমট মনশয় পপটাগটামটারশদর ভটাবিশত হয় নটা।

পপটাগটাম পলখটার সিময় পপটাগটামটারশক মতনমট পধটান কটাজ করশত হয়। পথশম তটার বিবঝশত হয় পর পসি আসিশল কনী করশত রটাশচ্ছে, মটাশন তটার
পপটাগটামমট আসিশল কনী কটাজ করশবি। তটারপির  মচিন্তটাভটাবিনটা কশর এবিম রবমক  (logic)  বিল্যবিহটার কশর অল্যটালগমরদম দটাঘাঁড় করটাশত হয়। মটাশন,

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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লমজকগুশলটা ধটাশপি ধটাশপি সিটাজটাশত হয়। এর পিশরর কটাজমট হশচ্ছে অল্যটালগমরদমটটাশক পকটাশনটা একমট পপটাগটামমম ভটাষটায় রূপিটান্তর করটা, রটাশক
আমরটা বিমল পকটামডিম করটা। এশকক ধরশনর কটাশজর জন এশকক লল্যটাঙবশয়জ পবিমশ উপিশরটাগনী।

এই বিইশত আমরটা পপটাগটামমমশয়র পমদৌমলক মকছিব  মজমনসি পশখটার পচিষটা করবি এবিম পপটাগটামগুশলটা আমরটা মলখবি মসি লল্যটাঙবশয়জ বিল্যবিহটার কশর।
আমম ধশর মনমচ্ছে, পতটামরটা কমম্পিউটটার বিল্যবিহটার কশর অভল্যস এবিম পপটাগটামমম মজমনসিটটার সিশঙ সিম্পিভণর্ব অপিমরমচিত। আর মসি লল্যটাঙবশয়জ বিল্যবিহটার
করটার  পপিছিশন  কটারণ  হশচ্ছে,  এমট  পবিশ  পিবশরটাশনটা  হশলও  অতল্যন্ত  শমকশটালনী  ও  জনমপয়  লল্যটাঙবশয়জ।  পপটাগটামমমশয়র  পমদৌমলক  মজমনসিগুশলটা
পবিটাঝটার জন মসি ভটাষটা অতল্যন্ত সিহটায়ক। আর জনমপয় সিবি পপটাগটামমম পমতশরটামগতটায় পর অল্প কশয়কমট লল্যটাঙবশয়জ বিল্যবিহটার করটা রটায়, তটার
মশধল্য  মসি অনতম। আমরটা অবিশল্য  মসি লল্যটাঙবশয়শজর পিবশরটাটটা এখটাশন  মশখবি নটা,  পকবিল পমদৌমলক  মবিষয়গুশলটা  মনশয় কটাজ করশত রটা দরকটার
পসিমট পদখবি। এই বিইমট পিড়টার পিশর পতটামরটা পকবিল মসিএর জন পকটান বিই পিড়শত পিটাশরটা অথবিটা অন পকটাশনটা ভটাষটা (পরমন– মসি পটাসি পটাসি,
জটাভটা  মকমবিটা  পিটাইথন)  পশখটা  শুর  কশর  মদশত  পিটাশরটা।  বিইশয়র  পিমরমশষ  অমশশ  আমম  মকছিব   বিইশয়র  নটাম  মদশয়মছি,  রটা  পতটামটাশদর  কটাশজ
লটাগশবি।

বিইমট পিড়শত পতটামটাশদর  মতনমট  মজমনসি লটাগশবি,  কমম্পিউটটার (ইন্টটারশনট সিমশরটাগ থটাকশল ভটাশলটা হয়), মসি লল্যটাঙবশয়শজর কম্পিটাইলটার এবিম
রশথষ সিময়। তটাড়টাহুশড়টা নটা কশর দুই পথশক মতন মটাসি সিময় মনশয় বিইমট পিড়শল ভটাশলটা হয়। পপটাগটামমম পশখটার জন পকবিল পিড়টাই রশথষ
নয়, পিটাশটাপিটামশ পকটামডিম করশত হশবি। বিইশয়র পমতমট উদটাহরণ মনশজ মনশজ পকটাডি কশর কমম্পিউটটাশর চিটামলশয় পদখশত হশবি। রখনই আমম
পকটাশনটা পশ করবি, পসিমট মনশয় মচিন্তটা করশত হশবি। তটার জন রমদ দুমতন ঘণটা বিটা দুমতন মদন সিময় লটাশগ লটাগুক, পকটাশনটা কমত পনই, বিরম
দনীঘর্ব সিময় পকটাশনটা সিমসিল্যটার সিমটাধটান মনশয় মচিন্তটা করটার অভল্যটাসিমট খববি জরমর। পকটাশনটা অধল্যটায় পিবশরটাপিবমর পবিটাঝটার আশগ পিশরর অধল্যটায় পিড়টা
শুর করটা রটাশবি নটা। আবিটার পকটাশনটা অমশ রমদ পতটামটার কটাশছি খববি সিহজ মশন হয়, পসিই অমশ মঠিকভটাশবি নটা পিশড় এবিম পপটাগটামগুশলটা নটা কশর
পিশরর অমশশ চিশল পরশয়টা নটা  মকন্তব । সিটাধটারণ পিড়টাশলখটার সিশঙ পপটাগটামমম পশখটার অশনক পিটাথর্বকল্য। এখটাশন পিড়টার সিশঙ সিশঙ কটাজ করটাও
জরমর। আর এই বিই পিশড়ই মকন্তব  তব মম পপটাগটামটার হশয় রটাশবি নটা, বিইমট পিশড় তব মম পপটাগটামটার হওয়টা শুর করশবি।

এবিটার আসিটা রটাক, কম্পিটাইলটার পিটাশবি পকটাথটায়? মসিএর জন পবিশ মকছিব  কম্পিটাইলটার আশছি। তব মম রমদ মলনটাক্স মকমবিটা মল্যটাক বিল্যবিহটারকটারনী হও,
তশবি  সিবিশচিশয়  ভটাশলটা  হশচ্ছে  gcc।  অমধকটামশ  মলনটাশক্সই  এমট  আশগ  পথশক  ইনস্টল  করটা  থটাশক।  পতটামটার  কমম্পিউটটাশর  নটা  থটাকশল  এমট
ইনস্টল কশর মনশত হশবি। আর উইশন্ডিটাজ বিল্যবিহটার করশল তব মম Codeblocks (http://www.codeblocks.org/) বিল্যবিহটার করশত পিটাশরটা।
এমট একমট মফ্রি ও ওশপিন পসিটাসির্ব IDE (Integrated Development Environment) এবিম মল্যটাক আর মলনটাশক্সও চিশল। এমমনশত সিটাধটারণ



পকটাশনটা পটক্সট এমডিটর (পরমন: পনটাটপিল্যটাডি, মজএমডিট, পকরটাইট) বিল্যবিহটার কশর পকটাডি মলশখ পসিমট কম্পিটাইলটার মদশয় কম্পিটাইল কশর রটান করটা
রটায়। তশবি অমধকটামশ আইমডিই  (IDE) গুশলটাশতই  মনজস্ব পটক্সট এমডিটর ও কম্পিটাইলটার থটাশক। পপটাগটাম রটান করটার বিল্যবিসটাও থটাশক। এ
ছিটাড়টাও নটানটা ধরশনর টবলস থটাশক।

Codeblocks টটা  সিরটাসিমর  তব মম  http://www.codeblocks.org  সিটাইট  পথশক  ডিটাউনশলটাডি  ও  ইনস্টল  করশত  পিটাশরটা।  Downloads
পপিইশজ Binariesএ  পগশল উইশন্ডিটাশজর জন তব মম  মতনমট অপিশন  পদখশবি। তব মম  মদ্বিতনীয়মট  (codeblocks13.12mingwsetup.exe)
ডিটাউনশলটাডি  করশবি।  আর  ইনস্টল  করটার  কটাজমট  অন  পরশকটাশনটা  সিফটওয়ল্যটার  বিটা  পগমশসির  মশতটাই।  রটারটা  উবিবন্টব   বিল্যবিহটার  কশরটা,  তটারটা
Ubuntu Software Center (Applications > Ubuntu Software Center) পথশক এমট ডিটাউনশলটাডি করশত পিটাশরটা। 

পপটাগটামমম  চিচির্বটার  মবিষয়।  ইন্টটারশনশট  পবিশ  মকছিব   ওশয়বিসিটাইট  আশছি,  পরখটাশন  পচিবর  সিমসিল্যটা  পদওয়টা  আশছি  পরগুশলটা  পপটাগটাশমর  সিটাহটাশরল্য
সিমটাধটান করশত হয়। সিবি জটায়গটাশতই তব মম  মসি লল্যটাঙবশয়শজ  পপটাগটামমম করশত পিটারশবি। এর মশধল্য  মকছিব   মকছিব  ওশয়বিসিটাইট আবিটার  মনয়মমত
পপটাগটামমম পমতশরটামগতটারও আশয়টাজন কশর। এসিবি পমতশরটামগতটায় অমশগহণ  মনমোঃসিশন্দশহ পতটামটার পপটাগটামমমদকতটা বি গমদ্ধ করশবি আর পসিই
সিশঙ মবিশশ্বর নটানটা পদশশর পপটাগটামটারশদর সিশঙ পমশটারও সুশরটাগ কশর পদশবি। অবিশল্য পপটাগটামমম পমতশরটামগতটায় ভটাশলটা করশত হশল পকবিল
পপটাগটামমম জটানশলই চিলশবি নটা,  গটামণমতক দকতটাও রশথষ গুরত্বপিভণর্ব। পিমরমশষ অমশশ  পপটাগটামমম পমতশরটামগতটা  মনশয় আলটাপি করবি। আর
পতটামটাশদর চিচির্বটা করটার জন এই  মপিমডিএফ সিমস্করশণর পশশষ অশনকগুশলটা সিমসিল্যটা পদওয়টা হশয়শছি,  পরগুশলটা তব মম সিমটাধটাশনর পচিষটা করশবি।
আর পতটামটার সিমটাধটান সিমঠিক হশলটা কনী নটা, পসিমট রটাচিটাই করশত পিটারশবি এই বিইশয়র ওশয়বিসিটাইট (http://cpbook.subeen.com) পথশক।

বিইশয়র পমতমট পপটাগটাশমর  মনশচি আমম একমট নম্বর  মদশয়মছি। পপটাগটাশমর নম্বর রমদ ২.৫ হয়, তটার মটাশন হশচ্ছে এমট  মদ্বিতনীয় অধল্যটাশয়র পিটাঘাঁচি
নম্বর পপটাগটাম।

এমট মকন্তব  পকটাশনটা গশল্পর বিই নয়। তটাই মবিছিটানটায় শুশয়বিশসি পিড়টা রটাশবি নটা। বিইমট পিড়টার সিময় কমম্পিউটটার চিটালব রটাখশত হশবি এবিম পমতমট
উদটাহরণ সিশঙ সিশঙ পপটাগটাম মলশখ পদখশত হশবি, পকটাশনটা সিমসিল্যটা সিমটাধটান করশত মদশল তখনই পসিমট সিমটাধটাশনর পচিষটা করশত হশবি। মশন
রটাখশবি, রত পবিমশ পপটাগটামমম তত পবিমশ আনন্দ।

আশটা করমছি, তব মম তধরর্ব মনশয় বিটামক অধল্যটায়গুশলটা পিড়শবি এবিম সিবিগুশলটা পপটাগটাম কমম্পিউটটাশর চিটামলশয় পদখশবি। পতটামটার জন শুভ কটামনটা।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/
http://cpbook.subeen.com/
http://www.codeblocks.org/downloads/binaries


বিই পিড়টার পিটাশটাপিটামশ পতটামরটা মবিষয়গুশলটা মভমডিও পলকচিটাশরর মটাধল্যশম পবিটাঝটার পচিষটা করশত পিটাশরটা। 'পপটাগটামমমশয় হটাশত খমড়' পকটাশসির্বর 
মডিমভমডি সিমগহ করশত পিটাশরটা http://dimikcomputing.com পথশক। আর মডিমভমডি মকনশত নটা পিটারশলও পকটাশনটা সিমসিল্যটা পনই। পতটামটার
ভটাশলটা ইন্টটারশনট সিমশরটাগ থটাকশল অনলটাইশন এই পকটাসির্বমট করশত পিটাশরটা, মবিনটামভশলল্যমোঃ 
http://programming-course.appspot.com

http://programming-course.appspot.com/
http://dimikcomputing.com/


অধল্যটায় একমোঃ পথম পপটাগটাম

পপটাগটামমমশয়র জগশত স্বটাগতম। 

আমরটা  এখন  একমট  পপটাগটাম  মলশখ  পফলবি,  পরমট  পতটামটার  কমম্পিউটটাশরর  মস্ক্রিশন  Hello World  পদখটাশবি  বিটা  মপন্ট  করশবি।  এমট  হশচ্ছে
পপটাগটামমমশয়র একমট ঐমতহ্য। পি গমথবিনীর অমধকটামশ পপটাগটামটারই জনীবিশনর পথম পপটাগটাম মহশসিশবি এমট পলশখ।

আমম এই বিইশয়র পপটাগটামগুশলটা চিটালটাশনটার জন Codeblocks বিল্যবিহটার করবি। তশবি পতটামরটা অন মকছিব  বিল্যবিহটার করশলও পকটাশনটা সিমসিল্যটা
পনই, সিবিগুশলটাশত কটাশজর ধটারটা পমটাটটামবমট একই রকম।

এখন চিশলটা পকটাডিব্লকসি ইনস্টল করটা রটাক। বিইশয়র সিশঙ পরই মসিমডি আশছি পসিখটাশন তব মম ইনস্টলটার পিটাশবি। তটারপির ইনস্টলটারমট ডিবিল মকক
কশরটা এবিম মনশচির ছিমবিগুশলটা অনুসিরণ কশরটা।

ছিমবি ১.১

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


ছিমবি ১.২



ছিমবি ১.৩

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


ছিমবি ১.৪



ছিমবি ১.৫
এবিটার No বিটাটশন মকক করশবি (ছিমবি ১.৫)।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


 

ছিমবি ১.৬

ইনস্টল  হশয়  পগল।  এখন  উইশন্ডিটাশজর  Start  পমনুশত  Programsএ  মগশয়  Codeblocks  চিটালব  কশরটা।  উবিবন্টব শত  এমট  থটাকশবি
Applications > Programmingএর পভতর।



ছিমবি ১.৭

এখটাশন (ছিমবি ১.৭) পতটামরটা Show tips at startup পচিকবিশক্সর মটক (tick) মচিহ্নমট উমঠিশয় মদশত পিটাশরটা।
এখন File পমনু পথশক New File সিটাবিশমনুশত মগশয় Empty Fileএ মকক কশরটা। মনশচির ছিমবির (১.৮) মশতটা উইশন্ডিটা আসিশবি।

ছিমবি ১.৮

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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এখন পতটামরটা পপটাগটামগুশলটা রটাখটার জন হটাডির্বমডিশস্কর পভতর একমট পফটালটার ততমর কশর নটাও। ওই পফটালটাশর ফটাইলগুশলটা পসিভ  (Save)
করশবি। ফটাইশলর পরশকটাশনটা একমট নটাম দটাও। আর Save as type হশবি C/C++ files (ছিমবি ১.৯)।

ছিমবি ১.৯

মনশচির ছিমবিশত পদশখটা ফটাইশলর নটাম হশচ্ছে hello.c। মসি পপটাগটাশমর সিবি ফটাইশলর এক্সশটনশন হশবি .c।

ছিমবি ১.১০



এখটাশন আমরটা আমটাশদর পকটাডি বিটা পপটাগটাম মলখবি। মনশচির পকটাডিমট টটাইপি কশর পফশলটা এবিম ফটাইলমট পসিভ কশরটা।

#include <stdio.h>

int main ()
{
    printf("Hello World");

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১.১

ছিমবি ১.১১

পতটামরটা হয়শতটা মচিন্তটা করছি, আমম এই মহমজমবিমজ কনী মলখলটাম? আশস ধনীশর সিবি বিল্যটাখল্যটা করবি, মচিন্তটা পনই! আপিটাতত আমটার কথটামশতটা কটাজ
কশর রটাও। এবিটার Build পমনুশত মগশয় Compile Current Fileএ মকক কশরটা।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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ছিমবি ১.১২

তব মম রমদ পপটাগটামমট মঠিকভটাশবি টটাইপি কশর থটাশকটা তশবি কম্পিটাইলটার পতটামটাশক বিলশবি পর 0 errors, 0 warnings, মটাশন  পপটাগটাশম syntax
মঠিক আশছি। ১.১৩ নম্বর ছিমবিমট পদশখটা।

ছিমবি ১.১৩

এখন আবিটার Build পমনুশত মগশয় Runএ মকক কশরটা (ছিমবি ১.১৪)। তটাহশল পতটামটার পপটাগটাম চিটালব হশয় রটাশবি এবিম তব মম ১.১৫ নম্বর ছিমবির
মশতটা মস্ক্রিন পদখশত পিটাশবি।



ছিমবি ১.১৪

ছিমবি ১.১৫

এখটাশন পদশখটা, পতটামটার পপটাগটামমট  মস্ক্রিশন Hello World মপন্ট কশরশছি। পিশরর লটাইশন বিলটা আশছি Process returned 0 (0x0) (এমটর
অথর্ব  মনশয় আমটাশদর এখন মটাথটা নটা ঘটামটাশলও চিলশবি) আর execution time : 0.031 s মটাশন পপটাগটামমট চিলশত 0.031 পসিশকন্ডি সিময়
পলশগশছি। তটারপিশরর লটাইন হশচ্ছে, Press any key to continue.   মকপবিটাশডির্ব Any key  খবঘাঁশজ নটা  পপিশল অন  পরশকটাশনটা  মক চিটাপিশলই
চিলশবি।

তব মম রমদ পপটাগটামমট মঠিকঠিটাকভটাশবি রটান করটাশত পিটাশরটা এবিম Hello World পলখটাটটা পদশখ থটাশকটা তটাহশল পতটামটাশক অমভনন্দন। তব মম পবিশ
গুরত্বপিভণর্ব একমট কটাজ কশর পফশলছি। 

আর মঠিকঠিটাকভটাশবি রটান করটাশত নটা পিটারশল আবিটার শুর পথশক পচিষটা কশরটা। পশয়টাজশন অমভজ কটারও সিটাহটারল্য নটাও। কটারণ এই পপটাগটাম নটা

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


চিটালটাশত পিটারশল বিইশয়র পিশরর অমশ পিশড় পতমন একমট লটাভ হশবি নটা।

এবিটাশর পদখটা রটাক আমম কনী মলশখমছি পকটাশডি। 
পথম লটাইন মছিল: #include <stdio.h>,  এমট পকন মলশখমছি একটব  পিশর বিলমছি।
মদ্বিতনীয় লটাইন ফটাঘাঁকটা। পদখশত সুন্দর লটাশগ তটাই।
তগতনীয় লটাইন: int main()। এমটশক বিশল পমইন ফটামশন। মসি পপটাগটামগুশলটা পমইন ফটামশন পথশক কটাজ করটা শুর কশর, তটাই সিবি পপটাগটাশম
একমট (এবিম পকবিল একমট) পমইন ফটামশন থটাকশত হয়। পমইন ফটামশশনর শুরশত মদ্বিতনীয় বিন্ধননী মদশয় শুর করশত হয় আর পশষও করশত
হয়  একমট  মদ্বিতনীয়  বিন্ধননী  মদশয়।  পশষ  করটার  আশগ  আমম  return 0;  মলশখমছি,  পসিমট  পকন  এখন  বিল্যটাখল্যটা  নটা  করশলই  ভটাশলটা  হয়।  তটাই
আপিটাতত পতটামরটা পরশকটাশনটা পপটাগটাশম মনশচির অমশটবকু মলশখ পফলশবি:

int main()
{
    এখটাশন পকটাডি থটাকশবি।
    
    return 0;
}

পপটাগটাশমর পিশরর লটাইন  পখয়টাল কশরটা: printf(“Hello World”);  এমট একমট  পস্টটশমন্ট। এখটাশন  printf()  হশচ্ছে একমট ফটামশন রটার
কটাজ হশচ্ছে মস্ক্রিশন মকছিব  মপন্ট করটা। ডিবিল পকটাশটশন মচিশহ্নর পভতশর রটা মলখশবি তটাই মস্ক্রিশন পসি মপন্ট করশবি। এই ফটামশনমট মস্ক্রিশন মপন্ট
কশর কনীভটাশবি পসিমট আসিশল বিলটা আশছি stdio.h নটাশম একমট ফটাইশল। এই ফটাইলগুশলটাশক বিশল পহডিটার (header) ফটাইল (.h হশচ্ছে পহডিটার
ফটাইশলর এক্সশটনশন)। stdio.h ফটাইশল স্টল্যটান্ডিটাডির্ব ইনপিবট আর আউটপিবটসিমকটান্ত রটাবিতনীয় ফটামশন পলখটা আশছি, আমরটা পকবিল পসিগুশলটা
বিল্যবিহটার  করবি,  ফটামশনগুশলটা  কনীভটাশবি  কটাজ  কশর  পসিমট  এখন  আমটাশদর  জটানটার  দরকটার  পনই।  আর  পরশহতব   printf()  ফটামশন  বিল্যবিহটার
কশরমছি, তটাই পপটাগটাশমর শুরশত #include <stdio.h> মলখশত হশয়শছি। এই রকম আরও অশনক পশয়টাজননীয় পহডিটার ফটাইল আশছি, রটার
মকছিব  আমরটা পিরবিতর্বনী সিমশয় কটাশজর পশয়টাজশন পদখবি।

এখন  একমট  বিল্যটাপিটার  পখয়টাল  কশরটা।  printf(“Hello   World”);এর  পশশষ  একমট  পসিমমশকটালন  রশয়শছি।  মসি  লল্যটাঙবশয়শজ  পমতমট



পস্টটশমশন্টর পিশরই একমট  পসিমমশকটালন থটাশক। একমট  পস্টটশমশন্টর কটাজ  পশষ হশল পিশরর  পস্টটশমশন্টর কটাজ শুর হয়।  return 0;ও
একমট  পস্টটশমন্ট,  তটাই  এমটও  পসিমমশকটালন  মদশয়  পশষ  করশত  হশয়শছি।  শুরর  মদশক  অশনশকই  পসিমমশকটালন  মদশত  ভব শল  রটায়,  তখন
কম্পিটাইল এরর (compile error) হয়। পতটামরটা একমট পসিমমশকটালন মবশছি মদশয় কম্পিটাইল করটার পচিষটা কশর পদখশত পিটাশরটা।

এবিটাশর একমট খববি গুরত্বপিভণর্ব কথটা বিশল রটামখ। পতটামরটা পকটাডিমট পখয়টাল করশল পদখশবি পর আমম #include <stdio.h>, int main(), { ও
} পরই লটাইশন আশছি পসিমট এমডিটশরর এশকবিটাশর বিটাঘাঁ মদক পথশক শুর কশরমছি। আর printf এবিম return 0এর আশগ চিটারমট পস্পেসি (ফটাঘাঁকটা
জটায়গটা)  মদশয়  মনশয়মছি।  এমটশক  বিশল  ইনশডিশন্টশন  (Indentation)।  এরকম  নটা  করশলও  পপটাগটামমট  চিলত  এবিম  তটাই  অশনশকই
ইশন্ডিশন্টশশনর বিল্যটাপিটারমট গুরত্ব পদয় নটা এবিম মঠিকমশতটা ইনশডিশন্টশন কশর নটা। পরশকটাশনটা ভটাশলটা অভল্যটাশসির মশতটা ইশন্ডিশন্টশশনর অভল্যটাসি
ততমর  করটাটটা  একটব   কমঠিন,  তশবি  মবিষয়টটা  মকন্তব   দটাঘাঁত  মটাজটার  মশতটাই  গুরত্বপিভণর্ব।  ইনশডিশন্টশন  করটার  অভল্যটাসি  মঠিকমশতটা  ততমর  নটা  হশল
পপটাগটামটারশদর  সিহকমর্বনী  বিটা  বিশসির  বিকটা  শুনশত  হয়,  অশনক  জটায়গটায়  পতটা  ইন্টটারমভউশতই  বিটাদ  পিশড়  পরশত  হয়।  আশটা  করমছি  পতটামরটা
বিল্যটাপিটারমট পবিশ গুরত্ব সিহকটাশর পনশবি। আমম বিইশয়র সিমস উদটাহরশণই রথটারথভটাশবি ইনশডিশন্টশন করটার পচিষটা করবি তশবি ছিটাপিটার সিময়
একটব   এমদকওমদক  হশত  পিটাশর,  পসিমট  পতটামরটা  বিবশঝ  পনশবি।  ইশন্ডিন্টশশনর  জন  সিটাধটারণত  চিটারমট  পস্পেসি  পদওয়টাটটাই  এখন  স্টল্যটান্ডিটাডির্ব।
পতটামরটা এমডিটশর অপিশন  পসিট করশত পিটাশরটা রটাশত টল্যটাবি  (Tab)  চিটাপিশল  পসিমট চিটারমট  পস্পেশসির সিমটান হয়।  Codeblocksএ  Settings
পমনুশত Editorএ মকক কশর TAB Optionsএ TAB indents পচিক কশরটা এবিম TAB size in spaces 4 দটাও (১.১৬ ছিমবিমট পদশখটা)।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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ছিমবি ১.১৬

এবিটাশর পতটামটাশদর জন একমট কটাজ। একমট পপটাগটাম পলশখটা পরমট মস্ক্রিশন মপন্ট করশবি: I love my country, Bangladesh।

পপটাগটামমট টটাইপি করটার পিশর অবিশল্যই কম্পিটাইল ও রটান করশবি। কম্পিটাইল করটার আশগ পসিভ করশত ভব লশবি নটা।



অধল্যটায় দুইমোঃ ডিটাটটা টটাইপি, ইনপিবট  ও আউটপিবট

এ অধল্যটাশয় আমরটা  মকছিব  পছিটাট পছিটাট পপটাগটাম  মলখবি। সিবিগুশলটা পপটাগটাম অবিশল্যই কমম্পিউটটাশর চিটামলশয় পদখশবি এবিম একটব  পিমরবিতর্বন কশর
কম্পিটাইল ও রটান করটার পচিষটা করশবি।

আমটাশদর পথম পপটাগটামমট হশবি দুমট সিমখল্যটা পরটাগ করটার পপটাগটাম। এখন কথটা হশচ্ছে,  সিমখল্যটাগুশলটা পতটা কমম্পিউটটাশরর পমশমটামরশত রটাখশত
হশবি, পসিই জমটল কটাজমট কনীভটাশবি করবি? মচিন্তটা পনই! সিবি পপটাগটামমম লল্যটাঙবশয়শজ পভমরশয়বিল বিশল একমট মজমনসি আশছি পরমট পকটান মনমদর্বষ
মটান  ধটারণ  করটার  জন  বিল্যবিহটার  করটা  হয়।  পভমরশয়বিশলর  একমট  নটাম  মদশত  হয়,  তটারপির  পভমরশয়বিল  =  পকটাশনটা  মটান    মলশখ  মদশল
পভমরশয়বিশলর পভতর পসিমট ঢব শক রটায়। এমটর সিশঙ গটামণমতক সিমনীকরশণর মকন্তব  পকটাশনটা সিম্পিকর্ব পনই।

চিশলটা, পপটাগটামমট মলশখ রটান করটাই, তটারপির বিল্যটাখল্যটা করটা রটাশবি।

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a;
    int b;
    int sum;

    a = 50;
    b = 60;

    sum = a + b;

    printf("Sum is %d", sum);

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.১

পপটাগটামমট রটান করটাও, তব মম মস্ক্রিশন পদখশবি: Sum is 110।

এখটাশন a, b, sum মতনমট পভমরশয়বিল  (variable)  আলটাদটা সিমখল্যটা ধটারণ কশর। পথশম আমটাশদর বিশল  মদশত হশবি পর a, b, sum নটাশম
মতনমট পভমরশয়বিল আশছি। এবিম এগুশলটাশত কনী ধরশনর ডিটাটটা থটাকশবি পসিমটও বিশল মদশত হশবি। int a; মদশয় আমরটা কম্পিটাইলটারশক বিলমছি a
নটাশম  একমট  পভমরশয়বিল  এই  পপটাগটাশম  আশছি  পরমট  একমট  পিভণর্বসিমখল্যটা  (integer)এর  মটান  ধটারণ  করটার  জন  বিল্যবিহটার  করটা  হশবি।  এই
কটাজমটশক বিশল পভমরশয়বিল মডিকটাশরশন। আর int হশচ্ছে ডিটাটটা টটাইপি, পরমট পদশখ মসিএর কম্পিটাইলটার বিবঝশবি পর এশত ইমন্টজটার টটাইপি ডিটাটটা
থটাকশবি।  আরও  পবিশ  মকছিব   ডিটাটটা  টটাইপি  আশছি,  পসিগুশলটা  আমরটা  আশস  আশস  পদখবি।  আমরটা  চিটাইশল  একই  টটাইশপির  পভমরশয়বিলগুশলটা
মডিশকয়টার করটার সিময় আলটাদটা লটাইশন নটা  মলশখ একসিশঙ কমটা  মদশয়ও  মলখশত পিটারতটাম,  পরমন: int a, b, sum;। আর লক কশরটা  পর
পভমরশয়বিল মডিকটাশরশশনর পশশষ পসিমমশকটালন বিল্যবিহটার করশত হয়। 

এরপির আমম দুমট পস্টটশমন্ট মলশখমছি:
a = 50;
b = 60;
এখটাশন aএর মটান 50 আর bএর মটান 60 বিশল মদলটাম (assign করলটাম), রতকণ নটা এমট আমরটা পিমরবিতর্বন করমছি, কম্পিটাইলটার aএর
মটান 50 আর bএর মটান 60 ধরশবি।

পিশরর পস্টটশমন্ট হশচ্ছে: sum = a + b;। এশত পবিটাঝটায়, sumএর মটান হশবি a + bএর সিমটান, অথর্বটাৎ a ও bএর পরটাগফল পর সিমখল্যটামট
হশবি পসিমট আমরটা sum নটাশমর পভমরশয়বিশল পরশখ মদলটাম (বিটা assign করলটাম)। 

এবিটাশর পরটাগফলমট মমনটশর পদখটাশত হশবি, তটাই আমরটা printf ফটামশন বিল্যবিহটার করবি।

printf(“Sum is %d”, sum);



এখটাশন পদশখটা printf ফটামশশনর পভতশর দুমট অমশ। পথম অমশশ “Sum is %d” মদশয় পবিটাঝটাশনটা হশয়শছি মস্ক্রিশন মপন্ট করশত হশবি Sum
is  এবিম তটার পিশর একমট ইমন্টজটার  পভমরশয়বিশলর মটান  পরমট %dএর জটায়গটায় বিসিশবি। তটারপির কমটা  মদশয় আমরটা  sum  মলশখ বিবমঝশয়
মদশয়মছি পর %dপত sumএর মটান মপন্ট করশত হশবি। ইমন্টজটাশরর জন পরমন %d বিল্যবিহটার করলটাম, অন ধরশনর পভমরশয়বিশলর জন অন
মকছিব   মলখশত  হশবি,  পরমট  আমরটা  বিল্যবিহটার  করশত  করশত  মশখবি।  খববি  ভটাশলটা  হশতটা  রমদ  আমম  এখন  একমট  চিটাটর্ব  মলশখ  মদতটাম  পর  মসি
লল্যটাঙবশয়শজ কনী কনী ডিটাটটা টটাইপি আশছি, পসিগুশলটা কনী মদশয় পলশখ এবিম মপন্ট করটার জন কনী করশত হশবি আর পতটামরটা পসিই চিটাটর্ব মবখস কশর
পফলশত।  মকন্তব  শুধব শুধব মবখস করটার  পকটাশনটা দরকটার পনই,  মবখস করটার পবিণতটা  মচিন্তটাশমক কমটায় আর পপটাগটামটারশদর জন  মচিন্তটা করটার
কমতটা খববিই গুরত্বপিভণর্ব।

আমরটা ওপিশরর পপটাগটামমট চিটাইশল এভটাশবিও মলখশত পিটারতটাম:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, sum;

    a = 50;
    b = 60;

    sum = a + b;

    printf("Sum is %d", sum);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.২
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আবিটার পভমরশয়বিল মডিশকয়টার করটার সিময় একই সিশঙ অল্যটাসিটাইনও করটা রটায়:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 50, b = 60, sum;

    sum = a + b;

    printf("Sum is %d", sum);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.৩

এখন পতটামটাশদর জন একমট পশ। মনশচির পপটাগটামমটর আউটপিবট কনী হশবি?

#include <stdio.h>

int main() 
{
    int x, y;



    x = 1;
    y = x;
    x = 2;

    printf("%d", y);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.৪

কনী মশন হয়? আউটপিবট 1 নটামক 2? আউটপিবট হশবি 1, কটারণ পথশম কম্পিটাইলটার পদখশবি, xএর মটান 1 অল্যটাসিটাইন
করটা হশয়শছি (x = 1;)। তটারপির xএর মটানমট আবিটার yএ অল্যটাসিটাইন করটা হশয়শছি (y = x;)। এখন yএর মটান
1। তটারপির আবিটার  xএর  মটান  2  অল্যটাসিটাইন করটা  হশয়শছি।  মকন্তব তটাশত  yএর  মটাশনর  পকটাশনটা পিমরবিতর্বন  হশবি  নটা।
পপটাগটামমমশয় y = x; আসিশল পকটাশনটা সিমনীকরণ নটা পর এমট সিবিসিময় সিতল্য হশবি। '=' মচিহ্ন মদশয় একমট পভমরশয়বিশল
মনমদর্বষ পকটাশনটা মটান রটাখটা হয়।

এবিটাশর মনশচির পপটাগটামমট পদশখটা:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 50, b = 60, sum;

    sum = a + b;
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    printf("%d + %d = %d", a, b, sum);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.৫

পপটাগটামমট মমনটশর কনী মপন্ট কশর? চিটামলশয় পদশখটা। printf(“%d + %d = %d”, a, b, sum); নটা মলশখ printf(“%d + %d = %d”, b,
a, sum); মলশখ পপটাগটামমট আবিটার চিটালটাও। এখন মজমনসিমট মচিন্তটা কশর বিবশঝ নটাও।

পলখটাপিড়টা করটার সিময় আমটাশদর মশন নটানটা মবিষশয় নটানটা পশ আশসি, রটার উত্তির আমরটা বিইশত খবঘাঁমজ, মশককশক মজজটাসিটা কমর, ইন্টটারশনশট
খবঘাঁমজ বিটা মচিন্তটা কশর রবমক দটাঘাঁড় কমরশয় উত্তিরমট পবির কমর। আমটাশদর দুভর্বটাগল্য পর পবিমশরভটাগ পছিশলশমশয়ই পশষ কটাজমট কশর নটা, কটারণ মনশজ
মনশজ  মচিন্তটা করশত একটব  সিময় লটাশগ ও পিমরশ্রম হয়,  পসিই সিময় আর শ্রম তটারটা  মদশত চিটায় নটা। আর আমটাশদর অমভভটাবিক,  মশকক ও
মশকটাবিল্যবিসটা মচিন্তটা করটার জন পকটাশনটা পিবরস্কটার পদয় নটা, বিরম মবখস করটার জনই পিবরস্কগত কশর। 

রটাপহটাক, পপটাগটামমমশয়র বিল্যটাপিটাশর রখনই মশন পকটাশনটা পশ আসিশবি, সিশঙ সিশঙ একমট পপটাগটাম মলশখ পফলশবি। পদশখটা পতটামটার কম্পিটাইলটার
কনী বিশল। ধরটা রটাক, আমরটা রমদ int টটাইশপির পভমরশয়বিশল দশমমক রবক সিমখল্যটা (বিটাসবি সিমখল্যটা বিটা real number) বিল্যবিহটার করতটাম, তটাহশল
কনী হশতটা?

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 50.45, b = 60, sum;

    sum = a + b;

    printf("%d + %d = %d", a, b, sum);



    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.৬

এখটাশন aএর মটান 50.45 বিল্যবিহটার করলটাম। এবিটাশর পপটাগটাম চিটালটাও, পদশখটা কনী হয়। আবিটার মশন রমদ পশ আশসি পর, main ফটামশশনর
পশষ লটাইশন return 0; নটা মলখশল কনী হয়? তটাহশল return 0; ছিটাড়টা পপটাগটাম চিটামলশয় পদশখটা কনী হয়।

আউটপিবট হশবি: 50 + 60 = 110।

মসি কম্পিটাইলটার aএর মটান 50 ধশরশছি, রমদও আমরটা 50.45 অল্যটাসিটাইন কশরমছি। এই বিল্যটাপিটারমটশক বিশল টটাইপি কটাস্ট (type cast)। বিটাসবি
সিমখল্যটা রটাখটার জন  মসি ভটাষটায় double নটাশমর ডিটাটটা টটাইপি রশয়শছি। টটাইপি কটাস্ট কশর double সিমখল্যটামটশক  intএ পনওয়টা হশয়শছি,  এমট
অশটটাশমমটক হয়। আবিটার কম্পিটাইলটারশক বিশলও পদওয়টা রটায়: int a = (int) 50.45। 
int a = 50.99; এখটাশন aএর মটান হশবি 50। int a = 50.9; মলখশল aএর মটান হয় 50। এক কথটায় বিলশল double পথশক intএ টটাইপি
কটাস্ট করশল দশমমশকর পিশরর অমশমট বিটাদ পিশড় রটাশবি।

আশরকমট কথটা। পরই পভমরশয়বিলশক টটাইপি কটাস্ট করটা হশচ্ছে, তটার মটান মকন্তব  পিমরবিতর্বন হয় নটা। টটাইপি কটাস্ট করটা মটানমট একমট পভমরশয়বিশল
রটাখটা রটায়। মনশচির পপটাগটামমট কমম্পিউটটাশর চিটালটাশলই বিবঝশত পিটারশবি।

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n;
    double x;

    x = 10.5;
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    n = (int)x;

    printf("Value of n is %d\n", n);
    printf("Value of x is %lf\n", x);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.৭

পপটাগটাশমর আউটপিবট পদশখটা। x-এর মটান মকন্তব  পিমরবিতর্বন হয়মন। আর বিবঝশতই পিটারছি পর বিটাসবি সিমখল্যটা রটাখটার জন মসি-পত পর double
টটাইশপির পভমরশয়বিল বিল্যবিহটার করটা হয়, তটা মপন্ট করটার সিময় %lf (l এখটাশন ইমশরমজ পছিটাট হটাশতর L) বিল্যবিহটার করশত হয়। 
int ডিটাটটা টটাইশপি পতটা পকবিল পিভণর্ব সিমখল্যটা রটাখটা রটায়। মকন্তব  পসিমট কনী পরশকটাশনটা পিভণর্বসিমখল্যটা? উত্তিশরর জন একমট পপটাগটাম মলমখ:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a;

    a = 1000;
    printf("Value of a is %d", a);

    a = 21000;
    printf("Value of a is %d", a);

    a = 10000000;



    printf("Value of a is %d", a);

    a = 10000000;
    printf("Value of a is %d", a);

    a = 100020004000503;
    printf("Value of a is %d", a);

    a = 4325987632;
    printf("Value of a is %d", a);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.৮

এখটাশন আমরটা aপত মবিমভন্ন সিমখল্যটা অল্যটাসিটাইন করলটাম। সিবি মটান মক মঠিকঠিটাক আসিশছি? আশসিমন। পকন আশসিমন পসিমট বিল্যটাখল্যটা করটার আশগ
একমট কথটা বিশল  মনই। পিরপির এতগুশলটা  printfএর কটারশণ  পতটামটার কমম্পিউটটাশরর  মস্ক্রিশন  মনশ্চিয়ই  পদখশত একটব  অস্বমসকর লটাগশছি।
পমতমট printf পতটামরটা এভটাশবি মলখশত পিটাশরটা: printf(“Value of a is %d\n”, a);। এখন printf ফটামশশন “”এর পভতর \n মলখশল কনী
হয় পসিমট আমম বিলবি নটা। পপটাগটামমট চিটালটাশলই বিবঝশত পিটারশবি।

aএর সিবিগুশলটা মটান  মকন্তব   মঠিকভটাশবি পদখটা রটায়মন,  পরসিবি মটান   2147483648 পথশক 2147483647 পিরর্বন্ত পকবিল পসিগুশলটাই  মঠিকঠিটাক
মপন্ট হশবি, কটারণ এই পরশঞ্জির বিটাইশরর সিমখল্যটা int টটাইশপির পভমরশয়বিশল রটাখটা রটায় নটা। এমট হশলটা int টটাইশপির সিমখল্যটার সিনীমটা। মসিপত int
টটাইশপির ডিটাটটার জন পমশমটামরশত চিটার বিটাইট (byte) জটায়গটা বিল্যবিহৃত হয়। চিটার বিটাইট মটাশন বিমত্রশ মবিট (1 byte = 8 bit)। পমত মবিশট দুমট
মজমনসি রটাখটা রটায়, 0 আর 1। দুই  মবিশট রটাখটা রটায় চিটারমট সিমখল্যটা (00, 01, 10, 11)। তটাহশল 32 মবিশট রটাখটা রটাশবি: 232 টটা সিমখল্যটা অথর্বটাৎ
4294967296 মট  সিমখল্যটা।  এখন  অশধর্বক  ধনটাত্মক  আর  অশধর্বক  ঋণটাত্মক  রমদ  রটামখ,  তটাহশল    2147483648  পথশক  1  পিরর্বন্ত  পমটাট
2147483648 সিমখল্যটা আবিটার 0 পথশক 2147483647 পিরর্বন্ত  পমটাট 2147483648 সিমখল্যটা, সিবির্বশমটাট  4294967296 মট সিমখল্যটা। আশটা কমর,
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মহসিটাবিটটা বিবঝশত পপিশরছি।

এখন আমরটা পরটাগ করটার পপটাগটামমট  মলখবি পরমট সিবি বিটাসবি সিমখল্যটা (real number) পরটাগ করশত পিটারশবি। পতটামটাশদর মশন কমরশয়  মদই,
পিভণর্বসিমখল্যটা হশচ্ছে, ... 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 ... ইতল্যটামদ। আর বিটাসবি সিমখল্যটা হশচ্ছে 5, 3, 2.43, 0, 0.49, 2.92 ইতল্যটামদ (সিমখল্যটাশরখটার
ওপির সিবি সিমখল্যটাই মকন্তব  বিটাসবি সিমখল্যটা)।

#include <stdio.h>

int main()
{
    double a, b, sum;

    a = 9.5;
    b = 8.743;

    sum = a + b;

    printf("Sum is: %lf\n", sum);

    printf("Sum is: %0.2lf\n", sum);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.৯
পপটাগটামমট কম্পিটাইল এবিম রটান কশরটা। আউটপিবট হশবি মনশচির দুই লটাইন:



Sum is: 18.243000
Sum is: 18.24

%lf বিল্যবিহটার করটায় পথম লটাইশন দশমমশকর পিশর ছিয় ঘর পিরর্বন্ত মপন্ট হশয়শছি। আবিটার মদ্বিতনীয় লটাইশন দশমমশকর পিশর দুই ঘর পিরর্বন্ত মপন্ট
হশয়শছি,  কটারণ %0.2lf  মলশখমছি  (মতন ঘর পিরর্বন্ত  মপন্ট করশত চিটাইশল %0.3lf  মলখতটাম,  আবিটার দশমমক অমশ  মপন্ট করশত নটা চিটাইশল
%0.0lf)। double টটাইশপির ডিটাটটার জন 64 মবিট বিল্যবিহৃত হয় এবিম 1.7E308 (1.7 x 10308) পথশক 1.7E+308 (1.7 x 10308) পিরর্বন্ত
ডিটাটটা রটাখটা রটায়। মবিসটামরত মহসিটাবি বিবঝশত হশল কমম্পিউটটার মবিজটানসিমকটান্ত আরও মকছিব  জটানবিবমদ্ধর দরকটার, তটাই আমম আর এখন পসিমদশক
রটামচ্ছে নটা। 

এখন আমরটা আমটাশদর পপটাগটাশম এমন বিল্যবিসটা রটাখশত চিটাই,  রটাশত পকটান দুমট সিমখল্যটা পরটাগ করশত হশবি পসিমট আমরটা পকটাশডির পভতর
মলখবি নটা, বিল্যবিহটারকটারনীর কটাছি পথশক ইনপিবট আকটাশর পজশন পনবি। বিল্যবিহটারকটারনীর (মটাশন পর পপটাগটামমট বিল্যবিহটার করশছি) কটাছি পথশক ইনপিবট
পনওয়টার জন আমরটা scanf ফটামশন বিল্যবিহটার করবি (মসি-পত আরও ফটামশন আশছি এই কটাশজর জন)। তটাহশল পদমর নটা কশর পপটাগটাম
মলশখ পফমল:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, sum;

    scanf("%d", &a);
    scanf("%d", &b);

    sum = a + b;

    printf("Sum is: %d\n", sum);
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    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.১০

পপটাগটামমট রটান করশল পদখশবি ফটাঘাঁকটা মস্ক্রিন (blank screen) আশসি। তখন তব মম একমট সিমখল্যটা মলখশবি,  তটারপির পস্পেসি (space) বিটা
এন্টটার (enter) মদশয় আশরকমট সিমখল্যটা মলখশবি। তটারপির আবিটার এন্টটার চিটাপিশল পরটাগফল পদখশত পিটাশবি। 

পতটামরটা  মনশ্চিয়ই  scanf  ফটামশশনর বিল্যবিহটার মশশখ পফশলছি।  scanf( %d , &a);  “ ” এখটাশন ডিবিল পকটাশটশশনর পভতশর  %d  মদশয়
scanf-পক বিশল পদওয়টা হশচ্ছে পর একমট ইমন্টজটার বিটা int টটাইশপির পভমরশয়বিশলর মটান পিড়শত হশবি (বিল্যবিহটারকটারনী মকশবিটাডির্ব পথশক ইনপিবট
পদশবি)। আর পদশখটা a-এর আশগ এমপিটারশসিন্ডি (&) মচিহ্ন বিল্যবিহটার করটা হশয়শছি, &a মদশয় পবিটাঝটাশনটা হশয়শছি পর সিমখল্যটামট ইনপিবট পদওয়টা
হশবি পসিমট  a  পভমরশয়বিশলর মটাশঝ অল্যটাসিটাইন হশবি। পতটামরটা রখন মসি আশরকটব  ভটাশলটাভটাশবি মশখশবি,  তখন &a-এর পকগত অথর্ব বিবঝশত
পিটারশবি, আপিটাতত আমরটা বিল্যবিহটাশরর মদশকই মশনটাশরটাগ মদই। a এবিম b-এর মটান একমট scanf ফটামশন মদশয়ও পনওয়টা পরত এভটাশবি:
scanf( %d %d , &a, &b);“ ” । পভমরশয়বিশলর আশগ & মচিহ্ন নটা মদশল কনী সিমসিল্যটা? মনশচির পপটাগটামমট রটান করটার পচিষটা কশরটা,  মকছিব
একমট এরর পিটাশবি। এই মবহভশতর্ব এররটটা বিল্যটাখল্যটা করমছি নটা, কটারণ বিল্যটাখল্যটাটটা একটব  জমটল আর এখন পবিটাঝটাশত পগশল পতটামরটা ভব ল বিবঝশত
পিটাশরটা এবিম পিশর আমটাশক গটালমন্দ করশবি।

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, sum;

    scanf("%d", &a);
    scanf("%d", b);

    sum = a + b;



    printf("Sum is: %d\n", sum);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.১১

এখন আমরটা রমদ ইনপিবট মহশসিশবি ইমন্টজটার নটা মনশয় ডিবিল টটাইশপির ডিটাটটা মনশত চিটাইতটাম তটাহশল কনী করশত হশতটা? scanf-এ %d-এর
বিদশল %lf বিল্যবিহটার করশলই চিলত। পতটামরটা পপটাগটামমট মলশখ পফশলটা এবিম পদশখটা মঠিকঠিটাক রটান হয় মক নটা। তটারপিশর বিটামক অমশ পিড়টা
শুর কশরটা। 

আসিশল মঠিকঠিটাক রটান হশবি নটা, কটারণ ডিটাটটা টটাইপিও পিমরবিতর্বন করশত হশবি। মটাশন int নটা মলশখ double মলখশত হশবি। পপটাগটামমট মঠিক
কশর আবিটার চিটালটাও।

বিইশত রখনই আমম পকটাশনটা পপটাগটাম পলখশত বিলবি পসিমট রত সিহজ মকমবিটা কমঠিনই মশন পহটাক নটা পকন, পসিমট কমম্পিউটটাশর মলশখ কম্পিটাইল
ও রটান করশত হশবি। এ কটাজ নটা কশর সিটামশন আগটাশনটা রটাশবি নটা। মশন রটাখশবি, গটামড় চিটালটাশনটা পশখটার জন পরমন গটামড় চিটালটাশনটার পকটাশনটা
মবিকল্প পনই, সিটাঘাঁতটার পশখটার জন পরমন সিটাঘাঁতটার কটাটটার মবিকল্প পনই, পতমনই পপটাগটামমম পশখটার জন পপটাগটামমম করটার পকটাশনটা মবিকল্প
পনই, শুধব বিই পিশড় পপটাগটামটার হওয়টা রটায় নটা।

এবিটাশর আমরটা আশরক ধরশনর ডিটাটটা টটাইপি পদখবি, পসিমট হশচ্ছে char (character) টটাইপি। পতটা এই character টটাইশপির চিমরত্র হশচ্ছে
এশক পমশমটামরশত রটাখটার জন মটাত্র এক বিটাইট জটায়গটার দরকটার হয়। সিটাধটারণত পরশকটাশনটা অকর বিটা মচিহ্ন রটাখটার জন এই টটাইশপির ডিটাটটা
বিল্যবিহটার করটা হয়। তশবি পসিই অকরটটা ইমশরমজ বিণর্বমটালটার অকর হশত হশবি, অন ভটাষটার অকর char টটাইশপির পভমরশয়বিশল রটাখটা রটাশবি
নটা। মনশচির পপটাগটামমট কমম্পিউটটাশর মলশখ রটান করটাও:
#include <stdio.h>

int main()
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{
    char ch;

    printf("Enter the first letter of your name: ");
    scanf("%c", &ch);
    printf("The first letter of your name is: %c\n", ch);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.১২

পকটাডি পদশখ বিবঝশতই পিটারছি, char টটাইশপির জন printf এবিম scanf ফটামশশনর পভতশর %c বিল্যবিহটার করশত হয়। আশরকমট ফটামশন
আশছি getchar, এমট মদশয়ও char টটাইশপির ডিটাটটা মরডি করটা রটায়। মনশচির পপটাগটামমট পদশখটা: 

#include <stdio.h>

int main()
{
    char ch;

    printf("Enter the first letter of your name: ");
    ch = getchar();
    printf("The first letter of your name is: %c\n", ch);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.১৩



এটটা রটান করটাও। আশগর পপটাগটামমটর মশতটা একই কটাজ করশবি। getchar ফটামশন একমট অকর পিশড় পসিমট ch পভমরশয়বিশলর পভতশর
অল্যটাসিটাইন কশর মদল। আর সিরটাসিমর পকটাশনটা মকছিব  char টটাইপি পভমরশয়বিশল রটাখশত চিটাইশল পরই অকর বিটা মচিহ্ন রটাখশবি তটার দুই পিটাশশ
মসিশঙল পকটাশটশন মচিহ্ন পদশবি। পরমন: char c = 'A';

এখন মনশচির পপটাগটামমট পদশখটা:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int num1, num2;

    printf("Please enter a number: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Please enter another number: ");
    scanf("%d", &num2);

    printf("%d + %d = %d\n", num1, num2, num1+num2);
    printf("%d  %d = %d\n", num1, num2, num1num2);
    printf("%d * %d = %d\n", num1, num2, num1*num2);
    printf("%d / %d = %d\n", num1, num2, num1/num2);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.১৪
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এমট কম্পিটাইল ও রটান করটাও। এমট পদশখ মনশ্চিয়ই বিবঝশত পিটারছি মবিশয়টাগ, গুণ ও ভটাশগর কটাজ কনীভটাশবি করশত হয়। এবিটাশর পতটামটাশদর
কটাজ হশচ্ছে চিটারমট। এক, num1 ও num2-এর মশধল্যকটার পরটাগ, মবিশয়টাগ, গুণ, ভটাশগর কটাজমট printf ফটামশশনর পভতশর নটা কশর আশগ
করটা এবিম মটানমট অন একমট পভমরশয়বিশল পরশখ পদওয়টা। এর জন একমট পপটাগটাম মলশখ পফশলটা। মদ্বিতনীয় কটাজ হশচ্ছে পপটাগটামমট ডিবিল
টটাইশপির পভমরশয়বিল বিল্যবিহটার কশর কশরটা। তগতনীয় কটাজ হশচ্ছে, num2-এর মটান  0  মদশয় পদশখটা কনী হয়। চিতবথর্ব  কটাজমট হশচ্ছে  printf
ফটামশশনর পভতশর ডিবিল পকটাশটশশনর পভতশর পরই  +, -, *,  /  মচিহ্ন আশছি পসিগুশলটা সিরটাসিমর বিল্যবিহটার নটা কশর একমট  char  টটাইপি
পভমরশয়বিশল পরশখ তটারপির বিল্যবিহটার করটা। চিটারমট কটাজ মঠিকমশতটা করটার পিশর মনশচির পপটাগটামমট পদশখটা:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int num1, num2, value;
    char sign;

    printf("Please enter a number: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Please enter another number: ");
    scanf("%d", &num2);

    value = num1 + num2;
    sign = '+';
    printf("%d %c %d = %d\n", num1, sign, num2, value);

    value = num1  num2;
    sign = '';
    printf("%d %c %d = %d\n", num1, sign, num2, value);



    value = num1 * num2;
    sign = '*';
    printf("%d %c %d = %d\n", num1, sign, num2, value);

    value = num1 / num2;
    sign = '/';
    printf("%d %c %d = %d\n", num1, sign, num2, value);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.১৫

পপটাগটামমট পদখশলই বিবঝশত পিটারশবি কনী কটাজ কশর। তশবি শুধব পদশখ বিবঝশলই হশবি নটা। পকটাডি কশর কম্পিটাইল ও রটান কশরটা। 

মসি লল্যটাঙবশয়শজ আরও পবিশ মকছিব  ডিটাটটা টটাইপি রশয়শছি। ইনপিবট ও আউটপিবশটর জনও রশয়শছি নটানটা পিদ্ধমত, রটা পতটামরটা আশস আশস মশখশবি
(সিবি হয়শতটা এ বিইশয় থটাকশবি নটা, মসি-এর অন বিই পিড়শল জটানশত পিটারশবি)। আপিটাতত রটা মশশখছি, তটা মদশয়ই পতটামরটা অশনক পপটাগটাম
মলশখ পফলশত পিটারশবি।
এখন একমট মজটার এবিম দরকটামর মজমনসি বিশল রটামখ। পপটাগটাশমর পকটাশডির পভতশর তব মম মনশজর ভটাষটাও বিল্যবিহটার করশত পিটাশরটা। এমটশক
বিশল কশমন্ট  (comment)  করটা। কম্পিটাইলটার কশমন্টগুশলটাশক পপটাগটাশমর অমশ ধরশবি নটা। এক লটাইশনর কশমন্ট হশল  //  মচিহ্ন মদশয়
কশমন্ট শুর করশত পিটাশরটা। আর একটামধক লটাইন থটাকশল /* মদশয় শুর এবিম */ মদশয় পশষ করশত হশবি। মনশচির পপটাগটামমট মকন্তব  মঠিকঠিটাক
কম্পিটাইল ও রটান হশবি।

#include <stdio.h>

int main()
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{
    // test program  comment 1
    printf("Hello ");
    /* We have printed Hello,
    now we shall print World.
    Note that this is a multiline comment */
    printf("World"); // printed world
    return 0;
}
পপটাগটাম: ২.১৬

এবিটাশর একমট পশ, (পরমট মসি-এর পটক্সট বিইশয় এই চিল্যটাপটাশরর শুরশতই বিশল মদত), পভমরশয়বিলগুশলটার নটামকরশণর মনয়মকটানুন কনী?
পভমরশয়বিশলর নটাম এক বিটা একটামধক অকশরর হশত পিটাশর,  অকরগুশলটা হশত পিটাশর  a  পথশক  z, A  পথশক  Z, 0  পথশক  9  এবিম  _
(আন্ডিটারশস্কটার বিটা আন্ডিটারবিটার)। তশবি একটামধক অকশরর পকশত্র পথম অকরটটা অঙ্ক (মডিমজট) হশত পিটারশবি নটা। তব মম একমট পপটাগটাশম int
7d;  মলশখ  পদশখটা  কম্পিটাইলটার  কনী  বিশল।  আর  পভমরশয়বিশলর  নটামগুশলটা  অথর্বপিভণর্ব  হশল  ভটাশলটা  হয়।  পরমন,  পরটাগফল  রটাখটার  জন
পভমরশয়বিশলর নটাম sum হশলই ভটাশলটা,  রমদও y নটাম মদশলও পপটাগটাম চিশল। অথর্বপিভণর্ব নটাম মদশল বিবঝশত সুমবিধটা হয়, পভমরশয়বিলটটা কনী
উশদ্দেশশল্য বিল্যবিহটার করটা হশয়শছি।



পপটাগটামমম পশখটার একমটাত্র উপিটায় হশচ্ছে পবিমশ পবিমশ পপটাগটামমম
করটা। গটাড়নী  নটা  চিটালটাশল পরমন গটাড়নী  চিটালটাশনটা  পশখটা  রটায়  নটা,
পতমমন পপটাগটামমম নটা করশল পপটাগটামমম পশখটা রটায় নটা।
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অধল্যটায় মতনমোঃ কমন্ডিশনটাল লমজক

পতটামরটা অশনশকই হয়শতটা জটাশনটা পর  'চিটাচিটা পচিদৌধবরনীর বিবমদ্ধ কমম্পিউটটাশরর পচিশয়ও পখর'!  এমট শুশন পথম পথম চিটাচিটা পচিদৌধবরনীর ওপির
ভমক-শ্রদ্ধটা অশনক পবিশড় পগশলও একটব  মচিন্তটা করশলই পতটামরটা বিবঝশত পিটারশবি পর আসিশল পতটামটাশদর সিবিটার বিবমদ্ধ কমম্পিউটটাশরর পচিশয়
পখর। আসিশল কমম্পিউটটাশরর পতটা পকটাশনটা বিবমদ্ধই পনই। পপটাগটামটাররটা পরভটাশবি পপটাগটাম মলশখ পদয় কমম্পিউটটার পসিভটাশবি কটাজ কশর। এখন
আমরটা পপটাগটামমমশয়র সিহজ অথচি খববি গুরত্বপিভণর্ব একমট মবিষয় মশখবি। পসিমট হশচ্ছে কমন্ডিশনটাল লমজক। পকটান শশতর্ব কনী করশত হশবি পসিমট
পপটাগটাম মলশখ কমম্পিউটটারশক পবিটাঝটাশত হশবি। কথটা নটা বিটামড়শয় আমরটা পপটাগটাম পলখটা শুর কশর মদই। পতটামরটা মকন্তব  অবিশল্যই পমতমট
পপটাগটাম কমম্পিউটটাশর চিটামলশয় পদখশবি।

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int n; 
    
    n = 10; 
    
    if(n >= 0) { 
        printf("The number is positive\n"); 
    } 
    else { 
        printf("The number is negative\n"); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৩.১



ওপিশরর পপটাগটামমটর কটাজ কনী? n-এর মবিমভন্ন মটান (পরমন: 0, -10, -2, 5, 988 ইতল্যটামদ) বিমসিশয় পতটামরটা পপটাগটামমট চিটালটাও। পদখটা
রটাশচ্ছে পর এর কটাজ হশচ্ছে n ধনটাত্মক (positive) নটা ঋণটাত্মক (negative) পসিমট মনণর্বয় করটা। পকটান সিমখল্যটা ধনটাত্মক হশত পগশল একমট
শতর্ব পিভরণ করশত হয়। পসিমট হশচ্ছে তটাশক শভশনর সিমটান বিটা তটার পচিশয় বিড় হশত হয়। তটাহশল আমটাশদর লমজকমট দটাঘাঁড়টাশচ্ছে এ রকম পর, 'n
রমদ শভশনর সিমটান বিটা বিড় হয়, তশবি n ধনটাত্মক, নটা হশল n ঋণটাত্মক'। এই বিল্যটাপিটারমট মসি লল্যটাঙবশয়শজ পকটাশ করশত হয় if এবিম তটার সিশঙ
else বিল্যবিহটার কশর। if-এর পভতর একমট শতর্ব (কমন্ডিশন) মলশখ মদশত হয় রটা সিমতল্য হশলই পকবিল তটার পভতশরর অমশশর কটাজ হয় (মটাশন
if-এর পির পর মদ্বিতনীয় বিন্ধননী { }  বিল্যবিহটার করটা হশয়শছি তটার পভতশরর সিবি কটাজ)। আর কমন্ডিশনটটা মলখশত হয় পথম বিন্ধননীর পভতশর।
if-এর পভতশর পরই কমন্ডিশনটটা আশছি পসিমট রমদ মমথল্যটা হয়, তশবি else-এর পভতশরর (মদ্বিতনীয় বিন্ধননীর পভতশর) অমশশর কটাজ হয়। সিবি
পপটাগটামমম লল্যটাঙবশয়শজই এমট আশছি, তশবি পলখটার ধরন হয়শতটা আলটাদটা।

এখন আমটাশদর পদখশত হশবি,  কমন্ডিশনগুশলটা কনীভটাশবি মলখশত হশবি? পতটামরটা এতকশণ পজশন পগছি পর  'বিড় মকমবিটা সিমটান'  এই তবলনটা
করটার জন >= মচিহ্ণ বিল্যবিহটার করটা হয়। 'পছিটাট মকমবিটা সিমটান'-এর জন বিল্যবিহটার কশর <= মচিহ্ন। দুমট সিমখল্যটা একমট আশরকমটর সিমটান মক নটা
পসিমট পিরনীকটার জন বিল্যবিহটার কশর == মচিহ্ন (লক কশরটা এখটাশন দুমট সিমটান মচিহ্ন আশছি। শুরর মদশক অশনশকই সিমটান মক নটা পিরনীকটার
জন ভব ল কশর = (একমট সিমটান মচিহ্ন রটা মদশয় আসিশল পকটাশনটা পভমরশয়বিশল পকটাশনটামকছিব  অল্যটাসিটাইন করটা হয়) বিল্যবিহটার কশর মবিপিশদ পিশড়
রটায়)। দুমট সিমখল্যটা পিরস্পের অসিমটান মক নটা, এমট পিরনীকটার জন != মচিহ্ন বিল্যবিহটার কশর। আর পছিটাট মকমবিটা বিড় পিরনীকটার জন < আর >
মচিহ্ন বিল্যবিহটার করশত হয়। আরও বিল্যটাপিটার-সিল্যটাপিটার আশছি। একবিটাশর সিবি নটা মশশখ চিশলটা আশস আশস পপটাগটাম মলশখ পশখটা রটাক। এখটাশন
ইশন্ডিশন্টশশনর বিল্যটাপিটারমটও মকন্তব  পখয়টাল পকটাশরটা। if মকমবিটা else-এর পভতশরর ব্লশকর সিবি লটাইন মকন্তব  if বিটা else পরখটাশন শুর, তটার চিটার
ঘর (চিটারমট পস্পেসি) ডিটান পথশক শুর হশয়শছি।
আমরটা ওপিশরর পপটাগটামমট এভটাশবিও মলখশত পিটারতটাম:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int n;     
    n = 10; 
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    if(n < 0) { 
        printf("The number is negative\n"); 
    } 
    else { 
        printf("The number is positive\n"); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৩.২

এখটাশন আমরটা পথশম পিরনীকটা কশরমছি পর n শভশনর পচিশয় পছিটাট মক নটা। রমদ পছিটাট হয়, তশবি n পনশগমটভ; আর পসিমট নটা হশল (পসিমট নটা
হওয়টা মটাশন n অবিশল্যই শভশনর সিমটান বিটা বিড়) n পিমজমটভ।

পতটামটাশদর মশধল্য রটারটা একটব  খবঘাঁতখবঘাঁশত স্বভটাশবির, তটারটা মনশ্চিয়ই ভটাবিছি পর শভন পতটা আসিশল পিমজমটভ বিটা পনশগমটভ পকটাশনটাটটাই নটা। শভশনর
পচিশয় বিড় সিবি সিমখল্যটা হশচ্ছে পিমজমটভ আর পছিটাট সিবি সিমখল্যটা হশচ্ছে পনশগমটভ। কমম্পিউটটারশক পসিমট পবিটাঝটাশত পগশল আমরটা মনশচির পপটাগটামমট
মলখশত পিটামর:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int n = 10;    
    
    if(n < 0) { 
        printf("The number is negative\n"); 
    } 



    else if (n > 0) { 
        printf("The number is positive\n"); 
    } 
    else if (n == 0) {
        printf("The number is zero!\n"); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৩.৩

পপটাগটামমট একটব  বিল্যটাখল্যটা করটা রটাক:
if(n < 0):  এখটাশন আমরটা পথশম পিরনীকটা কশরমছি n শভশনর পচিশয় পছিটাট মক নটা  । পছিটাট হশল পতটা কথটাই পনই। আমরটা বিশল মদমচ্ছে পর
সিমখল্যটামট পনশগমটভ। 
else if(n > 0): আর রমদ পছিটাট নটা হয়, তশবি n শভশনর পচিশয় বিড় মক নটা পসিমট পিরনীকটা কশরমছি if(n > 0)। এই শতর্ব সিমতল্য হশল সিমখল্যটামট
পিমজমটভ।
else if(n == 0): আর n > 0 ও রমদ সিমতল্য নটা হয় তশবি পকটান শতর্বমট বিটাদ রইল? দুমট সিমটান মক নটা পসিমট পিরনীকটা করটা। তটাহশল আমরটা
পিরনীকটা করমছি পর n শভশনর সিমটান মক নটা এবিম সিমটান হশল বিশল মদমচ্ছে পর এমট শভন।

দুমট সিমখল্যটা তবলনটা করটার সিময় পথমটটা রমদ মদ্বিতনীয়মটর পচিশয় বিড় নটা হয়,  পছিটাটও নটা হয়,  তশবি তটারটা অবিশল্যই সিমটান। তটাই তগতনীয়
কমন্ডিশনটটা আসিশল আমটাশদর দরকটার পনই। আমরটা পথম দুমট কমন্ডিশন মমথল্যটা হশলই বিশল মদশত পিটামর পর n-এর মটান শভন।

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
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    int n = 10;    
    
    if(n < 0) { 
        printf("The number is negative\n"); 
    } 
    else if (n > 0) { 
        printf("The number is positive\n"); 
    } 
    else { 
        printf("The number is zero!\n"); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৩.৪

আবিটার সিবি সিময় পর if  বিল্যবিহটার করশলই সিশঙ else মকমবিটা else if  বিল্যবিহটার করশত হশবি, এমন পকটাশনটা কথটা পনই। মনশচির পপটাগটামমট
পদশখটা:

#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
    int number = 12; 
    
    if(number > 10) { 
        printf("The number is greater than ten\n"); 



    } 
    return 0;
}
পপটাগটাম: ৩.৫

এখটাশন পকবিল পদখটা হশচ্ছে পর সিমখল্যটামটর মটান মক দশশর পচিশয় বিড় মক নটা।  

মনশচির পপটাগটামমট পদশখ বিশলটা পতটা আউটপিবট কনী হশবি?

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n = 10;

    if (n < 30) {
        printf("n is less than 30.\n");
    }
    else if(n < 50) {
        printf("n is less than 50.\n");
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৩.৬

আউটপিবট হশবি: n is less than 30. রমদও else if(n < 50) এমটও সিতল্য মকন্তব  পরশহতব  if (n < 30) সিতল্য হশয় পগশছি, তটাই এর সিশঙ
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বিটামক রত else if মকমবিটা else থটাকশবি, পসিগুশলটা আর পিরনীকটা করটা হশবি নটা। এখন পতটামরটা মনশ্চিয়ই মনশচির পপটাগটামমটর আউটপিবট বিলশত
পিটারশবি।

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n = 10;

    if (n < 30) {
        printf("n is less than 30.\n");
    }
    if(n < 50) {
        printf("n is less than 50.\n");
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৩.৭

এখন আমরটা আশরকমট পপটাগটাম মলখবি। পকটাশনটা সিমখল্যটা পজটাড় নটা পবিশজটাড় পসিমট মনণর্বয় করটার পপটাগটাম। পকটাশনটা সিমখল্যটা পজটাড় মক নটা পসিমট
পবিটাঝটার উপিটায় হশচ্ছে সিমখল্যটামটশক 2 মদশয় ভটাগ করটা। রমদ ভটাগশশষ শভন হয়, তশবি সিমখল্যটামট পজটাড়; আর ভটাগশশষ শভন নটা হশয় এক হশল
পসিমট পবিশজটাড়। মসি লল্যটাঙবশয়শজ ভটাগশশষ পবির করটার জন মডিব লটাসি অপিটাশরটর (modulus operator) আশছি, পরটটাশক '%' মচিহ্ন মদশয়
পকটাশ করটা হয়। তটাহশল আর মচিন্তটা পনই। 

শুরশত একমট সিমখল্যটা পনবি: int number;



এবিটাশর number-এর জন একমট মটান মঠিক কমর: number = 5;
এখন number পক 2 মদশয় ভটাগ করশল পর ভটাগশশষ পিটাবি পসিমট পবির কমর: remainder = number % 2;
এখন  if-এর সিটাহটাশরল্য  remainder-এর মটান পিরনীকটা কশর আমরটা মসিদ্ধটাশন্ত পপিদৌঘাঁশছি পরশত পিটামর।  remainder-এর পকবিল দুমট মটানই
সিমবি  – 0 আর 1। পিবশরটা পপটাগটামমট মলশখ পফমল:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int number, remainder; 
    
    number = 5; 
    
    remainder = number % 2; 
        
    if(remainder == 0) { 
        printf("The number is even\n"); 
    } 
    else { 
        printf("The number is odd\n"); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৩.৮

পপটাগটামমট remainder পভমরশয়বিল বিল্যবিহটার নটা কশরও পলখটা রটায়:
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#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int number = 9; 
        
    if(number % 2 == 0) { 
        printf("The number is even\n"); 
    } 
    else { 
        printf("The number is odd\n"); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৩.৯

আচ্ছেটা, আমটাশদর রমদ পকবিল পজটাড় সিমখল্যটা মনণর্বয় করশত হশতটা, তটাহশল আমরটা কনী করতটাম? else ব্লকটটা বিটাদ মদশয় মদতটাম।

পতটামটাশদর জন এখন একমট পছিটাট্ট পিরনীকটা। মডিব লটাসি অপিটাশরটর বিল্যবিহটার নটা কশর ভটাগশশষ পবির করশত পিটারশবি? একবিটার কশর গুণ, ভটাগ
ও মবিশয়টাগ (*, /, -) বিল্যবিহটার কশর মকন্তব  কটাজমট করটা রটায়। পতটামরটা পসিমট করটার পচিষটা করশত পিটাশরটা।

এবিটার আশরকমট পপটাগটাম পদখটা রটাক। পকটাশনটা একমট অকর পছিটাট হটাশতর (small letter বিটা lower case letter)  নটামক বিড় হটাশতর
(capital letter  বিটা  upper case letter),  পসিমট পবির করশত হশবি। এর জন সিবিশচিশয় সিহজ সিমটাধটানটটা হশত পিটাশর এই রকম পর
আমরটা একমট character  টটাইশপির পভমরশয়বিশলর পভতশর অকরটটা রটাখশত পিটামর। তটারপির এশক এশক পসিমটশক 26 মট lower case
letter এবিম 26 মট upper case letter-এর সিশঙ তবলনটা কশর পদখশত পিটামর। রখনই মমশল রটাশবি, তখনই বিশল পদওয়টা রটায়, অকরটটা



পকটান ধরশনর।

char ch = 'p';

if (ch == 'a')
{
    printf(“%c is lower case\n”, ch);
}
else if (ch == 'A')
{
    printf(“%c is upper case\n”, ch);
}
else if (ch == 'b')
{
    printf(“%c is lower case\n”, ch);
}
else if (ch == 'B')
{
    printf(“%c is upper case\n”, ch);
}   
else if (ch == 'c')
{
    printf(“%c is lower case\n”, ch);
}
else if (ch == 'C')
{
    printf(“%c is upper case\n”, ch);
}
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 … এভটাশবি চিলশবি।

মকন্তব  এই সিমসিল্যটার সিমটাধটান করটার জন এত পকটাডি পলখটার পকটাশনটা দরকটার পনই। এমট সিহশজ করটার জন আমটাশদর জটানশত হশবি এন্ডি
অপিটাশরটশরর (AND operator) বিল্যবিহটার। মসি লল্যটাঙবশয়শজ এশক '&&' মচিহ্ন মদশয় পকটাশ করটা হয়। মনশচির পকটাডিমট পদখশলই পতটামরটা এর
কটাজ বিবশঝ রটাশবি।
#include <stdio.h>

int main()
{
    char ch = 'W';

    if(ch >= 'a' && ch <= 'z') {
        printf(“%c is lower case\n”, ch);
    }
    if(ch >= 'A' && ch <= 'Z') {
        printf(“%c is upper case\n”, ch);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৩.৯

'&&'-এর বিটাঘাঁ পিটাশশ একমট কমন্ডিশন এবিম ডিটান পিটাশশ একমট কমন্ডিশন থটাকশবি, এবিম দুমট কমন্ডিশন সিতল্য হশলই সিম্পিভণর্ব কমন্ডিশনটটা সিতল্য
হশবি।  ch >= 'a' && ch <= 'z'  এমট পিবশরটাটটা একমট কমন্ডিশন। এখন &&-এর বিটাঘাঁ মদশক একমট কমন্ডিশন আশছি ch >= 'a'  আর
ডিটানমদশক আশরকমট কমন্ডিশন ch <= 'z'। দুমট কমন্ডিশনই রমদ সিতল্য হয়, তশবি পিবশরটা কমন্ডিশনটটা সিতল্য হশবি। এখন কমম্পিউটটার পমতমট
অকর পবিটাঝটার জন পরই পকটাডি বিল্যবিহটার কশর তটাশত a-এর পচিশয় b-এর মটান এক পবিমশ, b-এর পচিশয় c-এর মটান এক পবিমশ, c-এর পচিশয়
d-এর মটান এক পবিমশ  এরকম… । তটাই পকটাশনটা অকর lower case হশল পসিমট অবিশল্যই 'a'-এর সিমটান মকমবিটা বিড় হশত হশবি। আবিটার



পসিমট 'z'-এর সিমটান মকমবিটা পছিটাট হশত হশবি। একইভটাশবি A-এর পচিশয় B-এর মটান এক পবিমশ, B-এর পচিশয় C-এর মটান এক পবিমশ …
এরকম। তটাই পকটাশনটা কল্যটাশরক্টটাশরর মটান  'A'  পথশক 'Z'-এর মশধল্য হশল আমরটা বিলশত পিটামর পর পসিমট  upper case।  'A'-এর সিমটান
মকমবিটা বিড় হশত হশবি এবিম 'Z'-এর সিমটান মকমবিটা পছিটাট হশত হশবি।
আশরকমট বিল্যটাপিটার। মদ্বিতনীয় if-এর আশগ else বিল্যবিহটার করটা উমচিত। তটাহশল কম্পিটাইলটার পথম if-এর পভতশরর শতর্ব সিতল্য হশল আর পিশরর
if-এর কমন্ডিশন পিরনীকটা করশবি নটা। তটাশত সিময় বিটাঘাঁচিশবি।

#include <stdio.h>

int main()
{
    char ch = 'k';

    if(ch >= 'a' && ch <= 'z') {
        printf(“%c is lower case\n”, ch);
    }
    else if(ch >= 'A' && ch <= 'Z') {
        printf(“%c is upper case\n”, ch);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৩.১০

আশটা কমর, পতটামরটা '&&'-এর বিল্যবিহটার বিবশঝ পগছি। 

এখন আশরকমট অপিটাশরটশরর বিল্যবিহটার পদখবি। পসিমট হশচ্ছে অর (OR)। এশক পকটাশ করটা হয় '||' মচিহ্ন মদশয় (পিরপির দুমট |)। '&&'-এর
পকশত্র পরমন দুই পিটাশশর শতর্ব সিতল্য হশলই সিম্পিভণর্ব শতর্ব সিতল্য হয়, '||'-এর পকশত্র পরশকটাশনটা এক পিটাশশর শতর্ব সিতল্য হশলই সিম্পিভণর্ব শতর্ব সিতল্য
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হয়। 
মনশচির পপটাগটামমটর আউটপিবট কনী হশবি? পকটাডি পদশখ বিলশত নটা পিটারশল পপটাগটামমট চিটালটাও।

#include <stdio.h>

int main()
{
    int num = 5;

    if(num >= 1 || num <= 10) {
        printf(“yes\n”);
    }
    else {
        printf(“no\n”);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৩.১১

এমটর আউটপিবট হশবি yes। এখন num-এর মটান 50 কশর দটাও। আউটপিবট কনী হশবি?

এবিটাশরও আউটপিবট yes ই হশবি। কটারণ num-এর মটান 50 হশল, পথম শতর্বমট সিতল্য হশবি (num >= 1) আর মদ্বিতনীয় শতর্বমট (n <= 10)
মমথল্যটা হশবি। তশবি আমরটা পরশহতব  দুমট শশতর্বর মটাশঝ '||' বিল্যবিহটার কশরমছি, তটাই পরশকটাশনটা একমট শতর্ব সিতল্য হশলই সিম্পিভণর্ব শতর্বমট সিতল্য হশবি।

এখন আরও একমট সিমসিল্যটা। পকটাশনটা অকর vowel নটামক consonant, পসিমট মনণর্বয় করশত হশবি। 
আমরটা জটামন, vowel গুশলটা হশচ্ছে a, e, i, o, u। এখন পকটাশনটা কল্যটাশরক্টটার এই পিটাঘাঁচিমটর মশধল্য পিশড় মক নটা পসিমট মনণর্বয় করটার জন রমদ



আমরটা এমন শতর্ব মদই: ch >= 'a' && ch <= 'u' তটাহশল মকন্তব  হশবি নটা। কটারণ তটাহশল a পথশক u পিরর্বন্ত সিবি অকশরর জনই শতর্বমট
সিমতল্য হশবি মকন্তব  আমটাশদর দরকটার মনমদর্বষ মকছিব  অকর। তটাই শতর্বমট আমরটা এভটাশবি মলখশত পিটামর:

if(ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u') {
    printf(“%c is vowel\n”, ch);
}
else {
    printf(“%c is consonant\n”, ch);
}

তটাহশল এবিটার সিম্পিভণর্ব পপটাগটামমট পতটামরটা মলশখ পফলশত পিটাশরটা।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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মদ্বিমমক কমম্পিউমটম স্কবল মনশয় আসিশছি পপটাগটামমম পশখটার মবিমভন্ন 
অনলটাইন পকটাসির্ব। ওশয়বিসিটাইটমোঃ http://dimikcomputing.com



অধল্যটায় চিটারমোঃ লবপি (Loop)

পতটামরটা এরই মশধল্য পপটাগটাশমর মশধল্য মবিমভন্ন ধরশনর শতর্ব (condition) বিল্যবিহটার করশত মশশখ পগছি। এইসিবি শতর্ব মদশয় মবিমভন্ন পপটাগটাম
ততমর করটাও হয়শতটা শুর কশর মদশয়ছি। খববি ভটাশলটা কথটা। মকন্তব  এখন আমরটা আশরকমট সিমসিল্যটা ও তটার সিমটাধটাশনর পিথ খবঘাঁজবি।  একমট
পপটাগটাম মলখশত হশবি, পরমট 1 পথশক 10 পিরর্বন্ত সিবি পিভণর্বসিমখল্যটা মমনটশর পদখটাশবি (পমত লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি)। খববিই সিহজ সিমসিল্যটা
এবিম সিমটাধটানও অতল্যন্ত সিহজ। আমম জটামন, পতটামরটা এক মমমনশটর মশধল্যই মনশচির পপটাগটামমট মলশখ পফলশবি:

#include <stdio.h>

int main() 
{
    printf(“1\n”);
    printf(“2\n”);
    printf(“3\n”);
    printf(“4\n”);
    printf(“5\n”);
    printf(“6\n”);
    printf(“7\n”);
    printf(“8\n”);
    printf(“9\n”);
    printf(“10\n”);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.১
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এখটাশন আমরটা  1  পথশক  10  পিরর্বন্ত সিবিগুশলটা সিমখল্যটা মপন্ট কশর মদশয়মছি। অবিশল্য একমট  printf()  বিল্যবিহটার কশরও কটাজমট করটা পরত:
printf(“1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n8\n9\n10\n”);

আবিটার পপটাগটামমট এভটাশবিও পলখটা পরত। n একমট ইমন্টজটার পভমরশয়বিল, রটার মটান আমরটা পথশম 1 বিসিটাবি। তটারপির n-এর মটান মপন্ট
করবি। তটারপির n-এর মটান এক বিটাড়টাবি (n = n + 1 অথবিটা সিমশকশপি, n++ মলশখ)।
int n = 1;
printf(“%d\n”, n);
n = n + 1;
printf(“%d\n”, n);
n = n + 1;
printf(“%d\n”, n);
n = n + 1;
/* এভটাশবি পমটাট দশ বিটার */

আবিটার n এর মটান 1 বিটাড়টাশনটার কটাজমট মকন্তব  এক লটাইশনই পসিশর পফলটা রটায়।
printf(“%d\n”, n);
n = n + 1;
এর পিমরবিশতর্ব আমরটা মলখশত পিটামর:
printf(“%d\n”, n++);

রটা-ই পহটাক, এ পতটা পগল 1 পথশক 10 পিরর্বন্ত মপন্ট করটা। মকন্তব  আমটাশদর রমদ 1 পথশক 100, বিটা 1000, বিটা 10000 পিরর্বন্ত মপন্ট করশত
বিলটা হশতটা তটাহশল আমরটা কনী করতটাম? ওপিশর পর পিদ্ধমত অবিলম্বন করটা হশয়শছি পসিমট পতটা অবিশল্যই করটা পরত। মকন্তব  আমম জটামন, পতটামরটা
পকউই এত কষ করশত রটামজ নটা। 

এ সিমসিল্যটা সিমটাধটাশনর জন সিবি পপটাগটামমম লল্যটাঙবশয়শজই লবপি (loop) বিশল একমট পিদ্ধমত রশয়শছি। এমট মদশয় একই কটাজ বিটারবিটার করটা
রটায়। লবশপির মশধল্য একমট শতর্ব বিমসিশয় মদশত হয়, পরমট পিভরণ নটা হওয়টা পিরর্বন্ত পপটাগটামমট লবশপির পভতশরর কটাজ বিটারবিটার করশত থটাকশবি। মসি



লল্যটাঙবশয়শজ দুমট জনমপয় লবপি হশচ্ছে while এবিম for। আমরটা এখন while বিল্যবিহটার কশর ওই পপটাগটামমট মলখবি।

#include <stdio.h>

int main() 
{
    int n = 1;
    while(n <= 10) {
        printf(“%d\n”, n);
        n++;
    }
    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.২

কনী চিমৎকটার! এখন আমরটা চিটাইশল 10-এর বিদশল রত খবমশ বিসিটাশত পিটামর, রত বিসিটাবি 1 পথশক তত পিরর্বন্ত মপন্ট হশবি। while লবশপি পথম
বিন্ধননীর পভতর শতর্ব মলশখ মদশত হয়। পপটাগটাম পসিই শতর্ব পিরনীকটা কশর। রতকণ পিরর্বন্ত শতর্বমট সিতল্য হয় ততকণ পিরর্বন্ত লবশপির পভতশরর
কটাজগুশলটা চিলশত থটাশক। লবশপির পভতশরর কটাজগুশলটা থটাকশবি মদ্বিতনীয় বিন্ধননীর পভতর। পরমন এখটাশন লবশপির পভতশর আমরটা দুমট কটাজ
কশরমছি। n-এর মটান মপন্ট কশরমছি আর তটারপির n-এর মটান 1 বিটামড়শয়মছি। n-এর মটান 1 কশর বিটাড়শত থটাকশল একসিময় এমট 11 হশবি
আর তখন n <= 10 এই শতর্বমট মমথল্যটা হশয় রটাশবি (কটারণ 11 > 10)। আর পপটাগটামমটও লবপি পথশক পবির হশয় আসিশবি। অথর্বটাৎ, শতর্বমট
রখনই মমথল্যটা হশবি তখনই লবপি পথশক পবির হশয় রটাশবি।

ইশন্ডিশন্টশশনর বিল্যটাপিটারমটও পখয়টাল কশরটা। লবশপির পভতশরর অমশশর পকটাডি চিটার ঘর ডিটানমদক পথশক শুর হশয়শছি।

এবিটাশর পতটামটাশদর জন একমট পশ। বিশলটা পতটা মনশচির পপটাগটামমটর আউটপিবট কনী হশবি?
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#include <stdio.h>

int main() 
{
    int n = 1;
    while(n <= 10) {
        printf(“%d\n”, n);
    }
    n++;

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.৩

এটটাও মক 1 পথশক 10 পিরর্বন্ত সিবি সিমখল্যটা মপন্ট করশবি? পদখটা রটাক। পপটাগটামমট রটান করটাও। আউটপিবট কনী?

মমনটশর পমত লটাইশন 1 মপন্ট হশচ্ছে এবিম পপটাগটামমট বিন্ধ হশচ্ছে নটা। খববিই দুমোঃশখর মবিষয়। পদখটা রটাক দুমোঃশখর পপিছিশন কটারণটটা কনী। 

int n = 1; পথশম পপটাগটামমট n-এর মটান 1 বিসিটাশবি। 
তটারপির while লবশপি মগশয় শতর্ব পিরনীকটা করশবি। আমরটা শতর্ব মদশয়মছি n <= 10 মটাশন n-এর মটান 10-এর পছিটাট বিটা সিমটান। এই শতর্ব পতটা
সিতল্য কটারণ  n-এর মটান  1। তটারপির পপটাগটামমট  n-এর মটান মপন্ট করশবি  printf( %d\n , n);“ ” । তটারপির মক  n-এর মটান  1  বিটাড়শবি?
বিটাড়শবি নটা,  কটারণ আমরটা মদ্বিতনীয় বিন্ধননী পশষ কশর মদশয়মছি '}'  মচিহ্ন মদশয় (মটাশন লবপি পশষ)। তটার মটাশন পপটাগটামমট আবিটার শতর্ব পিরনীকটা
করশবি,  আবিটার  n-এর মটান মপন্ট করশবি...এভটাশবি চিলশতই থটাকশবি কটারণ  n-এর মটান পরশহতব  বিটাড়শছি নটা, n <= 10 শতর্বমট সিবি সিময়
সিতল্যই রশয় রটাশচ্ছে  কখশনটা মমথল্যটা হশচ্ছে নটা– ।

এখন পতটামরটা  while  লবপি মনশয় মবিমভন্ন ধরশনর গশবিষণটা চিটামলশয় পরশত পিটাশরটা। সিবি সিময় সিতল্য হয় এমন শতর্ব বিল্যবিহটার কশর পতটামটার



কমম্পিউটটারশক বিল্যস রটাখশত পিটাশরটা।  while(1){...}  এখটাশন শতর্ব মহশসিশবি 1 বিল্যবিহটার করটা হশয়শছি। কমম্পিউটটার 1 বিলশত পবিটাশঝ সিতল্য।
সুতরটাম লবশপির পভতশরর কটাজগুশলটা সিবি সিময় চিলশত থটাকশবি, বিন্ধ হশবি নটা। while(1 == 1){...} ও একই আচিরণ করশবি।

তশবি এখন আমম পতটামটাশদর একমট দরকটামর মজমনসি বিশল রটামখ, পরমট মদশয় পতটামরটা পজটার কশর লবপি পথশক পবির হশয় পরশত পিটারশবি। পসিমট
হশচ্ছে break পস্টটশমন্ট। কথটা নটা বিটামড়শয় একমট পপটাগটাম মলখশলই বিল্যটাপিটারমট পিমরষটার হশয় রটাশবি।

#include <stdio.h>

int main() 
{
    int n = 1;
    while(n <= 100) {
        printf(“%d\n”, n);        
        n++;
        if(n > 10) {
            break;
        }
    }
    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.৪

এই পপটাগটামমট কনী করশবি? 1 পথশক 10 পিরর্বন্ত মপন্ট করশবি। রমদও while-এর পভতর আমরটা বিশলমছি পর শতর্ব হশচ্ছে n <= 100, মকন্তব
লবশপির পভতশর আবিটার বিশল মদশয়মছি পর রমদ n > 10 হয়, তশবি break; মটাশন পবির হশয় রটাও, বিটা লবপিমট পভশঙে দটাও। break সিবি সিময়
পরই লবশপির পভতর থটাশক পসিমটর বিটাইশর পপটাগটামমটশক মনশয় আশসি। সুতরটাম n-এর মটান 10 মপন্ট হওয়টার পিশর এর মটান এক বিটাড়শবি (n+
+;) অথর্বটাৎ n-এর মটান হশবি 11। আর তখন n > 10 সিতল্য হশবি, ফশল পপটাগটামমট if কমন্ডিশশনর পভতশর ঢব শক রটাশবি। পসিখটাশন মগশয় পসি
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পদখশবি তটাশক break করশত বিলটা হশয়শছি তটাই পসি লবশপির বিটাইশর চিশল রটাশবি। break-এর উলটা কটাজ কশর,  এমন একমট পস্টটশমন্ট
হশচ্ছে continue;। পকটাশনটা জটায়গটায় continue বিল্যবিহটার করশল লবশপির পভতশর continue-এর পিশরর অমশশর কটাজ আর হয় নটা। মনশচির
পপটাগটামমট পকটাডি কশর কম্পিটাইল ও রটান কশরটা:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int n = 0;

    while (n < 10) {
        n = n + 1;
        if (n % 2 == 0) {
            continue;
        }
        printf("%d\n", n);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.৫

এই পপটাগটামমট  1  পথশক  10-এর মশধল্য পকবিল পবিশজটাড় সিমখল্যটাগুশলটা মপন্ট করশবি। পজটাড় সিমখল্যটার পবিলটায়  continue  বিল্যবিহটার করটার
কটারশণ পপটাগটামমট printf("%d\n", n); পস্টটশমন্ট এমক্সমকউট নটা কশর লবশপির পিরবিতর্বনী ধটাশপির কটাজ শুর করশবি।

এবিটাশর  আমরটা  আশরকমট  পপটাগটাম  মলখবি।  পছিটাটশবিলটায়  পর  নটামতটাগুশলটা  পতটামরটা  মশশখছি  পসিগুশলটা  এখন  আমরটা  পপটাগটাম  মলশখ
কমম্পিউটটাশরর মমনটশর পদখবি। চিশলটা 5-এর নটামতটা মদশয় শুর করটা রটাক। আমটাশদর পপটাগটাশমর আউটপিবট হশবি এরকম:



5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50

পতটামরটা মনশ্চিয়ই এখন অশনকগুশলটা printf ফটামশন পলখটা শুর করশবি নটা। লবশপির সিটাহটাশরল্য পপটাগটামমট মলশখ পফলশবি:
#include <stdio.h>

int main() 
{
    int n = 5;
    int i = 1;

    while (i <= 10) {
        printf(“%d X %d = %d\n”, n, i, n*i);
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.৬
এতকণ আমরটা while লবপি বিল্যবিহটার করলটাম। এবিটার চিশলটা for লবপি বিল্যবিহটার করশত মশমখ। 5-এর নটামতটার পপটাগটামমট রমদ আমরটা for
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লবপি বিল্যবিহটার কশর মলমখ তটাহশল পসিমটর পচিহটারটা দটাঘাঁড়টাশবি:

#include <stdio.h>

int main() 
{
    int n = 5;
    int i;
    
    for(i = 1; i <= 10; i = i + 1) {
        printf(“%d X %d = %d\n”, n, i, n*i);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.৭

for লবশপির পথম বিন্ধননীর পভতর মতনমট অমশ লক কশরটা। পমতমট অমশ পসিমমশকটালন (;)  মদশয় আলটাদটা করটা হশয়শছি। পপটাগটামমট রখন
লবশপির পভতর ঢব শক তখন পথম পসিমমশকটালশনর আশগ আমরটা পর কটাজগুশলটা করশত বিলবি, পসিগুশলটা একবিটার করশবি। পরমন এখটাশন i-এর
মটান 1 বিসিটাশবি। তটারপির মদ্বিতনীয় অমশশর কটাজ করশবি। মদ্বিতনীয় অমশশ সিটাধটারণত শতর্ব বিল্যবিহটার করটা হয় (while লবশপি পথম বিন্ধননীর পভতর
আমরটা পর কটাজমট কমর আরমক)। ওপিশরর পপটাগটাশম আমরটা মদ্বিতনীয় অমশশ i <= 10 শতর্বমট বিল্যবিহটার কশরমছি। এই শতর্ব রমদ মমথল্যটা হয় তশবি
পপটাগটামমট লবপি পথশক পবিমরশয় আসিশবি। আর রমদ সিতল্য হয় তশবি লবশপির পভতশরর কটাজগুশলটা করশবি এবিম তটার পির for লবশপির পসিই পথম
বিন্ধননীর পভতর তগতনীয় অমশশ পর কটাজগুশলটা করশত বিলটা হশয়শছি পসিগুশলটা করশবি। তটারপির আবিটার মদ্বিতনীয় অমশশ এশসি শতর্ব পিরনীকটা করশবি।
পথম অমশশর কটাজ মকন্তব  আর হশবি নটা। পতটা আমটাশদর পপটাগটামমট আবিটার লক কশরটা।  i <= 10 সিতল্য,  কটারণ  i-এর মটান  1। তটারপির
printf() ফটামশশনর কটাজ হশবি। তটারপির i = i + 1 পস্টটশমন্ট এমক্সমকউট হশবি (i-এর মটান এক পবিশড় রটাশবি)। তটারপির আবিটার i <= 10
সিতল্য নটা মমথল্যটা পসিমট পিরনীকটা করটা হশবি (i-এর মটান এখন 2)। তটারপির আবিটার লবশপির পভতশরর কটাজ হশবি (printf())। এভটাশবি রতকণ নটা i
<= 10 শতর্বমট মমথল্যটা হশচ্ছে ততকণ লবশপির পভতশরর কটাজ চিলশত থটাকশবি। i-এর মটান এক এক কশর পবিশড় পবিশড় রখন 11 হশবি তখন



শতর্বমট মমথল্যটা হশবি আর পপটাগটামমট লবপি পথশক পবির হশয় আসিশবি।

for লবশপির পথম বিন্ধননীর পভতশরর মতনমট অমশই পর বিল্যবিহটার করশত হশবি এমন পকটান কথটা পনই। পকটান অমশ বিল্যবিহটার করশত নটা চিটাইশল
আমরটা পসিমট ফটাঘাঁকটা পরশখ মদশত পিটামর, তশবি পসিমমশকটালন মকন্তব  অবিশল্যই মদশত হশবি। পরমন আমরটা রমদ i-এর মটান আশগই মনধর্বটারণ কশর
পদই তশবি পসিমট লবশপির পভতর নটা করশলও চিশল।

int i = 1;
for(; i<= 10; i = i + 1) {
    printf(“%d X %d = %d\n”, n, i, n*i);
}

রমদ মতনমট অমশশর পকটাশনটামটই মলখশত নটা চিটাই, তশবি পিবশরটা পপটাগটামমট এভটাশবি পলখটা রটায়:

#include <stdio.h>

int main() 
{
    int n = 5;
    int i = 1;
    
    for( ; ; ) {
        printf(“%d X %d = %d\n”, n, i, n*i);
        i = i + 1;
        if (i > 10) {
            break;
        }
    }
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    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.৮

এখন আমরটা আশরকমট কটাজ করবি।  for  লবপি বিল্যবিহটার কশর  5-এর নটামতটায় পর গুণ কশরমছি  (n*i)  পসিমট নটা কশর পকবিল পরটাগ কশর
পপটাগটামমট মলখবি। পতটামরটা মক অবিটাক হচ্ছে পর নটামতটার পপটাগটাম আবিটার গুণ ছিটাড়টা কনীভটাশবি হশবি? আমরটা মকন্তব  5 x 3-পক মলখশত পিটামর 5
+ 5 + 5। আমম কনী করশত রটামচ্ছে তটা বিবঝশত পিটারছি মনশ্চিয়ই। পপটাগটামমট মলশখ পফমল:

#include <stdio.h>

int main() 
{
    int m, n = 5;
    int i;

    m = 0;
    for(i = 1; i <= 10; i = i + 1) {
        m = m + n;
        printf("%d X %d = %d\n", n, i, m);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.৯
পপটাগটামমটশত আমরটা গুণ নটা কশর পরটাগ করলটাম। কম্পিটাইল ও রটান কশর পদশখটা। কটাজ করশবি মঠিকঠিটাক। পকটাশনটা সিমখল্যটার গুমণতকগুশলটা
পরমন গুণ কশর পবির করটা রটায়, পতমনই পরটাগ কশরও করটা রটায়। আমরটা রমদ পকটাশনটা পপটাগটাশম পদমখ পর গুণ নটা কশর পরটাগ করশলই কটাজ



হশচ্ছে, তটাহশল পরটাগ করটাই ভটাশলটা কটারণ কমম্পিউটটাশরর পশসিসির একমট পরটাগ করশত পর সিময় পনয়, একমট গুণ করশত তটার পচিশয় অশনক
পবিমশ সিময় পনয়। রমদও তব মম হয়শতটা পপটাগটাম রটান করটার সিময় তটা বিবঝশত পিটাশরটা নটা। কমম্পিউটটাশরর পশসিসির সিম্পিশকর্ব মবিসটামরত পলখটাপিড়টা
করশল মবিষয়টটা জটানশত পিটারশবি। আপিটাতত এমট জটানশলই চিলশবি পর একমট গুণ করটার পচিশয় একমট পরটাগ করটা ভটাশলটা, কটারণ পরটাগ করশত
কমম্পিউটটার অশপিকটাকগত কম সিময় পনয়।

পতটা আমরটা for লবপি মশশখ পফললটাম। এখন আমরটা পচিষটা করবি শুধব মনমদর্বষ একমট সিমখল্যটার নটামতটা নটা মলশখ 1 পথশক 20 পিরর্বন্ত সিবিগুশলটা
সিমখল্যটার নটামতটা একবিটাশর মলশখ পফলশত। অথর্বটাৎ n-এর মটান 5 মনমদর্বষ নটা কশর 1 পথশক 20 পিরর্বন্ত হশবি। এমট করটার একমট পবিটাকটা পিদ্ধমত
(নটামক পচিটারটা পিদ্ধমত?) হশচ্ছে নটামতটা পলখটার অমশমট বিটারবিটার কমপি-পপিস্ট করটা। মকন্তব  আমরটা এমট করবি লবশপির পভতর লবপি বিল্যবিহটার কশর।
একমট লবশপির সিটাহটাশরল্য n-এর মটান 1 পথশক 20 পিরর্বন্ত এক কশর বিটাড়টাবি। আর তটার পভতর n-এর একমট মনমদর্বষ মটাশনর জন নটামতটাটটা
মলখবি।

#include <stdio.h>

int main() 
{
    int n, i;

    for(n = 1; n <= 20; n = n + 1) {
        for(i = 1; i <= 10; i = i + 1) {
            printf(“%d X %d = %d\n”, n, i, n*i);
        }        
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৪.১০
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এখন পতটামরটা পপটাগটামমট চিটালটাও। তটারপির পতটামটাশদর কটাজ হশবি গুণ নটা কশর পকবিল পরটাগ বিল্যবিহটার কশর পপটাগটামমট পলখটা।

আমরটা এখটাশন একমট for লবশপির পভতর আশরকমট for লবপি, রটাশক পনশস্টডি লবপিও (nested loop) বিশল, পসিমট বিল্যবিহটার করলটাম। পতটা
আমরটা চিটাইশল for লবশপির পভতর for বিটা while অথবিটা while লবশপির পভতর for বিটা while লবপি একটামধকবিটার বিল্যবিহটার করশত পিটামর।
অবিশল্য পসিমট কখশনটাই চিটার বিটা পিটাঘাঁচিবিটাশরর পবিমশ দরকটার হওয়টার কথটা নটা। পনশস্টডি লবপি মদশয় আমরটা এখন আশরকমট পপটাগটাম মলখবি। 1,
2, 3  – এই মতনমট সিমখল্যটার সিবি মবিনটাসি (permutation) পবির করটার পপটাগটাম। মবিনটাসিগুশলটা পছিটাট পথশক বিড় কশম পদখটাশত হশবি অথর্বটাৎ
পপটাগটামমটর আউটপিবট হশবি এই রকম:

1, 2, 3
1, 3, 2
2, 1, 3
2, 3, 1
3, 1, 2
3, 2, 1

এই পপটাগটামমট অশনকভটাশবি পলখটা পরশত পিটাশর,  মকন্তব  আমরটা এখন পিরর্বন্ত রতটবকু পপটাগটামমম মশশখমছি,  তটাশত পনশস্টডি লবশপির বিল্যবিহটারই
সিবিশচিশয় ভটাশলটা সিমটাধটান।

এখটাশন আমরটা পথম সিমখল্যটামটর জন একমট লবপি, মদ্বিতনীয় সিমখল্যটামটর জন পথম লবশপির পভতশর একমট লবপি এবিম তগতনীয় সিমখল্যটামটর জন
মদ্বিতনীয় লবশপির পভতর আশরকমট লবপি বিল্যবিহটার করবি।

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 



    int a, b, c; 
    for (a = 1; a <= 3; a++) { 
        for (b = 1; b <= 3; b++) { 
            for (c = 1; c <= 3; c++) { 
                printf ("%d, %d, %d\n", a, b, c); 
            } 
        } 
    } 
   return 0; 
} 
পপটাগটাম: ৪.১১

এখন পপটাগটামমট রটান করশল আমরটা এই রকম আউটপিবট পিটাবি:
1, 1, 1 
1, 1, 2 
1, 1, 3 
1, 2, 1 
1, 2, 2 
1, 2, 3 
1, 3, 1 
1, 3, 2 
1, 3, 3 
2, 1, 1 
2, 1, 2 
2, 1, 3 
2, 2, 1 
2, 2, 2 
2, 2, 3 

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


2, 3, 1 
2, 3, 2 
2, 3, 3 
3, 1, 1 
3, 1, 2 
3, 1, 3 
3, 2, 1 
3, 2, 2 
3, 2, 3 
3, 3, 1 
3, 3, 2 
3, 3, 3 

মকন্তব  আমরটা পতটা আসিশল এই রকম মজমনসি চিটামচ্ছে নটা। a-এর মটান রখন 1 তখন b ও c-এর মটান 1 হশবি নটা, আবিটার b এবিম c-এর মটানও
সিমটান হশবি নটা। মটাশন a, b ও c আলটাদটা হশবি। তটাহশল আমরটা লবশপির পভতর শতর্বগুশলটা একটব  পিমরবিতর্বন করবি। মদ্বিতনীয় লবশপির শতর্ব b <=
3-এর সিশঙ আশরকমট শতর্ব জবশড় পদবি, b != a।  b <= 3 && b != a মটাশন b-এর মটান 3-এর পচিশয় পছিটাট বিটা সিমটান হশবি এবিম b-এর
মটান a-এর মটাশনর সিমটান হশবি নটা। তগতনীয় লবশপি আমরটা এখন শতর্ব পদবি,  c <= 3 && c != a && c != b, মটাশন c-এর মটান 3-এর
পছিটাট বিটা সিমটান হশত হশবি এবিম  c-এর মটান a-এর মটাশনর সিমটান হওয়টা চিলশবি নটা এবিম c-এর মটান b-এর মটাশনর সিমটান হশলও চিলশবি নটা।
তটাহশল আমটাশদর পপটাগটামমটর পচিহটারটা দটাঘাঁড়টাশবি এই রকম:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
   int a, b, c; 
    
   for (a = 1; a <= 3; a++) { 



     for (b = 1; b <= 3 && b != a; b++) { 
       for (c = 1; c <= 3 && c != a && c != b; c++) { 
           printf ("%d, %d, %d\n", a, b, c); 
       } 
     } 
   } 

   return 0; 
} 
পপটাগটাম: ৪.১২

রটান করশল আমরটা আউটপিবট কনী পদখবি?
3, 2, 1 

মটাত্র একমট লটাইন! আমরটা পপটাগটামমট মঠিক করশত মগশয় ঝটাশমলটা পিটামকশয় পফশলমছি মশন হশচ্ছে। পতটামরটা মক একটব  মচিন্তটা কশর ঝটাশমলটার
কটারণ পবির করশত পিটারশবি?

পথশম a-এর মটান 1 তটাই a <= 3 সিতল্য। পপটাগটামমট পথম লবশপির পভতর ঢব শক পগল। তটারপির মদ্বিতনীয় লবশপির শুরশত b-এর মটান 1। b <=
3 সিতল্য। মকন্তব  b != a মমথল্যটা। কটারণ a ও b-এর মটান পতটা সিমটান, দুশটটার মটানই 1। তটাই পপটাগটামমট আর মদ্বিতনীয় লবশপির পভতর ঢবকশবি নটা।
এরপির a-এর মটান 1 বিটাড়ল (a++)। a <= 3 সিতল্য (a-এর মটান 2)। এখন মদ্বিতনীয় লবপি শুর হশবি। b-এর মটান 1। এবিটাশর b <= 3 এবিম
b != a দুমট শতর্বই সিতল্য। পপটাগটামমট মদ্বিতনীয় লবশপির পভতর ঢব শক রটাশবি। তগতনীয় লবশপির শুরশত c-এর মটান 1। c <=3 সিতল্য, c !=a সিতল্য
মকন্তব  c !=b মমথল্যটা (দুশটটার মটানই 1)।  তটাই পপটাগটামমট তগতনীয় লবপি পথশক পবির হশয় রটাশবি  পকবিল মতনমট শতর্ব সিতল্য হশলই পপটাগটামমট–
তগতনীয় লবশপির পভতর ঢবকশবি এবিম a, b ও c-এর মটান মপন্ট করশবি। এভটাশবি মকছিবকণ গশবিষণটা করশল পতটামরটা পদখশবি পর রখন a-এর
মটান 3, b-এর মটান 2 এবিম c-এর মটান 1, তখনই পকবিল সিবি শতর্ব সিতল্য হয় আর আমরটা আউটপিবট পিটাই: 3, 2, 1।
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আসিশল মদ্বিতনীয় লবশপি আমরটা  b-এর মটান  a-এর মটাশনর সিমটান হশল লবপি পথশক পবির হশয় রটামচ্ছে। পসিই কটাজমট করটা মঠিক হশচ্ছে নটা।
আমটাশদর উমচিত দুশটটা মটান সিমটান হশল পিরবিতর্বনী মটাশনর জন পচিষটা করটা। আর মটান দুশটটা সিমটান নটা হশলই পকবিল পিরবিতর্বনী কটাজ করটা।
তটাহশল আমরটা মলখশত পিটামর:
for (b = 1; b <= 3; b++) {
    if (b != a) { /* b-এর মটান a-এর মটাশনর সিমটান নটা হশলই পভতশরর অমশশ পপটাগটামমট ঢব কশবি। */
        for (c = 1; c <= 3; c++) {
            if (c != a && c != b) { /*c-এর মটান a-এর মটাশনর সিমটান নটা হশল এবিম c-এর মটান b-এর মটাশনর সিমটান নটা হশলই পকবিল
পভতশরর অমশশ পপটাগটামমট ঢব কশবি। */
                printf ("%d, %d, %d\n", a, b, c); 
            }
        }
    }
}

তটাহশল আমটাশদর পিবশরটা পপটাগটামমট দটাঘাঁড়টাশচ্ছে এই রকম:

#include <stdio.h> 
 
int main() { 
   int a, b, c; 
   for (a = 1; a <= 3; a++) { 
      for (b = 1; b <= 3; b++) { 
         if (b != a) {  
            for (c = 1; c <= 3; c++) { 
               if (c != b && c != a){
                  printf ("%d, %d, %d\n", a, b, c); 



               } 
            } 
         } 
      } 
   } 

   return 0; 
} 
পপটাগটাম: ৪.১৩

পপটাগটামমট চিটালটাশল আমরটা মনশচির আউটপিবট পদখবি, পরমট আমরটা চিটামচ্ছেলটাম।

1, 2, 3 
1, 3, 2 
2, 1, 3 
2, 3, 1 
3, 1, 2 
3, 2, 1

রটাক, অবিশশশষ আমটাশদর সিমসিল্যটার সিমটাধটান হশলটা। তশবি আমরটা মকন্তব  আরও সিহশজই সিমটাধটান করশত পিটারতটাম এভটাশবি   –
#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int a, b, c; 
    for (a = 1; a <= 3; a++) { 
        for (b = 1; b <= 3; b++) { 
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            for (c = 1; c <= 3; c++) { 
                if(b != a && c != a && c != b) {
                    printf ("%d, %d, %d\n", a, b, c); 
                }
            } 
        } 
    } 
   return 0; 
}
পপটাগটাম: ৪.১৪

এখটাশন আমটাশদর পবিমশ মচিন্তটা করশত হশলটা নটা। পকবিল মপন্ট করটার সিময় a, b, c মতনমটর মটান পিরস্পেশরর সিমটান নয়, পসিমট মনমশ্চিত কশর
মনশলই হশলটা! বিবমদ্ধটটা ভটাশলটাই, তশবি এমটর পচিশয় আমটাশদর আশগর পপটাগটামমট কমম্পিউটটারশক মদশয় কম কটাজ করটায়, তটাই চিলশতও কম
সিময় লটাশগ,  বিটা কমম্পিউটটাশরর ভটাষটায় বিলশল রটান টটাইম (run time) কম। আসিশল একমট পপটাগটাম চিলশত পকমন সিময় লটাগশবি পসিমট
মনভর্বর কশর মভলত পপটাগটামমট পমটাট কয়মট অল্যটাসিটাইনশমন্ট অপিটাশরশন আর কয়মট কম্পিটামরজন অপিটাশরশন করল তটার ওপির।



তব মম রমদ এই মপিমডিএফ বিইমট কটাশরটা কটাছি পথশক কমপি কশর থটাশকটা, মকমবিটা ইন্টটারশনট পথশক মফ্রি ডিটাউনশলটাডি কশর থটাশকটা, তব মম চিটাইশল
পলখশকর পিমরশ্রশমর মভলল্য পিমরশশটাধ করশত পিটাশরটা। এই মপিমডিএফ বিইমটর দটাম এশকবিটাশরই হটাশতর নটাগটাশল। মটাত্র 25 টটাকটা মবিকটাশ-এর
মটাধল্যশম পিটামঠিশয় দটাও এই নটাম্বটাশরমোঃ 01622624182, পতটামরটা রত পবিমশ বিই মকনশবি, পসিমট হটাডির্বকমপিই পহটাক, মকমবিটা ইবিবক (পরমন এই
মপিমডিএফ), পলখকরটা তত পবিমশ উৎসিটাহ পিটাশবিন এবিম আশরটা বিই পলখটার বিল্যটাপিটাশর আগহনী হশবিন।

মবিকটাশশর মটাধল্যশম পপিশমন্ট করটার মনয়মমোঃ

01. Go to your bKash Mobile Menu by dialing *247#
02. Choose Payment“ ”
03. Enter the Merchant bKash Account Number you want to pay to (01622624182)
04. Enter the amount you want to pay (25)
05. Enter a reference against your payment (cpbook pdf)
06. Enter the Counter Number (enter 0)
07. Now enter your bKash Mobile Menu PIN to confirm

১) পথশম *247# নটাম্বটাশর ডিটায়টাল কশর মবিকটাশ পমনু আনশত হশবি। 
২) তটারপিশর 'পপিশমন্ট' মনবির্বটাচিন করশত হশবি।
৩) এবিটাশর মটাশচির্বন্ট মবিকটাশ একটাউন্ট নটাম্বটার মহশসিশবি 01622624182 মদশত হশবি।
৪) তটারপিশর টটাকটার পিমরমটাণ মদশত হশবি (এই মপিমডিএফ বিইশয়র জন ২৫ টটাকটা)
৫) পরফটাশরন্স মহশসিশবি cpbook pdf মলশখ মদশত হশবি।
৬) কটাউন্টটার নটাম্বটার ০ মদশবি।
৭) এবিটাশর পতটামটার মবিকটাশ পমটাবিটাইল পমনু মপিন (PIN) মদশত হশবি।

পতটামটার মবিকটাশ একটাউন্ট নটা থটাকশল একমট খবশল মনশত পিটাশরটা (এমট খবলশত পকটাশনটা টটাকটা লটাশগ নটা) মকমবিটা অন কটাশরটা মবিকটাশ একটাউন্ট
বিল্যবিহটার করশত পিটাশরটা।
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অধল্যটায় পিটাঘাঁচিমোঃ একটব খটামন গমণত

এই অধল্যটাশয় আমরটা পপটাগটামমমশয়র নতবন মকছিব  মশখবি নটা। এখন পিরর্বন্ত আমরটা রতটবকু পপটাগটামমম মশশখমছি, তটা মদশয়ই মকছিব  সিহজ-সিরল
গটামণমতক সিমসিল্যটার সিমটাধটান করবি।

১) x + y = 15, x  y = 5 – হশল x ও y-এর মটান কত?

সিমনীকরণদুমট পরটাগ করশল পিটাই 2x = 20,  বিটা  x = 10। আবিটার মবিশয়টাগ করশল পিটাই, 2y = 10,  বিটা  y = 5। এখন একমট পপটাগটাম
মলখশত হশবি পরখটাশন x + y ও x  y-– এর মটান পদওয়টা থটাকশবি, x ও y-এর মটান পবির করশত হশবি। আমম পপটাগটামমট একটব  পিশর মলশখ
পদবি। এর মশধল্য তব মম মনশজ পলখটার পচিষটা কশরটা। সিহজ পপটাগটাম। 

২) 4x + 5y = 14, 5x + 6y = 17 হশল x ও y-এর মটান কত?

সিমনীকরণদুমটশক আমরটা এভটাশবি মলখশত পিটামর:
a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। পতটামরটা মবিমভন্নভটাশবি এর সিমটাধটান করশত পিটার। এর মশধল্য দুমট জনমপয় উপিটায় হশচ্ছে পমতসটাপিন
(substitution) ও মনণর্বটায়শকর (determinant) সিটাহটাশরল্য সিমটাধটান। পিদ্ধমতগুশলটা জটানটা নটা থটাকশল কটাসি এইট বিটা নটাইশনর গমণত বিই
পদশখটা। সিমটাধটান করশল পদখশবি,
x = (b2c1  b– 1c2) / (a1b2  a– 2b1) এবিম y = (a1c2  a– 2c1) / (a1b2  a– 2b1)। এখন a1, a2, b1, b2, c1, c2-এর জটায়গটায়
মনমদর্বষ মটান বিমসিশয় মদশলই x ও y-এর মটান পপিশয় রটাশবি।

এই ধরশনর সিমনীকরণ সিমটাধটাশনর জনও আমরটা একমট পপটাগটাম মলখবি, রটার ইনপিবট হশবি a1, a2, b1, b2, c1, c2 এবিম আউটপিবট
হশবি x ও y-এর মটান। এমটও সিহজ পপটাগটাম। মনশজ পচিষটা কশরটা।

আশটা কমর, পতটামরটা দুমট সিমসিল্যটারই সিমটাধটান মনশজ কশর পফলশত পিটারশবি। এখন আমম পথম সিমসিল্যটার পকটাডি মদমচ্ছে:



#include <stdio.h>

int main()
{
    double x, y, x_plus_y, x_minus_y;

    printf("Enter the value of x + y: ");
    scanf("%lf", &x_plus_y);

    printf("Enter the value of x  y: ");
    scanf("%lf", &x_minus_y);

    x = (x_plus_y + x_minus_y) / 2;
    y = (x_plus_y  x_minus_y) / 2;

    printf("x = %0.2lf, y = %0.2lf\n", x, y);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৫.১

সিমটাধটান খববিই সিহজ। তশবি লক কশরটা পর আমম পভমরশয়বিশলর ডিটাটটা টটাইপি int বিল্যবিহটার নটা কশর double বিল্যবিহটার কশরমছি।

এবিটাশর মদ্বিতনীয় সিমসিল্যটার পকটাডি:
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#include <stdio.h>

int main()
{
    double a1, a2, b1, b2, c1, c2, x, y;

    printf("a1 = ");
    scanf("%lf", &a1);
    printf("a2 = ");
    scanf("%lf", &a2);
    printf("b1 = ");
    scanf("%lf", &b1);
    printf("b2 = ");
    scanf("%lf", &b2);
    printf("c1 = ");
    scanf("%lf", &c1);
    printf("c2 = ");
    scanf("%lf", &c2);

    x = (b2 * c1  b1 * c2) / (a1 * b2  a2 * b1);
    y = (a1 * c2  a2 * c1) / (a1 * b2  a2 * b1);

    printf("x = %0.2lf, y = %0.2lf\n", x, y);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৫.২



এমটও সিহজ পপটাগটাম! তশবি পতটামরটা পদশখটা (a1 * b2  a2 * b1)এর মটান আমম দুবিটার পবির কশরমছি (x-এর মটান পবির করটার
সিময়, আবিটার y-এর মটান পবির করটার সিময়)। কটাজমট একবিটাশরই করটা পরত এবিম একবিটাশর করশলই ভটাশলটা, তটাহশল আমটাশদর পপটাগটাম
দুমট গুণ ও একমট মবিশয়টাশগর কটাজ কম করশবি। আবিটার (a1 * b2  a2 * b1)-এর মটান রমদ শভন হয়, তটাহশল একমট ঝটাশমলটা
হশয় রটাশচ্ছে, কটারণ পকটাশনটা মকছিবশক পতটা শভন মদশয় ভটাগ করটা রটায় নটা। তটাই ওই মটানমট শভন হশল আসিশল সিমনীকরশণর পকটাশনটা সিমটাধটান
পনই। এবিটার পপটাগটামমট আরও ভটাশলটাভটাশবি মলশখ পফমল।

#include <stdio.h>

int main()
{
    double a1, a2, b1, b2, c1, c2, d, x, y;

    printf("a1 = ");
    scanf("%lf", &a1);
    printf("a2 = ");
    scanf("%lf", &a2);
    printf("b1 = ");
    scanf("%lf", &b1);
    printf("b2 = ");
    scanf("%lf", &b2);
    printf("c1 = ");
    scanf("%lf", &c1);
    printf("c2 = ");
    scanf("%lf", &c2);

    d = a1 * b2  a2 * b1;
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    if ((int) d == 0) {
        printf("Value of x and y can not be determined.\n");
    }
    else {
        x = (b2 * c1  b1 * c2) / d;
        y = (a1 * c2  a2 * c1) / d;

        printf("x = %0.2lf, y = %0.2lf\n", x, y);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৫.৩

এখটাশন একমট বিল্যটাপিটার পখয়টাল কশরটা। আমম if-এর পভতর মলশখমছি (int) d == 0। এখটাশন আমম পথশম d (রটা একমট double
টটাইশপির পভমরশয়বিল)-পক ইমন্টজটাশর টটাইপি কটাস্ট কশর তটারপির তটার মটানমট 0-এর সিমটান মক নটা তটা পিরনীকটা কশরমছি। পিরনীকটাটটা এভটাশবিও
করটা পরত: if (d == 0.0)  তশবি এশত মটাশঝ মটাশঝ ঝটাশমলটা হয়,  পফটামটম পিশয়ন্ট-সিমকটান্ত মহসিটাবি-মনকটাশশর জন। পতটামরটা কমম্পিউটটার
আমকর্বশটকচিটার মনশয় পলখটাপিড়টা করশল মবিষয়টটা বিবঝশত পিটারশবি।

পতটামটাশদর মশন একমট পশ আসিশত পিটাশর পর এই সিহজ সিমসিল্যটাগুশলটা পপটাগটামমম কশর সিমটাধটান কশর কনী লটাভ? আসিশল একবিটার পপটাগটাম
মলশখ পফলটার পিশর মকন্তব  আর সিমটাধটান করশত হয় নটা। তটারপির শুধব ইনপিবট পদশবি, পপটাগটামমট মনশজই সিমসিল্যটার সিমটাধটান কশর পতটামটাশক
আউটপিবট পদশবি।

৩) আমম রমদ পতটামটাশক দশ হটাজটার টটাকটা ঋণ মদই 35% সুশদ এবিম টটাকটাটটা পিটাঘাঁচি বিছির সিমশয়র মশধল্য পতটামটাশক সুশদ-আসিশল পিমরশশটাধ
করশত বিমল, তটাহশল পিটাঘাঁচি বিছিশর পমটাট কত টটাকটা পতটামটার মদশত হশবি এবিম পমত মটাশসি কত টটাকটা মদশত হশবি? ঋণটটা রমদ জমটল মকছিব  নটা
হয়, তটাহশল পতটামটার পমটাট পিমরশশটাধ করশত হশবি 10000 + 10000 * 35 / 100 টটাকটা। এই সিহজ-সিরল ঋশণর জন একমট পপটাগটাম



মলশখ পফলটা রটাক: 

#include <stdio.h>

int main()
{
    double loan_amount, interest_rate, number_of_years, total_amount, 
monthly_amount;

    printf("Enter the loan amount: ");
    scanf("%lf", &loan_amount);
    printf("Enter the interest rate: ");
    scanf("%lf", &interest_rate);
    printf("Number of years: ");
    scanf("%lf", &number_of_years);

    total_amount = loan_amount + loan_amount * interest_rate / 100.00;
    monthly_amount = total_amount / (number_of_years * 12);

    printf("Total amount: %0.2lf\n", total_amount);
    printf("Monthly amount: %0.2lf\n", monthly_amount);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৫.৪

আমটাশদর ফমবর্বলটাশত একটব  সিমসিল্যটা আশছি। আসিশল 35% সুদ মদশত হশল পসিটটা বিটাৎসিমরক সুদ হশবি। অথর্বটাৎ পমত বিছির পমটাট ঋশণর উপির
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35% সুদ পদওয়টা লটাগশবি। তটাহশল পদখটা রটাশচ্ছে পিটাঘাঁচি বিছিশর পতটামটার পমটাট পিমরশশটাধ করশত হশবি 10000 + 10000 * 35 * 5 / 100
টটাকটা। এখন এই ফমবর্বলটা অনুরটায়নী পপটাগটাম মলশখ পফশলটা।

তশবি বিটাসশবি ঋশণর মহসিটাবি-মনকটাশ মকন্তব  এত সিরল নয়। তব মম বিল্যটামক পথশক ঋণ মনশত পগশলই পসিমট পটর পিটাশবি।

৪) পিদটাথর্বমবিজটাশনর একমট সিমসিল্যটার সিমটাধটান করটা রটাক। 

পকটাশনটা বিস্তু u  আমদশবিশগ (initial velocity)  এবিম  a  ত্বরশণ  (acceleration)  রটাত্রটা শুর করল (ত্বরশণর মটান সিবি সিময় a  থটাকশবি,
বিটাড়শবি বিটা কমশবি নটা)।  t  সিময় পিশর এর পবিগ রমদ v হয় তটাহশল 2t সিমশয় বিস্তুমট কত দভরত্ব অমতকম করশবি? (সিমসিল্যটামট মদশয়শছিন
শটাহমরয়টার মঞ্জিবর, এমট ভল্যটালটাডিমলডি অনলটাইন জটাশজর 10071 নম্বর সিমসিল্যটা)।

2t সিমশয় অমতকটান্ত দভরত্ব হশবি v x 2t। এমট পমটাণ কশর পফশলটা। তটারপির আবিটার পিড়টা শুর কশরটা।

নবিম-দশম পশ্রণনীর পিদটাথর্বমবিজটান বিইশত পতটামরটা দুমট সিভত্র পিটাশবি:
v = u + at
s = ut + 0.5 at2 (এখটাশন s হশচ্ছে t সিমশয় অমতকটান্ত দভরত্ব)।
তটাহশল 2t সিময় পিশর অমতকটান্ত দভরত্ব হশবি
u x 2t + 0.5 x a x (2t)2 = u x 2t + 0.5 x a x 4t2 = u x 2t + a x 2t2 = 2t (u + at) = 2tv
এখন, পতটামটাশদরশক একমট পপটাগটাম মলখশত হশবি, পরখটাশন v ও t-এর মটান ইনপিবট মহশসিশবি পদওয়টা হশবি, 2t সিমশয় অমতকটান্ত দভরত্ব মনণর্বয়
করশত হশবি। পপটাগটামমট মনশজ মনশজ মলশখ পফশলটা।

৫) 1 + 2 + 3 +  + 998 + 999 + 1000 … এই ধটারটার সিমমষ কত?

পতটামরটা রটারটা ধটারটার পরটাগফশলর সিভত্র জটাশনটা,  তটারটা চিট কশর বিশল মদশত পিটারশবি,  এই ধটারটামটর পরটাগফল হশচ্ছে 1000 x 1001 / 2।
তটাহশল এর জন একমট পপটাগটাম মলশখ পফলটা রটাক, পরখটাশন পশষ পিশদর মটান হশবি ইনপিবট আর আউটপিবট হশবি পরটাগফল।



#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, sum;

    scanf("%d", &n);

    sum = (n * (n + 1)) / 2;

    printf("Summation is %d\n", sum);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৫.৫

ধটারটার পরটাগফল মনণর্বশয়র সিভত্র জটানটা নটা থটাকশল আমরটা লবপি বিল্যবিহটার কশর পপটাগটামমট মলখশত পিটামর।

#include <stdio.h>

int main()
{
    int i, n, sum;

    scanf("%d", &n);

    for(i = 1, sum = 0; i <= n; i++) {
        sum = sum + i;
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    }

    printf("Summation is %d\n", sum);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৫.৬

সুতরটাম ধটারটার সিমসিল্যটা মনশয় আর মচিন্তটা পনই। তব মম রমদ একমট পিশদর মটান তটার আশগর পিশদর পচিশয় কত কশর বিটাড়শছি, পসিমট পবির করশত
পিটাশরটা, তটাহশলই লবপি বিল্যবিহটার কশর পরটাগফল পবির কশর পফলশত পিটারশবি। তশবি সিভত্র পবির করশত পিটারশল লবপি বিল্যবিহটার নটা করটাই ভটাশলটা।
কটারণ পথম পপটাগটামমট পদশখটা (পরখটাশন সিভত্র বিল্যবিহটার কশরমছি)। পসিখটাশন একমট পরটাগ, একমট গুণ আর একমট ভটাগ করশত হশয়শছি, n-এর
মটান রত বিড়ই পহটাক নটা পকন। আর মদ্বিতনীয় পপটাগটাশম  (পরখটাশন লবপি বিল্যবিহটার কশরমছি) n-এর মটান রত,  ততবিটার পরটাগ করশত হশয়শছি,
আবিটার পসিই পরটাগফলমট sum পভমরশয়বিশল রটাখশত হশয়শছি (পভমরশয়বিশল পকটাশনটা মটান রটাখশতও মকন্তব  একটব  সিময় লটাশগ)।
এখন পতটামটাশদর একমট সিহজ পপটাগটাম মলখশত হশবি। পথম n সিমখল্যক ধনটাত্মক পবিশজটাড় সিমখল্যটার পরটাগফল মনণর্বশয়র পপটাগটাম। n-এর মটান
হশবি ইনপিবট, আর পরটাগফল হশবি আউটপিবট।

৬)  আমটাশদর  এবিটারকটার  পপটাগটামমট  হশবি  তটাপিমটাত্রটাশক  পসিলমসিয়টাসি  (Celsius)  পথশক ফটাশরনহটাইশট  (Farenheit)  রূপিটান্তর  করটার
পপটাগটাম। 

পসিলমসিয়টাসিশক ফটাশরনহটাইশট রূপিটান্তশরর সিভত্র হশচ্ছে: °F = (°C × 1.8) + 32।

#include <stdio.h>

int main()
{
    double celsius, farenheit;



    printf("Enter the temperature in celsius: ");
    scanf("%lf", &celsius);

    farenheit = 1.8 * celsius + 32;

    printf("Temperature in farenheit is: %lf\n", farenheit);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৫.৭

এখন পতটামটাশদর কটাজ হশচ্ছে ফটাশরনহটাইট পথশক পসিলমসিয়টাশসি রূপিটান্তশরর পপটাগটাম পলখটা।

৭) এখন আমরটা দুমট সিমখল্যটার গসিটাগু (GCD  Greatest Common Divisor → বিটা HCF  Highest Common Factor) → ও
লসিটাগু (LCM  Least Common Multiple) → মনণর্বয় করটার জন পপটাগটাম মলখবি।

দুমট সিমখল্যটার গসিটাগু হশচ্ছে পরসিবি সিমখল্যটা মদশয় ওই দুমট সিমখল্যটা মনমোঃশশশষ মবিভটাজল্য হয়, তটাশদর মশধল্য সিবিশচিশয় বিড় সিমখল্যটা। তটাহশল আমরটা
পরমট করবি, দুমট সিমখল্যটা a ও b পনবি। তটারপির এশদর মশধল্য পরমট পছিটাট, পসিই মটানমট আবিটার x পভমরশয়বিশল রটাখবি। গসিটাগু এর মটান x-এর
পচিশয় বিড় হওয়টা সিমবি নয় (5 ও 10-এর গসিটাগু-এর মটান মনশ্চিয়ই 5-এর পচিশয় বিড় হশবি নটা)। এখন a ও b, x মদশয় মনমোঃশশশষ মবিভটাজল্য
হয় মক নটা (a % x == 0 এবিম b % x == 0) পসিমট পিরনীকটা করবি। রমদ হয় তশবি আমরটা গসিটাগু পপিশয় পগমছি। রমদ a ও b উভশয়ই
মনমোঃশশশষ মবিভটাজল্য নটা হয়, তখন x-এর মটান এক কমমশয় পিরনীকটা করবি। রতকণ নটা আমরটা গসিটাগু পিটামচ্ছে x-এর মটান কমটাশতই থটাকবি।
একসিময় আমরটা গসিটাগু পিটাবিই, কটারণ x-এর মটান রখন 1 হশবি, তখন পতটা x মদশয় a ও b দুমট সিমখল্যটাই মনমোঃশশশষ মবিভটাজল্য। পতটামরটা মক
পপটাগটামমট মনশজ পলখটার পচিষটা করশবি? নটা পিটারশল আমটার পকটাডি পদশখটা:

#include <stdio.h>
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int main()
{
    int a, b, x, gcd;

    scanf("%d %d", &a, &b);

    if (a < b) {
        x = a;
    }
    else {
        x = b;
    }

    for(; x >= 1; x) {
        if (a % x == 0 && b % x == 0) {
            gcd = x;
            break;
        }
    }

    printf("GCD is %d\n", gcd);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৫.৮

পপটাগটাশম পদশখটা gcd পিটাওয়টার সিশঙ সিশঙ লবপি পথশক পবির হশয় পরশত হশবি (আমম break বিল্যবিহটার কশরমছি এই জন)। break বিল্যবিহটার নটা



করশল কনী হশবি পসিমট পিরনীকটা কশর পদশখটা।

তশবি গসিটাগু পবির করটার জন আমম পরই পিদ্ধমত বিল্যবিহটার কশরমছি পসিমট খববি সিহজ পিদ্ধমত হশলও ইমফমশশয়ন্ট  (efficient)  নয়। পরমন,
সিমখল্যটা দুমট খববি বিড় হশল এবিম সিহশমদৌমলক (co-prime) হশল লবপিমট মকন্তব  অশনকবিটার ঘবরশবি। কটারণ সিহশমদৌমলক হশল গসিটাগু হশবি 1।
পতটামরটা মনশ্চিয়ই জটাশনটা পর, দুমট সিমখল্যটার মশধল্য 1 ছিটাড়টা আর পকটাশনটা সিটাধটারণ উৎপিটাদক নটা থটাকশল সিমখল্যটা দুমট সিহশমদৌমলক। 

গসিটাগু পবির করটার জন ইউমকশডির একমট চিমৎকটার পিদ্ধমত আশছি। ইউমকডি ভটাগশশষ উপিপিটাশদল্যর  (division algorithm)  সিটাহটাশরল্য
গসিটাগু পবির করটার উপিটায় পদমখশয়শছিন। এই পিদ্ধমতশত খববি সিহশজ গসিটাগু পবির করটা রটায় এবিম পপটাগটামমটও পবিশ ইমফমসিশয়ন্ট হয়। এর জন
দুমট মজমনসি জটানটা লটাগশবি:
a ও 0-এর গসিটাগু-এর মটান a।
a ও b-এর গসিটাগু = b ও a % b-এর গসিটাগু।

তটাহশল পপটাগটাশম পরমট করশত হশবি, একমট লবশপির সিটাহটাশরল্য a-এর মটান b আর b-এর মটান a%b বিমসিশয় পরশত হশবি, রতকণ নটা b-এর
মটান শভন হয়। b-এর মটান শভন হশলই বিবশঝ রটাবি পর গসিটাগু হশচ্ছে a (এটটা মকন্তব  পপটাগটাম শুরর সিময় a-এর মটান নটা, b-এর মটান রখন শভন
হশবি পসিই সিময় a-এর মটান)। 

#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, t, x, gcd;

    scanf("%d %d", &a, &b);

    if (a == 0) gcd = a;
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    else if (b == 0) gcd = b;
    else {
        while (b != 0) {
            t = b;
            b = a % b;
            a = t;
        }
        gcd = a;
    }

    printf("GCD is %d\n", gcd);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৫.৯

এই পপটাগটামমট আরও ইমফমশশয়ন্ট করটার পচিষটা কশরটা। 

এবিটার লসিটাগু পবির করটার পপটাগটাম। পতটামরটা মনশ্চিয়ই স্কব শল মশশখছি, কনীভটাশবি লসিটাগু পবির করশত হয়। পসিই পিদ্ধমত অবিলম্বন কশর পপটাগটাম
মলশখ পফশলটা। আর রটারটা পসিই পিদ্ধমত জটাশনটা নটা, তটাশদর জন একমট সিভত্র বিশল মদমচ্ছে।

দুমট সিমখল্যটার লসিটাগু x দুমট সিমখল্যটার গসিটাগু = সিমখল্যটা দুমটর গুণফল।

আশটা কমর, লসিটাগু পবির করটার পপটাগটাম মলখশত আর সিমসিল্যটা হশবি নটা।



অধল্যটায় ছিয়মোঃ অল্যটাশর   

এতকশণ পতটামটাশদর পপটাগটামমম জটান-বিবমদ্ধ একটব  পবিশড়শছি। চিশলটা, এবিটার তটাহশল মকছিব  জনশসিবিটামভলক কমর্বকটাণ করটা রটাক। আমরটা স্কব শলর
মপয় গমণত মশকশকর জন পিরনীকটার ফলটাফল পবির করটার পপটাগটাম মলশখ পদবি। ওই স্কব শল পথম সিটামময়ক, মদ্বিতনীয় সিটামময়ক ও বিটামষর্বক এই
মতনমট পিরনীকটাই 100 নম্বশরর হয়। তটারপির বিটামষর্বক পিরনীকটার 50%,  মদ্বিতনীয় সিটামময়ক পিরনীকটার 25% ও পথম সিটামময়ক পিরনীকটার 25%
মনশয় চিভড়টান্ত ফলটাফল পকটাশ করটা হয়। তটাহশল আমটাশদর পপটাগটাশমর ইনপিবট হশচ্ছে ওই মতনমট পিরনীকটার নম্বর। আমটাশদরশক চিভড়টান্ত
ফলটাফল পদখটাশত হশবি। এমট পকটাশনটা বিল্যটাপিটারই নয়:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int ft_marks, st_marks, final_marks; 
    double total_marks; 
    
    ft_marks = 80; 
    st_marks = 74; 
    final_marks = 97; 

    total_marks = ft_marks / 4.0 + st_marks / 4.0 + final_marks / 2.0; 
    printf("%0.0lf\n", total_marks); 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.১

পপটাগটামমটর আউটপিবট 87। (মকন্তব  আমম রমদ total_marks = ft_marks / 4.0 + st_marks / 4.0 + final_marks / 2.0; নটা
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মলশখ এভটাশবি মলখতটাম total_marks = ft_marks / 4 + st_marks / 4 + final_marks / 2;  তটাহশল আউটপিবট আশসি 86।
কটারণ কনী? কমম্পিউটটাশরর মটাথটা খটারটাপি নটামক আমটার?)

আমরটা মকন্তব  আমটাশদর মপয় মশকশকর পতমন পকটাশনটা উপিকটার করশত পিটারলটাম নটা। কটারণ তটাঘাঁর কটাশসি পমটাট ছিটাত্রছিটাত্রনীর সিমখল্যটা চিমলশ।
তটাহশল সিল্যটারশক চিমলশবিটার পপটাগটামমট চিটালটাশত হশবি!  মকন্তব  এমট পতটা পকটাশনটা কটাশজর কথটা হশলটা নটা। আমটাশদর উমচিত,  সিবিটার চিভড়টান্ত
ফলটাফল একমট পপটাগটাশমর মটাধল্যশম মনণর্বয় করটা। পতমন পকটাশনটা কমঠিন কটাজ নয় এমট। আমরটা এমন একমট পপটাগটাম পলখটা শুর কশর মদশত
পিটামর:

#include<stdio.h>

int main()
{
       int   ft_marks_1,   st_marks_1,   final_marks_1,   ft_marks_2,   st_marks_2,
final_marks_2, ft_marks_3, st_marks_3, final_marks_3, 

পতটামরটা মনশ্চিয়ই বিবঝশত পিটারছি, আমম কনী করশত রটামচ্ছে? বিশলটা পতটা এভটাশবি পপটাগটামমট মলখশত পগশল পমটাট কয়মট পভমরশয়বিশলর দরকটার?
160 মট। সিল্যটাশরর কষ কমটাশত মগশয় আমটাশদর কষ এত বিটাড়টাশনটার পকটাশনটা মটাশন হয় নটা। মকন্তব  এধরশনর পপটাগটাম পতটা আমটাশদর পটায়ই
মলখশত হশবি। মচিন্তটা পনই! পটায় সিবি পপটাগটামমম লল্যটামগুশয়শজই অল্যটাশর (Array) নটাশম একমট চিমৎকটার মজমনসি আশছি। এশত একই ধরশনর
অশনকগুশলটা পভমরশয়বিল একসিশঙ রটাখটা রটায়। পভমরশয়বিশলর পরমন নটাম রটামখ, অল্যটাশরর পবিলটাশতও পতমন একমট নটাম মদশত হয়। C পতও
অল্যটাশর আশছি।

পভমরশয়বিশলর পরমন একমট ডিটাটটা টটাইপি থটাশক, অল্যটাশররও থটাশক। অল্যটাশরমট পর ডিটাটটা টটাইশপির হশবি তটাশত পকবিল পসিই রকম ডিটাটটাই রটাখটা
রটাশবি। পরমন char টটাইশপির অল্যটাশরশত পকবিল char টটাইশপির মজমনসি থটাকশবি।  

অল্যটাশরশত কয়মট উপিটাদটান থটাকশবি পসিমট শুরশতই বিশল মদশত হয়।
int ara[10]; এভটাশবি আমরটা একমট অল্যটাশর মডিশকয়টার করশত পিটামর, রটার নটাম হশচ্ছে ara, পরমটশত পকবিল ইমন্টজটার টটাইশপির ডিটাটটা থটাকশবি



আর এই অল্যটাশরশত পমটাট দশমট সিমখল্যটা রটাখটা রটাশবি। পথমমট হশচ্ছে ara[0] (হ্যটাঘাঁ, ara[1] নটা মকন্তব ), মদ্বিতনীয়মট ara[1], তগতনীয়মট ara[2],
এভটাশবি দশম সিমখল্যটামট হশচ্ছে ara[9]। অথর্বটাৎ, ara[i] হশচ্ছে i+1 তম উপিটাদটান।

এবিটাশর চিশলটা অল্যটাশর মনশয় একটব  পখলটাধবলটা করটা রটাক। পমতমট পপটাগটাম মকন্তব  অবিশল্যই কমম্পিউটটাশর চিটামলশয় পদখশবি।

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int ara[5] = {10, 20, 30, 40, 50}; 
    
    printf("First element: %d\n", ara[0]); 
    printf("Third element: %d\n", ara[2]);    
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.২

আউটপিবট মঠিকঠিটাক পদখশত পিটাচ্ছে?

আশরকমট পপটাগটাম:
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#include <stdio.h> 

int main() 
{    
    int ara[5] = {6, 7, 4, 6, 9}; 
    
    printf("%d\n", ara[1]); 
    printf("%d\n", ara[5]); 
    printf("%d\n", ara[100]);   
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.৩

এমটর জন কনী আউটপিবট আসিটা উমচিত? আমম জটামন নটা এবিম এমট জটানটা সিমবি নয়। পরশকটাশনটা ধরশনর সিমখল্যটা আসিশত পিটাশর। এগুশলটাশক
গটারশবিজ (garbage) বিশল। কটারণ আসিশল পতটা ওই অল্যটাশরশত -1, 5, 100 এই ইনশডিক্স বিলশত মকছিব  পনই। অল্যটাশরমটর তদঘর্বল্যই হশচ্ছে 5
সুতরটাম ইনশডিক্স হশবি 0 পথশক 4।

এখন পকটাশনটা অল্যটাশরর সিবি উপিটাদটান রমদ একসিশঙ পদখটাশত চিটাই,  তটাহশল উপিটায় কনী?  উপিটায় হশচ্ছে পথম উপিটাদটান  (ara[0]),  মদ্বিতনীয়
উপিটাদটান  (ara[1]),  তগতনীয় উপিটাদটান  (ara[2])  … এভটাশবি এশক এশক সিবিগুশলটা মপন্ট করটা। আর তটার জন অবিশল্যই আমরটা লবশপির
সিটাহটারল্য পনবি।

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int ara[10] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100}; 



    int i; 
    
    for(i = 0; i < 10; i++) { 
        printf("%d th element is: %d\n", i+1, ara[i]); 
    }    
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.৪

আর রমদ পশষ উপিটাদটান পথশক পথম উপিটাদটান পিরর্বন্ত পদখটাশত হশতটা? পকটাশনটা সিমসিল্যটা পনই,  শুধব লবশপি এ index মট  9  পথশক 0  পিরর্বন্ত
আনশলই চিলশবি। এখন পতটামরটা পপটাগটামমট মলশখ পফশলটা।

এবিটাশর একমট পছিটাট  সিমসিল্যটা।  পকটাশনটা  একমট অল্যটাশরশত দশমট উপিটাদটান আশছি,  পসিগুশলটা  মবিপিরনীত কশম রটাখশত হশবি। অথর্বটাৎ  দশম
উপিটাদটানমট হশবি পথম উপিটাদটান, পথমমট হশবি দশম, মদ্বিতনীয়মট হশবি নবিম, নবিমমট হশবি মদ্বিতনীয়.. এই রকম। তটার জন আমরটা পরমট করশত
পিটামর, আশরকমট অল্যটাশরর সিটাহটারল্য মনশত পিটামর। মদ্বিতনীয় অল্যটাশরমটশত পথম অল্যটাশরর উপিটাদটানগুশলটা মবিপিরনীত কশম রটাখশবিটা। তটারপির মদ্বিতনীয়
অল্যটাশরমট পথম অল্যটাশরশত কমপি কশর পফলবি।

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int ara[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100}; 
    int ara2[10]; 
    int i, j; 
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    for(i = 0, j = 9; i < 10; i++, j) { 
        ara2[j] = ara[i]; 
    }    
    
    for(i = 0; i < 10; i++) { 
        ara[i] = ara2[i]; 
    } 
    
    for(i = 0; i < 10; i++) { 
        printf("%d\n", ara[i]); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.৫

এখটাশন লক কশরটা  পর  পথম অল্যটাশরমটর  পকশত্র আমম তগতনীয়  বিন্ধননীর  পভতর অল্যটাশরর উপিটাদটান  সিমখল্যটা  বিশল মদইমন,  কটারণ  মসি-এর
কম্পিটাইলটার মদ্বিতনীয় বিন্ধননীর পভতর সিমখল্যটাগুশলটা  পদশখই বিবশঝ মনশত পিটাশর পর  ara পত দশমট উপিটাদটান আশছি। মদ্বিতনীয় অল্যটাশর অথর্বটাৎ
ara2 পত এখন পকটাশনটা মকছিব  পনই। তটাই শুরশতই বিশল মদশত হশবি পর তটাশত কয়মট উপিটাদটান থটাকশবি। তটাহশল কম্পিটাইলটার পসিই অনুসিটাশর
কমম্পিউটটাশরর পমশমটামরর মশধল্য অল্যটাশরর জন জটায়গটা কশর পনশবি। 

পপটাগটামমট ভটাশলটাভটাশবিই কটাজ করশছি। মকন্তব  পতটামরটা একটব  মচিন্তটাভটাবিনটা করশলই বিবঝশত পিটারশবি পর মদ্বিতনীয় অল্যটাশরমট বিল্যবিহটার করটার পকটাশনটা
দরকটার মছিল নটা। আমরটা একমট বিহুল পচিমলত পিদ্ধমতশতই কটাজমট করশত পিটারতটাম।
int temp;
temp = ara[9];
ara[9] = ara[0];



ara[0] = temp;
পথম ও দশম উপিটাদটান অদলবিদল হশয় পগল। তটারপির 
temp = ara[8];
ara[8] = ara[1];
ara[1] = temp;
মদ্বিতনীয় ও নবিম উপিটাদটান অদলবিদল হশয় পগল। তটাহশল চিশলটা পপটাগটামমট মলশখ পফমল:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int ara[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100};    
    int i, j, temp; 
    
    for(i = 0, j = 9; i < 10; i++, j) { 
        temp = ara[j]; 
        ara[j] = ara[i]; 
        ara[i] = temp; 
    }    
        
    for(i = 0; i < 10; i++) { 
        printf("%d\n", ara[i]); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.৬
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পপটাগটামমট চিটালটাও। কনী পদখশল? আউটপিবট মক এরকম?

10 
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90 
100

তটারমটাশন কটাজ হয়মন! আসিশল আমম একমট পছিটাট্ট ভব ল কশরমছি, পসিমট পতটামরটা খবঘাঁশজ পবির কশরটা। এ ধরশনর ভব লশক বিশল বিটাগ (bug), তখন
পপটাগটাম মঠিকমশতটা রটান কশর মকন্তব  সিমঠিক আউটপিবট পদয় নটা। আমটার পকটাশডি বিটাগ আশছি, পতটামরটা মডিবিটাগ (debug) কশরটা (মটাশন বিটাগমট
পবির কশর মঠিক কশরটা)।

এখন চিশলটা আমটাশদর আশগর সিমসিল্যটায় মফশর রটাই। আমরটা এখন পথম সিটামময়ক পিরনীকটায় সিবিটার গমণশতর নম্বর একমট অল্যটাশরশত রটাখবি,
মদ্বিতনীয় সিটামময়ক পিরনীকটার নম্বর আশরকমট অল্যটাশরশত, বিটামষর্বক পিরনীকটার নম্বশরর জন আরও একমট এবিম পরজটাশলর জনও একমট অল্যটাশর
বিল্যবিহটার করবি।

int ft_marks[40], st_marks[40], final_marks[40]; 
double total_marks[40];
রটার পরটাল নম্বর  1  তটার নম্বরগুশলটা থটাকশবি অল্যটাশরর পথম ঘশর  (মটাশন  index 0  হশবি)। এখন বিশলটা পতটা  total_marks[34]-এ কটার
সিবির্বশমটাট নম্বর আশছি? রটার পরটাল নম্বর 35। তটাহশল কটারও পরটাল নম্বর n হশল তটার সিবির্বশমটাট নম্বর হশচ্ছে total_marks[n-1]।



এখন পপটাগটামমট মলশখ পফলটা রটাক:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int ft_marks[40] = {83, 86, 97, 95, 93, 95, 86, 52, 49, 41, 42, 47, 90,
59, 63, 86, 40, 46, 92, 56, 51, 48, 67, 49, 42, 90, 42, 83, 47, 95, 69, 82,
82, 58, 69, 67, 53, 56, 71, 62}, 
    st_marks[40] = {86, 97, 95, 93, 95, 86, 52, 49, 41, 42, 47, 90, 59, 63,
86, 40, 46, 92, 56, 51, 48, 67, 49, 42, 90, 42, 83, 47, 95, 69, 82, 82, 58,
69, 67, 53, 56, 71, 62, 49}, 
    final_marks[40] = {87, 64, 91, 43, 89, 66, 58, 73, 99, 81, 100, 64, 55,
69, 85, 81, 80, 67, 88, 71, 62, 78, 58, 66, 98, 75, 86, 90, 80, 85, 100, 64,
55, 69, 85, 81, 80, 67, 88, 71}; 
    
    int i; 
    double total_marks[40]; 
    
    for(i = 0; i < 40; i++) { 
        total_marks[i] = ft_marks[i] / 4.0 + st_marks[i] / 4.0 + 
final_marks[i] / 2.0; 
    }    
        
    for(i = 1; i <= 40; i++) { 
        printf("Roll NO: %d\tTotal Marks: %0.0lf\n", i, total_marks[i1]); 
    } 
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    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.৭

রটান কশর পদশখটা, কনী সুন্দর আউটপিবট!  printf ফটামশশনর পভতশর পদশখটা এক জটায়গটায় আমম \t মলশখমছি, এশত টল্যটাবি (Tab) মপন্ট হশবি
(মকশবিটাশডির্বর বিটাঘাঁ মদশক পদশখটা)। পরটাল নম মপন্ট করটার পিশর একমট টল্যটাবি মদশয় পটটাটটাল মটাকর্বসি মপন্ট করশল পদখশত একটব  ভটাশলটা লটাশগ এই
জন \t বিল্যবিহটার কশরমছি, এমমনশত পকটাশনটা দরকটার পনই। 

মকন্তব  এত সুন্দর পপটাগটাম পদশখ পতটামটার মশকক পকটাথটায় পতটামটাশক একটব  চিটপিমট খটাওয়টাশবিন নটা উলটা আশরকমট আবিদটার কশর বিসিশলন।
পকটান নম্বর কতজন পপিশয়শছি পসিমট উমন পদখশত চিটান। মটাশন 50 কতজন পপিল, 51 কতজন পপিল  এই রকম আর মক… । বিটামক অমশ
পিড়টার আশগ পপটাগটামমট পতটামরটা মনশজ মনশজ পলখটার পচিষটা কশরটা। এখন ইচ্ছেটা নটা করশল বিইমট পিড়টা বিন্ধ কশর দটাও এবিম পিশর পকটাশনটা
একসিময় পচিষটা করশবি। 

আশটা কমর, পতটামটাশদর মশধল্য পকউ পকউ পপটাগটামমট মলশখ পফশলছি। রমদ কমপিশক এক ঘণটা পচিষটার পিশরও মলখশত নটা পিটাশরটা তটাহশল এখন
আমরটা সিমটাধটাশনর পচিষটা করশত পিটামর। শুরশতই একমট বিল্যটাপিটার পখয়টাল কশরটা পর পকউ মকন্তব  50-এর মনশচি নম্বর পিটায়মন। তটাই 50 পথশক
100 পিরর্বন্ত পকটান নম্বর কতজন পপিল পসিমট পবির করশলই চিলশবি। আমটার মটাথটায় পথশমই পর সিমটাধটান আসিশছি পসিমট হশলটা total_marks
অল্যটাশরশত পথশম পদখবি, কয়মট 50 আশছি, তটারপির আবিটার পদখবি কয়মট 51 আশছি  এভটাশবি … 100 পিরর্বন্ত পদখবি। মটাশন 50 পথশক 100
পিরর্বন্ত সিবি সিমখল্যটার জন total_marks অল্যটাশরশত সিমখল্যটাগুশলটা পচিক করবি।
    for(marks = 50; marks <= 100; marks++) { লবশপির সিটাহটাশরল্য পথশম marks-এর মটান 50, তটারপিশর 51, এভটাশবি এক এক
কশর বিটাড়টাবি 100 পিরর্বন্ত।
        count = 0; ধশর মনমচ্ছে শভন জন 'marks' নম্বর পপিশয়শছি। marks-এর সিবি কমট মটাশনর জনই পথশম আমরটা এই কটাজমট করবি।
        এবিটাশর total_marks অল্যটাশরশত পদখবি পর পকটাশনটা নম্বর রমদ marks-এর সিমটান হয়, তশবি count-এর মটান এক বিটামড়শয় পদবি।
তটাহশল পকটাশনটা একমট নম্বর (marks) রতবিটার অল্যটাশরশত আশছি, count-এর মটান তত হশবি।
        for(i = 0; i < 40; i++) { 
            if(total_marks[i] == marks) { 



                count++; 
            } 
        } 
        printf("Marks: %d  Count: %d\n", marks, count); এখটাশন আমরটা পমতমট marks এবিম পসিমট কতবিটার আশছি (count)
তটা মপন্ট কশর মদমচ্ছে।
    }

তটাহশল পিবশরটা পপটাগটাম মলশখ পফমল:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int marks, i, count; 
    int total_marks[] = {86, 78, 94, 68, 92, 78, 64, 62, 72, 61, 72, 66, 65,
65, 80, 72, 62, 68, 81, 62, 56, 68, 58, 56, 82, 70, 74, 78, 76, 84, 88, 73,
62, 66, 76, 70, 67, 65, 77, 63}; 
    
    for(marks = 50; marks <= 100; marks++) { 
        count = 0; 
        for(i = 0; i < 40; i++) { 
            if(total_marks[i] == marks) { 
                count++; 
            } 
        } 
        printf("Marks: %d  Count: %d\n", marks, count); 
    }            
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    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.৮

পতমন কমঠিন মকছিব  নয়। পনশস্টডি ফর লবপি বিল্যবিহটার কশর সিহজ-সিরল সিমটাধটান কশর পফললটাম। আচ্ছেটা বিশলটা পতটা if-এর পভতর পর শতর্বমট
আমরটা  পিরনীকটা  করমছি  (total_marks[i]  == marks)  এই কটাজমট  পপটাগটাশম কতবিটার হয়?  বিটাইশরর লবপিমট  ঘবরশবি  51  বিটার এবিম
পমতবিটাশরর জন পভতশরর লবপিমট ঘবরশবি 40 বিটার। তটাহশল পমটাট 51 x 40 = 2040 বিটার।
ওপিশরর পপটাগটামমট আমরটা এখন একটব  অনভটাশবি পলখটার পচিষটা করবি। মনশচির পপটাগটামমট চিটপিট টটাইপি কশর পফশলটা এবিম রটান কশরটা:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int i; 
    int total_marks[] = {86, 78, 94, 68, 92, 78, 64, 62, 72, 61, 72, 66, 65,
65, 80, 72, 62, 68, 81, 62, 56, 68, 58, 56, 82, 70, 74, 78, 76, 84, 88, 73,
62, 66, 76, 70, 67, 65, 77, 63}; 
    int marks_count[101]; 
    
    for(i = 0; i < 101; i++) { 
        marks_count[i] = 0; 
    } 
    
    for(i = 0; i < 40; i++) { 
        marks_count[total_marks[i]]++; 
    } 
   



    for(i = 50; i <= 100; i++) { 
        printf("Marks: %d  Count: %d\n", i, marks_count[i]); 
    }            
    

    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.৯

এখটাশন  আমম  পরমট  কশরমছি,  একমট  অমতমরক  অল্যটাশর  বিল্যবিহটার  কশরমছি।  marks_count  একমট  ইমন্টজটার  টটাইশপির  অল্যটাশর  এবিম
marks_count[n]  মদশয় আমরটা বিবঝবি n সিমখল্যটামট কতবিটার total_marks-এর মশধল্য আশছি। নম্বর পরশহতব  0  পথশক 100-এর মশধল্য
হশত পিটাশর তটাই আমরটা ওই অল্যটাশরশত পমটাট 101 মট সিমখল্যটা রটাখটার বিল্যবিসটা করলটাম।
int marks_count[101];
শুরশত পরশহতব  মকছিবই জটামন নটা, তটাই ধশর মনই, সিবি সিমখল্যটা শভন বিটার আশছি। তটাই marks_count অল্যটাশরর সিবি ঘশর 0 বিমসিশয় মদই:
for(i = 0; i < 101; i++) { 
    marks_count[i] = 0; 
}

এখন total_marks অল্যটাশরর পমতমট সিমখল্যটার জন marks_count অল্যটাশরর ওই ঘশরর মটান এক বিটামড়শয় মদই।
for(i = 0; i < 40; i++) { 
    marks_count[total_marks[i]]++; 
} 
বিবঝশত সিমসিল্যটা হশচ্ছে নটামক? একটব  মচিন্তটা কশরটা। 

রখন  i-এর মটান  0,  তখন  total_marks[i]  হশচ্ছে  total_marks[0],  অথর্বটাৎ  86। এখন আমটাশদর দরকটার হশচ্ছে  marks_count
অল্যটাশরর ওই ঘরটটার  (মটাশন  marks_count[86])  মটান এক বিটামড়শয় পদওয়টা। শুরশত মছিল শভন,  এখন হশবি এক। আমরটা মকন্তব  পসি
কটাজমটই কশরমছি marks_count[total_marks[i]]-এর মটান এক বিটামড়শয় মদশয়মছি marks_count[total_marks[i]]++;
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আসিশল বিল্যটাপিটারমট এইভটাশবিও পলখটা পরত:
t_m = total_marks[i];
marks_count[t_m]++;

এখশনটা রটারটা মটাথটা চিবলকটাচ্ছে তটারটা মনশচির পপটাগটামমট কমম্পিউটটাশর রটান করটাও। এখটাশন পমতবিটার marks_count[total_marks[i]]++;
করটার পিশর marks_count অল্যটাশরমট আমরটা এক লটাইশন মপন্ট কশরমছি।

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    int i, j; 
    int total_marks[] = {6, 7, 4, 6, 9, 7, 6, 2, 4, 3, 4, 1}; 
    int marks_count[11]; 
    
    for(i = 0; i < 11; i++) { 
        marks_count[i] = 0; 
    } 
    
    for(i = 0; i < 12; i++) { 
        marks_count[total_marks[i]]++; 
        
        for(j = 0; j <= 10; j++) { 
            printf("%d  ", marks_count[j]); 
        } 
        printf("\n");        
    }                



    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৬.১০

আশটা কমর, এখন আর বিবঝশত সিমসিল্যটা হওয়টার কথটা নয়। আর তব মম পতটামটার পপটাগটাশমর জন পতটামটার গমণত মশকশকর কটাছি পথশক একমদন
চিটপিমট দটামবি করশতই পিটাশরটা। তশবি চিটপিমট পপিশত হশল পপটাগটামমট এমনভটাশবি মলখশত হশবি পরন পতটামটার মশকক সিবিটার পিরনীকটার নম্বর
মনশজ ইনপিবট মহশসিশবি মদশত পিটাশরন। তব মম মক পসিমট করশত পিটারশবি?
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তব মম রমদ এই মপিমডিএফ বিইমট কটাশরটা কটাছি পথশক কমপি কশর থটাশকটা, মকমবিটা ইন্টটারশনট পথশক মফ্রি ডিটাউনশলটাডি কশর থটাশকটা, তব মম চিটাইশল
পলখশকর পিমরশ্রশমর মভলল্য পিমরশশটাধ করশত পিটাশরটা। এই মপিমডিএফ বিইমটর দটাম এশকবিটাশরই হটাশতর নটাগটাশল। মটাত্র 25 টটাকটা মবিকটাশ-এর
মটাধল্যশম পিটামঠিশয় দটাও এই নটাম্বটাশরমোঃ 01622624182, পতটামরটা রত পবিমশ বিই মকনশবি, পসিমট হটাডির্বকমপিই পহটাক, মকমবিটা ইবিবক (পরমন এই
মপিমডিএফ), পলখকরটা তত পবিমশ উৎসিটাহ পিটাশবিন এবিম আশরটা বিই পলখটার বিল্যটাপিটাশর আগহনী হশবিন।

মবিকটাশশর মটাধল্যশম পপিশমন্ট করটার মনয়মমোঃ

01. Go to your bKash Mobile Menu by dialing *247#
02. Choose Payment“ ”
03. Enter the Merchant bKash Account Number you want to pay to (01622624182)
04. Enter the amount you want to pay (25)
05. Enter a reference against your payment (cpbook pdf)
06. Enter the Counter Number (enter 0)
07. Now enter your bKash Mobile Menu PIN to confirm

১) পথশম *247# নটাম্বটাশর ডিটায়টাল কশর মবিকটাশ পমনু আনশত হশবি। 
২) তটারপিশর 'পপিশমন্ট' মনবির্বটাচিন করশত হশবি।
৩) এবিটাশর মটাশচির্বন্ট মবিকটাশ একটাউন্ট নটাম্বটার মহশসিশবি 01622624182 মদশত হশবি।
৪) তটারপিশর টটাকটার পিমরমটাণ মদশত হশবি (এই মপিমডিএফ বিইশয়র জন ২৫ টটাকটা)
৫) পরফটাশরন্স মহশসিশবি cpbook pdf মলশখ মদশত হশবি।
৬) কটাউন্টটার নটাম্বটার ০ মদশবি।
৭) এবিটাশর পতটামটার মবিকটাশ পমটাবিটাইল পমনু মপিন (PIN) মদশত হশবি।

পতটামটার মবিকটাশ একটাউন্ট নটা থটাকশল একমট খবশল মনশত পিটাশরটা (এমট খবলশত পকটাশনটা টটাকটা লটাশগ নটা) মকমবিটা অন কটাশরটা মবিকটাশ একটাউন্ট
বিল্যবিহটার করশত পিটাশরটা।



অধল্যটায় সিটাতমোঃ  ফটামশন

পতটামরটা মক একমট মজটার বিল্যটাপিটার জটাশনটা? একজন পলখক সিটারটা জনীবিশন রতটটা সিময় পলশখন তটার পচিশয় পবিমশ সিময় মতমন অশনর পলখটা
পিশড়ন? বিল্যটাপিটারমট পপটাগটামটারশদর পবিলটাশতও সিতল্য। একজন পপটাগটামটার তটার পপটাগটামমম জনীবিশন রতটটা সিময় মনশজ পকটাডি পলশখ তটার পচিশয়
পবিমশ সিময় অশনর পলখটা পকটাডি পিশড়! তটাই পকটাডি পলখটার সিময় পখয়টাল রটাখশত হশবি, পরন পসিমট পিড়টাও সুমবিধটাজনক হয়।

রটারটা বিইমট শুর পথশক পিশড় এশসিছি তটারটা ইমতমশধল্য অশনকবিটার ফটামশন শব্দমট পদশখছি। রটারটা আরও পবিমশ মশনটাশরটাগ মদশয় পিশড়ছি তটারটা
এমটও পখয়টাল কশরছি পর printf, scanf ইতল্যটামদ, পরগুশলটা পতটামরটা বিল্যবিহটার করছি পসিগুশলটা এশককমট ফটামশন। আবিটার main ও একমট
ফটামশন। আমরটা এবিটার পদখবি ফটামশন বিল্যটাপিটারমট আসিশল কনী, এর দরকটারটটাই বিটা কনী। আর তটারপির আমরটা মনশজশদর ফটামশন ততমর করটা
মশখবি।

ফটামশন বিল্যবিহটার করটা হয় পকটাশনটা একমট মনমদর্বষ কটাজ করটার জন। পরমন printf ফটামশনমট মদশয় আমরটা মমনটশর আউটপিবট মদই। আবিটার
scanf, getchar এসিবি ফটামশন মদশয় আমরটা মকশবিটাডির্ব পথশক ইনপিবট মনই। এখন printf ফটামশনমট পর আমরটা মলখলটাম, কমম্পিউটটাশরর
পতটা আর এমট পবিটাঝটার কথটা নয়। printf ফটামশনমট কনী কটাজ করশবি, কনীভটাশবি করশবি পসিমট আসিশল বিশল পদওয়টা আশছি stdio.h নটাশমর
একমট পহডিটার  (header)  ফটাইশলর মশধল্য।  এজনই আমরটা  আমটাশদর পপটাগটামগুশলটাশত  (পরখটাশন  printf,  scanf  ইতল্যটামদ বিল্যবিহটার
কশরমছি) ওই পহডিটার ফটাইলমটর কথটা বিশল মদই (#include <stdio.h>)। আবিটার মসম-সিমকটান্ত ফটামশনগুশলটা বিল্যবিহটার করশল string.h

 – এই পহডিটার ফটাইলমটর কথটাও বিশল মদই। এখন মচিন্তটা কশরটা, printf ফটামশশনর এই পকটাডিমট রমদ আমটাশদর মনশজশদর মলখশত হশতটা,
তটাহশল বিল্যটাপিটারমট কনী মবিরমককরই নটা হশতটা! এরকম অশনক ফটামশন আশছি পরগুশলটার বিল্যবিহটার পতটামরটা আশস আশস পজশন রটাশবি।

আচ্ছেটা, main পক ও পতটা আমম একমট ফটামশন বিশলমছি, মকন্তব  এমট মদশয় আমরটা আবিটার কনী কমর? মসি লল্যটাঙবশয়শজ এই ফটামশনমট মদশয়ই
আসিশল আমরটা একমট পপটাগটাম চিটালটাই। কম্পিটাইলটার জটাশন পর main ফটামশন পরখটাশন আশছি, পসিখটান পথশকই কটাজ শুর করশত হশবি। তটাই
একমট পপটাগটাশম পকবিল একমটই main ফটামশন থটাশক।
এবিটাশর পদমখ, আমরটা মনশজরটা কনীভটাশবি ফটামশন ততমর করশত পিটামর। একমট ফটামশন রখন আমরটা ততমর করবি পসিমটর গঠিন হশবি পমটাটটামবমট
এই রকম:
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return_type function_name (parameters) {
    function_body

    return value
}

return_type: এখটাশন বিশল মদশত হশবি ফটামশনমট কটাজ পশষ কশর পবির হবিটার সিময় কনী ধরশনর ডিটাটটা মরটটানর্ব করশবি। পসিমট, int, double
এসিবি হশত পিটাশর। আবিটার মকছিব  মরটটানর্ব করশত নটা চিটাইশল পসিমট void হশত পিটাশর। অথর্বটাৎ পসি মকছিবই মরটটানর্ব করশবি নটা। এর মটাশন দটাঘাঁড়টাশচ্ছে,
তব মম আসিশল ফটামশনশক মদশয় পকটাশনটা একমট কটাজ করটাশবি, পসিজন কটাজ পশশষ পসি পতটামটাশক কনী ধরশনর ডিটাটটা পফরত পদশবি পসিমট বিশল
মদশত হশবি।

function_name: এখটাশন আমটাশদর ফটামশশনর নটাম মলখশত হশবি। ফটামশশনর নটাম হশত হশবি অথর্বপিভণর্ব রটাশত নটাম পদশখই ধটারনটা করটা
রটায় পর ফটামশনমট কনী কটাজ করশবি। পরমন পকটান সিমখল্যটার বিগর্বমভল মনণর্বশয়র জন রমদ আমরটা একমট ফটামশন মলমখ তশবি পসিমটর নটাম আমরটা
মদশত পিটামর square_root বিটা sqrt। আমরটা মনশ্চিয়ই পসিমটর নটাম beautiful মদবি নটা, রমদও কম্পিটাইলটার তটাশত পকটান আপিমত্তি করশবি
নটা।

parameters:  এখটাশন ফটামশনমট কটাজ করটার জন পশয়টাজননীয় ডিটাটটা আমরটা পদবি। পরমন মসম-এর তদঘর্বল্য মনণর্বশয়র জন আমরটা রখন
strlen ফটামশনমট বিল্যবিহটার কমর পসিখটাশন পকটান মসম-এর তদঘর্বল্য মনণর্বয় করশত হশবি পসিমট বিশল মদশত হয় (নইশল পসিমট কটার তদঘর্বল্য মনণর্বয়
করশবি?)। আবিটার বিগর্বমভল মনণর্বশয়র জন ফটামশন মলখশল পকটান সিমখল্যটার বিগর্বমভল পবির করশত হশবি পসিমট বিশল মদশত হশবি। পিল্যটারটামমটটাশরর
মটাধল্যশম আমরটা পসিসিবি ডিটাটটা ওই ফটামশশনর কটাছি পিটাঠিটাশত পিটামর। আবিটার পকটাশনটা মকছিব  পিটাঠিটাশত নটা চিটাইশল পসিমট খটামলও রটাখশত পিটামর।
পরমন, getchar() বিটা main() ফটামশন। একটামধক পিল্যটারটামমটটার পিটাঠিটাশনটার সিময় পমতমট পিল্যটারটামমটটার কমটা (,) মদশয় আলটাদটা করশত হশবি।
function_body: ফটামশনমট কনীভটাশবি কনী কটাজ করশবি পসিমট বিমডিশত বিশল মদশত হশবি। মটাশন পকটাডি মলখশত হশবি আর মক। 
return value:  ফটামশনমট কটাজ পশষ কশর,  তটাশক পর জটায়গটা পথশক কল করটা হশয়শছি পসি জটায়গটায় মফশর রটায়। পফরটার সিময় আমরটা
পকটাশনটা মটান পিটাঠিটাশত পিটামর। পরমন  sqrt()  ফটামশশন আমরটা চিটাই পসি বিগর্বমভল পবির করশবি। পতটা বিগর্বমভলমট পবির কশর পতটা পসিমট পফরত
পিটাঠিটাবিটার বিল্যবিসটা রটাখশত হশবি? বিগর্বমভলমটর মটান রমদ x হয়, তশবি আমরটা return x; পস্টটশমন্ট মদশয় পসিমটর মটান পফরত পিটাঠিটাবি।



int root = sqrt(25);
এখটাশন sqrt ফটামশন 25-এর বিগর্বমভল মনণর্বয় করটার পির বিগর্বমভলমট পফরত পিটাঠিটাশবি এবিম পসিমট root নটাশমর একমট ইমন্টজটার পভমরশয়বিশল
জমটা হশবি।

একমট উদটাহরণ মদই। পতটামরটা রটারটা মত্রশকটাণমমমত পিশড়ছি তটারটা মনশ্চিয়ই sin, cos, tan ইতল্যটামদর সিশঙ পিমরমচিত। sin 300-এর মটান
হশচ্ছে 0.5। এখটাশন sin মকন্তব  আসিশল একমট ফটামশন, রটার পিল্যটারটামমটটার মহশসিশবি আমরটা পকটাশণর মটান মদমচ্ছে। আর ফটামশনমট ওই পকটাশণর
sine (সিমশকশপি sin)-এর মটান মরটটানর্ব করশছি।

এবিটাশর চিশলটা, আর বিকবিক নটা কশর পপটাগটামমম শুর কশর মদই। তটারপির পদমখ কনী করশল কনী হয়।

#include <stdio.h>

int main() 
{
    double a, b, c;
    a = 2.5;
    b = 2.5;
    c = a + b;
    printf(“%lf\n” c);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৭.১

পপটাগটামমট চিটালটাও। আউটপিবট কনী? 5.000000।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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এবিটার আমরটা দুমট সিমখল্যটা পরটাগ করটার জন একমট ফটামশন মলশখ পফমল। পরটাশগর কটাজমট আর main ফটামশশনর পভতশর করবি নটা।

#include <stdio.h>

int add(int num1, int num2) 
{
    double sum = num1 + num2;
    return sum;
}

int main() 
{
    double a, b, c;
    a = b = 2.5;
    c = add(a, b);
    printf(“%lf\n”, c);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৭.২

পপটাগটামমট চিটালটাও। আউটপিবট কনী? 4.000000! ওহ ্  আমরটা পতটা গটাধটার মশতটা একমট ভব ল কশরমছি। num1 ও num2 পতটা আসিশল int
টটাইশপির হশবি নটা, double টটাইশপির হশবি। ওই দুমট পভমরশয়বিল ইমন্টজটার মহশসিশবি মডিশকয়টার করটার কটারশণ 2.5 হশয় মগশয়শছি  2 (টটাইপি
কটামস্টমশয়র কথটা মশন আশছি পতটা?)। আমরটা ভব ল মঠিক কশর পফমল:

int add(double num1, double num2) {
    double sum = num1 + num2;



    return sum;
}
এবিটাশর পপটাগটামমট রটান করশল আউটপিবট কনী? 5.000000। রটাক, সিমসিল্যটার সিমটাধটান হশয় পগল! আচ্ছেটা, এবিটাশর আমরটা a, b-এর মটান
একটব  বিদলটাই। a = 2.8; b = 2.7; কশর মদই। আউটপিবট কত হশবি? 5.500000? এমটই হওয়টা উমচিত (2.8 + 2.7 = 5.5) মকন্তব
পপটাগটামমট রটান কশর পদশখটা পতটা কত হয়? তব মম আউটপিবট পিটাশবি 5.000000। কটারণ কনী?

কটারণ,  আমটাশদর ফটামশশনর মরটটানর্ব  টটাইপি  int,  রটা মকনটা একমট ইমন্টজটার মরটটানর্ব  করশত সিকম।  num1  ও  num2  পরটাগ করটার পির
sum-এর মশধল্য 5.5 মঠিকই থটাকশবি মকন্তব  মরটটানর্ব করটার সিময় পসিমট ইমন্টজটাশর বিদশল রটাশবি। সুতরটাম মরটটানর্ব টটাইপি আমরটা double কশর
পদবি। এবিটার আমটাশদর পপটাগটাম মঠিকঠিটাক কটাজ করশবি:
#include <stdio.h> 

double add(double n1, double n2) 
{ 
    double sum = n1 + n2; 
    return sum; 
} 
int main() 
{ 
    double a, b, c; 
    a = 2.8; 
    b = 2.7; 
    c = add(a, b); 
    printf("%lf\n", c); 

    return 0; 
} 
পপটাগটাম: ৭.৩
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এখন আমরটা একমট পিরনীকটা করবি। add ফটামশনমট main ফটামশশনর পিশর মলখবি:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    double a = 2.8, b = 2.7, c; 

    c = add(a, b); 
    printf("%lf\n", c); 

    return 0; 
} 

double add(double n1, double n2) 
{ 

double sum = n1 + n2; 
return sum; 

}
পপটাগটাম: ৭.৪

এবিটাশর পপটাগটামমট রটান করশত পগশল পদখশবি, কম্পিটাইলটার এরর মদশচ্ছে: error: add  was not declared in this scope , “ ‘ ’ ” অথর্বটাৎ
পসি আর add ফটামশনমটশক মচিনশত পিটারশছি নটা। তশবি মচিন্তটা পনই, এমটশক মচিমনশয় পদওয়টার বিল্যবিসটাও আশছি। পসিমট হশচ্ছে main ফটামশশনর
আশগ add ফটামশশনর পপটাশটটাটটাইপি (prototype) বিশল পদওয়টা:

double add(double n1, double n2);



পপটাশটটাটটাইশপি পিবরটা ফটামশনমট মলখশত হয় নটা। এর অমশগুশলটা হশচ্ছে:
return_type function_name (parameters) ;

পসিমমশকটালন মদশত ভব ল করশবি নটা মকন্তব । আর পপটাশটটাটটাইশপির পিল্যটারটামমটটাশর পর পভমরশয়বিল বিল্যবিহটার করশবি তটার সিশঙ মভল ফটামশশনর
পভমরশয়বিশলর নটাম একরকম নটা হশল পকটাশনটা অসুমবিধটা পনই, তশবি ডিটাটটা টটাইপি একই হশত হশবি। এখন মনশচির পপটাগটামমট মঠিকঠিটাক কটাজ
করশবি:

#include <stdio.h> 

double add(double x, double y); 

int main() 
{ 
    double a = 2.8, b = 2.7, c; 

    c = add(a, b); 
    printf("%lf\n", c); 

    return 0; 
} 

double add(double n1, double n2) 
{ 
    double sum = n1 + n2; 
    return sum; 
}
পপটাগটাম: ৭.৫
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এবিটার আমরটা আরও মকছিব  পিরনীকটা-মনরনীকটা করবি।

#include <stdio.h>

int test_function(int x) 
{
    int y = x;
    x = 2 * y;
    return (x * y);
}

int main() 
{
    int x = 10, y = 20, z = 30;
    z = test_function(x);
    printf(“%d %d %d\n”, x, y, z);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৭.৬

পপটাগটামমট নটা চিটামলশয় শুধব পকটাডি পদশখ বিশলটা পতটা আউটপিবট কনী হশবি? আমটাশদর পকটাশনটা তটাড়টা পনই, তটাই ধনীশরসুশস মচিন্তটা কশর বিশলটা।
এবিটার পক পক আমটার সিশঙ একমত পর আউটপিবট হশবি:
20 10 200 (অথর্বটাৎ x = 20, y = 10, z = 200)?
কটারণ  x, y-এর মটান পতটা  test_function-এর পভতশর আমরটা বিদশল মদশয়মছি। পথশম  x-এর মটান  10  রটাশচ্ছে পিল্যটারটামমটটার মহশসিশবি,
তটারপিশর পসিই মটানমট আমরটা y-পত বিসিটামচ্ছে। মটাশন y-এর মটান এখন 10। তটারপির x-এর মটান বিসিটামচ্ছে 2 * y মটাশন 20। তটারপির মরটটানর্ব
করমছি x * y (রটার মটান, 20 * 10 বিটা 200)। সুতরটাম z-এর মটান হশবি 200। 



এবিটাশর পপটাগটামমট চিটালটাও, আউটপিবট পদখশবি: 10 20 200 (অথর্বটাৎ x = 10, y = 20, z = 200)। এমন হওয়টার কটারণ কনী? z-এর মটান
মনশয় পকটাশনটা আপিমত্তি পনই, ফটামশনমট 200 মরটটানর্ব কশর আর পসিমট আমরটা z-এ বিমসিশয় মদশয়মছি। কথটা হশচ্ছে, x আর y-এর মটান মনশয়।
আসিশল test_function-এর পভতশর আমরটা x, y-এর মটান পিমরবিতর্বন করটায় main ফটামশশনর x, y-এর মকছিব  আশসি-রটায় নটা। পশতল্যক
ফটামশশনর পভমরশয়বিলগুশলটা আলটাদটা। এশক বিশল পলটাকটাল পভমরশয়বিল (local variable)। আমরটা main ফটামশশনর x, y-এর মটান মপন্ট
কশরমছি test_function ফটামশশনর x, y-এর মটান মপন্ট কমরমন। এক ফটামশশনর পলটাকটাল পভমরশয়বিশলর অমসত্ব অন ফটামশশন থটাশক নটা।
তব মম এখন মকছিব  পপটাগটাম মলশখ আরও পিরনীকটা-মনরনীকটা কশর পদখশত পিটাশরটা। কনী পপটাগটাম মলখশবি পসিমট পতটামটার ওপির পছিশড় মদলটাম।

আমরটা রমদ চিটাই, পকটাশনটা পভমরশয়বিশলর অমসত্ব আমটাশদর পপটাগটাশমর সিবি ফটামশশনর পভতশর থটাকশত হশবি, তশবি আমরটা পসিমট করশত পিটামর
পগটাবিটাল (global) পভমরশয়বিল মডিশকয়টার করটার মটাধল্যশম। আমরটা পপটাগটাশমর শুরশত পকটাশনটা ফটামশন বিটা ফটামশশনর পপটাশটটাটটাইপি পলখটার
আশগ পসিগুশলটা মডিশকয়টার কশর পদবি। পরমন:

#include <stdio.h>

double pi = 3.14;

void my_fnc() {
    pi = 3.1416; /* এখটাশন আমরটা pi-এর মটান একটব  পিমরবিতর্বন কশর মদলটাম */
    return; /* ফটামশশনর মরটটানর্ব টটাইপি void হশল এই return; নটা মদশলও মকন্তব  চিশল */
}

int main() {
    printf( %lf\n , pi); /* “ ” এখটাশন pi-এর মটান হশবি 3.14 */
    my_fnc();
    printf( %lf\n , pi); /* “ ” এখটাশন pi-এর মটান হশবি 3.1416 কটারণ আমরটা পসিমট my_fnc ফটামশশন মগশয় বিদশল মদশয়মছি। */
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    return 0;
}

আবিটার আমরটা রমদ my_fnc ফটামশশনর পভতশর মগশয় pi নটাশম একমট পভমরশয়বিল মডিশকয়টার করতটাম (double pi;), তশবি পসিমট একমট
পলটাকটাল পভমরশয়বিল হশতটা এবিম পগটাবিটাল pi-এর মটাশনর পকটান পিমরবিতর্বন হশতটা নটা।

এতকণ আমরটা  ফটামশশনর পিল্যটারটামমটটার  মহশসিশবি পকবিল পভমরশয়বিল বিল্যবিহটার  কশরমছি। এবিটাশর আশসিটা  আমরটা  ফটামশশনর পিল্যটারটামমটটার
মহশসিশবি অল্যটাশর পিটাঠিটাই। আমরটা একমট পপটাগটাম মলখবি পরমট পকটাশনটা একমট ইমন্টজটার অল্যটাশর পথশক সিবিশচিশয় বিড় সিমখল্যটামট খ বঘাঁশজ পবির
করশবি। অল্যটাশর পথশক সিশবির্বটাচ সিমখল্যটা খবঘাঁশজ পবির করটার কটাজমট করটার জন একমট ফটামশন মলশখ পফমল, কনী বিশলটা?
int find_max(int ara[], int n) { /* এখটাশন আমরটা দুমট পিল্যটারটামমটটার মদমচ্ছে। পথমটটা হশচ্ছে একমট অল্যটাশর, আর তটারপির একমট সিমখল্যটা
পরমট মনশদর্বশ করশবি অল্যটাশরশত কয়মট সিমখল্যটা আশছি। লক কশরটা,  পিল্যটারটামমটটাশর রখন অল্যটাশরর কথটামট বিশল মদমচ্ছে তখন পসিখটাশন কয়মট
উপিটাদটান আশছি পসিমট নটা মদশলও চিশল, পরমন আমরটা int ara[11] ও মলখশত পিটারতটাম। */
    
int max = ara[0]; /*  এখটাশন একমট পভমরশয়বিশল ধশর মনমচ্ছে পর সিবিশচিশয় বিড় সিমখল্যটামট হশচ্ছে অল্যটাশরর পথম সিমখল্যটা। তটারপিশর আমরটা
অল্যটাশরর বিটামক উপিটাদটানগুশলটার সিশঙ max পক তবলনটা করবি আর রমদ অল্যটাশরর পকটাশনটা উপিটাদটাশনর মটান max-এর পচিশয় বিড় হয় তখন পসিই
মটানমট max-এ পরশখ পদবি। অথর্বটাৎ তখন আবিটার max হশয় রটাশবি ওই অল্যটাশরর সিশবির্বটাচ সিমখল্যটা। */

    int i;

    for(i = 1; i < n; i++) {
        if (ara[i] > max) {
            max = ara[i]; /* ara[i] রমদ max-এর পচিশয় বিড় হয় তশবি max-এ ara[i]-এর মটানমট অল্যটাসিটাইন কশর মদমচ্ছে। */
        }
    }



    return max; /* ফটামশন পথশক সিশবির্বটাচ মটানমট পফরত পিটাঠিটামচ্ছে */
}

এখন কথটা হশচ্ছে এই ফটামশনশক আমরটা কল করবি কনীভটাশবি? পভমরশয়বিশলর জটায়গটায় পতটা এর নটাম মদশয় কল করশত হয়, মকন্তব  অল্যটাশরর
পবিলটায় কনী পদবি? অল্যটাশরর পবিলটাশতও শুধব নটাম মদশলই চিলশবি। পিবশরটা পপটাগটামমট এবিটাশর রটান কশর পদশখটা:

#include <stdio.h>

int find_max(int ara[], int n);

int main() 
{
    int ara[] = {100, 0, 53, 22, 83, 23, 89, 132, 201, 3, 85};
    int n = 11;
    int max = find_max(ara, n);
    printf(“%d\n”, max);
  

    return 0;
}

int find_max(int ara[], int n) 
{
    int max = ara[0];
    int i;

    for(i = 1; i < n; i++) {
        if (ara[i] > max) {
            max = ara[i];
        }
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    }

    return max;
}
পপটাগটাম: ৭.৭

এখন পতটামরটা  find_min  নটাশম  আশরকমট ফটামশন পলশখটা  রটার  কটাজ হশবি সিবিশচিশয় পছিটাট  সিমখল্যটামট  খবঘাঁশজ পবির করটা।  find_sum,
find_average এসিবি ফটামশনও মলশখ পফলশত পিটাশরটা। আর পতটামটাশদর মনশ্চিয়ই বিশল মদশত হশবি নটা এইসিবি ফটামশন কনী কটাজ করশবি।

ফটামশশন পভমরশয়বিল পিটাসি করটা (pass, পিটাঠিটাশনটা অশথর্ব) আর অল্যটাশর পিটাসি করটার মশধল্য একমট গুরত্বপিভণর্ব পিটাথর্বকল্য রশয়শছি। আমরটা ইমতমশধল্য
পদশখমছি পর ফটামশশনর পভতর পভমরশয়বিল পিটাসি করশল ওই ফটামশশনর পভতশর পসিমটর আশরকমট কমপি ততমর হয়,  সুতরটাম পসিখটাশন ওই
পভমরশয়বিশলর মটান পিমরবিতর্বন করশল মভল ফটামশন (পরখটান পথশক ফটামশন কল করটা হশয়শছি) পভমরশয়বিশলর মটাশনর পকটাশনটা পিমরবিতর্বন হয় নটা।
তশবি অল্যটাশরর পবিলটায় বিল্যটাপিটারমট আলটাদটা। আশগ আমরটা একমট পপটাগটাম মলশখ পদমখ:

#include <stdio.h>

void test_function(int ara[]) 
{
    ara[0] = 100;
    return;
}

int main() 
{
    int ara [] = {1, 2, 3, 4, 5};
    printf(“%d\n”, ara[0]);
    test_function(ara);
    printf(“%d\n”, ara[0]);



 
    return 0;
}
পপটাগটাম: ৭.৮

এই পপটাগটাশমর আউটপিবট কনী হশবি? পথম printf ফটামশনমট 1 মপন্ট করশবি পসিমট মনশয় পতটা পকটাশনটা সিশন্দহ পনই, মকন্তব  মদ্বিতনীয় printf কনী
মপন্ট  করশবি? test_function-এর পভতর আমরটা  অল্যটাশরর পথম উপিটাদটাশনর মটান  100  অল্যটাসিটাইন কশরমছি। এখন রমদ পসিমট  মভল
অল্যটাশরশক পিমরবিতর্বন কশর, তশবি ara[0]-এর মটান হশবি 100, আর পিমরবিতর্বন নটা হশল মটান হশবি আশগ রটা মছিল তটা-ই, মটাশন 1।

আমরটা আউটপিবট পদখবি  100,  কটারণ অল্যটাশরমটর পথম উপিটাদটাশনর মটান পিমরবিমতর্বত হশয়শছি। অথর্বটাৎ আমরটা বিবঝশত পিটারলটাম ফটামশশনর
পভতশর অল্যটাশর পিটাসি করশল ওই অল্যটাশরর আলটাদটা পকটাশনটা কমপি ততমর হয় নটা। কটারণ হশচ্ছে আমরটা ফটামশশনর পভতর অল্যটাশরর নটামমট পকবিল
পিটাঠিটাই, পরমট মকনটা ওই অল্যটাশরমট পমশমটামরর পকটান জটায়গটায় আশছি তটার অল্যটাশড্রেসি।

এখন পতটামরটা বি গশত্তির পকত্রফল মনণর্বশয়র জন একমট ফটামশন মলশখ পফশলটা। পকত্রফল পবির করটার সিভত্রমট মশন আশছি পতটা? মশন নটা থটাকশল
জল্যটামমমত বিই পথশক পদশখ নটাও।
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পপটাগটামমম মশখশত মতনমট মজমনসি পশয়টাজনমোঃ 
তধরর্বল্য, সিময় ও কমম্পিউটটার।



অধল্যটায় আটমোঃ বিটাইনটামর সিটাচির্ব

একমট সিহজ পখলটা মদশয় শুর করটা রটাক। এমট পখলশত দুজন দরকটার। একজন মশন মশন একমট সিমখল্যটা ধরশবি। আর মদ্বিতনীয়জন মকছিব  পশ
কশর পসিই সিমখল্যটামট পবির করশবি। তশবি 'পতটামটার সিমখল্যটামট কত?'  এমন পশ মকন্তব  সিরটাসিমর করটা রটাশবি নটা। পশমট হশচ্ছে:
− সিমখল্যটামট মক N (একমট সিমখল্যটা)এর পচিশয় বিড়, পছিটাট নটামক সিমটান?

আর সিমখল্যটামট মকন্তব  একমট মনমদর্বষ সিনীমটার মশধল্য হশত হশবি (পরমন 1 পথশক 100, 10 পথশক 1000, 1000 পথশক 100000)।
এখন ধরটা রটাক,  পথমজন  পর সিমখল্যটামট ধশরশছি  পসিমট  1  পথশক  1000এর  পভতর একমট সিমখল্যটা। তটাহশল  মকন্তব  সিশবির্বটাচ এক হটাজটার বিটার
'সিমখল্যটামট মক Nএর সিমটান?' পশমট কশর পসিমট পবির কশর পফলটা রটায়। (সিমখল্যটামট মক 1? সিমখল্যটামট মক 2? ... সিমখল্যটামট মক 999, সিমখল্যটামট মক
1000?)। এভটাশবি পশ করশত থটাকশল সিমখল্যটামট অবিশল্যই পবির হশবি। তশবি ভটাগল্য খটারটাপি হশল এক হটাজটার বিটার ওই পশমট করশত হশবি। 

মকন্তব  আমটাশদর পতটা এত সিময় পনই। ধরটা রটাক, 1 পথশক 1000এর পভতর ওই সিমখল্যটামট হশচ্ছে 50। তটাহশল আমটাশদর পথম পশ হশবি:
১) সিমখল্যটামট মক 500এর পচিশয় বিড়, পছিটাট নটামক সিমটান? পছিটাট।
২) সিমখল্যটামট মক 250এর পচিশয় বিড়, পছিটাট নটামক সিমটান? পছিটাট।
৩) সিমখল্যটামট মক 125এর পচিশয় বিড়, পছিটাট নটামক সিমটান? পছিটাট।
৪) সিমখল্যটামট মক 62এর পচিশয় বিড়, পছিটাট নটামক সিমটান? পছিটাট।
৫) সিমখল্যটামট মক 31এর পচিশয় বিড়, পছিটাট নটামক সিমটান? বিড়।
৬) সিমখল্যটামট মক 46এর পচিশয় বিড়, পছিটাট নটামক সিমটান? বিড়।
৭) সিমখল্যটামট মক 54এর পচিশয় বিড়, পছিটাট নটামক সিমটান? পছিটাট।
৮) সিমখল্যটামট মক 50এর পচিশয় বিড়, পছিটাট নটামক সিমটান? সিমটান।
আমরটা মটাত্র আটমট পশ কশরই সিমখল্যটামট পপিশয় পগমছি!

পতটামরটা মনশ্চিয়ই পিদ্ধমতমট বিবশঝ পফশলছি? পমতবিটার পশ কশর সিমখল্যটামট পর সিনীমটার মশধল্য আশছি তটাশক অশধর্বক কশর পফলটা হশয়শছি। পখলটা শুরর
সিময় সিনীমটামট মছিল 1 পথশক 1000। তটারপির পসিমট হশয়শছি 1 পথশক 500। তটারপির 1 পথশক 250, 1 পথশক 125, 1 পথশক 62, 31 পথশক 62,
46 পথশক 62, 46 পথশক 54।
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সিমখল্যটা পবির করটার এই পিদ্ধমতশক বিশল বিটাইনটামর সিটাচির্ব। চিশলটা আমরটা তটাহশল অল্যটালগমরদমমট পলখটার পচিষটা কমর:
বিটাইনটামর সিটাচির্ব (low, high, N): (শুরশত আমটাশদর মতনমট সিমখল্যটা জটানশত হশবি, সিমখল্যটামটর মনম্নসিনীমটা (low), উচসিনীমটা (high) এবিম পসিই
সিমখল্যটা (N))
ধটাপি 1: mid = (low + high) / 2
ধটাপি 2: রমদ mid এবিম Nএর মটান সিমটান হয় তশবি ধটাপি 5এ রটাও। 
ধটাপি 3: রমদ N, midএর পচিশয় বিড় হয়, তটাহশল low = mid + 1. ধটাপি 1এ রটাও।
ধটাপি 4: রমদ N, midএর পচিশয় পছিটাট হয়, তটাহশল high = mid  1. ধটাপি 1এ রটাও।
ধটাপি 5: সিমখল্যটামট পপিশয় পগমছি (mid)।

এখন আমরটা পদখবি একমট অল্যটাশর পথশক কনীভটাশবি বিটাইনটামর সিটাচির্ব কশর পকটাশনটা সিমখল্যটা খবঘাঁশজ পবির করশত হয়। অল্যটাশরশত  মকন্তব  সিমখল্যটাগুশলটা
পছিটাট পথশক বিড় মকমবিটা বিড় পথশক পছিটাট কমটানুসিটাশর থটাকশত হশবি। নইশল বিটাইনটামর সিটাচির্ব বিল্যবিহটার করটা রটাশবি নটা। কটারণমট মক পকউ বিলশত
পিটাশরটা?
পথশম আমরটা একমট ইমন্টজটার অল্যটাশর মনই পরখটাশন সিমখল্যটাগুশলটা পছিটাট পথশক বিড় কমটানুসিটাশর সিটাজটাশনটা আশছি।
int ara[] = {1, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 25, 33 83, 87, 97, 99, 100};

এখন বিশলটা পতটা  low আর highএর মটান কত হশবি? low = 1 এবিম high = 100 ? মঠিকই ধশরছি  মকন্তব  এখটাশন একটব  সিমসিল্যটা আশছি।
আমরটা এখটাশন  সিবি সিমখল্যটার মশধল্য খবঘাঁজবি নটা, বিরম অল্যটাশরর ইনশডিশক্সর মশধল্য খবঘাঁজবি। আর অল্যটাশরর ইনশডিক্সগুশলটা কমটানুসিটাশর থটাশক বিশলই
অল্যটাশরশত  বিটাইনটামর  সিটাচির্ব  করটা  রটায়।  এখটাশন  araএর  সিবির্বমনম্ন  ইনশডিক্স  হশচ্ছে  0  এবিম  সিশবির্বটাচ  ইনশডিক্স  হশচ্ছে  15।  তটাহশল  আমরটা  দুমট
পভমরশয়বিশলর মটান মনমদর্বষ কশর মদই 
low_indx = 0;
high_indx = 15;
পর সিমখল্যটামট খবঘাঁজবি ধরটা রটাক পসিমট হশচ্ছে 97।
num = 97;

পতটামটাশদর অশনশকই হয়শতটা ভটাবিছি, num সিমখল্যটামট রমদ  araপত নটা থটাশক তখন কনী হশবি?  পসিমটও আমরটা  পদখবি। সিমখল্যটামট রমদ খবঘাঁশজ
পিটাওয়টা নটা রটায় তশবি পসিমট জটামনশয় পদওয়টার বিল্যবিসটা রটাখশত হশবি আমটাশদর পপটাগটাশম।



আমটাশদর পরশহতব  পখটাঘাঁজটার কটাজমট বিটারবিটার করশত হশবি, আমটাশদরশক একমট লবপি বিল্যবিহটার করশত হশবি। লবশপির পভতর আমরটা পখটাঘাঁজটাখবঘাঁমজ
করবি আর সিমখল্যটামট পপিশয় পগশল (মকমবিটা সিমখল্যটামট পনই পসিমট মনমশ্চিত হশল) আমরটা লবপি পথশক পবির হশয় রটাবি।

while(1) {
mid_indx = (low_indx + high_indx) / 2;

if(num == ara[mid_indx]) {
/* num রমদ ara[mid_indx]এর সিমটান হয়, তশবি পসিমট আমরটা পপিশয় পগমছি */
break;

}

if(num < ara[mid_indx]) {
/* num রমদ ara[mid_indx]এর পছিটাট হয়, তশবি আমরটা low_indx পথশক mid_indx – 1 সিনীমটার মশধল্য খবঘাঁজবি। */
high_indx = mid_indx – 1;

}
else {

/* num রমদ ara[mid_indx]এর বিড় হয়, তশবি আমরটা mid_indx + 1 পথশক high_indx সিনীমটার মশধল্য খবঘাঁজবি। */
low_indx = mid_indx + 1;

}
}

বিটাইনটামর সিটাশচির্বর  পপটাগটাম আমরটা  মলশখ  পফললটাম। খববিই সিহজসিরল  পপটাগটাম। সিমখল্যটামট খবঘাঁশজ নটা পিটাওয়টা পিরর্বন্ত লবপিমট চিলশতই থটাকশবি,
কটারণ আমরটা মলশখমছি while(1) আর 1 সিবি সিময় সিমতল্য। মকন্তব  সিমখল্যটামট রমদ araপত নটা থটাশক তশবি লবপিমট চিলশতই থটাকশবি এবিম আমটাশদর
পপটাগটাম  কখশনটা  বিন্ধ হশবি  নটা। সুতরটাম  একটটা বিল্যবিসটা করটা দরকটার। আচ্ছেটা,  আমরটা কনীভটাশবি  বিবঝবি  পর  সিমখল্যটামট  araপত  পনই?  পতটামরটা
ইমতমশধল্য লক কশরছি পর আমরটা পমতবিটার সিটাশচির্বর সিনীমটাটটা অশধর্বক কশর পফমল। এভটাশবি চিলশত থটাকশল একসিময় ওই সিনীমটার পভতর একমট
সিমখল্যটাই থটাকশবি। তখন  low এবিম  highএর মটান সিমটান হশবি। আর পমতবিটার  পরশহতব  হয়  lowএর মটান বিটাড়শছি নটাহয়  highএর মটান
কমশছি, সুতরটাম পরবিটার low আর high সিমটান হশবি, তটার পিশরর বিটার lowএর মটান highএর মটাশনর পচিশয় পবিমশ হশবি। তখন আমরটা বিবঝবি
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পর সিমখল্যটামট খবঘাঁশজ পিটাওয়টা রটায়মন। সুতরটাম রতকণ low <= high ততকণ লবপিমট চিলশবি। লবপি পথশক পবির হশয় রমদ পদমখ low > high,
তখন বিবঝবি পর সিমখল্যটামট খবঘাঁশজ পিটাওয়টা রটায়মন, আর নটা হশল বিবঝবি সিমখল্যটামট খবঘাঁশজ পিটাওয়টা পগশছি এবিমএর মটান ara[mid_indx]।
তটাহশল পিবশরটা পপটাগটামমট এবিটাশর মলশখ পফলটা রটাক:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int ara[] = {1, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 25, 33 83, 87, 97, 99, 100};
    int low_indx = 0;
    int high_indx = 15;
    int mid_indx;
    int num = 97;

    while (low_indx <= high_indx) {
        mid_indx = (low_indx + high_indx) / 2;
        if (num == ara[mid_indx]) {
            break;
        }
        if (num < ara[mid_indx]) {
            high_indx = mid_indx – 1;
        }
        else {
            low_indx = mid_indx + 1;
        }
    }



    if (low_indx > high_indx) {
        printf("%d is not in the array\n", num);
    }
    else {
        printf("%d is found in the array. It is the %d th element of the 
array.\n", ara[mid_indx], mid_indx);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৮.১

এবিটার পতটামটাশদর কটাজ হশবি বিটাইনটামর সিটাশচির্বর জন একমট আলটাদটা ফটামশন পলখটা।
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অধল্যটায় নয়মোঃ মসম (string)

পতটামরটা  রটারটা  string  শব্দমটর বিটামলটা  অথর্ব  জটাশনটা,  তটাশদর আতমঙ্কত হওয়টার  পকটাশনটা  কটারণ  পনই,  পপটাগটামমমশয়  মসম পমটাশটও দমড়
টটানটাটটামনর মশতটা কষকর বিল্যটাপিটার নয়। আবিটার পতটামটাশদর মশধল্য রটারটা একটব  জটাননী টটাইশপির তটাশদর মটাথটায় হয়শতটা মসম মথওরনী শব্দমট চিশল
এশসিশছি। রটা-ই পহটাক, উশদ্বিশগর পকটাশনটা কটারণ পনই।

এক বিটা একটামধক character মমশল string ততমর হয়। পসিটাজটা কথটায় মসম হশচ্ছে কল্যটাশরক্টটার টটাইশপির অল্যটাশর। তশবি পপটাগটামমমশয় এমটর
বিল্যবিহটার এতই পবিমশ পর পকটাশনটা পকটাশনটা লল্যটাঙবশয়শজ মসমশক আলটাদটা একমট ডিটাটটা টটাইপি মহশসিশবি ধরটা হয়। তশবি মসি-পত আমরটা char
টটাইশপির অল্যটাশর মদশয়ই মসমশয়র কটাজ করবি।

মনশচির উদটাহরণগুশলটা লক কশরটা:

char country[11] = {'B', 'a', 'n', 'g', 'l', 'a', 'd', 'e', 's', 'h', '\0'};

char country[] = {'B', 'a', 'n', 'g', 'l', 'a', 'd', 'e', 's', 'h', '\0'};

char country[] = “Bangladesh”;

char *country = “Bangladesh”;

এভটাশবি আমরটা মসম মডিশকয়টার করশত পিটামর। চিটারমট মডিকটাশরশন আসিশল একই মজমনসি। সিবিটার পশশষ একমট Null character ('\0')
মদশল কম্পিটাইলটার বিবঝশত পিটাশর এখটাশনই মসমশয়র পশষ। আবিটার তগতনীয় উদটাহরশণ অল্যটাশরর উপিটাদটানগুশলটা আলটাদটা কশর পলখটা হয়মন,
একসিশঙ পলখটা হশয়শছি। এ পকশত্র কম্পিটাইলটার মনশজই  Null character  বিমসিশয় পনশবি। চিতবথর্ব উদটাহরণমট একটব  অদ্ভবত। এখটাশন পর
মজমনসিটটা বিল্যবিহটার করটা হশয়শছি তটার নটাম পিশয়ন্টটার (pointer)। এ বিইশত এরকম মজমনসি আমরটা মটাশঝ মটাশঝ বিল্যবিহটার করশলও মবিসটামরত
আশলটাচিনটায় রটাবি নটা। 
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এবিটাশর পপটাগটাম পলখটার পিটালটা।

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
       char country[] = {'B', 'a', 'n', 'g', 'l', 'a', 'd', 'e', 's', 'h',
'\0'}; 
    
    printf("%s\n", country); 
       
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৯.১

এখটাশন লক কশরটা পর printf-এর পভতশর %s বিল্যবিহটার করটা হশয়শছি মসম মপন্ট করটার জন। আর অল্যটাশরশত পশশষর '\0'টটা বিল্যবিহটার নটা
করশলও চিশল আসিশল। বিতর্বমটাশনর কম্পিটাইলটারগুশলটা এমট বিবশঝ মনশত পিটাশর।

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    char country[] = {'B', 'a', 'n', 'g', 'l', 'a', 'd', 'e', 's', 'h', ' ',
'i', 's', ' ', 'm', 'y', ' ', 'c', 'o', 'u', 'n', 't', 'r', 'y'}; 
    
    printf("%s\n", country); 
       



    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৯.২

পপটাগটামমট চিটালটাও। তটারপির মনশচির পপটাগটামমট চিটালটাও। আউটপিবশট মক পিটাথর্বকল্য পদখশত পিটাচ্ছে? পিটাথর্বশকল্যর কটারণটটা কনী?

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
       char country[] = {'B', 'a', 'n', 'g', 'l', 'a', 'd', 'e', 's', 'h',
'\0', 'i', 's', ' ', 'm', 'y', ' ', 'c', 'o', 'u', 'n', 't', 'r', 'y'}; 
    
    printf("%s\n", country);    
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৯.৩

পিটাথর্বকল্যটটা কনী পসিমট পতটামরটা পপটাগটাম দুমট কমম্পিউটটাশর চিটালটাশলই বিবঝশবি। পিটাথর্বশকল্যর কটারণ হশচ্ছে মদ্বিতনীয় পপটাগটাশম মসমশয়র পভতশর এক
জটায়গটায় '\0' থটাকটায় কম্পিটাইলটার ধশর মনশচ্ছে ওখটাশন মসমটটা পশষ হশয় পগশছি।
এবিটাশর  আমরটা  একমট  পপটাগটাম  মলখবি।  একমট  মসমশয়র  পভতশরর  সিবি  অকরশক বিড়  হটাশতর  অকশর  (অথর্বটাৎ  capital  letter  বিটা
uppercase character) রূপিটান্তর করটা। তশবি এর জন আমটাশদর একমট মজমনসি জটানশত হশবি। পমতমট অকশরর মবিপিরনীশত কমম্পিউটটার
একমট সিমখল্যটার পকটাডি বিল্যবিহটার কশর। পসিই পকটাডি অনুরটায়নী, 'A'-এর মটান হশচ্ছে 65, 'B'-এর মটান হশচ্ছে 66, 'C'-এর মটান হশচ্ছে 67...
এভটাশবি 'Z'-এর মটান হশচ্ছে 90। পতমনই 'a' হশচ্ছে 97, 'b' হশচ্ছে 98 ... এভটাশবি 'z' হশচ্ছে 122। সুতরটাম পকটাশনটা কল্যটাশরক্টটার বিড় হটাশতর
মক নটা পসিমট আমরটা মনণর্বয় করশত পিটামর এভটাশবি:

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


if(ch >= 'A' && ch <= 'Z') অথবিটা if(ch >= 65 && ch <= 90)।

পতমনই পছিটাট হটাশতর অকশরর জন: if(ch >= 'a' && ch <= 'z') অথবিটা if(ch >= 97 && ch <= 122)।

এখন পকটাশনটা কল্যটাশরক্টটার রমদ পছিটাট হটাশতর হয়,  তশবি তটাশক বিড় হটাশতর অকশর রূপিটান্তর করটার উপিটায় কনী? উপিটায় খববি সিহজ। একমট
উদটাহরণ পদশখটা:

char ch = 'c';
ch = 'A' + (ch  'a');–

এখটাশন পরমট হশচ্ছে,  পথশম  ch  পথশক  'a'  মবিশয়টাগ করটা হশচ্ছে মটাশন  'c'  পথশক  'a'  মবিশয়টাগ  (আসিশল  99  পথশক  97  মবিশয়টাগ হশচ্ছে)।
মবিশয়টাগফল 2। এবিটাশর 'A'-এর সিশঙ রমদ ওই 2 পরটাগ কশর মদই তশবি পসিমট 'C' হশয় রটাশবি!

এখন পপটাগটামমট মলশখ পফলটা রটাক:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    char country[] = {'B', 'a', 'n', 'g', 'l', 'a', 'd', 'e', 's', 'h'}; 

    int i, length; 

    printf("%s\n", country); 
    
    length = 10; 



    
    for(i = 0; i < length; i++) { 
        if(country[i] >= 97 && country[i] <= 122) { 
            country[i] = 'A' + (country[i]  'a'); 
        } 
    } 
    
    printf("%s\n", country); 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৯.৪

এখন পতটামরটা uppercase পথশক lowercase-এ রূপিটান্তশরর পপটাগটামমট মলশখ পফশলটা। তটারপিশর আবিটার বিইমট পিড়টা শুর কশরটা।

এখটাশন লক কশরটা পর মসমশয় (বিটা কল্যটাশরক্টটাশরর অল্যটাশরশত) পমটাট কয়মট উপিটাদটান আশছি পসিমট আমম পদশখই মলশখ পফশলমছি এবিম সিরটাসিমর
বিমসিশয় মদশয়মছি length = 10।
এবিটার আমরটা পকটাশনটা মসমশয়র তদঘর্বল্য মটাপিটার জন একমট ফটামশন মলখবি! এমট পতমন কমঠিন মকছিব  নয়। একমট লবশপির সিটাহটাশরল্য মসমশয়র
পমতমট উপিটাদটান পিরনীকটা করশত হশবি এবিম Null character ('\0') পপিশল লবপি পথশক পবির হশয় রটাশবি অথর্বটাৎ, '\0' নটা পিটাওয়টা পিরর্বন্ত লবপি
চিলশত থটাকশবি। আর লবপি রতবিটার চিলশবি মসমশয়র তদঘর্বল্যও তত হশবি।

#include <stdio.h> 

int string_length(char str[]) 
{ 
    int i, length = 0; 
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    for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) { 
        length++; 
    } 
    
    return length;
} 

int main() 
{ 
    char country[100]; 

    int length; 

    while(1 == scanf("%s", country)) {            
        length = string_length(country); 
        printf("length: %d\n", length); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৯.৫

ওপিশরর পপটাগটামটটায় পতটামরটা পদখশত পিটাচ্ছে পর ইনপিবট পনওয়টার জন scanf ফটামশন বিল্যবিহটার করটা হশয়শছি এবিম মসম ইনপিবট পনওয়টার
জন %s বিল্যবিহৃত হশয়শছি। scanf ফটামশনমট রতমট উপিটাদটান ইনপিবট মহশসিশবি পনয়, পসিই সিমখল্যটামট মরটটানর্ব কশর। সিটাধটারণত মরটটানর্ব ভল্যটালবমট
আমটাশদর দরকটার হয় নটা, তটাই scanf বিল্যবিহটার করশলও আমরটা ওই ভল্যটালবমট রটামখ নটা। পরমন দুমট ইমন্টজটার ইনপিবট মনশত পগশল আমরটা
মলমখ: scanf( %d %d , &n1, &n2);“ ” । আমরটা এমট চিটাইশল এভটাশবিও মলখশত পিটারতটাম: value = scanf( %d %d , &n1,“ ”



&n2);। পতটামরটা মপন্ট করশল পদখশবি  value-এর মটান  2।  while(1 == scanf("%s", country)) লটাইশন  পরমট
ঘটশছি তটা  হশলটা,  রতকণ একমট  country-এর নটাম  scanf  মদশয় ইনপিবট পনওয়টা হশচ্ছে,  ফটামশনমট  1  মরটটানর্ব  করশছি,  আর লবশপির
পভতশরর কমন্ডিশন সিতল্য হশচ্ছে (1 == 1), তটাই লবশপির কটাজ চিলশত থটাকশবি।

আশরকমট মজমনসি পখয়টাল কশরটা পর country-এর আশগ পকটান & মচিহ্ন বিল্যবিহটার করটা হয়মন। পতটামরটা &country মলশখ পদশখটা পপটাগটামমট
কনী আচিরণ কশর। তশবি %s বিল্যবিহটাশরর একমট সিমসিল্যটা হশচ্ছে মসমশয় পকটাশনটা পহটায়টাইটশস্পেসি কল্যটাশরক্টটার (পরমন:  পস্পেসি, টল্যটাবি ইতল্যটামদ)
থটাকটা রটাশবি নটা,  এমন মকছিব  পপিশল scanf  ওই কল্যটাশরক্টটার পিরর্বন্ত একমট মসম ধশর পনয়। পরমন,  ইনপিবট রমদ হয় this is তশবি scanf
পথশম this পকই মসম মহশসিশবি পনশবি, তটারপিশর রমদ আবিটার scanf ফটামশন কল করটা হয়, তশবি is পক পসি মসম মহশসিশবি ইনপিবট মনশয়
পনশবি। এই সিমসিল্যটা এড়টাশনটার জন আমরটা gets ফটামশন বিল্যবিহটার করশত পিটামর। মনশচির উদটাহরণমট পদশখটা:

#include <stdio.h> 

int main() 
{ 
    char ara[100]; 

    while(NULL != gets(ara)) {                  
        printf("%s\n", ara); 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৯.৬

এই পপটাগটামমটও চিলশত থটাকশবি রতকণ নটা তব মম ctrl + z (মটাশন মক-পবিটাশডির্ব ctrl ও z একসিশঙ) চিটাশপিটা, মলনটাশক্সর জন ctrl + d। ctrl +
z বিটা ctrl + d মদশল gets ফটামশনমট NULL মরটটানর্ব কশর। আশরকমট মজমনসি লক কশরটা পর আমম char ara[100]; মডিশকয়টার কশর
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শুরশতই বিশল মদশয়মছি মসমশয়র সিশবির্বটাচ তদঘর্বল্য হশবি 100।

আশরকমট বিল্যটাপিটার। string_length ফটামশশনর পভতশর আসিশল দুমট পভমরশয়বিল বিল্যবিহটার নটা করশলও চিশল। আমরটা ফটামশনমট এভটাশবিও
মলখশত পিটামর:

int string_length(char str[]) 
{ 
    int i; 
    
    for(i = 0; str[i] != '\0'; i++); 
        
    return i; 
} 

এখন পতটামটাশদর কটাজ হশবি string_length ফটামশনমট for লবপি বিল্যবিহটার নটা কশর while লবপি বিল্যবিহটার কশর পলখটা।
আমটাশদর পিরবিতর্বনী পপটাগটাশমর লকল্য হশবি দুমট মসম পজটাড়টা পদওয়টা বিটা concatenate করটা। পরমন একমট মসম রমদ হয় “bangla  ” এবিম
আশরকমট মসম রমদ হয় “desh  ” তশবি দুমট পজটাড়টা মদশয় “bangladesh  ” বিটানটাশত হশবি।

পথশমই মসমগুশলটা মডিশকয়টার কশর পনই: char str1[] = "bangla", str2[] = "desh", str3[12];
আমটাশদর লক হশচ্ছে str3 পত “bangladesh  ” রটাখটা। খববি সুমবিধটা হশতটা রমদ আমরটা এমন মকছিব  মলখশত পিটারতটাম:
str3 = str1 + str2;

মকন্তব  'মসি'-পত এভটাশবি দুমট অল্যটাশর বিটা মসম পরটাগ করটা রটায় নটা। তটাই একমট একমট কশর str1-এর উপিটাদটানগুশলটা str3 পত কমপি করশত
হশবি, তটারপির str2-এর উপিটাদটানগুশলটা str3 পত কমপি করশত হশবি।

#include <stdio.h> 



int main() 
{ 
    char str1[] = "bangla", str2[] = "desh", str3[12]; 

    int i, j, length1 = 6, length2 = 4; 
    
    for(i = 0, j = 0; i < length1; i++, j++) { 
        str3[j] = str1[i]; 
    } 
    
    for(i = 0, j = 0; i < length2; i++, j++) { 
        str3[j] = str2[i]; 
    } 
     
    str3[j] = '\0'; 
    
    printf("%s\n", str3); 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ৯.৭

পপটাগটামমট চিটালটাও। আউটপিবট কনী আসিটা উমচিত? bangladesh। মকন্তব  আউটপিবট এশসিশছি  desh। আসিশল আমরটা মকছিব  একটটা ভব ল
কশরমছি। পতটামটাশদর এখন পসিই ভব লমট মঠিক করটার পচিষটা করটা উমচিত। অন্তত মতমরশ মমমনট পচিষটার পিরও রমদ ভব ল পবির করশত নটা পিটাশরটা
তশবি আবিটার বিইমট পিড়টা শুর কশরটা।
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for(i = 0, j = 0; i < length1; i++, j++) { 
    str3[j] = str1[i]; 
}

এখটাশন আমরটা শুরশতই  i-এর মটান  0  কশরমছি কটারণ  i পক আমরটা  str1-এর ইনশডিক্স মহশসিশবি বিল্যবিহটার করবি।  j পক বিল্যবিহটার করবি
str3-এর ইনশডিক্স মহশসিশবি তটাই j-এর মটানও 0 করটা হশয়শছি। তটারপির এশক এশক str1-এর উপিটাদটানগুশলটা str3 পত কমপি করমছি এবিম i
ও j-এর মটান 1 কশর বিটাড়টামচ্ছে (i++, j++)। লবপি পশষ হওয়টার পিশর i ও j পশতল্যশকর মটান হশবি 6।
এখন পিশরর লবশপি আমরটা str2 পক str3-পত কমপি করবি। এখন str2-এর ইনশডিক্স মহশসিশবি রমদ i বিল্যবিহটার কমর, তশবি তটার মটান লবশপির
শুরশতই আবিটার 0 কশর মদশত হশবি। আমরটা পসিমট কশরমছি। মকন্তব  ভব ল কশরমছি পসিই সিশঙ j-এর মটান 0 কশর মদশয়। j-এর মটান 0 করশল
পতটা str2-এর পথম (0 তম) উপিটাদটান str3-এর পথম (0 তম) উপিটাদটান মহশসিশবি কমপি হশবি, মকন্তব  আমরটা পতটা পসিমট চিটাই নটা। আমরটা চিটাই
str2-এর পথম উপিটাদটান হশবি str3-এর সিপ্তম উপিটাদটান। তটাহশল j-এর মটান 0 করটা রটাশবি নটা। তটাই মদ্বিতনীয় লবপিমট হশবি এমন:

for(i = 0; i < length2; i++, j++) { 
    str3[j] = str2[i]; 
}

আশরকমট বিল্যটাপিটার লক কশরটা। মদ্বিতনীয় লবপি পথশক পবির হবিটার পিশর  str3-এর পশষ ঘশর '\0'  অল্যটাসিটাইন কশরমছি  (str3[j] = '\0';)  রটাশত
মসমটটা পর ওখটাশনই পশষ, এমট কম্পিটাইলটার বিবঝশত পিটাশর।

আমটাশদর পিরবিতর্বনী পপটাগটাম হশবি দুমট মসমশয়র মশধল্য তবলনটা করটা। অথর্বটাৎ দুমট মসমশয়র মশধল্য পছিটাট,  বিড়,  সিমটান মনণর্বয় করটা। সিমখল্যটার
পকশত্র পরমন >, <, >=, <=, == মচিহ্ন বিল্যবিহটার কশর তবলনটা করটা রটায়, মসমশয়র পকশত্র পসিই বিল্যবিসটা নটাই। মকন্তব  মসমশয়র পকশত্র পটায়ই
আমটাশদর এই তবলনটা করটার দরকটার পিড়শবি। পরমন ধশরটা,  সিমটর্বমশয়র পকশত্র পরখটাশন পছিটাট পথশক বিড় বিটা বিড় পথশক পছিটাট কমটানুসিটাশর
সিটাজটাশত হশবি (alphabetical ordering)।
মসমশয় পছিটাট-বিড় আবিটার কনী? পবিমশ কথটা বিশল বিল্যটাখল্যটা নটা কশর মকছিব  উদটাহরণ মদই, তটাহশলই বিবঝশত পিটারশবি।

'aaa'-এর পচিশয় 'aab' বিড়। আবিটার 'ba' ও 'ca'-এর মশধল্য 'ca' বিড়।



এই পপটাগটাশম আমরটা একমট ফটামশন মলখবি string_compare() পরমটর কটাজ হশবি দুমট মসমশয়র মশধল্য তবলনটা কশর পথমমট মদ্বিতনীয়মটর
পচিশয় বিড় হশল 1 মরটটানর্ব করশবি, পছিটাট হশল -1 আর দুমট সিমটান হশল 0 মরটটানর্ব করশবি।

ফটামশশনর মরটটানর্ব টটাইপি হশবি ইমন্টজটার এবিম পিল্যটারটামমটটার হশবি দুমট char টটাইশপির অল্যটাশর।

int string_compare(char a[], char b[])
{

}

আমটাশদর মভল কটাজ হশবি a-এর পথম উপিটাদটাশনর সিশঙ b-এর পথম উপিটাদটান, a-এর মদ্বিতনীয় উপিটাদটাশনর সিশঙ b-এর মদ্বিতনীয় উপিটাদটান
এভটাশবি তবলনটা করশত থটাকটা। রখনই a-এর পকটাশনটা উপিটাদটান b-এর পকটাশনটা উপিটাদটাশনর পচিশয় পছিটাট হশবি, আমরটা সিশঙ সিশঙ বিশল মদশত
পিটামর পর  a, b-এর পচিশয় পছিটাট। সুতরটাম  -1  মরটটানর্ব কশর ফটামশন পথশক পবির হশয় আসিবি। একইভটাশবি রখনই a-এর পকটাশনটা উপিটাদটান
b-এর পকটাশনটা উপিটাদটাশনর পচিশয় বিড় হশবি, সিশঙ সিশঙ 1 মরটটানর্ব কশর ফটামশন পথশক পবির হশয় আসিবি কটারণ a, b-এর পচিশয় বিড়। মকন্তব
রমদ সিবিগুশলটাই সিমটান হয়? তখন আমরটা 0 মরটটানর্ব করবি। তটাশত বিবঝবি পর মসম দুমট সিমটান।

int string_compare(char a[], char b[]) 
{ 
    int i, j; 
    
    
    for(i = 0; a[i] != '\0' && b[i] != '\0'; i++) { 
        if(a[i] < b[i]) { 
            return 1; 
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        } 
        if(a[i] > b[i]) { 
            return 1; 
        } 
    } 
    
    if(string_length(a) == string_length(b)) { 
        return 0; 
    } 
    
    if(string_length(a) < string_length(b)) { 
        return 1; 
    } 
    
    if(string_length(a) > string_length(b)) { 
        return 1; 
    } 
} 

মসমশয়র পবিমসিক মজমনসিগুশলটা মনশয় আশলটাচিনটা করলটাম। তশবি মজটার বিল্যটাপিটার হশচ্ছে মসি লল্যটাঙবশয়শজ একমট পহডিটার ফটাইল আশছি, রটার নটাম
string.h এবিম ওইখটাশন পবিমশরভটাগ মসম-সিমকটান্ত কটাশজর জন ফটামশন ততমর কশর পদওয়টা আশছি (পরমন: strcmp, strlen, strcpy
ইতল্যটামদ)। পতটামটাশদর মদশয় কটাজগুশলটা আমম আবিটার করটালটাম বিশল দুমোঃখ পিটাওয়টার পকটাশনটা কটারণ পনই, আমটার ওপির রটাগ করটারও মকছিব
পনই। পমদৌমলক মজমনসিগুশলটা মশশখ রটাখটা সিবি সিময়ই গুরত্বপিভণর্ব, রটা পতটামটার পপটাগটামমম মচিন্তটাশক মবিকমশত করশবি। 

এখন আমরটা আশরকমট পপটাগটাম মলখবি পরমট ইনপিবট মহশসিশবি একমট মসম পনশবি  (পরখটাশন অশনকগুশলটা শব্দ থটাকশবি)। এই মসমশয়র
সিশবির্বটাচ তদঘর্বল্য হশবি 1000। শব্দগুশলটার মটাঝখটাশন এক বিটা একটামধক পস্পেসি থটাকশবি। আউটপিবট মহশসিশবি পমতমট শব্দ আলটাদটা লটাইশন মপন্ট
করশত হশবি। মবিরটামমচিহ্নগুশলটা (punctuation) মপন্ট করটা রটাশবি নটা এবিম শশব্দর পথম অকর হশবি বিড় হটাশতর। 



অশনক শতর্ব মদশয় পফললটাম। তশবি পপটাগটামমট খববি কমঠিন মকছিব  নয়। মনশজ মনশজ পচিষটা করশত পিটাশরটা। 

আর নটা পিটারশল এখন চিশলটা পদমখ কনীভটাশবি সিমটাধটান করটা রটায়।
পথম কথটা হশচ্ছে, ইনপিবট পনবি কনীভটাশবি? বিবঝশতই পিটারছি পর ইনপিবশট পরশহতব  পস্পেসি থটাকশবি, scanf( %s ) “ ” বিল্যবিহটার করটা রটাশবি নটা। তটাই
আমরটা gets() বিল্যবিহটার করবি। তটার পিশরর কথটা হশচ্ছে একমট শশব্দ পকটান পকটান কল্যটাশরক্টটার থটাকশত পিটাশর? পরশহতব  বিলটা পনই, আমরটা ধশর
মনই 'a' পথশক 'z', 'A' পথশক 'Z' আর '0' পথশক '9' থটাকশবি।

তটার পিশরর পশ হশচ্ছে, আমরটা কখন বিবঝবি বিটা আমটাশদর পপটাগটামশক কনীভটাশবি পবিটাঝটাশবিটা পর একমট শব্দ শুর হশয়শছি?-এর জন আমরটা
একমট পভমরশয়বিল রটাখশত পিটামর। পভমরশয়বিশলর নটাম রমদ মদই is_word_started তটাহশল এর মটান 0 হশল বিবঝবি শব্দ শুর হয়মন, শব্দ
শুর হশল এর মটান আমরটা 1 কশর পদবি। আবিটার শব্দ পশষ হশল 0 কশর পদবি। রখন পদখবি শব্দ শুর হশয় পগশছি (is_word_started-এর
মটান 1) মকন্তব  পকটাশনটা কল্যটাশরক্টটাশরর মটান 'a'  'z' – বিটা 'A'  'Z', – বিটা '0'  '9' – এই পরশঞ্জির মশধল্য পনই, তখনই বিবঝবি শব্দমট পশষ। পতটামরটা
রমদ এর আশগ পপটাগটামমট পচিষটা করটার পিরও মলখশত নটা পিটাশরটা, এখন পচিষটা করশল পিটারশবি আশটা কমর। আমম এখন পকটাডিমট মলশখ পদবি
তশবি পসিমট পদখটার আশগ অবিশল্যই মনশজ করটার পচিষটা করশত হশবি।

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char s[1002], word[100];
    int i, j, length, is_word_started;

    gets(s);

    length = strlen(s);
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    is_word_started = 0;

    for (i = 0, j = 0; i < length; i++) {
        if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z') {
            if (is_word_started == 0) {
                is_word_started = 1;
                word[j] = 'A' + s[i]  'a'; // first character is capital
                j++;
            }
            else {
                word[j] = s[i];
                j++;
            }
        }
        else if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') {
            if (is_word_started == 0) {
                is_word_started = 1;
            }
            word[j] = s[i];
            j++;
        }
        else if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {
            if (is_word_started == 0) {
                is_word_started = 1;
            }
            word[j] = s[i];
            j++;
        }



        else {
            if (is_word_started == 1) {
                is_word_started = 0;
                word[j] = '\0';
                printf("%s\n", word);
                j = 0;
            }
        }
    }

    return 0;
} 
পপটাগটাম: ৯.৮

পপটাগটামমট বিবঝশত মক একটব  সিমসিল্যটা হশচ্ছে? পসি পিশর পদখটা রটাশবি, আশগ পপটাগটামমট চিটপিট কমম্পিউটটাশর টটাইপি কশর পফশলটা, কম্পিটাইল ও
রটান কশরটা। রটারটা মলনটাক্স বিল্যবিহটার করছি তটারটা  gets()  বিল্যবিহটাশরর কটারশণ কম্পিটাইলটার পথশক একমট সিতকর্ব সিমশকত (warning) পপিশত
পিটাশরটা, পিটাত্তিটা মদশয়টা নটা।

ইনপিবট মহশসিশবি পরশকটাশনটা মকছিব  মলখশত পিটাশরটা। পরমন: This is a test.। আউটপিবট কনী?
আউটপিবট হশচ্ছে এই রকম:
This
Is
A

কনী মবশমকল! test পগল পকটাথটায়?
এখন পতটামটার কটাজ হশবি test-এর মনশখটাঘাঁজ হওয়টার রহসিল্যটটা তদন্ত করটা। তটারপির আমম পপটাগটামমট বিল্যটাখল্যটা করবি।
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পতটামরটা পদশখটা পপটাগটাশম আমম মসমশয়র তদঘর্বল্য মনণর্বশয়র জন strlen ফটামশন বিল্যবিহটার কশরমছি। আর-এর জন আমটাশক string.h পহডিটার
ফটাইলমট include করশত হশয়শছি। ইনপিবট মহশসিশবি মসমটটা মনলটাম s-এ। আর word রটাখটার জন একমট অল্যটাশর মডিশকয়টার কশর পরশখমছি।
তটারপির আমম i = 0 পথশক length পিরর্বন্ত একমট লবপি চিটামলশয়মছি s-এর পভতশরর পমতমট কল্যটাশরক্টটার পিরনীকটা করটার জন।

if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z') মদশয় পিরনীকটা করলটাম এমট  পছিটাট  হটাশতর অকর নটামক। রমদ  পছিটাট
হটাশতর অকর হয় তশবি একমট শশব্দর পথম অকর মক নটা পসিমট জটানশত হশবি। কটারণ পথম অকর হশল ওটটাশক আবিটার
বিড় হটাশতর অকশর রূপিটান্তর করশত হশবি। পসিই পিরনীকটাটটা আমরটা কশরমছি: if (is_word_started == 0) মদশয়।
এমট সিতল্য হওয়টা মটাশন শব্দ শুর হয়মন, এমটই পথম অকর। তটাই আমরটা  is_word_started-এর মটান 1 কশর পদবি। আর word[j]পত
s[i]-এর বিড় হটাশতর অকরটটা পনবি। তটারপির j-এর মটান এক বিটাড়টাশত হশবি।

else if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') এবিম else if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9')
এই দুমট শশতর্বর পভতশরই আমরটা একই কটাজ কমর। s[i]পক word[j]পত কমপি কমর। তটাই চিটাইশল দুমট শতর্বশক একসিশঙ এভটাশবিও মলখশত
পিটারতটাম:

else if ((s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') || (s[i] >= '0' && s[i] <= '9'))

তটার পিশরর else-এর পভতশর পঢটাকটার মটাশন হশচ্ছে আশগর if  এবিম  else if-এর শতর্বগুশলটা মমথল্যটা হশয়শছি। তটাই s[i]-এর পভতশর পরই
কল্যটাশরক্টটার আশছি পসিমট word-এ রটাখটা রটাশবি নটা। এবিম রমদ word ইমতমশধল্য শুর হশয় মগশয় থটাশক, পসিমট পশষ করশত হশবি এবিম word মট
মপন্ট করশত হশবি। আর রমদ word শুর নটা হশয় থটাশক তটাহশল মকছিব  করটার দরকটার পনই।
else {
    if (is_word_started == 1) {
        is_word_started = 0;
        word[j] = '\0';
        printf("%s\n", word);
        j = 0;
    }



}

পতটামরটা মক test-রহসিল্য সিমটাধটান করশত পপিশরছি? পতটামরটা পচিষটা করশত থটাশকটা আর আমম এখন পপটাগটামমট অনভটাশবি মলখবি (এর সিশঙ
test রহশসিল্যর পকটাশনটা সিম্পিকর্ব পনই পসিমট বিশল রটাখলটাম)।

এখন আমম পরমট করবি, পপটাগটামমট এমনভটাশবি মলখবি রটাশত word অল্যটাশরমটই বিল্যবিহটার করশত নটা হয়! একটব  মচিন্তটা কশর পদশখটা। আসিশল
পতটা এই অল্যটাশরমট মনশয় আমরটা মকছিব  করমছি নটা মপন্ট করটা ছিটাড়টা। তটাই এর আসিশল পকটাশনটা দরকটার পনই।

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char s[1002], ch;
    int i, length, is_word_started;

    gets(s);
    length = strlen(s);
    is_word_started = 0;

    for (i = 0; i < length; i++) {
        if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z') {
            if (is_word_started == 0) {
                is_word_started = 1;
                ch = 'A' + s[i]  'a';
                printf("%c", ch);
            }
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            else {
                printf("%c", s[i]);
            }
        }
          else if ((s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') || (s[i] >= '0' && s[i] <=
'9')) {
            if (is_word_started == 0) {
                is_word_started = 1;
            }
            printf("%c", s[i]);
        }
        else {
            if (is_word_started == 1) {
                is_word_started = 0;
                printf("\n");
            }
        }
    }

    printf("\n");

    return 0;
}
পপটাগটাম: ৯.৯

এখন পপটাগটামমট বিবঝশত পচিষটা কশরটা এবিম মবিমভন্ন ইনপিবট মদশয় পিরনীকটা কশর পদশখটা। পরমন: 
This is test number 9.9



মসম-সিমকটান্ত সিমসিল্যটাগুশলটা পদখশত জমটল মশন হশলও আসিশল সিহজ। আর এ ধরশনর সিমসিল্যটা সিমটাধটাশনর রত চিচির্বটা করশবি দকতটা তত
বিটাড়শবি।
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অধল্যটায় দশমোঃ পমদৌমলক সিমখল্যটা

পমদৌমলক সিমখল্যটা (Prime Number) গমণতমবিদশদর কটাশছি পরমন মপয়, পতমনই পপটাগটামটারশদরও অশনক মপয় একমট মবিষয়। পতটামটাশদর
মবিমভন্ন সিমশয় এই পমদৌমলক সিমখল্যটাসিমকটান্ত নটানটা সিমসিল্যটার সিমটাধটান করশত হশবি। পমদৌমলক সিমখল্যটা মজমনসিমট পর গুরত্বপিভণর্ব পসিমট পবিটাঝটার
আশরকমট উপিটায় হশলটা, এই বিইশত মবিষয়মটর জন আমম একমট পি গথক অধল্যটায় বিরটাদ্দে কশরমছি।

পমদৌমলক সিমখল্যটা হশচ্ছে পসিসিবি সিমখল্যটা রটারটা 1-এর পচিশয় বিড় পিভণর্বসিমখল্যটা এবিম পসিমট পকবিল 1 এবিম ওই সিমখল্যটামট দ্বিটারটাই মনমোঃশশশষ মবিভটাজল্য
হশবি। খববিই সিহজ-সিরল মজমনসি। এখন পকটাশনটা সিমখল্যটা পমদৌমলক মক নটা পসিমট পবির করটার জন একমট পপটাগটাম মলশখ পফলটা রটাক।

#include <stdio.h> 

int is_prime(int n) 
{ 
    int i; 
    
    if (n < 2) {
        return 0;
    }

    for(i = 2; i < n; i++) { 
        if(n % i == 0) { 
            return 0; 
        } 
    } 
    
    return 1; 
} 



int main() 
{    
    int n; 
    
    while(1) { 
        printf("Please enter a number (enter 0 to exit): "); 
        scanf("%d", &n); 
        if(n == 0) { 
            break; 
        }    
        if(1 == is_prime(n)) { 
            printf("%d is a prime number.\n", n); 
        } 
        else { 
            printf("%d is not a prime number.\n", n); 
        } 
    } 
     
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ১০.১

পমদৌমলক সিমখল্যটা মনণর্বশয়র জন আমরটা একমট ফটামশন মলশখমছি পরমটর পিল্যটারটামমটটার হশচ্ছে একমট ইমন্টজটার নম্বর n। ফটামশশন আমরটা n পক 2
পথশক n-1 পিরর্বন্ত সিমখল্যটাগুশলটা মদশয় ভটাগ করটার পচিষটা কশরমছি একমট লবশপির সিটাহটাশরল্য। রমদ এর মশধল্য পকটাশনটা সিমখল্যটা মদশয় n মনমোঃশশশষ
মবিভটাজল্য হয়, তশবি আমরটা সিশঙ সিশঙই বিশল মদশত পিটামর পর পসিমট পমদৌমলক সিমখল্যটা নয় এবিম ফটামশনমট 0 মরটটানর্ব কশর। আর রমদ সিবি সিমখল্যটা
মদশয় ভটাগ করটার পিরও পদখটা রটায় পর পকটান সিমখল্যটাই n পক মনমোঃশশশষ ভটাগ করশত পিটাশরমন, তখন আমরটা এই মসিদ্ধটাশন্ত আসিশত পিটামর পর n
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একমট পমদৌমলক সিমখল্যটা। আর তখন ফটামশন পথশক 1 মরটটানর্ব কমর। আমরটা পমদৌমলক সিমখল্যটা মনণর্বয় করটা মশশখ পগলটাম!

আমম পপটাগটামমট পলখটার সিময় পর পিথ অবিলম্বন কশরমছি পসিমট হশচ্ছে খববি সিহজ-সিরল পিথ। পপটাগটামমটশক পমটাশটও ইমফমশশয়ন্ট (efficient)
বিটানটাশনটার পচিষটা কমরমন। পতটামরটা খববি সিহশজই বিল্যটাপিটারমট বিবঝশত পিটারশবি। পপটাগটাশম ইনপিবট মহশসিশবি  2147483647  দটাও। এমট পর
পমদৌমলক সিমখল্যটা পসিমট পবির করশত পবিশ সিময় লটাশগ। কটারণ তখন 2147483647 পক 2 পথশক 2147483646 পিরর্বন্ত সিবি সিমখল্যটা মদশয়
ভটাগ করটার বিল্যথর্ব পচিষটা করটা হয়। পপটাগটামমটশক আরও ইমফমশশয়ন্ট করশত হশবি। একমট বিবমদ্ধ পতটামটাশদর মটাথটায় এর মশধল্যই মনশ্চিয়ই এশসি
পগশছি। পসিমট হশচ্ছে 2 পথশক n-1 পিরর্বন্ত সিবি সিমখল্যটা মদশয় ভটাগ করটার পচিষটা নটা কশর  2 পথশক n/2 পিরর্বন্ত সিমখল্যটাগুশলটা মদশয় ভটাগ করটার
পচিষটা করশলই হয়। তটাহশল পপটাগটাশমর গমত মদ্বিগুণ হশয় রটাশবি।

এখন পতটামরটা আশরকমট মবিষয় লক কশরটা। পকটান সিমখল্যটা রমদ 2 মদশয় মনমোঃশশশষ মবিভটাজল্য নটা হয়, তশবি পসিমট অন পকটান পজটাড় সিমখল্যটা মদশয়
মনমোঃশশশষ মবিভটাজল্য হওয়টার পশই আশসি নটা। তটাই 2 বিটাশদ অন পজটাড় সিমখল্যটাগুশলটা (4, 6, 8, ) … মদশয় ভটাগ করটার পচিষটা করটাটটা আসিশল
পবিটাকটামম। পজটাড় সিমখল্যটা মদশয় মবিভটাজল্যতটার পিরনীকটাটটা আমরটা ফটামশশনর শুরশতই কশর মনশত পিটামর।

এখন আমটাশদর ফটামশনমটর পচিহটারটা দটাঘাঁড়টাশবি এই রকম:

int is_prime(int n) 
{ 
    int i; 
    
    if (n < 2) {
        return 0;
    }

    if(n == 2) { 
        return 1; 
    } 



    
    if(n % 2 == 0) { 
        return 0; 
    } 
    
    for(i = 3; i <= n / 2; i = i + 2) { 
        if(n % i == 0) { 
            return 0; 
        } 
    } 
    
    return 1; 
}

পথশম আমরটা পিরনীকটা কশরমছি n-এর মটান 2 মক নটা। রমদ 2 হয় তশবি বিশল মদশয়মছি পর n পমদৌমলক সিমখল্যটা। তটারপিশর আমরটা পিরনীকটা কশরমছি
n পজটাড় সিমখল্যটা মক নটা। রমদ পজটাড় হয়, তশবি n পমদৌমলক সিমখল্যটা নটা, পকবিল 2 ই একমটাত্র পজটাড় পমদৌমলক সিমখল্যটা পরমটর পিরনীকটা আমরটা
এশকবিটাশর শুরশতই কশর পফশলমছি। তটারপির আমরটা  3 পথশক n / 2 পিরর্বন্ত সিবি পবিশজটাড় সিমখল্যটা মদশয় n পক ভটাগ করটার পচিষটা কশরমছি।
এখন পতটামরটা মবিমভন্ন ইনপিবট মদশয় পপটাগটামমট পিরনীকটা কশর পদশখটা। 2147483647 মদশয় পিরনীকটা করশল বিবঝশত পিটারশবি পর পপটাগটাশমর
গমত আশগর পচিশয় পবিশড়শছি মকন্তব  তটার পিরও একটব  সিময় লটাগশছি। আমটার কমম্পিউটটাশর চিটার পসিশকশন্ডির মশতটা সিময় লটাগশছি। মকন্তব  এত
সিময় পতটা পদওয়টা রটাশবি নটা। 
পতটামটাশদর রটাশদর গটামণমতক বিবমদ্ধশুমদ্ধ পবিমশ,  তটারটা একটব  মচিন্তটা করশলই পপটাগটামমটর গমত বিটাড়টাশনটার একমট উপিটায় পবির কশর পফলশত
পিটারশবি। পসিমট হশচ্ছে n-এর উৎপিটাদক পবির করটার জন আসিশল n / 2 পিরর্বন্ত সিবি সিমখল্যটা মদশয় পিরনীকটা করটার দরকটার পনই। n-এর বিগর্বমভল
পিরর্বন্ত পিরনীকটা করশলই হয়। n = p x q হশল, p বিটা q পরশকটাশনটা একমট সিমখল্যটা অবিশল্যই n-এর বিগর্বমভশলর সিমটান বিটা তটার পছিটাট হশবি।
বিগর্বমভল মনণর্বশয়র জন আমরটা math.h পহডিটার ফটাইশলর sqrt() ফটামশনমট বিল্যবিহটার করবি।

আমটাশদর পপটাগটামমট দটাঘাঁড়টাশচ্ছে এই রকম: 
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#include <stdio.h> 
#include <math.h> 

int is_prime(int n) 
{ 
    int i, root;
    
    if(n == 2) { 
        return 1; 
    } 
    
    if(n % 2 == 0) { 
        return 0; 
    } 
    
    root = sqrt(n); 
    
    for(i = 3; i <= root; i = i + 2) { 
        if(n % i == 0) { 
            return 0; 
        } 
    } 
    
    return 1; 
} 

int main() 
{    



    int n, m; 
    
    while(1) { 
        printf("Please enter a number (enter 0 to exit): "); 
        scanf("%d", &n); 
        
        if(n == 0) { 
            break; 
        }    
        if(1 == is_prime(n)) { 
            printf("%d is a prime number.\n", n); 
        } 
        else { 
            printf("%d is not a prime number.\n", n); 
        } 
    } 
    
    return 0; 
}
পপটাগটাম: ১০.২

এখন পতটামরটা পপটাগটামমট চিটামলশয় মবিমভন্ন ইনপিবট মদশয় পিরনীকটা কশর পদশখটা। একমট কথটা বিশল মদই। পপটাগটামটটায় একমট বিটাগ আশছি (মটাশন
ভব ল আশছি)। পসিমট খবঘাঁশজ পবির কশর মঠিক কশর পফশলটা।

পটাইম নম্বর পবির করশত পপিশর পতটামরটা মনশ্চিয়ই পবিশ খবমশ?  মকন্তব  আমটাশদর পচিষটা এখটাশনই পথশম থটাকশবি নটা। আমরটা এখন পদখবি
আশরকমট চিমৎকটার পিদ্ধমত,  মগক গমণতমবিদ ইরটাশতটাসিশথশনসি (Eratosthenes)  আজ পথশক দুই হটাজটার বিছিশররও আশগ এই পিদ্ধমত
আমবিষটার কশরমছিশলন। এজন-এর নটাম হশচ্ছে মসিভ অবি ইরটাশতটাসিশথশনসি (Sieve of Eratosthenes)। পিদ্ধমতমট বিল্যটাখল্যটা করটা রটাক।
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ধশরটা, আমরটা 2 পথশক 40 পিরর্বন্ত সিবি পমদৌমলক সিমখল্যটা পবির করবি। শুরশত সিবি সিমখল্যটা মলশখ পফমল:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
এখন পদশখটা,  তটামলকটার পথম সিমখল্যটা হশচ্ছে 2। এবিটাশর 2-এর সিবি গুমণতক (2 বিটাশদ, মটাশন 2-এর পচিশয় বিড়গুশলটা আরকনী) বিটাদ মদশয়
দটাও। তটাহশল থটাকশবি:
2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 , 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.
এখন তটামলকটার মদ্বিতনীয় সিমখল্যটা 3-এর সিবি গুমণতক বিটাদ দটাও।
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37.
এখন তটামলকটার তগতনীয় সিমখল্যটা 5-এর সিবি গুমণতক বিটাদ দটাও।
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37.
পিরবিতর্বনী সিমখল্যটা হশচ্ছে 7  মকন্তব  পসিমটর গুমণতক পখটাঘাঁজটার পচিষটা করটা বি গথটা। কটারণ তটামলকটার সিশবির্বটাচ সিমখল্যটা  37-এর বিগর্বমভল  7-এর পচিশয়
পছিটাট। সুতরটাম 7-এর পর গুমণতকগুশলটা তটামলকটায় মছিল পসিগুশলটা ইমতমশধল্য তটামলকটা পথশক বিটাদ পিশড়শছি। কটারণমট বিবঝশত সিমসিল্যটা হশচ্ছে?
পদশখটা 7-এর গুমণতকগুশলটা মছিল 14, 21, 28, 35। 7-এর সিশঙ পরসিবি সিমখল্যটা গুণ কশর ওই গুমণতকগুশলটা পিটাওয়টা রটায় পসিগুশলটা সিবিই
7-এর পচিশয় পছিটাট সিমখল্যটা এবিম তটাশদর গুমণতকগুশলটা আমরটা ইমতমশধল্যই বিটাদ মদশয় মদশয়মছি।

এবিটাশর ইমমপশমন্ট করটার পিটালটা। আমরটা তটামলকটা রটাখটার জন একমট অল্যটাশর বিল্যবিহটার করবি। ধরটা রটাক, তটার নটাম হশচ্ছে ara। অল্যটাশরমট
এমনভটাশবি ততমর করশত হশবি, রটাশত পকটাশনটা একমট সিমখল্যটা n-এর অবিসটা (অথর্বটাৎ পসিমট পমদৌমলক মক নটা) ara[n] মদশয় পকটাশ করটা রটায়।
রমদ ara[n]-এর মটান 1 হয়,  তশবি n পমদৌমলক সিমখল্যটা আর ara[n]-এর মটান 0 হশল n পমদৌমলক সিমখল্যটা নয়। ইমমপশমশন্টশশনর আশগ
অল্যটালগমরদমটটা পলখটা রটাক:
ধটাপি ১: ধরটা রটাক, অল্যটাশরশত n মট উপিটাদটান আশছি। শুরশত অল্যটাশরর সিবি উপিটাদটাশনর মটান 1 বিসিটাই।
ধটাপি ২: অল্যটাশরর পমতমট উপিটাদটাশনর জন পসিমটর মটান 1 মক নটা তটা পিরনীকটা কমর। রমদ 1, হয় তশবি তগতনীয় ধটাশপি রটাই।
ধটাপি ৩: ওই সিমখল্যটাশক 2 পথশক m পিরর্বন্ত কমমক সিমখল্যটাগুশলটা মদশয় গুণ কমর এবিম গুণফল রত হশবি, অল্যটাশরর তত নম্বর উপিটাদটাশন শভন
(0) বিসিটাই। অথর্বটাৎ পসিমট পর পমদৌমলক নয় তটা মচিমহ্নত কমর। এখটাশন m-এর মটান এমন হশবি পরন ঐ সিমখল্যটার সিশঙ m-এর গুণফল n-এর
পচিশয় পছিটাট বিটা সিমটান হয়।



এখন পতটামরটা পকটাডিমট পলখটার পচিষটা কশরটা। কমপিশক মতন ঘণটা মনশজ পচিষটা করটার পির এবিটাশর আমটার পকটাডি পদশখটা।

#include <stdio.h> 
#include <math.h> 

const int size = 40; 
int ara[size]; 

void print_ara() 
{ 
    int i; 
    
    for(i = 2; i < size; i++) { 
        printf("%4d", ara[i]); 
    } 
    printf("\n"); 
    for(i = 2; i < size; i++) { 
        printf(""); 
    } 
    printf("\n"); 
    for(i = 2; i < size; i++) { 
        printf("%4d", i); 
    } 
    printf("\n\n\n");    
} 

void sieve() 
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{ 
    int i, j, root; 
    
    for(i = 2; i < size; i++) { 
        ara[i] = 1; 
    } 
    
    root = sqrt(size); 
    print_ara(); 
    for(i = 2; i <= root; i++) {        
        if(ara[i] == 1) { 
            for(j = 2; i * j <= size; j++) { 
                ara[i * j] = 0;                
            } 
            print_ara(); 
        } 
    } 
} 

int is_prime(int n) 
{ 
    int i; 
    
    if(n < 2) { 
        return 0; 
    } 
    
    return ara[n]; 



} 
    
int main() 
{    
    int n, m; 
    
    sieve(); 
    
    while(1) { 
        printf("Please enter a number (enter 0 to exit): "); 
        scanf("%d", &n); 
        
        if(n == 0) { 
            break; 
        } 
        if(n >= size) { 
            printf("The number should be less than %d\n", size); 
            continue; 
        } 
            
        if(1 == is_prime(n)) { 
            printf("%d is a prime number.\n", n); 
        } 
        else { 
            printf("%d is not a prime number.\n", n); 
        } 
    }        
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    return 0; 
}
পপটাগটাম: ১০.২

পমতবিটার অল্যটাশরর অবিসটা পবিটাঝটাশনটার জন আমম একমট ফটামশন বিল্যবিহটার কশরমছি, print_ara()। পতটামরটা পদশখটা এবিটাশর ইনপিবট পনওয়টার
আশগই আমরটা sieve() ফটামশন কল কশর অল্যটাশরমট ততমর কশর পফশলমছি। তটারপির রতবিটারই ইনপিবট নটাও, পকটাশনটা মচিন্তটা পনই, ইনপিবট রমদ
n হয় তশবি ara[n]-এর মটান পিরনীকটা করশলই চিশল, মটান রমদ 1 হয় তশবি n পমদৌমলক সিমখল্যটা, রমদ 0 হয় তশবি n পমদৌমলক সিমখল্যটা নয়। কত
পিরর্বন্ত সিমখল্যটা মহসিটাবি করশত চিটাও পসিমট size-এ বিমসিশয় মদশলই হশবি। এখন এই পপটাগটাশম গমত মনশয় পকটাশনটা সিমসিল্যটা পনই। খববিই ফটাস্ট
(fast)। মকন্তব  আর পকটাশনটা সিমসিল্যটা পতটামটাশদর পচিটাশখ পিড়শছি? পতটামরটা মক বিবঝশত পিটারছি পর পপটাগটামমট অশনক পবিমশ পমশমটামর খরচি কশর?
ধশরটা, আমরটা রমদ 100 পকটামট পিরর্বন্ত সিমখল্যটা পমদৌমলক মক নটা পসিমট পবির করশত চিটাই, তটাহশল পতটা আমটাশদর 100 পকটামটর একমট অল্যটাশর
দরকটার হশবি। 'সিময় বিটাঘাঁচিটাবি নটা পমশমটামর' সিমসিল্যটায় পপটাগটামটারশদর পটায়ই পিড়শত হয়। আমটাশদর সিমসিল্যটার পকশত্র আমরটা একমট মটাঝটামটামঝ
সিমটাধটাশন পপিদৌঘাঁছিশত পিটামর। n-এর সিশবির্বটাচ মটান রত হশবি তটার বিগর্বমভলমটশক size-এর মটান মহশসিশবি মনশত পিটামর। পতটামটাশক রমদ বিলটা হয়,
n-এর মটান সিশবির্বটাচ 100000000 (দশ পকটামট)  পিরর্বন্ত হশত পিটাশর তটাহশল তব মম এর বিগর্বমভল অথর্বটাৎ  10000 পিরর্বন্ত সিমখল্যটাগুশলটার জন
sieve ফটামশন বিল্যবিহটার কশর পমদৌমলক সিমখল্যটাগুশলটা পবির করশবি। তটারপির কনী করশবি? নটাহ, আর মকছিব  বিলটা রটাশবি নটা, পতটামরটাই মচিন্তটা কশর
মঠিক কশরটা কনী করশবি।

আশরকমট কথটা বিশল পদওয়টা দরকটার। একমট ইমন্টজটার মকন্তব  চিটার বিটাইট জটায়গটা দখল কশর, পরখটাশন একমট কল্যটাশরক্টটার কশর এক বিটাইট।
সুতরটাম ইমন্টজটাশরর পিমরবিশতর্ব পতটামরটা কল্যটাশরক্টটাশরর অল্যটাশর বিল্যবিহটার কশর পমশমটামর খরচি চিটার ভটাশগর এক ভটাশগ নটামমশয় আনশত পিটাশরটা।
আমটাশদর পতটা আসিশল ইমন্টজটার অল্যটাশরর দরকটার পনই, কটারণ অল্যটাশরশত পকবিল দুই ধরশনর মটান থটাকশবি 0 বিটা 1। এমট ছিটাড়টাও আমটার
পলখটা sieve ফটামশশন আরও পবিশ মকছিব  উপিটায় আশছি ইমফমসিশয়মন্স বিটাড়টাশনটার। এর মশধল্য একমট হশচ্ছে গুশণর বিদশল পরটাগ করটা। পতটামরটা
পসিমট করটার পচিষটা কশরটা।



বিইমট কমপিশক দুইবিটার ভটাশলটাভটাশবি পিড়শল এবিম সিটাশথ পরই কটাজগুশলটা করশত বিলটা হশয়শছি
পসিগুশলটা মঠিকভটাশবি করশল তব মম পপটাগটামমম পশখটার জন ততমর হশয় রটাশবি!
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অধল্যটায় এগটারমোঃ  আবিটারও অল্যটাশর

গমণত মশকশকর জন পলখটা পপটাগটামমটর কথটা মশন আশছি পতটা?  পসিই পর আমরটা মতনমট অল্যটাশর বিল্যবিহটার কশর পপটাগটাম মলশখমছিলটাম
ছিটাত্র-ছিটাত্রনীশদর গমণত পিরনীকটার পমটাট নম্বর পবির করটার জন। মশন নটা থটাকশল পপটাগটামমট আবিটার পদশখ নটাও।

আমরটা পথম সিটামময়ক পিরনীকটার নম্বর পরশখমছিলটাম একমট অল্যটাশরশত,  মদ্বিতনীয় সিটামময়ক পিরনীকটার নম্বর আশরকমট অল্যটাশরশত,  ফটাইনটাল
পিরনীকটার নম্বর আশরকমট অল্যটাশরশত আর পমটাট নম্বর আরও একমট অল্যটাশরশত  পমটাট চিটারমট অল্যটাশর বিল্যবিহটার কশরমছি– । পতটা এখন রমদ পিবশরটা
স্কব শলর ফলটাফল মনণর্বশয়র জন পপটাগটাম পলখশত হয়, তশবি সিবি কটাশসির সিবি ছিটাত্র-ছিটাত্রনীর সিবি মবিষশয়র সিবি পিরনীকটার জন একমট কশর অল্যটাশর
বিল্যবিহটার করটা খববিই ঝটাশমলটার কটাজ হশয় রটাশবি। তটাই পমটাটটামবমট সিবি পপটাগটামমম লল্যটাঙবশয়শজই মটামল-ডিটাইশমনশনটাল অল্যটাশরর বিল্যবিসটা আশছি।
এতকণ আমরটা পরসিবি অল্যটাশর বিল্যবিহটার কশরমছি, তটার সিবিগুশলটাই মছিল এক ডিটাইশমনশশনর অল্যটাশর।

এখন ওই পপটাগটামমট আমরটা একটব  অনভটাশবি মলখবি, একমট মটাত্র অল্যটাশর বিল্যবিহটার কশর। আপিটাতত কষ কমটাশনটার জন ধমর কটাশসি পমটাট
দশজন ছিটাত্র-ছিটাত্রনী আশছি। মনশচির ছিশক তটাশদর নম্বরগুশলটা মলখলটাম:

Roll: 1 Roll: 2 Roll: 3 Roll: 4 Roll: 5 Roll: 6 Roll: 7 Roll: 8 Roll: 9 Roll: 10

First terminal exam 80 70 92 78 58 83 85 66 99 81

Second terminal exam 75 67 55 100 91 84 79 61 90 97

Final exam 98 67 75 89 81 83 80 90 88 77

Total marks

Total Marks সিটামরর ঘরগুশলটা ফটাঘাঁকটা, কটারণ এগুশলটা এখশনটা মহসিটাবি কমরমন। পথম সিটামময়ক পিরনীকটার 25%, মদ্বিতনীয় সিটামময়ক পিরনীকটার
25% এবিম ফটাইনটাল পিরনীকটার  50% নম্বর পরটাগ কশর পমটাট নম্বর পবির করশত হশবি। এখন পদশখটা,  আমটাশদর ছিশক তটাশদর নম্বরগুশলটা
রটাখশত হশয়শছি  4  টটা সিটামর  (row)  এবিম  10  টটা কলটাশম। আমরটা আশগ পরই পপটাগটাম মলশখমছিলটাম,  তটাশত পথম পরটা-এর জন একমট
অল্যটাশর,  মদ্বিতনীয় পরটা-এর জন একমট,  তগতনীয় পরটা-এর জন একমট এবিম চিতবথর্ব পরটা-এর জন একমট অল্যটাশর বিল্যবিহটার কশরমছিলটাম। এখন



বিল্যবিহটার করবি একমট 2-D অল্যটাশর (টব  ডিটাইশমনশনটাল অল্যটাশর)।

2-D অল্যটাশর মডিশকয়টার করটার মনয়ম হশচ্ছে: data type array name [number of rows][number of columns];

পরমন ওপিশরর ছিকটটা রমদ marks নটাশমর একমট 2-D অল্যটাশরশত রটাখশত চিটাই, তশবি মলখশত হশবি: int marks[4][10];

এখন, অল্যটাশরর পথম পরটা হশচ্ছে marks[0], মদ্বিতনীয় পরটা হশচ্ছে marks[1], তগতনীয় পরটা হশচ্ছে marks[2] এবিম চিতবথর্ব পরটা হশচ্ছে marks[3]।
আবিটার marks[0][0] হশচ্ছে পথম পরটা-এর পথম কলটাম, marks[0][1] হশচ্ছে পথম পরটা-এর মদ্বিতনীয় কলটাম, marks[0][5] হশচ্ছে পথম
পরটা-এর ষষ কলটাম, marks[1][0] হশচ্ছে মদ্বিতনীয় পরটা-এর পথম কলটাম, marks[2][3] হশচ্ছে তগতনীয় পরটা-এর চিতবথর্ব কলটাম। আশটা কমর,
বিবঝশত পপিশরছি। 

এখন বিশলটা পতটা, রটার পরটাল নম্বর 10 তটার মদ্বিতনীয় সিটামময়ক পিরনীকটার নম্বর পকটান ঘশর আশছি? আর marks[0][0] ঘশর কটার এবিম পকটান
পিরনীকটার নম্বর আশছি?

marks[0][0]-এ থটাকশবি পরটাল  1-এর পথম সিটামময়ক পিরনীকটার নম্বর আর  marks[1][9]-এ থটাকশবি পরটাল  10-এর মদ্বিতনীয় সিটামময়ক
পিরনীকটার নম্বর। অল্যটাশরশত সিমখল্যটাগুশলটা এভটাশবি রটাখশত পিটামর:

int marks[4][10] = {{80, 70, 92, 78, 58, 83, 85, 66, 99, 81}, {75, 67, 55, 100, 91, 84, 79, 61, 90, 97}, {98,
67, 75, 89, 81, 83, 80, 90, 88, 77}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}};

এখটাশন পখয়টাল কশরছি পর আমরটা আসিশল একমট অল্যটাশরর পভতর চিটারমট এক ডিটাইশমনশশনর অল্যটাশর পরশখমছি। marks[0]পত আশছি পথম
সিটামময়ক  পিরনীকটায়  সিবিটার  নম্বর,  marks[1]-এ  মদ্বিতনীয়  সিটামময়ক  পিরনীকটার  নম্বর,  marks[2]-এ  ফটাইনটাল  পিরনীকটার  নম্বর  এবিম
marks[3]পত পমটাট নম্বর (পরশহতব  এখশনটা এমট মহসিটাবি কমরমন, তটাই সিবি 0 মলশখ মদলটাম)।

এখন সিম্পিভণর্ব পপটাগটামমট পতটামটার কমম্পিউটটাশর টটাইপি কশর কম্পিটাইল ও রটান কশরটা।
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#include <stdio.h>

int main()
{
    int marks[4][10] = {{80, 70, 92, 78, 58, 83, 85, 66, 99, 81}, {75, 67, 
55, 100, 91, 84, 79, 61, 90, 97}, {98, 67, 75, 89, 81, 83, 80, 90, 88, 77}, 
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}};

    int col;

    for(col = 0; col < 10; col++) {
        marks[3][col] = marks[0][col] / 4.0 + marks[1][col] / 4.0 + marks[2]
[col] / 2.0;
        printf("Roll NO: %d   Total Marks: %d\n", col + 1, marks[3][col]);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১১.১

নম্বরগুশলটা আশগ নটা মলশখ রমদ আমরটা বিল্যবিহটারকটারনীর কটাছি পথশক ইনপিবট মহশসিশবি মনশত চিটাইতটাম তটাহশল কনী করশত হশতটা?

int marks[4][10];
int i, j;

for (i = 0; i < 4; i++) {



    for (j = 0; j < 10; j++) {
        scanf(“%d”, &ara[i][j]);
    }
}

এভটাশবি পনশস্টডি লবশপির সিটাহটাশরল্য আমরটা ইনপিবট মনশত পিটামর। পথম লবপিমট বিল্যবিহটার করটা হশয়শছি পরটা-এর জন আর মদ্বিতনীয় লবপিমট কলটাশমর
জন। রখন i = 0, অথর্বটাৎ পথম পরটা-এর জন আমরটা j = 0 পথশক 9 পিরর্বন্ত সিবি ঘশরর ইনপিবট মনমচ্ছে, তটারপির আবিটার i = 1 (মদ্বিতনীয়
পরটা)-এর জন j = 0 পথশক 9 (পমত কলটাম) পিরর্বন্ত সিবি ঘশরর মটান ইনপিবট পনওয়টা হশচ্ছে।

এখন আমরটা 1 পথশক 10 পিরর্বন্ত সিমখল্যটাগুশলটার নটামতটা পবির করটার জন 2-D অল্যটাশর বিল্যবিহটার কশর একমট পপটাগটাম মলখবি। এশকর নটামতটা
হশবি পথম পরটা-পত, দুইশয়র নটামতটা মদ্বিতনীয় পরটা-পত  দশশর নটামতটা দশম পরটা… -পত থটাকশবি। পতটামরটা মক পপটাগটামমট মনশজ মনশজ পলখটার
পচিষটা করশবি? এক ঘণটার মশধল্যও রমদ নটা হয়,  তশবি আমটার পকটাডিমট পদশখটা। পপটাগটামমম পশখটার সিময় অশনক সিহজ পপটাগটাম মলখশতও
পচিবর সিময় লটাশগ, তটাশত হতটাশ হবিটার মকছিব  পনই।

#include <stdio.h>

int main()
{
    int namta[10][10];

    int row, col;

    for (row = 0; row < 10; row++) {
        for(col = 0; col < 10; col++) {
            namta[row][col] = (row + 1) * (col + 1);
        }
    }
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    for (row = 0; row < 10; row++) {
        for(col = 0; col < 10; col++) {
            printf("%d x %d = %d\n", (row + 1), (col + 1), namta[row][col]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১১.২

সিম্পিভণর্ব আউটপিবট মস্ক্রিশন নটা-ও আটশত পিটাশর, তটাশত মচিন্তটার মকছিব  পনই।

এখন পতটামটাশদর জন একমট সিমসিল্যটা। ওপিশরর পপটাগটামমট পিমরবিতর্বন কশরটা রটাশত আউটপিবট মহশসিশবি আমরটা পদখশত পিটামর পর  namta
অল্যটাশরশত পমটাট কয়মট পজটাড় ও কয়মট পবিশজটাড় সিমখল্যটা আশছি। পসিই সিশঙ অল্যটাশরশত রতগুশলটা সিমখল্যটা আশছি, তটার পরটাগফলও পবির করশত
হশবি। আশটা কমর, পপটাগটামমট মঠিকঠিটাক মলখশত পপিশরছি। রমদ পকটাশনটা সিমসিল্যটা হয়, তশবি তব মম পতটামটার বিন্ধব র সিটাহটারল্য মনশত পিটাশরটা।
আচ্ছেটা, পকউ রমদ বিশল, সিটাকর্বভব ক সিটাতমট পদশশর নটাম একমট অল্যটাশরশত রটাখশত, তটাহশল কনী করশবি? একমট char type অল্যটাশরশত একমট
পদশশর নটাম রটাখটা রটায়। পরমন: char country[] = Bangladesh ;“ ” । তটাহশল সিটাতমট পদশশর নটাম রটাখটার জন আমটাশদর একমট 2-D
অল্যটাশর বিল্যবিহটার করশত হশবি। এই অল্যটাশরশত পমটাট কয়মট পরটা থটাকশবি? সিটাতমট। কলটাম কয়মট থটাকশবি? জটামন নটা। আসিশল এশকক পদশশর
নটাশমর তদঘর্বল্য পতটা এশকক রকম। তটাই আমরটা একমট কটাজ করশত পিটামর, কলটাশম 100 মট কল্যটাশরক্টটার রটাখটার বিল্যবিসটা করশত পিটামর, কটারণ
সিটাশকর্বর পকটাশনটা পদশশর নটাশম পতটা 100 মটর পবিমশ কল্যটাশরক্টটার পনই, কম আশছি।

#include <stdio.h>

int main()



{
    char saarc[7][100] = {"Bangladesh", "India", "Pakistan", "Sri Lanka", 
"Nepal", "Bhutan", "Maldives"};

    int row;

    for (row = 0; row < 7; row++) {
        printf("%s\n", saarc[row]);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১১.৩

পপটাগটামমট পতটামটার কমম্পিউটটাশর মলশখ রটান করটাও। এখন পতটামরটা বিশলটা পতটা, saarc[3][3], saarc[0][5]  ও  saarc[5][0]  – এই
মতনমট ঘশর কনী কনী কল্যটাশরক্টটার আশছি? একটব  পিশর একমট পপটাগটাম মলখবি, তটার সিশঙ পতটামটার উত্তির মমমলশয় পনশবি।
আমরটা রমদ ওই অল্যটাশরর পমতমট কল্যটাশরক্টটার আলটাদটাভটাশবি মপন্ট করশত চিটাই, তশবি পপটাগটামমট এভটাশবি মলখশত পিটামর:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char saarc[7][100] = {"Bangladesh", "India", "Pakistan", "Sri Lanka", 
"Nepal", "Bhutan", "Maldives"};

    int row, col, name_length;
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    for (row = 0; row < 7; row++) {
        name_length = strlen(saarc[row]);
        for(col = 0; col < name_length; col++) {
            printf("%c ", saarc[row][col]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১১.৪

আবিটার রমদ পদখশত চিটাই পকটান ঘশর কনী আশছি, তটাহশল পরটা এবিম কলটাম নম্বরসিহ মপন্ট করশত পিটামর।

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char saarc[7][100] = {"Bangladesh", "India", "Pakistan", "Sri Lanka", 
"Nepal", "Bhutan", "Maldives"};

    int row, col, name_length;

    for (row = 0; row < 7; row++) {
        name_length = strlen(saarc[row]);
        for(col = 0; col < name_length; col++) {



            printf("(%d, %d) = %c, ", row, col, saarc[row][col]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১১.৫

এবিটাশর মনশচির ছিকমট পদশখটা।

6 4 7 8 9

3 7 1 9 9

8 6 4 2 7

2 4 2 5 9

4 1 6 7 3

এখন  2-D  অল্যটাশর বিল্যবিহটার কশর পতটামটাশদর দুমট পপটাগটাম মলখশত হশবি। পথম পপটাগটামমটর কটাজ হশবি পমতমট পরটা-এর সিমখল্যটাগুশলটার
পরটাগফল পবির করটা আর মদ্বিতনীয় পপটাগটাশমর কটাজ হশবি পমতমট কলটাশমর সিমখল্যটাগুশলটার পরটাগফল পবির করটা। 

পথম পপটাগটাশমর আউটপিবট হশবি এই রকম:
Sum of row 1: 34 
Sum of row 2: 29 
Sum of row 3: 27 
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Sum of row 4: 22 
Sum of row 5: 21

মদ্বিতনীয় পপটাগটাশমর আউটপিবট হশবি এই রকম:
Sum of column 1: 23 
Sum of column 2: 22 
Sum of column 3: 20 
Sum of column 4: 31 
Sum of column 5: 37

পতটামটাশদর অশনশকরই মদ্বিতনীয় পপটাগটামমট মলখশত একটব  সিময় লটাগশত পিটাশর, মকন্তব  হতটাশটার পকটান কটারণ পনই। সিময় লটাগটাই স্বটাভটামবিক।
এবিটাশর মনশচির ছিকমট পদশখটা। আশগর ছিকমটর সিশঙ-এর পকটাথটায় পরন একটব  মমল রশয়শছি!

6 3 8 2 4

4 7 6 4 1

7 1 4 2 6

8 9 2 5 7

9 9 7 9 3

আসিশল আশগর ছিশকর পরটাগুশলটা নতবন ছিশকর কলটাম,  আর আশগর ছিশকর কলটামগুশলটা নতবন ছিশকর পরটা। পরমন আশগর ছিশকর পথম
পরটা-মট মছিল: 6, 4, 7, 8, 9। আর এই ছিশকর পথম কলটাম হশচ্ছে: 6, 4, 7, 8, 9। একইভটাশবি আশগর ছিশকর মদ্বিতনীয় পরটা নতবন ছিশকর
মদ্বিতনীয় কলটাশমর সিশঙ পমশল। এখন আমরটা একমট পপটাগটাম মলখবি, পরমট একমট 5 x 5 অল্যটাশরশক (অথর্বটাৎ 5 পরটা এবিম 5 কলটামমবিমশষ
অল্যটাশর), আশরকমট 5 x 5 অল্যটাশরশত এমনভটাশবি কমপি করশবি, রটাশত পথম অল্যটাশরর পরটাগুশলটা হয় মদ্বিতনীয় অল্যটাশরর কলটাম আর পথম অল্যটাশরর
কলটামগুশলটা হয় মদ্বিতনীয় অল্যটাশরর পরটা। মটাশন ওপিশরর ছিক দুমটর মত আরমক। পরমন পথম অল্যটাশরর পথম পরটা রমদ হয়: 1, 2, 3, 4, 5
তটাহশল মদ্বিতনীয় অল্যটাশরর পথম কলটাম হশবি 1, 2, 3, 4, 5। পতটামটার মক মবিষয়মট একটব  জমটল মশন হশচ্ছে? তটাহশল মকছিবকণ মবিশ্রটাম মনশয়



তটারপির মনশচির পপটাগটামমট কম্পিটাইল কশরটা, রটান কশরটা, আউটপিবট পদশখটা এবিম কনীভটাশবি কটাজ করশছি পবিটাঝটার পচিষটা কশরটা।

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    int ara1[5][5] = {{1, 2, 3, 4, 5}, {10, 20, 30, 40, 50}, {100, 200, 300,
400, 500}, {1000, 2000, 3000, 4000, 5000},  {10000, 20000, 30000,  40000,
50000}};
    int ara2[5][5];

    int r, c;

    printf("Content of first array (ara1): \n");

    for (r = 0; r < 5; r++) {
        for(c = 0; c < 5; c++) {
            printf("%d  ", ara1[r][c]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\n");
    
    // now start copy
    for (r = 0; r < 5; r++) {
        for(c = 0; c < 5; c++) {
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            ara2[c][r] = ara1[r][c];
        }
    }

    printf("Content of second array (ara2): \n");

    for (r = 0; r < 5; r++) {
        for(c = 0; c < 5; c++) {
            printf("%d  ", ara2[r][c]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১১.৬

পতটামরটা রমদ এতকণ 2-D অল্যটাশরর সিবি উদটাহরণ এবিম পরসিবি পপটাগটাম মনশজ মলখশত বিশলমছি, পসিগুশলটা সিবি কমম্পিউটটাশর রটান কশর থটাশকটা
এবিম বিবশঝ থটাশকটা (বিবঝশত হশল অবিশল্যই মচিন্তটা করশত হশবি) তশবি পতটামটাশদর আর 2-D অল্যটাশর মনশয় সিমসিল্যটা হওয়টার কথটা নয়। অল্যটাশর মকন্তব
3-D, 4-D মকমবিটা আরও পবিমশ ডিটাইশমনশশনর হশত পিটাশর, তশবি পসিগুশলটা মনশয় এই বিইশত আর আশলটাচিনটা করবি নটা।



অধল্যটায় বিটারমোঃ  বিটাইনটামর সিমখল্যটা

আমরটা পতটা তদনমন্দন জনীবিশন নটানটা মহসিটাবি-মনকটাশশর জন দশমভমত্তিক (decimal) সিমখল্যটা পিদ্ধমত বিল্যবিহটার কমর। মকন্তব  কমম্পিউটটার বিল্যবিহটার
কশর দুইমভমত্তিক বিটা বিটাইনটামর (binary) সিমখল্যটা পিদ্ধমত। দশমভমত্তিক সিমখল্যটা পিদ্ধমতশত আশছি পমটাট দশমট অঙ্ক 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9  আর বিটাইনটামরশত দুমট, 0  আর 1। আমরটা এই অধল্যটাশয় বিটাইনটামর সিমখল্যটা পিদ্ধমতর মকছিব  পমদৌমলক মজমনসি পদখবি আর বিটাইনটামর পথশক
পডিমসিমটাল এবিম পডিমসিমটাল পথশক বিটাইনটামর সিমখল্যটায় রূপিটান্তর করটা মশখবি। পডিমসিমটাশল আমরটা গণনটা কমর এভটাশবি: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,  19, 20, 21, , 98, 99, 100, 101 ...… … । পদশখটা, রখনই আমরটা ডিটান মদশকর ঘশর (একশকর ঘশর) দশমট
অঙ্ক বিল্যবিহটার কশর পফমল, তখন তটার বিটাঘাঁশয় দশশকর ঘশরর অশঙ্কর মটান এক বিটাড়টাই (আর রমদ নটা থটাশক তটাহশল 1 বিসিটাই বিটা 0-এর সিশঙ 1
পরটাগ কমর আর মক, কটারণ 9 আর 09 মকন্তব  একই কথটা, তটাই 09-এর পিরবিমতর্ব সিমখল্যটা হশচ্ছে 10), আবিটার দশশকর ঘশর 0 পথশক 9 সিবি
অঙ্ক বিল্যবিহটার কশর পফলটার পিশর শতশকর ঘশরর অশঙ্কর মটান এক বিটাড়টাই (আর রমদ নটা থটাশক তটাহশল 1 বিসিটাই বিটা 0-এর সিশঙ 1 পরটাগ কমর
আর মক)। পতমনই বিটাইনটামরশত আমরটা গণনটা করবি এইভটাশবি: 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011
...। পরশহতব  অঙ্ক মটাত্র দুমট, তটাই দুমট অশঙ্কর বিল্যবিহটার হশয় পগশলই বিটাঘাঁ মদশকর ঘশর এক বিসিটাশত হয় বিটা 0-এর সিশঙ 1 পরটাগ করশত হয়
(বিটাঘাঁ মদশক পতটা আমরটা ইচ্ছেটামত শভন বিসিটাশত পিটামর)। 

বিটাইনটামর মসিশস্টশম অবিশল্য আমরটা একশকর ঘর, দশশকর ঘর, শতশকর ঘর, সিহশস্রের ঘর নটা বিশল বিলবি এশকর ঘর, দুইশয়র ঘর, চিটাশরর
ঘর, আশটর ঘর। পকন বিল পতটা? একটব  মচিন্তটা কশরটা।

পডিমসিমটাশল পরমন 10 মলখশত দুমট অঙ্ক লটাশগ, 100 মলখশত মতনমট, 1000 মলখশত চিটারমট, পতমনই বিটাইনটামরশত দুই মলখশত দুমট (10),
চিটার মলখশত মতনমট  (100),  আট মলখশত চিটারমট  (1000),  পষটাল মলখশত পিটাঘাঁচিমট  (10000)  অঙ্ক বিল্যবিহটার করশত হয়। পডিমসিমটাশল ডিটান
মদশকর পথম অঙ্ক (100 = 1) হশচ্ছে একশকর ঘর, মদ্বিতনীয় অঙ্ক (101 = 10) হশচ্ছে দশশকর ঘর, তগতনীয় অঙ্ক (102 = 100) হশচ্ছে শতশকর
ঘর, পতমনই বিটাইনটামরশত ডিটানমদশকর পথম অঙ্ক (20 = 1) হশচ্ছে এশকর ঘর, পিশরর অঙ্ক (21 = 2) হশচ্ছে দুইশয়র ঘর, তটারপির (22 = 4)
হশচ্ছে চিটাশরর ঘর, এই রকম।
দশমভমত্তিক সিমখল্যটায় পরমন পরটাগ, মবিশয়টাগ, গুণ, ভটাগ করটা রটায়, পতমনই বিটাইনটামরশত করটা রটায়। আসিশল পরটাগ করশত পিটারশল মকন্তব  বিটামক
কটাজ করটা পকটাশনটা বিল্যটাপিটার নয়। আবিটার বিটাইনটামরশত ভগটামশশর বিল্যটাপিটার আশছি, তশবি আমম পকবিল পিভণর্বসিমখল্যটা মনশয়ই আশলটাচিনটা করবি।
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পরটাশগর পকশত্র মভল মহসিটাবিগুশলটা হশচ্ছে: 
0 + 0 = 0, 
0 + 1 = 1, 
1 + 0 = 1, 
1 + 1 = 10।

পডিমসিমটাশলর মশতটাই মহসিটাবি, 1 + 1 এর পকশত্র পদশখটা, দুইশয়র (10) শভন এল পথশম, হটাশত থটাশক এক, পসিমট পিশর মলখলটাম।

101 + 101 = কত?

পথশম এশকর ঘশরর পরটাগ, 1 + 1 = 10। তটাই পরটাগফশলর এশকর ঘশর বিসিশবি 0 আর হটাশত থটাকল 1 (carry)। এবিটাশর দুইশয়র ঘশর, 0
+ 0 = 0, এখন এই 0-এর সিশঙ হটাশতর 1 পরটাগ করশত হশবি। তটাহশল পরটাগফশলর দুইশয়র ঘশর বিসিশবি 1। এবিটাশর চিটাশরর ঘশরর পরটাগ
করশল পিটাই, 1 + 1 = 10। হটাশত মকছিব  পনই (পকটাশনটা carry পনই)। সুতরটাম চিটাশরর ঘশর বিসিশবি 0 আর 1 বিসিশবি আশটর ঘশর। পরটাগফল:
1010। এবিটাশর বিশলটা  1011 + 1011 =  কত?  পরটাগ কশর রমদ পদশখটা পরটাগফল  10110  হয়মন,  তটাহশল তব মম পরটাশগ পকটাথটাও ভব ল
কশরছি।

মবিশয়টাশগর পকশত্রও পডিমসিমটাশলর মশতটা মহসিটাবি হশবি।
0  0 = 0,–
1  0 = 1,–
1  1 = 0,–
0  1 = 1– ।
পশশষরটটা পখয়টাল কশরটা, 23  15 – করটার সিময় আমরটা কনী কমর? তখন 3-এর বিটাঘাঁশয় একমট কটাল্পমনক 1 ধশর মনই (বিটা 1 ধটার কমর),
তটারপির 13  5 = 8 – পলমখ। আর পরই একমট ধটার করলটাম, পসিমট পিশরর ঘশর 1-এর সিশঙ পরটাগ কশর মদই। পতমনই বিটাইনটামরশত 0  1–
করশত পগশল 0-এর বিটাঘাঁশয় একমট এক ধরবি, তখন সিমখল্যটামট হশবি 10 (দুই), এই দুই পথশক এক বিটাদ মদশল এক থটাকশবি। পিশরর ঘশর
একমট এক পরটাগ করশত হশবি (পরই সিমখল্যটামট মবিশয়টাগ হশচ্ছে তটার সিশঙ)।



110  101 = – কত?

এশকর ঘশর 0 পথশক 1 বিটাদ মদশল থটাশক 1, এখটাশন 1 ধটার করশত হশয়শছি। তটাই 101-এর দুইশয়র ঘশর পসিমট পরটাগ কশর পদবি। তটাহশল
দুইশয়র ঘশর 1  1 = 0, – চিটাশরর ঘশর 1  1 = 0– । তটাই মবিশয়টাগফল হশবি: 001 বিটা 1। পরটাগ-মবিশয়টাগ পিটারশল গুণ-ভটাগ নটা পিটারটার কটারণ
পনই। পডিমসিমটাশলর মশতটাই মনয়ম।

আবিটার  পকটাশনটা  পডিমসিমটাল  সিমখল্যটাশক  আমরটা  মনমদর্বষ  অঙ্ক  x  10 ওই  অশঙ্কর  অবিসটান-এর  পরটাগফল মহশসিশবি  পরমন  মলখশত পিটামর,  বিটাইনটামর
সিমখল্যটাশকও মনমদর্বষ অঙ্ক x 2 ওই অশঙ্কর অবিসটান-এর পরটাগফল মহশসিশবি পলখটা রটায়। পরমন: 1903 = 1 x 103 + 9 x 102 + 0 x 101 + 3 x
100। 
বিটাইনটামর: 10110 = 1 x 24 + 0 x 23 + 1 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20। ইমশরমজশত এশক বিশল Exponential Expression।

এখন পকটাশনটা বিটাইনটামর সিমখল্যটার মটান রমদ পডিমসিমটাশল পবির করশত চিটাই, তশবি পথশম বিটাইনটামর সিমখল্যটামটশক এক্সশপিটাশননমশয়টাল এক্সশপশন
আকটাশর মলখশত হশবি। তটারপির গুণফলগুশলটা পডিমসিমটাশল মহসিটাবি করশত হশবি। মনশচির উদটাহরণমট পদশখটা:

10110 = 1 x 24 + 0 x 23 + 1 x 22 + 1 x 21 + 0 x 20  = 1 x 16 + 0 x 8 + 1 x 4 + 1 x 2 + 0 x 1
= 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22

অথর্বটাৎ বিটাইনটামর 10110 = পডিমসিমটাল 22। আমরটা অশনককণ পকটাশনটা পপটাগটামমম করমছি নটা, চিশলটা বিটাইনটামর সিমখল্যটার পডিমসিমটাল মটান পবির
করটার একমট পপটাগটাম মলশখ পফমল। পিদ্ধমত পতটা জটানটা হশয় পগশছি। এখন গুরত্বপিভণর্ব পশ হশচ্ছে,  বিটাইনটামর সিমখল্যটা মরডি করবি কনী মদশয়?
আমরটা মসম বিল্যবিহটার করশত পিটামর।

char binary[] = 10110 ; “ ”

int len = 5; // মসমশয়র তদঘর্বল্য 5।
int decimal = 0; // এখশনটা পকটাশনটা মহসিটাবি কমরমন, তটাই ধরলটাম পডিমসিমটাল মটান 0।
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এবিটাশর আমরটা একমট লবশপির সিটাহটাশরল্য বিটাইনটামর সিমখল্যটার পমতমট অশঙ্কর সিশঙ 2 ওই অশঙ্কর অবিসটান গুণ কশর পসিমট পডিমসিমটাশলর সিশঙ পরটাগ কশর
পদবি। পথম কল্যটাশরক্টটার অথর্বটাৎ  binary[0]পত পতটা  '1'  আশছি,-এর অবিসটান কত বিশলটা পতটা?-এর অবিসটান হশচ্ছে  4। তটারপিশরর অশঙ্কর
পবিলটায় অবিসটাশনর মটান এক কমশবি, এভটাশবি এশকবিটাশর পশশষর অশঙ্কর পবিলটায় অবিসটান হশবি 0।

int position = 4;

int indx;

for(indx = 0; indx < len; indx++) {
    decimal = decimal + pow(2, position);
    position--;
}

লবপি পথশক পবির হশল আমরটা সিম্পিভণর্ব বিটাইনটামর সিমখল্যটার পডিমসিমটাল মটান পপিশয় রটাবি। এখটাশন পদশখটা, আমম pow ফটামশন বিল্যবিহটার কশরমছি।
এমটর কটাজ বিলটা আশছি math.h পহডিটার ফটাইশল। ab-এর মটান পবির করটার জন pow(a, b) বিশল মদশলই হয়। তটাহশল আমটাশদর পিবশরটা
পপটাগটামমট দটাঘাঁড়টাশচ্ছে এই রকম:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>

int main() 
{
    char binary[65];
    int len, decimal, power, i;



    printf("Enter the binary number: ");
    scanf("%s", binary);

    decimal = 0;
    len = strlen(binary);
    power = len  1;

    for(i = 0; i < len; i++) {
        decimal += pow(2, power);
        power;
    }

    printf("Decimal value is %d\n", decimal);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১২.১

পপটাগটাম কম্পিটাইল কশর রটান কশরটা। ইনপিবট রমদ 10110 দটাও, তটাহশল আউটপিবট কত আশসি? আউটপিবট আশসি 31 মকন্তব  আউটপিবট পতটা
আসিটা উমচিত 22। তটাহশল আমরটা পকটাথটাও ভব ল কশরমছি। পতটামরটা মনশজ মনশজ ভব লমট পবির করটার পচিষটা কশরটা।

আমটাশদর পতটা আসিশল pow(2, position)পক বিটাইনটামর সিমখল্যটার ওই position-এর অঙ্কমট মদশয় গুণ করটার কথটা, পসিমট আমরটা করশত
ভব শল পগমছি। অথর্বটাৎ আমটাশদর মলখশত হশবি:

decimal += binary[i] * pow(2, power);

একমট বিল্যটাপিটার পখয়টাল করশছিটা পতটা? 10110-এর এশকর ঘশরর অঙ্কমট আমটাশদর অল্যটাশরর পশষ কল্যটাশরক্টটার, আর পষটাশলটার ঘশরর অঙ্কমট
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হশচ্ছে অল্যটাশরর পথম কল্যটাশরক্টটার। অল্যটাশরশত সিমখল্যটামট আশছি এইভটাশবি: ['1',  '0',  '1',  '1',  '0']। তটাই  binary[0]-এর সিশঙ গুণ হশবি
pow(2, 4), binary[1]-এর সিশঙ গুণ হশবি pow(2, 3), , … এভটাশবি binary[4]-এর সিশঙ গুণ হশবি pow(2, 0)। এখন পপটাগটামমট
মঠিক কশর মনশয় তটারপির চিটালটাও। ইনপিবট 10110-এর জন কনী আউটপিবট?

আমম পতটা আউটপিবট পদখশত পিটামচ্ছে Decimal value is 1510। ভব লমট পকটাথটায় হশলটা? সিবি পতটা মঠিকই করলটাম। পতটামরটা আবিটার মবিরক
হশয় রটাচ্ছে নটা পতটা? পটস্ট মকশকট পখলটার সিময় পরমন তধশরর্বর পশয়টাজন, পপটাগটামমমও পতমনই তধশরর্বর পখলটা।

ভব লমট পর decimal += binary[i] * pow(2, power); পস্টটশমশন্ট হশয়শছি তটাশত পকটাশনটা সিশন্দহ পনই। কটারণ আমরটা এখটাশনই একটব
পিমরবিতর্বন কশরমছি। লক কশরটা, binary[i]-এর মটান হয় '0' বিটা '1' (মটাশন কল্যটাশরক্টটার '0' বিটা কল্যটাশরক্টটার '1')। এখন কমম্পিউটটার '0' বিলশত
পবিটাশঝ 48 আর '1' বিলশত পবিটাশঝ 49। ঝটাশমলটাটটা এখটাশনই হশয়শছি। এখন এই '0'পক 0 আর '1'পক 1 পবিটাঝটাবি কনীভটাশবি?

'0'  '0' = 48  48 = 0– – ।
'1'  '0' = 49  48 = 1– – ।

বিবমদ্ধটটা দটারণ নটা? আমরটা binary[i] নটা মলশখ (binary[i]  '0') – মলখশলই ঝটাশমলটা পশষ। এবিটাশর পপটাগটাম মঠিকঠিটাক কটাজ করশবি (রমদ নটা
তব মম নতবন পকটাশনটা ভব ল কশর থটাশকটা)।

এবিটাশর আমরটা পদখবি পডিমসিমটাল পথশক বিটাইনটামরশত রূপিটান্তর। একমট উদটাহরশণর সিটাহটাশরল্য পিদ্ধমতটটা পদখটাই। ধশরটা  95 পক বিটাইনটামরশত
রূপিটান্তর করশত হশবি। এখন আমটাশদর পবির করশত হশবি n-এর সিশবির্বটাচ মটান, পরখটাশন 2n <= 95। দুইশয়র পিটাওয়টারগুশলটা হশচ্ছে 1, 2, 4,
8, 16, 32, 64, 128, ...। এখটাশন আমরটা পদখশত পিটামচ্ছে 64 < 95 বিটা 26  < 95। তটাহশল n-এর মটান 6। আর আমটাশদর বিটাইনটামর
সিমখল্যটামট হশবি সিটাত অশঙ্কর (0 পথশক 6 পমটাট সিটাতমট অঙ্ক)। পরশহতব  64 < 95, তটাই এই সিমখল্যটামট পনওয়টা রটায়। তটাহশল পচিদৌষমট্টর ঘশর (বিটাঘাঁ
পথশক পথম বিটা ডিটান পথশক সিপ্তম) হশবি 1 (1xxxxxx)। এখন n-এর মটান 1 কমটাই। 64 + 25 = 64 + 32 = 96, রটা মকনটা 95-এর
পচিশয় বিড়। তটাই এশক পনওয়টা রটাশবি নটা। অতএবি বিমত্রশশর ঘশর 0 বিসিটাই (10xxxxx)। এবিটাশর n-এর মটান আবিটার এক কমটাই, n-এর
মটান এখন 4। 64 + 24 = 64 + 16 = 80 < 95। সুতরটাম পষটাশলটার ঘশর হশবি 1 (101xxxx)। এখন n-এর মটান এক কমটাই, n = 3।
80 + 23 = 80 + 8 = 88 < 95। তটাই আশটর ঘশরও 1 বিসিশবি (1011xxx)। এরপির একইভটাশবি, n = 2-এর জন 88 + 22 = 88 +



4 = 92 < 95। চিটাশরর ঘশরও  1  বিসিশবি  (10111xx)। তটারপির  n = 1, 92 + 21 = 92 + 2 = 94 < 95। দুইশয়র ঘশরও  1
(101111x)। এখন n = 0, 94 + 20 = 94 + 1 = 95। তটাই এশকর ঘশরও 1। সুতরটাম বিটাইনটামর সিমখল্যটামট হশচ্ছে 1011111। পতটামরটা
এখন এই পিদ্ধমতশত পকটাশনটা দশমভমত্তিক সিমখল্যটাশক বিটাইনটামরশত রূপিটান্তর করটার পপটাগটাম মলশখ পফশলটা এবিম মবিমভন্ন মটান মদশয় পিরনীকটা কশর
পদশখটা।

এখন একই কটাজ আমরটা একটব  অনভটাশবি করবি। মনশচির পটমবিলমট পদশখটা:

ভটাগফল ভটাগশশষ

95/ 2 47 1

47/2 23 1

23/2 11 1

11/2 5 1

5/2 2 1

2/2 1 0

1 /2 0 1

এবিটাশর ভটাগশশষ কলটাশমর অঙ্কগুশলটা পশষ পথশক পথম কশম পলখশলই আমরটা বিটাইনটামর নম্বরটটা পপিশয় রটাবি: 1011111। আর ভটাশগর
কটাজমট আমরটা ততকণ করবি রতকণ নটা ভটাগফল 0 পিটামচ্ছে।
 
এই পিদ্ধমতশতও পতটামরটা পডিমসিমটাল পথশক বিটাইনটামর রূপিটান্তশরর জন একমট পকটাডি মলশখ পফশলটা। রূপিটান্তশরর পকটাডিমট main ফটামশশন নটা
কশর আলটাদটা একমট ফটামশশন করশবি। 
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তব মম রমদ এই মপিমডিএফ বিইমট কটাশরটা কটাছি পথশক কমপি কশর থটাশকটা, মকমবিটা ইন্টটারশনট পথশক মফ্রি ডিটাউনশলটাডি কশর থটাশকটা, তব মম চিটাইশল
পলখশকর পিমরশ্রশমর মভলল্য পিমরশশটাধ করশত পিটাশরটা। এই মপিমডিএফ বিইমটর দটাম এশকবিটাশরই হটাশতর নটাগটাশল। মটাত্র 25 টটাকটা মবিকটাশ-এর
মটাধল্যশম পিটামঠিশয় দটাও এই নটাম্বটাশরমোঃ 01622624182, পতটামরটা রত পবিমশ বিই মকনশবি, পসিমট হটাডির্বকমপিই পহটাক, মকমবিটা ইবিবক (পরমন এই
মপিমডিএফ), পলখকরটা তত পবিমশ উৎসিটাহ পিটাশবিন এবিম আশরটা বিই পলখটার বিল্যটাপিটাশর আগহনী হশবিন।

মবিকটাশশর মটাধল্যশম পপিশমন্ট করটার মনয়মমোঃ

01. Go to your bKash Mobile Menu by dialing *247#
02. Choose Payment“ ”
03. Enter the Merchant bKash Account Number you want to pay to (01622624182)
04. Enter the amount you want to pay (25)
05. Enter a reference against your payment (cpbook pdf)
06. Enter the Counter Number (enter 0)
07. Now enter your bKash Mobile Menu PIN to confirm

১) পথশম *247# নটাম্বটাশর ডিটায়টাল কশর মবিকটাশ পমনু আনশত হশবি। 
২) তটারপিশর 'পপিশমন্ট' মনবির্বটাচিন করশত হশবি।
৩) এবিটাশর মটাশচির্বন্ট মবিকটাশ একটাউন্ট নটাম্বটার মহশসিশবি 01622624182 মদশত হশবি।
৪) তটারপিশর টটাকটার পিমরমটাণ মদশত হশবি (এই মপিমডিএফ বিইশয়র জন ২৫ টটাকটা)
৫) পরফটাশরন্স মহশসিশবি cpbook pdf মলশখ মদশত হশবি।
৬) কটাউন্টটার নটাম্বটার ০ মদশবি।
৭) এবিটাশর পতটামটার মবিকটাশ পমটাবিটাইল পমনু মপিন (PIN) মদশত হশবি।

পতটামটার মবিকটাশ একটাউন্ট নটা থটাকশল একমট খবশল মনশত পিটাশরটা (এমট খবলশত পকটাশনটা টটাকটা লটাশগ নটা) মকমবিটা অন কটাশরটা মবিকটাশ একটাউন্ট
বিল্যবিহটার করশত পিটাশরটা।
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অধল্যটায় পতরমোঃ মকছিব  পপটাগটামমম সিমসিল্যটা

এই অ ধল্যটাশয় আমরটা কশয়কমট সিহজ সিমসিল্যটা পদখবি ও সিমটাধটাশনর পচিষটা করবি।
আমটাশদর পথম সিমসিল্যটা হশচ্ছে, মবিমভন্ন ধরশনর আকগমত ততমর করটা। মনশচির ছিমবিগুশলটা পদশখটা।

 ছিমবি ১৩.১                                 ছিমবি ১৩.২                          

  ছিমবি ১৩.৩                                                     ছিমবি ১৩.৪
পতটামটাশদর চিটারমট পপটাগটাম মলখশত হশবি এই চিটার ধরশনর আকগমত ততমর করটার জন। পকবিল printf ফটামশন বিল্যবিহটার করশলই হশবি নটা, লবপি
বিল্যবিহটার করশত হশবি। তটাহশল লবপি বিটা পনশস্টডি লবপি, এবিম 'c' ও ' ' (পস্পেসি কল্যটাশরক্টটার) মপন্ট কশর পতটামরটা পপটাগটামগুশলটা মলশখ পফলশত



পিটাশরটা। আরও পখলটাধবলটা করটার ইচ্ছেটা হশল আরও নটানটান রকম আকগমত ততমরর পচিষটা করশত পিটার।

পিল্যটামলশন্ড্রেটাম  (palindrome)  কনী মজমনসি,  পতটামরটা জটান?  পকটাশনটা শব্দশক উলটাভটাশবি  (মটাশন পশষ পথশক শুর)  মলখশল রমদ পসিমট আর
নতবন শব্দমট একই রকম হয় তশবি পসিমট একমট পিল্যটামলশন্ড্রেটাম। পরমন: madam। এমটশক পশষ পথশক শুর পিরর্বন্ত মলখশলও madam
হশবি। এখন একমট পপটাগটাম মলখবি পরমটশত পকটাশনটা শব্দ ইনপিবট মদশল পসিমট পিল্যটামলশন্ড্রেটাম মক নটা বিশল পদশবি।

এজন আমরটা কনী করশত পিটামর? পথশম শব্দমট মসম মহশসিশবি একমট অল্যটাশরশত ইনপিবট পনবি। তটারপির আশরকমট অল্যটাশরশত পসিমট উলটাভটাশবি
রটাখবি। তটারপির রমদ দুমট একই মসম হয়, তশবি পসিমট পিল্যটামলশন্ড্রেটাম। তটাহশল পপটাগটামমট মলশখ পফমল:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char word[80], reverse_word[80];
    int i, j, len;

    scanf("%s", word);

    len = strlen(word);

    for(i = 0, j = len  1; i < len; i++, j) {
        reverse_word[i] = word[j];
    }
    reverse_word[i] = '\0';

    printf("%s\n", reverse_word);
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    if (0 == strcmp(word, reverse_word)) {
        printf("%s is a palindrome.\n", word);
    }
    else {
        printf("%s is not a palindrome.\n", word);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১৩.১

কনী মজটা!  আমম পপটাগটামমট মলশখ মদলটাম। তশবি আমম এখটাশন পবিশ মকছিব  পবিটাকটামম কশরমছি,  রটার মশধল্য অনতম হশচ্ছে একমট অমতমরক
অল্যটাশর বিল্যবিহটার করটা। সুতরটাম পতটামটাশদর এখন পপটাগটামমট এমনভটাশবি মলখশত হশবি, রটাশত পকবিল একমট অল্যটাশর বিল্যবিহটার কশরই কটাজ হয়।
আর তখন strcmp ফটামশনমটরও দরকটার হশবি নটা। পপটাগটামমট মলখশত সিময় পবিমশ লটাগশত পিটাশর, লটাগুক, অসুমবিধটা পনই। তশবি মলখশত
হশবি মঠিকঠিটাক, এমটই হশলটা কথটা।

পতটামরটা পতটা ফল্যটাক্টমরয়টাল  (factorial)  মজমনসিমটর সিশঙ পিমরমচিত?  এমট একমট গটামণমতক অপিটাশরশন রটা পকটাশনটা ধনটাত্মক পিভণর্বসিমখল্যটার
পকশত্র বিল্যবিহটার করটা রটায়। n একমট ধনটাত্মক পিভণর্ব সিমখল্যটা হশল-এর ফল্যটাক্টমরয়টালশক পকটাশ করটা হয় n! মদশয় এবিম n! = n * (n  1) * (n–
 2) *  * 3 * 2 * 1– … । পরমন 4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24। আবিটার 6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720। 1! = 1। 0! = 1 (0-এর

পকশত্র বিল্যমতকমমট লক কশরটা,  মকছিব  মবিশশষ সুমবিধটার জন  0-এর ফল্যটাক্টমরয়টাশলর মটান  1  ধরটা হয়)। এখন পতটামরটা পকটাশনটা ধনটাত্মক
পিভণর্বসিমখল্যটার ফল্যটাক্টমরয়টাল পবির করটার পপটাগটামমট মলশখ পফশলটা। সিহজ পপটাগটাম, একমট লবপি বিল্যবিহটার কশরই করটা রটায়। এখন মবিমভন্ন সিমখল্যটা
মদশয় পপটাগটামমট পটস্ট কশর পদশখটা ফল্যটাক্টমরয়টাল মঠিকঠিটাক পবির করশত পিটাশর মক নটা। পপটাগটাশম তব মম রমদ ডিটাটটা টটাইপি int বিল্যবিহটার কশর থটাক
তশবি 12-এর পচিশয় বিড় পকটাশনটা পিভণর্ব সিমখল্যটার ফল্যটাক্টমরয়টাশলর মটান মঠিকমশতটা পদখটাশবি নটা  (কল্যটালকুশলটশর কশর মমমলশয় পদখশত পিটাশরটা)।
কটারণ হশচ্ছে 12-এর পচিশয় বিড় পকটাশনটা পিভণর্ব সিমখল্যটার জন পসিই সিমখল্যটার ফল্যটাক্টমরয়টাশলর মটান পরশঞ্জির বিটাইশর চিশল রটায়। 



এখন পতটামটাশদর একমট মজটার সিমসিল্যটা সিমটাধটান করশত হশবি। পকটাশনটা পিভণর্বসিমখল্যটা n (পরখটাশন 1 < n < 100, মটাশন n-এর মটান 2 পথশক
99 পিরর্বন্ত হশত পিটাশর)-এর ফল্যটাক্টমরয়টালশক পমদৌমলক সিমখল্যটার গুণফল মহশসিশবি পকটাশ করশল পকটান পমদৌমলক সিমখল্যটা কতবিটার আশছি পসিমট পবির
করশত হশবি। পরমন, আমরটা জটামন, 5! = 120 = 2 * 2 * 2 * 3 * 5। এখটাশন 2 আশছি 3 বিটার, 3 আশছি 1 বিটার আর  5 আশছি 1 বিটার।
তটাই ইনপিবট  5  হশল আউটপিবট হশবি: 5! = (2, 3), (3, 1), (5, 1)। পতটামরটা মক একমট বিল্যটাপিটার বিবঝশত পিটারছি পর শুরশত  n-এর
ফল্যটাক্টমরয়টাশলর মটান পবির কশর তটারপির পমদৌমলক উৎপিটাদশক ভটাঙেশত পগশল একমট ঝটাশমলটা হশয় রটাশবি? কটারণ n-এর মটান সিশবির্বটাচ হশত
পিটাশর 99 আর ইমন্টজটাশর পতটা 12-এর পচিশয় বিড় পকটাশনটা সিমখল্যটার ফল্যটাক্টমরয়টাশলর মটান রটাখটা রটায় নটা। আসিশল এই পপটাগটাশমর জন n!-এর
মটান পবির করটার পকটাশনটা দরকটার পনই। শুধব একটব  গটামণমতক রবমক-বিবমদ্ধ খটাটটাও। আর 2 পথশক 99  পিরর্বন্ত পমদৌমলক সিমখল্যটাগুশলটা একমট
অল্যটাশরশত পরশখ নটাও। পপটাগটামমট মঠিকভটাশবি করশত পতটামটাশদর অশনশকরই দু-মতন মদন সিময় পলশগ পরশত পিটাশর, এশত হতটাশ হওয়টার মকছিব
পনই।

এখন আমরটা একমট পপটাগটাম মলখবি। রটার উশদ্দেশল্য হশবি পকটাশনটা  অল্যটাশরশত মকছিব  সিমখল্যটা  থটাকশল পসিগুশলটাশক পছিটাট পথশক বিড় কশম
সিটাজটাশনটা। পরমন,  পকটাশনটা অল্যটাশর রমদ এমন হয়: int ara[] = {3, 1, 5, 2, 4},  তশবি আমটাশদর পপটাগটাম পসিই অল্যটাশরর সিমখল্যটাগুশলটা
এমনভটাশবি সিটাজটাশবি, রটাশত ara[] = {1, 2, 3, 4, 5} হয়। পপটাগটামমট একটব  পিশর মলখবি, তটার আশগ মঠিক কশর পনই পর পসিমট কনীভটাশবি
কটাজ করশবি। পতটামটার কটাশছি পিটাঘাঁচিমট সিমখল্যটা আশছি: 3, 1, 5, 2, 4। পছিটাট পথশক বিড় কশম সিটাজটাশত হশবি। তব মম পথশম কনী করশবি? পথশম
সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটামট খবঘাঁশজ পবির কশর তটাশক শুরশত মলখশবি: 1। তখন বিটামক থটাশক চিটারমট সিমখল্যটা: 3, 5, 2, 4। এখন এই চিটারমটর মশধল্য
সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটামট 1-এর পিশর মলখশবি: 1, 2। বিটামক রইল 3, 5, 4। এশদর মশধল্য সিবিশচিশয় পছিটাট 3। তটাই তব মম মলখশবি : 1, 2, 3।
এখন বিটামক 5, 4। এই দুমট সিমখল্যটার মশধল্য সিবিশচিশয় পছিটাট 4। পসিমট তব মম 3-এর পিশর মলখশবি: 1, 2, 3, 4। এখন বিটামক একমট সিমখল্যটা, 5।
পসিমট তব মম 4-এর পিশর মলখশবি। 1, 2, 3, 4, 5। পতটামটার সিটাজটাশনটার কটাজ হশয় পগল। এশক সিমটর্বম (sorting) বিশল। মবিমভন্ন উপিটাশয় এমট
করটা রটায়। তশবি আমরটা একমট সিহজ-সিরল উপিটাশয় করলটাম। এখন পপটাগটামমট মলখবি কনীভটাশবি?

পথশম একমট অল্যটাশরশত সিমখল্যটাগুশলটা রটাশখটা: int ara1[] = {3, 1, 5, 2, 4};
এখন আশরকমট অল্যটাশর নটাও: int ara2[5]; অল্যটাশরমট এখশনটা খটামল। তটাই একমট পভমরশয়বিশল ইনশডিক্স 0 মলশখ রটাশখটা।
int index_2 = 0;
এখন একমট একমট কশর ara2 পত সিমখল্যটাগুশলটা রটাখশত হশবি। তটার জন একমট লবপি দরকটার।
for(index_2 = 0; index_2 < 5; index_2++) // মটাশন 0 পথশক 4 পিরর্বন্ত পমতমট ঘশর আমরটা সিমখল্যটা বিসিটাবি। 
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এই লবশপির পভতশর আশরকমট লবপি দরকটার পরমট মদশয় আমরটা ara1-এর সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটা খবঘাঁশজ পবির করবি।
minimum = 100000; // এমন একমট বিড় সিমখল্যটা অল্যটাসিটাইন করলটাম পরমট ara1-এর পরশকটাশনটা সিমখল্যটার পচিশয় বিড়।
for (i = 0; i < 5; i++) {
    if (ara1[i] < minimum) {
        minimum = ara1[i];
    }
}
এখন ara1-এর কব দ্রতম সিমখল্যটামট minimum এ চিশল এল। পসিমট এখন ara2 পত রটামখ:
ara2[index_2] = minimum।

সিবিশশশষ ara2-এর সিবি সিমখল্যটা মপন্ট কশর পদখবি।

এবিটাশর চিশলটা, পিবশরটা পপটাগটামমট মলশখ কম্পিটাইল ও রটান কশর পদমখ আউটপিবট কনী আশসি।

#include <stdio.h>

int main()
{
    int ara1[] = {3, 1, 5, 2, 4};
    int ara2[5];

    int i, minimum, index_2;

    for (index_2 = 0; index_2 < 5; index_2++) {
        minimum = 10000;
        for (i = 0; i < 5; i++) {



            if (ara1[i] < minimum) {
                minimum = ara1[i];
            }
        }
        ara2[index_2] = minimum;
    }

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d\n", ara2[i]);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১১.২

কনী সুন্দর পপটাগটাম! আউটপিবট কনী? আউটপিবটও খববি সুন্দর, এশক এশক পিটাঘাঁচিমট 1।

1
1
1
1
1

মকন্তব  আমরটা পতটা এমন আউটপিবট চিটাইমন। পকটাথটাও পগটালমটাল হশয়শছি। এখন আমটার পকটাশডি পদশখটা পতটা পকটাশনটা ভব ল পবির করটা রটায় মক নটা।

একমট ঝটাশমলটা হশয়শছি। পভতশরর লবশপি (পরখটাশন সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটা পবির করটা হয়) মকন্তব  সিবি সিময়ই minimum-এর মটান 1 আসিশবি,
কটারণ  1  হশচ্ছে ওই পিটাঘাঁচিমটর মশধল্য সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটা। এজন মদ্বিতনীয় অল্যটাশরশত পিটাঘাঁচিমট সিমখল্যটাই  1  হশয় রটাশচ্ছে। তটাই আমরটা রখন
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minimum পবির করবি,  তখন অল্যটাশরর পরই ঘশর সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটা পিটাবি পসিই ঘশরর মটান একমট অশনক বিড় সিমখল্যটা মদশয় পদবি।
এজন একমট পভমরশয়বিল রটামখ minimum_index। আর লবপিমট এখন এমন হশবি:
minimum = 10000;
for (i = 0; i < 5; i++) {
    if (ara1[i] < minimum) {
          minimum = ara1[i];
          minimum_index = i;
    }
}
এখন minimum-এর মটান আমরটা পপিশয় পগমছি এবিম পসিই সিশঙ এমটও জটামন পর এমট আসিশল আশছি ara1[minimum_index] ঘশর।
ara1[minimum_index] = 10000;

তটাহশল পপটাগটামমট মঠিক কশর আবিটার চিটালটাই:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int ara1[] = {3, 1, 5, 2, 4};
    int ara2[5];

    int i, minimum, index_2, minimum_index;

    for (index_2 = 0; index_2 < 5; index_2++) {
        minimum = 10000;
        for (i = 0; i < 5; i++) {



            if (ara1[i] < minimum) {
                minimum = ara1[i];
                minimum_index = i;
            }
        }
        ara1[minimum_index] = 10000;
        ara2[index_2] = minimum;
    }

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d\n", ara2[i]);
    }

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১১.৪

এখন পপটাগটামমট আউটপিবট মঠিকঠিটাক পদখটাশবি। আচ্ছেটা, সিবি কটাজই পতটা আমম কশর মদলটাম। পতটামটাশদর কটাজমট কনী? পতটামটাশদর কটাজ হশবি
পপটাগটামমট এমনভটাশবি পলখটা রটাশত মদ্বিতনীয় অল্যটাশরর পশয়টাজন নটা হয়। শুরশত পর অল্যটাশরমট আশছি তটার পভতশরই সিমটর্বম করশত হশবি। এজন
সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটামট অল্যটাশরর পথম ঘশর মনশয় আশসিটা আর পর ঘর পথশক সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটা পপিশয়ছি পসিখটাশন পথম ঘশরর সিমখল্যটামট
রটাশখটা। এখন পতটামটার অল্যটাশরর পথম ঘশর আশছি সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটা। এবিটাশর বিটামক চিটারমট ঘশরর মশধল্য সিবিশচিশয় পছিটাট সিমখল্যটামট অল্যটাশরর
মদ্বিতনীয় ঘশর রটাশখটা এবিম পর ঘর পথশক ওই সিমখল্যটামট পপিশয়ছি পসিখটাশন মদ্বিতনীয় ঘশরর সিমখল্যটামট রটাশখটা। আর মকছিব  বিলটা রটাশবি নটা।

পরটাবিট মনশয় এখন আমরটা একমট পপটাগটাম মলখবি। পকটাশনটা একমট N x N মগশডি একমট পরটাবিট আশছি। শুরশত তটার একমট অবিসটান আশছি।
আমরটা পসিমটশক মকছিব  কমটান্ডি পদবি, এক ঘর ডিটাশন, বিটাঘাঁশয়, ওপিশর ও মনশচি রটাওয়টার কমটান্ডি।
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মগডিমট পদশখটা। ওপিশরর এশকবিটাশর বিটাঘাঁ মদশকর ঘর হশচ্ছে (0, 0)। ওপিশরর এশকবিটাশর ডিটানমদশকর ঘর হশচ্ছে (0, 8)। মনশচির এশকবিটাশর বিটাঘাঁ



মদশকর ঘর হশচ্ছে (8, 0)। মনশচির এশকবিটাশর ডিটান মদশকর ঘর হশচ্ছে (8, 8)। ধরটা রটাক, এই মবহভশতর্ব পরটাবিটমট আশছি (2, 2) ঘশর। এক ঘর
ওপিশর পরশত বিলশল পসি রটাশবি (1, 2) ঘশর। মনশচি পরশত বিলশল রটাশবি (3, 2) ঘশর। ডিটাশন আর বিটাঘাঁশয় পরশত বিলশল রথটাকশম (2, 3) ও (2,
1) ঘশর রটাশবি। কমটান্ডিগুশলটা হশচ্ছে U (up), D (down), L (left), R (right), S (stop)। এখন পতটামটাশক রমদ শুরর অবিসটান আর
কমটান্ডিগুশলটা বিশল মদই, তটাহশল পরটাবিশটর পশষ অবিসটান (stop করটার পির অবিসটান) পবির করশত হশবি।

পতটামরটা মক পপটাগটামমট মনশজ পলখটার জন মকছিবকণ পচিষটা করশবি?

পতটামরটা মনশ্চিয়ই বিবঝশত পিটারছি পর একমট 2-D অল্যটাশর দরকটার হশবি এই পপটাগটাশম। আসিশল মকন্তব  এখটাশন অল্যটাশরর পকটাশনটাই দরকটার পনই।
এমট সিটাধটারণ পরটাগ-মবিশয়টাশগর পপটাগটাম। মশন কমর,  শুরর অবিসটান হশচ্ছে (x, y)। এখন U কমটান্ডি মদশল একঘর ওপিশর রটাশবি,  তখন
x-এর মটান এক কশম রটাশবি, y-এর মটাশনর পকটাশনটা পিমরবিতর্বন হশবি নটা। D কমটান্ডি মদশল এক ঘর মনশচি রটাশবি, তখন x-এর মটান এক পবিশড়
রটাশবি, y-এর মটাশনর পকটাশনটা পিমরবিতর্বন হশবি নটা। R কমটান্ডি মদশল y-এর মটান এক বিটাড়শবি, x-এর মটান অপিমরবিমতর্বত থটাকশবি। L কমটান্ডি
মদশল y-এর মটান এক কমশবি, x-এর মটান অপিমরবিমতর্বত থটাকশবি। তটাহশল আমটাশদর পিবশরটা পপটাগটামমট দটাঘাঁড়টাশবি এই রকম:

#include <stdio.h>

int main()
{
    int x, y;
    char c;

    printf("Please enter the initial position: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);

    while (1) {
        scanf("%c", &c);
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        if (c == 'S') {
            break;
        }
        else if (c == 'U') {
            x;
        }
        else if (c == 'D') {
            x++;
        }
        else if (c == 'R') {
            y++;
        }
        else if (c == 'L') {
            y;
        }
    }

    printf("Final position of the robot is: %d, %d\n", x, y);

    return 0;
}
পপটাগটাম: ১১.৫

আউটপিবট কনী হশবি পসিমট মনভর্বর করশবি পতটামটার ইনপিবশটর ওপির। পরমন:
Please enter the initial position: 2 2 
D 
R 



D 
R 
S 
Final position of the robot is: 4, 4

পবিশ সিহজ সিরল পপটাগটাম। মকন্তব  এখন রমদ বিমল পর মগশডি মকছিব  মকছিব  ঘশর রটাওয়টা মনশষধ এবিম ওই ঘরগুশলটাশত পরশত বিলশল পরটাবিটমট
মকছিবই করশবি নটা  (অথর্বটাৎ ওই কমটান্ডিশক উশপিকটা করশবি),  তখন আমরটা পপটাগটামমট কনীভটাশবি মলখবি? পরমন একমট উদটাহরণ মদই। ধরটা
রটাক, (0, 4)  ঘরমট মনমষদ্ধ  (blocked)। রমদ পরটাবিশটর অবিসটান হয়  (0, 3)  ঘশর এবিম তটাশক  'R'  কমটান্ডি পদওয়টা হয়,  তখন তটার
অবিসটাশনর পকটাশনটা পিমরবিতর্বন হশবি নটা। কটারণ এক ঘর ডিটাশন (মটাশন (0, 4) ঘশর) রটাওয়টা সিমবি নয়।

এই সিমসিল্যটার সিমটাধটান করশত পর পপটাগটামমট মলখশত হশবি, তটাশত মকন্তব  একমট 2-D অল্যটাশর বিল্যবিহটার করশত হশবি। এই অল্যটাশরর সিটাহটাশরল্য
আমরটা বিবঝবি পর পকটান ঘশর রটাওয়টা রটাশবি আর পকটান ঘশর রটাওয়টা রটাশবি নটা। পসিমট কনীভটাশবি? খববিই সিহজ। পরসিবি ঘশর রটাওয়টা রটাশবি অল্যটাশরর
ওই ঘরগুশলটাশত 1 আর পরসিবি ঘশর রটাওয়টা রটাশবি নটা পসিগুশলটাশত 0 রটাখবি।

পথশম 10 x 10 মগশডির জন একমট 2-D অল্যটাশর মডিশকয়টার কমর:
int grid[10][10];

তটারপির শুরশত ধশর মনই সিবি ঘশর রটাওয়টা রটাশবি।
for (i = 0; i < 10; i++) {
    for (j = 0; j < 10; j ++) {
        grid[i][j] = 1;
    }
}

এখন পকটান পকটান ঘরগুশলটাশত রটাওয়টা রটাশবি নটা তটা বিল্যবিহটারকটারনীর কটাছি পথশক ইনপিবট মনই:
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printf(“Please enter the number of blocked cells: “);
scanf(“%d”, &n);
printf(“Now enter the cells: “);
for (i = 0; i < n; i++) {
    scanf(“%d %d”, &x, &y);
    grid[x][y] = 0;
}

এখন পকটাশনটা ঘশর রটাওয়টা রটাশবি মক নটা, পসিমট পবিটাঝটার জন একমট শতর্ব পিরনীকটা করশলই হশবি।

if (grid[x][y] == 1) {
    রমদ সিতল্য হয়, তশবি (x, y) ঘশর রটাওয়টা রটাশবি।
}
এখন পতটামরটা সিম্পিভণর্ব পপটাগটামমট মনশজ মনশজ মলশখ পফশলটা।
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অধল্যটায় পচিটাদ্দেমোঃ পশশষর শুর

আমরটা বিইশয়র পশষ অধল্যটাশয় চিশল এশসিমছি। পতটামরটা  রমদ আশগর অধল্যটায়গুশলটা মঠিকমশতটা পিশড় থটাশকটা,  উদটাহরণগুশলটা  মনশজ মনশজ
কমম্পিউটটাশর চিটামলশয় পদশখ থটাশকটা এবিম রখনই আমম পতটামটাশদরশক পকটাশনটা পপটাগটাম মনশজ মলখশত বিশলমছি, পসিগুশলটা মনশজ পলখটার পচিষটা
কশর থটাশকটা,  তটাহশল পতটামটাশক অমভনন্দন!  তব মম পপটাগটামমম পশখটার জন পস্তুত হশয় পগছি। রমদ বিলশত পিটারতটাম তব মম পপটাগটামমম মশশখ
পফশলছি তশবি পতটামটাশদরও ভটাশলটা লটাগত, আমটারও ভটাশলটা লটাগত, মকন্তব  মমথল্যটা কথটা বিশল কনী লটাভ?

পপটাগটামমম  হশচ্ছে  চিচির্বটার  মবিষয়।  মবখস  কশর  পিরনীকটায়  অশনক  ভটাশলটা  পরজটাল করটা  রটায়,  এমনমক  কশলজ-মবিশ্বমবিদল্যটালশয়  পপটাগটামমম
পিরনীকটাশতও মবখস কশর অশনশকই পবিশ ভটাশলটা নম্বর পিটায়। তশবি এই ভটাশলটা নম্বর পিটাওয়টার সিশঙ ভটাশলটা পপটাগটামটার হওয়টার আসিশল পকটান
সিম্পিকর্ব পনই। পপটাগটামমম হশচ্ছে একধরশনর দকতটা (skill) এবিম পকবিল মনয়মমত অনুশনীলশনর মটাধল্যশমই এই দকতটা অজর্বন করটা সিমবি। এর
জন ভটাশলটা ছিটাত্র হওয়টার দরকটার পনই,  মজমনয়টাসি হওয়টারও পকটাশনটা দরকটার পনই। দরকটার হশচ্ছে পপটাগটামমমশক ভটাশলটাবিটাসিটা। রখন তব মম
পপটাগটামমম করশত বিসিশল খটাওয়টাদটাওয়টার কথটা ভব শল রটাশবি,  রটাশত পকটাশনটা পপটাগটামমম সিমসিল্যটা মনশয় কটাজ শুর করশল আর মকছিবকণ পিশর
পদখশবি বিটাইশর পভটাশরর আশলটা ফব টশছি,  মকমবিটা ভব শল বিটাথরশমর সিল্যটাশন্ডিল পিশর কটাশসি চিশল রটাশবি,  তখন বিবঝশবি পর তব মম পপটাগটামটার হশয়
রটাচ্ছে।

এখন পতটামটার উমচিত হশবি বিইমট আশরকবিটার পিড়টা এবিম সিশঙ সিশঙ পপটাগটামগুশলটা আবিটার করটা। তটারপির পতটামরটা আরও পবিমশ মসি মশখশত
চিটাইশল মসি-এর পকটান বিই পিড়শত পিটাশরটা। পতটামরটা রমদ পপটাগটামমম কশন্টশস্টর বিল্যটাপিটাশর উৎসিটাহনী হও তশবি মসি পটাসি পটাসি (C++) পশখটা শুর
কশর মদশত পিটাশরটা পকটান বিই পথশক। আবিটার জটাভটা  (Java),  মসি শটাপির্ব  (C#),  মপিএইচিমপি  (PHP)  মকমবিটা পিটাইথন  (Python)  মশখশত
পিটাশরটা। পকটাশনটামট মশখশতই পতমন ঝটাশমলটা পপিটাহটাশত হশবি নটা কটারণ তব মম পপটাগটামমমশয়র পমদৌমলক মজমনসিগুশলটা এতকশণ আয়শত্ব এশন
পফশলছি। বিই ও ওশয়বিসিটাইশটর তটামলকটা আমম পিমরমশষ অমশশ মলশখমছি।

একজন দক পপটাগটামটার হশত পগশল পর মজমনসিগুশলটা লটাগশবি তটা হশচ্ছে–
১) এক বিটা একটামধক পপটাগটামমম লল্যটাঙবশয়শজ ভটাশলটা দখল,
২) ভটাশলটা একমট IDE বিল্যবিহটাশরর দকতটা,
৩) পপটাগটামমমশয়র পমদৌমলক মবিষয়গুশলটা সিম্পিশকর্ব স্বচ্ছে ধটারনটা,



৪) গমণত ও রবমকশত দকতটা,
৫) অবিশজক্ট ওমরশয়নশটডি পপটাগটামমমশয় (OOP  Object Oriented Programming) – দকতটা,
৬) ডিটাটটা সটাকচিটার ও অল্যটালগমরদশমর পমদৌমলক জটান ও তটা পশয়টাশগর কমতটা,
৭) পরটাগটাশরটাশগ দকতটা (Communication Skills),
৮) ইন্টটারশনট পঘঘাঁশট অল্প সিমশয় পকটাশনটা সিমসিল্যটার সিমটাধটান পবির করটা বিটা দ্রুত পকটান নতবন মবিষয় মশশখ পনওয়টার দকতটা,
৯) একমট সিমসিল্যটার মপিছিশন পলশগ থটাকটার মটানমসিকতটা,
১০) পপটাগটামমমশয়র পমত ভটাশলটাবিটাসিটা।

পতটামটাশদর পপটাগটামমম জনীবিন আনন্দময় পহটাক,  পতটামটাশদর মনশজর জনীবিন আনন্দময় পহটাক,  পতটামটাশদর কটারশণ পতটামটাশদর আশশপিটাশশর
মটানুষশদর জনীবিন আনন্দময় পহটাক। সিবিটাইশক শুশভচ্ছেটা।

তব মম রমদ এই মপিমডিএফ বিইমট কটাশরটা কটাছি পথশক কমপি কশর থটাশকটা, মকমবিটা ইন্টটারশনট পথশক মফ্রি ডিটাউনশলটাডি কশর থটাশকটা, তব মম চিটাইশল
পলখশকর পিমরশ্রশমর মভলল্য পিমরশশটাধ করশত পিটাশরটা। এই মপিমডিএফ বিইমটর দটাম এশকবিটাশরই হটাশতর নটাগটাশল। মটাত্র 25 টটাকটা মবিকটাশ-এর
মটাধল্যশম পিটামঠিশয় দটাও এই নটাম্বটাশরমোঃ 01622624182, পতটামরটা রত পবিমশ বিই মকনশবি, পসিমট হটাডির্বকমপিই পহটাক, মকমবিটা ইবিবক (পরমন এই
মপিমডিএফ), পলখকরটা তত পবিমশ উৎসিটাহ পিটাশবিন এবিম আশরটা বিই পলখটার বিল্যটাপিটাশর আগহনী হশবিন।

মবিকটাশশর মটাধল্যশম পপিশমন্ট করটার মনয়মমোঃ

01. Go to your bKash Mobile Menu by dialing *247#
02. Choose Payment“ ”
03. Enter the Merchant bKash Account Number you want to pay to (01622624182)
04. Enter the amount you want to pay (25)
05. Enter a reference against your payment (cpbook pdf)
06. Enter the Counter Number (enter 0)
07. Now enter your bKash Mobile Menu PIN to confirm
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১) পথশম *247# নটাম্বটাশর ডিটায়টাল কশর মবিকটাশ পমনু আনশত হশবি। 
২) তটারপিশর 'পপিশমন্ট' মনবির্বটাচিন করশত হশবি।
৩) এবিটাশর মটাশচির্বন্ট মবিকটাশ একটাউন্ট নটাম্বটার মহশসিশবি 01622624182 মদশত হশবি।
৪) তটারপিশর টটাকটার পিমরমটাণ মদশত হশবি (এই মপিমডিএফ বিইশয়র জন ২৫ টটাকটা)
৫) পরফটাশরন্স মহশসিশবি cpbook pdf মলশখ মদশত হশবি।
৬) কটাউন্টটার নটাম্বটার ০ মদশবি।
৭) এবিটাশর পতটামটার মবিকটাশ পমটাবিটাইল পমনু মপিন (PIN) মদশত হশবি।

পতটামটার মবিকটাশ একটাউন্ট নটা থটাকশল একমট খবশল মনশত পিটাশরটা (এমট খবলশত পকটাশনটা টটাকটা লটাশগ নটা) মকমবিটা অন কটাশরটা মবিকটাশ একটাউন্ট
বিল্যবিহটার করশত পিটাশরটা।



পিমরমশষ একমোঃ পপটাগটামমম পমতশরটামগতটা

পপটাগটামমম পমতশরটামগতটা হশচ্ছে পপটাগটামটারশদর মশধল্য লড়টাই। এর মটাশন মকন্তব  এই নয় পর পপটাগটামটাররটা এশক অপিশরর সিশঙ মটারটামটামর করশবি
আর পশষ পিরর্বন্ত পর মটশক থটাকশবি পসি-ই মবিজয়নী। আসিশল পপটাগটামমম পমতশরটামগতটা হশচ্ছে একমট পিরনীকটার মশতটা পরখটাশন পশতল্যকশক একমট
মনমদর্বষ সিমশয় মনমদর্বষসিমখল্যক পপটাগটামমম সিমসিল্যটার সিমটাধটান করশত পদওয়টা হশবি। পর সিবিশচিশয় পবিমশ সিমসিল্যটার মনভব র্বল সিমটাধটান করশবি পসি
মবিজয়নী হশবি। আর দুজন রমদ সিমটানসিমখল্যক সিমসিল্যটার সিমটাধটান কশর,  তশবি তটাশদর মশধল্য পর কম সিমশয় কশরশছি পসি মবিজয়নী। তশবি
স্কবল-কশলশজর পিরনীকটার সিশঙ এর পিটাথর্বকল্য হশচ্ছে, এখটাশন বিই পথশক সিরটাসিমর পশ করটা হয় নটা। তটাই মবখস করটার পকটাশনটা সুশরটাগ পনই।
মবিচিটারশকরটা অশনক সিময় মনশয় পপটাগটামমম পমতশরটামগতটার সিমসিল্যটা  ততমর কশরন। এর মশধল্য সিহজ সিমসিল্যটাও থটাশক আবিটার খ ববি কমঠিন
সিমসিল্যটাও থটাশক।

স্কবল-কশলশজর ছিটাত্রছিটাত্রনীশদর জন সিবিশচিশয় বিড় পমতশরটামগতটা হশচ্ছে আইওআই (IOI  International Olympiad in Informatics)– ।
1989 সিটাল পথশক পমতবিছির এ পমতশরটামগতটা অনুমষত হশচ্ছে। এশকক বিছির এশকক পদশশ পমতশরটামগতটা অনুমষত হয়। মবিগত চিটার বিছির
রটাবিৎ বিটামলটাশদশ এ পমতশরটামগতটায় অমশগহণ কশর আসিশছি। এখন পিরর্বন্ত আমটাশদর পসিরটা অজর্বন হশচ্ছে 2009 সিটাশল আমবিরল ইসিলটাশমর
পরদৌপিল্য পিদক (মসিলভটার পমশডিল)। IOI পত অমশগহণ করটার জন বিটামলটাশদশ দল গঠিশনর কটাজমট করটা হয় দুই ধটাশপি। পথশম মবিভটাগনীয়
ইনফরশমমটক্স অমলমম্পিয়টাডি। তটারপির মবিভটাগনীয় পিরর্বটাশয়র মবিজয়নীশদর মনশয় জটাতনীয় ইনফরশমমটক্স অমলমম্পিয়টাডি অনুমষত হয়। জটাতনীয়
অমলমম্পিয়টাশডির মবিজয়নীশদর মধল্য পথশকই দশলর সিদসিল্য বিটাছিটাই করটা হয়।

মবিশ্বমবিদল্যটালয় পিরর্বটাশয়র ছিটাত্রছিটাত্রনীশদর জন সিবিশচিশয় বিড় পপটাগটামমম পমতশরটামগতটা হশচ্ছে এমসিএম আইমসিমপিমসি  (ACM ICPC  ACM–
International  Collegiate Programming Contest)। এর জন দল বিটাছিটাই অশনকটটা মবিশ্বকটাপি ফব টবিশলর মশতটা হয়। পমত
মহটাশদশ পথশক পমতশরটামগতটার মটাধল্যশম দল মনবির্বটাচিন করটা হয়। একমট দশল মতনজন সিদসিল্য এবিম একজন পমশকক থটাশকন। মজটার
বিল্যটাপিটার হশচ্ছে দশলর সিদসিল্যশদর মকন্তব  কমম্পিউটটার মবিজটাশনর মশকটাথর্বনী হশত হশবি, এমন পকটাশনটা কথটা পনই। পরশকটাশনটা মবিভটাশগর মশকটাথর্বনী
এই পমতশরটামগতটায় অমশগহণ করশত পিটাশর। বিটামলটাশদশশর পমতশরটামগরটা ঢটাকটায়  ICPC Regional Contest-এ অমশগহণ কশর।
এছিটাড়টা ভটারত ও আশশপিটাশশর পদশশর  ICPC Regional Contest-এও বিটামলটাশদশশর পমতশরটাগনীশদর অমশগহশণর সুশরটাগ রশয়শছি
এবিম পটায়ই আমটাশদর পদশশর কশয়কমট দল ওইসিবি পমতশরটামগতটায় অমশগহণ কশর। ICPC Regional Contest-এ মবিজয়নী দলগুশলটা
সুশরটাগ পিটায় চিভড়টান্ত পিশবির্ব (ICPC World Finals) অমশগহণ করটার। 1998 সিটাশলর পির পথশক পমত বিছিরই বিটামলটাশদশ পথশক কমপিশক

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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একমট দল চিভড়টান্ত পিশবির্ব অমশগহশণর পরটাগল্যতটা লটাভ কশর রটা আমটাশদর পদশশর পপটাগটামটারশদর কগমতশত্বর পিমরচিয় বিহন কশর। পতটামরটা এ
মবিষশয় উইমকমপিমডিয়টাশত আরও তথল্য পিটাশবি এই মলমশক: http://en.wikipedia.org/wiki/ACM_ICPC_Dhaka_Site। 

এছিটাড়টা ইন্টটারশনশট অনুমষত হয় আরও নটানটা ধরশনর পপটাগটামমম পমতশরটামগতটা পরখটাশন স্কবল-কশলজ-মবিশ্বমবিদল্যটালশয়র ছিটাত্র,  মশকক ও
পপিশটাজনীবিনীরটা  অমশ্রগহণ  করশত  পিটাশরন।  এশদর  মশধল্য  গুরত্বপিভণর্ব  মতনমট  হশচ্ছে  Google  Code  Jam
(http://code.google.com/codejam),  Topcoder  (http://www.topcoder.com/tc)  এবিম  Codechef
(http://www.codechef.com/)। এই পমতশরটামগতটাগুশলটা অতল্যন্ত কমঠিন, তটাই এশত অমশগহশণর জন পিরর্বটাপ্ত দকতটা থটাকশত হশবি।
তশবি এসিবি পমতশরটামগতটায় মকন্তব  বিটামলটাশদশশর পপটাগটামটাররটা পবিশ ভটাশলটা অবিসটাশন রশয়শছি।

পপটাগটামমম পমতশরটামগতটায় ভটাশলটা করশত হশল পপটাগটামমমশয় দকতটার পিটাশটাপিটামশ অল্যটালগমরদম ও গমণশত মবিশশষভটাশবি দক হশত হয়।
জল্যটামমমত, কমম্বশনটমরক্স, সিমখল্যটাতত্ত্ব ইতল্যটামদর রশথষ জটাশনর পিটাশটাপিটামশ সিমসিল্যটা সিমটাধটাশনর দকতটা অজর্বন করশত হয়। এজন পলখটাপিড়টার
পিটাশটাপিটামশ মনয়মমত পপটাগটামমম সিমসিল্যটা সিমটাধটাশনর পকটাশনটা মবিকল্প পনই। আর মবিমভন্ন ওশয়বিসিটাইশট মনয়মমত পপটাগটামমম পমতশরটামগতটার
আশয়টাজন করটা হয় পরখটাশন তব মম অমশগহণ করশত পিটাশরটা ইন্টটারশনশটর মটাধল্যশম।

http://www.codechef.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/ACM_ICPC_Dhaka_Site
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পিমরমশষ দুইমোঃ পপটাগটামমম কল্যটামরয়টার

গমণত পরমন পকবিল গমণতমবিশদরটাই বিল্যবিহটার কশরন নটা, বিরম মবিজটাশনর সিবি শটাখটায় রশয়শছি এর বিল্যবিহটার, পতমনই পপটাগটামমমও মকন্তব  পকবিল
কমম্পিউটটার  মবিজটাননী  বিটা  কমম্পিউটটার  ইমঞ্জিমনয়টারশদর  জন নয়।  মবিশ্বমবিদল্যটালশয়  পিড়শত পগশল  মবিজটান  ও  পশকদৌশশলর  সিবি  মবিভটাশগর
মশকটাথর্বনীশদর জন পপটাগটামমম জটানটাটটা খববি গুরত্বপিভণর্ব।

পপিশটা মহশসিশবি পপটাগটামমমশয়র আলটাদটা একমট গুরত্ব আশছি আমটাশদর জন। পরশহতব  মবিমভন্ন ধরশনর পমতশরটামগতটার মটাধল্যশম মনশজশক পমশল
ধরটার অশনক সুশরটাগ এখটাশন রশয়শছি ,তটাই বিটামলটাশদশ পথশক পলখটাপিড়টা কশর সিরটাসিমরই মবিশশ্বর নটামকরটা সিফটওয়ল্যটার মনমর্বটাতটা পমতষটান
পরমন  গুগল– , মটাইশকটাসিফট, পফসিবিবক ইতল্যটামদশত কটাজ করটার সুশরটাগ ততমর হশয়শছি। পমতবিছিরই বিটামলটাশদশ পথশক কশয়কজন পপটাগটামটার
মনশজর পমধটা ও জটানশক কটাশজ লটামগশয় এই সুশরটাশগর সিদ্বিল্যবিহটার করশছিন। অশনক পকশত্রই ওইসিবি পমতষটাশন কটাজ করটার জন আশবিদন
করটার পশয়টাজন হয় নটা, তটারটা মনশজ পথশকই মবিমভন্ন পদশশর পসিরটা পপটাগটামটারশদর খবঘাঁশজ পবির কশর।

মবিশ্বমবিখল্যটাত সিবি পমতষটাশন কটাজ করটা ছিটাড়টাও পপটাগটামটারশদর জন আশরকমট সুমবিধটা হশচ্ছে Telecommuting। অথর্বটাৎ পকটাশনটা অমফশসি নটা
মগশয় কটাজ করটার সুশরটাগ। উন্নত মবিশশ্বর অশনক পকটাম্পিটামন তটাশদর মনজ পদশশ পপটাগটামটারশদর দুষটাপিল্যতটার কটারশণ উন্নয়নশনীল অথর্বননীমতর
পদশশর পপটাগটামটারশদর কটাশজর সুশরটাগ পদয়,  আর পসি পকশত্র মনজ পদশশ বিশসিই কটাজ করটা রটায়। কটারণ ওই পকটাম্পিটামনগুশলটা জটাশন পর
আমটাশদর মত পদশশর অথর্বননীমত উন্নয়নশনীল হশলও পপটাগটামটাররটা পমটাশটও অদক নন, বিরম মবিশ্বমটাশনর পপটাগটামটার। বিটামলটাশদশশর পবিশমকছিব
পপটাগটামটার এখন বিটামলটাশদশশ বিশসিই ইন্টটারশনশটর মটাধল্যশম কটাজ করশছিন আশমমরকটা, কটানটাডিটা ও ইউশরটাশপির মবিমভন্ন পদশশর সিফটওয়ল্যটার
পকটাম্পিটামনশত।

আশরকমট মজটার বিল্যটাপিটার হশচ্ছে,  পকউ রমদ ধরটাবিটাঘাঁধটা চিটাকমর করশত নটা চিটায় তশবি তটার জন মফ্রিলল্যটান্স পপটাগটামমমশয়র সুশরটাগ রশয়শছি।
ইন্টটারশনশট অশনক ওশয়বিসিটাইট আশছি পরখটাশন পছিটাট-মটাঝটামর-বিড় মবিমভন্ন ধরশনর সিফটওয়ল্যটাশরর পশজক্ট থটাশক পরগুশলটাশত মবিডি  (bid)
কশর কটাজ করটা রটায়। বিটামলটাশদশশ এখন শত শত পপটাগটামটার মফ্রিলল্যটান্স পপটাগটামমমশয়র সিশঙ জমড়ত। এর জন পকবিল কমম্পিউটটার ও
ইন্টটারশনট সিমশরটাগ থটাকশলই চিলশবি। মফ্রিলল্যটান্স কটাজ করটার জন মবিপিবল তধশরর্বর পশয়টাজন। আর ইমশরমজ ভটাষটায় পরটাগটাশরটাশগর দকতটা
থটাকশত হয়। তশবি বিল্যমকগতভটাশবি আমম মশন কমর, ছিটাত্রটাবিসটায় এ ধরশনর কটাজ নটা করটাই ভটাশলটা। কটারণ ছিটাত্রজনীবিশন পলখটাপিড়টা করটার ও
পমদৌমলক মবিষয়গুশলটা আয়ত্ত্ব করটার পর সিময় ও সুশরটাগ পমশল,  জনীবিশনর পিরবিতর্বনী পিরর্বটাশয় কখশনটাই পসিই সুশরটাগ পিটাওয়টা রটায় নটা। তটাই



পতটামটাশদর পমত আমটার পিরটামশর্ব থটাকশবি পর ছিটাত্রজনীবিশন অথর্ব উপিটাজর্বশনর মদশক মশনটাশরটাগ নটা মদশয় পচিবর পলখটাপিড়টা এবিম সিশঙ সিশঙ নটানটা
ধরশনর সিটামটামজক ও সিটামস্কগমতক কমর্বকটাশণ জমড়ত থটাকটার পচিষটা করশবি, পরগুশলটা পতটামটার ভটাশলটা লটাশগ।

সিবি পশষ কথটা হশচ্ছে,  পপটাগটামমম এমন একমট কটাজ পরখটাশন সিবি সিময়ই পতটামটার মনশজশক উন্নত করটার সুশরটাগ আশছি। তটাই পলখটাপিড়টা
করটার মটানমসিকতটা থটাকশত হশবি, পিড়শত হশবি নটানটা বিইপিত্র, ঘটাঘাঁটশত হশবি ইন্টটারশনট। মনশজ পকটাশনটা সিমসিল্যটায় পিড়শল পথশমই ইন্টটারশনট
পঘঘাঁশট পদখশবি পর সিমসিল্যটামটর সিমটাধটান ইমতমশধল্য পকউ কশর পরশখশছি মক নটা। মবিমভন্ন পফটারটাম ও ব্লশগ সিটাধটারণত পপটাগটামটাররটা মকছিব  কমন
সিমসিল্যটার সিমটাধটান মদশয় রটাশখ। তশবি পপটাগটামমম পশখটার সিময় মকন্তব  সিমটাধটাশনর জন ইন্টটারশনট ঘটাঘাঁটশবি নটা, মনশজ পচিষটা করশবি।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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পিমরমশষ মতনমোঃ বিই ও ওশয়বিসিটাইশটর তটামলকটা

তব মম রমদ ইমতমশধল্য এই বিইমট পিশড় পফশলটা এবিম এবিটাশর ভটাশলটাভটাশবি মসি মশখশত চিটাও,  তশবি  Herbert Schildt-এর  Teach
Yourself  C  বিইমট পিড়শত পিটাশরটা। আবিটার  Brian Kernighan  ও  Dennis Ritchie-এর পলখটা   The C Programming
Language বিইমটও পিড়শত পিটাশরটা। পলখকশদর একজন, Dennis Ritchie, মসি লল্যটাঙবশয়জ মডিজটাইন কশরশছিন। আর পকউ রমদ পতটামটার
কটাশছি জটানশত চিটায় শুরশত মসি মশখশত হশল পকটান ইমশরমজ বিইমট ভটাশলটা তশবি  Stephen G. Kochan-এর  Programming in C
বিইমটর কথটা বিশল পদশবি। এমট মসি পশখটার জন চিমৎকটার ও সিহজ একমট বিই। Schaums Outlines মসিমরশজর Programming with
C বিইমটও ভটাশলটা। বিইশত পচিবর উদটাহরণ আর অনুশনীলননী আশছি।

মসি পশখটার পিশর তব মম মসি পটাসি পটাসি বিটা জটাভটা মশখশত পিটাশরটা। মসি পটাসি পটাসি পশখটার জন ভটাশলটা বিই হশচ্ছে Teach Yourself C++
(পলখক: Herbert Schildt) আর জটাভটার জন Java How to Program (পলখক: Paul Deitel and Harvey Deitel)। তটারপির
অন লল্যটাঙবশয়জ মশখশত পগশল আর বিই পকনটার দরকটার পনই। ইন্টটারশনশট পচিবর মটউশটটামরয়টাল আশছি। পসিগুশলটা পিশড় মশশখ পফলশবি।

তব মম রমদ কমম্পিউটটার মবিজটাশন পিড়শত চিটাও, মকমবিটা পপটাগটামমম কশন্টশস্ট ভটাশলটা করশত চিটাও, তটাহশল পতটামটার Discrete Mathematics
ভটাশলটা কশর মশখশত হশবি। এর জন Kenneth H. Rosen-এর  Discrete Mathematics  বিইমট খববি ভটাশলটা। আগটাশগটাড়টা পিশড়
পফলশবি।  সিশঙ  সিশঙ  অনুশনীলননীর  সিমসিল্যটাগুশলটা  সিমটাধটাশনর  পচিষটা  করশবি।  Discrete  Mathematics  পশখটার  পিশর  মশখশত  হশবি
অল্যটালগমরদম। অল্যটালগমরদম পশখটার শুর আশছি মকন্তব  পশষ পনই। আর শুর করটার জন পতটামরটা  পিড়শত পিটাশরটা  Introduction to
Algorithms (পলখক: Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein)  এমট
অল্যটালগমরদশমর পমদৌমলক মবিষয়গুশলটা পশখটার জন আমটার পদখটা সিবিশচিশয় ভটাশলটা বিই।

পপটাগটামমম পমতশরটামগতটার জন মকছিব  মলমক:
• http://projecteuler.net/ এখটাশন অশনক মজটার সিমসিল্যটা আশছি পরগুশলটার পবিমশরভটাগই পপটাগটাম মলশখ সিমটাধটান করশত হয়।

এখটাশন পপটাগটাম জমটা পদওয়টা লটাশগ নটা, পকবিল পপটাগটাম মদশয় পবির করটা উত্তিরটটা জমটা মদশত হয়।
• http://www.spoj.pl/ এখটাশনও অশনক ভটাশলটা সিমসিল্যটা আশছি। সিমটাধটান কশর পপটাগটাম জমটা মদশল পপটাগটাম সিমঠিক হশয়মছি মক নটা

তটা জটানটা রটায়। এই ওশয়বিসিটাইশটর একমট তবিমশষল্য হশচ্ছে মসি,  মসি পটাসি পটাসি,  জটাভটা,  পিটালর্ব,  পিটাইথন,  রমবি,  মপিএইচিমপি ইতল্যটামদ

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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বিল্যবিহটার কশর পপটাগটাম পলখটা রটায়।
• http://uva.onlinejudge.org/ এই সিটাইশট মনয়মমত অনলটাইন পপটাগটামমম  পমতশরটামগতটার আশয়টাজন করটা  হয়। এ ছিটাড়টাও

অনুশনীলশনর জন পচিবর সিমসিল্যটা পদওয়টা আশছি। নতবন পপটাগটামটারশদর জন এমট পবিশ ভটাশলটা জটায়গটা।
• http://ace.delos.com/usacogate এমট  রমদও আশমমরকটার  ইনফরশমমটক্স অমলমম্পিয়টাডি  পটমনম  পপটাগটাম,  মকন্তব  সিটাইশট

পরশকটাশনটা পদশশর পপটাগটামটাররটাই পরমজশসশন কশর অনুশনীলন করশত পিটাশর। পতটামরটা  রটারটা  পপটাগটামমম  পমতশরটামগতটায় ভটাশলটা
করশত চিটাও, তটাশদর অবিশল্যই এখটাশন অনুশনীলন করটা উমচিত।

• http://www.topcoder.com/tc এখটাশনও মনয়মমত অনলটাইন পপটাগটামমম পমতশরটামগতটা অনুমষত হয়। এখটাশন ভটাশলটা ফলটাফল
করশল আবিটার টটাকটাও পদয়  (কনী আনন্দ!)। এ ছিটাড়টা এখটাশন অশনক ভটাশলটা মটউশটটামরয়টাল ও আমটর্বশকল আশছি। এমট অমভজ
পপটাগটামটারশদর জন পবিশ ভটাশলটা একমট সিটাইট।

• http://codeforces.com/ এই সিটাইশট মনয়মমত মবিমভন্ন ধরশনর পপটাগটামমম কশন্টস্ট হয়। অমভজ পপটাগটামটারশদর জন ভটাশলটা।
• http://www.codechef.com/ এমটও পপটাগটামমম পমতশরটামগতটার জন একমট ভটাশলটা ওশয়বিসিটাইট এবিম অমভজ পপটাগটামটারশদর

জন।
• http://ioinformatics.org আন্তজর্বটামতক ইনফরশমমটক্স অমলমম্পিয়টাশডির অমফমসিয়টাল ওশয়বিসিটাইট।
• http://cm.baylor.edu/welcome.icpc এমসিএম আইমসিমপিমসির অমফমসিয়টাল ওশয়বিসিটাইট।

পপটাগটামমম  ছিটাড়টাও  মবিজটান  ও  গমণশতর  নটানটা  মবিষশয়র  জন  এই  পফটারটাশম  অমশগহণ  করশত  পিটাশরটা:
http://matholympiad.org.bd/forum/।

আর সিবিশচিশয় গুরত্বপিভণর্ব ওশয়বিসিটাইট হশচ্ছে www.google.com। এমট আসিশল একমট সিটাচির্ব ইমঞ্জিন। রখনই পকটান মকছিব  জটানশত ইচ্ছেটা
করশবি, google-এ সিটাচির্ব করশল তব মম পসিই মবিষশয়র নটানটা তথল্যসিম গদ্ধ ওশয়বিসিটাইশটর মলমক পপিশয় রটাশবি।

http://www.google.com/
http://matholympiad.org.bd/forum/
http://cm.baylor.edu/welcome.icpc
http://ioinformatics.org/
http://www.codechef.com/
http://codeforces.com/
http://www.topcoder.com/tc
http://ace.delos.com/usacogate
http://uva.onlinejudge.org/


পিরবিতর্বনী পপিজ পথশক পতটামটাশদর অনুশনীলশনর জন ৪০মট পপটাগটামমম সিমসিল্যটা পদওয়টা হশলটা। সিমসিল্যটাগুশলটা ততমর কশরশছিন তটামমম শটাহ্  মরয়টার 
সুমবিন, পমটাহটাম্মটাদ মটাহমবদুর রহমটান, তটানভনীরল ইসিলটাম, ইকরটাম মটাহমবদ ফটামহম, মটাহবিববি পমটারটাশদ্দেজ পসিদৌরভ, শুভটানন রটামরক, পরটাবিটাশয়র
হটাসিটান। আশরটা মকছিব  সিমসিল্যটা বিটামলটাশদশ ইনফরশমমটক্স অমলমম্পিয়টাশডির পটমনম পপটাগটাম পথশক সিমগ গহনীত হশয়শছি। সিমসিল্যটাগুশলটার সিমটাধটাশনর 
জন বিইশয়র পপটাগটামমম জটানই রশথষ।

সিমসিল্যটাগুশলটা সিমটাধটান কশর পসিগুশলটা সিমঠিক হশলটা কনী নটা, পসিমট পতটামরটা রটাচিটাই করশত পিটাশরটা কমম্পিউটটার পপটাগটামমম বিইশয়র ওশয়বিসিটাইশট। 
মলঙ্কমোঃ http://cpbook.subeen.com/p/blog-page_11.html

আর সিমসিল্যটাগুশলটা মকভটাশবি সিমটাধটান করশত হশবি, তটার একমট উদটাহরণ এখটাশন মভমডিও-এর মটাধল্যশম পদখটাশনটা হশয়শছিমোঃ 
http://cpbook.subeen.com/2012/12/problem-solving-guideline-1.html 

আর পপটাগটামমম মবিষয়ক মবিমভন্ন অনলটাইন পকটাসির্ব তব মম মফ্রি-পত করশত পিটাশরটা মদ্বিমমক কমম্পিউমটম স্কবল পথশক। মদ্বিমমশকর ওশয়বিসিটাইশটর 
মঠিকটানটা হশচ্ছে http://dimikcomputing.com এবিম 
পফসিবিবক পপিশজর মলঙ্কমোঃ https://www.facebook.com/DimikComputing। 
তব মম চিটাইশল পকটাশসির্বর মডিমভমডিগুশলটা মদ্বিমমক-এর ওশয়বিসিটাইট পথশক মকশন মনশত পিটাশরটা। মবিকটাশশর মটাধল্যশম পপিশমন্ট করশল পসিগুশলটা 
কুমরয়টাশরর মটাধল্যশম পিটাঠিটাশনটা হশবি। আর মবিকটাশ-এ টটাকটা পিটাঠিটাশত নটা পিটারশল রকমটামর ডিট কম-পথশকও মকনশত পিটাশরটা (পফটান নটাম্বটারমোঃ ০১৫
১৯৫২ ১৯৭১)। এছিটাড়টা ঢটাকটার ননীলশকশতর হক লটাইশব্রেমর-পত মডিমভমডিগুশলটা পিটাওয়টা রটায়।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/
https://www.facebook.com/DimikComputing
http://dimikcomputing.com/
http://cpbook.subeen.com/2012/12/problem-solving-guideline-1.html
http://cpbook.subeen.com/p/blog-page_11.html


পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১ - ধনটাত্মক - ঋণটাত্মক 
শভশণল্যর পচিশয় বিড় সিমখল্যটাগুশলটা হশচ্ছে ধনটাত্মক আর শভশণল্যর পচিশয় পছিটাট সিমখল্যটাগুশলটা হশচ্ছে ঋণটাত্মক সিমখল্যটা। অশনকগুশলটা সিমখল্যটা পদওয়টা
থটাকশবি, কয়টটা ধনটাত্মক আর কয়টটা ঋণটাত্মক পসিমট পবির করশত হশবি।

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশবি। সিমখল্যটামটর মটান রত হবি ততমট লটাইশন একমট কশর সিমখল্যটা থটাকশবি।

আউটপিবট
আউটপিবশট দুমট সিমখল্যটা থটাকশবি। পথশম থটাকশবি পমটাট ধনটাত্মক সিমখল্যটা, তটারপিশর একমট পস্পেসি কল্যটাশরক্টটার, তটারপিশর পমটাট ঋণটাত্মক সিমখল্যটা।

উদটাহরণ

ইনপিবট:

5
10
23
8
2
9765

আউটপিবট:

3 2

সিমসিল্যটামট সিমটাধটান কশর রটাচিটাই করটা রটাশবি এই মলশঙ্কমোঃ http://cpbook.subeen.com/2012/11/positive-negative.html

http://cpbook.subeen.com/2012/11/positive-negative.html


পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২  - সিমখল্যটা গণনটা 
এক লটাইশন অশনকগুশলটা সিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশবি। সিমখল্যটাগুশলটার মশধল্য এক বিটা একটামধক পস্পেসি কল্যটাশরক্টটার থটাকশবি। লটাইশন পমটাট কয়মট
সিমখল্যটা আশছি পসিমট পবির করশত হশবি।

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। তটারপির পসিই সিমখল্যটামটর মটান রত,  ততমট লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন এক বিটা একটামধক সিমখল্যটা
থটাকশবি রটাশদর পিরমমটান 10000000-এর পবিমশ হশবি নটা। একমট লটাইশনর সিমখল্যটাগুশলটার মটাশঝ এক বিটা একটামধক পস্পেসি থটাকশবি।

আউটপিবট
পমত লটাইশন কয়মট সিমখল্যটা আশছি পসিমট মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ

ইনপিবট:
4
1  2 10000 50 20 7 445
9
98 876 65
223   9876452  212

আউটপিবট:
7
1
3
3

সিমসিল্যটামট সিমটাধটান কশর রটাচিটাই করটা রটাশবি এই মলশঙ্কমোঃ

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩ - আয়তন-১
একমট আয়তটাকটার বিটাশক্সর আয়তন বিটাক্সমটর তদঘর্বল্য, পস ও উচতটার গুণফশলর সিমটান। পতটামটাশক পর পকটান বিটাশক্সর এই মতনমট পিমরমটাপি
বিশল মদশল তটাশদর আয়তন মনণর্বয় করটার একমট পপটাগটাম মলখশত পিটারশবি মক?

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। তটারপির পসিই সিমখল্যটামটর মটান রত, ততমট লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন মতনমট কশর সিমখল্যটা থটাকশবি
রটার পমতমটর মটান-ই ১ পথশক ১০০-এর মশধল্য সিনীমটাবিদ্ধ। একমট লটাইশনর সিমখল্যটাগুশলটার মটাশঝ এক বিটা একটামধক পস্পেসি কল্যটাশরক্টটার থটাকশবি।
পমত লটাইশনর সিমখল্যটা মতনমট একমট বিটাশক্সর তদঘর্বল্য, পস ও উচতটার মটান মনশদর্বশ কশর।

আউটপিবট
পমত লটাইশনর জন পসিই লটাইশন পর বিটাশক্সর মটাপি মতনমট পদয়টা আশছি তটার আয়তন মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ

ইনপিবট:

2
2 2 2
3 5 10

আউটপিবট:

8
150

সিমসিল্যটামট সিমটাধটান কশর রটাচিটাই করটা রটাশবি এই মলশঙ্কমোঃ



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৪- ASCII পরটাগ
আমরটা জটামন কমম্পিউটটাশর পর পকটাশনটা অকরশকই একমট ASCII সিমখল্যটা দ্বিটারটা পকটাশ করটা হয়। পতটামটাশক কতগুশলটা মতন অকশরর শব্দ
পদয়টা হল। এখন পতটামটার কটাজ হল এর পমতমট অকশরর ASCII মটাশনর পরটাগফল পবির করটা।

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। তটারপির পসিই সিমখল্যটামটর মটান রত, ততমট লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন একমট কশর মতন অকশরর
ইমশরমজ শব্দ পদয়টা থটাকশবি।

আউটপিবট
পমত লটাইশনর জন পসিই লটাইশন পদয়টা শশব্দর অকর মতনমটর ASCII মটাশনর পরটাগফল মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ

ইনপিবট:

2
CAT
dog

আউটপিবট:

216
314

সিমসিল্যটামট সিমটাধটান কশর রটাচিটাই করটা রটাশবি এই মলশঙ্কমোঃ

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৫  - বি গহত্তিম ও কব দ্রতম  
পতটামটার কটাশসির ৫ জশনর অমক পিরনীকটার নম্বর পদয়টা হল। পক সিবিশচিশয় পবিশনী পপিশয়শছি আর পক সিবিশচিশয় কম পবির করশত পিটারশবি?

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। তটারপির পসিই সিমখল্যটামটর মটান রত, ততমট লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন থটাকশবি ০ পথশক ১০০-এর
মশধল্য ৫মট কশর সিমখল্যটা রটা একমট পিরনীকটায় পিটাওয়টা ৫ জশনর নম্বর।

আউটপিবট
পমত লটাইশনর জন পসিই লটাইশন পদয়টা নম্বরগুশলটার মশধল্য পথশম সিবিশচিশয় পবিশনীমট এর পিশর সিবিশচিশয় কমমট মপন্ট করশত হশবি। সিমখল্যটা
২মটর মশধল্য মঠিক একমট পস্পেসি মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ

ইনপিবট:

2
1 2 3 4 5
0 10 50 80 100

আউটপিবট:

5 1
100 0

সিমসিল্যটামট সিমটাধটান কশর রটাচিটাই করটা রটাশবি এই মলশঙ্কমোঃ



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৬ - পিভণর্ববিগর্ব সিমখল্যটা
একমট ধনটাত্মক সিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশবি, বিলশত হশবি সিমখল্যটামট পিভণর্ববিগর্ব মকনটা ।

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশবি। সিমখল্যটামটর মটান রত হশবি ততমট লটাইশন একমট কশর সিমখল্যটা থটাকশবি। সিবি সিমখল্যটা 0-এর পচিশয়
বিড় এবিম 10000001-এর পচিশয় পছিটাট।

আউটপিবট
ইনপিবশটর সিমখল্যটামট পিভণর্ববিগর্ব হশল মপন্ট করশত হশবি YES আর নটাহশল মপন্ট করশত হশবি NO।

উদটাহরণ
ইনপিবট:

5
4
10
64
99
25

আউটপিবট:

YES
NO
YES
NO
YES

সিমসিল্যটামট সিমটাধটান কশর রটাচিটাই করটা রটাশবি এই মলশঙ্কমোঃ

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৭ - গড় - ১ 
পতটামটার কটাশসির ৫ জশনর অমক পিরনীকটার নম্বর পদয়টা হল। এই ৫ জশনর নম্বশরর গড় পবির করশত হশবি।

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। তটারপির পসিই সিমখল্যটামটর মটান রত, ততমট লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন থটাকশবি ০ পথশক ১০০-এর
মশধল্য ৫মট কশর সিমখল্যটা রটা একমট পিরনীকটায় পিটাওয়টা ৫ জশনর নম্বর।

আউটপিবট
পমত লটাইশনর জন পসিই লটাইশন পদয়টা নম্বরগুশলটার গড় মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ

ইনপিবট:
2
1 2 3 4 5
0 10 50 80 100

আউটপিবট:
3
48



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৮ - গড় - ২ 
পতটামটার কটাশসির সিটামটামজক মবিজটান পিরনীকটার ফল হটাশত পপিশয় মগশয়ছি। পকউ খবমশ,  পকউ পবিজটার। মকন্তব  পতটামটার খবমশ বিটা পবিজটার হওয়টার
সিময় পনই। কটারণ পতটামটার হটাশত কটাজ আশছি। পতটামটার একমট পপটাগটাম মলখশত হশবি পরমট মদশয় সিটামটামজক মবিজটান পিরনীকটায় পতটামটার
কটাশসির সিবি মশকটাথর্বনীর গড় নম্বর পবির করশত হশবি।

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। সিমখল্যটামটর মটান রত, পথম লটাইশনর পিশর ততমট লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন পথম সিমখল্যটামট হশচ্ছে
পমটাট মশকটাথর্বনীর সিমখল্যটা। তটারপির থটাকশবি একমট পস্পেসি কল্যটাশরক্টটার। তটারপির সিবি মশকটাথর্বনীর সিটামটামজক মবিজটান পিরনীকটায় পটাপ্ত নম্বর থটাকশবি
এবিম পমতমট সিমখল্যটা এক বিটা একটামধক পস্পেসি কল্যটাশরক্টটার মদশয় পি গথক করটা থটাকশবি।

আউটপিবট
পথম লটাইন বিটাশদ পমত লটাইন ইনপিবশটর জন আউটপিবশট একমট সিমখল্যটা মপন্ট করশত হশবি পরমট হশচ্ছে পিরনীকটার নম্বশরর গড়। দশমমশকর
পিশর দুই ঘর পিরর্বন্ত মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ
ইনপিবট:
4
2 50 80
7 56 78 43 87 66 49 88
1 90
3 50 50 100

আউটপিবট:
65.00
66.71
90.00
66.67

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৯ - পিরনীকটার খটাতটায় পমদৌমলক সিমখল্যটা 
“পমদৌমলক সিমখল্যটা হশচ্ছে পসিসিবি সিমখল্যটা রটারটা 1-এর পচিশয় বিড় পিভণর্বসিমখল্যটা এবিম পসিমট পকবিল 1 এবিম ওই সিমখল্যটামট দ্বিটারটাই মনমোঃশশশষ মবিভটাজল্য
হশবি।  পতটামটার কটাশসির ছিটাত্র“ -ছিটাত্রনীশদর মশধল্য কয়জশনর গমনত পিরনীকটায় পটাপ্ত নম্বর পমদৌমলক সিমখল্যটা তটা পবির করশত হশবি।

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। তটারপির পসিই সিমখল্যটামটর মটান রত, ততমট লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন ০ পথশক ১০০-এর মশধল্য ১০
মট কশর সিমখল্যটা পদয়টা থটাকশবি রটা গমনত পিরনীকটায় ১০ জশনর পটাপ্ত নম্বর।

আউটপিবট
পমত লটাইশন একমট কশর সিমখল্যটা থটাকশবি রটা পমটাট কতজন এর পটাপ্ত নম্বর পমদৌমলক সিমখল্যটা পকটাশ করশবি।

উদটাহরণ
ইনপিবট:
4
71 99 81 5 43 29 100 51 65 22
55 26 31 67 17 88 93 47 75 1
62 86 9 25 14 36 49 56 77 95
11 97 79 42 33 23 7 84 59 61

আউটপিবট:
4
4
0
7



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১০ - অঙ্ক গণনটা 

একমট অঋণটাত্মক পিভণর্ব সিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশবি। বিলশত হশবি সিমখল্যটামট পকটাশ করশত সিবির্বমনম্ন কতগুশলটা দশমমক অঙ্ক লটাগশবি। 

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। ওই সিমখল্যটার মটান রত, এর পিশর ততগুশলটা লটাইশন একমট কশর ইনপিবট সিমখল্যটা থটাকশবি। পমতমট সিমখল্যটা
10000001-এর পচিশয় পছিটাট।

আউটপিবট
পমতলটাইশনর জন পসিই লটাইশন পদওয়টা সিমখল্যটামট পকটাশ করশত সিবির্বমনম্ন কতগুশলটা দশমমক অঙ্ক লটাগশবি তটা মপন্ট কশত হশবি।

উদটাহরণ
ইনপিবট:
4
231
007
4341
000

আউটপিবট:
3
1
4
1

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১১ - পলফট-রটাইট

একমট মসম পদওয়টা থটাকশবি। মসমমট মকছিব  দশমমক মডিমজট এবিম L, R এই দুইমট কল্যটাশরকটটার মদশয় গমঠিত। মসমমটর পরসিবি অবিসটাশন L
পিটাওয়টা রটাশবি পসিগুশলটাশক তটার মঠিক বিটাশমর কল্যটাশরকটটার মদয় বিদশল পফলশত হশবি। এবিম পরসিবি সটাশন R পিটাওয়টা রটাশবি পসিগুশলটাশক বিদশল
পফলশত হশবি তটার ডিটাশনর কল্যটাশরকটটার মদশয়। অথর্বটাৎ, ইনপিবট 34R92L6 থটাকশল হশয় রটাশবি 3499226। 

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। ওই সিমখল্যটার মটান রত,  এর পিশর ততগুশলটা লটাইশন একমট কশর ইনপিবট মসম থটাকশবি। মসমমট শুর
হশবি একমট মডিমজট মদশয় এবিম পশষ হশবি একমট মডিমজট মদশয়। মধল্যবিতর্বনী  পকটাশনটা  সটাশন মডিমজট বিল্যতনীত অন পকটাশনটা  কল্যটাশরকটটার
পিটাশটাপিটামশ থটাকশবি নটা। পমতমট ইনপিবট মসম এর তদঘর্বল্য 50 বিটা তটার কম হশবি।

আউটপিবট
পমতলটাইশনর জন পসিই লটাইশন পদওয়টা মসমমটশক মনয়ম অনুরটায়নী পিমরবিতর্বন করশল পর নতবন মসম পিটাওয়টা রটাশবি পসিমট মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ

ইনপিবট:
5
0L7
4R5L9
71
8R4R0
34R92L6

আউটপিবট:
007
45559
71



84400
3499226

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১২ - পজটাড়-মবিশজটাড়-১

পকটাশনটা একমট পিভণর্বসিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশল পসিমট পজটাড় নটা মবিশজটাড় তটা পবির করশত হশবি।

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। সিমখল্যটামটর মটান রত,  ততমট লটাইশন একমট কশর পিভণর্বসিমখল্যটা  (0  পথশক  2147483647-এর মশধল্য)
পদওয়টা থটাকশবি।

আউটপিবট
পমতমট পিভণর্বসিমখল্যটার জন, সিমখল্যটামট পজটাড় হশল even আর মবিশজটাড় হশল odd মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ
ইনপিবট:
3
100
0
1111

আউটপিবট:
even
even
odd



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১৩ - পজটাড়-মবিশজটাড়-২

পকটাশনটা একমট পিভণর্বসিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশল পসিমট পজটাড় নটা মবিশজটাড় তটা পবির করশত হশবি।

ইনপিবট
পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। সিমখল্যটামটর মটান রত,  ততমট লটাইশন একমট কশর অঋণটাত্মক পিভণর্বসিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশবি। একমট
সিমখল্যটায় সিশবির্বটাচ একশমট অঙ্ক থটাকশত পিটাশর।

আউটপিবট
পমতমট পিভণর্বসিমখল্যটার জন, সিমখল্যটামট পজটাড় হশল even আর মবিশজটাড় হশল odd মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ
ইনপিবট:
3
100
0
1111

আউটপিবট:
even
even
odd
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১৪ - বিটাক্স
পতটামটার হটাশত রশথষ পিমরমটাশণ কটাজকমর্ব পনই পদশখ পতটামটাশক একমট বিটাক্স আঘাঁকটার কটাজ পদওয়টা হশলটা। আসিশল বিল্যপিটারমট পতমন মকছিব
কমঠিন নয়, পতটামটাশক বিশগর্বর একমট বিটাহুর তদঘর্বল্য বিলটা হশবি আর তব মম চিট কশর * অকরমট বিল্যবিহটার কশর ওই বিগর্বমট এঘাঁশক পফলশবি। বিশগর্বর
পকবিল বিটাহু আঘাঁকশলই হশবি নটা, মভতশরর ঘরগুশলটাও * অকরমট মদশয় পিভণর্ব কশর মদশত হশবি। পরশহতব  তব মম পপটাগটামমম পশখটা শুর কশরছি এবিম
লবপি পিরর্বন্ত মশশখ পফশলছি, তটাই তব মম কটাজমট করশবি একমট পপটাগটাম মলশখ।

ইনপিবট

পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি - N এবিম তটারপিশর N-সিমখল্যক লটাইশন পমত লটাইশন একমট কশর সিমখল্যটা (M) থটাকশবি রটার মটান 1 পথশক
100-এর মশধল্য হশবি।

আউটপিবট

পমতমট M-এর জন M X M বিগর্ব আঘাঁকশত হশবি। পিবশরটা বিগর্বমট * মদশয় পিভণর্ব কশর মদশত হশবি। পমতমট বিগর্ব একমট ফটাঘাঁকটা লটাইন মদশয় পি গথক
কশর মদশত হশবি। পি গথক করটার কটাশজ বিল্যমতত অন পকটাথটাও অমতমরক ফটাঘাঁকটা লটাইন রটাখটা রটাশবি নটা।

উদটাহরণ

ইনপিবট:



3

1

3

5

আউটপিবট:

*

***

***

***
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১৫ -  অঙ্কমমল

দুইমট দুই অশঙ্কর সিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশবি। বিলশত হশবি পকটান অঙ্কগুশলটা উভয় সিমখল্যটাশতই আশছি। রমদ পতমন পকটাশনটা অঙ্ক নটা থটাশক,
তটাহশল N মপন্ট করশত হশবি।

ইনপিবট

পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। ওই সিমখল্যটার মটান রত, এর পিশর ততগুশলটা লটাইশন দুইমট কশর দুই অশঙ্কর সিমখল্যটা থটাকশবি। সিমখল্যটাদুমট
একমট পস্পেসি দ্বিটারটা আলটাদটা।

আউটপিবট

পমত লটাইশনর জন পসিই লটাইশন পদওয়টা সিমখল্যটাদুমটর মশধল্য মমশল রটাওয়টা অঙ্ক গুশলটা মপন্ট করশত হশবি। রমদ একটামধক মভন্ন অঙ্ক মমশল রটায়
তটাহশল পছিটাট পথশক বিড় কশম মপন্ট করশত হশবি। আর পকটাশনটা মমল পিটাওয়টা নটা পগশল মপন্ট করশত হশবি N ।

উদটাহরণ

ইনপিবট:

5
12 25
33 33
74 86
90 90
65 56
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আউটপিবট:
2
3
N
09
56



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১৬ -  টমম মময়টার পপটাবিটামবিমলমট

টমম মময়টা পপটাবিটামবিমলমটশত (সিমটাবিল্যতটা) মবিশ্বটাসি কশর। ওশক পকউ রখন মজশজসি কশর, "তব মম পডিশমটাশকমসিশত মবিশ্বটাসি কশরটা? তব মম পখটাদটায়
মবিশ্বটাসি কশরটা?  তব মম  ... ",  টমম মময়টা পচিটাখ বিন্ধ কশর দুইপিটাশশ গমনীরভটাশবি মটাথটা পনশড় বিশল, 'উহু,  আমম শুধব পপটাবিটামবিমলমটশত মবিশ্বটাসি
কমর'। পবিমশরভটাগ মটানুষ পপটাবিটামবিমলমট বিবশঝ নটা। পসিজন ওরটা আর কথটা বিটাড়টায় নটা।

পতটা পকউই খববি অবিটাক হশলটা নটা রখন টমম মময়টা তটার বিড় পছিশলশক ইমমলশ মমমডিয়টাম স্কব শল ভমতর্ব করটাশনটার জন মপপিটাশরশন পনয়টা শুর
করশলটা। এখন সিমসিল্যটা হশচ্ছে, ভমতর্ব পিরনীকটায় ইমশরমজ অনুবিটাদ করশত হশবি। টমম মময়টার পছিশল শব্দগুশলটার ইমশরমজ অনুবিটাদ জটাশন, মকন্তব
পসি বিল্যটাকরণ জটাশন নটা। এখন সিমসিল্যটা হশচ্ছে বিল্যটাকরণ নটা মটানশল মঠিক বিটাকল্য গঠিন হয় নটা। পরমন ধশরটা , 'তব মম ভটাত খটাও' এটটা তব মম রমদ
ইমশরমজশত অনুবিটাদ কশর মলশখটা, 'rice eat you'  তটাহশল পকউ ভটাবিশবি নটা তব মম কমবি। সিবিটাই ভটাবিশবি তব মম বিল্যটাকরণ জটাশনটা নটা,  মকমবিটা
ভটাবিশবি তব মম চিটাশচ্ছেটা ভটাত পতটামটাশক পখশয় পফলবক!

টমম মময়টা পপটাবিটামবিমলমটশত মবিশ্বটাসি কশর। পতটা পমতটটা বিটাশকল্যর জন টমম মময়টা জটানশত চিটায় তটার বিড় পছিশলর সিমঠিক হবিটার পপটাবিটামবিমলমট
কশতটা।

ইনপিবট

পথম লটাইশন একমট পিভণর্বসিমখল্যটা থটাকশবি। সিমখল্যটামটর মটান রত, পথম লটাইশনর পিশর ততমট লটাইন থটাকশবি এবিম পমত লটাইশন একটটা ইমশরমজ
বিটাকল্য - পসিখটাশন দশটটার পবিমশ শব্দ থটাকশবি নটা। পমত শশব্দ ২০মটর পবিমশ অকর থটাকশবি নটা।

আউটপিবট

পমত লটাইশন অনুবিটাদ সিমঠিক হবিটার পপটাবিটামবিমলমট মপন্ট করশত হশবি। তব মম ধশর মনশত পিটাশরটা, পমতটটা বিটাশকল্যর জন শুধব একটটা মটাত্র সিমঠিক
অনুকম আশছি। অনুকম মটাশন হশচ্ছে order। আউটপিবট পদখটাশত হশবি 1/n আকটাশর পরখটাশন n একমট পিভণর্বসিমখল্যটা।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


উদটাহরণ

ইনপিবট:

2
eat you rice
no way no good

আউটপিবট:

1/6
1/12



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১৭ -  শব্দ বিল্যটাপিটামর
আবিবল পিমত্রকটার মবিজটাপিন মবিমক কশর। বিল্যটাপিটারটটা পতটামটাশক মকভটাশবি বিবঝটাই? ধশরটা তব মম পিমত্রকটায় মবিজটাপিন মদশত চিটাও "পিটাত্রনী চিটাই। ছিয়
মফট উঘাঁচিব  কটানটা বিগটার জন মতন মফট মনচিব  উচ মধল্যমটার মনম্নমবিত্তি পিটাত্রনী দরকটার। কটানটা বিগটা মনম্নমবখনী ধটারটার উধর্বমবখনীতটা বিবমঝশত সিকম এবিম
দুই মমমনশট পর পকটান সিমসিল্যটার চিটবল সিমটাধটান মদশত পিটাশর।" তটাহশল আবিবল পতটামটার শব্দগুশলটা গুনশবি। তটারপির পতটামটাশক দটাম বিলশবি - অত
টটাকটা নটা মদশল পসি মবিজটাপিন পিমত্রকটায় পিটাঠিটাশবি নটা। পমত শশব্দর জন আবিবল ৪২০ টটাকটা পনয়। (আমম জটামন নটা পকন। আমম সিমতল্য জটামন
নটা!) তব মম জটাশনটা পতটামটার মবিজটাপিন মক হশবি। একটটা পপটাগটাম মলশখটা বিটামক পি গমথবিনীর সিবিটার জন, রটারটা শব্দ গুনশত জটাশন নটা মকন্তব  জটানশত
চিটায় ওশদর মবিজটাপিশনর জন আবিবল কত দর হটাকটাশত পিটাশর। 

ইনপিবট

পথম লটাইশন একমট পিভণর্ব সিমখল্যটা থটাকশবি। তটারপিশর ওই পিভণর্বসিমখল্যটার মটান রত, ততমট লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন অশনকগুশলটা ইমশরমজ
শব্দ থটাকশবি (সিশবির্বটাচ ১০০০মট)। সিবি পছিটাট হটাশতর অকশর পলখটা। শব্দগুশলটার মটাশঝ এক বিটা একটামধক পস্পেসি থটাকশবি। পকটান পকটান শশব্দর
পশশষ ফব ল স্টপি থটাকশত পিটাশর।

আউটপিবট

পমত লটাইন ইনপিবশটর জন মবিজটাপিশনর মভলল্য মপন্ট করশত হশবি।
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উদটাহরণ

ইনপিবট:

2

a little pink cat is looking for a mouse to play an online multiplayer game. please find
her a mouse. she promises not to eat it or chase it. she is a good pink cat.
this is a test

আউটপিবট:

14700
1680



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১৮ -  জটামটা সিঙ্কট

মনতটাই মনতটাইগঞ্জি মগশয় পদখশলটা সিবিটাই লটাল শটাটর্ব পিশড় আশছি। পিরমদন ঘবম পথশক উশঠি পদখশলটা সিবিটাই ননীল শটাটর্ব পিশড় আশছি। পিরমদন
আবিটার ঘবম পথশক উশঠি পদশখ সিবিটাই আবিটার লটাল শটাটর্ব পিশড় আশছি। ও চিটাশয়র পদটাকটাশন মগশয় চিটাশয়র অডির্বটার মদশয় পদটাকটাননীশক মজশজসি
করশলটা, 'বিল্যটাপিটারটটা মক?'। তখন পদটাকটানদটার ওশক বিলশলটা ওশদর সিবিটার দুইটটা কশর শটাটর্ব। একমদন সিবিটাই একসিটাশথ লটাল জটামটা পিশড়।
অনমদন সিবিটাই একসিটাশথ ননীল জটামটা পিশড়। এশত নটামক তটাশদর মশধল্য একটাত্নশবিটাধ পবিল হয়।

মনতটাই একটাত্নশবিটাশধর মটাশন জটাশন নটা। মকন্তব  ও খববি মচিমন্তত ওর ঈশদর মদশনর জটামটা মনশয়। কটারণ ওর ননীল বিটা লটাল পকটানটটার রশঙের জটামটা
পনই। আর ওর মটাত্র একটটা জটামটা পকনটার পিয়সিটা আশছি। ঈশদর মদন আসিশত আশরটা n মদন বিটামক। ঈশদর মদন মনতটাই পকটান রশঙের জটামটা
পিড়শবি, রটাশত ওশক একদম পবিমটানটান নটা লটাশগ? মটাশন ধশরটা, ঈশদর মদশন সিবিটাই রমদ ননীল জটামটা পিশড় আর একটা মনতটাই রমদ লটাল জটামটা
পিশড় থটাশক তটাহশল পতটা সিমসিল্যটা। 

ইনপিবট

পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। তটারপির, সিমখল্যটামটর মটান রত, ততমট লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন থটাকশবি একমট সিমখল্যটা n। n মটাশন
হশচ্ছে ঈশদর মদশনর কত মদন বিটামক।

আউটপিবট

ইনপিবশটর পমতমট n-এর জন পমত লটাইশন একমট কশর শব্দ মপন্ট করশত হশবি। জটামটার রম রমদ ননীল হয় তটাহশল blue। লটাল হশল red।

উদটাহরণ

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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ইনপিবট:
2
1
134344

আউটপিবট:
blue
red

'পপটাগটামমমশয় হটাশত খমড়' পকটাশসির্বর মডিমভমডি পিটাওয়টা রটাশচ্ছে, মবিসটামরত জটানটা রটাশবি
http://dimikcomputing.com -এ



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ১৯ -  মপিরটামমডি
তব মম ফটারটাও-এর পধটান আমকর্বশটক্ট। এবিম পতটামটার পধটান কটাজ হশলটা মপিরটামমডি বিটানটাশনটা। অনশদর সিটাশথ পতটামটার বিটানটাশনটা মপিরটামমশডির
পিটাথর্বকল্য হশলটা, পতটামটার বিটানটাশনটাগুশলটা তটারকটাখমচিত। পরমন এইটটা-

   *

  ***

 *****

*******

এটটা একটটা চিটারতলটা মপিরটামমডি। মপিরটামমডিটটাশক এমন ভটাশবি বিটানটাশনটা হশয়শছি পরন ডিটান ও বিটাম পিটাশশর ভটারসিটামল্য মঠিক থটাশক। পসি জন
এটটার সিবিটার মনশচি আশছি 7 মট তটারকটা। এর উপিশরর তলটায় 5 মট তটারকটা, এবিম বিসিটাশনটা হশয়শছি একঘর ডিটাশন সিমরশয়। এর উপিশর আশছি 3
মট ও 1 মট কশর তটারকটামবিমশষ তলটা। অথর্বটাৎ, এমন ভটাশবি মহসিটাবি কশর মপিরটামমডিমট বিটানটাশত শুর করশত হশবি পরন, সিবিটার উপিশরর তলটায়
থটাশক মটাত্র ১ মট তটারকটা এবিম মপিরটামমডিমটর উচতটা ফটারটাও রত তলটা চিটায় মঠিক তত তলটাই হয়।

ইনপিবট

পথম লটাইশন একমট  সিমখল্যটা  থটাকশবি। ওই সিমখল্যটার  মটান  রত,  এর পিশর ততগুশলটা  লটাইশন একমট  কশর ইনপিবট  সিমখল্যটা  থটাকশবি,  রটা
মপিরটামমশডির তলটা মনশদর্বশ কশর। পমতমট সিমখল্যটা 1 পথশক 100 এর মশধল্য।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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আউটপিবট

পমত লটাইশনর জন পসিই লটাইশন পদওয়টা সিমখল্যটামটর সিমটান সিমখল্যক তলটা মবিমশষ একমট মপিরটামমডি আঘাঁকশত হশবি। মপিরটামমডিমটশক মনমদর্বষ
আকগমত মদশত রতগুশলটা পস্পেসি লটাশগ তটার বিটাইশর বিটাড়মত পকটাশনটা পস্পেসি মপন্ট করটা রটাশবি নটা। পমতমট মপিরটামমশডির মনশচি একমট ফটাঘাঁকটা লটাইন
মদশত হশবি, পরন পিরবিতর্বনী মপিরটামমডিটটা আলটাদটা থটাশক।

উদটাহরণ

ইনপিবট:

4
5
1
4
2

আউটপিবট:

       *

   ***

  *****

 *******

*********



*

   *

  ***

 *****

*******

 *

***
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২০  মল্যটামজক–

একটটা পরটাবিট মল্যটামজক পদখশত পগশছি। জটাদুকর নটানটান রকম পখলটা পদখটাশচ্ছে। এবিম তটা পদশখ বিটামক দশর্বকরটা মটাশঝ মশধল্যই চিমৎকগত হশয়
হটাততটামল মদশচ্ছে। মকন্তব  পরটাবিটটটা পিশড়শছি মবশমকশল। এইসিবি পখলটার মশধল্য মঠিক কখন পর মল্যটামজকটটা হশচ্ছে, পসিটটা পসি ধরশত পিটারশছি নটা।
পরমন এই পখলটাটটার কথটাই ভটাবিটা রটাক। জটাদুকর একটটা থমল মনশয়শছি। এবিম পখলটার শুরশতই সিবিটাইশক পদমখশয়শছি পর থমলটটা এশকবিটাশরই
ফটাঘাঁকটা। এরপির পসি থমলশত মকছিব  বিল রটাখশছি, এবিম পবির করশছি। আর তটাই পদশখই একটব  পির পির তবমবল হটাততটামল মদশচ্ছে বিটামক দশর্বক!
এতসিবি পশটারশগটাশল পরটাবিটমট চিরম মবিভটান্ত। পতটামটার কটাজ হশলটা,  কখন মল্যটামজকটটা হশচ্ছে এটটা বিবঝশত এই পবিটাকটা পরটাবিটমটশক সিটাহটারল্য
করটা।

পরটাবিটমট অবিশল্য মকছিব  কটাজ এমগশয় পরশখশছি। রটাদুকর রখনই থমলশত একটটা বিল রটাশখ, পরটাবিটমট 1 পলশখ। এবিম রখনই পকটাশনটা বিল পবির
কশর তখন পলশখ 0 । এভটাশবি পিবশরটা পখলটায় কতবিটার থমলশত বিল রটাখটা হশলটা আর পবির করটা হশলটা, পসিটটাশক পসি একটটা মসম মদশয় পকটাশ
কশর। পরমন, 10110  । এর মটাশন হশলটা রটাদুকর থমলশত পথশম একটটা বিল পরশখশছি,  তটারপির থমলশথশক একটটা বিল পবির কশরশছি।
তটারপির পির পির দুইটটা বিল পরশখশছি। এবিম সিবি পশশষ একটটা বিল পবির কশর মনশয়শছি। রটার মশধল্য মল্যটামজশকর মকছিব  পনই।

মকন্তব  রমদ মসমটটা হশতটা এমন 1001 তটাহশলই পদখ মল্যটামজক হশচ্ছে। কটারণ জটাদুকর পথশম একটটা বিল রটাখশছি। তটারপির একটটা বিল পবির
কশর মনশয়শছি। মকন্তব  এর পির পসি আবিটার একটটা বিল পবির করশছি! মকন্তব  থমলটটা পতটা শুরশত ফটাঘাঁকটামছিশলটা। এই বিটাড়মত বিলটটা এশলটা পকটাথটা
পথশক? এটটাই হশলটা মল্যটামজক। দুমোঃশখর মবিষয় হশলটা, জটাদুকশরর পখলটা পদশখ পরটাবিটটটা এই মসম টটা বিটানটাশত পিটারশলও পসিখটান পথশক কখন
মল্যটামজক হশচ্ছে তটা বিবঝশত পিটারশছি নটা। পতটামটার কটাজ পসিই পপটাগটামটটা মলশখ পদওয়টা।

ইনপিবট

পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। ওই সিমখল্যটার মটান রত, এর পিশর ততগুশলটা লটাইশন একমট কশর ইনপিবট মসম থটাকশবি। মসমমট 1 ও 0
মদশয় গমঠিত এবিম এর তদঘর্বল্য 50 এর পবিমশ নয়।



আউটপিবট

পমতমট ইনপিবট মসম এর জন রমদ মসমমটশত মল্যটামজক থটাশক তটাহশল মপন্ট করশত হশবি MAGIC আর রমদ মল্যটামজক নটা থটাশক তটাহশল
মপন্ট করশত হশবি NORMAL ।

উদটাহরণ

ইনপিবট:
4

10110

11001001

1001

1

আউটপিবট:

NORMAL

MAGIC

MAGIC

NORMAL

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২১ -  গণক
আমটাশদর মবিশ্বমজৎ একজন গণক!  নটা,  পসি 'ভমবিষল্যত'  গণনটা করটা তথটাকমথত গণক নটা,  বিরম তটার শখ হশলটা গণনটা করটা। তটাই সুশরটাগ
পপিশলই পসি পর পকটান মকছিব  গণনটা শুর কশর পদয়, তটা পসি রতই তবচ্ছে পহটাক নটা পকন। পতটা আমটাশদর এই মবিশ্বমজশতর আর একমট ভটাশলটা
অভল্যটাসি হশলটা পসি পমতমদন পকটান একটটা সিমশয় তটার বিটামড়র পিটাশশ খটাল পিটাশরর রটাসটা মদশয় মকছিবকন হটাঘাঁটটাহটামট কশর,  আর পসিই রটাসটাটটা
লটাল-সিটাদটা ইশটর টটামল মদশয় বিটাঘাঁধটাই করটা। স্বভটাবিতই পসি পটায় পমতমদনই হটাঘাঁটটার সিময় পচিষটা কশর আজ কতগুশলটা টটামল অমতকম কশর
রটাশচ্ছে গুশণ পফলশত। মকন্তব  দুমোঃশখর মবিষয় হশলটা,  পটায় পমতমদনই পসি ভব ল কশর পফশল কটারণ হটাঘাঁটশত পগশল সিবিসিময় পতটা আর পিটাশয়র
মনশচির টটামল গুশলটার মদশক তটামকশয় থটাকটা রটায় নটা,  সিটামশনর মদশকও তটাকটাশত হয়, পিমরমচিত কটাউশক পদখশল তটার মদশক তটামকশয় একটব
মবচিমক হটামসি মদশত হয়, ইতল্যটামদ করশত মগশয় পমতবিটারই পসি গণনটার তটাল হটামরশয় পফশল। তটাই মবিশ্বমজৎ মচিন্তটা করশছি তটার এই টটামল গণনটার
কটাজটটা অন পকটান ভটাশবি করটা রটায় মকনটা? এর সিমটাধটান মহশসিশবি পসি মঠিক কশর মনশয়শছি হটাঘাঁটটার সিময় পসি পমত পসিশকশন্ডি এক কদম কশর
এগুশবি এবিম তটার পমত পিদশকশপির তদঘর্বল্য সিবিসিময় সিমটান রটাখশবি, পসিই সিমটান তদশঘর্বল্যর পমত পিদশকশপি কতগুশলটা কশর টটামল অমতকম হয়
তটা পতটা সিহশজই গুশণ পনয়টা রটায়। তটাহশল পসি রমদ টটামল বিটাঘাঁধটাই করটা পিশথ হটাঘাঁটটা শুর করটার আগ মবহভশতর্বর সিময় টব শক পনয় (আগ মবহভশতর্বর
সিময় মটাশন পসি রমদ "১০ টটা ১০ মম: ০ পসি:" পক 'শুরর সিময়' মহশসিশবি মলশখ তটাহশল ১০টটা ১০ মম: ১ পসি: এ পসি ১ পিটা এগুশবি) এবিম টটামল
পিশথ হটাঘাঁটটার পশষ করটার সিময়টটা মনশয় পনয় (রমদ ১০টটা ১০মম: ০পসি: এ হটাঘাঁটটা শুর কশর ২ পিটা পহঘাঁশটই তটার হটাঘাঁটটা পশষ কশর তটাহশল হটাঘাঁটটার
'পশষ সিময়' হশবি ১০টটা ১০মম: ২পসি:) তটাহশল কত সিময় ধশর পসি পহঘাঁশটশছি পজশন মনশয় - পসি টটামল বিটাধটাই করটা পিশথ কতগুশলটা পিদশকপি
মদশয়শছি এবিম পকটারন্তশর পসি পমটাট কতগুশলটা টটামল অমতকম কশরশছি তটা মহসিটাবি কশর পফলটা সিমবি। মবিশ্বমজৎ পবিশ মকছিব মদন খটাতটা-কলশম এ
মহসিটাবি কশরশছি মকন্তব  বিটারবিটার একই রকম মহসিটাবি  করটাটটা  মকছিবটটা  একশঘশয়মম বিল্যটাপিটার হশয়শগশছি তটার জন। মবিশ্বমজৎ শুশনশছি তব মম
কমম্পিউটটাশরর ভটাষটা জটাশনটা,  তটাই পসি পতটামটার কটাশছি এশসিশছি তটার এই পমতমদশনর কটাজমট কশর মদশত পিটাশর এরকম একমট কমম্পিউটটার
পপটাগটাম মলশখ পদয়টার জন।

ইনপিবট

পতটামটার পলখটা পপটাগটামমটশক পথশম একমট ধনটাত্মক পিভণর্ব সিমখল্যটা 'N' (N<20) ইনপিবট মহশসিশবি গহণ করশত পিটারশত হশবি। রটা মদশয় বিশল
পদয়টা হশবি মবিশ্বমজৎ পতটামটার পপটাগটামমট মদশয় পমটাট কতগুশলটা মহসিটাবি করশত চিটায়। এরপির পমতমট মহসিটাশবির ইনপি বট পিরপির মতন লটাইশন
পদয়টা হশবি। ঐ মতন লটাইশনর পথম লটাইশন থটাকশবি হটাঘাঁটটা 'শুরর সিময়', ২য় লটাইশন থটাকশবি হটাঘাঁটটা 'পশশষর সিময়' এবিম ৩য় লটাইশন থটাকশবি
একমট ধনটাত্মক পিভণর্ব  সিমখল্যটা  C (C<=5)  রটা মদশয় পকটাশ করটা হশবি মবিশ্বমজৎ পমত পিদশকশপি পমটাট কতগুশলটা টটামল অমতকম কশর



মগশয়মছিল তটার মটান। হটাঘাঁটটা শুর এবিম পশশষর সিময় পকটাশ করটা হশবি পমটাট মতনমট সিমখল্যটা মদশয়, সিমখল্যটা গুশলটার স্বজটা হশবি এরকম "hh
mm ss", পরখটাশন hh (0<=hh<24) ঘমড়র ঘন্টটার মটান, mm (0<=mm<60) মমমনশটর মটান এবিম ss (0<=ss<60) পসিশকশন্ডির
মটান মনশদর্বশ কশর।

এখটাশন পপটাগটাম পলখটার সুমবিধটার জন একটটা বিল্যটাপিটার মশন রটাখটা পরশত পিটাশর তটা হশলটা, মবিশ্বমজৎ কখশনটা ২ ঘন্টটার পবিমশ সিময় ধশর হটাঘাঁশট
নটা।

আউটপিবট

হটাঘাঁটটাহটামটর পমত মতন লটাইন ইনপিবট পসিশটর জন পতটামটার পপটাগটাম পক এক লটাইশন একমট সিমখল্যটা আউপিবট পদখটাশত হশবি, রটা মনশদর্বশ করশবি
মবিশ্বমজৎ পমটাট কত টটামল অমতকম কশর পগশছি।

উদটাহরণ

ইনপিবট:
2

10 10 0

10 20 15

2

23 15 25

1 10 20

3
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আউটপিবট:

1230

20685



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২২ -  পমদৌমলক উৎপিটাদক

একটটা সিমখল্যটাশক তটার পমদৌমলক উৎপিটাদকগুশলটাশত মবিশশ্লেষণ করটা - পছিটাট পবিলটায় এই কটাজটটা অশনকবিটার কশরছি। তখন পতটা করশত খটাতটা
আর কলশম, এখন মসি মদশয় মক পসিটটা করশত পিটারশবি?

ইনপিবটমোঃ

পমত লটাইশন পতটামটাশক একটটা পিমজমটভ সিমখল্যটা N >= 2 পদওয়টা হশবি। শুধবমটাত্র পশষ লটাইশনর সিমখল্যটামট 2 পথশক পছিটাট হশবি। এই লটাইনমট
মদশয় পবিটাঝটাশনটা হশবি পর পতটামটার পপটাগটামশক এখন থটামশত হশবি। ধশর নটাও N এর সিশবির্বটাচ মটান হশত পিটারশবি 65536।

আউটপিবটমোঃ

পশষ লটাইন ছিটাড়টা অন সিবি লটাইশনর জন পতটামটাশক সিমখল্যটামটশক পমদৌমলক উৎপিটাদশক মবিশশ্লেষণ কশর পদখটাশত হশবি। উৎপিটাদক গুশলটাশক
অবিশল্যই পছিটাট পথশক বিড় কশম সিটাজটাশবি, আর তটার সিটাশথ তটাশদর ঘটাতও পদখটাশত হশবি। উদটাহরণ পথশক আউটপিবট ফরমল্যটামটম পদশখ নটাও।
আউটপিবশট লটাইশনর পশশষ অমতমরক পস্পেসি মদও নটা পরন। 

উদটাহরণ

ইনপিবট:

100

22

65536
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65154

11

0

আউটপিবট:

100 = 2^2 * 5^2

22 = 2^1 * 11^1

65536 = 2^16

65154 = 2^1 * 3^1 * 10859^1

11 = 11^1



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২৩ -  পগডি মনণর্বয়
Marks  Grade

80100 A+

7579 A

7074 A

6569 B+

6064 B

5559 B

5054 C

4549 D

044 F

উপিশরর পস্কল অনুসিরণ কশর পদত্তি মটাকর্বসি এর পগডি মনণর্বয় করশত হশবি।
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ইনপিবট

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T<=25). এরপিশরর T সিমখল্যক পমতমট লটাইশন একমট পিভণর্ব সিমখল্যটা M (0
<= M <= 100) থটাকশবি, রটা মটাকর্বসি মনশদর্বশ করশবি। M পক রথটাশরটাগল্য পগশডি পিমরবিতর্বন করশত করশত হশবি। 

আউটপিবট

পমতমট পকশসির জন একমট কশর পকসি নম্বর মপন্ট করশত হশবি পরখটাশন “Case X:  ” পলখটা থটাকশবি, পরখটাশন X হশচ্ছে 1 পথশক শুর কশর
পকশসির নম্বর। এরপিশর মপন্ট করশত হশবি রটা মকনটা পদত্তি মটাকর্বসি এর সিমমটাশনর পগডি।

উদটাহরণ

ইনপিবট:

3

80

42

56

আউটপিবট:

Case 1: A+



Case 2: F

Case 3: B
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২৪ -  পছিটাট পথশক বিড়

মতনমট পি গথক সিমখল্যটা পদয়টা থটাকশবি। এশদরশক পছিটাট পথশক বিড় আকটাশর মপন্ট করশত হশবি।

ইনপিবট

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T<=100). এরপিশর পমতমট লটাইশন মতনমট কশর পিভণর্ব সিমখল্যটা n1, n2, n3
থটাকশবি রটারটা পশতল্যশক স্বতন এবিম 1000 এর সিমটান বিটা পছিটাট।

আউটপিবট

পমতমট পকশসির জন একমট কশর পকসি নম্বর মপন্ট করশত হশবি। এরপিশর পদত্তি মতনমট সিমখল্যটাশক পছিটাট পথশক বিড় আকটাশর সিটামজশয় মপন্ট
করশত হশবি। পিটাশটাপিটামশ দু মট সিমখল্যটার মটাশঝ শুধবমটাত্র একমট পস্পেসি মপন্ট করশত হশবি। নমবনটা আউটপিবশট আশরটা মবিসটামরত পদখশত পিটাশরটা।’

উদটাহরণ
ইনপিবট:

3
3 2 1
1 2 3
10 5 6

আউটপিবট:

Case 1: 1 2 3
Case 2: 1 2 3
Case 3: 5 6 10



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২৫ -  গুমণতক

1 পথশক N এর মশধল্য x এর সিকল গুমনতক পবির করশত হশবি।

ইনপিবট

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T 100). ≤ এরপিশর T সিমখল্যক পটস্ট পকসি থটাকশবি রটার পমতমটশত দুমট
কশর পিভণর্ব সিমখল্যটা x এবিম N থটাকশবি পরখটাশন 1  x  N  1000000.≤ ≤ ≤

আউটপিবট

পমতমট লটাইশন একমট কশর পকসি নম্বর মপন্ট করশত হশবি এবিম এরপিশর 1 পথশক N এর মশধল্য x এর সিকল গুমনতকগুশলটাশক পছিটাট পথশক
বিড় আকটাশর পদখটাশত হশবি। পিটাশটাপিটামশ দু মট সিমখল্যটাশক শুধবমটাত্র একমট পস্পেসি মদশয় আলটাদটা করশত হশবি। নমবনটা আউটপিবশট আশরটা’
মবিসটামরত পদখশত পিটাশরটা।

উদটাহরণ
ইনপিবট:

3
4 11
13 50
2 10

আউটপিবট:
Case 1: 4 8
Case 2: 13 26 39
Case 3: 2 4 6 8 10

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২৬ -  মডিমজটটাল মত্রভভ জ
এমনভটাশবি সিমখল্যটা মপন্ট করশত হশবি পরশনটা আউটপিবট মত্রভব শজর মশতটা পদখটায়। পদত্তি দু মট সিমখল্যটার মভমত্তিশত আউটপিবট মপন্ট করশত হশবি।’

ইনপিবট

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T<=10), পিরবিতর্বনী T সিমখল্যক লটাইশনর পমতমটশত দুমট কশর পিভণর্ব সিমখল্যটা
থটাকশবি, D (0 <= D <= 9) এবিম H (1 <= H <= 20), পরখটাশন D হশচ্ছে পসিই অঙ্কমট রটাশক বিল্যবিহটার কশর মত্রভব জ ততমর করটা হশবি এবিম
H হশচ্ছে মত্রভব শজর উচতটা।

আউটপিবট

পমতমট পকশসির জন পথম লটাইশন পকসি নম্বর মপন্ট করশত হশবি পরখটাশন “Case X:  ” পলখটা থটাকশবি, পরখটাশন X হশচ্ছে 1 পথশক শুর কশর
পকশসির নম্বর। এর পিরবিতর্বনী লটাইন পথশক নমবনটা আউটপিবশটর মত কশর মত্রভব জ মপন্ট করশত হশবি।

উদটাহরণ
ইনপিবট:

2
1 4
3 5

আউটপিবট:
Case 1:
1
11
111
1111



Case 2:
3
33
333
3333
33333

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

ওশয়শবির পটাথমমক ধটারণটা মনশয় আশয়টামজত অনলটাইন পকটাশসির্বর মডিমভমডি, 
মবিসটামরত: http://dimikcomputing.com 
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২৭ -  লবশপির কটারবিটার

সিকল triplet (x, y, z) পদখটাশত হশবি পরখটাশন x  A, y  B, z  C (0  A, B, C  20) ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ এবিম x < y < z পছিটাট পথশক বিড়
মহশসিশবি পদখটাশত হশবি।

ইনপিবট

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T 20). ≤ এরপিশর পিরবিতর্বনী T সিমখল্যক লটাইশনর পশতল্যকমটশত মতনমট পিভণর্ব
সিমখল্যটা A,B,C থটাকশবি। এশদর সিনীমটা উপিশর পদয়টা আশছি।

আউটপিবট

পমতমট পকশসির জন শুরশত পকসি নম্বরমট মপন্ট করশত হশবি “Case X:  ” ফরমল্যটাশট, পরখটাশন X হশচ্ছে 1 হশত শুর কশর পকশসির নম্বর।
এরপিশর পমতমট  মটপিশলট পমত লটাইশন পছিটাট  পথশক বিড় মহশসিশবি মপন্ট  করশত হশবি। মটপিশলটগুমল  lexicographical  কমটানুসিটাশর
ঊধর্বকশম মপন্ট করশত হশবি। নমবনটা আউটপিবশট আশরটা মবিসটামরত পদখশত পিটাশরটা।

মবি:দ্র: Lexicographic কম  একমট মটপিশলট – (a1, b1, c1) আশরকমট মটপিশলট (a2, b2, c2) পথশক lexicographic কমটানুসিটাশর
পছিটাশটটা হশবি রমদ এবিম পকবিল রমদ মনশচির শতর্ব গুশলটার মটাশঝ পকটাশনটা একটটা সিমতল্য হয়: (i) a1 < a2 (ii) a1 = a2 and b1 < b2 (iii)
a1 = a2 and b1 = b2 and c1 < c2)

উদটাহরণ

ইনপিবট:

3



1 1 2

3 2 3

4 4 4

আউটপিবট:

Case 1:

0 1 2

Case 2:

0 1 2

0 1 3

0 2 3

1 2 3

Case 3:

0 1 2

0 1 3

0 1 4

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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0 2 3

0 2 4

0 3 4

1 2 3

1 2 4

1 3 4

2 3 4



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২৮ - ভটাজক 
একমট সিমখল্যটার সিমস গুণননীয়ক (ভটাজক) পবির করশত হশবি।

ইনপিবটমোঃ

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T 10). ≤ এরপিশরর পিরবিতর্বনী T সিমখল্যক লটাইশনর পমতমটশত একমট কশর
পিভণর্ব সিমখল্যটা N থটাকশবি, (1  N  100000)≤ ≤ ।

আউটপিবটমোঃ

পমতমট পকশসির জন একমট কশর লটাইন মপন্ট করশত হশবি, শুরশত পকইসি নম্বর মদশত হশবি। 

এরপির N এর সিকল গুণননীয়ক পছিটাট পথশক বিড় মহশসিশবি পদখটাশত হশবি এবিম পমতমট গুণননীয়ক শুধবমটাত্র একবিটার পদখটাশত হশবি। 

গুণননীয়ক গুশলটাশক শুধবমটাত্র একমট পস্পেসি মদশয় আলটাদটা করশত হশবি এবিম লটাইশনর পশশষ পকটাশনটা অমতমরক পস্পেসি থটাকশবি নটা। 

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

3
6
15
23

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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আউটপিবট:

Case 1: 1 2 3 6

Case 2: 1 3 5 15

Case 3: 1 23



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ২৯ -  মত্রভভ জ পপম 
মত্রভব শজর ভব মম এবিম উচতটা পদয়টা থটাকশবি, এর পকত্রফশলর মদ্বিগুন পবির করশত হশবি।

ইনপিবটমোঃ

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T 50). ≤

এরপিশর T সিমখল্যক লটাইন থটাকশবি রটার পমতমটশত দুমট কশর পিভণর্ব সিমখল্যটা B এবিম H থটাকশবি রটারটা রথটাকশম ভভ মম এবিম উচতটা মনশদর্বশ কশর।
এখটাশন 1  B, H  1000.≤ ≤

আউটপিবটমোঃ

পমতমট পকশসির জন একমট কশর লটাইন মপন্ট করশত হশবি পরখটাশন “Case X: Y  ” পলখটা থটাকশবি, 

পরখটাশন X হশচ্ছে 1 পথশক শুর কশর পকশসির নম্বর এবিম Y হশচ্ছে মত্রভব জমটর পকত্রফশলর মদ্বিগুন। 

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

3

6 12

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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31 56

335 501

আউটপিবট:

Case 1: 72

Case 2: 1736

Case 3: 167835



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩০ -  পকটান ধটারটা? 

মতনমট সিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশবি, পতটামটাশক বিলশত হশবি তটারটা মক সিমটান্তর ধটারটা, গুশণটাত্তির ধটারটা, উভয়মট হশত পিটাশর, নটামক পকটানমটই নয়।

(Given three numbers,  find  out  if  they from arithmetic  progression,  geometric  progression,  both,  or
none.)

ইনপিবটমোঃ

পথম লটাইশনর পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা পদওয়টা T (T  50)≤ পদওয়টা থটাকশবি, এর পিশর T মট লটাইন থটাকশবি। পশতল্যক লটাইশন মতনমট কশর
সিমখল্যটা n1, n2, n3 পদওয়টা থটাকশবি 
পরখটাশন 0  n1, n2, n3  1000.≤ ≤

আউটপিবটমোঃ

পমতমট পটস্ট পকশসির জন পতটামটাশক এক লটাইন কশর মপন্ট করশত হশবি, ফরমল্যটাট হশবিমোঃ “Case X: 

”পরখটাশন X হল পকসি নম্বর (১ পথশক শুর কশর) এবিম অমশমট পতটামটাশক পতটামটার উত্তির অনুরটায়নী পিরবিতর্বনী চিটারমট মসম এর পকটান একমট
মপন্ট করশত হশবিমোঃ 

“None , Arithmetic Progression , Geometric Progression , Both (” “ ” “ ” “ ” অবিশল্যই পকটাশটশন ছিটাড়টা)।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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সিল্যটাম্পিল ইনপিবট আউটপিবট পসিকশশন আউটপিবট পকমন হশত হশবি তটা পদখটাশনটা আশছি। 

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

4

1 2 5

1 3 5

2 4 8

2 2 2

আউটপিবট:

Case 1: None

Case 2: Arithmetic Progression

Case 3: Geometric Progression

Case 4: Both



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩১ - সিময় বিমহয়টা রটায় 
পসিশকশন্ডি সিময় পদয়টা থটাকশবি, এশক বিছির, মটাসি, মদন, ঘণটা, মমমনট ও পসিশকশন্ডি পিমরণত কশর পদখটাশত হশবি। 

তব মম ধশর মনশত পিটাশরটা পর ১ বিছির = ১২ মটাসি, ১ মটাসি = ৩০ মদন, ১ মদন = ২৪ ঘন্টটা, ১ ঘন্টটা = ৬০ মমমনট, ১ মমমনট = ৬০ পসিশকন্ডি।

ইনপিবটমোঃ

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T 50) ≤ । 

এরপিশর  T  সিমখল্যক লটাইন থটাকশবি,  রটার পমতমটশত একমট ধনটাত্মক পিভণর্ব সিমখল্যটা, S  অথর্বটাৎ পসিশকশন্ডির মটান পদয়টা থটাকশবি  (1  S ≤ ≤
10^9) ।

আউটপিবটমোঃ

পমতমট পকশসির জন শুরশত পকশসির নম্বর মপন্ট করশবি। মনশচির নমবনটা ইনপিবট ও আউটপিবশটর মত কশর।

এরপিশর রথটাকশম বিছির, মটাসি, মদন, ঘণটা, মমমনট ও পসিশকশন্ডির সিমখল্যটা মপন্ট করশত হশবি। 

রমদ পকটানমট 0 আশসি তটাহশল পসিমট মপন্ট করশত হশবি নটা। রমদ পকটানমট 1 এর পচিশয় বিড় হয় তটাহশল পসিমটশক বিহুবিচিশন মপন্ট করশত হশবি,
নটাহশল একবিচিশন। 
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উদটাহরণ স্বরূপি, রমদ পকটানমটশত 0 মমমনট আশসি তটাহশল তখন মমমনশটর পিটাটর্বমট বিটাদ মদশয় মদশবি। রমদ বিছিশরর সিমখল্যটা 1 আশসি তটাহশল 1
year মপন্ট করশবি, 1 years নয়। 

রমদ 10 মটাসি হয় তটাহশল 10 months মপন্ট করশবি, 10 month নয়। নমবনটা আউটপিবশট আশরটা মবিসটামরত পদখশত পিটাশরটা।

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

6

1

59

60

395

3840305

31104000

আউটপিবট:



Case 1: 1 second

Case 2: 59 seconds

Case 3: 1 minute

Case 4: 6 minutes 35 seconds

Case 5: 1 month 14 days 10 hours 45 minutes 5 seconds

Case 6: 1 year
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩২ -  দুমট আয়তশকত্র 

 পবির করশত হশবি দুমট অশকর সিটাশপিশক সিমটান্তরটাল আয়তশকত্র পিরস্পেরশক পছিদ কশর মকনটা।

একমট আয়তশকত্র দুমট সটানটামশকর মটাধল্যশম পদখটাশনটা হশবি, মনশচির বিটাম পকটানটার মবিন্দু আর উপিশর ডিটান পকটানটার মবিন্দুর মটাধল্যশম। 

দুমট আয়তশকত্র পিরস্পেরশক পছিদ কশর রমদ তটাশদর পিরস্পেশরর মশধল্য অশুন ধনটাত্মক সিটাধটারণ এলটাকটা থটাশক।

ইনপিবটমোঃ

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T 25). ≤

পমতমট পটস্ট পকশসি দুমট লটাইন থটাকশবি, পরখটাশন পথম লটাইশন থটাকশবি চিটারমট পিবণর্ব সিমখল্যটা x1, y1, x2, y2 এবিম

মদ্বিতনীয় লটাইশন থটাকশবি আরও চিটারমট পিভণর্ব সিমখল্যটা x3, y3, x4, y4. এখটাশন (x1, y1) ও (x2, y2) হশচ্ছে পথম আয়তশকশত্রর রথটাকশম
মনশচির বিটাম পকটানটার ও উপিশরর ডিটান পকটানটার মবিন্দুর সটানটামক। 

একই ভটাশবি  (x3, y3)  এবিম  (x4, y4)  হশচ্ছে মদ্বিতনীয় আয়তশকশত্রর রথটাকশম মনশচির বিটাম পকটানটার ও উপিশরর ডিটান পকটানটার মবিন্দুর
সটানটামক। 

তব মম মনমশ্চিন্ত থটাকশত পিটার পর, x1 < x2, y1 < y2, x3 < x4, y3 < y4  থটাকশবি এবিম উভয় আয়তশকত্র হশচ্ছে অশকর সিটাশপিশক
সিমটান্তরটাল। 



অথর্বটাৎ পমত আয়তশকশত্রর পমতমট বিটাহু হয় X অক অথবিটা Y অশকর সিটাশপিশক সিমটান্তরটাল। সটানটামশকর পিরম মটান ≤100, অথর্বটাৎ -100 ≤
x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4  100.≤

আউটপিবটমোঃ

পমতমট পকশসির জন একমট কশর লটাইন মপন্ট করশত হশবি পরখটাশন “Case X: Yes  ” অথবিটা “Case X: No  ” পলখটা থটাকশবি, পকটান
পকটাশটশন মচিহ্ন ছিটাড়টা। 

এমট মনভর্বর করশবি পদত্তি আয়তশকত্র গুশলটা পিরস্পেরশক পছিদ কশর মকনটা তটার উপির পরখটাশন X  হশচ্ছে 1 পথশক শুর কশর পটস্ট পকশসির
সিমখল্যটা। নমবনটা আউটপিবশট আশরটা মবিসটামরত পদখশত পিটাশরটা। 

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

3

1 1 5 5 

4 4 7 7

1 1 5 5 

1 7 10 12

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 

http://cpbook.subeen.com/


1 1 2 2 

2 2 3 3

আউটপিবট:

Case 1: Yes

Case 2: No

Case 3: No



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩৩ - অঙ্ক বিদল
একমট অঋণটাত্বক পিভণর্ব সিমখল্যটা পদওয়টা থটাকশবি। সিমখল্যটামটর পর অঙ্কগুশলটার মটান পজটাড় পসিগুশলটার সিটাশথ 1 পরটাগ কশর এবিম পর অঙ্কগুশলটার
মটান মবিশজটাড়, পসিগুশলটা পথশক 1 মবিশয়টাগ কশর একমট পিমরবিমতর্বত সিমখল্যটা বিটানটাশত হশবি। 

পরমন: 46709 এই সিমখল্যটামট বিদশল হশবি 57618 । 

উশলখল্য, 0 একমট পজটাড় সিমখল্যটা।

ইনপিবটমোঃ

পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। ওই সিমখল্যটার মটান রত, এর পিশর ততগুশলটা লটাইশন একমট কশর ইনপিবট সিমখল্যটা থটাকশবি। 

পমতমট সিমখল্যটা 10000001-এর পচিশয় পছিটাট।

আউটপিবটমোঃ

পমতলটাইশনর জন পসিই লটাইশন পদওয়টা সিমখল্যটামটশক মনয়ম অনুরটায়নী পিমরবিতর্বন করশল পর নতবন সিমখল্যটামট পিটাওয়টা রটাশবি পসিমট মপন্ট করশত
হশবি। 

উদটাহরণমোঃ
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ইনপিবট:

5

231

117

0

8341

46709

আউটপিবট:

320

6

1

9250

57618



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩৪ - শব্দ উলটাও
পবিশলশম পতটামটার কটাজ হশলটা, একটটা বিটাশকল্যর শব্দগুশলটাশক উমলশয় পদওয়টা। 

শব্দ গুশলটা শুধব মটাত্র পছিটাট হটাশতর বিণর্ব মদশয় গমঠিত হশবি এবিম তটারটা একমট পস্পেশসির মটাধল্যশম পি গথক থটাকশবি। 

বিটাশকল্যর শুরশত বিটা পশশষ পকটান পস্পেসি থটাকশবি নটা। উদটাহরনস্বরূপি,  বিটাকল্যমট রমদ হয় “sun rises in the east  ” তটাহশল পতটামটার
আউটপিবট হশবি “east the in rises sun”।

ইনপিবটমোঃ

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T 20). ≤ এরপিশর পমত লটাইশন একমট কশর বিটাকল্য থটাকশবি। 

বিটাকল্যগুশলটার তদঘর্বল্য ১৫০ এর কম হশবি।

আউটপিবটমোঃ

পমত পকশসির জন বিটাকল্যমটর শব্দগুশলটাশক উমলশয় একমট লটাইন মপন্ট করশত হশবি। নমবনটা আউটপিবশট আশরটা মবিসটামরত পদখশত পিটাশরটা। 

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

2
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sun rises in the east

hello world

আউটপিবট:

east the in rises sun

world hello



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩৫ - বিটাইনটামর
একটটা পিভণর্বসিমখল্যটা N পদওয়টা থটাকশবি। পতটামটাশক N তদশঘর্বল্যর সিবি বিটাইনটামর সিমখল্যটা মপন্ট করশত হশবি।

ইনপিবটমোঃ

ইনপিবশটর পথম লটাইশন একটটা সিমখল্যটা, T,  পদয়টা থটাকশবি।T  মনশদর্বশ কশর এরপিশর কয়মট পটস্ট পকইসি আশছি।এর পিরবিতর্বনী  T  সিমখল্যক
লটাইশনর পশতল্যকমটশত একমট কশর সিমখল্যটা N (0<N 10) ≤ পদয়টা থটাকশবি।

আউটপিবটমোঃ

পমত পকশসির জন পতটামটাশক N তদশঘর্বল্যর সিবি বিটাইনটামর সিমখল্যটা মপন্ট করশত হশবি। 

মপন্ট করটার সিময় পছিটাট পথশক বিড় এই ননীমত অনুসিরন করশত হশবি। 

আশরটা মবিসটামরত উদটাহরশণর জশন মনশচির নমবনটা ইনপিবট আউটপিবট পদখশত পিটাশরটা। 

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:
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2

1

3

আউটপিবট:

0

1

100

101

110

111



পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩৬ -  পমদৌমলক কনী নটা
একমট সিমখল্যটা পমদৌমলক মকনটা পবির করশত হশবি। পমদৌমলক সিমখল্যটা শুধবমটাত্র ১ এবিম মনশজশক দ্বিটারটা মবিভটাজল্য।

ইনপিবটমোঃ

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T 10), ≤ এরপিশর T সিমখল্যক লটাইন থটাকশবি রটাশদর পমতমটশত একমট কশর
পিভণর্ব সিমখল্যটা N(2  N  1000000000000) ≤ ≤ থটাকশবি।

আউটপিবটমোঃ

পমতমট পটস্ট পকশসির জন, রমদ N পমদৌমলক হয়, পথশম মপন্ট করশবি N, তটারপিশর  “ is a prime  ” মসমমট পকটানও পকটাশটশন ছিটাড়টা মপন্ট
করশবি। 
 N  পমদৌমলক নটা হশল পথশম মপন্ট করশবি  N,  তটারপিশর  “ is not a prime  ” মসমমট পকটানও পকটাশটশন ছিটাড়টা মপন্ট করশবি। নমবনটা
আউটপিবশট আশরটা মবিসটামরত পদখশত পিটাশরটা। 

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

3
2
6
11

আউটপিবট:
2 is a prime
6 is not a prime
11 is a prime
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩৭ - পখটাঘাঁজ দল্য সিটাচির্ব - ১ 
দুইমট মসম পদওয়টা থটাকশবি রটার মদ্বিতনীয়মট পথমমটর সিটাবিমসম। 
খবঘাঁশজ পবির করশত হশবি পথমমটশত সিটাবিমসমমট সিবির্বপথম পকটাথটা পথশক শুর হশয়শছি। 
উশলখল্য, পকটাশনটা মসম এর একটটানটা পকটাশনটা অমশশক বিশল তটার সিটাবিমসম। 
পরমন, banana এর একটটা সিটাবিমসম ana এবিম এটটা সিবির্ব পথম শুর হশয়শছি 1 তম সটান পথশক। 
আশরকমট সিটাবিমসম ban রটা শুর হশয়শছি 0 তম সটান পথশক। ওমদশক anna পথম মসমমটর তবিধ সিটাবিমসম নয়।

ইনপিবটমোঃ

পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। ওই সিমখল্যটার মটান রত, এর পিশর ততগুশলটা লটাইশন দুইমট কশর মসম থটাকশবি। 
পমতমট মসমএর তদঘর্বল্য 128 এর কম এবিম মসম দুমট একমট পস্পেসি মদশয় আলটাদটা।

আউটপিবটমোঃ

পমতলটাইশনর জন পসিই লটাইশনর মদ্বিতনীয় মসমমট পথম মসমশত সিবির্বপথম পকটাথটা পথশক শুর হশয়শছি তটা বিলশত হশবি। 

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

4

banana ana



banana ban

aquickbrownfoxjumpsoverthelazydog fox

foobar foobar

আউটপিবট:

1

0

11

0
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩৮ - পখটাঘাঁজ দল্য সিটাচির্ব - ২ 

দুইমট মসম পদওয়টা থটাকশবি রটার মদ্বিতনীয়মট পথমমটর সিটাবিমসম। খবঘাঁশজ পবির করশত হশবি পথমমটশত সিটাবিমসমমট কতবিটার আশছি। উশলখল্য,
পকটাশনটা মসম এর একটটানটা পকটাশনটা অমশশক বিশল তটার সিটাবিমসম। 
পরমন, banana  এর একটটা সিটাবিমসম  ana  এবিম এটটা সিবির্ব পথম শুর হশয়শছি  1-তম সটান পথশক,  আবিটার  3-তম সটান পথশকও এমট
আশরকবিটার আশছি।

banana

 |||||

 ana||

   |||

   ana

অথর্বটাৎ, পমটাট 2 বিটার সিটাবিমসমমটশক পিটাওয়টা রটাশচ্ছে। ওমদশক anna পথম শব্দমটর পকটাশনটা তবিধ সিটাবিমসমই নয়। 
তটাই পিটাওয়টা রটাশচ্ছে 0 বিটার।



ইনপিবটমোঃ

পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। 
ওই সিমখল্যটার মটান রত, এর পিশর ততগুশলটা লটাইশন দুইমট কশর মসম থটাকশবি। 
পমতমট মসমএর তদঘর্বল্য ১২৮ এর কম এবিম মসম দুমট একমট পস্পেসি মদশয় আলটাদটা।

আউটপিবটমোঃ

পমতলটাইশনর জন পসিই লটাইশনর মদ্বিতনীয় মসমমট পথম মসমমটর মশধল্য কতবিটার আশছি তটা বিলশত হশবি। 

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

5

banana ana

banana anna

fox  aquickbrownfoxjumpsoverthelazydog

ddddd ddd
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foobar foobar

আউটপিবট:

2

0

0

3

1
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৩৯ - রটান পরট - ১ 

তব মম পগছি মকশকট পখলটা পদখশত। হঠিটাৎ পখয়টাল করশল ইশলকটমনক পস্কটারশবিটাশডির্ব আর সিবি সিবি মঠিক পদখটাশলও থটাকশলও রটানশরট ভব ল
পদখটাশচ্ছে। বিল্যটাপিটারটটা ওশদর বিলশত মগশয় জটানশল পর ওরটাও ভব লটটা পখয়টাল কশরশছি। 
মকন্তব  অশসমলয়টা পথশক আমদটামন করটা পস্কটারশবিটাশডির্বর পপটাগটাম মঠিক করশত পসিই পদশশর ইমঞ্জিমনয়টার আনশত হশবি, তটার জন মননটালয় পথশক
অনুমমত, অনুদটান, সিই, মসিল, ছিটাপ্পর, এটটা, পসিটটা অশনক মকছিব  লটাগশবি বিশল কটাজটটা হশয় উঠিশছি নটা। 
মকন্তব  তব মম বিবঝশত পপিশরশছিটা বিল্যটাপিটারটটা পস্রেফ একটটা পপটাগটামমম বিটাগ। দু লটাইশনর একটটা পকটাডি মলশখই মঠিক কশর পফলশত পিটারশবি। পসিটটা
বিলশতই, মকছিবটটা পভশবি পটকমনমশয়টান পলটাকটটা রটামজ হশয় পগল। শতর্ব একটটাই, তটার বিসিশক মকছিব  বিলটা রটাশবি নটা। 
তব মমও পতটামটার পপটাগটামমম মস্কল সিমতল্যকটার একটটা কটাশজ লটাগটাশনটার সুশরটাগ পপিশয় তবমবল উৎসিটাশহ পকটাডি করশত শুর কশর মদশল।
পখলটাটটা হশচ্ছে 50 ওভটাশরর ওয়টানশডি মল্যটাচি। 
পমতবিটার রখন মডিশসপশত ওভটারপমত বিতর্বমটান রটাশনর হটার (current run rate) এবিম পজতটার জন কটামঙকত রটাশনর হটার (required run
rate)  পদখটাশনটা হয় তখন পমতপিশকর করটা পমটাট রটান,  বিল্যটাট্সিমল্যটানশদর বিতর্বমটান রটান এবিম পখলটার আর কত বিল বিটামক আশছি তটা জটানটা
থটাশক।
উশলখল্য, মকশকশট 6 বিশল 1 ওভটার হয় এবিম মজতশত হশল পমতপিশকর পমটাট রটাশনর পচিশয় অন্তত 1 রটান পবিমশ করশত হয়।

ইনপিবটমোঃ

পথম লটাইশন একমট সিমখল্যটা থটাকশবি। ওই সিমখল্যটার মটান রত, এর পিশর ততগুশলটা লটাইশন মতনমট কশর সিমখল্যটা থটাকশবি। 
পথম সিমখল্যটামট পমতপিশকর পমটাট রটান, মদ্বিতনীয় সিমখল্যটামট বিল্যটাট্সিমল্যটানশদর বিতর্বমটান রটান, এবিম তগতনীয় সিমখল্যটামট পখলটার আর কত বিল বিটামক
আশছি তটা মনশদর্বশ কশর।



আউটপিবটমোঃ

পমতলটাইশনর জন পসিই লটাইশনর পদওয়টা তথল্য পথশক মহসিটাবি কশর পথশম ওভটারপমত বিতর্বমটান রটাশনর হটার এবিম এরপির একমট পস্পেসি মদশয়
কটামমকত রটাশনর হটার মপন্ট করশত হশবি। 
পমতমট হটার অবিশল্যই দশমমশকর পিশর শুধব মটাত্র দুই অঙ্ক পিরর্বন্ত পদখটাশত হশবি।

উদটাহরণমোঃ

ইনপিবট:

4

300 294 6

200 100 100

333 250 40

118 100 180

আউটপিবট:

6.00 7.00

3.00 6.06

5.77 12.60

5.00 0.63
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তব মম রমদ এই মপিমডিএফ বিইমট কটাশরটা কটাছি পথশক কমপি কশর থটাশকটা, মকমবিটা ইন্টটারশনট পথশক মফ্রি ডিটাউনশলটাডি কশর থটাশকটা, তব মম চিটাইশল
পলখশকর পিমরশ্রশমর মভলল্য পিমরশশটাধ করশত পিটাশরটা। এই মপিমডিএফ বিইমটর দটাম এশকবিটাশরই হটাশতর নটাগটাশল। মটাত্র 25 টটাকটা মবিকটাশ-এর
মটাধল্যশম পিটামঠিশয় দটাও এই নটাম্বটাশরমোঃ 01622624182, পতটামরটা রত পবিমশ বিই মকনশবি, পসিমট হটাডির্বকমপিই পহটাক, মকমবিটা ইবিবক (পরমন এই
মপিমডিএফ), পলখকরটা তত পবিমশ উৎসিটাহ পিটাশবিন এবিম আশরটা বিই পলখটার বিল্যটাপিটাশর আগহনী হশবিন।

মবিকটাশশর মটাধল্যশম পপিশমন্ট করটার মনয়মমোঃ

01. Go to your bKash Mobile Menu by dialing *247#
02. Choose Payment“ ”
03. Enter the Merchant bKash Account Number you want to pay to (01622624182)
04. Enter the amount you want to pay (25)
05. Enter a reference against your payment (cpbook pdf)
06. Enter the Counter Number (enter 0)
07. Now enter your bKash Mobile Menu PIN to confirm

১) পথশম *247# নটাম্বটাশর ডিটায়টাল কশর মবিকটাশ পমনু আনশত হশবি। 
২) তটারপিশর 'পপিশমন্ট' মনবির্বটাচিন করশত হশবি।
৩) এবিটাশর মটাশচির্বন্ট মবিকটাশ একটাউন্ট নটাম্বটার মহশসিশবি 01622624182 মদশত হশবি।
৪) তটারপিশর টটাকটার পিমরমটাণ মদশত হশবি (এই মপিমডিএফ বিইশয়র জন ২৫ টটাকটা)
৫) পরফটাশরন্স মহশসিশবি cpbook pdf মলশখ মদশত হশবি।
৬) কটাউন্টটার নটাম্বটার ০ মদশবি।
৭) এবিটাশর পতটামটার মবিকটাশ পমটাবিটাইল পমনু মপিন (PIN) মদশত হশবি।

পতটামটার মবিকটাশ একটাউন্ট নটা থটাকশল একমট খবশল মনশত পিটাশরটা (এমট খবলশত পকটাশনটা টটাকটা লটাশগ নটা) মকমবিটা অন কটাশরটা মবিকটাশ একটাউন্ট
বিল্যবিহটার করশত পিটাশরটা।

কমম্পিউটটার পপটাগটামমম  তটামমম শটাহ??মরয়টার সসমবিন। বিইয়য়র ওয়য়বিসটাইটট http://cpbook.subeen.com 
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পপটাগটামমম সিমসিল্যটা ৪০ - দটাবিটার পবিটাশডির্ব রটাজটার চিটাল 
একমট অসিনীম আকটাশরর দটাবিটার পবিটাশডির্ব রটাজটার শুরর অবিসটান (r1, c1) পদয়টা আশছি। পবির করশত হশবি, কত চিটাশল দটাবিটার রটাজটা (r2, c2)
অবিসটাশন পরশত পিটারশবি। 
রমদ পতটামটার নটা জটানটা থটাশক দটাবিটার রটাজটার চিটাল কনী, একমট দটাবিটার রটাজটা এক চিটাশল তটার চিটারপিটাশশর ৮ মট ঘশরর পরশকটাশনটা একমট ঘশর
পরশত পিটাশর, মনশচি পদখটাশনটা ছিমবির মত।

ইনপিবটমোঃ 

ইনপিবট ফটাইশলর পথম লটাইশন থটাকশবি পটস্ট পকশসির সিমখল্যটা T (T 50), ≤ এবিম এর পিশর T সিমখল্যক
লটাইন থটাকশবি। পমত লটাইশন 4 মট পিভণর্ব সিমখল্যটা থটাকশবি: r1,c1,r2,c2, পরখটাশন, (r1,c1) হশচ্ছে শুরর
ঘশরর সটানটামক আর (r2, c2) হশচ্ছে পশশষর ঘশরর সটানটামক। 

(0  r1, c1, r2, c2  1000).≤ ≤

আউটপিবটমোঃ

পমতমট পকশসির জন একমট কশর লটাইন মপন্ট করশত হশবি পরখটাশন “Case X: Y  ” পলখটা থটাকশবি, পকটান পকটাশটশন মচিহ্ন ছিটাড়টা। এখটাশন X
হশচ্ছে 1 পথশক শুর কশর পটস্ট পকশসির নম্বর এবিম Y হশচ্ছে (r1, c1) পথশক (r2, c2) পত পপিদৌঘাঁছিটাশত দটাবিটার রটাজটার পশয়টাজননীয় চিটাশলর
সিমখল্যটা । 
নমবনটা আউটপিবশট আশরটা মবিসটামরত পদখশত পিটাশরটা। 

উদটাহরণমোঃ



ইনপিবট:

3

1 1 3 3

1 2 6 9

42 468 335 501

আউটপিবট:

Case 1: 2

Case 2: 7

Case 3: 293
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