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বয্াঙািচ
৪ িডেস�র ২০১৭ সােল �কািশত িবিবিসর এক �িতেবদেন বলা
হয় আমােদর েদেশ প�ম ে�িণর ন�ই শতাংশ িশ�াথী�রই
গিণেতর পাঠ িন�মােনর। এই িশ�াথী�েদর একটা বেড়া অংশই
েবেড় ওেঠ গিণেতর �িত ভয় এবং অনীহা িনেয়। আবার ২০১৮
সােলই

আ�জর্ািতক

গিণত

অিলি�য়ােড

(আইএমও)

বাংলােদেশর হেয় �থমবােরর মেতা �ণর্পদক অজর্ন কেরন

বয্ােঙর ছাতার িবজ্ঞান
বঁাচেত হেল ভাবেত হেব

অগা� ২০২১, �াবণ-ভা� ১৪২৮
ি�তীয় বষর্, সংখ্যা ১০

আহেমদ জাওয়াদ েচৗধুরী — যা-িকনা িনঃসে�েহ আমােদর জন্য
এক বেড়া পাওয়া। তাহেল গিণত েশখায় বা েশখােনায় আমােদর
ঘাটিত �ক েকাথায়?
আিম মেন কির, গিণত েশখােনার অথর্ �ধু অ� কষেত েশখােনা
নয়। গিণত েশখােনার অথর্ হে� ক�না করেত েশখােনা; িচ�া

স�াদক

করেত েশখােনা। স�িত সুইজারল্যাে�র এক গেবষণা েথেক দািব

সমু� িজত সাহা

করা হে� েযসব বা�ারা 3D-েত ক�না করেত পাের তােদর

শাহ্িরয়ার জামান িসহাম

গিণেত দ�তা েবিশ হয়। কথা� যেথ� েযৗি�ক। আর

তানভীর রানা রাি�

ক�নাশি� জাগােনার জন্য থাকা �েয়াজন গিণেতর �িত আ�হ।
িশ�াথী�রা গিণেতর �িত আ�হ হািরেয় েফেল কারণ �াসর�েম

কভার
েমহ্রাব িসি�ক সািবত, সমু� িজত সাহা

েল-আউট
শাহ্িরয়ার জামান িসহাম

গিণেতর মজার ব্যাপার�েলা তােদরেক জানােনা হয় না। জানােনা
হয় না গিণেতর সূ��েলা গিণতিবেদরা কখন, েকন, আর কীভােব
আিব�ার করেলন।
ব্যাঙািচর এবােরর সংখ্যা� সাজােনা হেয়েছ গিণেতর ব�ল

র��নীল ম�ল, িরয়াদ

�চিলত িকছু িবষেয়র সহজ ও চমক�দ আেলাচনা িদেয়, যা

�কাশক

আ�হী করেব। এছাড়াও আমরা জানেত পারেবা সংখ্যার েসৗ�যর্,

নাঈম েহােসন ফার�কী, সমু� িজত সাহা
৩ অগা� ২০২১
�ম ব্যাঙািচ, ব্যােঙর ছাতার িব�ান কতৃ র্ প�
জেয়ন কর�ন আমােদর েফইসবুক ��েপ:
facebook.com/groups/bcbiggan
info@bangachi.com
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bangachi.com
facebook.com/bcb.bangachi
download.bangachi.com

আমােদরেক আরও েবিশ ক�না করেত এবং িচ�াশীল হেত
পঁাচ হাজার বছেরর পুরেনা ক্যালকুেলটর, �্যািডেয়�, েট�রসহ
অেনক অেনক িবষেয়। গিণত হেয় উঠু ক সবার জন্য উপেভাগ্য।
আর হঁ ্যা! মার�ফ, তাহিমদ ও আদনানেক আইএমও-েত ে�া�
জেয়র �েভ�া।

শাহ্িরয়ার জামান িসহাম
স�াদক, বয্াঙািচ
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আরও যােদর অ�া� পির�েম
ব্যাঙািচ উ�ু� করা স�ব হেয়েছ
িসেলকশন
ি�য় তালুকদার
তানভীর রানা রাি�
সমু� িজত সাহা

��ফিরিডং-এ যঁারা িছেলন
আশরাফুল ইসলাম মািহ
রািকন শাহিরয়ার
এ আর মুিবন
আবু রায়হান
আফীফাহ্ হক মীম
নািবলা তাসিনম
জািহদুর রহমান
িরজুফা জামান েশাভা
রওনক শাহিরয়ার

অন্যান্য
মু�ফা কামাল জােবদ
রওনক শাহিরয়ার
জয়�ী রায় পূজা
নাঈম েহােসন ফার�কী
আশরাফুল ইসলাম মািহ

বয্াঙািচ

েঘাষণা
ি�য় পাঠক, িন�য়ই ভােলা আেছন। আপিন ব্যাঙািচর িনয়িমত পাঠক হেয় থাকেল হয়েতা জােনন;
মািসক ম্যাগািজন হেলও �িত� ব্যাঙািচ �কাশ করেত ইদানীং কেয়ক মাস েলেগ যাে� আমােদর।
একারেণ হয়েতা মেন �চুর ে�াভও জে�েছ আপনার, েসজন্য আমরা আ�িরকভােব দুঃিখত।
ব্যাঙািচর েপছেন কাজ কের েছা� এক� �ম, �ম ব্যাঙািচ। এখােন �ায় সবাই-ই িশ�াথী�, �ু ল, কেলজ
বা িব�িবদ্যালয় পড়ুয়া। পড়ােশানা ছাড়াও ব্যি�গত অন্যান্য কােজর পাশাপািশ এরা সবাই ে��ােসবক

িহেসেব সময় েদয় ব্যাঙািচ �কােশর জন্য। িবিভ� কে�� আেয়াজন কের আমােদর েফইসবুক ��প
‘ব্যােঙর ছাতার িব�ান’ েথেক েলখা সং�হ কের আমােদর িসেলকশন �ম। েসখান েথেক েলখা�েলা
যায় ��ফ িরডার �েমর হােত। তারা বানােনর ব্যাপাের খুবই িসিরয়াস। �কােশর পর বানান ভু ল েপেল
তারা েযন শািরিরকভােব আঘাত পান। তাই খুবই সতকর্ভােব একািধক ধােপ বানান �ি�র কাজ কেরন।
বানান েদখা হেয় েগেল েলখা�েলা েপ�ঁছায় স�াদকেদর হােত। তারা েলখা�েলােক ম্যাগািজন উপেযাগী
কের েগাছান ও �েয়াজেন েলখা েযাগ কেরন বা বাদ েদন। এরপর আেস েল-আউট �েমর হােত।
ব্যাঙািচর জনি�য়তার অন্যতম �ধান কারণ এর েল-আউট। িনিবড় পযর্েব�েণর মেধ্য িদেয় েল-আউট
স�� করা হয়। ধােপ ধােপ অেনেক িমেল িবিভ� আইিডয়া ও পরামশর্ িদেত থািক। েল-আউট চলার
পাশাপািশ চলেত থােক কভােরর কাজ। আইিডয়া িদেয় �ঁ িতেয় �ঁ িতেয় কভার আ�র্�েক িদেয় আঁিকেয়
েনওয়া হয় অসাধারণ সব কভার। উে�খ্য, েপশাদার কভার আ�র্�ও স�ূণর্ িবনামূেল্য আঁকান
ব্যাঙািচর সব ��দ। আর কেয়ক মাসব্যাপী এত মানুেষর িনঃ�াথর্ পির�েমর েশেষ জ� হয় এেককটা
ব্যাঙািচর।
বুঝেতই পারেছন কতটা সময় ও পির�ম সােপ� কাজ। তার ওপর েতা আেছই িবিভ� �িতব�কতা।
এসেবর েপছেন েলেগ যায় েদড়-দুই কী িতন িতনেট মাস। অেনকবার আমরা েভেবিছ এবার একমােসর
মেধ্য �কাশ করবই, বা েযভােবই েহাক ব্যাঙািচর সময়সূিচ �ক করবই। �িতবারই েকােনা না
েকােনাভােব করা স�ব হয় না আর। তার ওপর িদেনর পর িদন �কােশর �ণ িপিছেয়ই চেলেছ। তাই
আমরা িস�া� িনেয়িছ ব্যাঙািচেক আর মািসক ম্যাগািজন বলব না। এখন েথেক ব্যাঙািচ েয মােস
�কািশত হেব েস মােসর সংখ্যা িহেসেবই িবেবিচত হেব। আশা কির বরাবেরর মেতাই ৈধযর্ িনেয় আমােদর
পােশ থাকেবন, িব�ােনর সােথ থাকেবন। ধন্যবাদ।
- সমু� িজত সাহা
- �ম ব্যাঙািচ
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সূিচপ�
ব্যাঙািচ� [৬]
েশভার উপপাদ্য- এক িঢেল ৩
পািখ মারা [১২]
e এর গ� [১৫]
িনখুঁত সংখ্যা [২১]
পা�গিণেতর পেথ পেথ - �ণ ও
সংখ্যা [২৩]
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Mind [১০৬]
ম�েলর আকােশ েদখা িমলল
িবরল অেরারা [১০৮]
সা�াৎকার: েমাহা�াদ িজশান
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সােয়� িফকশন: ফাংশন েকভ
[১১৯]
রম্য রচনা:এই মােসর রািশফল
[১২৮]
অ, আ, ক্যালকুলাস, খ [১৩০]
আপেডট: ব� আেগই যখন
ডাইেনাসর িবলু� হওয়া �র�
কের [১৪৩]
ধঁাধা
তথ্যসূ�
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ি�য় ব্যাঙািচ,
জােনা, আমােদর বািড়র উেঠােন �চুর ব্যাং েদখা যাে� আজকাল। ইয়া বেড়া বেড়া ব্যাং! কালেক
স�্যােবলা েদিখ একদল ব্যাঙেসনা মাচর্ করেত করেত সামেন আগাে�! িক� দুঃেখর িবষয়, এই
ব্যাঙেসনােদর আ�মণ কের বেস বািড়র দু�ু িবড়ালটা। ওহেহা! িবড়ালটা েখলেছ, ব্যাঙেসনােদর িনেয়
েখলেছ! চমৎকার!

এই েয মশাই, এই গ� �দাই বলিছ না। কারণ আেছ৷
এত েদির কের ব্যাঙািচ �কাশ হয় েয আপেন কেয়কমাস িপিছেয় েগেছন! জানুয়াির সংখ্যা েম মােস �কাশ
হেলা। আিম একিদন কেমে� বেলিছলাম েয একটা টাইম েমিশন আ�র্েকল রাখেত৷ েযটা হে� িগেয়
েতামােক টাইম �ােভল কিরেয় মাঝখােনর গ্যাপ যাওয়া সংখ্যা বা মাস�েলা পুিষেয় েনেব৷ িক� েতামার
হতর্ াকতর্ ারা আমার কথা জা� মজার ছেলই িনেয় িনেলা! হতর্ াকতর্ ারা হে� দু�ু িবড়ালটার মেতা েতামােক
িনেয় েখলেছ বেলই মেন হেলা আমার৷ তু িমও িক তাই মেন কেরা? কেরা? কেরা?
আিম িক� মেন কির না!
ইিত,

আশরাফুল ইসলাম মািহ
ব্যাঙািচ: িবড়াল! ওের বা�া!! আিম পালাই। েতামার কথা পের �নেবা। আেগ িনেজেক বঁািচেয় িনই।
======

৬

বয্াঙািচ
অজানােক জানােত ব্যাঙািচ দার�ণ ভূ িমকা পালন করেছ। তাই ব্যাঙািচর সবর্দা সাফল্য কামনা করিছ।
নতু ন নতু ন তথ্য জানেত ব্যাঙািচ পড়ুন এবং অপরেক পড়েত উ��
ু কর�ন।
ইিত,

িদপু দাস তু ষার
ব্যাঙািচ: ধন্যবাদ েতামােক তু ষার। তু িম িক� সবার কােছ ব্যাঙািচেক েপ�ঁেছ েদওয়ার জন্য আমােদর সাহায্য
করেত পােরা। িরিভউ িলেখ, ব্যাঙািচর িলংক েশয়ার কের মানুষেক জানােত পােরা ব্যাঙািচ স�েকর্। তােত
আেরা মানুষ জানার সুেযাগ পােব ব্যাঙািচ িনেয়।
=====
ি�য় ব্যাঙািচ, আিম েতামার িনয়িমত পাঠক, �র� েথেক হয়েতা সব সংখ্যা িসকু্যেয়� �ক েরেখ পড়েত
পািরিন, এখেনা পড়িছ। অেনক িকছু নতু ন জানিছ, ব�ু বা�বেদর জানাি� আর এতিকছু হে� একদমই
িবনামূেল্য। �িতমােস বা বলেত েগেল সবসময় আিম কেয়কটা ম্যাগািজন পিড়, তারমেধ্য ব্যাঙািচ সবার
ওপর। এ েযন িবনামূেল্য অমূল্য রতন। পদাথর্িবদ্যা, জীবিবদ্যা, েটকেনালিজ, এে�ানিম, �জবখ�ন, ফ্যা�
ইসু্যস, ক� কািহিনসহ েবশ িকছু িবষয় িনেয় ব্যাঙািচ িলেখ। তেব রসায়ন িনেয় এখেনা ে�িসিফক একটা
সংখ্যা পাইিন। তেব আশা করিছ, আমার মেতা �ু� এক িনয়িমত পাঠেকর কথা েরেখ পরবতী�েত এক�
রসায়ন িনেয় আলাদা কের মা�ারিপস আসেব। ব্যাঙািচর সকল েলখক, স�াদক এবং সংযু� সকেলর
�িত ভােলাবাসা, �ভ কামনা।
ইিত,

আজীম আ�ু�াহ রািফ
ব্যাঙািচ: সিত্য? তু িম েতা আমােক আেবগ�বণ কের েফলেল। েতামার জন্য রসায়ন সংখ্যা করেবা না তা
িক কখনও হয়? রসায়ন িনেয় সামেনই একটা সংখ্যা েবর করার পিরক�না আেছ েতামার জন্য। ভােলাবাসা
িনেয়া এই েছা� ব্যাঙািচ েথেক।
====

৭

বয্াঙািচ
ব্যাঙািচর অপর নাম ভােলাবাসা। আমার েবািরং টাইেমর স�ী। যখন ব্যাঙািচ আেস �ট কের ডাউনেলাড
কের েফিল। একটাও িমস কিরিন। অেনেকর আেগ আমার পড়া েশষ হেয় যায়। আর আন� পাই নতু ন িকছু
েজেন। আমার একটা অভ্যাস হেলা েয-েকােনা বই �িতিদন ১০ েপইজ পড়া। ব্যাঙািচ ২০ েপইজ কের পিড়।
অ� অ� কের পড়েত ভােলা লােগ েবিশ। আমার সবেচেয় পছে�র ব্যাঙািচ েজ্যািত�ব��ান সংখ্যা আর
�জব সংখ্যা। ব্যাঙািচেত আমার েলখা আেছ বাট িনেজর নাম �কােশ অিন�ুক। ব�ু র নাম েদই৷ যােহাক,
আিম চাই িব�ােনর সব শাখার ব্যাঙািচ েবর েহাক। এর জন্য ��প েম�ারেদর আহবান করব। আিম ��েপর
উ�রদাতা হেত েপের আনি�ত। আিম আনি�ত নতু ন িকছু িশেখ। আিম আনি�ত আপনােদর সােথ কাজ
কের। ভােলা থাকুক ব্যাঙািচ৷ আসসালামু আলাইকুম৷
ইিত

H₂O
ব্যাঙািচ: আের পািন ভাই েয। ধানমি�েত েরে�ারা আেছ েতামার নােম, তাই না? উমম, একটা ব্যাঙািচেত
যখন েতামার েলখা আেছ তখন আেরকটা ব্যাঙািচর জন্য েতা েলখা িদেতই পােরা। েতামােদর এই
ভােলাবাসা, িচ��েলাই ব্যাঙািচর অনুে�রণা। ধন্যবাদ পািনভাই।
====
অনলাইেন আমার পড়া �থম িব�ানিভি�ক ম্যাগািজন হেলা 'ব্যাঙািচ'। �িত সংখ্যায় অসাধারণ সব িবষয়
িনেয় েলখা�েলা পেড় নতু ন অেনক িকছু জানেত পারিছ। তাই ব্যাঙািচর �িত ভােলাবাসা িদন িদন েবেড়ই
চেলেছ। পরবতী� সংখ্যার অেপ�ায় রইলাম। িবিসিব-র �িত ভােলাবাসা অিবরাম ।
ইিত

জা�াতু ন তাজরী
ব্যাঙািচ: ধন্যবাদ তাজরী। েতামােদর জন্যই েতা আমার �েক থাকা।

===

৮

বয্াঙািচ
পারেফ� না�ার কী জােনন? পারেফ� না�ার হেলা েসই সকল সংখ্যা যােদর িনজ বােদ অন্য সকল
িবভাজেকর সম� ওই সংখ্যার সমান। েযমন, একটা না�ার ৬। আপিন িক জােনন? ১ েথেক ১০ এর মেধ্য
পারেফ� না�ার মা� এক�। েসটা হে� ৬। ১০ েথেক ১০০ এর মেধ্য পারেফ� না�ার মা� এক�। েসটা
হে� ২৮। ১০০ েথেক ১০০০ এর মেধ্য পারেফ� না�ার মা� এক�। েসটা হে� ৪৯৬। এরা খুব েরয়ার
না�ার, বুঝেতই পারেছন। আমরা মা� ৪৭ টা পারেফ� না�ার জািন। িবিসিব ও ব্যাঙািচ �ক েতমিন েরয়ার
পারেফ� িব�ান পৃ�েপাষক।
ইিত,

�া� সাহা
ব্যাঙািচ: তু িম িক আমােক িচ� িলখেল নািক পাঠকেদর? আিম কনিফউজড। তেব েতামােক ধন্যবাদ
তথ্য�েলা পাঠকেদর জানােনার জন্য।
=====
ব্যাঙািচ,
েতামার ভূ ত সংখ্যাটা অদ-ভূ ত িছল। অেনক ভােলা েলেগেছ পেড়। িক� িকছু িজিনস আবছা িছল, েযমন
িড আই িড। যােহাক, সংখ্যাটা িছল সু�র। পরবতী�েত সাইেকালিজ সংখ্যা এেল ভােলা হেব। আরও ভােলা
হেব একটা হাডর্ কিপ েবর হেল। কারণ সাইেকালিজর ওপর বাংলা বই খুব কম।
েতামার যা�া �ভ েহাক। তয় একটা ��, তু িম িক নয়া ব্যাঙািচ, নািক ব্যােঙর মা হেব?
ইিত,

ওয়ািহদুর রহমান মিহন
ব্যাঙািচ: েতামােক অেনক ধন্যবাদ েমািহন। আর তু িম বলার আেগই সাইেকালিজ সংখ্যা েবর করার একটা
িচ�া আেছ আমােদর। িক� কী বেলা েতা, েলখা কম। তু িম এবং েতামার ব�ু রা িমেল আমােক একটু
সাহায্য কেরা-না ি�জ। তাহেলই একটা সাইেকালিজ সংখ্যা েবর কের েফলেবা কথা িদি�। আিম েতা
সবসমই বা�া থাকেত চাই। েতামােদর ব্যাঙািচ। ব্যােঙর মা হেল িক আমােক ভােলা লাগেব, তু িম বেলা?
তখন েতা আদর কেম যােব আমার। কা�া কের েদেবা িক�!
=====

৯

বয্াঙািচ
ি�য় ব্যাঙািচ েতামার জন্য �ভকামনা। এিগেয় যাও সামেনর িদেক। এেদেশ িব�ান �সাের েতামার অবদান
বাড়েত থাকুক, এটাই �ত্যাশা।
ইিত,
ব্যাঙািচ: ধন্যবাদ। েতামােদর ভােলাবাসায় িস� আিম। েচ�া করেবা এরকম �ু� অবদান রাখােক চািলেয়
যাবার জন্য।
======
ি�য় ব্যাঙািচ,
এত অলস েকন তু িম? তু িম বা�াকােল িছেল দু�ন�বার, িছেল অ�ুত গিতেত, �িত মােস অ�ুত সব কে��

িদেয় মািতেয় রাখেত সবাইেক। িক� যত বেড়া হে�া, ততই িক আইলসা হেয় যা�? এমন হেল ে�াথ বাড়েব
কীভােব? হরিল� না েখেল েযমন ল�া হয় না, েগার� ঘাস না েখেল েযমন দুধ েদয় না, না েদৗড়ােল েযমন
িচতা খাবার পায় না, মাস েশেষ েতমন তু িম হািজর না হেল েতমন ব্যাং হওয়ার �� পূরণ করেব কীভােব?

আর তু িম িক কখনও সরাসির েদখা েদেব না? ভাচুর্য়াল জগেত েদখেত এখন িবতৃ �া লােগ, কখন আসেব

কিব, থু�ু, ব্যাঙািচ সবার হােত হােত, অসাধারণ েল-আউট, েলখা, আটর্ সবার নজের আসেব, েচাখ ন�
হেব না আর নকল আেলােত।
ইিত,

রওনক শাহিরয়ার
ব্যাঙািচ: মশাই, তু িম না �ম ব্যাঙািচর সদস্য? েতামােদর জন্যই েতা অলস হেয় েগিছ। েতামরা েতা
আমােক �ক মেতা খাবার দাও না। তাহেল �কঠাকভােব কাজ করব কীভােব? আেরা ব্যাং! �নলাম
ব্যাঙেক িনেয় নািক িবড়াল েখেল? আিম েতা িবড়ালেক �চ� ভয় পাই। আপাতত ব্যাঙািচ হেয়ই থাকেত
চাই যােত কের িবড়ােলর েচঁাখ ফঁািক িদেত পাির। হােত েয কেব পােব আমােক েসটা িনেয় ভেয়র কমিত েনই।
আিম পালাই… পের কথা হেব।
======

১০

বয্াঙািচ
ি�য় ব্যাঙািচ,
ধােপ ধােপ তু িম অেনক দূর এিগেয় েগছ। েতামার েথেক অেনক �া� ধারণা েভেঙেছ।
ব্যাঙািচ �থম সংখ্যার তু লনায় এ পযর্� েবর হওয়া নবম সংখ্যার মেধ্য েবশ পিরবতর্ ন এেসেছ। েশষ
জীবজগৎ সংখ্যা েবশ আকষর্ণীয় িছল, িবেশষ কের �থম সংখ্যা ভূ ত আর ষ� সংখ্যা �জব সু�র িছল।
যিদ িজ�াসা করা হেতা েকানটার ি�তীয় পাটর্ েবর করা দরকার তেব আিম অবশ্যই বলতাম এই দুেটার
ি�তীয় পাটর্ েবর করা েহাক। সফট কিপর েথেক হাডর্ কিপ েবর হেল ভােলা হেতা।
সামেন ি� অডর্াের হেলও হাডর্ কিপ েবর করা েহাক।
েছা� ব্যাঙািচর কােছ আমার ��?
তু িম বেড়া হেব কেব?
ইিত,

�াধীন সরকার
ব্যাঙািচ: ধন্যবাদ েতামােক। েতামার কথা �েন েসই পুেরােনািদেনর কথা মেন পেড় েগল। এখন েতা আিম
র�পচচর্া িশেখ েগিছ, জােনা? আর ভূ ত, �জব দুেটা সংখ্যা আমারও ি�য়। এেত নািক অেনক ব�ু রা অেনক
কুসং�ার েথেক মুি� েপেয়েছ। েতামার কথা মেন রাখার েচ�া করেবা, ভিবষ্যেত েবর কের েদেবা দুেটারই ২য়
খ�, েতামার জন্য �ধু।
আিম বেড়া হেত চাই না। েছা� হেয় েতামােদর সােথ দু�ুিম আর েখলা করেবা। বেড়া হেল অেনক চাপ,
েবােঝাই েতা। েসটা িনেত পারেবা আিম?
=====
থ্যাংিকউ, গিণত সংখ্যার জন্য!

আর কী িলখেবা জািন না, িচ� ছাপায় িদেয়া।

ইিত,

নািফসা
ব্যাঙািচ: তু িম জানেত গিণত সংখ্যা হেব? আের আিম েতা ভু েলই িগেয়িছলাম, আিম েকান মােস েকান
সংখ্যা িনেয় েবর হেবা েসটা েতা েতামােদর আেগই জািনেয় েদয়। েবশ ভােলা ব্যাপার, তাই না? আর
েতামােকও ধন্যবাদ। গিণত সংখ্যাটা িক� পুেরাটা পেড় েশষ করেব, না হেল ক� পােবা িক�। আর েতামার
কথা না েরেখ েতা পাির না। তাই েতামার িচ� ছািপেয় িদলাম।
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েশভার উপপাদ্য: এক িঢেল ৩ পািখ মারা
তামিজদ ইসলাম তািমম
িজওভাি� েশভা (Giovanni Ceva), একজন

েতা �র� করার আেগ একটা শে�র ব্যাখ্যা

ইতািলয়ান গিণতিবদ িছেলন। িতিন ভােলা

েদওয়া �েয়াজন। েশিভয়ান — কী িজিনস এটা?

কিবতা িলখেতন, তেব পুেরা দুিনয়ার কােছ িতিন
পিরিচত তঁ ার িবখ্যাত একটা উপপাদ্য �মােণর

“েকােনা ি�ভু েজর েয-েকােনা শীষর্িব�ু এবং তার

জন্য, যার নাম েশভার উপপাদ্য!

িবপরীত বা�র েয-েকােনা িব�ুর সংেযাজক
সরলেরখােক েশিভয়ান বেল।”

েশভার উপপাদ্যটা মূলত সমতলীয় জ্যািমিতর
ি�ভু জেক

িনেয়।

আমােদর

পাঠ্যবইেয়

েতা �থেম একটা ি�ভু জ আঁিক, নাম যা ই�া িদই,

এই

ABC (িচ�-১ ��ব্য)

িথওেরমটা েনই, তেব ম্যাথ অিলি�য়ােড এর
েথেক ম্যাথ আেস অেনক। আজ আমরা েসটা
িনেয়ই কথা বলব, এটা �মাণ করব এবং এটার

এখন ি�ভু েজর শীষর্িব�ু A েথেক িবপরীত বা�

ব্যবহার স�েকর্ জানব।

BC এর ওপের দুইটা েরখাংশ AX আর AY আঁিক।
এই দুেটাই েশিভয়ান! ক� িস�ল না?
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�ক একইভােব BW এবং CZ’ ও এেকক�

েদখা যাে�, ৩টা েশিভয়ােনর একটা কমন পেয়�

েশিভয়ান।

আেছ বা একটা িন�দ�� িব�ুেত েছদ কেরেছ, তাই
না? এর মােন কী? ি�ভু েজর মধ্যমা�েলাও
এেককটা েশিভয়ান।
েতা উপপােদ্য আিস, েশভার উপপাদ্য আমােদর
বেল,
“এইেয আমােদর ΔABC এর ৩টা েশিভয়ান
আেছ, যােদর নাম আমরা িদেয়িছ AD, BE ও

FC। তারা যিদ েকােনা িন�দ�� িব�ু িদেয় যায়
তেব,

িচ� - ১ (চেলা, েশিভয়ান বুিঝ)

𝐴𝐴𝐴𝐴

𝐹𝐹𝐹𝐹

×

𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐸𝐸

×

𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐷𝐷𝐷𝐷

= 1 হেব।”

ি�ভু েজর িদেক তািকেয় একটু েবাঝার েচ�া কির।

েতা এখন ধরা যাক, িচ�-১ এর ΔABC-এ িতনটা

(িচ� - ৩ ��ব্য)

েশিভয়ান আঁকেত বলা হেলা, যারা AD, BE আর
FC । তখন িনেচর িচ� - ২ এর মেতা েদখােব
ি�ভু জটােক।

িচ� - ৩
েতা েশভার উপপাদ্য মূলত এটাই। এর �মাণটাও
খুব সহজ।
িচ� - ২ (েশিভয়ান আঁিক)

এবার তাহেল চেলা এটা �মাণ করা যাক!
ধরা যাক েছদিব�ু� হেলা P ।
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ল� কেরা, ΔAPF ও ΔBPF এর উ�তা িক� একই — FP । তাহেল আমরা বলেত পাির,

AF |ΔAPF|
=
… … … … … … (1)
FB |ΔBPF|

আবার, ΔACF আর ΔBCF এর উ�তাও িক� একই — FC,
তাই আমরা বলেত পাির,

AF
FB

=

|ΔACF|
|ΔBCF|

… … … … … … (2)

এখন, ইকুেয়শন (1) ও (2) েথেক েলখা যায়,

AF
FB

=

|∆ACF| - |∆APF|
|∆BCF| - |∆BPF|

=

|∆APC|
|∆BPC|

আবার একইভােব েলখা যায়,
CE |ΔBPC|
BD |ΔBPA|
=
এবং
=
EA |ΔBPA|
DC |ΔAPC|
সুতরাং,

∆APC ∙ ∆BPC ∙ ∆BPA
∆BPC ∙ ∆BPA ∙ ∆APC

= 1 (�মািণত)

েতা এটাই মূলত েশভার উপপাদ্য।

এই স��ক�ত একটা �্যা�স ম্যাথ, স� কের সাবিমট কর�ন আমােদর েফসবুক ��েপ।
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e এর গ�
েমাহা�াদ িজশান
চ�বৃি� মুনাফা বা সুেদর সুদ এই িজিনসটার সােথ
েমাটামু� সবাই পিরিচত। বা�ব অিভ�তা না
থাকেলও অ�ত �াস িস�-েসেভেনর গিণত বই
চ�বৃি� মুনাফার সােথ পিরচয় কিরেয় েদেবই!
এই চ�বৃি� মুনাফা েযমন টাকার ে�ে� িহসাব
েবর কের, �ক একইভােব বা�ব জীবেনও এই
ব্যাপারটা ব্যাপকভােব জিড়ত। েযমন, একটা

জন্য এে�ে� ধের িনি� 1 বছর সময় পর পর p

ভাইরাস যখন জীবেদেহ �েবশ কের তখন মুহূেতর্ র

টাকার ওপর r হাের মুনাফা িদে�।

মেধ্যই আরও শত শত ভাইরাস ৈতির হয়।
ভাইরােসর একটা িবশাল দল ৈতির হয়। এই পুেরা

1 বছর সময়কাল পের �া� মুনাফার পিরমাণ,

দেলর �েত্যকটা সদস্য েথেক মুহূেতর্ র মেধ্যই
আবার এমন শত শত ভাইরাস ৈতির হেত থােক

I = pr·1 = pr

এবং এভােব চলেতই থােক। �ক েযন সুেদর সুদ
হে�।

1 বছর েশেষ ব্যাংক অ্যাকাউে� েমাট টাকার

�কৃিতেত এমন অসংখ্য ঘটনা ঘেট যার

পিরমাণ হেব,

�েত্যকটার মেধ্যই রেয়েছ এমন সূচকীয় বৃি�।

C₁ = p + pr

আমার মেন হয়, ব্যাংেক চ�বৃি� মুনাফার ে�ে�

⟹ C₁ = p(1 + r)

িহসাবটা েবিশ সহজ হেব, আবার এটা েমাটামু�
বা�ব জীবেনর সােথ িমেলও েযেত পাের। েতা
আমরা েসই ঘটনােতই যাি�।

ি�তীয় বছেরর জন্য আসল হেব C₁
তাহেল ি�তীয় বছর পের েমাট মুনাফা-আসল,
C₂ = C₁r + C₁

ধের িনি� ব্যাংেক েয আসল (Principal) রাখা
হেলা তার ওপর িন�দ�� t সময় পর পর r হাের
মুনাফা েদওয়া হয়। আমােদর িহসাব সহজ করার

⟹ C₂ = C₁(1 + r)
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⟹ C₂ = p(1 + r)²
তৃ তীয় বছেরর জন্য আসল C₂
তৃ তীয় বছর েশেষ মুনাফা-আসল,
C₃ = C₂ + C₂r
⟹ C₃ = C₂(1 + r)

⟹ C₃ = p(1 + r)³

এভােব t বছর সময় ধের চলেত থাকেল ওই সময়
পের মুনাফা-আসল,
Cₜ = p(1 + r)ᵗ
এই িবষয়টা েবশ সরল। �কৃিত চেল আরও েবিশ
ক�ন িনয়েম। িন�দ�� সমেয় �ধু একবার না, বার
বার হার পিরবতর্ ন কের বাড়েত থােক �কৃিতর
িবিভ� সূচকীয় ঘটনা।
িবষয়টা েকমন?
মুনাফা-আসেলর উদাহরণ েথেকই আরও ি�য়ার
করা যাক।
আেগ এক বছর যাওয়ার পর িন�দ�� হাের িহসাব
কের মুনাফা েদওয়া হেতা। তার সােথ আসল েযাগ
কের যত হেতা েসই পিরমাণ টাকা আবার পেরর
বছেরর জন্য আসল িহেসেব েথেক আবার
একইভােব সমান হাের মুনাফা িহসাব করা হেতা
আর এভােব চলেতই থাকত। এবাের িবষয়টা
আেরকটু জ�ল হে�।

�িত বছের �ধু একবার না, তারও েবিশবার সুেদর
সুদ িহসাব করা হেব। আর হার কত েদওয়া হেব
েসটা হে� বছের েমাট েয কয়বার মুনাফা িহসাব
করা হে�, এক বছের েয হার িছল, েসই হার ওই
সংখ্যা িদেয় ভাগ করা হেল যা পাওয়া যােব েসটা।
আেরকটু ি�য়ার করা যাক।
ধেরা, ব্যাংেক একটা েসিভং অ্যাকাউ� খুেলছ।
ব্যাংক বলেছ বছের 16% হাের চ�বৃি� মুনাফা
েদেব। তার সােথ আরও একটা কথা বলেছ। বছের
�ধু একবার নয়, ছয় মাস পর পর 8% হাের
দুইবার চ�বৃি� হাের মুনাফা েদেব। মােন এক
চ�বৃি�র মেধ্য আেরক চ�বৃি�। �কৃিতেত
এমনই ঘেট এবং েসটা আরও জ�ল — িন�দ��
সমেয়র মেধ্য একটা চ�বৃি� আরও কতবার
চ�বৃি�েত িবভ� হেত পাের তার েকােনা িহসাব
েনই। এই চ�বৃি�েক কী বলেত পাির? জ�ল
চ�বৃি�েক

ব্যাংেকর

ভাষায়

হয়েতা

Compound-Complex Profit বলা েযেত
পাের।
চেলা, সরল চ�বৃি� মুনাফার েভতের আেরক
চ�বৃি�েত কী ঘটনা ঘেট েসটা িহসাব করা যাক।
আেগরবাের সরল চ�বৃি�র ে�ে� ‘িন�দ�� সময়’
অথর্াৎ t িছল সূচক িহেসেব, েসটা িক� েথেকই
েগল। আমরা আরও গভীেরর িহসােব যাি�
এবার।
এবাের আসল p িন�দ�� সময় t এর মেধ্য আবার
n বার চ�বৃি� হাের বােড়। এই বৃি�র হার আবার
n সংখ্যক ভােগ িবভ� হেয় যায়।
তাহেল �িতবাের বৃি�র হার r/n ।
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t সমেয় যিদ �ধু 1 বারই বৃি� ঘেট তাহেল সময়

ি�তীয় �ু� অংেশর জন্য আসল D₁,

েশেষ েমাট টাকার পিরমাণ, A₁ = p + p·r/1
ি�তীয় �ু� অংশ সময় পর মুনাফা-আসল,
D₂ = D₁ + D₁·r/3

t সমেয় যিদ 2 বার বৃি� ঘেট তাহেল এই দুইবার
বৃি�র সময় আবার আরও �ু� অংেশ িবভ�।
�থম অংশ সময় েশেষ মুনাফা-আসল হেব,
B₁ = p + p·r/2
⟹ B₁ = p(1 + r/2)

⟹ D₂ = D₁(1 + r/3)

⟹ D₂ = p(1 + r/3)²

তৃ তীয় �ু� অংশ সময় পর মুনাফা-আসল,
D₃ = D₂ + D₂·r/3

ি�তীয় অংেশর বৃি�র জন্য আসল B₁,
ি�তীয় অংেশর সময় েশেষ মুনাফা-আসেল হেব,
B₂ = B₁ + B₁·r/n
⟹ B₂ = B₁(1 + r/2)

⟹ B₂ = p(1 + r/2)(1 + r/2)

⟹ B₂ = p(1 + r/2)²

যিদ একবছর সময় আবার 3 অংেশ ভাগ করা

⟹ D₃ = D₂(1 + r/3)

⟹ D₃ = p(1 + r/3)(1 + r/3)²

⟹ D₃ = p(1 + r/3)³

যিদ এমন ঘটনা n সংখ্যকবার ঘেট তাহেল ওইেয
িন�দ�� সময়, মােন মা� এক বছেরর মেধ্যই n
সংখ্যকবার সূচকীয় হাের বৃি� ঘটেব। তাহেল এক
বছর েশেষ েমাট মুনাফা-আসল হেব,

থাকত এবং ওই িন�দ�� �ু� সময়কােলর
�েত্যক�েত বৃি� চ�বৃি�েত হেতা তাহেল আবার

Dₙ = p(1 + r/n)ⁿ

একইরকম িহসাব িতনবার করেত হেতা, তারপর
পাওয়া েযত ফাইনাল মুনাফা-আসল, তাও মা�

আশা কির এেকবাের �থেম ি�য়ার না হেলও বার

এক বছেরর!

বার বুঝােনার পর এই ব্যাপাের ি�য়ার হেয়ছ।
আমরা �থেম িন�দ�� সময় t বছেরর জন্য সরল

এে�ে� �থম অংশ সময় েশেষ মুনাফা-আসল,
D₁ = p + p·r/3

চ�বৃি� মুনাফা িহসাব কেরিছলাম। পের আবার
�িত 1 বছর সময়েক আরও �ু� n সংখ্যক ভােগ
ভাগ কের জ�ল চ�বৃি� িহসাব করলাম। এই দুই

⟹ D₁ = p(1 + r/3)

ে�ে�র সূচকীয় িনয়ম একীভূ ত করেল p পিরমাণ
১৭
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আসল জমা েরেখ �র� করেল t সময় (t সমেয়র

মুনাফা েদয়। তাহেল িন�দ�� t বছর পের মুনাফা-

মেধ্য আবার n সংখ্যকবার r/n হাের চ�বৃি�

আসল িনণর্েয়র সূ�টা হেব,

মুনাফা িহসাব করা হয়) েশেষ অ্যাকাউে� েয
টাকা পাওয়া যােব তার পিরমাণ,

C = p(1 + r/n)ⁿᵗ

C = p(1 + r/n)ⁿᵗ
েদখা যাে� অ্যাকাউে� েমাট কত টাকা হেব তা
এখােন সূচকীয় বৃি�র মেধ্য আবার সূচকীয় বৃি�!

িনভর্ র করেছ আসল আর সমেয়র ওপর। বািক

এজন্য দুইটা সূচক �ণ হেয়েছ। আশা কির ি�য়ার

কেয়কটা িজিনস ��বক। আমরা িহসােবর

হেয়ছ। যােক বেল বৃি�র বৃি�, তার বৃি�, আর

সুিবধােথর্ �ধু ��বক িজিনস�েলােক িহসাব কের

তারও বৃি�... এভােব েকােনা েশষ েনই এমন এক

েদিখ।

ঘটনা।

আপাতত ধের িনি�, p = 1, t = 1 বছর।

বাংলার ইিতহােসর উিমচঁাদেক মেন পেড় েগল।

েযেহতু সেবর্া� পিরমাণ মুনাফার েখঁােজ েবর

হারামজাদা এত বেড়া একটা সুদেখার িছল ভাবা

হেয়েছ হারামজাদা উিমচঁাদ, তাই ধের িনি� েস

যায়! যিদও েলখাপড়া িকছু ই জানত না েস। িক�

সেবর্া� পিরমাণ অথর্াৎ 100% হাের মুনাফা

ইংেরজরা েতা আেছই কুবুি� েদওয়ার জন্য। তারা

েনেব।

িনজ গিণেতর মাধ্যেম উিমচঁাদেক হয়েতা সবেচেয়

এে�ে�, r = 1

েবিশ সুদ পাওয়ার উপায় িশিখেয়িছল। (এটা
ইিতহােস েলখা েকােনা কথা নয়।)

সরলীকৃত সমীকরণ দঁাড়াল, C = p{(1 + 1/n)ⁿ}ᵗ

েতা এখােন িবষয়টা হেলা িন�দ�� সমেয়র েভতের

(1 + 1/n)ⁿ - এই অংশটা িক� ��ব। বছের িবিভ�

�ধু একবার না, অেনক অেনকবার চ�বৃি� হাের

সংখ্যকবার চ�বৃি� মুনাফা সেবর্া� কত েবিশ

এবং সবেচেয় েবিশ হাের মুনাফা �হণ করেত হেব

হেত পাের েদেখ আসা যাক।

তাহেলই পাওয়া যােব সবেচেয় েবিশ সুদ! এটাই
হয়েতা েশখােনা হেয়িছল উিমচঁাদেক।

বােম n এর মান (বছের কতবার চ�বৃি� হাের
মুনাফা েদওয়া হয়) আর ডােন �া� ��বেকর মান

আপাতত উিমচঁােদর ল�্য কীভােব েলাকেদরেক

(1 + 1/n)ⁿ িনেয় েদিখ।

টাকা ধার িদেয় সেবর্া� পিরমাণ মুনাফা লাভ করা

বছের, n = 1 এর জন্য 2

যায়।
�িত মােস, n = 12 এর জন্য 2.613035
মেন কেরা, আমােদর এবােরর ব্যাংেক জমা রাখা

�িত স�ােহ, n = 52 এর জন্য 2.692596

আসেলর ওপর বছের n সংখ্যকবার চ�বৃি� হাের

�িতিদন, n = 365 এর জন্য 2.714567
১৮
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�িত ঘ�ায়, n = 8760 এর জন্য 2.718127

আরও একটু পির�ার করা যাক, (1 + 1/n)ⁿ এই

�িত িমিনেট, n = 525600 এর জন্য 2.718279

রািশেত n এর মান যিদ অসীেমর িদেক যায়

�িত েসেকে�, n = 31536000 এর জন্য

তাহেল েসটা �কাশ করা হয় এভােব,

2.718282

limn→∞ (1 + 1/n)ⁿ

একটা ব্যাপার েখয়াল কেরা, আে� আে�

n→∞ এটােক পড়া হয় ‘n Tends to Infinity’

চ�বৃি� হাের যত েবিশবারই মুনাফা েদওয়া েহাক

এভােব। এটা িক� চমৎকার একটা ধারণা। একটা

না েকন মুনাফার পিরমাণ �ধু েয বাড়েতই থাকেব

রািশর চলকেক ইে�মেতা বাড়ােল েসটা েকবল

তা িক� না। এই বৃি�র একটা সীমা আেছ। এই

একটা িন�দ�� মােনর কাছাকািছ েযেতই থােক,

েটিবেলর িদেক তাকােল েদখেত পােব এই বৃি�র

এেক বলা হয় িলিমট বা সীমা।

পযর্ায় একটা িন�দ�� সংখ্যায় সীিমত — তা হেলা
2.718282...!

limn→∞ (1 + 1/n)ⁿ এেক ি�পদী উপপাদ্য �ারা

এটা আর েকউ নয়, আমােদর রহস্যময় e!

িব�ৃত কের েফলা যায় এভােব,

(1 + 1/n)ⁿ এই রািশ�েত n এর মান অসীেমর

(1 + x)ⁿ েক িব�ৃত করেল হয়,

িদেক েগেল �কৃত িহসাবটা একটা িন�দ�� মােনর
িদেক েপ�ঁছায়। েসটাই গািণিতক ��বক e ।

(1 + x)ⁿ = 1 + nx/1! + {n(n-1)x²}/2! + .....

এবার আমােদর িহসােব p আর t েফরত এেন

(1 + 1/n)ⁿ এইরকেমর িব�ৃিতেত যিদ n এর মান

সহেজই বলেত পাির, কাউেক টাকা ধার িদেল

অসীম হেয় যায় তাহেল িব�ৃিতটা হেব এইরকম —

িন�দ�� পযর্ায়কাল (t) অিতবািহত হওয়ার পর ওই

1 + (n·1/n)/1! + {n(n-1)(1/n)²}/2! + {n(n-

সুদেখােরর সেবর্া� েয পিরমাণ টাকা জমা হেত

1)(n-2) (1/n)³}/3! + ..... অসীম পযর্�।

পাের তার পিরমাণ,
= 1 + (n·1/n)/1! + {n²(1-1/n)(1/n)²}/2! + {n³
C = peᵗ

(1-1/n)(1-2/n)(1/n)³}/3! + .....

এভােবই হয়েতা সুদ িনত ওই উিমচঁাদ। যা-েহাক,

েযেহতু n এর মান অসীম, তাও আবার ধনা�ক,

েস গ� এখন থাক। এবার যাি� গিণেত।

মােন limn→∞ 1/n = 0
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তাহেল স�ূণর্ িব�ৃিতটা দঁাড়ােব,
1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + .....
এটা আর িকছু ই না, e ।
অয়লার ��বক e বলেত পার আবার �াকৃিতক লগািরদেমর িভি� e বলেত পার। গিণেতর অন্যতম �ধান
��বক e বলেত পার।
e = 2.718281828…..
এই e হেলা �াকৃিতক ��বক। যখন চ�বৃি� মূলধেনর িহসাবটা বুঝাি�লাম তখন িক� খুব জ�ল সূচকীয়
বৃি� িনেয় কাজ করিছলাম। �কৃিতেত সব বৃি� এমন জ�ল িনয়ম েমেনই ঘেট। তাই �কৃিতর সকল
চ�বৃি�র সােথ অ�াঅি�ভােব জিড়ত ��বক e ।
limn→∞ (1 + 1/n)ⁿ েথেক েপেয়িছ e ।
যিদ িব�ৃিতটা এমন হেতা,
limn→∞ (1 + 1/n)ⁿˣ
তাহেল হেতা,
eˣ = 1 + x/1! + x²/2! + x³/3! + ....., েযখােন -∞ < x < ∞
এত�ণ েতা e এর পিরচয় িদলাম। েদখেল, eˣ েক একটা সু�র অসীম ধারায় িব�ৃত করা যায়। গিণত এই
অসীম

ধারা

িজিনসটােক

েবশ

পছ�

কের।

২০

এজন্যই

e

িজিনসটা

গিণেত

েবশ

দািম।
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গিণতিবদরা এখন পযর্� মা� 51� perfect
number েবর করেত েপেরেছন।
51 তম পারেফ� না�ার� হে�,
110847779...91207936
যা 2018 সােল েবর করা হয় এবং এর মেধ্য
49,724,095 (চার েকা� সাতান�ই ল� চি�শ
হাজার পঁচান�ই) � অ� রেয়েছ!

িনখুঁত সংখ্যা
ৈসয়দ রােশদুল ইসলাম শািকল
Perfect Number বা িনখুঁত সংখ্যা:
েয সকল সংখ্যার �কৃত উৎপাদক�েলা েযাগ
করেল েসই সংখ্যা�ই পাওয়া যায় তােদরেক
পারেফ� না�ার বেল।
েযমন: 6 এর �কৃত উৎপাদক�েলা 1, 2, 3
এবং 6 এর �কৃত উৎপাদক�েলার সম�
=1+2+3 = 6
∴ 6 এক� পারেফ� না�ার।
একইভােব,

28 এর �কৃত উৎপাদক�েলা হেলা 1, 2, 4, 7, 14
সম� = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
= 28
একইভােব 496, 8128, 33550338,….. এ�েলা
perfect number যার �থম 4� (6, 28, 496,
8128) চতু থর্ শতা�ীেত গিণতিবদ ইউি�ড েবর
কেরিছেলন।

পারেফ� সংখ্যা িনণর্েয়র েকৗশল:
উপিরউ� পারেফ� সংখ্যা�েলা হেলা 6, 28,
496, 8128,.....
আমরা েপেয়িছলাম,
i) 6 = 1 + 2 + 3
ii) 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
iii) 496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124
+ 248
iv) 8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127
+ 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064
…
…
ওপের িক একটা প্যাটানর্ পা�? েযখােন 1 েথেক
�র� কের এক� িন�দ�� সংখ্যা পযর্� 2 এর
পাওয়ােরর এক� প্যাটানর্ আেছ, যার সম�
এক� �াইম না�ার এবং এ� 2 এর েশষ
পাওয়ােরর ি��ণ অেপ�া 1 কম।
িবষয়টা একটু ল� করা যাক,
(1) 1, 2 → (2 × 2) - 1 = 3
(2) 1, 2, 4 → 1, 2¹, 2² → (2² × 2) - 1 →
২১
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(2³ - 1) = 7

আ�া, িবষয়টা ল� করা যাক।

(3) 1, 2, 4, 8, 16 → 1, 2¹, 2², 2³, 2⁴ → (2⁴ × 2)
→ (2⁵ - 1) = 31

আমরা 1, 2, 3, 4 এ �াইম না�ােরর িসকুেয়�েক

(4) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 → 1, 2¹, 2², 2³, 2⁴, 2⁵,

2ⁿ - 1 আকাের িলখেত পাির। আমরা েপেয়িছলাম

2⁶ → (2⁷ - 1) = 127

(2² - 1), (2³ - 1), (2⁵ - 1) এবং (2⁷-1) ।

…

(p) এর শতর্ ানুযায়ী সংখ্যা�েলােক হেত হেব, 2¹,

…

2², 2⁴ এবং 2⁶ বা সাধারণ আকার, 2⁽ⁿ⁻¹⁾ ।

ল� কেরা, উপেরা� উৎপাদক�েলা, েযমন

∴ perfect number এর সাধারণ ফমুর্লা

3 এর ে�ে� 16 এর উৎপাদক সংখ্যা 5� এবং
আমরা 31 েপেয়িছলাম 2⁴ এর ি��ণ বা 2⁵ েথেক 1

= 2n-1 (2n - 1)

েযখােন n হে� �াইম না�ােরর এক� শটর্ িল�,

িবেয়াগ কের। এখােন 2 এর পাওয়ার�েলাও

2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521,

েমৗিলক সংখ্যা েপেয়িছ। একইভােব 4 এর ে�ে�

607, 1279, 2203, 2281, 3217, 4253, 4423,

64 এর উৎপাদক সাত� এবং আমরা অবেশেষ

9689, 9941, 11213,.....

(2⁷ - 1) েথেক েমৗিলক সংখ্যা 127 েপেয়িছ।
অথর্াৎ, �েত্যক প্যাটােনর্র েশষ সংখ্যার উৎপাদক

এখন ��ভােব ল� কেরা,

সংখ্যাই 2 এর পাওয়ার আকাের পাি�, যা এক�

n = 2 এর জন্য, 2¹(2² - 1) = 2 × 3 = 6

িন�দ�� েমৗিলক সংখ্যা।

n = 3 এর জন্য, 2²(2³ - 1) = 4 × 7 = 28
n = 5 এর জন্য, 2⁴(2⁵ - 1) = 16 × 31 = 496

সুতরাং �থম 3� perfect number:

n = 7 এর জন্য, 2⁶(2⁷ - 1) = 64 × 127 = 8128

2 × 3= 6

…

4 × 7 = 28

…

16 × 31 = 496
তাহেল আমরা এটােক এভােব িলখেত পাির,

এভােবই আমরা পারেফ� না�ার িনণর্য় করেত

Perfect number = (Power of Two) ×

পাির।

(Double that Power - 1) … (p)
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পা�গিণেতর পেথ পেথ - �ণ ও সংখ্যা
ওয়ািহদুর রহমান েমািহন
�াটার খুব খুিশ, সােথ সংিকত কারণ তার ফােমর্ ১

েবাঝােনার েচ�া করল আর সফলও হেলা।

টা ছাগল েবিশ এেসেছ। সব �িল পাথর েমাচায়

একটা ছাগল একটা দাগ, দুইটার জন্য দুইটা দাগ।

(পা�) রাখা হেয়েছ তবুও এক� ছাগল বািক!

তার এখন আর িচ�া েনই। েস এখন সহেজই তার

হয়েতা আেরকজেনর ছাগল! বাড়িত ছাগল েপেয়ই

ফামর্ েদখােশানা করেত পারেব।

েস খুিশেত আ�হারা। েস এই ছাগেলর জন্য

পরিদন ছাগল চড়ােনার জন্য আর েস েমাচায়

আেরকটা পাথর খুজেত েবর হেলা।

কের পাথর িনল না। �ধু কেয়কটা কা� িনেয়

�াটার হাটেছ আর ভাবেছ, একিদন তার অেনক

েগল।

বেড়া খামার হেব, েস েসখান েথেক কেয়কটা
ছাগল পাে� গর� আনেব। তারপর আরও বেড়া

িক� েস এখনও জােন না েস েয নতু ন একটা

খামার। এই মু�েতর্ েস আেরা েবিশ িচ�ায় পেড়

আিব�ার কের বেস আেছ। েযটার নাম 'ট্যািল'।

েগল, ধঁাধায় পেড় েগল।

এই গ�টা কা�িনক, িক� ভাবটা সত্য। আজেক

পাথর পাওয়া েগেছ, েস পাথর িনেয় রওনা হেলা।

আমরা েয িবষয়টা স�েকর্ িব�ািরত জানেত

ধঁাধার রহস্য সমাধান এখেনা হয়িন। েস িচ�ায়

েচ�া করব, অনুভব করার েচ�া করব েসটা হেলা

ভাটা িদেয় িবষ� মেন বেস রইল।

পা�গিণত।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুি� এেলা। েস েদৗেড়

আমােদর ধারণা আেছ তাই, এই দুইটার কথা

ফােমর্ েগল। েস দাগ েকেট েকেট ছাগল�েলা

েবিশ বলা হয়িন।
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েযাগ,

িবেয়াগ

স�েকর্
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কার কত �ণ :

িদেয় তারপর 1 িদেয় ওপেররটা আবার �ণ। িক�

�ণ িদেয় েবাঝায় বারবার েযাগ করা। মােন হেলা,

েকন এই �স বা 0 িদই?

একটা সংখ্যা যিদ বারবার েযাগ হয়, তখন েসই

আমরা েজেনিছ েয �ণ মােন বারবার েযাগ করা।

কাজটা সহজ করার জেন্য গিণতিবদরা �েণর

এখন 12 × 12 মােন 12 েক 12 বার েযাগ করা,

অপােরশন আেনন। একটা কথা বেল রািখ,

আবার আমরা চাইেল 12 েক 7 বার ও 5 বার

প�িত আর �ি�য়া বাংলা ভাষায় এক অথর্

েযাগ কের েসই দু� েযাগফলও েযাগ কের িদেত

েবাঝােলও গিণেতর ে�ে� িক� এক না। গিণেত

পাির।

প�িত মােন ধরন, েয উপােয় েকােনা কাজ করা

এখন আমােদর প�িতেত তাকাই, আমরা 12 েক

হয়। আর �ি�য়া মােন হেলা িকছু একটা করা,

2 িদেয় �ণ িদলাম, 2 বার 12 েযাগ করলাম।

একটা নতু ন র�প েদওয়া। এজন্যই + , – , × , ÷

তারপর 1 িদেয় �ণ িদলাম, আর সবেচেয় ডােন

এ�েলােক �ি�য়া িচ� বেল। মােন হেলা এই�েলা

িদলাম �স। িক� আমরা আসেলই িক 1 িদেয়

িদেয় একটা িকছু করা হয়, নতু ন র�প েদওয়া হয়।

�ণ িদলাম? আমােদর সংখ্যা প�িতেত একটা

েযমন, 3 + 4 =7 মােন 3 আর 4 িমেল হয় 7। েতা

সংখ্যার িনজ� মান েযমন আেছ, েতমিন আেছ

�েণর ধারণাটা হেলা বারবার েযাগ করা। েযমন 3

ওই অে�র �ানীয় মান। আর এই দুই মান িমেলই

যিদ 2 বার েযাগ হয় েসটােক েলখা হয়

একটা সংখ্যায় েকােনা একটা অে�র মান হেয়

3 × 2 = 6 মােন 3 + 3 = 6। এটা েতা সহজ, িক�

থােক। আমরা যখন 1 িদেয় �ণ িদই, েসটা 1 িদেয়

যিদ 3 েক 25 বার �ণ করেত হয়, তখন? েসটা

�ণ েদওয়া না, 10 িদেয় �ণ েদওয়া। আর েস

কেতা বেড়া আর ক�ন হেব! তাই আমরা �ণ

কারেণই একক �ােন বা সবার ডােন একটা �স বা

ব্যবহার কির!

0 িদই, যােত েসটার দশক �ােনর মান েবর হয়।

আমরা েসই েছা�েবলা েথেক �েণর একটা

এই প�িত, েকৗশল�েলা খুবই মজার, �ধু খুঁেজ

েকৗশল জািন েসটা হেলা

িনেত হয়।

12
× 12
24
12×
144
এই েয, এই প�িতটা সােথ আমরা সবাই পিরিচত।
আমরা যখন অ� কির, তখন 2 িদেয় 12 �ণ িদই,
তারপর িনেচর লাইেন সবার ডােন একটা �স
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মডুলার অ্যািরথেম�ক
ৈসয়দ রােশদুল ইসলাম শািকল

মডু লার অ্যািরথেম�ক বা কনে�� বা অনুসমতা

103 ও 23 এর ভাগেশষ েযেহতু একই, তাহেল

Number Theory-র চমৎকার এবং সু�র

আমরা

িবষয়�েলার

এক�।

সবর্�থম

এর

ধারণা

িদেয়িছেলন গিণতিবদ কালর্ ে�ডিরক গাউস।
ভাজ্য ≡ ভাগেশষ (mod ভাজক)

বলেত পাির, 5 িদেয় িবভাজ্যতার ে�ে� 103 ও

িবষয়টা কী?

23 পর�র সমতু ল্য। মােন হে�, েকােনা িন�দ��

একটু �তীেকর সাহােয্য েদখা যাক:

সংখ্যা

X ≡ y (mod z)

িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ একই থােক। এইরকম

এটােক পড়া হয় এভােব,

যত পূণর্সংখ্যা আেছ তারা সবাই পর�র সমতু ল্য।

'X is congruent to y module z'

এেকই বলা হয় কন��েয়� বা অনুসমতা।
তাহেল আমরা (1) ও (২) েক এভােব িলখেত

অথর্াৎ, z েক িদেয় যিদ আমরা X ও y েক ভাগ

পাির:
103 ≡ 23 (mod 5)

কির তাহেল ভাগেশষ একই থাকেব।
িবষয়টা একটু ি�য়ার করা যাক,

এভােব েয-েকােনা সংখ্যােকই �কাশ করা যায়।
েযমন :
66 ≡ 6 (mod 10),

23 ≡ 3 (mod 5) …...(1)

46 ≡ 7 (mod 13),
এখােন বলা হেয়েছ েয, আমরা 23 েক যিদ 5 �ারা

100 ≡ 0 (mod 4),

ভাগ কির তাহেল ভাগেশষ 3 থাকেব।

2000 ≡ 0 (mod 2) ইত্যািদ।

আমরা এখন আেরক� সংখ্যার ে�ে� িচ�া
কির।

আ�া, আমরা সাধারণ ফমুর্লাটা আবার একটু
েদিখ,
X ≡ y (mod z)

103 ≡ 3 (mod 5) ......(2)

আশা কির আমরা এখন িকছু টা হেলও ধারণা
(1) ও (2) এ আমরা 5 �ারা িবভাজ্যতার ে�ে� 23

েপেয়িছ।

ও 103 েক ভাগ কের ভাগেশষ 3 েপলাম। এখন

একটু পেরই আমরা গিণেতর মজার রােজ্য �েবশ
করব। তার আেগ িকছু িবষয় েদখা যাক।
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ওপেরর ফমুর্লা� অেনকটা সমীকরেণর মেতা,
আমরা

েয-রকম

সমীকরেণর

উভয়পােশ

ইে�মেতা েযাগ-িবেয়াগ, �ণ, পাওয়ার সংযু�
করেত পারতাম, এখােনও সব িনয়ম �ায় একই।
ভােগর ে�ে� �ধু একটু ব্যিত�ম।

∴ 106 ≡ 55 (mod 17) [·.· 55 > 17, তাই আবার
ভাগ]

∴ 106 ≡ 4 (mod 17)
আেরকটা,

155 ≡ 1 (mod 5)

িবষয়�েলা একটু েদখা যাক।
একটা কথা বেল রািখ, কন��েয়ে� আমােদর যত
মাথাব্যথা তার সবই ভাগেশষ িনেয়।
েযােগর ে�ে�,
48 ≡ 6 (mod 7)

∴155 + 500 ≡ 1 + 500 (mod 5)
∴ 655 ≡ 501 (mod 5)

∴ 655 ≡ 1 (mod 5) [·.· 501 > 5]

এভােব আমরা অসংখ্য উদাহরণ েদখেত পাির, সব

যিদ উভয়ই পােশ 2 েযাগ কির,

একই হেব। আমরা একটু পেরই এ�েলা �েয়াগ

∴ 48 + 2 ≡ 6 + 2 (mod 7)

করব। তার আেগ আরও িকছু িজিনস স�েকর্

∴ 50 ≡ 8 (mod 7)

ধারণা েনওয়া দরকার। েযাগ েযেহতু েপেরিছ

আ�া এখােন একটু েখয়াল কির, ভাগেশষ িক

িবেয়ােগর ে�ে�ও আমরা পারব। তেব ঋণা�ক

কখেনা ভাজক অেপ�া বেড়া হেত পাের?

ভাগেশষ

িন�য়ই না, তাই না? িক� আমরা এখােন

আেলাচনা করব। এখন �ণ িদেয় েদিখ।

িনেয়ও

আমরা

আেরকটু

পেরই

ভাগেশষ বেড়া েপেয়িছ। এরকম হেল আমরা ওই
ভাগেশষেক আবার ভাজক িদেয় ভাগ করেল েয

�েণর ে�ে�,
63 ≡ 3 (mod 6)

ভাগেশষ থাকেব েসটা ওই জায়গায় বিসেয় েনব।
েযমন, 8 েক যিদ আমরা 7 িদেয় ভাগ কির তাহেল
ভাগেশষ 1 থােক।
আমরা এই 1 ভাগেশষেক 8 এর জায়গায় বিসেয়
েদেবা।
এখন, 50 ≡ 1 (mod 7)

∴ 63x5 ≡ 3×5 (mod 6)

∴ 315 ≡ 15 (mod 6) [·.· 15 > 6]

∴ 315 ≡ 3 (mod 6)

এভােব �েণর ে�ে�ও সিত্য!

এখন একটু েদিখ েতা, 50 েক 7 িদেয় ভাগ করেল
িক� ভাগেশষ 1 থােক। তার মােন আমােদর

এবার আমরা আসল মজার জায়গায় এেসিছ।

ফমুর্লা �ক আেছ।

Power িনেয় কাজ করব।

আরও িকছু উদাহরণ েদখা যাক,

Power এর ে�ে�,
63 ≡ 7 (mod 8)

56 ≡ 5 (mod 17)
∴ 56 + 50 ≡ 5 + 50 (mod 17) [উ.প. 50 েযাগ]

∴ 63² ≡ 7² (mod 8) [·.· বগর্ কের]

∴ 63² ≡ 1 (mod 8) [·.· 49 > 8]
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ল� কির, েযেহতু ভাগেশষ 1, আমরা ইে� করেল

এভােবই আমরা অেনক জ�ল জ�ল সমস্যা

িক� েয-েকােনা power িদেয়ই ওই অে�র

সহেজই কের েফলেত পাির।

ভাগেশষ িনণর্য় কের েফলেত পাির।

আমরা এই িজিনসটাই আরও সহজভােব করব

আিম যিদ এখন বিল,

একটু পর। তার আেগ ঋণা�ক ভাগেশষ িনেয়

63⁷⁰⁰ েক 8 �ারা ভাগ করেল ভাগেশষ কত হেব?

িকছু আেলাচনা করা যাক।

এই সু�র ধারণা িদেয়ই িক� আমরা এটা করেত

ঋণা�ক ভাগেশষ :

পাির। আমরা কী েপেয়িছলাম,

আ�া িবষয়টা একটু ল� কির,

63² ≡ 1 (mod 8)

63 ≡ -1 (mod 8)

উভয়পে� যিদ আবার 350 power কির, েযেহতু

আমরা যিদ 63 েক 8 িদেয় 8 বার েনই, তাইেল 64

ভাগেশষ 1 এর ওপর power যাই েহাক না েকন,

এেলা। এখন 63 েথেক যিদ 64 বাদ িদই তাহেল

মান 1-ই থাকেব।

ভাগেশষ কী আেস? (63 - 64) = -1 এেলা, িক�

তাই,

ভাগেশষ িক কখেনা ঋণা�ক হেত পাের?
(63²)350 ≡ 1350 (mod 8)
∴ (63²)350 ≡ 1 (mod 8)

আমরা িক� িনণর্য় কের েফললাম!

িন�য়ই না। এরকম যিদ হয় তাহেল আমরা
একটা কাজ করব, ভাজক েথেক আমরা
ঋণা�ক ভাগেশষটা বাদ িদেল যা পাব েসটাই
হে� আমােদর ভাগেশষ।

আ�া, এখন যিদ 63⁷⁰³ ধির, তাহেল কীভােব
িনণর্য় করব?

েযমন: আমােদর ভাজক িছল 8, তাই মাইনাস
করেল মূল ভাগেশষ হেব (8 - 1) = 7, যা আমরা

আমরা কী েপেয়িছলাম?

আেগই েপেয়িছলাম। তাহেল িন�য় �� আসেত

63700 ≡ 1 (mod 8)

পাের আমরা েকনই-বা এমন করব?

উভয়পে� যিদ 63³ �ণ কির তাহেল,
63700 × 633 ≡ 1 × 633 (mod 8)

একটু ওপের ল� কির, আমরা যখন 63703 এর

63703 ≡ 250047 (mod 8)

ভাগেশষ েবর কেরিছলাম, ডানপােশ যিদ 1 বা -1

এখন, 63³ েক 8 �ারা ভাগ করেল েয ভাগেশষ

যাই থাকত আমােদর িহসাব করেত িক� অেনক

থাকেব েসটাই কাি�ত ফলাফল। এটা িক�

সহজ হেতা। আমরা িনেজরাই ইে�মেতা েয-

েতমন ক�ন কাজ না। এমিনেতই করা যায়।

েকােনা সংখ্যা power বা �ণ করেত পারতাম।

তাহেল আমরা েপলাম,

ঋণা�ক ভাগেশষ িদেয় আমরা েসই কাজটাই

63703 ≡ 7 (mod 8)

সহেজ করেত পাির! তাহেল েদিখ,
63 ≡ -1 (mod 8)

২৭
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বয্াঙািচ
একটু

⇒ 63703 ≡ 7 (mod 8) [·.· 8 - 1 = 7]

িক� অেনক কােজর।

ল� কির, আমরা িক� ঋণা�ক

ভাগেশেষর মাধ্যেম আরও সহেজই কাজটা কের

েযমন: 810 ≡ ? (mod 11)

েফললাম।

এমন থাকেল আমরা সহেজই ভাগেশষ িনণর্য়

এভােব আমরা এই লিজক িদেয় অেনক িকছু ই

কের েফলেত পাির!

কের েফলেত পাির।

এটােক এভােব সািজেয় িলখেল, 811-1 ≡ 1 (mod

গিণতিবদ ফামর্ার এক� Little Theorem িদেয়

11)

আজেকর েলখা েশষ করব।
Theorem � এমন েয,

েতামরা এটা �মাণ করার েচ�া করেব:

a ∈ ℕ হেল, an-1 ≡ 1 (mod n)

“সকল n ∈ ℕ এর জন্য n5 - n², 4 �ারা

[েযখােন n েমৗিলক সংখ্যা
এবং a, n পর�র সহেমৗিলক]

িবভাজ্য।”

�মােণর �েচ�া েশয়ার কর আমােদর ��প
এটােক ফামর্ার Little Theorem বলা হয়। এইটা

“ব্যােঙর ছাতার িব�ান” এ।

২৮
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িপপীিলকা প্যারাড�
েমাহাে�দ নাইম উি�ন
ধর�ন, ১ িকেলািমটার ল�া এক� রাবােরর দিড়র

সহজভােব বলেত েগেল, রাবােরর দিড়� অসংখ্য

ওপর িদেয় এক� �প�পড়া �িত েসেকে� ১

অণু-পরমাণুর সম�েয় গ�ত। �প�পড়া� �িত

েস�িমটার গিতেত হঁ াটেত �র� করল। িক�
দিড়�র ৈদঘর্্য �িত েসেক� পর ১ িকেলািমটার

েসেকে� ওই দিড়�র িকছু সংখ্যক অণু-পরমাণু

কের বৃি� পায়। এ অব�ায় �প�পড়া� িক কখেনা

অিত�ম করেত স�ম হয়। িক� �িত েসেক�

দিড়র অপর �াে� েপ�ঁছােত স�ম হেব?

পর যখন দিড়র ৈদঘর্্য বােড়, তখন িক� দিড়র
অণু-পরমাণুর সংখ্যা বােড় না, বরং একই থােক।

অিব�াস্য মেন হেলও �প�পড়া� িক� একটা সময়

সুতরাং এভােব চলেত চলেত এক সময় �প�পড়া�

�কই দিড়� অিত�ম কের েফলেব। িক�

দিড়র সম� অণু-পরমাণু অিত�ম কের েফলেব,

কীভােব?

অথর্াৎ দিড়র অপর �াে� েপ�ঁেছ যােব।

২৯
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এবার গািণিতকভােব ব্যাখ্যা/�মাণ করা যাক।

ধারা যার �থম t সংখ্যক পেদর সম�,
S = ln(t)+γ (�ায়)

ধির, t েসেকে� �প�পড়া� স�ূণর্ দিড়� অিত�ম
করেব। �িত েসেকে� �প�পড়া� c িমটার যায়।
দিড়র আিদ ৈদঘর্্য x এবং �িত েসেক� পর দিড়র
ৈদঘর্্য x িমটার কের বৃি� পায়।

এখােন, γ (গামা) হেলা অয়লােরর ��বক, যার

মান 0.577215 (�ায়), যা এখােন নগণ্য।

সুতরাং, �থম েসেকে� �প�পড়া� দিড়র c/x অংশ

সুতরাং গামার মান পিরহার করেল সমীকরণ�

অিত�ম করেব। এরপর দিড়র ৈদঘর্্য েবেড় x+x =

দঁাড়ায়,

2x িমটার হেব। ি�তীয় েসেকে� �প�পড়া� আবার
c িমটার সামেন যােব, যা স�ূণর্ দিড়র c/2x

(c/x)*ln(t) = 1

অংশ। এরপর দিড়র ৈদঘর্্য আরও x িমটার েবেড়
দঁাড়ােব 2x+x = 3x িমটার। অনুর�পভােব তৃ তীয়

বা, t = e(x/c)

েসেকে�ও িপপড়া� আরও c িমটার সামেন
আগােব, যা স�ূণর্ দিড়র c/3x অংশ।......

C = ০.০১ িম. এবং x = 1000 িমটার বিসেয় পাই,

এভােব চলেত চলেত সবর্েশষ t তম েসেকে�
দিড়র ৈদঘর্্য দঁাড়ােব tx িমটার এবং তখন

t = e(1000/0.01)

�প�পড়া� আবােরা c িমটার সামেন যােব, যা

বা, t = e(100000) েসেক� (�ায়)

স�ূণর্ দিড়র ৈদঘর্্যর c/tx অংশ।
অথর্াৎ, �প�পড়া� e(100000) েসেক� বা
েযেহতু স�ূণর্ দিড়� ১ অংশ, েসেহতু

2.8*10(43429) েসেকে� স�ূণর্ দিড়� অিত�ম

(c/x)+(c/2x)+(c/3x)+.......+(c/tx) = 1 হেব।

করেত স�ম হেব।

বা, (c/x) [1+1/2+1/3+.....+1/t] = 1

িব.�.: ততিদেন মহািবে�র �িতটা অণু-পরমাণু,
িনউ�ন, ে�াটন েভেঙ চুরমার হেয় যােব। (িবগ িরপ

এখােন বামপে�র ধারা� এক� হারেমািনক

অনুক� অনুযায়ী)
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গাউেসর ধারার সম� সূে�র উ�িত
েমাহা�াদ িজশান, ইসমাইল েহাসাইন িরফাত
আপনারা কালর্ েফি�ক গাউেসর েছেলেবলার

তাইেতা, এবার একটা সহজ ধারা পাওয়া েগেছ যার

গ�টা �েনেছন িন�য়। িতিন খুব ভােলা গিণত

�িতটা পেদর মান সমান এবং তা ১০১। এই

পারেতন। �চার �ােস অ� িদেল িনিমেষই কের

ধারা�েত ১০০� সমান সমান পদ থাকেব েযেহতু

িদেতন। এই িনেয় িশ�েকর িছল ভীষণ �ালা !!

100�ই েযাগ কেরিছ ।

এবার িশ�ক ভাবেলন একটু বেড়া অ� করেত

মােন দঁাড়ােলা

েদওয়া যাক যােত একটু সময় লােগ। এই েভেব

2s = 100(100+1) ⟹ s = 100(100+1)/2

িতিন ১ েথেক ১০০ পযর্� সংখ্যা�েলার েযাগফল

এবার কী হেতা যিদ গাউসেক ১০০� সংখ্যা না

জানেত চাইেলন। িনিমেষর মেধ্যই উ�র েবর কের

েযাগ করেত বেল ১০০০� েযাগ করেত বলা

েফেলিছেলন গাউস, েসও খুব সরল উপােয়। চলুন

হেতা? অথবা ধর�ন েয-েকােনা n সংখ্যক পেদর

েদেখ আিস ।

েযাগফল

ধরা যাক, s = 1+2+3+4+⋯+100

েবর করেত বলা হেতা? �ধু 100 এর জায়গায় n

এবার যিদ ধারাটােক উল�েয় িলিখ তাহেল

বিসেয় িদেলই েতা হয়, তাই না?

েযাগফেলর েকােনা পিরবতর্ ন হেব না িক�
s = 100+99+98+⋯+1

এবার আমরা বলেত পাির, 1+2+3+4+⋯+n এই

এবার যিদ েযাগ কের িদই তাহেল,

ধারা� n পযর্� েযাগ করেল যিদ সম� s হয় তেব,

2s = (100+1)+(99+2)+(98+3)+⋯(1+100)

s = n(n+1)/2
৩১
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ইশ! গাউস কে�া সহেজ এই িজিনসটা েবর কের

সূ� ৈতির কের েরেখেছ েকউ? অেনক দরজায়

েফেলিছেলন। আিম হেল েয কী করতাম ভািব।

ঘুরলাম িক� েসভােব েতমন সূ� েপলাম না। িনেজ

হয়েতা পারতামই না, বেস বেস ক্যালকুেলটর িনেয়

েচ�া করলাম েবশ কেয়কবার িক� আসল রহস্য

েযাগ কের েযতাম।

উ�ার বা আসল িজিনসটা েবর করেত পািরিন।
আিম

েতা একিদন িজ�াসা কেরিছলাম Ismail

েভেবিছলামওই �চার গাউসেক এরপের কী অ�

Hossain Rifat ভাইয়া েক, ওনার েথেকই

িদেয় ব্য� েরেখিছেলন। আিম ভাবলাম

িশেখিছলাম কীভােব এই টাইেপর সূ��েলা েবর

s2 = 12+22+32+⋯+k2

করা েযেত পাের। পের িনেজ একটু েচ�া করলাম

এই টাইেপর একটা ধারা িদেত পারেতন। গাউস

এরপের।

হয়েতা আবার কের েফলেতন সহেজই তখন

sn=1n+2n+3n+⋯+kn

িক�

এই

গ�টা

েশানার

পের

আবার এইরকম েদওয়া েযত,
s3=13+23+33+⋯+k3

n এর েয-েকােনা ধনা�ক পূণর্ সাংিখ্যক মােনর

গিণেতর রাজপু� হয়েতা এবােরও িজেত েযেতন।

জন্য এই ধারার মান েবর করার একটা সু�র সূ�

িক� �চােরর ফি�র িক েশষ আেছ। সংখ্যার েতা

েপলাম। যিদও এর েডিরেভশন একটু দীঘর্ তেব

েশষ েনই। উিন আবার আরও উ� ঘােতর ধারার

আমার েবশ সু�র েলেগেছ। এই িজিনসটা হয়েতা

সম� েবর করেত িদেতন!!

কােরা কােরা কােছ মেন হেব অ�েয়াজনীয় তেব

এই র�েপর একটা ধারা,

মজা করার জন্য আমার খুব ভােলা েলেগেছ।

sn=1n+2n+3n+⋯+kn

চলুন না েডিরেভশনটা িশেখ আসা যাক। যােদর

আসেল ইিতহােস গাউসেক �ধুই ১ েথেক ১০০

ভােলা লােগিন তােদর আর েজার করব না।

েযাগ করেত হেয়িছল। যিদ পেরর�েলা েদওয়া

আপনােদর েশখার দরকার নাই। �ু ল-কেলজ

হেতা উিন হয়েতা আমােদর সব�েলাই সহেজ

লাইফ েমাটামু� �াভািবক সংখ্যার ঘেনর সম�

িশিখেয় েযেতন। আিম একিদন এই কথাটাই

পযর্� িনণর্য় িশখেলই পার হওয়া যায়। তাই যােদর

ভাবিছলাম, আ�া কীভােব sn=1n+2n+3n+⋯+kn

ইে� েনই তারা ি�প করেত পােরন িন���ধায়।

এই টাইেপর ধারার েযাগফল n এর েয-েকােনা
িব�ািরত �মাণ : এখােন।

মােনর জন্য িনণর্য় করা যায়। এর জন্য িক েকােনা

৩২
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হা�ড�-রামানুজন না�ার
এম. িব মািহর তানিজম
রামানুজন যখন য�ায় আ�া� হেয় হাসপাতােল

�ধু এটু কুই না, এই সংখ্যার স�েকর্ আেরকটা

তখন তঁ ার সােথ েদখা করেত আেসন আেরকজন

ই�াের�ং িবষয় হে�, ১৩ এর সােথ এর িকছু

িবখ্যাত গিণতিবদ িড.এইচ. হা�ড�। কথা �সে�

আধ্যাি�ক স�কর্ আেছ। েযমন:

হা�ড� বেলন, আিম েয ট্যাি�েত কের এেসিছ তার

i) 123+13 = 1729 এর ে�ে� বামপে�র দু�

না�ার ১৭২৯, কী সাধারণ এক� সংখ্যা!

সংখ্যার িভি� 12 ও 1 এর েযাগফল 13।

রামানুজন সােথ সােথই �িতবাদ কের বলেলন,

ii) 1729 েক িতন� েমৗিলক সংখ্যা 7,13 ও 19 এর

এটা েমােটও েকােনা সাধারণ সংখ্যা নয়, বরং এ�

�ণফল িহেসেব েদখােনা যায় (7x13x19 = 1729)।

হে� েসই �ু�তম সংখ্যা যােক দুইভােব দু� িভ�

যােদর মেধ্য এক� সংখ্যা 13। আবার 7, 13 ও 19

সংখ্যার িকউেবর (ঘেনর) সম� িহেসেব েলখা

এর গড়ও 13। অথর্াৎ (7+13+18)÷3 = 13.

যায়। েযমন:

iii) আবার সংখ্যার অ��েলা যিদ একটু
ওলটপালট কের 2197 িলিখ তাহেল সংখ্যা�

123+13 = 1729

হেলা 13 এর ঘন বা 2197 এর ঘনমূল 13।

এবং
Hardy-Ramanujan

103+93 = 1729

Number

+

Devil's

Number: 666 েক বলা হয় Devil's Number
এজন্যই

এই

সংখ্যা�র

Ramanujan Number”।

নাম

“Hardy-

বা Number of The Beast. (নামকরেণর েপছেন
অন্য কািহিন আেছ)
৩৩
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Hardy-Ramanujan Number ও Devil's Number েযােগ েয সংখ্যা পাওয়া যায় েস�ও খুব অ�ুত, কারণ

এেক �থম েমৗিলক সংখ্যা (২) ও পরবতী� ৯� েমৗিলক সংখ্যার বেগর্র েযাগফল িহেসেব �কাশ করা যায়।
অথর্াৎ,
1729+666=2395
=2+32+52+72+112+132+172+192+232+292.

1729 এক� Harshad Number, অথর্াৎ এর সবক� অে�র েযাগফল 1+7+2+9 = 19 িদেয় সংখ্যা�েক
ভাগ করা যায় এবং ভাগফল হেব 1729÷19 = 91.
এই 91-ও এক� িবেশষ সংখ্যা। রামানুজন বেলিছেলন 1729 হেলা েসই �ু�তম সংখ্যা যােক দুইভােব দু�
সংখ্যার িকউেবর সম� িহেসেব েদখােনা যায়। এ� িতিন েকবল ধনা�ক সংখ্যা িবেবচনা কের বেলেছন।
িক� ঋণা�ক সংখ্যাসহ যিদ িবেবচনা কির তাহেল 91 হেলা �ু�তম ধনা�ক সংখ্যা যােক দুইভােব দু�
সংখ্যার িকউব আকাের েদখােনা যায়। েযমন:
63 + (-5)3 = 91
এবং 43 + 33 = 91

৩৪
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অিনেণর্য় আকার এবং অসীেমর গ�
ইসমাইল েহাসাইন িরফাত
�থেম একটা গ� িদেয় �র� কির। এক কৃষক

িগেয় সবেচেয় েবিশ �ে�র স�ুখীন হেয়িছ তার

একবার দুই পু� েরেখ মারা েগল। তার সকল

মেধ্য একটা হেলা এই অিনেণর্য় আর অসীম

স�ি� দুজেনর স��েত সমান ভােগ ভাগ হেলা।

িনেয়। েপালাপান েকােনাভােবই মানেত চায় না,

িক� ঝােমলা বাধল একটা েসানার কুেড়াল িনেয়।

0×infinity এর মান কখনও েবর করা স�ব না।

দুই ভাই দািব কের েসটা তার। এ িনেয় িবশাল

এটার মান েবর করেত গিণতিবদরা ব্যথর্ হেয়ই

ঝগড়া, ��। পের তারা �ােমর েমাড়েলর কােছ

বেল িদেয়েছন, “না ভাই! আর স�ব না। এটার

িবচােরর জন্য েগল। তখন েমাড়ল েদখল, এেদর

মানই হেব মান জািন না বা অিনেণর্য়।” তখুিন

দুজনেক একই সােথ স�� করা েকােনাভােবই

েপালাপান তকর্ জুেড় েদয়, “ইেয় ে�া! এটা েতা

স�ব না। তাই েস েভেবিচে� িস�া� িদল এই

সহজ িহেসব। েছােটাকাল েথেক পেড় আসিছ শূন্য

কুেড়াল কােরারই না। এটা জাদুঘের রাখা হেব।

হে� একটা িবশাল রা�স। এর সােথ যাই �ণ
করা েহাক না েকন েস তােক েখেয় শূন্য বািনেয়

এবার আিস আসল কথায়। আিম আমার �ুেড�

েফেল। শূেন্যর সােথ পৃিথবী �ণ কের িদেলও শূন্য
হেব।”

লাইফ এবং �উশেন �চার লাইেফ েযসব টিপেক
৩৫
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হঁ ্যা ভাই! অবশ্যই এটা �ক কথা। িক� সকল

আসেল ভু ল। ইনিফিন�েক কােরা সােথ তু লনা

�ক িজিনেসর একটা সীমা আেছ। আজ আমরা

করাই স�ব না। এটােক ভাষায় �কাশ করা যায়

গ�

না। মেন মেন িফল করা েযেত পাের। একটা
হালকা তু লনা হেত পাের, বেড়া এক সাগেরর

�নব এই �ক িজিনেসর সীমার বাইেরর এক

সােথ। অেনক অেনক বেড়া একটা সাগর েযখােন

অসীম জগৎ িনেয়।

সামান্য পািন িদেল বা িনেল সাগেরর পািনর
উ�তার েকােনা পিরবতর্ নই হয় না।

অসীম:

এবার আেলাচনা করা যাক অসীেমর িকছু

আসেল এই অিনেণর্য় আকারটা িফল করেত না

অপােরশন িনেয়। যারা নতু ন তােদর একটু মানেত

পারার কারণ হে� এই হত�াড়া অসীম। 0, 1, 2,

ক� হেলও এটাই সিত্য।

3, 4, 100, 900, -700 এমন সব বা�ব সংখ্যা
এবং এেদর েযাগ-িবেয়াগ-�ণ-ভাগ (েযাগ-িবেয়াগ-

১. অসীমেক েকােনা সংখ্যা িদেয় েযাগ, িবেয়াগ,

�ণ-ভাগেক সংে�েপ অপােরশন বলব এখন

�ণ বা ভাগ করেল অসীেমর েকােনা পিরবতর্ ন হয়

েথেক) আমরা �াস ওয়ান েথেক পেড় আিস। তাই

না।

0×infinity এর মান �থম আমােদর মাথায়

েকন?

আেস শূন্য। �ক েতমিন 1(Infinity) এর মান �থম

ওই েয বললাম, এটা সাগেরর মেতা। এখান েথেক

মাথায় আেস 1. িক� অন্যিদেক অসীেমর ধারণা

িকছু িনেল বা িদেল িকছু ই হয় না। আবার েকােনা

�থম পাই ই�াের এেস অথবা তার িকছু আেগ।

সংখ্যা েথেক অসীম িবেয়াগ করেল েরজা�

তাই এই ইনিফিন� আমােদর মেন এতটা জায়গা

ঋণা�ক অসীম আেস।

কের িনেত পাের না। কারণ, এই মেন আেগই
জায়গা দখল কের আেছ বা�ব সকল সংখ্যা এবং

২. েকােনা সংখ্যােক অসীম িদেয় ভাগ করেল শূন্য

তােদর অপােরশন।

হেয় যায়।
চল িফল কির। ধর, 1/x একটা ফাংশন।

তাহেল ইনিফিন� কী?

এখন x এর িবিভ� মান িদেয় েদিখ ফাংশন এর

আসেল ইনিফিন�র সবেচেয় ভােলা সং�া হেলা

মান কত হয়!

“Infinity is Infinity”।

x=1 হেল ফাংশেনর মান হেব 1,

এেক আসেল কারও সােথ তু লনা করা স�বই না।

x=100 হেল ফাংশেনর মান হেব 0.01,

এটা এত বেড়া বা এত দূেরর একটা িজিনস যা

x=100000 হেল ফাংশেনর মান হেব 0.00001.

আমােদর জন্য ক�না করাও স�ব না। সবেচেয়

েখয়াল কর, x এর মান যত বাড়েছ ফাংশেনর মান

বেড়া েযই সংখ্যা� তু িম িচ�া করেত পােরা তার

তত কমেছ। তাহেল x যিদ বাড়েত বাড়েত বাড়েত

েথেকও এ� অেনক বেড়া। আমার এই কথা�ও

বাড়েত ইয়া বেড়া একটা িজিনস হেয় যায় যা
৩৬

বয্াঙািচ
আমােদর ক�নার বাইের তাহেল ফাংশেনর মান

অিনেণর্য়র আগমন:

কত হেব? ইেয়স! কমেত কমেত কমেত এত এত

এই পাটর্ হেলা েমইন পাটর্। এই পাটর্ পেড় অেনেকই

েছােটা হেব অথর্াৎ শূন্য হেয় যােব।

বলেব, “My whole life was a lie!”
অেনেকই ক্যালকুলােস িলিমট কের এেসছ। এই

৩. েকােনা সংখ্যার ওপের (-1 েথেক 1 পযর্� ছাড়া)

িলিমেটর উৎপি� আসেল অিনেণর্য়র ধারণা

অসীম ঘাত িদেল েরজা� অসীম আেস।

েথেকই। সবেচেয় কমন একটা িলিমট হেলা,

এটােকও আেগর অপােরশেনর মেতা িচ�া কর।

lim(x tends to 3) [(x²-9)/(x-3)] েখয়াল কের

িক� 1 এর েথেক েছােটা েকােনা সংখ্যা হেল এর

েদেখা, x এর মান যিদ 3 হয় তাহেল রািশ�র মান

ওপর পাওয়ার েদওয়া মােন েরজা� আরও কেম

আসেব 0/0. ব্যাপারটােক এখােনই েরেখ িদেল

যায়। পাওয়ার বাড়েত বাড়েত অসীম হেল েরজা�

হেতা না? িলিমেটর ঝােমলায় েকন আসলাম?

কমেত কমেত শূন্য হেয় যায়।

ঘটনা এখােনই। 0/0 হে� এমন একটা িজিনস
েযখােন গিণতিবদ এবং �ুেড�রা পরািজত। এই

৪. অসীেমর ওপর েকােনা পাওয়ার িদেল েরজা�

িজিনসটা আসা মােনই েদৗড় খতম। হঁ ্যা! This is

অসীম হয়।

indeterminate form!

েকন?
এই অসীম এমিনই ক�নার বাইেরর একটা

চেলা এবার এই সকল অিনেণর্য় আকার িনেয়

িজিনস। এেক পাওয়ার িদেয় বেড়া করেল আর

আেলাচনা করা যাক।

কী-ই বা হেব! ক�নার বাইেরই থাকেব।

একটা গিণিতক অপােরশেন এক� িন�দ��
েরজা� আেস। যিদ এমন হয়, এই েরজা�

এই চারটা অপােরশন মাথার েভতর েসট কের

িবিভ�ভােব িচ�া করেল িবিভ� হে� তখন েস�

নাও। মানেত ক� হেল একটু িরল্যা� কের নাও।

অিনেনর্য় আকার। অথর্াৎ যার েরজা� িনেয়

কারণ একটু পর আসেছ একটা অি�য় সত্য।

ব�ু র সােথ েতামার েকাপাকুিপ-চাপািত লাগার
স�াবনা আেছ েসটাই অিনেণর্য় আকার। যিদ বলা

অসীেমর জ�:

হয়, 10/5 = কত? আমরা এই ভাগ অপােরশেন

এই অসীম আসেল কই েথেক পাওয়া যায়? হঁ ্যা!

সংখ্যা দুইটার িদেক েখয়াল কির। ওপেরর ১০

েকােনা সংখ্যােক 0 �ারা ভাগ করেল অসীম

বলেছ আমােক যিদ ৫ ভাগ করা হয় তাহেল

পাওয়া যায়। এটােকও এর আেগর দুই নং

েরজা� ২ আসেব। আবার িনেচর ৫ বলেছ আিম

অপােরশন এর মেতা 1/x একটা ফাংশন ধের x

যিদ ১০ েক ভাগ কির তাহেল ২ েরজা� িদব।

এর মান আে� আে� কিমেয় 0 এর কাছাকািছ

এখােন তােদর দুজেনর েরজা� একই। িক�

নাও। েদখেব x কমেল 1/x এর মান বাড়েছ। x এর

অিনেণর্য় আকােরর েবলায় এমনটা হেব না।

মান কমেত কমেত কমেত শূন্য হেয় েগেল 1/x এর
মান বাড়েত বাড়েত বাড়েত অসীম হেয় যােব।

অিনেণর্য় আকার েমাট ৭�। এ�েলােক এখন
৩৭
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এখােন একটা গ� বিল। কেয়কিদন আেগ েকান

আমরা িফল করার েচ�া করব।

জািন এক েদেশ েকােনা কেরানা ভাইরােসর েরাগী
১. 0/0

েনই। সবাই েতা অবাক! জনাব, সব েদশ েযখােন

অেনেক বলেব, আের�াই, শূন্য শূন্য কাটা। এর

িহমিশম খাে� আর আপনার েদেশ েকােনা েরাগী

মান েতা ১।

েনই। কী যাদু কেরেছন? তখন রা��ধান উ�র

েদখেত খুব সু�র লাগেলও এটা একটা অিনেণর্য়

িদল, আসেল আমরা েকােনা েট�ই করাই না।

আকার। েকন? েখয়াল কেরা, ওপেরর শূন্য বলেছ

েরাগী আসেব েকাথা েথেক?

ভাইের ভাই, েক তু িম? কতজেন আমােক ভাগ

কী বুঝলাম? সমস্যা িনেয় িচ�া না করেল

করেত আসেলা, সবাইেক আিম শূন্য বািনেয় িদই।

আসেল েকােনা সমস্যাই থােক না।

িক� এই িনেচর 0 বলেতেছ I am magician.

৩. 0×infinity

আিম যােকই ভাগ কির েস হেয় যায় অসীম।

এরপর েথেক একটু শটর্ এ বিল। কারণ, েটকিনক

�থেমর েসই গে�র মেতা এই সমস্যা িনরসেন

েতামরা �্যাক কের েফেলছ।

তােদর

েপের

0 বলেছ আমার সােথ যা-ই �ণ কেরা না েকন

গিণতিবদরা বলেলন এটা একটা অিনেণর্য়

আিম শূন্য েরজা� িদব। অন্য িদেক অসীম

আকার।

বলেছ আিম অ�য়।

কাউেকই

স��

করেত

না

অন্যভােব,
আেরকটু ইিজিল িচ�া কির।

1/0=infinity so, 0×infinity=1

0×0=0 or, 0/0=0

2/0=infinity so, 0×infinity=2

0×1=0 or, 0/0=1

এভােব 0×infinity েয-েকােনা সংখ্যা হেত পাের।

0×2=0 or, 0/0=2
এভােব 0/0 এর মান েয-েকােনা সংখ্যা হেত পাের।

৪. 1(infinity)

এক �দয় আর কতজনেক িদব ের ভাই! েতারাই

এটা িনেয় এক ভাইেয়র সােথ ব�ত তকর্। েস

থাক! আিম যাই। আিম অিনেণর্য় হেয় েগলাম।

েকােনাভােবই মানেব না। েতামরা মােনা িক না
মােনা েদখা যাক!

২. Infinity/Infinity

েবজ ১ বলেছ আিম েতা ভাই একটা িচজ! আমার

ওপেরর অসীম বলেছ আিম েতা ভাই সাগেরর

ওপর েকউ কতৃর্ � করেত পাের না। করেত চাইেল

মেতা। আমােক েযাগ-িবেয়াগ-�ণ-ভাগ যা-ই িদস

(পাওয়ার িদেল) তােক আমার পেথ (েরজা� ১)

না েকন, আিম অ�য়। িনেচর অসীম বলেছ,

আসেত হয়। িক� এিদেক অসীম? আেগই

ভাইের ভাই! েক তু িম? আিম েতা সবাইেক ভাগ

বেলিছলাম, এ এক হত�াড়া। েস অ�য়। েস ঘাত

কের শূন্য বািনেয় িদি�। একইভােব সমস্যার

হেয় অসীম বািনেয়ই ছাড়েব (অথবা শূন্য বািনেয়

সমাধান হেলা, সমস্যা িনেয় িচ�াই না করা।

েফলেব)

অথর্াৎ অিনেণর্য় বেল েদওয়া।

অন্যভােব, log1 = 0, so
৩৮
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1/log1 = Infinity or, 1= log(1infinity)
or, 1

infinity

= 10

2/log1 = Infinity or, 1infinity=100
এভােব 1infinity েয-েকােনা সংখ্যা আসেত পাের।
৫. Infinity – Infinity
বােমর অসীম বেল আমার েথেক যা-ই িবেয়াগ
কিরস না েকন, আিম অ�য়। অসীমই থাকব।
ডােনর অসীম বলেছ আিম িবেয়াগ হেয় েগেল
েরজা� ঋণা�ক অসীম িদই।
৬. 0

0

েবজ 0 বেল আিম েবেজ থাকা মােন েরজা� 0
িক� ঘাত 0 বলেছ আিম ঘাত মােন েরজা� 1
৭. Infinity0
েবজ অসীম বলেছ আিম েতা সবিকছু েক অসীম
বািনেয় েফিল। আমার ওপর পাওয়ার িদেলও
অসীম। িক� ঘাত 0 বলেছ আিম ঘাত মােন
েরজা� 1.
িকছু ধারণা এবং �ুথ:
১. অসীম বা অসং�ািয়ত এবং অিনেণর্য় এক না।
অসীম বা অসং�ািয়ত-এর একটা িদশা থােক।
একটা িন�দ�� জায়গায় কনভাজর্ বা ডাইভাজর্ হয়।

৩. lim 1𝑥𝑥 = 1 (অিনেণর্য় না)। কারণ, x tends
𝑥𝑥 →∞

to Infinity মােন x এর মান অসীেমর িনকটবতী�

িক� অসীম না। আর অসীম ছাড়া 1 এর ওপর েযই
পাওয়ারই েদওয়া েহাক না েকন েরজা� 1.

৪. lim

𝑥𝑥

𝑥𝑥 →0 𝑥𝑥

= 1, কারণ x এ�া� শূন্য না, শূেন্যর

কাছাকািছ। আর শূন্য ছাড়া েয-েকােনা সংখ্যার
জন্য x কাটাকা� িগেয় 1।
একইভােব আরও িকছু িলিমট েবর করা যায়,
যারা আসেল এি�� কের, অিনেণর্য় না।
L’Hospital’s Rules:
মােঝ মােঝ এই হাসপাতালেক আমার চুমা িদেত
ইে�

কের।

পুেরা

িলিমেটর

ম্যাথেক

এই

হাসপাতাল এতটাই ইিজ কের িদেয়েছ! অেনেকই
বলেব এই এল হসিপটাল এখােন কই েথেক
আসেলা?
আসেল, L’Hopital তখনই apply করা যায়
যখন x tends to a িলিমেটর জন্য f(a)/g(a)
এর মান দুই� অিনেণর্য় আকার পাওয়া যায়।
আর তারা হেলা, 0/0 এবং Infinity/Infinity
এবং বািক পঁাচ� অিনেণর্য় আকারেকও েকােনা
না েকােনাভােব এই দুই� ফেমর্ আনা যায়।

িক� অিনেণর্য় পুেরাটাই িদেশহারা।
২. Infinity+Infinity = Infinity (অিনেণর্য় না)।
কারণ দুই অসীম একটাই েরজা� িদেব এবং তা
হেলা ‘অসীম’।

৩৯
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জ�ল সংখ্যা
েমাহা�াদ িজশান
আমােদর আজেকর গে�র নায়ক আমােদর

ক�নামা�। আইন�াইেনর বাবা বারবার তােক

পিরিচত েদখার জগেতর েকউ না। বা�েব েস েনই

বলেতন পড়ােশানা না করেল মানুষ তার কথা

অবা�ব েস; অথচ সব জায়গােতই তার অসংখ্য

েকােনা িদনও মানেব না। আইন�াইেনর িপতা

�েয়াগ।

জীব�শায় িনেজর েছেলেক একজন পদাথর্িবদ

যােহাক

সবাই

িন�য়

জােনন

মহািব�ানী

আইন�াইেনর কথা। তার ওপর তার বাবা ভীষণ

র�েপ েদখেত পােরনিন। তার বাবার িচরকাল �ধু

অস�� িছেলন। বাবা সবসময় চাইেতন েছেল

েসই পদাথর্িবদ হওয়ার ক�নায় িবিচ� িচ�ায়

ইি�িনয়ার হেব। এজন্য েজার কের তােক পড়েত

েমেত

লািগেয়

থাকা আইন�াইনেকই েদেখিছেলন। তার িচ�ােক

িদেয়িছেলন

ইি�িনয়ািরং-এর

পড়ােশানায়। িক� আইন�াইন সবসময় বলেতন

অদরকািরই মেন কের েগেলন িচরিদন।

িতিন একজন পদাথর্িবদ হেবন। িক� েসই সময়

আমরা আজ জািন আইন�াইেনর েসই িচ�াশি�

তার বাবার মেন হেয়িছল েসটা িছল �ধুই একটা

কতটা দািম িছল। আমােদর গে�র নায়ক
৪০

বয্াঙািচ
কা�িনক সংখ্যা েতমনই একজন। জে�র �র�েত

পাথর্ক্য। আমরা এখন বেড়া হেয়িছ আর বগর্মূল

�ধু অপমািনতই হেয়েছন। েকউ কখেনাই বুেঝিন

করার েতমন �েয়াজন পেড় না। �েয়াজন হয়

এমন একটা সময় আসেব েয এেক ছাড়া িব�ান

সমীকরণ সমাধান করার। আমরা আরও একটা

চলেব না। �ক েযমন আমােদর মহািব�ানী

কথা বেল রািখ েতামরা যিদও জােনা—তাও বিল।

আইন�াইন।

১। এক� এক চলেকর ি�ঘাত সমীকরেণর

কি�ত সংখ্যার ধারণায় যাওয়ার আেগ আমােদর

সমাধান হেলা েসই িব�ুটা েযই িব�ুেত ওই

বগর্মূেলর ধারণাটা একটু পির�ার কের েনওয়ার

সমীকরেণর েলখ অ�েক েছদ কের। েয কয়টা

�েয়াজন আেছ। েতা বগর্মূেলর সং�া� হেলা :

িব�ুেত েছদ কের সমাধান েসই কয়টা িব�ুর

েকােনা এক� সংখ্যােক একই মােনর েয দুই�

�েত্যেক।

ধনা�ক সংখ্যার �ণফল র�েপ �কাশ করা যােব

২। এক� এক চলকিবিশ� ব�পদী রািশর ঘােতর

েস�ই ওই সংখ্যার বগর্মূল।

সমান সংখ্যক মূল বা সমাধান থােক।

েযমন : ধেরা, x·x = x2 উপের েয সং�া িদলাম তা

ধেরা একটা রািশ, x2 + x + 1 = 0

অনুসাের বগর্মূল মােন, √(x2) = x

আমরা এেক সমাধান করব; সহেজ না একটু

আবার,(–x)(–x) = X2 এবার যিদ বিল এখােন

ক�ন উপােয়। এজন্য এর �াফ আঁকব। ক� কের

বগর্মূলটা কত? সবাই মেন হয় (–x) এর কথা

েতামােদর আঁকেত হেব না। আিম এঁেক িদি�।

ভাবেছ িক� ভােলা কের বগর্মূেলর সং�াটা
েখয়াল কেরা x2 এর বগর্মূল �ধুমা� x ।
এবার আরও একটা িজিনস েদখাই, একটা
সাধারণ সমীকরণ ধেরা, x2 = 9
এর সমাধান কত? যারা ভাবেছা X এর বগর্মূল
করেলই উ�রটা েপেয় যাব মােন 3 । �ধুমা� 3 !
আমার উপেরর সং�া অনুসাের। িক� না এখােন
আমরা বগর্মূল সমাধান করিছ না; এখােন
সমীকরণ সমাধান করিছ। কােজই x এর েয কয়টা
মান বিসেয় আমরা সমীকরেণর দুই প�েক সমান
েদখােত পাির সব�েলাই িক� আমােদর সমাধান।
কাজটা এভােব কির,
x2 = 9
⇒ x2 – 32 = 0

েতা এবার কথা হে�, েযেহতু x চলেকর ব�পদী

এই েগল বগর্মূল করা আর সমাধান করার

কয়টা �ণলা সমাধান। েকউ িক এই �াফটার x-

তাই এই �াফটা x অ�েক েয কয়টা িব�ুেত েছদ

⇒ (x + 3)(x – 3) = 0

কেরেছ েসই কয়টাই এর সমাধান। েতা ছিবেত

∴ x = 3; x = –3

৪১

বয্াঙািচ
অে�র েছদ েপেয়ছ? না েপেল সমাধান আেছ।

যখন এই িজিনসটা আসেলা তখন েকউ এেক

তাও এর সমাধান দুই�; কারণ এই ব�পদীর ঘাত

েদখেত পারত না। �য়ং িনউটনও নািক এই

২। েকাথায় তাহেল এই দুই িব�ু।

িজিনসটােক অ�েয়াজনীয় মেন করেতন।
েখয়াল কের েদেখা, আমােদর ব�পদীটা িক� x

যারা সূ� জােনা তারা েতা েবর কেরই েফেলেছা

অে�র েকাথাও েছদ কেরিন অথচ সূ� ব্যবহার

মেন হয়। সমস্যায় পেড়ছ িক েকউ? যিদ েকউ

কের সমাধান করেল দুইটা সমাধান �কই পাওয়া

সমস্যায় না পেড় থােকা তাহেল েতামরা আমােদর

যায়। েসই সমাধােন আবার আেছ √(–1) এর

আজেকর গে�র নায়ক েক িচেনা।

মেতা িজিনস। বা�ব অে� এর েকােনা অি��
েনই মােন িজিনসটা অবা�ব। লাে� অেনক

এবার যারা পােরািন এই রহেস্যর কূল-িকনারা

ভােলা মানুেষর েচ�ায় এই িজিনসটােক সংখ্যােদর

করেত তারা িনেজেদর গধর্ব েভেবা না। েতামরা

মেধ্য জায়গা েদওয়া হেলা। নাম েদওয়া হেলা

নতু ন িজিনস আিব�ার করেত চেলেছা। আর

কি�ত সংখ্যা বা Imaginary Number।

েতামােদর মেতাই আরও একজন এই নতু ন

Imaginary শে�র �থম অ�র i িদেয় এেক

িজিনসটা আিব�ার কেরিছেলন। িতিন হেলন

�কাশ করা �র� হেলা। যারা এই অবেহিলত,

ইতািলর গিণতিবদ িজেরালােমা কাদর্ােনা। যিদও

কিথত, িন�েয়াজন িজিনসটােক সংখ্যার মেধ্য

অেনক অেনক িদন আেগ—আমার সালটা মেন

�ান কের িদেয়িছেলন তােদর মেধ্য আেছন

েনই। েসই মহাশয় ি�ঘাত সমীকরণ সমাধান

িলওনােদর্া অয়লার।

করেত িগেয় এই ঝােমলায় পেড়িছেলন।

যােহাক, েশষ পযর্� সং�ািয়ত করা হেলা √(–1)

আশা কির ভােলাই লাগেছ যারা সমস্যায় পেড়েছা

= i ; i হেলা কা�িনক সংখ্যার একক। এর সােথ

তােদর।

একজন

বা�ব সংখ্যা িবিভ�ভােব িমিশেয় বানােনা যােব

গিণতিবদও একই সমস্যায় পেড়িছেলন। েতামােদর

জ�ল সংখ্যা। েযমন: 2i, 4i, 4.5i ,πi, 3i + 4

সমস্যা আিম জািন,

এইরকম।

√(–3) এই িজিনসটা েপেয়ছ েতা! আ�া েদিখ

আজ আধুিনক িব�ােনর অেনক জায়গায়

এটােক কী করা যায়।

কি�ত সংখ্যার �েয়াগ আেছ। তার মেধ্য দুই

একটু বগর্মূেলর ধারণাটা কােজ লাগাও। √(–3) =

একটা

√3 √(–1)

আেপি�কতা। এই কি�ত সংখ্যােক িব�ােনর

তাহেল িতন-এর বগর্মুল েবর কের িদলাম। সমস্যা

িবিচ� জায়গায় �েয়ােগর জন্য �েয়াজন হেয়িছল

িক� েমেটিন। রেয় েগেছ √(–1)। এমন িজিনস

এেক আমােদর বা�ব সংখ্যার সােথ েমশােনার।

যারা েদেখািন তারা েদেখ নাও। এই হেলা আমােদর

বা�ব সংখ্যা আর কা�িনক সংখ্যা িমিশেয়

গে�র নায়ক। এেক বগর্ করেল পাব –1।

বানােনা হেলা জ�ল সংখ্যা। আমরা েয সংখ্যাই

েতা আমােদর নায়ক এমন এক িজিনস যােক বগর্

ব্যবহার কির না েকন সবই িক� জ�ল সংখ্যা।

কের আবার ঋণা�ক িজিনস পাওয়া যায়। �থম

�িতটা সংখ্যারই আসেল একটা সাধারণ আকার

যােহাক

েতামােদর

মেতা

৪২

হেলা

েকায়া�াম

েমকািন�

আর
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আেছ। আকারটা হেলা : a + ib

কা�িনক অ�েক সাধারণত বা�ব অে�র

যখন b = 0 হয় তখনই আমরা আমােদর িচর-

উ��ভােব আঁকা হয়। আমােদর কা�িনক

েচনা বা�ব সংখ্যাটা পাই। েযমন –2, 4, 7.88,

সংখ্যার একক িছল i। কা�িনক অে�র একক i

√3

আর আমােদর আসল অে� একক 1 ।

আসেল এ�েলাও িক� জ�ল সংখ্যা বা

একইভােব কা�িনক অে�র িনেচর িদেক মান

ক�েল� না�ার। আমােদর অিত পিরিচত 5

কমেত থােক আর উপেরর িদেক মান বাড়েত

একটা ক�েল� না�ার। কারণ : 5 = 5 + 0·i

থােক। মূলিব�ুর িনেচর িদেক আেছ i এর

সব সংখ্যাই েয ক�েল� সংখ্যার অ�ভু র্� তা

সহগ�েলা ঋণা�ক �ক েযমন হেয় থােক বা�ব

আমরা একটা েভনিচে� েদখােত পাির। িচ� : ২-এ

অে�।

েদেখা। েদখা েগল আমােদর িচর-েচনা X আর Y

এবার এই সমতেল একটা জ�ল সংখ্যােক বসােত

অে� কা�িনক সংখ্যার জায়গা েনই। এজন্য ভয়

হেব। ধেরা, (4 + 3i) । তাহেল বা�ব অে� 4

েনই কারণ কা�িনক সংখ্যার জন্য আেছ

একক আর অবা�ব অে� 3 একক ৈদঘর্্য িনেয়

কা�িনক সমতল—েসখােন এেদর সু�রভােব

কমে�� ে�েন একটা িব�ু পাওয়া যােব। (4, 3i)

আঁকা যায়।

েযেহতু সংখ্যা মােন একটা মান। তাই এটােকও

যােহাক, আজ �ধু পিরচয় পবর্ িদেয়ই েশষ।

একটা ৈদেঘর্্যর মাধ্যেম �কাশ করেত হেব। তাহেল

কা�িনক সংখ্যার মুিভটা একটু বেড়া হেব।

মূল িব�ু েথেক (4, 3i) পযর্� েয ৈদঘর্্যটা েসটাই

ভােলা কথা িনউটেনর মেতা বেড়া িব�ানীরা

আমােদর (4 + 3i) ।

কা�িনক সংখ্যােক �ণেতনই না। অেনেকই

এই েগল জ�ল সমতেল একটা জ�ল সংখ্যার

�েণনিন। এেদর জন্য আমােদর েচনা েকা-

উপ�াপন। এবার আমরা জািন, ি�মাি�ক

অ�ড�েনট িসে�েমও জায়গা েনই। যাই েহাক

সমতেল েকােনা িব�ুেক �ধু দুইটা ৈদেঘর্্যর

কেয়কজন গিণতিবদ সদয় হেলন। তারা বানােলন

মাধ্যেমই না—আরও কেয়কটা উপােয় �কাশ

নতু ন কা�িনক অ�। এই ে�েসর দুইটা অ�।

করা যায়।

একটা বা�ব অ� আর একটা অবা�ব।

আ�া েকমন হয় যিদ আমরা এই সংখ্যা

আসেল জ্যািমিতকভােব জ�ল সংখ্যা দুই মা�ার

িনেদর্েশর জন্য মূলিব�ুেক ঘূণর্ন অ� ধের একটা

সংখ্যা। এটা িক� েভ�র বা ওই জাতীয় িকছু না।

িন�দ�� ৈদেঘর্্যর সরলেরখা িনই। তারপর ওই

তেব ি�মাি�ক অে� এর �কাশটা অেনকটা

েরখাটােক েয-েকােনা অে�র সােপে� (বা�ব

েভ�েরর মেতাই।

অে� পঁ্যাচ কম, তাছাড়া আমােদর পূবর্পিরিচত;

আমরা আমােদর সাধারণ অে� একটা বা�ব

তাই এটােক েক� কের ঘুরােলই সুিবধা) িন�দ��

সংখ্যা যখন জ্যািমিতকভােব �কাশ কির তখন

পিরমাণ ঘুিরেয় অব�ান িদই তাহেলও েতা হয়।

সংখ্যার মােনর সমান একক ৈদঘর্্য অ� েথেক

েতা এই কাজটাই কের জ�ল সংখ্যার জ্যািমিতক

েকেট িনই। এইটু কু েতা ি�য়ার। এবার জ�ল

�কােশর কথা বলিছ। ধেরা, একটা জ�ল

সংখ্যার ে�ে�ও তাই করা হয়।

সংখ্যার মান r। এটােক বা�ব অে�র সােপে� θ

৪৩
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পিরমাণ ঘুরােলই (4, 3i) িব�ু েপেয় যাি�। তাহেল

সােথ েজাড়া লাগাব, আলাদা করব এমন িকছু

জ�ল সংখ্যােক জ্যািমিতকভােব �কােশর জন্য

কাজ।

আরও একটা উপায় পাওয়া েগল। ছিবেত এই

েতা �থেমই েযাগটা েদখােনা যাক। ধেরা, দুইটা

িজিনসটাই েদখােনা হেয়েছ।

অবা�ব সংখ্যা (a + ib) আর (c + id) ।

এবার িন�য়ই বুঝেত পারেছা, জ�ল সংখ্যার

বীজগিণেতর িনয়েমই এেদর েযাগ হয়।

মানটা কত হেব। েবশ েসাজা কাজ—�ধু

a + ib + c + id = a + c + i(b + d) এইটু কুই। এই

িপথােগারােসর সূ�টা অ্যা�াই কের েবর কের

েযাগ িনেয় েতমন িকছু েকরামিত েদখােনার েনই।

েফলেত হেব। মােন জ�ল সংখ্যা (a + ib) হেল r

িবেয়াগ ও েসম বীজগিণত এর িনয়ম ফেলা কের।

= �a2 + b2 ।

অেনেকই একটা িজিনস �মাণ কের েফেলেছা

আমােদর িন�দ�� িব�ু েথেক অ� দুইটার উপের

েয-েকােনা সংখ্যার সমান েদখােনা যােব। েযমন :

হয়েতা। আিমও কের েদখাই –1 = 1 । আর এটা

এবার জানা দরকার কত েকােণ ঘুরােল আমরা

যিদ সিত্যই হয় তাহেল িক� েয-েকােনা সংখ্যােক

কাি�ত িব�ুটা পাব। ছিবেত েদেখা, আমরা যিদ

5 = 6, 2000 = 4000 মােন এই �মাণটা িশখেল

ল� টািন তাহেল কী দঁাড়াে�? ধেরা, বা�ব
অে�র ধনা�ক অংশ এবং r এর মধ্যবতী� েকাণ

৪০০০ টাকা কােরা কাছ েথেক ধার িনেয় ২০০০

θ। তাহেল OAB আর OAC সমেকাণী ি�ভু জ যার

টাকা িদেলই চলেব। যিদ অবশ্য পাওনাদার
গিণেত কঁাচা হয়!

আেছ এখােন। ওই েয ছিব : ২.১-এ একটা একা�র

তাহেল –1 = i2 = i * i = √(–1).√(–1) = √{(–

েকাণ রেয়েছ। মােন দুইটাই সমান, দুইটাই θ।

1)(–1)} = √1 = 1 মােন –1 = 1

সমেকাণী ি�ভু জ হেত পাই,

এই �মাণ েদেখ েকউ েকউ িন�য় েবশ খুিশ। িক�

ল�/অিতভু জ = b/r = sinθ ⟹ b = rsinθ আর

দুঃেখর কথা হেলা √(ab) = √a·√b এই

ভূ িম/অিতভূ জ = a/r = cosθ ⟹ a = rcosθ

িজিনসটা �ধু তখনই খাটেব যখন a, b দুেটাই

b/a = rsinθ/rcosθ ⟹ tanθ = b/a

অয়লার সােহেবর কাছ েথেক �েন আসেত পার!

এবার জ�ল সংখ্যােক �কােশর আরও একটা

কােজই বগর্মূেলর মেধ্য যিদ েকােনা ঋণা�ক

জ�ল সংখ্যােক িলখেত পাির এভােব

এভােব িলখেত হেব √(–a) = √(–1)·√a = ia

অিতভু জ r । ি�েকাণিমিত বা ব্যািসক জ্যািমিত

আমরা েতা জািন, √(–1) = i আর i2 = –1

েবাঝােনার এত সময় েনই। িস�ল িকছু িজিনস

এবার যিদ θ এর মানটা েবর করেত চাই তাহেল

ধনা�ক সংখ্যা। অন্যথায় না। িব�াস না হেল

নতু ন উপায় চেল আসেলা। আমরা েয-েকােনা

সংখ্যা এেসই যায় েযমন √(–a) তাহেল েসটােক

a + ib = r(isinθ + cosθ); েযখােন, r = √(a2 +

কখেনা �েনেছা েকােনা সংখ্যার �ণা�ক

b2) ; tanθ = b/a

িবপরীত সংখ্যা ওই সংখ্যারই ঋণা�ক ভাসর্ন।

এই েমাটামু� জ�ল সংখ্যার বসবােসর জায়গা

এটা স�ব একমা� আমােদর কা�িনক সংখ্যার

আর অ�-�ত্যে�র বণর্না। এবার আমরা এেদর

েবলায়। চেলা েদেখ আিস।

অপােরশন �র� করেবা। একটােক আেরকটার
৪৪
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i × i = –1 ⟹ –i × i = 1

1/i = {(–i) × (i)}/i = –i

ধেরা, একটা জ�ল সংখ্যা Z1 = r(isinθ + cosθ)

সারাজীবন েতা (a2 – b2) এর উৎপাদক কের

অন্য একটা জ�ল সংখ্যা Z2 = d(isinφ +

এেসছ। আজ িদলাম a2 + b2 চেলা এর উৎপাদক

cosφ)

কের েফিল,

�ণ কের িদেল,

a 2 + b2

r(isinθ + cosθ)d(isinφ + cosφ) = rd{isin(θ

= a2 – (–b2)

+ φ) + cos(θ + φ)}

�ণ আর ভাগ িনেয় একটা িজিনস েদখােনা যায়।

= (a)2 – (ib)2

মােঝর দুইটা লাইন গ্যাপ িদলাম। ব্যািসক

= (a + ib)(a – ib)

ি�েকাণিমিত জানেল এটা েবর কের েনওয়া
েকােনা ব্যাপারই না। যারা একদম �থম েদখেছা
তারা আপাতত িগেল েফল।

অসাধারণ সু�র একটা িজিনস। দুইটা অবা�ব
সংখ্যা বা�েব যােদর েকােনা অি��ই েনই অথচ
যখনই তােদর �ণ করা হেলা েপেয় েগলাম একটা
বা�ব সংখ্যা যা আসেলই আেছ।
ল�্য কের েদেখা েয দুইটা উৎপাদক েপেয়িছ
তােদর মেধ্য পাথর্ক্য �ধু এক জায়গায় i আর –i ।
এভােব েকােনা জ�ল সংখ্যার i এর জায়গায় –i
বিসেয় যােক পাব েস হেলা অনুব�ী জ�ল
সংখ্যা। �িত� বা�ব সংখ্যােকই দুই� অনুব�ী
জ�ল সংখ্যার �ণফল র�েপ �কাশ করা যায়।
অনুব�ী জ�ল সংখ্যার একটা Z হেল অন্যটা Z*
। এই িজিনসটার েবশ িকছু ব্যবহার রেয়েছ।
এবার �ণ-ভাগ এসব
জ�ল সংখ্যার �ণ ভাগ ও েসই বীজগিণেতর

ভাগ করেল,

পুরাতন িনয়েমই হয়। দুইটা জ�ল সংখ্যা (a + ib)

Z1/Z2 = {r(isinθ + cosθ)}/{d(isinφ +

আর (c + id) �ণ করেল,
(a + ib)(c + id) = ac – bd + i(ad + cd)

cosφ)}

(a + ib) েক (c + id) িদেয় ভাগ িদেল হয়

=(r/d){(isinθ+cosθ)(cosφ – isinφ)}/{(cosφ

{(a + ib)}/{(c + id)}

+ isinφ)(cosφ – isinφ)}

= {(a + ib)(c – id)}/{(c + id)(c – id)}

= (r/d){cos(θ – φ) + isin(θ – φ)}/(sin2φ +

= {(ac + bd) + i(bc – ad)}/(a2 + b2)

cos2φ)

= (ac + bd)/(a2 + b2) + i(bc – ad)/(a2 + b2)
৪৫
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অয়লােরর সূ� ও ব�পদীর সমাধান
েমাহা�াদ িজশান
‘জ�ল সংখ্যা’ িসিরেজ �মাণসহ েদিখেয়িছলাম,

ধেরা একটা সমীকরণ,

েয-েকােনা জ�ল সংখ্যা z = a+ib েক এভােব

x18 = 1 িহসাব অনুযায়ী এই সংখ্যার ১৮�

�কাশ করা যায় z = r(i sinθ+cosθ)

সমাধান থাকার কথা!!

এখােন, r = √(a2+b2)θ = tan-1(b/a)

একটু

অয়লােরর সূে�র মাধ্যেম এই সংখ্যােক আবার

সমাধান�েলােক িচি�ত করা যাক। �াফটা

এভােব েলখা যায় z = rei

আিমই এঁেক িদলাম।

ক�

কের

�ােফর

মাধ্যেম

এই

�ােফ েখয়াল কেরা x18 = 0,
আমরা চাইেল েয-েকােনা সংখ্যােক reiθ এই

এই সমীকরেণর �াফ x অ�েক েয িব�ু�েলােত

r = 1 হেল eiθ = isinθ+cosθ

কই

এবার চেলা, জ�ল সংখ্যার একটা সু�র ব্যবহার

মা� ২টা েছদ। তাহেল বািক সমাধান�েলা

েদখােনা যাক।

েকাথায়?

আকাের �কাশ করেত পাির।

েছদ কের েস�েলাই সমাধান, এই সমীকরেণর
এইরকম ১৮টা জায়গায় েছদ করার কথা, িক�

৪৬
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আসেল আমােদর েচনা এই জগেত সমাধান�েলা

18θ = 2nπ⟹ θ = nπ/9

দৃশ্যমান হে� না। সমাধান�েলা আেছ জ�ল

েযেহতু জ�ল সংখ্যার জগেত সমাধান�েলা আগর্

সংখ্যার জগেত। এক কাজ কির, সব�েলা

সমতেলর ওপেরই অব�ান করেব এবং এই

সমাধান েবর করার জন্য সমীকরেণ সরাসির

সমতেলর ওপর 2π এর েচেয় বেড়া মােনর

জ�ল সংখ্যার সাধারণ র�পটা বিসেয় িদই।

েকাণ�েলা একই অব�ান িনেদর্শ করেব, কােজই

এইটু কু েতা ি�য়ার, সমাধান�েলা অবশ্যই

সমাধােনর জন্য অবশ্যই 0≤θ≤2π এই শতর্ েমেন

r(isinθ+cosθ) বা reiθ আকােরর হেব। েযেহতু এই

চলেত হেব। এখন পর পর �াভািবক সংখ্যা�েলা

সমীকরেণর ��ব পদ 1, কােজই এর সমাধােনর

এই সমাধােন বিসেয় দাও; েদখেব জ�ল, বা�ব

মান অবশ্যই 1 হেব, এজন্য এে�ে� r = 1 বসােলই

সব িমিলেয় সু�র 18টা সমাধান চেল এেসেছ।

চলেব। তাহেল আর েদির িকেসর?
সমীকরেণ এই মানটা বিসেয় েদওয়া যাক।
(eiθ)18 = 1

θ1 = 0,

θ2 = π/9,

θ3 = 2π/9,

⟹ e18iθ = 1

θ4 = 3π/9,

⟹ cos18θ = 1

θ18 = 17π/9

⟹ (cos18θ+isin18θ) = 1

বা�ব, অবা�ব অংেশর সহগ সমীকৃত কের পাই,

θ5 = 4π/9
…

এখন একটু েকৗশল খা�েয় বলেত হেব, বৃ�ীয়

এবার

েকাসাইেনর মান কখন 1 হয়? েখয়াল কের েদেখা,

সমাধােন বিসেয় িদেলই ১৮টা সমাধান চেল

বৃ�ীয় েকাণ যখন �থম চতু ভর্ ােগ X অে�র ওপর

আসেব এবং তারা হেলা,

এই

মান�েলা

সমীকরেণর

সাধারণ

থােক তখন cosθ = 1 হয়।
x1 = Sinθ1+Cosθ1 = sin0+cos0 = 1
কােজই েকাণ যখন স�ূণর্ ঘুের আবার আেগর

x2 = sinθ2+Cosθ2 = sin(π/9)+cos(π/9)

অব�ােন আেস �ক তখনই েকাসাইেনর মান 1

x3 = sinθ3 +Cosθ3 = sin(2π/9)+cos(2π/9)

পাওয়া যায়। অথর্াৎ, �িতবার বৃে� এক চ�র িদেল

x4 = sinθ4 +Cosθ4 = sin(3π/9)+cos(3π/9)

চ�র েশষ হওয়ার সময় েকাণ যিদ θ হয়, তাহেল

………

cosθ = 1

x18 = sinθ18+Cosθ18

কােজই θ = 0,2π,4π,6π,… আরও

= sin(17π/9)+cos(17π/9)

�াভািবক সংখ্যা)

আরও একটু েজনারালাইজড েকইস িচ�া করা

সুতরাং, cos18θ = 1 এই সমাধােন

যাক। এবার ধেরা আমােদর সমীকরণ,

সাধারণভােব θ = 2nπ (এখােন n এক�

৪৭
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xk = 1

ওপর অব�ান কের। আরও একটু ভােলাভােব

⟹ (eiθ)k = 1

বলেল সমাধান�েলা এমন এক� k সংখ্যক

সহগ সমীকৃত কের পাই, cos(kθ) = 1

পিরবৃে�র ব্যাসাধর্ C(1/k) ।

⟹ kθ = 0,2π,4π,6π,……,2nπ (এখােন n

এবার বেলা, কয়জেনর দঁাত ভাংেলা?

⟹ i sin(kθ)+cos(kθ) = 1

ব�ভূ েজর শীষর্িব�ুর ওপর অব�ান করেব যার

ধণা�ক পূণর্সংখ্যা)

⟹ θ = 0/k,2π/k,4π/k,6π/k,……,2nπ/k

ব্যাপারটা িক� খুব েবিশ সহজ। ছিবেত একটা

⟹ θ = 0.(2π/k),1.(2π/k),2.(2π/k),3.(2π/k),

সমীকরেণর জন্য আগর্ সমতেল সমাধান�েলা

……,n.(2π/k)

এঁেক েদখােনা হেলা।

েযেহতু 0≤θ≤2π, সুতরাং 0≤n≤k

এই প�িতেত িক� খুব সহেজই 1 এর n তম মূল

�ক আেগর মেতা এই সমীকরেণর সাধারণ
সমাধান xn জন্য পাওয়া যােব,

েথেক েবর করা যায়। এখন আমরা খুব সহেজই

একটু আেগ আমরা েবর কেরিছ θn = n(2π/k)

কােজই সমীকরেণর সমাধান�েলা হেব,

x1 = isin(0.2π/3)+cos(0.2π/3) = 1
x3 = isin(2.2π/3)+cos(2.2π/3) = -√3/2i+½

x2 = sin1(2π/k)+cos1(2π/k)
x3 = sin2(2π/k)+cos2(2π/k)

এ েতা েগল ঘনমূল, এখন চাইেল ১০০ তম মূেলর

… …………………………………………………

১০০টাই বেল িদেত পাির!

এবার িক� খুব সহেজই বেল েদওয়া যােব, xk = c
আকােরর সমীকরেণর সমাধান�েলা হেলা,

েশেষ েতামােদর জন্য একটা �� েরেখ যাই, বেলা
েতা এভােব axn+bx(n-1)+cx(n-1)+⋯+m = 0

xn = C(1/k) (sin(n(2π/k))+cos(n(2π/k)),

এই আকােরর সমীকরেণর �েত্যক�র সমাধান
েবর করা স�ব িক না? একবার েচ�া কের েদখেব

েযখােন n ধণা�ক পূণর্সংখ্যা এবং 0≤n≤k
এবার একটা মজার ব্যাপার েখয়াল কেরা, x = c
k

সমাধান�েলা

বেল িদেত পাির মূল�েলা হেব,

x2 = isin(1.2π/3)+cos(1.2π/3) = √3/2i -½

x1 = sin0(2π/k)+cos0(2π/k)

সমীকরেণর

আমােদর একেকর ঘনমূেলর ওপর েবশ �র��
েদওয়া হয়, েসই মূল x3-1 = 0 সমীকরেণর সমাধান

xn = isinθn+Cosθn

আকােরর

েবর কের েফলেত পারবা। উ� মাধ্যিমেক

আগর্

না িক? সমাধান েবর করেত পারেল জািনেয় দাও
feedback@bangachi.com এই �কানায়।

সমতেল অংিকত C(1/k) ব্যাসােধর্র এক� বৃে�র
৪৮
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ইেমইল �কানায়।

েকয়-পু; আিদম ক্যালকুেলটেরর কথা (ি��পূবর্ ৩০০০ অ�)
েসাহম চ্যাটা�ী�
�াচীন ইনকা সভ্যতায় সুেতার েগেরা িদেয় ৈতির

মেধ্য একক রা�ধমর্ ও রা�ভাষার চচর্া িছল।

এক ধরেনর গণকযে�র �চলন িছল, নাম েকয়-পু

েলখার প�িত না জানেলও তারা েকয়-পু’র

(Quipo)। অেনকিদন পযর্� ধারণা িছল েয এ�

েযৗি�ক

ি��পূবর্ ৬৫০ এর িদেকর য�। িক� এ� কতটা

system) মাধ্যেম ব্যাপক পিরমােণ তথ্য সংর�ণ

�াচীন তা নতু ন কের আিব�ৃ ত হয় ২০০৫ সােল।

কের রাখত। এ�েলার িবন্যাস িবিভ� রকেমর,

�ায় ৫০০০ বছেরর পুেরােনা য� এ�, মানুেষর

িতন েথেক হাজারও সুেতার সে�লেন। ইিতহােসর

বানােনা

েকয়-পু

দুভর্াগ্য এখােনই েয �্যািনশরা যখন দি�ণ

আিব�ৃ ত হয় কারাল অ�েলর সমু�ৈসকতেঘঁষা

আেমিরকায় আেস, তারা এই অ�ুত য�েক েদেখ

আিদমতম

ক্যালকুেলটর!

গণনপ�িতর

(logical-numerical

েভেবিছল এ� েকােনা শয়তােনর িনদশর্ন!

এক নগরী েপর�িভয়াল-এ।
দি�ণ আেমিরকার ‘ইনকা’ এক েজৗলুসময়

হাজার হাজার েকয়-পু তারা ঈ�েরর নােম �ংস

সভ্যতার নাম। ওই সমেয়ই সভ্যতা� কতটা উ�ত

কের েফেল। আজেক অবিশ� েকয়-পু’র সংখ্যা

িছল ইিতহােস তার নিজর েমেল। নাগিরকেদর

মা� ৬০০!
৪৯
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েগেরার অব�ান, �কৃিত, িদক, রং, ৈদঘর্্য এবং মধ্যবতী� ফঁােকর িবিভ�তায় ৈদনি�ন জীবেনর ব� ও িবষয়
�কাশ করা হয় এেত। এেকক ধরেনর েগেরা ১০-এর িবিভ� সূচক েবাঝােত ব্যব�ত হয়। খুব স�বত
েগেরা�েলা মানুষ, ব� এবং িদনপি�র িহেসব েবাঝাত। িবেশষ�েদর ধারণা েয এ�েলা িনমর্াণ পিরক�না,
নৃত্যেকৗশল, এমনিক সভ্যতার �র�পও িনেদর্শ করত! এই িবেশষ ব�� �র��পূণর্ আরও এক� কারেণ।
এ� “িলখনরীিত আিব�ােরর পরই গিণেতর িবকাশ ঘেট” এই ধারণােক ভু ল �মাণ কের। িলিখত দিলল
ছাড়াও সভ্যতা েয উ�ত �ের েপ�ঁছেত পাের, এর িনদশর্ন েকয়- পু।
মজার ব্যাপার হেলা, এই �েয়াজনীয় �াচীন য��র স�ােন, কি�উটার িসে�েমর এক� ফাইল
ম্যােনজােরর নাম েদওয়া হেয়েছ েকয়-পু।
েকয়-পু একটা িন�ু র কােজও ব্যব�ত হেতা, মৃতু্যগণক িহেসেব। ইনকা সভ্যতায় �িত বছর ধমী�য় রীিত
অনুসাের িশ� ও বয়�েদর বিল েদওয়ার মেতা িন�ু র ঘটনা ঘটত। পুেরা ব্যব�াটার পিরক�না করা হেতা
েকয়-পু ব্যবহার কেরই।
গিণেতর ইিতহাস কত িনদার�ণ ঘটনার দাগও বেয় েবড়ায়! ইিতহােসর কথক িহেসেব েথেক যাওয়া এই েকয়পু’র েকােনা� হয়েতা িনেদর্শ করেছ সা�াজ্য, যার সুেতা�েলা হেলা নগরীর সড়ক। েযখােন েগেরা�েলা
হয়েতা অসহায় বিলর িশকারেদর কথা বেয় েবড়ায়!

৫০
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েসানািল অনুপাত
েসাহম চ্যাটা�ী�
১.৬১৮০৩৩৯৮৯ (�ায়)। আপাতদৃে� সাদামাটা

এমন এক� িব�ু ক�না কেরন, যােত েরখা�

একটা ভ�াংশওয়ালা সংখ্যা। আসেল তা নয়।

এমনভােব দুই ভাগ হয় েয েরখার বেড়া অংশ ও

হাজার বছর ধের গিণতিবদ, �পিত, িচ�িশ�ী,

েছােটা অংেশর ভাগফল ওই েরখার স�ূণর্ অংশ

দাশর্িনক, এমনিক সংগীত�েদরও িচ�ার েখারাক

ও বেড়া অংেশর ভাগফেলর সমান হয়। মাথার

জুিগেয় আসেছ সংখ্যা�। এ� এক� অনুপাত।

ওপর িদেয় েগল? আেরকটু সহজ কির। ধেরা,
এক� লা� তু িম অসমানভােব দুই ভাগ কের

�কৃিত েমেন চেল অে�র সূ�। সূযর্মুখীর মােঝ

বেড়া অংশ�েক নীল আর েছােটা�েক লাল রং

পােব েসানািল অনুপাত ও িফেবানািচ িসিরজ

করেল। এখন যিদ নীল অংশ ও লাল অংেশর

েসানািল অনুপাত কী?

ৈদেঘর্্যর ভাগফল এবং স�ূণর্ লা� (নীল ও লাল)
ও নীল অংেশর ৈদেঘর্্যর ভাগফেলর সমান হয়

অন্যান্য অনুপােতর মেতা েগাে�ন েরিশও একটা

তেবই তা হেব েগাে�ন েরিশওর সমান। তার মান

অনুপাত।

হেব ১.৬১৮০৩৩৯৮৮৭...।

জ্যািমিতর

জনক

ইউি�েডর

এিলেম�স �ে� েগাে�ন েরিশওর �থম িলিখত

যুেগ যুেগ েসানািল অনুপাত কমপে� ২৪০০ বছর

সং�া পাওয়া যায়। িতিন এক� সরলেরখার ওপর

ধের েগাে�ন েরিশও মানুষেক িবি�ত ও ম�মু�
৫১
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ইসরােয়িল-আেমিরকান

েরে�ংেগল েপেয় েগছ। এখন যিদ আমরা বেগর্র

অ্যাে�ািফিজিস� মািরও িলিভওর মেত, গিণেতর

কণর্�েলােক ব�েরখা িদেয় যু� কির, তেব এক�

ইিতহােস েগাে�ন েরিশও সব ধরেনর িচ�ািবদেক

স�প�ল পথ ৈতির হেব, ওটাই েগাে�ন �াইরাল।

কের

েরেখেছ।

েযভােব অণু�ািণত কেরেছ, আর েকােনা সংখ্যা
তা পােরিন। �ক কেব এর আিব�ার হয় তা
স�কভােব

না

জানেত

পারেলও

েগাে�ন

না�ার.েনট েথেক জানা যায়, �াচীন ি�ক
গিণতিবদরাই েগাে�ন েরিশও িনেয় �থম গেবষণা
�র� কেরন। ইতালীয় গিণতিবদ লুকা প্যািচওিল
তঁ ার দ্য িডিভনা ে�ােপারশন বইেত েগাে�ন
েরিশও এবং জ্যািমিতেত তার ব্যবহার িনেয়
িব�ািরত আেলাচনা কেরেছন। বই�র িচ��েলা
িফেবানািচ িসিরজ

এঁেকিছেলন েখাদ িলওনােদর্া দ্য িভি�। িবংশ
শতা�ীেত গিণতিবদ মাকর্ বার সংখ্যা�েক �কাশ
করার জন্য এক� িচ� সুপািরশ কেরন। ি�ক

এটা হেলা এমন একটা িসিরজ, যার �িত� পদ

ভা�র ফাইিডয়ােসর নােমর �থম বণর্ ফাই িদেয়

আেগর দুই পেদর েযাগফল। িসিরজটা হেলা :

এটােক �কাশ করা হয়।

১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯,
১৪৪...এখােন একটা মজা আেছ। িফেবানািচ

েসানািল আয়তে�� ও স�প�ল েরখা

িসিরেজর েয-েকােনা পদেক আেগর পদ �ারা ভাগ

আয়তে�� স�েকর্ েতা জােনা। েযমন ি�েকট

করেল েসই সংখ্যা� হেব ফাই-এর সমান। �থম

িপচ

েসানািল

কেয়কটা পেদর জন্য িহসাব পুেরাপুির না িমলেলও

আয়তে�� বা েগাে�ন েরে�ংেগল হেলা এক�

িসিরজ ধের যত সামেনর িদেক আগােব �িমক

িবেশষ আয়তে��, যােক িভআইিপর মযর্াদা

সংখ্যা�েয়র অনুপাত তত ফাই-এর িদেক আগােব

িদেত পার। এক� আয়তে�ে�র বেড়া বা��েক

এবং ৩৯ তম পদ েথেক অনুপাতটা এেকবাের ি�র

েছােটা বা� িদেয় ভাগ কের যিদ ১.৬১৮ পাও তেব

হেয় যােব। িবষয়টা গিণত�েদর কােছ এক�

েসটাই হেব েতামার কাি�ত আয়তে��। এখন

অসাধারণ িবষয় বেট।

একটা

আয়তে��।

িক�

এই েগাে�ন েরে�ংেগেলর েছােটা বা��েক ৈদঘর্্য
ধের একটা বগর্ আঁকেল েদখা যােব পােশ

েগাে�ন েরিশও এবং জ্যািমিত

আেরক� েছােটা আয়তে�� ৈতির হেয়েছ।

জ্যািমিতেত েতা এটা থাকেবই। বৃে� আব�

েসটাও েগাে�ন েরে�ংেগল। যার ৈদঘর্্য-�ে�র

সমবা� ি�ভু জ, বগর্, প�ভু জ ইত্যািদর গঠেন

অনুপাত ১.৬১৮! এভােব একই প�িত অনুসরণ

ওতে�াতভােব েগাে�ন েরিশও জিড়ত আেছ।

কের চলেত থাকেল েদখেব অেনক েগাে�ন

েজ্যািত�ব�দ েজাহাে�স েকপলার বেলিছেলন,
৫২

বয্াঙািচ
❝জ্যািমিতর দু� স�দ এক� িপথােগারােসর

অনুপাত ১.৬১৮। কােনর েভতর ককিলয়া নােমর

উপপাদ্য, আেরক� হেলা েগাে�ন েরিশও।❞

েয অংশ� আেছ েসটাও েগাে�ন �াইরােলর

মানবেদেহ ফাই েয-েকােনা মানুেষর ে�ে�ই েদেহর

সে� িমেল যায়। তেব হাজার হেলও আমােদর

স�ূণর্ ৈদঘর্্য নািভর িনচ েথেক বািক অংেশর

মেন রাখেত হেব, েগাে�ন েরিশও খুব রহস্যময় বা

ৈদেঘর্্যর অনুপাত ১.৬১৮ অথর্াৎ ফাই। আবার

অেলৗিকক িকছু নয়। িববতর্ ন ত� িদেয় িচ�া

কঁাধ েথেক হঁ াটু পযর্� এবং হঁ াটু েথেক পােয়র পাতা

করেল েযেকান জীেব েগাে�ন েরিশও আসার

পযর্�

ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। িশ�, �াপত্য ও সংগীত

দূরে�র

অনুপাতও

ফাই।

আমােদর

আঙু েলর অ�ভাগ েথেক কনুইেয়র ৈদঘর্্য এবং

েখয়াল করেল েদখেব েয েকউ একটা সু�র

কবিজ েথেক কনুইেয়র ৈদেঘর্্যর অনুপাতও একই।

�ােমর দৃশ্য আঁকেল আমরা বাহবা িদেয় বিল,

এখােনই েশষ নয়। মানুেষর মুখম�েলর ৈদঘর্্য ও

এেকবাের সিত্যকােরর �াম হেয়েছ! অথর্াৎ েকােনা

�ে�র অনুপােতও িমলেব েগাে�ন েরিশও।

িজিনেসর ছিব যতটু কু �কৃিতর কাছাকািছ হয়

গেবষকরা বেলেছন, মুখম�েলর িবিভ� অংেশর

সাধারণত আমােদর বাহবা েদওয়ার মা�াটাও

অনুপাত েগাে�ন েরিশওর যত কাছাকািছ হেব

�ক তত েবিশ হয়। ি�েসর মি�র পােথর্নন ৈতিরর

েসই েচহারােকই আমরা তত আকষর্ণীয় মেন কের

সময় ফাইিডয়াস েগাে�ন েরিশও ব্যবহার কেরন।

থািক। কারণ েগাে�ন েরিশও েমেন চলা েয-

িমসেরর িগজর্ার িপরািমেডও আেছ েগাে�ন

েকােনা িকছু র �িত মানব মেনর িচরায়ত দুবর্লতা

েরিশওর

আেছ। তাছাড়া মানুেষর েচহারায় েগাে�ন

প্যািরেসর নটর েডম, আইেফল টাওয়ার ইত্যািদর

েরে�ংেগল ও েগাে�ন �াইরাল খােপ খােপ বেস

কাঠােমা েগাে�ন েরিশওর িচ� বহন করেছ।

যায়। েদির েকন? একটা েমজািরং েটপ িনেয়

িলওনােদর্া দ্য িভি� তঁ ার অেনক িচ�কেমর্ ফাই

এখনই পরী�ায় েনেম পড়ুন! আরও জানেত ঢু ঁ
মার�ন এখােন।

ব্যবহার কেরেছন। এেদর মেধ্য েমানািলসা, দ্য

ছাপ।

এছাড়া

আ�ার

তাজমহল,

লা� সাপার উে�খেযাগ্য। েখয়াল কের েদখেব
েমানািলসার ছিবেত েগাে�ন েরে�ংেগল পুেরা

জীবন ও �কৃিতেত ফুেলর পাপিড় েথেক �র� কের

খােপ খােপ বেস যায়। সালভাদর দািলর দ্য

গােছ যত ধরেনর বতু র্লাকার উপকরণ েদখা যায়,

স্য�ােম� অব দ্য লা� সাপার ফাই ব্যবহােরর

সবখােনই আেছ ফাই-এর অি��। �ায় সব �াণী

চমত্কার উদাহরণ। সংগীেতর �রিলিপর ে�ে�ও

ও উি�েদর গঠেনও ফাই িবদ্যমান। শামুক-িঝনুক

ফাই আেছ। ভােয়ািলন এবং হাইেকায়ািল�

এসেবও েকােনা না েকােনাভােব ফাই আেছ।

ি�কােরর তার ৈতিরেতও ফাইর দরকার হয়।

েমৗচােকর �ী ও পুর�ষ েমৗমািছর সংখ্যার

এমনিক েলােগা িডজাইেনও ব্যবহার করা হয় এ�।

অনুপাতও

ব্যাপার।

ন্যাশনাল িজও�ািফক, অ্যাপল, অ্যািডডাস,

আমােদর িডএনএর গঠনও েগাে�ন েরিশও েমেন

েহা�া ইত্যািদর েলােগােত েগাে�ন েরিশও ব্যবহার

চেল। েগাে�ন না�ার.েনট েথেক জানা যায়,

করা হেয়েছ।

ফাই।

এ�েলা

বািহ্যক

িডএনএ-এর �েত্যক পূণর্ চে�র ৈদঘর্্য ও �ে�র
৫৩
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0! = 1 েকন? কীভােব?
এনামুল হক
যিদ n এক� �াভািবক সংখ্যা হয় তেব n এর

একইভােব, 1! = 1

factorial েক n! �ারা �কাশ করা হয় েযখােন,
িক� 0 এর factorial কত??
n! = n × (n - 1) × (n - 2) × .... × 3 × 2 × 1
উ�র: 0! = 1
েযমন:
2! = 2 × 1 = 2

এই ব্যাপার� হজম করা েবাধহয় িকছু টা ক�কর।
েকননা ইেতামেধ্য আমরা েজেনিছ, 1! = 1;

3! = 3 × 2 × 1 = 6

এখন আবার বলিছ, 0! = 1

4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24

অথর্াৎ, 0! = 1!
তাহেল উভয় পা�র্ হেত '!' িচ� েকেট িদেয় পাই,

5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120

0=1

৫৪

বয্াঙািচ
(গিণতে�িমরা িন�য়ই আমার কথা েশােন চেট

s = 1 বিসেয় পাই,

যােবন।)
আসেল '!' িচ�� √ বা ^ এর মেতা েকােনা
অপােরটর নয়। গিণেত এ� আসেল এক�
লিজকেক িনেদর্শ কের। আসিছ েসসেব, তার
আেগ চলুন েদেখ েনওয়া যাক কীভােব 0! = 1 হয়।

𝛤𝛤(1) = (1 - 1)!

বা, 0! = 𝛤𝛤 (1)

িক� 𝛤𝛤(1) = 1

factorial এর সং�ানুযায়ী আমরা িলখেত পাির,

সুতরাং, 0! = 1

n! = n × (n - 1) × ..... × 3 × 2 × 1

ওপেরর �মাণ দু� েদেখ অেনেক এই বেল
অিভেযাগ করেত পাের েয এ� আসেল চািপেয়

⇒ n! = n × (n - 1)!

⇒ (n - 1)! = n!/n.........(১)

(১) এ n = 1 বিসেয় পাই,

েদওয়া এক িনয়ম েযখােন েকােনা লিজক েনই;
বরং গিণেতর িবেশষ িকছু ফমুর্লােক �িকেয়
রাখেত 0! = 1 েলখা হয়।
অিভেযাগ� েয েমােটও সিত্য না পারমুেটশন
ধারণা েথেক েস� ব্যাখ্যা করা যায়।

(1 - 1)! = (1!)/1
আমরা জািন, এক� েসেটর �িত� উপাদান
⇒ 0! = 1/1

অনন্য। েসেটর এই উপাদান�েলােক যিদ িভ�
িভ� িবন্যােস সি�ত কির তাহেল �ক কত

⇒ 0! = 1

উপােয় েস� করা যােব?

আসেল এ� অেনক ভােব েদখােনা যায়।

আসেল এর উ�র� িনভর্ র করেব েসেটর উপাদান

েযমন:

সংখ্যার

ওপর।

মেন

কির,

এক�

েসেটর

উপাদান�েলা হেলা a, b, c। উপাদান�েলােক
িবিভ� িবন্যােস সাজােল পাওয়া যায়,
গামা ফাংশেনর সং�া েথেক জািন,

(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b),
(c, b, a) ইত্যািদ।

𝛤𝛤(s) = (s - 1)!
৫৫

বয্াঙািচ
এছাড়া আর েকােনা িবন্যাস স�ব নয়। এখােন

ইেতাপূেবর্ েদখােনা হেয়েছ েয েকােনা েসেটর

েদখা যায় এক� েসেটর িতন� উপাদােনর জন্য

উপাদান সংখ্যা n হেল এর িবন্যাস সংখ্যা হেব n!

ছয়� িবন্যাস পাওয়া যায়।

যিদ এক� েসেটর উপাদান 10 হয় তেব এর
উপাদান�েলােক 10! উপােয় সাজােনা যােব,

একইভােব, চার� উপাদােনর জন্য িবন্যাস

উপাদান সংখ্যা 15 হেল েস�েলােক 15! উপােয়

পাাওয়া যােব ২৪�, পঁাচ� উপাদােনর জন্য

সাজােনা যােব। যিদ েকােনা েসেট এক� মা�

১২০�, ছয়� উপাদােনর জন্য ৭২০� ইত্যািদ।

উপাদান থােক তেব এ�র েকবল এক� িবন্যাস
পাওয়া যােব; অথর্াৎ, 1! = 1

অথর্াৎ, এক� েসেটর উপাদান n� হেল এর
উপাদান�েলার িবন্যাস সংখ্যা হেব n!

কথা হেলা, যিদ েকােনা উপাদান না থােক তেব

(মূলত িবন্যােসর এই ধারণা েথেকই factorial এর

এর িবন্যাস সংখ্যা কত? লাখ টাকার ��!

�চলন।)
যিদ েকােনা েসেটর উপাদান না থােক েস�েক
আমরা জািন, েকােনা েসেটর উপাদান সংখ্যা

আমরা ফঁাকা েসট বিল। ল� কর�ন, এ�

ভ�াংশ িকংবা ঋনা�ক হেত পাের না িক� শূন্য

অবশ্যই এক� েসট। উপাদান না থাকেলও এর

হেত পাের। আর তাই n েকবল natural number

অি�� আেছ। আর তাই এরও িবন্যাস থাকেত

এর জন্য সং�ািয়ত নয়, বরং 0 এর জন্যও

হেব। এর িবন্যােস উপাদােনর অনুপি�িতটাই হেলা

সং�ািয়ত।

একটা িবন্যাস। অথর্াৎ, এর িবন্যাস সংখ্যা শূন্য
নয়। বলার অেপ�া রােখ না েয েস� অনন্য।

এবার েদখা যাক েকন 0! = 1

আর তাই, 0! = 1

৫৬
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ি�পদী িব�ৃিতেত সমােবেশর সূ�
অিনক কুমার

ি�পদী িব�ৃিত েবশ মজার এক� টিপক। আমার

ি�তীয়ত, ফ্যা�িরয়াল স�েকর্ কথা বিল। যিদও

উে�শ্য এটা িনেয় িব�র আেলাচনা নয় বরং

এই স�েকর্ সবাই অবগত আেছন, তারপরও একটু

আেলাচনা করা হয় না এমন িকছু েক সামেন িনেয়

বিল,

আসা।

r! = r × (r - 1) × (r - 2) × (r - 3) … 3.2.1

আমরা জািন,

অথর্াৎ, েকােনা সংখ্যার ফ্যা�িরয়াল বলেত

(a + b)n = an + nC1 × a(n - 1) × b + nC2 × a(n - 2)

েবাঝায় ওই সংখ্যাসহ তার েথেক েছােটা সকল

× b2 + ... … … + bn

ধনা�ক পূণর্সংখ্যার �ণফল৷
এই ফ্যা�িরয়াল িদেয় হয় কী?

এখােন �� হেলা এই সূে� nCr অংশটার উৎস
কী?

ধেরা, েতামােক আিম 1,2,3,4 চার� অ� িদলাম।

েকন এই অংশ এখােন বসােল সূ�� কাযর্কর হয়?

অ��েলার সব�েলােক েকােনা সংখ্যােত �ধু
একবার ব্যবহার কের কত�েলা সংখ্যা গঠন করা

আ�া, এবার আমরা nCr এর উৎপি� স�েকর্

যােব বেলা?

জানব।
�থেম, আমার বািড় চঁাপাইনবাবগ�। আিম ঢাকা

একটা ৪ অ�িবিশ� সংখ্যার ক�না কেরা।

েযেত চাই। ঢাকা হেত রাজশাহী যাওয়া যায় বােস

এর একেকর �েল

ও ে�েন। আবার রাজশাহী হেত ঢাকা যাওয়া যায়

সংখ্যার েয-েকােনা একটা বসােত পাির।

আিম উপিরউ� চার�

বােস, ে�েন ও িবমােন। তাহেল এখন আিস কত
ভােব ঢাকা েযেত পারব?

শতর্ ানুসাের, দশেকর জায়গােত আিম একেকর

�থমত, আিম চঁাপাইনবাবগ� েথেক বােস

�েল েযটা বসাব েসটা বােদ বািক�েলা বসােত

রাজশাহী িগেয় রাজশাহী েথেক ৩ পেথ েযেত

পারব। তার মােন, দশেকর �েল িতন� সংখ্যা

পাির। আবার চঁাপাইনবাবগ� হেত ে�েন রাজশাহী

বসােত পারব। এভােব শতেকর �েল দুই� আর

িগেয় েসখান েথেক আবার ৩ পেথ েযেত পাির।

হাজােরর �েল ১�।

তাহেল েমাট ৬ ভােব।
এটােক ৩ × ২ িহসােবও েবর করা যায়। এটাই হে�

এখন �ণন িবিধ অনুসাের,

�ণন িবিধ।

েমাট সংখ্যা = ৪ × ৩ × ২ × ১ = ২৪�।
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যিদ েতামােক n সংখ্যক অ� িদতাম, তাহেল তু িম

তাহেল কিম� গঠন হওয়ার কথা ৫ × ৪ × ৩ =

সংখ্যা বানােত পারতা n(n - 1)(n - 2)(n - 3) …

৬০ উপােয়।

3.2.1� বা n!�।

িক� পের বললাম েতা আসল ঘটনা৷ ধেরা, ওই ৫
জন a, b, c, d, e।

এবার আরও িকছু �ু� অংশ আেছ। এটা বেল

তাহেল ৩ জেনর কিম�েত a, b, c থাকা েয কথা,

িদেয়ই আসল উে�শ্যেত যাব।

a, c, b থাকা িকংবা c, b, a থাকা িকংবা b, a, c

ধেরা, একটা এলাকােত ৫ জন মানুষ থােক। ধেরা,

িকংবা c, a, b িকংবা b, a, c থাকা একই কথা।

তু িম তােদরেক িনেয় ৫ জেনর একটা কিম� গঠন
করেত চাও। তাহেল ওপেরর শতর্ ানুসাের ৫! =

অথর্াৎ, ৩! সংখ্যক কিম� একই।

১২০টা কিম� হওয়ার কথা। িক� ৫ জনেক িনেয়

তাই উ� উ�র হেব ৬০/৩! = ১০

৫ জেনর কিম� েতা একটাই গঠন করা যায়, না
িক?

যিদ এলাকােত n সংখ্যক মানুষ েথেক r জন

তাহেল কী হেলা এখােন?

সদস্যিবিশ� কিম� গঠন করেত বলত, তখন কী
হেতা?

আসেল ওপের যখন অ� িনেয় উদাহরণ

তখন সংখ্যাটা হেতা, n(n - 1)(n - 2)...(n - r +

িদি�লাম তখন অ��েলার েকােনা এক�েক

1)(n - r)/r!

একেকর জায়গােত না বিসেয় দশেকর জায়গােত

এটােক এভােবও িলখা যায়, n!/{r! × (n - r)!}

বসােল মান পিরবতর্ ন হেয় েযত, িক� কিম�েত ৫

ওপের েযটা েপলাম েসটােক িনে�া�ভােব �কাশ

জেনর মেধ্য একজনেক আেগ আেরকজনেক

করা হয়।

পের িনেলও কিম�েত তারাই থাকেব। তাই
এে�ে� যত ৫! েক ৫! িদেয় ভাগ িদেল ১ হয়।

যিদ n সংখ্যক েকােনািকছু েথেক r সংখ্যক
িবিশ� িকছু গঠন করা হয় তাহেল, nCr = n!/{r!

ওপেরর �থেম অ� িনেয় েযটা করলাম েসটাই

× (n - r)!}।

িছল িবন্যাস। আর এখন েযটা করলাম এটা হেলা
সমােবশ।

এত�ণ এই সূ�টার জন্যই এত িকছু িলখলাম।

ধেরা, তু িম ওই ৫ জনেক িনেয় িতনজেনর এক�
কিম� গঠন করেত চাও। কত ভােব স�ব?

এবার ি�পদী িব�ৃিতেত েফরা যায়।

এবারও একই উপােয় েবর কির। তু িম কিম�েত ৫

ধেরা, (a + b)3 এর মান েবর করেত হেব।

জেনর মেধ্য ১ জনেক িনেত পার ৫ উপােয়।

তাহেল (a + b)3 = (a + b)(a + b)(a + b)

একজনেক িনেয় িনেল পরবতী� জনেক িনেত পার

= a.a.a + a.a.b + a.b.a + a.b.b + b.a.a +

৪ উপােয়। এবার বািক একজনেক িনেত পার ৩

b.a.b + b.b.a + b.b.b

উপােয়।

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
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এই ধারাবািহক �ণফেল ল�ণীয় িবষয়�েলা

আমার কােছ �িত পেদ a এবং b দুেটা িমিলেয়

হেলা এখােন 3 + 1 সংখ্যক পদ আেছ। �িত� পেদ

েমাট n সংখ্যক িজিনস থােক এবং তােদরেক

েমাট পাওয়ার 3, েযমন 3a2b েত 2 + 1 = 3

আমরা যতভােব সাজােত পাির তার সংখ্যাই হেব
তার সহগ। এখন মেন কির, এক� পেদ r সংখ্যক

3a2b বলেত েবাঝাে� a.a.b আেছ ৩টা।

b আেছ এবং তাহেল অবশ্যই (n - r) সংখ্যক a

এখন ল� করা যাক, এমন কত�েলা পদ গঠন

থাকেব। তাহেল তােদর সাজােনা যােব েমাট nCr

করা স�ব যােত দুই� a আর এক� b �ণ

বা, n!/{r!(n - r)!} ভােব। আর পদ� হেব,

অব�ায় আেছ। এে�ে� ধেরা িতন� �ান।

nCr.a(n - r)..br

েযখােন হয় a নয়েতা b বসেব। এর বাইের িকছু না।
তার ওপর a2b এর ে�ে� আিম বেলই িদেয়িছ

অথর্াৎ, (a + b)n = nC0.an + nC1.a(n - 1).b + ... +

দুই� a আর এক� b ধরেত হেব। তাহেল িতন�

nCr.a(n - r).br + .... + nCn.bn

�ােনর েয-েকােনা এক জায়গােত b বসােনা যােব
িতন উপােয়। তাহেল বািক দুই জায়গা হেলা

অেনেকই বলেত পাের r এর �েল 0,1 এভােব �র�

অেটােম�ক্যািল দুইটা a এর জায়গা।

হেলা েকন?

তাহেল উ�র হেলা 3 ।

আসেল ব্যাপারটা হেলা আমরা কয় জায়গােত b

এেক 3C2 আকাের িলখা যায়। এর মােন হেলা

বসােত পারিছ েসটা েবর করিছ। কােরা যিদ ই�া

৩� �ান েথেক ২� �ান িনেয় িনেল বািক কয়টা

হয় কত জায়গােত a বসােত হেব েসটা িদেয় করেত

�ান থাকেছ?

তাহেল হেব,
(a + b)n = nCn.an + nC(n - 1)a(n - 1).b + ...

এভােব ভাবেল,
(a + b)3 = 3C0.a3 + 3C1.a2b + 3C2.a.b2 +

িক� আমরা �থম সূ��েকই মেন রাখব। এই

3C3.b3

িব�ৃিতেত পদসংখ্যা হেব n + 1 এবং r তম পদ =
nC(r - 1). a(n - r + 1).b(r - 1)

অেনেকই িন�য়ই বুেঝ েফেলেছন এখন ফমুর্লাটা
কীভােব এেলা। তবুও আিম েদিখেয় িদি�।

আশা কির, ি�পদী িব�ৃিতেত েকন সমােবেশর সূ�
ব্যব�ত হয় এটা সবাই বুেঝেছন।

মেন কির, (a + b)n েক িব�ৃত করেত হেব। তাহেল

এতটা পড়বার জন্য ধন্যবাদ।
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চলুন অসীম ধারােক অনুভব কির
তানভীর রানা রাি�
ধারার েচাখ দুইডা,

আমরা িশিখ েয,

গিণেতর ধারা - অসীম আর সসীম। কথা হেব

s=½+¼+⅛+………

অসীম কাকাের িনয়া। েতা নবম দশম ে�িণেত

উভয়পে� ½ �ণ িদেয় পাই,

আমােদর সবারই অসীম ধারার সােথ পিরচয়
ঘেট। িবেশষ কের �েণা�র ধারার সােথ পিরচয়
হওয়ার িদন কেয়ক পেরই আমরা িশিখ েয,

½s = ¼ + ⅛ + … … …

½ +¼ +⅛+………=1

েযেহতু অসীম ধারা, িবেয়াগ িদেল পাই

সাধারণভােব, এটা আমরা গািণিতকভােব েমেন

½s = ½ বা, s = 1

িনই, িক� েকন অসীম পযর্� িনেয় সম� 1 পাওয়া
যায়, তা েবাঝার েচ�াও কির না।

আর এখােন েশষ পদ িবেবচনায় আনাই হয়িন,

েদখা যাক আমরা কী কী িশিখ,

অসীেম িগেয় শূেন্যর িদেক ধািবত হেব। অথর্াৎ,

কারণ এই ধারার পদ�েলা �মশ েছােটা হেত হেত
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এই ধারা�র অসীম সংখ্যক পেদর এক� সম�

অসীম পদ পযর্� এই ধারার েকােনা িন�দ�� সম�

আেছ যার মান ১ ।

েনই। এই ধরেনর ধারােক বেল অপসারী ধারা।

এ ধরেণর ধারােক বলা হয় অিভসারী ধারা। যা েহাক, এই িসিরজ�েক বা�বভােব এখনও ভাবেত

আবার এক� ধারা েদিখ,

েশখাইিন আিম, সুতরাং এক� বগর্ে�� ক�না

1 + 2 + 3 + 4 +… … …

কর�ন। এ�র ে��ফল এক বগর্ একক।

এই ধারার �িত� পদ ধীের ধীের বােড়, তাই
অসীম পযর্� িনেল সম�ও হেব অসীম। অথর্াৎ,

এবার এ�েক সমান দুই ভাগ করেলন। এক�
ভােগর ে��ফল ½ বগর্ একক।
অপর অংশ�েক আবার আরও সমান দুই অংেশ
ভাগ কের এক� অংশ আলাদা করেলন। এর
ে��ফল ¼ বগর্ একক।
আবার অবিশ� অংশ�েক আরও সমান দুভাগ
করেলন। এর ে��ফল ⅛ বগর্ একক।
এভােব আজীবন সমান দুই ভাগ করেত থাকেল
যা যা টু করা পােবন, সব�েলা েযাগ করেল কী
পােবন? আবার েসই বগর্ে��টাই েতা, তাই না?
আর আিম আেগই বেলিছ, পুেরাটার ে��ফল ১
বগর্ একক।
এর মােন দঁাড়াল, ½ + ¼ + ⅛ + … … … = 1
অথর্াৎ, আমরা েপেয় েগলাম েসই আকাি�ত
সম�, অথচ েকােনা সূ� ছাড়াই।
আ�া, আমরা আরও েজেনিছ,
1-1+1-1+………
এই ধরেণর িসিরজ�েলার িন�দ�� সম� েনই।
েজাড় পদ পযর্� সম� িনেল তার মান ০, আর
িবেজাড় ঘর পযর্� িনেল সম� হেলা ১। অথর্াৎ,

এ�ও অপসারী ধারা।
এবার এক� মজার ধারা েদখা যাক। ধারা�
হেলা:
H=1+½+⅓+¼+………
এই ধারার n তম পদ u = 1/n
n→∞ হেল u→0, তাই অেনেকই মেন কের েয
এই ধারার সম� সসীম। িক� �কৃতপে� ধারার
সম� অসীম!
ব্যাপারটা হেলা
1+½=½+½+½
⅓>¼
¼=¼
………
………
েযাগ করেল,
1 + ½ + ⅓ + ¼ + … … … > ½ + ½ + ½ + (¼
+ ¼) + … … …
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বা, 1 + ½ + ⅓ + ¼ + … … … > ½ + ½ + ½ +

সম� থাকেবই!

½+………
ব্যাপারটা চট কের বুেঝ েফলা যায়।
এখােন অসমতার ডানপােশ আেছ অসীম সংখ্যক

ধারা�েক সািজেয় েলখা যায়,

½ আর অসীম সংখ্যক ½ এর সম�ও ∞

(1 - ½) + (⅓ - ¼) + … … …

অথর্াৎ, 1 + ½ + ⅓ + ¼ + … … … = ∞

�্যােকেটর েভতেরর পদ সবসময় ধনা�ক।
কােজই বলা যায় েয এর মান 0 েথেক বেড়া।

এর মােন এই ধারা� েদখেত অিভসারী, িক�

আবার এ�েক এভােবও সাজােনা যায়,

আসেল অপসারী।

1 - (½ - ⅓) - (¼ - 1/5) - … … …

এ ধরেনর ধারা হেলা হারেমািনক ধারা। a, b, c
হারেমািনক ধারা গঠন করেল 1/a, 1/b, 1/c

এখান েথেক েদখা যাে� েয, 1 েথেক �িতবার

সমা�র ধারা গঠন কের। েযমন 2, 3, 4,…… হেলা

ধনা�ক সংখ্যা িবেয়াগ হে�। তাই সম� 1 এর

সমা�র ধারা। তাহেল ½,⅓,¼ হারেমািনক ধারা

েচেয় েছােটা হেব।

গঠন করেব। আর উপেরর মেতা েদখােনা স�ব,
পদসমূহ ধনা�ক এমন সব হারেমািনক ধারাই

অথর্াৎ, 1 - ½ + ⅓ - ¼ + … … … এই অসীম

অপসারী।

ধারার মান 0 েথেক 1 এর মেধ্য।

এখন, আেরক� মজার ধারা েদখা যাক।

অথর্াৎ, এ� অবশ্যই অিভসারী।

ধারা� হেলা,

এখন, এই সম�র মান কত?

1-½+⅓-¼+………

মজার ব্যাপার হেলা এই সম� হেলা ln(2), যা
�মাণ করা যায় গিণেতর এক সু�র �মাণ প�িত

ধারা�ও এক ধরেণর হারেমািনক ধারা। িক�

proof without words এর মাধ্যেম। আজ

এ�র সব পদ ধনা�ক না। পযর্ায়�েম পদসমূহ

আর এ িনেয় কথা বলব না। যিদ কােরা জানার

ধনা�ক ও ঋণা�ক।

ই�া থােক জানােত পােরন আিম সবর্া�ক েচ�া

এখন, �� হেলা, ধারা� অিভসারী না অপসারী!

করব েসটা িনেয় েলখার জন্য। আপনার জানার

উ�র হেলা, েযেহতু এই হারেমািনক ধারা�র

ই�া জানােত জেয়ন কর�ন আমােদর েফসবুক

পদ�েলা পযর্ায়�েম ধনা�ক ও ঋণা�ক। তাই

��েপ। সবার এবং আমার জীবন েহাক গিণেতর

এ� অবশ্যই অিভসারী! অথর্াৎ এর অসীমতক

মেতা সু�র। যিদও আই েহট ম্যাথ!
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n/0 =? এবং 00 =?
শাহিরয়ার নািসম নািফ
0 এক� অ�ুত সংখ্যা। এ� এক� েজাড় সংখ্যা।

মূলত কী কির? ৩০ েথেক ১ বার ৬ বাদ িদই। হয়

িক� এ�ই একমা� সংখ্যা যা ধনা�ক বা

২৪। আবার বাদ িদই। এভােব েমাট পঁাচবার বাদ

ঋণা�ক - েকােনাটাই না। েতা এই শূন্য বাবািজ

িদেল হয় ০। অথর্াৎ,

মােঝ মােঝই ঝােমলা পাকায়। এই েয েযমন সবাই

৩০ - ৬ = ২৪

চায় (আিমও চাই) েকােনািকছু েক শূন্য িদেয় ভাগ

২৪ - ৬ = ১৮

করেত। িক� চাইেলই িক স�ব? েদেশ কত

১৮ - ৬ = ১২

অিনয়ম চলেছ। আমরা েতা চাই েস�েলা ব�

১২ - ৬ = ৬

েহাক। আবরার ফাহাদসহ সবার হত্যার িবচার

৬-৬=০

েহাক। আ�া যা - েহাক, ভাগ না হয় আমরা
করেত নাই পারলাম িক� এর কারণ েতা আমরা

েমাট ৫ বার বাদ িদেল ০ আেস। অথর্াৎ, এর

জানেতই পাির?

ভাগফল হেলা ৫! এজন্যই ভাগেক িবেয়ােগর
সংি�� র�প বেল। এখন যিদ আমরা ৩০ েক ০

আ�া, আমরা েতা িন�য়ই েছােটােবলায় পেড়িছ,

িদেয় ভাগ কির তাহেল কী দঁাড়ােব?

িবেয়ােগর সংি�� র�প হেলা ভাগ। েযমন, আমরা
৩০ - ০ = ৩০

যিদ ৩০ েক ৬ িদেয় ভাগ কির তাহেল আমরা
৬৩
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৩০ - ০ = ৩০

ফেল েদখা যাে�, ১ েথেক ০ এর িদেক েগেল

৩০ - ০ = ৩০

ধনা�ক ∞ আসেছ, আবার - ১ েথেক ০ এর িদেক

৩০ - ০ = ৩০

ঋণা�ক ∞ আসেছ। িক� আমরা যাি� একই

৩০ - ০ = ৩০

জায়গায়, অথর্াৎ ০ এর িদেক। িক� মান িভ�

৩০ - ০ = ৩০

িভ�ভােব িচ�া করেল। এখােন েকবল একটা
িলিমট, অথর্াৎ ধনা�ক ∞ না। এর ঋণা�ক ∞
আেছ। এখােন, + ∞ , - ∞ একই ধরেনর ∞।

অথর্াৎ, আজীবন আপিন ভাগ কের েগেলও এর
েকােনা মান পােবন ! অসীম পযর্� তা চলেতই
থাকেব! িক� এজন্য আমরা িক বলব ৩০ ÷ ০ =

িজ, আপিন যা ভাবেছন তাই। ∞ এরও �কারেভদ

∞(ইনিফিন�)? নাআআ!!

আেছ! েসটা অন্য আেলাচনা। আবার কা�িনক
সংখ্যা ব্যবহার করেল আরও আসেত পাের। িক�

আসেল ∞ েকােনা না�ারই না। তাই আপিন

একটা অে�র মান এেকর অিধক হেত পাের না।

আসেল এর উ�ের ∞ িলখেত পােরন না। তাই

তাই, েকােনািকছু েক শূন্য �ারা ভাগ করেল মান

আমরা আসেল ৩০/০ = ∞ বলেত পাির না।

অসং�ািয়ত। এর েকােনা মান এখন পযর্� েবর

কারণ তাহেল েতা আমরা ১ ÷ ০ = ৩০০ ÷ ০

করা যায় নাই।

বলেত পাির। মােন ১ = ৩০০ হেয় যােব!
আ�া, এখন আসা যাক 00 = কত
তাহেল কী বলব? চলুন সামেন যাওয়া যাক......

এটা িনেয়। সাধারণত আমরা n0 = 1 িলিখ। আর

আমরা এই মুহূেতর্ একটা ফাংশন িনই, y = 1/× ।

0n হেল 0 িলিখ। িক� n = 0 হেলই ঘাপলা হয়।

এর িলিমট িনই ×⇒0।

শূন্য বাবািজ েযখােনই যায় ঘাপলা করা �র�

এখন সংখ্যােরখায় যিদ × এর মান ১ েথেক ০ এর

কের। ব� িবপ�নক। কারণ 00 = ১ হেত পাের

কাছাকািছ আসেত থািক তাহেল েদখা যােব তার

না! েকন? েসজন্য সামেন েযেত হেব...

y এর মান ওপেরর িদেক যাে�। অথর্াৎ, ধনা�ক
∞ এর িদেক চেল যাে�। (১ম ছিব)

আেরকটা একটা ফাংশন েনওয়া যাক y = Xx

তার মােন িক n ÷ ০ = ∞? না, এখােন একটা

এর িলিমট িনই X ⇒ 0

সমস্যা আেছ।

এখন সংখ্যােরখায় যিদ × এর মান ১ েথেক ০ এর
কাছাকািছ আসেত থািক তাহেল েদখা যােব তার

যিদ আমরা - ১ েথেক ০ এর িদেক যাই তাহেল

y এর মান পাব ১।

িক� y এর মান িনেচর িদেক যাে� যা �থম

আবার - ১ েথেক ০ এর কাছাকািছ আসেলও y

ে�ে� y এর মােনর িবপরীত, অথর্াৎ ঋণা�ক ∞

এর মান পাব ১।

এর িদেক চেল যাে�। (ছিব ২)
৬৪
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এখন আপিন বলেত পােরন তাহেল েতা �কই আেছ। মান েতা একই। িজ ভাই। িক� আপিন কা�িনক
সংখ্যার কথা ভু েল যাে�ন। কা�িনক েরখায় এর জন্য ৪� িভ� িভ� মান আসেব। কারণ কা�িনক েরখা
েকবল এক ডাইেমনশােনর না! (ছিব ৩)
ফেল েদখা যাে�, ১ েথেক ০ এর িদেক েগেল এবং - ১ েথেক ০ এর িদেক েগেল মান একই আসেছ। িক�
কা�িনক েরখার মান িভ� িভ� আসেছ। িক� আমরা যাি� একই জায়গায়, অথর্াৎ ০ এর িদেক।তবুও মান
িভ� , িভ� ভােব িচ�া করেল। িক� একটা অে�র মান এেকর অিধক হেত পাের না। তাই, 00 =
অসং�ািয়ত।
আশা কির িকছু হেলও বুঝেত েপেরেছন।
আপনার জন্য ��:
১। আমরা যিদ A িসিরেজর কাগেজর ৈদঘর্্য আর �ে�র অনুপাত িনই, তাহেল এর মান কত আসেব (�গেলর
সাহায্য না িনেয়)?
২। ∞ িবিভ� রকেমর হেত পাের, এই ধারণা সবর্�থম েকান েদেশর িব�ানী িদেয়িছেলন এবং তার নাম কী?
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প্যািলন�িমক সংখ্যা
তানভীর রানা রাি�
মানুষ;

সৃ�র

�র�

েথেকই

�ানিপপাসু।

অজানােক জানােত চায় অেদখােক েদখেত
চাওয়া মানুেষর একটা েনশা। না হেল েকন মানুষ
জীবন বািজ েরেখ মাউ� এভাের� বা মহাকােশ
�মণ কের?
মানুষ চায় �কৃিতর েগাপন ও রহস্যময় ভাষা
বুঝেত। দাশর্িনক িপথােগারাস িব�াস করেতন

আরও েবশ িকছু শ� আেছ, েযমন - radar,

�কৃিতর ভাষা হেলা গিণত। তঁ ার িব�াস িছল,

deed, dad, eye, tat, eve, aba, redivider,

আমরা যিদ গিণতেক আয়� করেত পাির একমা�

noon, civic, level, rotor, kayak, reviver,

তেবই

পারব।

racecar, redder, madam, refer ইত্যািদ।

িপথােগারাসেক তঁ ার েকােনা িশষ্য েকােনা ��

আপিন এেদরেক েযিদক েথেকই পেড়ন না েকন

করেল িতিন সবিকছু গিণত িদেয় িবেবচনা

এ�েলা

করেতন এবং তা িদেয়ই �ে�র উ�র িদেতন।

িডকশনািরর মেত ইংেরিজেত এ ধরেনর সবেচেয়

কিথত আেছ, তঁ ার কােছ তঁ ার এক িশষ্য একবার

বেড়া শ� হেলা tattarrattat, েয� এক�

জানেত চাইল ব�ু কী িজিনস। তখন িতিন

েকিমক্যাল শ� যা Tartrates ওঠােত কােজ

িকছু �ণ েভেব দুেটা সংখ্যার মেধ্য স�কর্ িদেয়

লােগ। আর সবেচেয় বেড়া বাক্য হেলা “Doc,

বুিঝেয় িদেলন ব�ু কী। আসেল আমােদর

note: I dissent. A fast never prevents a

আেশপােশর পিরেবশ ও �কৃিতর সকল িকছু ই

fatness. I diet on cod”। তাছাড়া কেয়ক�

গিণেতর িনয়েম চেল। েসটা আমরা বুিঝ আর না

বাক্য ল� কর�ন – “Madam I’m Adam”,

বুিঝ। তাই গিণেতর ভাষা হেলা �কৃিতেক েবাঝার

“Name No One Man”, “Mr. Owl ate my

ভাষা।

metal worm”, “Was it a car or a cat I

আমরা

�কৃিতেক

বুঝেত

ওইরকমই

থাকেব।

অ�েফাডর্

saw”, “Go hang a salami, I’m a lasagna
গিণেতর এক� ব্যাপাের আেলাচনার আেগ একটা

hog”, “Rats live on, no evil star”, “Live on

মজার িবষয় ল� কির (যিদও ব্যাপারটা

time emit no evil”, “Step on no pets”।

অ�াসি�ক না), racecar শ��েক আমরা

এছাড়াও িকছু বাক্য সম� আেছ – “A man, a

উলেটা িকংবা েসাজা েযিদক েথেকই পিড় না েকন

plan, a canal – Panama!”, “Able was I ere I

েস� racecar-ই থাকেব। ইংেরিজেত এ রকম

saw Elba”, “Never odd or even”। এ শ�
৬৬

বয্াঙািচ
সম�েক আপিন উলেটা-েসাজা সকল ভােবই
পড়েত পারেবন। বাংলা ভাষায়ও এরকম উদাহরণ
আেছ। েযমন - কনক, সরস, নবীন, নয়ন, কথক,
মধ্যম, মলম, দরদ, সমাস, নতু ন, নবজীবন,
কথক, জমজ ইত্যািদ। িকছু শ���ও আেছ।
েযমন - 'রমাকা� কামার', 'িনধুরাম রাধুিন',
'সুবললাল বসু', 'সীমার মািস', 'বল েখলব', 'বই
চাইব'। আমার জানামেত, বাংলায় এই ধরেনর
সবেচেয় বেড়া� হেলা : “সদান� চ�ন দাস”।
এভােব েযসব শ� সম�েক উলেটা-েসাজা
দুভােবই

পড়া

যায়

তােদরেক

বলা

হয়

palindrome (প্যািলন�ম)। এরকম এক ধরেনর
কিবতাও

আেছ,

তােদরেকও

palindrome

(প্যািলন�ম) বলা হয়।

েখয়াল

করেল

প্যািলন�িমক।
এরকম আরও হেলা:
০১ - ১০ - ২০১১
২১ - ০২ - ২০১২
০২ - ১০ - ২০১২
০৩ - ১০ - ২০১৩
০৪ - ১০ - ২০১৪
০৫ - ১০ - ২০১৫
০৬ - ১০ - ২০১৬
০৭ - ১০ - ২০১৭
০৮ - ১০ - ২০১৮
০৯ - ১০ - ২০১৯

যা-েহাক, গিণতেক িনেয় কথা বলেত িগেয় অেনক
�াসি�ক কথা বলা হেলা। এবার গিণেতর কথায়
আিস। এমন িকছু সংখ্যা আেছ যােদরেক উলেটােসাজা েয ভােবই পেড়ন না েকন তারা পালটায় না,
আেগর মেতাই থােক। এ�েলার নাম েদওয়া হেয়েছ
প্যািলন�িমক না�ার (palindromic number)
বা প্যািলন�িমক সংখ্যা, েযমন: ৬০৬।
েয-সকল িকছু েক উলেটা ও েসাজা দুই িদক
েথেকই পড়া যায় তােদরেক প্যািলন�ম বেল।
আর েয-সকল সংখ্যা উলেটা ও েসাজা দুই িদক
েথেকই পড়া যায় প্যািলন�িমক ন�র বেল।
'palindrome' শ�� ি�ক শ� 'palindromos'

েযমন, ২০১৯ সােলর ৯ই অে�াবর তািরেখর
িদেক

প্যািলন�িমক সংখ্যা

েদখেবন

েস�ও

েথেক এেসেছ। এর ভাষাগত অথর্ 'come back
again' বা 'পুনরায় িফের আসা'। গিণতে�িমেদর
এই িবেশষ সংখ্যা িনেয় আ�েহর েশষ েনই।
আমরা ই�ামতন সংখ্যা বিসেয় এরকম সংখ্যা
অেনক ৈতির করেত পাির।
েযমন - ২৫২৯৭৯২৫২, ২৫৬৯৫৯৬৫২ ইত্যািদ। এ
দু� সংখ্যােক উলেটা-েসাজা দুিদক েথেক
পড়েলও একই েথেক যােব।
িক� কথা হেলা, এমন েকােনা সূ� িক আেছ যা
েথেক আমরা েকােনা ধনা�ক পূণর্ সংখ্যা িনেয়
তা েথেক েকােনা এক� প্যািলন�িমক না�াের
েপ�ঁছেত পারব?
উ�র হেলা হঁ ্যা, গিণতিবদরা আমােদর এ রকম
এক� অ্যালগিরদম িদেয়েছন যা েথেক আমরা
েকােনা ধনা�ক পূণর্ সংখ্যা িনেয় তা েথেক েকােনা
৬৭

বয্াঙািচ
এক� প্যািলন�িমক না�াের েপ�ঁছােত পারব।

ধাপ এর েথেক অেনক বেড়া সংখ্যা, ৫,২৮০ এর

অ্যালগিরদম� হেলা,

জন্য লােগ কত েদখুন:

→ েকােনা সংখ্যা িনেত হেব,

৫২৮০ + ৮২৫ = ৬,১০৫

→ সংখ্যা�েক উলেটা কের তার সােথ মূল সংখ্যা

৬,১০৫ + ৫,০১৬ = ১১,১২১

েযাগ করেত হেব,

১১,১২১ + ১২,১১১ = ২৩,২৩২

→ এ� যিদ প্যািলন�িমক সংখা না হয় তেব
মা� ৩ ধাপ। তাই না? িক� এর েথেক অেনক

ি�তীয় ধাপ আবার পুনরায় করেত হেব।

েছােটা সংখ্যা ৮৯। এর জন্য লােগ মা� ২৪ ধাপ।
এক� উদাহরণ িদেল ব্যাপারটা �� হেব। মেন

িহিহ কাকা (প্যািলন�িমক স�কর্)?

কির, আমরা ৭৮ সংখ্যা�েক ব্যবহার কের
েকােনা প্যািলন�িমক সংখ্যায় েপ�ঁছােত চাই।

এখন এক� ��

তাহেল িনেচর মেতা অনুসরণ করেত হেব,

এভােব আমরা �িত� সংখ্যা িনেয় ধােপ ধােপ

৭৮ এর উলেটা = ৮৭,

ইনটােরশন

এখন ৭৮ ও ৮৭ েযাগ করেত হেব,

প্যািলন�িমক সংখ্যায় েপ�ঁছােত পারব? এর উ�র

৭৮ + ৮৭ = ১৬৫

এখেনা ভােলাভােব জানা েনই। কারণ গিণতিবদরা

১৬৫ + ৫৬১ = ৭২৬

এমন সংখ্যা েপেয়েছন েয�েলার েবলায় এই

৭২৬ + ৬২৭ = ১,৩৫৩

অ্যালগিরদম �েয়াগ কের েকােনা প্যািলন�িমক

১,৩৫৩ + ৩,৫৩১ = ৪,৮৮৪

সংখ্যায় এখেনা েপ�ঁছেত পারা যায়িন। একরম

করেলই

িক

িনি�ত

একটা

এক� সংখ্যা হেলা - ১৯৬ ।
এখােন ২য় ধাপ� ৪ বার করার পর আমরা

এ�েক িনেয় অেনক গিণতিবদ হাজার হাজার বার

েযাগফল

এক�

ইনটােরশন কেরও েকােনা প্যািলন�িমক সংখ্যায়

প্যািলন�িমক সংখ্যা। তাহেল আমরা েদখেত

এখেনা েপ�ঁছেত পােরনিন। এক� অবাক করা

পাি� এক বা একািধক ধাপ ইনটােরশন কের

খবর হেলা, ২০০১ সােলর নেভ�র মাস পযর্� ১৯৬

আমরা েকােনা প্যািলন�িমক সংখ্যায় েপ�ঁছেত

েক িনেয় ইনটােরশন করেত করেত ১ েকা� ৩০

পারিছ। গিণতিবদরা েদেখেছন ১০,০০০ এর েচেয়

ল� অ� িবিশ� সংখায় পাওয়া যাওয়ার পরও

েছােটা সংখ্যা�েলার ৮০%-ই ৪ বা তার কম

েকােনা সমাধােন েপ�ঁছােনা যায়িন, মােন েকােনা

সংখ্যক ইনটােরশন কেরই প্যািলন�িমক সংখ্যায়

প্যািলন�িমক

েপ�ঁছােনা যায়, আর ২০% এর জন্য ৭ বা তার

গিণতিবদরা এর নাম িদেয়েছন

কম। িক� এক� বেড়া সংখ্যার জন্য �েয়াজনীয়

১৯৬ - �বেলম। এ� এখেনা গিণতিবদেদর কােছ

ইনটােরশন সংখ্যা এক� েছােটা সংখ্যার জন্য

বেড়া এক� ধঁাধা। এখেনা আমরা জািন না আেদৗ

�েয়াজনীয় ইনটােরশন সংখ্যা েথেক কম বা েবিশ

১৯৬ এর েকােনা সমাধান েকােনািদন আমরা পাব

দু�ই হেত পাের। েযমন - ৭৮ এর জন্য লােগ ৪

িক না। তেব আপিন েচ�া কের েদখেত পােরন।

৪,৮৮৪

েপেয়িছ,

যা

৬৮

সংখ্যার

েদখা

েমেলিন।

বয্াঙািচ

েকাণেকর আয়তেনর সূ� েকন 1/3πr²h
কাইফ রহমান
আ�র্েকল�

যারা

1/3πr²h সূ�� িফল করার জন্য যতটু কু জানা

ক্যালকুলােসর 'ক'ও েবােঝন না, িক� েকাণেকর

দরকার, ততটু কু জািন। যঁারা ক্যালকুলাস স�েকর্

আয়তেনর সূ�� কীভােব এেসেছ তা িফল করেত

িকছু ই জােনন না, তঁ ারা আজেকর এই েপা� েথেক

এই

চান।

তঁ ােদর

আ�র্েকল�

স�ূণর্

জন্য,

েবাঝার

জন্য

িকছু টা ধারণা পােবন। তাহেল �র� করা যাক।

সরলেরখার ঢাল ও ফাংশন স�েকর্ ধারণা
আমরা জািন, সরলেরখার ঢাল িনণর্েয়র সূ� (y₂

থাকেত হেব।

– y₁)/(x₂ – x₁)। িক� এ� �ারা আসেল কী
দশম ে�িণেত ঘন জ্যািমিত করার সময়

েবাঝায়, েস� অেনেকই জােনন না। এই সূে�র
মেধ্যই লুিকেয় আেছ ঢাল বলেত কী

আমরা নানা রকম ঘনব�র ে��ফল,

েবাঝায়।

আয়তন িনণর্েয়র সূ� েদিখ। েযমন :
েগালেকর

আয়তন

েদখুন, x₂ – x₁ এবং y₂ – y₁ �ারা

4/3πr³,
1/3πr²h

যথা�েম x ও y-এর মােনর পিরবতর্ ন

ইত্যািদ। আমরা অেনেকই এইসব

েবাঝায়। এক� উদাহরণ েদওয়া

সূ�

যাক। মেন কির, এক� সরলেরখার

েকাণেকর
�ধু

আয়তন
মুখ�

কের

থািক।

পরী�ায় �ে� থাকা তথ্য ব্যবহার কের এসব সূ�

দুই� িব�ুর �ানা� হেলা (2, 4) ও (5, 10)।

�েয়াগ করার মাধ্যেম সমস্যার সমাধান কির।

এখােন x-এর পিরবতর্ ন হেয়েছ 5 – 2 = 3, েযখােন

িক� কখেনা এসব িফল করেত পাির না, েযটা

y-এর পিরবতর্ ন হেয়েছ 10 – 4 = 6 ।

খুবই দরকার। গিণেত লিজেকর বাইের আর িকছু
েনই। তাই আজেকর আ�র্েকেল আিম েকাণেকর

এবার একটু ভাগ কির। x-এর পিরবতর্ ন x₂ – x₁

আয়তন লিজক্যািল কীভােব 1/3πr²h হয়, েস

একক হেল y-এর পিরবতর্ ন হে� y₂ – y₁ একক।

িবষয় িনেয় আেলাচনা করব। এে�ে� আিম

সুতরাং x-এর পিরবতর্ ন 1 একক হেল y-এর

ক্যালকুলােসর সাহায্য েনব।

পিরবতর্ ন হেব (y₂ – y₁)/(x₂ – x₁) একক।

ক্যালকুলাস কীভােব কাজ কের তা েতা আিম

েদখেলন, কীভােব আমরা (y₂ – y₁)/(x₂ – x₁)

জািন না। যিদ এমনটা েভেব থােকন, তাহেল

সূ�� েপলাম!

ঘাবড়ােনার িকছু েনই। কারণ আিম িনেজও
ক্যালকুলাস স�েকর্ েতমন জািন না। িক�
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তাহেল আশা কির, আমরা বুঝেত েপেরিছ েয

অবশ্যই যােব। িনউটন বা িলবিনজ েকউই হার

ঢােলর অথর্ হেলা x-এর 1 একক পিরবতর্ েন y-এর

মানার পা� নন। তঁ ারা �কই ঢাল িনণর্েয়র

কত একক পিরব�ত�ত হয়।

েযৗি�ক প�িত েবর কেরেছন।

ওপেরর উদাহরণ�র ে�ে� ঢাল হেব :

কীভােব?

(y₂ – y₁)/(x₂ – x₁) = (10 – 4)/(5 – 2) = 2।
অথর্াৎ x-এর পিরবতর্ ন 1 একক হেল y এর

আমরা েতা জািন, দুই� িব�ুর মােঝর দূর�

পিরবতর্ ন 2 একক।

সরলৈরিখক হেল খুব সহেজই ঢাল িনণর্য় করা
যায়। এখন এক� ব�েরখার মেধ্য দুই� িব�ুর

সরলেরখার ঢাল েতা খুব সহেজই িনণর্য় করা যায়।

দূর� যিদ শূেন্যর কাছাকািছ হয়, তাহেল এই দুই�

সমস্যা হয় ব�েরখার ঢাল িনণর্য় িনেয়।

িব�ুর মােঝর দূর� সরলৈরিখক হেয় থাকেব।
তখন খুব সহেজই সরলেরখার ঢাল িনণর্েয়র সূ�

েকন?

�েয়াগ করা যােব। এে�ে� মেন রাখেত হেব, দূর�
কখেনাই শূন্য হেব না। শূেন্যর যত কাছাকািছ হেব,

এটা খুব সহেজই েবাঝা যায়। মেন কির, এক�

ঢাল িনণর্য় ততটা এিকউেরট হেব।

গািড় ১ম, ২য় ও ৩য় েসেকে� যথা�েম 2, 3 ও 5

এবার এই কথা�েলােক একটু ম্যাথেম�ক্যাল

িমটার দূর� অিত�ম কের। ফেল x ও y েকা-

সাইন িদেয় �কাশ কির।

অ�ড�েনেট এেদর �ানা� হেব (1, 2), (2, 3) ও (3,

মেন কির, এক� িব�ুর �ানা� {x, f(x)}।

5)। এবার আমােদর েদখেত হেব েয-েকােনা দুই�

f(x) েকন? কারণ, f(x) = y।

িব�ুর �ানাে�র ঢাল সমান হয় িক না।

এবার মেন কির, এই িব�ু� েথেক h একক দূরে�

(1, 2), (2, 3)-এর ঢাল (3 – 2)/(2 – 1) = 1 ও (2,

(শূেন্যর খুব কাছাকািছ) আেরক� িব�ুর �ানা�

3), (3, 5)-এর ঢাল (5 – 3)/(3 – 2) = 2। তাহেল

{(x + h), f(x + h)}। এখন েযেহতু h শূেন্যর

সমেবেগর মেতা েলখিচ�� সরলেরখা ৈতির

কাছাকািছ, তাই এই দুেটা িব�ুর মােঝর দূর�

করেব না। তাই েবাঝা যাে�, গািড়�র অসম েবগ

সরলৈরিখক হেব। এখন ঢাল িনণর্েয়র সূ�টা জা�

এক� ব�েরখা ৈতির কের, যার েয-েকােনা

�েয়াগ করব।

িব�ুযুগেলর ঢাল সমান হয় না।

f(x + h) – f(x)/(x + h) – x = f(x + h) –
f(x)/h। h েয শূেন্যর খুব কাছাকািছ েসটা �কাশ

এক বােক্য বলেত েগেল ব�েরখায় েয-েকােনা

করা হয় lim h⇒0 িদেয়।

িব�ুযুগেল x-এর পিরবতর্ েনর সােপে� y-এর

lim �ারা িলিমট এবং ⇒�ারা েট�স টু েবাঝায়।

পিরবতর্ েনর হার সমান হয় না। অথর্াৎ ব�েরখায়

এই িলিমট �ারা েবাঝায় েকােনা এক� ফাংশেনর

�িতিনয়ত ঢাল পিরব�ত�ত হেত থােক। তাহেল িক

ইনপুট েকান িব�ুর খুব কাছাকািছ হেল এর

ঢাল আর েবর করা যােব না?

আউটপুট কত। েট�স টু �ারা ইনপুটেক েসই
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িব�ুর খুব কাছাকািছ যাওয়ােক �কাশ কের।

েস�

িনণর্য়

করার

জন্য

আমরা

একটা উদাহরণ েদই-

িডফােরি�েয়শেনর মূল সূ�� ব্যবহার করব।

মেন কির, এক� ফাংশন f(x) = (x² – 9)/(x –

d/dx x²(lim h⇒0) = (x + h)² - x²/h

3)।

= x² + 2hx + h² – x²/h

x-এর মান 3 হেল িক� ফাংশন� অসং�ািয়ত

= h(2x + h)/h

হেয় পড়েব। এে�ে� আমরা েদখব, x-এর

= 2x + h

কত�েলা মান 3-এর খুব কাছাকািছ হেল

= 2x (কারণ, h-এর মান শূেন্যর

ফাংশন� কী আউটপুট েদয়।

খুব-খুব-খুব কাছাকািছ। তাই এেক উেপ�া করা

f(2.999) = 5.999, f(2.9999) = 5.9999,

হয়)

f(3.001) = 6.001, f(3.00001) = 6.00001।

অেনেকর মেন �� আসেত পাের েয d/dx-এর

েদখা যাে�, 3-এর একটু আেগ েথেক �র� কের

অথর্ কী।

আমরা যত 3-এর িদেক আগাি�, ফাংশন�র

উ�র খুবই সহজ। d/dx িদেয় েবাঝােনা হয়,

মান 6-এর িদেক আগাে�। একইভােব 3-এর

এক� ফাংশেনর েডিরেভ�ভ িনণর্য় করেত হেব।

একটু পের েথেক �র� কের আমরা ইনপুেটর মান

অথর্াৎ x-এর সূ� পিরবতর্ েনর কারেণ y এর

কমােত কমােত 3-এর িদেক যত সের যাি�,

পিরবতর্ েনর হার েকমন হয়।

ফাংশন�র মান তত কেম 6-এর িদেক চেল
যাে�। তাই আমরা বলেত পাির, x-এর মান 3-এর

আসুন, এবার আমরা যাচাই কের েনই েয, f(x) =

খুব-খুব-খুব কাছাকািছ হেল ফাংশন�র মান 6-

x² ফাংশন�র েডিরেভ�ভ 2x। যিদ x = 4 এবং h

এর খুব-খুব-খুব কাছাকািছ হেব।

= 0.000001 হয় তাহেল,
(x + h)² – x²/h

f(x + h) – f(x)/(x + h) – x = f(x + h) –
f(x)/h(lim h⇒0) সূ��েকই িডফােরি�েয়শেনর

= (4 + 0.000001)² – 4²/0.000001

মূল সূ� বলা হয়।

= 8.000001

িডফােরি�েয়শেনর

মেধ্য

িডফাের�

শ�টা

≈8

েদেখই েবাঝা যায় এটার সােথ েকােনা িকছু র

আশা কির, িডফােরি�েয়শন িজিনসটা কী

পিরবতর্ েনর স�কর্ রেয়েছ।

আমরা েসটা বুঝেত েপেরিছ।

হঁ ্যা, এক� ফাংশেনর ইনপুেটর সূ� পিরবতর্ েনর
সােপে� আউটপুেটর েকমন পিরবতর্ ন হয়, েস�

এবার এক� অন্য �সে� আিস। আমরা সবাই বগর্

জানাই িডফােরি�েয়শেনর কাজ। এক� ফাংশন

আয়ত, সামা�িরক, ি�ভু জ ইত্যািদর ে��ফল

িদেয় উদাহরণ েদওয়া যাক।

িনণর্য় করেত পাির। কারণ, এেদর খুব সহেজই

f(x) = x² ফাংশন�র ইনপুেটর সূ� পিরবতর্ েনর

সূে�র মেধ্য েফলা যায়। িক� এখন যিদ েকান

সােপে� আউটপুেটর পিরবতর্ েনর হার েকমন হয়,

ব�েরখা �ারা আব� ে�ে�র ে��ফল িনণর্য়
করেত বলা হয়, তাহেল েসটা কীভােব করা যায়।
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কারণ, এ ধরেনর ব�েরখা �ারা আব� ে�ে�র

করা হয় ∫f(x)dx। ∫-এেক ই��াল সাইন বলা হয়।

ে��ফল িনণর্েয়র েকােনা সাধারণ সূ� েনই। িক�

আমরা েয প�িতেত অেনক�েলা ে��ফল েযাগ

তাই বেল িক ে��ফল িনণর্য় করা যােব না?

করার মাধ্যেম আমােদর কাি�ত ে�ে�র

অবশ্যই যােব। এই সমস্যার সমাধানও িনউটন-

ে��ফল েবর করলাম, তােক ক্যালকুলােসর

িলবিনজ কের িগেয়েছন।

ভাষায় ই�ে�শন বেল। ∫-এই িচে�র উপের এবং
িনেচ x-এর ব্যবিধ েদওয়া থােক (a <= x <= b)

কীভােব?

যার মেধ্য ে��� আব� থােক। এেক েডিফিনট

তঁ ারা ভাবেলন, এরকম ব�েরখা �ারা আব�

ই��াল বেল। (িচ�-১ েদখুন)

ে�ে�র মেধ্য যিদ অেনক অেনক আয়তে��

েযেহতু েডিফিনট ই��াল আেছ, তাই ইে�িফিনট

ৈতির কের ে��� পূণর্ করা যায়, তাহেল েস

ই��াল িন�য়ই আেছ। েস ব্যাপাের পের বলিছ।

সকল আয়তে�ে�র ে��ফল িনণর্য় কের েযাগ
ে�ে�র

অেনক অেনক অেনক আয়তে�ে�র ৈদঘর্্য-��

ে��ফল িনণর্য় হেয় যােব। (িভজুয়ালাইজ করেত

েবর কের ে��ফল িনণর্য় করাটা অেনক সময়

েরফােরে�র সােথ সংযু� িভিডেয়া� েদখুন)

সােপ�-আপনারা

কের

িদেলই

আমােদর

কাি�ত

িন�য়ই

এমন�ই

ভাবেছন।আিমও �ক এমনটাই েভেবিছলাম। পের
এখন খািল আয়তে�ে�র ৈদঘর্্য আর ��� েবর

েদখলাম আেরক� প�িত আেছ যার মাধ্যেম খুব

করেত হেব। েযেহতু ে���র মেধ্যও অেনক

সহেজই ে��ফল িনণর্য় করা যায়। তেব তার

অেনক

আেগ আমােদর এক� িবষয় বুঝেত হেব।

অেনক

আয়তে��

থাকেব

তাই

আয়তে�ে�র ৈদঘর্্য (x অে�র িদেক) অেনক
অেনক েছােটা হেব, যার মান dx হেব। কারণ,

আমরা

েদেখিছলাম,

এক�

ফাংশেনর

আয়তে�ে�র ৈদেঘর্্যর দুই� �া�িব�ু যিদ x₁ ও

েডিরেভ�ভ মােন হে� ইনপুেটর সূ� পিরবতর্ েনর

x₂ হয় তাহেল এর ৈদঘর্্য হেব x₂ – x₁= dx (এই dx

সােপে� আউটপুেটর পিরবতর্ েনর হার। এটােক

এর মান শূেন্যর খুব-খুব কাছাকািছ)। এখন

আেরকভােবও েদখা যায় আর েস� হে� এক�

আয়তে�ে�র উ�তা অথবা �� হেব f(x)।

ফাংশেনর দুই� খুব খুব কাছাকািছ িব�ুর মেধ্য

কারণ, x-এর সােপে� y (উ�তা অথবা ��)-এর

পিরবতর্ েনর হার। এখন আমরা জািন, এক�

পিরবতর্ ন ঘটেত থাকেব। তাহেল েদখা যাে� ৈদঘর্্য

ফাংশেন অসংখ্য িব�ু রেয়েছ। তাই আমরা যিদ

dx (শূেন্যর খুব কাছাকািছ) এবং �� f(x)। তাই

পযর্ায়�েম এবং �িতিনয়ত এক� িব�ু েথেক

এক� আয়তে�ে�র ে��ফল হেব f(x)dx।

অপর এক� কাছাকািছ িব�ুর মধ্যবতী� পিরবতর্ ন

এখন েযেহতু অেনক�েলা আয়তে�� আেছ,

েযাগ করেত থািক, তাহেল েতা আমরা ওই

তাই তােদর ে��ফেলর সম�ই হেব আমােদর

ফাংশন�ই েপেয় যাব।

আেলািচত ব�েরখা �ারা আব� ে�ে�র
ে��ফল। এই কথা�েক ম্যাথেম�ক্যািল �কাশ

এতিকছু বলার কারণ একটাই, আর েস� হে�,
৭২
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এক� ফাংশেনর েডিরেভ�ভ িনণর্য় করার পর তা

েদখা

ই�ে�ট করেল ওই ফাংশন�ই পাওয়া যায়।

েডিরেভ�ভ 3x² পাি�। িক� আমােদর দরকার

অেনকটা x-এর বগর্মূল েক বগর্ করেল x-ই পাওয়া

�ধু x²।

যায়।

তাহেল এখন কী করা যায়?

তাই

েদখা

যাে�

ই�ে�শন

িডফােরি�েয়শন এর িবপরীত �ি�য়া।

যাে�,

আমরা

এক�

ফাংশেনর

খুব েসাজা। আমরা x³/3 এর েডিরেভ�ভ িনণর্য়
করব। েযেহতু হর 3 কন�্যা� (েকােনা িকছু র

এখন আমরা েদখব সহজ প�িতটা কী। মেন কির,

সােপে� পিরবতর্ ন হে� না), তাই �ধু x³-এর

এক� ফাংশন f(x) = x² েক ই�ে�ট করেত হেব।

েডিরেভ�ভ িনণর্য় করেত হেব।

এখন আমরা যিদ এমন একটা ফাংশন g(x) েবর

অথর্াৎ, ⅓ d/dx x³ = ⅓* 3x² = x²।

করেত পাির, যার েডিরেভ�ভ x² হেব, তাহেল েসই

আশা কির, আমরা বুঝেত েপেরিছ 3x² েথেক 3

ফাংশন�ই হেব f(x) = x² ফাংশেনর ই�ে�শন।

দূর করার জন্য x³-এর হর 3 েনওয়া হেয়েছ।

কারণ, েযেহতু েডিরেভ�ভ x², তাই x² েক

তাহেল েদখা যাে�, আমােদর কাি�ত,

ই�ে�ট করেল (যা আমােদর মূল ল�্য) ওই

∫x²dx = g(x) = x³ /3।

ফাংশন�ই অথর্াৎ g(x) পাওয়া যােব।
এই েয আমরা অ্যা�েডিরেভ�ভ ফাংশন�
েকন? (এক� ফাংশেনর েডিরেভ�ভ িনণর্য় করার

েপলাম, এেকই ইে�িফিনট ই��াল বেল। তেব

পর তা ই�ে�ট করেল ওই ফাংশন�ই পাওয়া

ব্যবিধ উে�খ কের এই ফাংশন ব্যবহার করেল

যায়।)

তােক েডিফিনট ই��াল বেল। উদাহরণ�র�প

তাহেল েদখা যাে� ∫x²dx = g(x)। এই g(x) েক

∫x²dx েক [a,b] ব্যবিধেত ই�ে�ট কের g(b) –

f(x)-এর এ�েডিরেভ�ভ বলা হয়।

g(a) পাওয়া যােব।

এখন সবার মেন েয ��টা আসেব েস� হে� g(x)

g(b) – g(a) �ারা বুঝায় �ােফর 0 েথেক g(b)

কীভােব েবর করব। তাহেল এখন েদখা যাক

পযর্� ব�েরখা �ারা আব� ে��ফল-0 েথেক

কীভােব েবর করা যায়।

g(a) পযর্� ব�েরখা �ারা আব� ে��ফল। ফেল
আমরা [a, b] ব্যবিধেত আব� ে��ফল েপেয়

আমরা জািন, x³-এর েডিরেভ�ভ 3x²।

যাব।

কীভােব?
(x + h)³ – x³/h;(িডফােরি�েয়শন এর মূল সূ�)

এভােবই েডিফিনট এবং ইে�িফিনট ই��াল-এর

= 3x²h + 3xh² + h³/h

মেধ্য একটা স�কর্ ৈতির করা হয়।

= h(3x² + 3xh + h²)/h
= 3x² + 3xh + h²

এবার আিস ব�ল �তীি�ত েকাণেকর আয়তন

= 3x²; (েযেহতু h শূেন্যর খুব-খুব-খুব কাছাকািছ)

িনণর্য় িনেয়।

৭৩

বয্াঙািচ
�থমত আমরা এক� েকাণেক xy েকা-অ�ড�েনেট

হে� y েক x এর মাধ্যেম �কাশ করা। কারণ, তা

এমনভােব �াপন কির েযন েকানক�র শীষর্িব�ু

না করেল x চলেকর সােপে� ই�ে�শন করা

মূল িব�ুেত �ািপত হয়। ফেল েকাণেকর উ�তা

স�ব হেব না।

(h) x অে�র ওপর থাকেব এবং েকাণেকর

আমরা আেগই েবর কের িনেয়িছ েয y = rx/h

ভূ িমতেলর বৃ��র ব্যাসাধর্ (r), y অে�র

এখন,

সমা�রােল থাকেব। (িচ�-২ েদখুন)
এখন েযেহতু (0, 0) এবং (h, r) িব�ু দুই� একই
সরলেরখার উপর অবি�ত তাই ঢাল (m) হেব
r/h।

আবার

আমরা

জািন,

মূলিব�ুগামী

h

∫0 π(rx/h)²dx
= πr²/h²∫x²dx (πr²/h² ��বক বেল ই��াল
সাইেনর বাইের রাখা হেয়েছ)

সরলেরখার সমীকরণ y = mx।

= πr²/h²x³/3

সুতরাং, y = rx/h

= πr²/h²[x³/3]।

এখন আমরা এই েকাণক�েক অসংখ্য িডে� ভাগ

= πr²/h²[h³/3 – 0³/3]

করব, যােত কের সব�েলা িডে�র আয়তেনর

= πr²/h²(h³/3)

সম� েকাণেকর আয়তেনর সমান হেব। এে�ে�

= ⅓ πr²h

িডে�র ভূ িমতল বৃ� হেব এবং উ�তা অেনক
অেনক েছােটা হেব (dx)। এখন আমরা জািন

আশা কির, আমরা ক্যালকুলােসর 'ক' বুঝেত

বৃে�র ে��ফল π(ব্যাসাধর্)² এবং েকােনা িকছু র

েপেরিছ এবং একই সােথ েকাণেকর আয়তেনর

আয়তন = ে��ফল * উ�তা।তাই আেলািচত

সূ�� কীভােব আসেলা েস� িফল করেত

েকাণেকর সােপে� িডে�র আয়তন হেব πy²dx।

েপেরিছ।

এখন এই সকল িড� এর আয়তন েযাগ করেলই

ক্যালকুলাস এমন এক� িবষয়, যার মাধ্যেম

েকাণেকর আয়তন পাওয়া যােব। েযাগ করার

বা�ব জীবেন অেনক জ�ল সমস্যার সমাধান

অথর্ই হে� ই�ে�ট করা। অথর্াৎ πy²dx েক

করা হয়। তাই গিণতেক ভােলােবেস থাকেল

ই�ে�ট করেত হেব। তেব এে�ে� ই�ে�শেনর

ক্যালকুলাসেক অবশ্যই ভালবাসেত হেব। আমার

আেগ এক� কাজ কের িনেত হেব আর েস�

এই েলখা� ক্যালকুলাসেক ভােলাবাসার ে�ে�
যিদ সূচনা কের থােক তাহেল আিম সাথর্ক।

৭৪
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প্যাসেকল
ওয়ািহদুর রহমান েমািহন
প্যাসেকেলর ি�ভু েজ পাশাপািশ দু� সহগ েযাগ

-ি�ভু জটা এমন :

করেল নতু ন সহগ পাওয়া যায়। এই ফমুর্লাটা েকন

1
1 1

কাজ কের?

1 2 1

চলুন, �য়ং প্যাসেকল সােহব েথেক েজেন িনই।

1 3 3 1
-প্যাসেকল সােহব।
-এই তু ই েক? তু ই জািনস না আমার সমেয়র কত

েতার �� েয, এখােন 1 + 1 েকন হেলা? 1 – 1 েকন

দাম?! কী চাস?

হেলা না। তাই েতা?

-না মােন ইেয়, আপনার নােম েয ি�ভু জ েসখােন

-িজ।

পাশাপািশ দু� সহগ েযাগ করেল নতু ন সহগ

-েদখ, ি�ভু েজর �থম সহগ 1। এটা েবাঝায়

পাওয়া যায় েকন?

(a+b)⁰ = 1,

-ও আ�া। িভতের আয়, েতােদর মেতা দু-চারটা

েকন 1 হেলা জািনস?

েকৗতূ হলী ছা�েদর আমার ভােলা লােগ। খাতা- জািন, িক� বুিঝ না।

কলম িনেয় আিস, বস এখােন।
৭৫
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-বুঝেত হেল ভাবেত হেব। পাওয়ার 0 মােন ৈদঘর্্য,

= (a + b)(a² + 2ab + b²)

��, উ�তা িকছু েনই। ডােন-বােম, উপের-িনেচ

= a³ + 2 × a² × b + a × b²

যাওয়া যােব না, এমন িজিনস হেলা িব�ু। িক�

+ a² × b +2 × a × b²

িব�ুর েতা একটা অি�� আেছ। েসটা �কাশ করা

+ b³

হয় 1 িদেয়। বুঝেত েপেরিছস?
-িজ।

a³+ 3×a²×b +3ab² +b³

-এখন পেররটা েদখ, 1, 1। এটা হেলা a + b। এখােন
a ও b-এর সহগ 1।

এখােন সহগ �েলা হেলা

এখন (a + b)² = (a + b)(a + b)।

1 2 1
1 3 3 1

(a + b)(a + b)

বুঝেত েপেরিছস?

= (1)a + (1)ab + (1)ab + (1)b

: িজ, অেনক মজার িজিনস।

1a + 2ab + 1b [েযাগ কের]
এখন সহগ �েলা েদখ, �থম লাইেন a-এর সহগ 1,
ab-এর 1।

মহান প্যাসেকল এখন চেল যােবন।

ি�তীয় লাইেন ab-এর সহগ 1, b-এর 1।
আেরক� িজিনস েদখ, ২য় লাইনটা িক� একঘর

েতামরা িক জােনা, প্যাসেকেলর বাবার নাম

ডােন সিরেয় িদেয়িছ। কারণ, দুই লাইেনর ab

প্যাসেকল, তঁ ার দাদার নামও প্যাসেকল?

সমজাতীয় পদ। তাই ab-এর িনেচ ab আর b

আসেল প্যাসেকল তঁ ােদর বংেশর নাম। এত�ণ

চেল েগল ডােন।

যঁার কথা বললাম, তঁ ার নাম ে�স প্যাসেকল।
িতিন গিণতিবদ, তঁ ার বাবা িছেলন �েকৗশলী,

এখন a-এর সহগ 1, 1 ab ও 1 ab িমেল 2, b-এর

তঁ ার দাদাও িছেলন খুব �ানী।

সহগ 1। এভােব আরও কেয়কটা করেল েদখা যােব

প্যাসেকেলর ি�ভু জ স�েকর্ তঁ ার আেগ যারা

�া�ীয় সহগ হেব 1। আর মাঝখােনর সহগ হেব

িছেলন, তঁ ারা জানেতন। তঁ ার নােম এর নামকরণ

আেগর েযই সহগ তােদর েযাগফল। তাই েলখা হয়

হেয়েছ, কারণ িতিন �থম এেক ি�ভু েজর আকৃিত

1 1

েদন।

1 2 1
আেরকটা উদাহরণ িদই:
(a + b)³
= (a + b)(a + b)²
৭৬
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সুপারবাগ

এবং �মায়ূন আহেমেদর মৃতু্য
সাবিরনা শা�ী
“নি�ত কথা সািহত্যক �মায়ুন আহেমেদর মৃতু্য

��টা হেলা অণুজীব�েলা কীভােব এেকর পর

হেয়িছল ক্যা�াের”— এই কথা�ই আমরা সবাই

এক অ্যা�বােয়া�েক হার মািনেয় েকন এবং

জািন।

কীভােব

িক� আমােদর ি�য় েলখেকর মৃতু্যর জন্য

�িতেরাধী হেয় উঠেছ?

আসেলই দায়ী েক?

এই “েকন” এর উ�রটা খুবই সহজ। দুিনয়ায়

'superbug'

বা

অ্যা�বােয়া�ক

েকােনািকছু ই বেস বেস মার েখেত চায় না। অিত
ক্যা�ােরর িচিকৎসার উ�িত হেল তার মৃতু্যর

েছােটা েছােটা অণুজীবরাও এর িভ� না।

আসল কারণ িছল MRSA (Methicillinresistant staphylococcus aureus) নােম এক

“িকভােব” �ে�র একটা উ�র বলা যায়,

�কার অ্যা�বােয়া�ক �িতেরাধী ব্যাকেটিরয়া।

অণুজীবরা অিত �ত বংশবৃি� কের। ফেল
কেয়ক ঘ�ায় �জে�র পর �জ� অণুজীব ৈতির

েপিনিসিলন অ্যা�বােয়া�ক আিব�ােরর আেগ

করেত পাের এরা।

�চুর পিরমােণ সালফা �াগস ব্যবহার হেতা। িক�

ফেল সহেজই এেদর িমউেটশন হেত পাের।

২য় িব�যুে�র সময় জীবাণুরা সালফা �াগস

েবিশরভাগ িমউেটশন �িতকর অথবা েকােনা

�িতেরাধী

কােজর না হেলও মােঝমেধ্য িকছু ভাগ্যবান

হেয়

ওঠার

ফেল

েপিনিসিলন

অ্যা�বােয়া�েকর ব্যবহার �র� হয়।

ব্যাকেটিরয়া

িমউেটশেনর

মাধ্যেম

অ্যা�বােয়া�ক �িতেরাধী হেয় যায়।
েপিনিসিলেনর আিব�ারক �য়ং আেলকজ্যা�ার

অ্যা�বােয়া�েকর �ভােব অন্যরা মারা েগেল

ে�িমং েনােবল �াইজ েনবার সময় ব�েব্য

এই ভাগ্যবান িমউেটড�েলা ফঁাকা মােঠ েগাল

েপিনিসিলেনর অপব্যবহাের কাযর্কািরতা হারােনার

েদয়। অথর্াৎ, খাদ্য ও বাস�ােনর জন্য অন্য

আশ�া �কাশ কেরেছন।

েকােনা ব্যাকেটয়ার সােথ �িতেযািগতা করা ছাড়া
এরা যত খুিশ তত িবভািজত হয়।
৭৭
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ফল�র�প িব�ানী ও ডা�ারেদর মাথাব্যথার

বেড়া কারণ হেলা আমােদর অসেচতনতা ও

কারণ

অসাবধানতা।

এই

"superbug"

(অ্যা�বােয়া�ক

�িতেরাধী ব্যাকেটিরয়া)।
আমরা সামান্য গা গরম হেলও মুিড়র মেতা
এেদর কােছ িমউেটশন ছাড়াও আরও িকছু উপায়

অ্যা�বােয়া�ক

আেছ। েযমন, এক অ্যা�বােয়া�ক ব্যাকেটিরয়া

অ্যা�বােয়া�েকর েকাসর্ কমি�ট কির না।

তার অ্যা�বােয়া�ক �িতেরাধী িজন অন্য

এছাড়া �ত েরােগর কারণ িনণর্েয়র উপােয়র

�জািতর ব্যাকেটিরয়ােকও িদেত পাের। বলেত

অভাবও দায়ী।

েগেল

েকােনা

অ্যা�বােয়া�ক

িগিল।

ডা�ােরর

েদওয়া

�িতেরাধী

ডায়িরয়ার ব্যাকেটিরয়া (E. coli) সময়-সুেযাগ

আসেল অ্যা�বােয়া�েকর েকাসর্ �র� করার

েপেল টাইফেয়েডর জীবানুেক (Salmonella

�থম িদেকই েবিশরভাগ ব্যাকেটিরয়া মারা যায়।

typhi) তার অ্যা�বােয়া�ক �িতেরাধী িজন

আর েয�েলা মারা যায় না েস�েলা এমিনেতই

িদেয় িদেত পাের।

শি�শালী। তখন েকাসর্ েশষ না করােত ওই
শি�শালী ব্যাকেটিরয়া�েলা আরও শি�শালী

মজার ব্যাপারটা হেলা পৃিথবীেত িবিভ� �ােন

হেয় পিরেবেশ ছিড়েয় পড়েত পাের।

মানুেষর সব কাজকেমর্র বাইের �াকৃিতক ভােবই
িকছু অ্যা�বােয়া�ক �িতেরাধী ব্যাকেটিরয়া

আবার আজকাল বাজার নকল ও েভজাল ওষেধ

থাকেত পাের ।

ভের েগেছ। েয�েলার েভতর অিত সামান্য

েযমন, ২০০৮ সােল আিব�ৃ ত েভিনজুেয়লার

অ্যা�বােয়া�ক থােক আর বািক অংশ হয়েতা

জ�েল আধুিনক িব�ান ও িচিকৎসা েসবা েথেক

আটার �ঁ েড়া।

দূের

জনেগা�র

এেত ব্যাকেটিরয়া মরার বদেল আে� আে�

েভতর েথেক পাওয়া অ্যা�বােয়া�ক �িতেরাধী

অ্যা�বােয়া�েকর সােথ খাপ খাইেয় েনয়। ফােমর্

'Helicobacter pylori' (আলসােরর জন্য দায়ী

প�খােদ্য অ্যা�বােয়া�েকর ব্যবহােরর কথা

এরা)।

বাদই রাখলাম।

অথবা ২০১৮ সােল আেমিরকার "Lechuguilla"

িদন

�হার (জায়গাটা মানুেষর জগৎ েথেক ল� ল�

সুপারবাগ�েলা সিত্যই সমস্যার কারণ হেয়

বছর ধের িবি��) ১,৩০০ িফট িনচু েথেক সং�হ

দঁাড়াে�। ক্যা�ার িচিকৎসার েকেমােথরািপ

করা superbug।

চলাকােল/ICU েত থাকা েরাগীেদর অেনেকই

বসবাস করা 'ইয়ােনামািম'

িদন

অ্যা�বােয়া�ক

�িতেরাধী

MRSA-এর মেতা superbug এর হােত মারা
িক� এই ধরেনর ব্যাকেটিরয়ার সংখ্যা েনহাতই

যান।

হােতেগানা। এসব সুপারবােগর েপছেন সবেচেয়
৭৮
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েসাজাসাপটা ভােব বলেত, েয েরাগ�েলা মারা�ক হেলও িকছু িদন হাসাপাতােল ভ�ত� হেয় িচিকৎসা িনেলই
ভােলা হেয় যায় েযমন টাইফেয়ড, িনউেমািনয়া, মারা�ক ডায়িরয়া। আমােদর হােত থাকা
অ্যা�বােয়া�ক�েলা একই হাের কাযর্কািরতা হারােত থাকেল েসই মধ্যযুেগর মেতাই এই েরাগ�িল
মহামারী বঁাধােত পাের।
েসজন্য আমােদর সকেলরই উিচত অ�ত অ্যা�বােয়া�ক ব্যবহােরর ে�ে� সেচতন হওয়া।
মেন রাখেত হেব, মানুষ আসার অেনক আেগর সময় েথেকই এসব ব্যাকেটিরয়া পৃিথবীর বািস�া...।

বয্াঙািচ

েরিডয়াম েথেক কীভােব আেলা পাই?
িসি�র আহেমদ
আমরা অেনক সময় ঘিড়র ডায়াল বা ক�াসেক

আমরা েরিডয়াম েথেক িনগর্ত েরিডেয়শন েদিখ

অ�কােরও �লেত েদিখ। কাউেক িজে�স করায়

না। তাহেল আমরা েয আেলা েদিখ েসটা েকাথা

েস বেল িদেলা এটা েরিডয়ােমর কারেণ হেয়েছ।

েথেক আেস?

‘ঘিড়র ডায়ােল েরিডয়াম ব্যবহার করায় েসখান

আেলা েদখার জন্য আমােদর েরিডয়ােমর সােথ

েথেক আেলা েবর হে�’ –এরকম যিদ উ�র �েন

অন্য পদাথর্ েযাগ করেত হয়। েযটা েরিডয়াম েথেক

থােকন তাহেল েস �ক বেলেছ িক� পুেরাপুির

েরিডেয়শন েশাষণ কের আমােদর েচােখর জন্য

�ক বেলিন। তাহেল েদখা যাক, আসল ঘটনাটা

দৃশ্যমান আেলা িনগর্ত করেব। এরকম পদাথর্ হে�

কী।
ফসফর (Phosphor)। ফসফর হে� এক ধরেনর
পদাথর্ যারা উ� শি� স�� তিড়ৎচু�কীয় তর�

েরিডয়াম হে� একটা েতজি�য় পদাথর্ যার
পারমাণিবক সংখ্যা হে� ৮৮ এবং পারমাণিবক

(EM wave) িকংবা পা�র্েকল েরিডেয়শেনর

ভর ২২৬। এ� পযর্ায় সারিণর পযর্ায়-৭ ও ��প-২

(Particle Radiation) উপি�িতেত আেলা িনগর্ত

এর এক� েমৗল। �কৃিতেত েরিডয়ােমর ৩৪�

কের।

আইেসােটাপ পাওয়া যায়, এেদর সবাই েতজি�য়।

অ্যালুিমিনয়াম,

১৮৯৮ সােল িপেয়ের কুির, েমির কুির ও তােদর

অ�াইড, নাই�াইট, সালফাইড, হ্যালাইড এবং

সহেযাগী িজ. েবম� েরিডয়ােমর উপি�িত খুঁেজ

িসিলেকট েথেক ফসফর ৈতির করা হয়। কেয়ক�

পান। েতজি�য় হওয়ায় েরিডয়াম েথেক আলফা

উদাহরণ েদয়া যাক।

কণা, িবটা কণা ও গামা রি� েরিডেয়শন আকাের
িনগর্ত হয়। েতা এই েরিডেয়শন িক আমােদর
েচােখ দৃশ্যমান? উ�র হে� ‘না’।
৮০

িজংক,

ক্যাডিময়াম,
িসিলকন

ম্যা�ািনজ,

ইত্যািদ

ধাতু র
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•

িজংক

সালফাইেডর

সােথ

িসলভার

েডািপং, যা সবুজাভ আেলা েদয়।

েরিডয়াম েথেক িনগর্ত েরিডেয়শন (আলফা/িবটা
কণা) েশাষণ কের উ� শি��ের েপ�ঁছায়। উ�
শি��র েথেক ইেলক�নটা শি� েছেড় িদেয় (যা
আমােদর েচােখ দৃশ্যমান আেলা) আবার তার

•

িজংক সালফাইেডর সােথ কপার েডািপং,

পূেবর্র ক�পেথ িফের আেস। এভােব েরিডয়ােমর

যা নীল-সবুজ আেলা েদয়।

েরিডেয়শেন ফসফর ব্যবহাের আমরা আেলা
েদখেত পাই, যা েদখেত আমােদর েকােনা আলাদা
যে�র �েয়াজন হয় না। আমরা েয �ি�য়ায় এই

•

িজংক সালফাইেডর সােথ কপার ও

আেলাটা

ম্যাগেনিসয়ােমর েডািপং, যা হলুদ-কমলা

Radioluminescence।

আেলা েদয়।

Radioluminescence হেলা এমন এক� �ি�য়া
েযটােত

েদিখ

েকােনা

েসই

�ি�য়ার

েতজি�য়

েতজি�য়তার

নাম

হে�

(Radioactive)

এবার ফসফর�েলা কীভােব আেলা েদয় েসটা

পদােথর্র

কারেণ

েকােনা

জানা যাক। আমরা জািন, সকল পদাথর্ পরমাণু

Luminescence পদাথর্ েথেক আেলা িনগর্ত হয়।

িদেয় গ�ত। পরমাণু আবার ইেলক�ন, ে�াটন
আর িনউ�ন িদেয় গ�ত। পরমাণুর েকে� থােক

এতটু কুর পর আমরা বলেত পাির েয, আমরা

ে�াটন ও িনউ�ন, যা পরমাণুর িনউি�য়াস গঠন

আেলা

কের। িনউি�য়ােসর বাইের থােক ইেলক�ন।

েরিডয়াম এখােন শি�র উৎস িহেসেব কাজ

ফসফের

করেছ।

ব্যব�ত

পদােথর্র

ইেলক�ন�েলা

৮১

পাই

ফসফর

(Phosphor)

েথেক।

বয্াঙািচ

েভ�র
নাঈম েহােসন ফার�কী
১.
তাপমা�া একটা রািশ। এর মান আেছ িদক েনই। অ�ত আমরা িদেকর কথা ভািব না। এিলেয়ন জগেত ওরা
হয়েতা তাপমা�ার সােথ িদক বিসেয় িদেয় ভাব িনেত পাের, এই িদক হে� তাপমা�া েকান িদক েথেক েকান
িদেক েগেল বােড়, েসটা বুঝায়। আমরা অত ঝােমলা িনই না। আমােদর কােছ তাপমা�ার িদক েনই, বাই
েডিফিনশান।
আবার অেনক িজিনস আেছ যােদর দুইটাই িদক। সামেন অথবা েপছেন। েবিশ অথবা কম। এইসব িজিনস
বুঝােত আমােদর �াস-মাইনাস িচ� ব্যবহার করেলই চেল। েযমন– সময়। ভিবষ্যেতর সময়েক বুঝােত
আমরা হয়েতা �াস ব্যবহার করলাম, অতীত বুঝােত মাইনাস। উ�র িদেকর সােথ 30 িডি� েকােণ 1 ঘ�া
পর বলেত কী বুঝায় আমার জানা েনই। িকছু িকছু হাইেপািথিসস সমেয়র একািধক মা�া আেছ দাবী কের,
এ�েলা �ক মাথায় ঢু কােনা ক�ন। মা� দুইটা িদক হেল েযেহতু �াস-মাইনােসই চেল, আমরা িদক েনই
বেল চািলেয় িদই।
দূর�, শি�, সময়, আেপল, টাকা, েবলুন, লাল বাবু এ�েলা হে� ে�লার। অ�ত যত�ণ পযর্� িদক না
টানিছ।
�ধু একটা সংখ্যা িদেয়ই এেদর �কাশ করা যায়। �ধু মান। 10 টাকা, 100 ঘ�া, 10টা আেপল। ঘােড়র উপর
5টা বািড়।
২.
মান আর িদক দুই-ই থাকেল তার নাম েভ�র।
লাল বাবুর কথা মেন আেছ? ওই েয আকােশর িদেক মুখ কের হঁ ােটন আর মেন মেন অ� কেরন? চা কিফ
আর েকায়া�াম েমকািন� বইেয় বেলিছলাম েয?
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লাল বাবু হঁ াটেছন। x-অে�র সােথ 36.68 িডি� েকাণ কের 5 িকেলািমটার নাক বরাবর হঁ াটেছন। আপাতত
িতিন ঢাকার বাইের এেসেছন, িমরপুেরর ম্যানেহােল পেড় যাওয়ার স�াবনা কম। 5 িকেলািমটার হঁ াটার পর
িতিন পড়েলন টি�র ম্যানেহােল।
এই 5 িকেলািমটারটােক আমরা �কাশ কির একটা িতর িদেয়। 5 একক ল�া িতর। এই েভ�রটার নাম
িদেয়িছ আমরা u । েভ�র সাধারণত েলেখ েবা� অ�র িদেয়।
এর মান 5 একক, আমরা এভােব িলিখ: |u| = 5
আবার েবা� ছাড়া মান এভােবও েলখা যায়: u = 5 ।

লাল বাবু এই েয 5 িকেলািমটার নাক বরাবর েহঁ েট েগেলন, িতিন েসটা নাও করেত পারেতন। িতিন x-অ�
বরাবর �থেম 4 িকেলািমটার েহঁ েট এরপর y-অ� বরাবর 3 িকেলািমটার েহঁ েট েযেত পারেতন। েশষ পযর্�
ফল একই হেতা। িতিন টি�র ম্যানেহােলই পড়েতন। তার যা�া �র�র আিদ িব�ু আর েশষ িব�ুর
সরলৈরিখক দূর� 5 িকেলািমটারই হেতা।
যিদ x-অ� বরাবর তার সরণ েভ�র হয় v, েযখােন |v| = 4 িকেলািমটার,
y-অ� বরাবর তার সরণ েভ�র হয় w, েযখােন |w| = 3 িকেলািমটার,
তাহেল আমরা িলিখ,
u=v+w
৮৩
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এইখােন v হে� x-অ� বরাবর u েভ�েরর উপাংশ। w হে� y-অ� বরাবর u েভ�েরর উপাংশ। উপাংশ
দুেটা েযাগ কের মূল েভ�র পাওয়া যায়।
৩.
এবার ভােবা, x-অ� বরাবর একটা এক একক (এখােন এক িকেলািমটার) ল�া েভ�র আেছ, েসটার নাম
হে� i । লাল বাবু x-অ� বরাবর 4 িকেলািমটার যান। তার মােন হে� িতিন i েভ�েরর চার�ণ রা�া যান।
তার মােন,
v = 4i
একইভােব y-অ� বরাবর এক িকেলািমটারেক যিদ আমরা j েভ�র িদেয় �কাশ কির, আমরা িলখেত
পাির,
w = 3j
দুইটা িমিলেয় আমরা িলখেত পাির,
u = 4i + 3j
িজিনসটােক এভােবও েলখা যায়, u = [4 3]
আবার েখয়াল কেরা, x-আর y-অ� এেক অপেরর ওপর ল�। w, u, v – এই িতনটা েভ�র েসখােন
চমৎকার সমেকাণী ি�ভু জ ৈতির কেরেছ। েসখােন িপথােগারােসর উপপাদ্য কাজ করেব। ি�েকাণিমিতও
কাজ করেব।
িপথােগারােসর সূে�র সাহােয্য আমরা পাই,
u² = v² + w²
5² = 4² + 3²
ি�েকাণিমিত েথেক আমরা পাই,
cosθ = v/u
sinθ = w/u
৪.
আমরা ই�া কের এই উদাহরেণ েভ�রেক x আর y-অ� বরাবর উপাংেশ ভাগ কেরিছ। েসটা না করেলও
চলত। েয-েকােনা ভােব েযাগ করা েগেলই হেলা।

৮৪

বয্াঙািচ

এটা খুবই স�ব লাল বাবু বাসা েথেক েবর হেয় x-অে�র সােথ 15.2 িডি� েকাণ কের 5.65 িকেলািমটার
েগেলন, এরপের 61.33 িডি� ঘুের আবার 2.11 িকেলািমটার েগেলন। েশষেমশ িক� িতিন ওই টি�র
ম্যানেহােলই পড়েলন।
এে�ে�ও িক� আমরা িলখেত পাির u েভ�র v আর w – দুইটা উপাংেশ িবভ�। িক� আেগর মেতা
েমােটও এই দুইটা উপাংশ এেক অপেরর সােথ ল� না, যা ই�া েকাণ কের আেছ। u েভ�র বরাবর যিদ
আমরা একক েভ�র ধির i’, v েভ�র বরাবর j’, আেগর মেতাই িলখেত পাির:
u = v + w = 5.65i’ + 2.11j’
এবার িক� আেগর মেতা সরাসির িপথােগারােসর সূ�ও খাটেব না, ি�েকাণিমিতও খাটেব না। কািহনী করেত
হেব।
এবার েতামােদর জন্য থাকেছ একটা কুইজ।
��: কী করেল এই যাে�তাই উপাংশ িসে�েম িপথােগারাস আর ি�েকাণিমিত খাটােনা যায়? েকউ বলেত
পারেব?
েতামার উ�র পা�েয় দাও feedback@bangachi.com �কানায়।
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�্যািডেয়� আর িডেরকশনাল েডিরেভ�ভ
নাঈম েহােসন ফার�কী
১.
ব�র ভাই েলা অব�ায় আেছন। িতিন ‘হাই’ হেত

ধরেত েপেরছ গিণেত এই সমস্যার সমাধান হে�

চান। মােন উপের উঠেত চান।

িডফােরি�েয়শন। িডফােরি�েয়শান মােন িবেয়াগ

িতিন আেছন সর�, উঁচু িনচু একটা রা�ায়। রা�া

কের ভাগ। যারা জােনা না, �িন িমিনেদর

িদেয় ডােন যাওয়া যায়, অথবা বােম। েকানিদেক

ক্যালকুলাস পেড় নাও।

একঘর েগেল িতিন েবিশ উপের উঠেবন?
এই সমস্যা অেনকভােব সমাধান করা যায়।

ধেরা, ব�র ভাই এখন আেছন x = 5 িব�ুেত। তার

েচােখ েদেখ আ�াজ কের।

ডােন সামান্য দূেরর িব�ু x = 5.001, বােম সামান্য

র�লার িদেয় েমেপ।

দূেরর িব�ু x = 4.999।

গিণত ব্যবহার কের।
�� হে�, িতিন েবিশ উঠেত হেল ডােন যােবন, না
েতামরা যারা িবিসিব েথেক �কািশত িমিন বই

বােম যােবন?

�িন িমিনেদর ক্যালকুলাস পেড়ছ, অথবা অন্য
েকােনাভােব ক্যালকুলাস িশেখছ, তারা হয়েতা
৮৬
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বােম dz/dz =(4.999^2 - 5^2)/0.001= -9.999,
েযটাও ই�ামেতা �ু� দূর� িনেল েশষ পযর্� হেব
-10 = -2x.
েতা, ব�র ভাই ডােন �িত এক একক েগেল
উ�তা বাড়েব দশ একক, বােম �িত একঘর েগেল
উ�তা বাড়েব - ১০ একক। মােন, উ�তা কমেব
১০ একক। উ�তা বাড়ােত হেল ওনােক
েকানিদেক যাওয়া উিচত?
অবশ্যই ডােন।

ধির, রা�ার উ�তার সমীকরণ z = f(x) = x^2.
dz/dx এর অথর্ হে�,

[অবশ্যই েখয়াল রাখেত হেব, �িত এক ঘর েগেল

dx ঘর আগােল উ�তা বােড় dz, তাহেল এক ঘর
আগােল উ�তা কত বাড়েব?

10 একক বােড় এটা িক� x = 5 িব�ুেত বেস েয

5.001 - 5 = 0.001 ঘর েগেল উ�তা বােড়

আসেলই িক� পুেরাপুির এক ঘর যাওয়া যােব না,

িহসাব কেরিছ েসই অনুযায়ী। এই িহসাব ধের
অিত �ু� দূর� েযেয় আবার নতু ন কের মাপেত

5.001^2 - 5^2

হেব। ]

তাহেল, �িত এক ঘর েগেল উ�তা বােড়
dz/dx = (5.001^2 - 5^2)/0.001 = 10.001

েভ�র যারা বুেঝা, েভ�েরর ডট ে�াডা� মােন
েকােনা িন�দ�� েভ�েরর িদেক আেরকটা েভ�েরর

আমরা যত কাছাকািছ দুটা িব�ু েনেবা, িহসাব

মান আর ঐ েভ�রটার মােনর �নফল। হ্যা,

তেতা িনখুঁত হেব। েশষ পযর্� dz/dx এর মান হেব
10 = 2x.

িন�দ�� িদেকর েভ�রটা একক েভ�র হেলই

তার মােন, ডােন �িত এক ঘর েগেল তঁ ার উ�তা

আমােদর একমাি�ক জগেত েভ�েরর মা� দুইটা

�নফলটােক আমরা বিল উপাংশ।
িদক আেছ, X অে�র িদেক আর উলটা িদেক। X

বােড় ১০ ঘর।

অে�র িদেক একক েভ�রেক i ধরা হয়। তাহেল,

এখন �� হে�, বােম েগেল কী হেব?

Gradient(z) = ∇z = dz/dx i = 2x i

উ�র অলেরিড আমরা েগস করেত পাির, বােম
�িত একঘর েগেল উ�তা বরং কমেব ১০ একক।

আেগ

িহসাব কের েদিখ:

িডফােরি�েয়শন

কের

েযই

মানটা

েপেয়িছলাম, েসটােক i িদেয় �ণ কের যা হয় েসটা
৮৭
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হে� আমােদর একমাি�ক জগেত �্যািডেয়�।

আেছ, পিজ�ভ X অে�র িদক আর েনেগ�ভ X

এটােক েলেখ উলটা ি�ভু েজর মেতা একটা িচ�

অে�র িদক।

িদেয়, েসটা হে� ি�ক েলটার ন্যাবলা, অেনেক

10i েভ�েরর িদক পিজ�ভ X অে�র িদেক।

বেল েডল। আমােদর এই উদাহরেণ েডল z = ∇z

∇f(x) = ∇z = 2x i = 10 i মােন,

েতা, এই 10i িদেয় আমরা িক বুিঝ? এইটা েকন

পিজ�ভ X অে�র িদেক েযেত হেব, আর X = 5

আসেলা, আর েকনই বা কােজ লােগ?

িব�ু েথেক ওই িদেক �িত এক ঘর েগেল উ�তা

= 2x i, x = 5 িব�ুেত েসটার মান 10i.

উ�তা সবেচেয় �ত বাড়ােত হেল েতামােক

বাড়েব 10 একক। অন্য েকােনািদেক েগেল উ�তা
চেলা একটু ঘুতাই।

এই হাের বাড়েব না। একটু আেগও আমরা

10i একটা েভ�র। এটার মান 10, িদক X অে�র

েদেখিছ, একমাি�ক জগেত একমা� অন্য িদক

িদেক।

েনেগ�ভ X অে�র িদেক এক একক েগেল তার
উ�তা বাড়েব আসেল -10 একক। উ�তা
আসেল কেম যােব।

িক� 10 েতা বুঝাে� উ�তা। X িদেক এক ঘর
েগেল উ�তা বােড় 10 একক। তাহেল, েসটার িদক
িক Z অে�র িদেক হওয়ার কথা িছল না? েকন

�্যািডেয়� জানায় েকানিদেক েগেল উ�তা

আমরা 10k না িলেখ 10i িলখিছ?

সবেচেয় �ত বাড়েব, আর িক হাের বাড়েব। েকন
জানায় েস কথায় পের আসিছ। তার আেগ

কারণ, �্যািডেয়� েভ�েরর অথর্ হে�,

আেরকটা ই�টর্্যা� িজিনস েদেখ আিস -

আমরা 10i েভ�রটা েযিদেক যায় েসইিদেক যিদ

Directional Derivative.

যাই, তাহেল উ�তা সবেচেয় েবিশ বাড়েব।
এই কথাটা খুবই �র��পূণর্। আবার বুেঝা।

ব�র ভাই x = 5 এ আেছন। িতিন v = 2i েভ�েরর
িদেক এই েভ�েরর মান পিরমান অথর্াৎ 2 একক

েতামােক x = 10 িব�ুর িদেক েযেত বলা হয় িন।

েগেল x = 5 এ ফাংশেনর িহসাব অনুযায়ী উ�তা

10 ঘর ডােনও েযেত বলা হয় িন।

কত বাড়েব?

�ধু বলা হেয়েছ, 10i েভ�রটা েযিদেক যায়,

এক একেক বােড় 10 একক।

েসিদেক েফেল উ�তা বৃি� সবেচেয় েবিশ হেব।

দুই একেক বাড়েব 20 একক।

িক পিরমান েযেত হেব এই িনেয় েকােনা কথাই
েকােনা একটা েভ�েরর িদেক, েসই েভ�েরর মান

বলা হয় িন।

পিরমান েগেল ফাংশেনর বতর্ মান অব�া অনুযায়ী
10i েভ�েরর িদক েকান িদেক?

উ�তা কত বাড়েব েসটা বুঝায় িডেরকশনাল

একমাি�ক জগেত েভ�েরর খািল দুইটা িদক

েডিরেভ�ভ িদেয়। এটা বুঝায় েডেলর পােশ
৮৮
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সাবি�� আকাের েছাট কের v িলেখ।

সবেচেয় েবিশ হয় যখন দুই েভ�েরর িদক একই

∇v f(x) = ∇v z = েভ�েরর মান * dz/dx = 2 *

হয়। তার মােন, এক একক েগেল, িডেরকশনাল

েখয়াল কেরা,

উ�তা সবেচেয় বাড়েব। অন্য েকােনা িদেক েগেল

2 * 2x = 2i. 2xi = v. grad f = v. ∇z

হেব না।

তার মােন,

আমােদর একমাি�ক উদাহরেণ িদক মা� দুটা

�্যািডেয়� আর ওই v েভ�েরর মেধ্য ডট ে�াডা�

িছল। িক� েবাঝার জন্য এই উদাহরণটা খুবই

কের িডেরকশনাল েডিরেভ�ভ পাওয়া যায়।

�র��পূণর্, েকউ না বুেঝ থাকেল আবার পড়।

2x = 20

েডিরেভ�েভর মান সবেচেয় েবিশ হেব যিদ
আমরা �্যািডেয়ে�র িদেক যাই। েসিদেক েগেল

আর যিদ বুেঝ থােকা, আমরা ি�মাি�ক
আমরা যিদ 2i এর বদেল -i েনই তাহেল

উদাহরেণ চেল যাই।

িডেরকশনাল েডিরেভ�ভ িক হেব, আর এটা
২.

িদেয় �ক িক বুঝায়?

ব�র ভাই ি�মাি�ক পাহাড় বাওয়ার েচ�া
করেছন। এই পাহােড়র উ�তার সমীকরণ

∇v f(x) = ∇v z = -i.2x i = -2x = -10

এর অথর্, আমরা যিদ x = 5 েথেক আমরা যিদ

f(x, y) = z = x^2 + 2y^2

েনেগ�ভ X অে�র িদেক -i এর মান পিরমােনা,
অথর্াৎ এক একক যাই তাহেল এই িব�ুেত বেস

ব� চলেকর সমীকরণ হেল েকােনা একটা

করা িহসাব অনুযায়ী উ�তা বাড়েব -10 একক।

চলেকর সােপে� েসটার িডফােরি�েয়শানেক
বেল পা�শ�য়াল েডিরেভ�ভ। েসটােক েসাজা d না,

েখয়াল কেরা, িডেরকশনাল েডিরেভ�ভ নানান

∂ িদেয় �কাশ কের৷ এটাও িড, িক� বঁাকা িড।

িদেক হেত পাের। এই নানান িদেক এক একক

আমার কােছ ব্যাপারটা পেয়�েলস মেন হয়।

েগেল উ�তা নানান পিরমান বাড়েব। েযই িদেক
এক একক েগেল উ�তা সবেচেয় েবিশ হয় েসই

ধির, ব�র ভাই আেছন (2,3) িব�ুেত।

িদক হে� �্যািডেয়ে�র িদক। েকন?

এবার আেসা িজিনস�েলার অথর্ বুিঝ।

কারণ িডেরকশনাল েডিরেভ�ভ আেস হে�

∂z/∂x = X অ� বরাবর অিত �ু� দূর� েগেল,

�্যািডেয়ে�র

�িত এক ঘেরর জন্য উ�তা েয পিরমান বােড়।

সােথ

ডট

ে�াডা�

কের।

�্যািডেয়ে�র িদেক উপাংশ িনেয় [না বুঝেল �িন

∂z/∂x

িমিনেদর েভ�র পড়েত হেব]। উপাংেশর মান
৮৯
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= 2x [y ��বক x এর সােপে� িডফােরি�েয়শন

আমােদর X অে�র সােথ 71.6 িডি� েকাণ কের

করা হেল]

েগেল উ�তা সবেচেয় বাড়েব। আমরা যিদ X

=2*2=4

অ� বরাবর �িত 4 ঘর আগােনার জন্য Y অ�
বরাবর 12 ঘর আগাই, তাহেলও আমরা 71.6 িডি�

∂z/∂y = Y অ� বরাবর অিত �ু� দূর� েগেল,

েকােণই আগােবা, আর উ�তা সবেচেয় েবিশ

�িত এক ঘেরর জন্য উ�তা েয পিরমান বােড়।

হাের বাড়েব।

∂z/∂y
= 2 * 2y [x ��বক y এর সােপে�

েসটা িক হাের বাড়েব?

িডফােরি�েয়শন করা হেল]

∂z/∂x অথর্ X অ� বরাবর এক ঘর েগেল েয

= 2 * 6 = 12

পিরমান উ�তা বােড়।

একমাি�ক জগেত আমরা dz/dx এর পােশ i

িক� আমরা েতা x অ� বরাবর এক ঘর যােবা

বিসেয় �্যািডেয়� িনেয়িছ। এবার

না। আমরা যােবা 4i + 12j এর িদক বরারর এক

∂z/∂x এর পােশ i আর ∂z/∂x এর পােশ j বিসেয়

ঘর৷ X অে�র সােথ 71.6 িডি� েকাণ কের এক

েযাগ কের েভ�র েনেবা।

ঘর।

�্যািডেয়�

তােত আমরা X অে�র িদেক আগােবা

∇f(x) = ∇z

1 cos 71.6 degree = 0.32 ঘর। তােত উ�তা

= ∂z/∂x i + ∂z/∂y j

বাড়েব 0.32 * 4 ঘর।

= 4 i + 12 j

আমরা Y অে�র িদেক আগােবা
1 sin 71.6 degree = 0.95 ঘর। তােত উ�তা
বাড়েব 0.95 * 12 ঘর।

এর অথর্ হে�, আমরা যিদ (2,3) িব�ুেত বেস 4i
+ 12j েভ�রটা েয িদেক েগেছ েসিদেক যাই উ�তা

তাহেল, েমাট উ�তা বাড়েব 0.32 * 4 + 0.95 * 12

বৃি� সবেচেয় �ত হেব।

= 12.68 ঘর।
েখয়াল কেরা - আিম েমােটও বিল িন (4, 12)
িব�ুর িদেক যাও। আিম বেলিছ 4i + 12j েভ�র

�্যািডেয়ে�র িদক ফেলা কের ব�র ভাই যিদ এক

েযিদেক িগেয়েছ, েসিদেক যাও।

ঘর আগান তাহেল িতিন বতর্ মান অব�ােনর
িহেসেব 12.68 ঘর উপের উঠেবন। এটাই সেবর্া�

(0,0) িব�ু েথেক (4,12) িব�ু পযর্� েরখা টানেল

উ�তা, অন্য েকােনািদেক এক ঘর েগেল িতিন

এই েভ�র পাওয়া যােব। এর িদক X অে�র সােথ

এতটা উঠেত পারেবন না। এ পযর্� সবাই ি�য়ার

tan-1 (12/4) = 71.6 িডি�। (2,3) িব�ুেত বেস

িক??
৯০
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এইবার আবার িফের আিস িডেরকশনাল েডিরেভ�েভর কথায়।
ব�র ভাই (2,3) েত আেছন। িতিন েযেকােনা িদেক েযেত পােরন। েযেকােনা ঘর েযেত পােরন।
িতিন যিদ v = (5, 6) এর িদক েমেন দুই অে�র িদেক এই পিরমান যান, তঁ ার উ�তা কত বাড়েব?
উ�তা বৃি�
= Directional Derivative
= ∇v f(x)

= 5 ∂z/∂x + 6 ∂z/∂y
= 5 * 4 + 6 * 12
= 92
আেগর মেতাই েখয়াল কেরা, এই িডেরকশনাল েডিরেভ�ভ িক� v আর �্যািডেয়ে�র ডট �নন
(∂z/∂x i + ∂z/∂y j). v
= (∂z/∂x i + ∂z/∂y j). (5i + 6j)
= 5 ∂z/∂x + 6 ∂z/∂y
= ∇v f(x)

ব�র ভাই েয েকােনা িদেক েযেত পােরন। েয েকােনা পিরমান েযেত পােরন। িক� তু লনার জন্য আমরা ধের
েনেবা িতিন এক এককই যান। v একটা একক েভ�র।

িডেরকশনাল েডিরেভ�ভ অথর্াৎ এই েভ�েরর সােথ �্যািডেয়ে�র ডট �নেনর মান সবেচেয় েবিশ হেব যিদ
িতিন �্যািডেয়ে�র িদেক যান। তাই �্যািডেয়ে�র িদেক, মােন X অে�র সােথ 71.6 িডি� েকাণ কের
আগােল ব�র ভাই যত �ত উপের উঠেত পারেবন, অন্য েকােনা েকােণ তত �ত পারেবন না।
তাই হাই হেত হেল ব�র ভাইেক অবশ্যই �্যািডেয়ে�র িদক েমেন চলা উিচত।

৯১
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েট�র, েম�ক েট�র
নাঈম েহােসন ফার�কী
১.
�থেম খুব জঘন্য একটা সং�া িদই-

ি�মাি�ক অ্যাের হে� অেনক সাির ি�মাি�ক

েট�র হে� এক ধরেনর সংখ্যার অ্যাের বা

অ্যাের। েসটা েদখােত েগেল িকউব আঁকেত হেব।

েটিবল।

আর শূন্যমাি�ক অ্যাের হে� একটা মা� সংখ্যা।

Array কী িজিনস? যারা ে�া�ািমং কেরা তারা

েযমন [6].

ভােলাই জােনা অ্যাের খায় না মাথায় েদয়, যারা
অ্যােরর সংখ্যা�েলা কী িমন কের? যা ই�া তাই।

কেরা না তােদর জন্য বিল-

হেত পাের �ােস দশজন ছাে�র বাংলায় না�ার।
একমাি�ক

অ্যাের

হে�

একসাির

হেত পাের পঁাচটা পাহােড়র উ�তা।

সংখ্যা।

হেত পাের মােসর েকান েকান িদন কয়টার সময়

অেনকটা এরকম

আলুর ব্যাপারী আ�াস আিল কত েকিজ আলু
িবি� কেরেছন তার িহসাব। ি�শটা সাির, �িত

[1 4 3 9 7]

সািরেত ২৪টা সংখ্যা। আ�াস আিল মােস ি�শ
িদন চি�শ ঘ�াই আলু েবঁেচ চেলেছন। তার কােছ

ি�মাি�ক অ্যাের হে� একসাির একমাি�ক

আলুই জীবন, আলুই মরণ, আলুেত ভু বন ভরা।

অ্যাের। মােন অেনক সাির সংখ্যা।

এত�ণ

েয

উদাহরণ�েলা

বললাম

তার

েকােনাটাই েট�র না। সব েট�রই অ্যাের িক� সব
অ্যাের েট�র না। েট�র সবাই হেত পাের না।
েট�েরর �িতটা সংখ্যা একটা উপাংশ েবাঝায়।

এই টাইপ।

এবার েখয়াল কেরা।

৯২
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একটা েভ�র একটা েট�র। ধেরা, একটা েভ�র v = 3i + 5j. এর অথর্ হে� েভ�রটার X অ� বরাবর
উপাংশ 3, Y অ� বরাবর উপাংশ 5. v = 3i + 5j েভ�রটােক ভাবা যায় একটা তীর িহসােব। তু িম (0,0)
েথেক �র� কেরা। X অে�র িদেক 3 ঘর যাও। এরপর বােম েমাড় িনেয় Y অে�র িদেক 5 ঘর যাও। এরপর
(0,0) আর ওই (3,5) িব�ু েযাগ কের একটা তীর আঁেকা। হেয় েগল েতামার েভ�র।

েতা এই েভ�রটােক অ্যােরেত িনেল হেব

বল একটা েভ�র। েসটার মান িদেয় েবাঝায়

v = [3 5]

বলটা কত শি�শালী। িদক িদেয় েবাঝায় বল
েকানিদেক �েযাজ্য হে�। জিরনা আ�াস

েভ�র একটা েট�র। েসটা একমাি�ক, তাই েসটা

আিলেক খুব পছ� কের। খুব আকষর্ণ কের। েস

র্যা� 1 েট�র। েখয়াল কেরা, এখােন মা�া বলেত

আ�াস আিলেক উ�র িদেকর সােথ ২৩ িডি�

িক� অ্যােরর মা�া বুিঝেয়িছ, েভ�র একমাি�ক,

েকাণ কের ২৮ িনউটন বেল আকষর্ণ কের। X

ি�মাি�ক, ি�মাি�ক েয �ানাে�ই আঁিক না েকন,

অ� বরাবর এর উপাংশ 28 cos 23 আর Y

েসটা সবসময়ই একটা েরখা, তার অ্যােরটা তাই

অ� বরাবর উপাংশ 28 sin 23 হেল এই েভ�র

েকবলমা� এক সাির সংখ্যা। েসটার �িতটা

হেব-

কে�ােন� হে� েকােনা অ� বরাবর ওই

F = [28cos23 28sin23]

েভ�েরর মান। সরণ, েবগ, বল নানা জােতর
এইবার আিস ি�মাি�ক েট�র বা র্যা� 2 কথায়।

েভ�র আেছ।

েসটার উদাহরণ হেত পাের ে�স েট�র।
৯৩

বয্াঙািচ
ধেরা তু িম একটা রাবারেক �পছ। েটপা�িপেত েসটার েশইপ েচই� হে�। নানান িদেক নানা রকম বল
পড়েছ।
একটা রাবারেক চাকু িদেয় পর�েরর সােথ ল� িতনটা তেল কাটা যায়। X তল, Y তল আর Z তল। X
তল িক� YZ অে�র সােথ ল�। Y তল ZX অে�র।

তু িম এই েয রাবারেক �পছ তােত নানা তেল নানান িদক েথেক বল পড়েছ। ধেরা X তেল একটা বল পেড়, Y
তেল আেরকটা, Z তেল আেরকটা।
X তেল একক ে��ফল বরাবর েয বলটা পেড়েছ েসটার আবার িতনটা উপাংশ। X অ� বরাবর, Y অ�
বরাবর আর Z অ� বরাবর। এেদর মান হে� 𝜎𝜎xx, 𝜎𝜎xy, 𝜎𝜎xz. X অ� বরাবর বলটা রাবারেক েটেন ল�া

অথবা �েপ েছােটা করেব। বািক দুেটা বল এর আকার পিরবতর্ েনর েচ�া করেব।
একইভােব, Y তেলর বলটারও িতনটা উপাংশ। Z তেলরও।

এই সব�েলা বলেক একসােথ আমরা একটা ি�মাি�ক েটিবেল িলখেত পাির। েসটা হেব একটা র্যা� ২ এর
েট�র, ে�স েট�র।

৯৪

বয্াঙািচ

একটা েভ�রেক আমরা িচ�া করেত পাির একটা তীর িহসােব, মেন আেছ? ে�স েট�রেক িচ�া করার
একটা উপায় হে� একটা ি�মাি�ক উপবৃ�। েসাজা কথায় িডম। েট�েরর অ্যােরেত আমরা েদিখেয়িছ
িতনটা তেলর িদেক ে�স েভ�র। িডেমর মেতা এই ছিবটায় েদখা যাে� েয েকান িদক বরাবর ে�েসর মান।
েযই জায়গায় যত েবিশ ে�স, েসখােন িডম তত পুর�। মজা না?

৯৫

বয্াঙািচ
২.
েট�েরর কথা েশষ না, মা� �র�।
েট�র হেত হেল িকছু �া�ফরেমশন র�ল মানেত হয়।
েট�র হেত হেল ম্যাপ িহসােব কাজ করেত হয়।
েট�র হেত হেল তােক হেত হয় ইনভ্যািরয়্যা�।
চেলা আেগ েশেষরটা বুেঝ আিস।
u = 4i + 3j একটা েভ�র। এটা িদেয় েবাঝায় লাল বাবুর গিতপথ।
লাল বাবু X অে�র সােথ ৩৬.৬৮ িডি� েকাণ কের 5 িকেলািমটার নাক বরাবর হঁ াটিছেলন। হঁ াটেত হঁ াটেত
ম্যানেহােল পড়েলন। এেত িতিন X অ� বরাবর েগেলন 4 িকিম, Y অ� বরাবর 3. েসই িতন না�ার
চ্যা�াের বেলিছলাম, মেন আেছ িন�য়ই।

িকছু িদন পর েদেশ ঢাকার ম্যানেহােলর িনেচ কােলা েসানা আিব�ৃ ত হেলা, আেমিরকা বাংলােদশ আ�মণ
কের বসল। আেমিরকায় িকেলািমটার চেল না, মাইল চেল। িকছু িদেনর মেধ্যই েদেশর সব িকেলািমটার
েপা� মাইল েপাে� র�পা�িরত হেলা। এই নতু ন েকা-অ�ড�েনট িসে�েম লাল বাবুর েমাট দূর� যান 3.1 মাইল,
যার X আর Y বরাবর উপাংশ হে� 2.48 মাইল আর 1.86 মাইল।
৯৬

বয্াঙািচ
এই নতু ন িসে�েম লাল বাবুর েভ�র হেলা u = 3.1i’ + 2.48 j’

আেগ িহসাব িছল িকেলািমটাের, এখন হেয়েছ

আেগর উদাহরেণ েবিসস েছােটা িছল, পেরর

মাইেল। ১ মাইল = ১.৬১ িকেলািমটার। সব�েলা

উদাহরেণ বেড়া হেয়েছ। কে�ােন� বেড়া িছল,

মানেক ১.৬১ িদেয় ভাগ িদেলই মাইেল িহসাব

েছােটা

পাওয়া যায়। িক� তােত লাভ হেয়েছ েকােনা?

কে�ােনে�র

�ানাে�র ঘর�েলা বেড়া বেড়া হেয়েছ, েলেবল

contravariance.

পালেটেছ; লাল বাবু িক� আেগর মেতাই একই

ক�াভ্যািরেয়� েট�র, েসখােন েবিসস বেড়া হেল

ম্যানেহােল পেড়েছন!

কে�ােন� েছােটা হয়। িকছু েট�র আেছ েযখােন
েবিসস

হেয়েছ।

বাড়েল

এই
উলটা

েয

েবিসেসর

স�কর্,

এেক

েভ�র

কে�ােন�

বােড়,

সােথ
বেল
একটা

কমেল

েখয়াল কেরা,

কে�ােন� কেম। েস�েলােক বেল covariant

এই েয X অ�, Y অ� বরাবর আমরা েয এক

tensor.

ঘর ধরিছ েস�েলােক বেল েবিসস েভ�র।
িছল

আর এই েয েকা-অ�ড�েনট িসে�ম েচই� হওয়ার

িকেলািমটার একেক। েস�েলার নাম িদেয়িছ i, j.

পরও েভ�েরর আসল আকার পালটাে� না, ঘর

পেরর উদাহরেণ এ�েলা এেসেছ মাইল একেক।

েছােটা বেড়া যােহাক িকেলািমটার একেক তীেরর

অথবা বলা যায়, িকেলািমটার একেক 1.61 km.

মান সবসময় 5 িকেলািমটারই থাকেছ, এেক বেল

এ�েলার নাম িদেয়িছ i’, j’.

Invariance. েট�র হে� invariant, েকা

আমােদর

�থম

উদাহরেণ

েবিসস

৯৭

বয্াঙািচ
অ�ড�েনট িসে�ম েচই� হেল তার উপাংশ েচই�

েত

েনওয়ােক

যিদ

বিল

Forward

হয়, েস িনেজ িক� একই থােক।

transformation, উলটাটােক বেল backward
transformation.

৩.
ি�য়ার িক?

আমােদর আেগর উদাহরেণ খািল িকেলািমটার
েচই� হেয় মাইল হেয়েছ। আরও িক� পিরবতর্ ন

কুইজ:

হেত পাের। X অ� ি�শ িডি� েকােণ ঘুের েযেত

X অ� ৩০ িডি� ঘুের েগেল একক িমটারই

পাের। X অ� বরাবর িমটার আর Y অ�

থাকেল v = 3i + 4j কী হেব বলেত হেব। িকছু �ণ

বরাবর ফুট িসে�ম চালু হেত পাের৷ েকােনা পাগল

ভােবা, এরপর পাতা উলটাও।

সরকার এটাও েঘাষণা করেত পাের, দুই অে�র
মেধ্য েকাণ এখন েথেক ৯০ িডি� না, ১২০ িডি�
হেব। কােতর্ িসয়ান েকা-অ�ড�েনেটর বদেল েপালার
েকা-অ�ড�েনট

চালু

হেত

পাের৷

এমনিক

সরলেরখার বদেল ব� লাইন িদেয়ও �ানা�
েবাঝােত পাের। েদেশর �য়াত মহান েনতা
মিহষমিত রায়বাহাদুেরর �� িছল েসটাই।
এতিকছু র পরও েট�র িক� একই থাকেব।
আ�াস আিলর বাসা েথেক েতেলর খিনর দূর�
পালটােব না। এিদেক রাবােরর ে�স েট�র িডেমর
আকারও যা িছল তাই থাকেব।
এই েয এক েকা-অ�ড�েনট িসে�ম েথেক আেরক
েকা-অ�ড�েনট িসে�েম েনওয়া যায় েট�রেক, এেক
বেল

Forward

and

backward

transformation.

৪.
ইনভ্যািরয়া� েগল, �া�ফেমর্শন েগল। এবার

v = 3i + 4j
েথেক

আিস েট�েরর আেরকটা �পা�র্েত; েট�র হে�

v = 9i' + 12j'

এক ধরেনর ম্যাপ। েসটা অন্য েট�রেক পিরবতর্ ন
কের তৃ তীয় আেরকটা েট�র বানােত পাের।
৯৮

বয্াঙািচ
েসটা েবাঝােনার জন্য উদাহরণ িহসােব আনিছ

138 = 2 * 69 + 0 * 0

র্যা� ২ এর আেরক েট�র িলিনয়ার ম্যাপেক।

0 = 0 * 69 + 1 * 0

েসটা কী িজিনস?
ধেরা তু িম একটা েভ�র। েতামার উ�তা ৬৯

েকানাকুিন 0 েরেখিছ। X অ� বরাবর 2 িদেয় �ণ

ইি�। তু িম এই মুহূেতর্ X অ� বরাবর �েয় আেছা।

কেরিছ। Y অ� বরাবর এক িদেয়।

েসে�ে� েতামােক এভােব �কাশ করা যায়:

তাহেল েপেয় েগলাম [138 0].

v= 69i + 0j

এখন ধেরা, আর একটা েভ�র আেছ v = 3i + 4j.
েসটােক আমরা X অ� ল�ায় ডবল করেত চাই,
Y অ� বরাবর ল�ায় িতন�ণ করেত চাই। মােন
আমরা v1 = 6i + 12j েপেত চাই৷ কী করেত হেব

আিম আেগর উদাহরণ�েলােত েভ�রেক েরা
বরাবর �কাশ কেরিছলাম। েভ�রেক আসেল
�কাশ কের কলাম বরাবর। আেগর পেবর্

মেন হয়?
আেগর মেতাই �ণ িদেবা।

বেলিছলাম না েকা-ভ্যািরেয়� েট�র আেছ?
েভ�েরর েকা-ভ্যািরেয়� ভাই হে� েকা-েভ�র,
েস�েলােক আসেল �কাশ কের েরা বরাবর।
এখন কােজর কথায় আিস। তু িম �েয় িছেল,
�েয় আেছা, আর �েয়ই থােকা। সারািদন �েয়
থাকা ছাড়া েতামার আর েকােনা কাজ েনই।
েতামার বাবা এজন্য েতামােক িপ�েয় ল�া করেত
চান। েসে�ে� িতিন েতামােক X অ� বরাবর 2
িদেয় �ণ েদেবন। তখন েতামার েভ�র হেব

তাহেল v1 = [6 12]
এইবার ধেরা, আমরা একটা েভ�রেক েটেন ল�া
করেত চাই না, তােক ঘিড়র কঁাটার িবপরীেত ৪৫
িডি� েকােণ েঘারােত চাই। ধেরা, েভ�রটা আেগ X
অ� বরাবর �েয় িছল, আর তার মান িছল 1.
v=i

v1 = 138i + 0j
েসটা িকভােব আেস েদেখা,

৪৫ িডি� েকােণ েঘারােলও তার মান একই
থাকেব, িক� X আর Y অ� বরাবর কে�ােন�
েচই� হয়। ধির েসটা k.
তাহেল, k^2 + k^2 = 2k^2 = 1

ম্যা�� �ণন। কী হে� েখয়াল কেরা:
৯৯

বয্াঙািচ
এরকম ম্যা�ে�র মেতা �ণ করেত পাের?

বা k = 1/√2

আমরা েয ডট �ণন �স �ণন িচিন তার সােথ
তাহেল আমােদর v1 হেব 1/√2i + 1/√2j

এর েকােনা স�কর্ আেছ?

�ক কী িদেয় �ণ করেল আমােদর েভ�র i ঘুের

আবারও, ভাবেত থােকা। বঁাচেত হেল ভাবেত হেব।

েযেয় এই নতু ন েভ�র হেব?

৬.
এত�ণ আমরা েট�েরর নানা ধরেনর ধমর্

আপাতত েকােনা �মাণ িদি� না। সরাসির সূ�

েদখলাম, নানা জােতর েট�র েদখলাম। এখন

িলখিছ। �মাণ েতামরা িনেজরা কের নাও।

েশষ একটা েট�র িনেয় কথা বেল এই চ্যা�ার
ে�াজ করিছ। এই েট�েরর নাম েম�ক েট�র,
এটা না জানেল পাপ হেব।
আ�াস আিল েয িবছানাটায় ঘুমায় েসটা িতন

এই ম্যা��টা িদেয় েতামার েভ�রেক �ণ িদেল

িমটার ল�া, দুই িমটার চওড়া। X অ� বরাবর

েসটা θ েকােণ ঘুের যােব। �ণ িদেয় েদেখা িহসাব

েবিসস (i) যিদ এক িমটার হয়, Y অ� বরাবরও
েবিসস (j) এক িমটার তাহেল িবছানার কেণর্র

িমেল িক না।

েভ�র হেব

৫.
v = 3i + 2j

এই েয একটা ২*২ ম্যা��েক েভ�র িদেয় �ণ
কের েসটােক ল�া করা যায়, েছােটা করা যায়,
েঘারােনা যায়, এই ম্যা��টা একটা invariant.

এই কেণর্র ৈদঘর্্য ds হেল, িপথােগারােসর সূ�

েটেন ি��ণ করা মােন ি��ণ করা, েসটা আমরা

অনুযায়ী,

ইি�েত মািপ আর ফুেট মািপ। েকাণ িডি�েত মািপ

ds2 = dx2 + dy2

আর েরিডয়ােন মািপ, ৪৫ িডি� েকােণ েঘারােত

= 32+ 22

বলেল একই পিরমাণ েঘারােনা হেব। এই ধরেনর

= 13

ম্যা�� তাই এক ধরেনর েট�র। র্যা� ২ েট�র।

ds = √13

এইবার ভােবা েবিসস েচই� হেলা। �ােফর

এই উদাহরণ েথেক আেরকটা মজার িজিনস
সােথ

ঘর�েলা বেড়া করলাম। X অ� বরাবর এক

ম্যা�ে�র মেতা �ণ হেত পাের, �ণ হেয় নতু ন

ঘরেক িনলাম 3 িমটার। Y অ� বরাবর এক

আেরকটা েট�র পাওয়া যায়। েভ�র েতা একটা

ঘরেক িনলাম 4 িমটার। এখন নতু ন েকা-অ�ড�েনট

েট�র। েভ�র িনেজও িক আেরকটা েভ�রেক

িসে�েম কণর্ েভ�র হেব

েপলাম।

েট�র

আেরকটা

েট�েরর

১০০

বয্াঙািচ
v = i' + 0.5 j'

সােথ একটা ম্যা�� আকাের িলিখ। দুই মা�ায়
েসটার েচহারা হেব এরকম-

এখন যিদ আমরা সরাসির িপথােগারাস খা�েয়
ৈদঘর্্য েবর করেত চাই, কী পােবা?
ds2 =dx'2 + dy'2
=12+ 0.52

এই িজিনসটার নাম হে� েম�ক েট�র। আর এই

=1.25

েয েম�ক েট�র সহ নতু ন িপথােগারােসর সূ�,
এটার নাম হে� েম�ক সমীকরণ।

ds = √1.25 িমটার। �� েদখা যাে�, উ�র ভু ল

হেয়েছ।

কুইজ: আমােদর উদাহরেণ �ধু gxx আর gyy
েদখলাম। বািক দুইটা কখন লােগ আর কী কােজ

আসল উ�র েপেত হেল আমােদর দুই অ�

লােগ েক বলেত পারবা?

বরাবর উপাংশেক �ণ িদেয় আেগর জায়গায়
আনেত হেব, েযন মেন হয় েবিসস�েলা এক
এককই আেছ।

৭.
এইবার আিস িরেল�িভ�র কথায়। েজনােরল

তাহেল x অ� বরাবর কে�ােন�েক আমােদর 9

িরেল�িভ�েত িলটােরিল ে�ইস বেড়া হয় েছােটা

িদেয় �ণ করেত হেব যােত মান 9 আেস। Y অ�

হয়। বি�না আপুর ে�ইেনর েভতর ঢু কেল ে�ইস

বরাবর �ণ করেত হেব 12 িদেয় যােত মান আেস

বেড়া হেয় যায় মেন আেছ? ধেরা, বাইের েথেক

4.

ে�ইেনর বিগর ৈদঘর্্য মাপেল পােবা 10 িমটার।
েভতের ে�ইস বেড়া। েসখােন েগেল সবিকছু

আমরা িলিখ, gxx = 9, gyy = 16. তাহেল,

েছােটা হেয় যায়। ে�লও েছােটা হেয় যায়। েসখােন

ds =gxxdx' + gyydy'
2

2

2

েযেয় বিগর ৈদঘর্্য মাপেল পােবা 100 িমটার।
েভতের বিগর এ মাথা েথেক ও মাথায় েযেত হেল

=9 × 12 + 16 × 0.52

েতামােক 100 িমটার হঁ াটেত হেব।

=13
ds = 13

তু িম যখন ঘেরর বাইের েথেক েভতের ঢু কেব তখন
ধরা যায় তু িম এক েকা-অ�ড�েনট িসে�ম েথেক

এই েয েয িজিনস�েলা িদেয় �ণ করেল আমরা

আেরক েকা অ�ড�েনট িসে�েম িগেয়ছ। �ােফর

িপথােগারােসর সূ� পােবা, েস�েলােক আমরা এক

ঘর�েলা ১০ �ণ েছাট হেয় িগেয়েছ। বাইের েথেক
েয দূর� হেব
১০১
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ds = dx
বা, ds2 = dx2
েভতের েযেয় েসই একই দূর� আসেল হেব
ds = 10 dx'

এখােন �েত্যকটা উপাদান হে� এক একটা র্যা�

বা, ds2 = 100 dx'2

২ এর চার বাই চার েট�র। বােমর R𝜇𝜇𝜇𝜇 হে� িরিচ

েট�র। এরপেরর R হে� িরিচ ে�লার, েসটার

এইখােন gxx হে� 100. ি�য়ার?

সােথ �ণ হেয় আেছ েম�ক েট�র। এরপেরর
ক্যািপটাল গামা হে� িবখ্যাত কসেমালিজক্যাল

এটু কু যিদ বুেঝ থােকা, েট�েরর গ� আপাতত

ক�ট্যা�, তার সােথ �ণ হেয় আেছ আবার

েশষ। েশষ করার আেগ একটা সমীকরণ এক

েম�ক েট�র। ডােন G হে� িনউটেনর িবখ্যাত

নজর েদখােনার েলাভ সামলােত পারিছ না। এই

মহাকষর্ ��বক, c আেলার েবগ। আর T𝜇𝜇𝜇𝜇 হে�

সমীকরণটােক অেনেক পদাথর্িব�ােনর ইিতহােস

ে�স এনা�জ� েট�র।

সবেচেয় সু�র সমীকরণ মেন কের। এটা সমাধান
কের পৃিথবীর মহাকষর্ আেস, িনউটেনর সূ� আেস,

এই সমীকরণটা সমাধান কের আসেল আমরা

�্যাক েহাল আেস, ডাকর্ ম্যাটার আেস, ডাকর্

পাই নানান জায়গার একটা কের েম�ক

এনা�জ� আেস। আেস স�সারণশীল মহািব�,

সমীকরণ। �্যাক েহােলর েম�ক, মহািবে�র

আেস িবগ ব্যাং।

েম�ক, মহাকষর্ তরে�র েম�ক। েকান জায়গায়
�ান েকমন হেব, সময় েকমন হেব আর েক েকান

সমীকরণটার নাম আইন�াইন িফ� ইকুেয়শন।

পেথ চলেব এই েম�ক সমীকরণ�েলা েদখেলই

েসটা হে� এরকম,

জানা যায়।

১০২
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�হাণুেদর গ� ৪
�দয় হক
�ধান েব�নীর বাইের

জন েকােনা না েকােনাভােব সাধারণ আঘাত

NEA - 2

পান।

"The chances that your tombstone will

ঘটনা�ল রািশয়ার চ্যািলয়ািবন� নােমর এক

read 'Killed by Asteroid' are about the

জাগায়। অবিশ� মহাজাগিতক ব��র ৫০০

same as they'd be for 'Killed in Airplane

িকেলা�ােমর এক খ� েবলােশেষ পিতত হয়

Crash." – NDT
েসখাকার এক েলেক। And the name is
অ্যােপােলা (Apollo)

"িবন�", "চ্যািলয়ািবন�"।

১৫ েফ��য়াির ২০১৩,
অন্যান্য

িদন�েলার

পৃিথবীবাসী

িদন

মেতাই

(টা�ু�ার পর এ� ২য় বেড়া ঘটনা।

কাটাে�।

মহাজাগিতক ব�টা মূলত ফায়ার
বল িছল, েলেক পড়া ব��েক বলা হয়

রািশয়ােতও অন্যান্য িদেনর মেতাই
মানুষরা

কাজ

করেছ।

�ক

উ�ািপ�। তেব এসব িনেয় আেরা পের

তখনই

েজ্যািত�ব�দেদর অেগাচের পৃিথবীেত �েবশ কের

আেলাচনা করব। িনেচ এক� ইউ�উব িভিডও

এক মহাজাগিতক ব�। গিত �িত েসেকে� ১৯

আর েনচার জানর্ােলর িলংক েদওয়া আেছ।)

িকেলািমটার। শে�র গিতর ৫০ �েণর েচেয়ও
েবিশ গিত তার। সূযর্ েথেক ৩০ �ণ েবিশ

এই ঘটনা বলার কারণ একটাই, এ মহাজাগিতক

উ�লতায় েযন সকেলর েচাখ ধঁািধেয় যায়। ৫০০

ব� মূলত হেলা এক� অ্যােপােলা �হাণু।

িকেলাটন �এন�র �মতা তার। ৭,২০০-এর

িব�ানীগণ এটা 2011 EO-এর অংশ বেল মেন

েবিশ িবি�ংেয়র েকােনা না েকােনা �য়�িত

কেরন।

কের, কলকারখানার ছাদ ঢেল পেড়, অেনক

িকেলািমটার ব্যাসিবিশ� (86039) 1999 NC

জানালার কাচ েভেঙ ছিড়েয় পেড়, �ায় ১৬১৩

�হাণুর অংশও মেন কেরন।

১০৩

তেব

অেনেকই

আবার

এেক

২
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যােহাক, অ্যােপােলা ��েপর নাম েদওয়া হয় ১৯৩২

এেটন (Aten)

সােল আিব�ৃ ত (1862) Apollo �হাণুর নােম।

১৯৭৬ সােল আিব�ৃ ত (2062) Aten �হাণুর

তেব সবেচেয় বেড়া আথর্ �সার মােন পৃিথবীর

নােম এই ��েপর নামকরণ করা হয়। এেদর

ক�পেথ হ�ে�পকারী �হাণু হেলা (1866)

অেনেকই আবার বুধ আর �� �েহর ক�পেথ

Sisyphus, যা এই ��েপর গ�ব�ত সদস্য। অন্যান্য

ঢু েক পেড়৷ এই এেদর যথা�েম Mercury-

অ্যােপােলােদর মেধ্যও এ� সবেচেয় বেড়া। এর

Crossers

ব্যাস ৮.৫ িকেলািমটােরর মেতা। বেল রাখা ভােলা

Crossing Asteroids (MAC) ও বলা হয়।

েয ডায়েনাসরেদর িবলুি�র েপছেন েয �হাণু বা

এ ��েপর অেনেকই পৃিথবীর েবিশ িনকেট �মণ

ধূমেকতু র হাত িছল তার ব্যাস িছল কমপে� ১০

কের যায়। ১৫ েফ��য়াির ২০১৩ েত (367943)

িকেলািমটার।

১.৫

Duende নােমর এক �হাণু পৃিথবী েথেক

িকেলািমটার েবিশ!) েতা, ধা�া েখেল {েক�া

২৭,৫৯৯ িকেলািমটার দূর� বজায় েরেখ চেল

ফেত}। এ ��েপর আেরক� উে�খেযাগ্য �হাণু

যায়, যা আমােদর িজও ে�শনাির স্যােটলাইেটর

হেলা (101955) Bennu। ভিবষ্যেত পৃিথবীর সােথ

ক�পেথর মেধ্য ঢু েক পেড়। অবশ্য এর ব্যাস িছল

(িসিসফাস

েথেক

মা�

ও

Mars-Crossers

বা

Mars

৪০ িমটার। এটা �থেম অ্যােপােলা ��েপর

এর সংঘষর্ হওয়ার স�াবনা আেছ।

সদস্য িছল, তেব পৃিথবীর এত কাছ
স�ূণর্

যােহাক,

আংিশকভােব
অ্যােপােলা
আসেল

না
ধরা

��েপর
�ধান

িদেয়

হেলও

যাওয়ার

পর

পৃিথবীর

মাধ্যাকষর্েণর ফেল েস এেটন ��েপ

হয়,

নাম েলখায়।

উৎপি�

তেব এ ��েপর সবেচেয় �র��পূণর্

েব�নীেতই।

স�বত, বৃহ�িত �েহর মাধ্যাকষর্ণ

এবং সকেলরই সুপিরিচত িবখ্যাত

বেলর অত্যাচাের এরা েবিশই িবি��

�হাণু (আমােদর জন্য কুখ্যাত)

হেয়

েগেছ।

(বেড়াভাই

হেলা

সবসময়ই

এই

েবিশ

িবি��

হওয়া

সােল

আিব�ৃ ত

(99942) Apophis �হাণু।

আমােদর র�া কের না, ে��িবেশেষ শাসনও
কের)

২০০৪

�হাণুেদর
এ�রা (Atira)

েবিশরভাগই আজ অ্যােপােলা ��েপর সদস্য।

এ ��পেক আবার অ্যােপােহেলসও (Apoheles)
আিল�া ��েপর সদস্যরা বৃহ�িত �েহর সােথ ৩:১

বলা হয়। এ ��েপর সব �হাণু পৃিথবীর ক�পেথর

েরেজান্যাে�

েকােনা

েভতর থােক, �স খায় না। তাই এেদর আবার

ট্যারা�য়াল �েহর সং�েশর্ এেল বৃহ�িতর

Inner/Interior Earth Objects বা Asterois

অত্যাচারেক উেপ�া কের অ্যােপােলা ��েপ

(IEA) ও বলা হয়। (163693) Atira �হাণু�র

জেয়ন করার সুেযাগ আেছ।

নােম এ ��েপর নাম েদওয়া হয়। এ� সবর্�থম

থােক।

এসব

�হাণু

IEA। এ ��েপর �ধুমা� এক� �হাণু বােদ বািক
১০৪
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সবাই ৩০০ িমটােররও েবিশ বেড়া। এ ��েপর সদস্য খুবই কম।
একটা িবষয় জািনেয় রাখা ভােলা, NEA ও PHA মূলত Near Earth Object (NEO) এবং Potentially
Hazardous Object-এর (PHO) অংশ। যখন object বলব, তখন এখােন �হাণু, ধূমেকতু বা েয-েকােনা
মহাজাগিতক ব� যারা এেদর সদস্য হবার শতর্ পূরণ কের, তােদর সকলেকই েবাঝােনা হয়।
�কা:
স্যােটলাইটেক যিদ ২৪ ঘ�ায় ১ বার পৃিথবীর চারিদেক ঘুিরেয় আনা যায়, তাহেল পৃিথবী েথেক এেক
আকােশর েকােনা এক জায়গায় ি�র মেন হেব। এেদর বলা হয় িজও ে�শনাির স্যােটলাইট। এেক �ায় ৩৬
হাজার িকেলািমটার উপের এক� িন�দ�� ক�পেথ রাখেত হয়।
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এ িবউ�ফুল
মাই� (২০০১)
পিরচালক- রন হাওয়াডর্
জনরা- বােয়া�ািফক্যাল �ামা
পযর্ােলাচক-সৃজনী ম�ল
১৯৪৭ সােল জন ন্যাশ পা রােখ ি��টন
ইউিনভা�স��েত। গিণেত কােনর্িগ বৃি� িনেয়।
ি��টেনর হেল তার েদখা হয় চালর্স হারম্যােনর
সােথ। একাকী, অসামািজক জেনর েজােট এক�
ব�ু । ড�েরেটর জন্য জন খুঁজেত থােক এক�
অনন্যপূবর্ ধারণা। গভ�ন�ং ডাইনািম�, এমন এক
সাম্যাব�া

েযখােন

একািধক

ব্যি�র

মেধ্য

�িতেযািগতায় হারেব না েকউ। শত শত পিরি�িত

সহপা�রা িছল েমাট পঁাচজন। আেলাচনা �র�

আর প্যাটােনর্র মেধ্য মুখ �ঁ েজ েথেকও জন খুঁেজ

হয় কীভােব পিরিচত হওয়া যায় েমেয়েদর সােথ।

পাি�ল না তার অনন্যপূবর্ ফমুর্লা। আর
অন্যিদেক সহপা�রা পাি�ল এেকর পর এক

একজন ��াব েতােল, আধুিনক অথর্নীিতর

সাফল্য। সমােজর �ীকৃিত লােভর আকা�ায়

জনক অ্যাডাম ি�েথর পেথ হঁ াটার। অ্যাডাম

মিরয়া হেয় থাকা জন হেয় যায় পাগল�ায়।

ি�েথর মেত– “In competition, individual

মানিসকভােব িবপযর্� জেনর পােশ এেস দঁাড়ায়

ambition serves the common good”

চালর্স। তােক িনেয় আেস সমােজ, েযাগায় আশা
�েত্যেক যার যার মেতা কের �ণর্েকশীর মন

ও ে�রণা।

জেয়র ��িত িনেত থােক। এই পিরি�িতেত জন
ওেঠ জেনর।

ব্যাখ্যা কের এক স�াব্য ঘটনার। �েত্যক েছেল

একিদন সহপা�েদর সাথ পােব জেনর কথা �র�

যিদ �ণর্েকশীর মন জয় করেত যায়, তাহেল তারা

হয় একদল েমেয়েক িনেয়। পঁাচজন েমেয়র মেধ্য

িনেজরা িনেজেদর �িত��ী হেয় দঁাড়ােব এবং

িছল একজন র�পসী �ণর্েকশী। জন ও জেনর

েকউই �ণর্েকশীর মন জয় করেত পারেব না।

সহপা�েদর সােথ সুস�কর্ গড়
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পরবতী�েত েসই দেলর অন্যান্য েমেয়েদর মন
জয় করেত চাইেলও তারা স�ম হেব না
কারণ, েকউ ি�তীয় পছ� হেত চায় না। িক�
চারজন েছেল যিদ �ণর্েকশীেক বাদ িদেয় অন্য েমেয়েদর মন জয় করেত চায় তেব সবাই সাথর্ক হেব।
এখান েথেক জ� েনয় জেনর গভ�ন�ং ডাইনািম�। যা বতর্ মােন পিরিচত ন্যাশ সাম্যাব�া নােম। জন ন্যােশর
িডজােটর্শন স�� হয় এই িথেয়াির িদেয়। যার জন্য পরবতী�েত িতিন অথর্নীিতেত েনােবল জয় কেরন।
জন ন্যাশ কাজ �র� কেরন �ইলার ল্যােব। িবেয় কেরন পদাথর্িব�ানী অ্যািলিসয়া লাডর্েক।
�ইলার ল্যােব কাজ করার সময় জেনর পিরচয় হয় উইিলয়াম পাচর্ােরর সােথ। িতিন জিড়েয় পেরন এক েগাপন
সং�ার সােথ যারা ি�তীয় িব�যুে�র পেরও এক েগাপন শীতল যু� চািলেয় যাে�। এেলােমেলা হেয় যায় জেনর
জীবন। িনেজর অজাে� িতিন হেয় যান ��চর। িনেজর ও অ্যািলিসয়ার �ােণর ভেয় উদ�া� হেয় পেড়ন িতিন।
একজন গিণতিবদ েথেক ��চর এবং পৃিথবীর একমা� েনােবল এবং আেবলজয়ী ব্যি� হেয় ওঠার গ� জানেত
েদখেত পােরন 'অ্যা িবউ�ফুল মাই�'। জন ন্যাশ ও তার �ী অ্যািলিসয়া ন্যােশর জীবনসং�াম খুব সু�রভােব
ফুেট উেঠেছ মুিভ�েত।
জন ন্যােশর চিরে� অিভনয় কেরেছন রােসল ে�া এবং অ্যািলিসয়া ন্যােশর চিরে� অিভনয় কেরেছন েজিনফার
েকােনিল।
িসেনমা� িন�ম�ত হেয়েছ িসলিভয়া নাসােরর িলিখত জন ন্যােশর বােয়া�ািফ 'এ িবউ�ফুল মাই�' নামক
বইেয়র ওপর িভি� কের।
এই বইেয়র জন্য েলিখকা পুিলৎজার পুর�ার অজর্ন কেরন। মুিভ�র ঝুিলেত আেছ ৪� অ�ার, ২� বাফটা,
৪� েগাে�ন ে�াব পুর�ার।
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ম�েলর আকােশ েদখা
িমলল িবরল অেরারা
রওনক শাহিরয়ার
ইউনাইেটড আরব-আিমরাত (UAE) এর মহাকাশযান ‘েহাপ‘ ম�েলর ‘অিবি�� অেরারা’ -র এখন পযর্�
সবেচেয় িব�ািরত ছিব �দােন স�ম হেয়েছ। �হ�েত রােতর েবলার আ�া ভােয়ােলট রি� িনঃসরেণর
দৃশ্য মহাকাশযােনর ে�কেটািমটাের েদখা েমেল। এই অ�ুত দৃেশ্যর ৈতরী হয় যখন েসৗর ঝড় ম�েলর
ভু �েকর েচৗ�ক ে�ে�র মেধ্য িদেয় যায়। চাজর্যু� পরমাণু এরপর ম�েলর ওপেরর বায়ুম�েলর
অি�েজেনর সােথ সংঘেষর্ িল� হয়, এবং চমৎকার বাহাির আেলা সৃ� কের।

‘েহাপ’ মহাকাশযান, যা ইেতাপূেবর্ এিমরাটস মাসর্ িমশন (EMM) নােম পিরিচত িছল, গত েফ��য়ািরেত
ম�েলর ক�পেথ �েবশ কের। এই ২০০ িমিলয়ন ডলােরর িমশেনর �াথিমক উে�শ্য �হ�র েচৗ�কে��
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িনেয় িছল না, বরং িছেলা বায়ুম�ল িনেয়। দুবাইেয়র েমাহা�দ িবন রিশদ ে�স েস�াের EMM িব�ােনর
েহড হ্যাসা আল মাতর�িশ জানান,

অেরারা েদখেত পাওয়াটা উপহার িহেসেব েদখিছ।
িতিন আরও জানান,

তার দল এই পযর্েব�েণর ওপর একটা গেবষণাপ� �কােশর পিরক�না করেছন।
ম�ল �েহর গেবষকরা পূেবর্রও েসৗরঝড় �ারা সৃ� ‘িবি��’ অেরারা সনা� করেত েপেরিছেলন। এছাড়াও
বায়ুম�েলর ওপেরর অংেশ েসৗরঝেড়র ফেল হাইে�ােজন েথেক ইেলক�ন িবি�� হেয় তখন সৃ� েফাটন
অেরারারও েদেখেছন। এই অিবি�� অেরারা ম�েলর ভু �ক েচৗ�ককীয় ধরণ অনুমান করেত পাের, যা
এমনটা ধারণা েদয় েয, এই �েহ একসময় পৃিথবীর মেতা েচৗ�কে�� িছল।
েহাপ এর েদেখ এই িব�ুরণ �থম ধরা পেড় ২০০৪ সােল European Space Agency (ESA) এর Mars
Express স্যাটালাইেটর মাধ্যেম। এছাড়াও এর আেগ NASA’র MAVEN ে�াব �ারা এর ছিব েতালা হেয়েছ।
িক� কেলারােডা েবা�ার িব�িবদ্যালেয়র �্যােনটির িব�ানী এবং MAVEN দেলর একজন সদস্য িনক
�াইডার বেল, “Emirates Mars Mission (EMM) এ যাবৎকােলা েতালা সবেচেয় অসাধরণ ছিব�
তু েলেছ। এ িবষয়�েত আমার কােজর অিভ�তা েথেক অেরারােক েযভােব ম�ল �েহর �িয়�ু েচৗ�কীয়
ে�ে�র েশষ অংেশর আেশপােশ এক� র�পেরখা এঁেকেছ তা আিম অিবলে� সনা� কেরেত েপেরিছলাম।
এই িচ��িল সত্যই সত্য ধারণ কের েয ম�ল� তার ে�াবাল েচৗ�কে��� হািরেয়েছ। এর কারণ িহেসেব
মােসর্র �থমিদেকর ঘন বায়ুম�লেক সে�হ করা হয়।”

১০৯
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কিমক- সমু� িজত সাহা
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বয্াঙািচ

ই�ারিমিডেয়েট পড়া অব�ায় বই �কাশ কেরন

িনেজই এক সময় েলখার সােথ জিড়ত হেবা;

নতু ন েলখক েমাহা�াদ িজশান!

আজ কীভােব েযন েলখাটা েপশা না, েনশায়

উনার �থম বই�র নাম 'আেপি�কতার িবেশষ

পিরণত হেয়েছ।

ত�'। বতর্ মােন ক্যালকুলােসর বই 'কলনিবলাস'

িব�ান িনেয় আ�হ বরাবরই িছল �াস ি�-েফাের

�কােশর কাজ করেছন িতিন! উনার েলখার মান

যখন �নলাম ১২টা কাবর্ন ২২টা হাইে�ােজন

আর উনার বয়েসর িহেসেব একটু ই�ারিভউ

আর ১১টা অি�েজন িমেল একটা িচিনর অণু

েনওয়ার দরকার িছল। নবীন েলখকরা উপকৃত

হয়। েসিদনই বাসায় এেস িচিনর দানা মেন কের

হেবন। েসই সােথ পাঠকরাও উপকৃত হেবন বেল

দানাটােক ভাংলাম, আমার েসিদন মেন হেয়িছল

আশা কির।

এই দানােক ৪৫ টু করা করেত পারেলই পরমাণু
েপেয় যাব, কেরিছলামও। তখেনা জািন না কাবর্ন

মািহ: েতা েলখক, আপিনই েযেহতু মূলিব�ু তাই

আর হাইে�ােজন কী, অি�েজন িনেয় জানতাম

েপি�লটা আপিনই আেগ ধর�ন। তারপর �ে�া�র

এটা িন�ােসর সময় নাক িদেয় ঢু েক। একিদন

�র� করিছ।

িকছু টা ওপেরর �ােসর বইেত পড়লাম, “েতামরা
েজেন অবাক হেব পরমাণু এতই েছােটা েয অিত

েলখক: ধন্যবাদ। একটা সময় িছল যখন আিম

সূ� অণুবী�ণয� ছাড়া এেদর েদখাই যায় না।”

ভাবতাম, েলখক মােনই অেনক িকছু , অেনক
বেড়া একটা ব্যাপার; ছাপা অ�ের িনেজর েলখা,

তাহেল েসিদন িচিন েভেঙ যা েপলাম েসটা েমােটও

িনেজর নাম ভাবা যায়! কখেনা ভািবিন আিম

পরমাণু িছল না, বুঝেত েপের ভীষণ ক� হেলা।
১১১
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এইরকমই িকছু েছােটাখােটা এ�েপিরেম� আর

টিপকটা পড়ব কীভােব?

বইপ� ঘাটাঘা� িব�ােনর �িত আ�হ েকবল

উ�র হে�, “এটা অেনক জ�ল িবষয়। পরবতী�

বািড়েয়ই িদি�ল। পরমাণুর এই েখঁাজ চলেত

ে�িণেত পড়ােনা হেব। আপাতত এসব িচ�া বাদ

থাকল... িদেন িদেন বয়স বাড়ল।

দাও।”
অেনক অনুেরােধর পর এক বেড়া ভাইেয়র কাছ

২০১৬। �াস নাইেন পিড়। িনেজর একটা

েথেক একটা উ� মাধ্যিমক িফিজ� বই কােল�

�াটর্েফান হােত এেলা। ইেতামেধ্য ই�ারেনেটর

করলাম। ঘাটাঘা� কের আেপি�কতার চারটা

কল্যােণ িব�ানচচর্া সহজ হেয় েগেছ। �গল,

সূ� েপলাম (সময় �সারন, ৈদঘর্্য সংেকাচন,

উইিকিপিডয়ায় ঢু কতাম অথবা িবিভ� টিপেক

আেপি�ক

র্যা�মিল সাচর্ কের েবর করা এইটু কু েতা পারাই

সমীকরণ�েলার েচহারা জ�ল, আরও একটা

যায়। উপেজলা শহেরর সাধারণ একজন ছা�

বেড়া �� আেলার েবগ েকন সব জায়গায়। লের�

আিম, এত এত ইেভে�র সা�র্িফেকট নাই (েযমন:

�া�ফেমর্শন সূে�র �মাণ িকছু ই বুঝলাম না৷

ম্যাথ অিলি�য়াড, িফিজ� অিলি�য়াড,

�নলাম ভর-শি�র সমীকরণ �মাণ করেত

িব�ান অিলি�য়াড...)। তার একটা কারণ বেড়া

গিণেতর একটা িবেশষ শাখার সাহায্য �েয়াজন

ইেভে� অংশ�হণ করার সুেযাগ হয়িন েতমন।

হয় এর নাম ক্যালকুলাস। এই ক্যালকুলােসর

ভর

আর

ভর-শি�)।

সােথ পিরচয় হেয়িছল �াস েটেনই। কতটু কু
আধুিনক �যুি�েক অেনক অেনক ধন্যবাদ।

িশেখিছলাম েসই গ�টা আমার �কািশতব্য বই

িবেশষ কের েফইসবুকিভি�ক িব�ান ��প�েলা

কলনিবলাস এর মেধ্য উে�খ কেরিছ।

(না, অপিব�ােনর ��েপর কথা বিলিন)। �াস

েসই সময় বাংলায় আেপি�কতার একটা বই

নাইেন আেপি�কতার কথা �েনিছলাম। এখান

িছল

েথেক নািক েবর হয় পৃিথবীর সবেচেয় অসাধারণ

আেপি�কতা ব্যাপারটা ওখান েথেকই িফল

একটা স�কর্, ভর আর শি�র স�কর্ E=mc² ।

কেরিছলাম। এরপর আরও িকছু বইেয়র সােথ

েসই

পিরচয় হয় েয�েলা অনুবাদ, আইন�াইেনর

সােথ

আেসন

নতু ন

পদাথর্িব�ােনর

জাফর

ইকবাল

স্যােরর।

�থেম

িনেজর েলখা একটা, 'আেপি�কতার অ আ ক

জ�দাতা, এনার নাম আইন�াইন।

খ' নােম একটা, আরও িকছু ।
আমার �চুর আ�হ িছল এই িবষয়টােত (�াস

ওই সময় ইংেরিজেত েলখা িকছু PDF ফরম্যােটর

েফাের �থম �েনিছলাম)। বাংলায় আেপি�কতা

বই েপেয়িছলাম েয�েলার ইলাে�শন দার�ন িছল,

পড়া বলেত তখন িছল ই�ারিমিডেয়ট ি�তীয়

ছিব েদেখই অেনক িকছু মাথায় ঢু েক যায় এমন।

বেষর্র বই। এটােত �ধুই গািণিতক সূ�ায়ন েপলাম,

তখন ই�ারিমিডেয়ট ফা�র্ ইয়াের পিড়। SSC

বণর্না�েলা পেড় েবশ ক�ন লাগল।

েদওয়ার পর েথেকই ক্যালকুলাস িনেয় ঘাটাঘা�
করতাম। েসই সুবােদ গিণত িনেয় েতমন ঝােমলা
হয়িন। আেগ েছােটা দুই একটা আ�র্েকল েলখার

একজন �চােরর কােছ জানেত চাইলাম এই
১১২
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অিভ�তা িছল, েযমন: 'পাই এর মান েবর করার

কের একটা কাভারও িডজাইন করলাম। একটা

উপায়', 'ব�ভু েজর ে��ফল েবর করার প�িত'।

PDF কের একিদন বাবা-মােক েদখালাম। সিত্য
বলেত এই কাজ করায় তারা েয খুব খুিশ তাও না।

ভাবলাম আেপি�কতা িনেয় িকছু একটা করা

আিম জানতাম এমনই হেব। �িতটা িপতা-মাতা

যাক। এক রােত একটা কাগেজ িলখেত �র�

চান স�ােনর জীবন সু�র েহাক। তার জন্য

করলাম।

িবেশষ

দরকার �কমেতা েলখাপড়া কের �চুর ইনকাম

আেপি�কতা িনেয় একটা �ব� েলখা েবশ

করা যায় এমন একটা েপশায় েঢাকা, েযমন:

চ্যােলি�ং হেব। এর মেধ্য আেছ পড়ার চাপ, এই

ডা�ার, ইি�িনয়ার, আমলা, হািবজািব।

বুঝেত

পারিছলাম

পুেরা

টিপক িনেয় েবিশ মাথা ঘামাি� জানেল
ফ্যািমিল সােপাটর্ জীবেনও পাব না। ে��েদর

আমার ে�ে�ও ব্যাপারটা এমনই িছল, এখনও

মেধ্য অ্যাকােডিমক পড়ােশানা ছাড়া আ�হ েনই

তাই। �ভাকা�ীরা বারবার ক্যািরয়ারেক �র��

েতমন কােরা।

িদেয় আমােদর িনেদর্শ িদেয় থােকন, “আেগ
ভােলা েকােনা িব�িবদ্যালেয় ভ�ত� হও তারপর

এমন একটা অব�ায় আিম আেপি�কতা িশখিছ

এসব কাজ অেনক করা যােব!”

আর িলখিছ। জা� একটা েনাট টাইেপর িজিনস

এখন অেনেকর �� হেতই পাের েদেশ এত এত

পিরক�না িছল। এটােক সবাই জ�ল মেন কের,

েলখক আেছন, এত কম বয়েস আপনার বই

কারও যিদ দরকার পেড় েতা েদখােনা যােব।

েলখার মেতা কােজ জড়ােনার কী দরকার? এই
সময়টােত আপিন িনেজর ক্যািরয়ার ভােলাভােব

হােতর কােছ িপিস িছল। ভাবলাম েলখা�েলা

�িছেয় িনেত পারেতন, িব�িবদ্যালেয় ভ�ত�র জন্য

টাইপ করা যায় েতা। টাইপ যখন করিছ একটা

আরও ভােলাভােব ��িত িনেত পারেতন!

টিপক ি�য়ার করেত ছিবর ও দরকার আেছ। ছিব
েকন থাকেব না। �থম িদেক ইকুেয়শন টাইপ করা

এই কথার উ�র:

েবশ ক�ন িছল, এখন অভ্যাস হেয় েগেছ।

এক.
আসেল েলখাটা আমার েনশা। আর েনশার কাজ

অেনেকই বেল, কীভােব েলেখন এ� ইকুেয়শন!

েথেক সের আসা শ� কাজ – আমার মেতা

�ািফে�র কাজও েযটু কু দরকার িশেখ িনেয়িছ

তু েখাড় েনশােখার হেল েতা কথাই েনই।

কাজ করেত করেতই৷ সব িমিলেয় ২৫,০০০

আরও একটা কথা, িনেজ েযটু কুই জািন বা বুিঝ,

শে�র একটা ডকুেম� হেয় েগল। আের! এটা েতা

েসটা অন্যেক িদেত খুব েবিশ পছ� কির।

একটা বই! ভাবলাম একটা নাম েদওয়া যাক।
আমার মেন হেলা তে�র নামটা এখেনা েকউ

“একটা েছেল বুঝত না, আিম যখন বুিঝেয়

বইেয়র নাম িহেসেব ব্যবহার কেরিন। নাম িদলাম

িদলাম, েস বুঝল। এটা েদেখ আমার চরম আন�

'আেপি�কতার িবেশষ ত�'। িনেজর মেতা
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উনার সােথ সুর িমিলেয় আিমও সবসময় বিল

সােথ পিরচয় হওয়ার পের তােদর বেলিছলাম

কথাটা।

�কাশ করা যায় িক না। তখনও বই �কাশ,
আবার েসটা বইেমলার �েল �দ�শ�ত হওয়া –

দুই.

আমার ক�নাতীত িছল। িডেস�েরর মাঝামািঝ

িব�ানচচর্া পরী�া ��িতেত বাধা েদয় – এই

�কাশেকর সােথ েযাগােযাগ, এরপর আরও শত

কথা েকাথায় আেছ। যিদও অেনক সময় িদেত হয়

ধাপ পার করেত হেয়িছল। েসই সময় আমার

এসেবর েপছেন, তারপেরও েলখাপড়ার আসল

েকােনা পিরিচিত িছল না।

উে�শ্য যিদ বেড়া েকােনা �িত�ােন পড়া হেয়
থােক, তাহেল আিম েসই পথ েথেক িকছু টা হেলও

ধন্যবাদ, িব�ােনর ��প�েলােক। আধুিনক যুগ

িবচু্যত হেয়িছ ধের েনেবন। আর যিদ উে�শ্য হয়

তাই েলখকেদর সং�াম অেনকটাই কেম েগেছ।

েশখা, তাহেল আিম স�ক পেথই আিছ।

তেব ক�না করেত পাির, আেগর িদেন েলখকেদর
সং�াম েকমন িছল। আিম এইিদক েথেক

িতন.

ভাগ্যবান েয আমার �কাশক আমােক এভােব

বাজাের অেনক নামীদামী েলখেকর বই আেছ।

সাহায্য কেরেছন, কেলেজ পড়া একজন েলখেকর

তাই বেল আিম িনেজর েছােটা অব�ান েথেক

আেপি�ক ত� িনেয় বই, যা েবশ ক�ন ব্যাপার।

িশ�া িব�াের েকন যু� হেবা না?

বই �কােশর পর একবার �কাশক আমােক

তাছাড়াও িনেজ একজন ছা� এবং এই সমেয়র

বেলিছেলন “আ�া িজশান, িচ�া কেরা একবার।

মানুষ িহেসেব ছা�েদর চািহদা িকছু টা হেলও

তু িম

বুঝেত পাির, েযটা বেড়া মহেলর েলখকেদর পে�
েবাঝা দু�র। কােজই, আিম �ধু েচেয়িছ আমার

ই�ারিমিডেয়ট পড়ুয়া ছা�, ঢাকার একুেশ
বইেমলায় েতামার বই �দ�শ�ত হে�। আমার মেন

মেতাই অন্য ছা�েদর িকছু টা উপকাের আসার।

হয় এটা �ধু �ে�ই স�ব, েতামার অনুভূিত কী?”

মািহ: এবার তাহেল �� �র� কির?

আিম বললাম, “সিত্য! �ে�ও ভািবিন আর

েলখক: কেরা।

অনুভূিত �কাশ করার ভাষা আমার েনই।”

মািহ: আপনার �থম বই� েকন �কাশ করেত
ই�া হেলা? এত কম বয়েস েতা বই েলখার কথা
মাথায় আসেতই পাের না। আর বই েলখার জন্য
কারও �ারা অনু�ািণত হেয়িছেলন?
িজশান: আসেল বই �কােশর কথা েভেব
িলিখইিন। েফইসবুেক িব�ান ��েপ িকছু েলখেকর

নােটােরর

িসংড়ার

একজন

সাধারণ

মািহ: আেপি�কতার িবেশষ ত� – বই�
েলখার সময় েকােনা সমস্যা েফইস কেরিছেলন
িক না। েযমন ধর�ন “বইটা কয়জন পড়েব বা
আমার েলখায় ভুল থাকেল পাঠক কীভােব

িনেব”, “�ুেলর ব�ুরা কী িরয়্যা� করেব” বা

এরকম িকছু?
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িজশান: অেনক ধরেনর সমস্যাই েফইস করেত

েতার বইটার স�ানী মূল্য কত? আমার এক কিপ

হয়। ফ্যািমিল এই কাজ�েলােত উৎসাহ েদয় না

লাগেব।”

িক� পরবতী�েত তারাই আমােক আ�থ�ক সহায়তা
কেরেছ।

এই কথা �েন েয উ�ের বলব, “আের! েতােদর

হঁ ্যা, বইটা কয়জন পড়েব এই িনেয় আমার ��

টাকা লাগেব না, িনেয় যা বই।”

িছল। তারপেরও বইটা �কােশর পর েদখলাম

এই কথা বলার অেপ�ায় িছলাম, সুেযাগ হয়িন –

ফলাফল একদম আশাহত না। অত্য� েমধাবী

তাই ে��েদর কাউেক ি�েত বই িদইওিন। আরও

েলাকজন বই� সং�হ কেরেছ, েফইসবুেক

িকছু কটু ি� এেসেছ – েস�েলা না বিল।

ছিব�েলা েপা� করেছ। অন্যান্য বেড়া েলখেকর

হঁ ্যা, �চাররা সবসময় আমার কােজর �শংসা

বইেয়র েভতের িনেজর বইেক খুঁেজ পাি� –

কেরেছন। আিম েকািচং র�ম েথেক েবর হওয়ার

একজন �ু� েলখক িহেসেব এটাই সবেচেয় বেড়া

পের আমােক িনেয় বলেতন। ওই সময় আমার

পাওয়া।

অনুপি�িতেত অেনেকই মতামত িদত, “আের

েলখক হেত হেল ভয় েপেল চেল না। েলখক

পঁাচটা বই সামেন খুেল েরেখ একটা বই েলখা

ক্যািরয়াের

েকােনা ব্যাপার হেলা!”

িবেশষ

কের

িব�ান

েলখেকর

ক্যািরয়াের �িতটা ধাপই চ্যােলি�ং। আিম

আিম এসেব কান িদইিন। িনেজর মেতা িলেখ

ভাবতাম ে��েদর িকছু টা হেলও সােপাটর্ পাব,

েগিছ; না, িলেখ েগিছ বলেল ভু ল হেব, েনশা

অথচ �ােসর ভােলা ছা��েলা েতমন আ�হই

কেরিছ।

েদখাল না এই িবষয়টা িনেয়। আমার অত্য�
ে�াজ ব�ু যারা িছল, তােদর যখন বই �কােশর

মািহ: আপিন আপনার বইটার আশানুর�প

কথা বললাম তারা �ধু এটাই বেলিছল, “েক

পাঠক েপেয়িছেলন িক?

পড়েব েতার বই?”
যখন বই েবর হেলা, বাজাের এেলা, আমার হােত

িজশান: আমার েযটু কু পিরিচিত িছল েসই

এেলা, তখনও অেনক ব�ু মজা কেরই বেলিছল,

িহেসেব যেথ� েপেয়িছ।

“আের! এটা েকােনা ব্যাপার? আিম ই�া করেল
৫০০টা বই এর ওপর িনেজর নাম এখনই িলেখ

মািহ: �থম িদেক পাঠক কম থােক। েতা এই

েফলেত পাির।”

কম সংখ্যক পাঠক িক আপনােক বই েলখায়

এবার আেস বই এর েসৗজন্যসংখ্যার ব্যাপারটা।

িনর�ৎসািহত কেরিছল?

আিম েভেবিছলাম খুব ে�াজ দুই একজনেক

িজশান: �থম একজন অপিরিচত েলখক সামেন

বইটা উপহার েদওয়া যায়। সিত্য বলেত আিম

আসার পেরই েব�েসলার হওয়া বা িবশাল

ওেদর মুেখ এইটু কু কথা �নেত চাি�লাম “ব�ু ,

পিরমােণ পাঠক পাওয়ার আশা করার মােনই হয়
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না। কম পাঠক আেছ তােত কী, এরপেরও আিম

তখনও

কলনিবলােসর

কথা

ভািবিন।

সময় েপেলই েফইসবুেক িলখতাম।

ক্যালকুলাস িনেয় েফইসবুেক ১০টার মেতা পবর্
েলখার পর েথেক তার সােথ আর েকােনা

মািহ: আপনার বইটা িলখেত যত সময়

েযাগােযাগ েনই।

েলেগেছ, েসটােক কীভােব েদখেবন? মােন েবিশ
সময় না িক কম সময়? অথবা অন্যিকছু?

এরপেরও আিম িলেখিছ, তার কথা েভেবিছ, েলখা
েথেম থােকিন; বরং তােক বইটা উপহার েদেবা

িজশান: �িতটা টিপেক েলখার জন্য আেগ

বেলই এটােক িঘের এত আেয়াজন। আর বইটা

িনেজেক েসটা িফল করেত হয়, তারপর অন্য

তােকই উৎসগর্ কেরিছ।

আেরকজনেক িফল করােনার উপায় ভাবেত হয়,
িনেজর মেতা উপ�াপন করা – এই কাজ�েলােত

মািহ: 'কলনিবলাস' এর অনুে�রণা কার েথেক

আসেলই পির�ম আেছ। অেনক সময় েদখা যায়

েবিশ েপেয়েছন?

একটা ছিব িনেয় কাজ করেত ঘ�ার পর ঘ�া
সময় লােগ। মােঝ মােঝ িনেজর েলখা িনেজর

িজশান: গতবছর ২০২০ এর �র�েত আমার

পছ� হয় না, িলেখ মুেছ েফলেত হয়। েলখািলিখ

আেপি�কতার বই েবর হওয়ার পের আিম

েবশ সময় সােপ� কাজ, তেব হঁ ্যা, একবার �র�

ভাবতাম, এবার আধুিনক পদাথর্িব�ােনর ভােলা

করেল েবশ চলেত থােক, আর কােজ মজাও

একটা টিপক িনেয় পড়ােশানা �র� করব। েসটা

পাওয়া যায়। কােজই সময় লাগেলও উপেভাগ

িছল 'পা�র্েকল িফিজ�'। খুব �ত েখয়াল

করার মেতা একটা সময় কােট।

করলাম আিম েযটু কু গিণত জািন তা পা�র্েকল
িফিজে� িকছু ই না। িকছু ই মাথায় ঢু কেছ না।

মািহ: আপিন আপনার বতর্ মান বই িনেয় েকমন

আর গিণত ছাড়া পদাথর্িব�ােনর ধারণা েনওয়ার

িফল

আপনার

েচ�া েবাকািম। আিম বুঝেত পারলাম পা�র্েকল

ে�কআপ এর কথা। েতা এই ে�কআপ আপনার

িফিজ� পড়ার েযাগ্যতা অজর্েনর জন্য গিণেতর

বতর্ মান ক্যালকুলােসর বই 'কলনিবলাস '

অেনক�েলা শাখার �ান দরকার। তাই কণা

রচনায় েকমন �ভাব েফেলিছল?

পদাথর্িব�ােনর মেতা িবষয় িনেয় কাজ েথেক সের

করেছন?

আমরা

জািন

আসলাম।
িজশান: একটা মানুেষর অনুভূিতেত িমেশ যাওয়া

একিদন েস বেলিছল ক্যালকুলাস িনেয় েছােটা

– েকমন একটু িফল কেরা। আমার সম�

কের িকছু একটা িলেখ িদেত েযটা ব্যািসক

িকছু েতই তােক মেন পেড়। সাইেকালিজও এটােক

েবাঝার জন্য কােজ আসেব। আিম েসই

অ�ীকার কের না। সিত্য কােরা �িত এমন অ�ুত

কাজটােতই হাত িদেয়িছলাম, আর আজ েসটা
এত বেড়া! আমার ি�ম �েজ�!

িনভর্ রতা ৈতির হেত পাের, আমারও হেয়েছ।
ক্যালকুলাস িনেয় েলখা �র�টা তার জন্যই,
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মািহ: আিম আপনার দুেটা বই-ই পড়েত চাই।

তাও যিদ আলাদাভােব িব�ােনর শাখা�েলার

অবশ্য কলনিবলাস এর েডেমা ভাসর্ন পড়ার পর

মেধ্য পছে�র শাখার নাম বলেত হয় তাহেল তা

আিম আপনােক ে�ট গিণত েলখক ধের

পদাথর্িব�ান।

িনেয়িছ। েতা এেত একজন েলখক িহেসেব

অপিরহাযর্তা যতটু কু, গিণত ততটু কুই ি�য়।

িনেজেক কতটুকু দ� মেন কেরন?

আর

পদাথর্িব�ােন

গিণেতর

মািহ: আপিন অেটাপািশয়ান িহেসেব ও বই

িজশান: আিম কতটা দ� েসটা আমার েথেক

েলখক িহেসেব মন েথেক বলেবন েয কেরানা

ভােলা পাঠক বলেত পারেব।

আপনার েলখায় সুফল এেনিছল না িক
কুফল?

মািহ:

আমার

জানা

মেত

আপিন

কলনিবলােসর নামকরণ িনেজই কেরেছন। েতা

িজশান: একটা কথা বলা যায়, কেরানার জন্য

কলনিবলাস িনেয় আপনার েকমন �ত্যাশা?

েলখার �চুর সময় েপেয়িছ, েয কারেণ বইটা

কতজন পাঠক পােবন আনুমািনক?

অেনক বেড়াসেড়া হে�। অেনক িবষয় যু� হে�।
অেটাপাশটা খুব একটা ভােলা িবষয় না, তেব

িজশান: হঁ ্যা, নামকরণ আিম িনেজই কেরিছলাম।

পিরি�িতর চােপ এর েথেক ভােলা সমাধান

এটা আমার ি�ম �েজ�। বইটা িনেয় কতরকম

েবাধহয় িছল না। সবিকছু ই সময় আর পিরি�িতর

আেয়াজন কেরিছ �ক েনই। তাই �ত্যাশা অেনক

�ভােব ঘেট। যিদ কেরানা না থাকত, েসে�ে�ও

উঁচু। পাঠকসংখ্যার অনুমান আমার েনই।

হয়েতা েকােনা না েকােনাভােব বইটা �কই
িলখতাম।

মািহ: আপিন িনেজ েথেকই গিণেত আ�হী
মািহ: আপনার ভিবষ্যৎ ল�্য কী?

হেয়েছন না িক অন্য কারও �ারা? আপিন
িব�ােন আ�হী, এটা সবাই জােন। িক�

িজশান: এখনও খুঁজিছ!

গিণতও িব�ােনর শাখা। তাই েসই িহেসেব
আপিন িব�ােনর অন্যান্য শাখা আর গিণেতর

মািহ: েলখক িহেসেব আপনার পাঠকরা যিদ

মােঝ েকানটােক পছ� করেবন?

বেল েয আপনােক �িত বছর আপনােক অ�ত
িজশান: িব�ােনর েকােনা শাখার মেধ্যই আিম

একটা বই �কাশ করেতই হেব, তাহেল কী উ�র

িবেভদ সৃ� করেত চাই না। �েত্যক� শাখাই

িদেবন?

�র��পূণর্ এবং �েত্যক� শাখা পর�র স��ক�ত।
গিণতেক আিম একটা ভাষা মেন কির েয ভাষায়

িজশান: েলখার পের মেন হয় বইটােত আরও

�কৃিতর সব রহস্য আর সব �ে�র উ�র েদওয়া

১০০ পৃ�া েবিশ হেল ভােলা হেতা। আরও িকছু
িজিনস েদওয়া লাগত এবং এই অনুভূিতর েশষ

যায়।
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েনই। কােজই পাঠক চাইেল তােদর জন্য িলখেত
িজশান: ধন্যবাদ।

থাকব, সমস্যা নাই।

উ�র�েলা আিম েবশ আ�হ িনেয় িদেয়িছ।
মািহ: আপিন আরও িকছু বলেত চান, েযটা ��

আমার জীবেনর েযসব কথা েশয়ার করার েযাগ্য,

করা হয়িন? ে��ায় বলেত চাইেল বলুন।

েস�েলা েশয়ার করেত আিম িব�ত েবাধ কির না।
েতামার জন্য �ভকামনা রইল।

িজশান: অেনক িকছু ই েতা বললাম। আিম সবার
মািহ: আপনােকও ধন্যবাদ এবং েসই সােথ π এর

সােথ মু�ভােব কথা বলেত ভােলাবািস।

দশিমক অংক সংখ্যার সমান �ভকামনা
মািহ: আপনার দুেটা বই-ই আিম খুব চমৎকার

আপনার জন্য।

মেন কির। এই ��টা যখন করিছ, তখন আিম
আপনার 'আেপি�কতার িবেশষ ত�' বইটা
সামেন িনেয় আিছ।
বইটার কেয়ক পাতা পড়লাম সেব। এই কয়
পাতা পড়া আর অন্য সবার িরিভউ েদেখ মেন
হেলা েয আর যা-েহাক েকােনা পাঠক েচাখ ব�
কের বইটা িকনেত চাইেবন।
আপিন আপনার দুইটা বইেয়র মােঝ েকানটােক
েব� বই বলেবন?
িজশান: েলখার পর অেনক সময় মেন হয়,
“আ�া ওই টিপকটা আরও একটু অন্যরকমভােব
ব্যাখ্যা করা েযত, তােত পাঠেকর বুঝেত সুিবধা
হেতা।” আমারও এমন মেন হয় মােঝ মােঝ।
স�বত সব েলখকই এই অনুভূিতটা পান। যােহাক, আমার েকােনা খারাপ বই েনই।
মািহ: েশষ ��। আপিন আরও িকছু বলেত

চান? েকােনা �� বাদ পেড়েছ বেল মেন কেরন
িক? অথবা আমার ���েলা আপনােক িব�ত
কেরেছ িক? এই ���েলার উ�র েদওয়ার
আেগ েকমন িফল করেলন?
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ফাংশন েকভ
আশরাফুল ইসলাম মািহ
১.
সা�ালুিসয়ার েমিরনােত এক অ�ুত �হার স�ান
পাওয়া েগেছ। েসিদন ট্যাি� �াইভার েবনাডর্েক

বুেড়া হনিন, েচহারায় বুেড়ার মেতা ভাব। হঁ ্যা, �ক
ধেরেছন। আেরকটা মক�মা িনেয় বেসেছন ইিন।

�হার পােশ িব�াম িনেত েদখা িগেয়িছল। এরপর
েথেক তার েখঁাজ েনই।

েমােয় ভাবেছন। তার সহকমী� ব�ু লুিস ওয়াইেনর

থানায় ডােয়ির হেলা। পুিলশ রীিতমেতা অবাক,

�াস হােত বেস আেছন।

�হাটা িনেয় অ�ত দশটা েকস ঝুেল আেছ।
পুিলেশর েগােয়�া �ম িগেয়িছল িক� পঁাচজেনর

– েমােয়, ওখােন যাওয়ার িস�া� িক� আমার

েকউই িফের আেসিন। ওয়ািক-টিকেত েশষ

েমােটও ভােলা েঠকেছ না।

আওয়াজ এেসিছল, ‘Ho Hiogi Aeigum
Function Board Tih...’

– না যাওয়া ছাড়া উপায় েনই। েদেখা, কত মানুষ

যার অনুবাদ করেল দঁাড়ায়, ‘সুইচ কেরা না

�হার পােশর েরাডটা িদেয় যাতায়াত ব� কের

ফাংশন েবাডর্ ও…’ – অস�ূণর্ কথা। এর 'অথর্'

িদেয়েছ। পুেরা সা�ালুিসয়া শহর েযই েরাড িদেয়

েবর করা যায়িন। আওয়াজটা আসার আেগ সাত

বাইেরর এলাকার সােথ কােনে�ড, েসই েরাডই

িমিনট ধের ওয়ািক-টিক নীরব িছল।

ফঁাকা হেয় েগেছ! দুিদন পর কী হেব ভাবেত পারছ?

বাধ্য হেয় সরকােরর কােছ সাহায্য চাওয়া হয়।
লুিস ওয়াইেনর �ােস চুমুক িদেত িদেত বলেলন,
২.
টমাস আলবাটর্ েমােয়, এক িবখ্যাত েগােয়�া।
একসময় পুিলশ িছেলন। বাঘা বাঘা েচার-ডাকাত,
জুয়ািড়র আ�ার েখঁাজ এেন িদেয় েবশ নাম
হেয়িছল তঁ ার। পের সরকার তঁ ােক িনেজেদর

– তােত কী? তু িম িক মেন কেরছ রহস্য উ�ার
হেলই মানুেষর ভয় েকেট যােব? ব্যাপারটা �ােগর
েনশার মেতা, রে� রে� ঢু েক থােক। সহেজ যােব
না ঝােমলাটা।

েগােয়�া েস�ের িনেয় িনেয়িছল৷
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েমােয় লুিসর যুি� �েন িকছু টা থমেক েগেলন৷

িফনিক িদেয় র� িছটেক েবেরাি�ল দুই দরজা

পরমুহূেতর্ ই বেল উঠেলন, “তু িম যােব না িক বেলা।

িদেয়৷

না েগেল না বেলা৷ আর েকােনা কথা �নেত চাই

দশ িমিনট ভয়ংকর িকছু

না৷”

িবড়ােলর ওপর৷

একটা চলিছল

একদম চুপচাপ এখন, েকােনা শ� েনই।
– যা.. েবা.. েতা… (এক �াস েবাঝাই ওয়াইন

িকছু �ণ পর ি�তীয় দরজা িদেয় েহঁ েট েবর হেয়

খাওয়ার পর)

এেলা একটা আজব েদখেত �াণী।

– কালই িক� িমশন। ওেডনেক বেল েরেখিছ সব

েবঁেট-খােটা। হাত-পা েবাঝা যাি�ল না। মুখটাও

�িছেয় রাখেব।

েকমন েযন৷ তেব িদি� িবড়ােলর মেতা িমউ িমউ

(লুিসর েকােনা উ�র েনই।)

করিছল।

– হাহ্! ওয়াইন!!

খািনক খািনক কের পরপর িতনবার িখলিখল
শে� েহেস ওেঠন ওয়ানর্ার।
িবশ বছেরর পির�েমর �েজ� সফল।

৩.
গিহন জ�ল৷

এখন �ধু বেড়া আকােরর য� বানােনার কাজ

আেশপােশ দুেশা িকেলািমটােরর মােঝ েকােনা

�র� করেত হেব!

জনবসিত েনই৷
দুেটা পাইন গােছর মােঝ েছা� একটা ঘেরর মেতা।
েভতের কাজ করেছন এক পাগলা িব�ানী,

৪.

ওয়ানর্ার অ্যািনেমট।

�হার সামেন দঁািড়েয় েমােয় আর লুিস।

একসময় গিণেতর �েফসর িছেলন িক� দুনী�িতর

হােত গান, �� েলখা েদখা যাে�, ‘Made in

দােয় েফঁেস যান। েজল হয়৷ েজল েথেক ছাড়া

RUSSIA’! িপেঠ ব্যাগ, মাথায় টচর্। ঈ�রেক

েপেয়ই িনেজর �� পূরেণ কােজ েলেগেছন।

ডাকেত ডাকেত েভতের ঢু েক পড়েলন তঁ ারা৷

িনিরিবিল এলাকায়, শ� েনই, মানুষ েনই,
জ�েল৷ একা একা কী একটা �েজ� িনেয় কাজ

িমিনটখােনক চলার পর দূের েভতের আেলার

কেরন৷

েদখা পাওয়া েগল। �হার েভতের সূেযর্র আেলা িক
না জানেত সােথ সােথ বণর্ািল পরী�া করা হেলা

সামেন িবশাল বা�৷ দুই িদেক দুেটা দরজা।

আেলাটার।

সামেনর দরজায় িবড়াল েছেড় িদেলন। েঠঁােটর

না, সূেযর্র সােথ ম্যাচ কের না৷

েকানায় শয়তািন হািস ফুেট উঠল ওয়ানর্ােরর৷

এ িন�য় কৃি�ম েকােনা আেলা৷ �হার েভতের
কৃি�ম আেলা – অবাক করা ব্যাপার৷ তাছাড়া

িবড়াল েভতের েগল।

েসিদেনর েগােয়�া �েমর ঘটনার পর �হার মুখ

বাে�র েভতর েথেক ভয়ংকর িচৎকার �র� হেলা।

িসল কের েদওয়া হেয়িছল। তাহেল েভতের আেলা
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কীভােব �েল!

েমাটামু� শ�মেতা। ওপের একটা েলয়ার পাি�,

েমােয় বেস ভাবেছন। এিদেক লুিস িকছু না েদেখই

আর েভতের আেরকটা।

এেগােনা �র� কের িদেয়েছন৷

– েদিখ, দাও েতা আমায়…

হঠাৎ লুিসর িচৎকাের েমােয়র িচ�ার েঘার ভােঙ।
লুিস কী একটা বাে�র মেতা েদখেত িজিনেসর

হঠাৎ চারপােশ �ড়ুম �ড়ুম শ� �র� হেলা।
েমােয় িপ�ল েরিড কের আেশপােশ ঘুের

স�ান েপেয়েছন। েমােয় উেঠ েগেলন।

েদখিছেলন।

েছােটা, এক হাত ল�া, আধ হােতর একটু েবিশ

লুিসর েসিদেক তাল েনই।

চওড়া। েসটা আসেল বা� না, ওপের বেড়া বেড়া
কের েলখা, ‘Function Board’!

– এই েদেখা, বাে�র ওপের িপি� িপি� কের কী

শ�টা েদেখ ধক কের উঠেলন েমােয়৷ এই নামটা

েযন েলখাও আেছ, ম্যাগিনফাইং �াসটা দাও

েতা েগােয়�া �েমর ওই ওয়ািক-টিকেতও �েনেছ,

েতা।

েযটার পর আর েকােনা আওয়াজ আেসিন!
লুিস বা�টা হােত িনেয় খুঁ�েয় েদখেছন।

– এই েয নাও৷ কী িলেখেছ ওখােন?

– বা�টা কী িদেয় বানােনা, েদেখা েতা।

– এখােন িলেখেছ, “ফাংশন েকেভ �াগত! এখােন
বা…”

– মেন হে� জা� পাথর টাইপ শ� মা�র �াইস
িদেয়ই বানােনা!

– লুিস, েপছেন েদেখা…

– মা�! তাহেল ভােলা কের েদেখা এটা বা� না

– ও, না! এটা কী হে�...

আর িকছু ।
– ওের বাপের! েক ওটা!…
– ওেয়ট, েচক কির এটা কীেসর ৈতির।
৫.
েমটাল িডেট�র বলেছ েভতের েমটাল টাইপ িকছু

েভারেবলা েমিরনা পাহােড়র িনেচ একদল েবঁেট-

আেছ৷ চু�ক টানেছ।

খােটা মানুেষর মেতা েদখেত �াণীর েদখা পাওয়া
েগেছ। �ানীয় িকছু রাখাল এেস খবরটা ভাইরাল

– হাই ি�কুেয়ি�র সাউ� ওেয়ভ পাঠাও৷ েদেখা,

কের িদেয়েছ।

কী।

মানুষ হইচই লািগেয়েছ, িভড় জেম েগেছ।
পুিলশ এেস এেদরেক কী করেব বুঝেত পারিছল
না। ওপর েথেক িনেদর্শ এেলা এেদর খঁাচায় পুের

– ওেক, েদখিছ…
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– েমােয়, েদেখা এটা কী পড়ল ওপর েথেক!

থানায় িনেয় আসেত। �ািণিবষয়ক ম�ণালয়
েথেক িবেশষ� �ম আসেব এেদর েদখেত৷

ওপের তাকােলন দুজন। অেনকটা েগাবেরর মেতা
িবেকেল িবেশষ� �মটা এেলা।

কী েযন ছিড়েয় আেছ পুেরা ছাদ জুেড়; অথচ গ�

খুঁ�েয় েদখল। িপেঠর ওপর িসল মারা ‘GR

পাওয়া যাে� না েতমন৷

MODEL BY WA’, আর েকাথাও িকছু েনই।
�চ� দুগর্� েবর হি�ল ও�েলা েথেক।

– আিম েদিখ েতা, ওপের ওঠা যায় িক না।

িবেশষ� দল েকােনা �াণীর তািলকায় েফলেত

লুিস ছাদ েথেক স্যা�ল িনেয় িনেচ আসেলন।

না েপের মুখচুন কের ‘গেবষণা হেব’ বেল চেল

আ�যর্, েকােনা গ� েনই! অথচ গােয় পড়াটু কু

েগল। সােথ িতনটােক িনেয়ও েগল।

েথেক এখেনা িবি�ির গ� আসেছ৷

বািক �াণী�েলা িচৎকার করিছল। একটার ক�

– েদিখ, একটু হােত দাও েতা িজিনসটা।

েচনা েচনা লাগিছল এক পুিলশ অিফসােরর।
অেনকটা মানুেষর মেতাই ক� সবার!

লুিস েমােয়েক স্যা�ল েথেক িকছু টা িনেয় হােত
িদেলন। িকছু �েণর মেধ্যই িবি�ির গ�টা আবার

৬.

�র� হেলা হাত েথেক৷

– বা� িনেয় সের আেসা, সের আেসা!

– নাহ্, থাকাই যাে� না এভােব। এত গ� কীভােব

– েক ওখােন?

হেলা!

– সাদা আেলাটা দূের সের যাে�, সাবধান! ওটা

– হােত িনেলই গ� হে�৷ স্যা�ল েথেক গ�

েকােনা ডাকাত ��ােদর হেত পাের,

আসেছ না।

– তু িম গান েরিড রােখা,

– আপাতত বা�টা আর স্যা�লটা িনেয়
এেগােনা যাক তাহেল।

– বা� আমায় দাও,

– �ম, েদেখা সাদা আেলাটা আর েদখা যাে� না।

হঠাৎ আবার �ড়ুম �ড়ুম শ� হেত লাগল �হার
েভতের৷ ছাদ েথেক দুেফঁাটা পািনর মেতা িকছু

– ে��, েভির ে��!

একটা লুিসর হােতর ওপর পড়ল৷ িবি�ির গ�, রং
অেনকটা কােঠর মেতা।

– আপাতত এই বা� আর স্যা�ল েথেক িকছু
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এিদেক েমােয় এক েকিম�েক সােথ িনেয়

েবর করা যায় িক না েসটা েদখেত হেব৷

স্যা�েলর িজিনসটার রহস্য েবর করেত ব্য�।
– দঁাড়াও, বাে�র িপি� েলখা�েলা পড়া েশষ
হয়িন। হেত পাের এখনই েকােনা �র��পূণর্

– েমােয়, েমােয়, েদেখা কী েপেয় েগিছ…!

ইনফরেমশন েপেয় যাই।
– কী ব্যাপার, িজিনসটা কী?
– েদেখা। সাবধান! পুিলেশর েগােয়�া �ম িক�
এই ফাংশন েবােডর্র নাম বেলই েশষ – আর খবর

– এই েয, েছােটা েছােটা েলখা�েলা েয িছল,

পাওয়া যায়িন।

ওটার লাইেনর ফঁােক এক জায়গায় েলখা আেছ
এটা…

লুিস স�ূণর্ েলখা পড়েছন। �হার �ড়ুম �ড়ুম
শ� েকমন েযন – �ট কেরই আেস, আবার �ট

– কী েলখা?

কেরই চেল যায়৷ এখন আবার �র� হে� মেন হয়,
েমােয় এমন িকছু েটর েপেলন।

– েলখা হে�, ‘Project GoldTio’।

– েমােয়, েদেখা এখােন িলেখেছ বা�টার েভতের

– শাবাশ! ভােলা কের েখঁােজা, দরকার পড়েল

‘িহেডন িক’ লুিকেয় আেছ৷ েগাপন চািব আরিক৷

মাইে�াে�াপ লাগাও, আরও তথ্য চাই।

কীেসর চািব, েসটা েলেখিন �� কের৷ �ধু
বেলেছ, “পেরর ফাংশন েবাডর্টা িনেত পারেল

– মাইে�াে�াপ িদেয় েচক িদেয়িছলাম, েতমন

চ্যােল� স�� হেব৷”

িকছু ই পাইিন।

– পেরর েবাডর্! চ্যােল�!!

– আ�া, বা�টা কী িদেয় ৈতির তা জানেত
েপেরছ? আর হঁ ্যা, খুলেত েপেরছ?

– কীসব, িকছু ই মাথায় ঢু কেছ না৷ খুব েবিশ
– বা�টা আসেল ওপের টাইেটিনয়ােমর েলয়ার।

িসিরয়াস েকস মেন হে�৷

েসটার েভতের আয়রেনর পাতলা েলয়ার মেন
– আ�া, থাক। আেগ এইটু কু রহেস্যর সমাধান

হে�৷ আর একটা ই�াের�ং ব্যাপার হেলা

েহাক, পের আবার আসা যােব।

টাইেটিনয়ােমর বাইেরর অংশটা সিত্যই মা�র
�েলপ েদওয়া! বাইের েথেক মা�ই মেন হয়৷ তেব
িপি� েলখা�েলার ওই জায়গাটােত মা� েনই।

৭.

�হা অ�কার না থাকেল ব্যাপারটা তখনই ধরেত

ল্যােব বেস কাজ করেছন লুিস। বা�টা িনেয়।

পারা েযত।
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– বুঝলাম৷ বা�টা খুলেব কীভােব?

অ�ুত েযৗগ!
�েজ� েগা�িশও!

– আসেল এখেনা পািরিন, তেব খুেল েফলব, হাই

েমােয়র মাথায় ঢু কেছ না। িকছু িদন আেগ

েলেভেলর িসিকউির� আেছ। পাসওয়াডর্ও আেছ৷

পাহােড়র পােশ অ�ুত �াণী পাওয়া িগেয়িছল।
েবঁেট-খােটা। সবিকছু ই েবঁেট। থানার�েলা মের

– ওহ, তাহেল আমার ব্যাপারটা েশােনা। েকিম�

েগেছ। ও�েলার সােথ েকােনা েযাগসূ� েনই েতা

�াইম স্যার বলেছন, এই েযৗগটা কী েসটা �ক

আবার?

েবাঝা যাে� না, বাট েকিমক্যাল িরয়্যাকশন
েদেখ এটা িনি�ত েয এইটা আর যা-েহাক �েকর

৮.

সােথ খুব �ত িবি�য়া করেত পাের।

েমােয় আর লুিস অেনক ক� কের িসিকউির�
ে�ক কেরেছন। েভতের একটা কি�উটার টাইপ

– ইেয়স, এইজন্যই মেন হয় স্যা�লটা হােত িনেল

য�। ভািগ্যস ওটােত িসিকউির� িছল না, নাহেল

দুগর্� হয়, অন্যিকছু র সােথ থাকেল িকছু মেন হয়

আরও পির�ম েযত দুজেনর ওপর৷

না।

কি�উটারটা েচক কের একটা মা� সফটওয়্যার
বােদ েতমন অ�াভািবক িকছু ই েচােখ পড়ল না।

– হেত পাের৷

ওটাই একমা� সফটওয়্যার।

– হঁ ্যা িম�ার েমােয়, এটা �েকর সােথ িবি�য়া

িক� ঝােমলা হেলা সফটওয়্যােরর কাজ �ক

কের সালফােরর েকােনা েযৗগ বানায়, েসটার

েবাঝা যাে� না। েকােনা অপশন েনই, িকছু ই েনই৷

জন্যই এত দুগর্�।

সফটওয়্যার ইি�িনয়ারেক ডাকা হেলা।
জানা েগল, সফটওয়্যারটা কি�উটারেক জা�
অন করার কমা� েদয়, আর িকছু ই না৷ েগাপন

– �ম, আর িকছু জানেত পারেলন এর ব্যাপাের?

েকােনা যে� িসগনাল পাঠায়৷ েসটাই কাজ কের
সব৷

– মেন হয় না এত অ� সমেয় এর েচেয় েবিশ িকছু
েবর করা স�ব। েকিম�েত একটা নতু ন েযৗগ
অেনক িবশাল ব্যাপার৷ অেনক িকছু েচক করা

েমােয় িকছু টা বুেঝ েফেলেছন।

লাগেব। বছরখােনক লাগেতও পাের৷

সফটওয়্যােরর েকাড�েলা ি�� কিরেয় �া�েলট
কের িনেয়েছন েমােয়। িকছু েতা �ু পাওয়া যােব!

– আ�া, থাক। আপিন িনেয় যান এ�েলা। িকছু
জানেত পারেল ই-েমইল করেলই হেব।

েমােয় েকাড েদখেছন, আর িঝমাে�ন৷ িক�

– িজ৷

টাইপ িকছু েলখা। আেশপােশর েকাড িকছু ই

হঠাৎ তার েচাখ আটেক েগল। একটা ইকুেয়শন
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(েমােয় কাগেজ িকছু একটা িলখেছন)

েখয়াল েনই। �ধু ইকুেয়শনটা েচনা েচনা লাগেছ।
"x² – x – 1 = 0"

– ও হঁ ্যা, আেরকটা িজিনস। আসেল এই েগাে�ন
– েহই েমােয়, কী খবর, িকছু েপেল না িক?

েরিশও, েসৗ�যর্ – এ�েলা আসেল ভু য়া।

– আেরহ্! এেল কখন তু িম? েদেখা, এই িজিনস

– ওেক, েদেখা েতা কাগজটা…

েপেয়িছ, সমীকরণ, েচেনা?
লুিস কাগজ েদখেছন৷
– �ম, �ু েল পেড়িছলাম। এইটার সমাধান একটা
মজার িজিনস, x =

“Project GoldTio

1 ± √5

x = 1.62 কাছাকািছ।

2

,

→ GoldTio
→ Gold Tio
→ Gold en + Ra Tio

– িক� এটার িবেশষ�টা বুঝলাম না। কী এটা

→ Golden Ratio”

আসেল?

– O My God! িক� এটা কী িমন করেছ

– এখােন আসেল x এর মানটােক বেল ‘েগাে�ন

আদেত?

েরিশও’।
– এটু কুই জািন।

– েসটা খুঁজেত েতা আবার েযেত হেব �হায়!

– �ম, েগাে�ন েরিশও, তারপর?

৯.
রাত দুেটা েবেজ েগেছ।

– �েনিছলাম, ব�র ৈদঘর্্য আর �ে�র অনুপাত

েকােনা এক এ� বুেয়�য়ান বেলিছেলন, েফসবুক

এই x এর মান হেল না িক েবশ সু�র েদখায়।

কখেনা েট�ট বইেয়র িবক� হেত পাের না।

�কৃিতেত না িক অেনক িকছু ই এই েরিশও মােন

েমােয়র মাথায় ঘুরেছ েসই কথাটা। িক�

বেলই সু�র লােগ।

েগােয়�ািগিরর মােঝ েট�ট বই েকাে�েক
আসেব, িহসাব িমলােত পারেছন না িতিন।

– ওেয়ট, কী বলিছেল েযন?

বুেয়�য়ােনর কথার উে�শ্য আঁচ করেত েপের
সাত-পঁাচ ভাবেত ভাবেত িনউজিফড �ল

– Golden Ratio, 1.62।

করিছেলন েমােয়।

– �ম, িকছু পাি�। দঁাড়াও, একটা িজিনস
েদখাই…
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হাজার েহাক, সুদর
ূ ব�েদশীয় বুেয়�য়ােনর কথা

িক� �হায় তঁ ােদর েযেত হেব।

েফেল েদওয়া েতা আর একজন েগােয়�ার ে�ে�

জানেত হেব েক এসব করেছ। Function Board

স�ব নয়!

তঁ ােদর কােছ আেছ। েমােয় েজেন েফেলেছন এই
বা�টাই সব কে�াল কের। লুিসেক িনেয় আবার

অবেশেষ

েসাশ্যাল

িমিডয়ার

জগৎ

রওনা হেলন �হার িদেক।

েথেক

িনেজেক িনভৃ ত কের েমােয় ভাবেত বেসেছন।
িনকষ কােলা আকােশর তারা�েলা তার মাথায়

১০.

ভর কেরেছ। কী হেব েগাে�ন েরিশওর সােথ এই

েমােয় েভতের যাে�ন।

�হার ব্যাপার?

লুিস বাইের দঁািড়েয়, ফাংশন েবাডর্ হােত।

ওই �াণী�েলার সােথ িক �হার েকােনা স�কর্

িধিকিধিক আেলা �লেছ েমােয়র েমামবািত

আেদৗ আেছ?

েথেক। টচর্ ব্যােগ৷ েমামবািতর আেলায় কী একটা

কী েভেব লুিসেক েফান করেলন।

হালকা কােলা ছায়া েচােখ পেড়েছ। ডান হেয় বােম
ছায়াটা চেল েগল। েমােয় লািফেয় উেঠ িচৎকার

– ওই �াণী�েলার ছিব েজাগাড় করেত হেব৷ �হায়

করেলন।

যাওয়ার ে�া�াম ক্যানেসলড!

লুিস িবপৎসংেকত েপেয় েদৗেড় েভতের েগেলন।
েমােয়র িকছু হয়িন।

ছিব েজাগাড় করা ব্যাপার না।
– লুিস, ফাংশন েবাডর্ দাও।

ি�� কিরেয় েনওয়া দরকার৷
রাত েপিরেয় সকাল হেলা। ছিব�েলা ি�� কিরেয়
িনেয়

ে�ল-ক�াস

িনেয়

বেসেছন

– ওহ, না! ওটা েতা বাইের েরেখ এেসিছ…

েমােয়।

�াণী�েলার শরীর েগাে�ন েরিশও মানেছ!
�েত্যকটা

অ��ত্য�ই

মানেছ!

– কী!

সব�েলা

েমাটামু� 16:10 অনুপােতর েচেয় একটু েবিশ
মানেছ!

লুিস েদৗেড় বাইের যাে�ন ফাংশন েবাডর্ আনেত।

�হায় যাওয়া হেলা না।

এরই মােঝ �ট কেরই �হােত �ড়ুম �ড়ুম
আওয়াজ �র� হেলা। লুিস বাইের েযেত পারেলন

েমােয় বুেঝ েগেছন, �হাটা আসেল সব �াণীেক

না। পা েলেগ আেস। পেড় যান ওখােনই।

েকেটকুেট েগাে�ন েরিশওেত শরীর বািনেয় েদয়!

দম ব� করা গে� েমােয় গলা ধের মা�েত লু�েয়

কী ভয়ংকর ব্যাপার! হাড়-মাংস েকেট সাইেজ এেন

পেড়ন। ছাদ েথেক েসই অেচনা েযৗগ টপ টপ কের

েফেল! েকােনা �ি�য়ায় এই কাটা মাংস-হাড়

শরীের পড়েছ। মা�েত লু�েয় পড়ার আেগ সামেন

আবার তাজা শরীের িফটও কের েফেল!

েদখেত েপেলন, েগাল মেতা িকছু একটা টচর্ েমের
েমের
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অেনক�েলা হাত তঁ ােক ধের িনে�… আজ িক

জায়গা অেনক। ল�ায় েমাটামু� কম৷ অ�েতই

তঁ ার পালা তেব?

ফুিরেয় আেস। ওপােশ েখালা, েমিরনার �া�।
�েজে�র জন্য পারেফ� জায়গা।

িকছু ই হয়িন।
�ধু একটা েছােটা পাহািড় মিহষ ফাংশন েবােডর্

�হার সব কাজ েশেষর িদেক৷ যে�র বিড�েলা

পদিচ� এঁেক িদেয়িছল। ফাংশন েবােডর্র েগাপন

মা�র েদওয়ােল লুিকেয় েফলা হেয়েছ।

সুইচ অন হেয় যায়। কাজ �র� কের রহস্যময়

এখন বািক �ধু একটা, েযটা চালােব য�টােক।

�হা!

একটা িপি� বা�।
বানােত েচেয়িছেলন অেনক�েলা িক� পােরনিন।
একটা বা� বানােতই জীবেনর িবশটা বছর চেল

১১.

যায়। ে�ান করার উপায় আেদৗ েরেখেছন িক না

পাগলা িব�ানী ওয়ানর্ার, তঁ ার জীবেনর একমা�

জানা েনই।

ল�্য িছল গিণতেক সবার মেধ্য ছিড়েয় েদওয়া।

েভতের রাখা আেছ তার জীবেনর সবেচেয়

গিণতই সব েসৗ�েযর্র মূল। েসই লে�্য িতিন তঁ ার

পির�মল� িজিনস – একটা কি�উটার। েসটােক

�থম েছােটা �েজ� সফল করেলন৷ এবার েমগা

পিরচালনার জন্য আেছ েসই সফটওয়্যার।

�েজে�র পালা৷

িনেদর্শনা েদেব য�েক৷

�েজ� েগা�িশও!

েলাভ েদিখেয় মানুষেদর আনা হেব।

বেড়া বেড়া �াণী গিণেতর েসৗ�েযর্ মি�ত হেব!

বেড়া বেড়া �াণী েকেটকুেট নতু ন কের অ��ত্য�

পৃিথবীর সব �াণী হেব েগাে�ন েরিশও অনুযায়ী।

বািনেয় েদেব৷

হেব না, বানােনা হেব। ওয়ানর্ার েচেয়িছেলন

নতু ন সাইেজর।

পৃিথবীর সবাই েগাে�ন েরিশও েমেন হেব।

মহােসৗ�েযর্র �াণী সৃ� হেব!

সবাইেক িরিব� করেবন িতিন, তঁ ার েমিশন।

�েত্যেকর গােয় েলখা থাকেব, ‘GR MODEL BY

িরিব� েমিশেনর নাম হেব 'ফাংশন েকভ'!

WA’ যার মােন ‘GOLDEN RATIO MODEL BY
WARNER ANIMET’।

েমিরনা পাহােড়র একটা �হায় �থম কাজ �র�

বাে�র ওপের নাম েলখা থাকেব ‘Function

করেলন তঁ ার েমগা �েজে�র৷ �হার েভতের

Board’!

উৎসগর্
েলখাটা TKB নােমর একজনেক উৎসগর্ কের েলখা। আপনার কাছ েথেক
মারা�ক পিরমাণ অনুে�রণা েপেয়িছ েলখািলিখর জন্য েযটা আপিন
িনেজও জােনন না। এই গ�টা রিচত হওয়ার েপছেন আপনার িবশাল হাত
আেছ৷ িলখেত গাইডও আপিনই কেরিছেলন, েসটাও আপিন জােননও না!
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এই মােসর রািশফল
েজ্যািতষ স�াট সমু� িজত সাহা
েমষ: আপিন যিদ েমষ রািশর জাতক হেয় থােকন এই মাসটা আপনার েকমন যােব
েস স�েকর্ আমার িব�ুমা� ধারণা েনই। েজ্যািতষশা� স�ূণর্ এক� অৈব�ািনক
ধারণা।
বৃষ: আপিন বৃষ রািশর জাতক হেল আপনােক ব্যােঙর ছাতার িব�ােনর ইউ�উব
চ্যােনেল সাব�াইব করেত হেব। সাব�াইব করেল এই চ্যােনেলর কে���েলা
আপনার জীবেন বেয় আনেত পাের িব�ােনর �ান।
িমথুন: িমথুন রািশর জাতেকরা news.bcbhub.com-এ িগেয় পড়েত পােরন িব�ান
জগেতর িনত্যনতু ন সব আিব�ার ও উ�াবেনর খবর। সােয়� িনউজ রাইটার িহেসেব
েযাগ িদেত চাইেল েযাগােযাগ কর�ন আমােদর সােথ।
ককর্ট: ককর্ট মােন কঁাকড়া। আপিন জােনন িক? িববতর্ েনর ইিতহােস অেনক
অেনক �াণী িভ� িভ� সমেয় কঁাকড়ার মেতা আবরণ ধারণ কেরেছ। এেক বেল
কনভারেজ� এভু লু্যশন। িববতর্ েনর িভ� িভ� শাখায় িভ� িভ� জীব একই
ধরেনর ৈবিশ�্য অজর্ন করেল তােক কনভারেজ� এভু লু্যশন বেল। এটা েজেন
আপনার িবেশষ কাজ আেছ বেল মেন হয় না, তেব রািশফল জানার েচেয় এটা জানা অেনক�েণ ভােলা।
িসংহ: িসংহ িনেয় িবেশষ িকছু বলার নাই। েজ্যািতষশাে�র েলােকরা মেন কেরন �হন�ে�র অব�ান মানুেষর জীবেন অেনক �ভাব েফেল। িদনকাল েকমন যােব হ্যানত্যান। �হ ন�ে�র অব�ােনর কারেণ আসেল আপনার ওপর খুব খুব খুব সামান্য
মহাকষর্ বেলর পিরবতর্ ন ছাড়া আর িকছু ই হয় না। েযটা এেকবােরই নগণ্য।
কন্যা: কন্যা েহান িক পুর�ষ েহান, রািশফল কারও ে�ে�ই �েযাজ্য নয়।
েজ্যািতষশা� ভু ল িক �ক �মােণর জন্য অেনক ৈব�ািনক পরী�া িনরী�াও
হেয়েছ এবং েছােটা বেড়া সব পরী�ােতই এ� ভু য়া �মািণত হেয়েছ।
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তু লা:

তু লার মেতা নরম মন িনেয় �� করেত পােরন, তাহেল রািশফেলর

ভিবষ্য�াণী�েলা মােঝ মােঝ িমেল যায় কীভােব? খুব সহজ, �িতটা রািশফলই
এমনভােব েলখা হয় েযন িকছু না িকছু কম-েবিশ সবার সােথই িমেল যায়।
বৃি�ক: িব�ানীরা �চুর মানুেষর মেধ্য পরী�া-িনরী�া চািলেয়েছন, অেধর্কেক
িদেয়েছন তােদর ‘আসল’ রািশফল। আেরকদলেক িদেয়েছন এেকবােরই িভ�
রািশফল। েশেষ েদখা েগেছ দুইপে�ই “তােদর জীবেনর সােথ িমেল েগেছ” বলা
েলােকর আর “না িমেলিন” বলা েলােকর সংখ্যা সমান। অথর্াৎ তােদর রািশফল
েকােনা �কার ভিবষ্য�াণী করেত ব্যথর্। এই এ�েপিরেম� মা� একবারই হয়িন। শত
শত বার েছােটা-বেড়া পিরসের এই এ�েপিরেম� করা হেয়েছ এবং সব�েলার েরজা� েসইম, েজ্যািতষশা�
ভু য়া।
ধনু: ধনুর ব্যাপাের মজার িব�ান বিল। ধনুক িদেয় তীর েছঁাড়ার জন্য দিড়েত িক�
শি� সি�ত কির না, ধনুেকর েদেহ কির। ধনুেকর েদহ েবঁেক িগেয় শি� জমা হয় যা
েছেড় িদেল তীর �ত েবিরেয় যায়। এই ইউজেলস ফ্যা�টা হয়েতা আপিন আেগ েথেকই
জােনন, �ল রািশফেলর েচেয় কম ইউজেলস।
মকর: জানলাম মকর রািশর অিধকতর্ া �হ শিন। শিন একটা িনরীহ গ্যাস জায়া�।
শিনর ভর েযমন িবশাল আকৃিতও েতমন িবশাল। ফেল ঘন� এতই কম েয একটা
শিন সাইেজর জলাশেয় েছেড় িদেল েভেস থাকেব। এটাও ইউজেলস ফ্যা�, িক�
রািশফল এর েচেয়ও েবিশ ইউজেলস।
কু�: �গল কের জানেত পারলাম কু� রািশর জাতেকরা নািক গিণত, েজ্যািতষ,
িব�ান ইত্যািদেত পারদশী� হয়। আমার মেন হয় না িব�ােন পারদশী� েকউ তার
রািশফল পড়েত যায়। েগেল তােক আর যা-েহাক, িব�ােন পারদশী� বলা মানায় না।
মীন: মীন রািশর অিধকতর্ া �হ বৃহ�িত। বৃহ�িত েসৗরজগেতর সবেচেয় বেড়া �হ,
গ্যাস জায়া�। বৃহ�িতর িবশাল ভেরর কারেণ �চুর �িতকর �হাণু ও উ�া
পৃিথবীর িদেক না এেস বৃহ�িতেত পিতত হয়।
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ক্যালকুলাস! ক্যালকুলাস! ক্যালকুলাস!
এই িজিনস িদেয় হয় কী? েকন িশখেবা?
এই িনেয় হাজােরা ��। এই েলখাটার মাধ্যেম েচ�া করব ক্যালকুলােসর কাজ আসেল কী, এটা িদেয় কী
হয়। আর এটা কীভােব কাজ কের েসটা িনেয়।
ধর, েতামার িকছু চাল েকনার দরকার েমাটামু� ১০ িকেলা�াম। এখন বাজাের েগেল চাল িকনেত।
িজ�াসা করেল, চােলর দাম কত?
েদাকানদার উ�র িদল ১ লাখ টাকা (তার েগাডাউেনর সমুদয় চােলর দাম)। তু িম �মির েখেয় পড়েল ।
এরকম উ�ের েয-েকােনা চাল ে�তাই অবাক হেবন, অেনেকই ঐ েদাকােন েযেয় িব�া� হেবন, অেনেকই
এমন ব্যবহার েপেল অিতমা�ায় িবর� হেয় েবর হেয় চেল আসেবন। অথচ েদাকানদার িক� খুব ভু ল কাজ
কেরনিন, িতিন চােলর দামই বেলেছন। িক� চােলর দাম জানার পেরও সমস্যা েথেকই েগেছ। কারণ তু িম
জােনা না েগাডাউেন েমাট কতটু কু চাল আেছ। জানেল নাহয় েতামার �েয়াজনীয় ১০ েকিজর দাম জানা
েযত ।
েয-েকােনা পণ্য িকনেত এরকম সমস্যা আমােদর সাধারণত হয় না। কারণ আমরা েকােনা িকছু র দাম
িজ�াসা করেল উ�ের েসই িজিনসটা �িত একক কত টাকায় িবি� করা হে� েসটাই বলা হয় । েযমনঃ চাল
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৬০ টাকা েকিজ খুবই সু�র একটা উ�র এখান েথেক সহেজই তু িম েতামার �েয়াজনীয় ১০ েকিজ চােলর
দাম েবর করেত পারেব। তাহেল বুঝেল েতা আমরা সবসময় েকােনা একটা িজিনস েবচা-েকনার সময় �িত
একেকর জন্য কী হাের মূল্য পিরেশাধ করেত হয় আসেল েসটা জানেত চাই। এবং এই তথ্যটা আমােদর
জন্য েবিশ উপকাির।
এই েয-েকােনা িকছু র হার িনণর্য় এই কাজটাই কের ক্যালকুলাস আরও ভােলাভােব বলেল িডফােরি�য়াল
ক্যালকুলাস।
েয-েকােনা িকছু র পিরবতর্ েনর হার জানার আরও িকছু �েয়াজনীয়তা আেছ। েযমনঃ ধর, েকােনা একিদন
বাংলােদেশ ৪০০০� নমুনা পরী�া কের কেরাণা শনাে�র সংখ্যা ২০০, আবার ি�তীয় েকােনািদন ১০০০
নমুনা পরী�ায় ১০০ জেনর কেরাণা শনা� হেলা। আপাতত দৃ�েত মেন হে� �থম িদন অেপ�া ি�তীয়
িদেন কেরাণার �েকাপ অেধর্ক হেয় েগেছ বেল মেন হে�। িক� আসেলই কী তাই?
এবার যিদ এই তথ্যটাই যিদ শনাে�র হার িবে�ষণ কির তাহেল েদখা যাে�, �থম িদেন শনাে�র হার ৫%
আর ি�তীয় িদেন ১০%। তার মােন আপাত দৃ�েত মেন হে� ভাইরােসর �েকাপ কেম েগেছ, অথচ েসটা
ি��ন েবেড়েছ ।
তাহেল বুঝেত পারেল েতা েয-েকােনা ঘটনার হার জানার মাধ্যেম আমরা ওই িবষেয়র �কৃত অব�া বুঝেত
পাির। আসেলই েকউ িকছু র হার িনণর্য় কতটা �র��পূণর্? তাহেল ক্যালকুলাস �ক কতটা �র��পূণর্ হেত
পাের?
এখন কথা হে� আমােদর চারপােশ �িত� িবষয় একটা আেরকটার সােথ স��ক�ত। এই�েলার আবার
গািণিতক র�প েদওয়া যায়। িক� মজার িবষয় হেলা িবষয়�েলার গািণিতক র�প িদেতই মানুষজন েসই
ব্যাপারটােক আর ভােলাভােব িনেত চায় না। েয ব্যাপার�েলা একটা আেরকটার সােপে� ঘেট তােদরেক
গিণেতর ভাষায় একটােক অন্যটার ফাংশন বলা হয়। এরকম খুব সহজ একটা উদাহরণ হেত পাের েতামার
হঁ াটা। মেন কেরা খুব সকােল তু িম ফুরফুের েমজাজ িনেয় হঁ াটেত েবর হেয়ছ। েফােন েদখাে� তু িম �িত
েসেকে� 2 িমটার কের এিগেয় যা�। েতামার হঁ াটার িকছু সময় আর ঐ সময়�েলােত বাসা েথেক দূরে�র
তথ্য িনেয় একটা ছক করেল েসটা িনেচর মেতা হেলাঃ
সময়(t)

0

1

2

3

4

বাসা েথেক দূর�(s)

0

2

4

6

8

চেলা এই ছক েথেক একটা �াফ আঁকা যাকঃ
১৩১

বয্াঙািচ

িচ�: সময় আর অিত�া� দূরে�র �াফ।

সমেয়র সােথ সােথ িক� েতামার অব�ােনর পিরবতর্ ন হে�। আমরা েসই পিরবতর্ েনর হারটাই জানার েচ�া
করব। এইিদেক সমেয়র সােথ অব�ােনর পিরবতর্ ন হার হেলা েবগ। কােজই এখােন আসেল েবগ েবর করা
হে�। ইেতামেধ্য েকােনা সমেয় তু িম কত দূরে� িছেল, েসটা িলিপব� কের �াফ আঁকা হেয় েগেছ!
একটা কাজ করা যাক িহেসেবর সুিবধােথর্ এই সময় আর অব�ান�েলার নাম েদয়া যাক। েযমন: গণনার
�র�েত সমেয়র মানেক বলা েযেত পাের 𝑡𝑡0 । এভােব ১ েসেক� েগেল 𝑡𝑡1 এভােব ২,৩,৪... েসেকে�র জন্য

𝑡𝑡2 , 𝑡𝑡3 , 𝑡𝑡4 , … একইভােব ঐ সময়�েলােত দূরে�র মানেক �কাশ করেত পাির 𝑠𝑠1 , 𝑠𝑠2 , 𝑠𝑠3 , … এভােব।

এবার এই �াফ েথেক ৫তম েসেকে� অিত�া� দূর� েবর করেত চাইেল েসটা হেব, v5 =

10
5

= 2 𝑚𝑚𝑠𝑠 −1

একইভােব েয-েকােনা সময় ব্যবধােন অিত�া� দূর� েবর করেত চাইেল, ঐ সমেয় অিত�া� দুর�েক ঐটু কু

সময় িদেয় ভাগ িদেলই পাওয়া যােব । আমরা েবর করেত পাির,
1𝑠𝑠 পের েবগ, 𝑣𝑣1 =

𝑠𝑠1 − 𝑠𝑠0 2 − 0
=
= 2 𝑚𝑚𝑠𝑠 −1
𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡0 1 − 0
𝑠𝑠 −𝑠𝑠

4−2

2 s পের েবগ, 𝑣𝑣2 = 𝑡𝑡2 −𝑡𝑡1 = 2−1 = 2 𝑚𝑚𝑠𝑠 −1
2

1

এখান েথেক েয-েকােনা সমেয়র েবগ েবর করেল পাওয়া যােব 2 𝑚𝑚𝑠𝑠 −1 । কারণ আেগই বেলিছ তু িম �িত

েসেকে� ২ িমটার কের এিগেয় যা�। এবার একটা ব্যাপার েখয়াল কর, আমরা িক� আসেল �ােফ আঁকা

সরলেরখার ঢাল িনণর্য় কেরিছ এত�ণ। এবং �িত� িব�ুেত এই ঢােলর মান সমান। তাহেল বুঝেত পারছ
েতা েকােনা ফাংশেনর পিরবতর্ েনর হার িহসাব করা মােন িন�দ�� িব�ুেত ঐ ফাংশেনর ঢাল েবর করা ।

এবার ব্যাপারটােক একটু ক�ন করা যাক। হঁ াটেত হঁ াটেত েতামার হঠাৎ মেন পেড় েগল সকাল ৮টায় েকািচং
আেছ এিদেক ইেতামেধ্য অেনক েদির হেয় েগেছ �ত বাসায় েফরা দরকার । এজন্য তু িম েদৗড়ােত �র�

১৩২

বয্াঙািচ
করেল। এই সমেয় আবার েতামার অব�ান আর সময় পযর্েব�ণ কের আেরা একটা �াফ পাওয়া েগল েসটা
িনেচর মেতা।

িচ�: সমেয়র সােথ অিত�া� দূরে�র �াফ

এবার যিদ বিল 3s এ েতামার অব�ান পির�তর্ েনর হার কত িছল?
আেগর প�িতেতই িক� এই �ে�র উ�র েদয়া স�ব। িক� ব্যাপারটা হালকা জ�ল হেয়েছ। কারণ আেগর
�াফটায় পাওয়া েগেছ একটা সরল েরখা। এবার িক� ব�েরখা! কারণ তু িম তাড়া�েড়া কের বাসায় িফরছ,
আে� আে� আরও েজাের হঁ াটেছা। অথর্াৎ, েবগ বাড়া� �থম েসেকে� যতটু কু দূর� অিত�ম কেরিছেল,
পেরর েসেকে� তার েথেক েবিশ দূর� অিত�ম কেরছ। তাহেল এবার িক� সবসময় েবগ আর সমান েনই
েযমন আেগর বার িছল। এবােরও িন�দ�� িব�ুেত েবগ েপেত হেল ঢাল েবর করেত হেব িক� সমস্যাটা হেলা
একটা ব�েরখার ঢাল সব জায়গায় সমান হয় না। ব�েরখার এেককটা িব�ুেত ঢাল এেকক রকেমর হয় ।
তাও েদখা যাক, আেগর প�িতেত কতদূর কী করা যায়।
ধর, তু িম 𝑡𝑡3 িব�ুেত েতামার েবগ জানেত চাও। আেগর প�িত অনুসরণ (𝑡𝑡2 , 𝑠𝑠2 ), (𝑡𝑡3 , 𝑠𝑠3 ) িব�ুগামী েরখার
ঢাল েবর করেল 𝑡𝑡2 েথেক 𝑡𝑡3 এইটু কু সমেয়র মেধ্য গড়েবগ জানেত পারব।

ঐটু কু সমেয়র গড়েবগ, 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

𝑠𝑠3 −𝑠𝑠2
𝑡𝑡3 −𝑡𝑡2

িক� গড়েবগ েবর করা েমােটও কােজর না । একদম পারেফ�িল 𝑡𝑡3 সমেয়র েবগই চাই । তাহেল কী করা যায়

স�ক েবগ েবর করার জন্য। একটা ব্যাপার েখয়াল কর, আমরা যিদ �ােফর ওপর 𝑡𝑡2 এর মান বািড়েয় 𝑡𝑡3

এর কাছাকািছ আিন, তাহেল অেপ�াকৃত কম সমেয়র গড়েবগ পাওয়া যােব । এবার যিদ দূর�টােক এমন
ভােব পিরবতর্ ন কের িব�ু দুইটােক একদম িমিলেয় েদই তাহেল, ঐ দুই িব�ুগামী সরলেরখা �ধুমা� এক�
িব�ুেত �শর্েকর পিরণত হেব সােথ সােথ কাি�ত েসই মানটাও চেল আসেব ।
ধর, 𝑡𝑡3 − 𝑡𝑡2 = ∆𝑡𝑡 আর s3 − 𝑠𝑠2 = ∆𝑠𝑠 . তাহেল দঁাড়ােলা, 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
১৩৩

∆𝑠𝑠
∆𝑡𝑡

বয্াঙািচ
একটু আেগর বণর্না অনুযায়ী কাি�ত ফলাফল পাওয়ার জন্য আমরা 𝑡𝑡2 েক 𝑡𝑡3 এর সােথ একদম

িমিলেয় িদেয়িছলাম অথর্াৎ, এেদর মেধ্য দূর�, ∆𝑡𝑡 → 0

এই ∆𝑡𝑡 → 0 হেয় েগেল এই মানটােক আমরা িলিখ 𝑑𝑑𝑑𝑑 (আসেল এর আিব�ারকরা িলেখিছেলন তােদর
েদেখ েদেখ আমরাও িলিখ আিম হেল হয়েতা অন্য েকােনাভােব িলখতাম)।

∆𝑡𝑡 এর মান একদম শূেন্য েপ�ঁছােত চায় এটােক গিণেত �কাশ করা হয় এভােব, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∆𝑡𝑡 → 0

এসব িনয়ম েমেন িলখেত পাির, lim ∆𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
∆𝑡𝑡→0

এবার ∆𝑡𝑡 → 0 হেয় েগেল ∆𝑠𝑠 এর মানও পিরবতর্ ন হেব ঐ পিরব�ত�ত মানেক িলখা হয় 𝑑𝑑𝑑𝑑 .

তাহেল িন�দ�� িব�ুেত েবগ েবর করেত িগেয় েপলাম, 𝑣𝑣 = lim

∆𝑠𝑠

∆𝑡𝑡→0 ∆𝑡𝑡

=

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

এত�ণ আমরা েয কাজটা করলাম অথর্াৎ, ব�েরখার েকােনা িব�ুেত অংিকত �শর্েকর ঢাল েবর করা ।
এটাই হেলা িডফােরি�য়াল ক্যালকুলােসর কাজ ।
এত�ণ িন�দ�� একটা ফাংশন িনেয় কাজ কেরিছ এই কাজটা মােন অপােরশনটা হেত পাের েয-েকােনা
ফাংশেনর ওপর । যিদ 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ফাংশেনর উপর এই অপােরশন করা হয় তাহেল েকমন হয় েদখা যাক ।

িচ�: িন�দ�� িব�ুেত �শর্ক অংকেনর জন্য দুই� িব�ুেক কাছাকািছ আনা।
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ছিবেত 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ফাংশেনর একটা অংেশর �াফ েদয়া আেছ। আমােদর কাজ হেলা x িব�ুেত অংিকত

�শর্েকর ঢাল েবর করা। ছিবেত েদখ �থেম আমরা ফাংশেনর �ােফর উপর �𝑥𝑥, 𝑓𝑓(𝑥𝑥)�, ((𝑥𝑥 +

∆𝑥𝑥 ), 𝑓𝑓(𝑥𝑥 + ∆𝑥𝑥)) িব�ু�েয়র সংেযাজক েরখার ঢাল েবর করার েচ�া করিছ। এবার পরবতী� িচ��েলােত

𝑥𝑥 আর (𝑥𝑥 + ∆𝑥𝑥) িব�ু�য়েক �মাগত কােছ এেনিছ। িব�ু দুইটা যতই কাছাকািছ এেসেছ ততই 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

ফাংশেনর 𝑥𝑥 িব�ুেত ঢােলর কাছাকািছ মান পাওয়া যাে�।
এে�ে� পাি� (𝑥𝑥 + ∆𝑥𝑥) − 𝑥𝑥 → 0

অথর্াৎ, ∆𝑥𝑥 → 0

তাহেল 𝑥𝑥 িব�ুেত ঢােলর মান দঁাড়াল, 𝑚𝑚 = lim

∆𝑥𝑥→0

এই িজিনসটােকই িলখা হয়
এবার েখয়াল কর,

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑓𝑓(𝑥𝑥+∆𝑥𝑥)−𝑓𝑓(𝑥𝑥)
∆𝑥𝑥

= lim

∆𝑥𝑥→0

𝑓𝑓(𝑥𝑥+∆𝑥𝑥)−𝑓𝑓(𝑥𝑥)
∆𝑥𝑥

𝑓𝑓(𝑥𝑥+∆𝑥𝑥)−𝑓𝑓(𝑥𝑥)
∆𝑥𝑥

এইটু কু িক� ভ�াংশ। িক� এটােক

অংশেক িডফােরি�য়াল অপােরটর িহেসেব েদখােনা হয়। কােজই
েনই।
অথর্াৎ,

d

dx

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥)

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑑𝑑

িহেসেব িলখার পের

d

dx

এইটু কু

েক ভ�াংশ িহেসেব েদখার সুেযাগ

𝑓𝑓(𝑥𝑥) এটা িদেয় বুঝােনা হেব 𝑓𝑓(𝑥𝑥) এর ওপর েয-েকােনা সাধারণ িব�ু x এ অংিকত �শর্েকর

ঢােলর মান। ঢােলর মান েবর করার পুেরা অপােরশন�েক বলা হয় িডফােরি�েয়শন বা অ�রীকরণ আর
েযটা েবর করা হয়, তােক বলা হয় েডিরেভ�ভ বা অ�রক।
এবার ওপেরর ধারণার ওপর েতামরা িনেজরা 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 3 ফাংশেনর িডফােরি�েয়শেনর মান েবর কর।
েযাগজীকরণ
ক্যালকুলােসর আেরা এক� মূল অংশ আেছ, েযখােন এত�ণ যা যা করলাম তার িবপরীত কাজ করা হয়
ঐ অংেশর নাম ই�েগশন। চেলা ই�েগশেনর মূল ধারণা িনেয়ও একটু েজেন আসা যাক ।
আেগর বার মেন আেছ কীভােব েতামার অিত�া� দূর� আর সমেয়র িহসাব েথেক দূরে�র পিরবতর্ েনর হার
েবর কেরিছলাম। এবার �ক তার িবপরীত কাজ করেত যাি� অথর্াৎ, এবার েবগ েথেক েবর করেবা
অিত�া� দূর�। মেন কর, িনেচর েটিবেল একটা গািড়র িন�দ�� সমেয় (েসেক�) কত েবেগ (িমটার/েসেক�)
চলেছ েসই মান�েলা েদয়া আেছ।

১৩৫
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সময়(t)

0

1

2

3

4

5

6

েবগ(v)

0

1

2

3

4

5

6

একটা িবষয় েখয়াল কেরা সময় আর েবেগর সাংিখ্যক মান এখােন সমান। এটা কেরিছ ব্যাপারটােক একটু
সহজ করার জন্য।
মােন আমরা িলেখ িদেত পাির, t সমেয় েবগ, v=t।
এখন আমােদর উে�শ্য এই েটিবলটা েথেক অিত�া� দূর� েবর করা। এজন্য �থেমই একটা �াফ এেক
িনি� ।
সব িমিলেয় ৬ েসেক� সমেয় েবেগর মান�েলা িনেয় একটা �াফ এঁেকিছ ।

িচ�: সময় আর অিত�া� দূরে�র �াফ।

সমেয়র অে� �িত এক েসেকে�র নাম িদলাম dt। েমাট সময় t=6s হেল, dt হেব t এর 6 ভােগর 1 ভাগ
ি�য়ার?
তাহেল, t=6∆t
t
⟹ ∆t =
6

আমরা আেগ েথেকই জািন t সমেয় দূর�, s=vt

বুঝেত পারেছা এখােন িক� েবগ �িত মূ�েতর্ ই পিরব�ত�ত হে�। েযমনঃ
1s পের েবগ 1 m/s
1.1s পের েবগ 1.1 m/s
১৩৬
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2s পের েবগ 2 m/s
2.5s পের েবগ 2.5 m/s
এর অথর্ ব� সম�রেণ চলমান।
মেন আেছ একটা ব� যিদ সম�রেণ চলমান থােক তাহেল, িন�দ�� সমেয়র �র�েত আর েশেষ েবেগর েয
মান থােক তার গড় মান িনেয় যিদ ঐটু কু সময় চলমান থাকত, এবং একই সমান দূর� অিত�ম করত।
অথর্াৎ, যিদ েবর করেত চাই 1s-2s এই সময় ব্যবধােন তু িম কত দূর� অিত�ম কেরছ?
তাহেল িহসাব দঁাড়াে�,
1s এ েবগ 1m/s
2s পর েবগ 2 m/s
এই এক েসেক� সমেয় গড় েবগ,

1+2
2

m/s = 1.5 m/s

তাহেল এই ১ েসেকে� অিত�া� দূর� = 1.5× 1 = 1.5 m

এখন চল েদেখ আিস �াফ কী বলেছ? আমরা েযভােব অিত�া� দুর� েবর করিছ �ােফ তার মােন কী
দাড়াে�?

�াফ অনুযায়ী, 1 s সমেয় ∆t সমেয় েয েবগ হেব, তার মান হে� v অে� f(t) এর ৈদঘর্্য এে�ে�, ∆t।
2 s বা 2∆t সমেয় েয েবগ হেব তার মানও v অে�র ৈদঘর্্য এে�ে� 2∆t।

আর এই সময় ব্যবধােন অিত�া� দূর� হে�, উপিরউ� দুই দূরে�র গড় আর তার সােথ মধ্যবতী� দূরে�র
�ণফল।
একটু েচনা েচনা লাগেছ না,
�ািপিজয়ােমর ে��ফল =

সমা�রাল বা� �েয়র সম�
২

× বা��েয়র মধ্যবতী� দূর�।

এখােনও েতা তাই করলাম। আসেল ে��ফল েবর করলাম। অথর্াৎ, িন�দ�� সমেয় েবেগর েলখিচ� েযটু কু
জায়গা আব� কের েসই অংেশর ে��ফল ওই সমেয় অিত�া� দূরে�র সমান হয় । এবার এই স�ূনর্
সমেয়র জন্য েবেগর েলখিচ� েযটু কু জায়গা আব� করেব েসটাই হেব অিত�া� দূর� ।
�াফটা েদখ অেন �েলা �ািপিজয়ােম িবভ� হেয় েগেছ এই �ািপিজয়াম�েলার ে��ফেলর েযাগফল হেব
অিত�া� দূরে�র মান। চল, েসই কাজটাই কের েফলা যাক।
েযেহতু এখন �াফ িনেয় কাজ করিছ তাই অিত�া� দূর� না বেল ে��ফল বলিছ,
আমরা সময় অ��েক কেয়ক� �ু� অংেশ ভাগ কেরিছ এই �ু� �িত� অংেশর দূর� সমান। েবগ
অ� বরাবর ৈদঘর্্য�েলা সময় অে� িন�দ�� সমেয়র েবগ িনেদর্শ কের। �াফটা েদখ িকছু সংখ্যক
১৩৭
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�ািপিজয়ােম িবভ� হেয়েছ। �ােফর ভূ িমর �ু� অংশ�েলা �ারা আব� �ািপিজয়াম�েলার ে��ফল েবর
করা যাক,
�িতে�ে� �ািপিজয়ােমর সূ� ব্যবহার করিছ,
ে��ফল = ½ (সমা�রাল বা��েয়র সম�) × মধ্যবতী� দূর�,
1

0-∆t অংশ �ারা আব� ে��ফল = (0 + ∆t)∆t
2

1

∆t-2∆t অংশ �ারা আব� ে��ফল = (∆t + 2∆t)∆t
2
1

2∆t-3∆t অংশ �ারা আব� ে��ফল = (2∆t + 3∆t)∆t
2

…… …
…… …
1
5∆t-6∆t অংশ �ারা আব� ে��ফল = (5∆t + 6∆t)∆t
2

এবার সব�েলা ে��ফল েযাগ কের িদেলই এইটু কু সমেয় অিত�া� দূর� েপেয় যাব, ধির ে��ফল A।
1

1

1

1

তাহেল, A = (0 + ∆t)∆t + (∆t + 2∆t)∆t + (2∆t + 3∆t)∆t + ⋯ (5∆t + 6∆t)∆t
2
2
2
2
1
⟹ A = ∆t[(0 + ∆t) + (∆t + 2∆t) + (2∆t + 3∆t) + ⋯ + (5∆t + 6∆t)]
2
1
⟹ A = ∆t. ∆t[1 + 3 + 5 + ⋯ + 11]
2
1
⟹ A = (∆t)2 (1 + 3 + 5 + ⋯ + 11)
2

ে��ফেলর মােনর িভতের একটা মজার িজিনস এেস েগেছ, 1+3+5+…+11 মােন �থম 6 টা িবেজাড়

সংখ্যার সম�। �থম n সংখ্যক িবেজাড় সংখ্যার সম� হেলা, n2 এটা েতা জােনাই
অথর্াৎ, 1+2+3+…+11=62

∆t কী িজিনস আবার একবার মেন কিরেয় েদই, ∆t হেলা সময় অে�র �ু� অংশ এে�ে�, ∆t =

t

6

এবার ে��ফেলর মােন ∆t এর মান বিসেয় িদেয় পাই,
t 2
t2
1
A = × 36 × � � ⟹ A =
6
2
2

এই হে� ে��ফেলর মান একই সােথ েবগ জানার মাধ্যেম অিত�া� দূরে�র মান।
িক� একটা িজিনস ল�্য কেরছ, আমরা েয িজিনস খুঁজিছলাম েসটা িক� পাইিন। আমরা খুঁজেত
এেসিছলাম 0-6 েসেকে� অিত�া� দূর� িক� েপেয়িছ েয-েকােনা সময় t েত অিত�া� দূর� কত হেব েসই
মান!!

১৩৮

বয্াঙািচ
এটা হেয়েছ কারণ আিম �র�েতই বেল িদেয়িছলাম একটা সহজ মান ধের িনেয় কাজ করব। এই ে�ে� েবগ
আর সমেয়র স�কর্টা খুব সহজ সরল িছল তাই এমন হেলা। যিদ এই স�কর্টা আর একটু ক�ন হেতা
তাহেল িক� এত সহেজই ে��ফল েবর করা েযত না, িহসাব হেতা আরও বেড়া। যােহাক আপাতত েয
অিত�া� দূরে�র জন্য েয রািশ েপেয়িছ, তােত যিদ t = 6 বিসেয় েদই, উে�শ্য সাধন!
এবার েদিখ ব্যাপারটােক একটু ক�ন করা যাক।
এবার সময়-েবগ েলখিচ� এতটা সহজ-সরল না আঁকা-বঁাকা, উঁচু-িনচু। িক� এবােরও একই িনয়ম েবেগর
েলখিচ� অে�র সােথ েযটু কু জায়গা আব� করেব তার ে��ফল হেব অিত�া� দূরে�র মান।
ছিবেত েদখ এবােরও একইভােব �াফটােক �ু� �ু� অংেশ ভাগ কের ে��ফল েবর করার েচ�া করিছ।
�থমবার পুেরা �াফটােক সমান-সমান অেনক�েলা ভােগ ভাগ কের িদলাম। েস�েলােক েযাগ কের
�ািপিজয়াম আঁকলাম, �াফটা েমাটামু� আেগর মেতাই েদখাে�। ে��ফল েবর করেল েমাটামু� স�ক
মান পাওয়া যােব একদম স�ক না। িক� এবাের ভাগ সংখ্যা িকছু টা কিমেয় িদলাম এবাের ছিবটা একটু
পালেট েগল । এই ছিব েথেক ে��ফল েবর করেল ে��ফেলর মােনর স�কতা আেগর েথেকও কেম
যােব।
ছিবেত েখয়াল কর ে���েক যতই েবিশ সংখ্যক
ভােগ ভাগ করা হয়, আব� অংেশর ে��ফেলর
তত স�ক মান পাওয়া যায়।
পেরর ছিব�েলােত েদখ �াফটা েমাটামু� বেড়া
বেড়া মা� কেয়কটা অংেশ ভাগ কের ে��ফল
েবর করার েচ�া করা হে�। �ােফর খ��েলা যতই
বেড়া হে� �ােফর আকার তত িবকৃত হে�। এভােব
চলেতথাকেল, একসময় �াফটােক েচনাই যােব না।
ে��ফেলর মান আর �কৃত মান আকাশ-পাতাল
পাথর্ক্য হেয় যােব।
এত�ণ এই কথা�েলা বলার উে�শ্য একটাই
েসটা হেলা, একটা জ�ল �াফেক �ু� অংেশ ভাগ কের �ােফর আব� অংেশর ে��ফল েবর করার সময়
�াফেক যত েবিশ সংখ্যক �ু� অংেশ ভাগ করা হেব ে��ফেলর মান ততই আসল মােনর কাছাকািছ হেব।
কী করেল একদম স�ক মানটা পাওয়া যােব?
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আ�া যিদ �াফটােক অসীম সংখ্যক �ু� অংেশ ভাগ কের েদই, তাহেল? হঁ ্যা ে��ফেলর সবেচেয় স�ক
মান পাওয়া যােব!
একটু আেগ েবগ েবর করা সময় েদখালাম �াফ �ারা আব� অংেশর ে��ফলেক �ু� �ু� অংেশর
ে��ফেলর একটা ধারা িহেসেব �কাশ করেত পারিছ। আেগরবার �ােফর ভূ িমেক সমান 6 অংেশ ভাগ
কেরিছলাম । ধারায় ৬টা পদ িছল। এবার বেলিছ যিদ জ�ল �াফ হয়, তাহেল অসীম সংখ্যক ভােগ ভাগ
করেত হেব, পাওয়া যােব অসীম সংখ্যক পেদর একটা ধারা, যার সম� আবার �াফ �ারা আব� েমাট
ে��ফল িনেদর্শ কের, েবগ েথেক অিত�া� দূরে�র মান েবর কের ।
t

আেগর বার �ােফর t অ�েক 6 ভাগ কেরিছলাম �িতটা সমান �ু� অংেশর ৈদঘর্্য িছল ।
t

যিদ t অ�েক n সংখ্যক ভােগ ভাগ কির তাহেল �িত�ু� অংেশর ৈদঘর্্য হেব ।
n

6

সবেচেয় স�ক ে��ফল েবর করার জন্য অসীম সংখ্যক ভাগ করার কথা বেলিছলাম,
t

অথর্াৎ, limit n⟶ ∞ এর জন্য dt= এর মান dt⟶ 0
n

dt হেলা একদম �ু�তর, যত �ু�তর হওয়া স�ব �ু�তর হেত হেত 0 এর যত স�ব িনকেট েপ�ঁছায়,
েপ�ঁছােতই থােক। আর এিদেক ে��ফেলর মান েতা ধারার সম� েসই ধারার পদ সংখ্যা অসীেমর িদেক
েপ�ঁছাে�। এই েয অসীম ধারার সম� েবর করার মাধ্যেম একটা �াফ �ারা আব� অংেশর ে��ফল েবর
করার কাজ এটােক বলা হয় ই�েগশন বাংলায় েযাগজীকরণ।
এবার আমরা একটা ফাংশেনর �াফ �ারা আব� অংেশর ে��ফল েবর করব।
ছিবেত ব�েরখা �ারা েব�ত ে��টােক অসংখ্য �ু� �ু� �ািপিজয়ােম ভাগ করা হেয়েছ ধের িনি�
েছােটা �ািপিজয়াম�েলার ে��ফল a0 , a1 , a2 , a3 , … … ai
সম�ে���র ে��ফল A।

িচ�: �াফ �ারা আব� অংশেক �ু� �ু� অংেশ িবভ�করণ।
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যিদ সম� ে��� n সংখ্যক �ু� �ু� �ািপিজয়ােম িবভ� হেয় থােক তাহেল,
A = a 0 + a1 + a 2 + a 3 + ⋯ a i … + a n

X অ�েক আমরা �ু� �ু� n সংখ্যক ভােগ িবভ� কেরিছ �িত� ভােগর ৈদঘর্্য dx = lim

ধের িনি� X অ� বরাবর �র�েত x0 , িব�ুেত x = 0

x

n⟶∞ n

x0 েথেক dx দূরে� x1 িব�ু , এভােব �মাগত x2 , x3 … xn িব�ু �েলা পর�র েথেক dx দূরে� অবি�ত

অথর্াৎ,x1 − x0 = x2 − x1 = x3 − x2 = x3 − x4 = ⋯ = xi − xi−1 = dx
আেগই বেল িদেয়িছ y = f(x), তাহেল y অ� বরাবর
x = x0 হেল y = f(x0 ) = y0

x = x1 হেল y = f(x1 ) = y1

x = x2 হেল y = f(x2 ) = y2

x = xi হেল y = f(xi ) = yi

ছিবেত েখয়াল কর y অ� বরাবর এই মান�েলা আসেল �ািপিজয়ােমর সমা�রাল বা�র ৈদঘর্্য িনেদর্শ
কের।
এবার চেলা িপি� িপি� �ািপিজয়াম�েলার ে��ফল েবর করা যাক,
1

�ািপিজয়ােমর ে��ফল = �সমা�রাল বা��েয়র সম�� × বা��েয়র মধ্যবতী� দূর�,
1

2

ে��ফল, a0 = (y0 + y1 )(x1 − x0 ) =
2

dx
2

(y0 + y1 )

dx
1
a1 = (y1 + y2 )(x2 − x1 ) = (y1 + y2 )
2
2

……………………………………………………………………………………….
dx
1
an = (yn−1 + yn )(xn − xn−1 ) = (yn−1 + yn )
2
2
এই মান �েলা িনেয় পাই,
A=

dx
dx
dx
(y0 + y1 ) + (y1 + y2 ) + ⋯ + (yn−1 + yn )
2
2
2
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⟹A=

dx
(y + 2y1 + 2y2 + ⋯ + 2yn−1 + yn )
2 0

dx
dx
+ y1 dx + y2 dx + ⋯ + yn−1 dx + yn
2
2
1
1
⟹ A = × f(x0 )dx + f(x1 )dx + f(x2 )dx + ⋯ + × f(xn )dx
2
2
⟹ A = y0

আরও একটু েবিশ পিরচয় িদেয় েলখা যাক,

1
1
× f(x0 )dx + f(x1 )dx + f(x2 )dx + ⋯ + × f(xn )dx
2
2
x
েযখােন, dx = lim
n⟶∞ n
A=

এটা িক� েদখেত একটা ধারার মেতা হেয়েছ যিদও �থম আর েশষ পেদ একটু ঝােমলা রেয়েছ িক�
েমাটামু� একটা ধারা এটােক িসগমা েনােটশন িদেয় �ায় সমান িহেসেব েদখােনা েযেত পাের এভােব,

n

A ≈ � lim f(xi )dx
i=0

𝑛𝑛→∞

িক� গিণত �ায় সমান িজিনসটা পছ� কের না পছ� কের একদম সমান তাই িসগমা েনােটশেনর িচ�
পালেট অন্য একটা সু�র িচ� ব্যবহার করা হয় । এই িচ�টা �থম ব্যবহার কেরিছেলন গডি�ড লাইবিনজ,
িতিন এটা Summation শ��র �থম অ�র s এর ব�ধ�ত র�প িহেসেব s ⟶ ∫ এই িচ��েক ব্যবহার

কেরিছেলন । বতর্ মােন এ�ই ই�গাল ক্যালকুলােসর িচ� বা অপােরটর িহেসেব ব্যব�ত হয় ।
কােজই আমরা ে��ফলেক এই িচ� িদেয় িলখেত পাির িনেচর মেতা কের,
∫ f(x)dx

অথর্াৎ, একটা ফাংশেনর ই�গাল মােন ওই ফাংশেনর �াফ �ারা আব� অংেশর ে��ফেলর মান। এবার
এই ধারণার উপর েতামরা িনেজরা 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 3 + 𝑥𝑥 ফাংশন �ারা আব� অংেশর ে��ফল েবর কর।

১৪২

বয্াঙািচ

ব� আেগই যখন ডাইেনাসর িবলু� হওয়া �র� কের
�তু ল েদব
৬৬ িমিলয়ন বছর আেগ িবশাল �হাণুর আঘােত

গেবষণায় িব�ানীেদর এক� আ�জর্ািতক দল

পৃিথবীর

হেয়িছল।

েদিখেয়েছন, ডাইেনাসররা উপিরউ� মৃতু্যে�ােতর

��তাি�কেদর মেধ্য “�হাণুর আঘােতর আেগই

�ায় ১০ িমিলয়ন বছর আেগ েথেকই সংখ্যায়

িবলু� হওয়া �র� হেয়িছল িক না” িবষেয় েবশ

কমেত �র� কেরিছল।

তকর্-িবতকর্ রেয় েগেছ। তেব স�িত গেবষণায়

�াে�র

িব�ানীরা েদিখেয়েছন েয �হাণুর আঘােতর �ায়

l’Evolution

১০ িমিলয়ন বছর আেগ েথেকই ডাইেনাসর িবলু�

িসএনআরএেসর (CNRS – French National

হওয়া �র� হেয় িগেয়িছল।

Centre for Scientific Research) গেবষক

ডাইেনাসরেদর

মৃতু্য

Institut
de

des

Sciences

Montpellier-এ

de

কমর্রত

এবং গেবষণাপ��র �ধান স�াদক ফািবেয়ন

Nature

কনডািমন বেলেছন, “১৫০ েথেক ৬৬ িমিলয়ন

Communications জানর্ােল �কািশত নতু ন

বছর পূেবর্র ে�টািশয়াস যুেগর সংখ্যাগির� ছয়�

স�িত

২৯

জুন

তািরেখ

১৪৩

বয্াঙািচ
ডাইেনাসর পিরবারেক আমরা পযর্েব�ণ কেরিছ এবং েদেখিছ েয তারা িবব�ত�ত, সংখ্যায় ব�ধ�ত ও সফল
হি�ল। এখন েথেক ৭৬ িমিলয়ন বছর আেগ তােদর সংখ্যা হঠাৎ �াস েপেত �র� কের। তােদর িবলুি�র হার
সমেয়র সােথ বৃি� েপেয়িছল এবং িকছু ে�ে� নতু ন �জািতেত িবব�ত�ত হওয়ার হােরও ছ�পতন ঘেটিছল।”

�াফ�েত ডাইেনাসরেদর যুেগর েশষ ১০ িমিলয়ন বছের ে�িসেয়শন েরট (নীল) এবং িবলুি�র েরট (লাল)
েকমন িছল তা েদখােনা হেয়েছ। ৬৬ িমিলয়ন বছর আেগ �হাণুর আঘােতর আেগই ডাইেনাসেরর �জািতর
সংখ্যা (কােলা) কমেত থােক।
ছিব: Fabien L. Condamine
অস�ূণর্ ফিসল েরকডর্, ফিসেলর বয়স িনণর্য় এবং িববতর্ নীয় মেডেলর অিন�য়তা শনা� করেত দল�
েবইিজয়ান (Bayesian) মেডিলং েকৗশল ব্যবহার কেরেছ। স�াব্য সকল ধরেনর ��� শনা� করেত এবং
িবে�ষণ�েলার ফলাফল অনুিমত েকােনা এক� স�াব্য পিরণিতর িদেক ধািবত হে� িক না তা শনা�
করেত মেডল�েলা বারবার চালনা করা হেয়িছল।
�াে�র একই �িত�ােনর িগিলয়াম িগেনােটর (িযিন িহসাব-িনকাশ�েলা করেত সাহায্য কেরেছন)
ভাষ্যমেত, “�হাণুর আঘােতর পূেবর্ই ডাইেনাসরেদর সংখ্যা �ােসর িবষয়�র সপে� তঁ ারা সব ে�ে� �মাণ
েপেয়েছন৷ এছাড়াও িতিন জািনেয়েছন, “তৃ ণেভাজী ডাইেনাসরেদর িবলুি� আেগ �র� হেয়িছল, যা সদ্য
গ�ত বা�তে� অসাম�স্যতা সৃ�র কারণ হেয় উেঠিছল৷”
১৪৪

বয্াঙািচ
কানাডার ইউিনভা�স�� অব এডম�ন এবং

পৃিথবীর বুেক রাজ� করিছল। তাই তােদর সংখ্যা

গেবষণাপে�র সহ-স�াদক িফল কুিরর ব�ব্য

�াস েপেত �র� করেল �ািণজগেতর অন্যান্য

অনুযায়ী, তঁ ারা ১,৬০০� িনখুঁতভােব পযর্েবি�ত

��েপর জনসংখ্যা ও দাপট িব�ােরর সুেযাগ দুই-ই

নমুনা পরী�ায় ব্যবহার কেরেছন। নমুনা সং�েহর

েবেড় যায়, িবেশষত �ন্যপায়ীেদর। এভােবই ধীের

জন্য িতিন িনেজই একসময় উ�র আেমিরকা,

ধীের পৃিথবীর বা�ত� আজেকর র�প লাভ

মে�ািলয়া, চীনসহ েবশ িকছু জায়গায় ঘুের

কেরেছ।

েবিড়েয়েছন। এর ফেল ডাইেনাসেরর নমুনাধারী
পাথর�েলার গঠনকাল স�েকর্ অেনক তথ্য
জানা িগেয়েছ। এভােবই �িতিনয়ত তেথ্যর
হালনাগাদ করা হেয়েছ। গেবষণায় ব্যব�ত
সেবর্া�ম ফিসল েরকডর্�েলা েথেক �া� তথ্য
অনুযায়ী, �হাণু আঘাত হানার আেগর ১০
িমিলয়ন বছেরর মেধ্যই মূলত ডাইেনাসরেদর
সংখ্যা �াস েপেত �র� কেরিছল।
গেবষণাপে�র
ইউিনভা�স��
আথর্সােয়ে�র
ডাইেনাসরেদর

আেরকজন
অব

সহস�াদক

ি��েলর

অধ্যাপক
িবলুি�র

�ু ল

অব

মাইক

েব�ন

েনপেথ্যর

স�াব্য

কারণ�েলা আরও িবশদভােব ব্যাখ্যা কেরেছন।
তেব তঁ ার মেত, এটু কু পুেরাপুির পির�ার েয �ধান
িনয়ামক মূলত দু�। �থম� সা�ব�ক জলবায়ুর
শীতলতর হওয়া, যা উ� পিরেবেশর সােথ অভ্য�
ডাইেনাসরেদর �েক থাকা ক�ন েথেক ক�নতর
কের তু েলিছল। ি�তীয়� পূেবর্ই উে�খ করা
হেয়েছ; তৃ ণেভাজী ডাইেনাসরেদর সংখ্যা �ােসর
কারেণ বা�তে� সৃ� অসাম�স্যতা।
ডাইেনাসরেদর িবলুি�র এই সময়টা �ােণর
িববতর্ েনর যা�ায় এক� �র��পূণর্ মুহূতর্ বেল
ম�ব্য কেরেছন ফািবেয়ন কনডািমন। এর আেগ
�ায় ১৬০ িমিলয়ন বছর যাবৎ ডাইেনাসররা
১৪৫

বয্াঙািচ
সুেডাকু েমলাও, বুি� বাড়াও

েমলােনার উপায়:
• ১-৯ পযর্� �িমক সংখ্যা বসেব, েকােনা সংখ্যা সাির বা কলােম দুইবার বেস না।
• ঘর�েলা ৩*৩ এবং ৯*৯ ভােব করা আেছ। সুিবধামত করা যােব।
• হাডর্ কিপ থাকেল েপইেজ েপি�ল িদেয় েচ�া কের েদখুন, সফট কিপ হেল খাতায় ৯*৯ ঘর েটেন
সংখ্যা�েলা বিসেয় েচ�া কর�ন।
সমাধান কের পা�েয় িদন ব্যাঙািচর েফইসবুক েপইেজ, িকংবা ইেমইল কর�ন info@bangachi.com এই
�কানায়। স�ক উ�রদাতােদর নাম এবং উ�র আগামী সংখ্যায়।
১৪৬

বয্াঙািচ
ব্যাঙািচ বাংলার জীবজগৎ সংখ্যার সুেডাকুর সমাধান

সমাধান কেরেছন,
১. েমেহর সায়মা
২. েফক আইিড
অিভন�ন আপনােদর দুজনেক।

ব্যাঙািচ ‘বাংলার জীবজগৎ’ সংখ্যার ধঁাধার সমাধান কেরেছন,
১. িবজয়ী েনই
২. িবজয়ী েনই
৩. েফক আইিড
৪. েফক আইিড
[েনাট: হঁ ্যা, উনার নাম েফক আইিড-ই

]

অিভন�ন আপনােক।

১৪৭

বয্াঙািচ
ব্যাঙািচ ‘বাংলার জীবজগৎ’ সংখ্যার ধঁাধার সমাধান
১. পািনেক বরফ কের!
২. 4
৩. 042
৪. (৪) এর িবজয়ী যিদও দুেটা প্যাটানর্ খুঁেজ েপেয়িছেলন িক� এখােন আরও অেনক�েলা প্যাটানর্ আেছ।
মজার এই ধঁাধা� পাঠকেদর জন্য পুনরায় েদওয়া হেলা। েদখা যাক এইবার েক �্যাক কেরন।
1

2

3

=

8

2

3

4

=

18

3

4

5

=

32

4

5

6

=

50

5

6

7

=

?

স�ক উ�রদাতােদর নাম এবং সমাধান জািনেয় েদওয়া হেব আগামী সংখ্যায়। ধন্যবাদ সবাইেক।

১৪৮
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তথ্যসূ�
স�াদকীয়

েরিডয়াম েথেক কীভােব আেলা পাই?

https://www.bbc.com/bengali/news-

https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphor

42223538

https://www.britannica.com/science/ra

https://www.sciencedaily.com/releases/

dium

2021/06/210630115316.htm
েশভার উপপাদ্য

�হাণুেদর গ� ৪

https://rb.gy/5elrvt

১. https://www.nature.com/…/risk-ofmassive-asteroid-strike-un…

https://rb.gy/ynt5zv

২. https://youtu.be/dpmXyJrs7iU

গাউেসর ধারার সম� সূে�র উ�িত

ম�েলর আকােশ েদখা িমলল িবরল অেরারা

https://www.facebook.com/groups/bcb.

https://en.wikipedia.org/wiki/Emirates_

science/permalink/2989677764449206/?

Mars_Mission

app=fbl

https://www.emiratesmarsmission.ae/m

েসানািল অনুপাত

ission/about-emm/

http://www.sacred-

https://www.nature.com/articles/nature

geometry.es/?q=en/content/phi-

.2015.17152

human-bod

https://en.wikipedia.org/wiki/European_
Space_Agency

চলুন অসীম ধারােক অনুভব কির

https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Expr

https://www.mathsisfun.com/algebra/in

ess

finite - series.html

https://en.wikipedia.org/wiki/MAVEN

প্যািলন�িমক সংখ্যা

https://www.emiratesmarsmission.ae/m

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Palindro

ission/about-emm/

mic_number
েকাণেকর আয়তেনর সূ� েকন 1/3πr²h
১.https://youtube.com/playlist?list=PLm
dFyQYShrjd4Qn42rcBeFvF6Qs-b6e-L
২.https://youtu.be/T3aA3WBeRow
১৪৯

বয্াঙািচ

