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ভূম কা 

(মকিংবা, সিংমবমিবদ্ধ সতকটীকরণ) 

আম  এই বইর্া প্কন মলখেমি মনখজই জামন না।  াখে  াখেই বাচ্চাকাচ্চারা 

আ ার সাখে প্ াগাখ াগ কখর,  ারা প্রাগ্রাম িং মশেখত চায় মকন্তু কীভাখব 

শুরু করখব বুেখত পাখর না। অখনক সুন্দর সুন্দর বই আখি, আম  তাখদর 

প্সই বইগুখলার না  মলখে প্দই, প্কউ প্কউ প্সই বই পখে চ ৎকার 

প্রাগ্রাম িং করা মশখে  ায়। আ ার মনখজরও  াখে  াখে প্রাগ্রাম িং করখত 

হয়, মকন্তু আম  েুব ক  জামন, তাখতই আ ার কাজ চখল  ায়। তাই  াখে 

 াখেই আ ার  খন হখয়খি, কত ক  প্জখন প্রাগ্রাম িং করা  ায় প্সর্া 

অনযখদর বখল প্দই না প্কন? শুরুখত প্ভখবমিলা  আর্-দশ পৃষ্ঠায় একর্া 

তামলকা কখর আ ার ওখয়বসাইখর্ মদখয় রােব,  ার শে হখব প্দখে প্নখব। 

মলেখত মগখয় আমবষ্কার করলা , একর্া মজমনস না বুমেখয় মলেখত 

প্ক ন জামন অপরািী  খন হয়। তাই দুই-এক কোয় বযােযা মদখত মগখয় 

প্লোর্া একরু্ বে হখয় প্গল। তেন আম  এক দুইজনখক এর্া প্দমেখয় 

মজখেস করলা  এর্া ওখয়বসাইখর্ মদখয় রােখল বাচ্চাকাচ্চাখদর ভুল মজমনস 

প্শোখনার জনয সবাই মক আ াখক গাল ন্দ করখব? 



 াখদরখক প্দমেখয়মি তারা প্দখশর অখনক গুরুত্বপূণট  ানুষ, তারা বলল, 

করখল করুক, মকন্তু এর্াখক একর্া বই মহখসখবই প্বর করা উমচত। 

অখনখকরই উপকার হখব। প্রাগ্রাম িং প্  শুিু অল্প মকিু এমলর্খদর মবষয় নয়, 

চাইখল সবাই করখত পাখর, প্সর্া বুেখত পারখব। ভয় না প্পখয় শুরু কখর 

মদখল অখনখকই হয়খতা পখর সমতযকাখরর প্রাগ্রা ার হখয়  াখব। 

প্সই জখনয এর্া প্শষ প টন্ত বই মহখসখব রকামশত হখয়খি! 

 

 

 ুহম্মদ জাফর ইকবাল 
বনানী, ঢাকা 
15 প্সখেম্বর, 2020 

 



 

শর্টকার্ প্রাগ্রাম িং 
 
শুরুর কথা 
আম  আ ার মিজের ব্যাপাজর একর্া মব্মিত্র মব্ষয় লক্ষ কজরমি।  াজে 
 াজে এ ি হয় প্ে, আম  হয়জ া সারামিি পমরশ্র  কজর ক্লান্ত, মকিুই 
করার ইচ্ছা করজি িা। আ ার সব্স য়ই প্লখাজলমখ করজ  হয়, 
প্সর্াও করজ   ি িাইজি িা, ব্ইও পড়ার ইচ্ছা করজি িা।  াজে 
 াজে আম  আঁকা-আঁমক কমর প্সর্াও ভাজলা লাগজি িা। প্েজহ ু 
প্র্মলমভশি প্িমখ িা, প্েসবু্ক কমর িা, প্সগুজলা করারও োজ লাই 
প্িই। আম  লক্ষ কজরমি,  খিও মকন্তু আম  খুব্ উৎসাহ মিজয় 
প্রাগ্রাম িং করজ  পামর! প্কাজিা গমিজ র স সযা, পিাথটমব্জ্ঞাজির 
স সযা, ভাষার স সযা মকিংব্া শুধু  ো করার েিয প্কাজিা মকিু 
একর্া করা।  

প্কি এর্া হয় আম  োমি িা, আ ার ধারিা  ািুজষর  মিষ্ক মকিু 
একর্া ত মর করজ  ভাজলাব্াজস। কমিউর্ার প্রাগ্রাম িং মকিু একর্া 
ত মর করার  জ া, এর্া শুধু প্ে মকিু একর্া ত মর কজর  া িয়, প্ের্া 
ত মর করা হজয়জি সাজথ সাজথ প্সর্া মকিু একর্া কজর প্িমখজয় প্িয়! 

আম  সারা েীব্ি শুধু প্ে  ো করার েিয প্রাগ্রাম িং কজরমি  া 
িয়, কাজের কােও কজরমি। আম  প্েজহ ু পিাথটমব্জ্ঞাজির 
এক্সজপমরজ ন্ট কজরমি,  াই আ ার মরয় কাে মিল কমিউর্ার মিজয় 
েন্ত্রজক িালাজিা, প্ের্া মিজয় প্সগুজলা রমিয়া করা। রথ  েখি 
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পাজসটািাল কমিউর্ার এজসজি, আম  ব্ািংলা প্লখার েিয ‘ওয়ােট 
রজসসর’ ত মর কজরমি, ‘মরন্টার ড্রাইভার’ ত মর কজরমি। েখি প্িজশ 
মেজর এজসমি, আ ার  খি মিজের প্রাগ্রাম িং করার রজয়ােি প্িই 
 খিও শজখর েিয প্রাগ্রাম িং কজরমি। ব্ািংলা এব্িং ইিংজরমে প্লখার 
েিয ‘প্েইল কিভার্টার’ এব্িং ‘প্েইল মরন্টার’ ত মর কজরমি। িাব্া 
প্খলার সের্ওয়ার ত মর কজরমি (একর্া ব্াচ্চা প্িজলও প্সর্াজক 
হামরজয় মিজ  পারজব্—মকন্তু প্সর্া প্িষ্টা কর )। আ ার প্রাগ্রা  
সুজোকু স াধাি কজর মি , রুমব্কস মকউব্ প্খল  ই যামি ই যামি।  

আম  োমি সব্াই ভাব্জি, এই  ািুষর্ার মক  াথায় প্গাল াল 
হজয় প্গজি, মিজেজক মিজয় এরক  ব্ড় ব্ড় গালগল্প করজি প্কি? 
আসজল আম  এই গালগল্প করমি সব্াইজক একর্া মেমিস োিাজিার 
েিয। প্সর্া হজচ্ছ, আম  মকন্তু প্রাগ্রাম িং োমি িা! প্রাগ্রাম িংজয়র  াত্র 
েেি খাজিক প্ের্জ ন্ট মলখজ  পামর, প্সগুজলাই প্কাজিার্া আজগ 
প্কাজিার্া পজর মলজখ কাে িামলজয় প্েমল। প্কাে মলখজ  মলখজ  আম  
 ােখাজি প্কাজিা এক োয়গায় েখি আর্জক োই  খি আম  আ ার 
প্কাজিা িাত্র মকিংব্া িাত্রীজক প্োি কজর মেজজ্ঞস কমর, “অ ুক 
প্ের্জ ন্টর্া োমি কীভাজব্ মলখজ  হয় ব্লজব্, মিে।”  ারা শুজি মহ 
মহ কজর হাজস  ারপর িয়া কজর আ াজক ব্জল প্িয়! আম  কখজিা 
আ ার প্লখা প্কাে কাউজক প্িখাই িা, কারি োরা প্রাগ্রাম িং োজি 
 ারা আ ার প্কাে প্িখজল হাসজ  হাসজ   ারা োজব্! এর প্কাজিা 
মিয়  িাই, মিমর-িাঁি প্িই, মকন্তু কাে কজর!  
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আম   াই মকিুমিি প্থজক ভাব্মিলা  আম  েমি সম যকাজরর 
প্রাগ্রাম িং িা প্েজি অল্প কজয়কর্া মেমিস প্েজিই এ   ো করজ  
পামর, প্সগুজলা মিজয় এ  মকিু কজর প্েলজ  পামর  াহজল প্সর্া 
অিযজির ব্জল প্িই িা প্কি? োরা ভাজব্ প্রাগ্রাম িং করা বু্মে খুব্ 
কমিি, োজির  াথার প্ভ জর শুধু  গে আর  গে, শুধু  ারাই 
প্রাগ্রাম িং করজ  পাজর, অিযরা পাজর িা— াজিরজক প্কি ব্জল মিই 
িা প্ে আসজল  ো করার েিয মকিংব্া মিজের প্কাজিা একর্া কাে 
করার েিয প্রাগ্রাম িং করা খুব্ই প্সাো। প্স েিয আম  এই ব্ইর্া 
মলজখমি। ব্ইমর্ পড়ার একমর্  াত্র শ ট—োরা আসজলই প্রাগ্রাম িং 
োজি,  াজিরজক কখিও এই ব্ইর্া প্িখাজিা োজব্ িা,  াহজল  ারা 
হাসজ  হাসজ   ারা োজব্, আর সারা েীব্ি প্ া াজক মিজয় িাট্টা 
করজব্!  

 
রস্তুম  
কমিউর্ার প্রাগ্রা  আসজল মকিু ইিংজরমে প্লখা। অজিকভাজব্ই 
ইিংজরমে মকিু একর্া প্লখা প্েলা সম্ভব্,  াই প্রাগ্রা র্া মলজখ প্েলা 
এ ি মকিু কমিি িয়। মকন্তু প্সর্াজক কাজে লাগাজিার েজিয, প্সর্াজক 
রথজ  কমিউর্াজরর ভাষায় রূপান্তর করজ  হয়, প্ের্াজক কায়িা 
কজর ব্লা হয় কিাইমলিং (compiling)। েমি মিয়  প্ জি 
সমিকভাজব্ প্রাগ্রা র্া প্লখা হয়,  াহজল কিাইল প্শজষ প্সর্াজক 
ব্যব্হার করা োয়, কমিউর্াজরর ভাষায় প্সর্াজক ব্জল এজক্সমকউর্ 
(execute) করা ব্া রাি (run) করা। কাজেই প্কউ েমি কমিউর্ার 
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প্রাগ্রাম িং করজ  িায়,  ার একর্া কমিউর্ার িরকার হজব্, রু্কর্াক 
কমিউর্ার ব্যব্হার করায় অভযি থাকজ  হজব্ এব্িং প্সই 
কমিউর্াজর একর্া কিাইলার থাকজ  হজব্। (আম  ে  িূর োমি 
আেকাল স্মার্ট প্োজিও কিাইলার পাওয়া োয়, কাজেই োর কাজি 
কমিউর্ার প্িই  ারাও স্মার্ট প্োজি প্রাগ্রাম িং করজ  পারজব্।)  

এই ব্ইর্া প্লখা হজয়জি মস (C) মকিংব্া মস িাস িাস (C++) 
ভাষায় প্রাগ্রাম িং করার েিয, কাজেই এই ভাষার একর্া কিাইলার 
িরকার। এ রক  অজিক কিাইলার আজি। এ প্িজশ েিমরয় 
একর্া কিাইলার হজচ্ছ প্কােব্লকস (CodeBlocks)। কাজেই 
কমিউর্ার প্রাগ্রাম িং শুরু করার আজগ  ার কমিউর্াজর প্কােব্লকস 
মকিংব্া প্কােব্লকজসর  জ া প্কাজিা একর্া কিাইলার ব্সাজ  হজব্—
কমিউর্াজরর ভাষায় ইিেল (install) করজ  হজব্। প্সর্া করা 
হজল এব্িং প্সর্া ব্যব্হার করা মশজখ প্গজল ব্লা োয় আর প্কাজিা 
মিন্তা প্িই, প্রাগ্রাম িং করার অজধটক কাে হজয় প্গজি!  

এখি ব্ামক অজধটক কাে শুরু করা োয়।  
 

কী কী মশখজ  হজব্ 
োরা এখজিা িাভটাস হজয় আজি  াজিরজক কী কী মশখজ  হজব্, প্সর্া 
আজগ প্থজক ব্জল মিজয় একরু্ সাহস প্িওয়া োক। এই ব্ইজয় মিজির 
 ামলকায় ো ো প্লখা আজি  ার ব্াইজর আর মকিু মশখজ  হজব্ িা। 
এগুজলা ব্যব্হার কজর কী ধরজির প্রাগ্রা  করা োজব্, প্সর্া োিার 
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েিয ব্ইর্া একরু্ উজেপাজে প্িখ! েমি পিন্দ হয় ব্ইর্া পড়া শুরু 
কজরা, েমি পিন্দ িা হয়, ব্ইর্া িুজড় প্েজল িাও। 

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

int main() void SomeName() 

 

{...}   //     /* ... */ 

 

int float char 

VariableName    ArrayName[...] 

 

printf(...); \n %d  %f  %c 

scanf(...); & 

 

+ - * / sin(...) cos(...)  
for(...)  if(...)  while(...)  

 

FILE ...; fprintf(...); fscanf(...); 

উপজরর  ামলকায় ো প্িয়া আজি  ার অজধটজকর  াজে োিার 
ব্া প্শখার মকিু প্িই, প্রাগ্রা র্া কাে করার েিয প্িাখ ব্ন্ধ কজর 
ব্যব্হার করজ  হজব্। ব্ামকগুজলা োিজ  হজব্ এব্িং মকিু মকিু 
বু্েজ ও হজব্। প্েখাজিই এ রক  ম ির্া ের্ (...) প্লখা হজয়জি 
প্সখাজি মকিু একর্া মিয়  প্ জি মলখজ  হজব্, েখি ব্যব্হার করা 
হজব্  খি মিয় র্া ব্জল প্িওয়া হজব্। 

 
রথ  প্রাগ্রা  
মস (C) মকিংব্া  মস িাস িাস (C++) ভাষায় সব্ার রথ  প্কাি 
প্রাগ্রা মর্ মলখজ  হজব্ প্সমর্ অমলমখ ভাজব্ মিক করা আজি। প্কউ 
 ার ব্াইজর োয় িা—প্েি  ার ব্াইজর প্গজল  ার ওপর 
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কমিউর্াজরর অমভশাপ প্িজ  আসজব্! আ রাও প্সই মিয়  প্ জি 
ম িমর্ লাইি এব্িং িুমর্ েযাজকর্ মিহ্ন মিজয় প্সই প্রাগ্রা মর্ মলজখ 
প্েলব্: 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

printf("Hello World"); 

} 

আ রা এই প্রাগ্রা র্া কিাইল করার পর রাি করার আজগ 
এক িের প্িজখ প্িই। রথ  লাইির্াজক ব্জল ‘প্হোর’। প্রাগ্রাজ র 
প্ভ র প্েসব্ োিংশি ব্যব্হার করা হজব্ প্সগুজলা প্হোর োইল 
সরব্রাহ কজর,  াই শুরুজ  এর্া মলজখ প্সর্া মিমি  কজর মিজ  
হজব্। প্রাগ্রাজ  অজিক ধরজির োিংশি ব্যব্হার করা হয়,  াই 
রজয়ােিজব্াজধ অজিক ধরজির প্হোর ব্যব্হার করজ  হয়। আ রা 
প্েজহ ু শর্টকার্ প্রাগ্রাম িং করমি,  াই শুধু িুইর্া প্হোর লাগজব্,  ার 
একর্া এখিই মশজখ প্েললা !  

মি ীয় লাইিমর্ হজচ্ছ,  ূল প্রাগ্রাজ র িা , প্েজহ ু এর্াই 
আ াজির  ূল প্রাগ্রা , main ()এই িা র্াই এভাজব্ই মিজ  হজব্ 
এব্িং এভাজব্ই মলখজ  হজব্। সব্স য় সব্ প্রাগ্রাজ  এর্া থাকজ  হয় 
এব্িং প্রাগ্রা  শুরু হয় এই িা  প্থজক। 

 ূল প্রাগ্রা র্া শুরু হজয়জি মি ীয় েযাজকজর্র শুরু ( { ) মিজয় 
এব্িং প্শষ হজয়জি মি ীয় েযাজকজর্র প্শষ ( } ) মিজয়—এর  ােখাজি 
 ূল প্রাগ্রা । আ রা েখি প্রাগ্রাজ র আজরা একরু্ প্ভ জর োব্  খি 
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প্সখাজিও সব্স য় প্রাগ্রাজ র মব্মভন্ন সুমিমিটষ্ট অিংশ মি ীয় েযাজকর্ 
মিজয় মব্মভন্নভাজব্ মিমিটষ্ট কজর প্িজব্া।  

এব্াজর এই প্রাগ্রাজ র এক াত্র প্কাে—এমর্  মির্জর মরন্ট 
করার োিংশিমর্ (printf) ব্যব্হার কজর প্লখা একমর্ প্ের্জ ন্ট। 
প্শষ হজয়জি প্সম জকালি মিজয়। প্িখজব্ প্রাগ্রাম িং করার প্ব্লায় 
সব্স য় প্ের্জ ন্ট প্শষ করজ  হয় প্সম জকালি ( ; ) মিজয়। েমি 
মিজ  ভুজল োও কিাইলার প্ া াজক প্িাজখ আঙুল মিজয়  জি কমরজয় 
প্িজব্! মি ীয় েযাজকর্ মিজয় আব্দ্ধ োয়গায় োব্ল প্কাজর্শজির 
(“...”) প্ভ র ো প্লখা হয় printf োিংশিমর্ প্সর্াই  মির্জর 
মরন্ট কজর প্িয়।  

এব্াজর আ রা আ াজির রথ  প্রাগ্রা র্াজক কিাইল করব্। 
েমি সব্মকিু মিকিাকভাজব্ প্লখা হজয় থাজক  াহজল প্িাজখর পলজক 
কিাইল হজয় োজব্। েমি মলখজ  মগজয় ভুল-ত্রুমর্ হজয় থাজক  াহজল 
কিাইলার প্সর্া প্িমখজয় প্িজব্। কিাইল করার পর একর্া েু সই 
িা  মিজয় প্রাগ্রা মর্ প্সভ করব্  ারপর রাি করব্। রাি করা হজল 
 মির্জর প্লখা হজব্: 

Hello World 

মিজি আজরা মকিু প্লখা থাকজ  পাজর, আ রা প্সর্া মিজয়  াথা 
ঘা াব্ িা।  

 ুম  েমি সম য  মির্জর Hello World মলজখ থাকজ  পাজরা 
 াহজল প্ া াজক অমভিন্দি, কারি  ুম  প্রাগ্রাম িংজয়র িব্বই ভাগ 
কজর প্েজলজিা। এখি শুধু প্সর্াজক আজরা একরু্ মব্িৃ  করা!  
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আজরা একরু্ রথ  প্রাগ্রা  
আ রা প্েজহ ু একর্া প্রাগ্রা  মলজখই প্েজলমি, এর্াজক আজরা 
একরু্খামি িাড়ািাড়া কজর প্িমখ। প্ে ি: printf োিংশজির প্ভ র 
Hello World শব্দর্ার  ােখাজি Beautiful কথার্া 
ঢুমকজয় মিই।  াহজল প্রাগ্রা র্া রাি করা হজল  মির্জর প্লখা হজব্—
Hello Beautiful World. 

এব্াজর printf ব্যব্হার কজর প্ের্জ জন্টর মিজি আজরা িুজর্া 
একই ধরজির প্ের্জ ন্ট মলমখ, একর্াজ  োব্ল প্কাজর্শজির প্ভ র 
প্লখা থাকজব্, Hello Universe অিযর্ার প্ভ র প্লখা থাকজব্ 
Hello Everyone, অথটাৎ পুজরা প্রাগ্রা র্া প্িখাজব্ এরক : 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

printf("Hello Beautiful World"); 

printf("Hello Universe"); 

printf("Hello Everyone"); 

} 

এব্াজর এই প্রাগ্রা র্া রাি কজর প্িমখ, আ রা মিিয়ই ভাব্মি 
 মির্জর প্লখা হজব্: 

Hello Beautiful World 

Hello Universe 

Hello Everyone 

মকন্তু  মির্জর  ামকজয় প্িজখা, প্সখাজি প্লখা আজি— 

Hello Beautiful WorldHello universeHello Everyone 
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প্ব্াকা প্রাগ্রা মর্ একর্ার পর একমর্ মলজখ প্রজখজি! িুজর্া 
ব্াজকযর  ােখাজি একরু্ space পেটন্ত প্িয়মি! কী জ্বালা!  

আসজল প্রাগ্রা মর্জক প্ব্াকা ব্জল লাভ প্িই,  ুম  প্ের্া করজ  
ব্জলজিা প্স প্সর্াই কজরজি। মভন্ন মভন্ন লাইজি মলখজ  িাইজল প্সভাজব্ 
প্ের্জ ন্টর্া মলখজ  হজব্। একর্া লাইি প্লখা প্শষ হজল পজরর 
লাইজি প্েজ  হজল \n মলখজ  হয়। কাজেই প্ া ার প্রাগ্রা র্া হজ  
হজব্ এ রক :  

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

printf("Hello Beautiful World\n"); 

printf("Hello Universe\n"); 

printf("Hello Everyone\n"); 

} 

এব্াজর এর্া রাি কজরা, প্িখজব্ প্ া ার প্রাগ্রা মর্ একর্ার 
মিজির লাইজি আজরকর্া মলজখজি। োব্ল প্কাজর্শি প্েখাজি প্শষ 
হজয়জি  ার মিক আজগ \n মলখজল প্রাগ্রা মর্ পজরর লাইজি িজল 
োয়। িুইব্ার মলখজল িুই লাইি মিজি, ম িব্ার মলখজল ম ি লাইি। 
 াহজল প্ া াজির আজরা একমর্ মেমিস প্শখা হজলা!  

মিজে কজরা: আ রা ব্জলমি printf োিংশজি োব্ল প্কাজর্শজির 
প্ভ জর প্ের্াই প্লখা হয় প্সর্াই  মির্জর প্িখা োজব্। কথার্া সম য 
মকিা িািা মকিু মলজখ প্সর্া পরীক্ষা কজর প্িজখা। পরীক্ষা করা প্শষ 
হজল প্ া ার প্রাগ্রাজ  প্লখাগুজলার  ােখাজি %d %f মকিংব্া %c 
মলজখ প্সগুজলা  মির্জর প্িখাজিার প্িষ্টা কজর প্িজখা প্ া কী হয়! 
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সব্মকিুই েমি প্লখা সম্ভব্ হয়  াহজল এগুজলা প্লখা োজচ্ছ িা প্কি? 
স সযা প্কাথায়?  

তধেট ধজরা। একরু্ পজরই মব্ষয়র্া প্ া াজির ব্লমি।  
 

মহসাব্-মিকাশ 
কমিউর্াজরর িা  প্িজখই প্ব্াো োজচ্ছ এর্া আসজল ত মর হজয়মিল 
কমিউর্ (compute) ব্া মহসাব্-মিকাশ করার েিয, গমি  করার 
েিয। অথি এখি  ািুষ এর্া ভুজলই প্গজি—এর্া মিজয় মসজি া প্িজখ, 
গাি শুজি, প্েসবু্ক কজর, প্কউ আর মহসাব্-মিকাশ ব্া গমি  কজর 
িা। কাজেই মিজেজির  াি-সম্মাি রাখার েিয আ রা একরু্ গমি  
করব্। কমিি প্কাজিা গমি  িয়, প্োগ-মব্জয়াগ এব্িং গুি-ভাগ।  

প্ক ি কজর প্রাগ্রা  মলখজ  হয় এখি আ রা োমি। রথজ  
প্হোর োইল,  ারপর  ূল প্রাগ্রাজ র িা ,  ারপর িুজর্া মি ীয় 
েযাজকজর্র  াজে প্রাগ্রা  ব্া প্কাে। কাজেই একর্া প্রাগ্রা  মলজখ 
প্েমল!  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

Jog=10+4; 

Biyog=10-4; 

Goon=10*4; 

Bhag=10/4; 

} 
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এখি পেটন্ত প্েরু্কু োমি,  াজ   জি হজচ্ছ প্রাগ্রা র্া খারাপ 
হয়মি! শুরুজ  প্হোর োইল,  ারপর 10 এব্িং 4-প্ক প্োগ, মব্জয়াগ, 
গুি ও ভাগ করার পর েলােলর্া প্লখার েিয িারর্া িা  মিজয়মি, 
িা  প্িজখই প্ব্াো োজচ্ছ প্কাির্া কী! এব্াজর প্রাগ্রা র্া কিাইল 
কজরা, প্সভ কজরা এব্িং  ারপর রাি কজরা।  

কিাইল করজ  মগজয় মিিয়ই ধাক্কা প্খজয়জিা, কিাইলারমর্ 
প্রজগজ জগ ব্লজি প্স Jog, Biyog, Goon এব্িং Bhag—
এই প্ভমরজয়ব্লগুজলা প্স মিজি িা! ব্ািংলা শব্দ ইিংজরমেজ  মলজখমি 
ব্জল প্স মব্রক্ত হয়মি, মব্রক্ত হজয়জি অিয কারজি! প্রাগ্রা  করার 
স য় প্ভমরজয়ব্লগুজলার িা  আজগ “প্ঘাষিা” কজর মিজ  হয়! শুধু 
প্ঘাষিা করজলই হয় িা, প্ঘাষিা করার স য় ব্জল মিজ  হয় প্ে এই 
প্ভমরজয়ব্লগুজলার প্ভ জর কী ধরজির  থয রাখা হজব্।  

আ রা প্েজহ ু সিংখযা মিজয় কাে করমি,  াই আপা   
প্ভমরজয়ব্লগুজলা হজব্ সিংখযা। শুধু সিংখযা ব্জল মিজলই হজব্ িা, 
সিংখযারও রক জের আজি, প্সর্াও ব্জল মিজ  হজব্। প্ে ি: প্ া াজক 
েমি মেজজ্ঞস কমর প্ া রা কয় ভাই-প্ব্াি।  ুম  সব্স য় পূিটসিংখযায় 
উত্তর প্িজব্, কখজিাই ব্লজব্ িা 3.25 েি (ম িেি ব্ড় এব্িং 
একেি খুব্ প্িার্ ভাই মকিংব্া প্ব্াি থাকজলও!)। এ ব্ির প্ া ার 
সু্কল ক মিি প্খালা মিল এই রজের উত্তরও প্ া াজক পূিটসিংখযায় 
উত্তর মিজ  হজব্। এই ধরজির সিংখযাজক ব্জল পূিটসিংখযা 
(integer)।  
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আব্ার অজিক সিংখযা আজি প্েগুজলা পূিটসিংখযা হজ ই হজব্ এ ি 
প্কাজিা ব্াধযব্াধক া প্িই। প্কউ েমি প্ া াজক মেজজ্ঞস কজর, আে 
সারামিজি  ুম  কয় গ্লাস পামি প্খজয়জিা? উত্তজর  ুম  ব্লজ ই পাজরা, 
সাজড় সা  গ্লাস (7.5), প্কউ অব্াক হজব্ িা। ব্াোর করজ  মগজয় 
একর্া ইমলশ  াি ওেি কজর প্িখা প্গল প্সর্ার ওেি 1.45 
প্কমে—এর্াও খুব্ই স্বাভামব্ক ব্যাপার। এই ধরজির সিংখযাজক ব্জল 
ব্ািব্ সিংখযা (real)।  

কাজেই প্রাগ্রাম িং করার স য় েমি সিংখযা মিজয় মহজসব্ করার 
েিয প্ভমরজয়ব্ল প্ঘাষিা মিজ  হয়  াহজল ব্জল মিজ  হজব্ এর্া মক 
পূিটসিংখযা (integer) িামক ব্ািব্ সিংখযা (real)। পদ্ধম র্া 
খুব্ই সহে—পূিটসিংখযা হজল int শব্দমর্ মলজখ  ারপর 
প্ভমরজয়ব্লগুজলার িা  মলজখ মিজ  হজব্। ব্ািব্ সিংখযা হজল float 
শব্দমর্ মলজখ  ারপর প্ভমরজয়ব্লগুজলার িা  মলজখ মিজ  হজব্। ইজচ্ছ 
করজল আলািাভাজব্, ইজচ্ছ করজল একসাজথ। প্ভমরজয়ব্লগুজলার িা  
ব্যব্হার করার আজগ প্রাগ্রাজ র প্েজকাজিা োয়গায় প্সর্াজক প্ঘাষিা 
মিজ  হজব্।  

ধরা োক আ রা পূিটসিংখযা মহজসজব্ প্োগ, মব্জয়াগ, গুি ও ভাগ 
করজ  িাই।  াহজল এব্াজর প্রাগ্রা র্া আব্ার মলজখ প্েমল: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

int Jog, Biyog, Goon, Bhag; 

Jog=10+4; 

Biyog=10-4; 

Goon=10*4; 
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Bhag=10/4; 

} 

কীভাজব্ প্ভমরজয়ব্লগুজলা প্ঘাষিা করা হজয়জি ভাজলাভাজব্ প্িজখ 
িাও।  ারপর কিাইল কজরা। র্াইপ করজ  ভুল করজল কিাইলার 
প্ া াজক ব্জল প্িজব্। মিক কজর িাও। মিকভাজব্ কিাইল হজয় 
থাকজল, প্সভ কজরা এব্িং রাি কজরা। মব্শ্বাস কজরা আর িাই কজরা, 
প্রাগ্রা মর্ প্োগ, মব্জয়াগ, গুি এব্িং ভাগ কজর প্েজলজি!  

 মির্জর কী প্িখাজচ্ছ? মকিুই িা! অব্াক হওয়ার মকিু িাই,  ুম  
 াজক মকিু প্িখাজ  ব্জলামি। কাজেই প্রাগ্রা র্া মিকভাজব্ প্োগ, 
মব্জয়াগ, গুি এব্িং ভাগ কজরজি মকিা প্িখার েিয আ াজির 
প্ভমরজয়ব্লগুজলার  ািগুজলা প্িখাজ  হজব্। আ রা মিিয়ই অিু াি 
করজ  পারমি printf ব্যব্হার কজর  ািগুজলার মরন্ট করজ  
হজব্। প্সর্া করার েিয সব্জশজষ আ াজির এই প্ের্জ ন্টমর্ প্োগ 
করজ  হজব্: 
printf("%d %d %d %d\n",Jog, Biyog, Goon, Bhag); 

এব্াজর মকিুক্ষি এই printf প্ের্জ ন্টর্ার মিজক  ামকজয় 
প্থজক মিজেই প্ব্াোর প্িষ্টা কজরা এখাজি কী করার প্িষ্টা করা 
হজয়জি। রথ  প্রাগ্রাজ  আ রা েখি printf োিংশিমর্ ব্যব্হার 
কজরমি  খি শুধু িুজর্া প্কাজর্শি  াজকটর  াজে মকিু প্লখা মিল। 
এব্াজর প্কাজর্শি  াজকটর প্শজষ একমর্ ক া মিজয় Jog, Biyog, 
Goon, Bhag আ াজির এই িারজর্ প্ভমরজয়ব্ল পরপর প্লখা 
হজয়জি। প্ব্াোই োজচ্ছ এর্া প্লখা হজয়জি এজির  াি প্লখার েিয 
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অথটাৎ এখাজি প্ে প্ভমরজয়ব্ল প্লখা হজব্  ার  াি  মির্জর প্লখা 
হজব্।  ািগুজলা কীভাজব্ প্লখা হজব্ প্সর্া প্কাজর্শি  াজকটর প্ভ র 
মিমিটষ্ট কজর প্িয়া হজয়জি। প্েজহ ু িারমর্ প্ভমরজয়ব্ল পূিটসিংখযা ব্া 
integer  াই িুই প্কাজর্শি  াজকটর প্ভ র িারব্ার %d প্লখা 
হজয়জি। এজককর্া প্ভমরজয়ব্জলর েিয এজককব্ার।  

এব্াজর পুজরা প্রাগ্রা র্া হজব্ এ রক : 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

int Jog, Biyog, Goon, Bhag; 

Jog=10+4; 

Biyog=10-4; 

Goon=10*4; 

Bhag=10/4; 

printf("%d %d %d %d\n",Jog, Biyog, Goon, Bhag); 

} 

প্রাগ্রা  প্লখার পর কিাইল কজরা। ভুল-ত্রুমর্ হজয় থাকজল 
মিক কজরা। প্সভ কজরা  ারপর রাি কজরা।  মির্জর উত্তর মলজখ 
প্িজব্ উত্তরর্া হজব্ এ রক : 

14 6 40 2 

প্োগ, মব্জয়াগ, গুি মিক আজি—ভাগেল মিক প্িই, মিক হজব্ 
প্সর্া মিিয়ই আশা কজরামি। ভাগেল পূিটসিংখযা িয়  

10/4 = 2.5 

কাজেই প্ া ার প্রাগ্রা  ভাগেজলর শুধু পূিটসিংখযা অিংশরু্কু 
মলজখ মিজয়জি।  ার বু্মদ্ধজ  প্েরু্কু কুমলজয়জি প্স  াই কজরজি,  াজক 
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প্িাষ মিজয় লাভ প্িই! প্িাষ আ াজির। েমি েলােল পূিট সিংখযা হজব্ 
িা  াহজল প্ভমরজয়ব্লগুজলা পূিটসিংখযা মহজসজব্ প্ঘাষিা প্িওয়া মিক 
হয়মি। এর্াজক float মহজসজব্ প্ঘাষিা প্িওয়া উমি  মিল!  

প্রাগ্রাজ র প্েরু্কু মলজখমি প্সরু্কু থাকুক, আ রা  ার মিজি িূ ি 
িারমর্ প্ভমরজয়ব্ল প্ঘাষিা মিই এব্িং িূ ি িারমর্ প্ের্জ ন্ট মলমখ, 
 ারপর িূ ি আজরকর্া printf প্ের্জ ন্ট মলমখ।  াহজল 
প্রাগ্রা র্া হজব্ এ রক : 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

int Jog, Biyog, Goon, Bhag; 

Jog=10+4; 

Biyog=10-4; 

Goon=10*4; 

Bhag=10/4; 

float jog, biyog, goon, bhag; 

jog=10.+4.; 

biyog=10.-4.; 

goon=10.*4.; 

bhag=10./4.; 

printf("%d %d %d %d\n",Jog, Biyog, Goon, Bhag); 

printf("%f %f %f %f\n",jog, biyog, goon, bhag); 

} 

েমি  ুম  সব্মকিু মিকভাজব্ কজর থাজকা,  াহজল এই প্রাগ্রা র্া 
রাি করজল  মির্জর প্লখা হজব্: 

14 6 40 2 
14.000000 6.000000 40.000000 2.500000 
িশম জকর পর এজকব্াজর 6 ঘর পেটন্ত প্িখজ  একরু্ ব্াড়াব্ামড় 

 জি হজচ্ছ মকন্তু উত্তরমর্ প্ে সমিক  াজ  সজন্দহ প্িই! (এখি প্েজহ ু 
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আ রা প্রাগ্রাম িং প্শখার পেটাজয় আমি, আপা   ব্াড়াব্ামড়রু্কু মিজয় 
 াথা িা ঘা ালা , একরু্ সহয কজর োই!) 

printf োিংশিমর্ মিজয় আজরা অজিক মকিু করা োয়, 
সব্মকিু একব্াজর প্শখাজিার প্িষ্টা করমি িা। েখি প্েরু্কু িরকার 
হজব্  খি প্সর্া ব্লা োজব্।  

মিজে কজরা: এর আজগরব্ার মিজে কজরা মিজয় কী স সযা হজয়মিল, 
 খি প্সর্া ব্যাখযা করা হয়মি। এ ক্ষজি মিজেই প্সর্া বু্জে প্েলার 
কথা। প্ া ার printf োিংশজির প্ভ র িািা কথা মলজখ একরু্ 
পরীক্ষা-মিরীক্ষা কজরা। এর্া হজচ্ছ প্রাগ্রাম িং প্শখার আসল প্র্কমিক, 
েখিই মকিু একর্া মিজয় রে থাজক  খিই প্িার্ একর্া প্রাগ্রা  
মলজখ প্সর্া পরীক্ষা কজর প্িজখা।  

অকােটকর লাইি 
আজগর প্রাগ্রাজ  আ রা ভুল এব্িং শুদ্ধ িুমর্ই প্রজখ মিজয়মিলা । এ  
কষ্ট কজর র্াইপ কজরমি  াই  ুিজ   ি িাইমিল িা! প্সর্া মিজয় 
মব্িমল  হব্ার মকিু প্িই, আ রা িাইজল িা  ুজিও লাইিগুজলাজক 
অকােটকর কজর প্রজখ মিজ  পামর! একর্া লাইজির সা জি // মলখজল 
প্সই লাইির্া অকােটকর হজয় োয়। লাইজির  ােখাজি // মলখজল 
লাইজি এর পজরর অিংশরু্কু অকােটকর হজয় োয়।  াই েমি প্কাজিা 
 ন্তব্য মলখজ  হয়  াহজল লাইজির প্শজষ // মলজখ  ারপজর ো ইচ্ছা 
মলজখ রাখা োয়! 
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একমর্-িুইমর্ লাইি অকােটকর কজর প্েলার েিয // প্লখা মিক 
আজি মকন্তু েমি একর্া ব্ড় অিংশ অকােটকর করজ  িাই  াহজল ধজর 
ধজর সব্ লাইজির আজগ // প্লখা একরু্ োজ লার ব্যাপার।  খি 
শুরুজ  /* মলখজ  হয় এব্িং প্েরু্কু অকােটকর করজ  িাও  ার 
প্শজষ */ মলখজ  হয়। // মকিংব্া /*...*/ সমরজয় মিজল 
লাইিমর্ মকিংব্া লাইিগুজলা আব্ার কােটকর হজয় োয়। 

এই মিয়  ব্যব্হার কজর আ রা আজগর প্রাগ্রা মর্র শুধু শুদ্ধ 
অিংশরু্কু কােটকর কজর প্েমল,  ারপর কিাইল এব্িং রাি কজর 
প্িমখ! 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

/* 

int Jog, Biyog, Goon, Bhag; 

float jog, biyog, goon, bhag; 

Jog=10+4; 

Biyog=10-4; 

Goon=10*4; 

Bhag=10/4; 

*/ 

float jog, biyog, goon, bhag; 

jog=10.+4.; 

biyog=10.-4.; 

goon=10.*4.; 

bhag=10./4.; //Now it will divide properly 

//printf("%d %d %d %d\n",Jog, Biyog, Goon, Bhag); 

printf("%f %f %f %f\n",jog, biyog, goon, bhag); 

} 
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মিজে কজরা: আ রা কী কী মশখব্,  ার একর্া  ামলকা মিজয়মিলা । 
 ার প্ভ র ক গুজলা প্শখা হজয়জি? ক গুজলা ব্ামক আজি? 

 
রথ  সম যকাজরর প্রাগ্রা  
আ রা এখি পেটন্ত প্েরু্কু মশজখমি প্সরু্কু মিজয়ই সম যকাজরর একর্া 
গামিম ক স াধাজির প্রাগ্রা  মলখজ  পামর। প্সর্াই করা োক—
আ রা মিঘা  স ীকরজির (quadratic equation) স াধাি প্ব্র 
করব্। োরা মিঘা  স ীকরজির মব্ষয়র্া োজিা িা,  াজির েিয আজগ 
একরু্খামি ব্জল মিই। মিজির স ীকরিমর্ প্িজখা: 

2𝑥2 + 𝑥 − 6 = 0 

𝑥-এর সব্  াজির েিয এমর্ সম য িয়, িুমর্ মিমিটষ্ট  াজির েিয 
এমর্ সম য। (প্েজহ ু মিঘা  স ীকরি,  াই 𝑥-এর িুমর্  াজির েিয 
এর  াি শূিয। ম ি  াত্রার স ীকরি হজল ম িমর্  াজির েিয এর 
 াি শূিয হজ া, িার  াত্রার হজল িারমর্  াজির েিয এর  াি শূিয 
হজ া ই যামি।) 

স ীকরিমর্ 𝑥-এর প্কাি প্কাি  াজির েিয এর  াি শূিয হজব্, 
প্সর্া স ীকরি একরু্ অিযভাজব্ মলখজলই প্ব্াো োজব্। একই 
স ীকরিমর্ একরু্ িাড়ািাড়া কজর আ রা এভাজব্ মলখজ  পামর: 

(2𝑥 − 3)(𝑥 + 2) = 0 

এর্ার মিজক  াকাজলই আ রা ব্লজ  পারব্ েমি 2𝑥 = 3 (ব্া 
𝑥 = 1.5) হয় মকিংব্া 𝑥 = −2 হয়  াহজল স ীকরিমর্র  াি শূিয 
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হজব্। োরা মিঘা  স ীকরজির স াধাি কীভাজব্ করজ  হয় প্সর্া 
োজিা  ারা ব্লজব্, স ীকরিমর্ েমি হয়: 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 

 (আ াজির উিাহরিমর্র েিয 𝑎 = 2, 𝑏 = 1, 𝑐 = −6) 
 াহজল  ার স াধাি হজচ্ছ: 

𝑥 =
−𝑏 + √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

মকিংব্া  

𝑥 =
−𝑏 − √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 
প্ া রা ইচ্ছা করজল a, b এব্িং c-এর  াি ব্মসজয় পরীক্ষা কজর 

প্িখজ  পাজরা—রথ মর্ প্িজব্ 𝑥 = 1.5 হয় এব্িং মি ীয়মর্ প্িজব্ 
𝑥 = −2, মিক প্ে রক  হওয়ার কথা।  আ রা এব্াজর এই 
স ীকরিমর্ স াধাি করার েিয একর্া প্রাগ্রা  মলজখ প্েলব্। সব্ 
ম মলজয় এখাজি 5মর্ প্ভমরজয়ব্ল লাগজব্, a, b, c এব্িং িুমর্ 
স াধাি root1 এব্িং root2, সব্ই ব্ািব্। কাজেই প্রাগ্রা র্া 
হজব্ এ রক : 

#include<stdio.h> 

#include<math.h> 

int main() 

{ 

float a,b,c,root1,root2; 

a=2; 

b=1; 
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c=-6; 

root1=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); 

root2=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); 

printf("root1= %7.2f  root2= %7.2f\n", 

root1,root2); 

} 

প্রাগ্রা মর্  জিাজোগ মিজয় প্িজখা, এখাজি প্ া াজির িা প্ব্াোর 
 জ া মকিু প্িই। root1 এব্িং root2-এর েিয গামিম ক 
প্ের্জ ন্টমর্ প্িখজ  রায় এলজেব্রার লাইজির  জ া। শুধু sqrt 
োিংশিমর্ িূ ি, এর্া মিজয় ব্গট ূল প্ব্র করা হয়। আ রা প্েজহ ু 
ব্গট ূল প্ব্র করমি,  াই গামিম ক কােক ট করার েিয িূ ি একর্া 
প্হোর (#include <math.h>) মিজ  হজয়জি। printf 
োিংশজি %f িা মলজখ % এব্িং f-এর  ােখাজি 7.2 ব্মসজয় %7.2f 
প্লখা হজয়জি। এর কারজি সিংখযাগুজলা মলখজ  সা  ঘর প্িজব্ এব্িং 
িশম জকর পর িুই ঘর মলখজব্। আজগ রজয়ােি িাড়াই ব্াড়াব্ামড় 
কজর িশম জকর পর িয়ঘর মলখ , এব্াজর মলখজব্ িা। 

এব্াজর প্রাগ্রা র্া কিাইল কজরা, প্সভ কজরা  ারপর রাি 
কজরা। প্িখজব্  মির্জর প্লখা হজব্: 

root1=  1.50  root2=  -2.00 

মিক প্ে রক  হওয়ার কথা। অমভিন্দি,  ুম  রথ  ব্ার 
সম যকার কাজের েিয সম যকার একর্া প্রাগ্রা  মলজখজিা।  

প্েজহ ু প্রাগ্রা র্া প্লখা হজয়জি  াই এর্াজক মিজয় একরু্ 
পরীক্ষা-মিরীক্ষা করা িরকার। a, b এব্িং c-এর িািা ধরজির 



শর্টকার্ প্রাগ্রাম িং                  27 
 

 াি মিজয় প্িজখা কী স াধাি পাওয়া োয়। b=0 ব্সাজল একরু্ মব্জশষ 
স াধাি পাওয়া োয়। মিক প্স রক  a=1, b=2, c=1 আব্ার 
a=1, b=-2, c=1 ব্সাজলও মকিু মব্জশষ স াধাি আজস। 
কারির্া মিন্তা কজর প্ব্র কজরা । প্রাগ্রাম িং করজ  ব্জসমি  াই গমি  
মিজয় মিন্তা-ভাব্িা করা োজব্ িা—প্ক ব্জলজি? 

 
সরাসমর 
আম  প্ া াজির ব্জলমি মিঘা  স ীকরজির এই প্রাগ্রা র্া মব্মভন্ন 
a, b এব্িং c-এর  াি মিজয় পরীক্ষা করজ । মকন্তু কাের্া প্ া 
খুব্ সহে িা, কারি প্সর্া করার েিয রজ যকব্ার প্রাগ্রাজ র প্ভ র 
a, b এব্িং c-এর েিয িূ ি সিংখযা র্াইপ করজ  হয়,  ারপর 
প্সর্া আব্ার কিাইল করজ  হয়,  ারপর রাি করজ  হয়। কাের্া 
অজিক সহে হজ া, েমি প্রাগ্রা  রাি করার স য় প্রাগ্রা  আ াজির 
কাজি a, b এব্িং c-এর  াি িাই  এব্িং আ রা প্সর্া র্াইপ কজর 
মিজয় মিজ  পার া ।  

কাের্া খুব্ই সহে। আ রা printf  মিজয় কীভাজব্ সিংখযা 
মলখজ  হয় প্সর্া মশজখমি। মিক প্স রক  একর্া োিংশি ব্যব্হার 
করজ  হজব্, প্ের্া সিংখযার্া গ্রহি করজব্। এই োিংশির্াজক ব্জল 
scanf, এর্ার ব্যব্হাজরর সাজথ printf-এর ব্যব্হাজরর ম ল 
আজি। ধরা োক আ াজির প্রাগ্রাজ র একর্া পূিটসিংখযার প্ভমরজয়ব্ল 
আজি x, আ রা প্সর্ার েিয একর্া সিংখযা “প্িব্”,  াহজল আ রা 
মলখব্: 
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scanf (“%d”, &x); 

োব্ল প্কাজর্শজির প্ভ র %d অিংশরু্কু প্ব্াো সহে, 
printf-এর প্ব্লায় প্সর্া আ রা প্িজখমি। মকন্তু পজরর অিংজশ শুধু 
x িা মলজখ &x মলখজ  হজচ্ছ, প্সর্া েজথষ্ট মব্মিত্র! আম  মিজে 
সব্স য় & মলখজ  ভুজল োই,  ারপর ব্হু স য় িষ্ট হয় প্কি আ ার 
প্রাগ্রা  কাে করজি িা প্সর্া প্ব্র করার েিয। কাজেই আ রা 
েগড়াোঁমর্ িা কজর এর্া প্ জি মিই এব্িং কষ্ট কজর এভাজব্ই মলমখ। 
েমি িুজর্া প্ভমরজয়ব্ল x এব্িং y-এর  াি মিজ  হয়  াহজল মলখব্: 

scanf (“%d %d”, &x, &y); 

মিক প্স রক  েমি একর্া প্ভমরজয়ব্ল a ব্ািব্ সিংখযার হয় 
 াহজল মলখব্: 

scanf (“%f”, &a); 

ব্ািব্ সিংখযার িুজর্া প্ভমরজয়ব্ল a এব্িং b হজল  

scanf (“%f %f”, &a, &b); 

এব্িং ম িমর্ হজল 

scanf (“%f %f %f”, &a, &b &c); 

আ রা আ াজির প্রাগ্রাজ  a, b এব্িং c-এর েিয ম িমর্  াি 
মিজ  িাই,  াই আ াজির এই প্ের্জ ন্টর্া মলখজ  হজব্। এব্ার 
 াহজল প্রাগ্রা র্া আ রা মলজখ প্েমল।  

#include<stdio.h> 

#include<math.h> 

int main() 



শর্টকার্ প্রাগ্রাম িং                  29 
 
{ 

float a,b,c,root1,root2; 

printf("Type values of a, b and c:"); 

scanf("%f %f %f", &a, &b, &c); 

root1=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); 

root2=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); 

printf("root1= %7.2f root2= %7.2f\n", 
root1,root2); 

} 

প্রাগ্রা র্ার মিজক  ামকজয় প্িজখা। scanf ব্যব্হার কজর a, 
b এব্িং c-এর  াি প্িয়ার মিক আজগ আজগ একর্া printf 
ব্যব্হার কজর  ািগুজলা র্াইপ করার কথা ব্জল মিজয়মি।  াহজল 
প্রাগ্রা  রাি করার স য়  ুম  বু্েজ  পারজব্ মিক কখি a, b 
এব্িং c-এর েিয  াি র্াইপ করজ  হজব্। এব্ার প্রাগ্রা র্া কিাইল 
কজরা, প্সভ কজরা  ারপর  রাি কজরা, প্িখজব্  মির্জর প্লখা হজব্।  

type values of a b c: 

 ুম  ম িমর্ সিংখযা র্াইপ করজব্। ধজর মিই  ুম  আ াজির 
আজগর সিংখযা ম িমর্ই র্াইপ করজ  িাও।  াহজল  াজে space 
মিজয় মিজয়  ুম  মলখজব্: 

type values of a b c: 2 1 -6 

এব্াজর প্রাগ্রা র্া রাি করজল প্সর্া প্ া াজক েলােল মিজয় 
প্িজব্: 

root1= 1.5  root2= -2 
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 ুম  এখি ে ব্ার খুমশ প্রাগ্রা র্া রাি কজর ে  ইচ্ছা    
মভন্ন মভন্ন a, b এব্িং c-এর  াি মিজ  পারজব্। আজগর ব্াজরর 
 জ া রজ যকব্ার প্রাগ্রা  পমরব্ টি কজর প্সর্া আর িূ ি কজর 
কিাইল করজ  হজব্ িা।  

 
েমি এব্িং  াহজল 
মিঘা  স ীকরজির স াধাি প্ব্র করার স য় a, b এব্িং c-এর 
মব্মভন্ন  াি মিজয় পরীক্ষা করার স য় কখজিা মক হামব্োমব্ উত্তর 
প্পজয়জিা? েমি প্পজয় িা থাজকা  াহজল a=2, b=1 এব্িং c=6 
ব্মসজয় প্িজখা কী হয়,  ুম  হামব্োমব্ উত্তর পাজব্।  ার কারি  াহজল 
b2-4ac-এর  াি হজব্ -47 এব্িং এই -47-এর ব্গট ূল মিজ  
মগজয় প্ া ার প্রাগ্রাজ র িো রো হজয় োজব্। প্িজগমর্ভ সিংখযার 
ব্গট ূল ই ামেিামর (imaginary) সিংখযা হয় মকন্তু আ াজির 
কিাইলার ই ামেিামর ব্া ক জিক্স (complex) সিংখযায় মহসাব্-
মিকাশ করজ  পাজর িা।  

একর্া প্রাগ্রা   াজে  াজে হামব্োমব্ সিংখযা উত্তর প্িজব্, প্সর্া 
ভাজলা কথা িয়। আ রা মক এই স সযার্ার একর্া ভদ্র স াধাি 
করজ  পামর? 

অব্শযই পামর, কমিউর্ার প্রাগ্রাজ  এ রক  স সযার স াধাি 
সব্স য় হাজ র কাজি থাজক। প্সর্া হজচ্ছ b2-4ac সিংখযামর্ 
রজ যকব্ার পরীক্ষা কজর প্িখা, েমি এর্া প্িজগমর্ভ হয়  াহজল 
আ রা মহসাব্-মিকাশ ব্ন্ধ কজর প্িজব্া, মকিু মরন্টও করব্ িা। েমি 
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b2-4ac পমেমর্ভ মকিংব্া শূিয, হয় শুধু  াহজল আ রা মহসাব্-
মিকাশ করব্।  

এর্া করার েিয আ রা এই রথ  ব্ার if প্ের্জ ন্ট ব্যব্হার 
করব্। এর্া খুব্ই গুরুত্বপূিট একর্া প্ের্জ ন্ট—িািাভাজব্ এর্া 
ব্যব্হার করা োয়। আ রা ব্যব্হার করব্ সব্জিজয় সহে উপাজয়। 
আ রা মলখব্: 

If ((b*b-4*a*c)>0) { b2-4ac শূজিযর স াি মকিংব্া 
পমেমর্ভ হজল প্রাগ্রাজ র প্ে অিংশরু্কু করজ  
িাই প্সর্া এখাজি প্লখা হজব্ } 

মিক রজয়ােি প্িই, মকন্তু ইচ্ছা করজল মিজির লাইির্াও েুক্ত 
কজর মিজ  পামর: 

If ((b*b-4*a*c)<0)     { b2-4ac প্িজগমর্ভ হজল আ রা প্ে 

মহজসব্ িামলজয় প্েজ  পারমি িা প্স েিয িুুঃখ 
রকাশ কজর প্কাজিা কথা এখাজি মলজখ প্িজব্া!}  

বু্েজ ই পারজিা If প্ের্জ জন্টর প্ভ র একর্া শ ট ব্া 
লমেকযাল condition থাজক, প্সই শ ট ব্া condition সম য হজল 
একর্া মকিু কজর, সম য িা হজল কজর িা।  াহজল আ রা আ াজির 
প্রাগ্রা র্া এব্াজর িূ ি কজর মলজখ প্েমল: 

#include<stdio.h> 

#include<math.h> 

 

int main() 

{ 

float a,b,c,root1,root2; 
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printf("a b c : "); 

scanf("%f %f %f", &a, &b, &c); 

 

if((b*b-4*a*c)>=0){ 

root1=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); 

root2=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a); 

printf("root1= %7.2f  root2= %7.2f\n", 

root1,root2); 

                  } 

if((b*b-4*a*c)<0)printf("sorry! cannot 

calculate :(\n"); 

} 

এব্াজর প্রাগ্রা র্া কিাইল কজরা, প্সভ কজরা এব্িং রাি কজরা। 
েমি সব্মকিু মিকভাজব্ হজয় থাজক  াহজল প্ে exe োইলর্া ত মর 
হজব্ প্সমর্ হজব্ একর্া স্বয়িংসিূিট প্রাগ্রা । প্ে িাজ  প্রাগ্রাম িং োইল 
মলজখমিজল প্সই িাজ  এর্া প্সভ হজয়জি।  ুম  মক exe োইলর্া কমপ 
কজর প্ া ার ব্নু্ধজির পািাজ  িাও, প্েি  ারাও িাইজল মিঘা  
স ীকরজির স াধাি প্ব্র করজ  পাজর?  াহজল প্ া াজির প্িার্ 
একর্া কাে করজ  হজব্, সব্ার প্শজষ মলখজ  হজব্: 

scanf("%f", &a); 

অিয কাউজক exe োইলর্া পািাজল প্কি এই সিূিট 
অরজয়ােিীয় কথার্া মিজি মলজখ কিাইল কজর মিজ  হজব্, প্সর্া 
আম  ব্জল মিমচ্ছ িা, প্ া রা মিজেরা প্ব্র কজর িাও। একব্ার 
ব্াকযর্া মলজখ exe োইল ত মর কজরা, আজরকব্ার এর্া িাড়া ত মর 
কজরা । িুজর্াই আলািা আলাি ভাজব্ রাি কজরা ।  াহজল মিজেরাই 
বু্জে প্েলজব্।   
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মিজে কজরা: প্ া ার প্রাগ্রা র্া রাি করার স য় রথজ  মকিু একর্া 
মলজখ প্িওয়া োয়। এজকব্াজর শুরুজ  printf ব্যব্হার কজর ো ইচ্ছা 
 া-ই মলখজ  পারজব্। মিজি প্ের্া প্লখা আজি প্সর্া মলখজ  পারজব্? 
কয়র্া printf প্ের্জ ন্ট লাগজব্? 
************************************************** 

To find roots of ax2 + bx + c = 0 
Just type the values of a, b and c  

Developed by: ... ...  ...  
************************************************** 

মিজি পাজশর োঁকা োয়গায় প্ া ার িা  মলজখ প্িজব্! 

 

মিজে কজরা: আ াজির  ামলকা দ্রু  প্শষ হজয় আসজি। প্ া রা েমি 
এই ব্ইর্া প্রাগ্রাম িং িা কজর, প্রাগ্রা গুজলা ঘাঁর্াঘাঁমর্ িা কজর শুধু 
গল্প ব্ইজয়র  জ া পড়জ  আসজিা  াহজল আসজল পড়ার িরকার 
প্িই! প্ া ার স য় িষ্ট হজচ্ছ।  

িূড়ান্ত শর্টকার্ 
আজগই ব্জল রামখ, এই প্িার্ অধযায়র্াজ  প্ া াজির প্ের্া প্শখাজিা 
হজব্, প্সর্া প্ া াজক প্িজল ািুষী প্রাগ্রা ার প্থজক আসল প্রাগ্রা াজর 
পাজে প্িজব্।  

প্ া রা এরই  াজে প্েজি প্গজিা কমিউর্াজর মহসাব্-মিকাশ 
করজ  হজল প্ভমরজয়ব্জলর িরকার হয় এব্িং প্সর্া শুরুজ  প্ঘাষিা 
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মিজয় মিজ  হয়। (আপা   আ রা পূিটসিংখযা আর ব্ািব্ সিংখযা 
ধরজির প্ভমরজয়ব্ল মশজখমি, পজর আরও একর্া মশখব্।) 

ধরা োক,  ুম  একর্া কমিউর্ার প্রাগ্রা  মলখজ  িাও, প্েখাজি 
347র্া প্ভমরজয়ব্ল িরকার,  াহজল  ুম  মিিয়ই হ াশ হজয় োজব্। 
347র্া মভন্ন মভন্ন প্ভমরজয়ব্জলর িা  মিন্তা কজর প্ব্র কজর প্সগুজলা 
একর্া একর্া কজর মলখজ  মলখজ  প্ া ার মিি পার হজয় োজব্। শুধু 
 াই িা, প্কাি প্ভমরজয়ব্লর্া মকজসর েিয প্সর্া মলজখ রাখার েিয 
ব্াোর প্থজক একর্া প্িার্ ব্ই মকজি আিজ  হজব্।  

এব্াজর আম  প্ া াজক প্িাজখর পলজক 347র্া মভন্ন মভন্ন 
প্ভমরজয়ব্ল প্ঘাষিা প্িওয়ার প্র্কমিক মশমখজয় প্িজব্া। ধরা োক  ুম  
পূিটসিংখযা ধরজির প্ভমরজয়ব্ল িাও।  ুম  মলখজব্: 

int x[347]; 

 ুম  মব্শ্বাস কজরা আর িা-ই কজরা,  ুম  মকন্তু 347র্া পূিটসিংখযা 
ধরজির প্ভমরজয়ব্ল প্ঘাষিা মিজয় মিজয়জিা। প্সগুজলা হজচ্ছ: 

x[0], x[1], x[2], x[3]...x[344], 

x[345], x[346]    

কমিউর্ার প্েজহ ু 0 প্থজক প্গািা শুরু কজর,  াই x[0] 
প্থজক শুরু হজয়জি এব্িং x[347]-প্  প্শষ িা হজয় x[346]-এ 
প্শষ হজয়জি। সব্ ম মলজয় 347মর্। েমি 0 মিজয় প্লজব্ল করজ  অস্বমি 
হয়,  ুম  348মর্র প্ঘাষিা মিজ  পারজ  এব্িং x[0]-মর্ ব্যব্হার 
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িা কজর x[1] প্থজক শুরু কজর x[347] পেটন্ত প্েজ  পারজ । 
মকিংব্া আজরা উিারভাজব্ মলখজব্: 

int x[350]; 

মকিু প্ব্মশ থাকুক, স সযা কী? (আসজল একরু্ প্ব্মশ মলজখ রাখা 
সব্স য়ই বু্মদ্ধ াজির কাে!) 

 ুম  েমি ব্ািব্ সিংখযা ধরজির 987র্া প্ভমরজয়ব্ল িাও,  াহজল 
মলখজ  পাজরা: 

float y[1000]; 

আব্ার y[0] প্থজক y[999] পেটন্ত 1000মর্ প্ভমরজয়ব্জলর 
প্ঘাষিা প্িওয়া হজয়জি, িরকার প্থজক একরু্ প্ব্মশ, স সযা প্িই!  

কমিউর্াজরর একর্া ব্ি অভযাস হজচ্ছ, প্কাজিা প্ভমরজয়ব্জলর 
প্ঘাষিা মিজয় েমি প্সখাজি একর্া  াি রাখা িা হয়  াহজল প্সই 
প্ভমরজয়ব্জলর প্ভ র প্েজকাজিা উোপাো সিংখযা ঢুজক প্েজ  পাজর। 
ধরা োক প্সেিয আ রা আ াজির x[1] প্থজক x[347] পেটন্ত 
347 র্া প্ভমরজয়ব্জলর প্ভ র সুমিমিটষ্টভাজব্ শূিয (0) সিংখযামর্ ঢুমকজয় 
পমরষ্কার কজর রাখজ  িাই।  াহজল আ রা কী করব্? প্ভারজব্লা ঘু  
প্থজক উজি  

x[1]=0; 

x[2]=0;  

x[3]=0; 

এভাজব্ এজকব্াজর সব্টজশষ x[347]=0; পেটন্ত মলখব্?  ার 
রজয়ােি প্িই। এ রক  করার েিয আ াজির আরও  োর  োর 
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শর্টকার্ প্র্কমিক আজি। সব্জিজয় প্সাোর্া হজচ্ছ for লুপ (loop), 
আ াজির মলখজ  হজব্: 

int x[350], i; 

for (i=1; i<=347;i++){×[i]=0;} 

রথ  লাইির্াজ  i প্ভমরজয়ব্ল প্ঘাষিা মিজয়মি। মি ীয় লাইজি 
for লুজপর প্ভ র প্সর্া ব্যব্হার কজরমি। কী প্লখা আজি প্িখজলই 
অিু াি করা োয়। ব্লা হজয়জি i=1 প্থজক শুরু কজর i=347 
(এব্িং  ার ক  রজ যকর্া সিংখযা) পেটন্ত োও। i++ এর অথট হজচ্ছ 
i-প্ক এক এক কজর ব্াড়াও। প্ের্জ জন্টর পর িুমর্ প্সজকন্ড 
েযাজকজর্র প্ভ র ো মকিু প্রাগ্রা  প্লখা হজব্  ার পুজরার্া for লুপ 
একব্ার একব্ার কজর 347 ব্ার করজব্। কমিউর্াজরর ক্লামন্ত প্িই, 
অমভজোগ প্িই। আ াজির এই উিাহরজি একর্া  াত্র লাইি 
x[i]=0; করজ  ব্লা হজয়জি, প্সখাজি x[1] প্থজক শুরু কজর 
x[347] পেটন্ত সব্ ক’মর্জক এক এক কজর 0 কজর প্িওয়া হজয়জি!  

x[350] মকিংব্া y[1000] এভাজব্ একসাজথ অজিক 
প্ভমরজয়ব্ল প্ঘাষিা প্িওয়ার এই পদ্ধম র একর্া িা  আজি। প্সর্া 
হজচ্ছ এজর (Array)। এখাজি x[350] মকিংব্া y[1000] হজচ্ছ 
িুজর্া Array. 
সম যকাজরর প্রাগ্রাম িং 
এর আজগ ো মশজখমি  ার সাজথ প্োগ হজয়জি array এব্িং for 
লুপ। এখি আ রা সম যকাজরর প্রাগ্রাম িং করজ  পারব্।  ার আজগ 
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সম যকাজরর প্রাগ্রাজ  এজর (array) আর for লুপ ব্যব্হার করা 
মশখজ  হজব্।  

আ রা এর আজগ মিঘা  স ীকরজির স াধাি প্ব্র কজরমি। 
এব্াজর প্সই মিঘা  স ীকরজির স াধািই আব্ার প্ব্র করা হজব্ 
মকন্তু একরু্ অিযভাজব্। এব্াজর মিঘা  স ীকরির্াজক আ রা মলখব্ 
এভাজব্:  

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

a, b এব্িং c োিা থাকজল x-এর একর্া  াি প্িওয়া হজল 
y-এর এর  াি পাওয়া োজব্। আ রা x-এর মব্মভন্ন  াি মিজয় প্িখব্ 
প্কাি  াজির েিয y-এর  াি শূিয, প্সর্াই হজব্ আ াজির স াধাি। 
েমি আ রা x-y-এর গ্রাে আকঁজ  পার া  গ্রাের্া িমব্ 1-এর 
 জ া প্িখাজ া। 

প্িখজ ই পাচ্ছ x-এর  াি েখি root1 মকিংব্া root2-এর 
স াি  খি y-এর  াি হজচ্ছ শূিয। আ রা এখি গ্রাে আকঁজ  
পারমি িা মকন্তু মব্মভন্ন x-এর  াজির েিয y মিিয়ই প্ব্র করজ  
পারব্। েমি আ রা এ ি a, b এব্িং c ব্যব্হার কমর, োর েিয 
y-এর  াি এই গ্রাজের  জ া,  াহজল আ রা প্িখব্ x েখি ক  y 
এর  াি পমেমর্ভ, x ব্াড়জ  ব্াড়জ  েখি root1-এর স াি হজব্ 
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 খি y-এর  াি শূিয। x-এর  াি আজরা ব্াড়াজিা হজল y-এর  াি 
প্িজগমর্ভ হজ  থাকজব্। আজরা েমি ব্াড়াই  খি y-এর  াি 
একস য় উপর মিজক উিজ  থাকজব্, েখি x-এর  াি root2 
হজব্  খি y-এর  াি আব্ার শূিয হজব্। েমি আজরা ব্াড়াই  াহজল 
y-এর  াি আব্ার পমেমর্ভ হজয় ব্াড়জ  থাকজব্। অথটাৎ আ রা েমি 
ক  x প্থজক প্ব্মশ x-এর েিয y-এর  াি প্ব্র কমর  াহজল  াজক 
পমেমর্ভ প্থজক মিজগমর্ভ এব্িং প্িজগমর্ভ প্থজক আব্ার পমেমর্ভ হজ  
থাকব্। x-এর প্ে িুজর্া  াজির েিয y-এর  াি সাইি পমরব্ টি 
করজব্ প্সর্াই হজচ্ছ আ াজির স ীকরজির স াধাি।  

এব্াজর আ রা প্রাগ্রা র্া মলমখ:  

#include<stdio.h> 

int main() 

{  

float a,b,c,xmin,xmax,delx,x[101],y[101]; 

int i; 

 

িমব্ 1: 2𝑥2 + 𝑥 − 6 এর  াি 
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printf("type a b c xmin xmax: "); 

scanf("%f %f %f %f %f", &a,&b,&c,&xmin, 

&xmax); 

delx=(xmax-xmin)/100; 

for(i=1;i<=100;i++) 

{ 

x[i]=xmin+delx*i; 

y[i]=a*x[i]*x[i]+b*x[i]+c; 

printf("%7.4f  %7.4f\n", x[i], y[i]); 

} 

}  

প্েজহ ু একমর্ িয়, িুই-িুইমর্ িূ ি ধারিা রথ ব্ার ব্যব্হার 
করা হজচ্ছ  াই প্রাগ্রা র্ার রায় রজ যকর্া লাইি মিজি েজথষ্ট 
মব্িৃ ভাজব্ ব্যাখযা করা হজলা:  

#include<stdio.h> 

int main() 

সব্ প্রাগ্রাজ ই প্হোর োইল  ারপর  ূল প্রাগ্রাজ র িা  
থাজক, ব্যাখযা করার মকিু প্িই।  

{  

মি ীয় েযাজকর্ মিজয় প্রাগ্রাজ র শুরু।  

float a,b,c,xmin,xmax,delx,x[101],y[101]; 

a, b এব্িং c হজচ্ছ ax2+bx+c এর ম িমর্ সহগ। 
xmin হজচ্ছ x-এর সব্টমিম্ন প্ে  াি প্থজক y-এর  াি প্ব্র 
করা শুরু হজব্, xmax হজচ্ছ সজব্টাচ্চ প্ে  াজির েিয োওয়া 
হজব্। আজগই ব্লমি, a=2, b=1 এব্িং c=-6 এর 
েিয xmin হজব্ -2.5 এর কািাকামি,  xmax হজব্ 2 
এর কািাকামি। delx হজচ্ছ x এর প্িার্ প্িার্ ধাপ (step) 
প্ে ধাপ মিজয় xmin প্থজক xmax পেটন্ত োওয়া হজব্। 
x[101] হজচ্ছ xmin প্থজক xmax পেটন্ত x-এর প্ে 
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100মর্  াজির েিয y প্ব্র করা হজব্। y[101] হজচ্ছ 
y-এর প্সই  ািগুজলা। সব্ ক’মর্ ব্ািব্ সিংখযা।  

int i; 

পূিটসিংখযা i প্ের্া ব্যব্হার কজর for লুপমর্ িালাজিা হজব্। 

printf("type a b c xmin xmax: "); 

এই লাইিমর্ োমিজয় প্িজব্ প্ে এখি a, b, c, xmin 
এব্িং xmax-এর  াি মিজ  হজব্। লক্ষ কজরা \n প্লখা 
হয়মি, কারি পজরর লাইজি োওয়ার রজয়ােি প্িই।  

scanf("%f %f %f %f %f", &a,&b,&c,&xmin, 

&xmax); 

a, b, c, xmin এব্িং xmax এই পাঁিমর্ 
প্ভমরজয়ব্জলর  াি গ্রহি করব্। প্ভমরজয়ব্লগুজলার  াি গ্রহি 
করার েিয %f প্লখা হজয়জি।  

delx=(xmax-xmin)/100; 

xmax প্থজক xmin পেটন্ত x-এর ব্যামিরু্কু (range) 
100 মিজয় ভাগ করা হজলা। delx হজচ্ছ প্িার্ ধাপমর্ 
(step), প্ে ধাপ মিজয় x ব্াড়াজিা হজব্।  

for(i=1;i<=100;i++) 

i=0 প্থজক শুরু কজর 1,2,3—এভাজব্ 100 পেটন্ত 
ব্াড়াজিা হজব্।  

{ 

for লুপ প্রাগ্রাজ র প্ে অিংশরু্কু মিয়ন্ত্রি করজব্  ার শুরু। 

x[i]=xmin+delx*i; 
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x-এর  াি প্ব্র করা শুরু হজল, রম ব্ার i-এর  াি 1 
কজর ব্াড়জব্, x-এর  াি delx পমর াি ব্াড়জব্। xmin 
প্থজক প্ব্জড় প্ব্জড় xmax-এ মগজয় প্শষ হজব্। 

y[i]=a*x[i]*x[i]+b*x[i]+c; 

x-এর  াজির েিয y-এর  াি।  

printf("%7.4f  %7.4f\n", x[i], y[i]); 

রম  x-এর  াজির েিয প্ব্র করা y-এর  াি মরন্ট করা 
হজলা। সব্ ম মলজয় 101 ব্ার।  

} 

for লুপ এর স ামি এখাজি।  
 

}  
 ূল প্রাগ্রাজ র স ামি এখাজি।  

এর্া মিকভাজব্ র্াইপ কজর প্সভ কজরা, কিাইল কজরা  ারপর 
রাি কজরা। a b c-এর েিয 2 1 -6 এব্িং xmin ও xmax 
এর েিয -2.5 2.0 র্াইপ কজরা। প্িখজব্ x-এর  াি -2.5000 
প্থজক শুরু কজর একরু্ একরু্ কজর প্ব্জড় 2.0000 পেটন্ত োজব্। 
রম মর্ x-এর  াজির েিয একমর্ কজর y-এর  াি রজয়জি। প্েমর্ 
পমেমর্ভ মিজয় শুরু কজর মেজরা িমসিং কজর মিজগমর্ভ হজয়জি আব্ার 
মিজগমর্ভ প্থজক মেজরা িমসিং কজর পমেমর্ভ হজয়জি। প্েখাজি মেজরা 
অম ি  কজরজি প্সখাজিই রজয়জি স াধাি। একশমর্  াজির প্ভ র 
িশমর্ িশমর্ কজর প্র্মব্ল 1-এ প্িখাজিা হজলা, প্েখাজি y-এর  াি 
পমেমর্ভ প্থজক মিজগমর্ভ হজয়জি এব্িং প্িজগমর্ভ প্থজক পমেমর্ভ 
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হজয়জি। িুই োয়গাজ ই প্ব্াোর সুমব্ধার 
েিয প্ব্াল্ড (bold) কজর প্িয়া হজয়জি।  

এব্াজর মেজরা িমসিংর্া আজরা খুমর্জয় 
প্িখা সম্ভব্। a, b এব্িং c-এর  াি মিক 
প্রজখ xmin এব্িং xmax-এর  াজির েিয 
েথািজ  -2.0050 এব্িং -1.9150 
প্িওয়া োয় (root1 আজরকরু্ মিখঁু ভাজব্ 
প্ব্র হজব্)।  একইভাজব্ root2  আজরকরু্ 
মিখুঁ ভাজব্ প্ব্র করার েিয a, b এব্িং c-
এর  াি মিক প্রজখ xmin এব্িং xmax-
এর  াজির েিয 1.4600 এব্িং 1.5050 
প্িওয়া োয়।  প্িষ্টা কজর প্িজখা, সব্স য় 
হুব্হু মিক স াধাি পাজব্ িা মকন্তু xmin 
এব্িং xmax-এর ব্যামি (range) কম জয় 
কম জয় ে  ইচ্ছা আসল স াধাজির 
কািাকামি প্েজ  পারজব্।  

 জি আজি েখি আ রা  a, b এব্িং 
c-এর  াি 2, 1, +6 মিজয়মিলা ,  খি 
আ রা হামব্-োমব্ উত্তর প্পজয়মিলা ? এব্াজর 
এই  াি মিজয় প্িখ, প্িখজব্ y এর  াি 
মেজরা িমসিং করজি িা—অথটাৎ x-এর ব্ািব্ 
 াজির েিয প্কাজিা স াধাি প্িই।  

প্র্মব্ল 1 
... 
-2.1850   1.3634 
-2.1400   1.0192 
-2.0950   0.6831 
-2.0500   0.3550 
-2.0050   0.0350 
-1.9600  -0.2768 
-1.9150  -0.5806 
-1.8700  -0.8762 
-1.8250  -1.1638 
-1.7800  -1.4432 
... 
... 
 1.2800  -1.4432 
 1.3250  -1.1637 
 1.3700  -0.8762 
 1.4150  -0.5805 
 1.4600  -0.2768 
 1.5050   0.0351 
 1.5500   0.3550 
 1.5950   0.6831 
 1.6400   1.0192 
 1.6850   1.3635 
... 
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মিঘা  স ীকরজির স াধাি আজি, সু্কজলর প্িজলজ জয়রাও প্সই 
স াধািমর্ োজি।  ৃ ীয়  াত্রার স ীকরজিরও স াধাি আজি, প্সর্া 
স াধাি করজ  ক জিক্স িম্বর িরকার হয়—মকন্তু স াধাির্া অপূব্ট! 
প্কি এর্া প্শখাজিা হয় িা আম  োমি িা। িার  াত্রার স ীকরজিরও 
স াধাি আজি, প্সর্াও প্শখাজিা হয় িা, এেভান্স এলজেব্রার ব্ইজয় 
পাওয়া োয়—পঞ্চ   াত্রা মকিংব্া  ার প্ব্মশ  াত্রার স াধাি প্িই, শুধু 
প্ে স াধাি প্িই  া িয়, প্কউ স াধাি করজ ও পারজব্ িা 
গমি মব্জিরা প্সর্াও র াি কজর প্রজখজিি! 

মকন্তু  োর ব্যাপার মক োজিা?  ুম  এই  াত্র প্ে প্রাগ্রা র্া 
মলজখজিা প্সখাজি y=ax2+bx+c-এর োয়গায়: 

y=ax3+bx2+cx+d মকিংব্া 
y=ax4+bx3+cx2+dx+e 

মলজখ এই স ীকরিগুজলার স াধাি প্ব্র করজ  পারজব্। প্সর্া করার 
েিয a, b, c, d, e—এইগুজলার  াি মিজ  হজব্,  ারপর 
প্িখজ  হজব্ x-এর প্কাি প্কাি  াজির েিয এর্া শূিযজক  অম ি  
(zero crossing) করজি, প্েখাজি প্েখাজি কজরজি প্সখাজিই 
স ীকরজির স াধাি।  

 োর ব্যাপার হজচ্ছ, শুধু িার  াত্রা িয়, িাইজল পাঁি মকিংব্া  ার 
িাইজ  প্ব্মশ  াত্রার স ীকরজির স াধািও প্ব্র কজর প্েলজ  
পারজব্।  
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মিজে কজরা: মত্রঘা  একর্া স ীকরি স াধাি করার েিয একমর্ 
প্রাগ্রা  মলজখা। 

 

মিজে কজরা: আ রা েমি আ াজির প্রাগ্রাজ র printf 
োিংশির্াজক  ার লুপ প্থজক প্ব্র কজর এজি আলািা একর্া লুজপ 
ঢুমকজয় এভাজব্ মরন্ট কমর,  াহজল প্সর্া প্িখজ  প্ক ি প্িখাজব্? 
#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

float a,b,c,xmin,xmax,delx,x[101],y[101]; 

int i; 

printf("type a b c xmin xmax: "); 

scanf("%f %f %f %f %f", &a,&b,&c,&xmin, 

&xmax); 

delx=(xmax-xmin)/100; 

for(i=1;i<=100;i++) 

{ 

x[i]=xmin+delx*i; 

y[i]=a*x[i]*x[i]+b*x[i]+c; 

} 

for(i=1;i<=50;i++)printf("%7.4f %7.4f    %7.4f 

%7.4f\n", x[i], y[i], x[50+i], y[50+i]); 

} 

 
সিংখযা িয়, ব্িট  
এ ক্ষি আ রা সিংখযা মিজয় মহসাব্-মিকাশ কজরমি। এব্াজর একরু্ 
অিয মকিু মিজয় কাে করা োক। সিংখযার ব্িজল এব্াজর আ রা ব্িট 
ব্া character মিজয় কাে করব্।  
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প্ া াজির মিিয়ই  জি আজি আ রা পূিটসিংখযা আর ব্ািব্ 
সিংখযা—এই ধরজির প্ের্া র্াইপ মিজয় কাে কজরমি। এখি িূ ি 
একর্া প্ের্া র্াইপ মিজয় কথা ব্লা োক—প্সর্া হজচ্ছ ব্িট ব্া 
character.   

পূিটসিংখযা এব্িং ব্ািব্ সিংখযার প্ভমরজয়ব্জলর আজগ আ রা int 
আর float মলজখ প্ঘাষিা মিজয়মি। ব্জিটর েিয আ রা 
প্ভমরজয়ব্জলর প্ঘাষিা মিব্ char মলজখ। পূিটসিংখযা এব্িং ব্ািব্ 
সিংখযা গ্রহি করার েিয scanf-এর প্ভ র এব্িং মরন্ট করার েিয 
printf-এর প্ভ র %d এব্িং %f ব্যব্হার কজরমি। 
character র্াইজপর প্ভমরজয়ব্জলর েিয মলখব্ %c, ব্যস 
আ াজির সব্মকিু োিা হজয় প্গল। এখি শুধু একরু্খামি রযাকমর্স। 
রথজ  একর্া প্িার্ প্রাগ্রা  মলজখ পরীক্ষা কজর মিই আ রা প্ের্া 
ব্জলমি প্সর্া সম য: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

char a,b,c,d,e; 

a='H'; 

b='i'; 

c=' '; 

d=':'; 

e=')'; 

printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,c,d,e); 

} 

এই প্রাগ্রা র্ার  াজে িূ ি মব্ষয়গুজলা হজচ্ছ char মলজখ 
প্ভমরজয়ব্লগুজলার প্ঘাষিা প্িওয়া।  ারপর a=H; b=i; িা মলজখ 
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a=`H’;, b=`i’; এভাজব্ মসিংজগল প্কাজর্শজির প্ভ র 
অক্ষরগুজলা প্লখা এব্িং printf োিংশজি পাঁির্া অক্ষজরর েিয 
পাঁির্া %c প্লখার স য়  াজির  াজে প্কাজিা োঁকা োয়গা িা রাখা। 
( জি আজি, %d এব্িং %f-এর প্ব্লায় োঁকা োয়গা িা রাখজল এক 
সিংখযার সাজথ পজরর সিংখযা ম জলম জশ একাকার হজয় প্ে ?) 
আজরকর্া মব্ষয় লক্ষয করা োয়, প্ া াজির েমি  জি হয় c 
প্ভমরজয়ব্জল প্কাজিা  াি প্িওয়া হয়মি, প্সর্া মকন্তু সম য িয়, c 
প্ভমরজয়ব্জল space প্ঢাকাজিা হজয়জি, কমিউর্াজর প্লখার স য় 
প্সর্াও একর্া ব্জিটর  জ া ব্যব্হার করজ  হয়।  

এব্াজর প্সভ কজরা, কিাইল কজরা এব্িং মরন্ট কজরা ।  মির্জর 
প্লখা হজব্:  

Hi :) 

এই প্রাগ্রা র্াজ  প্রাগ্রাজ র প্ভ র মলজখ প্ভমরজয়ব্জল ব্িটগুমল 
ঢুমকজয় রাখা হজয়জি। আ রা ইচ্ছা করজল scanf ব্যব্হার কজর 
প্রাগ্রা  রাি করার স য় এজককব্ার এজককর্া ব্িট প্ঢাকাজ  পামর। 
 াহজল প্রাগ্রা র্া হজব্ এ রক : 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

char a,b,c,d,e; 

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

printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,c,d,e); 

} 
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 ুম  প্ে পাঁির্া ব্িট মলখজব্ প্সই পাঁিমর্ ব্িটজক  মির্জর প্িখজ  
পাজব্।  ুম  প্ভমরজয়ব্জলর সিংখযা ব্াড়াও  াহজল ব্জিটর সিংখযা ব্াড়াজ  
পারজব্। প্িষ্টা কজরা মিজের িা মর্ মলখজ । প্ভমরজয়ব্জলর সিংখযা 
কজ া ব্াড়াজ  হজব্? িশ? মব্শ? প্ভমরজয়ব্জলর সিংখযা ক  পেটন্ত 
ব্াড়াজিা ব্ািব্সম্ম ? এক হাোর? িশ হাোর?  

প্ভমরজয়ব্জলর সিংখযা ব্াড়াজিার আজগ ির্ কজর এক লাইজির 
একর্া প্রাগ্রা  মলজখ রাি কজর প্েমল। 
 
এক লাইজির প্রাগ্রা  
মিজির প্রাগ্রা মর্র মিজক  াকাও, প্িজখ মিিয়ই প্ া ার  জি হজচ্ছ 
ভুল মকিু প্লখা হজয়জি।  

#include<stdio.h> 

main () 

{ 

int i; 

for(i=32;i<=255;i++)printf("%d %c\n\n", i, i); 

} 

আ রা মিমি ভাজব্ োমি, এখাজি i হজচ্ছ পূিটসিংখযা, রীম  জ া 
int মহজসজব্ প্ঘাষিা প্িয়া হজয়জি, মকন্তু printf-এর প্ভ র 
আম  প্সর্াজক %c (char) মহজসজব্ মরন্ট করজ  ব্জলমি। এর্া 
মক সম্ভব্? পূিটসিংখযাজক কীভাজব্ ব্িট মহজসজব্ মরন্ট করজব্? 
কিাইলার মিিয়ই আর্জক প্িজব্। মকন্তু র্াইপ করজ  মগজয় ভুল িা 
কজর থাকজল কিাইলার আর্কাজব্ িা,  ুম  রাি করজ  পারজব্। 
আ রা i-জক িুব্ার মরন্ট করজ  ব্জলমি, একব্ার int মহজসজব্ 
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আজরকব্ার char মহজসজব্। আ ার ধারিা,  ুম  অব্াক হজয় প্িখজব্ 
%d-এর েিয i-প্ক মিক মিক পূিট সিংখযা মহসাজব্ মরন্ট কজরজি এব্িং 
%c-এর েিয 32 প্থজক 127 পেটন্ত ইিংজরমে ব্িটগুজলা মরন্ট প্শষ 
কজর িািা ধরজির মিহ্ন মরন্ট করজ  শুরু কজরজি।   

 ার কারি কমিউর্াজর ব্িটগুজলার রজ যকর্ার েিয আসজল 
একর্া সিংখযা মিমিটষ্ট কজর প্িওয়া থাজক প্ের্াজক ব্জল অযাসমক 
(ascii)। মলমখ  ব্িট 32 প্থজক শুরু হজয় 127-এ প্শষ হজয়জি। 
এর পজররগুজলাজক ব্জল (higher ascii) প্েখাজি মকিু মিহ্ন আজি। 
মিহ্নগুজলা িাইজল  ুম  খঁুমর্জয় খুঁমর্জয় প্িখজ  পার। 220-এর মিহ্নর্া 
একরু্ ভাজলা কজর প্িজখ রাজখা, আ রা এর্া পজর ব্যব্হার করব্। 

মিজে কজরা: সিংখযাজক %c মহজসজব্ মরন্ট করা হজল প্সর্া অযাসমক 
(ascii) এব্িং হায়ার অযাসমক (higher ascii)-এর ব্িটগুজলা মরন্ট 
কজর। উজোর্াও মক সম য? ব্িটজক পূিটসিংখযা মহজসজব্ মরন্ট করজ  
িাইজল মক হজব্? আজগর প্রাগ্রাজ র মরন্ট প্ের্জ ন্টর্া // মিজয় 
অজকজো কজর (মকিংব্া অজকজো িা কজরই) মিজির প্ের্জ ন্টর্া মলজখ 
রাি কমরজয় প্িজখা। খুমশ? 
 

printf("%d %d %d %d %d\n\n", 'A', 'B', 'C', 'D', 

'E'); 

 

মিজে কজরা: হায়ার অযাসমকর (higher ascii) এই মিহ্নগুজলা ব্যব্হার 
কজর মকিু একর্া আঁকজ  পারজব্? 
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িশ হাোজরর প্ব্মশ প্ভমরজয়ব্ল 
হযাঁ, আ রা িশ হাোজরর প্ব্মশ character ধরজির প্ভমরজয়ব্ল 
মিজয় একর্া  োর মব্ষয় করার প্িষ্টা করজ  পামর।  

রথজ  c[101][101] িা  মিজয় িশ হাোজরর প্ব্মশ 
(101x101=10201) প্ভমরজয়ব্ল প্ঘাষিা প্িজব্া।  ারপর for 
লুপ মিজয় প্সখাজি মকিু  থয প্ঢাকাব্। বু্েজ ই পারজিা এই এজরমর্ 
(array) মি ামত্রক, কাজেই প্ভমরজয়ব্লগুজলা  

c[0][0], c[0][1]  ... c[0][100] 

c[1][0], c[1][1]  ... c[1][100] 

c[2][0], c[2][1]   ... c[2][100] 
... 

... 

c[99][0], c[99][1]...c[99][100] 

c[100][0], c[100][1]...c[100][100] 

এভাজব্ মব্িযি থাকজব্।  
রথজ  c[101][101] এই এজরমর্র রজ যকমর্জ  ‘.’ েুল 

েপ ব্া িশম ক মব্নু্দ ঢুমকজয় প্িই। কােমর্ পামির  জ া প্সাো, 
এক লাইজি কজর প্েলা োজব্। শুধু মলখজ  হজব্: 

for(i=0;i<=100;i++)for(j=0;j<=100;j++)

c[i][j]='.'; 

কীভাজব্ এর্া কাে কজর মিিয়ই বু্েজ  পারজিা। রথ  লুজপ 
েখি  i=0 হয়  খি মি ীয় লুজপ j=0 প্থজক শুরু কজর 100 
পেটন্ত োজব্। এভাজব্ i ব্াড়জ  ব্াড়জ  100 পেটন্ত োজব্। 
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এরপর আ রা y=sinx প্ব্র করব্। x-এর  াি েমি 0 
প্থজক 10 হয় (প্রমেয়াজি, মেমগ্রজ  িয়)  াহজল এর্া িমব্ 2-এর 
 জ া প্িখাজব্। 

আ রা i-প্ক 0.1 মিজয় গুি মিজয় একর্া for লুপ (loop) 
িালাব্, i-এর  াি 0 প্থজক 100 পেটন্ত োজব্। প্ে  াির্া পাব্ প্সর্া 
হজব্ x । বু্েজ ই পারজিা x-এর  াি 0 প্থজক 10 পেটন্ত োজব্। 

 

িমব্ 2: প্রমেয়াজি 1 থজক 10 -এর েিয sin -এর  াি। 
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এই রজ যকমর্ x-এর েিয আ রা একমর্ কজর y ব্া sinx প্ব্র 
করব্। অথটাৎ x-এর  াি প্ব্র করার েিয আ রা মলখজ  পামর:  

for(i=0;i<=100;i++)x[i]=0.1*i; 

আ রা সব্াই োমি  sin-এর  াি সব্টমিম্ন -1 সজব্টাচ্চ  +1, 
প্কাজিা একর্া মব্জশষ কারজি (কারির্া একরু্ পজরই বু্েজ  পারজব্) 
এই  ািমর্জক আম  রূপান্তর করজ  িাই 0 প্থজক 100 পেটন্ত। এর্া 
এভাজব্ করা সম্ভব্: 
for(i=0;i<=100;i++)y[i]=50+50.*sin(x[i]); 

আ াজির প্রাগ্রাজ  y[i] ব্ািব্ সিংখযা। েমি আম  প্সর্াজক 
মলমখ (int) y[i] াহজল প্সর্া হজব্ পূিট সিংখযা, োর  াি হজব্ 
1 প্থজক 100-এর প্ভ জর। (আ রা আজরা একর্া িূ ি মেমিষ 
মশখলা , কীভাজব্ float ধরজির সিংখযাজক int ধরজির সিংখযায় 
রূপান্তর করা োয়!) প্কি এর্া করজ  িাই একু্ষমি প্িখজব্। এখি 
আম  মলখব্: 
for(i=0;i<=100;i++)c[i][(int)y[i]]='X'; 

োর অথট c[i][j] রজ যকর্া মিল ’.’। এখি  ার প্কাজিা 
প্কাজিামর্ হজয় প্গজি ‘X’। প্কাি প্কািমর্ ‘X’ হজয়জি প্সর্া প্িখার 
সব্জিজয় সহে উপায় হজচ্ছ সব্ ক’মর্ মরন্ট কজর প্েলা। প্সর্া করজ  
হজল i এব্িং j মিজয় িুজর্া for লুপ িামলজয় c[i][j] মরন্ট 
করজ  হজব্— াহজল আ রা প্িখব্ অসিংখয িশম ক মব্নু্দর ’.’ 
 াজে প্কািমর্ প্কািমর্ ‘X’! 
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এব্াজর  াহজল গুমিজয় পুজরা প্রাগ্রা র্া মলজখ প্েমল: 

#include<stdio.h> 

#include<math.h> 

int main() 

{ 
char c[101][101]; 

float x[101],y[101]; 

int i,j; 

 

for(i=0;i<=100;i++)for(j=0;j<=100;j++)c[i][j]=

'.'; 

for(i=0;i<=100;i++)x[i]=0.1*i; 

for(i=0;i<=100;i++)y[i]=50+50.*sin(x[i]); 

for(i=0;i<=100;i++)c[i][(int)y[i]]='X'; 

 

for(i=0;i<=100;i++) 

    {   

{for(j=0;j<=100;j++)printf("%c",c[i][j]);}prin

tf("\n"); 

    } 

} 

েমি প্রাগ্রা মর্  ুম  মিকভাজব্ র্াইপ কজর মিকভাজব্ কিাইল 
কজর রাি কজর থাজকা  াহজল  ুম  একর্া ি জকর েিয রস্তু  হও। 
কারি  ুম  প্িখজব্ sin-এর একমর্ ির্! c[i][j]-এর সব্ক’মর্ 
িশম ক মব্নু্দর  াজে ‘X’ হজয়জি শুধু sin-এর  ািগুজলা। (স্বীকার 
করমি এর্া প্ াজর্ও সম যকাজরর ির্ িয়, আসল প্রাগ্রা াজররা ব্লজব্ 
িজর্র িাজ  এর্া একর্া  া াশা। মকন্তু শর্টকার্ প্রাগ্রাম িংজয় এর 
িাইজ  প্ব্মশ আশা কজর লাভ প্িই। প্ া াজির োজির আগ্রহ আজি 
 ারা সম যকাজরর প্রাগ্রাম িংজয়র ব্ই পজড় সম যকাজরর িমর্িং পযাজকে 
ব্যব্হার কজর সম যকাজরর ির্ করা মশজখ মিজ  পারজব্।) 
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প্িাজর্া একর্া কাে ব্ামক আজি।  জি আজি অযাসমক এব্িং হায়ার 
অযাসমক মিজয় কথা ব্লার স জয় আম  প্ া াজির হায়ার অযাসমকর 
220 িম্বর মিহ্নর্া আলািা ভাজব্ প্িজখ রাখজ  ব্জলমিলা ? এখি 
প্সর্া ব্যব্হার করব্। c[i][j]-এর প্ভ র sin-এর  ািজক 
‘X’ মহজসজব্ রূপান্তর িা কজর আ রা প্সখাজি মলখব্ 220, অথটাৎ 
লাইির্া হজব্ এ রক : 
for(i=0;i<=100;i++)c[i][(int)y[i]]=220; 

 াহজল গ্রাের্া আজরা অজিক ভাজলা প্িখাজব্। মব্শ্বাস িা হজল প্সর্া 
মলজখ কিাইল কজর রাি কজর প্িজখা (িমব্ 3)! 

প্ া াজির প্িার্ আজরা একর্া কাে ব্ামক আজি, প্সর্া প্শষ 
করার েিয প্রাগ্রা মর্র মিক আজরকব্ার  াকাজ  হজব্। প্ া রা 
মিিয়ই প্িখজিা এখাজি পরপর পাঁির্া for লুপ রজয়জি। প্শষ 
লুপমর্জ  প্েজহ ু একর্া লুজপর প্ভ র আজরকর্া লুপ আজি প্সর্াজক 
মব্জব্িিা িা করলা ,  াহজল থাকল িারর্া লুপ। এই িারর্া for 
লুপই একই ধরজির কাে করজি,  াহজল িারব্ার িারর্া for লুপ 
িা মলজখ একর্া লুপ মলজখ প্সর্াজক মিজয় কাে িামলজয় মিই িা প্কি? 
সম যকাজরর প্রাগ্রা াররা  াই কর , মকন্তু প্েজহ ু আ রা শর্টকার্ 
প্রাগ্রাম িং করমি  াই প্ব্ােজিার সুমব্ধার েিয আলািা আলািা কজর 
এক মেমিস িার ব্ার প্লখা হজয়জি! কমিউর্ার এ   াড়া ামড় সব্ 
মকিু কজর প্েজল প্ে প্েরু্কু স জয়র অপিয় হজচ্ছ প্সর্া েজেও  ুম  
প্র্র পাজব্ িা! 
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মিজে কজরা: িারর্া লুপজক একর্া লুজপর প্ভ র এজি প্রাগ্রা র্া 
মলজখ প্িখজ  িাও? সম যকাজরর প্রাগ্রা াজরর  জ া? 

 

িমব্ 3: আ াজির প্রাগ্রাজ  sin-এর ির্। ব্া  প্থজক োজি িা মগজয় উপর প্থজক 
মিজি ির্ করা হজয়জি। এখাজি পুজরার্া িা প্িমখজয় আিংমশক প্িখাজিা হজয়জি। 
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েমি এর্া প্ া ার পিন্দ হজয় থাজক  াহজল sin এর োয়গায় 
cos মলজখা  াহজল cos-এর ির্ প্পজয় োজব্।  

sin -এর েিয হায়ার অযাসমকজ  220 এব্িং cos-এর েিয 
240 ব্যব্হার কজর  ুম  একই িজর্ একসাজথ sin এব্িং cos ির্ 
করজ  পারজব্। 

মিজে কর: একই গ্রাজে sin এব্িং cos ির্ কজরা।  

 

মিজে কর: প্ া রা মক y=0 লাইিমর্ আঁকজ  পারজব্? 
(c[i][50]প্ক ‘|’  াি কজর মিজয় প্িজখা কী হয়!)  

 
কার্-প্পে প্রাগ্রাম িং 
প্ব্শ খামিকক্ষি খাঁমর্ প্রাগ্রাম িং করা হজয়জি, এব্াজর একরু্ কার্-
প্পে প্রাগ্রাম িং করা োক: 

(1) রথজ  এ ক্ষি ে গুজলা প্রাগ্রা  প্লখা হজয়জি (এব্িং মব্মভন্ন 
িাজ  প্সভ করা হজয়জি)  ার কজয়কমর্ কমপ কজর একর্া োইজল 
িূ ি একর্া িা  মিজয় প্সভ কজরা।  

(2) রজ যকর্া োইজলর শুরুজ  প্হোর মিল, সব্ ম মলজয় িুই 
রক  প্হোর। এজকব্াজর রথ র্ার ওপর এই িুই রক  প্হোরগুজলা 
এজি অিযগুজলা মেমলর্ কজর িাও।  

(3) এখাজি রজ যকর্ার িা  main এব্িং main-এর আজগ 
প্লখা int, রজ যকর্ার প্ব্লায় int শব্দমর্র ব্িজল প্লজখা void 
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এব্িং main-এর ব্িজল িূ ি একর্া িা  িাও। ধরা োক রথ  
প্রাগ্রা র্ার িা  মিজয়জি HelloWorld, প্ে প্রাগ্রা মর্ প্েজকাজিা 
মিঘা  স ীকরি স াধাি কজর  ার িা  িাও 
Soln2ndOrder, প্ে প্রাগ্রা র্া মেজরা িমসিং মিজয় মিঘা  
স ীকরজির স াধাি কজর প্সর্ার িা  মিজয় ZeroCrossing 
আর প্ে প্রাগা র্া sin-প্ক ির্ কজর মিজয়জি প্সর্ার িা  
PlotSin প্িওয়া হজলা। 

(4) বু্েজ ই পারজিা আ রা এই িারর্া প্রাগ্রা  রাি করজ  
িাই মকন্তু একর্া main প্রাগ্রা  িা থাকজল প্সর্া কখজিাই হজব্ িা, 
কারি প্ া ার কিাইলার সব্স য় main প্থজক শুরু কজর।  াই 
সব্ ক’মর্র মিজি মলজখা: 

int main() 

{ 

HelloWorld(); 

Soln2ndOrder(); 

ZeroCrossing(); 

PlotSin(); 

} 

প্সভ কজরা, কিাইল কজরা, রাি কজরা ।  ুম  েমি সব্গুজলা 
কাে মিকভাজব্ কজর থাজকা  াহজল প্িখজব্ প্ া ার main প্রাগ্রা মর্ 
 ার স ি ক্ষ  া ব্যব্হার কজর রথজ  HelloWorld  ারপর 
Soln2ndOrder,  ারপর ZeroCrossing এব্িং 
সব্জশজষ PlotSin রাি করজব্।  
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 ার  াজি হজচ্ছ আ রা আজগ েখি prinf, scanf 
ব্যব্হার কজরমি প্সগুজলা মিল োিংশি। প্ া ার main প্রাগ্রাজ  
এখি এই িারর্া প্রাগ্রা  হজচ্ছ িারর্া োিংশি। প্ া রা প্িজখজিা 
printf-এর পর িুজর্া রথ  েযাজকজর্র প্ভ র প্ভমরজয়ব্ল িা , 
কীভাজব্ রকাশ কজর এসব্  থয মিজ  হয়। প্ া ার োিংশিগুজলাজ  
এখি মকিু মিজ  হজচ্ছ িা,  াই িুজর্া োে েযাজকজর্র  াজে মকিু 
প্িই, পুজরাপুমর খামল, এভাজব্ মলজখজিা ( )।  ুম  িাইজলই main 
প্রাগ্রা  প্থজক প্সখাজি মকিু একর্া মিজ  পারজ , রজয়ােি হয়মি 
ব্জল িাওমি। ইজচ্ছ করজল একর্া োিংশি প্লখা োয়, প্েখাজি প্কাজিা 
সিংখযা ব্া প্কাজিা ব্িট ব্া অিয মকিু মিজ  পারজব্।  

আ াজির main প্রাগ্রা মর্ এজকব্াজর প্ব্মশ সািা ার্া এব্িং খুব্ 
প্ব্মশ কাজের িা। আ রা েখি প্রাগ্রা  মশখজ  শুরু কজরমি  খি 
HelloWorld মলজখমি। েখি প্ব্শ মকিু মশজখ প্েজলমি  খি 
PlotSin মলজখমি। একই সাজথ খুব্ প্সাো HelloWorld 
এব্িং প্ ার্া ুমর্ ভদ্র PlotSin রাি করাজিার সম্ভাব্িা ক । 
কখজিা একমর্, কখজিা অিযমর্ রাি করজ  িাইজ  পামর। প্সর্া করা 
এ ি মকিু কমিি িয়, এখি প্ া রা মিজেই করজ  পারজব্। মকন্তু 
এই প্ব্লা আম  কজর মিই।  ুম  main প্রাগ্রা মর্ এভাজব্ মলজখা: 

int main() 

{ 

int tag; 

printf("Type HelloWorld =1 Soln2ndOrder = 2 

ZeroCrossing = 3 PlotSin = 4: "); 

scanf("%d", &tag); 

if(tag==1)HelloWorld(); 
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if(tag==2)Soln2ndOrder(); 

if(tag==3)ZeroCrossing(); 

if(tag==4)PlotSin(); 

} 

লক্ষ কজরা if(tag=1) মলখজল হজব্ িা কারি tag=1 এর 
অথট tag-এর  াি 1, আ রা প্সর্া ব্লজ  িাই িা। আ রা ব্লজ  
িাই “েমি tag এর  াি হয় 1”, কাজেই মলখজ  হজব্ 
if(tag==1)।  

এব্াজর প্রাগ্রা র্া রাি করা হজল প্ া ার কাজি একর্া সিংখযা 
িাইজব্,  ুম  প্ে সিংখযামর্ মলখজব্ প্সই অিুোয়ী একর্া প্রাগ্রা  রাি 
করজব্। অথটাৎ আ রা আ াজির প্ে প্রাগ্রা র্া রাি করার ইচ্ছা শুধু 
প্সর্া রাি করজ  পারব্—আ াজির ইচ্ছা থাকুক ব্া িা থাকুক প্োর 
কজর সব্ ক’মর্ প্িখজ  হজব্ িা।  

মকন্তু  ারপজরও একরু্খামি অ ৃমি রজয় প্গজি। হয়জ া একর্া 
মিমিটষ্ট প্রাগ্রা  আম  একব্ার িয়, ব্ারব্ার রাি করাজ  িাই, প্সর্া 
মক করা সম্ভব্? 

প্েজহ ু অিয প্কাথাও অ ৃমি রামখমি, এখাজি প্কিই ব্া অ ৃমি 
থাকজব্? while(...) িাজ  একর্া োিংশি মিজয় এর্াও স াধাি 
কজর প্েলব্। while অজিকর্া if-এর   ি, while-এর 
প্ভ র প্ে শ ট থাজক প্সর্া সম য হজল প্স এর পজর প্সজকন্ড েযাজকর্ 
মিজয় আব্দ্ধ অিংশর্া সিন্ন কজর, সম য িা হজল প্সই োয়গার্ায় হা  
প্িয় িা। অথটাৎ: 
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while (প্কাজিা একর্া শ ট)  {শ ট ব্া condition সম য হজল এই 

   অিংশ সিন্ন করজব্।}  
শ ট সম য িা হজল উপজরর অিংশরু্কু িা কজরই এখাজি িজল আসজব্।  

এব্াজর এর্া প্ক ি কজর ব্যব্হার করা হয় প্সর্া প্িমখ। উপজরর 
িারর্া function-এর পর main প্রাগ্রা র্া এখি এ রক : 

int main() 

{ 

int tag; 

tag=1; 

while(tag!=0){ 

printf("Type HelloWorld =1 Soln2ndOrder = 2 

ZeroCrossing = 3 PlotSin = 4 Quit = 0 : "); 

scanf("%d", &tag); 

if(tag==1)HelloWorld(); 

if(tag==2)Soln2ndOrder(); 

if(tag==3)ZeroCrossing(); 

if(tag==4)PlotSin(); 

             } 

} 

িারর্া if statement এখি while-এর আও ায় িজল 
এজসজি। tag!=0 কথামর্র অথট tag-এর  াি েখি শূিয িয়।  

শুরুজ  tag-এর একর্া  াি (tag=1;) প্িয়া হজয়জি, এর্া 
শূিয িাড়া প্েজকাজিা সিংখযা হজ  পার । প্স েিয while-এর 
আও ায় থাকা অিংশ কাে করজ  শুরু করজব্। রম ব্ার পুজরা অিংশ 
প্শষ কজর আব্ার  ার োয়গায় মেজর আসজব্। শুধু  tag-এর  াি 
শূিয হজল প্স প্ব্র হজয় আসজব্। প্রাগ্রা র্া প্সভ কজরা, কিাইল 
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কজরা  ারপর রাি কজর প্িজখা, মিক প্েভাজব্ কাে করার কথা 
প্সভাজব্ কাে করজি মক িা।  

 
খামঁর্ োিংশি (রায়) 
এ ক্ষি আ রা প্ে োিংশিগুজলা ত মর কজরমি, ব্যব্হার কজরমি, 
প্সগুজলা পুজরাপুমর োিংশজির  জ া হয়মি, সব্গুজলা আলািা আলািা 
প্রাগ্রা  আ রা শুধু  main-এর প্ভ র প্থজক প্সগুজলা রাি কজরমি, 
 ার প্ব্মশ মকিু িয়। েমি সম য সম য function ত মর করজ  িাই 
 াহজল main প্রাগ্রা  প্থজক োিংশজির প্ভ র মকিু প্ের্া পািাজিা 
িরকার আব্ার িরকার হজল োিংশি প্থজক  main প্রাগ্রাজ  মকিু 
প্ের্া পািাজিা িরকার। প্িমখ প্সর্া করা োয় মক িা।  

রথজ  আ রা একর্া োিংশজির প্ভ র main প্রাগ্রা  প্থজক 
োর্া পািাব্, োিংশি প্সই োর্াগুজলাজক প্কাজিা কাজে লাগাজব্। এর্া 
করার সব্জিজয় কাজের কাে হজব্ েমি আ রা একর্া গ্রাে আঁকার 
প্রাগ্রা  ত মর করজ  পামর। main প্রাগ্রা  প্থজক প্ের্া ির্ োিংশজি 
পািাব্, plot প্সর্াই ির্ কজর প্িজব্।  

আসজল এর্া রায় করাই আজি, আ াজির শুধু sin আকঁার 
প্রাগ্রা র্াজক িান্ডা  াথায় িুই ভাগ করজ  হজব্। প্ে অিংশর্া গ্রাে 
আকঁজব্ প্সর্া থাকজব্ Plot োিংশজি। প্ে অিংশর্া y(x) প্ব্র 
করজব্ প্সর্া থাকজব্ main প্রাগ্রাজ ।  াহজল প্সর্া করা শুরু কমর। 
প্রাগ্রাজ  প্ে ম িমর্ লাইি main প্রাগ্রাজ  োজব্, প্সর্া আলািাভাজব্ 
bold কজর প্িখাজিা হজলা। ব্ামক সব্মকিু োিংশজির প্রাগ্রাজ  োজব্।  
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#include<stdio.h> 

#include<math.h> 

int main() 

{ 

char c[101][101]; 

float x[101],y[101]; 

int i,j; 

 

for(i=0;i<=100;i++)for(j=0;j<=100;j++)c[i][j]='

.'; 

for(i=0;i<=100;i++)x[i]=0.1*i; 

for(i=0;i<=100;i++)y[i]=50+50.*sin(x[i]); 

for(i=0;i<=100;i++)c[i][(int)y[i]]=220; 

 

for(i=0;i<=100;i++) 

    { 

{for(j=0;j<=100;j++)printf("%c",c[i][j]);}print

f("\n"); 

    } 

} 

কাজেই এব্াজর আ রা োিংশি এব্িং main প্রাগ্রা জক ভাগ 
কজর মিই, োিংশিমর্র িূ ি একমর্ িা  (plot) মিই: 

#include<stdio.h> 

#include<math.h> 

float plot(float y[]) 

{ 

char c[101][101]; 

int i,j; 

 

for(i=0;i<=100;i++)for(j=0;j<=100;j++)c[i][j]=

'.'; 

for(i=0;i<=100;i++)c[i][(int)y[i]]=220; 

for(i=0;i<=100;i++) 

    { 
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{for(j=0;j<=100;j++)printf("%c",c[i][j]);}prin

tf("\n"); 

    } 

} 

int main() 

{ 

    int i; 

    float x[101],y[101]; 

    for(i=0;i<=100;i++)x[i]=0.1*i; 

    for(i=0;i<=100;i++)y[i]=50+50.*sin(x[i]); 

    plot(y); 

} 

 ূল প্রাগ্রাজ র পুজরার্া িুই ভাজগ ভাগ করার কারজি main 
প্রাগ্রাজ  আলািা কজর মলখজ  হজয়জি। plot োিংশিমর্জ  
float y[ ] মলজখ y এজরমর্র  ািগুজলা আিা হজয়জি। main 
প্রাগ্রাজ  োিংশিমর্ িালাজিার েিয plot(y); প্লখা হজয়জি। লক্ষ 
কর y একমর্ এজর হজলও প্সখাজি y[101] মকিংব্া y[ ] মলখজ  
হয়মি, শুধু y মলজখই কাে িালাজিা হজয়জি।  

এব্াজর প্রাগ্রা র্া রাি কজরা। প্িখজব্ এমর্ sin এঁজক প্িজব্।  
 
ঘষা- াো করা plot োিংশি 
আ রা plot োিংশিমর্জক আজরা একরু্ ঘষা- াো কজর মিজ  
পামর।  াহজল শুধু sin িয়, ইচ্ছা করজল অিয প্েজকাজিা মকিুও ির্ 
করজ  পারব্। এখাজি প্ে প্ে ঘষা- াো করজ  িাই প্সগুজলা হজচ্ছ: 
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(1) y এজরমর্জক (array) 50 মিজয় গুি কজর, ইিজেজক্স 50 
প্োগ কজর পািাজিার রজয়ােি প্িই। মহজসজব্ ো আজস  া-ই পািাজিা 
হজব্। plot োিংশিমর্ ব্ামক কাে কজর প্িজব্।  

 (2) প্কাজিা x-এর েিয y-এর  াি ক  প্সর্া মহসাব্ কজর 
ব্জল প্িজব্।  

 (3)  plot োিংশি y-এর সজব্টাচ্চ এব্িং সব্টমিম্ন  াি প্ া ার 
কাি প্থজক প্েজি প্িজব্,  াহজল গ্রাের্া আ াজির সী ার প্ভ র 
থাকজব্।  

 (4) x-এর রম  ঘজরর পাজশ একমর্ পুিটসিংখযায় প্সমর্ ক  
িম্বর x প্সর্া ব্জল প্িজব্।  

প্ া রা েমি আরও ঘষা- াো করজ  িাও করজ  পার। আ ার 
 াথায় আর মকিু আসজি িা!  

োিংশিমর্ প্ে ঘষা- াো করা হজয়জি প্সর্া বু্েজ  হজল িািা 
ধরজির প্ের্া ির্ করজ  মিজ  হজব্। প্স েিয main প্রাগ্রা মর্ও 
একরু্ ঘষা- াো করা প্েজ  পাজর। কী করা হজয়জি প্সর্া প্ব্াো 
প্ াজর্ও কমিি হজব্ িা, কারি এখাজি িূ ি মকিু করা হয়মি। আজগ 
প্েগুজলা করা হজচ্ছ প্সর্াই প্লখা হজয়জি।  

এর্া মলজখা, প্সভ কজরা, কিাইল কজরা এব্িং রাি কজরা।  জব্ 
প্রাগ্রা মর্ প্িজখ প্িজখ িয়। মিজে মিজে। প্ভজব্ প্ভজব্। লমেকর্া 
বু্জে থাকজল প্সমর্ প্ াজর্ও কমিি মকিু িয়।  

#include<stdio.h> 

#include<math.h> 
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float plot(float y[]) 

{ 

float maxy, miny,mult,zero; 

char c[101][101]; 

int i,j; 

 

printf("maximum y: "); 

scanf("%f",&maxy); 

printf("minimum y: "); 

scanf("%f",&miny); 

mult=100/(maxy-miny); 

zero=mult*(-miny); 

 

for(i=0;i<=100;i++)for(j=0;j<=100;j++)c[i][j]=

'.'; 

for(i=0;i<=100;i++)c[i][(int)zero]='|'; 

for(i=0;i<=100;i++){c[i][(int)(mult*y[i]+zero)

]=220;} 

for(i=0;i<=100;i++){printf("%3d",i); 

                    

{for(j=0;j<=100;j++)printf("%c",c[i][j]);}prin

tf("\n"); 

                    } 

} 

 

int main() 

{ 

float y[101]; 

int i; 

for(i=0;i<=100;i++){y[i]=sin(.1*i);printf("%f\

n",y[i]);} 

plot(y); 

} 

 

মিজে কজরা: শুধু sin ির্ িা কজর অিয প্কাজিা োিংশি মলজখ প্সর্া 
ির্ কজর প্িখাও।  



শর্টকার্ প্রাগ্রাম িং                  65 
 

 

মিজে কজরা:  ামলকার  াজে আর কী কী প্শখা এখিও ব্ামক আজি? 

 
মলজখা এব্িং পজড়া 
এ ক্ষি পেটন্ত আ াজির িািা প্রাগ্রাজ  িািা ধরজির ইিপুর্ মিজ  
হজয়জি, আ রা র্াইপ কজর প্সগুজলা মিজয়মি (scanf প্সর্া মিজয়জি) 
আর েখিই প্কাজিা আউর্পুর্ প্িখার রজয়ােি হজয়জি প্সর্া  মির্জর 
প্িখাজিা হজয়জি (আ রা printf মিজয় প্সগুজলা  মির্জর মলজখমি)। 
মকন্তু েমি অজিক ইিপুর্ মিজ  হয় এব্িং আউর্পুর্গুজলা সিংরক্ষি 
করজ  হয়  খি?  খি সব্জিজয় সহে প্কাজিা একর্া োইল প্থজক 
ইিপুর্ প্িওয়া (scanf-এর ব্িজল আ রা ব্যব্হার করব্ 
fscanf, প্ের্া রায় হুব্হু scanf-এর  জ া) মকিংব্া একর্া 
োইজল ইিপুর্ মলখা (printf-এর ব্িজল আ রা মলখব্ 

fprinf, প্ের্া রায় হুব্হু printf-এর   )।  
প্কাজিা োইজল মলখজ  হজল শুরুজ  োইলর্ার পমরিয় 

(অজিকর্া োইজলর ID-এর  জ া) প্ঘাষিা মিজয় োমিজয় মিজ  হয়, 
আপা   শুধু এই মব্ষয়র্া প্ া াজির োিজ  হজব্। ধরা োক,  ুম  
প্ া ার ইিপুর্ মিজ  িাও myinput.txt িাজ র একর্া োইল 
প্থজক।  াহজল প্রাগ্রাজ র শুরুর মিজক মলখজব্: 

    FILE *f1=fopen("myinput.txt", "r"); 
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এখাজি প্শজষর "r" প্ব্াোজচ্ছ এই োইলর্া read করার েিয 
ব্া এখাি প্থজক ইিপুর্ প্িওয়ার েিয। প্িখাই োজচ্ছ োইজলর িা মর্ 
োব্ল প্কাজর্শজির প্ভ র প্িওয়া হজয়জি। প্ের্জ জন্টর শুরুজ  
FILE মলজখ প্ে *fl প্লখা হজয়জি প্সখািকার fl-মর্ খুব্ 
গুরুত্বপূিট, েখিই োইল read করজ  হজব্, এই fl-মর্ প্সখাজি 
এভাজব্ উজেখ করজ  হজব্। ( ুম  fl-এর ব্িজল অিয ো ইচ্ছা  াই 
মলখজ  পাজরা, এর্া হজচ্ছ োইলর্ার পমরিয় ব্া ID) 

fscanf(f1,"%c",&x); 

রথজ  fl মলজখ প্িওয়া িাড়া scanf-এর সাজথ fscanf 
এর আর প্কাজিা পাথটকয প্িই।  

প্ া রা মিিয়ই অিু াি করজ  পারজিা প্কাজিা োইজল 
আউর্পুর্ মলখজ  িাইজল আ রা কী ভাজব্  ার পমরিয় প্ঘাষিা করব্, 
"r" এর ব্িজল "w" মলখব্। 

FILE*f2=fopen("myoutput.txt", "w"); 

এব্িং printf-এর োয়গায় fprintf হজব্ এরক : 

fprintf(f2,"%c",x); 

ব্যস, প্ া াজির সব্মকিু প্শখা হজয় প্গজি! 
কাজেই  ুম  প্ া ার আজগর প্রাগ্রা গুজলাজ  প্েখাজি প্েখাজি 

printf মলজখজিা প্সগুজলাজ  printf-এর মিজি আজরকর্া 
fprintf মলজখ িাও, অব্শযই রথজ  োইজলর িা মর্র প্ঘাষিা 
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মিজয়, প্িখজব্ ো মকিু  মির্জর আসজি মিক প্সগুজলা প্ া ার িা  
প্িওয়া োইজল প্লখা হজয় োজচ্ছ।   

এব্াজর আ রা োইজল প্লখা এব্িং োইল প্থজক পড়া মিজয় িুজর্া 
প্রাগ্রা  মলমখ,  াহজল পুজরা মব্ষয়র্া একরু্ রযাকমর্স হজয় োজব্। 

রথজ  একর্া test.text োইল ত মর কজরা অথব্া প্কাজিা 
োয়গা প্থজক মিজয় এজসা। এর প্ভ জর ব্ািংলা (ইউমিজকাে) এব্িং 
ইিংজরমে িুই প্লখাই থাকজ  পাজর।  ারপর এভাজব্ মিজির কজয়ক 
লাইজির প্রাগ্রা মর্ মলখ: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

char x; 

int i; 

FILE *f1=fopen("test.txt", "r"); 

FILE *f2=fopen("test_copy.txt", "w"); 

while(fscanf(f1,"%c",&x)==1){fprintf(f2,"%c",x

);} 

printf("copied successfully :)"); 

} 

এখাজি শুধু একমর্ িূ ি কাে করা হজয়জি, fscanf 
োিংশিমর্ একর্া while-এর পর ব্সাজিা হজয়জি: 

while(fscanf(f1,"%c",&x)==1) 

মব্ষয়মর্ প্ব্াোর েিয প্ া াজির িূ ি একর্া মব্ষয় োিা 
িরকার, প্সর্া হজচ্ছ, fscanf োিংশিমর্ েমি মিকভাজব্ read 
করজ  পাজর  াহজল 1 সিংখযামর্ return কজর।  াই fscanf 
োিংশিমর্ মিজয় রজ যকর্া অক্ষর পড়ার পর পরীক্ষা কজর প্িখা হজচ্ছ 
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এমর্ মিকভাজব্ অক্ষরমর্ পড়জ  প্পজরজি মক িা। েমি মিকভাজব্ পজড় 
থাজক fscanf(f1,"%c",&x)=1 হজব্ এব্িং পজরর অিংশরু্কু 
করজব্, অথটাৎ  াহজল এমর্ fprintf ব্যব্হার কজর মিধটামর  
test_copy.text োইলমর্জ  প্সই অক্ষরমর্ মলজখ প্েলজব্। 
এভাজব্ একমর্ একমর্ অক্ষর পজড় এব্িং মলজখ েখি আর পড়ার  জ া 
মকিু থাকজব্ িা,  খি fscanf আর 1 return করজব্ িা। 
প্রাগ্রা মর্ while লুপ প্থজক প্ব্র হজয় আসজব্, অথটাৎ আর মকিু 
োইজল িা মলজখ প্রাগ্রা মর্ প্শষ কজর প্িজব্।  

প্রাগ্রা  প্শষ হজয়জি োিাজিার েিয  মির্জর একর্া ব্াকয এব্িং 
:) িাইজল মলখজ  পাজরা। প্রাগ্রা  প্সভ কজরা, কিাইল কজরা এব্িং 
রাি কজরা,  ারপর প্ া ার প্োল্ডাজর প্িজখা, প্সখাজি 
test_copy.txt িাজ  একর্া োইল ত মর হজয়জি প্ের্া হুব্হু 
test.txt োইজলর   । অথটাৎ  ুম  একর্া প্রাগ্রা  মলজখ 
txt োইল কমপ করা মশজখ প্গজিা!  

এই প্রাগ্রাজ  fprintf িা মলজখ েমি প্সখাজি printf 
মলখ া , অথটাৎ  লাইিমর্ হজ া এ রক : 
while(fscanf(f1,"%c",&x)==1){printf("%c",x);} 

  াহজল test.txt োইলমর্ test_copy.txt-প্  িা 
মলজখ  মির্জর প্িখাজ া।  

েমি প্ া ার োইজল ব্ািংলা প্লখা থাজক  াহজল মকন্তু প্সর্া 
 মির্জর প্িখাজব্ িা। প্িষ্টা কজর প্িজখা কী প্িখায়।  
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মিজে কর: fprintf-প্ক printf মিজয় পালজর্ মিজয় 
আউর্পুর্গুজলা  মির্জর প্িজখা। েমি ব্ািংলা প্লখা থাজক  াহজল 
 মির্জর কী প্িখা োয়? 

 

মিজে কর: এর আজগ সব্ প্রাগ্রাজ র সব্ আউর্পুর্  মির্জর প্িখা । 
এখি  ুম  প্সগুজলা োইজল মলজখ রাখজ  পারজব্? 

 
ভাইরাল সিংি ি মস ুজলশি 
2020 সাজল পৃমথব্ীব্যাপী কজরািা ভাইরাজসর সিংি ি হজয়মিল  খি 
এই সিংি ি কীভাজব্ িড়ায় প্সর্া প্ব্র করার েিয িািা ধরজির 
 জেমলিং করা হজয়মিল, এ রক  ব্হুল ব্যব্হৃ  একর্া  জেজলর িা  
SIR  জেল। এই  জেজল একর্া এলাকার  ািুষজক ম ি ভাজগ ভাগ 
করা হজয়জি: 

S: (Susceptible): েিসিংখযার ক  অিংশ এখিও সিংিম   
হয়মি, মকন্তু হজ  পাজর। 
I: (Infected): েিসিংখযার ক  অিংশ এখি পেটন্ত সিংিম  । 
R: (Recovered): েিসিংখযার ক  অিংশ ভাজলা হজয় প্গজি 
(মকিংব্া  ারা প্গজি) প্সেিয আর সিংিম   হজব্ িা।  

এই  জেল মিয়ন্ত্রি কজর ম ির্া স ীকরি (আম  অজিক সহে 
কজর মলখমি!) হজচ্ছ:  
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𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝑅0𝑆𝐼 − 𝐼 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −𝑅0𝑆𝐼 

𝐼 + 𝑅 + 𝑆 = 1 

োরা কখজিা কযালকুলাস কজরমি, মকিংব্া োজির স ীকরি 
প্িখজল  াথায় রক্ত উজি োয়  াজির স ীকরিগুজলা প্িখারও িরকার 
প্িই। পমরমশজষ্ট সব্ ব্যাখযা করা আজি, োরা প্িখজ  িায় প্িখজব্, 
বু্েজ  িায় বু্েজব্। এব্াজর সরাসামর আম  প্রাগ্রাজ র এই িুমর্ লাইি 
মলজখ প্েমল: 
deli = R0*suscept[i]*infct[i]*delt-infct[i]*delt; 

dels = -R0*suscept[i]*infct[i]*delt; 

এখাজি 𝑅0 (R0) একর্া সিংখযা, এই সিংখযামর্ সিংি জির হারজক 
প্ব্াোয় (এমর্ 𝑅: Recovered প্থজক পুজরাপুমর মভন্ন মব্ষয়)। 𝑅0 =

2.5 অজিক ব্ড় সিংি ি। R0-এর  াি 1 প্থজক ক  হজল সিংি ি 
প্থজ  প্েজ  শুরু কজর।  

এখাজি ∆𝐼 (deli) ব্লজ  প্ব্াোজচ্ছ ∆𝑡 (delt) স জয় 𝐼 
ক খামি প্ব্জড়জি। একইভাজব্ ∆𝑆 (dels) প্ব্াোজচ্ছ ∆𝑡 স জয় 𝑆 
ক  প্ব্জড়জি। কাজেই আম  েমি প্কাজিা একর্া স জয় 𝐼 এব্িং 𝑆 
এর  াি োমি  াহজল ∆𝑡 স য় পজর প্সর্া প্ব্জড় ক  হজব্ প্ব্র 
করজ  পারব্। অথটাৎ:  

infct[i+1] = infct[i]+deli; 

suscept[i+1] = suscept[i]+dels; 
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 ৃ ীয় স ীকরির্া প্ব্মশ প্সাো, এখাজি িা মলখজলও ক্ষম  মিল 
িা,  বু্ মলজখ প্িওয়া হজলা: 

recovrd[i+1] = 1-infct[i+1]-suscept[i+1]; 

প্রাগ্রা মর্র ব্ামক অিংশ রুমর্ি  ামেক কাে। i=1 প্থজক শুরু 
কজর, এক এক কজর ব্ামড়জয় োব্। স ীকরিমর্ এ িভাজব্ সাোজিা 
হজয়জি প্ে delt (∆𝑡)-এর  াি প্ ার্া ুমর্ভাজব্ 1 মিি। কাজেই i 
এক ব্াড়াজিার অথট স য় একমিি ব্াড়াজিা।  

রথজ  S=1, I=0 এব্িং R=0,  াি মিজয় শুরু কজর আ রা 
প্িখব্ ধীজর ধীজর S ক জব্, I এব্িং R ব্াড়জব্। একস য় I আর 
ব্াড়জ  পারজব্ িা, প্সর্া ক জ  শুরু করজব্, মিক সম যকাজরর 
সিংি জি ো হয়।  

এব্াজর পুজরা প্রাগ্রা র্া মলজখ প্েমল। এক াত্র প্ে মব্ষয়র্া 
আলািাভাজব্ লক্ষ্ করজ  পাজরা শুরুজ  S=1 এব্িং I=0 িা ধজর 
আ রা ধজরমি 

suscept[1]=0.999; 

infct[1]=0.001; 

অথটাৎ পুজরাপুমর 1 এব্িং 0 িয়,  জব্ খুব্ কািাকামি! এমর্ করা িা 
হজল প্রাগ্রা র্া শুরু করজ  পাজর িা। প্কি, মিজেরা মিন্তা কজর প্ব্র 
কজর িাও! 
#include<stdio.h> 

int main() 

{ 
float suscept[101], infct[101], 

recovrd[101],delt, deli, dels,R0; 
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int i, j; 

printf(" Value of R0 : "); 

scanf("%f",&R0); 

delt=0.2; 

suscept[1]=0.999; 

infct[1]=0.001; 

for(i=1;i<=100;i++){ 

deli = R0*suscept[i]*infct[i]*delt-

infct[i]*delt; 

dels = -R0*suscept[i]*infct[i]*delt; 

infct[i+1] = infct[i]+deli; 

suscept[i+1] = suscept[i]+dels; 

recovrd[i+1] = 1-infct[i+1]-suscept[i+1]; 

} 

printf("Day  Susceptible  Infected    

Recovered\n"); 

for(i=1;i<=100;i++)printf("%3d    %f    %f    %f 

\n",i,suscept[i+1],infct[i+1],recovrd[i+1]); 

printf("Susceptible %c  Infected %c  Recovered 

%c \n", 240, 220, 79); 

for(j=1;j<=100;j++){printf("%3d",j);for(i=1;i<

=50;i++){if(i!=(int)(50*infct[j]))printf("."); 

        

if(i==(int)(50*infct[j]))printf("%c",220); 

        

if(i==(int)(50*recovrd[j]))printf("%c",79); 

        

if(i==(int)(50*suscept[j]))printf("%c",240); 

        }printf("\n");} 

} 

প্রাগ্রা র্া রাি করার স য় প্সমর্ প্ া ার কাজি R0-এর  াি িাইজব্। 
আজগই ব্জলমি R0 = 2.5 ব্ড় সিংি ি, প্সর্া মিজয় প্িষ্টা কজরা (িমব্ 
4),  ারপর ধীজর ধীজর কম জয় প্িজখা কী হয়!  
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মিজে কজরা: প্রাগ্রা র্া এ িভাজব্ পমরব্ টি কজরা, প্েি রথ  
মকিুমিি R0-এর  াি 2.5-এর প্ব্মশ প্িয়া োয়,  ারপর এর  াি 1 
প্থজক কম জয় প্েলা োয়। সিংি ি কীভাজব্ প্ব্জড় উজি হিাৎ কীভাজব্ 
ক জ  থাজক প্িখজ  পাজব্।  

 

িমব্ 4: ভাইরাজসর সিংি ি। Susceptible উপর প্থজক মিজি প্িজ  এজসজি। 
Recovered মিজি প্থজক ধীজর ধীজর উপজর উজিজি। Infected প্ব্জড় প্ব্জড় একর্া 
সজব্টাচ্চ উচ্চ ায় প্পৌঁজি আব্ার মিজি প্িজ  এজসজি।   
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ব্লযাক প্হাল মঘজর সযাজর্লাইর্ 
আম  োমি এখাজি ব্লযাক প্হাল শব্দর্া ব্যব্হার করার প্কাজিা রজয়ােি 
মিল িা, মশজরািা মর্ ি করি করা িাড়া এই শব্দমর্র প্কাজিা গুরুত্ব 
প্িই! কারি শুধু ব্লযাকজহাজলর ইজভন্ট প্হারাইেজির কািাকামি প্গজল 
 ার তব্মশষ্টযগুজলা প্ব্াো োয়, িূর প্থজক ব্লযাক প্হাজলর রভাব্ এব্িং 
সাধারি গ্রহ-িক্ষজত্রর রভাজব্র  াজে প্কাজিা পাথটকয প্িই!  

 জব্ আ রা প্েজহ ু একর্া মব্নু্দজ  প্কন্দ্রীভূ  অজিক ব্ড় একর্া 
ভজরর কািাকামি একর্া সযাজর্লাইর্ প্গজল  ার গম মব্মধ প্ক ি হয় 
প্সর্া প্ব্র করব্,  াই ব্লযাক প্হাল শব্দর্া ব্যব্হার কজর খুব্ ব্ড় 
প্কাজিা র ারিা করা হয়মি!  

ধরা োক এর ভর M, কাজেই m ভজরর একর্া সযাজর্লাইর্ 
(মকিংব্া অিয মকিু) r িূরজত্ব থাকজল প্সমর্ একর্া ব্ল অিুভব্ করজব্।  

F =
𝐺𝑀𝑚

𝑟2  

এখি প্সর্াজক েমি প্িজড় প্িয়া হয়,  াহজল এর্া প্সাোসুমে 
প্কন্দ্রমব্নু্দমর্জ  এজস পড়জব্। েমি অিয প্কাজিা মিজক একর্া গম  
মিজয় প্িজড় প্িওয়া হয়,  াহজল এই মব্নু্দমর্র মিজক আকমষট  হওয়ার 
েিয  ার গম পজথর পমরব্ টি হজব্। এ প্রাগ্রা মর্ প্লখা হজয়জি এই 
গম পথমর্ প্ব্র করার েিয।  োরা পুজরামর্ বু্েজ  িায়  াজির েিয 
পমরমশজষ্ট সব্ ব্যাখযা কজর প্িওয়া হজয়জি, িব্  মকিংব্া িশ  প্শ্রমির 
পিাথটমব্জ্ঞাি োিা থাকজলই এর্া বু্েজ  পারজব্। 



শর্টকার্ প্রাগ্রাম িং                  75 
 

আ রা অিয মকিু িা কজর আপা   প্িাখ বু্জে প্রাগ্রা র্া মলজখ 
প্েমল, আর মকিু িা হজলও প্সর্াজক একর্া কমিউর্ার প্গজ র  জ া 
ব্যব্হার করা োজব্। প্রাগ্রা র্া এরক : 

#include<stdio.h> 

#include<math.h> 

 

int main() 

{ 

float 

x[502],y[502],r[502],vx[502],vy[502],delt, GM; 

int i,tag; 

 

tag =1; 

while(tag!=0){ 

printf("x y vx vy: ");// 0 40 1 0 

scanf("%f %f %f %f", &x[0], &y[0],  &vx[0], 

&vy[0]); 

 

GM=40; //GM (3 solar mass) unit of 10**19, 

x,y,v unit of 10**6 in MKS 

delt=.5; 

for(i=0;i<=500;i++){ 

r[i] =sqrt(x[i]*x[i]+y[i]*y[i]); 

vx[i+1]=vx[i]-(x[i]/r[i])*delt*GM/(r[i]*r[i]); 

vy[i+1]=vy[i]-(y[i]/r[i])*delt*GM/(r[i]*r[i]); 

x[i+1]=(x[i]+delt*vx[i+1]); 

y[i+1]=(y[i]+delt*vy[i+1]); 

                   } 

 

/* 

float pot, kin, tot; 

for(i=0;i<=500;i++){ 

pot=-GM/r[i]; 

kin=(vx[i]*vx[i]+vy[i]*vy[i])/2; 

tot=pot+kin; 
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printf("%5d %7.3f %7.3f %7.3f %7.3f%7.3f %7.3f 

%7.3f %7.3f\n",i, x[i],y[i],r[i],vx[i], vy[i], 

kin, pot, tot); 

} 

*/ 

 

int j,ix,iy; 

char c[101][101]; 

for(i=0;i<=100;i++)for(j=0;j<=100;j++)c[i][j]=

'.'; 

for(i=0;i<=100;i++){c[i][50]='_';c[50][i]='|';

} 

c[100][50]='X';c[50][100]='Y'; 

for(i=0;i<=500;i++){ix=(int)(x[i]+50); 

                    iy=(int)(y[i]+50); 

                    if(ix>=0 && ix 

<=100)if(iy>=0 && iy <=100)c[ix][iy]=220; 

                    } 

for(i=0;i<=100;i++){ 

                  

{for(j=0;j<=100;j++)printf("%c",c[j][100-

i]);}printf("\n"); 

                   } 

 

float error, errortot; 

errortot=0; 

for(i=0;i<=500;i++){ 

       error =(-

GM/r[0]+(vx[0]*vx[0]+vy[0]*vy[0])/2)-(-

GM/r[i]+(vx[i]*vx[i]+vy[i]*vy[i])/2); 

       errortot=errortot+error*error; 

                   } 

printf("Error of this simulation: 

%f\n\n",errortot/5); 

 

printf("type 1 to continue 0 to quit: "); 

scanf("%d",&tag); 

} 

} 
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প্রাগ্রা র্া রাি করজল প্িখজব্ এর্া প্ া ার কাজি োিজ  িাইজব্, 
শুরুজ  এর্া প্কাি অব্স্থাজি আজি (x এব্িং y-এর  াি) এব্িং x  
এব্িং y-এর মিজক এর রাথম ক প্ব্গ (vx[0] এব্িং vy[0]) 
ক :             

x y vx vy: 

 

িমব্ 5 : সযাজর্লাইর্মর্ প্সাো মিজির মিজক িুজড় প্িওয়া হজয়জি, (x=10, y=40, 
vx=0, vy=-2)  ব্লযাকজহাজলর আকষটজি  ার গম পথ ব্া  মিজক প্ব্ঁজক োজচ্ছ। 
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 ুম  রথজ  র্াইপ কজরা: 10 
40 0 -2 (x=10, y=40, 

vx=0, vy=-2) োর অথট 
এমর্ প্কন্দ্রমব্নু্দ প্থজক x মিজক 
10 হাোর মকজলাম র্ার এব্িং y 
প্থজক 40 হাোর মকজলাম র্ার 
িূজর আজি এব্িং 
সযাজর্লাইর্মর্জক মিজির মিজক 
(জেজহ ু এর  াি প্িজগমর্ভ) 
প্সজকজন্ড 2 হাোর মকজলাম র্ার 
প্ব্জগ িুজড় প্িওয়া হজলা। 
রথজ  এমর্ সম য সম য িমব্ 5 
এর    মিজির মিজক োজব্ 
মকন্তু ব্লযাক প্হাজলর আকষটজি 
এমর্ মিক পমরব্ টি কজর 
অিযমিজক িজল োজব্।   

এর পর 0 40 1 0 
মলজখা,(x=0,y=40,vx=1,vy=0)। োর অথট এমর্ প্কন্দ্রমব্নু্দ 
(ব্লযাকজহাল) প্থজক y অক্ষ ব্রাব্র 40 হাোর মকজলাম র্ার িূজর 
থাকার স য়  x-এর মিজক রম  প্সজকজন্ড 1 হাোর মকজলাম র্ার 
প্ব্জগ সযাজর্লাইর্মর্ িুজড় প্িওয়া হজলা। এই অব্স্থায় সযাজর্লাইর্মর্ 

 

িমব্ 6 : মব্জশষ প্ক্ষজত্র সযার্ালাইর্মর্ 
ব্লযাক প্হাজলর আকষটজি আব্দ্ধ হজয় 
প্েজ  পাজর (x=0, y=20, 

vx=1, vy=0),  এখাজি প্ে রক  
হজয়জি! 
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একর্া কক্ষপজথ আর্কা পজড় এই ব্লযাকজহালজক মঘজর বৃ্ত্তাকাজর 
ঘুরজ  থাকজব্। (জ া ার এই হাসযকর ির্ করার প্রাগ্রা  অব্শয 
এর্াজক বৃ্ত্তাকার িা প্িমখজয় মেজ র  জ া প্িখাজব্।) িমব্ 6-প্  
এরক  মকন্তু মভন্ন আজরকর্া উিাহরি প্িখাজিা হজয়জি।  

এই িুই উিাহরজিই x এব্িং y-এর  াি মিক প্রজখ গম জব্গ 
ব্াড়াও এব্িং ক াও, প্িজখা কী হয়।  ূল প্রাগ্রাজ   াত্র িারমর্ লাইজি 

 

িমব্ 7: এই অম  মব্মিত্র গম পথমর্ আসজল সম য িয়! ব্লযাকজহাজলর প্ব্মশ কাজি 
িজল োওয়ার কারজি মহসাজব্ ভুল হজয় এর্া প্িখাজচ্ছ (x=0, y=40, 

vx=0.2546, vy=0)! 
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পুজরা মহসাব্ করা হজয়জি, কাজেই ব্লযাকজহাজলর প্ব্মশ কাজি প্গজল 
ত্রুমর্ ব্া error প্ব্জড় প্েজ  থাজক। েমি ত্রুমর্ ব্া error-এর  াি 1 

প্থজক প্ব্মশ হয়  াহজল প্সই কক্ষপথ মব্শ্বাসজোগয িয় (িমব্ 7) ধজর 
মিজ  হজব্।  

মব্শ্বাস কজরা আর িাই কজরা, এই িার লাইজির প্রাগ্রাজ  মকন্তু 
অজিক মকিু প্শখার আজি। েমি সম য সম য একর্া ির্ করার 
সের্ওয়যার ব্যব্হার করজ  পাজরা  াহজল প্িখজব্ ক   ো!   

 
প্শষ কথা 
 ুম  “প্শষ কথা” পেটন্ত প্পৌঁজি প্গজিা। এখাজি িািাভাজব্ প্পৌঁিাজিা 
সম্ভব্—েমি ব্ইর্া  জিাজোগ মিজয় পড়জ  পড়জ  এব্িং কমিউর্াজর 
প্রাগ্রাম িং করজ  করজ  প্পৌঁজি থাজকা  াহজল ব্লা োয়  ুম  প্ া ার 
মিজের কাে িালাজিার  জ া প্রাগ্রাম িং মশজখ প্গজিা। এখি সম যকার 
প্রাগ্রা ার হজ  িাও মক িা প্সর্া প্ া ার ইচ্ছা। আম  প্েজহ ু ব্ইর্ার 
িা  মিজয়মি শর্টকার্ প্রাগ্রাম িং এব্িং আসজলই অজিক মকিু শর্টকার্ 
কজরমি,  াই ইজচ্ছ কজর অজিক গুরুত্বপূিট  থয মিইমি। আম  মিমি  
েমি সম য সম য প্কউ প্রাগ্রাম িংজয়  ো প্পজয় োও আর িূ ি িূ ি 
প্রাগ্রা  মলখজ  থাজকা  াহজল  াজে  াজেই িূ ি িূ ি স সযায় 
পড়জব্, অজিকগুজলা মিজেই স াধাি কজর প্েলজব্। অজিকগুজলার 
স াধাি প্ব্র করার েিয ইন্টারজির্ ঘাঁমর্ঘাঁমর্ করজ  হজব্ মকন্তু প্সর্া 
মিজয় আম  প্ াজর্ও  াথা ঘা ামচ্ছ িা। প্ া রা মিিয়ই লক্ষ কজরজিা 
প্রাগ্রাম িং প্শখার েিয আম  মকন্তু কমিউর্াজরর স সযা মিইমি, 
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গমিজ র স সযা মিজয়মি, ব্াজয়ালমে মকিংব্া পিাথটমব্জ্ঞাজির স সযা 
মিজয়মি। আম  িাই প্ া রা মব্শ্বাস করজ  প্শজখা প্রাগ্রাম িং শুধু 
প্রাগ্রা ারজির েিয িয়, সব্ার েিয! (েমি সম যকার প্রাগ্রা ার হজ  
িাও  াহজল এখাজি ো মশজখজিা  জি হয়  ার সব্মকিু ভুজল আব্ার 
িূ ি কজর সব্মকিু মশখজ  হজব্!) সব্াই প্রাগ্রা ার হজব্ িা—োরা 
আ ার  জ া শুধু মিজের রজয়ােি প্ র্াজিার েিয এব্িং কাে 
িালাজিার েিয প্রাগ্রাম িং করজ  িায়  াজির েীব্ি মকন্তু প্ব্শ 
 োর—মব্শ্বাস কজরা।  

আর প্ া রা েমি ব্ইর্া গল্প ব্ইজয়র    পজড় পজড় এখাজি 
প্পৌঁজি থাজকা  াহজল আম  খুব্ই িুুঃমখ , প্ া ার স য় িষ্ট করার 
েিয! 

প্রাগ্রাম িং করজ  মগজয় আম  েখিই আর্জক োই আ ার 
িাত্রিাত্রীজির প্সর্া মেজজ্ঞস করজ  পামর। প্ া াজির সব্ার আ ার 
 জ া িাত্রিাত্রী প্িই মকন্তু ইন্টারজির্ ব্জল একর্া জ্ঞাজির খমি আজি। 
এ ি প্কাজিা রে প্িই োর উত্তর  ুম  এখাি প্থজক প্পজয় োজব্ িা। 
কাজেই ঘাব্ড়াজিার প্কাজিা কারি প্িই।  

সম য সম য  ুম  েমি মকিু একর্া মশজখ থাজকা,  াহজল মকন্তু 
প্ া াজক মিজে মিজে অজিক মকিু করজ  হজব্,  া িা-হজল এই 
প্শখার প্কাজিা  ূলয থাকজব্ িা। আম  প্ া াজক মকিু আইমেয়া মিই: 

 
(1) Buffon’s law ব্জল একর্া সূত্র আজি প্সর্া ব্যব্হার কজর 

প্িজখা 𝜋 এর  াি প্ব্র করজ  পাজরা মক িা।  
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(2) প্েজকাজিা একর্া োইলজক Encrypt এব্িং Decrypt 
করজ  পাজরা মক িা! 

(3) মব্শাল মব্শাল িুজর্া সিংখযা (একশ মেমের্ ব্া িুইশ মেমের্) 
গুি করজ  পাজরা মক িা! 

(4) 10×10 মকিংব্া আরও ব্ড় linear equation solve 
করজ  পাজরা মক িা।  

(5) Mersenne রাই  প্ব্র করার একর্া প্রাগ্রা  মলখজ  
পাজরা মক িা!  

(6) মিিয়ই  জি আজি, ক জিক্স িম্বর ব্যব্হার করজ  পামরমি 
ব্জল আ রা সব্ ধরজির মিঘা  স ীকরজির স াধাি প্ব্র করজ  
পামরমি?  কাজেই প্িখা োক  ুম  ক জিক্স িম্বর ব্যব্হার করা োয় 
এ রক  মকিু োিংশি ত মর করজ  পার মক িা! 

প্শষ পেটন্ত এগুজলা স াধাি করজ  পারজব্ মক িা োমি িা, মকন্তু 
এরু্কু ব্লজ  পামর এগুজলা প্িষ্টা করজ  মগজয় প্ া ার  মিষ্ক েজথষ্ট 
শামি  হজব্—এর প্ব্মশ আ রা আর মকিু কী িাই? 

আম  প্ া িাই িা! 
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পমরমশষ্ট 1 

ভাইরাল সিংি ি মস ুজলশি 
আ রা আজগই ব্জলমি সিংি ি কীভাজব্ িড়ায় প্সর্া প্ব্র করার েিয 
ব্হুল ব্যব্হৃ  একর্া  জেজলর িা  SIR  জেল, প্েখাজি:  

S: (Susceptible): েিসিংখযার ক  অিংশ এখিও 
সিংিম   হয়মি, মকন্তু হজ  পাজর। 
I: (Infected): েিসিংখযার ক  অিংশ এই  ুহূজত্তট 
সিংিম  । 

R: (Recovered): েিসিংখযার ক  অিংশ ভাজলা হজয় প্গজি 
(মকিংব্া  ারা প্গজি) প্সেিয আর সিংিম   হজব্ িা।  

এই  জেল মিয়ন্ত্রি কজর ম ির্া স ীকরি:  

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝑅0𝑆𝐼 − 𝐼 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −𝑅0𝑆𝐼 

𝐼 + 𝑅 + 𝑆 = 1 

এখি রথ  স ীকরি িুইমর্ একরু্ অিযভাজব্ মলমখ, 𝑑𝐼 এব্িং 𝑑𝑆 িা 
মলজখ ∆𝐼 এব্িং ∆𝑆 মলখব্, 𝑑𝑡 িা মলজখ ∆𝑡 মলখব্:  

∆𝐼 = 𝑅0𝑆𝐼∆𝑡 − 𝐼∆𝑡 
∆𝑆 = −𝑅0𝑆𝐼∆𝑡 
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এখাজি ∆𝐼 ব্লজ  প্ব্াোজচ্ছ ∆𝑡 স জয় 𝐼 ক খামি প্ব্জড়জি। 
একইভাজব্ ∆𝑆 প্ব্াোজচ্ছ ∆𝑡 স জয় 𝑆 ক  প্ব্জড়জি। কাজেই আম  
েমি প্কাজিা একর্া স জয় 𝐼 এব্িং 𝑆-এর  াি োমি  াহজল ∆𝑡 স য় 
পজর প্সর্া প্ব্জড় ক  হজব্ প্ব্র করজ  পারব্। এব্াজর সরাসমর আম  
প্রাগ্রাজ র এই িুইমর্ লাইি মলজখ প্েলজ  পারব্: 
deli = R0*suscept[i]*infct[i]*delt-

infct[i]*delt; 

dels = -R0*suscept[i]*infct[i]*delt; 

অথটাৎ আম  েমি প্কাজিা একর্া স জয় S-এর  াি (প্কাি একর্া i 
এ suscept[i]-এর  াি) এব্িং I-এর  াি (অথটাৎ প্কাজিা 
একর্া i-এ infect[i]-এর  াি) োমি  াহজল ∆𝑡 স য় পজর 
S এব্িং I ক রু্কু ব্াড়জব্ (∆𝑆 এব্িং ∆𝐼) প্সর্া প্ব্র করজ  পারব্।  
অথটাৎ, 
infct[i+1] = infct[i]+deli; 

suscept[i+1] = suscept[i]+dels; 

এই িুজর্া েমি োমি  াহজল R প্ব্র করা খুব্ই প্সাো: 
recovrd[i+1] = 1-infct[i+1]-suscept[i+1]; 

প্রাগ্রা মর্র ব্ামক অিংশ রুমর্ি  ামেক কাে। এখাজি কী করজ  হজব্ 
আজগই ব্লা হজয়জি। 
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পমরমশষ্ট 2 

ব্লযাক প্হাল মঘজর সযাজর্লাইর্ 
ধরা োক এর ভর M, কাজেই m ভজরর একর্া সযাজর্লাইর্ r িূরজত্ব 
থাকজল প্সমর্ একর্া ব্ল অিুভব্ 
করজব্। ব্জলর  াি হজব্ 

𝐹 =
𝐺𝑀𝑚

𝑟2  

এই ব্জলর েিয সযাজর্লাইজর্র 
ত্বরি হজব্ 

𝑎 =
𝐹

𝑚
=

𝐺𝑀

𝑟2  

িমব্জ  x এব্িং y প্িখাজিা 
হজয়জি। 𝑟 হজচ্ছ:  

𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 

কাজেই x এব্িং y মিজকর ত্বরি হজব্ েথািজ — 

𝑎𝑥 = (
𝑥

𝑟
)

𝐺𝑀

𝑟2  

𝑎𝑦 = (
𝑦

𝑟
)

𝐺𝑀

𝑟2  

x এব্িং y মিজক েমি সযাজর্লাইজর্র আমিজব্গ হজয় থাজক 𝑣𝑥0 এব্িং 
𝑣𝑦0,  াহজল ∆𝑡 স য় পজর  ার প্ব্গ হজব্: 

 

িমব্ 8 : প্কন্দ্র প্থজক r িূরজত্ব থাকা 
একমর্ ভর প্কজন্দ্রর মিজক F ব্ল 
অিুভব্ কজর। 
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𝑣𝑥 = 𝑣𝑥0 − 𝑎𝑥∆𝑡 = 𝑣𝑥0 − (
𝑥

𝑟
)

𝐺𝑀

𝑟2 ∆𝑡 

𝑣𝑦 = 𝑣𝑦0 − 𝑎𝑦∆𝑡 = 𝑣𝑦0 − (
𝑦

𝑟
)

𝐺𝑀

𝑟2 ∆𝑡 

ত্বরজির  াজির আজগ প্িজগমর্ভ মিহ্ন এজসজি, কারি x ব্া y প্েমিজক 
ব্াজড় ব্ল এব্িং ত্বরজির মিক  ার মব্পরী  মিজক।  খি  ার 
অব্স্থাি, অথটাৎ x এব্িং y-এর  াি হজব্:  

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑥∆𝑡 
𝑦 = 𝑦0 + 𝑣𝑦∆𝑡 

কাজেই আ রা েমি শুরুজ  সযাজর্লাইজর্র অব্স্থাি 𝑥0, 𝑦0 এব্িং 
আমি প্ব্গ 𝑣𝑥0 ও 𝑣𝑦0 োমি  াহজল স জয়র সাজথ সাজথ  ার 
অব্স্থাি কী হজব্ প্সর্া প্ব্র কজর প্েলজ  পারব্।  

অথটাৎ আ রা েমি একর্া ইিজেক্স i মিজয় স য়র্া মিধটারি 
কমর  াহজল প্রাগ্রাজ র গুরুত্বপূিট লাইিগুজলা মলজখ প্েলজ  পামর: 
r =sqrt(x[i]*x[i]+y[i]*y[i]); 

 

vx[i+1]=vx[i]-x[i]*delt*GM/(r*r*r); 

vy[i+1]=vy[i]-y[i]*delt*GM/(r*r*r); 

 

x[i+1]=x[i]+delt*vx[i]; 

y[i+1]=y[i]+delt*vy[i]; 

এখাজি আলািা আলািাভাজব্ িা কজর G এব্িং M গুি কজর  ার 
 াির্া GM মহজসজব্ ব্যব্হার করা হজয়জি। (GM=40  ার অথট 
প্কাজিা একমর্ একজক M-এর ভর ম িমর্ সূজেটর ভজরর স াি,  খি  
x ও y-এর  াি হাোর মকজলাম র্াজর এব্িং vx ও vy এর  াি 
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হজব্ প্সজকজন্ড হাোর মকজলাম র্াজর)। সযাজর্লাইজর্র ভজরর ওপর 
প্েজহ ু গম পথ মিভটর কজর িা,  াই একক ভর (m=1) ধরা হজয়জি। 

 হাকষট ব্জলর প্ভ জর মকিু িলজ  থাকজল  ার গম  শমক্ত (𝑇) 
এব্িং মব্ভব্ শমক্ত (𝑉) িুজর্াই থাজক। িুজর্ার প্োগেল (𝐸) হজচ্ছ  ার 
পুজরা শমক্ত। সযাজর্লাইজর্র একক ভর ধজর আ রা মলখজ  পামর: 

𝑇 =  (𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2)/2 

𝑉 = −
𝐺𝑀

𝑟
 

𝐸 = 𝑇 + 𝑉 

প্সর্া েমি প্িজগমর্ভ হয়  াহজল গম পথমর্ আব্দ্ধ হয়, 
সযাজর্লাইর্মর্ ব্লযাকজহাজলর আকষটজি মিরকাজলর েিয আর্কা পজড় 
োয়। প্সমর্  েমি পমেমর্ভ হয়  াহজল ব্লযাকজহাজলর আকষটি উজপক্ষা 
কজর সযাজর্লাইর্মর্ িজল প্েজ  পারজব্। গম  শমক্ত এব্িং মব্ভব্ শমক্তর 
পমরব্ টি হজ  পাজর মকন্তু  াজির প্ে প্োগেল, প্সই পুজরা শমক্তর 
প্কাজিা পমরব্ টি হয় িা। এই প্রাগ্রাজ  প্সই পুজরা শমক্ত েমি পালজর্ 
প্েজ  প্িখা োয়,  াহজল বু্েজ  হজব্ মহসাজব্ মকিু একর্া ভুল হজচ্ছ, 
প্স েজিয পুজরা পমরব্ টজির মিজক িের প্রজখ ত্রুমর্ ব্া error 
অিু াি করা হজয়জি। 

প্রাগ্রা মর্র ব্ামক অিংশ রুমর্ি  ামেক কাে। এখাজি কী করজ  
হজব্ প্সর্া আজগই ব্লা হজয়জি। 
 


