
মিস্তষ্ক মন্থন

ড◦ পৰ্বীণ দাস

‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ পৰ্াক্তন সভাপিত

১) দুখন নাও:

নদী এখনৰ দুই পাৰৰ পৰা দুখন নাও এেক সময়েত েসাঁতৰ
লমব্ভােৱ পৰস্পৰৰ িবপৰীেত যাতৰ্া কেৰ। নাও দুখনৰ গিতেবগ
িস্থৰ, িকন্তু এখনৰ গিতেবগ আনখনতৈক েবিছ। নাও দুখেন
িনকটৱতর্ী পাৰেটাৰ পৰা ৭২০ িমটাৰ দূৰতব্ত ৈনৰ বুকুত পৰ্থম
লগালিগ হয় আৰু পৰ্িতখন নােৱ িবপৰীত পাৰত উপিস্থত ৈহ
১০ িমিনটৰ বােব ৈৰ িদেয়। তাৰ িপছত পুনৰ িনজ িনজ পাৰৈল
ৰাওনা হয়। এই যাতৰ্াত নাও দুখেন িদব্তীয় বাৰৰ বােব িনকটৱতর্ী
পাৰেটাৰ পৰা ৪০০ িমটাৰ দূৰতব্ত পুনৰ মুখামুিখ হ’েল নদীখনৰ
পৰ্স্থ িকমান?

২) জয্ািমিতক িচতৰ্ৰ িবভাজনৰ সমসয্া:

িনম্ন-পৰ্দিশর্ত জয্ািমিতক িচতৰ্েটা এেনভােৱ চািৰ ভাগ কিৰব
লােগ যােত পৰ্িতেটা ভােগই আকাৰ আৰু আকৃিতত এেক অথচ
মূল আকৃিতেটাৰ ৈসেত সদৃশ হয়।

৩) আচহুৱা েছদন:

তলত জয্ািমিতক িচতৰ্ এিট েদখুওৱা ৈহেছ। ইয়াক এেনভােৱ
এডাল েৰখােৰ (সৰল েৰখাই হ’ব লািগব বুিল কথা নাই) কািট
দুটা টুকুৰা কিৰব লােগ যােত দুেয়াটা টুকুৰা আকাৰ আৰু
আকৃিতত অিবকলভােব এেক হয়।

৪) েনজৰ িপেন মুখ কিৰ থকা কুকুৰ:

১৩ ডাল জুইশলা কাঠীেৰ তলত এিট বাওঁফােল মুখ কিৰ
থকা কুকুৰৰ িচতৰ্ সেজাৱা ৈহেছ, যাৰ েনজডাল ওপৰৈল দঙা
আেছ। দািঙ থকা েনজডাল আৰু কুকুৰেটাৰ মূৰ বুেজাৱা তলৰ
কাঠীডাল িচতৰ্ত েদখুওৱা সংেকতেটাৰ দেৰ িমলােল, েসাঁিপেন
মুখ কিৰ থকা এটা কুকুৰৰ িচতৰ্ েপাৱা যাব। িকন্তু এই েক্ষতৰ্ত
কুকুৰেটাৰ েনজডাল তলিপেন নািম থািকব। এিতয়া পৰ্শ্নেটা
হ’ল, মাতৰ্ দুডাল কাঠী লৰচৰ কিৰ েসাঁিপেন মুখ কিৰ থকা
এটা কুকুৰৰ আকৃিত পাব পািৰেন িযেয় েনজডাল ওপৰৈল দািঙ
থােক?
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(উৎস: ‘My Best Mathematical and Logic Puzzles’ by
Martin Gardner. ‘গিণত িবকাশ’ৰ পঢ়ুৈৱৰ পৰ্েয়াজনত পটভূিম
আৰু উপস্থাপন-ৈশলী সলিন কৰা ৈহেছ।)

েযাৱা সংখয্াৰ ‘মিস্তষ্ক মন্থন’ৰ সমাধান

১) আগতীয়া যাতৰ্ী:

ভগৱান কাকিতক শৰ্ীমতীেয় ৈদিনক আেবিল ৫ বজাত
েষ্টচনৰ পৰা ঘৰৈল আগবঢ়াই িনেয়। উেল্লিখত িনিদর্ষ্ট িদনেটাত
েতওঁেলােক ১০ িমিনট আগেত ঘৰ ৈগ েপাৱাৰ অথর্ হ’ল
সচৰাচৰ েষ্টচনৰ পৰা ঘৰ ৈগ েপাৱা মুঠ ভৰ্মণকালৰ ১০ িমিনট
সময় ৰািহ ৈহিছল। গিতেক েসইিদনাৰ বােব অনয্ িদনৰ মুঠ
ভৰ্মণকালৰ পৰা ১০ িমিনট বাদ িদব পািৰ। অথর্াৎ, অনয্
িদনতৈক শৰ্ীমতী কাকিতেয় িগৰীেয়কক ৫ িমিনট আগেত পথৰ
েকােনাবািখিনত লগ পাইিছল। অনয্ভােব ক’বৈল হ’েল, শৰ্ীমতী
কাকিতেয় িগৰীেয়কক ৫ বািজবৈল ৫ িমিনট থােকাঁেত, অথর্াৎ
৪.৫৫ বজাত পথত লগ পাইিছল। ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হয়, শৰ্ী
কাকিতেয় েষ্টচনৰ পৰা মুঠ ৫৫ িমিনট েখাজ কািঢ়িছল।

(ইয়াত মনকিৰবলগীয়া কথা হ’ল সমসয্ােটাৰ সমাধানত
েষ্টচনৰ পৰা কাকিত দম্পিতৰ ঘৰৰ দূৰতব্ নাইবা এই দূৰতব্
অিতকৰ্ম কিৰবৈল িকমান সময় লােগ তাৰ েকােনা পৰ্েয়াজন
নহয়।)

২) নকল মুদৰ্া:

নকল মুদৰ্াৰ থাকেটা িবচািৰ উিলয়াবৈল আিম মাতৰ্ এবােৰই
এক িবেশষ পদ্ধিতেৰ মুদৰ্াৰ ওজন ল’ব পােৰাঁ।

পদ্ধিতেটা এেন ধৰণৰ: পৰ্থম থাকেটাৰ পৰা ১ টা,
িদব্তীয়েটাৰ পৰা ২ টা, তৃতীয়েটাৰ পৰা ৩ টা, এেনদেৰ কৰ্েম
দশম থাকেটাৰ পৰা আটাইেকইটা অথর্াৎ ১০ টা মুদৰ্া ৈল
এেকলেগ ওজন কৰা হওক। িযেহতু পৰ্িতেটা আচল মুদৰ্াৰ ওজন
১ গৰ্াম আৰু নকল মুদৰ্াৰ ওজন ১.১ গৰ্াম, গিতেক ০.১ গৰ্াম
িহচােব িযমান গুণ ওজন েবিছ হয় তাৰ পৰাই নকল মুদৰ্াৰ

থাকেটা িনণর্য় কিৰব পৰা যাব। আচলেত, ১ গৰ্াম িহচােব তজুর্ত
থকা আটাইেবাৰ মুদৰ্াৰ ওজন হ’ব ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ +

৬+ ৭+৮+ ৯+ ১০ = ৫৫ গৰ্াম। নকল থাকেটাৰ বােব এই
ওজন ৫৫ গৰ্ামতৈক েবিছ হ’ব। িনিদর্ষ্টভােব ক’বৈল হ’েল ১ম
থাকেটা নকল হ’েল এই ওজন হ’ব ৫৫.১ গৰ্াম, ২য় থাকেটা
নকল হ’েল এই ওজন হ’ব ৫৫.২, ইতয্ািদ। গিতেক ওজন চাই
নকল থাকেটা উিলয়াব পৰা যাব।

৩) ১২ ডাল জুইশলা কাঠী:

বাৰডাল জুইশলা কাঠীেৰ আিম এিট বহুভুজ সািজব লােগ
যােত ইয়াৰ কািল ৪ বগর্ একক হয়, য’ত পৰ্িতডাল জুইশলা
কািঠৰ ৈদঘর্য্ ১ একক িদয়া থািকব।

বাৰডাল জুইশলা কাঠী বয্ৱহাৰ কিৰ আিম তলত েদখুওৱা
ধৰেণ কখগঘঙ পঞ্চভুজেটা ৈতয়াৰ কিৰব পােৰাঁ। ইয়াত
কখগঘঙ পঞ্চভুজেটাৰ কািল হ’ব ১

২ × ৪ × ৩ − ২ = ৪ বগর্
একক।
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৪) আবৃত্ত সংখয্া:

িযেকােনা িতিন অংকীয়া সংখয্া এটাক এবাৰ পুনৰাবৃিত্ত কিৰ
অথর্াৎ সংখয্ােটাৰ েসাঁিপেন ইয়াক আেকৗ এবাৰ িলিখ এিট ছয়
অংকীয়া সংখয্া েপাৱা যায়। এিতয়া এই সংখয্ােটাক কৰ্েম ৭,
১২ আৰু ১৩ েৰ অথর্াৎ ৭×১১×১৩ = ১০০১ েৰ ভাগ কিৰেল

আৰম্ভিণেত েলাৱা সংখয্ােটা পৰ্াপ্ত হয়। ইয়াৰ পৰাই বুিজব পািৰ
েয িযেকােনা িতিন অংকীয়া সংখয্াক ১০০১ েৰ পূৰণ কিৰেল
সংখয্ােটাৰ পুনৰাবৃিত্ত ঘিট এিট ছয় অংকীয়া সংখয্া েপাৱা যায়।
েসইবােবই এেন ছয় অংকীয়া সংখয্াক কৰ্েম ৭, ১১ আৰু ১৩
েৰ ভাগ কিৰেল আৰম্ভিণেত েলাৱা সংখয্ােটা েপাৱা যায়।

েযাৱা সংখয্াৰ কুইজৰ উত্তৰসমূহ
১) েকৱল ৰুলমািৰ আৰু কম্পাছৰ সহায়ত ঘণকৰ

িদব্গুণকৰণ অসম্ভৱ বুিল পৰ্মাণ কিৰিছল িপেয়ৰ ৱাণ্টেজেল
১৮৩৭ চনত।

২) ১৮৮৮। গািণিতক অথর্ত পৰ্থমবাৰ বয্ৱহাৰ ৈহিছল
এই চনত।

৩) এই কামত এই িচহ্নেটা পৰ্চলন কিৰিছল িনক’লা
বহবাকী েগােট। িনক’লা বহবাকীৰ সম্পেকর্ ৰিচত এখন
গৰ্ন্থৰ অনুবাদ ‘গিণত িবকাশ’ত পৰ্কাশ ৈহ আেছ।

৪) ৬৭। (Irregular prime.)
৫) ৰামানুজনৰ ধৰ্ুৱক (Ramanujan’s constant)।
৬) ‘পাই’ৰ মানৰ দশিমকৰ েসাঁিপেন িনণর্য় কৰা অংকৰ

পিৰমাণ। উন্নত পদ্ধিত েনােলাৱাৈলেক, আিকর্িমিডেছ িদ
েযাৱা পদ্ধিতেটা বহু শিতকা জুিৰ বয্ৱহৃত ৈহ আিছল; এই

পদ্ধিতেটােৱ এক গািণিতক পদ্ধিতৰ িশক্ষা সদায় পৰ্দান
কিৰ আেছ। এই পদ্ধিতেৰ আৰু অিধক সংখয্ক অংকও
িনণর্য় কিৰব পৰা ৈগিছল।

৭) পৰ্থমজন অসমীয়া গিণতৰ ডক্টেৰট িশেৱন্দৰ্নাৰায়ণ
বৰুৱাৰ এখিন গেৱষণা-পতৰ্ এই পৰ্খয্াত গেৱষণা-
পিতৰ্কাখনৰ এই সংখয্াত পৰ্কাশ ৈহিছল। েতওঁৰ ডক্টেৰট
িডগৰ্ীৰ তত্তব্াৱধায়ক আিছল পৰ্িসদ্ধ িবজ্ঞানী, ৰেয়ল ছ’চাইিটৰ
সদসয্ Sir Geoffrey Ingram Taylor. গেৱষণা-পতৰ্খনৰ
িঠকনা: DOI: 10.1098/rspa.1954.0285

৮) বাণীকান্ত কাকিত আৰু কােমশব্ৰ দাস। দুেয়া ২০১১
চনত হাইসু্কল উত্তীণর্ ৈহিছল, আৰু িবেশষ স্থান লাভ
কিৰিছল। গিণতৰ স্নাতেকাত্তৰত পৰ্থম েশৰ্ণীৰ পৰ্থম স্থান
েপাৱা পৰ্থমজন অসমীয়া আিছল কােমশব্ৰ দাস।

(x1+x2+· · ·+xk)
n =

∑
a1+a2+···+ak=n
a1,a2,...,ak≥0

(
n

a1, a2, . . . , ak

)
xa11 x

a2
2 · · · xakk .

(
a1 + a2 + · · · + ak

a1, a2, . . . , ak

)
=

(
a1
a1

)(
a1 + a2

a2

)
· · ·

(
a1 + a2 + · · · + ak

ak

)
.
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