
মিস্তষ্ক মন্থন
ড◦ পৰ্বীণ দাস
‘অসম গিণত িশক্ষায়তন’ৰ সভাপিত

১০৯৯৮৯ ৰ যাদু:
“শিনবৰীয়া ‘আেমাদজনক গিণত’ৰ আিজৰ

আেলাচনাত আিম এক িবেশষ সংখয্াৰ িবষেয় কথা
পািতম।”, ৰংপুৰ জাতীয় িবদয্ালয়ৰ গিণতৰ িশক্ষক
শৰ্ীযুত পৰ্শান্ত নােথ এইবুিল আৰম্ভ কিৰেল।

“সংখয্ােটা হ’ল ১০৯৯৮৯। িযেকােনা িনিদর্ষ্ট
সংখয্াৰ ওপৰত এেকাটা িনিদর্ষ্ট পদ্ধিত আেৰাপ
কিৰ এই সংখয্ােটা েপাৱা যায়। এিতয়া, ১০৯৯৮৯
সংখয্ােটা েকেনৈক পাব পািৰ আিম আেলাচনা
কেৰাঁহক! অিনবর্াণ, তুিম আহােচান। ব’ডর্ত এিট পাঁচটা
অংকিবিশষ্ট সংখয্া িলখা যােত পৰ্থম আৰু েশষৰ অংক
দুটাৰ পাথর্কয্ ১ তৈক অিধক হয়।”, নাথ ছােৰ অিনবর্াণ
নামৰ ছাতৰ্জনক ব’ডর্ৰ ওচৰৈল মািতেল। অিনবর্ােণ
আিহ ব’ডর্ত ৭২০৫৩ এই পাঁচটা অংকিবিশষ্ট সংখয্ােটা
িলিখেল।

নাথ ছােৰ সংখয্ােটাৈল চাই ক’েল, “িঠক আেছ!
এিতয়া পৰ্থম আৰু েশষৰ অংক দুটা সালসলিন কিৰ
সংখয্ােটা আেকৗ িলখা।”

অিনবর্ােণ সংখয্ােটাৰ পৰ্থম অংক ৭ আৰু েশষৰেটা
অংক ৩ সালসলিন কিৰ িলিখেল ৩২০৫৭।

“বিঢ়য়া! তুিম বাৰু এিতয়া েযাৱা আৰু িনজৰ

আসনত বিহ েলাৱা।”

এইবাৰ নাথ ছােৰ ময়ূৰী শইকীয়া নামৰ
েছাৱালীজনীক ব’ডর্ৰ ওচৰৈল মািতেল আৰু অিনবর্ােণ
িলিখ ৈথ েযাৱা ডাঙৰ সংখয্ােটাৰ পৰা সৰু সংখয্ােটা
িবেয়াগ কিৰবৈল িদেল। ছাৰৰ িনেদর্শ অনুসিৰ ময়ূৰীেয়
পৰ্থেম ৭২০৫৩ আৰু তাৰ িঠক তলেত ৩২০৪৭
সংখয্ােটা িলিখ িবেয়াগ কিৰেল।

৭২০৫৩
(−) ৩২০৫৭

৩৯৯৯৬

“সুন্দৰ!”, নাথ ছােৰ শলািগেল আৰু ক’েল,
“এিতয়া এই িবেয়াগফলেটাৰ পৰ্থম আৰু েশষৰ অংক
দুটা সালসলিন কিৰ সংখয্ােটা আেকৗ িলখা আৰু
আগৰেটাৰ ৈসেত ইয়াক েযাগ কৰা।”

ছােৰ েকাৱা ধৰেণ ময়ূৰীেয় িলিখেল–

৩৯৯৯৬
(+) ৬৯৯৯৩

১০৯৯৮৯

ইয়াৰ পাছত নাথ ছােৰ েশৰ্ণীৰ সকেলা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক
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উেদ্দিশয্ ক’েল, “েতামােলােক েযাগফলেটাৈল মন কৰা।
এই েযাগফলেটাৰ িবষেয় ভালদেৰ বুিজবৈল আন এজন
আিহ অনয্ এটা পাঁচ অংকিবিশষ্ট সংখয্া ৈল এেকদেৰ
কিৰ েচাৱা। েকৱল মন কিৰবা যােত সংখয্ােটাৰ পৰ্থম
আৰু েশষৰ অংক দুটাৰ পাথর্কয্ ১ তৈক অিধক হয়।
ও, ধনমিণ আহা।”

এইবাৰ ধনমিণ আিহ ব’ডর্ত িলিখেল–
৩৭৬৮১

আগৰ দেৰ েতওঁ সংখয্ােটাৰ পৰ্থম আৰু েশষৰ
অংক দুটা সালসলিন কিৰ িলিখেল–

১৭৬৮৩

ইয়াৰ পাছত ডাঙৰ সংখয্ােটাৰ পৰা সৰু সংখয্ােটা
িবেয়াগ কিৰেল–

৩৭৬৮১
(−) ১৭৬৮৩

১৯৯৯৮

এিতয়া িবেয়াগফলৰ পৰ্থম আৰু েশষৰ অংক দুটা
সালসলিন কিৰ েযাগ কিৰেল–

১৯৯৯৮
(+) ৮৯৯৯১

১০৯৯৮৯

নাথ ছােৰ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীসকলৰ িপেন চাই পুনৰ ক’েল,
“এিতয়া িকবা ধিৰব পািৰছা েন?”

েশৱািল নামৰ েছাৱালীজনীেয় তপৰাই ক’েল,
“ছাৰ, দুেয়াবাৰেত এেকই সংখয্া ওলাইেছ। সংখয্ােটা
১০৯৯৮৯।”

ছােৰ ক’েল, “এৰা, সংখয্ােবাৰৰ ই এটা ৈবিশষ্টয্।

িযেকােনা পাঁচ অংকীয়া সংখয্া আৰু ইয়াৰ পৰ্থম আৰু
েশষৰ অংক দুটা সালসলিন কিৰ েপাৱা সংখয্া দুটাৰ
িবেয়াগফলৰ ৈসেত এই সংখয্ােটাৰ পৰ্থম আৰু েশষৰ
অংক দুটা সালসলিন কিৰ েপাৱা সংখয্ােটা েযাগ কিৰেল
সদায় ১০৯৯৮৯ এই সংখয্ােটােক েপাৱা যায়।”

অলপ ৈৰ ছােৰ পুনৰ ক’েল, “অকল ইমােনই
নহয়, আিম যিদ ছয় বা সাত অংকিবিশষ্ট সংখয্া ৈলও
এেক ধৰেণ আগবােঢ়াঁ, েতেন্ত কৰ্েম ১০৯৯৯৮৯ আৰু
১০৯৯৯৯৮৯ সংখয্া দুটা পাম। েযেন– ধৰা, আিম যিদ
ছয় অংকিবিশষ্ট ৮৩৫২১৪ সংখয্ােটা লওঁ, েতেন্ত আগৰ
দেৰ ইয়াৰ পৰা েপাৱা সংখয্ােটা হ’ল ৪৩৫২১৮। এিতয়া
সংখয্া দুটাৰ পাথর্কয্ হ’ল–

৮৩৫২১৪
(−) ৪৩৫২১৮

৩৯৯৯৯৬

এই পাথর্কয্েটাৰ ৈসেত পৰ্থম আৰু েশষৰ অংক দুটা
সালসলিন কিৰ েপাৱা সংখয্ােটা েযাগ কিৰেল পাওঁ–

৩৯৯৯৯৬
(+) ৬৯৯৯৯৩

১০৯৯৯৮৯

েশষত ছােৰ ক’েল, “সংখয্াৰ এেনকুৱা ৈবিশষ্টয্ৰ
কথা জািন েতামােলাকৰ েকেন লািগল?”

সকেলােৱ এেকমুেখ বৰ ভাল লগা বুিল উৎসােহেৰ
িচঞিৰ উিঠল।

“িঠক আেছ, আিজৈল আিম এইিখিনেত সামেৰাঁ।
পৰৱতর্ী শিনবােৰ আিম সংখয্াৰ এেনধৰণৰ অনয্
ৈবিশষ্টয্ৰ কথা িশিকবৈল েচষ্টা কিৰম।”

ছােৰ এইবুিল েশৰ্ণীৰ পৰা িবদায় ল’েল।

সু্কলীয়া ছাতৰ্-ছাতৰ্ীক ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহসয্েটা চমুৈক িলিখ েহাৱাট্ ছ্ এপ েযােগ +918876538404 নমব্ৰৈল ০৩/০১/২০২৩ ৰ িভতৰত

েপৰ্ৰণ কিৰবৈল অনুেৰাধ জনােলাঁ। লগত নাম-েশৰ্ণী-িঠকনা েপৰ্ৰণ কিৰবা। শুদ্ধ উত্তৰ িদওঁতাৰ পিৰচয় অহা সংখয্াত পৰ্কাশ কৰা হ’ব।
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েযাৱা সংখয্াৰ ‘মিস্তষ্ক মন্থন’ৰ সমাধান
ওলট-পালট সংখয্া:

সমসয্ােটা আিছল এেন ধৰণৰ– সমান্তৰ পৰ্গিতত
থকা িতিনটা সংখয্াৰ (মাজৰ েটা ১০ আৰু ৪৯ ৰ মাজত
থকাৈক) েযাগফলক ৩৪ আৰু ৬৭ েৰ পূৰণ কিৰেল দুটা
ওলট-পালট সংখয্া েপাৱা যায়। ওলট-পালট সংখয্া হ’ল
এিট চািৰ অংকীয়া সংখয্াৰ একক আৰু দহক স্থানৰ
অংক িমিল েহাৱা সংখয্ােটাৰ ৈসেত শতক আৰু হাজাৰ
স্থানৰ অংক দুটা িমিল েহাৱা সংখয্ােটাৰ স্থান সাল-সলিন
কিৰ েপাৱা সংখয্ােটা। েযেন, ৩২৬৭ আৰু ৬৭৩২ দুটা
পৰস্পৰ ওলট-পালট সংখয্া।

ধৰা হ’ল, সমান্তৰ পৰ্গিতত থকা সংখয্া িতিনটা
কৰ্েম ১৭, ২৫ আৰু ৩৩। ইহঁতৰ সমিষ্টক ৩৪ েৰ
গুণ কিৰেল ২৫৫০ েপাৱা যাব। িকন্তু গুণফলেটা গুণ
নকৰাৈকেয় পাব পািৰ, িকয়েনা গুণফলৰ হাজাৰ আৰু
শতক স্থানৰ অংক দুটা িমিল েহাৱা সংখয্ােটা হ’ল
সমান্তৰ পৰ্গিতেটাৰ মাজৰ সংখয্ােটা। আৰু দহক আৰু
একক স্থানৰ অংক দুটা িমিল েহাৱা সংখয্ােটা হ’ল
সমান্তৰ পৰ্গিতেটাৰ মাজৰ সংখয্ােটাৰ দুগুণ। ইয়াত ২৫
ৰ দুগুণ, অথর্াৎ ৫০। িকয় এেন হয় বুিজবৈল িনেম্নাক্ত
সৰলীকৰণেটাৈল লক্ষয্ কৰা যাওক–
(১৭ + ২৫ + ৩৩) × ৩৪

 = (২৫ + ৫০)× ৩৪
= (২৫ + ২ × ২৫)× ৩৪
= ২৫ × ৩৪ + ৬৮ × ২৫
= ২৫ × ৩৩ + ২৫ × ৬৭ + ৫০
= ২৫ × (৩৩ + ৬৭) + ৫০
= ২৫ × ১০০ + ৫০
= ২৫০০ + ৫০ = ২৫৫০।

আেকৗ,
(১৭ + ২৫ + ৩৩) × ৬৭

= (৫০ + ২৫)× ৬৭

= ৫০ × ৬৭ + ২৫ × ৬৭
= ৫০ × ৬৭ + ২৫ × ৬৬ + ২৫
= ৫০ × ৬৭ + ৫০ × ৩৩ + ২৫
= ৫০ × (৬৭ + ৩৩) + ২৫
= ৫০ × ১০০ + ২৫
= ৫০০০ + ২৫ = ৫০২৫।

েযাৱা সংখয্াৰ কুইজৰ উত্তৰসমূহ
িদশান্ত শইকীয়া

১) মগর্ান বঁটা (Morgan Prize)।

২) Annals of Mathematics.

৩) পুৰিণ নাম– ৰফ েনভানিলন্না বঁটা। নতুন নাম–
আই.এম.ইউ. এবাকাছ েমেডল।

৪) ইনিষ্টিটউট অৱ েমেথেমিটেকল চােয়েন্সছ (The In-
stitute of Mathematical Sciences (IMSc))।

৫) মহান মহাৰাজ (Mahan Maharaj/ Mahan
Mj)।

৬) চমুৈক EGA (Éléments de géométrie
algébrique, ইংৰাজী অথর্ Elements of Algebraic
Geometry)। আৰু েলখকৰ নাম আেলকেজণ্ডাৰ
েগৰ্ািথএনিডক (Alexander Grothendieck)।

৭) Biometrika আৰু Sankhya.

৮) েডম েমৰী কাটর্ৰাইট (Dame Mary
Cartwright)।

৯) চমুৈক িফল্ডছ পৰ্িতষ্ঠান (Fields Institute)।
সমূ্পণর্ নাম Fields Institute for Research in
Mathematical Sciences. বতর্মানৰ সঞ্চালক কুমাৰ
মূিতর্ (Vijaya Kumar Murty)।

১০) কালর্ িফৰ্ডিৰখ গাউছ (Carl Friedrich Gauss)
আৰু িৱলেহম েৱবাৰ (Wilhelm Weber)।
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