
মহািবদয্ালয় পযর্ায়ৰ গিণত-িশক্ষণৰ সন্দভর্ত
ড◦ খনীন চন্দৰ্ েচৗধুৰী

এেমিৰতাছ পৰ্েফছৰ, গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়

(গিণতৰ িবেশষ শাখাৰ মন কিৰবলগীয়া েকইটামান ৈবিশষ্টয্সূচক িবষয়ৰ উত্থাপেনেৰ!)

আৰম্ভিণেতই ৈক েথাৱা হওক– ‘িশক্ষকতা এক
কলা।’ ইয়াত িশক্ষকৰ িবষয়-জ্ঞানৰ উপিৰ িবষয়-বস্তু
উপস্থাপন পদ্ধিত, েতওঁৰ শৰীৰ-ভাষা, স্পষ্ট উচ্চাৰেণেৰ
পৰ্াসংিগক পাঠৰ পৰ্েয়াজনীয় েকােনা শ বা শাৰী
এটাৰ পৰ্িত মনেযাগ আকষর্ণ কিৰবৈল বুিল ‘েজাৰ
িদয়ােটা’, ইতয্ািদেৰ সামিগৰ্কভােব িশক্ষকতা েবালা
ভাৱনাই এক শৰীৰ লয়৷ এেন অগৰ্সৰতাই েশৰ্াতাৰ
মনত এক অনুঘটকীয় অনুভেৱেৰ এক সজাগতাৰ
সৃিষ্ট কেৰ৷ েসইিখিন িনভর্ৰ কেৰ িশক্ষকজনৰ িবষয়-
বস্তুৰ পৰ্িতেটা স্তৰেত থকা ‘ধাৰণাৰ-স্পষ্টতাৰ ওপৰত’৷
গিণেতই হওক বা আন িযেকােনা িবষেয়ই হওক িশক্ষক
এজেন িনশ্চয়ৈক মন কিৰব লািগব েয েশৰ্ণীেকাঠাত
ছাতৰ্ৰ (ইয়াত ‘ছাতৰ্’ শ িটেৰ ছাতৰ্ বা ছাতৰ্ী দুেয়ােক
বুেজাৱা ৈহেছ) িবষয়ৰ ‘জ্ঞান-আহৰণৰ-ক্ষমতা’ৰ এক
িভন্নতা আেছ৷ েসেয় িশক্ষকৰ লক্ষয্ েহাৱা উিচত
(এয়া আমাৰেহ মত!) েশৰ্ণীেটাৰ ‘মধয্ম-মান’ৰ
ছাতৰ্িখিন! আৰু েতওঁেলাকেকই ‘পৰ্সংগ-মান’ কিৰ
েলাৱােটা উিচত৷ িবেশষৈক গিণত-িশক্ষণত এয়া আমাৰ
মেত খুব পৰ্েয়াজনীয়৷ ছাতৰ্ৰ পৰ্িতভাৰ স্তৰক ১, ২,
৩ বুিল নামকৰণ কিৰেল েগােটই কথািখিনক আিম

এেনদেৰ ল’ম েয– েশৰ্ণী-কক্ষত পাঠদান কিৰ থকা
িশক্ষকজেন ২ৰ পৰ্িত মনেযাগী ৈহ পাঠদান কিৰ থািকব
আৰু ১ মানৰ ছাতৰ্ই িনজেক ‘ধীৰ’ আৰু িবপৰীেত
৩ মানৰিখিনেয় িনজেক ‘সজাগ-দৰ্ুততাৰ’ মানিসকতা
ৈল আগবািঢ়ব৷ এইিখিন িশক্ষকজনৰ ‘পাঠদানৰ-ধাৰা’
অনুসিৰ ছাতৰ্সকল ইিতমেধয্ জ্ঞাত ৈহ থািকব৷

েশৰ্ণীেকাঠাৰ পৰ্ধান মন কিৰবলগীয়ািখিন ৈহেছ
‘পাঠয্কৰ্মিখিন এক িনধর্ািৰত সময়ৰ িভতৰত েশষ
কিৰবলগীয়ােটা’! আৰু ইয়াৰ ফলেতই বহু েক্ষতৰ্ত
গিণতৰ লাগিতয়াল কথা বাদ িদ যাবলগীয়া হয়, েসয়া
আিম আমাৰ িনজৰ অিভজ্ঞতাৰ পৰােয়ই িশিকেছাঁ৷ িপেছ
ইয়ােৰই গইনা ৈল বহুেতা কেলজৰ গিণত-িশক্ষেক এক
অিত উদাসীন-মেনাভােৱেৰ িশক্ষাদান কিৰ যায়৷ আৰু
ছাতৰ্েয়া এই অজুহাতক িনেজ িনিবচৰাৈকেয়া মািন ৈল
এক গতানুগিতক ‘ছাতৰ্-িশক্ষক’ৰ ‘িমিলত উদাসীনতা’ৰ
‘গিণত-েশৰ্ণী’ চিল থািকবৈল অনুমিত িদ থােক!

এিতয়া আমাৰ আেলাচনা আৰম্ভ কিৰেছাঁ– অলপেত
আিম পিঢ়বৈল েপাৱা গিণত-িশক্ষণৰ এক গেৱষণা-গৰ্ন্থৰ
(An Introduction to Teaching Mathematics
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at the College Level by Suzanne Kelton) এটা
আপ্তবাকয্ সদৃশ কথা, িযেটা সঁচাৈক মন কিৰবলগীয়া!
েসয়া ৈহেছ– “Is it too late to learn algebra
skills in college?” েতেনদেৰ হাইসু্কলৰ িশক্ষক
এজেনও সুিধব পােৰ, “Is it too late to learn
arithmetical skills in high school?” কেলজ-
িশক্ষক িহচােপ েহাৱা আমাৰ অিভজ্ঞতাৰ সন্দভর্ত এয়া
অিত বাস্তৱ পৰ্শ্ন বুিলেয়ই িবেবিচত হয়৷

কেলজ-িশক্ষক এজেন েতওঁৰ িশক্ষণিখিন অিধকাংশ
ছাতৰ্ৰ বােব কামত অহা ধৰণৰ েহাৱােটা িবচািৰেল,
েতওঁ পৰ্থম এটা বা দুটা েশৰ্ণী ছাতৰ্ৰ ‘পৰ্াক্-
কেলজ’ গিণত-জ্ঞানিখিনৰ ধাৰণািখিনৰ ‘এক-ঠাইেত-
েলাৱা-বাতিৰ’ৰ দেৰ ৈল েথাৱােটা িনতান্তই উিচত৷ ইেয়
কেলজ-গিণতৰ েশৰ্ণীত থকা সবর্ািধক ছাতৰ্ৰ ফলপৰ্সূ
িশক্ষণৰ সহায়ক ৈহ পিৰব৷ এইেক্ষতৰ্ত হাইসু্কলত
িশিক অহা, িবেশষৈক বীজগিণতীয় ৰািশৰ েযাগ,
িবেয়াগ, পূৰণ, হৰণ আিদ, কৰণী মুক্তকৰণ, উৎপাদক
িবেশ্লষণৰ িকছু লাগিতয়াল েকৗশল, জিটল উৎপাদকৰ
িকছু সূতৰ্ৰ েলখীয়া ফল, ইতয্ািদৰ পুনৰােলাচনা েহাৱা
পৰ্েয়াজন৷ ইয়াৰ পৰ্ধান কাৰণিখিন ৈহেছ– ‘কেলজ-
গিণত’ িশিকবৈল লওঁেত ওপৰত উেল্লখ কৰা বহুেতা
হাইসু্কলীয়া ‘গিণত-জ্ঞান’ বহুেতা (সাধাৰণ) ছাতৰ্ৰ
নাথােক বা পাহিৰ থােক৷ েসেয় পাঠদান ফলপৰ্সূ
হ’বৈল হ’েল ‘এইিখিন-খবৰ’ ইয়াৰ ৈসেত জিড়ত
ৈহ েৰাৱা িশক্ষকজনৰ জ্ঞাত ৈহ থকােটা িনতান্তই
পৰ্েয়াজন৷ কেলজৰ গিণতৰ পাঠয্কৰ্মৰ এক বুজন
অংশ ৈহেছ কলন-গিণত৷ েসেয় ‘পৰ্াক-কলন’ গিণতৰ
জািনবলগীয়ািখিনৰ সন্দভর্ত দািয়তব্ত থকা িশক্ষকজনৰ
কিৰবলগীয়াও থােক বহুত৷ ই পৰ্ধানৈক বীজগিণত
আৰু িতৰ্েকাণিমিত সম্পকর্ীয়৷ চৰমমান সম্পকর্ীয়
উদাহৰণসমূহত পিৰেময়কৰণ, উৎপাদক িবেশ্লষণ,
কৰণী মুক্তকৰণ ইতয্ািদৰ েলখীয়া হাইসু্কল পযর্ায়ৰ
জ্ঞানিখিন জিড়ত হয়৷ এইেবাৰ িবষয়ৰ জ্ঞানৰ অভাৱত
িশক্ষক এজন সমসয্াৰ সমুখীন হ’ব লগাত পেৰ!

‘েমজৰ-েশৰ্ণী’ত গিৰষ্ঠ িনম্ন-পিৰৱদ্ধ (greatest lower
bound (glb), maximum value) আৰু লিঘষ্ঠ উচ্চ-
পিৰৱদ্ধ (least upper bound (lub), minimum
value) আিদৰ েলখীয়া অংশিখিনত ছাতৰ্ িবৰক্ত হয়৷
তলত এই কথািখিনৰ এক বয্াখয্াত্মক বণর্না িদয়াৰ েচষ্টা
কৰা ৈহেছ৷

েকােনা ফলন f অৰ উচ্চ-পিৰৱদ্ধৰ (upper
bound) বয্াখয্া সাধাৰণ েবাধৰ দব্াৰােয়ই ৈহ যায়
এেনদেৰ– ই এটা বাস্তৱ সংখয্া M য’ত f(x) ≤ M ,
for all x ∈ dom f . েসেয়, যিদ েকােনা এটা বাস্তৱ
সংখয্া M১ ফলনেটাৰ উচ্চ-পিৰৱদ্ধ নহয়, েতেনহ’েল
“f(x) ≤ M১, for all x ∈ dom f”েটা ভুল
বা অসতয্! অথর্াৎ, এেন এটা x১ ∈ dom f েপাৱা
যাব, য’ত f(x১) ≤ M১ ভুল; আৰু “ইয়াৰ মােন
ৈহেছ f(x১) > M১”৷ গিতেক, M১ উচ্চ-পিৰৱদ্ধ
নহ’েল ফলনৰ আিদেক্ষতৰ্ত এেন এটা x১ েপাৱা যাব েয
f(x১) > M১ হ’ব৷ এই কথাসমূহত উদাহৰণ জিড়ত
িবেশ্লষণৰ সহায় েলাৱােটা েবিচ ফলপৰ্সূ িবেবিচত হয়৷

উদাহৰণসব্ৰূেপ: f(x) =
১
x
, x ∈ N হ’েল

আিম মন কিৰম
{
১, ১২ ,

১
৩ ,

১
৪ , . . .

}
সংহিতেটা৷

ইয়াত সব্াভািৱক সংখয্া ১ ফলনেটাৰ এটা উচ্চ পিৰবদ্ধ৷
অকল এেয়ই নহয়; ১, ২,৩, . . . ৰ পৰ্িতেটােৱ এেকাটা
উচ্চ পিৰবদ্ধ৷ আৰু এই েগােটইেবাৰৰ িভতৰত ১
েটা আটাইতৈক সৰু আৰু েসেয় ই লিঘষ্ঠ উচ্চ-
পিৰৱদ্ধ (lub) ইতয্ািদ৷ এই সন্দভর্ত ওপৰত বয্াখয্া
কৰা কথািখিন ছাতৰ্ই ধীেৰ ধীেৰ িনেজ িমলাই ল’ব৷
আেমাদজনক কথা ইয়াতই েয আিম এইমাতৰ্ উনুিকওৱা
কথািখিন কিৰ চাবৈল আমিন পায়, আৰু ইয়ােতই
“গিণত িশক্ষা তথা িশক্ষণৰ েলঠািখিন”!

এিতয়া আিম গিণত-িশক্ষণৰ ৈসেত ওতঃেপৰ্াতভােব
জিড়ত িকছু কথা উনুিকয়াই ৈলেছাঁ৷
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১) িশক্ষকক ছাতৰ্ই কথা সুিধবৈল সংেকাচ
কিৰবলগীয়া নহ’ব লােগ৷

২) ছাতৰ্ই েকােনা পৰ্শংসনীয় কমর্ কিৰেল যথােযাগয্
উৎসাহ পৰ্দান কিৰব লােগ৷

৩) এেন বহুেতা িশক্ষক েদখা যায় িযেয় েশৰ্ণী েকাঠাত
গিণত বুজাই যাওঁেত এেনেহ ভাৱ হয় েযিনবা
েতওঁ িনেজেহ বুিজ ৈগ আেছ৷

৪) িশক্ষক িহচােপ িনজৰ িবষয়েকিন্দৰ্ক িভন্ন
েপৰ্ক্ষাপটৰ অিভজ্ঞতািখিন ছাতৰ্ক জনােল, ছাতৰ্ই
েসই পৰ্সংগৰ জ্ঞানিখিনৰ বাস্তৱতা মািন লয়৷

৫) েকােনা েকােনা িশক্ষেক আিদেৰ পৰা এেন
এেকাটা পিৰেবশ ৈতয়াৰ কিৰ ৈল থয় যাক েকাৱা
হয়– ছাতৰ্ই েতওঁৰ পৰ্িত ৈল থকা এক “ভয়ৰ-
মনস্ততব্”৷ েসেয় ছাতৰ্ই পৰ্শ্ন কিৰবৈল ভয় কেৰ
বহুত৷

৬) এেকাজন িশক্ষেক েকােনা ছাতৰ্ই কৰা পৰ্শ্নৰ
উত্তৰত েকাৱািখিন পুনঃউিক্তত বািহেৰ আন
এেকােৱই নহয়৷ িশেকাৱা কথািখিন েকােনা ছাতৰ্ই
বুজাত টান পােল পৰ্শ্ন সুিধ উিলয়াই ক’ব পািৰব
লািগব– ক’ত ছাতৰ্জেন বুিজ েপাৱা নাই আৰু
বুিজ েনােপাৱা কথািখিন েকেনধৰেণ ক’েল সংিশ্লষ্ট
ছাতৰ্জেন বুিজ পাব। েসই িচন্তািখিন িশক্ষেক েসই
মুহূতর্েত ভািব উিলয়াই ৈল েতওঁ বুিজ েনােপাৱা
ভাৱিখিন আঁতৰাব লািগব৷

৭) সাধাৰণ শৃংখলা সম্পকর্ীয় পৰ্সংগৰ বােদ, ছাতৰ্ই
গিণত (আন িবষয়ৰ কথােতা এেকই) েনাৱৰাৰ
বােব গঞ্জনা-লাঞ্ছনাৰ সমুখীন কৰাব নালািগব৷

৮) অসীমৰ েগালমলীয়ািখিন– উদাহৰণসব্ৰূেপ
x২ + ৩x+ ৭

x− ৭ , এেনৰণৰ উদাহৰণ এিটত
x ̸= ৭ কথােটােৱা েয েসামাই আেছ েসই
কথােটা অেনেকই মন নকেৰ৷ কলন গিণতৰ
উদাহৰণ এিটত এেনেবাৰ কথােৰই েয গুৰুতব্
অিধক, েসয়া ছাতৰ্ক খৰিচ মািৰ বুজাই পৰ্তয্য়

িনয়াব লােগ৷ শূনয্েৰ হৰণ কিৰব েনাৱৰা কথােটা
েশৰ্ণীৰ আৰম্ভিণেত স্পষ্ট কিৰ িদয়ােটা অতীৱ
পৰ্েয়াজন!

সদােয়ই মনত ৰািখ থ’ব লােগ েয গিণত পাহৰােটা
বৰ সহজ– যিদেহ অভয্াস েহৰাই যায়! কলন
গিণতৰ িশক্ষাৰ বােব জিড়ত ৈহ েৰাৱা উদাহৰণসমূহত
‘েলখৰ জ্ঞানিখিন’ৰ গুৰুতব্িখিন মন কিৰব লািগব৷
কেলজ পযর্ায়ত গিণতৰ পাঠয্কৰ্মৰ মূল পাঠ আৰম্ভ
েহাৱাৰ পূেবর্ পৰ্ধানৈক ‘পৰ্াক-কলন গিণতীয় জ্ঞানিখিন’
পুনৰােলাচনা কিৰ েলাৱােটা উিচত৷ এই লক্ষয্ আগত
ৰািখ কিৰবলগীয়া আেলাচনািখিন হ’ব লােগ পৰ্ধানৈক
িনেম্নাক্ত িবষয়েকইটাত৷

১) পিৰেময় বীজগিণতীয় ৰািশৰ সৰলীকৰণ।
২) বহুপদ ৰািশৰ হৰণ।
৩) জিটল বীজগিণতীয় ৰািশৰ সৰলীকৰণ।
৪) সমীকৰণ সমাধানৰ বােব বগর্ সমূ্পৰণ পদ্ধিতৰ

জ্ঞান।
৫) সৰলেৰখাৰ সমীকৰণ আিদ– অন্ততঃ িকছু মূল

কথা সামিৰব পৰাৈক৷
৬) বকৰ্-অংকন বা ‘Curve-sketching’ (এক অিত

দৰকাৰী কথা অবকলজৰ পৰ্ােয়ািগক িদশেটাত)।

সমাকল বা অনুকলনৰ বােব ছাতৰ্ই এক িবশাল-
পিৰসৰৰ সমাকলনীয় েকৗশলৰ সমুখীন হয়৷ েসেয়
কলনৰ পৰ্াৰিম্ভক কথা জনা ছাতৰ্েয়া এই সন্দভর্ত অিত
উৎসাহী ৈহ পেৰ আৰু গিণতৰ এেন তুলনামূলকভােব
িপৰ্য় উদাহৰণসমূহ িনয়ািৰৈক কিৰব পৰাৈক সমাকলন
কৰা িবিভন্ন সূতৰ্সমূহ িবভাজন কিৰ িদয়ােটাও পৰ্েয়াজন
ৈহ পেৰ– যােত উদাহৰণৰ ‘েপটাণর্’ মন কিৰ যথাযথ
ভাগত ল’বৈল সক্ষম হয়৷ উদাহৰণসব্ৰূেপ,

১) সৰল পূৰণৰ পৰ্সাৰণ আৰু য’েতই পৰ্েয়াজন হয়
ভগ্নাংশৰ সৰলীকৰণ (Expand simple prod-
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ucts and simplify fractions when pos-
sible)

২) ঘাত সম্পকর্ীয় িনয়মসমূহ (Power Rule)
৩) পৰ্িতস্থাপন পদ্ধিত (u-substitution)
৪) আংিশক ভগ্নাংশ (Partial Fractions)
৫) িতৰ্েকাণিমতীয় সমাকলন (Trigonometric In-

tegrals)
৬) িতৰ্েকাণিমতীয় পৰ্িতস্থাপন (Trigonometric

Substitutions)
৭) খিণ্ডত বা আংিশক সমাকলন (Integration by

Parts)

িকছু কথা ছাতৰ্ৰ ফালৰ পৰাও িশক্ষকক ভবাই
তুিলব পৰা িবধৰ হ’ব পােৰ! েতেন অিভজ্ঞতাও
আমাৰ িশক্ষকতাৰ জীৱনত েনােহাৱা নহয়! এইিখিনেত
পাঠয্কৰ্মৰ বািহৰৰ েযন ভাৱ হ’েলও িকছুমান কথা
েশৰ্ণীকক্ষৰ িভতৰত সময় বুিজ আেলাচনা কৰা উিচত৷
গিণতৰ েবাধিভিত্তক েকতেবাৰ কথা েকােনা ছাতৰ্ই
বহুেতা কাৰণত মনত নাৰােখ৷ আৰু ইয়ােৰ ফলত
অেনক েক্ষতৰ্ত িশক্ষক অসুিবধাৰ সমুখীন হয়৷ িপেছ
িশক্ষক এজনৰ নতুনৰ পৰ্িত ৈৰ থকা আকষর্ণেটােৱ
এেন এেকাটা কথােকা ছাতৰ্জনৰ িনজসব্ িচন্তাক পৰ্শংসা
কিৰবলগীয়া স্তৰৈল ৈল যাব পােৰ, যিদেহ িশক্ষকজন
এজন ‘িচিৰয়াচ্-মানিসকতা’ৰ হয়! এই েক্ষতৰ্ত আমাৰ
িনজা অিভজ্ঞতা এটা বণর্না কিৰেছাঁ৷ এবাৰ এজন ছাতৰ্ই
েশৰ্ণীত ক’েল েয “শূনয্ িবেয়াগ অসীম সমান শূনয্”(!),
অথর্াৎ িচহ্নেৰ বণর্ানা কিৰেল হয় “০ − ∞ = ০”(!)
আিম ছাতৰ্জনক ধমক িদ মেন মেন থািকবৈল ক’ব
পািৰেলাঁেহঁেতন৷ িপেছ আিম েসয়া নকিৰেলাঁ৷ আমাৰ
জািনবৈল মন গ’ল েয–িকয়েনা েতওঁ েসই উত্তৰেটা
িদেল? মােন েতওঁ িকয়েনা ক’েল েয ০ −∞ = ০?
আমাৰ দৃঢ় িবশব্াস আিছল েয েতওঁ এেনই েসই উত্তৰ
িদয়া নাই৷ ইয়াৰ পাছত ছাতৰ্ আৰু েমাৰ (অথর্াৎ িশক্ষক)
মাজৰ কেথাপকথনিখিন আিছল তলত িদয়া ধৰণৰ–

িশক্ষক: তুিম িকয়েনা ক’লা ০−∞ = ০ বুিল?
ছাতৰ্: ছাৰ েসয়াইেতা হয় েদেখান!

িশক্ষক: িঠক আেছ বাৰু, েকাৱােচান অসীম বা ∞
মােন তুিম িক বুজােনা?

ছাতৰ্: ছাৰ, অসীম বা ∞ মােন ‘বহুত ডাঙৰ’৷
িশক্ষক: আৰু ‘−∞’ মােন?
ছাতৰ্: ‘−∞’ মােন ‘বহুত সৰু’!

িশক্ষক: িঠক আেছ, ‘বহুত সৰু’ সংখয্ােটা িকেনা?
ছাতৰ্: ‘বহুত সৰু’ সংখয্ােটা ০ বা শূনয্!

এইিখিনেয় আিছল ছাতৰ্জনৰ উত্তৰ আৰু আিম
বুিজব পািৰিছেলাঁ েতওঁৰ বােব িকয়েনা ০ − ∞ =

০ হয়! আিম েতিতয়া েশৰ্ণীেকাঠাত বৰ উৎফুিল্লত
ৈহ কথািখিন আেলাচনা কিৰিছেলাঁ৷ ইয়াৰ দব্াৰা আন
ছাতৰ্েৰা লাভ ৈহিছল৷ িশক্ষক কমন ৰূমেতা পৰ্সংগেটা
আেলাচনা কিৰিছেলাঁ৷ (মন কিৰবলগীয়া েয িকবা
কাৰণত ছাতৰ্জনৰ মনত েসইিখিন সময়ত আটাইতৈক
সৰু সংখয্া েবােলাঁেত ঋণ সংখয্াৰ ধাৰণা অহা নািছল!)

মহািবদয্ালয়ৰ গিণতৰ েমজৰৰ পাঠয্কৰ্মৰ ৈসেত
জিড়ত এই কথােটা মহািবদয্ালয়ত খৰিচ মািৰ
আেলাচনা কৰা নহয়, অথচ ‘িথয়িৰিখিন’ িপেছ ছাতৰ্ই
উপপাদয্ৰ আকাৰত সলসলীয়াৈক গাই যাব পােৰ৷ েতেন
এটা উপপাদয্েৰই বয্াখয্া এটা তলত িদয়া ধৰণৰ৷

সংখয্াৰ গািণিতক যুিক্ত জিড়ত েভঁিটেটাক এক
সবর্জন-গৰ্াহয্ ৰূেপেৰ সব্ীকাযর্কৰণ কিৰ ৈগেছ ইটালীয়
গিণতজ্ঞ িজ. িপআেনােৱ ১৮৯৯ চনত৷ েতওঁ
আগবেঢ়াৱা সব্ীকাযর্েকইটাই ইিতমেধয্ জনমানসত
িথতািপ ৈল থকা েবাধিভিত্তক ভাৱনািখিনেকই
পৰ্িতফিলত কিৰ ৈথেছ৷ বাটৰ্র্াণ্ড ৰােছলেক ধিৰ
আন েকইবাজেনও সংখয্াৰ অিস্ততব্ৰ গািণিতক বণর্না
আগবঢ়ােলও আিজ িপআেনাৰ সব্ীকাযর্িভিত্তক বণর্না
তথা বয্াখয্ািখিনেয়ই অিত ফলপৰ্সূ িবেবিচত ৈহেছ৷
সংখয্ােৰখাত আিহ পৰা দুই িদশযুক্ত জয্ািমতীয়
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উপলি িখিনেয় ধন আৰু ঋণ সংখয্াৰ অিস্ততব্ক বয্াখয্া
কিৰেলও ই িপেছ গািণিতক িচন্তাৰ সকেলা িদশেক
সামিৰ নথয়৷ েতেনদেৰ েকইবা মহলাৰ ঘৰ এটাৰ
গৰ্াউণ্ড েলেভলক শূনয্, ওপৰৰিখিনক ধন সংখয্া যুক্ত
আৰু তলৰিখিনক ঋণ সংখয্ােৰ বেণর্াৱা েকৗশলক,
আদান-পৰ্দানৰ েক্ষতৰ্ত লাভক ধন আৰু েলাকচানক
ঋণ ধাৰণা যুক্ত কৰা, ‘িলফ্ট’ এটাৰ ‘গৰ্াউণ্ড মহলা’ক
‘০’ আৰু ‘েবছ’ক ‘−১’ নামকৰণ কৰা, ইতয্ািদেৰ
বয্ৱহািৰক জগতখনত আিহ পৰা সিদশ বা িদশযুক্ত
িচন্তা ভাৱনািখিনেৰও ই যথা দৰকাৰী েক্ষতৰ্সমূহক
নাসামেৰ৷

িপআেনােৱ েসই এেকই পৰ্ণালীেক ৈলেছ পুৰিণ
গৰ্ীকসকেল িয পদ্ধিতেৰ জয্ািমতীয় ধাৰণা িবষয়ক
তত্তব্ িবয়পাই িদিছল৷ আৰম্ভ কিৰিছল েকইটামান
সংজ্ঞােৰাধর্ৰ ‘পদ’ আৰু েকইটামান ‘সব্ীকাযর্’ বা
‘সব্তঃিসদ্ধ’েৰ৷ আৰু ইয়ােৰ পৰাই পাবৈল সক্ষম ৈহেছ
সংখয্া পৰ্ণালীৰ েগােটইেবাৰ ৈবিশষ্টয্ক এক ‘যুিক্তৰ
ফলশৰ্ুিত’ িহচােপ৷

এইিখিনেত উেল্লখনীয় েয উচ্চতৰ েশৰ্ণীৰ
ছাতৰ্সকেল িপেছ েতওঁেলাকৰ মেনাজগতত সংখয্াৰ
অিস্ততব্ৰ মাজত েসামাই েৰাৱা কথািখিনৰ ‘বীজগিণতীয়
িস্থিতিখিন’ক গৰ্হণ কৰাত েকােনা অসুিবধা েপাৱা
পিৰলিক্ষত নহয়– গিণতৰ উচ্চ স্তৰৰ েশৰ্ণীত৷ েযেন:
এবষ্টৰ্য্াক্ট-এলেজবৰ্া বা িবমূতর্-বীজগিণতৰ েশৰ্ণীত পাই
অহা: “An integral domain is embedded
into a field of fractions” েবালা কথািখিন খুব
সহজেতই বুিজ পায় বা মািন লয়৷ িপেছ তােৰই এক মূতর্
উদাহৰণ: অখণ্ড-সংখয্াৰ (integral domain) পৰা
পিৰেময়-েক্ষতৰ্ গঠনৰ (field of fractions) গািণিতক
ধাৰােটাক তৎসেত্তব্ও অিচনািক িহচােপই ৈল থয়– ছাতৰ্
বা িশক্ষক দুেয়ািখিনেয়ই৷ েতেনদেৰ অধর্-বলয় বা েছিম-
িৰং এটাৰ পৰা িয পৰ্িকৰ্য়ােৰ বলয় বা িৰং এটা েপাৱা
হয়, িঠক এেকই পৰ্িকৰ্য়ােৰ সব্াভািৱক সংখয্াৰ পৰা

(এটা েছিম-িৰং) অখণ্ড সংখয্াৰ গঠন পৰ্িকৰ্য়ািখিন অিত
অিচনািক ৈহেয়ই ৈৰ যায়৷ আৰু এেনেবাৰ কাৰণেতই
‘অখণ্ড সংখয্া ১’ আৰু ‘পিৰেময় ১’ৰ মাজত থকা
পাথর্কয্িখিন ধৰাত অসুিবধা পায়৷ েতেনদেৰ ‘সব্াভািৱক
সংখয্া ১’ আৰু ‘অখণ্ড সংখয্া ১’ৰ েক্ষতৰ্েতা৷ এেনেবাৰ
ধাৰণাৰ যথা বয্াখয্ােবাৰ ছাতৰ্ৰ দৃিষ্ট আকষর্ণ কেৰাৱােটা
িশক্ষকৰ একান্ত দািয়তব্েৰই অন্তগর্ত৷

সাধাৰণেত হাইসু্কল পযর্ায়ত ‘সকেলােৱ জনা কথা’–
‘পৰ্িতেটা সব্াভািৱক সংখয্া এটা-অখণ্ড সংখয্া’ বা
েতেনদেৰ ‘পৰ্িতেটা অখণ্ড সংখয্া এটা পিৰেময় সংখয্া’।
অথর্াৎ, সংহিত গিণতৰ ভাষাত সব্াভািৱক সংখয্া, অখণ্ড
সংখয্া, পিৰেময় সংখয্া আৰু বাস্তৱ সংখয্াৰ সংহিতক
কৰ্েম N,Z,Q,R এ বুজােল আিম কওঁ েয N ⊂ Z ⊂
Q ইতয্ািদ৷ িপেছ উচ্চ স্তৰৰ গিণতত এয়া সঁচা নহয়।
অথর্াৎ N ̸⊂ Z ̸⊂ Q ̸⊂ R ইতয্ািদ৷ এইিখিন কথা উচ্চ
স্তৰৰ ছাতৰ্ই িনতান্তই জনােটা পৰ্েয়াজন৷ িকছু তত্তব্গত
ফালৰ পৰা আিম ওপৰত উেল্লখ কৰা কথািখিনেকই
অিত সংেক্ষেপ এক ‘িচতৰ্-মাধয্ম’ত েকাৱাৰ পৰ্য়াস
কিৰেছাঁ৷

আমাৰ সমসয্ােটা ৈহেছ সব্াভািৱক সংখয্াৰ পৰা
অখণ্ড সংখয্া েপাৱা যায় েকেনৈক! আিম N × N
ত এটা ‘সমতুলয্-সম্পকর্’ৰ জিৰয়েত ‘সমতুলয্-েশৰ্ণী’
Z = {. . . ,−২,−১,০, ১, ২, . . .} পাওঁ িযেয় গঠন
কেৰ অখণ্ড সংখয্াৰ সংহিতেটাক আৰু লগেত এটা
এৈককী ফলন f , য’ত f(x) = x৷ এই ফলনেটাৰ
িস্থিতৰ বােবই N অৰ f -পৰ্িতিবমব্েটা(েহ!) Z অৰ
িভতৰত েসামাই ৰয়, N েটা নহয়!
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f(N) = {১, ২,৩, . . .}

১ = {(১, ২), (২,৩), . . .},
২ = {(১,৩), (২, ৪), . . .}, . . . ইতয্ািদ।

মন কিৰবলগীয়া: f(N) ⊆ Z আৰু N ̸⊆ Z। [A
generalization: A semi ring is embedded in
a ring.]

েতেনদেৰ Z অৰ পৰা Q সািজবৈল আিম Z ত
এটা ‘সমতুলয্-সম্পকর্’ িদ লওঁ৷ আৰু তােৰই সহায়ত
আিম েকতেবাৰ ‘সমতুলয্-েশৰ্ণী’ পাওঁ৷ ইেয়ই গঠন
কেৰ Q ক৷ আৰু এই Q ৰ মাজেতই েসামাই ৰয়
{. . . ,−২,−১,০, ১, ২, . . .}, িযেটা Z নহয়!

ইয়াত Q ৈহেছ,{
. . . ,−২

৩ ,−
১
২ ,−২,−১,০, ১, ২,

১
২ ,

২
৩ , . . .

}

আৰু এটা এৈককী ফলন f য’ত f(x) = x ফলনেটাৰ
িস্থিতৰ বােবই Z অৰ f -পৰ্িতিবমব্েটা(েহ!) Q ৰ

িভতৰত েসামাই ৰয়। অথর্াৎ, Z ∼= f(Z) ⊆ Q,
িকন্তু Z ̸⊆ Q.

েতেনদেৰ জিটল সংখয্াৰ গাঁঠিনও কৰা হয় তলত
িদয়া দেৰ৷ য’ত এেনদেৰ সািজ েলাৱা C ত R অৰ
সমতুলয্ সংহিত {(a,০)|a ∈ R} েসামাই ৰয়, িযেটা
R নহয়! ইয়াত ওপৰৰ দেৰ ল’ব পৰা এৈককী ফলন
f অৰ সংজ্ঞােটা ৈহেছ: f(x) = (x,০), আৰু (a, b)

ৰ অথর্েটা ৈহেছ a + ib. ইয়াত R ∼= f(R) ⊆ C,
িকন্তু R ̸⊆ C.

‘অৱকলনীয় বকৰ্’ক ‘িমিহ-বকৰ্’ বুিল
িকয়েনা েকাৱা হয়?

সংজ্ঞা: েকােনা এটা বকৰ্ ইয়াৰ পৰ্িত িবনু্দেত
অৱকলনীয় হ’েল বকৰ্েটাক এটা িমিহ বকৰ্ বুিল েকাৱা
হয়! [খহটা েনা িকয় নহ’ল?]

মন কিৰবলগীয়া কথােটা ৈহেছ েয েকােনা সংজ্ঞা
িদবৈল যাওঁেত বাস্তৱৰ ৈসেত ই ৰিজতা খাই ৰ’ব লােগ৷
েসেয় ইয়াত ‘িমিহ’ বা ইংৰাজীত ‘smooth’ শ িটেনা
িক কাৰণত আিহল েসইিখিনক মানয্তা িদবৈল হ’েল,
কাৰণেটা তলৰ কথািখিনৰ পৰা সহজেত েবাধগময্ হয়!
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উদাহৰণ সব্ৰূেপ, y = |x| আৰু y = −|x| অৰ েলখ
দুটা কৰ্েম ওপৰত িদয়া দেৰ হয়।

এই বকৰ্ দুটা ‘িশখৰ িবনু্দ’ (০,০) ত ‘অৱকলনীয়
নহয়’৷ েতেন বকৰ্ৰ দব্াৰাই গিঠত তলৰ েলখেটােৰ
েখাজকািঢ় েযাৱা হওকেচান। উত্তৰেটা িনেজই ওলাই
ৰয়!

খহটা! অৱকলনীয় নহয় বােব!

‘এটা সতয্’ িভন্ন মাতৰ্াৰ বয্িক্তৰ ওচৰত িভন্ন
ধৰেণ উেন্মািচত হ’ব পােৰ৷ ‘গিণতীয় েকােনা সতয্’
পৰ্াইেমৰী সু্কল, হাইসু্কল, কেলজ আৰু িবশব্িবদয্ালয়ৈল
িভন্ন মাতৰ্ােৰ উেন্মািচত হ’ব পােৰ৷ েতেন আন এটা
িবেশষভােব উেল্লখনীয় িবষয় ৈহেছ– অৱকলন গিণতৰ
পৰ্ােয়ািগক িদশ জিড়ত ৈহ েৰাৱা উদাহৰণসমূহ, যাৰ
এক গুৰুতব্পূণর্ ভূিমকা আেছ৷ কলন গিণত জিড়ত
ৈহ থকা িকছুমান উদাহৰণ জয্ািমিত আৰু কলন
গিণত দুেয়ােৰ সহায়ত সামাধা কিৰব পািৰ৷ ই
আমাৰ মেত এক সুিবধাজনক পিৰিস্থিত! িকয়েনা,
েতেনেবাৰ কথােৰ ছাতৰ্ৰ মনেযাগ আকষর্ণ কিৰব
পািৰ৷ উদাহৰণসব্ৰূেপ, ‘এটা বৃত্তৰ অন্তগর্ত কিৰ
অঁকা চতুভুর্জসমূহৰ মাজত আটাইতৈক লিঘষ্ঠ কািলৰ
চতুভুর্জেটা এটা বগর্েক্ষতৰ্ হয়’, ইতয্ািদ৷

এেন এেকাটা আেলাচনাই ছাতৰ্ৰ মাজত লুকাই থকা
সৃিষ্টশলীতাৰ সূ্ফৰণক এক মাতৰ্া পৰ্দান কেৰ৷ এেনেবাৰ
আেলাচনাত অযথা সময় খৰছ েহাৱাৰ ভয়িখিন নাথােক৷

িনিশ্চতভােব, ‘ছাতৰ্ৰ গুণগত মােনা’ বহু েক্ষতৰ্ত
িশক্ষাৰ ধৰণ িনভর্ৰশীল হয়। িবেশষৈক গিণতৰ দেৰ
িবষয় এটাৰ েক্ষতৰ্ত! আমাৰ সাধাৰণ পৰীক্ষা পদ্ধিতেৰ
আিন িদয়া ‘উচ্চমান’, ‘মধয্মান’ আৰু ‘িনম্নমান’
িচিহ্নত ছাতৰ্েৰ ভৰা মহািবদয্ালয়ত েশৰ্ণী েকাঠােটা এক

‘অসমসতব্ মান’ৰ ছাতৰ্েৰ ভিৰ থােক৷ আৰু েসেয় িতিনও
মানৰ ছাতৰ্েৰই পৰ্িত লক্ষয্ ৰািখ গিণত িশেকাৱা কামিট
অিতেক জিটল৷ ইয়াৰ বােব িশক্ষকৰ দূৰদৃিষ্টৰ পৰ্েয়াজন
হয়৷ তলত দুটামান উদাহৰণ আগবঢ়াইেছাঁ৷

‘উচ্চমান’ৰ ছাতৰ্ এজনৰ বােব ‘বাস্তৱ সংখয্াৰ
বগর্ অ-ঋণাত্মক’ েবালা কথাষাৰ হয়েতাবা সহজেত
গৰ্হণীয়৷ িকন্তু ইয়াৰ িবপৰীেত, ‘মধয্মান’ বা ‘িনম্নমান’ৰ
ছাতৰ্ৰ বােব তােৰই এক বীজগিণতীয় পৰ্কাশেটােহ
েযেন, (a + b)২ ̸< ০ বা (a + b)২ ≥ ০
অিধক ফলপৰ্সূ িবেবিচত হয়৷ এই সন্দভর্ত সাধাৰণ
ভাষােৰ বেণর্াৱা গিণতীয় সমসয্া এটাৰ বীজগিণতীয়
িচহ্নেৰ পৰ্কাশ কৰােটা এটা অনুশীলনী জিড়ত ৈহ থকা
িবষয় – এই িবষয়েটাত িশক্ষেক মন িদয়া উিচত৷
অথর্াৎ, কথােটা এেনধৰণৰ েযন হয়: ‘এটা সংখয্াৰ
বগর্ৰ দুগুণৰ পৰা সংখয্ােটাৰ িতিনগুণ িবেয়াগ কিৰেল
েপাৱা িবেয়াগফলেটা অনয্ এটা সংখয্াৰ ঘনফলৰ পৰা
ইয়াৰ চািৰগুণেটােৰ পূবর্ৰ সংখয্ােটাৰ পূৰণফলেটাৰ
িবেয়াগফলেটাতৈক সৰু’ – এই কথািখিন বুিজবৈল
িচহ্নৰ সহায় ৈল কৰা পৰ্কাশিখিনেহ সহজেবাধয্ হয়৷
েযেন, ২x২ − ৩x < y৩ − ৪yx আৰু এেনধৰণৰ
কথাসমূহৰ সৰল পৰ্কাশৰ পৰ্িত িশক্ষক সদায় সেচতন
ৈহ থকা দৰকাৰ৷

Limit বা চৰম মানৰ ধাৰণােটা:

ধৰা, f(x) = ২x + ১. ইয়াত f অৰ আিদেক্ষতৰ্
dom f = R.

x f(x)

১.১ ৩.২
১.০১ ৩.০২
১.০০১ ৩.০০২
১.০০০১ ৩.০০০২

↓ ↓
১+ ৩

x f(x)

০.৯ ২.৮
০.৯৯ ২.৯৮
০.৯৯৯ ২.৯৯৮
০.৯৯৯৯ ২.৯৯৯৮

↓ ↓
১− ৩
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আৰু এই সমস্ত সংঘটনিখিনেকই পৰ্কাশ কৰা হয়
(*) এইদেৰ: x অৰ মান ১ অৰ ওচৰ চািপ ৈগ থািকেল
f(x) অৰ মান ৩ ৰ ওচৰ চািপ যায়৷ িচহ্নত এই
কথািখিনেয়ই ৈহ পেৰ:

lim
x→০

f(x) = ৩।

েকােনা ফলনৰ আিদেক্ষতৰ্ৰ েকােনা এক িবনু্দত
ফলনেটা অিবিচ্ছন্ন (continuous) হ’বৈল হ’েল েসই
িবনু্দেটাৈল ইয়াৰ চৰমমান আৰু েসই িবনু্দেটাত ফলনীয়
মান এেক হ’ব লািগব৷ অথর্াৎ,

lim
x→০

f(x) = ৩ = f(১)।

চৰম মান সম্পকর্ীয় এই কথািখিন ৩ + ২ = ৫ বা
৩×২ = ৬ ৰ দেৰ এটা ৈদব্ত-পৰ্িকৰ্য়াৰ েলখীয়া েকােনা
‘পৰ্িকৰ্য়া’ৰ ফলশৰ্ুিত নহয়৷ ই েকােনা আসন্নকৰণৰ
দেৰ ঘটনাও নহয়! ই ওপৰৰ (*)ত বণর্না কৰা দেৰ
‘গিণতীয় িবেশ্লষণ-অিভগমন’ৰ এক সংঘটনেহ!

েতেন িবষয়ৰ আন এটা কথা এই পৰ্সংগেতই
উেল্লখ কিৰ েথাৱা ভাল বুিল িবেবচনা কিৰেলাঁ৷
অিবিচ্ছন্নতা সম্পকর্ীয় িবষয়েটাত মহািবদয্ালয়ৰ পযর্ায়ৰ
গিণত-িশক্ষক িবতকর্মূলক িকছুমান পৰ্সংগৰ মাজত
েসামাবলগীয়া হয়৷ কলন গিণতৰ উদাহৰণেবাৰত
সাধাৰণেত (আগশাৰীৰ মহািবদয্ালয়সমূেহা বাদ পিৰ
নাযায়) মহািবদয্ালয় পযর্ায়ত গিণত-িশক্ষক এেনধৰণৰ
পৰ্শ্নৰ সমুখীন হয়: y =

১
x
ফলনেটাৰ x = ০ িবনু্দত

অিবিচ্ছন্নতা আেলাচনা কৰা৷

এই পৰ্শ্নিট আেলাচনাৰ বােব েলাৱাৰ আগেত আিম
জািন ল’ব লেগ– এটা ফলনক অিবিচ্ছন্ন বুিল েকাৱা
হয় েকিতয়া? উত্তৰেটা ৈহেছ– ফলনেটাৰ আিদেক্ষতৰ্ৰ
(domain) পৰ্িতেটা িবনু্দেতই যিদ ই অিবিচ্ছন্ন হয়!

এিতয়া কথা হ’ল, ওপৰৰ ফলনেটাৰ আিদেক্ষতৰ্ত

x = ০ িবনু্দেটা নাই৷ েসেয় এই িবনু্দত ফলনেটাৰ
অিবিচ্ছন্নতা পৰীক্ষা কৰােটা যুিক্ত-যুক্ত নহয়! অথর্াৎ এই
ফলনেটা তাৰ আিদেক্ষতৰ্ৰ পৰ্িতেটা িবনু্দেতই অিবিচ্ছন্ন
হয় আৰু েসেয় ই এটা অিবিচ্ছন্ন ফলন!

(১) এই ফলনেটাৰ েলখেটা হয় এেনধৰণৰ:

আিদেক্ষতৰ্ৰ পৰ্িতেটা িবনু্দেত f অিবিচ্ছন্ন, আৰু
েসেয়েহ বকৰ্েটা অিবিচ্ছন্ন। ‘দুটা টুকুৰা সেত্তব্ও ই
ক’েতা ভােঙান নথকা ‘এডাল বকৰ্’!’ এই উপলি িখিন
িশক্ষেক ছাতৰ্ক অৱগত কৰাবৈল হ’েল এক অনুশীলনীৰ
পৰ্েয়াজন হয়৷

(২) ধৰা, f(x) = x, য’ত dom f =

{১, ২,৩, ৪,৫,৬, ৭,৮, ৯, ১০}। Graphf =

{(০,০), (১, ১), (২, ২), . . . , (১০, ১০)}।

এই ফলনেটাৰ আিদেক্ষতৰ্খন ‘িবিবক্ত’ বা ইংৰাজীত
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‘discrete’, আৰু েসেয় েতেন আিদেক্ষতৰ্ যুক্ত
‘িযেকােনা ফলেনই অিবিচ্ছন্ন’ েহাৱা বােব, f(x) = x

এটা অিবিচ্ছন্ন ফলন আৰু তাৰ েলখেটাৰ িবনু্দেবাৰ
এডাল অেদখা সৰলেৰখােৰ (অিবিচ্ছন্নতাৰ েবাধৰ
মানয্তােৰ) বান্ধ খাই আেছ, ওপৰত েদখুওৱাৰ দেৰ!

িবিবক্ত-আিদেক্ষতৰ্ (discrete domain) যুক্ত
েৰখাখণ্ডৰ অিবিচ্ছন্নতাৰ গািণিতক-মানয্তা (mathe-
matical acceptance) িখিনেয় ইয়াৰ তলৰ েলখেটাত
আিম ক’ব েখাজা কথািখিনেকা ভািব চাবৈল অৱকাশ
আিন িদেয় েয– চালনী এখনৰ জালখন ‘সুৰুঙা-িবহীন’
অিস্ততব্ জিড়ত এক অিবিচ্ছন্ন বস্তু৷

(৩) ই িবিবক্ত-আিদেক্ষতৰ্ সম্পন্ন এক ফলনৰ েলখ:

চালনীৰ অিবিচ্ছন্নতাৰ েবাধাত্মক-মানয্তা (intuitive
acceptance) িখিনত েসেয় এটা মন পৰশা কথা আিহ
যায়: “চালনীখন ফুটা নহয় ....”!

(৪) ফলনীয় মানৰ উপিস্থিতত িবিচ্ছন্ন বকৰ্: তলৰ
উদাহৰণেটাত শূনয্ৈল চৰমমানেটা শূনয্েয়ই ৈহ ৰয়।
আনহােত সংজ্ঞানুসিৰ ফলনীয় মানেটা শূনয্ নহয় বােব
ফলনেটা শূনয্ত িবিচ্ছন্ন৷

f(x) =

x২

x , যিদ x ̸= ০
২, যিদ x = ০

(৫) এক িনিদ্দর্ষ্ট ফলনীয় মানৰ ‘িবভৰ্মীয়-অনুপিস্থিত’ত
অিবিচ্ছন্ন বকৰ্:

তলৰ ফলনেটাত শূনয্েটা আিদেক্ষতৰ্ত নাই েহতুেক
বাকী পৰ্িতেটা বাস্তৱ মানেতই ফলনীয় মান আৰু েসই
িবনু্দৈল চৰম মান এেক হয় বােব পৰ্িতেটা বাস্তৱ
িবনু্দত অিবিচ্ছন্ন ৈহ ৰয়৷ ইয়াত এক ‘জড়তা-জিড়ত’ ৈহ
শূনয্ৰ িস্থিতহীনতােটােৱ মন অিধকাৰ কিৰ থকা বােব
েলখেটাত এটা িবিচ্ছন্নতাৰ েৰেশ পৰ্ভাৱ েপলাই ৰয়–
েসেয়, ই েয দুটা টুকুৰাযুক্ত এটা অিবিচ্ছন্ন বকৰ্, তাক
পিতয়ন িনবৈল এক মানিসক-কষর্ণৰ পৰ্েয়াজন থােক৷

f(x) =
x২

x
, x ̸= ০।

dom f = R \ {০}।
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ওপৰৰ (১), (২), (৩), আৰু (৫) – এেন আকাৰৰ
েলখেবাৰ েয এেকাটা অিবিচ্ছন্ন বা িনিছঙা েলখ ৈহ
ৈৰেছ, তাক ছাতৰ্ই গৰ্হণ কৰাৰ মানিসকতােটা আিন
িদয়ােটা িশক্ষকজনৰ দািয়তব্ৰ িভতৰেত পেৰ!

মহািবদয্ালয় পযর্ায়ৰ গিণত িশক্ষণত িশক্ষক এজন
পূবর্কিথত েবাধিভিত্তক কথাত সাৱধান ৈহ থািকব লগীয়া
হয়৷ েতেন এক সাৱধানী কথা এটা আিম আেলাচনাৰ
বােব ৈলেছাঁ৷ এই উদাহৰণেটা কলন গিণতৰ ৈসেত
জিড়ত এক তৰ্ুটীপূণর্ িশক্ষণ ৷ েকিতয়াবা পৰ্শ্ন আেহ:
েদখুওৱা েয lim

x→০
sinx
x

= ১। এই পৰ্শ্নেটাৰ উত্তৰত
তলত িদয়া অিভগমনিখিন েয ভুল েসয়া িশক্ষেক স্পষ্ট
কিৰ িদয়ােটা অনয্ এক দািয়তব্৷

lim
x→০

sinx
x

= lim
x→০

d(sinx)
dx
dx
dx

= lim
x→০

cosx
১ (???)

= lim
x→০

cosx

= ১।

মন কিৰবলগীয়া েয (???) িচন িদ েথাৱা ঢাপেটাত
d(sinx)

dx
= cosx িলখা ৈহেছ৷ িপেছ এই ফলেটা

পৰ্মাণ কিৰবৈল যাওঁেত পৰ্থমেত েদখুৱাবৈল কিৰবৈল
িদয়া lim

x→০
sinx
x

= ১ ফলেটা বয্ৱহাৰ ৈহ থকা কথােটা
মন কিৰব লােগ,

d(sinx)
dx

= lim
x→০

cosx× lim
x→০

sin h

২
h

২

,

ইতয্ািদ। এেনেবাৰ পযর্েবক্ষেণ ধাৰণািভিত্তক কথাসমূহ
অিধক স্পষ্ট ৰূপৈল আিন িদেয়৷

আন এটা েবাধিভিত্তক কথা এইিখিনেত উেল্লখ কিৰ

ৈথেছাঁ– এডাল সৰলেৰখাই েকােনা এটা বকৰ্ক ‘দুটা
এেক িবনু্দত কটা’ কথােটা েয বকৰ্েটােৱ িবনু্দেটাত
‘স্পশর্ কৰাৰ সমতুলয্’ হয়, এইিখিন কথা বুিজবৈল হ’েল
স্পশর্কৰ সংজ্ঞা ভালদেৰ বুিজ ল’ব লােগ৷ ইয়াৰ দব্াৰা
আিম ইয়ােকই ক’ব িবচািৰেছাঁ েয– স্পশর্কৰ সংজ্ঞা েয
‘েছদক েৰখাৰ কৰ্মাগত অগৰ্সৰতাৰ এক চৰম-ফলেহ’!
আৰু এেন এক ধাৰণােৰই কলন গিণতৰ অৱকলজৰ
ধাৰণােটা সিকৰ্য় ৈহ ৈৰেছ৷

ছাতৰ্ িবেমাৰত পৰা বা পৰ্ােয়ই নভবাৈক থািক
েযাৱা কেলজ-গিণতৰ এক িবমূতর্ ধাৰণা ৈহেছ– বৃত্তৰ
স্পশর্কৰ ৈসেত জিড়ত কথােটা! এইিখিন সাধাৰণজনৰ
বােবই আিম তলত বণর্না কিৰেছাঁ– কাৰণ মােথান
এটােয়ই– েসয়া হ’ল গিণতৰ েবাধ িকমান গুৰুতব্পূণর্
তােক সাবয্স্ত কিৰবৈল! েকােনা বকৰ্ৰ েকােনা িনিদর্ষ্ট
িবনু্দত স্পশর্ক ৈহেছ েসই িবনু্দেৰ েযাৱা েছদক
েৰখাসমূহৰ চৰম অৱস্থান এটা (তলৰ িচতৰ্ত েদখুওৱা
দেৰ)৷

িঠক এই ধাৰণােৰই, তলৰ পৰ্থমেটা িচতৰ্ত অঁকা ৈহেছ
দুটা বৃত্তৰ সাধাৰণ স্পশর্ক PQ৷ আনহােত, ইয়াৰ পৰ্থম
বৃত্তেটাৰ ‘িনম্ন অংশ’ৰ িকছু ‘মিচ ৈল’ আৰু িদব্তীয়
বৃত্তেটাৰ ‘ওপৰৰ অংশ’ৰ িকছু ‘মিচ ৈল’ েসাঁকাষৰ
িদব্তীয়েটা িচতৰ্ েপাৱা ৈগেছ৷ েদখা যায় েয ওপৰত বণর্না
কৰা স্পশর্কৰ বয্াখয্া অনুসিৰ েসাঁকাষৰ িচতৰ্েতা PQ
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েৰখা স্পশর্ক ৈহেয়ই ৈৰেছ৷ আন এডাল েৰখাৰ িযেটা
িবনু্দত স্পশর্ক ৈহ ৰয় েতেন এটা িবনু্দক (O) েকাৱা
হয় ‘নিত-িবনু্দ’ বা ‘পইণ্ট্-অফ্-ইনেফ্লক্সন’৷

েশৰ্ণীেকাঠাত এেনেবাৰ আেলাচনাৰ দব্াৰা স্পশর্কৰ
ধাৰণা মূতর্ ৈহ উেঠ, কলন গিণতৰ বহুেতা সমসয্া বুজাত
সহজ হয়৷

আন এক মন কিৰবলগীয়া কথা ৈহেছ, গুৰুতব্
সহকােৰ ছাতৰ্ৰ মন আকষর্ণ কিৰব লােগ েয– ‘গিণতীয়
আেবশ িবষয়েটা’ৰ পৰ্থম ঢাপত n = ১ অৰ বােব
েপাৱা সতয্তািখিন ‘পৰ্মাণ নহয়’, ই ‘সতয্ািপত ফল’েহ!
েসেয় ‘সতয্াপন’ আৰু ‘পৰ্মাণ’ৰ মাজৰ পাথর্কয্িখিনেতা
মন িদবলগীয়া আেছ! এেনেবাৰ কথা হাইসু্কল বা পৰ্াক্-
িবশব্িবদয্ালয়ৰ কথা হ’েলও পুনৰােলাচনাত ই ঠাই েপাৱা
একান্তই দৰকাৰ৷

‘িবেৰাধ-উদাহৰণ’ (counter-example) গিণতৰ
এক অিত দৰকাৰী জ্ঞান৷ উদাহৰণসব্ৰূেপ,

• ‘অৱকলনীয় ফলন এটা ইয়াৰ আিদেক্ষতৰ্ৰ পৰ্িত
িবনু্দেত অিবিচ্ছন্ন’। িপেছ িবপৰীতেটা সতয্ নহয়৷
(ইয়াত পৰ্িত-উদাহৰণ বা counter-example
অৰ পৰ্েয়াজন হয়!)

• ‘েকােনা ফলনৰ েকােনা িবনু্দত অৱকলজ-মান
শূনয্ হ’েল েসই িবনু্দত ফলনৰ গিৰষ্ঠ বা লিঘষ্ঠ
মান থােক’। িপেছ িবপৰীতেটা সতয্ নহয়৷ (ইয়াত
পৰ্িত-উদাহৰণৰ পৰ্েয়াজন হয়!)

• ‘েকােনা সীিমত সংঘ বা গৰ্ুপৰ অডর্াৰ বা ঘাতেটা

উপসংঘৰ অডর্াৰ বা ঘাতৰ দব্াৰা িবভাজয্’। িপেছ
িবপৰীতেটা সতয্ নহয়৷ (ইয়াত পৰ্িত-উদাহৰণৰ
পৰ্েয়াজন হয়!)

আন এটা অিত দৰকাৰী কথা ছাতৰ্ৰ মনৰ িভতৰত
েখািদত ৈহ ৈৰ থকাৈক ৈক েথাৱােটা উিচত, েসয়া
হ’ল– েমৗলকক্ষ আৰু িনণর্ায়কৰ পাথর্কয্েটা! ‘েমৗলকক্ষ
এটা সজ্জা’ মােথান আৰু িবপৰীেত ‘িনণর্ায়ক এটা
সংখয্া’৷ েমৗলকক্ষৰ উৎপিত্ত বা উদ্ভাৱনৰ আঁৰৰ
কথািখিন পািৰেল ৈক েথাৱােটা উিচত, িযিখিন আিম
মহািবদয্ালয়ৰ িশক্ষক ৈহ থােকাঁেত েচষ্টা কিৰিছেলাঁ৷
তলৰ উদাহৰণেটাত আিম মন িদেছাঁ এেনদেৰ–

২x+ ৩y = ১
৩x− ৪y = −৭

⇒
৮x+ ১২y = ৪
৯x− ১২y = −২১

⇒
১৭x+ ০y = −১৭
৯x− ১২y = −২১

⇒
x+ ০y = −১

৯x− ১২y = −২১

⇒
x+ ০y = −১

০x− ১২y = −১২

⇒
x+ ০y = −১
০x− y = −১

এিতয়া আিম x আৰু y ৰ অৱস্থানক
সব্াভািৱকভােব থািকবলগা স্থানেত থকা বুিল ধিৰ,
েকৱল সংখয্ােবােৰেৰ েকেনেনা ৰূপ লয় তাক মন কিৰব
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খুিজেছাঁ এেনদেৰ–

২,+৩ = ১
৩,−৪ = −৭

⇒
৮,+১২ = ৪
৯,−১২ = −২১

⇒
১৭,+০ = −১৭
৯,−১২ = −২১

⇒
১,+০ = −১
১,−১২ = −২১

⇒
১,+০ = −১
০,−১২ = −১২

⇒
১,+০ = −১
০,−১ = −১

ছাতৰ্ই মন কিৰব, এই সমীকৰণৰ েযাৰেকইটাক
েমৗলকক্ষৰ ৰূপত চাব পােৰাঁ তলত িদয়া ধৰেণ–[
২ ৩
৩ −৪

]
=

[
১
−৭

]
⇒

[
৮ ১২
৯ −১২

]
=

[
৪

−২১

]

⇒

[
১৭ ০
৯ −১২

]
=

[
−১৭
−২১

]

⇒

[
১ ০
০ −১২

]
=

[
−১
−২১

]

⇒

[
১ ০
০ −১২

]
=

[
−১
−১২

]

⇒

[
১ ০
০ −১

]
=

[
−১
−১

]

ইয়াৰ পৰা েপাৱা যায় x = −১, y = ১। উেল্লখয্
েয– এেনেবাৰ বয্াখয্া পাঠয্কৰ্মত নালােগ সঁচা, িপেছ
েমৗলকক্ষৰ ধাৰণাৰ উৎসেটা ক’ত বুিল মনত ভাৱ
আিহেল এেনদেৰও ভািব উত্তৰেটা িনেজই িদব পািৰ
আৰু গিণতক এেনদেৰই মেনাগৰ্াহী কিৰ ল’ব পািৰ
িনেজ িনেজ৷ এইিখিনেতই িশক্ষেক এেনধৰেণ আিহ
পৰা েমৗলকক্ষ নামৰ সজ্জাৰ েয বহল েপৰ্ক্ষাপট জিড়ত
এক উবর্ৰ গািণিতক শাখাই অিত গধূৰ আৰু ফলপৰ্সূ
হািতয়াৰৰ অিস্ততব্ৰ ইংিগত িদেয় তােৰা এক পূবর্াভাষ
িদ েথাৱা পৰ্েয়াজন৷ লক্ষণীয় েয েকােনা (বিহঃ)কৃিতৰ্মতা
েনােহাৱাৈক গািণিতক ধাৰণাক ছাতৰ্ৰ মাজত িবয়পাই
িদয়াৰ এক ধাৰণাত্মক অিভগমেন (approach) ছাতৰ্ৰ
মন পৰেশ৷ আৰু িযেকােনা নতুন গািণিতক ধাৰণা
েশৰ্ণীত েপানপৰ্থমবাৰৰ বােব িদবৈল েযাৱাৰ মুহূতর্ত
েতেন এক অিভগমন পাযর্মােন িদয়াৰ েচষ্টা কৰােটা
উিচত৷ েতেন উেল্লখেযাগয্ অিভগমন হ’ব পােৰ, ওপৰত
উেল্লখ কৰা সহ-সমীকৰণৰ পদ্ধিতগত সমাধান পদ্ধিতৰ
মাজত েসামাই েৰাৱা েমৗলকক্ষৰ অিস্ততব্ৰ ঘটনােটা!

িবমূতর্-বীজগিণতৰ মাজত েসামাই থকা আধুিনক
গিণতৰ পৰ্ায় সবর্তৰ্ পৰ্েযাজয্ ৈহ ৰয় সংহিত গিণতৰ
ধাৰণা৷ উদাহৰণসব্ৰূেপ গৰ্ুপ বা সংঘৰ ধাৰণা আিনব
পািৰ দুই ধৰেণ৷ এটা হ’ল– অখণ্ড সংখয্াৰ ৈসেত জিড়ত
ৈহ েৰাৱা সকেলােৱ জনা সব্াভািৱক েযাগ আৰু পূৰণ
পৰ্িকৰ্য়াই আিন িদয়া ৈবিশষ্টয্সমূহৰ মাজত েসামাই থকা
‘গৰ্ুপ-চিৰতৰ্’৷ এেনেবাৰ উদাহৰণৰ িবপৰীেত গৰ্ুপৰ
ধাৰণাৈল বুিল েযাৱাৰ আগেত অকল সংহিতৰ ধাৰণাৰ
সহায়ত ‘গৰ্ুপ’ নামৰ-এই ধাৰণাৰ পিৰচয়জ্ঞাপক
আৰম্ভিণিখিন কিৰব পািৰ৷ সংহিতৰ ৈসেত জিড়ত ৈহ
ৰয়– ফলনৰ ধাৰণা৷ গিতেক এটা সংহিতৰ পৰা িনজৈল
বুিল সম্ভৱপৰ সকেলা ‘আচ্ছািদত-এৈককী ফলেন’
ফলনৰ সব্াভািৱক সিন্মলেনেৰ এটা গৰ্ুপ বা সংঘৰ
ধাৰণা আেন৷ এেন এেকাটা আৰম্ভিণেক গিণতত ‘গৰ্ুপৰ
সব্াভািৱক পিৰচয়জ্ঞাপক’ (natural existence of a
group) আৰম্ভিণ বুিল েকাৱা হয়৷
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েতেনদেৰ িৰং বা বলয়ৰ ধাৰণাৰ বােবও দুই
পৰ্কাৰৰ আৰম্ভিণ হ’ব পােৰ। এক, অখণ্ড সংখয্াৰ
সংহিতৰ মাজত েসামাই েৰাৱা বলয়ৰ ৈবিশষ্টয্সমূহক
আেলাচনা কিৰ ৈল বলয় এটাৰ ধাৰণা িদব পািৰ৷
আৰু এই কাৰণেতই অখণ্ড সংখয্াক বলয়ৰ ‘funda-
mental building block’ বুিল েকাৱা হয়৷ েতেনদেৰ
বলয়ৰ ধাৰণাৰ সব্াভািৱক পিৰচয়জ্ঞাপক কথােটা ৈহেছ–
‘েকােনা এক আেবলীয়-গৰ্ুপৰ িনজৰ মাজেত ৈহ েৰাৱা
এক িবেশষধৰণৰ ফলনৰ সংহিতেয় (homomor-
phism) এক সব্াভািৱক বলয় গঠন কেৰ।’ এেন
এক বলয়ৰ অিস্ততব্ত েকােনা কৃিতৰ্মভােব সািজ েলাৱা
কথা নাথােক আৰু েসেয়েহ ইয়াক বলয়ৰ এক
সব্াভািৱক পিৰচয়জ্ঞাপক গঠন (natural existence
of a ring!) বুিল েকাৱা হয়! এইিখিন কথা
এই কাৰণেত উেল্লখ কৰা ৈহেছ েয– গিণতৰ ধাৰণা
এেকাটাৰ ‘সব্াভািৱক-পিৰচয়জ্ঞাপক’ (natural exis-
tence) কথােটােনা িক বুিল পৰ্শ্ন কিৰেল েকেনধৰেণ
আিম উত্তৰেটা পাব পােৰাঁ ই তাৰ এক বয্াখয্া।

এইবাৰ আিম আেকৗ আিহেছাঁ কেলজ গিণতৰ
অনয্তম গুৰুতব্পূণর্ িবষয় অনৱিচ্ছন্নতা আৰু চৰম-মানৰ
পৰ্সংগেটাৈল! f(a) আৰু lim

x→a
f(x) অৰ পাথর্কয্িখিন

বুিজবৈল েলখৰ সহায় েলাৱা িনতান্তই পৰ্েয়াজনীয়৷
এইিখিন কথা আিম তলৰ েলখেকইটােৰ বুিজ ল’ব
খুিজেছাঁ৷ তলৰ উদাহৰণ েকইটাত পৰ্িতেটা ফলনেৰ
আিদেক্ষতৰ্ বাস্তৱ সংখয্াৰ সংহিত R৷

(১) এই ফলনেটা

f(x) =


১, যিদ x > ০
০, যিদ x = ০
−১, যিদ x < ০,

x = ০ ত অিবিচ্ছন্ন৷ এই িবনু্দেটাৈল চৰমমােনা নাই!
কাৰণ: x অৰ ধন মানৰ বােব ফলনীয় মান সদােয়ই ১

ৈহ থােক৷ েসেয় ০ ৈল েসাঁহতীয়া চৰমমানেটা ১ আৰু
x অৰ ঋণ মানৰ বােব সদােয়ই ফলনীয় মানেবাৰ
−১ ৈহ থােক৷ েসেয় ০ ৈল বাওঁহতীয়া চৰমমানেটা
−১৷ আনহােত ০ ত িপেছ ফলনীয় মানেটা হয় ০।
lim

x→০+
f(x) = ১, f(০) = ০, lim

x→০−
f(x) = −১।

এই ফলনেটােৱই ‘িছগনাম-ফলন’ যাৰ অনয্ এক
পৰ্কাশ ৈহেছ sgnx। মন কিৰবলগীয়া েয: এই
উদাহৰণেটা এটা আেৰািপত উদাহৰণ, য’ত আেলািচত
িবনু্দেটাৈল চৰম মানৰ িস্থিত নাই, যিদওবা ফলনীয়
মানৰ আেছ৷

২) তলত িদয়া উদাহৰণেটা বয্াখয্া অিবহেন বুিজব পৰা
ৈহ থকা ছিব এখন। ইয়াত েসাঁহতীয়া চৰম মানেটা
ফলনীয় মােনেৰ উপিৰপতন ৈহ ৈৰেছ আৰু বাওঁহতীয়া
চৰম মানেটা অিমল ৈহ ৈৰেছ আৰু ই ৈহ পিৰেছ এটা
িবিচ্ছন্ন ফলন, ০ িবনু্দত।

f(x) =

১, যিদ x ≥ ০
−১, যিদ x < ০।

ইয়াত, lim
x→০+

f(x) = ১ = f(০) আৰু
lim

x→০−
f(x) = −১।
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৩) এই তৃতীয় উদাহৰণেটাত সদৃশ সংঘটন ঘিটেছ;
বাওঁ আৰু েসাঁ-ৰ সলনা-সলিন ৈহ৷

f(x) =

১, যিদ x > ০
−১, যিদ x ≤ ০।

ইয়াত, lim
x→০+

f(x) = ১ আৰু lim
x→০−

f(x) =

−১ = f(০)।

বৃহত্তম অখণ্ড সংখয্া ফলন:

বৃহত্তম অখণ্ড সংখয্া ফলনৰ বয্ৱহাৰ সাধাৰণেত ৈহ
থােক সম্ভািৱতা-তত্তব্ৰ দেৰ েক্ষতৰ্েবাৰত, য’ত ‘বস্তুৰ
সংখয্া’ৰেহ (number of entity) পৰ্েয়াজন হয় আৰু
েতেনদেৰ পৰ্েয়াগ হয় পদাথর্ িবজ্ঞানত– য’ত পৰ্ধানৈক
ফলনীয়-মানৰ অখণ্ডমানেহ পৰ্েয়াজন হয়, িবেশষৈক

‘শ -পৰ্িতফলেন’ ‘িস্থিতস্থাপক-সহগ’ৰ (coefficient
of restitution) ৈসেত জিড়ত েহাৱা েক্ষতৰ্েবাৰৰ
পৰ্সংগত, ইতয্ািদ। ছাতৰ্ৰ তথয্ৰ চািহদা পূৰণৰ বােব
এেনেবাৰ তথয্েৰ গিণত-িশক্ষক এজন সদা সাজু ৈহ
থকােটাও িশক্ষকৰ এেকাটা ৈবিশষ্টয্ িহচােপই পিৰগিণত
হয়৷ এই ফলন জিড়ত ৈহ থকা দুটা উদাহৰণ েলাৱাৰ
পূেবর্ই আিম সংখয্ােৰখাক আমাৰ সমুখত ৈল ৈথেছাঁ:

⌊x⌋ অৰ সংজ্ঞােটা: x-তৈক সৰু বা সমান
বৃহত্তম অখণ্ড সংখয্ােটা৷ (এিতয়া, তলৰ ‘ডােয়লগিখিন’
ছাতৰ্সকেল মন কিৰব।)

পৰ্: ওপৰৰ সংজ্ঞানুসিৰ, x =
৩
২ হ’েল,

⌊
৩
২

⌋
মােন

িক?
উ: x =

৩
২ তৈক সৰু বা সমান বৃহত্তম অখণ্ড

সংখয্ােটা৷
পৰ্: x =

৩
২ তৈক সৰু বা সমান অখণ্ড সংখয্ােবাৰ

িকেনা?
উ: . . . ,−১,০, ১।
পৰ্: এইেবাৰৰ িভতৰত আটাইতৈক ডাঙৰ েকানেটা?
উ: ১ েটা৷
পৰ্: গিতেক,

⌊
৩
২

⌋
= ১ নহয়েন?

েতেনদেৰ,
⌊
১
২

⌋
তৈক সৰু বা সমান অখণ্ড

সংখয্ােবাৰ . . . ,−১,০ আৰু এইসমূহৰ িভতৰত

আটাইতৈক ডাঙৰেটা ৈহেছ ০; েসেয়
⌊
১
২

⌋
= ০।

আেকৗ,
⌊
− ১

২

⌋
তৈক সৰু বা সমান অখণ্ড
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সংখয্ােবাৰ . . . ,−২,−১ আৰু এইসমূহৰ আটাইতৈক

ডাঙৰেটা ৈহেছ −১; েসেয়
⌊
− ১

২

⌋
= −১, ইতয্ািদ৷

⌊x⌋ ফলনেটাত বন্ধ আিদেক্ষতৰ্ এেকাটাৰ (েযেন
[−৩,৩] ৰ বােব) এটা িবেশষতব্ আেছ, েগােটই
বাস্তৱ সংখয্ােৰখা (−∞,∞) ৰ িবপৰীেত৷ েসয়া ৈহেছ
এেন বন্ধ-অন্তৰালৰ আিদেক্ষতৰ্ যুক্ত ৈহ থািকেল এই
ফলনেটাৰ েলখেটাত এেকাটা অকলশৰীয়া িবনু্দ েপাৱা
যাব (ইয়াত (৩,৩) িবনু্দেটা) আৰু তােকই ছাতৰ্ই
আঁেকােত এিৰ যায় বােৰ বােৰ!

িদব্তীয় উদাহৰণ: ⌊x⌋
x

• েপান পৰ্থমেত ছাতৰ্ৰ মনত ই এটা অিচনািক
ফলন েযন লােগ, ইয়াৰ গঠনেটাৰ কাৰেণ!

• অলপ েচাৱাৰ পাছত ভাব হয় ⌊x⌋ অৰ মান সদায়
অখণ্ড সংখয্া হয়।

• আৰু েসই কাৰণেতই এটা আণ্ডাজ আিহ যায় েয
ফলনেটাত েসামাই থকা ভগ্নাংশৰ লবেটাত অখণ্ড
সংখয্া হয় বােব ফলনেটা ১

x
অৰ ঠাঁচৰ িভতৰেতই

পিৰব৷ েসেয় আিম ইিতমেধয্ আেলাচনা কিৰ অহা
ফলন ১

x
ত মন িদম।

• তােৰাপিৰ, লবৰ স্থানত িভন-িভন অন্তৰালত
িভন-িভন অখণ্ড সংখয্া আিহ পিৰব বােব
যথা অন্তৰালসমূহত ১

x
অৰ িভন িভন ঠাঁচ

১
x
,
২
x
,
৩
x
, . . . েয় ভুমুিক মািৰব৷

গিতেক েদখা যায়: ⌊x⌋
x

ফলনেটাৰ েলখৰ বােব
আঁেকাতাৰ মনত,

• পূবর্ ধাৰণা িহচােপ ১
x

অৰ েলখৰ ধাৰণােটা
থািকেল সুিবধা হয়৷

• ওপৰৰ আেলাচনাৰ পৰা এয়া আিহ পেৰ েয ইয়াৰ
ঠাঁচেটা িনভর্ৰ কেৰ ফলনেটাৰ আিদেক্ষতৰ্েটা িক
ধৰা ৈহেছ তাৰ ওপৰত৷ তথািপ মূল ঠাঁচেটাৰ
আভাষিখিনেৰও বহু আগুৱাব পৰা যায়৷

এিতয়া আিম চাওঁ, ১ ≤ x < ২ ৰ বােব, f(x) =
১
x
≡ ⌊x⌋

x
, কাৰণ এই অন্তৰালত ⌊x⌋ = ১।

২ ≤ x < ৩ ৰ বােব, f(x) =
২
x

≡ ⌊x⌋
x

,
কাৰণ এই অন্তৰালত ⌊x⌋ = ২।

০ ≤ x < ১ অৰ বােব, f(x) = ০ ≡ ⌊x⌋
x

,
কাৰণ এই অন্তৰালত ⌊x⌋ = ০।
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আেকৗ, −১ ≤ x < ০ ৰ বােব, f(x) = − ১
x
≡

⌊x⌋
x

, কাৰণ এই অন্তৰালত ⌊x⌋ = −১।

−২ ≤ x < −১ অৰ বােব, f(x) = −২
x

≡
⌊x⌋
x

, কাৰণ এই অন্তৰালত ⌊x⌋ = −২।

−৩ ≤ x < −২ ৰ বােব, f(x) = −৩
x

≡
⌊x⌋
x

, কাৰণ এই অন্তৰালত ⌊x⌋ = −৩।

এিতয়া, ওপৰৰ েলখেকইটা মন কিৰ আিম, ⌊x⌋
x

অৰ েলখৰ এটা েমাটামুিট ৰূপ তলত িদয়া ধৰেণ পাওঁ:

ইয়াত মন কিৰবলগীয়ািখিন এই েয, েলখেটাৰ পৰ্িতেটা
টুকুৰােৰই বাওঁমূৰেটা বন্ধ আৰু েসাঁমূৰেটা মুক্ত৷

েমাখিন:
পুনৰবাৰ উেল্লখ কিৰ থ’ব খুিজেছাঁ েয বহুেত

যশসব্ী েলখেক েকাৱাৰ দেৰ ‘গল্পৰ ছেলেৰ গিণত-
িশক্ষা’ক মেনাগৰ্াহী কিৰ েলাৱাৰ ভাৱনােটাৰ পক্ষ আিম
সমথর্ন নকেৰাঁ৷ এই িবষয়ত আমাৰ িনজৰ অিভজ্ঞতাই
আিন িদয়া িনজসব্ মতেটা ৈহেছ এেনধৰণৰ– গিণত
অিধকাংশ ছাতৰ্েৰ ভাল নলগাৰ পৰ্ধান কাৰণেটা ৈহেছ,
ইয়াৰ ৈসেত জিড়ত ৈহ েৰাৱা ‘িমিলেটৰী-িডিচিপ্লন্’
বা ‘সামিৰক-শৃংখলা’ৰ ধাৰােটা৷ এয়া সবর্জন-সব্ীকৃত
েয ‘িমিলেটৰী-িডিচিপ্লন্’ বা ‘সামিৰক-শৃংখলা’ েবালা
কথােটা ‘সাধাৰণ-ৰাইজ’ৰ বােব ‘খুব-িপৰ্য়’ কথা নহয়৷
বহু অভয্াস তথা অনুশীলেনেৰেহ এই শৃংখলা আয়তব্
কৰা হয়৷ এেকদেৰ ‘গিণতীয় শৃংখলা’েতা িঠক এেক
কথাই পৰ্েযাজয্ হয়৷ ‘সামিৰক-শৃংখলা’ িয কাৰণত
‘সাধাৰণ ৰাইজ’ৰ কাৰেণ িবৰিক্তকৰ, েসই এেকই
কাৰণত ‘গিণেতা অেনকৰ বােব িবৰিক্তকৰ’ ৈহ পেৰ৷
সামিৰক শৃংখলা মজ্জাগত ৈহ পৰাজনৰ বােব এেন
শৃংখলাৰ মাজত এক েসৗন্দযর্ িবচািৰ পায় সামিৰক
িবভাগৰ মানুেহ, িঠক েতেনদেৰ ‘গিণতীয়-শৃংখলা’
মজ্জাগত ৈহ পৰাজনৰ বােবেহ গিণত েমাহনীয় ৈহ
পেৰ– েসৗন্দযর্ই ঠাই উিলয়াই িদেয়!

(েলখােটা পৰ্স্তুত কেৰাঁেত বহুিদন আগেত
গুৱাহাটী িবশব্িবদয্ালয়ৰ দুগৰাকী িশক্ষকৰ ৈসেত েহাৱা
আেলাচনািখিনেৰা অৱদানিখিন সুঁৱিৰেছাঁ।)
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