Center for Cultivation of Mathematical Science
www.ccmscalcutta.org
ccmscalcutta@gmail.com

থম িদন

সংখ া অসংখ !
১, ২, ৩, ৪, ...
সংখ া সিত ই অসংখ । একবার চলেত

করেল, ১ ধাপ কের বাড়েতই থাকেব।

১ এর সে ১ জুড়েল দুই। ২ এর সােথ আবার ১ জুড়েল িতন। এরকম এক পা এক পা কের
হাঁটেত হাঁটেত, কত ল কত কা সংখ ার জ ল য পিরেয় যাওয়া যায় তার ইয় া নই।
এই মহাঅরেণ কতক েলা সংখ া একটু িহংসুেট রকেমর। এেদর বলা হয় মৗিলক সংখ া। এরা
মােটই ভাগ হেয় যেত ভােলাবােস না।
যমন ২, ৩, ৫, ৭, ... ২০১৭, ...
মৗিলক সংখ ােক ভাগ করেত গেল িবপােক পড়েব। একমা স িনেজই িনেজেক ভাগ করেত
পাের। আর করেত পাের ১। িক এ বােদ, মৗিলক সংখ া আর কােরার বােগ আেস না।
১.১
থম ২৫টা মৗিলক সংখ া পর, পর খুেঁ জ বার কেরা।
১.২
১ থেক ১০০০ এর মেধ কত েলা মৗিলক সংখ া আেছ?
এক থেক হাজােরর মেধ কটা মৗিলক সংখ া আেছ তাও েন গঁেথ বার কের ফলা যায়।
একটু খাটেত হেব কই। তবু আধ ঘ ার পির েমই বিড়েয় যােব। িক ধেরা যিদ
কির, ১
থেক ১০ কা র মেধ কত েলা মৗিলক সংখ া আেছ? অথবা ১ থেক হাজার কা র মেধ ?
নাঃ, বশ ক ন হেয় যােব কাজটা।
একটা কি উটােররও চু র সময় লেগ যােব।
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জামান দেশর গিণত গাউস, অত অ বেয়েস এই টা িনেয় খুব কেষ ভাবনা িচ া
কেরিছেলন। অেনক খেট খুেট উিন বলেলন, ১ থেক 'ক' অবিধ lnকক খানা মৗিলক সংখ া

থাকেব। িনতা ম ফমুলা বাতলানিন গাউস। আমরা কানও একিদন ফমুলার মাণটা কেষ
দখব। আপাতত এত ক ন একটা সমস ার কথা না ভেব একটা অেপ াকৃ ত সহজ সমস ার
কথা ভাবা যাক।
মৗিলক সংখ া েলােক বাদ িদেল, আর য সব সংখ া পেড় থােক, তারা কমন?
তােদর বেল যৗিগক সংখ া।
যমন ২০। যৗিগক সংখ ােদর অন ান সংখ া িদেয় ভাগ করা যায়। এঁরা অত িহংসুেট নয়। ২০
ক যমন ৫ িদেয় ভাগ করা যায়। ১০ িদেয়ও।
২০-র মত কত েলা িবভাজক (িডিভসর) আেছ? ছাট থেক বড় অবিধ িলেখ ফলা যাক
িবভাজক েলা ক।
১, ২, ৪, ৫, ১০, ২০
কেয়কটা ব াপার খয়াল কেরাঃ
● ২০ ক িনেজর িবভাজক িহেসেব ধরা হেয়েছ। য কানও সংখ া িনেজর িবভাজক।
● ১ সম সংখ ার িবভাজক।
● ২০-র িবভাজক েলা িক প িতেত বার কেরিছ? তমন জ ল িকছু নয়। থেম
যেকােনা সংখ া িদেয় ভাগ করার চ া কেরিছ। ভাগ গেল ভােলা নাহেল পেরর সংখ া
িদেয় ভাগ করার চ া কেরিছ। এইভােব ১ থেক ২০ অবিধ সম সংখ া িদেয় ২০ ক
ভাগ করার পর য েলা িদেয় পুেরাপুির ভাগ গেছ, স েলা িলেখ িনেয়িছ।
১.৩
২০১৭, ২৬, ৬৪, ৫২, ২৯
এই সংখ া িলর সবকটা িবভাজক ছাট থেক বড়

েম লেখা।
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মৗিলক সংখ া ক ইঁেটর মত ভাবেত পােরা। যমন ইঁট গঁেথ গঁেথ বািড় তির হয়, তমন
মৗিলক সংখ া বুেন বুেন যৗিগক সংখ া বানােনা যায়। অথাৎ য কােনা যৗিগক সংখ ােক
কতক েলা মৗিলক সংখ ার ণফল িহেসেব লখা যায়।
যমন ২০ = ২ × ২ × ৫ = ২২ × ৫

মাথায় রাখেত হেব য ইঁট েলা ' ণ' হেয় যাে ।
১.৪  মাণ কেরা য মৗিলক সংখ াও সংখ ায় অসীম। শষ মৗিলক সংখ া বেল িকছু হয়না।
(ইউি ড)
১.৫ মাণ কেরা য বগ সংখ া ( যমন ৪, ১৬, ৩৬, ৪৯) বাদ িদেয় য কানও সংখ ার
িবভাজেকর সংখ া জাড়। ( যমন ২০-র িবভাজক ছয়টাঃ ১, ২, ৪, ৫, ১০, ২০)।
১.৬ মাণ কেরা য বগ সংখ ার ( যমন ৪, ২৫, ৬৪ , ... ) সবসমেয় িবেজাড় সংখ ক
িবভাজক থােক।
সংখ ার মহানগরীেত মৗিলক সংখ ারা হে ইঁট। যৗিগক সংখ ারা হল ইমারত। এবার এই
মৗিলক সংখ ােদর িচেন নওয়ার একটা শ পা উপায় খুেঁ জ নওয়া দরকার। নেচৎ ইঁট আর
ইমারেতর ফারাক করা দায় হেব।
ইর ােটাে েনস আেল ি য়ার বাদ তীম াগােরর ধান াগািরক িছেলন। ী পুব িতন
শতক থেকই এই াগার দুিনয়ার সরা পি তেদর আ ানা। সখানকার ধান াগািরক
হওয়া চাি খািন কথা না।
ইর ােটাে েনস, সংখ ার জ ল থেক মৗিলক সংখ া িচেন নওয়ার একটা উপায় বাতলােলন।
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থেম অেনক অেনক সংখ া পর পর িলেখ ফেলা (যত খুিশ)।
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯…

থেমই ১ ক কেট দাও (গিণত রা শলা পরামশ কের ক কেরেছন য ১ ক মৗিলক বা
যৗিগক, িকছু ই বলা হেব না। কমন এমনটা তারা ক করেলন? আসেল এক এমন ণ একটু
িবেশষ রকেমর সংখ া। এেদর ব বহার বুঝেত গেল আেরা খািনকটা বীজগিণত জানেত হেব।
আর তারপেরই কারণটা বাঝা যােব)।
১

;২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯…

এবার ২ ক কেটা না (২ হল থম মৗিলক সংখ া। এবং একমা জাড় মৗিলক সংখ া), িক
২ এর সব িণতক ক কেট দাও ( যেহতু তারা ২ িদেয় ভাগ যায়, অতএব তারা মৗিলক নয়)
।
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯…

২ এর ক পেরই কান সংখ া আেছ য কাটা পের িন? ৩। তাহেল ৩ হে
কেটা না। িক ৩ সব িণতক ক কেট ফেলা।
১

২

৩

৪

(৬ দুবার কাটা পড়ল, িক
৩ এর

৫

৬

৭

৮

মৗিলক। ৩ ক

৯…

তােত দাষ নই।)

ক পেরই কান সংখ া আেছ যা কাটা পেড়িন? ৫। তাহেল পাঁচ মৗিলক।

এইভােব চলেত থাকেব।
১.৭ ইর ােটাে েনেসর প িতেত ১ থেক ২০০ অবিধ মৗিলক সংখ া িল বার কেরা।
১.৮ ইর ােটাে েনেসর প িতেত আমরা কন মৗিলক সংখ া পাই ( য সংখ া েলা কাটা
পেড়িন, স েলা কন মৗিলক?)
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Note :
In sieve of Eratosthenes, we start with number 2 and cross out every
second number and then start with 3 (the uncrossed one) and cross out
every third number and start with 5 (the uncrossed one) and cross out
every fifth number and so on...

