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তৃতীয় িদন  

থাকদাঁিড় িতনদাঁিড় 
 

 
সংখ�ােদর দলাদিলর কথা মেন আেছ �তা? 
 

● ২-এর িনিরেখ সব সংখ�ােক দইু দেল ভাগ করা যায় 
○ �জাড় = �স সব সংখ�া যােদর ২ িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ ০ 
○ িবেজাড় = �স সব সংখ�া যােদর ২ িদেয় ভাগ করেল ভাগ �শষ ১ 

● ৩ এর িনিরেখ সব সংখ�ােক িতন দেল ভাগ করা যায় 
○ �গালাম = �স সব সংখ�া যােদর ৩ িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ ০ 
○ রািন = �স সব সংখ�া যােদর ৩ িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ ১  
○ রাজা = �স সব সংখ�া যােদর ৩ িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ ২ 

 
এই সংখ�ােদর দলাদিলর ব�াপারটা আমরা ি�তীয় িদেন খু�ঁেয় �দেখিছ।  
 
জাম�ান গিণত� গাউস, এই দলাদিলর কারবারটা একদম জিমেয় িদেলন অ�াদশ শতা�ীর 
�গাড়ার িদেক।  
 
ই��য়াল টু (সমান সমান) িচ�েত �যমন দেুটা দাঁিড় ল�ালি� ভােব থােক, �তমিন গাউস 
একটা নতুন িচ� বািনেয় �ফলেলন, িতনেট দাঁিড় িদেয়ঃ 
 

≡  
এই িচ�টার নাম cogruency (কন�েয়ি�)। শ�টার আ�িরক অথ� হে� 'সম'। �য 
সংখ�া�েলা একই রকম '�দখেত' গাউস তােদর নাম িদেলন 'কন�েয়� সংখ�া'।  
 
দ�ু সংখ�া তখনই 'কন�েয়�' যিদ তারা একই দেলর হয়। িক� দলাদিল করেত হেল �থেম 
মাপকা� �ক করেত হেব। ধরা যাক যিদ ২ আমােদর মাপকা� হয়, তাহেল ৬ এবং ৯ 
আলাদা দেল (কারণ ৬ হে� �জাড় আর ৯ হল িবেজাড়)।  
 
িক� ৩ যিদ মাপকা� হয়, তাহেল ৬ এবং ৯, দেুটাই একই দেলর (দেুটা সংখ�ােকই ৩ িদেয় 
ভাগ করেল ভাগেশষ �ণ� পাওয়া যায়)।  
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৩.১  ১১র িনিরেখ সংখ�ােদর কত�েলা দল বানােনা যায়? �কােনা একটা দেলর পাঁচটা সংখ�া 
িলেখ �ফেলা।  
 
যিদ দেুটা সংখ�া একই দেলর হয় (�কােনা এক মাপকা�র িনিরেখ), তাহেল তােদর আমরা 
কন�েয়� সংখ�া বলব। �লখার কায়দাটা হে�ঃ  

  mod 36 ≡ 9  
 
Mod কথাটার অথ� হে� 'মাপকা�'। ওপেরর কন�েয়ি�টা পড়েত হেব এভােবঃ six 
congruent to nine modulo three.  
 
৩.২ : এই কন�েয়ি�টা �ক না ভুল? চারেট আলাদা আলাদা মাপকা�র1 1 mod 51 ≡ 2  
িনিরেখ, চারেট  ভুল  কন�েয়ি� �তির কেরা।  
 

কন�েয়ি�র জ�ািমিত  
 
মেন কেরা 'মাপকা�' সংখ�াটা হেলা একটা �লার (বা ��ল)। �যমন ধেরা মাপকা� যিদ হয় 
৪ (চার), তাহেল, তােক একটা চার ইি� ল�া ��ল িহেসেব ভাবেত পােরা।  
 

 
দেুটা সংখ�া ৪ এর িনিরেখ 'কন�েয়� হেব', যিদ তােদর মেধ�কার দরু�েক ৪ এর িনিরেখ 
�মেপ �ফলা যায়।  
 
ধরা যাক ১১ আর ১৯। তােদর মেধ�কার দরু� হে� ৮। তাহেল ৪ ইি� ল�া ��লটা দবুার 
ব�বহার কের আমরা ঐ দরু�টা �মেপ �ফলেত পাির।  
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যিদ মাপা না যায়। তাহেল সংখ�া দেুটা (ঐ ��েলর িনিরেখ) কন�েয়� নয়। �সে�ে� আমরা 
এভােব িলখেত পািরঃ 
 

 
দ�ু উদাহরণ (কখন দেুটা সংখ�া কন�েয়� নয়)  
 

 
১১  �থেক  ��  কের  ২০  অবিধ  মাপা  �গল  না  (৪  ইি�র  ��ল  িদেয় ) 

অতএব  ১১  আর  ২০ , ৪  এর  িনিরেখ  কন�েয়�  নয়   
 

 
১১  �থেক  ��  কের  ১৮  অবিধ  মাপা  �গল  না  (৪  ইি�র  ��ল  িদেয় ) 

অতএব  ১১  আর  ১৮ , ৪  এর  িনিরেখ  কন�েয়�  নয়   
 

 
মাথায় রাখেত হেব �য, ��েলর টুকেরা �েলা একদম খােপ খােপ বেস যাওয়া চাই। 'ছািপেয়' 
�গেল হেব না।  
 
�সাজা কথায়, a এবং b কন�েয়� মিডউেলা d মােন, |a-b| �ক d িদেয় ভাগ করা যােব। 
আমরা |a-b| িলেখিছ কারণ, আমােদর �ধু দরু� িনেয় কারবার। ১১ �থেক ১৯ এর যা 
দরু�, ১৯ �থেক ১১র ও তাই দরু�। 
 
(|a-b| মােন (�থম এবং �শেষর দাঁিড়টা �দওয়ার অথ� হল), a-b বার কের, তার পিজ�ভ 
মানটা িনেত হেব।  
 
উদাহরণঃ |৫ - ৭| = ২ = |৭ - ৫| => �ধু সংখ�া দেুটার দরু�টা িহেসব করেত হেব)  
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কন�েয়ি� িচ�েক �দখেত ই�য়�ািল�র মত �কন?  
 
আসেল কন�েয়ি� ( ) আের ই��য়ািল�র (=) মেধ� অেনক িমল আেছ। �স জেন� দেুটা≡  
িচ�েক �দখেতও খািনকটা একরকম।  
 
িমল�েলা আমরা এর পেরর সারণী �থেক বেুঝ �নব। কন�েয়ি�র ��ে� আমােদর একটা 
মাপকা�ও �েয়াজন। একটা ��েলর টুকেরা যার িনিরেখ আেলাচনা হেব। ধের �নওয়া যা 
মাপকা�টার মাপ হল d।  
 
এবার িমল �েলা �দখা যাকঃ 
 
 
িক িমল?  = mod d≡  

িরে�ি�ভ �য �কােনা 
সংখ�া িনেজর 
সােথ সমান 
 
a = a  

�য �কােনা সংখ�া িনেজর মিডউেলা d  
 

 mod da ≡ a  
 
�কন?  
 
কারণটা একটু অ�ুত �শানােত পাের। a �থেক a অবিধ 
মাপেত �গেল ০ খানা d এর টুকেরা বসােলই হেব।  
 
বীজগািণিতক প�িতেত বলা যায় �য d িদেয় a-a �ক ভাগ 
করা স�ব। কারণ a-a = 0 আর 0 �ক �য �কােনা সংখ�া 
িদেয়ই ভাগ করা স�ব। 
 

িসেমি�ক যিদ a = b 
হয়, তাহেল b 
= a ও সিত�।  

�দওয়া আেছ। তাহেল ও  mod da ≡ b   mod db ≡ a  
সিত�। 
 
�কন?  
 
a �থেক b অবিধ যা দরু�, িব �থেক এ অবিধও তাই। 
অতএব এ �থেক িব অবিধ যিদ িড িদেয় মাপা যায়, 
তাহেল িব �থেক এ অবিধও িড িদেয় মাপা যােব।  
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বীজগািণিতক উপায়ঃ  
 

  mod da ≡ b  
মােন a-b �ক d িদেয় ভাগ করা স�ব।  
মােন a-b = dQ (Q হে� ভাগ ফল)। 
 
তারমােন b - a = d (-Q)  
তার মােন b - a �কও d িদেয় ভাগ করা যায় , 
অতএব  

  mod db ≡ a  

�াি��ভ  a=b, b= c 
যিদ হয় 
তাহেল, a=c 
ও সিত�।  

৩.৩  �মাণ কেরা �য, কন�েয়ি�ও �াি��ভ। অথ�াৎ 
যিদ জানা থােক �য , , mod da ≡ b  mod d b ≡ c  
তাহেল �দখাও �য । �থেম জ�ািমিতক যুি�  mod dc ≡ a  
দাও, তারপের বীজগািণিতক �মাণ দাও।  

 
এছাড়াও ই��য়ািল� আর কন�েয়ি�র মেধ� িব�র িমল আেছ। এ�েলা আমরা পেরর অ� 
�েলােত �দখব। 
 
৩.৪  �মান কেরা  যিদ হয়, এবং c যিদ �কােনা এক� পূণ� সংখ�া হয়, তাহেল, mod da ≡ b  

●  c mod da + c ≡ b +   
●    mod da − c ≡ b − c  
● c c mod da ≡ b  

 
৩.৫  ধরা যাক এবং । তাহেল �মাণ কেরাঃ  mod d a ≡ b   mod dm ≡ n  

●  b  mod da +m ≡  + n  
●   mod da −m ≡ b − n  
● m n mod da ≡ b  
● (k এক� পিজ�ভ ইি�জার)।mod dak ≡ bk   
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