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ি�তীয় িদন  

ভাগেশেষর একেশষ  
 

 

কথায় বেল সব ভােলা যার �শষ ভােলা।  
 
ভাগেশষরা িক� সিত�ই খুউব ভােলা। শা�িশ� যােক বেল। একটা এ�েপিরেম� করা 
যাক। তাহেল কারণটা �বাঝা যােব।  
 
১। একটা িবভাজক �বেছ নাও। ধরা যাক ৯।  
 
২। দেুটা সংখ�া �বেছ নাও। ধরা যাক ৪৭ আর ৮৪। 
 
৩। সংখ�া দেুটােক ৯ িদেয় ভাগ করেল, ভাগেশষ কত থােক? 
 
৪৭ --- ৯ িদেয় ভাগ কের ভাগেশষ থােক ---> ২ (*)  
৮৪ --- ৯ িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ থােক ---> ৩ (**) 
 
৪। এবার --- ৯ িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ থাকেব ---> ?৭ ৪ ৪ ×৮   
 
চার ন�র সওয়ালটার জবাব একটু খাটেলই �বিড়েয় যােব। �থেম ৪৭ �ক ৮৪ িদেয় 
�ণ কেরা। ৩৯৪৮ হেব।  
 
এবার ৩৯৪৮ �ক ৯ িদেয় ভাগ কের �ফেলা। ভাগফল হেব ১৪১ আর ভাগেশষ ৬।  
 
এবার একটা মজার ব�াপার ল� কেরা। (*) এবং (**) লাইেন পাওয়া ভাগেশষ দেুটােক 
�ণ করেলও ৬ পাি�! মােন এ� না �খেট, দেুটা আলাদা আলাদা সংখ�া �থেক পাওয়া 
ভাগেশষ �েলােক �ণ করেলই, উ�র �পেয় �যতাম।  
 
িক� এটা কাকতািলয় নয় �তা? এই িনয়মটা িক সব সময় খাটেব?  
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২.১ আেরকটা এ�েপিরেম� কেরা। িবভাজক �ক নাও ১৭। দেুটা সংখ�া নাও মেনর 
মতন। এবার �দেখা �থেম পাওয়া দেুটা ভাগেশষেক �ণ করেল, �শষেমশ পাওয়া 
ভাগেশেষর সােথ িমলেছ িকনা।  
 
আমরা ভাগেশেষর এই মজার চির�টা আেরকটু খু�ঁেয় �দখব। িক� তার আেগ 
�দখাযাক �য আমরা হঠাৎ কের ভাগেশষ িনেয় এেতা লেড় যাি� �কন।  
 
�থম িদেন �দেখিছ �য সংখ�া অসংখ�। �যৗিগক সংখ�া �েলােক বািড় আর �মৗিলক 
সংখ�া �েলােক ইঁট ভাবেলও খুব লাভ হে� না। কারণ �মৗিলক সংখ�াও অসংখ� (এই 
অংকটা কেরছ �তা?)।  
 
অসীম সংখ�ক সংখ�ােক িনেয় কায়দা করা, চাি�খািন কথা নয়। তাই আমরা মােঝ 
সােঝ সংখ�া �েলােক কেয়কটা দেল ভাগ কের িদই। এই দল�েলার সংখ�া যিদ অ� হয়, 
তাহেলই �ক�াফেত। অসীম সংখ�ক সংখ�ােক বােগ পাওয়া যােব এই কেয়কটা দেলর 
মাধ�েম। আলাদা কের �েত�েকর কােছ ছুটেত হেব না।  
 
এই দলাদিলর কারবার �তামরা িক� কেরই থােকা।  
�জাড় - িবেজাড় হে� এক ধরেণর দল। �জাড় সংখ�ারা একটা দল, িবেজাড় সংখ�ারা 
আেরকটা।  
 
�ভেব �দখ, সব সংখ�াই িক� এই দইু দেলর �কানও একটােত আেছ। �য �েলা দইু িদেয় 
ভাগ যায় �স �েলা �জাড়। �য �েলা যায় না, �স �েলা িবেজাড়।  
 
এবার এই দলাদিলটােক আেরকটু তিলেয় �দখা যাক।  
 
�য �কােনা সংখ�ােক ২ িদেয় ভাগ করেল, ভাগেশষ হয় হেব ০ (যিদ পুেরা ভাগ যায়) 
অথবা ১।  
 
ভাগেশষ ০ = �জাড় 
ভাগেশষ ১ = িবেজাড়।  
 
২.২ তাহেল ০ টা �কান দেল? �জাড় না িবেজাড়?  
 

http://www.ccmscalcutta.org/


Author: Ashani Dasgupta 
www.ccmscalcutta.org 

এবার �দেখা, আমরা ২ এর িনিরেখ সব সংখ�ােক �যমন দইু দেল ভাগ কেরিছলাম 
(কারণ ভাগেশষ দইু রকম হেত পাের), �তমিন ৩-এর িনিরেখ সব সংখ�ােক িতন ভােগ 
ভাগ করেত পাির।  
 
�য �কােনা সংখ�ােক ৩ িদেয় ভাগ করেল, িতন রকম ভাগেশষ হেত পােরঃ ০, ১, ২। 
এই িনিরেখ আমরা সবসংখ�ােক িতন দেল ভাগ কের িনেত পাির।  
 
দেলর নাম �েলা ধরা যাকঃ  
 
ভাগেশষ ০ =  �গালাম 
ভাগেশষ ১ = রািন  
ভাগেশষ  ২ = রাজা।  
 
৩৪ সংখ�াটা �কান দেল? ৩৪ �ক ৩ িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ হয় ১ (

)। তার মােন ৩৪ রািনেদর দেল।৪ ৩ ১ ১ ৩ =  × ১ +    
 
২.৩ রাজােদর দেল �থম দশটা পিজ�ভ সংখ�া িক িক?  
 
২.৪ �মাণ কেরা �য দেুটা �গালাম সংখ�ােক �যাগ করেল বা �ণ করেল আেরকটা 
�গালাম সংখ�া পাওয়া যায়। 
 
২.৫ দেুটা রাজা সংখ�ােক �ণ করেল িক আেরকটা রাজা সংখ�া পাওয়া যােব? 
 
অতএব এবার খািনকটা �বাঝা যাে� �য 'ভাগেশষ' জানাটা �কন জ�ির। ভাগেশষ 
জানেল �বাঝা যােব সংখ�াটা �কান দেল।  
 
২.৬ চার এর িনিরেখ সম� সংখ�ােক চারেট দেল ভাগ কেরা। �িত� দেলর �থম ৭� 
ঋণা�ক (negative) সংখ�া িলেখ �ফেলা। 
 
এবার আদত ��টা হে�, সংখ�া দেুটােক �ণ করেল, ভাগেশষটাও �ণ হেয় যাে� 
�কন? (আমােদর এ�েপিরেম�টা মেন আেছ �তা?) 
 
আেরকটা পরী�া কের �দখা যাক।  
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িবভাজকঃ ১৪ 
সংখ�া দেুটাঃ ৪৬, ৭২ 
 
৪৬ ---- ১৪ িদেয় ভাগ িদেল ---          ৪ (ভাগেশষ)  
৭২ ---- ১৪ িদেয় ভাগ িদেল ---       ২ (ভাগেশষ)×  
                                               ------ 

--- ১৪ িদেয় ভাগ িদেল      ৮ (ভাগেশষ হওয়া উিচৎ যিদ আমােদর৬ ২ ৪ × ৭  
ভাগেশষ �ণ হেয় যাওয়ার িনয়মটা সিত� হয়)।  
 
৪৬ �ক ৭২ িদেয় �ণ করেল হয় ৩৩১২। ১৪ িদেয় ৩৩১২ �ক ভাগ িদেল, ভাগফল হয় 
৯২।  আর ভাগেশষ ৮! �ক �যমন� আমরা আ�াজ কেরিছলাম হেব।  
 
এই �বলা গিণত করার একটা �ধান কায়দা বেল িদই। �খ�াত গিণত� তােদিশ 
�তািকেয়দা একবার বেলিছেলন �য গিণত করেত িগেয় সব সময় 'আ�াজ' করার �চ�া 
করেব িক হে� আর িক হেত পাের (যে�র মত ফমু�লা বসােনা বা �ত �যাগ, �ণ কের 
�ফলাটা গিণত নয়)। আর �তামার আ�াজটা �জাের �জাের ব�ুেদরেক বলেব। তাহেল 
�তামার মেন একটা তািগদ আসেব �য �যটা তুিম আ�াজ করছ, �সটা �ক িকনা 
যুি� িদেয় খুেঁজ �দখার। 
অতএব  
১। আ�াজ করেব সব��ণ। 
২। �গাটা অ�টা না পারেলও, এ�েপিরেম� কের যােব �ছাট �ছাট মেডল বািনেয়। 
(�যমন আমরা কেরিছ)। অবশ�ই গিণতে�র সব এ�েপিরেম� খাতায় কলেম হয়। 
িক� তাই বেল তারা িকছু কম িচ�াকষ�ক নয়।  
 
উদাহরণ ��প বিল, আমরা আমােদর এ�েপিরেম� �েলার �থেক আ�াজ করিছ �য 
'ভাগেশষ' �দর একটা অ�ুত মজার �ণ আেছঃ সংখ�ারা �ণ হেয় �গেল তারাও �ণ 
হেয় যায়। িক� এটা সবসময় সিত� িকনা তা �মাণ সােপ�। যত�ণ না �মাণটা হােত 
কলেম হে�, তত�ণ িবিভ� সংখ�া আর িবভাজক িনেয় পরী�া চািলেয় িনেয় �যেত 
হেব। তাহেলই �তা �বাঝা যােব আসেল িক হে�।  
 
�শেষর এ�েপিরেম�টা আমরা আরও একবার করব। িক� সংখ�া �েলা �ক একটু 
পালেট িনেয়।  
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িবভাজকঃ ১৪ 
সংখ�া দেুটাঃ ৫০, ৭২ 
 
৫০ ---- ১৪ িদেয় ভাগ িদেল ---          ৮ (ভাগেশষ)  
৭২ ---- ১৪ িদেয় ভাগ িদেল ---       ২ (ভাগেশষ)×  
                                               ------ 

--- ১৪ িদেয় ভাগ িদেল      ১৬  (ভাগেশষ হওয়া উিচৎ যিদ আমােদর৬ ২ ৪ × ৭  
ভাগেশষ �ণ হেয় যাওয়ার িনয়মটা সিত� হয়)।  
 
িক� তা িক কের হয়! �কানও সংখ�া �ক ১৪ িদেয় ভাগ িদেল, ভাগেশষ িক ১৪র �বিশ 
হেত পাের? কেখানই নয়। তাহেল িক আমােদর িনয়মটা অচল এে�ে�? 
 
�ক তা নয়। ভাগেশষ দেুটােক �ণ কের যা পাওয়া �গল (১৬) তােক আবার ১৪ িদেয় 
ভাগ কের �ফেলা। এবার ভাগেশষ পাি� ২। 
 
এিদেক ৫০ �ক ৭২ িদেয় �ণ করেল ৩৬০০ হয়। তােক ১৪ িদেয় ভাগ িদেল ২৫৭ হে� 
ভাগ ফল আের ২ হে� ভাগেশষ (�যমনটা চাই)।  
 
এত�েলা এ�েপিরেম� �থেক যা �পলাম তােক এবার সূে�র আকাের িলেখ �ফলা যাক।  
 
উপপাদ� ১.১  
 
a এবং b হল �যেকানও দটু সংখ�া। d হে� এক� িবভাজক। যিদ a �ক d িদেয় ভাগ 
করেল ভাগেশষ থােক এবং b �ক d িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ থােক, তাহেলR1 R2  

�ক d িদেয় ভাগ করেল ভাগ �শষ হেব  a × b   
 
ক। যিদ এই ভাগেশেষর �ণফলটা d �চেয় �ছাট হয়।R1 × R2  
খ। যিদ  , d এর �চেয় বড় হেয় যায়, তাহেল   �ক আবার d িদেয়R1 × R2 R1 × R2  
ভাগ করেত হেব।  
 
এই উপপােদ�র �মাণটা �মােটই জ�ল নয়। িক� একটু বীজগাণীিতক কায়দায় িলখেত 
হেব।  
তার আেগ একটা �ছাট অ� কের নাওঃ 
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২.৭ �মাণ কেরা যিদ �কানও সংখ�া M �ক d িদেয় ভাগ করেল, ভাগফল হয় এবংQ  
ভাগেশষ হয় R , তাহেল আমরা িলখেত পািরঃ ; অথ�াৎ d  RM =  ×Q +    
 
িবভাজ� = ( িবভাজক ভাগফল ) + ভাগেশষ×   
 

উপপাদ�  ২ .১  এর  �মাণঃ   
 
�মােটর ওপর ব�াপার হে� এই �য, a �ক d িদেয় ভাগ করেল, একটা ভাগফল পাওয়া 
যােব। ধরা যাক �সই ভাগফলটা হে� । তাহেল আমরা িলখেত পািরঃQ1  
 

 d Ra =  ×Q1 +  1  
 
একইভােব আমরা িলখেত পািরঃ 
 

 d Rb =  ×Q2 +  2  
 
তাহেল  
 

  (dQ R ) dQ R ) d Q Q dQ R  dQ R R Ra × b =  1 +  1 × ( 2 +  2 =  2 
1 2 +  1 2 +  2 1 +  1 2  

 
অতএব  
 

 … (সমীকরণ ১) d(dQ Q  Q R R ) R Ra × b =  1 2 +  1 2 +Q2 1 +  1 2  
 
এবার ঘটনা হে�, �ক d িদেয় ভাগ করেল সমীকরণ ১ এর মত একটা a × b  
সমীকরণ পাওয়া যােবঃ … (সমীকরণ ২) dQ Ra × b =  +    
 
(১) আর (২) �ক িমিলেয় �দখেল, পােবা �য,  
 
যিদ , d এর �চেয় �ছােটা হয়, তাহেল �সটাই R (ভাগেশষ)। আর যিদ তা নাR1 × R2  
হয়, তাহেল �ক d িদেয় ভাগ করেল ভাগেশষ পাওয়া যােব।R1 × R2   
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(�মাণ (অ) সমা�)  
 
২.৮ উপপাদ� ১ এর �মােণ, আমরা �বশ কেয়কটা ধাপ �ছেড় �ছেড় �গিছ। �স 
�েলােক পুণ� কেরা।  
 
২.৯ দশ �ক ৯ িদেয় ভাগ িদেল ভাগেশষ হয় ১। তাহেল �ক ৯ িদেয় ভাগ0 0 1 × 1  
িদেল ভাগেশষ কত হেব উপপাদ� ১.১ ব�াবহার কের বেলা।  
 
২.১০ �ক ৯ িদেয় ভাগ িদেল, ভাগেশষ কত হেব?01 2017  
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