আমরা সবাই

া ামার

আপিন য পশারই মা ষ হান না কন, পড়া না য িবষেয়ই হাক না কন,
য বয়েসরই হান না কন, আপিন

া ািমং িশখেবনই!!!

িবেশষত হাই ু েলর ছেলেমেয়েদর জ

উপেযাগী কের লখা

লখক:
নাজমুল হাসান িনেরা
এবং
সািবক সহেযাগীতায়: মাঃ শাহাদাত সরকার

ভূিমকা
কান না কানভােব আমােদর
ি িলয়া ট ছাড়া

ায় সবারই ধারনা

া ািমং অেনক কিঠন একটা ব াপার। যন তন

া ািমং করা স ব না। আর তাই সফটওয় ার ইি িনয়ার কথাটা নেলই চাখ কপােল

উেঠ যায়।
আিম থমত এই ভু ল ধারনাটা ভে
লেভেলর ছেলেমেয়রাও

া ািমং

ফলেত চেয়িছ।

া ািমং য িবরাট কিঠন িকছু না এবং হাই ু ল
করেত পাের, আিম চ া কেরিছ সটাই মান করেত।

হাই ু েলর ছেলেমেয়রা যিদ অংক কষেত পাের তাহেল
িবষয়টা মান করেত।
এবং

া ািমং য িবরাটা কিঠন িকছু না, অ

া ািমংও করেত পারেব অবশ ই। চ া কেরিছ

পশার য কান মা ষ য অ ত

এবং একটু আকটু কি উটার ব বহার করেত পাের, তারাও

া ািমং করেত পারেব অবশ ই।

আেরকটা ব াপার। সটা ক ািরয়ার িনেয়। CSE ত পেড়ও অেনকেক জেবর জ
হয়।

নতম ইংেরজী জােন

হে

হেয় বড়ােত

ধু

ীেলর অভােব। একারেণ আিম চেয়িছ আমােদর ছেলেমেয়রা হাই ু েলই া ািমং এর
জগতটােত ঢু েক পড়ুক। এখন যিদ খুব বিশ নাও পাের তবুও আমার মেত ছেলেমেয়রা ছাটেবলােতই
যিদ জগতটােত অ ত ঢু েক পড়েত পাের তাহেল ভিবষ ৎ জীবেন তােদর জব িনেয় অ ত ঃি

ায়

পড়েত হেব না। িনেজর ক ািরয়ারটা িনেজই গেড় িনেত পারেব।
আর হাই ু েলর ছেলেমেয়েদর বলিছ। তামরা আবার এটা ভেব িনও না য ই লাইন িশেখ ফলেলই
তু িম া ামার হেয় যােব। ােম যােদর ৭০-৮০ িবঘা জিম থােক ােমর লাক তােদরেক বড়েলাক
বেল। মূসা িবন শমেসর এর কােছ িক ু িতিন িকছু ই না। আবার িবল গটেসর কােছ মূসা িবন শমেসর
িকছু ই না।
ধনীর যমন লেভল আেছ।

া ামােররও তমন লেভল আেছ।

া ািমং স েক তামােক একটা

হনেযাগ নেলজ এবং কাযপ িত দিখেয় দওয়াই বইটার উে শ । তেব স লেভলটাও এেকবাের
ফলনা না। বইটা শষ করেত পারেল তু িম ছাট ছাট এ ান েয়ড এ াপ এবং গম ডেভলপ করেত
পারেব। িক ু মেন রেখা এটা একটা লং জািন এবং এই বই শষ কের তামােক থেম থাকেল চলেব
না। এর পেরর ধােপর জ
িত িনেত হেব।’ র চ া করেব না। তামার ব ু এ াপ বািনেয়
তাহেল চেলা

কির। আিম তামােদর সােথই আিছ!

বইিটর উে শ
তামরা মাবাইেল গম খেলেছা িন য়। Clash of Clans, Angry Bird, Mine Militia এ েলা তা তামরা
সময় পেলই খেলা। কমন হয় বলেতা তামরা যিদ িনেজ মাবাইল গম বানােতা পােরা? তামরা গম বানােব
আর তামােদর বানােনা গম অ রা খলেব?
তাহেল অেনক মজা হেব তাই না?
আবার মাবাইেল তা অেনক এ াপও ব বহার কেরা তামরা। imo, Viber, SHAREit, Music Player
এ েলা এ াপও তা তামরা সচরাচর ব বহার কেরা।
কমন হেব বলেতা তামরা যিদ িনেজরা িনেজরা ছাটখাট এ াপ বানােত পােরা? য েলা অে র কােজ আসেব।
আবার স েলা Google Play Store এ িবি ও হেত পাের।
অেনক মজা হেব িক বল?
িক ু এ েলা বানােত গেল তামােক কি উটার া ািমং িশখেত হেব। কারণ এই য মাবাইেলর জ
গইম এই েলা সবই বানােনা হয় কি উটার া ািমং কের।

এ াপ,

এখন তা আইিট অেনক এিগেয় গেছ। তামরাও তা িটিভ দেখা, পি কা পেড়া। অেনেকই হয়েতা কি উটার
া ািমং কথাটা

েন থাকেব। অেনেকর হয়েতা বড় ভাই/ বান বা আংেকল আেছই যারা

া ামার বা

সফটওয় ার ইি িনয়ার। তােদর কাছ থেকও েন থাকেত পােরা।
তেব

েন না থাকেলও অ িবধা নই। আমরা এই বইেয় সব িকছু ই এেক এেক আেলাচনা করেবা এবং হােত

কলেম িশখেবা। আমরা এই বইেয় মাবাইল এ াপ এবং গম বানােত শখার জ

এেকবাের

থেক

............................................................................................................................................

িত পব
যমন ধেরা অংক কষেত বসার পূেব খাতা কলম িনেত হয়, কান অংক কষেব সটা িঠক করেত হয়, সরকমই
া ািমং শখা

করার পূেব আমােদর িকছু পূব

িত িনেত হেব। যমন িকছু বিসক িজিনস আেগ জানেত

হেব আর তামার কি উটাের িকছু সফটওয় ার ই টল করেত হেব। চেলা আমরা তাহেল স েলা সের িনই।

া ািমং(Programming) িক?
আমরা সহজ কথায় আেগ
বানােত হয়। অথাৎ
বানােত পারেব,

কির। আমরা য গম বা এ াপ বানােত চাি

া ািমং কেরই

া ািমং হেলা এমন একটা কাজ যটা কের তু িম গম বানােত পারেব, এ াপ বা সফটওয় ার

াকারও হেত পারেব J ।

আবার আেরক কথায় বলা যায় কি উটার
কি উটার

সসব বানােত গেল

া াম লখার কাজটাই হেলা

া াম িক? চেলা আমরা সটাও ব াখ া করিছ।

া ািমং। তাহেল আবার

এেস যায়

কি উটার

া াম(Computer Program) িক?

এটাও আমরা সহজ কথায়

কির। ধেরা তু িম কি উটাের একটা গম খলেছা। সখােন তামার নায়েকর হােত

একটা ব ক আেছ আর তু িম যিদ মাউেসর বাম বাটনটা ি ক কেরা তাহেল তামার নায়েকর ব ক থেক একটা
িল বর হয়।
তার অথ হে

কি উটারেক বেল দওয়া আেছ য তু িম যখনই মাউেসর বাম বাটেন ি ক করেব সােথ সােথ

একটা িল বর হেব।
এই য বেল দয়া, এটা হে

কি উটােরর িত িনেদশনা বা Instruction ।

আর এই িনেদশনা বা Instruction দয়া হয় কি উটার

া ােমর মাধ েম। অথাৎ কি উটার

া াম হল

কি উটােরর িত িকছু িনেদশনা য তােক কখন িক করেত হেব।
আবার যমন ধেরা তু িম মাউসটা একটু ডােন ঘারােল তামার নায়ক ডােন ঘুের যায়, তু িম কীেবাড থেক W
চাপেল দৗড়ােত

কের, এ েলা সব ই

াকশনই কি উটারেক বেল দয়া আেছ কি উটার

া ােমর

মাধ েম।
আবার ধেরা তু িম একটা িভিডও দখেছা। কীেবাড থেক Space Bar চাপেল িভিডওটা Pause হেয় যায়,
Enter চাপেল ফু ল ীন হেয় যায়, এ েলা সম

ই

াকশনই কি উটারেক বেল দয়া আেছ কি উটার

া ােমর মাধ েম।
কি উটারেক
আর এটা

া ােমর মাধ েম বেল দয়া আেছ য যখন Space Bar চাপেল স িভিডও ব করেব।

ধু কি উটােরর

ে না, তামার হােতর মাবাইেলর

ে ও। মাবাইলেকও

া ােমর মাধ েম

বেল দয়া আেছ য একটা বাড ক টেন ছেড় িদেল সটা উেড় িগেয় সামেন থাকা বরেফর খ ডটা ভে পড়েব,
তু িম িকছু িলেখ Send এ চাপ িদেল তামার লখাটা অপর পােশর জেনর কােছ চেল যােব এ েলা সব
ই

াকশনও

া ােমর মাধ েম বেল িদেত হয়।

চেলা আমরা একটা

া াম দিখ:

এটা খুব ছাট একটা

া াম। এই

িনেদশনার উপর িভি

কের এরকম

হেত পাের। িনভর করেব কতটু

া ামিট তামােক কান একিট সংখ ার Square ভ ালু বর কের দেব।
া াম এক লাইন, দশ লাইন থেক

কের হাজার বা লাখ লাইেনরও

কাজ কি উটারেক িদেয় করােত চাও তু িম। যত বিশ কাজ করােত চাইেব তত

বিশ লাইেনর কাড িলখেত হেব।

া ািমং ল া ুেয়জ (Programming Language)
তামার ব ু তামােক বলেলা “আিম যখন বলেবা ‘বাম’, তখন তু িম বােম ঘুরেব।”
তামার ব ু িট তামােক একিট িনেদশনা িদল। িক ু কান ভাষায় িদল? বাংলােত না? কারণ তু িম বাংলা জােনা
বেলই তামােক বাংলায় ই াকশন দওয়া হেল তু িম বুঝেত পােরা। এবং সটা পালন করেত পােরা। িক ু তু িম
যিদ জাপািন ভাষা না জােনা আর তামােক যিদ জাপািন ভাষায় কান ই াকশন দয়া হয় তু িম িক বুঝেব? তু িম
সটা বুঝেতও পারেব না সটা পালনও করেত পারেব না।
কি উটােরর

ে ও তমিন তু িম যিদ তােক ই

িদেত হেব। এর অথ হে

াকশন দাও তাহেল তােক তার ভাষােতই তামােক ই

তু িম যখন তার জ

কি উটার যভােব বােঝ িঠক সইভােবই তামােক

একিট ই

াকশন তরী করেব বা

াকশন

া াম িলখেব তখন

া াম িলখেত হেব।

যমন ধেরা তু িম চাইেল কি উটারেক িদেয় ৭৮ আর ৯৩ যাগ কিরেয় নেব এবং তার জ

একিট একিট

া াম িলখেল এরকম “৭৮ আর ৯৩ যাগ কের দখাও”। কি উটার মােটও তামার এই িনেদশনা পালন
করেত পারেব না। এরকম একিট যােগর
অ

া াম িলখেত গেল তামােক িলখেত হেব

া ািমং ল া ুেয়েজ।

কান ভােব তােক িনেদশনা িদেল স বুঝেতও পাের না, পালনও করেত পাের না।

িক ু কি উটার আবার অেনক েলা ভাষা বুঝেত পাের। মােন কি উটার া াম লখারও অেনক েলা ভাষা
রেয়েছ। যমন: C, C++, C#, Java, PHP, JavaScript, Python, Ruby etc. এই সব েলাই মূলত
এেককটা

া ািমং ল া ুেয়জ। অথাৎ তু িম যিদ এসেবর য কান একিট ল া ুেয়েজ
কি উটার সটা বুঝেত পারেব এবং পালন করেত পারেব।
এবং আেরকটা ব াপার হে
ল া ুেয়েজ

া াম লেখা তাহেল

উপেরর

েত কিট ল া ুেয়েজই া াম লখার িনয়ম িক ু আলাদা। তু িম য
া াম িলখেব সটার িনয়ম মেনই তামােক া াম িলখেত হেব।

যমন তু িম বাংলায় বেলা “আিম ভাত খাই”। আর ইংেরজীেত বেলা “I eat rice.”
এক ভাষায় অবেজ িলখেছা মাঝখােন আেরক ভাষায় অবেজ িলখেছা শেষ। কতকটা এরকম আলাদা িকছু
িনয়ম কা ন আর িক। িক ু আপাতত তামােক এটা িনেয় িচি ত হেত হেব না। কারণ আমরা য উে শ িনেয়
এেগাি তার জ উপেরর সব েলা ল া ুেয়েজর মেধ আমােদর ধু Java িশখেলই চলেব।
............................................................................................................................................

পুেরা

ান

আমােদর পুেরা ানিট খুব সরল।


থেম জাভা

া ািমং িশখেবা



তারপর এ ান েয়ড এ াপ ডেভলপেম ট িশখেবা



িনজ হােত একিট এ ান েয়ড গম বানােবা



িনজ হােত একিট এ ান েয়ড এ াপ বানােবা

............................................................................................................................................

া ািমং এর জগতটােত ঢু েক পড়ার জ
পড়েবা

আমােদর

িত পব শষ। এবার এেসা আমরা সরাসির ঢু েক

া ািমং এর মূল জগতটােত।

আর এখােন আমােদর যা াটা

হেব “ডাটা” বুঝার মাধ েম। কারণ একটা কি উটার

কের তার সবই মূলত ডাটােক িঘেরই। সকারেণই আমােদরেক
এরপর আমরা

প বাই

া াম যা

করেত হেব “ডাটা” িদেয়ই এবং

প এিগেয় যােবা।

ডাটা:
ধেরা তামােক িজে স করা হেলা তামার নাম িক?
তু িম বলেল “Pragga Mashiat”
এই য Pragga Mashiat এিটই হেলা একিট ডাটা।
আবার িজে স করা হেলা তামার বয়স কত?
তু িম বলেল “15”
এিটও একিট ডাটা।
জএসিস ত তামার পেয় ট কত িছল?
তু িম বলেল “4.85”
এিটও একিট ডাটা।
তামার যমজ বান আেছ?
তু িম বলেল “YES”
এিটও একিট ডাটা।
মূল িবষয়টা হেলা তামার কােছ যা তথ আেছ তার সবিকছু ই এক একিট ডাটা। আর কি উটার
কের তার সব িকছু ই এই ডাটােক িঘেরই। সটা বাঝার জ
ধেরা তামার হােত একিট ক াল েলটর আেছ।
তু িম ক াল েলটের 4 এ চাপ িদেল
তারপর + এ চাপ িদেল

চেলা একটা উদাহরণ দিখ।

া াম মূলত যা

এবার চাপ িদেল 5 এ
সবেশেষ = ত চাপ দয়া মা ক াল েলটেরর

ীেণ 9 ভেস উঠেব।

এখােন 4, 5 এবং 9 সব েলাই এক-একিট ডাটা। ক াল েলটরিট 4 এবং 5 এই ’িট ডাটা তামার কাছ থেক
িনেয় সটােক েসস কের 9 ডাটািট তামােক িদেয়েছ।
তু িম যিদ কি উটাের

া ািমং কের যােগর জ

একিট সফটওয় ার বানাও সিটও িঠক একইভােব তামার

কাছ থেক 4 এবং 5 নেব এবং ’টােক যাগ কের তামােক 9 দান করেব।
আর এিট ধু যােগর বলােতই না, অ

সকল

ে ও। সব

ে ই কি উটার ডাটা হন কের এবং সটােক

েসস কের েসসকৃ ত ডাটািট দান কের। আর একারেণই আমরা বেলিছ য
েতই আমােদর ডাটা বাঝাটা

া ািমং এর জগেত ঢু েক পড়ার

পূণ।

এবং আমরা ইেতামেধ দেখ ফেলিছ য: Pragga Mashiat, 15, 4.85, YES সব েলাই এক একিট ডাটা।
............................................................................................................................................

ভিরেয়বল(Variable) িক?
তামােক একিট বালিত আর পািন দয়া হেলা এবং বলা হেলা বালিতেত পািন রােখা। তাহেল বালিতটা িক হেলা?
একিট কনেটইনার না? যিট পািন ধারণ করেত পাের। তমিন

া ািমং এ ভিরেয়বলও হেলা একিট কে টইনার

যিট ডাটা ধারন কের। বালিতেত যমন তু িম পািন রাখেত পেরছ তমিন একিট ভিরেয়বল এর মেধ তু িম ডাটা
রাখেত পারেব।
যমন তামার বয়স 15 এিট একিট ডাটা এবং এিট তু িম একিট ভিরেয়বেলর মেধ রেখ িদেত পারেব।
এর

ে

ভিরেয়বলও খুব

া ািমং

পূণ একিট িজিনস।

এেসা দিখ ভিরেয়বল কন এেতা

পূণ কি উটার

া ািমং এর

ে ।

ধেরা তামােক বলা হেলা 4 আর 5 যাগ কের িদেত। তু িম ধুম কের বেল িদেত পারেব 9। িক ু যিদ তামােক
বলা হয় 81837485625677 এবং 3958792387492 যাগ কের দাও তা। তু িম তখন িক ু এিট আর মেন
রাখেত পারেব না। তামােক ’ টা না ারই খাতায় িলেখ রাখেত হেব।
আসেল 4 এবং 5 যাগ করার সময়ও তু িম একই কাজ কেরিছেল। ইটা না ারই তু িম তামার
িদেয়িছেল তারপর যাগ কের ফলাফল বর কের িদেয়িছেল। এবার মেন রাখেত পারেছা না জ
িনে া। আসেল িতিট
কি উটার

ইেন রেখ

খাতার সাহায

ে ই তু িম ডাটা ’ টা কাথাও না কাথাও রেখ িদে া এবং শেষ যাগ কের িদে া।

া ামও একই কাজ কের। সটা কের ভিরেয়বল এর মাধ েম। যখনই তু িম তােক একিট ডাটা দাও

সই ডাটােক তার কাথাও না কাথাও রেখ িদেত হেব। সই রেখ দওয়ার জায়গাটাই হেলা ভিরেয়বল।

আেগ আমরা ক াল েলটেরর মাধ েম 4 এবং 5 যাগ করার একটা উদাহরণ দেখিছলাম। সই একই কাজ করার
জ

আমরা একিট কি উটার

এরকম একিট

া াম বানােনার কথাও বেলিছলাম।

া াম যিদ তু িম বানােত চাও যিট 4 এবং 5 যাগ করেব তাহেল এই িট ডাটাই তামােক ’িট

ভিরেয়বল এর মেধ রাখেত হেব।
............................................................................................................................................

মথড (Method) িক?
ধেরা াচী ডলস রা া করেত পাের, টাকা নেত পাের আর নাচেত পাের। এ েলা হেলা াচীর ক াপািবিলিট।
অথাৎ াচী এই সম কাজ করেত পাের।
িঠক এই রকম-ই কি উটার
তামার

া াম যিদ িকছু পারেত চায় তাহেল তার মথড থাকেত হয়। অথাৎ তু িম যিদ চাও

া াম িকছু একটা করেত পারেব। যমন ধেরা 12 আর 19 এর যাগফল বর করেত পারেব তামার

া াম, তাহেল তামার

া ােম একটা মথড তরী করেত হেব।

মা েষর যমন িবিভ িকছু করার

মতা আেছ, তমিন একিট কি উটার

া ােমর কান িকছু করেত পারার

মতাটাই মথড। আমরা যিদ বিল াচী নাচেত পাের, তাহেল াচীেক আেগই নাচ িশখেত হেব। আর তু িম যিদ
বেলা তামার

া াম 12 আর 19 এর যাগফল বর করেত পাের তাহেল তামােক অবশ ই 12 আর 19 এর

যাগফল বর করেত পাের এরকম একিট মথড তরী করেত হেব তামার

া ােম।

মথড (Method) তরী করা
মথড তরী করাটা খুব সহজ। বিসক িসনট া টা দেখা:
modifier return_type method_name(){
method_body
}
অথাৎ:


Modifier: এটা আমরা পের ব াখ া করেবা। আপাতত এখােন ধু public িলেখ দেবা



এরপর একটা



তারপর একিট কীওয়াড(Keyword) static (Keyword কী এবং static কী েটাই আমরা পের
ব াখ া করেবা), অবশ এটা অপশনাল(Optional), িক ু এই মুহূেত ব বহার কেরা। অপশনাল িকভােব

স

হেব তা আমরা পের বুঝেবা।


এরপর একটা

স



Return Type: এটা িনেয়ও আপাতত িচি ত হইও না, পেরর চ া ােরই এটা ব াখ া করেবা,
আপাতত আমরা এখােন void িলখেবা



তারপর একটা

স



তারপর মথেডর নাম



তারপর (){



তারপর মথেডর বিড: এখােন মূলত সই কাড বা কাড েলা থাকেব যার মাধ েম তু িম বেল িদেব য
তামার মথড িক িক করেত পারেব



এবং সব শেষ একিট }

............................................................................................................................................

মথড(Method) কল(Call) করা
াচী নাচেত পাের। িক ু
া নাচার জ
একটু নােচা তা। াচী নেচ দখােলা।

াচীেক অ েরাধ না করেল াচী নােচ না। যমন:

া বলেলা, াচী

তাহেল ব াপার এখােন েটা:
াচী নাচেত পাের অথাৎ ওর নাচার ক াপািবিলিট আেছ




িক ু

া নাচেত না বলেল াচী নােচ না

িঠক তমিন তামার
মথডিট তত ণ পয

া াম এর কান িকছু করার

মতা আেছ অথাৎ তার একিট মথড আেছ। িক ু ওই
কান িকছু ই করেব না যত ণ না তােক অ কাথাও থেক কল(Call) করা হয়।

যমন তামার একিট মথড আেছ যার নাম prachiDance এবং এই মথডিট

ীেণ Prachi is dancing!

লখািট দখােত পাের।
িক ু এই মথডিট Prachi is dancing! লখািট
কল কেরা।

ীেণ দখােব না যত ণ না তু িম এটােক অ

কাথাও থেক

............................................................................................................................................

মথেডর িরটান টাইপ(Return Type)
আমরা বেলিছলাম য াচী ডলস রা া করেত পাের আবার টাকাও নেত পাের। এখন

া বলেলা, াচী এক

বািট ডলস রা া কের িনেয় আেসা তা।
এখােন িক ু

া ই ভােব কথাটা বলেত পাের:



াচী ডলস রা া কেরা তা। অথবা



াচী ডলস রা া কের িনেয় আেসা তা।

েটা কথার মেধ িক ু পাথক আেছ।
া যিদ বেল াচী ডলস রা া কের িনেয় আেসা তা। তাহেল াচী এক
বািট ডলস রা া কের িনেয় এেস
ােক দেব। আর যিদ ধু বেল াচী ডলস রা া কেরা তা। তাহেল স

িক ু ধু ডলস রা া কের বেস থাকেত পাের। কারণ তােক বলা হয় িন য সটা আবার
হেব।

ােক ক এেন িদেত

মথেডর িরটান টাইপ(Return Type) িবষয়টা এরকমই। তু িম একিট মথড বানােল য 12 আর 19 যাগ করার
জ । সই মথেড যিদ তু িম Return করেত না বেলা তাহেল মথডিট ধু 12 আর 19 যাগ কের রেখ দেব।
কারণ তু িম তােক বেলা িন য যাগফল তামার কােছ আবার ফরত পাঠােত।
............................................................................................................................................

মথেডর প ারািমটার(Parameter)
আমরা একটা মথড বািনেয়িছলাম মেন আেছ? যটা 12 এবং 19 যাগ কের দয়। ভােলা কথা 12 এবং 19
যাগ করা যেহতু সহজ িজিনস সেহতু আমরা কিঠন একটা যাগ

া ামেক িদেয় কিরেয় িনই তাহেল। হেত

পাের সটা 7298347 এবং 8222234 এই েটা সংখ ােক যাগ কের দেব। তাহেল চেলা দিখ।
মথড:

কল:

রজা :

এখন দেখা তামার যিদ আেরা েটা সংখ া যাগ করেত হয় যমন 43482798444 এবং 988934872232
তাহেল আেরা একটা মথড তরী করেত হেব। এরকম আেরা েটা সংখ ার
কিঠন হেয় যাে

তাই না?

ে আেরা একটা মথড। ব াপারটা

এর একটা সহজ সমাধান আেছ। মথেড প ারািমটার(Parameter) ব বহার করা। প ারািমটার হেলা এক বা
একািধক ভিরেয়বল বা এ াের(Array) যা কান মথড তার নােমর পের () এই Round Bracket এর মেধ
হন কের থােক।

কান মথেড প ারািমটার ব বহার করেল সটার যাগফল বর করার

মতা হেয় যােব

আনিলিমেটড। যখন তু িম মথডিট কল করেব তখন য েটা সংখ ার যাগফল বর করেত চাও স েটা সংখ ােক
প ারািমটার িহেসেব ধু পািঠেয় িদেলই হেলা।
............................................................................................................................................

লিু পং (Looping)
ধেরা াচী

ােক বলেলা I love my sister Prachi. এই কথাটা খাতায় 5 বার িলেখা। তখন ও খাতা কলম

বর কের 10 বার I love my sister Prachi. কথাটা িলখেলা। অথাৎ
এরকম যখন

া ামেক িদেয় কান একই কাজ বারবার করােনার

া একই কাজ িক ু 5 বার করেলা।
েয়াজন পের তখন

া ােম Looping

ব বহার করা হয়।
া ােম কেয়ক ধরেনর Loop ব বহার করা যায়। যমন: For Loop, While Loop, Do While Loop,
Foreach Loop etc.
এেসা আেগ আমরা For Loop টা দিখ।

For Loop
উপেরর উদাহরণটায় দেখা।

া যখন খাতায় I love my sister Prachi. কথাটা 5 বার িলখেলা তখন ও

িকভােব কাজটা করেছ একটু ভে

দিখ। দেখা তা ব াপারটা এরকম না?

১.

করেব।

া থেম 1 থেক নেত

২. ওেক িলখেত বলা হেয়েছ 5 বার তরাং ও চক কের দখেব 1 িক 5 এর চেয় ছাট অথবা সমান িক না।
দখেব ছাট।
৩. তাহেল ও খাতায় I love my sister Prachi. কথাটা িলখেব।
৪. এর পর ও গণনার সংখ াটােক 1 বািড়েয় দেব। অথাৎ আেগ িছল সটা 1 এখন হেয় যােব 2।
৫. এবার আবার ও চক কের দখেব 2 িক 5 এর চেয় ছাট অথবা সমান িক না। দখেব ছাট। তরাং আবার ও
I love my sister Prachi. কথাটা িলখেব।
৬. এর পর ও গণনার সংখ াটােক 1 বািড়েয় দেব। অথাৎ আেগ িছল সটা 2 এখন হেয় যােব 3।
৭. এবার আবার ও চক কের দখেব 3 িক 5 এর চেয় ছাট অথবা সমান িক না। দখেব ছাট। তরাং আবার
লাইনটা িলখেব।

৮. লখার পিরমান 1 বাড়ােব। সটা হেয় যােব এবার 4।
৯. আবার চক কের দখেব 4 িক 5 এর চেয় ছাট অথবা সমান িক না। দখেব ছাট।
১০. আবার লাইনটা িলখেব।
১১. সংখ াটােক 1 বািড়েয় দেব। অথাৎ আেগ িছল সটা 4 এখন হেয় যােব 5।
১২. আবার চক কের দখেব 5 িক 5 এর চেয় ছাট অথবা সমান িক না। দখেব ছাট নয় িক ু সমান।
১০. আবার লাইনটা িলখেব।
১১. সংখ াটােক 1 বািড়েয় দেব। অথাৎ আেগ িছল সটা 5 এখন হেয় যােব 6।
১৩. আবার চক কের দখেব 6 িক 5 এর চেয় ছাট অথবা সমান িক না। দখেব ছাটও নয়, সমানও নয় বরং
বড়।
১৪. ও তখন লখা ব কের দেব।

িঠক এইভােবই ও যত ণ না 5 বার I love my sister Prachi. লখািট লখা হে

তত ণ চািলেয় যােব। আর

যখনই দখেব 5 বার লখা হেয় গেছ ও লখা থািমেয় দেব।
িক ু এখােন খয়াল কের দেখা ও িক ু যেতা যা-ই ক ক না কন ২,৩,৪ এই িতনিট ধােপর কাজই বারবার
করেছ।
তার অথ হেলা:
১. ওেক চক কের দখেত হে

যতবার লখা হেয়েছ সটার পিরমান যতবার িলখেত বলা হেয়েছ তার চেয় কম

বা সমান িক না।
২. যটা িলখেত বলা হেয়েছ সটা লখা।
৩. লখার পের যতবার লখা হেয়েছ তার পিরমান এক বািড়েয় দয়া।
আর েটা কাজ এই 3 িট
১. 1 থেক গণনা

েপর বাইের করেত হে । সটা হেলা:

করা।

২. যতবার িলখেত বলা হেয়েছ গণনার সংখ াটা তার চেয় বিশ বার হেয় গেলই লখা থািমেয় দয়া।
এখন মজার ব াপারটা হেলা
দিখ।

া ােম For Loop িঠক একইভােব কাজ কের। চেলা আমরা একটা

া াম িলেখ

িডিসশন মিকং(Decision Making)
এবার ধের

া আর াচী কেলেজ গেছ। হঠাৎ

ার শরীর খারাপ লাগা

করেলা, বাসায় চেল যােব। াচী

ােক বলেলা িঠক আেছ বাসায় যােব যখন যাও, িক ু আজেক তা আকাশ মঘলা, য কান সময় ব ৃি
আসেত পাের।
তখন

বাসায় িগেয় েমর জানালা যিদ খালা দেখা তাহেল জানালাটা ব কের িদও।
এখন

া বাসায় এেলা।

জানালাটা চক কের দখেলা খালা আেছ।
জানালাটা ব কের িদেলা।
এখােন

া যটা করেলা সটা আসেল একটা িডিসশন মিকং। ও জানালাটা চক কের দখেলা, দখেলা খালা

আেছ, জানালাটা ব কের িদেলা।
এই য একটা চিকং করা এবং তার িভি েত কান একটা কাজ করা এটাই বা ব জীবেন িডিসশন মিকং। বা ব
জীবেন আমরা এরকম সব সময়ই কির।
া ােমও এই কাজ একই ভােব করা যায়।
যিদ চিকং এর রজা

া ামেকও বেল দয়া যায় য তু িম এই কি ডশন চক কের দখেব,

true হয় তাহেল এই কাজিট করেব।

OOP: Object Oriented Programming (অবেজ ওিরেয়ে টড
অবেজ ওিরেয়ে টড
া ািমং এর

া ািমং(Object Oriented Programming) বা OOP খুবই

া ািমং)
পূণ একটা িবষয়

ে ।

আমরা OOP বুঝেবা, তেব তার আেগ চেলা ছা একটা গ

িন। গ টা হয়েতা তামরা আেগ থেকই েন

থাকেত পােরা অেনেক।
এক রাজার পষদ বেগর মােঝ ম ী এবং পি ডত উভয়ই আেছন। ম ী সম রােজ র দখভাল কেরন। িনরাপ া,
শাি -শ ৃ লা, িনয়ম কা ন অ যায়ী পিরচালনা করা সবই উিনই দখা না করেতন।
িক ু রাজা পি ডতেক বতন দন ম ীর চাইেতই বিশ। আর এ িনেয় ম ী খুবই ি । স একিদন রাজার কােছ
িগেয় নািলশ কের বসেলা। রাজামশাই আিম এেতা এেতা দািয় পালন কির অথচ আপিন পি ডতেক বতন দন
আমার চাইেতও বিশ, য িকনা সারা িদন বেস বেস ধু বই পেড়।
তখন রাজা বলেলন িঠক আেছ, কন আিম পি ডতেক তামার চেয় বিশ বতন িদই তা মান কের িদি । রাজ
বািড়র সদর দরজার সামেন পাষা
ম ী দেখ এেলা।

রটা বা া িদেয়েছ, দেখ এেসা তা।

রাজা িজে স করেলন, দেখ এেসছ?
ম ী বলেলা

াঁ।

কয়টা বা া িদেয়েছ

রটা?

তা তা েণ দিখ নাই জুর। দাঁড়ান আিম েণ আিস। েণ এেস বলেলা, পাঁচটা।
আ া। কয়টা বা া সাদা, কয়টা বা া কােলা?
আবার ম ী দৗড় মারেলা এবং এেস বলেলা ইটা কােলা, িতনটা সাদা।
ছেল কয়টা মেয় কয়টা?
আবার ম ী দৗড়ুেলা এবং ঘুের এেস বলেলা, িতনটা ছেল ইটা মেয়।
এবার রাজা ম ীর সামেনই পি ডতেক ডাকেলন এবং একই কথা বলেলন, রাজ বািড়র সদর দরজার সামেন পাষা
রটা বা া িদেয়েছ, দেখ এেসা তা।
পি ডত ঘুের এেল রাজা িজে স করেলন, কয়টা বা া িদেয়েছ

রটা?

পি ডত বলেলা, জুর পাঁচটা।
কয়টা বা া সাদা, কয়টা বা া কােলা?
জুর ইটা কােলা, িতনটা সাদা।
ছেল কয়টা মেয় কয়টা?
জুর িতনটা ছেল ইটা মেয়।
ম ীর িক অব া বুঝেতই পারেছা।
এখােন দেখা ম ী এবং পি ডত ই জনই িক ু একই কাজ কেরেছ। িক ু তােদর কােজর ধরন এবং দ তার
মেধ অেনক তফাৎ।
া ািমং করার জ

িসিডউরাল

া ািমং(Procedural Programming) এবং অবেজ

া ািমং(Object Oriented Programming) আসেল

েটা আলাদা প িত এবং এই

ওিরেয়ে টড

ই প িতর মেধ

পাথক মূলত এই ধরেনরই।
অবেজ ওিরেয়ে টড

া ািমং প িত মূলত তামােক

া ােম অেনক েলা ফ ািসিলিট বা িবধা যাগ করেব

য েলা িসিডউরাল প িত িদেত পারেব না।
এখন আবার নতু ন

, তাহেল িসিডউরাল

া ািমং িক িজিনস।

িনেচর ছিবটা দেখা:

দেখা বাম পােশর কােডও িকছু ভিরেয়বল এবং িকছু মথড আেছ। ডান পােশও আেছ। িক ু ডান পােশর সম
ভিরেয়বল এবং মথড একটা ােশর মেধ আেছ।
িসিডউরাল এবং অবেজ

ওিরেয়ে টড এই

িসিডউরাল প িতেত কাড েলা

ই প িতর মেধ সবেচ’ বিসক এবং িভজুয়াল পাথক হেলা

ােশর মেধ থােক না। আর অবেজ

ওিরেয়ে টড এ সম

কাড একিট

ােশর মেধ থােক।
আমরা তা রাজা-গজার একটা গ

নলাম। চেলা এবার একটু বতমান যুেগর একটা গ

থেক বুঝার চ া

কির।
ধেরা তু িম একিট কার(Car) কা ািনর মািলক। িনেজেক খুব ধনী মেন হে
অেনক ধনী এবং একিট কার কা ািন আেছ তামার।

তাই না? আ া ধের নাও তু িম

তামার কার কা ািনেত এক জন িডজাইনার রেখ িদেয়ছ য িতিনয়ত নতু ন নতু ন কােরর িডজাইন কের। িক ু
ব াপারটা হেলা স যখন নতু ন একিট কার িডজাইন করেব তখন িক সই কারটার সম িকছু নতু ন কের িডজাইন
করেব?
না।
কন নয় কারণ নতু ন য িডজাইেনর কারই িডজাইন ক ক না কন সটার তা বিসক িকছু িফচার এবং
ফাংশনািলিট(িকছু করার

মতা) থাকেতই হেব।

যমন িফচার: কারিটর চাকা থাকেব, ড াসেবাড থাকেব, ি য়ািরং থাকেব, িসট থাকেব, িমরর থাকেব, বেনট
থাকেব ইত ািদ।
যমন ফাংশনািলিট: কারিট চলেত পারেব, ডােন বােম ঘুরেত পারেব,

ক করেত পারেব, ইেসল িদেত পারেব,

ক করেল পছেন লাইট ালােত পারেব ইত ািদ।
যখন তামার িডজাইনার নতু ন একিট কার িডজাইন করেব তখন তা এসব বিসক ব াপার েলা নতু ন কের
িডজাইন করার দরকার নই।
স যটা করেত পাের:
১. ওই বিসক িফচার েলা িনেয়ই একটা কার বািনেয় ফলা যেত পাের।
২. নতু ন আেরা িফচার বা ফাংশনািলিট(িকছু করার

মতা) যাগ করেত পাের। যমন: কার এ িসিড

থাকেব, ব াক ক ােমরা থাকেব, এয়ার ব াগ থাকেব, রিডও থাকেব, এিস থাকেব, জা

য়ার

করেত পারেব ইত ািদ।

৩. কমন িফচার েলােত নতু ন ফ ািসিলিট যাগ করেত পাের। যমন: চাকা আেরা শি শালী করেলা(চাকােত নতু ন
ফ ািসিলিট যাগ করেলা), িসেটর িডজাইন আেরা

র করেলা(চাকােত নতু ন ফ ািসিলিট যাগ করেলা),

অনাকাি তভােব কান িকছু কােরর সামেন এেল কারিট হাড
কােরর সেবা

গিত বািড়েয় িদেলা(কােরর চলেত পারার

ক করেব( ক এ নতু ন ফ ািসিলিট যাগ করেলা),
মতােত নতু ন ফ ািসিলিট যাগ করেলা), ইেসেলর

সাউ ডটা আেরা নমনীয় করেলা যােত কােন সহনীয় হয়( ইেসল দবার

মতােত নতু ন ফ ািসিলিট যাগ করেলা)

তাহেল কাজ করার প িতটা অেনক এিফিসেয় ট হেলা তাই না? নতু ন কের ির-ওয়াক করেত হেলা না মােন সব
িকছু নতু ন কের িডজাইন করেত হেলা না, অথচ তার যা উে শ িছল সবই সফল হেলা।
অবেজ ওিরেয়ে টড

া ািমং এ কােজর প িত এরকমই।

১. অবেজ ওিরেয়ে টড
করেত হয় না। আেগ কান
যায়।

া ািমং প িত কাড বা

া ামেক এমনভােব করার

িবধা দয় যােত ির-ওয়াক

া াম বািনেয়ছ তা তামােক আবার বানােত হেব না। সটা পুনরায় ব বহার করা

২. আেগর

া ােম নতু ন িকছু যাগ করেত হেল খুব সহেজই যাগ করা যায় বা আেগর

া ােমর কান িকছু েত

সহেজই নতু ন িফচার যাগ করা যায়।
৩. কাড েলা খুব অগানাইজড হয়। যখন তু িম অেনক বড় বড়

া াম িলখেব তখন কাড েলা ম ােনজ করা

অেনক সহজ হেব।
৪. কােডর িনরাপ া দান কের।
এছাড়া আেরা অেনক িবধা দয় য েলা আমরা উদাহরণ সহকাের দখেত থাকেলই বুেঝ ফলেবা। তমন কিঠন
িকছু না।

অবেজ ওিরেয়ে টড

া ািমং(Object Oriented Programming) িক?

আশা কির ইেতামেধ তামরা মাটামুিট একটা ওভারিভউ পেয়ছ অবেজ ওিরেয়ে টড

া ািমং এর ব াপাের।

য েলা আমরা উপের আেলাচনা করলাম। এই পি িতিট আসেল িরেয়ল লাইেফর সােথ সাম স পূণ। অবেজ
ওিরেয়ে টড

া ািমং এমন একিট প িত যা

া ািমং করার সময় িনেচর ফ ািসিলিট েলা দান কের:

1. Inheritance
2. Polymorphism
3. Encapsulation
4. Abstraction
চেলা আমরা হােত কলেম দিখ। উপেরর ফ ািসিলিট

েলা পেত হেল আমােদর বশ িকছু কনেসে র সােথ

পিরিচত হেত হেব। অেনক সহজ ব াপার আমরা একটা একটা কের দখেলই বুেঝ ফলেবা।

নাজমুল হাসান িনেরা এর অ া

বই

ছাট ছাট িকছু ভয়, ি লার, সাইেকা ি লার এবং হরতন দা িসিরেজর িট গােয় া
গে র সংকলন
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