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কম্পিউটার ম্পবজ্ঞান 
কম্পিউটার ম্পিজ্ঞান জ্ঞাননর একটি শাখা যেখানন তথয  গণনার তাম্পিক ম্পিম্পির গনিষণা করা হয় এিং কম্পিউটার নামক েনে এসি গণনা 

সিাদননর িযিহাম্পরক পদ্ধম্পতর প্রনয়াগ  িাস্তিায়ন সিনকে  অন াচনা করা হয়। 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননক প্রায়শআ যা গম্পরদমীয় পদ্ধম্পতর একটি ম্পিম্পিিদ্ধ িযয়ন ম্পহনসনি ম্পিম্পহত করা হয়, যে পদ্ধম্পতর সাহানেয তথয সৃষ্ট, 

িম্পণেত  পম্পরিম্পতে ত হয়। কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর ননক উপশাখা অনছ। ম্পকছু শাখা, যেমন কম্পিউটার গ্রাম্পিক্যস ম্পনম্পদেষ্ট ি াি  গণনাটাআ 

মূ   ক্ষ্য। অিার ম্পকছু শাখা, যেমন গণনামূ ক জটি তা তনি (Computational complexity theory) ম্পিম্পিন্ন গণনা সমসযার বিম্পশষ্টযসমূহ 

ম্পিনেষণ করাআ অন াচয। এছাডা ম্পকছু শাখা অনছ যেখানন ম্পিম্পিন্ন যিৌত িযিস্থায় গণনা িাস্তিায়ন করার পদ্ধম্পত সমূহ অন াম্পচত হয়; যেমন 

যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা তনি একটি গণনামূ ক পদ্ধম্পতনক কীিানি কম্পিউটানরর িাষায় প্রকাশ করা োয় তা অন াচনা করা হয়। কম্পিউটার 

যপ্রাগ্রামাররা ম্পিম্পিন্ন যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা িযিহার কনর ম্পনম্পদেষ্ট গণনামূ ক সমসযা সমািান কনর থানকন। নযম্পদনক মানুষ-কম্পিউটার ম্পমথম্পিয়া-র 

মূ   ক্ষ্য হন া কম্পিউটার এিং গণনা-ি াি সমূহ িযিহানরাপনোগী, কােেকর এিং মানুনষর কানছ সাম্পিেকিানি সহজ িয করা। 

কম্পিউটার 

 

গণকেে িা কম্পিউটার (আংনরম্পজ: Computer কম্ম্পপঊটার্) হ  এমন একটি েে ো সুম্পনম্পদেষ্ট ম্পননদেশ নুসরণ কনর গাম্পণম্পতক গণনা সংক্রান্ত কাজ করনত 

পানর। 

 

েম্পদ কম্পিউটানরর োম্পেক উদাহরণ মানি আম্পতহানস সংরম্পক্ষ্ত রনয়নছ, প্রথম আন কট্রম্পনক কম্পিউটার মিয ম্পিংশ শতাব্দীনত বতম্পর করা হনয়ম্পছ  (১৯৪০–

১৯৪৫)। 

ইম্পিহাস 

 

এমন একটি েনের ম্পনমোণ  িযিহানরর িারণা (ো যকি মাত্র োম্পেকিানি, মানন যেনকান রকম িুম্পদ্ধমিা িযম্পতনরনক, গাম্পণম্পতক ম্পহসাি করনত পানর) প্রথম 

যসাচ্চার িানি প্রচার কনরন চা েস িযানিজ, েম্পদ তার জীিদ্দশায় ম্পতম্পন এর প্রনয়াগ যদনখ যেনত পানরনম্পন। কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর সম্পতযকার সূচনা হয় 

যা ান টুম্পরং এর প্রথনম তাম্পিক  পনর িযিহাম্পরক গনিষণার মািযনম। িতে মান প্রেুম্পিনত কম্পিউটানরর অিদাননর ন্তরান  রনয়নছ শতাব্দীর পর শতাব্দী 
িনর মানুষ ম্পনর স পম্পরশ্রম, উদ্ভািনী শম্পি  গনিষনা স্বাক্ষ্র। প্রগগম্পতহাম্পসক েুনগ গননার েে উদ্ভাম্পিত ম্পিম্পিন্ন যকৌশ / প্রনচষ্টানক কম্পিউটার আম্পতহাস 

ি াোয়। প্রাচীন কান  মানুষ সংখযা িুঝাননার জনয ম্পঝনুক, নুম্পড, দম্পডর ম্পগট আতযাম্পদ িযিহার করত। পরিম্পতে নত গননার কানজ ম্পিম্পিন্ন যকৌশ   েে 

ব্রিহার কনর থাকন  যািাকাস (Abacus) নামক একটি প্রাচীন গননা েেনকআ কম্পিউটানরর আম্পতহানস প্রথম েে ম্পহনসনি িরা হয়। থোৎ যািাকাস 

যথনকআ কম্পিউটানরর আম্পতহানসর শুিোত্রা। যািাকাস যেনম সাজাননা গুটির স্থান পম্পরিতে ন কনর গননা করার েে। ম্পিষ্ট পূর্ি ৪৫০/৫০০ নব্দ ম্পমশনর/ 

চীনন গননা েে ম্পজনসনি যািাকাস বতম্পর হয়। 

 

১৬১৬ সান  স্কট যানের গম্পণতম্পিদ জন যনম্পপয়ার (John Napier) গণনা কানজ ছাপা িা দাগ কাটাকাটি/ দে িযিহার কনরন । এসি দে যনম্পপয়ার (John 

Napier) এর ম্পস্থ নানম পম্পরম্পচত। 

 

১৬৪২ সানর ১৯ িছর িয়স্ক িরাম্পস ম্পিজ্ঞানী যেআজ পযাসনক  (Blaise Pascal) সিেপ্রথম োম্পেক কযা কুন টর অম্পিষ্কার কনরন। ম্পতম্পন দাাঁতেুি চাকা িা 
ম্পগয়ানরর সাহানেয যোগ ম্পিনয়াগ করার পদ্ধম্পত চা  ুকনরন। ১৬৭১ সান র জামোন গম্পণতম্পিদ হটোআড িন ম্প িম্পনজ (Gottfried Von Leibniz) 

পযাসনকন র েনের ম্পিম্পিনত চাকা  দে িযিহার কনর গণ  িানগর ক্ষ্মতাসিন্ন অনরা উন্নত োম্পেক কযা কুন টর যতম্পর কনরন।। ম্পতম্পন েেটির নামনদন 

ম্পরনকাম্পনং েে (Rechoning Mechine)। েেটি তিগত ম্পদক ম্পদনয় িা  হন  োম্পেক অসুম্পিিার জনয জনম্পপ্রয় হনয় উনেম্পন। 

 

পনর ১৮২০ সান  টমাস ম্পড যকামার bjgtut(Tomas De Colmar) ম্পরনকাম্পনং েনের সুম্পিিা দরূ কনর  াআিাননজর েেনক জনম্পপ্রয় কনর যতান ন। 

 

এর পর আং যানের যকমম্পব্রজ ম্পিশ্বম্পিদযা নয়র গম্পণনতর অিযাপক চা েস িযানিজ (Charles Babbage) ১৮২৩ সান  ম্পডিানরন্প আম্পিন (Difference 

Engine) িা ম্পিনয়াগি  ম্পিম্পিক গননার েে উদ্ভািন কনরন। 

 

একটু সহজ কনর ি া োয় - 

 

কম্পিউটার (computer) শব্দটি ম্পগ্রক কম্পিউট(compute)শব্দ যথনক এনসনছ। compute শনব্দর থে ম্পহসাি িা গণনা করা।অর computer শনব্দর থে 
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গণনাকারী েে।ম্পকন্তু এখন অর কম্পিউটারনক শুিু গণনাকারী েে ি া োয় না। কম্পিউটার এমন এক েে ো তথযগ্রহণ কনর এিং ম্পিম্পিন্ন প্রম্পক্রয়ার 

মািযনম তা ম্পিনেষণ  উপস্হাপন কনর। যদনশ প্রথম কম্পিউটার অনস ১৯৬৪ সান । 

 

 

সফটওয়্যার প্রককৌশল 

 

িযিহারকারী  যক্রতানদর চাম্পহদা ম্পমটিনয় কীিানি দক্ষ্  কােেকরী উপানয় সিটয়যার িযিস্থাসমূহ ম্পনমোণ করা োয়, সিটয়যার ম্পিজ্ঞানন যস-সিম্পকে ত 

তি  যকৌশ  অন াম্পচত হয়। সিটয়যার প্রনকৌশ ীরা সঠিক, ম্পনিে রনোগয  সহনজ যিনে পনড না, এমন যপ্রাগ্রাম বতম্পরর পদ্ধম্পত  ক ানকৌশ  ম্পননয় 

গনিষণা কনরন। এনত সিটয়যানরর জীিনচনক্রর সমস্ত দশা, েথা - ম্পিম্পিগত পদ্ধম্পতনত সমসযার ম্পিিরণ বতম্পর, সমািাননর ম্পডজাআন বতম্পর, যপ্রাগ্রাম অকানর 

সমািানটির িাস্তিায়ন, যপ্রাগ্রামটির িু ত্রুটি পরীক্ষ্া,  যপ্রাগ্রামটির রক্ষ্ণানিক্ষ্ণ - এআ সি ম্পকছু অন াচনা করা হয়। সিটয়যার প্রনকৌশ ীরা যপ্রাগ্রাম্পমং 
পম্পরনিশ নানমর হাম্পতয়ার-সংগ্রহ িাম্পননয় থানকন, োর সাহানেয দ্রুত  উন্নত উপানয় যপ্রাগ্রাম য খা োয়। 

 

সিটয়যার ম্পিজ্ঞানীরা প্রনকৌশন র ম্পিম্পিন্ন পদ্ধম্পত, প্রম্পক্রয়া, ক ানকৌশ   পম্পরমাপ পদ্ধম্পত প্রনয়াগ কনরন। সিটয়যার উন্নয়ন প্রম্পক্রয়া িযিস্থাপনা, 
সিটয়যানরর ম্পিম্পিন্ন ংশ ম্পিনেষণ  মনড  বতম্পরকরণ, মান োচাআ  ম্পনয়েণ, সিটয়যানরর ম্পিিতে ন  পুনিেযিহার ম্পনম্পিতকরণ আতযাম্পদ সংক্রান্ত 

ম্পিম্পিন্ন সরিাম  উপকরণ তারা িযিহার কনরন। যকান্ শরননর সিটয়ার উন্নয়নন যকান্ িরননর সরিাম, পদ্ধম্পত  দমৃ্পষ্টিম্পে সিনচনয় যিম্পশ প্রনোজয, তা 
োচাআ-িাছাআনয়র কাজ কনর থানকন তারা। কম্পিউটার যাম্পিনকশন উন্নয়ননর যেসি যক্ষ্নত্র যপশাদাম্পরত্ব, মান, ম্পশম্পডউ   িযনয়র গুরুত্ব যিম্পশ, যসসমস্ত 

যক্ষ্নত্র সিটয়যার প্রনকৌশ  িশয-প্রনয়াজনীয়। 

 

 

গণনামূলক ম্পবজ্ঞান 

 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর অম্পদ েুগ যথনকআ বিজ্ঞাম্পনক কম্পিউটিং-এর ম্পিম্পিন্ন ক ানকৌশ  এিং গণনামূ ক পদ্ধম্পতসমূহ কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর গনিষণার একটি 

িড ংশ। সমনয়র সানথ কম্পিউটারসমূনহর সমসযা সমািাননর ক্ষ্মতা িৃম্পদ্ধ পায়ার সানথ সানথ এআ যক্ষ্ত্রটির গুরুত্ব  প্রসার দআু-আ িৃম্পদ্ধ যপনয়নছ। িতে মানন 

বিজ্ঞাম্পনক কম্পিউটিং একটি অ াদা শাস্ত্র ম্পহনসনি স্বীকৃত হন  কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর সানথ এর সিকে  তযন্ত ম্পনম্পিড। গণনামূ ক ম্পিজ্ঞানন অগ্রহী 
কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা ম্পিম্পিন্ন গুরুত্বপূণে িারণা  ক ানকৌশ  ম্পননয় িযয়ন কনরন, োনদর মনিয রনয়নছ সাংম্পখযক উপস্থাপননর েথাথেতা, ত্রুটি ম্পিনেষণ, 

সাংম্পখযক ক ানকৌশ , সমান্তরা  স্থাপতয  যা নগাম্পরদমসমূহ, মনডম্প ং  ম্পসমুন শন, এিং বিজ্ঞাম্পনক ম্পিজযু়া াআনজশন। তাাঁরা এআ জ্ঞান ম্পিম্পিন্ন িযিহাম্পরক 

যক্ষ্ত্র যেমন - অণম্পিক গম্পতম্পিজ্ঞান, প্রিাহী ি ম্পিজ্ঞান, যজযাম্পতষ্কসমূনহর ি ম্পিজ্ঞান, থেগনম্পতক পূিোিাস, পটিমাআনজশন সমসযা, পদানথের গােম্পনক 

ম্পিনেষণ, জীিতথযম্পিদযা, গণনামূ ক জীিম্পিজ্ঞান, িূতাম্পিক মনডম্প ং, কম্পিউটারাম্পয়ত টনমাগ্রাম্পি, আতযাম্পদ নানা যক্ষ্নত্র প্রনয়াগ করার সুনোগ পান। 

গণনামূ ক ম্পিজ্ঞানন িীত ম্পিষয়গুম্প র মনিয অনছ: 

 

সাংম্পখযক ম্পিনেষণ: যলাটিং-পনয়ন্ট িা িাসমান ম্পিন্দ ুপাটীগম্পণত; ত্রুটি, ম্পস্থরতা, ম্পিসৃম্পত; যটআ র িারা, ম্পনউটননর পদ্ধম্পত; িক্রনরখার ম্পিটিং, িাংশননর 

অসন্নীকরণ; সাংম্পখযক ন্তরক ন  যোগজক ন, ম্পসিসননর ম্পনয়ম; য় ানরর পদ্ধম্পত; যোগাশ্রয়ী িীজগম্পণত; সসীম পাথেকয। 

পানরশন্স গনিষণা: যোগাশ্রয়ী যপ্রাগ্রাম্পমং, পূণেসংখযা যপ্রাগ্রাম্পমং, ম্পসিন ক্স পদ্ধম্পত; সম্ভািনাম্পিম্পিক মনডম্প ং; ম্পকউআং তি, যপম্পট্র যনট, মাকে ি মনড   

শৃঙ্খ ; ম্পিমাআনজশন; ম্পসদ্ধান্ত ম্পিনেষণ, পূিোিাস, ঝুাঁ ম্পক িযিস্থাপনা, সংনিদনশী তা ম্পিনেষণ; ডায়নাম্পমক যপ্রাগ্রাম্পমং। 

মনডম্প ং  ম্পসমুন শন: বদি সংখযাসমূহ, ছদ্মগদিসংখযা সৃম্পষ্ট  পরীক্ষ্া, মম্পন্ট কান ো পদ্ধম্পত, িণ্টন িাংশন; ম্পিম্পিন্ন-ঘটনা ম্পসমুন শন, ম্পিম্পিন্ন ম্পসমুন শন; 

ম্পসমুন শননর োচাআকরণ  বিিতা প্রদান। 

উচ্চ-দক্ষ্তার কম্পিউটিং: প্রনসসর স্থাপতয, যমমম্পর িযিস্থা, পাআপ াআন, সমান্তরা  িাষা  স্থাপতয; বিজ্ঞাম্পনক ম্পিজযু়া াআনজশন, উপাি িরমযাট, 

ি ািন র উপস্থাপন, ম্পিজযু়া াআনজশন টু স। 

 

 

মানুষ-কম্পিউটার আন্তঃম্পিয়্া 
 

মানুষ কীিানি আন্টারযাকটিি থোৎ অন্তঃম্পক্রয়াশী  িস্তুর সানথ অচরণ কনর, তার উপর ম্পিম্পি কনর মানুনষর দ্বারা সহনজ িযিহারনোগয সিটয়যার 
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ম্পডজাআন, ম্পনমোণ  মূ যায়ননর নীম্পতগুম্প  মানুষ-কম্পিউটার অন্তঃম্পক্রয়া নানমর যক্ষ্নত্র অন াম্পচত হয়। এর মনিয রনয়নছ গ্রাম্পিকা  আউজার আন্টারনিস িা 
গুআ ম্পডজাআন, মাম্পিম্পমম্পডয়া ম্পমথম্পিয়া, উম্পি শনািকরণ  নযানয কৃম্পত্রম িুম্পদ্ধমিাম্পিম্পিক উপায়সমূহ, যনটয়ানকে র মািযনম যোগানোগ  সহনোম্পগতা, 
আতযাম্পদ িযাপারগুম্প । 

 

 

প্প্রাগ্রাম্পমিং ম্পস 

 

Start C 
 

প্রাথম্পমক অন াচনা ি নত অসন  অম্পম একটু িূম্পমকা ম্পননয় কথা ি ি, ো না পডন  যকান ক্ষ্ম্পত নাআ। কম্পিউটার আম্পিম্পনয়াম্পরং এর ছাত্র ম্পহনসনি িা  

িানি ম্পস জানা সি যথনক যিম্পশ প্রনয়াজন িন  অমার মত নননকআ মনন কনরন, ম্পিশ্বম্পিদযা নয় প্রথম ম্পদনক েখন ম্পস ম্পশখায়, তখন পরীক্ষ্ায় িা  করার 

একটা পায়তারা থানক ম্পননজর ম্পিতনর এমনম্পক ম্পশক্ষ্নকর এর ম্পিতনর। শুিু পরীক্ষ্ায় িা  করন আ যপ্রাগ্রাম্পমং যশখা োয় না এ কথা সিেজন স্বীকৃত, িা  

যপ্রাগ্রামার হয়া যতা অর কঠিন। িা  যপ্রাগ্রাম্পমং করনত িা িা  যপ্রাগ্রামার হনত পম্পরশ্রম অর সানথ যিম্পশ যিম্পশ প্রাকটিস এর ম্পিকল্প নাআ। অমার 

ম্পিজ্ঞতার অন ানক ি নত পাম্পর, সামানয যসম্পমনকা ননর একটা িু  অপম্পন একাম্পিক িার করনত পানরন িা করনিন। এমম্পন ম্পক আ ম্পদননর জনয অপনার 

বিেে যশষ হনত পানর। ো খুিআ কষ্টদায়ক। তাআ একজন যপ্রাগ্রামানরর সি যথনক যিম্পশ প্রনয়াজন মননানোগ  বিেে। 

 

যতা, এআ সি যিনি অমার কানছ সি যথনক িা  পদ্ধম্পতটি মনন হ , অম্পম েম্পদ ম্পস টা অমার িযম্পিগত নয়ি সাআনট ম্প নখ রাম্পখ তাহন  অমার ননক িআ 
পরনত হনি, নয়ি সাআট ঘাটনত হনি, ম্পিম্পড যদখনত হনি এমন ম্পক যছাট যছাট সমসযায় পরন  িা অমার য খায় যকান িু  থাকন  ম্পিজ্ঞরা িশযআ 

সাহােয করনি। মূ ত এআ িারনা যথনকআ যপ্রাগ্রাম্পমং ম্পস ম্পননয় িারািাম্পহক িানি য খা কথা মাথায় অনস। 

 

অম্পম একটা কথা সময় িম্প , িম্পিষযনত ি ি (িশযআ কাউনক অঘাত িা কষ্ট ম্পদনত নয় , যকউ কষ্ট যপন  অম্পম দঃুম্পখত) কাউনক ম্পশখাননার জনয অম্পম 

ম্প ম্পখ না, কারণ কাউনক কখননা ম্পশখান োয় না, েম্পদ যস না ম্পশখনত চায়। অর কাউনক যশখাননার পেোপ্ত জ্ঞান অমার হয়ম্পন, অম্পম জাম্পন হয়নতা যকান ম্পদন 

হনি না, কারণটা সহজ; অম্পম সারা জীিন ছাত্র থাকনত চাআ। সিার িা িাসা কাডনিা অর ম্পশখনিা। অনন্দ!! 

 

কম্পিউটানরর মািযনম যকান সমসযা সমািাননর জনয প্রনয়াজনীয় ম্পননদেশমা ার সমম্পষ্টনক যপ্রাগ্রাম (program) ি া হয়। অর এআ িারা িণেনা িা যপ্রাগ্রাম 

রচনার পদ্ধম্পত িা যকৌশ নক যপ্রাগ্রাম পদ্ধম্পত িা যপ্রাগ্রাম্পমং (programming) ি া হয়। নয কথায়, যকান সমসযা ল্প সমনয় এিং সহনজ সমািাননর উনদ্দনশয 
সিাদননর নুক্রনম ম্পননদেশাি ী সাজাননার যকৌশ নক যপ্রাগ্রাম্পমং ি া হয়। 

 

প্প্রাগ্রাম, প্প্রাগ্রাম্পমিং ম্পক? 

 

কমম্পপউটানরর মািযনম যকান সমসযা সমািাননর জনয প্রনয়াজনীয় ম্পননদশেমা ার সমম্পষ্টনক যপ্রাগ্রাম (program) ি া হয়। অর এআ িারা িণনো িা যপ্রাগ্রাম 

রচনার পদ্ধম্পত িা যকৌশ নক যপ্রাগ্রাম পদ্ধম্পত িা যপ্রাগ্রাম্পমং (programming) ি া হয়। নয কথায়, যকান সমসযা ল্প সমনয় এিং সহনজ সমািাননর উনদ্দনশয 
সিাদাননর নুক্রযম ম্পননদশোি ী সাজাননার যকৌশ নক যপ্রাগ্রাম্পমং ি া হয়। 

 

প্প্রাগ্রাম্পমিং ভাষা ম্পক ? 

 

কম্পিউটানরর মািযনম যকান সমসযা সমািান তথা যপ্রাগ্রাম রচনার জনয িযিহৃত শব্দ, িণে, ংক, ম্পচহ্ন প্রিৃম্পতর সমন্বনয় গঠিত রীম্পতনীম্পতনক যপ্রাগ্রাম িাষা 
(Programming Language) ি া হয়। ম্পিম্পিন্ন িরননর যপ্রাগ্রাম রচনার জনয ম্পিম্পিন্ন িরননর যপ্রাগ্রাম িাষা িযিহৃত হয়। পৃম্পথিীনত যকাটি যকাটি মানুষ 

ননক িরননর িাষা িযিহার কনর। ম্পকন্তু কম্পিউটার এআ সি িাষা যিানঝ না, যস শুিু িুনঝ (1 , 0) োনক িাআনাম্পর সংখযা িন  । যমম্পশন  যােনুয়জ নানমআ 
যিম্পশ পম্পরম্পচত। সুতরাং এখানন স্পষ্ট যে কম্পিউটার এর িাষা যমম্পশন  যােনুয়জ অর যপ্রাগ্রাম্পমং  যােনুয়জ হনি C, C++, C#, Python, Perl , Ruby 

আতযাম্পদ, ো ম্পননয় যপাস্ট এর যশষ ম্পদনয় অম্পম অন াচনা করি। 

 

প্প্রাগ্রামার প্ক বা কারা ? 

 

সািারণ িানি ি া োয় এিানি, “যে িা ম্পেম্পন কম্পিউটার এর জনয সিটয়যার ম্পতম্পর কনরন, সমসযা সৃম্পষ্ট  সমািান কনর, নয়ি যডনি প কনর, যকাড 

ম্প নখ এিং যকাড ম্পিনেষণ কনর, যসআ যপ্রাগ্রামার।” 

 

“The term computer programmer can refer to a specialist in one area of computer programming or to a generalist who writes code for 

many kinds of software.” 

 

“The term programmer can be used to refer to a software developer, Web Developer, Mobile Applications Developer, Embedded 

Firmware Developer, software engineer, computer scientist, or software analyst.” 
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“টাচ  াআন যথনক”: “web developer, Analysis, computer scientist(engineer) Coder / Programmer এর সংজ্ঞার মনিয রনয়নছ সূক্ষ্ম পাথেকয এিং 
রনয়নছ েথা রীম্পত ননক যিম্পশ ম্পিতকে  . 
 

ম্পপছননর কথা: ম্পব্রটিশ ঙ্কশাস্ত্রম্পিদ যাডা  ািন স আম্পতহানসর প্রথম যপ্রাগ্রামার ম্পহনসনি সমম্পিক পম্পরম্পচত। ম্পতম্পনআ প্রথম যা গম্পরদম ম্পিষয়টা িযাখযা 
কনরন। ১৮৪২ সান  চা েস িযানিনজর analytical engine িযিহার কনর কাজ শুরু কনরন। 

 

প্প্রাগ্রাম্পমিং প্কন ? 

 

প্রথমত অপম্পন যপ্রাগ্রামার হনত চান। ম্পিম্পিন্ন যপ্রাগ্রানম যোগ ম্পদনয় ম্পননজর যমিার সাক্ষ্র রাখনত চান। নতুন ম্পকছু সৃম্পষ্ট করনত চান, ো যকউ অজ কনরম্পন । 

িনরন অপম্পন এমন একটা সিটয়যার বতম্পর করনত চান, ো কীনিাডে  ছাডাআ শুিু িনয়স পম্পরিতে ন কনর ম্পিন এ ম্প খনত পানর। তাহন  যকমন হনি ি ুন 

যতা? যজাশ না? েম্পদ কাজটি সহজ নয়, ম্পকন্তু যচষ্টা করনত যদাষ ম্পক! যদখা যগ  ননক যচষ্টা কনরনছন ম্পকন্তু েতটুকু ম্পিজ্ঞতা থাকন  একজন িা  

যপ্রাগ্রামার হয়া োয়, অপম্পন টা হনত পারন ন না । তাহন  ম্পক অপনার এত ম্পদননর ম্পশক্ষ্া িৃথা? না। যস যক্ষ্নত্র অপম্পন নয়ি যডনি পার ম্পহনসনি কাজ শুরু 

করনত পারনিন (নয়ি ম্পডজাআন অর নয়ি যডনি পার এক ম্পজম্পনস নয়, গুম্প নয় যি নিন না যেন) িতে মানন এক জন নয়ি যডনি পার দাম  ম্পকন্তু 

একজন যপ্রাগ্রামানরর যথনক কম না (Inspiration Only !)। অশা করম্পছ িুঝনত যপনরনছন। 

 

প্প্রাগ্রাম্পমিং ম্পস প্কন ? 

 

এত যপ্রাগ্রাম্পমং  যােনুয়জ থানক ম্পস যকন? কারণ সহজ যপ্রাগ্রাম্পমং (PROGRAMMING ANSI C ) যপ্রাগ্রাম্পমং এর রাজা । যপ্রাগ্রাম্পমং ম্পস যক “MOTHER OF 

PROGRAMMING” ি া হয়। সুতরাং িুঝনতআ পারনতনছন , যপ্রাগ্রাম্পমং এর “মা” যক ম্পশখনত পারন  তার পনরর প্রজন্ এমম্পননতআ অপনার কানছ সহজ 

হনয় িরা ম্পদনি। ননক েুম্পি তকে  ম্পদনয় যকন িযাখযা করা যেত ম্পকন্তু “কথায় কথা িানড, কানজর কাজ ম্পকছুআ হয় না”। অম্পম শুিু অমার মত কনর ম্প খনত 

চাআ, োনত কনর অম্পম িুম্পঝ। েম্পদ যকউ না িুনঝন, প্রশ্ন করন  উির যদয়ার যচষ্টা করি। 

 

 

কম্পিউটার গ্রাম্পফক্স 

 

যিৌত এিং কাল্পম্পনক িস্তু  তানদর গম্পত ম্পদ্বমাম্পত্রক পদে া িা ম্পত্রমাম্পত্রক হন াগ্রানম কম্পিউটানরর মািযনম প্রদশেননর গনিষণানক কম্পিউটার গ্রাম্পিক্স ি া হয়। 

কীিানি দক্ষ্িানি স্বয়ংম্পক্রয় উপানয় িস্তুসমূনহর ছম্পি বতম্পর করা োয়, কীিানি িাস্তি সমনয় (real time) জটি  িস্তুসমূনহর চ ন পদে ায় যদখাননা োয়, 

কীিানি তথযনসটসমূহ প্রদশেন করা োয় োনত মানুনষর িুঝনত সুম্পিিা হয়, কীিানি ম্পসমুন শন বতম্পর করা োয় োনক িাস্তি যথনক অ াদা করনত কষ্ট করনত 

হয়, আতযাম্পদ এআ শাখার অন াচয ম্পিষয়। 

 

কম্পিউটার গ্রাম্পিক্স গম্পণনতর গণনামূ ক জযাম্পমম্পত শাখার প্রিূত সহায়তা ম্পননয় থানক। প্রদশেন পদে ায় কীিানি িস্তুসমূনহর ম্পিনক্ষ্প যি া োয়, ম্পিনক্ষ্প 

যথনক  ুকাননা যরখাগুম্প  কী কনর সরাননা োয়, কীিানি মসৃণতা, ছায়া, প্রম্পতি ন  স্বিতা সৃম্পষ্ট করা োয়, আতযাম্পদ সংক্রান্ত নতুন নতুন যা নগাম্পরদম এ 

শাখায় উদ্ভািন করার যচষ্টা করা হয়। জটি  প্রাকৃম্পতক দশৃযাি ীর নুকরণ করার জনয ম্পিশৃঙ্খ া তনির সাহােয যনয়া হয়। পদে ায় অন ার রনঙর িযাপানর 

রঙ তনির সাহােয যনয়া হয়। নমুনা তি িযিহার কনর িাম্পিত যকা াহ  দরূ কনর পম্পরিন্ন ছম্পি বতম্পর করা হয়। এছাডা বরম্পখক িীজগম্পণত, পদাথেম্পিজ্ঞান, 

গাম্পণম্পতক ম্পিনেষণ, গরম্পখক িযিস্থা, এ সিআ কম্পিউটার গ্রাম্পিক্যস কানজ অনস। 

 

মম্পনটনরর পদে ায় ছম্পি িা িণে-সাংম্পখযক কযানরক্টার (Alphanumeric) দআু-আ প্রদম্পশেত হনত পাযর। কম্পিউটানরর যমমম্পরনত যেনকান ছম্পি সািারণত দআুিানি 

সংরম্পক্ষ্ত হনত পানর: র  ্ োস্টার গ্রাম্পিক্স  যিক্টর গ্রাম্পিক্স। র  ্ োস্টার গ্রাম্পিক্যস যেনকান ছম্পি ননকগুম্প  ম্পিন্দসুমম্পষ্টর একটি যমম্পট্রক্স ম্পহনসনি গণয 
করা হয়। প্রম্পতটি ম্পিন্দরু রঙ, উজ্জ্ব তা  নযানয তথয যমমম্পরনত এক িা একাম্পিক ম্পিট অকানর রম্পক্ষ্ত থানক। এনককটি ছম্পির জনয এিানি যে ম্পিপু  

সংখযক যমমম্পরর প্রনয়াজন হয়, তা দক্ষ্িানি িযিহানরর জনয কম্পিউটার গ্রাম্পিক্যসর ম্পিনশষাম্পয়ত যপ্রাগ্রামগুম্প নত ম্পিনশষ িরননর যা নগাম্পরদম িযিহার 

করা হয়। যিক্টর গ্রাম্পিক্যস একটি ছম্পি ননকগুম্প  যরখার সমম্পষ্ট ম্পহনসনি পম্পরগম্পণত হয়। প্রম্পতটি যরখা-সংক্রান্ত তথয যমমম্পরনত রম্পক্ষ্ত থানক। ৯০-এর দশক 

যথনক কম্পিউটার মম্পনটনর র  ্ োস্টার প্রেুম্পিআ িযিহৃত হয়। এমনম্পক যিক্টর প্রেুম্পিনত বতম্পর ছম্পি র  ্ োস্টানর পম্পরণত কনর যনয়া হয়। র  ্ োস্টার 

পদ্ধম্পতর সীমািদ্ধতা হ  এনত যকানাকুম্পন যরখাগুম্প  কাছ যথনক খাাঁজ-কাটা যদখায়। 

 

কম্পিউটার গ্রাম্পিক্যসর িযিহার সিনচনয় যিম্পশ পম্পর ম্পক্ষ্ত হয় ম্পিননাদন ম্পশনল্প। যস্পশা  আনিক্ট, কম্পিউটার যাম্পননমশন, ম্পসমুন শন, আতযাম্পদ কম্পিউটার 

ম্পিজ্ঞাননর এআ শাখার িদান। কম্পিউটার গ্রাম্পিক্যসর গনিষণা যিশ ম্পকছু গ্রাম্পিক্স মান িা স্টযাোনডে র জন্ ম্পদনয়নছ যেমন GKS, PHIGS, VDI, 

আতযাম্পদ। এছাডা রনয়নছ মান ম্পপ্রণ্টার িাষা যেমন- যপাস্টম্পিি। নয়ি যপনজ িাচুে য়া  ম্পরয়াম্প টির জনয মান িাষা VRML সৃম্পষ্ট করা হনয়নছ। 

ম্পচম্পকৎসকনদর সাহােয করার জনয বতম্পর করা হনয়নছ ম্পত্রমাম্পত্রক ম্পিজযু়া াআজার। 
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প্রাবটম্পবজ্ঞান 

 

যরািট িা কম্পিউটার ম্পনয়ম্পেত েেসমূহ ম্পডজাআন  উৎপাদন সংক্রান্ত ম্পিদযা হ  যরািটম্পিজ্ঞান। যখ না যরািট ম্পকংিা কারখানায় িযিহৃত স্বয়ংম্পক্রয় পণয 
ম্পনমোণ িযিস্থা - এ সিআ যরািটম্পিজ্ঞাননর অতািুি। যরািট িানাননার নযতম উনদ্দশয মানুষনক পুনরািৃম্পিমূ ক, ম্পিপজ্জনক  কনোর পম্পরশ্রনমর কাজ 

যথনক যরহাআ যদয়া এিং যেসি কানজ দ্রুম্পত, ম্পনিুে  তা  পম্পরিন্নতা জরুম্পর, যসগুন া যরািটনক ম্পদনয় কম্পরনয় যনয়া। যরািটম্পিজ্ঞানীরা যরািনটর যিৌত 

ম্পিম্পশষ্টয ম্পনিোরণ, যরািনটর কানজর পম্পরনিনশর মনড  িানাননা, যরািনটর কমেপন্থা ম্পনিোরণ, যরািনটর োম্পেক কমেনকৌশন র দক্ষ্তা িৃম্পদ্ধ, যরািনটর অচরণ  

মানুনষর ম্পনরাপিা, আতযাম্পদ ম্পননয় গনিষণা কনরন। তাাঁরা যরািট ম্পনয়েক যপ্রাগ্রাম য নখন, এআ যপ্রাগ্রাম কীিানি সর  করা োয় তার যচষ্টা কনরন এিং 
যসন্পনরর িযিহানরর মািযনম ম্পনয়েক যপ্রাগ্রানমর কানছ ম্পিডিযাক প্রদাননর িযিস্থা কনরন। তাাঁরা যরািটনদরনক ম্পদনয় কীিানি মানুনষর মত যকান ম্পকছু 

সুচারুিানি সিাদন করা  পম্পরনিনশর সানথ মাম্পননয় চ ার ক্ষ্মতা নুকরণ করাননা োয়, তা ম্পননয় গনিষণা কনরন, এিং কৃম্পত্রম িুম্পদ্ধমিা শাখার 

ম্পিজ্ঞানীনদর সানথ এ ম্পননয় ম্পমম্প তিানি কাজ কনরন। 

 

 

কৃম্পিম বুম্পিমত্তা 
 

মানুনষর িুম্পদ্ধমিা  আম্পিনয়র কােেপদ্ধম্পত কীিানি কম্পিউটার  েনের সাহানেয নুকরণ করা োয়, তা কৃম্পত্রম িুম্পদ্ধমিা শাখার অন াচয ম্পিষয়। িুম্পদ্ধমিা 
সিনকে  অমানদর িারণা অর উন্নত করার জনয এআ শাখায় মানুনষর অচরনণর কম্পিউটার মনড  বতম্পর করা হয়। কৃম্পত্রম িুম্পদ্ধমিা শাখার ম্পিম্পিন্ন 

উপশাখার মনিয রনয়নছ েে ম্পশখন (machine learning), ম্পসদ্ধান্ত উপনয়ন (inference), যিািন (cognition), জ্ঞান উপস্থাপন (knowledge 

representation), সমসযা সমািান (problem solving), ঘটনাম্পিম্পিক েুম্পিপ্রদান (case based reasoning), স্বািাম্পিক িাষা নুিািন (natural 

language understanding), উম্পি শনািকরণ (speech recognition), কম্পিউটার দমৃ্পষ্ট (computer vision), কৃম্পত্রম ম্পনউরা  যনটয়াকে  (artificial 

neural network), আতযাম্পদ। 

 

 

জীব-িথ্যম্পবজ্ঞান 

 

জীি-তথযম্পিজ্ঞান কম্পিউটার ম্পিজ্ঞান  জীিম্পিজ্ঞাননর সমন্বনয় গঠিত একটি নতুন অন্তঃশাস্ত্রীয় যক্ষ্ত্র। এআ যক্ষ্নত্রর ম্পিজ্ঞানীরা এমন সি মনড   স্থাপতয 
ম্পননয় কাজ করনছন যেগুন া কম্পিউটিং, জীিম্পিজ্ঞান  ম্পচম্পকৎসাম্পিজ্ঞানন ম্পিিি অননত পানর। ম্পডএনএ রসায়ন িযিহার কনর গুিম্পিনযাসতাম্পিক সমসযার 

সমািান করা হনয়নছ। ম্পরং ম্পিনেষক যা নগাম্পরদম িযিহার কনর মনুষয ম্পজননাম প্রকনল্পর ম্পিরাট ডাটানিস খুাঁনজ খুাঁনজ ম্পিম্পিন্ন খণ্াংনশর সমন্বনয় মানুনষর 

পূণোে ম্পজননাম পায়া যগনছ। কম্পিউটার স্থাপতযম্পিদ  ম্পচম্পকৎসনকরা একসানথ ম্পিম্পিন্ন কৃম্পত্রম জীি-োম্পেক িা িানয়াম্পনক ে-প্রতযে বতম্পর করনছন। ম্পজন 

প্রনকৌশন  কম্পিউটার ম্পিনেষণ িযিহার কনর যরাগ প্রম্পতনষিক এনজাআনমর সঠিক রাসায়ম্পনক গেন যির করা হনি। এমনম্পক িতে মানন কম্পিউটানর িযিহৃত 

স্মৃম্পতর যচনয় িহুগুণ যিম্পশ িারণক্ষ্মতাসিন্ন নতুন িরননর বজি স্মৃম্পত ম্পননয় গনিষণা চ নছ। 

 

 

প্রাম্পিষ্ঠাম্পনক িথ্যম্পবজ্ঞান 

 

প্রম্পতষ্ঠাননর কমেপ্রম্পক্রয়ায় এিং প্রম্পতষ্ঠাননর কমেচারীনদর মনিয পারস্পম্পরক সমনঝাতায় সহায়তাকারী তথযিযিস্থাসমূহ প্রাম্পতষ্ঠাম্পনক তথযম্পিজ্ঞাননর অন াচয 
ম্পিষয়। ম্পিশ্বিাজানর সাি য  ানির জনয যেনকান িাম্পণম্পজযক প্রম্পতষ্ঠানন তথযিযিস্থার িযিহার পম্পরহােে। যেনহতু প্রাম্পতষ্ঠাম্পনক কাজকমে মানুনষরা কনর 

থানকন, তাআ তথযিযিস্থাসমূনহর ম্পডজাআননর সময় মানুনষর কমেপদ্ধম্পত সিনকে  গিীর িারণা থাকা প্রনয়াজন। নযম্পদনক কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর নানা তি 

প্রাম্পতষ্ঠাম্পনক সুম্পিনযস্তকরণ প্রম্পক্রয়ায় সাহােয করনত পানর। ম্পসদ্ধান্ত ম্পিজ্ঞান, িযিস্থাপনা, িাজারজাতকরণ, নৃম্পিজ্ঞান, যিাি ম্পিজ্ঞান, মননাম্পিজ্ঞান, 

প্রাম্পতষ্ঠাম্পনক গম্পতম্পিদযা, আতযাম্পদ সিআ কমেনক্ষ্নত্র মানুনষর অচরণ নুিািনন সহায়তা কনর, এিং এআ-সংক্রান্ত যিম্পশর িাগ তিআ কম্পিউটার মনড , 

ম্পিমূতে ায়ন  ম্পসমুন শনন িযিহার কনর পূিোিাস যির করনত কানজ  াগাননা হয়। 
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ডাটাকবস ও িথ্য আনয়্ন বযবস্থাসমূহ 

 

কীিানি ম্পিপু  পম্পরমাণ স্থায়ী  ংশীদারনোগয উপাি সুম্পিনযস্ত করা োয়, োনত এগুন া দক্ষ্িানি িযিহার করা োয়  হা নাগাদ করা োয়, তা-আ এআ 

শাখার অন াচয। ডাটানিস (database) হনি একাম্পিক যরকনডে র সমম্পষ্ট ো ম্পিম্পিন্ন উপানয় নুসন্ধান  হা নাগাদ করা োয়। 

 

তথয অনয়ন িযিস্থা (information retrieval system) ি নত এক িরননর ডকুনমন্ট-সমম্পষ্টনক যিাঝায় যে ডকুনমন্টগুন া পম্পরষ্কারিানি ম্পিনযস্ত নয়,থচ 

এগুন া যথনক ম্পিম্পিন্ন িরননর তথয িা উপাি নুসন্ধান করা প্রনয়াজন,যেমন - যকান সংিাদপনত্র প্রকাম্পশত িহু ম্পনিনন্ধর সমম্পষ্ট। কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা এআ 
ডকুনমন্টগুন া যথনক উপানির ম্পনঘেণ্ট (index) যির করার যা নগাম্পরদম রচনা কনরন। ম্পনঘেণ্ট রচনার পর এগুন া যথনক সহনজ উপাি  তথয অনয়ননর 

জনয ম্পিম্পিন্ন িরননর যকৌশ  প্রনয়াগ করা হয়। তথয অনয়ন িযািস্থার সানথ সিম্পকে ত অনরকটি যক্ষ্ত্র হনি উপাি খনন (data mining), যেখানন ম্পিপু  

পম্পরমাণ উপানির মিয যথনক ম্পিম্পিন্ন ম্পিনযাস (pattern) শনাি করার উপায়গুন া যির করা হয়; এআ শনািকৃত ম্পিনযাসগুন া পরিতীকান  সংম্পেষ্ট যক্ষ্নত্র 

নানা ম্পসদ্ধান্ত গ্রহনণ সাহােয কনর। 

 

ডাটানিস  অনয়ন িযিস্থাসমূনহর গনিষণায় যে সমস্ত তি প্রনয়াগ করা হয়, তানদর মনিয অনছ সািম্পকে ক িীজগম্পণত (relational algebra), সািম্পকে ক 

কযা কু াস (relational calculus), সহিতে মানতা তি (concurrency theory), ক্রমায়ননোগয অদান-প্রদান (serialiable transaction), যডড ক 

প্রম্পতনরাি (deadlock prevention), সময়-সামিসযীকৃত হা নাগাদ (synchronized upadte), ম্পনয়ম-ম্পিম্পিক ম্পসদ্ধান্তগ্রহণ (rule-based inference), 

ম্পিনযস্তকরণ (sorting), নুসন্ধান (searching), ম্পনঘেণ্ট বতম্পরকরণ (indexing), কমেদক্ষ্তা ম্পিনেষণ (performance analysis), তনথযর যগাপনীয়তা 
(information privacy)  তথয িযিহারকারীর পম্পরচয় োচাআকরণ (authentication)। 

 

উপানির যেৌম্পিক গেন  ম্পিম্পিন্ন উপাি উপাদাননর মনিয সিকে  যিাঝার জনয ম্পিম্পিন্ন উপাি মনড  িযিহার করা হয়, যেমন - িস্তুম্পিম্পিক, যরকডে ম্পিম্পিক 

 িস্তু-সািম্পকে ক। 

 

 

কম্পিউটার প্নটওয়্াকক  
 

একাম্পিক কম্পিউটার সংেুি হন  একটি কম্পিউটার যনটয়াকে  গঠিত হয়। যনটয়ানকে র কম্পিউটারগুম্প  কীিানি এনক পনরর সানথ যোগানোগ স্থাপন 

কনর  তনথযর অদান-প্রদান সিাদন কযর, তার ম্পিম্পিন্ন যপ্রানটাক  ম্পননয় কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা গনিষণা কনরন। এ িযাপানর তাাঁরা যটম্প নোগানোগ, তথয 
প্রেুম্পি  হাডে য়যার প্রনকৌশ  যক্ষ্ত্রগুম্প  যথনক ননক তাম্পিক  িযিহাম্পরক সাহােয যনন।  যান, য়যান, তারহীন (য়যারন স) যনটয়াকে  --- এআ ম্পতন 

িরননর যনটয়াকে আ যিম্পশ যদখা োয়। আন্টারননট ম্পিনশ্বর সিেিৃহৎ কম্পিউটার যনটয়াকে । 

 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা পুরাননা যনটয়াকে সমূহ  আন্টারনননটর ম্পিিতে ন িযয়ন কনরন। তাাঁরা ম্পিম্পিন্ন যনটয়াকে  যাম্পিনকশন যেমন আনমআ , যট ননট, 

এিটিম্পপ, ম্পনউজগ্রুপ, নয়ি ব্রাউজার, আন্পটযান্ট যমনসম্পজং, আতযাম্পদ কীিানি কাজ কনর তার সিনকে  জ্ঞান াি কনরন। তারা যনটয়াকে  স্থাপনতযর 

স্তরক্রম্পমক গেন  ম্পিম্পিন্ন যননটায়াকে  স্টাোডে  িা মান সিনকে  সমযক িারণা জে ন কনরন। তাাঁরা অিুম্পনক উদীয়মান যনটয়াকে  প্রেুম্পিগুম্প র 

উপনোম্পগতা, িম্পিষযৎ সম্ভািনা  সীমা সিনকে  য়াম্পকিহা । কম্পিউটার যনটয়াকে  সিনকে  িীত ম্পিষয়গুম্প র মনিয অনছ: 

 

ম্পিম্পিন্ন যনটয়াকে  অদশে  যনটয়াকে  যপ্রানটাক সমূহ। 

সাম্পকে ট সুআম্পচং  পযানকট সুআম্পচং 
ট্রান্পম্পমশন ত্রুটি শনািকরণ  দরূীকরণ। 

রাউটানরর মািযনম কীিানি একটি পযানকট যনটয়ানকে  পম্পরভ্রমণ কনর। 

যনটয়াকে  ম্পনরাপিা সিম্পকে ত ম্পিম্পিন্ন ম্পিষয় যেমন - পািম্প ক-কী তথযগুম্পপ্ত, প্রাআনিট-কী তথযগুম্পপ্ত, এিং এ সংক্রান্ত যা নগাম্পরদমগুম্প র িাস্তিায়ন। 

ম্পিম্পিন্ন নয়ি প্রেুম্পি: সািে ার-সাআড যপ্রাগ্রাম  ক্লানয়ন্ট-সাআড ম্পিি, নয়ি যপ্রানটাক সমূহ, নয়িসাআট  নয়ি যাম্পিনকশন ম্পনমোণ, ডাটানিস-চাম্প ত 

নয়িসাআট, আতযাম্পদ। 

যনটয়াকে  িযিস্থাপনা: কম্পিউটার িাআরাস, য়ামে, যট্রাজান হসে, ম্পডনাআয়া -ি-সাম্পিে স অক্রমণ, যনটয়াকে  িায়ারয়া  

িড অকানরর ম্পড  ম্পিম্পড িাআ  সংনকাচন  প্রসারনণর যকৌশ   যা নগাম্পরদমসমূহ, যনটয়াকে  ম্পদনয় মাম্পিম্পমম্পডয়া অদানপ্রদাননর ম্পিম্পিন্ন 

স্টাোডে  িা অদশে। 

য়যারন স িা তারহীন যনটয়াকে -সংক্রান্ত ম্পিম্পিন্ন যপ্রানটাক , স্টযাোডে   এগুম্প র মনিয কিযাটিম্পিম্প টি; যমািাআ  অআপ  সািারণ অআম্পপ-র পাথেকয, 
ম্পমড য়যার  য়ারন স যোগানোনগর জনয ম্পিনশষ যাম্পিনকশন সিটয়যানরর প্রকৃম্পত। 
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অপাকরটিং ম্পসকেম 

 

পানরটিং ম্পসনস্টম হ  কম্পিউটানরর সাম্পিেক পম্পরচা নায় ম্পননয়াম্পজত ম্পিনশষ যপ্রাগ্রামসমম্পষ্ট িা সিটয়যার। পানরটিং ম্পসনস্টম িযিহারকারী  

কম্পিউটানরর হাডে য়যানরর মিযকার যোগসূত্র (interface) প্রদান কনর, কম্পিউটানরর স্মৃম্পতনত নযানয যাম্পিনকশন যপ্রাগ্রাম স্থাপন করনত সাহােয কনর, 

কম্পিউটার কীিানি যাম্পিনকশনগুম্প  চা ানি তা যদখানশানা কনর, কম্পিউটানরর ম্পিম্পিন্ন সিদ (resource), যেমন - ম্পডস্ক পম্পরসর (disk space) 

িযিস্থাপনায় সাহােয কনর, ননুনমাম্পদত িযিহার যথনক কম্পিউটারনক রক্ষ্া কনর, এিং সংরম্পক্ষ্ত উপানির ম্পনরাপিা ম্পনম্পিত কনর। সাম্প্রম্পতক িছরগুম্প নত 

পানরটিং ম্পসনস্টম  তানদর সানথ সিম্পকে ত ম্পিমূতে ায়নগুম্প  সািারণ যাম্পিনকশন সিটয়যানরর তু নায় জটি তর রূপ যপনয়নছ। 

 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা কীিানি পানরটিং িযিস্থা অর সহনজ িযিহার করা োয়, সংনিদনশী  উপানির িযিহারাম্পিকার প্রম্পতনরাি কনর কীিানি নযানয 
উপাি ংশীদারনোগয করা োয়, কীিানি কম্পিউটানরর স্মৃম্পত  সমনয়র অর দক্ষ্ িযিহার করা োয়, তার যচষ্টা কনরন। 

 

 

কম্পিউটার স্থাপিয 
 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর প্রাণনকনি িম্পস্থত কম্পিউটার নানমর েে। কম্পিউটার না থাকন  কম্পিউটার ম্পিজ্ঞান গম্পণনতর একটি তাম্পিক শাখা হনয় থাকত। 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীনদরনক তাআ কম্পিউটানরর ম্পিম্পিন্ন ংশ, তানদর কাজ  পারস্পম্পরক ম্পমথম্পিয়া সিনকে  িারণা রাখনত হয়। কম্পিউটার স্থাপতয 
সিনকে  িারণা থাকন  যকান যপ্রাগ্রানমর কাোনমা োনত এটি একটি একটি িাস্তি যমম্পশনন দ্রুত ম্পনিোহ করা োয়। যকান কানজর জনয কম্পিউটার ম্পনিোচননর 

যক্ষ্নত্র ম্পসম্পপআউ ক্লনকর দ্রুম্পত, যমমম্পরর অকার, আতযাম্পদ িযাপার িুঝনত কম্পিউটার স্থাপনতযর জ্ঞান কানজ অনস। 

 

কম্পিউটার স্থপম্পতরা নতুন নতুন কম্পিউটার িযিস্থা ম্পডজাআন  ম্পিনেষণ কনরন। তাাঁরা কম্পিউটানরর গম্পত, সংরক্ষ্ণ ক্ষ্মতা  ম্পনিে রনোগযতা কীিানি 

িাডাননা োয় এিং খরচ  শম্পির িযিহার কীিানি কমাননা োয়, তা ম্পননয় গনিষণা কনরন। এ কানজ তাাঁরা হাডে য়যার  সিটয়যার মনডন র সাহােয 
যনন। ননক যক্ষ্নত্রআ তাাঁরা কম্পিউটার হাডে য়যার প্রনকৌশ ীনদর সানথ ম্পমন  নতুন কম্পিউটার িানাননায় ংশ যনন, যকননা তানদর স্থাপতয মনড গুন া 
ননকাংনশআ কম্পিউটানরর িতে নীম্পিনযানসর পর ম্পনিে র কনর। ননক কম্পিউটার স্থপম্পত ম্পিনশষাম্পয়ত প্রনয়াগ যেমন ছম্পি প্রম্পক্রয়াকরণ, ম্পসগনা  

প্রম্পক্রয়াকরণ, আতযাম্পদর জনয কম্পিউটার ম্পডজাআন কনরন, োনত যিম্পশ কমেক্ষ্মতা, ম্পনম্ন দাম ম্পকংিা উিয়আ সম্ভি হয়। কম্পিউটার স্থাপনতয অন াম্পচত 

ম্পিষয়গুম্প র মনিয রনয়নছ: 

 

ম্পডম্পজটা  েুম্পিম্পিজ্ঞান: িুম্প য়ান িীজগম্পণত,  ম্পজক যগট, ম্পলপ লপ, কাউন্টার, যরম্পজস্টার, ম্পপএ এ,  ম্পজক এক্সনপ্রশন,  ম্পঘষ্েকরণ, গুণিন র সমম্পষ্ট রূপ, 

যরম্পজস্টার স্থানান্তর ম্প ম্পপপদ্ধম্পত, যগট ম্পি ম্ব, িযান-আন, িযান-অউট। 

োম্পেক স্তনর উপানির উপস্থাপন: ম্পিট, িাআট, য়াডে , সংখযার উপস্থাপন (িাআনাম্পর, ক্টা , যহক্সানডম্পসমা )  ম্পিম্পি, ম্পস্থরম্পিন্দ,ু িাসমান ম্পিন্দ,ু ম্পচম্পহ্নত 

উপস্থাপন, ২-এর পূরক উপস্থাপন, কযানরক্টার যকাড, গ্রাম্পিকা  উপাি, যরকডে , যানর। 

যানসম্বম্প  স্তর: িন ম্পনউমযান েে, ম্পনয়েণ আউম্পনট, ম্পননদেশ অনয়ন, ম্পিসংনকতায়ন, এিং ম্পনিোহকরণ, যানসম্বম্প  িাষা যপ্রাগ্রাম্পমং, ম্পননদেশ িরমযাট, 

যানেম্পসং যমাড, সািরুটিন ক   ম্পরটানে, আনপুট-অউটপুট, আনন্টরাি 

যমমম্পর: যস্টানরজ িযিস্থা, কম্পিউটার যমমম্পর, যকাম্পডং তি, উপাি সংনকাচন, উপাি শুদ্ধতা, যমমম্পর স্তরক্রম, ম্পি ম্ব, চক্রকা , িযােউআডথ, আন্টারম্প ম্পিং, 
কযাশ যমমম্পর, িাচুে য়া  যমমম্পর। 

ম্পরস্ক, ম্পসস্ক, ত্রুটি ম্পচম্পহ্নতকারী  সংনশািনকারী যকাড, কম্পিউটার-সহাম্পয়ত ম্পডজাআন। 

পাআপ াআন, িহুপ্রনসসর। 

 

 

প্প্রাগ্রাম্পমিং ভাষাসমূহ 

 

যা নগাম্পরদম  উপাি সংগেনগুন া কম্পিঊটানর িাস্তিাম্পয়ত করার জনয সফ্টয়যার প্রনকৌশ ীরা যপ্রাগ্রাম রচনা কনরন। এআ যপ্রাগ্রামগুন া ম্প খনত ম্পগনয় 

তাাঁরা যেসি কৃম্পত্রম িাষার সাহােয যনন, তানদরনক যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা ি া হয়। মানুনষর মুনখর স্বািাম্পিক িাষা দ্বযথেনিািক এিং এ িাষার পদসংগেন  

শব্দাথে িহুিানি নুিািন করা োয়, তাআ এটি যপ্রাগ্রাম য খার জনয উপেুি নয়। এর পম্পরিনতে  সর   দ্বযথেহীন কৃম্পত্রম যপ্রাগ্রাম্পমং িাষার অশ্রয় যনয়া হয়। 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা এমন যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা উদ্ভািননর যচষ্টা কনরন, ো ম্পদনয় সহনজ যপ্রাগ্রাম য খা োয় এিং যপ্রাগ্রানম িুন র পম্পরমাণ কম হয়। যপ্রাগ্রাম্পমং 
িাষাগুন ানক েনের িাষায় িাষান্তম্পরত কনর ম্পননত হয়, োনত কম্পিউটার যপ্রাগ্রানমর ম্পননদেশগুন া পা ন করনত পানর। কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা অর িা  
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িাষান্তরকরণ যা নগাম্পরদম যির করার যচষ্টা কনরন, োনত েনের িাষায় িাষান্তম্পরত যপ্রাগ্রামগুন া অর দক্ষ্িানি সিাদন করা োয়। 

 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর এনকিানর অম্পদ পেোনয় িাআনারী সংখযাম্পিম্পিক োম্পেক িাষায় (machine language) কম্পিউটানরর হাডে য়যারনক ম্পননদেশ যদয়া হত। 

এরপর কানজর সুম্পিিার জনয প্রথম যেসি যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা বতম্পর করা হয়, তানদর নাম যানসম্বম্প  িাষা। এগুম্প  োম্পেক িাষা যথনক খুি একটা যিম্পশ পৃথক 

ম্পছ  না। ১৯৫০-এর দশক যথনক িযিহারকারীরা অর স্বািন্দযদায়ী যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা য খা শুরু কনরন। এনদর মনিয যিারট্রান িাষাটি ম্পছ  নযতম। 

যিারট্রান যপ্রাগ্রামারনদরনক গাম্পণম্পতক পানরশন ছাডা িীজগাম্পণম্পতক এক্সনপ্রশন য খার সুনোগ যদয়। ১৯৬০-এর দশনক যিারট্রাননর একটি সর ীকৃত 

সংস্করণ যিম্পসক বতম্পর করা হয়, এিং এটি নতুননদর যশখার জনয প্রথম যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা ম্পহনসনি সু্ক -কন নজ িযাপক জনম্পপ্রয়তা  াি কনর। যিারট্রান 

উদ্ভািননর কাছাাঁকাম্পছ সমনয় অনরকটি িাষা যকানিা  বতম্পর করা হয়, যেটি সািারণ িযিসাম্পয়ক যরকডে , নম্পথপত্র,  নযানয িযািসাম্পয়ক প্রম্পক্রয়া যদখানশানা 
করার জনয িযিহার করা হয়। 

 

যকানিা   যিারট্রান এিং এনদর উিরসূরী পযাসকা   ম্পস হ  ম্পননদেশমূ ক িাষা (Imperative language)। থোৎ এগুন ানত কম্পিউটারনক কতগুম্প  

প্রতযক্ষ্ ম্পননদেশ যদয়ার মািযনম কাজ করাননা হয়; এটা োম্পেক িাষার সানথ ননকটাআ তু নীয়। এআ িারার অর দটুি িাষা হ  যাডা  যা গ । 

এছাডা অনরক িরননর িাষা অনছ যেগুম্প  িাংশনম্পিম্পিক (Functional), থোৎ যপ্রাগ্রানমর ম্পিতনরর ংশম্পিনশষ িা িাংশন ক  কনর যপ্রাগ্রাম্পমং-এর 

 ক্ষ্য পূরণ করা হয়। িাংশনম্পিম্পিক িাষার মনিয সিনচনয় পম্পরম্পচত হনি ম্প স্প; এমএ   হযানস্ক - িাংশনম্পিম্পিক িাষা। পরিতীকান  িস্তু-সংম্পেষ্ট 

(Object Oriented নেক্ট-ম্পরনয়নন্টড) িাষা উদ্ভািন করা হয় যেখানন উপাি  যমথড অিানর অিৃত করা হয়, এিং এআ অিারনক ি া হয় িনজক্ট িা 
িস্তু। এআ িারায় একাম্পিক িনজনক্টর মনিয িাতে া অদানপ্রদান কনর যপ্রাগ্রাম্পমনঙর  ক্ষ্য পূরণ করা হয়। স্ম টক, ম্পস++, অআনি , ম্পিজযু়া  যিম্পসক, জািা, 
আতযাম্পদ িস্তু-সংম্পেষ্ট িাষার উদাহরণ। এছাডা অনছ উপাি-প্রিাহ (Dataflow ডাটানলা) িাষা যেমন ম্পসসা , িা , আদ নুনিা,  ম্পজক যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা 
যেমন যপ্রা গ, ম্পরং প্রনসম্পসং িাষা যেমন - যস্দাি   অআকন, এিং সহিতে মানতাম্পিম্পিক (concurrency-based) যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা যেমন - কনকানরন্ট 

পযাসকা , কাম, এসঅর, মডু া-৩। 

 

যপ্রাগ্রাম্পমং িাষার তনি অন াম্পচত ম্পিষয়গুম্প র মনিয রনয়নছ: 

 

উপাি টাআপ, পানরশন, নপরাে, ম্পনয়েণ কাোনমাসমূহ, সম্প্রসারণনোগয িাষানকৌশ  োর সাহানেয নতুন উপাি টাআপ  পানরশন সৃম্পষ্ট করা োয়। 

উচ্চস্তনরর িাষা যথনক যমম্পশন িাষায় নুিাদ, কিাআ ার, িাষা প্রম্পক্রয়াকারক। 

ম্পিমূতে ায়ন, ম্পসনটযাক্স িা ন্বয়তি, যসমাম্পন্টক্স িা থেম্পিজ্ঞান, প্রযাগমযাটিক্স িা প্রনয়াগতি। 

িযাকরণ, ম্পিম্পিগত িাষাসমূহ, স্বয়ংম্পক্রয়ক তি, টুম্পরং েে,  যাম্ডা কযা কু াস, পাআ কযা কু াস, ম্পিনিয়মূ ক েুম্পিম্পিজ্ঞান। 

ম্পনয়ম্পমত এক্সনপ্রশন, টাআপ তি, চম্ম্পস্ক স্তরক্রম 

ম্পস্থর টাআম্পপং, চ মান টাআম্পপং 
িাংশনম্পিম্পিক যপ্রাগ্রাম্পমং, পদ্ধম্পতম্পিম্পিক যপ্রাগ্রাম্পমং, িস্তু-সংম্পেষ্ট যপ্রাগ্রাম্পমং, েুম্পি ম্পনিোরণ, উপাি িারা। 

 

 

অযালকগাম্পরদম ও উপাত্ত সিংগঠনসমূহ 

 

যা নগাম্পরদম  উপাি সংগেনসমূহ িযিহার কনরআ কম্পিউটার যপ্রাগ্রাম রচনা করা হয়। প্রথীতেশা কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানী ম্পনক াউস ম্পিনটে র একটি 

সুম্পিখযাত িআনয়র নাম ম্পছ  Algorithms + Data Structures = Programs (১৯৭৫)। যা নগাম্পরদম (algorithm) হ  সুম্পনম্পদেষ্ট  সসীম সংখযক 

িাপম্পিম্পশষ্ট পদ্ধম্পত, ো সসীম সমনয়র মনিয  সসীম পম্পরমাণ কম্পিউটার যমমম্পর িযিহার কনর যকান সমসযার সমািান কনর। ম্পতিযিহৃত 

যা নগাম্পরদমগুন ার মনিয অনছ যকান উপাি সংগ্রহ নুসন্ধান (searching), উপাি ম্পিনযস্তকরণ (sorting), যমম্পট্রক্স গুণন  নযানয সাংম্পখযক 

পানরশনসমূহ, আতযাম্পদ। যকান উপাি সংগেন (data structure) হ  তনথযর একটি ম্পনম্পদেষ্ট িরননর সুম্পিনযস্ত রূপ, ো উপানির ম্পিম্পিন্ন মাননর মনিয সিকে  
স্থাপন কনর। ম্প স্ট, যানর, যরকডে , স্টযাক, ম্পকউ, ম্পট্র, আতযাম্পদ ম্পকছু িহু-িযিহৃত উপাি সংগেন। 

 

যা নগাম্পরদম কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর একটি যমৌম্প ক ম্পিষয়। যকান্ যা নগাম্পরদম পিন্দ করা হনয়নছ এিং যসটি কীিানি িাস্তিায়ন করা হনয়নছ --- এআ 
দআুটি ম্পিষয় িাস্তি ম্পিনশ্ব যেনকান সিটয়যার িযিস্থার কমেদক্ষ্তা ম্পনিোরণ কনর। িা  যা নগাম্পরদনমর ম্পডজাআন তাআ সিটয়যানরর সািন যর চাম্পিকাঠি। 

তাছাডা যা নগাম্পরদম ম্পননয় গনিষণা যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা, ঘরানা, ম্পকংিা কম্পিউটার হাডে য়যার ম্পনম্পিেনশনষ ম্পিম্পিন্ন সমসযার ন্তম্পনেম্পহত প্রকৃম্পত িুঝনত সহায়তা 
কনর। কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর নযতম একটি  ক্ষ্য হ  যকান একটি ম্পিনশষ উনদ্দনশযর জনয যকান্ যা নগাম্পরদমটি সিনচনয় শম্পিশা ী  উপনোগী, ম্পকংিা 
এরকম অনদৌ যকান যা নগাম্পরদম অনছ ম্পক না, তা যির করা। যা নগাম্পরদনমর সি িরননর অন াচনায় তাআ দক্ষ্তার পম্পরমানপর িযাপারটি ঘুনর ম্পিনর 

অনস। 

 

যা নগাম্পরদম তনির মনিয রনয়নছ গণনানোগযতার তি, গণনামূ ক জটি তা, তথয-ম্পিম্পিক জটি তা, সহিতে মানতা তি, সম্ভািনাম্পিম্পিক যা নগাম্পরদম, 

অনরাহী ডাটানিস তি  সািম্পকে ক ডাটানিস তি, বদিকৃত যা নগাম্পরদম, ম্পিনযাস-ম্পম াননা যা নগাম্পরদম, গ্রাি  যনটয়াকে  যা নগাম্পরদম, 

িীজগাম্পণম্পতক যা নগাম্পরদম, গুিম্পিনযাসতাম্পিক সনিোচ্চ নুকূ ীকরণ, এিং তথযগুম্পপ্তম্পিদযা। যা নগাম্পরদম তি নযানয যেসি জ্ঞাননর শাখার পর ম্পিম্পি 
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কনর দাাঁম্পডনয় অনছ যসগুন া হ  ম্পিম্পিন্ন গম্পণত (োর মনিয পনড গ্রাি তি, যপৌনঃপুম্পনক িাংশন, পুনঘেটন সিকে সমূহ, গুিম্পিনযাস তি), কযা কু াস, 

অনরাহী পদ্ধম্পত, ম্পিনিয় েুম্পিম্পিজ্ঞান, সময়ম্পিম্পিক েুম্পিম্পিজ্ঞান, থেম্পিজ্ঞান, সম্ভািনা  পম্পরসংখযান। 

 

জটি  যা নগাম্পরদম এিং িাস্তি ম্পিজ্ঞতাম্পিম্পিক সমসযাগুম্প র যক্ষ্নত্র পরীক্ষ্া-ম্পনরীক্ষ্ার সহায়তা যনয়া হয়। যা নগাম্পরদমসমূহনক যটস্ট যকনসর সুআট ম্পদনয় 

মূ যায়ন করা হয়। ম্পিিম্পি--ম্পিজয় যা নগাম্পরদম, য ািী যা নগাম্পরদম, ডাআনাম্পমক যপ্রাগ্রাম্পমং, সসীম িস্থার েে আন্টারনপ্রটার, স্টযাক েে 

আন্টারনপ্রটার, ম্পিজ্ঞতাম্পিম্পিক নুসন্ধান  বদিকৃত যা নগাম্পরদনমর অচরণ ম্পনিোরনণ পরীক্ষ্া-ম্পনরীক্ষ্া িযাপক সাহােয কনরনছ। এছাডা পরীক্ষ্ার 

মািযনম সমান্তরা   ম্পিতরণকৃত যা নগাম্পরদনমর কমেদক্ষ্তা সিনকে  ন্তদৃে ম্পষ্ট  াি করা সম্ভি হনয়নছ। 

 

যা নগাম্পরদম  উপাি সংগেন এ াকায় অন াম্পচত ম্পিষয়গুম্প র মনিয অনছ: 

 

প্রাথম্পমক যা নগাম্পরদম ম্পিনেষণ: জটি তার ঊর্ধ্ে  গড সীমার সীমতটীয় ম্পিনেষণ; সনিোৎকৃষ্ট, গড  সিেম্পনকৃষ্ট অচরনণর পাথেকয; িৃহৎ নমগা, কু্ষ্দ্র 

নমগা, নমগা  যথটা ম্প খনপদ্ধম্পত, অদশে জটি তা যশ্রণীসমূহ, কমেদক্ষ্তার ম্পিজ্ঞতািাদী পম্পরমাপ, যা নগাম্পরদনমর সময়  স্থান-ম্পিষয়ক মূ য, 
পুনরািতে  ন্বয় িযিহার কনর পুনরািৃম্পিমূ ক যা নগাম্পরদম ম্পিনেষণ 

ব্রুট-যিাসে যা নগাম্পরদম, য ািী যা নগাম্পরদম, ম্পিিাজন--ম্পিজয়, পিাদপসরণ, শাখায়ন--িন্ধন, ম্পিজ্ঞতাম্পিম্পিক ম্পনয়ম, ম্পিনযাস ম্পম াননা 
যা নগাম্পরদম, ম্পরং যা নগাম্পরদম, সাংম্পখযক অসন্নীকরণ যা নগাম্পরদম। 

সাংম্পখযক যা নগাম্পরদম, িারািাম্পহক  িাআনাম্পর নুসন্ধান যা নগাম্পরদম, ম্পদ্বঘাত সটিে ং যা নগাম্পরদম (িাছাআ, নুপ্রনিশ), O(NlogN) যা নগাম্পরদম 

(কুআকসর্ট, ম্পহপসটে , মাজে সটে ), হযাশ যটম্পি  (সংঘষে এডাননার যকৌশ ), িাআনাম্পর নুসন্ধান িৃক্ষ্, গ্রানির উপস্থাপন (সং গ্নতা তাম্প কা, সং গ্নতা যমম্পট্রক্স), 

গিীরতা-ম্পিম্পিক  প্রস্থ-ম্পিম্পিক ম্পিচরণ, কু্ষ্দ্রতম পথ যা নগাম্পরদম (ম্পডনয়করা  লনয়নডর যা নগাম্পরদসমূহ), নুিতী অিদ্ধতা, সিেম্পনম্ন প্রজনন িৃক্ষ্ 

(ম্পপ্রম  কু্রস্কান র যা নগাম্পরদমসমূহ), টনপাগাম্পণম্পতক সটে । 

ম্পিতরণকৃত যা নগাম্পরদম, ঐকমতয এিং ম্পনিোচন, সমাম্পপ্ত ম্পনরূপন, ত্রুটি সহনশী তা, ম্পস্থম্পতশী করণ। 

গণনীয়তা, সসীম িস্থা েে, প্রসেমুি িযাকরণ, ম্পনয়েণনোগয  ম্পনয়েণনোগয সমসযা, গণনীয় িাংশন, ম্পিরম্পত সমসযা। 

ম্পপ এিং এনম্পপ যশ্রণী, এনম্পপ-সিূণেতা, অদশে এনম্পপ-সিূণে সমসযাসমূহ,  ঘূকরণ যকৌশ । 

স্বয়ংম্পক্রয়া তি, ম্পনষ্পম্পিমূ ক সসীম স্বয়ম্পক্রয় েে, -ম্পনষ্পম্পিমূ ক সসীম স্বয়ংম্পক্রয় েে, ম্পনয়ম্পমত এক্সনপ্রশন, পাম্পিং সহাম্পয়কা, ম্পনম্নগামী স্বয়ংম্পক্রয়ক, টুম্পরং 
েে, ম্পনয়ম্পমত িাষা, চম্ম্পস্ক নুক্রম, চাচে -টুম্পরং ম্পিিৃম্পত। 

প্রাগসর যা নগাম্পরদম ম্পিনেষণ: যামটে াআজ্ড ম্পিনেষণ, ন াআন  ি াআন যা নগাম্পরদম, বদিকৃত যা নগাম্পরদম, ডায়নাম্পমক যপ্রাগ্রাম্পমং, 
গুিম্পিনযাসীয় সিোনুকূ ীকরণ। 

তথযগুম্পপ্তম্পিদযা-সংক্রান্ত যা নগাম্পরদম: িযম্পিগত-চাম্পি তথযগুম্পপ্ত, চাম্পি-হস্তান্তর সমসযা, উন্িু-চাম্পি তথযগুম্পপ্ত, ম্পডম্পজটা  স্বাক্ষ্র, ম্পনরাপিা যপ্রানটাক , শূনয-
জ্ঞান প্রমাণ, বিিতা ম্পনণেয়। 

জযাম্পমম্পতক যা নগাম্পরদম: যরখাংনশর িমে, যছদ, উি  হা  নুসন্ধান যা নগাম্পরদম 

সমান্তরা  যা নগাম্পরদম: প্রযাম মনড , এক্সকু্লম্পসি/কনকানরন্ট ম্পরড/রাআট, পনয়ন্টার  ািাননা, যব্রনন্টর উপপাদয। 

 

 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননক কতগুম্প  িৃহির শাখায় িাগ করা োয়। যেমন - ম্পিম্পিন্ন গম্পণত, যা নগাম্পরদম  উপাি সংগেনসমূহ, যপ্রাগ্রাম্পমং িাষাসমূহ, 

কম্পিউটার স্থাপতয, পানরটিং িযিস্থা, কম্পিউটার যনটয়াকে , সিটয়যার প্রনকৌশ , ডাটানিস  তথয অনয়ন, কৃম্পত্রম িুম্পদ্ধমিা, যরািটম্পিজ্ঞান, 

কম্পিউটার গ্রাম্পিক্স, মানুষ-কম্পিউটার ম্পমথম্পিয়া, গণনামূ ক ম্পিজ্ঞান, প্রাম্পতষ্ঠাম্পনক তথযম্পিজ্ঞান, এিং জীি-তথযম্পিজ্ঞান। ম্পননচ এগুম্প র সংম্পক্ষ্প্ত ম্পিিরণ 

যদয়া হ । 

 

ম্পবম্পিন্ন গম্পণি 

 

ম্পিম্পিন্ন গম্পণনতর িারণাগুম্প  কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর ম্পিম্পি। খুি কম সংখযক কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীআ ম্পিম্পিন্ন গম্পণনতর উপর ম্পিনশষ যজার ম্পদনয় গনিষণা 
কনরন, ম্পকন্তু কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর িহু এ াকায় ম্পিম্পিন্ন গম্পণনতর িারণাগুম্প  ঘুনরম্পিনর অনস। যসট তি, গাম্পণম্পতক েুম্পিম্পিজ্ঞান, গ্রাি তি, এিং 
গুিম্পিনযাসতনির ননক গুরুত্বপূণে িারণা ম্পিম্পিন্ন গম্পণনতর অন াচয। 

 

উপাি সংগেন এিং যা নগাম্পরদনমর এ াকায় ম্পিম্পিন্ন গম্পণনতর িারণাগুম্প র সিোম্পিক প্রনয়াগ যদখনত পায়া োয়। তনি কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর নযানয 
শাখানত এর িযিহার অনছ। যেমন ম্পিম্পিিদ্ধ বিম্পশষ্টযায়ন (formal specification), যপ্রাগ্রানমর োচাআকরণ (verification) এিং তথযগুম্পপ্তম্পিদযায় ম্পিম্পিিদ্ধ 

প্রমাণ (formal proof) সৃম্পষ্ট  নুিািননর ক্ষ্মতা তযন্ত দরকাম্পর একটি দক্ষ্তা। গ্রাি তনির িারণাগুম্প  কম্পিউটার যনটয়াকে , পানরটিং ম্পসনস্টম এিং 
কিাআ ানরর গনিষণায় কানজ অনস। যসট তনির িারণাগুম্প  সিটয়যার প্রনকৌশ  এিং ডাটানিনজর গনিষণায় কানজ  ানগ। 

 

ম্পিম্পিন্ন গম্পণনত অন াচয ম্পিষয়গুম্প র মনিয অনছ: 
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িাংশন, ন্বয়, যসট, পায়রানখাপ নীম্পত, উপাদান সংখযা, গণননোগযতা 
গাম্পণম্পতক েুম্পিম্পিজ্ঞান, প্রম্পতজ্ঞামূ ক েুম্পিম্পিজ্ঞান, যেৌম্পিক সংনোজক, সতয সারম্পণ, নমো  রূপ, বিিতা, ম্পিনিয় েুম্পিম্পিজ্ঞান, সািেজনীন  ম্পস্তত্বিাচক 

মানকরণ, গ্রহণমূ ক িারা, িজে নমূ ক িারা। 

গাম্পণম্পতক প্রমাণ, শতে ািদ্ধতা, অিতে , উনদ্দশয ম্পননষিন, িযািতে , ম্পননষিন, স্বম্পিনরাম্পিতা, প্রতযক্ষ্ প্রমাণ, িািক দষৃ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ, িযািতে ন দ্বারা প্রমাণ, 

স্বম্পিনরাম্পিতা দ্বারা প্রমাণ, গাম্পণম্পতক অনরাহ, শম্পিশা ী অনরাহ, পুনরাগম্পননদেশী গাম্পণম্পতক সংজ্ঞা, সুম্পিনযস্তকরণ। 

গণনা, গণনার েুম্পি (যোগ  গুণন ম্পনয়ম, গ্রহণ-িজে ন নীম্পত), সমান্তর  গুনণাির িারা, ম্পিনিানাম্পচ্চ সংখযা, পায়রানখাপ নীম্পত, ম্পিনযাস  সমানিশ, 

পাসকান র নিদ, ম্পদ্বপদী উপপাদয, পুনরািতে ন সিকে , মাস্টার উপপাদয। 

িৃক্ষ্, ম্পদকম্পননদেশী গ্রাি, ম্পদকম্পননদেশী গ্রাি, প্রজনন িৃক্ষ্, গমন যকৌশ । 

ম্পিম্পিন্ন সম্ভািযতা, সসীম সম্ভািযতা জগৎ, সম্ভািযতা পম্পরমাপ, ঘটনা, সানপক্ষ্ সম্ভািযতা, স্বািীনতা, যিআনজর উপপাদয, পূণেসাংম্পখযক বদি চ ক, প্রতযাশা। 

 

 

 কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর  ক্ষ্য ম্পিম্পচত্র। জনসািারণনক িতে মান কম্পিউটারগুন া চা না ম্পশক্ষ্া যদয়া যথনক শুরু কনর িম্পিষযতমুখী প্রেুম্পি, যেগুন া 
কনয়ক দশনক িাস্তিায়ননর সম্ভািনা যনআ, যসগুন া ম্পননয় গনিষণা – এ সিআ কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর অতায় পনড। সি ম্পিনশষ ম্পিনশষ  নক্ষ্যরআ 

মূ   ক্ষ্য তনথযর উন্নত িযিহানরর মািযনম মানিজাম্পতর িতে মান  িম্পিষযযতর উন্নম্পতসািন। 

 

তি, প্রনকৌশ   পরীক্ষ্া ম্পনরীক্ষ্া – এ ম্পতননর সমন্বনয়আ কম্পিউটার ম্পিজ্ঞান। কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা একটি তি দাাঁড করান, তারপর যসআ তনির 

পর ম্পিম্পি কনর হাডে য়যার  সিটয়যানরর সমন্বনয় একটি কম্পিউটার িযিস্থা বতম্পর কনরন এিং তারপর যসটি পরীক্ষ্া কনর যদনখন। 

 

নননকর মনন হনত পানর যে কম্পিউটার পরীক্ষ্াম্পনরীক্ষ্ার অিার প্রনয়াজন ম্পক? কম্পিউটারনক ো অনদশ যদয়া হয় তা-আ যস পা ন কনর। ম্পকন্তু 

প্রকৃতপনক্ষ্ িাস্তি ম্পিনশ্ব কম্পিউটানরর নানা জটি  িযিহানরর সময় কম্পিউটানরর ননক জানা অচরণ পম্পর ম্পক্ষ্ত হয় যেগুন ার পূিোিাস 

যদয়া োয় না। পরীক্ষ্া ম্পনরীক্ষ্া অর বিজ্ঞাম্পনক পদ্ধম্পত নুসরণ তাআ কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর গুরুত্বপূণে ংশ। 

 

 

 অিুম্পনক কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর উৎস ম্পহনসনি আংনরজ ম্পিজ্ঞানী চা েস িযানিনজর কাজনক উনেখ করা োয়। িযানিজ ১৮৩৭ সান  একটি 

যপ্রাগ্রামনোগয োম্পেক গণনােে িা কযা কুন টর প্রস্তাি কনরম্পছন ন। তনি তার অনগ ১৬২৩ সান  ম্পি নহল্ম ম্পশকাডে  প্রথম োম্পেক কযা কুন টর 

বতম্পর কনরম্পছন ন িন  জানা োয়, েম্পদ এটি যপ্রাগ্রামনোগয ম্পছ  না। ১৯ শতনক জজে  িু  উদ্ভাম্পিত িুম্প য়ান িীজগম্পণত ম্পদ্বম্পমক িা িাআনাম্পর পদ্ধম্পত 

িযিহার কনর ম্পিদযুৎ িতে নী বতম্পরর গাম্পণম্পতক ম্পিম্পি প্রদান কনর। 

 

১৯৪০-এর দশনক আন কট্রম্পনক ম্পডম্পজটা  কম্পিউটানরর অম্পিিে ানির অগ পেেন্ত কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননক ম্পিজ্ঞান িা প্রনকৌশ ম্পিদযার যচনয় একটি 

অ াদা শাস্ত্র ম্পহনসনি গণয করা হত না। তনি এর পর যথনক এটি ননক শাখা প্রশাখার জন্ ম্পদনয়যছ, যেগুন া একান্তআ কম্পিউটার ম্পিজ্ঞান 

সম্বন্ধীয়। 

 

যা নগাম্পরদম তি, গাম্পণম্পতক েুম্পিম্পিজ্ঞান,  যপ্রাগ্রাম সংরক্ষ্নণর ক্ষ্মতাম্পিম্পশষ্ট আন ক্ট্রম্পনক কম্পিউটানরর উদ্ভািন - এআ ম্পতননর সম্পি নন ১৯৪০-

এর দশনকর শুরুনত কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর জন্ হয়। ১৯৩০-এর দশনক যা ান টুম্পরং, অন ান্যজা চাচে   কুটে  যগযানডন র যা নগাম্পরদম 

তিসমূহ  এগুন া েনে িাস্তিায়ন সংক্রান্ত গনিষণা, তার ৬০ িছর অনগ গাস্টা যাডা ম্পকং (কাউনন্টস ি  ািন স)-এর উদ্ভাম্পিত 

যা নগাম্পরদম, ১৯২০-এর দশনক িযাম্পনিার িুনশর উদ্ভাম্পিত যানা গ কম্পিউটার, এিং ১৯৩০-এর দশনক হায়াডে  অআনকন  কনরাড ৎসুনজ 

কতৃে ক উদ্ভাম্পিত আন কট্রম্পনক কম্পিউটার - এ সিআ কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর জনন্ িূম্পমকা রানখ। ১৯৪০-এর দশনকর যশনষর ম্পদনক জন িন 

ম্পনউমযাননর রচনািম্প  নতুন এআ শানস্ত্রর তাম্পিক ম্পিম্পি সুদঢৃ় কনর। 

 

১৯৪০-এর দশনকর যশনষ  ১৯৫০-এর দশনকর শুরুর ম্পদনক কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর অম্পদ পেোনয় গনিষণার  ক্ষ্য ম্পছ  ম্পিজ্ঞান  প্রনকৌশন র জনয 
িযিহৃত গণনা করার প্রম্পক্রয়াগুন ানক স্বয়ংম্পক্রয় রূপ যদয়া। যকান প্রম্পক্রয়ায় গণনা করন  তাডাতাম্পড সঠিক ি  পায়া োনি, তা যির করার 

জনয ম্পিজ্ঞানী  প্রনকৌশ ীরা গণনার ম্পিম্পিন্ন তাম্পিক মনড  বতম্পর কনরন। এসময় কম্পিউটার ম্পিজ্ঞান এিং গম্পণনতর সাংম্পখযক ম্পিনেষণ নামক 

শাখার মনিয িহু ম্পম  ম্পছ , যে শাখায় গণনার ম্পনিুে  তা  েথাথেতা ম্পননয় গনিষণা করা হত। 

 

১৯৫০  ১৯৭০-এর দশনকর মিযিতী সমনয় কম্পিউটানরর িযিহার িৃম্পদ্ধ পায়। কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা এসময় কম্পিউটানরর িযিহার সর  

করার উনদ্দনশয এক িরননর কৃম্পত্রম িাষা তথা যপ্রাগ্রাম্পমং িাষাসমূনহর উদ্ভািন কনরন এিং কম্পিউটার  কম্পিউটার িযিহারকারীর মনিয 
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যোগসূত্র স্থাপনকারী পানরটিং ম্পসনস্টম যপ্রাগ্রানমর প্রচ ন কনরন। তাাঁরা কম্পিউটানরর নতুন িযিহাম্পরক যক্ষ্ত্র সন্ধান  নতুন িরননর 

কম্পিউটার ম্পডজাআন ম্পননয় গনিষণা চা ান। এসময় প্রথম কম্পিউটার যনটয়াকে  সৃম্পষ্ট করা হয় এিং গণনা  মননর ম্পচন্তািারার মনিয সিকে  
ম্পননয় গনিষণা শুরু হয়। ১৯৫৩ সান  কযম্পিজ ম্পিশ্বম্পনদযা য় এর কম্পিউটার  যািনরটরীনত পৃম্পথিীর প্রথম কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানন ম্পডনিামা চা  ু

হয়। ১৯৬২ সান র নক্টািনর অনমম্পরকার পারডু ম্পিশ্বম্পিদযা য় এ সিেপ্রথম কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানন মাস্টাসে এিং ম্পপএআচম্পড ম্পডম্পগ্র এিং ১৯৬৮ 

সান  িযানচ সে ম্পডম্পগ্র যপ্রাগ্রাম চা ু হয়।[৬] 

 

১৯৭০-এর দশনক কম্পিউটার ম্পচপ প্রস্তুতকারনকরা িযাপকিানি মাআনক্রাপ্রনসসর উৎপাদন করনত শুরু কনরন। মাআনক্রাপ্রনসসর হ  কম্পিউটানরর 

যিতনর িম্পস্থত প্রিান তথয প্রম্পক্রয়াকারী যকি। এআ নতুন প্রেুম্পি কম্পিউটার ম্পশল্পিযিস্থায় ম্পিিি অনন; কম্পিউটার বতম্পরর খরচ িহু াংনশ 

কনম োয় এিং কম্পিউটার তথয প্রম্পক্রয়াকরনণর দ্রুম্পত িহুগুনণ িৃম্পদ্ধ পায়। মাআনক্রাপ্রনসসনরর পর ম্পিম্পি কনরআ সৃম্পষ্ট হয় িযম্পিগত কম্পিউটার িা 
ম্পপম্পস। ম্পপম্পস-র অম্পিিে ানির পর কম্পিউটার যাম্পিনকশননর িযিহার িহুগুনণ যিনড োয়। ১৯৭০-এর শুরু যথনক ১৯৮০-র দশনকর পুনরাটা জনুড 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর পম্পরম্পির িযাপক প্রসার ঘনট। কম্পিউটিং ম্পশনল্প উদ্ভাম্পিত নতুন নতুন প্রেুম্পি চা নার জনয এিং িযম্পিগত কম্পিউটানর 

িযিহােে নতুন যাম্পিনকশনগুন া বতম্পরর জনয এর যকান ম্পিকল্প ম্পছ  না। এিানি কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর তীনতর গনিষণাগুন ার ি াি  

িযম্পিগত কম্পিউটানরর প্রসানরর মািযনম িীনর িীনর সািারণ জনগনণর কানছ যপৌাঁছানত শুরু কনর। 

 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা নিরত কম্পিউটার  তথয িযিস্থাসমূনহর উন্নম্পত সািন কনর চন নছন। তাাঁরা অর জটি , ম্পনিে রনোগয  শম্পিশা ী 
কম্পিউটার ম্পডজাআন করনছন, এমন সি কম্পিউটার যনটয়াকে  বতম্পর করনছন যেগুন া ম্পদনয় ম্পিপু  পম্পরমাণ তথয দক্ষ্তার সানথ অদান প্রদান 

করা োয় এিং কম্পিউটারনক কীিানি িুম্পদ্ধমান সিার মত অচরণ করাননা োয়, তার উপায়গুন া খুাঁনজ যির করনছন। কম্পিউটার ক্রনম 

অিুম্পনক সমানজর ম্পিনিদয ংনশ পম্পরণত হনি, িন  কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা িতে মান সমসযাগুন ার অর িা  সমািান উদ্ভািন করনছন এিং 
নতুন নতুন সমসযার রসদ পানিন। 

 

 

 কম্পিউটার ম্পিজ্ঞান জ্ঞাননর একটি শাখা যেখানন তথয  গণনার তাম্পিক ম্পিম্পির গনিষণা করা হয় এিং কম্পিউটার নামক েনে এসি গণনা 
সিাদননর িযিহাম্পরক পদ্ধম্পতর প্রনয়াগ  িাস্তিায়ন সিনকে  অন াচনা করা হয়।  

 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননক প্রায়শআ যা গম্পরদমীয় পদ্ধম্পতর একটি ম্পিম্পিিদ্ধ িযয়ন ম্পহনসনি ম্পিম্পহত করা হয়, যে পদ্ধম্পতর সাহানেয তথয সৃষ্ট, িম্পণেত 

 পম্পরিম্পতে ত হয়। কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর ননক উপশাখা অনছ। ম্পকছু শাখা, যেমন কম্পিউটার গ্রাম্পিক্যস ম্পনম্পদেষ্ট ি াি  গণনাটাআ মূ   ক্ষ্য। 

অিার ম্পকছু শাখা, যেমন গণনামূ ক জটি তা তনি (Computational complexity theory) ম্পিম্পিন্ন গণনা সমসযার বিম্পশষ্টযসমূহ ম্পিনেষণ করাআ 

অন াচয। এছাডা ম্পকছু শাখা অনছ যেখানন ম্পিম্পিন্ন যিৌত িযিস্থায় গণনা িাস্তিায়ন করার পদ্ধম্পত সমূহ অন াম্পচত হয়; যেমন যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা 
তনি একটি গণনামূ ক পদ্ধম্পতনক কীিানি কম্পিউটানরর িাষায় প্রকাশ করা োয় তা অন াচনা করা হয়। কম্পিউটার যপ্রাগ্রামাররা ম্পিম্পিন্ন 

যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা িযিহার কনর ম্পনম্পদেষ্ট গণনামূ ক সমসযা সমািান কনর থানকন। নযম্পদনক মানুষ-কম্পিউটার ম্পমথম্পিয়া-র মূ   ক্ষ্য হন া 
কম্পিউটার এিং গণনা-ি াি সমূহ িযিহানরাপনোগী, কােেকর এিং মানুনষর কানছ সাম্পিেকিানি সহজ িয করা। 

 

সািারণ মানুষ ননক সময় কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননক কম্পিউটার সিম্পকে ত নযানয যপশার (যেমন তথযপ্রেুম্পি) সানথ ম্পমম্প নয় যিন , থিা তারা 
মনন কনর এটা কম্পিউটার সিম্পকে ত তানদর ম্পনজস্ব ম্পিজ্ঞতা যেমন যগম্পমং, নয়ি ব্রাউম্পজং এিং য়াডে নপ্রানসম্পসং ঘরানার ম্পকছু। ম্পকন্তু 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর মূ   ক্ষ্য হনি যেসি যপ্রাগ্রানমর সাহানেয কম্পিউটার যগম্স, নয়ি-ব্রাউজার িরননর সিটয়যারসমূহ বতম্পর করা হয় 

তানদর বিম্পশষ্টযসমূহ ম্পিনেষণ করা এিং এ যথনক ম্পজে ত জ্ঞান িযিহার কযর এখনকার যচনয় িান া নতুন নতুন যপ্রাগ্রাম সৃম্পষ্ট করা। 

 

 

 কম্পিউটার ম্পিজ্ঞান জ্ঞাননর একটি শাখা যেখানন তথয  গণনার তাম্পিক ম্পিম্পির গনিষণা করা হয় এিং কম্পিউটার নামক েনে এসি গণনা 
সিাদননর িযিহাম্পরক পদ্ধম্পতর প্রনয়াগ  িাস্তিায়ন সিনকে  অন াচনা করা হয়। 

কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননক প্রায়শআ যা গম্পরদমীয় পদ্ধম্পতর একটি ম্পিম্পিিদ্ধ িযয়ন ম্পহনসনি ম্পিম্পহত করা হয়, যে পদ্ধম্পতর সাহানেয তথয সৃষ্ট, িম্পণেত 

 পম্পরিম্পতে ত হয়। কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাননর ননক উপশাখা অনছ। ম্পকছু শাখা, যেমন কম্পিউটার গ্রাম্পিক্যস ম্পনম্পদেষ্ট ি াি  গণনাটাআ মূ   ক্ষ্ ে। 

অিার ম্পকছু শাখা, যেমন গণনামূ ক জটি তা তনি (Computational complexity theory) ম্পিম্পিন্ন গণনা সমসযার বিম্পশষ্টযসমূহ ম্পিনেষণ করাআ 

অন াচয। এছাডা ম্পকছু শাখা অনছ যেখানন ম্পিম্পিন্ন যিৌত িযিস্থায় গণনা িাস্তিায়ন করার পদ্ধম্পত সমূহ অন াম্পচত হয়; যেমন যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা 
তনি একটি গণনামূ ক পদ্ধম্পতনক কীিানি কম্পিউটানরর িাষায় প্রকাশ করা োয় তা অন াচনা করা হয়। কম্পিউটার যপ্রাগ্রামাররা ম্পিম্পিন্ন 
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যপ্রাগ্রাম্পমং িাষা িযিহার কনর ম্পনম্পদেষ্ট গণনামূ ক সমসযা সমািান কনর থানকন। নযম্পদনক মানুষ-কম্পিউটার ম্পমথম্পিয়া-র মূ   ক্ষ্য হন া 
কম্পিউটার এিং গণনা-ি াি সমূহ িযিহানরাপনোগী, কােেকর এিং মানুনষর কানছ সাম্পিেকিানি সহজ িয করা। 

 

 প্রনয়ানগর তারতনমযর ম্পিম্পিনত কম্পিউটারনক দিুানগ িাগ করা োয়। 

 

সািারণ িযিহাম্পরক কম্পিউটার। 

ম্পিনশষ িযিহাম্পরক কম্পিউটার। 

 

অিার কম্পিউটানরর গেন  প্রচ ন নীম্পতর ম্পিম্পিনত এনক ম্পতন িানগ িাগ করা োয়। 

 

এনা গ কম্পিউটার। 

ম্পডম্পজটা  কম্পিউটার। 

হাআম্পব্রড কম্পিউটার। 

 

অকার, সামথেয, দাম  িযিহানরর গুরুনত্বর ম্পিম্পিনত ম্পডম্পজটা  কম্পিউটারনক অিার চার িানগ িাগ করা োয়। 

 

মাআনক্রা কম্পিউটার। 

ম্পমম্পন কম্পিউটার। 

যমআননেম কম্পিউটার। 

সুপার কম্পিউটার। 

 

ম্পননচ কম্পিউটানরর পূণোে যশ্রণীম্পিিাগ যদখাননা হন া : 
 

এনা গ কম্পিউটার 

 

যে কম্পিউটার একটি রাম্পশনক পর একটি রাম্পশর সানপনক্ষ্ পম্পরমাপ করনত পানর,তাআ এনা গ কম্পিউটার। এটি উষ্ণতা িা নযানয পম্পরমাপ ো 
ম্পনয়ম্পমত পম্পরিম্পতে ত হয় তা যরকডে  করনত পানর।নমাটর গাম্পডর যিগ ম্পনণোয়ক েে এনা গ কম্পিউটানরর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 

 

ম্পডম্পজটা  কম্পিউটার 

 

ম্পডম্পজটা  কম্পিউটার দআু িরননর বিদযুম্পতক যিানিজ দ্বারা সক  ম্পকছু প্রকাশ করা হয়। যিানিনজর উপম্পস্থম্পতনক ১ এিং নুপম্পস্থম্পতনক ০ দ্বারা 
প্রকাশ করা হয় এটি যে যকান গম্পণনতর যোগ প্রম্পক্রয়া সিন্ন করনত পানর এিং ম্পিনয়াগ,গুণ  িানগর মনতা নযানয পানরশন যোনগর সাহানেয 
সিাদন কনর। অিুম্পনক সক  কম্পিউটার ম্পডম্পজটা  কম্পিউটার। 

 

হাআম্পব্রড কম্পিউটার 

 

হাআম্পব্রড কম্পিউটার হন া এমন একটি কম্পিউটার ো এনা গ  ম্পডম্পজটা  কম্পিউটানরর সযিোিম বিম্পশষ্টযগুন ার সমন্বনয় গঠিত। এটি 

বিজ্ঞাম্পনক গনিষণায় িযিহার করা হয়। সুতরাং ি া োয়, প্রেুম্পি  ম্পিম্পিগত ম্পদক যথনক এনা গ  ম্পডম্পজটা  কম্পিউটানরর অংম্পশক সমন্বয়আ 

হনি হাআম্পব্রড কম্পিউটার। সািারণত হাআম্পব্রড কম্পিউটানর তথয সংগ্রহ করা হয় যানা গ পদ্ধম্পতনত এিং গণনা করা হয় ম্পডম্পজটা  পদ্ধম্পতনত। 

যেমন অিহায়া দপ্তনর িযিহৃত হাআম্পব্রড কম্পিউটার যানা গ পদ্ধম্পতনত িায়ুচাপ,তাপ আতযাম্পদ পম্পরমাপ কনর ম্পডম্পজটা  পদ্ধম্পতনত গণনা কনর 

অিহায়ার পূিোিাস ম্পদনয় থানক। 

 

যমআননেম কম্পিউটার 

 

যমআননেম কম্পিউটার হনি এমন একটি িড কম্পিউটার োর সনে ননকগুন া যছাট কম্পিউটার েুি কনর এক সনে ননক কাজ করনত পানর। 

জটি  বিজ্ঞাম্পনক গনিষণায়,উচ্চস্তনরর প্রেুম্পিগত ম্পিনেষণ,িৃহৎ প্রম্পতষ্ঠাননর বশম্পল্পক িযিহানর এটা কানজ  ানগ। ঢাকা ম্পিশ্বম্পিদযা নয়র পম্পরসংখযান 

ম্পিিানগ  িাং ানদশ পরমাণ ুশম্পি কম্পমশনন এ িরননর কম্পিউটার িযিহার কনর – cyber 170,ibm-4300. 

 

ম্পমম্পন কম্পিউটার 

 

যে কম্পিউটার টাম্পমেনা   াম্পগনয় প্রায় এক সানথ িে শতাম্পিক িযিহারকারী িযিহার করনত পানর তাআ ম্পমম্পন কম্পিউটার। এটা ম্পশল্প-িাম্পণজয  

গনিষণাগানর িযিহার করা হনয় থানক।নেমন – pdp-11,ibms/36,ncrs/9290. যেমন যসটি 
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মাআনক্রা কম্পিউটার 

 

মাআনক্রা কম্পিউটারনক পানসোনা  কম্পিউটার িা ম্পপম্পস িন  ম্পিম্পহত করা হয়। আন্টারনিস ম্পচপ, একটি মাআনক্রাপ্রনসসর cpu এিং ram, rom 

সহনোনগ মাআনক্রা কম্পিউটার গঠিত হয়। বদনম্পন্দন জীিননর সিেনক্ষ্নত্র এ কম্পিউটানরর িযিহার যদখা োয়।মযম্পকননটাস অআম্পিএম ম্পপম্পস এ 

িরননর কম্পিউটার। 

 

সুপার কম্পিউটার 

 

তযন্ত শম্পিশা ী  দ্রুতগম্পতসিন্ন কম্পিউটারনক সুপার কম্পিউটার িন । এ কম্পিউটানরর গম্পত প্রায় প্রম্পত যসনকনে ১ ম্পিম্প য়ন কযানরক্টর। 

পৃম্পথিীর অিহায়া িা যকাননা যদনশর অদমশুমাম্পরর মনতা ম্পিশা  তথয িযিস্হাপনা করার মনতা স্মৃম্পতিাোর ম্পিম্পশষ্ট কম্পিউটার হনি সুপার 

কম্পিউটার। CRAY 1, supers xll এ িরননর কম্পিউটার। 

 

 

 কম্পিউটার ম্পসকেম 

 

ম্পসনস্টম হন া কতগুন া আম্পন্টনগ্রনটড উপাদাননর সম্পিম্প ত প্রয়াস ো ম্পকছু সািারণ উনদ্দশয সািননর জনয কাজ কনর। কম্পিউটার ম্পসনস্টনমর 

উপাদানগুয া ম্পনম্নরূপ :- ১. হাডে য়যার, ২. সিট্য়যার, ৩. ম্পহউমযানয়যার িা িযিহারকারী, ৪. যডটা/আনিরনমশন। 

 

হাডক ওয়্যার (Hardware) 

 

কম্পিউটানরর িাম্পহযক অকৃম্পতসিন্ন সক  েে, েোংশ  ম্পডিাআসসমূহনক হাডে য়যার িন । কম্পিউটানরর হাডে য়যারনক প্রাথম্পমকিানি 

ম্পতনিানগ িাগ করা োয়। ক * আনপুট েেপাম্পত : কী-যিাডে , মাউস, ম্পডস্ক, স্কযানার, কাডে  ম্পরডার, ম্পডম্পজটা  কযানমরা আতযাম্পদ। খ * ম্পসনস্টম 

আউম্পনট : হাডে ম্পডস্ক, মাদারনিাডে , এম্পজম্পপ কাডে  আতযাম্পদ। গ * অউটপুট েেপাম্পত : মম্পনটর, ম্পপ্রন্টার, ম্পডস্ক, ম্পস্পকার আতযাম্পদ। 

 

সফট্ওয়্যার (software) 

 

সমসযা সমািান িা কােে সিাদননর উনদ্দনশয কম্পিউটানরর িাষায় িারািাম্পহকিানি সাজাননা ম্পননদেশমা ানক যপ্রাগ্রাম িন । যপ্রাগ্রাম িা যপ্রাগ্রাম 

সমম্পষ্ট ো কম্পিউটানরর হাডে য়যার  িযিহারকারীর মনিয সিকে  সৃম্পষ্টর মািযনম হাডে য়যারনক কােেক্ষম কনর তানকআ সিট্য়যার িন । 

কম্পিউটানরর সিট্য়যারনক প্রিানত দআু িানগ িাগ করা োয়। ক * ম্পসনস্টম সিট্য়যার : ম্পসনস্টম সিট্য়যার কম্পিউটানরর ম্পিম্পিন্ন 

আউম্পননটর মনিয কানজর সমন্বয় রক্ষ্া কনর িযিহাম্পরক যপ্রাগ্রাম ম্পনিোনহর জনয কম্পিউটানরর সামথেযনক সাথেকিানি ম্পননয়াম্পজত রানখ। খ * 

যাম্পিনকশন সিট্য়যার : িযিহাম্পরক সমসযা সমািান িা যডটা প্রম্পক্রয়াকরনণর জনয িযিম্পহত যপ্রাগ্রামনক যাম্পিনকশন সিট্য়যার িন । 

িযিহাম্পরক সমসযা সমািাননর জনয ননক রকম বতম্পর যপ্রাগ্রাম িাম্পণম্পজযক পণয ম্পহনসনি পায়া োয়, োনক সািারণত পযানকজ যপ্রাগ্রাম ি া হয়। 

 

ম্পহউমযানওয়্যার বা বযবহারকারী (Humanware) 

 

যডটা সংগ্রহ, যপ্রাগ্রাম িা যডটা সংরক্ষ্ণ  পরীক্ষ্াকরণ, কম্পিউটার চা াননা তথা যপ্রাগ্রাম ম্প খা, ম্পসনস্টমগুন া ম্পডজাআন  যরকডে  ম্প ম্পপিদ্ধকরণ 

এিং সংরক্ষ্ণ, সিট্য়যার  হাডে য়যানরর মনিয সমন্বয় সািন আতযাম্পদ কাজগুন ার সানথ েুি সক  মানুষনক একনত্র ম্পহউমযানয়যার 

(Humanware) ি া হয়। 

 

প্ডটা/ইনফরকমশন 

 

আনিরনমশন িা তনথযর কু্ষ্দ্রতম এককনক যডটা িন । যডটা হ  সাজাননা নয় এমন ম্পকছু ম্পিশৃঙ্খ  িযাক্ট (Raw Fact)যডটা প্রিানত দরুকম - 

 

(ক) ম্পনউনমম্পরক (Numeric) যডটা িা সংখযািাচক যডটা। যেমন – ২৫,১০০,৪৫৬ আতযাম্পদ। (খ) -ম্পনউনমম্পরক (Non-Numeric) যডটা। যেমন 

– মানুষ, যদশ আতযাম্পদর নাম, জীম্পিকা, জাম্পত ম্পকংিা ছম্পি, শব্দ  তাম্পরখ প্রিৃম্পত। 

 

অপাকরটিং ম্পসকেম 

 

পানরটিং ম্পসনস্টম হনি এমন একটি সফ্টয়যার ো কম্পিউটার যপ্রাগ্রানমর এম্পক্সম্পকউশননক ম্পনয়েণ কনর এিং ো ম্পসম্পডউম্প ং, ম্পডিাম্পগং, 
আনপুট/অউটপুট কনরা , একাউম্পন্টং, কিাআন শন, যস্টানরজ যাসাআননমন্ট, যডটা মযাননজনমন্ট এিং অনুষম্পেক কাজ কনর থানক। িতে মানন 

মাআনক্রা কম্পিউটার িা ম্পপম্পসনত িহু  িযিহৃত পানরটিং ম্পসনস্টমগুন া হন া - PC DOS,MS WINDOWS 
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95/98/2000,UNIX,UBUNTU,LinuxMint,MANDRIVA,DEBIAN,Fedora, MAC OSX,WINDOWS XP,WINDOWS 

Vista,WINDOWS 7, Windows 8 

 

 

 

 

 

 

 


