
 
িস eর pথম পাঠঃ iনপুট হেত আuটপুট 
ei িটuটিরয়ালিট ৈতরী করা হেলা তােদর জনয্ যারা DOSBox-e Turbo C (েকাথাo TC 
নােম পিরিচত) বা েবালর্য্াn িস inটল করেত o কনিফগার করেত জােন। েকবল িস 
েpাgািমং িশখেত  কেরেছ বা ভািসর্িটেত েকবল ভিতর্ হেয়েছ তােদর জনয্ কােজ িদেব 
ei িটuটিরয়াল। ei িটuটিরয়ালিট pথেম eকবার পেড় িনন। তারপর  েথেক 
িটuটিরয়ালিট হােত কলেম চচর্ া ক ন। 

======================================================= 

িটuটিরয়াল 1 

------------------------------- িস eর pথম পাঠঃ iনপুট হেত আuটপুট------------- 

আমােদর সবার মেন আেছ িকনা জািন না েয েযিদন (িডেসmর/জানয়ুারী মােস) sুেল 
পরীkার ফলাফল িদত েসিদন aেনক psিত িনেয় eকটু আেগ ভােগi sুেল েযতাম। 
আমােদর সময় িডেসmর মােসর েত হত বষর্ সমাপনী পরীkা। পরীkার খাতা মলূয্ায়েনর 
পর psত করা হয় ফলাফল। ফলাফল pকােশর িদন pধান িশkক বা িবদয্ালেয়র িসিনয়র 
িশkক েস ফল pকাশ করেতন। eখেনা হয়ত তাi হয়। pধান িশkক eেস pথেমi িকছু 
uপেদশমূলক বাণী েদন। ফলাফেলর পাতা uেl েত পেড়ন ফলাফেলর পিরসংখয্ান। 
েযমন e বছর েমাট 1200 জন পরীkায় aংশgহণ কের। তার মেধয্ 1100 জন পাশ 
কেরেছ। bা bা bা। 

ei পরীkা পdিতিটেক যিদ eকিট েpাgাম িহসােব ধের েনi। তাহেল ছাtরা েয পরীkার 
খাতায় িলেখ তাহল eর iনপুট। িশkক কতৃর্ ক খাতা মলূয্ায়ন করার পdিতিট হল 
pিkয়াকরণ। আর pধান িশkক কতৃর্ ক ফলাফল pকাশ করা হল েpাgামিটর আuটপুট। 
কােজi ei আেলাচনায় েদখেত পাi েয eকিট েpাgােমর িতনিট pধান aংশ রেয়েছ। যার 



pিkয়াকরণ aংশ iনপুেটর uপর িনভর্ রশীল (যিদ iনপুট aতয্াবশয্ক হয়)। আবার eর 
আuটপুট aংশ pিkয়াকরেণর uপর িনভর্ রশীল। িবষয়িট িনেচর িচt 2.1-e েদoয়া হল। 

 
িচt 2.1◌ঃ েpাgােমর িবিভn aংশ। 

eকিট কিmuটার েpাgাম তার iনপুট ডাটা বয্বহারকারীর কােছ চাiেত পাের। আবার 
ডাটা iনপুট না িনেয়o েকান বক মান েথেকi eকিট েpাgাম তার কিmuেটশন  
কের িদেত পাের। aথবা বয্বহারকারীর িনকট হেত ডাটা না িনেয় েকান ফাiল বা kাiড 
হেতo iনপুট তথয্ িনেত পাের। যাহাi ঘটুক না েকন, আuটপুট থাকেবi। pিkয়াকৃত 
ফলাফল আuটপুেট যােবi।  

eবার েত ধের েনi েয বয্াবহারকারীর িনকট হেত ডাটা না িনেয়i েpাgাম তার 
pিkয়াকরণ aংেশর ডাটা সরাসির আuটপুেট পাঠােব। েযমন ধির েয pধান িশkক তার 
ছাtেদর uেdয্েশ েতi বলেলন েয, "Hello, dear students! How are you?"। eখন ei 
বাতর্ াটুk েpাgােমর মাধয্েম আuটপুেট িদেত চাi। তাহেল িক করেত হেব? ei কথািটেক 
আuটপুেট (মিনটের) িনেয় যাoয়ার জনয্ eকািধক in াকশন দরকার। ei সকল 
in াকশন েসট িসিপo হেত বাতর্ ােক eকিট িনধর্ািরত েপাটর্  িদেয় মিনটের েপৗঁেছ েদoয়ার 
দািয়t েনয়। ধু ei কাজিটর জনয্i aেনক বড় eকিট েpাgাম দরকার। eরকম নানান 
কােজর জনয্ C কmাiলােরর িনজs ফাংশন রেয়েছ। e রকম িবিবধ সাধারণ কােজর জনয্ 
C কmাiলােরর ব  সংখয্ক িবl-iন ফাংশন রেয়েছ। e িলেক বলা হয় েহডার/িবl-
iন/লাiেbরী ফাংশন। বয্বহােরর ধরন aনুযায়ী eসকল েহডার ফাংশন িলেক সমেগােt 
িবভাজন কের আলাদা আলাদা ফাiেল রাখা হয়। e সকল ফাiলেক বলা হয় েহডার ফাiল। 
েযমন, sয্াnাডর্  iনপুট-আuটপুট সংkাn stdio.h, িবিভn sয্াnাডর্  লাiেbরী সংkাn হেল 
stdlib.h, ময্াথ সংkাn িবষেয় math.h, gািফk িনেয় হেল graph.h, iতয্ািদ। pধান 
িশkেকর বাতর্ ােক pদশর্ন করার জনয্ আমরা printf ফাংশনেক বয্বহার করব। ei printf 
ফাংশনিট বয্বহােরর পূেব stdio.h েহডার ফাiলেক েpাgােমর েত iনেkাড করেত হেব। 
eখন e িবষেয় েpাgামিট েদিখঃ 

#include<stdio.h> 

void main() 

{ 

printf("Hello, dear students! How are you?"); 

} 



uপেরর ei েpাgামেক টাiপ করার পর eেক eকিট নােম েসভ করেত হেব যােত কের 
পরবতর্ীেত তা আবার খুঁেজ পাoয়া যায়। eবার ধারাহািহক ভােব িনেচর িবষয় িল aনসুরণ 
করেত হেব। 

1। েমনবুাের কmাiল-e িkক কের কmাiল aপশন িসেলk করেল কmাiল হেয় যােব। 
িক েবােডর্  Alt েচেপ ধের েরেখ F9 চাপেলo eকi কাজ হেব। িনেচর িচt 2.2-e তা 
েদখােনা হল।  

 
িচt 2.2◌ঃ কmাiল করণ। 

2। েpাgাম uiেnার uপর িনেচর িচt 2.3-eর নয্ায় eকিট আলাদা বk আসেব। যিদ 
েকান eরর থােক তেব e বেk তা সংখয্া আকাের েদখােব। েযমন, আমার েpাgােম iরর-
eর সংখয্া হল 0। যিদ eরর থােক, তাহেল inার বাটন চাপেলi িনেচর িদেক সকল eরর 
েদখােব। আমরা যিদ uপেরর েpাgােম printf ফাংসেনর েশেষ েসিমেকালন না েদi, তাহেল 
িচt 2.4-eর নয্ায় eরর িলs েদখােব। েসi তািলকার বাতর্ া েদেখi বুঝেত হেব eিট েকান 
ধরেনর eরর। েস েমাতােবক বয্বsা িনেয় আবার কmাiল করেত হেব। eকাজিট 
(কmাiল করা+iরর কােরকশন করা) কের েযেত হেব যতkণ না e রর-eর সংখয্া 0 
হয়।  



 
িচt 2.3◌ঃ কmাiল পিরসংখয্ান। 

 

 
িচt 2.4◌ঃ iরর ekেpােরশন। 

3। কmাiল সােkস হেল, েমনবুাের রান েমনুেত িkক করেত হেব। তারপর রান aপশেন 
িkক করেলi েpাgাম রান হেয় যােব। িকেবােডর্  Ctrl েচেপ ধের েরেখ F9 চাপেলo রান হেয় 
যােব। 

 
িচt 2.5◌ঃ েpাgামেক রান করা। 



4। uপেরর েpাgাম aনুযায়ী আuটপুেট িকছুi েদখেবন না। eকিট য্াশ িদেয়i আবার 
েpাgাম uiেnা pদিশর্ত হেব। ফলাফল েদখেত হেল েমনবুাের uiেnা েমনুেত িkক কের 
আuটপুেট িkক করেত হেব। তাহেলi িনেচর িদেক েদখা যােব েয Hello, dear students! 

How are you?। 
5। আবার যিদ রান করার সময়i সরাসির আuটপুট েদখেত চান, তাহেল েpাgােমর েশষ } 
bােকেটর পূেবর্ getch() েহডার ফাংশনিট বয্বহার করেত হেব। ei ফাংশনিট বয্বহার করার 
জনয্ conio.h েহডার ফাiলেক েত iনেkাড করেত হেব। তখন েpাgামিট হেব িনেmর 
িচt 2.6◌ঃ eর মত।  

 
িচt 2.6◌ঃ েpাgাম। 

6। ei েpাgামিটেক কmাiল কের রান করেল িনেচর িচt 2.7 েদখােব। লkয্ করেলi 
েদখা যােব েয িচেtর িনেচর িদেক িলখা আেছ Hello, dear students! How are you?। 
েশেষর িদেক eকিট কাসর্র িbংিকং করেব। eবার inার বাটন চাপেলi কাসর্র বার েpাgাম 
uiেnােত েফরত আসােব। 

 
িচt 2.7◌ঃ আuটপুট uiেnা। 



7। আuটপুট uiেnােক পির ার কের ধু েpাgােমর আuটপুট েদখােনার জনয্ িkয়ার িskন 
(clrscr) ফাংশন বয্বহার করেত হয়। clrscr() ফাংশনিট main () eর { bােকেটর পরপরi 
বয্বহার করেত হেব। clrscr() বয্বহার করেল েpাgাম o আuটপুট uiেnা যথাkেম িচt 
2.8 eবং 2.9 eর মত েদখােব। 

 
িচtঃ 2.8 েpাgাম। 

 

 
িচt 2.9◌ঃ আuটপুট uiেnা। 

eবার িচt 2.7 eবং 2.9 eর তফাৎ েদখুন। eিট clrscr() ফাংসেনর কাজ। 

 

uপেরর িটuটিরয়ােলর uপর িকছু uদাহরণ েদিখ। 

uদাহরণ 2.1◌ঃ আমরা িনেচর ei চারিট বাকয্েক মিনটেরর আuটপুেট পাঠােত চাi। 

This is a first program. I have successfully executed the program. Everyday, I will 
spend one hour to be a skilled programmer. I believe that I will be succeeded. 

সমাধান 1.1◌ঃ printf ফাংশেনর eর চারিট বাকয্েক eক সােথ পয্ারাgাফ আকাের িলেখ 
েpাgাম রান করেল কাংিখত ফলাফল পাoয়া যােব। েpাgামিট িনেচ েদখােনা হেলা। 

 

#inclide<stdio.h> 



#include<conio.h> 

void main() 

{ 

printf("This is a first program. I have successfully executed the program. 
Everyday, I will spend one hour to be a skilled programmer. I believe that I will 
be succeeded."); 

getch(); 

} 

 

সমাধান 2.2◌ঃ eকািধক printf ফাংশন বয্াবহার কেরo eকi কাজ করা যায়। েযমন 
িনেচর েpাgােম চারিট printf িদেয় চারিট বাকয্েক eকটার পর eকটা আuটপুেট পাঠােনা 
হেলা।কারণ printf eর কাজi হেলা ডবল েকােটশেনর িভতর যা আেছ তা আuটপুেট 
েpরণ করা। ফেল uপেরর েpাgােম eক printf িভতর সমs পয্ারা িছল বেল সবটুk 
eকসােথ আuটপুেট েগল। আবার িনেচর েpাgােম pথম printf eিkিকuট হoয়ার পর 
আuটপুেট যােব This is a first program. । িকn িস কmাiলার লাiন বাi লাiন 
eিkিকuট কের। ফেল িdতীয় printf o eিkিকuট হেব। েস সময় আuটপুেট যােব This 
is a first program. I have successfully executed the program.।  

#inclide<stdio.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{ 

printf("This is a first program. "); 

printf("I have successfully executed the program."); 

printf(" Everyday, I will spend one hour to be a skilled programmer."); 

printf(" I believe that I will be succeeded."); 

getch(); 

} 

 



eকiভােব তৃতীয় printf eিkিকuট হবার পর আuটপুেট যােব This is a first program. I 
have successfully executed the program. Everyday, I will spend one hour to be a 
skilled programmer. সবর্েশষ চতুথর্ printf eিkিকuট হেল আuটপুেট যােব This is a 
first program. I have successfully executed the program. Everyday, I will spend 
one hour to be a skilled programmer. I believe that I will be succeeded.। 

সমাধান 2.3◌ঃ 

আমরা pেতয্কিট printf eর ফলাফল আলাদা আলাদা ভােব েদখেত পাiনা। কারণ 
কিmuটােরর pেসসর খুবi ফাs। তাi eত dত সব eিkিকuট হয় েয আমরা eক 
printf eিkিকuট হেয় aনয্ printf eর eিkিকuশন  হoয়ার মেধয্ পাথর্কয্টুk ধরেত 
পািরনা। যিদ তাo েদখেত চাi তেব eকিট printf eিkিকuশন হবার পরi pেসসরেক 
েহাl কের রাখেত হেব যােত কের পেরর printf eিkিকuশন  না করেত পাের। 
getch() ফাংশন বয্বহার কের তা করা সmব। িনেচর েpাgােম তাo েদখােনা হেলা। 

#inclide<stdio.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{ 

printf("This is a first program. "); 

getch(); 

printf("I have successfully executed the program."); 

getch(); 

printf(" Everyday, I will spend one hour to be a skilled programmer."); 

getch(); 

printf(" I believe that I will be succeeded."); 

getch(); 

} 

আবার রান করার পর pথম আuটপুেট আসেব This is a first program. । eবার inার 
বাটেন চাপেল আuটপুেট পেরর লাiনিট aথর্াৎ I have successfully executed the 
program. আসেব। আর আেগ েথেকi This is a first program. িskেন পাঠােনা িছল। 
ফেল িskেন েদখা যােব This is a first program. I have successfully executed the 



program.। eকi ভােব আবার inার চাপেল আuটপুেট আসেব This is a first program. 
I have successfully executed the program. Everyday, I will spend one hour to be a 
skilled programmer.। আবার inার বাটন চাপেল সবর্েশষ printf ফাংশনিট eিkিকuট 
হেব। তখন আuটপুেট েদখােব This is a first program. I have successfully executed 
the program. Everyday, I will spend one hour to be a skilled programmer. I 
believe that I will be succeeded.। 


