
িস এর �থম পাঠঃ ইনপুট হেত আউটপুট (পবর ৪) 
আমরা আেগর িউটিররােে  েদোম  ে িি িের * িেের িপরািমড বানােত হর। উ� িউটিররােে  ে সিে 
 �া�াম রেরেছ তােত েিে printf ফাংশেনর িভতর  িান  �স বযবহার না িের িনউ োইন িমাা (\n) বযবহার 
িির অথরাা printf("*\n") আিাের বযবহার িির তাহেেল তা িেের আউটপুেট সমেিাণী ি�ভুেজর নযার  েদােনা 
স�ব। তদন  �া�ামি হেব িনন�পঃ 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
{ 
printf("*\n"); 
printf("***\n"); 
printf("*****\n"); 
printf("*******\n"); 
printf("*********\n"); 
getch(); 
} 
এই  �া�ােমর আউটপুট হেব িননমতঃ 
* 
*** 
****** 
******** 
********** 
ো  েদেত এিি সমেিাণী ি�ভুেজর মত। 
গত িউটিররােের এই  �া�ামি আবার আেোলনার আনার উেউশয হে, আজেি আমরা এিই িপরািমডেি বা 
ি�ভুজেি * ছাড়া অনয  িান িসসে িেের আআিব। উোহরণ  �প বো  েেত পাের  ে * এর পিরবেতর  a 
বসাব। তদন উপেরর ি�ভুজি হেব িনন�পঃ 

a 
aaa 
aaaaa 
aaaaaaa 
aaaaaaaaa 
আবার  িউ মেন িরেত পােরন  ে a বযবহার না িের x  ি িেেত আআিব।  সে�ে� ি�ভুজি  েদেত হেব িনন 
আিােরর। 
x 
xxx 
xxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxxxx 
এমনল হেত পাের  ে  িউ হত লাইে  ে  স 0, 1, 2, 3 এবং 4 অংিগিে বযবহার িের িনেনর নযার ি�ভুজ 
আআিেব। 
0 
111 
22222 
3333333 
444444444 
এভােব েিে লালরামত িসসে বযবহার িের িনেজর মত িের আআিেত লাই, (মােন এিই  �া�াম বারবার রান 
িরব, শু এিিবার আমার টােগরট িসসেেি  েিদের  েব, আর  �া�াম আমার  েদােনা িসসে িেেরই ি�ভুজ 
আআিেব।  সি হেত পাের 0 িেের, 1 িেের, * িেের বা অনয  ে  িান িসসে িেের।) তাহেে ি�র  িান িসসে 
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বযবহার না িের িিেবাডর  হেত ইনপুট িনেত হেব।  সে�ে�  িান  িের�ারেি ইনপুট হেত িনের আআিা োেব। 
িি�  িান গািণিতি িাজ িরেত হেে,  েমন িমডটােমরর নসর ল ফাইনােের নসর  োগ িরা, ডাটার রণ 
 িের�ার হেে লেেব না।  সে�ে� ডাটােি অবশযই নসর হেত হেব। িােজই বুুা  গে  ে ডাটা িবিভভ রেণর 
হের পাের। আবার ডাটােি  মমিরেত  িান জারগার  রেদ িাজ িরেত হেব।  মমিরর এিই জারগার এি এি 
বার এি এি মান  রেদ িাজ িরার �েরাজন হেত পাের।  েমন  মমিরর এিি জারগা িনরািরত হেো 
িমডটােমরর নসেরর মান রাদার জনয। অনয এিি জারগা  নলরা হেো ফাইনাে পরী�ার নসর রাদার জনয। 
 িান  িাসর  মথ১০১ এর িমডটােমরর নসর  মমিরর �থম অংেশ ল এই  িােসরর িফনােের নসর  মমিরর ি তীর 
অংেশ রাদা হেো। তারপর  মমিরর েইু িনের ািরত �ান হেত মান িনের  োগ িের  মথ১০১  িােসর  মাট িত 
 পে তা মিনটের �িাশ িরা হেো। এবার আর  মমিরর িমডটামর ল ফাইনাে নসর রাদার �ানটুু  মথ১০১ 
 িােসরর জনয ের রাদার �েরাজন  নই। এর জনয �েসিসং এর িাজ  শ । তাই পেরর ােপ এিই �ান ে'ুিেত 
পোথর১০৩  িােসরর েথাােম িমডটামর ল ফাইনাে পরী�ার নসর রাদেত পাির। অতপর এিই প িতেত মান ে'ুি 
িনের  োগ িের তার ফে �িাশ িরেত পাির। এই জাতীর িাজ িরার জনয ডাটা টাইপ ল  ভিরেরবে সসেির  
ারণা থািা েরিার। 

ডাটা টাইপ ল  ভিরেরবেঃ

এিই প িতেত floating point এর জনয হেত পাের 
float Marks1, Marks2, TotalMarks; 
অথরাা �থম ডাটা টাইেপর জনয িিলরাডর  িেদেত হেব। তারপর  ভিরেরবেগিেেি িমা িেের পপথি িরেত হেব। 
 শে   সিমেিােন বসােত হেব।  েমনঃ 
double Marks1, Marks2, TotalMarks; 
অথবা 
char grade;  
মেন রাদেত হেব  ে  �া�ােমর এিই অংেশর িভতর এিই নােম এিািি  ভিরেরবে িডিােরশন িরা োেব না। 
িিেবাডর  হেত  ভিরেরবেে মান �হন িরার িমাা হ'েঃ 

 
 েেহতু রান িরার আেগ বযবহারিারী িি ইনপুট িসসে িেেত পাের তা আমােের  �া�াম আেগ  থেি জােন না 
এবং রান িরার পর আমােের  �া�াম ইউজােরর িনিট হেত তা  লের িনেব,  সে�ে� এিি  ভিরেরবে (বাংোর 
বেে লেি) োগেব ো  �া�াম রান িরার পর িিেবাডর  হেত পালরা ইনপুট িসসেেি ের রাদেব। ের  নই  ে 
লেিি হে symbol। এদন িিেবাডর  হেত �েের িসসেি হেত পাের এিি নসর ( েমন -১০, ১২, ইতযািে) বা 
এিি  িের�ার ( েমন a, d,x,z, ইতযািে)। ফেে িস  �া�াম  ে সিে ডাটা �েসস িের তার টাইপ সসেির  
 �া�ামেি বেে বুিুের িেেত হর। এর লারি �ান ডাটা টাইপ হেঃ 
1. integer োর  ভেু  র� হে -32,768 to 32,767  ে  িান পূণর সংদযা এবং এর িস িডিােরশন প িত হে int 
2. floating point োর  ভেু  র� হে 1.2E-38 to 3.4E+38  েেিান ভ�াংশ সংদযা এবং এর িস িডিােরশন 
প িত হে float 
3. double োর  ভেু  র� হে 2.3E-308 to 1.7E+308  ে  িান ভ�াংশ সংদযা এবং এর িস িডিােরশন প িত 
হে double 
4. character ো িিেবােডর র  ে  িান এিি  িের�ারেি বুুার এবং এর িস িডিােরশন প িত হে char 
িােজই বুুা  গে  ে আমােের  �া�ােম ইি�জার টাইেপর  িান মান িনের িাজ িরেত লাইেে �থেমই ভািরেরবে 
িডিােরশন িের িনেত হেব। িডিােরশেনর প িত হেঃ 
int Marks;  
 েদােন এিি মা�  ভিরেরবে Marks োর িভতর -32,768 to 32,767 এর মেয  ে  িান মান রাদা োেব। 
আবার এিািি  ভিরেরবে হেে  ভিরেরবেগিেেি িমা িেের পপথি িরেত হর।  েমনঃ 
int MidTerm, Final, TotalMarks; 
এদােন MidTerm, Final এবং TotalMarks �েতযেিই এি এিি ইি�জার টাইেপর  ভিরেরবে। 
 ভিরেরবেের নাম  ে  িান িিছু হেত পাের, তেব তা এিি  িের�ার িেের শশ হেত হেব। 



1. ইি�জার টাইেপর ডাটা পড়ার জনয িেদেত হেব: scanf("%d",&variale's name); 
 েমনঃ 
int Marks; 
scanf("%d",&Marks); 
 
আবার Marks এর মান আউটপুেট পাঠােত িেদেত হেব 
printf("%d",Marks); 
 

2. �ট টাইেপর ডাটা পড়ার জনয িেদেত হেবঃ scanf("%f",&variale's name); 
 েমনঃ 
float GradePoint; 
scanf("%f",&GradePoint); 
 

GradePoint এর মান আউটপুেট পাঠােত িেদেত হেব 
printf("%f",GradePoint); 
 

3. ডবে টাইেপর ডাটা পড়ার জনয িেদেত হেবঃ scanf("%lf",&variale's name); 
 েমনঃ 
double profitRate; 
scanf("%lf",&profitRate); 
 

profitRate এর মান আউটপুেট পাঠােত িেদেত হেব 
printf("%lf",profitRate); 
 

4.  িের�ার টাইেপর ডাটা পড়ার জনয িেদেত হেবঃ scanf("%c",&variale's name); 
char letter; 
scanf("%c",&letter); 
 

letter এর মান আউটপুেট পাঠােত িেদেত হেব 
printf("%c",letter); 
 

লেেির মান িেের ি�ভুজ � িরাঃ 
আজেির িটিররােের উপের  ে  �া�ামি আেছ আমরা েিে  সদােন �িতি *  ি অনয  িান  িের�ার িেের 
পিরবতর ন িরেত পাির তাহেে  সই  �া�াম * এর পিরবেতর  আমােের  েলরা  িের�ার িেের ি�ভুজ আআিেব। 
 সে�ে� আমােের  েলরা  িের�ারেি শশেত scanf ফাংশন িেের  িান এিি  ভিরেরবেে িনের িনেত হেব। ির 
 সই  ভিরেরবি�র নাম হে symbol োর টাইপ হে char। এই  �ে� আমরা িিেবাডর  হেত  ে  িের�ার টাইপ 
িরব তা symbol নামি  ভিরেরবেে  সভ হেব। এবার আমরা উপেরর  �া�ােমর িমাোর িভতের �িতি * 
এর জারগার িেদব %c ল  শে  িেদব সমান সংদযি symbol, তাহেে তা আমােের symbol ি আউটপুেট 
পাঠােব।  েমন printf("***\n"); এর জারগার িেদব printf("%c%c%c",symbol,symbol.symbol); তদন েিে 
আমরা a লািপ তাহেে উ� িমাা আউটপুেট  েদােব aaa। তাহেে  �া�ামির ে'ুি অংশ হেব। এিি অংশ 
হেো ইনপুট  নবার জনয। অপর অংশ হেে িিেবাডর  হেত �হণ িরা িসসে িেের ি�ভূজি আআিা। 
এই প িতেত  �া�ামি হে িনন�পঃ 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<conio.h> 



void main() 
{ 
char symbol; 
printf("Enter a symbol\n"); 
scanf("%c",&symbol); 
 
printf("%c\n", symbol); 
printf("%c%c%c\n", symbol, symbol, symbol); 
printf("%c%c%c%c%c\n", symbol, symbol, symbol, symbol, symbol); 
printf("%c%c%c%c%c%c%c\n", symbol, symbol, symbol, symbol, symbol, symbol, symbol); 
printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c\n", symbol, symbol, symbol, symbol, symbol, symbol, symbol, 
symbol, symbol); 
getch(); 
} 
 

উোহরণঃ 

এদন আমরা ের  নই  ে রিহম এিজন িব�িবেযাের পড়ুরা ছা�।  স এ মােস বািড়  থেি িনের আসে 
৫০০০টািা।  স িউশিন িের আর িরে ২০০০টািা। তাহেে এ মােস  স  মাট িত টািা দরল িরার সুেোগ 
 পে? তা  বর িরেত হেব। িনেল তার জনয এিি  �া�াম  েলরা হেো। 

আমােের ো িরেত হেব তাহে  ে, তার বািড়  থেি িনের আসা টািা এিি  ভিরেরবেে রাদব। ের  নই  স 
ভািররােবর নাম হেো fromFather। এিইভােব িউশিনর টািার পিরমাণ িিসউটােরর  মমিরেত ের রাদার 

জনয  ভিরেরবে হেো fromTution। এই েইু  ভিরেরবেের মান  োগ িের তপ তীর  ভিরেরবে Total এ রাদব 
এবং Total এর মান আউটপুেট পাঠাব। তাহেেই িাজ  শ । এদােন fromFather, fromTution এবং Total 
�েতযেিই ইি�জার টাইপ  ভিরেরবে। উপের বিণরত রিহেমর  মাট টািা  বর িরেত হেে fromFather এর মেয 
৫০০০ ল fromTution এর িভতর ২০০০ রাদেত হেব, অথরাা fromFather=5000; এবং fromTution=2000; 
বসােত হেব। পরবত�েত িেদেত হেব Total=fromFather+fromTution; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{ 

int fromFather, fromTution, Total; 

fromFather=5000; 

fromTution=2000; 

Total=fromFather+fromTution; 

printf("Rahim now has %d Taka", Total); 

getch(); 

} 

 



 
 

উপেরর উোহরেণ  েদোম  ে রিহম তার বাবার িনিট হেত �িতমােস ৫০০০ টািা ল িউশিন হেত ২০০০ 
টািা িের পার। এ েিু মানই িনরািরত। িি� েিে টািার পিরমাণ িনরািরত না হর, অথরাা পিরবতর নশীে, 
তাহেে উপেরর  �া�াম িাজ িরেব না। �িতবার  �া�াম রান িরার আেগ  �া�ােমর িভতের এ েইু 
 ভিরেরবেের মান পিরবতর ন িরেত হেব। ো জিে,  িননা তার জনয মূে  �া�ােম পিরিবতর ন িরেত হেহ। 
এদন িবি�ি বুুেত ের  নই  ে এই মানগিে এি এি মােস এি এি রিম হেত পাের। তাহেে রান িরার 
পর েিে িিেবাডর  হেত মান  নলরা োর, তেব এিই  �া�াম �িতমােসর িহশাব  বর িরেত িাজ িরেব। ফেে 
আমরা েইু  ভিরেরবেের মান রান িরার পর িিেবাডর  হেত িনব। অতপর েইু মান  োগ িের তা আউটপুেট 
�িাশ িরব। তদন  �া�ামি হেব িনন�পঃ 

 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

{ 

int fromFather, fromTution, Total; 

printf("Enter the amount that Rahim got from his father"); 

scanf("%d", &fromFather); 

printf("Enter the amount that Rahim got from his tution"); 

scanf("%d", &fromTution); 

Total=fromFather+fromTution; 

printf("Rahim now has %d Taka", Total); 

getch(); 

} 


