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অধ ায় ৭--এ কী কী িশখেবা?
?

সট
বা ব বা িচ াজগেতর সু-সং

ািয়ত ব র সমােবশ বা সং হেক সট বেল। ইংের জ বণমালার

বণ, এিশয়া মহােদেশর দশসমূহ, 'াভািবক সংখ*া ইত*ািদ সট সু-সং

থম পাঁচ#ট

ািয়ত সেটর উদাহরণ। কান ব-

িবেবচনাধীন সেটর অ ভ12 আর কান#ট নয় তা সুিনিদ4ভােব িনধািরত হেত হেব। সেটর ব র কােনা
পুনরাবৃি6 ও 8ম নই।
সেটর

েত*ক ব-েক সেটর উপাদান (element)

বলা হয়। সটেক সাধারণত ইংের জ বণমালার বড়

হােতর অ:র A, B, C, …. X, Y, Z ;ারা এবং উপাদানেক ছাট হােতর অ:র a, b, c, ….. x, y, z ;ারা
কাশ করা হয়।
সেটর উপাদান=েলােক { } এই

তীেকর মেধ* অ ভ12 কের সট িহেসেব ব*বহার করা হয়। যমন: a,

b, c- এর

সট {a, b, c} িত া,

মঘনা, যমুনা ও @AপুB নদ-নদীর

@AপুB},

থম দুই#ট জাড় 'াভািবক সংখ*া সট {2, 4}; 6 –এর =ণনীয়কসমূেহর সট {1, 2, 3, 6}

ইত*ািদ। মেন কির, সট A এর এক#ট উপাদান x। এেক গািণিতকভােব
∈
∈ .

∈

সট {িত া,
তীক ;ারা

মঘনা, যমুনা,
কাশ করা হয়।

ক পড়েত হয়, x, A সেটর উপাদান (x belongs to A)। যমন, B={m, n} হেল,

∈

এবং
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সট

কােশর প

িত

ধানত সট দুই পCিতেত কাশ করা হয়। যথা: (১) তািলকা পCিত (Tabular Method)। (২)
সট গঠন পCিত (Set Builder Method)
(১)) তািলকা প িত : এ পCিতেত সেটর সকল উপাদান সুিনিদ4ভােব উেGখ কের ি;তীয় বHনী { }
এর মেধ* আবC করা হয় এবং একািধক উপাদান থাকেল ‘কমা’ ব*বহার কের উপাদান=লােক পৃথক
করা হয়। যমন : A = {1, 2, 3} B = {x, y, z}, C = {100}, D = { গালাপ, রজনীগHা}, E
= {রিহম, সুমন, IJ, চাংপাই} ইত*ািদ।
(২)) সট গঠন প িত : এ পCিতেত সেটর সকল উপাদান সুিনিদ4ভােব উেGখ না কের উপাদান
িনধারেণর জন* শত দওয়া থােক। যমন : 10-এর চেয় ছাট 'াভািবক জাড় সংখ*ার সট A
হেল, A = {x: x 'াভািবক জাড় সংখ*া, x < 10}
এখােন, ‘:’ ;ারা ’এKপ যন’ বা সংে:েপ ‘ যন’ বাঝায়।
সট গঠন পCিতেত { } এর ভতের ‘:’ িচেMর আেগ এক#ট অজানা রািশ বা চলক ধের িনেত হয়
এবং পের চলেকর ওপর েয়াজনীয় শত আেরাপ করেত হয়। যমন: {3, 6, 9, 12} সট#টেক
সট গঠন পCিতেত কাশ করেত চাই। ল: কির, 3, 6, 9, 12, সংখ*া=েলা 'াভািবক সংখ*া, 3
;ারা িবভাজ*। এবং 12-এর বড় নয়। এে:েB সেটর উপাদানেক 'y' চলক িবেবচনা করেল 'y'-এর
ওপর শত হেব। y 'াভািবক সংখ*া, 3-এর =িণতক এবং 12 এর চেয় বড় নয় (y 12)।
সুতরাং সট গঠন পCিতেত হেব {y: y 'াভািবক সংখ*া, 3-এর =িণতক এবং y 12}।

সেটর


4, 8, 12, 16, 20

কাশ সং

সট#টেক সট গঠন পCিতেত

া

সমস া
কাশ কর।

সেটর


কাশ সং

া

সমস া

∶ , 42 – এর সকল =ণনীয়ক} সট#টেক তািলকা পCিতেত

কাশ কর।
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িবিভ"

কােরর সট

সসীম সট (Finite set)
set)
য সেটর উপাদান সংখ*া গণনা কের িনধারণ করা যায়, এেক সসীম সট বেল। যমন :
A = {a, b, c, d}, B = {5, 10, 15,........, 100} ইত*ািদ সসীম সট। এখােন A
সেট 4#ট উপাদান এবং B সেট 20 #ট উপাদান আেছ।
অসীম সট (Infinite set)
য সেটর উপাদান সংখ*া গণনা কের িনধারণ করা যায় না, এেক অসীম সট বেল ।
অসীম সেটর এক#ট উদাহরণ হেলা 'াভািবক সংখ*ার সট, N ={1, 2, 3, 4.......}।
এখােন, N সেটর উপাদান সংখ*া অসংখ* যা গণনা কের িনধারণ করা যায় না। এই
Nিণেত Iধু সসীম সট িনেয় আেলাচনা করা হেব।
ফাঁকা সট (Empty set)
য সেটর কােনা উপাদান নই এেক ফাঁকা সট বেল । ফাঁকা সটেক
কাশ করা হয় ।

তীক ;ারা

ভনিচ&
জন ভন (১৮৩৪-১৮৮৩) িচেBর সাহােয* সট

কাশ করার রীিত

বতন কেরন।

এই িচB=েলা তাঁর নামানুসাের ভনিচB নােম পিরিচত। ভনিচেB সাধারণত
আয়তাকার ও বৃ6াকার :B ব*বহার করা হয়। িনেচ কেয়ক#ট সেটর ভনিচB
দশন করা হেলা

ভনিচB ব*বহার কের অিত সহেজ সট ও সট
করা যায়।

8য়ার িবিভS Tবিশ4* যাচাই

িবিভ"

কােরর সট

উপেসট (Subset)
Subset)
মেন কির, A = {a, b} এক#ট সট। A সেটর উপাদান িনেয় আমরা {a, b},{a}, {b} সট=েলা
গঠন করেত পাির । গ#ঠত {a, b}, {a}, {b} সট=েলা A সেটর উপেসট।
কােনা সেটর উপাদান থেক যত=েলা সট গঠন করা যায় এেদর

েত*ক#ট

দ6 সেটর

উপেসট। ফাঁকা সট যেকােনা সেটর উপেসট। যমন : P = {2, 3, 4, 5} এবং Q = {3, 5}
হেল, 9 সট#ট P সেটর উপেসট। অথাৎ Q ⊆ P. কারণ Q সেটর 3 এবং 5 উপাদানসমূহ
P সেট িবদ*মান। '⊆'

তীক ;ারা উপেসটেক সূিচত করা হয় ।

িবিভ"

কােরর সট

সািবক
(
সট (Universal Set)
Set)
আেলাচনায় সংিV4 সকল সট যিদ এক#ট
িনিদ4 সেটর উপেসট হয় তেব ঐ িনিদ4
সটেক এর উপেসট=েলার সােপে: সািবক
সট বেল। সািবক সটেক U
তীক ;ারা
সূিচত করা হয়। যমন: কােনা িবদ*ালেয়র
সকল িশ:াথXর সট হেলা সািবক সট এবং
অ4ম Nিণর িশ:াথXেদর সট উ2 সািবক
সেটর সকল
উপেসট।সট সািবক সেটর
উপেসট।

উদাহরণ:
কর।

1, 2, 3, 4, 5, 6 ,

1, 3, 5 ,

3, 4, 5, 6

হেল, সািবক

সট িনণয়

িবিভ"

কােরর সট

পূরক সট (Complement of a set)
যিদ U সািবক সট এবং A সট#ট U -এর উপেসট
হয় তেব, A. সেটর বিহভ1ত সকল উপাদান িনেয়
য সট গঠন করা হয়, এেক A. সেটর পূরক
সট বেল । A -এর পূরক সটেক Ac বা A' ;ারা
কাশ করা হয়।
মেন কির, অ4ম Nিণর 60 জন িশ:াথXর মেধ* 9 জন অনুপিYত । অ4ম Nিণর সকল
িশ:াথXেদর সট সািবক সট িবেবচনা করেল উপিYত (60–9) বা 51 জেনর সেটর পূরক
সট হেব অনুপিYত 9 জেনর সট।
উদাহরণ:: U = {1, 2, 3, 4, 5, 6} এবং A = {2, 4, 6} হেল Ac িনণয় কর।

সেটর িবিভ" অপােরটর
৭..৬ সট . য়া
সংেযাগ সট (Unionof sets)
মেন কির, P = {2, 3, 4} এবং Q = {4, 5, 6}. এখােন P
এবং Q. সেটর অ ভ12 উপাদানসমূহ 2, 3, 4, 5, 6. P ও
Q সেটর সকল উপাদান িনেয় গ#ঠত সট {2, 3, 4, 5, 6}
যা P ও Q সট;েয়র সংেযাগ সট।
ু বা তেতািধক সেটর সকল উপাদান িনেয় গ1ঠত সটেক সংেযাগ সট বলা হয় ।
দই
ধির, A ও B দুই#ট সট । A ও B-এর সংেযাগ সটেক ∪ ;ারা কাশ করা হয় এবং পড়া
হয় এ সংেযাগ B অথবা 'A union B", সট গঠন পCিতেত ∪
∶ ∈
অথবা
∈ }
উদাহরণ:: C = {রাZাক, সািকব, অেলাক} এবং D = {অেলাক, মুশিফক} হেল,
িনণয় কর।

∪

সেটর িবিভ" অপােরটর
ছদ সট (Intersection of sets)
মেন কির, িরনা বাংলা ও আরিব ভাষা পড়েত ও িলখেত পাের এবং জয়া বাংলা ও িহ \ ভাষা পড়েত
ও িলখেত পাের । িরনা য ভাষা পড়েত ও িলখেত পাের এেদর সট {বাংলা, আরিব} এবং জয়া য
ভাষা পড়েত ও িলখেত পাের এেদর সট {বাংলা, িহ \}। ল: কির, িরনা ও জয়া েত*েক য ভাষা
পড়েত ও িলখেত পাের তা হে] বাংলা এবং এর সট {বাংলা}। এখােন {বাংলা} সট#ট ছদ সট।
ু বা তেতািধক সেটর সাধারণ (Common) উপাদান িনেয়
দই
গ1ঠত সটেক ছদ সট বলা হয়। ধির, A ও B দুই#ট সট। A
ও B -এর ছদ সটেক ∩ ;ারা কাশ করা হয় এবং পড়া
হয় A ছদ B. সট গঠন পCিতেত ∩
: ∈ এবং x ∈
B} : A = {1, 3, 5} এবং B = {5, 7} হেল, ∩ িনণয় কর।
উদাহরণ:
সমাধান: দওয়া আেছ, A = {1, 3, 5} এবং B = {5, 7} ∴ ∩ = {1, 3, 5}∩{5, 7} =
{5}।
উদাহরণ:: P = {x: x, 2 -এর =িণতক এবং x 8} এবং Q = {x: x, 4- এর =িণতক এবং x
12} হেল, ∩ িনণয় কর।
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সেটর িবিভ" অপােরটর
িনে5দ সট (Disjoint sets)
sets)

ু 1ট সেটর উপাদান6েলার মেধ কােনা সাধারণ উপাদান না থােক,, তেব সট
যিদ দই
ু 1ট পর8র িনে9দ সট।
দই
ধির, A ও B দুই#ট সট । A ও B পর^র িনে]দ সট হেব যিদ ∩
! হয়।
ু 1ট সেটর ছদ সট ফাঁকা সট হেল সট:য় পর8র িনে9দ সট।
দই
উদাহরণ:: A = {x: x, িবেজাড় 'াভািবক সংখ*া এবং 1 < x < 7} এবং B = {x: x, ৪-এর
=ণনীয়কসমূহ} হেল, দখাও য, A ও B সট;য় পর^র িনে]দ সট।

গািণিতক সমস া
উদাহরণ::

ও B যথা8েম 42 ও 70-এর সকল =ণনীয়েকর সট হেল,

∩

িনণয় কর।

"

#, $, % , &

(a)

∪

(b)

∪

(c)

∩* ∪ +

$, ' এবং (

', ) হেল,, িনেচর সট6েলা িনণয়( কর::

(d) * ∪ + ∪
(e) * ∩ + ∪ * ∩ + সট=েলা িনণয় কর।
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সৃজনশীল

=

কােনা ছা&াবােসর 65%
65% ছা& মাছ পছ> কের,, 55%
55% ছা& মাংস পছ> কের এবং 40%
40% ছ
(a) সংি:_ িববরণসহ উপেরর তথ*=েলা ভনিচেB

কাশ কর।

(b) উভয় খাদ* পছ\ কের না তােদর সংখ*া িনণয় কর।
(c) যারা Iধু এক#ট খাদ* পছ\ কের তােদর সংখ*ার =ণনীয়ক সেটর ছদ িনণয় কর।

