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BASE প্রশিক্ষণ সহাশিক 

শিকড় হতে শিখতে এক,  দুই …....শেন! 
 
 
 
 
 

LibreOffice.org শিতি ধাতে ধাতে  একশি কার্যকে ডািাতেজ 
অ্যাশিতকিন তেেীে সহাশিকা। Base, সাধােণ সমস্যা হতে চূড়ান্ত 

শসতেম তেেীকেণ। 
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শেষিেস্তু ধােণা: 
 

েেয ১: Base শিতি ডািাতেজ তেেীে েূতেয আেনাতক যর্সকল শজশনস 
জানতে হতে 

 
এই অ্ংতি আমো শিউতিাশেিাল এেং এে লক্ষয যক েুতল ধতেশি। আমো শুরু কতেশি ডািাতেজ কী োে শেতেষণ 
যেতক এেং এে শেশিন্ন উোিাতনে েণযনা কতেশি: যিশেল,  সম্পকয,  প্রাইমাশে ও ফতেন শক,  কলাম,  কলাতমে 
অ্যাশিশেউি,  অ্যাশিশেউি মুতি যফলা ও একশি যসি ো অ্ন্য গ্রুে উোিাতনে সংখযাে সম্পকয এেং সেতিতষ 
আমো ডািাতেজ ও যেজ ডািাতেতজে সংজ্ঞা শিতিশি। েেেেযীতে আমো ফময ও শেতোিয এেং ডািা মতডশলং ও 
সশিক শডজাইতনে উতেশ্য সম্পতকয কো েতলশি। এেেতে UML ডািাগ্রাম যক িৃশ্যমান িব্দিাণ্ডােে শহসাতে 
েযেহাতেে সংশক্ষপ্ত েণযনা প্রিান কতেশি। োেেতে আমো ডািাতেজ শডজাইন ও নেমাল ফতমযে গুরুত্ব সংতক্ষতে 
ের্যাতলাচনা কতেশি। আমো ফােয,  যসতকন্ড ও োডয নেমাল ফময এেং কীিাতে এো যেণী শনষ্কািতন ক্াস 
এক্সিাকিন) সহািো কতে যস শেষতিও আতলাচনা কতেশি। এেেতে ের্যাতলাচনা কতেশি যেজ কীিাতে 
এশিশেউি সংেক্ষণ কতে। েযেহশেে চলক কতিশেতিেল)-এে তেশিষ্ট্য,  যিক্সি যিশেতিেল,  সাংশখযক চলক,  
োশেখ ও সমি চলক এেং েস্তুে চলক যক শেতেষণ কতেশি এেং কীিাতে সশিক িাতে যসগুতলা শনেযাচন একশি 
যেজ অ্যাশিতকিন  এে কমযক্ষমো প্রিাশেে কতে যসগুতলা যিশখতিশি। 

 

েেয ২: Base এে সাহাতর্য ডািাতেজে যকাড কোে েতূেয আেনাতক র্া 
কেতে হতে 

 
এখাতন আমো একশি োস্তে উিাহেণ যিই এেং েেয ১ – এে শেষিগুতলাতক েযেহাে কশে। আমো একশি সমস্যা 
শিতি শুরু কশে ও যিষ কশে একশি ডািাতেজ শডজাইন কোে মাধযতম। আমো  ্ াস ফতমযিন,  ্াস এক্সিাকিন 
এেং অ্তিামাইতজিন ও যডশিপ্টতেে গুরুত্ব অ্ন্তিুযক্ত কতেশি। আমো নেমালাইতজিন এেং অ্ন্য িুলস ো 
সেঞ্জাম েযেহাে কতে ডািা স্ট্রাকচাে সম্পতকয শসদ্ধান্ত যনই এেং আমাতিে ডািাতেতজে একশি েুণযাঙ্গ UML 
ডািাগ্রাম তেশেে মাধযতম যিষ কশে। োেেতে আমো গুরুত্বাতোে কশে সহািক উোিান যর্মন একশি চলতকে 
সংজ্ঞাে োশলকা কতিশেতিেল যডশফতনিন শলে) েযেহাতেে প্রশে র্া আমাতিে অ্যাশিতকিন যেতজ যকাশডং 
কেতে সহািো কতে। োেেতে আমো েুনোেৃশি সমস্যা শনতি আতলাচনা কশে সুোে-্াস ফতমযিন এে ধােনা 
শিতে। আমো োেেতে ফময ও শেতোিয সম্পতকয শেস্তাশেে জানতো যর্গুতলা আমো শডজাইতনে সংতর্াগ শহসাতে 
েযেহাে কেতো এেং আমো যকান ধেতনে তেশিষ্ট্য ো শফচাে োতিে শিেতে চাই  ো েণযনা কেতো। এখন 
আমো র্খন েুতে যগশি কীিাতে আমাতিে যিশেল,  োে সংতর্াগ,  ফময ও শেতোিয শডজাইন কেতে হি এেং 
যেজ আমাতিে শক শক শেকল্প ো অ্েিন শিতে;  োহতল আমো এখন প্রস্তুে যেতজে সামতন েতস আমাতিে 
ডািাতেজ এে যকাশডং কোে। 
 

েেয ৩: Base এে সাহাতর্য ডািাতেজে যকাড কোে সমি আেনাতক র্া 
কেতে হতে 
 
এখাতন আমো কীিাতে িীর্য সমি ধতে যর্ ডািাতেতজে শডজাইন কেলাম োে েণযনা শিতো এেং ফময ও শেতোিয 
শিতি এিাতক সম্পূণয কেতো। আমো শুরু কেতো SQL এে যসিাে ও কীিাতে এে শনতিযি ো কমান্ড েযেহাে 
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কতে যিশেল ও োে সম্পকযগুতলা তেশে কো র্াি। ‘Create Table' ও 'Constraint' এই 
ইন্সিাকিনসমুহ শেস্তাশেে শেতেষণ কেতো। আমো  যসগুতলাে েণযনা উইশক ো অ্ন্য মাধযম যেতক কীিাতে 
েড়তো োেও ের্যাতলাচনা কেতো। োেেতে আমো কীিাতে আমাতিে যিশেল যক ফময শিতি েূেণ কেতে োশে 
এেং যেশডও োিন,  সাে-ফময,  শলে েক্স ও অ্ন্যান্য যকৌিল েযেহাে কতে ডািা এশন্ি সহজ কেতে োশে 
োে গিীে েণযনা প্রিান কেতো। েেেেযীতে আমো সমি  শিতো 'Select' কমান্ড শিতি কুতিশে তেশে ও 
েেয আহেণ কোে প্রশে এেং েশেতিতষ শেস্তাশেে িাতে েযাখযা কেতো কীিাতে শেতোিয তেশে কো র্াি শেতোিয 
উইজাডয ও SUN Report Builder েযেহাে কতে। 
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 সেলোে জন্য লক্ষয শনধযােণ:............................................................................................... 
 
অ্ধযাি ৩:................................................................................................................................... 
 অ্যাশিশেউিস সংেক্ষন: েশুমই শক আমাে যিশেতিেল?:.................................................................. 
 যকন এই সে েেয 
প্রাসশঙ্গক?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
 লশজকযাল নাম ও শফশজকযাল নাম:......................................................................................... 
 
োিয ২: Base এে সাহাতর্য ডািাতেজে যকাড কোে েূতেয আেনাতক র্া কেতে হতে 
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অ্ধযাি ৫:.................................................................................................................................... 
 SQL ব্যব্হার করর Base এ যিশেল 
তেশে:............................................................................... 
 সাধােণ ের্যাতলাচনা:........................................................................................................... 
 SQL কমান্ড েযেহাে কতে TABLES এেং RELATIONSHIPS তেশে:......................................... 

 
7 

 
 
 

10 
10 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
20 
21 

 
23 
23 
24 
24 
26 
27 

 
28 
28 
33 
33 

 
 
 

36 
36 
36 
39 
40 
49 
50 

 
 
 

54 
54 
54 
55 
66 
 
 



6 
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 একোতে একাশধক যিশেতল যকাতিশে চালাতনা:............................................................................ 
            অ্যশগ্রতগ্রি ফাংিন:.............................................................................................................. 
 শকিু সমি শিশিক ফাংিন:.................................................................................................... 
 
অ্ধযাি ৭:..................................................................................................................................... 
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িূশমকা: 
 
ডািাতেস যেি কার্যকশে একশি যপ্রাগ্রাম র্া আমাতিে েেয সংগ্রহ, যসিা সাজাতনা, সংেক্ষন, এমনশক েূতেযে 
যকান েেয যেতক নেুন েেয তেেী এে সকল সুশেধা প্রিান কতে । শলতে অ্শফস আমাতিে এই িশক্তিালী 
ডািাতেস শসতেম এে সকল সুশেধা যেস এে মাধযতম প্রিান কেতি। যর্তহেু যেস একশি িশক্তিালী এেং 
সহজেশ্য 

এশিতকিন োই যেস শনতি কাজ কোে আতগ আমাতিে এসকল প্রস্তুশে শনতে হতে, যর্মন: েেয শকিাতে 
সাজাতনা োকতে এেং যেসএ যসগুতলা শকিাতে েযেহাে হতে। 

 
র্খন আেশন যেস েযেহাে কতে শমশডিাম যলতিল এে জশিল ফাংিনাল এশিতকিন তেেী কেতেন েখন এই 
শিউতিাশেিাল আেনাতক যেস এে প্রিানকৃে অ্েিন গুতলা িালিাতে েুোতে যচষ্ট্া কেতে। শিউতিাশেিাল এে 
প্রেম অ্ংতি আমো যকান ডািাতেস শকিাতে শডজাইন কতে যস সম্পযতক ধােনা যনে, শকিাতে েেয সংগ্রহ কেতেন 
এেং যস েেযগুতলা শকিাতে সাজাতে হি ো জানে।শিউতিাশেিাল এে েতেে অ্ংতি আেনাতক যিখাতনা হতে 
শকিাতে যসকল শসন্ধান্ততক োস্ততে কাতজ লাশগতি সশেযকাে যেস এশিতকিন োনাতনা র্াি। 

 
শিউতিাশেিাল এে ১ম এেং ২ি অ্ংতি, শকিু যমৌশলক অ্েিন যিখাতনা হতিতি যর্খাতন আেশন আেনাে 
েেযগুতলা শকিাতে সাশজতি োখতেন এেং যসসকল েেয শিতি যেস এে মাধযতম শকিাতে যর্তকান ডািাতেস 
শডজাইন কেতেন ো যিখাতনা হতিতি,  এেং আেও শকিু  ইশলতমন্ি এে েনযনা েতিতি । ৩ি অ্ংতি যেস এে 
উেে যেশি প্রাধান্ন যিওিা হতিতি এেং আেনাে শনধযাশেে শেষি গুতলা শকিাতে োস্তোিন কেতেন ো েলা 
হতিতি।  শকন্তু কার্যকেীিাতে যেস এে মাধযতম ডািাতেস এশিতকিন োনাতে, শেনশি অ্ংতিই ধাোোশহক িাতে 
অ্নুধােন কো প্রতিাজন। 
 
আেশন র্শি এিশি েতড়ন,  আে র্শি একজন নন-এক্সোিয যহান োহতল শেশিন্ন প্রতেে সম্মশক্ষন হতেন এেং 
যসগুতলাে জন্য খেু অ্ল্প সমি েযাি কেতেন। আশম যেি আিাোিী, এই লাইন গুতলা অ্নুসেন কেতল আেশন 
ডািাতেসশিে শডজাইন আেও েযােহার্য,  সহজ,  এেং সুশেধা জনক কতে োনাতনাে কনতসপ্ট ও শিেযস 
োতেন। 

আেশন শনশিে োকতে োতেন যর্ আেশন যিখাে েতেই আতিন এেং এশি যমাতিই অ্সাধয নি । সশেযকাে 
অ্তেয, যেস এে েুতো উতেশ্যশিই হল যডিতলােতমন্ি কার্যক্রম যক সহজ কো। র্াই যহাক না যকন,  অ্নুিীলনই 
সশিকো োড়াি এেং  িুল হওিা যকান সমস্যা নি,  র্শি না আেশন যসিা যেতক যিখাে েশেকল্পনা না োতখন। 
 
এই শিউতিাশেিাল যেস এে সকল শেষিেস্তু শনতি আতলাচনা কো হি নাই । অ্নান্য ডািাতেস শসতেতমে মে 
যেস এেও অ্তনক শফচাে আতি র্া একশি ফন্ি-এন্ড  ডািাতেস শসতেতম োতক । আমো যেস এে শনজস্ব 
ডািাতেস ইশঞ্জন র্াে নাম  'HSQL' এশিে উেে আতলাকোে কেে ।এই সংশক্ষপ্ত েনযনাি আমো এশিে 
সকল ফাংিন শনতিও আতলাচনা কেে না। এই যলখাগুতলা  শকিু ইশলতমন্ি এে আতলাচনা কেতে র্া একশি 
কর্যকশে ডািাতেস মতডল এ যকান শেতসযাস এে িাক শকিাতে োখা র্াি,  গ্রহতকে কার্যপ্রণালী,  যকান সাশিযস 
এেং  নগি অ্েয প্রোহ শকিাতে োখা র্াি যসিা যিখাতনা হতে ।র্াই যহাক,  আশম মতন কশে. এই শিউতিাশেিাল 
অ্যাশিতকিনশিে একশি শিশি প্রিান কেতে র্া অ্যাশিতকিনশি েুেতে সাহার্য কেতে। 
 
লক্ষযনীি শেষি,  এই যলখাগুতলা একশি শিউতিাশেিাল শহতসতে সাজাতনা আতি যকান যেফাতেন্স মযানুিাল 
শহতসতে নি ।এিাে মাতন এই যর্ ,  এখাতন যর্ সকল েেয যিিা হতিতি ো সাজাতনা হতিতি যকান শকিুে সশিক 
অ্েয যোোতনাে জন্য। আশম িৃঢ িাতে সুোশেি কেশি যর্,  মাশজযন এেং কম্পাইল এই শেষতিে উেে যলখা 
এেং ফময হতে যনাি োখতে এেং েেেশেযতে আেনাে শনতজে যেফাতেন্স মযানুিাল এে সাতে যসগুতলা শমশলতি 
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শনতে। 
 
যেস একশি খুেই িাল িুল র্া হতে আেশন এিা শেন্যাস কেতে োেতেন, এিাে েযাোতে জানতে োেতেন এেং 
এিাে  মাধযতম অ্তনক ফংিন এেং  কাজ সহতজ কেতে োেতেন। যেস এে েযাোতে আেও যেশি যেশি েড়তে 
কখনই শিধাতোধ কেতেন না । শেতিষিাতে,  আেশন আেও জানতে চাইতল  www.ooforum.com এ  
শিশজি কেতে োতে এশি খুেই সশক্রি এেং জ্ঞানসম্পন্ন কশমউশনশি,  যর্িাতক আশম শেতিষ িাতে ধন্যোি 
জানাই এেং যসখাতন আেশন আেনাে প্রতেে উিে যেতে োতেন ,  আেনাে শনতজে প্রে এেং এমশন শনতজে 
অ্শিজ্ঞোও যিিাে কেতে োতেন । এিাতে অ্ংিগ্রহন কেতে যকান েকম শিধাতোধ কেতেন না। 

 
আশম এই শিউতিাশেিাল প্রকাি কতে সাধােনিাতে ওতেনতসাসয কশমউশনশিতক একশি ধন্যোি প্রিান কেতে 
যচতিশি এেং র্াো শলতে অ্শফস এে সাতে সোসশে র্কু্ত হতি এমন একশি কাজ কেতি োতিে শেতিষ ধন্যোি 
জানাই। 
ওতেন যসাসয সফিওিযাে এে আিিয সশক্রি োখা,  এেং এিাে শেেৃশে প্রিান কো অ্তনক কষ্ট্সাধয শকন্তু এিা 
আমাতিে শেশিন্ন স্ততে সোে জন্য উেকাতে আসতি। অ্েিানকােী,  আেনাতিে অ্তিষ ধন্যোি! 
 
আশম আিাোিী যর্ শিউতিাশেিালশি আেনাতিে যেি সাহার্য আসতে এেং ডািাতেস অ্যাশিতকিন যর্মন যেস 
এে শেশিন্ন শেষিেস্তু শিতি আেনাে কাজ এ সুশেধা শনতে োেতেন। 

 
 
মযাশেিাতনা কযাসাতনািা 
শনউইিকয ,  গ্রীষ্মকাল ২০১০ খৃষ্ট্াব্দ 
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েেয ১ 

Base শিতি একশি ডািাতেজ তেেীে েতূেয 
আেনাতক যর্সকল শজশনস জানতে হতে। 

 
 
 
 

  শেষিেস্তু: 
 
   অ্ধযাি ১: ডািাতেজ েশেশচশে। 
   অ্ধযাি ২: সাধােণ ফেম। 
   অ্ধযাি ৩: যিশেতিেল ডািা ধেণসমূহ। 
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অ্ধযাি ১ 

 

ডািাতেজ েশেশচশে 

 
ডািাতেজ ডািাে ক্ষণস্থািী যোতেতজে জন্য অ্নুমশে প্রিান কতে। এখাতন ক্ষণস্থািী েলতে েুোতনা হতে যর্,  
আেশন েেেশেযতে যেকডযশি শিক কেতে ো হালনাগাি কেতে োেতেন,  শকন্তু ো না কো ের্যন্ত এশি যর্মন 
যেতখ এতসশিতলন যেমনই োকতে। েেেেযী সমতি আেশন এই ডািা শফশেতি এতন অ্েযেূণয উোতি েযেহাে 
কেতে োেতেন। ডািাতেজ অ্সাধােণ একশি শজশনস। আশম শনশিে যর্,  আেশন জাতনন,  আেশন ডািাতেতজ 
নাম ও শিকানা জমা োখতে োতেন এেং েতে যমইশলং শলে ও োল্ক যমইল তেশে কেতে োতেন শকংো এতিে 
শিতি আেশন আেনাে শসশডে সংগ্রহ িযাক কেতে োতেন। এতোিুকু শুতনই যেি আকষযনীি মতন হতে,  োই 
না? শকন্তু আেশন চাইতলই এে যচতি যেশি শকিুও কেতে োেতেন। ডািাতেজ আেনাতক আেনাে উৎোিন 
প্রশক্রিা ো যসো প্রিাতনে মতধয িূেযল অ্ংি শচশনিতে কেতে সাহার্য কেতে োতে;  যকাো যেতক আেনাে 
যলাকজন আতস এেং আেনাতক কীিাতে খুুঁতজ যেে কতে ো শচশনিতে কেতে সাহার্য কেতে োতে;  ্াতিতন্িে 
অ্ডযাে এেং কযাি-তলা এে অ্েস্থা িাক কেতে এেং কমযচােীতিে কাতজে যমাি সমি,  প্রতজতে রু্ক্ত োকা এেং 
প্রশে র্ণ্টাে শেশেধ োশেেশমক গণনা কতে যমাি যেেন শিতে  সাহার্য কেতে োতে। সেতচতি মজাে কো 
হতে , এশি আেনাতক আেনাে শনতজে সম্পতকয জানতেও সাহার্য কতে। মূলেঃ,  ডািাতেজ আেনাতক ডািা 
সংগ্রহ ও শেন্যস্ত কেতে সাহার্য কতে। োেেে আেশন র্শি র্োর্েিাতে ডাকতে োতেন,  ডািাে শেতিষ 
শিকগুতলা খুুঁতজ যেে কেতে োতেন,  েতে ো আেনাতক আেনাে শেতসাসযগুতলা আতো িাতলািাতে সংগশিে 
কেতে সাহার্য কেতে। 
 
এখাতন মূল শেষি হতে "র্োর্েিাতে ডাকা"। এশি অ্জযতনে জন্য আেনাতক শনশিে হতে হতে যর্,  আেনাে 
র্া যেকডয কো প্রতিাজন োে েেয আেনাে ডািা শনখুুঁেিাতে েণযনা কতে শকনা,  আেনাে িেকাে মতো এই 
ডািা খুুঁতজ োতেন শকনা এেং যকাতনা সীমােদ্ধো ও জশিলো িাড়াই েযেহাে কেতে োেতেন শকনা। এশি 
আেনাে ডািাতেজ শডজাইতনে উেে অ্তনকাংতি শনিযে কতে। োই এই শিউতিাশেিাতলে সেযপ্রেতম আমো র্া 
কেতো ো হতে,  িাতলা শডজাইতনে জন্য শকি ুেদ্ধশেে েণযনা কো। আমো ডািাতেতজে অ্ংিগুশলে নামকেণ 
শিতি শুরু কেতো,  র্া সহতজ যর্াগাতর্াগ তেশে কেতে আমাতিে ডািাতেজতক সংগশিে কতে। 

 
শিউতিাশেিাতলে েেেেযী অ্ংতি আমো Base এে সাহাতর্য একশি মাোশে জশিল ডািাতেজ োনাতো। এশি 
হতে শকিাতে-কেতেন ধেতণে। শকন্তু অ্েিনগুতলা যোোে জন্য আমো এেেে অ্নুিীলন কেতো,  আমাতিে 
আতগ কাতজে যেিতনে যকন যক েুেতে হতে,  যর্গুতলা ডািাতেজ শডজাইতনে মতধযও শকিু োকতে। োহতল 
চলুন সামতন র্াওিা র্াক। েসকষহীন সংজ্ঞাগুতলা োি শিতি আমো একশি শেশ্বাসতর্াগয উিাহেণ শনতি কাজ 
কেতো,  র্া যেতক মূল শেষিগুশল আতো েযাখযা কো র্াতে। 
 

ডািাতেতজে এনািশম: যিশেল,  অ্যাশিশেউি এেং সম্পকয 
 
সাধােণ শকিু যেিতমন্ি শিতি শুরু কো র্াক র্া আমো েতে েযাখযা কোে যচষ্ট্া কেতো। একশি ডািাতেজ শকি ু
েেস্পে সম্পশকযে যিশেল শনতি গশিে। একশি যিশেল একই েকম তেশিষ্ট্য সম্বশলে শজশনতসে েেয যেকডয কতে। 
এই তেশিষ্ট্য সমূহতক অ্যাশিশেউি েতল এেং আেশন শনতজ আেনাে ডািাতেতজে উতেশ্য এেং যর্ সকল 
প্রতিাজনীি েেয আেশন সংগ্রহ ও জমা োখতে চান,  োে উেে শনিযে কতে এশি শস্থে কতেন। একশি যিশেতলে 
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একশি অ্যাশিশেউি অ্ন্য একশি যিশেতলে যেকডযতক শনতিযি কেতে োতে,  র্া যিশেলগুতলাে মতধয খুে সহজ 
এেং িশক্তিালী উোতি েতেযে সংতর্াগ কতে,  র্াতে আেশন আেনাে ডািাতেজ যেতক এই েেয চাইতলই েতে 
শনতে োতেন। আমো এশি আতো গিীেিাতে আতলাচনা কেতো। 

 

আতো গিীতে। র্খন আমো েশল 'database structure',  েখন আমো যোোতে চাই যর্সকল 
শচতনিতে সংকলন শিতি আেনাে যিশেল তেেী কোে জন্য শনেযাচন কতেতিন এেং যর্ উোতি এই যিশেলগুতলা 
একশি অ্েেশিে সাতে রু্ক্ত োতক। ডািাতেস স্ট্রাকচাে শস্থে কোে প্রশক্রিাশিতক ”data modeling” েলা 
হতি োতক। ডািাতেস শডজাইতনে প্রাণতকন্দ্র র্া যিশেল শনমযাণ কো এেং যসগুতলা একশি অ্েেশিে সাতে শকিাতে 
রু্ক্ত হতে ো শনধযােন কো। এই শেষিশি এই শিউতিাশেিাতলে ১ম ও ২ি েতেয েূনয োকতে।  
 
মতন করুন আেশন ১০, ০০০শি েই সংগ্রহ কতেতিন কআশম এমন একজনতক শচশন যর্ এশি কতেতি !)। হিতোো 
আেশন যসগুতলাে সে েইগুতলা েতড়ন না শকন্তু েইগুতলা আেনাে যিতে,  কাো যসগুতলা শলতখতি,  কখন 
শলতখতি এেং এ ধেতনে আতো অ্তনক শকি ুযিতে খুশি যহান। এে েড় সংখযাে শহতসতে মতন োখা সম্ভে নি 
এেং একশি হাতে শলখা শচেকূি েযেহাে কো কষ্ট্কে। যেস র্কু্ত করুন এেং ডািাতেতসে সাহার্য শনন। 

 
ডািাতেস েেয সংেক্ষন কোে একশি েদ্ধশে র্াতে েেেেযীতে ো উদ্ধাে কো সম্ভে। আেশন যর্তকান শনশিযষ্ট্ 
একশি েেয উদ্ধাে কেতে োেতেন কযর্মনঃ “Around The World In 80 days” এে যলখক 
যক?)  অ্েো েেযগুতলাে সােমময কযর্মনঃ জলু িাতনযে সকল েইতিে োশলকা)। 
 
ডািাতেতস োকা েেযগুতলা যিশেতল সংগশিে োতক। একশি ডািাতেতস েড় একশি যিশেল েযেহাে না কতে যকন 
কতিকশি যিশেল েযেহাে কো হতি োতক ো আমো যিখতো। আেশন র্শি এমন একশি উিাহেণ খুতজ যেে 
কেতে োতেন যর্খাতন একশি যিশেলই র্োেয,  োহতল আেশন Calc েযেহাে কতেই যেশি সুশেধা োতেন।  
 
যিশেলগুতলা কলাতম কউেে যেতক শনতচ) এেং সাশেতে কোম যেতক ডাতন) সাজাতনা। কলামগুতলা আেশন সংেক্ষন 
কেতে চান এমন শিন্ন শিন্ন শচনিতগুতলাতক েুতল ধতে। উিাহেনস্বরুে,  আেশন “Author” নাতমে যিশেলশি 
তেেী কেতে োতেন শেশিন্ন শচনিত সংেক্ষন কোে জন্যঃ প্রেম নাম,  ডাকনাম,  জন্ম োশেখ,  যিি,  মৃেযু 
োশেখ। প্রশেশি সাশে একশি অ্শিন্ন যলখক শনতিযি কেতে,  যর্মনঃ জুল িানয,  আতলক্সান্ডাে দুমা অ্েো 
োেতলা যনরুিা। প্রশেশি সাশেতক ‘record’ েলা হতি োতক। প্রশেশি যকাষ – একশি সাশে ও শচতনিতে 
প্রশেতেি – যসশিতকও ‘record’ েলা হতে োতে,  শুধুই আেনাতক হেিম্ব কোে জন্য।  সাশেগুতলা 
“objects” সংেক্ষন কোে জন্য েযেহাে কো হতে কিক-১ যিখুন)। 
 
এিা যিখুন: শকিু যলখক মৃে নাও হতে োতে,  শকন্তু আেনাে যিশেল অ্চল হতি র্াতে র্শি কো,  র্খন) এিা 
হি। এিা িাড়া েুোি যর্ আেশন র্খন যকান একশি যিশেল তেশে কেতে র্াতেন,  েখন যসই যিশেলশিতে 
আেশন শক শক েেয োখতেন আে শক শক েেয োখতেন নাহ,  কােণ এই েেযে উেে শিশি কতে আেনাে  
ডািাতেজ শি তেশে হতে। উতিতগে শকিু যনই যকান যকান যডিা গুল যনিা র্াতে োে শেস্তাশেে েণযনা এখাতন যিিা 
হতে। এখন আমো শেশিন্ন েই আে েইতিে যলখকতিে েেয সংগ্রহ কেে। েেয সংগ্রহ কোে যক্ষতত্র যেশিে 
িাগ সমি আমো র্া শচন্তা কশে অ্তনক গুল কলাম তেশে কেতো সেগুতলা েইতিে েেয োখাে জন্য যস যক্ষতত্র 
প্রশেশি েইতিে েেয োখাে জন্য আমাতিে আলািা আলািা কতে কলাম তেশে কেতে হতে এমনশক েইশি প্রেম 
কতে প্রকাশিে হতিতি ? আে যকান যিতি প্রেম প্রকাশিে হতিতি ? োে জন্যও আলািা কলাম তেশে কেতে 
হতে।উিাহেণ সরূে প্রশেশি িাইতিতলে জন্য শেনশি কতে কমাল প্রতিাজন। ক শচত্র-২) 

ধো র্াক ,  আেশন শকি ুযলখক এেং োতিে েইতিে েেয সংগ্রহ কেতেন। একজন যলখক শেিশি েই শলতখতি 
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আে োশক যলখকো চাে অ্েো োুঁচশি কতে েই শলতখতি,  এখন আেনাতক কলাম তেশে কেতে হতে ২০শি 
কঅ্েো  ৬০ শি!) আেশন যডিা গুল এমনিাতে োখতে চান যর্ন আেনাে কশম্পউিাতেে গশে আে যমমশে কম 
েযােশহে হি। শকন্তু যর্ যলখক ২০ শি েই শলতখতি ওই যলখক র্শি ২১ শি েই শলখতে চাি,  যস যক্ষতত্র আেনাে 
নেুন কতে আোে Database শি তেশে হতে,  যর্খাতন নেুন কতে আে একশি কলাম র্কু্ত কেতে হতে। র্া 
হতে খুেই কষ্ট্কে এেং সমি সাতেক্ষও । োই আমো এই েদ্ধশেশি অ্নুসেণ না কতে অ্ন্য আে একশি েদ্ধশে 

অ্নুসেণ কেতে োশে,  যস যক্ষতত্র আমাতিে েইতিে উেে নজে শিতে হতে এেেে “িাইতিল” নাতম একশি 
যিশেল তেশে কশে,  যিশেলশিতে প্রেতম েইতিে েেয োখাে জন্য কিশি কলাম তেশে কশে োেেে যলখকতিে 
নাম,  উোশধ ও োশক েেয োখাে জন্য োতি আেও কিশি কলাম তেশে কশে। এতক্ষতত্র একজন যলখক কিশি 
েই যলতখতি যসশি যকান সমস্যা নি এেং আমো যসল অ্েচি কেতো না যর্গুতলা কখনও েূেন হতে না। কশচত্র-
৩) 

 েেুও এশি একশি  নেুন সমস্যা সৃশষ্ট্ কেতেঃ লক্ষয কেতেন যর্ যলখক োে েইতি যর্ যডিা শিতিতি,  এেং র্া 
শিতে িশেষ্যতে,  োে সে যডিা যর্ন েুনোেৃশি হি। েুনোেৃশিে কাজশি যলখতকে যডিা েক্ষণ কো জশিল 
কতে যোতল। একশি উিাহেণ সরূে,  র্শি একজন যলখক মৃেযু েেণ কতেন,  উনাে যলখা প্রশেশি েই শচশনিতে 
কেতে হতেশনিম সরূে যডিা যর্াগ কোে জন্য। ধশে যলখতকে যকান একশি েইতি োে জন্ম সাল সশিকশি যিিা 
আতি শকন্তু যলখতকে অ্ন্য েইগুলতে োে জন্ম সালশিিুল যিিা আতি।এখন আেনাে খুতজ যেে কেতে 
হতেতকানশি সশিক যডিা এেং িুল যডিাশি সংতিাধন কেতে হতে। 

 

দুশি যিশেলতক একতত্র যমলাতনাে যচষ্ট্া না কতে আমো েেং যিশেল গুল আলািাই োখে,  শকন্তু আমো যচষ্ট্া 
কেতো দুশি যিশেল এে েেয সংতর্াগ কোে। 

প্রােশমক অ্েস্থািএকশিেড়তিশেলোনাতনাে সমি নেুন শিক্ষােযীোতর্ িুলশি কতে োতক,  োো সে যডিা গুল 
একসাতে রু্ক্ত োখতে চাি শকন্তু োো যসই সে েেয গুল োখতে িুতল র্াি যর্গুতলা িাো একশি েতেযে সাতে 
আে একশি েতেযে শলংক  আেও সহজ ও ক্ষমোিালী িাতে কো সম্ভে। 

যডিা যেস শডজাইন কোে এশি আেনাে প্রেম অ্ধযািঃপ্রশেশি যিশেতল একশি কতে শেষি হতে এেং শুধু মাত্র 
একশি শেষি। যিশেল এ এতকে অ্শধক যলখতকে প্রকৃশে এেং শেেেণ ধােণ কো  একশি িুল শসধান্ত। আতেকশি 
িুল শসধান্ত  হতে র্শি এমন যকান যিশেল োনাতনা হিতর্খাতন কমযচােী এেং শেিাতগে প্রকৃশে দুশিই ধােণ কতে 
অ্েো  এমন যকান যিশেল োনাতনা যর্খাতন  যক্রো ও যসোে েেয শমশেে কতে। এে েশেেতেয আেশন র্শি েই,  
যলখক,  কমযচােী,  শেিাগ,  গ্রাহক এিাতে প্রশেশিে জন্য আলািা যিশেল তেশে কতেণ োহতল আে িুল হতে 
নাহ। আেশন এই েেয গুল যনাি কতে োখতে োতেন কােণ েেেেযীতে এ েেয গুল কাতজ লাগতে। 

যিশেতলে মতধয সম্পকয স্থােন: 

শিক কতোিা সশিক িাতে “িাইতিল” যিশেতলে সাতে “যলখক” যিশেতলে শলংক কোসম্ভে এেং ো কতোিা 
শনশিে িাতে? উিাহেণ স্বরূে,  “যলখক” যিশেতল “Jules Verne” “িাইতিল” যিশেতল “Around 
the world in 80 days” েইশি সহ োে শলখা অ্ন্য সে েই গুতলাতক ও শনতিযি কেতে।এই কাজশি 
সম্পািন কেতে হতল আেনাতক “যলখতকে” যিশেল যেতক এমন একশি যক্ষত্র েিন্দ কেতে হতে র্া স্বেন্ত্রিাতে 
প্রশেশি েেয শচশনিতে কেতে োতড়। স্বেন্ত্রিাতে প্রশেশি েেয শচশনিতে কোতক েলা হি “Primary key”। 
এখন আেনাতক “িাইতিল” যিশেতলে মতধয একশি অ্শেশেক্ত কলাম যর্াগ কেতে হতে র্াে মতধয আেশন 
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“Primary key” এে মান গুল োখতে োেতেন। যর্ কলাতমে মতধয “Primary key” এে মান 
গুল োখা হতে যস কলামতক েলা হি “Foreign key” উিাহেণ স্বরূে যলখতকে যিশেতল যর্ যর্ যলখতকে 
নাম ো উোশধ েযেহাে কো হতে যসশি আেশন “primary key” শহসাতে ধেতে োতেন।এখন আেশন 
চাইতল “িাইতিল” যিশেতল নেুন আে একশি কলাম তেশে কেতে োতেন, র্াে মতধয “Primary key” যে 
যর্ সে যলখতকে নাম েতিতি যস সে যলখক শক শক েই শলতখতিন োে সে েেয যিিা োকতে এই কলামশিতক 
েলা হতে “Foreign key”। এখন “িাইতিল” যিশেতল “যলখক” কলামশি লক্ষয কেতল েশেষ্কাে িাতে 
েুো র্াতে যর্ একশি কলাম যেতক আে একশি কলাতম েেয শকিাতে শলংক কতে যর্মনঃ Varne, Dumas, 
Neruda ইেযাশি কশচত্র-৪)। যেজ ওই সুচকশি শলতে েযেহাে কেতে এেং  আেশন েতে র্খন শজজ্ঞাসা কেতেন 
েখন এই েেয েুনরুদ্ধাে কেতে এই িাতে উিাহেণ স্বরূে,  আেশন যডিাতেস যেতক “Neruda” যলখতকে 
যলখা প্রতেযকশি েই এে শলে খুতজ যেতে োতেন। র্শিও ো আেশন র্শি েেয গুতলা সুশনশিযষ্ট্ িাতে না োশনতি 
োতকন েেুও যডিাতেস ো শনতজ যেতকই োশনতি শনতে।একোে শচন্তা করুণ শুধু ৬শি েেয সংগ্রতহে জন্য নিএশি 
র্শি এক হাজােশি েেয সংগ্রতহে জন্য হি েতে কাজশি কতোিা সহজ হতি র্াতে। শেশিন্ন সমি েিশে যক 
“Primary key” শহসাতে েযেহাে কতে যর্মন সুশেধা যেমশন আোে অ্সুশেধাও আতি অ্েযাৎ একই 
েিশেে র্শি দুইজন যলখক হি োহতল শক কেতেন? একশি সমাধান হল প্রাইমােী কী গিতনে যক্ষত্র একোতেে 
যচতি যেশি োে শফল্ড েযেহাে কো। এতক্ষতত্র েলা হি যর্ আেনাে একশি কম্পাউন্ড প্রাইমােী কী আতি। 
উিাহেণস্বরূে,  প্রাইমােী কী গিতনে যক্ষতত্র আেশন একসতঙ্গ নাতমে প্রেমাংি ও েিেী েযেহাে কেতে 
োতেন। এই সমাধানশি কো সম্ভে এেং অ্তনক যক্ষতত্র এশিই শিক। েতে অ্েশ্যই একই নাম ও েিেী আতি 
এমন যলখকতিে কোও আমাতিে মাোি োখতে হতে কতর্মন,  আতলকজান্ডাে ডুমাস,  শেো এেং েুতত্রে 
একই নাম)। আমো একশি কম্পাউন্ড কী এে ধােণা োড়াতে োশে এেং একশি স্পষ্ট্ প্রাইমােী কী গিতনে জন্য 
শেনশি ো এমনশক চােশি শফল্ডও একতত্র শনতি কাজ কেতে োশে। শকন্তু একোে িােুন যর্ শুধু শেেল শকি ু
েযশেক্রতমে জন্য কশম্পউিাতেে কে যেশি কযালকুতলিন কেতে হতে। এশি সহজ কোে জতন্য,  স্বিংশক্রিিাতে 
যেস একশি যিশেতলে প্রশেশি যেকতডযে জন্য একশি স্বেন্ত্র সংখযা উৎেন্ন কেতে োেতে। এিাতে প্রশেশি যলখক 
একশি স্বেন্ত্র সংখযা োতে কডুমাস এে োোে একশি নম্বে োকতে,  ডুমাতসে েুতত্রে আতেকশি আলািা নম্বে 
োকতে) র্া আেশন ‘Titles’ যিশেতলে ফতেন কী কলাতম যেকডয কেতে োেতেন। ' িানয' ,  ' ডুমাস'  
' যনরুিা'  যলখাে েশেেতেয,  কশম্পউিাে 003, 004, 005 ো এেকম শকিু শলখতে। ডািাতেস এে 
একজন েযেহােকােী শহতসতে,  আেশন হিতো কখনও এসকল সংখযা যর্ আতি োই জানতেন না ো শিক শক 
সংখযা োও জানতেন না। প্রাসঙ্গক্রতম েলতে হি যর্,  এই স্বিংশক্রিিাতে উত্েন্ন সংখযা 'Authors' 
যিশেতলে একশি অ্েতজে এে সাতে ‘Titles’ যিশেতলে এক ো একাশধক অ্েতজে এে মতধয একশি স্পষ্ট্ 
সংতর্াতগে জন্য অ্নুমশে যিি। মতন োখতেন যর্,  মাতে মাতে সংখযা না এমন প্রাইমােী কী অ্েো কম্পাউন্ড 
প্রাইমােী কীও েযেহাে কেতে হতে োতে। আমাতিে উিাহেন 'Titles' যিশেতল শুধুমাত্র একশি ফতেন 
কী েযেহাে কতে,  শকন্তু র্শি আেনাে একশি যিশেতল দুইশি ো োে যেশি ফতেন কী যেকডয কোে প্রতিাজন হি 
োহতল শেশিে হতেন না। এিাতেই যিশেতলে মতধয সম্পকয স্থােন কো হি!  প্রাইমােী কী এক জািগাে েুলনাি 
আতো যেশি 

গুরুত্বেূণয,  এেং র্খন আমো নেমালাইতজিন কেতো েখন এশি যিখতে োেে। 

 

কাশডযনাশলশি এেং একশি সম্পতকযে সুতর্াগসমূহ। 

লক্ষয করুন যর্: আমাতিে উিাহেতণ একজন যলখতকে অ্ন্তে একশি ো অ্তনকগুতলা িাইতিল েতিতি। অ্ন্য 
শিতক,  একশি িাইতিল এ শুধুমাত্র একজনই যলখক োকতে োতেন কযকালােতেিন এখনকাে জন্য োি োশখ,  
আশম এই শেিাতগে যিতষ োতিে অ্ন্তিুযক্ত কতেশি)। র্খন আেশন েলতেন: "একজন যলখক,  অ্তনকগুতলা 
িাইতিল" এে মাতন এই যর্ েখন আেশন সম্পতকযে কাশডযনাশলশি শনতি কো েলতিন। 

মতন োখতেন যর্ যলখক এেং িাইতিল এে জন্য সম্পকয এক নি: একজন যলখকে অ্তনকগুতলা িাইতিল োকতে 
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োতে,  শকন্তু একশি িাইতিল এে জন্য যকেলমাত্র একজনই যলখক োকতে। োই র্খন আমো যলখক যেতক 

িাইতিল এে সম্পকয শেতেষণ কেতো,  েখন কাশডযনাল হতে: 1..n ( এক যেতক অ্তনক)। র্খন আমো িাইতিল 

যেতক যলখক এে সম্পকয শেতেষণ কেতো,  েখন কাশডযনাল হতে: 1.. 1 কএক যেতক এক)। যসাজািাতে েলা 
র্াি যর্ সম্পতকযে সেসমি দুই যসি কাশডযনাল োতক। 

যসতিে প্রেম সংখযাতক "অ্েিনাশলশি" েলা হি এেং এশি সাধােণে একশি িূন্য ো এক হি। র্শি এিা িূন্য 
হি োে মাতন এই যর্ ্াতসে একশি সিতস্যে,  শিেীি ্াতসে সতঙ্গ সম্পকযরু্ক্ত না হওিাে উোি আতি। 

উিাহেণস্বরূে,  িাইতিল যেতক যলখতকে কাশডযনাশলশি র্শি 0..1 হি,  োে মাতন এই যর্ আেশন র্শি যলখতকে 
নাম নাও জাতনন োেেতেও আেশন একশি েই যেশজোে কেতে োেতেন। এখাতন আেনাে আেও শকিু িাোে 
আতি: আেনাে ডািাতেতসে শকিু িেকাে শকনা,  শকিু এশড়তি র্াওিাে িেকাে শকনা,  এক যিশেতলে যসসকল 
অ্েতজে র্াো অ্ন্য যিশেতলে অ্েতজে এে সাতে রু্ক্ত না। অ্েশ্য,  উিি উোিই তেধ এেং আেশন যর্িাতক 
শনধযােন কেতেন যসিা মূলে োতিে সম্পকয শকিাতে শননযি কেতেন োে উেে শনিযে কতে। 

কাশডযনাশলশিে উোি গুতলাে মতধয আতি : 

➔   িূন্য যেতক এক (0..1) 

➔   িূন্য যেতক অ্তনক (0..n) 

➔   এক যেতক এক (1..1) 

➔   এক যেতক অ্তনক (1..n) 

➔   অ্তনক যেতক অ্তনক (n..m) 

 
িূন্য যেতক এক যোোি যর্ ্াতসে একশি অ্েতজে,  অ্ন্য আতেকশি ্াতসে সতেযাচ্চ একশি অ্েতজে ো 
একশিও নি এে সাতে রু্ক্ত োকাে সম্ভােযো। িূন্য যেতক অ্তনক যোোি যর্ প্রেম যিশেতলে একশি অ্েতজে 
শিেীি যিশেতলে যকান অ্েতজে এে সাতে জশড়ে না োকাে সম্ভােযো,  সশিক িাতে েলা র্াি যর্ একশি ো 
অ্তনকগুশলে সাতে। িূতন্যে উেশস্থশে একশি অ্েতজে োকাে সম্বােনাে িাে খুতল যিি,  এমনশক যসই অ্েতজে 
র্শি অ্ন্যান্য যিশেতলে অ্ন্যান্য অ্েতজে এে সাতে রু্ক্ত নাও োতক। 
 
একশি যিশেতলে অ্েতজে এে তেশিষ্ট্ শিেীি আতেকশি যিশেতল েশধযে কোই হল এক যেতক এক এে অ্েয। মতন 
করুন যর্ আেনাে শকিু েইতি শকিু সুন্দে শিল্পকময,  আুঁকা শচত্র,  যখািাই,  িশে,  ইেযাশি আতি এেং 
অ্ন্যগুতলাতে যনই। আেশন এশিে যক শিল্পী,  শিল্পকমযশিে নাম শক এেং অ্ন্যান্য েেয যেশজোে কেতে 

চাইতে োতেন। ‘Titles’ যিশেতল এসকল েেযাশি যিিাে যকান মাতন হি না,  কােন অ্শধকাংি েই এই 
যেকডযগুতলাতক অ্জনশপ্রি কেতে োতে। এখাতন যসি-উেতসি এে সম্পকয লক্ষয করুন। আেনাে একশি যসি: 

েই এেং সােতসি: শচত্র সহ েই আতি। আেশন ‘Titles’ যিশেতল সেগুতলাে সাধােণ তেশিষ্ট্য যেকডয 
কেতিন। োেেে একশি নেনু যিশেল তেশে করুন। নাম শিতে োতেন 'Art info',  যর্খাতন আেশন 

উেতসি এে অ্শেশেক্ত গুণােলী যেকডয কেতেন। আে অ্েশ্যই,  ফেন কী’ে কো মাোি োখতেন। প্রতেযকশি 
সমি আেশন র্খন যসি সােতসি শনতি কাজ কেতেন েখন 1..1 কাশডযনাশলশি উেকাতে আসতে। মতন োখতেন,  
র্শি এই কাশডযশলশি সম্পতকযে উিি েতক্ষ একই হি কসােতসি-যসি শনতিযি অ্নুর্ািী) োহতল সম্ভেে দুশি ্াসই 
একশি েৃহৎ ্াস। ক২) 
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এক যেতক অ্তনক কাশডযনাশলশি েলতে যোোি যর্ প্রেম ্াতসে একশি অ্েতজে,  শিেীি ্াতসে এক ো 
একাশধক অ্েতজে এে সাতে রু্ক্ত োকতে োতে এেং শিেীি ্াতসে একশি অ্েতজে শনতজ শনতজ োে ্াতস 
োকতে োেতে না। 

 
অ্তনক যেতক অ্তনক সম্পকয একশি অ্ন্তেযেযী যিশেল েযেহাে না কতে সম্পািনা কো র্াতে না। উিাহেণস্বরূে,  
একজন যলখক এক ো একাশধক েই শলখতে োতেন;  একই সমতি,  একশি েই যেি শকিু যলখক িাো 
কসহতর্াশগোে মাধযতম) শলশখে হতে োতে। এশিতক শচশনিতে োখতে,  আেনাে একশি সহজ যিশেল িেকাে 

হতে, র্া হতে োতে ‘যলখক’ এেং ‘িাইতিল’ এে মাতে মাত্র দুইশি কলাতমে,  র্াতে আেশন েই এেং যলখক 

এে সে সমন্বি যেকডয কেতে োতেন। এিা n..m কাশডযনাশলশি যক েশেচালনীি 1..n ো অ্ন্যশকিুতে 
েশেেেযন কেতে। র্েোে আেশন একশি n..m কাশডযনাশলশিে সম্মুখীন হতেন,  মতন োখতেন প্রশেশি সমি 
একশি অ্ন্তেযেযী যিশেল েযেহাে কো হতে। 
 

কলাতমে সাতে সম্পকয েশেচালনা এেং মুতি যফলাে েদ্ধশে। 

প্রাইমােী কী,  ফতেন কী এেং সম্পতকযে কাশডযনাশলশি যক অ্ন্তিুযক্ত কোে যক্ষতত্র এগুতলা যজােিাে কো এেং 
েশেোশি কোে জন্য,  যেজ আেনাতক আেনাে যিশেতলে কলাতমে জন্য শনশিযষ্ট্ অ্েিন উতেখ কেতে যিি। 
এই শিউতিাশেিাতল আমো শনম্নশলশখে শজশনষ আতলাচনা কেতো: 

কী: এই েদ্ধশেশি যেজ যক েতল যর্ যিশেলশিে এই কলাতম প্রাইমােী কী আতি। োেেে অ্ন্যান্য যিশেতলে সতঙ্গ 
রু্ক্ত যিখতে যেজ এশি প্রস্তুে কতে। 
 
ইউশনক: র্খন আেশন এই অ্েিনশি উতেখ কেতেন,  এই কলাতমে যেকডযগুতলাে র্াতে েুনোেৃশি না হি ো 
যেজ শনশিে কেতে। উিাহেণস্বরূে,  আেশন শিক কতে শিতলন যর্ ' েিেী'  কলাম ইউশনক হতে,  োহতল 
আেশন শিেীি োে র্খন ' ডুমাস'  প্রতেতিে যচষ্ট্া কেতেন,  েখন যেজ অ্বেধ এশন্ি শহসাতে এশিতক অ্স্বীকাে 
কেতে। োই এিা সহতজই ধােণা কো র্াি যর্,  যর্ই কলামশিতক ' কী'  শহতসতে যসি কেতেন যসশি ' ইউশনক'  
শহতসতেও যসি হতে। 

 
নি নাল: এই অ্েিতনে মাতন হতলা এই তেশিষ্ট্য খাশল যেতখ যেকডয োকতে না। র্শি আেশন একশি নি নাল 
কলাম খাশল যেতখ একি যেকডয প্রতেি কোতনাে যচষ্ট্া কতেন োহতল যেজ একশি ত্রুশিে োেযা প্রিিযন কেতে। 
র্াো আেনাে ডািাতেস েযেহাে কেতে,  োো র্শি একশি যেকডয প্রতেি কোতে চাি,  োহতল োতিে কাতি 
যর্ন অ্ন্তে ' নি নাল'  কলাতম প্রতেি কোতনাে মে েেয োতক। উিাহেণস্বরূে,  আেশন র্শি ' েিেী' এেং 
' জন্ম োশেখ'  যক নি নাল শহতসতে যসি কতে যিন,  োহতল একজন েযেহােকােী কাতি র্শি একজন নেুন 
যলখতকে ' েিেী' এেং ' জন্ম োশেখ'  না োতক েতে যস এশি ইনেুি শিতে োেতে না। আোে,  এিাও েলা 
র্াি যর্ কী কলামও নি নাল কলাম শহতসতে যসি হি। এই অ্েিনশি কাশডযনাশলশিতক প্রিাশেে কেতে োতে। 
আেশন র্শি চান আেনাে ডািাতেতজে যক্ষতত্র যলখতকে নাম রু্ক্ত না কতেও একশি েইতক গ্রহণ কেতে সক্ষম 
হতে হতে,  োহতল আেশন ফতেন কী যক নি নাল কেতে োেতেন না। অ্ন্য শিতক আেশন র্শি চান আেনাে 
ডািাতেতজে যক্ষতত্র যলখতকে নাম না োকতল একশি েইতক গ্রহণ কেতে না,  োহতল আেনাে ফতেন কী যক 
অ্েশ্যই নি নাল কেতে হতে। 
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এক যিশেতলে একশি অ্েতজে এে সাতে অ্ন্য যিশেতলে আতেকশি অ্েতজে এে সম্পকয স্থােন কোে সক্ষমোে 
গুরুতত্বে কােতণ,  যেকডয মুতি যফলাে যক্ষতত্র শেতিষ র্ত্ন আেশ্যক। এশি যিখুন: মতন করুন যর্ একজন যলখক 
শুধুমাত্র একশি েই শলতখতিন এেং আেশন যিখতলন যর্ আেনাে সংগ্রতহ আে যস েইশি যনই। আেশন আেনাে 
ডািাতেস আেতডি কেতে চান এেং িাইতিল মুিতে চান োহতল ' যলখক'  এে েতেযে শক হতে? এিাও শক 
মুতি যফলা হতে? এশি শক একশি ঐশেহাশসক যেকডয শহসাতে োখা হতে নাশক এই েইশি আেনাে আোে খুুঁতজ 
শকতন আনতে হতে? 

 
আসতল,  উিি উোিই তেধ এেং আেশন আেনাে ডািাতেস এে িাল উতেশ্য প্রশেফশলে কেতে যর্ যকান 
একশি কেতে োতেন। র্েক্ষন ের্যন্ত আেশন আেনাে েিন্দ যক স্পষ্ট্ কতে না েলতেন,  েেক্ষন আেনাে 
এশিতকিনশি জানতেনা শক কেতে হতে। একােতন,  র্খন আেশন আেনাে এশিতকিন যডতিলে কেতেন এেং 
সম্পকয শনধযােন কেতেন,  েখন যেজ এে জানা োকতে হতে যর্ যেকডয এে মুতি যফলাে শনতিযিােলী শক হতে 
এেং আেনাতক যসই অ্েিনগুতলা শিতে হতে। এে মাতন হল এগুতলা: 
 
যনা একিন: আেশন যর্শি চান যসই যেকডয যেজ মুতি যফলতে শকন্তু এশিে সাতে রু্ক্ত অ্ন্যান্য যেকডয মুতি যফলা 
হতে না। এই িাতে,  আেশন হাশেতি র্াওিা েইশি মুতি শিতে োতেন এেং এিা যর্ যলখক শলতখতি োে যেকডয 
োখতে োতেন। 
 
শডশলি কযাসতকড: এই যক্ষতত্র,  আেশন যর্শি চান যসই যেকডয যেজ মুতি যফলতে এেং ফতেন কী শহতসতে এশিে 
সাতে সরু্ক্ত অ্ন্যান্য যেকডযও মুতি যফলা হতে। এই েদ্ধশেতক কযাসতকড েলা হি কােন,  এশি একশি মুতি 
যফলাে জন্য আতো যর্গুতলা মুতি যফলতে হি োে শচত্র প্রকাি কতে। 
উিাহেণস্বরূে,  আেশন র্শি যলখক মুতি যিন,  োহতল োে সাতে রু্ক্ত সকল েইও মুতি র্াতে। 
 

যসি নাল: এই েদ্ধশেতে,  আেশন যর্সকল যেকডয মুতি যফলাে অ্নুতোধ কেতিন যেজ ো মুতি যফলতে শকন্তু 
এশিে সাতে সম্পশকযে অ্ন্যান্য যেকডয মুিতে না। এে েশেেতেয এশি োতিে ফতেন কী মুতি যফলতে র্াতে যোো 
র্াি এগুতলা আে অ্ন্যান্য অ্েতজে এে সাতে রু্ক্ত নি। মতন োখতে হতে,  ফতেন কী কলাতম নি নাল যর্ন 
একশি িেয না হি। আেশন উিাহেণ যেতক যলখকতক মুতি যফলাে শসদ্ধান্ত শনতলও,  েইতিে যেকডয মুিতে না। 
শকন্তু আেশন যিখতে োতেন যর্ এশিতে ফতেন কী' ে জন্য যকান েেয যনই। এশি নাল শহতসতে শনধযােণ কো 
হতে। 

 

যসি শডফল্ট: র্খন একশি েস্তু মুিতেন,  সরু্ক্ত যিশেতলে ফতেন কী কলামশি আেনাে েূতেয শনশিযষ্ট্ কো একশি 
শডফল্ট েযাোশমিাে এ েুনয হতে। এই িাতে,  েইতিে যেকতডযে মতধয একশি ফাুঁকা ফতেন কী োখাে েশেেতেয,  
উিাহেণস্বরূে যেজ শলখতে োতে কএশি সম্পূণয আেনাে ইতেমে) "000",  র্াে মাতন "এই ডািাতেতজ এই 
েইতিে জন্য যকান যলখতকে েেয যনই"। 
 

ডািাতেজ এেং ডািাতেজ শডজাইতনে একশি সংজ্ঞা। 
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এিা শকিুক্ষন সমি শনল,  শকন্তু এেক্ষন আমো একশি ডািাতেস এেং োে তেশিষ্ট্য সম্পতকয যজতনশি,  োই 
আমো এখন ডািাতেস এেং যেজ ডািাতেস এে একশি সংজ্ঞা শিতে প্রস্তুে। 

 

আমো যিতখশি যর্ ডািাতেস শডজাইন অ্তনক যিশেল েযেহাে কতে র্া একশি অ্ন্যশিে সাতে সম্পশকযে। প্রশেশি 
যিশেতল শুধুমাত্র একশি শনশিযষ্ট্ শেষি ো এক ধেতনে শজশনষ কতলখক,  শিতোনাম,  স্থান,  র্িনা,  ইেযাশি) 
োতক। একশি ্াস হল অ্েতজে এে একশি সংগ্রহ র্াতিে একই তেশিষ্ট্য আতি। ডািাতেস েতে,  প্রশেশি ্াস 
একশি যিশেতল রূোন্তশেে হি। 

এে সাতে,  আমো একশি সম্পশকযে ডািাতেজ এে সংজ্ঞা যিিাে যচো কশে,  র্া হল অ্েতজে এে একশি 
সংগ্রহ র্া ্াস এ সাজাতনা োতক এেং োতিে সম্পকয। 

এই সংজ্ঞা শলখতে এে িীর্য সমি গ্রহণ কো হিশন,  শকন্তু আেনাতক এই মািামি সেলো িাো িুল যোোতনা 
হতে না। আেশন যিতখতিন যর্ ' অ্েতজে'  এে একশি সুশনশিযষ্ট্ অ্েয আতি এেং এশি আেনাে ্াস গিতনে 
যক্ষতত্র এশি একশি যমৌশলক উোিান। এেং সম্পতকযে ধােণাে জন্য অ্তনক শকিু জানাে আতি,  শেতিষ কতে 
েেয সংতর্াতগে যক্ষতত্র োে যমৌশলক িূশমকা। 

ডািাতেস শডজাইন ে হল,  োেেে,  ্াস স্ট্রাকচাে সম্পতকয ধােনা কতকান ্াস এে সাতে কাজ কেতে হতে 
এেং প্রতেযকশি যে যকান তেশিষ্ট্যােলী যেকডয কো হতে) এেং োো শক সংতর্াগ স্থােন কতে োে স্ট্রাকচাে 
কতকান যিশেল যকানিাে সাতে এেং শকিাতে কাশডযনাশলশিে সাতে সংতর্াগ স্থােন কেতে)। এিাড়া অ্েশ্যই,  
আেনাে যিশেতল যেকডয যর্াগ কোে জন্য একশি েদ্ধশে প্রতিাজন। এেং শেতোিয তেশেে জন্য একশি শনশিযে 
যেকডয ো সােসংতক্ষতেে মে আেনাে িেকােী শকিু েেয উদ্ধাতেে একশি েদ্ধশে প্রতিাজন। যেজ এই জন্য 
ফময,  প্রে এেং শেতোিয প্রিান কতে। এজন্য আমো র্খন একশি ' যেজ ডািাতেস'  েশল,  আমো শুধু েেয 
ো এে সম্পকয েশুে না,  ফময,  প্রে এেং শেতোিযও েুশে। 

ফময এেং শেতোিয সম্পতকয কোোেযা... 

ফময আেনাে যিশেল েূেণ কেতে েেয প্রতেতিে অ্নুমশে যিি। যেস এে মাধযতম,  ফেম উইজাডয েযেহাে 
কতে ো শডজাইন যমাড েযেহাে কতে আেশন োতিে তেশে কেতে োেতেন,  র্া আেনাে কাজ সহজ কেতে,  
এশি আেনাতক সতেযাচ্চ নমনীিো যিতে। ফময শনমযাতণে সমি আেশন োতিে শক  অ্জযন কোতে চান যস সম্পতকয 
শচন্তা কেতে হতে এেং তেশে কোে মাতনে শেশিন্ন েদ্ধশে শিতি কেতে হতে ো যর্ন আেশন েুেতে োতেন। 
আমো ৩ি অ্ংতি এই শেষিগুতলা আতো িালিাতে ের্যাতলাচনা কেতে। এশি আির্যজনক নি যর্,  আেশন 
আেনাে ফতমযে নকিা সম্পতকয র্ে যেশি শচন্তা কেতেন আেনাে ফতমযে কাতর্যাদ্ধাে এেং িক্ষো েে যেশি 
োওিা র্াতে। 

এই শেষি গুতলাে মতধয,  আেনাে ফময েযেহােকােী যর্ন সহতজই েুেতে োতেন োতক শক শজজ্ঞাসা কো হতে 

যস শেষিশি শনশিে কো প্রতিাজন কতর্মন,  "sex" এে র্তে শক প্রতেি কোতেন? "Male" নাশক "মাতে 
মাতে")। র্খন আমো একিা িব্দ েযেহাে কেতো প্রেতম হিতো মতন হতে এে একশি খুে সুশনশিযষ্ট্ অ্েয আতি 
শকন্তু েতে যোো যগল যর্ োো আস্পে,  এিা হতেই োতে। এে কােন হল,  র্খন আমো একশি িব্দ েযেহাে 
কশে,  আমাতিে মতনে মতধয যসই িতব্দেএকশি শচত্র িৃঢ়িাতে স্থােন কতে,  শকন্তু আমাতিে োিকতিে হিতো 
অ্ন্য শকিু মতন হতে োতে। যর্ প্রসতঙ্গ োো প্রিশিযে হতে যসশি িাড়াও িব্দশিে অ্ন্যান্য মাতনও হতে োতে। 



18 

এসকল োতমলা এড়াতে আেনাে ফময শিতক েেীক্ষাে েে েেীক্ষা কেতে হতে। শকিাতে কেতেন? আেশন 
আেনাে েন্ধুতিেতক ফমযশি েড়তে েলুন এেং োো শক েুতেতি এেং শকিাতে উিে প্রিান কেতে যস সম্পশকযে 
মোমে জানুন। আেশন হিতো মতন কেতিন যর্ আেনাে ফমযশি শুধ ুআেশন একাই েযেহাে কেতেন,  শকন্তু 
এমন র্শি হি যকউ আেনাতক ডািা এশন্িে কাতজ সহতর্াশগোে জন্য আসতলা ো র্খন যকউ হিতো শনতজে 
েযেহাতেে জন্য আেনাে এশিতকিতনে একশি কশেে জন্য অ্নুতোধ জানাতলা। 

ফতমযে অ্ন্যান্য গুরুত্বেূণয শিতকে মতধয আতেকশি শিক হল ডািা প্রতেি সেসমি একই হতে,  মাতন একই 
উোিান একই িাতে প্রতেযক সমি প্রতেি কোতনা হতে। সাধােণিাতে,  একই িতব্দে র্শি দুই ধেতনে োনান 
হি েতে যেজ এতিে আলািা এনশিশি মতন কেতে। আেনাে র্শি েড় হাতেে অ্ক্ষে েযেহাে সামঞ্জস্যেণূয হি 
না,  োহতল যেজ দুইশিতক আলািা দুশি শিন্ন েস্তু শহসাতে শেতেচনা কেতে োতে। যর্মন 'Verne' এেং 
'verne'  এই দুশিতক আলািা মতন কেতে। েখন এশি েেয ো যেকতডযে িুল সােসংতক্ষে শিতে োতে র্া 
খুুঁতজ োওিা অ্সম্ভে হতে। যেজ এক ধেতনে যিশেতিেল িাইে শিতি োতক র্াতে একই েণয শিতি তেশে িব্দ 
একই িব্দ শহসাতে েযেহৃে হি,  যিাি েড় যর্ হাতেেই অ্ক্ষে যহাক। এশি খুেই সহািক হতে োতে। র্াইতহাক 
আেশন র্শি গ্রাহতকে েেয োতখন,  োহতল শনিই চাইতেন না যর্ ইতমইতল োো োতিে নাতমে োনাতনে েনয 
গুতলা উল্টা োল্টা যিখুক,  উিাহেণস্বরূে েলা র্াি,  ‘‘Dear Mr. SMith’’ আেনাে এখনও মশনিে 
ইনেুি প্রতিাজন। 

এশি েশেচালনাে জন্য যেজ নানা ধেতনে উোি যিি। আমাে একশি েিতন্দে শজশনষ হল ড্রে ডাউন যমনু,  
যর্খাতন আেশন আেনাে এশন্ি েতিন্ি কেতেন এেং শ্ক কেতেন। এিাড়াও আেশন যচকশলে এেং যগাল 
যোোমও েযেহাে কেতে োতেন। এতিে মতধয একিা শজশনষ কমন আতি,  ো হল এো সোই ডািা এশন্িতক 
স্বিংশক্রি কতে। যেজ এিাড়াও এমন একশি ফাংিন প্রিান কতে র্া আেনাে ডািা এশন্িতক আতো সংগশেেণূয 
কতে। উিাহেণস্বরূে,  সকল েণযতক যিাি হাতেে েতণয রূোন্তে ক"proCEduRe" যেতক "procedure" 
শহসাতে)। অ্েশ্যই,  এিা কেতে হতল আেনাে ফময যডতিলে কোে সমি আতো যেশি কাজ কেতে হতে,  
শকন্তু যেজ এিাতক সশেযই সহজ কতে যোতল এেং এশিে অ্শেশেক্ত প্রতচষ্ট্াে মূলয োওিা র্াি। 

 
েেয আউিেুতিে জন্য শেতোিয েযেহাে কেতে হতে। োো সাধােণে প্রতেে িাো শনশমযে হি এেং আেশন হি 
উইজাডয যেতক সাহার্য যেতে োতেন ো নকিা যমাতডে সম্পুণয শজশনষ েযেহাে কেতে োতেন। আমো ৩ি অ্ংতি 
এগুতলা সম্পতকয আতো জানতো। আশম র্া েলতে চাই ো হল শেতোিয িযেযহীন ও েড়তে সহজ হতে হতে এেং 
প্রতিাজনীি েেয প্রিান কোতে হতে। এে মাতন হতলা এতিে নকিা কোে সমি আেশন র্শি অ্শেশেক্ত শকি ু
সমি েযাি কতেন োহতল েেেেযীতে এশি আেনাতক িক্ষো যিখাতে োধয োকতে। উিাহেণস্বরূে,  আশম 
সেসমি শেতোতিয সমি সম্পশকযে েেয অ্ন্তিুযক্ত কোে সুোশেি কশে র্াতে র্াতে আমো েুেতে োশে যর্ র্খন 
আমো েেয শিতিশি ো তেধ শিল। 

োই আেনাে ফময ও শেতোিয র্ে যেশি সংখযক মানুষতক শিতি োতেন েেীক্ষা কোন। একই সমতি,  আেনাে 
ডািাতেস শডজাইনও েেীক্ষা করুন। যিখুন যর্ যকউ আেনাে ইনেুি অ্েিনতক যোকা োনাতে োতে শকনা ো 
এমন সে েযশেক্রম যেে করুন র্া কো সম্ভে শকন্তু আেনাে নকিা এশি েশেচালনা কেতে োেতে না। েেীক্ষা,  
েেীক্ষা,  েেীক্ষা। লাইি সংস্কেণ যমোমতেে যচতি প্রেম ধাতেই সকল ধেতনে েশেেেযন কো সহজ। 
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ডািা মতডশলং এেং সশিক নকিাে লক্ষয। 

 
আেনাে ডািাতেতজে নকিা কোে সমি,  আেনাতক ্ াস শনধযােণ কেতে হতে র্তিে শনতি কাজ কেতেন কেই,  
যলখক,  ইেযাশি) এেং োতিে সাতে শক সম্পকয আেনাে িেকাে হতে োও জানতে হতে। োেেে আেনাে 
প্রতেযকশি যিশেতলে গিন শনতি িােতে হতে,  ো হল,  প্রতেযক ্াতসে জন্য আেনাে শক শক তেশিষ্ট্য লাগতে 
কনাম,  েিশে,  ইেযাশি ো শিতোনাম,  প্রকািনাে েিে,  ইেযাশি) এেং প্রতেযকশি কলাতম আেশন শক 
তেশিষ্ট্য যিতেন কনি নাল,  ইউশনক,  ইেযাশি)। আেশন আেনাে ্াস সম্পতকয সকল েেয সংগ্রহ কোে যচষ্ট্া 
কেতে োতে না। ডািাতেস এে উতেশ্য অ্নুর্ািী আেনাে েিন্দসই মান শনেযাচন কতে আেশন সম্পািনা কেতে 
োেতেন। এেেে আেনাতক সংতর্াগ এে গিন েশেমাজযন কেতে হতে,  শুধু যকান যিশেল যকানিাে সাতে 
সংরু্ক্ত হি ো না এিাড়াও োো যর্ কাশডযনাশলশি ও অ্েতিানাশলশি েযেহাে কতে যসশিও এেং যকান ধেতনে 
প্রাইমােী কী েযেহাে কেতি ও শকিাতে মুতি যফলাে েদ্ধশে শনধযােন কেতে যসশিও। যর্ ক্রমানুর্ািী আেনাে 
ফময েেয চাইতে োতে এেং যর্ই শেতোিয উৎেন্ন হতে ো িাো এই শসদ্ধান্ত প্রিাশেে হি ো হতে োতে। র্খন 
আেশন এসকল শজশনষ শচন্তা কেতেন এেং আেনাে শসদ্ধান্ত যক আেও উন্নে কেতেন েখন এতক ডািা মতডশলং 
েলা হি। 

 

এসে যিতখ িি োওিাে যকান কােন যনই। ডািাতেজ শডজাইন সােতজেশি কতিক েিতেে কতলজ জীেতনে 
জন্য র্তেষ্ট্ সুশেিাল এেং জশিল। সুেোং এই ধােণা এেং োতিে োস্তোিন কোে উোি সম্পতকয স্বােন্দয 
যোধ কোে জন্য আেনাে শকিু সমি এেং তধর্য িেকাে হতে। শকন্তু যেজ এে সতঙ্গ কাতজ িক্ষ হতে আেনাতক 
েতকি শেজ্ঞানী হতে হতে না। েূেযেেযী অ্নুতেি যিওিা শেেেণ একশি যেি িাল সাোংি। এশি েড়ুন এেং 
একশি সংখযারু্ক্ত োশলকাি রূোন্তে করুন এেং োেেে প্রশেশি ধাে এ আেনাে কময যোোে যচষ্ট্া করুন। শিক 
এই কাজশিই আমো এই শিউতিাশেিাল-এে ২ি অ্ংতি কেতো। 

 

ডািা মতডশলং এ সেতচতি গুরুত্বেূণয শিকশি হল এে ্ াসতক সংজ্ঞাশিে কো কএিাড়া 'extracting' েলা 
হি)। আমো এই কাজ কোে জন্য দুশি উোি ের্যাতলাচনা কেতে। প্রেমশি হল ডািাতেস শডজাইতনে শেশিন্ন 
ের্যািক্রতম আেনাে কার্যক্রতমে ফল,  র্া আমো খুে িীঘ্রই েণযনা কেতো। শিেীিশি হল একশি আনুষ্ঠাাশনক 
েদ্ধশে র্া নেমালাইতজিন নাতম েশেশচে। নেমালাইতজিন একশি আনুষ্ঠাাশনক েদ্ধশে কােন এিা আেনাে 
যিশেতলে শেষিেস্তু শেতেষণ কতে না কর্শি ্াস েই ো যলখক হি অ্েো এশিশেউি র্শি নাম ো োশেখ হি এিা 
এে মাোেযাো না) শকন্তু প্রাইমােী কী এে শকিু শনশিযষ্ট্ র্াশন্ত্রক সংতর্াতগে ওেে গুরুে যিি। যেি শকিু নেমাল 
ফময আতি।এই শিউতিাশেিাতল আমো শেনশি ের্যাতলাচনা কেতে: প্রেম,  শিেীি এেং েৃেীি নেমাল ফময। 
আেনাে কাতজে সমি আেশন,  শেষিেস্তু শেতেষণ এেং আনুষ্ঠাাশনক শেতেষণ উিিই কেতেন। 

একশি শেতলিনাল ডািাতেজ শডজাইন কেতে যকান একক উোি যনই। আেনাে নকিাই আেনাে প্রস্তুশে এেং 
অ্শিজ্ঞোে মােকাশি প্রশেফশলে কেতে। আমো এখাতন যর্ েদ্ধশেশি ের্যাতলাচনা কতেশি ো শুধু আেনাতক 
িাল শসদ্ধান্ত শনতে সাহার্য কেতে এমন একশি িুল। সাধােণিাতে,  হতে োতে,  আেনাে চাওিা সে ডািা 
র্খন যেকডয কেতে েখন আেশন চান যর্ আেনাে ডািাতেজ েেয েুনোেৃশি এশড়তি র্াক;  র্া আেনাে 
ডািাতেজ েৃশদ্ধ কেতে োতে,  যর্ ডািা আেনাে সংগ্রতহ আতি ো েৃশদ্ধ কেতে োতে,  ফাংিনাশলশি যে একশি 
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শেিশক্তকেণ িাড়া। এেং আেনাে ডািাতেতজে সাধােণ না শকন্তু সম্ভে এমন এনশিশি েশেচালনা কেতে শকিু 
নমনীিো আতি।  প্রধানে,  আেশন চান যর্ আেনাে ডািাতেস আেনাে প্রতিাজনীি েেয প্রিান করুক এেং 
যর্ই নমুনা যেতক এশি এতসতি যসিা যর্ন এই েতেযে যক্ষতত্র তেধ োতক। 

এশি শনশিে কোে জন্য,  মতডশলং শেতিষজ্ঞো Entity Integrity শনতি কো েতল োতকন। 
Referential Integrity এেং Data Integrity.  Entity Integrity অ্েয 
একশি যিশেতলে প্রশেশি সাশে ডািাতেতস শুধুমাত্র একশি সিা প্রিিযন কতে। যসতক্ষতত্র,  প্রশেশি সিা অ্শিন্ন 

কএেং শুধুমাত্র একশি) প্রােশমক কী শনর্কু্ত কো যর্তে োতে। Referential Integrity অ্েয সকল 
যিশেতলে সকল তেতিশিক কী অ্ন্য যিশেতলে একশি সাশেে সাতে শমতল যর্তে হতে কঅ্েশ্যই প্রােশমক কী)। 

েশেতিতষ,  Data Integrity অ্েয ডািাতেতস োকা সকল ডািা র্া সংগ্রহ কোে উতেতশ্য েতিতি ো 
সশিকিাতে প্রিিযন কো। এশি সাধােনে অ্জযন কো র্াি ডািা অ্ন্তিূযতক্তে িূল হ্রাস কোে মাধযতম - আেশন 

জাতনন – নাতমে িূল োনান,  অ্ক্ষতেে েূনাোেৃশি,  সংখযাে স্থান-শেশনমি,  িূল এেং অ্োস্তে োশেখ এেং 
আতো অ্তনক। ক্রমান্বতি,  আমো সশিক শডজাইতনে লতক্ষয যেৌিাতনাে েেগুতলা সম্পতকয ের্যাতলাচনা কেতো। 

িৃশ্যমান অ্শিধান 

ডািাতেস শডজাইন UML নামক একশি খসড়া নকিা িাো সহািো প্রাপ্ত,  র্া Unified Modeling 
Language এে সংশক্ষপ্ত রূে। UML ডািাতেতসে উোিান ও লক্ষয শচশনিতে কোে জন্য মাতনােতর্াগী েে 
প্রিান কতে। 

্াসগুতলা অ্তনক সমি এিাতে উতেখ কো হতি োতকঃ 

দুশি Cl ass এে মতধয সম্পকয স্থােতনে জন্য যেশিেিাগ সমি একশি লাইন িাো সংতর্াগ কো হতি োতক। 
কশচত্র) 
 
কােণ যডিাতেস শডজাইন কোে সমি আেনাতিে যেশিে িাগ সমি লক্ষয োখতে হতে ্াস এেং োতিে 
মধযাকাে সম্পকয শনতি, এই দুইশি উোিানতক এখন েণযনা কো হতে;  t hi nk about  and 
communi cat e wi t h ot her s t he st r uct ur e we gi ve t o our  dat a (  আমাতিে 
Class এে গিন এেং Class এে যকান গুনােশল গুতলা আমো যেকডয কেতো,  এেং যস Class গুতলাে 
মধযাকাে সম্পতকযে গিন,  োে মতধয যকান যিশেল গুতলা যকান যিশেতলে সাতে সংরু্ক্ত হতে এেং ো কেিুকও 
যমৌশলকোে সাতে রু্ক্ত কো হতে । ) UML এ আমাো আেও শকি ুউোিান যিখতে োে,  শকন্তু আমো ো 
এইখাতন ের্যাতলাচনা কেতো না। 
 
ধরুন,  আেনাে যডিাতেস শডজাইন কোে সমি আেশন অ্তনকিা সমি েযি  কতেতিন যেি শকি ুেক্স তেশে 
কেতে,  এেং প্রতেযকশি েক্সতক লাইতনে সাহাতর্য সংরু্ক্ত কেতে,  কতোিুকও যমৌশলক এেং োে গুনােশল 
গুতলা শেতেচনা কতে,  যকানশি যকান Class এ েসতে ো শনধযােণ কেতে। লক্ষয কেতেন যর্ শজশনসশি যেি 
মজাে,  যডিাতেস এ এশি খুেই গুরুত্বেূণয ের্যাি কােণ এশি শুধু মাত্র একশি যেশন্সল ও যেোতেে িাো আেশন 
এই কাজশি কেতে োেতিন।শকন্তু এশি খুেই গুরুত্বেূণয। আমো ইশেমতধয আেনাতিে একশি ধােনা শিতিশি 
আেশন শকিাতে যেি শকি যিশেল শনতি কাজ কেতেন,  এেং আেশন শডজাইন কোে সমি র্ে উদ্ভােনীি শচন্তা 
কেতেন আেনাে শডজাইন েেই নমশনও,  শনিযেতর্াগয এেং কার্যকে হতি উিতে। আেনাে শডজাইন েশেেেযন 
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এখন শুধু মাত্র একশি লাইন মুতি,  আতেকশি নেুন যর্াগ কোে,  শকনো যকান গুনােশল শডশলি কতে নেনু 
শকি যর্াগ কো,  আেনাে আে আতগে কাজ মুতি নেুন কতে কো োিাোশি একই সমি অ্ন্য েেয গুতলা 
োখতে হতে না। 
 
লক্ষয কেতেন DRAW আমাতিে প্রিান কেতি একশি সহজ েদ্ধ যসি র্া আমাতিে েক্স আুঁকতে এেং এে ধাো 
সংরু্ক্ত কেতে সাহার্য কেতে।এ িাোও DRAW এে সাহাতর্য আেশন খুে সহতজ ধাোে সাতে সমন্বি কেতে 
োেতেন। উধাহেন স্বরূে,  আেনাে র্শি অ্তনক গুতলা েক্স যেতক োতক এেং আেনাে েক্স গুতলাে মতধয 
সম্পকয স্থােন কেতে হতি োতক োহতল আেশন আেও অ্তনক শেনামূতলযে সেঞ্জাম োতেন র্াে ধাো আেনাে 
কাজশি আেও সহজ হতি উিতে। যর্মন - Dia (a GNU license project) র্াে মতধয োকতি 
UML এে সেঞ্জাতমে ফলু যসি।   
 
 
েেেেযীতে আমো যডিাতেস শনতি র্খন আতলাচনা কেতো,  েখন আমো এে শিেীি অ্ধযাি শনতি কাজ 
কেতো। আেশন যিখতে োেতেন আমাতিে শডজাইনাে শসদ্ধান্ত ডািাগ্রাম গুতলাে মতধয শকিাতে শচশত্রে কো 
হতিতি। এই েদ্ধশে েযেহাে এ শডজাইনাে সাতে সম্পকয কতোিুকও সহজ সাধয হতি উতি এেং এশি শকিাতে 
অ্যাশিতকিান উন্নিতন রুোন্তশেে হি। 
 
আেনাে শডজাইন আেও সুন্দে কতে যোলাে জন্য এতে অ্ন্তেিুক্ত কেতে হতে,  আেনাে গুলােশল গুতলা 
সংশেষ্ট্ েতগয এেং শচশনিতে কেতে হতে foreign key & primary key. সম্পকযশিে উশচে যমৌশলক 
উোিান গুশল শচশনিতে কো এেং এেেও গুতলাে উশচে Primary key যেতক  Foreign key প্রিিযন 
কো। 
 

ডাটারব্জ ডডজাইরের ধাপসমূহ 

 
সাধােণে একশি ডািাতেস শডজাইন কোে প্রতচষ্ট্া শুরু হি র্খনই যকউ োস্তে জীেতন একশি সমস্যাে সম্মুখীন 
হতি োতক। এশি হতে োতে যকান যডশন্িে োে যোগীতিে ও েেীক্ষাগাতেে কাজ সংগশিে কেতে চাইতি শকংো 
যকান যকাম্পানী োতিে অ্নলাইন শেক্রতিে োশলকা তেেী কেতে চাইতি। এই েযশক্তশিে ডািাতেস শডজাইন 
সম্পতকয জ্ঞাে ও Base শিতি োস্তোিন কেতে োতে এমন যকান েযশক্তে সাহাতর্যে প্রতিাজন হতে। চলুন যসই 
েযশক্তশিতক 'Client' এেং অ্শিজ্ঞ েযশক্তশিতক 'Developer' েতল সতম্মাধন কশে। 
 
অ্েশ্যই ্াতিন্ি এেং যডতিলোে একই েযশক্ত হতে োতে - এেং আেশন র্শি এশি েতড় োতকন,  োহতল 
এশিই যসই র্িনা। শকন্তু আশম একশি োেযকয তেেী কেলাম যকননা একজন ্ াতিন্ি এেং একজন যডতিলোতেে 
মধযকাে যর্াগাতর্াগ সেসমি জরুেী,  এমনশক র্শিও ো শনিকই কাতো মাোি র্েুর্েু কতে। সাধােণে,  
্াতিতন্িে একশি সাধােণ ধােণা েতিতি যস শক চাি এ সম্পতকয এেং যডতিলোে োতক প্রে কেতে র্াতে োে 
প্রতিাজনশি একশি উন্নে ডািাতেতস রূোন্তে কেতে োতে। 

 
শেস্তাশেেিাতে,  ডািাতেস যডতিলেতমতন্িে ধােগুতলা শনতচে উোিগুতলাতে েনযনা কো র্ািঃ 

 
১. উেশস্থে সমস্যাশি শনধযােণ কো হতিতি 
২. সম্ভােয সমাধানশি শনধযােণ কো হতিতি 
৩. ডািা মতডশলং 
৪. মতডল যিশেং 
৫. ডািাতেস েশেচালনা ও েক্ষণাতেক্ষণ কো 
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প্রেম ধাে চলাকালীল সমতি,  ্াতিন্ি োে শক প্রতিাজন ো েনযণা কোে যচষ্ট্া কতে - র্া মাতেমাতে একাশধক 
- এেং অ্শিজ্ঞ েযাশক্ত োতক যসশি সংশক্ষপ্ত কেতে েতল র্াতে একশি ডািাতেস শিতি যস কাজশি কো সম্ভে হি। 
শিেীি ধাতে,  অ্শিজ্ঞ েযশক্ত ডািাতেস আযশিতকিতনে লক্ষয এেং সুতর্াগ সম্পতকয একশি আনুষ্ঠাাশনক শেেৃশে 
প্রিান কতে। এশি গুরুত্বেূণয যকননা লতক্ষয একশি সূক্ষ েশেেেযন ডািাতেতসে শডজাইতন গুরুত্বেূণয েশেেেযন 
আনতে োতে। এিাড়াও আেশন আেনাে ডািাতেস শিতি আে শক শক কেতে চান এ শনতি আতো যেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
হতি উিতিন ো আশেষ্কাে কেতেন। আেশন র্শি শনতজতক যকাোও যকান সীমানাি আেদ্ধ না কতেন,  োহতল 
আেশন আশেষ্কাে কেতেন যর্ আেশন আেনাে মতডলতক আতো জশিল কেতিন এেং আসতল কখতনাই আেনাে  
আযশিতকিনশি তেেীই কেতিন না। এে যচতিও িিেে হতে,  র্খন আেশন ডািা স্ট্রাকচাে েশেেেযন কোে 
ফতল এশি অ্সংগেীেূণয আচেণ কেতে। 
 
এখন একজন শেতিষজ্ঞ শহতসতে আেশন ডািাতেতসে লক্ষয এেং সুতর্াগগুতলা শনতিযি কতেতিন,  আেশন একশি 
শেতিষাশধকাে ের্যাতি েতিতিন যকান েেযগুতলা প্রতিাজনীি এেং যকানগুতলা নি ো শনধযােণ কেতে। আেশন 
্াস এেং এশিশেউি সংজ্ঞাশিে কেতে,  প্রােশমক কী এেং িূন্য অ্েো অ্ন্য সংখযাসমশষ্ট্ে সাতে সম্পকয সম্পতকয 
আতো িাতলা শসদ্ধান্ত শনতে োেতেন,  এশি ্াতসে শনষ্কািন আমো র্া েূতেয content analysis শিতি 
শচশনিতে কতেশি। আেনাে আযশিতকিতনে জন্য প্রতিাজন হতে োতে এমন ফময ও শেতোিয র্া শডজাইতনে সাতে 
সামঞ্জস্যো েক্ষা কেতে এমন একশি নকিা তেেী কেতে োতেন। অ্েশ্যই,  আেনাে েন্ধুতিে আেনাে 
শডজাইতনে ত্রুশি এেং শেতোিয ও ফতমযে অ্েয যেে কেতে েলতেন আেনাে রু্শক্ত এেং েযাকেণ োলাই কোে 
জন্য। এই দুশি ধাতেে যকান সশিক সীমােদ্ধো যনই যকননা েেীক্ষাশি আেনাে শডজাইতন নেুন েশেেেযন আনতে 
এেং সকল নেুন শডজাইতনে েেীক্ষা কো প্রতিাজন। এখাতন যসখাতন েেীক্ষা-শনেীক্ষা কতে শকি ুসমি অ্েচি 
কেতে িি োতেন না ! 
 
এখন র্শি আেশন আেনাে ডািাতেতসে শডজাইন কclass structure এেং structure of 
connections)  এেং ফময ও শেতোিয র্া আেশন েযেহাে কেতেন যসগুতলা সম্পতকয আত্নশেশ্বাসী োতকন,  
োহতল এখনই সমি যসগুতলা Base শিতি যকাড কতে যফলা। এখন আেশন প্রকল্পশি প্রেমোতেে মে শুরু 
কোে জন্য কশম্পউিাতেে সামতন েতস আতিন! আেশন র্শি একশি যিখাে প্রশক্রিাি োতকন োহতল অ্েশ্যই 
আশম আেনাতক েতস েতস Base শনতি র্ািার্াশি কোে উেতিি শিতো। র্ে যেশি েেই িাতলা,  োহতল 
আেশন এশিে শিন্ন শিন্ন িীন,  ডািালগ েক্স এেং অ্েিতনে সাতে েশেশচে হতে োেতেন। শকন্তু আেশন র্শি 
একশি ডািাতেস শডজাইতনে কাতজ শনরু্ক্ত োতকন,  োহতল এই প্রেমোতেে মে আেনাতক কশম্পউিাতেে সাতে 
িাতলা সম্পকয স্থােন কেতেই হতে। 

 
েক্ষণাতেক্ষতণে সমতি,  আেশন েেীক্ষা কেতেন যর্ আেনাে ডািাতেস অ্েশেেশেযে েতিতি শকনা এেং ো 
ক্রমেধযমান ডািা গ্রহন কেতে োেতি শকনা। আেনাে ডািাতেস েুনোি নকিা কো এেং োে েযাকআে তেেী 
কেতল োতে দুর্যিনা র্িাে সমূহ সম্ভােনা েতিতি। আেশন েূতেয শচন্তা কতেন শন এমন শকিু তেশিষ্ট্য আেনাে 
আশিতকিনতক আতো দ্রুে ও কার্যকে কতে েুলতে োতে। অ্েশ্যই,  এই েশেেেযনগুতলা আেনাে ডািাতেতসে 
গিন িাো অ্নুতমাশিে হতে হতে। র্খন আেনাে স্ট্রাকচােশি আে যকান নেুন সুশেধা যর্াগ কেতে োেতে না,  
েখন হিতোো সমি হতে একশি নেুন শডজাইতনে।  
 
আেশন র্েই আগ্রসে হতেন,  একজন শেতিষজ্ঞ শহতসতে,  আেনাে ্াতিন্িতক প্রে কেতেন এেং েযেসাশিক 
কাতজে প্রশক্রিাে সাতে আতো েশেশচে হোে যচষ্ট্া কেতেন,  আেনাে ্াস েযেতেি এেং যিশেল স্ট্রাকচাতেে 
জন্য র্ে িাতলা শসদ্ধান্ত শনতে োেতেন। সাধােণে,  উৎোিনিীল প্রশক্রিাি যর্সকল র্িক কাজ কতে োতক 
কতক্রো,  সাশিযস যপ্রািাইডাে,  সািাইিাে,  ইনতিেে ইেযািী) ্ াতস েশেণে হি। শকিু েেয যিশেল শহতসতে 
যেকডয কেতল উিম,  অ্ন্যান্য সমি আেশন যিখতেন যর্ শকিু ডািা এশিশেউি শহতসতে যেকডয কোই যেি। এই 



23 

োেযযকযগুতলা ডািাতেতসে  উতেতশ্যে ককার্যকাশেো) শিশিতে হতি োতক। এখাতনই কল্পনা এেং অ্শিজ্ঞো 
সেতচতি কাতজ লাতগ। আেনাে কল্পনাগুতলা োস্তোিন এেং যিখুনই না শক হি ! ডািাতেস শডজাইন সম্পতকয 
েড়ুন এেং অ্ন্যতিে শজজ্ঞাসা কেতে িি োতেন না কর্শি োো ডািাতেস শডজাইন সম্পতকয শকিু যজতন োতক!)। 
 
্াস এক্সিাকিন কোে আতেকশি িুল হতে  Normalization,  র্াে জন্য একশি শনজস্ব অ্ধযাি েতিতি। 

 
 

 

 

 

 

অ্ধযাি ২ 

 

নেমাল ফময এ অ্িযস্ত হওিা 
 
আমাতিে যিশেল এে কািাতমা িাতলা শকনা শনশিে কোে একশি শেশধেদ্ধ উোি হতে নেমালাইতজিন,  এিা 
শনশিে কতে যর্ প্রশেশি যিশেতল র্োর্ে অ্যাশিশেউি আতি। 
 
সাধােন যর্সে সমস্যা সশিক নেমালাইতজিন েযেহাে কতে েশেহাে কো র্াি: 

➔   ফতেন যেকডয এে ডািা িাড়া নেুন যেকডয তেশে কো র্ািনা 
➔   একশি যেকডয মুতি শিতল অ্ন্য ডািা নে হি 

➔ ডািা একাশধক শফল্ড কো যিশেতল) েুনোেৃশি কোে ফতল অ্সামঞ্জস্যেণূয ডািা যেকডয সম্ভে হি 

 
এই সমস্যাগুতলাে মতধয অ্শধকাংতিে জন্যই শসদ্ধান্ত শনতে হতে যর্,  শনশিযে ডািা শনতজই একশি যিশেতল 
সশিে হতে নাশক যহাে যিশেতল সশিে হতে। যর্তহেু এিা একশি আনুষ্ঠাাশনক উোি,  আমো যিশেতলে মুল 
উোিানগুতলা শনতি কাজ কেতো না কর্া আমাতিে েেেশেয সকল সমতিই কেতে হতে) েতে আমো প্রাইমাশে 
শক এে শনশিযষ্ট্ যমকাশনকযাল কাতনকিন শেতেষণ কেতো। 

 
নেমালাইতজিন এে একশি মলূ ধােণা হতে ‘ফাংিনাল শডতেতন্ডনশস’। এে মাতন হতে,  এখাতন একশি শফল্ড 
কপ্রাইমাশে শক) ো একাশধক শফল্ড ককম্পাউন্ড প্রাইমাশে শক এে জন্য) এে যেকডয,  ঔ যেকডয এে অ্ন্য শফল্ড 
কঅ্যাশিশেউি) সনাক্ত কোে জন্য র্তেে;  এিা এিাতে েলা র্াি যর্,  যকান শফল্ড এে িযালু জানা শনিযে কতে 
প্রাইমাশে শক এে িযালু জানাে উেে। 
 
স্পষ্ট্ে,  সশেযকাে প্রাইমাশে শক যকান যেকডযকতো) এে র্ােেীি অ্যাশিশেউি শচশনিতে ো শনধযােণ কেতে সাহার্য 
কতে। 
 
এিা িাো আেও যোো র্াি যর্,  র্শি আমাতিে একশি কমোউন্ড শক এেং এে মতধয একশি শফল্ড অ্শেশেক্ত 
ো অ্প্রতিাজনীি যিখা র্াতে,  োহতল এিা আে সশেযকাে প্রাইমাশে শক োতকনা,  এিা শুধুই একশি শক। োই,  
একশি প্রাইমাশে শক’ে আে যকান সােতসি যনই যর্িাও প্রাইমাশে শক। 
 
অ্তনক সমতিই ডািাতেতজে ডািাে শেেলুো এেং জশিলো এই ধেতনে ক্ষীন েযাোে যক অ্স্পষ্ট্ কতে যফতল 
ও উেতেে মে সমস্যা তেশে কতে। শেশিন্ন স্ততে ফাংিনাল শডতেতন্ডনশস শিতি শেতেষণ কতে আমো শচশনিতে 
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কেতে োশে যর্,  আমাতিে ডািা স্ট্রযাকচাে শিক আতি শকনা এেং এই সমস্যা দুে কেতে োশে। ডািাতেতজ 
শেশিন্ন নেমাল ফময আতি এেং এই শিউতিাশেিাতল আমো শেনিা শনতি আতলাচনা কেতো: ফােয,  যসতকন্ড ও 
োডয নেমাল ফময। 
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ফােয নেমাল ফময 

এই শনিম অ্নুর্ািী,  একশি যিশেল এে একশি শফতল্ড ো একাশধক কলাতম যকান েতেযে জন্য একাশধক িযালু 
োকতেনা। 

আমো এধেতনে অ্েস্থা র্শি আমো 'Authors' নাতম একশি যিশেল তেশে কতে যলখকতিে যলখা সে েইতিে 
োশলকা কশে। ধো র্াক আমো একিা কলাম োনালাম 'Books' নাতম এেং 'The Count of Monte 
Cristo', 'The Three Musketeers', 'The Man in the Iron Mask' ইেযাশি 
একসাতে কমা শিতি আলািা কতে শিতি শিলাম আতলকজাতন্দ্র দুমাস এে যেকডয োখাে জন্য। র্শি আমো 
অ্তনকগুতলা আলািা কলাম কশে কBook1, Book2, Book3, ইেযাশি) োও আমো একই েতেযেকতলখতকে 
যলখা েই) শিন্ন শিন্ন িযালুতককপ্রশে েইতিে আলািা িাইতিল) একসাতে িুতস োখতে যচো কেশি। 

আমো ইশেমতধয কােণগুতলা যিতখশি যকন এশি একশি োতজ েদ্ধশে। ফােয নেমাল ফময এই সমস্যা শচশনিতে কেতে 
সাহার্য কতে। এিাে একিা সাধােন সমাধানও আতি: র্শি যকান যিশেল ফােয নেমাল ফতময না োতক,  একাশধক 
িযালু ধােনকােী েেয যিশেল যেতক মুতি যফলুন এেং ঔ েেয শিতি নেুন একশি যিশেল খুলুন। মুল যিশেল এে 
প্রাইমাশে শক যক ফতেন শক শহসাতে যর্াগ করুন। 

আমাতিে উিাহেতণ,  'Authors' যিশেল এে সাতে সম্পকয কতে ও 'Books' এে েেয েযেহাে কতে,  
'Titles' নাতম একশি যিশেল তেশে কেতে োশে। 

এখনই স্পে যোো না যগতলও,  ফােয নেমাল ফময ফাংিনাল শডতেতন্ডশন্সে একিা সমস্যাে সমাধান কতে। 

'Authors' প্রাইমাশে শক একাশধক িযাল ুধােনকােী শফল্ড এে একশি শনশিযে িযালুতক শচশনিতে কেতে োতেনা। 
আশম র্শি আেনাতক একজন শনশিযে যলখতকে যকান েইতিে িাইতিল শিতে েশল,  আেনাে কাতি যকান উোি 
যনই এিা শনধযােন কোে। 

একাশধক িযালু ধােনকােী েেয আহেতনে েশেতপ্রশক্ষতে শচন্তা কো খুেই সহজ ও সম্পুণয আতগে অ্ধযাতি এই 
উিাহেন শিতি আমো র্া কতেশিলাম োে মেই। 

যসতকন্ড নেমাল ফময 

যসতকন্ড নেমাল ফময এে জন্য ফােয নেমাল ফতময োকা একশি যিশেল িেকাে এেং ঔ যিশেতলে প্রশেশি শফল্ড 
কতর্গুতলা প্রাইমাশে শক নি) যকেলমাত্র প্রাইমাশে শক শিতি শচশনিতে কেতে হতে,  সােতসি শিতি নি। 
সংজ্ঞা অ্নুসাতে,  এই সমস্যা হতে োতে র্শি আমাতিে কম্পাউন্ড প্রাইমাশে শক শিতি যকান যেকডয আইতডশন্িফাই 
কেতে হি। েযাোেিা যোোে জন্য,  চলুন আমো শনতচে যিশেল যক শেতেষণ কশে: 

Teacher ID Project Name Department Contact Hours 

mackormac032 Science Fair Science Dept 344-2713 10 

Phillipi72 Soccer coach Athletic Dept 225-5902 18 

mackormac032 Art Contest Art Department 639-6798 7 

Phillipi72 Science Fair Science Dept 344-2713 15 
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এই যিশেল শক ফােয নেমাল ফতময আতি? হ্যা,  আশম র্শি আেনাতক প্রাইমাশে শক শি েশল,  আেশন অ্ন্য 
শফতল্ডে জন্য ইউশনক িযালু োতেন। 

এই যক্ষতত্র,  প্রাইমাশে শক একশি কম্পাউন্ড শক যর্িাে জন্য Teacher ID এেং Project Name 
প্রতিাজন। 

শকন্তু এিাও সেয যর্ আমাে শুধু Project Name লাগতে র্শি আশম Department আে contact 
information জানতে চাই। উফ! 

োহতল,  আশম র্খন Teacher ID এেং Project Name যক কম্পাউন্ড প্রাইমাশে শক শহসাতে শচন্তা 
কেশি,  এে সােতসি Project Name যিশেতলে একিা প্রাইমাশে শক শহসাতে কাজ কেতি শকিু শনশিযে 
শফতল্ডে জন্য। এিা সমাধান কেতে,  আমো সােতসি এে প্রাইমাশে শক এে েেয যক আলািা কেতো 

কDepartment ও Contact)  এেং নেুন একশি যিশেল তেশে কেতো,  সাতে সােতসি শক কProject 
Name)  যর্াগ কতে শিতো। 

এই েযেস্থাশিতক "শডকতম্পাশজিন" েতল। যিশেল যক শডকতম্পাশজিন কতে আমো োই: 

Teacher ID Project Name Hours 

   

 

এেং 

Project Name Department Contact 

   

 

উতেখয যর্ মুল যিশেতল েুতো কম্পাউন্ড শক কTeacher ID এেং Project Name)  এেং যর্ েেয 

োতিে উেতে শনিযে কতে কHours)  ো অ্েশেেশেযে োতক। 

চলুন এই কোগুতলা ফমযাল িাতে েুনোি েশল: 

একশি যিশেল যসতকন্ড নেমাল ফতময আতি র্শি এিা প্রেম নেমাল ফতময োতক এেং আমাতিে িেকাে 
শক োকা সকল শফল্ড র্া শিতি আমো শক-শেহীন শফল্ড যক শনতিযি কেতে োশে। 

র্শি একিা যিশেল যসতকন্ড নেমাল ফতময না োতক,  োহতল েুতো কম্পাউন্ড প্রাইমাশে শক এে উেতে 
শনিযে কতেনা এমন শক-শেহীন শফল্ডগুতলা মুতি শিতে হতে,  এেং ঔ শক গুতলা ও প্রাইমাশেে শক এে 
যর্ অ্ংতিে উেতে শক গুতলা শনিযে কতে যসগুতলা শিতি আলািা একশি যিশেল তেশে কেতে হতে। 
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োডয নেমাল ফময 
 
েৃেীি নেমাল ফময এে একশি যিশেল লাগতে র্া শিেীি নেমাল ফময হতে আসতে এেং যসখাতন সাধােন শফল্ড 
েযেহাে কো র্াতে না কএগুতলা কী শফল্ড নি ) এেং এগুলা সাধােন শফল্ড এ শনধােন কো র্াতে না । 

 
অ্ন্যকোি,  আেনাতক শনশিে কেতে হতে যর্ "কী শফল্ড" গুতলাতক আেশন "নন কী" শফল্ড শহতসতে শনোচযন 
কেতিন । এিা িাল িাতে েুোে জন্য শনতচে উিাহেনশি যিখুন : 
 

Teacher ID Surname Name Department 

ID 

Department Name 

fsmith089 Smith Fred 17 Science 

mling619 Ling Mei 17 Science 

syork233 York Susan 18 History 

 

র্শি প্রতেযক শিক্ষক শুধুমাত্র একশি শেিাগ কমযেে োতকন োহতল এই যিশেলশি প্রেম এেং শিেীি নেমাল ফময 
এে শিেতে োকতে । 
 ১. র্শি আমো শিক্ষকএে  প্রাইমােী কী কTeacher ID)  জানতে োশে োহতল  োশক সকল  
     শফল্ড এে প্রকৃে  মানও েলা সম্ভে। 
 ২.প্রাইমােী কী  যর্ৌশগক কএতকে অ্শধক) নি,  োই অ্ন্য যকান শকিেু সাতে শমশেে হওিাে যকান 
    সম্ভােনা যনই। 
 

র্াইতহাক,  লক্ষযনীি যর্ শেিাতগে েেযগুতলা েুনোি যিওিা আতি,  ( department ID and 

Department Name)  এেং একাশধক োে এতসতি কএখাতন যিখা র্াতে  Science Dept এে ১৭ 
নাম্বাে আইশড ID যিওিা হতিতি )। র্শি েেেশেযতে আমো যকান যেকডয ২৩ নাম্বাে শিতি সাচয কশে োহতল 
যসিা অ্সংগশেেনূয হতে । উেেন্তু,  এিা েেেশেযতে র্া যকান "প্রাইমাশে কী" নি এমন শেিাতগে আইশড শিতি 
যসই শেিাতগে নাম শনধযােন কো সম্ভে। 
 

 এই কাজশিতে,  আমো সাধােন শফল্ড মুতি শিে র্া অ্ন্য যকান "নন-কী" শফল্ড এে উেে শনিযে কতে োতক 
কএইশিতে আমো শেিাতগে নাম: Department Name অ্েসােণ কেে।) এেং একশি যিশেল তেেী কেে 
যর্িাতে একশি শফল্ড োকতে র্া কDepartment ID)  উেে শনিযে কেতে,   এেং োমোতি োতিে 
"প্রাইমােী কী" োকতে। যসিা যিখতে এমন হতে : 
 

Teacher ID Surname Name Department 

ID 

    

    

 

এেং 
Department ID Department Name 
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আমো যর্ সকল শেষি যেলাম : 
*  েৃেীি নেমাল ফময এ একশি যিশেল আতি র্শি যসিা  শিেীি নেমাল ফময আতি এেং যস শফল্ড এ 
"নন-কী শফল্ড" শনধযােন কোে জন্য অ্ন্য যকান "নন কী"  শফল্ড েযেহাে কেে না । 

 
*  র্শি  েৃেীি নেমাল ফময এ যিশেল না োতক, োহতল র্াো নন কী শফল্ড এে উেে শনধযােন হতিতি 
োতিে সাধােন শফল্ডগুতলা অ্েসােন কতে োতিে এেং "প্রাইমােী কী" এে উেে শনিযে শফল্ড গুতলাতক 
শনতি একশি যিশেল তেেী কেে । 

 

সেলোে জন্য লক্ষয শনধযােণ 

ফাংিন শেতেষন এে উেে শনিযে কতে আমো সহতজ যকান যিশেল গিতনে জন্য সহতজ সীন্ধান্ত শনতে োশে শকন্তু 
যসিা আতগ অ্েো েতে শগতি সমস্যা তেেী কতে। লক্ষয কো র্াি যর্,  নেমালাইতজিন উেে শিশিকতে শকি ু
শসদ্ধান্ত যনিা হতিতি এেং যসিা আতগ যেতকই কনতন্িন এনালাইশসস এে উেে োস্তোিন কো হতিতি।  এতে 
যিখা র্াতে যর্ উিি িুলস একশি আেৃে এলাকা েতিতি। এিা িালই। র্খন আমো যিশেল শডজাইনতক খুে 
যেশি িালোশস েখন নেমালাইতজিন এিাে সহজ গিন এ সাহার্য কতে,  এেং যসিা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্ংি কেতে 
যিি। আে শেশ্বাস করুন,  সাধােনই সেতচতি িাল। 

 
র্াতহাক,  এই েদ্ধেীতে যিশেল শডজাইন কেতে,  আেশন উিি িুলস েযেহাে কেতে োতেন : 
নেমাইলাইতজিন এেং কনতন্িন এন্যালাইশসস, শকিু উিাহেন যর্মন : উৎোিন প্রশক্রিাে মাধযতম শেশিন্ন 
শেিাগ ো যেনী েুেতে,  মলূ িূশমকাি যক রু্ক্ত েতিতি,  প্রতিাজনীি প্রশেতেিন এেং েুতো যডিাতেস এে 
উতেশ্য। 
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অ্ধযাি ৩  
অ্যাশিশেউি সংেক্ষণ: েুশমই শক আমাে যিশেতিেল? 

আেশন যর্ যডিাগুতলা যিশেতল সংেক্ষন কতেন সশেযকাে অ্তেয যসগুতলা আেনাে কশম্পউিাতে যিশেতিেল শহতসতে 
সংেশক্ষে হি। কশম্পউিাে শেশিন্ন েদ্ধেী েযেহাে কতে যসিা সংেক্ষন কতে। সাধােনে,  যসিা সশিক হওিাে 
জন্য যমমশে ো গশে েযেহাে কতে : গনণা  সশিক হওিাে জন্য যসিাে গশে কতম র্াি এেং যেশি যেশি যমমশে 
েযেহাে শুরু কতে ।র্খন আেশন যেস শিতি যকান যকান যিশেল তেেী কেতেন,  েখন প্রে করুন যড্রােডাউন 
অ্েিতন আেশন শক ধেতনে যিশেতিেল সংেক্ষন কেতে চান ? এেং  যসিা শকিাতে প্রিিযন কেতে চান।এই 
শসন্ধান্তশি আেনাে যডিাতেস এে কার্যক্ষমোি প্রিাে যফলতে। িাল িাতে েুোে জন্য,   অ্েিন েলতে শক 
েুোি ? এেং যসিা আেনাে যিশেতিেল সংেক্ষতনে জন্য শকিাতে যেস এ প্রিাে যফতল,  শকিাতে কশম্পউিাে 
োে যডিা েশেচালনা কতে,  যসিা জানা জরুেী। 
 

সাধােনে,  নাম্বাে এেং অ্ক্ষে যক কশম্পউিাে আলািা িাতে েশেচালনা কতে। নাম্বােও অ্ক্ষে শহতসতে েযেহাে 
এ শকিু যলাক এতে শেভ্রান্ত হি,  যর্মন: “7 ”  এিা একিা শচনিত র্া সাে এে মান প্রকাি কতে । শিক যেমশন 
'@' ো 'A' এতককিা অ্ক্ষে ো  শচনিত র্া আতগেিাে মেই যমমশেতে শগতি জমা হি। যর্তহেু এগুতলা 
এতককশি অ্ক্ষে , এগুতলা গাশনশেক িাতে কাজ কেতে োতে না োই '@' এেং '#' কখতনা যর্াগ কো 
সম্বি নি।  যফান নম্বে অ্ক্ষে শহতসতে সংেক্ষন কোে জন্য যেি িাল । যকননা,  যসখাতন যর্ যকান েেয োকতল 
যসিা যলখা শহতসতেই োকতে।তকান শিকানা প্রকাি কেতে যগতল যলখা,  নাম্বাে দুতিােই প্রতিাজন শকন্তু আমো 
যসগুতলাতক অ্ক্ষে শহতসতেই সংেক্ষন কেে। র্শি যকান যলখা ো নাম্বাে হি,  র্খন আমো শুধু যর্ যকান শচনিত 
সংেক্ষন কেে েখন যসিাতক কনাম্বাতেে শেেেীে যকান মান শহতসতে )“আলফা শনউতমশেক” এই নাতম অ্শেশহে 
কেে। 
 

কশম্পউিাে শেশিন্ন উোতি “আলফা শনউতমশেক” অ্ক্ষে সংেক্ষন কতে ।উিাহেন শহতসতে, আসশক যকাডই যর্মন 
অ্ক্ষে সংেক্ষন কেতে শুধু মাত্র এক োইি জািগা িেল কতে। দুিযাগযেিে,  আেশন  এতে সেযচ্চ ২৫৬ শি 
অ্ক্ষে েযেহাে কেতে োেতেন। র্াতহাক এিা অ্তনক এশিতকিন এে  জন্য র্তেষ্ট্,  র্শি আেশন চাইশনজ ো 
আেেী অ্ক্ষে, েড় েড় স্বেেনয এেং এই ধেতনে শজশনতস কযাতেোে যসি োড়াতে চান োহতল এিা সমস্যা 
কেতে। েড় আে যেশি সংখযক অ্ক্ষতেে জন্য একশি উোি ো োস্তা আতি , যর্মন ইউশনতকাড,  এিা এতককিা 
অ্ক্ষতেে জন্য আেও যেশি োইি প্রিান কেতে োতে । 

 

যেস আলফা শনউতমশেক অ্ক্ষে  গুতলা  UTF-8 েযেহাে কতে সংেক্ষন কতে,  এিা এমনই একিা যকাড র্া 
ASCII এেং Unicode দুতিাই সমেযন কতে ।তেস োে শনতজে শিেতেে শকিু গনণাে কাতজ প্রশেশি 
অ্ক্ষতেে জন্য এক ো এতকে যেশি োইি েযেহাে কতে । র্খন যেস যকান শনশিষ্ট্ যেকডযএে তির্যযএে জন্য 
আেনাতক প্রেকতে,  যর্মন: যলখতকে ডাকনাম,  এিা আেনাতক যকান নাম্বাে ো অ্ক্ষেতক োইি আকাতে 
সংেক্ষন কেতে েলতি না,  এিাকেশি অ্ক্ষতে গ্রহন কেতে যসিা েলতি । এই সফিওিযাতে সশেযকাে কে 
োইি েযেহাতেে জন্য শনধােন কো আতি: 
 

র্খন আেশন নাম্বাতেে মান সংেক্ষন কতেন েখন এমনশি হি না। নাম্বাে সংেক্ষন কোে শেশিন্ন েদ্ধশে যিতি 
এিাে োইি োড়তে ো কমতে োতে। চলুন যিশখ যসিা শকিাতে  : 
 

কশম্পউিাে োে েেযগুতলা োইনাশে ফতময সংেক্ষন কতে। এই ইউশনি শিতক “শেি” েলা হি এেং যসিা দুইশি 
মানতক এক সাতে োখতে োতে : এিা 0 এেং 1 ক েন্ধ ো সচল শকংো  3.5 যিাল্ট এেং 5 যিাল্ট  অ্েো 
দুু্শি অ্েস্থা)। শেি গুতলা েড় েড় গ্রুে আকাতে সাজাতনা োতক - সাধােনে আি শেি একতত্র এক োইি গিন 
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কতে। 



31 

েুনোি,  যোমাে র্শি এই সীমানাে োইতে যকান মান সংেক্ষণ কেতে চাও েতে যোমাতক আেও োইি যর্াগ 
কেতে হতে র্া প্রশে যেকতডযে জতন্য আেও যেশি যমমশে েযেহাে কেতে। যর্তকান র্িনাি শুধুমাত্র সেতচতি 
োমোতিে শেি,  র্াতক সেসমি েলা হি 'Most Significant bit (MSb) ো একশি লযাগ 
শহতসতে আচেণ কতে,  র্াতে কতে,  র্শি েুশম দুই োইি েযেহাে কে,  োহতল MSb একশি লযাগ শহতসতে 
আচেণ কেতে এেং অ্ন্য ১৫ শেি সংখযা সংেক্ষণ কেতে। এই েতেযে সাহাতর্য,  একশি সশেযকাে যিশেতিেল 
এে সীমা েুশম েশেমাে কেতে োেতে। 
 
সাধােণে,  সংখযাসূচক ডািা যিশেতিেল েণযনা কো হি ো কেগুতলা োইি েযেহাে কতে োে সংখযাে িাো 
এেং ো সাইন কো োকুক ো নাই োকুক। এই দুই ফযােে শনশিযষ্ট্ কো োতক মাতনে সম্ভােয সীমা র্া োো 
ধােণ কেতে োতে োে িাো। যেজ শেশিন্ন ধেতনে সংখযাসূচক ডািা যিশেতিেল প্রিান কতে,  এিা সাইন 
অ্েো আনসাইন উিিই এেং শেশিন্ন েশেমান োইি েযেহাে কতে। 
 
সংখযা সংেক্ষতণে জন্য কম যমতমােী েযিকােী অ্ংতি আমাতিে েুশলিান সংখযা আতি। একশি েুশলিান নম্বে 
মাত্র একশি শেি এে েযাোে,  এেং আমো এশি েযেহাে কশে হ্যাুঁ/না জােীি ডািা সংেক্ষতণে জতন্য,  লাইক 
এেং প্রতেে উিতে,  যর্মন'  েুশম শক কখনও  হাওিাই শগতিতিা? অ্ন্য শিতক আতেকশি যিশেতিেল র্াতক 
েলা হি '  যলাশিং েতিন্ি নম্বে” কশুধ ুেশেোে ও েন্ধুতিে জন্য িাসমান) র্া আমাতিে িিশমক সংখযা র্ে 
আতি এমন সংখযা সংেক্ষতণে অ্নুমশে যিি,  যর্মন 1.618033.... োো অ্তনক যেশি যমমশে ধােণকােী নম্বে 
শকন্তু োো এমন সংখযা র্া সশিকোে সাতে িাগ কেতে োেিিযী। 
 
যিশেল:১ সংখযাসূচক ধেতনে যিশেতিেল: সংখযাসূচক মান সংেক্ষতণ েযেহৃে হি। 
 

নাম ডািা িাইে োইতিে সংখযা সাইন সীমা 

েুশলিান Yes/no ১ শেি -- ০-১ 

শিশনন্ি শিশন ইতন্িজাে ১ োইি No 0-255 

িলইন্ি িল ইতন্িজাে ২ োইি yes -32768 যেতক 32768 

ইতন্িজাে ইতন্িজাে ৪ োইি yes -2.8x109 যেতক 2.2x109 

শেগইন্ি শেগ ইন্ি ৮ োইি yes -2.3x1018 যেতক 2.3x1018 

শনউতমশেক নম্বে অ্সীম yes অ্সীম 

যডশসতমল যডশস অ্সীম yes অ্সীম 

শেতিল শেতিল ৪ োইি yes 5x10(-324) যেতক 
1.79x10308  

যলাি যলাি ৪ োইি yes 5x10(-324) যেতক 
1.79x10308 

ডােল ডােল ৪ োইি yes 5x10(-324) যেতক 
1.79x10308 

 
লক্ষয কতে যিখ যর্,  যেজ এে অ্তনক শনউতমশেক যিশেতিেলই HSQL েযেহাে কতে র্াতিে একই েযাোশমিাে 
োতক। এিাে কােণ ঐ যিশেতিেল অ্েশ্যই শিন্ন আচেণ কতে র্খন যেজ অ্ন্য ডািাতেজ শসতেতম সামতনে 
প্রাতন্ত কাজ কতে। এই শিউতিাশেিাতলে মতো,  র্খন আেশন HSQL ইশঞ্জতন এমতেড কেতেন েখন আেশন 
এই যিশেতিেলগুতলাতক আন্তেশেেেযনিীল শহতসতে শেতেচনা কেতে োেতেন। 
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আেও িাতলাে জতন্য,  একতসি েশেেেযনিীল শনউতমশেক ডািাে শহতসতে শনউতমশেক এেং যডশসতমল যোোে 
জতন্য যেজ HSQL েযেহাে কতে। এতিে তেশিষ্ট্য হল এো অ্তনক েড় নম্বে ধােণ কেতে োতে। অ্ন্য শিতক,  
শেতিল,  যলাি এেং ডােলও আন্তেশেেেযনিীল এেং অ্তনক িাল িাতে িাগতক েশেচালনা কেতে োতে। 
উিাহেণস্বরূে,  েুশম র্শি ৮ এেং ১০ যক শনউতমশেক শহতসতে সংেক্ষণ কে এেং েতে ১০ যক ৮ িাো িাগ 
কেতে েল,  যেজ েখন উিে শিতে ১.২। র্শি েুশম এতিেতক শেতিল শহতসতে সংেক্ষণ কে  েতে এশি যফেে 
শিতে ১.২৫। 
 
যোমাে শেন্যাতস সকল ধেতনে যিশেতিেল েযেহাে কেতে িি যেি না। শুধুমাত্র শনশিে কেতে যর্ন েুশম যর্ 
ধেতনে ডািা এসাইন কতেতিা ো যর্ন েুশম যর্ মান সংেক্ষণ কেতে চাও োে িাতলা শেেেণ প্রিান কতে। র্শি 
যোমাে ডািাতেজ শিশুে সংখযা অ্েো যকান েযশক্তে েূতেযে স্ত্রীে যেকডয োতখ,  একশি আনসাইন োইিই এে 
জন্য র্তেষ্ট্ এেং একশি ডােল সাইন কেতল এতক্ষতত্র ো অ্েচি হতে। এই েশেকল্পনা শুধু যর্ যমমশে োুঁচাতে 
োই না এিা যোমাে অ্যােশলতকিনতক র্েিা সম্ভে দ্রুে চালাতে এেং এিা যেক-ডাউন হওিাে প্রেণোও 
কমাি। 
 
একই যসো আলফাশনউতমশেক কযাতেোতেে সাতেও অ্নুিীলন কো উশচে। র্শিও প্রশে কযাতেোতে োইতিে 
নম্বে যোমাে েযেহৃে যকাড শসতেতমে উেে শনিযে কতে কউিাহেণস্বরূে,  আসশক অ্েো ইউশনতকাড),  
একশি এশন্িে জতন্য যেজ যোমাতক সতেযাচ্চ সংখযক কযাতেেে এে সীমা শনধযােণ কেতে অ্নুমশে যিি। এখাতন 
যোমাে জতন্য শকিু অ্েিন যিওিা হতলা: ধো র্াক যোমাে একশি এশিশেউি আতি ' Surname' । এিাতক 
েুশম CHAR ( শনধযাশেে) িাইে ডািা শহতসতে এসাইন কেতল এেং এে মান শিতল 50। এে মাতন হল যেজ 
প্রশেশি ' Surname'  এে এশন্ি সংেক্ষতণে জতন্য শিক ৫০ কযাতেেতেে জতন্য জািগা এসাইন কেতে। শক 
হতে র্শি েুশম 'Verne' নামশি এশন্ি কে,  র্াে মাত্র ৫ শি কযাতেেে? কশম্পউিাে ' Verne'  সংেক্ষণ 
কেতে এেং এে সাতে ৪৫ শি খাশল কযাতেেেও সংেক্ষণ কেতে। এে েশেেতেয র্শি েুশম যিশেতিেল িাইে VAR 
CHAR এসাইন কে ক VAR হল Variable এে সংতক্ষশেে রূে) এেং র্শি এে মান হি ৫০ োহতল 
কশম্পউিাে ৫০ কযাতেেে ের্যন্ত সংেক্ষণ কেতে এেং ' Verne'  কযাতেেে এে জতন্য মাত্র ৫ কযাতেেে এে 
যেশি সংেক্ষণ কেতে না,  র্া যমমশে োুঁচাতে। র্শি েুশম ৫০ কযাতেেতেে যেশি সংেক্ষণ কেতে চাও,  যেজ 
শুধু মাত্র প্রেম ৫০ কযাতেেে সংেক্ষণ কেতে এেং এে েতেে গুতলা োশেল কেতে। 

 
েড় মান এসাইন কোে আতগ যোমাতক শকিু গতেষণা কেতে হতে। উেনাতমে জতন্য ৫০ কযাতেেে অ্তনকিা 
অ্েচতিে মতোই,  শকন্তু ৫ অ্েো ১০ েুুঁশকেূণযিাতে অ্তনক কম। এিাড়াও েেীক্ষা কেতে হতে শিকানা এেং 
োস্তাে নাতমে যক্ষতত্র এে তিতর্যযে শিতক র্া যিখাতনা হি। শনতচে চািয যেতক যিখতে োতে যর্,  শেশিন্ন ধেতনে 
আলফাশনউতমশেক ডািা সংেক্ষণ কেতে োতে,  যর্মন এই সমি ের্যন্ত এই যলখাি ২ শগগাোইি ের্যন্ত কযাতেেে 
আতি,  র্া অ্তনক যেশি ের্যাপ্ত। েুশম আেও যিখতে োতো যর্,  েযাোশমিােগুতলা শেশিন্ন ধেতনে ডািাে জতন্য 
একই। আোে,  HSQL এ োতিেতক সমেূলয শেতেচনো কো যর্তে োতে। 
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যিশেল: ২- আলফাশনউতমশেক ধেতনে যিশেতিেল: িশক্তিালী আলফাশনউতমশেক কযাতেেতেে জতন্য 
সংেশক্ষে। 
 

নাম ডািাে ধেন সতেযাচ্চ তির্যয েণযনা 

যমতমা Long Var 

Char 
৩২ শেি অ্োতেশিং শসতেতমে 
জতন্য ২ শগগা 

েযেহােকােীে শনতিযিমতো সতেযাচ্চ তির্যয 
অ্েো নম্বে সংেক্ষণ কতে। এিা যর্তকান 
UTF8 কযাতেেে গ্রহণ কতে। 

যিক্সি 
কশফক্স) 

কযাতেেে ৩২ শেি অ্োতেশিং শসতেতমে 
জতন্য ২ শগগা 

েযেহােকােীে সুশনশিযষ্ট্ তির্যযই সংেক্ষণ 
কতে। সংশক্ষপ্ত শেং এে জতন্য েযাতডে 
সাতে জািগাে অ্নুসেণ কতে। যর্তকান 
UTF8 কযাতেোে অ্নুতমািন কতে। 

যিক্সি Var Char ৩২ শেি অ্োতেশিং শসতেতমে 
জতন্য ২ শগগা 

শনশিযষ্ট্ তির্যয ের্যন্ত সংেক্ষণ কতে। যকান 
েযাশডং কো হি না কlong Var 
char এে মতোই) 

যিক্সি Var Char 

Ignore 

Case 

৩২ শেি অ্োতেশিং শসতেতমে 
জতন্য ২ শগগা 

শনশিযষ্ট্ তির্যয ের্যন্ত সংেক্ষণ কতে। 
েুলনামূলকিাতে যকস যসনতসশিি না 
শকন্তু কযাশেিযাল হেফ র্া িাইে কো হি 
ো সংেক্ষণ কতে। 

 
আতেক গুরুত্বেূণয ধেতনে যিশেতিেল হল Date। এতিেতক কযাতলন্ডাতেে েেয যর্মন েিে,  মাস,  শিন,  
র্ন্িা,  শমশনি,  যসতকন্ড এেং যসতকতন্ডে িগ্াংি সংেক্ষতণে জতন্য েযেহাে কো হি। 

 
Date সেযিাই েিে,  মাস এেং শিন সংেক্ষণ কতে এেং যোমাে কশম্পউিাতেে োশেখ অ্নুসাতে ো সংেক্ষণ 
কতে ক হ্যাুঁ,  যোমাে কশম্পউিাে এশি অ্নুসেণ কতে। অ্ন্য আতেকশি ডািাতেজ শসতেম ইন্িােতনি েযেহাে 
কতে সািযাতে সমি সংেক্ষণ কেতে এশি েযেহাে কতে- র্া আেও যেশি সুশনশিযষ্ট্ হতে োতে। শকন্তু এেজতন্য 
ইন্িােতনি কাতনকিন িেকাে হি)। একই শেষি Time ধেতনে িযাশেতিেতলে জতন্য প্রতর্াজয,  র্া শিতনে 
সমিগুতলাতক সংেক্ষণ কতে: র্ন্িা,  শমশনি এেং যসতকন্ড। যর্ ফেতমতি েেযগুতলা যিওিা হতিতি ো স্পষ্ট্ 
কতে েুতে নাও। USA শিতনে আতগ মাতসে নাম েযেহাে কতে। অ্ন্য যিিগুতলা মাতসে আতগ শিন েযেহাে 
কতে। শকিু যিি am/pm েযেহাে কতে যর্খাতন অ্ন্যো শমশলিাশে শসতেম েযেহাে কতে কতর্মন শেতকল ৭:৩০ 
যোোতে ১৯:৩০ র্ন্িা িব্দশি েযেহাে কতে)। এই েিন্দগুতলা েুশম র্খন শলতে অ্শফস এ িাষা শনধযােণ কতে 
োতকা েখনই শেশ্বেযােী শনধযাশেে হি। যিষ ের্যন্ত,  যকান যকান র্িনাি যোমাতক সমি এেং শিন সংেক্ষতণে 
জতন্য শকিু েদ্ধশে েযেহাে কেতে হতে োতে। এই কাতজে জতন্য Timestamp যক শডজাইন কো হতিতি,  
এশি একই সাতে সকল েেয সংেক্ষণ কেতে োতে। 
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যিশেল ৩. কযাতলন্ডাে ধেতনে ডািা: োশেখ এেং র্ন্িা সংেক্ষতণ একশি েযেহাে কো হি। 

নাম েণযনা ফেতমি 

যডি মাস,  শিন এেং েিতেে েেয 
সংেক্ষণ কতে 

1/1/99 অ্েো 1/1/1999 

িাইম র্ন্িা,  শমশনি এেং যসতকতন্ডে 
েেয সংেক্ষণ কতে 

যসতকন্ড যেতক 1/1/1970 

িাইম েযাম্প োশেখ এেং সমতিে েেয সংেক্ষণ 
কতে 

 

োইনাশে ধেতনে যিশেতিেল িূণয এেং এক যেতক যর্ িীর্য শস্ট্রং আতস োে যর্ যকান েেয সংেক্ষণ কোে 
অ্নুমশে যিি। শডশজিাইজড িশে এই ফেতমতি েযেহাে কো হি। শডশজিাইজ িব্দও এখাতন েযেহাে কো হি। 
সাধােণিাতে,  িূণয এেং এক এে িীর্য ক্রম শহতসতে শডশজিাইজ শকিু সংেক্ষণ কো হি। োো কশম্পউিাে 
িাো েৃেকিাতে েতল কােণ প্রেম িূণয এেং এক োো যর্ প্রকাতেে ফাইল প্রশেশনশধত্ব কতে ো শচশনিতে কতে 
কএকশি JPEG ইতমজ অ্েো একশি MP3 ফাইল,  ইেযাশি)। র্াই যহাক,  েুশম যর্ ধেতনে ফাইল সংেক্ষণ 
কতেি ো শচশনিতে কেতে যেজ যকান েিতক্ষে যনি না। োই েলতে হি,  ফাইলশি MP3 অ্েো একশি TIFF 
র্াই যহাক না যকন যেজ ো শেতেচনা কতে না,  সহতজই ও শনশেযতে এশি সংেক্ষণ কতে। শুধমুাত্র সীমােদ্ধো 
হল ফাইতল যর্ যমমশে েযেহাে কো হি োে েশেমান। এই শিউতিাশেিাল যলখাে সমিিাতে,  যেজ োইনাশে 
যিশেতিেল সংেক্ষতণ সতেযাচ্চ ২ শগগাোইি যমমশে েযেহাে কতেতি। 

এে ফতল যোোি যর্,  েুশম যকান শকিু সংেক্ষতণ যেজ ডািাতেজ েযেহাে কেতে োে,  উিাহেণস্বরূে,  যকান 
প্রতজতেে িশে শকংো যকান কমযীিতলে িশে,  অ্েো িুকতো িব্দ অ্েো িতিস যমতসজ। র্াই যহাক,  সেকয 
োকতে হতে,  িশে এেং িতব্দে অ্তনক যেশি েশেমান যমমশে েযেহাতেে প্রেণো োতক এেং যোমাে 
ডািাতেতসে কার্যকাশেো সীমােদ্ধ কতে শিতে। 

েুনোি,  র্খন েুশম এমতেতডড HSQL ডািাতেজ ইশঞ্জন েযেহাে কেতে েখন শেশিন্ন োইনাশে িাইে আন্ত 
েশেেেযনিীল শহতসতে অ্শধকৃে কেতে োেতে। 

Table 4. Binary Type variables: Used for storing files like 
JPEGs, Mp3s, etc: 
 

Name Data type Max length Description 

Image Long Var 

Binary 

2GB for 32 bit 

OS 

Stores any array of 

bytes (images, sounds, 

etc). No validation 

required. 

Binary Var Binary 2GB for 32 bit 

OS 

Stores any array of 

bytes. No validation 

required. 

 

Binary 

(fix) 

Binary 2GB for 32 bit 

OS 

Stores any array of 

bytes. No validation 

required. 
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েশেতিতষ,   Base এ OTHER এেং OBJECT নাতম আতো দুই ধেতণে যিশেতিেল আতি। এগুতলা যিাি 
যিাি যপ্রাগ্রাম সংেক্ষতণে জন্য েযেহৃে হি র্া ডািাতেতজে প্রকৃে অ্যাডিান্সড যডতিলোেো োতিে 
অ্যাশিতকিতন েযেহাে কেতে োতে। মূলে োো োইনােী ডািাতক োইনােী শহতসতে সংেক্ষণ কতে শকন্তু  এই 
সমি Base যকাতডে শুরুতে নজে যিি এিা যোোে জন্য যর্ যপ্রাগ্রাম শি শক ধেতণে এেং এশি শকিাতে 
েযেহাে কেতে হি। আমো এই শিউতিাশেিাতল এই ধেতণে যিশেতিেল েযেহাে কেে না। 

 
Table 5. Other Variable types: For storing small computer 
programs in the Java language. 

Name Description 

Other Stores serialized Java objects – user application must 

supply serialization routines 

 

Object Same 

যকন এই সে েেয প্রাসশঙ্গক? 

Base,  ইমতেতডড HSQL যডিাতেজ ইশঞ্জতনে সংতঙ্গ কাজ কতে,  যর্শিতে কাজ কোে সমি আেনাে   সমস্ত 
ডািাতেজতককতডিা,  যডিা স্ট্রাকচাে,  ফময এেং শেতোিয) RAM যমতমাশেতে োকতে হতে। এে অ্েয হল 
আেনাে যেকতডযে সংখযা আেনাে যিশেতিেতলে সাইজ এেং আেনাে কশম্পউিাতেে ে যাতমে েশেমাতণে িাো 
প্রিাশেে হতে। আেনাে শেতোিয সংখযা এেং যর্ গশেতে যসগুতলা গণনা কো হতে ো এইগুতলা িাো প্রিাশেে 
হতে। 
 
েে গে িাতে,  HSQL আেনাে যিশেতলে সাইজ ২ শগগাোইি কতর্শি অ্তনক যমতমাশে) এেং আেনাে 
ডািাতেতজে সামশগ্রক সাইজ ৮ শগগাোইি কমতন োখুন,  ফময এেং শেতোিয এে অ্ন্তগযে শকন্তু োেেতেও এশি 
র্তেষ্ট্) শনধযােণ কতে শিতিতি। র্শি আেনাে একশি যিশেতল যকান একশি ইতমজ োতক র্াে সাইজ প্রাি ২ 
শগগাোইতিে মতো,  োহতল আেশন আে ওই যিশেতল নেুন েেয যেকডয কেতে োেতেন না। আেনাে যিশেতল 
োহতল যকেল মাত্র একশি যেকডয োকতে। 
 
র্াই যহাক,  োস্ততে,  এই যলখাশি শলখা ের্যন্ত,  আেনাে Base যডিাতেতজে েযেহােতর্াগয শেতসাসযতক 
কশমতি,   কশম্পউিাতেে যমমশে সাধােণে ৫১২ যমগাোইি,  ১ অ্েো ২ শগগাোইি োকাে প্রেণো যিখা 
র্াি।র্শিও একশি ফাংিনাল অ্যাশিতকিতনে জন্য এশি র্তেষ্ঠা,  োেেতেও আেশন সামান্য শকিু সমি েযি 
কতে আেনাে যেকযতডে জন্য প্রতিাজনীি যিশেতিেতলে িাইে অ্যাসাইন এেং যমতমাশে অ্যাতলাতকিন কোে 
মাধযতম আেনাে শেতসাসযতক সতোচ্চ কেতে োতেন। এশি আেনাে অ্যাশিতকিনতক দ্রুে োন কেতে সহািো 
কেতে। োহতল এখন আেশন েযাোেিা জাতনন! 

 
লশজকযাল  নাম এেং শফশজকযাল  নাম 

ই শিউতিাশেিাতলে মাধযতম “Class’’, ‘‘Table’’, ‘‘Attributes’’ এেং “Columns’’ 
এই িব্দগুতলাতক এমন িাতে েযেহাে কোে যচষ্ট্া কতেশি যর্ন োো শিন্ন শিন্ন লশজকযাল যলতিে। আমো এই 
িাতে সংজ্ঞাশিে কশে যর্,  ্াস হতে কেকগুতলা অ্েতজতেে সমশষ্ট্ র্াো একই ধেতনে অ্যাশিশেউি ো তেশিষ্ট্য 
যিিাে কতে।  একশি ্াস যিশেল যেতক অ্নুোি কো হি  এেং অ্যাশিশেউি কলাতমে সাতে সামঞ্জস্য,  এই 
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কােতণই আমো োতিে যক অ্িলেিল কতে েযেহাে কোে জন্য প্রলুব্ধ কশে;  শকন্তু আসতল োো শিন্ন শজশনস 
যোোি। ্াস হল একশি লশজকযাল শেতলিন,  েখনই ্াস গশিে হি র্খন আমাতিে মন যর্ সকল এনশিশি 
শনতি আমো কাজ কশে োতিে ধেতণে মতধয একশি শমল স্থােন কতে। যিশেল হল এই ধেতণে ্ াতসে শফশজকযাল 
রূে,  যর্মন অ্ঙ্গীিূে িাতে ডািাতেজ সফিওিযাে ও হাডযওিযাে প্রকৃেেতক্ষ সংেক্ষণ কতে,  ইনতডক্স  এেং 
অ্গযানাইজ ডািা। 

র্খন আমো আমাতিে যিশেতিেতলে নাতমে জন্য শচন্তা কশে েখন যিশেতিেতলে জন্য লশজকযাল নাম এেং 
অ্যাশিতকিতন েযেহৃে শফশজকযাল নাতমে মতধয োেযকয কো িাল। উিাহেণ স্বরূে,  ‘‘First Name’’ 
একশি যিশেতিেতলে নাম যর্শি আমাতিে অ্েতজতেে জন্য নাতমে প্রেম অ্ংি সংেক্ষণ কতে,  যর্মন,  
“সাফওিান” ো  “মাশহে”। “First Name’’ একশি ডািা এনশিশি েণযনা কতে র্াে সংতঙ্গ আমো কাজ 
কেশি। র্শি “First Name’’ যক অ্ন্যিাতে FIRST NAME’’ ো “firstName’’ ো 
“first_name’’ অ্েো এমনশক “F_N’’ যলখা হি োেেতেও  সমস্যা হতে না েতোক্ষন ের্যন্ত  র্েক্ষণ 
আমো ধােণা গে শিক যেতক আমো এিা েুশে যর্ এশি নাতমে প্রেম অ্ংিতক যেফাতেন্স কতে। র্খন আমো 
ধােণাগে ো লশজকযাল সম্পকয এে সমতন্ধ শচন্তা কশে,  েখন আমাতিে একশি েশেষ্কাে এেং েণযনামূলক নাম 
প্রতিাজন। এই ধেতণে নাম আমো আমাতিে UML ডািাগ্রাতম েযেহাে কেে,  যর্শি কনতসপ্টচুযিালো 
লশজকযাল ডািা মতডতলে একশি উিাহেণ। দুিযাগযেিে এশি এেিা সহতজ নাতম অ্নুোি কতে না যর্শি যকান 
একশি ডািাতেস সফিওিযাে আমাতিে েযেহাে কেতে শিতে। উিাহেণস্বরূে,  Base HSQLএে সংতঙ্গ কাজ 
কতে যর্শি আমাতিেতক “First Name’’ েযেহাে কেতে শিতে শকন্তু অ্ন্যান্য ডািাতেজ  সফিওিযাে এশি 
েযেহাে কেতে শিতে না এেং এে েশেেতেয “first_name’’ েযেহাে কোে কো েলতে। 

এশি যর্িাতে কেতে হতে োে জন্য একশি  শেতিষ ডািাতেজ সফিওিযাে শডজাইন কো হতিতি এেং োেেে 
এশিে প্রচশলে শনিম ো গ্রহণ কতে। যর্ নাম আমাতিে যিশেতলে অ্িযন্তেীণ গিতন েযেহৃে হতিতি এতক 
“physical’’ নাম েতল,  লশজকযাল নাতমে শেেেীে যর্মনশি উেতে আতলাচনা কো হতিতি।   এই 
শফশজকযাল নামতক আমো যর্ সফিওিযাে েযেহাে কেশি োে শনিমনীশেে সংতঙ্গ সামঞ্জস্যেণূয হতে হতে। 

 
একিা শেষি েশেষ্কাে হওিা প্রতিাজন,  Base HSQL ইশঞ্জন েযেহাে কতে যর্শি তেধ নাম শহতসতে যস্পস 
এেং অ্নান্য যস্পিাল কযাতেোেতক সমেযন কতে র্েক্ষণ ের্যন্ত নামশি আেশন ডােল যকাতিিন িাো আেদ্ধ কতে 
োখতেন। এে কােণ আমো শিউতিাশেিাতল শফশজকযাল নাম েযেহাে কেে র্া অ্শেকল এক,  যেিীে িাগ 
অ্ংতি,  োতিে লশজকযাল নাতমে জন্য,  র্া আমাতিে কাজ যক সহজ কেতে র্খন আমো Base এে সাহাতর্য 
যিশেল তেশে কোে কাজ শুরু কেে। আমো এশি এই শিউতিাশেিাতলে েৄেীি অ্ংতি যিখে। 

 
র্শি এিাই হি,  োহতল যকতনা আমাতক অ্নান্য  ডািাতেজ যপ্রাগ্রামগুতলা শকিাতে যিশেতিেল শনতি কাজ কতে 
ো শনতি িােতে হতে? 

 
আেশন আতস্ত আতস্ত আশেষ্কাে কেতেন যিশেল ও োতিে সম্পকয শডজাইন কেতে কেিা শচন্তা কেতে হি। এই 
ধেতণে প্রতচষ্ট্াে েুলনাি,  আসতল োতিে তেশে কো মামুলী মতন হতে োতে। র্খন আেশন একোে লশজকযাল 
স্ট্রাকচােিা যেতি র্াতেন,  েখন আেশন সহতজই এতক যর্তকান ডািাতেজ অ্যাশিতকিতন রূোন্তে কেতে 
োেতেন। র্শি এমন হি যকাড শনতজই,  যর্ই ডািাতেজ আেশন Base এ HSQL ইশঞ্জন েযেহাে কতে তেশে 
কতেতিন,   সহতজই অ্ন য ডািাতেজ সফিওিযাতে রূোন্তে কো যর্ে? এশি সে সমি সম্ভে নি শিন্ন শিন্ন 
শফশজকযাল নাতমে শনিম প্রচশলে োকাে কােতণ। 

অ্শধকন্তু,   Base শেশিন্ন ডািাতেজ ইশঞ্জতনে জন্য ফ্রন্ি এন্ড এে মতো আচেণ কেতে োতেকতর্শি 
Relational Database Management Software, অ্েো RDBM শহতসতে েশেশচে)। 
েেেশেযতে আেশন হিে অ্ন্য ডািাতেজ েযেহাে কেতে চাইতেন যর্শি আেনাতক যেিী সুশেধা,  গশে অ্েো 
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স্থাশিত্ব শিতে এেং,  সুেোং,  HSQL এমতেতডড ইশঞ্জন যেতক অ্ন্য ডািাতেজ সফিওিযাতে মাইতগ্রি করুন। 
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েেয ২ 

Base এে সাহাতর্য ডািাতেতজে যকাড কোে েতূেয 
আেনাতক র্া কেতে হতে। 

 
 

শেষিেস্তু: 
 অ্ধযাি ৪: ডািা মতডশলং: একশি যকস উিাহেণ 
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অ্ধযাি ৪ 

 

চলুন সশেযকাতেে শকিু কো র্াক! 

এই যসকিতন আমো প্রেম অ্ংতিে শেতেষণ কো ধােণাগুতলা একসাতে একশি যপ্রাতজতে রূোন্তশেে কেতো,  
র্া এই েযাোেগুতলা কীিাতে প্রতিাগ কেতে হি ো েযাখযা কেতে সাহার্য কেতে। এই উিাহেণশি সাধােণ 
প্রকৃশেে হতে - র্াতে আেনাে শনতজে যপ্রাতজতে,  এখাতন েণযনা কো কার্যেদ্ধশে সহতজ প্রতিাগ কেতে োতেন 
-  এেং এশি হতে মাোশে জশিল। এশি আমাতিে কাজতক একই সাতে চযাতলশঞ্জং এেং কার্যকেীও কেতে োতে। 

 

যকস উিাহেণ: এখন আমাতিে একশি সমস্যাে িেকাে... 

চলুন একশি একশত্রে এেং কার্যকে সমস্যাি ডািাতেজ শডজাইন এে ধােসমূহ প্রতিাগ কো র্াক। আমো এখাতন 
একশি যিাি সাইতকাতেোশে যকন্দ্র শচন্তা কতে শনই। এখাতন ্াতিন্ি হতে েশেচালক এেং আেশন - আশম হতো 
শেতিষজ্ঞ। 
 
শেতিষজ্ঞ শহতসতে আমাতিে প্রেম েিতক্ষে হতে উেস্থাশেে সমস্যাশি শচশনিতে কেতে যচষ্ট্া কো। কােণ েুতো 
কাতজে এশিই হতে েীশে,  সেতচতি েন্ধুত্বেূণয প্রে এেং উিেগুশল যেশড়তি আসতে। কার্যেদ্ধশে সম্পতকয শচন্তা 
কো ো েযেসাশিক প্রশক্রিা র্া আমো সমাধান কেতো ো,  োস্তে জীেতন শকিু শমশিং ো একান্তিাতে শকিু সমি 
েযি কতে সহতজই এশি যনিা র্াতে। 

 
আমাতিে এই উিাহেতণ প্রেতমই আমো ্াতিন্িতক শকিু প্রে শজজ্ঞাসা কতে োে েযেসা সম্পতকয জানতো এেং 
জানতো এখাতন কাো প্রধান যিিাে। যর্ সকল যলাকজন সাইতকাতেোশে যসো শনতে চাি শ্শনকশি োতিে 
গ্রহণ কতে। সাধােণে োো োতিে যমশডকযাল ডাক্তাতেে যেফাতেতন্স আতস,  শকন্তু সেসমি ো হি না। একোে 
মূলযািন এেং িশেয হতি যগতল,  এ শেষতি সম্পৃক্ত এেং সমি অ্নুর্ািী একজন যেোশেতেে কাতি োতিে 
িাশিত্ব অ্েযণ কো হি। োেেে োতিে শকিু সংখযক যসিতন যনিা হি,  র্াে জন্য োো ো োতিে ইনসুযতেন্স 
িাকা যিতে। োেেে প্রশে মাতস োো র্তোগুশল যোগী যিখতে,  যস অ্নুর্ািী েশেচালক যেোশেেতিে িাকা 
যিতে। 
 
এখন যর্তহেু আমাতিে প্রশক্রিাশিে জন্য একশি অ্ন্তিৃযশষ্ট্সম্পন্ন যোডয আতি,  যসতহেু আমাতিে ্াতিতন্িে শক 
প্রতিাজন ো আমো জানতে চাই: ্াতিন্িতক োে যোগীে কাি যেতক ডািা যেকডয কেতে হতে এেং োো 
শ্শনতক িশেয হতে শকনা ো শসদ্ধান্ত যনতে। োতক িশেযকৃে যোগীতিে সংগশিে কেতে হতে,  একজন 
যেোশেতেে সাতে োতিে যমলাতে হতে এেং একশি উেলব্ধ িাইম স্লি খুুঁতজ যেে কেতে হতে। োতক সম্পাশিে 
যসিতনে িযাক োখতে হতে,  র্াতে যস যেোশেেতিে িাকা শিতে োতে এেং যোগীতিে কাি যেতক োে মূলয 
শনতে োতে। িযাক্স এে েযাোেগুতলাে জন্য োতক যেোশেেতিে,  োতিে যিইশনং এেং অ্ন্যান্য ডািাে েেযও 
োখতে হতে। 
 
োই আমাতিে যোগীে সম্পতকয,  যেোশেেতিে সম্পতকয,  োতিে শমশিং সম্পতকয এেং যেতমন্ি সম্পতকয  
েেযগুতলা যেকডয োখতে হতে। আমাতিে প্রেম েিতক্ষতেে েতে আমো শকিু ্াস শচশনিতে কেতে োেতো,  র্া 
আমাতিে িেকাে হতে: Patient ্াস,  Therapists ্াস,  Schedule ্াস এেং Payment 
্াস। 
 

িশে 
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আমো মতন কতে শনই যর্,  একজন যোগী এেং একজন যেোশেেতক একশি শিশডউতল অ্যাসাইন কেতে হতে 
এেং শিশডউতলে যেকডয অ্নুর্ািী সম্পাশিে যসিতনে উেে শিশি কতে যেতমন্ি কো হতে। োই সাধােণ িাতময 
আমো একশি যর্াগাতর্াতগে গিন শচন্তা কেতে োশে র্া শনতচে ডািাগ্রাতমে কািাকাশি হতে োতে: 

িশে 

এখাতনই আমাতিে অ্নুমাতন প্রেম সমস্যাশি উিি হি: োো িুল হতে োতে! োই অ্নুমশেে জন্য যনিাে 

েশেেতেয আমো র্া শচন্তা কেশি োে সম্পতকয সেসমি শজজ্ঞাসা কতে যনিা িাতলা। র্খন আমো ডািাগ্রামশি 

্াতিন্িতক যিখাতো,  যস আমাতিে েলতে যর্,  র্শিও আমাতিে প্রেম অ্নুমান অ্নুর্ািী যোগী ও 

যেোশেেতিে শিশডউতল অ্যাসাইন কো শিক আতি,  শকন্তু আমাতিে শিেীি অ্নুমান অ্নুর্ািী সম্পাশিে 

যসিতনে সাতে রু্ক্ত যেতমন্ি শিক নি। প্রেমে,  েূতেযই যোগীতক োে যসিতনে জন্য িাকা প্রিান কেতে হতে 

যর্ যসিতন যস এখনও র্ািইশন  এেং ২৪ র্ণ্টাে মতধয ো োশেলও কতেশন। োই সম্পাশিে যসিতনে জন্য রু্ক্ত 

যেতমন্ি জরুেী নি। শিেীিে,  যোগী একশি যেতমন্ি িযান অ্নুতোধ কেতে োতে,  যর্মন যস েুতো িাকা না 

শিতি প্রশে সপ্তাতহ িাগ িাগ কতে যিতে। এই যক্ষতত্র,  োে ঋণ েশেতিাধ কোে েূতেয যস অ্ল্প অ্ল্প যেতমন্ি 

কেতে,  র্শিও োো আে যেোশে যনতে না। িাতলা হতিতি আমো শজজ্ঞাসা কতেশিলাম! এখন আমো জাশন 

যর্,   শিশডউতল এমন যেকডয োকতে হতে,  যর্ যসিন হি শক হিশন এেং এশি র্শি সশিকিাতে োশেল কো 

হি র্াতে অ্েশেতিাশধে িাকাে িাশল োখা র্াি;  এেং যেতমন্ি শুধুমাত্র ্াতিতন্িে সাতে রু্ক্ত োকতে,  

শিশডউতলে সাতে নি। আমো শনতচে মতো কতে মতডলশি েশেেেযন কেতে োশে: 

িশে 

যিতখ মতন হতে যিাি একিা েশেেেযন,  শকন্তু প্রশক্রিাে এতকোতে শুরুে শিতক এই েশেেেযনশি আমাতিে 

শডজাইনশি একশি শিন্ন শিতক শনতি শগতিতি। 

আমো আতো েতেযে জন্য ্াতিতন্িে কাতি শফতে যগলাম: আমো শুতনশি যর্ শকিু যোগী োতিে যমশডতকল 

ডাক্তােতিে িাো যেফাে কো হতিতি। আমাতিে শক এই েেয সংগ্রহ কেতে হতে? ্াতিন্ি েলতলা হ্যাুঁ;  

উেেন্তু,  যেকতডয প্রতেযক যোগীে একজন কতে যমশডতকল ডাক্তাে োকতে হতে। প্রতেযক যোগীে জন্য শক আে 

যকাতনা ধেতণে প্রতফিনাল যেশজোে কেতে হতে? ্াতিন্ি আমাতিে েলতলা যর্ শকিু যোগীে সাইশক্রিাশেক 

এে সাহাতর্যেও িেকাে হতে োতে। এেং এই ডািা সাতে োতিে জন্য অ্যাসাইন কো শচশকৎসাও সংগ্রহ কেতে 

হতে। সে যোগীতিেই শক সাইশক্রিাশেক িেকাে? ্াতিন্ি আমাতিে েলতলা যর্ না,  শকিু সংখযক যোগীে 

লাগতে। 

এখন আমো জানতে যেতেশি যর্,  ্াতিন্িতক সম্ভােয যোগী সম্পতকয েেয সংগ্রহ কেতে হতে শকন্তু োতক যেি 

শকিু েযাোে মূলযািন কতে শসদ্ধান্ত শনতে হতে যর্,  োতক িশেয কো হতে শকনা। এখন আমো যিখতে োেশি 

যর্ এখাতন যর্াগাতর্াগ েেয,  মূলযািন েেয এেং শেতেষণ েেয আতি। ্াতিন্ি ও শেতিষজ্ঞতিে আতলাচনা 

চলতে োতক: যকান সমতি যোগী ডািাতেতজ যেশজোে কতেতি? কখন যস যসো োওিাে জন্য ডাতক অ্েো 

কখন োে িশেযে েযাোতে শসদ্ধান্ত যনিা হি? যেকডয োখাে সমিই শক সে অ্নুতোধকৃে েেয উেলব্ধ োকতে? 
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র্শি না হি,  েতে যকান যকান েেয যেকডয োখাে সমি যেশজোে কো প্রতিাজন? ( কলাতমে NOT NULL 

অ্যাশিশেউিশি মতন আতি শক?) । 

েূেযেেযী জনতিে শজজ্ঞাসা কতে আমো শেতিষজ্ঞো জানতে যেতেশি যর্,  যোগীতিে র্খন িশেয কো হতে েখনই 

োতিে েেয ডািাতেতজ যেকডয কেতে হতে। র্াে মাতন হতে,  ইশেমতধযই মূলযািন হতি যগতি এেং শনরূেণও 

হতি যগতি। এই যক্ষতত্র োই আে মূলযািন যেতক প্রাপ্ত েেয সংগ্রহ কোে ো শেতেষণ কোে িেকাে যনই। 

ডািাতেতজ যেশজোে হওিা একজন যোগীে জন্য খুেই গুরুত্বেূণয মাইল ফলক,  যর্তহেু এশি যোগীে শ্শনতক 

অ্ন্তিুযশক্তে সমি শচশনিতে কতে োতখ এেং এে িাশিত্ব হতি র্াি। এই কােতণ,  যোগীে ডািাতেতজ যেশজোে 

কোে োশেখও যেকডয কো জরুেী। র্াই যহাক,  এই সমতি এমন শকিু েেয এখনও আতি র্া যোগীে কাি 

যেতক শিকিাতে সংগ্রহ কো র্ািশন। যর্মন,  যকউ যকউ শচশকৎসা যনতে এেং র্শিও আমো োে নাম জাশন 

েোশে কতো যডাজ ো শনশিে নই। অ্ন্য যকউ হিে োে যমশডতকল ডাক্তাতেে যফান নাম্বাে িুতল শগতিতি এেং 

েতলতি েতে ওিা শিতি যফান শিতে। এে যেতক যিখা র্াি যর্,  শকিু েেয আমাতিে জন্য জরুেী আোে শকিু 

নি... ্াতিন্ি আমাতিেতক যোগী সম্পতকয েেয সংগ্রতহে জন্য একশি োশলকা শিতিতি,  শকন্তু এিাও েতল 

শিতিতি যর্ এশন্ি তেশেে জন্য নাম,  শিকানা এেং ডািাগতনাশসস - মূলযািতনে প্রমাণ - যিিািই র্তেষ্ট্। 

প্রতিাজনীি েেযগুতলা োেেে NOT NULL যেকডয হতি র্াতে। 

আসুন ্াতিন্ি এেং শেতিষজ্ঞতিে মধযকাে আতলাচনা চাশলতি যনিা র্াক: যেোশেেতিে কাি যেতক আমাতিে 

শক েেয িেকাে? অ্েশ্যই,  োতিেতক র্াতে সশিকিাতে িাকা যিিা র্াি যস জন্য োতিে নাম ও শিকানা,  

োতিে শডশগ্র ও অ্শিজ্ঞোে শেষি এেং িযাক্স এে েেয সংগ্রহ কেতে হতে। যেতমন্ি ্াতস শক ধেতণে ডািা 

সংগ্রহ কেতে হতে? ্াতিন্ি জানতে চাি যক যেতমন্ি কতেতি এেং োতক কে যিিা হতিতি। এইখাতন আমো 

আমাতিে কল্পনা েযেহাে কতে ্াতিতন্িে শচন্তাে োইতেে ডািা শচশনিতে কেতে োশে। শকন্তু এিা আমাতিে কাতি 

গুরুত্বেূণয মতন হতে। যর্মন,  ্াতিন্ি শক যেতমন্ি কোে োশেখ যেকডয কেতে চান? শেশন উিে শিতলন,  

হ্যাুঁ। শেশন শক যেোশেেতিে কখন যনিা হতিতি ো শ্শনক যেতক কখন কাজ যিতড় শিতিতি োে োশেখ যেকডয 

কেতে চান? প্রেতম ্াতিন্িতক মতন হশেতলা শেশন এই েেয সম্পতকয শনশিে না যর্ ো সাধােণিাতে েযেহৃে 

হতে না। শকন্তু েতে েুেতে োেতলন যর্,  এিাই সশিক েযেস্থা এেং ডািা র্কু্ত কোে জন্য শসদ্ধান্ত যনন। 

শিশডউল ্াতসে শক হতে? ্াতিন্ি েতলন যর্,  শেশন যোগীতিেতক অ্যাসাইন কো িাইম স্লি যেকডয কেতে 

চান এেং সাতে সাতে োতিে সাতে অ্যাসাইন কো যেোশেেতিেও। যোগীতিে অ্যাসাইন কোে োশেখ ও কাজ 

যিষ হওিাে োশেখও যেকডয কেতে চান। ইশেেতূেয আমো আশেষ্কাে কতেশি যর্,  শিশডউল যসিতন যোগীো 

আতস শক আতসশন,  এেং র্শি ো না হি েতে োো সশিকিাতে ো োশেল কতেতি শকনা,  োও শেশন যেকডয 

কেতে চান। আমো শেতিষজ্ঞো োতক শজজ্ঞাসা কশে,  শক হতে র্শি একজন যেোশেে যসিন োশেল কেতে 

চান। এই যক্ষতত্র,  শেশন উিে যিন,  যোগীতক যসই যসিতনে জন্য শেল শিতে হতে না এেং যক কতেোশেে 

অ্েো যোগী) যসিন োশেল কতেতি োও যেকডয কেতে হতে। 

এখন ের্যন্ত শ্শনতক েযেহৃে ফময যেোেগুতলা শেশিউ কতে আমো যকৌেূহতলে অ্ন্য একশি উোিান আশেষ্কাে 

কেলাম: শকি ুযোগীে োসাে যফান নাম্বাে আতি এেং ো এিাই িাতলািাতে েযেহাে কতে। অ্ন্যান্য যোগীতিে 

একশি োসাে যফান নাম্বাে আতি,  একশি যমাোইল যফান নাম্বাে আতি,  একশি জতেে যফান নাম্বাে আতি 

এেং এমনশক আতেকশি জতেে যফান নাম্বােও আতি। আমো শজজ্ঞাসা কেলাম যকতনা এেং আশেষ্কাে কেলাম 
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যর্ শ্শনতকে জন্য যোগীতিে সাতে যর্াগাতর্াগ োখা খুেই গুরুত্বেূণয,  শেতিষ কতে র্খন জরুেী শকিু র্তি। 

এিা আমাতিে এই সম্ভােনাে শিতক শনতি র্াি যর্,  জরুেী কাতজে যক্ষতত্র যমশডতকল ডাক্তাে ও সাইকাশিেতিে 

োোে জন্য ্াতিতন্িে অ্শেশেক্ত যর্াগাতর্াগ েেয োওিা িেকাে। এই সম্পতকয আমো ্াতিন্িতক শজজ্ঞাসা 

কতেশি,  শকন্তু শেশন েতলতিন যর্,  এই প্রতফিনাতলে োফো জাতন র্শি িেকাে হি েতে শক কতে োতিে 

োওিা র্াতে। োই আমাতিেতক শুধুমাত্র োতিে অ্শফতসে নাম্বাে যেকডয কো প্রতিাজন। 

্াতিন্ি শক শেতোিয তেশে কেতে চান? প্রেমে,  ্াতিন্িতক শেনশি প্রধান শেষি শচন্তা কেতে হতে: শ্শনকাল 

শেতোিয,  আশেযক শেতোিয এেং শিশডউল শেতোিয।  শ্শনকাল শেতোতিয োকতে যোগীে যর্াগাতর্াতগে েেয,  

ডািাগতনাশসস,  অ্যাসাইন কো যেোশেে,  যমশডতকল ডাক্তাে,  সাইকাশিে এেং শচশকৎসাে েেয,  র্শি 

োতক। আশেযক শেতোতিয শেনশি শিন্ন উোতি েেয সেেোহ কেতে হতে: সেযতমাি শেল যিিাে মতো যসিন র্া 

শনশিযষ্ট্ সমতিে মতধয কো হতিতি,  যোগীে েেয র্াতে োে অ্ংিগ্রহণ কো যমাি যসিতনে েেয ও োে যিিা 

সেযতমাি যেতমন্ি এে েেয োকতে এেং সেতিতষ,  প্রশে যেোশেেতক অ্যাসাইন কো যসিতনে িাকাে েেয। 

শিশডউল শেতোতিয োকতে যকান যেোশেেতক যকান যোগী এেং যকান িাইম স্লতি অ্যাসাইন কো হতিতি োে 

েেয। এই সম্পতকয শকিুক্ষণ শচন্তাে েতে,  ্াতিন্ি আতো েতলন যর্,  যোগীতিে নাম ও যর্াগাতর্াতগে েেয 

সম্বশলে েেেেযী শিতনে সকল যসিতনে েতেযে একশি খসড়া চান র্াতে োতিে কল কতে শনশিে কো র্াি। 

চলুন যিখা র্াক আমো এই অ্নুতোধগুতলা শমিমাি কেতে োশে শকনা! 

এখন,  যর্তহেু েযাোেগুতলা খুে দ্রুে র্তি যগতি োই চলুন এ ের্যন্ত র্া র্তিতি োে সাোংি তেশে কশে। 

একজন ্াতিন্ি শর্শন যমন্িাল যহলে শ্শনতকে একজন শডতেেে,  শেশন আমো শেতিষজ্ঞতিে কাতি এতসতিন 

একশি ডািাতেজ যডতিলে এে জন্য। যর্খাতন শেশন োে ্াতিন্ি,  যেোশেে এেং যেতমতন্িে িযাক োখতে 

চান। আমো শেতিষজ্ঞো শ্শনকশি কীিাতে েযেসা সামলাি ো েিন্ত কতেশি,  ্াতিতন্িে প্রতিাজন অ্নুর্ািী 

আমো শেতোিযশি আতগই যিতখ যেতখশি এেং োে েেযমাতন েযেহৃে ফময েত্রও শেতেষণ কতেশি। আমো 

শনতজোও শনতজতিে কল্পনািশক্ত েযেহাে কতে শকি ুধােণা প্রস্তাে কতেশি,  র্াে সেই আমাতিে িেকােী সে 

্াস ও অ্যাশিশেউি যেে কতে শনতি আসতে সাহার্য কেতে। এই কাতজে সাহাতর্য আমো চােশি প্রধান ্াস 

শচশনিতে কেতে যেতেশি: Patients, therapists, schedules এেং payments। 

এই হতলা সেশকিু। 

সম্ভােয সমাধান। 

এখন আমাতিে যর্তহেু িেকােী সে েেয আতি োই আমাতিে উশচে েতস ডািাতেজশিে লক্ষয ও উতেশ্য শক 

হতে োে জন্য একশি ফমযাল যেিতমন্ি যলখা। এে মাধযতম আশম এই কার্যকাশেো েুোতে যচতিশি যর্,  আমো 

শেতিষজ্ঞো শেশ্বাস কশে,  অ্েস্থাশিে জন্য এশি যিিা সম্ভে এেং েূেযেেযী গতেষণাি ো প্রকাি কেতে হতে। 

োই এশি শনতি শকিুক্ষণ শচন্তা কোে েতে আমো এিা শলতখশি যর্,  আমো এমন একশি ডািাতেজ যডতিলে 

কেতো র্া যোগীতিে সম্পতকয শ্শনকযাল ও যর্াগাতর্াতগে েেয জমা োখতে,  এশি প্রতিি যসো যর্মন যসিতনে 

োশেখ ও অ্যাসাইন কো যেোশেেতিে েেয জমা োতখ ও েক্ষনণাতেক্ষণ কতে,  এশি োতিে গ্রহণ কো 

যেতমন্ি এে েেয জমা োতখ ও েক্ষনণাতেক্ষণ কতে এেং যেোশেে ও োতিে যর্াগযো সম্পশকযে েেযও জমা 
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োতখ। ডািাতেজশি এই শেতোিযগুতলা শিতে োেতে: যোগীে শ্শনকযাল েেয,  েৃেক যোগীে জন্য েৃেক যসোে 

েেয,  েৃেক যোগীে যিিা যেতমন্ি,  েৃেক যেোশেতেে কো যসিন,  একশি শনশিযষ্ট্ সমতি শ্শনতকে প্রতিি 

যসোে েেয এেং যোগীে যর্াগাতর্াতগে েেয সম্বশলে আগামী শিতনে যসিতনে একশি লগ। 

আেশন যিখতে োেতিন যর্ যেিতমন্িশি যেি যিাি এেং ্াতিতন্িে চাশহিা ও সংগৃহীে েতেযে প্রশেশনশধত্ব 

কতে। এশি যিাি যিাি লক্ষয প্রিান কতে এেং ্ াতিতন্িে চাশহিাগুতলাতক একশত্রে কতে একশি সশম্মশলে সমাধান 

প্রস্তুে কতে ও চূড়ান্ত প্রশেতেিন প্রিান কতে। এশি সমাশপ্তে একশি েযান্ডাডযও যসি কতে: েূেযেেযী েযাোগ্রাতফ 

র্া েণযনা কো হতিতি ো র্শি আমাতিে Base অ্যাশিতকিনশি কেতে োতে েতে যপ্রাতজেশি সম্পন্ন কএেং নেনু 

একশি শুরু কো যর্তে োতে)। যেিািাে যডতিলোেো প্রািই োতিে ্াতিন্িতক এিা যিখাি এেং একশি 

কশেতে সাইন কশেতি যনি। েেেেযীতে ্াতিন্ি র্খন আোে অ্শিতর্াগ কতে যর্ অ্যাশিতকিনশি কাজ কেতি 

না,  যর্মন সেতচতি প্রচশলে মানশসক যোগগুশল সম্পতকয যকাতনা েেয শিতে না। এে উিতে োো েতলন,  

“ শুরুতে এিা কেতে েলা হিশন। র্শি আেশন এিা চান েতে আমো এশি যডতিলে কতে শিতে োেতো এেং 

এিাে জন্য আেনাতক অ্শেশেক্ত িাকা শিতে হতে।” যিখুন অ্েস্থা! 

আতেকশি গুরুত্বেূণয েযাোে হতে এই যেিতমন্িশি আমাতিে ডািা মতডশলং সম্পতকয শসদ্ধান্ত শনতে সাহার্য কতে। 

এতোক্ষতণ আেশন হিে েুতে যফতলতিন যর্,  একই ডািা একাশধক িাতে সংগশিে কো র্াি। র্শি এগুতলাে 

মতধয যর্তকাতনা একশি অ্েিন প্রতিাজনীি যকাতনা শেতোিযতক কশিন কতে তেশে কতে ো েতেযে সংগ্রহতক জশিল 

কতে,  েতে কাজ সহজ কোে একশি অ্েিতনে জন্য অ্ন্য অ্েিনতক োি শিতে োশে। আেশন র্তোই আেনাে 

ডািা মতডশলং িক্ষো চচযা কেতেন েতোই ো শনতজ যেতকই স্পষ্ট্ হতি উিতে। 

এই ের্যন্ত সংগ্রহ কো এশলতমন্িগুশল শনতি আমো এখন আমাতিে প্রতিাজনীি ফমযগুতলা খসড়া কেতে োশে। 
যেতিতন্িে জন্য আমাতিে যর্ যেকডযগুশল লাগতে যসগুতলা হল: নাম,  জন্মশিন,  শিকানা এেং অ্শেশেক্ত যফান 
নাম্বাে,  ডািাগতনাশসস,  শচশকৎসতকে নাম,  মতনাতোগ শেতিষজ্ঞ,  অ্সুধ-েেয কর্শি যেতক োতক)এেং 
যেশজশস্ট্র কোে োশেখ। যেোশেেতিে জন্য আমো যেকডয কেতে চাই নাম,  শিকানা,  িযাক্স আইশড নাম্বাে,  
শডগ্রী,  যস্পিালাইতজিন এেং শনতিাতগে োশেখ। যেতমন্ি ্ াতসে জন্য আমো যেকডয কেতো যেতিন্ি,  িাকাে 
েশেমান,  এেং প্রিাতনে োশেখ। শিশডউল ্াতসে জন্য আমো সংগ্রহ কেতো যেতিন্ি,  যেোশেে,  
অ্যাসাইনতমতন্িে োশেখ,  সমি এেং এই যসসনশি আতিৌ হতিতি শক না। 
 
আমো এখন যডিা মতডশলং এে জন্য তেশে। েতে সশেয কতে েলতে যগতল আমো আামাতিে যডিা গুতলাতক 
শেতলি কোে মে সকল সম্বােয প্রতেে উিে েশেষ্কাে কতে যিইশন। আমো র্খন ্াসগুতলা,  োতিে 
অ্যাশিশেউিগুতলা এেং কাতনকিনগুতলা োনাতে োকে নেুন নেুন প্রে সামতন আসতে োকতে এেং আমো 
োধয হে আমাতিে ্াতিন্ি ্াতস যফেে আসতে এেং এশিে শডজাইন নেুন কতে িােতে,  নেুন যডিা সংরু্ক্ত 
কেতে আে েুোেন অ্প্রতিাজনীি যডিা োি শিতে। এশিতক িি োোে শকিু যনই েেং এশি আমাতিে কাতজে 
একশি অ্ংি শহতসতেই িাো উশচে। র্াই যহাক আমাতিে যগাল যেিতমন্ি আমাতিে একশি শিক শনতিযিনা যিি 
এেল আমো যর্ ধেতনে েশেেেযনই কশে না যকন ো আমাতিে মূল লক্ষযতকই অ্জযন কেতে সাহার্য কেতে। 

 

ডািা মতডশলং 

স্বািাশেকিাতেই যেতিন্ি ্াস এেং শিশডউল ্াস দুতিাতক সেতচতি জশিল মতন হতে োতে। আসুন আমো 
এগুতলাতক েযাখযা কেতে শুরু কশে এেং যিশখ এগুতলা শকিাতে োনাতনা র্াি। 

 
আমাতিে প্রােশমক খসড়াি যেতিন্িা ্াসশি অ্যাসাইনতমন্ি এেং যেতমন্ি ্াতসে সাতে সংরু্ক্ত শিল। এে মাতন 



44 

হতে আমাতিে একশি প্রাইমাশে কী লাগতে। আমো যেজতক েযেহাে কতেই প্রশেশি যেকতডযে জন্য একশি 
শনউতমশেক কী তেশে কেে। এখন ের্যন্ত আমো যর্ েেযগুতলা যেতিশি যসগুতলা যেতক আমো শনতচে 
অ্যাশিশেউিগুতলা এই ্াসশিে জন্য েযেহাে কেতে োশে। 
 

িশে 

 
 

এশিতে শক যকান সমস্যা আতি? হ্যাুঁ,  অ্তনকগুতলা। সম্ভেে আেশন এে মতধযই েুেতে যেতেতিন আমাতিে 
যফান নাম্বাে িযালুতক একাশধক িযালু োখা লাগতে। এে কোণ হল এশি ফােয নেমাল ফময এ যনই। 
নেমালাইতজিন কেতে হতল আমাতিে যফান নাম্বােগুতলা শনতি একশি নেুন যিেল োনাতে হতে এেং এই 
যিেতলে প্রাইমাশে কী শি হতে একশি ফতেন কী। এশি কো না হতল আমাতিে যিেতল যফান১,  যফান২,  যফান৩ 
এেকম অ্তনকগুতলা এতলাতমতলা কলাম োকতে যর্গুতলা মাতে মাতে লাগতে আমাে মাতে মাতে লাগতে 
না।আোে আমাতিে যেতিন্িে র্শি চােশি যফান নাম্বাে োতক োহতল যসশি আমো যেকডয কেতে োেতো না। 
এই সে সমস্যাে সমাধান হতি র্াতে র্শি আমো যফান নাম্বােগুতলা আলািা কতে োতিে একশি আলািা ্াস 
োশনতি যনই। 

 
যসতকন্ড নেমাল ফময শনতি শক আমাতিে যকান সমস্যা আতি? না যনই,  কােণ এই ্াসশিতে যকান কম্পাউন্ড 
প্রাইমাশে কী যনই োই এশিতক আলািা কতে এে একশি প্রাইমাশে কী সােতসি োনাতনা সম্ভে হতে না। 

 
যমশডতকল ডাক্তােতিে যেকডযশিতেও শকিু সতন্দহজনক শজশনস আতি। যকান যেতিন্ি যকান ডাক্তাতেে সাতে 
আতিন জানাে জন্য আমাতিে অ্েস্যই একশি প্রাইমাশে কী লাগতে। শকন্তু ডাক্তাতেে শিকানা ো যফান নাম্বাে 
জানাে জন্য এই কী শি প্রতিাজন যনই,  আমাতিে শুধু ডাক্তাতেে নামশি আেশন যিেলশিতে একই ডাক্তাতেে 
নাতম একাশধক যেকডয আতি েতল শচন্তা কতেন। শুধুমাত্র প্রতেযকজন যোগীে যেকডযগুতলাই ইউশনক হতে,  এেং 
ডাক্তােতিে যেকডযগুতলা োে োে আসতে র্শি আেশন যেকডযগুতলাতক ডাক্তাতেে নাম শিতিই সনাক্ত কেতে 
োতেন। ওহ,  আমো শকন্তু এখাতন োডয নেমাল ফতমযে রুলশি যিতঙ্গ যফলশি। আমাতিে আসতল যমশডতকল 
ডাক্তােতিে যেকডযশি যেে কতে শনতি একশি আলািা যিেল োনাতে হতে। 

 
মতনাতোগ শেতিষ্জ্জ্ঞতিে যেলািও একই েকম কাজশি কেতে হতে। আমাতিে যকেলমাত্র শেতিষতজ্ঞে নামশিই 
লাগতে এেং এশি যেতক আমো আমো যসশ  শেতিষতজ্ঞে শিকানা ো যফান নাম্বাে যেে কতে শিতে োেতো। এই 
েেযগুতলাও আমাতিে একশি আলািা যিেতল োখতে হতে। সে যোগীে মতনাতোগ শেতিতষ্জ্জ্ঞে িেকাে যনই োে 
মাতন এই র্েশি মাতে মাতেই খাশল োকতে এেং একজন যোগীে সতেযাচ্চ একজন মতনাতোগ শেতিষ্জ্জ্ঞ োকতেন। 
আমো সম্ভেে এখনই েেুতে োেশি যর্ এই র্েশি সম্ভেে 0...1... এেকম ডািা শিতিই িশেয োকতে। 
 
অ্ন্যিাতে ্াস তেশে কোে প্রেম সূত্র যেতক আমো েলতে োশে যর্ একশি ্াস যকেলমাত্র একশি শেষতিই 
হতে হতে। যেতিন্ি ্াতসে জন্য আমাতিে প্রেম ড্রাফিশি এই শনিম মাতন শন এেং এে মতধয অ্ন্যান্য েেয 
যর্মন ডাক্তাে ো মতনাতোগ শেতিষ্জ্জ্ঞতিে েেযও শিল। 

 
যমশডতকিন ো অ্সুধ-েতেযে ্াসশিে সাতেও একইেকম র্িনা হতিতি। সে যোগীেই যমশডতকিন িেকাে 
যনই। এেং একই সাতে এশিও একশি যসি-সােতসি এ সাজাতনাে েযাোে এেং যমশডতকিতনে জন্য এে একশি 
আলািা ্াস িেকাে। নেমালাইতজিন কতে শক আমো েুেতে োেতো যমশডতকিতনে জন্য আলািা ্াস 
িেকাে শকনা? হ্যা েুেতে োেতো,  শকন্তু একি ুশিন্ন উোতি। যোগীতিে এক ো একাশধক শেশিন্ন ধেতনে 
অ্সুধ লাগতে োতে যর্শি ফােয নেমাল ফতময েলা একই আইতিতমে জন্য একাশধক িযালু এে সমস্যাশি তেশে 
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কেতে। এজন্য যমশডতকিতনে জন্য আলািা একশি যিেল িেকাে। দুিাতেই আমো নেুন ্াতসে েযাোতে 
একই শসদ্ধাতন্ত আসতে োশে এেং দুধেতনে েদ্ধশেই সশিক। 

 

যেতিন্ি ্াস নেমালাইতজিন কোে েতে আমো আেও চােশি নেুন ্াস যেতিশি যর্গুতলা প্রেম ্াসশিে 
সাতে সম্পশকযে। ইউএমএল েযেহাে কতে আমো এই শেতলিনগুতলাতক শনতন্মাক্ত উোতি যিখাতে োশে: 

িশে 

 
এোে আসুন আমো ্াসগুতলাতে শক শক োখতো যসশি যেে কশে। ্াতিন্িতিে কাি যেতক শজতজ্ঞস কতে ো 
আমাতিে ধােনা যেতক আমো েলতে োশে  একজন ডাক্তাে অ্তনকজন যোগীে সাতে কাজ কেতেন ক1..n 
শেতলিন) শকন্তু একজন যোগীে যকেলমাত্র একজন ডাক্তাে োকতে ক1..1 শেতলিন)। একইিাতে একজন 
মতনাতোগ শেতিষতজ্ঞেও একাশধক যোগী োকতে ক1..n শেতলিন) শকন্তু একজন যোগীে যকেলমাত্র একজন 
মতনাতোগ শেতিষজ্ঞ োকতেন ক1..1 শেতলিন)। যফান নাম্বাতেে েযাোেশিও খুে একিা জশিল হতে না। 
একজন যোগীে এক ো একাশধক যফান নাম্বাে োকতে োতে ক1..n শেতলিন) যর্খাতন সাধােণে একশি 
যফান নাম্বাে যকেল একজন যোগীেই োকতে েতল আমো ধতে যনই ক1..1 শেতলিন) র্শিও একই েশেোতেে 
সিস্যো একই যফান নাম্বাে েযেহাে কেতে োতেন। যমশডতকিন এে শক হতে? আমো েলতে োশে যর্ একজন 
যোগীে এক ো একাশধক যমশডতকিন লাগতে োতে,  শুধ ুএকশি যমশডতকিন লাগতে োতে আোে শকিু নাও 
লাগতে োতে ক0..n শেতলিন)। আোে একই যমশডতকিন একাশধক যোগীে জন্যও হতে োতে যর্শি একশি 
n..m শেতলিন হতে। আমো n..m শেতলিন তেশে কেতো যর্খাতন আমাতিে যেতিন্ি এেং যমশডতকিতনে 
মােখাতন একশি ইন্িােশমশডতিি যিেল তেশে কো লাগতে। আমো এই যিেলশিতক েলতো ্াতিন্ি/তমশডতকিন 
যিেল। আসুন এই সেশকিুই ডািাগ্রাতম র্কু্ত কতে যিই। 

 

িশে 

 

যর্শিতক আমো একশি সহজ যেতিন্ি ্াস হতে েতল ধতে শনতিশিলাম যসশি এখন োুঁচশি নেুন ্াতস শেিক্ত 
হতিতি। র্াই যহাক এই িাঙ্গাে কাজশি কেতে আমাতিে খুে একিা কষ্ট্ হিশন. শুধুমাত্র নেমালাইতজিতনে 
শনিমগুতলা আে আমাতিে ্াতিতন্িে প্রতিাজন এেং শক ধেতনে শেজতনস অ্োতেিন কেতে হতে োে উেে 
শিশি কতেই আমো এশি কেতে যেতেশি। 

সংজ্ঞা আমাতিে আতো ধােণা যিি যর্,  Patient ্াতসে জন্য নেুন শডজাইনশি,  প্রেম যর্ যিশেলশি 
ড্রাফি কতেশিলাম,  োে যচতিও যেশি সহজতোধয ও শনিযেতর্াগয। 

কাতজই,  নেুন Patient ্াসশি এইিাতে গশিে হতে: 

িশে 

এতে শক যকাতনা সমস্যা আতি? আোেও,  হ্যাুঁ। 

শুরু কোে জন্য,  যিশেলশি যকেলমাত্র একশি অ্যাশিশেউি শহতসতে যোগীে নাম যেকডয কতে। র্শি আমো েতে 

যোগীতক যমইল োিাতে চাইোম েতে উিাহেণ শহতসতে কশম্পউিাতে তেশে কো  “Dear John Smith:” 



46 

েযেহাে কেোম,  র্শিনা আমো শেভ্রাশন্তকে শস্ট্রং মযাশনেুতলিতন রু্ক্ত কশে। আমো র্শি নামতক আলািা যিাি 

কযািাগশেতে যেকডয কশে,  যর্মন ডাক নাম এেং েংিগে নাম,  োহতল আমাতিে শচশিে িাষা নেুন আশঙ্গক 

লাি কেতে,  যর্মন “Dear Mr. Smith:” অ্েো োে যচতিও েন্ধুত্বেূণয “Dear John:”। 

আতো সহজ কতে েলতল,  এশি আমাতিে আতো নমনীিো যিতে র্শি আমো যিাি যিাি কতে েযেহার্য েেয 

যেকডয কোে শিতক েুশক। েযেহার্য এে মাতন শক? এশি আেনাে ডািাতেতজে লতক্ষযে উেে শনিযে কেতে। 

যর্মন,  আমাতক এশেিা যকাড এেং যফান নাম্বাতেে মতধয োেযকয কোে যকাতনা িেকাে যনই এেং আশম 

োতিেতক একই অ্যাশিশেউি শহতসতে যেকডয কেতো। র্শিও,  যকউ র্শি যফান নাম্বাতেে েযািানয শেতেষণ কেতে 

চান েতে,  প্রতেযকশি নাম্বাতেে ধাো োতিে একশি কলাতম জমা োখতল,  ো োে কাতি যেশি যোধগময হতে। 

একই সাতে,  এশি আমাে জন্যও উেকােী হতে র্শি আশম শিকানাে েেয যিতঙ্গ যিতঙ্গ োশখ। আশম যর্খাতন 

োশক োে শিকানাি একশি োস্তা নাম ও নাম্বাে,  একশি িহে,  একশি োজয এেং একশি যোোল যকাড 

আতি। প্রতেযকশিতক োতিে শনজস্ব অ্যাশিশেউতি জমা োখতল,  আমো েতে েক্ষণাতেক্ষতণে সমি শেতোিয 

যডতিলে কেতে োেতো,  র্া েশেসংখযান প্রস্তুে কেতে এেং এই যর্মন,  যকান িহে ো যোোল যকাতডে 

কাি যেতক যেশি যোগী এতসতি,  োে মতো েেয যিখাতে। অ্েশ্যই,  এশি আমাতিে শুরুে লতক্ষযে 

যেিতমতন্িে যকাতনা অ্ংি নি শকন্তু এশি েখন শিতলা না,  কােন আমতিে েখন এতো অ্শিজ্ঞো শিতলা না 

এেং আমো েেয কযািাগশে যিতঙ্গ যিতঙ্গ োখাে ক্ষমো ও নমনীিো জানোম না। র্শি আমাতিে ্াতিন্ি 

েেেেযীতে এ ধেতনে যকাতনা েশেসংখযান চান েতে আমো শিতে প্রস্তুে োকতো এেং িতিে সাতে লক্ষয কেতো 

না যর্,   আমাতিে ডািাে গিন এশিতক সাতোিয কতেনা। আতেকশি িেকােী শজশনস হতে শলঙ্গ েেয রু্ক্ত কো। 

এেকম যমইল আমাে খুেই অ্েিন্দ: “Dear Sir/Madam John Smith” । এিা র্তি কােণ 

ডািাতেজ মানুষশিে শলঙ্গ শচশনিতে কেতে োতেনা। শুধু আশমই যর্ এিা অ্েিন্দ কশে োই নি কােণ এশি 

সমাধাতণে প্রতচষ্ট্া আশম যিতখশি। শকি ুফময সামতন েসাতনাে জন্য Mr., Mrs., Miss ইেযাশি চাইতে। 

আেশন হিে জাতনন যর্ OO.o Writer আেনাতক িেয সাতেতক্ষ শচশিে যিমতিি তেশে কেতে যিি,  র্া 

শুধুমাত্র শনশিযষ্ট্ শকিু িেয েেূণ হতলই োেেে শপ্রন্ি হতে।  এই কােতণ আশম একশি যিশেতিেল যর্াগ কেতে 

েলতো র্া যোগীে শলঙ্গ যেকডয কেতে। যর্মন,  একশি েুশলিান যিশেতিেল,  যর্খাতন 0=েুরুষ এেং 1=মশহলা 

কঅ্েশ্যই আেশন এই অ্যাসাইনতমন্ি ইো মতো শনতে োেতেন) শকংো ‘েুরুষ’ ো ‘মশহলা’ োখাে জন্য একশি 

CHAR যিশেতিেল তেশে কেতো এেং যিক্সিতক যিইলে কেতে িেয শহতসতে েযেহাে কেতো। উেেন্তু,  আমো 

েতে েশেসংখযান কম্পাইল কেতো র্াতে ফযােে শহতসতে শলঙ্গ োকতে। 

সােমময হতে,  আমো র্া কেলাম ো হতলা েেয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্ংতি িাগ কো কতর্মন,  নাম → ডাক নাম + 

েংিগে নাম ) এেং এ শেেেণ যর্াগ কো কতর্মন,  শলঙ্গ সম্পশকযে েেয)। এই একই শেতেচয শেষিগুতলা 

অ্ন্যান্য ্ াতসে জন্যও প্রতর্াজয হতে: Medical Doctor, Psychiatrists, Therapists, 

ইেযাশি। এমনশক Medication এে মতো একশি ্ াসও শেেেণকােী,  যেকশডযং যেতক সুশেধা যেতে োতে,  

যর্মন,  ঔষধ শক কতে শকংো যকান অ্সুতখ এতিে েযেহাে কো হি। 

এই উোিানগুতলা শিতি আমো শনতন্মাক্ত আকাতে Patient ্াতসে গিন েশেেেযন কতেশি: 

িশে 
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শকিু শক োি েতড়তি? র্াক,  েশহস্থ কী েযেহাে কোে এখনই সমি। 

যফান নাম্বাতেে যিশেলশি এতকোতে যসাজা সাপ্টা,  যর্তহেু আমাতিেতক শুধুমাত্র প্রেম সাধােণ গিতনে জন্য 

শনতিযিনা অ্নুসেণ কেতে হতে। এে মাতন হতে,  এশি হতে এমন একশি যিশেল র্া যোগীতিে প্রােশমক কী 

েশহস্থ কী শহতসতে গ্রহণ কেতে। মধযেেযী যিশেল “Patient/Medication”, সংজ্ঞানুসাতেই,  

Patient যিশেল এেং Medication যিশেল যেতক প্রােশমক কী গ্রহণ কেতে। 

যমশডতকল ডাক্তাতেে যিশেতলে শক হতে? র্শি আমো এই যিশেলতক যোগীে প্রােশমক কী গ্রহণ কেতে শিই,  

এে মাতন হতে যর্,  প্রতেযক যোগীে জন্য আমো যমশডতকল ডাক্তাতেে েেয োে োে েযেহাে কেতো,  র্াে 

ফতল আমো োতক প্রধান ডাক্তাে শহতসতে োতো কশচন্তা কতে যিখুন,  একশি েেুতলতিড যিশেল,  র্াতক েশহস্থ 

কী একজন শনশিযষ্ট্ যোগীে সাতে সংরু্ক্ত কতে যিি,  যসিা োি শিতি,  একজন ডাক্তাতেে জন্য সে ডািা 

েুনোেৃশি কতে),  এেং এে যকাতনা মাতনই হি না। আসতল,  এশি এক ধেতণে আশেিতর্যে সৃশষ্ট্ কেতে র্া 

আমো এশড়তি যর্তে চাই কােণ,  এশি অ্প্রতিাজনীি যমমশে িখল কতে এেং অ্সঙ্গশেে িেজা খুতল যিি। এে 

যচতি আমো যমশডতকল ডাক্তাতেে যিশেতলে প্রােশমক কী,  েশহস্থ কী শহতসতে যোগীে যিশেতল গ্রহণ কোতে 

চাই। সাইকাশিে এে যিশেতলও একই র্শুক্ত প্রতিাগ কো র্াতে। 

এইিাতে আমো জাশন যর্,  যমশডতকল ডাক্তাতেে যিশেল ও  সাইকাশিে এে যিশেল উিতিেই প্রােশমক কী 

িেকাে হতে এেং যোগীে যিশেলতক োতিে েশহস্থ কী শহতসতে জমা োখতে হতে। এই শেতেষতণে েতে,  আমো 

যিষ ের্যন্ত Patient ্াস সম্পন্ন কেতে োশে,  র্া যিখতে এেকম: 

িশে 

এেিূে ের্যন্ত উতেশখে একই নীশে প্রতিাগ কতে,  সম্পশকযে যিশেল শনতম্নাক্ত গিতনে হতে: 

িশে 

শিক আতি,  আমো প্রােশমক কী শি যিখতে োেশি,  র্া Base আমাতিে জন্য তেশে কেতে। আমো নাম ও 

শিকানাে েতেযে ক্ষদু্র ক্ষদু্র অ্ংিও যিখতে োেশি। আমো শলঙ্গ েণযনাকােীও যিখতে োেশি। শকন্তু একিু অ্তেক্ষা 

করুন!! এই যিশেলগুতলাতে একশি যফান নাম্বাে অ্যাশিশেউি োকতল যকমন হি? যকমন হি র্শি যফান নাম্বাে 

Patient ্াতসে সাতে সম্পকযরু্ক্ত একশি যিশেল হি,  শকন্তু এশি ঐ দুই যিশেতলে একশি অ্যাশিশেউি হতে? 

এশি ্াতিতন্িে িেকাে অ্নুর্ািী েলা হতে। জরুেী অ্েস্থা সামলাতনাে জন্য,  শেশন চান যোগীতিে র্তোগুতলা 

নাম্বাে সম্ভে যেকডয কেতে;  শকন্তু যেিািােতিে কাতি যেতক শুধমুাত্র একশি নাম্বাে যেকডয কেতে চান,  র্াতে 

োতিে কমযচােীো জাতন,  র্শি োতিে োৎক্ষশণকিাতে না োওিা র্াি,  েতে কীিাতে োতিে োওিা র্াতে। 

েযাখযাকৃে েযাোেশি হতে যর্,  একশি যক্ষতত্র আমাতিে অ্শনশিে সংখযক যফান নাম্বাে লাগতে এেং শিেীি 

যক্ষতত্র আমো জাশন যর্,  আমাতিে শিক একশি নাম্বাে িেকাে। 

িশে 
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শিক আতি,  আমো যিখতে োেশি যর্ েশহস্থ কী শি উেরু্ক্ত যোগীে সাতে যফান নাম্বাে সংরু্ক্ত কেতি। আমো 

আতো যিখতে োেশি একশি েণযনাকােী র্াে িারুণ একশি সৃজনিীল নাম যিিা হতিতি “description”। 

আমো এশি েযেহাে কেতো নাম্বােশি শক ধেতণে ো যেকডয কেতে,  এিা শক োসাি নাশক যমাোইল নাম্বাে 

শকংো অ্শফতসে নাশক শিেীি যকাতনা কাতজে নাম্বাে,  ইেযাশি। র্শি এিা খুেই গুরুত্বেূণয যকাতনা েেয হতো,  

েতে আেশন একশি েণযনাকােী রু্ক্ত কেতে োেতেন র্া কল কোে জন্য উেরু্ক্ত সমি যেকডয কেতো,  শকন্তু 

এিা আমাতিে গতেষণাে সাতে আতসশন।আেশন এিা কেতে েলতেন শক না,  এশি একান্তই আেনাে উেে 

শনিযে কেতো। 

এখন িাুঁড়ান! এখাতন শক একশি প্রােশমক কী অ্যাশিশেউি োকা উশচে না? সশেয েলতে,  এিা আমাতিে 

িেকাে যনই,  কােণ সে েেয শুধুমাত্র Patient যিশেতলে সাতে সম্পকযরু্ক্ত। যফান নাম্বাে সংক্রান্ত সকল 

শজজ্ঞাসাে ধেন এমন হতে: “এই আইশডে যোগীে যফান নাম্বাে খুুঁজুন”। র্শিও মতন োখুন যর্,  আেশন র্খন 

Base এে GUI ( র্া হতে,  SQL কমান্ড লাইন েযেহাে কোে েশেেতেয গ্রযাশফকযাল ইন্িােতফস েযেহাে 

কো) েযেহাে কতে আেনাে যিশেল যকাশডং কেতেন,  Base েখন সেশকিু েশেেন্ন োখতে স্বিংশক্রিিাতে 

প্রশেশি যিশেতলে জন্য একশি সাংশখযক প্রােশমক কী তেশে কতে। আতেকিা কো যর্াগ কো র্াি,  Base এে 

স্বিংশক্রি শকিু কাজ েশেচালনাে জন্য,  আমাতিে উিাহেতণ আমাতিে সকল যিশেতলে প্রােশমক কী োকতে,  

র্শিও আসতল আমাতিে এিা প্রতিাজন যনই। 

আতেকশি শজশনস: এিা শক একিা যিাট্ট যিশেল নি? যিশেলশি শক আতো েড় হওিা উশচে নি? দুই ো শেনশি 

অ্যাশিশেউি যেকডয কতে এমন একশি যিশেল তেশে কো শক সমি নষ্ট্ নি? আমো যিতখশি যর্,  শেতলিনাল 

ডািাতেতজে ক্ষমো োতিে ডািা সংতর্াতগে সামেযয যেতক আতস,  যিশেতলে আকাে যেতক নি। এশি 

অ্স্বািাশেক নি যর্,  একশি ডািাতেজ যিাি যিাি অ্তনক যিশেতলে সমন্বতি গশিে হি,  শকন্তু সেগুতলা এতক 

অ্েতেে সাতে িাতলািাতে রু্ক্ত োতক। অ্েে শিতক,  এই যিশেলশি যিাি শকনা ো আশম শনশিে নই। এশি 

শুধুমাত্র শেনশি অ্যাশিশেউি যেকডয কতে,  শকন্তু র্শি প্রতেযক যোগীে শিক দুশি নাম্বাে োতক কতর্মন,  োসা ও 

অ্শফতসে নাম্বাে;  এেং েেযমাতন প্রাি সোই যমাোইল যফানও েযেহাে কতে),  এই যিশেলশি সেযিাই যোগীে 

যিশেতলে যচতি অ্ন্তে দুইগুণ যেশি যেকডয োখতে। আোেও েলুন যো,  যকানিা যিাি? 

এিা মতন োকতল,  Medication যিশেলশি আেনাতক শেশিে কেতে না: 

িশে 
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যিতষে যিশেলশি শুধুমাত্র দুশি অ্যাশিশেউি যেকডয কতে এেং যকাতনা প্রােশমক কী এেই িেকাে েতড়না,  র্শিও 

এশি একজন শনশিযষ্ট্ যোগীে েযেহৃে সকল ঔষধ ো সকল যোগীে েযেহৃে একশি শনশিযষ্ট্ ঔষধ খুুঁজতে আমাতিে 

অ্নুমশে যিি। েযাোেশি িারুণ না? 

যিশেলশি শক একশি েণযনাকােী েযেহাে কেতে? আমাতিে হিে,  এই ঔষধ অ্যাসাইন কোে োশেখ এেং 

েেযমান যডাজ যেকডয কোে িেকাে শিতলা। এেং র্শি আমো যোগীে ঔষধ গ্রহণ শুরু কোে োশেখ শনোম,  

েতে আমো োে ঔষধ েযেহাে যিষ কোে োশেখও যেকডয কেোম। এেং এশিতক যোগীে ঐশেহাশসক যেকডয 

শহতসতে যেতখ শিোম কএেং এশি আমো আমাতিে সেযতিষ িাসযতন কেতো)। র্াই যহাক,  এিা এখাতন কাজ 

কতে,  যিখাতনাে জন্য যর্,  শুধুমাত্র দুশি অ্যাশিশেউি সম্বশলে একশি যিশেল সম্ভেই না,  এশি খুে জরুেী 

এেং উেকােীও। 

যখলাে এই ের্যাতি,  আেশন এই সেগুতলা যিশেল একশি সুন্দে UML ডািাগ্রাতম সাজাতে োেতেন,  র্াতে 

্াতসে গিতনে েণযনা োকতে,  প্রােশমক কী এে সাতে েশহস্থ কী এে সংতর্াগ কেতে এেং উোিানগুতলা শনতিযি 

কেতে। এেক্ষণ আেশন র্া শিতখতিন ো শিতি Therapists যিশেলও মতডল কেতে োেতেন! 

চলুন এোে Schedule ্াতসে শিতক মতনাতর্াগ যিিা র্াক। আমাতিে কো গতেষণা ও লতক্ষযে যেিতমন্ি 

অ্নুসাতে,  এই ্াতস শনতন্মাক্ত অ্যাশিশেউিগুতলা োকতে: 

িশে 

এিা সম্পতকয আমাতিে ধােণা শক? যর্মন,  আমো যিখতে োেশি যর্,  র্ণ্টাে স্লি শচশনিতে কোে জন্য 

আমাতিেতক যোগীে আইশড এেং যেোশেে এে আইশড উিিই জানতে হতে। োই যিশেলশি প্রতেযকশি যসল 

শচশনিতে কোে জন্য একশি শমে কী েযেহাে কতে। শমে কী যক স্বািাশেক কোে শনিম শক? এই যিখুন! শিেীি 

সাধােণ গিন। এই শনিম েতল যর্,  প্রােশমক কী এে সােতসি না হতিও যকাতনা শকিু প্রােশমক কী হতে োতে। 

এখাতন শক এেকম শকিু আতি? 

যেশিেিাগ যক্ষতত্রই,  কী এে জন্য আমাে উিি উোিানই িেকাে। ো স্বতত্বও,  যোগীতক একজন যেোশেে 

এে কাতি অ্যাসাইন কেতে হতে,  র্াে কাতি যেতক যস েেেেযীতে োে যকস েন্ধ কেতে োেতে। র্শিও অ্দ্ভুে 

একশি অ্নুিূশে হতে যর্,  অ্যাসাইনতমতন্িে োশেখ ও যকস েন্ধ কোে োশেখ জমাে জািগা,  প্রশেোে যোগী 

একশি যসিন শিশডউল কোে সমি অ্কােতণ েুনোেৃশি হতে। গিীে িাতে ের্যতেক্ষণ কতে যনাি করুন যর্,  

Date Assigned এেং  Date Closed অ্যাশিশেউিগুতলা শুধুমাত্র Patient ID এে উেে 

শনিযে কতে এেং patient-therapist এে শমে আইশডে উেে শনিযে কতেনা। এই যিশেলশি শিেীি 

সাধােণ গিতনে নি। 
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এই শনিম অ্নুসেণ কতে,  আমো োেেে এই যিশেলতক একশি যিশেতলে মতধয শেতেষণ কেতো,  র্াতে শুধু 

Patient ID, োতক অ্যাসাইন কোে োশেখ ও যকসশি েন্ধ কোে োশেখ োকতে কর্াতক  

'Assignment' যিশেল েলা শিক মতন হতে) এেং অ্ন্য একশি যিশেল োকতে র্া,  Patient ID, 

Therapist ID এেং োশেখ ও সমি স্লি যেকডয কেতে,  যর্মন: 

িশে 

এিা অ্তেক্ষাকৃে িাতলা মতন হতে। আমো যিখতে োেশি যর্,  Schedule যিশেতল,  োশেতখে স্লি,  

র্ণ্টাে স্লি এেং যসিতনে অ্েস্থা,  যকেলমাত্র Patient ID এেং Therapist ID শিতি তেশে শমে 

কী এে উেে শনিযে কতে। 

Assignment যিশেলশি র্োক্রতম,  যেোশেে এে কাতি একজন যোগীে অ্যাসাইন কোে োশেখ,  োে 

যকসশি েন্ধ কোে োশেখ এেং ডািা র্া কার্যকেীিাতে শুধুমাত্র Patient ID কী এে উেে শনিযে কতে,  

ো যেকডয কতে। 

র্াই যহাক,  শকিু ডািা োি েতে যগতি মতন হতে। আশম আেনাতক শচশন না,  শকন্তু এই েযাোেিা শনতি আশম 

অ্স্বশস্ত অ্নুিে কেশি,  যর্িা হতলা Assignment যিশেলশি  যেোশেেতিে র্া অ্যাসাইন কো হতিতি ো 

যেকডয কতেনা। অ্েশ্যই,  আশম যিশেতল খুে সহতজই যেোশেেতিে আইশড যর্াগ কেতে োেোম। এশি সশিক 

হতো এেং যিশেতলে গিতনে যকান েশেেেযন কেতো না। 

শকন্তু আশম র্শি ো কশে,  োহতল Assignment এেং  Schedule উিি যিশেতলই Patient ID 

এেং Therapist ID এে দুইশি একই অ্যাশিশেউি োকতে। এশি সম্ভােয অ্সঙ্গশেে িাে খুতল যিতে,  র্া 

আমো অ্েশ্যই এশড়তি যর্তে চাইে। এিা আমো শক কতে সমাধান কেতো? 

মতন আতি শক আশম েতলশিলাম যর্,  ডািাতেজ শডজাইন কোে একক যকাতনা উোি যনই? এই সমস্যাশি 

এশিে একশি উিাহেণ শহতসতে কাজ কেতে। এমন যকাতনা শনিম যনই র্া এখাতন আমাতিে সাহার্য কেতে োতে 

এেং োে েশেেতেয আমো আমাতিে শনজস্ব কল্পনা িশক্ত েযেহাে কতে এই সমস্যাে সমাধান কেতো। শেশিন্ন 

সমাধান শনতি শেশিন্ন শচন্তা আসতে োতে,  এেং সশেয েলতে যগতল,  মাতে মাতে এই েযাোেগুতলা শনতি শনষ্ঠাা 

সহকাতে শচন্তা কেতল োো যেি শকিু অ্েিন যিি। 

যর্ সমাধানশি আশম েযেহাে কশে,  োতে প্রতেযক অ্যাসাইনতমন্িতক োতিে শনজস্ব সিা শহতসতে শচন্তা কতে,  

োতিেতক আশম সমাধাতন যর্াগ কতেশি। োই আশম Assignment যিশেতল  Patient ID এেং 

Therapist ID এে সাতে অ্যাসাইনতমন্ি কোে ও েন্ধ কোে োশেখ যেকডয কেতো। আশম প্রতেযক 

অ্যাসাইনতমন্িতক,  োতিে শনজস্ব নাম্বাে প্রােশমক কীও যিই। োেেে Schedule যিশেতল,  Patient 

ID এেং Therapist ID এে েশেেতেয,  অ্যাসাইনতমন্ি প্রােশমক কী যক একশি েশহস্থ কী শহতসতে 

েযেহাে কশে,  এেং িাইম স্লি,  যডি স্লি ও যসিতনে অ্েস্থা আতগে মতো যেতখ শিই,  এশিে মতো: 
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িশে 

এখনও ের্যন্ত,  স্বািাশেক কোে প্রশক্রিা েযেহাে কতে,  ্াতিতন্িে প্রতিাজন ও েযেসা সামলাতনাে েদ্ধশে 

সম্পতকয আমাতিে জ্ঞান েযেহাে কতে কআমাতিে লতক্ষযে যেিতমন্ি এ র্া েলা হতিতি) আমো ডািা মতডশলং 

এে উিাহেণ শিতিশি। এেং এখন আমো আমাতিে কল্পনািশক্ত ও সৃজনিীলো োশড়তি উিাহেণ শিশে। আিা 

কশে আেনাে শনতজে যপ্রাতজতে এইগুতলা েযেহাে কেতেন। 

চলুন ডািা মতডশলং এে এই উিাহেণশি,  Therapist যিশেল এেং Payment যিশেল একশত্রে কতে 

যিষ কশে। Therapist যিশেতলে জন্য আমো শুরু কেতো আমাতিে গতেষণা যেতক শচশনিতে প্রতিাজনীি 

ডািা শনতি এেং োেেে স্বািাশেক কোে প্রশক্রিাে নীশে প্রতিাগ কেতো,  কযািাগশেতক িাঙ্গতো এেং  শলঙ্গ 

েণযনাকােী প্রতিাগ কেতো। আশম শুধুমাত্র একশি প্রােশম্ভক এেং একশি যিষ িাসযন যেন্ডাে কেতো। এখন যেতক 

আেশন েশেেেযতনে র্শুক্ত েনযনা কেতে োেতেন: 

িশে 

েশেেশেযে হি: 

 

িশে 

 
অ্েতিতষ আমো যেতমন্ি যিশেতলে জন্য প্রতিাজনীি যডিাগুতলা যেতিশি 

 

িশে 

 
োশেখ এেং সমি একশি অ্যাশিশেউি শহতসতে আতি কােণ আমো িাইমেযাম্প ডািা িাইেশি েযেহাে কেতে 
চাই যর্শিতে একইসাতে োশেখ এেং সমি োখা র্াি। আমো ' যনাি'  নাতমে একশি শেতিষ অ্যাশিশেউি তেশে 
কতেশি যর্খাতন আমো যেতমতন্িে ব্িাোতে শেতিষ যকান েেয োকতল যসশি োকতে োেতো। উিাহেণ শহতসতে 
েলা র্াি আমো হিে যেতমন্িশি কযাি নাশক যচক এ যেতিশি যসশি োখতে োশে। আমো যেকডয অ্যাশিশেউিশি 
েযেহাে কেতো যচকশি েশেতিাধ কো হতিতি নাশক হিশন যসশি জানাে জন্য এেং যচকশি েশেতিাধ কো না হতল 
আমো যসকাতন একশি ঋণাত্মক সংখযা শলতখ োখতে োশে যর্শি যোোতে যর্ আমাতিে এখনও শকিু িাকা োওনা 
আতি। এিাতে এই শডজাইনশি আমাতিে যেতমতন্িে মতধয যকান শেতিষ কঅ্নাকাংশখে) েযশেক্রম োকতল যসশিও 
শলশেেদ্ধ কেতে োেতে। আমাে আেও একশি শজশনস মতন োখতে হতে যর্ ' আযামাউন্ি যেইড'  িযাশেতিেতল 
আমো একশি সাইনড শনউতমশেক িযালু অ্যাসাইন কতে শনই কএই অ্ধযাতিে যিতষ যিশেতিেল যডশফতনিতনে 
শলেশি যিখুন)। সেতিতষ,  যডিা ইতন্িশগ্রশিে জন্য আমাতক শনশিৎ কেতে হতে আশম যকান ধেতনে যডিা 
শলশেেদ্ধ কেতে চাই র্াতে একই ধেতনে শজশনসগুতলাতে একই েকতমে এশন্ি োতক কতর্মন আমো সকল সফল 
যেতমতন্িে র্তে যক্রশডি কCredit)  এেং অ্সম্পূণয যেতমতন্িে র্তে যডশেি কDebit)  শলখতে োশে)। আমো 
সামতনই যিখতে োতো যর্ আমো কিশি সফল যেতমন্ি হতিতি জানতে চাইতল আমাতিে অ্যাশিতকিনশি কিশি 
' যডশেি'  ো কিশি ' যক্রশডি'  আতি যসশি সহতজই আমাতিে যেজাল্ট কলাম যেতক যেে কতে শিতে োতে 
যর্শি শেশিন্নিাতে অ্শনশিযশ্ি উোতি শলখা হতল গননা কো যেি কশিন হতি র্াি। 
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এই ের্যাতি এতস আমো আমাতিে যডিা মতডশলং সম্পন্ন কতেশি। আমো আমাতিে মাত্র চােশি েক্স শনতি োনাতনা 
প্রােশমক ড্রাফিতক অ্তনক শেস্তৃে কতেশি এেং প্রতিাজনীি শজশনসগুতলা এেং ্ াসগুতলা সংরু্ক্ত কতেশি,  আমো 
প্রশেশি ্াতসে গিন  এেং কাতনকিনগুতলা শিক কতেশি। এখন আমো আিা কশে আেনাে হাতে েেেেযী 
োোে মে একশি ইউএমএল কUML)   ডািাগ্রাম োকতে। 

 
আতো একিু যেিীঃ যোল ও সুোে ্াতসে শিেীিো 

এই শিউতিাশেিাতল আমো যর্ উিাহােণশি তেশে কতেশি ো ডািাতেতসে অ্তনক গুরুত্বেূনয অ্ংি র্া যমশডতকল 
যেকডয ও যমশডতকল শেশলং এে মে োস্তেো সম্পন্ন কাতজ েযেহাে হি। আোে শিক এই উিাহােণিাই অ্তনকিা 
ফযাকাতস হতি িাড়াতে,  র্শি আমো এশিতক যেিািােী অ্যাশিতকসতনে তেশিতষ্ট্যে  সাতে েুলনা কশে। 
উিাহােণস্বরূে,  আমো এখাতন যোগীে যসোে মূলয েশেতিাতধে জতন্য যকান ইনসুযতেন্স যকাম্পানী িাশিতত্ব 
আতি,  র্াে যেিীেিাগই শিন্ন শিন্ন শনিম ও িাইম লাইন যমতন চতল,  ো যেকডয কতে োশখশন। একশি যেিািাে 
শডজাইন এই সে শকিু শেতেচনা কেতে সক্ষম। অ্েো র্শি এমন হি,  যোগীশি প্রাপ্তেিস্ক নি অ্েো যকান এক 
কােতণ র্শি এই যোগীে জন্য একজন আইশন অ্শিিােক োতকন,  োহতল শক হতে? এই ধেতণে সকল 
েযাশেক্রম শেষিসহ আতো র্া শকি ুআতি,  সে শকিুই একশি যেিািােী শডজাইতনে িাো কো সম্ভে। োহতল 
এই উিাহােণশি যকন আতো যেিী িূে এশগতি র্ািশন? 

 
প্রেমে,  যমশডতকল শেশলং শনতজই খুেই জশিল একশি শেষি,  র্া কতলজ যলতিতল যসখাতনা হি এেং এশি 
অ্তনক যমধােী মানুতষে অ্তনক েিতেে যচষ্ট্াে উেতে গতড় উতিতি। সমসামশিকিাতে,  এশি মূলে এমন একশি 
শিউতিাশেিাল যর্খাতন আেনাতক শকি ুিুলস যিিাে যচষ্ট্া কো হতিতি র্াে সাহাতর্য আেশন শুধ ুযমশডকযাল শেশলং 
এে জতন্য না,  আতো অ্ন্যান্য সাধােণ ধেতণে ডািাতেসও তেশে কেতে োেতেন। র্শিও,  এখন ের্যন্ত যর্সে 
উোিান েণযনা কো হতিতি ,  যর্মনঃ যর্সে ডািা আেনাে ্াতিতন্িে যেকডয কো প্রতিাজন এেং েতে উদ্ধাে 
কো প্রতিাজন যসই ডািাে তেশিষ্ট্য যোো,  েেস্পতেে সাতে রু্ক্ত যিশেলগুতলাে িশক্ত কাতজ লাগাতনা,  সাধােন 
ফমযগুতলা শডফল্ট না কো,  আেনাে শডজাইনগুতলা শনতি িাতলািাতে শচন্তা কো,  এগুতলাতক োেোে চযাতলঞ্জ 
কো,  এগুতলাতক েেীক্ষা,  েেীক্ষা ও োেোে েেীক্ষা কো - এগুতলাে সাহাতর্যই  অ্শেশেক্ত সকল তেশিষ্ট্য 
প্রতিাগ কো র্াতে। 

 
োিাড়া,  শিউতিাশেিাতল আমো এই শডজাইতনে একশি তেশিতষ্ট্যে সাতে েশেশচে হতিশি র্া অ্ন্য একশি 
জািগাি সমস্যাে কােণ হতি িাড়াতে োতে। আেনাো হিতো ইতোমতধযই এই সম্ভােয সমস্যাশি ধেতে 
যেতেতিন। 

  
আেনাে হিতো মতন আতি,  সশিকিাতে ডািাতেস শডজাইন কোে অ্ন্যেম মূল লক্ষয শিতলা ডািাে প্রাচুর্যয 
কশমতি আনা। আমাতিে শডজাইনও যসিা খুে িাতলািাতে কতে,  র্েক্ষন না ের্যন্ত শ্শনতকে যেোশেে শনতজই 
যোগী শহতসতে ডািাতেতস অ্ন্তিুযক্ত না যহান। 
 
আেশন র্শি যেোশেে ও যোগীে ডািা যিশেল ের্যাতলাচনা কতেন ,  আেশন যিখতে োেতেন যর্ দুতিা যিশেলই 
নাম,  শলঙ্গ,  শিকানা ও যফান নাম্বাে জানতে যচতি শুরু হতিতি। র্শি একজন যেোশেে শনতজই যোগী হি,  
োহতল এই যোগীে ফতমযও একই ডািাগুতলাে েুনোেৃশি কো লাগতে,  র্া অ্ধাোোশহক ডািাে সুতর্াগ তেশে 
কেতে এেং হিতো ডুশিতকি যেকডযও তেশে হতে োতে। 

 

এখন ,  যিািখাতিা একিা মানশসক স্বাস্থযতসো শ্শনতকে কো শচন্তা কেতল,  তনশেক কােতণ এই শডজাইনশি 
হিতো রু্শক্তরু্ক্ত মতন হতে,  যকননা এখানকাে একজন যেোশেে এখানকাে একজন যোগী হতে,  এিা যকান 
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িাতলা েুশদ্ধ হতে োতে না। শকন্তু এশি িাড়াও আতো অ্তনক উিাহােণ আতি যর্খাতন আমো একশি যোতলে 
ডুশিতকি অ্েস্থাতনে কো আিা কেতে োশে এেং এে জতন্য প্রস্তুে হতে োশে। উিাহােণস্বরূে,  একশি 
চলশচ্চতত্রে সু্কতল অ্তনক শিক্ষােযী ও শিক্ষক োতকন। শকন্তু ফতিাগ্রাশফে একজন প্রতফসেও যকান একশি যকাতসযে 
জতন্য িশেয হতে োতেন। েৃেীি েতষয েড়া শকিু শিক্ষােযী সাউন্ড লযাতে প্রতফসেতক অ্শডও যেকশডযং এে কাতজ 
সাহার্য কতে শকিু োড়শে িাকা উোজযন কতেতি,  এমন র্িনাও র্িতে োতে। এই যক্ষত্রগুতলাতে,  আমো 
শকিু প্রতফসেতক শিক্ষােযীে িূশমকাি যিখতে োই আোে শকিু  শিক্ষােযীতক শিক্ষতকে িশুমকাি যিখতে োই। 
যর্সে শিক্ষক েড়াতিানাও কেতিন,  োতিেতক িশেয হতে হি এেং যকাতসযে জন্য মলূয েশেতিাধ ও কেতে 
হি এেং অ্ন্যান্য সাধােণ শিক্ষােযীো যর্ ধেতণে সুশেধা োি,  শেশনও ো োতেন এেং এই শেিিগুতলা সম্ভেে 
প্রতফসতেে যিশেতল সংেশক্ষে হতে না। একই িাতে,  যর্সে শিক্ষােযী যিখাতেন োতিেতক োশেেশমক শিতে 
হতে,  িযাক্স োি শিতি। এেজন্য আতো শকি ুডািা প্রতিাজন,  র্া অ্ন্যান্য সাধােন শিক্ষােযীে যিশেতল োকতে 
না। 

আমো র্শি এইিাতে মানুতষে যেকডয দুইোে োশখ,  একোে শিক্ষক শহতসতে এেং একোে শিক্ষােযী শহতসতে,  
োহতল আমো সাধােণ একশি যেকতডযে নকল যেকডয তেশে কেশি র্া অ্ধাোোশহক ডািা তেশেতে সুতর্াগ সৃশষ্ট্ 
কেতি। 
 
যর্সে যক্ষতত্র একশি িুশমকাে নকল সৃশষ্ট্ হওিাে সুতর্াগ সৃশষ্ট্ হতে,  যসখাতন সুোে ্াতসে শেষি িাো যর্তে 
োতে,  একশি ্াস র্া শিন্ন শিন্ন যোতলে সাধােণ সে অ্যাশিশেউি সংগ্রহ কেতে োতে এেং েতে এগুতলাতক 
সাে-্াস শহতসতে সম্পকযরু্ক্ত কেতে োতে। উিাহােণস্বরূে,  আমো 'Person' নাতম একশি ্াস তেশে 
কেতে োশে র্াে মতধয শিক্ষক ও শিক্ষােযীে নাম শিকানাে মে সে সাধােণ অ্যাশিশেউি োকতে। এেেে আমো 
এই োশলকাশিতক শিক্ষােযী ও শিক্ষতকে যিশেতলে সাতে রু্ক্ত কতে শিতে োশে যর্খাতন উক্ত োশলকা শনিযে 
অ্যাশিশেউিগুতলা সংেশক্ষে হতে। এই েদ্ধশেতে,  একজন মানুষ শিক্ষােযী হতে োতে,  শিক্ষক হতে োতে 
আোে উিিই হতে োতে। 
 
আমাতিে শনজস্ব উিাহােতণে যপ্রশক্ষতে এশিতক শনতি শচন্তা কশে। আমাতিে কাতি যোগী ও যেোশেতেে োশলকা 
আতি। আমো র্খন এই োশলকাগুতলা শেতেষণ কেতো,  উিি োশলকাতেই আইশড নাম্বাে,  নাম,  শিকানা,  
শলঙ্গ এেং যফান নাম্বাতেে প্রতিাজন হি। আমো এই ডািাগুতলা শনতি 'Person' নাতমে োশলকাশি কেতে 
োশে। এখন যোগীে োশলকাশিতে শুধু এই অ্যাশিশেউিগুতলা োকতেঃ োেসন আইশড ফতেন শক,  জন্মোশেখ,  
ডািাতগানাইশসস,  একজন যমশডকযাল শচশকৎসতকে ফতেইন শক,  একজন মানশসক যোতগে শচশকৎসতকে 
ফতেইন শক এেং িশেয হওিাে সমি। একইিাতে,  যেোশেতেে োশলকাি োকতেঃ োেসন আইশড ফতেন শক,  
িযাক্স নম্বে,  শডগ্রী,  লাইতসন্স নাম্বাে,  যর্াগ যিিাে সমি এেং যিতড় র্াওিাে সমি। এই গিনগে েশেেেযনশি 
শনতচে শচতত্রে মাধযতম প্রশেফশলে হি। 
 

িশে 

 
র্শি না শ্শনতকে তনশেক উিাহােণশিে মে কতে সাে্াসতক আলািা কতে োখাে যেিতন আেনাে কাতি িাতলা 
যকান কােণ োতক,  োহতল সুোে্াসতক সাে্াতসে সাতে রু্ক্ত কতে োখাে যচষ্ট্াই আেনাতক প্রাি সকল 
যক্ষতত্র যোতলে নকল এশন্ি সশৃষ্ট্ হওিাে যেতক োচাে উোি শিতে। 

 
অ্যাশিশেউি/তিশেতিেল যডশফতনিন শলে 

আমাতিে যিেলগুতলা শেশিন্ত িযাশেতিেতলে মতধয যডিা োখতে এেং আমো জাশন যর্ যিশেতিেল যেি কতিক 
েকতমে হতে োতে। এই যিশেতিেলগুতলাে নাম,  তির্যয কসাইজ) ো যমতমাশে অ্যাতলাতকিন কতমমশেতে কে 
র্ািগা লাগতে)এেং কখতনা কখতনা ইশনশিিাল িযালু ও আমাতিে শিতি শিতে হতে। সহজ কতে েলতে যগতল 
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েলা র্াি প্রশেশি িযাশেতিেতলে যেি শকিু শনজস্ব তেশিেয ো উোিান আতি যর্গুতলা আমাতিে আতগ যেতকই 
শিক কতে শিতে হতে। আমো র্াতে এশি সেতচতি সােিী ও ধাোোশহকোে সাতে কেতে োশে যসশি শনশিৎ 
হোে জন্য আমো একশি যিশেতিেল যডশফতনিন শলতে এই উোিানগুতলা শলতখ োখতো। এই যিেতল আমো 
প্রতিাজনীি যিশেতিেলশিে নাম,  এশিতক আমো যর্ নাম যিে,  এশি যকান যডিা িাইতেে,  এশিে যকান 
প্রােশমক িযালু লাগতে শক না এেং আমো এশিে েযাোতে আেও যকান গুরুত্বেূণয শকিু মতন োখতে চাই শক না 
যসশি শলতখ োখতো। এই যিেলশি আমো েযেহাে কেতো,  কশম্পউিাে নি,  শকন্তু এশি আমাতিেতক যেজ এ 
এই অ্যাশিতকিনশি সহতজ োনাতে সাহার্য কেতে। 

 
আমো সমাতনই যিখতে োতো যর্ আমো চাইতল আমাতিে যিশেতিেলগুতলাতক এমন ইশনশিিাল িযালু শিতে 
োেতো যর্শি একি ুনেুন যেকডয তেশে হোে সমি যেজ শনতজই শনতি শনতে োেতে। এশি শেতিষিাতে কাতজ 
লাগতে র্খন আেশন এমন একশি যিশেতিেল োনাতেন যর্শি আেশন েেশেেেযন না কো ের্যন্ত প্রেম যেতকই িু 
ো সশেয োকতে। যডিা যনোে আতগ যেজ যচক কতে শনতে এমন কশন্ডিন ো িেয শিতিও যিশেতিেল োনাতনা 
র্াি। উিাহেণ শহতসতে েলা র্াি আমো যেজ শিতি প্রশেোে েেীক্ষা কতে শনতে োশে র্াতে StartDate 
যিশেতিেলশি EndDate িযাশেতিেতলে চাইতে যেিতনে োশেতখ হি অ্েো Gender যিশেতিেলশি 
যকেলমাত্র Male অ্েো Female িযালু গ্রহণ কতে। সেতিতষ,  আমো চাইতল শকিু সাংতকশেক যকাড ও 
এখাতন শিতে োশে কতর্মন 0 যোোতে োতে Male এেং 1 যোোতে োতে Female র্শি আমো যডিাগুতলা 
েুশলিান শহতসতে োশখ)। এধেতনে শেষিগুতলা এই শলতে েশেষ্কাে কতে শলখতে হতে। আসুন আমো আাতিে 
যেতিন্ি ্াসশিে জন্য যিশেতিেল যডশফতনিনশি শলতখ যফশল। 
 
Patient class variable list ( যেতিন্ি ্াস যিশেতিেল শলে) 
No 

( নং) 
Description and Name 

( েণযনা ও নাম) 
Variable Type 

( যিশেতিেল িাইে) 
Initial 

Value 

( প্রােশমক িযালু) 

Remarks 

( মন্তেয) 

1 ID Number Integer 1 Unique, auto 

increment 

2 First Name Var Char Empty Length = 25 chars 

Not null 

3 Last Name Var Char Empty Length = 25 chars 

Not null 

4 Gender Char Empty Accept only 

Female/male 

5 Date of Birth Date Empty Format: 

mm/dd/yyyy 

6 Sreet and No. Var Char Empty Length= 50 chars 

7 City Var Char Empty Length= 25 chars 

8 Postal Code Var Char 00000 Length = 5 

9 State Var Char NY Length = 2 

10 Diagnosis Var Char Empth Length = 60 Not 

null 

11 Medical Doctor ID Integer Empthy Foreign Key 

12 Psychiatrist ID Integer Empthy Foreign Key 

13 Date of registry Timestamp Current 

date 

Mm/dd/yyyy : 

hh/mm/ss 

এতোক্ষতণ আেনাে যিশেতলে সে েেয েুেতে োো উশচে। আমো Patient ID নাম্বাতেে জন্য একশি 

Integer ডািা িাইে েযেহাে কতেশি,  র্া অ্তনক যোগীে েেয জমা োখাে জন্য যেি েড় জািগা শনতি 

একশি সাইন কো ৪ োইি নাম্বাে। আমো এমন মন্তেযও শলখশি যর্,  এই অ্যাশিশেউি প্রতেযক যেকতডযে জন্য 

অ্নন্য হি এেং প্রতেযক নেুন যেকতডযে জন্য স্বিংশক্রি িাতে ক্রমেৃশদ্ধ হি,  মাতে মাতে Base শনতজই এিা 

কতে যনি। র্াই যহাক,  আেনাতক শনতজই এে যকাড কেতে হতে - Base যো আে আেনাে উতেশ্য অ্নুমান 
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কেতে োতে না - োই সেতচতি িাতলা হতে যলখাে চচযা চাশলতি র্াওিা র্াতে এে সম্পতকয আমো িুতল না 

র্াই। নাম ও েংিগে নাতমে জন্য আমো Var Char েযেহাে কতেশি। Var Char এে মাতন হতে,  

কতোগুতলা সশেযই একই িাইতেে োে উেে শনিযে কতে,  এশি আমাতিে েতল যিিা সতেযাচ্চ ২৫ অ্ক্ষতেে ো 

োে কতম হতে। Not Null অ্যাশিশেউিশিও যখিাল করুন,  ্াতিতন্িে অ্নুতোধ অ্নুর্ািী,  এশিতক একশি 

এশন্ি তেশে কোে জন্য,  অ্েযােশ্যকীি কো হতিতি। শলঙ্গতক Char ডািা িাইতে অ্যাসাইন কো হতিতি র্া 

তেধ এশন্ি শহতসতে শুধুমাত্র 'Male' ো 'Female' শনতে। জন্ম োশেখতক Date ডািা িাইতে অ্যাসাইন 

কো হতিতি এেং আমো র্াতে েেেেযীতে শেভ্রান্ত হতি না র্াই োই যর্ই ফতমযি েযেহাে কো হতিতি োে যনাি 

শনতি যেতখশি। যোোল যকাডতক Var Char ডািা িাইতে অ্যাসাইন কো হতিতি। আশম শক এই অ্ন্তে ৫ 

অ্ক্ষতেে Var Char এে েশেেতেয,  যিশেতিেলতক যিাি Integer ডািা িাইতে অ্যাসাইন কেতে 

োেোম - র্া প্রশে যেকতডয শুধুমাত্র দুই োইি েযেহাে কেতো? হ্যাুঁ,  আেশন োেতেন। শুধু এিা মতন োখতেন 

যর্,  র্শি আেশন এিা কতেন,  েতে সাধােণ শিকানাে েেয ও যোোল যকাড শিন্ন ডািা িাইতে অ্ন্তিুযক্ত হতি 

র্াতে। োই আেশন োতিেতক এমন যকাতনা উোতি শমশিতি যফলতেন না,  র্াতে অ্যাশিতকিনশি ো েুেতে না 

োতে। োিাড়া,  আেনাে েিন্দ মতন োখুন,  র্াতে নাম্বাে িাইতেে যকাতনা যিশেতিেলতক আেশন শস্ট্রং 

মযাশনেুতলিন কতে না যফতলন। আশম েণযনাকৃে অ্যাশিশেউি এে জন্য একশি ইশনশিিাল িযালুও অ্যাসাইন 

কতেশি,  র্াতে ্াতিন্ি সেতচতি কমন যিৌতগাশলক এলাকা খুুঁতজ োন,  যর্খাতন শ্শনকশি েযেসা েশেচালনা 

কতে। এে ফতল োতিেতক প্রশেোে একশি নেুন যেকডয তেশে কোে সমি োে োে এশিতক িাইে কো লাগতে 

না। সেতিতষ,  আশম এিা স্পষ্ট্ কতেশি যর্,  যমশডতকল ডাক্তাে ও সাইকাশিে এে জন্য িযালুগুতলা হতে 

েশহস্থ কী। এশি আমাতক মতন কশেতি যিি যর্,  োো একই ডািা িাইতেে হতে হতে,  র্াতে োতিেতক োতিে 

শনজস্ব যিশেতল অ্যাসাইন কো র্াি। সাধােণে,  স্বিংশক্রিিাতে তেশে সে প্রােশমক কী গুতলা Integer 

িাইতেে হতে। 

লক্ষয করুন যর্,  যিশেতলে শিেীি কলামতক “Description and Name” েতল। এে কােণ হতে - 

এতক্ষতত্র,  ধােণাগে ও োস্তে নামগুতলা কাকোলীি িাতে শমতল র্াি। মতন োখুন যর্,  অ্ন্যান্য যক্ষতত্র ো 

সম্ভে ো কাশঙ্ক্ষে হতে না। যর্মন আেশন র্শি এই ডািাতেতজে গিনতক একশি সফিওিযাতে যোিয কোে শচন্তা 

কতেন যর্খাতন নাতমে মাতে যস্পস োকতে োেতে না,  োহতল যিশেতিেল নাম্বাে 11 এে জন্য Variable 

Description শকিুিা এমন হতে: “Medical doctor ID number (foreign key)” 

যর্খাতন Variable Name যিখতে “md_id” মতো হতে োতে। 

আেশন যিখতে োেতিন যর্,  Base এ আমো যর্ SQL কমান্ডগুতলা েযেহাে কেতো,  ো সশেযকাে অ্তেয 

প্রাি সোসশে,  ্াস যিশেতিেল যডশফতনিন শলে যেতক রূোন্তশেে যিশেল তেশে কতে। উিাহেণ শহতসতে,  

এখন আেশন অ্ন্যান্য যিশেতলে জন্যও যিশেতিেল যডশফতনিন শলে শলখতে োতেন! 

এখন যর্তহেু আমাতিে কাতি আমাতিে ডািাতেতজে শডজাইনশি আতি,  চলুন এশিে সাতে আমো যর্ ফময ও 

শেতোিয েযেহাে কেতো ো েেীক্ষা কতে শনই। 
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েেয ৩ 
Base এে সাহাতর্য ডািাতেতজে যকাড কোে সমি 

আেনাতক র্া কেতে হতে। 

 
 

শেষিেস্তু: 
 অ্ধযাি ৫: SQL শিতি Base এ যিশেল তেশে 

 অ্ধযাি ৬:  যকাতিেী প্রস্তুে কো 
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অ্ধযাি ৫ 

SQL েযেহাে কতে Base এ যিশেল তেশে 

এই ের্যাতি আমাতিে ডািাতেস এে যিশেল সমৃদ্ধ একশি UML ডািাগ্রাম আতি,  যিশেল এে সহািক শেতেষণ 
োশলকা আতি;  আে আমাতিে ফময এেং প্রশেতেিন এে নকিা আতি। োই এখন সমি কশম্পউিাে চাল ু
কোে। েস্তুে,  র্েক্ষণ না ের্যন্ত েুশম আমাতিে যিখাতনা “click on this, then click on 
that” শনিমগুশল কতে না যিখতে এখানকাে যেশিেিাগ যলখাই যোমাে যোধগময হতে না। সমি নাও এেং 
শেেেণসহ এখানকাে শিতণ যিখাতনা ডািালগ েক্স গুতলা েতড় যিখ। 

সাধােন ের্যাতলাচনা 

প্রেতম যেস চালু কোে সাতে সাতেই যর্ শেষিিা যোমাে নজে কােতে ো হল িীতণ যিতস ওিা ডািাতেস 
উইজাডয।   এশিে দুশি কলাম আতি। ডান শিতকে যিািিা যোমাতক যিখাতে শকিাতে েুশম উইজাডযশি েযেহাে 
কেতে। েড় কলামশি যোমাে জন্য উন্মুক্ত শেশিন্ন অ্েিন যিশখতি শিতে। প্রেতম উইজাডয যোমাে কাতি জানতে 
চাইতে েুশম নেুন যকান ডািাতেস তেশে কেতে চাও,  েূতেযেিা খুলতে চাও নাশক অ্েশিষ্ঠা যকানিাে সাতে র্কু্ত 
কেতে চাও। “New Database” িা যেতি শনতল যেস অ্নুশেদ্ধ HSQL database engine এে 
সাতে কাজ কেতে শুরু কেতে। 

শিেীি ধাতে কSave and proceed চাোে েে)  যেস আমাতিে কাতি জানতে চাইতে যর্ আমো 
database শি যক শলতে অ্শফস যে শনেশন্ধে কেতে চাই শকনা। এে মাতন এই নি যর্ যোমাে েেযাশি সকল 
শলতে অ্শফস  েযেহােকাশেো যিখতে োেতে। এিা যোোি যর্ যোমাে কশম্পউিাে এ োকা শলতে অ্শফস 
অ্ন্যান্য অ্যাশিতকিনগুশল যর্মন Writer ো Calc যোমাে এই নেুন database িাে উেশস্থশে সম্পতকয 
জানতে এেং যলতেল তেশে ও মুদ্রতণে মতো কাতজ সহািো কেতে োেতে। আত্মশেশ্বাতসে সাতে “yes”  চাে। 
যর্তহেু আমো যিশেতলে উইজাডযগুশল েযেহাে কেে না যর্মন আতি যেমনই যেতখ “finish” চাে। সেযতিষ 
ধাতে যোমাে database এে একশি নাম িাও এেং যসি কতো। 

এখন ডািাতেস এে ইন্িােতফস খুলতে। যমনু োে এেং িুল োে এে শনতচ শিনশিতক ৩ শি কলাতম শেিক্ত 
যিখতে োতে। োমশিতকে প্রেমশিে নাম হতে “Database” আে এশি খুেই সংকীণয হতে। েুশম ৪ শি 
আইকন যিখতে োতে যর্গুতলাে নাম হতে র্োক্রতম: Tables, Queries, Forms এেং Reports। 
প্রেমশিে কাজ হতে যোমাে ডািাতেস এে যিশেল্গুশলতে প্রতেি কো এেং যর্ কাজগুশল যসখাতন কেতে োেতে 
যসগুশল কো। “Tables” আইকনশিতে শ্ক কতো এেং শিেীি কলাতম যিখতে োেতে যর্ শক শক কো 
র্াতে। এই কাজগুতলাে যকান একশিে উেে র্শি কােসে োখ োহতল েৃেীি কলাতম যিখতে োেতে যর্ এগুশল 
েস্তুে শক কতে। িারুন,  োই না? 

 
যেজ এে েৃেীি িাতগ েুশম ধূসে েতেে একশি আনুিূশমক োে যিখতে োতে যর্খাতন যলখা োকতে “table” 
। এখাতনই যোমাে তেশে কো সকল যিশেল এে নাম জমা োকতে র্াতে েুশম শ্ক কতেই এে যর্তকাতনািাি 
যর্তে োে। যর্তহেু আমো এখন ের্যন্ত যকান যিশেল তেশে কশেশন োই এই র্ািগাশি ফাকা যিখাতে। 

এখন র্শি েুশম প্রেম কলাতমে “Queries”  এ শ্ক কতো যোমাতক queries এে যেজ এ শনতি র্াওিা 
হতে,  একই েযাোে Forms এেং Reports এে যক্ষতত্রও র্িতে। প্রশেশি যেজ যোমাতক যিখাতে যকান 
কাজগুশল কেতে োেতে,  এগুশলে উেে মাউস এে কােসে োখতল কাজগুশলে শেিি শেেেণ যিখতে োেতে 
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এেং যেজ এে একিম যিষিাতগ যোমাে কাজগুশল জমা োকতে। 

SQL কমান্ড েযেহাে কতে TABLES এেং RELATIONSHIPS তেশে। 

 
আমো যিশেল তেশেে মাধযতম শুরু কেে। এই শিউতিাশেিাতল আমো SQL কমান্ড েযেহাে কতে এগুশল তেশে 
কেে। যেস দুশি আলািা উইনতডাতে SQL কমান্ড গ্রহন কতে। SQL এে সেতচতি সাধােণ প্রতিাগ হতলা 
query তেশে কো র্া “Queries” োোতে কো হতি োতক,  সম্ভেে আেশন যস োোতেই আতিন। 
চলুন শকিুক্ষণ এ শনতি ের্যালচনা কশে। আেশন যিখতে োেতিন “SQL” যলখা আইকন এে োতি েৃেীি 
কাজশি হল “Create Query in SQL View...” । আমো েেেশেযতে যিখে যর্  Queries 
শুরু হি “SELECT” নামক SQL ইন্সিাকিন িাো। এই ইন্সিাকিনশি যকানিাতেই আেনাে ডািা ো ডািা 
এে গিতনে উেে প্রিাে কবেশে ো মুতি যফলা) যফতল না। এিা শুধমুাত্র উেশস্থে ডািাগুতলা যিখাি যর্ িশঙ্গতে 
আেশন “SELECT” কমান্ডশিতক শিক কতে যিন। এ কােতনই যেস ERROR যিখাতে র্শি QUERIES 
যেজ এ যকান SQL QUERY “SELECT” কমান্ড িাো শুরু না হি। চলুন এোে “TABLES” যেজ এ 
র্াওিা র্াক। 
 
যিশেল তেশেে জন্য আমাতিে SQL  ইন্সিাকিতনে নেুন একশি যেজ িেকাে হতে। এখাতন যেৌিুতে যমনুয 
োে যেতক “TOOLS” এ শ্ক করুন এেং এেেে “SQL”  অ্েিনশিতে শ্ক করুন। এখন “EXECUTE 
SQL STATEMENT” উইতন্ডাশি খুলতে। আেশন “COMMAND TO EXECUTE” নামক েতক্স  কােসেতক 
লক্ষয কেতেন। এখাতনই আেনাতক যিশেল তেশেে  ইন্সিাকিনগুশল িাইে কতে শিতে হতে। এই উইনতডাতে 
SQL কমান্ডগুতলা আেনাে ডািাতক সাশজতি যিি এেং এখাতন SELECT ইন্সিাকিন শিতি শুরু কোে 
প্রতিাজন যনই। 
 
আেনাতক শনতম্নে ইন্সিাকিনগুশল েুেেুশে িাইে কেতে হতে। QUOTE SIGNS, CAPITALIZATION 
AND SYNTAX এে প্রশে মতনাতর্াগ শিন। েতে আেশন চাইতল এই ইন্সিাকিনগুশল শনতচে শলে যেতক কশে 
কতে েযেহাে কেতে োতেন:   
 

http://documentation.openoffice.org/servlets/ProjectDocum

entList?folderID=778 

 
র্খন আেশন ইন্সিাকিনগুশল প্রতেি কোন,  “EXECUTE” েক্সশিতে আতলাকোে হি। যিষ হতল এখাতন 
শ্ক করুন। এশি আেনাে কমান্ডতক চালু কেতে এেং যিশেলগুশল তেশে কেতে। কতিক যসতকন্ড এে শিেে 
উইনতডা আেনাতক জানাতে যর্  ইন্সিাকিনগুশল কাতজ লাগাতনা হতিতি। এ িাড়া আেনাে িীতণ লক্ষয কোে 
মতো আে শকিু োকতে না। এখন র্শি আেশন “view” যমনুযতে র্ান এেং “Refresh Tables” এ 
শ্ক কতেন,  আেনাে িীতনে একোতে নীতচ আেনাে তেশে কো যিশেলগুশলে একশি েশেেূণয োশলকা 
প্রিশিযে হতে। কআেশন চাইতল view এে মাধযতম েেযমান অ্েো “Table” েুনোি প্রতেি কোতে 
োতেন)। এখন যচষ্ট্া কতে যিখুন। 

যর্ SQL  ইন্সিাকিনগুশল আেনাে যিশেলগুশল তেশে কতেতি যসগুশল ের্যালচনা কোে আতগ আশম আেনাতিে 
যিখাতে চাই যর্ এতিে মাতেে সম্পকযগুলও তেশে কো হতিতি। প্রেতম “TOOLS” এ শ্ক করুন এেং 
োেেে “RELATIONSHIPS” এ শ্ক করুন। আেশন যিখতে োেতেন েতক্সে একশি লম্বা লাইন এেং 
শকিু লাইন যর্গুতলা এতিেতক একত্র কতে যেতখতি। প্রশেশি েক্সই একশি যিশেল এেং এতিে কলামগুশল শিেতে 
োশলকােদ্ধ আতি। শকিু েতক্সে যিাল োে আতি। এে কােন হল এে প্রিশিযে অ্ংি র্তোগুশল কলাম যিখাতে 
োতে োে চাইতেও আেও যেশি কলাম এে শিেে আতি। আেশন এতিে েশেমাে কউচ্চো এেং প্রিস্ত) েশেেেযন 
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কেতে োতেন।  আেশন চাইতল েক্সগুশলতক প্রশেস্থােন কেতে োতেন র্াতে যর্ লাইনগুতলা এইসে একত্র কতেতি 
যসগুশল আেও িাতলািাতে যিখা র্াি। সহতজই েড়া র্াি। আেশন আতো লক্ষয কেতল যিখতেন যর্ এই 
লাইনগুতলা প্রােশমক কী-গুতলাতক  কতিাি হলুি কী শচনিত শিতি শচশনিতে) তেতিশিক কীগুতলাে সাতে সংরু্ক্ত কতে 
োতক এেং অ্নুরুে যসি সংখযাগুতলাতক  কর্শিও সেলীকৃে),  UML ডািাগ্রাতমে মেই। এশি শক সশিক নি? 
প্রকৃেেতক্ষ,  আেশন র্েক্ষতনে মাতে RELATIONSHIP VIEW গুশিতি শনতে োেতেন,  েেক্ষতন এশি 
আেনাে উিাহেতণ UML DIAGRAM এে মেই যিখাতে। আেশন র্শি এই লাইনগুতলাতে ডান-শ্ক কতেন 
এেং 'EDIT' শনেযাচন কতেন,  েতে একশি ডািালগ েক্স আসতে যর্খাতন আেশন DELETE অ্েিনগুতলা 
শনধযােণ কেতে োেতেন েৃষ্ঠাা ১০ – এ যর্িাতে েশনযে আতি যসিাতেই । 

আসুন এখন আমো SQL শনতিযিনাগুতলা শেতেষন কশে র্া এগুতলা সম্ভে কতেতি। সমি শনতি এশি েড়ুন এেং 
যিখুন আেশন যকান জ্ঞান আহেণ কেতে োতেন শকনা। আমো একসাতে যসগুতলা েেেেযীতে শেতেষন কেতো। 
 
DROP TABLE "PATIENT MEDICATION" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Medication" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Payment" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Schedule" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Assignment" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Therapists Number" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Phone Number" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Patient" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Psychiatrist" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Medical Doctor" IF EXISTS; 

DROP TABLE "Therapist" IF EXISTS; 

 

CREATE TABLE "Psychiatrist" ( 

"ID Number" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START 

WITH 0) NOT 

NULL PRIMARY KEY, 

"First Name" VARCHAR(25) NOT NULL, 

"Surname" VARCHAR(25) NOT NULL, 

"Gender" CHAR(6), 

"Street and number" VARCHAR(50), 

"City" VARCHAR(25), 

"Postal code" CHAR(5), 

"State" CHAR(2), 

"Phone Number" VARCHAR(10) 

); 

 

CREATE TABLE "Medical Doctor" ( 

"ID Number" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START 

WITH 0) NOT 

NULL PRIMARY KEY, 

"First Name" VARCHAR(25) NOT NULL, 

"Surname" VARCHAR(25) NOT NULL, 

"Gender" CHAR(6), 

"Street and number" VARCHAR(50), 

"City" VARCHAR(25), 

"Postal code" VARCHAR(5), 

"State" CHAR(2), 
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"Phone Number" VARCHAR(10) 

); 

 

CREATE TABLE "Patient" ( 

"ID Number" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START 

WITH 0) NOT 

NULL PRIMARY KEY, 

"First Name" VARCHAR(25) NOT NULL, 

"Surname" VARCHAR(25) NOT NULL, 

"Gender" CHAR(6), 

"DATE OF BIRTH" DATE, 

"Street and number" VARCHAR(50), 

"City" VARCHAR(25), 

"Postal code" VARCHAR(5), 

"State" CHAR(2), 

"Diagnosis" VARCHAR(60), 

"Medical Doctor ID" INTEGER, 

"Psychiatrist ID" INTEGER, 

"Time of registry" TIMESTAMP, 

CONSTRAINT "CK_PAT_GNDR" CHECK( "Gender" in ( 'Male', 

'Female' ) ), 

CONSTRAINT FK_PAT_PSY FOREIGN KEY ("Psychiatrist ID") 

REFERENCES 

"Psychiatrist" ("ID Number"), 

CONSTRAINT FK_PAT_DOC FOREIGN KEY ("Medical Doctor ID") 

REFERENCES 

"Medical Doctor" ("ID Number") 

); 

 

CREATE TABLE "Phone Number" ( 

"Phone ID" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START WITH 

0) NOT NULL 

PRIMARY KEY, 

"Patient ID" INTEGER NOT NULL, 

"Number" VARCHAR(10), 

"Description" VARCHAR(10), 

CONSTRAINT FK_PAT_PHN FOREIGN KEY ("Patient ID") REFERENCES 

"Patient" ("ID 

Number") 

); 

 

CREATE TABLE "Therapist" ( 

"ID Number" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START 

WITH 0) NOT 

NULL PRIMARY KEY, 

"First Name" VARCHAR(25) NOT NULL, 

"Surname" VARCHAR(25) NOT NULL, 

"Gender" CHAR(6), 

"Street and number" VARCHAR(50), 

"City" VARCHAR(25), 
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"Postal code" VARCHAR(5), 

"State" CHAR(2), 

"Tax number" VARCHAR(20), 

"Academic degree" VARCHAR(25), 

"License number" VARCHAR(15), 

"Hiring date" DATE NOT NULL, 

"Termination date" DATE, 

CONSTRAINT "CK_THP_GNDR" CHECK( "Gender" in ( 'Male', 

'Female' ) ), 

CONSTRAINT "CK_TERM_DT" CHECK( "Termination date" > "Hiring 

date" ) 

); 

 

CREATE TABLE "Therapists Number" ( 

"Phone ID" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START WITH 

0) NOT NULL 

PRIMARY KEY, 

"Therapist ID" INTEGER, 

"Number" VARCHAR(10), 

"Description" VARCHAR(10), 

CONSTRAINT FK_THP_PHN FOREIGN KEY ("Therapist ID") REFERENCES 

"Therapist" 

("ID Number") 

); 

 

CREATE TABLE "Assignment" ( 

"Assignment ID" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START 

WITH 0) NOT 

NULL PRIMARY KEY, 

"Patient ID" INTEGER NOT NULL, 

"Therapist ID" INTEGER NOT NULL, 

"Date assigned" DATE DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL, 

"Date case closed" DATE, 

CONSTRAINT FK_PAT_ASMT FOREIGN KEY ("Patient ID") REFERENCES 

"Patient" 

("ID Number"), 

CONSTRAINT FK_THP_ASMT FOREIGN KEY ("Therapist ID") REFERENCES 

"Therapist" 

("ID Number"), 

CONSTRAINT "CK_CLOSE_DT" CHECK( "Date case closed" >= "Date 

assigned" ) 

); 

 

CREATE TABLE "Schedule" ( 

"Schedule ID" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START 

WITH 0) NOT 

NULL PRIMARY KEY, 

"Assignment ID" INTEGER, 

"Slot date" DATE NOT NULL, 

"Slot hour" TIME NOT NULL, 

"Status of the session" VARCHAR(20), 
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CONSTRAINT FK_SCH_ASMT FOREIGN KEY ("Assignment ID") 

REFERENCES 

"Assignment" ("Assignment ID") 

); 

 

CREATE TABLE "Payment" ( 

"Payment ID" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START 

WITH 0) NOT 

NULL PRIMARY KEY, 

"Patient ID" INTEGER NOT NULL, 

"Date and time of Payment" TIMESTAMP(6) DEFAULT 

CURRENT_TIMESTAMP, 

"Amount" DECIMAL (10, 2) NOT NULL, 

"Notes" VARCHAR(100), 

"Result" CHAR(6) NOT NULL, 

CONSTRAINT FK_PAT_PYMNT FOREIGN KEY ("Patient ID") REFERENCES 

"Patient" 

("ID Number"), 

CONSTRAINT CK_DBT CHECK("Result" IN ('DEBIT', 'CREDIT')) 

); 

 

CREATE TABLE "Medication" ( 

"Medication ID" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START 

WITH 0) NOT 

NULL PRIMARY KEY, 

"Name" VARCHAR(30) NOT NULL, 

"Description" VARCHAR(256) 

); 

 

CREATE TABLE "Patient Medication" ( 

"Patient ID" INTEGER NOT NULL, 

"Medication ID" INTEGER NOT NULL, 

"Dosage" VARCHAR(50), 

"Start date" DATE DEFAULT CURRENT_DATE, 

"End date" DATE, 

CONSTRAINT PK_PAT_MED PRIMARY KEY ("Patient ID", "Medication 

ID" ), 

CONSTRAINT FK_MED_PAT FOREIGN KEY ("Medication ID") REFERENCES 

"Medication" ("Medication ID"), 

CONSTRAINT FK_PAT_MED FOREIGN KEY ("Patient ID") REFERENCES 

"Patient" ("ID 

Number"), 

CONSTRAINT CK_END_DT CHECK( "End date" >= "Start date" ) 

); 

প্রেম শজশনস র্া সোই লক্ষয কতে োকতে ো হতলা এই যসিশিতে দুই ধেতণে শনতিযিনা েতিতি: 

DROP TABLE 

and 

CREATE TABLE 
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এই ক্রমানুিািী। এে কােন হল আেনাে র্শি যর্তকান উোতি ডািাতেতজে গিন েশেেেযন কএকশি যিশেল যর্াগ 

কো,  এশিশেউি েজযন কো,  সংতর্াগ েশেেেযন কো,  ইেযাশি) কোে প্রতিাজন হি এেং েশেেেযীে SQL 
শনতিযিশি চালান,  DROP TABLE কমান্ড েূেযেেযী যিশেলশি মুতি যফলাে মাধতম শুরু কেতে,  এে প্রিাতে 
আেশন আোে যগাড়া যেতক শুরু কেতে োেতেন। এে অ্েকােী শিক হল যিশেতলে মতধয যর্সে েেয প্রতেি 
কশেতিশিতলন োে েুতোিাই আেশন হাোতেন। 

লক্ষয করুন যর্ শনতিযিােলী েড় হাতেে অ্ক্ষে েযেহাে কতে এেং যিশেতলে নাম যিাি ও েড় হাতেে অ্ক্ষে 
েযেহাে কতে এেং এো উদৃ্ধশে শচতনিতে যিেে অ্েশস্থে। উদৃ্ধশে শচনিত িাড়া,  যেজ সে অ্ক্ষেতক েড় হাতেে 
শেতেচনা কেতে। এই তেশিষ্ট্য যপ্রাগ্রামাে যক যিাি হাতেে অ্ক্ষে যেতক েড় হাতেে অ্ক্ষতে জাম্প কো যেতক 
প্রািিই অ্েযাহশে যিতে। দুিযাগযেিে,  এশি শকিু সম্ভােয সমস্যাে সৃশষ্ট্ কতে যর্মন হাশেতি র্াওিা যিশেল ো 
কলাম খুতজ যেে কো অ্সম্ভে। আমো েতে এশি আতো শেস্তাশেেিাতে েযাখযা কেতো কতিখুন,  আেশন যকান 
SQL উইতন্ডাতে আতিন?) । 

আতো মতন োখতেন যর্ অ্েশেহার্য কো: "DROP TABLE" আে শেিযমান োতক না র্খন “IF EXISTS’’ 
নাতম একশি কশন্ডিনাল যেিতমন্ি রু্ক্ত কো হি। এিাতে,  র্শি শুরু কোে জন্য যিশেল না োতক কর্শি আেশন 
প্রেমোে জন্য এই কমান্ড চালাতনা হতল িাতলা) োহতল অ্যাশিতকিনশি যকান ত্রুশিে োেযা যিখাতে না। একই 
কােতণ,  সতচেন োকতেন যর্ আেশন র্শি যিশেতলে নাম িুল িাইে কতেন োহতলও যকান ত্রুশিে োেযা যিখাতে 
না। এিা আেনাতক মতন কোতে যর্ আেশন একশি যিশেল কর্া কতখাতনাই শিল না),  সােধাতন িাইে করুন 
অ্েো এই সমস্যাগুতলা েেীক্ষা করুন র্শি আেশন যর্িাতে চান যসিাতে কাজশি না হি। 

অ্েতিতষ,  মতন োখতেন যর্ সমস্ত শনতিযিােলী একশি যসশমতকালন: "; "  শিতি যিষ হি। এশি SQL এ 
ইংতেশজ িাষাে মে শকিুিা সমিকাল যোোি এেং এে অ্নুেশস্থশে শেভ্রাশন্ত সৃশষ্ট্ কেতে োধয। 

CREATE TABLE শনতিযিশি শুরু হি যর্ যিশেলশি তেশে হতে োে নাম শিতি,  এিাড়াও েড় হাতেে ও যিাি 
হাতেে অ্ক্ষে শিতি এেং যকাতিিতনে মতধয যেতক। এেং োেেে এে শেতিষ তেশিষ্ট্য যর্মন: কলাতমে নাম,  
েযেহৃে যিশেতিেল িাইে,  সম্পকয,  মুতি যফলাে েদ্ধশে েশেচালনা ইেযাশি েণযনা কো হি। এই শনতিযিােলী 
প্রেম েন্ধনীে মতধয যলখা হি। এে েতে একশি যসশমতকালন শিতি যিষ কো হি। অ্তনকিা যিখতে এেকম: 

CREATE TABLE "Name of the Table" ("Name of Column" COLUMN 

ATTRIBUTES, etc.); 

প্রেম েন্ধনীে শিেতে উদৃ্ধশে শচতনিতে মতধয প্রশেশি কলাতমে প্রেম নাম উতেখ কেতেন। োেেে কলাতমে 
এশিশেউি উতেখ কেতেন মাতন আেশন যর্ধেতনে যিশেতিেল েযেহাে কেতিন যসেকম কতর্মন: ইশন্িজাে,  
VARCHAR, োশেখ যিশেতিেল িাইে,  ইেযাশি) এিাড়া নাল না ো স্বিংশক্রি েৃশদ্ধ োি এমন এশিশেউিও 
েযেহাে কেতে োতেন। যখিাল োখতেন প্রেম েন্ধনীে যিেতেে শনতিযিগুতলা আলািা কো হি কমা: ", "  শিতি 
এেং যস অ্নুর্ািী যিষ শনতিযি শিতে যকান কমা োতক না। 

এই সমতি,  SQL শনতিযি এে সাতে আমাতিে আতগ তেশে কো যডশফতনিন শলে এে সািৃশ্য যখিাল 
োখতেন। এেং আতগেশি শকিাতে েতেেশিতে খুে সামান্য অ্সুশেধাি রূোন্তশেে হি োও যখিাল োখতেন 
কসুেোং এখন আেশন জাতনন আমো যকন োতিে উেে এে যজাে শিতিশিলাম)। 

আসতল,  একশি সাধােন ইংতেশজে মে SQL ও অ্তনকিুকুই েড়া র্াি। শফতে র্ান এেং যিশেল তেশে কোে 
সমিকাে শকিু শনতিযিােলী েড়ুন এেং যিখুন আমো এখাতন যর্ সম্পতকয আতলাচনা কেশি ো সনাক্ত কেতে 
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োতেন শকনা। 

আেশন শজজ্ঞাসা কেতে োতেন: আমাে শক এখন SQL যিখা প্রতিাজন? সশেয েলতে শক,  আেনাে অ্েশ্যই 
যিখা উশচে;  এেং এশি উইজাডয ো শডজাইন শিউ এে যচতি আেও যেিী নমনীিো প্রিান কতে,  িাল যেজ 
ডািাতেজ শনমযাতণে যক্ষতত্র েযােকিাতে সাহার্য কেতে োতে। অ্ন্য শিতক,  আেশন র্খন যিশেল শনমযাণ কেতেন,  
উিাহেতণ যিখাতনা কািাতমা অ্নুর্ািী,  কম ো যেশি আেনাে সমস্ত শনতিযিােলী যমতন চলা হতে। শুধুমাত্র 
যিশেল ো োতিে এশিশেউতিে নাম েশেেেযন হতে োধয কর্শিও প্রচেু েুনোেৃশি হতে) এেং এের্যন্ত েশণযে 
অ্শধকাংি েশেশচে কলাম এশিশেউতিে মতধয যেতক আেনাতক শনেযাচন কেতে হতে। এে মাতন এই যর্ আেশন 
র্শি এই উিাহেতণ যিখাতনা ইনস্ট্রাকিন যসি েুেতে োতেন,  েহতল একশি শেশ্বশেিযালতিে শডগ্রী অ্জযন 
িাড়াই আেনাে শনজস্ব ডািাতেতজে জন্য যেশিেিাগ যডশফতনিনই েশেচালনা কেতে সক্ষম হওিা উশচে। োই 
শকিু সমি শনন এেং শেশিন্ন যিশেল শকিাতে শনশমযে হতিতি যসই েে শেতেষণ করুন,  এেং SQL শকিাতে 
কাজ কতে এেং এশি শক ধেতনে েদ্ধশে ও েযাকেণ েযেহাে কতে যসই ধােণা শেকশিে করুন। 

সম্ভেে CREAT TABLE কমান্ড এে মতধয োওিা সেতচতি যগালতমতল ইন্সিাকিন হল CONSTRAINT। 
এশি একশি খুেই িেকাশে ইন্সিাকিন র্া আেনাতক,  যিশেলগুতলাে মতধয সংতর্াগ স্থােন কেতে,  এেং যকান 
কলাম প্রাইমােী কী ও যকান কলাম ফতেন কী ো শনণযি কেতে যিি। এশি আেনাতক যেশস্ট্রকিন যসি কোে 
সুশেধাও যিি,  উিাহেণস্বরূে,  এিা যজন্ডাে এশন্িে সমি শুধু M আে F গ্রহণ কেতে,  অ্ন্যান্য ইনেুি 
প্রেযাখযান কেতে,  ো শনশিে কেতে যর্ এক কলাতমে মান সেসমি অ্ন্যান্য কলাতমে যচতি যিাি,  েড় ো 
সমান হতে। েতেযে শেশুদ্ধো শনশিে কোে জন্য এশি খুেই িেকােী। 

 

কন্সতিইন্ি এে নাতমে যেতক CONSTRAINT ইন্সিাকিনশি অ্নুসেণ কো হি। আমো যর্মন যিশেল ো 
োতিে কলাতমে একশি নাম শিতিশি,  শিক যেমশন এই নামশিও আমাতিে যিিা। এই যক্ষতত্র,  সে নাম েড় 
হাতেে যিিা হি ও আন্ডােতস্কাে শিতি নাতমে উোিানগুতলা েৃেক কো হি। এই েদ্ধশেতে আমাতিে উদৃ্ধশে 
শচনিত েযেহাতেে প্রতিাজন হতে না ো েড় হাতেে/তিাি হাতেে অ্ক্ষে শনতি িােতে হতে না। উিাহেণস্বরূে,  
শনম্নশলশখে নামশি ইন্সিাকিন যসি এে সেযতিষ যিশেল হতে খুুঁতজ যেে করুন: 

FK_PAT_MED যর্িাতে যিখাি: 

CONSTRAINT FK_PAT_MED FOREIGN KEY ("Patient ID") REFERENCES 

"Patient" 

("ID Number") 

আমো FK_PAT_MED এই নাম শিতিশি,  যকানিাতে এিা যোোতে যর্ এই কন্সতিইন্িশি patient-
medication যিশেল এ একশি ফতেন কী তেশে কেতে। এতক্ষতত্র এই নাতমে েতে যর্ ইন্সিাকিনশি আতস 

ো হল,  এই যিশেতলে "Patient ID" কলাম একশি ফতেন কী এেং "Patient" যিশেতল োওিা 

"ID Number" এে িযালু ধােন কতে। এখন,  এগুতলা েেিা কশিন শিল না। আেনাে সে ফতেন কী যক 
একইিাতে সংজ্ঞাশিে কো র্াি,  শুধু কলাতমে নাম এেং যেফাতেন্স যিশেল েশেেেযন কো। প্রশেশি যর্াষণাে 
জন্য আেনাে অ্েশ্যই একশি ইউশনক নাম িােতে হতে। 

CONSTRAINT এে যর্ নাম আমো শনেযাচন কতেশি ো শকিুিা েহস্যেণূয লাগতে োতে,  শকন্তু আমাতিে 
কাতি সশিক অ্েয প্রকাি কতে কােন আমো কতিকশি অ্ক্ষতেে মাধতম একশি জশিল শেতলিনশিে যোোতে 
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যচতিশিলাম। অ্েশ্যই আেশন আেনাে শনতজে নাম শিতে োতেন,  এমনশক র্শি চান উদৃ্ধশে শচনিত এেং যিাি 
ও েড় হাতেে অ্ক্ষে েযেহাে কেতে োেতেন। উিাহেণস্বরূে,  আেশন শলখতে োেতেন: 

CONSTRAINT "Patient Foreign Key in Medication Table" FOREIGN KEY 

("Patient ID") REFERENCES "Patient" ("ID Number") 

 

এতক্ষতত্র আেশন শজজ্ঞাসা কেতে োতেন: যিশেল ও কলাতমে নাতমে মে যকন আমাতিে CONSTRAINTS 
এে ও নাম যিিা প্রতিাজন? কােন িশেষ্যতে র্খন আেশন আেনাে ডািাতেস অ্েশিমাইজ কেতেন ো একশি 
নেুন েযেসাি এতক কাতজ লাগাতেন েখন আেশন একশি শনশিযষ্ট্ কন্সতিইন্ি যক েশেেেযন কেতে চাইতে োতেন,  
এমনশক এশিতক েুতোেুশে ড্রে কেতেও চাইতে োতেন কআেশন এ ের্যন্ত যিশেতলে মতধয র্ে েেয প্রতেি 
কশেতিতিন ো মুতি যফলা িাড়া)। আেশন যর্ কন্সতিইন্িশিতক েশেেেযন কেতে চান যসশি উতেখ কোে র্শি 
যকান উোি না োতক োহতল এশি কো অ্সম্ভে হতে। এই কাজ কোে জন্য সেতচতি সহজ েদ্ধশে হল আেশন 
র্খন যকান কন্সতিইন্ি তেশে কেতেন েখন এতক একশি নাম যিিা। 

আেনাে শনমযাণ কো CONSTRAINT িাইতেে আকৃশে যর্ শনতিযিনাি েতিতি: PRIMARY KEY, 

FOREIGN KEY, REFERENCES এবং CHECK. 

অ্ন্যান্য উিাহেণও যিখুন ক CREAT TABLE এ র্ান এেং খজুুন এই শনতিযি কন্সতিইন্ি-এ আেি যনি): 

 ● CONSTRAINT CK_END_DT CHECK( "End date" >= "Start date" ) 

 

এই শনতিযিশি েশেক্ষা কতে যর্ "End date" কলাম সেসমি এমন একশি মান সংেক্ষণ কতে যর্শি 

“Start date’’ কলাতমে িযালুে যচতি েড় কনেুন) ো সমান। এই কন্সতিইন্িশিে নাম হল 

CK_END_DT, র্া আমাতিে কাতি “check end date’’ শহতসতে মতন হি। 

 ● CONSTRAINT PK_PAT_MED PRIMARY KEY ("Patient ID", 

"Medication ID" ) 

  

এই শনতিযিশি যোোি যর্ এই যিশেতলে প্রাইমােী কী গশিে হি “Patient ID’’ এেং “Medication 
ID’’ ' ে মাধতময,  র্া এিাতে েলা র্াি যর্ যিশেলশি শিক এই দুশি এশিশেউি ককলাম) িাো গশিে একশি 
কম্পাউন্ড কী েযেহাে কতে। 

 ● CONSTRAINT CK_DBT CHECK("Result" IN ('DEBIT', 'CREDIT')) 

 

এই কন্সতিইন্িশি েড়তে আতেকিু েুশদ্ধ লাতগ। প্রেম আমাতিে জানতে হতে র্খন আমো এমতেতডড HSQL 
ইশঞ্জতনে সতঙ্গ যেজ েযেহাে কেতো,  েখন যিশেল,  কলাম ো কন্সতিইন্িস এে নাম যর্গুতলা যেফাতেন্স হি 
ো ডােল উদৃ্ধশে শচতনিতে মতধয োখা প্রতিাজন। এশিতক,  অ্ক্ষেসমূতহে একশি শস্ট্রং ক অ্ক্ষেসমূতহে যর্তকান 
শস্ট্রং) একক উদৃ্ধশে শচনিত িাো শনতিযশিে কো হি। এশি মতন যেতখ আমো েুেতে োশে যর্ CK_DBT 

কন্সতিইন্িশি "Result’’ কলাম যচক কতে যর্ন েযেহােকােী প্রতেি কোে সমি এশি শুধুমাত্র 'DEBIT' 
ো 'CREDIT' গ্রহণ কতে এেং অ্ন্য যকান মান কঅ্ক্ষতেে ক্রমানুসাতে) প্রেযাখযান কতে। 

এশি মতন যেতখ আমাতক েযাখযা করুন যর্ এশি শক যোোি: 
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 CONSTRAINT CK_PAT_GNDR CHECK( "Gender" IN ( 'Male', 

'Female' ) ) 

 

এই শনতিযিােলী যকান যিশেতল প্রিশিযে হি ো সনাক্ত কেতে িুলতেন না। 

 ● CONSTRAINT IDX_PAT UNIQUE ( "Patient ID" ) 

 

"Patient ID" যে যর্ন স্বেন্ত্র সংখযা সংেশক্ষে হি,  ো শনশিে কতে এই IDX_PAT। র্শি যকান 
কােতণ এই োধযোমূলক তেশিষ্ট্য োি শিতে চান,  োহতল "Execute SQL Statement" 

("SQL..."  এে শনতচে Tools যমনুযতে োতেন) উইতন্ডাতে শগতি DROP IDX_PAT কমান্ডশি োন 
কোন। এখাতন শেভ্রাশন্ত এড়াতনাে জন্য এই কাজশি যকাড যসি এে শনিমােলী যেতক োি যিিা হতিতি এেং 
যকান যিশেতলই ো খুুঁতজ োতেন না। 

এখতনা তেশে না কো যকান যিশেল শনতিযি কো কন্সতিইন্ি তেশে কেতে চাইতল Base একশি ত্রুশি 
যর্াষণামূলক োেযা শিতে। এিা ফতেন-কী এে ন্যাি অ্ন্য যিশেলতক শনতিযি কো সকল কন্সতিইন্ি এে জন্য 
সেয। SQL যকাডশি আোে যিখুন এেং যখিাল করুন যর্,  তেশেকৃে যিশেতলে যক্ষতত্র এই সমস্যা হি না। 
অ্ল্প কোি,  অ্ন্য যিশেল শনতিযতিে আতগ যিশেলশিে অ্শস্তত্ব শনশিে করুন। 

িাল হি,  এখন র্শি শনতিযিােলীতে যফেে শগতি CONSTRAINT এে শনতিযিনাগুতলা এই নেুন েেয মাোি 
শনতি আোে েতড়ন। শনিিই আতো েশেষ্কাে হল েযাোেিা? 

এখন CREATE TABLE কমাতন্ডে এে যিেে কীিাতে কলাম শনতিযি কো র্াি,  ো যিখে। শনতচে 
উিাহেণশি যখিাল কো র্াক: 

● "First Name" VARCHAR(25) 

এে ফতল "Fi r st  Name"  নাতম একশি কলাম তেশে হতে কনাতমে যক্ষতত্র ডােল-যকাি লক্ষয করুন) যর্শি 
সতেযাচ্চ ২৫ আলফাশনউমাশেক অ্ক্ষে গ্রহণ কেতে োেতে। এেক্ষতণ যিশেতিেল শনতি যসই শেেশক্তকে 
কোোেযাে মাতন েুো যগল! েলুন যো,  এখন র্শি ১২ অ্ক্ষতেে যকান মান "First Name"  এ প্রতেি 
কোই,  োহতল কী হতে? 

 
● "Gender" CHAR(6) NOT NULL 

এতে "Gender" নাতমে কলাম তেশে হতে,  যর্শি শুধুমাত্র  ৬ আলফাশনউমাশেক অ্ক্ষে গ্রহণ কেতে। এে 
সাতে যর্াগ হতে "NOT NULL"  শনতিযি,  র্া Base এে মাধযতম আেনাে কাি যেতক যকান মান শনশিে 
কেতে। আে যকান যকান িেয আমো কলাতম যর্াগ কেতে োশে েলুন যো? 

 
● "Patient ID" INTEGER NOT NULL 

এই শনতিযতিে ফতল "Patient ID"  নাতম কলাম তেশে হতে,  র্া ইশন্িজাে সংখযা গ্রহণ কেতে। আো,  
কে েড় সংখযা আমো এখাতন শিতে োেতো? এখাতন শক ঋণাত্বক সংখযা যিিা সম্ভে? সে যক্ষতত্রই যর্ন 
"Patient ID"  োতক,  োে জন্য "NOT NULL"  শিতিশি। 
 
● "Amount" DECIMAL(10,2) NOT NULL 
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এই শনতিযিশি অ্দ্ভুে যিখাতে,  োই না? এিা যো েুেতেই োেতিন যর্ আমো "Amount"  নাতম একশি 
কলাম তেশে কেশি র্াতে nul l  মান োখা র্াতে না এেং মানশি হতে িিশমক ধেতণে;  শকন্তু েযাতকতিে 
যিেতেে সংখযাগুতলা কী? আলফাশনউমাশেক মান-এ েযাতকতিে যিেে কাশিে অ্ক্ষে সংখযা যলখা হি,  শকন্তু 
যডশসমাল একশি সংখযা যিশেতিেল। আসল কো হল,  কলাতমে আকাে যর্তকান ধেতণে যিশেতিেতলে জন্য 
শনধযােণ কতে যিিা র্াি। 

আেনাে প্রতিাজন হতল আেশন িিশমক সংখযাও েণযনা কেতে োেতেন,  এে জন্য োতকতিে শিেতে কমাে 
েে সংখযা শিতি ো শনশিযষ্ট্ করুন। এই যক্ষতত্র,  আমো যর্ যডশসমাল যিশেতিেল যক েণযনা কতেশি কর্া অ্তনক 
অ্তনক েড় নাম্বাে সংেক্ষণ কেতে োতে) র্া ”Amount” এ েযেহাে কো হতিতি ো ১০ সংখযা শেশিষ্ট্ 
কলাতম োকতে এেং এশি িিশমতকে েে একিশি অ্ংক সহ সংখযা সংেক্ষণ কেতে োেতে,  র্া িিশমক র্তে 
00 যেতক 99 ের্যন্ত কএখাতন দুইশি িিশমক সংখযা,  যর্খাতন নাম্বে হল ২)। অ্ন্য কোি,  “Amount” ১০ 
সংখযা শেশিষ্ট্ কলাতম যিখাতে,  যর্খাতন যিতষে দুইশি অ্ংক 1/100 যক শনতিযি কেতে। র্শি আেনাতক 
12.037 শিতে হি,  োহতল Base 12.04 সংেক্ষণ কেতে। আেশন র্খন িাকাে শহসাে সংেক্ষণ কেতে 
র্াতেন েখন এশি অ্েযেহ হতে। 

 
• "Medication ID" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS 

IDENTITY(START WITH 0) NOT NULL PRIMARY KEY 

 
এশি একশি গুরুত্বেূণয উিাহেন কােন এখাতন প্রাইমাশে শক েণযনা কো হতিতি। এই শনতিযিনাশি 
“Medication ID”  কলাম তেশে কেতে এেং এশিতক ইশন্িজাে িাইে যিশেতিেল শহসাতে শনধযােন 
কেতে। এই কলাতমে িযালু যর্ন স্বিংশক্রিিাতে আতস,  ো যর্ন ০ যেতক শুরু হি,  এশি যর্ন ফাকা না োতক 
এেং এশি যিশেতলে প্রাইমাশে কী শহসাতে কাজ কেতে ো েেেশেয শনতিযিনাি রু্ক্ত কো হতিতি। র্শিও এশি 
সোসশে েলা হি শন,  শকন্তু এই উিাহেনশি শনশিে কতে যর্ কলামশিে প্রশেশি মান স্বেন্ত্র সংখযা হতে। 
 
এই ের্যাতি এতস আেশন শজজ্ঞাসা কেতে োতেন: আমাে শক একশি CONSTRAINT তেশে কো উশচে র্া 
“Medication ID”  যক প্রাইমাশে কী শহসাতে শচশনিতে কেতে? না প্রতিাজন যনই। এশি কলাম তেশে 
কোে সমি কো হতি যগতি। আোেও,  Base একই কাজ একাশধক উোতি কো র্াি। 
 
আেশন র্শি এখন SQL যকাড েতড়ন োহতল যিখতেন প্রশেশি যিশেতলই একশি কতে প্রাইমাশে কী আতি কএকশি 
যে শমে প্রাইমাশে কী আতি,  েলতে োতেন যকানশিতে?) । আেশন মতন কতে যিখুন যর্ আমো েতলশিলাম 
প্রশেশি যিশেতলে জন্য প্রাইমাশে কী এে প্রতিাজন যনই। যকন? েেেশেযতে,  আমো র্খন যকান ফময তেশে 
কেে,  উইজাডয েযেহাে কতে আমো আমাতিে কাজতক আেও সহজ কেে এেং েখন এই সকল কী যেফাতেন্স 
শহসাতে না োকতল শিক মে কাজ নাও কেতে োতে। এে ফতল প্রাইমাশে কী রু্ক্ত কো িাতলা এেং অ্তনক সমি 
এশি প্রতিাজন হতি েতড়। 
 

• "Start date" DATE DEFAULT CURRENT_DATE 

 
একশি একশি মজাে শনতিযিনা এেং আমো এশি ফময এেং শেতোিয কোে সমি যিখে। প্রেম অ্ংিশি সহতজই 
েুো র্াি যর্ "Start date"  নামক একশি কলাম তেশে কেতে েলা হতিতি র্া Date যিশেতিেল সংেক্ষণ 
কেতে। DEFAULT যসশিং শনশিে কতে যিশেতিেলশি তেশে কোে সমিই যর্ন এশিে িযালু শিক কো হি। 
শকন্তু িযাল ুকী হতে?  CURRENT_DATE ফাংিতনে কতন্িন্ি শিতি। CURRENT_DATE  আেনাে 
কশম্পউিাতেে র্শড়তে োকা োশেতখে েেয প্রিান কতে। আমো র্খন েতে নেুন যেকডয তেশে কেে কফময শিতি),    
DEFAULT শনতিযিনা  CURRENT_DATE এ সংেশক্ষে িযালু শনতি আসতে এেং “Start Date” এ 
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স্বিংশক্রিিাতে সংেক্ষণ কেতে। 
 

• "Date and Time of Payment" TIMESTAMP(6) DEFAULT 

CURRENT_TIME 

 

এখাতন আমো “Date and Time of Payment”  নাতম একশি কলাম তেশে কেশি র্া তেশে হওিাে 
সমি  CURRENT_TIME যেতক েেয শনতি স্বিংশক্রিিাতে কলাতম েেয সংেক্ষণ কেতে। আেশন োতকতি 
োকা িি নাম্বাে যক যফাকাস কেতে চাশে। এশি শপ্রশসিতনে ইনতডক্স েুোি।  TIMESTAMP শপ্রশসিন শহসাতে 
0-6 ের্যন্ত একশি যিলু যনি। 0 এে অ্েয যিশেতিেল যকান সাে-তসতকন্ড ডািা োতখ না। আেশন র্শি শপ্রশসিন 
শনশিযষ্ট্ না কতেন োহতল েূেযশনধযাশেে শহসাতে ৬ হতে। 

 

TIMESTAMP সুশনশিযষ্ট্ মান শহতসতে 0 অ্েো 0.6 গ্রহণ কতে,  মাতন হল,  এই যিশেতিেল শিেীি যকান 

মান ধােণ কেতে না। র্শি মান শনশিযষ্ট্ না কতে যিন,  স্বািাশেক মান হতে 6 । 
 

এখন শকিু আনুষ্ঠাাশনক কোোেযা শিতি এেক্ষণ ধতে চলা CREATE TABLE এে শনিমকানুন যিখাে ইশে 

িাশন। 

 

প্রেতমই,  CREATE TABLE এে সাতে নাম জুতড় যিশেল তেশে করুন। এেেে েন্ধনী শচতনিতে যিেে কলাম 

ও কনতস্ট্রইন্ি এে শেস্তাশেে কমাে সাহাতর্য আলািািাতে যর্াগ করুন। যিতষ যসশমতকালন শিতি শনতিযিনাশি 

যিষ করুন। 

 

CREATE TABLE কমাতন্ডে উেে র্শি আমো উইশক ো অ্ন্য যকান সূত্র র্াুঁশি,  োহতল একিু আতগ কো 

েযাখযািী শনতচে মে কতে আনুষ্ঠাাশনকিাতে যিখা র্াতে: 

 
CREATE TABLE <name> ( <columnDefinition> 

[, ...][,<constraintDefinition>...]); 

 

প্রেতমই যর্ শজশনসশি যচাতখ েতড়,  ো হল যকাণাকৃশেে েযাতকি ক“<” এেং “>”) । আেশন যর্ নাম আে 

মান েসাতে র্াতেন,  ো যোোতে এে যিেে “name”,“columndefination” ইেযাশি েসাতনা 

হতিতি। এেেে আতস েৃেীি েন্ধনী ক“[” ও “]”)। োো যর্সে শনতিযিনা োধযোমূলক নি এেং আমো 

েযেহাে কো না কোে শসদ্ধান্ত শনতে োশে,  যসগুতলা শনতিযি কতে। আোেে আমাতিে আনুষ্ঠাাশনকিাতে 

অ্ন্তে একশি কলাম োকা োধযোমূলক হতলও কনতস্ট্রইন্ি োধযোমূলক নি। সেতিতষ শেনশি ডি শেশিষ্ট্ 

শচনিতশি সেযতিষ কাজশি েুনোেৃশি শনতিযি কতে,  মাতন আমো আতো কলাম যর্াগ কেতে োেে। যর্তহেু এশি 

েৃেীি েন্ধনীে যিেে,  োে মাতন একাশধক কলাম যিিািা আেনাে ইোে উেে। ওই শেনশি ডতিে আতগে 

কমা লক্ষয করুন। এশি আেনাতক প্রশেোে কলাম শনতিযতিে আতগ কমা যিিাে কো িেণ কশেতি যিি। 

 

আমো এগুতলা যকন শিখশি? কােণ,  এই সহাশিকা যিষ কতে আেশন হিতো Base ো SQL শনতিযিনাে 

উেে আতো জানতে চাইতে োতেন। উইশক এেং অ্ন্যান্য জািগাি এইিাতে যলখাে েীশেই যিখতে োতেন। 
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এখন “columnDefinition” এেং “constraintDefinition” এে আনুষ্ঠাাশনক প্রকািও 

যিখা র্াক: 
 

<columnname> Datatype [(columnSize[,precision])] 

[{DEFAULT <defaultValue> | 

GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 

(START WITH <n>[, INCREMENT BY <m>])}] | 

[[NOT] NULL] [IDENTITY] [PRIMARY KEY] 
 

শনিিই কলাতমে নাতমে েে একমাত্র েযাোশমিাে,  যডিা িাইে কinteger, varchar ইেযাশি) যিখা 
র্াতে। আেশন কলাতমে আকাে এেং সুশনশিযষ্ট্োও চাইতল কএেং শনখুুঁে েণযনা িাড়াই আতো শনশিযষ্ট্ কলাম 
আকাে) শনধযােণ কতে শিতে োেতেন। উলম্ব িাগশি কর্াতক োইেও েলা হি,  “|”)  শিতি শক প্রকাি কো 
হি? এিাে মাতন হতে,  যেিতমতন্িে জন্য আেনাে দুই ো েতোশধক অ্েিন েতিতি। যর্মন,  একশি 
কলাতম শডফাইন কেতে আেশন এমন শলখতে োতেন:  GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 
(START WITH 0) শকংো এমনও শলখতে োতেন:  NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY। 
অ্েশ্য আেশন র্শি চাইতেন যর্,  প্রােশমক কী শি 1 েযেীে অ্ন্য একশি িযালু শিতি ইনশক্রতমন্ি হতে,  েতে 
আেশন প্রেম অ্েিনশি েযেহাে কেতে চাইতেন এেং আেনাে েিন্দমতো ইনশক্রতমন্ি যর্াগ কেতেন। োই 
সংতক্ষতে েলতে যগতল,  োইেশি আসতল লশজকাল OR প্রকাি কতে। 

চলুন এখন সেতচতি িশক্তিালী কন্সতিইন্ি যডশফতনিন যচক কো র্াক: 
 
[CONSTRAINT <name>] 

 UNIQUE ( <column> [,<column>...] ) | 

 PRIMARY KEY ( <column> [,<column>...] ) | 

 FOREIGN KEY ( <column> [,<column>...] ) 

 REFERENCES <refTable> ( <column> [,<column>...]) 

 [ON {DELETE | UPDATE} {CASCADE | SET DEFAULT | SET NULL}] 

 CHECK(<search condition>) 

 
যিখুন কীিাতে কন্সতিইন্ি আেনাতক কলাতমে তেশিষ্ট্য যসি কেতে যিি,  শমলাতনাে জন্য কশন্ডিন খুুঁতজ এেং 
মুিা ও হালনাগাতিে মতো Relationships শিউ যে োওিা অ্েিন যসি কতে। আশম আিা কশে যর্,  
এই শেশিউ আেনাতক Base, HSQL ইশঞ্জন এেং SQL সম্পতকয আতো জানতে যপ্রেণা যজাগাতে। 
 

 
িাল কো,  আেশন যকান SQL উইতন্ডাতে আতিন? 

এের্যন্ত আমো Base এ দুশি িৃষ্ট্ান্ত েণযনা কতেশি,  যর্খাতন আমো SQL কমান্ড ইনেুি কোতে োেতো: 
"Queries" োো এেং কমান্ড েক্স। এই অ্ধযাতিে মধয শিতি আমো োতিে মতধয শকিু োেযকয েণযনা 
কতেশি,  র্াে সাে সংতক্ষে এখাতন েণযনা কো হতলা: 
 
প্রেমে,  "Queries" োোি যর্তে হতল আেনাতক "Database" এে অ্ধীতন োতমে অ্প্রিস্ত কলাতম 
"Queries" এ শ্ক কেতে হতে। অ্েেশিতক কমান্ড েক্স োওিা র্াতে Tools যমনুে SQL আইকতন 
শ্ক কতে "Execute SQL Statement" উইতন্ডাতে। 
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শিেীিে,  "Queries" োোে শনতিযিনাগুতলা আেনাে ডািা ো ডািাে গিতনে যকাতনা েশেেেযন কতে না। 
এই উইতন্ডাশি শুধুমাত্র আেনাে ডািাতেতজে েেয কীিাতে প্রিশিযে হতে োে শনতিযিনা গ্রহন কতে। এশি 
আেনাে SQL যেিতমন্ি গুতলা “SELECT” কমান্ড শিতি শুরু হি শকনা ো েেীক্ষা কতে এেং র্শি ো না 
োতক,  েতে একশি এেে োেযা প্রিিযন কেতে। অ্েেশিতক,  কমান্ড েতক্সে শনতিযিনা আেনাে ডািা এেং 
ডািাে গিনতক েশেেেযন কতে,  র্াে মাতন হতে,  আেশন আেনাে যিশেল,  কলাম ও কন্সতিইন্ি গুতলা তেেী 
কেতে,  মুতি যফলতে শকংো েশেেেযন কেতে োেতেন,  এেং এই প্রশক্রিাতে আেশন ডািা মিুতেও োেতেন। 
আেশন এমন শনতিযিনাও ইনেুি কেতে োেতেন র্া যেকডয তেশে কতে,  মুতি যফতল ো েশেেেযন কতে। কমান্ড 
েক্স "SELECT" কমান্ডও গ্রহন কতে। 
 

েৃেীি গুরুত্বেূণয োেযকয হতে,  োো কীিাতে নাম েশেচালনা কতে। এতোক্ষতণ আেশন হিে যজতনতিন যর্,  
যিশেল,  কলাম ও কন্সতিইন্ি গুতলা নাম গ্রহন কতে,  র্াতে আেশন েতে এতিে যেফাে কেতে োতেন। র্োর্ে 
শসনতিক্সশি েতল যর্,  ঐ নামগুতলা অ্েশ্যই উদৃ্ধশে শচতনিতে মতধয আেদ্ধ োকতে হতে,  শেতিষে আেশন র্শি 

েড় হাতেে অ্ক্ষে,  যিাি হাতেে অ্ক্ষে এেং যস্পস শমশলতি েযেহাে কতেন কতর্মন,  "Patient ID") । 
এখন,  কমান্ড েতক্স উদৃ্ধশে শচনিত েযেীে,  েড় হাতেে অ্ক্ষে ও যিাি হাতেে অ্ক্ষতেে শমশলে নাম,  নীেতে 

েড় হাতেে অ্ক্ষতে রূোন্তে হতি র্াি। শকন্তু "Queries" োোি উদৃ্ধশে শচনিত েযেীে,  েড় হাতেে অ্ক্ষে 
ও যিাি হাতেে অ্ক্ষতেে শমশলে নাম,  রূোন্তে িাড়াই োতিে যর্িাতে িাইে কো হতিতি যসিাতেই চালনা 
কো হি। 

এশি শেভ্রাশন্তে সশৃষ্ট্ কেতে োতে,  োই আেনাতক সেকয োকতে হতে। ধো র্াক,  আেশন কমান্ড েতক্সে 
মাধযতম শনতচে যিশেলশি শডফাইন কতেতিন: 

CREATE TABLE TransactionType ( 

Tran_Type_ID INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY(START WITH 0) NOT 

NULL PRIMARY KEY, 

Tran_Description VARCHAR(50), 

Debit CHAR(6) NOT NULL, 

CONSTRAINT CK_DBT CHECK(Debit IN ('DEBIT', 'CREDIT')) 

); 

 
এেং েেেেযীতে একই কমান্ড েক্স এে মাধযতম আেশন শনতচে শনতিযিনা প্রিান কতেতিন: 
 
SELECT * FROM TransactionType; 

 
উিি শনতিযিনাে যসিই যকাতনা এেে িাড়াই এতক্সশকউি হতে। েতে,  েেেেযীতে আেশন র্খন “Queries” 
োোি একশি শেতোিয তেশে কেতেন এেং একই শনতিযিনা: 
 
SELECT * FROM TransactionType; 

 
প্রিান কেতেন,  আেশন এই এেে োেযাশি োতেন: "Table TransactionType does not 
exist"। এখাতন শক হতলা?!  

 
লক্ষয কতে যিখুন যর্,  এই উিাহেতণ আেনাে যিশেতল নাম অ্যাসাইন কোে সমি CREATE TABLE 
কমান্ডশি উদৃ্ধশে শচনিত েযেহাে কতেনা। োই র্শিও আেশন আেনাে যিশেতলে নাম 
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"TransactionType" ( উদৃ্ধশে শচনিত িাড়া) শিতিতিন,  Base আসতল এতক 
"TRANSACTIONTYPE" ( সে েড় হাতেে অ্ক্ষতে) নাম শহতসতে অ্যাসাইন কেতে। র্খন আেশন কমান্ড 
েতক্সে মাধযতম SELECT কমান্ড প্রিান কেতেন,  র্শিও আেশন েড় হাতেে এেং যিাি হাতেে অ্ক্ষে শমশলতি 
েযেহাে কতেতিন,  Base নীেতে নামতক সে েড় হাতেে অ্ক্ষতে রূোন্তে কতে এেং যিশেলশি খুুঁতজ যেতে 
যকাতনা োতমলা হি না। েতে,  আেশন র্খন "Queries" োোি আেনাে যলখা নামশিেই েুনোেৃশি 
কতেন,  শকন্তু এোে আে Base এিাতক সে েড় হাতেে অ্ক্ষতে রূোন্তে কতেনা,  র্শিও আেশন নামশিতক 
আেদ্ধ কেতে উদৃ্ধশে শচনিত েযেহাে কতেনশন। োই অ্যাশিতকিনশি এখন আসতল "TransactionType" 
যিশেলশিতক খুুঁজতি এেং োতে না,  কােণ আেশন আসতল "TRANSACTIONTYPE" যিশেলশি তেশে 
কতেতিন। একই ধেতণে র্িনা "Tran_Type_ID", "Tran_Description" এেং "Debit" 
কলাতমে নাতমে যক্ষতত্রও র্িতে,  র্াতিেতকও োতিে উদৃ্ধশে শচনিত েযেীে শডফাইন কো হতিতি। 
 

লক্ষয করুন যর্,  উিাহেতণ শডফাইন কো CONSTRAINT শি এমন একশি নাম েযেহাে কতে,  র্া সে েড় 
হাতেে অ্ক্ষে েযেহাে কতে ও যকাতনা উদৃ্ধশে শচনিত েযেহাে কতে না। নীেে রূোন্তে এখাতন অ্সঙ্গে হতে কােণ,  
এশি নামশিতক একই োখতে। 
 

উদৃ্ধশে শচতনিতে কো িুতল আেশন আেনাে সকল অ্েতজতেে নাম কতিশেল,  কলাম,  কন্সতিইন্ি) েড় হাতেে 
অ্ক্ষতে োখতে োতেন,  শকন্তু উদৃ্ধশে শচনিত েযেহাে অ্নুিীলন কোতক উৎসাশহে কো হি। এই অ্নুিীলনশি 
আেনাতক সম্ভােয নাতমে েড় একশি যসিও শিতে। এই শিউতিাশেিাতল,  কন্সতিইন্িই একমাত্র অ্েতজে,  
র্াতিে আমো সে েড় হাতেে অ্ক্ষতে নামকেণ কেতো। 

সংতক্ষতে এেং আতো র্োর্ে িাতে েলতল,  কমান্ড েতক্স উদৃ্ধশে শচনিত িাড়া যর্তকাতনা শস্ট্রং েড় হাতেে অ্ক্ষতে 
রূোন্তে হতি র্াতে। যর্মন:   

DROP TABLE "Patient" if exists 

 
Base এ রূোন্তে হতি হতে: 

 
DROP TABLE "Patient" IF EXISTS 

 

র্া আেনাতক কমান্ড েক্স যকতনা এিাতে কাজ কতে োে একশি িাতলা ইশঙ্গে শিতে।
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অ্ধযাি ৬ 

যকাতিশে তেশে 

আমো এখন এেক্ষণ ধতে কতে আসা েশেেতমে সুশেধা শনতে র্াশে। যকাতিশে তেশে ও কাজ কেতে যিখা 
অ্েযন্ত আনন্দিািক,  কােণ এে সমি ধতে সংগৃহীে যডিা এখন আেনাে েযেহাতোেতর্াগী েতেয েশেণে 
হতে। 
কল্পনা কতে যিখুন,  আেশন র্শি আমাতিে েযেহৃে উিাহেতণে মানশসক শচশকেসাতকতন্দ্রে েশেচালক হতেন,  
এ ধেতণে েেয জানতল শক আেনাে সুশেধা হে না যর্,  যর্তকান ধেতণে মানশসক অ্েসাতি যিাগা যোগীতিে 
১২.৭ িোংিই নােী,  আেনাে যোগীতিে শচশকৎসা চালাতনা ১২.৭% সাইশকিাশিে প্রকৃেেতক্ষ শচশকেসাপ্রাপ্ত 
যোগীতিে ৭৭.৬ িোংতিে িাশিতত্ব আতিন অ্েো আেনাে শ্শনতকে ২৬.৮% যোগী যোে-িমাশিক যস্ট্রস 
শডজডযাতে িুগতিন? সশেয েলতে,  র্োর্েিাতে আেনাে যডিাতেতজে কাতি র্শি জানতে চান,  এ ধেতণে 
েেয আেশনও োতেন। 

োহতল আেশন এখন েুেতে োেতিন যর্,  যডিাতেতজে কাজ যকেল নাম-শিকানা সংেক্ষণ আে যমইতলে জন্য 
যলতেল েসাতনাতে সীমােদ্ধ না। এই ধেতণে েেয েেযমাতন কী চলতি,  িশেষ্যতে কী হতে োতে আে শসদ্ধান্ত 
শনধযােতণ সাহার্য কতে। 
যডিাতেতজে এই শেেলু ক্ষমো কাতজ লাগাতে হতল,  যর্ েেযশি আেশন যেে কতে আনতিন,  োে 
গ্রহণতর্াগযো আেনাতক শনশিে কেতে হতে। এখান যেতকই যডিা ইশন্িশগ্রশিে কData Integrity)  
ধােণা আতস,  যর্খাতন আেশন সশিক জািগাি সশিক েেয সংেক্ষণ কতেতিন এেং যকান অ্স্পষ্ট্ কােতণ ো 
েশেেেযন কতেনশন। আেশন এই সহাশিকাে শুরু যেতকই যডিা ইশন্িশগ্রশি শনতি কাজ কেতিন: কলাম অ্যাশিশেউি,  
েেয যমািা,  প্রেম,  শিেীি ও েৃেীি সাধােণ রূতেে সামঞ্জস্যো,  যডিা গ্রহতণে প্রােশমক ের্যাতিে ত্রুশি 
কমাতনা… এসেই যডিা ইশন্িশগ্রশি শনশিে কোে জন্য কো হি। 
এখন এসে েেয যেে কতে আনতে যডিাতেতজে কাতি কীিাতে যকাতিশে োিাতনা হি,  যসই যকৌিল শিখে। 
আেশন র্শি Base এ শেতোিয আে যকাতিশেে শেস্তাশেে অ্ন্য সহাশিকাগুতলাতে যিতখ োতকন,  োহতল আেশন 
যজতন যগতিন যর্,  যিশেতল যকাতিশে কেতে সহািোে জন্য একশি অ্েযন্ত েযেহােোন্ধে গ্রাশফক ইউজাে 
ইন্িােতফস কGUI)  তেশে কো হতিতি। এই সহাশিকাি আমো যকাতিশেে জন্য SQL যকাতডে উেে শনিযে 
কেে। কােণ,  প্রেমে,  জশিল যকাতিশেগুতলা SQL যকাড শিতি খুে সহতজই তেশে কো র্াি কতেশিেিাগ 
সমি এক ধাতেই)। শিেীিে,  SQL যকাতিশে োনাতনা যিখা যমাতিও কশিন নি আে েৃেীিে,  আেশন র্শি 
SQL যকাতিশে োনাতে জাতনন,  োহতল GUI েযেহাে খুেই সহজ হতি র্াি। 

সাধােণ শকিু শেষি শিতি শুরু কো র্াক: একশি যকাতিশে সেসমি কলাম ও যো’যে শেিক্ত একশি যিশেল তেশে 
কতে। এতে র্শি একশি কলামও োতক,  োও এশিতক যিশেলই েলা হতে। শেতোিয হল যকাতিশেেই অ্শিনে 
সংস্কেণ: এখাতন আেশন যকাম্পাশনে যলাতগা যর্াগ কেতে োতেন,  োশেখ ো যকাতিশে শডজাইনাে,  এমনশক 
আেনাে েতেযে যল-আউি শর্শন সাশজতিতিন,  োে নাম েসাতে োতেন। শেতোিয শকন্তু যকাতিশেে উেেই শনিযে 
কতে। যজতন োখা উশচে,  Base এে শেতোিয শডজাইনাে শেতোিয তেশেে জন্য একই সমতি যকেল একশি 
যিশেল উৎস শহতসতে েযেহাে কেতে োতেন। 
 

এে অ্েয হল,  শেতোিয োনাতনাে আতগ আমাতিে এমন একশি যকাতিশে তেশে কেতে হতে,  র্া িেকােী 
েেযগুতলাতক একশি যিশেতল শনতি আসতে। একই ধেতণে কাজ আমো যডিা এশন্িে জন্য কম্পাউন্ড শলে 
তেশেে সমি কতেশি। 
যো,  তেশে যো ? চলুন,  শুরু কো র্াক। 
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Base এ SQL যকাতিশে 

আেনাে শনিিই মতন আতি,  Base এ দুই জািগাি SQL শনতিযিনা যিিা র্াি। এতক্ষতত্র আমো যকাতিশে 
যসকিনিা েযেহাে কেে। Base ইন্িােতফতস “Database” শিতোনাতমে কলাতমে োম োতি 
“Queries” যলখাে উেতেে আইকতন শ্ক করুন। Tasks েযাতনতল এেেে শেনশি অ্েিন আসতে। 
“Create Query in SQL view” যলখা সেযতিষ শেকল্পশি শনেযাচন করুন। 

যকাতিশে তেশে কোে মূল হাশেিাে হল SELECT কমান্ড। এই কমান্ডশি সেযত্র েযেহাতোেতর্াগী এেং 
িশক্তিালী। এই েশেতেতিে েেেেযী জািগাগুতলাতে মূলে এে উেে গুরুত্ব যিিা হতে। 

এতকোতে মূল রূতে যিশেল যেতক কাশিে েেয যেে কেতে SELECT কমাতন্ড মাত্র একশি েযাোশমিাে 
প্রতিাজন হি। 

SELECT * FROM "Psychiatrist";8 

োকযশি েেীক্ষা কো র্াক: 

প্রেমে,  োকযশি যসশমতকালন শিতি যিষ হি,  যর্শি সকল SQL,  েো HSQL োতকযে জন্য সেয। এই 
অ্ধযাতিে শুরুতে যিশেল তেশেে যকাড েেীক্ষা কোে সমি আমো এশি যিতখশি।9 

‘* ’ শচনিতশি একশি ওিাইল্ড কাডয ো মূল অ্স্ত্র,  যর্শি আেনাে যিশেতলে কলাতমে নাম প্রশেস্থাশেে কতে োতিে 
সে েেয যিখাি। আেশন র্শি োকযশি ইংতেশজতে েড়াে যচষ্ট্া কতেন,  োহতল শজশনসশি অ্তনকিা এমন 
যিানাতে:  

'Select “all columns” from [the table:] Psychiatrist' । 

এশি সম্পূণয ‘Psychiatrist’ যিশেল তেশে কেতে। এিা সশেয শকনা েেীক্ষা কতে যিখা র্াক। োকযশি 
শলখুন এেং দুশি কাগজ ও একশি সেুজ শিক শেশিষ্ট্ “Run Query” োিন শ্ক করুন। র্শি যলখাি িুল না 
হতি োতক,  োহতল ‘Psychiatrist’ যিশেলশি আসতে। 

এই যো হতি যগল,  এে কশিন শকিু না। এখন আমো র্া কেতে চাই,  যডিা োিাই কতে প্রিশিযে যডিা 
কমাতে চাই,  র্াতে কতে আমো গুরুত্বেূণয েেয যেে কতে আনতে োশে। 

 
8 যকাডশি যিখুন: SELECT * from “Psychiatrist”; । যিখতে োতেন ডােল-তকাি ক“”) 
গুতলা োুঁকা। আেশন র্শি এে যকাতিশেতে এমন যকাড শলখতল শসনতিক্স এেে োতেন। SQL এে যকাি হতে 
হতে যসাজা। শজশনসিা আোেিৃশষ্ট্তে যিাি মতন মতন হতলও োো মূলে আলািা এেং এিা যজতন র্াওিাি 
অ্তনক োতমলা যেতক েক্ষা োতেন। 

9 এশি না শলখতল HSQL এতক্ষতত্র যেমন োতমলা কেতেনা। অ্ন্য যডিাতেজ শসতেতমে যক্ষতত্র এশি সেয নাও 
হতে োতে। 
 

ধশে আেশন চান আেনাে সহকােী সকল সাইশকিাশিতেে সাতে যফাতন যর্াগাতর্াগ করুক। শেশন চাইতল প্রশেশি 
যেকডয আলািািাতে যিতখ যফান নাম্বাে শলতখ শনতে োতেন অ্েো আেশন চাইতল দ্রুে সোে যফান নাম্বাতেে 
োশলকা তেশে কতে োুঁে কাজ সহজ কতে শিতে োতেন। এশি কোে জন্য যিশেতলে সে কলাম শসতলে না কতে 
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শুধু নাম আে যফান নাম্বাে শনতে োতেন। োহতল: 

SELECT "First Name", "Surname", "Phone Number" FROM 

"Psychiatrist"; 

যিখুন যর্ আশম যর্ যিশেল যেতক েেযগুতলা চাই োে নাম এেং ডােল-তকাতিে যিেে কাশিে কলাম শেনশিে 
নাম কমা শিতি আলািা কতে শলতখ শিতিশি। এখন যকাতিশেশি োন কোন। এই োশলকাশি আেনাে সহকােীে 
জন্য কাজ সহজ কতে শিল। 

মতন োখতেন,  আশম র্শি েড়-তিাি হাতেে অ্ক্ষে শমশলতি না শলখোম এেং কলাতমে নাতম যস্পস েযেহাে না 
কেোম,  োহতল ডােল-তকাি িাড়াও কাজশি কো যর্ে। 

আেনাে সহকােীে কাতি োশলকাশি সহজতোধয কোে জন্য আমো স্পষ্ট্িাতে শলতখ শিে,  যর্ এো 
সাইশকিাশিে,  যোগী ো ডাক্তাে নন।  এজন্য আমো অ্যাশলিাস েযেহাে কেে। আেশন ফলাফল োশলকাি 
যিখতে োতেন যলতেলগুতলা হুেহু োতিে শনজ শনজ কলাতমে নাতম েতিতি: “First Name”,  

“Surname” ইেযাশি। শকন্তু আমো এশি োল্টাতে োশে এেং কলাতমে নাম অ্ন্য যকান নাম শিতি শনতিযি 
কেতে োশে। “AS” শক-ওিাতডযে সাহাতর্য কাজশি কো র্াি: 

SELECT "First Name" AS "Psychiatrist", 

"Surname", 

"Phone Number" 

FROM "Psychiatrist"; 

যিখতেই োতেন কমান্ডশি শকিু িাতগ িাগ কো হতিতি। মানুতষে েড়তে সুশেধা হওিাে হওিাে জন্য আমো 
কাজশি কতেশি। SQL উইতন্ডাে কাজ এতে োধা োি না এেং শিকমেই কাজ কতে। আমো এশিতক কাতজ 
লাগাতে োশে,  কােণ জশিল যকাতিশে যলখাে সমি এশি িুল খুুঁতজ যেতে কাজ যিি। 

এখন এই যকাতিশে োন কোতল প্রাি আতগে মেই ফলাফল োওিা র্াতে,  শুধু First Name এে কলাতমে 
নাম যিখা র্াতে “Psychiatrist”.  অ্যাশলিাস কমান্ড শুধ ুকলাতমে যলতেলই োলিাি না,  নেুন নাতম 
কলামশিতক শনতিযিও কো র্াি। এই কাজশি আমো েতে যিখে। 

আেশন হিতো এই ের্যাতি এতস জানতে চাইতে োতেন: আো,  েক্স শলতেে যক্ষতত্র আমো যর্মনশি 
কতেশিলাম,  যসিাতে শক আশম First Name আে Surname যজাড়া লাশগতি একশি কলাতম শনতি 
আসতে োশে? যসশি শনঃসতন্দতহ োশলকাশিতক যমাহনীি কতে েুলতে! অ্েশ্যই আমো ো োেে। আেশন শুধ ু
concatenation pipe এেং সাধােণ যকাতি শস্ট্রং শনতি যসসমতিে শনতিযিােলী েুনঃঅ্নুসেণ কেতেন। 
শুধু মতন োখতেন,  আেনাে Base র্শি ৩.২ সংস্কেতণে েূতেয হি,  োহতল কমান্ডশি যর্ন Base এ োন 
না কশেতি “Run SQL command directly” োিন কতর্শি SQL শেড কতে এেং উেতে সেুজ শিক 
আতি) েযেহাে কো হি। 
এিাতে আগাতনাে েিতল আশম ফাংিতনে ধােণা শিতে চাই। 

 

HSQL এ শেল্ট-ইন ফাংিন 

যর্সে HSQL যকাতড যলখা োকয যকান মান শেিানয কতে,  োোই ফাংিন। এতিে যেশিেিাগই Base েুতে 
ও েযেহাে কেতে োতে। আমো এে মতধয এতিে শকিু শচশন: 

CURRENT_TIME ফাংিনশি ঐ মুহূতেয আেনাে কশম্পউিাতেে র্শড়ে সমি শেিানয কতে। 
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অ্ন্যান্য ফাংিন এক ো একাশধক েযাোশমিাে যনি। COS(d) ফাংিতনে কো িােুন: আেশন এে েযাোশমিাে 
d যে যকাতণে মান শিতল ো যসই যকাতণে যকাসাইন মান শেিানয কেতে। ধশে আেনাে একশি যডিাতেজ আতি,  
যর্খাতন শকিু েশেমােকৃে যকাণ সংেক্ষণ কো হতিতি এেং োতিে যকাসাইন মান আেনাে প্রতিাজন। এিা 
শনতচে মে কতে সহতজই কো র্াি: 

SELECT "Angle Data" AS "Angle α", 

COS("Angle Data") AS "Cos α" 

FROM "Measurements"; 

যিখুন,  আমো কলাতমে নামতকই েযাোশমিাে শহতসতে শিতিশি। যসই আতগেোতেে মে েড়-তিাি হাতেে 
অ্ক্ষে আে যস্পতসে জন্য ডােল-তকাি েযেহাে কতেশি। এে ফলাফতল একশি দুই কলাম শেশিষ্ট্ যিশেল োওিা 
র্াি: “Measurements” যিশেতল আেনাে সংেশক্ষে যকাণ “Angle Data” কলাতম োতক,  আে 
সাতে অ্ন্য কলাতম োতক ঐসকল ক্ষুদ্র যকাতণে যকাসাইন। সেই কাতজে সুশেধাে জন্য েশেষ্কােিাতে যলতেল 
কো োতক। 
HSQL এে অ্তনক মজাে ও আকষযণীি ফাংিন আতি,  র্া োতিে ওতিেসাইতিই োওিা র্াি: 

http://hsqldb.org/web/hsqlDocsFrame.html 

োতিে সংগ্রহ র্াুঁিতল এেকম একশি ফাংিন োতেন: 

CONCAT (string1,string2) 

এই ফাংিন আমাতিে Name ও Surname যজাড়া লাগাতনাে কাজশি কতে শিতে: 

SELECT CONCAT("Surname", "First Name") AS "Psychiatrist"; 

চলুন,  আতগে উিাহেতণে প্রেম লাইন এই নেুন শনিম শিতি প্রশেস্থাশেে কতে েুনোি যকাতিশেশি োন কোই। 
র্া র্িতে,  োতে শনঃসতন্দতহ আেনাে সহকােীে হাশস একান-ওকান হতি র্াতে! 

SELECT CONCAT("Surname", "First Name") AS "Psychiatrist", 

"Phone Number" 

FROM "Psychiatrist"; 

যিখতে োতেন ফলাফল যসতি Name আে Surname এে মাতে যকান যস্পস ো কমা যনই,  োো যজাড়া 
যলতগ যগতি। এশিক যেতক pipe েযেহাতেে কািিাশি অ্তেক্ষাকৃে িাতলা। এই ফাংিতন যো যকেল দুইশি 
েযাোশমিাে োিাতনা র্াি। শকন্তু pipe শিতি র্েখুশি েে যজাড়া লাগাতনা র্াি। যর্মন,  name, middle 
name আে surname যজাড়া লাগাতনা র্াতে,  র্া CONCAT শিতি সোসশে সম্ভে নি। 

র্াতহাক,  এই সমস্যা সমাধাতনে একশি শেকল্প উোি আতি,  একইসাতে র্া ফাংিতনে সােযজনীনো েুেতে 
সাহার্য কতে এেং ফাংিন েযেহাে যিখাি।চলুন আমাতিে কাশিে ফলাফতলে কো শচন্তা কশে: আমো একশি 
কলাম চাই যর্খাতন সাইশকিাশিেতিে নাম শনতচে ফেতমতি যিখাতে: Surname+কমা+তস্পস+First 
Name । এে মাতন হতে,  আমো Surname যক একশি কমা ও একশি যস্পস শেশিষ্ট্ শস্ট্রং এে সাতে রু্ক্ত 
কেে কমতন োখতেন HSQLএ শস্ট্রংতক শসতঙ্গল-তকাতি আেদ্ধ োখতে) এেং ফলাফলশিতক First name 
এে সাতে রু্ক্ত কেে। 

CONCAT(α, "First Name") যর্খাতন 

α অ্েয : CONCAT("Surname", ', ') 
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োহতল আমাতিে োকযশি িাুঁড়াতে : 

CONCAT(CONCAT("Surname", ', '), "First Name") 

এে যকাি-শচনিত আে কমা,  র্া শকনা ফলাফতলে সাতে আোে ফাংিতনে সাতে রু্ক্ত,  েড়তে কশিন মতন হতে 
োতে। শকন্তু শকিকু্ষণ মাো খািাতলই েুতো েযাোেিা যোো র্াি। এতে আতো যোো র্াি,  র্েক্ষণ আমো 
শসনিযাক্স ো যডিা িাইে শিক োখশি,  েেক্ষণ ফাংিতনে সে ধেতণে শেন্যাসই HSQL গ্রাহ্য কেতে। 

আমো শক কম্পাউন্ড শলে েক্স তেশেতে ডােল োইতেে েিতল CONCAT ফাংিন েযেহাে কেতে োশে ? 
হ্যাুঁ,  র্া শকনা Base এে মধয শিতি ইন্সিাকিান োন কোতে যিি এেং সোসশে HSQL এ যর্তে যিি না। 

ফাংিতনে সােযজনীনো েুোে জন্য একশি িাতলা িূশমকাে মধয শিতি আমো যগলাম। আমো েেেেযীতে যিখে 
যডিা সমন্বি ও সাশেযক সংখযা কিেকো,  গড় ো কলাতমে যর্াগফল) তেশেে ক্ষমো কীিাতে ফাংিতনে উেে 
শনিযে কতে। আমো SELECT কমাতন্ডে কাজ আিে কতে আোে এখাতন শফতে আসে। 

 
যকাতিশে সংেক্ষণ ও কল কো 

এ ের্যাতি এতস আেনাে যকাতিশে সংেক্ষণ কো উশচে কFile>Save অ্েো শডতস্কি আইকতন শ্ক করুন)। 
আেনাতক যকাতিশেে জন্য একশি নাম োখতে েলা হতে কআমােশি “qryPsyPhoneCall”) । র্শি আেশন 
এখন যকাতিশে েন্ধ কতেন এেং Base ইন্িােতফতস যফেে র্ান,  োহতল এই যকাতিশেশি আমাতিে অ্ন্যান্য 
যকাতিশেে োশলকাি র্কু্ত হতিতি। আেশন এতে ডােল-শ্ক কেতল ফলাফল যিশেলশি যিখাতে। 

যকাতিশেশি কল কো হতলই কাজ কতে েতল Psychiatrist যিশেতলে যর্তকান েশেেেযন এতে িৃশ্যমান 
হতে। মাতন প্রশেোে যকাতিশে কল হোে সমি হালনাগাি হি। এশি খুেই কার্যকে একিা শজশনস। 

এই যকাতিশেতে যকান েশেেেযন আনতে চাইতল যকাতিশেে নাতমে উেে োইি-শ্ক করুন এেং শসতলে করুন 
“Edit query in SQL”। যকাতিশেতে েশেেেযন কোে েে র্শি মতন হি দুইশি সংস্কেণই োখা িেকাে,  
োহতল এই যকাতিশেশি “Save as…” শিতি সংেক্ষণ করুন। 
 

Where? 

 
এখন ের্যন্ত একশি যকাতিশেে জন্য কলাম শনেযাচন,  িেকােমে োতিে অ্যাশলিাস যিিা এেং ফাংিতনে মধয 
শিতি োতিে োন কোে যকৌিল আেশন যজতন যগতিন। 
 
SELECT কমান্ডশি আেনাে সম্পূণয যডিা যেতক শকি ুঅ্ংি শনেযাচতনে সুতর্াগও যিি। আেশন WHILE এে 
মাধযতম িেয প্রতিাগ কতে কাজশি কেতেন। HSQL সম্পূণয েেযিান্ডাে সকল েেয এই িেয শিতি েেীক্ষা 
কেতে। র্শি ফলাফল TRUE আতস,  ফলাফতলে যসি সহ েেয প্রিশিযে হতে। আে র্শি যকান েতেযে জন্য 
ফলাফল FALSE আতস,  োহতল যসই যেকডযশি উতেক্ষা কো হতে। 
 

ধরুন,  আেশন শ্শনকশিে সকল েুরুষ যোগীে োশলকা যেতে চান। োহতল আেশন শলখতেন: 

SELECT * FROM "Patients" 

WHERE "Gender" = 'Male'; 

 

যিখতেই োতেন,  যকমন জাদুে মে “Patients” যিশেতলে  সে কলাম যফেে এল। এখাতন,  যর্সে 
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যেকতডযে “Gender” কলাতম “Male” যলখা আতি,  যসসে যেকডযই WHERE কেৃযক আতোশেে িেয 
েূেণ কেতে োেতি এেং িৃশ্যমান হতে। 
 

এখাতন সমো “=” শচতনিতে েযেহাে লক্ষয করুন। একইিাতে,  েুলনা কোে জন্য েযেহৃে অ্ন্যান্য শচনিতও 
আতি: < ,  > ,  <= ,  >= এেং <> ( ো !=) । আেশন কলাতম সংেশক্ষে যডিাতক শস্ট্রং,  োশেখ,  
সংখযা,  এমনশক অ্ন্য কলাতমে েতেযে সাতেও েুলনা কেতে োতেন। 

 
সংখযাে যক্ষতত্র এসে শচতনিতে েযেহাে খুেই সেল। আেশন র্খন দুশি োশেতখে েুলনা কতেন,  েখন শনিিই 
েুোেন োশেখতক ক্ষুদ্রেে শহসাতে শেতেচনা কতেন। একইিাতে: 
( Date1 < Date2)  েখনই TRUE যফেে োিাতে,  যকেল র্শি Date2  অ্তেক্ষা Date1 েুোেন 
োশেখ হি। 
 

শস্ট্রং-এে েুলনাও এইসে গাশণশেক শচতনিতে মাধযতম কো র্াি। এই যক্ষতত্র োো েণযমালাি েণযশিে অ্েস্থান 
শনতিযি কতে। ‘A’ এতক্ষতত্র ’Z’ এে যচতি ক্ষুদ্রেে ো ‘A’ অ্তেক্ষা ‘C’ েৃহিে। এই প্রশক্রিাি প্রেম েণযিি 
সমান হতল শিেীি েণযগুতলা,  োও সমান হতল েৃেীি... এিাতে েুলনা চলতে োতক। 

 

এখন ধশে,  আেশন আেনাে যোগীে োশলকা শকিু িাতগ িাগ কেতে চান,  র্াতে কতে এতককজন সহকােী 
একইসাতে োতিে শনতি কাজ কেতে োতেন। মতন কশে,  আেনাে প্রেম সহকােী A,  B এেং C শিতি নাম 
শুরু হওিা সকল যোগীতক যিখতেন। োশলকাশি আেশন যেতে োতেন এিাতে: 
SELECT * FROM "Patients" 

WHERE "Surname" < 'D'; 

 

যখিাল কেতেন,  সকল উিাহেতণ যিশেতলে নাম ডােল-তকাি ক“”) এেং শস্ট্রং যোোতে শসতঙ্গল-তকাি ক‘’) 
যলখা হতিতি। SQL এিাতেই োতিে আলািা কতে। 
 

WHERE এে মাধযতম যকান কলাতমে েেযতক NULL এে সাতেও েুলনা কো র্াি,  যর্মন: WHERE 
<column_name> IS [NOT] NULL.  েৃেীি েন্ধনী [] এখাতন যোোতে যর্,  আেশন চাইতল 
NOT যক অ্ন্তিুযক্ত কেতে োতেন,  নাও কেতে োতেন। এশি শনিযে কেতে আেনাে চাশহিাে উেে,  শনশিযষ্ট্ 
যকান অ্যাশিশেউতি NULL িযালু আতি শক যনই ো যিখাে জন্য। এেকম অ্ন্যান্য SQL িাষােীশেে োশলকাশি 

 

HSQL এে ওতিেসাইতি োখা আতি: 

http://hsqldb.org/web/hsqlDocsFrame.html 

এখন আেশন ‘=’ এে মাধযতম েুতোেুশে শমল শচশনিতে কো িাড়াও গাশণশেক শচতনিতে েিতল LIKE অ্োতেিতেে 
মাধযতম আংশিক শমল খুুঁতজ যেতে োতেন। 

আেশন যো জাতননই,  কী ধেতণে শমল আেশন খুুঁজতিন। এজন্যই SQL িেয আতোে সহজ কোে জন্য 
আেনাতক শিতে আতো দুশি িশক্তিালী অ্স্ত্র: ‘%’ শচনিত এেং ‘_’ শচনিত। যর্তকান সংখযক কিূণয সহ) যর্তকান 
েতণযে জন্য হল ‘%’। আে ‘_’ হল শুধুমাত্র একোে যর্তকান েতণযে জন্য। উিাহেণ শিতিই যিখা র্াক: 

SELECT * FROM "Patients" 

WHERE "Surname" LIKE 'B%'; 

 

এশি ‘B’ শিতি শুরু হওিা সকল নামই যিখাতে,  ‘B’ এে েতে যর্ েণযই োকুক,  র্ে সংখযকই োকুক। 
কাতো নাতম র্শি শুধু ‘B’ োতক,  োতকও ফলাফতল োওিা র্াতে। 
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SELECT * FROM "Patients" 

WHERE "Address" LIKE '%Main St.%'; 

 

এই যকাতিশেশি যসইসকল যেকডয শনেযাচন কেতে,  র্াতিে address এে যকান জািগাি ‘Main St.’ 
আতি। যখিাল কেতল যিখতেন,  আশম ‘%’ শচনিতশি শুরু এেং যিষ,  উিি জািগাি েযেহাে কতেশি। প্রেম 
‘%’ িা র্শি মুতি যফশল,  োহতল েুেতে হতে আশম ‘Main St.’ শিতি শুরু address গুতলাে যেকডয 
খুুঁজশি। যিতষে ‘%’ িা মুিতল ো যোোি যর্ আশম ‘Main St.’ শিতি যিষ হওিা যেকডয খুুঁজশি। 
শেশ্বাস কেতেন শক না জাশন না,  আেনাে ধােণাে মতধয আসা সকল জশিল যকাতিশেে শেন্যাস এই দুশি 
অ্োতেিে শিতি প্রকাি কো সম্ভে। 

 
কম্পাউন্ড কতর্ৌশগক) যকাতিশে 

Where এে সাতে AND,  OR,  NOT যর্াগ কতে অ্তনক জশিল যকাতিশে তেশে কো র্াি। 

মতন করুন আেশন আেনাে একজন সাইশকিাশিে Belinda এে জন্য একশি সােপ্রাইজ োশিয কেতে চান,  
যর্খাতন আেনাে ZIP যকাড এলাকাি কধশে 13004) োস কো সকল মশহলা সাইশকিাশিেতক আেশন 
আমন্ত্রণ জানাতে চান। 
 
অ্েশ্যই যেশলন্ডাতক আমন্ত্রণ োিাতনা উশচে হতে না,  োতে যো সােপ্রাইজিাই োকতলা না! এখন আেনাে 
সহকােীতিে োশলকািা আমো এিাতে যেতে োশে: 
SELECT * FROM "Psychiatrist" 

WHERE "Gender" = 'Female' 

AND "Zip" = '13044' 

AND NOT "First Name" = 'Belinda'; 

 

এখাতন একিা সমস্যা হতে োতে,  যেশলন্ডা নাতমে অ্ন্য যকউও এক্ষতত্র োি েড়তে োতেন। এশি সমাধাতনে 
জন্য চাইতল নাতমে যিষ অ্ংিও যকাতিশেতে যর্াগ কতে শিতে োতেন। শকন্তু আমাে উতেশ্য যো আেশন শনিিই 
ধেতে যেতেতিন,  র্ে জশিল কমান্ডই যহাক না যকন,  SELECT শিতি আেশন ো কেতে োেতেন। 

ক্রমানুসাতে ডািা যিখতে চাইতল 

আেনাে যিিা যকাতিশে যর্ যিশেলশি যিখাতে,  োতে যডিা সাশেেদ্ধিাতে সাজাতনা নাও োকতে োতে। 
যডিাতেজ যো আেনাে িেযানুসাতে েেযগুতলা সংগ্রহ কতে যর্ ক্রতম োতিে যেতিতি,  যসই ক্রতমই যিশখতি 
শিতিতি। শকন্তু মাতে মাতে শকিু শেতিষ ক্রতম যডিা যিখাে প্রতিাজন হতে োতে। এে জন্যই SELECT এে 
সাতে ORDER BY েযেহাে কেতে োতেন। 
 

ধতে শনলাম আেশন যিষ নাতমে শিশিতে োশিযতে আমশন্ত্রে অ্শেশেতিে ক্রমানুসাতে সাজাতনা োশলকাশি যিখতে 
চান। োহতল শলখতে োতেন: 
SELECT * FROM "Psychiatrist" 

WHERE "Gender" = 'Female' 

AND "Zip" = '13044' 

AND NOT "First Name" = 'Belinda' 

ORDER BY "Surname" ASC; 

 

এখাতন ASC মাতন আেশন োশলকাশি উর্ধ্যক্রমানুসাতে চাতেন কতর্েকম ‘A’ যেতক ‘Z’ েড়)। একইিাতে,  
ORDER BY এে সাতে DESC েযেহাে কতে শনম্নক্রমানুসাতেও োশলকাশি যেতে োতেন ক‘Z’ যেতক ‘A’) । 
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যর্মন,  আেশন র্শি আেনাে সকল যেোশেতেে োশলকা োতিে যর্াগিাতনে োশেখ অ্নুর্ািী যিখতে চান 
এেং সম্প্রশে যর্াগিানকৃেতিে শুরুতে যিখতে চান,  োহতল আেশন শলখতেন: 
SELECT * FROM "Therapist" 

ORDER BY "Hiring date" DESC; 

েযেহােকােী শনতিযশিে েযাোশমিাে 

 

ধশে,  শ্শনকশিে েশেচালক শহতসতে আেনাে হিাে একশি শনশিযষ্ট্ যোগীতক যখাুঁজাে প্রতিাজন হল। যোগীে 
নাম Sanders ো Sandoz এে মে শকি ুএেং যস িশেয হতিশিল ২০০৪ যেতক ২০০৬ সাতলে মাোমাশে 
যকান এক সমতি। এখন আড়াই হাজাে যোগীে োশলকা এক জন এক জন কতে যিখাে যচতি আেশন শনতচে 
কাজশি কেতে োতেন: 

SELECT * FROM "Patient" 

WHERE "Surname" LIKE 'San%' 

AND "Time of Registry" <#2007/01/01# 

AND "Time of Registry" >#12/31/2003# 

ORDER BY "Surname" ASC; 

যিখতেই োতেন,  োশেখগুতলা ‘#’ িাো আেদ্ধ কতে যিিা হতিতি,  র্াতে Base োশেখ সনাক্ত কেতে 
োতে। এিাড়াও যখিাল করুন,  আশম দুই শনিতম োশেখ শলতখশি: একশি ISO ফেতমি,  র্াতে োশেখ যলখা 
হি yyyy/mm/dd শনিতম এেং আতেকশি হল রু্ক্তোতেে স্থানীি ফেতমি,  যর্শি mm/dd/yyyy। 
অ্েশ্যই আমাে যর্তকান একশি েযেহাে কো উশচে,  শকন্তু আশম যিখাতে চাইশি যর্ অ্েেশিও চাইতল কো 
র্াি। আেশন র্শি ইতিাতোে ো লযাশিন আতমশেকাোসী হন,  োহতল আেনাতিে স্থানীি ফেতমি 
dd/mm/yyyy। আেশন Libreoffice এে জন্য িাষা শনধযােতণে সমি স্থানীি ফেতমি যসি হতি র্াি। 

এশি যোগী খুুঁতজ োওিাে জন্য খুেই কার্যকে যকাতিশে,  র্শিও প্রশেোে নেুন যোগী খুুঁতজ যেতে নাম-োশেখ 
োতল্ট যকাতিশেশি নেুন কতে যলখা লাগতে। 
 

মূলে Base েযাোশমিাতেে জািগাি যিশেতিেল োখাে সুতর্াগ যিি এেং যকাতিশে োন কোতনাে সমি ো 
েূেণ কেতে েতল। এতে যকাড োলিাতনা লাতগ না। 

েযাোেিা এইিাতে কাজ কতে: েযাোশমিাে কএতক্ষতত্র নাম ও োশেখ) শলতখ যিিাে েিতল আেশন যকালন ক‘:’) 
এে েে অ্োতেিেশি শলতখ এেেে যিশেতিেলশি শলখতেন। এশি এমন যিখাতে: 

SELECT * FROM "Patient" 

WHERE "Surname" LIKE: patientName 

AND "Time of Registry" <: topDate 

AND "Time of Registry" >: bottomDate 

ORDER BY "Surname" ASC; 

 

এই যকাতিশে োন কোে েে Base আেনাতক “Parameter Input” নাতম একশি যিাট্ট উইতন্ডা 
যিখাতে।এই উইতন্ডাে উেতে “Par amet er ” যলখা একশি যলতেল এেং এে শনতচই শেনশি যিশেতিেল: 
patientName,  topDate,  bottomDate সহ একশি েক্স যিখতেন। এই েতক্সে শনতচ আতো 
একশি যলতেল োতেন “Values” নাতম এেং এেেে একশি যিক্সি েক্স। এখন যখাুঁজাে জন্য 
েযাোশমিােগুতলা র্োর্ে ক্রতম শিন এেং প্রশেোে ENTER চােুন। এই উইতন্ডাতে OK,  Cancel এেং 
Next োিনগুতলাও আতি,  আেশন Next যচতেও মানগুতলা শিতে োেতেন এেং যিষ হতল OK চােতেন। 
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এেেে কাশিে যেকডযগুতলা যিশেল আকাতে A যেতক Z ক্রতম সাজাতনা অ্েস্থাি প্রিশিযে হতে। 

যর্তহেু যোগীে নাতমে জন্য আমো LIKE অ্োতেিে ইশেমতধয েযেহাে কতেশি,  আেনাে কাজ হল আতগে 
মে “%” আে  “_” েযেহাে কতে কাজশি কো। োশেখগুতলা অ্েশ্যই “#” এে মতধয শলখতেন১০,  র্াতে 
Base এতক োশেখ শহতসতে শচনতে োতে। লক্ষয কেতেন,  শলতখ যিিা োশেখশি শকন্তু ফলাফতল োি যিিা 
হি। যর্মন,  শনতচে যকাতিশেশি শলখনু: 

১০ আশম “#” িাড়াও শলতখ যিতখশি এেং Base শিকমেই কাজ কতেতি 

Smi% 

#01/01/2005# 

#12/31/2003# 

এই যকাতিশে ২০০৪ সাতল িশেয হওিা ক২০০৩ এে যিষ শিনও না,  ২০০৫ এে প্রেম শিনও না) সকল যোগী,  
র্াতিে নাম Smi ( যর্মন,  Smith ো Smithers)  শিতি শুরু,  োতিে খুুঁতজ যেে কেতে। এজন্য 
আেনাতক সমো ক“=”) শচনিত েযেহাে কেতে হতে। SQL যকাড েশেেেযন না কতেই আেশন এই যকাতিশে 
োেোে োন কোতে োেতেন। 

 
একোতে একাশধক যিশেতল যকাতিশে চালাতনা 

SELECT েযেহাে কতে এখন ের্যন্ত অ্সাধােণ শকিু কাজ আমো কতেশি। এই শজশনসিাতকই আমো এক 
যকাতিশে শিতি একাশধক যিশেতলে যডিা েযেহাে কতে েেেেযী ধাতে শনতি যর্তে োশে। 
েশেশস্থশেিা একোে িােুন: আেনাে সে যোগী আে সে সাইশকিাশিতেে একশি োশলকা প্রতিাজন। যোগীে 
প্রেম ও যিষ নাম এক যিশেতল আে সাইশকিাশিেতিে প্রেম ও যিষ নাম অ্ন্য যিশেতল আতি। কীিাতে 
োশলকাশি োওিা যর্তে োতে? 

 

প্রেতম,  SELECT কমাতন্ডে FROM এে যিেে দুশি যিশেতলে যেফাতেন্স েযেহাে কেে। এিাড়াও,  যকান 
যিশেতলে কলাম আমো েযেহাে কেশি,  ো স্পষ্ট্িাতে উতেখ কেতে হতে। যিখতে োতেন,  “Patient” 
এেং “Psychiatrist” উিি যিশেতল “First Name” ও “Surname” কলাম আতি। োতিে 
আলািা কোে জন্য আমো শনতচে শসনিযাক্স েযেহাে কেে: 
<table name>.<column name> 

 
এে অ্েয হতে আমো যিশেতলে নাম এেং কলাতমে নাম েযেহাে কেে,  র্াতে িেকােী কলামশি িযেযহীন 
যেফাতেতন্স োওিা র্াি। কীিাতে ো যিখা র্াক: 

SELECT "Patient"."First Name", 

"Patient"."Surname", 

"Psychiatrist"."First Name", 

"Psychiatrist"."Surname" 

FROM "Patient", "Psychiatrist"; 

 

যখিাল করুন,  যর্তহেু আমাতিে কলাম আে যো এে নামগুতলা েড়-তিাি হাতেে অ্ক্ষতে যলখা,  যসতহেু 
যসগুতলা ডােল-তকাতিে ক“”) যিেে যলখা উশচে। 

মতন কশে,  আমাতিে যডিাতেতজ শুধুমাত্র এই শেনজন যোগী : Alex Smith,  John Serrato এেং 
Frank Thrung আে দুইজন সাইশকিাশিে : Amanda Perez,  Debbie Dobson এে েেয 
আতি। সাতে আমো এও জাশন,  Alex আে John এে সাইশকিাশিে  Amanda এেং Frank এে 
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সাইশকিাশিে Debbie। 
 
 
 
এতক্ষতত্র আমো আতগে যকাতিশেশি োন কোতল শনতচে যিশেতলে মে ফলাফল োই: 
 
 

 

First Name Surname First Name Surname 

Alex Smith Amanda Perez 

Alex Smith Debbie Dobson 

John Serrato Amanda Perez 

John Serrato Debbie Dobson 

Frank Thrung Amanda Perez 

Frank Thrung Debbie Dobson 

 
এিা আমো যর্িাতে যচতিশি েশেস্কােিাতে যসেকম হিশন । প্রেমে র্শি আমো িালমে লক্ষযকশে,   আসতল 
আমাতিে ফলাফতল শক আতি ,  যসখাতন প্রতেযকশি যোগী োে ডাক্তাতেে সাতে সংরু্ক্ত হতি যগতি । এখাতন 
৩ জন যোগী ,  ২ জন ডাক্তাে এেং এিাে সংরু্ক্ত ফলাফল হতিতি ২ x ৩ = ৬ জতনে একশি সমশষ্ট্। সশেযই 
শক আমো যোগী ও ডাক্তাতেে এমন েেয যচতিশিলাম। যিশেতলে সকল কলাতম শুধু "First Name"  এেং 
“Surname” যিখা র্াতে শকন্তু এখাতন যোোই র্াতে না যকানশি যোগী আে যকানশি ডাক্তাে । 

 
যিতষে এই অ্ংিিুকু সমাধান কো অ্তনক সহজ। এিা কেতে আমাতিে প্রতেযকশি কলাতমে সাতে একশি 
উেনাম  রু্ক্ত কেতে হতে । সাধােনে, আমো র্খন এতকে অ্শধক যিশেল শনতি কাজ কেে েখন এেকম ত্রুশি 
দুে কোে জন্য আমো প্রতেযকশি কলাতমে সাতে একশি উেনাম রু্ক্ত কতে যনে। এিা একিা িাল অ্িযাস । 
এিা অ্েশ্যই একশি মাশজযে শনিম। 
 
এখন,  প্রেম সমস্যািাে সমাধানও শকন্তু সহজ। র্শি আেনাে মতন োতক,  প্রতেযকশি psychiatrist 
এে একশি প্রাইমােী কী  আতি র্া patient যিশেতলে ফতেন কী শহতসতে যিখাতনা হতে। র্শি আেনাে মতন 
নাও োতক,  যর্ SQL এে যকাড যিখতে োতেন, র্া শিতি যিশেলশি তেেী কতেতিন এেং ULM ডািাগ্রাম র্া 
িাো যসিাে েননযা কতেতিন । এিাই হল "ফতেন কী" র্া আেনাতক েতল যিতে যকান ডাক্তােশি যকান যোগীে 
সাতে োকতে। 

 
সুেোং আমো এমন একশি কাজ কেতে চাশে যর্, এিাে ফলাফল এমন হতে যোগীে যিশেতলে "ফতেন কী" 
psychiatrist  এে যিশেতলে "প্রাইমােী কী" শহতসতে েশেচি েহন কেতে । অ্েশ্যই এখাতন আমো 
WHERE clause েযেহাে কতে এই িেযশিে কাজ কেে।  ফলস্বরুে আমাতিে যকাডশি  যিখতে এমন হতে : 
 
SELECT "Patient"."First Name" AS "Patient Name", 

"Patient"."Surname" AS "Patient Surname", 

"Psychiatrist"."First Name" AS "Psychiatrist Name", 

"Psychiatrist"."Surname" AS "Psychiatrist Surname" 

FROM "Patient", "Psychiatrist" 

WHERE "Patient"."Psychiatrist ID" = "Psychiatrist"."ID Number"; 
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প্রতেযকোে র্খন আমো আমাতিে যিশেল গুতলা জতিন কেে েখন,  আমাতিে "ফতেন কী" এেং "প্রাইমােী 
কী" একই হতে হতে । নেুো,  আমাতিে ফলাফল উেতেে যিশেল এে মে কতে আসতে । এই ফলাফলতক,  
র্া শকনা যোগী এেং ডাক্তাতেে সকল সম্ভােয সমন্বি কেতে োতে োতক "কাশিযিীিান যর্াগ" েতল ।  " কী 
নাম্বাে" শমলাতে এেং এিাতক একশি Inner Join এ েশেনে কেতে,  WHERE clause শি আমাতিে 
শেতিষ সাহার্য কতে,  আমো যর্ েেয চাই না যকন এিা আমাতিে ো প্রিান কতে । 

 
Inner Join এ আমো শুধুমাত্র যসই সে শজশনইসই শনোচনয কশে র্া আমাতিে িতেযে সাতে শমতল র্াি। 
এিা িাল,  শকন্তু সে সমি নি। ধরুন,  এখাতন ২ জন ডাক্তাতেে েশেেতেয ২৩ জন এেং ৩ জন যোগীে 
েশেেতেয ৫১২ জন আতি। এেং আেশন জাতননা যর্ যকান দুইজন ডাক্তাে েেযমাতন যকান যোগীই যিখতিন না। 
র্শি আেশন এই ইনাে জতিন চালনা কতেন োহএশি োওিাে জন্য আমাে Outer Join েযেহাে কেতে 
োশে।  এই জতিন এে মাধযতম আমো একশি যিশেতল োকা সকল েেয যক রু্ক্ত কোে জন্য অ্নুতোধ কেশি,  
র্শিও এে সাতে সংশেষ্ট্ অ্ন্য যিশেতলে েতেযে সাতে শমল না হি। এে ফতল ফলাফতক সকল শেতিষতজ্ঞে নাম 
যিখাতে,  শকন্তু োতিে যকান যোগী না োকতল  patients যসল খাশল োকতে। এে ফতল আেশন জানতে 
োেতেন যর্ আেনাে কাতি যকান যকান েেয যনই,  র্া শনতজই একশি গুরুত্বেূণয েেয আেনাে জন্য। 
 
ইংতেশজে মে SQL একশি শলশনিাে িাষা,  আেনাে প্রেতম একশি যিশেতলে নাম শলখতে হতে,  োেেে 
আতেকশি যিশেতলে নাম। আেশন র্শি চান যর্ যকাতিশে োম োতি োকা যিশেতলে সকল েেয যিখাতে োহতল 
আেনাতক Lef t  Outer Join েযেহাে কেতে হতে। আেশন র্শি চান যর্ যকাতিশে শিেীিোতে যলখা কর্া 
প্রেম যিশেতলে ডান োতি োকতে) যিশেতলে সকল েেয যিখাতে োহতল আেনাতক Right Outer Join 
েযেহাে কেতে হতে। 

 
Outer Join এে শসনিযাক্স প্রেতম একিু কশিন মতন হতে শকন্তু আেশন যিখতেন এশি েশেেূণয অ্েয েহন 
কতে। আসুন একশি যকাতিশে তেশে কশে র্া সকল ডাক্তােতিে যিখাতে র্শি আমাতিে ডািাতেতস োতিে যকান 
যোগী না োতক। 
 
SELECT "Psychiatrist"."Surname" AS "Psychiatrist Surname", 

       "Psychiatrist"."Name" AS "Psychiatrist Name", 

       "Patient"."Surname" AS "Patient Surname", 

       "Patient"."Name" AS "Patient Name" 

FROM {OJ "Psychiatrist" LEFT OUTER JOIN "Patient" 

 ON "Psychiatrist"."ID Number" = "Patient"."Psychiatrist 

ID"} 

 
যখিাল কেতেন FROM অ্ংিশি একশি কািয োতকি ক ' { '  )  এেং Outer Join এে জন্য  ' OJ'  
শিতি শুরু হতিতি। োেেে আমো একশি যিশেতলে নাম শলতখশি,  এই যক্ষতত্র Psychiatrist  যিশেলশি,  
কােন এশি আমো প্রেতম শলতখশি,  SELECT এ এশি োম োতি আতি। োেেে আমো ' Left Outer 
Join'  শলতখশি এেং োেেে শিেীি যিশেতলে নাম শলতখশি কএই যক্ষতত্র  Patient যিশেল)। যকননা 
আমো left outer join কেতে চাশে,  যর্খাতন োম োতিে যিশেল ক Psychiatrist)  যেতক 
সকল names এেং surnames শনতি আসা হতে র্শিও ফতেন কী এে সাতে শমল োকা োতিে যকান 
যোগী না োতক। যখিাল কেতেন আমো ' WHERE' এে েশেেতেয ' ON'  েযেহাে কতেশি র্াতে আমো 
কশন্ডিন শমলাতে োশে। যিতষ আমো একশি কািয োতকি শিতি ক ' } '  )  যিষ কতেশি। যকাতিশেশি চালান। 
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চলুন আতগে উিাহেতনে inner join এ র্াই। মতন কতেন আমো যকাতিশেে ফলাফতল patient এে 
যফান নাম্বাে যিখতে চাই। আেনাে র্শি মতন োতক,  এই েেয োে শনতজে যিশেতল োখা শিতলা যকননা আমো 
প্রশে যোগীে জন্য অ্গশণে যফান নাম্বাে সংেক্ষণ কেতে চাই। 
 
আমাতিে র্া কেতে হতে যকাতিশেতে Patient Phone  যিশেল রু্ক্ত কেতে হতে কF সহ),  সশিক 
<table>. <column> শসনিযাক্স েযেহাে করুন এেং WHERE এ একশি AND কশন্ডিন রু্ক্ত করুন র্া 
patient  এে প্রাইমাশে কী এেং Phone  যিশেতলে ফতেন কী Patient ID এে সাতে রু্ক্ত। 
আেশন র্শি যখিাল কতে োতকন,  দুইশি যিশেল রু্ক্ত কেতে একশি WHERE যেিতমন্ি িেকাে। শেনশি 
যিশেল রু্ক্ত কেতে দুইশি WHERE যেিতমন্ি িেকাে এেং র্া একশি AND শিতি রু্ক্ত। আেশন এমন একশি 
েযািানয এখাতন যিখতে োতেন: চােশি যিশেল রু্ক্ত কেতে শেনশি যেিতমন্ি িেকাে হি। সাধােন িাতে আেশন 
র্শি n সংখযক যিশেল র্ুক্ত কেতে চান োহতল আেনাে n- 1 শি যেিতমন্ি লাগতে। 
 
অ্নুিীলন শহসাতে,  একশি যকাতিশে করুন,  যর্খাতন একজন শেতিষতজ্ঞে নাম চাইতে এেং যসই অ্নুর্ািী োে 
সকল যোগীে োশলকা এেং যফান নাম্বাে যিখাতে।তল যর্সকল ডাক্তাে োতিে যোগীে সাতে রু্ক্ত আতি োতিে 
একিা োশলকা তেেী হতে এেং  যর্সে ডাক্তাতেে সাতে যকান যোগী রু্ক্ত যনই যসসে ডাক্তাে এই োশলকা হতে 
োি র্াতেন। এই শেষিশি এশিে মে লম্বা োশলকাতে হতে না এেং এশি আেনাতক োশলকাে একশি শেতেষণ 
শিতে এেং সকল ডাক্তাতিে নাম মতন োখতে। এিা আেও িাল ফলাফল হতে োতে র্শি আমো আমাতিে 
যকাতিশেতে সকল ডাক্তােতক রু্ক্ত কশে,  র্শিও োো আমাতিে সকল িতেযে সাতে সাোসশে রু্ক্ত ো শমতল না। 
 
এই ের্যন্ত আমো র্া কতেশি োতে ইন্িােশমশডতিি যিশেল যেমন কশিন না। আেশন মতন কেতে োতেন,  দুইশি 
যিশেতলে মতধয যমশন িু যমশন শেতলিন োকতল আমো ইন্িােশমশডতিি যিশেল েযেহাে কশে। ইন্িােশমশডতিে 
যিশেতলে েযেহাে হল এই কাশডযনাশলশিতক শনিন্ত্রণতর্াগয 1...n এ রূোন্তে কো। র্শিও,  ইন্িােশমশডতিি 
যিশেতল শুধু মাত্র শেশিন্ন ফতেন কী এে সমন্বি সংেশক্ষে হি। আমো শুধমুাত্র এই সমন্বি যেতক অ্েয যেে কেতে 
চাই। আমাতিে উিাহেতন patientএেং medication এে মতধয একশি ইন্িােশমশডতিি যিশেল আতি। 
একজন যোগী এক ো একাশধক ঔষধ েযেহাে কেতে োে। একশি ঔষধ এক ো এতকে অ্শধক যোগীে জন্য 
েযেহাে হতে োতে। 

 
মন কতেন যোগীো র্ে ঔষধ যনি োে একশি োশলকা কেতে চাশে। এশি ইন্িােশমশডতিি যিশেতল সংেশক্ষে 
োকতে,  যর্িা patient এে কী নাম্বাে শনতে এেং এে সাতে সম্পৃক্ত ঔষুধ র্া উশন েযেহাে কতেন ো ে 
কী নাম্বাে শনতে। শকন্তু যিশেতল শুধ ুমাত্র এই সকল কী এে সমন্বি োকতে। এগুতলা কী েুোতে ো জানতে,  
“ Patient”  যিশেল এেং “Medication”  যিশেল যেতক েেয শনতে হতে। কাশিযশসিান জতিন েশেহাে 
কেতে,  আমাতিেতক র্োর্ে কশন্ডিন েযেহাে কেতে হতে। যকননা আমো শেনশি যিশেল সংরু্ক্ত কেশি,  
আমো জাশন আমাতিে দুইশি জতিন িেকাে। এই যকাতিশেে ফলাফল সহতজ েড়াে জন্য জন্য,  আমো 
েেযেহুল এশলিাস রু্ক্ত কেে। েেেশেয অ্নুতেি না েতড় আেশন যকাতিশেশি শলখতে োেতেন? আেনাে োো 
উশচৎ। 
 
SELECT "Patient"."First Name" AS "Patient Name", 

 "Patient"."Surname" AS "Patient Surname", 

 "Medication"."Name" AS "Medication", 

 "Medication"."Description" 

FROM "Patient", "Medication", "Patient Medication" 

WHERE "Patient Medication"."Patient ID" = "Patient"."ID Number" 

AND "Patient Medication"."Medication ID" = "Medication"."ID 

Number" 
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ORDER BY "Patient"."Surname" ASC; 

 
 
 
আসুন এই যকাতিশেশিতক এই অ্ংতি র্া শেশিউ কো হতিতি ো রু্ক্ত কতে েশেেেযন কশে। আসুন এমন একশি 
যকাতিশে তেশে কশে র্া আেনাে কাি যেতক যোগীে নাম জানতে চাইতে র্াে শেতোিয আেশন তেশে কেতেন এেং 
নাতমে আউিেুিশি একশি কলাতম যিখাতে: 
 
SELECT CONCAT(CONCAT ("Patient"."Surname", ', '), 

"Patient"."First 

Name") AS "Patient Name", 

 "Medication"."Name" AS "Medication", 

 "Medication"."Description" 

FROM "Patient", "Medication", "Patient Medication" 

WHERE "Patient"."First Name" LIKE: PatientName 

AND "Patient"."Surname" LIKE: PatientSurname 

AND "Patient Medication"."Patient ID" = "Patient"."ID Number" 

AND "Patient Medication"."Medication ID" = "Medication"."ID 

Number" 

ORDER BY "Patient Name" ASC; 

 
মতন োখতেন order এ এশলিাস যেতক যর্ নাম যিওিা হতিতি ো েযেহাে কো হতিতি। মতন োখতেন 
এশলিাস শুধু মাত্র কলাতমে নামই েশেেেযন কতে না SQL যকাতড প্রতিাজন হতল যসই কলামতক েযেহাে কোে 
জন্য যেফাতেন্স শহসাতেও কাজ কতে। 
 
এশি SELECT যেিতমতন্িে মতধয সেতচতি জশিল,  শকন্তু এেই মতধয যকান সমস্যা িাড়াই আেনাে এশি েুতে 
যফলা উশচৎ এেং তেশে কো উশচৎ। 

 
অ্যাশগ্রতগি  ফাংিন 

অ্যাশগ্রতগি ফাংিন যেগুলাে ফাংিতনে মে একশি িযালু যফেে যিি,  শকন্তু প্রশেশি যেকতডযে জন্য একশি কতে 
িযালু যফেে না শিতি,  সম্পণূয যেকডয সংগ্রহ যক প্রশেশনশধত্ব কতে এমন একশি িযালু যফেে যিি। 

 
এশিে সেতচতি িাতলা উিাহেন হল COUNT ফাংিন। একশি যিশেতলে কেগুতলা যেকডয আতি COUNT  ো 
যফেে শিতে। মতন কতেন যডিাতেতস কেগুতলা যোগী আতি ো আেনাে জানা প্রতিাজন,  আেশন শনতচে 
যকাতিশে েযেহাে কেতে োতেন 

 
 SELECT COUNT(*) FROM “Patients”; 

 
 
 
আেনাে কশম্পউিাতে ফলাফল এমন আসতে: 
 
  

COUNT( * )  
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   ( যকননা আশম আিশি যোগীে জন্য ডািা শিতিশি) 
 
এখন শেশ্বাস করুন আে নাই করুন,  ফলাফলশিও একশি যিশেল,  র্শিও একশি মাত্র কলাম এেং একশি মাত্র 
সাশে কসাতে যহডাে সাশেই কলাতমে নাম)। 
এই ফলাফল যক আমাতিে আতগ শেশিউ কো COS(d) ফাংিতনে সাতে েুলনা করুন। উক্ত উিাহেতন,  
' d'  েযাোশমিাে শিতলা একশি কলাতমে নাম এেং ফাংিনশি প্রশেশি যেকতডযে জন্য cosine িযালু যফেে 
শিতো। অ্েে শিতক,  অ্যাশগ্রতগি ফাংিন,  একশি যসতিে সমশষ্ট্গে নাম্বােতক প্রশেশনশধত্ব কতে। আশম এখন 
শনতচে অ্যাশগ্রতগি ফাংিনগুলাে সংশক্ষপ্ত েণযনা শিতো: 
  
COUNT,  MIN,  MAX,  SUM,  AVG,  VAR_POP,  VAR_SAMP,  STDDEV_POP,  
STDDEV_SAMP । 
 
সাধােে এই ফাংিনগুতলা শনতচে শসনিযাক্স েযেহাে কতে: 
 
SELECT <function> ("Column Name") FROM "Table Name" [...] 

 
যর্খাতন <function> এে েশেেতেয উেতে যলখা যর্তকান ৯ শি ফাংিতনে একশি হতে। 
আসুন এগুতলা শকিাতে কাজ কতে যিশখ: 
 
আতগই েণযনা কো হতিতি,  COUNT যিশেতল োকা যমাি কলাম যফেে যিি। আমো যকান সােতসতিে জন্যও 
শফল্টাে কতে ফলাফল যেে কেতে োেতো। মতন কতেন,  আেশন যিশেল যেতক male যোগী কেজন ো যেে 
কেে। আশম শনশিৎ আেশন এেক্ষতণ েুতে যফতলতিন যকাড কী হতে: 
 
  SELECT COUNT(*) FROM "Patients" 

  WHERE "Gender"='Male'; 

 
 
আেশন চাইতল যহডাে সাশেে নাম েশেেেযন কেতে োতেল র্াতে আেনাে ফলাফল একশি অ্যাশলিাস োতক। 

 
  SELECT COUNT(*) AS "Number of Male Patients" FROM 

"Patients" 
  WHERE "Gender"='Male'; 

 
মতন কশে Phone Number যিশেতল োকা সকল অ্নন্য যফান নাম্বাে আেনাে িেকাে। আমো শচন্তা কেতে 
োশে যর্ একই েশেোতেে একাশধক সিস্য োসাে যফান নাম্বাে শিতে োতে,  র্াে জন্য count  ফাংিন 
সশিক ফলাফল শিতে না।  count ফাংিতন একই নাম্বাে একাশধকোে আসতে। আমো যকাতিশে যেতক 
েুনোেৃি নাম্বাে োি শিতে DISTINCT ফাংিন েযেহাে কেতে োশে। যর্মন: 
 
  SELECT DISTINCT COUNT("Number") FROM "Phone Number"; 

  

 
সংতক্ষতে,  র্শি DISTINCT রু্ক্ত কো হি,  োহতল অ্যাশগ্রতগি ফাংিতন একশি কলাতমে একই িযালু 



86 

একোে গণনা কো হি।  আেশন র্শি শেেেীেিা চান,  োহতল আমো ALL েযেহাে কেতে োশে,  র্াতে 
শনশিৎ হওিা র্াি আমো আেনাে যকাতিশেে সকল ইন্সতিন্স রু্ক্ত কতেশি। 
 
আেনাে যজতন োখা উশচৎ যর্ COUNT এে ডািা িাইে I nt eger ,  আেশন এই ফলাফল শিতি যকান 
গাশণশেক কাজ কেতে োতেন অ্েো ড্রে ডাউন োশলকা োনাতে এশি েযেহাে কেতে োতেন। আমো এশিতে 
আোে শফতে আসে। 
 
আেও মতন োখতেন যকান সাশে র্শি খাশলও োতক COUNT  োও শহসাে কেতে। যর্মন,  আেশন র্শি এমন 
যকাতিশে চালান: 
   SELECT COUNT("Surname") FROM "Patient"; 

 
আেনাে র্শি এমন যকান যেকডয োতক যর্খাতন যকান sur name যনই,  োেেেও ো গণনা কো হতে। 
 
যিশেতল যেকতডযে সংখযা গণনা কো এেং সােতসতিে সংখযা গণনা কোে মাধযতম আমো সম্পূণয ডািাতেতসে 
মধয যেতক সকল প্রকাে িেকো হাে যেে কেতে োশে। 
 
আেশন এই গণনা শনতজও কেতে োতেন অ্েো Base আেনাে জন্য কতে শিতে োতে। এিা সেয যর্ এই 
ধেতনে কাজ কেতে হতল শকিু কশিন কাজ কেতে হতে শকন্তু,  একোে র্খন কতে যফলতেন,  আেশন মাউতসে 
দুইোে শ্তকই সকল আেতডি োতেন। মতন কতেন আমো ডািাতেতস োকা যোগীতিে মতধয িেকো 
কেজতনে  post traumatic stress disorder (  সংতক্ষতে PTSD)   শনণযি কো হতিতি 
ো যেে কেতে চাশে। 

আমো প্রেতম যডিাতেস যেতক প্রেতম কেজন যোগী আতি ো যেে কেতে চাশেলাম। এশিে জন্য আমো শুধ ু
মাত্র SELECT COUNT েযেহাে কেতে োেোম। োেেে কেজন যোগী PTSD েেীক্ষা কশেতিতিন ো 
যেে কেলাম,  িেয শমলানে জন্য আমো WHERE েযেহাে কতেশি। এখন আমো PTSD যোগী যক যমাি 
যোগী শিতি িাগ কেে,  র্া আমাতিেতক  িূন্য যেতক এক এে মতধয  একশি  যডশসতমল নাম্বাে শিতে,  োেেে 
আমো নাম্বােশিতক ১০০ শিতি গুণ কেতলই িেকো যেে হতি র্াতে,  শকিুিা এমন: 
 
  % PTSD Patients= 𝑛𝑃𝑇𝑆𝐷

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

যখিাল কেতেন িেকো শহসাে কোে সমি,  সােতসি সে সমি লে এেং যমাি সে সমি হে হি। 

 
এই েদ্ধশেতে একিা সমস্যা আতি যসিা হল ফলাফল যেতে আমাতিে দুইশি SELECT যকাতিশে েযেহাে 
কেতে হতে,  একিাতে WHERE োকতে আতেকিাতে োকতে না। আমো একই যকাতিশেতে দুইশি SELECT 
শনতিযি শনতে োেতো না। শকিাতে  আমো এশি সমাধান কেতে োেতো? 

 
আমো প্রশেশি SELECT এে জন্য দুইশি যকাতিশে তেশে কতেশি এেং দুইশি যকাতিশেে ফলাফল রু্ক্ত কেতে 
আমো েৃেীি একশি যকাতিশে শলতখশি। এখন আেশন েলতে োতেন : না! োি যিই। আশম দুইশি COUNT যেে 
কেে,  কযালকুতলিে শিতি শহসাে কতে িেকো যেে কেে। আেশন এশি কেতেই োতেন। েৃেীি যকাতিশে 
োকতে,  িশেষ্যতে,  ডািাতেতস র্খন নেুন যেকডয অ্ন্তিুযক্ত হতে,  আেশন শুধু মাত্র েেৃীি যকাতিশে েযেহাে 
কেতেন এেং আেশন PTSD েেীশক্ষে যোগীে হালনাগািকৃে িেকো হাে োতেন। 

 
সম্পূণয েদ্ধশেশি এমন হতে: আেশন যমাি যোগীে জন্য এই যকাতিশে োনাতেন: 
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  SELECT COUNT (*) AS "Total Patients" FROM "Patients"; 

 

োেেে যকাতিশেশি  “qryTotal Patients” এে মে যকান নাম শিতি সংেক্ষণ করুন। 
 
এেেে PTSD যোগী সােতসতিে জন্য একশি যকাতিশে তেশে করুন,  যকাডশি এমন হতে 

 

 
SELECT COUNT (*) AS "Total PTSD Patients" FROM "Patients" WHERE 

"Diagnosis"='PTSD'; 

 

এেং  “qryTotal PTSD”  এে মে নাম শিতি এশি সংেক্ষণ করুন। 
 
এখন,  Base ইন্িােতফতস Queries view যে,  আমো এই যকাতিশেতে ডান শ্ক কশে এেং 
“Create as view”  শনেযাচন কশে। আেশন মতন কেতে োতেন,  এশি যকাতিশেে ফলাফল শনতি একশি 
িাচুযিাল যিশেল তেশে কেতে। িাচুযিাল,  কােন প্রশেোে র্খন এশি কল কো হতে ডািাতেতস যেকতডযে যকান 
েশেেেযন হতল যসই েশেেেযন সহ এশি ফলাফল যিখাতে। views এে নাম শহসাতে একই নাম োখুন,  
শুধুমাত্র নাম যেতক ' qry'  অ্ংিশি োি শিতি শিন।  Base ইন্িােতফতসে Table অ্ংতি আেশন এই 
view যিখতে োেতেন। 

েৃেীি যকাতিশেে জন্য আমো েূেযেেযী যকাতিশেে ফলাফল েযেহাে কেে। যর্খাতন view এে নাম প্রেতম 
োকতে োেেে কলাতমে নাম হতে। দুইশি রু্ক্ত কোে জন্য ডি শসনিযাক্স েযেহাে কেে। ' AS'  েযেহাে কতে 
আমো কলাতমে নেুন নাম শিতে োেতো। যকাডশি এমন হতে: 
 
SELECT ("Total PTSD"."Total PTSD Patients"/"Total 

Patients"."Total Patients")*100 AS "Percentage of PTSD 

Patients" FROM "Total PTSD", "Total Patients"; 

 
যখিাল কতে যিখুন যকাডশি শুধু আমো যর্ কলাম চাশে ো শনেযাচন কেতি না,  োিাোশি গাশণশেক 
অ্োতেিেও ক' / '  শচনিত িাগ কোে জন্য,  েন্ধনী এেং “*” গুণ কোে জন্য) রু্ক্ত কতেতি। এশি সম্পূণয সশিক 
যকাড,  আসতল,  HSQL এে মেন যেশিেিাগ যডিাতেস ইশঞ্জন SELECT যক গাশণশেক অ্োতেিে েযেহাে 
কতে আউিেুি েশেেেযন কোে অ্নুমশে যিি। 
 
শকন্তু,  আমো এই যকাতিশে োন কেতল ফলাফল িূন্য োতো! কী িুল হতিতি?!  

 
আমো জাশন যর্ িাগ কোে ফতল িূন্য এেং এক এে মতধয যর্ যকান একশি নাম্বাে ফলাফল শহসাতে োওিা র্াি 
কতকননা সােতসি সম্পূণযশিে একশি অ্ংি)। শকন্তু মতন কতে যিখুন,  COUNT একশি ইশন্িজাে নাম্বাে যফেে 
যিি। র্াে ফতল ফলাফল সে সমি একশি েশেেূণয সংখযা হতে,  এতক্ষতত্র িূন্য হতে। িূন্য যক একি শিতি গুণ 
কেতল িূন্য হি। আমো কী কেতে োশে? 

 
একশি চেেু সমাধান হল ফমুযলাই েশেেেযন কতে যফলা,  িাগ কোে আতগ একি শিতি গুণ কো,  অ্তনকিা 
এমন: 
 
...("Total PTSD"."Total PTSD Patients"*100)/"Total 

Patients"."Total Patients ” 
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গাশণশেক শিক যেতক দুইশি ফমুযলাই সমান এেং োশস্তশেক শিক যেতক আমো সম্পূণয িনূ্য হওিা যেতক শেেে 
োখতে োেলাম। শকন্তু এই সমাধানশি সতন্তাষজনক নি কােন আমো সকল যডশসতমল নাম্বাে হাোতো,  র্া 
আমাতিে  calculations11 এ একশি গুরুত্বেূণয িুল যেতখ শিতে। COUNT এে ফলাফতলে ইশন্িজাে 
িাইে সমস্যা হতি িাুঁড়াতে। 
 
ফাংিন আমাতিে এোেও োুঁচাতে। আেশন র্শি HSQL এে ডকুতমতন্িিন েতড় োতকন,  োহতল আেশন 
জানতে োেতেন  যর্ এমন দুইশি ফাংিন আতি র্া আমাতিে ফলাফতলে ডািা িাইে েশেেেযন কেতে সাহার্য 
কতে। ফাংিনগুতলা হল: 
 
  CAST (term AS type) term এে ডািা িাইে type এ রূোন্তে কেতে 

  CONVERT (term, type) term এে ডািা িাইে type এ রূোন্তে কেতে 

 
ডকুতমতন্িিতন োতিে েণযনা েোমিয যিি যর্ ফলাফতলে শিক শিতি োো সমান এেং শুধুমাত্র োো যর্ শসনিযাক্স 
েযেহাে কতে ো েশেেেযন কো হি। হতে োতে এশি সম্পণূয না এেং এেং োো যর্িাতে কাজ কতে যসিাতেও 
োেযকয আতি। আমো েখনই জানে,  র্খন আমো এতিে শেশিন্ন েশেশস্থশেতে েযেহাে কেে এেং েুলনা 
কেে। এসমতিে জন্য,  আমো আমাতিে লক্ষয অ্জযতনে জন্য CAST েযেহাে কেে,  এেং ফলাফল একশি 
Real ডািা িাইতে োখে,  যর্মন: 
 
CAST ("Column 1" AS REAL) / CAST ("Column 2" AS REAL) * 100 

Where: 

 Column 1 = "Total PTSD"."Total PTSD Patients" and 

 Column 2 = "Total Patients"."Total Patients" 

 
আমাতিে আতগে যকাতিশেে যকাডিা এমন হতে 

 
SELECT( CAST ("Total PTSD"."Total PTSD Patients" AS REAL ) / 

CAST 

( "Total Patients"."Total Patients" AS REAL )* 100) AS 

"Percentage 

of PTSD Patients" 

FROM "Total PTSD", "Total Patients"; 

 
এই েদ্ধশেতে আমো র্োর্ে ফলাফল োতো এেং িেকোে সশিক ফতমযি োতো। 

 
মতন োখতেন আমো যিষ যকাতিশেে ডািা িাইে েশেেেযন কেতে োেতো,  যর্মনিা উেতেে উিাহেতন েলা 
হতিতি,  শকন্তু যকাতিশেতেও েশেেেযন কেতে োেতো র্াতে আমাতিে প্রতিাজতন আমো আংশিক ফলাফল 
োই। 
 
শকিু যিখাে জন্য,  আজতকে শিতনে সাতে গে শেন,  দুই এেং এক েিতেে PTSD যোগীে িেকো হাে 
েুলনা কে। 
 
MIN এেং MAX শনশিযষ্ট্ কলাতমে সকল যেকডয েড়তে এেং র্োক্রতম যসতিে সেতচতি যিাি এেং সেতচতি 
েড় যেকডযশি আেনাতক খুতজ শিতে। এই ফাংিন শুধমুাত্র শনউতমশেক ডািা িাইতেে জন্য কাজ কেতে। যর্ 
কলাতম ফাংিনশি েযেহাে কো হতে যসই কলাতমে ডািা িাইতেে মে ফলাফতলে সংখযাও একই ডািা িাইতেে 
হতে। 
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SUM হুেহু এই কাজ কেতে: এশি শনশিযষ্ট্ কলাতমে সকল িযালুে যর্াগফল যফেে শিতে। এশি অ্তনক কাতজে,  
যর্মন,  লাি যলাকসান জানাে জন্য আেনাে র্খন যমাি শেক্রতিে েশেমান জানতে হতে। আোেও,  SUM 
শুধুমাত্র শনউতমশেক ডািা িাইতে কাজ কেতে। HSQL শনখুুঁেিাতে এই ফলাফতল sum এে ফতলে অ্নুোতে 
েো,  যকান েেয র্াতে না হাোি এমনিাতেএকশি যিশেতিেল িাইে রু্ক্ত কেতে। 

 
আমো SUM যক গাশণশেকিাতে েণযনা কেতে োশে। মতন কশে আেনাে কাতি একশি কলাতম n সংখযক যেকডয 
আতি কসে শনউতমশেক ডািা),  োহতল যসই কলাতমে SUM যফেে শিতে: 
 
    SUM (X) =  ∑𝑛

𝑖=1 𝑋𝑖 

 

েশেসংখযান এে সাতে সম্পশকযে ফাংিতনে মতধয আতি: AVG,  STDDEV_POP,  STDDEV_SAMP,  

VAR_POP এেং VAR_SAMP 

যকান কলাতমে সে যেকতডযে যর্াগফলতক যেকতডযে সংখযা শিতি িাগ কতে AVG যকান শনশিযষ্ট্ কলাতমে সংখযাে 

গড় যেে কতে।স্পষ্ট্ কতে েলতে যগতল ফাংিনশি শনতচে কাজশি কতে : 

                                              𝐴𝑉𝐺 = �̅� =
1

𝑛
∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖 

গড় েশেসংখযাতনে একশি অ্ংি র্া আমাতিে একশি সংগ্রতহে সাংশখযক েশেমাে যিি। উিাহেণস্বরূে,  আমো 
যকান এলাকাে যলাকতিে গড় আি ো যকান েশেতেি যেতক োওিা যকান শনশিযষ্ট্ সংতকতে সাড়া যিিাে গড় 
সমতিে কো েশল। গড় মান যকান সংগ্রতহে কেিা প্রশেশনশধত্ব কতে,  ো েুোে জন্য আমো প্রশেশি মান যেতক 
গতড়ে িূেত্ব জানতে চাই। েযান্ডাডয যডশিতিিন কStandard deviation)  হল প্রশেশি েৃেক েশেমাে 
যেতক যসই সংগ্রতহে গতড়ে িূেত্ব।12 যিাি মাতনে অ্েয হল আলািা আলািা মানগুতলা গতড়ে কািাকাশি,  আে 
েড় মাতনে অ্েয োে শেেেীে। 

STDDEV_POP যকান কলাতমে েযান্ডাডয যডশিতিিন শনণযি কতে। এে কাজ শনতচে সতূত্রে ন্যাি: 

                                 √
∑(𝑋𝑖−�̅�)

2

𝑛
 

েতে খুে সম্ভেে HSQL শনতচে সূত্র অ্নুর্ািী েযান্ডাডয যডশিতিিন েশেমাে কতে,  যর্শি গাশণশেকিাতে 
প্রমাশণে,  র্শিও এতে গড় েশেমাতেে প্রতিাজন হি না। 

              √∑𝑋2−
(∑𝑥)2

𝑛

𝑛
 

গতড়ে যডিা িাইেও কলাতমে মানগুতলাে ন্যাি হতে। এিাড়া,  শনখুুঁে হওিাে জন্য েযান্ডাডয যডশিতিিতনে 
যডিা িাইে সেযিা Double হি। 

STDDEV_POP ধতে যনি কলাতমে সকল মান আমাতিে েশণযে সংগ্রতহে সকল সিতস্যে শনতজে। র্শি এশি 
না হি,  োহতল আমো েশল যর্,  এই েশেমাে েুতো সংগ্রতহে একশি sample ( সােতসি) এে। এতক্ষতত্র 
োশেক েশেসংখযান সূত্রশিতক শনতম্নাক্ত িাতে সাশজতি যনি: 
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12 প্রশে েশেমাতেে মধযকাে িূেতত্বে েতগযে যর্াগফল ও যসতিে গতড়ে মাধযতম শহসােকৃে 

STDDEV_SAMP = S = √
∑(Xi−−X)2

(n−1)
 

ধােণা অ্নুর্ািী,  এিা হতে যসই মান র্া STDDEV_SAMP প্রিান কেতে,  র্শিও এিাে সম্ভােনাই যেশি 
যর্ HSQL এিা শনতচে সমেলুয সুত্র েযেহাে কতে শহসাে কেতে: 

S = √
∑x2−

(∑x)2

n

(n−1)
 

েশেসংখযাতন েশেেেযনিীলো েশেমাতেে আতেকশি উোি হতে Variance। গাশণশেক িৃশষ্ট্তকাণ যেতক এিা 
সাধােণ শেচুযশেে েতগযে অ্নুরূে। VAR_POP অ্নুমান কতে যনি যর্ এিা সকল উোি যক েণযনা কতে,  এেং 
এতক শনম্নরূতে যিখাতনা হিঃ 

VAR_POP=σ2 

অ্েএে র্খন VAR_SAMP অ্নুমান কতে যনি যর্ এিা এে যেতক একিা নমুনাতক েণযনা কেতি,  েখন এিা 
িাুঁড়াি এেকমঃ 

VAR_SAMP=S2 

র্শিও এিা হোে সম্ভােনা যেশি যর্ এই মান গুতলা STDDEV_POP এেং STDDEV_SAMP িাো েযেহৃে 
সুত্রমতে শহসাে কো হতিতি,  অ্নুরূেিাতে,  শকন্তু েগযমূল যেে কো োতি। 
HSQL Variance যকও একশি Double data type শহসাতে শনশিযষ্ট্ কতে। 
 

লক্ষয করুন যর্ এই েশেসংখযাতনে ফাংিনগুতলাে যকাতনাশিই ALL ো DISTINCT যকািাশলফািাে েযেহাে 
কেতে যিি না এেং এো এতিে শহসাতে  null মান েজযন কতে। 
 

আসুন আমো এখন েশেসংখযাতনে ফাংিন েযেহাে কতে একশি সমস্যাে যমাকাতেলা কশে: আসুন একশি 
প্রশেতেিন তেশে কশে র্া আমাতিে ডািাতেতস যর্ সকল মশহলা শেষন্নোি আক্রান্ত োতিে গড় েিস কএেং 
সাধােন শেচুযশে,  এই সংখযাতক অ্েযেহ কেতে) শহসাে কতে। আেশন শক একজন শেতিষতজ্ঞে আনন্দিা শচন্তা 
কেতে োেতিন যর্খাতন ইশঙ্গে যিওিা হতে যর্,  যর্ সকল মশহলাতিে শেষণ্নো যোগ আতি োো 
উতেখতর্াগযিাতে একশি শনশিযষ্ট্ েিতসে হতি োতক? 

 

 

 

আশম শনশিৎ আেশন এেক্ষতণ েুতে যফতলতিন যর্ আমো যর্ িল খুতজ যেে কেতে চাশে ক মশহলা র্াতিে 
শেষণ্ণো েেীক্ষা কো হতিতি ) োে জন্য WHERE েযেহাে কেতেই হতে। আেও মজাে শেষি হল আমো 
যকান মশহলাে েিস যেকডয কশেশন শকন্তু এে েশেেতেয আমাতিে কাতি োতিে জন্মোশেখ আতি। এখন আমো 
কী কেে? 

শকিু সমি শিশিক ফাংিন 

 
আেশন র্শি শচন্তা কতে োতকন যর্,  হিে এে জন্য একশি ফাংিন আতি… েতে আেশন এতকোতে সশিক শচন্তা 
কতেতিন। প্রকৃেেতক্ষ,  সমি শেষিক শহসাে আমাতিে সমাতজ যেি গুরুত্বেূণয ককখন ধাে যিাধ কেতে হতে 
ো শনধযােণ,  কখন সংগ্রহ কেতে হতে,  চক্রেৃশদ্ধ সুতিে হাে শহসাে,  যিষ চেেুযাংতিে শেতেষণ,  েেেশেয 
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েিতেে জন্য েশেকল্পনা ইেযাশি ) অ্েএে এিা অ্দ্ভুে নি যর্ SQL এে যকাড সমি শিশিক শহসাে খুে িাতলা 
িাতেই কেতে োতে। আেনাে আসতলই এিা HSQL এে ওতিেসাইি যেতক র্াচাই কতে যনিা উশচে র্া আমো 
আতগই উতেখ কতেশি। 
 
আমাতিে নমুনাে েিস োওিাে জন্য আমাতিেতক োতিে জন্মশিন এেং েেযমান শিতনে মতধয োেযকয শহসাে 
কেতে হতে। আমো শক এিা কেতে োেে? এিা যো আমো োেতোই,  একইসাতে যর্ সমতিে একক 
আমাতিে প্রতিাজতনে সাতে মানানসই োও শনধযােন কতে শিতে োেে: আেশন েিতে ফলাফল চান? মাতস? 
েিে এেং মাতস? শিতন? যসতকতন্ড? ( হ্যাুঁ,  যসতকন্ড)। আমাতিে জন্য মাসই র্োর্ে। আেশন র্শি HSQL 
ওতিেসাইি 

 

http://hsqldb.org/doc/2.0/guide/sqlgeneral-chapt.html#sqlgeneral_types_ops-sect 

 

ের্যাতলাচনা কতে যিতখন েতে যিখতেন যর্ এে জন্য যর্ যকাড ো শনন্মরূে: 
(value1 - value2) <time unit> 

 
এখাতন value1 এেং value2 কলাতম োশেখ ো সমি এে েেয োকতে োতে,  ধ্রুেক হতে োতে কএকশি 
শনশিযষ্ট্ োশেখ ো সমতিে মান),  একশি ফাংিন এে ফলাফল হতে োতে র্া োশেখ ো সমতিে েেয প্রিান 
কতে,  যর্মন CURRENT_DATE() এমনশক অ্ন্য একশি সমি েযেধান ও হতে োতে। একমাত্র িেয হতে 
যর্ দুশি িযালুই েুলনাতর্াগয হতে হতে: আেশন একশি সমতিে িযালু কর্া র্ন্িা,  শমশনি এেং যসতকন্ড যিি) এে 
সাতে একশি োশেতখে মান েুলনা কেতে োতেন নাকর্া েিে,  মাস এেং শিন প্রিান কতে)। <Time unit> 
অ্েিনশিে মতধয আতি: year, month, day, hour, second এেং  year to month  
র্া েিে এেং মাতস ফলাফল প্রিান কতে। 
 

আমাতিে েিতসে েেয যেতে আমো শনম্নশলশখে যকাডিকুু েযেহাে কশে: 
 
  (CURRENT_DATE – "Date of Birth") MONTH  

 

এই যকাডশি CURRENT_DATE ফাংিন যক কল কতে,  র্া আজতকে োশেখ সংগ্রহ কতে,  এেং এে যেতক 
যোগীে জন্মোশেখ শেতিাগ কতে োেযকয মাতস প্রিান কতে। এখন এশি উদৃ্ধে েচনা অ্নুর্ািী সশিক। আতেকশি 
ফাংিন েতিতি DATEDIFF() র্া মূলে একই রু্শক্ত শিতি কাজ কতে শকন্তু আেনাতক এিা শিন্নিাতে শলখতে 
হতে এিাতে: 
 
  DATEDIFF (<time unit>, value1, value2) 

যর্খাতন value1 হতে েযেধাতনে শুরুে োশেখ এেং value2 হতে েযেধাতনে যিতষে োশেখ কসেয 
সাম্প্রশেক োশেখ)। এে ফতল,  আমাতিে যর্ যকাড লাগতে ো এেকম যিখাতে: 
 
 DATEDIFF (MONTH, "Date of Birth", CURRENT_DATE) 

 

এখন,  জন্ম োশেতখে সাতে আজতকে োশেতখে েুলনা শুধুমাত্র েেযমান উিাহেতণে যক্ষতত্র অ্েযেহ। এতক 
োিাই উেতর্াগী কেতে আমাতিেতক WHERE েযেহাে কেতে হতে র্া শুধুমাত্র ওই যোগীতিে শনেযাচন কেতে 
র্াো female ,  শেষণ্ণো যোতগ আক্রান্ত এেং Assignment যিশেতল “Date Case Closed”  
এ খাশল র্ে আতি। একশি সাধােণ শনেীক্ষাে জন্য,  আমো যসই েিস যেতে চাই র্া “Date assigned” 
এে সাতে সম্পশকযে,  র্া আমো একই োশলকাি সংেক্ষণ কতেশি। োহতল,  যকাতডে অ্ংিশি এেকম যিখাতে 
োতে: 
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 ("Date assigned" - "Date of birth") MONTH 

 

অ্েো,  আেনাে সংস্কেতণে উেতে শিশি কতে: 
 
 DATEDIFF (MONTH, "Date of birth", "Date assigned") 
 
এখন আশম এই ফলাফলতক ১২ শিতি িাগ কেতো,  র্া েিসতক েিতে প্রিান কেতে মাতসে জন্য িিশমক 
অ্ংিসহ কঅ্েযাৎ ২৭ েিে এেং ৬ মাসতক ২৭.৫ শহসাতে যিখাতে) এেং োেেে আশম গড় এেং সাধােণ শেচুযশে 
শহসাতেে জন্য অ্নুতোধ োিাতো। চুড়ান্ত যকাডশি এমন যিখাতে োতে: 
 
SELECT AVG((("Assignment"."Date assigned" - "Patient"."Date of 

birth") MONTH)/12), 

STDDEV_POP((("Assignment"."Date assigned" - "Patient"."Date of 

birth") MONTH)/12) 

FROM "Assignment", "Patient" 

WHERE "Patient"."Gender" = 'Female' 

AND "Patient"."Diagnosis" = 'Depression' 

AND "Patient"."ID Number" = "Assignment"."Patient ID"; 

 
সেযতিতষ,  আেশন র্শি একশি কলাতমে োশেখ এেং একশি শনশিযষ্ট্ শিতনে মতধয েযেধান জানতে চান,  র্া 
একশি ধ্রুেক,  োহতল আেশন ধ্রুেতকে ধেন উতেখ কতে োেেে েেয প্রিান কেতে োতেন। উিাহেণস্বরূে,  
মতন করুন আশম র্শি ১৬ শডতসম্বে,  ২০০৭ এ সকল যোগীে েিস কে শিল ো শহসাে কেতে চাই,  েতে 
োে যকাড শনতচে মে হতে: 
 
SELECT ("Date of birth" - DATE '2007-12-16') YEAR TO MONTH 

FROM "Patient"; 

 
আেশন time এেং timestamp Data type শনতিও কাজ কেতে োতেন শনতচে মে কতে: 

TIME 'hh:mm:ss' 

TIMESTAMP 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss' 

 

অ্নুিীলতনে জন্য,  SELECT েযেহাে কতে যকাড শলখুন র্া PTSD আক্রান্ত েুরুষ,  র্াো ১০,  
৫,  ৩ েিে আতগ শচশকৎসা শনশেতলন এেং র্াো এখন শচশকৎসা শনতেন োতিে গড় েিস কএেং 
সাধােণ শেচুযশে) েুলনা কতে।
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অ্ধযাি ৭ 
যিষ শকিু কো: 

আশম আসতলই HSQL শিতি যেস এ কাজ কেতে েিন্দ কশে। র্খন আশম এই শিউতিাশেিাল শলখতে শুরু 
কতেশিলাম – শকিাতে এগুতলা েযেহাে কেতে হি ো যিখাে জন্য- আশম ডািাতেস সম্পতকয যেমন শকিু জানোম 
না। আজতক আশম যিখতে োেশি যর্ আেশন এিা অ্তনক অ্যাশিতকিতন েযেহাে কেতে োতেন,  শুধুমাত্র 
কােমাতেে ডািা ো যসোিাতনে যেকডয সংেক্ষতণে জন্যই নি,  েেং তেজ্ঞাশনক গতেষণা,  অ্শফস-আিালতেে 
কাজ এমনশক র্শি তিশল্পক িাতে শচন্তা কতেন,  শলখাশলশখ অ্েো যগমস তেশেে কাতজও েযেহাে কেতে োতেন। 
SRB িাো যেস েযেহাে কতে সহতজ শনশিযষ্ট্ কিাে েত্র ো জীেনেৃিান্ত যলখাে েযাোতে একশি উেতিি 
েতড়শিলাম। 

যেস অ্ন্যান্য ডািাতেস এে সম্মুখ অ্ংি শহতসতে কাজ কেতে োতে,  শুধুমাত্র HSQL নি। েতে HSQL িাল 
কােণ এশি যেস এে সাতে খুে িাতলািাতে খাে খাইতি যনি।  অ্েযাৎ যেস যর্ সুশেধা গ্রহন কতে সহতজ সেশকি ু
গুশিতি যনি এেং HSQL যর্ শেশ্বাসতর্াগযোে সাতে ডািা সংেক্ষণ ও মূলযািন কতে োে সুশেধা শনতি এগুতলা 
যকান অ্শমল িাড়াই একসাতে কাজ কেতে। লিব্রে অলিস এে যপ্রাগ্রামােগণ যেস এেং HSQL একশত্রে একশি 

অ্যাশিতকিন কোে শসদ্ধাতন্ত আসাে েূতেয শেশিন্ন উোতি েেীক্ষা কতে যিতখতিন। এিাোও আেশন র্শি HSQL 

এে web site (www.hsqldb.org) যে যিতখন আেশন জানতে োেতেন যর্ এতিে যপ্রাগ্রামােগণ 
এে গশে শনতি,  এে অ্ল্প েশেমাণ যমমশেে েযেহাে শনতি এেং এে ডািা ও অ্ন্যান্য আধুশনক তেশিষ্ট্য শনতি 
কাতজ শেশ্বস্তো শনতি খুেই গশেযে। 

েতে আেশন র্শি ooforum.org েতড়ন োহতল োহতল যেস এে সংরু্ক্ত HSQL engine এে সাতে 
কাজ কোে েযাোতে আেনাে অ্তনক সংিি তেশে হতে। োো কখনই জশিল ডািা সংেক্ষতণে এই উেতিি 
শিতেন না এেং আেনাে েযেসািতক এে উেে শনিযে কেতে েলতেও লিা যোধ কেতেন। এে লম্বা সমি ধতে 
যেস এে েযেহাে যিখাে েে এিা আেনাে কাতি অ্স্বশস্তকে মতন হতে োতে যর্ োো যকন এমন েলতি। 

সহজ িাষাি েলতে যগতল: েেয শেকৃশে। েযাোেিা এেকম যর্ যেসতক HSQL এে সাতে সংরু্ক্ত কতে কাজ 
কেতে যগতল,  আেনাে র্ােেীি েেয একশি ফাইতল জমা হি (*.odb Base file)। আেনাে ফময 
এেং শেতোিয গুতলা এই ফাইতল জমা হি েতে আেনাে েেয এেং েতেযে গিন সুশেধামে শজে হতি র্াি। োই 
এেকমিা র্তি োতক যর্ যেস এই েতেযে শকিুিা উোিান েশেেেযন কতে যফতল এেং এেফতল এশি েড়তে ো 
শলখতে োো অ্সম্ভে হতি ওতি। েশেেেযনো নগণয হতে োতে েতে আেনাে েেযতক েযােহাতেে যক্ষতত্র এশি 
েড় ধেতনে শেের্যি র্িাতে োতে। র্শি আেনাে সাতে এমনিা হতি োতক এেং আেশন র্শি শনিযীক হতি োতকন,  
আেশন ফাইলশিতক র্েোে খুলতেন েেোে unzip কতে এে অ্যাশিতকিান তেশেতে েযেহাে কো িীপ্টগুশল 
যর্ুঁতি যিখতে োতেন। আেশন র্শি শেকৃশে খুুঁতজ োন,  এেং এিা শিক কেতে োতেন,  োহতল আেশন আেনাে 
েেয এমনশক ডািাতেস েুনরূদ্ধাে কেতে োেতেন। দুিযাগযেিে এিা সেযিা সম্ভে হি নাও হতে োতে। োই 
সমস্যািা েতি র্াি যর্ এই শেকৃশেিা র্িতে োতে। োই এই embedded অ্েিনশি েুতোেুশে শেশ্বাসতর্াগয 
নি। 

এখন আমো শক কেে? যর্তহেু সমস্ত েেয এক ফাইতল োখা শনতিই সমস্যা,  োই এ েযাোতে এিা সুোশেি 
হতে োতে যর্ আেনাে েেয ও েতেযে গিন আেনাে অ্যাশিতকিান যেতক আলািা ফাইতল োখতেন। এিাতে 
কেতল যেস এে তেশে যকান শেকৃশে আেনাে যকান যিশেল ো সংেশক্ষে েতেয প্রিাে যফলতে না। র্শি যেস এে 
যকান শেকৃশে েুনরুদ্ধাে সম্ভে না হি,  আেশন একশি নেুন যেস ফাইল খুলতে োতেন এেং আেনাে 
যিশেলগুতলা সংরু্ক্ত কেতে োতেন। সমাধান হতি যগতলা। ডািাতেস engine এে যিিা ওিািা অ্নুর্ািী এে 
সকল স্থাশিত্ব এেং শনিযেতর্াগযো েুনোি আেনাে। 
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এিা অ্জযন কো খুে একিা কতষ্ট্ে না। একশি HSQL ফাইল(.jar extension সহ) ডাউনতলাড কতে 
আেনাে কশম্পউিাে এ সংেক্ষণ কো এেং োেেে যেসতক এে সাতে রু্ক্ত কো। এমনশক আেশন চাইতল 
সেশমশলতি একশি নেুন ডািাতেস শসতেম ও যেতি শনতে োতেন। উিাহেণস্বরূে,  এই যলখাশি যলখাে সমি 
H2 অ্তনক আকষযনীি হতি ওতি যর্তহেু এশি এনশক্রপ্ট কো যিশেল ও অ্ন্যান্য সুশেধা প্রিান কতে। HSQL 
2.x ও অ্তনক আকষযনীিও তেশিষ্ঠায েহন কতে কএনশক্রপ্ট ডািা সহ)। এই দুশি অ্েিনই যেস এে সাতে 
িাতলািাতে একশত্রে হতে োতে। এেেেও আেশন ooforum.org যে প্রচেু relational 
database management system এে সাতে যেস এে কাজ কোে উেকােীো-অ্েকােীো সম্পতকয 
জানতে োেতেন। যেসতক শকিাতে েশহোগে ডািাতেতসে সাতে রু্ক্ত কো র্াি ো আশম এখাতন েলে না কােণ 
েদ্ধশেিা শনিযে কতে আেশন যকানশি যেতি শনতিতিন োে উেে। আে এগুতলা সেই ooforum.org যে 
িাতলািাতে েতল যিিা আতি যর্িা আেনাে জন্য এই শিউতিাশেিাতলে ধাোোশহকো হতে োতে। 

 
যো এখাতন আমাতিে যিখা সমস্ত যকৌিতলে শক হতে? এগুতলা োকতে। আেশন যেস এও একই িাতে কাজ 
কেতে োতেন যর্ন আমো আমাতিে সমি নষ্ট্ কশেশন। োশেযকযিা শুধুমাত্র আেশন শকিাতে অ্যাশিতকিানিা 
খুলতেন যসখাতন কএে সাতে রু্ক্ত যেতক)। এেেে আেশন যেস এ কাজ কেতে োকতেন যর্িাতে এই 
শিউতিাশেিাতল েণযনা কো হতিতি। আেশন র্শি অ্ন্যতকান database management system 

েযেহাে কতেন  আেনাতক নামকেতনে শনিমােলী এেং নেনু system এ েযেহাে কো েশেেশেযে িব্দশেন্যাস 
যজতন োখতে হতে। এশি আেনাে জন্য অ্তনক সহজ হতে। আেও যখিাল োখতেন যর্ HSQL এেং H2 এে 
উচ্চমাত্রাি োতিে integration অ্সামঞ্জস্যেণুয  হতে োতে। 
 
যর্মনিা আশম েতলশিলাম যর্,  আশম এই শিউতিাশেিালিা শলখতে শুরু কতেশিলাম কােণ আশম শিখতে 
যচতিশিলাম শকিাতে ডািাতেস ও যেস আমাে প্রতিাজন অ্নুর্ািী েযেহাে কেতে হি। শেষিিা সম্পতকয 
িাতলািাতে যর্তন র্াতে প্রিি অ্েিনগুতলাে সেযচ্চ েযেহাে শনশিে কো র্াি। আশম শেশ্বাস কেশি যর্ যর্তহেু 
আেশন এেদুে ের্যন্ত েতড়তিন অ্েএে আেনােও একইেকম শচন্তািােনা আতি। আশম আমাে উতেতশ্য 
যেৌুঁশিতিশি। আশম একজন িক্ষ নই েতে েন্ধুতিে েতল যেড়াতে োশে একশি ডািাতেস শকিাতে োতিে সমস্যাে 
সমাধান কেতে োতে,  এেং এিাতে আশম যর্সকল সমস্যাে মুতখামুশখ হতিশি োে সমাধান যেে কেতে 
যেতেশি। আশম আিা কেশি যর্ এই শিউতিাশেিাল আেনাতক একই ধেতনে সাহার্য কতেতি এমন ডািাতেস 
অ্যাশিতকিান তেশেতে র্া আেনাে প্রতিাজন এেং আেনাতক যেস চাশলতি যিখাে মূলমন্ত্র শিশখতিতি। 


