
 

 

প্রোগ্রোম িংয়ের বলদ টু বস 
(১৩ত  চ্যোপ্টোর) 

 

 

 

 

যোয়দর প্েমরয়েবল, array, if-else, ফোিংশন, ক্ল্যোস, অবয়েক্ট, মিকশনোমর, এইসব 
সম্পয়কে ধোরণো আয়ে তোরো এইটো পয়ে বুঝয়ত পোরয়ব। 

 

 

 



 

 

 

 

১৩ 
মবপয়দ পেয়ল আরোয় র শহরটো, অবজ্ঞোর শহর হয়ত দুই প্সয়কয়ের প্বমশ স ে 
লোয়ে নো। এখোয়ন আড্ডোর সঙ্গী ম য়ল, মকন্তু মবপয়দর বনু্ধ ম য়ল নো। এ শহয়র 
১০০০ টোকো ধোর পোওেোর প্চ্য়ে এক রোত থোকোর েোেেো পোওেো অয়নক প্বমশ 
কমিন। এ শহর মটমে, প্সোফো, িোইমনিং প্টমবয়লর েনয আলোদো আলোদো রু  রোখয়ত 
পোয়র। মকন্তু পমরমচ্ত  োনুয়ের থোকোর েনয ১০ ইমি েোেেো েোে মদয়ত পোয়র নো। 
এখোয়ন মরকশো, প্টয়ম্পো, বোস সবই আয়ে মকন্তু স ে য়তো েন্তয়বয প্পৌঁেোয়নোর 
মনশ্চেতো প্নই। জ্ঞোন আহরণ করোর েোমসেমট আয়ে, মকন্তু জ্ঞোন অযোপ্লোই করোর 
চ্োকমর প্নই। মসয়েয়  দুনেীমত আয়ে, প্েোর-েবরদমি আয়ে। তয়ব এর  য়ধয প্য 
েীবয়নর প্ োে ঘুমরয়ে প্দওেোর চ্যোয়লঞ্জ গ্রহণ করয়ত পোয়র, প্স মিকই েীবয়নর 
প্ োে ঘুমরয়ে মদয়ত পোয়র। 

 



 

|   বে সফটওেযোর   |   অযোপ প্িয়েলপয় ন্ট  |  

অযোপ বোমনয়ে করয়ব বেোই 
এমস  োয়কেয়ট ঢুয়ক আয়ি আয়ি হোাঁটয়ত লোেল রোয়শদ। সয়ঙ্গ আয়ে অন্তু। একটো 
প্দোকোয়নর সো য়ন এয়স রোয়শদ বলয়ত শুরু করল, প্শোন, এত মদন যো যো মশখেস, 
প্সগুলো মশয়খ নোয়ক প্তল মদয়ে ঘু োয়নো যোয়ব নো; রবিং মসমরেোস হয়ে প্সগুলো কোয়ে 
লোেোয়ত হয়ব। প্কোথোও আটয়ক প্েয়ল অনয কোরও প্হল্প মনয়ত হয়ব। 

তুই হচ্ছস বলদ আর প্তোর বনু্ধ হয়চ্ছ েোাঁে। এখন তুই আর প্তোর বনু্ধ েোাঁয়ের 
কোে হয়ব এই সো য়নর প্দোকোয়নর েনয একটো সফটওেযোর বো অযোপ বোনোয়নো। খুব 
কমিন বো মবশোল সফটওেযোর নো। বরিং তুই প্য মেমনসগুলো মশখেস, প্সগুলো মদয়ে 
মসম্পল একটো সফটওেযোর বোনোমব। তয়ব সফটওেযোয়রর  য়ধয কী কী মফচ্োর 
থোকয়ব, প্সগুলো এই প্দোকোয়নর  যোয়নেোয়রর সোয়থ আলোপ কয়র প্েয়ন প্ন। 

 

১. প্দোকোয়নর একটো নো  থোকয়ব। ওপয়র সোইনয়বোয়িে প্য নো  প্লখো আয়ে, প্সই 
নো ।  

২. কোে োর এয়স প্কোয়নো একটো মেমনস আয়ে মক নো েোনয়ত চ্োইয়ল, প্সটো আয়ে 
মক নো, বয়ল মদয়ত হয়ব।  

৩. প্কোয়নো মেমনয়সর দো  মেয়জ্ঞস করয়ল, প্সটোর দো  বয়ল মদয়ত হয়ব। 

৪. সোরো মদয়ন প্ োট কত টোকো মবমি হইয়ে, প্সটোর একটো মহসোব রোখয়ত হয়ব। 
যোয়ত প্দোকোয়নর কযোয়শ কত টোকো আয়ে, এটোর  োমলক েোনয়ত চ্োইয়ল তোয়ক বয়ল 
প্দওেো যোে। 

৫. কোে োর এক বো একোমধক মেমনস মকনয়ত চ্োইয়ল, দুইটো মসচু্য়েশন হয়ত 
পোয়র। এক. কোে োর যতগুলো চ্োইয়ে ততগুলো েয়ক নোই। তখন কোে োরয়ক 
বলয়ত হয়ব, সমর, আপমন যতগুলো চ্োয়চ্ছন ততগুলো আ োয়দর প্দোকোয়ন নোই। দুই. 
কে োর যতগুলো চ্োইয়ে তোর স োন বো প্বমশ থোকয়ল মতনটো কোে করয়ত হয়ব।  

(ক) কোে োর প্ োট কত টোকো মদয়ব, প্সটো মহসোব করয়ত হয়ব।  
(খ) কোে োর যত টোকো মদয়ে, প্সটো আেয়কর মদয়ন যত টোকো মবমি হইয়ে তোর 

সোয়থ প্যোে করয়ত হয়ব।  
(ে) প্য কেটো মবমি হইয়ে প্স কেটো েক প্থয়ক ক োয়ত হয়ব।  

৬. প্দোকোয়ন নতুন বো পুরোন আইয়ট  ওিোয়নোর মসয়ে  থোকয়ত হয়ব। 



 

(ক) প্য আইয়ট  আয়ে প্থয়কই আয়ে, প্সটো আরও কয়েকটো ওিোয়নো হয়ল, 
েয়ক আয়ে প্য কেটো মেল তোর সোয়থ এখন প্য কেটো ওিোয়নো হয়চ্ছ, প্স 
কেটো প্যোে কয়র মদয়লই হয়ব। 

(খ) আর প্য আইয়ট  আয়ে কখয়নোই প্দোকোয়ন মেল নো, প্সটো প্যোে করয়ত 
প্েয়ল রথয় ই প্সটো েয়ক প্যোে করয়ত হয়ব। প্সটোর দো  মলয়খ রোখয়ত 
হয়ব। যোয়ত কোে োর দো  েোনয়ত চ্োইয়ল প্সটোর দো  বয়ল প্দওেো যোে। 
আবোর প্কউ এয়স এই নতুন মেমনস আয়ে মক নো, েোনয়ত চ্োইয়ল, আয়ে 
বয়ল উত্তর মদয়ত হয়ব। 

ধপোধপ কোে শুরু করোর আয়ে ওপয়রর েেটো মফচ্োর ও মফচ্োয়রর সয়ঙ্গ লোেোয়নো 
প্লে দুবোর কয়র পে। প্কোনটো বুঝয়ত অসুমবধো হয়ল কোে শুরু করোর আয়ে 
প্দোকোয়নর  যোয়নেোয়রর কোে প্থয়ক মবিোমরত প্েয়ন প্ন।  
প্কোয়নো সফটওেযোর বোনোয়ত প্েয়ল এ নেোয়ব বোনোয়নো হে যোয়ত প্সটো একোমধক 
 োনুে বযবহোর করয়ত পোয়র। প্য ন ধর, তুই প্দোকোয়নর েনয সফটওেযোর 
বোনোচ্ছস। এখন এটো এ নেোয়ব বোনোমব যোয়ত একোমধক প্দোকোয়নর কোয়ে মবমি 
করো যোে।  

 োমটর কেোই, চ্োয়  কয়র নোয় র বেোই 
রথ  মফচ্োরটো মকেুই নো। একটো নো  মদয়ত চ্োইয়ে। নো  প্দওেো প্তোর কোয়ে 
প্কোয়নো বযোপোরই নো। েোে একটো ক্ল্োস মিয়ক্ল্েোর করমব। কোরণ তুই এই 
সফটওেযোর একোমধক প্দোকোয়নর কোয়ে মবমি করয়ত চ্োচ্ছস। আর ক্ল্োস বযবহোর 
করয়ল, যখন প্য প্দোকোয়নর কোয়ে মবমি করমব, তখন প্স প্দোকোয়নর নো  মদয়ে 
তোয়দর েনয একটো প্দোকোন অবয়েক্ট বোমনয়ে প্ফলমব। তোয়তই প্তোর কোে হয়ে 
যোয়ব। প্য ক্ল্োস মলখমব প্সই ক্ল্োয়স name নোয়  একটো রপোমটে রোখমব। আর তুই 
প্যয়হতু প্দোকোয়নর েনয সফটওেযোর বোনোয়ত চ্োচ্ছস তোই এই ক্ল্োয়সর নো  মদমব 
প্েোর (Store)। তোর মেতয়র constructor ফোিংশয়ন একটো ইনপুট পযোরোম টোর 
মনমব। প্যটোর নো  হয়ব name। তোরপর name ইনপুট পযোরোম টোর মদয়ে name 
রপোমটের  োন প্সট কয়র প্ফলমব। 

class Store { 

      constructor(name) { 

            this.name = name; 

      } 

} 

 



 

কী আয়ে কী নোই, খবর প্েয়ন যোই 
প্সয়কে মফচ্োরটো হয়চ্ছ, প্দোকোয়ন প্কোয়নো আইয়ট  আয়ে মক নো, বয়ল মদয়ত হয়ব। 
এইটোর েনয প্তোয়ক পোাঁচ্টো প্েোট প্েোট কোে করয়ত হয়ব।  

১. কী কী আইয়ট  আয়ে প্সটো Store ক্ল্োয়সর রপোমটেয়ত রোখয়ত হয়ব। প্যয়হতু 
প্দোকোন চ্োলু করোর আয়ে প্কোয়নো আইয়ট  থোকয়ব নো, প্সয়হতু constructor 
ফোিংশয়নর মেতয়র items নোয়  একটো রপোমটে প্যোে কয়র মদয়লই হয়ব। যোর  োন 
হয়ব খোমল একটো array। খোমল array মিয়ক্ল্েোর করোর মসয়ে  আয়ে প্থয়কই 
েোনস। েোে দুইটো থোিে ব্র্যোয়কট মদমব। তয়ব এই array আপোতত খোমল হয়লও 
পয়র যখন নতুন আইয়ট  প্দোকোয়ন ওিোয়নো হয়ব, তখন তোয়দর নো  এই array 
প্ত push করো হয়ব। 

২. প্যয়হতু প্কোয়নো একটো আইয়ট  আয়ে মক নো েোনয়ত চ্োয়চ্ছ। তোই Store 
ক্ল্োয়সর মেতয়র আয়রকটো প্ থি মিয়ক্ল্েোর করয়ত হয়ব। প্যটোর নো  মদমব, 
আইয়ট  আয়ে মক নো (isItemAvailable)। আর প্য মেমনসটো আয়ে মক নো 
েোনয়ত চ্োয়চ্ছ, প্সই মেমনয়সর নো  ইনপুট পযোরোম টোর মহয়সয়ব মনমব।  

৩. ওই প্য items নোয়  একটো array মিয়ক্ল্েোর করমেমল। প্সটোর  য়ধয প্য 
মেমনসটো আয়ে মক নো েোনয়ত চ্োয়চ্ছ, প্সটো খুাঁেয়ত হয়ব। array-এর  য়ধয প্কোয়নো 
একটো মেমনস প্খোাঁেোর মসয়ে  তুই আয়ে প্থয়কই েোনস। রথয় ই array-এর 
নো  মলখয়ত হয়ব। এইখোয়ন প্তোর array হয়চ্ছ ক্ল্োয়সর items রপোমটে। তোই 
this.items মলখমব। তোরপর িট মচ্হ্ন (.) মদয়ে indexOf মলয়খ রথ  ব্র্যোয়কয়টর 
মেতয়র মেমনসটোর নো  মলয়খ মদমব।  

৪. এই প্য indexOf প্বর করমল প্সটো একটো প্েমরয়েবয়ল রোখয়ত হয়ব। প্সই 
প্েমরয়েবয়লর নো  মদমব itemIndex অথেোৎ আইয়ট টোর ইনয়িক্স বো পমেশন 
কত। আর তুই আয়ে প্থয়কই েোনস indexOf এর  োন -1 হয়ল প্বোঝো যোয়ব 
মেমনসটো array-এর  য়ধয নোই। আর যমদ -1 েোেো অনয প্কোয়নো  োন হে, তোহয়ল 
প্বোঝো যোয়ব মেমনসটো array-এর  য়ধয আয়ে।  

৫. প্যয়হতু itemIndex প্েমরয়েবয়লর  োন -1 মক নো প্চ্ক করয়ত হয়ব, প্সয়হতু 
প্তোয়ক if-else বযবহোর করয়ত হয়ব। প্স েনয if মলয়খ তোরপর ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র 
itemIndex == -1 শতে মদমব। এই শতে সতয হয়ল মেমনসটো নোই। তোই if-এর 
শয়তের পয়রর প্সয়কে ব্র্যোয়কয়টর মেতর প্থয়ক false মরটোনে কয়র মদমব। যোয়ত প্য 
এই প্ থিয়ক কল করয়ব প্স false মরটোনে প্পয়ে বুঝয়ত পোয়র, মেমনসটো নোই। 
আর যমদ itemIndex এর  োন -1 নো হে, তখন if-এর পয়র প্সয়কে ব্র্যোয়কয়টর 



 

মেতয়র নো মেয়ে else-এর পয়র প্সয়কে ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র যোয়ব। তখন তুই 
বুঝয়ত পোরমব মেমনসটো আয়ে। তোই else-এর মেতর প্থয়ক true মরটোনে কয়র 
মদমব। তোহয়ল প্য isItemAvailable প্ থিয়ক প্য কল করয়ব প্স বুঝয়ত পোরয়ব 
মেমনসটো আয়ে। 

পুরো ক্ল্োসটো প্দখয়ত মনয়চ্র  য়তো। আর isItemAvailable প্ থিটো েোয়লো কয়র 
প্দখ। 

class Store { 

      constructor(name) { 

            this.name = name; 

            this.items = [ ]; 

      } 

      isItemAvailable(name){ 

            var itemIndex = this.items.indexOf(name); 

            if(itemIndex == -1){ 

                return false; 

            } 

            else { 

                return true; 

            } 

      } 

} 

তুই একটো মফচ্োর প্িয়েলপ করেস। প্সটোর েনয একটো প্ থি মলখেস। এখন 
এই প্ থি মিক য়তো কোে কয়র মক নো, প্চ্ক করয়ত হয়ব। তয়ব প্চ্ক করোর েনয 
প্েোট কয়র আয়রকটো মসম্পল প্ থি প্যোে কয়র প্ন। প্যটোর নো  মদমব addItem 
এবিং ইনপুট মহয়সয়ব একটো নো  (name) মনমব। তোরপর প্সই নো টো Store 
ক্ল্োয়সর items রপোমটেয়ত push কয়র মদমব। তো েোেো addItem প্ থিটো পয়র ৬ 
নম্বর মফচ্োয়রর েনয মিক য়তো কয়র প্লখো হয়ব। এখন প্চ্ক করোর েনয প্েোট ও 
সহে কয়র মলখ। 



 

তোরপর Store ক্ল্োস বযবহোর কয়র habluStore নোয়  একটো অবয়েক্ট বোনোমব। 
অবয়েক্ট বোনোয়নোর স ে ইনপুট মহয়সয়ব Bolod-Shaar Fashion House মদমব। 
তোরপর habluStore-এর addItem প্ থিয়ক কল কয়র "shirt" ইনপুট বযবহোর 
করমব। যোয়ত items নো ক array-প্ত শোটে প্যোে হয়ে যোে। একইেোয়ব "pant" 
ইনপুট মহয়সয়ব বযবহোর কয়র addItem প্ থিয়ক আয়রকবোর কল করমব। তোহয়ল 
প্দোকোয়ন শোটে ও পযোন্ট ওিোয়নো হয়ে যোয়ব। পুরো প্কোিটো প্দখয়ত মনয়চ্র  য়তো 
হয়ব। 

class Store { 

      constructor(name) { 

            this.name = name; 

            this.items = [ ]; 

      } 

      isItemAvailable(name){ 

            var itemIndex = this.items.indexOf(name); 

            if(itemIndex == -1){ 

                return false; 

            } 

            else { 

                return true; 

            } 

     } 

     addItem(name){ 

           this.items.push(name); 

     } 

} 

var habluStore = new Store("Bolod-Shaar Fashion House");  

habluStore.addItem("shirt");  

habluStore.addItem("pant"); 

এখন প্তোর কোে হয়ব isItemAvailable মিক য়তো কোে করয়তয়ে মক নো, প্সটো 
প্চ্ক করো। প্সটো করোর েনয "shirt"-প্ক ইনপুট পযোরোম টোর মহয়সয়ব বযবহোর 
কয়র habluStore-এর isItemAvailable প্ থিয়ক কল কর। মরটোনে মহয়সয়ব 



 

true পোওেোর কথো। কোরণ তুই একটু আয়ে shirt প্যোে করমেমল। তোরপর এ ন 
একটো মেমনস প্চ্ক কর প্যটো প্তোর প্দোকোয়ন নোই। প্য ন : তুই েুতো আয়ে মক নো, 
প্সটো প্চ্ক করোর েনয "juta" ইনপুট পযোরোম টোর মহয়সয়ব বযবহোর কয়র 
isItemAvaillable প্ থিয়ক কল কর। আউটপুট মহয়সয়ব false পোওেোর কথো। 

 

habluStore.isItemAvailable("shirt"); 

habluStore.isItemAvailable("juta"); 

এই  ুহূয়তে www.habluderadda.com/console-এ যো। প্সখোয়ন ওপয়রর 
Store ক্ল্োস, প্সটোর মেতয়রর দুইটো প্ থি মলয়খ, প্তোর পেয়ের নো  মদয়ে একটো 
প্দোকোন বোনোমব। তোরপর প্সটোয়ত আইয়ট  প্যোে করমব। আইয়ট  প্যোে করো হয়ল 
প্চ্ক কয়র প্দখমব isItemAvailable প্ থিটো মিক য়তো কোে কয়র মক নো।  

রয়ফশনোল প্রোগ্রোম িং করোর স ে, এইেোয়বই একটো একটো কয়র মফচ্োর প্িয়েলপ 
কয়র। তোরপর প্সটো প্চ্ক কয়র প্দয়খ। প্চ্ক করোর পর মিক য়তো কোে করয়ল 
পয়রর মফচ্োয়রর কোে শুরু কয়র। এখন তুইও পয়রর মফচ্োয়রর কোে শুরু কয়র 
প্দ। 

ব্র্যোয়ের নো , বোেোে শুধু দো  
থোিে মফচ্োরটো হয়চ্ছ প্কোন একটো মেমনয়সর দো  েোনয়ত চ্োইয়ল প্সটোর দো  বয়ল 
মদয়ত হয়ব। এই কোেটো করয়ত হয়ল প্তোয়ক প্েোট প্েোট পোাঁচ্টো প্েপ ফয়লো করয়ত 
হয়ব। এই পোাঁচ্টো প্েপ পেোর স ে একটু পয়র প্য Store ক্ল্োয়সর প্কোি প্দওেো 
আয়ে প্সটোর সোয়থ ম মলয়ে মনমব। তোহয়ল পেয়ত এবিং বুঝয়ত সুমবধো হয়ব। 

১. প্যয়হতু নো  বলয়ল দো  বয়ল মদয়ত হয়ব, প্সয়হতু নোয় র সোয়থ দোয় র একটো 
সম্পকে আয়ে। আর প্কোয়নো একটো মেমনয়সর সোয়থ আয়রকটো মেমনয়সর সম্পকে 
থোকয়ল key-value মহয়সয়ব মচ্ন্তো করো হে। এইখোয়ন key হয়চ্ছ নো  আর value 
হয়চ্ছ দো । এইটুক বুঝয়ত পোরয়ল Store ক্ল্োয়সর constructor-এর মেতয়র 
একটো রপোমটে প্যোে কর। প্যটোর নো  মদমব prices আর তোর  োন মহয়সয়ব 
মিকশনোমর মিয়ক্ল্েোর করোর েনয দুইটো প্সয়কে ব্র্যোয়কট মদমব।  

২. দো  কত প্সটো বয়ল প্দওেো প্যয়হতু একটো কোে, প্সয়হতু প্তোয়ক একটো প্ থি 
মিয়ক্ল্েোর করয়ত হয়ব। প্যটোর নো  মদমব getPrice; আর প্য আইয়ট টো আয়ে মক 
নো েোনয়ত চ্োয়চ্ছ, প্সটোর নো  (name) ইনপুট পযোরোম টোর মহয়সয়ব মনয়ত হয়ব। 
তোই getPrice প্ থয়ি name নোয়  একটো ইনপুট পযোরোম টোর রোখমব। 



 

৩. দো  বয়ল প্দওেোর আয়ে একখোন কথো আয়ে। প্সটো হয়চ্ছ, প্যই মেমনস 
প্দোকোয়ন নোই, প্সটোর দো  প্তো বলয়ত পোরমব নো। প্য ন : েো োকোপয়ের প্দোকোয়ন 
এয়স প্কউ পোউরুমটর দো  েোনয়ত চ্োইয়ল প্সটো প্তো বলয়ত পোরমব নো। তোই দো  
প্চ্ক করোর আয়ে একটু আয়ে প্লখো isItemAvailable প্ থিয়ক কল করমব। 
প্কোয়নো একটো ক্ল্োয়সর একটো প্ থয়ির মেতয়র প্থয়ক প্সই ক্ল্োয়সর অনয প্কোয়নো 
প্ থিয়ক কল করো খুবই প্সোেো। েোে this মলখমব তোরপর িট মচ্হ্ন মদয়ে প্য 
প্ থিয়ক কল করয়ত চ্োস তোর নো  মলয়খ কল কয়র মদমব। কল করোর পর প্সটো 
প্য  োন মদয়ব, প্সই  োন isAvailable নোয়  একটো প্েমরয়েবয়ল রোখমব।  

৪. if-else মদয়ে প্চ্ক করমব isAvailable-এর  োন true মক নো। যমদ true হে, 
তোহয়ল প্সয়কে ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র itemPrice নোয়  একটো প্েমরয়েবল মিয়ক্ল্েোর 
করমব। প্যটোর  োন হয়ব এই ক্ল্োয়সর prices নো ক মিকশনোমর প্থয়ক প্বর করো 
এই মেমনয়সর দো । আর প্কোয়নো একটো মিকশনোমর প্থয়ক key বযবহোর কয়র  োন 
প্বর করোর মসয়ে  তুই আয়ে প্থয়কই েোনস। েোে মিকশনোমরর নো  মলখমব। 
এইটো প্যয়হতু একটো ক্ল্োয়সর  য়ধয তোই this.prices মলখমব তোরপর থোিে 
ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র নো  বসোই মদমব। তোরপর itemPrice-প্ক মরটোনে কয়র মদমব।  

৫. isAvailable-এর  োন true নো হয়ল, মেমনসটো প্েোয়র থোকয়ব নো। তখন if-
এর মেতয়র নো মেয়ে else-এর মেতয়র যোয়ব। তোই প্সখোয়ন আউটপুট মহয়সয়ব 
মলয়খ প্দ, সমর, আ োয়দর কোয়ে এই মেমনসটো নোই (Sorry. We do not have 
the item.) 

এক্সট্রো, এইবোর তুই দো  প্দখোয়নোর েনয একটো প্ থি মলখেস। তোই একটু আয়ে 
আইয়ট  প্যোে করোর েনয addItem নোয়  প্য প্ থিটো আয়ে মলখমেমল, প্সটো 
একটু  মিফোই কয়র মনয়ত হয়ব। আয়ে একটো ইনপুট মনমেমল। এখন দুইটো ইনপুট 
মনয়ত হয়ব। একটো হয়ব আইয়টয় র নো  (name) আয়রকটো হয়চ্ছ দো  (price)। 
নো  আয়ের  য়তো items নো ক array-প্ত push কয়র মদমব। আর priceটো 
প্তোর prices মিকশনোমরয়ত রোখমব। মিকশনোমরয়ত রোখোর মসয়ে  হয়ব 
this.prices মলয়খ থোিে ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র নো  (name) মলখমব। তোরপর স োন 
মচ্হ্ন মদয়ে দো  বমসয়ে মদমব। তোহয়লই কোে হয়ে যোয়ব।  

 

পুরো ক্ল্োসটো প্দখয়ত মনয়চ্র  য়তো হয়ব। ক্ল্োস মিয়ক্ল্েোর করোর পর আয়ের  য়তো 
একটো প্দোকোন অবয়েক্ট বোমনয়ে addItem প্ থি কল কয়র shirt প্যোে করমব। 
সোয়থ শোয়টের দো  মদয়ে মদমব ৩০০ টোকো। একইেোয়ব pant প্যোে করমব এবিং 
পযোয়ন্টর দো  মদমব ৫০০ টোকো। 



 

class Store { 

      constructor(name) { 

            this.name = name; 

            this.items = [ ]; 

            this.prices = {}; 

      } 

      isItemAvailable(name){ 

            var itemIndex = this.items.indexOf(name); 

            if(itemIndex == -1){ 

                return false; 

            } 

            else { 

                return true; 

            } 

      } 

      getPrice(name){ 

            var isAvailable = this.isItemAvailable(name); 

            if(isAvailable == true ){ 

                var itemPrice = this.prices[name]; 

                return itemPrice; 

            } 

            else { 

                console.log("Sorry. We do not have the item."); 

            } 

      } 

     addItem(name, price){ 

            this.items.push(name); 

            this.prices[name] = price; 

     } 

} 

var habluStore = new Store("Bolod-Shaar Fashion House");  

habluStore.addItem("shirt", 300);  

habluStore.addItem("pant", 500); 

এখন প্তোর কোে হয়ব এই getPrice প্ থিটো মিক য়তো কোে করয়ে মক নো, 
প্সটো প্চ্ক করো। প্সটো করোর েনয রথয় ই pant-প্ক ইনপুট পযোরোম টোর মহয়সয়ব 
বযবহোর কয়র getPrice প্ থিয়ক কল করমব। আউটপুট মহয়সয়ব 500 পোওেোর 
কথো। তোরপর পোউরুমটর দো  েোনয়ত চ্োওেোর েনয bread-প্ক ইনপুট 



 

পযোরোম টোর মহয়সয়ব বযবহোর কয়র আবোরও getPrice প্ থিয়ক কল কর। এইবোর 
Sorry. We do not have the item. আউটপুট মহয়সয়ব পোওেোর কথো। 

habluStore.getPrice("pant"); 

habluStore.getPrice("bread"); 

আয়ের  য়তো এইবোরও www.habluderadda.com/console-এ চ্য়ল যো। 
প্সখোয়ন পুরো ক্ল্োসটো মলয়খ getPrice প্ থি মিক য়তো কোে করয়তয়ে মক নো, প্চ্ক 
কয়র প্দখ। 

সবোই ম য়ল কমর কোে, কোে প্শয়ে মদব নোচ্  
প্ োট েেটো মফচ্োর মেল। প্যখোয়ন তুই মতনটো প্িয়েলপ করেস। বোমক মতনটো 
প্িয়েলপ করয়ে প্তোর পোটেনোর ম েোর েোাঁে। এই প্য আয়রকেন প্কোয়নো মকেু 
প্িয়েলপ করয়ে, তোর প্কোি প্দয়খ বুঝয়ত পোরোটোও একটো প্কোেোমলমট। আর 
পুাঁচ্কো প্রোগ্রো োররো রথ  রথ  অয়নযর প্কোি প্দয়খ মকেুই বুঝয়ত পোয়র নো। তুই 
যমদ পোাঁচ্বোর প্দয়খ অয়ধেক মেমনসও বুঝয়ত পোরস, আম  েযোরোমন্ট মদলো  তুই বলদ 
প্থয়ক বস হয়ে প্যয়ত পোরমব। অল্প কেমদয়ন েোাঁয়ের প্চ্য়েও সরস হয়ে যোমব। 

চ্তুথে মফচ্োর হয়চ্ছ  োমলক েোনয়ত চ্োইয়ল, কযোয়শ কত টোকো আয়ে বয়ল মদয়ত 
হয়ব। এই মফচ্োরটো খুবই  ো ুমল একটো মফচ্োর। এইটোর েনয প্তোর বনু্ধ ম েোর 
েোাঁে রথয় ই প্ োট মবমি (totalSales) নোয়  একটো রপোমটে প্যোে করয়ে। প্যটোর 
রোথম ক  োন শূনয। পয়র যখন প্কোয়নো মকেু মবমি হয়ব, তখন totalSales-এর 
 োন বোেোয়নো হয়ব। তোরপর প্টোটোল কত মবমি হইয়ে, প্সটো বয়ল প্দওেোর েনয 
getTotalSales নোয়  একটো প্ থি মলয়খ মদয়ে। এই getTotalSales-এর কোে 
মকেুই নো। েোে totalSales রপোমটের  োন মরটোনে করো। প্তোর  ন চ্োইয়ল 
getTotalSales প্ থিটো একটু পয়রর Store ক্ল্োয়স মেয়ে প্দয়খ আসয়ত পোরস। 

কোে োর, তযোনোতুনোয়ক টোকোে কনেোটে করোর ট্রোন্সফর োর 
পি  মফচ্োয়র হোলকো প্েেোল আয়ে। এই আড্ডোর শুরুয়ত মেয়ে, ৫ নম্বর মফচ্োরটো 
আয়রকবোর েোয়লো কয়র প্দয়খ আে। তোরপর একটু পয়রর Store ক্ল্োয়স sellItem 
প্ থিটো প্দয়খ প্দয়খ প্বোঝোর প্চ্ষ্টো কর। প্দয়খ প্দয়খ নো বুঝয়ল  ন খোরোপ করোর 
মকচু্ছ নোই। একটু পয়র আম  বয়ল মদব। তয়ব তুই আয়ে মনয়ে মনয়ে প্বোঝোর প্চ্ষ্টো 
কর। 



 

প্দয়খ আসেস প্তো? এইবোর আম  বুঝোই মদমচ্ছ। প্শোন, প্স প্ থিটোর নো  মদয়ে 
sellItem; sell  োয়ন মবমি করো আর item  োয়ন মেমনস। অথেোৎ প্কোয়নো একটো 
মেমনস মবমি হয়ল প্রোগ্রোয় র মেতর প্য প্য কোে করো লোেয়ব, প্সগুলো sellItem 
প্ থয়ির মেতয়র করয়ে। প্সগুলো প্য ধোয়প ধোয়প প্িয়েলপ করয়ে, প্স ধোপগুলোয়ক 
সোতটো েোয়ে েোে করো যোে। সোতটো ধোপ শুয়ন েে পোইস নো আবোর। এগুলো খুবই 
মসম্পল মসম্পল সোতটো ধোপ। তোই ইমে  ুয়ি আেোইয়ত থোক। 

১. এই মফচ্োয়রর রথয় ই আয়ে কোে োর যতগুলো চ্োইয়ে, ততগুলো েয়ক নো 
থোকয়ল সমর বয়ল মদয়ত হয়ব। তোর  োয়ন েয়ক কেটো থোকয়ব প্সটোর একটো 
মহসোব রোখয়ত হয়ব। আর েয়কর মহসোবটো রোখয়ত হয়ব শোটে কেটো আয়ে, পযোন্ট 
কেটো আয়ে এই মসয়েয় । প্স েনয একটো key-value মিয়ক্ল্েোর করো লোেয়ব। 
key হয়ব আইয়টয় র নো  আর কেটো আয়ে প্সই সিংখযো হয়ব value। এই key-
value করোর েনয stock নোয়  একটো রপোমটে মিয়ক্ল্েোর করয়ে প্স। 

২. sellItem নোয়  একটো প্ থি মিয়ক্ল্েোর করয়ে। প্যটোর  য়ধয দুইটো ইনপুট 
পযোরোম টোর মনয়চ্ছ। প্কোয়নো মেমনস মকনয়ত চ্োয়চ্ছ প্সটোর নো  (name)। আর 
কতগুলো মকনয়ত চ্োয়চ্ছ প্সই পমর োণ (quantity) 

৩. কোে োর প্য মেমনসটো মকনয়ত চ্োয়চ্ছ, প্সটো েয়ক যয়থষ্ট পমর োণ আয়ে মক নো 
প্চ্ক করোর েনয রথয় ই েয়ক কেটো আয়ে েোনয়ত হয়ব। প্সটো েোনোর েনয 
একটু আয়ে stock নোয়  একটো key-value মিকশনোমর মিয়ক্ল্েোর করো হইয়ে। 
এখন প্সই মিকশনোমরয়ত প্য মেমনসটো মকনয়ত চ্োয়চ্ছ, প্সটোয়ক key মহয়সয়ব মদয়ল 
কেটো আয়ে বয়ল মদয়ব। প্সটো করোর েনয this.stock মলয়খ থোিে ব্র্যোয়কয়টর  য়ধয 
name মলয়খ মদয়ে। তোহয়ল stock নো ক মিকশনোমর প্থয়ক েোনো যোয়ব কেটো 
আয়ে। প্য  োন পোওেো যোয়ব প্সটো available প্েমরয়েবয়ল রোখয়ে। 

৪. এখন প্চ্ক কয়র প্দখয়ব কোে োর যতগুলো আইয়ট  মকনয়ত চ্োয়চ্ছ তোর প্চ্য়ে 
ক  আয়ে মক নো। আর তুলনো করোর েনয সব স েই if বযবহোর করো হে। তোই 
if-এর পয়র ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র প্লখো আয়ে available < quantity  অথেোৎ এই 
শতে সতয হয়ল প্দোকোয়ন যতগুলো আয়ে প্সটো কোে োর যতগুলো চ্োইয়ে তোর প্চ্য়ে 
সিংখযোে ক । আর ক  থোকয়ল কোে োরয়ক সমর বয়ল মদয়ে।  

৫. যমদ available-এর  োন quantity-এর  োয়নর প্চ্য়ে ক  নো হে। অথেোৎ 
কোে োর যতগুলো চ্োইয়ে তোর স োন বো প্বমশ আইয়ট  েয়ক থোকয়ল, if-এর 
মেতয়র নো মেয়ে else-এর মেতয়র যোয়ব। প্সখোয়ন রথয় ই কোে োর প্য মেমনস 
মকনয়ত চ্োয়চ্ছ, প্সটোর দো  প্বর করয়ত হয়ব। প্সটো প্বর করো খুবই মসম্পল। 



 

getPrice নোয়  একটো প্ থি আয়ে প্থয়কই প্লখো আয়ে। েোে মেমনয়সর নো  
মদয়ে প্সই প্ থিয়ক কল করয়লই প্সটোর দো  মদয়ে মদয়ব। তোরপর প্য দো  পোওেো 
যোয়ব তোয়ক itemPrice নো ক প্েমরয়েবয়ল রোখয়ে।  

৬. একটোর দো  প্েয়ন প্েয়ল, কোে োর কত টোকো মদয়ব প্সটো ক্ল্োস মির বোচ্চোও 
প্বর করয়ত পোরয়ব। েোে দোয় র সোয়থ যতগুলো মকনয়ব, প্সটোর সিংখযো মদয়ে গুণ 
করয়ত হয়ব। আর প্ োট যত টোকো মদয়ত হয়ব প্সটো currentSale নোয়  একটো 
প্েমরয়েবয়ল রোখয়ে। এই currentSale হয়চ্ছ, এই কোে োয়রর পয়কট প্থয়ক কত 
টোকো খসোয়নো হইয়ে প্সটোর পমর োণ। তোরপর এইবোয়রর খসোয়নোর পমর োণ সোরো 
মদয়নর প্টোটোল মবমির (totalSales) সোয়থ প্যোে কয়র মদয়ে। প্যোেফলটো আবোর 
totalSales-এর  োন মহয়সয়বই প্সট কয়র মদয়ে। 

৭. প্স েোয়ন েয়ক কেটো আয়ে। প্সটো available প্েমরয়েবয়ল রোখো আয়ে। 
আবোর এটোও েোয়ন কোে োর কেটো মকনয়ত চ্োে। প্সটো quantity ইনপুট 
পযোরোম টোর মহয়সয়ব প্দওেো আয়ে। এখন available প্েমরয়েবল প্থয়ক quantity 
প্েমরয়েবল মবয়েোে করয়লই কতগুলো বোমক থোকয়ব েোনো যোয়ব। এই মবয়েোেফলই 
হয়ব কতগুলো বোমক আয়ে (remaining) প্েমরয়েবয়লর  োন। তোরপর stock 
নো ক মিকশনোমরয়ত এই আইয়টয় র কেটো বোমক আয়ে প্সই value আপয়িট 
করোর েনয this.stock মলয়খ থোিে ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র name মলখয়ে। তোরপর 
স োন মচ্হ্ন মদয়ে িোনপোয়শ remaining প্েমরয়েবল বসোে মদয়ে। সবয়শয়ে 
কোে োরয়ক আলতুফোলতু মেমনস মকনোর েনয থযোিংকু বয়ল আউটপুট প্দখোে মদয়ে। 

এখন শুধু sellItem প্ থিটো প্দখ। এতক্ষণ মসমরেোল ধয়র যো যো পেেস প্সটোর 
সোয়থ ম মলয়ে প্দখ। 

sellItem(name, quantity){             

      var available = this.stock[name]; 

      if(available < quantity){ 

             console.log("Sorry we do not have enough"); 

      } 

      else { 

            var itemPrice = this.getPrice(name); 

            var currentSale = itemPrice * quantity; 

            this.totalSales = this.totalSales + currentSale; 

 var remaining = available – quantity; 

            this.stock[name] = remaining; 



 

            console.log("Thank you for the purcase."); 

      } 

} 

েেটো মফচ্োয়রর  য়ধয পোাঁচ্টো মকন্তু করো হয়ে প্েয়ে। প্তোর অযোয়পর প্বমশর েোে 
কোে প্শে। আর প্েোট একটো মফচ্োর বোমক আয়ে। প্সটো প্শে হয়ে প্েয়লই মকন্তু 
পোমটে হয়ব। পোমটে। 

মনতযনতুন  োল ওিোও, মবমি কয়র আয়খর প্েোেোও 
লোে মফচ্োরটো প্ত ন প্েেোইল্লো নো। তো েোেো একটু আয়ে তুই addItem নোয়  
একটো প্ থি মলখমেমল। প্সটোয়ক আয়রকটু প্টয়নটুয়ন বে করয়ে প্তোর বনু্ধ েোাঁে। 
প্স তোর addItem প্ থয়ি মতনটো ইনপুট মনয়ে name, quantity, price। 
রথ টো হয়চ্ছ প্য মেমনস ওিোয়নো হয়চ্ছ তোর নো , মিতীেটো হয়চ্ছ কতগুলো ওিোয়নো 
হয়চ্ছ। আর তৃতীেটো হয়চ্ছ প্য মেমনসটো ওিোয়নো হয়চ্ছ তোর দো । আর পুরো 
প্ থিটো করয়ত মতনটো প্েপ ফয়লো করয়ে প্স। 

১. রথয় ই প্দখয়তয়ে মেমনসটো আয়ে মক নো। প্সটো প্চ্ক করো প্কোয়নো বযোপোরই 
নো। তুই isItemAvailable নোয়  একটো প্ থি মিয়ক্ল্েোর করমেমল। প্সটোয়ক কল 
করয়ল প্য আউটপুট পোওেো যোয়ব প্সটো isExisting প্েমরয়েবয়ল রোখয়ে।  

২. এখন প্চ্ক কয়র প্দখয়ব isExisting-এর  োন true মক নো। প্সই েনয if-এর 
পয়র isExisting == true মলখয়ে। যমদ এই শতে সমতয হে তোহয়ল প্য আইয়ট টো 
ওিোয়নো হয়চ্ছ, প্সটো আয়ে প্থয়কই প্দোকোয়ন আয়ে। আর আয়ে কতগুলো মেল প্সটো 
প্বর করোর মসয়ে  তুই আয়ের প্ থয়ি মলখমেমল। এইবোরও তো-ই কর। if-এর 
পয়র প্সয়কে ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র available নোয়  একটো প্েমরয়েবল মিয়ক্ল্েোর 
কর। প্যটোর  োন হয়ব this.stock[name]। তোহয়ল প্য মেমনসটো প্দোকোয়ন ওিোয়চ্ছ 
প্সটো অলয়রমি েয়ক কেটো আয়ে, তো available প্েমরয়েবয়ল ে ো হয়ে যোয়ব। 
এখন এই আইয়ট টো েয়ক কতগুলো আয়ে প্সটো আপয়িট করোর েনয বো পোয়শ 
this.stock[name] মলখমব। তোরপর স োন মচ্হ্ন মদয়ে িোনপোয়শ available + 
quantity মলয়খ মদমব। available  োয়ন আয়ে কেটো মেল। আর quantity  োয়ন 
এখন কেটো ওিোয়ত চ্োয়চ্ছ। এই দুইটো প্যোে কয়র মদয়ল ওই আইয়ট টো প্ োট কত 
মপে প্দোকোয়ন আয়ে তো আপয়িট হয়ে যোয়ব। 

৩. যমদ আইয়ট টো প্দোকোয়ন আয়ে প্থয়ক নো থোয়ক তোহয়ল isExisting-এর  োন 
false হয়ব। তখন প্স if-এর পয়রর প্সয়কে ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র যোয়ব নো। বরিং 
else-এর পয়রর প্সয়কে ব্র্যোয়কয়টর মেতয়র যোয়ব। প্যয়হতু নতুন আইয়ট  প্দোকোয়ন 



 

ওিোয়নো হয়চ্ছ তোই মেমনসটোর নো  items নো ক array-প্ত push করো লোেয়ব। 
প্সটো করোর েনয this.items.push মলয়খ রথ  ব্র্যোয়কয়টর মেতয়রর আইয়টয় র 
নো টো মদয়ে মদমব। আর মেমনসটো প্যয়হতু নতুন, তোই মেমনসটোর দো  prices 
মিকশনোমরয়ত প্যোে করো লোেয়ব। প্সটো করোর েনয this.prices[name] মলয়খ 
স োন মচ্হ্ন মদয়ে িোনপোয়শ প্য দো টো ইনপুট পযোরোম টোর মহয়সয়ব প্নওেো হইয়ে, 
প্সটো বোসোে মদমব। সবয়শয়ে, এই আইয়ট  যতগুলো ওিোয়নো হয়চ্ছ, প্সটো stock 
মিকশনোমরয়ত প্যোে কয়র মদমব। 

সকোল-মবকোল প্কোমিিং কমর, রযোকমটস কয়র েীবন েমে 
প্তোর প্কোমিিং করোর প্ ইন কোে প্শে।  য়ন  য়ন শুকমরেো আদোে কর। এখন 
প্তোর কোে হয়চ্ছ প্কোি মিক য়তো কোে করয়তয়ে মক নো, প্সটো প্চ্ক করো। প্সটো 
করোর েনয রথয় ই www.habluderAdda.com/console-এ যোমব। তোরপর 
পুরো ক্ল্োসটো একটু একটু কয়র মলখমব। একটো একটো প্ থি কয়র প্লখো হয়ে প্েয়ল 
প্সটো মিক য়তো কোে করয়তয়ে মক নো, প্চ্ক করমব। একটু একটু কয়র প্চ্ক কয়র 
কয়র আেোইয়ত থোকমব। আর মনয়ে মনয়ে প্কোমিিং করয়ত নো পোরয়ল একটু পয়র 
প্য ক্ল্োসটো প্দওেো আয়ে, প্সটো প্দয়খ প্দয়খ হয়লও টোইপ করমব। 

পুরো ক্ল্োসটো মিয়ক্ল্েোর করো প্শে হয়ল habluStore নোয়  একটো প্েমরয়েবল 
মিয়ক্ল্েোর করমব। প্যটোর  োন হয়ব Store ক্ল্োস প্থয়ক বোনোয়নো অবয়েক্ট। আর 
Store ক্ল্োয়সর constructor ফোিংশয়ন প্যয়হতু একটো ইনপুট পযোরোম টোর আয়ে, 
প্সয়হতু Store ক্ল্োসয়ক কল করোর স ে প্দোকোয়নর নো  মহয়সয়ব Bolod-Shaar 
Fashion House নো  মদয়ে মদমব। কোরণ তুই বলদ আর প্তোর বনু্ধ েোাঁে ম য়ল 
এই habluStore বোনোইেস। তোর মনয়চ্ habluStore মলয়খ িট মদয়ে addItem 
প্ থয়ির নো  মলখমব। যোয়ত habluStore-এর addItem প্ থিয়ক কল করো 
যোে। তোরপর আইয়টয় র নো  মহয়সয়ব মদমব shirt, পমর োণ মহয়সয়ব মদমব 40 আর 
দো  মহয়সয়ব মদমব 300; তোহয়ল হোবলু প্েোয়র 300 টোকো দোয় র 40টো শোটে প্যোে 
হয়ে যোয়ব। একই মসয়েয়  habluStore-এ 500 টোকো দোয় র 20টো পযোন্ট প্যোে 
কর। 

class Store { 
 constructor(name) { 
        this.name = name; 
        this.items = []; 
         this.stock = {}; 
         this.prices = {}; 
         this.totalSales = 0; 



 

   } 
   isItemAvailable(name){ 
         var itemIndex = this.items.indexOf(name); 
         if(itemIndex == -1){ 
              return false; 
         } 
         else { 
             return true; 
         } 
   } 
 
   getPrice(name){ 
         var isAvailable = this.isItemAvailable(name); 
         if(isAvailable == true ){ 
              var price = this.prices[name]; 
              return price; 
         } 
         else { 
             console.log("sorry we do not have", name); 
         } 
  } 
         
 getTotalSale(){ 
       return this.totalSales; 
 } 
 
 sellItem(name, quantity){             
         var available = this.stock[name]; 
         if(available < quantity){ 
              console.log("Sorry we do not have enough"); 
              return; 
         } 
         else { 
             var itemPrice = this.getPrice(name); 
             var currentSale = itemPrice * quantity; 
             this.totalSales = this.totalSales + currentSale; 
             var remaining = available - quantity; 
             this.stock[name] = remaining; 
               console.log("thanks for your purcase"); 
          } 
      } 
 
      addItem(name, quantity, price){ 
            var isExisting = this.isItemAvailable(name); 
            if(isExisting == true){ 



 

                 var available = this.stock[name];  
                  this.stock[name] = available + quantity; 
           } 
          else { 
                 this.items.push(name); 
                 this.prices[name] = price; 
                 this.stock[name] = quantity;  
          } 
    } 
} 
  
var habluStore = new Store("Hablu Fashion Store"); 
habluStore.addItem("shirt", 40, 300); 
habluStore.addItem("pant", 20, 500); 

ওপয়রর প্কোি ক পয়ক্ষ পোাঁচ্বোর পয়ে www.habluderadda.com/console-এ 
মেয়ে প্দয়খ প্দয়খ টোইপ কয়র run বোটয়ন চ্োপ মদমব। run বোটয়ন চ্োপ প্দওেোর 
পর যমদ প্কোয়নো error প্দখোে তোহয়ল েুল প্বর করোর প্চ্ষ্টো করমব। েুল খুাঁয়ে নো 
প্পয়ল প্পে মরয়েশ মদয়ে আবোর রথ  প্থয়ক শুরু করমব। 

মিক য়তো run করয়ত পোরয়ল, প্েোয়র েুতো আয়ে মক নো প্চ্ক করোর েনয 
habluStore.isItemAvailable("juta") মলয়খ রোন কর। প্দখমব আউটপুট 
মহয়সয়ব false প্দখোয়ব। একই মসয়েয়  shirt আয়ে মক নো, প্চ্ক করয়ল 
আউটপুট মহয়সয়ব true প্দখোয়ব। তোরপর habluStore.addItem(“juta”, 10, 
200) প্ থি বযবহোর কয়র 10টো েুতো প্েোয়র প্যোে কর। েুতো প্যোে করো হয়ে 
প্েয়ল habluStore.sellItem("juta", 5) মলয়খ run বোটয়ন চ্োপ মদয়ে 5টো েুতো 
মবমি কয়র প্দ। মকেুক্ষণ পয়র 7টো শোটে মবমি কর। তোরপর 
habluStore.getTotalSale() প্ থিয়ক কল কয়র প্সমদন কত টোকো মবমি হইয়ে 
প্সই মহয়সব েোনয়ত চ্ো। 

এই রক  আয়রো প্রোগ্রোম িং রযোকমটস করয়ত চ্োইয়ল যখন স ে পোমব তখন আড্ডো 
মদয়ত www.habluderadda.com/concepts/app-এ চ্য়ল যোমব। 
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