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��িণঃ অ�ম
িবষয়ঃ �ভৗতিব�ান

�শ� ছাড়া ি�য়াশীল বল

Part 1: অিভকষ� ও মহাকষ�

আমরা জািনঃ 1. �শ� শ��র অথ� কী?
2. ত� িম যখন �পন িদ�য় িলখছ �প�নর ওপর কী ��য়াগ করছ?
3. �প�নর ওপর বল ��য়াগ করার সময় �তামা�ক কী �পনটা

�শ� কর�ত হ��?
এ���� �য বল ��য়াগ হ�� তা�শ�যু� বল।

আবার, 4. বৃ� �কনআকাশ �থ�ক পৃিথবীর �ক��র িদ�ক ঝ�র প�ড়?
5. গাছ �থ�ক ফল িন�চর িদ�ক প�ড় �কন?

এ����, পৃিথবী এক� বল �ারা সকল ব��ক তার িন�জর �ক��র িদ�ক
আকষ�ণ ক�র।
এই বল অিভকষ� বল।অিভকষ� বল যখন �জ�ু হ�� �কান ব��ক�শ�
ছাড়াই ি�য়া ক�র�ছ। এ��শ� ছাড়া ি�য়াশীল বল।

বল

�শ�যু� �শ� ছাড়া বল

(�পন িদ�য় �লখা, ঘষ�ণ বল, টান বল, �মাচড় বল) (অিভকষ�, মহাকষ�,চ��কীয় বল,ি�র তিড়ৎআকষ�ণ বল)

 অিভকষ� বলঃ পৃিথবী �য বল �ারা �কান ব��ক িন�জর �ক��র িদ�ক
আকষ�ণ ক�র তা�কই অিভকষ� বল ব�ল।

 মহাকষ�ঃ মহািব�� �য �কান দ�ু ব�কণা পর�র�কআকষ�ণ ক�র। এই
আকষ�ণ বল �কই মহাকষ� ব�ল।

 মহাকষ� স�ু�র মূল �িতপাদ� িবষয় �লখঃ এর �থ�ক সাব�জনীন মহাকষ�য়
�ব�কর সং�া �লখ- �কন এ�ক সাব�জনীন বলা হয়?



মহাকষ� স�ূঃ িব��র �য �কান দ�ু ব�কণা তা�দর �ক� সং�যাগী
সরল�রখা বরাবর পর�র�কআকষ�ণ ক�র। এইআকষ�ণ ব�লর মান
ব�কণাদ�ুর ভ�রর �নফ�লর সমানুপািতক এবং তা�দর মধ�বত� দরূ��র
ব�গ�র ব��ানুপািতক।

ম�ন কির, m1 ও m2 ভ�রর দ�ু ব�কণার মধ�বত� দরূ� r ব�কণাদ�ুর
মধ�বত�আকষ�ণ ব�লর মান F হ�ল, িনউট�নর মহাকষ� স�ুানুসা�র,

i) F m1 m2 ii) F

 F (i ও ii একস��)

ক, F (G=�বক)

এখন, m1 = m2 ও r = 1 হ�ল F=G

সতুরাং, দ�ু একক ভ�রর ব�কণা একক দরূ��র ব�বধা�ন �থ�ক পর�র�ক �য বল
�ারা আকষ�ণ ক�র তা�ক সাব�জনীন মহাকষ�য়�বক ব�ল।(G)
(S.I. প�িত�ত) G-এর মান 6.67 X 10-11 িনউটানিমটার2/িক.�া.2

G-এর মান িব�া��হা��র সব জায়গায় একই থা�ক। দ�ু ব�র মাঝখা�নর
মাধ��মর ওপর িনভ� র ক�র না। চ��ক���, তিড়ৎ���, চাপ, তাপ ও িবিভ� পদাথ�
�কান িকছ� �ারাই মহাকষ�য়�বক �ভািবত হয় না। তাই G–�ক সাব�জনীন
মহাকষ�য়�বক বলা হয়।

 মহাকষ� স�ূানুসা�র পৃিথবীর ওপ�র অবি�ত এক� ব�র স��অপর ব�র
সংঘষ� লাগা উিচৎ, িক� কায����� �স� হয় না �কন?

পৃিথবী পৃ�� থাকা 1kg ভ�রর ব�কণা্��ক পৃিথবী �য পিরমান বল িদ�য়
টা�ন তার ত�লনায় ঐ ব�দ�ুর ম�ধ�কার আকষ�ণ বল(মহাকষ� বল) এতটাই নগণ� �য
তার �কান �ভাব বা��ব �বাঝা যায় না। তাই ব�দ�ুর ম�ধ� সংঘষ� হয় না।

 মহাকষ�য়�বক ও অিভকষ�জ �র�নর ম�ধ� স�ক� �লখ-

ভ� -পৃ�� �কান ব�র ভর m ও পৃিথবীর ভর M , পৃিথবীর ব�াসাধ� d.
 িনউট�নর মহাকষ�স�ুানুযায়ী, ব� ও পৃিথবীর ম�ধ� আকষ�ণ বল



F [G = মহাকষ�য়�বক ]

আবার, ব�র ওজন = ভর X অিভকষ�জ �রণ
= m X g

ব�র ওজন এবং ব� ও পৃিথবীর ম�ধ� মহাকষ� বল সমান

 mg =

 g =

 আ�পল পৃিথবীর �ক��র িদ�ক এিগ�য়আ�স, পৃিথবী এিগ�য় যায় না �কন
�যখা�নআ�পল ও পৃিথবী দজুন দজুন�ক সমব�লআকষ�ণ কর�ছ?

পৃিথবীর ভর M
আ�প�লর ভর m

মহাকষ�স�ূানুযায়ী, F = [r = পৃিথবীর ব�াসাধ�]

এখন, আ�প�লর �রণ a1 = =

পৃিথবীর �রণ a2 = =

M >> m

 a1 >> a2

অথ�াৎ আ�প�লর �রণ পৃিথবীর ত�লনায় অ�নক �বশী কারণ পৃিথবীর ভ�রর ত�লনায়
আ�প�লর ভর নগন�।

 �কান ���� মহাকষ� বল কাজ ক�র না?

দ�ু ব�র ম�ধ� দরূ� যিদ 10-8c.m. - এর কম হয় তাহ�ল �স���� মহাকষ� বল
�কান কাজ ক�র না। কারণ �কান পদা�থ�র পরমাণরু ব�াস 10-8c.m. �স����
ব�দ�ুর ম�ধ� িনউ�ীয় বল কাজ ক�র।

 50 c.m. দ�ূর 1 িক.�া. ও 2 িক.�া. ভ�রর দ�ু ব�কণা রাখা আ�ছ। তা�দর
ম�ধ� ি�য়াশীল মহাকষ� বল কত?

F= m X a
F= বল
m= ভর
a= �রণ



m1 = 1 িক.�া.
m2 = 2 িক.�া.

r = 50 �স.িম. = 0.5 িমঃ

 মহাকষ� বল . F = Gm1m2

r2

= 6.67 x 10-11 x 1 x 2
(.5)2

= 5.3 x 10-10 িনউটন.

িন�জক�রাঃ

 পৃিথবী , সযূ�, চঁাদ, িব�বু� নয়। এ���� মহাকষ� স�ু কী ��যাজ�?

 মহাকষ� ব�লর মান কী কখনও শূন� হ�ত পা�র?

 মুি��বগ কী?

 পতনশীল ব�র স�ু �ক �িত�া ক�রন?স�ূ�িল িববৃত কর।

 কৃি�ম উপ�হ বল�ত কী �বাঝ?

 কাগ�জর ট�ক�রা �ক এক� ক�য়�নর ওপর বিস�য় ওপর �থ�ক �ছ�ড় �দওয়া
হল। �কান�আ�গ মা��শ� কর�ব? এ�দর পৃথকভা�ব একস�� একই
উ�তা �থ�ক �ফ�ল িদ�ল কী হ�ব? �কন?

 �কান ব�র ভর 5kg হ�ল তার ওজন কত?

 দ�ু ব�র মধ�বত� দরূ� অ�ধ�ক ক�র িদ�ল মহাকষ� ব�লর কী�প পিরবত� ন
হ�ব?

 দ�ু ব�র ম�ধ� এক� ব�র ভর পূ�ব�র 3�ণ হ�ল মহাকষ� ব�লর কী�প
পিরবত� ন হ�ব?

িবঃ�ঃ
িবষয়ব� �বাঝার ���� �কা�না সমস�া হ�ল Comment Box-এ িন�জর নাম,
��িণ,িবভাগ, �িমক সংখ�া ও �যাগা�যাগ ন�র উ��খ কর�ব।
আমরা সরাসির �তামা�দর সা�থ �যাগা�যাগ ক�র �ন�বা।

Papiya Nandi


