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একক: িল শবিি প্রাথবিক ধ্ািণা 

উপএকক: বিবি গবি ও শবিি ধ্ািণা 
• বিবি ও গবি: 

❖ সময়ের পররবর্ত যের সাযে পাররপারবতকর্ার সাযপযে যখে ককাে বস্তুর অবস্থাযের পররবর্ত ে ঘযে 

ো র্খে কস বস্তুযক বলা হ়ে রস্থর বস্তু এবং বস্তুর এই ধমতযক বলা হ়ে বিবি। 
 

❖ সময়ের পররবর্ত যের সাযে পাররপারবতকর্ার সাযপযে যখে ককাে বস্তুর অবস্থাযের পররবর্ত ে ঘযে 
র্খে কস বস্তু কক বলা হ়ে গরর্শীল বস্তু এবং বস্তুর ধমত কক বলা হ়ে গবি 

এই িহাবিবেি সকল বিবি আবপবিক এিং সকল গবি আবপবিক। ককান গবি পিি নয়- পিি বিবিি অবিত্ব 
কনই। ককাবনা িস্তু বিবিশীল িা গবিশীল বকনা িা কিাঝাি জনয পাবিপাবেিক পবিবিশ কথবক অপি 
একটি িস্তুবক বনবি হবি যাবক প্রসঙ্গ িস্তু িলবি পাবি। 

কযিন: একটি কেযে বযস োকা দুইজে বযরি এযক অপযরর বা পাররপারবতক পররযবযশর সাযপযে রস্থর রকন্তু 
কেযের বাইযর দাাঁর়িয়ে োকা ককাে বযরির সাযপযে কেে সহ ওই দুজে বযরি ও গরর্শীল অবস্থা়ে রয়েযে। 

১. জাড্য ধ্িি কাবক িবল? (২) 

উত্তি: পদাযেতর কয ধযমতর জেয রস্থর বস্তু রিরকাল রস্থর এবং গরর্শীল বস্তু রিরকাল র্ার গরর্শীল অবস্থা 
বজা়ে রাখযর্ িা়ে, কসই ধমতযক বলা হ়ে পদাযেতর জাড্য ধ্িি। 

(রেউেযের প্রেম গরর্সূত্র কেযক জাড্য ধ্িি সম্পযকত  জাো যা়ে)  

২. জাড্য কয় প্রকাি ও বক বক? (২) 

উত্তি:                                জাড্য ধ্িি 

 

 

 

            বিবি   জাড্য                                            গবি জাড্য 

(রস্থর বস্তু কয ধযমতর জেয র্ার রস্থরর্শীল অবস্থা               (গরর্শীল বস্তু কয ধযমতর জেয  র্ার গরর্শীল 
পররবর্ত যে বাধা কদ়ে র্াযক রস্থরর্জাড্য বযল।)                অবস্থা পররবর্ত যে বাধা কদ়ে র্াযক গরর্জাড্য বযল 



উপএকক: িবলি ধ্ািণা ও একক 

িল (Force) হবলা এিন একটি িাবহযক প্রভাি যা ককাবনা িস্তুি জাড্য, গবিশীল িস্তুি 
গবিি, বিবকি িা ককান িস্তুি আকৃবিগি পবিিিি ন সাধ্ন কিবি সিি। 
বনউটবনি বিিীয় গবিসূত্র কথবক আিিা িবলি ধ্ািণা কপবয় থাবক। 

  

  

 

 

 

 

১. িবলি প্রভাি বক বক? (২) 

উত্তি: ককাে বস্তুর উপর প্রযুি বযলর প্রভাব গুরল হল- 

i. বযলর প্রভাযব বস্তুর  জাবড্যি পবিিিি ন ঘযে। 
ii. বস্তুর আকৃবিি পবিিিি ে ঘযে। 
iii. গরর্শীল বস্তুর গবিি পবিিিি ন ঘযে। 
iv. গরর্শীল বস্তুর গবিি বিবকি পবিিিি ন ঘযে। 

২. CGS এিং SI পদ্ধবিবি িবলি একক গুবল বক বক? (২) 

উত্তি: CGS পদ্ধরর্যর্ বযলর একক হল ড্াইন এবং SI পদ্ধরর্যর্ বযলর একক বনউটন। 

৩. ওজন কাবক িবল? 

উত্তি: রেরদতষ্ট ভযরর ককাযো বস্তু রেযজর ভযরর প্রভাযব ভূ-পৃযের উপর কয বল প্রয়োগ কযর র্াযক বস্তুটির 
ওজে বযল। ককাে বস্তুর উপর পৃরেবী দ্বারা রি়োশীল অরভকর্ত বল এবং ওজে এর মাে একই।(অরভকর্ত 
ত্বরযের মাে পররবর্ত েশীল হও়োর কারযে ওজে পররবর্ত েশীল রারশ) 

ওজে রেভত র কযর বস্তুর ভি ও কসই স্থাযের অবভকষিজ ত্বিবণি উপর।  

 
ওজন= ভি X অবভকষিজ ত্বিণ 

িল= ভি X ত্বিণ 

ককাবনা িস্তুবি থাকা জড় পিাবথিি কিাট পবিিাণ কক িস্তুি ভি িবল। িস্তুি ভি 
অপবিিিি নশীল। 

ককান গবিশীল িস্তুি কিগ পবিিিি বনি হাি কক ত্বিণ িবল। 



 

❖ িবলি প্রকািবভি:               িল 

    

                                

         স্পশি িল                                             স্পশিহীন িল 

 

 

 

 

 

টানাি কিবত্র প্রযুি িল একটি স্পশি িল                       চুম্ববকি আকষিন িল এক প্রকাবিি      

                                                           স্পশিহীন িল   

৪. ভূপবৃে কয িস্তুি ওজন 24 বনউটন, চন্দ্রপবৃে বনবয় কগবল কসই িস্তুি ওজন ও ভবিি বক 
ককাবনারূপ পবিিিি ন ঘটবি? িযাখ্যা কবিা। (2+2) 

উত্তি: বস্তুর ভর অপররবর্ত েশীল। িন্দ্রপৃযে বস্তুটির ভর একই োকযব। 

                    বস্তুর ওজে রেভত র কযর বস্তুর ভর ও কসই স্থাযের অরভকর্তজ ত্বরযের উপর। ভর 
অপররবরর্তর্ োকযলও িাাঁযদর অরভকর্ত বল পৃরেবীর অরভকর্ত বযলর 1/6 অংশ। 

ফযল িাাঁযদ বস্তুটির ওজে হযব=(24÷6) রেউেে = 4 রেউেে। 

কয বল প্রয়োযগর জেয দুটি বস্তুর 
প্রর্যে বা পযরাে সংস্পযশতর 
প্রয়োজে হ়ে কসই প্রকার বল কক 

বলা হ়ে স্পশি িল। 

ককাে বস্তু োো বা কেলার জেয 

স্পশত বযলর প্রয়োজে হ়ে। 

দুটি বস্তুর মযধয ককাে প্রকার 
প্রর্যে বা পযরাে সংস্পশত ো়িাই 
কয বল কাযতকারী হ়ে র্াযক বলা 

হ়ে স্পশিহীন িল। 

কযমে: মহাকর্ত বল বা অরভকর্ত 
বল, কলাহার প্ররর্ িুম্বযকর আকর্তে  
বল। 



উপএকক: প্রািযবহক জীিবন ঘষিণ িল 

 

 

 

 

 

 

গবিিুখ্ 

 

   

 ঘষিণ িবলি বিক  

 

 

ঘষিণ িল সিিিা িস্তুি গবিি অবভিুবখ্ি বিপিীি বিবক বিয়াশীল হয় 

১. ঘষিণ িবলি প্রভাি গুবল বক বক? (৩) 

উত্তি: ঘষিণ িবলি প্রভাবি: 

i. বস্তু ক্ষয় হ়ে। কযমে: গার়ির ো়োর দীঘতরদে িলার েয়ে যা়ে। 
ii. িাপ উৎপন্ন হ়ে। কযমে: হাযর্র র্ালু দুটি ঘর্যল র্াপ উৎপন্ন হ়ে। 
iii. বস্তুর গবি হ্রাস পা়ে। কযমে: একটি বলযক কমযেযর্ গর়িয়ে রদযল 

রকেুদূর রগ়ো বলটি কেযম যা়ে কারে কমযে বলটির গরর্র রবরুযদ্ধ ঘর্তে 
বল প্রয়োগ কযর যা বলটির গরর্র হ্রাস ঘো়ে।  

 

একটি িস্তু অপি একটি িস্তুি উপি গবিশীল হবল বিিীয় িস্তুটি প্রথি িস্তুি গবিি বিরুবদ্ধ কয িল প্রবয়াগ 

কবি , িাবক ঘষিণ িল িবল। 

গরর্র অরভমখু 

ঘর্তে বযলর রদক 



প্রিত্ত িথয এিং িই কথবক  বিিাবিি পবড় বনবচি প্রশ্নগুবলি উত্তি কিওয়াি কচো কবিা: 

ক.িটুি িা বিনটি িাবকয বনবচি প্রশ্নগুবলি উত্তি িাও। প্রবিটি প্রবশ্নি িান 2 

১. একটি িস্তুবক উপবিি বিবক ছুবড় বিবল িস্তুটি বকছুিন পি বনবচ কনবি আবস 
ককবনা? 

২. শযাওলা পড়া িবল হাাঁটবি কগবল পা বপছবল যায় ককবনা? 

৩. যন্ত্রবক ঘষিণ িবলি হাি কথবক িিা কিাি জনয বক বক উপায় গ্রহণ কিা 
হয়? 

৪. অবভকষি িল কক স্পশিহীন িল িলা হয় ককন? 

৫. গবিশীল িস্তুবি িবলি প্রভাি গুবল বক বক? 

খ্. বনবিি শ অনুসাবি উত্তি িাও। 

১. িস্তুি িািা প্রযুি িল বক বক বিষবয়ি উপি বনভি ি কবি? িস্তুবক সিভূবি 
কথবক উাঁচু পািিিয অঞ্চবল বনজ যাওয়া হবলা। িস্তুটিি ভি ও ওজবনি বক 
ককাবনারূপ পবিিিি ন ঘটবি? িযাখ্যা কবিা।(উচ্চিা িৃবদ্ধবি অবভকষি ত্বিবণি িান 
হ্রাস পায়) 1+2+2=5 

 

 

 

 

 

• বিষয়টি পড়াি পি ককান প্রকাি অসুবিধ্া হবল বনবচি কবিন্ট িবে জানাও 
• কবিন্ট িবে বনবজি নাি, কেণী, বিভাগ ও ক ান নাম্বাি বলখ্বি ভুলবি না। 
• সিসযা সিাধ্াবনি জনয আিিা সিাসবি কযাগাবযাগ কিাি কচো কিবিা। 

িবন িাখ্াি বিষয় 



 

 

 

 

 

 

 


