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শবি: কাজ করার সামর্্থয হভ া শবি 

শবির একক সম্পভক্ বকছু তর্থয: 
• শক্তি এবং কার্যের একক একই 

• SI পদ্ধক্তি তি শক্তির একক জ ু 

• CGS পদ্ধক্তির্ি শক্তির একক আর্্ 

 

 

 

শবির প্রকারভেদ 

 

 

 যাক্তিক             আর্ াক শক্তি               িাপ শক্তি      

শক্তি 

       

        রাসায়ক্তিক শক্তি                 পারমাণক্তবক শক্তি                         শব্দ শক্তি 

[পারমািবিক শবি: তমৌর্ র পরমাণুর তকর্ের গঠিগি পক্তরবিে র্ির ফর্  সক্তিি 

শক্তি। উদাহরণ: পারমাণক্তবক তবামার্ি সক্তিি শক্তি।] 

যাবিক শবি সম্পভক্ বকছু তর্থয শ্রজভন শ্রনওয়া যাক:তকার্িা গক্তিশী  

বস্তুর গক্তির কারর্ণ বা তকার্িা ক্তির বস্তুর অবিাি বা আকৃক্তি পক্তরবিে র্ি তসই বস্তুর মর্যে কাজ 

করার তয সামর্থেে উৎপন্ন হয় িার্ক ব া হয় যাক্তিক শক্তি। যাক্তিক শক্তি দুই প্রকার্রর: 

শবির বনতযতা সূত্র:পকৃ্তর্থবীর্ি তমাট শক্তির পক্তরমাণ ধ্রুবক। শক্তির্ক সৃক্তি বা ধ্বংস করা যায় িা। 
শক্তি তক এক রূপ তর্থর্ক অিে রূর্প পক্তরবিে ি করা যায় মাত্র। 

 



 

র্বতশবি 

গক্তিশী  বস্তুর গক্তির কারর্ণ িার মর্যে তয কাজ করার সামর্থেে                     
অক্তজে ি হয় িার্ক গক্তি শক্তি বর্ । তযমি: 

 

 
যাবমাি িীর্র          উঁচু িাি তর্থর্ক গক্তরয়া আসা বস্তুর    তপশীর সিা র্ি       গক্তিশী  গাক্ত়ির শক্তি 

সক্তিি শক্তি                         শক্তি              উৎপন্ন শক্তি 

গক্তিশক্তি ক্তির্ে র কর্র বস্তুর গক্তি ও বস্তুর র্র এর উপর। 
 

বিবতশবি 
  বস্তুর আকৃক্তি বা রূ্পৃি তর্থর্ক অবিাি পক্তরবিে র্ির ফর্                            
  বস্তুর মর্যে তয কাজ করার সামর্থেে সক্তিি হয় িার্ক       

   শক্তি বর্ ।     

 
 

উচ্চতা যত িাড়ভি এিং  

আকৃবতর যত পবরিত্ন ঘটভি সবিত 

 বিবতশবির মান তত িৃবি পাভি।  



শবির পারস্পবরক রূপান্তর:    

• র্বতশবি ও বিবতশবির পারস্পবরক রূপান্তর: 
 

    উচ্চতায় শ্রতা ার ফভ                       বিবতশবির র্বতশবিভত রূপান্তর 

     সবিত হভয়ভছ 

 

 

 

 

 

 

 

। 

 

 

 

 

 

• ঢাক িাজাভনা: যাক্তিক শক্তি তর্থর্ক শব্দ শক্তির্ি রূপান্তর 

•  াইট জ্বা াভনা:  িক্ত়িৎ শক্তি তর্থর্ক আর্ াক শক্তির্ি রূপান্তর 

• পারমািবিক শ্রিামা বিভফারি: পারমাণক্তবক শক্তি তর্থর্ক আর্ া, 
িাপ ও যাক্তিক শক্তির্ি রূপান্তর 



• সাভ াক সংভেষ:  আর্ াক শক্তি তর্থর্ক রাসায়ক্তিক শক্তির্ি রপান্তর 

 

প্রদত্ত তর্থয এিং িই শ্রর্থভক  বিস্তাবরত পভড় বনভের প্রশ্নগুব র 
উত্তর শ্রদওয়ার শ্রেষ্টা কভরা: 
ক.দটুি িা বতনটি িাভকয বনভের প্রশ্নগুব র উত্তর দাও। প্রবতটি প্রভশ্নর মান 2 

১. বিবত শবি ও র্বত শবির পার্্থকয শ্র ভ া। 

২. র্বতশবি বনে্র কভর শ্রকান শ্রকান বিষভয়র উপর? 

৩. একটি ি ভক উপভর ছুভড় শ্রদওয়া হভ া: এভেভত্র শবির রূপান্তর বকরূপ হভি? 

৪. উদাহরি দাও: তবড়ৎ শবি শ্রর্থভক তাপ শবি, যাবিক শবি শ্রর্থভক তাপ শবি 

৫. পারমািবিক শবি ি ভত বক শ্রিাভ া? 

 . বনভদ্শ অনুসাভর উত্তর দাও। 

১. শবির বনতযতা সূত্রটি বক? একটি বরং শ্রক শ্রেভপ ধভর শ্রছভড় বদভ  বরংটি 
বছটভক যায় শ্রকভনা? শবির SI একক বক? (২+২+১) 

২. পা ভতা া শ্রনৌকা এবর্ভয় যায় বকোভি?রান্না করার সময় শ্রকান শবির 
রূপান্তর ঘভট? বিবত শবি বনে্র কভর শ্রকান শ্রকান বিষভয়র উপর?(২+১+২) 

 

 

• বিষয়টি পড়ার পর শ্রকান প্রকার অসুবিধা হভ  বনভের কভমন্ট িভে জানাও 
• কভমন্ট িভে বনভজর নাম, শ্রেিী, বিোর্ ও শ্রফান নাম্বার ব  ভত েু ভি না। 
• সমসযা সমাধাভনর জনয আমরা সরাসবর শ্রযার্াভযার্ করার শ্রেষ্টা করভিা। 

মভন রা ার বিষয় 



 

 

 
 


