
 

 

অ্যাসাইনমেমের শিমরানােঃ 

“শনউটমনর গশিসূত্র গুম ার পারস্পশরক সম্পকক  ও শিশিন্ন 
প্রকার িম র শিযা শিমেষণ” 

 
‘ক’ নং প্রমের উত্তর 

চিত্রসহ ব্লকটির উপর চিয়াশীল বললর চিকঃ 
 
 
 
 
 
 
চিত্র়ানুয়াযী, R=mg cos𝜃    যযখ়ালন R=ভূচির প্রচিচিয়া বল 
                        T=ট়ান বল 
 

‘খ’ নং প্রমের উত্তর 
ব্লকটিলক চির অবি়ান যেলক গচিশীল কর়ার যেলত্র চনউটলনর 
চিনটি গচিসূত্র ক়াজ কলর। 
  
শনউটমনর গশির প্রথে সূমত্রর প্রমযাগঃ 
  প্রেি সূত্র অনুস়ালর, ব়াচহিকভ়ালব বল প্রলয়াগ ন়া করলল 
চির বস্তুর চিরক়াল চির ে়াকলব আর গচিশীল বস্তু 
সিদ্রুচিলি িললি ে়াকলব। 

mg cos𝜃 

mg 



 

 

যযলহিু বস্তুটি চির চিল এবং বস্তুটির উপর বল প্রলয়াগ 
করলল বস্তুটির সিত্বরলন উপলর উঠলি ে়াকি। চকন্তু বল 
প্রলয়াগ ন়া কর়া হলল বস্তুটি চির ে়াকলি়া। অেথ়াৎ বস্তুটিলক 
গচিশীল করলি চনউটলনর প্রেি সূত্র প্রলয়াগ হলযলি। 
 
শনউটমনর গশির শিিীয সূমত্রর প্রমযাগঃ 
  চিিীয সূত্র অনুস়ালর, বস্তুর ভরলবলগর পচরবিথ লনর হ়ার 
বস্তুর উপর প্রযুক্ত বললর সি়ানুপ়াচিক এবং বল যযচিলক 
চিয়া কলর বস্তুর ভরলবলগর পচরবিথ ন যসচিলক ঘলট। 
  
   গ়াচিচিকভ়ালব, F∝

𝑚𝑣−𝑚𝑢

𝑡
 

          ব়া, F∝
𝑚(𝑣−𝑢)

𝑡
  

          ব়া, F∝ ma 
          ব়া, F= k.ma 
          ∴ F = ma  [k=1] 
 
অেথ়াৎ বস্তুর ভরলবলগর পচরবিথ লনর হ়ারই হল বল। আর 
চিলত্রর বস্তুটিলক উপলর উঠ়ালন়ার যেলত্র ‘বল’ িুখি ভূচিক়া 
প়ালন কলর। অেথ়াৎ বস্তুটিলক চির যেলক গচিশীল করলি 
চনউটলনর গচির চিিীয সূলত্রর প্রলয়াগ ঘলটলি। 
 
শনউটমনর িৃিীয সূমত্রর প্রমযাগঃ 
 িৃিীয সূত্রঃ প্রলিিক চিয়ারই সি়ান ও চবপরীি প্রচিচিয়া 
রলযলি। বস্তুটিলক যখন চির অবি়া হলি বল প্রলয়াগ কলর 



 

 

উপলর উঠ়ালন়া হলযলি িখন চনলির চিলক প্রচিচিয়া চহলসলব 
ওজন ক়াজ কলরলি য়া বস্তুটিলক উপলর যযলি ব়াধ়াপ্র়াপ্ত 
করলব। এ যেলক বুঝ়া য়ায যয, বস্তুটিলক গচিশীল করলি 
চনউটলনর িৃিীয সূত্র ক়াজ কলরলি। 
 

‘গ’ নং প্রমের উত্তর 
   িটুি ক়ারলি বস্তুটি ি়াঝ়াি়াচঝ অবি়ান হলি চনলির চিলক 
পড়লি ে়াকলব। যে়া- 
প্রথে কারণঃ 
 যখন, T < mg sin𝜃 

 
                   যযখ়ালন, T < mg sin𝜃 
 
 
 

শিিীয কারণঃ
 

যখন পুলর়াপুচর ট়ান বল ে়াকলব ন়া, িখন বস্তুটি চনলির 
চিলক পড়লি ে়াকলব। চিত্রটি চনম্নরূলপ হলব

 
 
 
 
 
 
 



 

 

‘ঘ’ নং প্রমের উত্তর 
আনি যক়ালির স়ালে অচভলম্ব প্রচিচিয়া বললর যযরূপ 
পচরবিথ ন হয ি়া একটি যলখচিলত্রর ি়াধিলি যিখ়ালন়া হলঃ 

 

 

  
 
 
 
চনউটলনর চিিীয সূত্র হলি প়াচর, 
                               Fnet = ma 

                   বা, R – mg cos𝜃=m.0 

                   বা, R – mg cos𝜃= 0 

                            ∴ R = mg cos𝜃 

 

X অক্ষ বরাবর 𝜃 এবং Y অক্ষ বরাবর R ধরর ছক নির্ ণয় কনর, 

𝜃 R = mg cos𝜃 

15 473.30 

         30 424.35 

45 346.48 

60 245 

75 126.82 

 

যেখারি,  

       m = 50 kg 

        g = 9.8 m/s2 

        𝜃= পনরবর্ণিশীল 



 

 

                 

 

 

 

 

 

    

 
‘ঙ’নং প্রমের উত্তর 

প্রশ্ন অনসু়ালর,  
   উভয যেলত্র ট়ান বল একই ে়াকলব এবং যক়ালির ি়ান 
চভন্ন হলব।য়া চিলত্র যিখ়ালন়া হলযলি। 
  
 
 
 
 
প্রেি যেলত্র, 
    চনলির চিলক বল= mg sin 300 

                                = 50×9.8× sin 300 

                                = 245 N 

  
 
 

যলখনিরে X অক্ষ বরাবর 

কু্ষদ্র 1 ঘর সমাি 30 এবং Y 

অক্ষ বরাবর কু্ষদ্র 1 ঘর 

সমাি 20 একক নিরয় আকা 

হল। 

T 
T 

১ি যেলত্র ২য যেলত্র 



 

 

চিিীয যেলত্র 
   চনলির চিলক বল = mg sin 450+ঘর্ ণর্ বল 

                                = 50×9.8× sin 450 +10 

                                = 356.48 N 

 
 অেথ়াৎ চিিীয যেলত্র বস্তুটিলক উপলর িুললি  যবচশ বল 
ল়াগলব=(356.48 - 245)N 
    = 111.48 N 
 
 অিএব যখন যক়ালির ি়ান 450 হয িখন ব্লকটিলক উপলর 
িুললি যবচশ কষ্ট হলব । 
 

‘চ’ নং প্রমের উত্তর 
চিত্র হলি প়াই,  

              𝜃=300 

             T=138 N 

           Fk = 7 N 

    Fnet+Fk=mg sin𝜃 – T 

বা, Fnet =mg sin𝜃 – T – Fk 

           = 50×9.8×sin300–138–7 

           = 100 N  

 



 

 

আবার, আমরা জানি, 

                           Fnet =ma 

                     বা, a = 
𝐹𝑛𝑒𝑡

𝑚
 

                             = 
100

50
 =2 ms-2 

ব্লকটির যবগ, v=u+at 

                      = 0+2×3    [t=3 s] 

                      = 6 ms-1   

                                     (Ans) 

 




