
 

 

 

 

 

 

Ƶɬঃ 1. ĺতামাৰ পঢ়া ĺটবলুৰ ওপৰত

 কিৰবা ? 

উȑৰঃ  এটা ĺটবলু ĺলɑক এটা 

 থকা ĺটবলুৰ িযেকােনা দটুা

 ধৰা হ’ল এই দৰূʲ 40 

 25 ĺচ.িম.  ĺপাৱা গ’ল 

 40) ।   

 

 

 

Ƶɬঃ 2. (পথৰ নǙা): এখন মহানগৰৰ

 ওপেৰেৰ আনেটা পাৰ Ļহ 

 িদশত আেছ । মহানগৰখনৰ

 আনেটাৰ দৰূʲ 200 িমটাৰ

 িমটাৰ বিুল ধিৰ ĺতামাৰ 

 পথেবাৰ এেকাডাল সৰলেৰখােৰ

  ĺতামাৰ মেডলেটাত

 দিǘণ িদেশ আৰু আনেটা
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তৃতীয় অধƟায়  

ʆানাংক-জƟািমিত 

(CO-ORDINATE DEOMETRY)  

অনশুীলনী -3.1 

ওপৰত থকা ĺটবলু ĺলɑেটাৰ অৱʆান আন এজনৰ ĺকেনৈক

 িবȱ ুআৰু এটা ĺটবলুক সমতল িহচােপ ধৰা হ’ল

দটুা দাঁিত ĺলাৱা হ’ল । ডাঙৰ দাঁিতৰ পৰা ĺলɑৰ

40 ĺচ.িম. । আেকৗ, সৰ ুদাঁিতৰ পৰা ĺলɑৰ দৰূʲ 

 ।  এিতয়া, ĺলɑৰ অৱʆান (position) হ’ব (40,25) 

মহানগৰৰ দটুা Ƶধান পথ আেছ িয দটুা মহানগৰখনৰ

 Ļগেছ । ৰাʅা দটুাৰ এটা উȑৰ-দিǘণ িদশত আৰু

মহানগৰখনৰ আনপথেবাৰ এই ৰাʅা দটুাৰ সমাȭৰালৈক আেছ

িমটাৰ । Ƶিতেটা িদশত 50 টাৈক পথ আেছ । এিতয়া

 বহীত মহানগৰখনৰ এটা মেডল অংকন কৰা । 

সৰলেৰখােৰ ĺদখুৱাবা ।   

মেডলেটাত চািৰ আিল ব˱েতা থািকব । এটা িনিদŪɳ চািৰ

আনেটা পূৱ-পিɩম িদেশ ĺযাৱা দটুা পেথ সৃিɳ কিৰেছ 

ĺকেনৈক বণŪনা  

ল । পৰʊৰ ল˘ভােব 

ĺলɑৰ দৰূʲ মাপা হ’ল । 

 মাপা হ’ল আৰু দৰূʲ 

(40,25) নাইবা (25, 

মহানগৰখনৰ ĺকȰʆলত এটাৰ 

আৰু আনেটা পূৱ-পিɩম 

আেছ আৰ ুএটাৰ পৰা 

এিতয়া 1 ĺছ.িম. =200 

 Ƶধান পথ আিৰ আন 

চািৰ আিল- এটা উȑৰ-

 । Ƶিতেটা চািৰ আিল 

Dev Library 



 

 তলত িদয়া ধৰেণেৰ বেুজাৱা

 মৱুাৈক থকা 5নং পথেটা

 (2,5) ĺৰ বেুজাৱা হব 

  (i) িকমানটা চািল

  (ii) িকমানটা চািল

সমাধানঃ ৰাʅাৰ নǙা (Street Plan) 

    

 

 

 

 

 চািৰ আিলত ĺযাৱাৰ কাৰেণ

ৰাʅা আৰু পূৱ-পিɩম িদশত 3নং

আৰু ইয়াক এটা ড̓ ʸাৰা কৰা Ļহেছ

 ĺসইদেৰ, (3,4) িবȱেুটা

 আিম লǘƟ কিৰেছা ĺয 

ܹ ↔ দটুা িনেদŪ ܧ িশত ĺৰখা চািৰ

 

Ƶɬঃ 1. তলৰ Ƶিতেটা Ƶɬৰ উȑৰ

 (i) কােটŪ ছীয় সমতলত থকা

     অংকন কৰা ĺৰখা 

 (ii) এই ĺৰখা দডুােল সমতলখনত
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বেুজাৱা হ’বঃ যিদ উȑৰ-দিǘণ মৱুাৈক থকা 2নং পথেটা

পথেটা ĺকােনা ঠাইত পৰʊৰক ĺছদ কেৰ ĺতেনহ’ĺল 

 । এই Ƶথা অনসুৰণ কিৰ তলত িদয়া ĺকইটা উিলওৱাঃ

চািল আিল (4,3) বিুল বেুজাৱা হ’ব ?  

চািল আিল (3,4) বিুল বেুজাৱা হ’ব ? 

(Street Plan) তলত িদয়া হ’ল ।   

কাৰেণ (4,3) িবȱেুটাৰ উেɨখ কৰা Ļহেছ । উȑৰ

নং িনেদŪশ কিৰেছ । অথŪাৎ চািৰ আিলত (4,3) িবȱেুটা

Ļহেছ ।  

িবȱেুটা চািৰ আিলত িচƯত ড̓ (.) ʸাৰা িনেদŪশ কৰা 

 3নং আৰু 4নং চািৰ আিলত দটুা অিʸতীয়, 

চািৰ আিল দটুাৰ অৱʆান িনণŪয় কৰাৰ কাৰেণ বƟৱহাৰ

অনশুীলনী – 3.2 

উȑৰ িদয়া-  

থকা িবȱ ুএটাৰ অৱʆান িনণŪয় কিৰবৈল অনভূুিমক

 দডুালৰ নাম িক ?  

সমতলখনত সৃিɳ কৰা Ƶিতেটা অংশৰ নাম িক ? 

পথেটা আৰু পূৱ-পিɩম 

 এই চািৰ আিলেটাক 

উিলওৱাঃ  

উȑৰ-দিǘণ িদশত 4নং 

িবȱেুটা িনেদŪশ কিৰেছ 

 Ļহেছ ।  

, কাৰণ ܰ ↔ ܵ আৰু 

বƟৱহাৰ কৰা Ļহেছ ।  

অনভূুিমক আৰু উল˘ভােব 

?  



 

 (iii) এই ĺৰখা পৰʊৰক

সমাধানঃ  

 (i) আয়তাকাৰ কেটŪ ছীয় 

পৰʊৰ ল˘ভােৱ কটাকǅ কৰা ĺৰখা

অǘেৰখা (Axes) ĺবালা হয় । 

 

 

 

 

 

 (ii) অǘ দডুাল সমতলখনক

Ƶিতেটা অংশেক চ’ক বা পদ (Quadrant) 

 

 

 

 

 

 (iii) দডুাল অǘেৰখা ĺছদ

মলূিবȱ ুসূিচত কৰা Ļহেছ ।  
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পৰʊৰক িযেটা িবȱতু ĺছদ কেৰ ĺসই িবȱেুটাৰ নাম িলখা

কেটŪ ছীয় সমতলত এটা িবȱৰু অৱʆান িনৰপূণ কিৰবৈল সাধাৰণেত

ĺৰখা [অনভূুিমকেৰখা আৰু উল˘েৰখা] ĺলাৱা হয় ।

   

সমতলখনক চািৰটা অংশত ভাগ কেৰ । (কাষত িচƯত 

(Quadrant) ĺবালা হয় ।  

ĺছদ কৰা িবȱেুটাক মলূিবȱ ু(Origin) ĺবালা হয় ।

িলখা ।  

সাধাৰণেত দডুাল 

। এই ĺৰখা দডুালক 

 ĺদখুৱা Ļহেছ) 

। িচƯত ‘O’ ʸাৰা 



 

Ƶɬঃ 2. িচƯ 3.14 ĺচাৱা আৰু তলত

 (i) B িবȱৰু ʆানংক  

 (ii) C িবȱৰু ʆানাংক 

 (iii) (-3,-5) ʆানাংকেৰ

 (iv) (2,-4) ʆানাংকেৰ

 (v) D িবȱেুটাৰ ভুজ  

 (vi) H িবȱেুটাৰ ĺকাǅ

 (vii) L িবȱেুটাৰ ʆানাংক

 (viii) M িবȱেুটাৰ ʆানাংক

 

 

 

সমাধানঃ  

 (i) B িবȱেুটাৰ অৱʆান

    y- অǘৰ িদশত 2 

    ʆানাংক হ’ব : (-5, 2) 

 (ii) C িবȱেুটাৰ অৱʆান

তলৰ ফেল 5 একক যাব লািগব 

 (iii) িচƯৰ পৰা ĺদখা যায়

 (iv) িচƯৰ পৰা ĺদখা যায়

 (v) D- িবȱৰু ʆানাংক

 (vi) H- িবȱৰু ʆানাংক

     হ’ব - 3  
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তলত িদয়া ĺকইটা িলখা-  

 

  

ʆানাংকেৰ িচনাǏ কিৰব পৰা িবȱেুটা 

ʆানাংকেৰ িচনাǏ কিৰব পৰা িবȱেুটা  

 

ĺকাǅ  

ʆানাংক  

ʆানাংক  

অৱʆান পাবৈল x-অǘৰ িদশত (বাওঁ ফােল) মলূ িবȱৰু

2 একক মলূিবȱৰু পৰা ওপৰৰ ফােল যাব লািগব 

5, 2)  

অৱʆান পাবৈল, মলূিবȱৰু ĺসাঁফােল 5 একক Ļগ আেকৗ

 । অথŪাৎ C-িবȱৰু ʆানাংক: (5,-5) ।  

যায় ĺয (-3,-5) ʆানাংকৰ িবȱেুটা হ’ল E ।  

যায় ĺয (-2,-4) ʆানাংকৰ িবȱেুটা হ’ল G । 

ʆানাংক হ’ল (6,2) । অথŪাৎ D- িবȱেুটাৰ ভুজ (abscissa) 

ʆানাংক হ’ল (-5, -3) । অথŪাৎ H-িবȱেুটাৰ ĺতাǅ 

িবȱৰু পৰা 5 একক আৰু 

 । অথŪাৎ B- িবȱৰু 

আেকৗ y- অǘৰ ওপৰত 

 

(abscissa) হ’ব 6 ।  

 (ordinate)  



 

(vii) িচƯৰ পৰা ĺদখা যায় ĺয, L 

(viii) M- িবȱৰু ʆানাংক হ’ব 

 

 

 Ƶɬঃ 1. (-2,4), (3,-1), (

 ĺকানডাল অǘত আেছ ? 

 কৰা ।  

সমাধানঃ Ƶদȑ িবȱেুটাৰ কােটŪ ছীয়

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (-1, 2) িবȱেুটাৰ x-ʆানাংক

বাওঁফােল x- অǘৰ ওপৰত অৱʆান

 (1, 2) িবȱেুটাৰ x- ʆানাংক

চ’কত থািকব ।  

 (-2, 4) িবȱেুটাৰ x-ʆােনংক

আৰু y- ʆানাংক ধনাȕক । অথŪাৎ

িবȱেুটা িʸতীয় চ’কত থািকব 

 (3, -1) িবȱেুটাৰ x

ঋণাȕক আৰু y- ʆানাংক ঋনাȕক

িবȱেুটা চতুথŪ চ’কত থািকব ।
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, L িবȱেুটাৰ ʆানাংক হ’ল (0,5) ।  

 : (-3, 0) ।  

অনুশীলনী- 3.3 

(-1,0), (1,2) আৰু (-3,-5) এই Ƶিতেটা িবȱু

? কােটŪ ছীয় সমতলত সংʆাপন কিৰ ĺতামাৰ উȑৰৰ

কােটŪ ছীয় সমতলত উপʆাপন কিৰব লািগব ।  

ʆানাংক ঋণাȕক আৰু y- ʆানাংক 0(শনূƟ) । অথŪাৎ

অৱʆান কিৰব ।  

ʆানাংক ধনা̘মক আৰু y- ʆানাংক ধনাȕক । অথŪাৎ

ʆােনংক ঋনাȕক 

অথŪাৎ এই 

 ।  

x- ʆানাংক 

ঋনাȕক । অথŪা̘ 

। 

িবȱ ুĺকানেটা ĺচাক বা 

উȑৰৰ যথাথŪতা পৰীǘা 

অথŪাৎ Ƶদȑ িবȱেুটা 

অথŪাৎ িবȱেুটা Ƶথম 



 

 (-3, -5) িবȱৰু x- ʆানাংক

তৃতীয় চ’কত থািকব । 

Ƶɬঃ 2. তলৰ তািলকাখনৰ পৰা 

   

 

 

সমাধানঃ ĺɾলঃ  চ’ক কাগজৰ 

উপʆাপন কৰা হ’ল ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ʆানাংক ঋনাȕক আৰু y- ʆানাংক ঋণাȕক । অথŪাৎ

 (x, y) িবȱেুকইটা দৰূʲৰ উপযুǏ এৰৰ Ļল সমতলত

 Ƶিত 5টা সৰ ুবগŪেǘƯৰ বা˱ৰ ĻদঘŪƟৰ এক একক 

 െ2 െ1 0 1 ݔ

 െ1.25 3 7 8 ݕ

অথŪাৎ Ƶদȑ িবȱেুটা 

সমতলত সংʆাপন কৰা।   

 ধিৰ িবȱেুবাৰ 
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െ1 


