
.
.ivRkvnx gwnjv

cwj‡UKwbK BÝwUwUDU



.

.
cwi‡ekbvq

‡ZŠwdKzj Bmjvg

BÝUªvক্টi (†UK) dzW

dzW †UK‡bvjwR

ivRkvnx gwnjv cwj‡UKwbK BÝwUwUDU



অধ্যায় : ৬

একক এবং মাত্রা 



আল াচ্য সূচ্ী :

1.একক এবং মাত্রা
2.একক এবং মাত্রার উলেশ্য
3.পররমালপর একক এবং মাত্রা
4.একলকর পদ্ধরি সমূলের বর্ণনা
5.মাত্রা সমীকরর্



একক

ককান রারশ্ কক সঠিক পররমাপ করলি েল  ওই রারশ্র 
একটি রনরদণষ্ট পররমান কক প্রমার্ ধ্লর প্রদত্ত রারশ্ কক 
পররমাপ করলি েয় এই পররমানটি কক ওই রারশ্র একক 
ব া েয় । কে আদশ্ণ পররমালপর সালে িু না কলর 
রারশ্লক পররমাপ করা েয় িালক প্রদত্ত রারশ্ একক ব া 
েয় ।



মাত্রা
ককান ক ৌি রারশ্লি উপরিি কমৌর ক রারশ্গুল ার সূচ্কলক ঐ 
রারশ্টির মাত্রা বল । ককালনা ক ৌিরারশ্লি (Physical 
quantities) গুর্ বা  ালের মাধ্যলম উপরিি রবর ন্ন কমৌর ক 
রারশ্গুর র রচ্লের উপেুক্ত ঘাি সমরিি সাংলকরিক 
রারশ্মা ালক ওই ক ৌিরারশ্র মাত্রা (Dimensions) বল  ।
সক  ক ৌিরারশ্র মাত্রা সাধ্ারর্ি দদলঘণযর রচ্ে [L],  লরর 
রচ্ে [M] এবং সমলয়র রচ্ে [T] দ্বারা প্রকাশ্ করা েয় । 
[ক ৌিরারশ্] ব ল  ওই ক ৌিরারশ্র মাত্রা কবাঝায় ।



একক এবং মাত্রার উলেশ্য
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পররমালপর একক এবং মাত্রা
কে আদশ্ণ পররমালপর সালে িু না কলর ক ৌি রারশ্লক পররমাপ করা 

েয় িালক ব া েয় পররমালপর একক।
পররমালপর একক দইু প্রকার।

েো— ১) কমৌর ক একক, ২)  ব্ধ একক।

কমৌর ক একক 
কে সক  একক অনয ককালনা একলকর ওপর রন ণ র কলর না িালক 

কমৌর ক একক বল ।
†gŠwjK ivwk‡K cÖKvk Ki‡Z †h GKK e¨envi Kiv nq Zv‡K †gŠwjK GKK 

e‡j| †hgb ˆ`‡N¨ ©i GKK wgUvi| 

wgUvi Ab¨ †Kvb GK‡Ki Dci wbf©i K‡i bv| ZvB wgUvi GKwU †gŠwjK GKK| 



 ব্ধ একক বা কেৌরেক একক 

কেসব একক কমৌর ক একক কেলক  া  করা োয় বা কমৌর ক 
একলকর ওপর রন ণ র কলর িালক  ব্ধ একক বল ।
কেমন—বল র একক রনউটন (N) , কালের একক ে ু (J)।

†gŠwjK GKK e¨envi K‡i †h mKj GKK cvIqv hvq Zv‡K jä GKK ejv

nq| †hgb e‡ji GKK wbDUb hv wgUvi, wK‡jvMÖvg I †m‡K‡Ûi GK‡Ki Dci

wbf©i K‡i|

1 wbDUb = 1 wK‡jvMÖvg x 1 wgUvi /†m‡KÛ2



একলকর পদ্ধরি সমূলের বর্ণনা
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(Centimeter Gram Second system) 
(Meter Kilogram Second system) 
(Foot Pound Second system)



AvšÍRv©wZK c×wZ‡Z Gg. †K. Gm c×wZ‡K AvZœxKib Kiv n‡q‡Q| GB 

c×wZ‡Z cÖwZwU †fŠZ ivwki Rb¨ †Kej gvÎ GKwU GKK wba©viY Kiv

n‡q‡Q Ges mvZwU †gŠwjK ivwki Rb¨ mvZwU GKK aiv n‡q‡Q| GQvov

Ab¨ mKj GKK GK ev GKvwaK †gŠwjK GK‡Ki ¸Ydj ev fvMdj

†_‡K cÖwZcv`b Kiv n‡q‡Q| Kv‡Ri myweavi Rb¨ GKK ¸‡jvi ¸wYZK

ev Dc¸wYZK e¨envi Kiv hvq Ges GK‡Ki mv‡_ myweavRbK DcmM© 

hy³ K‡i Zv cvIq hvq|
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মাত্রা সমীকরর্
ককালনা ক ৌি রারশ্লি উপরিি কমৌর ক রারশ্গুল ার সূচ্কলক রারশ্টির মাত্রা বল । 

কেমন : দদলঘণযর মাত্রা : L, সমলয়র মাত্রা : T,  লরর মাত্রা : M
কে সমীকরলর্র সাোলেয ককালনা রারশ্র মাত্রা প্রকাশ্ করা েয় িালক মাত্রা সমীকরর্
বল ।
কেমন : বল র মাত্রা সমীকরর্ [F] = [ML-2]

রারশ্র কপ্ররিলি মাত্রা সমীকরর্ এরকম েলি পালর:
ব , [F]=[MLT−2]
কাে, [W]=[ML2T−2]
িমিা, [p]=[ML2T−3]
শ্রক্ত, [E]=[ML2T−2]
ঘনত্ব, [ρ]=[ML−3]
চ্াপ, [p]=[ML−1T−2]
িাপ, [Q]=[ML2T−2]
িাপ ধ্ারর্ িমিা, [C]=[ML2T−2θ−1]
ককালনা ক ৌিরারশ্লি (Physical quantities) মূ  রারশ্গুর  কী ালব উপরিি োলক িা
ওই রারশ্র মাত্রা
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