
Semester:-  III    Paper:- GE-T-O1    Topic:-  Vectors 

েভ�র 

েভৗতরািশেক সাধারণত দুিট �ধান ে�ণীেত ভাগ করা যায়—(i) ে�লার রািশ বা ে�লার ও (ii) েভ�র রািশ বা েভ�র। 

েয সব েভৗতরািশর েকবল মান আেছ িক� িদক েনই এবং যােদর মান িনেদর্শত� রূপা�ের পিরবিতর্ত হয় না তােদর ে�লার 

বলা হয়। েযমন, দুিট �ােনর দূর�, ব�র ভর, শি�, আধান, ব�র উ�তা ইতয্ািদ।  

অনয্িদেক েয সব েভৗতরািশর মান ও িদক দুইই আেছ এবং যােদর সাধারণ বীজগািণিতক িনয়েম েযাগ করা যায় না অথর্াৎ, 

েভ�েরর সংেযাজন সূ� েমেন েযাগ করা হয় তােদর েভ�র বলা হয়। েযমন, সরণ, েবগ, �রণ, বল, তিড়ৎেক্ষ�, চু�কেক্ষ�, 

মহাকষর্ীয় েক্ষ� ইতয্ািদ।  

েভ�েরর অংেকর আেলাচনােক সাধারণত দুিট অংেশ ভাগ করা হয়—(1) েভ�র বীজগিণত ও (2) েভ�র কলন। বীজগিণত 

অংেশ েভ�র সংেযাজন, িবেয়াজন, গুণন ও িবভাজন আেলাচনা করা হয় এবং কলন অংেশ েভ�র অবকলন ও সমাকলন 

আেলাচনা করা হয়। 

িবিভ� ধরেনর েভ�র:-

(1) সদৃশ েভ�র: দুই বা তার েবিশ েভ�রেক সদৃশ েভ�র বলা হয় যিদ তােদর

অিভমুখ একই িক� মান অসমান হয়। 1 নং িচে� , , ,a b d f
   

 সদৃশ েভ�র। 

(2) সমান েভ�র:  দুিট েভ�র সমান বলা হয় যিদ তােদর মান ও িদক দুইই

একই হয়। 1 নং িচে� ,a f


 এর মান ও িদক একই হওয়ায় a f=
 

দুিট সমান েভ�েরর আিদিব�ু েয একই হেব এরকম েকান কথা েনই। 

(3) অসদৃশ েড�র: দুিট েভ�েরর অিভমুখ িবপরীত ও মান িভ� হেল তােদর

অসদৃশ বলা হয়।  ,b c
 

 দুিট অসদৃশ েভ�র (িচ� - 1)। 

(4) িবপরীত বা ঋণা�ক েভ�র: দুিট েভ�েরর একই মান িক� অিভমুখ িবপরীত হেল েভ�রদুিটেক িবপরীত েভ�র বেল। 1

নং িচে� ,b g
 

এর মান একই হেলও অিভমুখ িবপরীত তাই b g= −
 

(5) একক েভ�র: একিট েভ�রেক তার ে�লার মান িদেয় ভাগ করেল তােক একক েভ�র বেল। ��তই, একিট একক

েভ�েরর মান একক এবং যার অিভমুখ �দ� েভ�েরর অিভমুেখ। A


-এর অিভমুেখ একক েভ�র িনেদর্শ করেত A
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মাথার ওপর একিট টুিপ বা মুকুট েদওয়া হয়। েযমন,  

AA A A A
A

= ⇒ =


 


। অতএব, েকান েভ�রেক তার মােনর সে� 

এর একক েভ�র গুণ কের �কাশ করা হয়। 

(6) সমতলীয় েভ�র: একই তেল অবি�ত েভ�রগুিলেক সমতলীয় েভ�র বেল। 

(7) শূনয্মােনর েভ�র: এিট এমন একিট েভ�র যার মান শূনয্ ; ��তই এর অিভমুখ অিনণর্য়ক। েযেহতু এিটর মান শূনয্, 

এেক 0


 �ারা সূিচত করা হয়। 

(8) �বীয় ও অক্ষীয় েভ�র: েভ�রেক পুনরায় দুিট ে�ণীেত ভাগ করা যায়, যথা—�বীয় ও অক্ষীয় েভ�র।  

েয েভ�রেক তার �াভািবক িদক বরাবর েরখা িদেয় িনেদর্শ করাযায় তােক �বীয় েভ�র (polar vector) বেল। েযমন, সরণ, 

েবগ, �রণ, ৈরিখক ভরেবগ, তিড়ৎেক্ষ� ইতয্ািদ।  

আবার, েয েভ�র ঘূণর্েনর সে� স�িকর্ত এবং যার অিভমুখ ঘূণর্ন তেলর ল� িদেক হয় তােদর অক্ষীয় েভ�র (axial vector) 

বেল। অক্ষীয় েভ�েরর অিভমুখ িনণর্য় করার সহজ উপায় হল—একিট �েক অক্ষীয় েভ�েরর ঘূণর্ন তেলর অিভলে� েভ�রিটর 

ঘূণর্েনর িদেক ঘুরােল �-এর চলন গিতর অিভমুখ ঐ অক্ষীয় েভ�েরর অিভমুখ িনেদর্শ কের। েকৗিণক েবগ, টকর্, েকৗিণক 

ভরেবগ ইতয্ািদ অক্ষীয় েভ�েরর উদাহরণ। 

(9) �াধীন েভ�র:  েকােনা েভ�েরর পাদিব�ু যিদ ই�ামেতা িনধর্ারণ করা যায়, তাহেল েসই েভ�রেক �াধীন েভ�র বেল। 

(10) সীমাব� েভ�র:  েয েভ�েরর পাদিব�ু িনধর্ািরত থােক তােক সীমাব� েভ�র বেল। 

(11) িব�তীপ বা বয্িতহার েভ�র:   সমজাতীয় দুিট সমা�রাল েভ�েরর একিটর মান যিদ অপরিটর িবপরীত সংখয্া হয় 

তেব তােদরেক িব�তীপ বা বয্িতহার েভ�র বেল। েযমন: 5A i=


  ও 
1
5

B
i

=




 হেল A


ও B


 েভ�র�য়েক পর�েরর 

িব�তীপ বা বয্িতহার েভ�র বলা হেব। 

(12) অব�ান েভ�র:  �স� কাঠােমার মূল িব�ুর সােপেক্ষ ঐ �ােনর েকান িব�ুর অব�ানেক  

িনেদর্শ করার জনয্ েয েভ�র বয্বহার করা হয়, তােক ঐ িব�ুর অব�ান েভ�র বেল। অব�ান  

েভ�রেক অেনক সময় বয্াসাধর্ েভ�র বলা হয় এবং r


িদেয় �কাশ করা হয়। িচে� O হে�  

�স� কাঠােমার মূল িব�ু এবং P েয েকান একিট িব�ু। এখােন OP


 হল P িব�ুর অব�ান  

েভ�র এবং r OP=
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 েভ�েরর েযাগ বা েভ�র সংেযাজন

েযেহতু েভ�েরর অিভমুখ আেছ, তাই এেদর ে�লােরর মত সহজ বীজগািণিতক িনয়েম েযাগ করা যায় না। দুই বা তার েবিশ 

েভ�েরর ফল যিদ একিট েভ�র িদেয় �কাশ করা যায় তেব েসই েভ�রিটেক ঐ েভ�রগুিলর েযাগফল বা লি� েভ�র বলা 

হয়। দুিট েভ�রেক সামা�িরক সূ� এবং  ি�ভুজ সূে�র সাহােযয্ েযাগ করা যায়। িতন বা তার অিধক েভ�রেক বহভূজ সূে�র 

�ারা েযাগ করা যায়। 

সামা�িরক সূ�: দুিট েভ�র ( A


 ও B


) যিদ মােন ও িদেক একিট সামা�িরেকর দুিট সি�িহত বাহু িদেয় সূিচত হয়, তেব ঐ 

বাহুদুিটর েছদিব�ু িদেয় আকঁা সামা�িরেকর কণর্ ঐ েভ�রদুিটর লি� েভ�র R


-এর মান ও অিভমুখ সূিচত কের।

R A B= +
  

∆OQR েথেক েলখা যায়, OQ≤  OR + RQ 

অথর্াৎ, R A B≤ +  

ি�েকাণিমিত �েয়াগ কের েদখােনা যায় েয, 

2 2( 2 os )R A B ABc θ= + +     এবং    
sintan

cos
B

A B
θα
θ

=
+

�মাণঃ-   OPQR সামা�িরেকর OR �ারা A


 এবং OP �ারা B


�কাশ করা হেয়েছ। 2 নং িচে� সব রািশগুিল িচি�ত করা 

হেয়েছ। ∆OQD েথেক পাই     OQ2   =  OD2+QD2 =  (OR+RD)2 + QD2 

 = OR2 + RD2 + 2OR.RD + QD2 
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2OQ⇒ = OR2 + (RD2 + QD2) + 2OR. RQ.
RD
RQ

2OQ⇒ = OR2 + RQ2 + 2OR. RQ. cosθ

2R⇒ = A2 + B2 + 2AB cosθ

2 2( 2 cos )R A B AB θ⇒ = + +

আবার 
sin sintan

cos

QD RQ
QD RQ BRQ

RDOD OR RD A BOR RQ
RQ

θ θα
θ

= = = =
+ ++

0θ =  হেল cos 1θ = , সুতরাং R = A + B অথর্াৎ েভ�র�য় সমমুখী। 

090θ =  হেল cos 0θ = , সুতরাং 2 2( )R A B= +  অথর্াৎ েভ�র�য় পর�র সমেকােণ আনত। 

0180θ =  হেল cos 1θ = − , সুতরাং R A B= − , অথর্াৎ A>B হেল R=A-B আবার A<B হেল R=B-A 

0180θ = এবং A = B হেল R = 0, অথর্াৎ লি� শূনয্ হেব। 

ি�ভুজ সূ�: একিট ি�ভুেজর �মানুসাের গৃহীত দুিট বাহু দুিট েভ�েরর মান ও িদক সূিচত করেল িবপরীত�েম গৃহীত তৃতীয় 

বাহুিট উ� েভ�র দুিটর লি�র মান ও িদক িনেদর্শ কের। 

ি�ভুেজর েয েকােনা দুিট বাহু �ারা �কািশত েভ�েরর িদক যিদ ঘিড়র কাঁটার 

ঘূণর্েনর িদেক (clockwise direction-এ) হয়, তেব তৃতীয় বাহু �ারা �কািশত 

লি�র িদক ঘিড়র কাঁটার ঘূণর্েনর িবপরীত িদেক(anticlockwise direction-এ) 

হেব। 

এখােন লক্ষণীয় েয লি� েভ�েরর পরম মান অপর দুিট েভ�েরর পরম 

মােনর সরাসির েযাগফেলর সমান নয়। 

িচ� - 3-এ OQR ি�ভুজিটর েক্ষে�,   
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0

0

OR RQ OQ

OR RQ OQ

OR RQ QO

+ =

⇒ + − =

⇒ + + =

  

  

  

অতএব িতনিট েভ�েরর মান ও িদক যিদ একিট ি�ভুেজর �মানুসাের গৃহীত বাহুগুিল �ারা সূিচত হয়, তেব ওই িতনিট 

েভ�েরর লি� শূনয্। 

�মাণঃ- 3 নং িচে� OR-এর বিধর্তাংেশর ওপর Q িব�ু হেত QD ল� টানা হেয়েছ। অনয্ানয্ রািশগুিল িচে� �দিশর্ত হেয়েছ। 

∆OQD েথেক েলখা যায়,           OQ2   =  OD2+QD2  

2OQ⇒ =  (OR+RD)2 + QD2

2OQ⇒ =  OR2 + RD2 + 2OR.RD + QD2

2OQ⇒ = OR2 + (RD2 + QD2) + 2OR. RQ.
RD
RQ

2OQ⇒ = OR2 + RQ2 + 2OR. RQ. cosθ

2R⇒ = A2 + B2 + 2AB cosθ

2 2( 2 cos )R A B AB θ⇒ = + +

আবার 

sin sintan
cos

QD RQ
QD RQ BRQ

RDOD OR RD A BOR RQ
RQ

θ θφ
θ

= = = =
+ ++

বহুভূজ সূ�: কতগুিল েভ�েরর মান ও িদক যিদ একিট বহুভুেজর বা ব� বহুভূজী শৃ�েলর �মানুসাের গৃহীত বাহুগুিল �ারা 

�কাশ করা হয় তেব িবপরীত�েম গৃহীত অি�ম বাহুিট ওই েভ�রগুিলর লি�র মান ও িদক িনেদর্শ কের। 

4 নং িচ�ানুযায়ী বলা েযেত পাের, চারিট েভ�রেক যিদ একিট প�ভুেজর �মানুসাের 

গৃহীত চারিট বাহু , , ,OA AB BC CD
   

 �ারা মােন ও িদেক �কাশ করা হয় তেব 

িবপরীত�েম গৃহীত অবিশ� বাহু OD


 লি� েভ�েরর মান ও িদক িনেদর্শ কের। 

েভ�রগুিল একই সমতেল না থাকেলও বহুভুজ সূ�িট বয্বহার করা যায় এবং 
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েভ�রগুিলর েয-েকােনা েভ�রেক ইে�মেতা আেগ পের েযাগ করেলও সবর্দা একই লি� পাওয়া যায়। 

ি�ভুজ সূে�র সাহােযয্ বহুভুজ সূে�র �মাণ: ধরা যাক, , , ,a b c d
   

 েভ�রগুিলর মান ও িদক OABCD বহুভুজিটর একই�েম 

গৃহীত , , ,OA AB BC CD
   

বাহুগুিল �ারা �কািশত হেয়েছ। 

ি�ভুজ সূ�ানুসাের, 

OAB ি�ভুেজ,OB OA AB= +
  

; 

OBC ি�ভুেজ, OC OB BC OA AB BC= + = + +
     

আবার, OCD ি�ভুেজ, OD OC CD OA AB BC CD= + = + + +
      

R a b c d⇒ = + + +
    

সুতরাং, OD


 হল , , ,a b c d
   

েভ�রগুিলর েযাগফল বা লি� এবং এই OD


 বাহুই হল বহুভুজিটর িবপরীত�েম গৃহীত 

অবিশ� বাহু। সুতরাং েবাঝা েগল েয বহুভুজ সু�িট ি�ভুজ সূে�রই একিট স�সািরত রূপ। 

আবার, OABCD প�ভুজিটর েক্ষে�, 

0

0

OD OA AB BC CD

OA AB BC CD OD

OA AB BC CD DO

= + + +

⇒ + + + − =

⇒ + + + + =

    

    

    

অথর্াৎ, িতন বা তেতািধক েভ�েরর মান ও িদক যিদ একিট ব� বহুভূেজর �মানুসাের গৃহীত বাহুগুিলর �ারা সূিচত করা যায় 

তেব ওই েভ�রগুিলর লি� শূনয্ হেব।  

ARNAB D
AS
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