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অনুশীলনী ৮.১ (৫)

ধির, ABCD বেৃ� AB ও CD দু�ট সমানজ�া পর�রেক E িব�েুত েছদ কেরেছ। �মাণ
করেত হেব েয, AE=DE ও BE=CE.

অ�নঃ O, E েযাগ কির। েক� O েথেক AB এর উপর OM  ল� এবং CD এর উপর ON ল�
আািঁক।

�মাণঃ এখন ∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ও ∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 েত,
OM = ON; [সমানজ�া েথেক সমসূরবত�]
OE সাধারণ বাহ� ;

এবং ∠𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = ∠𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 [সমেকাণ]
অথ �াৎ, ∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ও ∆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 সব �সম।
তাহেল, ME=NE
এখন েযেহত� AB ও CD সমান ও তােদর মধ�িব�ুM ও N
যথা�েম, তাহেল AM = DN
তাহেল, AM + ME = DN + NE

বা, AE= DE
অথবা, AB = CD
তাহেল, AB – AE = CD-DE

বা, BE + CE
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O

অনুশীলনী ৮.১ (১২)

ধির, ABCD বেৃ� AD ও BC দু�ট জ�া যারা পর�রেক P িব�েুত েছদ

কেরেছ, এবং P, AD ও BC দু�টরই মধ�িব�।ু �মাণ করেত হেব েয, P

হেলা ABCD বেৃ�র েব�।

অ�নঃ ধির P বেৃ�র েক� নয়। ধির O হেলা বেৃ�র েক�। O, P েযাগ

কির।

�মাণঃ েযেহত� O হেলা বেৃ�র েক� ও P, AD এর মধ�িব�,ু সতরাং OP, AD

এর উপর ল� [ েক� েথেক উৎপ� ল�জ�া এর উপর ল�ি�খ�ক]

একইভােব েযেহত� P, BC এরও মধ�িব�,ু সুতরাং OP, BC এর উপরও

ল�।

িক� তারা পর�রেছদী জ�া, সমা�রাল নয়।

সুতরাং OP একই সােথ দুেটার উপরই ল� হেত পাের না।

অথ �াৎ O এবং P আলাদা িব�ু নয়।

সতরা হেলা ব��টর েক�।



বেৃ�র েযেকােনা দুই�ট িব�রু মেধ�র পিরিধর অংশেক চাপ বেল। অথ �াৎ
ব�ৃ�ট যিদ েকােনা চলার পথ হয়, তাহেল েসই পেথর েযেকােনা অংশেক
ব�ৃচাপ বলা যায়

ব�ৃচােপরফেল ব�ৃ দুেটা অংেশ িবভ� হেয় যায়। েছাট অংশটােক বলা
হয় উপচাপ ও বড়অংশটােক বলা হয়অিধচাপ

বৃ�চাপ



গিণত
অধ�ায় ৮ : ব�ৃ

বেৃ�র েযেকােনা দুই�ট জ�া পর�রেক বেৃ�র উপর েকােনা
িব�েুত েছদ করেল এেদর মধ�বত� েকাণেক ব�ৃ� েকাণ বা
বেৃ�অ�িল �িখত েকাণ বলা হয়

এক�ট েকােণর শীষ �িব�ু েকােনা বেৃ�র েকে� অবি�ত হেল,
েকাণ�টেক ঐ বেৃ�র েক�� েকাণ বলা হয় এবং েকাণ�ট বেৃ� েয
চাপ খ��তকের েসই চােপর উপর তা দ�ায়মান বলা হয়

েক�� েকাণ

বৃ�� েকাণ



গিণত
অধ�ায় ৮ : ব�ৃ

 েকােনা বেৃ�র উপচাপ ওঅিধচােপর েক�� েকাণ�েয়র মেধ� স�ক�কী?

(a) দু�টই এেকঅপেরর পূরক েকাণ

(b) দু�টই এেকঅপেরর স�ূরক েকাণ

(c) দু�ট েকােণর েযাগফল৩৬০°

(d) েকােনা�টই নয়

POLL QUESTION-01



গিণত
অধ�ায় ৮ : ব�ৃ

উপপাদ� ২০
বেৃ�র একই চােপর উপর দ�ায়মান েক��
েকাণ ব�ৃ� েকােণর ি��ণ

উপপাদ� ২১
বেৃ�র একই চােপর উপর দ�ায়মান ব�ৃ�
েকাণ�েলা পর�র সমান

অধ �ব�ৃ� েকাণ এক সমেকাণ

উপপাদ� ২২

উপপাদ�



�মাণঃ উপপাদয্ ২০



গিণত
অধ�ায় ৮ : ব�ৃ

�মাণঃ উপপাদ� ২০

মিন কির, O েক�িবিশ� ABC এক�ট ব�ৃ এবং তার একই �����BC এর ওপর
দ�ায়মান ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ব�ৃ� এবং ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 েক�� েকাণ।

�মাণ করেত হেব েয, ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 = 2∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
অ�ন: মেনকির, AC েরখাংশ েক�গামী নয়। এ ে�ে� A িব�ু িদেয় েক�গামী

েরখাংশ AD আিঁক।
�মাণ:
ধাপ ১. ∆𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 এর বিহঃ� েকাণ ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 = +∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂 [∴ বিহঃ� েকাণঅ�ঃ�

িবপরীত েকাণ�েয়র সম��র সমান]
ধাপ ২. ∆𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 এ 𝑂𝑂𝐵𝐵 = 𝑂𝑂𝐵𝐵 [∴ একই বেৃ�র ব�াসধ �]

অতএব, ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂 = ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂 [∴ সমি�বাহ� ��ভ� েজর ভ� িম সংল� েকাণ দুই�ট
সমান]

ধাপ ৩.ধান (১) ও (২) েথেক ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 = 2∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂
ধাপ ৪. একইভােব ∆𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 েথেক ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 = 2∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂
ধাপ ৫. ধান (৩) ও (৪) েথেক ∠𝐵𝐵𝑂𝑂 + ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 = 2∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂 + 2∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝑂𝑂 [েযাগ কের]

অথ �াৎ ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 = 2∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵। (�ামািণত)



�মাণঃ উপপাদয্ ২১



গিণত
অধ�ায় ৮ : ব�ৃ

�মাণঃ উপপাদ� ২১

মেনকির, O বেৃ�র েক�এবং বেৃ�র BCD চােপর ওপর দ�ায়মান ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

এবং ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 দুই�ট ব�ৃ� েকাণ। �মাণ করেত হেব েয, ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵।

অ�ন: O, B এবং O, D েযাগ কির।

�মাণ: 

ধাপ ১. এখােন BCD চােপর ওপর দ�ায়মান েক�� েকাণ ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵।

সুতরাং, ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 = 2∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 এবং ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 = 2𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 [∴ একই

চােপর ওপর দ�ায়মান েক�� েকাণ ব�ৃ� েকােণর ি��ণ]

∴ 2∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 2∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵

বা ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 (�মািণত) 



গিণত
অধ�ায় ৮ : ব�ৃ

 েকােনা বেৃ�রঅিধচােপঅ�িল �িখত েকাণ-

(a) সূ�েকাণ

(b) �� লেকাণ

(c) সমেকাণ

(d) পূরক েকাণ

POLL QUESTION- 02



�মাণঃ (উপপাদয্ ২২)



�মাণঃ (উপপাদ� ২২)

উপপাদ� ২২. অধ �ব�ৃ� েকাণ এর সমেকাণ।

মেন কিম, O েক�িবিশ� বেৃ� AB এক�ট ব�াস এবং ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 এক�ট
অধ �ব�ৃ� েকাণ। �মাণ করেত হেব েয, ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 একসমেকাণ।
অ�ন: AB এর েয পােশ C িব�ুঅবি�ত, তার িবপরীত পােশ বেৃ�র
উপর এক�ট িব�ু D িনই।

�মাণ:

ধাপ ১. ADB চােপর ওপর দ�ায়মান ব�ৃ� ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1
2

(েক�� েকাণ ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵) [∴ একই চােপর ওপর
দ�ায়মান ব�ৃ� েকাণ েক�� েকােণরঅেধ �ক]
ধাপ ২. িক� সরলেকাণ ∠𝐵𝐵𝑂𝑂𝐵𝐵 দুই সমেকাণ।

∴ ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1
2

(দুই সমেকাণ ) = এক সমেকাণ। (�মািণত)



অনশুীলনী ৮.১ (৩) 



গিণত
অধ�ায় ৮ : ব�ৃ

অনুশীলনী ৮.১ (৩) 

ধির, ABC ব�ৃ�ট ABC সমেকাণী ��ভূেজর শীষ �িব��ুেলা িদেয়
যায়। �মাণ করেত হেব েয, বেৃ�র েক�অিতভূজ AC এর
মধ�িব�ু

�মাণ: ∆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 েত ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 সমেকাণ, যা AC চােপর উপর
দ�ায়মান।
সুতরাং ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵অধ �ব�ৃ� েকাণ, কারণআমরা জািন, অধ �ব�ৃ�
েকাণ এক সমেকাণ।

অথ �াৎ AC হেলা ABC বেৃ�র ব�াস।
সূতরাং, বেৃ�র েক� হেলা AC ব�ােসর মধ�িব�,ু বা অিতভূজ AC 
এর মধ�িব�।ু
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