


• Definition: যখন একিট ব� অন� একিট ব�র ওপর বল �েয়াগ কের তখন �সই

ব�িটও �থম ব�িটর ওপর িবপরীত িদেক সমান বল �েয়াগ কের।

িনউটেনর ৩য় সূ�



এখােন, A এবং B হেলা দুইিট আলাদা ব�। A ব� �� বল �দয় B ব�র উপর & B ব�ও �� বল �দয় A ব�র উপর

�িতি�য়া িহেসেব।

সুতরাং, ২িট িবপরীত বল ২িট িভ� ব�র উপর ি�য়া কের; মা� ১িট ব�র উপর ি�য়া কের না।

Here, �� = ��

িনউটেনর ৩য় সূ�



• Newton’s 1st Law বুঝায়→ �কােনা বল না থাকেল িক হেব!

• Newton’s 2nd Law বুঝায় → বল �েয়াগ করা হেল িক হেব!

• Newton’s 3rd Law বুঝায় → ি�য়া �িতি�য়া হয় �কেনা!

িনউটেনর সূ�



** আেপলও পৃিথবীেক টান িদেব? ��
তাহেল আেপেলর িদেক পৃিথবী যােব না �কেনা?

★ Hints: আেপল ও পৃিথবীর ভর িচ�া কেরা!
কই পৃিথবী আর কই আেপল!! 

িনউটেনর ৩য় সূ�

� = �
��

��



** হাঁটার সময় যখন �কউ মা�েত বল �েয়াগ কের, তখন মা�ও সমান ও িবপরীত মােনর বল ব�র
উপর �েয়াগ কের।

** ধেরা, তুিম ‘�চারাবািলেত’ আটেক �গেছা এবং ডুেব যাে�া! এই
অব�ায় িনউটেনর ৩য় সূ� কাজ করেব?

িনউটেনর ৩য় সূ�



Q. ঘষ�ণহীন তেল তুিম চাইেল, একিট পাথরেক 50N বল িদেয় ধা�া িদেয় এক মাথা �থেক অন� মাথায়

িনেয় যাবা! 

(a) 10s পের পাথরটার �বগ কত হেব?

(b) যিদ তুিম 2s পাথরটােক ধা�া িদেত পারতা, তখন িক হেতা?

** Application of Newton’s Law:



Solution:

(a) Not possible :



Solution



→ বাধাদানকারী বল, �যটা কাজ কের গিতশীল ব�র গিতর িদেকর িবপরীত িদেক!

ঘষ�ণ বল



Soln:

→ তল�েলা সাধারণত অমসৃণ হেয় থােক এবং এ�েলা খাঁজযু� হয়।

→So………………☺ ☺

* একটা বল �মেঝেত গড়ায় দাও! �দেখা �য, িকছু�ণ পর বলটা �থেম যােব! �কেনা বুঝেছা?�

ঘষ�ণ কীভােব �তির হয়?



ি�িত ঘষ�ণ 

�� = ���;  � = �� [�সাজা তেলর জন�]

Here,

��   = ি�িত ঘষ�ণ বল

��  = ি�িত ঘষ�ণ �ণাংক

R    = �িতি�য়া বল



Poll Question 01

ি�িত ঘষ�ণ বেলর মান-

(a) সবসময় একই থােক।

(b) পিরবত�নশীল।

(c) চলার পূব� পয�� আনুভুিমক বেলর সমান

(d) b ও c উভয়ই



গিত ঘষ�ণ/ িপছলােনা ঘষ�ণ/ িবসপ� ঘষ�ণ 

�� = ���;  � = �� [�সাজা তেলর জন�]

Here,

��   = গিত ঘষ�ণ বল

��   = গিত ঘষ�ণ �ণাংক

R    = �িতি�য়া বল



ি�িত �ণা�, চল �ণা� �থেক-

(a)  বড়

(b)  �ছাট

(c) বড় বা সমান

(d) �কানিটই নয়

Poll Question 02



** Smallest one!

আবত� ঘষ�ণ 



** ���ফল এবং �বাহী ঘষ�ণ পর�র সমানুপািতক।

�বাহী ঘষ�ণ



• টায়ােরর পৃ�:

• রা�ার মসৃণতা:

• গিত িনয়�ণ ও ��িকং বল:

গিতর উপর ঘষ�েণর �ভাব



• 1. তেলর মসৃণতা

• 2. চাকার ব�বহার

• 3. লুি�েকে�র ব�বহার

• 4. ল�ভােব �যু� বল কমােনা

• 5. গািড় ও ��েনর যথাযথ নকশা করা

• 6. বল িবয়ািরং ব�বহার করা

ঘষ�ণ কমােনা



• 1. তল অমসৃণ করা

• 2. তল�েলা �জাের চাপ �দওয়া

• 3. চাকা বাদ �দওয়া

• 4. বল িবয়ািরং বাদ �দওয়া

• 5. ঘষ�ণ তল বাড়ােনা

ঘষ�ণ বাড়ােনা



ঘষ�ণ একিট �েয়াজনীয় উপ�ব



20kg ভেরর একিট �ক �টিবেল রাখা আেছ। 90N বল আনুভূিমকভােব �েয়াগ কের �টেন িনেয়
যাওয়া হে�। �রণ কত? [ি�িত ঘষ�ণ সহগ = 0.5 ও চল ঘষ�ণ �না� = 0.4] 

(a) 2

(b) 1

(c) 0

(d) �কানিটই নয়

Poll Question 03




