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ি েকাণিমিত!! 

• ি েকাণিমিত শ িট িবে ষণ করেল পাওয়া যায় ‘ি েকাণ’ এবং ‘িমিত’। 

• ি েকাণ বলেত িতনিট কাণ এবং িমিত বলেত পিরমাপ বুঝায়। 

• ইংেরিজেত ি েকাণিমিতেক 'Trigonometry' লখা হয়। এিট িবে ষেণও  পাওয়া যায় 
'Trigon' এবং 'Metry’।  
• Trigon' ' ি ক শ  ারা িতনিট কাণ যা ি ভুজ এবং 'Metry' ারা পিরমাপ বুঝায়।  

• সাধারণভােব ি েকাণিমিত বলেত িতনিট কােণর পিরমাপ বুঝায়।  



ি েকাণিমিতক কাণ ও জ ািমিতক চতুভাগ 



ধনা ক ও ঋণা ক কাণ 

• কােনা রি েক ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদেক (anticlockwise) ঘুরােল উৎপ  কাণেক 
ধনা ক (positive) কাণ বলা হয় এবং কােনা রি েক ঘিড়র কাঁটার িদেক (clockwise) 
ঘুরােল উৎপ  কাণেক ঋণা ক (negative) কাণ বলা হয়। 



উদাহরণ ১.  

ক) ও খ)  কাণ েয়র অব ান কান চতুভােগ িনণয় কর। 



• ক) । 

উদাহরণ ১.  

• কাণিট ধনা ক কাণ এবং 4 সমেকাণ অেপ া বড় িক  5 সমেকাণ অেপ া ছাট। 

• সুতরাং  কাণিট উৎপ  করার জন  কােনা রি েক 4 সমেকাণ বা একবার স ূণ ঘুরার পর আরও 

 ঘুরেত হেয়েছ 

• তাই  কাণিট ১ম চতুভােগ অব ান কের। 

ক) ও  খ) কাণ েয়র অব ান কান চতুভােগ িনণয় কর। 



ক) ও  খ) কাণ েয়র অব ান কান চতুভােগ িনণয় কর। 

• খ) ।  কাণিট ধনা ক এবং 6 সমেকাণ 

অেপ া বৃহ র িক  7 সমেকাণ অেপ া ু তর।  

উদাহরণ ১.  

•  কাণিট উৎপ  করেত ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদেক কােনা রি েক 6 সমেকােণর চেয়  বিশ 

বা একবার স ূণ ঘুের আিদ অব ােন আসার পর আরও ই সমেকােণর চেয়  বিশ ঘুরেত হেয়েছ  

• তাই কাণিট তৃতীয় চতুভােগ অব ান কের। 



 কােণর অব ান কান চতুভােগ? 

a( )  b( )   c( )  d( )  

Poll Question -01 



কাণ পিরমােপর একক 

• কােনা কােণর পিরমাণ িনণেয় সাধারণত ই কার প িত ব বহার করা হয়:  

• (ক) ষাটমূলক প িত (Sexagesimal System ) ও 

• (খ) বৃ ীয় প িত (Circular System ) 



ষাটমূলক প িত 

• ষাটমূলক প িতেত সমেকাণেক কাণ পিরমােপর একক ধরা হয়। এই প িতেত এক সমেকাণেক 

সমান 90 ভােগ িবভ  কের িত ভাগেক এক িড ী 

 ধরা হয়। 

• এক িডি েক সমান 60 ভাগ কের িত ভাগেক এক িমিনট 

 ধরা হয়। 

• এক িমিনটেক সমান 60 ভাগ কের িত ভাগেক এক সেক   

 ধরা হয়। 

 

 



কােণর বৃ ীয় পিরমাপ 

• r ব াসােধর কােনা বৃে  ও s দেঘ র কােনা চাপ যিদ কে  θ পিরমাণ কাণ উৎপ  কের 

তাহেল  হেব। 

 
 



কােণর বৃ ীয় পিরমাপ 

মেন কির,  যেকােনা একিট কাণ যার বৃ ীয় পিরমাপ িননয় করেত হেব।  িব ুেক ক  কের  

ব াসাধ িনেয় একিট বৃ  অ ন কির। বৃ িট  ও  ক যথা েম  ও  িব ুেত ছদ কের। তাহেল  চাপ 

ারা উৎপ  ক ল কাণ । ব াসাধ  এর সমান কের  চাপ িনই (চাপ ও ব াসাধ একই এককেক হেত 

হেব)। 
 

তাহেল,  রিডয়ান।  

ধির চাপ । 

িত া ৩ অনুযায়ী, 
∠

∠

চাপ 

চাপ 

চাপ 

ব াসাধ 
  

  রিডয়ান   রিডয়ান।  

সুতরাং, θ, যখােন, θ অবশ ই রিডয়ােন হেব। 



 কােণর অব ান কান চতুভােগ? 

 a( )  b( )   c( )  d( )  

Poll Question -02 



উদাহরণ-২: 

ক রিডয়ােন কাশ কর। 



 ক িডি , িমিনট ও সেকে  কাশ কর। 

উদাহরণ-৩: 



একিট ি ভুেজর িতনিট কােণর অনুপাত 3: 4: 5 হেল কাণ িতনিটর বৃ ীয় মান কত? 

উদাহরণ-৪: 



একিট চাকা 1.75 িকেলািমটার পথ যেত 40 বার ঘুের। চাকািটর ব াসাধ কত? 

উদাহরণ-৫: 



পৃিথবীর ব াসাধ  িকেলািমটার। ঢাকা ও জামালপুর পৃিথবীর কে  কাণ উৎপ  করেল 

ঢাকা ও জামালপুেরর দূর  িনণয় কর। 

উদাহরণ-৬: 



একিট ি ভুেজর িতনিট কােণর অনুপাত 6: 8: 10 হেল সববৃহত কাণিটর মান কত? 

a( )  b( )  c( )  d( )  

Poll Question -03 



কােনা বৃে র ব াসাধ 7 স.িম.। বৃে র 11 স.িম. দীঘ চােপর ক  কােণর পিরমাণ িনণয় কর। 

উদাহরণ-৭: 



এহসান সাইেকেল চেড় বৃ াকার পেথ 10 সেকে  একিট বৃ চাপ অিত ম কের। যিদ চাপিট 

কে  কাণ উৎপ  কের এবং বৃে র ব াস 180 িমটার হয,় তেব এহসােনর গিতেবগ িনণয় 

কর। 

উদাহরণ-৮: 



১. (ক) রিডয়ােন কাশ কর: 

 (i)        ii( )   iii( )  

  



১.  (খ) িডি েত কাশ কর: 

     (i) 1.3177 রিডয়ান ii( ) 0.9759 রিডয়ান 

 



৩.  একিট চাকার ব াসাধ 2 িমটার 3 স.িম. হেল, চাকার পিরিধর আস  মান চার দশিমক ান  পয  িনণয় 

কর। 

 



৪.  একিট গািড়র চাকার ব াস 0.84 িমটার এবং চাকািট িত সেকে  6 বার ঘুের।  গািড়িটর 

গিতেবগ িনণয় কর। 

 



কােনা বৃে র ব াসাধ  স.িম.। বৃে র  স.িম. দীঘ চােপর ক  কােণর পিরমাণ িনণয় কর। 

a( )  রিডয়ান b( )  রিডয়ান c( )  রিডয়ান d( )  রিডয়ান 

Poll Question -04 






