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স্বোগতম



বৃত্ত বৃত্ত: মকোন মতলর উপরস্থ একটি ণনণদ©ষ্ট ণবন্দু
মেলক মোন দরূলে বণস্থত ণবন্দুমূলর মট একটি
ঞ্চোরপে গঠন কলর । এআ ঞ্চোরপেটিলক বৃত্ত বো
য় ।
 বৃত্ত আংলরণিলত Circle লো আউণিণডয় 
িযোণমণতলত একটি ণনণদিষ্ট ণবন্দলুক মকন্দ্র কলর মকন্দ্র
মেলক মোন দরূলে এবং একআ মতল বণস্থত 
মস্ত ণবন্দরু ংকন। েিোৎ, বৃলত্তর পণরণধ্ণর
উপর বণস্থত ক ণবন্দ ুমকন্দ্র মেলক মদরূলে 
বণস্থত।
নযভোলব বো যোয় ময, বৃত্ত একটি ণবলল 
ধ্রলনর উপবৃত্ত, যোর উপলকন্দ্রদ্বয় মণবন্দ।ু 
একটি বৃত্তীয় কণনলকর লের োলপলে ম্ব 
মত কণনকটিলক মেদ করল 
প্রোপ্ত বক্রলরখোটি একটি বৃত্ত য়।
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বৃত্ত
বৃত্ত একটি অবদ্ধ বক্রলরখো ণবধ্োয় ময মকোন 
বৃত্তীয় স্থোনলক ন্তস্থঃ এবং বণস্থঃ এআ দআুভোলগ 
ভোগ কলর। এলদর মলধ্য ন্তস্থঃ ঞ্চটি ীম 
এবং বণস্থঃ ংলটি ীম। ন্তস্থ 
ঞ্চটি চোকণত ণললব পণরণচত ।

নিনি ©ষ্ট নবন্দটুিকে O (0,0) কেকে এবং

িরূত্বটিকে বযাসাধ© a বকে
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 বৃত্তচোপ: বৃলত্তর োলে ংযুক্ত বো এর পণরণধ্র 
মকোলনো ংল।
 িযো: এমন একটি মরখোংল যোর প্রোণন্তক ণবন্দদু্বয় 
বৃলত্তর মভতর েোলক।
 বযোোধ্ি: একটি মরখোংল যো বৃলত্তর মকলন্দ্রর োলে 
বৃলত্তর ময মকোলনো একটি ণবন্দলুক যুক্ত কলর। 
কোযিত: মযআ মরখোংল বযোলর লধ্িক তোআ বযোোধ্ি।
 বৃত্তীয় মেত্র: দটুি বযোোধ্ি  একটি চোপ দ্বোরো 
পণরলবণষ্টত ঞ্চ।
 বৃত্তীয় মরখোংল: িযো এর মল ণবন্দদু্বলয়র মলধ্য 
বণস্থত পর একটি িযো  চোপ দ্বোরো পণরলবণষ্টত 
ঞ্চ, যোর মকোলনো মকন্দ্র মনআ।
 ধ্িবৃত্ত: বযো  একটি চোপ (যো বযো এর মল 
ণবন্দদু্বলয়র োলে ংযুক্ত) দ্বোরো মবণষ্টত ংল।

বৃত্তচোপ
 বৃত্তীয় মরখোংল

িযো

 বতৃ্তীয় মেত্র

ধ্িবৃত্ত

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AA&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1


 পণরণধ্: বৃলত্তর পণরীমোর দদঘিয।
 বযো: একটি মকন্দ্রলভদী মরখোংল যোর মলণবন্দদু্বয় 
বৃলত্তর পণরীমোয় বণস্থত। নযভোলব বো যোয়,
বযো এমন একটি মরখোংললর দদঘিয যো বৃলত্তর 
মকোলনো দটুি ণবন্দরু মধ্যোকোর বৃত্তম দরূে। এটি 
একটি ণবলল ধ্রলনর িযো, বলচলয় দীঘিতম িযো 
এবং এটি বযোোলধ্ির ণদ্বগুি। বযো একটি বৃত্তলক 
মোন দটুি ভোলগ ণবভক্ত কলর যোর প্রণতটি 
ধ্িবৃত্ত।
 কতি ক/মেদক: একটি বণধ্িত িযো, যো দটুি ণবন্দলুত 
বৃত্তলক মেদ কলর এমন একতীয় রলরখো.
 স্পলিক: একটি বৃত্ত বণভুি ত একতীয় রলরখো 
যো বৃত্তলত একটি একক ণবন্দলুত স্পলি কলর মোত্র।

 স্পলিক

 পণরণধ্

বযো
মেদক

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%95&action=edit&redlink=1


বৃলত্তর আণতো:
 ণণখত আণতো ংরেি শুরু য়োর অলগ 
মেলক বৃত্ত ম্পলকি  মোনুলর ধ্োরিো ণে। 
প্রোকৃণতক বৃত্তগুলো, মযমন: চোাঁদ, ূযি আতযোণদ 
পণরণেত লয়ণেলো। চোকো, যো 
মোনব ভযতোর গ্রগণতলত বযোপক বদোন 
মরলখলে, তো বৃত্তোকোর। চোকোর োলে ম্পণকি ত 
অলরো ণকেু অণবষ্কোর, মযমন ণগয়োর, চোণক 
প্রভৃণত বৃত্তোকোর। গণিলত বৃলত্তর ধ্যয়ন 
পরবতীকোল িযোণমণত  কযোকুোলর মত 
উচ্চতর লোখোগুলোর উন্নয়লন বদোন মরলখলে । 
প্রোরণিক ণবজ্ঞোন, ণবলল
কলর িযোণমণত এবং মিযোত 
লোস্ত্র এবং মিযোণতণবিজ্ঞোন মধ্যযুগীয় 
পণিতলদর ঐশ্বণরক জ্ঞোলনর োলে ম্পৃক্ত ণেলো 
এবং লনলকআ বৃত্তলক "ঐশ্বণরক" বো "ণনভুি " 
বল ণবশ্বো করলতো।

Y

p(x,y)

a

X`                         O (0,0)       M           X

Y`



বৃলত্তর আণতো:

 ১৭০০ ণিষ্টপূবি: ণমলরীয় রোআন্ড মযোেলমটিকযো 
পযোণপরোল (আংলরণি: Rhind Mathemetical
Papyrus) বৃলত্তর মেত্রফ ণনিিয় একটি পদ্ধণত 
ণণপবদ্ধ য় । এলত 
২৫৬/৮১(৩.১৬০৪৯....)মক π এর অনুমোণনক 
মোন ণললব ণবলবচনো করো য়।
 ৩০০ ণি. পূ:- আউণিলডর এণলমন্টলর তৃতীয় 
গ্রলে বৃলত্তর দবণলষ্টযমূ ণনলয় ণবস্তোণরত 
অলোচনো করো য়।
 মেলটোর "প্তম পলত্র" বৃলত্তর ণবস্তোণরত ংজ্ঞো  
বযোখযো অলে। মেলটো একটি ণনখুাঁত বতৃ্ত বযোখযো 
কলরলেন এবং কীভোলব এটি মকোলনো ঙ্কন, লব্দ, 
ংজ্ঞো বো বযোখযো মেলক ণভন্ন তো বযোখযো 
কলরলে।
১৮৮০ ণিষ্টোব্দ: ণলন্ডমোন প্রমোি কলরন ময π 
একটি তীণন্দ্রয় বো প্রতযে ংখযো। 
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 পনরনধর দির্্ঘয:
 প্রমোি করো যোয় ময বৃলত্তর পণরণধ্  বযোলর নপুোত লো একটি ধ্রুবক ংখযো। এলক 
ণগ্রক লব্দ π (পোআ) বো য়। π একটি মূ ংখযো  এটি ট্রোলেনলডন্টো ংখযো। েিোৎ 
এলক কখলনোআ মকোলনো বীিগোণিণতক মীকরলির মূরূলপ প্রকোল করো যোলব নো। মতল 
বণস্থত বৃলত্তর মেলত্র এর মোন প্রোয় ৩.১৪১৫৯২৬৫৪। পণরণধ্র দদঘিয C, বযোোধ্ি r  
বযো d ল π এর ংজ্ঞোনুযোয়ী,
C= π d=2 π r

 কেত্রফে:

 অণকি ণমণডলর প্রমোি নুোলর, বৃলত্তর ীমোবদ্ধ মেলত্রর মেত্রফ একটি ণত্রভুলির মোন, যোর 
ভূণম বৃলত্তর পণরণধ্  উচ্চতো বৃলত্তর বযোোলধ্ির মোন লব।েিোৎ, π এর োলে বযোোলধ্ির 
বলগির গুিফআ বৃলত্তর মেত্রফ:

Area = π r2

বযো d দ্বোরো প্রকোল করল:
Area = π d2/4 ≈ 7854d2



বৃলত্তর মীকরি:

 মপোোর স্থোনোঙ্ক বযবস্থোয়, বৃলত্তর মীকরি লো:
 r2-2rr0cos( –) +r0

2=a2 এখোলন a লো বৃলত্তর 
বযোোধ্ি, (r, ) বৃলত্তর একটি োধ্োরি ণবন্দরু মপোোর 
স্থোনোঙ্ক, (r0, ) বৃলত্তর মকলন্দ্রর মপোোর স্থোনোঙ্ক 
(r0 লো মূণবন্দ ুমেলক বৃলত্তর মকলন্দ্রর দরূে 
এবং φ লো বোমোবলতি  উৎপন্ন মকোি, যো X-লের 
ধ্নোত্মক প্রোন্ত মেলক মূণবন্দ ু মকলন্দ্রর ংলযোিক 
রলরখোর মোলে বণস্থত)। মূণবন্দলুকণন্দ্রক একটি 
বৃলত্তর িনয r0 = 0, ফল r = a। যখন r0 = a বো 
মূণবন্দ ু মকন্দ্র যখন একআ ণবন্দ ুয় তখন 
মীকরিটি:
 r=2acos( –) োধ্োরিত, মীকরিটি r এর িনয 
মোধ্োন করো যোয়:
r=r0cos( –) + sqrt {a2-r0

2sin2( –) }

 বগিমূ ণচলের অলগ ঋিোত্মক ণচে (-) েোকল, 
তো এআ মীকরি দ্বোরো একআ মোধ্োন ণদলব।
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মূণবন্দুলত মকন্দ্রণবণলষ্ট বৃলত্তর মীকরি:
 মলন কণর, বৃলত্তর উপর p(x,y) ময মকোন ণবন্দু ।
 P ণবন্দু মেলক OX এর উপর PM ম্ব ংকন কণর
এবং O, P মযোগ কণর ।
 তোল OM = x, PM = y 

 এখন মকন্দ্র O (0,0) মূণবন্দলুত এবং
 বযোোধ্© OP = a ল
 ΔOPM-লত ণপেোগোরলর উপপদয নুোলর

OM2 + PM2 = OP2

 েযো ©ৎ x2 + y2 = a2

 এটোআ বৃলত্তর মীকরি ।

Y

p(x,y)

a

X`                         O (0,0)       M           X

Y`



মূণবন্দুলত মকন্দ্রণবণলষ্ট বৃলত্তর মীকরি ংকন  েদ্বলয়র োলে মেদণবন্দু ণনধ্ো ©রি:

অমরো িোণন, মকন্দ্র মূণবন্দু এবং a একক বযোোধ্© ণবণলষ্ট বৃলত্তর
মীকরি x2 + y2 = a2 …………………(১)

 এখন আলেমত বযোোধ্ © ণনধ্ো©রি কলর xy-মতল মূণবন্দলুক মকন্দ্র
ধ্লর ণঙ্কত বৃত্তআ উক্ত বৃলত্তর মখণচত্র।
অবোর x লের উপর ময মকোন ণবন্দরু y-স্খোনোঙ্ক লূনয (0)           
ুতরোং মীকরি (১) লত x2 + 02 = a2 বো x = ± a 

 তএব মকন্দ্র মূণবন্দু এবং a একক বযোোধ্ © ণবণলষ্ট বৃত্ত x-েলক
(± a, 0) ণবন্দলুত মেদ কলর।
 এবং y লের উপর ময মকোন ণবন্দরু x-স্খোনোঙ্ক লূনয (0)            
ুতরোং ুতরোং মীকরি (১) লত 02 + y2 = a2 বো y = ± a 

 তএব মকন্দ্র মূণবন্দু এবং a একক বযোোধ্ © ণবণলষ্ট বৃত্ত y- েলক
(0, ± a) ণবন্দলুত মেদ কলর।

Y (0,a)

a

X´ (-a,0) O(0,0)     (a,0) X

Y´ (0,-a)



 বৃলত্তর দবণলষ্টয:
 ১. বৃত্ত  ণনণদিষ্ট পণরীমোর মলধ্য অবদ্ধ বৃত্তম মেত্রফ।
 ২. বৃত্ত ণবলল ধ্রলনর প্রণতোলমযর ণধ্কোরী একটি অকৃণত। মকন্দ্রলভদী ময 
মকোন মরখোআ প্রণতফন প্রণতম ে ণললব কোি কলর এবং মকলন্দ্রর োলপলে 
ময মকোন মকোলন ঘূিিন প্রণতোময দতণর য় ।
 ৩. প্রণতটি বৃলত্তর অকৃণত ণভন্ন ।
 ৪. বৃলত্তর পণরণধ্  বযোলর নুপোত একটি ধ্রূব ংখযো, এলক π দ্বোরো প্রকোল 
করো য় ।
 ৫. কোলতি ীয় স্থোনোঙ্ক বযোবস্থোয় মূণবন্দলুত মকন্দ্র ণবণলষ্ট একক বযোোলধ্ির 
বৃত্তলক বো য় একক বৃত্ত ।
 ৬. ময মকোন ণতনটি ণবন্দগুোমী, যোরো মলরখ, একটি এবং মকবমোত্র একটি 
বৃত্ত রলয়লে ।



D`vniY-১ t GKwU e„‡Ëi †K›`ª g~jwe›`y‡Z Aew¯’Z Ges e¨vmva© 4 GKK n‡j, e„ËwUi
mgxKiY wbY©q Ki|

mgvavb t Avgiv Rvwb, g~jwe›`yMvgx e„‡Ëi mgxKiY x2+y2 =a2 - - - - - - - (i)

GLv‡b, e¨vmva© = 4

AZGe (i) n‡Z cvB

x2+y2 = 42

x2+y2 = 16

BnvB wb‡Y©q e„‡Ëi mgxKiY|



 মযো ১: এমন একটি বৃলত্তর মীকরি ণনিিয় কর যোর মকন্দ্র মুণবন্দু এবং
প্রলতযক েলরখোলক মূণবন্দু মেলক উভয় ণদলক 5 একক দরূলে মেদ কলর।



ধ্নযবোদ


