
 

                                                                                

একক ভেক্টর:  

      যে যেক্টর রাশির মান এক একক তাকক একক যেক্টর বকে। য াট অক্ষকরর মাথায় টুশি শিহ্ন                                                                   

শিকয় প্রকাি করা হয়। যেমন –  �̂� একটট একক যেক্টর 

 

নাল ভেক্টর বা শুনয ভেক্টর:  

      যে যেক্টর রাশির মান শুনয োর যকান শনশিিষ্ট  শিক  থাককনা তাকক নাে যেক্টর বকে। একক 0⃗  প্রকাি করা হয়। শুনয যেক্টকরর 

িািশবন্দ ুও িীর্ িশবন্দ ু একই্ থাকক।                                                      

 

 

সমান ভেক্টর:  

    িুটট যেক্টকরর মান ও শিক একই হকে তাকিরকক সমান যেক্টর বকে।  

                                          A                                                     B   

                                      C                                                         D 

                                         শিত্র: সমান যেক্টর 

ববপরীত ভেক্টর:   

    িুটট যেক্টকরর মান সমান শকন্তু অশেমুখ শবিরীতমুখী হকে তাকির যক  তাকির যক শবিরীতমুখী যেক্টর বকে। 

 

 A                                                           B 

                                                                  C                                                         D 

                                                শিত্র:  শবিরীতমুখী যেক্টর 

অবস্থান ভেক্টর:  

              প্রসঙ্গ কাঠাকমা মুে শবন্দরু সাকিকক্ষ যকান শবন্দরু অবস্থান যে যেক্টকরর সাহাকেয শনর্ িয় করা হয় তাকক অবস্থান যেক্টর                   

বকে।  

                                                                                      Y P 

 

                                                                                                           �̂�                 

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                         O                                                        X 

                                                                                                শিকত্র : অবস্থান যেক্টর 

িুটট অক্ষ  X ও  Y এর  সাকিকক্ষ  OP যেক্টরটট  O শবন্দরু সাকিকক্ষ  P শবন্দরু অবস্থান শনকিিি করক । সুতরাাং OP একটট অবস্থান 

যেক্টর। 

 



 

                                                                                

বযাসার্ ধ ভেক্টর:  

          মুেশবন্দ ুহকত যকান শবন্দরু অবস্থাকনর িুরত্বকক বযাসার্ ি যেক্টর বকে। অবস্থানকক যেক্টরকক অকনক সময় বযাসার্ ি যেক্টর 

বকে। একক  �⃗�   দ্বার প্রকাি করা হয়।   

                                                                                      Y 

         �⃗�  

 

                                                                                    O                                      X 

                                                                                           শিত্র : বযাসার্ ি যেক্টর 

সরণ ভেক্টর:  

           ররশখক বা সরে িকথ যকান শবন্দরু অশতক্রান্ত িুরত্বকক সরর্ যেক্টর বকে। একক �⃗�  দ্বারা প্রকাি করা হয়। 

                                                                                              �⃗�  

                                                                        A                                         B 

                                                                                  শিত্র; সরর্ যেক্টর 

সদৃশ ভেক্টর:                      

                 সমজাতীয় অসম মাকনর িুটট যেক্টর েশি একই শিকক ক্রক্রয়া ককর তকব তাকির যক সিৃি যেক্টর বকে। 

                                                                                                 𝐴  

                                                                                        �⃗�  

 

ববপ্রতীপ ভেক্টর:  

            িুটট সমান্তরাে যেক্টকরর একটটর মান অিরটটর শবিরীত হকে তাকিরকক শবপ্রতীি যেক্টর বকে। 

𝐴 =5�̂�   ও    �⃗� =
1

5
�̂� এখাকন 𝐴⃗⃗  ⃗ও �⃗�  শবপ্রতীি যেক্টর 

সমররখ ভেক্টর:  

                  িুই বা এর  অশর্ক যেক্টর েশি একই যরখায় বা সমান্তরাকে ক্রক্রয়া ককর তাকিরকক সমকরখ যেক্টর বকে। 

                      𝐴                                                                                                      �⃗�  

সমতলীয় ভেক্টর:  

                 িুই বা একাশর্ক যেক্টর একই তকে অবস্থান করকে তাকিরকক সমতেীয় যেক্টর বকে। 

 

 

                                                                            𝐴                                             �⃗�  

                

                                                                                                                      �⃗⃗�                       শিত্র : সমতেীয় যেক্টর 



 

                                                                                

ভপালার ভেক্টর:  

 বস্তুর ঘুর্ িকনর সাকথ েুক্ত নয় এমন যেক্টর োকিরকক তীরশিহ্ন েুক্ত সরেকরখা দ্বারা প্রকাি করা হয়  তাকিরকক যিাোর যেক্টর 

বকে। যেমন: বে , েরকবগ, সরর্, যবগ ইতযাশি 

 

অক্ষীয় ভেক্টর:  

                  বস্তুর ঘুর্ িকনর সাকথ েুক্ত যেক্টরকক অক্ষীয় যেক্টর বকে। 

                 যেমন: যকৌশনক যবগ, যকৌশনক ত্বরর্, ইতযাশি। 

 

স্বার্ীন ভেক্টর:  

                      যকান যেক্টর রাশির িািশবন্দ ুেশি  ইচ্ছামকতা ি ন্দ করা োয় তাকক তকব যসই যেক্টরকক স্বার্ীন যেক্টর বকে। শিকত্র 

যেক্টর িুটটর মান ও শিক সমান শকন্তু িািশবন্দ ুশেন্ন জায়গায় তাই এটট স্বার্ীন যেক্টর। 

 

      

                                        

                                                                             

                                                                              শিত্র : স্বার্ীন যেক্টর 

সীমাবদ্ধ ভেক্টর:  

                          যে যেক্টকরর িািশবন্দ ুইচ্ছামকতা ি ন্দ করা য়ায় না, শনশিিষ্ট ককর র্কর শনকত হয় তাকক সীমাবদ্ধ যেক্টর বকে। 

যেমন: অবস্থান যেক্টর ও সীমাবদ্ধ যেক্টর একই যকননা এটট প্রসঙ্গ কাঠাকমার মুে শবন্দ ুযথকক আককত হয়। 

 

 

 

 

                                                                                       Y P 

 

                                                                                                    𝑂𝑃 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                  

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                         O                                                        X 

                                                                                                শিকত্র : সীমাবদ্ধ যেক্টর 

 

                                                                                


