
ছঁােবােৰ িক কয়?
িবষুৱ : ২০ মাচর্ আৰ ২৩ েছে ৰ
িবষুৱীয় িদন দটাত িদনআৰ ৰািতৰ ৈদঘর্য্ ায় সমান সমান। এই িদনত সূযর্য্ৰ ৰি
পৃিথৱীৰঅক্ষাংশতল ভােৱ পেৰ। এই িদনত তু িম বহুত িকবািকিব গণনা কিৰব পাৰা।
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সঁজিল: এটু কুৰা েপানপট য়া ৰ’দ পৰা সমতল ঠাই বািচ েলাৱা। িথয়/উল ব /খুিট এটা। েজাখ-মাখ
কৰা িফটা। েতামাৰ ঠাইখনৰ ািঘমাংশ।
েয়াজনীয় তথয্ েতামাৰ ঠাইৰ ািঘমাংশ

েজাখ: িথয়/উল ব েটাৰ েজাখ েলাৱা। ১০ িমিনটৰ মুেৰ মুেৰ মুঠ ৮০ িমিনটৰ বােব ছঁােটাৰ েজাখ েলাৱা।
গণনা: ছঁােটাৰ নূনয্তম ৈদঘর্য্। এইেটা ানীয় সময়মেত ভৰ দপৰীয়া। নূনয্তম ছঁাৰ িদশেটােৱই উত্তৰ িদশ।

িনমর্াণ
এটা গেনামন সঁাজা।
সমান মািটত এটা িচন িদয়া। তােত এিটউল খুিট েপাতা। এইেটােৱই গেনামন।
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গেনামনৰ/খুিটৰ উ তা েজাখা।
পাইপ, দ বা েতামাৰ িনজৰ উ তা
(েটাকা- খুিটৰ উ তা ২০ েছ িমটাৰৰ েবিচ হ’ব লািগব।)

(পৰীক্ষােটা েকিতয়াআৰ কিৰবা) :
েতামাৰ ঠাইৰ ািঘমাংশ উিলওৱা। (েমপ চাই বা েনট
চাই।)

পৰীক্ষােটা
থুিটেটাৰ ছঁা ৮০ িমিনট লক্ষয্ কিৰবা।
েতামাৰ ািঘমাংশঅনুযায়ী পৰীক্ষাআৰ কিৰবা। িত ১০ িমিনটৰ মূেৰ মূেৰ ছঁােটাৰ
মূৰত িচন এটা িদয়া, ছঁাৰ ৈদঘর্য্ েজাখা।
ভাৰতীয় সময় িথক ১২ বজাৰ লেগ লেগ ছঁাৰ ৈদঘর্য্ ল’বা।
১২ বজাত ছঁােটাৰ মূৰত িচন এটা িদ খুিটেটাৰ পৰা ৈদঘর্য্ জিখবা।
েতামাৰ তথয্েবাৰ ভাগবতৰা কৰা।
িলংক িদয়া ওেৱব েপজৰ পৰা গুগল-ফমর্ এখনত িপনেকাড, গেনামনৰ উ তা,
আৰ িনেৰ পৰা ১০ িমিনটৰ মূেৰ মূেৰ েলাৱা ছঁাৰ েজাখ, ১২ বজাৰ ছঁাৰ েজাখ, এইেবাৰ
ভেৰাৱা।

তািৰখ : 22-09-2021
েযাগােযাগ :
asi.poec@gmail.com

@asipoec



ছঁােবােৰ িক কয়?
িবষুৱ : ২০ মাচর্ আৰ ২৩ েছে ৰ
িবষুৱীয় িদন দটাত িদনআৰ ৰািতৰ ৈদঘর্য্ ায় সমান সমান। এই িদনত সূযর্য্ৰ ৰি
পৃিথৱীৰঅক্ষাংশতল ভােৱ পেৰ। এই িদনত তু িম বহুত িকবািকিব গণনা কিৰব পাৰা।
(2/2)

https://bit.ly/3lzPb7M

তুিম িক পাবা?
ানীয় ভৰ দপৰীয়া।

েসইেটা সময় িয সময়ত ছঁাৰ ৈদঘর্য্ নূনয্তম হ’ব। ানীয় দপৰীয়াৰ সময়েটা তুিম ZSD
এপত িমলাই চাব পাৰা।
িকয়: েতয্ক িদনা, ানীয় দপৰীয়া, সূযর্য্েটাআকাশৰ মূৰৰ ওপৰত সেবর্া িব ত থােকআৰ ছঁােটা
এেকবােৰ চুিট হয়। বছৰৰ িযেকােনা িদনৰ বােব ই সতয্।

িদশ (উ:, দ:, পূ :, প:)
গেনামন বা খুিটেটাৰ গুিৰৰ পৰা নূনয্তম ৈদঘর্য্ৰ ছঁােটাৰ িদশত উত্তৰ-দিক্ষণ িদশ হ’ব।
ইয়াৰ পৰা বাকী িদশেবাৰ উিলয়াব পািৰবােন?
িকয়: ানীয় দপৰীয়াৰআগত ছঁা পি ম িদশত থািকব। দপৰীয়াৰ পাছত ছঁা পূব িদশৈল যাব। .
েটাকা: িবষুব িদনত সূযর্য্ স ূণর্ পূবত উদয় হয়আৰ পি মত মাৰ যায়। তুিম ছঁাৰ িয িচ আঁিকলা তাৰ
পৰা িনি ত হ’ব পািৰবা।

অক্ষাংশ:
খুিটেটা আৰ চুিট ছঁােটােৱ এটা সমেকানী ি ভু জ কিৰব।
ি ভু জেটাৰ ওপৰৰ েকানেটা জিখব পািৰবােন? এই
েকানেটােৱই েসই ানৰঅক্ষাংশ।
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িকয়: িবষুৱ িদনত সূযর্য্ৰ ৰি পৃিথৱীৰ ঘূণর্াক্ষৰ ল ভােৱ
থােক। েসেয়েহ, ভৰ দপৰীয়া, সূযর্য্ৰ ৰি েয় উল ব ৰ
লগতকৰা েকানেটা অক্ষাংশৰ সমান।

আৰ িক?
তুিম সং হ কৰা,আৰ আেন সং হ কৰা ওেৱব েপজতথকা তথয্ৰ সহায়তঅনয্
গণনােবাৰ কিৰব পাৰা।
(উদাহৰণ-অক্ষাংশ, পৃিথৱীৰ পিৰিধ, পৃিথৱী ঘূণর্নৰ হাৰ।)
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