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শ্রিৌবিক ও শ্র ৌবিক পদার্থ



Poll Question: 01

01. বিচের শ্রকািবি শ্র ৌবিক পদার্থ?

(a) H2SO4 (b) CH4 (c) HNO3 (d) সিগুচিা



অনু ও পরিািু
• শ্রিৌবিক পদাচর্থর ক্ষুদ্রতি কিা  ার িচযে শ্রিৌচির গুিাগুি বিদেিাি তা িি পরিািু ।
• দুই িা তচতাবযক পরিািু আকর্থচির কারচি পরস্পর  ুক্ত িচয় অনু িঠি কচর।



শ্রিৌচির প্রতীক ও বকছু বিয়ি
শ্রকাি শ্রিৌচির িাচির সংবক্ষপ্ত রূপচক প্রতীক িচি।



সংচকত
• একবি অনুর িচযে কয়বি শ্রিৌচির পরিািু আচছ এিং শ্রিৌিগুচিার বক বক পবরিাি আচছ তা জািা

 ায়।



পরিািুর্যারিার্বিকাশ্ও্িঠি

• গ্রীক্দাশথবিক্শ্রেচিাবিিাস্(বিষ্টপিূথ্৪০০্অব্দ)

• শ্রেচিা

• অোবরস্টিি্- পদার্থসিিূ্বিরিবিন্ন

• ১৮০৩্সাচি্ইংচরজ্বিজ্ঞািী্জি্োল্টি

- পরিািু্িি্শ্রিৌবিক্পদাচর্থর্ক্ষুদ্রতি্কিা্এিং্এচক্ভাঙা্ ায়্িা।



ইচিকট্রি,শ্রপ্রািি এিং বিউট্রি



Poll Question: 02

02. বিউবিয়াস বক বক বিচয় িবঠত?

(a) শ্রপ্রািি (b) বিউট্রি (c) ইচিকট্রি (d) a+b



বকছু বিচশর্ তর্ে



পরিানুর িচেিসিূি

• র্িসি পরিািু িচেি

• রাদারচ ােথ পরিািু িচেি

• শ্রিার পরিািু িচেি

• শ্রসািারব ল্ড পরিািু িচেি



র্িসি পরিািু িচেি



রাদারচ ােথ পরিািু িচেি





সংচক্ষচপ রাদারচ ােথ পরিািু িচেি
• বিউবিয়াস

• পরিািু শ্রিবশরভাি  াাঁকা

• পরিািু বিদুেবতকভাচি বিরচপক্ষ

• বিউবিয়াস ও ইচিক্ট্রি এর আকর্থি



Poll Question: 03

03. 𝑀𝑔 (িোিচিবসয়াি) এর 12বি শ্রপ্রািি বিদোিি, তািচি

সাযারিত এচত কয়বি ইচিকট্রি বিদেিাি?

(a) 10 (b) 12 (c) 11 (d) 13



রাদারচ াচেথর সীিািদ্ধতা
িোক্সওচয়ি এর তত্ত্ব: 



• ইচিকট্রি এর কক্ষপচর্র আকার আকৃবতর িোখ্ো শ্রিই

• এক ইচিকট্রি বিবশষ্ট পরিািুর জন্য কাজ কচর

• শ্রসৌরজিচতর সাচর্ তুিিা



পারিািবিক্সংখ্ো
‘শ্রপ্রািি্সংখ্ো্িাচিই্িি্পারিািবিক্সংখ্ো’



ভরসংখ্ো
ভরসংখ্ো = শ্রপ্রািি সংখ্ো + বিউট্রি সংখ্ো

প্রশ্নঃ শ্রসাবেয়াচির একবি পরিািুচত ১১ বি শ্রপ্রািি ও ১২ বি বিউট্রি আচছ। তািচি এর ভরসংখ্ো
কত?



োজথ



Poll Question: 04

04. অবক্সচজচির শ্রপ্রািিসংখ্েঅ 8(আি),  বদ এর োজথ (−2) 

িয় তচি এর ইচিকট্রি সংখ্ো কত?

(a) 08 (b) 10 (c) 09 (d) 11



পারিািবিক প্রকাশ

𝑍
𝐴𝑋𝑚±



Poll Question: 05

05. 9
19
F
− িচি এর বিউট্রি ও ইচিকট্রি সংখ্ো কত? 

(a) বিউট্রি 10 ও ইচিকট্রি 09 (b) বিউট্রি 09 ও ইচিকট্রি 09

(c) বিউট্রি 10 ও ইচিকট্রি 10 (d) বিউট্রি 09 ও ইচিকট্রি 10



পরবদি আিরা  া শ্রদখ্চিা

• শ্রিার পরিািু িচেি

• শবক্তস্তর এিং উপশবক্তস্তর

• ইচিকট্রি বিন্যাচসর িীবত




