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➢ থিসনির পরিাণু িনেল –প্লাি-পুবেিং িনেল – ১৮৯৮
➢ রাদান্ফানের পরিাণু িনেল – সসৌর িনেল – ১৯১১
➢ সিানরর পরিাণু িনেল – ১৯১৩
➢ স ায়ান্টাি িলবিদযা পরিাণু িনেল - ১৯২৪-১৯২৭

❖ থমসননরপরমাণু মনেে –প্লাম-পুণেিং মনেে – ১৮৯৮

পরমাণু মনেেএবিংপ্রাথণমক ধ্ারণা



রাদারন ানেেরআে াকণা (α) ণবনেপণপরীো - ১৯১১



(১) প্রায় 99% আল্া ণাই এ পাত সেদ  নর সসাজাসুজজ চনল যায় এিিং 𝑍𝑛𝑆 পদফান 
দীবিিাি িাআনলাব ত নর।

(২) তনি পাত্র নয় টি 𝛼- ণা তানদর পনথ সথন সিেঁন যায়।

(৩) খুি  ি সিংখয আল ্ া  ণা (প্রায় ২০,০০০ এর িনযয ১টি) সসাজা বিপরীত বদন ব্নর

আনস।

পর্ েনবেণ



(i) পরিাণুর স ন্দ্রস্থনল থান বিউবিয়াস, যার িনযয পরিাণুর সিস্ত ের সজিত থান ।

(ii) পরিাণু চাজফ বিরনপক্ষ। সিাি সিংখয সপ্রািি ও ইনল ট্রি থান ।

(iii) সসৌরজগনতর সূনয ফর চারবদন ঘূণ ফায়িাি গ্রনির িত বিউবিয়ানসর চারবদন 

ইনল ট্রি ঘূণ ফায়িাি থান । তখি বিউবিয়াস এিিং ইনল ট্রনির িযয ার বস্থর

বিদুযবত আ র্ ফণ িল এিিং ঘূণ ফায়িাি ইনল ট্রনির স ন্দ্রাবিিখুী িল পরস্পর সিাি।

রাদান োনেরপরমাণু মনেে – লসৌর মনেে – ১৯১১



(i) সসৌরজগনতর গ্রিসিূি চাজফ বিরনপক্ষ

(ii) িযাক্সওনয়নলর তবিৎ চুম্ব ীয় তত্ত্ব

(iii) িাইনরানজি িণ ফালীর িযাখযা

সীমাবদ্ধতা



১. ণননচর লকানটি রাদারন ােে এরপরমানু মনেেএ
আনে?

ক) লকনে ণনউণিয়াসআনে

খ) লপ্রািন ও ইনেকট্রনসমান

গ) লকেমুণখ তণিৎআকর্ েণ বে=লকেণবমুণখ বে

ঘ)সবগুনো

POLL QUESTION-01



(i) ইনল ট্রনির বস্থর  ক্ষপথ িা শজিস্তনরর যারণা

(ii) ইনল ট্রনির স ৌবণ েরনিনগর যারণা

(iii) শজি সশার্ণ িা বিব রণ ও িণ ফালীর সটৃি

লবানররপরমাণু মনেে – ১৯১৩



২/ ণননচর লকানটি আয়ননর বযাখযা লবার ণদনতপানর ? 

A) H

B) He+

C) Li2+

D) সবগুনো

POLL QUESTION-02



i. এ াবয ইনল ট্রনির সিৌল িা আয়নির িণ ফালীর

িযাখযা বদনত পানরিা।

ii. এ টি িণ ফালী সরখা এ াবয সূক্ষ সরখায় বিেি -
চুম্ব সক্ষত্র ( জীিযাি প্রোি ) - এটি িযাখযা বদনত
পানরিা ।

iii. বিিাজত্র  ক্ষপনথর যারণা পাওয়া সগনলও

জত্রিাজত্র  ক্ষপনথর যারণা পাওয়া যায়িা।

iv. বে-ব্রগবলর তরঙ্গতত্ত্ব প্রিাণ  রা সগনলও

িাইনজিিানগ ফর অবিশ্চয়তা িীবত প্রিাণ  রা

যায়িা।

v. বস্থর  ক্ষপনথর ইনল ট্রনির স ৌবণ েরনিনগর

সুনত্রর িাি ব োনিআসনলা তা িযাখযা  রা িয়বি।

vi. এ টি িণ ফালী সরখা এ াবয সূক্ষ সরখায় বিেি -
তবিৎ সক্ষত্র ( স্টা ফ প্রোি )- এটি িযাখযা বদনত

পানরিা ।

সীমাবদ্ধতা



(i) পরিাণু িনেনলর স্থায়ীত্ব
(ii) িাইনরানজি িণ ফালীর িযাখযা
(iii) িাইনরানজি পরিাণুর ১ি  ক্ষপনথর িযাসায ফবিণ ফয়
(iv) ইনল ট্রনিরআিতফনির ্নল বিব বরত িা সশাবর্ত শজির িাি বিণ ফয়

(v) বরদিাগ ফয ুি বিণ ফয়

সা েয ও গ্রহননর্াগযতা



i. পরিাণু িনেনলর বেবি -আল্া ণা বিচু্ছরণ (রাদারন্ােফ) এিিং রাদারন্ােফ িনেল, 

িযাক্স প্লািং ওআইন্সিাইনিরআনলা সম্প ীয় বিব রনণর স ায়ান্টাি তত্ত্ব ( সিার )

ii. আিতফিশীল ইনল ট্রনির ক্ষপনথর যারণা - সুস্পি িয় (রাদারন্ােফ)এিিং বিবদফি স্থায়ী

িিৃা ার  ক্ষপথ (সিার)

iii. পরিাণু িনেনলর স্থায়ীত্ব - সিই,  ারণ - িযাক্সওনয়নলর তত্ত্ব (রাদারন্ােফ) এিিংআনে, 

 ারণ - বিবদফি স্থায়ী  ক্ষপথ (সিার)

iv. সসৌরজগনতর সানথ তুলিা -আনে এিিং ত ুটিযুি (রাদারন্ােফ) এিিং এিি ত ুটি সিই

(সিার)

v. িণ ফালী - িযাখযা সিই (রাদারন্ােফ) এিিংআনে,এ পরিাণু বিবশি সিৌল িাআয়নির (সিার) 

রাদারন ােে ও লবার পরমাণু মনেনের মনধ্য তুেনা



i. n -তি ক্ষপনথর িযাসায ফবিণ ফয়, 𝑟𝑛 =
𝑛2ℎ2

4𝜋2𝑚𝑒2
𝑟𝑛 ⇒ 𝑟1 × 𝑛2

ii. n -তি ক্ষপনথর সিগ বিণ ফয়, 𝑉𝑛 =
2𝜋𝑒2×𝑍

ℎ×𝑛
⇒ 𝑣1 = 𝑛 × 𝑣𝑛

iii. n -তি ক্ষপনথর শজি বিণ ফয়, 𝐸𝑛 =
−2𝜋2𝑚𝑒4

𝑛2ℎ2
⇒ 𝐸𝑛 = 𝐸1 ×

1

𝑛2

লবার তনেরপ্রনয়াগ





❑ চেমান বস্তুরকণা ধ্ম েএবিং তরঙ্গধ্নম ের সম্পকেঃ ণে ব্রগণে সমীকরণ

(১৯২৪)

পরমাণুর গঠন সম্পনকে তরঙ্গবেণবদযা ও লরাণেঞ্জানররতরঙ্গসমীকরণ

িিৃা ার পনথ ইনল ট্রনির তরঙ্গরূনপআিতফি।



ইনেকট্রননরতরঙ্গধ্নম ের বযাখযা

2𝜋𝑟 = 𝑛𝜆 =
𝑛 × ℎ

𝑚𝑐
;

𝜆 =
ℎ

𝑚𝑐

∴ 𝑚𝑐𝑟 =
𝑛 × ℎ

2𝜋
এখানি,

𝑚𝑐𝑟 =আিতফিশীল ইনলক্রনির স ৌবণ েরনিগ, যা
ℎ

2𝜋
এর পূণ ফসিংখযার

গুণীত ।



৩.  ণে ব্রগণে ণননচর লকানটি বযাখযা কনরন?

ক) পরমানুর বণ োণে বযাখযা কনরন

খ) পরমানুর ইনেকট্রন ণবনযাস বযাখযা কনরন

গ) ইনেক্ত্রননরতরঙ্গওকনাধ্নম ের মনদ্ধসম্পকেস্থাপনকনরন

POLL QUESTION-03



হাইনেনবানগ েরঅণনশ্চয়তা নীণত - ১৯২৭

∆𝑥 × ∆𝑝 ≥
ℎ

4𝜋
(য ুি ), ∆𝑝 = 𝑚 × ∆𝑢,

এখানি, 𝑚 = ণার ের, 𝑢 = ণার গবতনিগ



লরাণেঞ্জানররতরঙ্গসমীকরণ - ১৯২৬

δ2ψ

δx2
+
δ2ψ

δy2
+
δ2ψ

δz2
+
8π2m

h2
+ E − u ψ = 0

এ বিতীয় অন্তর সিী রনণ,
i m = ইনল ট্রনির ের, 
iii E = ইনল ট্রনির সিাি শজি, 
(iii) u = ইনল ট্রনির বস্থবতশজি
iii h =প্লানের য ুি , 
v ψ psi = x, y, z = জত্রিাজত্র বতিটি পরস্পর সিন ানণবস্থত

অক্ষ।



লকায়ান্টাম বেণবদযা পরমাণু মনেে - ১৯২৪-১৯২৭

(১) রাদারন্ােফ প্রদিপরিাণু িনেনলর স ন্দ্র বিউবিয়ানসরঅজস্তত্ব।

(২) িীলস সিার (১৯১৩ বি.) প্রদিপরিাণু িনেনলর ইনল ট্রনির বস্থর ক্ষপথ িা অরবিি িা শজিস্তনরর যারণা; 

(৩) বে-ব্রগবল প্রদি (১৯২৪ বি.) ইনল ট্রিসদৃশ সূখ ণা-িনু্ধর ণাযি ফ(mass property) এিিং তরঙ্গ যি ফ(wave 

property) অথ ফাৎ ইনল ট্রনির বিত যি ফ(particle-wave duality)।

ব্রগবলর সিী রণ, 𝜆 = 
ℎ

ইনল ট্রনিরেরনিগ (𝑚𝑣)
;  ক্ষপথ, 2𝜋𝑟 = 𝑛 × 𝜆 =

𝑛ℎ

𝑚𝑣
.

∴ স বণ েরনিগ, 𝑚𝑣𝑟 =
𝑛×ℎ

2𝜋

(৪) বিজ্ঞািী সরাবেঞ্জার প্রদি (১৯২৬ বি.) তরঙ্গ িলবিদযার সিী রণ; 
𝑑2𝜓

𝑑𝑥2
+

𝑑2𝜓

𝑑𝑦2
+

𝑑2𝜓

𝑑𝑧2
+

8𝜋2𝑚

ℎ2
𝐸 − 𝑉 𝜓 = 0;

এখানি 𝜓 (psi) = ইনল ট্রনির তরঙ্গ্ািংশি, m = ইনল ট্রনিরের, h = পান র য ুি , 

E = ইনল ট্রি ণার সিাি শজি, V = জত্রিাজত্র (x, y, z) স ানিা বিন্দনুত ইনল ট্রি ণার বস্থবতশজি=
𝑍𝑒2

𝑟

(৫) বিজ্ঞািী িাইনজিিাগ ফপ্রদি (১৯২৭ বি.) আিতফিশীল ইনল ট্রনিরঅরবিিানলঅিস্থাি ও েরনিগ সম্প ীয়

‘অবিশ্চয়তা িীবত’।



(১) হাইনরানেনপরমাণুর ৩য়শক্তিস্তনররআবতেনশীে ইনেকট্রননর লকৌণণকভরনবগ
কত?

গাণণণতকসমসযাবণে



(২) হাইনরানেনপরমাণুর L শক্তিস্তনররআবতেনশীে ইনেকট্রননর লকৌণণকভরনবগকত?

গাণণণতকসমসযাবণে



৪. N শক্তিস্তনররেনয লকৌণণকভরনবনগরমানকত?

i) 2h/pi

ii) 3h/2pi

iii) 4h/2pi

iv) i + iii

POLL QUESTION-04



(৩) লকান পরমাণুরM কেপনথআবতেনরত ইনেকট্রননর গণতনবগকতহনব? ঐকেপনথ
বযাসাধ্ ে3.6x10-8 cm.

গাণণণতকসমসযাবণে



(৪) লকান পরমাণুর ২য় কেপনথআবতেনরত ইনেকট্রননর গণতনবগকতহনব? ঐ
কেপনথ বযাসাধ্ ে2.5x10-8 cm.

গাণণণতকসমসযাবণে



(৫) হাইনোনেন পরমাণুর একটিকেপনথর বযাসাধ্ ে8.5x10-8 cm এবিং ইনেকট্রননর
গণতনবগ 5.4452x107 cms-1 হনে ইনেকট্রনটি লকানকেপনথআবতেনশীে রনয়নে?

গাণণণতকসমসযাবণে



(৬) হাইনরানেনপরমাণুর দটুি ণভন্নশক্তিস্তনররশক্তিরপাথ েকয 245.9 kJ mol-1 হনেউচ্চতর

শক্তিস্তরহনত ণনম্নতরশক্তিস্তনর ইনেকট্রন োণ নয়পিনে ণবণকণরতআনোক রক্তির

তরঙ্গদদঘ েয ওকম্পািংককতহনব?

গাণণণতকসমসযাবণে



(৭) ণেণথয়ামপরমাণুর ণিতীয় লবারকেপনথর বযাসাধ্ ে, আবতেনশীে ইনেকট্রননর লবগ, 
শক্তি কত?

গাণণণতকসমসযাবণে



(৮)  হাইনরানেনপরমাণুর ৩য়শক্তিস্তনরর বযাসাধ্ ে,আবতেনশীে ইনেকট্রননর লবগ, শক্তি
কত?

গাণণণতকসমসযাবণে



(৯) ১ম লবারকেপনথরশক্তি -13.5815 eV হনে, ৩য় লবারকেপনথরশক্তিকত?

গাণণণতকসমসযাবণে




