


s block-14 



p block-36 



d block-41 



f block-27 



 

Alkaline earth 
metal  

Coin metal

Noble gas Alkali metal 



ইেলক�ন িবন�াস

S block :

P block:

D block:

f block: 



Poll Question-01

(a) (n-2)f 1-14   

(b) (n-1)d 1-9

(c) (n-2)f 1-13

(d) (n-1)f 1-13

অভ��রীণ অব�া�র �মৗেলর ি�িতশীল আয়েনর ইেলক�ন িব�াস-



�মৗেলর অব�ান িনন�য়

�শষ �ের ১ বা ২ � e থাকেল

 �শষ �ের ২ এর �বশীe থাকেল

ইেলক�ন d অরিবটােল �েবশ করেল



d- �ক �মৗল  



Sc Ti       V       Cr       Mn Fe       Co       Ni       Cu       Zn 

সাধারণ ইেলক�ন িব�াস (n-1)d1-10ns1-2   হয়

d- �ক �মৗল  



Sc (21) – [Ar] 3d�4s�

Ti (22) – [Ar] 3d�4s�

V (23) – [Ar] 3d�4s�

Cr (24) – [Ar] 3d�4s�

Mn (25) – [Ar] 3d�4s�

Fe (26) – [Ar] 3d�4s�

Co (27) – [Ar] 3d�4s�

Ni (28) – [Ar] 3d�4s�

Cu (29) – [Ar] 3d�4s�

Zn (30) – [Ar] 3d��4s�

গলনা� ও �ুটনা� 



গলনা�



সব অব�া�র �মৗল d- �ক �মৗল িক� সব d-�ক �মৗল
অব�া�র �মৗল নয়  



 d- �ক �মৗল 
 ি�িতশীল আয়েনর অরিবটাল আংিশক পূণ�

Fe

Fe��

Fe��

Sc

Sc

Zn

Zn

 

অব�া�র �মৗল 



Poll Question-02

(a) �� 4�� 3��

(b) �� 4�� 3��

���
�আয়েনর ইেলক�ন িব�াস �কানিট ?



 পিরবত�নশীল জারণ অব�া

 �ভাবক�েপ ি�য়া কের

 জিটল আয়ন গঠন কের

 রিঙন �যৗগ গঠন কের

 চু�ক� ধম� �দশ�ন কের থােক

অব�া�র �মৗেলর সাধারণ �বিশ��  



�মৗল বিহ��েরইেলক�নিব�াস জারণঅব�া

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

3d�4s�

3d�4s�

3d�4s�

3d�4s�

3d�4s�

3d�4s�

3d�4s�

3d�4s�

3d��4s�

3d��4s�

+3

+3, +4

+3, +5 

+2, +3, +6

+2, +3, +4, +6, +7

+ 2, +3

+2, +3, 

+2, +4

+1, +2

+2

পিরবত�নশীল জারণ অব�া  



পিরবত�নশীল জারণ অব�া  



�হবার প�িতেতNH�উৎপাদেন Fe �ভাবকিহেসেবব�ব�তহয়।

N� g + 3H� g
      ��        

���°�
2NH� g  

অস�ৃ�হাইে�াকাব�নেকস�ৃ�হাইে�াকাব�েনপিরণতকরেত Ni �ভাবকিহেসেবব�ব�তহয়।

CH� = CH� + H�

      ��       

���°�
CH� − CH� − CH�

ইথানলেথেকইথানাল��িতরিডহাইে�ােজেনশনিবি�য়ায় Cu �ভাবকিহেসেবব�ব�তহয়।

CH�CH�OH 
      ��      

���°�
CH�CHO + H�

�ভাবক�েপ ি�য়া কের  



3H2 + N2 →  2NH3 2SO2 + O2 → 2SO3



জিটল �যৗগ    



জ�ল �যৗগ

অব�া�র �মৗল + িলগ�া�

 িলগ�া�ঃ যারা e �জাড় দান কের সি�েবশ ব�ন �তির কের।

 [ ] ছাড়াও জ�ল �যৗগ হেত পাের।

অব�া�র �মৗেলর সেব�া� জারন সংখ�া �থেক িলগ�া� সংখ�া ডাবল বা �বশী হেল �স� জ�ল �যৗগ ।



Ligand নাম Ligand এরসংখ�া উপপদ

হাইে�াে�া(hydroxo) 1 –

অ�া� িমন** (Ammine) 2 ডাই(di)

অ�া�য়া(Aqua) 3 �াই(tri)

��ােরা(Chloro) 4 �ট�া(tetra)

সায়ােনা* (Cyano)

থােয়াসায়ােনেটা(thiocyanato)

নাইে�ােসা* (Nitroso)

অে�া(oxo)

কাব�িনল* (Carbonyl)



Complex 
compound  

Cationic Anionic Neutral

সংখ�া সহ িলগ�া� + ধাতু + ON+ অ�ানায়ন ক�াটায়ন + সংখ�াসহ িলগ�া� +ধাতু +এট+ ON ধাতু+ সংখ�া সহ িলগ�া�



Poll Question-03

(a) �� �� �� � ���

(b) �� ��� ��� � ���

(c) �� �� ��� � ���

(d) �� �� � ��� � ���

�প�টা অ�া�য়া নাইে�ােসা �ফরাস সালেফট �কানিট?



Ligand

Strong : NO2
− CN− CO 

এরা অব�া�র �মৗেলর e �ক কমে�স কের

Weak: I− , Br− , Cl− , N3
− ,  F- ,  H2O

এরা অব�া�র �মৗেলর e �ক কমে�স কের না



সি�েবশ সংখ�া

সংকরায়ন

আকৃিত

�চৗ�ক�



সি�েবশ সংখ�া

সংকরায়ন

আকৃিত

�চৗ�ক�



সি�েবশ সংখ�া

সংকরায়ন

আকৃিত

�চৗ�ক�



সি�েবশ সংখ�া

সংকরায়ন

আকৃিত

�চৗ�ক�



সি�েবশ সংখ�া 6 হেল :

সি�েবশ সংখ�া 2 হেল :

সি�েবশ সংখ�া 4 হেল :

k4[Fe(CN)6]

k3[Fe(CN)6]

[Co(H2O)6]Cl3

[Co(NH3)6]Cl3

Ag(NH3)2]OH

Ni(CO)4 



জিটল �যৗেগর অণুর আকৃিত  



Poll Question-04

(a) চতু�লকীয়  

(b) সমতলীয় বগ�াকার  

�� �� �� �  �যৗগিটর আকিৃত �কমন হেব?



 �ফেরাম�াগেনিটক পদাথ�  

 প�ারাম�াগেনিটক পদাথ�  

 ডায়াম�াগেনিটক পদাথ�

�চৗ�কীয় ধম� (V.B.T)



K�[Fe CN �]

 K�[Fe CN �]

�চৗ�কীয় ধম� (V.B.T)



রিঙন �যৗগ গঠন(C.F.T) 



িডেজনােরটঅব�া
িলগ�াে�ডর �ভােব   

গড় ি�িতশি� বিৃ�
নন-িডেজনােরটঅব�া

রিঙন �যৗগ গঠন(C.F.T) 



Poll Question-05

(a) সবুজ  

(b) কমলা  

(c) �ব�িন  

একিট �যৗগ যিদ নীল বেণ�র আেলা �শাষণ কের তাহেল এর বণ� কী�প হেব?



 পারমাণিবক ও আয়িনক ব�াসাধ�  

 আয়িনকরণ শি�  

 ইেলক�ন আসি�

 তিড়ৎ ঋণা�কতা  

 �যাজ�তা

 �ভৗত ধম�াবিল (গলনা�, ঘন�, পিরবািহতা ইত�ািদ)

পয�ায়বৃ� ধম� 



পারমাণিবক ব�াসাধ�

সমেযাজী ব�াসাধ� ভ�া�ডারওয়ালস ব�াসাধ� ধাতব ব�াসাধ�



Poll Question-06

(a) সমেযাজী ব�াসাধ�  

(b) ভ�ানডারওয়ালস ব�াসাধ�  

িনেচর �কানিটর মান �বিশ?



আয়িনক ব�াসাধ� 





Poll Question-07

(a) ��� < �� < ��
� < ��

�

(b) ��� > �� > ��
� > ��

�

(c) �� <  ��� < ��
� < ��

�

আকােরর িভি�েত �কান �মিট সিঠক?



গ�াসীয় অব�ায় �কান �মৗেলর 1 molিবি�� পরমাণু �থেক একিট কের ইেলক�ন অপসািরত কের এেক গ�াসীয়

িবি�� 1mol একক ধনা�ক আয়েন পিরণত করেত �য পিরমাণ শি�র �েয়াজন হয় তােক �মৗেলর আয়িনকরণ

শি� বা আয়িনকরণ িবভব বা আয়িনকরণ পেটনিসয়ালবঝুায়।

Mg g
                        

Mg� g + e�   ; ∆IP� = 738 kJ mol��  

Mg� g
                        

Mg�� g + e�  ; ∆IP� = 1450 kJ mol��

�থম আয়নীকরণ িবভেবর মান সব�দাই ি�তীয় আয়িনকরণ িবভব অেপ�া কম হয় �কন? 

আয়িনকরণ শি� (���������� ������) 







Poll Question-08

(a) তােপাৎপাদী �ি�য়া 

(b) তাপহারী �ি�য়া  

আয়নীকরণ শি� একিট-



গ�াসীয় অব�ায় �কান �মৗেলর 1 molচাজ� িনরেপ� িবি�� গ�াসীয় পরমাণ ু1molইেলক�েনর সােথ 
যু� হেয় 1molএকক ঋণা�ক চাজ�য�ু গ�াসীয় আয়ন সৃি� করেত �য পিরমাণশি�পিরবত�ন হয়, 
তােক �সই �মৗেলর ইেলক�ন আসি� বলা হয়।

Cl g + e�
                        

Cl� g   ;   ∆EA = −348kJ mol��

 � g + e�
                        

O� g   ; ∆EA� = −141 �� ��l��

 O� g + e�
                        

O�� g  ; ∆EA� = +798 �� ��l��

�যাগ কের, O g + 2e�
                        

O�� g   ; ∆EA = +657 KJ mol��

ইেলক�ন- আসি� (Electron Affinity)





Poll Question-09

(a) O 

(b) Te

(c) Se

(d) S

�কানিটর ইেলক�ন আসি� সব�ািধক?



�কান সমেযাজী �যৗেগর অণুেত ব�েন আব� �ইিট িভ� �মৗেলর পরমাণুর মেধ� �য �কান একিট 
�মৗেলর পরমাণুর কতৃ�ক ব�ন ইেলক�ন �জাড়েক িনেজর িদেক আকষ�ণ করার তলুনামলূক 
�মতােক �সই �মৗেলর তিড়ৎঋণা�কতা বা ইেলকে�ােনেগিটিভিট বলা হয়

H ∶ ClH ÷ Cl H
��

− Cl
��

পয�ায়
��িণ

I II III IV V VI VII

2
Li Be B C N O F

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

3
Na Mg Al Si P S Cl

0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0

4
K Ca Ga Ge As Se Br

0.8 1.0 1.3 1.75 2.0 2.4 2.8

তিড়ৎঋণা�কতা (Electronegitivity)





Melting point  and boiling point 

Li Be B C N O F Ne 

Na Mg Al Si P S Cl Ar



�মৗেলর অ�াইড ধম� (অ�-�ার ধম�) 



কমেব

তিড়ৎ 
ধনা�কতা

ধাতব ধম�

পাঃ ব�াসাধ�অ�াইেডর 
ি�িতশীলতা

বাড়েব

আয়নীকরণ িবভব
পাঃ সংখ�া

পাঃ ভর

তিড়ৎ ঋণা�কতাইেলক�ন আসি�

�যাজ�তা

অধাতব ধম�

িনউি�য়ােস 
ধনা�ক চাজ�

একই পয�ায় বরাবর বাম �থেক ডােন �গেল  



বাড়েব

পাঃ ভর

তিড়ৎ 
ধনা�কতা পাঃ সংখ�া

পাঃ ব�াসাধ�ধাতব ধম�

কমেব

অধাতব ধম�

আয়নীকরণ িবভব

তিড়ৎ ঋণা�কতা

ইেলক�ন আসি�

একই �প বরাবর উপর �থেক িনেচ �গেল  



নাম সংকরণ আকার

XeF2 sp3d সরলৈরিখক

XeF4 sp3d2 সমতলীয়বগ�াকার

XeF6 sp3d3 ি�ভজুাকার এি�টি�জেমিটক

XeOF� sp�d� বগ�াকারিপরািমডীয়

XeO� sp� িপরািমডাল

Xe এর িবিভ� �যৗগ ও তােদর সংকরণ 



কত�েলা িবেশষ ধরেনর অৈজব �যৗগ আেছ যােদর 

�কলাস জালেকর ফাঁেকর মেধ� িনি�য় গ�াস �মৗল 

অব�� অব�ায় থােক। এেদরেক ��াথেরট �যৗগ 

বেল। 

�� ���� �� � �

��াথেরট �যৗগ:  




