


বন্ধন:
পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণ বলের সাহালেে পরস্পলরর সালে সংেুক্ত হলে বববিন্ন অণু তৈবর কলর ৈালক বন্ধন বলে।

রাসােবনক বন্ধন গঠলনর কারণ-

❑ বনবিে গোলসর অবিকৈর বিবৈশীে ইলেকট্রন ববনোস অর্ষলনর প্রবণৈা। 

❑ যমৌেসমূলহর অবিকৈর িাবেত্ব োলির র্নে সবষবনম্ন তিবৈক শবক্ত অর্ষলনর প্রবণৈা। 

রাসােবনক বন্ধন



বন্ধন

রাসােবনক বন্ধন

আেবনক বন্ধন সমলোর্ী বন্ধন িাৈব বন্ধন

যিৌৈ বন্ধন

িোন ডার ওোেস বন্ধন হাইলরালর্ন বন্ধন

রাসােবনক বন্ধন



❑ আেবনক বন্ধন
ববপরীৈিমষী যমৌে
এক বা একাবিক ইলেকট্রন িানান্তবরৈ
সৃষ্ট িনাত্মক আেন ও ঋণাত্মক আেন
বির তবদু্েবৈক আকর্ষণ

আেবনক বন্ধন



NaCl এর গঠন ও পাবনলৈ দ্রাবেৈা

Like Dissolves Like



❑ িাৈব বন্ধন:

িাৈুর সািারণ তববশষ্টেসমূহ:

(i) িাৈু স্ফবিক বা যকোস কাঠালমার অবিকারী।

(ii) িাৈু উচ্চ ববদু্েৎ পবরবাহী।

(iii) িাৈুর ববলশর্ ঔজ্জ্বেে আলে। 

(iv) িাৈু ঘাৈসহ ও নমনীে।

িাৈব বন্ধন



❑ সমলোর্ী বন্ধন:

সমলোর্ী বন্ধন



VSEPR ৈত্ত্ব (Valence Shell Electron Pair Repulsion)

lp-lp> lp-bp> bp-bp



Poll Question 01

(a) NO2 < NO2
− < NO2

+

(b) NO2
+ < NO2 < NO2

−

(c) NO2
− < NO2

+ < NO2

(d) NO2
− < NO2 < NO2

+

বনলের নমুনা সাবরগুলোর ববিষৈ বন্ধন যকাণ (𝑂 − 𝑁 − 𝑂) অনুসালর যকানবি সবঠক? [BUET’12-13]



x=1/2  [V+M-C+A]
x = হাইবিড অরববিালের সংখ্ো

V = যকন্দ্রীে পরমাণুর যোর্েৈা স্তলরর e- সংখ্ো 

M = অণুলৈ অববিৈ একলোর্ী পরমাণু / মূেক সংখ্ো

C = কোিােলনর োর্ষ সংখ্ো

A = অোনােলনর োর্ষ সংখ্ো

x- এর মান 2 3 4 5 6 7

সংকরলণর িরন sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3

অণু বা আেলনর
র্োবমবৈক গঠন

সরেররবখ্ক
সমৈবেক

বিলকাণাকার
েৈুস্তেক

বিলকাণীে
বিবপরাবমড

অষ্টকৈে
পঞ্চলকাণীে
বিবপরাবমড

সংকবরৈ অরববিালের প্রকৃবৈ বনণষে সূি 



সংকবরৈ অরববিালের প্রকৃবৈ



Rule-01:

যকন্দ্রীে পরমাণুর োরপালশ একলোর্ী পরমাণুেুক্ত যেৌগ 

𝐶𝐻4, 𝑁𝐻3, 𝐻2𝑂, 𝑃𝐶𝑙5, 𝑆𝐹6

সংকবরৈ অরববিালের প্রকৃবৈ



Rule-02:
যকন্দ্রীে পরমাণুর োরপালশ বি-যোর্ী পরমাণু
𝑆𝑂2, 𝐶𝑂2, 𝑆𝑂3

Rule-03:
যকন্দ্রীে পরমাণুর োরপালশ একলোর্ী ও বি-যোর্ী উিে পরমাণু 
𝐶𝑂𝐶𝑙2, 𝑋𝑒𝑂𝐹4, 𝑃𝑂𝐶𝑙3

সংকবরৈ অরববিালের প্রকৃবৈ



Rule-04:

কোিােলন সংকরােণ
NH4

+, H3O
+

Rule-05:
অোনােলন সংকরােণ
CO3

2−, SO4
2−

সংকবরৈ অরববিালের প্রকৃবৈ



Poll Question 02

(a) সরেররবখ্ক

(b) বিিুর্ আকৃবৈর

(c) েৈুস্তেকীে

(d) বিলকাণীে বপরাবমড

NH4
+ আেলনর আকৃবৈ কীরূপ? [SUST’16-17]



❑ নিচের য ৌগগুচ োরআকৃনির িোম ন খঃ [BUET’16-17]

(i) BCl3 (ii) NH3 (iii) PCl5

❑ নিচের য ৌগগুচ োর যকন্দ্রীয় পরমোণুর হোইনিডোইচেশি (সংকরোয়ণ) অবস্থো উচেখকরঃ
(i)K3[Fe CN 6] (ii) SF6



অরববিালের অবিক্রমণ (যোর্েৈা বন্ধন ৈত্ত্ব) বসগমা ও পাই বন্ধন 



বসগমা (σ) এবং পাই (π) বন্ধন গণনা

CH2 = CH − CH2CHO CH3CN

[DU’15-16] [DU’12-13]



Poll Question 03

(a) 1 এবং 5

(b) 1 এবং 3

(c) 3 এবং 6

(d) 1 এবং 4

H2C = CH − CH2 − C ≡ C − CH3 যেৌলগ যকান কাবষনসমূহ  sp3 সংকবরৈ কাবষন বনলদ্ষশ কলর? 



অরববিালের সংকরণ (Hybridization of Orbitals)

কাোকাবে শবক্ত সম্পন্ন অরববিাে এর বমশ্রণ

সমসংখ্েক সমশবক্ত সম্পন্ন বদ্ক েবরিবববশষ্ট নৈুন অরববিাে



কাবষলনর বববিন্ন িরলনর সংকরণ 



Poll Question 04

(a) 120o

(b) 109.5o

(c) 180o

(d) 90o

কাবষন পরমাণুর sp2 সংকরােলনর ফলে সৃষ্ট sp2 সংকবরৈ অরববিাে ও অসংকবরৈ p অরববিােবির

মিেকার যকালণর পবরমাণ কৈ? [SUST’14-15]



❑ ∆E.N = 0    (ববশুদ্ধ সমলোর্ী)

❑ ∆E.N  <0.5  (অলপাোর সমলোর্ী)

❑ 0.5< ∆E.N <1.7  (যপাোর সমলোর্ী)

❑ ∆E.N>1.7  (প্রাে আেবনক)

সমলোর্ী যেৌলগর আেবনক তববশষ্টে (যপাোবরবি)



আেবনক যেৌলগর সমলোর্ী তববশষ্টে (যপাোরােন)

i. কোিােন ও অোনােলনর োলর্ষর পবরমাণ েৈ যববশ হে 

ii. কোিােলনর আকার েৈ যোি হে এবং অোনােলনর আকার েৈ বড় হে

iii. কোিােলনর ইলেকট্রন ববনোলস 𝑛𝑠2𝑛𝑝6 𝑛– 1 𝑑10 ইলেকট্রন ববনোস োকলে





সবন্নলবশ সমলোর্ী বন্ধন 

সবন্নলবশ সমলোর্ী বন্ধন গঠলনর প্রলোর্নীে শৈষ

পরমাণু, অণু, আেন, মূেক অেবা যেৌলগর মলিে এমন পরমাণু োকা আবশেক োর মলিে অবশেই এক বা একাবিক 
বনিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যর্াড় বৈষমান। যেমন:

যেৌগ, অণু বা আেলনর মলিে এমন পরমাণু োকা প্রলোর্ন োর যোর্েৈাস্তর অষ্টক অপূণষ অেষাৎ অসমূ্পণষ অষ্টক।
যেমন:

H+, BF3, AlCl3, ∶ ሷS: , Fe2+, Fe3+, Co3+, Ni2+, Cu2+, Ag+



সবন্নলবশ সমলোর্ী বন্ধন 



যেৌলগ বববিন্ন প্রকার বন্ধন সংখ্ো বনণষে 

অোলমাবনোম যলারাইড এবং পিাবসোম যফবরসাোনাইড কী কী িরলনর বন্ধন িারা তৈবর? ৈালদ্র সংখ্োও 

উলেখ্ কর। [BUET’00-01]



Poll Question 06

(a) 15

(b) 18

(c) 21

(d) 23 

[Co(NH3)5Cl]Cl2 যেৌলগর কেবি বন্ধন ববদ্েমান ? 



হাইলরালর্ন বন্ধন (Hydrogen Bond)

−− −Hδ+
.

Fδ− −−− −Hδ+
.

F−δ −−−Hδ+
.

Fδ− −−− −Hδ+
.

Fδ−

❑ সংবিষ্ট অণু H-পরমাণুবববশষ্ট

❑ অপর পরমাণু অবিক ৈবড়ৎ ঋণাত্মক

❑ ৈবড়ৎ ঋণাত্মক পরমাণুর আকার েলেষ্ট যোি হলৈ হলব।

Cl, Br, I, S, P প্রিৃবৈ যমৌে H-বন্ধন গঠন কলর না।

(এরা আকালর ৈুেনামূেকিালব বড়)।

HCl, HBr, HI, H2S, PH3 প্রিৃবৈলৈ H-বন্ধন অনুপবিৈ।



হাইলরালর্ন বন্ধন

আন্তিঃআণববক H-বন্ধন অন্তিঃআণববক H-বন্ধন

গলনাঙ্ক 279°C

গলনাঙ্ক 214°C



সািারণ অবিাে পাবন ৈরে অেে H2S গোসীে যকন? 



Poll Question 07

(a) Monoclinic

(b) Cubic

(c) Rhombohedral

(d) Hexagonal

বরলফর র্োবমবৈক আকৃবৈ যকানবি ? [BUET’13-14]



বরফ যকন পাবনলৈ িালস? 
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