


ব�ন

রাসায়িনক ব�ন

আয়িনক সমেযাজী ধাতব

�ভৗত ব�ন

ভ�ান ডার ওয়ালস হাইে�ােজন

রাসায়িনক ব�ন



কারণ ?

 িনি�য় গ�ােসর মত অিধকতর ি�িতশীল ইেলক�ন িবন�াস অজ�েনর �বণতা। 

 �মৗলসমূেহর অিধকতর �ািয়� লােভর জন� সব�িন� ��িতক শি� অজ�েনর �বণতা।
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অ�ঃ অণু
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ডাইেপাল – ডাইেপাল
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ভ�া�ার-ওয়ালস বল

�ায়ী – অ�ায়ী ডাইেপাল ল�ন বল

ভ�া�ার-ওয়ালস বল এর �কারেভদ 



Poll Question-01 

(a) Cl2

(b) S8

(c) P4

(d) Ar

�কান অণুর �ুটনা� সব�ািধক?  
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হাইে�ােজন ব�ন

H এর সােথ যু� অপর পরমাণুিট অিধক তিড়ৎ ঋণা�ক হেব।

H এর সােথ যু� তিড়ৎ ঋণা�ক পরমাণুর আকার যেথ� �ছাট হেত হেব।
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হাইে�ােজন ব�ন

আ�ঃআণিবক H-ব�ন অ�ঃআণিবক H-ব�ন

হাইে�ােজন ব�ন



 সাধারণ অব�ায় পািন তরল অথচ H�S গ�াসীয় �কন? 

তরল ও গ�াসীয় অব�া



Poll Question-02

(a) o-nitrophenol 

(b) p-nitrophenol

িনেচর �কানিটর �ুটনাংক �বিশ?



ব�ন

অ�ঃ অণু

আয়িনক সমেযাজী ধাতব

আ�ঃ অণু

ডাইেপাল-
ডাইেপাল

ভ�ান ডার 
ওয়ালস

হাইে�ােজন

রাসায়িনক ব�ন



ধাতব ব�ন

 �িতিট পরমাণু �থেক Available ইেলক�ন �বর হেয় আেস।



অংশ�হণকারী ইেলক�েনর সংখ�া যত �বিশ হয়, ধাতব ব�ন তত শি�শালী হয়।

ধাতব ব�ন



Poll Question-03

(a) Mg

(b) Al

(c) Si

(d) Na 

�কানিটর গলনা� সব�ািধক?
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আয়িনক ব�ন

 ধাতুর িন� আয়নীকরণ শি�

 অধাতুর উ� ইেলক�ন আসি�

 গিঠত �যৗেগর উ� ল�ািটস শি�



 আয়িনক ব�ন:

 আয়িনক �যৗেগর সাধারণ �বিশ��সমূহ :

1. গলনাংক ও �ুটনাংক খুব �বিশ

2. এরা অনু�ায়ী

3. কিঠন অব�ায় িবদু�ৎ অপিরবাহী িক� িবগিলত বা �বীভূত অব�ায় পিরবাহী

4. িবি�য়ার গিত �ত

5. রাসায়িনক িবি�য়ায় আয়েনর �কীয়তা

আয়িনক ব�ন
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সমেযাজী ব�ন



সমেযাজী ব�ন

িসগমা পাই

সমেযাজী ব�ন



 িসগমা (σ) এবং পাই (π) ব�ন গণনা

CH� = CH − CH�CHO                        CH�CN                                                      C�H� 

[DU’15-16] [DU’12-13] [DU’13-14]

ব�ন গণনা



আয়িনক �যৗেগর সমেযাজী �বিশ�� (�পালারায়ন) 

(i) ক�াটায়েনর আকার যত �ছাট হয় এবং অ�ানায়েনর আকার যত বড় হয় 

(ii) ক�াটায়েনর ইেলক�ন িবন�ােস ��� ��� �– 1  ��� ইেলক�ন িবন�াস থাকেল

এ সব শত� হল-

(iii) ক�াটায়ন ও অ�ানায়েনর চােজ�র পিরমাণ যত �বিশ হয় 



 ∆E.N = 0  (িব�� সমেযাজী)

 ∆E.N < 0.5  (অেপালার সমেযাজী)

 0.5< ∆E.N <1.7 (�পালার সমেযাজী)

 ∆E.N > 1.7 (�ায় আয়িনক)

∆EN = তিড়ৎ ঋণা�কতার পাথ�ক�

সমেযাজী �যৗেগর আয়িনক �বিশ�� (�পালািরিট) 



সংকরায়ণ

 সমশি�র, সমসংখ�ক , নতুন অরিবটাল �তির হয়।

• sp

• ���

• ���

• ���d

• �����

• �����



কাব�েনর সংকরায়ণ (Hybridization of Carbon) 



 ��� সংকরায়ণ : িমেথন



 ��� সংকরায়ণ : ইিথন



sp সংকরায়ণ : ইথাইন



Poll Question-04

(a) 1 এবং 5

(b) 1 এবং 3

(c) 3 এবং 6

(d) 1 এবং 4

H�C = CH − CH� − C ≡ C − CH� �যৗেগ �কান কাব�নসমূহ sp³ সংকিরত কাব�ন িনেদ�শ কের? 



X =  1/2  [V + M - C]

V = �ক�ীয় পরমাণুর �যাজ�তা �েরর e- সংখ�া 

M = অণুেত অবি�ত একেযাজী পরমাণু 

C = চাজ�

x- এর মান 2 3 4 5 6 7

সংকরেণর ধরন sp sp� sp� sp�d sp�d� sp�d�

অণু বা আয়েনর

জ�ািমিতক গঠন

সরলৈরিখক সমতিলক

ি�েকাণাকার

চতু�লক ি�েকাণীয়

ি�িপরািমড

অ�কতল প�েকাণীয়

ি�িপরািমড

 এক পরমাণু �কি�ক অণু



�যৗগ সূ� সংকরণ

PCl₅ H=½(x+y)=½(5+5)=5 sp³d

XeF₄ H=½(x+y)=½(8+4)=6 sp³d²

XeF₆ H=½(x+y)=½(8+6)=7 sp³d³

SF₆ H=½(x+y)=½(6+6)=6 sp³d²

NH₂⁻
(Azanide)

H=½(x+y-c)=½(5+2+1)=4 sp³

NH₄⁺ H=½(x+y-c)=½(5+4-1)=4 sp³

�যৗেগর সংকরণ সূ�



একািধক পরমাণু �কি�ক অণু



সংকরায়ণ



ব�ন �কােণর অ�াভািবকতা VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) Theory 



 িনেচর �যৗগ�েলার আকৃিতর নাম িলখঃ [BUET’16-17]

(i) BCl� (ii) NH� (iii) PCl�

 িনেচর �যৗগ�েলার �ক�ীয় পরমাণুর হাইি�ডাইেজশন (সংকরায়ণ) অব�া উে�খ করঃ

SF�

���পূণ� MCQ



Poll Question-05

(a) NaCl

(b) NaF

(c) NaBr

(d) NaI

�কানিট �বশী সমেযাজী? 



�যৗেগ িবিভ� �কার ব�ন সংখ�া িনণ�য়  

অ�ােমািনয়াম ��ারাইড এবং পটািসয়াম �ফিরসায়ানাইড কী কী ধরেনর ব�ন �ারা �তির?
তােদর সংখ�াও উে�খ কর।

[BUET’00-01]
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