†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji Gm Gm wm cixÿvi
cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP

welq : imvqb
welq †KvW : 137

†KvwfW 19 cwiw¯’wZ‡Z 2021 mv‡ji Gm Gm wm cixÿvi cybwe©b¨vmK…Z cvV¨m~wP
welq: imvqb
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

তৃতীয় অধ্যায়
পদার্থ ের গঠন

welq †KvW: 137

c~Y©b¤^i: 100

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj












ZË¡xq b¤^i: 75
welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

e¨envwiK: 25
cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg

ম ৌর্ের ইংর্রজি ও ল্যাটিন না মথর্ে তার্দর প্রতীে
জেখর্ত পারব।
ম ৌজেে ও স্থায়ী েজিোগুর্োর ববজিষ্ট্য বি েনা েরর্ত
পারব।
পার ািজবে সংখ্যা , ভর সংখ্যা, আর্পজিে পার ািজবে
ভর ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
আর্পজিে পার ািজবভ ভর মথর্ে আর্পজিে আিজবে ভর
জিসাব েরর্ত পারব।








পর াণু ইর্েেট্রন, মপ্রাটন ও জনউট্রন সংখ্যা জিসাব েরর্ত
পারব।
আইর্সার্টার্পর ব্যবিার ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
পর াণুর গঠন সম্পর্েে রাদারর্ ার্ ে ও মবার পর াণু
র্র্র্ের বি েনা েরর্ত পারব।
রাদারর্ ার্ ে ও মবার পর াণু র্র্র্ের র্ধ্য মোনটি মবজি
গ্রিির্ াগ্য তা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।

 cigvYyi B‡jKUªb, †cªvUb I wbDUªb wnmve
 AvB‡mv‡Uvc
o মতিজিয় AvB‡mv‡Uv‡ci e¨envi (wPwKrmv, K…wl,
we`y¨r Drcv`‡b) এবং এর প্রভাব
 cigvYy g‡Wj
o iv`vi‡dvW© cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv
o †evi cigvYy g‡Wj I Gi mxgve×Zv

1

2q

পর াণু জবজভন্ন েিপথ এবং েিপর্থর জবজভন্ন উপস্তর্র
পর াণুর ইর্েেট্রনসমূির্ে জবন্যাস েরর্ত পারব।


o
o
o
o

1

3q

ম ৌজেে ও ম ৌজগে পদাথ ে
পর াণু ও অণু
ম ৌর্ের প্রতীে
সংর্েত
পর াণুর মভতর্রর েিা
cvigvYweK msL¨v, fi msL¨v, Av‡cwÿK cvigvYweK
fi, Av‡cwÿK AvYweK fi, Av‡cwÿK AvYweK fi
wnmve

kw³¯Í‡i B‡jKUªb web¨vm
cigvYyi kw³¯Íi I উপিজিস্তর্রর ধারিা
kw³¯Í‡i B‡jKUªb aviY ÿgZv
B‡jKUªb জবন্যার্সর নীজত
ইর্েেট্রন জবন্যার্সর সাধারি জনয়র্ র জেছু ব্যজতক্র

1g

1

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

চতুথ ে অধ্যায়
প োয় সারজি

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj




প োয় সারজি জবোর্ির পটভূজ বি েনা েরর্ত পারব।
ম ৌর্ের সব েবজিিঃস্তর িজিস্তর্রর ইর্েেট্রন জবন্যার্সর সার্থ
প োয় সারজির প্রধান গ্রুপগুর্োর সম্পেে জনি েয় েরর্ত পারব
(প্রথ 30 টি ম ৌে)।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)


o
o
o
o

ch©vq mviwYi weKvk
cUf~wg
ch©vq mviwYi ˆewkó¨
wewfbœ chv©q m~Î
ch©vq mviwYi g~j wfwË
 প োয় সারজির জেছু ব্যজতক্র

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg

4_©

1

 B‡jKUªb web¨vm †_‡K ch©vq mviwY‡Z †gŠ‡ji
Ae¯’vb wbY©q
o †kÖwY wbY©q
o ch©vq wbY©q

1

5g



এেটি ম ৌর্ের প োয় িনাি েরর্ত পারব।



প োয় সারজির্ত মোর্না ম ৌর্ের অবস্থান মির্ন এর মভৌত
ও রাসায়জনে ধ ে সম্পর্েে ধারিা েরর্ত পারব।

 †gŠ‡ji ch©vqe„Ë ag©

1

6ô




ম ৌেসমূর্ির জবর্িষ না েরর্ির োরি বের্ত পারব।
প োয় সারজির গুরুত্ব ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।

 wewfbœ †kÖwY‡Z Dcw¯’Z

1

7g

2

8g I
9g

†gŠjmg~‡ni we‡kl bvg
(ÿviavZz, g„rÿviavZz, g~`ªvavZz, n¨v‡jv‡Rb, wbw®ŒqM¨vm,
Ae¯’všÍi †gŠj)

 ch©vq mviwYi myweav





প োয় সারজির এেই গ্রুর্পর ম ৌে দ্বারা গঠিত ম ৌর্গর এেই
ধ ে প্রদিেন েরর্ত পারব।
পরীির্ির স য় োর্চর ন্ত্রপাজতর সঠিে ব্যবিার েরর্ত
পারব।
পরীিি োর্ি সতেেতা অবেম্বন েরর্ত পারব।
প োয় সারজি অনুসরি ের্র ম ৌেসমূর্ির ধ ে অনু ার্ন
আগ্রি প্রদিেন েরর্ত পারব।

e¨envwiK welqe¯‘
 avZe Kve©‡bU †hŠ‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq Drcbœ
M¨vm kbv³KiY| (e¨envwiK ZvwjKvi 1 b¤^i cixÿv)

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

পঞ্চ অধ্যায়
রাসায়জনে বন্ধন

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg




ম ািযতা ইর্েেট্রর্নর ধারিা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
ম ৌর্ের প্রতীে, ম ৌগমূের্ের সংর্েত ও এগুর্োর ম ািনী
ব্যবিার ের্র ম ৌর্গর সংর্েত জেখর্ত পারব।







†hvR¨Zv B‡jKUªb
ম ািনী বা ম ািযতা
ম ৌগমূেে ও তার্দর ম ািনী
ম ৌর্গর রাসায়জনে সংর্েত
আিজবে সংর্েত ও গাঠজনে সংর্েত

1

10g




জনজিয় গ্যার্সর জস্থজতিীেতা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
অষ্ট্ে ও দুইর্য়র জনয়র্ র ধারিা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।




wbw¯Œq M¨vm Ges Gi w¯’wZkxjZv
AóK I দুইর্য়র wbqg

1

11Zg



রাসায়জনে বন্ধন এবং তা গঠর্নর োরি ব্যাখ্যা েরর্ত
পারব।
আয়ন েীভার্ব এবং মেন সৃজষ্ট্ িয় তা ব্যাখ্যা েরর্ত
পারব।
আয়জনে বন্ধন গঠর্নর প্রজক্রয়া বি েনা েরর্ত পারব।



ivmvqwbK eÜb
o ivmvqwbK eÜb MV‡bi KviY
K¨vUvqb I Av¨bvqb
AvqwbK eÜb
o AvqwbK eÜb MV‡bi cÖwµqv

1

12Zg

স র্ ািী বন্ধন গঠর্নর প্রজক্রয়া বি েনা েরর্ত পারব।
আয়জনে ও স র্ ািী বন্ধর্নর সার্থ গেনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক,
দ্রাব্যতা , জবদুযৎ পজরবাজিতা এবং মেোস গঠর্নর ধ ে
ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।



mg‡hvRx eÜb
o mg‡hvRx eÜb MV‡bi cÖwµqv

1

13Zg



AvqwbK I mg‡hvRx †hŠ‡Mi ˆewkó¨ Ges ˆewk‡ói
e¨vL¨v
o MjbvsK I ùzUbvsK
o `ªeYxqZv
o we`y¨Z cwievwnZv
o †Kjvm MVb

ধাতব বন্ধর্নর ধারিা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
ধাতব বন্ধর্নর সািার্ে ধাতুর জবদুযৎ পজরবাজিতা ব্যাখ্যা
েরর্ত পারব।




avZe eÜb
avZz we`y¨r cwievwnZvi KviY

1

14Zg












gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

খজনি সম্পদ:
িীবাশ্ম

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg



স্থানীয়ভার্ব সিিপ্রাপ্য দ্রর্ব্যর র্ধ্য আয়জনে ও স র্ ািী
ম ৌগ িনাি েরর্ত পারব।





আয়জনে ও স র্ ািী বন্ধর্নর সার্থ গেনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক,
দ্রাব্যতা , জবদুযৎ পজরবাজিতা এবং মেোস গঠর্নর ধ ে
ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।

e¨envwiK welqe¯‘
 †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm MVb|
(e¨envwiK ZvwjKvi 2 b¤^i cixÿv)

2

15Zg
I
16Zg



e¨envwiK welqe¯‘
 `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g AvqwbK I
mg‡hvRx †hŠM kbv³KiY | (e¨envwiK ZvwjKvi 3 b¤^i
cixÿv)

2

17Zg
I
18Zg

 িীবাশ্ম জ্বাোজন
 †c‡Uªvwjqv‡gi Dcv`vbmg~n
 †c‡Uªvwjqv‡gi e¨envi

1



আয়জনে ও স র্ ািী বন্ধর্নর সার্থ গেনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক,
দ্রাব্যতা , জবদুযৎ পজরবাজিতা এবং মেোস গঠর্নর ধ ে
ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
স্থানীয়ভার্ব সিিপ্রাপ্য দ্রর্ব্যর র্ধ্য আয়জনে ও স র্ ািী
ম ৌগ িনাি েরর্ত পারব।
িীবাশ্ম জ্বাোজনর ধারিা ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
মপর্ট্রাজেয়া র্ে বিব ম ৌর্গর জ শ্রি জির্সর্ব ব্যাখ্যা েরর্ত
পারব।
†c‡Uªvwjqv‡gi ব্যবিার ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।



িাইর্রাোব ের্নর ধরন ও মশ্রজিজবভাগ ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।

 nvB‡WªvKve©b

1

20Zg

3

21Zg
†_‡K
23Zg
24Zg
†_‡K
25Zg


এোদি অধ্যায়

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)




¯’vbxqfv‡e mnRcÖvc¨ `ª‡e¨i g‡a¨ AvqwbK I
mg‡hvRx †hŠM kbv³ KiY

19Zg

 nvB‡WªvKve©‡bi †kªwYwefvM


সম্পৃি ও অসম্পৃি িাইর্রাোব ের্নর প্রস্তুজতর জবজক্রয়া ও
ধ ে ব্যাখ্যা এবং এর্দর র্ধ্য পাথ েেয েরর্ত পারব।



িাইর্র্াোব েন মথর্ে অযাের্োিে, অযােজর্িাইর্ ও বিব
এজসর্র্র প্রস্তুজতর মেৌিে ব্যাখ্যা েরর্ত পারব।
অযাের্োিে, অযােজর্িাইর্ ও বিব এজসর্র্র ব্যবিার
েরর্ত পারব।






প্লাজিে দ্রব্য ও তন্তু বতজরর রাসায়জনে জবজক্রয়া এবং এর
ব্যবিার বি েনা েরর্ত পারব।
পজরর্বর্ির ওপর প্লাজিে দ্রব্য অপব্যবিার্রর কু ে উর্েখ



m¤ú„³ I Am¤ú„³ nvB‡WªvKve©‡bi cÖ¯‘wZi
wewµqv I ag©



A¨vj‡Kvnj, A¨vjwWnvBW I ˆRe Gwm‡Wi cÖ¯‘wZ‡Z
nvB‡WªvKve©‡bi e¨envi
o A¨vj‡Kvn‡ji e¨envi
o A¨vjwWnvB‡Wi e¨envi
o ˆRe Gwm‡Wi e¨envi




cÖvK…wZK M¨vm I †c‡Uªvwjqv‡gi h_vh_ e¨envi
পজে ার
cøvw÷K `ªªe¨

2

3

26Zg
†_‡K
28Zg

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

c¨vV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj







welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)

েরর্ত পারব।
প্রাকৃজতে গ্যাস, মপর্ট্রাজেয়া এবং েয়ো ব্যবিার্রর
সুজবধা, অসুজবধা ও ব্যবিার্রর মেৌিে ব্যাখ্যা েরর্ত
পারব।
পজরর্বর্ির উপর প্লাজিে দ্রর্ব্যর প্রভাব সম্পজেেত
অনুসন্ধানমূেে োি েরর্ত পারব।
পরীিার াধ্যর্ বিব ও অজিব ম ৌর্গর র্ধ্য পাথ েেয
ের্র মদখার্ত পারব।
িীবাশ্ম জ্বাোজনর সঠিে ব্যবিার সম্পর্েে সর্চতনতা
প্রদিেন েরর্ত পারব।



cøvw÷K cÖ¯‘wZ (cwjgviKiY wewµqv)



cwi‡e‡ki Dci cøvw÷K `ª‡e¨i cÖfve

 প্লাজিে ব্যবিার্রর সুজবধা ও অসুজবধা
 ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi g‡a¨ cv_©K¨
 cixÿvi gva¨‡g ˆRe I A‰Re †hŠ‡Mi g‡a¨
cv_©K¨KiY

me©‡gvU K¬vm msL¨v=
e¨envwiK welqe¯‘
1. avZe Kve©‡bU †hŠ‡Mi mv‡_ jNy Gwm‡Wi wewµqvq Drcbœ M¨vm kbv³KiY |
2. †mvwWqvg †K¬vivBW/†divm mvj‡dU je‡Yi †Kjvm MVb|
3. `ªve¨Zv I we`y¨r cwievwnZv cixÿvi gva¨‡g AvqwbK I mg‡hvRx †hŠM kbv³KiY|

gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

cÖ‡qvRbxq
K¬vk msL¨v

K¬v‡ki
µg

2

29Zg
I
30Zg

30

gšÍe¨

