
 

 

অ্যাসাইনমেমের শিমরানােঃ 

“মেৌলসেূমের মেশিশিভাগ এিং পর্যায়শভশিক ধেয” 

‘ক’ নং প্রমের সোধান 

 শনমে উদােরিসে s, p, d, f ব্লক মেৌলসেূমের িিযনা করা েমলাঃ- 

s-ব্লক ম ৌল: 

যেসব য ৌলের ইলেকট্রন ববনযালস যেষ ইলেকট্রনটি s  

উপস্তলর প্রলবে কলর, তালেরলক s-ব্লক য ৌে বলে। 

উদােরি: He(2)= 1s2 

              Li(3)= 1s2 2s1 

     Mg(12)= 1s2 2s2 2p6 3s2 

      K(19)= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

 পেযায় সারবির গ্রুপ-১ ও গ্রুপ-২ এবং গ্রুপ-১৮ এর বিবেয়া  
য ৌে সি য াট ১৪ টি য ৌে s ব্ললকর অন্তর্ভয ক্ত। 

 

p-ব্লক ম ৌল:  

যে সকে য ৌলের ইলেকট্রন ববনযালস যেষ ইলেকট্রনটি p উপস্তলর 
প্রলবে কলর, তালেরলক p-ব্লক য ৌে বলে। 

 

উদােরি: C(6)= 1s2 2s2 2p2 

       Al(13)=1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 



 

 

       S(16)= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 

পেযায় সারবি গ্রুপ 13 িলত শুরু কলর গ্রুপ 18 (বিবেয়া  
বযতীত) য ৌে অর্যাৎ য াট 36 টি য ৌে p-ব্লক য ৌে। কারি 
তালের প্রলতযলকর যেষ ইলেকট্রনটি p অরববটালে প্রলবে কলর। 

d-ব্লক ম ৌল: 

যেসকে য ৌলের ইলেকট্রন ববনযালস যেষ ইলেকট্রন d উপস্তলর প্রলবে 
কলর, তালের d-ব্লক য ৌে বলে। 

উদােরিঃ  Cr (24) = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 

        Ni(28)= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 

  Y(39)= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1 

পেযায় সারবির গ্রুপ-3 িলত শুরু কলর গ্রুপ-12 এর য ৌেস িূ 
এবং েযান্থানাইড ও অযাবিনাইড বসবরলের La, Ac, Th য ৌেস িূ 
অর্যাৎ ৪১ টি য ৌে িে d-ব্লক য ৌে। 

f-ব্লক:  

যে সকে য ৌলের ইলেকট্রন ববনযালস যেষ ইলেকট্রন f  

উপস্তলর প্রলবে কলর, তালেরলক f ব্লক য ৌে বলে। 

 

উদােরিঃ Pr(59)=1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10   

               4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f3 

        Nd(60)=1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10   



 

 

               4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4 

        Sm(62)=1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10   

               4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f6 

পেযায় সারবির ষষ্ঠ ও সপ্ত  পেযালয় গ্রুপ 3 এর অন্তর্ভয ক্ত 
েযান্থানাইড বসবরে La এবং অযাবিনাইড বসবরলের Ac, Th এর 
বতনটি য ৌে বযতীত বাবক 27 টি য ৌে িলো f-ব্লক য ৌে। 

 

‘খ’ নং প্রমের উির 

আয়শনকরি িশতঃ    

গ্যাসীয় অবস্থায় এক ম োে বববিন্ন পর ািভর প্রবতটি িলত একটি 
কলর ইলেকট্রন অপসারি কমে পর ািভটিকে এে ম োল ধনোত্মে 
আয়লন পবরিত করলত যে েবক্তর প্রলয়ােন িয়, তালক আয়বনকরি 
েবক্ত বলে। 

বিতীয় পেযালয়র য ৌে স লূির যেলে আয়বনকরি েবক্তর পবরবতয নঃ 
একই পেযালয় বো  হকে ডোকন মেকল য ৌেস লূির আয়বনকরি েবক্ত 
ববৃি পায়। কারি একই পেযালয় বো  হকে ডোকন মেকল য ৌে 
স লূির আকাে হ্রোস পায়।  

ফলে বহহিঃস্থ ইলেকট্রমনে সোকে বনউবিয়ালসর আকষযি েীব্র হয়। 

তাই একটি ইলেকট্রন অপসারি করলত যববে েবক্তর প্রলয়ােন, 
ববধায় আয়বনকরি েবক্ত ববৃি পায়। তাই বিতীয় পেযালয়র 
য ৌেস লূির যেলে আয়বনকরি েবক্তর ক্র  হওয়ো উবিতঃিঃ- 



 

 

             Li<Be<B<C<N<O<F<Ne 

 বকন্তু Be ও B এবং N ও O এে যেলে বকছভটা বযবতক্র  িয়। 
কারি, তালের ইলেকট্রন ববনযাস িলতই যবাঝা োয়। 

বনলি তালের ইলেকট্রন ববনযাস যেওয়া িেঃিঃ 

             Be(4)= 1s2 2s2 

        B(5)= 1s2 2s2 2p1 

        N(7)= 1s2 2s2 2p3  

        O(8)= 1s2 2s2 2p4  

ইলেকট্রন ববনযাস িলত যেখা োয়, Be এে যেষস্তর 2s2 এবং N 
এে যেষস্তর 2p3। অর্যাৎ তালের যেষস্তলরে অরববটাে ইলেক্ট্রন 
িারা পূিয (Be) এবং অধযপূিয (N)। আর অরববটাে স িূ অধযপূিয 
অর্বা সমূ্পিয র্াকলে যববে সভবস্থত িয়। বকন্তু B ও O এে যেলে 
এরক  যকান ইলেকট্রন ববনযাস যনই। ফলে এরক  সভবস্থত 
ইলেকট্রনীয় কাঠাল া হকে ইলেকট্রন অপসারি করলত তভ েনা েূক 
যববে েবক্তর প্রলয়ােন িয় ববধায় আয়বনকরি েবক্তর  ানও যববে 
িয়। তাই Be ও B এে আয়বনকরি েবক্তর ক্র  B<Be এবং N ও 
O এে আয়বনকরি েবক্তর ক্র  O<N. 

বিতীয় পেযালয় আয়নীকরি েবক্তর ক্র ঃিঃ 

                   Li<B<Be<C<O<N<F<Ne 

 



 

 

‘গ’ নং প্রমের উত্তর 

 ইমলকট্রন আসশতঃ অসী  েরূত্ব িলত যকান য ৌলের 1 mole 
পর ািভর যোেযতা স্তলর একটি কলর 1 mole ইলেকট্রন স্থাপন কলর, 
এলক 1 mole একক ঋনোত্মে আয়লন পবরিত করলত যে েবক্ত 
বনগ্যত িয় তালক, ইলেকট্রন আসবক্ত বলে। 

F, Cl, Br, I এর ইমলকট্রন আসশতর ক্রে িিযনা: 

F, Cl, Br, I য ৌে স িূ পেযায় সারবির 17 নং গ্রুলপর অহধভূক্ত। 
অর্যাৎ সবাই একই গ্রুলপর য ৌে। আর একই গ্রুলপর উপর িলত 
বনলি যগ্লে য ৌলের ইলেকট্রন আসবক্ত হ্রোস পায়। কারি একই 
গ্রুলপর উপর িলত বনলি যগ্লে  য ৌে স লূির আকার বড় িয়। 
বনউবিয়ালসর সালর্ যোেযতা স্তকেে ইলেকট্রলনর েরূত্ব যবলড় োয়। 
ফলে েরূবতী ওই ইলেকট্রলনর সালর্ বনউবিয়ালসর আকষযি কল  
োয়। অর্যাৎ নবাগ্ত ইলেকট্রন টিলক ধলর রাখার প্রবিতা ক  
িয়। তাই F, Cl, Br, I এর ইলেকট্রন আসবক্তর ক্র  িওয়া উবিেিঃ 
F>Cl>Br>I।  

বকন্তু F ও Cl এে যেলে বকছভটা বযবতক্র । কারি F এর আকার 
যছাট এবং যেষ স্তমে 7 টি ইলেকট্রন র্াকায় ইলেকট্রন ঘনত্ব যববে 
িয়। এলত নবাগ্ত ইলেকট্রলনর সোকে যোেযতা স্তলরর ইলেকট্রলনর 
ববকষযি শুরু িয়। তাই ইলেকট্রন আসবক্ত তভ েনা েূক ক  িয়। 
অপরবেলক Cl এে আকার বড় িওয়ায় িােয  ঘনত্ব ক  এবং 
নবাগ্ত ইলেকট্রলনর সোকে যোেযতা স্তলরর ইলেকট্রলনর যত ন 
হবের্ ষণ িয় না। ফযে ইলেকট্রন আসবক্ত F অলপো Cl এে যববে 



 

 

িয়। সভতরাং F, Cl, Br, I এর ইলেকট্রন আসবক্তর ক্র ঃিঃ  
Cl>F>Br> I . 

 

‘ঘ’ নং প্রমের উির 

 তশ়িৎ ঋিাত্মকতাঃ স লোেী যেৌলগ্র অিভলত অববস্থত েভটি 
পর ািভর যেয়ারকৃত ইলেকট্রন গুলোলক যকান একটি পর ািভ 
তভ েনা েূকর্ালব বনলের বেলক আকষযি করার ে তালক ঐ য ৌলের 
তবড়ৎ ঋিাত্মকতা বলে। 

 তবড়ৎ ঋিাত্মকতা সাধারিত পর ািভর আকার, বনউবিয়ামসে 

চোর্ষ এবং যোেযতা স্তলরর ইলেকট্রনীয় কাঠাল ার উপর বনর্য রেীে। 
বনলি বিতীয় ও তৃতীয় পেযালয়র য ৌেস লূির তবড়ৎ ঋিাত্মকতার 
উপর পর ািভর আেোে, বনউবিয়ামসে চোর্ষ ও ইলেকট্রন ববনযালসর 
প্রর্াব বযাখযা করা িলোঃিঃ 

পরোিুর আকামরর প্রভািঃ পর ািভর আকার েত েভদ্র হয়, 
বনউবিয়ালসর সালর্ যোেযতা স্তর েে বনকটবতী িয়। ফলে 
যেয়ারকৃত ইলেকট্রনমে বনউবিয়াস যববে আকষযি করলত পালর 
অর্যাৎ তবড়ৎ ঋিাত্মকতা ববৃি পায়। আর যেলিতভ  একই পেযালয় 
বা  িলত ডালন যগ্লে আকার হ্রোস পায়, তাই একই পেযালয়র বো  
যর্লক ডোকন যগ্লে তবড়ৎ ঋিাত্মকতার  ান ববৃি পায়।  

শনউশিয়ার োর্য ঃ  যকান পর ািভর যকলে অববস্থত যপ্রাটলনর 
িার্ষযক  েূত বনউবিয়াে চোর্ষ বলে। এখালন যকলে যপ্রাটন সংখযা 
েত ববৃি পালব তার বনউবিয়ার িার্ষও ববৃি পালব। 



 

 

বনউবিয়ার িােয  ববৃি যপলে তবড়ৎ ঋিাত্মকতাও ববৃি পায়। কারি 
বনউবিয়াস কবতয ক যেয়ারকৃত ইলেকট্রন গুলোলক যববে আকৃষ্ট 
করলত পালর। তাই একই পেযালয়র বা  হকে ডালন যগ্লে যেলিতভ  
যকলে যপ্রাটন সংখযা ববৃি পায় তাই তবড়ৎ ঋিাত্মকতা ও ববৃি 
পায়। 

ইমলকট্রন শিনযামের প্রভািঃ  পেযায় সারবির  েূ বর্বি য ৌে 
স লূির ইলেকট্রন ববনযাস। তাই ইলেকট্রন ববনযালসর উপরও তবড়ৎ 
ঋিাত্মকতা বনর্য রেীে। য ৌেস ূহ যোেযতা স্তলরর বনবিয় গ্যালসর 
ইলেকট্রন ববনযাস (2টি বো 8টি) প্রাবপ্তর আোয় রাসায়বনক বন্ধমন 
অংে যনয়। বকন্তু  বনবিয় গ্যালসর যোেযতাস্তকে ২টি বো ৮টি 

ইলেকট্রন কাঠাল া র্াকায়, তারা কামেো সালর্ বন্ধলন আবি িয় 
না। তাই বনবিয় গ্যালসর তবড়ৎ ঋিাত্মকতার  ান েনূয। উপলরাক্ত 
আলোিনার পবরলপ্রবেলত বিতীয় পেযালয়র য ৌে স লূির তবড়ৎ 
ঋিাত্মকতার ক্র ঃিঃ 

        Li<Be<B<C<N<O<F 

তৃতীয় পেযালয়র য ৌেস ূকহে তবড়ৎ ঋিাত্মকতার ক্র ঃিঃ 

                 Na<Mg<Al<Si<P<S<Cl 


