
 

 

ক) আইসাে ে াপ কােক বেে? 

উত্তর: যয ক পরমাণুর যরাটন ংখ্যা মান ককন্তু ভর ংখ্যা  কনউট্রন ংখ্যা 
কভন্ন তাদেরদক এদক অপদরর আইদাদটাপ বদ। 

খ) পারমাণববক সংখযা বেেে কী বুঝ? 

উত্তর: পারমাণকবক ংখ্যা বদত যরাটন ংখ্যাদক যবাঝায়: 

যকাদনা যমৌদর একটি পরমাণুর কনউকিয়াদ উপকিত যরাটদনর ংখ্যাদক ঐ যমৌদর 
পারমাণকবক ংখ্যা বা য়। 

যকাদনা পরমাণুর পারমাণকবক ংখ্যা দ্বারা ঐ পরমাণু যক যেনা যায়। যরাটন ংখ্যা 
বা পারমাণকবক ংখ্যা যক  Z দ্বারা রকাল করা য়। 

গ) উদ্দীপেকর ছেক উবিবখে Z মমৌেের ১ টি পরমাণুেে ববদ্যমান 
বনউট্রন সংখযা বনণণয় কর। 

উত্তর: উদ্দীপদকর উকিকখ্ত Z যমৌটি  C (কাববন)। কাববন যমৌদর একটি পরমাণুদত 
কবেযমান কনউট্রন ংখ্যা কনণবয়- 

যেয়া আদে, 

কনউট্রন এর পারমাণকবক ংখ্যা/যরাটন ংখ্যা, Z =৬ এবং, ভরংখ্যা, A =১৪ 

ুতরাং, কনউট্রন ংখ্যা =ভর ংখ্যা – যরাটন ংখ্যা 

    =A-Z 

    =১৪-৬ 

    =৮ 

ুতরাং, কাববন যমৌদর একটি পরমাণু যত কবেযমান কনউট্রন ংখ্যা ৮; 

ঘ) উদ্দীপেকর ছেক উবিবখে X ও Y মমৌে দ্টুির পরমাণুসমুেহর মেযয 
ম ৌগ গঠন সম্ভব-  বুিসহ ববেেষণ কর: 



 

 

উত্তর: উদ্দীপদক উদিকখ্ত X যমৌটি  যিাকরন (Cl) এবং Y যমৌটি  যাকডয়াম 

(Na)। 

যমৌ েটুির মদযয যযৌগ গঠন ম্ভব। 

যাকডয়াম এবং যিারাইড যমৌ েটুি আয়কনক যযৌগ গঠন কদর। েটুি যমৌদর মদযয 
ইদকট্রন আোন রোদনর মাযযদম যয যযৌগ গঠিত য় তাদক আয়কনক যযৌগ বদ। 

এখ্াদন যাকডয়াম  যাতু এবং যিাকরন  অযাতু। যাতু এবং অযাতুর মদযয যযৌগ 
গঠনকাদ আয়কনক বন্ধন ততকর য়। 

আমরা জাকন, যাকডয়াদমর ইদকট্রন ংখ্যা 11 এবং যিাকরদনর ইদকট্রন ংখ্যা 17।  

যাকডয়াম যমৌদর যল কক্ষপদথ ১টি ইদকট্রন এবং যিাকরন যমৌদর যল কক্ষপদথ 
৭টি ইদকট্রন রদয়দে। 

রদতযকটা পরমাণুই োয় তার যল কক্ষপদথর ইদকট্রন অষ্টক পূণব যাক বা কনকিয় 
গযাদর কাঠাদমা অজব ন করুক। 

তাই, যাকডয়াম তার যল কক্ষপদথর ইদকট্রনটি যেদ়ে কেদয় অষ্টক পূণব য় এবং 
যিাকরন যই ইদকট্রনটি গ্রণ কদর আগবদনর কাঠাদমা অজব ন কদর। 

উপদরাক্ত আদােনা যথদক বা যায়, X  Y যমৌ েটুির পরমাণুমূদর মদযয আয়কনক 
যযৌগ গঠন ম্ভব। 

অথবাৎ, যাকডয়াম  যিাকরন এর মন্বদয় যাকডয়াম যিারাইড(NaCl) গঠন ম্ভব। এটি 
খ্াবার বদণর ংদকত। 

বনু্ধরা এই কে অষ্টম যেকণর পরমাণুর গঠন, পারমাণকবক ংখ্যা, ভরংখ্যা  
আইদাদটাপ কনদয় কবকভন্ন রদের উত্তর। 


