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পদাথ� িব�ােনর সকল সং�া,পদাথ� িব�ােনর গিতর সূ�
পদাথ� িব�ান নবম দশম ��িণ ২য় অধ�ায় সূ�,Hsc পদাথ� িব�ান সূ�,পদাথ� িব�ান ১ম
অধ�ায় সূ� ssc,রসায়েনর সকল সূ� pdf,পদাথ� িব�ান বই

পদাথ�িবদ�ার িকছু ���পূণ� সূ�:

সভ�তার আিদ ল� �থেক �িথতযশা িব�ানীরা িবিভ� ঘটনার �ব�ািনক ব�াখ�া
�দওয়ার জন� বা নতুন �কান আিব�ারেক সািব�কভােব নিথভু� করার জন�
�ব�ািনক সূে�র �ণয়ন কেরন এই সূে�র মেধ�ই লিুকেয় আেছ ওইসব �ব�ািনক
ঘটনার পু�ানপুু� িববরণ এর মেধ� �কান �কান সূ� িব�ানীর নামাি�ত হেয়
অথবা িনজ� রীিতেত সবার কােছ পিরিচত রেয়েছ। এরকম অেনক �ব�ািনক
সূে�র মেধ� �যখােন �সইসব সূ�ই �বেছ �নওয়া হেলা যা চাকিরর পরী�ায়
ব�বার এেসেছ -

আিক� িমিডেসর নীিত
�কান ব�েক তরেল আংিশক বা স�ূণ�ভােব িনমি�ত করেল ব�� উধ�চাপ
অনভুব কের �সই চাপ ব� �ারা অপসািরত তরেলর ওজেনর সমান। অথ�াৎ
ব��র ওজেনর আপাত �াস অপসািরত করেল ওজেনর সমান হয়। এই নীিত�
ি��পূব� তৃতীয় শতেক ি�ক গািণিতক আিক� িমিডস আিব�ার কেরন।

অ�ােভাগাে�া সূ�:
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সম তাপমা�ায় ও চােপ একই আয়তেনর সম� গ�ােসর অনরু সংখ�া সমান হয়।
ইতািলর িব�ানী এমএ িদওস অ�ােভাগা� এই �ক�� ১৮১১ ি��াে� আিব�ার
কেরন। ও তা পের সত� বেল �মািণত হয়।

িনউটেনর সূ� সমহূ

মহাকেষ�র সূ�
এই িবে�র ব��িল পর�র পর�রেক �য বল �ারা আকষ�ণ কের তা ব� দ�ুর
ভেরর �ণফেলর সমানপুািতক ও তােদর মেধ� দরূে�র বেগ�র ব��ানপুািতক।
পৃিথবীর উপরই বিৃ� বা তার কাছাকািছ �কান ব�র ভর। পৃিথবীর ভেরর
তুলনায় অেনক কম হয়। আর ব� ও পৃিথবীর মেধ� মধ�াকষ� বেলর ফেল ব�
পৃিথবীর িদেক পিতত হয়।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

িনউটেনর �থম গিত সূ�:
বািহ�ক �যুি� বেলর �ারা অব�ার পিরবত� ন না ঘটােল ি�র ব� িচরকাল ি�র
অব�ায় ও গিতশীল ব� িচরকাল সমেবেগ সরলেরখায় গিতশীল থােক। এই সূ�
�ক বলা হয় জাড� সূ�।

িনউটেনর ি�তীয় গিত সূ�
�কান ব�র ভরেবেগর পিরবত� েনর হার ব��র উপের �যু� বেল সমানপুািতক
ও বল সরলেরখা বরাবর �যিদেক �যু� হয় ভরেবেগর পিরবত� ন �সই িদেকই
ঘেট।

িনউটেনর তৃতীয় গিতসূ�
�েত�ক ি�য়ারই সমান ও িবপরীত �িতি�য়া ঘেট

িনউটেনর শীতলীকরণ সূ� এক� ব� �য হাের তার চারপােশ তা বজ� ন বা
�মাচন কের তা ব��র অিতির� গড় তাপমা�ার সমানপুািতক যিদ এই
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তাপমা�া চারপােশ তাপমা�ার �চেয় �বিশ হয় ও যিদ এই তাপমা�া �কানভােবই
অিতির� না হয়

�লে�র সূ� যিদ দ�ু তিড়ৎ আধােনর মেধ�খার বল ি��ণ বিৃ� করা যায়
তাহেল আধান দ�ুর মেধ� বলপূেব�র বল অেপ�া। অংশ কেম যায় এস আই
তিড়ৎ আধােনর একক হল �ল� আিব�ারক চাল�স অগাি�ন িদেয় �লে�র
নােম এই একক�র নামকরণ করা হেয়েছ।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

ি�েফ� এর সূ�
এক� কােলা ব� �থেক িনগ�ত িবকীণ�শি� তার পরম তাপমা�ার চার�েণর
সমান।

পা�াল এর সূ�
তরেলর উপর চাপ �েয়াগ করেল পিরবিত� ত স�ূণ� চাপ তরেলর সব অংেশর
উপর পেড় হাইে�ািলক চােপর মেতা হাইে�ািলক �মিশন এই নীিতর িভি�েত
কাজ কের।
উ�তা বিৃ�র সে� বায়ুম�লীয় চাপ কমেত থােক চােপর এসআই একক হল
পা�াল আিব�ার পাঁচকােল নােম এই একেকর নামকরণ হেয়েছ।

�েকর সূ�
এক� ি�ং এর �সারণ তার �সািরত হওয়ার টােন সে� সমানপুািতক ি��ণ
�সারেণর জন� টান ি��ণ হয়।

�লে�র সূ�
সব তিড়ৎ চু�কীয় আেবেগর ��ে� আিব� তিড়ৎ �বােহর অিভমখু এমন হয় �য
তা উৎপ� হওয়া মা�ই ঐ �বােহর �িতি�য়া �য কারেণ আিব� �বােহর সৃি�
হয় সব সময় �সই কারণেক বাধা �দয় ।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

ডাল টেনর সূ�
১৮০৩ সােল ডালটন তার পারমাণিবক ত�� �কাশ কেরন �েত�ক পদাথ� �য
কনা বা পরমাণ ুিদেয় �তির তার রাসায়িনক পিরবত� েনর সময় অিবভ� থােক।
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একই রাসায়িনক �মৗেলর মেধ� একই রকম পরমাণ ুথােক পরমাণ ু�িলর ওজন
অিভ� অন�িদেক িবিভ� �মৗেলর পরমাণ ু�িল িবিভ� হয় ও তােদর ধম� ওজন
আর রাসায়িনক �যৗগ গঠেনর সময় �মৗেলর সরল অনপুাত �িল িবিভ� হয়।
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

ফ�ারােডর সূ�
তিড়ৎ িবে�ষেণর সূ�
১. তিড়ৎ িবে�ষেণর সময় �য পিরমােণর রাসায়িনক পিরবত� ন ঘেট, তা উৎপ�
আধােনর সে� সমানপুািতক।
২. একই পিরমাণ তিড়ৎ আধান �ারা �য পিরমাণ পদােথ�র ভর ম�ু হয় বা জমা
হয়, তা পদাথ� �িলর রাসায়িনক তুল�াে�র সে� সমানপুািতক।

তিড়ৎ চু�কীয় আেবেসর সূ�:
পিরবাহীর চারপােশর চু�ক ��ে�র মেধ� পিরবত� ন ঘটােনা হেল পিরবাহীর মেধ�
তিড়ৎ চু�কীয় �বাহ আিব� হয়।
তিড়ৎ চু�কীয় �বােহর মা�া চু�ক ��ে�র পিরবত� েনর মা�ার সে�
সমানপুািতক।
আিব�ার তিড়ৎ চু�কীয় �বােহর অিভমখু চু�ক ��ে�র অিভমখু পিরবত� েনর
উপর িনভ� র কের।

ওহেমর সূ�:
�কান তিড়ৎ বত� নীর মেধ�ই িদেয় �য পিরমাণ তিড়ৎ �বািহত হয় তা িনভ� র
কেরই ব�াটািরর �ভাে�েজর ওপর অথবা �য ডায়নােমা� ব�াটারীেত �মতা
�দান কের তার ওপর অন�ভােব বলেলই এক� পিরবাহীর মধ� িদেয় �বািহত
তিড়ৎ পিরবাহীর মেধ� �য িবভব �াইেভট সৃি� কেরই তার সে� সমানপুািতক ও
পিরবাহী �রােদর সে� ব��ানপুািতক তিড়ৎ �রােদর আিব�ারক জন সাইমন এর
নােম এসআই প�িতেত এর এক� নামকরণ হেয়েছ ওহম|
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