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পদাথ�িবদ�ার �মৗিলক সং�া
মলূত, পদাথ�িবদ�া হল �কৃিতর �ান। আমরা যিদ িবিবধ �ের িবষয়� বঝুেত চাই, তাহেল বলা যাক
ম�াে�াে�ািপক এবং মাইে�াে�ািপক উভয় �েরই, �মৗিলক পদাথ�িবদ�া তােদর গিত �কৃিত, িন� এবং উ�
তাপমা�ায় আচরণ, অণরু গিতশি� এবং আরও অেনক িকছু অধ�য়ন করার জন� �সানার খিন হেয় উেঠেছ।
আেরা

পদাথ�িবদ�া আমােদর �ান এবং সমেয়র মাধ�েম পদােথ�র গিত, আচরণ অধ�য়ন করেত সাহায� কের।
সামি�কভােব, এ� এক� �াকৃিতক িব�ান যা বল এবং শি�র সম� স�িক� ত স�া িনেয় কাজ কের।

পদাথ�িবদ�ার সং�া
পদাথ�িবদ�া এক� �াকৃিতক িব�ান যা পদাথ� এবং শি� এবং এেক অপেরর সােথ পদােথ�র িমথি�য়া িনেয়
কাজ কের। এ� এক� িনিদ�� িসে�েমর সম� শারীিরক �ি�য়া এবং ঘটনা িনেয়ও কাজ কের।

ধরা যাক গ�ােস ভরা এক� পা� রেয়েছ এবং এই পাে�র উপের এক� ঘষ�ণহীন চলমান িপ�ন লাগােনা
আেছ। এখন, এই িসে�েম তাপ �দওয়ার সময়, গ�াস �সািরত হয়। তাহেল, এই স�সারেণর িপছেন
পদাথ�িবদ�া িক?

যখন তাপ �যাগ করা হয়, তখন গ�ােসর তাপমা�া বিৃ� পায়, যা গ�ােসর অভ��রীণ শি� বিৃ�র িদেক
পিরচািলত কের এবং �সই অভ��রীণ শি� হল গিতশি�। �াথিমকভােব, এই গ�াস অণ�ুিলর এক� সি�ত
অভ��রীণ স�াব� শি� িছল এবং তারা এন�িপ লাভ কের কারণ এই স�াব� শি� গিতশি�েত �পা�িরত
হয়। এর ফেল গ�ােসর �সারণ ঘেট এবং তাই িপ�েনর উ�ান ঘেট।
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সুতরাং, আমরা উপেরর িববিৃত �থেক িক অনমুান করেত পাির?

আমরা হব! �যটু� শি� সরবরাহ করা হেয়িছল তা স�ূণ��েপ কােজ �পা�িরত হেয়েছ, অথ�াৎ শি�র �কান
অপচয় হেব না।
একই দশৃ� এক� কা�িনক ইি�েন পিরলি�ত হয়, �যমন: কােন�াট ইি�ন।

সুতরাং, পদাথ�িবদ�ার সাহােয� আমােদর তাপগিতিবদ�ার �থম সূ� (শি� সৃি� বা �ংস না কেরই �পা�িরত
হয়)।

পদাথ�িবদ�ার সং�া
আসুন িকছু পদাথ�িবদ�ার সং�া এবং শাখা �দিখ:

1.�ফােস�স  ইন �নচার
�িতিদন আমরা এক বা অন� ব�েত শি�র �েয়াগ ল�� কির,
�যমন দ�ু ব�র মেধ� �যাগােযাগ বল, আপনার জতুা এবং রা�ার মেধ� ঘষ�ণ বল, ি�ং এবং ি�ংেসর উপর
�েয়াগ করা শি�, সা� বল, ইেলে�া��া�ক এবং �চৗ�ক বল এবং আরও অেনক িকছু;
ম�াে�াে�ািপক িবে� আমরা �য সম� শি�র মেুখামিুখ হই তা হল িন�িলিখত দ�ু ধরেণর শি�র �কাশ:

মহাকষ�য় শি�

ইেলে�াম�াগেন�ক �ফাস�

যাইেহাক, মাইে�াে�ািপক �ের, আমােদর দ�ু �মৗিলক ধরেণর শি� রেয়েছ:

শি�শালী পারমাণিবক বািহনী

দবু�ল পারমাণিবক বািহনী

অ�াি�য়ার
অ�াি�য়ার ইউিনট�র নামকরণ করা হেয়িছল আে�-মাির অ�াে�র নােম একজন ফরািস পদাথ�িবদ এবং
গিণতিবেদর নােম।
এ� কােরে�র এসআই একক।

ই�ারন�াশনাল িসে�ম অফ ইউিনট অন�ান� পিরভাষায় অ�াি�য়ারেক ইেলে�াম�াগেন�ক শি� িহসােব
ধের িনেয় বণ�না কের
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যা এক� �বদ�ুিতক সািক� ট ধারণ কের যার মাধ�েম িবদ�ুৎ �বািহত হয় যখন ক�াকটর� তার �া� জেুড়
স�াব� পাথ�েক�র িশকার হয়।

পদাথ�িবদ�া এবং পিরমাপ:
পিরমােপর �ি�য়া� মলূত এক� পরী�া �ি�য়া। এক� �কৃত পিরমাণ পিরমাপ করার জন�, আমােদর খুেঁজ �বর করেত
হেব �য পিরমাপ করা পিরমােণ �সই �কৃত পিরমােণর এক� আদশ� পিরমাপ কত ঘন ঘন পাওয়া যায়।
এইভােব সংখ�া� আকার িহসােব পিরিচত, এবং আদশ� বাছাই করা �কৃত পিরমােণর একক িহসােব পিরিচত। পূেব�,
িসে�েমর িতন� অনন� ইউিনট িবিভ� �দেশ ব�বহার করা হেয়িছল।
এ�েলা িছল CGS, FPS এবং MKS িসে�ম। বত� মােন এক িদেনর ইউিনভাস�াল এসআই িসে�ম অব ইউিনট অনসুরণ করা
হয়। SI ইউিনট প�িতেত, সাত� পিরমাণেক িভি� পিরমাণ িহসােব �নওয়া হয়।

গিতিবদ�া:
পদাথ�িবদ�ার �য অংশ� বা�বতা স�িক� ত আে�ালনেক িচি�ত কের, �সই আে�ালেনর কারণেক উেপ�া কের, গিতিবদ�া
নােম পিরিচত।
কাইেনেম�� কি�শন হল এমন এক�� অব�া যা শরীেরর গিতিবিধর এক� অ�� অংশ অনমুান করেত পাের যিদ
িবিভ� �কাণ �দওয়া হয়।
মলূত, কাইেনম�া�ক অব�া এই কারণ�িলর মেধ� অ�ত এক� িনধ�ারণ করেত পাের যিদ অন��িল �দওয়া হয়।
এই অব�া�িল হয় এক� সাম�স�পূণ� গিতেত বা এক� অিবচিলত গিত বিৃ�েত চলাচেলর �বিশ��।

�যেহতু কাইেনম�া�ক অব�া �ধুমা� এক� সাম�স�পূণ� গিত বিৃ� বা এক� ি�র গিতেত �াসি�ক, তাই আমরা উভয়ই যিদ
িবকিশত হয় তেব আমরা তােদর ব�বহার করেত পাির না।

গিতর সূ� :
আে�ালেনর সূ��িল উপ�াপন কেরিছেলন এস আইজ�াক িনউটন; এখন �থেক এ�েলােক িনউটেনর গিতর সূ�ও বলা হয়।
িনউটেনর গিতিবিধর �থম সূ� বেল �য এক� চলমান �দহ নড়াচড়া করেত থাকেব এবং এক� �দহ খুব ি�র থাকেব
যত�ণ না তারা বাইেরর শি�র �কােনা পিরমােপর �ারা �ভািবত না হয় তত�ণ পয�� খুব ি�র থাকেব।
িনউটেনর গিতর ি�তীয় সূ� বেল �য ভরেবেগর পিরবত� েনর হার ধারাবািহকভােব এক� শরীেরর উপর �েয়াগ করা শি�র
সমতুল�।
িনউটেনর গিতিবিধর তৃতীয় সূ� বেল �য �িত� ি�য়াকলােপর জন� এক� শরীেরর উপর �দ� িনেদ� িশকা অনসুরণ কের
এক� �িতি�য়া বল িবদ�মান থােক যা এক� অন�ুপ শরীেরর উপর অন�ুপ শি�র পিরমােপর সােথ অনসুরণ কের, তবওু
িশেরানােম িবপরীত।

কাজ, শি� এবং শি�:
িনয়িমত �দনি�ন অি�ে� কাজ শ�� ব�বহার করা হয় এ� �দখােনার জন� �য �কান পয�ােয় কাজ করা �হাক না �কন,
আমরা �ধু বিল �য শরীর িকছু কাজ স�� কেরেছ।
যখন এক� শরীর তার অ�িন�িহত অব�া �থেক িকছু দরূে� চেল যায়, তখন আমরা মলূত এক� শরীেরর এই ি�য়া�েক
শরীেরর �ারা করা কাজ িহসােব িচি�ত কির।
এক� শরীেরর শি� তার �মতা বা কাজ করার �মতা �ারা িচি�ত করা হয়|

ঘূণ�ন গিত:
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এই বেৃ�র �ফাকাস�িল িপভেটর হাব নামক এক� �ত� সরল �রখার উপর সাম�স�পূণ� �যমন এক� অবাঁকােনা �দেহর
সম� কণা ঘূণ�ন গিত স�ালন কের;
তারপর, �সই সমেয়, নমনীয় শরীেরর আে�ালন ঘূণ�নশীল আে�ালন িহসােব পিরিচত।
ঘূণ�নশীল আে�ালেনর উপাদান�িল সরাসির বা অনবুাদমলূক উপাদান�িলর সােথ স�ূণ� তুলনীয়।

মাধ�াকষ�ণ:
পৃিথবী আকষ�েণর �গাপন শি�র মাধ�েম সবিকছুেক তার িদেক টােন।
এই আকষ�ণ বলেক অিভকষ� বা মহাকষ�য় � বলা হয়। মহাকষ� এবং মাধ�াকষ�ণ শ��িল �ায়শই শি� বা ভর সহ সবিকছুর
মেধ� আকষ�েণর জন� পার�িরকভােব ব�বহার করা হয়।
মহািবে�র �িত� আইেটম এক� িনিদ�� শি�র সােথ এেক অপেরর সােথ টােন; বহৃ�র ��ে�, পা�� শেনর অত�� িবশাল
দরূে�র কারেণ শি�� �য �কানও ভােবই �দখা যায় না।
উপর�, মাধ�াকষ�ণ সীমাহীন, তবওু িনব��িল সের যাওয়ার সােথ সােথ �ভাব আরও দবু�ল হেয় পেড়।

ক�ন এবং তরেলর �বিশ��:
ক�ন: তুলনামলূকভােব অনমনীয়, ��থ�হীন আয়তন এবং আকৃিত।
এক� শি�শালী মেধ�, পরমাণ ুদঢ়ৃভােব িব� ু�য তারা ক�ন এবং �সট আপ সংযু� করা হয়, তবওু চারপােশ সরােনা না|
তরল: িনিদ�� ভিলউম, তেব, ি�িমং �ারা আকৃিত পিরবত� ন করেত ��ত। এক� তরেল, কণা এবং পরমাণ�ুিল �ায়
শি�শালী হয়।

তাপগিতিবদ�া:
তাপগিতিবদ�া উ�তা এবং তাপমা�ার িচ�ার সােথ স�িক� ত, �ক �যমন গরমতা এবং িবিভ� ধরেণর শি�র ব�বসা।
তাপগিতিবদ�ার চার� মান এই পিরমােণর আচার পিরচালনা কের, যা পিরমাপেযাগ� �পদী �মকািন� �ারা �ু�
উপাদােনর ��ে� পিরমাপেযাগ� �বাধগম� �কৃত �ণাবলী ব�বহার কের এক� পিরমাণগত িচ� �দয়। �য �কােনা
থােম�াডাইনািমক িসে�ম িচি�ত ক�ন।
মলূ সূ�� �কাশ কের �য শি� �কৃত িসে�ম জেুড় উ��তা বা কাজ িহসােব সরােনা �যেত পাের। পরবত� সূ� এন�িপ নােম
পিরিচত এক� পিরমােণর উপি�িত �সট আপ কের।

গ�ােসর গিত ত�:
গিত ত�� ঊনিবংশ শতা�ীেত ম�া�ওেয়ল, �বা�জম�ান এবং অন�ান�রা �তির কেরিছেলন।
গিতগত ত� গ�ােসর আচার-আচরণেক �� কের এই স�াবনার উপর িনভ� র কের �য গ�াস� �ত গিতশীল পরমাণু িনেয়
গ�ত।
গ�ােসর গিত ত� গ�াস �তিরর কণা এবং পরমাণরু অসীম ধারণার ��ে� গ�ােসর িতন� �াকৃিতকভােব দশৃ�মান �বিশ��েক
�� কের।
সাধারণত, ক�ন পদাথ� এবং তরল�িলর �কৃত �বিশ���িল তােদর আকার, আকৃিত, ভর ইত�ািদ �ারা িচি�ত করা �যেত
পাের।
যাই �হাক না �কন, যখন আমরা গ�ােসর কথা বিল, তখন তােদর �কােনা ��থ�হীন আকৃিত, আকার থােক না, যখন ভর এবং
আয়তন �সাজাভােব পিরমাপেযাগ� নয়।

�দালন এবং তর�:
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এক� তর� হল �দালেনর এক� স�িক� ত ভা�ার। শি�শালী তরে�, �িত� বায়ু পরমাণু অনৈুদঘ�� পেথর িদেক ও িদক
�থেক দলুেত থােক, �সই িশেরানাম �যখােন শ� যা�া করেছ।
কণা�িলর শ� উৎপ� হওয়ার িদেক �কান �নট আে�ালন �নই।
যখন এক� িনব� �িত� শালীন সমেয়র পের তার গিতিবিধ পুনঃহ�াশ কের, তখন আইেটেমর নড়াচড়ােক �দালনীয়
আে�ালন বলা হয়।

ইেলে�া��া��:
িব�ােমর অধীেন �বদ�ুিতক চােজ� র অধ�য়নেক ইেলে�া��া�� িহসােব িবেবচনা করা হয়।
পদাথ�িব�ােন, ইেলে�া��া�� ি�র �বদ�ুিতক চােজ� র �বিশে��র সােথ স�িক� ত।
এছাড়াও, �যেহতু এই িব�য়� এেক অপেরর উপর �বদ�ুিতক চাজ� �ারা �েয়াগ করা শি� �থেক উ�ূত হেয়েছ, এ� �লে�র
সূ� �ারা িচি�ত করা হেয়েছ।
এইভােব, ইেলে�া��া�ে�র ধারণা জানেত, �বদ�ুিতক চাজ�  এবং �লে�র সূে�র এক� �রণীয় �েয়াজনীয়তা রেয়েছ।

কাের� ইেলি�িস�:
কাের� হল �বদ�ুিতক চােজ� র �বােহর গিত বা একক সমেয় এক� িনিদ�� অ�েলর মধ� িদেয় চলা চােজ� র পিরমাণ। এ�
চােজ� র অ�গিতর সােথ স�িক� ত এক� উ�িত।
এক� �কাষ তার টািম�নাল জেুড় এক� স�াব� পাথ�ক� �তির কের।
এ� �ভা� (V) এ পিরমাপ করা হয়। �িতেরাধ একইভােব এমন এক� স�ি� হেত পাের যা এক� পিরবাহীর সময়
ইেলক�েনর অ�গিতর িবেরািধতা কের।
এ� এর আকার িনয়�ণ কের। �িতেরােধর SI একক ওহম।

কাের� এবং ম�াগেন�জম এবং ইেলে�াম�াগেন�জেমর �চৗ�কীয় �ভাব: পদাথ�িব�ােনর এই িবভােগ চলমান চােজ� র
�বিশ�� এবং ি�র �চৗ�ক ��ে�র উপি�িতেত এক� পিরবাহী �ারা কীভােব বল �তির হয় তা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।
এছাড়াও, িবক� কােরে�র ধারণা এবং �জনােরটর এবং �া�ফরমার�িলর কায�কািরতা এখােন আেলাচনা করা হেয়েছ।

ইেলে�াম�াগেন�ক ওেয়ভস:
ইেলে�াম�াগেন�ক ওেয়ভ হল তর� যা এক� �বদ�ুিতক ��� এবং এক� �চৗ�ক ��ে�র মেধ� ক�ন সৃি� কের। এইভােব
তােদর 'ইেলে�াম�াগেন�ক' তর� বলা হয়।
ফ�ারােড 1831 সােল ইেলে�াম�াগেন�ক তািলকাভুি� খুেঁজ পান এবং �জমস �াক� ম�া�ওেয়ল সংখ�াগতভােব এ�েক
ফ�ারােড এর �হণেযাগ�তার সূ� িহসােব িচি�ত কেরিছেলন।
ইেলে�াম�াগেন�ক তািলকাভুি� এক� পিরবত� নশীল �চৗ�ক ��ে�র উপি�িতর িভতের �ভাে�েজর বয়স �ারা �তির
এক� বত� মান হেত পাের।
এক� পিরবত� নশীল �চৗ�ক গিত এক� পিরবত� নশীল ��� �� করেব এবং এইভােব দ�ু সংযু� হেব। এই পিরবত� নশীল
����িল ইেলে�াম�াগেন�ক তর� গঠন কের।

পদাথ�িবদ�ার শাখা
পদাথ�িব�ােনর �মৗিলক শাখার এক� বড় তািলকা রেয়েছ, আসুন এ�িল তািলকাভু� কির:
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�মকািন�

আধুিনক পদাথ�িবদ�া

তাপগিতিবদ�া

শা�ীয় পদাথ�িবদ�া

িবদ�ুৎ

চু�ক�

িজও িফিজ�

�াজমা পদাথ�িবদ�া

অপ��

শ� এবং �দালন

রাসায়িনক পদাথ�িবদ�া

ইি�িনয়ািরং পদাথ�িবদ�া

�কায়া�াম পদাথ�িবদ�া

ইেলক�িন�

পারমাণিবক পদাথ�িবদ�া

কণা পদাথ�িব�ান

বােয়ািফিজ�

�জ�ািতপ�দাথ�িবদ�া

ঘনীভূত পদাথ� পদাথ�িবদ�া

সিলড-��ট িফিজ�
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পদাথ� িব�ােনর সকল সূ� pdf
আধুিনক পদাথ� িব�ােনর জনক �ক
�বিসক পদাথ� িব�ান
�ািসক�াল পদাথ� িব�ান কােক বেল
এসএসিস পদাথ� িব�ােনর সকল সূ�
পদাথ� িব�ােনর শাখা সমহূ
পদাথ� িব�ােনর জনক �ক wikipedia
�াচীন পদাথ� িব�ােনর জনক �ক


