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অধ্যায় ১ 

ইলেক্ট্রিক্ট্রিটি এবং এর প্রকৃক্ট্রি 

    

(1) ববদ্যুৎ কাকক বক ? 

(2)  ববদ্যুৎ প্রবাকর ফক পবরবাীকে বক বক প্রবেক্রিয়া দদ্খা যায় ? 

(3) দভাকেজ, কাকরন্ট  দরক্রজকেন্স এর একক বখ  ? 

(4) োমা  এযবমবিয়াম এর ইককট্রি ববিুা বুাখুা কর ? 

     

(১.১)        

পবরবাবর মকযু বদ্কয় ইকক্ট্রি প্রবাকর ফক দয লক্রি বৃে য় োকক ববদ্যুৎ বক। 

(১.২)      

 (১) োপীয় ফ (২) চুম্বকীয় ফ (৩) রাায়বিক ফ 

Class Lectures: 1st to 3rd  

Today’s Date: 25 August 2021 

Chat Box   দরা, পব ব, বলফট, দটককিাক্রজ, বিকজর িাম, োবরখ ও সম  উকেখ করকে কব। 

বাক্ট্রির কাজঃ প্রথম অযুায় দথকক েৃেীয় অযুায় পয বি্ । 

বিকদ্বলিাাঃ 

ক্ট্রিলজর হালি ক্ট্রেলে স্ক্যাি  কলর     কক্ট্রি ইলেইলে জো ক্ট্রিলি হলব এবং িুক্ট্রবধ্া েলিা িেলয় হার্ কক্ট্রি জো ক্ট্রিলি হলব।  

ররাে, ররজজলেশি, রিশি, ক্ট্রর্িািলেন্ট, রিক্ট্রেস্টার এবং ক্ট্রিফাি উলেে  হ রেইে(Shuptasumi70@gmail.com)এ  োধ্যলে 

২৮ আগস্ট ২০২১ বা িার আলগ জো ক্ট্রিলি হলব। 

 



(১.৩)      

 দভাকেজ এর একক কা দভাে  

    কাকরকন্টর একক কা এম্পিয়ার  

    কাকরন্ট এর একক কা ওম  

(১.৪)      

 # োমার ইকক্ট্রি ববিুা দবখুা    

 োমার পারমাণববক জি 64 

                   োমার পারমাণববক ংখুা 29  

                   পারমাণববক = দপ্রাটি ংখুা = ইকক্ট্রি ংখুা 29 

                    দপ্রাটি ংখুা p = 29, ইকক্ট্রি ংখুা 29 

আমরা জাবি , 

  পারমািববক জি = দপ্রাটি ংখুা + বিউট্রি ংখুা  

বা,          64            =        29         + বিউট্রি ংখুা  

বা,        64-29         =        বিউট্রি ংখুা  

বা,          35             =        বিউট্রি ংখুা   

যেরাং,  ১ম কক্ষপকথ ইককট্রি ংখুা=            

                 ২য় কক্ষপকথ ইককট্রি ংখুা=            

                   ৩য় কক্ষপকথ ইককট্রি ংখুা=             

দযকেু, 

      ইকক্ট্রি ংখুা ২৯  যেরাং,  চেুথ ব কক্ষপকথ ইকক্ট্রি ংখুা = 29-(2+8+18) 

                                                                  =29-28 

          =1 



   

 

# অুাযবমবিয়াম এর ইককট্রি ববিুা বুাখুা   

 অুাযবমবিয়াম এর পারমািববক জি 27 

 অুাযবমবিয়াম এর পারমািববক ংখুা  13 

পারমাণববক ংখুা = দপ্রাটি ংখুা = ইকক্ট্রি ংখুা =13 

আমরা জাবি , 

পারমািববক জি = দপ্রাটি ংখুা + বিউট্রি ংখুা  

বা,    27              =              13           + বিউট্রি ংখুা 

বা,   27-13         =             বিউট্রি ংখুা  

বা,    14           =              বিউট্রি ংখুা  

দযকেু , 

ইকক্ট্রি ংখুা ১৩ 

যেরাং,  

 ১ম কক্ষপকথ ইকক্ট্রি ংখুা         =2 

 ২  কক্ষপকথ ইকক্ট্রি ংখুা           

 ৩  কক্ষপকথ ইকক্ট্রি ংখুা=13-(2+8) 

    =13-10 

    =3 

যেরাং, ৩  কক্ষপকথ ইকক্ট্রি ংখুা =3 



 

 

 

 

অপর পষৃ্ঠা দ্রষ্টবু 

 

 

 

অধ্যায় ২ 

কন্ডাক্টর, রিক্ট্রেকন্ডাক্টর এবং ইন্সুলেির 

    

(1) কন্ডাক্টর,দবমকন্ডাক্টর  ইিযকটর কাকক বক  ? 

(2) আকপবক্ষক দরায কাকক বক ? একক বখ? 

(3) পবরবাীর দরায বক বক ববকয়র উপর বিভবরলী ? 

(4) প্রমাি কর দয, R= p 
 

 
 ? 

(5) কন্ডাক্টর, দবমকন্ডাক্টর এবং ইিযকটর ইককট্রি - েত্ত্ব এর   বুাখুা ? 

 

     

(২.১)        

কন্ডাক্টর (িক্ট্ররবাহী)   দযব পদ্াকথ বর মকযু বদ্কয় কজই কাকরন্ট প্রবাবে য়, ববকল 

দকাকিা বাযার ম্মযখীি য়িা, োকদ্রকক ববদ্যুৎ পবরবাী বা কন্ডাক্টর বা য়। উদ্ারণস্বরূপ 

কে --মাটট ,কয়া,প্রাণীকদ্ ইেুাবদ্ ।  



অধ্ িক্ট্ররবাহী (লিক্ট্রেকন্ডাক্টর)   দযব পদ্াকথ বর মযু াযারণ োপমাত্রায় বা 

স্বাভাববকভাকব ববদ্যুৎ প্রবাবে য় িা োকক অয বপবরবাী বা দবমকন্ডাক্টর বক । 

ইকক্ট্রবিক মেবাদ্ অিযাকর    দযব দমকর পরমাণযর বাবকর লক্রিস্তকর ৪ টট ইকক্ট্রি 

থাকক দব দম বা পদ্াথ বকক অয বপ*অবরবাী বা ্দবমকন্ডাক্টর বক। দযমি ববকি, 

জাকম ববিয়াম  কাব বি ইেুাবদ্। 

ইিিুলেির(অিক্ট্ররবাহী)    দযব পদ্াকথ বর মযু বদ্কয় কজ ববদ্যুৎ প্রবাবে য় 

িা,প্রকান্ড বাযার ম্মযখীি কে য় োকক অপবরবাী বা ইন্সযকটর বক। দযমি: রাবার, 

কাগজ, শুককিা কাঠ ইেুাবদ্।  

(২.২)      

এক বমটার বা এক দবন্টবমটার বা এক  ইক্রি বাহু বববলষ্ট দকাকিা ঘিককর দ্যটট ববপরীে েকর 

মযুবেী দরাযকক বা দরক্রজকেন্স  দকই আকপবক্ষক দরায বক। 

এককমূ    

এ এই বা MKS পদ্ধবেকে   ohm-meter (Ω-m) 

CGS                              ohm-cm (Ω-cm) 

FPS                               ohm-inch (Ω-inch) 

(২.৩)      

পবরবাীর দরায দযব ববকয়র উপর বিভবরলী ো বিকে উকেখ করা     

১ পবরবাীর দদ্কঘ বুর উপর।  

২ পবরবাীর প্রস্থকেকদ্র উপর।  

৩ োপমাত্রার উপর।  

৪ পবরবাী পদ্াকথ বর ঘিকের উপর । 

৫ পবরবাী পদ্াকথ বর ববশুদ্ধোর উপর।  

৬ পবরবাী পদ্াকথ বর কাটঠিু এর উপর ।  

(২.৪)      

একটট পবরবাীর দরায অকিকগুকা উপাকের উপর বিভবর  ককর এবং উারা দয বিয়ম বা 

ূত্র দমকি চক োকক দরাকযর ূত্র বক। যবদ্ একটট পবরবাীর দরায R, দদ্ঘ ব L, প্রস্থকেদ্ A 

য় েকব দরাকযর তূ্রকক বিম্নববখে ভাকব উপস্থাপি করা যায়। 



১ একটট পবরবাী দরায উার দদ্কঘ বুর াকথ মািযপাবেক, যবদ্ প্রস্থকেদ্  োপমাত্রা বস্থর 

থাকক, অথ বাৎ - 

            R ∞ L  …..(i) 

২ একটট পবরবাীর দরায উার প্রস্থকেকদ্র উোিযপাবেক, যবদ্ দদ্ঘ ব  োপমাত্রা বস্থর থাকক, 

অথ বাৎ-  

R ∞ 
 

 
    (  ) 

উপকরাি দ্যটট তূ্র একক্রত্রে করক আমরা পাই, 

  R ∞ 
 

 
  

           অথবা, R = P 
 

 
  

এখাকি, 

P [দরা, একটট বিক অক্ষর + একটট ধ্রুবক এবং এর মাি পবরবাী পদ্াকথ বর উপর বিভবর ককর। 

একক পদ্াকথ বর আকপবক্ষক দরায বা দেববফক দরক্রজকেন্স বক । 

(২.৫)      

ইককট্রি েত্ত্ব অিযযায়ী কন্ডাক্টর, দমীকন্ডাক্টর এবং ইন্সযকটর দবক্ষা করার আকগ দ্য-একটট 

ববয় িককব আকাকিা করা প্রকয়াজি।  

মযি ইককট্রি   একটট এটম বা পরমাণযর দয ক দভুকন্স ইকক্ট্রিমূ বিউবিয়াকর 

াকথ অেুন্ত আগা বন্ধকি আবদ্ধ থাকক,উি ইকক্ট্রি মূকক মযি ইকক্ট্রি বক।  দয 

ক পদ্াকথ ব মযি ইকক্ট্রি ংখুা দববল, দ ক পদ্াথ বই ভাকা পবরবাী বক পবরবচে। 

দযমি- দোমার এক ঘি দবন্টবমটার একটট টুককরাকে স্বাভাববক োপমাত্রায় প্রায়  8.         

ংখক মযি ইকক্ট্রি থাকক।  

দবখুা    

ইকক্ট্রি এর প্রবাই যবদ্ দবদ্যুবেক কাকরন্ট য়, েকব দয ক পদ্াকথ ব মযি ইকক্ট্রি এর 

ংখুা দববল, দ ক পদ্াকথ বই পবরবাী বা কন্ডাক্টর। কারণ দজাখমি ামািু কারকণ 

*কযমি আকা, চাপ, োপ+ ইকক্ট্রিগুকা উকেক্রজে য়, েখি মযি ইকক্ট্রি গুকা বিজ্বু 

কক্ষপথ দেকশ পাকল বর  পরমাণযর কক্ষপকথ স্থাি িণ ককর।  ফক অংখ ইকক্ট্রি এর 

দরাে বইকে থাকক।  ঐ পদ্াথ বটটকক পবরবাী বা কন্ডাক্টর বক।  

( ) পবরবাী (              দযব পদ্াকথ বর পরমািয ভুাকন্স ইকক্ট্রি এর ংখুা 4 এর 

কম য়, ঐব পদ্াথ বগুকাকক াযারণে পবরবাী বক।  দযমি-কপার, এমযবিয়াম ইেুাবদ্।  



(খ) অয বপবরবাী (    -             দযব পরমাণযর ভুাকন্স ইকক্ট্রি ংখুা 4 য়, 

দব পদ্াথ বগুকা দক অয বপবরবাী বক।  দযমি-জাকম ববিয়াম,ববকি,কাব বি ইেুাবদ্।  

(গ) ইন্সযকটর (               দযব পদ্াকথ বর পরমাণযর ভুাকন্স ইকক্ট্রি ংখুা 4 এর দববল 

য়, ঐ ব পদ্াথ ব গুকাকক াযারণ অন্তরক বা য়। দযমি-দিাবরি, বিয়ি ইেুাবদ্। 

 

 

 

অপর পষৃ্ঠা দ্রষ্টবু 

 

 

 

 

অধ্যায় ৩ 

ওহলের িূলের ধ্ারণা 

    

(1) কমর তূ্র বখ ? 

(2) ও  ম  স     স ম            ? 

(3) কাকরন্ট, দভাকেজ  দরক্রজকেন্স এর মদ্ধকার পাথ বকু বকখা বা প্রমাি ককরা দয, 

I=V/R অথবা প্রমাি ককরা দয, V=IR ? 

     

(৩.১)      

কমর তূ্রাঃ 

দকাি পবরবাীর মযু বদ্কয় যম উষ্ডোয় প্রবাবে কাকরন্ট ঐ পবরবাীর দ্য প্রাকন্তর ববভব 

 (কভােজ) পাথ বককুর মািযপাবেক। 

অথবা, 



দকাকিা পবরবাীর দ্যই প্রাকন্তর ববভব (কভাকেজ) পাথ বকু এবং উি পবরবাীর মদ্ধ বদ্কয় 

প্রবাবে কাকরকন্টর অিযপাে একটট ধ্রুব, েকব লেব এই দয, ভয়কো অবস্থািমূ (অথ বাৎ 

োপমাত্রা,ইেুাবদ্) অপবরববেবে থাককব। 

(৩.২)      

 হ                     হ  

১।    ম              ও  ম  স            ।  

২। AC               ।  

৩।         ও        ই স              ।  

৪।    স     সম             স          ,             ই স            , 

  ম -      ,     ,       ।  

৫।                           ই স            । 

 

 

(৩.২)      

কাকরন্ট দভাকেজ  দরক্রজকেন্স মযুকার িকব টট "কমর ূত্র" (ohm's law) িাম 

পবরবচে।  এই ূত্র বুাপক ভাকব বুবহৃে য়, কারণ ববদ্যুৎ প্রযযক্রিকে ইটা আবদ্ বা মূ ূত্র।  

 

দবখুা    

a b  একটট পবরবাী,   ও    যথািকম a  b প্রাকন্তর দভাকেজ এবং I উি পবরবাী বদ্কয় 

প্রবাবে কাকরন্ট কমর ূত্রািযযায়ী    

      I ∞   -     

   I ∞ V [মকি কবর   -       



একক বিম্নববখে ভাকব ভাকব প্রকাল করা যায়    

   V ∞ I 

   V = IR 

এখাকি, 

 R একটট ধ্রুব এবং পবরবাীর দরক্রজেুান্স,  যা পবরবাীর আকার-আকৃবে, োপমাত্রা  

পদ্াকথ বর উপর বিভরলী। উপকরাি ূত্রটট বিম্নববখে ভাকব বখা যায় ।  

   
 

 
   

এখাকি, 

         V এবং I এর অিযপাে R, একটট ধ্রুব। 

ূত্রটট আবার এভাকব  দখা যায়   

   I = 
 

 
  

এই িকব কে কমর ূত্রটট এভাকব বা যায় দয, দকাকিা পবরবাীর বভের বদ্কয় বস্থর 

োপমাত্রায় প্রবাবে কাকরন্ট ঐ পবরবাীর দ্য প্রাকন্তর দভাকেকজর পাথ বকু এর মািযপাবেক 

এবং দরক্রজেুান্স উোিযপাবেক। 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


