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পদার্থবিজ্ঞান 

রাবি প্রকাি কবর সেবি হচ্ছে লব্ধ রাবি। স ৌবলক রাবিগুচ্ছলা হচ্ছে দদর্ঘথয, ভর, ে য়, দিদুযবিক প্রিাহ, 
িাপ াত্রা, পদাচ্ছর্থর পবর াণ এিং দীপন িীব্রিা। এই োিবি স ৌবলক রাবির আন্তর্থাবিকভাচ্ছি স্বীকৃি 
োিবি এককচ্ছক িচ্ছল SI একক, (SI এচ্ছেচ্ছে ফরাবে ভাষার Systeme International d’Unites 
কর্াবি সর্চ্ছক) এিং সেগুচ্ছলা 1.01 সিবিচ্ছল সদখাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে। 1.02 সিবিচ্ছল অচ্ছনক িড় সর্চ্ছক অচ্ছনক 
সোি বকেু দুরত্ব, ভর এিং ে য় সদখাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে। 

টেবিল 1.02: অচ্ছনক িড় সর্চ্ছক অচ্ছনক সোি দূরত্ব, ভর এিং ে য় 

দূরত্ব m  ভর kg  ে য় s 

বনকিি  
গযালাবি 6 × 1019 

 আ াচ্ছদর 
গযালাবি 2 × 1041 

 বিগ িযাংচ্ছয়র 
ে য় 4 × 1017 

বনকিি  নক্ষত্র 4 × 1016 
 

েূর্থ 2 × 1030 
 ডাইচ্ছনােচ্ছরর 

ধ্বংে 2 × 1014 

সেৌরর্গচ্ছির 
িযাোর্থ 6 × 1012 

 
পৃবর্িী 6 × 1024 

 
 ানুচ্ছষর র্ন্ম 8 × 1012 

পৃবর্িীর িযাোর্থ 6 × 106  র্াহার্ 7 × 107  এক বদন 9 × 104 
এভাচ্ছরচ্ছের 
উচ্চিা 9 × 103 

 
হাবি 5 × 103 

  ানুচ্ছষর 
হৃৎস্পন্দন 

1 

ভাইরাচ্ছের দদর্ঘথয 1 × 10−8 
 

 ানুষ 6 × 101 
 ব উওচ্ছনর 

আয়ু 2 × 10−6 

হাইচ্ছরাচ্ছর্ন 
পর াণুর িযাোর্থ 5 × 10−11 

 
রূ্বলকণা 7 × 10−7 

 স্পন্দনকাল: 
েিুর্ আচ্ছলা 2 × 10−15 

সপ্রািচ্ছনর িযাোর্থ 1 × 10−15 
 
ইচ্ছলকট্রন 9 × 10−31 

 স্পন্দনকাল: 
এক MeV 
গা া সর 

4 × 10−21 

1.5.1 পবিমাপপি একক (Units of Measurements) 

এই এককগুচ্ছলার সভির সেচ্ছকন্ড, ব িার এিং কযাচ্ছন্ডলার পবর াপ আচ্ছগই কচ্ছয়কবি ধু্রি বদচ্ছয় েংজ্ঞাবয়ি 
করা হচ্ছয়বেল। 2019 োচ্ছলর স   াে সর্চ্ছক বকচ্ছলাগ্রা , সকলবভন, স াল এিং অযাবিয়ারচ্ছকও 
পদার্থবিজ্ঞাচ্ছনর স ৌবলক বকেু ধু্রি িযিহার কচ্ছর নিুনভাচ্ছি েংজ্ঞাবয়ি করা হচ্ছয়চ্ছে। কাচ্ছর্ই এখন 
পৃবর্িীর সর্ সকাচ্ছনা লযািচ্ছরিবরচ্ছি এই ধু্রিগুচ্ছলা পবর াপ কচ্ছর সেখান সর্চ্ছক েিগুচ্ছলা একচ্ছকর পবর াপ 
অচ্ছনক েূক্ষ্মভাচ্ছি পবর াপ করা েম্ভি হচ্ছি। োিবি একক পবর াপ করার র্নয সর্ স াবলক ধু্রিগুচ্ছলার 
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সভৌি রাবি এিং পবর াপ 

 ান বিরবদচ্ছনর র্নয বনবদথষ্ট কচ্ছর সদওয়া হচ্ছয়চ্ছে সেগুচ্ছলা 1.03 সিবিচ্ছল সদখাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে। সকান ধু্রি 
বদচ্ছয় সকান একক পবর াপ করা হয় সেবি 1.04 সিবিচ্ছল সদখাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে। এককগুচ্ছলার নিুন এিং 
েহর্ েংজ্ঞাগুচ্ছলা এরক :  

টেপকন্ড (s): বেবর্য়া  133 (Cs133) 
পর াণুর 9,192,631,770বি স্পন্দন 
েিন্ন করচ্ছি সর্ পবর াণ ে য় সনয় 
সেবি হচ্ছে এক সেচ্ছকন্ড।  
বমোি (m): িূনয  ার্যচ্ছ  এক 
সেচ্ছকচ্ছন্ডর 299,792,458 ভাচ্ছগর এক 
ভাগ ে চ্ছয় আচ্ছলা সর্ দূরত্ব অবিক্র  
কচ্ছর সেবি হচ্ছে এক ব িার।  
বকপলাগ্রাম (kg): প্াংচ্ছকর ধু্রিচ্ছক 
6.626 070 15×10-34  m2/s বদচ্ছয়  
ভাগ বদচ্ছল সর্ ভর পাওয়া র্ায় সেবি 
হচ্ছে এক বকচ্ছলাগ্রা । 
অ্যাবিয়াি (A):  প্রবি সেচ্ছকচ্ছন্ড 1/1.602176634×10-19  েংখযক ইচ্ছলকট্রচ্ছনর ে পবর াণ িার্থ 
প্রিাবহি হচ্ছল সেবি হচ্ছে এক অযাবিয়ার।  
টমাল (Mol): সর্ পবর াণ িসু্তচ্ছি এচ্ছভাগাচ্ছরার ধু্রি 
6.02214076×1023 েংখযক কণা র্াচ্ছক সেবি হচ্ছে এক স াল। 
টকলবিন (K): সর্ পবর াণ িাপ াত্রার পবরিিথচ্ছন িাপিবির 
1.380649×10-23 joules পবরিিথন হয় সেবি হচ্ছে সকলবভন। 
কযাপন্ডলা (cd): সেচ্ছকচ্ছন্ড 540×1012   িার কিনরি আচ্ছলার 
উৎে সর্চ্ছক র্বদ এক সেচ্ছরবডয়ান (Steradian) র্ঘনচ্ছকাচ্ছণ 
এক ওয়াচ্ছির 683 ভাচ্ছগর এক ভাগ বিবকরণ িীব্রিা সপৌঁোয় 
িাহচ্ছল সেই আচ্ছলার িীব্রিা হচ্ছে এক কযাচ্ছন্ডলা।  

এক ব িার িলচ্ছি কিিুকু দূরত্ব সিাঝায় িা এক 
সকবর্ বিক  কিখাবন ভর, বকংিা এক সেচ্ছকন্ড কিিুকু ে য়, 
এক বডবগ্র সকলবভন িাপ াত্রা কিিুকু উত্তাপ বকংিা এক 
অযাবিয়ার কিখাবন কাচ্ছরন্ট অর্িা এক স াল পদার্থ িলচ্ছি কী সিাঝায় িা এক কযাচ্ছন্ডলা কিখাবন 
আচ্ছলা সেিা েিচ্ছকথ সিা াচ্ছদর েিারই  একিা িাস্তি র্ারণা র্াকা উবিি!  এই সিলা সিা াচ্ছদর সেই  

টেবিল 1.04: নতুন SI একক 

 

টেবিল 1.03: োিবি ধু্রু্চ্ছির বনবদথষ্ট কচ্ছর সদওয়া  ান 

ধু্রি  ান 

আচ্ছলার সিগ (c) 299,792,458 meter/second 

প্াচ্ছের ধ্রুি (h) 6.626 070 15 × 10-34 Joule seconds  

ইচ্ছলকট্রচ্ছনর িার্থ (e) 1.602176634 × 10-19 coulombs 

 Cs133 পর াণুর   
স্পন্দন (∆𝜈𝑐𝑠) 

9,192,631,770 hertz 

সিাল্টর্ যান ধ্রুি (kB) 1.380649 × 10-23 joules/kelvin 

এচ্ছভাগাচ্ছরার ধ্রুি (NA) 6.02214076 × 1023 particles/mole 

বিবকরণ িীব্রিা (KCD) 683 lumens/watt 

 


