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কাফবন যমৌগভূ 
বূমভকা 

 যমৌগ র এভন একমি দাথব মা দুই ফা তততামধক উাদান যাায়মনকবাতফ মুক্ত তর গমিত য়। 
 যমৌগগুমর মনম্নমরমিত দুমি গ্রুত যেণীফদ্ধ কযা তয়তে: 

জৈফ যমৌগ 

 জৈফ যমৌগগুমর প্রাণী এফং উমিদ যথতক প্রতযক্ষ ফা তযাক্ষবাতফ প্রাপ্ত যমৌগ। 
 যমভন কাতফবাাইতেি, যপ্রামিন, পযাি ইতযামদ। 

অজৈফ যমৌগ 

 িমনৈ যথতক প্রাপ্ত যমৌগ, ৈীমফত প্রাণী নয়, অজৈফ যমৌগ ফরা য়। 
 যমভন Fe, Na, Cl, Mg, ইতযামদ। 
 এিা ফরা তয়মের যম শুধুভাত্র প্রকৃমতই জৈফ যমৌগ জতময কযতত াতয, মকন্তু 1820 াতর, মফজ্ঞানী 

যেডমযি ওরায একমি গতফলণাগাযয অযাতভামনয়াভ ায়াতনি নাভক একমি অজৈফ যমৌগ যথতক ইউমযয়া 
জতময কতযমেতরন। 

 1845 াতর, াযভযান যকারতফ একমি যীক্ষাগাতয অযামমিক অযামড জতময কতযমেতরন। 
 এমি মকেু ভতয়য তয জৈফ যমৌতগয ংজ্ঞা মযফতবন কতয। ংজ্ঞায় কাফবন যমৌগতক জৈফ যমৌগ ফরা য়। 

কাযণ কাফবন জৈফ যমৌযগয প্রধান উাদান। 

কাফবন 

 কাফবতন 6মি যপ্রািন, 6মি মনউট্রন এফং 6মি ইতরকট্রন যতয়তে। 
 কাফবতনয ফাইতযয কক্ষতথ 4মি ইতরকট্রন থাতক, মা অনয যভৌতরয ইতরকট্রতনয াতথ বাগ কতয যনয়। 
 অনয যভাণুয াতথ বাগ কতয যম ফন্ধন জতময য় তাতক ভতমাৈী ফন্ধন ফতর। 
 কাফবন অণু ভতমাৈী ফন্ধন গিন কতয মফমবন্ন যমৌগ গিন কতয। 
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াইতোকাফবন 

 কাফবন এফং াইতোতৈন মুক্ত ভস্ত কাফবন যমৌগ াইতোকাফবন নাতভ মযমিত। 
 দুমি প্রধান ধযতণয কাফবন যমৌগ যতয়তে: 

যািুতযতিড াইতোকাফবন 

 একমি াইতোকাফবন অণুতত যমিাতন ভস্ত কাফবন যভাণু একমি একক ফন্ধন দ্বাযা অনয কাফবন যভাণুয 
াতথ মুক্ত থাতক। এযা াইতোকাফবতনয ফতিতয় ৈ যেণী। এতক যািুতযতিড ফরা য় কাযণ প্রমতমি 
কাফবন যভাণু মতিা ম্ভফ াইতোতৈন যভাণুয াতথ আফদ্ধ থাতক। 

 াইতোকাফবনগুমরয গ্রু মা প্রাকৃমতকবাতফ এফং কৃমত্রভবাতফ উত্ামদত য় অযারতকন নাতভ মযমিত। 

অযারতকন গ্রু: 

পভুবরা: C_n H_(2n+2) 

যমভন মভতথন 

আমফষ্কায 
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 মভতথন প্রাকৃমতকবাতফ এফং কৃমত্রভবাতফ াওয়া মায়। 
 প্রাকৃমতক গযাত 97-98% মভতথন থাতক। 
 মভতথন প্রাকৃমতকবাতফ ৈরাবূমভ, ধানতক্ষত এফং ফাতয়াগযাত াওয়া মায়। আমকবফযাকতিমযয়া মা এই 

এরাকায় মভতথন জতময কতয 
 মভতথন কৃমত্রভবাতফ যামডয়াভ অযামতিি, যাডা-রাইভ, অযারুমভমনয়াভ কাফবাইড যথতক উত্ামদত য়। 

জফমষ্ট্য 

 এমি একমি গযাীয় অফস্থায় আতে। 
 মভতথন ফণবীন। 
 মকেু মযভাতণ ৈতর দ্রফীবূত য়। 
 দায এফং তা উত্ন্ন কতয। 

ফযফায 

 জ্বারামন মততফ ফযফহৃত য়। 
 এমি অযামমিমরন উত্াদতনয ৈনয ফযফহৃত য়। 

অমৃ্পক্ত াইতোকাফবন 

 প্রাকৃমতকবাতফ াওয়া মায় না। 
 এগুমর শুধুভাত্র যীক্ষাগাতয কৃমত্রভবাতফ জতময কযা য়। 
 কাফবন-কাফবতন মিন মদ্ব-ফন্ধন ফা মত্র-ফন্ধন জতময য়, তিন যমৌগমিতক অমৃ্পক্ত াইতোকাফবন ফতর। 
 অমৃ্পক্ত াইতোকাফবন দুমি দতর মফবক্ত: 

  

1. অযারতকন গ্রু 

 অযারতকন যকফর কৃমত্রভবাতফ প্রস্তুত কযা যমতত াতয। এমি প্রাকৃমতকবাতফ াওয়া মায় না। 
 অযারতকতনয যমৌগমিযত অন্তত একমি কাফবন-কাফবন ডাফর ফন্ড থাকা উমিত। 

E.g.: ইমথমরন C_2 H_4 
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আমফষ্কায 

 অযারতকাতরয াাতময যীক্ষাগাতয ইমথমরন জতময কযা য়। 

জফমষ্ট্য 

 এমি একমি গযাীয় অফস্থায় আতে। 
 এমি ফণবীন। 
 ৈতর দ্রফীবূত য় না৷ 
 এমি দায। 
 মভতথতনয যিতয় যফম মিয় 

ফযফায 

 মরমথন জতমযয ৈনয 
 পর াকাতনায ৈনয 

2. অযারকাইন গ্রু 

 এমি অমৃ্পক্ত াইতোকাফবন। 
 শুধুভাত্র কৃমত্রভবাতফ জতময কযা যমতত াতয। 
 কাফবন-কাফবতনয মট্রর ফন্ড আতে। 

E.g.: অযামমিমরন C2 H_2   

আমফষ্কায 

 শুধুভাত্র কৃমত্রভবাতফ জতময কযা যমতত াতয। 
 অযামমিমরন কয়রা, িুনাাথয এফং ৈর যথতক উত্ামদত য়। 
 মভতথন যথতক অযামমিমরন জতময কযা মায়। 

জফমষ্ট্য 

 এমি একমি গযাীয় অফস্থায় আতে। 
 ফণবীন। 
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 ৈতর দ্রফীবূত য় না. 
 দায। 
 মভতথন ইমথমরতনয যিতয় যফম মিয় 

ফযফায 

 ঢারাই কাতৈ ফযফহৃত য়। 

াইতোকাফবতনয কািাযভাগত প্রকাযতবদ 

আমরপযামিক াইতোকাফবন 

 

গিন:যর এফং ৈ 

যমভন অযারতকন, অযারমকন, অযারকাইন ইতযামদ। 

অযাতযাতভমিক াইতোকাফবন 
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গিন: মযং 

যমভন যফনমৈন, মভথাইরতফনমৈন, নযাথমরন ইতযামদ। 

কাফবতনয অযাতরাট্র 

 কাফবতনয অযাতরাট্র মিন মফমবন্ন দাথব যথতক একই উাদান মফমবন্ন উাতয় একমত্রত য়, তিন যই 
দাথবগুমর যই উাদানগুমরয অযাতরাট্র য়। 

গ্রাপাইি 

 এমিতত একমি কাফবতনয াতথ 3মি কাফবন মুক্ত থাতক। 
 আকৃমত: গ্রাপাইি আকাতয লড়বুৈ। 
 গ্রাপাইি স্তয মদতয় গমিত। 
 গ্রাপাইতিয দুই স্ততযয ভতধয ফন্ধন িুফই দুফবর, তাই গ্রাপাইি নযভ। 
 গ্রাপাইতিয গিন 2D। 
 গ্রাপাইতি একমি ভুক্ত ইতরকট্রন যতয়তে, তাই গ্রাপাইি মফদুযত্ মযিারনা কযতত াতয। 
 ফযফায: যমির, একমি ইতরতরাড মাতফ, ইতযামদ 

ীযা 

 ীযা একমি কাফবতনয াতথ ংমুক্ত 4মি কাফবন মনতয় গমিত। 
 আকৃমত - ফগবাকায 
 ীযায গিন র যনিওয়াকব ফা 3D। 
 এমি গ্রাপাইতিয যিতয়ও ক্ত। 
 যকান ভুক্ত ইতরকট্রন যনই, তাই কাতযন্ট প্রফামত তত াতয না। 
 ফযফায: কাি কািায ৈনয, যমভন ফা গনা ইতযামদতত। 

পুতরমযন (C-60) - ফাকমভনস্টাযপুতরমযন 

 C60 র একমি অণু মা 60মি কাফবন যভাণু মনতয় গমিত, মা 12মি ঞ্চবুৈ এফং 20মি লড়বুৈ মনতয় 
গমিত। 

 3মি কাফবন একমি কাফবতনয াতথ ংমুক্ত। 
 আকৃমতমি কায ফতরয ভততা। 
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 পুতরমযতনয গিন 3D। 
 পুতরমযতন ভুক্ত ইতরকট্রন যতয়তে, এই কাযতণ মফদুযত মযফামত তত াতয। 


