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পরমাণুগুল�ালে হ্াল�া ব� যা দিলে
আমালির চারপালের সবদেছু ই তৈদর:

Say hello to the atoms that build
everything you see:
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ৈুদম যদি এেদি পরমাণু বানালৈ
চাও, প্রস্তুৈপ্রণা�ী শুরু েরলৈ হলব
তপ্রািনস এবং দনউট্রনস দিলে।

If you want to make an atom,
the recipe starts with
protons and neutrons.

এগুল�া এেসালে দমোও,
উচ্চ ৈাপ ব্বহার ের,
এবং ইল�েট্রন
দছদিলে িাও।

Squish them together, use high heat,
and sprinkle in electrons.
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যেন পরমাণুগুল�া এেদরিৈ হে,
ইল�েট্রনগুল�ালে ভাগ েলর গ্রহণ
েলর তনে।
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When atoms get together,
electrons are for sharing and taking.

F

তমৌ�গুল�া পয্তাে সারদণলৈ ক্রমবধ্তমান
ক্রলম সািালনা োলে।

Elements go in increasing order
on the Periodic Table.
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পারমানদবে সংে্া, ভর, রাসােদনে
সংলেৈ … তসোলন অলনে ৈাদ�ো আলছ।
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Atomic number, mass, chemical
symbol... there are a lot of labels.
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You live in the universe,
and a universe lives in you.
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ৈুদম এেদি মহাদবলবে বাস ের, এবং
এেদি মহাদববে তৈামার মলধ্ বাস েলর।

Periodic tAble: A chart that arranges chemical elements, organized by atomic number.
Protons: Very teeny particles with a positive electric charge. Protons are in the nucleus of
every atom.
subAtomic PArticle: A particle that is smaller than an atom and exists within it, like protons,
neutrons, or electrons.

universe: All of time and space and their contents, including planets and stars, and all other
forms of matter and energy.

element: A pure substance made of one type of atom.

Force: The push or pull on something when it interacts with something else. A force can cause an
object to move faster, slow down, stay in place, or change shape.

GAlAxy: In astronomy, a galaxy is made up of billions of stars, which are each orbited by planets,
gas, and dust. It can also mean a large group of people or things.

ion: An atom or molecule that carries a positive or negative electric charge as a result of having
gained or lost electrons.
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PArticles: Tiny, singular bits of matter that can range in size from subatomic particles, such as
electrons, to ones large enough to be seen, such as particles of dust floating in sunlight.

electrons: Very teeny particles with a negative electric charge. Electrons travel around the
nucleus of every atom.

28

nucleus: The center part of an atom, made up of protons and neutrons.

covAlent bond: A chemical bond that forms between two atoms when they share electrons.

molecule: A group of atoms that are bonded together to form the smallest unit of a substance
that has all the properties of that substance. For example, a water molecule is the smallest unit that is
still water.

chemicAl bonds: Chemical bonds are what join atoms together to create molecules. There are
several types of chemical bonds, including covalent and ionic bonds.

neutrons: Very teeny particles with no electric charge, found in the nucleus of most atoms.

mAtter: Matter makes up everything around you, and anything in the universe that takes up
space and has mass.

Atoms: The building blocks for all matter in our universe. They are so small that you can't see them,
and are made up of even smaller particles called protons, neutrons, and electrons.

chemicAl symbol: The abbreviation for the name of an element. The chemical symbol for
each element is listed in the periodic table.

mAss: A measure of how much matter is in an object. Mass is different from weight because the
mass of an object never changes, but its weight will change based on its location in the universe.

ionic bond: A chemical bond that forms when one atom gives away electrons to another atom.
The atom that loses electrons becomes positively charged, and the atom that gains electrons becomes
negatively charged.

Atomic number: The number of protons in an atom determines an element's atomic number,
which is used to categorize elements. On the periodic table, the atomic number is shown in the top
left-hand corner of each element label.

Atomic mAss: The combined number of protons and neutrons in an atom. On the periodic
table, it is shown as the number under each element's full name.

Glossary

িে: তোন পিাে্ত যেন অন্ তোন পিালে্তর সালে দক্রো েলর। ব� তয তোন পিাে্তলে দ্রুৈ চ�লৈ, ধীরগদৈলৈ
চ�লৈ, দস্র োেলৈ দেংবা আেৃদৈর পদরবৈ্তন ঘিালৈ সাহায্ েলর।

যাহা এর তচলেও অৈ্ন্ত ক্ু দ্র েনা দনউট্রন, তপ্রািন ও ইল�েট্রন দিলে তৈদর।
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পারমাণতিক ভর: পরমাণুর তভৈলর তপ্রািন ও দনউট্রলনর সদমিদ�ৈ সংে্া। পয্তাে সারদণলৈ প্রলৈ্েদি
উপািালনর সংে্া ৈালির সম্ূ ণ্ত নালমর দনলচ তিোলনা হে।
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সমলরাজী িন্ধন: এেপ্রোর রাসােদনে বন্ধন যা িু দি পরমাণুর মলধ্ ইল�েট্রন তেোলরর মাধ্লম গদঠৈ হে।

রাসায়তনক সংলকি: তমৌল�র নালমর সংলক্পণ। পয্তাে সারণীলৈ প্রলৈ্েদি তমৌল�র রাসােদনে সংলেৈ
ৈাদ�োভু তি হলে োলে।

পদার্থ: আমালির চারপালের এবং মহাদবলবের সবদেছুই পিাে্ত দিলে তৈদর, যাহার ভর আলছ এবং িােগা িে� েলর।

পরমাণু: আমালির মহাদবলবের সমস্ত পিালে্তর মূ � উপািান। ৈারা এৈই ক্ুদ্র তয োদ� তচালে তিো যাে না এবং

আেদনে বন্ধন সহ দবদভন্ন রেলমর রাসােদনে বন্ধন রলেলছ।

রাসায়তনক িন্ধন: রাসােদনে বন্ধন হ� যা পরমাণুলির এেদরিৈ েলর অনু তৈরী েলর। সমলযািী এবং

এবং েদতির সে� অবস্া।

মহাতিশ্ব: দববেব্রহ্ালডের সে� সমে, স্ান এবং ৈালির দবষেবস্তু, গ্রহ, নক্রি ও ৈারা সহ অন্ান্ সব পিাে্ত

মহাকাশ: তি্াদৈদব্তজ্ান অনু যােী, এেদি মহাোে েৈলোদি ৈারার সমন্বলে তৈদর যা দেনা গ্রহ-নক্রি, বােবীে
পিাে্ত এবং ধু দ�েনার েক্পে দ্ারা পদরলবদষ্ৈ। এর মাধ্লম বড় তোন িনসমন্নে বা পিালে্তর সমান্নেও
তবাঝালৈ পালর।

পমৌে: এেই রেম পরমাণু দিলে তৈরী এেদি তমৌদ�ে উপািান।

পদরবদৈ্তৈ হে না, ৈলব মহাদবলবে বস্তুদির অবস্ালনর দভদতিলৈ এর ওিন পদরবদৈ্তৈ হে।

ভর: তোন বস্তুলৈ পিালে্তর তমাি পদরমাণ। ভর এবং ওিন িু লিা আ�ািা োরণ তোনও বস্তুর ভর েেনই

প্াটন: এেদি ক্ুদ্রৈম ধনাত্নে তবিু ্দৈে েণা। প্রদৈদি পরমাণুর দনউদলিোলস তপ্রািন োলে।

পর্থায় সারণী: এেদি ৈাদ�ো তযোলন রাসােদনে তমৌ�গুল�া উহালির পারমাণদবে সংে্ার ক্রম অনু যােী
সািালনা োলে।

পারমাণতিক সংখ্া: তোন তমৌল�র এেদি পরমাণুর দনউদলিোলস উপদস্ৈ তপ্রািলনর সংে্া ঐ তমৌল�র
পারমাণদবে সংে্া দনধ্তারণ েলর যা তমৌ�গুল�ালে তরেণীবদ্ধ েরলৈ ব্বহৃৈ হে। পয্তাে সারণীলৈ, প্রদৈদি
তমৌল�র ত�লবল�র উপলর বাম-তোলন পারমাণদবে সংে্া প্রিে্তন েলর।

তনউট্রন: তবিু ্দৈে চাি্তদবহীন ক্ুদ্রৈম েনা যা দেনা তবদেরভাগ পরমাণুর দনউদলিোলস পাওো যাে।

তনউতলিয়াস: তপ্রািন ও দনউট্রলনর সমন্বলে গদঠৈ পরমাণুর তেদ্রিে বা মূ � অংে।

কণা: পিালে্তর ক্ুদ্র, এেে দবি যা অদৈপারমানদবে েণা তেলে শুরু েলর ইল�ক্ট্রলনর মলৈা আোলরর হলৈ
পালর, তযমন সূ লয্তর আল�ালৈ ভাসমান ধূ দ�েণার েণা।

চারপালে ঘূ ণা্ত েমান োলে।

ইলেকট্রন: এেদি ঋণাত্মে তবিু ্দৈে চাি্তযুতি ক্ুদ্রৈম েনা। ইল�ক্ট্রনগুল�া প্রদৈদি পরমাণুর দনউদলিোলসর

বন্ধন তৈদর হে। তযই পরমাণুদি ইল�েট্রন িান েলর তস ধনাত্মে চাি্তযুতি হে এবং তযই পরমাণু দি ইল�েট্রন
গ্রহণ েলর তস ঋণাত্মে চাি্তযুতি হে।

আয়তনক িন্ধন: এেদি পরমাণু েৈৃ ে
্ত অন্ এেদি পরমাণুলে ইল�েট্রন িান বা গ্রহলণর মাধ্লম তয রাসােদনে

আয়ন: ইল�েট্রন গ্রহণ দেংবা িালনর োরলন এেদি পরমাণু বা অণু তয ধনাত্মে বা ঋণাত্মে তবিু ্দৈে চাি্ত বহন েলর।

তপ্রািন, দনউট্রন বা ইল�ক্ট্রন।

অতিপারমাণতিক কণা: এমন এেদি েণা যা পরমাণুর তচলেও ক্ুদ্র এবং পরমাণুর মলধ্ই োলে তযমন োলে

তবদেষ্্ দবি্মান োলে। উিাহরণস্বরূপ, পাদনর এেদি অণু হ� পাদনর ক্ুদ্রৈম এেে যা দেনা পাদনর সমস্ত
তবদেষ্ বহন েলর।

অণু: এেগুচ্ছ পরমাণু এেলরি আবদ্ধ হলে এেদি পিালে্তর ক্ুদ্রৈম এেে গঠন েলর যালৈ ঐ পিালে্তর সমস্ত

েদেলোষ

The first book in the award-winning My First Science Textbook series!
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আমার প্রেম বিজ্াশ্নর পাঠ্যপুস্তি বসবরশ্জর প্রেম পুরস্ার প্রাপ্ত িই!

Atoms are the essential building blocks for everything in the universe.
From the water you drink, to the hair on your head, and the book in
your hands—they're all made out of the exact same atoms.
Basic chemistry has never been so much fun!
«A great way to introduce atoms and chemical elements to young children, who will be amazed

—Momin Uddin, Environmental Scientist, Expedited Environmental

Atomos / পরমাণু

that these tiny units make everything around us! Beautiful illustrations, colorful chemical charts,
and the bilingual feature will make this book even more attractive to young readers.»

মহাবিশ্বের সিবিছু তৈবরর প্রশ্�াজনী� মমৌবিি এিি হি পরমাণু। মৈামার খাও�ার
পাবন মেশ্ি, মৈামার মাোর চুি, এিং মৈামার হাশ্ৈর িইবি – এগুশ্িার সিবিছু ই
এিই পরমাণু বিশ্� তৈবর। প্রােবমি রসা�ন আশ্ে িখনই এৈ মজার বছি না।
«মছািশ্ির িাশ্ছ পরমাণু এিং রাসা�বনি উপািানগুশ্িাশ্ি পবরচ� িরাশ্নার এিবি িু ি্ান্ত মিৌশি, বশশু-

বিশ্শাররা মজশ্ন অিাি হশ্ি মে আমাশ্ির চারপাশ্শর সমস্ত বিছু ই এই ক্ুদ্র িনাগুশ্িা বিশ্� তৈবর! চমৎিার ছবি,
রবিন চাি্ এিং ববিভাবিি তিবশষ্ট এই িইবিশ্ি মছািশ্ির িাশ্ছ আরও আিি্ণী� িশ্র ৈুিশ্ি। »
—মবমন উবদিন, পবরশ্িশ বিজ্ানী, এক্সবপডাইশ্িড এনভা�রনশ্মন্াি।
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