ভারতীয় বাংলা ভাষার

সবাধিু নক ব াকরণ
Bangla Grammar
tuষারকািn চৗধর
ু ী
aনnপারং িকল শbশাstm
slং তথাuবহব

িব া।

সারং তেতা gাহ মপাস ফlgu
হংৈসযথা kীরিমবাmু মধ াৎ॥
anয়:: aনnপারং িকল শbশাstm
slং তথা আয়ঃু বহবঃ চ িব া।
সারং তেতা gাহ m aপাস ফlgu
হংৈসঃ যথা kীরm iব amু মধ াৎ॥

boundless indeed is the science of language
but life is short and obstacles are numerous.
Hence take what is good and leave what is worthless,
as geese take milk from midst of water.

pথম সংsরণ
আি ন 1427

ভূিমকা
ভারেতর িdতীয় সবািধক pচিলত ভাষা বাংলা (bn-IN)। িকntu aত িধক aত াচার o scাছািরতার ফেল ভাষািট
kমিবলীয়মান। গত কেয়ক দশক িবেদশী ভাবধারায় pভািবত ব িkরা দেশ শাসেন আেছন। pkতপেk বাঙালী eিলট
িনেজেক বাংলাভাষী বেল মানেত রাজী নয়। তার ফেল বাংলা িশkা চরম aবেহলার িশকার। বাংলার বািণিজ ক বা
aিফিসয়াল ব বহার pায় uিঠেয় দoয়া হেয়েছ। তার পর euেকশন মািফয়া dারা pিতি ত iংেরজী মাধ ম িশkা বাংলা
ভাষার aিnম সংsাের uেদ াগী হেয়েছ। তেব বাংলােদশ তােদর বাংলা ভাষা, বাংলা (bn-BD) ক সরকারী uেদ ােগ
kমাগত unিতর পেথ িনেয় যােcন। সখােন, সীিমত হেলo ব াকরণ, ভাষাতtt, ফ

pণয়ন, বাংলায় কিmuটােরর কাজ o

সাশ াল িমিডয়ার pচার মাটামিু ট চলেছ। ভারেতর বাঙালীরা aেনকেkেti বাংলা দেশর কাজguিল নকল কের চেলেছন।
আর আেছ চিবতচবন।
ভারেতর aিধকাংশ বাংলাভাষী মানষ
ু , eমন িক বিু dজীবীরাo বাংলা দেশর বাংলা ভাষা eকিট sতnt ভাষা সটাo
জােনন না। বাংলা ভাষার য pkত iিতহাস, তাo eখন বাংলােদেশ তােদর পছnমত ির-রাiট করা হেc। pধান uপপাদ
িবষয় হেc বাংলা ভাষােক সংsৃ েতর সে

িড-িল

করা। বাঝােনার জন eকিট বাংলােদশী ব াকরেণর eকিট লাiন udত

করা হল। “ কান ভাষার পিরবতন িনয়ম বা ব াকরণ িদেয় বn কের িদেল স ভাষা আেs আেs মের যায়। যমন মের গেছ
সংsৃ ত ভাষা।” তাঁেদর akরমালা পিরবিতত হেয় duিট akর যাগ হেয়েছ। sর ‘a া’ o ব

ন ‘k’। eর মেধ িdতীয়িটেক

বণ বলার pেচ া বhu পুরাতন, eেদেশo আেছ। তৎসম শb বাদ দবার pিতেযািগতা eখন ভারেতo pবল। িহিn (কাযতঃ
udu বা ফারসী) শb সেু যাগ পেলi uিকেয় দoয়া হেc। কলকাতার বাঙালীরা eখন ভায়রােক ‘সাruভাi’, জামাiবাবেু ক
‘িজজা’, stী/ pিমকােক ‘জান’ু e ধরেণর কথা বলেছন।
ভারেতর বাংলা ভাষায় শষ uেlখেযাগ ব াকরণ বi duিট হল বামণেদব চkবত o জ ািতভূষণ চাকীর লখা। বলা
বাhuল

জ ািতবাবর
ু ব াকরণ বiিট সংিkp সংsরণ, eবং eেত বhu িবষয় িবশেদ চচা করা হয় িন। তার আেগ সন
ু ীিতkuমার

চে াপাধ ায় o তাঁর িশষ সku
ু মার সেনর লখা বiguিলর বশ িকu সীমাবdতা আেছ। মহঃ শহীdulােহর লখা ব াকরণ
ucিবদ ালেয়র পেk বশ uপেযাগী হেলo সীমাবdতা আেছ। তার কারণ সকােল aেনক িজিনস সিু নিদ ভােব সংjাত হয়
নাi। সন
ু াের
ু ীিতkuমার তৎকালীন pভু িbিটশ dারা oভারেহায়l । eকিবংশ শতাbীেত পৗঁেছ যখন ভাষা পুেরাপুির িনয়মানস
চলার কথা, তখন িp

িমিডয়া, টিলিভশন, বািচক িশlী, pভৃ িতর uৎপােত aিশিkত লােকর scাচািরতা চরম সীমায়

পৗঁেছেছ। িব িবদ ালয় িবে

ারণ, বাংলা িবভােগর সংে াচন, সংsৃ ত িবেলাপ iত ািদ বhu কারেণ চচা করার যাগ তা আেছ

eমন লাক কম। uc বতেনর aধ াপকেদর মেধ লাiফsাiল িডিজেজর সংkমেণ আর লk লk টাকার uiশন ব বসার
পtেন তাঁেদর বৗিdক ফ াকািl তলািনেত। eঁেদর পড়াuনাo aেনক কম। তাi ভাল ব াকরণ বi আর বেরােc না।
ভারেতর বাংলা ভাষার চচাকারী বিু dজীিবরা eখন বাংলােদেশর মখ
ু তািকেয় থােকন।
ei সব সামািজক ঘটনার পিরেpিkেত পূবজ ঋিষেদর aনস
ু রণ কের, 1980 সাল পযn pকািশত সব বাংলা
ব াকরণ বieর সারাৎসার িনেয় ei ব াকরণ বi লখার uেদ াগ। বiিট কান

ণীর পাঠ পুsেক হেত পাের তা বলা শk।

তেব মেন হয় pথম

ণী থেকi eর aংশguিল পড়ােত আরm কের ষ বা a ম

সভ সমােজ নবম

ণীেত সািহত রচনার যাগ তা aজন করা দরকার। আর যারা ব াকরণ জােন না তােদর িলখেত

দoয়াi uিচত নয়।

ণীেত সমাp করেল ভাল হেব। য কান
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pথম aধ ায়
pথম পিরেcদ: বা ালা বা বাংলা ভাষা।
মানষ
ু বা মনষ
ু জািত য

িনসকল dারা মেনর ভাব pকাশ কের, তার নাম ভাষা (Language)। সাধারণতঃ

কানo দেশর বা দশবাসী জািতর নাম aনস
ু াের ভাষার নাম হেয় থােক। বা ালী বা বাঙালী জািত য ভাষা ব বহার কের,
তার নাম বাংলা ভাষা (Bengali Language).
জনসাধারেণর uপর রাে র িনয়ntণ o জািত রা

(Nation State) udেবর পূেব মানেু ষর sাভািবক pেয়াজেন

ভাষার udব। ভাষার kমাগত unিত o িববতন মানব সভ তার unিতর সে

oতেpাতভােব জিড়ত। কােলর সে

ভাষার

িবিভn aে র unিত ঘেটেছ। ei unিত o িববতন ভাষার ব বহারকারী জনগেণর হাত ধের ধীের ধীের ঘেটেছ। িলিপ
udাবেনর পের লখক বা সািহিত ক

ণীর সৃি হেয়েছ। তাঁরাi ভাষার pগিতর সt
ূ ধর হেয় িবিভn শb, বাক o pকরেণর

ব বsা কের ভাষােক সশ
ু ৃ ল সিু বন s সn
ু র rপদান কেরেছন। ei ভাষা শাধন বা unয়ন aিবরাম চেলেছ।
তেব নশন o তার স ালক সরকার মানেু ষর িশkার িনয়ntক হoয়ার পের eবং রা
pিতি ত হoয়ার পের, ভাষােক সশ
ু ৃ ল রাখার uেdেশ

পিরচািলত িশkাসংsাguিল

দেশ দেশ িবদg মানেু ষরা bতী হেয়েছন। মাটামিু ট িনিদ

ভৗেগািলক a েলর জন িচিhত শbাবলীর ব বহার o তােদর িলিখত ভাষায় ব বহােরর িনয়মাবলী pবিতত হেয় মানেু ষর
pকািশত ভােবর সচ
ু াru সহজ o সবজনেবাধ িলিখত rপ িনধািরত হেয়েছ। ভারেত ei কাজিট বhu শতাbী পূেব মিু ন ঋিষরা
কেরেছন। নশন sট হoয়ার হাজার হাজার বছর পূেব ভাবজগেতর কতা হেয় তাঁরা ভাষার িবিভn a

o rপেক পিরশীিলত

কের kমাগত unত কের গেছন। আড়াi হাজার বছর পূেব রিচত ‘পািণনীয় শbশাst’ কান নূতন udাবন বা eমন িক
সেূ tর udাবনo নয়। স পযn pচিলত সt
ূ বা িনয়মguিলর gnন বা কmাiেলশন মাt। aতeব পিরশীিলত ভাষার udব
ভারেত হাজার হাজার বছর আেগ হেয়েছ।
মিু ন ঋিষরা সi যাগােযাগ ব বsাহীন যেু গ পরsর পরামশ o আেলাচনা কের য ভাষার সৃি

কেরিছেলন তার

uপাদান িছল িবিভn a েল pচিলত কথ ভাষা বা pাkত। eসব করেত বhu শতাbী লেগ থাকেব, তােত কান সেnহ নi।
eguিলরi সংsার কের শৃ লাবd rেপ মানবজািতর pথম ভাষা সংsৃ েতর সৃি । e সব ঘেটেছ লখার uপায় বা িলিপ
আিব ার হoয়ার বhu পূেব। বhu শতাbী ধের sিৃ ত বা মেন ধের রাখা eবং বংশ বা guruিশষ পরmরায় তা বহন কেরi ভাষার
agগিত সmn হেয়িছল। সকল ভাষার জননী সংsৃ ত ei ভােব সৃি হoয়ার ফেল সারা িবে
পৃিথবীর aিধকাংশ ভাষাi কান না কান ভােব সংsৃ ত ভাষার সে

সi মেডল চাল ু হেয় যায়।

সmিকত। ব িতkম হল চীনােগা ীর শb আঁকার রীিত

eবং সভােব uduত ভাষাguিল, যমন চীনা, জাপানী, কািরয়ান iত ািদ। খেরা ী বা মruভূিমর িলিপ (ডান থেক বাঁ িদেক
লখার aভ াস) aনস
ূ ত ihuদী মনীষীেদর সৃ কাঠােমার uপর udত হয়। পের iসলাম ধেমর
ু রণ কের আরব ভাষােগা ী মল
utােনর সে

eguিলর ব াপক চচা o pসার হেয়িছল।

aন ান ভারতীয় (Indic) ভাষার মত বা ালা ভাষার জননী সংsৃ ত ভাষা। ভারেতর utরভােগর পূবা েলর
ভাষােগা ী হল পূব । bজভাষা, মিথলী, ভাজপুরী, ছিtসগড়ী, oিড়য়া, aসমীয়া সব ei গা ীর ভাষা। pাkত aথাৎ
সংsার হবার পূেবo মথর
ু া থেক pাগেজ ািতষপুর, িহমালয় থেক িবn পবত পযn pচিলত ভাষাguিলর শbভা াের pcuর
িমল িছল। পূব িলিপর ব বহার সবt হত, eখনo মিথিল eবং মধ ছিtশগেড়র ভাষায় eর ব বহার আেছ। পের মস
ু লমান
আkমেণর পের বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী সংkমেণর জন ভাষার শbভা ার লkণীয়ভােব পিরবিতত হেয় গেছ। তা
সেto ব াকরণ aপিরবিতত আেছ। প েগৗেড়র pধান িমিথলােক িহিnভাষী আখ া িদেয় িbিটেশর uেদ ােগর মিথলী eবং
পের uিড়য়া o aসমীয়ােক sতnt ভাষা ঘাষণা করা হয়। aিবভk ব েদশ o ঝারখে র পূবাংশ বাংলাভাষী। চ gাম থেক

দািজিলং, গায়ালপাড়া থেক রাঁচী ei িবstত ভুখে র ভাষােক যt কের sানীয় uপকরণ সহেযােগ unিতর পেথ িনেয়
যাoয়ার পিরবেত কিলকাতা শহেরর মানেু ষরা ভাষািটর aিভভাবক হেয় িনেজেদর সীমাবdতার কারেণ ব াপক িবkিত
ঘিটেয়েছন। eখন নাগিরক মানষ
ূ ক সরকারী পদ
ু েদর বাংলা ভাষায় pায় কান আকষণ বা uৎসাহ নi। তবo
ু সব কttমল
তাঁরাi দখল কের রেখেছন eবং ভাষািটেক জার কের aবলিু pর পেথ eিগেয় িদেcন।
পরাধীন ভারেত িbিটশ শাসেন ভারেতর pধান ভাষা িহসােব duিট ভাষার sীkিত িছল িহns
ু ানী (বতমােন udu) o
বাংলার। পের িহns
ু ানীেক দবনাগরী akের িলেখ িহnী বেল চািলেয় utরভারেতর সব sাভািবক ভাষার (Natural
Language) দফারফা কের িদেলন sাধীন ভারেতর pথম কndীয় সরকার। সংখ ার িবচাের বাংলা পৃিথবীর ষ বhuলpচিলত
ভাষা। িকntu বাঙালীর anতঃ পি মব বাসী বাঙালীর eেত নঙথক যাগদান ছাড়া আর গব করার মেতা িকu নi। ভাষার
মািলক জনগণ, জনগেণর aিভভাবক রা

বা সরকার। তাi ভাষার মািলকo সরকার। সরকােরর বাঙলা ভাষা সmেn aনীহা

aপিরসীম। খব
ু কম সরকারী কাজ বাংলা ভাষায় হয়। কান মntীর বা রাজৈনিতক নতার সnােনরা বাংলা মাধ ম িবদ ালেয়র
পেড় না। ঐিতহ পূণ pাচীন িবদ ালয়guিলo ধকেছ।
সরকার uদাসীন। তাঁরা খােবন বাংলার আর িচnা করেবন gাবাল
ুঁ
কিমuিনিটর। দশ aথৈনিতকভােব eেগােলo aধিশিkত রাজেনতারা তাঁেদর হীনমন তা কািটেয় দশীয় ব বsাবলীর oপর
ভরসা বাড়ােত পারেছন না। ei asাs কর পিরেবেশ পাকামাকেড়র uৎপাত হoয়াi sাভািবক। সংsৃ িতর জগেতo তাi
ঘটেছ। যাi হাক, eেদর বাদ িদেয় ভাষার যা টকিনক াল আেলাচনা তাi ব াকরেণ হoয়া uিচত। মাটামিু ট eখনo িবkিতর
পিরমাণ খব
ু বশী নয়।

িdতীয় পিরেcদ: ব াকরণ
“মনেু ষ র ভাষা িবে ষণ কিরেলi দখা যাiেব ভাষার গঠনpণালীেত

কতকguিল িনয়ম আেছ। শেbর গঠেন, পেদর গঠেন o বােক র গঠেন
eirপ িনয়েমর আিব ারi ব াকরেণর (aথাৎ gামােরর) uেdশ ” —
রােমndসn
ু র িtেবদী

“ য িবদ ার dারা কানo ভাষােক িবে ষ কিরয়া তাহার srপটী আেলািচত
হয়, eবং সi ভাষার পঠেন o িলখেনর eবং তাহােত কেথাপকথেন udrেপ তাহার pেয়াগ করা যায়,

সi িবদ ােক

সi ভাষার ব াকরণ

(Gramamar) বেল” — সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ায়
‘ব াকরণ’ শেbর মল
ূ aথ ‘িবে ষণ’। ব াকরণ হল ‘শbশাst’, আিদ পুsক ‘পািণনীয় শbশাst’ যার pথম uদাহরণ।
সংsৃ েত ব াকরণ শেbর ব ু ৎপিt িনেদশ কের বলা হেয়েছ ‘ব ািkয়েn ব ু ৎপাদ েsশbা aেনন’, aথাৎ যার dারা শbেক ভেঙ
তার িভতের কী কী uপাদান আেছ তা দখােনা হয়, তাi হেলা ‘ব াকরণ’। ‘ব াকরণ’ শেbর ei aথ aিত pাচীন। সমােজর
িববতন o সভ তার unিতর সে

সে

ব াকরেণর পিরিধ বাড়েত বাড়েত বতমােন ‘ব াকরণ’ হেয় দাঁিড়েয়েছ ‘ভাষািবষয়ক

শােstর’ সমাথক। ব াকরেণর pধান কাজ হল ভাষা ব বহােরর পdিত o pকরণguিল সংjাত করা o আেলাচনা কের সহেজ
বাধগম করা। aথাৎ ব াকরণ হেc jােনর সi শাখা যার dারা কান ভাষা শখা যায় o udrেপ pেয়াগ আর aনশ
ু ীলন
করা যায়।
eখন p

হেc, ভাষা শখার জন ব াকরণ পড়ার pেয়াজন কী? য মানষ
ু িলখেত পড়েত জােন না স-o তা তার

পিরেবশ থেক uেন uেন o িনয়িমত ব বহােরর মাধ েম কান ভাষা িশেখ িনেত পাের। কারণটা aিত সহজ। য কানo
িবষেয় িলিখত পুsেকর সাহােয jান aজন করা সহজতর। ভাষার িবষেয় তাi ব াকরেণর সাহােয

সi jান aজন করা

হয়। পিরেবেশর সাহােয আমরা যা িশিখ তা পিরমােণ aেনক কম eবং তােত সময় লােগ aেনক বশী।
পিরেবশ থেক মানষ
ু য ভাষার সে

পিরিচত হয় সটা আসেল oi পিরেবেশ pচিলত আ িলক কথ ভাষা যা oi

eলাকার মানষ
ু মেু খ মেু খ ব বহার কের। িকntu আ িলক কথ ভাষার aসিু বধা হল তা িবেশষ a েলর গ ীেত সীমাবd, eবং
eর aেনক aংশ aন a েল apচিলত। যমন, পুruিলয়া a েলর কথ ভাষা কাচিবহাের apচিলত, বা কাচিবহার
a েলর কথ ভাষা huগলী জলার লাকেদর কােছ aপিরিচত। eক বৃহৎ ভৗেগািলক ভূিমখে র সমs eলাকায় িবিভn
আ িলক ভাষােগা ীর লােকর পেk বাধগম eবং লখার o পড়ার কােজ ব বহার করার জন eকিট aিভn িনয়মবd
ভাষার ব বহার করার ব বsা সমােজর udত হেয়েছ। ei ভাষােক মান ভাষা (Standard Language) বলা হয়। মান
ভাষার িলিখত rপিট লখ ভাষা বা িলিখত ভাষা। ব াকরেণর কাজ pধানতঃ ei লখ ভাষার িনয়মাবলী িনেয় চচা করা।
ei মান ভাষােক ভাষােগা ীর সমs মানষ
ু মেন চেল eবং দনিnন কােজ তা ব বহার কের। যমন dui ব

িমিলেয় বhu

sানীয় uপভাষা চাল ু থাকেলo িশিkত লােকর লখা o পড়ার জন eকিট aিভn লখ ভাষা আেছ। ei লখ ভাষার duিট
rপ: সাধ ু o চিলত ভাষা। পিরেবশ থেক মানষ
ু মান

লখ ভাষা িশখেত পাের না বেল সকেলর ব াকরণ পড়া দরকার।

কারণ, ব াকরেণ eকিট িশ o ud ভাষার িনয়মguিল বণনা করা থােক, কােজi ব াকরেণর মাধ েম ভাষা িশখেল ভুল হবার
সmাবনা কেম যায়। ব াকরণ ছাtেদর দয় মাtভাষায় সব রকম লখাপড়ার udভােব aনশ
ু ীলন করার যথােযাগ িনেদশ।
বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছর বেল pচার করা হেলo eর িলিখত ভাষা মাটামিু ট সবজনgাহ rপ ধারণ কের
ভিk আেnালেনর যেু গ। tuলসীদােসর সময় মাটামিু ট বাংলা ভাষারo utরেণর সময়, যার pথম িদেকর িনদশন মহাকিব
kিtবােসর রামায়ণ। যাঁরা ভাষার গিতpkিত িনেয় চচা কেরন, তাঁরা uপলিb করেবন য পাঁচ ছেশা বছর পূেব বাংলা ভাষার
মল
ূ ভাবিট আজেকর eকিবংশ শতাbীর ud বাংলার rেপর খব
ু কাছাকািছ িছল। কাযতঃ ভাষার পিরবতন aপব বহার বা

abuse eর জন

বশী হয় যার মেধ pধান কারণ রাজৈনিতক। মস
ু লমান aিধকাের icামত আরবী ফারসী শb uিকেয়

ভাকাবল
ু ারীর দফা রফা করা হেয়েছ। iংেরজ আমেল তাm ru pভুরা দাসেদর সে

িহns
ু ানী বা uduেতi কথাবাতা

বলেতন। আদালেতর (ন ায়ালয় বলেল aেনেক সংsৃ ত বলা হেc মেন কেরন) সব জাগন-i ফারসী aথবা আরবী বা tuক ।
aেনেক আবার ei িবেদশী শbguিলেক জনগেণর ভাষা o সরল সহজ বানােনর জন aিধক বা নীয় মেন কেরন।
আধিু নককােল ভাষার িনয়ntণ চেল গেছ ব বসািয়ক pিত ান িমিডয়ার হােত। িহnী বা দবনাগরী uduর pভাব িহnী িসেনমার
কল ােণ বhuguণ বেড়েছ। কndীয় সরকােরর uেদ ােগর িহnী বা দবনাগরী uduর ব াপক pসার ঘেটেছ। বাঙালীরা aসহায়
পতে র মত ei আguেন পুেড় মের বলেছ ‘e িয়ং দ oয়ামথ’। রাজেনতােদর ধারণা, মস
ু লমান ভাট পেত গেল আরবী
ফারসী শb ভাষােত আরo ঢাকােনা দরকার। তাছাড়া aবাঙালী ভােটর জন eguিলর বা িহnীর pচার আবিশ ক। িমিডয়ার
লােকরা কাযতঃ তৎসম শb o যk
ু াkরেক বজন করা তােদর pাথিমক কতব মেন কেরন। তার জন বkেব aস িত uেক
গেলo kিত নi।
ব াকরেণর কথায় আসা যাক। সিn না থাকেল যk
ু াkরo uিঠেয় দoয়া যােব ei িচnায় eকদল লাক ব াকরেণ
সিn o সমােসর চচা কিমেয় আনার পkপাতী। ব ু ৎপিtর িবষয় বাদ পেড় গেছ। বhuিদন ধের সমাসবd পদ হাiেফন িদেয়
ছাপা হেc। eেত নািক সাধারণ লােকর সিু বধা হেব। সাধারণ মােন িক aিশিkত বাঝােত চাiেছন তাঁরা? aিশিkত
লােকর uপযk
ু কের িরsাkচািরং করা হেব বাংলা ভাষােক? e ব াপাের কেয়কজন লাক তাঁেদর সীমাবd jােনর চশমায়
জগতটােক দেখ িসdাn িনেcন। বাংলার িশkক আর লখকেদর eকাংশ ছাড়া আর কu বাংলা ভাষােক বাঁিচেয় রাখার
পkপাতী নেহন। আর eকটা বড় সমস া হেলা, িশkাজগেত সবt aেযাগ

লাকেদর দলদাস হবার যাগ তায় িনযk
ু করা

হেয়েছ। তার ফেল চচা করার যাগ তা আেছ eমন লাকi খব
ু কম।
তব ু বাংলা ভাষার পঠন পাঠন eকবাের বn হয়িন। eমনিক গত িtশ চিlশ বছেরo ভাল ভাল ব াকরণ বi লখা
হেয়েছ। suল পাঠ ব াকরেণ মাটামিু ট pধান িবষয়guিল বাদ পেড়িন। িলিখত ব াকরণ বi না থাকেলo মধ যেু গর লখক বা
কিবগণ মাটামিু ট ud বাংলাi িলেখেছন। aথাৎ কাড aফ ক াk eকটা িছল। যােদর সংsৃ েত jান িছল তাঁরা সখান থেক
ধারণা কের শb, পদ o বােক সম ক ব বহার কেরেছন। কিবক ণ মku
ু nরাম চkবত o ভারতচেndর ভাষাjান আধিু নক
যেু গর পি তেদরo ঈষার কারণ। ei iনফম াল ব াকরেণর যগ
ু থেক িলিখত ব াকরেণর যেু গ pথম পদেkপিট করেলন
িবেদশী িমশনারীরা। sানীয় ভাষা িশkা না কের তাঁরা সাধারণ মানেু ষর মেধ তাঁেদর ধম pচার কের ধমাnর করার কাজিট
করেত পারেবন না eটা sাভািবক ভােবi তাঁরা eেদেশর সে

পিরিচত হবার eক শতাbী পেরi বঝ
ু েত পেরিছেলন। ei

পেবর বা pkতপেk বাংলা ভাষার সবpথম ব াকরণিট লখা হয় রামান হরেফ, যেহtu তখনo বাংলা ছাপার হরফ বা
akরমালা তরী হয়িন। 1743

ী ােb পtuগীজ পাdী মােনােয়ল দ আsসm
ু পসাঁo পtuগােলর রাজধানী িলsবn থেক ei

ব াকরণ বi ছেপ pকাশ কেরন। বাংলা হরফ তরী কের আরo ভাল কের ব াকরণ িলেখ ছাপেলন ঈ iি য়া কাmানীর
কমচারী ন াথািনেয়ল bািস হ ালেহড। eিট সব িদক িদেয়i সাথক eকিট ব াকরণ বi। eর পের uiিলয়াম করী, হটন, জন
িবমs pমখ
ু সােহবরা বাংলা ব াকরণ লেখন। তেব eguিল সবi iংেরজী ভাষায় িলিখত।
বাঙালীেদর মেধ ব াকরণচচার পিথkত রাজা রামেমাহন রায়। িতিন pথেম িবেদশীেদর জন iংেরজীেত ব াকরণ
রচনা কেরন 1826

ী ােb। পের 1833

িdতীয়ােধ দশীয় িশkার িবsােরর সে

ী ােb দশীয় ছাtেদর জন ‘ গৗড়ীয় ব াকরণ’ রচনা কেরন। uনিবংশ শতাbীর

ছাtেদর uপেযাগী কের বশ িকu বাংলা ব াকরণ বi লখা হয়। ei ধারা আজ

পযn িনরবিcn ভােব চেল আসেছ। aেনক িশkািবেদর ধারণা, বাংলা ব াকরণ সংsৃ ত ব াকরেণর aনস
ু রেণ লখার জন
eেত বাংলা ভাষার srপিট ধরা পেড়িন। ঊনিবংশ শতাbীর শষ থেক িবংশ শতাbীর pথম পােদ রবীndনাথ, রােমndসn
ু র
িtেবদী, হরpসাদ শাstী pমখ
করার জন
ু সািহিত কগণ সংsৃ ত ব াকরেণর িনয়ntণ থেক বাংলা ব াকরণেক মk
ু

বশ

কেয়কিট pবn রচনা কেরন। পরবত কােল কিপক ােটরা সi ধয়
ূ া বারবার tuলেলo কােজর কাজ কu িকui কেরনিন।
pাসি ক কথািট হেলা, সংsৃ ত মােন সংsার kত। ব াকরেণর uেdশ i তাi। িবশৃ ল বhuধািবভk কথ o
aিশিkত লােকর িলিখত ভাষােক শৃ লাবd করাi ব াকরেণর pধান uেdশ । পৃিথবীর সব ভাষারi ব াকরণ সংsৃ ত

ব াকরেণর aনস
ু ারী। আধিু নক pকরণguিলর জন বাংলা ব াকরণ বhuল পিরমােণ iংেরজী ব াকরেণর aনস
ু রণ কের আসেছ
গত eক শতাbী ধের। সত
ু রাং সংsৃ ত বাদ িদেয় িড-টিkিফেকশন করেত হেব ei ধারণা, বাংলা দেশর িহnিু বেরাধী
uেলমারা তাঁেদর sােথ pচার কেরন। আমােদর eখােন মধা o যাগ তার aভােবর জন

লােক মহা uৎসােহ তাi প ারিটং

কের যােc।
আসল সমস ািট কাজ করার পিরেবশ বা পিরকাঠােমা বা iন াsাkচার নi। ব াকরেণর আিদ নাম ‘শbশাst’।
শbভা ার তরী না কের ব াকরণ রচনা করা যায় না। য সব সরকারী কমচারী িশkকরা ব াকরণ রচনা কেরেছন, তাঁরা
জীবেন eকিদনo কান gােম িগেয় শbাবলীর সnান করার বা বাচনভ ী রp করার চ া কেরনিন। ঘের বেস কিপ করা
সmব। তাi হেয়েছ। eমনিক মহঃ শহীdulাহ সােহেবর নtেt পূববে

kত আ িলক ভাষার শb সnানo মাটামিু ট ব থ।

ei আ িলক ভাষা aিভধােন aিধকাংশi শbi sানীয় ucারণ িবkিত। নtuন শb নয়। িবংশ শতাbীেত িবেশষত
টিলিভশন চাল ু হoয়ার পের আ িলক শbাবলী, pেয়াগ o ভ ীসমহ
ূ druত লাপ পেয় চেলেছ। gােমর ভাষাo আনnবাজার
aনস
ু ারী eবং িসিরয়াল pভািবত। তাছাড়া ei কােজর বােজট সরকােরর aনেু মাদন পােব বেল মেন হয় না।

ব াকরেণর িবষয়বstu:
ব াকরেণ সাধারণতঃ ভাষার িতনিট িদেকর আেলাচনা করা হয়:—
িবেবচনা করেল ব াকরেণর িবষয়বstu pধানতঃ িতনিট:— (1)

িন, পদগঠন o বাক িনমাণ। ei িদক থেক

িনতtt (Phonology), (2) rপতtt (Morphology), (3)

anয় (Syntax)।
িনতেtt ভাষায় য সব

িনর ucারণ হয় তার পিরচয় থােক। মানেু ষর মখ
ু , িজভ o ক নালীর মেধ aবিsত

sরতntীর চলাচেল িক ভােব সguিল ucািরত হয় তা িববৃত হয়
থােক। ei

িনতেtt। সguিলর udব o kমপিরবতেনরo আেলাচনা

িনguিল ব বহািরক kেt eবং পরsেরর pভােব িক ভােব পিরবিতত হয় তাo

ucারেণর আদশ পdিত, তার সহনেযাগ ব িতkম,

িনতেttর আেলাচ ।

িনতেtt

ােসর ভূিমকা, eবং sর o সেু রর আেলাচনা করা হেয় থােক। rপতেtt

ভাষার পদ গঠেনর িনয়মাবলী ( যমন, pত য়, কারক-িবভিk, সমাস iত ািদ) আেলািচত হয়। ব াকরেণর ‘anয়’ aংেশ
বােক র গঠন, বােক র

ণীিবভাগ, বাক িনমােণর িনয়ম, বাচ iত ািদর আেলাচনা করা হেয় থােক।

ei িতনিট মল
ূ িবষয় ছাড়াo ব াকরেণ শbভা ার, বাগধারা, শেbর aথপিরবতন, auিd িনরাকরণ, ছn, aল ার
iতািদর আেলাচনা sান পায়।

tতীয় পিরেcদ: সাধ ু o চিলত pস
সািহেত র ভাষা ( লখ ভাষা) o কথ ভাষা:
“ য সমs জনসমােজ, pাচীন কাল হiেতi তাহােদর মেধ ব বhত ভাষার চচা আেছ o সi ভাষায় কাব ািদ রিচত
হয়, pায়i তাহােদর ভাষার duiটী rপ পাoয়া যায়:— eকটী তাহার িলিখত (aথবা মেু খ-মেু খ pচািরত) সািহেত র rপ; eবং

আর eকটী, তাহার মৗিখক aথবা দনিnন জীবনযাtায় কেথাপকথেনর rপ। sানেভেদ eবং সমােজর িশিkত-aিশিkত o
uc-নীচ sরেভেদ, ভাষার মৗিখক rেপর মেধ o আবার alিবsর পাথক দখা যায়।”
uপেরর িববরণিট ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ােয়র লখা। eর থেক duিট িবষয় পির ার: (1) কথ ভাষা আর
লখ ভাষা eক নয়। (2) কথ ভাষার rপ sােন sােন িবিভn। uপলk o বkার সামািজক aবsােনর uপর লkণীয়ভােব
িনভরশীল। e pসে

আেগকার িদেনর মিহলােদর ভাষার কথা uেlখ করা aনিু চত হেব না। গৃিহণীরা সেচতনভােব কতােদর

কােছ িনেজর tuc o aj pিতপn করার জন

মেয়িল বাংলা বলেতন, iেc কের ভুল করেতন। নিু চ, নব,ু নাu, eসব বেল

স েনস আনেতন। কলকাতার ঠাkuরবাড়ী a েল নাবা, আঁব, গেলম, খেলম ধরেণর কত kিtম কথাবাতা চাল ু িছল। sামী
িবেবকানn guruভাiেদর সে

utরভারেতর সn াসীেদর ব বhত বhuসংখ ক শb ব বহার কের কথা বলেতন। বuবাজােরর

িবংশ শতাbীর িdতীয়ােধ মsানী ভাষার শbাবলীo িব ািnকর। eকিবংশ শতাbীর বাঙালীরা িজজ,ু সাruভাi, জান ু iত ািদ
িহnী udu শb pcuর পিরমােণ ব বহার কেরন। িলবার ালেদর মেত eসবi চিলত ভাষা। eবং ভাষা ব াপারিট নািক ei জন i
তরী। যােত িকনা তােত সব িকu uিকেয় দoয়া যায়। বাঙালী সমাজ aেপkাkত aবাচীন eবং কলকাতার বাঙালী সমাজ
আরo aবাচীন। কলকাতার বাঙালী মাigা

বা gাম থেক uেঠ আসা জনেগা ী। তার পের aেধক udাstu, যােদর আিদ কথ

ভাষােক রকগনাiজ করাi শk। তার oপর আেছ kমবধমান aবাঙালী জনেগা ী o পি মা মস
ু লমানেদর pাধান । আবার
aথনীিতo aবাঙালীেদর হােত। ফল যা হবার তাi হেc। কলকাতার কথ ভাষা eখন আর বাংলা নয়। iংেরজী মাধ ম িশkা
eেত আর eক মাtা জেু ড় িদেয়েছ। তা আেলাচনা না করাi ভাল। কারণ তা হেল pমািণত হেব য আমরা সকেলi ব িkগত
ভােব বাংলা ভাষােক হত া করার চkােn িলp বা সািমল।
e ব াপাের eকিট কথা pথেমi বেল নoয়া ভাল য ভাষায় মাণক ব বsা বা s া াডাiেজশন না থাকেল তা
পরsরgাহ হoয়া সmব নয়। লখ ভাষা ব াকরেণর aনস
ু রেণ িলখেত হেব। কান িবেশষ পিরিsিত বা পিরেবেশর িবstত
ব াখ া করার জন sানীয় বা গা ীগত শb o বাক াবলী o িবkিত সমহ
ূ pেয়াজেন ব বহার করা যেতi পাের। eguিল udিত
বা udার িচেhর মেধ থাকেল তা ব াকরণেক aিতkমণ কের বেল ভাববারo কান কারণ নi। িকntu কান জায়গায় িকu
িকu লাক বেল থােক বেল ব াকরণ aিসd শbাবলী, বাক াংশ o বাক guিল সািহত বা সাংবািদকতার িববরণীেত ব বহার
করেল চলেব না। চিলত ভাষার duiিট pাচীন uদাহরেণর মেধ ‘আলােলর ঘেরর duলাল’, ‘huেতাম পঁ চার নকশা’ কািহনীর
থেক ei কারেণ aিধক pশংিসত হেয়েছ।
সব দেশi লখ ভাষা আেছ, eবং তা কান ভােবi কথ ভাষার aনস
ু ারী নয়। iংেরজী ভাষার সে
pােদিশক কথ ভাষার কান িমল নi। লখ ভাষািট পূববত যেু গর সািহত , ব াকরণ, বাকৈশলীর সে
sানীয় বতমান যেু গর িশিkত

লােকর মেু খর ভাষার কাছাকািছ rেপ িনেয় আসা হেয়েছ। ল ািটন

iংলে র

সাযজ
ু বজায় রেখ
থেক iংেরজীেত

kমিববতন ধীের ধীের পিরশীিলত পdিতেত িনেয় আসা হেয়েছ। ei লখ ভাষার rপিট সম কভােব শৃ লাবd। িbিটশ
জাতীয় চিরেtর সে

স িত রেখ aিতkমণ বা ব িতkম করার pেচ ার uদাহরণ কম। ei শৃ লার জন i iংেরজী ভাষা

পৃিথবীর pধান যাগােযােগর ভাষা হেয় uেঠেছ। িবkতrপ-pধান iংেরজীর uপভাষাguিল eখন আি কার িবিভn দেশ িভn
িভn নােম চলেছ।

“বালীর বণীবাবর
ু aন pকার িবেবচনা িছল। eেদেশর লাকিদেগর সংsার ei য suেল পড়া শষ হiেল

লখাপড়ার শষ হiল। িকntu e বড়

ম, আজn মরণ পয n সাধনা কিরেলo িবদ ার kল পাoয়া যায় না, িবদ ার চচা যত

হয় ততi jান বৃিd হiেত পাের। বণীবাব ু e িবষয় ভাল বিু ঝেতন eবং তদনস
ু াের চিলেতন। িতিন pাতঃকােল uিঠয়া

আপনার গৃহকm সকল দিখয়া পুsক লiয়া িবদ ানশ
ু ীলন কিরেতিছেলন। iিতমেধ

চৗd বৎসেরর eকিট বালক — গলায়

মাduিল — কােন কামিড়, হােত বালা o বাজ,ু সmেু খ আিসয়া িঢপ কিরয়া eকিট গড় কিরল।” —— আলােলর ঘেরর duলাল।
“গাজনতলায় সেজাের ঢাক- ঢাল বেজ u েলা, সকেল ucsের “ভেd ের িশেবা মহােদব” বেল চীৎকার কেt

লাgেলা; বাব ু িশেবর সmেু খ ভূিম হেয় pণাম কেlন। — বড় বড় হাতপাখা duপােশ চlেত লাgেলা। িবেশষ কারণ না জানেল
aেনেক বাধ কেt পারেতা য আজ বাব ু বিু ঝ নরবিল হেবন। aবেশেষ বাবর
ু duহাত eকt কের uেলর মালা জিড়েয় দoয়া হেলা, বাব ু কাঁদ কাঁদ মখ
ু কের রশমী ruমাল গলায় িদেয় eকবাের দাঁিড়েয় রiেলন, পুেরািহত িশেবর কােচ ‘বাবা uল দাo,

বাবা uল দাo’ বারংবার বlেত লাgেলা, বাবর
ু কল ােণ eকঘিট গ াজল পুনরায় িশেবর মাথায় ঢালা হেলা, সn াসীরা

সেজাের মাথা ঘru
ু েত লাgেলা, আধঘ া eirপ কে র পর িশেবর মাথা থেক eকেবাঝা িবlপt স’ র প েলা। সকেলর

আনেnর সীমা নাi, ‘বেল ভেd েরা িশেবা’ বেল চীৎকার হেত লাgেলা, সকেলi বেল u েলা ‘না হেব কন — কমন

বংশ!’” —— huেতাম প াঁচার নকশা
uপেরর aনেু cদ duিট যথাkেম টকচাঁদ ঠাkuেরর লখা ‘আলােলর ঘেরর duলাল’ o মহাtা কালীpসn িসংেহর লখা
‘huেতাম প াঁচার নকশা’ নামক কািহনীdয় হেত নoয়া হেয়েছ। লk করেল বাঝা যােব য duiিট প ারাgােফ pধান পাথক
duিট।
(1) আলােলর ঘেরর duলােল িkয়াপদguিল ব াকরণসmত pত য় iল, iেত, iয়া, iেতন, iেতিছেলন iয়ািছল
ব বহার কের গঠন করা হেয়েছ। িকntu huেতােম druত কথেনর সময় য ‘i’ লাপ হয় সi pবণতািটেক pাধান িদেয়
িkয়াপদguিল ‘i’ বিজত কের ◌্ল, ◌্েত, ◌, ◌্েতন, ◌্েতিছেলন, ◌িছল লখা হেয়েছ।
(2) ‘huেতাম প াঁচার নকশা’ কািহনীেত স ট বা

াসহীন কের মহাpাণ বেণর ucারণguিল huবhu লখা হেয়েছ: uিঠল

> u ল > u ল; কােছ > কােচ। aধsর ‘র’ যk
ু াkেরর ucারেণ pায় না ucারণ করার pবণতােক িতিন িলিখত rেপ
sীkিত িদেয়েছন: কিরেত > কrেত > কেt। আলােলর ঘেরর duলােল eguিলর ব াকরণসmত ফম িলিখত হেয়েছ।
eiবার pায় aধশতাbী পের িলিখত শরৎচেndর িন িত uপন ােসর o কিবguru রবীndনাথ ঠাkuেরর যাগােযাগ
uপন ােসর eকিট eকিট aনেু cদ দখা যাক।

“eবাের কানাi িবপুল uৎসােহ দাঁড়াiয়া uিঠয়া হাত বাড়াiয়া িবছানা দখাiয়া বিলল, কu পালায়িন মা, সব ঐ
নেপর মেধ uেকেচ। তাহার কথা o মখ
ূ হiেত িতিন iহার গলাটাi
ু চােখর চহারা দিখয়া শলজা হািসয়া uিঠেলন। দর

বশী uিনেত পাiয়ািছেল। eবার, বড়জােক সেmাধন কিরয়া বিলেলন, িদিদ, খেয় ফlেল য তামােক! হাত তামার না

oেঠ, eকবার ধmকােতo িক পার না? oের, oi সব ছেলরা - বেরা - চl আমার সে ।”—— িন িত
“িবpদাস চমেক uঠল। যখােন কাযকারেণর যাগােযাগ নi সখােন তক করেব কী িনেয়? aমাবস ার সে

kuিs

করা চেল না। িবpদাস বেু ঝেছ, কী eকটা দব-সংেকত kuম ু মেনর মেধ বািনেয় বেসেছ। কথাটা সত । আজi সকােল
ঠাkuরেক uেdশ কের মেন মেন বেলিছল, ei বেজাড় সংখ ার uেল জাড় িমিলেয় সব- শেষ যিট বািক থােক তার রঙ যিদ

ঠাkuেরর মেতা নীল হয় তেব বঝ
ু ব তাঁরi icা। সব- শেষর uলিট হল নীল aপরািজতা।” —— যাগােযাগ
লk করেল

দখা যােব huেতােমর aধাংশ aথাৎ িkয়াপেদর ‘i’

লাপ রবীndনাথ কাযকরী কেরেছন, িকntu

মহাpােণর pাণহরণ কেরনিন। শরৎচndo huেতােমর aপর aধাংশ িkয়ািnত কেরi সntu
‘চ’, ‘ঠ’ ক ‘ট’, ‘ল’ ক ‘ন’ iত ািদ িলেখেছন।
আরo aধশতাbী পের লখা নেরndনাথ িমেtর ‘িমিনবাস’ গেlর eকিট aনেু cদ:

থেকেছন, স ট ucারেণ ‘ছ’ ক

“eকu িহসাব কের চলেত হয় বiিক সীেতশ gupেক। সংসাের পুেরা মােসর আিনং মmার স eকাi। িবধবা মা
আেছন। আর আেছ duিট aনূঢ়া বান। তারা িব.e. পাস কের বেস আেছ। চাকিরo হেc না। দখেত স ু ী নয় বেল িবেয়র
সmno তমন আসেছ না। তেব দাদােক সাহায করার জন eেদর চ ার an নi। oরা িটuশিন কের, পাটটাiেমর কাজ

তা যত কম মাiেনরi হাক, আর কম ময়ােদরi হাক, পেলi িনেয় নয়। oেদর কান aিভমান নi। সংসাের ব য়
সংেকােচর জন o যথাসাধ চ া কের িচtা আর রমা। বােনেদর িবruেd কান aিভেযাগ নi সীেতেশর। তব ু মােসর শেষ
মজাজ যন aকারেণ িক সামান কারেণ িবগেড় যায়। sভাব িখটিখেট হেয় oেঠ, িনেজর আচরেণর কথা ভেব তখন লিjত

হয় সীেতশ। মা আর বানেদর সে

িমি কের কথা বেল। িসেনমার িটিকট িকেন িদেত চায়।” —— ‘িমিনবাস’ — নেরndনাথ

িমt
আরo aধশতাbী পের লখা িতেলাtমা মজম
ু দােরর ‘শামক
ু েখাল’ uপন ােসর eকিট aনেু cদ:

“eকিট aেমাঘ pে র জন aেপkা করিছল uভদীপ। e p
করেব। স কী জবাব দেব জােন না। s

আর মা মেু খ uিলেয় পথ ছেয় দাঁড়ােব না। ucারণ

কানo জবাব না িদেলo চেল। স বলেব, কােজ লেগেছ। কাল oষধ
ু eেন দেব।

পযটন সংsায় যােব আর টাকা পােব। স টাকা থেক oষধ
ু িকনেব। মােসর শষ হেলi… সi আবতন। সi du চk। শষ

পযn আবার সংসােরর ভাঁড়াের টানাটািন। আর ঘ ানঘ ানািন বাড়েব। িবরিk বাড়েব। গাটা জীবনযাপন িনেবাধ চাহিনেত,
হাঁ-মেু খ তািকেয় থাকেব তার িদেক। তািকেয়i আেছ সারাkণ। ei য মৃtu েকi স ভেব বেস আেছ পরm মাk, িচরনারীর

কােল স আ য় নেব — eমনi ভেব চেলেছ িনরnর, আর তা বাsবািয়ত করেত পারেছ না, তার কারণ হেত পাের ei

হাঁ-মখ
ু সংসার। যখােন স pায় aপিরহায eখন। দশচেk ভগবান।” —— ‘শামক
ু েখাল’ — িতেলাtমা মজম
ু দার
“জাতীয় নাগিরক পি

eবং সংেশািধত নাগিরকt আiন িনেয় du’পেkর ‘রণং দিহ’ মজােজর মেধ i সাশ াল

িমিডয়ায় ঘেু র বড়ােc duেটা িভিডেয়া। যখােন দখা যােc, য ‘নাগিরক’ িনেয় ei মহু ূ েত du’জন eেkবাের সmখ
ু সমের,
সi iস ু েতi নেরnd মাদী eবং মমতা বেn াপাধ ায় eক িদন িনেজেদর eকদম uেlা aবsােন িছেলন। মাদী তখন

মনেমাহন িসংহেক সিরেয় দেশর pধানমntী হoয়ার লড়াiেয়। আর মমতা বাংলা থেক বামশাসন uৎখােতর aেst শান
িদেcন। oi িভিডেয়ায় মাদীর মেু খ শানা যােc, কেnd kমতায় eেল aসেমর সব িডেটনশন ক াm ভেঙ guঁিড়েয় দেবন।

আর িdতীয় িভিডেয়ায় মমতা দািব করেছন, বাংলােদশী aনp
ু েবশকারীেদর িচিhত কের দশছাড়া করেত হেব।”——
‘আনnবাজার পিtকা — 19/12/2019

eভােব uপেরর কেয়কিট aনেু cেদ মল
ূ তঃ চিলত ভাষার uদাহরণ িহসােব সাধ শতাbী aথাৎ দড়েশা বছেরর
গদ রীিতর নমন
ু া দখান হেলা। eকu মেনােযাগ িদেয় দখেল বাঝা যােব য ei দড়েশা বছের eমন িকu পিরবতন হয়িন
যােক uেlখেযাগ বলা যায়। তাi চিলত ভাষা সmিnত আেলাচনািট কাযত িন
রাজৈনিতক কারেণ ei pস িটর uপর জার িদেয় aনিভj o পূবাgহািnত

ল বা aনিভেpত বলা চেল। িকntu

লাকেদর িদেয় বাংলা ভাষার যেথc পিরবতন

করা হেc িবেদশী শb uিকেয়। aিশিkত মানষ
ু েদর ei apেয়াজনীয় হsেkপ ভাষািটেক কাযতঃ িনmমােনর কের tuেলেছ।
eiবার চিলতভাষার uৎপিtর িবষেয় আসা যাক। িলিখত বাংলা ভাষার pথম নমন
ু াguিলর মেধ

ী ান পাdী

uiিলয়াম করীর সংgহguিল pথম। মহাজন o খাতেকর duেশা বছেরর পুরেনা কথাবাতার নমন
ু া:“মহাশয় িক কিরব ad ভূিম rিপয়ািছ আর িকি ৎ বৃি হiেল ববাক rিপয়া িদব।”
“uন tui বড় aলস আর লােকর সব kত হiল তার kত হয় না কন।”
“মহাশয় আপিন সকল জােনন মার বিটর িববাহ হiল তাহােত দশ িদন গল তারপর eক সােহব আiল o বগার

ধিরয়া িতন িদন লiল স বড় মািরল o তারপর িকu িদল না মi
ু লাচার িক কিরম।ু ”
“uন tui সদ
ু সd
ু া আমার টাকা দ না িদেল তােক পয়াদা িদব।”

করী সােহব তাঁর ফারসী িশিkত পি েতর (রামরাম বস)ু লখা আরবী ফারসীবhuল বাংলায় লখা সmেn হতাশ হেয়
তাঁেক pথেম

লােকর কথ

ভাষা িকrপ তা

করী সােহেবর সামেন িববৃত করেত বলেলন।

করী সােহব pkত

কেথাপকথনguিল বাংলা akের মন
ু সীেক িদেয় িলিখেয় বi ছাপােলন। মন
ু সীেক বলেলন ei কথ ভাষােক িভিt কের, eবং
যখােন িবkিত আেছ সguিলেক যথাসাধ সংsৃ ত শb িদেয় পূরণ কের লখাপড়ার কাজ করেত।
eর পর pায় প াশ বছর পের িহnক
ু ােলজ িশিkত নব বাঙালী প ািরচাঁদ িমt ‘ টকচাঁদ ঠাkuর’ ছdনােম ‘আলােলর
ঘেরর duলাল’ রচনা কেরন। িতিন য সব লখা পিtকায় িদেতন স সmেn িতিন বnuেদর িজjাসা করেতন য তাঁেদর stীরা
বঝ
ু েত পেরেছ িক না। aথাৎ িতিন মেন করেতন stীেলােকরা সহেজ বঝ
ু েত পারেব ভাষা eতটাi সরল হoয়া uিচত। eকথা
বলা বাhuল

য শহরবাসী bাhণ পিরবােরর কন া আর pত n gােমর মিু নেষর কন ার কভােরজ eক হoয়া সmব নয়। aথাৎ

িতিন খব
ু বশী চ া করেল aধিশিkত বা মাটামিু ট du-চার kাশ পড়া লােকেদর বাধগম কের িলখেত পারেবন। তার নীেচ
গেল িবফলতা সার হেব। িকu আেগ দoয়া তাঁর প ারােত eকt o িবlপt শbduিট ‘eকসে ’ / ‘eকসােথ’ o ‘ বলপাতা’
rেপ কথ বাঙলায় চেল। সব িমিলেয় প ারীচাঁদ িমেtর sাiল বা ভাষারীিত সকেলর কােছ gহণেযাগ মেন হল। বি মচndo
eর pশংসা করেলন। লkণীয়, প ারীচাঁদ িমেtর ভাষায় huেতােমর tuলনার আরবী/ফারসী কম। আর s াং বা ছাটেলািক ভাষা
িবরল।
চিলত ভাষা মাটামিু ট টকচাঁদ ঠাkuেরর আদেল আজo চলেছ। িকntu eর পের বড় আেnালন করেলন কিবguru
রবীndনাথ ঠাkuর। বড়েলােকর (pায় রাজপিরবােরর) সnান aমেনােযাগী ছাt রবীndনােথর pথাগত িশkা শশেবi বn কের
দoয়া হয়। িতিন কিব, তাঁর ছেnর জন শbেক িবkত করার aিধকার িছল। িকntu তাঁর যk
ু াkর িবেরািধতার কারণ িতিন
শশেব আর পাঁচিট বালেকর মত guruজনেদর রkচkuর সmেু খ হােতর লখা aভ াস কেরনিন। ফেল pথম pথম িলখেত ক
হেতা। পের িতিন aেনক পড়াuনা কেরেছন, হােতর লখাo ভাল হেয়েছ। িকntu তাঁর যk
ু াkর িবেরািধতা o ভাকাবল
ু ারীর
slতা তাঁেক িবপথগামী কেরেছ। িতিন uru বা সােথ iত ািদ শbguিল বাংলা ভেব ব বহার কেরেছন, eguিল িহns
ু ানী তা
খয়াল কেরনিন। িতিন aেনক শb ভুল aেথ ব বহার কেরেছন eবং পের pিতবাদ হেল সguিলেক aচল যিু k িদেয় pিতি ত
করার চ া কেরেছন। pেদাষ কথািটর aথ ঊষা বলা ei রকম eকিট uদাহরণ। িতিন বhu নূতন শb সৃি কেরেছন বেল মেন
করেতন, সguিল সমােজ গৃহীত হয়িন। তাঁর তরী পিরভাষাguিলo মান হয়িন। পের িতিন ভুল বঝ
ু েত পেরিছেলন, eবং
গেদ র ভাষা সল
ূ কেরনিন। তাঁর আধিু নকতম রচনা শেষর কিবতা eর uদাহরণ। নীেচর aনেু cদিট
ু িলত হেলo গাmীযশন
শেষর কিবতার aংশ।

“ যাগমায়ার বািড়র পেথ ei বন। ভােজ বসবার পূেব রাnাঘরটা থেক যমন আগাম গn পাoয়া যায়, ei জায়গা
থেক যাগমায়ার বািড়র সৗরভটা aিমত সiরকম ভাগ কের। সময়টা ঘিড়র ভd দাগটােত eেস পৗঁছেলi সখােন িগেয়
eক পয়ালা চা দািব করেব। pথেম সখােন oর যাবার সময় িনিদ িছল সেnেবলায়। aিমত সািহত রিসক, ei খ ািতটার
সেু যােগ আলাপ-আেলাচনার জেন o পেয়িছল বাঁধা িনমntণ। pথম dui-চাির িদন যাগমায়া ei আেলাচনায় uৎসাহ pকাশ

কেরিছেলন, িকntu যাগমায়ার কােছ ধরা পড়ল য, তােত কেরi e পেkর uৎসাহটােক িকu যন kuি ত করেল। বাঝা শk
নয় য, তার কারণ িdবচেনর জায়গায় বhuবচন-pেয়াগ। তার পর থেক যাগমায়ার aনপ
ু িsত থাকবার uপলk ঘন ঘন

ঘটত। eকu িবে ষণ করেতi বাঝা গল, সguিল aিনবায নয়, দবkত নয়, তাঁর icাkত। pমাণ হল, কতামা ei duিট

আেলাচনাপরায়েণর য aনর
ু াগ লk কেরেছন সটা সািহত ানর
ু ােগর চেয় িবেশষ eকu গাঢ়তর। aিমত বেু ঝ িনেল য,
মািসর বয়স হেয়েছ বেট, িকntu দৃি তীk, aথচ মনিট আেছ কামল। eেত কেরi আেলাচনার uৎসাহ তার আেরা pবল
হল।”
রবীndনাথ

সংsৃ ত

ততটা

জানেতন

না।

িবদ াসাগর

বা

বি েমর

মত

িতিন

‘দর
ূ াদয় kিনভস

তnী

তমালতালীবনরািজনীলা।’র সৗnয বাল কােল aনভ
ু ব কেরনিন। তাi eguিল তাঁর কােছ খটমট লেগ থাকেব। িকntu ঘটনা
হেলা eguিলo pিতি ত ধারা। সংsৃ ত udিত বজ নয়। ধীর ucারেণ eর সৗnয aিশিkত লাকেকo মg
ু করেব। eguিল

বজনীয় কন হেব। eguিল পিরিsিত িনভর কের ব বহার করেত হেব। uধ ু শbguিলেক িবিcn করেলi duরাদয়ঃ চkিনভস
তমাল তালী বনরাজী নীলা আর তত ভয় র মেন হয় না। ei সাধভ
ু ীিত ব াপারিট ‘িটuটr ’ বা মিsেs ‘pাে ড’।
বতমানযেু গ aেনেক বি মচেndর বiguিল বাংলা শেbর চিলত uেlখ করা টীকা যk
ু কের ছািপেয়েছন। eখন দখা
যাক বি েমর ভাষায় িক duেবাধ িজিনস িছল। কপালku লার pথম aনেু cদ নীেচ udত করা হল।

“pায় dui শত প াশ বৎসর পূেb eক িদন মাঘ মােসর রািtেশেষ eকখািন যাtী নৗকা গ াসাগর হiেত
pত াগমন কিরেতিছল। পtু িগs o aন ান নািবকদস ু েদর ভেয় যাtীর নৗকা দলবd হiয়া যাতায়াত করাi তৎকােলর pথা
িছল; িকntu ei নৗকােরাহীরা সি হীন। তাহার কারণ ei য, রািtেশেষ ঘারতর kujিটকা িদগn ব াp কিরয়ািছল;
নািবেকরা িদ িনrপণ কিরেত না পািরয়া বহর হiেত দেূ র পিড়য়ািছল। ekেণ কাn িদেক কাথায় যাiেতেছ, তাহার িকui

িন য়তা িছল না। নৗকােরাহীগণ aেনেকi িনdা যাiেতিছেলন। eকজন pাচীন eবং eকজন যব
ু াপুruষ, ei duiজন মাt
জাgৎ aবsায় িছেলন। pাচীন যব
ু েকর সিহত কেথাপকথন কিরেতিছেলন। বােরক কথাবাtা sিগত কিরয়া বৃd নািবকিদগেক

িজjাসা কিরেলন, “মািঝ, আজ কত দর
ূ যেত পারিব?” মািঝ িকu iতsতঃ কিরয়া বিলল, “বিলেত পািরলাম না।”“

eমন িক eকিবংশ শতাbীর সংsৃ ত হটার সkuলার লখকরা eেত du িতনটার বশী আনnবাজাের apচিলত শb
দখােত পারেবন না। িদ িনrপণ সিnর জন , iতsতঃ িবসগর জন আর জাgৎ বানােনর জন িকuটা aপিরিচত ঠকেব।
ফাট uiিলয়াম কেলেজর পি তবগ িবেশষত িবদ াসাগর সংsৃ তবhuল বাংলা লখার জন বhuিনিnত। তাঁর রিচত
eকিট প ারাgাফ নীেচ udত করা হল।

তখন সi stীেলাক ঠাkuরদাসেক বিলেলন, বাবাঠাkuর, জল খাio না, eকu aেপkা কর। ei বিলয়া িনকটবt
গায়ালার দাকান হiেত সtর দi িকিনয়া আিনেলন, eবং আরo মড়
ু িক িদয়া, ঠাkuরদাসেক পট ভিরয়া ফলার করাiেলন;

পের তাঁহার মেু খ সমs aবগত হiয়া, িজদ কিরয়া বিলয়া িদেলন, য িদন তামার eirপ ঘিটেবক, eখােন আিসয়া ফলার

কিরয়া যাiেব।

দখা যােc eখােন যk
ু াkর বশী নাi, eবং eকিট িবেদশী শb িজদ রেয়েছ। তেব eিট সাধভ
ু াষা eেত কান
সেnহ নাi। আসেল শbচয়েন লখেকর sাধীনতা ভাষার s া াডাiেজশেনর নােম খব করা uিচত নয়।
রবীndনাথ চলিত ভাষা িনেয় মখ
ু রণকারী সািহিত ক মােঠ ঝাঁিপেয় পড়েলন। আর
ু র হেল eক ঝাঁক িশষ o aনস
eকিট duঘটনা হেলা কাজী নজruেলর iসলামী বাংলা যার aিধকাংশi িতিন ‘ মাসেলম বাংলা’ নােম পিtকায় িলেখিছেলন।
সi মস
ু িলম লীগ pাধ ােন র যেু গ, িখলাফত আেnালন পরবত ভারতীয়t বা সংsৃ ত িবেরািধতার সমেয় নজruল চলিত
ভাষার নােম pcuর আরবী ফারসী শb ব বহার কের কিবতা িলখেলন। স সমেয়র iেকা িসেsম sাiলিটেক uৎসািহত
কেরিছল। নজruলo কিবguruর মেতা pথাগত িশkায় ততটা িশিkত িছেলন না। িতিন aবাঙালী পিরবাের জেn যতটা
ক াপচার করেত পেরিছেলন সভােব িলেখেছন। তাঁর aিধকাংশ সািহত রচনা aপিরণত বা যব
ু া বয়েসর। তাঁর পিরণতবিু dর
রচনা তমন pকািশত হয়িন। িকntu নজruেলর করাপশনguিল বাংলা ভাষায় পামােন
ঘটনা হেলা চিলত িনেয় রবীndনাথ যা pচার কেরেছন, িনেজর

হেয় গল।

লখায় তা ব বহার কেরনিন। কারণ তাহেল

রচনাguিলর সািহিত ক মান িনmsেরর হেয় যত। তাঁর িpয় ভk ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ায় িবংশ শতাbীর িতেনর
দশক থেক চিলত ভাষা িনেয় aেনক চচা কেরেছন, eবং িতিন pবলভােব চিলত রীিতর সপেk বাকী জীবন মত িদেয়েছন।
িকntu সব থেক য gurutপূণ কাজিট করেল ভাষা মানেু ষর মেু খর ভাষার কাছাকািছ হেতা, সi কাজিট তাঁরা কu কেরনিন
বা করেত uৎসাহ pদান কেরনিন। দশী শbguিল সংgহ কের সguিলেক িলিখত ভাষায় pেয়াগ করার কােজ তাঁরা শন
ূ নmর
পােবন।
sাধীনতার পেরর পেনর বছর udাstuর ধাkায় কলকাতার ডেমাgািফ পােl গল। পি মবে র eকtতীয়াংশ
মানেু ষর কথ ভাষা ‘ গৗরম ল’ বা পের uিlিখত ‘গ াতীরবত a েলর’ ভাষার থেক eেকবাের aন রকম হেয় গল।

মানিবক কারেণ pায় সব সরকারী পেদi udাstuেদর িনেয়াগ হেত থাকল। আর সমাজমাধ মguিলেতo পূবব াগত মানেু ষর
সংখ াগির তা দখা গল। িলিখত ভাষায় eর ফল খব
ু বশী না হেলo কথ ভাষায় বhu িবkিত eেস গল। ‘obিদ’ শbটi
eকিট uদাহরণ। িবদ ালেয়, কেলেজ aিধক সংখ ক িশkক পেদ পূবব াগত udাstuেদর িনযk
ু করা হল। তােদর বাচনভ ী o
ভাষাসংsার সমg বাঙালী মানেু ষর ভাষায় িচরsায়ী িবkিত eেন িদল। বাঙালী জনগন হাড ‘ছ’ ucারেণ aভ s হ’ল।
aেনেক ‘স’ ক ‘শ’ বলেত আরm করল। আর ভাকাবল
ু ারী আরo আরবী ফারসী ভারাkাn হেয় গল। বকার িশিkত udাstu
যব
ু েকরা বামপnী আেnালেন জিড়েয় পড়েলন। তাঁরা কিমuিন ভাবধারা pচার করেত িগেয় বhu িহns
ু ানী বা udu শb তাঁেদর
জারগেনর মেধ uিকেয় িদেলন। জট
ু িমেলর aবাঙালী pধানত iu িপ িবহােরর মস
ু লমান

িমকেদর নতা হেত চেয় তাঁেদর

aবsা pবাদকিথত কাঁচ পাকার মত হেয় গল। তাঁরা ভাঙা িহns
ু ানীেত pগlভ হেয় uঠেলন। তাঁেদর সমথক জনগণ
সাৎসােহ ‘eিলট’ নতােদর aনস
ু রণ করেত লাগেলন। যতটা sাভািবক িছল তার চেয় ভাষার বhuguণ পিরবতন kিtম
কারেণ ঘেট গল।
ei সমেয়র aবkেয়র আর eকিট বড় pভাব পড়ল বাংলা চলিcেtর oপর। বাংলা চলিct যা িহnী চলিcেtর
পের ভারেত িdতীয় বৃহtম িছল, তা বাজােরর dui tতীয়াংশ হািরেয় kীণpভ হেয় গল। তার uপর কিমuিন েদর aত াচাের
eকটানা

িমক আেnালেনর িশকার হেয় আিথক ভােব duবল হেয় গল। কান কািরগরী মােনাnয়েনর িদেক তাঁরা যেত

পারেলন না। কালার িফl চাল ু করেত kuিড় বছর দরী কের ফলেলন। তােত জনসাধারণ, িবেশষতঃ udাstu জনগণ িহnী
িসেনমার িদেক uঁকেলন। তাঁেদর কােছ বাংলা িসেনমার কথ ভাষাo পেরর ভাষা িছল। সত
ু রাং িdধা িবেশষ িছল না। anতঃ
aিশিkতরা সiরকমi বঝ
ু েতন। বড় বড় duঘটনা ঘেট গল। জ ী আেnালেন বামপnীরা sুিডoguিলেক aচল কের িদেলন।
aবেহলায় পেড় থাকা sুিডoguিলেত কেয়কিট aিgকাে

aিধকাংশ ছিবর aিধকাংশ িp

পুেড় ছাi হেয় গল। বাঙালীর

প াশবছেরর িসেনমা সংsৃ িতর িতন চtuথাংশi িনি h হেয় গল। জনগণ িহnী িসেনমার pভােব eেস বাচনভ ী o
ভাকাবল
ু ারী dui িদক িদেয়i pদিূ ষত হেলা।
ei সময় থেকi ভাষার uপর ধীের ধীের সমাজমাধ ম মল
ূ ত সংবাদপেtর pভাব বাড়েত থােক। আনnবাজার
গা ী ভাল ভাল লখকেদর চাকির িদেয় তাঁেদর anসংsােনর ব বsা করেলন। দশ পিtকায় eেকর পর eক ধারাবািহক
uপন াস pকািশত হেত থাকেলা যguিল পরবত কােল কালজয়ী বেল িবেবিচত হেয়েছ। সব aিনয়ম o aব বsার মেধ
আনnবাজার গা ী ভাষার eকিট মানদ

সৃি

কের সশ
ু k হেয় িতন চার দশক কািটেয় িদেলন।
ু ৃ ল ভােব তােত aনর

কাযত গ েগােলর সমেয় বাংলা ভাষা ucেn না যাoয়ার pধান কারণ সরকার নয়, কারণ হেলা আনnবাজার।
িবংশ শতাbীর আট o নেয়র দশেক আনnবাজার সহেযাগী দ

টিলgাফ পিtকার জন কে n শয়ােরর uেdশ

বhu iংেরজী মাধ ম িশিkত ছেলেমেয়েদর িনযk
ু করেল িকuটা িব ািnর সৃি হেলা। iংরাজী মাধ ম িশkায় বাঙালী মধ িবt
ছেলেমেয়েদর ব াপকভােব পড়ােনায় বাংলা চচা বn হেয় গল। বাংলা িসেনমা ডািবং o দিkণ ভারতীয় িসেনমার কিপ
করেত িগেয় সািহেত র pেয়াজন হািরেয় ফলল। তার oপের সমােজ pচািরত হেত লাগল লালন সংsৃ িত। aেনেক লালেনর
সািহত ভা ারেক রবীndনােথর tuল বেল িডেkয়ার করেলন। িসিরয়ােল িসিরয়ােল sালক াপ পরা মহানভ
ু ব ভাi (দাদা) eবং
চাচারা uপিsত হেত থাকেলন।

ািডশনাল শািড় পড়া কাযতঃ বn হেয় গল। িসঁ িথর িসঁ duর শাঁখা aদৃশ হেয় গল। আর

পােl গল কথ ভাষা। হারিগজ, দখভাল, iত ািদ শb খব
ু পপুলার হেয় গল। পেরর িtশ বছের ei ডাuনsাiড
a াকিসলােরট কেরেছ মাt।
িকntu চিলতoয়ালােদর িkেদ িমেটেছ বেল মেন হয় না। eখন বলা হেc ভাষা বহতা নদীর মেতা pিত মহ
ু ূেত তার
পিরবতন হয়। আমােদর uিচত সi চ েক oেয়লকাম করা। pগিতশীলরা বলেছন বাংলা ভাষা ভৗেগািলক পি মবে র
eলাকাধীন লােকর কথ ভাষা হoয়া uিচত। aথাৎ eেত আরo পিরবতন কের আমােদর pিতি ত সািহত
সmব দেূ র িনেয় যেত হেব। যােত ভাষার gurut eেকবাের লঘ ু হেয় যায়।
আবার eকবার িপিছেয় িগেয়, pায় eক শতাbী আেগ সন
ু ীিতkuমার িক বেলেছন দখা যাক।

থেক যতটা

ভাষাpকাশ বাংলা ব াকরণ:

[1.4.1] সাধারণ গদ -সািহেত ব বhত বা ালা ভাষােক সাধভ
ু াষা বেল। সমg ব েদেশ গদ েলখায় িচিঠপtািদেত

pায়শঃ ei ভাষাi ব বhত হয়।

[1.4.2] জলা eবং বhu sেল মহkuমা ভেদ iংেরজী, িহns
ু ানী [িহিn বেলনিন] pভৃ িত আর সমs ভাষার ন ায়,

বা ালা মৗিখক ভাষারo নানা rপ আেছ।

তnেধ , দিkণ-পি ম বে , ভাগীরথী নদীর তীরবত sােনর ভd o িশিkত সমােজ ব বhত মৗিখক ভাষা, সমg
বা ালা দেশর িশিkত সমাজ কtক

মৗিখক ভাষা বিলয়া গৃহীত হiয়ােছ। ভাগীরথী নদীর তীের aবিsত নবdীপ-নগরী

বা ালী জািতর সংsৃ িতর pাচীন কndsান িছল বিলয়া, eবং কিলকাতা-নগরী ব েদেশর (eবং 1912 সােলর শষ পযn
সমg ভারেতর) রাজধানী থাকায়, o সমg বা ালী জািতর িশkার o মানিসক uৎকেষর কnd হoয়ায়, eirপ ঘিটয়ােছ। ei
মৗিখক ভাষােক িবেশষভােব চিলত-ভাষা বা চlিত ভাষা বলা হয়; eবং aধন
ু া, সািহেত র সাধভ
ু াষার পাে , ei মৗিখক বা

চিলত ভাষার আধােরর uপর sািপত আর eকিট সািহিত ক ভাষা িবেশষ sান পাiয়ােছ; সi নূতন সািহিত ক ভাষােকo
চিলত-ভাষা বলা হয়।
[1.4.3] aতeব, আজকালকার সািহেত ব বhত বা ালা ভাষার duiিট rপ: (1) সাধভ
ু াষা, o (2) চিলত-ভাষা।

আধিু নক বা ালার মিু dত পুsক-পিtকািদ, গদ o পদ , পিড়য়া বিু ঝেত হiেল, ei dui pকােরর ভাষা সmেn jান থাকা

আবশ ক। বা ালা গদ িলিখেত হiেল, সাধ ু ভাষা ভাল কিরয়া জানা pথম আবশ ক; বা ালা নাটক, uপন াস o কিবতা

িলিখেত হiেল, সাধভ
ু াষা o চিলত-ভাষা uভেয়রi pেয়াগ জানা আবশ ক।

[1.4.31] সাধভ
ু াষা সমg বা ালা দেশ সmিt; iহার আেলাচনার eকটী রীিতমত pয়াস সবt pচিলত থাকায়,

iহােতi লখা eখন সকল বা ালীর পেk সহজ। ei ভাষার ব াকরেণর rপguিল (িবেশষতঃ িkয়াপেদ) pাচীন বা ালার —
িতন-চার শত বৎসর পূেবর বা ালার — rপ; ei সমs rপ সবt মৗিখক ভাষায় আর ব বhত হয় না। আবার ei ভাষা

মখ
ু তঃ পি মবে র pাচীন মৗিখক ভাষার uপের pিতি ত হiেলo, পূববে রo বhu rপ eবং বিশে র pভাব iহার uপর
পিড়য়ােছ। (সাধভ
ু াষার শbrেপ িdতীয়া o চtuথ িবভিkেত ‘- র’ pত য়, িkয়াপেদর ঘটমান বতমান কাল-rেপ ‘-iেতেছ,

-iেতিছল’ সামান aতীেত ‘-iলাম,’ — eguিল পূববে র ভাষার rপ)। সাধভ
ু াষায়, সমs pােদিশককতার uে

aবিsত,

সবজন- বাধ সংsৃ ত শbi বশী কিরয়া pযk
ু হয়। iহার বাক রীিতo কতকটা সিু নধািরত। মােটর uপর সাধভ
ু াষার য
eকটী সহজ গাmীয , সৗষম eবং আিভজাত আেছ, তাহা sীকার কিরেত হয়।
[1.4.32] চিলত-ভাষা িকntu ভাগীরথী তীরবত sান-সমেূ হর মৗিখক ভাষার rপাnর বিলয়া, iহার সিহত ঐ

a েলর eকটী িবেশষ যাগ আেছ — সrপ যাগ aন a েলর মৗিখক ভাষার সিহত ততটা নাi। iহােত ব বhত
pােদিশক শbাবলী, iহার চuল গিত, iহার িবিশ বাক ভ ী — সমsi জীবn। লখায় o কেথাপকথেন ভালrেপ ei ভাষার
pেয়াগ করা, বা ালা দেশর aন a েলর লােকর পেk aেনক সমেয় িশkা-সােপk হiয়া থােক।
[1.4.33] সািহেত বা কেথাপকথেন, ei dui ভাষার িম ণ সmণ
ূ rেপ বজনীয় — হয় িবud সাধভ
ু াষার pেয়াগ

করা uিচত; না হয় aন sােনর pােদিশক বা gাম শb, তথা সাধভ
ু াষার িবিশ rপ, ei uভেয়রi সিহত a-িবিমি ত,

ভাগীরথী-তীেরর মৗিখক ভাষার ব াকরণসmত o বাক ভ ীর aনেু মািদত চিলত-ভাষার pেয়াগ করা uিচত। চিলত-ভাষা

pেয়াগ কিরেত হiেল iহার বিশ guিল ভালrেপ আয়t করা uিচত; নিহেল যাহারা সহজভােব ঘের ei ভাষা বেল তাহােদর
ভাষাjান aনস
ু াের নানা

ম-pমােদ পিতত হiবারi সmাবনা থােক — চিলত-ভাষা pেয়াগ কিরেত pয়াসী (িকntu e িবষেয়

পূণ-jান নাi erপ) বhu লখেকর লখা হiেত iহা দখা যায়।
eiবার সন
ু ীিতkuমাের pধান িশষ ডাঃ সku
ু মার সেনর মতামত udত করা যাক। সন
ু ীিতkuমােরর লখার মাটামিু ট du
দশক পেরর লখা ভাষার iিতবৃt বi থেক নীেচর লাiনguিল tuেল দoয়া হল।

আধিু নক সমেয় িশিkত সমােজ কথ ভাষারo eকিট িশ rপ দাঁড়াiয়া িগয়ােছ। রবীndনাথ o pমথ চৗধর
ু ী pমখ
ু

সািহিত করা কথ ভাষােক তাঁহােদর সািহত সৃি র বাহন কিরয়ােছন। ei কথ ভাষা eখন সাধভ
ু াষার pবল pিতdndী।
..........

a াদশ শতাbীর শষ হiেত কিলকাতা বা ালা দেশর pধান নগের eবং রা -সমাজ-িশkা-সািহত -বািণেজ র
কndsেল পিরণত হiয়া uিঠল। কিলকাতার আচার-ব বহার বশ-ভূষা ভাব-ভ ী ভাষা সবi িশিkত বাঙালীর aনক
ু রণীয়

হiল। তেব পূবব ীয় uপভাষার pভােব কিলকাতার কথ ভাষা alsl পিরবতন লাভ কিরেতেছ। eখন পি মবে র
ছেলেমেয়েদর মেু খ ‘িদেল, খেল’ eirপ সকমক িkয়াপেদর ‘-e’-িবভিkযk
ু পেদর sেল ‘িদল, খল’ iত ািদ ‘-e’-

িবভিk-হীন িkয়াপদ uিনেত পাoয়া যায়। ‘িদলাম, খলাম’ iত ািদ ‘-লাম’ িবভk n পদo ‘িদলম
ু , খল
ু ম
ু ’ pভৃ িত ‘-লম
ু ’িবভk n পদেক druত aপসািরত কিরয়া িদেতেছ। sাধীনতা লােভর ফেল utর-পূব o পি মবে র ভাষাসmpদায় সmণ
ূ
oলটপালট হiয়া িগয়ােছ। লk লk utরব o পূবব িনবাসী eখন পি মবে uপিনিব । iহার ফেল বা ালার uপভাষার
সংsােন িবপযয় aবশ mাবী হiয়ােছ।

সku
ু মার সেনর ভাষার iিতবৃt pকােশর মাt ছয় বছর পের pকািশত হয় বামনেদব চkবত র suলপাঠ বাংলা
ব াকরণ বi। সাধভ
ু রণ কের লখা হয়। eiবার কােলর
ু াষায় িলিখত ei বi মাটামিু ট সন
ু ীিতkuমার o সku
ু মার সেনর aনস
সে

বা কােলর রাজনীিতর সে

পিরবিতত হেয় পরবত সংsরেণ (1998) তােত সাধভ
ু াষা o চিলত ভাষা সmেn িক লখা

হেয়েছ তা udত করা যাক।
.......
ei সািহিত ক সাধ ু ভাষার duiিট rপ বতমােন দখা যায়। —
(1) eকিট তৎসম শbবhuল গmীর আিভজাত পূণ aথচ pা ল মধর
ু

িনমখ
ু র rপ।

(2) aন িট তৎসম তdব দশী িবেদশী pভৃ িত শেbর পিরিমত ব বহাের সরল s aথচ pসাদguণসmn rপ।
খ ািতমান সািহিত কেদর রচনা হiেত pথমpকােরর সাধ ু ভাষায় কেয়কিট িনদশন দখাiেতিছ। —
(ক) ........

— akয়kuমার দt

(খ) ........

— বি মচnd

(গ) ........

— রবীndনাথ

(ঘ) ........

— শরৎচnd চে াপাধ ায়

(ঙ) ........

— মািহতলাল মজুমদার

(চ) ........

— িবভূিতভূষণ বেn াপাধ ায়

udত aনেু cদguিলর anগত আয়তাkর শbguিল দখ। যতi িদন যাiেতেছ, eiসমs a-তৎসম শb ততi বশী
পিরমােণ ভাষায় তৎসম শbাবলীর মেধ o কমন কিরয়া িনেজেদর sান কিরয়া লiেতেছ তাহা িবেশষভােব লkণীয়। iহাi
তা জীবn ভাষার pkিত। pােণর pরণােতi স আপনার চলার পথ কিরয়া লয়। চtuথ aনেু cেদ ‘তার’ o প ম aনেু cেদ
‘e’ ei সংিkp সবনামguিল eবং শেষর aনেু cেদ ‘খব
ু ’, ‘ ডক’, ‘জাহাজ’ ei িবেদশী শbguিলo eখােন আেদৗ aবাি ত
হয় নাi।
eiবার িdতীয় pকার সাধ ু ভাষার কেয়কিট uদাহরণ িদেতিছ। —

(ক) তখন সi stীেলাক ঠাkuরদাসেক বিলেলন, বাবাঠাkuর, জল খাio না, eকu aেপkা কর। ei বিলয়া িনকটবt

গায়ালার দাকান হiেত সtর দi িকিনয়া আিনেলন, eবং আরo মড়
ু িক িদয়া, ঠাkuরদাসেক পট ভিরয়া ফলার করাiেলন;

পের তাঁহার মেু খ সমs aবগত হiয়া, িজদ কিরয়া বিলয়া িদেলন, য িদন তামার eirপ ঘিটেবক, eখােন আিসয়া ফলার

কিরয়া যাiেব। — ঈ রচnd িবদ াসাগর

লk কর, িবদ াসাগরমহাশেয়র মেতা সংsৃ তভk লখকo সাধ ু রীিতর খািতের দi মড়
ু িক পট ফলার pভৃ িত শbেক
বািতল কিরয়া শbguিলর তৎসম pিতশb িদবার জন আgহ দখান নাi। iহােকi বেল ভাষার নাড়ীjান। ........
(খ) ........

— বি মচnd

(গ) ........

— হরpসাদ শাstী

(ঘ) ........

— শরৎচnd

(ঙ) ........

— িবভূিতভূষণ বেn াপাধ ায়

udত aনেু cদguিল ভাল কিরয়া লk কর। eখােন আয়তাkর শbguিল তৎসম। iহােদর সংখ া কমন কিময়া

আিসয়ােছ দখ। পkাnের তdব দশী eবং আরবী ফারসী iংেরজী pভৃ িত িবেদশী শb সাধ ু ভাষায় আর aপা েkয়
থািকেতেছ না। eমন-িক কেথাপকথেনo kমশঃ কথ ভাষার sান হiেতেছ। ‘ituের’, ‘ নেবা’, ‘হেয়েচ’ তা eেকবাের মেু খর

ভাষা। eকমাt সবনাম o িkয়াপেদর পূণা rেপর dারাi সাধ ু ভাষা আপনার aিst রkা কিরেতেছ। মাট কথা, সবনাম o

িkয়াপেদর পূণ rেপর dারাi আধিু নক বাংলা গদ সািহেত র সাধ ু ভাষার জািতিনণয় করা হয়।

তৎসম শbবhuল পি তী সাধ ু ভাষা য eকটা kিtম ভাষা — ‘asাভািবক ভাষা’, iংেরজী িশিkত বাঙালী মনীষীগণ

তাহা বিু ঝেত পািরেলন। aন িদেক জনগেণর মেু খ মেু খ িনত বহমানা চিলত ভাষা আরবী ফারসী iংেরজী oলnাজী pভৃ িত
ভাষার ভা ার হiেত aসংখ শb gহণ কিরয়া pিতিদন পিরপু হiেত লািগল।
........
চিলত ভাষার িবruেd eকটা aিভেযাগ িছল য — বাংলার িবিভn জলার চিলত ভাষার rপ িবিভn। চ gাম a েলর
চিলত ভাষায় gn রচনা কিরেল বীরভূম-বাঁkuড়ার লাক বিু ঝেবন না। আবার বীরভূম বধমােনর আ িলক ভাষায় gnরচনা
কিরেলo তমিন নায়াখািল চ gােমর লােকর পেk hদয় ম করা durহ হiেব। aথচ সমs আ িলকতার ঊে

ভাষায় eiসমs সমস াi আেস না।

বিলয়া সাধ ু

.......
sামী িবেবকানn e সমস ার মীমাংসা পথ দখাiয়া িদেলন। “pাkিতক িনয়েম যিট বলবান হেc eবং ছিড়েয়
পড়েছ, সiিটেকi িনেত হেব। aথাৎ কলেকতার ভাষা।”
.......
কাযত তাহাi হiয়ােছ। রাজনীিতক pিতপিt o আথনীিতক বিনয়াদ সদ
ৃ থাকায় কিলকাতার িশিkত জনগেণর
ু ঢ়

মৗিখক িশ ভাষার uপর িভিt কিরয়া সািহেত র uপেযাগী eক আদশ চিলত ভাষা গিড়য়া uিঠয়ােছ। দীঘিদেনর িশkা

সংsৃ িতর পীঠsান ভাগীরথী-তীরবত নবdীপ-শািnপুেরর চিলত ভাষাo ei সািহিত ক চিলত ভাষারi eকিট a । িকntu
গাটা বাংলা দেশরi ঐিতহ ei চিলত ভাষার মেূ ল িkয়াশীল। তাi িশিkত সংsৃ িতমাn eবং মািজত-ruিচেবাধ-সmn
বাঙালী ei ভাষােকi সাবজনীন চিলত ভাষা বিলয়া sীকার কিরয়া লiয়ােছন। রবীndনাথ, pমথ চৗধর
ু ী (বীরবল) হiেত

আরm কিরয়া আধিু নক যেু গর বhu লাককাn সািহিত ক ei ভাষায় সািহত রচনা কিরয়া আিসেতেছন।
বতমান চিলত ভাষার duiিট rপ দখা যায়। —

(1) তৎসম শেbর বhuল pেয়ােগ সল
ু িলত ঝ ারমখ
ু র চিলত ভাষা।
(2) তৎসম, তdব, দশী, িবেদশী pভৃ িত িবিভn জাতীয় শেbর স ু ু pেয়ােগ সহজ o সরল চিলত ভাষা।
eখন িবখ াত কেয়কজন লখেকর রচনা হiেত চিলত ভাষা কেয়কিট িনদশন tuিলয়া িদেতিছ।
(ক) ........

— রবীndনাথ

(খ) ........

— pমথ চৗধর
ু ী

(গ) ........

— pমথনাথ িবশী

(ঘ) ........

— aিচn kuমার সনgup

(ঙ) ........

— ভূেদব চৗধর
ু ী

(চ) ........

— শ রীpসাদ বস ু

uপেরর aনেু cদguিল তৎসম শbবhuল সাধ ু ভাষারi কাছাকািছ আিসয়া পিড়য়ােছ। মাt সবনাম o িkয়াপেদর

সংিkp rপguিলi uভেয়র মেধ পাথক রkা কিরেতেছ। eiবার িdতীয় pকার চিলত ভাষার কেয়কিট িনদশন িদেতিছ। —
(ক) ........

— রবীndনাথ

(ক) ........

— sামী িবেবকানn

(গ) ........

— aবনীndনাথ

uপেরর uদাহরণguিল হiেত, আশা কির, সাধ ু o চিলত ভাষারীিত-সmেn তামােদর ধারণা িকuটা s হiয়ােছ।

eখন ei duিট ভাষারীিতর সংjাথ িনণয় করা যাক। —

সাধ ু ভাষা: বাংলা ভাষার য িবেশষ রীিতর আ েয় িkয়াপদ o সবনামপেদর পূণা তা aku থােক, তাহােক সাধ ু

ভাষা বলা হয়। ভাষার ei rপিট eকাnrেপ লখ রীিত, কখনo মৗিলক রীিত নয়।

চিলত ভাষা: বাংলা ভাষার য িবেশষ রীিতর আ েয় িkয়াপদ o সবনামপদ সংিkp rপলাভ কের, তাহােক চিলত
ভাষা বলা হয়। ei রীিত মল
ূ তঃ মৗিখক, িকntu িবংশ শতেকর িdতীয় দশক হiেত ei রীিতর আ েয় kমশঃ ব াপক হাের
সবিবধ gn রিচত হiেতেছ। eমনo বলা যায় — চিলত ভাষার চােপ সাধ ু ভাষা বতমােন কাণঠাসা হiেত চিলয়ােছ।

বামণেদব চkবত র চেয় pাচীন aধ াপক িবভূিত চৗধর
ু ীর মতামত নীেচ udত করা হেলা।

তাহা হiেল দখা যাiেতেছ, বা লা সািহিত ক বা সাধভ
ু াষার পাশাপািশ নানা a েলর pােদিশক ভাষা বা uপভাষা

িবদ মান রিহয়ােছ। িকntu eiguিলর মেধ কিলকাতা-a েলর — ভাগীরথীনদীর তীরবত sােনর ভdসমােজ ব বhত মৗিখক
ভাষাi সমg ব েদেশর িশিkত জনগণ কtক পারsিরক ভাবিবিনমেয়র o কেথাপকথেনর pধান বাহনrেপ sীkিত লাভ
কিরয়ােছ। িবিভn a েলর বাঙালী ei ভাষািটর মাধ েম পর েরর সিহত কথাবাতা বিলবার চ া কেরন। ei িবেশষ
মৗিখক ভাষােকi বলা হয় চিলত ভাষা। বা লা সাধভ
ু াষােক iংেরজীেত আমরা বিল ‘Standard Literary Bengali’, আর,

ei চিলত ভাষািটেক বিল ‘Standard Colloquial Bengali’।
.......

আধিু নক বা লায় মিু dত পুsকপিtকািদ, গদ o পদ পিড়য়া বিু ঝেত হiেল ei duipকার ভাষা সmেni jান থাকা

আবশ ক। সাধভ
ু াষার যমন নানা িবিশ িনয়মরীিত রিহয়ােছ, তমিন চিলত ভাষারo লkণীয় বিশ o িনয়ম আেছ।

বামণেদেবর pায় পঁ িচশবছর পের বাজাের আসা ডাঃ িনমলচnd দােশর লখা pেবিশকা বাংলা ব াকরেণ িতিন িক
বেলেছন দখা যাক। eিটর বিধতাকাের pকাশ কাল 2010 ীঃ।

সাধভ
ু াষা o চিলতভাষার pেভদ: িবংশ শতাbী
(1) তৎসম-pধান সাধভ
ু াষা:
ei য আকাশ বাতাস sগমত পিরব াp কিরয়া দৃি র anের বািহের আঁধােরর pাবন বিহয়া যাiেতেছ, মির! মির!
eমন aপrপ rেপর psবণ আর কেব দিখয়ািছ। e bhাে

যাহা যত গভীর , যত সীমাহীন — তাহা ততi anকার! aগাধ

বািরিধ মসীk , aগম গহন aরণ ানী আঁধার, সবেলাকা য় আেলার আেলা, গিতর গিত, জীবেনর জীবন, সকল সৗnেযর
pাণপুruষo মানেু ষর চােখ িনিবড় আঁধার! — শরৎচnd চ পাধ ায়:

ীকাn 1ম.

(2) a-তৎসমবhuল সাধভ
ু াষা:
বাঁকা-কি
কি

aপুর জীবেনর eক aduত িজিনস। eকখানা uকেনা, হালকা, গাড়ার িদক মাটা আেগর িদক সru, বাঁকা

হােত কিরেলi aপুর মন পুলেক িশহিরয়া oেঠ, মেন aduত সব কlনা জােগ। eকখানা বাঁকা-কি

হােত কিরয়া

eকিদন স সারা সকাল িক বকাল আপন মেন বাঁশবেনর পেথ িক নদীর ধাের বড়াiয়া বড়ায়; কখেনা রাজপুt, কখেনা
তামােকর দাকানী, কখেনা

মণকারী, কখেনা বা মহাভারেতর aজন
ু — কlনা কের o আপন মেন িবড় িবড় কিরয়া

কাlিনক ঘটনা যাহা oi aবsায় তাহার জীবেন ঘিটেল তাহার আনn হiত, সiসব ঘটনা বিলয়া যায়! — িবভূিতভূষণ
বেn াপাধ ায়: পেথর পাঁচালী 1929

ীঃ

(3) তৎসম-pধান চিলত ভাষা:
পুরাকােল ঋিষ বািlীিক ei আিদ কাব রচনা কিরয়ািছেলন। ei gn ধমpদ, যশ র, আয়ব
ু ধক eবং রাজােদর
িবজয়সmাদক।

বণ কিরেল মানষ
ু বীতপাপ হয়, পুtাথ পুt পায়; ধনাথ ধনলাভ কের, নারীরা কৗশল া o সিু মtার tuল

সৎপুtবতী হয়। িযিন

dাবান o িজতেkাধ হেয়, ei কাব

শােনন তাঁর িব

o িবপদ দর
ূ হয়, িতিন রােমর িনকট aভী

বর লাভ কেরন, দবতারা তাঁর uপর pীত হন। — রাজেশখর বস:ু বাlীিক রামায়ণ 1946

ীঃ

(4) a-তৎসমবhuল চিলত ভাষা:
ku বাব ু চলেলন মথর
ু ায়। তাঁর ভাi মku
ু n যােব sশন পযn। বজু দােরায়ান চেলেছ মাঠাকruেনর পািlর পােশ
পােশ, লmা বাঁেশর লািঠ হােত, িছেটর মরজাi গােয়, গলায় rudােkর মালা। ঘর সামলাবার জন রেয় গেছ ভru সদার।
টিম kukuরটা ঘিু মেয়িছল িসেমে র রাsার uপর ল ােজ মাথা guঁেজ, গালমাল uেন uেট eল eক লােফ। যত oরা বারণ
কের ততi কঁ i কঁ i ঘu ঘu রেব িমনিত জানায়, ঘন ঘন নােড় বাঁচা ল াজটা। — রবীndনাথ: বাংলা ভাষাপিরচয় 1938
ীঃ
uপেরর আেলাচনা থেক সাধ ু o চিলত ভাষার য পিরচয় পাoয়া গল তার িভিtেত সাধ ু o চিলত ভাষার সংjা
eiভােব িনধারণ করা যেত পাের।

সাধভ
ু াষা o চিলত ভাষার সংjা
য সািহিত ক ভাষার পদব বহাের pাচীন ‘সাধ’ু aথাৎ পি ত সমাজকtক িনিদ আদশi িবেশষভােব রkা করা হয়
তােক বেল সাধভ
ু রণ
ু াষা; পkাnের য সািহিত ক ভাষার পদ o বাক িবন ােস চলিত কথনভ ীর ধারােকi িবেশষভােব aনস
করা হয় তােক বেল চলিত ভাষা।

সাধভ
ু াষা o চিলত ভাষার পাথক

সাধ ু o চিলত ভাষার pধান pধান পাথক সংেkেপ eiরকম:
(1) সাধভ
ু াষায় pাচীন কােলর মnর ucারণভ ী রিkত হয় বেল সাধভ
ু াষার পদguিল িবেশষতঃ িkয়া o
সবনামপদguিলর rপ দীঘ o পূণতর (যথা: কিরেতিছল, কিরব, খাiল, দিখয়া, চিলেত eবং তাহার, iহার, তাহােদর
iত ািদ) পkাnের aিভruিত, সরস িত, akর (syllable) hাস, হ-কার o র-কার লাপ pভৃ িত druত ucারণভ ীর pভােব
চিলত ভাষার পদguিল aেপkাkত সংিkp (যথা: কrিছল, কrব, খল, দেখ, চl ত, eবং তার, eরা, তােদর iত ািদ)।
(2) িকu পিরমােণ pাচীন রীিতর aনগ
ু ত বেল সাধভ
ু াষায় তৎসম শbi pাধান

পেয় থােক, aতৎসম শেbর

ব বহার িনিষd না হেলo তার aনপ
ু াত aেপkাkত কম। aন িদেক চিলত ভাষায় তৎসম শেbর সে

a-তৎসম শbo সমান

gurut পেয় থােক, eবং pেয়াজন না হেল তৎসম শেbর জায়গায় eকi aেথর a-তৎসম শb ব বহােরর িদেকi চিলত
ভাষার pবণতা বিশ। যথা: ‘মাতা’ sেল ‘মা’ (তdব), ‘তর ’ sেল ‘ ঢu’ ( দশী), ‘িশিবর’ eর জায়গায় ‘তাঁব’ু (িবেদশী),
‘ভৃ ত ’ sেল ‘চাকর’ (িবেদশী), ‘দপণ’ sেল ‘আরিশ’ বা ‘আয়না’ (িবেদশী)।
(3) সাধভ
ু ামী বেল সাধভ
ু গguিল সাধারণতঃ তৎসম-pধান
ু াষা যথাসmব সংsৃ েতর aনগ
ু াষার বােক ব বhত aনস
হয়; eছাড়া aনস
ু গ িহসােব aসমািপকা িkয়া (িদয়া, কিরয়া iত ািদ) ব বhত হেল সাধভ
ু াের aনস
ু েগর rপ
ু াষার িনয়ম aনস
দীঘতর হয়। aন িদেক চিলত ভাষায় তৎসম, a-তৎসম সব রকম শেbর ব বহার aবাধ হoয়ার aনস
ু গ িহসােব তৎসম aতৎসম সব রকম শbi ব বhত হয়, eবং aসমািপকা িkয়া িহসােব ব বhত হেল তার rপo hsতর হয়। যমন:
uির িদয়া কািটল। (সাধভ
ু াষা) — uির িদেয় কাটল। (চিলত ভাষা)
মাথায় কিরয়া লiয়া যাo। (সাধভ
ু াষা)— মাথায় কের িনেয় যাo। (চিলত ভাষা)
রাম aেপkা শ াম বড় (তৎসম aনস
ু গ: সাধভ
ু গ: চিলত
ু াষা) — রােমর চেয় শ াম বড়। (িবkত িহnী ‘ স’ aনস
ভাষা)
aসs
ু তা িনবnন িবদ ালেয় যাiেত পাির নাi। (সাধভ
ু াষা: তৎসম) — aসs
ু তার দruণ িবদ ালেয় যেত পািরিন।
(চিলত ভাষা — aনস
ু গ ফারিস শb)
(4) সাধভ
ু াষার pধান সmল িবিভn pত য়যk
ু সমাসবd তৎসম শb, পkাnের চিলত ভাষায় pত য় o সমাসগিঠত
পেদর pচলন থাকেলo িবিভn ধরেণর

ন াtক o aনক
ু ার শb eবং iিডয়ম বা িবিশ াথক শbguেcর ব বহার খব
ু বিশ।

যমন তৎসম ‘dugেফনিনভ u ’ aেপkা ‘ধবধেব সাদা’-i চিলত ভাষার pkিতর সে

বিশ পিরমােণ খাপ খায়। িকংবা

তৎসম সমাসবd পদ ‘aকালপেkর’ ব বহার চিলত ভাষায় aিসd না হেলo eর বদেল ‘eঁেচােড় পাকার’ শbguci চিলত
ভাষার িনজs বাgভ ীর eকাn aনk
ু ল। eiসব শbguc aবশ বতমানকােল

চিলত ভাষার pভােব সাধভ
ু াষায় aেনক

পিরমােণ গৃহীত হেয়েছ, তেব eেদর pেয়াগ সাধর
ু চেয় চিলত ভাষােতi aিধক scn।
(5) সাধভ
ু াের সাধভ
ু াষার বাক রীিতর eকটা বাঁধাধরা পdিত আেছ, ei পdিত aনস
ু াষায় বােক pথেম uেdশ o
শেষ িবেধয় থােক aথাৎ বােক র pথেম কতা o তার িবেশষেণর পদ, বােক র মেধ কম, করণ, িনিমt, aপাদান,
aিধকরণ, িkয়ািবেশষণ pভৃ িতর পদ o বােক র শেষ িkয়াপদ বেস; যমন: ‘udত লাকguিল জার কিরয়া গািড়েত uিঠল’
— ei বােক র পদিবন ােসর kম: িবেশষণ (udত) + কতা ( লাকguিল) + িkয়ািবেশষণ ( জার কিরয়া) + aিধকরণ
(গািড়েত) + িkয়া (uিঠল)।
পদিবন ােসর ei kম সাধভ
ু াষায় সাধারণতঃ ল

ন করা হয় না। িকntu চিলত ভাষায় পদিবন ােসর

kম নi। eকi পদেক িভn িভn kেম বিসেয় চিলত ভাষায় বাক গঠন করা চেল। e pসে

কান বাঁধাধরা

রবীndনােথর আেলাচনা udত

করা যেত পাের: কাথায় গেলন তামার দাদা, তামার দাদা কাথায় গেলন, গেলন কাথায় তামার দাদা, দাদা তামার
গেলন কাথায়, কাথায় গেলন দাদা তামার: pথম পাঁচিট বােক ‘ গেলন’ িkয়াপেদর uপর eবং শেষর বাক িটেত
‘ কাথায়’ শেbর uপর ঝাঁক িদেয় ei সবকটা pেয়াগi চেল।

eর আেগ ‘a-তৎসমবhuল’ চিলত ভাষার uদাহরণ িহসােব রবীndনােথর

য রচনাংশ udত করা হেয়েছ সখােনo

পদিবন ােসর কানo বাঁধাধরা িনয়ম মানা হয়িন। সত
ু রাং eক কথায় সাধভ
ু াষার বাক রীিত সন
ু িদ , eবং চিলত ভাষার
বাক রীিত aিনিদ ।

ভাষারীিতর rপাnর
চিলত থেক সাধর
ু ীিতেত rপাnিরত করেত হেল ভাষায় (1) দশী, িবেদশী, তdব o

ন াtক শেbর পিরবেত

যথাসmব সমাথক তৎসম শb বা শbguc ব বহার করেত হেব; (2) চিলত ভাষার ‘iিডয়ম’ তথা িবিশ াথক শbguেcর
পিরবেত সম-aথেবাধক তৎসম শb বা শbসমি

ব বহার করেত হেব; (3) িkয়া বা সবনােমর সংিkp rপেক পূণতর

করেত হেব।
aন িদেক সাধ ু থেক চিলেত rপাnেরর সময় (1) তৎসম শেbর পিরবেত বhupচিলত তdব, দশী বা িবেদশী শb
ব বহার করেত হেব; (2) সংsৃ ত pত য়িন

n o দীঘ সমাসবd পেদর পিরবেত যথাসmব পিরিচত দশী-িবেদশী তdব শb

ব বহার করেত হেব, eছাড়া uপযk
দশী বা তdব শb না পেল durহ বা sl-পিরিচত তৎসেমর পিরবেত বhu pচিলত
ু
তৎসম শb ব বহার করা যেত পাের; (3) িkয়া o সবনােমর দীঘ rপ সংিkp করেত হেব।
ভাষারীিতর rপাnের িkয়া o সবনােমর rপপিরবতনi সবেচেয় gurutপূণ িবষয়। চিলত ভাষার িkয়াrপ সmেক
চtuথ aধ ােয় ‘িkয়াপদ’ পিরেcেদ িবশদ আেলাচনা করা হেয়েছ, eখােন সবনােমর rপাnেরর eকিট িবstত তািলকার সে
aন ান rপাnেরর uদাহরণ দoয়া হল:

সবনাম পদ
সাধভ
ু াষা

চিলত ভাষা

আমািদগেক, তামািদগেক

আমােদর, তামােদর

আমািদেগর dারা, তামািদেগর dারা

আমােদর িদেয়, তামােদর িদেয়

আমািদেগর, তামািদেগর

আমােদর, তামােদর

তাহারা, যাহারা, iহারা, uহারা, কাহারা

তারা, যারা, eরা, oরা, কারা

তাঁহারা, যাঁহারা, iঁহারা, uঁহারা

তাঁরা, যাঁরা, eঁরা, oঁরা

তাহােক, যাহােক, iহােক, uহােক, কাহােক

তােক, যােক, eেক, oেক, কােক

তাঁহােক, যাঁহােক, iহাঁেক, uঁহােক

তাঁেক, যাঁেক, eঁেক, oঁেক

তাহার, যাহার, iহার, uহার, কাহার

তার, যার, eর, oর, কার

তাঁহার, যাঁহার, iঁহার, uঁহার

তাঁর, যাঁর, eঁর, oঁর

তাহার dারা, তাঁহার dারা

তােক িদেয়, তাঁেক িদেয়

তাহােদর/তাহািদেগর dারা, তাঁহােদর/তাঁহািদেগর dারা

তােদর িদেয়, তাঁেদর িদেয়

যাহার dারা, যাঁহার dারা

যােক িদেয়, যাঁেক িদেয়

যাহােদর/যাহািদেগর dারা, যাঁহােদর/যাঁহািদেগর dারা

যােদর িদেয়, যাঁেদর িদেয়

iহার dারা, iঁহার dারা

eেক িদেয়, eঁেক িদেয়

iহােদর/ iহািদেগর dারা, iঁহােদর/iঁহািদেগর dারা

eেদর িদেয়, eঁেদর িদেয়

uহার dারা, uঁহার dারা

oেক িদেয়, oঁেক িদেয়

uহােদর /uহািদেগর dারা, uঁহােদর/uঁহািদেগর dারা

eেদর িদেয়, eঁেদর িদেয়

কাহার dারা

কােক িদেয়

কাহািদেগর dারা

কােদর িদেয়

কহ

কu

িkয়াপদ
সাধভ
ু াষা

চিলত ভাষা
সমািপকা িkয়াপেদ

হiেতেছ, কিরেতেছ, চিলেতেছ

হেc, কrেছ, চlেছ

হiয়ােছ, কিরয়ােছ, চিলয়ােছ

হেয়েছ কেরেছ, চেলেছ

হuক, হuন, কruন, কruক

হাক, হান, কruন, কruক

হiল, কিরল, বিলল, চিলল, uিঠল

হল, কrল, বlল, চlল, u ল

হiত, কিরত, বিলত, চিলত, uিঠত

হত, কrত, বlত, চlত, u ত

হiেতিছল, কিরেতিছল, চিলেতিছল, বিলেতিছল

হিcল, কrিছল, চlিছল, বlিছল

হiয়ািছল, কিরয়ািছল, চিলয়ািছল, বিলয়ািছল

হেয়িছল কেরিছল, চেলিছল, বেলিছল

হiেব, কিরেব, বিলেব, চিলেব, uিঠেব

হেব, কrেব, বlেব, চlেব, u েব

হio, হis, কিরo, কিরs

হেয়া, হাs, কেরা, কিরs
aসমািপকা িkয়াপেদ

হiেত, কিরেত, বিলেত, চিলেত, uিঠেত

হেত, কrেত, বlেত, চlেত, u েত

হiয়া, কিরয়া, চিলয়া, বিলয়া, uিঠয়া, দিখয়া

হেয়, কের, চেল, বেল, uেঠ, দেখ

হiেল, কিরেল, বিলেল, চিলেল, uিঠেল, দিখেল

হেল, কrেল, বlেল, চlেল, u েল, দ েল

হiবার, কিরবার, বিলবার, চিলবার, uিঠবার, দিখবার

হবার, কrবার, বlবার, চlবার, u বার, দখার

হ-যk
ু িkয়ার ‘হ’ লাপ কের ‘য়’ eবং ‘িয়’ পিরবেত ‘i’ ব বহার
নেহ, গােহ, চােহ, কেহ, রেহ, বেহ, সেহ

নয়, গায়, চায়, কয়, রয়, বয়, সয়

নািহেছ, গািহেছ, চািহেছ, কিহেছ, রিহেছ, বিহেছ, সিহেছ

নাiেছ, গাiেছ, চাiেছ, কiেছ, রiেছ, বiেছ, সiেছ

সংেযাগমল
ূ ক িkয়াপেদ

পাঠ কিরেত, গমন কিরেত, গমন কিরল, হািসয়া uিঠল
দিখয়া ফিলল, বিসয়া পড়, বিলয়া ফল

পড়েত, যেত, গল, হেস u ল
দেখ ফlল, বেস প , বেল ফl

শেbর ব বহারগত পাথক
সাধভ
ু াষা

চিলত ভাষা
তৎসম শেbর uদাহরণ

িdpহর, শকরা, চnd, মিkকা, মৃিtকা, মৃ য়, sণ

duপুর, িচিন, চাঁদ, মািছ, মািট, মেট, সানা

রৗপ , জীবn, কশ, কদলী, কণ, চku, হs, পদ/পাদ
a ুিল, জান,ু পুsক, মাতা, িপতা,

ruেপা, জ াn, cuল, কলা, কান, চাখ, হাত, পা

াতা, ভিগনী

আuল, হাঁu, বi, মা, বাবা, ভাi/দাদা, বাn
aনস
ু েগর uদাহরণ

জন , হiেত, aেপkা, dারা, িদয়া

জেন , হেত, চেয়/ থেক, িদেয়, িদেয়
aব য়র uদাহরণ

যদ িপ, তথািপ, বর , নিহেল, নtuবা

যিদo, তব,ু বরং, নiেল, নiেল

দশ eিpল 2019 তািরেখ আনnবাজােরর সmাদক সমীেপষ ু িবভােগ, eকজন pবীণ বjািনক (িতিন লখকo)

ী

পলাশবরণ পাল বাংলােদেশ o guguেল ব বhত আপেডেটর বাংলা ‘হালনাগাদ’ eর sােন আনnবাজার ব বhত ‘নবীকরণ’
শbিটর সmেn িলেখেছন; eিট তৎসম শb হoয়ার জন ব বহার করা uিচত নয়। িতিন ‘হালতামািম’ eবং ‘হালেফরৎ’ শb
duিট হালনাগােদর পিরবত িহসােব ব বহােরর পরামশ িদেয়েছন।
পলাশবরণ পাল কান ব িতkম নয়, িশিkত বাঙালীর ‘eক রা’; তৎসম বাদ িদেত হেব। কারণ eguিল সংsৃ ত।
সািমং আপ:
পূববত পৃ াguিলেত udিত সহেযােগ িবশদ আেলাচনা কের চিলত ভাষা সmেn pচিলত ধারণা, e পযn করা pেয়াগ
eবং ব াকরণকারেদর dারা kত িবে ষণ বা আেলাচনা করা হেয়েছ। pধান িবngu
ু িল িনmিলিখতrপ:
(1) চিলত o সাধ ু ভাষা িলিখত ভাষার duiিট রীিত বা sাiল।
(2) চিলত o সাধ ু ভাষা duিটi s া াড বা িনয়িntত ভাষা।
(3) চিলত ভাষার pধান আiেডি ফায়ার বা িনেদশক হেলা িkয়াপদ o সবনােমর hsীkত rপ।
(4) চিলত বা সাধভ
ু াষার আধার িশিkত লােকর কথ o লখ ভাষা।
(5) সাধ ু ভাষােত aেনক kেt িkয়াপদ o সবনােমর hsীkত rপ দখা যায়।
(6) সাধারণভােব তৎসম শbেক চিলত রীিতর িবrudভােবর শb বেল aিভিহত করার চ া হেc।
(7) সমাসবd পদ aিতদীঘ হেল চিলত রীিতেত ব বহায নয়।

(8) ব াকরণকােররা সমােজ বhuল pচিলত duিট ধারণা uেlখ কেরন িন। ei duিট হল ‘যk
ু াkর বজন’ o ‘সিn
িবসজন’। যk
ু াkেরর িবruেd রবীndনােথর সময় থেক pচার করা হেc য যk
ু াkর ভাষার sাভািবক গিতেক বাধা িদেয়
থােক। িdতীয় aিভেযাগিট হল যk
ু াkর লখা বশ শk।
pথম aিভেযাগিট সত হেল বলেত হেব বতমান কথ বাংলায় a-কার বজেনর জন ucািরত যk
ু াkর aেনক
বশী। কিব

ীজাত বেn াপাধ ােয়র দoয়া uদাহরণিট দখা যাক।

“আজ রাbার, বাlর
ু িগsাম” যা আমরা বিল।
“আজ রিববার, বালপুর িগেয়িছলাম” যা আমরা িলিখ।
বাংলােদেশ aেনেকi আবার ei সিnguিলেক (ভাdাo মা, ছােtেক নাbাম iত ািদ) িলগালাiজ কের নtuন সিnর
psাব করেছ। eেকi বেল “ ী ফর aল”। pkতপেk যk
ু াkেরর শক বা ঝটকািট দৃি গত। যাঁেদর মেনােযাগ কম, তাঁেদর
আরo চিlশিট akর বাঝা বেল মেন হয়। আমরা সব িকui aেন র tuলনায় িবচার কির। iংরাজী ভাষার রামান
akরমালায় যk
ু াkর না থাকার জন sেদশী যk
ু াkর iনিফিরয়র মেন হয়। সত
ু রাং যk
ু াkর বজন যিু kযk
ু নয়। eর
দােষর থেক guেণর পিরমাণ aেনক বশী। ভারতীয় বা iি ক ভাষােগা ীর eিট pধান িবেশষt। মেন রাখেত হেব,
যk
ু াkর ভেঙ লখা পারিমেটড। যাঁেদর িচhিটেত ভয় আেছ তারা ব

ন duিটেক পাশাপািশ বা oপের o নীেচ িলখেল মেন

নoয়া হয়। যk
ু াkর জহাদ eখন য-ফলা, র-ফলা থাকেলo যk
ু াkর ধের; eguিলেক বাদ দoয়ার কথা বলেছ।
যk
ু াkর লখা শk ei eকিবংশ শতাbীেত তা আর সত নয়। কারণ লেখ কিmuটার। ছাtেদর খাতার লখার
সময় eiuku মেনােযাগ না দখােত পারেল তারা িডgী হয়েতা পােব, িকntu কান কােজর কাজ করার যাগ হেত পারেব না।
সিn বাদ দoয়ার pবণতা aেনক pাচীন। িবংশ শতাbীর মাঝামািঝ aেনেক সমাসবd পদguিলেক হাiেফন িদেয়
িলখেত আরm করেলন। যমন ‘রা -িবjান’, ‘ লখক-সমাজ’ iত ািদ।
সিnর kেt হাiেফন িদেত িগেয় aেনক িবপিt হয়। তা সেto িকu লাক চ া কের থােকন। aেন রা আর eক
ধাপ eিগেয় uপযk
ু সমাথক শbguc ব বহার কের কােজর বাঝা বাড়ান। যমন চndgহণ না বেল ‘চাঁেদর gহণ’ লখা।
সমিdখি ত না বেল ‘সমান dui ভােগ ভাগ করা’ লখা।

(9) চিলত ভাষার pচলেনর pেচ ার সে

পুেরাপুির সmিnত না হেলo বানান a ানািক বাংলা ভাষার eকিট jলn

সমস া। কui বাংলা ব াকরণ পেড়ন না। aিভধান দেখন না। িনেজর icামত বানান িলেখ যান। বানান হেc, িক ucারণ
করা হেব তার িনেদশ। ei ব াকরেণর ucারণ পিরেcেদ দখান হেয়েছ, য aিভধােনর বানানguিল সi pাচীনকাল থেক
আমােদর

বণযেntর aনk
ু ল কের eবং মেু খ বলা সহজ করার জন িলিখত হেয়েছ। ei ‘gাসনs’ বা খালা হাoয়ায়, লােক

বেল ‘বানােন িক আেস যায়’। খ াতনামা লখকরা বানান িব ােট িবচিলত না হেয় বেলন, oটা পাbিলশার দখেব, আমােদর
aত সময় কাথায়? ei সব লােকরাi eক গ া িটuটর িদেয় ছেলেমেয়রা যােত iংেরজী বানান িঠকমত িলখেত পাের
gামার ফেলা করেত পাের তার আpাণ চ া কের থােকন। কi iংেরজী বানান তা ‘ মক iেয়ার oন রাড’ কের লেখন না।
ভারেত সবািধক iংেরজী জানা মানষ
ু আেছ, কজন বানান ভুল কেরন? বাঙালী হীনমন তা o u

মানিসকতা আমােদরেক

িনজ সমাজেক হয় করেত udd
ু কের; eguিল সi সামািজক aবkেয়রi িনদশন। ব াকরেণ আেলাচ িবষেয়র মেধ
পিরগিণত হবার যাগ িবষয়i নয়। বানান সিঠক না িলখেত পারেল aিশিkত বলেত হেব। aন চেয়স নi।
(10) ‘তৎসম হঠাo’ eর নােম িবেদশী শেbর নাম িদেয় িহns
ু ানী বা udu ফারসী শbাবলীর ব াপক আমদানী বাংলা
ভাষার শbভা ারেক ব াপকভােব kিতgs কেরেছ। িলবার ালরা বেলন ভাষায় নtuন নtuন শb ঢাকােল ভাষার শিkবৃিd
হয়। পি তরা eক সময় udu ফারসীর সপেk বেলিছেলন, ‘বাংলা ভাষায় মাt আড়াi হাজার ফারসী শb ব বহার হয়, যা
শbভা ােরর পাঁচ শতাংেশর বশী নয়’। ঘটনা হেলা ei সংখ ািট আড়াi হাজােরর চেয় বশী। আর eguিল ud বাংলা শb

o তৎসম তdব শbguিলেক িরেpস করেছ, alটারেনট িহসােব uকেছ না। তার কারণ বjািনক। eকজন িশিkত মানষ
ু
হাজার পাঁেচক শb পির ার ভােব মেন রােখন। eর মেধ িবিভn ভাষার শb আেছ। যেহtu িহns
ু ানী বা ফারসী শbguিল
আমােদর ফা

pফােরn, সজন ei পাঁচ হাজাের মেধ duহাজার িহns
ু ারীর চিlশ
ু ানী বা ফারসী eেস যােc; যা ভাকাবল

শতাংশ। বাকী বাংলা শb িডসiuেজর জন abিলিভয়ন ফস করেছ। কেয়কিট jলজ াn uদাহরণ দখা যাক।
‘ দ ভাল’ িদেয় আনnবাজার গা ী ‘ দখােশানা’ ক িরেpস কেরেছ। যিু k তাঁরা জােনন। িকntu eিট aিভজাতেদর
ভাষা মেন কের সারা পি মবে

s া াড হেয় গছ। ‘ছাt’ শbিটর sােন ‘পuয়া’ বলা হেc। পuয়া শbিট বাংলা শbভা ার

থেকi নoয়া। aথ পাঠক, িশkাথ নয়। eতকাল gাম তা দােষ সবt ব বহার হত না। eরকম aেনক uদাহরণ আেছ।
তৎসম বাদ িদেত িগেয় aেনেক কথার aথ বা uেdশ i বদেল িদেcন। ‘পড়াuনা’ বলেল ‘পঠন পাঠন’ বলা হয় না।
পড়াuনা হল িশkা; আর ‘পঠন পাঠন’ হল ‘িশkা o িশkণ’ — িবদ ালেয়র কাযাবলী। িকntu তৎসম বাদ িদেত হেব মেন কের
aেনেক ei সব কাজ কের থােকন।

বলা বাহল তথাকিথত চিলত রীিতo kিtম, সাধ ু রীিতo aনক
ু রণ মাt। সত
ু রাং জনগেণর ভাষা, মানেু ষর মেু খর
ভাষা iত ািদ কথা ব বহার কের সাধারণ মানষ
ু েক কনিফuজ বা guিলেয় দoয়ার চ া না করাi ভাল।
eকিবংশ শতেকর মানেু ষর মেু খর ভাষার িনয়ntক িমিডয়া o a াড eেজিn। eেদর aিধকাংশ কমচারী বাঙলা ভাষায়
পড়াuনা কের িশিkত হয়িন। তােদর করা ব াপক িবkিত ভাষার druত ডাuনফল বা ডাuনটােণর জন দায়ী। সমােজ
বাঙালীেদর aিধকার কমেত কমেত তলািনেত ঠেকেছ। dus মানেু ষর মান সmান jানo খব
ু কম। তাi তারা য কান
‘aপর’ ক সিু পিরয়র বা ucমােনর মেন কের সiিদেক uঁেক পেড়।
ভারেত বাiশিট জাতীয় ভাষার মেধ udu বােদ সবi iি ক ভাষা। বাংলা ছাড়া আর কান ভাষােত চিলত, সাধ ু িবতক
নi। sাiল য যমন icা কেরন স রকম ব বহার কেরন। pাkিতক o সামািজক কারেণ ভাষা যuku িববিতত হবার তা
হয়। সব জাতীয় ভাষাi iংেরজী মাধ ম িশkার জবরদিsেত aত n kিতgs। িহnী সাmাজ বাদo জাতীয় ভাষাguিলর
দফারফা করার চ া করেছ। সাধ ু চিলত pস িট sাiল বা ব বহারগত, eবং আবিশ ক নয়। তাi ei সংkাn আেলাচনা,
ব াকরেণর aংশ না হেয়, িনিমিতর মেধ রাখা uিচত।
চিলত ভাষা সmেn যতi বpিবক ধারণা চাল ু করার চ া হাক, সবাi বেলেছন eিট s া াড ভাষা। ei s া াড
িঠক মেতা িনেদিশত হয়িন। তার পের যা আেছ কu মােন না। ভাষােক বাঁচােত গেল pথেম ব ীয় সািহত পিরষেদর
ছtছায়ায় eকিট মানক সংsা তরী কের মানরkার চ া করেত হেব। সরকার ভাষার মািলক। তাঁরা eিটেত ajতামল
ূ ক
i ারেফয়ার না কের, রkা করার pেচ া করেল পৃিথবীর ষ বৃহtম ভাষািট aবলp
ু হবার আশ া থেক মk
ু হেব।

চtuথ পিরেcদ: পিরভাষা
বাংলা ভাষায় বhu ব াকরণ বi লখা হেয়েছ। বাংলােদশ sাধীন হoয়ার পর oেদেশ আরo aেনক ব াকরণ লখা
হেয়েছ। বাংলােদেশর বাংলা ভাষা eখন eকিট পৃথক ভাষা বাংলা (িবিড), ভারতীয় বাংলার নাম বাংলা (iন)। duিট ভাষার
মেধ kিtম o pেয়াজনিভিtক িকu পাথক সৃি হেয়েছ। বাংলােদশীেদর লk সংsৃ ত-বজন, আরবী o ফারসী ভাষার pভাব
বাড়ােনা, তার সে

মস
ু িলম িরিলিজয়াস টk o নাম guিলর

াns-িলটােরশন ব াপাের সিু বধা করার জন ভাষার pাথিমক

লkণ o সmদ (িরেসাস) guিলর পিরবতন করা। eত কাজ হেলo বাংলা ভাষার বয়াকরণরা ব াকরণguিলেক শৃ লাবd o
িনয়মসmত কের িলখেত পােরন িন। eর eকটা pধান কারণ eকi শb বা টাম বা পিরভাষার aিনিদ বা eকািধক aথ। শb
কথািটi কত pকাের কত aেথ ব বহার করা হেয় থােক। যাi হাক লখা হয়িন বেল কানিদন হেব না স কথাo িঠক নয়।
আমরা সi pেচ ার

ীগেণশ করলাম।

ব াকরণ eকিট িবjান, তাi eর িনজs পিরভাষা থাকেব eটাi sাভািবক। e পযn যা যা লখা হেয়েছ সব মnন
কের মাটামিু ট eকিট পিরভাষার তািলকা নীেচ দoয়া হেc। ei তািলকা সবসmত বা সব pকরণেক ব াখ া বা িববৃত কের
eটাo বলা uিচত হেব না। eিট eকিট aিতpেয়াজনীয় িবষেয় pথম uেদ াগ। তািলকা pপাের আসা যাক।
1। akর — iংরািজ pিতশb — Syllable। pায়i আমরা বেণর sােন akর বেল থািক। কারণ akর aথ যা
পিরবিতত হয় না। aথাৎ সিু নিদ িচhguিলেক akর বলা হত। বতমােন যােক বণ বলা হয় iংরািজেত তার নাম লটার। বণ
শbিটর পিরবেত িচh বলেল uপযk
ু হেতা। eসব iিতহাস। বতমােন akর কথািট sর, ব

ন o যk
ু াkর বাঝােত

ব বhত হয়।
2। বণ — iংরািজ pিতশb — Letter। বণ কথািট
যিদo আিদেত uধ ু ব

িনর িলিখত িচh িহসােব ব বহার করার uদাহরণ বশ pাচীন।

নেকi বণ বলা হত। aথাৎ sেরর uপের লাগােনা রঙ, য pিkয়ায় ucায ব

বতমােন বণ কথািট iংেরিজ লটােরর pিতশb eবং যk
ু াkর িনেদশ কের না। sর o ব

ন িন তরী হয়।

ন ei dui pকােরর িমিলত নাম

বণ। aন িচh যমন ছদিচh বা সংখ া eguিলেক বণ বলা হয় না।
3। sর — iংরািজ pিতশb — Vowel। sর কথািট িনেয় কান মতেভদ নi। সংsৃ ত ac বা a-iত ািদেক

বাংলায়

sরবণ বলা হয়। sর কথািট sর িন aেথ ব বhত হয়। বাংলা ভাষার sর guিল হেলা a, আ, i, ঈ, u, ঊ, ঋ, ঋ◌ৃ, ঌ, e,
ঐ, o, ঔ।
4। ac — iংরািজ pিতশb — Vowel। সংsৃ ত ac বা a-iত ািদেক

বাংলায় sরবণ বলা হয়। sর কথািট sর িন

aেথ ব বhত হয়। বাংলা ভাষার sর guিল হেলা a, আ, i, ঈ, u, ঊ, ঋ, ঋ◌ৃ, ঌ, e, ঐ, o, ঔ।
5। হl — iংরািজ pিতশb — Consonant। সংsৃ ত হl বা হসnযk
ু িচhেক ব
মাt। ব

ন বলা হয়। eিট িলিখত rপ

ন ucারণ করা যায় না। sর যk
ু কের akর গিঠত হেল তেব তােক ucারণ করা সmব। aথাৎ, বণপিরচয় বiেয়

য িচhguিল দিখেয় িশuেদর ব

ন চনান হয় সguিল ব

েনর akর; ব

ন বণ নয়। বাংলা ভাষায় ব

নবণguিল হল:—

ক-বগ [ক, খ, গ, ঘ, ঙ]; চ-বগ [চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ট-বগ [ট, ঠ, ড, ঢ, ণ]; ত-বগ [ত, থ, দ, ধ, ন]; প-বগ [প, ফ, ব, ভ,
ম]; ans বণ বা aধsর [য, র, ল, ans ব]; a-sেরর িশষ িন [শ, ষ, স]; a-sেরর মহাpাণ বণ [হ, ◌ঃ]; m ব
সংিkprপ [◌ং aনs
ু ার]; t ব
6। ব
মাt। ব

েনর aন rপ [ৎ খ

েনর

ত]; aবgহ বা লp
ু a (লp
ু a-কার নয়) [ঽ]।

ন — iংরািজ pিতশb — Consonant। সংsৃ ত হl বা হসnযk
ু িচhেক ব

ন বলা হয়। eিট িলিখত rপ

ন ucারণ করা যায় না। sর যk
ু কের akর গিঠত হেল তেব তােক ucারণ করা সmব। aথাৎ, বণপিরচয় বiেয়

য িচhguিল দিখেয় িশuেদর ব

ন চনান হয় সguিল ব

েনর akর; ব

ন বণ নয়। বাংলা ভাষায় ব

নবণguিল হল:—

ক-বগ [ক, খ, গ, ঘ, ঙ]; চ-বগ [চ, ছ, জ, ঝ, ঞ]; ট-বগ [ট, ঠ, ড, ঢ, ণ]; ত-বগ [ত, থ, দ, ধ, ন]; প-বগ [[প, ফ, ব,

ভ, ম]; ans বণ বা aধsর [য, র, ল, ans ব]; a-sেরর িশষ িন [শ, ষ, স]; a-sেরর মহাpাণ বণ [হ, ◌ঃ]; m ব
সংিkprপ [◌ং aনs
ু ার]; t ব

েনর aন rপ [ৎ খ

7। যk
ু াkর — পরপর eকািধক ব

েনর

ত]; aবgহ বা লp
ু a (লp
ু a-কার নয়) [ঽ]।

ন িলখেত গেল সguিলেক eকt কের লখার জন ব বhত িচhguিলর নাম

যk
ু াkর। যk
ু াkরguিল aন akেরর সহায়তা না িনেয় ucািরত হেত পাের না। জn [জ + a + n + গ াপ + ম] ucারণ
করার সময় ‘জ’ akেরর ‘a’ ক dui মাtায় িনেয় িগেয় সi দীঘািয়ত sরেক n ব
আধমাtার িবরিত িদেয় কানেক িkয়ার বা iনluেয়n
যk
ু াkর িলিখত িচhমাt। ucারেণর সব eিলেম

েনর আধার করা হয়। তার পের anত

ী করা হয়। eর পের ম akরিট ucারণ করা সmব হয়। সত
ু রাং

eর মেধ ব k নi, িকu uহ আেছ।

8। বানান — iংরািজ pিতশb — spelling। শb বা পেদর িলিখতrপেক বানান বেল। বানান শb বা পেদর িক
ucারণ হেব তার িনেদশ। বানান আর eক ভােব, শb বা পেদর ব ু ৎপিtর pাথিমক সt
ূ ।
9। শb — iংরািজ pিতশb — Word। ভাব বা পদােথর িলিখত বা ucািরত rেপর নাম শb। শb কথািট পদ, ধাtu
বা pািতপিদেকর সািধত rপ, ধাtu, pািতপিদক, নাম, নাম-pিতপািদক, নাম-মল
ূ iত ািদ সব িকuেক বণনা করার জন

কu

না কu ব বহার কের pস িটেক guিলেয় িদেয়েছন। সংjার pেয়াজেন শেbর aথ িবভিkিবযk
ূ
ু পদ বা পেদর আিদ মল
ধাtu o মৗিলক শb। aথাৎ মল
ূ , ধাtu, o সািধত শbসমহ
ূ েক শb বলা হয়।
10। পদ — iংরািজ pিতশb — Inflected word। িবভিkযk
ু শbেক পদ বলা হয়।
11। pkিত — iংরািজ pিতশb — Radical। মল
ূ শbেক pkিত বেল। pkিত dui pকার — ধাtu o pািতপিদক।
12। ধাtu — iংরািজ pিতশb — Verbal root। য pkিত dারা িkয়া বাঝায়, তােক ধাtu বেল।
13। pিতপািদক — iংরািজ pিতশb — Nominal stem। যাহা বstu-বাচক aথবা বstuর িবেশষণ বাচক aথাৎ িkয়া
বাচক িভn aন pkিতেক pািতপিদক বা নাম বেল। বstuবাচক pািতপিদক — চnd, সয
ূ , তru, জল, বায়,ু গৃহ iত ািদ।
িবেশষণ বা guণবাচক pািতপিদক — দৃঢ়, িsর, pবল, নূতন, পুরান, মn, সn
ু র iত ািদ।
14। pত য় — iংরািজ pিতশb — Suffix। ধাtu o pািতপিদেকর utর যা যk
ু হয়, তােক pত য় বেল। pত য়
প িবধ — িবভিk, kৎ, তিdত, stী-pত য় o ধাtবয়ব।
15। িবভিk — iংরািজ pিতশb — Inflexions। ধাtuর utর য pত য় যk
ু করেল পদ হয় সguিল eবং শbrেপ
(Declension) িববৃত পদসমেূ হর গঠেন ব বhত য সব pত য় নাম বা pািতপিদেকর utর ব বhত হয় তােদর িবভিk
বেল।
16। পুruষ — iংরািজ pিতশb — Person। সবনােমর ‘আিম’, ‘tuিম’, o ‘ স’ ei িতন ব িkবাচক সবনাম o
তােদর বhuবচেনর িবভিkযk
ূ েক যথাkেম utম পুruষ, মধ ম পুruষ o pথম পুruষ বেল। সংsৃ েত সবনাম
ু পেদর সমহ
পেদর eকিট মাt সমহ
ূ ‘iদমািদ’র eক aংেশর বাংলা pিতrপ guিল ei পুruষ সংjার aধীন।
17। বচন — iংরািজ pিতশb — Number। িবেশষ বা সবনাম পেদর সংখ ার ধারণা pকােশর uপায়েক বচন বেল।
সংখ ার ধারণা মাt duিট। eক o eকািধক বhu।
18। িল

— iংরািজ pিতশb — Gender। িল

কথািটর aথ িচh বা িনদশন। জগেতর সমs িকuেক জীব o kীব

ei dui pকাের ভাগ করা যায়। জীবজগেত pধান িবভাগ হেলা পুruষ o stী। ei িবভাগ aনয
ু ায়ী ব াকরেণo শbguিলেক
িতন pকার িলে

িচিhত করা হয়। (1) পুruষ বাচক পুংিল , (2) stী বাচক stীিল

(কীটপত ) বাচক kীবিল ।

o (3) apাণী বাচক বা iতর pাণী

19। কারক — iংরািজ pিতশb — Case। বােক র িkয়াপেদর সে

aন ান পেদর য সmক, তােক কারক বেল।

পািণিনর a াধ ায়ী ব াকরেণর ‘িkয়াnিয় কারকম’ বাক িটর সরল বাংলা দাঁড়ায় িkয়ার সিহত যাহার anয় হয়, তােক কারক
বেল।
20। ব ু ৎপিt — iংরািজ pিতশb — Derivation। শেbর মেূ লর িভিtেত aথ িনrপেণর জন িবে ষণেক ব ু ৎপিt
বলা হয়। ব ু ৎপিt কের uপসগ, aনস
ু গ, িবভিk, pত য় iত ািদর pেয়াগ দখান হয়। তা থেক aথ িনrপণ সহজ হয়।
21। anয় — iংরািজ pিতশb — Syntax। ব াকরেণর ‘anয়’ aংেশ বােক র গঠন, বােক র

ণীিবভাগ, বাক

িনমােণর িনয়ম, বাচ iত ািদর আেলাচনা করা হেয় থােক।
22। সিn — iংরািজ pিতশb — Union। কান সািধত শেb বা সমাসবd শেb পাশাপািশ aবিsত duিট বেণর
িমলনেক সিn বেল। pত য় o সমােসর kেti সিnর pেয়াগ aিধক।
23। kৎ — iংরািজ pিতশb — Primary suffixes। ধাtuর পের য সমs শb বা িচh pত য়rেপ ব বhত হয়
তােদর kৎ বেল। যমন k + তব = কতব ।
24। তিdত — iংরািজ pিতশb — Secondary suffixes। pািতপিদেকর utর ‘a’, ‘i’ pভৃ িত য সমs pত য়
যk
ু হেয় শb গঠন কের তােদরেক তিdত বেল।
25। stী-pত য় — iংরািজ pিতশb — Feminine affixes। stীিলে

‘আ’, ‘ঈ’, ‘iনী’ pভৃ িত য সমs pত য় হয়

তােদর stী-pত য় বেল।
26। ধাtবয়ব — iংরািজ pিতশb — Parts of the root। ধাtuর utর i (িণচ), স (সn) pভৃ িত eবং pািতপিদেকর
utর ‘কাম ’ pভৃ িত য সমs pত য় যk
হেয় নূতন ধাtuর সৃি
ু

হয় তােদর ধাtবয়ব বেল। [কাযত সািধত ধাtuর

pত য়guিলেক ধাtবয়ব বেল।]
27। আেদশ — iংরািজ pিতশb — Substitution। ব াকরেণর িবিভn pকরণ dারা শেbর rপাnর সাধেনর সময়
কান akর বা শbাংশেক aন শbাংশ dারা pিতsাপেনর ঘটনােক ‘আেদশ’ বলা হয়। যমন pিত ান শেbর গঠেনর সময়
sােনর ‘থ’ ‘ঠ’ dারা pিতsািপত হেয়েছ।
28। আগম — iংরািজ pিতশb — Argument। ব াকরেণর িবিভn pকরণ dারা শেbর rপাnর সাধেনর সময় কান
বণ, akর যk
ু করার ঘটনােক ‘আগম’ বলা হয়। যমন বনsিত শেb ‘s’ eর আগম হেয়েছ।
29। guণ — sেরর guণ বলেত ei বাঝায় য, i-ঈ sােন ‘e’, ‘u-ঊ’ sােন ‘o’, ‘ঋ’ sােন ‘ar’ eবং ‘ঌ’ sােন
‘al’ হয়।
30। বৃিd — sেরর বৃিd বলেত ei বাঝায় য, a-sােন ‘আ’, ‘i-ঈ’ sােন ‘ঐ’, u-ঊ sােন ‘ঔ’, ‘ঋ’ sােন ‘আr’
o ‘ঌ’ sােন ‘আl’ হয়।
31। alpাণ — iংরািজ pিতশb — Unaspirated। sশবেণর পাঁচিট বেগর য কান বেগর pথম o tতীয় বণ
al ােস ucািরত হয় বেল eেদর alpাণ বণ বলা হয়।
32। মহাpাণ — iংরািজ pিতশb — Aspirated। sশবেণর পাঁচিট বেগর য কান বেগর িdতীয় o চtuথ বণ
aিধক

াস সহেযােগ ucািরত হয় বেল eেদর মহাpাণ বণ বলা হয়।
33। ঘাষ — iংরািজ pিতশb — Voiced। sশবেণর পাঁচিট বেগর য কান বেগর tতীয় o চtuথ বণ গmীর

ভােব ucািরত হয় বেল eেদর ঘাষ বণ বলা হয়।

34। aেঘাষ — iংরািজ pিতশb — Unvoiced। sশবেণর পাঁচিট বেগর য কান বেগর pথম o িdতীয় বণ
সাধারণভােব ucািরত হয় বেল eেদর aেঘাষ বণ বলা হয়।
35।

াস — য কান বণ ucারেণর সময় িজেভর aবsান, ঠাঁেটর dারা মেু খর িনগমণ পেথর িনয়ntণ ছাড়াo pধান

ভূিমকা থােক বায়p
ু বােহর। ei বায়p
ু বাহেক সাধারণভােব
36। িশস িন — শ, ষ, স, হ- ei চারিট
মেতা কের ucারণ করা যায়। eজন ei চারিট

াস বেল।

িন ucারেণর শেষ যতkণ icা
িনেক বলা হয় u

াস ধের রাখা যায়, বা িশ

দoয়ার

িন বা িশশ িন।

37। hs / লঘ ু — iংরািজ pিতশb — Short। hs sরেক লঘ ু বলা হয়।
37। দীঘ / guru — iংরািজ pিতশb — Long। দীঘsরেক guru বলা হয়।
38। সmpসারণ — y, b, r, l sােন যথাkেম i, u, ঋ, ঌ যk
ু হoয়ার নাম সmpসারণ। যথা:- যj — iয়াজ, বc
— uবাচ iত ািদ।
39। িনত — iংরািজ pিতশb — Compulsory। ব াকরেণর য সকল িবধােন িবকl নi, তােদর িনত বেল।
40। িনপাতন — iংরািজ pিতশb — Grammatical Irregularity। ব াকরেণর সাধারণ সেূ tর dারা যখন পদিসিd
হয় না িকntu িবেশষ সেূ tর pেয়াজন হয়, তখন তার নাম িনপাতন। [লk করেত হেব কবল পদিসিdর kেti িনপাতন

সংjািট pেযাজ । বাকী ভুল pেয়ােগর মেধ যguিল pচিলত হেয় গেছ তােদর ‘আষ’ pেয়াগ বলা হয়।]
41। সমাস — সংেkেপ সn
ু র কের বলার uেdেশ পরsর aথসmnযk
ু dui বা তেতািধক পেদর eকপদীকরণেক
সমাস বেল । যমন: স ু ( শাভন) bত যাহার = সb
ু ত, বৃেkর ছায়া = বৃkcায়া।
41। সমস মান পদ — য-সকল পেদর সমnেয় সমs পেদর সৃি হয় তােদর pেত কিটেক সমস মান পদ বেল।
43। সমsপদ — সমােস eকািধক পদ িমিলত হেয় য নূতন পদিট গিঠত হয় তার নাম সমs পদ। ei সংjািট
িব ািnর সৃি করেত পাের কারণ সমােস শb o পদ dui-i যk
ু হেত পাের।
44। ব াসবাক — সমs পদেক িবে ষণ কের সমােসর aথিট য বাক বা বাক াংেশর dারা ব াখ া কের দখােনা হয়,
তােক ব াসবাক বা সমাসবাক বেল। কান কান লখক িবgহবাক কথািটo ব বহার কেরেছন।
45। সমাসাn — iংরািজ pিতশb — suffix at the end of a compound belonging to the whole of it। য
সব pত য় সমsপেদর utর pযk
ু হয় তােদর সমাসাn pত য় বলা হয়।
46। aনস
ু গ — iহা ব াকরেণ বিণত aব য় পেদর eকিট িবভাগ িবেশষ। ei জাতীয় aব য় aন পেদর পের
পৃথকভােব বেস পদিটেক বােক র aন ান aংেশর সে

সmিকত কের বা িবভিkর ন ায় আচরণ কের।

47। sরসিn — sেরর সিহত sেরর য সিn তােক sর সিn বেল।
48। ব

নসিn — ব

েনর সিহত ব

েনর বা sেরর সিহত ব

েনর য সিn তােক ব

নসিn বেল।

49। uপসগ — iংরািজ pিতশb — Prepositional prefixes। যিদ িkয়ার সিহত যাগ হয়, তা হেল p, পরা, aপ,
সm, aন,ু aব, িনr (িনs), dur (dus), aিভ, িব, aিধ, স,ু ud, aিত, িন, pিত, পির, aিপ, uপ, আ (আ ) — ei িবংশিত
িনপাত aথাৎ aব য়েক uপসগ বেল।
50। sশবণ — iংরািজ pিতশb — Stops, Occlussives। ‘ক’ থেক ‘ম’ পযn ei পঁ িচশিট ব
বেল।
51। u বণ — iংরািজ pিতশb — Spirant। শ, ষ, স, হ- ei চারিট ব

নেক u বণ বলা হয়।

নেক sশবণ

52। ans বণ — iংরািজ pিতশb — Semi vowels। য, র, ল, ans ব, ei চারিট ব

নেক ans বণ বেল।

িdতীয় aধ ায়
িন-pকরণ, sর o বণ

pথম পিরেcদ:

িন

িন
কান ভাষার ucারেণর kudতম eককi হেলা
kudতম eকক বা মৗিলক

িন। ভাষােক বা ভাষার বাক pবাহেক িবে ষণ করেল কতকguিল

িন পাoয়া যায়। যমন:- a, আ, ক, খ, iত ািদ।

মানেু ষর ucািরত য কান

িন ক নালীেত ভাক াল ফাl বা sরতntীর কmেনর জন সৃি

হয়। মানেু ষর

ruিতেগাচর কmাে র সীমার মেধ sরতntীর কmেন udত শbতরে র সমি , আমােদর কান িদেয় gহণ কের মিs
ভােব pিতিkয়া কের সi aনভ
ু ূ িতেক

িন বেল। বলা বাhuল

য

িনর ভৗতিবjােনর সংjা আরo ব াপক।

িনর pকারেভদ
িন মল
ূ ত 2 pকার:- sর

িন o ব

ন িন।

1. sর িন
িন ucারেণর সময় মানষ
ু uসuস থেক িকu বাতাস মখ
ু ম েলর মেধ িদেয় বার কের দয়। eবং সi বাতাস
uসuস থেক ক নালী িদেয় eেস মখ
ু িদেয় বর হoয়ার পেথ িবিভn জায়গায় বাধা সৃি
ucািরত হয়। য

করেল িবিভn pকােরর

িনguিল ucারেণর সময় ei বাতাস িজভ dারা বাধা pাp হয় না, তােদরেক sর

িন

িন বেল। যমন, a, আ,

i, ঈ, u, ঊ, iত ািদ। eguিল ucারেণর সময় বাতাস ক নালী থেক মেু খর বাiের আসার পেথ মখ
ু কতটা খালা হয় তার
uপের sরguিলর ucারণ পিরবিতত হয়।

2. ব

ন িন

uপেরাk sরguিল ucারেণর aবsায় মখ
ু খেু ল িজেভর dারা uসuস থেক িনগত বাতাস (ক নালী o ভাক াল
ফােlর িনয়ntেণর পর) মখ
ু ম েলর মেধ আংিশক বাধার সৃি করেল য

িন uৎপn হয় সguিল ব

kেti ei বাধা সামিয়ক eবং তা pথমিদেক দoয়া হয়। আমােদর বণমালায় য ব
কারাn। aথাৎ আমরা বণিটেক বাঝােত ব

ন লখা হয় তােদর ucারণ a-

িন ucারেণর সময় ক নালী থেক বাতাস

মেু খর বািহের আসার পেথ কাথাo না কাথাo ধাkা খায়, বা বাধা পায়, তােক ব
k,

িন বেল। aিধকাংশ

নিটেক ‘a’ sর যk
ু কের ucারণ কির।

eiবার eকিট ব াকরণ বi থেক িকu aংেশর udিত — “ য সব
iত ািদ। ei

ন

িনguিল ucারেণর সময় বাতাস িজhামল
ূ বা কে

ন

ধাkা খায়। তাi eguিল ব

িন বেল। যমন:- k,

, g,

,

ন িন।”

, g, , iত ািদ কখনo ucারণ করা সmব নয়। eেকবাের গাড়ার িদেক ছাtেদর aপিরণত মsেক সাংঘািতক

ভু ল ধারণা uিকেয় দoয়া হল।

[eতিদন পযn সব ব াকরণ বiেয় বলা হেয় আসেছ য uসuস থেক িনগত বায়র
ু পেথ িজভ িদেয় বাধা সৃি
oে র (aধেরর নাম কu কের না) aবsােনর পিরবতেনর ফেল িবিভn sর o ব
িজভ লাগােনা বাঁশীর সে

ন

করেল o মখ
ু ম েল pধানত

িন সৃ হয়। পূেবi sরতntীর ভূ িমকার কথা বলা হেয়েছ। আমরা

tuলনা কের বলেত পাির ক নালী হেলা বাঁশীর মখ
ু , যােত বাঁশীর িজেভর মত sরতntী থােক। আর িজভ o ঠাঁেটর কাজ হেলা

বাঁশীর িছdguিলর aনr
ু প, িনয়ntণ করা।]

বণ
ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ােয়র লখা ভাষাpকাশ ব াকরণ থেক ‘ িনতtt’ পিরেcেদর সংjামল
ু ক aনেু cদ
কয়িট িনেচ huবhu udত করা হেলা।

িনতtt
1। ucারণ-তtt (Phonetics) — বা ালার ucারণ (Pronunciation), বণ-িবন াস (Orthography), o বা ালা
শেbর সাধ ু ucারণ (Orthoēpy).

বা ালা বণমালা o ucারণ
1.1 কানo ভাষার ucািরত শbেক (Word- ক) িবে ষ কিরেল, আমরা কতকguিল
1.2 য
aন

িন aন

িনর সাহায ব িতেরেক sয়ং পূণ o পিরsuট-ভােব ucািরত হয়, eবং যাহােক আ য় কিরয়া

িন pকািশত হয়, তাহােক sর
1.3 য

িন (Sound) পাi।

িন (Vowel Sound) বেল; যমন — আ, a া, e, o।

িন sর- িনর সাহায ব তীত s -rেপ ucািরত হiেত পাের না, eবং সাধারণতঃ য

িনেক আ য় কিরয়া ucািরত হiয়া থােক, তাহােক ব

িন aপর

ন- িন (Consonant Sound) বেল; যমন — k, c,

iত ািদ। eguিলেক ruিতেযাগ কিরয়া pk -rেপ ucারণ কিরেত হiেল, sর-

,

িনর আ য় লiেত হয়; যমন — ‘ক’ (k +

a), ‘কা’ (k + আ), ‘ak’, ‘িক’ (k + i), ‘িচ’ (c + i), ‘ec’, ‘আ ’, ‘i ’ iত ািদ।
1.4 িলখন-কােয

য-সমs িচh dারা ei সকল

‘a, i, ক, শ, ল’ iত ািদ। sর

িনর িনেদশ করা হয়, সguিলেক বণ (Letter) বেল; যমন —

িন- দ াতক িচhেক sর-বণ (Vowel Letter) o ব

ন

িন- দ াতক িচhেক ব

ন-বণ

(Consonant Letter) বেল।
1.5 কানo ভাষা িলিখেত য-সকল

িন- দ াতক িচh ব বhত হয়, সguিলর সমি েক সi ভাষার বণমালা

(Alphabet) বেল।

বণ
িবিভn

িনেক লখার সময় বা িনেদশ করার সময় য িচh ব বহার করা হয়, তােক বণ বেল।

[ei সংjািট pথম থেকi ভু ল ধারণার uপর িনভর কের তরী হেয়েছ। pkতপেk

িন dui pকার: sর o বণ। aথাৎ বণ হল sেরর কালািরং

(colouring) বা কািটং (coating)। sর হেলা কার (core) বা কােণল (kernel), আর বণ হল শল (shell)। sর কখনi বণ নয় ফেলর খালা হল
বণ, ফেলর শাঁস হল sর।]

pকারেভদ
বণ duipকার:- sরবণ o ব

1. sরবণ

নবণ।

sর

িন িনেদশ করার জন ব বhত বণেক sরবণ বেল।

2. ব
ব

ন

নবণ
িন িনেদশ করার জন ব বhত বণেক ব

হসn বা হলn

িন: আমরা যখন ব

ন

নবণ বেল।

িন ucারণ কির, তখন সংি

ব

নবেণর সে

eকিট sর

িন ‘a’-o

ucারণ কির। যমন, ‘k’ ক ucারণ কির (k + a =) ‘ক’। sর যাগ না করেল ucারণিট শানা যােব না; তাi আমরা ei
কাজ কির। িকntu sর

িন ছাড়া ‘ক’ িলখেত হেল সটা pকাশ করার জন ‘ক’-eর িনেচ য িচh (◌্ ) দoয়া হয়, তােক বেল

হs / হl িচh। আর য

িনর পের ei িচh থােক, তােক বেল হসn বা হলn

িন। কান বেণর িনেচ ei িচh দoয়া

হেল তােক বেল হসn বা হলn বণ। হs বা হসn িনেজ eকিট বণ। সংsৃেত eেক িবরাম িচh বলা হেয় থােক।

বাংলা বণমালা
বতমান বাংলা বণমালায় বণ আেছ মাট 54িট। িনেচ বণguিলর িলিখত rপ o মাtার আকার দoয়া হেলা —

ঌ

ঐ*

o

ঔ*

6

1

5

আ

i

ঈ

u

ব

ক

খ

গ

ঘ

ঙ

2

2

1

চ

ছ

জ

ঝ

ঞ

4

—

1

ট

ঠ

ড

ঢ

ণ

4

1

—

ত

থ

দ

ধ

ন

3

2

—

প

ফ

ব

ভ

ম

4

1

—

য

র

ল

3

—

—

শ

ষ

স

হ

3

1

—

ড়

ঢ়

য়

ৎ

3

—

1

◌ং

◌ঃ

◌ঁ

◌্

—

1

5

৺

e

মাtাহীন

a

ঽ

ঋ

aধমাtা

sরবণ
নবণ

ঊ

পূণমাtা

* ei duিট sর িনেক িdsর বা যg
ু sর িন বেল। কারণ, ei duিট মূলত 2িট sর িনর িম ণ। যমন:- o + i = ঐ, o + u = ঔ।

মাট sরবণ

12

মাট ব

42

নবণ

মাট বণ

54

পূণমাtা-যk
ু বণ

32

aধমাtা-যk
ু বণ

9

মাtাহীন বণ

13

aেনেক বেলেছন, বাংলা ভাষায় মৗিলক sর

িন মল
ূ ত 9িট। aথাৎ a, আ, i, ঈ, u, ঊ, ঋ, e, o। ‘ঐ’ o ‘ঔ’

যৗগ sর ‘ai’ eবং ‘au’ (‘oi’ eবং ‘oi’)। আবার পরবত কােল aেনক ব াকরণ রচিয়তা দীঘ sরguিলর pেয়াজনীয়তা
asীকার কেরেছন। আমরা 12িট sেরর aিst মেন িনেয়i ei সmিকত আেলাচনা করব।
ei 54 িট বেণর মেধ বতমােন al pচিলত ‘ঌ’ sরবণিট sরবেণর তািলকায় রাখা হল। কেয়ক দশক পূেবo
আনা, পয়সা, পাi, িসিক, আধল
ু ী, বার আনা eguিলর িলিখত rপ বhuল pচিলত িছল। বতমােন eguিলেক ছদ িচh বা িবেশষ
সংখ ািচh rেপ uেlখ করা হয়। টাকার িচh ‘৳’ বণমালার anগত করা uিচত।

বেণর সংিkp rপ; কার o ফলা
pিতিট sরবণ o িকu িকu ব
aেনক সময় aন

নবণ duেটা rেপ ব বhত হয়। pথমত, sাধীনভােব শেbর মেধ ব বhত হয়। আবার

কান বেণ যk
ু হেয় সংিkp rেপ বা আি ত rেপo ব বhত হয়। যমন, ‘আ’ বণিট ‘আমার’ শেbর pথেম

sাধীনভােব ব বhত হেয়েছ, আবার ‘ম’-র সে

যk
ু হেয় সংিkp rেপo (◌া) ব বhত হেয়েছ।

sরবেণর ei যk
ু বা সংিkp rপেক বেল ‘কার’, আর ব
‘আমার’ শেb ‘ম’-র সে

নবেণর যk
ু বা সংিkp rপেক বেল ‘ফলা’। uপের

যk
ু ‘আ’-র সংিkp rপিটেক (◌া) বলা হয় আ-কার। eমিনভােব hs i-কার (ি◌), দীঘ ঈ-কার

(◌ী), hs u-কার (◌ু), দীঘ ঊ-কার (◌ূ), ঋ-কার (◌ৃ), e-কার ( ◌), ঐ-কার ( ◌), o-কার ( ◌া), ঔ-কার ( ◌ৗ) বলা হয়।
তেব ‘a’ eর কান কার নi। ব

েনর পের হs িচh না থাকেল তা a-কারাn।

আবার আm শেb ‘ম’-র সে

‘র’ সংিkp rেপ বা ফলা rেপ যk
ু হেয়েছ। aথাৎ সংিkp rপিট (◌্র) র-ফলা।

eরকম ম-ফলা (◌্ম), ল-ফলা (◌্ল), ব-ফলা (◌্ব), iত ািদ। আর eকিট সংিkp rপ হল রফ বা r, যা akেরর মsেক
লখা হয়।

ucারণিবিধ
sর িনর ucারণ:
sর

িনর ucারেণর সময় বাতাস ক নালী থেক বর হেয় কাথাo বাধা পায় না। মল
ূ ত িজhার aবsান o ঠাঁেটর

িবিভn aবsার পিরবতেনর কারেণ িবিভn sর

িন ucািরত হয়। িনেচ sর

িনর ucারণ eকিট ছেকর মাধ েম দখােনা

হেলা-

িজেভর
aবsান

িজভ সামেন থাকেব
ঠাঁেটর ফাঁক আয়ত হেব

uেc

i ঈ (ucসmখ
ু sর

ucমেধ

e (মধ াবিsত সmখ
ু sর

িনmমেধ

a া (িনmাবিsত সmখ
ু
sর িন)

িনেm

িজভ শািয়ত aবsায় থাকেব িজভ িপিছেয় থাকেব
ঠাঁেটর ফাঁক আয়ত হেব

িন)

ঠাঁেটর ফাঁক গালাkিত হেব
u ঊ (uc প াৎ sর

িন)

িন)

o (মধ াবিsত প াৎ sর

িন)

a (িনmাবিsত প াৎ sর

িন)

eিট বাংলােদশী ucারণ িনেদশ কের
আ ( কndীয় িনmাবিsত sর
িববৃত

িন)

িন,

যৗিগক sর িন:
পাশাপািশ duিট sর
পাশাপািশ duিট sর

িন থাকেল তারা ucারেণর সময় সাধারণত eকিট sর

িন eকিট sর

িন rেপ ucািরত হেল িমিলত sর

িন rেপ ucািরত হেয় থােক।

িনিটেক বলা হয় যৗিগক sর, সিnsর, সাn kর বা

িd-sর।
বাংলা ভাষায় যৗিগক sরবণ মাt 2িট — ঐ, ঔ। তেব 20-25িট aন

যৗিগক sর

িনguিলর কথা aেনেক

আেলাচনা কেরেছন। eguিলর িনজs pতীক বা বণ নi। তািttক আেলাচনা ছাড়া eguিলর কান আবশ কতা নi।
ucারণ িবষয়িট কেথাপকথেনর kেt aিতশয় gurutপূণ। যিদ ei ucারণ pিkয়ািট ‘ucারণিবিধ’ বা িনয়েমর
aধীন না করা হয়; তাহেল য যার icামেতা ucারণ করেব। ফলতঃ eকi কথা uধ ু বলার দােষ সকেলর বাধগম হেব
না। সiজন সব ভাষােতi আদশ ucারণিবিধ থােক। বাংলাভাষার ucারণরীিতর জন , আধিু নক যেু গর pথম িদেক
গৗরম ল বা নবdীপ o তৎসিnিহত a েলর গ াতীরবত জনপেদর মানেু ষর ভাষােক আদশ বেল gহণ করা হেয়িছল। পের
কিলকাতা নগরীর gurut বৃিdর সে

সে , ei িসdাn না মেন িবিভn sান হেত আগত জনগেণর িমি ত মৗিখক ভাষা o

ucারণেক আদশ িহসােব gহণ করার সবসmত pেচ া পিরলিkত হয়। পের ei আদশ ভাগীরথী তীরs মানেু ষর মৗিখক
ভাষা বেল pচার করা হেলা। eখন ei ucারেণর আদেলi বাংলার শbguিল ucারণ করার pবণতা দখা যায়। বলা বাhuল ,
কিলকাতা কসেমাপিলটান নগরী, eবং aবাঙালী জনেগা ীর ভাষাসমেূ হর pভাব ধীের ধীের বাংলা ভাষা o ucারণ পdিতেক
pভািবত কেরেছ। আর eকিট িবষয় চচা না করেল ভূ িমকািট সmণ
ূ হেব না। ছাপাখানা চাল ু হoয়ার পরবত কােল, ভাষার
গিত-pkিত sায়ীভােব বhu মানেু ষর কােছ পৗঁেছ দoয়া সmব হেয় যায়। ফেল কিবতা, গl, uপন াস, pবn, iিতহাস,
ভূ েগাল, বjািনক িবষয় সব িকuরi লখকে ণীর সৃি হয়। ei লখেকরা সবসmত কান বানান বা ucারেণর িলিখত rেপ
আবd থাকেত পােরন িন। তাঁেদর িনজs মতামত বা pবণতা ভাষার বানান o ucারেণর uপর sায়ী pভাব ফেলেছ। aেনক
বাঙালী িবdােনর মত, যা লােক ucারণ কের তাi বানােন থাকা uিচত। ei মতিট aত n িবপjনক। eিট aিধকাংেশর
মতo নয়। িকntu ei মতবােদর সমথকরা বাংলা বানান eবং ucারেণর ব াপক পিরবতন কেরেছন eবং eখনo কের
চেলেছন। তাঁরা eিট করেছন কান বjািনক িবে ষণ বা আেলাচনা না কের।
যখােন বhu মানেু ষর sাথ জিড়েয় আেছ, সখােন s া াডাiেজশন aত n আবিশ ক। নাহেল aরাজকতার সৃি হেব।
ছিtশ মেতর সমাহাের, বানান িখcuিড় হেয় গেছ, eবং aেনক aেযৗিkক পিরবতনo ঘেট গেছ। dui িতন বার বাঙলা
বানােনর িনয়ম সরকারী uেদ ােগ গৃহীত হেয়েছ। সguিল মাটামিু ট পািলতo হেয়েছ। িকntu বানান সবজনgাহ হেত গেল
সguিল যিু kস ত হoয়া pেয়াজন, ei কথািট কu মােননিন। তার ফেল বশ িকu ভু ল ধারণা বা িনয়েমর pচলন করা
হেয়েছ। ব াকরেণর ei পিরবতন যাtার iিতহাস aিত সংেkেপ আেলাচনা করা যাক।
a াদশ শতাbীেত বাংলা ব াকরণ pথম ছাপা হেলo তার পূণতা pািpর কাল হল ঊনিবংশ শতাbীর িdতীয়াধ।
তারপর িবংশ শতাbীর pথমােধ ব াকরেণ iuেরাপীয় ভাষার ব াকরেণ আেলািচত িবষয়guিল যk
ু করা হল, eবং সন
ু ীিত
kuমার চে াপাধ ায় o মহmদ শহীdulার িবেদশী িশkালb jানo ব াকরেণ pযk
ু হল। বলা যেত পাের িdতীয় মহাযেু dর
সমেয় বাংলা ভাষার আধিু নক ব াকরণ পূণতা pাp হল। ei সমেয় বানােনo aেনক সংsার আনা হল। সংsৃেতর pভাব
কিমেয় aেনেক নূতন সt
ূ রিচত হল।
eর পর du’বার বানান সংsােরর pেচ া হেয়েছ। 1960

ী ােb কিলকাতা িব িবদ ালেয়র uেদ ােগ বানান সংsার

করা হয়। aধ াপেকরা eকিট খসড়া তরী কের 200 জন তথাকিথত িবdানেক তাঁেদর মতামত পাঠাবার জন পাঠান। কত
জন মতামত িদেয়িছেলন বা িক মতামত িদেয়িছেলন তা পাবিলক ডােমেন নাi। সত
ু রাং িনিdধায় বলা যেত পাের বাংলা
িবভােগর aধ াপকেদর (কমরত o সবািনবৃt) মতামতi pিতি ত হল। বাঙালী সমাজ ei বানান মেন িনল। িকntu ei

সংsাের aেনক aেযৗিkক o aৈবjািনক পিরবতন ঘেট গল যা eেকবােরi aবা নীয়। eর পের 1980-90 দশেক বানান
িনেয় আবার আেলাচনা হল। িবিশ

ভাষাতttিবদ পিবt সরকােরর নtেt বানান সংsার হল। eঁেদর টােগট িছল িলিপ বা

akরমালা। যk
ু েল সমােজর
ু াkর িলখেনর িকu aduত পdিত তাঁরা চাল ু করেলন, সi সমেয়র বামপnী সরকােরর আনk
সবে ণীর লাক ei বানান পাচন িগলেত বাধ হল। ei akর পdিত বাংলা যk
ু াkেরর

ভার ন

কের িদল। pায় িtশ

বছর পের ei ব াকরণ লখার সমেয়o ei সংsার সবজনgাহ হয়িন। আধিু নক কিmuটার o মাবাiল স oয়ারguিল ei
ব বsােক বজন কেরেছ। যিদo মাiেkাস

eকিট পৃথক ফে

‘suল পাঠ ’ বেল ei যk
ু াkর পdিত কিmuটাের লখার

ব বsা কেরেছ।
আমরা pথেম সন
ু ীিত kuমার চে াপাধ ােয়র ‘ভাষা pকাশ ব াকরণ’ থেক ucারণ সmিকত aনেু cদguিল huবhu udত
করিছ।

a — ‘a’কােরর dui pকার ucারণ বা

ালায় পাoয়া যায়:

[1] সাধারণ ucারণ — aেনকটা iংেরজী law, all, caught eর sর

িনর মত; যমন ‘কথা, চলা, aধীর’ iত ািদ;

iহাi বা ালা ‘a’ eর sকীয় ucারণ; [2] o-কারবৎ ucারণ — সাধারণতঃ পরবত akের ‘i’ বা ‘u’

িন থািকেল বা ‘k’

(বা ালা ucারেণ ‘খ ’) থািকেল, a-কার o-কারবৎ ucািরত হয়; যমন, ‘aিত (= oিত), বসু (= বাu)’; ‘ স কের’, িকntu
‘আিম কির [= কাির’] — i-কার থাকায়, eখােনর a-eর o-

িন; ‘চলক
ু [= চালক
ু ]’; ‘সত [= শাত ]’, ‘তাৎপয [=

তাৎেপাrেজা]’ iত ািদ।
যখােন ‘a-কার’, ‘না’ ei aেথ ব বhত হয়, সখােন িকntu পের ‘i’ বা ‘u’ থািকেলo, eর o-ucারণ হয় না;
যমন ‘a-িsর’, ‘a-ধীর’, a-িনত , a-kল, a-tuল’ ( শেষাk শbিট ব িk িবেশেষর নাম rেপ ব বhত হiেল ucারেণ
[o-tuল] হয়; tuলনীয় — ‘aিsর a ােরর aিsর suিল ’ = [o-িsর a ােরর aিsর suিল ], aথাৎ ‘হােড়র কয়লার চ ল
িফnিক’)।
চিলত-ভাষায় পেদর aেnিsত a-কার সাধারণতঃ o-কার rেপ ucািরত হয়; যমন ‘কাল, বড়, ছাট, যত, তত,
ঘন, হাল,

হাত, tuিম কর, খাoয়ান’ = [‘কােলা, বেড়া,

ছােটা, যেতা, তেতা, ঘেনা, হােলা, হােতা, tuিম কেরা,

খাoয়ােনা’]। বা ালা ভাষার শb যিদ দীঘ হয়, তাহা হiেল ucারেণর সিু বধার জন তাহােক ছাট (সাধারণতঃ dui-akরময়)
akর-সমি েত ভাি য়া নoয়া হয়, eবং eirপ akর-সমি র শষ akের ‘a’ থািকেল, সi a-কােরর

িন o-কারবৎ

হয়; যমন, ‘aনবরত’ = [[aেনা-বেরা- তা]। ucািরত শেb dui akেরর শেষর akের ‘a’ থািকেল, তাহা o-বৎ হয়;
‘aনল’ = [aেনাল], iংেরজী number ‘নmর’ = [নেmার], ‘িপতল’ = [িপেতাল, পেতাল] iত ািদ। eতিdn কতকguিল ণ বা
ন-কারাn eকাkর শেb ‘a’ eর ucারণ o-কার হয়; যমন ‘পণ (= [ পাn], পিরমাণ), মন, বন, ধন, জন’; িকntu ‘পণ (=
pিতjা), রণ, গণ, শণ, সন’ eর বলায় ud ‘a’ হয়।
[ক] a-কােরর pাচীন (সংsৃত) ucারণ িঠক আধিু নক কােলর বা ালা ‘a’ eর মত বা o-কােরর মত িছল না। iহার
আিদ ucারণ িছল আ-কােরর hs rপ; ei জন সংsৃত ভাষায় দীঘ হiেল ‘a’ eর পিরণিত হiত আ ত। বা ালায় িকntu
‘a, আ’ ucারেণ িবিভn, eকটী aন িটর hs বা দীঘ নয়। বা ালায় ‘a’ eরo দীঘ ucারণ আিসয়া িগয়ােছ; যমন ‘জল,
বর’ [জ——l, ব——r] pভৃ িত eকাkর শেbর a-কার দীঘ; িকntu dui akর বা তাহার বশী akেরর শেb a-কার hs;
যমন ‘জলা, ধরা, আমরা’। সংsৃেত ‘আ’ সবt দীঘ িছল, িকn বা ালায় ‘আ’eর hs

িনo আিসয়া িগেয়েছ — eকাkর

শেb বা ালা ‘আ’ দীঘ’ যমন, ‘রাম, ধার’ = [রা——ম, ধা——র]; িকntu eকািধক akেরর শb হiেল ‘আ’ hs হয়; যমন,
‘রামা, ধারা, তাহারা’। সংsৃত ব াকরেণর িশkা aনস
ু াের, আমরা ‘a’ ক ‘আ’ eর hs বিলেত aভ s হiেলo, বা ালায়
‘a’কার o ‘আ’কােরর ucারণগত ei মৗিলক পাথক uku আমরা aনভ
ু ব কিরয়া থািক। সi হtu আমরা বা ালা sর-বেণর
নাম পড়ার কােল, ‘hs i’, ‘দীঘ ঈ’, ‘hs u’, ‘দীঘ ঊ’ বিলয়া থািক, িকntu ‘hs a, দীঘ আ’ বিল না — বিলেত যন বােধ,
আমরা বিলয়া থািক ‘sের a, sের আ’।

[খ] আধিু নক বা ালায় শেbর aেnর ‘a’কার (যাহা ব

ন-বেণর গােt লীন হiয়া aদৃশ -rেপ থােক তাহা) বhuশঃ

aনc
ু ািরত থােক — শষ বণিট হসn-rেপ ucািরত হয়; যথা, ‘রাম, হাত, ধান, কাল, সিলল, মাtuল’ iত ািদ। eক সমেয়,
aথাৎ eখন হiেত pায় পাঁচ শত বৎসর পূেব, eirপ সমs শb বা ালায় sরাn কিরয়া ucািরত হiত; যমন, ‘রাm-a,
হাt-a, বা হা a, কাna, ধাna, কাla, সিলla, মাtula’; eখনo uিড়য়ােত eirপ sরাn কিরয়াi ucারণ কের।
[মস
ু লমান aিধকাের আরবী eবং ফারসীর pভােব ‘a’ বাদ দoয়ার pিkয়া চাল ু হয়। পdাপাের o
গ াতীরবত a েল ei িবkিত কিলকাতা নগরীর িবsােরর সে

ছিড়েয় পেড়।]

ীহে o সমতেট ei িবkিত ব াপক হেয় oেঠ।

বা ালার an ‘a’ কাথায় ucািরত হiেব না, eবং

কাথায় বা হiেব, iহা িবেশষ ভােব জািনয়া লiেত হয়। pাkত-জ, aধ-তৎসম eবং িবেদশী শেb আজকাল aেনক লখক
o-কােরর ন ায় ucািরত an ‘a’কারেক পূরাপূির o-কার ( ◌া) rেপ িলিখয়া, iহার aিst pদশন কিরেতেছন; যমন,
‘কাল = কাl (সময়), কাল = কােলা (k বণ); বার = বাr (িদন, সময়), বার = বােরা (dাদশ), (‘কা’ল রিববার যখন
সn াকাল, কােলা কাকটা তখন বােরা বার eেসিছল)’; ‘পাঠাn (িতিন pরণ কেরন), পাঠাn (আফগান-জাতীয়), পাঠােনা (=
pিরত); ‘মত = মt (aিভমত), মত = মেতা, মতন (ন ায়, সদৃশ); tui ফl [=ফ াl], tuিম ফল [=ফ ােলা]; কিরব,
চিলত rপ ক’রব = ক’rেবা’ iত ািদ। pাkত-জ, aধ-তৎসম o িবেদশী শেb, আমােদর সহজ ভাষাjােনর uপর িনভর
কিরয়া আমরা িঠক-মতন ucারণ কিরয়া যাi, — বানােন o-কার না িলিখয়া ‘a’-কার রািখয়া িদেলo িবেশষ িকu আিসয়া
যায় না — যিদo o-কার িলিখেল িনি ত-rেপ ucারণটী ধরা যায়।
বা ালা pাkত-জ শেb বা পেদ, কতকguিল িবেশষ sেল o pত েয়, an a-কার ucািরত হয়; যথা:- [1]
কতকguিল িবেশষেণ: ‘ভাল, বড়, ছাট, খাট, কাল, ধল’ iত ািদ; সবনাম-জাত িবেশষেণ: ‘eত, aত, তত, যত, কত, হন,
যন, কন’; [2] ‘মত (মn-pত য় হiেত)’; [3] সংখ া-বাচক শেb: ‘eগার, বার, তর, পেনর, ষাল, সেতর, আঠার’; [4]
‘আন’ pত েয়: করান, বা করােনা’ [5] িdruk িবেশষেণ eবং aনক
ু ার শেb: ‘মর-মর, কাঁদ-কাঁদ, ঝর-ঝর, ছল-ছল (‘ঝrঝr, ছl-ছl’ iতািদেতo আেছ)’; [6] িkয়ায়: aতীেত ‘iল’ বা ‘ল’, ভিবষ েত ‘iব’ — ‘ব’, িনত বৃt aতীেত ‘iত — ‘ত’
aনj
ু ায় ‘ল’।
তৎসম শেbo aেনক সময় সেnহ থােক। তৎসম শেbর an ‘a’-কােরর ucারণ-সmেn কতকguিল িনয়ম দoয়া
গল —
তৎসম শেb সাধারণতঃ an ‘a’-কােরর লাপ হয়; যমন, িবচার, িবচরণ, বধন, ধীর, pবীর, aনপ
ু ম, aসর
ু ,
িনমntণ iত ািদ। িকntu —
[1] an akের সংযk
ু -বণ aথাৎ duiটী বা duieর aিধক ব

ন eকt বা যk
ু থািকেল, ‘a’-কােরর লাপ হয় না;

যমন, ‘ভk, িচh, দ াব , সয
ূ , চnd, পূব, িবj, an’ iত ািদ। an akেরর পূেব aনs
ু ার বা িবসগ থািকেলo ‘a’-কার
রিkত হয়; যথা, ‘হংস, বংশ, duঃখ’।
[2] িবেশষ শেbর an াkের ‘হ’ থািকেল, ‘a’-eর লাপ হয় না; যমন, িববাহ, sহ, দহ, িবেdাহ, aনg
ু হ’
iত ািদ।
[3] িবেশষণ শেbর শষ akের ‘ঢ়, য়’ থািকেল, an ‘a’-কােরর লাপ হয় না; যথা, ‘দৃঢ়, গাঢ়, rঢ়, দয়, পয়,
িবেধয়, নয়, িনেণয়’ iত ািদ।
[4] ‘ত’ o ‘iত’ pত য়াn িবেশষণ পেদ ‘a’-কার লাপ হয় না: ‘পুলিকত, গত, নত, মত, রত, aনিু দত, aনব
ু ািদত,
ব াখ াত, গীত, নীত, রিkত, পীত’ iত ািদ। িকntu eirপ শb িবেশষ rেপ ব বhত হiেল ‘a’-কােরর লাপ হয়; যথা:
‘গীত, মত, িবিহত, িনি ত, আঘাত, ব াঘাত, পািলt (পদবী — িকntu ‘পািলত পুt’), রিkt (পদবী, িকntu ‘রিkত aথ’)।
dui-eক sেল িকntu ei িনয়েমর ব ত য় িবকেl ঘিটেত দখা যায়; যথা: ‘গিহত বা গিহt; বিজত বা বিজt, গিcত বা
গিct’।

[5] ‘-তর, -তম’ pত য়-যk
ু িবেশষণ-পেদ, বhu sেল ‘a’-কার লp
ু হয় না: ‘ucতর, িনmতম, িpয়তম’ (িকntu
‘utর, utম, pীতম, িp’তম’ pভৃ িতেত aনc
ু ািরত)।
সাধারণ-ভােব, য-সকল তৎসম শb কেথাপকথেনর ভাষায় তমন বশী কিরয়া ব বhত হয় না, সguিলর an ‘a’
লাপ পায় না; যমন, ‘নগ, নব (িকn যb, রb), তব, মম, সম, শম, দম, dাণ, bণ (b ), বৃষ, kশ, tণ, মৃগ’ iত ািদ।
শেbর pথম akের ‘ঐ’ o ‘ঔ’ থািকেল, যিদ ei dui sর-

িনেক eকাkর কিরয়া ucারণ করা হয়, তাহেল an ‘a’-

কােরর লাপ হয় না; যথা, ‘ তল, শল, মৗন, গৗণ’ a-কারাn; িকntu ‘ঐ, ঔ’- ক ভাি য়া dui akর ‘a-i, a-u’ কিরয়া
লiেল an ‘a’-কােরর

লাপ হয়; যথা: ‘ত-il, শ-il, ম-un, গ-un’ iত ািদ।

সমাস-িনবd পেদ, pথম শেbর an ‘a’-কার সাধারণতঃ ucািরত হয়; যমন, ‘পদ- সবা, দশ- pম, রণ-তরী,
জন-সমাজ, গণ-তnt, িচkuর-ভার, দান-বীর, গীত- গািবn, ভার-বাহী (িবকেl দাn-বীর, গীt- গািবn, ভাr-বাহী)’ iত ািদ।
‘িনজ’ শb চিলত-ভাষায় a-কারাn, [িনj +a]; িকntu বhu sেল, িবেশষতঃ পূববে , iহা হসn [িনj] rেপ ucািরত
হয়; a-কারাn ucারণi aনস
ু রণীয়।
[aেনেকর ভু ল ধারণা আেছ য ‘a’কােরর ucারণ না কের হসn বলার aভ াস তরী হেয়েছ druত বলার চ া করেত িগেয়। ধারণািট ভু ল।
‘a’কার লাপ করেল তার sােন হসn লখা হয়। তখন ucারেণর সমেয় পূববত sেরর িdt বা দীঘ করণ কের হসn ব
হেল ব

নিটেক আ য় িদেত হয়। না

নিট শানা যােব না। আবার শেbর শষ ‘a’কারিট সাধারণতঃ alসময় ধের ucািরত হয়, যােত ফড আuেটর সময় ধের পরবত শেbর

পূেবর িবরিত ruিতমধর
ু হয়। রখািচেt

িনতর

pদশন করেল দখা যােব ‘a’কার লাপ করেল সময় সংেkপ তা হয় না, কান কান kেt সামান

বিধত হয়। আসেল ei বদভ াসিটর সৃি হেয়েছ মkব মাdাসায় বাংলা পড়ােনার সময় aবাঙালী আরবী ফারসী িশিkত (ei dui ভাষায় ‘আ’ ছাড়া কান
sরবণ িছল না) মৗলবীরা ‘a’কােরর লাপ কের ucারণ কেরেছন আর সমg দশ তাi িশেখ িনেয়েছ। সi জন i সন
ু ীিতkuমার uেlখ কেরেছন, য
alব বhত শbguিলর ‘a’ কার লাপ হয়িন। pkতপেk ‘a’- লাপ িটuটr

বা pেরািচত।]

লp
ু a-কার — সংsৃেত বhu sেল সিn হiেল, a-কােরর

লাপ হয়। ei লp
ু a-কােরর জন eকিট akর আেছ —

aবgহ ‘ঽ’; পাঠ-কােল iহা ucািরত হয় না, তেব eর aবsােনর dারা পূেব য eকটী a-কার িছল তাহা জানােনা হয়; যথা,
‘ততঃ + aিধক = তেতাঽিধক’, ucারেণ [তেতািধক]।

আ

— iহার ucারণ aেনকটা iংেরজী father, calm শেbর a-র মত। সংsৃেতo ei ucারণ িছল। বা ালার বhu

শেb ‘আ’ hs কিরয়া ucািরত হয়; যমন, ‘রাম [রা—m]’ eখােন আ-কার দীঘ; ‘রামা’ — eখােনর আ-কার aেপkাkত hs।

i, ঈ — hs o দীঘ

— যথাkেম ‘িদন-িদন’ (hs) eবং ‘িদন’ o ‘দীন’ (দীঘ) শেbর মত। [িনেm ‘hs o দীঘ sর’

শীষক aংশ d ব ।]

u, ঊ — hs o দীঘ — যথাkেম ‘rপা’ ‘rপ’ শেbর ‘ঊ’
ঋ, ঋ◌ৃ

— বা ালার ei duiটীর ucারণ ‘ির, রী’। ব

িনdয়েক sর-বণ বিলয়া ধরা হiয়ােছ

ন-বণ ‘র’-e ‘i’-কার যােগ িন

কন? pাচীন কােল সংsৃেত ei duiটীর ucারণ িছল — aন

সাহায না িনেয়, sর- িন-rেপ ব বhত ‘r’

n

ei সংযk
ু

কানo sর

িনর

িন: সংsৃত ‘kত’ শেbর ucারণ িছল [kr-ত] বা [k্ -ত], kr-ta; eখােন

‘k’ aথাৎ [kr] syllable বা akর, ei akের ব
দ ায়মান; — ব

িনর মত। [িনেm ‘hs o দীঘ sর’ শীষক aংশ d ব ।]

ন-

িন হiেতেছ ‘k’ eবং ‘k’ পরবত ‘r’- কi আ য় কিরয়া

েনর আ য়ীভূ ত sর-sানীয় বিলয়া, pাচীন সংsৃত বয়াকরণগণ ei ‘r’-eর জন

eকটী পৃথk বণ, ‘ঋ’

িsর কিরয়া িগয়ােছন।
ei pকােরর sরবণ rেপ pযk
ু ‘r’ বা ‘ঋ’- eর
s ল াে

িন বা ালায় নাi বেট, িকntu aন বhu ভাষায় আেছ; যমন

pচিলত pােদিশক iংেরজীেত thunder, number pভৃ িত শেb eirপ ‘r’ বা ‘ঋ’ sর িমেল — number =

[nam-br], [ন m-br, বা ন m-বৃ], thunder = [than-dr] = [থাn-ডৃ , থ n- r],

ফরাসীেত িমেল, যমন chambre (=

‘ঘর, pেকা ), ucারেণ dui akর [শাঁ-br = শাঁ-বৃ]। সংsৃত ‘ঋ’-eর ei ucারণ পের পিরবিতত হয়, iহােত eকিট sর-

বেণর আগম ঘেট; বা ালােদেশ o utর-ভারেত [ির], uিড়ষ ায়, মহারাে

o দিkণ-ভারেত [ru] (‘k ’ শb uিড়য়া

ucারেণ [ku ])।
দীঘ ‘ঋ’ — ‘ঋ’ — বা ‘r’

িনর দীঘ বা pলিmত rপ মাt।

পুরাতন বা ালার ‘ঋ’-eর ucারণ কবল [ির] িছল না,

— [ির, ir, র, er, র, ar] — eতguিল হiত (pাচীন

ব িkেদর মেু খ, ei-সব ucারণ ধিরয়া, ‘aমৃত’ sেল [amত, aমত, aেমত, aেmত], ‘ঘত
ৃ ’ sেল [ ত, ঘত], ‘পৃথক’ sেল
[pথক] iত ািদ uনা যায়)। pাচীন বা ালায় ‘ঋ’ aথাৎ [ির]

িনর সিহত [ajতার কারেণ] র-ফলার aদল বদল হiত,

—

‘ঋ-কার o ‘র-ফলা’ uভয়i [ির, ir, র, er, র, ar, রা, or]-rেপ ucািরত হiত; ei জন ‘pদীপ, kেম-kেম, bত,
িনমntণ’ pভৃ িত র-ফলা যk
ু শb, ucারেণ uনায় [পৃদীপ, বা িpদীপ; কেম- কেম; বrত বা বrত; িনমnণ (iহার িবকাের
‘ নমnn’)] iত ািদ।
বা ালা ভাষায়, বণমালার বািহের, sর-বণ ‘ঋ, ঋ◌ৃ’-র aিst নাi; কবল বা ালা ভাষার তৎসম শেbর বানােন
যথাবৎ ‘ঋ’, কিcৎ ‘ঋ◌ৃ’ িলিখত হয়; যমন, ‘ঋিষ, ঋণ, ঋgেবদ, িপtব , সk
ু িত,

াtেsহ, িপt◌ৃণ’ iত ািদ। aেনক

সমেয় িবেদশী শেb, িলখন-সংেkেপর জন ‘ির’ aথবা র-ফলার পের iকার না িলিখয়া, কবল ‘ঋ’ dারা কাজ চালােনা হয়;
যমন, ‘মৃজা — িmজা বা মীrজা; বৃিটশ — িbিটশ; খৃ

—

শেbর e ভােব ‘ঋ’ ব বহার করা aনিু চত; িনিখল ভারেতর সে
ei জন ‘িbিটশ,

ী , িpিভ-কাunিসল, িkেকট’ pk

ী

বা ি

’। ঋ-কােরর মল
ূ ucারণ sরণ কিরয়া িবেদশী

ঐক রkা কিরয়া, ‘র’ বা র-ফলা ব বহার করাi uিচত;

বণ-িবন াস; ‘বৃিটশ, খৃ , পৃিভ-কাunিসল, kেকট’ pভৃ িত সবথা

বজনীয় (‘খৃ িকntu বা ালায় বhu-pচিলত’) — uিড়য়া বা মহারা ীেয়র মেু খ eguিলর ucারণ দাঁড়াiেব [bruিটশ, ru , pruিভকাuিnl; kuেকট]।
pাkত-জ o aধ-তৎসম শেb ‘ঋ’-eর pেয়াগ নাi।
ঌ — ‘ঋ’- eর aনr
ু প

িন, বা ালায় নাi, সংsৃেতo খব
ু কম pযk
ু । বা ালায় ei বেণর নাম ‘িল’ aথাৎ ‘ল +

i’। সংsৃেত iহার ucারণ িছল, akর-সাধক sরবণবৎ — ‘l’; যথা ‘কঌp’ — [k-p, বা k্p-ত], klp-ta।
iংেরজীর little শেb duiটী sylalble বা akর — li — tl [িল- l]; pথম akর [িল]- ত ‘l’ হiেতেছ ব
‘i’ হiেতেছ sর; o িdতীয় akর [ l]-e ‘ট’ হiেতেছ ব

ন eবং

ন o ‘l’ হiেতেছ sর; ei sরবণ-sানীয় ‘ল’ eবং সংsৃেতর

‘ঌ’ aিভn; little = [িলটঌ]। তdrপ bottle = [ব- l = ব-টঌ], uncle = [আ কঌ]।
কবল বণমালায় eকটী সাম স রািখবার জন , aপর sর

িনguিলর দীঘ rেপর ন ায় দীঘ ঌঌ-কার o দখা যায়;

সংsৃেতo iহার pচলন নাi।

e

— ei বেণর duiটী ucারণ — [1] সাজা বা সরল ucারণ, iংেরজী (sট-iংেরজী) cake, bake pভৃ িত শেbর

a—র ucারেণর সিহত tuিলত হiেত পাের, যমন, ‘ দশ, মঘ, িনেমষ, aবেশষ’ iত ািদ; cat, bat-eর a-র মত; যমন,
‘eক, eকা, দেখন = [a াk, a াকা, দ ােখন]’ iত ািদ; ei িdতীয় ucারণ [পূব] বা ালায় udত, সংsৃেত বা pাkেত iহা
িছল না।
পূব বে র কথ ভাষায় সাধারণতঃ ‘e’ o ‘a া’ ei uভয়
মাঝামািঝ eকটী-মাt িবিশ

ঐ

িনর aভাব দৃ হয় — uভেয়র sেল, ei dui

িনর

িন uনা যায়।

— eটী eকটী সংযk
ু বা যৗিগক sর-

িন aথবা সn kর (Diphthong); বা ালায় iহা যন ‘o + i’ ei dui

িনর পর-পর druত ucারেণর ফল; যথা, ‘ চতন, ধয, বেদিশক’।
সংsৃেত িকntu iহার ucারণ িছল ‘আ + i = আi’। ei জন সংsৃেতর ‘ ন + aক = নায়ক, aথাৎ নাi + aক =
নাiaক, নায়ক’।

pাkতজ o িবেদশী শেbর ‘ai, a ’ বা ‘oi’- ক সংেkেপর জন aেনক সমেয় ‘ঐ’ লখা হয়; যথা, ‘ দ, খ, কমাছ, তয়ারী, কসর-e-িহn’ iত ািদ।

o

— iংেরজী (sট-iংেরজী) robe, boat pভৃ িত শেbর o, oa—র সিহত iহার ucারেণর িমল আেছ; যথা, ‘ রাগ,

শাক, পুেরািহত, ভাগ, যাগ, িবেয়াগ, বাn’ iত ািদ।

ঔ

— eটীo eকটী সংযk
ু sর-

িন (Diphthong); iহার বা ালা ucারণ ‘o + u’; যথা ‘ যৗবন, কৗরব,

সৗরভ, দৗড়’।
সংsৃেত iহার ucারণ িকntu িছল ‘আ + u = আu’; ei জন সংsৃেত ‘ গৗ + ঈ = গাবী। aথাৎ গাu + ঈ = গাuঈ
= গাবী (eখােন ব হেc ansঃ ব, সংsৃত ucারণ-মত ), নৗ + iক, aথাৎ নাu + iক = নািয়ক, নািবক’।
pাkতজ o িবেদশী শেbর ‘au, ao’ বা ‘oঊ’ ক সংেkেপ বহ sেল ‘ঔ-কার’ িদয়া লখা হয়; ‘ বৗ = বu, মৗ =
মu, জৗ = জu, নৗ- রাজ, সৗখীন (< ফারসী-আরবী শৗকীন)’ iত ািদ।
[‘a’ ucারণ পরবত eবং aেনক সময় পূববত i-কার iত ািদর pভােব কামল হেয় ‘o’ eর কাছাকািছ হেয় যায়। িকntu ঢাকা a েলর
লােকরা aেনক সময় ‘a’ ক ‘o’ বেলন আর ‘o’ ক ‘a’ বেলন। পি মবে

udাstu আগমেনর পের সকেলরi বাচনভ ীেত ei সব দাষ uেক গেছ।

aভ াস দাষ বা ucারণতেttর dারা ব াখ াত কারেণ িবkত sরguিলর কারণ জানা ব াকরেণর uেdশ হেত পাের, িকntu ei িবkিতguিলেক িলগালাiজ
করা ব াকরেণর কাজ নয়। যা লখা আেছ তাi ucারণ করার uপেদশ দoয়াi সবেkেt সমীচীন। eখন টকেনালিজর uপেযাগ কের সূkভােব মাপ
কের য uপলিb হেয়েছ তার সd বহার কের s া াড ucারেণর িনেদশ তরী করাi ব াকরেণর uেdশ হoয়া uিচত।]

**

**

**

**

**

**

hs o দীঘ sর (Short and Long Vowels):
aেনক ভাষায় sর-বেণর hs o দীঘ ucারেণর uপের aেথর পাথক িনভর কের; যমন iংেরজীেত, ‘kin’ [িখn]—
hs-i aথ ‘সmক’ বা ‘আtীয়’, ‘keen’ [খী—ন] — দীঘ-ঈ — aথ ‘তীk’; সংsৃত ‘িদ—ন (= িদবস), দী—ন (= দিরd)’।
বা ালা ভাষায় sর-বেণর hs বা দীঘ ucারেণর uপের শেbর aথ [সবেkেt] িনভর কের না। sর-

িনর hsতা বা দীঘতা

সmেn বা ালা ucারেণ কতকguিল িবেশষ িনয়ম আেছ। সমg শbিটর দেঘ র সিহত তদnগত sর- িনর দীঘতা বা hsতা
িবজিড়ত। Mono-syllabic aথাৎ eকাkর পদ, সাধারণতঃ বা ালায় দীঘ কিরয়া ucািরত হয়: ‘িদন (‘িদবস’), দীন
(‘দিরd’), িদন (িদuন, আপিন দান কruন), দীন (‘মস
ু লমান ধম’)’ — ei চািরিট eকাkর শেbর ucারণ eক pকােরর, —
eকক aবিsত বা ucািরত হiেল চারিটi দীঘ কিরয়া ucািরত হয়, িকntu eকািধক akেরর পেদ, aথবা eক িনঃ ােস
ucািরত বােক আিসেল, ei শেbর i- িন দীঘ হiেত hs হiয়া দাঁড়ায়; যথা, ‘িদন-কাল; দীন-duঃখী; বiিট আমায় িদn
তা; দীন-duিনয়ার মািলক’। তdrপ — ‘eক’ [a াk] — eকাkর ei শেb eবং ‘ বঁ ক’ শেb e-কার দীঘ, িকntu ‘eকা, eকটা’
pভৃ িত eকািধক akেরর পেদ, e-কার hs; ‘জল’ — eখােন a-কার দীঘ, [জ—ল], িকntu ‘জলা, জলuku’ — eখােন a-কার
hs।
বা ালা ছেn ei জন sর- িনর hsতা বা দঘ বাঁধা-ধরা নেহ, eকi sর-

িন aবsান-গিতেক hs বা দীঘ dui-i

হiয়া থােক। সংsৃেত ‘আ, ঈ, ঊ, ◌ৃ◌ৃ, e, ঐ, o, ঔ’ সবদা দীঘ; বা ালায় eguিল hso হয়, দীঘo হয়; তdrপ সংsৃেত ‘a,
i, u, ঋ’ সদা hs, িকntu বা ালায় eguিল দীঘo হয়। [eর pধান কারণ, বানােন যিু kিনভর সংsার না করা বা থাকা]

[বােক র পদ িহসােব ucারেণর সময় শbguিল বােক র মেু ডর uপর িনভর কের ucািরত হেত পাের। কেণিndেয়র

pেয়াজন aনস
ু াের শেbর pথম akর দীঘািয়ত হয়। িন ােসর pেয়াজেন aিতিরk িবরিত দoয়া হেত পাের, eবং পরবত
akর দীঘািয়ত করেত হেত পাের।]

‘সmখ
ু সমের পিড়’ বীর-চূ ড়ামিণ’ —

eখােন ‘সমের’ শেbর e-কার, ‘চূ ড়া’ শেbর ঊ-কার o আকার — িতনটীi hs; সংsৃেত eirপ হoয়া সmব িছল
না — সব কয়টীেক টািনয়া দীঘ কিরয়া পড়েত হiত। আবার ‘সmখ
ু ’ শbিটেক িতন akেরর [সm-ম-ু খ] কিরয়া না পিড়য়া dui
akেরর [সm-ম ু ] কিরয়া পিড়েল, ‘ম’ু eর u- িন, ‘খ’-eর a-কােরর লাপেক পূরণ করার জন , দীঘ হiয়া ucািরত হয়।
আবশ ক-মত পরবত akেরর লাপেক পূরণ কিরয়া লiবার জন , পূব akেরর দীঘ করণ ঘেট; ঐ akেরর sর-

িন দীঘ

হiয়া যায়; eবং eকাkর শb sতnt aবিsত হiেল (aথাৎ বােক র আর dui-eকিট শেbর সিহত eক িনঃ ােস ucািরত না
হiেল), দীঘ sর-যk
ু হiয়া থােক। বাক াংেশর দেঘর সিহত সi বাক াংেশ মেধ িনিহত akর-সমেূ হর sর- িনর দেঘর
পিরমাণ জিড়ত। eতিdn, খাঁিট বা ালায় hs-দীেঘর িবেশষ রীিত আর নাi।
সাধ-ু ভাষার সংsৃত-শb বhuল রীিতেত িলিখত pবnািদ পাঠ কিরবার সমেয়, সংsৃত শেb sেরর দঘ, kিচৎ রিkত
হয় বেট, িকntu তাহা সবt নেহ; ei দীঘ করণেক পেদ-পেদ বা ালা ucারণ-রীিতর aধীন রাখা হয়। ধীর-গmীর-ভােব পাঠ
কিরেল, খাঁটী বা ালা পেদo an sর দীঘ কিরয়া পড়া হয়। িকntu ei রীিত, সাধারণ কিথত বা ালার িনয়েমর িবেরাধী।
বা ালা ucারেণ hs-দীেঘর ei পাথক রিkত না হoয়ার কারেণ, বা ালা বানােনo e িবষেয় বাঁধাবাঁিধ িনয়ম নাi;
যথা, ‘eকিট—eকটী; হািত—হাতী; ঘিড়—ঘড়ী; cuন—চূ ন; সত
ূ া; দীিঘ—দীঘী’। e জন pায়i hs-i o দীঘ-ঈ-র aদল
ু া—সত
বদল দখা যায়, িবেশষতঃ শেbর শেষ। িহnী pভৃ িত ভাষায় যখােন বানােন শেbর uৎপিtর aনয
ু ায়ী দীঘ-ঈ বা দীঘ-ঊ
পাoয়া যায়, বা ালায় সখােন hs-i বা hs-u িমেল; যমন, ‘মািট (িহnী ‘মাটী, িম ী’), িঘ (িহnী ‘ঘী’), মািত (মk
ু া
aেথ, িহnী ‘ মাতী’), বাব ু (িহnী ‘বাব’ূ ), গাru (িহnী ‘ গাr’),’ iত ািদ। বা ালার pাkত-জ শেbর বানােন, hs o দীঘ iঈ eবং u-u-র িsরতা নাi; িবেদশী শb সmেno তাহাi — সাধারণতঃ লখায় hs akরi বশী pযk
ু হয়, দীঘ akেরর
ব বহার খব
ূ ফারসী rপ-aনস
ু াের ‘িহn’ূ হoয়া uিচত); আিমর
ু i িবরল; যথা ‘ফারিস = ফারসী; িহn ু (শbিট ফারসী — মল
— আমীর; দpির — দ তরী; huমায়ন
ূ ; যীu — িযu; eি ন — i ীন’ iত ািদ। aধ-তৎসম শেbর বলায়o িsর
ু — huমায়ন
িনয়ম নাi; যমন, ‘িগিn — িগnী; িপদীম — িপিদম, িপিdম’ iত ািদ। কবল তৎসম শেb, মল
ূ সংsৃত-aনয
ু ায়ী hs বা দীঘ
বানান রািখবার চ া হয়; eবং সাধারণতঃ লখকগণ তৎসম শb সmেni যtবান হiয়া থােকন।

িdমািtকতা (Dimetrism, Bimorism)
iহা বা ালা চিলত-ভাষার ucারেণর eকটী বিশ । dui মাtা — aথাৎ ‘চ-ল’ ei duiটী akর সহজ-ভােব ucারণ
কিরবার কােল যতuku সময় লােগ, বা ালা চিলত-ভাষার শbguিল আলাদা ucািরত হiেল, সাধারণতঃ ততuku সমেয়র দঘ
মািনয়া চিলেত চায়। ei জন িতন বা চার মাtার শb হiেল, সguিলেক সংিkp কিরয়া dui akেরর বা মাtার শb কিরয়া
লiবার pয়াস চিলত-ভাষায় দখা যায়: ‘চিলয়া > চ’ ল, রািখলাম > রা লাম’ iত ািদ। ei হtu eকাkর শb, sয়ং পৃথকভােব ucািরত হiেল, বা ালায় কখনo hs হয় না, িdমািtক বা দীঘভােব ucািরত হয়: যথা ‘রা-ম’ — duiটী hs akর
(syllable)-যk
ু পদ, িdমািtক; eবং ‘রা-m’ দীঘ eক-akর-যk
ু পদ, eকাkর িকntu িdমািtক। বেণর নাম, eকাkর ‘ক—
খ — গ —’, eবং d kর ‘ক-কার, খ-কার, গ-কার’ pভৃ িত, — uভয়i িdমািtক। সদ
ু ীঘ বা aেনকাkর শbেক যথাসmব dui
akেরর বা dui মাtার kud kud খে ভাি য়া লoয়ার িদেক চ া হয়; যমন, ‘aপরািজতা’, পূণ ucারেণ ‘a-প-রা-িজ-তা’
(পাঁচ akর), িকntu চিলত কথা, uেলর নাম িহসােব, ‘ap-রা-িজ-তা’ (2 + 2 = 4 akর, dui িdমািtক খে

িবভk);

‘ভািগেনয়’ — (4 akর), িকntu চিলত ভাষায় ‘ভাg- ন’ (2 akর)। বা ালা ভাষায় pত য়ািদ যk
ু হiেল, শbguিলেক ei
ভােব সংিkp কিরয়া লoয়া হয়; যথা, ‘পাগল’ (2 akর — পা-গl), stীিলে

পা-গ-লী (3 akর) sেল ucারেণ ‘পাg-লী’

(2 akর) — িবেশষেণ ‘কটকী’ sেল, ucারেণ ‘ক -কী’; ‘হলদ
ু ’, ‘হলিু দয়া’ (চার akর) sেল ‘হl- দ’ (2 akর);
pােদিশক বাংলায় ‘বাiগন’, িবেশষণ ‘বাiগিণয়া’ (4 akর — বাi-গ-িণ-য়া) সংেkেপ ‘ বguেন’ o পের ‘ বg- ন’ (2
akর); ‘ ফিলয়া দাo’ (সাধ-ু ভাষায় 5 akর) > ফেল দাo (3 akর) ‘ ফl-দাo’ (druত ucারেণ, চিলত-ভাষায় — 2
akর)। [dui akেরর ei শbguিল হল শbবিড় বা বালাস (aেনকটা খােদ র বালাস, যা গলনালী িদেয় eক বাের পাস কের, তার মত) যার কম

কালাব
বিধর শb কান ভাল
ভ
কের uনেত
ত পায় না। কােেনর ফড-iন টাiম,
ট
ekসাiেট
টশন টাiম o ফড-আuট টাiম
iম কােনর শারীির
িরক গঠেনর dার
রা
িনধাির
িরত। eguিল আবি
বিশ ক, কান শেb
bর pথমাংশেক ফড iন কের নয়, তারi সে

eকসাiেটশন চাল ু হেয় যায়। তারপর ruিতg
gাহ akরguিলেক
ক

রকগন
গনাiজ কের। কথ
থা শষ হoয়ার পের
প eকসাiেটশ
শেনর কারেণ রশ
শ থেক যায়। িকukণ
িক
ফড আu
uট কের কান শানার
শ
pিkয়ার বাiের
ব
চেল যায়
য়।
আমরাা যখন ‘মা’ বিল
ল তখন ‘মাআ’ ucারণ
u
করেত বাধ
বা হi। সন
kuমােরর সময় iেলkিণকস
i
িবদ ার udাবন হয়িন
িন। তাi মাপা সmব
স
িছল না বেল
ল
ু ীিতku
তাঁরা কারণ
ক
না জেন দনিnন aিভjত
তা থেক ei সংj
jাguিল তরী কেেরেছন।]

sেরর
র ucাারণ
বাঙলা ব াকরেণ
া
য সব
ব sেরর কথা uিlিখত
u
আেছ
ছ তার মেধ ‘ঌ’
‘ (িল) ল + i = িল uc
cারণ করা হয়। আর ঐ eব
বং
ঔ ei
i duিট যৗগs
sর; যথাkেম (o + i) eব
বং (o + u)। eiguিলেক বাদ
ব িদেয় বাকী
কী নয়িট sেরর
র ucারণ িনেেয়i আেলাচনা
না
করা হেব। সংিkp
p ei আেলাচ
চনা ud uc
cারণ শখার পেk যেথ । িবষয়িট জিট
িটল নয়, বশীী পি িত করেেল চলেব না।
sাভািিবক হন। ভার
রতীয় ভাষায় সব
স িকui কর
রা হেয়েছ কাজ
জ সহজ করার
র জন জিটল করার জন নয়।
ন ucারণেদ
দাষ বা িবkিত
িত
চচা িবdানেদর
ি
কাজ
জ, আসন
আ
মহাজনপ
পnা aবলmন কের eকমখী
খ
u ucারণ কির।
ক
দখেবন
ন
ু আমরা
ু ী িচnা কের সরল aথচ ud
শরীের
েরর বা মখ
ত
ু ম েলর a -pত

guিলর uপ
পর কান চাপi
চা
পড়েব না।
ন সাবলীলভ
ভােব সn
u
মখ
থ
বার হেয়
য়
ু র ucারণ
ু থেক

আসেেব।

a আ
a,
a, ক ক । pাচীন সt
ি মেত ক বগ
ব eবং a, আ sেরর ucাারণsল ক । aথাৎ
a
িজেভর
র ভূ িমকা নাi বা
ব নগণ । ক
ূ িটর
ব াপাারিট কমন বাা eক হেলo ‘a’ eবং ‘আ
আ’ sর duিটর ucারণ sতnt
ntভােব ব াখ া করা হেব। কারণ
ক
আরo ব াপার আেছ
ছ।
সংিk
kp সt
য বলা হেয়েছ
েছ তার পেরo
o মখ
শর aবsান বা
ব pেয়াগ িনিি তভােব িববৃ
বৃত করেল du
ূ িটেত যা
ু ম েলর aন ান aংেশ
ucার
রেণর সেু যাগ কেম যােব। পরবত
প
aনেু cেদ
c তাi করাা হেয়েছ।

a ucারণ (সm
স খ
ু )

a ucারণ (পা
প )

‘a’ ucার
রণ করার সম
ময় মেু খর হাঁ (uপর-নীেচ
চ) সবেচেয় বশী যত করা
ক যায় মাটা
টামিু ট তার aেেধক করেবন।
র চoড়া বা pেsর
p
িদক al
a
ছাট বা pায় sাভািবক
ক থাকেব। িজভ
িজ নীেচর দাঁ
দ েতর পািটর গাড়ায় যম
মন পেড় থােক
ক
মেু খর
সখাােন eকu uেঠ
ঠ থাকেব। ei
i aবsায় গল
লা িদেয় য sর
s বার হেব সটাi ‘a’। ucারণ
u
কাল eক মাtা aথাৎ
a
ধীরগিতর
র
ucার
রেণ 400 িমিলেসেক
িম
, druত
dru গিতর ucারেণ
u
200
0 িমিলেসেক । ei রে র বাiেরর ucারণ
u
সখ
া নয়। মেন
ন
ু াব
রাখেব
েবন তািttকেদ
দর eকাংশ বেেলন ‘a’ uc
cারণকােল িজ
জভ িপছেনর িদেক
ি
িনেয় যেত
য
হেব। eেত ক

বাড়েেব, ucারেণর
র

পিরc
cnতা বাড়েব না। শােst ‘ক
ক ’ বণ বলা হেয়েছ বেল তা জার কেের চাপােনার দরকার নাi। sাভািবক ucারণi
u
সহজ
জ
।
eবং সs
ু

আ ucারণ (সm
স খ
ু )

আ ucার
রণ (পা )

‘আ’ ucাারণ করার সম
ময় মেু খর হাঁ
হ (uপর-নীেচ
চ) সবেচেয় বশী যত করা
ক যায় মাট
টামিু ট তার aেধক
aে
করেবন।
মেু খর
র চoড়া বা pেsর
p
িদক বেড়
ব
pায় সবাািধক বশী যতduর
য
যায় তার
তা থেক িতন
ন চtuথাংশ করেবন।
ক
িজভ নীেচর দাঁেতর
র
পািটর
র গাড়ায় যমন
য
পেড় থােেক থাকেব। ei
e aবsায় গলা
গ িদেয় য sর বার হেব
ব সটাi ‘আ
আ’। ucারণ কাল
ক eক মাt
tা
aথাৎৎ ধীরগিতর ucারেণ
u
400 িমিলেসেক , druত গিতর ucারেণ 200
0 িমিলেসেক । ei রে র বাiেরর uc
cারণ সখ
ব
ু াব
নয়।

i ঈ
i,
i cu যশান
নাং তাল।ু pাচী
চীন সt
ম
চ বগ eব
বং i, ঈ sের
রর ucারণsল
ল তাল।ু aথাৎৎ িজেভর ভূ িমকা
িম আেছ; ত
তা
ূ িটর মেত
তালর
ত হেব। িজভ তালেু ত রেখ
খ ‘i’ বা ‘ঈ’ ucারণ
u
aসm
mব না হেলo তা
ত ‘i’ eবং ‘ঈ’ sর duিটর
র মত শানােব
ব
ু কােছ রাখেত
না। তাi
ত ei sরdu
duিটর ucারণ
ণ িবশদভােব ব াখ া করা হেব।
হ
pধানতঃ মেু খর aবs
sান বা হাঁ মেখর
েু
o িজেভ
ভর aবsােনর
র
কারেেণ ei duিট sর
s িকভােব ucািরত
u
হয় তা
ত পরবত aন
নেু cেদ দখান
ন হেয়েছ।

i uc
cারণ (সmখ
ু )

i ucার
রণ (পা )

‘i’ ucার
রণ করার সময়
য় মেু খর হাঁ (uপর-নীেচ)
(
স
সবেচেয়
বশীী যত করা যায়
যা মাটামিু ট তার
ত eক চtuথ
থাংশ করেবন।
মেু খর
র চoড়া বা pেsর
p
িদক al
l sাভািবক থাকেব।
থ
িজভ নীেচর দাঁেতর
র পািটর গাড়
ড়ায় যমন পেড়
েড় থােক তার থেক সামান
ন
eিগেেয় ডগা দাঁেতর
র ধারেক সাম
মান aিতkম
ম করেব িকntu দাঁ
দ তেক sশ কের থাকেব। ei aবsায় গলা িদেয় য sর বার হেব
ব
সটাi
i ‘i’। ucার
রণ কাল আধ মাtা aথাৎ ধীরগিতর
ধী
uc
cারেণ 200 িমিলেসেক
িম
, druত
dru গিতর ucারেণ
u
100 িমিলেসেক ।
ei রে র বাiের
রর ucারণ সখ
ণ pায় শানা যায় না বেল
লi eiguিলেক
ক বাঙলায় ‘i
i’
ু াব নয়। druত আধমাাtার ucারণ
লােপ
পর uদাহরণ বেল
ব uেlখ করা
ক হয়। কিল
লকাতা থেক কলকাতা
ক
লখা
খার pবণতার মেূ লo ei hs
s ucারণ।
‘ঈ’ ucার
রেণ মেু খর সব
ব aংশi ‘i’ ucারেণর aবsায়
a
থাকেব
ব। uধ ু sরিটেক
ক দীঘািয়ত করা
ক ছাড়া আর
র কান pেভদ
দ
নাi। aথাৎ হাঁ মখ
ত জায়গায় রেখ
র পূণ eক মাtা ucারণ
ণ করেলi ‘ঈ’ ucািরত হয়
য়। ei ucারণ
ণ
ু o িজভ ‘i’ ucারেণর মত
কাল eক মাtা aথাৎ
a
ধীরগিত
িতর ucারেণ 400 িমিলেস
সেক , druত গিতর ucার
রেণ 200 িম
মিলেসেক । aেনেক
a
বেলন
ন
বাঙল
লায় ‘ঈ’ eর ucারণ
u
হয় না।
ন সmবত তাঁ
ত রা সংsৃেতর
র মত dui মাাtার ucারণ নাi তাi eক
কথা বেল থােেকন। বাঙলায়
য়
sাভািিবক ucারেণ
ণ dui মাtার ucারণ
u
pায় নাi
ন বলেলi চেল।
চ
eমন িক যৗগsরguিল
িলর ucারণকাালo duiমাtার
র aেনক কম।
সংs
sেতর
ucারেণ
ণর uদাহরণ টেন
ট লাভ নাi
i। সংsৃত কাান a েলর কথ
ক ভাষা নয়, বhu a েলর
র ভাষার থেক
ক চয়ন করা o
ৃে
সংsা
sার করা ভা ার।
ার eর গান বা aিভনয় বা
ব stাtপােঠর
র নমন
তবেষর কান a েলর ভাষ
ষার মাtার সে
স
ু া ভারত

মেল না।

বাঙল
লায় ‘ঈ’ ucার
রণ eকমাtার
র, যমন uপের
র বলা হেয়েছ
ছ তাi কruন।

u ঊ
u,
u পু o । pাচীন সt
িট মেত প বেেগর o u, ঊ eর ucারণ sল
s o । eর
র মােন ei নয়
য় য িজভ ঠাঁেট ঠিকেয় u
ূ িটর
বা ঊ ucারণ কর
রেত হেব। ঠাঁট বা আরo ভালভােব বল
লেত গেল aধর
a
o o

du
duiিটেকi
ব বহার
ব
কের ei
e duিট sেরর
র

ucার
রণ করা হয়। ঠাঁট ছাড়াo মেু খর aন ান aংেশর aবs
sান িক হoয়াা pেয়াজন eব
বং হাঁ মেু খর uপর-নীেচ
u
o pেsর িদেকর
র
ব ািp
p সব িকui পরবত
প
aনেু cেদ
c আেলাচনাা করা হেয়েছ।

u ucারণ (সm
স খ
ু )

u ucার
রণ (পা )

‘u’ ucার
রণ করার সময়
য় মেু খর হাঁ (uপর-নীেচ)
(
স
সবেচেয়
বশী
শী যত করা যায়
যা মাটামিু ট তার
ত eক চtuথ
থাংশ করেবন।
র চoড়া বা pেsর
p
িদক কেম
ম dui tতীয়াাংেশর মত হেব
ব। িজভ নীেচ
চর দাঁেতর পািট
িটর গাড়ায় যমন
য
পেড় থােেক তার থেক
ক
মেু খর
সামান
ন uপের uেেঠ সামান িপ
পিছেয় থাকেব। aধর o o

duiিট যত দূর সmব সাামেনর িদেক eিগেয় িনেল
ল মেু খর খালা
লা

aংশিিট সংkuিচত pেsরo
p
pায় aেধক হেয় যায়। ei aব
বsায় গলা িদেয়
িদ
য sর বার
ব হেব সটাাi ‘u’। ucাারণ কাল আধ
ধ
মাtার
র সামান

ব aথাৎ ধীর
বশী
রগিতর ucার
রেণ 250 িম
মিলেসেক , druত
dru গিতর ucারেণ
u
150 িমিলেসেক । ei রে র

বাiের
রর ucারণ সখ
ম
‘u’ o ‘ঊ
ঊ’ eর ucার
রেণর সময় িজভ
িজ িপিছেয় থাকেব। ব াপ
পারিট ক সাধ
ধ
ু াব নয়। iuেরাপীয় মেত
eবং িনগত ucার
রণিট আমােদ
দর sাভািবক ucারেণর aেপkা
a
জড়ােন
েনা বা du । আমােদর
আ
‘u’’ ucারেণ িজেভর
িজ
aবsান
ন
iuের
রাপীয় সংjার
র ‘মধ ’ aবsা
sােনর কাছাকািিছ।
‘ঊ’ ucার
রেণ মেু খর সব
ব aংশi ‘u’ ucারেণর aবsায়
a
থাকেব
ব। uধ ু sরিটেক
ক দীঘািয়ত করা
ক ছাড়া আর
র কান pেভদ
দ
নাi। aথাৎ হাঁ মখ
ত জায়গায় রেখ
র পূণ eক মাtা ucারণ
ণ করেলi ‘ঊ’ ucািরত হয়
য়। ei ucারণ
ণ
ু o িজভ ‘u’ ucারেণর মত
কাল eক মাtা aথ
থাৎ ধীরগিতর
র ucারেণ 40
00 িমিলেসেক
ক , druত গিত
িতর ucারেণ 200
2
িমিলেস
সেক । বাঙলায়
য় ‘ঊ’ ucারণ
ণ
কেয়ক
কিট kেt আরo
আ
দীঘািয়ত
ত হয়। যমন পেদর pথম বা শষ akেেরর ‘ঊ’কার o যk
র পূববত ‘ঊ
ঊ’কার, যখােন
ন
ু াkেরর
যk
kরিটেক s rেপ uনেত পাoয়ার জন কােনর eকu
u বশী সমেয়
য়র িpপ ােরশন
ন টাiম pেয়াাজন বেল sরিিটেক দীঘািয়ত
ত
ু াk
করা হেয় থােক।

ঋ
ঋ sরিটর সmেn aেনক
ক কথা লখা হেয়েছ,
হ
তবo
u
করেত
ত িশিkত মানেষর
েু
খব
িু ব হয়। ফেল
ল
ু eর pkত ucারণ
ু aসিবধা
ঘিৃ ণত
ত না বেল

ীিণ
িণত বলাi তাঁারা পছn কের
রন। নীেচ পর
র পর চারিট uদাহরণ
u
eর সাহােয
স
ঋ-কা
কার eর ucার
রণ ব াখ া কর
রা

হল। রখািচtguিলেেত oয়াi বা ulm
u
ak শেেbর তীbতা eবং
e ek বা aন
a ভ
k সময় িনেদশ
শ কের।
ু ূ িমক ak

ি
িkয়া

িk

আ (য়া)
kয়া

k

আ(য়া)

মাপা

মা

পা

(িসেnসাijড) kপা

k

পা

ঋ-কার তািttকমেত ‘র’ sর pযk
ু করার ব বsা। িকntu সমস া হেc ei, য ‘র’ ক sর িহসােব ucারণ করা pায়
aসmব। কারণ eিট aধsর। কান না কান ভােব eিট sরাি ত হেয় যায়। যাঁরা বড় পি ত, তাঁরা য uদাহরণ দন, তােত
‘আংিশক a’ uেক পেড়। িহnী সহ utর ভারেতর eক িবশাল aংেশ ei ফরমল
ু াi চেল। মহারা

থেক দিkণ ভারেত ঋ-

কার ‘u’ আি ত। তাঁরা বেলন kuপা (kপা), মাt (মাt) iত ািদ। বাঙলায় ঋ-কার ‘i’ আি ত। eটা খব
ু i যিু kযk
ু , কারণ
‘i’ হল সব থেক hs sর। aতeব ঋ-কার ucারণ করেত গেল ির’র সংিkp rপিট ucারণ করেলi চলেব। sতnt ucারণ
িহসােব পিরগিণত হবার জন

যuku কম করা দরকার তা আমরা aেনেকi কের থািক। aেনেক s তর করেত িগেয় ‘ির’ বা

‘রী’ বেল ফেলন। বশী ক না কেরi ঋ-কার ucারণ করা সmব। মন িদেয় দখন
ু ।
ু o uনন
ei ucারণguিল শানার জন কিmuটাের https:bangodarshan.com/bhasha/uchcharan.html দখন
ু ।
pথম িচেt িkয়া শbিটর

িন তর

দিখেয় ‘িk’ aংশ o ‘আ’ বা ‘য়া’ aংশ পৃথক ভােব িচিhত করা হেয়েছ। লk

কruন ‘িk’ aংশিট pায় aেধক বা 200 িমিলেসেক সময় জেু ড় আেছ।
িdতীয় িচেt pথম িচেtর ‘িk’ aংেশর eক tতীয়াংশ ছেট ‘য়া’ aংশ aপিরবিতত রেখ জেু ড় দoয়া হেয়েছ। eেত
‘kয়া’ ucারণ কতটা sাভািবক শানােc দখন
ু । যিদ sাভািবক না o মেন হয়, কাছাকািছ মেন হেব। কাটা eবং জাড়া হেয়েছ
কান জাড় eর pিkয়া ব বহার না কের। যখন আপিন ucারণ করেবন, তখন শরীেরর যntপািত ei tিটguিল সংেশাধন
কের নেব।
tতীয় িচেt ‘মাপা’ শbিটর

িনতর

দখােনা হেয়েছ। শbিট eকবার uেন িনন, sাভািবক লেয় আেছ িকনা িচnা

কের িনন।
চtuথ িচেt ‘মাপা’ শেbর ‘পা’ aংশ িdতীয় িচেtর ‘k’ aংেশর সে

জেু ড় দoয়া হেয়েছ। ‘পা’ aংেশর সে

জাড়ার

সময়, ‘k’ aংেশর শেষ সামান ‘ ফড আuট’ কের দoয়া হেয়েছ ‘পp’ শb eড়ােনার জন । সম পিরমাণ িসগন াল,
pারেmর িদেক কেট বাদ দoয়া হেয়েছ। ফেল ‘k’ aংেশর সময় pায় িdতীয় িচেtর মতi আেছ। ei িসেnিটক ‘kপা’
শbিটেত ‘k’ aংেশর সময়কাল 100 িমিলেসেকে র কাছাকািছ। aথাৎ ‘িk’ aংেশর pায় aেধক। বলা যেত পাের
আ য়দাতা sরিটেকi aেধক করা হেয়েছ, কারণ ক o র eর pভাব aেনক কম। সত
ু রাং ঋ-কার ucারণ করেত হেল
ব

নিটর পের druত ‘র’ o ‘i’কার ucারণ কruন মাটামিু ট aেধক সমেয়। দখেবন বিশ

হেয় গল।

e

aku

রেখ ঋ-কার ucািরত

‘e’ ucার
রেণর ucারণ
ণ sান ‘i’ sের
রর কাছাকািছ
ছ। i ucারেণ
ণর pেচ ায় মেু খর হাঁ, uপর
র-নীেচ আর eকu বশী o
চoড়া
ড়ার িদেক িকuট
uটা বািড়েয় িদ
দেলi ‘e’ uc
cািরত হয়। ei
i ব াপারিট িবশেদ
িব
পরবত aনেু cেদ ব াখ া করা হেয়
য়েছ।

e ucারণ
ণ (সmখ
ু )
‘e’ ucার
রণ করার সম
ময়

e ucার
রণ (পা )
মেু খর হাঁ
হ (uপর-নীেেচ) সবেচেয় বশী যত

ক যায় মাট
করা
াটামিু ট তার eক
e tতীয়াংশ
শ

করেব
বন। aথাৎ ‘i
i’ ucারেণ যতটা
য
ফাঁক কেরন
কে
তার চেেয় িকuটা বশী
শী করেবন। আবার
আ
‘a’ ucারেণ
u
যতটাা খােলন তার
র
চেয়
য় কম খল
ড়া বা pেsর িদক
িদ al বিধত
ত করেত হেব
ব। সবােপkা বশী যত চoড়
ড়া করা যায়, সi aবsা o
ু েবন। মেু খর চoড়া
sাভািিবেকর মাঝাম
মািঝ চoড়ায় মেু খর ps থাক
কেব। িজভ নীেচর
নী
দাঁেতর পািটর
প
গাড়ায়
য় যমন পেড় থােক সখােন
ন থাকেব। ei
i
aবs
sায় গলা িদেয়
য় য sর বার হেব সটাi ‘e’।
‘
ucারণ কাল eক মাt
tা aথাৎ ধীর
রগিতর ucারেেণ 400 িমিল
িলেসেক , druত
ত
গিতর
র ucারেণ 20
00 িমিলেসেক
ক । ei রে র বাiেরর ucারণ
u
সখ
ব নয়।
ু াব

o
‘o’ ucার
রেণর ucারণ
ণ sান ‘a’ o ‘u ‘sেরর মাাঝামািঝ। ‘u’ ucারেণর pেচ
p
ায় মেু খর
র হাঁ আর eক
কu বশ uপর-নীেচ ফাঁক o চoড়
ড়ার িদেক িক
কuটা বািড়েয় িদেলi ‘o’ ucািরত
u
হয়। ei ব াপারিট
িট িবশেদ পর
রবত aনেু cেেদ ব াখ া কর
রা
হেয়েেছ। আমরা জািন
জা ব াকরেণ guণ o বৃিd নােম
ন
duiিট িবষয়
িব
আেছ। বলা
ব
যেত পাাের ‘u’ eর guণ
gu হেয় ‘o’ হয় eবং ‘o
o’
sেরর
র guণ হেয় ‘a
a’ হেয় থােক।

o ucারণ (সm
mখ
ু )

o ucারণ
ণ (পা )

‘o’ ucারণ করার সময়

মেু খর হাঁ (uপর-নীেচ) সবেচেয় বশী যত

করা যায় মাটামিু ট তার eক tতীয়াংশ

করেবন। aথাৎ ‘u’ ucারেণ যতটা ফাঁক কেরন তার চেয় িকuটা বশী করেবন। আবার ‘a’ ucারেণ যতটা খােলন তার
চেয় কম খল
ু েবন। মেু খর চoড়া বা pেsর িদক al সkuিচত করেত হেব। ‘u’ ucারেণ য aবsান, সi aবsা o
sাভািবেকর মাঝামািঝ চoড়ায় মেু খর ps থাকেব। িজভ নীেচর দাঁেতর পািটর গাড়ায় যমন পেড় থােক তার থেক সামান
uপের uেঠ eকu িপিছেয় থাকেব। aধর o o

duiিট যত দূর সmব সামেনর িদেক eিগেয় িনেয় মেু খর খালা aংশিট

সংkuিচত pেsর pায় সমান কের ‘o’ ucািরত হয়। ucারণ কাল eক মাtা aথাৎ ধীরগিতর ucারেণ 400 িমিলেসেক ,
druত গিতর ucারেণ 200 িমিলেসেক । ei রে র বাiেরর ucারণ সখ
ু াব নয়।

ঐ
‘ঐ’ sেরর ucারণ ‘oi’। ‘o’ ucারণ কের মসৃণভােব ‘i’ ucারেণ চেল গেল ‘ঐ’ ucারণ হয়। কান িবরাম বা
থামা বা কান জার দoয়া িকui চলেব না। duিটর িমিলত ucারণ কাল 400 িমিলেসেক বা িকu কম। ঐকার হেল আরo
কম।

ঔ
‘ঔ’ sেরর ucারণ ‘ou’। ‘o’ ucারণ কের মসৃণভােব ‘u’ ucারেণ চেল গেল ‘ঔ’ ucারণ হয়। কান িবরাম বা
থামা বা কান জার দoয়া িকui চলেব না। duিটর িমিলত ucারণ কাল 450 িমিলেসেক বা িকu বশী। ঔকার হেল িকu
কম। aিধকাংশ kেt ঔকার শেbর pথেম থােক বেল ucারণ সামান দীঘািয়ত হয়।

ব

ন িনর ucারণ

বাংলা ব
ucারণ aনয
ু ায়ী pধান ব

নবেণর ucারণ

ন িনguিলেক পাঁচিট বেগ ভাগ করা হেয়েছ।

সংsৃত (eবং বা ালা) বণমালায়, ‘ক’ হ’ ত ‘ম’ পযn পঁ িচশিট বণেক sশ-বণ (Stops, Occlusives) বেল;
eguিলর ucারেণ, িজেভর কানo aংেশর সিহত ক

o তালর
ু , িকmা কবল o

আবার ucারণ-sান (aথাৎ sেশর sান)-aনস
ু াের পাঁচিট বগ বা

o aধর duieর sশ হয়। sশবণguিল

ণীেত পেড়। ucারণ-sান eiguিল — ক , তাল,ু মধ
ূ া,

দn, o ;
[1] ক-বগ বা ক

বণ (Gutturals, Velars) — ‘ক, খ, গ, ঘ, ঙ’;

[2] চ-বগ বা তালব বণ (Palatals) — ‘চ, ছ, জ, ঝ, ঞ’;
[3] ট-বগ বা মধ
ূ ন বণ (Cerebrals, Cacuminals বা Retroflex Sounds) — ‘ট, ঠ, ড, ঢ, ণ’;

[4] ত-বগ বা দn বণ (Dentals) — ‘ত, থ, দ, ধ, ন’; eবং
[5] প-বগ বা o

বণ (Labials)— ‘প, ফ, ব, ভ, ম’।

pেত ক বেগ পাঁচিট কের বণ বা

িন; eguিলর মেধ , বেগর শষ বণ-কয়িট (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) নািসক

িন —

eguিলর ucারণ-কােল মেু খর aভ nের বা ঠাঁেট ঠাঁেট sশ ঘেট থােক, eবং মখ
ু -িববরs বায়,ু মখ
ু -পথ িদেয় বািহর হ’ ত
না পের, নািসকা িদেয় িনঃসৃত হয়। pিত বেগর আর চারিট বেণর মেধ , িdতীয় o চtuথিট যথাkেম pথম o tতীয়িটেত pাণ
বা িনঃ াস (aথাৎ ‘হ’-কার জাতীয়

িন) যােগ সৃ হয়; ei জন eguিলেক মহাpাণ (Aspirate) বণ বেল; যথা — ‘খ, ঘ,

ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ’। (‘খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ’ ক যন ‘kহ, gহ, ch, jহ, হ,
rেপ িবি

হ, tহ, dহ, pহ, bহ’ —

করা যায়।)
বেগর pথম o tতীয়

িনguিলেত ei pাণ (Aspiration) নাi, e জন eiguিলেক alpাণ (Unaspirated)

িন

বেল; যথা — ‘ক, গ; চ, জ; ট, ড; ত, দ; প, ব’। বেগর pথম o িdতীয় বেণর ucারণ মৃdu o গাmীযিবহীন; িকn tতীয় o
চtuথ বেণর eবং প ম বেণর ucারণ গmীর। tতীয় o চtuথ বেণর ucারেণ, ক নালীর aভ nের িsত Vocal Chords বা
sেরাৎপাদক িsিতsাপক পশীdেয়র কmন হয়; ei কmনuku pথম o িdতীয় বেণর ucারেণ হয় না। pথম o িdতীয় বণেক
aেঘাষ-বণ (Voiceless or Unvoiced Sounds) বেল; eবং tতীয়, চtuথ o প ম বণেক ঘাষ-বণ (Voiced Sounds)
বা নাদ-বণ (Soft Sounds or mediac) বেল।
আমােদর মেন রাখেত হেব, ব
হেc। সবi হেলা ব

ন আেলাচনায় যখন

নবণ + ‘a’ eর সংযk
ু

alpাণ o মহাpাণ
য

িন বেল। আর য

িন:
িনguিলেত বাতােসর জার কম থােক, িনঃ াস জাের সংেযািজত হয় না, তােদরেক

িন বেল। ক, গ, চ, জ — eguিল alpাণ

ঘাষ o aেঘাষ
য সকল

িন। আর খ, ঘ, ছ, ঝ — eguিল মহাpাণ

িন ucারেণর সময় sরতntী aনর
ু িণত (গমক বা গmীর) হয়, aথাৎ গলার মাঝখােনর uঁcu aংেশ হাত
িন বেল। আর য সব

িন বেল। যমন, ক, খ, চ, ছ — eguিল aেঘাষ

u

িন।

িন:

িদেল কmন aনভ
ু ূ ত হয়, তােদরেক ঘাষ
aেঘাষ

িন।

িন ucারেণর সময় িনঃ াস জাের সংেযািজত হয় বা ক নালী থেক বর হoয়া বাতােসর জার বিশ থােক,

তােক মহাpাণ
alpাণ

িন বলা হেc তখন বেণ ‘a’ যk
ু করা akেরর কথা বলা

িন ucারেণর সময় sরতntী aনর
ু িণত হয় না, তােদরেক

িন। আর গ, ঘ, জ, ঝ — eguিল ঘাষ

িন।

িন বা িশশ িন:

শ, ষ, স, হ — ei চারিট
ucারণ করা যায়। eজন ei চারিট

িন ucারেণর শেষ যতkণ icা
িনেক বলা হয় u

িন বা িশশ

াস ধের রাখা যায়, বা িশ

দoয়ার মেতা কের

িন। eguিলর মেধ শ, ষ, স — aেঘাষ alpাণ, হ

— ঘাষ মহাpাণ।

িবসগ:
aেঘাষ ‘হ’-র ucারেণ pাp

িনi হেলা ‘◌ঃ’।

িবসগ dui pকার, র-জাত িবসগ o স-জাত িবসগ। সিnর eকিট িবেশষ pকরণ হেলা িবসগসিn। সখােন র-জাত o
স-জাত dui ধরেনর িবসেগর িনয়ম পৃথক। বাংলায় িবsয়সচ
ূ ক aব েয়র শেষ িবসগ

িন পাoয়া যায়।

পেদর মেধ ‘◌ঃ’ বণিট থাকেল ভু ল কের aেনেক পরবত ব

েনর ucারণ duiবার কেরন, িকntu ‘◌ঃ’

িনর ucারণ

কেরন না। pাতঃকাল ক pাতhকাল না বেল pাতkাল বেলন। লk করেত হেব pাত aংেশর পের ‘হ’ বণিট হসn। সi
কারেণ h ক sেরর সহায়তা দেব পূববত বণ ত; aথাৎ ত-eর ucারণ িকি ৎ দীঘািয়ত হেয় h শানার সাহায করেব। কeর িdt করেল ‘হ’ লাপ পেয় যােব। ফেল িবসেগর কান আভাসi থাকেব না।

কmনজাত

িন- র:

‘র’

িন ucারেণর সময় িজhার agভাগ কিmত হয়, eবং দnমেূ লর িকu িপছেন

মধ
ূ ােক আলগাভােব sশ কের ‘র’ ucািরত হয়। eজন ‘র’- ক বলা হয় কmনজাত

িন। কাযত বাংলা ‘র’ ucারেণ

iংেরিজ ‘r’-eর মত কmন ব বhত হয় না। তেব সংjািট eখােনo চেল।

তাড়নজাত

িন- ড় o ঢ়:

‘ড়’ o ‘ঢ়’ ucারেণর সময় িজhার agভােগর িনেচর িদক বা তলেদশ

oপেরর দাঁেতর মাথায় বা দnমেূ ল সামান নড়ানিড় কের বা তাড়না কের ucািরত হয়। eজন eেদরেক তাড়নজাত

িন

বেল। মল
ূ ত ‘ড’ o ‘র’ druত ucারণ করেল য িমিলত rপ পাoয়া যায় তাi ‘ড়’ eর ucারণ। eকiভােব ‘ঢ়’, ‘ঢ’ o ‘র’eর িমিলত ucারণ।

পাি ক

িন- ল: ‘ল’

ucারেণর সময় িজhার agভাগ uপেরর পািটর দাঁেতর মাথায় বা দnমেূ ল ঠিকেয়

িজhার du’পাশ িদেয় বাতাস বর কের দoয়া হয়। du’পাশ িদেয় বাতাস বর হয় বেল eেক পাি ক

আনন
ু ািসক বা নািসক
সে

িন:

িন বেল।

ঙ, ঞ, ণ, ন, ম- eেদর ucারেণর সময় eবং ‘ ◌ং’, ‘◌ঁ’ কান

িনর

যk
ু থাকেল তােদর ucারেণর সময় মখ
ু িদেয় বাতাস বর হoয়ার সময় িকu বাতাস নাক িদেয় বা নাসারn িদেয়o

বর হয়। ucারণ করেত নাক বা নািসকার pেয়াজন হয় বেল eguিলেক বলা হয় আনন
ু ািসক বা নািসক

পরা য়ী বণ: ◌ং, ◌ঃ, ◌ঁ — ei 3িট বণ
ব বhত হয় না। ei

িনguিল aন

য

িন ucারেণর সময় সi

িন িনেদশ কের, তারা কখেনা sাধীন
িনর সে

িন।
িন িহেসেব শেb

িমিলত হেয় ucািরত হয়। িনেদিশত

িন িনেজ

িনেজ ucািরত না হেয় পেরর uপর আ য় কের ucািরত হয় বেল ei বণguিলেক পরা য়ী বণ বেল। pkতপেk িবসগ o
aনs
ু ােরর ucারণ ব াকরণ িনধািরত। তা হল, ‘h’-eর aেঘাষ ucারণ o ‘m’। eguিলর ভু ল pেয়াগ o ব াখ ার কারেণ
ucারণ সিঠক করার pবণতা ন হেয় যােc।

ব

নবণguিলর ucারণ-sান aনস
ু াের o ucারণ-রীিত aনস
ু াের িবভাগ দিখেয় িনেচ eকিট পূণা

বণনা, ছক

আকাের দoয়া হেলা-

sশ িন/ বগ য়
নাম

ক-বগ য়

ucারণ pণালী

িজেভর গাড়া িদেয় নরম

িন (বগguিল ei পযn সীিমত)
aেঘাষ

ঘাষ

নািসক

aেঘাষ

ঘাষ

al

মহা

al

মহা

al

মহা

pাণ

pাণ

pাণ

pাণ

pাণ

pাণ pাণ

ক

খ

গ

ঘ

ঙ

মহা

িন
(ক

তালর
ু পছেনর aংশেক sশ
িন)

করার চ া কের িজভেক
পছেনর িদেক ঠেল রাখা
হয়

চ-বগ য়
িন

িজেভর agভাগ চ াpা ভােব

চ

ছ

জ

ঝ

ঞ

oপেরর মািড়র গাড়ার

য

শ

য়

িকuটা uপের তালর
ু সামেনর
িদেক ঘষা খায়

(তালব
িন)

ট-বগ য়
িন

িজেভর agভাগ িকuটা

ট

ঠ

ড

ঢ

ণ

uিlেয় oপেরর মািড়র

ষ

ড়

গাড়ার aেনকটা uপের

ঢ়

তালর
ু শk aংশ sশ কের

(মধ
ূ ন

র

িন)

ত-বগ য়
িন
(দn

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

ল

স

oপেরর দাঁেতর পািটর গাড়া
sশ কের

িন)

প-বগ য়
িন
(o

িজভ সামেনর িদেক eিগেয়

dui ঠাঁট বা o o aধর
জাড়া লেগ ucািরত হয়

িন)
◌ঃ

uেlখ , ক

anঃs

িনেক িজhামল
ূ ীয় eবং মধ
ূ ণ

িনেক দnমল
ূ pিতেবি ত

িন: য, র, ল, ব — eেদরেক anঃs

হ

িনo বেল।

িন বলা হয়। তেব anঃs ‘ব’ eখন আর বণমালায় নi, eবং

eখন আর eিট শেb sাধীনভােব ব বhত হয় না। pথম যেু গর ব াকরণকতােদর (মল
ু তঃ পািd সােহব) ভু েল anঃs ‘ব’
guিলেক বগ য় ‘ব’ বেল চালােনা হেয়েছ। িকntu ভারতীয় শেb anঃs ‘ব’ eর সংখ া বগ য় ‘ব’ eর সংখ ার tuলনায় aেনক
বশী। তার ফেল সবt সমস া eবং িব ািn তরী হেয়েছ। বাধ হেয় ব াকরেণর িবিভn kেt, িবেশষত সিnেত eর pেয়াগ
রাখা হেয়েছ।
সারকথা: বগ য় ব

নবণ বা sশবেণর ucারণ সmেn ভাষাচায সন
ু ীিতkuমােরর পের আরo aেনক গেবষণা o চচা

হেয়েছ। তেব সguিলর aিধকাংশi ভাষাতািttকেদর িবচায িবষয়। মাটামিু ট ব

ন বেণর ucারেণ সনাতন ব াখ া ‘a ku ক ।

িল cu যশানাম তাল।ু ির u রষানাম মধ
ূ া। িল tu লসানাম দn। u পু o ।’ ei ব খ ার uপের বাংলা ucারেণ য লkণীয়
পাথক eেসেছ তা হেলা:[1] বাংলা akর druত ucািরত হoয়ার জন মধ
ূ া বা ‘centre of hard pallete’ e িজেভর agভাগ িনেয় মধ
ূ ন
ব

নguিল ucারণ সmব নয়। বাsেব বাংলা ucারেণ মধ
ূ ার sান ‘centre of hard pallete’ o দnমেূ লর মাঝামািঝ। আর

ei aবsান থেক দnমল
ূ পযn দূরtেক dui ভােগ ভাগ করেল মােঝর দাগিট তালর
ু aবsান। eভােব ucারণ করেল ud
ucারণ করা সmব। ক

বেণর ucারণ হয় িজেভর প াdাগ কামল তালেু ক sশ করেল। সi জন আধিু নক কােল ক

না বেল িজhামল
ূ ীয় বলার pবণতা দখা যায়। পৃ , ঘ ৃ iত ািদ সংjা বা নািসক কতটা িনঃ াস নাক িদেয় আর কতটা মখ
ু
িদেয় যায় তা িনেয় মতেভদ আেছ। আর eguিল ব িkসােপk। তেব eটা িঠক ‘sপ’ বলেল sশ বেণ পূেরাপুির িনঃ াস বn
করা বাঝায় না, বাধা দoয়া বলেল uপযk
ু হেব।
[2] িবসগেক পরা য়ী বণ বলা হয়, তেব eিটর ucারেণর সময় মখ
ু রাং eিট pায় sাধীনভােব
ু খল
ু েতi হয়। সত
ucািরত হয়। বাংলােদেশ িবসগ pায় বাদ দoয়া হেয়েছ। চndিবn ু পdাপাের িচরকাল aনপ
ু িsত।
আদ -akর-aনস
ু াের সাজােনা বাংলা বণমালার সংযk
ু ব

ন বা যk
ু াkেরর তািলকা: —

ক:-

k, গ, k, k, k , kt, k, k, ক , k, k, k, k, k, k;

খ:-

খ,

গ:-

g, g, g, g, g, গ , g, g , g, g;

;

ঘ:-

,

, ঘ , , ল, ;

ঙ:-

,

,

,

, k;

চ:-

c, c, c, c, c, চ , c, c;

ছ:-

ছ;

জ:

j, jj, j, j, j , j, ল, j;

ঝ:-

ঝ;

ঞ:-

,

ট:-

, ঠ, ণ, ট , , ;

,

ঠ:-

ঠ;

ড:-

,

ঢ:-

ঢ , ঢ;

ণ:-

,

,

,ড,

,

;

, ল,

, , ,

;

, ,ণ, ;

ত:-

ৎক, t, t , ৎt, tt, t, t, ৎপ, ৎফ, t, t , ত , t, t , t, t;

থ:-

থ, , ;

দ:-

d, d, d, d, d, d, d , d, d, দ , d, ল, d;

ন:-

n, n , nt, nt, nt , n, n, n , nd, nd , nd, n, n, n, n, n, n;

প:-

p, pফ, p, প , p, p, p;

ফ:-

ফ,

ব:-

b, b, b, b, b (বগ য় ব + বগ য় ব), ত, ব , b, b, b (বগ য় ব + anঃs ব);

ভ:-

ভ,

ম:-

m, m, m, m, m, m, ম , m, m, m;

য:-

য , য;

র:-

;

,

,

;

ন o যk
ু াkেরi pযk
ু হয়। ‘ঙ’ o ‘ঞ’ ত র

রফ িহসােব pায় সব ব

ল:-

l, l, l, l, l (ল + বগ য় ব), l, ল , l (ল + anঃs ব);

ব:-

ব , b, b, b;

শ:-

,

,

,

ষ:-

, k, ,

,শ,

,

, , ,

,

হয় না।

;

, ,

,

,

, ষ , ষ;

স:-

s, sk, s, s, s, s, s, s, s, স , s, s, s, s (iংেরজী শেb ব বhত);

হ:-

h, h, h, h, h, h, হ ; (বাংলায় হ ‘j’ ucািরত হয়)

anয় সহ কতকguিল gurutপূণ যk
ু াkর
k+ত=k

j+ঞ=j

t+ত=t

t+t+ব

r + u = ru

+ম=

h + u = hu

= tt
k+ষ=k

j+ঝ=j

t+থ=t

n+থ=n

r+ঊ=r

+ণ=

h+ঋ=h

k+য=ক

j+

t+ম=t

n+ধ=n

r+ধ=ধ

s+র=s

h+ব=h

l+ল=l

s+ন=s

h+ণ=h

+r+u

s+ব=s

h+ন=h

+u=u

s+ত=s

h+ম=h

+r+u

s+য=স

n+ত=n

s+থ=s

d+

+ব

=j
k+র=k

+জ=

t+র=t

b+ধ=b

g + u = gu

+চ=

t+r+u

+র=

=t
+গ=

+ছ=

= ru

d+য=দ

+r+ঊ
=r

+ক=

+ট=

d+ম=d

m+ব=m
m+ভ=m

+k=
k

+ড=

d+

=d

m+
=m

+র

= ru
+r+ঊ
=r

=d

+র

বগ য় ব

নব
বণ o সংি
স

a
aধsেরর
র ucার
রণ।

ক--বগ o a eর ucারণ
u
ণ।
র িদেক uপের
র uিঠেয় eব
বং িজhাg নীীেচর পািটর দাঁ
দ েতর সামান
ন
িজভ সাামান িপছেনর
uপের o িপছেন রেখ
খ কে র ব বহ
হাের ucারণ কruন।

ক—

াস o মাtা sাভািবক।
s

গ — গমকয
গ
k
ু ,

খ

—

াসাঘাত
তযk
sা
ু , মাtা sাভািবক।

ঘ — গমকযk
ু o

াস
স o মাtা sাাভািবক।

াসাঘাত
তযk
ু ,

মাt
tা

sাভািবক
ক।
ক

ucারেণ মেু খর aবsা

ঙ—

াস o মাtা sাভািবক, নাসাপথ
না
খেু ল ‘a’ ucারেণ
ণর aনr
ক র ব বহার
র
ু প কে

কruন।

চ-বগ,, য o ল eর ucারণ।
u
িজhাg uপেরর পািট
িটর দাঁেত ঠিক
িকেয় িজেভর agভাগ দাঁত,
ত মািড় o ত
তালর
শ
ু eকাংেশ
চেপ ধের
ধ
তার পর ছেড় িজভেক
েক sাভািবক aবsােন আন
নার সময় কে
ক র ব বহাের
র
ucারণ কruন। যখন
ন িজভ ঠকােc
cন তখন

ছ—

ক।
sাভািবক
sাভািবক
ক।

ঝ

াসাঘাতযk
বক।
ু , মাtা sাভািব

— গম
মকযk
o
ু

চ

াস
স pায় বn থাকেব।
থ

া
াসাঘাতয
k
ু ,

—

াস o মাt
tা

জ o য — গমকযk
ু ,

াস o মাt
tা

মাtা sাভািব
িবক।

ঞ

—

sাভািবক
ক, নাসাপথ খেু ল ‘a’ uc
cারেণর aনrপ
r
কে র ব বহার কruন
ন।
ু
তাল
ালব ucারেণ
ণ মেু খর aবsাা

ucারণ::- ulা শেb
b করা হয়) —

াস o মাtা
tা

ল

(তালব
ব

াস o মাtা
tা sাভািবক, কে
ক র pেয়ােগ
গ ‘ল’ ucারণ
ণ

কruন।

ট-বগ o র-ড়--ঢ় eর ucারণ
u
ণ।
িজhাg সবািধক িপছ
ছেনর িদেক eবং
e uপের uিিঠেয় কিঠন তাল
ত েু ত

ঠিকেেয় ছেড় িদন
ন,

িজভ sাাভািবক aবs
sােন আসার সময় কে র ব বহাের ucারণ
u
কruন
ন। যখন িজভ
ভ
াস বn থাকেব।

ঠকােc
cন তখন

ট—
ড
মধ
ূ ন ucারেণ মেু খর aবsা। র,
ড় o ঢ় ucারেণ িজhাg কিঠন
ন

াস
স o মাtা sাভ
ভািবক।

— গ
গমকযk
ু ,

sাভািবক
ক।

ণ

—

ব বহার কruন।

ঠ—

াসাঘাতয
যk
ু , মাtা sাাভািবক।

াাস o মাtা sাভািবক।
s

ঢ

— গমকযk
o
ু

াসাঘাত
তযk
ু ,

মাtা
tা

াস
স o মাtা sাভ
ভািবক, নাসাপ
পথ খেু ল ‘a’’ ucারেণর aন
a r
ু প কে র

র — িজভ ছিবর মত
ম aবsােন

রেখ কে র pেয়ােগ
p
‘র’ ucারণ
u
আদশ
শ।

তালেু ত ঠেক থাক
কেব না, সামাান
নীেচ থাাকেব।

িকntu uপ
পেরর পািটর দাঁেতর সামান
ান uপর থেেক মধ
n সব জায়গায়
য় ‘র’ ucারণ
ণ
ূ া পযn
করা সm
mব। সামান ফাঁ
ফ ক রেখo ucারণ
u
সmব
ব। uনেত eক
কi রকম, পাথ
থক pায় নাi
i।

ড়

— ‘ড
ড’ ucারেণর
র sােন িজভ
ভ o কিঠন তাল
ত র
ু

ঢ়

সহায়তাায় ‘ড়’ ucাির
িরত হয়। গমক
ক লাগেব।

মেধ িকuটা ফাঁক রেখ কে র

— ‘ঢ’ ucাারেণর sােন িজভ
ি
o কিঠন
ন

তালর
ম
িকuটা ফাঁ
ফ ক রেখ কে
ক র সহায়তাায় ‘ঢ়’ ucাির
িরত হয়। গমক
কo
ু মেধ

াস duii
i

লাগেব।

ত
ত-বগ,
o ল eর ucার
রণ।
িজhাg uপেরর পািট
িটর দাঁেতর ডগ
গায় ঠিকেয় িজভেক sাভাািবক aবsােন
ন আনার সময়
য়
কে র ব বহাের ucার
রণ কruন। যখ
খন িজভ ঠকা
কােcন তখন

াস pায় বn থাকেব।

ত—

থ—

দ — গমক
কযk
ু ,

াস o

াস o মাtা
ম
sাভািবক
ক।
মাtা sাাভািবক।

ধ

াসাঘাতযk
ক।
ু , মাtা sাভািবক

— গমকযk
ু o

াসাঘাতযk,
k
মাtা sাভ
ভািবক।
ু

ন

—

sাভািবক
ক, নাসাপথ খেু ল ‘a’ uc
cারেণর aনr
ব
কruন।
ু প কে র ব বহার
দn ucারেণ মেু খর
খ aবsা।

াস o মাt
tা

ল

—

াস o

মাtা sাাভািবক, কে র pেয়ােগ ‘ল
ল’ ucারণ কru
ruন (তালব ucারণ
u
আlতা,
ত ulা শেb
b
করা হয়
য়)।

প-ব
বেগর uc
cারণ।
িজhাg সামান িপছেেনর িদেক o uপের রেখ
খ ঠাঁট সামান
ন সামেনর িদেক
িদ
িনেয় বn
n
কruন। ঠাঁট খেু ল sাভ
ভািবক aবsােেন আনার সম
ময় কে র ব বহাের
ব
ucারণ
ণ কruন। যখন
ন
ঠাঁট ঠকােcন
ঠ
তখন
ন

াস বn থাকেব।
থ

াসাঘাত
তযk
s
ু , মাtা sাভািবক।
o
o

ucারেণ মেু খর
খ aবsা।

াসাাঘাতযk
ু ,

প

—

ব — গমকযk
ু ,

ম
মাtা
sাভািবক
ক।

ম

—

াস o মাাtা sাভািবক
ক।
াস o মাtাা sাভািবক।

ফ

—

ভ — গমকযk
ু

াস
স o মাtা sাভ
ভািবক, নাসাাপথ খেু ল ‘a
a’

ucারেণ
ণর aনr
ক
ু প কেে র ব বহার কruন।

ভ ucার
ভাল
রণ করার uপায়।
বয়াকরেণ
ণরা ব

ন বেেণর (sরযk
ু ব

েনর) uc
cারণ পdিত িবে ষণ কের
র সguিলর kািসিফেকশন
kা
ক
কেরেছন।
ei
i

কাজিিট সবজনgাহ
হ eবং বjািিনক িভিtর uপর
u
pিতি ত। তবo
o eকিট ব
ু কানo
বা তেথ
ত র pেয়াজন
ন। ei কারেণ
ণ আরo আধ
ধিু নক যেু গ uপ
পলb
হল। eেত য কাান ব িkর িdধা
িd
কেট িগেেয় ucারণ s

নবেণর ucার
রণ করেত আরo
আ
িকu jান
ন

িনতর
রে র ছিবর সাহােয
স
কেয়ক
কিট শেbর uc
cারণ দখােনা
না

o ud হেব।
হ
রখািচেt
t ulm oয়াi
i ak

aনভূ
ভ
k সময় িনেদশ
শ কের।
ু ূ িমক ek ak

1। “ক” akরিট
a িটর

ি
িনতরে
ে র ছিব।
ছি

িনর
র তীbতা eব
বং

k
‘ক’ akরিটর

a
িনতর

দখেল বাঝা যায় য ব

নাংেশ ভল ু ম aেনক কম আর িডuেরশন বা কালাবিধ তাo বশ

কম — sর-aংেশর eক চtuথাংেশর মত। আর eকিট কথা মেন রাখেত হেব। ব
আমােদর sরিটেক টেন যেত হেব। ব

নিটর ucারণ দীঘািয়ত করেত চাiেল

ন যমন িছল তমনi থাকেব। সত
ু রাং eকিট সীমার বাiের দীঘািয়ত করেল কােন

‘ক’eর রশ কেট িগেয় uধ ু ‘a’ শানা যােব। aথাৎ খব
ু বশী না টানাi ভাল। eকক ভােব ucারণ eক মাtার কেম করেল
s

শানা যােব না। চাল ু কেথাপকথেনর সময় আধমাtার ucারণo s

2। “aক” শbিটর

শানা যায়।

িনতরে র ছিব।
aক

ar

িবরিত

‘aক’ ei ছাট যk
ু াkরযk
ু শbিট দখােনার uেdশ হল যk
ু াkের duiিট ব
দখােনা।
ব

িনতরে

কা
ন r o k-র aবsান o gurut

দখা যােc ‘r’ ucারণ শষ হবার পের eকu িবরিত িদেয় ‘k’ ucারণ uru হেc। যথারীিত

নাংেশর ভল ু ম বশ কম। ei িবরিত duেটা কারেণ eেস যায়। [ক] িজেভর aবsান পিরবতেন pেয়াজনীয় সময় [খ]

কােনর িরa াকশন টাiম কভার কের না িদেল ucারণ জিড়েয় যােব তাi pেয়াজনীয় সপােরশন টাiম। সংsৃেত হসn eকিট
বণ, তার নাম িবরাম বা িবরাম-িচh। eর থেক বাঝা যায় য যk
ু াkের ‘r’ pথম sর ‘a’ ক আ য় কেরেছ, আর ‘ক’
িdতীয় sর ‘o’ ক আ য় কেরেছ; eবং duiিট ব

নাংশর মেধ eকu িবরিত আেছ। ei িবরিত sাভািবক ভােব শরীর তরী

কের নয়। বkা e ব াপাের িকu কেরন না। সত
ু রাং জার িদেয় ucারণ বা কেট কেট ucারণ e সবi sেরর কালাবিধ o
িবরিতর uপর িনভর কের। ব

নাংেশ িবেশষ পিরবতন হয় না।

ভাল ucারণ করেত গেল তাড়াhuেড়া করা চলেব না। যতটা সmব eকi লেয় কথাguিল বলেত হেব। শbguিলর মেধ
eকu িবরিত িদেল s তর হেব। িবেশষ pেয়াজন ছাড়া জার না দoয়াi ভাল।

আমােদর aজােn শেbর pথম বা শষ sরিটেত জার িদেয় থািক। eিট বেু ঝ ucারণ করেল কথা আরo ruিতসখ
ু কর
হেব। aিধকাংশ dui akর যk
ু শেb জার দoয়ার pেয়াজন হয়। িতন akর শেb pথেম, মােঝ o শেষর akের জার
দoয়ার uদাহরণ আেছ। বড় শেb pায়i িবরিত িদেয় ucারণ করা হয়। eকটানা বলার থেক eiভােব বলেল uনেত ভাল
লােগ।
কথার মােঝ িনঃ াস নoয়ার pেয়াজন হেত পাের। বিু d কের duিট শেbর মােঝ িবরিত eকu বািড়েয় িনেয় িনঃ াস
িনেল কােন লাগেব না।
শষ কথা, a াকেস
জায়গায় a াকেস

বা

াসাঘাত না করাi ভাল। আজকাল iংেরজী sাiেল িসং-সং

টােন কথা বলার eবং ভু ল

দoয়ার pবণতা লk করা যায়। eguিল aবা নীয়। sর বা ভল ু ম পারতপেk uঁcu-নীcu না করাi ভাল।

িন পিরবতন
“ কান ভাষার পিরবতন িনয়ম বা ব াকরণ িদেয় বn কের িদেল স ভাষা আেs আেs মের যায়। যমন মের গেছ
সংsৃত ভাষা।” — বাংলােদশী বয়াকরণ।

িন পিরবতন
“ভাষা সবদা পিরবতনশীল।” ei aজহ
ু ােত aধিশিkত বয়াকরণগণ o সংsৃত িবেরাধী লিব বাংলা ব াকরেণ aেনক
িব ািn সৃি

কেরেছন। ভাষা যা মল
ূ ত লখ ভাষা, তা িকu pিত ান o িবখ াত মানেু ষর dারাi পিরবিতত হেত পাের।

মানেু ষর মেু খ মেু খ ucারেণর সিু বধােথ ভাষার শb, মল
ূ ত শেbর anগত

িন নানাভােব পিরবিতত হয়। তাছাড়া, ছাপাখানা

চাল ু হoয়ার পূেব যk
ূ কারণ হল
ু াkরguিল s া াডাijড হয়িন। aেনেকi eguিল ভেঙ লখা সহজ মেন করেতন। তেব মল
মানেু ষর sাভািবক pবৃিt, যা তােক য কান কাজেক সরল o সংেkপ করার চ া করেত বেল।

িনর ei পিরবতনi মল
ূ ত

ভাষার পিরবতন ঘটায়। ei সব পিরবতন সাধারণতঃ কথ ভাষায় হয়। পের eguিল িলিখত ভাষায় যk
ু হেয় যায়। িশkা o
pচার মাধ েমর িবকাশ o িবsােরর সে

ei ধরেণর পিরবতন কম হেc। তেব আধিু নক যেু গ িকu icাkত পিরবতেনর

pেচ া পিরলিkত হয়। ei সব পিরবতেনর কারণ o রীিতguিল বয়াকরণগণ িবশেদ আেলাচনা কের কেয়কিট িনয়েমর সnান
পেয়েছন। আসেল

িন পিরবতেনর সব চেয় বড় কারণ আ িলক ucারণ রীিত। সাত আটেশা িকেলািমটার জায়গায়

গ াতীেরর বাংলা চািলেয় দবার চ ায় eক eক a ল eক eক ভােব a াডp কেরেছ। eভােব সামান তারতেম র সৃি
হেয়েছ। aিধকাংশ kেt eguিলেক agাহ করা হয় বা সামান িবkিত বলা হয়। তেব লখ ভাষা ছাপার akের আসার পূেব
ei ধরেণর পিরবতনguিলর ফেল নূতন শেbর সৃি হেয়েছ।

শb িবে ষেণর কৗশল:
anগত

িনর পিরবতেনর িনয়ম বা pিkয়াguিল িনেচ দoয়া হেলা —

িন পিরবতন পড়ার আেগ eকিট কৗশল িশেখ নoয়া আবিশ ক। শেbর

িনguিল আলাদা করার বা িবে ষেণর কৗশল। শb ভাঙার সময় য

িলখেত হেব। শেb sর

িন o ব

ন

িন পূণা

rেপ থাকার পাশাপািশ সংিkp rেপ কার o ফলা আকােরo থােক। শb

ভাঙার সময় eguিলেকo িবেবচনা করেত হেব। eছাড়া eকিট sর
িবিভn ব

ন

িনর সে

িন আেগ ucািরত হেয়েছ, সিটেক আেগ

িনর কান সংিkp rপ বা ‘কার’ নi — ‘a’-eর। eিট

িমিলত rেপ ucািরত হয়, িকntu তার কান pতীক বা ‘কার’ আমরা িলিখ না। শb ভাঙার সময় ei

uহ ‘a’- কo িলখেত হেব। যমন:- ‘যিদo সn া আিসেছ মn মnের’ পি kিটর সবguিল শb িবে ষণ করেল হেব —

যিদo = y + d + i + o
সn া = s + a + n +

+y+আ

আিসেছ = আ + s + i +

+e

মn = m + a + n + d + a
মnের = m + a + n +

+a+r+e

uেlখ , যk
ু াkেরর (যk
ু ব

েনর) ভতের কান uহ ‘a’ থােক না। a eর sান aিধকার কের হসn বা িবরাম।

1. আিদ sরাগম
শেbর আিদেত বা uruেত sর

িন eেল তােক বলা হয় আিদ sরাগম। ei pবণতা aিশিkত লােকর মেধ pবল।

যমন, ‘suল’ শbিট ucারেণর সিু বধার জন uruেত ‘i’ sর

িন যk
ু হেয় ‘isuল’ হেয় গেছ। eিট আিদ sরাগম। eরকম —

sশন > iিsশন, sবল > আsাবল, sধা > আsধা। eর কারণ হল িব ােম থাকা িজভ হঠাৎ কের eক মাtার মেধ duিট

ব

ন o তােদর মেধ গ াপ ucারণ করেত য গিত দরকার, সi গিতেত আসেত পাের না। pথেম eকিট sর ucারণ

করেল িজভ গিতশীল হেল যk
ু াkরিট ucারণ সিঠক ভােব করা সmব হয়। িহnীেত suলেক সkuল বলেতo শানা যায়।

2. মধ sরাগম, িবpকষ বা sরভিk
শেbর মাঝখােন sর িন আগমন হেল তােক বেল মধ sরাগম। কথ ভাষা ছাড়া, কিবতায় eirপ
sরভিkর pেয়াগ aত n বশী। যমন, ‘রt’ (r + a + t + n + a) শেbর ‘ত’ o ‘ন’-র মাঝখােন eকিট a
যk
ু হেয় হেয়েছ ‘রতন’। eিট মধ sরাগম। eরকম:- ধম > ধরম, sp > sপন, হষ > হরষ, pীিত > িপরীিত, িkপ
> িকিলপ, িফl > িফিলম, মk
ু া > মku
ু তা, tuক > turuক, r > ভু r, gাম > গরাম, pক > পেরক, sফ >
সেরফ,

াক > শােলাক, মগ
ু > মেু রাগ > মােরাগ।

3. an sরাগম
শেbর শেষ eকটা aিতিরk sর
sর

িন যk
ু হেয় হেয়েছ ‘ধিন ’। eirপ ব

িন eেস গেল তােক বেল an sরাগম। যমন, ‘ধন ’-র সে

aিতিরk ‘i’

> বি , সত > সিত ।

4. aিপিনিহিত
পেরর ‘i’ বা ‘u’ sর

িন আেগ ucািরত হেল িকংবা যk
ু ব

ন িনর আেগ ‘i’ বা ‘u’ sর

িন ucািরত হেল

তােক aিপিনিহিত বেল। যমন, ‘আিজ (আ + j + i) শেbর ‘i’ আেগ ucািরত হেয় হেয়েছ ‘আiজ’ (আ + i + j)।
eরকম:- সাধ ু > সাuধ, রািখয়া > রাiখ া, বাক > বাiক , সত > সiত , চাির > চাiর, মাির > মাiর। ei লkণিট
পূববে

pবল। লk ণীয়, সিn করা হয়িন।

5. aসমীকরণ
duেটা eকi

িনর সংলg-পুনরাবৃিt দূর করার জন মাঝখােন eকিট aিতিরk sর

িন যk
হেল তােক বেল
ু

aসমীকরণ। যমন, ধপ + ধপ > (মাঝখােন eকিট aিতিরk আ যাগ হেয়) ধপাধপ। eরকম:- টপ + টপ > টপাটপ

6. sরস িত

duিট sর

িনর মেধ স িত রkােথ eকিটর pভােব আেরকিট পিরবিতত হেল তােক sরস িত বেল। eর কারণ

জিবক বা মেু খর o িজেভর চলন জিনত। মখ
ু খালা o িজভ সরােনা যতটা কম কের শbিট ucারণ করা যায়, সi pেচ ায়
eকিট sর aন িটর মত ucারণ করা হয়।

যমন, ‘ দিশ’ (d + e +

+ i) > (‘i’-র pভােব ‘e’ পিরবিতত হেয় ‘i’

হেয়) ‘িদিশ’।
sরস িত 5 pকার:-

[ক] pগত: আেগর sর

িন aনয
ু ায়ী পেরর sর

িন পিরবিতত হেল, তােক pগত sরস িত বেল। যমন, মল
ু া

> মেু লা, িশকা > িশেক, tuলা > tuেলা।

[খ] পরাগত:

পেরর sর

িন aনয
ু ায়ী আেগর sর

িন পিরবিতত হেল, তােক পরাগত sরস িত বেল। যমন,

আেখা > আখয়
ু া > eেখা, দিশ > িদিশ।

[গ] মধ গত: aন ান

sর

িনর pভােব মধ বত sর

িন পিরবিতত হেল, তােক মধ গত sরস িত বেল। যমন,

িবলািত > িবিলিত।

[ঘ] aেন ান :

আেগর o পেরর sর

িন duiেয়র pভােব যিদ duiিট-i পিরবিতত হেয় যায়, তােক aেন ান

sরস িত বেল। যমন, মাজা > মেু জা। ei ধরেণর িবkিত ব

[ঙ] চিলত বাংলায় sরস িত:

করার জন করা হয়।

িগলা > গলা, িমলািমশা > মলােমশা। িমঠা > িমেঠ, icা > iেc। মড়
ু া>

মেু ড়া, cuলা > cuেলা। uuিন > uড়িন, eখিু ন > eখিন।

7. সmpকষ বা sরেলাপ
শেbর মধ বত

কান sর

t + i)-র মােঝর ‘a’ sর

িন লাপ পেল তােক সmpকষ বা sরেলাপ বেল। যমন, ‘বসিত’ (b + a + s + a +

িন লাপ পেয় হেয়েছ ‘বিs’ (b + a + s + t + i)।

sরেলাপ 3 pকার: —

[ক] আিদsরেলাপ: শেbর

uruর sর

িন লাপ পেল তােক আিদsরেলাপ বেল। যমন, aলাব ু > লাব ু > লাu,

eড় > (‘e’ লাপ পেয়) রড়ী, udার > uধার > ধার।

[খ] মধ sরেলাপ:

শেbর মধ বত

কান sর

িন লাপ পেল তােক মধ sরেলাপ বেল। যমন, aguru > agru,

সব
ু ণ > sণ।

[গ] an sরেলাপ: শেbর

শেষর sর

িন লাপ পেল তােক an sরেলাপ বেল। যমন, আশা > আশ, আিজ >

আজ, চাির > চার, সn া > স া > সাঁঝ (sরেলাপ হেলা sরাগম-eর িবপরীত pিkয়া।)

8.

িন িবপযয় বা বণিবপযয়

শেbর মধ বত duেটা ব
িপশাচ > িপচাশ, লাফ > ফাল।

9. সমীভবন

ন

িন aদলবদল হেল তােক

িন িবপযয় বেল। যমন, বাk > বাs, িরkা > িরsা,

(sরস িতর মেতা, িকntu ব

ন

িনর পিরবতন হয়) duিট ব

ন

িনর eেক aপেরর pভােব পিরবিতত হেয় সমতা

লাভ করেল তােক সমীভবন বেল। যমন, ‘জn’ (j + a + n + m + a)-eর ‘ন’, ‘ম’-র pভােব পিরবিতত হেয় হেয়েছ
‘জm’।
সমীভবন মল
ূ ত 3 pকার —

[ক] pগত সমীভবন:

আেগর ব

ন

িনর pভােব পরবত ব

ন িনর পিরবতন। যমন, চk > চk, পk >

পk, পd > পd, লg > লg

[খ] পরাগত সমীভবন:

পেরর ব

ন িনর pভােব আেগর ব

তjন , তৎ + িহত > তিdত, uৎ + মখ
ু > unmuখ। বলা বাhuল , ব

[গ] aেন ান সমীভবন:

পাশাপািশ duেটা ব

ন

িনর পিরবতন। যমন, তৎ + জন >

ন সিn ei pিkয়ার ব াকরণগত sীkিত।

ন িন duiেয়র pভােব du’িটi পিরবিতত হেল তােক aেন ান

সমীভবন বেল। যমন, সত (সংsৃত) > সc (pাkত), িবদ া (সংsৃত) > িবjা (pাkত)।

10. িবষমীভবন
পাশাপািশ eকi ব

ন

িন du’বার থাকেল তােদর eকিট পিরবিতত হেল তােক িবষমীভবন বেল। যমন, শরীর >

শরীল, লাল > নাল।

11. িdt ব
শেbর কান ব
দoয়ার জন িdt ব

12. ব
কান ব

ন বা ব

নিdtতা

ন িdt হেল, aথাৎ duiবার ucািরত হেল তােক িdt ব

ন বা ব

নিdtতা বেল। মল
ূ ত জার

ন হয়। যমন, পাকা > পাkা, সকাল > সkাল।

ন িবkিত
ন

িন পিরবিতত হেয় aন

কান ব

ন

িন হেল তােক ব

ন িবkিত বেল। যমন, কবাট > কপাট,

ধাবা > ধাপা, ধাiমা > দাiমা। aিশিkত লােকর eবং িবেশষ কের মিহলােদর মেধ , মহাpাণেক alpাণ কের eবং
ঘাষ বণেক aেঘাষ কের ucারেণর pবণতা দৃ হয়।

13. ব

নcu িত

পাশাপািশ duিট eকi ucারেণর ব

ন থাকেল তার eকিট লাপ পেল তােক বেল ব

নcu িত। যমন, বuিদিদ >

বuিদ, বড় দাদা > বড়দা।

14. anহিত
কান ব

ন িন লাপ পেল তােক বেল anহিত। যমন, ফাlguন > ফাguন (‘ল’ লাপ), ফলাহার > ফলার,

আলািহদা > আলাদা। লkণীয়, aধsর র, ল, eবং হ eর লােপর uদাহরণi বশী।

15. aিভruিত
যিদ aন

কান pিkয়ায় কান sর

িন পিরবিতত হয়, eবং পিরবিতত sর

িন তার আেগর sর

িনর সে

িমেল

যায়, eবং সi িমিলত sর

িনর pভােব তার পেরর sর

িনo পিরবিতত হয়, তেব তােক aিভruিত বেল। যমন, ‘কিরয়া’

(k + a + r + i +

+ আ) থেক aিপিনিহিতর মাধ েম (r + i-eর আেগ আেরকটা aিতিরk ‘i’ যাগ হেয়)

‘কiিরয়া’ হেলা। aথাৎ aন
আেগর ‘i’-র সে

কান pিkয়ায় ‘i’ sর িনিটর পিরবতন হেলা। আবার ‘কiিরয়া’-eর r + i-eর ‘i’ তার

িমেল গেল হেলা ‘কiরয়া’ বা ‘কiরা’। eবার ‘কiরা’-র ‘i’ o ‘আ’ পিরবিতত হেয় হেলা ‘কের’। eিটi

aিভruিত। eরকম, uিনয়া > uiিনয়া > uiনা > uেন, বেল > বiিলয়া > বiলা > বেল, হাuয়া > হাuuয়া > হাuটা >
হেটা, মাuয়া > মাuuয়া > মাuছা > মেছা।
aিভruিতর uদাহরণguিল ভাষাচায সন
ু ীিত kuমার চে াপাধ ােয়র গেবষণার ফল। পের aন

বয়াকরেণরা eর িবsার

ঘিটেয়েছন। িকntu সাধারণ jান বেল বা মধ যেু গ ব বhত ‘কির’ পূববত ‘a’ eর pভােব ‘কের’ হেয় গেছ। আবার হেত পাের
মিদনীপুের যrপ ‘কিরয়া’ না বেল ‘কর া’ বলা হয়, ei ucারণ থেক কার া eবং পের a া

িনিট o-কােরর pভােব

কামল হেয় কাের হেয়েছ। aিপিনিহিত o aিভruিতর pেয়ােগর পিরবেত সমীভবেনর ফেল পিরবতনিট হেয় থাকার সmাবনা
বশী। ei ব াপাের আরo গেবষণার pেয়াজন আেছ।
যমন হাuয়া কথািটর পিরবেত হাui ব বহার করেল হেটা হoয়ার কারণ আরo পির ার হেব। হাui > হাu > হu
> হেটা। হাui > হাiu > হu > হেটা।

16. র-কার লাপ
(আধিু নক কথ বাংলায় pচিলত) শেbর ‘র’

িন বা ‘র-কার’ লাপ পেয় পরবত ব

ন িdt হেল তােক র-কার

লাপ বেল। যমন, তক > তk, করেত > কেt, মারল > মাl, করলাম > কlাম।

17. হ-কার লাপ
(আধিু নক চিলত বাংলায় pচিলত) aেনক সময় duiিট sর

িনর মধ বত ‘হ’

কার লাপ বেল। যমন, ‘গািহল’ (g + আ + h + i + l + a)-eর ‘আ’ o ‘i’ sর

িন বা ‘হ-কার’ লাপ পায়। eেক হিন duিটর মধ বত ‘হ’ লাপ পেয়

হেয়েছ ‘গাiল’। eরকম, পুেরািহত > পুruত, চােহ > চায়, সাধ ু > সাhu > সাu, আlাহ > আlা, শাহ > শা।

18. a-ruিত o ব-ruিত
পাশাপািশ duেটা sর

িন ucািরত হেল, eবং সi duিট sর

িন িমেল কান যৗিগক sর তির না করেল ucারেণর

সিু বধার জন মােঝ eকিট anঃs ‘য়’ বা anঃs ‘ব’ ucািরত হয়। eেক a-ruিত o ব-ruিত বেল। যমন, ‘যা + আ’,
eখােন পরপর duিট ‘আ’ sর

িন আেছ। duিট যk
ু হেয় কান যৗিগক sর তির কের না। তাi eখােন মাঝখােন eকিট ‘o’

ucারণ কের, শেষর ‘আ’ ক anঃs ‘য়া’ ucািরত হেয় হেব ‘যাoয়া’। eরকম, নাoয়া, খাoয়া, দoয়া। pkতপেk
ucািরত হয় ‘যাoআ’।
ei তttিটo aকারণ জিটলতা বািড়েয়েছ। যাoয়া হেলা যাবা (ansঃ ব) লখার বাংলা uপায়। িমশনারীরা বাঙলা
ভাষায় বগ য় ‘ব’ নi বলার পর আমরা িরিলিজয়াসিল সটা ফেলা করিছ। কাযত ans ‘ব’ ক ‘oয়’ িদেয় pিতsািপত করা
হেয়েছ।

িdতীয় পিরেcদ: ণt িবধান o ষt িবধান
বাংলা ভাষার শেb দn -ন eর মধ
ূ ন -ণ ত পিরবতেনর িনয়মসমহ
ূ েক ণt িবধান eবং দn -স eর মধ
ূ ন -ষ ত
পিরবতেনর িনয়মসমহ
ূ েক ষt িবধান বলা হয়।

ণt িবধান (দn -ন eর মধ
ূ ন -ণ ত পিরবতেনর িনয়মসমহ
ূ ):
 ঋ, র, ষ বেণর পের দn -ন মধ
ূ ন -ণ হয়। যমন:- ঋণ, বণ, িবu, বরণ, ঘণ
ৃ া।
 যিদ ঋ, র, ষ বেণর পের sরবণ, ক-বগ, প-বগ, য, ব, হ সংলg হেয় aথবা aনs
ু ােরর (◌ং) ব বধান সিহত থােক,

তার পরবত দn -ন মধ
ূ ন -ণ হেয় যায়। যমন:- kপণ, িনবাণ, gহণ, বৃংহণ।
 ট-বেগর পূেবর দn -ন মধ
ূ ন -ণ হয়। যমন:- ব ন, ল ু ন, খ ।
 p, পরা, পির, িনr- uপসেগর eবং ‘anর’ শেbর পের নd, নm, ন , নh, নী, নd
ু , an, হn — iত ািদ কেয়কিট

ধাtuর দn -ন মধ
ূ ন -ণ হয়। যমন:- pণাম, পিরণাম, pণাশ, পিরণিত, িনণয় iত ািদ।
 p, পরা iত ািদর পর ‘িন’ uপসেগর দn -ন মধ
ূ ন -ণ হয়। যমন:- pিণপাত, pিণধান iত ািদ।
 কতguিল শেb sভাবতi মধ
ূ ন -ণ হয়। যমন:- কণা, গৗণ, িনপুণ, বািণজ iত ািদ। ভারেতর আিদ pাkতguিলেত ‘ণ’

বশী ব বhত হেতা। eখনo দিkেণর ভাষাguিলেত eবং মারাঠী ভাষায় তার িচh আেছ। pাচীণ কােল মধ
ূ ন ‘ট’ বগ
o ‘র’ ছাড়া ক

বণ o o

বেণর kেto পরবত ‘ন’, ‘ণ’ লখা হেতা। কণা, পািণ, iত ািদ ei পূববত রীিতর

uদাহরণ। pাচীন ei কিবতািট sভাবতঃ ‘ণ’ মেন রাখার পেk সহায়তা কের।
চাণক মািণক গণ

বািণজ লবণ মণ

বণু বীণা ক ণ কিণকা।
কল াণ শািণত মিণ

sাণু guণ পুণ

বণী

ফণী aণু িবপিণ গিণকা।
আপণ লাবণ বাণী

িনপুণ ভিণতা পািণ

গৗণ কাণ ভাণ পণ শাণ।
িচkণ িনkণ tণ

কফিণ (কনi
ু ) বিণক guণ
গণনা িপণাক পণ বাণ।

মাণবক, ঘণ
ু ।

কাথায় কাথায় ণt িবধান িনেষধ:
 ত-বগযk
ূ ন -ণ হয় না। যমন:- বৃn, বৃn, gn।
ু দn -ন মধ
 বাংলা িkয়াপেদর anঃিsত দn -ন মধ
ূ ন -ণ হয় না। যমন:- ধেরন , মােরন, কেরন, যােবন, খােবন, হেবন, িনেবন,

িদেবন।
 িবেদশী শেbর দn -ন মধ
ূ ন -ণ হয় না। যমন:- কারআন, জামান, জবান, িনশান, ফরমান, িরপন।
 পূবপেদ ঋ, র, ষ থাকেল সমাসবd পেদর পরপেদ দn -ন মধ
ূ ন -ণ হয় না। যমন:- মৃগনািভ, duনাম, িtেনt, মৃnয়।

 পেদর শেষর দn -ন মধ
ূ ন -ণ হয় না। যমন:-

ীমাn, শমn, পূষন, আয় ু াn, কমn, bhn। িকntu ‘bাhণ’।

ষt িবধান (দn -স eর মধ
ূ ন -ষ ত পিরবতেনর িনয়মসমহ
ূ )
 ঋ-কােরর পের মধ
ূ ন -ষ হয়। যমন:- ঋিষ, বৃষ, বৃি ।
 a, আ, িভn aন sরবণ, ক eবং র বেণর পেরর pত য়ািদর দn -স মধ
ূ ন -ষ হয়। যমন:- ভিবষ ৎ, পির ার,

মম
ূ ।ু
ু ষ
 ‘aিত’, ‘aিভ’, ‘aন’ু আর ‘স’ু uপসেগর পের কতguিল ধাtuর দn -স মধ
ূ ন -ষ হয়।

যমন:- aিত , aন ু ান,

িনেষধ, aিভেষক, িবষ , সষ
ু ম।
 িনঃ, duঃ, বিহঃ, আিবঃ, চtuঃ, pাduঃ e শbguিলর পর k,

, p,

থাকেল িবসগ (◌ঃ) eর জায়গায় মধ
ূ ন -ষ হয়।

যমন:- িনঃ + কাম > িন াম, duঃ + কর > du র, বিহঃ + কার > বিহ ার, িনঃ + পাপ > িন
 িকu শb sভাবতi মধ
ূ ন -ষ হয়। যমন:- ভাষা, বা

, কষায়, ষ , মাষ, শ

াপ।

, আষাঢ়, িনষাদ, পাষাণ, ষাড়শ

iত ািদ।
 সািধত o সমাসবd শb গঠেন pথম পেদর শেষ ‘i, u, ঋ, o’ থাকেল পরপেদর আদ ‘স’ মধ
ূ ন -ষ হয়। যমন:-

সু ু , গা , aিgে াম, মাtষসা, সেু ষণ, সষ
ু মা, সষ
ু িু p, িবষম, িবষয়, duিবষহ, যিু ধি র iত ািদ।

ষt িবধােনর ব িতkম ( কাথায় কাথায় ষt িবধান িনেষধ)
 সাৎ pত েয়র দn -স eর মধ
ূ ন -ষ হয় না। যমন:- ভূ িমসাৎ, ধিূ লসাৎ, aিgসাৎ।
 খাঁিট বাংলা o িবেদশী শেb মধ
ূ ন -ষ হয় না। যমন:- টk, পুিলশ, িজিনস, িমসর, িgস, sশন, মস
ু ািবদা।
 aঃ বা আঃ থাকেল তার পের k,

, p,

সিnযk
ু হেল িবসগ (◌ঃ) eর জায়গায় দn -স হয়। যমন:- পুরঃ +

কার = পুরsার, ভাঃ + কর = ভাsর, িতরঃ + কার = িতরsার, পরঃ + পর = পরsর, sতঃ +
 aঃ বা আঃ থাকেল তার পের k, , p,

ত = sতঃsত

ছাড়াo ত থাকেলo স হেত পাের, যমন:- মনঃ + তাপ = মনsাপ, িশরঃ

+ tাণ = িশরstাণ

ণt িবধান o ষt িবধান-eর pেয়াজনীয়তা
বাংলা ভাষার য সব শb সংsৃত ভাষা থেক নoয়া হেয়েছ স সব শেb সংsৃত ভাষার বানানরীিত aিবkত রাখা
হেয়েছ। সংsৃত ভাষার বানান o ucারণ রীিত oতেpাতভােব সmিকত। সংsৃত ভাষার পি েতরা কান শেbর ucারণেক
aনায়াস করার জন eকিট শেb পরপর duiিট

িনেক কাছাকািছ ucারণsেল রাখার চ া কেরেছন। মধ
ূ ন -ণ eবং দn -ন-

eর ucারণ আপাত বেণ কাছাকািছ মেন হেলo মধ
ূ ন -ণ ucারণ করেত হয় মধ
ূ া থেক আর দn -ন ucারণ করেত হয় দn
থেক। তাi, য সব

িন ucারণ করেত িজেভর agভাগ দাঁতেক sশ কের aথাৎ ‘ত’-বগ য়

ধ) ucারণ করার সময় কাছাকািছ আেরকিট
সাধারণভােব ‘ত’-বগ য়

িনর সে

যk
ু

agভাগ মধ
ূ ােক sশ কের aথাৎ ‘ট’-বগ য়
করেত হয় মধ
ূ া থেক আর তাi ei

িনguিল ( যমন ত, থ, দ,

িন মধ
ূ া থেক ucারণ না কের দn থেক ucারণ করা সহজসাধ । স কারেণ
িন দn -ন হয়। eকi িনয়ম aনস
ু াের, য সব
িনguিল ( যমন ট, ঠ, ড, ঢ)-র সে

িনguিলর সে

ল ু ন”-ei শbguিলর pথম মধ
ূ ন -ণ িট ‘ট’-বগ য়

যk
ু
িনর সে

যk
ু

িন ucারণ করেত িজhার

িন মধ
ূ ন -ণ হয়। ঋ, র, ষ ucারণ

িন হয় মধ
ূ ন -ণ। eiখােন uদাহরণsrপ uেlখ

য, “ব ন,

যk
ু হেয় ucািরত হেc, তাi eখােন ণt িবধান ব বhত

হেব, িকntu পেরর দn -ন eর আেগ িবরিত থাকায় মধ
ূ ন -ণ হেc না। ষt িবধান-eর জন o eকi রকম িনয়ম pেযাজ । ণtষt pকরণ ucারণ pিkয়ার থেক uduত। সব রকেমর শেbi eিট pেযাজ । aন রকম লখা pচিলত থাকেলo ucারণ
করার সময় বjািনক কারেণi ণt-ষt pযk
ু হেয় যায়। িজেভর মভ
ু েম

বা সরণ যথাসংিkp রাখার pেচ া শরীর িরে k

থেক কের। ণt বা ষt িবধান ‘ লখার সময়’ সিটেক রকগনাiজ কের বা sীkিত দয়।

tতীয় পিরেcদ: সিn
সিn
পাশাপািশ aবিsত duিট বেণর িমলনেক সিn বেল। aথাৎ, eখােন duিট বেণর িমলন হেব, eবং সi duিট বণ
পাশাপািশ aবিsত থাকেত হেব। যমন, ‘নর + aধম = নরাধম’। eখােন ‘নর’র শষ
‘aধম’eর pথম

িন ‘a’ (n + a + r + a), eবং

িন ‘a’। eখােন ‘a’ o ‘a’ িমিলত হেয় ‘আ’ হেয়েছ। aথাৎ পাশাপািশ aবিsত duiিট

িন ‘a’ o ‘a’

িমিলত হেয় ‘আ’ হেলা।

সিn বা বেণর িমলন:
সিn নtuন শb তিরর eকিট pিkয়া যােত sাভািবক eকটানা ucারেণর সময় duিট

িন যk
ু হেয় নূতন eকিট

িনর সৃি হয়। তেব সমােস duিট শb িমিলত হoয়ার সময় পাশাপািশ aবিsত বণ duিট িমিলত হয়। ei duিট বেণর িমলেনর
মধ িদেয় duিট শb িমিলত হেয় eকিট নূতন িলিখত rপ gহণ কের। aেনক kেt eিট eকিট নূতন শb। uেlখ , eকািধক
শেbর বা পেদর িমলন হেল তােক বেল সমাস। aেনক সমাসবd পদi সিnpকরেণ িসd। aথাৎ সমাস pকরেণর যk
ু
হoয়ার সময় যিদ পূবপেদর শষ বণ o utরপেদর pথম বণ সিnর সেূ t আবd হoয়ার যাগ হয়, সেkেt সমs পদিট
সিnর পের য নূতন শb তরী হয়; সi শেb পিরণত হয়। যমন মন ু + anর = মnnর।
rপতেttর িবচাের সিn হল — সম-ধা (ধারণ করা) + i (িক), ভাববাচ । eর সমাথ হল — সংেযাগ, সংে ষ, িমলন।
পািণনীয় ব াকরেণর সেূ t বাংলা ব াকরেণ eর pেবশ ঘেটেছ। গাড়ার িদেক বাংলা ব াকরেণ তৎসম শেbর সিn pেবশ
কেরিছল pত kভােব সংsৃত ব াকরেণর aনিু লিপ িহসােব। পের বাংলা ব াকরেণ বাংলা সিn যk
ু হেয়েছ, বাংলা ucারণ o
বানান রীিত aনস
ু াের।
পািণনীয় ব াকরণ মেত — পরঃ সিnকষঃ সংিহতা (1।4।109)। িবদ াসাগেরর সমg ব াকরণ কৗমদ
ু ারী
ু ীেত (জানয়
1968) — eর বাংলা বণনায় বলা হেয়েছ — ‘dui বণ পরsর aত n সিnিহত হiেল uভেয় িমিলত হয়’। লk ণীয় িবষয়
পািণনী সংjায় যােক সংিহতা বলা হেয়েছ — তাi বাংলা ব াকরেণ সিn। সংsৃত ব াকরেণ pত kভােব সিnেত ucারেণর
িবষয়িট পাoয়া যায় না।
ডঃ মহ
ু প “...বণdেয়র িমলনেক সিn বেল।” — বা ালা ব াকরণ (মাoলা
ু mদ শহীdulাহর মতo পািণিন’র aনr
bাdাস, ফাlguন 1342 )। ei সিnর সংjার ব াপক পিরবতন লk করা যায় সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ােয়র ভাষা-pকাশ
বা ালা ব াকরণ ( বশাখ 1396)-e। ei ব াকরেণ সিnর সংjায় বলা হেয়েছ ‘duiিট (বা kিচৎ duiিটর aিধক)

িন eকi

পেদ, aথবা duiিট িবিভn পেদ, পাশাপািশ aবsান কিরেল, druত ucারেণর সময় তাহােদর মেধ আংিশক বা পূণভােব িমলন
হয়; িকংবা eকিটর লাপ হয়, aথবা eকিট aপরিটর pভােব পিরবিতত হয়। eirপ িমলন বা পিরবতনেক সিn বেল।
সন
ু ীিতkuমােরর ei সংjায়

িনটাi pধান। িকntu ‘বাsেব ei সংjা আমােদর িকuটা িব াn কের’ বেল য সব

ব িতkেমর কথা বাংলােদেশর ভাষাতttিবদরা িলেখেছন; তার কারণ uধ ু ‘a’ sেরর kেt aস িত। সংsৃত সt
ূ guিল য
বাংলা বেণর uপের pেয়াগ করা হেc সi বণguিল eক নয়। সংsৃেত ‘a’ হেc hs আ। eখনo িহnীেত ছাটা আ আর বড়া
আ বেল sরduিটেক বণনা করা হয়। ei সব ভাষাতািtেকর মত — সিnর িনয়েম বলা হেc, a + a = আ। িকntu বাsেব a +
a হoয়া uিচৎ দীঘ a বা aa। তাঁরা eটা জােনন না য ‘a’ eকিট পূণsর বা দীঘsর। aতeব aa = a হেব। কারণ,
aেনক চ া করেলo ‘a + a’ ক আ

িনেত পিরণত করা যায় না।

আমােদর আিদ ব াকরণকার সােহব পাdীরা য ভােব পtন কেরেছন, বাংলা ব াকরণ সi পেথ eিগেয় eতদূর
eেসেছ। তাঁেদর িসdাn duেশা বছেরর oপর ব বহার করার ফেল ভাষায় ei ধরেনর শbাবলী তৎসম শb িহসােব pিতি ত

হেয় গেছ। আজ eেক পিরবতন করেত গেল হাজার হাজার বi eবং লk লk ডkuেম

ির-রাiট করেত হেব। ক করেব?

বাংলােদশী িনnক
ু করেল আ
ু রা? তাঁেদর কথাটা uিন — “িকntu যখন িবেশষভােব বেল দoয়া হেব য — ‘a + a’ যk

হেবi, তখন

িনর sাভািবক বিশ

ত াগ কের, বলেতi হেব, a + a = আ। eর ফেল

িনতেtt সিn eকিট kিtম রীিত

িহসােবi pিত া পােব।”
aথাৎ eকিট ব িতkেমর জন পুেরা সিn pিkয়ািটর

াd করার িনদান িদেলন তাঁরা। িনপাতেন িসd বলেলi িমেট

যত।
eখােন বাংলা ভাষা যেহtu eকিট sতnt ভাষা; তাi সংsৃতেক aনস
ু রণ না কের ‘a’ ক ছাট ‘আ’ aথবা ‘আ’ ক
দীঘ ‘a’ নাম িদেল

িনতািttক যিু kেত সিn িঠক হেতা। aবশ i বাংলা ‘a’ hs ‘আ’ নয়। িকntu বাংলা ভাষায় লখাপড়ার

আরেmর কেয়কেশা বছর পের eর কানিটেকi pচলেন আনা শk। তাi ‘a’ + ‘a’ = ‘আ’ ei সt
ূ িটেক িনপাতেন িসd বা
pচলেন িসd বলেলi eকিট মাt দােষ সিn pকরণেক aৈবjািনক বলার সেু যাগ থাকেব না। eকিট বাংলােদশী ব াকরেণর
udিত: —
“pk িবচাের dui বেণর িমলেন যখন যk
ু বণ তির হয়, pাথিমকভােব যk
ু বণ বানানরীিতেক pকাশ কের, িdতীয় পযােয় যখন তা

িনর dারা

যখন pকািশত হয়, তখন সিnর kিtম রীিতেক pিতি ত কের। বানানরীিতর িবষয় eখােন যk
ু করায় — আপিt uঠেতi পাের। তা হেল, িবষয়িটর িকu
ব াখ া দoয়া যাক। ধরা যাক eকিট শb ‘নবাn’। sরসিnর িনয়েম eর িবে ষণ হেব—
নব + an = নবাn pাথিমকভােব বানানরীিত aনস
ু াের বলা যেত পাের—
1। পূব-পেদর শষ বণিট যিদ কারিচh বিজত eবং হসnহীন ব

নবণ হয়,

2। eবং পরপেদর pথম বণ যিদ a বা কারিচh বিজত হসnহীন ব

নবণ হয়,

3। তেব pথম পেদর শষবেণ আকার যk
ু হেব। যমন:—
নব ( শষ বণ কারিচh বিজত eবং হসnহীন ব
4। ei আ, ব

ন িন) + an (pথম বণ a) = ব (pথম পেদর শষবণ) + আ = বআ

নবেণর সে আ-কার িহসােব যk
ু হেব।

নব + an = নবআn > নবাn। eখােন uৎপn নবাn শেbর ‘বা’

িনর ব াখ ােক

িনর িবে ষণ কের, য সংjাi দoয়া হাক না কন, তা

হেব eকিট kিtম পdিত। লk কruন, ei িবচাের ucারেণ tিটর চেয় আমরা বানােনর udতােক pাধান

দi বিশ। eেkেt আর eকিট uদাহরণ

দoয়া যাক। নমন
ু া-শbিট ‘রবীnd’ । বাংলা ucারণরীিতেত ‘i’ ঈকাের pেভদ নi। তাi ‘রবীnd’ আর ‘রিবnd’ duেটার ucারণ হেব eকi। সিnর িনয়েম

আমরা যিদ িবষয়িট পরপর িলিখ, তাহেল িবে ষণটা িনেচর মেতা হেত পাের।

রিব + ind = রবীnd (বানানরীিতেত ud, ucারণরীিতেত হেব — রা.িবn. dা )
রিব + ind = রিবnd (বানানরীিতেত aud, ucারণরীিতেত হেব — রা.িবn. dা) লk কruন। ‘রবীnd’ o ‘রিবnd’ duিটর ucারণ eকi। তাi
সিnর সূt eখােন কান কাজi করেছ না। িকntu বানান রীিতেত সিnর রীিত (i + i = ঈ) aপিরহায। সিnর সূেt বাংলােত বানানরীিতর পাশাপািশ
তেttর য kিtম রীিত পাi, তারi আেলােক আিম সিnর pথাগত িবষয়guেলা িনেয় আিম আেলাচনা কেরিছ। বলাi বাhuল বাংলা
সূtguেলা pত k pভাব ফেল না বেট, িকntu সিnজাত শেbর ucারেণ kিtম

দখেত পাoয়া যােc বাংলােদশী ভাষাতািtেকরা ব
জিটলতা সৃি র pয়াস। ভারতীয় সব ভাষায় ব
হেলা ‘a’ sেরর uপর ‘ক’ ব

িন

িনতেttর সিnর

িনরীিতেক িবেশষ িনয়ম িহসােব মানা যেত পাের।”

নবণguিল য aকারাn akর eিট মােনন না। eসব aকারেণ

নবণ aকারাn akর নয়। িকntu স সব ভাষােতo eguিল sরাn। সত
ু রাং ‘ক’

েনর pেলপ বা কভার। সত
ু রাং ‘ক’ বণিটেক হসnিবহীন ব

ন বেল জিটলতা সৃি না করাi

ভাল। ‘k’ মানেু ষর sরযেnt ucারণ করা সmব নয়। সত
ু রাং iuেরািপয়ানেদর ঢেঙ স চ া কের নাক না কাটাi ভাল।
মাটামিু ট যােদরেক sরবণ বলা হয় সguিলেক sর আর ব
বলেত হসnযk
ু ব

নেক বাঝােনা সহজ হেব। aথাৎ ‘ক’ eকিট ব

হেয়েছ। eভােব িলখেল আমরা ব
sর পরবত বেণর সে

নবণ না বেল ব

যk
ু হেব।

ন সিnর সময় duিট ব

ন; যা ব

ন বলেল সিু বধা হয়। সেkt ব

নবণ ‘k’ eর সে

নবণ

‘a’ যাগ কের িন

নবেণর সিn ব াখ া করব। aন সব kt ব

n

ন eর aেnর ‘a’

aতeব যখনi ব
আর যখন ব

নবেণর সে

েনর সে
ব

ব

েনর সিnর কথা বলা হয় তখন sর eর সে

নবেণর সিn হেব, তখন

ucারণ করা যায় না। তাi sরাn ব

ব

নবণ যk
ু হoয়ার কথা বলা হয়।

িনর যাগ হেc িকভােব সটা eকu বাঝা pেয়াজন। ব

ন লখা বা ucারণ করা হয়। আমরা যখন বিল মা

akেরর ‘আ’ sরিটর uপর ভর কের ucািরত হয়। আবার ‘m’ ব
‘আ’ sরিট দীঘ হেয় যায়। নীেচ ‘মা ’ শbিটর

তখন ‘ ’ ব

নবণ

নবণিট ‘মা’

নবণিট আকােরর uপর িনভর কেরi ucািরত হয়। ফেল

িন তরে র ছিব দoয়া হল।

লkণীয়, ‘আ’ sরিটর ভল ু ম aেনক বশী। eবং ucারেণর সময়o বশী। eকিট িবরিত বা গ াপ িদেল তেব

শানা

যােব। গ াপ না থাকেল জিড়েয় যােব। বলা বাhuল oয়াi বা ulm ak শেbর তীbতা দখায়, aনভ
ু ূ িমক ek ak দখায়
সময়।

m

আ

িবরিত

ei ধরেণর শbguিল সিn ঘটেল aেnর ব

নিটর সে

আ য় দাতা sরিটরo aবsা পিরবতন হয়। যমন:- ut +

নিত = unিত। eখােন ut ucারেণর সময় ‘u’ sর দীঘািয়ত হেয় হসn ত ক আ য় দয়। সিnর পর যk
ু াkর n হেয়
গেল ‘u’ sাভািবক ucারেণ িফের আেস। তখন eকমাtার গ াপ বা িবরিত duিট ‘n’ eর মেধ uিকেয় duিটেক কােনর শানার
ব বsা করা হয়। তেব িলিখত বানােন ei pকরেণর কান pভাব পেড় না।

সিnর pকারেভদ
িনর িমলনেক সিn িহসােব িবেবচনা করেলo pথেমi তা িবচার করেত হেব, মৗিলক
িবচাের pাথিমক pধান duিট ভাগ হেলা — sর

িন o ব

ন িন। বাংলােদশীেদর মেত মৗিলক sর

িনর িবচাের।

িনর

িন সংখ া রেয়ছ মাt

সাতিট। ei মত জার কের চাপােনা হেয়েছ। দীঘ sরguিলo মৗিলক sর। দীঘ ঊকার hs uকার duবার ucারণ কের হয় না।
তাi pচিলত সিnর িনয়মাবলীর িভতের 11িট sরবেণরi ব বহার লk করা যায়। ei তািলকায় aবশ i e া নামক
মৗিলক

িনিট নi। কারণ e া নামক কান বণ বাংলা বণমালায় নi। িকntu সিnজাত শেb পাoয়া যায়। লাল িচিhত

ধারণািট ভু ল, i + a = য (বাংলার য় নয়) যিট eকিট ব

ন। sেরর কান ব াপারi eখােন নi। পূববে

pচিলত ‘a া’

িনিট আসেল ‘e া’, ‘e’ sেরর িবkত ucারণ।
যমন — aিত + আচার = aত াচার। [t + আ = t + y + আ = ত া]
সংsৃত তথা তৎসম সিnেত য িনয়েম নূতন শb তির হয়, a-তৎসম শেbর kেt তা খােট না। মল
ূ ত ei aতৎসম শb বাংলা সিn িহসােব িবেবিচত হেয় থােক। ei সব িবেবচনায় গাড়ােতi সিnেক dui ভােগ ভাগ করা হয়। ei
ভাগ duেটা হেলা —
1.

সংsৃত বা তৎসম শেbর সিn

2.

বাংলা শেbর সিn

1. সংsৃত তথা তৎসম শেbর সিn
তৎসম শেbর সিn

তৎসম শb aথাৎ সংsৃত ভাষার য সব শb aিবkত aবsায় (সংকিলত o িনবািচত) বাংলা ভাষায় ব বhত হয়, স
সব শেbর য সিn হয়, তােক বেল তৎসম শেbর সিn। মল
ূ ত সিn বলেত ei তৎসম শেbর সিnেকi বাঝােনা হয়। বাংলা
ভাষায় 3 ধরেনর তৎসম শেbর সিn হয় — sরসিn, ব
sরবণ o ব

নসিn o িবসগসিn।

নবেণর িমলেনর pkিত aনস
ু াের ei সিn য ভােব ঘেট তা হল: —

1. sর-sর সিn।

িবদ া + আলয় = িবদ ালয়

2. ব

ন-sর সিn।

বাk + ঈশ = বাগীশ

3. ব

ন-ব

তৎ + সম = তৎসম

ন সিn।

sরসিn (sর-sর সিn)
sরবেণর সে

sরবেণর িমলন eবং সখান থেক rপাnিরত sরবেণর udবেকi sরসিn বলা হয়। eেkেt য

সকল রীিত aনস
ৃ হয়, সguেলাi sরসিnর িনয়মrেপ pচিলত আেছ। িনেচ ei িনয়মguেলা ব াখ া করা হেলা —
ু ত
(পড়ার সময় pথম পদguিল aকারাn ucারণ কের পuন, হসnযk
ু কের পড়েবন না।)

sরসিn সt
ূ 1:
পূবপেদর শষ বণিট a-কার (হসnহীন), বা আ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ a বা আ হেল uভেয় িমেল আকার হয় eবং আ-কার পূব বেণ যk
ু হয়। যমন:—

a+a=আ
uদাহরণ:- নব + an = নবাn, বদ + an = বদাn, রাম + aয়ন = রামায়ণ (ণt িবিধ aনস
ু াের), aপর + ah
= aপরাh, sেদশ + aনর
ু াগ = sেদশানর
ু াগ, িদবস + aেn = িদবসােn, গৗর + a

= গৗরা , িহম + aিd = িহমািd,

পর + an = পরাn, s + aধীন = sাধীন, aদ + aিপ = aদ ািপ iত ািদ। তdrপ চরাচর, ভবাণব, kতাথ, িবn াচল,
utরািধকার, চরণামৃত, নরাধম, শশা , জীবাণ,ু িসতািসত, sাধীনতা, রkণােবkণ, পু া িল,
দবানগ
ৃ ীত, নবানর
ূ াs, পাদ াঘ , sরাn, ব
ু হ
ু াগ, সয

sহাn, uভানধ
ু ায়ী,

নাn iত ািদ।

a+আ=আ
uদাহরণ:- িহম + আলয় = িহমালয়, রt + আকর = রtাকর,

লাক + আচার = লাকাচার, s + আয়t =

sায়t, িবেবক + আনn = িবেবকানn, িহম + আলয় = িহমালয়, শাক + আেবগ = শাকােবগ, িসংহ + আসন =
িসংহাসন, দব + আলয় = দবালয়, জল + আশয় = জলাশয়, ধন + আগার = ধনাগার iত ািদ। সirপ sহাd, পdাসন,
িচরাগত, িচরাচিরত, পরমানn, পদানত, pমােবশ, চরণাি ত, িচtাকষক, ধ ানাসীন, দবাhuিত, sহাশীষ, দূরাগত, যjাগার,
িহতাকাkী, িব াtা, kuশাসন, duঃখানল, মহাশয়, মৃগা , িসংহাসন, gnাগার, iত ািদ।

আ+a=আ
uদাহরণ:- আশা + aিতিরk = আশািতিরk, পূজা + aচনা = পূজাচনা, যথা + aথ = যথাথ, মিহমা + aিnত =
মিহমািnত, তndা + aিভভূ ত = তndািভভূ ত, মহা + aণব = মহাণব, হত া + aপরাধ = হত াপরাধ, িবদ া + aল ার =
িবদ াল ার, আjা + aধীন = আjাধীন iত ািদ। তdrপ তথািপ, িবদ াজন, কারাবrud, কথামৃত, আশাতীত, মহাঘ,
িশkানর
ু াগ, মায়া ন,
মk
ু ািধক iত ািদ।

dা িল,

বদনানভ
ু ু িত, dারকাধীশ, চূ ড়াn, িবদ াভ াস, িচnািnত, সধ
ু াণব, sধািnত, ঈষািnত,

আ+আ=আ
uদাহরণ:- িবদ া + আলয় = িবদ ালয়, মহা + আশয় = মহাশয়, দয়া + আd = দয়াd, মাtা + আিধক =
মাtািধক , আশা + আনn = আশানn, িশলা + আসীন = িশলাসীন, পরীkা + আগার = পরীkাগার, িবদ া + আলয় =
িবদ ালয়, কlনা + আেলাক = কlনােলাক, সধ
ু া + আধার = সধ
ু াধার, তথা + আগত = তথাগত iত ািদ। eirপ
kuধাtuর, মহাকাশ, সদানn, কারাগার, পূজািhক, মহালয়া, িনdাcn, সধ
ু াকর, িশkায়তন, আশাহত, ছায়াবৃতা, িবদ ােলাচনা,
সn ারিত, তndাcn, pিতjাবd, িচnািnত, িচnািব , মাtািধক iত ািদ।

sরসিn সt
ূ 2:
পূবপেদর শষ বণিট a-কার বা আ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ i বা ঈ হেল uভেয় িমেল e-কার হয় eবং
e-কার পূব বেণ যk
ু হয়। যমন:—

a+i=e
uদাহরণ:- রাজ + ind = রােজnd, s + icা = scা, দব + ind = দেবnd, পূণ + in ু = পূেণn,ু বল + ind =
বেলnd, বাল + in ু = বােলn,ু oম + iিত = oেমিত। সirপ সেূ যn,ু নেরnd, দশেনিndয়, ােণিndয় iত ািদ।

a+ঈ=e
uদাহরণ:- পরম + ঈ র = পরেম র, রাজ + ঈ র = রােজ

র, ভব + ঈশ = ভেবশ, aপ + ঈkা = aেপkা,

hিষক + ঈশ = hিষেকশ, pমথ + ঈশ = pমেথশ। তdrপ রােস র, গােপ র, মধেু রশ, aেlশ, গেণশ, নেরশ, pােণশ,
গােপশ, লােকশ, কমেলশ, নািnেক র, jােন র, hদেয়শ iত ািদ।

আ+i=e
uদাহরণ:- যথা + i = যেথ , সধ
ু া + in ু = সেু ধn,ু রসনা + iিndয় = রসেনিndয়, মহা + ind = মেহnd, dারকা
+ in ু = dারেকn ু iত ািদ।

আ+ঈ=e
uদাহরণ:- রমা + ঈশ = রেমশ, রাকা + ঈশ = রােকশ, মহা + ঈশ = মেহশ, dারকা + ঈ র = dারেক র, সারদা
+ ঈ রী = সারেদ রী iত ািদ। তdrপ uেমশ, িমিথেলশ, মেহ র, বসেু ধ র iত ািদ।

sরসিn সt
ূ :3
পূবপেদর শষ বণিট a-কার বা আ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ u বা ঊ হেল uভেয় িমেল o-কার হয় eবং
o-কার পূব বেণ যk
ু হয়। যমন:—

a+u=o

uদাহরণ:- িহত + uপেদশ = িহেতাপেদশ, নীল + uৎপল = নীেলাৎপল, দাম + uদর = দােমাদর, কাব + uদ ান
= কােব াদ ান, রস + utীণ = রেসাtীণ, সময় + uপেযাগী = সমেয়াপেযাগী, সয
ূ + uদয় = সেূ যাদয়, চnd + uদয় =
চেndাদয় iত ািদ। তdrপ পুেণ াদক, পােদাদক, পুruেষাtম, সেবাc, জেলাcাস, গােtাtান, পুে

াদ ান, sাতেকাtর,

সেবাtম, পেরাপকারী, aেstাপচার iত ািদ।

a+ঊ=o
uদাহরণ:- পবত + ঊ

= পবেতা

, চল + ঊিম = চেলািম, চ ল + ঊিম = চ েলািম, eক + ঊনিবংশিত =

eেকানিবংশিত iত ািদ।

আ+u=o
uদাহরণ:- মহা + uদয় = মেহাদয়, কথা + uপকথন = কেথাপকথন, যথা + uিচত = যেথািচত, িবদ া + uপাজন
= িবেদ াপাজন, মহা + uপকার = মেহাপকার, িবদ া + uপাjন = িবেদ াপাজন, মহা + uদয় = মেহাদয়, মহা + uৎসব
= মেহাৎসব, গ া + uদক = গে াদক iত ািদ। তdrপ িবেদ াদয়, পূেজাপাসনা, sাধীনেতাtর, গীেতাk, sেধািk, মেহাc,
যমেু নাদক iত ািদ।

আ+ঊ=o
uদাহরণ:- মহা + ঊিম = মেহািম, গ া + ঊিম = গে ািম, নবা + ঊঢ়া = নেবাঢ়া iত ািদ।

sরসিn সt
ূ :4
পূবপেদর শষ বণিট a-কার বা আ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ ঋ হেল uভয় িমেল ‘ar’ হয় eবং ‘ar’ eর
‘a’ পূবপেদর শষ ব

েন যk
ু হয় আর ‘r’ ‘ রফ’ হেয় পরপেদর pথম ব

েনর মাথায় বেস। যমন:—

a + ঋ = ar
uদাহরণ:- দব + ঋিষ = দবিষ, িবp + ঋিষ = িবpিষ, utম + ঋণ = utমণ, ভরত + ঋষভ = ভরতষভ, যগ
ু
+ ঋিষ = যগ
ু িষ iত ািদ।

আ + ঋ = ar
uদাহরণ:- মহা + ঋিষ = মহিষ, মহা + ঋষভ = মহষভ, রাজা + ঋিষ = রাজিষ iত ািদ।

sরসিn সt
ূ :5
পূবপেদর শষ বণিট a-কার বা আ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ ঋত হেল uভয় িমেল ‘আr’ হয় eবং আr
পূববেণ যk
ু হয়। যমন:—
a + ঋত = আর

শীত + ঋত = শীতাত

আ + ঋত = আর

t া + ঋত = t াত

uপের লাল কািলেত লখা uদাহরণিট লk কruন।

eরপর বামনেদব চkবত মহাশয় িক িলেখেছন দখন
ু । ei মতিট

াn হেলo বhuল pচিলত। বলেত গেল eিট

পি মবে র সবsীkত মত। তার থেকo বড় কথা ভাষাচায সন
ু ীিত kuমার চে াপাধ ােয়র মত।
বামনেদব চkবত র uদাহরণ:a-কার বা আকােরর পর ‘ঋত’ (9ঋ + k aথ পীিড়ত) শেbর ‘ঋ’ থািকেল করণ (tতীয়া) তৎপুruষ সমােস uভেয়
িমিলয়া ‘আr’ হয়; ‘আr’ eর আকার পূববেণ যk
ু হয় eবং ‘r’ ‘ রফ’ হiয়া পরবেণর মsেক চিলয়া যায়।
a + ঋত = আর

শীত + ঋত = শীতাত

আ + ঋত = আর

t া + ঋত = t াত

pথেম আসা যাক ঋত শbিটর ব বহার িনেয়। মিনেয়র uiিলয়াms িডকশনারী ত ঋত শেbর eকিট aথ দoয়া
হেয়েছ afflicted; সত
ু রাং ঋত শেbর eকিট aথ পীিড়ত হয়। ‘আত’ শbিটর aথ পীিড়ত; eিটo িবেশষণ। sাভািবকভােব
মেন হয় য, শীত dারা আত = শীতাত বলেলi সহজ হেতা। aকারেণ eকিট বাড়িত সt
ূ uপিsত করার pেয়াজন নাi।
তাছাড়া আত শbিট ‘ঋt’ ধাtu থেক িন

n হয় না। eর ধাtu ‘আr’। ei পেথ গেল ‘a’ + ঋ = ar ei িসdােnরo মান

রkা হয়।

sরসিn সt
ূ :6
পূবপেদর শষ বণিট a-কার বা আ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ e বা ঐ হেল uভেয় িমেল ঐ-কার
হয় eবং ঐ-কার পূববেণ যk
ু হয়। যমন:—
(পড়ার সময় pথম পদguিল aকারাn ucারণ কের পuন, হসnযk
ু কের পড়েবন না।)

a+e=ঐ
uদাহরণ:- eক + eক = eৈকক, জন + eক = জৈনক, িহত + eষণা = িহৈতষণা, সব + eব = সৈবব, িহত +
eষী = িহৈতষী, uভ + eষী = uৈভষী iত ািদ।

a+ঐ=ঐ
uদাহরণ:- মত + ঐক = মৈতক , পরম + ঐ য = পরৈম য, রাজ + ঐ য = রাৈজ য, িবt + ঐ য =
িবৈt য, িচt + ঐ য = িচৈt য iত ািদ।

আ+e=ঐ
uদাহরণ:- সদা + eব = সৈদব, তথা + eব = তৈথব, বসধ
ু া + eব = বসৈু ধব iত ািদ।

আ+ঐ=ঐ
uদাহরণ:- মহা + ঐ য = মৈহ য , মহা + ঐরাবত = মৈহরাবত।

sরসিn সt
ূ :7
পূবপেদর শষ বণিট a-কার বা আ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ o বা ঔ হেল uভেয় িমেল ঔ-কার হয় eবং
ঔ-কার পূববেণ যk
ু হয়। যমন:—

a+o=ঔ
uদাহরণ:- মাংস + oদন = মাংেসৗদন, বন + oষিধ = বেনৗষিধ, িবm + o = িবেmৗ iত ািদ।

a+ঔ=ঔ
uদাহরণ:- িদব + ঔষধ = িদেব ৗষধ, িচt + ঔদাস = িচেtৗদাস iত ািদ।

আ+o=ঔ
uদাহরণ:- মহা + oষিধ = মেহৗষিধ, গ া + oঘ ( ঢu) = গে ৗঘ।

আ+ঔ=ঔ
uদাহরণ:- মহা + ঔষধ = মেহৗষধ, মহা + ঔদায = মেহৗদায, মহা + ঔৎসক
ু = মেহৗৎসক
ু ।

sরসিn সt
ূ :8
পূবপেদর শষ বণিট i-কার বা ঈ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ a হেল uভেয় িমেল ◌্য (য-ফলা) হয় eবং
◌্য (য-ফলা) পূববেণ যk
ু হয়। যমন:—

i+a=a
uদাহরণ:- aিত + an = aত n, আিদ + an = আদ n, aিধ + aয়ন = aধ য়ন, aনম
ু িত + aনস
ু াের =
aনম
ু ত ানস
ু াের, pিত + aিপত = pত িপত, iিত + aবসের = iত বসের, যিদ + aিপ = যদ িপ, aনািদ + aনn =
aনাদ নn, পির + aটন = পযটন, পির + aবসান = পযবসান, সিূ চ + ag = সচ
ূ g, গিত + anর = গত nর, aিধ +
aশন = aধ শন, পির + an = পযn,

পির + aবিসত = পযবিসত, পির + aটক = পযটক, পির + aেবkণ =

পযেবkণ iত ািদ।

ঈ +a = a
uদাহরণ:- নদী + amু = নদ mু, সচ
ূ ী + ag = সচ
ূ g।

sরসিn সt
ূ :9
পূবপেদর শষ বণিট i-কার বা ঈ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ আ হেল i-কার বা ঈ-কার sােন য-ফলা হয়,
eবং পরবত আ সi বেণ যk
ু হয়। যমন:—

i+আ=aা
uদাহরণ:- aিত + আচার = aত াচার, pিত + আগমন = pত াগমন, pিত + আখ ান = pত াখান, aিধ + আসন
= aধ াসন, aিভ + আগত = aভ াগত, iিত + আিদ = iত ািদ।

ঈ+আ=aা
uদাহরণ:- মসী + আধার = মস াধার।

sরসিn সt
ূ : 10

পূবপেদর শষ বণিট i-কার বা ঈ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ i, ঈ, হেল uভয় িমেল ঈ হয় eবং তা পূববেণ
যk
ু হয়। যমন:—

i+i=ঈ
uদাহরণ:- িগির + ind = িগরীnd, রিব + ind = রবীnd, মিু ন + ind = মন
ু ীnd, মিণ + ind = মণীnd, aিত + iব =
aতীব, aিভ + i = aভী , মিু k + icা = মk
ু ীcা, aিত + iত = aতীত, pিত + iিত = pতীিত, aিত + iিndয় =
aতীিndয় iত ািদ।

i+ঈ=ঈ
uদাহরণ:- pিত + ঈkা = pতীkা, িkিত + ঈশ = িkতীশ, aিধ + ঈ র = aধী র, িগির + ঈশ = িগরীশ, পির
+ ঈkা = পরীkা, পির + ঈিkত = পরীিkত, কিব + ঈশ = কবীশ, aিd + ঈশ = adীশ, aিধ + ঈ রী = aধী রী, aিধ
+ ঈশ = aধীশ iত ািদ। তdrপ পরীkক, পরীিkকা, aভীpা iত ািদ।

ঈ+i=ঈ
uদাহরণ:- মহী + ind = মহীnd, শচী + ind = শচীnd, সধ
ু ী + ind = সধ
ু ীnd,

যাগী + ind = যাগীnd iত ািদ।

ঈ+ঈ=ঈ
uদাহরণ:- সতী + ঈশ = সতীশ, পৃ ী + ঈ র = পৃ ী র, পৃ ী + ঈশ = পৃ ীশ, শচী + ঈশ = শচীশ, গৗরী +
ঈশ = গৗরীশ, গাপী + ঈ র = গাপী র, ফণী + ঈ র = ফণী র iত ািদ।

sরসিn সt
ূ : 11
পূবপেদর শষ বণিট i-কার বা ঈ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ i, ঈ, ঋ ছাড়া aন sরবণ হেল পূববত i, ঈ,
i-কার বা ঈ-কার sােন য-ফলা হেয় পূববেণ যk
ু হয় eবং পরপেদর আদ sর য-ফলার সে

যk
ু হয়।

যমন:—

i + u = aু
uদাহরণ:- pিত + utর = ptu tর, িব + uৎপিt = ব ু ৎপিt, aিত + unিত = atu nিত, aিg + udগার =
ag ু dগার, pিত + utর = ptu tর, uপির = uপযপির,
aিভ + uদয় = aভু দয়।
ু

ঈ + u = aু

uদাহরণ:- নদী + uপক

i + ঊ = aূ

uদাহরণ:- pিত + ঊষ = pt ষ, aিধ + ঊিষত = aধ ূ িষত।

ঈ + ঊ = aূ

uদাহরণ:-

i+e= a

uদাহরণ:- pিত + eক = pেত ক।

i+ঐ= a

uদাহরণ:- aিত + ঐ য = aৈত

i+o= aা

uদাহরণ:- iিত + oম = iেত াম।

= নdu পক ।

য।

sরসিn সt
ূ : 12
পূবপেদর শষ বণিট u-কার বা ঊ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ u বা ঊ হেল uভেয় িমেল ঊ হয়। যমন:—

u+u=ঊ
uদাহরণ:- সু + uk = সk
ূ , মru + uদ ান = মrদ ান, ভান ু + uদয় = ভানূদয়, মৃtu + utীণ = মৃt tীণ, িবধ ু
+ uদয় = িবধদ
ূ য়, মধ ু + uৎসব = মধৎূ সব iত ািদ, সাধ ু + utম = সাধt
ূ ম, guru + uপেদশ = gurপেদশ iত ািদ।

u+ঊ=ঊ

uদাহরণ:- লঘ ু + ঊিম = লঘিূ ম।

ঊ+u=ঊ

uদাহরণ:- বধ ূ + uিk = বধিূ k , কটূ + uিk = কটূ িk।

ঊ+ঊ=ঊ

uদাহরণ:- ভূ + ঊ

= ভূ

।

sরসিn সt
ূ : 13
পূবপেদর শষ বণিট u-কার বা ঊ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ u, ঊ, o ঋ িভn aন sরবণ হেল u বা ঊ
sােন ব-ফলা হেয় পুবপেদর শষ ব

েন যk
ু হয় eবং পেরর sর (পরপেদর আদ sর) ব-ফলায় যk
ু হয়। ei ব ans

‘ব’। যমন:—

u + a = ব (oয়)

uদাহরণ:- aন ু + aয় = anয়।

u + আ = বা (oয়া)

uদাহরণ:- সু + আগত = sাগত।

u + i = িব (oিয়)

uদাহরণ:- aন ু + iত = aিnত।

u + ঈ = বী (oয়ী)

uদাহরণ:- aন ু + ঈkা = anীkা।

ঊ + e = ব (oেয়)

uদাহরণ:- aন ু + eষণ = aেnষণ।

sরসিn সt
ূ : 14
পূবপেদর শষ বণিট u-কার বা ঊ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ ঋ হেল uভয় িমেল ‘বৃ’ হয়। যমন:—

u + ঋ = বৃ

uদাহরণ:- বhu +ঋc = বhৃ চ।

sরসিn সt
ূ : 15
পূবপেদর শষ বণিট ঋ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বণ sরবণ হেল uভয় িমেল র-ফলা হেয় পূবপেদর aেnর
ব

েন যk
ু হয় eবং পরপেদর sরবণ র-ফলার সে

যk
ু হয়। যমন:—

ঋ+a= র

uদাহরণ:- িপt + aেথ = িপtেথ, িপt + aনম
ু িত = িপtনম
ু িত।

ঋ + আ = রা

uদাহরণ:- িপt + আলয় = িপtালয়, মাt + আেদশ = মাtােদশ।

ঋ + i = ির

uদাহরণ:- িপt + icা = িপিtcা।

ঋ + u = ru

uদাহরণ:- িপt + uপেদশ = িপtপেদশ।

ঋ+ঋ=ৠ

ৄ (বাংলােত ei rপিট িবরল)।
uদাহরণ:- িপt + ঋণ = িপতণ

ঋ + e = ের

uদাহরণ:- ভাt + eষণা = ভােtষণা।

sরসিn সt
ূ : 16

পূবপেদর শষ বণিট e-কার বা ঐ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বেণ a, আ, i, ঈ, u, ঊ থাকেল, যথাkেম eকার sােন a , ঐ-কার sােন আ , হয়। পরপেদর আদ sরবণ ‘ ’ ত যk
ু হয়। যমন:—

e + a = a + a = aয়

uদাহরণ:- শী > শ + aন = শয়ন।

e + আ = a + আ = aয়া

uদাহরণ:- শ + আন = শয়ান।

ঐ + a = আ + a = আয়

uদাহরণ:- ন + aক = নায়ক।

ঐ + i = আ + i = আিয়

uদাহরণ:- ন + iকা = নািয়কা।

sরসিn সt
ূ : 17
পূবপেদর শষ বণিট o-কার বা ঔ-কার হেল eবং পরপেদর আদ বেণ a, আ, i, ঈ, u, ঊ থাকেল, যথাkেম oকার sােন ab, ঔ-কার sােন আb, হয়। পরপেদর আদ sরবণ ‘b’ ত যk
ু হয়। যমন:—

o + a = ab + a = aব

uদাহরণ:- ভা + aন = ভবন।

o + আ = ab + আ = aবা

uদাহরণ:- গা + আিদ = গবািদ।

o + i = ab + i = aিব

uদাহরণ:- পা + it = পিবt।

o + ঈ = ab + ঈ = aবী

uদাহরণ:- গা + ঈ র = গবী র।

o + e = ab + e = aেব

uদাহরণ:- গা + eষণা = গেবষণা।

ঔ + a = আb + a = আব

uদাহরণ:- পৗ + aক = পাবক।

ঔ + i = আb + i = আিব

uদাহরণ:- নৗ + iক = নািবক।

ঔ + u = আb + u = আব ু

uদাহরণ:- ভৗ + uক = ভাবক
ু ।

িনপাতেন িসd sরসিn:
uদাহরণ:ak + ঊিহণী = aেkৗিহণী

aন + aন = aন ান , aেন ান

kuল + aটা = kuলটা

গা + ak = গবাk

গা + aিs = গবািs

গা + ind = গেবnd

পর + পর = পরsর

p + ঊঢ় = pৗঢ়

p + eষণ = pষণ

িবm + ঔ = িবেmৗ

মনs + ঈষা = মনীষা

মাত + a = মাত

রk + ঔ = রেkা

ud + oদন = uেdাদন

সার + a

= সার

সীম + an = সীমn (সীঁিথ)

s + ঈর = sর।

ব
ব

নসিn

নসিnর pkিত aনস
ু াের, eেক িতন ভােগ ভাগ করা যেত পাের। ei ভাগ িতনিট হেলা —

1। sর-ব

ন সিn

2। ব

ন-sর সিn।

3। ব

ন-ব

ন সিn।
1। sর-ব

sর-ব

ন সিn

ন-সিn সt
ূ :1

পূবপেদর শষ বণিট যিদ sরবণ aথবা sরাn ব

ন হয় eবং পরপেদর pথম বণিট ছ হয় ( যমন: ছn, ছায়া

iত ািদ); তেব ছ sােন c হয়। (aেনক বয়াকরণ আ-কার o দীঘ sেরর kেt c হয় না বেলেছন)

ব াখ া: ধরা যাক পূবপদিট ‘কথা’। eর শষ ব
পরপদিট ‘ছেল’। ei পদিটর pথম বণিট ছ। aথাৎ

নবণিট

eবং eর সে

আ sর

িন রেয়েছ। আবার ধরা যাক

+ a। তাহেল সt
ূ aনস
ু াের সিnর ফলাফল হেব আ + ছ = আc। সব

িমিলেয় দাঁড়ােব - কথা + ছেল = কথাcেল। erপ:—

a + ছ = ac
uদাহরণ:- p + ছদ = pcদ, s + ছn = scn, পূণ + ছদ = পূণেcদ, সব
ু ণ + ছিব = সব
ু ণcিব, হম + ছt =
হমct, বণ + ছt = বণছt, বৃk + ছায়া = বৃkcায়া, স + িছd = সিcd, বট + ছায়া = বটcায়া, aব + ছদ =
aবেcদ iত ািদ।

আ + ছ = আc
uদাহরণ:- আ + ছn = আcn, আ + ছািদত = আcািদত, আ + ছাদন = আcাদন, ভাষা + ছn = ভাষাcn
iত ািদ।

i + ছ = ic
uদাহরণ:- পির + ছn = পিরcn, পির + ছদ = পিরেcদ, িব + ছদ = িবেcদ iত ািদ।

ঈ + ছ = ঈc
uদাহরণ:- সতী + ছদ = সতীcদ।

u + ছ = uc
uদাহরণ:- তru + ছায়া = তrucায়া, মru + ছায়া = মrucায়া, মধ ু + ছnা = মধc
ু nা iত ািদ।

2. ব
ব

ন-sর সিn

ন-sর-সিn সt
ূ :

1। aেঘাষ sশ বেণর

ঘাষ বেণ পিরণিত।

পূবপেদর শষ বণিট যিদ বেগর pথম বণ aথাৎ ‘k’, ‘c’, ‘ ’, ‘t’ (ৎ), ‘p’ হয় eবং পরপেদর আদ বণিট sরবণ
হয়, তেব পূবপেদর শষ ‘ক’, ‘চ’, ‘ট’, ‘ত’ (ৎ), ‘প’ পিরবিতত হেয় িনজ বেগর tতীয় বেণ পিরণত হেব। eকi সে
পরপেদর আদ sরবণিট পূবপেদ যk
ু হেব।
ব াখ া: সt
ূ ানস
ু াের ‘k’, ‘c’, ‘ ’, ‘t’ (ৎ), ‘p’ িনজ বেগর tতীয় বেণ পিরণত হেব। aথাৎ ei িনয়েম ক sােন ‘গ’,
‘চ’ sােন ‘জ’, ‘ট’ sােন ‘ড’ (ড়), ‘ত’ (ৎ) sােন ‘দ’ eবং ‘প’ sােন ‘ব’ হেব। aপর িদেক পরপেদর sরবণিট পূবপেদ যk
ু
হেব। aথাৎ ei সেূ t পিরবতেনর rপ হেব

k + a = গ, k + আ = গা, k + i = িগ, k + u = gu iত ািদ।
uদাহরণ:- িদk +an = িদগn, িদk +

ম = িদg ম, িদk + িবজয়ী = িদিgজয়ী, বাk + iিndয় = বািগিndয়,

বাk + ঈ রী = বাগী রী, িদk + গজ = িদgগজ, পৃথk + an = পৃথগn, িদk + a না = িদগ না, বাk + আড়mর =
বাগাড়mর, pাk + uk = pাguk, বাk + bh = বাgbh, বাk + দবী = বােgবী, ঋk + বদ = ঋgেবদ, বাk + জাল
= বাgজাল iত ািদ।

c+a=জ
uদাহরণ:- িণc + an = িণজn।

+ a = ড (ড়)
uদাহরণ:- ষ + আনন = ষড়ানন, ষ + ঋtu = ষ ঋtu, ষ + যnt = ষড়যnt, ষ + a ক = ষড় ক, ষ +
ঐ য = ষৈড় য, ষ + দশন = ষ দশন। eirপ ষ িব , ষ িবংশ, ষ রস iত ািদ।
িবঃ dঃ পেদর pথেম বসেল ‘ড’ aিবkত থােক, aন t ড sােন ড় হয়।

t +a=দ
uদাহরণ:- কt (ku) + an = কদn, কt (ku) + aথ = কদথ, প াt + aপসারণ = প াদাপসারণ, জগt +
amা = জগদmা, সt + aসৎ = সদসৎ, ht + আকাশ = hদাকাশ।

t + আ = দা
uদাহরণ:- তিড়ৎ(t) + আেলাক = তিড়দােলাক, hৎ(t) + আকাশ = hদাকাশ, সৎ(t) + আশয় = সদাশয়,
িবdu ৎ(t) + aিg = িবdu দিg, জগৎ(t) + আনn = জগদানn।

t + i = িদ, t + ঈ = দী

uদাহরণ:- জগৎ(t) + ind = জগিদnd, জগt + ঈ র = জগদী র।

p+a=ব
uদাহরণ:- সp
ু + an = সব
ু n।
ব িতkম: যাc + aক = যাচক। eিট িনপাতেন িসd বলা যেত পাের।

3. ব
ব

নবেণর সে

ব

ন-ব

নবেণর িমলেনর ফেল

ন-সিn সt
ূ :

য সিnর সৃি

হয় তােক ব

ন-ব

ন-সিn বেল। ব

নবেণর

ব বহািরক pkিতর িবচাের িতনিট বণেক পরা য়ী বলা হয়। ei বণ িতনিট হেলা — ◌ং, ◌ঃ o ◌ঁ। ei িতনিট বেণর মেধ
‘◌ঃ’-eর ব বহার সিnেত িবেশষভােব লk করা যায়। ei কারেণ pচিলত বাংলা ব াকরেণ িবসগ সিnেক পৃথকভােব uেlখ
করা হয়। pচিলত ব াকরেণর সে

সাম স

রেখ আমরা ব

ন-ব

ন সিnেক duিট ধারায় ভাগ করেত পাির। ভাগ duিট হেলা

—
3.1. ব

ন-ব

ন (sাধীন) সিn

3.2 িবসগ সিn বা ব

ন-ব

ন (পরা য়ী) সিn।

িনেচ uভয় সিnর িনয়মাবলীেক পযায়kেম আেলাচনা করা হেলা।

3.1. ব
পরা য়ী ব

ন-ব

ন (sাধীন) সিn:

নবণ ছাড়া aন ান সকল ব

ন বণ aন ব

নবেণর সে

যk
ু হেল, তা ব

ন-ব

ন (sাধীন) সিn

হেব। eেkেt সিnর সt
ূ guিল হেব: —
3.1.1 । aেঘাষ sশ বেণর ঘাষ বেণ পিরণিত।
পূবপেদর শষ বণিট যিদ বেগর pথম বণ aথাৎ ‘k’, ‘c’, ‘ ’, ‘t’, ‘p’ হয় eবং পরপেদর আদ বণ সi বেগর
tতীয় চtuথ বণ বা anঃs বণ হয়, তেব ‘k’, ‘c’, ‘ ’, ‘t’, ‘p’ িনজ বেগর tতীয় বেণ পিরণত হেব।
ব াখ া: বেগর (‘ক’, ‘চ’, ‘ট’, ‘ত’, ‘প’) tতীয় o চtuথ বণguেলা হেলা — যথাkেম ‘গ’, ‘ঘ’, ‘জ’, ‘ঝ’, ‘ড’, ‘ঢ’,
‘দ’, ‘ধ’, ‘ব’ eবং ‘ভ’। পkাnের anঃs বণguেলা হেলা- ‘য (য়)’, ‘র’, ‘ল’ o ‘anঃs ব’। ei বণguেলা যিদ পরপেদ থােক
eবং পূবপেদর শষ বণ যিদ ‘k’, ‘c’, ‘ ’, ‘t’ eবং ‘p’ হয়, তেব ei পাঁচিট বণ য rপ লাভ করেব তা হেলা — k sােন
g, c sােন j,

sােন

(ড়), t sােন d eবং p sােন b।

uদাহরণ:

k+গ=g

িদk + গজ = িদgজ।

k + জ = gজ

বাk + জাল = বাgজাল, pাk + জ ািতষ = pাgেজ ািতষ।

k+দ=g

বাk + দtা = বাgদtা।

k+ধ=g

sk + ধরা = sgরা।

k+ব=g

িদk + িবজয় = িদিgজয়।

k + ভ = gভ

িদk +

k + ল = gল

বাk + লাপ = বাgেলাপ।

ম = িদg ম।

+জ=

জ

ষ + জ = ষ জ।

+দ=

দ

ষ + দশন = ষ দশন।

+ধ=

ধ

ষ + ধা = ষ ধা।

+ব=

ব

ষ + বগ = ষ বগ।

+ভ=

ভ

ষ + ভু জ = ষ ভু জ।

t+গ=d

ut + গত = udত, ভগবৎ(t) + গীতা = ভগবdীতা।

t+ঘ=d

ut + ঘাটন = udাটন, িচৎ(t) + ঘন = িচdন।

t+জ=j

ut + জীিবত = ujীিবত।

t+ড=

ut + ডীন = u

t+ধ=d

বৃহt + ধম = বৃহdম।

t+ব=d

জগt + বnu = জগdnu, ভরt + বাজ = ভরdাজ, জগৎ(t) + বাসী = জগdাসী,

ীন।

িবdu ৎ(t) + বগ = িবdu েdগ, সৎ(t) + বংশীয় = সdংশীয়, হিরৎ(t) + বণ =
হিরdণ।

t+ভ=d

ut + ভব = udব, মৃৎ(t) + ভা = মৃdা ।

t+য=দ

ut + যাগ = uেদ াগ, uৎ(t) + যম = uদ ম।

t+র=d

বৃহt + রথ = বৃহdথ।

p+জ=b

ap + জ = ab।

p+ধ=b

ap + িধ = aিb।

3.1.2। aেঘাষ sশ বেণর নািসক বেণ পিরণিত।
পূবপেদর শষ বণিট যিদ ‘k’, ‘c’, ‘ ’, ‘t’, ‘p’ হয় eবং পরপেদর আদ বণ ‘ন’, ‘ম’ হয় তা হেল পূবপেদর ‘k’,
‘c’, ‘ ’, ‘t’, ‘p’ ঐ বেগর নািসক -বেণ পিরণত হয়।
ব াখ া: পূবপেদর শষ বণ k, c,

, t, p হয়। যমন: বাk, বc iত ািদ। পরপেদর আদ বণ ন, ম হয়। যমন:

িনণয়, মিnর iত ািদ। eেkেt সিnজাত শb তিরেত ক, চ, ট, ত, eবং প িনজ বেগর নািসক -বেণ পিরণত হয়। যমন ষ
+ মাস = ষ াস। eখােন

sােন ট-বেগর নািসক বণ ণ যk
ু হেয়েছ।

uদাহারণ:

k+ন= ন

িদk + নাগ = িদ নাগ, িদk + িননয় = িদ িনণয়।

k+ম= ম

বাk + ময় = বা

য়।

+ন=

ষ + নবিত = ষ বিত।

+ম=

ষ + মাস = ষ াস।

t+ন=n

জগt + নাথ = জগnাথ।

t+ম=n

তt + মধ = তnধ ।

p + ম = mম

ap + ময় =amয়।

3.1.3। পূবপেদর শষ বণিট যিদ চ-বগ য় হয় eবং পরপেদর pথম বণ ন হয়, তেব তা ‘ন’ sােন ‘ঞ’ হয়।
uদাহরণ:

c + ন = cঞ

যাc + না = যাcা।

j + ন = jঞ

রাj + নী = রাjী।

3.1.4। ঘাষ sশ বেণর a- ঘাষ বেণ পিরণিত।
পূবপেদর শষ বণিট যিদ ‘d’ বা ‘ ’ হয় eবং পরপেদর pথম বণ ‘ক’, ‘খ’, ‘চ’, ‘ছ’, ‘ট’, ‘ঠ’, ‘ত’, ‘থ’, ‘প’, ‘ফ’
eবং ‘স’ হয়, তেব ‘d’ o ‘ ’ sােন t হয়।
uদাহরণ:

d + ক = tক

তd + কাল = তৎকাল, hd + কm = hৎকm, তd + কালীন =
তৎকালীন, hd + কমল = hৎকমল, আপd + কাল = আপৎকাল।

d+ত=t

তd + t = তtt।

d + প = tপ

তd + পর = তৎপর, hd + পd = hৎপd, তd + পুruষ = তৎপুruষ।

d + ফ = tফ

তd + ফল = তৎফল।

d + স = ts

তd + সম = তৎসম, িবপd + সkuল = িবপৎসkuল, তd + সিnধােন =
তৎসিnধােন, eতd + সেto = eতৎসেto, hd + snন = hৎsnন।

+ ক = tক

ku + কাতর = kuৎকাতর।

+ প = tপ

ku + িপপাসা = kuৎিপপাসা।

3.1.5। পরবত বেণর সিহত সাযজ
ু বা সােগাt লাভ —
(ক) ত-বগ য় বেণর চ-বগ য় বেণর সিহত সাযজ
ু বা সােগাt হয়।
পূবপেদর শষ বণিট যিদ ‘t’ বা ‘d’ হয় eবং পরপেদর pথম বণ ‘চ’, ‘ছ’, ‘জ’, ‘ঝ’ থােক, তেব পূবপেদর ‘t’ বা
‘d’ লাপ পােব eবং পরপেদর ‘চ’ sােন ‘c’, ‘ছ’ sােন ‘c’, ‘জ’ sােন ‘j’ eবং ‘ঝ’ sােন ‘j’ হেব। eকi সে
ব

েনর সে

যk
ু sরবণিট পূবপেদ যk
ু হেব।

ব াখ া: পূবপেদর শষ বণিট হসn যk
ু হেল তােক ব
পkাnের পরপেদর ব
eর আদ িচ

পরপেদর

েনর সে

নবণ বা বণ বেল। যমন:- যমন:- সৎ, িবপd iত ািদ।

যk
ু sরবণিট পূবপেদ যk
ু হেব। যমন:- পরপেদর শেbর শbিট যিদ িচt হয়, তা হেল —

িনিট হেব ‘c’ + ‘i’। eেkেt সিnজাত ‘c’, ‘c’, ‘j’, ‘j’-eর সে

পরপেদর ব

েনর সে

যk
ু sরবণিট

যk
ু হেব।
uদাহরণ:

t+চ=c

চলt + িচt = চলিct, সt + চিরt = সcিরt, সt + িচদানn = সিcদানn,
শরt + চnd = শরcnd (aেনেক শরৎচnd লেখন), aসt + িচnা = aসিcnা।

t+ছ=c

ut + ছদ = uেcদ, সt + ছাt = সcাt।

t+জ=j

যাবt + জীবন = যাবjীবন, aসt + জন = aসjন, জগt + জননী =
জগjননী, জগt + জীবন = জগjীবন।

t+ঝ=j

kut + ঝিটকা = kujিটকা।

d+চ=c

তd + িচnা = তিcnা, িবপd + িচnা = িবপিcnা, িবপd + চয় = িবপcয়, ud
+ চিকত = ucিকত, ud + চারণ = ucারণ।

d+ছ=c

তd + ছিব = তcিব।

d+জ=j

তd + জন = তjন , িবপd + জনক = িবপjনক, ud + জীিবত =
ujীিবত, ud + jল = ujjল।

d+ঝ=j

িবপd + ঝ া = িবপj া।

3.1.6। পরবত বেণর সিহত সাযজ
ু বা সােগাt লাভ —
(খ) ত-বগ য় বেণর ট-বগ য় বেণ পিরবতন।
পূবপেদর শষ বণিট যিদ ‘t’ বা ‘d’ হয় eবং পরপেদর pথম বণ ‘ট’, ‘ড’, ‘ঢ’ থােক, তেব পূবপেদর ‘t’ বা ‘d’
লাপ পােব eবং পরপেদর ট sােন

, ড sােন

, ঢ sােন ঢ হেব। eকi সে

পরপেদর ব

নবেণর সে

যk
ু sরবণিট

পূবপেদ যk
ু হেব।
uদাহরণ:

t+ট=

তt + টীকা = ত ীকা।

t+ড=

ut + ডীন = u

t+ঢ= ঢ

বৃহt + ঢkা = বৃহ ঢkা।

d+ট=

তd + টীকা = ত ীকা।

d+ঢ= ঢ

eতd + ঢkা = eত ঢkা

ীন।

3.1.7। পূবপেদর শষ বণিট যিদ ‘t’, ‘d’, ‘ ’ হয় eবং পরপেদর ‘ন’ বা ‘ম’ থাকেল, ‘t’ বা ‘d’ eর sােন ‘ন’
হয়।
uদাহরণ:

t+ন=n

ut + নিত = unিত।

t+ম=n

মৃt + ময় = মৃnয়, িচt + ময় = িচnয়।

d+ন=n

তd + িনিমt = তিnিমt।

d+ম=n

তd + ময় = তnয়।

+ন=n

ku + িনবৃিt = kuি বৃিt (ণt-িবধান pযk
ু হেয়েছ)।

3.1.8। পূবপেদর শষ বণিট যিদ ‘t’ বা ‘d’ হয় eবং পরপেদর pথম বণ ‘শ’ থােক, তেব ‘শ’ sােন ‘c’ হয়।
uদাহরণ:

t+শ=c

ut +

াস = ucাস, চলt + শিk = চলcিk, ut + শৃ ল = ucৃ

ল।

d+শ=c

তd + শিk = তcিk, ud + শৃ ল = ucৃ

ল।

3.1.9। পূবপেদর শষ বণিট যিদ t aথাৎ ‘ৎ’ হয় eবং পরপেদর pথম বণ ‘হ’ হয়, তেব পূবপেদর ‘ৎ’ sােন ‘d’
eবং পরপেদর ‘হ’ sােন ‘ধ’ হেয় ‘d’ হয়। ‘হ’ eর sরিট d- ত যk
ু হয়।
uদাহরণ:

t + হ = dধ > d

ut + হার = udার, ut + hিত = udিত, তt + িহত = তিdত, জগt + িহত
= জগিdত।

d + হ = dধ > d

পd + হিত = পdিত।

3.1.10। পরবত বেণর সিহত সাযজ
ু বা সােগাt লাভ। ‘t’ o ‘d’ eর ‘ল’ e পিরবতন।
পূবপেদর শষ বণিট যিদ ‘t’ বা ‘d’ হয় eবং পরপেদর pথম বণ ‘ল’ হয়; তেব uk ‘ল’, ‘l’-e পিরণত হয়।
uদাহরণ:

t+ল=l

িবdu t + িলখন = িবdu িlখন, ut + লখ = uেlখ।

d+ল=l

তd + লাক = তেlাক, তd + িলিপ = তিlিপ, ud + িলিখত = uিlিখত, ud +
লাস = ulাস।

3.1.11। পূবপেদর শষ বণিট যিদ
‘d’, ‘

,

o h হয় eবং পরপেদর pথম বণ ত হয়, তেব পূবপেদর ‘

+ ত’ sােন

+ ত’ sােন ‘b’ eবং ‘h + ত’ sােন ‘g’ হেব।
uদাহরণ:

+ত=d

ব ু + ত = বd
ু , ru + ত = rud।

+ত=d

ল

h+ত=g

+ ত = লb।

duh + ত = dug, িবমh
ু + ত = িবমg
ু ।

3.1.12। নািসক o aনs
ু ার।
পূবপেদর শষ বণিট যিদ m হয় eবং পরপেদর pথম বণ ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’, ‘ঘ’ হয়, তেব পূবপেদর ম

িন ঙ- ত

পিরণত হয়। লখার সমেয় িবকেl ‘◌ং’ aনs
ু ার লখা হয়।
uদাহরণ:

m+ক=

aহm + কার = aহ ার, সm + কীণ = স ীণ, সm + কীতন = স ীতন, সm +
কl = স l, শm + কর = শ র, সm + কত = সে ত, সm + কলন = স লন।

m+খ=

সm + খ া = সংখ া।

m+গ=

সm + গীত = স ীত, সm + গাপন = সে াপন।

m+ঘ=

সm + ঘ = স

, সm + ঘাত = স

াত।

3.1.13। নািসক o aনs
ু ার।
পূবপেদর শষ বণিট যিদ m হয় eবং পরপেদর pথম বণ ‘য’, ‘র’, ‘ল’, ‘ব’, ‘শ’, ‘স’ eবং ‘হ’ হয়, তেব পূবপেদর
ম

িন ‘◌ং’ aনs
ু ার-e পিরণত হয়। পরপেদর pথেম ‘ব’ থাকেল ◌ং না িলেখ ‘m’ aপিরবিতত রাখাo যেত পাের।

uদাহরণ:

m+ব=m

িকm + বা = িকংবা, িকm + বদnী = িকmদnী, সm + বরণ = সmরণ, বশm + বদ
= বশmদ, sয়m + বরা = সয়mরা, িpয়m + বদা = িpয়mদা, সm + বিলত =
সmিলত।

m + য = ◌ংয

সm + যত = সংযত।

m + র = ◌ংর

সm + রাগ = সংরাগ।

m + ল = ◌ংল

সm + লাপ = সংলাপ, সm + লg = সংলg।

m + শ = ◌ংশ

সm + শাধন = সংেশাধন, সm + শয় = সংশয়।

m + স = ◌ংস

সm + সার = সংসার, সবm + সহা = সবংসহা।

m + হ = ◌ংহ

সm + হার = সংহার, সm + হিত = সংহিত।

িবঃ dঃ কবল সm + রাজ = সmাট হয়, সংরাজ হয় না। iহা ব িতkম বা িনপাতেন িসd। aেনেকর মেত ম eর পর
ans বণ, u বণ iত ািদ থাকেল, পেরর বণিট m না হiয়া aনs
ু ার হয়। তাঁরা িবকেl ‘m’ মােনন না।

3.1.14। নািসক o aনs
ু ার।
পূবপেদর শষ বণিট যিদ m হয় eবং পরপেদর pথম বণ চ, ট, ত প-বেগর হয়, তেব সিnর ফেল m sােন পরপেদর
pথম বেণর sেল িনজ বেগর প ম বণ হেব।
ব াখ া: পিরবতেনর ফেল (‘চ’, ‘ছ’, ‘জ’, ‘ঝ’, ‘ঞ’) sােন ‘ঞ’, (‘ট’, ‘ঠ’, ‘ড’, ‘ঢ’, ‘ণ’) sােন ‘ণ’, (‘ত’, ‘থ’, ‘দ’,
‘ধ’, ‘ন’) sােন ‘ন’ eবং (‘প’, ‘ফ’, ‘ব’, ‘ভ’, ‘ম’) sােন ‘ম’ হেব।
uদাহরণ:

m+চ=

চ>

m+জ=

>

m+ত=n

সm + চয় = স য়, সm + চালন = স ালন।
সm + জয় = স য়, মৃtu m + জয়ী = মৃtu

য়ী।

গm + তব = গnব , সm + তাপ = সnাপ, শাm + িত = শািn, িকm +
tu = িকntu, সm + ts = সnts, পরm + তপ = পরnপ, িনয়m + তা =
িনয়nা, kাm + ত = kাn।

m+দ=n

সm + দশ = সেnশ।

m+ধ=n

সm + িধ = সিn, সm + ধান = সnান, বসm
ু + ধরা = বসn
ু রা।

m+ন=n

িকm + নর = িকnর, সm + ন াস = সn াস, সm + িনিহত + সিnিহত।

m+প=m

সm + পূণ = সmণ
ূ ।

m+ব=m

সm + বn = সmn, সm + বল = সmল, সm + বাধন = সেmাধন।

িবঃdঃ ei সব ব বগ য় ব, anঃs ব-eর pেয়াগ বাংলায় করা হয় না। সংsৃেত anঃs ব-eর সিহত ম-eর erপ
সিn হয় না।

m+ভ=m

িকm + ভূ ত = িকmূ ত।

m+ম=m

সm + মান = সmান, সm + মিত = সmিত।

3.1.15। নািসক o aনs
ু ার।
ans বা u বণ পের থাকেল পূবপেদর দn -n me পিরণত হেয় aনs
ু ার হয়।
uদাহরণ:
দn

+ a = দংশ, শnস + a = শংস, িহns + আ = িহংসা, িজঘাns + আ = িজঘাংসা iত ািদ।

িবঃ dঃ িকu ব াকরণ পুsেক িহn + সা = িহংসা, দn + শন = দংশন, িজঘাn + সা = িজঘাংসা iত ািদ ‘n eর ম-e
পিরবতেনর uদাহরণrেপ দখােনা হয়’ । ei সব ধারণা াn। কার সংsৃেত ধাtuিট িহns, দn iত ািদ।

3.1.16। পূবপেদর শষ বণিট যিদ ‘ ’ হয় eবং পরপেদর pথম বণ ‘ত’ বা ‘থ’ থাকেল, ‘ত’ sােন ‘ট’, ‘থ’ = ‘ঠ’
হয়।
uদাহরণ:

+ত=

বৃ + িত = বৃি , h + ত = h , i + ত = i , uৎk + ত = uৎk ।

+থ=

ষ +থ=ষ ।

3.1.17। uৎ-uপসেগর sা eবং sn

ধাtu যােগ য সিn হয়, তার pথম

িন (s) লাপ পায়।

uদাহরণ:

t+s= t

ut + sm = utm।

t + sা = tা

ut + sান = utান, uৎ + sাপক = utাপক।

t + িs = িt

ut + িsত = uিtত।

3.1.18। সm uপসেগর পের k-ধাtu যk
ু হেল, ধাtuর পূেব ‘s’র আগম হয়।
যমন:- সm + কার = সংsার, সm + kত = সংsৃত, সm + kিত = সংsৃিত, সm + করণ = সংsরণ।
িকntu পির uপসেগর পের ষt িবধােনর িনয়েম স > ষ হয়। যমন:- পির + কার = পির ার > পির ার, পির + kত
= পির ত।

িনপাতেন িসd ব
তd + কর = তsর
বৃহৎ (বাক ) + পিত = বৃহsিত

নসিn

বন + পিত = বনsিত
গা + পদ = গা

দ

হির + চnd = হির nd

আ + চয = আ য

পতৎ + a িল = পত িল

পর + পর = পরsর

eক + দশ = eকাদশ

ষ + দশ = ষাড়শ

আ + পদ = আsদ

পুংs + িল

= পুংিল

িদb + লাক = du েলাক

প াৎ + aধ = প াধ

pায় + িct = pায়ি t

মনs + ঈষা = মনীষা

িহns + a = িসংহ

িদb + লাক = দূ েলাক

প াt + aধ = প াধ

পুংs + জািত = পুংজািত

পুংs + িল

ষ + দশ = ষাড়শ।

= পুংিল

3.2। িবসগ সিn
পেদর anিsত r o s ( ) sােন সংsৃেত িবসগ হয়। যথা:- aহr = aহঃ, anr = anঃ, মনs = মনঃ, বয়s =
বয়ঃ, আিশs = আিশঃ = আিশr, আশীr র-sােনর িবসগেক র-জাত িবসগ বেল। আর স-sােনর িবসগেক স-জাত িবসগ
বেল। বাংলায় ei an িবসগ িকu kেt ucািরত হয় না। য সিnেত ei

িনর আিবভাব হয়, তােকi িবসগ সিn বেল।

িনেচ িবসগ সিnর িনয়মাবলী দoয়া হেলা।
3.2.1। িবসগেযােগ a-কােরর o-কাের পিরবতন।
পূব পদিট aকারাn eবং ‘িবসগ যk
ু ’ হেল eবং পর পেদ বেগর tতীয়, চtuথ o প ম বণ িকংবা ‘য’, ‘র’, ‘ল’,
‘ব’, ‘হ’ পের থাকেল, eবং a-কার o িবসগ uভেয় িমেল o-কার হয় eবং uk o-কার পূব পেদ যk
ু হয়।
uদাহরণ:

aঃ + গ = oগ

মনঃ + গত = মেনাগত, মনঃ + গামী = মেনাগামী।

aঃ + জ = oজ

সদ ঃ + জাত = সেদ াজাত, সরঃ + জ = সেরাজ, মনঃ + জ = মেনাজ,
মনঃ + j = মেনাj।

aঃ + দ = oদ

tয়ঃ + দশ = tেয়াদশ, মনঃ + দীপ = মেনাদীপ, ভু য়ঃ + দশ =
ভু েয়াদশ , যশঃ + দা = যেশাদা, তজঃ + দৃp = তেজাদৃp।

aঃ + ধ = oধ

িতরঃ + ধান = িতেরাধান, িশরঃ + ধায = িশেরাধায, পুরঃ + ধা = পুেরাধা,
য়ঃ + ধম =

েয়াধম , পয়ঃ + িধ = পেয়ািধ।

aঃ + ন = oন

মনঃ + নয়ন = মেনানয়ন।

aঃ + ব = oব

সরঃ + বর = সেরাবর, তপঃ + বন = তেপাবন, ছnঃ + বd = ছেnাবd,
বয়ঃ + বৃd = বেয়াবৃd, sতঃ + িবrud = sেতািবrud।

aঃ + ভ = oভ

মনঃ + ভাব = মেনাভাব, সবতঃ + ভােব = সবেতাভােব।

aঃ + ম = oম

aধঃ + মখ
ু = aেধামখ
ু , মনঃ + মািহনী = মেনােমািহনী, নভঃ + ম ল =
নেভাম ল, যশঃ + িলpা = যেশািলpা, সদ ঃ + মৃত = সেদ ামৃত, তজঃ
+ ময়ী = তেজাময়ী।

aঃ + য = oয

মনঃ + যাগ = মেনােযাগ।

aঃ + র = oর

মনঃ + রম = মেনারম, যশঃ + রি

aঃ + ল = oল

যশঃ + লাভ = যেশালাভ, যশঃ + িলpা = যেশািলpা।

aঃ + হ = oহ

পুরঃ + িহত = পুেরািহত, মনঃ + হরণ = মেনাহরণ, ম লায়তনঃ + হির =

= যেশারি , িশরঃ + রt = িশেরারt।

ম লায়তেনাহির।
3.2.2। িবসগ লাপ।
পূব পেদর িবসেগর পূেব ‘a’ থাকেল eবং পর পেদর ‘a ‘ব তীত aন sরবণ থাকেল ‘◌ঃ’ লাপ পায় eবং সিn না
হেয়, পূবপদ o পরপদ পাশাপািশ বেস, সিn হয় না।
uদাহরণ:

aঃ + আ = aআ



মনঃ + আশা = মন-আশা।

aঃ + i = ai

যশঃ + icা = যশ-icা = যেশcা।

aঃ + u = au

সদ ঃ + uিlিখত = সদ -uিlিখত, বkঃ + uপির = বk-uপির =
বেkাপির, িশরঃ + uপির = িশর-uপির = িশেরাপির।

aঃ + e = ae

aতঃ + eব = aতeব।

3.2.3। িবসগ লাপ।
পূবপেদ a-কােরর পর িবসগ থাকেল eবং পরপেদর pথম বণ ‘a’ হেল, পূবপেদর ‘a’ eবং িবসগ, যk
ু হেয় ‘o’
ত পিরণত হয়, আর পরপেদর a লp
ু হয়। কান কান kেt লp
ু ‘a’িট ক aবgহ বা লp
ু a-কার িচh dারা pকাশ করা
হয়।
যমন:- বয়ঃ + aিধক = বেয়ািধক বা বেয়াঽিধক, ততঃ + aিধক = তেতাঽিধক বা তেতািধক, যশঃ + aিভলাষ =
যেশাaিভলাষ বা যেশাঽaিভলাষ iত ািদ।
3.2.4। পূব পেদর িবসেগর পূেব ‘i’ বা ‘u’ থাকেল eবং পরপেদর pথম বণ ‘র’ হেল, পূবপেদর ‘i’ sােন ‘ঈ’ বা
‘u’ sােন ‘ঊ’ হয় eবং পরপেদর ‘র’ aপিরবিতত থােক।
uদাহরণ:

iঃ + র = ঈর
িনঃ + রব = নীরব, িনঃ + রজ = নীরজ (ধিূ লশন
ূ ), িনঃ + রn = নীরn,

জ ািতঃ + rপা = জ াতীrপা, িনঃ +

রাগ = নীেরাগ, িনঃ + রত = নীরত (িবরত), িনঃ + রদ = নীরদ ( মঘ), uঃ + র = ঊর, চkuঃ + রাগ = চkূেরাগ, চku
+ রt = চkূরt।
3.2.5। পূব পেদর শেষ িবসগ থাকেল eবং পরপেদ sরবণ, বেগর tতীয়, চtuথ o প ম বণ িকংবা ans বণ ‘য’,
‘র’, ‘ল’, ‘ব’, ‘হ’ পের থাকেল a-কােরর পরিsত র-জাত িবসেগর sােন ‘r’ হয় eবং তা পরপেদর আদ বেণর সে
হেয় যায় aথবা মsেক রফ হেয় যায়।
uদাহরণ:

যk
ু

◌ঃ + a = ra > র

িনঃ + aবিধ = িনরবিধ, িনঃ + akuশ, duঃ + aপেনয় = duরপেনয়, duঃ + aবsা =
duরবsা, duঃ + aিভমান = duরিভমান, duঃ + aদৃ = duরদৃ , চtuঃ + a
চtuর , বিহঃ + a

=

= বিহর , িনঃ + aবয়ব = িনরবয়ব, িনঃ + aল ার =

িনরল ার, িনঃ + aগল = িনরগল, িনঃ + aিতশয় = িনরিতশয়, aহঃ +
aহ = aহরহ, পুনঃ + aিপ = পুনরিপ।

◌ঃ + আ = rআ > রা

িনঃ + আকার = িনরাকার, pাতঃ + আশ = pাতরাশ, িনঃ + আনn = িনরানn,
িনঃ + আিমষ = িনরািমষ, duঃ + আtা = duরাtা, িনঃ + আেয়াজন =
িনরােয়াজন, চtuঃ + আনন = চtuরানন, িনঃ + আভরণা = িনরাভরণা, িনঃ +
আময় = িনরাময়, িনঃ + আসk = িনরাসk।

◌ঃ + i = ri > ির
◌ঃ + ঈ = rঈ > রী

জ ািতঃ + ind =

জ ািতিরnd, বিহঃ + iিndয় = বিহিরিndয়।

anঃ + ঈk = anরীk, িনঃ + ঈ র = িনরী র, িনঃ + ঈkণ = িনরীkণ,
িনঃ + ঈহ = িনরীহ।

◌ঃ + u = ru > ru

চkuঃ + unীলন = চkurunীলন, িনঃ + uদ ম = িনruদ ম, িনঃ + uৎসাহ =
িনruৎসাহ, িনঃ + uপমা = িনruপমা, িনঃ + uেdগ = িনruেdগ, িনঃ + uেdশ
= িনruেdশ, পুনঃ + udার = পুনrudার।

◌ঃ + ঊ = rঊ > r

duঃ + ঊহ = durহ।

◌ঃ + গ = গ

িনঃ + গত = িনগত, duঃ + গিত = duগিত, বিহঃ + গমন = বিহগমন, anঃ + গত
= anগত, sঃ + গত = sগত।

◌ঃ + ঘ = ঘ

duঃ + ঘটনা = duঘটনা, িনঃ + ঘাষ = িনেঘাষ।

◌ঃ+ জ = জ

duঃ + জন = duজন, িনঃ + জল = িনজল, বিহঃ + জগৎ = বিহজগৎ।

◌ঃ + ঝ = ঝ

িনঃ + ঝর = িনঝর।

◌ঃ + দ = দ

িনঃ + িদ = িনিদ , িনঃ + dnd = িনdnd, duঃ + দম = duদম, চtuঃ + িদক
= চtuিদক।

◌ঃ + ধ = ধ

anঃ + ধান = anধান, duঃ + ধষ = duধষ।

◌ঃ + ন = ন > ণ

িনঃ + নয় = িনণয়, duঃ + িনবার = duিনবার, aহঃ + িনশ = aহিনশ [ণt হয়িন]।

◌ঃ + ব = ব

duঃ + বহ = duবহ, িনঃ + িবকl = িনিবকl, চtuঃ + বদ = চtuেবদ, duঃ + বল
= duবল, িনঃ + বদ (aনত
ু াপ) = িনেবদ, ধনঃু + বদ = ধনেু বদ, জ ািতঃ +
িবjান = জ ািতিবjান, জ ািতঃ + বলয় = জ ািতবলয়, আশীঃ + বাদ =
আশীবাদ, আশীঃ + বচন = আশীবচন, duঃ + বাধ = duেবাধ।

◌ঃ + ভ = ভ

duঃ + ভাগ = duভাগ , চtuঃ + ভু জ = চtuভু জ, বিহঃ + ভূ ত = বিহভূ ত, আিবঃ +
ভাব = আিবভাব, pাduঃ + ভাব = pাduভাব, anঃ + ভু k = anভু k, পুনঃ + বার
= পুনবার।

◌ঃ + ম = ম

িনঃ + মান = িনমাণ, মhu
ু ঃ + মhu
ু = মhu
ু মhu।
ু

◌ঃ + য = য

িনঃ + যাতন = িনযাতন, duঃ + যাগ = duেযাগ, পুনঃ + যাtা = পুনযাtা।

◌ঃ + ল = ল

িনঃ + লj = িনলj।

◌ঃ + হ = হ

anঃ + িহত = anিহত।

3.2.6। পূবপেদ িবসগ থাকেল eবং পরপেদ ‘চ’ o ‘ছ’ থাকেল পূবপেদর িবসগ ‘ ’ ত পিরণত হয়।
uদাহরণ:

◌ঃ + চ =

িনঃ + চয় = িন য়।

◌ঃ + ছ =

িশরঃ + ছদ = িশরে

দ।

3.2.7। পূবপেদ িবসগ থাকেল eবং পরপেদ ‘ট’ o ‘ঠ’ থাকেল পূবপেদর িবসগ ‘ষ’ হয়। eবং পরপেদর ‘ট’ বা ‘ঠ’
uk ‘ষ’-eর সে

যk
ু বণ তির কের।

uদাহরণ:

◌ঃ + ট =

চtuঃ + টয় = চtu য়, ধনঃু + ট ার = ধন ু

◌ঃ + ঠ =

িনঃ + uর = িন ু র (ei সিnিট ব াকরণ সmত নয়, িন ু র pত য়িসd)।

ার।

3.2.8। পূবপেদ ‘i’ বা ‘u’ যk
ু িবসগ থাকেল eবং পরপেদর pথম বণ ‘ক’, ‘খ’, ‘প’, ‘ফ’ পের থাকেল, িবসগ
‘ষ’- ত পিরণত হয়।
uদাহরণ:

iঃ + ক = i

আিবঃ + কার = আিব ার, পিরঃ + কার = পির ার, িনঃ + কruণ = িন ruণ, িনঃ
+ কাম = িন াম, িনঃ + kিত = িন িত, বিহঃ + kত = বিহ ত, িনঃ + কল

=

িন ল ।

iঃ + প = i

িনঃ + পিt = িন

িt।

iঃ + ফ = i

িনঃ + ফল = িন

ল।

uঃ + ক = u

duঃ + kিত = du িত, আয়ঃু + কাল = আয় ু াল, চtuঃ + কাণ = চtuে াণ।

uঃ + প = u

চtuঃ + পদ = চtu

দ, duঃ + পাচ = du

ধনঃু + পািণ = ধন ু ািণ,

াtuঃ + পুt =

াচ , চtuঃ + পা s = চtu
াtu

া s,

t
ু ।

3.2.9। পূবপেদ ‘a’ বা ‘আ’ যk
ু িবসগ থাকেল eবং পরপেদর pথম বণ ‘ক’, ‘খ’, ‘প’, ‘ফ’ পের থাকেল, িবসগ
‘স’- ত পিরণত হয়।
uদাহরণ:

aঃ + ক = s

পুরঃ + কার = পুরsার, িতরঃ + কার = িতরsার,

য়ঃ + কর =

য়sর, মনঃ

+ কামনা = মনsামনা, aয়ঃ + কামনা = aয়sামনা, যশঃ + কর = যশsর,
তজঃ + কর = তজsর, তজঃ + িkয়তা = তজিskয়তা।

aঃ + প = s

বাচঃ + পিত = বাচsিত।

আঃ + ক = s

ভাঃ + কর = ভাsর।

কেয়কিট kেt uপিরuk িনয়েমর ব িতkম হয়, যমন:- িশরঃপীড়া, sতঃpবৃt, anঃপুর, anঃপাতী, anঃকরণ,
মনঃku , aধঃপাত, sাতঃপথ, জ ািতঃপু , মনঃ + ক

= মনঃক , মনঃ + pাণ = মনঃpাণ। আবার eেদর aিধকাংশi

বাংলায় িবসগ বাদ িদেয় লখা হেয় থােক। সত
ূ িট aন বলাo যেত পাের বা িনপাতেন িসd’র দেল ঠেল দoয়া
ু রাং সt
যেত পাের।

3.2.10। পূবপেদ িবসগ থাকেল eবং পরপেদর pথম বণ ‘ক’, ‘k’, ‘খ’, ‘প’, ‘ফ’, ‘র’, ‘শ’, ‘স’ থাকেল
কান শেb িবসগ লাপ পায় না।
uদাহরণ:

◌ঃ + ক = ◌ঃক

anঃ + করণ = anঃকরণ।

◌ঃ + খ = ◌ঃখ

duঃ + খ = duঃখ।

◌ঃ + প = ◌ঃপ

aধঃ + পাত = aধঃপাত।

◌ঃ + র = ◌ঃর

anঃ + রা ীয় = anঃরা ীয়।

◌ঃ + শ = ◌ঃশ

duঃ + শাসন = duঃশাসন।

◌ঃ + স = ◌ঃস

িনঃ + সেnহ = িনঃসেnহ।

3.3.11। িবসগ লাপ।
পূবপেদর শেষ িবসগ থাকেল eবং পরপেদ s, s, s থাকেল িবকেl িবসেগর লাপ হয়।
uদাহরণ:

◌ঃ + s = ◌ঃs, s

িনঃ + sb = িনঃsb, িনsb।

◌ঃ + s = ◌ঃs, s

duঃ + s = duঃs, dus, anঃ + s = anঃs, ans, বkঃ + sল
= বkঃsল, বksল, মনঃ + িsত = মনঃিsত, মনিsত।

◌ঃ + s = ◌ঃs

িনঃ + sn = িনঃsn, িনsn, িনঃ + sৃহ = িনঃsৃহ, িনsৃহ।

িনপাতেন িসd িবসগ সিn:
aহঃ + কর = aহsর

aহঃ + পিত = aহsিত > aহপিত

aহঃ + রাt = aেহারািt

aহn + aহn = aহরহঃ

গীঃ + পিত = গীsিত

aহn + িনিশ = aহিনিশ

আ + পদ = আsদ

আ + চয = আ য

গা + পদ = গাsদ
হির + চnd = হির nd।

তd + কর = তsর

কান

2. বাংলা শেbর সিn
সিn pকরণিট

িনর সে

িন য্ k
ু হoয়ার ব াপার। তাi

dারা িনধািরত হয়। স জন বাংলা বা দশী িবেদশী শbguিলর

িন duিট িক হেল যাগ হেল িক হেব তা

িনিবjােনর

িনর kেt সিn িভnrেপ হেব, eমন কান সmাবনা নi।

িকntu aেনেক জার কের বাংলা সিnর uদাহরণ uেlখ কের থােকন। eguিল uৎসােহর সে

িবদ ালয় পাঠkেম যk
ু করাo

হেয় থােক। তাi ছাtেদর পিরিচত হoয়ার pেয়াজেন ei িবষয়িট আেলািচত হল। বাংলা তdব শেbর য সিn, সguিলেকi
বাংলা শেbর সিn বেল। বাংলােত ei সিn ঘেট থােক dui ভােব। বাংলা sরসিn o বাংলা ব

নসিn।

1। বাংলা sরসিn
বাংলা শেbর সংেযাজেনর সময় যিদ sরবেণর সে

sরবেণর িমল ঘেট তেব তােক বাংলা sরসিn বলা হয়। িনেচ

ব াকরণ রচিয়তাগণ বাংলা sরসিn বেল য সমs uদাহরণ দন সguিল দখােনা হেলা:-

বাংলা sরসিnর সt
ূ াবলী
1। a + a = a, আ

পাs + aিফস = পাsিফস (a + আ ধরেল পা

2। a + আ = আ

থাল + আ = থালা।

3। a + i = i

তাঁত + i = তাঁিত।

4। a + u = u

du + u = du ু ।

5। a + e = e

শত + eক = শেতক।

6। আ + আ = আ

শাঁখা + আির = শাঁখাির।

7। আ + i = e

যা + iেcতাi = যােcতাi।

8। আ + ঈ = e

ঢাকা + ঈ র = ঢােক র।

9। আ + u = u

িমথ া + uক = িমথ ু ক।

10। আ + e = য়

আমা + e = আমায়।

11। i + i = i

ঘিড় + iয়াল = ঘিড়য়াল।

12। i + e = য়

দi + e = দiেয়।

13। i + o = io

বািড় + oয়ালা = বািড়oয়ালা [eখােন সিn ঘেটিন]।

14। ঈ + u = ঈo

গাড়ী + oয়ালা = গাড়ীoয়ালা [eখােন সিn ঘেটিন]।

15। u + আ = uয়া

বাব ু + আনা = বাবয়
ু ানা [eখােন সিn ঘেটিন]।

16। e + আ = e

মেয় + আিল = মেয়িল।

17। e + e = e

বাঁেদ + eর = বাঁেদর।

18। o + আ = য়া

শা + আ = শায়া।

19। o + e = য়

আেলা + e = আেলায়।

ব িতkম: kuিড় + eক = kuিড়ক।

+ আিফস = পাsািফস)।

ভাষাচায সন
ু ীিতkuমােরর মেত বাংলা শেb duিট sরবণ পাশাপািশ aবsান কের যk
ু হয় না। িকntu পাশাপািশ aবিsত
sরবণguিল sর-স িত, aিপিনিহিত o aিভruিতর ফেল িনয়মানস
ু াের পিরবিতত হয়। eত বছর পেরo ei মতামতi
সবােপkা gহণেযাগ ।
uপেরর uদাহরণguিলেত pথম আটিট uদাহরেণ, ভু ল ব াখ া কের pমাণ করার pেচ া পিরলিkত হয়। আসেল
আমরা যguিলেক a-কারাn শb বেল uেlখ করিছ, বাংলা ucারেণ সguিলেক হসnযk
ু ব

নsর rেপ ucারণ করা হয়।

বাঙালীরা ‘থাল’ ক থাl ucারণ কের। তারপর যা হয়, তা হল সংsৃত sর-ব া ন সিnর pেয়াগ aথাৎ পূব পেদর শষ
ব

েন পরপেদর pথম বণ sরবণিট যk
ু হেয় গল।
নয় সংখ ক uদাহরণ থেক বাকীguিল duiিট sরবেণর পাশাপািশ সহাবsােনর িনদশন। কান কানিটেত sর-স িত

iত ািদর pভাব আেছ। আর আেছ ‘য়’ বা sরযk
ু ‘য়’ eর ব বহার। বাংলােদশীেদর, eবং কিপক াট ভারতীয়েদর বাংলা
sরসিn eকিট িবেশষ pকরণ বেল ঢাক পটােনার চ া eেকবাের যিু kবিজত গাজিু রর uদাহরণ। সিn হেc
িনর। সব ভাষােতi

িনর সে

িনর সে

িন যk
ু করেল ফল eকi হেব। বাংলায় eক সংsৃেত eক, iংেরিজ বা ফারসীেত আর

eক, eরকম হেত পাের না।

2। বাংলা ব

নসিn:

বাংলা শেbর সংেযাজেনর সময় যিদ sরবেণর সে
সে

sরবেণর িমল ঘেট তেব তােক বাংলা ব

eেkেt বাঙলােত য সিnজাত
সিু নিদ

ব

নবেণর, ব

নসিn বলা হয়। বাংলা ব

নবেণর সে

নসিnজাত

ব

নবেণর িকmা ব

নবেণর

িন guেলা সংsৃত সিnর aনr
ু প নয়।

িন পাi তার সবguেলাi বাঙলার িনজs রীিতেত ucািরত হয়। ফেল সব সময় বাংলা সিn

কান রীিতেক aনস
ৃ হয়, তা পযায়kেম িনেচ আেলাচনা করা
ু রণ কের না। তারপেরo িকu িকu সাধারণ রীিত aনস
ু ত

হেলা।

2.1। বাংলা sর-ব

ন সিn:

তথাকিথত বাংলা sর-ব
পূবপেদর শেষ sর
sর

িনযk
ব
ু

ন সিnর সt
ূ :
ন

িন থাকেল eবং পরপেদর pথম বণ ব

ন

িন হেল, কখেনা পূবপেদর

িন লাপ পায়।
uদাহরণ:
বড় + দাদা = ব দাদা (a লাপ)।
িমিশ + কােলা = িম কােলা (i লাপ)।
পেট + ব থা = পটব থা (e লাপ)।
eকu িচnা করেল দখা যােব ei uদাহরণguিল ত জাড়াতািল িদেয় সt
ূ খাড়া করার চ া হেয়েছ। বড় + দাদা

(pায়শঃ ‘দা’)

eর সে

দা যk
ু হেয় ব দাদা হেয়েছ। eিট পুেরাপুির সংsৃত sর-ব

ন সিnর pেয়াগ।

বাকী duিট uদাহরেণ গাঁজািমল দoয়া হেয়েছ। পেট ব থা সমােসর সময়i িবভিk লাপ পেয় পট ব থা হেয়
গেছ, আর ‘a’ লােপর পর সিnিট সংsৃত সিnর িনয়েমi হেয়েছ। িমিশ + কােলা সmবত িমিশকােলাi িছল, ‘কিলকাতা’ ক
‘কলকাতা’ বলার i- লােপর pবণতার aনস
ু রেণ িমশকােলা হেয় গেছ।
ব াকরণকােররা ভু েল যান সিn

িনর সংযিু kর pিkয়া। তাi সংsৃেতর সে

2.2। তথাকিথত বাংলা ব

ন-sর সিn

বাংলার pেভদ না হoয়ারi কথা।

বাংলা ব

ন-sর সিnর সt
ূ : পূবপেদর শষ বণিট ব

ন

িন হেল eবং পরপেদর আদ বণ sরবণ হেল, uk

sরবণ aিবkতভােব পূবপেদর শষ বেণ যk
ু হয়।
uদাহরণ:
eক + eক = eেকক।
কয় + eক = কেয়ক।
তখন + i = তখনi।
মাস + eক = মােসক।
eেkেt pথম পদিটর aকার ক সিরেয় হসn লাগােলi সংsৃত সিnর িনয়ম পািলত হেc, তা দখেত পাoয়া যােব।

2.3। বাংলা ব
বাংলা ব

ন-ব

ন-ব

ন সিn

ন সিnর সt
ূ :

1। পূবপেদর শষ বণিট ত, দ থাকেল eবং পেরর বেণ জ থাকেল, j হয়।
uদাহরণ:
t+জ=j

নাt + জামাi = নাjামাi।

d+জ=j

বd + জাত = বjাত।

2। পূবপেদর শষ বণিট চ-বগ য় হেল eবং পরপেদ জ, শ, ষ, স থাকেল তােদর িdt হয়।
uদাহরণ:
c+জ=j

পাঁc + জন = পাঁjন > পা ন।

c+শ=

পাঁc + শ = পাঁ েশা।

েশা

c + স = sস

পাঁচ + সর = পাঁsেসর।

3। পূবপেদর শষ বণিট ত থাকেল eবং পরপেদ দ = d eবং স থাকেল c হয়।
uদাহরণ:
t+দ=d

তৎ + িদন = তিdন।

t+স=c

uৎ + সn = ucn।

4। পূবপেদর শষ বণিট ব

নবণ হেল eবং পেরর বণিট ব

নবণ হেল, সাধারণত ব

নবণ duিট পাশাপািশ বেস।

uদাহরণ: শাk + ভাত = শাকভাত।
uপেরাk uদাহরণguিল ucারেণর কারেণ সিnর যাগ পদসমহ
ূ িকভােব যk
ু হয় বা হেত পাের তা pদশন কের।
িকntu িলিখত ভাষায় ‘নাjামাi’ বা ‘পাঁশিশকা’ িবরল। eর কারণ হল, ucারণ sানিবেশেষ িবিভn রকেমর হেয় থােক।
সবguিলেক a ােকােমােডট করেত গেল িবশাল ঝােমলার সৃি হেব। তাi ei সিnguিল সবজনgাহ হয়িন।

সমীভবন

duিট ব

ন

িনর eেক aপেরর pভােব পিরবিতত হেয় সমতা লাভ করেল তােক সমীভবন বেল। যমন, ‘জn’ (j +

a + n + m + a)-eর ‘ন’, ‘ম’-র pভােব পিরবিতত হেয় হেয়েছ ‘জm’। ei pস িট পূেব আেলািচত হেয়ছ।
aেনেক eিট সিnর মেধ গণ কের আেলাচনা কেরন। সমীভবন মল
ূ ত 3 pকার —

ক. pগত সমীভবন:

আেগর ব

ন

িনর pভােব পরবত ব

ন িনর পিরবতন। যমন, চk > চk, পk >

পk, পd > পd, চnন > চnন iত ািদ।

খ. পরাগত সমীভবন:

পেরর ব

ন িনর pভােব আেগর ব

ন

িনর পিরবতন। যমন, তৎ + জন >

তjন , তৎ + িহত > তিdত, uৎ + মখ
ু > unmuখ iত ািদ।

গ. aন ান সমীভবন:

পাশাপািশ duেটা ব

ন

িন duiেয়র pভােব du’িটi পিরবিতত হেল তােক aেন ান

সমীভবন বেল। যমন, সত (সংsৃত) > সc (pাkত), িবদ া (সংsৃত) > িবjা (pাkত) iত ািদ।
1. aেঘাষ

িনর পর ঘাষ

িন থাকেল aেঘাষ

2. হলn র (r) -eর পের aন

কান ব

ন

িনিটo ঘাষ

িন হেয় যােব। যমন, ছাট + দা = ছাড়দা।

িন থাকেল ‘r’ লp
ু হেব, পরবত ব

ন

িন িdt হেব। যমন, আr

+ না = আnা, চাr + িট = চাি , ধr + না = ধnা, dur + ছাi = ducাi।
3. ত-বগ য়
িনর (চ-বগ য়

িনর (ত, থ, দ, ধ, ন) পের চ-বগ য়

িন (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ) eেল আেগর

িন লাপ পায়, পেরর

িন) িdt হয়। যমন, নাt + জামাi = নাjামাi, বd + জাত = বjাত, হাত + ছািন = হাcািন।

4. ‘প’ eর পের ‘চ’ eেল আর ‘স’ eর পের ‘ত’ eেল ‘চ’ o ‘ত’ eর জায়গায় ‘শ’ হয়। যমন, পাঁচ + শ = পাঁশশ,
সাত + শ = সাশশ, পাঁচ + িসকা = পাঁশিশকা।
5. হলn

িনর সে

sর

িন যk
ু হেল sর

িনিট লাপ পােব না। যমন, বান + আi = বানাi, cuন + আির =

cuনাির, িতল + eক = িতেলক, বার + eক = বােরক, িতন + eক = িতেনক।
6. sর

িনর পের ব

ন

িন eেল sর

িনিট লp
ু হয়। যমন, কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নািত + বৗ = নাতেবৗ,

ঘাড়া + দৗড় = ঘাড়েদৗড়, ঘাড়া + গািড় = ঘাড়গািড়।
সমীভবেনর uপেরাk uদাহরণguিল সংsৃত সিnর o বণস িত, বণেলাপ, আেদশ, আগম iত ািদর pেয়ােগর কারেণ
িন

n হেয়েছ। eguিলর জন সt
ূ আিব ার না কের, ucারণকােল য পিরবতন করা হেয়েছ সিটেক িচিhত করেলi

pেয়াগিট ব াকরেণর সবsীkত িনয়েমর মেধ চেল আসেব।

tতীয় aধ ায়
rপতtt — শb pকরণ
শb-সাধন বা শb-গঠন (Formation of Words), শেbর গঠন-মল
ূ ক

ণী

(Formal Classification of Words), pkিত, ধাtu (Roots), pািতপিদক (Word
Bases), পদ (Inflected Words), pত য় (Affixes), িবভিk (Inflexions), শেbর
aথমল
ূ ক

ণীিবভাগ (Semantic Classification of Words)।

pথম পিরেcদ: শb (Words)
শb: সংjা, শb-সাধন বা শb-গঠন
িবেশষ বা sতnt aথpকাশক

িন বা

িনসমি aথবা তার িলিখত rপেক শb বেল। যমন, ‘e, o, ক, িপতা,

মা, ভাi, চাঁদ, হাত, পা, গাছ, গাru, ঘাড়া, ছেলিম, ভd, সn
ু , bাhণ, সাধত
ু র, মনষ
ু া, দবt, আিতথ , জিম, খাজনা,
দখল, দিলল, মাlা, sশন, মা ার, দখা, চলন iত ািদ।
eখােন eকিট কথা বলা দরকার। aথpকাশক বলেত সন
ু ীিতkuমার বেলেছন পদাথ বা ভাব। জগেত eর বাiের আর
িকu হয় িকনা বলা সহজ নয়। তেব হেল শেbর aথ তা হেতo কান বাধা নi। aথাৎ মানেু ষর ধারণায় আেছ eমন য
কান িকuরi পিরচয় eকিট বা eকািধক শbi হেত পাের। uেlা িদক থেক সািজেয় সন
ু ীিতkuমার বেলেছন “শb dারা যাহা
িকu দ ািতত হiেত পাের, শেbর pিতপাদ যাহা িকu, তাহা পদাথ (Object)।” তাহেল ভােবর িক হেব? eবং ভাব িক? যা
iিndয়েগাচর তা পদাথ, আর যা বিু d, কlনা o aনভ
ু ূ িত-dারা মানেু ষর ধারণায় আেস তা হল ভাব। eiবার সন
ু ীিতkuমারেক
aনস
ু রণ কের বলা যেত পাের “শb dারা যাহা িকu দ ািতত হiেত পাের, শেbর pিতপাদ যাহা িকu; তাহা হয় পদাথ নয়
ভাব।”
শb dui pকােরর (1) মৗিলক বা sয়ংিসd (Simple Words বা Root Words); eবং (2) সািধত (Derived
Words বা Composed Words)।

বাংলা শb-সmার
বাংলা ভাষায় ব বhত শbাবলীেক আমরা মাটামিু ট ছয়িট

ণীেত ভাগ করেত পাির।

(1) তৎসম, (2) তdব, (3) aধ-তৎসম, (4) দশী, (5) িবেদশী o (6) স র শb।

1। তৎসম শb:

য-সমs শb সংsৃত হ’ ত সরাসির বাংলা ভাষায় eেস aিবkত rেপ pচিলত আেছ, সi

শbguিলেক তৎসম শb বেল।
তd = সংsৃত, সম = সমান; aতeব তৎসম কথািটর aথ ‘সংsৃেতর সমান’ aথাৎ য সব সংsৃত শbi aপিরবিতত
আকাের বাংলায় চলেছ। মল
ূ সংsৃত শেbর pথমার eকবচেনর rপিটi বাংলায় গৃহীত হেয়েছ — aবশ aেনক kেt শেbর
শষs িবসগ বা m (◌ং) বজন করা হেয়েছ। বাংলা শbভা ােরর pায় aধাংশ (45%) ei তৎসম শেb পু । সংsৃত, ভা ার,
শb, aিবkত, ব বhত, তৎসম, তdব, শর, uদাহরণ, িপতা, মাতা, িশkালয়, আচায, িশkক, সকল, পদ, গজ (হsী), ঘাস,
িদk, pাk, সপ
ূ pভৃ িত তৎসম শb।

2। তdব শb:

য-সমs শb সংsৃত শbভা ার হ’ ত যাtা কের pাkেতর পেথ িনিদ

িনয়েম ধারাবািহক

পিরবতেনর মধ িদেয় eেস নূতনrেপ বাংলা ভাষায় pেবশলাভ কেরেছ, তাহািদগেক তdব বা pাkতজ শb বেল।
সন
ু ীিতkuমােরর ei বkব আংিশক সত । ঘটনা হেলা িবপুল তdব শbসmােরর eকাংশ eirেপ িন

n হেয়েছ। pাkত

হেc িবিভn a েলর লৗিকক ভাষা, যguিলর সমnয় কের তােদর িনয়মবd পিরবিতত rেপর ভাষা হেc সংsৃত। তার মােন
বাংলায় তdব শেbর aেনকguিলর মল
ূ সংsৃত-পূব pাkেত পাoয়া যায়। kে র কাnহ, rপিট bেজ সংsৃেতর আেগ িছল eটা
aসmব নয়। বাংলা ucারেণ সিট কান ু হেয় যাoয়া খব
ু i sাভািবক।
তd = সংsৃত; ভব = uৎপn; aতeব তdব কথািটর aথ হেc ‘সংsৃত হiেত uৎপn’। কেয়কিট uদাহরণ নীেচ
দoয়া হল। —
সংsৃত

pাkত

তdব

সংsৃত

pাkত

তdব

k >

কnহ>

কান,ু কানাi

aদ >

aj>

আজ

কণ>

কনণ>

কান

রািধকা>

রািহআ>

রাi

চnd>

চাn>

চাঁদ

সn া>

স

সাঁঝ

বধ>
ূ

বhu>

বu

হs>

হt>

ঝা>

হাত

কেয়কিট সংsৃত িkয়াo pাkেতর মধ িদেয় তdবrেপ বাংলায় eেসেছ। —
সংsৃত

pাkত

তdব

সংsৃত

pাkত

তdব

খাদিভ

খাai

খায়

কথয়িত

কেহi

কেহ, কয়

pিবশিত

পিবসi

uেণািত

সণ
ু i

uেন, শােন

পেশ, পেশ

আমােদর aিত-পিরিচত কেয়কিট তdব শb কাn সংsৃত শb হ’ ত udত হেয়েছ, দখা যাক।
aধsাৎ — হঁ ট; aপর — আর; aপsরিত — পাসের; aিবধবা — eেয়া; aলk — আলতা; aশীিত — আিশ; a —
আট; a pহরীয় — আটেপৗের; a াদশ — আঠােরা; a ািবংশিত — আটাশ; aগলয়িত — আগলায়; asপাট — আখড়া;
আtn — আপন; আকষণী — আঁকিষ; আিদত — আiচ (পদবী); আিবশিত — আiেস, আেস; আরিtক — আরিত; indাগার
— iঁদারা; uপাধ ায় — oঝা; eতd — ei; eকাদশ — eগােরা; eর

— ভের া; ক ণ — কাঁকন; ককট — কাঁকড়া; কাkা

— খাঁi; কীদৃশন — কন; kuটজ — kuড়িচ; kuিটর — kuঁেড়; kuি ত — kuঁেড় (aলস); কতক — কয়া; কতকট — কoড়া;
কণধারী — কা ারী; খ
গ ােলা); গি

— খাঁড়া; খ

— খাঁড়া; খ

— খানা; খl
ু — খড়
ু া; গ া — গাঙ; গত + iল — গল (ucারণ:

কা — গািড়; গদভ — গাধা; গৃিহণী — ঘরনী; গিরক — গruয়া; গাধম
ু — গম; গািমক — guঁi; গাrপ —

গাru; গাsামী — গাসাঁi; গাt — গতর; gাম — গাঁo, গাঁ; ঘট — ঘড়া; ঘাত — ঘা; চটক — চড়াi; চk — চাক; চndাতপ —
চাঁেদায়া; চমচিটকা — চামিচকা; িচিচ

— িচিচ া; জেলৗকা — জাঁক; জtu — জu; জ তাত — জঠা; তnt — তাঁত; তাm —

তাঁবা, তামা; tীিণ — িতন; দলপিত — দলi
ু (পদবী); দীপবিতকা — দuিট; দীপরk — দরেকা; দীপশলাকা — িদয়াশলাi;
দীপাবলী — দoয়ািল; দবkuল — দuল; দহিল — দuিড়; দবদাru — দoদার; নবনীত — ননী; পত
— পরখ; পব — পাব; পয

— পাল ; পাটিল — পাruল; pিতেবশী — পড়শী; ul — uল; বন া — বান; ব

বঠা; িবhল — িবেভার; bাhণ — বামন
ু ; ব ােমাহ — ব ােমা; ভk — ভাত; ভিগনী — বান;

াতা — ভাi;

— ফিড়ং; পরীkা
— বড়; বিহt —
াtজায়া — ভাজ;

াt uর — ভাuর; ভলক — ভলা; ভdক — ভাল; ম প — মরাপ; মnর — মােঠা; ময়া — মi
ু ; মাতা — মা; মাtকা —
মেয়; ম ু

— মড়
ু া, মিু ড়; মৃত — মড়া; যািত — যায়; u

— uখা, uেকা; শাভা ন — শিজনা; সংবরণ — সামলােনা; সত —

সাcা; সপtী — সিতন; সব — সব; সাগর — সায়র; সামnপাল — সাঁoতাল; সামnরাজ — সাঁতরা; সt
ূ — uতা; সt
ূ ধর —
uতার; সৗভাগ — সাহাগ; হ

— হাড়; হsী — হািত।

খাঁিট বাংলা বলেত eiসব তdব শbেকi বঝ
ু ায়। বাংলা ভাষাভা ােরর pায় aধাংশ (51%) ei

ণীর শেb পূণ।

তdব শb বাংলা ভাষায় pাণ, আর তৎসম শb তার aলংকার।
[ভাষাচায সন
ু ীিতkuমােরর ei বণনা সবজনgাহ হেয় eত কাল চেল আসেছ। তেব িথoিরিট aেনক kt ক pযk
ু ।
যমন aধsাৎ — হঁ ট; ভারেতর সংsৃতপূব যেু গ ei শbিট থাকার pমাণ না থাকেলo eিট ‘নত’ শb থেক eেসেছ ভাবা
সহজতর। দীপরk — দরেকা eকi ভােব িব s rপ নয়। সন
ু ীিতkuমােরর পূেব কােব সেত ndনাথ দt শbিট িলেখেছন
‘ দলেকা’। eেক ‘ ডলেকা’ বলেল kিত নi। ডলi
ু মােন মািটর pদীপ। (কাদা ডলা পািকেয় বেু ড়া আuল িদেয় িটেপ
বানােনা pদীপ)। uপেরর তািলকার বhu শেbর ব াখ া সিঠক নয়। সত
ু রাং খালা মেন দখার চ া করাটাi সিঠক পnা।]

3। aধ-তৎসম শb:

য-সমs সংsৃত শb pাkেতর পথ না ধের সরাসির বাংলা ভাষায় আসেত চেয়েছ,

aথচ তৎসম শেbর মেতা িনেজর rপিট auট রাখেতo পাের নাi, তােদর সi িবkত rপেকi aধ-তৎসম শb বেল।
k

াd — ছরাd; িনমntণ — নমতn; কীতন —

— ক ; t া — ত া; ব ব — বা ম; uৎসn — ucn;

কtন; pসn — পসn; pদীপ — িপিদম; pণাম — পnাম;

ী — িছির;

ম — ভরম; বৃহsিত — বsিত, িবসু ত; চnd —

চেnার; মেহাৎসব — মcব; গৃিহণী — িগnী; t হsশ — তরsশ।
তdব o aধ-তৎসম শেbর পাথক িট লk কruন। uভয়

ণীরi মল
ূ
ূ হ’ল সংsৃত, আর uভেয়i সংsৃেতর মল

rপিট হািরেয় ফেলেছ। তেব, তdব শেbর rপ-পিরবতেনর মেধ iিতহােসর kমিববতেনর sাkরিট s , িকntu aধ-তৎসম
শেbর udেবর প ােত ucারণ-িবkিতi বেড়া কথা। মল
ূ সংsৃত শb k
তdব rপ duiিট পেয়েছ, আর ucারণ-িবkিতর ফেল aধ-তৎসম ক
আবার খব
ু তাড়াতািড় িক

ধারাবািহক rপাnেরর ফেল কান ু (কানাi) ei
rপিট পেয়েছ। aবাঙালীর মেু খ ei ক

শbিট

rপলাভ কের ফলেছ। সাধ-ু চিলত-িনিবেশেষ uভয়রীিতর ভাষােতi তdব শbাবলীর িবেশষ

সমাদর রেয়েছ; িকntu মৗিখক আলাপ-পিরচয় আর চিলত ভাষার রচনা ছাড়া সাধ ু ভাষায় aধ-তৎসম শেbর বেড়া-eকটা sান
নাi।
eকটা ব াপার লিkত হয় — eকi সংsৃত শb হ’ ত aধ-তৎসম শb eবং তdব শb duii হেয়েছ, eমন uদাহরণo
duলভ নয়।—
সংsৃত

তdব

k

কান,ু কানাi

চnd

চাঁদ

িমt

িমতা

aধ-তৎসম

সংsৃত

তdব

aধ-তৎসম

চk

চাক

চেkার

চেnার

গৃিহণী

ঘরনী

িগnী

িমিtর

রািt

রাত

রািtর

ক

ফেল বাংলা ভাষার লাভi হেয়েছ বলা যায়। সংsৃত যখােন কবল k
চারিট শb পেয়িছ — k , কান,ু কানাi, ক ; সi সে

শbিট পেয়েছ, আমরা সখােন কমপেk

ক -র tucাথক বা আদরাথক rপ ক াo বেট।

ব েদেশ আযজািতর pভাব প বার বhu পূব হ’ ত কাল (aিsক), dািবড় pভৃ িত aনাযজািত eখােন বসবাস কের
আসেছ। তােদর ভাষার িকu িকu শbo বাংলা ভাষায় eেসেছ। eiসব শbেক দশী শb বলা হয়।

4। দশী শb:

ব েদেশর pাচীনতম aিধবাসী কাল, িভল pভৃ িত aনাযজািতর ভাষা হ’ ত jাতমল
ূ বা

ajাতমল
য-সমs শb বাংলা ভাষায় eেসেছ, সguিলেক দশী শb বেল। aেঢল, কাঁcuমাcu, kuেলা, kukuর, খাকা, খিু ক,
ূ
খাঁজ, গািড়, গাড়া, ঘাড়, ঘাড়া, চাuল, চাগাড়, িচড়, িচংিড়, চঁ চােমিচ, চাঁচ, ছানা, ঝাঁকা, ঝাঁটা, িঝেঙ, uিল, ঝান,ু ঝাল,
টাল, টর, টাল, ডগমগ, ডবকা, ডাহা, ডাগর, ডাক, ডাব, ডেয়া, ডাবা, ডাঁেটা, ডাঁসা, িডিঙ, ঢঁ িক, ঢu, িঢল, ঢল, ঢাল,
ঢাল, তঁ tuল, দরমা, থাড়, ধাঁচা, নাদা, পাঁঠা, পট, বাduড়, বাবা, িবটেকল, িভড়, মিু ড় ( খালায় ভাজা চাuল)। eiসমs
দশী শেbর pচলন বাংলা pবচেন o চিলত ভাষায় িনরkuশ। [সংsৃত udাবেনর পূেব সারা দেশ মাটামিু ট eকi pকার pাkত ভাষার
pচলন িছল। eguিল pkিতর িদক থেক dািবড় বা aনায। আধিু নক যেু গo সdu
ু র বালিু চsােনর bাhui ভাষায় ei লkণ দখা যায়। গৗড় a েল,
িবেশষতঃ রােঢ় ei ধরেণর দশী শb বhuল পিরমােণ uনিবংশ শতাbী পযn ব বhত হত। িকntu gাম বেল pথম থেকi িবdােনরা eguিলেক বাদ
িদেয়েছন। পের pায় eক হাজার শb িবিভn সংgহকারী িলিপবd কেরেছন। িকntu eিট মনsীেম আনার চ া হয়িন।]

5। িবেদশী শb:

ভারতবেষর বাiেরর দশ হেত aথবা ভারতবেষর aন ান pেদশ হেত য-সকল শb s-

rেপ বা িকি ৎ পিরবিতত rেপ বাংলা ভাষায় eেসেছ, সguিলেক িবেদশী শb বেল।
আগntuক শbguিলর মেধ বিহভারতীয় iংেরজী, আরবী, ফারসী o পাtuগীজ শbi সংখ ায় বশী; আর, anভারতীয়
pিতেবশী শbাবলীর মেধ িহnীর আিধক i uেlখনীয়।
tেয়াদশ শতেকর pথমিদেক ব েদশ tuক -কবিলত হoয়ার পর হ’ তi ফারসী শb বাংলা ভাষায় pেবশলাভ করেত
থােক। ব েদশ আকবেরর শাসেন আসার পর হ’ ত বাংলায় ফারসী শেbর ব াপক aনp
ু েবশ ঘ ল। ম লকাব guিলেত, eমনিক ভারতচnd o রামpসােদo ফারসীর ভূ ির ভূ ির uদাহরণ রেয়েছ। ফারসীর দৗলেত aসংখ আরবী শbo বাংলা ভাষায় eেস
পড়ল। ষাড়শ শতাbী হ’ ত eেদেশ বািণজ রত পাtuগীজ িফির ীেদরo বhu শb বাংলায় eেসেছ। আবার, দীঘিদন iংেরজশাসনাধীেন থাকার ফেল বhu iংেরজী শb s-rেপ বা ঈষৎ িবkতrেপ আমােদর মাtভাষার ভা াের pেবশলাভ কের
বাংলােক পিরপু কের tuেলেছ eবং eখনo tuলেছ। বাংলা ভাষা আপন sীকরণkমতার বেল eiসমs িবেদশী শbেক eমন
আ যজনকভােব আপন কের িনেয়েছ য, eguিল য আেদৗ িবেদশী, বশ সেচতন না হoয়া পযn সটা বঝ
ু েতi পারা যায়
না। aিত-পিরিচত িবেদশী শbguিলর eকিট সংিkp তািলকা দoয়া হ’ল। —

আরবী— aku (aবাি

ত ঘটনা), akuফ, aিছ, aিছলা, আকছার, আেkল, আেখর, আজব, আজান, আতর, আদব,

আদাব, আদম, আদায়, আদালত, আিফম, আমলা, আমানত, আিমন, আিমর, আেয়শ, আরক, আরিজ, আরশ, আলবত,
আলাদা, আেলkuম, আেলায়ান, আlা, আসবাব, আসর, আসল, আসামী, আsাবল, আহmক, iজারা, ijত, iনাম, iমান,
iমারত, ilত, iশারা, iসলাম, isফা, isাহার, ihuদী, ঈদ, uিকল, uিজর, uসল
ু , eখিতয়ার, eজমািল, eজলাস,
eজাহার, eলাকা, eেলম (িবদ া), oকালিত, oজন, oজর, oমরাh, oয়ািকফ, oয়ািরস, oয়ািসল, oরেফ, কড়ার, কতল,
কদম, কদর, কবজা, কবর, কবালা, কবল
ু , কজ, কলপ, কলম, কসরত, কসাi, কসর
ু , কাoয়ািল, কািজয়া, কাজী, কাতার,
কানন
ু , কােফর, কাবাব, কািবল, কািমজ, কায়দা, কােয়ম, কািলয়া, কািহল, িকসমত, িকিs, kuিস, kuলপ
ু , kuেl, কcা, কতা
(কায়দা), করামত, কlা, কিফয়ত, খত, খতম, খবর, খয়রাত, খসড়া, খাজনা, খািতর, খারাপ, খািরজ, খালসা, খালাস,
খালাসী, খািল, খাস, খাসা, খািস, খন
ু , খতাব, খয়াল, খলাত, খলাপ, খসারত, খালসা, গজল, গরজ, গরিমল, গিরব,
গলদ, গাজী, গাপ, গািফলিত, গােয়ব, গালাম, গাসল, গাসা, ছিব, জবাi, জবাব, জb, জমা, জমানত, জমায়ত, জিরপ,
জruর, জলিদ, জলসা, জলস
ু , জlাদ, জহর, জহরত, জাফরান, জাফির, জাবদা, জািমন, জাির, জািলয়ািত, জাহাজ, জািহর,
িজিনস, িজmা, জm
ু া, জল
ু ম
ু , জরা, জলা, তছruপ, তদারক, তফিসল, তফাত, তবক, তবলা, তিবয়ত, তরজমা, তরফ,
তলব, তlাশ, তসিবর, তাগাদা, তািগদ, তাজ, তািজয়া, তাjব, তামাশা, তািরখ, তািরফ, তালাক, তািলকা, তািলম, তালক
ু ,
তাস, tuফান, tuলকালাম, তজারত, তিরজ, তাফা, তায়াkা, তায়াজ, দখল, দpর, দফা, দিলল, দািখল, দািখলা, দায়রা,

িদক (িবরk), দীন (ধম), duিনয়া, দমাক, দায়া, দায়াত, দৗলত, নকশা, নিকব, নoবত, নগদ, নবাব, নবী, নিসব, নাগাত,
নািজম, নািজর, নােজহাল, নােয়ব, নূর, নশা, ফিকর, ফজর, ফtuয়া, ফtuর, ফেত, ফেতায়া, ফয়সালা, ফরাশ, ফসকা,
ফসল, ফািজল, ফানস
ু , ফায়দা, ফারাক, ফালাo, িফ, িফিকর, িফিরিs, uরসত, ফরার, ফসাদ, ফজত, ফায়ারা, ফৗজ,
বেকয়া, বদর, বদল, বরকৎ ( ীবৃিd), বহর, বহাল, বাকী, বােজ, বািতল, বাদ, বাবত, বায়না, িবদায়, িবলkuল,
িবলাত<িবলায়ৎ, িবসিমlা, বru
ু জ, বারকা, মকdমা, মkuব, মেkল, মkব, মখমল, মজবত
ু , মজিলস, মজত
ু ,ম র
ু , মিনব,

মফsল, মবলগ, মলম, মশguল, মসিজদ, মসনদ, মসলn, মসলা, মহkuমা, মহরম, মহল, মহlা, মাতbর, মােন, মাফ,
মারফত, মািলক, মালম
ু , মাlা, মাসল
ু , িমছির, িমিছল, িময়াদ, িমসর, মন
ু শী, মন
ু াফা, মর
ু bী, মশ
ু িকল, মস
ু িলম, মস
ু ািফর,
মhu
ু রী, মজাজ, মরাপ, মরামত, মাকািবলা, মাকাম, মাkার, মাkম, মাতােবক, মাতােয়ন, মালাকাত, মালােয়ম,
মৗruসী, মৗসম
ু , রকম, রদী, রফা, রাজী, রায়, রায়ত, ruজ,ু রoয়াজ, রকাব, রয়াত, লােখরাজ, শখ, শরবত, শরাব,
শিরফ, শিরয়ত, শত, শিহদ, শামা, শািমল, uru, শাহরত ( ঢাল-), শৗিখন, সoয়াল, সদর, সন, সনদ, সপ (লmা মাduর),
সফর, সরবতী, সলা, সিহস, সাজশ (kuকেম সহেযাগ), সাফ, সাবদ
ু , সােবক, সািলস, সােহব, সফ
ু ী, সব
ু া, সরকশ, সেরফ,
সলাম, সারাi, হক, হিকম, হজম, হজরত, হিদস, হd, হdমd
ু (বেড়া জার), হয়রান, হরফ, হলকা, হলফ, হাui, হাoদা,
হাoয়া, হাoলা, হাoলাত, হািকম, হাজত, হািজর, হাজী, হাবশী, হােবলী, হামলা, হামাম, হারাম, হাল, হালi
ু কর, হালয়
ু া,
হািসল, িহmত, িহসাব, িহsসা, hujত, huঁকা, hukuম, huজর
ু , হপাজত। [বলা বাhuল oপেরর aেনক শেbর বানান বাংলায় যমন লখা হয়
সi ভােব লখা হেয়েছ।]

ফারসী

— aজ,ু aজহু াত, anর, asর, আiন, আoয়াজ, আuর, আজাদ, আতশ, আনার ( বদানা, ডািলম),

আnাজ, আপস, আপেসাস, আবকার, আবru, আবহাoয়া, আবাদ, আমদািন, আেমজ, আয়না, আরাম, আশকারা, আশরিফ,
আসমান, আসান, আsানা, আিsন, আেs, iuনানী, iয়ার, iরান, iসবguল, osাগর, osাদ, কম, কাগজ, কাবাব, কামাi,
কামান, কারkuন, কারখানা, কারcuিব, কারদািন, কারবার, কারসািজ, কািরগর, িকংখাব, িকনারা, িকশিমশ, kuিনশ, kuিs,
খ র, খরেগাশ, খরচ, খিরদ, খসখস, খাকী, খানদান, খানসামা, খানা (sান — খানাতlাশ, তাষাখানা), খাpা, খাম, খামকা,
খাsা, খব
ু , খিু শ, খাদ, খাদা, খাদাবn, খারেপাশ, খারাক, খাশােমাদ, গজ, গ , গরম, গরিম, গদান, গs, গালেচ,
guজরান, guম, guমর, guমান (গব), guল (uল), গামsা, গােয়nা, গাল (ucরব), গালnাজ, গালাপ, গাsািক, gফতার,
চরকা, চরিক, চশমেখার, চশমা, চাকর, চাকির, চাকরান, চাদর, চাঁদা, চাপরাস, চাবক
ু , চারা (uপায়), চালাক, িচকন
(কাপেড়র uপর রশম জির iত ািদর নকশা), চহারা, জখম, জ

(যd
ু , মিরচা), জবর, জবান, জিম, জির, জাdu, জান,

জােনায়ার, জামা, িজিগর, িজি র, িজন, িজnা, িজnিগ, জব (পেকট), জর, জায়ান, জার, তk, তছনছ, তরকাির,
তরমজ
ু , তালাo, তািকয়া, তাজা, তাফতা, তীর (শর), তীরnাজ, তয়ার, তাতা, তাশকদম (িন াসp াস), দরকার,
দরখাs, দরগা, দরজা, দরজী, দরদ, দরদালান, দরবার, দরেবশ, দরাজ, দিরয়া, দruন, দsখত, দsানা, দিsদার, দstuর,
দহরম, দাগ, দাদন, দান, দািব, দামামা, দােয়র, দােরায়ান, দালান, িদল, িদলেখাশ, িদলাসা (সাntনা, ভরসা), িদsা, duরs
(িনভু ল), dumা, দূরবীন, দoয়াল, দদার, দির, দহাত, দহাতী, দাকান, দাজক, দাs, নজর, নমাজ, নমন
ু া, নরম, নাচার,
নাবালক, নামজাদা, নাম র
ু , িনমক, িনমিক, িনমখন
ু , িনশাদল, িনশান, পছn, পিনর,
ু , নািলশ, নাশপািত, নাsানাবদ

পয়গmর, পয়জার, পরদা, পরকলা, পরগনা, পরী, পেরায়া, পেরায়ানা, পদা, পল, পলক, পশম, পাiকার, পাঁজা, পাজী,
পাদান, পােপাশ, পায়জামা (পাজামা), পায়া, পােলায়ান, িপরান, িপলখানা, পুল, পয়াদা, পয়ালা, পশকার, পশা, পsা,
পাk, পালাo, পাশাক, পাsা, ফরমান, ফরমাশ, ফিরয়াদী, ফলসা (ফলিবেশষ), ফাঁস (gup কথার pকাশ), বকিশশ,
বখরা, বজায়, বjাত, বদ, বদখত, বদন (শরীর: guলবদন=পু তন)ু , বদমাস, বিনয়াদ, বnর, বnক
ু , বেnিগ, বরখাs,
বরদার (বাহক), বরদাs, বরাত (কােজর ভার, ভাগ ), বরাd, বরাবর, বsা, বাগ, বািগচা, বাcা, বাজ (পািখ), বাজার, বািজ,
বািজকর, বাজ,ু বােজয়াp, বাদশাh, বাদাম, বান,ু বাnা, বাঁদী, বারাnা, বালাখানা, বালােপাশ, বহাল, বাs, বকার, বগার,
বচারা, বজার, বদম, বদstuর, বদানা, বনাম, বপেরায়া, ববেnাবs, বমার, বরাদার, বশ, বশরম, বশী, বuমার,
বসরকার, বhuঁশ, বেহশত, মগজ, মজম
ু দার, মজর
ু , ময়দা, ময়দান, মরদ, মিরচা, মিলদা, মালাi, মািলশ, মািহনা, িমনা,
িমনার, িমিস, িমিহ, মথর, মাজা, মাম, মারগ, মাহর, রoয়ানা (রoনা), রগ, রি ন, রpািন, রবার, রসদ, রিসদ, রাsা,

রাহা, রাহাজািন, রাহী, িরu, ruমাল, রজিগ, রশম, রহাi, রাজ, রাজগার, রাজা, রাশনাi, লশকর, লাগাম, লাশ,
লফাফা, শনাk, সমেশর (তরবাির), শরম, শিরক, শহর, শাগেরদ, শািময়ানা, শােয়sা, শাল, শালগম, শাh, িশকার,
িশরনামা, িশরিন, িশশা, িশিশ, uমার, শর (বাঘ, িসংহ), শারেগাল, শারা, সoদা, সoদাগর, সoয়ার, সেফদ, সেফদা,
সবিজ, সবজ
ু , সবর
ু , সরকার, সরেখল, সরগরম, সরজিমন, সর াম, সরবরাহ, সরাi, সরাসির, সেরাদ, সদার, সিদ, সাজা,
সাদা, সানাi, সােরং, সাল, িসপাহী, িসয়ািহ (কািল), সদ
ু , সপ
ু ািরশ, সম
ু া, স (িতন), সতার, সরা, সেরsা, সাপরd
( সাপদ), হpা, হরকরা, হরদম, হা ামা, হাজার, হােমশা, িহn্ , িহnী, িহn,ু huঁশ, huঁিশয়ার, হsেনs।

আরবী-ফারসীর িম ণ

— আদমuমার, oকালতনামা, kuচকাoয়াজ, কতাduরs, কািহনূর, খবরদার,

খেয়রখাঁ, খামেখয়াল, জমাদার, জিরমানা, ত-খরচ, তাঁেবদার, না-ম র
ু , পাdার,
ু , না-রাজ, না-হক, নক-নজর, িপলসজ

বকলম, বরকnাজ, বাহাল,

বআiন,

বআেkল,

বআদব,

বijত,

বiমান,

ব-eিkয়ার,

ব-oজর,

ব-oয়ািরশ,

বকবল
ু , বকসর
ু , বকায়দা, বkuফ, বজায়, বদখল, ববাক (সমs), বমkা, বমালম
ু , বেমরামত, বহn, বহায়া,
বিহসাবী, শামাদান, সেরফ, সলাখানা (astাগার), হকদার, huঁকাবরদার। [আরবী-ফারসী শেb pায় সবti ‘ত’, kিচৎ ‘ৎ’— লিkত
হয়।]

tuক

— কলকা, কাঁিচ, কানাত, কাব,ু kuিল, কামা, kাক, খাঁ, চকমিক, িচক, তকমা, তাপ, দােরাগা, বকশী,

বাবচু , বাruদ, বচুঁ িক, বগম, বাঁচকা, মচ
ু েলকা।
িশkা-সংsৃিত-ধম, সভ তা-ব বসায়-বািণজ -িশlকলা, শাসনকায-রাজs-আiন-আদালত pভৃ িত িবিবধ িবষয়সংkাn eiসব আরবী-ফারসী-tuক শb আমােদর জীবেনর সে

কমন oতেpাতভােব িমেশ গেছ, লk করেল দখেত

পাoয়া যায়।

iংেরজী

— aিkেজন, আিপস, আেপল, আরদালী (<orderly), eরাruট, আট, আsাবল (<stable), eনােমল,

eেজনট, ঈশা, uল, eি ন, oলকিপ (<kohlrabi), কংেgস, কনসাট, কনেsবল, কাফ (আিsেনর agভাগ), কিফ, কমা,
করেগট, কক, কােpন (<captain), কািনস, কােপট, kuiিনন, kuiনটাল, কক, ক া াru, কটিল, কয়ার, কেরািসন, কস,
কােকন, কাmািন, কৗচ, কৗঁিসলী (<council), ক ামিবস (<canvas), ক ােমরা, kী ান (<Christian), kাব, kাস,
খাঁিট (cuয়ােনা

দশী মদ <country), গারদ (<guard), গােজন (<guardian), িগিন,

গেজট,

গি ,

গট,

গলাস

(<glass), চপ, চাn, িচমিন, চক, চন, চআর, জাঁদেরল (<general), জিু বিল, িজরাফ, জিু র, জিট, জল, জিল,
জ ােকট, টিনক, টাiপ, টায়রা, টাiম, িটিকট, িটন, িটিফন, টিবল (<table), টিলgাফ, টিলgাম, টিলেফান, টান, ট ািk,
াম,

ন, ডক, ডজন, ডবল, ডাkার (<doctor), িডিk, িডেপা (<depot), ডপুিট,

াম,

ন, তার

(<trunk),

িথেয়টার, নmর, িনব, নািটস, পেকট, পাঁiট, পাuডার, পানিস (<pinnace), পালােমnট, পােসল, পািলশ, পাস, িপয়ন,
িপল, িপয়ােনা, পীচ (ফলিবেশষ), পুিলশ, প ল, পন, পনশন, পনিশল, িফট, িফটন, ফােটাgাফ, ফান, ফ াশন,
ম,

ক,

াট, বয়কট, বাk (<box), বািরক (<barrack), বািল, িবসkuট, বru
ু শ (<brush), বানাস, মাiল, মািকন,

মহগিন, মস, মাটর, মাবাiল, ম ােনজার, রািবশ, িরহােসল, রস, িলিল, লেবল, লেমােনড, সেনট, সাকাস, সাজ,
সাজন, সােজn, িসগন াল, সীল, সপ
ূ , সিমেকালন, suল, sা, হাiেকাট, huiল, huক, হািমoপ ািথ iত ািদ। [সূপ তৎসম শb]

পাtuগীজ

— আচার, আতা, আনারস, নানা (<eেনানা), আয়া, আলকাতরা, আলিপন, আলমাির, iিsির,

isাত, enার (entire), oলnাজ, কিপ, কাতান, কােনsারা, কাফরী (<caffre), কাবার, কামরা, িকিরচ, কদারা, খানা
( ডাবা<cana), গরােদ, গামলা (<gambella), িগজা, guদাম, চািব, জানালা, টাকা (পাতার তয়ারী ছাতা <touca),
তামাক, িতেজল (পাকপাt), তায়ােল, তােলা (হাঁিড়), িনলাম, পাঁuruিট, পাদরী, িপপা, িপsল, পঁ েপ, পয়ারা, পেরক
(<prego), ফরাসী, ফমা, িফতা, িফির ী, বয়া, বরগা (<verga), বালিত, বহালা, বামা (bomba), মাiির (<Maria),
মাকা, মাstuল (<maestro), িমstী, যীu, সাgu, সাnারা (<cintra — কমলােলব)ু , সাবান, সায়া, সালসা, সঁ েকা iত ািদ।

aন ান িবেদশী শb:
ফরাসী:
(<dengue)।

জামান:

কাtuজ, kuপন, রেনসাঁস, রsরা।

oলnাজী:

iশকাপন, truপ, ruiতন, হরতন।

আেস), দাম (<drakhme), সর
ু
িরkশা, হারািকির, হাসেু নাহানা।

(<syringx)।

নাৎসী (<Nazi), িকনডারগােটন।

gীক:

sনীয়:

ড ু

কnd (<kentron শbিট gীক হ’ ত সংsৃেত

রািশয়ান: ভডকা, বলেশিভক, sটু িনক। জাপানী: জজ
ু ৎু স,ু টাiuন,

চীনা: চা, িলcu। মালয়ী: কাকাtuয়া। িসংহলী:

বিরেবির।

বম : লু

ী।

িবেদশী শbাবলীর মেধ e-পযn বিহভারতীয় শেbর িহসাব িনলাম। eiবার anভারতীয় pিতেবশী শb।

িহnী:

আলাল, isক, uতরাi, oয়ালা, কcuির, কািহনী, কয়াবাত, কারা, খা া, খানা (খাদ ), চাপকান, চােমিল, চাল,ু চািহদা,
িচকনাi, চৗকস, জাড়, ঝাu, ঝা া, টহল, ডরা, তাগড়া, তাmু (তাঁব)ু , দা া, পািন, পায়দল, ফালtu, বাত (কথা), বািন,
বীমা, বলচা, বলদার, রি লা, লাগাতর, ল,ু লাটা, সাঁটা, সালা।
বগ ।

guজরাটী:

গরবা, তকিল, হরতাল।

মারাঠী:

চৗথ,

তািমল: curuট। তেলgu: প ানেডল।
ei য তৎসম, তdব, aধ-তৎসম, দশী বা িবেদশী শbরািশ বাংলা ভাষায় চলেছ, বাংলার সমnয়সাধনী pিতভা

কেয়কিট sেল ei শbাবলীর

6। স র শb:

ণীগত বষ েমর বালাi লাপ কের িদেয় স র শেbর সৃি কেরেছ।
eক

ণীর শেbর সিহত aন

ণীর uপসগ pত য় iত ািদর যােগ aথবা িবিভn

ণীর

শেbর পারsিরক সংেযাগ যসব নূতন শেbর সৃি হয়, সguিলেক স র শb (Hybrid) বেল।

(ক) তৎসম শb + বাংলা শb:
uলপু , মায়াকাnা, বjআঁuিন,

তপাথর।

(খ) তৎসম শb + িবেদশী শb:
ভাটদাতা,

িপতাঠাkuর, মাতাঠাkuরানী, িনভু ল, িন ু প, কাজকম, ভু লবশত,

হডপি ত, বসnবাহার, লাটভবন, নৗবহর, ভাগদখল, আiনসmত,

pমদিরয়া, পদাpথা, রাজসরকার, আরামিpয়, সর
ু বাহার, কাগজপt,

যাগসাজশ, িদনguজরান, দরাজহs,

আদায়ীkত, খরচপt, সলাপরামশ, পুনবহাল, পনশনেভাগ।

(গ) িবেদশী শb + বাংলা শb:

হাটবাজার, মাsারমশায়, duধ-পাঁuruিট, সাজসর াম, গািড়বারাnা,

দরাজহাত, মাকামারা।

(ঘ) িবেদশী শb + িবেদশী শb:

uিকল-ব িরsার, জজসােহব,

তায়ােল-চাদর, কািরগর-িমstী,

খাদমািলক, কাগজ- পনিসল, দরজা-জানালা, টাiমেটিবল, লডী-ডাkার, হডমাsার।

(ঙ) তৎসম শb + বাংলা pত য়: eকলা, দীপালী, ভাবেু ন, আকাশ-ভরা, লkীমn, বারেমেস,

দশী,

পাsাi, পুruষািল (িব), পুruষালী (িবণ), রাগা।

(চ) তৎসম শb + িবেদশী pত য়:

দাতািগির, িশkানিবস, uপায়দার, pমাণসi, ধপ
ূ দািন,

আি নতক, sিতবাজ।

(ছ) বাংলা শb + তৎসম pত য়: আিমt, কাঁকরময়, রানীt।

(জ) বাংলা শb + িবেদশী pত য়: uলদািন, বকু সi, িঠকাদার, বামনু িগির, বািতদান।
(ঝ) িবেদশী শb + তৎসম pত য়: নাবালকt, eেজ
(ঞ) িবেদশী শb + বাংলা pত য়: শhuের, শাগেরিদ,

গণ,

ী ীয়।

গালাপী, খয়ালী, জruরী, গালnাজী, মাsাির

(িব), মাsারী (িবণ)।

(u) িবেদশী শb + িবেদশী pত য়:

ডাkারখানা, হরেরাজ, নকলনিবিস, সরাiখানা, সমঝদার,

শামাদান, ডপুিটিগির।
কােনা কােনা তৎসম শেbর সেমাcািরত িবেদশী শbguিল তৎসম-rেপ eক aথ eবং বাংলা িবেদশী শb-rেপ
সmণ
ূ aন aথ pকাশ কের। (ক) বশ (তৎ) — সjা; বশ (ফা) — ভাল। (খ) মি ল (তৎ) — রজকালয়; মি ল (আ) —
pাসাদ। (গ) তীর (তৎ) — নদীkuল; তীর (ফা) — বাণ। (ঘ) aভ থনা (তৎ) — pাথনা; aভ থনা (বাংলা) — সংবধনা। (ঙ)
খসখস (আ) — বনার মল
ূ ; খসখস (বাংলা) — কাপড় খড় iত ািদ ঘষেণর আoয়াজ (

ন াtক শb)। (চ) বািধত (তৎ) —

বাধাpাp; বািধত (বাংলা) — kতj। (ছ) আচার (তৎ) — আচরণ; আচার ( পা) — তল-মসলািদ-সংেযােগ pstuত মখ
ু েরাচক
amজাতীয় খাদ । (জ) দীন (তৎ) — দিরd; দীন (আ) — ধম। (ঝ) মমর (তৎ) — u

পtািদর শb; মমর (ফা) — মারেবল

পাথর। (ঞ) িদk (তৎ) — সীমা; িদক (আ) — িবরk।

শbৈdত (Reduplication of words)
বাংলা ভাষায় িবেশষ , িবেশষণ, সবনাম, িkয়া pভৃ িত সকল pকার পেদর িdt-aবsান eকটী লkণীয় বিশ । ei
িdt করার পdিতেক aেনক sেল সমােসর anভূ k কের ধরা হয়; eতিdn, িdt করার aন pেয়াগo আেছ। শbৈdত
বাংলায় িতন pকােরর হয়।
(ক) িdruk শেbর শbৈdত [eকi শেbর পুনরাবৃিt]
(খ) যg
ু -শেbর শbৈdত [সমাথক, িবপরীতাথক iত ািদ শb যােগ]
(গ) পদিবকারবাচক শbৈdত [িdতীয় পদ pথেমর িবkিতমাt]
(ঘ) aনক
ু ার-শেbর শbৈdত

িdruk শb
িdruk শbেক িবে ষণ করেল পাoয়া যায় ‘িdঃ + uk’। aথাৎ, যা duiবার বলা হেয়েছ।

বাংলা ভাষায় aেনক শb বা পদ পরপর duiবার ব বhত হেয় aন eকিট িবেশষ aথ pকাশ কের। কান শb বা পদ
পরপর duiবার ব বhত হেয় কান িবেশষ aথ pকাশ করেল তােক িdruk শb বেল। যমন:- ‘আমার jর jর লাগেছ।’
eখােন ‘jর jর’ িdruk শbিট িঠক ‘jর’ aথ pকাশ করেছ না। jেরর ভাব pকাশ করেছ। jরভাবo বলা হয়।
িdruk শb 3 pকার — শেbর িdruিk, পেদর িdruিk o aনক
ু ার িdruিk।

(ক) িdruk শেbর শbৈdত
1. eকi শb aিবkতভােব duiবার ব বhত হেয় িdruk শb গঠন করেত পাের। যমন:— ভাল ভাল বi, ফাঁটা
ফাঁটা জল, বড় বড় বািড়, iত ািদ। aথ বা pেয়াগ aনস
ু াের uদাহরণ নীেচ দoয়া হল।
(ক) পুনরাবৃিt:
জিপেত জিপেত নাম aবশ কিরল গা।
ঘ ায়-ঘ ায় বাiের যাস কন?
ছেলটা ভু েগ ভু েগ সারা হেলা।
মেয়টা কাঁদেত কাঁদেত ঘিু মেয় পড়ল।
eমন কের পেড় পেড় মার খাc কন?
িতিন হেস হেস বলেলন ‘তা হয় না’।
আমরা ঘেু র ঘেু র kাn হেয় পেড়িছলাম।
(খ) বhuলতা:
‘জেল জেল আর গগেন গগেন বাঁিশ বােজ কন মধর
ু লগেন।’
‘আেস দেল দেল তব dারতেল িদিশ িদিশ হেত তরণী।’
‘kuিটের kuিটের নব নব আশা।’
‘িদেক িদেক মাতা তব কত আেয়াজন।’
‘ভা াের তব সখ
ু নব নব ভূ ির ভূ ির।’
ঘের ঘের শানা যায় চরকার গান।
ধামা ধামা চাল িনেয় eল মেহাৎসেবর জন ।
শরেতর আকােশ uকেরা uকেরা মঘ ভাসেছ।
গাটা বন জেু ড় লাখ লাখ পলাশ uেটেছ।
মাটা মাটা বাঁশ িদেয় বড়া তরী কেরেছ।
পুর ার যােক যােক দেব তােদর ডেক আন।
(গ) সংেযাগ:
ছেলটােক eকu চােখ চােখ রাখেবন।
তাঁর খ ািতর কথা মেু খ মেু খ ছিড়েয় পেড়িছল।

বiguেলা হােত হােত টিবেল tuেল দাo।
(ঘ) িন য়তা বা গভীরতা:
গরম গরম িসঙারা eেনিছ।
িঠক-িঠক utর দেব।
oেদর duজেনর গলায়-গলায় ভাব।
কতা তামার uপর হােড়-হােড় চেটেছন।
ড াস guেলা শেbর নীেচ নীেচ বসান।
সকাল সকাল িফের বাকী কাজটা কের নব।
aতuku ছেলর পেট পেট বিু d।
eর মেধ িভতের িভতের তাঁর িবruেd kাভ দানা বাঁধিছল।
(ঙ) ভাব (হষ, duঃখ, িবsয়):
‘আহা! মির মির!’ সমেু dর ei rপ সত i aপূব।
‘শাবাস, শাবাস! তারা দেশর মখ
ু ujjল করিল।’
‘সাধ!ু সাধ!ু আচােযর িশkাপdিত ucsেরর।’
‘ধন ! ধন ! aজন।’
ু
(চ) আসnতা:
pদীপটা িনব-ু িনব ু হেয় eেসেছ।
আমার পরীkার সময় বাবার যায়-যায় aবsা।
মাথার uপের ঘর পেড়াপেড়া তার খাঁজ রাখ িক?
কেয়ক িদন ধেরi মনটা যাi-যাi করেছ।
(ছ) িdধা, ঈষদূনতা, মৃduতা, aসmণ
ূ তা:
বাড়ীটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগেছ।
eকu শীত-শীত করেছ।
সাবধােন থািকস, ঠা া-ঠা া হাoয়া িদেc।
মােন-মােন পালােত পারেল বাঁিচ।
িশuর মেু খর আেধা-আেধা বিু ল সব ভু িলেয় দয়।
গা গরম হেয়েছ jর-jর ভাব দখিছ।
গলা কাদা-কাদা ভাত খেলi amল হেব।
হািস হািস মেু খ aিতিথেদর sাগত জানােলন িতিন।
‘কর’ ধাtu যােগ, ei pকার শbৈdত, আgহ বা icার ভাবo pকাশ কের। কেয়কিট uদাহরণ িনেm pদিশত হ’ল।

uেনi গা িশর-িশর কের uঠল।
ঘnায় গা ির ির কের oেঠ।
গিলত শবিট দেখ তার গা িঘন িঘন কের uঠল।
িছ িছ করেলi o শাধরােব না।
সবাi শীেত িহ িহ কের কাঁপেত থাকল।
িবনেয়র pেয়াজন আেছ, ট াঁক ট াঁক কের কথা বলা িঠক নয়।
িমিন িমন করেল কােযাdার হেব না, s কথা বলেত হেব।
কথা শষ কেরi সল
ু তা তর তর কের িসঁ িড় বেয় uেঠ গল।
পi পi কের বেলিছলাম, ম ু র সে

িমশিব না।

কথাটা বাবােক বিল-বিল কেরo বলেত পারলাম না।
(ছ) িkয়া সmণ
ূ হয় নাi, ei aেথ ‘iত’ pত য়াn শt পদ বাংলায় িdt কেরi ব বhত হয়। চিলেত-চিলেত বা
চলেত চলেত, খেত খেত, বলেত বলেত। িkয়া িবেশষেণo ei শt পেদর pেয়াগ হয়; যথা, ‘ দখেত দখেত’; ‘ পৗঁছেত
পৗঁছেত’ iত ািদ। ‘iয়া’ pত য়াn aসমািপকা িkয়াo eirপ িkয়া-িবেশষণ rেপ pযk
ু হয়; যমন, ‘ হেস- হেস’, ‘ নেচনেচ’।
(জ) আgহ:
মনটা সব সময় বাড়ী বাড়ী কের।
ছেলটা দাদা-দাদা কের পাগল হেয় গল।
কেয়ক িদন ধেরi মনটা যাi-যাi করেছ।
uিঠ-uিঠ কের তাo pায় পেনর িমিনট কেট গল।
(জ) uৎক া, সে াচ বা আশ া:
পনটােক ধর ধর, পেড় যােব ekিন।
কথাটা বাবােক বিল-বিল কেরo বলেত পারলাম না।
সবাi আশায় আশায় আেছ বােজেট কর ছাড় দেব।
রাগ রাগ কেরi বছরটা চেল গল।
নtuন চাকির, ভেয় ভেয় থািক, যিদ ছাঁটাi কের দয়।
(ঝ) kীড়াpসে

িdruk শb:

সখােন পড়া পড়া খলা কের সময়টা কািটেয় দয়।
চার চার খলা আর কu খেল না।

(ঞ) কেয়কিট kেt শbৈdেত িdতীয় শbিট িকি ৎ িবkত হয়। ব িতহার ভাব-pকােশর জন শbিটেক িdt করার
পূেব, মেধ ‘আ’ o aেn ‘i’ pত য় যk
ু হয়। যমন:

লাফালািফ কের িবপদ ডেক eন না।
ছাটকতার দখােদিখ মজ কতাo গাড়ী িকেন ফলেলন।
রাতারািত বাড়ীর নমেpট পােl িদেলন নূতন মািলক।
কান মেত টানাটািনর সংসাের ক কের বঁ েচ আিছ।
বাড়াবািড় করেল লােক সহ করেব না।
িদনকাল ভাল নয়, বলােবিল বাড়ী িফের eস।
চাকির পলাম কi, হাঁটাহাঁিটi সার হল।
যা বলার খালাখিু ল বল।
‘আি েনর মাঝামািঝ, uিঠল বাজনা বািজ।
বuমােক eমােসর শষােশিষ বােপর বাড়ী পাঠােত হেব।
e-িবষেয় কান বাঁধাবাঁিধ িনয়ম নi।
কাঁদেত কাঁদেত ছেলটা uেঠােন গড়াগিড় িদেc।
ছেলর িবেয় পাকাপািক (চূ ড়াn) কের eলাম।
সামান ব াপার িনেয় মাতামািত করার িক আেছ?
eখান থেক কানাkuিন du মাiল পের sশন।
তdrপ মারামাির, কাটাকািট,

খেয়ােখিয়, মেু খামিু খ, হাতাহািত,

কালাkuিল,

ছাটাuিট, পাশাপািশ,

সাজাসিু জ,

গাড়াguিড়, ধাkাধািk, িপেঠািপিঠ, নড়ানিড়, হাঁকাহাঁিক, ঢলাঢিল, চালাচািল, ধরাধির iত ািদ।

খ) যg
ু শেbর শbৈdত
1. সহচর শbেযােগ িdruk শb গিঠত হেত পাের। duিট সmিকত শbেক সহচর শb বলা যায়। যমন, ‘কাপড়চাপড়’ সহচর শbেযােগ গিঠত িdruk শb। ‘কাপড়’ aথ গা ঢাকার জন

যসব পরা হয়। আর কাপেড়র সে

aনষ
ু

িহেসেব যguিল পরা হয় সguিলi ‘ চাপড়’। aথাৎ, ei duিট শb পরsর সmিকত। তাi ei duিট শb সহচর শb। eরকম:‘ ভেব-িচেn, কের-কেম, বঁ েচ-বেত, রাঁধা-বাড়া, খেয়- দেয়, গা-গতর, ঘর- গরsালী, লাক-লsর, মাথা-ম ু ু , িহসাবিকতাব,

লালন-পালন, খাঁজ-খবর, শার- গাল, িবেদশ-িবভূঁ i, লjা-সরম, বnu-বাnব, কাগজ-পt, ফাiল-পt, জন-

মানব, আ া-বাcা’ iত ািদ।
2. eকi শb duiবার ব বhত হেয় পেররবার eকu পিরবিতত হেয় িdruk শb হেত পাের। যমন:- িমট-মাট, িফটফাট, বকা-ঝকা, তাড়- জাড়, গl-সl, রকম-সকম, iত ািদ।
3. (ক) সমাথক শbেযােগ শbৈdত হেত পাের। যমন:- ধন- দৗলত, বলা-কoয়া, টাকা-পয়সা, গরীব-duঃখী, রাজাবাদশা, জনমানব, sবstuিত, ডাkার-বিদ , ভাগ-বাঁেটায়ারা, দর-দাম, পূজাচনা, মাঠ-ময়দান, ব বসা-বািণজ , সখ
ু -sাcn,
aসখ
ু -িবসখ
ু , যd
ু -িবgহ, ঠাkuর- দবতা, বািড়ঘর, ভীতts, বন-বাদার, বাঁকা- টরা, মামলা- মাকdমা, ধনেদৗলত, ছাiপাঁশ,
পাশাক-পিরcদ, সাজেপাষাক, মাথাম ু ু , সলা-পরামশ, পাiক- পয়াদা, তtt-তলাশ iত ািদ।

(খ) pায় সমাথক শbেযােগ শbৈdেতর uদাহরণ: খত-খামার, কল-কারখানা, মন- মজাজ, শাক-সবিজ, দালduেগাৎসব, ভাবগিতক, আদর-আপ ায়ন, আদব-কায়দা, সভা-সিমিত, সাধ-আhাদ, গl-guজব, সাkী-সাবদ
ু , বnuবাnব,
বাধািব , ধােরকােছ, uঁিকuিক, হািস-ঠা া, ফnী-িফিকর, uলেটা-পালটা, রেসবেশ, ফেল-ছিড়েয়, কঁ েদ-কিকেয়, নেচkuঁেদ, ধেরেবঁ েধ, হেস- খেল, পেড়uেন, রেখেঢেক iত ািদ।
4. িবপরীতাথক শbেযােগo শbৈdত হেত পাের। যমন:- লন- দন, দনা-পাoনা, ধনী-গিরব, আসা-যাoয়া, হািসকাnা, আেলাক-anকার, িহতািহত, মঘ- রৗd, শt-িমt, সখ
ু -duঃখ, ভাল-মn, ভূ ত-ভিবষ ৎ, al-িবsর, চনা-aেচনা,
মের- বঁ েচ iত ািদ।

(গ) পদিবকারবাচক শbৈdত (িবকার-জাত শb
পদিবকারবাচক শbৈdেতর বিশ

যােগ িdruিk)

ei য, eguিলর pথমাংশ aথপূণ, িকntu িdতীয়াংশিট pথমাংেশরi িবkিত।

aথহীন বেল ভাষায় িdতীয়াংশ বা িdতীয় পদিটর sাধীন pেয়াগ হয় না। aথচ pথমাংেশর aথিটেক িবsার কের নূতন ব

নায়

মধর
ু কের তালার কাজ কের িdতীয়াংেশর িবkত পদিট। িdতীয়াংেশর গঠেন ‘ট’, ‘ফ’, ‘স’, ‘ম’ — ei চারিট ব

নi

aিধকাংশ kেt ব বhত হেয় থােক। বাংলা ভাষায় িবকার-জাত শb, মল
ূ শেbর pিত

িন srপ, যা মল
ূ শেbর aেথর

সে াচন, pসারণ iত ািদ নানাpকার পিরবতন iি ত কের। িবেশষ , িবেশষণ, সবনাম, aব য়, িkয়া — সবরকম পেদরi
িdতীয়াংেশর িবkিত লk করা যায়।
‘জল টল, সাফ সাফ, আঁট সাঁট, জাগাড়-জাগাড়, huপ হাপ, ধার ধার, aিল-গিল, আেশ পােশ, বকা ঝকা’ iত ািদ।
ei ধরেণর শbৈdত কেয়কিট
(1) মল
ূ শেbর sর
(ক)

ণীেত ভাগ কের uদাহরণguিল িনেচ দoয়া হল।
িনর পিরবতন কের সািধত িdতীয় পদ বা aংশ।

িনবাচক শেb — ঈষৎ পিরবিতত

িনর ভাব িনেয় আেস; যমন,

— ‘upটাp, টাপুr-uপুr, kupকাp,

hupহাp, dupদাp, du দা , ঠাkuর-ukuর, িঢpঢাp’ iত ািদ।
(খ) aন শেb — (1) ভােবর pকষ বা সmণ
ূ তা pকাশ কের; যমন — ‘cuপ-চাপ, িছম-ছাম, ঘষ
ু -ঘাষ, tuk-তাk,
িফ -ফা ’ iত ািদ।
(2) sােথ aথবা aেথর pসারেণ ব বhত হয়; যথা — ‘দাগ- দাগ, ডাক- ডাক, সাজ- গাজ, চাল-cuল, ধার- ধার,
িভড়-ভাড়, িমট-মাট, যােগ-যােগ, ukেরা-টাkরা, uকনা-শাকনা, গাছ-গাছ, মাট-মাট, uটা-ফাটা, কােলা- কােলা, ভু জংভাজং, খাঁচ-খাঁচ, গাঁ া- গা া iত ািদ। িkয়ােত ঐ সকল ভাব পাoয়া যায় — ‘সাজা- গাজা, ঠাসা- ঠাসা, দাগা- দাগা’
iত ািদ।
(3) মল
ূ শেbর ব

ন-

িন পিরবতন কের ‘iত ািদ’ aেথ pসার হয়। চিলত ভাষােতi eirপ aনক
ু ার শেbর

ব বহার সমিধক দৃ হয়; যমন —
(ক) ট-বগ যােগ, সাধারণ-ভােবর শেbর pসার — aনr
ু প বstu aেথ। uদাহরণ — ‘হাত-টাত, জল-টল, বi-টi,
বাড়ী-টাড়ী’ iত ািদ। িkয়ায় — ‘িগেয়-িটেয়, বlেল-টlেল’।
(খ) ফ- যােগ — aবjায়। ‘কাজ-ফাজ, লিু চ-uিচ, টাকা-ফাকা, মিু ড়-uিড়, কাট-ফাট, তাস-ফাস’; সািহেত বhuল
pযk
ু নয়।

(গ) স- যােগ — সাধারণ-ভােব, eকu আদর বা কামলতার আভাষ; যথা — ‘মিু ড়-সিু ড়, জড়-সড়, মাটা- সাটা,
বাকা- সাকা, জা- সা, বেু ড়া-সেু ড়া, আঁট-সাঁট, guিটেয়-সিু টেয়’ iত ািদ।
(ঘ) ম- যােগ — apীিত বা rukতার ভাব; সািহেত খব
ু al ব বহার হয়। যমন, ‘লিু চ-মিু চ, ঘেু ষা-মেু ষা, তলমল’ iত ািদ।
(ঙ) aন বণ (sর o ব

ন — uভয়) পিরবতন কের য শbৈdত হয়, তােত বhu sেল aনক
ু ার শbিট মৗিলক শb

িছল; যথা — ‘কাপড়- চাপড়, আশ-পাশ, রস-কষ, cuল-বল
ু , তাড়া-huড়া, চাট-পাট, হাঁিড়-kuঁিড়, আলাপ-সালাপ, uতা-নাতা,
খাবার-দাবার, আঁক- জাখ, সেজ-guেজ, cuেক-বেু ক, লেু ট-পুেট, ব’ ক-ঝ’ ক, িমল-জল
ু , মাখা- চাখা, বাছা- গাছা, কাজ-কম’
iত ািদ।
(চ) কানo- কানo sেল আদ বা an শbিট পের aথবা পূেব িsত মল
ূ শেbর িনরথক pিত
শbিটo বhu sেল

িন মাt, eবং মল
ূ

িন- দ াতক, িবেশষ-aথহীন শbমাt; যথা — ‘us-খs
ু , usেকা-খs
ু েকা, নজ-গজ, হাঁস-ফাঁস, আi-ঢাi,

কাঁcu-মাcu, িন -িপ , আেবাল-তােবাল, আগড়ম-বাগড়ম, eবেড়া- খবেড়া, ছ -ফ , তড়-বড়, িহজ-িবিজ, ফি -ন , আঁkuপাঁku, হাbজ- গাbজ, ল -খেট, ত -বেড়’ iত ািদ।

(ঘ) aনক
ু ার-

িনেত শbৈdত

বাংলায় বhu aনক
ু ার শb pচিলত আেছ। আর ei aনক
ু ার শেb শbৈdত খব
ু i সাধারণ। যমন, ‘টkটk, কcমc,
কcকc, গ গশ, িবlিবl, কচর-মচর’। কতকguিল

ন াtক শb আবার

pকাশক হেয় থােক; যথা — ‘ব থায় টnটn কের, বা ক ক

িনর ভাব ব তীত aন -iিndয়-gাহ ভােবর

কের; jালায় কrকr কের; হাত িন িপ

কের; লাল ukuk

করেছ; টkটেক লাল রঙ’ iত ািদ।
কতকguিল

ন াtক িdruk শb dারা িবেশষ guণ বিণত হয়, য guণ বstuেত বhukণ ব ািপয়া থােক; যমন — ‘ধ ু ধ,ু

খাঁ খাঁ, ধk ধk, uk uk’ iত ািদ।
eirপ কতকguিল

িনেদ াতক শেbৈdেতর মােঝ আকার যাগ করেল,

িন-pকােশর মেূ ল য িkয়া তাহার মেধ

kিণক িবরিতর ভাব, aথবা ptu tেরর ভাব pকাশ কের; যথা ‘টকাটk, ঝনাঝn, ধড়াধ , ঠকাঠk, সনাসn, টপাটp’
iত ািদ।

পেদর িdruিk/ পদাtক িdruিk
iদানীং aেনেক শbৈdেতর শb o পেদর িdruিkেক duিট পৃথক
করেছন। eমিনেতi শbৈdত pায় সবt লিkত হয় বেল সংjাকরণ o

ণী বেল uেlখ কের তার uদাহরণ িলিপবd

ণীিবভাগ সহজ নয়। কান সবসmত নােমনেkচার

গেড় oেঠিন। eguিল eক eক জন eক eক ভােব ব াখ া কেরন। duঃেখর কথা ছাtেদর পরীkার সময় ei সব নন-s া াড
ণীিবভােগর uপর p

করা হয়। আসল pেয়াজন হল, শbৈdেতর pিতিট uদাহরেণর aথ বঝ
ু েত পারা আর তার বােক

pেয়াগ সmেn জানা। ei eিরয়ায় িডেটিলং কাজ দেব।

পদাtক শbৈdত:

পদ বা িবভিkযk
ু শb duiবার ব বhত হেয় কান িবেশষ aথ pকাশ করেল তােক পেদর িdruিk বা পদাtক
িdruিk বেল।
পদাtক িdruিk িনেmাkভােব গিঠত হেত পাের —
1. eকi পদ aিবkতভােব পরপর duiবার ব বhত হেয়। যমন:— ঘের ঘের লখাপড়া হেc। দেশ দেশ ধন ধন
পেড় গেলা। মেন মেন আিমo e কথাi ভাবিছলাম।
2. িdতীয় পদ িকuটা পিরবিতত হেয়। তেব eেkেto পদ-িবভিk aপিরবিতত থােক। aথাৎ, মল
ূ শb িকuটা
পিরবিতত হয়, িকntu িবভিk aপিরবিতত থােক। যমন:— আমরা হােত-নােত চারটােক ধেরিছ।
3. সহচর, সমাথক বা িবপরীতাথক শb eকi িবভিk যk
ু হেয় পরপর ব বhত হেয় িdruk শb গঠন করেত পাের।
যমন:— আমার সnান যন থােক duেধ-ভােত। দেশ িবেদেশ বiিট িলেখেছন সয়দ মজ
ু তবা আলী, আর পেথ-pবােস
িলেখেছন anদাশ র রায়।

পদাtক িdruিkর pেয়াগ

[eguিল িdruk শেbর মেধ o পেড়]

িবেশষ পেদর িdruিk
(uেlখ , িবেশষ পেদর িdruিk হেল সguিল িবেশষণ পেদর মত কাজ/ আচরণ কের। aথাৎ, িবেশষ পেদর িdruিk
হেল সguিল িবেশষণ িহেসেব ব বhত হয়।)
1. আিধক

বাঝােত:

রািশ রািশ ধন, ধামা ধামা ধান

2. সামান

বাঝােত:

আমার jর jর লাগেছ। কিব কিব ভাব।

3. পরsরা বা ধারাবািহকতা বাঝােত:

tuিম িদন িদন রাগা হেয় যাc। oরা বািড় বািড় িগেয় চাঁদা tuলেছ।

4. িkয়া িবেশষণ:

ধীের ধীের যায়, িফের িফের চায়।

5. aনr
ু প িকu বাঝােত:

তার স ী সাথী কu নi।

6. আgহ বাঝােত:

o দাদা দাদা বেল ডাকেছ।

িবেশষণ পেদর িdruিk
1. আিধক

বাঝােত:

ভাল ভাল আম। ছাট ছাট ডাল।

2. তীbতা বা সিঠকতা বাঝােত:

গরম গরম িজলাপী। নরম নরম হাত।

3. সামান তা বাঝােত:

uu uu ভাব। কাল কাল চহারা।

সবনাম পেদর িdruিk
1. বhuবচন বা আিধক

বাঝােত: স স লাক কাথায় গল? ক ক eল? কu কu বেল।

িkয়াপেদর/ িkয়াবাচক পেদর িdruিk
1. িবেশষণ rেপ:

রাগীর তা যায় যায় aবsা। তামার নi নi ভাব আর গল না।

2. slকাল sায়ী বাঝােত:

দখেত দখেত আকাশ কাল হেয় eল।

3. িkয়া িবেশষণ:

দেখ দেখ যাo। ঘিু মেয় ঘিু মেয় uনেল িকভােব?

4. পৗনঃপুিনকতা বাঝােত:

ডেক ডেক হয়রান হেয় গিছ।

aব য় পেদর িdruিk

1. ভােবর গভীরতা বাঝােত:

সবাi হায় হায় করেত লাগল। িছ িছ, tuিম eত খারাপ!

2. পৗনঃপুিনকতা বাঝােত:

বার বার স কামান গেজ uঠল।

3. aনভ
ু ূ িত বা ভাব বাঝােত:

ভেয় গা ছম ছম করেছ। ফাঁড়াটা টন টন করেছ।

4. িবেশষণ বাঝােত:

িপলসেু জ বািত jেল িমিটর িমিটর।

5.

িঝর িঝর কের বাতাস বiেছ। বৃি পেড় টাপুর uপুর।

িনব

না:

িবিশ াথক বাগধারায় িdruk শেbর pেয়াগ
সতকতা বাঝােত:

ছেলিটেক চােখ চােখ রেখা।

যtkত বাঝােত:

বাছা বাছা a guেলা আেগ কর।

কােলর িবsার বাঝােত:

থেক থেক িশuিট কাঁদেছ।

আিধক

লাকটা হােড় হােড় শয়তান।

বাঝােত:

eকািধক িdruিk যk
ু বাক :

খাঁচার ফাঁেক ফাঁেক, পরেশ মেু খ মেু খ, নীরেব চােখ চােখ চায়।

pkিত; ধাtu; pািতপিদক; পদ
pkিত
pkিত িবষয়িট িনেয় ব াকরেণ বশ িকu আেলাচনা হেয়েছ eবং ব াপারটা গালেমেলi থেক গেছ। মিনয়র
uiিলয়ামেস pkিতর মােন (in gram.) the crude elementary form of a word, base, root, an uninflected
word. [Sahitya Darpana, Panini, Vopadeva] লখা আেছ। নীেচ eকিট ব াকরেণ pkিত কােক বেল িলেখেছ দেখ
নoয়া যাক।
“শbমল
pিতিট মৗিলক শb তথা
ূ বা শেbর য aংশেক আর ভাঙা যায় না, তােক pkিত বেল। pত য়যk
ু
pত য়যk
ু pিতিট pািতপিদক o ধাtui eক eকিট pkিত। িকntu মৗিলক শbেক pkিত বলা যায় না। যখনi সi শেbর সে
বা aিতিরk শbাংশ বা pত য় যk
ূ শbিটেক pkিত বলা
ু হেয় নtuন শb গঠন কের, তখনi কবল নtuন সৃ শbিটর মল
যায়। aথাৎ, pত য় সািধত শেbর মল
ূ শbেক বলা হয় pkিত। িকntu শbিট থেক pত য় সিরেয় ফলেল, মল
ূ শbিটেক তখন
আর pkিত বলা যােব না।”
সবটা পড়েল লখক টকিনক ািল িঠক বেলেছন eটা pমাণ হেয় যােব। িকntu সরল হল না। আসেল pkিত কান eক
pকার ব াকরেণাk সংjােক বাঝায় না। pkিত হেc ব ু ৎপn শেbর pথম aংশ, যার িdতীয় aংশ হেলা pত য়। ব ু ৎপিtর
বাiের pkিতর কান aিst নi। আর যা ব ু ৎপn হয় aথাৎ “crude elementary form of a word, base, root, an
uninflected word” বাংলায় শেbর pািতপিদক rপ, pািতপিদক, ধাtu o িবভিkিবহীন পদেক কবল ব ু ৎপিtর সমেয়
pkিত বলা হয়। যেহtu pkিত ব পারিট ‘ ানিজেয় ’ বা asায়ী, তাi eর িবশেদ আেলাচনা,

ণীিবভাগ eসব কাযতঃ

aথহীন। eiবার ভাষাচায সন
ু ীিতkuমােরর ভাষাpকাশ ব াকরেণর “rপতtt” পিরেcেদর “pkিত” aংশিটর pথম কেয়কিট
ছেt িক লখা আেছ দখা যাক —

pkিত, ধাtu, pািতপিদক, পদ

ভাষায় যাহার িবে ষ সmেব না, eমন মৗিলক শbেক pkিত বেল। যখন ei pkিত-dারা কানo dব জািত বা guণ,
aথবা aন পদাথ দ ািতত হয়, তখন তাহােক নাম-pkিত বা সংjা pkিত বলা যায়।” কাযেkেt “ধাtu o নাম ক pkিত
বলা হয় eবং সািধত ধাtu o সািধত নামo pkিত rেপ পিরিচত।”
িতিন বলেছন pkিতর িবে ষ সmব নয়। আমরা গিতমান শbিট জািন। ‘গিত’ pkিতর স
হয়। গিত িকntu গm ধাtu িন

শানc pত েয় গিতমান

n, তাi মৗিলক শb নয়। যাi হাক, eেত িকu pমাণ করার চ া না কের বলা যেত পাের য

pkিত যেহtu ব ু ৎপিtর সমেয়i বলা হেয় থােক, তাi eেক আরo িবsাের আেলাচনা না করাi

য়। সাজা কথায় ব ু ৎপিtর

সময় pথমাংশেক pkিত বলা হয়। িdতীয়াংেশ pত য় থােক।
যমন:- লাজক
ূ শb যথাkেম লাজ, বড়, ঘর, পড়, নাচ, িজত।
ু , বড়াi, ঘরািম, পuয়া, নাcuেন, জতা শbguিলর মল
eখােন, লাজক
ূ শেbর সে
ু , বড়াi, ঘরািম, পuয়া, নাcuেন, জতা শbguিল pত য়সািধত (মল

aিতিরk শbাংশ বা pত য় যk
ু

হেয়েছ।) আর ei শbguিলর মল
ূ শb লাজ, বড়, ঘর, পড়, নাচ, িজত। aথাৎ লাজ, বড়, ঘর, পড়, নাচ, িজত — eguিল
লাজক
ু , বড়াi, ঘরািম, পuয়া, নাcuেন, জতা শbguিলর pkিত। িকntu আলাদাভােব uেlখ করেল eguিল আর pkিত নয়,
eguিল তখন কবল কতকguিল মৗিলক শb।
2. শb বা ধাtuর মল
ূ েক pkিত বেল। শেbর মল
ূ বলেত মৗিলক শbেক eবং ধাtuর মল
ূ বলেত িসd বা মৗিলক
ধাtuেকi সাধারণত বঝ
ূ ‘ দাকান’, ‘ঢাকা’ শেbর মল
ূ ‘ঢাক’ eবং √িলখ ধাtuর মল
ূ ‘িল ’,
ু ায়। যমন:- ‘ দাকান’ শেbর মল
√কর ধাtuর মল
ূ ‘কr,’।
pkিত dui pকার। যথা —

নামpkিত

—

শেbর মল
ূ েক নাম-pkিত বেল। নাম-pkিতর আেগ বা পের িকu যাগ না করেলo eiguিল শb বেল গণ হয়।
তাবo
ু বােক ব বহার করেত গেল e নাম-pkিতর সে
aন ভােব — pািতপিদেকর সে

িবভিk িচh যাগ করেত হয়। যমন:- বালক, ছাগল।

pত য় যk
ু হেল pািতপিদকিটেক নাম pkিত বেল। যমন, uপেরর লাজ, বড়, ঘর

eiguিল নাম pkিত।

িkয়া-pkিত
ধাtuর মল
ূ েক ধাtu-pkিত বা িkয়া-pkিত বেল। ধাtu-pkিত বা িkয়া-pkিত pত য় বা িবভিkযk
ু না হেয় শbrেপ
ব বhত হয় না। য সমs ধাtu শbrেপ ব বhত হেত দখা যায়, স guিলেত eকিট শন
ূ pত য় যk
ু আেছ বেল ধের নoয়া
হয়। যমন:- িল , কr।
aন ভােব — ধাtuর সে

pত য় যk
ু হেল ধাtuিটেক িkয়া pkিত বেল। যমন, uপেরর √পড়, √নাচ, √িজত — eguিল

িkয়া pkিত।
[pkিত িনেয় aিধকাংশ বাংলা ব াকরণকার cuপ কের থেকেছন। সন
ু ীিত kuমার eবং আধিু নক কােল িকu বাংলােদশী বয়াকরণ, তথাকিথত
বাংলা pkিতর uদাহরণ িদেয় ধাঁয়াশার সৃি কেরেছন। যমন লাজ, নাচ iত ািদ শb সংsৃত লjা o নৃত শেbর িবkিত। লjা o নৃত
নয়। ধাtu o নাম ক pkিত বলা হয় eবং সািধত ধাtu o সািধত নামo pkিত rেপ পিরিচত।]

মৗিলক শb

িdতীয় পিরেcদ: pত য়
pত য়: সংjা o পিরিচিত
“ যনাথঃ pতীয়েত স pত য়ঃ” — aথাৎ যার dারা pkিতর aথ pকািশত হয় তাi pত য়।
শb-pkিত o ধাtu-pkিতর utর য বণ বা বণসমি

যাগ কের নূতন শb সৃি

করা হয় সi বণ বা বণসমি েক

pত য় বেল। pত য় হেলা নূতন নূতন শbগঠেনর িবjানসmত কৗশল।
শেbর নাম rপ, pািতপিদক, ধাtu o সািধত ধাtu eবং িবভিkিবহীন পদ; eiguিলর utর য বণ বা বণসমি

যাগ

কের নূতন শb সৃি করা হয় সi বণ বা বণসমি েক pত য় বেল। pত য় হেলা নূতন নূতন শbগঠেনর িবjানসmত কৗশল।
‘pত য়’ শbিটেক তিtরীয় সংিহতায় eiভােব ব াখ া করা হেয়েছ: ‘pেত িত প াd আগcিত iত pত য়ঃ।’ aথাৎ
যা পের যk
ু হয় তাi pত য়। aথাৎ য বণ বা akর বা বণguc ধাtu বা pািতপিদেকর সে

যk
ু হেয় শbগঠন কের তােক

pত য় বেল। iংেরজী suffix, postfix iত ািদ শেbরo aথ তাi। তেব সন
ু ীিতkuমার eেক “Affix” বেলেছন।
সংsৃত pত য়guিল দখেল aেনক সময় জিটল মেন হয়। তার কারণ aনব
ু n বা বাড়িত বণচয়।
aনব
ু n বা iৎ: pত েয়র সে

বাড়িত িকu বণ থােক, যা ধাtu বা pত েয়র সে

যk
ু হয়, ei বাড়িত aংশ যা লাপ

পায় তােক iৎ বা aনব
ু n বেল। যমন গm + k = গত, kuশল + a = কৗশল। eখােন ‘k’ pত েয়র ‘ত’ ধাtuর সে

যk
ু

হেয়েছ। ‘k’ লাপ পেয়েছ। ei ‘ক’ থাকার aথ, গm ধাtuর ‘m’ লাপ পােব pত য় যk
ু হেল। তার মােন ‘ক’ িনরথক নয়।
eর কাজ রেয়েছ। আবার ‘a ’-eর লp
ু ‘ ’ বেল িদেc আদ sেরর aথাৎ ‘ku’-eর বৃিd হেব, aথাৎ ‘ku’ হেব ‘ কৗ’। আবার
ei ব াখ া সব জায়গায় খােট না।
pত েয়র aন eকিট সংjা হল: মল
ূ শb বা মৗিলক শেbর সে
কের, তােক pত য় বেল। [যা িkয়ামল
ূ o শbমেূ লর সে
সৃি েত সহায়তা কের, eমন
সে

িন বা

য aিতিরk শbাংশ যk
ু হেয় নtuন নামপদ গঠন

যk
ু হেয় নূতন পদ সৃি

কের বা বাক s শেbর িভতের সmক

িনgucেক pত য় বলা হয়। iংেরিজ suffix, postfix.] aথাৎ, pািতপিদক o ধাtuর

যi শbাংশ যk
ু হেয় নtuন শb গঠন কের, তােদরেকi pত য় বেল। লাজক
ু শেbর pkিত ‘লাজ’-eর সে

pত য়

‘uক’ যk
ু হেয় গিঠত হেয়েছ ‘লাজক
ু ’ শbিট। eমিনভােব —
pkিত + pত য় = pত য়সািধত শb
 √বড় + আi

= বড়াi

 √ঘর + আিম

= ঘরািম

 √পড় + uয়া

= পuয়া

 √নাচ + uেন

= নাcuেন

 √িজত + আ

= জতা

 √চl (গমন করা) + i = চিল
 √aৎ (গমন করা) + i = aিত (aিধক)
বাংলা ভাষায় ব বhত pত য়guিলেক ভাষাগত pkিত aনস
ু াের িতনিট ভােগ ভাগ করা হয়। ei ভাগguিল হেলা —

1. সংsৃত pত য়:

eকবেণর pত য় a, আ, i, ঈ, u iত ািদ; eকািধক বেণর pত য় িk (k + t + i), an,

য়,

ায়ন iত ািদ।

ei pত য়েক মাট পাঁচিট ভােগ ভাগ করা হেয় থােক। e guিল হেলা —
 kৎ pত য় (Primary suffix)
 তিdত pত য় (Secondary suffix)
 stী-pত য় (faminine suffix)
 ধাtবয়ব (Parts of roots)
 িবভিk (Inflection)

2. বাংলা pত য়:
দশী pত য়েকi বলা হয়, বাংলা pত য়।

3. িবেদশী pত য়:
সংsৃত o বাংলা ব তীত aন ান pত য়guিলেক িবেদশী pত য় বলা হয়।

pত েয়র sরগত পিরবতন
pত য় যk
ু হেল ধাtu বা শেbর মেধ

কানo কানo kেt সিn হয়। aন ান sরগত িকu পিরবতনo ঘেট।

ei পিরবতন guিলর নাম guণ, বৃিd o সmpসারণ। ei িতনিটেক eকেt aপruিত বেল।

kৎ o তিdত pত য়
ei dui ধরেণর pত য় শb গঠেনর ব াপাের আমােদর সহায়ক eবং ব াকরেণর eকিট pধান pকরণ। aেনেকর মেত
পািণিনর aেনক আেগর থেকi ei duiিট pত েয়র নাম pচিলত িছল। পািণিন ei duiিট নােমর কান ব াখ া দনিন।
সংsৃতj জ ািতভূ ষণ চাকীর aনম
ু ান eবং িবে ষণ হল: √k + িkপ = kৎ। eর ব ু ৎপিtগত aথ ‘কের য’ (doer)। যা
ধাtuর সে

যk
ু হেয় তােক pািতপিদেক পিরণত কের তা-i kৎ, যমন √গm + তব = গnব । p

শbগঠক’ aথ বহন না কের, ‘শbজ-শbগঠক’o

হেলা ‘kৎ’ uধ ু ‘ধাtuজ-

বাঝােত পাের িক? না, কারণ ‘kৎ’ eর ‘k’ ধাtui বলেছ ‘আিম ধাtu

থেক শb গঠন কির’।
‘তিdত’ eর ব ু ৎপিt হেলা তd + িহত, ‘তৈs িহতm’ ei aেথ য pত য় িবিহত, সাধারণভােব তারi সেগাt
pত য়েদর বাঝায় শbিট। eেkেt পের শbােথর pসার ঘেটেছ। পািণনীয় ‘তৈs িহতm’ aেথ ছ (ঈয়), যৎ (য), খ (ঈন)

iত ািদ pত য় হয় — যjীয়, bhণ , িব জনীন iত ািদ। e সবi শb বা pািতপিদেকর utর িবেধয়। তাi যা pািতপিদেকর
utর িবেধয় সiসব pত য়েক সাধারণভােব তিdত বলা হেয়েছ।
তা হেল, য pত য় ধাtuর সে

যk
ু হেয় নtuন শb বা ধাtu গঠন কের তা ‘kৎ pত য়’, আর যা শেbর (নাম o

pিতপািদেকর) সে যk
ু হেয় নtuন শb গঠন কের তােক তিdত pত য় বেল।
সংsৃেত kৎ pকরণ aেনক ব াপক kেt pযk
ু হয়, eবং কাযত ধাtuর pায় সমs পিরবতেনর িনয়মাবলী িবধৃত কের। বাংলায় pধানতঃ kদn
শbguিলi আেলাচনার িবষয়। িkয়ার কাল, ভাব, aসমািপকা িkয়ার গঠন iত ািদ kৎ pত য় যােগ হয় না।

kৎpত য়
সংsৃত kৎpত য় — বাংলা kৎpত য়।
বাংলা ব াকরেণ পাঁচিট pত য়-eর eকিট।
ধাtuর utর য pত য়েযােগ নূতন শb সৃি হয় তাহােক kৎ-pত য় বেল। √গm + িk (pত য়) = গিত; √চl + an
(pত য়) = চলn। eখােন িk o an হেc kৎ-pত য়। kৎ-pত য়াn শbi kদn শb। নবগিঠত গিত o চলn kদn শb।
বােক pেয়াগ করার সময় শbguিলেত pেয়াজনমেতা শbিবভিk যাগ করেত হেব।
kৎ-pত য়াn শb িবেশষণ হ’ ল তােক kদn িবেশষণ বেল। িবদ াসাগর মহাশয় pণীত ব াকরণ কৗমদ
ু ী- ত eর
iংেরিজ সমাথ শb িহসােব বলা হেয়েছ — primary suffix। যমন:—
√চl (গমন করা) + i = চিল
kৎpত েয়র তািলকা (বnনীর মেধ িলিখত akরguিল pত েয়র সংsৃত নাম)
a (a)

a (a )

a (ac)

a (a )

a (an)

a (ap)

a (ক)

a (ক

)

a (খc)

a (খl)

a (খ )

a (ঘ)

a (ঘ

)

a (ট)

a (টk)

a (টc)

a (ড)

a (ড )

a (ণ)

a (শ)

a (ষ)

a( )

aক ( l
ু )

aক (ব ু )

aক (বn
ু )

a

a (aটন)

aিট

a

aৎ (aিত)

aৎ (শt)

aত (aতk)

aিত (aিতচ)

aিত (ডিত)

at (atn)

aন

an (aন )

an (ল ু )

aন (কিনn)

aন (ku n)

aন (যcু )

aন (ল ু )

aনীয় (aনীয়r)

an (ঋc)

an (ঋ)

aন (কন n)

aভ (aভc)

aম

am (amc)

ar

aর (aরn)

aির

aru

aল (aলc)

aল (কl)

aল (কলc)

aিল (aিলচ)

as

as (aসc)

aস (aসn
ু )

আ

আtu

আন (আনk)

আন (মাn)

আর (আরn)

আল ু (আলc
ু )

i (i)

i (ic)

i (in)

i (i

i (িক)

iৎ

iত

in

in (iনc)

iন (iিন)

in (িঘন ু )

in (িণিন)

iম (iমc)

iর (iরn)

(a c)

(a k)

)

ir (িকরc)

iল (iলc)

i (iষc)

i (িটষc)

iu (iuc)

ঈ

ঈক (ঈকn)

ঈর (ঈরc)

u

u (u )

u (un)

u (ku)

u (k)

u (u)

uk (ukঞ)

uk (uকn)

uৎ (uিত)

uত (uতc)

uন (uন )

un (uনn)

uন

uম

ur

ur (uরn)

uচ (uc)

uল

ul (uলc)

uল (ঘl
ু )

uিল

u

uষ (uষc)

uষ (kuষn)

uস (uিস)

ঊর

ঊ (ঊষn)

eণু

oর (oরn)

ol (oলc)

oল (oল )

ক

ক (কন)

িkp (0)

খ

গ (গk)

ঠ

ড

ত (k)

ত (তn)

তব

তব (তব ৎ)

িত

িত (িkc)

িত (িkn)

tu

tu (tun)

t (tc)

tu (tu k)

t

t (tk)

t (tn)

t ( n)

িtম (িtমk)

থ (কথn)

থ (থk)

থ (থn)

িথ (কিথn)

ন

ন (নk)

ন (ন )

ন (নn)

িন

প

পাস

ব (kn)

ব (বn)

বn ( বিনp)

বর (বরc)

বর (ঘরc)

ভ (ভn)

ম (মk)

ম (মn)

মn (মিনn)

মল (kলc)

মান (শানc)

িম

য

য (ক প)

য (ণ ৎ)

য (যৎ)

য ু (যcু )

র

র ( ট)

র (রk)

র (রn)

ির (িkn)

শ

স

স (সn)

সর

সর (সরn)

িস (কিস)

sািব

sru

হn

িনmিলিখত aবাচীন বা সেnহজনক মেু লর pত য়guিলর আরo িবে ষণ হoয়া pেয়াজন।
aয় (কয়n)

আক

আল (কালn)

i (i )

iৎ (iিত)

iত(iতc)

iত (iতn)

iিথ (iিথn)

in (iনn)

iন (iিন)

in (িঘন ু )

iব (িষবn)

is (iিসn)

ঈিচ

ঈয় (ছ)

ঈ (ঈষn)

u (uণ)

ums (umসn
ু )

u

ঋ

িত (িতn)

িত (শিতp)

িত (িতn)

নু

ল (k)

ru

তিdত pত য়
শেbর (নাম eবং pিতপািদক) utর য pত য়েযােগ নূতন শb সৃি হয়, তােক তিdত-pত য় বেল। গ া +
গাে য়; দাকান + দার = দাকানদার। eখােন
শbিবভিkযk
ু হ’ য় শbguিল বােক pযk
ু হয়।

য়=

য় o দার হেc তিdত-pত য়। গাে য় o দাকানদার তিdতাn শb।

আkিরক aথ — তাহার জন িহতকর। িকntu ব াকরেণ eিট eকিট pত য় িহসােব ব বhত হয়। ei কারেণ, eর পূণা
নাম — তিdত pত য়।
বাংলা ব াকরেণ পাঁচিট pত েয়র eকিট হেলা তিdত pত য়। য pত য় শbমেূ লর শেষ যk
ু হেয় নূতন শb তির
কের, তােক তিdত-pত য় বেল। িবদ াসাগর মহাশয় pণীত ব াকরণ কৗমদ
ু ীেত eর iংেরিজ সমাথ শb িহসােব বলা হেয়েছ
— secondery suffix। বাংলা শেb ব বhত তিdত pত েয়র তািলকা িনেচ tuেল ধরা হেলাa (aচ)

a (a

ak ( n)

a (a )

a (ড )

aক (ব ু )

aঠ (aঠn)

aয় (aয়c)

aয় (কয়n)

আ

আৎ

i

i (i

iক (ঠk)

iক (ঠ

iক (ঠn)

i (i n)

iত (iতc)

in (iিন)

iম (িডমc)

iমn (iমিনc)

iয় (ঘ)

ঈন (খ)

ঈয় (ছ)

ঈয়s (ঈয়সn
ু )

e

ক

k (কn)

ক (কp)

িণc

ত (তp)

তঃ (তs)

তা (তl)

তীয়

t

বৎ (বtup)

মৎ (মtup)

ময় (ময় )

য (যk)

য (যৎ)

য (ষ

ল (লc)

লব

ষ (ণ )

সাৎ

)

)

)

)

িনmিলিখত তিdত pত য়guিলর সmেn আরo aনস
ু nান pেয়াজন।
a (an)

iu (iuচ)

eয় (ঢক)

তঃ (তিস, তিসl)

তন (u ল, tu )

তn ( ন)

a

aঠ (aঠc)

ধন
ু া

ন

ব

বল (বলc)

িবন (িবিন)

য

র

[kৎ o তিdত pত য়guিলর uপেরাk তািলকা িনভু ল নাo হেত পাের। ei তািলকায় সব kৎ বা সব তিdত pত য়guিল anভু k হয়িন। যguিল
বাংলা শb বা তার মূেলর গঠেন ব বhত হয়, সguিলi দখােনার চ া হেয়েছ। আবার aেনকguিলর কান pেয়াগ জানা যায়িন। e িবষেয় আরo কাজ
করা pেয়াজন। ei ব াপাের সবt pাচীন ব াকরেণর বা শােstর uেlখ পাoয়া যায়িন। আধিু নক যেু গর বাংলা ব াকরণকারেদর মেধ o মতেভদ আেছ।]

stী-pত য়
stী-pত য়
বাংলা ব াকরেণ পাঁচিট pত েয়র eকিট। য সকল pত য় পুংিল বাচক শেbর পের যk
ু কের, ব াকরেণ
বিণত stীবাচক শb uৎপn হয়, সguিলেক stী-pত য় বলা হয়। িবদ াসাগর মহাশয় pণীত ব াকরণ কৗমদ
ু ী- ত eর iংেরিজ
সমাথ শb িহসােব বলা হেয়েছ — feminine Affix।

stী-pত য় মল
ূ তঃ তিdত-pত েয়রi anভু k। কারণ পুংিল বাচক শেbর utর stী-pত য়েযােগ stীিল বাচক শb
গিঠত হয়।
বাংলা ভাষায় stীবাচক শb সৃি র kেt ব বhত stী-pত েয়র duিট uৎস পাoয়া যায়। ei uৎস duিট হেলা — সংsৃত
stী-pত য় eবং বাংলা stী-pত য়। িনেচ বাংলা ভাষায় ব বhত stী-pত েয়র তািলকা tuেল ধরা হেলা —
আ (টাp)

ঈ (ঈp)

ঈ (ঙীp)

ঈ (ঙী )

নী

ধাtবয়ব

ধাtবয়ব eবং ধাtংশ eকi aেথর jাপক। ভগবাn পািণনীর মেত — “সনাদ nা ধাতবঃ”। িবিভn aেথ ধাtবয়ব
সমেূ হর pেয়াগ দখা যায়। যমন — pরণােথ িণc, icােথ সn, পৗণঃপুণ ােথ ষ

pভৃ িত। আবার নামধাtuর pেয়াগo

aেনকাংেশ দখা যায়। নামধাtu aেথ নামপূবক ধাtu। নামধাtuর utের ধাtuর মত সবকিট কাযi হেব আtসংkাn icায়।
আচরণ aেথ সাধারণতঃ কাম c, িkp pভৃ িত pত য় যk
ু হয়। তেব নাম o ধাtuর পৃথক পৃথক aথ িবদ মান থােক।
সংsৃত ব াকরণ থেক গৃহীত পাঁচিট pত েয়র eকিট ধাtবয়ব। িবদ াসাগর মহাশয় pণীত ব াকরণ কৗমদ
ু ীেত বলা
হেয়েছ — ধাtuর utর i (িণচ), স (সn) pভৃ িত eবং pািতপািদেকর utর য, কাম pভৃ িত য সমs pত য় হয়, তাহািদগেক
ধাtবয়ব (Parts of roots) বেল। মল
ূ ত ei pত য় কান িkয়ামেূ লর সে

যk
ূ তির কের। ফেল ei
ু হেয় নtuন িkয়ামল

pত য়েক িkয়ামেূ লর aংশ (Parts of roots) aংশ িহসােব িবেবচনা করা হয়। ধাtবয়ব pত য় o kৎ-pত েয়র পাথক িট
জেন রাখা দরকার। —
kৎ-pত য় o ধাtবয়েবর পাথক : (1) kৎ-pত য় ধাtuর utর যk
ু হয়, ধাtবয়ব ধাtu o agশেbর utর যk
ু হয়।
(2) kৎ-pত য়েযােগ নূতন শb সৃি হয়, আর ধাtবয়েবর যােগ নূতন ধাtu সৃি হয়।

যমন:- √চl (গমন করা) + i (িণচ) = √চািল
√চl (গমন করা) + য (য ) = √চ l
√ru ( বণ) + স (সn) = √uru
িনেচ ধাtবয়েবর তািলকা দoয়া হেলা
i (িণচ)

য (য )

স (সn)

মেন রাখেত হেব সংsৃত ধাtuমল
ূ eমন িক ধাtuo বাংলায় সরাসির ব বহার করা হয় না।

tতীয় পিরেcদ: িবভিk
িবভিk:
িবভিk ব াকরেণ বিণত eকিট সংjাবাচক শb যার aথ িবেশষ pেয়াগ। iংেরিজ: inflection।
সংsৃত ব াকরেণ পাঁচ pকার pত েয়র eকিট হেলা — িবভিk। ei pত য়guিল িkয়ামেূ লর সে
পুruষেভেদ িkয়াপদ সৃি

কের eবং বাক s পেদর সে

যk
হেয় বােক র aন ান পেদর সে
ু

যk
ু হেয় কাল o

সmক sাপন কের।

pাথিমকভােব িবভিkেক dui ভােগ ভাগ করা হয়। ei ভাগguিল হেলা —
(1)

িkয়া িবভিk (Verbal Inflexion বা Conjugational Inflexions)

(2)

শb িবভিk (Noun Nominal and Pronominal Inflexions বা Declensional Inflexions)

1. িkয়া িবভিk
িkয়া িবভিk, ধাtuেত o pত য়-িন

n ধাtu-pািতপিদেক যk
ু হেয় িkয়াপেদর সৃি

pাচীন নামক িত । িবভিkযk
ু িkয়াপদেক িতঙn (িত

কের। িkয়া িবভিkর eকিট

+ an) পদ বেল। ধাtuর পের কালবাচক pত য় o তার পের

িবভিk, সমs িমেল িkয়াপদ হয়। যমন, ‘কr + il = কিরl + আম = কিরলাম’; ‘খা + ib + খাib + en =
খাiেবন’। বতমান কােলর িkয়ায় িকntu কাল-বাচক িবেশষ rপ বাংলায় ব বhত হয় না — মাt িবভিk dারাi কাল o পুruষ
uভয়i ব k হয়। যমন, ‘কের, কির, কিরs (কr + e, -i, -is)’ iত ািদ। িkয়া িবভিkর pেয়াগ সmেn িবsািরত
আেলাচনা পদ pকরেণর িkয়া পযােয় করা হেয়েছ।

2. শb িবভিk
িkয়াপদ ছাড়া aন পেদর সে

য সকল িবভিk যk
ু হয় eবং বাক s eকিট পেদর সে

aন ান পেদর সmক

sাপন কের বা িবেশষ o সবনাম পেদর বচন o কারক pকাশ কের বা িনেদশবাচক ভাব pকােশ সহায়তা কের, তােদরেক
শb িবভিk বলা হয়। যমন:িশuেক, পািখিট, হাতটা iত ািদ শেb ব বhত ক, িট, টা guিল শbিবভিk। pাচীন সংsৃত ব াকরেণ ব বhত
শbিবভিkর eকিট নাম হেc সp
ু ; িবভিkযk
ু নাম বা সবনাম পদেক সব
ু n (সp
ু + an) পদ বেল।
pকারেভদ
সংjানস
ু াের

শbিবভিkর

pেয়াগ

aনস
ু াের

চারিট

ভােগ

ভাগ

করা

হয়।

ei

ভাগguিল

হেলা:-

কারক িবভিk, সমি বাচক িবভিk, িনেদশক িবভিk, পদাnর িবভিk। কারক িবভিk শb pকরেণর কারক পযােয় িবশেদ

আেলািচত হেয়েছ। সমি বাচক িবভিk, িনেদশক িবভিk o পদাnর িবভিkর আেলাচনা কারক িবভিk aংেশর িঠক পেরi
পর পর uপsািপত হেয়েছ।

বাক o বাক s িবিভn pকােরর পদ
সাধারণভােব বলা যায় শেbর সে

িবভিk যk
ু কের বােক র anগত িবিভn pকােরর পদ সৃি

করা হয়। বােক

ব বhত পদ o শb ei duিট সংjা না জানেল পরবত পযােয়র িবিভn আেলাচনা সম কভােব aনধ
ু াবন করা সmব নয়। তাi
ei aংেশ পদguিলর pকার o তােদর ভূ িমকা িনেয় সংিkp আেলাচনা করা হেc।
ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ােয়র কথায় — বাক মেধ ব বhত পদguিলর কায o পরsেরর সিহত সmn িবচার
কিরেল eguিলেক মখ
ু পাঁচিট
1. িবেশষ

ণীেত ফলা যায়। যথা:—

2. িবেশষণ

3. সবনাম

4. িkয়া

5. aব য়

নাম, সংjা বা িবেশষ
য শb দৃ aথবা aদৃ , চku কণ মন আিদ iিndেয়র gাহ , aথবা iিndয়-বিহভূ ত aনভ
ু ূ িত-সােপk কানo পদাথ বা
ভােবর নাম, eবং যােক বাক মেধ aবিsত aথবা uহ , guণ বা ধমবাচক aন
ণী হেত পৃথk বা িবিশ

কানo শb বা শbাবলী dারা িনজ জািত বা

করা যায়, সirপ শbেক নাম বা সংjা aথবা িবেশষ বেল। ভাষায় ব বhত শেbর aিধকাংশ

িবভিki িবেশষ গঠেন ব বhত হয়।
aেশাক, পাবতী, গাছ, রাজা, বট, বৃk, জntu, গাru, কিলকাতা, পি মব , ঠাkuর, দবতা, দূত, নীিলমা, লাল,
নীচতা, মৃত , জn, লাভ, দয়া iত ািদ িবেশেষ র uদাহরণ। eেদর aেনকguিলi জািতবাচক বা generic.

িবেশষণ
য শেbর dারা নােমর, বা িkয়ার বা aন

কান িবেশষেণর, guণ বা ধম, কায বা aবsা-িবষেয় িবিশ তা pকিটত

হয়, তােক িবেশষণ বেল; যমন:— ‘কােলা হাত, লmা দাড়ী, uঁcu নজর, ভাল মানষ
ু , চমৎকার গান’ iত ািদ uদাহরেণর pথম
শbিট; যথাkেম:— কােলা, লmা, uঁcu, ভাল, চমৎকার।

সবনাম
বােক র মেধ pযk
কানo নােমর পিরবেত ব বhত হয়, eirপ পদেক সবনাম বেল, ei pকার পেদর
ু apযk
ু
ব বহার করেল eকi নাম-শbেক বার বার uেlখ করার pেয়াজন হয় না। uদাহরণ:— “রামবাবর
ু বাড়ী িগেয়িছলাম, uনলাম
িতিন বািড়েত নi।” eখােন ‘িতিন’ পদিট ‘রামবাব’ু র পিরবেত ব বহার করা হেয়েছ। সirপ, ‘আিম, tuিম, স, ক, কখন,
তখন, তাহা, uহা’ iত ািদ সবনাম পদ।

িkয়াপদ
য পদ dারা বাক িsত কানo পদাথ বা ভােবর aবsান সmেn; বা তdারা, তৎpিত িকংবা তদেথ কানo িকu করণ
বা ঘটন সmেn; eবং ei aবsান, করণ বা ঘটেনর কাল o রীিত সmেn — পূণ বাধ জেn, তাহােক িkয়াপদ বেল।
িkয়াপেদর দৃ াn:— “রাম যায়; শীত পিড়য়ােছ; খাoয়া শষ হ’ল; লাভ ত াগ কিরেব; ন ায়ধমi রাজ রkা কের;
আিম কাল সকােল িবদ ালেয় যাব;” iত ািদ। eiসকল বােক পদাথ বা ভােবর aবsান বা তােদর dারা kত কম aথবা
তােদর সmেn কানo িকu ঘটন — ei সব ব াপােরর পূণ পিরচয় পাoয়া যায়, eবং বাক s িবষয়িটর কালসmেn ei
িkয়াপেদর dারাi আমােদর পূণ বাধ বা ধারণা তরী হয়।

aব য়
(Indeclinables — Conjuctions, Interjection, etc.)
বােক র anগত পদguিলর পরsেরর সmnেক eবং বাক গত uিkেক sান, কাল, পাt o pকার িবষেয় সপ
ু িরsuট
কের দয়, eমন পদেক aব য় বেল। সংsৃেত ei ধরেণর পদ বা শেb িবেশষ , িবেশষণ, িkয়া o সবনােমর ন ায় িবভিk
gহণ করত না বেল eেদর aব য় বলা হয়। বাংলা ভাষায় aব য়guিল তােদর কাজ িদেয় িচিhত হেয়েছ। যমন:— ‘আর, না,
তা, বরং, িকntu, aথাৎ, তা-হেল’ iত ািদ। চtuথ (পদ) aধ ােয় aব েয়র িবsািরত আেলাচনা করা হেব।

চtuথ পিরেcদ: শb-গঠন: kৎ o তিdত pত য়
শেbর গঠনমল
ূ ক
শেbর গঠনমল
ূ ক

ণী

ণীিবভাগ:

গঠন aনস
ু াের শb 2 pকার —

1. মৗিলক শb
য সব শbেক িবে ষণ করেল আর কান শb পাoয়া যায় না, তােক মৗিলক শb বেল। aথাৎ, য সব শbেক
িবে ষণ করেল আর কান aথস িতপূণ শb পাoয়া যায় না, তােক মৗিলক শb বেল। যমন:- গালাপ, নাক, লাল, িতন,
iত ািদ।
ei শbguিলেক আর ভাঙা যায় না, বা িবে ষণ করা যায় না। আর যিদ ভেঙ নtuন শb পাoয়াo যায়, তার সে
শbিটর কান aথস িত থােক না। যমন, uদাহরেণর গালাপ শbিট িবে ষণ করেল গাল শbিট পাoয়া যায়। িকntu গালাপ
শbিট গাল শb থেক গিঠত হয়িন। ei duিট শেbর মােঝ কান aথস িতo নi। তমিন নাক ভেঙ না বানােনা গেলo
নাক না থেক আেসিন। aথাৎ, ei শbguিলi মৗিলক শb। ‘ গালাপ’ শbিটর সে
শbিট বানােত পাির। তমিন ‘নাক’-র সে

‘i’ pত য় যাগ কের আমরা ‘ গালাপী’

‘uল’ শbিট যাগ কের আমরা ‘নাকuল’ শbিট গঠন করেত পাির। uপেরর ei

আেলাচনািট aেনকটাi aেযৗিkক, কারণ গালাপ শbিট িবেদশী ভাষা থেক eেসছ, ফারসী ‘guল’ eর মল
ূ । তমিন নাক হল
‘নাসা’র িবkত rপ। নাসার মল
ূ থাকেত পাের। লাল, িতন iত ািদ তdব, তােদর িনিদ মল
ূ আেছ।
আসেল মৗিলক শb rেপ সংsৃত ব াকরেণ যguিল িবে ষণেযাগ নয় সguিলেক বলা যেত পাের। যমন ‘নৃ’ শb।
িকntu বাংলায় pচিলত ‘নর’ শb মৗিলক নয়। তেব jােনর aভােব তdব o িবেদশী শেbর aেনকguিলেক মৗিলক বলা হয়।
তাছাড়া uপায়o নাi। সাধারণভােব বাংলায় সংsৃত শেbর pথমার eকবচন নoয়া হেয়েছ। সীিমত uেdেশ eguিলেক
মৗিলক শb বলা যেত পাের। িkয়ার kেt rপিট সংsৃেতর aনস
ু রণ কেরিন। তাi pথাগতভােব, কr, ধr, চl ei ধরেণর
িkয়ােক মৗিলক শb বলা হয়।

2. সািধত শb
য সব শbেক িবে ষণ করেল aথস িতপূণ িভn eকিট শb পাoয়া যায়, তােদরেক সািধত শb বেল। মল
ূ ত,
মৗিলক শb থেকi িবিভn ব াকরণিসd pিkয়ায় সািধত শb গিঠত হয়।
মৗিলক শb সমাসবd হেয় িকংবা pত য় বা uপসগ যk
ু হেয় সািধত শb গিঠত হয়। যমন: সমাসবd হেয় — চাঁেদর মত মখ
ু = চাঁদমখ
ু
 pত য় সািধত — কর + in = করী
 uপসগেযােগ — p + শাসন = pশাসন

শেbর aথমল
ূ ক
aথমল
ূ ক
শেbর aথমল
ূ ক

ণী

ণীিবভাগ
ণীিবভাগ জানার আেগ শেbর ব ু ৎপিtগত aথ o ব বহািরক aথ সmেক পির ার ধারণা থাকা

দরকার।

ব ু ৎপিtগত aথ:

কান শb য শb বা শbমল
ূ হেত গিঠত হেয়েছ তার aথ িদেয় শbিটর য aথ ধারণ করার

কথা, তােক শbিটর ব ু ৎপিtগত aথ বেল। aথাৎ, uৎপিtগত ভােব শbিটর য aথ দাঁড়ায়, তােকi ব ু ৎপিtগত aথ বেল।
যমন, ‘মধর
ু ’ শbিটর ব ু ৎপিtগত aথ হoয়া
ু ’ শbিট গিঠত হেয়েছ ‘মধ ু + র’ aথাৎ ‘মধ’ু শb হেত। তাi ‘মধর
uিচত মধ ু সংি

কান aথ। আর ‘মধর
ু ’ শেbর aথ ‘মধর
ু মত িমি guণযk
ু ’। aথাৎ, ‘মধর
ু ’ শbিটর ব ু ৎপিtগত aথ বজায়

থেকেছ।
আবার, ‘হsী’ শbিট গিঠত হেয়েছ ‘হs + iন’ aথাৎ ‘হs’ শb হেত। তাi ‘হsী’ শbিটর ব ু ৎপিtগত aথ হoয়া
uিচত হs বা হাত সংি

। িকntu ‘হsী’ বলেত eকিট িবেশষ পuেক বাঝায়, যার আদেপ কান হাত-i নi। aথাৎ,

আপাতদৃি েত শbিটর ব ু ৎপিtগত aথ বজায় থােকিন। িকntu হাতীর uঁড়েক হাত ধরেল aথ ব ু ৎপিt স ত হয়। কাযত
শbিটর uৎপিt eভােবi হেয়েছ।

ব বহািরক aথ:

কান শb pkত aেথ য aেথ ব বhত হয়, বা য aথ pকাশ কের, তােক সi শেbর

ব বহািরক aথ বেল। যমন, uপেরর uদাহরণguিলেত, ‘মধর
ু ’ শbিটর ব বহািরক aথ ‘মধর
ু মত িমি guণযk
ু ’, আর ‘হsী’র
ব বহািরক aথ হাতী, ‘eকিট িবেশষ পu’।
aথগত ভােব শbসমহ
ূ েক 4 ভােগ ভাগ করা যায় —

1. যৗিগক শb
য সব শেbর ব ু ৎপিtগত aথ o ব বহািরক aথ eকi, তােদর যৗিগক শb বেল। aথাৎ, শbগঠেনর pিkয়ায়
যােদর aথ পিরবিতত হয় না, তােদরেক যৗিগক শb বেল। যমন:মল
ূ শb
গায়ক

শb গঠন (aথ)
গ + aক

aথ
য গান কের

কতব

k + তব

যা করা uিচত

বাবয়
ু ানা

বাব ু + আনা

বাবর
ু ভাব

মধর
ু

মধ ু + র

মধর
ু মত িমি guণযk
ু

দৗিহt

duিহt +

(duিহতা = মেয়,

কন ার পুt, নািত

= পুt)
পেকটমার

পেকট + মার

পেকেটর িজিনস চার

2. rঢ় বা rিঢ় শb
pত য় বা uপসগ

যােগ গিঠত য সব শেbর ব ু ৎপিtগত aথ o ব বহািরক aথ আলাদা হয়, তােদরেক rঢ়

বা rিঢ় শb বেল। যমন:মল
ূ শb

শb গঠন

ব ু ৎপিtগত aথ

ব বহািরক/ মল
ূ aথ

হsী

হs + iন

হাত আেছ যার

eকিট িবেশষ pাণী,
হাতী

গেবষণা

গা + eষণা

গাru খাঁজা ( গা শেbর
আরo aেনক aথ আেছ,

ব াপক aধ য়ন o
পযােলাচনা

তােত গেবষণার aথ
যিু kস ত মেন হয়)
বংশী

বংশ + ঈন ()

কথ বাঁশী বা বাঁিশ,

বাঁেশর তির িবেশষ

বাঁিশ

বাঁশ+iন

বাঁশ িদেয় তির

বাদ যnt

িতল +

িতল থেক তির sহ

uিdদ থেক তির য

তল

পদাথ
pবীণ

p + বীণা

কান sহ পদাথ

pk rেপ বীণা বাজান

aিভj বয়s ব িk

িযিন
সেnশ

সম + দশ

সংবাদ

িম াn িবেশষ

3. যাগrঢ় শb
সমাস িন

n

য সব শেbর ব ু ৎপিtগত aথ আর ব বহািরক aথ আলাদা হয়, তােদরেক যাগrঢ় শb বেল।

যমন:-

মল
ূ শb

শb গঠন

ব বহািরক aথ

প জ

পে

পduল

রাজপুত

রাজার পুt

জেn যা

eকিট জািত িবেশষ, ভারেতর
eকিট জািত

মহাযাtা

মহাসমােরােহ যাtা

মৃtu

জলিধ

জল ধারণ কের যা / eমন

সাগর

4. নবস ৃ বা পিরশb বা পািরভািষক শb
িবিভn িবেদশী শেbর aনক
ূ ক যসব pিতশb সৃি
ু রেণ ভাবানব
ু াদমল

করা হেয়েছ, সguিলেক নবসৃ বা পিরশb বা

পািরভািষক শb বেল। মল
ূ ত pচিলত িবেদশী শেbরi িবকেl eরকম পািরভািষক শb তির করা হেয়েছ। যমন:-

পািরভািষক শb

মল
ূ িবেদশী শb

পািরভািষক শb

মল
ূ িবেদশী শb

amজান

Oxygen

সিচব

Secretary

uদযান

Hydrogen

sাতক

Graduate

নিথ

File

sাতেকাtর

Post Graduate

pিশkণ

Training

সমািp

Final

ব বsাপক

Manager

সামিয়কী

Periodical

Radio

সমীকরণ

Equation

General Manager

পুরসভা

Municipality

বতার
মহাব বsাপক

পিরভাষা সmেn বাংলােদশীেদর a ালািজর কারণ সguিলর সংsৃত মল
ূ । ভারেতর কিপক াটরা aেনেক ei মেতর
পৃ েপাষক। তােদর মত িনেচ দoয়া হল।
[িকntu, যসব িবেদশী শb আমােদর ভাষায় pচিলত হেয় গেছ, আমােদর ভাষায় uেক গেছ, সguিলo বাংলা ভাষার শb; সi শbguিলo
আমােদর ভাষার সmদ। সমৃd শbভা ার eকিট সমৃd ভাষার সবেচেয় বেড়া লkণ। য ভাষার শbভা ার যেতা বেড়া, সi ভাষা তেতা বিশ সমৃd o
unত ভাষা। আর শbভা ার বৃিdর eকিট pধান কৗশল িবেদশী শb আtীকরণ বা gহণ। আর তাi বাংলা ভাষায় pচিলত িবেদশী শেbর ভাবানব
ু াদমূলক

কিঠনতর পিরভাষা তির করা িনpেয়াজন। eবং তা সাধারণ মানষ
ু gহণo কের না। ভাষায় তা-i িটেক থােক, যা সাধারণ মানষ
ু gহণ কের। মানষ
ু
কখেনা বেল না, ‘আমরা িন ােসর সে amজান gহণ কির।’ বেল, ‘আমরা িন ােসর সে aিkেজন gহণ কির।’]

িকntu ঘটনা হেলা িবেদশী শb বাংলা akের িলেখ সিটেক বাংলা শb বলার কান মােন হয় না। লােক িক বেল সটা
ধতব নয়। aিধকাংশ মানষ
ৃ া কের।
ু কথার মেধ iংেরিজ চািলেয় দoয়ােক গৗরেবর মেন কের। তারা বাংলা ভাষােকo ঘণ
পিরভাষার pেয়াগ, ভাষার aিভভাবক সরকােরর নীিতর uপর িনভর কের। aিধকাংশ বাংলা পিরভাষা তরী হেয় গেছ pায়
eক শতাbী আেগ। ভারেতর kমবধমান আtিব াস o আtসmােনর uপযk
ু নীিত হেলা eguিলর যথাসmব ব বহার কের
জাতীয়তার uেnষ ঘটােনা।

pত য় সmেn আরo কেয়কিট কথা:
কােনা কােনা বয়াকরণ িবভিk o pত য়েক aিভn বেল uেlখ কেরেছন। আমরা িকntu তােদর সে

eকমত হেত

পারলাম না। pত য় o িবভিkর সাদৃশ - বসাদৃশ uku লk করেল িবষয়িট সহেজ বাধগম হেব।
pত য় বা িবভিk কা’রo sতnt ব বহার বােক নাi, uভেয়i শb বা ধাtuর utর যk
ু হয়। ei পযn uভেয়i সদৃশ।
িকntu বসাদৃশ uku িবেশষ pিণধানেযাগ ।
(1) pত য়যk
হেলo ধাtu বা শb; ধাtu বা শbi থােক, বােক pযk
হবার uপযk
ু
ু
ু তা লাভ কের না, িকntu
িবভিkযk
ু ধাtu বা শb পেদ পিরণত হেয় বােক sানলােভর যাগ তা পায়। (2) ধাtu বা শেb pথেম pত য় যাগ হয়, পের
িবভিk আেস। শেb শbিবভিk বা ধাtuেত ধাtuিবভিk যাগ করার পর আর কােনা pত য় যাগ করা চেল না।
ধাtu বা শেb pত য় যk
ু হেল pত েয়র িকu aংশ শb বা ধাtuর সে
pত েয়র লাপ পাoয়া aংশেক iৎ বেল। pত য় যk
ু হ’ ল ধাtu বা শেbর sর

িমেশ যায়, বাকী aংশuku লাপ পায়।

িনর িকu পিরবতন ঘেট; কখনo-বা কােনা

sর বা ব

েনর িবেলাপ হয়; কখনo-বা নূতন বেণর আিবভাবo ঘেট। পিরবতন বা বণেলাপ aথবা বণাগম সংsৃত ব াকরেণর

িনয়ম-aনয
ূ guিল িবেশষভােব sরণেযাগ ।
ু ায়ী হয়। e-িবষেয় guণ, বিু d সmpসারণ pভৃ িত সt

uপধা:

ধাtu বা শেbর an বেণর পূববণেক uপধা বেল। লkী শেbর an বণ ঈ-র পূববণ ‘m’ — eiিটi uপধা।

গm ধাtuর an বণ m-eর পূববত বণ a হেলা uপধা। সত
ু রাং eখন থেক pিতিট শbpkিত, ধাtupkিত o pত েয়র
an গত বণguিলর kমাবsান-সmেn সেচতন থাকেত হেব।

kৎ-pত য়
কােনা ধাtuর utর eকi সমেয় eকিটমাt pত য় যk
হয়। aবশ ধাtuর পূেব eকিট uপপদ িকংবা eক বা
ু
eকািধক uপসগ থাকেত পাের। ধাtuর পূেব uপসগ বা uপপদ থাকেল সিnর িদkিট লk রাখেত হেব। যমন, িব-ud-√পd
+ িk = ব ু ৎপিt, সরঃ-√জn + ড = সেরাজ, aিধ-√বs + k = aধ ু িষত।
॥ বাচ সmক ॥
ধাtuর utর pযk
ু হয় বেল kৎ-pত েয় বাচ সmক থােক aথাৎ kৎ-pত য় িন

n শbিট কt, কম, করণ, aপাদান,

aিধকরণ pভৃ িত কারকবােচ aথবা কবল িkয়ােথ ভাববােচ pযk
ু হয়।
pত য়িন

n শbিট যখন কtপদrেপ বা কtপেদর িবেশষণrেপ ব বhত হয়, তখন pত য়িট কtবােচ pযk
ু

হেয়েছ বলা হয়। দা + aক ( l
ু ) = দায়ক (দান কিরবার কতা); জল-দা + ক = জলদ (জল দয় য); গা + iেয় = গাiেয়
( য গান গাiেত পাের); শী + k = শিয়ত ( য uiয়া আেছ)।
pত য়িন

n শbিট যখন কমপদrেপ বা কমপেদর িবেশষণrেপ ব বhত হয়, তখন pত য়িট কমবােচ pযk
ু হয়।

aন-ু বd + k = aনূিদত ( যিটেক aনব
ু াদ করা হেয়েছ ); সb + শানc = সব মান ( য ব িkর সবা করা হেc); tul +
আ = তালা (জল বা uল); শী + িণc + k = শািয়ত (যাহােক শায়ােনা হেয়েছ )।
pত য়িন

n শbিট করেণর aেথ ব বhত হ’ ল pত য়িট করণবােচ pযk
ু হেয়েছ বলা হয়। নী + aন = নয়ন

(যাহার dারা নীত হয়); চr + aন = চরণ (যাহার dারা িবচরণ করা হয়); চl + িণc + aন + ঈ = চালনী (যাহার dারা
চালা হয়); ঝা

+ aন = ঝাড়ন (যাহার dারা ঝাড়ােমাছা হয়)।

pত য়িন

n শbিট aপাদান aেথ ব বhত হ’ ল pত য়িট aপাদানবােচ pযk
ু হয়। ঝr + না = ঝরনা (যাহা হiেত

pত য়িন

n শbিট aিধকরণ aেথ ব বhত হ’ ল pত য়িট aিধকরণবােচ pযk
ু হেয়েছ বলা হয়। ud-সূ + al =

ঝের)।
uৎসব; শী + aন = শয়ন (শয া aেথ — যখােন শায়া হয়); sা + aন = sান (থাকা কাজিট যখােন হয়)। “কদmেরণু
িবছাiয়া দাo শয়েন।”
pত য়িন

n শbিট যখন িkয়ার aথিটেকi বঝ
ু ায়, তখন pত য়িট ভাববােচ pযk
ু হেয়েছ বলা হয়। গm + aন =

গমন (যাoয়া কাজিট); গাঁ

+ aিন = গাঁথিন (গাঁথা-rপ কাজিট)। “eলাiয়া বণী uেলর গাঁথিন দখেয় খসােয় cuিল।”—

চ ীদাস।
বাংলা ভাষায় pচিলত সংsৃত kদn শbguিলর uৎপিt কী কের হল তা জানার সিু বধার জন eখন আমরা কেয়কিট
pধান pধান সংsৃত kৎ-pত েয়র আেলাচনা করব। তার পেরi বাংলা kৎ-pত য় িনেয় আেলাচনা করা হেব।

সংsৃত kৎ-pত েয়র pেয়াগ

॥তব , aনীয়, ণ ৎ, যৎ, ক p॥
করা uিচত বা করার যাগ

বাঝােত কমবােচ o ভাববােচ ei pত য়guিল যk
ু হয়। eiসমs pত য়িন

n শb

সাধারণতঃ িবেশষণ।
(ক) তব : দা — দাতব , jা — jাতব , sা — sাতব , aন-ু sা — aন ু াতব [সিn লkণীয়], গm — গnব [সিnেত m
sােন ত-বেগর প মবণ n হেয়েছ ], মn — মnব , হn — হnব , k — কতব [ধাtuর ansর ঋ-eর guণ ar হেয়েছ ], ধৃ —
ধতব , s ৃ — sতব , ru —
পিঠতব [ধাtuর শেষ i-

াতব , িজ — জতব , বc — বkব [c-sােন k হেয়েছ ], দৃ

— d ব [ঋ-sােন র], প —

িন eেসেছ], জীb — জীিবতব , ভূ — ভিবতব [u-র guণ ab পের i-র আগম], ভk্ — ভিkতব ,

gh — gহীতব , কh (বাংলা ধাtu) — কহতব ।
(খ) aনীয়: পূj — পূজনীয়, বn্ — বnনীয়, মাn — মাননীয়, সb — সবনীয়, সh — সহনীয়, রk্ — রkণীয় (ণtিবিধ লkণীয়), ভk্ — ভkণীয়, gহ — gহণীয়, লk্ — লkণীয়, িশk্ — িশkণীয় (িশিখবার িবষয় eবং িশখাiবারo িবষয়),
রm — রমণীয়, sৃh — sৃহণীয়, পা — পানীয়, দা — দানীয়, k — করণীয় (ধাtuর an sেরর guণ), h — হরণীয়, s ৃ —
sরণীয়, বৃ — বরণীয়, দৃ

— দশনীয়।

(uপধা লঘs
ু — যাজনীয়, ru —
ু েরর guণ), kৎ — কীতনীয়, ac — aচনীয়, aিপ — aপণীয়, uc — শাচনীয়, যj
বণীয় (an sেরর guণ), stu — sবনীয়, ঈ

— ঈষণীয়, রািপ (ruh + িণc) — রাপণীয়, পািল (পা + িণc) — পালনীয়।

সirপ ত জনীয়, আচরণীয়, যাচনীয়, uেপkণীয়, আদরণীয়, pচরণীয়, গণনীয়, িচnনীয়, কমনীয়। [লাল akের িচিhত
uদাহরণিট িনভু ল নয়। কীতনীয় ‘কীিত’ ধাtu থেক ‘aনীয়’ pত য় যােগ িন

n। কীিত ধাtu √kt + i (িণc) ধাtবয়ব যাগ কের িন

n হেয়েছ, guণ

হেয় ঈr হেয়েছ।]

(গ) ণ ৎ: (সাধারণতঃ ঋ-কারাn o ব

নাn ধাtu eবং uপসগযk
ু চr, মd pভৃ িত ধাtuর utর ণ ৎ হয়; ণ o ৎ

লাপ পায়, য থােক): k — কায [ধাtuর an sেরর বৃিd], ধৃ — ধায, পির-h — পিরহায, ভৃ — ভাযা [stী-pত য় আ যk
ু
হেয়েছ ], ঋ (গমন করা) — আয, ru —

াব ।

[an sেরর বৃিd], ভূ — ভাব , িভd — ভদ
[uপধা লঘs
ু েরর guণ], িবd — বদ , িব-িবc — িবেবচ , ভk্ — ভk , লk্ — লk , ভু j — ভাজ , ভাগ
[uপেভাগ-aেথ ভু j ধাtuর j-sােন g], p-যj
ু — pেযাজ , িন-যj
ু — িনেয়াজ [‘িনেয়াজেনর যাগ ’ (ভৃ ত ) aেথ কমবােচ ], eবং িন-যj
ু — িনেয়াগ [‘িনেয়াগ কিরবার aিধকারী’ (pভু ) aেথ কtবােচ ], হs — হাস [uপধা sেরর বৃিd], ত j
— ত াজ , [তdrপ পিরত জ — বানানিট িবেশষভােব sরণীয়। ‘ত j’ সংsৃত aসমািপকা িkয়া, eর aথ: পিরত াগ ক’ র
(কিরয়া)। [সংsৃত িkয়াপদ বাংলায় চেল না], প — পাঠ , মাn — মান , বh — বাহ , আ-চr — আচায, িব-চr — িবচায,
ud-চাির (চr + িণc) — ucায, p-মd — pমাদ , বc — বাচ [বিলবার যাগ ] eবং বাক [শbসমি aেথ বc ধাtuর csােন k], পc — পাচ ; বাংলা √কা + ণ ৎ = কাট ।
(ঘ) যৎ (sরাn ধাtuর uপধায় a-কারযk
ু প-বগাn ধাtu, শk, সh ধাtu o uপসগহীন গd, মd, চr pভৃ িত কেয়কিট
ধাtuর utর যৎ হয়। ৎ iৎ, য থােক): দা — দয় [an আ-sােন e], ধা — ধয়, jা — jয়, পা — পয়, aন-ু মা — aনেু ময়,
হা — হয়, গ — গয়, সh — সহ , শk — শক , চr — চয, ল

— লভ , রm — রম , গd — গদ , গm — গম। চb — চব ,

শs — শস , মd — মদ , নm — নম , হn — বধ [হn sােন ব আেদশ]; িজ — জয় [ansেরর guণ], িচ — চয়, নী — নয়,
ru —

ব , ভূ — ভব । uপ-আ-√দা + যৎ = uপােদয়। িব-আ-√খ া + যৎ = ব ােখ য়। √ ধ + যৎ = ধ য়।
ধাtuেত eকi সে

ণ ৎ [বা যৎ] pত য় eবং aনীয় pত য় হয় না। যমন পূজ , িকntu পূজনীয়; মান , মাননীয়; দূষ ,

দূষণীয়; গণ , গণনীয়; বn , বnনীয়; aিচn , aিচnনীয়; লk , লkণীয়; gাহ , gহণীয়;
বণ , বণনীয়; চব , চবণীয়; রম , রমণীয়; কাম , কামনীয়; aসহ , aসহনীয়।

াঘ ,

াঘনীয়; নম , নমনীয়;

(ঙ) ক p (k o p iৎ, য থােক। ei pত য়িন

n শbguিল িবেশষ ): k — kত [hssরাn ধাtuর utর ৎ-eর আগম

হয়], বৃ — বৃত (বরণীয়), ভৃ — ভৃ ত ; িশs — িশষ [ষt িবিধ পািলত হেয়েছ]; দৃ

— দৃশ ; √িবd + ক p + আ = িবদ া।

√হn + ক p + আ = হত া। √শী + ক p + আ = শয া।
॥ শt, শানc ॥
িkয়া-ব াপারিট হেc বা চলেছ বাঝােল পরৈsপদী ধাtuর utর কtবােচ শt o আtেনপদী ধাtuর utর কt o
কম uভয়বােচ শানc pত য় হয়। ei dui pত য়িন

n শbguিল িবেশষণ।

o ঋ iৎ, aৎ থােক): চl — চলৎ, প — পঠৎ, জীb — জীবৎ, ধাb — ধাবৎ, jl — jলৎ, জাg —

(ক) শt (

জাgৎ (পদিট িবেশষণ, তদািপ জাgত নয় জাgত পদিট সংsৃত লা মধ মপুruষ বhuবচেনর িkয়াপদ; aথ ‘জািগয়া uঠ’।
সংsৃত িkয়াপদ বাংলায় চেল না), গ — গায়ৎ, মh (পূজা করা) — মহৎ, as — সৎ, িবd — িবds [“িবেদঃ শtuবসঃু ”
সt
ূ ানস
ু াের িবd-ধাtuর শt-sােন বs হেয়েছ]। ei সমs শেbর মেধ মহৎ, সৎ o িবds ব তীত aন guিলর sাধীন pেয়াগ
বাংলায় নাi; সমােস aবশ eেদর সাkাৎ পাoয়া যায় — জলদভূ ষণ, গলদru, গলdঘম, পঠdশা, জীবdশা, জাgদবsা,
জীবnত
ৃ , চলিct, jলjটা, sলdবচন, sলdবসন, jলদিচেরখা। বাবা যখন দহ রােখন, তখনo ছােটা ভােয়র পঠdশা
চলিছল।

মহৎ, সৎ o িবds শেbর পুংিল -rপ যথাkেম মহাn, সৎ o িবdাn eবং stীিল -rপ যথাkেম মহতী, সতী o
িবduষী — বাংলায় বশ চেল। kীবিল

িহসােবo মহৎ o সৎ শb duiিটর বhuল pচলন বাংলায় রেয়েছ। তেব সৎ শbিট

সংsৃেত িবদ মান aেথ ব বhত হয়, বাংলায় ‘ভাল’ aেথ ব বhত হয়। [িবdাn eবং িবদ া শbdেয়র ব ু ৎপিt o বানান
িবেশষভােব লk করেত হেব।] িবds শbিটর কেয়কিট সমাসবd rপ মেন রাখেত হেব: িবdৎসমাজ বা িবddবlভ,
িবdn লী, িবddভূ ষণ।
(খ) শানc (

o c iৎ, আন থােক। ei আন কখনo মান হয়, কখনo বা ঈন হয়): বৃৎ — বতমান, বৃ — বধমান,

জn — জায়মান, শী — শয়ান, িবd — িবদ মান, uৎ-পd — uৎপদ মান, দীp — দীপ মান, মh
ু — মাহ মান [মহ
ু মান
ব াকরণিসd নয়; চলিnকা d ব ], u

— শাভমান, সm-চর — স রমান ( মঘ), আ-বh — আবহমান (কাল), মৃ — িmয়মাণ

[বানানিট িবেশষভােব লk কruন], পরা-a

— পলায়মান [r sােন l], িব-লী — িবলীয়মান, আ-র

— আরভমাণ, সb —

সবমান (পুt বা িশষ ), aপ-সৃ — aপসৃয়মান (িযিন িনেজi সিরয়া পিড়েতেছন), ধাb — ধাবমান, pিত-ঈk্ — pতীkমাণ,
আs — আসীন। তdrপ িনরীkমাণ, বীkমাণ। ei uদাহরণguিল কtবােচ র।
pত য়িন

n শbিট কমবােচ pযk
ু হ’ ল কেমর িবেশষণ হেব। সb — সব মান (িপতা বা guru; কমবােচ y-eর

আগম হেয়েছ, লk কruন), aপ-সৃ — aপিsয়মাণ (যাহােক aপসািরত করা হেc), দৃ

— দৃশ মান (জগৎ), দা — দীয়মান

(বstu), নী — নীয়মান, আ- লাc — আেলাচ মান (িবষয়), pিত-ঈk্ — pতীk মাণ, আ-র

+ িণc — আরভ মাণ,

—

n শbguিলর stী-rপ পাoয়া যায়।

াম মাণ, িনঃ-মা — িনম য়মাণ, pিত-i — pতীয়মান। আ pত য়েযােগ শানc pত য়িন

m + িণc

যমন, শয়ান — শয়ানা, িবদ মান — িবদ মানা; সirপ িনরীk মাণা, বীk মাণা।
শt aেপkা শানc pত েয়র িদেক বাংলা ভাষার আgহ বশী বেল পরৈsপদী ধাtuর utরo শানc pত য়- যােগ pবh — pবহমান, চl — চলমান, ভাs — ভাসমান pভৃ িত সংsৃত ব াকরণিবrud aথচ ব বহারিসd শেbর সৃি হেয়েছ।
পৗনঃপুিনকতা বা আিতশয
pচিলত রেয়েছ। jl + ষ

বাঝােত ষঙn ধাtuর utর কtবােচ শানc pত য়যk
ু কেয়কিট শb বাংলায় বশ

— জাjল মান (আিতশয ), rud + ষ

দাduল মান, দীp + ষ — দদীপ মান।

— রাruদ মান ( পৗনঃপুিনকতা), dul + ষ

—

ক
+ ক

pত য়যk
ু কেয়কিট তৎসম নামধাtuর utর শানc pত েয়র যােগ লb কেয়কিট শb বাংলায় দখা যােc। শb

— শbায়মান, ঘন + ক

aমৃতায়মান, asায়মান। ঊে

— ঘনায়মান, duমনs + ক

— duমনায়মান, শ াম + ক

— শ ামায়মান; aনr
ু প-ভােব

aমৃতায়মান আকাশ, িনেm সবজ
ু ায়মানা বসn
ু রা।

॥ k (ত) ॥
“হেয়েছ” aেথ বতমান কােল কtবােচ aকমক ধাtuর utর eবং aতীতকােলর সকমক ধাtuর utর ei pত য়
হয়। k iৎ, ত থােক। k pত য়াn শb িবেশষণ। jা — jাত, sা — sাত, যা — যাত, ভী — ভীত, kী — kীত, pী — pীত,
আ-নী — আনীত, p-নী — pণীত, cu — cu ত, aন-ু i — aিnত। [সিn লk করেত হেব], aন-ু ud-i — aনূিদত [কtবােচ :
পের uিদত aেথ], aিধ-i — aধীত, িব-পির-i — িবপরীত, সm-aব-i — সমেবত, aিভ-p-i — aিভেpত, ru — rত, দূ
— দূত, anঃ-ভূ — anভূ ত, খ া — খ াত, আ-hu — আhuত, আ- h — আহূত [ h sােন হূ], k — kত, ঋ — ঋত (িবণ) o
ঋণ (িব), আ-ঋ — আত, সm-k — সংsৃত [সিn দখন
ু ], aপ-সৃ — aপসৃত, s ৃ — sত
ৃ , ধৃ — ধৃত, পর-ভৃ — পরভৃ ত
( কািকল), মৃ — মৃত, আ-h — আhত, িনঃ-বা — িনবাণ [ত-sােন ন হেয়েছ, ণt িবিধমেত সi ন ণ হেয়েছ ], িk — kীণ

[an i দীঘ হেয়েছ ], দী — দীন, লী — লীন, শৃ — শীণ (ঋ্-sােন ঈr, ত-sােন ন eবং ণt-িবিধ), দৃ — দীণ, জৃ — জীণ, িবt — িবতীণ [“িবতিরত” ব াকরণ-স ত নয়], আ-k — আকীণ, ud-t — utীণ, িব-st — িবsীণ, পা — পীত [আ-sােন ঈ],
হা — হীন [ শষ sর aনc
ু ািরত], sা — িsত [আ-sােন i], পির-মা — পিরিমত, pিত-sা — pিতি ত [সিn লkণীয়], uপ-sা
— uপিsত [ucারণিট হসn নয়, লk কruন]; শাs — িশ , ধা — িহত [ধা-sােন িহ], aিভ-ধা — aিভিহত, anঃ-ধা —
anিহত; দা — দt [দা-sােন দৎ]; গ — গীত [ঐ-sােন ঈ]; শী — শিয়ত [ঈ-sােন aিয়], শী + িণc — শািয়ত; িব-jািপ (jা
+ িণc) — িবjািপত; জাগৃ — জাগিরত; গm — গত [ধাtuর anবেণর লাপ], নm — নত, p-নm — pণত [ণt-িবিধ লk
কruন], িব-রm — িবরত, িন-রm — িনরত (িনযk
ু ), িনঃ-রm — নীরত (িবরত), আ-যm — আয়ত, সm-যm — সংযত, ud-যm
— uদ ত, k

— kত [িবেশষ -িবেশষণ duii], সm-মn — সmত, aিভ-মn — aিভমত (ucারণ হসn নয়), িব-তn —

িবতত (ব াp), িন-হn — িনহত, জn — জাত [ধাtuর anবেণর লােপর সে

আ-eর আগম হেয়েছ ], s-খn — sখাত; শk —

শk, িkp — িkp, tp — tp, িলp — িলp, লp
ু — লp
ু , gup — gup, বৃ — বৃd, বৃধ + িণc — বিধত, দৃp — দৃp, gs —
gs, ts — ts, িদ
ব s, িk

— িদ , আ-িব

— আিব , দৃ

— িk , আ-k — আk , tu

— দৃ , as — as, aিভ-as — aভ s, িন-as — ন s, িব-as —

— tu , i

— i (aিভলিষত aেথ িবেশষণ, বাি ত বstu aেথ িবেশষ ), িপ

—

িপ , পু — পু , h — h , ru — ru , িব- s — িব s, মd — মt, আ- যৎ — আয়t, ku — kud, য ু — যd
ু , ru —
rud, u — ud, িস — িসd, ল

— লb, ল ু

— লb
ু , আ-র

— আরb, duh — dug (িব), দh — দg, িsh — িsg, িদh —

িদg (িলp), মh
ূ ; ruh — rঢ়, সm-আ-ruh — সমাrঢ়, guh — গূঢ়, দৃh — দৃঢ়, িব-বh — ব ূ ঢ় (ধাtuর ব ঊ
ু — মg
ু , মঢ়
হেয়েছ), kud — ku , িখd — িখn, িkd — িkn, িsd — িsn, ad — an (িব), িছd — িছn, িভd — িভn, আ-পd — আপn,
িব-ud-পd — ব ু ৎপn, আ-সd — আসn, aব-সd — aবসn, িব-সd — িবষ

[ষt-িবিধ], িন-সd — িনষ

[aবিsত,

uপিব , শিয়ত িতনিট aেথi], পৃ — পূত, পূr — পূণ (িনপাতন), tr — tণ (b-sােন ঊ), “ নৗকা ভেস চেল যায় পূণ
বায়ভ
ু ের tণ sােতােবেগ।”
m — mান, ভj — ভk [j-sােন k], যj
ু — যk
ু , ত j — ত k, ud-ত j — ut k, মcু — মk
ু , ud-মcু —
unmuk, ud- মািচ (মcু + িণc) — uেnািচত, আ-sািদ (ছd + িণc) — আcািদত, aিভ-িসc — aিভিষk [ষt-িবিধ লk
কruন], পc — পk [c-sােন k, ত-sােন ব]; u — u

[ত-sােন ক]; বc — uk [ব-sােন u, c-sােন k]; বp — up, বd

— uিদত, aন-ু বd — aনূিদত [কমবােচ ভাষাnিরত aেথ। বানানিট লk কruন], sp — সp
ু [ব-sােন u]; যj — i

[য

sােন i, শbিটেত যjািদ িkয়া বঝ
ু ায়; is ধাtuিন

n ‘i ’ শbিটর সিহত ei i শbিটর ব ু ৎপিtগত o aথগত পাথক িট

লk কruন]; ব

[র-sােন ঋ], gh — গৃহীত [ঈ-র আগম stীিলে

— িবd [য-sােন i], pc্ — পৃ

[uপধার a-sােন আ]; শm — শাn, p-শm + িণc = pশিমত,

m—

গৃহীতা]; km — kাn

াn, কm — কাn, km — kাn, রnj — রk [ধাtuর

uপধা n লাপ, j-sােন k; শbিট িবেশষ ], বn — বd [ধাtuর uপধা n লp
ু ,

হেয়েছ d, ত হেয়েছ ধ], aন-ু রnj —

aনর
ু k, anc — aি ত (পূিজত বা uিtত), anj — ak, িব-anj (a ্ ) — ব k, আ-সnj — আসk, দn
n

—

— দ ,

, মn্ — মিথত [i eেসেছ; মিnত শbিট ব াকরণিসd নয়], gn্ — gিথত, মsj — মg [s লাপ, j-sােন g, ত-

sােন ন], সm-লsj — সংলg, ভnj — ভg, ud-িবj — uিdg [j-sােন g, ত-sােন ন], ruj — rugণ [j-sােন g, তsােন ন, পের ণt-িবিধ। rugণ বানানিট িবেশষভােব লk কruন; কদািপ rug নয়], িন-sn
(sিলত), p-শns — pশs, pশংিসত; ru + িণc —

ািবত (uনােনা হেয়েছ eমন), sn

— িনsb, sns — ss

+ িণc — sিmত, সৃj — সৃ ,

kp + িণc — কিlত।
িল — িলিখত [ধাtuর utর i-কােরর আগম], ল ্ — লি
রািজত, পুরা-ঘ — পুরাঘিটত, প — পিঠত, p

— pিথত, পৎ — পিতত, িনn্ — িনিnত, নn্ — নিnত (আনিnত), িকntu

নn্ + িণc — নিnত ( তািষত aেথ), িবd — িবিদত, বা
pচিলত], ku — kuিধত, িশk্ — িশিkত,

s—

ত, ac — aিচত, ব ্ — বি ত, বা ্ — বাি ত, রাj —

— বািধত, s

— sিধত, ku

— kuিভত [িকntu kub rপিট

িসত, কt — কিতত, kৎ — কীিতত, গh — গিহত, রh — রিহত, পির-ঈk্

— পরীিkত [সিn লk কruন], আ-কাk্ — আকািkত, পর-a

— পলািয়ত [r-sােন l]; aনr
ু পভােব কিmত, cuিmত,

িমিলত, শীিলত, সিবত, রিkত, tিষত, চিটত, গিজত, চি ত, বি ত, কিথত, লিু ত, ঘিৃ ণত, মিু দত, cuিষত, kuিপত,
িবলিmত, আচিরত, suিরত, ধািবত, ভৎিসত iত ািদ; রnj (িণc) — রি ত, [িকntu রণ-িজ + িkp = রণিজৎ; শbdেয়র
ব ু ৎপিt aথ o বানান ভালভােব দখন
ু । [বs — uিষত [ব-sােন u, পের ষt-িবিধ], aিধ-বs — aধ ু িষত, p-বs —
pািষত; িদb — দূ ত (িব)। [সংsৃেত k o kবtu pত য়েক িন া pত য় বেল।]
॥ িk ॥
িkয়ার ভাব বাঝােত িk pত য় হয়। িk pত য়াn শb িবেশষ o stীিল । k iৎ, িত থােক।
(k pত য়াn শেbর শেষ aিধকাংশ sেল i- যােগ িk pত য়াn শb পাoয়া যায়): খ া — খ ািত, sা — িsিত, সmsা — সংিsিত, pিত-i (গমন করা) — pতীিত, িk — িkিত, নী — নীিত, pী — pীিত, ভী — ভীিত, ru — ruিত ( বদ), sru —
sruিত (kরণ), stu — stuিত, ঋ — ঋিত (গমন), k — kিত, aন-ু ভূ — aনভ
ু ূ িত, √কীিত — কীিত [িত (িkn) = (িk) pত য়],
িব-s ৃ — িবsিৃ ত, p-k — pkিত, গ — গীিত, gা — gািন [িত-sােন িন], হা — হািন, মn — মিত [n লp
ু ], গm — গিত [m

লp
ু ], p-নm — pণিত [ণt-িবিধ], ud-যm — uদ িত [ধাtuর m লp
ু , য হেয়েছ ], আ-বৃৎ — আবৃিt, আ-যm — আয়িত [য য়

হেয়েছ ], আ-রm — আরিত, জn — জািত, সm-হn — সংহিত, k — kিত, দীp — দীিp, পির-tp — পিরtিp, িব-আp —
ব ািp, sp — সিু p, কm — কািn, সm-km — সংkািn, km — kািn,

m—

ািn, km — kািn, শm — শািn,

শk — শিk, মcু — মিু k, বc — uিk, যj
ু — যিু k, ভj — ভিk, যj — iি

m—

ািn,

[য-sােন i, শbিটর aথ যj], আ-ঋ —

আিত, সm-k — সংsৃিত (সিn লk কruন), সৃj — সৃি , বৃৎ — বৃিt, আ-যৎ — আয়িt (aধীনতা), িভd — িভিt, আ-পd —
আপিt, িব-পd — িবপিt, সm-পd — সmিt, িব-ud-পd — ব ু ৎপিt [সিn দখন
ু ], আ-সd — আসিt ( নকট ), বৃ

—

বৃিd, uপ-ল

—

দৃি , k

— uপলিb [ -sােন b, িত-sােন িধ], সm-ঋ — সমৃিd, ব ু — বিু d, u — uিd, i — iি (icা), দৃ

— kি , tu

— tuি , পু — পুি , বৃ — বৃি , পূr — পূিত, িব-anj — ব িk, আ-সnj — আসিk, p-শns —

pশিs, িব-রnj — িবরিk, aন-ু রnj — aনর
ু িk।
pেয়াগ: “aিনিমtা ভিk মিু kর থেকo গরীয়সী।” “tuি
মেধ eকi সে

ruি

dui-i তামার ম লsশ।” pাণবাn বstuমােtরi

িবkিত o সংsৃিত চলেতi থােক।

॥ ণক, যক, tc, tn ॥
“ য কের” ei aেথ কtবােচ ei pত য়guিল হয়। eiসকল pত য়িন

n শb িবেশষ ।

(ক) ণক ( iৎ, aক থােক): নী — নায়ক [ধাtuর an sেরর বৃিd], পির-িচ — পিরচায়ক, ru —

াবক, পূ — পাবক,

গ — গায়ক, দা — দায়ক [আ-কারাn ধাtuর utর য হয়], k — কারক, ধৃ — ধারক, s ৃ + িণc — sারক; জৃ — জারক, দৃ —

দারক (পুt); পc — পাচক [uপধা sেরর বৃিd], বc — বাচক, যj — যাজক, প — পাঠক, হn — ঘাতক [h-sােন ], ন

+

িণc — নাশক; িসc — সচক [uপধা sেরর guণ], িছd — ছদক, িkp — kপক, u — শাষক, িশk্ + িণc — িশkক, সc
ূ
+ িণc — সচ
ূ ক, পির + ঈk্ — পরীkক, aিধ-আিপ (i + িণc) — aধ াপক, দূ ত — দ াতক, পূj — পূজক, িনn্ —
িনnক; জিন (জn + িণc) — জনক [ধাtuর শষ বেণর লাপ], পািল (পা + িণc) — পালক, রnj + িণc — র ক। [ণক
pত য়াn শেbর aক sােন iকা যােগ stী-rপ পাoয়া যায়।] িব-ভীিষ (ভী + িণc) + ণক + stীিলে

aক sােন iকা =

িবভীিষকা।
(খ) যক (িশlী বাঝােল নৃৎ, খn o রnj ধাtuর utর যক pত য় হয়। y iৎ, aক থােক। যক pত য়াn শেb ঈযােগ stী rপ পাoয়া যায়।): নৃৎ — নতক (uপধা sেরর guণ), খn — খনক, রnj — রজক [uপধা n লp
ু । রজক o র ক
শbdেয়র ব ু ৎপিt, বানান o aথগত পাথক লk কruন]।
(গ) tc (c iৎ, t থােক): পা (পালন করা) — িপt (কtকারেকর eকবচেন িপতা), মা — মাt (মাতা),

াj —

াt ( াতা)।
(ঘ) tn (n iৎ): দা — দাt (কtকারেক 1বচেন দাতা), িব -পা — িব পাt (িব পাতা), িব-ধা — িবধাt (িবধাতা),
p-মা — pমাt (pমাতা: পিরমাণকতা, পুংিল ; stী-rপ — pমাtী), িব-িজ — িবেজt (িবেজতা), নী — নt ( নতা), আনী
— আেনt, p-নী — pেণt (pেণতা), ru —

াt (

াতা), k — কt (কতা), ভৃ — ভt (ভতা), aপ-h — aপহt

(aপহতা), িবd — বtৃ ( বtা), ব ু — বাd ( বাdা), য ু — যাd ( যাdা), হn — হnৃ (হnা), যm — যnৃ (যnা), িন-যm —

িনয়nৃ (িনয়nা), বp — বpৃ (বpা), aন-ু sা — aন ু াt (aন ু াতা), িশিk (িশk্ + িণc) — িশkিয়t (িশkিয়তা), sািপ (sা

+ িণc) — sাপিয়t (sাপিয়তা), রিচ (রc + িণc) — রচিয়t (রচিয়তা), জিন (জn + িণc) — জনিয়t (জনিয়তা), সূ —
সিবt [an sেরর guণ, i-র আগম; কtকারক eকবচন সিবতা — পুংিল , stীিল
gহীt (gহীতা, stীিলে

— সিবtী], stu — sাt ( sাতা), gh —

gহীtী; গৃহীতা শbিটর সিহত ব ু ৎপিt, rপ o aথগত পাথক

দখন
ু ]। [tn pত য়াn শেb ঈ- যােগ

stী-rপ পাoয়া যায়; তখন ঋ r-ফলা হয়: দাtী, কt , aপিয়tী, িশkিয়tী, নtী iত ািদ।]
॥ aন ॥
িণজn o aিণজn ধাtuর কtবােচ o ভাববােচ ei pত য় হয়। ei pত য়াn শbguিল িবেশষ o পুংিল । আpত য়- যােগ eেদর stী-rপ পাoয়া যায়।
(ক) কtবােচ : নিn — নnন ( য আনn দয়), রিম — রমণ, লািভ — লাভন, মধ-ু সিূ দ — মধস
ূ ন, নািশ — নাশন,
ু দ
ভীিষ (ভী + িণc) — ভীষণ, জন-aিদ (aদ + িণc) — জনাদন, ঘ — ঘটন, দh — দহন, তp — তপন, তািপ (তp + িণc)

— তাপন, ম ্ — ম ন (pসাধক), ku

— kাধন, kup — কাপন, u

— শাভন, য ু — যাধন, মািহ (মh
ু + িণc) —

মাহন (মg
ু কারী)।
(খ) ভাববােচ (eখােন িkয়ার aথিটi pধান): aচ — aচন, গ — গণন, বn্ — বnন, বn্ — বnন, িবd — বদন,
gn্ — gnন, মnt্ — মntন, রc — রচন, aব- সা — aবসান, ক9p — কlন, ধাির (ধৃ + িণc) — ধারণ, পািঠ (প + িণc) —

পাঠন, সািধ (সা + িণc) — সাধন, সm-আ- লাc — সমােলাচন, du ৎ — দ াতন, uc — শাচন, সc
ূ — সচ
ূ ন, সm-বিধ (বৃ
+ িণc) — সংবধন, সাnt্ — সাntন, িব-িবc — িবেবচন, i

বাসন (কামনা), িব-anj — ব

— eষণ, uপ-আs — uপাসন, aিভ-a

— aভ থন, বs —

ন, aিধ-আিপ (i + িণc) — aধ াপন, aিপ (ঋ + িণc) — aপণ, রnj + িণc — র ন,

িব-চk্ — িবচkণ, ছিল (ছl + িণc) — ছলন। “বাসর শয়ন কেরিছ রচন kuসম
ু থের।” “aিয় aবdেন।” “িদব e সদনমােঝ তাহার সচ
ূ ন।” “ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমs থাk পেড়।”

॥ aনট ॥

িবিবধ কারকবােচ o ভাববােচ ei pত য়িটর pেয়াগ হয়। ei pত য়াn শb kীবিল । aন -eর -iৎ, aন থােক।
(ক) করণবােচ : নী — নয়ন (যাহার dারা নীত বা চািলত হয়), চr — চরণ, লাc — লাচন, ভু

— ভূ ষণ, aব-gu ্ —

aবgu ন, যা — যান (যাহােত কিরয়া যাoয়া যায়), বািহ (বh + িণc) — বাহন, আ-বh + িণc — আবাহন।
(খ) aিধকরণ-বােচ : i বা a

(গমন করা) — aয়ন, শী — শয়ন (শয া aেথ), ভূ — ভূ বন (পৃিথবী) o ভবন (গৃহ),

sা — sান, pিত-sা — pিত ান [সিn লk কruন], ud-যা — uদ ান।
“কদmেরণ ু িবছাiয়া দাo শয়েন।” “ সi মku
ু ল-আkuল বkuলku
(গ) ভাববােচ : ru —
বৃ — বধন, দৃ

ভবেন।”

বণ, ভূ — ভবন (uৎপিt), গm — গমন, ম ্ — ম ন (আভরণ), মh
ু — মাহন (মg
ু করা),

— দশন, গ — গান, ভু j — ভাজন, মৃd — মদন, tp — তপণ (সেnাষ), তিপ (tp + িণc) — তপণ

(সেnাষসাধন), দা — দান, aিধ-i — aধ য়ন, িশk্ — িশkণ (aধ য়ন aেথ, aধ াপনা aেথ: িশk্ + িণc + aন হেব:
শbিটেত ণ লk কruন), aন-ু i — aেnষণ, ud-চাির (চr + িণc) — ucারণ, পt — পতন, িল

— িলখন, লখন;

া—

াণ, jা — jান, aন-ু sা — aন ু ান, rud — রাদন, রk্ — রkণ, k — করণ, মৃ — মরণ, s ৃ — sরণ, বৃ — বরণ, ভৃ —

ভরণ, শৃ — শরণ, িব-t — িবতরণ, জাির (জৃ + িণc) — জারণ, p-যা — pয়াণ, h — হরণ, আ-ruh — আেরাহণ, সm-ব ু —
সেmাধন, িব-ঈk্ — বীkণ, লািল (ল

+ িণc) — লালন, pািব (plu + িণc) — pাবন, িনঃ-বািচ — িনবাচন, তািষ (tu

+

িণc) — তাষণ, পািল (পা + িণc) — পালন, হn — ঘাতন, মn — মনন, িব-ধা — িবধান, পির-মা — পিরমাণ, পরা-a

—

পলায়ন, সm-িচ — স য়ন, িসc — সচন, ধ — ধ ান, সৃj — সজন [সৃজন ব াকরণ-স ত নয়], িব-সৃj — িবসজন, বৃj —
বজন, আ- h — আhান, আ-িলng — আিল ন। aনr
ু পভােব চলন, kরণ, sলন, গজন, ল

ন, smন, snন, িনে

ষণ,

sান, knন, jলন, বnন, বসন, পঠন, sশন, সবন, মnন, িবকাশন, aবsান। “ সi kuhukuহিরত িবরহেরাদন থেক থেক
পেশ

বেণ।” তামােদর আনেn দীিp থাkuক, দহন যন না থােক। “তব ু আশা জেগ থােক pােণর knেন।” “

আhান

িনল

িনল র।”
॥ iu, িkp, আl, ঊক, uক, বর ॥
sভাব বা ধম aেথ কtবােচ ei pত য়guিল হয়। িkp pত য়াn শb িবেশষ ; বাকীguিল িবেশষণ।
(ক) iu: সh — সিহu, বৃ — বিধu, বৃৎ — বিতu, চl — চিলu, চr — চিরu, িk — kিয়u, gh — gিহu।
(খ) িkp: (সব
ূ pত য়
ু n পেদর পরবত ধাtuর utর িkp হয়। িkp-eর সমsটাi iৎ; তাi ei pত য়িটেক শন

বেল): ind-িজ — indিজৎ (hssরাn ধাtuর utর ৎ-eর আগম), পর-ভৃ — পরভৃ ৎ [কাক: পরভৃ ত ( কািকল) শbিটর সিহত
ei শbিটর ব ু ৎপিt, বানান o aথগত পাথক িট লk কruন]; সনা-নী — সনানী, ud-িভd — uিdd, পিথ-k — পিথkৎ,
পির-ঈk্ — পরীিkৎ, সm-রাj — সmাj (কtকারক 1ব সmা ), িব-রাj — িবরাj (িবরা ), আ-শাs — আিশs (বানানিট
মেন রাখেবন), িদ

— িদk, সm-পd — সmd, p-আ-বৃ — pাবৃ

কtকারক 1ব pাবৃ ), সৃj — sk (মালা), p-সু —

pস,ু শাst-িবd — শাstিবৎ, সভ -সd — সভাসd, পির-সd — পিরষd (ষt-িবিধ দখন
ু ), uপ-িন-ষd — uপিনষd, সm-in্ —
সিম

(ধাtuর uপধা n লাপ)। তdrপ — ধমিবৎ, রণিজৎ, লাকিজৎ (বd
ু েদব), িব িজৎ, শtিজৎ, দবিজৎ, শাপিজৎ,

মেনািজৎ, আপd, িবপd, যগ
ু পৎ, িবdu ৎ, সংিবৎ, ফলpস,ূ agণী pভৃ িত। গm + িkp = জগৎ (িনপাতেন)। t + িkp + আ
= tষা (িকntu √t

+ ন + আ = t া)। “ সi মানষ
ু i যথাথ sরা

য আপনার রাজ আপিন সৃি কের।” মনীষী হিরনাথ

দ-র jানt া আমােদর aবাক কের।
লk কruন — িkপ pত য়িন

n শbিট যখােন ব

(গ) আল:ু দ — দয়াল,ু ঈ — ঈষাল,ু ল ু
(ঘ) ঊক: জাগৃ — জাগrক, শা — শক
ূ ।

নাn সখােন শbিটর শেষ হs িচh eকাn আবশ ক।

— লাভাল,ু িন-dা — িনdাল,ু তm-dা — তndাল।ু

(ঙ) uক: ভ (িচnা করা) ভাবক
ু , কm — কামক
ু ।
(চ) বর: ঈ

— ঈ র, sা — sাবর, ভাs — ভাsর, প — পীবর।

॥ িশn ॥
“ য কের” ei aেথ ধাtuর utর কtবােচ িশn pত য় হয়। (
বs — বািসn (বাসী), aপ-রা

iৎ, in থােক): বd — বািদn (কtকারক বাদী),

— aপরািধn (aপরাধী), সm-চr — স ািরn (স ারী), পা — পািয়n (পায়ী), sা — sািয়n

(sায়ী), িজ — জিয়n (জয়ী), ত j — ত ািগn (ত াগী), ভু j — ভািগn ( ভাগী), ruj — রািগn ( রাগী), যj
ু — যািগn
( যাগী), aন-ু গm — aনগ
ু ািমn (aনগ
ু ামী), সm-সৃ — সংসািরn (সংসারী), িব-িd — িবেdিষn (িবেdষী), িব-druh — িবেdািহn
(িবেdাহী), aিধ-k — aিধকািরn (aিধকারী), জীb — জীিবn (জীবী, বানানিট িবেশষভােব লk কruন), aিভ-ল

—

aিভলািষn (aিভলাষী), রnj — রািগn (রাগী — ধাtuর uপধা n লাপ পেয়েছ), িপt-হn — িপtঘািতn (িপtঘাতী — hsােন

, n-sােন t), pিত-ru

— pিতেরািধn (pিতেরাধী), িব-িবc — িবেবিকn (িবেবকী — c-sােন k), sন -পা —

sন পািয়n (sন পায়ী)। তdrপ pিতবাদী, িpয়বাদী, িমথ াবাদী, সত বাদী, ম ভ
ু াষী, pবাসী, aিধবাসী, ব িভচারী, সহগামী,
মসীজীবী, kিষজীবী, নভ ারী iত ািদ। িশn pত য়জাত শbিট পুংিল ; মল
ূ শেb ঈ- যােগ stীিল

হয়; তখন রািগণী,

aনর
ু ািগণী, aিভলািষণী, িবেdািহণী pভৃ িত kেt ণt-িবিধ লk রাখন
ু ।
॥ সn ॥
“icা” aেথ ধাtuর utর সn + a kৎ-pত য়িট যk
ু হয়। সn + a pত য়জাত শেbর utর ভাববােচ পুনরায়
stীবাচক আ pত য়েযােগ িবেশষ পদ পাoয়া যায়।
jা + সn + a + আ = িজjাসা (জািনবার icা); পা + সn + a + আ = িপপাসা; িজ + সn + a + আ =
িজগীষা; তdrপ িবিজগীষা (বানানিট লk কruন); িব-ধা + সন + a + আ = িবিধৎসা; হn + সn + a + আ = িজঘাংসা
(ধাtuর হ-sােন ঘ); ru + সn + a + আ = urষা (uিনবার icা); জীb + সn + a + আ = িজজীিবষা (বাঁিচবার icা);
তdrপ k — িচকীষা (কিরবার icা); aন-ু k — aনিু চকীষা; uপ-k — uপিচকীষা; ল
বভ
ু ু kা ( ভাজেনর icা); িতj — িতিতkা; বc — িববkা (বিলবার icা); িব

— িলpা; িব-আp — বীpা; ভু j —

— িবিবkা (pেবেশর icা); মcু — মম
ু k
ু া

(মিু kর icা); সb — িসেষিবষা ( সবা কিরবার icা); guh — জঘ
ু k
ু া ( গাপন কিরবার icা); মাn — মীমাংসা; িকৎ —
িচিকৎসা; সৃj — িসসৃkা।
সn pত য়াn ধাtuর utর কtবােচ u pত য় যাগ কের িবেশষণপদ পাoয়া যায়। jা + সn + u = িজjাসু
(জািনেত icু ক)। তdrপ িপপাস,ু িজগীষ,ু িবিজগীষ,ু িজঘাংস,ু urষ ু (uিনেত icু ক), িচকীষ,ু aপিচকীষ,ু িpয়িচকীষ,ু িলp,ু
িববku (বিলেত icু ক), িবিবku (pেবেশ icু ক), মম
ু ku
ু , িবিধৎস,ু িসেষিবষ,ু যয
ু ৎু স,ু জঘ
ু ku
ু , িসসৃku।
[সn ধাtবয়ব। তাi jা + সন = িজj্ বেল eিটেক নূতন ধাtu বলা uিচত। eর utর ‘a’ eবং ‘আ’ pত েয়র pেয়াগ দখােল ব াপারিট
ব াকরণসmত হত।]

॥ঘ

(a), al (a) ॥

ভাববােচ o কtিভn কারকবােচ ei duiিট pত য় যk
ু হয়। ei pত য়াn শbguিল িবেশষ o পুংিল ।
(ক) ঘ

(

iৎ, a থােক): পc — পাক (c-sােন k), যj — যাগ (j-sােন g), p-যj — pয়াগ (য, য়

হেয়েছ), p-যs — pয়াস, ল
—

— লাভ, প — পাঠ, নm — নাম, p-নm — pণাম, তp — তাপ, বd — বাদ, শp — শাপ,

s

াস, বs — বাস, ত j — ত াগ, িব- m — িব াম, দh — দাহ, p-বh — pবাহ, aব-সd — aবসাদ, p-সd — pসাদ, িব-

সd — িবষাদ (ষt-িবিধ লk কruন); িন-h — নীহার (uপসেগর hssর দীঘ হেয়েছ

লk কruন); িব-র

— িবরাট

( দশিবেশষ), সm-তn — সnান, ভj — ভাগ, যj
ু — যাগ, ভু জ — ভাগ, ruj — রাগ, uc — শাক; ভূ — ভাব, িব-ন

—

িবনাশ, সm-as — সমাস, িব-িন-as — িবন াস, aিভ-িসc — aিভেষক, িচ — কায়, p-k — pকার, িব-aব-h — ব বহার,

িন-সৃj — িনসগ, আ-র

— আরm (m আগম), সnj — স , ভnj — ভ

(ভ

o ভg শbdেয়র ব ু ৎপিt aথ o পদগত

পাথক লk কruন।); aন-ু রnj — aনর
ু াগ (ভাব বা করণবােচ n লp
ু ; ভাববােচ রnj + ঘ

= র : n auট রেয়েছ);

ad — ঘাস (ad-sােন ঘs); আ-হn — আঘাত, aব-t — aবতার, pিত-k — pিতকার, pতীকার (uপসেগর ansর
িবকেl দীঘ হয়), মৃj — মাগ, p-সৃ — pসার (িবেশষ ; pসারতা শbিট ব াকরণস ত নয়); p-stu — psাব। সirপ
pভাব, pবাস, িনঘাত, ব াঘাত, uপসগ।
(খ) al (l iৎ, a থােক): িজ — জয়, িk — kয়, আ-ি
p-নী — pণয় (ণt-িবিধ দখ); aন-ু ভূ — aনভ
ু ব, stu — sব, বৃ

— আ য়, ভী — ভয়, p-লী — pলয়, aিভ-নী — aিভনয়,
— বষ, sৃ

— sশ, h

— হষ, ud-k

— uৎকষ

(শbিট িবেশষ ; eেত কদািপ তা যাগ করেবন না); আ-দৃ — আদর, মh
ু — িবেনাদ, সm-আু — মাহ, ku — kাধ, িব-নd
ruh — সমােরাহ, সm-যm — সংযম, িচ — চয়, সm-িচ — স য়, p-সৃ (গমন করা) — pসর (চলন); ud-i — uদয়, pিত-i
— pত য়, aন-ু i — anয়, ku
িদ

— দশ, আ-িদ

— kাভ, সm-tu

— সেnাষ, িব-িভd — িবেভদ, ি

— আেদশ, িখd — খদ, পির- m — পির ম,

n

—

—

ষ, ব ু — বাধ, p-ন ু — pণব,

ংশ, পরা-মৃ — পরামশ, হn (ব ) — বধ, বn্

— বn, সm-বn্ — সmn (িকntu সmd = সm-বn্ + k; সmd o সmn শেbর ব ু ৎপিt, বানান o aথপাথক

দখন
ু )। সirপ

pভব, pবহ, িবেcদ, িবেদশ, আেবশ, pেবশ, সমােবশ, সমnয়, আেkপ, pেkপ, িনেkপ, uেdগ, িবেবক।
pেয়াগ: “যk
ু কেরা হ সবার সে

মk
ু কেরা হ বn।” সেnাষ ভাগ বstuেত নয়, মানেু ষর মেনi রেয়েছ।

॥ট॥
(ক) িদবা pভৃ িত কমবাচক পেদর পরবত k ধাtu, পূরঃ ag শেbর পরবত সৃ ধাtu, eবং aিধকরণবাচক পেদর
পরিsত চr ধাtuর utর কtবােচ ট pত য় হয়।
িচtকর, pভাকর, শাককর, aথকর,

iৎ, a থােক। িদবা-k — িদবাকর; তdrপ িবভাকর, িনশাকর, ভাsর,

য়sর, যশsর, kশকর, বলকর, িহতকর, pীিতকর, ভীিতকর; পুরঃ-সৃ — পুরঃসর;

তdrপ agসর; জল-চr — জলচর; তdrপ sলচর, ভূ চর, খচর (aিধকরণবাচক পদ eখােন িবভিkযk
রেয়েছ, লk
ু
কruন), বনচর, পা চর, িনশাচর, নভ র, রািtচর বা রািt র।
(খ) মনষ
ু িভn কতা হ’ ল কমবাচক পেদর পরবত হn ধাtuর utর কtবােচ ট হয়, eবং হn sােন
— পাপ ; তdrপ তেমা , রস , িপt । [িকntu মনষ
ু কতা হ’ ল ক pত য় হয়: শt + হn + ক = শt

হয়। পাপ-হn
(stী — শt া);

তdrপ kত ।]
॥ড॥
(ক) uপসগ বা uপপেদর পরবত জn, t pভৃ িত ধাtuর utর কtবােচ ড pত য় হয়।

iৎ, a থােক। প -জn —

প জ (ধাtuর a o n লp
ু ), পুৎ- t (tাণ করা) — পুt, আতপ- t — আতপt (ছাতা); গায়ৎ- t — গায়t (stী গায়tী)।
তdrপ তndাজ, পূবজ, a জ, aনজ
ু , িdজ, খিনজ, বনজ, সহজ, uিdj।
(খ) সব
ু n পেদর পরবত গm ধাtuর utর: দূর-গm — দূরগ (ধাtuর a-কার o m লp
ু ), িবহায়s-গm — িবহগ, tরাগম — tuরগ, uরs-গm — uরগ (s লp
ু )। তdrপ পারগ, সবtগ, খগ, ভূ জগ। (িকntu ভু জ-গm + খc = ভু জ ম o ভু জ ;
সirপ িবহ ম, িবহ ; tuর ম, tuর ।)
(গ) kশ, তমঃ pভৃ িত শেbর পরবত aপ-হn ধাtuর utর: kশ-aপ-হn — kশাপহ; তdrপ duঃখাপহ, ভয়াপহ।
িযিন ভয়াবহ, িতিনi ভয়াপহ।
॥ক॥
কম, করণ o aিধকরণপেদর পরিsত আ-কারাn ধাtu o uপসেগর পরবত sা ধাtuর utর কtবােচ ক pত য় হয়।
k iৎ, a থােক eবং ধাtuর আ-কার লাপ পায়। বাির-দা — বািরদ, মধ-ু পা — মধপ
ু , রস-jা — রসj, পাদ-পা — পাদপ,

িন-sা — িন , িবশাল-দা — িবশারদ (ল-sােন র), গৃহ-sা — গৃহs। তdrপ নৃপ, anদ, বরদ, করদ, জলদ, ক s, িdপ
(হsী), মধ s, সs
ু , duঃs, সবj, আtj, kতj, িব , kত , শt । “ভীম রkপ রাkস।” (ট, ড, o ক — ei িতনিট
pত য়েক a pত য়o বলা হয়।
॥ a (ac, a , ক

, খচ, খl, খ ) ॥

ac, a iত ািদ pত য়guিলর a ছাড়া বাকী aংশ লাপ পায় বেল বাংলায় eiguিলেক uধ ু a pত য় বলা হয়।
(ক) ac (কtবােচ ): িদb — দব, সৃp — সপ, নৃ — নর, ভূ -ধ — ভূ ধর, চূ r — চূ ণ (িবেশষ , িবেশষণ — duiিট
aেথi), duঃখ-h — duঃখহর, পূজা-ah — পূজাহ, শয া-শী — শয াশয়। তdrপ নn, চর, িনnাহ, রাগহর, িশলাশয় iত ািদ।
(খ) a

(কমবাচক পেদর পরবত ধাtuর utর কtবােচ : মালা-k — মালাকার, তntu- ব (বয়ন করা) — তntuবায়,

সt
ূ -ধৃ — সt
ূ ধার। তdrপ kumকার, মিণকার, কমকার, চমকার, চাuকার, gnকার, শাstকার।
(গ) ক

(সাদৃশ

দীঘ হেয়েছ ), িকm-দৃ

বাঝােত সবনােমর পর দৃ
— কীদৃশ, eতd — দৃ

ধাtuর utর কমবােচ : iদm-দৃ

— eতাদৃশ, asd-দৃ

— ঈদৃশ (সবনােমর আিদ hssর

— মাদৃশ, ভবৎ-দৃ

— ভবাদৃশ। ঈ-যk
ু কের

শbguিলর stীrপ পাoয়া যায়।
(ঘ) খc (কtবােচ ): িpয়m-বd — িpয়ংবদ (stী — িpয়ংবদা), sয়m-বৃ — sয়ংবর (stী — sয়ংবরা), পরm-তািপ —
পরnপ, িব m-ভৃ — িব mর (িবu) [stী = িব mরা (পৃিথবী)], kমm (কল াণ)-k — kম র, ভু জ-গm — ভু জ ম, মৃtu mিজ — মৃtu

য়, tরা-গম — tuর ম। তdrপ ঋতmর, বশংবদ, ধন য়, sয়ংভর, ভয় র, িpয় র, পত ম, িবহ ম, uর ম।

(ঙ) খl (কমবােচ ): স-ু k — সক
ু র, duঃ-ল

— duলভ, স-ু গm — সগ
ু ম, duঃ-sৃ

— dusশ, duঃ-t — dusর, duঃ-p-

ধৃ — dupধষ। তdrপ duগম, du র, সল
ু ভ, dus জ, duবহ, dupাপ iত ািদ।
(চ) খ

(কtবােচ ): aসয
ূ -দৃ

— aসয
ূ mশ (দৃ -sােন পশ + stী-pত য় আ), arus (মমsল)-tud — aruntuদ

(s-sােন m হেয় সিn হেয়েছ ), a m-িলh — a ংিলহ, পি তm-মn — পি তmন । সirপ kতাথmন , ধন mন ,
সভ
ু গmন ।
॥আ॥
a-pত য়াn বhu শbi পুনরায় আ pত য়যk
ু হেয় stীিল rেপ সবদাi pযk
ু হয়। িশk্ + a + আ = িশkা, i +
a + আ = icা (i -sােন ic্ ), ভা

+ a + আ = ভাষা, p-শns + a + আ = pশংসা, িন-sা + a + আ = িন া,

সm-jা + a + আ = সংjা, পির-ঈk্ + a + আ = পরীkা, kp + a + আ = kপা, pিত-ভা + a + আ = pিতভা,
িহns + a + আ = িহংসা, িব-আ-খ া + a + আ = ব াখ া, যদ-ঋ + a + আ = যদৃcা, আ-a
সm-ঈh + a + আ = সমীহা, aব- হ

+ a + আ = aবেহলা (

+ a + আ = আশা,

sােন l), সm- ধ + a + আ = সn া, স-ু ধ + a +

আ = সধ
ু া,
ু া; আ-কাk্ + a + আ = আকাkা। oiভােব পূজা, িচnা, িনnা, সবা, চচা, দালা, িভkা, দীkা, রkা, aনj
pিতjা, আভা, সমীkা, pভা, িবভা, pিতমা, আsা, aবsা, pিত া, আখ া, সংsা iত ািদ।
“a” pত য়-সmেn eকিট িবেশষ কথা: ঘ

al ট ড ক ac a

iত ািদ pত য়guিলেক বাংলায় সরাসির a

pত য় বলায় eকu িবপd আেছ মেন হয়। pত য়guিলর সাধারণ লkণukui বেড়া কথা নয়; pেত ক pত েয়র িনজs eকিট
pভাব ধাtuর uপর থেক যায়। eরi ফেল ভূ + al = ভব (sেরর guণ), িকntu ভূ + ঘ

= ভাব (sেরর বৃিd); িদবা-k + ট

= িদবাকর (sেরর guণ), aথচ মালা-k + a = মালাকার (sেরর বৃিd); kশ-h + ac = kশহর (sেরর guণ), িকntu আh + ঘ

= আহার (sেরর বৃিd); tরা-গm + ড = tuরগ, aথচ tরা-গn + খc = tuর

বা tuর ম। pত য়guিলর ei

pkিতৈবিচেt র জন i তােদরেক eকিট সাধারণ নােম িচিhত না কের িনজ িনজ নােমi িচেন রাখা ভাল। [আধিু নক যেু গর
ভােব eguিল a1, a2, a3, a4 iত ািদ বলেল সকেল বঝ
ু ি ক িকu পিরবতন
ু েত পারেবন য — পিরণিত ‘a’ হেলo আনষ

বা লাপ iত ািদ সাধন করার জন eguিলর িভn িভn নামকরণ pেয়াজন। ভাষার আিদকােল সংখ া লখার akর িছল না
তাi eiসব আপাত aduত নােমনেkচার হেয়েছ]
॥ িক ॥
uপসগ o anঃ শেbর পরবত দা, ধা pভৃ িত ধাtuর utর ভাববােচ িক pত য় হয়। k iৎ, i থােক, eবং ধাtuর
an আ-কােরর লাপ হয়। আ-দা — আিদ, আ-ধা — আিধ, িব-ধা — িবিধ, সm-ধা — সিn, সm-আ-ধা — সমািধ, uপ-আ-ধা
— uপািধ, িব-আ-ধা — ব ািধ, aব-ধা — aবিধ।
কমবাচক পেদর পরবত ধা ধাtuর utর aিধকরণবােচ : জল-ধা — জলিধ, বাির-ধ — বািরিধ। তdrপ uদিধ, পেয়ািধ,
পেয়ািনিধ, বািরিনিধ।
॥t॥
করণবােচ নী stu pভৃ িত ধাtuর utর t pত য় হয়। নী — নt, stu — sাt, শাs — শাst, দns — দং

(stীিলে

দং া), aিg-hu — aিgেহাt।
॥ it ॥
পূ, চr, বh, pভৃ িত ধাtuর utর করণবােচ ei pত য় হয়। পূ — পিবt, চr — চিরt, বh — বিহt ( নৗকা), খn —
খিনt।

সংsৃত kদn শেbর বাংলায় aপpেয়াগ
বাংলা ভাষায় সংsৃত kদn শb, বhu sেল তােদর ব ু ৎপিt-aনস
ু াের pযk
ু হয় না। কাযতঃ িবেশষ -িবেশষণ-rেপ
aথবা িkয়াrেপ ব বhত হয়। যথা —
“িতিন ei পুsক pকাশ কিরয়ােছন” (= pকািশত কিরয়ােছন; িকntu “pকাশ করা” িমিলতভােব যন eকিট ধাtu
rেপ ব বhত হয়)।
“ দবী anধান (=
রিহেলন (=

anিহত) হiেলন; িপ দােন pত udার হiয়া গল (=

udার pাp হiল);

িতিন মৗন

মৗনী); গl শষ (= সমাp) হiল; uভকায িনবাহ (= িনবািহত) হiয়ােছ; ei শbিট ব বহার (ব বhত) হয়

না; তাঁহার বংশ লাপ (লp
ু ) হiল; আমার বkব

বণ (ruত) কর; ধাtuেত pত য় যাগ (যk
ু ) হiেল শb হয়; pণাম

(pণত) হi, ঠাkuর মহাশয়!” iত ািদ ei ধরেণর pেয়ােগর uদাহরণ।
বাংলা ভাষার রীিত aনস
ু াের “হ”, “কr” pভৃ িত িkয়ােযােগ িবেশষ পদ িkয়াt pাp হয়। সমাসযk
ু শb বাংলা
ভাষায় o বাংলা ucারেণ পৃথk-পৃথক কের ধরা হয় বেল; ei pকার আপাতদৃি েত aপpেয়াগ সmবপর হয়।
ei ধরেণর pেয়াগ ব াকরণ সmত িকনা স তেকর বাiেরo eকিট িবষয় লk করেত হেব। িকu kেt aেথর
পিরবতন বা িবsার ঘেট থােক। যমন:- pকাশ — ছেপ pকািশত করা, শষ — সমাপন করা iত ািদ।

বাংলা kৎ-pত য়
বাংলা ভাষার িনজs ধাtuর utর বাংলা kৎ-pত য়েযােগ aসংখ খাঁিট বাংলা শেbর সৃি

হেয়েছ, eখনo হেc।

বাংলা শেbর ব ু ৎপিt জানেত হ’ ল বাংলা kৎ o তিdত-pত েয়র পিরচয় জানা চাi। eখন aিতপিরিচত কেয়কিট বাংলা kৎpত েয়র আেলাচনা করা হেc। বাংলা তিdেতর আেলাচনা পের হেব।
(1) a — ei pত য়িটর যােগ িkয়াবাচক িবেশষ গিঠত হয়। আধিু নক বাংলায় িকntu ei a-কােরর ucারণ লাপ
পেয়েছ। চl + a = চল, dul + a = duল বা দাল, ul + a = uল, িঘr + a = ঘর (sেরর পিরবতন লk কruন),
খজ
ুঁ + a = খাঁজ। pেয়াগ: িশিkত সমােজ ঘামটার চল (ucারণ চl) আর নi। “ দ দাল দাল।” হারছড়াটার খাঁজ
িকu পেল? কামেরর ঘরটা ব

টাiট হল নািক?

িdতীয় pকার ‘a’ pত েয় ‘a’ ucািরত হয় eবং aিধকাংশ sেল শbিটর িdt pেয়াগ হয়। মr + a = মর — মরমর
(aবsা), uড় + o = uেড়া — uেড়াuেড়া বা uuuu (মন)। তমিন uেবাuেবা (aবsা), িনবিু নব (বািত)। e বািড়েত আguন
লাগায় পােশর বািড়খানারo ধরধর aবsা হেয়িছল স ীহারা ময়নাটার মন বজায় uuuu হেয় পেড়েছ।
(3) আ — ei pত য়িন

n শb িবেশষ -িবেশষণ duii হয়। িচn + আ = চনা, চl + আ = চলা, tul + আ =

তালা, বn
ু + আ = বানা, জাn + আ = জানা, ছা

+ আ = ছাড়া, cu

+ আ = চাষা, চ

+ আ = চষা, িমl + আ =

মলা (পূবব ীয় ucারণ ম ালা, aিধকরণবােচ ), গা + আ = গাoয়া (sরাn ধাtu eবং pত েয়র মােঝ ‘o’ eেসেছ, বগ য় ব
eর পিরবত ‘oয়’ করেত িগেয়)। তdrপ খা + আ = খাoয়া, পা + আ = পাoয়া, না + আ = নাoয়া। বশী জানা (িব) আবার
ভাল না হেতo পাের। oিদkকার পথ আমার জানা (িবণ) নi। “পেথ চলাi (িব) সi তা তামায় পাoয়া” (িব)। aেনক
কে র তালা (িবণ) জলটা ন করিল? uলেতালা (িব) থাk মা, ঠাkuরঘরটা আেগ মেু ছ দ। “ডাকার মেতা ডাk দিখ, মন,
কমন শ ামা মা রiেত পাের।”
ei আ pত য়াn িবেশষণপদ সংsৃত k pত য়াn িবেশষেণর মেতা। বাংলায় ei ধরেণর পেদর বhuল pেয়াগ দখা
যায়। দখা iয়ােরর থেক না- দখা iয়ার aেনক ভাল। সirপ বাঁধা সর
ু , মাজা বাসন, ধায়া হাত, পািখডাকা gাম,
পালেতালা নৗকা, গলাকাটা দাকানী iত ািদ।
(4) আi, আo (eguিল িহns
ু ািন/ফারসী ‘আব’ pত েয়র rপেভদ), i — িkয়ার ভাব বাঝােত eiসকল pত য় হয়
ei pত য় িন

n শb িবেশষ । (ক) আi: বা

+ আi—বাছাi, বাঁ

+ আi = বাঁধাi, যাc (সং ধাtu) + আi = যাচাi।

তdrপ লড়াi, মাড়াi, চড়াi, uতরাi, ধালাi। (খ) আo: িপ + আo = পটাo, ফl + আo = ফলাo, িঘr + আo =
ঘরাo। তdrপ পাকড়াo, লাগাo, ঢালাo, বাঁচাo (রkা — িবেশষ )। (গ) i: হাs + i = হািস, হাঁc + i = হাঁিচ, িফr + i
= িফির, ফির। তdrপ বিড়, uিব, বিু ল, কািশ, uঁিক, িবিকিকিন। “যত হািস তত কাnা।” বiখানার বাঁধাi-ছাঁদাi বশ ভাল।
uঁিক িনেয় তা বেসিছ, িকntu িবিকিকিন বেড়া-eকটা নi। eখন পযn বuিন হয়িন। ঢালাo (িবণ) পিরেবশন চলেছ। নtuন
ধােনর ঝাড়াi-মাড়াi শষ। “যাচাi-বাছাi কের দখ কাn সখ
ু টা টকসi।”
(5) iেয়, eন, আরী (uরী) — দk aেথ ei pত য়guিল হয়। (ক) iেয়: নাc + iেয় = নািচেয়, বাজা + iেয় =
বািজেয়। তdrপ বিলেয়, কiেয়, গাiেয়, খাiেয়, লিড়েয়, িলিখেয়। (খ) eন: গােয়ন, বােয়ন। (গ) আরী (uরী): ub + আরী
= uবারী (uবর
ু ী), পূজারী (পুজর
ু ী)। সirপ ধন
ু ারী (ধন
ু র
ু ী)। “e বi eেকবাের osাদ িলিখেয়র লখা।”—atuল gup। “eরা
থািকেয় জল, মািট uঁেড় eেদর আিবভাব।”

(6) iয়া — িkয়াবাচক িবেশষ aেথ pত য়িটর pেয়াগ হয়। খl — খিলয়া, বl — বিলয়া, দ

— দিখয়া, যা —

যাiয়া, খা — খাiয়া। িদনরাত তাস খিলয়া ( খলায় aেথ) সংসার চিলেব? aথ পুsেকর মেতা িবষবিটকা খাiয়া (খাoয়ায়)
লাভ িকui নাi। মেন রাখেবন, iয়া-যk
ু aসমািপকা িkয়া হ’ ল iয়া তখন ধাtuিবভিk, kৎ-pত য় নয়। তাঁহােক বিলয়া
বিলয়া িবরk হiয়া িগয়ািছ।
(7) aন — ভাব o করণবােচ ei pত য় যk
ু হয়। বাঁc + aন = বাঁচন (সংsৃেতর aন pত েয়রi মেতা)। তমিন
মরণ, গড়ন, পড়ন, uলন, দখন, বাঁধন, ঝাড়ন (করণবােচ ), জীয়ন (কািঠ), সৃজন (িকntu সংsৃত-মেত সজন হেব), িশহরন,
িমলন, ধরন, নাচন। “ কাn বাঁধেন বাঁধিব তাের? নাচন- কাঁদনi সার হল। “ তামার কথার oপর eর মরণ-বাঁচন িনভর
করেছ।” pিতমার গড়নিট বেড়াi চমৎকার। “রাঁধেনর হাঁিড় রেয়েছ িশেকয় তালা।”
(8) an — সংsৃেতর শt-শানেচর aেথ বতমান কােল an pত েয়র pেয়াগ হয়। চl + an = চলn (গািড়), প
+ an = পড়n ( বলা), ঘm
ু + an = ঘম
ু n (িশu), জীb + an = জীবn। সirপ uটn (uল বা জল), ফলn (গাছ),
জাগn (ঘম
ু ), জীয়n (মাছ), uড়n (পািখ), jলn (বািত), বাড়n (গড়ন), ভাসn ( নৗকা)। uবn লাক খড়kuেটা ধেরo
বাঁচেত চায়। হমেnর পড়n বলায় আমােদর বসn সিদন চলn গািড় থেক পেড় যায়িন। ঘের চাল আজ বাড়n ( নi aেথ
ষ pেয়াগ)। তার বাড় বাড়n হাক ( ীবৃিd)। uলn নািটসেবাডটা ঘম
ু n লাকটার ঘােড় পেড়েছ। বষার নদী eখন যৗবনপূরn। (লk কruন চl, jl, ভাs pভৃ িত সংsৃত ধাtu।)
(9) না — ভাব eবং কt, কম pভৃ িত কারকবােচ ei pত েয়র pেয়াগ হয়। [ফারসী / িহns
ু ানী pত য়, যমন কrনা, চlনা]
রা

+ না = রাnা, বা

+ না = বাড়না>বাnা, কাঁd + না—কাঁদনা>কাnা, বা + না = বাটনা (যা বাটা হয় — কমবােচ ),

ফl + না = ফলনা (যােক ফেল দoয়া হয় বা যায়); তমিন kuটনা, খলনা (যার dারা খলা হয় — করণবােচ ) (বাংলায়
কথািট খলানা িছল), ঢাকনা, ঝরনা (জল ঝের যখান হ’ ত — aপাদানবােচ ), ধরনা, দালনা ( দাল খায় সখােন —
aিধকরণবােচ )। guঁেড়া বাটনার ঢাকনাটা কাথা রাখিল ঝরনা? eকহােত kuটেনােকাটা, রাnা-বাnা — পারা যায়? “নীপশােখ
বাঁেধা uলনা।” দনা-পাoনা িমটল? “ তামার মা-মnt তা সংসারীর কাnা িদেয় লখা।”
(10) আিন, আন (আেনা) — আ-কারাn ধাtu, নামধাtu o pেযাজক ধাtuর utর িkয়ার ভাব বাঝােত িবিভn বােচ
eiসকল pত য় হয়। (ক) আিন: uনা + আিন = uনািন, পারা + আিন = পারািন, হাঁকা + আিন = হাঁকািন, ধমকা + আিন
= ধমকািন। সirপ jালািন, শাসািন, চালািন, ঝলমলািন, ভাঙািন। (খ) আন (আেনা—িবেশষভােব কমবােচ ): জানা + আন
= জানান (জানােনা); চালা + আন = চালান (চালােনা); শানা + আন = শানান ( শানােনা); হাতা + আন = হাতান
(হাতােনা); জত
ু া + আন = জত
ু ান (জত
ু ােনা)। মন-ভু লােনা কথা, লাকেদখােনা ভালবাসা। তার খাi না পির, য শাসািনর
ধার ধারেবা? e বছর শীতটা বশী হাড়কাঁপােনা মেন হেc? ঝােলর তলািনটা আর খেয়া না। [আন pত য় ফারসী / িহns
ু ানী]
আিন pত য়াn শb িবেশষ , িকntu আন pত য়াn শb িবেশষ o িবেশষণ dui-i হয়। বােক র পদিবন াসরীিত দেখ
পদিনণয় করাi িবেধয়। মামলার uনািন (িব) কেব? কী বলেলন? দশটাকার ভাঙািন (িব)? আমার সাজােনা (িবণ —
কমবােচ ) বাগান uিকেয় গল।” জড়ােনা (িবণ — কtবােচ ) সেু তা ছাড়ােনা (িব) খব
ু সাজা িক? খরচ কমােনা (িব) eখন
িবেশষ দরকার। uধ ু বাড়ােনা (িবণ — কমবােচ ) সলেতয় কাজ হয় িক? তলo চাi খািনকটা। তdrপ লাক-হাসােনা বktতা
(িবণ — কtবােচ ), হাড়কাঁপােনা শীত (ঐ), মন-ভু লােনা কথা (ঐ), hদয়গলােনা কাnা (ঐ), বক
ু কাঁপােনা hu ার (ঐ),
লাকেদখােনা ভালবাসা (িবণ — কমবােচ ), বক
ু -িন ড়ােনা রk (ঐ), জমােনা duধ (ঐ), শান-বাঁধােনা ঘাট (ঐ), শখােনা
বিু ল (ঐ)।
(11) aিন (uিন) — িkয়ার ভাব বাঝােত ei pত য় হয়। চাh + aিন = চাহিন (চাuিন); িবনা + uিন = িবনিু ন;
মাt + aিন = মাতিন (মাtuিন); খা

+ aিন = খাটিন (খাuিন); পু

+ aিন = পুড়িন, পাড়িন, পুuিন; তমিন নাচিন

(নাcuিন); কাঁদিন (কাঁduিন); গাঁথিন (গাঁথিু ন); ছাঁকিন (ছাঁkuিন); kuরিন (kuruিন); বন
ু িন (বন
ু িু ন); চালিন (চালিু ন); duলিন

(duলিু ন)। “িহয়া দগদিগ পরাণ পাড়িন।” রাঁধিন (রাঁধিু ন — মসলািবেশষ); িকntu রাঁধ + aিন (uিন) = রাঁধনী (রাঁধন
ু ী — পাচক
বা পািচকা কtবােচ )। “ বণীর দালিন, বাhuর বলিন, gীবার হলিন, কথার ছলিন।”
(12) তা — ভাব কt o কমবােচ তা pত য় হয়। িফr + তা = ফরতা (গািড়); জাn + তা = জাnা (সবজাnা
লাক); ধr + তা = ধরতা; বh (সংsৃত ধাtu) + তা = বহতা (নদী); প

+ তা = পড়তা (গড়পড়তা)। গােনর ধরতাi ভাল

হoয়া চায়। আমার দখতা িতিন বেড়া লাক হেলন (িk-িবণ)। o তা আমােদর দখতা (িবণ) ব াপার।
(13) িত — ei pত য়াn পদ িবেশষ o িবেশষণ dui-i হয়। বা
কা

+ িত = বাড়িত; বs (সং ধাtu) + িত = বসিত;

+ িত = কাটিত; তমিন বনিত, কমিত, চলিত, uঠিত, ভরিত, ঝরিত, গলিত, পড়িত, ঘাটিত। uঠিত (িবণ) বয়স;

বাড়িত (িবণ) টাকা; চলিত (িবন) বছর; মােলর কাটিত (িব); িহসােবর ঘাটিত (িব)। তাঁর সে

oঁর আেদৗ বনিত (িব) নi।

রাজ রাজ দােমর চড়িত (িব) সহ হয়? eমন ঘাটিত (িবণ) বাজাের বাঁচাi দায়। “ কন? তার ধেম িক ঈ র-jােনর ঘাটিত
পেড়েছ?”
(14) uয়া (o) — aবsা বা sভাব বাঝােত ei pত েয়র pেয়াগ হয়। ei pত য়াn শb িবেশষ o িবেশষণrেপ
ব বhত হয়। প

(পাঠ করা) — পuয়া (চিলত ভাষায় পেড়া — পাঠ করা বা পিড়য়া যাoয়া duiিট aেথi), u

— uuয়া

(uেড়া)। পাঠশালার পেড়ারা সর
ু কের ধারাপাত পড়ত। আমােদর বািড়র িপছেন মখ
ু িটেদর খািনকটা পেড়া জিম রেয়েছ। uেড়া
িচিঠেত eত ভয় িকেসর?
(15) uক — sভাব aেথ ei pত য়িটর pেয়াগ হয়। িনn্ — িনnক
ু ; িম

— িমuক। বেড়া লােকর ছেল eমন

িমuক kিচৎ দখা যায়। িনnক
ু আঁটেত চেয়া না।
ু েদর মখ
(16) iত — ei pত য়াn শbিট িবেশষণ। eিট সংsৃত k pত েয়র বাংলা সংsরণ। ucারেণর িদk িদেয়o k
pত য়াn শেbর সে

যেথ

িমল। জাn + iত = জািনত (an a ucািরত); ভাb + iত = ভািবত (িচিnত aেথ); িস ্ —

িসি ত, িবতr — িবতিরত। an a aনc
ু ািরত: চিলত, কিরত (কিরতকমা)।

তিdত-pত য়
সংsৃত তিdত
শেbর utর eক-eকিট িবেশষ aেথ eক-eকিট তিdত-pত য় যk
ু হেয় নূতন নূতন শb সৃি কের। সi নবগিঠত
শেbর utরo আবার eক বা eকািধক তিdত-pত য় যk
ু হ’ ত পাের। লাক + ি ক = লৗিকক; আবার লৗিকক + তা =
লৗিককতা। aিতিথ +

য় = আিতেথয়; আিতেথয় + তা = আিতেথয়তা। সৎ + t = সtt; সtt + ি ক = সািttক;

সািttক + তা = সািttকতা।
তিdতাn পদ িবেশষণrেপ pযk
ু হ’ ল তাহােক তিdতাn িবেশষণ বেল।
kৎ o তিdত-pত েয়র পাথক টা eকবার দেখ িনন। নূতন নূতন িবেশষ o িবেশষণ শbগঠেন kৎ o তিdত
uভেয়রi kিতt রেয়েছ। সাদৃশ ei পযn। eiবার পাথক — (1) kৎ যk
ু হয় ধাtuেত, তিdত যk
ু হয় শেb। (2) kৎpত েয় বাচ -সmক থােক, িকntu ধাtuর utর যk
ু হয় না বেল তিdেতর সে

বােচ র কান সmকi থােক না। তিdত-

pত েয়র pধান লেk র িবষয় হেc aথ। (3) ধাtuর utর eককােল eকিটমাt kৎ-pত য় যk
ু হয় (ধাtবয়ব pত য় বােদ),
িকntu শেbর utর তিdত-pত য় eেকর বশী যk
ু হ’ ত পাের (uদাহরণ যথাযথ সংgহ কের বিু ঝেয় িদেত হেব।)

aপত াথক তিdত
aপত াথক pত য়: য-সমs তিdত-pত য় aপত (পুt বা বংশধর বা িশষ বা uপাসক), তৎসmnীয় বা ‘তdভাব’
বাঝাবার জন শেb pযk
ু হেয় নূতন শb গঠন কের সguিলেক aপত াথক pত য় বেল। যথা
য় (eয়),
(ক)

(a), ি

(i),

(য),

ায়ন (আয়ন)। ei তিdত-pত য়guিলর মখ
ু aথ aপত বেল eiguিলেক aপত াথক তিdত-pত য় বলা হয়।
( ,

iৎ, a থােক): যdu — যাদব (pািতপিদেকর আদ sেরর বৃিd o an sেরর guণ), aণু — আণব, মন ু —

মানব, িবu — ব ব, পুru — পৗরব, kuru — কৗরব, পা ু — পা ব, শাnন ু — শাnনব, মৃdu — মাদব, িসnu — সnব, িশu
— শশব, িকেশার — কেশার, bh — bাh, িশব — শব, শিk — শাk (শেbর an i-বেণর লাপ), guru — গৗরব, ছt —
ছাt, druপদ — dৗপদ, ভরত — ভারত, মধ ম — মাধ ম,

বণা —

াবণ, শ ৎ — শা ত, বসেু দব — বাসেু দব, মনঃ — মানস

(িবসেগর sােন s eেসেছ), পয়ঃ — পায়স, সরsতী — সারsত (আদ sেরর বৃিd), পuপিত — পাuপত, ভগবৎ — ভাগবত
(an a aনc
ু ািরত), পুt — পৗt, guণ — গৗণ, পুruষ — পৗruষ, ভৃ gu — ভাগব, পৃথা — পাথ (শেbর an a-বেণর
লাপ), িবশাখা — বশাখ, িবdu ৎ — বdu ত, পৃিথবী — পািথব, সয
ূ — সৗর, uিচ — শৗচ, মিু ন — মৗন (িবেশষ — মিু নর
ভাব), িবিধ — বধ, মৃগ — মাগ, sিৃ ত — sাত, ঋিষ — আষ, ঋজ ু — আজব, eকতান — ঐকতান, হম — হম, নt — নt,

kutহল — কৗtহল, িদনিদন — দনিnন (n আগম)। তdrপ পাবত, সৗভd, বয়াকরণ, লাঘব, রাঘব, আরণ , আnয়,
কাশ প, ধাতরা , বেদহ, বদভ, ববsত, দািরd (চলিnকা d ব )। জhnu +

+ ঈ = জাhবী; তdrপ জানকী। “ সi সময়

শহের িশkািভমানীর দল বdu ত আেলায় িসেনমা দখেত িভড় করেব।” — রবীndনাথ।
(খ) ি

(

iৎ, i থােক; কবল a-কারাn pািতপিদেকর utর ei pত য় হয়): k

— কাি

(আিদ sেরর

বৃিd), দশরথ — দাশরিথ, aজন
রাবণ — রাবিণ, সর
ূ — শৗির, ব াস — বয়াসিক (pািতপিদেকর
ু — আজিন,
ু
ু — সৗির, শর
utর ক আগম হেয়েছ ), সিু মtা — সৗিমিt (আ-কারাn শেbর utর ি
(গ)

(

pত য় — eিট eকিট ব িতkম)।

iৎ, য থােক): aিদিত — আিদত (আিদ sেরর বৃিd), যjবl — যাjবl , গগ — গাগ (stী-গাগ ),

জমদিg — জামদg , িদিত — দত , িtেলািক — tেলাক , ঈ র — ঐ য, শর
ূ — শৗয, চণক — চাণক , শীত — শত , দীন
— দন , eকমত — ঐকমত , সনাপিত — সনাপত , প জন — পা জন , পুেরািহত — পৗেরািহত (বানানিট লk কruন),
udত — ঔdত , মধর
ু — মাধয
ু (stী-মাধর
ু ী), uদার — ঔদায, সিহত — সািহত , মহাtা — মাহাt , duরাtা — দৗরাt , জড়
— জাড , aনk
ু ল — আনk
ু ল , দৃঢ় — দাঢ , বৃহsিত — বাহsত , নমঃ — নমস , পৃথk — পাথক , সহায় — সাহায , ন ায়
— ন ায , aিতশয় — আিতশয , পরবশ — পারবশ , যথাথ — যাথাথ ( শষ য-ফলািট aত াবশ ক), দীঘ — দঘ (য-ফলািট
aপিরহায), iিতহ — ঐিতহ , িবিশ — বিশ , sতnt — sাতnt , kuলীন — কৗলীন , যগ
ু পৎ (যগ
ু পd eর িবকl বানান) —
যৗগপদ , িবদg — বদg , িবপরীত — বপরীত , পদ — পদ , পাদ — পাদ , aঘ — aঘ , মন ু — মনষ
ু , মানষ
ু (িনপাতেন);
eক — ঐক , সাম — সৗম , গা — গব (o-কােরর guণ ab)। তdrপ পাি ত , আেরাগ , ভাsয, লািলত , সাম , বষম ,
পািলত (পkতা aেথ), কাতয, কাকশ , দৗজন , দািরd , বিচt , সৗkuমায, পারmয, পািরপাট , ঔjjল ।
িবেশষেণর utর

বা

pত য়েযােগ িবেশষ শb গিঠত হয়; তােত আবার aিতিরk তা বা t pত য় যাগ করার

pেয়াজন হয় না। eiজন i দািরd তা, sাতnt তা,

সৗজন তা,

পৗruষt,

বিশ তা, সারল তা,

দৗবল তা, জাড তা,

নপুণ তা, ঔদাযতা, চা ল তা, পারবশ তা, ঔjjল তা pভৃ িত শb ব াকরণিসd নয়। শbguিল যথাkেম হoয়া uিচত:
দিরdতা বা দািরd , sতntতা বা sাতnt , সজ
ু নতা বা সৗজন , পৗruষ বা পুruষt, িবিশ তা বা বিশ , সরলতা বা সারল ,
duবলতা বা দৗবল , জাড বা জড়তা, িনপুণতা বা নপুণ , uদারতা বা ঔদায, চ লতা বা চা ল , পরবশতা বা পারবশ ,
ujjলতা বা ঔjjল ।
(ঘ)

য় (সাধারণতঃ stী pিতপিদেকর utর ei pত য় হয়;

iৎ, eয় থােক): গ া — গাে য়, aিতিথ —

আিতেথয়, ভিগনী — ভািগেনয়, kিtকা — কািতেকয়, iতরা — ঐতেরয় (ঋিষ মহীদাস), aিt — আেtয়, িবনতা — বনেতয়,

kunী — কৗেnয়, িবমাতা — বমােtয়, রাধা — রােধয় (কণ), সরমা — সারেময়, aিmকা — আিmেকয়। তdrপ dৗপেদয়,
গাnােরয়, নকেষয়, আ েনয়,

েdয়।

পুং pিতপিদেকর utর: মৃক ু — মাকে য় (মল
ূ শেbর an sর লp
ু ), aিg — আেgয়, পা ু — পা েবয়, পিথn —
পােথয়।
(ঙ)

ায়ন (

iৎ, আয়ন থােক): দk — দাkায়ণ, নর — নারায়ণ, বৎস — বাৎসায়ন, dীপ — dপায়ন (dীেপ জাত

aেথ)।

aপত িভn aেথ তিdত
॥ ি ক (iক) ॥
রচিয়তা, দkতা, পাি ত , জীিবকা, সmn, ব ািp, sাথ pভৃ িত aেথ ei pত য় হয়।

iৎ, iক থােক। ি ক

pত য়াn শb সাধারণতঃ িবেশষণ। সৃ শbguিলর শষ sর (a) বাংলা আধিু নক ucারেণ aনc
ু ািরত। দহ — দিহক, ন ায় —
নয়ািয়ক, িদন — দিনক, বদ — বিদক, রখা — রিখক, শরীর — শারীিরক (বানানিট লk কruন), বৎসর — বাৎসিরক, iহ
— ঐিহক, কায় — কািয়ক, মায়া — মািয়ক (মল
ূ শbিটর an আ-বণ লp
ু ), িপt — পিtক,

া—

ি ক, নৗ — নািবক,

aল ার — আল ািরক, সািহত — সািহিত ক, পুরাণ — পৗরািণক, ভূ েগাল — ভৗেগািলক (বানানিট লk কruন), aথ —
আিথক, িগির — গিরক, সtt — সািttক, ব াস — বয়ািসক (ব াস-রিচত aেথ), aণু — আণিবক, aধ াt — আধ ািtক,
aভ nর — আভ nিরক, নীিত — নিতক, aথনীিত — আথনীিতক, ah — আিhক, aকsাৎ — আকিsক, iিndয় —
ঐিndিয়ক, dার — দৗবািরক (pািতপিদেকর আদ ব-sােন ঊব হয়, আবার ঊ-র বৃিd ঔ), সময় — সামিয়ক, সমসময় —
সামসমিয়ক (আিদ sেরর বৃিd), aধন
ু া — আধিু নক, রজঃ — রাজিসক, aত n (িবেশষেণর utরo) — আত িnক, uপন াস —
ঔপন ািসক, ব বহার — ব বহািরক। তdrপ লিখক, মাধ িমক, পারমাণিবক, ঐিcক, মৗিখক, মৗিkক, কৗিলক, সামািজক,
বদািnক, ছাnিসক, সাংগীিতক, সাংগঠিনক, মানিসক, তামিসক, ঔদিরক, তািttক, রাবীিndক, হমালিয়ক iত ািদ।
iহেলাক, পরেলাক, প ভূ ত pভৃ িত pািতপিদেকর uভয় sেরর বৃিd হয়: ঐহেলৗিকক, পারেলৗিকক, পা েভৗিতক,
সাবেলৗিকক, আিধৈদিবক, আিধেভৗিতক।
আবার িdবষ, িtবষ, চtuবষ pভৃ িত শেbর কবল িdতীয় পেদর আদ sেরর বৃিd হয়: িdবািষক, িtবািষক, চtuবািষক,
প বািষক iত ািদ। (pথম পেদর বৃিdর িবকlিটo pচিলত)
॥

ীয় (ঈয়) ॥

সmn, জাত বা যাগ aেথ

ীয় pত য় হয়

জািত — জাতীয়, মানব — মানবীয়, সmn — সmnীয়, ব

iৎ, ঈয় থােক। ei pত য়াn শbguিল িবেশষণ। দশ — দশীয়,
— ব ীয়, ভারত — ভারতীয়, asd — asদীয়, ভবৎ — ভবদীয়,

td — tদীয় ( তামার), িজhামল
ূ — িজhামল
ূ ীয়, বায় ু — বায়বীয়, iংল

— iংল ীয় (িবেদশী শেb সংsৃত pত য়), রা

—

রা ীয়, s — sীয় (sকীয়o হয় — ক আগম হেয়েছ ), রাজা — রাজকীয়, পর — পরকীয়। তdrপ শাstীয়, জলীয়, sানীয়,
মদীয়, আtীয়, তদীয় (তাহার); (tদীয় শbিটর সিহত বানান o aেথর পাথক লk কruন), নাটকীয়, eশীয়, রিববাসরীয়।
॥ iয় ॥ ei pত য়িসd শbguিল িবেশষ । pত য়িট সবাংেশ auট থােক। ind — iিndয়,

াt —

ািtয়।

॥ ঈন ॥
সmn িহত pভৃ িত aেথ ei pত য় হয়। ঈন pত য়িন
সবuku বতমান থােক। সবা

n শb িবেশষণ। ei pত েয়র কান aংশi লাপ পায় না,

— সবা ীণ (ণt-িবিধ িবেশষভােব লk কruন), তৎকাল — তৎকালীন, সবজন — সবজনীন

(িহতােথ), o সাবজনীন (সmn বাঝােত), kuল — kuলীন, pাc — pাচীন, সmখ
ু — সmখ
ু ীন, aবাc — aবাচীন, gাম — gামীণ,
শালা (লjা, িবনয় iত ািদর আ য়) — শালীন, aভ nর — aভ nরীণ। সirপ জnাnরীণ।

॥ iত ॥
জাত বা যk
ু aেথ a বণাn িবেশেষ র utর ei pত য়েযােগ িবেশষণপদ গিঠত হয়। ei pত য়িটo সবাংেশ auট
থােক। পু

— পুি

ত (পু

জিnয়ােছ যাহােত), পlব — পlিবত, কেlাল — কেlািলত, মku
ু ল — মku
ু িলত, পুলক —

পুলিকত, tরা — tিরত, প া ( বেদাjjলা বিু d) — পি ত (an a aনc
ু ািরত), তর

— তরি ত, ব থা — ব িথত, কল

—

কলি ত, akuর — akuিরত, গব — গিবত। তdrপ িবি ত, আতি ত, কলিু ষত, িবতিকত, িচিtত, মমিরত, মku
ু িরত, ক িকত,
কলািপত, sবিকত, কদিmত, কবিলত। “u - জ াৎsাপুলিকত-যািমনীm।” “লতাguিল......uধাiত পথিট আguিল পুি

ত

kuশলবাণী।” “তালগােছর কলািপত শাখা।” “সেু রর আেলা ছিড়েয় দব মমিরত ভিবষ েত।” “মেূ ল জল পাiেলi বৃk
পlিবত, kuসিু মত o ফলািnত হয়।”
িবেশষেণর utর iত pত য় apেয়াজনীয় বেল যk
ু হয় না। সiজন puিlত, uৎuিlত, ব াkuিলত, আkuিলত,
পিরsuিটত pভৃ িত শb ব াকরণস ত নয়।
॥ মtup, in, িবn, শািলn, ল, iল, র, শ ॥
(ক) মtup (u p iৎ, মৎ থােক): শিk — শিkমৎ (কtকারেকর eকবচেন শিkমাn),

ী—

ীমৎ ( ীমাn)। তdrপ

ভিkমৎ (ভিkমাn), মিতমৎ (মিতমাn), du িতমাn, বিু dমাn, kি মাn, সংsৃিতমাn, ruিচমাn, গিতমাn,

জ ািত াn,

বিhমাn, aিচsান, pিতruিতমাn, মধম
ু াn, আয় ু াn।
ু াn, aংuমাn, ধীমাn, ভানম
িকntu a-কার, আ-কার, sশবণ eবং uপধা a o m-eর পর মtup pত েয়র ‘ম’ ‘ব’ হয়। ভগ + মtup = ভগবৎ
(কtকারেকর eকবচেন ভগবাn),

dা + মtup =

dাবাn, লkী + মtup = লkীবাn (pািতপিদেকর uপধা হেc m),

আtn + মtup = আtবাn (pািতপিদেকর aেn sশবণ n-eর লাপ), তজঃ + মtup = তজsাn (pািতপিদেকর uপধা
a)। তdrপ jানবাn, পুণ বাn, িবদ াবাn, kমাবাn, রি বাn, মrutাn, িবdu tাn, তিড়tাn।
ীমাn, ruিচমাn, ভগবাn, িবদ াবাn pভৃ িত মtup (বtup) pত য়াn শbguিলর হs িচh aত াবশ ক। ei মtup (বা
বtup) pত েয়র pেয়াগ ব াপাের সামান তম শিখল o ছাtগেণর পেk মারাtক aপরাধ।
মtup o শানc pত য়াn শb দখেত pায় eকi pকার — pথমিট হলn, িকntu িdতীয়িট sরাn; aথচ uভয় kেti
হলn ucারণ কের আমরা guিলেয় িদেয়িছ। শানc pত য়াn শেb আ eবং মtup pত য়াn শেbর মল
ূ rেপ ঈ যাগ করেল stীবাচক শb পাoয়া যায়। শাভমান — শাভমানা, শয়ান — শয়ানা, আসীন — আসীনা, িmয়মাণ — িmয়মাণা। িকntu সংsৃিতমাn
— সংsৃিতমতী, ভিkমাn — ভিkমতী,

ীমাn —

ীমতী। ( ীমতী o “মেনর গিত” aেথ মিত শbdেয়র ব ু ৎপিt, aথ o

বানান-পাথক লk কruন।)
(খ) in ( কবল a-কারাn o আ-কারাn শেbর utর): মান — মািনn (কtকারেকর 1বচেন মানী), মৗন — মৗিনn
( মৗনী — িবণ), িশখা — িশিখn (িশখী), aনর
ু াগ — aনর
ু াগী, যাগ — যাগী, jান — jানী, pাণ — pাণী। সirপ ধনী,
guণী, ফণী, pমী, স ী, রাগী, সখ
ু ী, গা ীবী, িকরীটী, শরীরী, pণয়ী, du তী (du মকারী: du িত শbিটর সিহত ব ু ৎপিt, aথ
o বানানপাথক লk কruন), আকাkী iত ািদ।
(গ) িবn: মধা + িবn = মধািবn (কtকারেকর 1বচেন মধাবী), যশঃ + িবn = যশিsn (যশsী)। সirপ তপsী,
তজsী, পয়িsনী (িনত stী)।
in o িবn pত য়াn শb সমাসবd পেদর পূবপদ হ’ ল মল
ূ শbিটর an n লাপ পায়। guিণজন, কিমবৃn,
pিতেযািগগণ, ধিনসমাজ, sািমপুt iত ািদ।
(ঘ) শািলn: বল — বলশািলn (কtকারেকর eকবচেন বলশালী)।
সমৃিdশালী, সmমশালী।

সirপ িবtশালী, িচtশালী, ধনশালী,

শািলn pত য়িটর ব বহার-সmেn aবিহত হoয়া pেয়াজন। িবেশষ ছাড়া কখনo িবেশষেণর utর pত য়িট pেয়াগ
করেবন না। eiজন সমৃdশালী, সmাnশালী pভৃ িত শb ব াকরণdu ; হoয়া uিচত: সমৃিdশালী,সmমশালী iত ািদ।
in, শািলn o িবn pত য়াn মল
ূ শেb ঈ- যােগ stী-বাচক শb পাoয়া যায়। যথা — সখ
ু ীn + ঈ = সিু খনী;
aিধকািরn + ঈ = aিধকািরণী (ণt-িবিধ লk কruন); সirপ সmৎশািলনী, তপিsনী, আকািkণী, মধািবনী iত ািদ।
(ঙ) ল: মাংস — মাংসল, শ াম — শ ামল; সirপ শীতল,

ীল, বৎসল, kuশল, গীতল (lyrical), িচtল, মৃduল,

ruল, ম ল
ূ ল। রামচnd দূবাদেলর মেতাi শ ামল। sহল িবদ াসাগেরর বিু dদীp চkudয়
ু , পাংuল, পশল ( কামল), ধম

বাsল হেয় uঠল।

(চ) iল: ফন — ফিনল, প

— পি ল, সপ — সিপল, জটা — জিটল, শ া — শি ল। “চলiেত শি ল পি ল

বাট।” — গািবnদাস।
(ছ) র: মখ
ু — মখ
ু র, ঊষ ( লানা মািট) — ঊষর, পা ু — পা ু র, মধ ু — মধর
ু , নখ — নখর। “e নেহ মখ
ু র
বনমমরguি ত।” — রবীndনাথ।
(জ) শ: লাম — লামশ, কক (কেঠারতা) — ককশ।
॥ ময় (ময় ) ॥
িবকার, ব ািp o srপােথ ei pত য় হয়। ei pত য়াn শb িবেশষণ। (ক) িবকারােথ: মৃৎ — মৃ য় (মৃিtকার dারা
িনিমত)। সirপ sণময়, িহর য়, িশলাময়। (খ) ব ািp aেথ: পৃিথবী — পৃিথবীময়, মধ ু — মধম
ু য়। সirপ বৃতময়, জলময়।
(গ) srপােথ: bh — bhময়। সirপ িচnয়, মেনাময়, pমময়, কruণাময়, sহময়, আনnময়, মিহমময়, গিরমময়,
মধিু রমময়, k ময়, বা

য়। ময় pত য়াn শেbর utর ঈ যাগ কের stী-বাচক শb পাoয়া যায়।

॥ t, তা, iমn ॥
ভাব বাঝােত িবেশষেণর utর ei pত য়guিল pযk
ু হয়। pত য়guিলর কােনা aংশi লাপ পায় না।
(ক) t: pভু — pভু t, দায়ী — দািয়t (দািয়n শেbর n লাপ), মহৎ — মহtt (ৎ + t = tt), রাজn — রাজt, সৎ —
সtt, s — st (aিধকার; সtt শbিটর সিহত বানান o aথপাথক লk কruন); aহৎ (দীkাদােনর aিধকারpাpা বৗd
িভkuণী) + t = aহtt; সirপ sািয়t, দবt, gurut, িমথ াt, তtt, বৃহt। গদ রচনায় ভাষার ভার বাড়ােনার চেয় ধার
বাড়ােনার kিতt বশী। ছেলেদর pথম থেকi দািয়েt দীkা দoয়া দরকার।
(খ) তা: বnu — বnuতা, সাধ ু — সাধত
ু া, uপকারী — uপকািরতা (uপকািরn শেbর n লাপ); সৎ + তা = সtা।
সirপ pিতেযািগতা, uপেযািগতা, pিতdিndতা, পিবtতা, খলতা, মখ
ু রতা, মৃduতা, চtuরতা, krরতা, guণবtা, শিkমtা,
ভগবtা। িবেশষণপেদ ei t aথবা তা pত য় যাগ কের িবেশষ পাoয়া যায়। সiজন সৎ + t = সtt aথবা সৎ + তা =
সtা। িকntu িবেশষ পেদ ei pত য় যk
ু হয় না বেল uৎকষতা, কলষ
ু তা pভৃ িত শb ব াকরণিসd নয়। uৎk ভাবিট বাঝােত
uৎকষ (ud - k

+ al) িনেজi িবেশষ । তdrপ িন য় (িনঃ — িচ + al) শbিট সংsৃত মেত যখােন uধ ু িবেশষ ,

সখােন aিতিরk তা pত য় যাগ করার কােনা pেয়াজন নাi। িন য় শbিট বাংলায় “িনি ত” বা “িনঃসেnহ” aেথ
যখােন িবেশষণ, সখােন তা pত য় যাগ করা aিবেধয় নয়। “( নৗকা) ekেণ কাn িদেক কাথায় যাiেতেছ, তাহার িকu
িন য়তা িছল না।” — বি মচnd। “ যখােন যত বশী শিk সখােন তত বশী ভগবtা।”
(গ) iমn (ei pত য়জাত শb পুংিল ): কাল — কািলমn (কtকারেকর eকবচেন কািলমা); লঘ ু — লিঘমn
(কtকারেকর eকবচেন লিঘমা); নীল — নীিলমা; মিলন — মিলিনমা; guru — গিরমা; মহৎ — মিহমা; দীঘ — dািঘমা; বhu —
ভূ মn (িনপাতেন কtকারেকর 1বচন ভূ মা); রk — রিkমা; মধর
ু — মধিু রমা (মাধিু রমা নয়); িসিত — িসিতমা (ukতা,
k তা o নীিলমা — িতনিট aেথi)।

iমn pত য়িন

n শেbর utর ময় pত য় যk
ু হ’ ল, aথবা শbিটর সিহত দবী, aিnত pভৃ িত শb সমাসবd হ’ ল

iমn pত েয়র an n লাপ পায়; তখন শbিটেত আর কtকারেকর eকবচেনর rপ দরকার হয় না। কািলমময়, মিহমময়ী,
মিহমর ন, গিরমমি ত, নীিলমেদবী iত ািদ।
॥তk॥
দিkণা, প াৎ o পুরঃ শেbর পের ত k pত য় হয়। k iৎ, ত থােক। দিkণা — দািkণাত , প াৎ — পা াত
(দিkণা-প াৎ-পুরসs k সt
ূ ানয
ু ায়ী।)
॥ তন ॥
uৎপn, জাত বা ভাব বাঝােত pত য়িট যk
ু হয়। ei pত য়াn শb িবেশষণ। pাk — pাkন, সনা (সদা)

—

সনাতন, iদানীং — iদানীnন। সirপ পূবতন, aধন
ু াতন, পুরাতন, aদ তন, িচরnন, তদানীnন, নknন, ঊ তন।
॥ সাৎ ॥
সi বstuেত পিরণত বা কােনা িকu dারা aিধkত (gs) aেথ ei pত য় হয়। ধিূ ল + সাৎ = ধিূ লসাৎ (ধিূ লেত
পিরণত); সirপ ভsসাৎ, ভূ িমসাৎ, আtসাৎ, aিgসাৎ, uদরসাৎ (uদের aিপত) iত ািদ।
॥ িc ॥
কােনা বstu য rেপ িছল না, তাহােক সi rেপ rপািয়ত করা বা বstuিটর সi rপ pাp হoয়ার নাম aভূ ত-তdাব
(যা িছল না তার aবsা pাp হয় বেলi নাম aভূ ত-তdাব)। aভূ ত-তdাব িc pত য় হয়। ei pত েয়র সব ukui লাপ পায়।
িc pত েয়র সে

k বা ভু ধাtu বেস। িc pত েয়র পূববত শbিট a-বণাn হ’ ল a-বণ — sােন ঈ হয়, ঋ sােন রী হয় eবং

aন hssর থাকেল দীঘ হয়। ভs িছল না, ভেs পিরণত হেয়েছ — ei aেথ ভs + িc + ভূ + k = ভsীভূ ত; তdrপ িশলা
+ িc + ভূ + k = িশলীভূ ত; রািশ + িc + k + k = রাশীkত;

াt + িc + ভূ + aন =

াtীভবন; বশ + িc + k +

k = বশীকরণ; dব + িc + ভূ + aন = dবীভবন; নীেরাগ + িc + k + aন = নীেরাগীকরণ; লঘ ু + িc + k + aন =
লঘক
ূ রণ।

সirপ দূরীকরণ, লঘভ
ূ বন, ukীভূ ত,

কndীভূ ত, মnীভূ ত, a ীভূ ত, psরীভূ ত, জাতীয়ীকরণ, sরীভবন,

বশীভূ ত, সম ীভূ ত, সমীকরণ, িবেশষীকরণ, eকtীভবন, িনরstীকরণ, sাভািবকীকরণ, সিkয়ীকরণ, িনিkয়ীকরণ,
সাধারণীkত, সরলীভবন, s ীkত, kশীকরণ, নবীভবন, নীেরাগীভবন (কাজিট, িকntu িনেরাগ- দর ভবন: aিধকরণবােচ
নীেরাগভবন)।
॥ কl ॥
“িকu কম” aথবা “pায়” aেথ ei pত য় যk
ু হয়। িপt — িপtকl (pায় িপতার মত); মৃত — মৃতকl (pায়মৃত); িবdৎ — িবdৎকl। [eguিল সমােসর uদাহরণ। কl শেbর eক aথ ‘ন ায়’।]
॥ শঃ ॥
বীpােথ শঃ pত য় হয়। kম — kমশঃ, বhu — বhuশঃ, pায় — pায়শঃ।
॥ ধা ॥
ধা হ’ল pকারবাচক pত য়। বhu — বhuধা; িd — িdধা। সirপ িtধা, নবধা, শতধা, সহsধা।
॥ তর, তয়, ঈয়s, i ॥
duiিট ব িk বা বstuর মেধ eেকর uৎকষ বা aপকষ বাঝােল িবেশষেণর utর তর বা ঈয়s pত য় eবং dui-eর
aিতিরk ব িk বা বstuর মেধ eেকর uৎকষ বা aপকষ বাঝােল িবেশষেণর utর তম বা i pত য় যk
ু হয়। সকল

ণীর

িবেশষেণর utর তর বা তম pত য় হয়। ei duiিট pত েয়র যােগ মল
ূ িবেশষেণর কােনা পিরবতন হয় না। িকntu কবল

guণবাচক িবেশষেণর utর ঈয়s o i pত য় যাগ হয়। ei duিট pত েয়র যােগ মল
ূ শেbর aেনক পিরবতন হয়। কেয়কিট
kেt eকi িবেশষেণ তর o ঈয়s eবং তম o i duiিট কের pত েয়র যােগ duiিট পৃথk শb পাoয়া যায়। বৃহৎ — বৃহtর,
বৃহtম;

াঘ —

াঘ তর,

াঘ তম; al — কনীয়াn (alীয়াn), কিন

guruতর বা গিরয়াn, guruতম বা গির ; পu — পটীয়াn, পটী ; pশস —

(aিl ); uru (মহৎ) — বরীয়াn, বির ; guru —
য়াn,

; িpয় — িpয়তর বা pয়াn, িpয়তম বা

p ; বলবাn — বলবtর, বলবtম; বhu — ভূ য়াn, ভূ িয় ; বৃd — বষ য়াn (জ ায়াn), বিধ
মহীয়াn, মহtম বা মিহ ; যব
ু া — যবীয়াn (কনীয়াn), যিব

( জ ); মহৎ — মহtর বা

(কিন ); লঘ ু — লঘত
ু র বা লঘীয়াn, লঘত
ু ম বা লিঘ

(চtuথ

aধ ােয় a ম পিরেcেদ িবেশষেণর তারতম d ব )।
॥ঈ॥
পুংিল -বাচক শেbর utর ei stী-pত য়িট যk
ু হেয় stী-িল বাচক শেbর সৃি কের। মানব — মানবী, ঋিষ — ঋষী,
সাধ ু — সা ী, guru — guব , uru — uব (পৃিথবী)। (e িবষেয় িল

শীষক পিরেcদিট িবেশষrেপ d ব )।

॥ক॥
সmnােথ ei pত য়িটর pেয়াগ হয়। িপt — পtক, গিত — গিতক, পর — পরক, পিথn — পিথক, ভূ িম + ক + আ
= ভূ িমকা।

বাংলা তিdত
(1) আ — aিs sাথ aনাদর সাদৃশ uৎপn pভৃ িত aেথ: (ক) আেছ aেথ — তল — তলা, নন
ু — নানা, লানা;
চাল — চালা, রাগ — রাগা, গাদ — গাদা, জল — জলা। গাদা পােয়র ধেু লা eকu দাo দা-ঠাuর। “ তলা মাথায় তল
দoয়া মনষ
ু জািতর রাগ।” eমন জলা-জ লা জায়গায় বািড়ঘর কের? (খ) sােথ — গায়াল — গায়ালা, চাঁদ — চাঁদা, চার
— চারা, জন — জনা, িশেরানাম — িশেরানামা। “ হনকােল গগেনেত uিঠেলন চাঁদা।” “ চারা না uেন ধেমর কািহনী।” (গ)
সাদৃেশ — হাত — হাতা (হােতর মেতা দখেত), বাঘ — বাঘা, কদম — কদমা। (ঙ) uৎপn বা আগত aেথ — দিখন — দিখনা,
পি ম — পি মা। দিখনা বাতাস। পি মা গায়ালা।
(2) আi — ভাব, আদর o সmn বাঝােত: (ক) ভাবােথ — বড় — বড়াi (বেড়ার ভাব), িচকন — িচকনাi, পুি —
পা াi, সাফ — সাফাi (িনেদাষতা)। (খ) আদের — কানাi, বলাi, জগাi, মাধাi। “জিটেল kuিটেল না থাকেল ভগবােনর
লীলা পা াi হয় না।” ছাট আিমটাi সবিকuর বড়াi কের। (গ) সmnােথ — ভার — ভারাi ( ভােরর sব), চার —
চারাi, মাগল — মাগলাi।
(3) আল, আেলা, আিল, আলী — আেছ aেথ বা দশ, পশা, ব বসায়, ভাব iত ািদ বাঝােত:
(ক) পাঁক — পাঁকাল, মাথা — মাথাল, দাঁত — দাঁতাল, দয়া — দয়াল, লািঠ — লািঠয়াল > লেঠল (aিভruিত), রস
— রসাল (আম) [আল pত য়াn শেbর an a aনc
ু ািরত], িকntu রসাল (রসযk
ু ), ধারাল, আঠাল pভৃ িত শেbর an a
ucািরত। শাঁস — শাঁসােলা, ঝাঁজ — ঝাঁজােলা, duধ — duধােলা (duধেলা), পঁ চ — পঁ চােলা, জমক (আড়mর) — জমকােলা,
আঠা — আঠােলা, তজ — তজােলা, মাথা — মাথােলা (বিু dমাn)। (খ) ঘটক — ঘটকািল; মাiয়া + আিল = মেয়িল;

সirপ ঠাkuরািল, চtuরািল, িমতািল; — শbguিল িবেশষ । সানা — সানালী; rপা — rপালী; সirপ পুruষালী। আলী
pত য়যk
ু শb িবেশষণ।
(4) আরী — বৃিt বাঝােত: পূজা — পূজারী (পূজাi যাহার বৃিt), িভখ — িভখারী, শাঁখা — শাঁখারী, কাঁসা — কাঁসারী।
সirপ cuনারী।
(5) i — িবিভn বৃিt বা পশা aেথ i pত য় হয়। (ক) বৃিt: মাsার — মাsাির, ব ািরsার — ব ািরsাির; সirপ
াiভাির, ডাkাির, রাখািল, কিবরািজ, লেঠিল, দালািল iত ািদ। eiসমs শb ঈ-কারাn হ’ ল িবেশষণ। — মাsাির চাল,
জিমদাির কায়দা, পি তী িবধান, ডাkারী বিু d, কিবরাজী দাoয়াi iত ািদ। (খ) ভাব বা আচরণ বাঝােত: চালাক — চালািক,
শয়তান — শয়তািন (শয়তানী — িবণ)। (গ) sােথ: িদব — িদিব , আজ — আিজ, চার — চাির, িনশা — িনিশ, ছাতা — ছািত,
ফাঁস — ফাঁিস। (ঘ) কান sােন জাত বা সmn বাঝােত: গদা — গদাi, সাফা — সাফাi, ফাঁপা — ফাঁপাi, পাটনা — পাটনাi,
হাoয়া — হাoয়াi, খাগড়া — খাগড়াi, ঢাকা — ঢাকাi, দালদা — দালদাi। (ঙ) uপাদােন pstuত বাঝােত: বাঁশ — বাঁিশ,
কাঁসা — কাঁিস। (চ) kudােথ: ছারা — uির, কাশা — kuিশ, ঝালা — uিল, কলস — কলিস, দড়া — দিড়, রশা — রিশ। (ছ)
ন াtক শb i যােগ ভাববাচক িবেশষ : কাঁিচ, িটকিটিক, চকমিক, uগuিগ। (জ) আদরােথ: বাuর — বাuির। “ ীদাম
সদ
ু াম সে

বাuির চরাব।”

(6) ঈ — িবিবধ aেথ pত য়িটর pেয়াগ হয়। (ক) as েথ: ভার — ভারী, দাম — দামী, দাগ (duনাম) — দাগী চার।
[পূবকােল চার ধরা পড়েল িপেঠ তp লাহা িদেয় বড় দাগ কের িদেয় িচিhত করা হত। duনােমর ব াপার নয়।]

(খ) পশা aেথ: তল — তলী,

ঢাক — ঢাকী, ঢাল — uলী (sর-পিরবতন লk কruন), করাত — করাতী। (গ) দk aেথ: সতার — সতারী, ruপদ —
ruপদী, িহসাব — িহসাবী, মজিলস — মজিলসী, িশকার — িশকারী। (ঘ) সংjাবাচক িবেশষণ বাঝােত: িবলাত — িবলাতী,
কা ীর — কা ীরী; সirপ guজরাটী, বৃnাবনী, কটকী, জাপানী, শািnপুরী, বােগরহাটী, মিু শদাবাদী, রাজবলহাটী। (ঙ)
uপাদােন pstuত aেথ: রশম — রশমী। (চ) বণবাচক িবেশষণ বাঝােত: আসমান — আসমানী, বাদাম — বাদামী, বসn —
বাসnী, জাফরান — জাফরানী। (ছ) আশীবাদ pণাম iত ািদ uপলেk দt aথ বst iত ািদ বাঝােত: pণামী, আশীবাদী,
দশনী, নমsারী, সলামী। (জ) সmn বাঝােত: জবাবী।
(7) iয়া (চিলেত e) — িবিবধ aেথ iয়া (e) pত য় হয়। চিলত rপিটi িবেশষ pচিলত। (ক) আেছ aেথ: কাঁকর —
কাঁকিরয়া > কাঁkuের, পাথর — পাথিরয়া > পাথেু র, দাপট — দাপিটয়া > দাপুেট, মািট — মািটয়া > মেট, বািল — বািলয়া >
বেল। eমন পাথেু র pমাণ uিড়েয় দoয়া যায় িক? (খ) বৃিtজীবী aেথ: কীতন — কীতিনয়া > কীtuেন, কmল — কmিলয়া >
কmুেল, জাল — জািলয়া > জেল। (গ) tucােথ: মানেক, ফটেক। (ঘ) সmn, জাত, সাদৃশ pভৃ িত aেথ: পাহাড় — পাহািড়য়া

> পাহােড়; সirপ eকেচিটয়া > eকেচেট, আষািঢ়য়া > আষােঢ়, শহর — শহিরয়া > শhuের, কাগজ — কাগিজয়া >
কাguেজ, বাদল — বাduেল, utর — utুের, বguন — বguিনয়া > বguেন। (ঙ) sভাব aেথ: কাঁদন — কাঁদিনয়া > কাঁduেন

( ছেল বা মেয়), কাঁদান — কাঁদািনয়া > কাঁদােন (গ াস), ফলার — ফলাের, আেমাদ — আেমািদয়া > আমেু দ, বানর —
বানিরয়া > বানেু র, রগড় — রগিড়য়া > রguেড়, আদর — আদিরয়া > আduের। (চ) aনক
ু ার শেb e যােগ িবেশষণ: ধবধব —
ধবধেব, দগদগ — দগদেগ। সirপ uটuেট, কনকেন।
(8) uয়া (চিলেত o) — িবিবধ aেথ uয়া pত য় হয়। (ক) জীিবকা aেথ: মাছ — মাuয়া > মেছা, পান — পানয়
ু া>
পেনা। (খ) aবjায়: যdu — যেদা, হাru — হেরা। (গ) আেছ aেথ: টাক — টেকা, kuঁজ — kuঁেজা, duধনাক — duধনাkuয়া >
duধেনেকা, বাত — বাtuয়া > বেতা। (ঘ) uৎপn, সংি

, আসk সmnীয় aেথ: ভাত — ভেতা (বাঙালী), গাছ — গেছা, বন

— বেু না, দাঁত — দঁ েতা, মাঠ — মেঠা (সর
ু ), ধান — ধেনা, বান — বেনা, মাসী — মেসা, কাণ — kuেনা, ঘাস — ঘেসা।
eমন ধেনা বিু d না হেল িক চােষ বছর-বছর মার খাo? বাঁধােনা দাঁেত দঁ েতা হািসটাi হাসা যায়, দাঁেতর আসল কাজ হয়
িক?

(9) আিম, আম (আেমা) — ভাব বা aনক
ু রণ aেথ (িনnায়)। (ক) আিম: du — du ািম; সirপ ছেলিম, খাকািম,
পাগলািম, বাঁদরািম, gu ািম, খ াপািম। (খ) আম (আেমা): জ াঠা — জ াঠােমা, পাকা — পাকােমা, পাগল — পাগলােমা।
(10) oয়ান, oয়াল, oয়ালা — aিধকার, সmn, aিs বা বৃিt aেথ: গািড় — গােড়ায়ান; সirপ দােরায়ান। বািড় —
বািড়oয়ালা, িরkশা — িরkশাoয়ালা, ছানা — ছানাoয়ালা, কাবল
ু — কাবল
ু oয়ালা।

সirপ বাসoয়ালা, duধoয়ালা,

পাগিড়oয়ালা, দািড়oয়ালা। ঘাট — ঘােটায়াল। (eguিল সবi বান > oয়ান > oয়াল eiভােব পিরবিতত হেয় গেছ।)
(11) u — sােথ o আদের: দাদা — দাdu, খিু ক — খku
ু , কালী — কাল,ু চাঁদ — চাঁdu, নেরন — নru।
(12) uক — sভাব aেথ: িনnা (তৎসম শb) — িনnক
ু , লাজ — লাজক
ু ; সirপ িমথ ু ক, পuক।
ু , িহংসা — িহংসক
(13) লা — সাদৃেশ : মঘ — মঘলা; সirপ আধলা, eকলা, পাতলা।
(14) আiত — সবা কের য ei aেথ: সবা — সবাiত।
(15) িড়য়া ( ড়) — ব বসায় বা sভাব aেথ: বাসা — বাসািড়য়া > বাসােড়, দাবা — দাবািড়য়া > দাবােড়।
(16) আru — িনপুণ aেথ: বামা — বামাru, িদশা — িদশাru।
(17) মn, বn — আেছ aেথ: পয় — পয়মn। সirপ guণবn, বিু dমn, ভাগ মn বা ভাগ বn, pাণবn।
(18) িটয়া (চিলেত ট) — sভাব বা আেছ aেথ িবেশষ বা িবেশষেণর utর: ঝগড়া — ঝগড়ািটয়া (ঝগড়ােট),
পাগলা — পাগলািটয়া (পাগলােট), িহংসা — িহংসিু টয়া (িহংসেু ট), তামা — তামািটয়া (তামােট), সাদা — সাদািটয়া (সাদােট);
oiভােব ঘালািটয়া ( ঘালােট), রাগািটয়া ( রাগােট), লmািটয়া (লmােট), ভাড়ািটয়া (ভাড়ােট), পাংuিটয়া (পাংuেট)। িটয়া
aেপkা ট pত য়াn শেbর ব বহারi বশী।
(19) পনা — আচরণ বা ভাব বাঝােত: িগnীপনা, নকাপনা, বহায়াপনা, সতীপনা, iংেরজীপনা, duরnপনা, বীরপনা
(তৎসম শেb বাংলা pত য়)।
(20) পানা, পারা — সাদৃশ

বাঝােল: চাঁদপানা (চাঁেদর মেতা দিখেত), kuেলাপানা, রাগাপানা, পাগলপারা,

যািগনীপারা, সচ
ূ পারা।
(21) ট — sােথ বা sভাব aেথ: দাপ (<দপ) — দাপট, সাপ — সাপট, ঝাপ — ঝাপট, ভরা — ভরাট, জমা — জমাট,
guম — guমট।
(22) uিড়য়া (uেড়) — ব বসায়, সmn, sভাব aেথ: ভূ ত — ভূ tuিড়য়া > ভূ tuেড়, ফাঁস — ফাঁসিু ড়য়া > ফাঁসেু ড়, সাপ
— সাপুিড়য়া > সাপুেড়, খলা — খলিু ড়য়া > খলেু ড় (stী খলড়
ু ী), ঘাস — ঘাসিু ড়য়া > ঘাসেু ড়।
(23) uিরয়া (uের) — বৃিt aেথ: কাঠ — কাuিরয়া > কাuের।
(24) চী — ‘ধের য’ ei aেথ: মশাল — মশালচী, তবলা — তবলচী। (চী বা িচ pতয়িট িবেদশী আরবী/ফারসী।)

বাংলা তিdত-rেপ ব বhত সংsৃত শb
কতকguিল সংsৃত শb বাঙলায় তিdেতর মত ব বhত হয়: যথা —
[1] ‘-জাত’ — “গৃহ-জাত” = “গৃেহ uৎপn”; “পেকট-জাত” = “পেকেট রিkত” aেথ। “dব -জাত” —
eখােন “জাত” শb সমহ
ূ aেথ pযk
ু ; ফারসী “জাৎ” eর pকারেভদ।
[2] ‘-ud’ — “আিম-ud, সাজ-ud, ঢাকী-ud িবসজন”।

[3] ‘-সহ’ — “pমাণ-সহ, কাগজপt-সহ”।
[4] ‘-s’ — “বধমান-s, িবদ ালয়-s”।

িবেদশী তিdত
(1) আনা, আিন, িগির, নিবস, আচরণ, বৃিt বা ভাব aেথ: বাবয়
ু ানা (বাবয়
ু ািন), মন
ু শীয়ানা, িহnয়
ু ানা (িহnয়
ু ািন),
গিরবানা, সােহিবয়ানা, বাঙািলয়ানা, ঘরানা, বাবিু গির, করানীিগির, দােরাগািগির, গােয়nািগির, নকলনিবস, িশkানিবস,
িহসাবনিবস। (বাবািগির, guruিগির — eকu িবdrপােথ)।
(2) খানা — sান aেথ: ডাkারখানা, ছাপাখানা, িচিড়য়াখানা,

বঠকখানা, কারখানা, মিু দখানা, খাজা ীখানা,

কসাiখানা, িপলখানা (হাতীশালা)। (sান eর িবkিত)
(3) গর — য কের ei aেথ: বািজগর, সoদাগর, কািরগর। (‘কর’ eর িবkিত)
(4) খার — খায় য বা আসk aেথ: গাঁজােখার, আিফমেখার, ঘষ
ু েখার, cuগিলেখার, চশমেখার, নশােখার,
মন
ু াফােখার, uিটেখার।
(5) দান (দািন) — আধার aেথ: বািতদান, ধপ
ূ দান, কলমদািন, uলদািন, িপকদান, িপকদািন, আতরদািন।
(6) দার — যk
ু , পাt বা বৃিtধারী aেথ: চড়কদার, কলকাদার, দাকানদার, বাজনদার, িঠকাদার, aংশীদার,
ভাগীদার, জিমদার, জমাদার, হািবলদার,

চৗিকদার, আড়তদার, পtিনদার, সমঝদার, বঝ
ু দার,

পশাদার, মজাদার,

মজত
ু দার, oজনদার, দনাদার ( দনদার), জাতদার, জারদার, চটকদার, যাগানদার, জিরদার, uপায়দার।
(7) বাজ — দk বা আসk aেথ: মামলাবাজ, ফিnবাজ, ফাঁিকবাজ, দাগাবাজ, দা াবাজ, গlবাজ, মতলববাজ,
দাঁoবাজ, যd
ু বাজ, eেলমবাজ।
খার, দার, বাজ pত য়াn শেbর utর ভাবােথ i pত য়েযােগ জিমদাির, গাঁজাখিু র,

চৗিকদাির, ফিnবািজ,

দাকানদাির, duিনয়াদাির, ভাঁoতাবািজ, ফাঁিকবািজ, দাগাবািজ, দলবািজ, ধিড়বািজ pভৃ িত িবেশষ পদ পাoয়া যায়।
(8) সিহ (সi) — uপযk
ু aেথ: মানানসi, চলনসi, পছnসi, খাপসi, যত
ু সi, দশাসi ( চহারা), টকসi।
লk কruন — eকi ধাtuেত সংsৃত o বাংলা kৎ- যােগ যমন eকািধক শb পাoয়া যায়, eকi শেb তমিন
সংsৃত বাংলা বা িবেদশী তিdত- যােগ eকািধক শb পাoয়া যায়। √চl হ’ ত চলৎ চিলu চালক চালন চল চলন চলn চাল
চালিন (চালিু ন); তৎসম শb তজঃ হ’ ত তজsী তজsাn তজীয়াn; বাংলা তজ হ’ ত তিজ (িব) , তজী (িবণ), তজােলা
(িবণ)।

sািথক pত য়
sািথক pত য়: য pত য় যাগ করেল মল
ূ শbিটর aথ eবং pত য়াn নবগিঠত শbিটর aথ eকi থােক, সi
pত য়েক sািথক pত য় বেল। মল
ূ শbিটর sাথ aথাৎ িনজs aথ auট রাখার জন i ei pত েয়র pেয়াগ বেল নামিট sািথক
pত য়। যমন (1) সংsৃত:

,

, ি ক। (2) বাংলা: আ, i, ঈ, u।

pত য়াn: চার — চৗর; বnu — বাnব; িবভব — বভব; মruৎ — মাruত; kutহল — কৗtহল; দবতা — দবত।
pত য়াn: সহায় — সাহায ; সমীপ — সামীপ ; চতনা — চতন ; কruণা — কাruণ । ি ক pত য়াn: মk
ু — মৗিkক;
aত n — আত িnক।
আ pত য়াn: চার — চারা, ঠাস — ঠাসা, ডগ — ডগা। i pত য়াn: ফাঁস — ফাঁিস, জমাট — জমািট। ঈ pত য়াn:
ম ল — ম লী। u pত য়াn: দাদা — দাdu, du — du ু । (eখােন aেনকguিলেত aথাnর দখা যায়)

কেয়কিট িবেশষ শেbর ব ু ৎপিt লk কruন:

√as + শt = সৎ; সৎ-eর ভাব বাঝােত সৎ + t =

সtt। s-র aিধকার বাঝােত s + t = st। িবদ মানতা (aবিsিত) বাঝােত সৎ + তা = সtা। মহৎ-eর ভাব বাঝােত
মহৎ + t = মহt। মহাtার ভাব বাঝােত মহাtা +

= মাহাt । ষ লগ
ু n √গm + an (কtবাচ ) = জ ম; ষ লগ
ু n

√লs + a (ভােব) + আ (stীিল ) = লালসা; ষ লগ
ু n √সৃp (পুনঃপুনঃ গমন করা) + an (কtবা) = সরীসৃপ; ষ লগ
ু n
√জৃ + k = জজিরত; ষ লগ
ু n √িলh + শানc = লিলহান; ষ লগ
ু n √ল ু

+ ac = লালপ
ু ; √যা + ব (ষ ) + বর =

যাযাবর; pিত- √aনc + িkp + ঈ = pতীচী; p- √aনc + িkp = pাk; √িচৎ + কণ = িচkণ; √du ৎ + is = জ ািতঃ
(du িত); √ম ূ + িk = মিূ ত; গায়ৎ- √ t + ড + ঈ = গায়tী; √sা + iরc = িsর; √বc + িকত (কমবা) = uিচত; √pc্
+ ন = p ; √ঋ + aন = aরণ ; √ঋ + aিন = aরিণ; √ঋ + uন = aruণ; √দৃ + িণc + uন = দাruণ (সংsৃেত ধাtuিট
দীঘ ঋকার যk
ু ); aিপ- √ধা + aন = িপধান; aিপ- √নh + k = িপনd; সm- √তn + k = সতত; √পীয় + ঊষ =
পীযষ
ূ (মতাnের√পী + যষ
ু (যষ
ু )); √সৃj + u = রj ু (িনপাতেন); √খs (ঘাস) + ঈর = kীর (মতাnের ‘খর’ বা ‘খড়’
থেক ব ু ৎপn); aৎ- √ভূ + uতc = aduত; √ম ূ + k = মিূ ছত (কtবাচ ), মত
ূ (কtবাচ ), মহ
ু ূত (কtবাচ — িনপাতেন);
ud (uপির)- √হা (ত াগ করা বা গমন করা) + ব = ঊ

(ud-sােন ঊr); √sা + aবক = sবক (িনপাতেন); √sp + ন =

sp; √ভূ + স t (স t) = ভিবষ ৎ (িবেশষ o িবেশষণ); কন া + a (a) = কানীন; √p + iব + ঈ = পৃিথবী [পৃিথবী শb
‘পৃথ’ু র stীিল , পৃথ ু ‘p ’ হ’ ত ব ু ৎপn। ‘iব’ pত য় সেnহজনক। তেব হিরচরণ বেn ায় iব আেছ।];

√বৃ + eন = বেরণ (কমবােচ ); √বc

+ স মান = বk মাণ (কমবােচ ); √জn + িণc + aন + ঈ = জননী।

পরীkায় utর লখার রীিত
pkিত o pত য় িবিcn করার pে

utর করার রীিতিট লk কruন:

আগত = আ-√গm + k ( ত) — kৎ-pত য়; কহতব = √কh + তব (বাংলা ধাtuেত সংsৃত kৎ); িবরিত = িব√রm + িk (িত) — kৎ-pত য়; jলn = √jl + an (সংsৃত ধাtuেত বাংলা kৎ-pত য়); গৗরব = guru +
তিdত-pত য়; দাশরিথ = দশরথ + ি
aিt +

(i) — তিdত-pত য়; বিশ

য় (eয়) — তিdত-pত য় + stীিলে

= িবিশ

ঈ; দাkায়ণী = দk +

+

(a) —

(য) — তিdত-pত য়; আেtয়ী =

ায়ন (আয়ন) — তিdত-pত য় + stীিলে

(ণt-িবিধ লkণীয়); বেদিশক = িবেদশ + ি ক (iক) — তিdত-pত য়; জাতীয় = জািত +

ঈ

ীয় (ঈয়) — তিdত-pত য়;

রnন = √র + aন — সংsৃত kৎ-pত য় ধাtuর uপধাrেপ n আগম; আবd = আ- বn + k(ত) সংsৃত kৎ-pত য় ধাtuর
uপধাrেপ n লp
ু ; aকাট : কাট = √কা + ণ ৎ (বাংলা ধাtuেত সংsৃত kৎ-pত য়), কাট নয় = aকাট (ন
uপায়দার = uপায় + দার (তৎসম শেb িবেদশী তিdত); আরm = আ- √র

+ ঘ

(ধাtuর uপধাrেপ m আগম);

আিলmন = আ-√িলp + aন (ধাtuর an বেণর পূেব m আগম); পাবনী = √পূ + িণc + aন + stীিলে
√a

-তৎপুruষ);

ঈ; পলায়ন = পরা-

(aথবা √i) + aন (r-sােন l হেয়েছ ); ভগবাn = ভগ + বtup (মtup pত য়িটর ম ব হেয়েছ ) — কtকারেকর

eকবচন।

পদাnর সাধন
kৎ o তিdত uভয়

ণীর pত য়-dারা িবেশষ o িবেশষণপদ গঠন করা যায়। িকntu িবেশষ o িবেশষণপেদর মেধ

পদাnর-সাধন করার জন তিdত-pত েয়র সাহায eকাn pেয়াজন। পদাnর-সাধেনর িকu িনদশন দoয়া হেলা। কাn ধাtu
বা শেbর utর কাn pত য়েযােগ pেত কিট শb সািধত হেয়েছ, লk কruন।

িবেশষ হ’ ত িবেশষণ (সংsৃত kৎ o তিdত- যােগ)
িবেশষ

িবেশষণ

িবেশষ

িবেশষণ

িবেশষ

িবেশষণ

aংশ

আংিশক

akর

আkিরক

aিতবাহন

aিতবািহত

aকsাৎ

আকিsক

anগিত

anগত

aপাবরণ

aপাবৃত

aধ য়ন

aধীত

aনব
ু াদ

aনূিদত

aনম
ু ান

aনিু মত, আনম
ু ািনক

aনষ
ু

আনষ
ু ি ক

aন ু ান

aনিু ত

an

an

anর

আnর

aপসরণ

aপসৃত

aপসারণ

aপসািরত

aবধান

aবিহত

aবসর

aবসৃত

aবসাদ

aবসn

aবসান

aবিসত

aিভpায়

aিভেpত

aিভলাষ

aিভলিষত

aিভেষক

aিভিষk

aভ াস

aভ s

aশন

aিশত

আkমণ

আkাn

আঘাত

আহত

আ াণ

আ াত

আেদশ

আিদ

আদর

আদরণীয়

আরm

আরb

আেরাহণ

আrঢ়

আেলাচনা

আেলািচত

আ য়

আি ত

আসন

আসীন

আহরণ

আhত

আhান

আহূত

icা

ঐিcক

iহ

ঐিহক

iিndয়

ঐিndিয়ক

iি

i

iিতহাস

ঐিতহািসক

iku

ঐkব

ঈশ

ঐশ

ঈkণ

ঈিkত

ঈ র

ঐ িরক

uদয়

uিদত

udার

udত

uপকার

uপkত
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uৎসগ
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ছলনা

ছলনীয়

জn

জাত

জািত

জাতীয়

জল
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ধািমক

ধারণ

ধৃত

ধস
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পান
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পাঠ
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পাবন

পািবত

িপতা

পু

পুি

পূিত

পূণ

িপতামহ

পতামহ

ত

নিমিtক

পtক

পৃিথবী

পািথব

pকাশ

pকািশত

pkিত

pাkিতক

pণয়ন

pণীত

pণাম

pণত

pিতকার

pিতকায

pািষত

p য়

pি ত

pত য়

pত িয়ত

ptu dগমন

ptu dগত

pবসন

pবিসত

pেবশ

pিব

pয়াণ

pয়াত

p

পৃ

pাduভাব

pাduভূ ত

pীিত

pীত

pাবন

pািবত

psান

pিsত

pাচী

pাচ

pিতঘাত

pিতহত

pতীkা

pতীিkত

pতীচী

pতীচ

বnনা

বিnত

বপন

up

বধ

বধ , হত

বহন

বািহত

বিহঃ

বাহ

বায় ু

বায়বীয়

pবাস

pরণ

pিরত

ফন

ফিনল

বাহন

বাহক

িবদ া

িবdাn

িবড়mনা

িবিধ

বধ

িবধান

িবিহত, িবেধয়

িবdu ৎ

বdu ৎ

িব জন

িব জনীন

িব াস

িব s

ব থা

ব িথত, ব থী

ব বহার

ব বহায

ব াপৃত

িবপযয়

িবপযs

িবেশষণ
িবu

িবেশিষত
ব ব

িবড়িmত

িবিকরণ

িবকীণ

ব াপৃিত

বাধা

বািধত

িবদারণ, িবদীণতা িবদীণ

িবদারণ

িবদািরত

িব

িবি ত

ব াঘাত

ব াহত

ভগবৎ

ভাগবত

ভ

ভg

াn

ভূ েগাল

ভূ ষণ

ভূ িষত

মন

মানস

মনীষা

মনীষী

মেনানয়ন

মেনানীত

মরণ

মৃত

মায়া

মায়াবী

মাজন

মািজত

মীমাংসা

মীমাংিসত

মখ
ু

মম
ু ku
ু

মম
ূ া
ু ষ

মম
ূ ু
ু ষ

মৗল

মৗন

মৗনী

যৗিগক, যk
ু

যাজনা

যািজত

িমিথলা

মিথল

ম
ভাজন

মd
ু ণ

মিু dত

মম
ু k
ু া

মধ
ূ া

মধ
ূ ন

মল
ূ

যিু k

যৗিkক

যাগ

ভু k

ভাগ

ভৗেগািলক
ভাজ , ভাগ

মৗিখক, মখ
ু র

রচনা

রিচত

রnন

রিnত

রাষ

ru

লাভ

লb

লালন

লািলত

লাভ

লb
ু

লp
ু

লহন

লাক

লৗিকক

লাপ

শ া

শি ত

শb

িশkা

িশিkত

িশব

ruিত

ruত

dা

uিd

ud

সংgহ

শয়ন

শয়ান, শিয়ত

শীলন

শীিলত

েdয়

বণ

ব,

urষা

urষ ু

া

সংগৃহীত

সtt

সািttক

সেnহ

সিng

সn া

সাn

সমাবতন

সমাবিতত

সমীরণ

সমীিরত

সমীহা

সমীিহত

সংঘাত

সংহত

সমc
ু য়

সমিু cত

সমd
ু

সামিু dক

িস ন

িসি ত

সচন

সাntনা

সাnt, সািntত

sাপন

sািপত

snন

sিnত

হরণ

hত

িsn

sশ

sৃশ , sৃs

িহংিসত

hu ার

hu ৃ ত

সয
ূ
বায় ু
stী

সৗর
বায়িবক
stণ

হষ

h

hদয়

hদ

sদ
িহংসা
হম

শািbক

লহ , লীঢ়

শব

হম

হমn

াতব , ruত

ি ক

িসk

হমিnক

বাংলা তিdত- যােগ
িবেশষ

িবেশষণ

িবেশষ

িবেশষণ

িবেশষ

িবেশষণ

আকাশ

আকাশী

আদর

আduের

আষাঢ়

আষােঢ়

kuেনা

গাছ

কাণ
চার
duধ

চারাi
duেধ, duধেলা

গেছা

জঁ iuল
ু

জঁ iuলী
ু

পােটায়ার

ঘা

ঘেয়া

তঁ tuল

তঁ tuেল

পােটায়ারী

পাহাড়

পাহাড়ী

পট

পuক

ফলার

ফলাের

uল

uেলল

বনারস

বনারসী

বিনয়াদ

বিনয়াদী

মািট

মেট

মেঠা

মাথা

মাথােলা

মাগল

মাগলাi

ময়াদী

যেশার

যuের

রশম

রশমী

সবনাশ

সবেনেশ

মাঠ
ময়াদ
শহর

শhuের

হাট

হেটা

িবেশষণ হ’ ত িবেশষ (সংsৃত kৎ o তিdত- যােগ)
িবেশষণ

িবেশষ

িবেশষণ

িবেশষ

িবেশষণ

িবেশষ

akম

akমতা

apিতভ

apিতভতা

aিভজাত

আিভজাত

aruণ

aruিণমা

aলস

আলস

আেgয়

aিg, আেgয়তা

আসk

আসিk

আসn

আসnতা

uৎk

uৎকষ

uিচত

ঔিচত

ujjল

ঔjjল

uদার

ঔদায

uদাসীন

ঔদাসীন

uদ ত

uদ ম

udত

ঔdত

ঋজ ু

আজব

eক

ঐক

ঐিহক

ঐিহকতা

oজsী

oজিsতা

ঔ

o

ঔদিরক

ঔদিরকতা
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কািঠন
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kuিটল
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kuলীন

কৗলীন

ku ী

ku ীতা

kuমার

কৗমায

k

k তা

kীণ

kীণতা

kub

kubতা

guru

gurut

গmীর

গাmীয

গভীর

গভীরতা

চtuর

চাtuয

চপল

চাপল

cu ত

cu িত

জ ম

গিত, জ মতা

জীণ

জীণতা

জীবী

জীিবকা

তরল

তারল

তruণ
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দিরd

দািরd

দীঘ

দঘ

দীন

দন

দৃঢ়

দাঢ , দৃঢ়তা

দূর

দূরt

duবল
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িনিদ

িনিদ তা

িনমল

িনমলতা

িনেদাষ

তজsী

তজিsতা

িনেদাষতা

িনেলাভ

িনেলাভতা

িনিkয়

িনিkয়তা

িন মা

নাব

নাব তা

িনে

িনে

নূ ন

নূ নতা

পি ত

পাি ত

পরsর

পারsয

পিরণত

পিরণিত

পৃথk

পাথক

pগlভ

pগlভতা

pণত

pণিত

pিতেযাগী

pিতেযািগতা

ptu পকারী

ptu পকািরতা

pবীণ

pাবীণ

pশিমত

pশমন

psuট

psuটতা

ফলবাn

ফলবtা

বnuর

বnuরতা

বলবাn

বলবtা

বিু dমাn

বিু dমtা

িবকল

বকল

িবkব

বkব

ব ু ৎপn

ব ু ৎপিt

িবষম

বষম

িবপরীত

বপরীত

িবধমা

বধম

ভিkমাn

ভিkমtা

াn

ািn

ভয়াবহ

ভয়াবহতা

িবদ মান

িবদ মানতা

াম মান

াম মাণতা

তা

ভৗিতক

ন ম

ভৗিতকতা

মহাn

মহtt

মহাtা

মাহাt

মিলন

মািলন

মn

মাn

মধর
ু

মাধয
ু

মখ
ু র

মখ
ু রতা

mান

mািনমা

মনsী

মনিsতা

মৃdu

মৃduতা

রম

রম তা

লিলত

লািলত

লাল

লািলমা

িশ

িশ তা

শীত

শত

uk

ukতা

শর
ূ

শৗয

ud

uিd

শাভন

শাভনতা

শাভমান

িশিথল

শিথল

ত

ত

শাভমানতা

সহজ

সহজতা

সৎ

সtা

সদৃশ

সাদৃশ

সংsৃত

সংsৃিত

িসk

িসkতা

সজ
ু ন

সৗজন

সভ
ু গ

সৗভাগ

সh
ু ৎ

সৗহাদ

সর
ু িভ

সৗরভ

সষ
ু ম

সৗষম

সষ
ু p
ু

সষ
ু িু p

সু ু

সৗ ব

সািttক

সািttকতা

সk
ূ

সk
ূ তা

সাkর

সাkরতা

sিmত

smন

সূ ত

সীবন

stী

stীt

িহংs

িহংsতা

িহৈতষী

িহৈতিষতা

hs

hsতা
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িবেশষণ

িবেশষ

িবেশষণ

িবেশষ

িবেশষণ

িবেশষ

আলেস

আলেসিম

kuঁেড়

kuঁেড়িম

গিরব

গিরবানা

িগnী

িগnীপনা

চালবাজ

চালবািজ

িচকন

িচকনাi

চtuর

চtuরািল

পাগল

পাগলািম

বড়

বড়াi

বাব ু

বাবয়
ু ানা

ভ

ভ ািম

মাতাল

মাতলািম

শয়তান

শয়তানী

সােহব

সােহিবয়ানা

হ াংলা

হ াংলাপনা

পদাnেরর pে

pদt পদিট কাn পদ uেlখ কের, utরিট কাn পদ তাহাo যথাযথ uেlখ করেত হেব।

পদাnেরর pে

আমরা aিধকাংশ kেt eকিট কের utর িদলাম। িকntu বশ

িকu শেbর eকািধক utরo হয়।

যমন,—aন ু ান (িব) — aনিু ত, aনেু য়, aন ু াতব , আন ু ািনক (িবণ)। মধর
ু (িবণ) — মধর
ু তা, মাধয
ু , মধিু রমা, মাধর
ু ী
(িব)। ei aিতিরk utরguিল aিভধান হ’ ত সংgহ করেত হেব।

aনশ
ু ীলনী (ছাtপাঠ )
1। pত য় কােক বেল? pত য় কয় pকার? pেত ক pকােরর duiিট কের uদাহরণ িদেয় বিু ঝেয় দাo।
2। kৎ-pত য় কােক বেল? তিdত-pত য় কােক বেল? pেত েকর eকিট কের বাংলা o eকিট কের সংsৃত uদাহরণ
িদেয় সi uদাহরণ চারিট িদেয় চারিট শb গঠন কর eবং সi শb চািরিটেক িনজs বােক pেয়াগ কর।
3। সংsৃত kৎ, বাংলা kৎ, সংsৃত তিdত, বাংলা তিdত o িবেদশী তিdেতর eকিট কের uদাহরণ uেlখ কের
pেত কিট pত য়েযােগ eক-eকিট শb গঠন কর eবং pিতিট শb িনজs বােক pেয়াগ কর।
4। uদাহরণেযােগ বিু ঝেয় দাo: kৎ-pত য়, বাংলা kৎ-pত য়, সংsৃত kৎ-pত য়, সংsৃত তিdত-pত য়, বাংলা kদn
শb, সংsৃত তিdতাn শb, িবেদশী তিdতাn শb, aপত াথক pত য়, as থক pত য়, সনn পদ, sািথক pত য়, ধাtবয়ব
pত য়, সনn o যঙn ধাtuিন

n শb, ধাtuিবভিk, শbিবভিk, সংsৃত ধাtu o শেb বাংলা pত য়, বাংলা ধাtu o শেb

সংsৃত pত য়, কমবােচ শানc, aপত বাচক তিdতাn পদ, eকবেণর বাংলা kৎ o বাংলা তিdত pত য়, uপধা, ক ঙn পদ।
5। (ক) বাংলা শt o শানc pত য়াn পদ কীভােব ব বhত হয় uদাহরণেযােগ বিু ঝেয় দাo। (খ) শানc pত য়যk
ু
পাঁচিট kদn শb রচনা কের সguিলেক eক-eকিট বােক pেয়াগ কর।
6। পাথক

দখাo: kৎ-pত য় o তিdত-pত য়; kৎ-pত য় o ধাtবয়ব pত য়; pত য় o িবভিk; শানc pত য় o

মtup pত য়।
7। পাঁচিট িবেদশী pত েয়র uেlখ কর; ei pত য়guিল কাn aেথ pযk
ু হয়, uেlখ কের pেত কিট pত য়েযােগ
eকিট কের মাট পাঁচিট শb গঠন কর eবং pিতিট শbেক eক-eকিট বােক pেয়াগ কর।
8। i, আরী, uক, uয়া (o), আ, u, তা, ক, আিন — pত য়guিল য kৎ o তিdত duii, তাহা শbগঠন কের
শbguিলেক বােক pেয়াগ কের দিখেয় দাo।
9। (ক) pkিত-pত য় eবং pত য়জাত শbিট পৃথk aনেু cেদ ছড়ােনা রেয়েছ; pkিত-pত য়িটর পােশ সমানিচh
িদেয় pত য়জাত শbিট যথাযথ বসাo:
√শী + k, √i + িk, √রnj + k, √রnj + িণc + k, √িবd + ক p + আ, রণ- √িজ + িkp, √িবd + শt +
ঈ, √শী + িণc + k + আ, আ- √ঋ + িk, √শাs + ক p + আ, িনঃ- √বা + k, √k + িk, ud- √যা + aন , √হা +
k, √িk + al, √যj + k, √মh
ু + √k, িব- √বh + k, √বh + k + আ, √র + aন ।
িবদ া, শািয়তা, রি ত, শিয়ত, i , হীন, iি , রণিজৎ, িনবাণ, িশষ া, kয়, ঊঢ়া, মঢ়
ূ , রk, রnন, আিত, uদ ান,
kিত, ব ূ ঢ়, িবduষী।

প ম পিরেcদ: uপসগ
uপসগ ধাtu গঠেন ব বhত eক pকার aব য়। [িকntu িকu uপসগ সািধত শেbর পূেব বেস aথ িনধারণ কের; যমন:
uপমহােদশ। eিট ধাtuর পিরবতন িহসােব দখােনা শk]
য সকল aব য় কান pত য়যk
ু হয় না, সাধারণত তমন কােনা sতnt aথ বহন কের না, িকntu ধাtuর পূেব বেস
ধাtuর পিরবতন ঘটায় তােদর uপসগ বেল। iংেরিজেত uপসগেক ‘prefix’ বেল। uপসগ বd rপমল
ূ (bound
morpheme) aথাৎ পৃথকভােব aব বহায।
pথম িদেক সংsৃত ব াকরেণর aনস
ু রেণ যখন বাংলা ব াকরণ তিরর কাজ eিগেয় চলিছল, সi সময় আমরা
uপসগ বলেত সংsৃত uপসেগরi uেlখ পাi। পরবত কােলর বাঙলা ব াকরেণ, দশী তথা বাংলা uপসগ eবং িবেদশী
uপসেগর anভু িk লk কির।
বাংলা ভাষায় িকu িকu aব য়সচ
ূ ক শbাংশ বােক পৃথকভােব sাধীন কােনা পদ িহেসেব ব বhত না হেয় িবিভn
শেbর পূেব আি ত হেয় ব বhত হয়। eguিলেক বলা হয় uপসগ। eguিলর িনজs কান aথ নi, তেব eguিল শেbর পূেব
ব বhত হেয় শেbর aেথর পিরবতন, পিরবধন বা সংেকাচন সাধন কের।

শেbর পূেব যk
হেয় eিট
ু

নtuন aথবহ শb

তির করেত পাের, aেথর সmpসারণ করেত পাের, aেথর সে াচন করেত পাের eবং aেথর পিরবতন করেত পাের। ei
জন িkয়ােযােগ নূতন শbসৃি র জন uপসেগর সাহায eকাn aপিরহায।
সব uপসেগর িনজs aথবাচকতা বা aথ নi, িকntu aন

কান শেbর আেগ বেস নtuন শb তিরর kমতা বা

aথেদ াতকতা আেছ। যমন, ‘আ’ eকিট uপসগ, যার িনজs কান aথ নi। িকntu eিট ‘h’র পূেব বেস নtuন eকিট নtuন
শb ‘আহার’ তির কের, যার aথ খাদ বা খাoয়া। aথাৎ, eখােন আ uপসগিট h ধাtuর হরণ করা aেথর পিরবতন কেরেছ।
আবার eিটi ‘k’ ধাtuর পূব বেস তির কের ‘আকার’, যার aথ আkিত। eখােন ধাtuর aথ পুেরাপুিরi পিরবিতত হেয়
গেছ। ‘আ’ uপসগ ‘গm’ ধাtuর পূেব বেস ‘আগমন’ শb তরী কের। eিট aথ সে াচেনর uদাহরণ। aথাৎ দখা যােc,
uপসেগর িনজs aথবাচকতা না থাকেলo তার aথেদ াতকতা আেছ। uপসগ aন

কান ধাtu বা শেbর পূেব যk
ু হেয় নtuন

শb তির করেত পাের।

uপসেগর pকারেভদ:
বাংলা ব াকরেণ সংsৃত, বাংলা o িবেদশী uপসেগর িবচাের, uপসগ 3 pকার। ei uপসগguিল হেলা: তৎসম বা সংsৃত uপসগ, বাংলা uপসগ, o িবেদশী uপসগ।

1. তৎসম বা সংsৃত uপসগ
বাংলা ভাষায় ব বhত সংsৃত uপসগ kuিড়িট; যথা:- p, pরা, aপ, সm, িন, aব, aন,ু িনঃ, duঃ, িব, aিধ, স,ু uৎ,
পির, pিত, aিভ, aিত, aিপ, uপ, আ ।

2. খাঁিট বাংলা uপসগ
বাংলা ভাষায় ব বhত খাঁিট বাংলা uপসগ দশিট; যথা — a, aনা, আ, ku, িন, িব, স, সা, স,ু হা।

3. িবেদশী uপসগ

বাংলা ভাষায় ব বhত িবেদশী uপসেগর মেধ ফারিস o iংেরিজ uপসগi বিশ দখ যায়। িকu uদাহরণ:- ফারিস
uপসেগর uদাহরণ — আm, কার, খাস, স (িতন), গr, দr, না (লা), িনm, িফ, বর, ব, বd, ব, বােজ, হr।
iংেরিজ uপসেগর uদাহরণ:- uল, সাব, হাফ, হড। [সবguিলi শb িহসােব ব বhত হয়]

1. তৎসম বা সংsৃত uপসগ
সংsৃত ভাষার য সব uপসগ তৎসম শেbর মেতা aিবkত aবsায় huবhu বাংলা ভাষায় গৃহীত হেয়েছ, সguিলেক বলা
হয় তৎসম বা সংsৃত uপসগ।
পািণনী ব াকরণ মেত — uপসগ িkয়ােযােগ (1।4।59)।
িল

দoয়া নi।

লঘিু সdাn কৗমদ
ু ীেত বলা হেয়েছ:
uপসগ িkয়ােযােগ
pাদয়: িkয়ােযােগ uপসগসংjাঃ সু ঃ। p পরা aপ সm aন ু aব িনঃ duঃ িব আ িন aিধ aিপ সু ut aিভ pিত পির
uপ — eেত pাদয়ঃ॥ [pাদয়ঃ = pািদ (p + আিদ) শেbর বhuবচন = p আিদ সমহ
ূ ]
পরবত কােলর eকিট সংjা:“ধাtথং বাধেত কি t কি t তমনব
ু তেত।
িবিনিশি তেমবাথমপ
ু সগগিতিstধা ॥1॥
“uপসেগণ ধাtেথা বলাদন t নীয়েত।
pহারাহার-সংহার-িবহার-পিরহারবৎ॥2॥”
বhu সংsৃত ব াকরেণ ei

াকিট পাoয়া যায় যখােন kuিড়িট uপসেগর uেlখ আেছ।

কািরকা :
pপরাপসমnবিনduরিভব িধসদ
ূ িতিনpিতপযপয়ঃ।
uপ আিঙিত িবংশিতেরষ সেখ uপসগিবিধঃ কিথতঃ কিবনা॥
anয়:- p পরা aপ সm aন ু aব িনঃ (িনr িন ) duঃ (dur du ) aিভ িব aিধ সু ud (ut) aিত িন pিত পির aপয়ঃ
uপ আ

iিত

িবংশিতঃ eষ সেখ uপসগিবিধঃ কিথতঃ কিবনা। [aপয়ঃ ‘aিপ’ শেbর বhuবচন। ‘আ ’ eর পের ‘iিত’

iত ািদ aেথ ব বhত] eiভােব পািণনী পরবত ভাষ কারেদর মতানস
ু াের সংsৃত uপসেগর সংখ া 20িট।
eguিল হেলা:- p, পরা, aপ, সm, aন,ু aব, িনঃ, duঃ, aিভ, িব, aিধ, স,ু uদ, aিত, িন, pিত, পির, aিপ, uপ,
আ । eর িভতের আ uপসগ, ব বহািরক kেt আ িহসােব uেlখ করা হয়। যমন:আ-√িদ

(িনেদশ করা) + a (ঘ

) = আেদশ।

duঃ o িনঃ ei duিট uপসগ স-জাত o র-জাত dus, dur o িনs, িনr rেপ pযk
ু হয়। ei সেূ t আমরা য চারিট
uপসগ পাi তা হেলা:duঃ (dur)-√ব ু (জানা) + a = duেবাধ
duঃ (dus)-√কr (করা) + a (খl) = du র
িনঃ (িনr)-√গm (গমন করা) + a (ঘ ) = িনগম

িনঃ (িনs) িনs-√kষ (কষণ করা) + a (ঘ

) = িন ষ

ধাtuর পূেব uপসগ সংেযাগ িবিধ:
eক বা eকািধক uপসগ ধাtuর পূেব ব বhত হেত পাের। স কারেণ uপসগ ধাtuর সংলg হেয় সব সময় বেস না।
যমন:- dur-আ-√চর + a

=

duরাচার। eখােন আ-uপসগ √চর ধাtuর আেগ বেসেছ, িকntu dur-uপসগ বেসেছ আ-

uপসেগর পূেব।
শb গঠন o বানানরীিতেত uপসেগর pভাব:
শbগঠেন uপসগ o pত য় যগ
ু পৎ কাজ কের। eর িভতের pত েয়র pভাব pধান। pত য় ছাড়া ধাtu থেক শb গিঠত
হয় না, িকntu uপসগ ছাড়া শb গিঠত হেত পাের। সকারেণ uধ ু uপসগ-যk
ু ধাtu শb তািলকায় আেস না, uধ ু নূতন ধাtu
তরী কের। dur-√ব ু (জানা) িদেয় ধাtu হয়। িকntu dur-√ব ু (জানা) + a = duেবাধ হেল শb িহসােব িবেবিচত হেব।
kেt pযk
গিঠত শb pকািশত হয় ব াকরেণর িনয়েম। ণt-িবধান o ষt-িবধােনর িনয়ম uপযk
ু
ু হয়।
aথগত মান িনধারেণ uপসেগর pভাব:
uপসগ ধাtuর aথেক িবিভnভােব pভািবত কের। ei িবষয়িট িনভর কের, uপসগ o ধাtuর aেথর uপের। ধাtuর
িনজs eকিট ভাবগত aথ আেছ। ei aথেক যমন pাধান িদেত হয়, তমিন কান uপসগ কান aেথ ব বhত হেc তাo
িবেবচনায় আনেত হয়। eেkেt uপসগ o ধাtuর মােনর পারsিরক িkয়ায়, গিঠত শেbর aথগত মান pকািশত হয়।
aথমান িনধারেণ ei িবষয়িট duিট ধারায় কাজ কের থােক। যমন:—
1.1 pায়-সমাথক: ধাtuর aথেক যথাযথ মােন pকাশ কের বা গভীরভােব aথেক udািসত কের। যমন:- pমাণ।
pk

aেথ p uপসগ √মা ধাtuেক aন (ল ু ট) pত য়েযােগ pকাশ কের। তাi pমােণর aথ হেয় দাঁড়ায় — pk

rেপ

pকািশত মান। eখােন uভয় িমেল য aথ pকাশ কের তা uপসেগর aথ ধাtuর aথেক িবকিশত কের বেট িকntu তা ঘেট
ধাtuর আিদ aথ সমথন কেরi।
1.2 িববতক: uপসগ তার pভাব dারা ধাtuর িনজs aথ থেক দূের সিরেয় দয়। ফেল ধাtuর aথগত িববতন ঘেট।
সংsৃত ব াকরেণ uপসেগর ei pভাবেক বল pেয়াগ (uপসেগণ ধাtেথা বলাদন t নীয়েত) বলা হেয়েছ। ei সেূ t uদাহরণ
িহসােব uেlখ আেছ:- pহার, আহার, সংহার, িবহার, পিরহার। লkণীয় িবষয় য, √h ধাtuর ভাবগত aথ হল — হরণ করা।
িকntu uেlিখত শেb p, আ, সং, িব, পির uপসগguিল বলপূবক ধাtuর aথেক িভnতর কের tuেলেছ। [ei aথ পিরবতন ধীের ধীের
দীঘকাল ধের ভাষার ব বহার বৃিdর সে

ঘেটেছ। যমন আহরণ শbিট হরণ শেbর সে

সmিকত eটা সহেজ বাঝা যায়। যা আহরণ করা হেয়েছ তা

খাoয়ােক আহার বলেল সmকহীন pেয়াগ বলা চেল না। িকntu সাজাসিু জ আহারেক হরেণর সে

সmকযk
ু বলা ক কর।]

বাংলা বণানk
ু েম uপসগguিল হেলা:—
aিত, aিধ, aন,ু aব, aপ, aিপ, aিভ, আ (আ), ut, uপ, duঃ (dur, dus), িন, িনঃ (িনr, িনs), পরা, পির, p,
pিত, িব, সm, সু
সংsৃত uপসগ uধম
ু াt তৎসম শেbর আেগ বেস। তেব বাংলা তdব শেbর পূেব বেস নtuন শb তরী হoয়ার
দৃ াno আেছ। সংsৃত uপসগ মাট 20িট:p পরা, aপ, সm, aন,ু aব, িনঃ, duঃ, aিভ, িব, aিধ, স,ু uৎ, aিত, িন, pিত, পির, aিপ, uপ, আ ।
িনেচ সংsৃত uপসগguিলর pেয়ােগ সৃ শেbর uদাহরণ দখােনা হেলা [লkণীয়, eguিলর মেধ ধাtu নi]:-

kঃ সংখ া uপসগ

aথ

uদাহরণ / pেয়াগ

1

2
3

4
5

p

পরা
aপ

সm
aন ু

pk / সম ক

pচলন (pk rপ চলন) pভাব, psuিটত

খ ািত

pিসd, pতাপ

আিধক

pবল (বেলর আিধক ), pগাঢ়, pচার, pসার

গিত

pেবশ, psান

ধারা / পরmরা

pেপৗt, pশাখা, pিশষ

আিতশয

পরাকা া, পরাkাn, পরায়ণ

িবপরীত

পরাজয়, পরাভব

িবপরীত

aপমান, aপকার, aপচয়, aপবাদ

িনk

aপসংsৃিত (িনk সংsৃিত), aপকম, aপসৃি , aপযশ

sানাnর

aপসারণ, aপহরণ, aপেনাদন

aকােল সংঘিটত

aপমৃtu

সn
ু র

aপrপ

সম ক rেপ

সmণ
ূ , সমৃd, সমাদর

সmেু খ

সমাগত, সmখ
ু

প াৎ

aনেু শাচনা (পূেবর kতকেমর জন aনেু শাচনা), aনগ
ু ামী
(প াdাবনকারী), aনজ
ু , aনচু র, aনত
ু াপ, aনক
ু রণ

সাদৃশ
পৗনঃপুন
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7-ক

aব

িনঃ (িনর)

aনব
ু াদ, aনr
ু প, aনক
ু ার
aনশ
ু ীলন (বারবার করা), aনk
ু ণ, aনিু দন

সে

aনk
ু ল, aনক
ু mা

হীনতা

aবjা, aবমাননা

সম ক ভােব

aবেরাধ, aবগাহন, aবগত, aবেশষ, aবসান

িনm / aেধামিু খতা

aবতরণ, aবেরাহণ

aভাব

িনরkর, িনজ ব, িনরহ ার, িনরা য়, িনধন

িন য়

িনধারণ, িনণয়, িনভর

বািহর / বিহমিখতা
ু

িনগত, িনঃসরণ, িনবাসন

7-খ

িনঃ (িন )

aভাব

িন লষ
ু (কলষ
ু তাহীন), িন াম

8-ক

duঃ (dur)

মn

duভাগা, duদশা, duনাম

ক সাধ

duলভ, duগম, duরিতkম

8-খ

duঃ (du )

9

aিভ

dupচার, du িত, du ম
সম ক
গৗরব

10

11

িব

aিধ

aিভব িk, aিভj, aিভভূ ত
aিভজাত

গমন

aিভযান, aিভসার

সmখ
ু বা িদক

aিভমখ
ু , aিভবাদন

িবেশষ rেপ

িবধৃত, িবud, িবjান, িবu , িবিনমাণ

aভাব

িবিনd, িববণ, িবশৃ ল, িববst, িবফল

গিত

িবচরণ, িবেkপ

aবsার পিরবতন

িবকার, িবপযয়

আিধপত

aিধকার, aিধপিত, aিধবাসী

12

সু

13

uৎ

14

aিত

uপির

aিধেরাহণ, aিধ ান

ব ািp

aিধকার, aিধবাস, aিধগত

utম

সক
ু , সk
ু িত, সচ
ু িরt, সিু pয়, সন
ু ীল

সহজ

সগ
ু ম, সস
ু াধ , সল
ু ভ

আিতশয

সচ
ু tuর, সক
ু িঠন, সধ
ু ীর, সিু নপুণ, সত
ু ীk

ঊ

uদ ম, unিত, uৎিkp, uদgীব, uেtালন

মিু খতা

আিতশয

uেcদ, utp, uৎul, uৎসক
ু , uৎপীড়ন

pstuিত

uৎপাদন, ucারণ

aপকষ

uৎেকাচ, ucৃ

আিতশয

aিতকায়, aত াচার, aিতশয়

aিতkম

aিতমানব, aিতpাkত

ল, uৎকট

বাংলায় ‘aিত’ শেbর sাধীন pেয়ােগর uদাহরণ aেনক। সguিল uপসগিবিধর বাiের।
15

িন

16

pিত

িনেষধ

িনবৃিt, িনবারণ, িনবৃt

আিতশয

িনদাঘ, িনদাruণ, িনগূঢ়, িনতল

সাদৃশ

pিতমিূ ত, pিত িন

িবেরাধ

pিতবাদ, pিতdndী

পৗনঃপুন
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পির

pিতিদন, pিত মাস

aনr
ু প কাজ

pিতঘাত, pিতদান, ptu পকার

িবেশষ rপ

পিরপk, পিরপূণ, পিরবতন

শষ

18

aিপ (িপ)

19

uপ

পিরেশষ

সম ক rেপ

পির াn, পরীkা, পিরমাণ

চtuিদক

পিরkমণ, পিরম ল
aিপধান, (a)িপনd

সামীপ

uপkল, uপক

সাদৃশ

uপdীপ, uপবন

kud

uপgহ, uপসাগর, uপেনতা

িবেশষ

uপনয়ন ( পতা), uপেভাগ

বাংলায় ‘uপ’ শেbর aন pেয়ােগর uদাহরণ aেনক। সguিল িpিফk িহসােব কাজ কের।
20

আ (আ)

eকিট ধাtuর সে

পযn

আক , আমরণ, আসমd
ু

ঈষৎ

আরk, আভাস

িবপরীত

আদান, আগমন

িবিভn uপসগেযােগ সi ধাtuর নানা pকার aথ pকািশত হয়। কখনo কখনo aেথরo পিরবতন

ঘেট, আবার কখনo ধাtuর মল
ূ aথi িবেশষভােব pকাশ পায়। যমন:k ধাtu:
আ + কার = আকার

মিূ ত

p + কার = pকার

রকম

aপ + কার = aপকার

kিত

িব + কার = িবকার

sাভািবক aবsার িবপরীত

গম ধাtu:
আ + গমন = গমন

আসা

িনঃ + গমন = িনগমন

বািহর হoয়া

বিহঃ + গমন = বিহগমন

বািহের যাoয়া

pিত + আ + গমন = pত াগমন

িফিরয়া আসা

h ধাtu:
আ + হার = আহার

খাoয়া

িব + হার = িবহার



আনেn িবচরণ

p + হার = pহার



মারধর করা

an + আ + হার = aনাহার

uপবাস (আহােরর aভাব)

uপ + হার = uপহার

uপেঢৗকন

[eখােন uপসেগর পের ধাtu না দিখেয় সািধত শেbর শbাংশ দখান হেয়েছ। আকারেক ‘আ + কার’ বলা ব াকরণ সmত নয়। িবশেদ
uপsািপত করেল দখা যােব সািধত শbguিলেত পরবত pত য়guিলর িনিদ ভূ িমকা আেছ।]

িবেশষ d ব :
আ, স,ু িব, িন — ei চারিট uপসগ তৎসম o বাংলা uভয় uপসগ িহেসেবi ব বhত হয়। rেপর বদল না হেলo ei
চারিট uপসগেক বাংলা uপসগ বলার কারণ, তৎসম শেbর সে
খাঁিট বাংলা শেbর সে

ব বhত হেল সi uপসগেক তৎসম uপসগ আর তdব বা

ব বhত হেল সi uপসগেক বাংলা uপসগ বলা হয়। তাi ei uপসগguিল যখন তdব শেbর সে

ব বhত হয়, তখন eguিলেক বলা হয় বাংলা uপসগ। আর যখন তৎসম শেbর সে

ব বhত হয়, তখন বলা হয় তৎসম বা

সংsৃত uপসগ। যমন, ‘আলিু ন’ ত আ বাংলা uপসগ, আর ‘আক ’ ত আ সংsৃত বা তৎসম uপসগ। [বাংলা ‘আ’ uপসগিট
‘a’ uপসেগর ajতাজিনত িবকার মাt]
uপসেগর মত আরo কতকguিল aব য় আেছ, যguিল ধাtuর পূেব বেস pায় uপসেগর মতi কাজ কের। eguিলেক
‘গিত’ বেল।
[1] ‘আিবঃ’ — দৃি েগাচর, বািহের aেথ: আিবভাব, আিব ার।
[2] ‘িতরঃ’ — বাঁকা, আড়াআিড়ভােব, aদৃশ হoন iত ািদ aেথ: িতরsার, িতেরাভাব, িতেরাধান।
[3] ‘পুরঃ’ — সমেk, সামেন aেথ: পুর ার, পুেরািহত, পুেরাধা।
[4] ‘pাduঃ’ — দৃি েগাচর aেথ: pাduভাব।
[5] ‘বিহঃ’ — বািহের aেথ: বিহ ার, বিহভারত, বিহজগৎ, বিহর ।
[6] ‘aলm’ — সম কrেপ: aল ার।
িবঃ dঃ:

uপসগ িনেয় aেনক আেলাচনা করার পেরo আমরা eকিট িবষয় uেlখ কিরিন। uপসগ হেলা ধাtuর aথ বা ভাব পিরবতেনর জন পূেব pযk
ু
aব য়। বাংলায় যেহেtu aিধকাংশ সংsৃত ধাtu aপিরবিতত rেপ ব বhত হয় না, তাi বাংলা ভাষায় uপসগguিলর uপেযািগতা সািধত বা pত য়েযােগ
গিঠত শbাবলীেত। সজন aিধকাংশ kেt uপসেগর uদাহরেণ a-িkয়াবাচক শেbর uেlখ দখা যায়।

2. বাংলা uপসগ
বতমান বাংলাভাষী a েল কেয়ক pকার pাkত বিু ল বা ভাষা pচিলত িছল। িলিখত বাংলা ভাষার pচলেনর পর ei
সব pাkত থেক আhত শbসকল বাংলা ভাষায় িচরsায়ী sান পায়। সংsৃেতর বাiের বাংলা ভাষার য দশী uপকরণ,
সguিলেত ব বhত িকu uপসগ বাংলা ভাষায় পাoয়া যায়। বাংলা uপসগ সবসময় খাঁিট বাংলা দশী শb বা তdব শেbর
পূেব ব বhত হয়। সাধারণভােব ei uপসগguিলi দশী uপসগ নােম পিরিচত। িবিভn বাংলা ব াকরেণ uিlিখত ei জাতীয়
uপসেগর uদাহরণguিল বণানk
ু েম tuেল ধরা হেলা।

a

aঘা

aজ

aনা

আ

আড়

আন

আব

iিত

ঊন (ঊনা)

িন

না

পািত

িব

ভর

রাম

স

সা

সু

হা

কদ

ku

দর

লk করেল দখা যােব য ei তািলকার aঘা, aজ, আড়, iিত , ঊন, ku, পািত, ভর (ভরা), রাম, সু iত ািদ
শbguিল িনজ িনজ aেথ বােক ব বhত হেয় থােক। সi কারেণ eguিলেক uপসগ বলা িঠক নয়। eেদর সংেযােগ সৃ
শbguিল সমােসর uদাহরণ। ‘ku’ শেbর পিরবেত ‘কd’ ব বহার pাচীন। কd কান িভn শb নয়।
িনেচ বাংলা uপসগguিলর তািলকা o pেয়াগ দখােনা হেলা-

1

uপসগ

aথ

uদাহরণ/ pেয়াগ

a

িনিnত

aেকেজা (িনিnত কাজ কের য), aেচনা,

(aভাব?)

aপয়া

aভাব

aিচন (িচন-পিরচেয়র aভাব), aজানা, aৈথ

kমাগত

aেঝার (kমাগতভােব ঝরেত থাকা),
aেঝাের

2

3

4
5

aনা

আ

ku
িন

aভাব

aনাবৃি (বৃি র aভাব), aনাদর

ছাড়া

aনাসৃি (সৃি ছাড়া), aনাচার

auভ

aনামেু খা (auভ, মখ
ু যার auভ)

aভাব

আলিু ন (লবেণর aভাব), আকাঁড়া, আেধায়া

বােজ, িনk

আকাঠা, আগাছা

kuৎিসত /

kuaভ াস / কদভ াস (kuৎিসত / খারাপ

aপকষ

aভ াস), kuকথা, kuনজর, kuস , kuজন

নাi / নিত

িনখত
নi যার), িনেখাঁজ, িনলাজ,
ুঁ (খত
ুঁ
িনভাঁজ, িনেরট

6

িব

িভnতা / নাi বা

িবপথ (িভn পথ), িবভূঁ i, িবফল

িনnনীয়
7

স

সে

সলাজ (লােজর সে ), সরব, সিঠক,
সেজার, সপাট

8

সু

utম

সিু দন (utম িদন), সন
ু জর, সখ
ু বর, সন
ু াম,
সক
ু াজ

9

হা

aভাব

হাভােত (ভােতর aভাব), হািপেত শ, হাঘের

3. িবেদশী uপসগ
িবিভn িবেদশী ভাষার সে

সে

স সব ভাষার িকu িকu uপসগo বাংলা ভাষায় গৃহীত হেয়েছ। ei সব িবেদশী

ভাষার uপসগguিলi িবেদশী uপসগ। তেব ei uপসগguিল বাংলা বা সংsৃত uপসেগর মেতা িনয়ম মােন না। eguিল য
কান শেbর সে i যk
ু হেত পাের। িবেদশী uপসেগর কান িনিদ

সংখ া নi। কারণ সমেয়র সে

সে

িবেদশী শেbর

মেতাi নtuন নtuন িবেদশী uপসগo বাংলায় গৃহীত হেc। িকu gurutপূণ িবেদশী uপসগ িনেচ দoয়া হেলা:- কার
িনম

িফ

বদ

ব

বর

ব

দর

না

কম।

ফারিস uপসগ — ফারিস ভাষার ব াকরণ না জানার জন

ফারিস uপসগguিল সমাসবd শb না pkত uপসগ তা িবচার

করা aসmব। তাi িবিভn লখেকর uিlিখত ফারিস uপসগguিলর তািলকা িনেচ দoয়া হল।
ফারিস uপসেগর pেয়াগ: —
uপসগ

aথ

uদাহরণ/ pেয়াগ

1

কার

কাজ

কারখানা, কারসািজ, কারcuিপ, কারবার, কারদািন

2

দর

মধ s, aধীন

দরপtনী, দরপা া, দরদালান

3

না

না

নাচার, নারাজ, নাম র
ু , নােখাশ, নালােয়ক

4

িনম

আধা

িনমরািজ, িনমখন
ু

5

িফ

pিত

িফ- রাজ, িফ-হpা, িফ-বছর, িফ-সন, িফ-মাস

6

বদ

মn

বদেমজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম

7

ব

না

বআদব, বআেkল, বকসর
ু , বকায়দা, বগিতক,
বতার, বকার

8

বর

বাiের, মেধ

বরখাs, বরদাs, বরেখলাপ, বরবাদ

9

ব

সিহত

বমাল, বনাম, বকলম

10

কম

sl

কমেজার, কমবখত

আরবী uপসগ —
uপসগ

aথ

uদাহরণ/ pেয়াগ

1

আম

সাধারণ

আমদরবার, আমেমাkার

2

খাস

িবেশষ

খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার

3

লা

না

লাজoয়াব, লােখরাজ, লাoয়ািরশ, লাপাtা

4

গর

aভাব

গরিমল, গরহািজর, গররািজ

iংেরিজ uপসগ — eguিল সবi সমােসর uদাহরণ।
uপসগ

aথ

uদাহরণ/ pেয়াগ

1

uল

পূণ

uলহাতা, uলশাট, uলবাব,ু uলপ াn

2

হাফ

আধা

হাফহাতা, হাফিটেকট, হাফsuল, হাফপ াn

3

হড

pধান

4

সাব

aধীন

হডমাsার, হডaিফস, হডপি ত, হডস ার
সাব-aিফস, সাব-জজ, সাব-inেপkর

udu, িহিn uপসগ —
uপসগ

aথ

uদাহরণ/ pেয়াগ

হর

pেত ক

হরেরাজ, হরমািহনা, হরিকিসম, হরহােমশা, হেরক

4. uপসগ aনশ
ু ীলন
uপসগেযােগ গিঠত শb: —
uপসগ

শb

a

aিdতীয়, aিনিমষ

aিত

aিতমাt, aিতশয়, aতীত (aিত + iত), aিতমk
ু লতা

aন ু

aনস
ু nান, aন ু ান

aব

aবেলাকন, aবকাশ, aবতীণ

আ

আেদশ, আকার

িনঃ

িনরপরাধ (িনঃ + aপরাধ), িনিব (িনঃ + িব ), িনঃশ

পির

পিরtাণ, পিরণয়, পিরধান, পিরচািলত, পিরহাস, পিরতাপ

p

pেবশ, pিব

সm

সমিভব াহাের, সmখ
ু , সমাগত, সংযত (সm + যত), সেmাধন,

সিnিহত (সm + িনিহত)

eকািধক uপসগেযােগ গিঠত শb: —
শb

গঠন

শb

গঠন

aনিতবৃহৎ

an + aিত + বৃহৎ

aনস
ু nান

aন ু + সm + ধান

সমিভব াহার

সm + aিভ + িব + আ + হার

িনরপরাধ

িন + aপ + রাধ

সািতশয়

স + aিত + শয়

pিতসংহার

pিত + সm + হার

a, aন- uপসগ aন শেbর সে

uপসগ

যk
ু হেয় শbটােক না- বাধক aথ দয়। যমন: —

মল
ূ শb

uপসগেযােগ গিঠত শb

a

বাধ

aেবাধ

a

িনdা

aিনdা

a

বেরণ

aবেরণ

a

jান

ajান

aন

আহার

aনাহার

aন

আgহ

aনাgহ

a- uপসগেযােগ গিঠত শb: —

মল
ূ শb

a-uপসগেযােগ

তল

aতল

শষ

aেশষ

uরn

auরn

aলস

aলসতা

চtuথ aধ ায়
rপতtt (Morphology) - পদ pকরণ
বাক s িবিভn pকােরর পদ (Parts of Speech)
pথম পিরেcদ: পেদর সংjা o pকারেভদ
পদ
য সমs সস
ূ pকাশ করা যায়, সi শbসমি েক বাক বলা হয়।
ু িjত পেদর dারা মেনর কান eকিট ভাব সmণ
বােক ব বhত pিতিট শbেক পদ বেল।
aথাৎ শb বােক ব বhত হoয়ার যাগ তা aজন করেল তােক পদ বেল। বােক যখন শb ব বhত হয়, তখন
শbguিলর মেধ সmক সৃি র জন pিতিট শেbর সে

িকu aিতিরk বণসমসি

বা শbাংশ যk
ু করা হয়। eguিলেক বেল

িবভিk। য সব শেb আপাত দৃি েত মেন হয় কান িবভিk যk
ু হয়। eেক pথমা
ু হয়িন, স সব শেbo eকিট িবভিk যk
িবভিk বা শন
ূ িবভিk বেল। ব াকরণ aনয
ু ায়ী কান শb বােক ব বhত হেল তােত িবভিk যk
ু হেত হয়। আর তাi কান
শb বােক িবভিk না িনেয় ব বhত হেলo তার সে

eকিট িবভিk যk
ূ িবভিk বলা
ু হেয়েছ বেল ধের িনেয় তােক শন

হয়। aথাৎ, িবভিkযk
ু শbেকi পদ বেল।

পেদর pকারেভদ
পদ মাট পাঁচ pকার:—
1. িবেশষ
2. িবেশষণ
3. সবনাম
4. িkয়া
5. aব য়
িkয়াপদ ছাড়া বাকী চারিটেক নামপদ বলা হেয় থােক।
pথম 4 pকার পদ িবেশষ , িবেশষণ, সবনাম o িkয়া ক সব য় পদ বলার eকিট pবণতা আেছ।
[শেbর
aন িদেক পেদর

ণীিবভাগ হেলা- তৎসম, aধ-তৎসম, তdব,

দশী o িবেদশী। ei

ণীিবভাগ হেলা — িবেশষ , িবেশষণ, সবনাম, িkয়া o aব য়। ei

ণীিবভাগ uৎপিt aনয
ু ায়ী।

ণীিবভাগ বােক ব বহার aনয
ু ায়ী।]

যখন পযn কান শb বােক ব বhত হেc না, তখেনা সিট কান পদ নয়। কান শb কান পদ হেব তা িনভর কের
বােক িকভােব ব বhত হেলা তার uপর। তাi কান শbেক আেগi িবেশষ বা িবেশষণ বেল দoয়া িঠক নয়। যমন:তামার হােত িক?
ডাকাত আমার সব হািতেয় িনেয়েছ।

জ ীরা হাত বামা মের পািলেয় গেলা।
pথম বােক ‘হাত’ শbিট িবেশষ । আবার িdতীয় বােক ei ‘হাত’ শbিটi eকu পিরবিতত হেয় িkয়া হেয় গেছ।
আবার tতীয় বােক i আবার ‘হাত’ শbিট ব বhত হেয়েছ িবেশষণ িহেসেব।
[তেব pে

uধ ু শb িদেয় সিট কান পদ িজেjস করেল সাধারণত শbিট য পদ িহেসেব ব বhত হয় সিট িদেত

হেব। eেkেt খয়াল রাখেত হেব, pিতিট শbi সাধারণত eক eক পদ িহেসেব ব বhত হoয়ার সময় eক eক rপ নয়।
যমন, ‘হাত’ শbিট িবেশষণ িহেসেব কান িবভিk নয়িন, িকntu িবেশষ িহেসেব ব বhত হoয়ার সময় িবভিk িনেয়েছ।
আবার িkয়া িহেসেব ব বhত হoয়ার সময় pত য় িনেয়েছ। eভােব pে র শbিটেক িবিভn বােক ব বহার কের শbিট কান
পদ িনণয় করা যেত পাের।]
[হাত শbিট িবেশষ বেল জেন রাখাi

য়। হািতেয় নাম ধাtu। সব িবেশষ i নামধাtu হoয়ার যাগ । হাতেবামা সমাসবd পদ। বhu বয়াকরণ

ছাtেদর ei সব aধসত ব াখ া মখ
ু s কিরেয় তােদর িবচারবিু dেক ঘিু লেয় দoয়ার চ া কেরন।]

িdতীয় পিরেcদ: িবেশষ পদ
িবেশষ পদ
িবেশষ পদ
কান িকuর নামেকi িবেশষ বেল। য পদ কান ব িk, বstu, pাণী, সমি , sান, কাল, ভাব, কম, guণ
iত ািদর নাম বাঝায়, তােক িবেশষ পদ বেল।

িবেশেষ র pকারেভদ:
িবেশষ পদ নয় pকার:1. নামবাচক বা সংjাবাচক িবেশষ (Proper Noun):
য িবেশষ পেদ কােনা িনিদ

ব িk, sান, দশ, নদী, পবত, gn, pিত ান, সৗধ iত ািদর নাম বাঝায়; তােক

নামবাচক বা সংjাবাচক িবেশষ বেল। ei িবেশেষ র ব বহার সবািধক।
(ক) ব ািkর নাম: তপন, রাম, মধস
ূ ন, রিব, শশী iত ািদ।
ু দ
(খ) ভৗেগািলক sােনর নাম: বারাণসী, aেযাধ া, মথর
ু া, কিলকাতা, িদিl, মm
ু াi, চnাi iত ািদ।
(গ) ভৗেগািলক নাম (নদী, পবত, সমd
ু iত ািদর নাম): গ া, িহমালয়, বে াপসাগর iত ািদ।
(ঘ) gেnর নাম: রামায়ণ, মহাভারত, গীতা িল, aিgবীণা, দনা পাoনা, চতন চিরতামৃত iত ািদ।
(ঙ) সৗেধর নাম: kutuব িমনার, হাজার duয়ারী, মিতমহল, বােরাduয়ারী iত ািদ।
2. জািতবাচক িবেশষ (Common Noun):
য িবেশষ পেদ কােনা eক ধমিবিশ
সবার uপের মানষ
ু (eক

ব িk, বstu, pাণী বা পদােথর নাম বাঝায়, তােক জািতবাচক িবেশষ বেল।

ণীর জীেবর নাম) সত । পািখ র িদেয়ছ গান।

সirপ:- বানর, গাru, গাছ, শkuন, পবত, নদী,

iংেরজ iত ািদ।
3. বstuবাচক িবেশষ (Material Noun): য িবেশষ পেদ কােনা dেব র নাম বাঝায়, তােক বstuবাচক িবেশষ বেল।
িযিন খান িচিন, যাগান িচnামিণ। চকচক করেলi সানা হয় না। কািল কলম মন লেখ িতন জন। সirপ:- বi, খাতা,
কলম, থালা, বািট, মািট, চাল, িচিন, লবণ, জল, বায়,ু পাথর, িসেম , িনেকল, িপতল, তামা, ঘ া iত ািদ।
4. সমি বাচক িবেশষ (ব িk বা pাণীর সমি ) (Collective Noun): য িবেশষ পেদ কােনা জািতবাচক িবেশেষ র
সমি

বাঝায়, তােক সমি বাচক িবেশষ বেল। বােস যা িভড়, uঠেত পািরিন। জনতার aনেু রােধ িতিন আরo duিট গান

গাiেলন। আমরা শিk আমরা বল আমরা ছাt দল। সirপ:- সভা, সিমিত, প ােয়ত, জমােয়ত, ঝাঁক, বহর, পাল iত ািদ।
5. ভাববাচক িবেশষ (Abstract Noun): য িবেশষ পেদ মেনর কােনা িবেশষ ভাব বাঝায়, তােক
িবেশষ বেল। নরােশ মন ভের গেছ। kাধ মানষ
ু েক পuেত পিরণত কের।

ভাববাচক

সirপ:- আনn, duঃখ, tিp, সখ
ু , হষ,

ulাস, ucাস, unাদনা iত ািদ।
6. guণবাচক িবেশষ (Abstract Noun): য িবেশষ পদ pাণীর বা বstuর দাষ, guণ, ধম iত ািদ বাঝায়; তােক
guণবাচক িবেশষ বেল। ছেলিটর বিু d pশংসনীয়। uেলর গেn ঘম
ু আেস না। aিত দেপ হতা ল া। সirপ:- সৗnয,

মাধয
ু , kমা, মমতা, sহ, মহt, kuিটলতা, তারল , িতkতা, তাruণ , সৗরভ, sাs , কামনা, ঔdত , িহংসা, dষ, দান,
কruণা, pিতভা, সাহস, পাপ, পুণ , হীনতা iত ািদ।
7. aবsাবাচক িবেশষ (Abstract-Concrete Noun): য িবেশষ বstu বা pাণীর aবsা বাঝায়, তােক aবsাবাচক
িবেশষ বেল। শশব সেু খর কাল। দািরd মানেু ষর িচnাশিkেক শষ কের দয়। aেশৗচ দশ িদন চলেব। সirপ:- যৗবন,
সখ
ু , duঃখ, মৃtu , দন , সারল , দািরd , duরবsা, sাcn , sাধীনতা, বাধক , রাগ, jালা, যntণা, সn া, রািt, শািn iত ািদ।
8. সংখ াবাচক িবেশষ (Cardinals Noun): eক dui িতন প াশ pভৃ িত সংখ াবাচক শbguিল িবেশষ rেপ ব বhত
হ’ ল, তােদর সংখ াবাচক িবেশষ বেল। ঊিনেশ আর িবেশ িক তফাৎ। দেশ িমিল কির কাজ, হাির িজিত নািহ লাজ। আিম
সােতo নi পাঁেচo নi। লk করেত হেব ব বহার; aথাৎ িবেশেষ র কাজ করেছ িক না।
9. িkয়াবাচক িবেশষ (Verbal Noun): য িবেশষ পদ কান কােজর নাম বাঝায়, তােক িkয়াবাচক িবেশষ বেল।
যমন:- ভজন- ভাজন শষ eখন শয়েনর যাগাড় চাi। রাদেন ত িকবা ফল? সirপ: গমন, চলন, বলন, আচরণ, আসা,
যাoয়া, লখা, পড়া, িলখন, পঠন, aধ াপনা, দশন, মরণ, বাঁচন, খাoয়া, শাoয়া iত ািদ।

tতীয় পিরেcদ: সবনাম
সবনাম পদ
পূেব uেlিখত কান eক িবেশষ পেদর পুনruেlখ না কের তার পিরবেত য পদ ব বhত হয়, তােকi সবনাম পদ
বেল। aেনক সমেয় pথম uেlেখi সবনাম ব বhত হয়। যমন: আিম িবদ ালেয় যাi। তামার নাম িক? eেkেt পিরিচিত
বা বhuপূেবর uেlেখর uপর িনভর কের ব বহার করা হেয় থােক। স, িতিন, িযিন eguিল সাধারণত িবেশেষ র পিরবেত
ব বহার করা হয়।
aনেু cেদ বা প ারাgােফ eকi িবেশষ পদ বারবার আসেত পাের। সেkেt eকi পদ বারবার ব বহার করেল তা
uনেত খারাপ লাগাটাi sাভািবক। ei পুনরাবৃিt রাধ করার জন িবেশষ পেদর পিরবেত aনেু cেদ য িবকl শb ব বহার
কের সi িবেশষ পদেকi বাঝােনা হয়, তােক সবনাম পদ বেল।
[সবনাম পদguিল সব িবেশষ বা নােমর পিরবেত বসেত পাের বেল eেদরেক ‘সবনাম’ বেল।]

‘ মে র pিতভার eক pকার জ ািত িছল যাহােত িতিন বালকিদেগর িচtাকষণ কিরেত পািরেতন eবং
sীয় hদেয়র ভাব তাহােদর hদেয় ঢািলয়া িদেত পািরেতন। তাঁহার সংsেব আিসয়া বালক িডেরািজoর pিতভা
uিটয়া uিঠল। চtuদশ বষ বয়ঃkম কােল িতিন পাঠ সা

কিরয়া বািহর হiেলন। বািহর হiয়া িকuিদন তাঁহার

িপতার আিফেস করাণীিগির কেm িনযk
ু থািকেলন।’
uপেরর aনেু cেদ মল
ূ ত 4িট িবেশষ সmেক বলা হেয়েছ — ‘ ম ’, ‘ জ ািত’, ‘বালকিদেগর’ o ‘িডেরািজo’। eবং
pথমবার uেlেখর পর িdতীয়বার কান িবেশষ i আর uেlখ করা হয়িন। পেরর বার থেক ‘ মে র’ পিরবেত ‘িতিন’ o
‘তাঁহার’; ‘ জ ািত’-র পিরবেত ‘যাহােত’; ‘বালকিদেগর’ পিরবেত তাহােদর; eবং ‘িডেরািজo’-র পিরবেত ‘িতিন’ o ‘তাঁহার’
শbguিল ব বhত হেয়েছ। িবেশষ পেদর বদেল ব বhত ei শbguিলi হেলা সবনাম পদ।
সবনামপদ uধ ু য িবেশষ পেদর পিরবেত বেস তা নয়, aেনক সমেয় eকিট বাক াংশ বা পূণ বােক র পিরবেতo
pযk
ু হয়। uদাহরণ: “মহারাজ পরািজত হেয় িফের eেসেছন? e আিম িকuেতi িব াস কির না।” eখােন “e” সবনামিট
সমg বাক িটর পিরবেত pযk
ু হেয়েছ।
সবনােমর pকারেভদ
সবনাম পদguিলেক মল
ূ ত eগার ভােগ ভাগ করা যায়। যমন:1. ব িkবাচক বা পুruষবাচক (Personal): য সবনােম কােনা ব িkেক বাঝায়, তােক ব িkবাচক সবনাম বেল।
যমন:- আিম, আমরা, আমােক, আমােদর, tuিম, তামরা, তামােক, তামােদর, স, তারা, তােক, তার, তােদর, তাহারা,
তাহােদর, িতিন, আপিন, তাঁহারা, তাঁরা, e, eরা, o, oরা, oঁরা, oেদর iত ািদ। িতিন আপিন iত ািদ সmানীয় ব িkর
পিরবেত বেস। তার, tui, তােক, তােদর iত ািদ tucতা, aবjা বা aিত anর তা বাঝােত ব বহার করা হয়। তব,
মার, মম, তামা, মােদর, মারা uধ ু কিবতায় ব বhত হয়।
2. আtবাচক (Reflexive) : য সবনােম কারo সাহায না নoয়ার ব পারিট বশ জােরর সে

বাঝায়, তােক

আtবাচক সবনাম বেল। যমন:- sয়ং, িনজ, খাদ, আপিন, িনেজর, আপনার iত ািদ।
3. িনেদশক (Demonstrative) (সামীপ বাচক): য সবনােম কােনা ব িk বা বstuেক িনেদশ কের, তােক িনেদশক
সবনাম বেল। e, ei, eরা, eঁরা, iিন, iহারা, iঁহারা, eটা — ei ধরেণর সবনামguিল িনকটs বstu বা ব িkেক িনেদশ কের
বেল eguিল সামীপ বাচক িনেদশক।

4. িনেদশক (Demonstrative) (দর
ূ tবাচক): য সবনােম কােনা ব িk বা বstuেক িনেদশ কের, তােক িনেদশক
সবনাম বেল। o, oটা, ঐ, ঐসব, সব, oi, oরা, oঁরা, uিন, uহারা, oেক iত ািদ সবনামguিল দূরs বstu বা ব িkেক িনেদশ
কের বেল eguিল দূরtবাচক িনেদশক।
5. সাকল বাচক (Inclusive): য সবনাম পদ সমি বাচক ব িk, বstu বা ভােবর পিরবেত ব বহার করা হয়, তােক
সাকল বাচক সবনাম বেল। সব, সব, সকল, সমদ
ু য়, তাবৎ, uভয়, সবাi, সbাi, সবিকu pভৃ িত সাকল বাচক সবনােমর
uদাহরণ।
aেনেক ‘মাt’ aেথ ব বhত ‘সেব’ শbিট ‘সব’ সবনােমর adত pেয়াগ বেল ব াখ া কেরন। dৗপদী সেব আহারািদ
শষ কেরেছন, eমন সময় duবাসা সিশষ eেস হািজর। মেন রাখেত হেব pkত শbিট ‘সেবমাt’। eখন pায়i ‘মাt’ বাদ
িদেয় বলা হয়। eিটo আবার ‘সবেমাট’ কথািটর dারা pভািবত। িহns
ু ানী ‘বs’ বাংলায় বাস কথািটর pভাবo হেত পাের।
6. p বাচক (Interrogative): য সবনামপেদ কান িকu জানবার icা থােক তােক p বাচক সবনাম বেল।
p বাচক সবনােমর uদাহরণ:-

ক, িক, কী, কান, কাহার, কাহারা, কার, িকেস, কন iত ািদ।

আপনারা কী খেলন? “কী হেব মা, eমনতেরা রাজার মেতা সােজ?” eখন দখা যাক কী হয়? [pিতিট কী eখােন
সবনাম।] িকntu, আপনারা িকu খেয়েছন িক? [eখােন ‘িক’ p বাচক aব য়। বানােনর পাথক লk কruন।]
কী সবনামিট মােঝ মােঝ িবেশষণ o িবেশষেণর িবেশষণ িহসােবo ব বহার হয়। কী রঙ চান বলন
ু ? [‘রঙ’ পদিটর
িবেশষণ।] কী pচ

রাগ। [pচ

িবেশষেণর িবেশষণ।] রাজধানী ekেpস কী pচ

বেগi না চেল। [pচ

িবেশষেণর

িবেশষণিটর িবেশষণ।] “ সিদন tuিম কী ধন িদেব uহাের?” [ধন িবেশষ পদিটর িবেশষণ।]
7. aিনেদশক বা aিনিদ তাjাপক (Indefinite):

য সবনাম কােনা aিনিদ ব িk বা বstuেক িনেদশ কের, তােক

aিনেদশক সবনাম বেল। কহ, িকu, কান, কu, য- কহ, িকu-িকu, যা-িকu, কu- কu, aমক
ু , তমক
ু , কানিকu
iত ািদ। eকািধক সবনামপেদর সংেযােগ গিঠত কােনা যৗিগক পদ যখন aিনিদ

কােনা ব িk, বstu বা ভােবর পিরবেত

বেস, তখন সguিলেক যৗিগক সবনাম বলা হয়।
8. সংেযাগবাচক

(Relative): য সবনামপেদ dui বা তেতািধক ব িk বা বstuর মেধ সংেযাগ বাঝায়, তােক

সংেযাগবাচক সবনাম বেল। eguিলেক সmnবাচক সবনাম বলার pবণতাo লk করা যায়।

য, িযিন, যাঁরা, যাহারা, যটা,

যিট iত ািদ সংেযাগমল
ূ ক সবনােম uদাহরণ। ei ধরেণর সবনােমর জাড়ায় ব বহারেক সােপk সবনাম বেল।
9. aন ািদবাচক (Denoting Others): aন , aপর, পর iত ািদ কেয়কিট সবনামেক aন ািদবাচক সবনাম বলা
হেয় থােক।
10. ব িতহািরক সবনাম : আপনা আপিন, িনেজ িনেজ, আপেস, পরsর iত ািদ কেয়কিট সবনামেক ব িতহািরক
সবনাম বলা হেয় থােক। [eguিলর িবভিkযk
ু rপ পাoয়া যায় না। তাi eguিল aব য়rেপ গিণত হেল িঠক হত।]
11. সােপk সবনাম (Co-relative): কখনo কখনo পরsর সmকযk
ু eকািধক সবনাম পদ eকi সে
হেয় duিট বােক র সংেযাগ সাধন কের থােক। eেদরেক বলা হয় সােপk সবনাম। যমন:

যত চাo তত লo ( সানার তরী)



যত চ া করেব ততi সাফেল র সmাবনা।



যত বড় মখ
ু নয় তত বড় কথা।



যত গেজ তত বেষ না।



যi কথা সi কাজ।



যমন কন া রবতী তমন পাt মঘা তাঁতী।

ব বhত



যমন কম তমন ফল।



যমিন বেু না oল তমিন বাঘা তঁ tuল।

চtuথ পিরেcদ: িল
িল

(পংু িল , stীিল

eবং kীবিল )

িল
িল

কথািটর aথ িচh বা িনদশন। জগেতর সমs িকuেক জীব o kীব ei dui pকাের ভাগ করা যায়। জীবজগেত

pজনন kমতাহীনেদর (eরা aকমণ বা বিু dহীন নয়) kীব বলা হয়, িকntu pধান িবভাগ হেলা পুruষ o stী। ei িবভাগ
aনয
ু ায়ী ব াকরেণo শbguিলেক িতন pকার িলে

িচিhত করা হয়। (1) পুruষ বাচক পুংিল , (2) stী বাচক stীিল

o (3)

apাণী বাচক বা iতর pাণী (কীটপত ) বাচক kীবিল । িচরাচিরত aভ ােস, মানেু ষর মেধ যারা pজননkমতাহীন,
তােদরo kীবিল

বেল ধরা হয়।

ভাব, বণনা, পদ, পশা ei ধরেণর শbguিলর মেধ

যguিল pাণীেত pযk
ু হয় তােদর uভয়িল

বলা হয়। বাকীguিল

সাধারণভােব ei সব শb apাণীবাচক kীবিলে র মেধ i গণ হয়। eছাড়া িশu, বাcা iত ািদ িকu শbo uভয়িল ।
আবার সংsৃেত kমা,

dা, িবদ া iত ািদ guণাবলীেক stীিল

িবেবচনা করা হয়। বাংলায় সাধারণত eguিল kীবিল

বলার pবণতা িবেশষত বাংলােদেশ আেছ।
সংsৃেতর মেতাi বাংলা ভাষােতo িল েভেদ শেbর rপ পিরবিতত হয়। আবার aেনক সময় dui িলে র জন duiিট
পৃথক শbo ব বhত হয়।
পুruষবাচক শb বা পুংিল শb
য শb পুruষ বা নর বাঝায়, তােক পুংিল

শb বেল। যমন:- বাবা, ভাi, ছেল, িশkক, রাজা iত ািদ।

stীবাচক শb বা stীিল শb
য শb নারী বা stী বাঝায়, তােক stীিল

শb বেল। যমন:- মা, বান, মেয়, িশিkকা, রাjী iত ািদ।

kীবিল শb
য শেb পুruষo বাঝায় না, stীo বাঝায় না, সguিল kীবিল । মল
ূ তঃ apাণীবাচক শbi kীবিল । যমন:- গাছ,
uল, দায়াত, কলম, বi, কািল, জামা, জত
ু া, বািড়, লািঠ, ঘর, হািস, কাnা, বাতল, ছিড়, তালা, চািব iত ািদ।
uভয়িল শb
য সমs শb পুruষo বাঝায়, stীo বাঝায়, তােদর uভয়িল

বেল। যমন:- কিব, করানী, িশu, সnান, সnিত,

aপত , শt, বnu, an, খ , পয়মn, পূবপুruষ, utরপুruষ, কীতনীয়া, kণজnা, শাstিবদ, ঔপন ািসক, uদারেচতা,
বাstuহারা, udাstu, মাtহারা, আtহারা, িচtতারকা, aধরা, ভাsর, নীচমনা, আtেভালা, সবজাnা, রাগা, রাঁধন
ু ী, রাগী,
চালাক iত ািদ।
uেlখ , মল
ূ ত িবেশষ o িবেশষণ পেদর িল েভদ আেছ। সংsৃত ভাষায় পুংিল
িবেশষণ পদ আর stীিল

িবেশষ পেদর stীিল

িবেশষ পেদর সে

পুংিল

িবেশষণ পদ ব বhত হয়। িকntu বাংলা ভাষায় ei িনয়ম সবt মানা হয় না।

বাংলা ভাষায় সব সময় িবেশষণ পেদর িল েভদ করা হয় না। aথাৎ, বাংলা ভাষায় কবল িবেশষ পেদর িল েভদ হয়।
যমন:- সংsৃত ভাষায় ‘সn
ু র বালক o সn
ু রী বািলকা’। িকntu বাংলা ভাষায় ‘সn
ু র বালক o সn
ু র বািলকা’ বলেলo anত
চিলত ভাষায় কান আপিt uঠেব না।

পুংিল

o stীিল

শbguিলেক সাধারণত 2িট ভােগ ভাগ করা যায়:-

1. পিত o পtীবাচক aেথ পুruষ o stীিল

শb: বাবা—মা, কাকা—কািক, জঠা— জিঠ, দাdu—িদদা, মামা—মামী,

নnাi—ননদ, দoর—জা, দাদা— বৗিদ, iত ািদ।
2. সাধারণ পুruষবাচক o stী জাতীয় aেথ পুংিল

o stীিল

শb: খাকা—খিু ক, পাগল—পাগিল, বামন—বামিন,

িশkক—িশিkকা, aধ াপক—aধ ািপকা, মানব—মানবী, ভড়া— ভড়ী, মারগ—মর
ু িগ, বালক—বািলকা, দoর—ননদ, iত ািদ।

পংু িল
মল
ূ ত পুংিল

o stীিল

শেbর গঠন

শেbর শেষ stীpত য় (stীবাচক pত য়) যk
ু হেয় stীিল

eকিট aিতিরk শbাংশ যk
ু হেয় stীিল
বাংলা stীpত য়guিল বাংলা শেbর সে

শb গিঠত হয়। aথাৎ, পুংিল

শেbর শেষ

শb গিঠত হয়। ei stীpত য় 2 pকার — বাংলা stীpত য় o সংsৃত stীpত য়।

আর সংsৃত stীpত য়guিল তৎসম, তdব শেbর সে

শেbর শেষ pত য় যk
ু হoয়া ছাড়াo আেরা িকu িবেশষ িনয়েম পুংিল

o stীিল

যk
ু হয়।
শb গিঠত হেয় থােক।

নীেচ বাংলা o সংsৃত শেbর পুruষ o stী বাচক শেbর গঠন সmেক আেলাচনা করা হেলা।

সংsৃত শেbর পংু িল
সংsৃত stীpত য় যােগ পুংিল

হেত stীিল

o stীিল

শেbর গঠন

শb গঠন:

1. আ-pত য়:
মৃত—মৃতা, িববািহত—িববািহতা, মাননীয়—মাননীয়া, বৃd—বৃdা, িpয়—িpয়া, pথম—pথমা, চtuর—চtuরা, চপল—
চপলা, নবীন—নবীনা, কিন —কিন া, মিলন—মিলনা, aজ—aজা, কািকল— কািকলা, িশষ —িশষ া, kিtয়—kিtয়া, শd
ূ —
শd
ূ া, মহাশয়—মহাশয়া, pাচীন—pাচীনা, জীিবত—জীিবতা, pবীণ—pবীণা, বৎস—বৎসা, kuিটল—kuিটলা, সরল—সরলা, িনপুণ—
িনপুণা, a —a া,

—

া, জ — জ া, সিু pয়—সিু pয়া, aধীর—aধীরা, সভ —সভ া, বৃd—বৃdা, পূজনীয়—পূজনীয়া,

িmয়মান—িmয়মানা, িpয়তম—িpয়তমা, িpয়—িpয়া, তনয়—তনয়া, pথম—pথমা, িdতীয়—িdতীয়া, tতীয়—tতীয়া, মিkক—
মিkকা, মg
ু —মg
ু া, ঊিমল—ঊিমলা,

শাভন— শাভনা, আনিnত—আনিnতা, পি ত—পি তা, uদার—uদারা, নীেরাগ—

নীেরাগা, পলাতক—পলাতকা, aধীন—aধীনা, সবক— সবকা (aud িকntu বhuল pচিলত ‘ সিবকা’) iত ািদ। তdrপ হীনpাণা,
শারদীয়া, kতিবদ া, গৗরবািnতা, িtনয়না, িদগmরা, নীলাmরা (িদগmরী, নীলাmরী aিধক pচিলত), pিতপািলতা, পািলতা,
aনগ
ৃ ীতা, িনরহংকারা, িনরপরাধা, মেহাদয়া, লb
ু হ
ু া, িsতা, uিচিsতা, pিমকা, sাধীনা, দিয়তা iত ািদ।

2. ঈ-pত য়: সাধারণত জািত বা

ণীবাচক শেbর িল াnর ‘ঈ’ pত য়েযােগ হেয় থােক।

পরেম র—পরেম রী, iদৃশ—iদৃশী, যাদৃশ—যাদৃশী,

গৗর— গৗরী, eণাk—eণাkী, তাপস—তাপসী, ছাt—ছাtী

(সংsৃেত ছাtা), sহময়— sহময়ী, তruণ—তruণী, চtuথ—চtuথ , প ম—প মী, ষ —ষ ী, সpম—সpমী, a ম—a মী,
নবম—নবমী, দশম—দশমী, eকাদশ—eকাদশী, dাদশ—dাদশী, tেয়াদশ—tেয়াদশী, চtuদশ—চtuদশী, (লkণীয়, pথমা থেক
চtuদশী পযn, kম o িতিথ বাঝায়, প দশী থেক a াদশী পযn সi বয়েসর বািলকা বাঝায়) িনশাচর—িনশাচরী,
ভয়ংকর—ভয়ংকরী, রজক—রজকী, িকেশার—িকেশারী, সn
ু র—সn
ু রী,
মানব—মানবী,

ষাড়শ— ষাড়শী, িসংহ—িসংহী, bাhণ—bাhণী,

ব ব— ব বী, kuমার—kuমারী, ময়র
ূ —ময়র
ূ ী, কামক
ু —কামক
ু ী, সাpািহক—সাpািহকী, িচরnন—িচরnনী,

সায়nন—সায়nনী, মৃ য়—মৃ য়ী, িপতামহ—িপতামহী, মাতামহ—মাতামহী, যবন—যবনী, িবহ —িবহ ী, কেপাত—কেপাতী,
পুt—পুtী, দৗিহt— দৗিহtী, িবড়াল—িবড়ালী, হংস—হংসী, চেকার—চেকারী, u —u ী, মাত —মাত ী, uভা —uভা ী,
হিরণ—হিরণী, নারায়ণ—নারায়ণী, কruণাময়—কruণাময়ী iত ািদ।

ঈ-pত য়েযােগ িল

পিরবতেনর সময় কতকguিল পুংিল

শেbর শেষর ‘য’ লাপ পায়।

সয
ূ —সর
ু —মনষ
ু ী, মাধয
ু ী (kunী), গাগ —গাগ , মৎস —মৎসী, মনষ
ু -মাধর
ু ী। িকntu শেষ ‘য়’ থাকেল তা লাপ পায় না:
tয়—tয়ী, চtu য়—চtu য়ী, কruণাময়—কruণাময়ী।

3. iকা-pত য়:
(ক) শেbর শেষ aক থাকেল, aথাৎ শbিট aক ভাগাn হেল, iকা-pত য় যাগ হয় eবং aক’-র sেল iকা হয়।
যমন:— বালক—বািলকা, নায়ক—নািয়কা, গায়ক—গািয়কা, সবক— সিবকা, aধ াপক—aধ ািপকা, সmাদক—সmািদকা,
পালক—পািলকা, িশkক—িশিkকা, gাহক—gািহকা, পাচক—পািচকা, শ ালক—শ ািলকা, যাচক—যািচকা, pকাশক—pকািশকা,
পিরbাজক—পিরbািজকা, পাঠক—পািঠকা, লখক— লিখকা iত ািদ।
ব িতkম: গণক—গণকী (গিণকা— বশ া), নতক—নতকী, চাতক—চাতকী, রজক—রজকী / রজিকনী (বাংলায়)।
(খ) aেনক সময় kudােথo iকা pত য় যাগ হয়। eguিলo তখন সguিল আর stীpত য় থােক না, eguিল kudাথক
pত য়। যমন:— নাটক—নািটকা (kud নাটক, নাটেকর stী rপ নয়), মালা—মািলকা (kud মালা), গীত—গীিতকা (kud গান),
পুsক—পুিsকা (kud বi)।

4. তৎসম বা সংsৃত pত য়n শেbর stীিলে
কেয়কিট িনিদ pত য়াn সংsৃত শেbর stীিলে
ক। ঋকারাn পুংিল

পিরবতেনর uদাহরণ।

পিরবতেনর uদাহরণ।

শেbর শেষ pথমার eকবচেন ‘তা’ থােক, সguিলর ঋকারাn মল
ূ rেপ ঈ যk
ু হেয় শেষ ‘tী’

হয়। যমন:— ধাতা (ধাt)—ধাtী, নতা ( নt)— নtী, কতা (কt)—কt ,

াতা (

াt)—

াtী। সirপ িশkিয়তা—

িশkিয়tী, রচিয়তা—রচিয়tী, pেণতা—pেণtী iত ািদ।
খ। aৎ, বৎ, মৎ, ঈয়s ভাগাn পুংিল

শেbর শেষ aৎ, বান, মান, ঈয়ান থােক। ei সব kেt ‘aৎ, বৎ, মৎ,

ঈয়s’ যk
ূ শেbর সিহত ঈ pত য়েযােগ stীিল
ু মল

শb গিঠত হয়। শেbর শেষ যথাkেম aতী, বতী, মতী, ঈয়সী থােক।

যমন:— সৎ—সতী, মহৎ—মহতী, guণবান—guণবতী, ভগবান—ভগবতী, rপবান—rপবতী, ধীমান—ধীমতী, আয় ু ান—আয় ু তী,
ীমান— ীমতী, বিু dমান—বিু dমতী, গরীয়ান—গিরয়সী,

য়ান—

য়সী,

pয়ান— pয়সী, মহীয়ান—মহীয়সী, বষ য়ান—

বষ য়সী, পাপীয়ান—পাপীয়সী।
গ। in, িবn, শািলn, an, বs ভাগাn শেbর pথমার eকবচন বাংলায় ব বhত হয়, তখন শেbর শেষ ঈ, বী,
শালী, আ, আন থােক। িল

পিরবতেনর সময় ‘in, িবn, শািলn, an, বs’ যk
ূ শেbর সিহত ঈ—pত য়েযােগ stীিল
ু মল

হয়। শেbর শেষ যথাkেম iনী, িবনী, শািলনী, নী, ঊষী থােক। uদাহরণঃ guণী (guিণn)—guিণনী, sামী (sািমn)—sািমনী,
রাগী ( রািগn)— রািগনী, aিভমানী (aিভমািনn)—aিভমািননী, aপরাধী (aপরািধn)—aপরািধনী, গৃহী (গৃিহn)—গৃিহণী (ণtিবধােনর pেয়াগ লk

কruন),

ভাগী ( ভািগn)— ভািগনী, পkী (পিkn)—পিkনী, হsী (হিsn)—হিsনী, িবেদশী

(িবেদিশn)—িবেদিশনী, িবলাসী (িবলািসn)—িবলািসনী, সn াসী (সn ািসn)—সn ািসনী, uৎসাহী (uৎসািহn)—uৎসািহনী,
িবেনাদী (িবেনািদn)—িবেনািদনী, শরীরী (শরীিরn)—শরীিরণী, ধনী (ধিনn)—ধিননী, aিভলাষী (aিভলািষn)—aিভলািষনী,
তপsী (তপিsn)—তপিsনী, মায়াবী (মায়ািবn)—মায়ািবনী, sাতsী ( sাতিsn)— sাতিsনী, oজsী (oজিsn)—oজিsনী,
যশsী (যশিsn)—যশিsনী, তজsী ( তজিsn)— তজিsনী, মনsী (মনিsn)—মনিsনী, মধাবী ( মধািবn)— মধািবনী iত ািদ।
শিkশালী (শিkশািলn)—শিkশািলনী, ধনশালী

(ধনশািলn)—ধনশািলনী,

সmিৃ dশালী

(সmিৃ dশািলn)—সmিৃ dশািলনী,

িবtশালী (িবtশািলn)—িবtশািলনী, রাজা (রাজn)—রাjী, খ াতনামা (খ াতনামn)—খ াতনাmী, িবdান (িবds)—িবদূষী
iত ািদ।

ঘ। guণবাচক uকারাn শেbর rপ stীিলে

ঈ pত য়যk
ু হiয়া শbিটর শেষ বী থােক। যমন, guru—guব , সাধ—
ু

সা ী, বhu—বhী iত ািদ।
ঙ। বhubীিহ সমাস-িন

n aকারাn পেদর শষাংশ a বাচক হ’ ল আ, ঈ — duiিট pত য়i হয়। য rপিট aিধক

pচিলত, uদাহরেণ সguিলi দoয়া হল। যথা, সন
ু য়ন—সন
ু য়না, সন
ু য়নী; সেু কশ—সেু কশা, সেু কশী; kেশাদর—kেশাদরা,
kেশাদরী; kunদn—kunদnা, kunদnী; চাruবণ—চাruবণা, চাruবণ , সpপণ—সpপণা, সpপণ , িবেmাধর—িবেmাধরা,
িবেmাধরী iত ািদ।
চ। পtী aেথ আনী-pত য়েযােগ stীিল : uদাহরণ: ind—indানী, মাtuল—মাtuলানী, আচায—আচাযানী (আচােযর
stী, িকntu আচােযর কােজ িনেয়ািজত নারী ‘আচাযা’), শd
ূ —শd
ূ ানী (শেূ dর stী, সাধারণ শd
ূ জাতীয় মিহলা ‘শd
ূ া’), ভব—
ভবানী, মেহnd—মেহndানী, বruণ—বruণানী, িশব—িশবানী, শব—শবানী, bhা—bhানী kিtয়—kিtয়ানী (kিtেয়র stী, kিtয়
জােতর মিহলা kিtয়া) iত ািদ।
কখেনা কখেনা আনী-pত য় বhut বা ব ািpর aেথ ব বhত হয়। তখন সটা আর stী pত য় থােক না। যমন:—
aরণ —aরণ ানী (বৃহৎ aরণ ), িহম—িহমানী (জমােনা বরফ)।

5. িবেশষ িনয়েম গিঠত stীিল

শb:

সmাট—সmাjী, রাজা—রাণী (রাjীর িবkত ucারণ), যব
ু ক—যব
ু তী,

uর—শাuড়ী, নর—নারী, বnu—বাnবী, দবর—জা, িশkক—িশkিয়tী, sামী—stী, পিত—পtী, সভাপিত—সভােনtী iত ািদ।
[সmাj o রাজন শb থেক সmাjী o রাjীর udব িনয়ম মেন হেয়েছ, পিত—পtীo aনr
ু প। যব
ু n থেক যব
ু তী হেয়েছ। নর—নারী, বnu—বাnবী
সংsৃেত ব াকরণসmত হেলo বাnব eর stীিল

বাnবী ভাবাi সহজ। সভাপিত—সভােনtীেত stীিল

সভাপtী aমযাদাকর। sামী—stী o দবর—জা িল

6. িনত পংু িল

পিরবতেনর uদাহরণ নয়, সmিnত stীিল

শb নtী যাগ করা হেয়েছ কারণ aেনেকর মেত

শেbর uদাহরণ।]

তৎসম শb

িবপtীক, িচরkuমার, তািntক, কাপািলক, মদ প iত ািদ।

7. িনত stীিল

তৎসম শb

ব াকরেণ িকu তৎসম শbেক িনত stীিল

বেল। uদাহরণ: আভা, িবভা, লতা, িনশা, িবদ া, pjা, kমা, দয়া, মধা,

ঊষা, ulা, িপপাসা, িজjাসা, t া, িচকীষা, িভkা, তারা, জ াৎsা, বিনতা, pভা, ললনা, a না, মিহলা, মিত, গিত, রািt,
িবংশিত হ’ ত নবনবিত পযn সংখ াবাচক শb, মিু k, ভিk, শিk, বিু d, ঋিd, লkী,

ী, কাশী, কা ী, তরী, তরণী, বণী,

ধী, রজনী, মাt, মাতা, sসৃ, sসা, ধাtী, যািমনী, দািমনী, ভূ , aবনী, বধ,ূ duিহt, duিহতা, পৃিথবী, pিতমা, ভাযা, শmা
pভৃ িত।
আরo কতকguিল সংsৃত শb িনত stীিল । aথাৎ, eguিল সবদাi stীিল , eguিলর কান পুংিল
যমন:- সতীন, সৎমাতা, সধবা, kuলটা, বারা না, pািষতভtকা iত ািদ।

বাংলা শেbর পংু িল
বাংলা stী pত য় যােগ পুruষ হেত stীিল

1. ঈ-pত য়:

শb গঠন:

থেক stীিল

শেbর গঠন

শbi নi।

aেনক পুruষ বাচক বাংলা শেb ‘ঈ’ pত য় যাগ কের, stীিল

হয়। ajতা, pচিলত বানান, iত ািদ কারেণ

িকuেkেt ‘ঈ’ pত য় ‘i’ হেয় গেছ। আবার pচলন িসd িকu িবকার o ‘ঈ’ pত েয়র িঠক আেগ লিkত হয়। মল
ূ কথা হেলা,
eguিল বাংলা ‘ঈ’ pত েয়র pচিলত িবকার। কেয়ক দশক পূেব aিধকাংশi ‘ঈ’ pত য়িসd িছল। নীেচ বাংলা ‘ঈ’ pত েয়র
uদাহরণ দoয়া হেলা।
কাকা—কাকী; খড়
ু া—খড়
ু ী; জঠা— জঠী, জui; ব মা— ব মী, ভাগনা/ভাগেন—ভাগনী; বামন
ু —বামনী, ঘাড়া—ঘিু ড়,
পাগল—পাগলী, মস
ু লমান—মস
ু লমানী,

মারগ—মর
ু গী, িনnক
ু —িনnক
ু ী, বাঁদর—বাঁদরী, aভাগা—aভাগী,

আduেড়—আduড়ী, িছঁ চকাঁduেন—িছঁ চকাঁduনী, খাঁদােনেকা—খাঁদানাকী,
িতনিট শেbর পুংিল

ধেড়—ধাড়ী,

ভড়া— ভড়ী, ডাhuক—ডাhuকী। rপসী, সজনী, ধনী ei

শb বাংলা ভাষায় নাi।

kudােথo ‘i’ pত য় হয় যমন, কাষা—kuিষ, রশা—রিশ, পাঁটলা—পুঁটিল, ছারা—uির iত ািদ।

2. ‘n’ িবsাের নী, িন, আনী, iিন, uিন, un iত ািদ pত য়।
(ক) নী-pত য়: কামার—কামারনী, জেল— জেলনী, চাঁড়াল—চাঁড়ালনী, ধাপা— ধাপানী, মজর
ু —মজর
ু নী, kuেমার—
kuেমারনী, পুruত—পুruতনী, duেল—duেলনী,

কামার—কামারনী,

ধাবা— ধাবানী, জমাদার—জমাদারনী, গয়লা—গয়লানী,

ডাম— ডামনী, জেল— জেলনী, ঝাuদার—ঝাuদারনী iত ািদ।
য সব পুংিল

শেbর শেষ ‘ঈ’ থােক সguিলেত নী-pত য় যাগ হেল আেগর ‘ঈ’, ‘i’ হয়। যমন:— িভখারী—

িভখািরনী, পূজারী—পূজািরনী, তলী— তিলনী, মালী—মািলনী iত ািদ।
(খ) আনী-pত য়: ঠাkuর—ঠাkuরানী, রাজপুত—রাজপুতানী, নািপত—নািপতানী,

মথর— মথরানী,

খা া— খা ানী,

হাড়jালােন—হাড়jালানী, ঘরভাঙােন—ঘরভাঙানী, চৗধর
ু ী— চৗধর
ু াণী, চাকর—চাকরানী, পি ত—পি তানী iত ািদ।
(গ) iনী-pত য়: কাঙাল—কাঙািলনী, গায়ালা— গায়ািলনী, বাঘ—বািঘনী iত ািদ। বহাi— বহািয়নী > বহাiন >
বয়াiন > বয়ান।
stী বাচক ননদ শেb aকারেণ iনী যাগ কের বhu লখক শbিটেক বধতা pদান কেরেছন।
(ঘ) uন-pত য়: ঠাkuর—ঠাকruন (eisেল দৃশ ত ঠাkuরাণী > ঠাkuরাin > ঠাkেরন > ঠাকruণ হেয়েছ)
(ঙ) আiন—pত য়: ঠাkuর—ঠাkuরাiন (িহns
ু রেণ)
ু ানী ভাষার aনক

3. শেbর আেগ বা পের পৃথক শb যাগ কের:
(ক) কতguিল শেbর আেগ পুংিল

শb গঠেনর জন নর, মdা, iত ািদ o stীিল

শb গঠেনর জন stী, মাদী, মাদা,

iত ািদ শb যাগ করা হয়। যমন:— নর/ মdা/ huেলা িবড়াল— মিন িবড়াল, মdা হাঁস— মাদী হাঁস, মdা ঘাড়া—মাদী ঘাড়া,
পুruষেলাক— মেয়েলাক, বটােছেল— মেয়েছেল, পুruষ কেয়দী—stী/ মিহলা কেয়দী, eঁেড় বাuর—বকনা বাuর, বলদ গru—
গাi গru
(খ) পুংিল

শেbর আেগ stীবাচক শb pেয়ােগ:

িকu িকu পুংিল

শেbর আেগ stীবাচক শb যাগ কের stীিল

শb গঠন করা হয়। যমন:— কিব—মিহলা কিব,

ডাkার—মিহলা ডাkার, সভ —মিহলা সভ , কম —মিহলা কম , িশlী—মিহলা িশlী/ নারী িশlী, সন —নারী সন / মিহলা
সন , পুিলশ—মিহলা পুিলশ, গাru—গাiেগাru।
(গ) শেbর শেষ পৃথক শb যাগ কের:

(1) শেbর শেষ পুংিল

বা stীিল

শbিটর িল

পিরবতন কের শb তির করা যায়। যমন:— বান- পা— বান-িঝ,

ঠাkuর- পা—ঠাkuর-িঝ, ঠাkuর দাদা/ ঠাkuরদা—ঠাkuরমা।
(2) stীিল

শb যাগ কের পুruষ বা stীিল

শb তির করা যায়।

যমন:— গয়লা—গয়লা-বu, জেল— জেল-বu,

বামন
ু —বামন
ু -মা।
(ঘ) িভn শb pেয়ােগ:
duিট িভn িভn শেbর মাধ েম পুruষ o stী বাচক বাঝােনা যেত পাের। যমন:— বাবা—মা, ভাi— বান, কতা—িগnী,
ছেল— মেয়, সােহব—িবিব, জামাi— মেয়, বর—কেন, দoর—জা, তাui—মাui, বাদশা— বগম, uক—সারী, সােহব— মম,
চাকর—িঝ, ভূ ত— পtী, huেলা— মনী, eঁেড়—বকনা, বর—কেন।

িবেদশী পংু িল

o stীিল

শb

স ার—ম াডাম, খান—খানম, মরদ— জনানা, মােলক—মােলকা, সল
ু তান—সল
ু তানা, বাদশা— বগম iত ািদ।

িল
1. কতকguিল বাংলা শb uভয়িল
2. কতকguিল শb িনত পুংিল
3. কতকguিল শb িনত stীিল

সmেn িবেশষ আেলাচনা

(পুruষ o stী dui-i বাঝায়)। যমন:- জন, পািখ, িশu, সnান, িশিkত, guru

(uধ ু পুruষ বাঝায়)। যমন:- কিবরাজ, ঢাকী, kতদার, akতদার
(uধ ু stীবাচক হয়)। যমন:- সতীন, সৎমা, সধবা, বাঁজা, ধনী(stী), সজনী, দাi,

ধাi, eেয়া, শাঁখcunী
4. িকu পুংিল

শেbর eকািধক stীিল

শb আেছ:-

দবর—ননদ ( দবেরর বান), জা ( দবেরর stী)
ভাi— বান, ভিগনী
দাদা— বৗিদ (দাদার stী)
ভাi—ভাজ (ভাtজায়া)
িশkক—িশিkকা, িশkিয়tী (নারী িশkক), িশkকপtী (িশkেকর stী)
বnu—বাnবী ( মেয় বnu), বnuপtী (বnuর stী)
দাদা—িদিদ (বড় বান), বৗিদ (দাদার stী)
5. বাংলা stীিল

শেbর িবেশষণ stীিল

না করার রীিত আেছ। যমন:- সn
ু র বলদ—সn
ু র গাi, সn
ু র ছেল—সn
ু র

মেয়, মজ খেু ড়া— মজ খিু ড় (িকntu সn
ু রী মিহলা বলা হয়, গভবতী রমণী বলা হয়)
6. aিধকাংশ kেt বাংলায় িবেশষণ পেদর stীিল

করা হয় না। যমন:- মেয়িট পাগল হেয় গেছ (পাগিল বলা হয়

না)। নদী ভেয় aিsর হেয় গেছ (aিsরা বলা হয় না)। (িকntu সn
ু রী মিহলা বলা হয়, গভবতী রমণী)
7. kuল-uপািধ-বংশ iত ািদরo stীিল
তেব eguিলর ব বহার সীিমত।

rপ আেছ। যমন:- ঘাষ— ঘাষজা (কন া aেথ), ঘাষজায়া (পtী aেথ)।

প ম পিরেcদ: বচন
বচন
িবেশষ বা সবনাম পেদর সংখ ার ধারণা pকােশর uপায়েক বচন বেল। aথাৎ িবেশষ বা সবনাম পদ য ব িk, বstu
বা pাণীর pিতিনিধt করেছ বা বাঝােc, সi ব িk, বstu বা pাণীর সংখ া, aথাৎ সিট eকসংখ ক না eকািধক সংখ ক, তা
বাঝােনার পdিতেকi বচন বেল। সংsৃেতর িdবচন বাংলায় pযk
ু হয় না।

pকারেভদ
বাংলা ভাষায় বচন 2 pকার — eকবচন o বhuবচন।

eকবচন
যখন কান শb dারা কবল eকিট ব িk, বstu বা pাণীেক বাঝান হয়, তখন তােক eকবচন বেল। যমন:- ছেলটা,
গruটা, কলমটা, iত ািদ। শেb কান pত য় যk
ু না হেল সিটেক eকবচন গণ করা হয়।

বhuবচন
যখন কান শb dারা eকািধক ব িk, বstu বা pাণীেক বাঝান হয়, তখন তােক বhuবচন বেল। যমন:- ছেলguিল,
গruguিল, কলমguিল, iত ািদ।

পদাি ত িনেদশক:

য কেয়কিট শb বা শbাংশ িবেশেষ র utর বা িবেশেষ র পূেব ব বhত সংখ াবাচক বা

পিরমাণবাচক িবেশষেণর utর pযk
হেয় সi িবেশষ বা িবেশষণ শbguিলর আকার, pকার, সংখ া, পিরমাণ pভৃ িত
ু
িবেশষভােব িনেদশ কের, সguিলেক পদাি ত িনেদশক বলা হয়। িট, টা, u, uku, ukuন, ukuিন, খান, খানা, খািন, গাছ, গাছা,
গািছ, guলা, guেলা, guিল iত ািদ বাংলা ভাষার পদাি ত িনেদশক। ei িনেদশকguিল pত েয়র মেতা শেbর সে
যায়। pায় সব ভারতীয় ভাষায় eirপ িনেদশক দখা যায়। তেব বাংলা ভাষায় সািহিত ক ব বহাের পু

যk
ু হেয়

হoয়ােত বশী

সংখ ক িনেদশক ভাষায় pচিলত আেছ। বাংলার ei পদাি ত িনেদশকguিলর pেয়াগ বা ব বহার িনেয় aেনক বয়াকরণ
িবশেদ আেলাচনা কেরেছন। সguিলর aিধকাংশi যিু k dারা pিতি ত হয় িন। আবার ব িতkেমর aজs uদাহরণ থাকায়
সাধারণ gহণেযাগ তাo লাভ কের িন। যমন:- ‘খানা বড় িজিনেসর সে
রবীndনাথ িলেখেছন ‘আমার ei দহখািন’। আমরা ei ঘিু লেয় যাoয়া

আর খািন ছাট িজিনেসর সে

ব বহার হেয় থােক।’

ণীিবভােগর আেলাচনা পিরহার করা যিু kযk
ু মেন

করলাম।

বচনেভদ:
কবল িবেশষ o সবনাম পেদর বচনেভদ হয়। বাংলায় িবেশষণ পেদর বচনেভদ হয় না। িকntu কান িবেশষণবাচক
শb যিদ কান বােক িবেশষ পদ িহেসেব ব বhত হয়, তখন তা িবেশষ পদ হয়, eবং কবল তখনi তার বচনেভদ হয়।
[পদ pকরণ]
বাংলায় বhuবচন বাঝােনার জন কতguিল শb বা শbাংশ (িবভিk) ব বhত হয়। eguিলর aিধকাংশi eেসেছ সংsৃত
ভাষা থেক। aথাৎ, বলা যায়, eguিলর বিশরভাগi তৎসম শb বা শbাংশ। যমন:-

(1) রা, eরা, guলা, guিল, guেলা, িদগ, িদেগর ( দর) (শbাংশ বা িবভিk)।
(2) সব, সকল, সমদ
ু য়, kuল, বৃn, বগ, িনচয়, রািজ, রািশ, পাল, দাম, িনকর, মালা, আবিল (শb)।
[eকu িচnা করেলi বাঝা যােব য ‘নরঃ, নেরৗ, নরা’ যভােব সংsৃেত শbrেপর মেধ বচেনর iি ত িদেয় থােক বাংলায় তথাকিথত বচন
ব বsা তার aনস
ু ারী নয়। eখােন aন বhutবাচক শbেযাগ কের বhuবচন িনেদিশত হয়। eguিল সমােসর uদাহরণ মাt। িdবচন নi বলা হয়, তাহেল
‘বালকdয়’ িক। eিট িdবচনi। আমােদর সবােপkা বড় দাষ গ

লবৃিt। eকজন বেলেছন, aতeব সবাi তােত সায় দয়।]

বhuবচন বাধক িবভিk বা শbাংেশর ব বহার কের বhuবচেনর rপ দoয়ার দৃ াn:
1. রা/eরা: uধ ু unত pাণীবাচক শেbর সে , aথাৎ মানষ
ু বা মনষ
ু বাচক শেbর সে

‘রা/eরা’ ব বhত হয়।

যমন:- ‘বnীরা ধের সn ার তান’, ছাtরা লখাপড়া কের। িশkেকরা লখাপড়া করান। তারা সবাi লখাপড়া করেত
ভালবােস। িকntu ব িতkম বা আষ pেয়ােগর সংখ া বhuতর। ‘ মেঘরা দল বঁ েধ যায় কান দেশ’ aিত পিরিচত eকিট
uদাহরণ। ‘তারােদর সভায়’, ‘পাখীেদর oi পাঠশালােত’ iত ািদ aেনেক aেনকবার িলেখ ei িনয়মিটেক aকাযকর বেল
pমাণ কেরেছন। [‘ দর’ হেলা ‘রা’ eর সmnrপ।]
2. guলা/guিল/guেলা: বstu o pাণীবাচক শেbর সে

‘guলা/guিল/guেলা’ iত ািদ িনেদশক যk
ু হয়। যমন:- বানরguেলা

ফল খােc। aতguেলা আম ক খােব? guিলguেলা িdতীয় মহাযেু d ব বhত হেয়িছেলা।

বhuবচন বাধক শেbর ব বহার
1. unত pাণীবাচক বা ব িkবাচক শেbর সে

ব বhত বhuবচন বাধক শb:—

 গণ — সদস গণ, দবগণ, aিধবাসীগণ, নরগণ, জনগণ
 বৃn — সধ
ু ীবৃn, ভkবৃn, িশkকবৃn
 ম লী — িশkকম লী, সmাদকম লী
 বগ — পি তবগ, মিntবগ

2. বstu o pাণীবাচক শেbর সে

ব বhত বhuবচন বাধক শb:—

 kuল— পিkkuল, বৃkkuল, (ব িতkম—কিবkuল, মাtkuল)
 সকল — পবতসকল, মনষ
ু সকল
 সব — ভাiসব, পািখসব
 সমহ
ূ — বৃkসমহ
ূ , মনষ
ূ
ু সমহ
3. কবল জntuবাচক শেbর সে

ব বhত বhuবচন বাধক শb:—

 পাল — গাruর পাল
 যথ
ূ — হিsযথ
ূ
4. বstuবাচক বা apাণীবাচক শেbর সে
 আবলী — পুsকাবলী
 guc — কিবতাguc
 দাম — kuসম
ু দাম

ব বhত বhuবচন বাধক শb:—

 িনকর — কমলিনকর
 পু

— মঘপু

 মালা — পবতমালা, তর মালা
 রািজ — তারকারািজ
 রািশ — ধনরািশ, বালক
ু ারািশ
 িনচয় — kuসম
ু িনচয়

বhuবচেনর িবেশষ pেয়াগ:
1. eকবচন বাধক িবেশষ ব বহার কেরo বhuবচন বাঝােনা যেত পাের। যমন: িসংহ বেন থােক। (সব িসংহ বেন থােক বাঝােc।)


পাকার আkমেণ ফসল ন হয়। (aেনক পাকার আkমণ বাঝােc।)

 বাজাের লাক জেমেছ। (aেনক লাক জেমেছ বাঝােc।)
 বাগােন uল uেটেছ। (aেনক uল uেটেছ বাঝােc।)
2. eকবচন বাধক িবেশেষ র আেগ বhut বাধক শb, যমন:- aজs, aেনক, িবsর, বhu, নানা, ঢর, aেঢল, যত,
কত, eত, সব, সমহ
ূ iত ািদ ব বহার কেরo বhuবচন বাঝােনা যেত পাের। যমন:aজs লাক, aেনক ছাt, িবsর টাকা, বhu িনমিntত, নানা কথা, ঢর খরচ, aেঢল টাকা, কত মানষ
ু , যত বািড়, eত
ছেল, সব যাtী iত ািদ।
3. িবেশষ পদ বা তার সmেক বণনাকারী িবেশষণ পেদর িdt pেয়ােগ, aথাৎ পদিট পরপর duiবার ব বহার কেরo
বhuবচন বাঝােনা যেত পাের। যমন:হাঁিড় হাঁিড় সেnশ, কাঁিড় কাঁিড় টাকা, থাকা থাকা uল, বড় বড় মাছ।
4. িবেশষ িনয়েম সািধত বhuবচন —


মেয়রা কানাকািন করেছ। (‘ মেয়রা’ বলেত eখােন িনিদ িকu মেয়েদর বাঝােc, যারা কানাকািন করেছ।)

 eটাi হিরেদর বািড়। (‘হিরেদর’ বলেত eখােন হিরর পিরবারেক বাঝােনা হেc।)
 রবীndনাথরা pিতিদন জnায় না। (‘রবীndনাথরা’ বলেত রবীndনােথর মেতা সািহিত কেদর বাঝােনা হেc।)
 সকেল সব জােন না।
5. িকu িবেদশী শেbর বhuবচনo বাংলায় ব বহার করা হেয় থােক। যমন: huজর
ু — huজর
ু াiন
 সােহব — সােহবান
5. শেbর িdruিk dারাo বhuবচন িনেদশ করা হেয় থােক। uদাহরণ: (1) িবেশেষ র িdt: বেন বেন, মােঠ মােঠ,
gােম gােম, মেঘ মেঘ, uেল uেল iত ািদ। (2) িবেশেষ র সmিকত িবেশষেণর িdt: িশলা রািশ রািশ, কিচ কিচ আম,
বাছা বাছা খেলায়ার, বড় বড় মাছ। (3) সবনােমর িdruিk: য য খােব, কu কu যােব, ক ক eেলা। (4) িkয়া
িবেশষেণর িdt: দেল দেল আেস iত ািদ।

িবেশষ d ব : বhuবচন বাধক শb o শbাংশguিলর aিধকাংশi তৎসম বা সংsৃত। আর তাi eguিল ব বহােরর
িনয়মo সংsৃত শেb বা তৎসম শেbi বিশ হয়। খাঁিট বাংলা শেb বা তdব শেb eসব িনয়ম aেনক সময় মানা হয়, aেনক
সময় মানা হয় না। আর আধিু নক বাংলা ভাষার চিলত রীিতেতo e সকল িনয়ম pায়i লি

ত হয়। তdব শেbর বhuবচেন o

আধিু নক চিলত রীিতেত িবেশষ o সবনােমর চিলত রীিতেত সহজ কেয়কিট শb o শbাংশ ব বhত হয়। eguিল হল: শbাংশ — রা, eরা, িদগ, িদগর, িদেগর, guলা, guিল,

দর iত ািদ

যমন:- আমরা, তাহািদেগর, মানেু ষরা,

তাহািদগেক, তােদর, সiguিল, বsাguেলা, gামguলা iত ািদ।

 শb — aেনক, বhu, সব, সমহূ , সকল: যমন, aেনক লাক, বhu মানষ
ু । িকntu সবনােমর বলায় বhuবচন িনেদশক
সবনামিট eকবচেনর শbিটর পের বেস। যমন, ‘বালকসমেূ হর মত’, ‘বাবাসকল কথা শান’, ‘পািখসব কের রব’
iত ািদ। শbেযােগ বhuবচেন পিরণত করার pকরণিট সমাস pকরেণর নামাnর মাt।

বhuবচন িনেষধ:
(1) সাধারণত সংjাবাচক, বstuবাচক, guণবাচক o িkয়াবাচক িবেশেষ র বhuবচন হয় না। িচিনরা, িদিlguিল,
bhপুtেদর, কruণাগণ, গমনসমহ
ূ ei ধরেণর pেয়াগ বাংলা ভাষায় aনেু মািদত হয় না। তেব ব িতkম আেছ। িবেশষ িনয়েম
বা আষ pেয়ােগ, িবভীষণরা (aথাৎ িব াসঘাতেকরা), চালguেলা (িবিভnpকােরর চাল), মেনরভাবguিল iত ািদ pচিলত হেয়
গেছ। চিলত ভাষায় aিতkমেণর uদাহরণ বশী।
eকi সে

eকািধক/ eকিটর বিশ বhuবচন বাধক শb o শbাংশ ব বহার করা যােব না। যমন:- ‘সব মানেু ষরা’

বলেল তা ভু ল হেব। বলেত হেব ‘সব মানষ
ু ’ বা ‘মানেু ষরা’।

ষ পিরেcদ: পru
ু ষ
পru
ু ষ
সবনােমর পru
ু ষ [PERSON]

[বাংলায় িkয়াপেদর ধাturপ আেছ, িবেশষণ িবেশেষ র বচন িল

বা িবভিk gহণ কের

না। সবনােমর পুruষ o িল েভদ হয়।]

[িবেশষ , সবনাম o িkয়াপেদর পুruষেভেদ িভn rপ দখা যায়। িবেশষণ o aব য় পেদর কান পুruষেভদ নi।]
পুruষ 3 pকার। সত
ু রাং, সবনাম পেদর পুruষo 3িট —
utম পুruষ:
বােক র বkাi utম পুruষ। aথাৎ, যi ব িk বাক িট বেলেছ, সi utম পুruষ। utম পুruেষর সবনােমর rপ
হেলা — আিম, আমরা, আমার, আমােদর, আমািদেগর, আমােক, আমােদরেক, আমািদগেক iত ািদ।
eguিল ছাড়াo সংsৃত eবং সংsৃত শb থেক udত বশ িকu সবনাম eককভােব বা সমাসবd হেয় বাংলা ভাষায়
utমপুruেষ ব বhত হয়। যমন:- মদীয়, মম, মৎkত, asদীয়, aহm, মমt, মৎpণীত iত ািদ।
মধ ম পুruষ:
বােক র uিd

াতাi মধ ম পুruষ। aথাৎ, utম পুruষ যােক uেdশ কের বাক িট বেল, eবং পাশাপািশ বােক o

uেlখ কের, তােক মধ ম পুruষ বেল। aথাৎ, pত kভােব uিd
— আপিন, tuিম, tui, আপনারা,

তামরা,

তারা, আপনােক,

াতাi মধ ম পুruষ। মধ ম পুruেষর সবনােমর rপ হেলা
তামােক,

তােক, আপনােদর,

তামােদর,

তােদর,

আপনািদগেক, তামািদগেক, তােদরেক, আপনার, তামার, তার iত ািদ।
eguিল ছাড়াo সংsৃত eবং সংsৃত শb থেক udত বশ িকu সবনাম eককভােব বা সমাসবd হেয় বাংলা ভাষায়
মধ মপুruষrেপ ব বhত হয়। যমন:- ভবদীয়, tেমব, ভবান iত ািদ।
pথমপুruষ:
বােক বkা aনপ
ু িsত যসব ব িk, বstu বা pাণীর uেlখ কেরন, তােদর pথমপুruষ বেল। aথাৎ, বkার সামেন
নi eমন যা িকuর কথা বkা বােক বেলন, সবguিলi pথমপুruষ। pথমপুruেষর সবনােমর rপ হেলা — স, িতিন, o, uিন,
তারা, তাহারা, তাঁরা, তাঁহারা, তােদর, তাহােদর, তাঁহােদর, তাঁেদর, তাহােক, তাঁহােক, তাঁেক,

তাঁহািদগেক, oরা, oঁরা,

oঁেদর, oনােদর, oঁেদরেক iত ািদ।]
eguিল ছাড়াo সংsৃত eবং সংsৃত শb থেক udত বশ িকu সবনাম eককভােব বা সমাসবd হেয় বাংলা ভাষায়
pথমপুruেষ ব বhত হয়। যমন:- তদীয়, তdারা, তnাt, তৎসিnধােন, তৎকtক, তৎপুruষ, তৎপরতা, তdব, তিnবnন,
তৎসম iত ািদ।
[সমs িবেশষ পদi pথমপুruষ। যেহtu িবেশষ পদ utমপুruষ বা মধ মপুruষ হয় না, িবেশেষ র পুruষ নi eকথা বলাi স ত।
িকntu e পযn বয়াকরণগণ তা বেলনিন।]

সpম পিরেcদ: কারক o
তাহার িবভিk; aনস
ু গ
1.1 কারক িবভিk
বােক র eকিট শেbর সে

বােক র aন aংেশর সmক sাপেনর জন শbিটর সে

িকu শbাংশ যk
ু করেত হয়।

ei শbাংশguিলেক বলা হয় িবভিk।
মা িশu চাঁদ দখা।
uপেরর বাক িটেত কান শেbর সে

িবভিk যk
ু করা হয়িন। ফেল বােক র শbguিলর মেধ

হয়িন, eবং eguিল বাক o হেয় uঠেত পােরিন। eখন ‘িশu’র সে

ক িবভিk আর ‘ দখা’র সে

কান সmক সৃি

‘iেতেছন ( cন)’ িবভিk

যাগ করেল বাক িট হেব —
মা িশuেক চাঁদ দখাiেতেছন ( দখােcন)।
aথাৎ, শbguিলর মেধ পারsিরক সmক সৃি র মাধ েম eকিট বাক সmণ
ূ হেলা eবং eখন আর eguিল শb নয়,
eguিল pেত কিট eক eকিট পদ।
শেbর সে

িবভিk যk
ু হেল তখন সguিলেক বলা হয় পদ। বােক িবভিk ছাড়া কান পদ থােক না বেল ধরা হয়।

তাi কান শেb কান িবভিk যাগ করার pেয়াজন না হেলo ধের নoয়া হয় তার সে

eকিট িবভিk যk
ু হেয়েছ। eবং

ei িবভিkিটেক বলা হয় শন
ূ িবভিk। uপেরর বাক িটেত ‘মা’ o ‘চাঁদ’ শbduিটর সে

কান িবভিk যাগ করার pেয়াজন

হয়িন। তাi ধের িনেত হেব ei শbduিটর সে

‘শন
ূ িবভিk’ যাগ হেয় eguিল বােক ব বhত হেয়েছ, eবং ei duিটo eখন

পদ।
কারকিবভিk সmেn আেলাচনা করার আেগ eকিট মল
ূ বান আেলাচনা সের নoয়া eকাn আবশ ক। সংsৃেত
কtকারেক pথমা, কমকারেক িdতীয়া, করণকারেক tতীয়া, সmpদান কারেক চtuথ , aপাদান কারেক প মী, aিধকরণ
কারেক সpমী eবং সmn পেদ ষ ী িবভিk হয়। সংsৃেত pথমা থেক সpমী পযn pিতিট িবভিkর eকবচন, িdবচন o
বhuবচেনর িবভিkিচh সিু নিদ । িবভিkিচh দেখi য কান বােক র য কান পেদর কারক o বচন পির ার বাঝা যায়।
িকntu বাংলায় িবভিkিচেhর ব বহাের শৃ লার িনদাruণ aভাব। তার পর সmnপেদর জন িনিদ ‘র’, ‘eর’ (কিবতায় ‘ র’
o হয়) বাদ িদেল aবিশ

থােক ‘e’ (য়, য়), ত ( য়েত), ক ei িতনিট িবভিk িচh। eেদর সে

শন
ূ িবভিk যাগ

করেল িবভিkর সংখ া দাঁড়ায় চার। tতীয়ার িদেঞ আর প মীর িঠেঞ ধরেল ছিট কারেকর জন মাt ছিট িবভিkিচh
আেছ। িকntu বাংলা ভাষার িবsারকােল লখকগণ, eবং বয়াকরেণরা tতীয়া o aপাদােনর ব বহাের আরo শb ব বহার কের
িবভিkর সংখ া বািড়েয় িদেয়েছন। alিশিkত পদকতােদর ভু লguিলেক িনয়ম বেল চালােত িগেয়, o িবিভn a েলর
aিশিkত মানেু ষর ভু ল pেয়াগেক িনয়েম পিরণত কের ব পারিটেক জিটল কের িদেয়েছন। তার oপের আেছ eকবচন
বhuবচেনর p , আেছ সাধ-ু চিলত ভাষার p । ফেল eকi িবভিkিচh duিট বা তার বশী কারেক, eমনিক ছয়িট কারেকo
ব বhত হয়। তাi িবভিk দেখ বাংলায় কারক িনণেয় িবপদ বশী। dui-eকিট uদাহরণ িদেল ব াপারিট বাঝা সহজ হেব।
আসেল বাঙলায় শbrপ ব াপারিটi নi। kিtমভােব িবভিk, কারক তােদর সmক iত ািদেক িডফাiন কের কান িনয়েমর
aধীেন আনার pেচ ায় ফাঁক থাকেত বাধ । বাংলা ভাষা pায়

ী াiল, িনয়েম িনয়ntণ বা শৃ লায় বnেন আনার মত নয়।

তাi aসংখ aিতkমণেক বধ বলার পর কারক িবভিkর আেলাচনা বশ durহ হেয় oেঠ।

‘সবপাপ হিরল গ ায়’ — কtকারেক ‘e’ বা ‘য়’ িবভk। ‘ভিkভের পূিজন ু গ ায়’ — কমকারেক ‘e’ িবভিk।
‘বষাকােল জলারা গ ায় ঈিলশ মাছ ধের’ — aপাদােন ‘e’ িবভিk। ‘গ ায় মােঝ মােঝ হাঙর দখা যায়’ — aিধকরেণ ‘e’
িবভিk। aথাৎ চারিট কারেক eকিট িবভিk ‘e’। eiিট বাংলা কারক o িবভিkর গালেমেল pেয়াগ বাঝােনার জন
ব বhত eক guc দৃ াn। eকu তিলেয় দখেলi বাঝা যােব আসল কারণ aন । গ ায় িগেয় যিদ পাপ হরণ হেয় থােক তেব
eিট aিধকরণ, নাহেল কtকারেক গ ায় লখািট ভু ল। eকi ভােব গ ায় বা গ ােত বাঝােল aিধকরণ। নাহেল গ ােক বলা
uিচত, গ ায় pেয়াগিট ভু ল। গ ায় ঈিলশ মাছ aিধকরণi হয়। জার কের eেক aপাদান বানােনা হেয়েছ। কাযত দখা গল
aিশিkত লােকর ভু ল ক িঠক বেল চালােত িগেয় আর কিlত pেয়াগ দখােত িগয়া ব াপারিট জিটল করা হেয়েছ। যাi
হাক, eসবi eখন িড-ফ েkা s া াড।
বাধ হেয় ব াকরণকারগণ িবভিkর aপpেয়াগেক বধ ঘাষণা কের বাংলায় িবভিk িচিhতকরণ aসmব বেল রায়
িদেয়েছন। রবীndনাথ pথম থেকi বাংলা ভাষায় সংsৃত ব াকরেণর িনয়মাবলী pেয়ােগর িবruেd িছেলন। িকntu আমােদর
তখনকার মািলক iংেরজেদর ভাষায় CASE eর ব বহার থাকায় ব াপারিট চাপা দoয়া হয়। iংেরিজেতo িকu ব িতkম
আেছ। তেব সguিল িচিhত। pায় িতন চার দশক আেগ সংsৃত বজেনর পীক আoয়াের pথমা, িdতীয়া, tতীয়া iত ািদ সংsৃত
নাম বাদ দoয়া িসdাn নয় মধ িশkা পষদ। ei সমেয়i, tতীয়া তৎপুruষ না িলেখ করণ তৎপুruষ iত ািদ লখার সচ
ূ না হয়।
e সবi আসল ব াপারিটেক eিড়েয় িগেয় গালেপা িশ

করার ঘটনা। ভাষা িচরকালi রাজার দখেল। রাজেনতাi eর ধারক

o বাহক। সত
ু রাং eখন কারক িবভিk বাঝার eকিট মাt uপায় আেছ। তা হেc বাক িটেক p

কের utর নoয়া। বশ

kশকর। eবং সবেkেt পির ার নয়। তব ু eguিল আমােদর ভাষা চচার ঐিতেহ র মেধ পেড়। eবং ভিবষ েতর জন eguিলর
uেlখ করা pেয়াজন। িবশেদ যাবার আেগ কারক o িবভিkর সারাংশ eক সে ছেকর মাধ েম uপsাপন করা হেলা।
মৗিলক বাংলা শb িবভিkguিল হেলা — শন
ূ িবভিk (0), e, য়, ত, ক, র, র (eর), িঠেঞ ( থেক, হেত),
িদেঞ (িদেয়, িদয়া, dারা)। তেব eছাড়াo িকu িকu aব য় শb কারক সmক িনণেয়র জন ব বhত হয়। eguিল হেলা —
dারা, িদয়া, কtক, হেত, থেক, চেয়, iত ািদ। কারেক সাত pকার িবভিkেক sীকার করা হয়। pিতিট িবভাগ eকবচন o
বhuবচেন িবভk eবং pিতিট ভােগ রেয়েছ eকািধক িবভিk। নীেচ ei িবভিk guিলর তািলকা tuেল ধরা হেলা —
িবভিk

eকবচন

বhuবচন (ব িkবাচক)

বhuবচন (apাণী বা iতরpাণীবাচক)

pথমা

0 e, a (য়), ত, eেত

রা, eরা, গণ, বৃn

guিল, guেলা, guলা

িদগেক, দরেক, বৃnেক

guিলেক, guেলােক, guলােক

িদেঞ, িদয়া, িদেয় 0, e,

িদেগর িদয়া, দর িদয়া, িদেগর dারা,

guিলর dারা, guিলেক িদয়া, guেলা িদেয়

য়, য়, ত, dারা, কtক

িদগ কtক, কtক, দর িদেয়

guিল িদেয়

িdতীয়া

ক

র, 0, eের, e য়,

ত
tতীয়া
চtuথ

ক 0, র, eের, e, য়,
ত জেন , তের

প মী

িঠেঞ 0, e, য়, য়,
হiেত, থেক, চেয়, হেত

দর তের দর জেন , িদেগ, িদগেক,

guিলেক, guলােক

িদেগের, দর, বৃnেক
িদগ হiেত, দর হiেত, িদেগর
চেয়, দর হেত, দর থেক, দর

guিল হiেত, guিলর চেয়, guেলা হiেত,
guেলার চেয়, guলা হেত, guলার চেয়

চেয়, গণ হiেত, বৃn হiেত
ষ ী

র, eর, কার, কর

িদেগর, দর, গেণর, বৃেnর

guিলর, guেলার, guলার

সpমী

e, য়, য়, ত, eেত, 0,

িদেগেত, গেণ, গেণর মেধ , িদেগর

guিলেত, guিলর মেধ , guেলােত, guেলার

কােছ, মেধ

মেধ

মেধ

লাল akের aud o পৃথক শb ব বহার দখােনা হেয়েছ

uপেরর তািলকার িভতের িকu িকu িবভিk শেbর সে

যk
ু না হেয় পৃথকভােব বেস। যমন:- তােক িদেয় e কাজ

হেব না। eখােন ‘িদেয়’ কারেক িবভিk িহসােব িবেবিচত হেলo — িবযk
ু গ
ু থাকার কারেণ ei জাতীয় িবভিkেক aনস
িহসােব িবেবচনা করা হেব। ei জাতীয় aনস
ু গবাচক িবভিk guিল হেলা —
tতীয়া িবভিk: dারা, িদয়া, িদেয়, কtক, িদেগর িদয়া, দর িদয়া, িদগেক dারা, িদগ কtক, guিলর dারা, guিলেক
িদয়া, guেলা িদেয়, guিল কtক, দর িদেয়।
চtuথ িবভিk: দর তের দর জেন
প মী িবভিk: হiেত, থেক, চেয়, হেত, িদগ হiেত, দর হiেত, িদেগর চেয়, guিল হiেত, guিলর চেয়, দর
হেত, দর থেক, দর চেয়, গণ হiেত, বৃn হiেত।
সpমী িবভিk: গেণর মেধ , িদেগর মেধ
ei সকল aনস
ু গবাচক িবভিkেক বাদ িদেল aন ান

য িবভিk পাoয়া যায়, তার তািলকা নীেচ tuেল ধরা হেলা।

[ei তািলকার কtক বােদ বাকীguিল যk
ু থাকার ব াপাের মতেভদ আেছ। কtক যk
ু কের লখাi uিচত কাজ। চেয়
(িহns
ু ানী ‘ স’র rপেভদ, eিট আরামেস eকসে
iংদ) eকi শেbর ucারণেভদ। dারা eকসে

লখা যায়। থেক হেয়েছ িঠেঙ শেbর িবkিতেত। িঠেঙ, িদেয় (িদংদ,

লখা চেল। হ’ ত বা হiেত মল
ূ aজানা হoয়ায় ব াখ া করা duঃসাধ )]

িবভিk

নাম

pেয়ােগর uদাহরণ

0

শন
ূ (pথমা)

বৃি পেড় টাপুর uপুর

e

pথমা (eকবচন)

পাগেল িকনা বেল

e

সpমী (eকবচন)

িবপেদ মাের রkা কর

eর

ষ ী (eকবচন)

িনেজর বিু d, aপেরর টাকা

eরা

pথমা (বhuবচন)

ক

িdতীয়া (বhuবচন)

আমােক যেত হেব

ক

চtuথ (eকবচন)

িভkuকেক দান কর

গণ

pথমা (বhuবচন)

িশkকগণ সখােন uপিsত িছেলন

গেণ

সpমী (বhuবচন)

িশkকগেণ বিনবনা হiল না

গেণর

ষ ী (বhuবচন)

িশkকগেণর িসdাni বহাল রিহল

guেলা / guিল / guলা

pথমা (বhuবচন)

পািখguিল আকােশ uড়িছল

guেলােক / guলােক / guিলেক

িdতীয়া (বhuবচন)

পািখguিলেক খাঁচায় ভর

guেলােত / guলােত / guিলেত

সpমী (বhuবচন)

আমguিলেত পাকা িছল

guেলার / guলার / guিলর

ষ ী (বhuবচন)

পািখguিলর পালক আেছ

িদগেক

িdতীয়া (বhuবচন)

আমািদগেক িতিন pত াখ ান কিরেলন

িদেগেত

সpমী (বhuবচন)

আমািদেগেত তামািদেগেত কােনা

ছেলরা খলা করেছ

pেভদ রিহল না
িদেগর

ষ ী (বhuবচন)

তাহািদেগর সmিtর কথা আমােক
বিলo না

দর

ষ ী (বhuবচন)

তাহােদর সmিtর কথা আমােক
বিলo না

দরেক

িdতীয়া (বhuবচন)

আমােদরেক িতিন আপ ায়ন করেলন

ত

pথমা (eকবচন)

গruেত গািড় টােন

বৃn

pথমা (বhuবচন)

ছাtবৃn কালাহল কিরেতিছল

বৃnেক

িdতীয়া (বhuবচন)

ছাtবৃnেক িতিন পরামশ িদেলন

বৃেnর

ষ ী (বhuবচন)

ছাtবৃেnর আেবদন বািতল হiয়া গল

য়

pথমা (eকবচন)

ঘাড়ায় গািড় টােন

য়

সpমী (eকবচন)

টাকায় িক না হয়।

র

ষ ী (eকবচন)

রাজার ছেল, বাঙািলর মেয়

র

ষ ী (eকবচন)

আমার খাoয়া হেলা না (কারক)

রা

pথমা (বhuবচন)

আমরা সখােন যাব না

িdতীয়া (eকবচন)

আমাের tuিম aেশষ কেরেছ

র

লk করেল বাঝা যােব কিবরা ছেnর জন

য িবkিত রচনা কেরেছন, তাi িবভিk িব ােটর

িসংহভাগ, eguিলেক ব িতkম বেল িচিhত করেল ব পারিট সরল। সাতিট কারেকর সাতিট িবভিk শন
ূ , ক,
িদেয়, ক, িঠেঙ, র, e। eর pকারেভদ সহেজi চনা যায়। pাচীন বাংলায় ব াকরণ িছল না। পের বhuবচেনর
ব বsা করেত িগেয় বhutবাচক শb যাগ করা হেয়েছ। তেব pাণীেদর kেt pথমায় বhuবচেন ‘রা’ যাগ
করার pথািট aেপkাkত pাচীন।
আিদেত eকিট মাt িবভিk িছল ‘র’। সmn

বাঝােত ব বhত ei িবভিk সব কােজi ব বহার করা হত। পের

‘মিডফায়ার’ যাগ কের িdতীয়া, tতীয়া o aিধকরণ িবভkguিল তরী হয়। সmpদান o aপাদােনর িবভিk aেপkাkত আধিু নক।

 চtuথ িবভিk uধম
ু াt সmpদান কারেক যk
ু হয়।
 বচনেভেদ িবভিkর আkিত পিরবিতত হয়। তেব কান িবভিk িচিhত করার জন uপেরর িবভিkর তািলকািট মেন

রাখেলi চলেব।
 িবভিkর নাম লখার সময় সাধারণতঃ সংিkp আকাের লখা হয় না। aথাৎ িdতীয়া িবভিkেক 2য়া িবভিk লখা

হয় না।
 িবভিkর তািলকািট ভালভােব আts করেত হেব, pেয়াজন হেল মখ
ু s করেত হেব।


মেন রাখেত হেব আ-কারাn, i-কারাn, e-কারাn o o-কারাn শেb যk
ু হেল ‘e’ িবভিk ‘য়’

( য়) হেয় যায়। যমন, িঝ + e = িঝেয়, বেদ + e = বেদয়, বেু ড়া + e = বেু ড়ায়।

1.2 সমি বাচক িবভিk
1.2 সমি বাচক িবভিk:
eকi জাতীয় বstu বা িবষেয়র সমি গত rপ pকােশর জন
বলা হয়। মেন রাখেত হেব সমি

য িবভিk ব বhত হয়, তেদরেক সমি বাচক-িবভিk

aথ িমিলত সtা, বhuসংখ ক নয়। ব িk, pাণী, uিdদ, বstu, aবstu iত িদর িবচাের

সমি বাচক শেbর pkিত িভn িভn রকেমর হেয় থােক। নীেচ eর পূণ তািলকা tuেল ধরা হেলা।

সমি বাচক-িবভিk

শেbর pkিত

pেয়াগ

আবিল/আবলী

apািণবাচক

দীপাবলী, িবষয়াবলী, রচনাবলী,
রtাবলী

ucয়

apািণবাচক

পুে

াcয়, িশেলাcয়

kuল

pািণবাচক

aিলkuল, জীবkuল

kট

বstuবাচক

ankট, tণkট, a kট

গণ

ব িkসtাবাচক

ঐিতহািসকগণ, দবগণ, বnuগণ,

guc

pাণী বা apািণবাচক

পু guc, কশguc, সt
ূ guc,

gাম

apািণবাচক

guণgাম

চয়

pাণী বা apািণবাচক

পু চয়, বধ
ু চয়

জাল

apািণবাচক

aংuজাল, িবপjাল, মঘজাল,
শরজাল

দল

pাণী বা apািণবাচক

িমকদল, uলদল

দাম

apািণবাচক

শবালদাম

িনকর

apািণবাচক

কমলিনকর

িনচয়

pাণী বা apািণবাচক

পু িনচয়, বধ
ু িনচয়

পাল

pািণবাচক

পuপাল, মৃগপাল

পু

apািণবাচক

kuসম
ু পু , মঘপু

বগ

pািণবাচক

পি তবগ, বnuবগ

বৃn

pাণী বা apািণবাচক

বীরবৃn, pজাবৃn

bজ

apািণবাচক

ভূ ধরbজ

bাত

pািণবাচক

মধক
ু রbাত

ম ল

pাণী বা apািণবাচক

আবহম ল, বায়ম
ু ল, সধ
ু ীম ল

ম লী

pাণী বা apািণবাচক

নktম লী, সধ
ু ীম লী

মহল

pািণবাচক

guণীমহল, মিহলামহল

মালা

apািণবাচক

মঘমালা, পবতমালা,
আেলাকমালা

িমথন
ু ( জাড়া)

pািণবাচক

হংসিমথন
ু

যথ
ূ (পাল)

pািণবাচক

গজযথ
ূ , মৃগযথ
ূ

রািজ

apািণবাচক

বনরািজ, তারকরািজ

রািশ

apািণবাচক

পু রািশ, জলরািশ

pাণী বা apািণবাচক

বৃkে ণী, িdজে ণী

ণী
সকল

pািণবাচক

লাকসকল

স

pািণবাচক

িবdৎস

সব

pািণবাচক

পািখসব, ভাiসব

সমাজ

pািণবাচক

পি তসমাজ, পিlসমাজ

সমহ
ূ

pাণী বা apািণবাচক

জািতসমহ
ূ , িবহগসমহ
ূ

িনেদশক িবভিk
1.3 িনেদশক িবভিk বা পদাি ত িনেদশক:
য িবভিkর dারা শb বা শbাবলী িনেদিশত হেয় থােক। eর সমtল iংেরিজ হেলা — article। তেব iংেরিজর
মেতা বাংলােত ei িবভিkguিল শেbর পূেব না বেস শেbর পের সংযk
aবsায় ব বhত হয়। বাংলােত ব বhত ei
ু
িনেদশক িবভিk হেলা — িট, টা, খানা, খািন, guলা, guিল, guেলা, guছা, guিছ, uku।
িনেদশক িবভিk eককভােব বা যৗিগকrেপ ব বhত হেত পাের। ei িবচাের িনেদশক িবভিkেক duiভােগ ভাগ করা
যেত পাের। যমন:-

1.3.1 eকক িনেদশক িবভিk: ei

িবভিk শেbর সে

eককভােব ব বhত হয়। i যাগ কের

িনেদিশত করার pিkয়ািট pাচীন, সংsৃত o িহিnেত eিট িহ হেয়েছ। dািবড় ভাষায় i o ঈ আেছ। পের িট ব বহার হেত দখা
যায়। িট eর িবকার uku, ukuন; যমন: — পািখিট, duধuku iত ািদ।
2.3.2 যৗিগক িনেদশক িবভিk: eকািধক িবভিk eকেt বেস িনেদশক ব বhত হয়।
মানষ
ু টাo iত ািদ।
eকক িনেদশক িবভিkর তািলকা

িবভিk

শেbর pkিত

pেয়াগ

i

িবেশষভােব িনেদশ aেথ ব বhত

িতিনi, বাঘi

o

িবেশষভােব িনেদশ aেথ ব বhত

বাবাo, নদীo

খানা

apািণবাচক eকবচন aেথ ব বhত

আধখানা, চাঁদখানা

খািন

apািণবাচক eকবচন aেথ ব বhত

eকখািন, আকাশখািন

গাছ / গাছা / গািছ

বstuবাচক সমি বাচক aেথ ব বhত

দিড়গািছ

guc

বstuবাচক সমি বাচক aেথ ব বhত

তারকাguc, পু guc

বstuবাচক সমি বাচক aেথ ব বhত

দিড়েগাছা, দিড়guিছ

guলা / guিল / guেলা

সকল সমি বাচক aেথ ব বhত

িচnাguিল, মাছguলা

জন????

মানববাচক নাম-িনেদশক aেথ ব বhত

টা / িট

গণনেযাগ বstuবাচক বা aবstuবাচক

গাছা, guিছ

লাকজন, মানষ
ু জন
কাজটা, পুkuরটা, মানষ
ু টা

aেথ ব বhত
uku

aগণনেযাগ তরল o পদােথর altবাচক
aেথ ব বhত

জলuku, duধuku

যমন: — পািখিটেক,

ukuন

আদর, sেহর আিতশয aেথ ব বhত

আদরuku, sহuku

alােথ, আদর, sেহর আিতশয

eতukuন তল, eতukuন ছেল

aেথ ব বhত

যৗিগক িনেদশক িবভিkর তািলকা
যৗিগক িনেদশক িবভিk aন

য কান শেbর সে

ব বhত হেত পাের। সi কারেণ eর তািলকা aত n দীঘ হেত

বাধ । তাi নীেচ pিতিট uধম
ু াt যৗিগক িনেদশক িবভিkর eকিট মাt uদাহরণ দoয়া হেলা।

িবভিk

শেbর pkিত

pেয়াগ

খানা / খািন- ক

খানা / খািন + ক

আধখানােক, আধখািনেক

খানা / খািন- কi

খানা / খািন + ক + i

আধখানােকi

গাছ / গাছা / গািছ- ক

গািছ + ক

দিড়গািছেক

গাছ / গাছা / গািছ- কi

গািছ + ক + i

দিড়গািছেকi

guc- ক

guc + ক

পু gucেক

guc- কi

guc + ক + i

পু gucেকi

guছা + ক, guিছ + ক

দিড়েগাছােক, দিড়guিছেক

গাছা / guিছ- ক
গাছা / guিছ- কi

গাছা + ক + i, guিছ + ক + i

দিড়েগাছােকi, দিড়guিছেকi

guলা / guিল / guেলা- ক

(guলা, guিল, guেলা) + ক

িচnাguলােক, মাছguিলেক

guলা / guিল / guেলা- কi

(guলা, guিল, guেলা) + ক + i

মাছguিলেকi

জন- ক

জন + ক

মানষ
ু জনেক

জন- কi

জন + ক + i

মানষ
ু জনেকi

জন- কo

জন + ক + o

মানষ
ু জনেকo

টা / িট-i

টা / িট + i

পািখটাi, পািখিটi

টা / িট-o

টা / িট + o

পুkuরটাo, মানষ
ু িটo

টা / িট- ক

টা / িট + ক

মানষ
ু টােক, মানষ
ু িটেক

টা / িট- কi

টা / িট + ক + i

পািখটােকi, পািখিটেকi

uku- ক

uku + ক

duধukuেক

uku- কi

uku + ক + i

duধukuেকi

uku- ত

uku + ত

জলukuেত, duধukuেত

uku- তi

uku + ত + i

জলukuেতi, duধukuেতi

1.4 পদাnর িবভিk
1.4 পদাnর িবভিk:
য িবভিkর dারা কান পদেক aন পেদ পিরণত করা হয় তােক পদাnর িবভিk বেল। যমন:-

িবেশষণ — ভাব-িবেশষণ, িkয়া-িবেশষণ।


িনি n + e = িনি েn (িনি n হেয়)



aকপটিচt + e = aকপটিচেt (aকপটিচt হেয়)



aতিকত + e = aতিকেত (aতিকত ভােব)

কারক
কারক
কারক শেbর আkিরক aথ ‘যা িkয়া সmাদন কের’।
বােক র িkয়াপেদর সে

নামপেদর সmকেক কারক বেল। aথাৎ, বােক র িkয়াপেদর সে

aন ান পেদর য

সmক, তােক কারক বেল।
pচিলত বাংলা ব াকরেণর সংjায় বলা হয় — বােক র িkয়াপেদর সে

aন ান পেদর সmni হেলা — কারক।

বাংলা ব াকরেণর ei সংjােক gহণ করা হেয়েছ, পািণিনর a াধ ায়ী ব াকরণ aনস
ু াের। ei ব াকরেণর ‘িkয়াnিয় কারকম’
বাক িটর সরল বাংলা দাঁড়ায় িkয়ার সিহত যাহার anয় হয়, তােক কারক বেল।
সংsৃত ব াকরণ aনস
ু াের িতনিট পদ কারক িহসােব িবেবিচত হয় না। ei পদ িতনিট হেলা —
1. িkয়াপদ।
2. সেmাধন পদ কারক হেব না। যমন — oেহ, বািড় চেলা। eখােন ‘oেহ’ কারক হেব না।
3. সmn পদ কারক হেব না। যমন রাজার ছেল বািড় যায়। eখােন ‘রাজার’ শbিটর সে

িkয়ার সmক নi,

আেছ ছেলর সে ।
পািণিনর a াধ ায়ী মেত —
aপাদান-সmpদান-করণাধার-কমণাm।
কtু ােন ান -সেnেহ, পরেমকং pবtেত॥
ei িবচাের কারকেক সংখ া 6িট। eguিল হেলা — aপাদান, সmpদান, করণ, aিধকরণ, কম, কতা।
পা াত ব াকরেণ সmnপদেক কারক িহসােব িবেবচনা করা হয়। Wordnet-eর মেত — case, grammatical
case — nouns or pronouns or adjectives (often marked by inflection) related in some way to other
words in a sentence)। ei সেূ t সংsৃত রীিত aনস
ু াের সৃ বাংলা কারক eবং পা াত ব াকরেণর কারক eকরকম হয়
না। যমন —
1. কতা, কম, করণ, aপাদান, aিধকরণ কারেকর সে
kেt িমল পাoয়া যায় না। যমন:-

পা াত কারেকর িমল পাoয়া গেলo, aন ান কারেকর

1. পা াত ব াকরেণ সmpদানকারক নাi।
2. সmn eবং সেmাধন পদ বাংলােত কারক নয়, িকntu পা াত মেত ei duিট পদ পৃথক কারক িহসােব িবেবচনা করা
হয়।
বাংলা eবং পা াত ব াকরণ মেত কারেকর য কয়িট নাম পাoয়া যায়, তা হেলা—
1. কtকারক: nominative case
2. কমকারক: accusative case
3. করণকারক: instrumental case
4. aপাদান কারক: ablative case
5. aিধকরণ কারক: locative case
6. সmn পদ (বাংলােত কারক নয়): genitive case, Possessive case
7. সেmাধন পদ (বাংলােত কারক নয়): vocative case
8. সmpদান কারক: dative case
বাংলায় কারক 6 pকার1. কtকারক
2. কমকারক
3. করণকারক
4. সmpদানকারক
5. aপাদানকারক
6. aিধকরণকারক
নীেচ িkয়ােক p

কের কারক িনণেয়র uপায় সংেkেপ ছক আকাের দoয়া হেলা —

িkয়ােক p

utর য কারক

ক, কারা?

কtকারক

কী, কােক?

কমকারক

কী িদেয়?

করণকারক

কােক দান করা হল?

সmpদান কারক

িক হেত বর হল?

aপাদান কারক

কাথায়, কখন, কী িবষেয়?

aিধকরণ কারক

কারেকর িবশদ আেলাচনা
রাণী ভবানী pিতিদন pভােত ভা ার হiেত সহেs দীনduঃখীেক ধনরt দান কিরেতন।
যিদ আমরা uপেরর বাক িটর ‘দান কিরেতন’ ei সমািপকা িkয়ািটেক p

কির — ক দান কিরেতন? utর হেব —

রাণী ভবানী। কী দান কিরেতন? — ধনরt। কীভােব দান কিরেতন? — সহেs। কাথা হiেত দান কিরেতন? — ভা ার হiেত।
কখন দান কিরেতন? — pভােত। aতeব ‘দান কিরেতন’ ei িkয়ািটর সে

‘রাণী ভবানী’, ‘ধনরt’, ‘sহেs’, ‘দীনduঃখীেক’,

‘ভা ার হiেত’, ‘pভােত’ — pিতিট পেদরi কান না কান সmক রেয়েছ। আর সmnguিল য eকpকােরর নয়, িবিভn
pকােরর সটা pে র িবিভn ধরেনi pকাশ পােc। িkয়ার সিহত বাক াnগত নামপেদর য সmn তােকi কারক বলা হয়।
বােক র িkয়াপেদর সে
সে

বােক র aন ান পেদর সmকেক কারক বলা হয়। eেkেt য সকল িবভিk িkয়াপেদর

aন ান পেদর সmক sাপন কের তােদরেক কারক িবভিk বলা হয়। আমােদর pদt uদাহরেণ ‘রাণী ভবানী’ —

কtকারক, ধনরt — কমকারক, sহেs — করণকারক, দীনduঃখীেক — সmpদানকারক, ‘ভা ার হiেত’ — aপাদান কারক,
pভােত — aিধকরণ কারক। বােক র িবেশষ o সবনামপেদরi uধ ু কারক হয়। কান কান kেt িবেশষণপদ িবেশষ rেপ
ব বhত হেল সিটরo কারক হয়।

1. কtকারক
বাক িsত য িবেশষ বা সবনাম পদ িkয়া সmn কের, তােক িkয়ার কতা বা কtকারক বেল।
িkয়ােক ‘ ক/ কারা’ িদেয় p

করেল য utর পাoয়া যায়, সিটi কtকারক। (কমবাচ o ভাববােচ র বােক ei

িনয়ম খাটেব না। সেkেt eকu সাবধানতা aবলmন করেত হেব।)
uদাহরণ

গru ঘাস খায়। ( ক খায়)

: কtকারেক শন
ূ িবভিk

কtকারক uদাহরণ:
“duনয়েন aভাগার বিহেতেছ নীর।” “চাতক কাতের ডােক।” “ পাহায় রজনী জািগেছ জননী িবপুল নীেড়।”
“মk
ু েবণী িপেঠর পের লােট।” “eক য িছল পাখী।” “ স তার জ াঠার িবষয় নেব না।” “sভাব সকেলর আেগ আেগ
যায়।” ei বাক guিলেত িkয়াপদguিল লk করা যাক। কী বিহেতেছ? — নীর। ক ডােক? — চাতক। কী পাহায়? — রজনী।
কী লােট? — মk
ু েবণী। ক িছল? — পাখী। ক নেব না? — স। কী যায়? — sভাব। pিতিট িkয়ােক p

করেত হেব

কাজিট ক করেছ, কী হেc iত ািদ। ei p guিলর utর য পদিটেত পাoয়া যােব সিট কtকারক।

(ক) uহ কতা:

মধ মপুruষ o utমপুruষ কতা aেনক sেলi uহ থােক। সমািপকা িkয়ােক p

কের ei uহ

কতােক udার করেত হয়। (1) “ঘেরর ছেলর চেk দেখিছ িব ভূ েপর ছায়া।” [কতা আিম বা আমরা uহ ] (2) “ভু লেত
পাির হািলর িদবস, ফােগর দাগ য tuলেত নাির।” [dui জায়গােতi আিম বা আমরা uহ ] (3) “মার aিভেষেক eেসা eেসা
tরা” [কতা তামরা uহ ] (4) “ বরাগীর utরীয় পতাকা কিরয়া িনেয়া।” [কতা tuিম uহ ] (5) “হেরা জগেতর িবরহ-আঁধার,
দাo গা aমৃতদীkা।” [duiিট িkয়ারi কতা tuিম uহ ] (6) “পূজা কের পাiিন তােক, eবার চােখর জেল eিল।”
[utমপুruষ কতা আিম eবং মধ মপুruষ কতা tui duিটi uহ ] (7) “বেনর পািখ, আয়, খাঁচায় থািক িনিরিবেল।” [যথাkেম

মধ মপুruষ কতা tui eবং utমপুruষ কতা আমরা uহ ] (8) “লীলাময়ীর লীলােখলা কমন কের বঝ
ু ব, বল।” [pথেম
utমপুruষ আিম eবং পের tucাথক মধ মপুruষ tui uহ ] (9) “oপাড়া হiেত আয় মােয় িঝেয়।” [কতা তারা uহ ]
pথমপুruেষর কতা uহ থাকার ব াপারিট খব
ু i সাধারণ। “ য-সব িজিনস সে

আিনয়ািছেলন, সবi

িবকাiয়া

গেছ।” [কতা িতিন uহ ] তাহার বদেল যাহা পাiয়ােছন, তত ভাল িজিনস, আর তত বশী িজিনস আর কখেনা পান নাi।”
[pথম বাক াংেশর কতা o পেরর বাক াংেশর কতা িতিন uহ ]

(খ) বhu িkয়ার eক কতা:

(1) “আবার সাতগাঁ যাiেব, আবার পুরােনা খলিু ড়েদর সে

খলা কিরেব, আবার

গ ায় sান কিরেব।” [িতনিট সমািপকা িkয়ার eকিট কতা স, — তাo আবার uহ ।] (2) “iহা িsর কিরয়া সকাতরিচেt হs
হiেত huঁকা নামাiয়া, aেনক aনস
ু nােন eক ভg যি আিব ত কিরয়া সগেব মাজারী pিত ধাবমান হiলাম।” [pথেমর িদেক
িতনিট aসমািপকা িkয়া o পেরর eকিট সমািপকা িkয়ার কতা আিম uহ ] (3) “ভৎিসয়া গিজয়া uিঠ কিহলা bাhণ, ‘আিম
তার রkাকতা।’” [duiিট aসমািপকা o eকিট সমািপকা িkয়ার eকi কতা bাhণ]

(গ) eক িkয়ার বhu কতা:

িনত pেয়াজনীয় িজিনেসর দর, সাধারণ লােকর duঃখ-duদশা,

ডাকািতর সংখ া, duন িতদমেন সরকােরর akমতার বাঝা তথা sভাবলjার ভার eকi সে

দেশ cuির-

বািড়য়া চিলল। [eকিটমাt

সমািপকা িkয়া বািড়য়া চিলল-র পাঁচিট কতা]

(ঘ) সমধাtuজ কতা:

aকিমকা িkয়ািট য ধাtu হiেত িন

n সi ধাtu-িন

n কান িবেশষ যিদ সi িkয়ার

কতা হয় তখন সi কতােক সমধাtuজ কতা বা সেগাt কতা বেল। (1) “জীয়ল গাছটার বেড়া বাড় বেড়েছ।” [eকi ‘বা ’
ধাtu হ’ ত বাড় (√বা

+ a) িবেশষ পদিট eবং বেড়েছ (√বা

+ eেছ) িkয়াপদিট িন

n, eবং বাড় পদিট বেড়েছ

িkয়াপদিটর কতা] (2) পােপর ফল eমন চমৎকারভােবi ফেল। [ফল (√ফl + a) িবেশষ পদিট o ফেল (√ফl + e)
িkয়াপদিট eকi ‘ফl’ ধাtu হেত িন

n, eবং ফল পদিট ফেল িkয়ার কতা] (3) eমন aনk
ু ল ঘটনা সাধারণতঃ ঘেট না।

[ঘটনা (√ঘ + aন + আ) িবেশষ পদিট o ঘেট (√ঘ + e) িkয়াপদিট eকi ‘ঘ ’ ধাtu হেত িন

n, ঘটনা পদিট ঘেট

িkয়ার কতা] (4) “আি েনর মাঝামািঝ uিঠল বাজনা বািজ।” [বাজনা(√বাj + না), বািজ = বািজয়া (√বাj + iয়া)
aসমািপকা িkয়ার সংিkp rপ, বাজনা পদিট বািজয়া িkয়ার কতা]

(ঙ) pেযাজক কতা o pেযাজ কতা:

য কতা িনেজ না কের, aন েক িদেয় কাজিট কিরেয় নয়, তােক

pেযাজক কতা বেল। আর pেযাজক কতা যােক িদেয় কাজিট কিরেয় নয় তােক pেযাজ কতা বেল। (1) “ কয়া kukuমেক
পড়ােব।” eখােন পড়া কাজিট কয়া িনেজ করেব না, kukuমেক িদেয় করােব। eiজন
কাজিট kukuম করেব বেট, িকntu

কয়া pেযাজক কতা। আবার, পড়া

কয়ার িনেদেশ করেব। তাi kukuম হেc pেযাজ

কতা। (2) “মা িশuেক চাঁদ

দখাiেতেছন।” eখােন মা pেযাজক কতা, িশuেক pেযাজ কতা। (3) “ক া চndােক িদেয় আমায় কথাটা বলাল।” ক া
pেযাজক কতা, চndােক িদেয় pেযাজ কতা। লkণীয় kukuমেক, িশuেক কথা duiিট কতা হ’ লo কেমর ক িবভিkযk
ু ।
tতীয় uদাহরেণ িদেয় িবভিkর aিতিরk ক িবভিk যk
ু হেয়েছ। eিট eখন বhuল pচিলত। চndাdারা বলেল ‘ ক’ িবভিkর
pেয়াজন হয় না। ব িkবাচক কতার পের eirপ যাজক িবভিkর আরo uদাহরণ আেছ। যমন ‘চndার থেক’, ‘চndার জন ’
iত ািদ।

(চ) িনরেপk কতা:

eকi বােক সমািপকা o aসমািপকা িkয়ার কতা িবিভn হেল aসমািপকা িkয়ার কতােক

িনরেপk কতা বেল। (1) “tuিম মাtহীন হiেল আিম তামায় pিতপালন কিরয়ািছলাম।” — িবদ াসাগর। [হiেল aসমািপকা
িkয়ািটর কতা tuিম িনরেপk কতা, িকntu সমািপকা িkয়ার কতা আিম।] (2) “আঁিখ গেল মার সীমা চেল যােব।” —
রবীndনাথ। (3) “আিম না কিরেল ক কিরেব আর udার ei দশ?” — িdেজndলাল। (4) “দাঁত থাকেত মানষ
ু দাঁেতর মযাদা
বােঝ না।”

(ছ) কমকtবােচ র কতা:

বােক িkয়ার কতার uেlখ না থাকেল কমi যখন কতার মেতা pাধান লাভ কের

বেল মেন হয়, তখন সi কমিটেক বলা হয় কমকtবােচ র কতা। (1) “পরমরেসর dার িনেমেষ খিু লল।” [aন
খিু লল, aতeব সi aন

কহ dার

কহ কতা, dার কম। িকntu কতার uেlখ না কের বাক িট eমন ভােব গিঠত হেয়েছ যন dারi

কtপদ aিধকার কেরেছ। কtপদ aিধকার কের কমিট কমকtপদ হেয়ছ, eবং মেূ লর সকিমকা িkয়া aকিমকrেপ
pতীয়মান হেc] আরo কেয়কিট uদারণ দoয়া হল। (2) “বালিতটা ভেরিন eখনo?” (3) “খdর ছঁ েড় কম।” (4)
“pভােতর ফল িবকালেবলায় িবকায় হলায়।” (5) “ভাঙল সেু খর হাট।”

(জ) aনk
ু কতা:

কমবাচ o ভাববােচ র কতা pধানrেপ uk হয় না বেল সi কতােক aনk
ু কতা বেল।

িkয়ািটেক কtবাচ হেত কমবাচ বা ভাববােচ rপাnিরেত করেল কtবােচ র কতা তখন dারা, িদয়া, কtক pভৃ িত
aনস
ু গযk
ু হয় eবং ভাববােচ র কতা সmnপেদর িবভিkযk
ু হয়।
(2) “বাlীিক কtক পৃিথবীর আিদ মহাকাব রিচত হেয়েছ।”

কমবােচ :

ভাববােচ :

(1) “আমার dারা e কাজ হেত পাের না।”

(1) “আপনার থাকা হয় কাথায়?” (2) “আমার

আাজ আর aিফস যাoয়াi হেলা না।”

(ঝ) ব িতহার কতা:

পারsিরক িkয়া-িবিনময় বাঝােল সi িkয়ার কতা duiিটেক ব িতহার কতা বেল। (1)

“রাজায় রাজায় যd
ু কের, uলখ
ু াগড়ার pাণ হের।” (2) “ ছেলিটেক িনেয় যেম মানেু ষ টানাটািন করেছ।” (3) “বাপ-ব াটােত
হাতাহািত করেছ, দেখ নািতপুিত।” (4) “ ছেলয় ছেলয় ঝগড়া aমন কেরi।”

(ঞ) সহেযাগী কতা:

duiিট কতার মেধ সহেযািগতার ভাবিট পিরuট হেল কতা duিটেক সহেযাগী কতা বেল।

(1) “eখােন বােঘ-বলেদ জল খায়।” (2) “শাuড়ী-বuেয় guনguিনেয় কাঁথা বন
ু েছ।”
িব.d. ব িতহার কতা o সহেযাগী কতার পাথক িট মেন রাখেত হেব।

— ব িতহাের pিতেযািগতার ভাব, আর

সহেযাগী কতায় সহেযািগতার ভাব pকাশ পায়।

(ট) সাধন কতা: uপকরণেক কtrেপ ব বহার করেল সাধন কতা হয়। (1) “ ঢঁ িক sেগ িগেয়o ধান ভােন।” (2)
“পাড়াগাঁেয় eখনo িকu ঘািন সরেষ ভােঙ বiিক।” eখােন ধান ভানবার uপকরণ ঢঁ িক eবং সরেষ ভাঙােনার uপকরণ ঘািন
িনেজরাi কtপদ দখল কেরেছ।

(ঠ) বাক াংশ কতা (Noun Phrase as a Subject):
হেয় eকিট aখ

সমািপকা িkয়ািবহীন পদসমি

িবেশষ ধম

ভাব pকাশ করেল বােক র কtপদ পেত পাের। — (1) “পেরর মাথায় কাঁঠাল ভাঙা মানেু ষর িচরকােলর

sভাব।” (2) “সৎপেথ জীবন যাপন করা আেদৗ সহজ নয়”

(ড) uপবাক ীয় কতা (Noun Clause as a Subject): বােক র িবেশষ ধম খ বাক বা uপাদানবাক কtপদ পেল তােক uপবাক ীয় কতা বেল। (1) “ স আমায় aমন কের ফাঁিক দেব মেন তা হয় না।” (2) “িনেজেক
জানেত চ া কেরা — সেkিটেসর জীবনেবদ িছল।” (3) “ভয় কাের কয় নাiক জানা।”

কtকারেকর িবভিk

— কtকারেক pধান িবভিkিচh a (শন
ূ িবভিk) শেbর সে

যk
হেল শbিট
ু

aপিরবিতত থােক। শন
ূ িবভিkযk
ু কtকারেকর uদাহরণ নীেচর সারিণেত দoয়া হেলা। কtকারেক aন িবভিkিচh হেলা
e (য়, য়), ত (eেত)। eguিলর বশ িকu uদাহরণ নীেচর সারিণেত দoয়া হেয়েছ।
কতায় শন
ূ িবভিkর uদাহরণ:
“বাব ু কিহেলন, ‘বেু ঝছ uেপন’?”
“কত বদ, কত মnt, মহাযj কত পিবিtলা ei দশ।”

“কত uকতারা য sেp তাহার রেখ গেছ sশ।”
e সংসাের লাভi িভখারী, সntuি i রাজা।
“জােগ আকাশ, ছােট বাতাস, হােস সকল ধরা।”
“eত আেলা ক ছড়াল e কােলা আঁধার মেন।”
“কারাগার কের aভ থনা।”
কতায় e িবভিkর uদাহরণ:
gােমর জিমজমা পাঁচভূ েত লট
ু েছ।
লােক তা কত কথাi বেল।
“নীরব আকাশ মখ
ু র কের শ িচেলর ডােক।”
“বল বল বল সেব, শতবীণােবণর
ু েব।”
“যাহা জগদী েরর হােত, তাহা পি েত বিলেত পাের না।”
“তাহাের ধিরল jের।”
“তােক তখন বরাগ

পেয় বেসেছ।”

“pভােত পেরর িদন পিথেক eেস সব tuেল িনেয় গল আপন দেশ।”
“sিৃ ত ংেশ বিু dনাশ, বিু dনােশ ন নরাধম।”
কতায় য়, র িবভিkর uদাহরণ: (আ-কারাn, i-কারাn, e-কারাn, o-কারাn শেbর ‘e’ িবভিkর rপাnর)
খেু ড়াভাiেপায় আপস করেছ।
মােয় বেল “পড় পুত।”
“সােপর হািস বেদয় চেন।”
kমতায় মানেু ষর িবkিত ঘটায়, ajতায় িবিcnতা আেন।
বেু ড়ার কাজ িক ছেলয় পাের?
পুরেনা িঘেয় aেনক রােগর uপশম কের।
কতায় ত িবভিkর uদাহরণ: (i-কারাn, u-কারাn শেb)
ট ািkেত আর কত ধকল সয়?
আামােদর দেশ গাruেত লা ল টােন।
বল
ু বিু লেত ধান খেয়েছ খাজনা দব িকেস।
কতায় ত (eেত) িবভিkর uদাহরণ: (a-কারাn o ব
“মেূ খেত বিু ঝেত নাের বছর চিlেশ।”
বিণেকেত গলা কােট ভাল।
কমবাচ o ভাববােচ র কতায় ক (কিবতায় র):

নাn শb)

সব কিবতাi গান নয়, িকntu সব গানেকi কিবতা হেত হয়।
“eখন িকনা িহnেু ক iনডাি য়াল suেল পুtuলগড়া িশখেত হয়।”
“ হথায় সবাের হেব িমিলবাের।”
“সীেতনােথর সংসাের সবিকui rেপােক দখেত হয়।”
কতায় ‘র’ িবভিkর uদাহরণ:
মৗমািছর মধস
ু য় পেররi জেন ।
সভাপিতর ভাষণ সংেkেপ সারেলন।
িশkেকর uপেদশ ছাtেদর কল ােণi দoয়া হয়।
কতায় aনস
ু গ — dারা, িদয়া, িদেয়, হiেত, কtক pভৃ িত aনস
ু গguিল কমবােচ র কতায় (aনk
ু কতায়) pযk
ু হয়)।
আামা হেত ei কায হেব না সmব।
পুিলস কtক চার ধৃত হiল।

2. কমকারক
যােক aবলmন কের কতা িkয়া সmাদন কের, aথবা যার dারা িkয়া সmণ
ূ তা লাভ কের, তােক িkয়ার কম বা
কমকারক বেল।
িkয়ােক ‘কী’ বা ‘কােক’ িদেয় p

করেল য utর পাoয়া যায়, সিটi কমকারক।

“guru কােছ লব guru duখ।” “ মার aru তামাের কাঁদায়।” “ভু িল dারাবতীর ঘটা, কংসবেধর গৗরবo।” তামােকi
খজিছলাম।
“তার ললােটর িসঁ duর িনেয় ভােরর রিব oেঠ।” “আমািদগেক jানবৃেkর ফল খাoয়াiেলন।” “rপকথা uনিছ
ুঁ
না, uনিছ মানবজীবেনর aপrপ কথা।” — ei বাক guিলর িkয়াguিলেক eেক eেক p

কের utর িক হেc দখা যাক —

কী লব? — duখ। কােক কাঁদায়? — তামাের। কী ভু িল? — ঘটা o গৗরব। কােক খজিছলাম?
— তামােকi। কী িনেয়? —
ুঁ
িসঁ duর। কী খাoয়ােলন? — ফল। কী uনিছ? — rপকথা, কথা। aতeব ‘duখ’, ‘ তামাের’, ‘ঘটা’, ‘ গৗরব’, ‘ তামােক’ ‘িসঁ duর’,
‘আমািদগেক’, ‘ফল’, ‘rপকথা, কথা’ eiসব পদguিল কমকারক।
বাংলায় ব বhত সকল বােক িkয়ার কম থােক না। য সমs িkয়ার কম থােক তােদর সকমক িkয়া বলা হয়।
পূেবর বাক guিলেত ‘লব’, কাঁদায়, ভু িল, খজিছলাম,
িনেয়, খাoয়াiেবন, uনিছ pভৃ িত সকমক িkয়া। িকntu য িkয়ার কম
ুঁ
নাi, য িkয়ার dারা কবল সtা, aবsা বা ঘটনা বঝ
ু ায় তােক aকমক িkয়া বেল। িদেব n ু খব
ু ভাের oেঠ। ছেলিট
aেঘাের ঘেু মােc। “ জ াৎsা নােম মৃduপেদ।” — sলাkর িkয়াguিল aকমক িkয়া। কান িkয়া সকমক না aকমক তা
জানেত হেল িkয়ািটেক ‘কী’ বা ‘কােক’ বা ‘ কানিট’ p

করেল; যিদ utর পাoয়া যায় তেব িkয়ািট সকমক, নtuবা

aকমক।

কমকারেকর িবভিk — কমকারেক

ক, e, ত, র, eের pভৃ িত িবভিkিচh যk
ু হয়। যথা:—

ক (‘ র’ বা ‘eের’ িবভিk কবল কিবতায়):
ভগবাnেক ডাকবার আবার সময়-aসময় আেছ না িক?
“পািখটােক আেনা তা।”
“বীয কার kমাের কের না aিতkম।”
“ঐ পাথেু র কাnাi মমতার িনঝিরণীেক ডেক আেন।”
“eক হােত মারা মেগের ruেখিছ, মাগেলের আর হােত।”
আমােক eকটা বi দাo।
“আমাের tuিম কিরেব tাণ, e নেহ মার pাথনা”।
e (sলিবেশেষ য়, য়):
“প শের দg কের কেরছ e কী সn াসী।”
“িন য় জািনo মi
ু ভিখম ু গরেল।”
“মk
ু দীp স মহাজীবেন িচt ভিরয়া লব।”
“নৃেপ হির ছেল মেয় ভেয় ঘের যায় ধেয়।”
তামায় কতিদন দিখিন, মা।
“kণpভা pভাদােন বাড়ায় মাt আঁধার পিথেক ধাঁিধেত।”
“নািহ খায় kীরননীসের।”
“ কশরী িক কভু kud শশেক বেধ?”
“eমন লkেণ মার মািরল রাkেস।”
ত, দর:
“কাছািরেত কত সলািম িদেলন?”
eবার তামােদর eকটা কিঠন p

িজjাসা কির।

“iuেরাপীয়েদর (বhuবচনাtক ‘ দর’ যােগ) আমরা যতi িনnা কির না, aেনক িবষেয় তাহারা খাঁিট মানষ
ু ।”
“মােঝ মােঝ pােণ তাহার পরশখািন িদেয়া (‘খািন’ ei পদাি ত িনেদশক যােগ কমকারক)।”
“আিম িক ডরাi সিখ িভখারী রাঘেব?” “জnভূ িম-রkােহtu ক ডের মিরেত?” ei duiিট uদাহরেণ যথাkেম
রাঘেব (= রাঘবেক) o মিরেত (মরণেক) কমকারকi বলা uিচত। সংsৃেত লjা o ভয়াথক ধাtuর যােগ aপাদানকারক হয়।
িকntu বাংলায় eেkেt aপাদােনর কান লkণi নi। লjা করা, লjা পাoয়া, ভয় করা, ভয় পাoয়া — সকমক িkয়া।
ভাuরেক

াtবধর
ূ া sভাবতঃi লjা কের। duজনেক সকেলi িক ভয় কের? “duেখর বেশ eেসছ বেল তামাের নািহ ডিরব

হ।” “িবপেদ আিম না যন কির ভয়।”
শন
ূ িবভিk:
কেম শন
ূ িবভিkর pেয়াগ

বশ ব াপক। মখ
ু

কেম, িবেধয় কেম, apািণবাচক িবেশষ পদ কম হেল, eবং

সািহত kিত বাঝােত িবখ াত সািহিত েকর নােম শন
ূ িবভিkর pেয়াগ হয়।

“নিহেল িবষাদময় e জীবন কবা ধের?”
“িবেভদ ভু িলল, জাগােয় tuিলল eকিট িবরাট িহয়া।”
“aনেু রাধ তার eড়ােনা কিঠন বেড়া।”
“িকntu কাথা পাব রtরািজ?”
“জীেবর মাঝাের দেখিছেল tuিম rপ পরমানn।”
মামলায় িজতেত হেল ভাল uিকল িদo।
মা eখন খাবার তরী করেছন।
“কপালku লা িলিখবার সময় শkপীয়র ( শkপীয়েরর রচনাবলী) বড় বশী পিড়তাম।”
“বল
ু বিু লেত ধান খেয়েছ।”
“an চাi, pাণ চাi, আেলা চাi, চাi মk
ু বায়।ু ”
িকntu কমিট সবনামপদ হেল িবভিkিচh লাপ পায় না। “আমাের িকিনয়া লহ।” “কতিদন দিখিন তামায়।”
eকi িkয়ার eকi জাতীয় কম থাকেল শেষরিটেত িবভিk যাগ করা হয়। সেু রন, িজেতন, জীেবন আর হেরনেক
ডাক তা গেজন।
aেনক সময় pািণবাচক িবেশেষ িবভিkর যােগ o িবভিkর লােপ aেথর পাথক

দখা যায়। (ক)

ন থামেলi

kuিল ডাকেব (kuিল = য কান kuিল); িকntu — িরkশাoয়ালােক ডাক। (িনিদ বা পূবপিরিচত িরkশাoয়ালা।) (খ) বাবা হঠাৎ
aসs
ু হেয় পেড়েছন, ডাkার ডাকেত যািc। (ডাkার =

য

কান ডাkার); িকntu — ডাkারবাবেু ক

ডেক আেনা।

(ডাkারবাবেু ক = িনিদ ডাkারেক)।

কেমর pকারেভদ:
(ক) মখ
ু o গৗণ কম:
কতকguিল সকমক িkয়ার duিট কের কম থােক, eকিট pাণীবাচক, aন িট বstuবাচক। pাণীবাচক কমিটেক গৗণ কম
o বstuবাচক কমিটেক মখ
ু কম বেল। eirপ িdকমিবিশ

িkয়ার নাম িdকমক িkয়া। মৃণালবাব ু শচীনেক iিতহাস পড়ান।

tuিমi তা আমােক oকথা বলেল। eখােন শচীনেক o আমােক গৗণ কম; iিতহাস o oকথা মখ
ু কম। পড়ান o বলেল
িdকমক িkয়া।
মখ
ু o গৗণ কম চনার uপায়: িdকমক িkয়ািটেক ‘কােক’ p

করেল য utর পাoয়া যােব তা হেলা গৗণ কম;

আর কী pে র utরিট হেc মখ
ূ িবভিkযk
ু কম। গৗণ কম িবভিkযk
ু হেয় pথেম বেস, মখ
ু কম শন
ু হেয় পের বেস।
বাবা আমােক eকিট ল াপটপ িকেন িদেয়েছন। (কােক িদেয়েছন? আমােক। কী িদেয়েছন? ল াপটপ।) আমােক — কমকারেক
িdতীয়া িবভিk ( গৗণ কম), ল াপটপ — কমকারেক শন
ূ িবভিk (মখ
ু কম)। আরo uদাহরণ:- মৃণালবাব ু শচীনেক iিতহাস
পড়ান। রাধাকাn সকলেক গান শানািcল। শচীনেক o সকলেক গৗণ কম। iিতহাস o গান মখ
ু কম।

(খ) uেdশ কম o িবেধয়কম:
eকে ণীর িkয়া আেছ যােদর কেমর পিরপূরক rেপ aন পদ ব বহার করেত হয়। ei পিরপূরক পদিটেক িবেধয়
কম বেল। আসল কমিট তখন uেdশ কম। uেdশ কম িবভিk যk
ূ িবভিkযk
ু হেয় pথেম বেস, িবেধয় কমিট শন
ু হেয়

পের aবsান কের। (1) “ তামাের (uেdশ কম) কিরল িবিধ, িভkuেকর pিতিনিধ (িবেধয় কম)।”

(2) পরমহংসেদব

টাকােক (uেdশ কম) মািট (িবেধয় কম) আর মািটেক (uেdশ কম) টাকা (িবেধয় কম) মেন করেতন। (3) aথেকi
লােক পরমাথ jান কের। (4) “দূরেক (uেdশ কম) কিরেল িনকট, বnu, পরেক (িবেধয় কম) কিরেল ভাi।” (5) “রািত
(uেdশ কম) কন ু িদবস (িবেধয় কম), িদবস (uেdশ কম)

কন ু রািত (িবেধয় কম)।” (6) রেমশেক (uেdশ কম) রেমন

(িবেধয় কম) মেন কেরিছলাম।
duiিট eকi ধরেনর কম থাকেলo pথম কমিটেক uেdশ কম o িdতীয়িটেক িবেধয় কম বেল। যমন:- ‘duধেক
(uেdশ কম) মারা dug (িবেধয় কম) বিল, হলদ
ু েক (uেdশ কম) বিল হিরdা (িবেধয় কম)’।

(গ) সমধাtuজ বা ধাtথক কম:
িkয়াপদ o কমপদ eকi ধাtu থেক গিঠত হেল বাক র কমিটেক সমধাtuজ কম (Cognate Object) বেল।
সমধাtuজ কমিট শন
ূ িবভিkযk
ু থােক, eবং eর পূেব eকিট িবেশষণ বা িবেশষণ-sানীয় পদ বেস। মােঝ মােঝ িবেশষণপদ
o কমিট সমাসবdo হেয় যায়। (1) “aসীম sেহর হািস হািসেছন বেস।” িkয়াবাচক িবেশষ হািস (√হাs + i) eবং িkয়া
হািসেছন (√হাs + iেছন) eকi হাs ধাtu হেত িন

n বেল হািস সমধাtuজ কম। লkণীয়, কমিটর পূেব িবেশষণ-সmnবাচক

sেহর পদিট বেসেছ। (2) ছেলেবলার বেলেখলা আপনমেন খলিছ িদবারািত। খলা (√ খl + আ) eবং িkয়া খলিছ
(√ খl + িছ) eকi খl ধাtu হেত িন

n বেল খলা সমধাtuজ কম; পূববত িবেশষণ বেল o কম খলা সমাসবd হেয়েছ।

(3) “ভিkভের জnেশাধ শষ পূজা পূিজয়ােছ তাের।” [পূজা (√পূj + আ) eবং পূিজয়ােছ (√পূj + iয়ােছ) eকi
ধাtuিন

n; পূববত িবেশষণ পদ শষ।] (4) pলয়নাচন নাচেল যখন আপন ভু েল, হ নটরাজ।” [নাচন (√নাc + aন ) eবং

নাচেল (√নাc + ল) eকi ধাtuিন

n; পূববত িবেশষণ pলয় সমাসবd।] (5) eখন eক ঘম
ু ঘিু মেয় নাo। [ঘম
ু (√ঘম
ু া+

a) eবং ঘিু মেয় (√ঘম
ু া + iেয়) eকi ধাtuিন

n; পূববত িবেশষণ eক।] (6) আর মায়াকাnা কাঁিদসেন বাপু। [কাnা o

কাঁিদস eকi ধাtu কাঁd থেক uৎপn; পূববত িবেশষণ মায়া সমাসবd।] লkণীয়, খলিছ, পূিজয়ােছ সকমক িkয়া, আর
হািসেছন, নাচেল, ঘিু মেয়, কাঁিদস aকমক িkয়া। aতeব aকমক o সকমক uভয়pকার িkয়ারi সমধাtuজ কম হয়।

(ঘ) aসমািপকা িkয়াrপ কম:
aসমািপকা িkয়া ভাবিবেশেষ র aেথ pযk
ু হেল মােঝ মােঝ কমভাব পায়। (1) “মিরেত চািহ না আিম সn
ু র
ভু বেন।” (2) বাঙালী িক হাসেত ভু েলেছ? (3) আমরা বাঁচেত চাi — বাঁচার মেতা বাঁচা।

(ঙ) বাক াংশ কম (Noun Phrase as Object):
সমািপকা িkয়ািবহীন পদসমি িবেশষ ধম হেয় eকিট aখ

ভাব pকাশ করেল বাক িটর pধান সকমক িkয়ার কম

হেত পাের। আমতা আমতা কের কথা বলা পছn কির না।

(চ) uপবাক ীয় কম (Noun Clause as an Object):
জিটল বােক র apধান খ বাক বা uপাদান-বাক িবেশষ ধম হেল সিট pধান খ বাক বা uপাদান-বােক র
anগত সকমক িkয়ার কম হেত পাের। (1) “ ক না জােন amিু বm amম
ু াi
ু েু খ সদাঃপাতী?” (2) সাধত

পnা জািনহ

িন য়। (3) “uন ধিন, রাজকাজ দিরd-পালন।”

(ছ) uহ কম:
(1) আপিন eখনo খানিন (সকমক খা ধাtuর কম ভাত বা ruিট uহ )। (2) “মনমািঝ তার

বঠা ন র, আিম আর

বাiেত পারলাম না।” [বাiেত িkয়ার কম বঠা uহ ।] (3) ঘাড়াটা বছর দেশক টানেছ। [কম গািড় uহ ।]

(জ) aku কম:

কtবােচ র duiিট কম কমবােচ o aপিরবিতত থাকেল, সi কমেক aku

কম বলা হয়। মহিষ শkunলােক শা ত

নারীধেমর কথাi বিলয়ােছন (কtবাচ : শkunলােক o কথা duiিট কম)। (মহিষর dারা) শkunলােক শা ত নারীধেমর কথাi
বলা হেয়েছ ( কমবাচ : শkunলােক o কথা duiিট কমi aku )।

(ঝ) কেমর বীpা (পন
ু রাবিৃ t):
(1) “জেন জেন ডািকয়ািছ, কেরেছ িবমখ
ু ।” (2) কী কী চাo বল। (3) যা যা বেলিছলম
ু , কেরছ? দখা যােc কমিট
dui বার বলা হেয়েছ aেথর ব ািp িনেদশ করার জন । জেন জেন aথ aেনক জনেক।

মেন রাখেত হেব:
বােক duiিট কম থাকেল বstuবাচক কমিটেক pধান বা মখ
ু কম o ব িkবাচক কমিটেক গৗণ কম বেল। তেব কতা
িনেজ কাজ না কের কমেক িদেয় কাজ কিরেয় িনেল তােক pেযাজক িkয়ার কম বেল।
uদাহরণ:ডাkার ডাক। (কােক ডাক?)

: কমকারেক শন
ূ িবভিk

তামার দখা নাi। (কার দখা? তামার)

: কমকারেক ষ ী িবভিk

িজjািসেব জেন জেন। (কােক িজjািসেব? জেন জেন)

: কমকারেক সpমী িবভিk

3. করণ কারক
“আঁিকেতিছল স যেt িসঁ duর সীমnসীমা-’পের।” “পূজা হাম যাগ pিতমা-aচনা — e সকেল eেব িকui হেব না।”
“o স sp িদেয় তরী স দশ sিৃ ত িদেয় ঘরা।” “eকসেু t বাঁিধয়ািছ সহsিট মন।” “মা মনকার aruকণায় িবশাল িগরীশ

পড়ল ঢাকা।” “aruণ আেলায় uকতারা গল িমিলেয়।” “আশার ছলেন ভু িল িক ফল লিভন ু হায়।” uদাহরণguিল লk করেল
িনmিলিখত p guিলর কী utর পাoয়া গল দখা যাক। কমন কিরয়া আঁিকেতিছল? — যেt। িকেস িকui হiেব না? — e
সকেল। কী িদেয় তরী? — sp িদেয়। িকেস বাঁিধয়ািছ? — eকসেূ t। িকেসর dারা ঢাকা পিড়ল? — aruকণায়। িকেসর dারা
িমিলেয় গল? — আেলায়। িকেসর dারা ভু িলয়া? — ছলেন (ছলনায়)। sলাkর পদguিলর সাহােয সংি

িkয়াguিল

সmািদত হেc। eiজন eiguিল করণকারক।
করণ শেbর aথ যnt, সহায়ক বা uপায়। কতা য uপাদােনর বা uপােয়র সাহােয
করণ কারক বেল। িkয়ােক ‘কী িদেয়/ কী uপােয়’ িদেয় p

িkয়া সmাদন কের, তােক

করেল য utর পাoয়া যায়, তাi করণ কারক।

করণকারেক tতীয়া িবভিk িদয়া, dারা, কtক iত ািদ সহেজi িচনেত পারা যায়। eছাড়াo aন

য সব িবভিk

করণকারেক ব বhত হয় সguিল আেলাচনা করা যাক।
করণকারেক িবভিkিচh — e (sলিবেশেষ য়, য়), ত (eেত), র (eর) pভৃ িত িবিভn িবভিkিচেhর pেয়াগ হয়।
uদাহরণ: —

িপয়াল কলম িদেয় িলখেছ। (কী িদেয় লেখ? কলম িদেয়)

: করণ কারেক tতীয়া িবভিk

কীিতমান হয় সাধনায়। (কী uপােয় হয়? সাধনায়)

: করণ কারেক সpমী িবভিk

ডাকােতরা গৃহকতার মাথায় লািঠ মেরেছ। (কী িদেয় মেরেছ? লািঠ) : করণ কারেক শন
ূ িবভিk
লা ল িদেয় জিম চাষ করা হয়। (কী িদেয় চাষ করা হয়? লা ল িদেয়) : করণ কারেক tতীয়া িবভিk
মন িদেয় পড়াuনা কর। (কী uপােয়/ িদেয় কর? মন িদেয়)

: করণ কারেক tতীয়া িবভিk

uেল uেল ঘর ভেরেছ। (কী িদেয় ভেরেছ? uেল uেল)

: করণ কারেক সpমী িবভিk

মেু খ আমরা aেনেকi রাজা-uজীর মাির। (িক িদেয় মাির? মেু খ) : করণ কারেক সpমী িবভিk
চােখ দিখ, কােন uিন। (িক িদেয় দিখ? চােখ। িক িদেয় uিন? কােন) : করণ কারেক সpমী িবভিk
িশকাির িবড়াল গাঁেফ চনা যায়। (কী িদেয়/ uপােয় চনা যায়? গাঁেফ) : করণ কারেক সpমী িবভিk
সাধনায় সব হয়। (কী uপােয় সব হয়? সাধনায়)

: করণ কারেক সpমী িবভিk

e সত
ু ায় কাপড় হয় না। (কী িদেয় হয় না? সত
ু ায়)

: করণ কারেক সpমী িবভিk

টাকায় বােঘর duধ পাoয়া যায়। (িকেস বােঘর duধ পাoয়া যায়? টাকায়।)

: করণ কারেক সpমী িবভিk-

দেখা, uিরেত যন আuল কেটা না। (িক িদেয় আuল কােট? uিরেত)

: করণ কারেক সpমী িবভিk

ট ািkেত eলাম বােস যা িভড়। (িকেস চেপ eেল? ট ািkেত।)

: করণ কারেক সpমী িবভিk

সািহেত করণকারেকর িবভিkিচh — e (sলিবেশেষ য়, য়), ত (eেত), র (eর) pভৃ িতর uদাহরণ: — “িবহ
বাঁuেল িবেd লতায় জিড়য়া বােn।” “ তামাের কিরেব বnী িনত কাল মৃিtকা-শৃ েল সাধ আেছ কার।” “সবজ
ু ঘােস ছেয়
গেছ মাঠ।” “আপনার হােত িদেত jালােয় কনক-pদীপমালা।” “পূরবীেত (পূরবী রািগণী- যােগ) ধির তান

....

গািহেত

লািগল রামদাস।” “িনবাo বাসনাবিh নয়েনর নীের।” “dui ধাের tেণর ম রী িসk মার আঁিখজেল।” “pািবয়াছ চািরধার
িক সৗরেভ, লাবণ েজায়াের।” “ গিরেক আজ ক ছাপােল কমলাuলী চলী?” “আলতাপরা পােয়র ছাঁয়ায় রkকমল
ফােট।” “uদ ান ujjল শত

তপু হােস।” “ য হয় আপনজনা, নয়েন তাের যায় গা চনা।”

dারা, িদয়া (িদেয়), কিরয়া (কের), কtক, হiেত (হেত) pভৃ িত aনস
ু েগর pেয়াগ: — িনেজ না িগেয় লাক িদেয় তtt
পাঠাo না। “সাত মােসর বাuরেক িদেয় oi জানালা না চাটােত পারেল শাধন হেব না।” [িবিচt uদাহরণ। aনস
ু গ থাকা
সেtto মল
ূ শেb ক িবভিkর pেয়াগ।] “ নৗকা কের বu eেলা র।” জল কােচর gােস কের দাo। “কাশী uধ ু মািট িদেয়
গড়া নয়, মnt িদেয়o।” e সnান হেত (সnােনর dারা aেথ) তব বৃিd পােব বংেশর গৗরব। “e কায বীেরndিসংহ হiেত
হiেব না।” জগৎেক বi িদেয় না uঁেয় মন িদেয় uঁেত চ া কর।
করণকারেক শন
র আবার পাশা (পাশা
ূ িবভিk: — kীড়াথক o pহারাথক িkয়ার করেণ শন
ূ িবভিk হয়। য্ িধি
ু
িদয়া) খিলেত বিসেলন। তাস খলা ছেড় uটবল খলা o লািঠ খলা শখ। গাধােক হাজার চাবক
ু (চাবক
ু িদেয়) মার, স
গাধাi থাকেব। িশkকমহাশয় ছাtিটেক বত মািরেলন। সirপ লািঠ মারা, িঢল মারা, ঘিু ষ মারা iত ািদ। লkণীয় eসব
kেt dারা বা িদয়া aনস
ূ িবভিk হেয়েছ।
ু েগর লােপ sলাkর পদguিলেত করণকারেক শন
করণকারেকর

ণীিবভাগ:

(ক) সাধন বা যntাtক করণ:
য সব kেt িkয়া সmাদেনর iিndয়gাহ uপায় দখা যায়, সguিলেক সাধন বা যntাtক করণ বেল। (1) uির িদয়া
পnিসল কােটা। (2) kuঠার dারা কা েcদন কের। (3) kuuল িদেয় কাঠ কােট। (4) স বলটােক পা িদেয় সিরেয় িদল। (5)

tuিম কােন শান না? (6) স চােখ দেখ না। (7) যাtী জাহােজ কের সাগর পার হয়। (8) আেলায় আঁধার কেট যায়। (9)
হাoয়ায় মঘ uেড়’ যায়। (10) মন িদেয় পড়াuনা কর। (11) টাকায় বােঘর duধ মেল। (12) সাজা পেথ চল না কন বাপু।
(13) eক ঘায় শষ কের িদল। (14) ei পথ িদেয় আসা সহজ। (14) কলকাতা িদেয় বাড়ী িফরব। (15) িডেজেল গাড়ী
চালােনা হয়। (16) ‘ দব-আরাধেন ভারত-udার হেব না, হেব না।” লkণীয় pায় সব ধরেণর িবভিkিচh ব বhত হেয়েছ।

(খ) uপায়াtক করণ o হtuময় করণ:
বাsব বা বােহ িndয়-gাহ বstu যখােন কােযর সাধন হয় না, সখােন uপায়াtক করণ হয়: uদাহরণ:- (1) পির ম
dারা জীবন-যাtা িনবাহ কর। (2) ব ায়ােম শরীর ভাল থােক। (3) সমেয় সবi হয়। (4) কােল মানষ
ু পুtেশাকo ভু েল যায়।

হtuময় করণ uপায়াtক করেণর eকিট িবেশষ pকার যখােন uপায়িট হtuবাচক হয়: ‘ভেয় ভু েল’ যাi
দবতার নাম। তামার duঃেখ িশয়াল-kukuর কাঁদেব। আনেn তার চাখ হেত জল পড়েত লাগল। গালমােল ( গােলমােল)
তাহার টাকা কয়টা cuির গল; তামার সেু খ সখ
ু ী, ব থায় ব থী। সবায় tu হেয় িতিন ভাiেপােক সmিt িদেয় গেলন।

(গ) কালাtক করণ:
সময় জাতীয় uপায় থাকেল সখােন কালাtক করণ বলা হয়। যমন:- (1) িতন িদেন ব াপারটা িমেট গল। (2) dui
দে

চ’ ল যায় dui িদেনর পথ।

(ঘ) uপলkণ বা লkণাtক করণ:
(1) রাম নােম eকিট ছেল তার সে

পেড়। (2) ‘duেখর বেশ eেসছ বেল তামাের নািহ ডিরব হ।’ (3) িশকারী

িবড়াল গাঁেফ চনা যায়। (4) জািতেত bাhণ হেলi চলেব না। সirপ িবদ ায় বৃহsিত, বীরেt aজন,
ু শিkেত ভীম
iত ািদ।

(ঙ) সমধাtuজ করণ:
কান িkয়া বা িkয়াজাত িবেশষণ য ধাtu হেত সৃ , করণকারকিটo যিদ সi ধাtuিন

n হয় তাহেল সi করণেক

সমধাtuজ করণ বেল। (1) পৃিথবী আমােদর কী মায়ার বাঁধেনi না বঁ েধেছ। [বাঁধন িবেশষ পদিট eবং বঁ েধেছ িkয়াপদিট
eকi ধাtu হ’ ত িন

n] (2) বৃdািট জরায় জীণ দহখানা িনেয় জগnাথদশেন চেলেছন। [িবেশষ জরা o িবেশষণ জীণ eকi

জৃ◌ৃ ধাtu থেক িন

n] (3) ঝাড়ন িদেয় টিবল- চয়ারguেলা ঝেড় দাo। [িবেশষ ঝাড়ন o িkয়া ঝেড় eকi ঝা

থেক িন

ধাtu

n] (4) আিম বেল িনেজর jালায় jেল মরিছ।

(চ) করেণ বীpা:
(1) “রি য়াছ পুে

পুে

ধিরtীর িবিচt aলক।” (2) তারায় তারায় ভরা িনশীথ-আকাশ। (3) রােগ রােগ দহটা

জীণ হেয় গল। জেল জেল পেচ গল দশটা।

4. সmpদান কারক
যােক scাpেণািদত িনঃsাথভােব st ত াগ কের কান িকu দoয়া হয়, দােনর সi পাtেক সmpদান কারক বেল।
‘কােক দান করা হল’ pে র utরi হেলা সmpদান কারক।

সmpদান কারেকর িনয়ম aন ান িনয়েমর মেতাi সংsৃত ব াকরণ থেকi eেসেছ। তেব aেনক বাংলা ব াকরণিবদ/
বয়াকরণ eেক আলাদা কান কারক িহেসেব sীকার কেরন না। তাঁরা eেকo কম কারক িহেসেবi গণ কেরন। কমকারক o
সmpদান কারেকর বিশ o eকi। ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার সmpদান কারক tuেল দoয়ার পkপাতী িছেলন। তাঁর মেত, রাজা
রামেমাহন রায়, রােমndসn
ু র িtেবদী, হরpসাদ শাstী eবং রবীndনােথরo মত eকpকার িছল। যাi হাক, সmpদান কারক
তার পেরo eক শতাbী ধের আেছ। eিটেক

ািডশন বেল মানেলo কান kিত নi। uেlখ করেল িdruিk হেব, িকntu

কারেকর িবভিk ব াপারিট গালেমেল হoয়ার কারেণ কারক িবষয়িটi বাংলা ভাষায় যিু kgাহ হয়িন।

কবল st ত াগ কের

দান করার kেt কমকারক িহেসেব গণ না কের কমপদিটেক সmpদান কারক িহেসেব গণ করা হয়। eটাi চলক
ু । aেনেক
পিবt কথািট লািগেয় সmpদানেক সীিমত করেত চান। eিট বাদ দoয়াi ভাল। তেব দবতােক দoয়া সmpদান, pণাম বা
নম ারo সmpদান। [ তামােক নম ার — সmpদান; িকntu তামােক নম ার কির — সmpদান নয়।] uৎসগ aবশ i সmpদান।
ভগবােনর কােনকশন সবi pায় সmpদান।
সmpদান কারেক িdতীয়া িবভিkর বদেল চtuথ িবভিk যk
ু হয়। চtuথ িবভিk আর কাথাo যk
ু হয় না। aথাৎ,
‘ ক/ র’ িবভিk duিট সmpদান কারেকর সে

থাকেল তা চtuথ িবভিk। aন

কান কারেকর সে

থাকেল তা িdতীয়া

িবভিk। সmpদােন ক ( র, eের — কিবতায়), e (য়, য়), ত, র (eর) iত ািদ িবভিkিচhguিল যk
ু হয়।
তেব কাথাo িনিমtােথ ‘ ক’ িবভিk যk
ু হেল তা চtuথ িবভিk হয়। যমন:- বলা য পেড় eল, জলেক চল।
(িনিমtােথ চtuথ িবভিk)। িকেসর সnােন ঘিু রেতছ? িনিমtােথ ব বহােরর ei সব uদাহরণo সmpদান কারক।
uদাহরণ:“সব কমফল

ীkে

aপণ কর।” (কােক aপণ কর?

ীkে

বা

ীk েক।) : সmpদান কারেক সpমী িবভিk।

িভখারীেক িভkা দাo। (কােক দান করা হল? িভখারীেক।) : সmpদান কারেক চtuথ িবভিk
aসহায়েক খাদ দাo। (কােক দান করা হল? aসহায়েক।) : সmpদান কারেক চtuথ িবভিk
anজেন দহ আেলা, মৃতজেন দহ pাণ। (কােক দান করা হল? anজেন।): সmpদান কারেক সpমী িবভিk
সিমিতেত চাঁদা দাo। (কােক দান করা হল? সিমিতেত।) : সmpদান কারেক সpমী িবভিk
তdrপ:- দীনduঃখীেক anবstদান পরমধম। “ য ধন তামায় িদব স ধন আমার tuিম।” “বি মচnd সমs িশkা, সমs
aনর
ু াগ, সমs pিতভা uপহার লiয়া সi সkuিচত ব ভাষার

চরেণ সমপণ কিরয়ািছেলন।” “kuিধেত যাগায় an,

িপপািসেত শীতল পানীয়।” কন দান করেল সৎপােti দব। “আচােয দিkণা িদল িনষাদেকাঙর।” “িশবাজী সঁ িপেছ aদ
তাঁের িনজ রাজ -রাজধানী।” “ei স রমণী দবতাের সঁ িপ িদয়া আপনার ছেল cuির কের িনেয় যায়।” দবতার ( দবতােক
িনেবদন কিরবার) নেবদ eখনo সাজােনা হয় নাi। “ দহ তাের িনজ সবে

দান যতেন।” “সবাi যাের সব িদেতেছ তার

কােছ সব িদেয় ফিল।”
dui eক sােন সmpদান কারেক শন
ূ িবভিk হয়। aিখলবাব ু িপt ােd হাজারখােনক কাঙালী িবদায় িদেয়েছন।
[কাঙালী = কাঙালীেক]
সmpদান o গৗণ কেমর িবভিkিচh eক হoয়ার ফেল aেনক সময় কারকিনণেয় সংশয় জােগ। eকi িkয়া
‘ দoয়া’ আবার সi সংশয়েক বািড়েয় তােল। যমন: িভেজ যাব বেল গেজন আমােক ( গৗণ কম) ছাতাখানা িদল। সirপ
— জিমদারেক খাজনা দoয়া, চাকরেক মাiেন দoয়া, ডাকাতেক সবs দoয়া, পুিলসেক ঘষ
ু দoয়া pভৃ িত sেল জিমদার,
চাকর iত ািদ সmpদান নয়, গৗণ কম। কারণ eখােন দoয়ার িপছেন কান িনয়ম আেছ, ছাতািট eেকবাের দান কেরিন,
aতeব িনঃsাথ নয়।

5. aপাদান কারক
যা থেক কান িকu গৃহীত, িবcu ত, জাত, িবরত, আরm, দূরীভূ ত, রিkত, ভীত হয়, তােক aপাদান কারক বেল।
aথাৎ, aপাদান কারক থেক কান িকu িবcu ত হoয়া বাঝায়।
‘িক হেত িবcu ত হল’ pে র utরi aপাদান কারক।
uদাহরণ গাছ থেক পাতা পেড়। (িক হেত িবcu ত হল/ পড়ল? গাছ থেক)

: aপাদান কারেক প মী িবভিk

 uিk থেক মk
ু া মেল। (িক হেত িবcu ত হল? uিk থেক) : aপাদান কারেক প মী িবভিk
 জিম থেক ফসল পাi। (িক হেত িবcu ত হল? জিম থেক)


: aপাদান কারেক প মী িবভিk

দশ থেক হােয়নারা চেল গেছ। (িক হেত িবcu ত হল? দশ থেক) : aপাদান কারেক প মী িবভিk

 িবপদ থেক বাঁচাo। (িক হেত বাঁচাo? িবপদ হেত)

: aপাদান কারেক প মী িবভিk

 বাঘেক ভয় পায় না ক? (িক হেত ভয় হল? বাঘ হেত)

: aপাদান কারেক িdতীয়া িবভিk

 মেন পেড় সi জে র duপুের পাঠশালা পলায়ন।
(িক হেত িবcu ত হল/ পলায়ন? পাঠশালা হেত)
 বাবােক ব

ভয় পাi। (িক হেত ভয় হয়? বাবা হেত)

: aপাদান কারেক শন
ূ িবভিk
: aপাদান কারেক িdতীয়া িবভিk

 িতিন duগাপুর থেক eেসেছন। ( কাথা হেত eেসেছন? duগাপুর হেত) : aপাদান কারেক প মী িবভিk
 িবমান থেক বামা ফলা হেয়িছেলা। (িক হেত ফলা হল? িবমান হেত) : aপাদান কারেক প মী িবভিk

aপাদান কারক pচিলত বাংলা ব াকরেণর কারক-eর eকিট

ণী। বাংলা ব াকরেণ aপাদান কারক eেসেছ

পািণিন’র a াধ ায়ী aনস
ু রেণ। পািণিনর মেত‘ruবমপােয়ঽপাদানাm।’
বাচsত েম সংjা:
‘aপােয় যduদাসীনং চলং বা যিদ বাচলm।
ruবেমবাতদােবশাৎ তদপাদানমচ
ু েত॥’
aস াথ ‘aপায় বা িবে ষ ঘটেল, যা ruব (মল
ূ বা আধার) তাi aপাদান’।
িবদ াসাগর মহাশয় eর সংjা িদেয়েছন: — ‘যাহা হiেত িবে ষ হয়, তাহােক aপাদান কারক বেল।’
সিনেকর a

যখন পাহাড় থেক পড়ল তখন পাহাড় ruব বা aনড় aতeব aপাদান। তার মােন ei নয় য চলমান

বা গিতশীল বstu থেক পতন বা িবcu িতর ঘটনায় aপাদান হেব না। pkতপেk জগৎ কথািটর aথi চলমান। aতeব সিনক
যখন a

থেক পেড় যায়, তখন a

aপাদান। সিনেকর হাত থেক astিট পিতত হেল সিনক িনেজi aপাদান। aপাদােনর

iংেরজী কাu ারপাট হল ‘ablative case’ মােন ‘what is carried off from something.’ eেkেt সংjািট আরo
পির ার। ruব নয় িবcu ত বstuিট aপাদান। বাংলা aপাদােনর সে

eিট সমাথক নয়।

সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ায় তাঁর ‘ভাষা-pকাশ বা ালা-ব াকরণ’ gেn ei কারেকর সংjা িদেয়েছন— ‘যাহা হiেত
কানo বstu বা ব িk uৎপn, চিলত, িনগত, িনঃসৃত, uিtত, পিতত, pিরত, গৃহীত, দৃ , ruত, সিূ চত, িনবািরত, anিহত,
রিkত iত ািদ হয় — তাহােক aপাদান-কারক বেল।’
সন
ু ীিত চে াপাধ ােয়র সংjািটi বাংলা ব াকরেণ pিমত (standard) সংjা িহসােব িবেবচনা করা হয়। ei কারক
িনণেয়র সt
ূ হেলা — বাক ানস
ু াের ‘িক থেক’ বা ‘িকেসর থেক’ p

সােপেk যিদ utর পাoয়া যায়, তেব তা aপাদান

কারক িহসােব িবেবিচত হেব।
বামণেদব চkবত র কথায়, “যাহা হiেত কােনা ব িk বা বstu পিতত চিলত ভীত গৃহীত রিkত uৎপn মk
ু anিহত
বি ত িবরত iত ািদ হয় তাহােক aপাদান কারক বেল।”
ছাদ থেক জল পড়েছ। পুkuর থেক িফের eলাম। iত ািদ।
ei কারেকর জন সাধারণত হiেত > হেত, থেক, চািহয়া > চেয় িবভিk িহসােব িবেবচনা করা হয়। ব াকরণ
eguিলেক কারক-িবভিkর তািলকায় প মী িবভিk বলা হয়। ei িবভিkguিল শেbর সে

যk
ু aবsায় ব বhত হয়। তাi

eguিলর ব বহার aনস
ু েগর মেতা। যমন: —
ছাদ থেক জল পড়েছ। পুkuর থেক িফের eলাম। iত ািদ। [ei থেক িবভিk বা aনস
ু গ ‘িঠেঙ’ শbজাত]
প মী িবভিk ছাড়াo aপাদান কারক হেত পাের। যমন —
1. e িবভিk: লাকমেু খ e কথা জেনিছ। “ তামার চােখ জল পড়েছ কন গালাম হােসন?” “িবপেদ মাের রkা
কর e নেহ মার pাথনা।” পরu তামােদর পুkuের মাছ ধরেত যািc। “মধর
ু আমার মােয়র হািস চাঁেদর মেু খ ঝের।” “মk
ু
হiব দবঋেণ মারা মk
ু েবণীর তীের।” “সjাহীেনর লjা নাiেকা, দািরেd নাi ভয়।”
2. ত িবভিk: খিনেত সানা পাoয়া যায়। দিধেত ঘাল হয়। মািঝ মাlার আবার নদীেত ভয়?
3. র/eর: রােত বােঘর ভেয় ঘেরর বািহর হi না।
সmn পদ o aপাদােনর সmক
aেনক kেti aনস
ু েগর পূবপেদর সে

eকিট সmক সৃি হয়। e kেt পূব পেদ ষ ী িবভিk যk
ু হেলo কারক

িবভিk িহসােব ei ষ ী িবভিk মল
ূ পায় না। eেkেt ষ ী িবভিk কতকguিল িবেশষ রীিত aনস
ু রণ কের।
1. সবনােমর পের

চেয়,

থেক, হেত aনস
ু গ থাকেল, সবনােমর পের ষ ী িবভিk বেস।

যমন—

আমার থেক স বিশ জােন না।
তার চেয় শ াম ভাল লাক।
তামার চেয় e কাজ আর ক ভাল করেব?
2. িকntu যখন কােনা িকu pািp বা apািp (ভয়, আশা, িব াস iত ািদ aেথ) িবষয়িট eর সে
aিতিরk aনস
ু গ যk
ু হেত পাের। যমন —
তার কাছ থেক 100 টাকা পেয়িছ।
তামার কাছ থেক eটা আশা কির িন।
তেব ei aিতিরk aনস
ু গ বাদ িদেয়o বাক হেত পাের। যমন —

যk
ু হয়, তখন

তার থেক 100 টাকা পেয়িছ।
3. িবেশষ পেদর ‘র’ বা ‘eর’ ব বhত হয়। তেব বাhuল িবেবচনায় aেনক সময় তা বিজত হয়। যমন —
tuিম দেশর থেক কেব িফরেল? িকmা tuিম দশ থেক কেব িফরেল?
aপাদান o aিধকরেণর সmক: aেনক kেt aপাদান কারেকর সে

aিধকরেণর eকিট িনিবড় সmক লk করা

যায়।

aপাদােনর pকারেভদ
1. sানবাচক aপাদান: আসানেসাল

থেক বািড় িফরলাম। [‘আসানেসাল’ sান, িকntu কারেকর িবচাের

‘আসানেসাল থেক’ aপাদান] কিলকাতা থেক িদlী kuিড়টা uড়ান যায়। আসন হেত uঠেবন না। ছাদ থেক পেড় গেল পা
ভাঙেব। কথাটা uেন িতিন আকাশ থেক পড়েলন।

2. কালবাচক aপাদান: সকাল

থেক বৃি হেc। [‘সকাল’ কাল বা সময়, িকntu কারেকর িবচাের ‘সকাল থেক’

aপাদান] চার িদন হেত আমার jর হেয়েছ। 1947 ী াb থেক ভারত sাধীন রা ।

3. aবsানবাচক aপাদান:

দবতারা আকাশ থেক (আকােশ aবsান কের) পু বৃি করেলন। বারাnা থেক

িবসজেনর শাভাযাtা দখলাম। ছাদ থেক তামােক আসেত দেখিছ। আামার ঘর থেক মিnেরর চূ ড়া দখা যায়। িব.d.
sানবাচক aপাদােন কতার sানcu িত ঘেট, িকntu aবsানবাচেক কতার sানcu িত ঘেট না। তেব কমিট দূের বা িকu দূের aবsান কের।
uপেরাk ব াখ ািট সংশয় আরo বািড়েয় দয়। ছােদ থেক দখা, ঘের থেক দখা iত ািদ aিধকরেণর uদাহরণ। কতার দৃি

সশরীের ছাদ

থেক বা ঘর থেক বার হেয় যায় না। িবপরীত পেk আেলা চােখ eেস পেড় বেল িবjােনর ব াখ া।

4. আধার বাচক aপাদান: িতল

থেক তল হয়। [‘িতল’ আধার বা পাt, িকntu কারেকর িবচাের ‘িতল থেক’

aপাদান] ধান থেক চাল হয়। িঝনক
ু থেক মk
ু া পাoয়া যায়।

5. দূরtবাচক aপাদান:

“বিুঁ দর কlা িচেতার হেত যাজন িতেনক দূর।” “uদয়পুর থেক পাঁচ kাশ হেব

নাহরামংু রা।” কিলকাতা থেক বধমান eক শা িকেলািমটার।

6. িবkিতবাচক aপাদান: duেধ দi হয়। দিধেত
7. aসমািপকা িkয়াঘিটত aপাদান:

ঘাল হয়। ছানায় সেnশ হয়।

আমরা কu মরেত (মরেণ বা মৃtu হেত) ভীত নi। হঠাৎ িতিন

বলেত (বলায় বা বলা হেত) িবরত হেলন।

8. তারতম বাচক aপাদন:

তারতেম র িবচাের বা tuলনাবাচক ভােব aপাদান হয়। tuলনাবাচক ভােবর kেt

পূব পেদ র বা eর বেস। যমন:- রােমর চেয় শ াম ছােটা। যমন: — রােমর চেয় শ াম চালাক। sগ aেপkা জnভূ িমর
গৗরব aিধক। আমার চেয় স চালাক। pােণর aেপkা িpয় সnান।
তারতম বাচক o duরtবাচক aপাদান uধ ু aনস
ু েগর িভিtেত বিণত। সংjাguিল খব
ু যিু kযk
ু নয়।

aপাদােন aনস
ু গ:

— aপাদান কারেক হiেত (হেত), থেক, িনকট হiেত (কাছ থেক), িদয়া iত ািদ

aনস
ু েগর ব বহােরর uদাহরণ। লাভ হiেত পাপ জেn। ঘর হেত uধ ু dui পা ফিলয়া। বন থেক বruল িটেয়। িপিসমার
কাছ থেক আসিছ। তার চাখ িদেয় জল ঝরেছ।

6. aিধকরণ কারক
“আধােরাঽিধকারণm”। aথাৎ িkয়ার আধারেক aিধকরণ বেল।
িkয়া সmাদেনর কাল eবং আধারেক (সময় eবং sানেক) aিধকরণ কারক বেল।
িkয়ােক ‘ কাথায়/ কখন/ কী িবষেয়’ িদেয় p

করেল য utর পাoয়া যায়, তাi aিধকরণ কারক।

uদাহরণ —
 পুkuের মাছ আেছ। ( কাথায় আেছ? পুkuের)

: aিধকরণ কারেক সpমী িবভিk

 বেন বাঘ আেছ। ( কাথায় আেছ? বেন)

: aিধকরণ কারেক সpমী িবভিk

 ঘােট নৗকা বাঁধা আেছ। ( কাথায় বাঁধা আেছ? ঘােট) : aিধকরণ কারেক সpমী িবভিk
 রাজার duয়াের হািত বাঁধা। ( কাথায় বাঁধা? duয়াের)

: aিধকরণ কারেক সpমী িবভিk

 সকােল সয
ূ oেঠ। (কখন oেঠ? সকােল)

: aিধকরণ কারেক সpমী িবভিk

 e বািড়েত কu নi। ( কাথায় কu নi? বািড়েত) : aিধকরণ কারেক সpমী িবভিk
 নদীেত জল আেছ। ( কাথায় আেছ? নদীেত)

: aিধকরণ কারেক সpমী িবভিk

 রিবন aে

: aিধকরণ কারেক সpমী িবভিk

কাঁচা। (কী িবষেয় কাঁচা? aে )

 স ীব ব াকরেণ ভাল। (কী িবষেয় কাঁচা? ব াকরেণ) : aিধকরণ কারেক সpমী িবভিk
 ঘেরর মেধ

ক র? ( কাথায়? ঘের)

: aিধকরণ কারেক aনস
ু গ ‘মেধ ’

 বািড় থেক নদী দখা যায়। ( কাথায় থেক দখা যায়? বািড় থেক)

: aিধকরেণ প মী িবভিk*

* শষ uদাহরণিটেত নদী বািড় থেক বর হয়িন, তাi eিট aপাদান কারক নয়। নদী বািড় থেকi দখা যায়। aথাৎ,
িkয়ািট বািড়েতi ঘটেছ, তাi eিট aিধকরণ কারক।
সািহেত র uদাহরণ:
“লি

েত হেব রািt-িনশীেথ।” “সর
ু েলােক বােজ জয়শ

।” “ ফনাiয়া uেঠ বি ত বেু ক পুি ত aিভমান।” “ঐ

গ ায় uিবয়ােছ হায় ভারেতর িদবাকর।” “সকেলর eেত সম aিধকার।” “আর িক ভারেত আেছ স যnt।” ei বাক guিলর
সমািপকা িkয়ােক িনmিলিখতrপ p
কাথায় জয়শ

করেল িক utর পাoয়া যায় দখা যাক। কখন লি

েত হেব? — রািt-িনশীেথ।

বােজ? — সর
ু েলােক। কাথায় পুি ত aিভমান ফনাiয়া oেঠ? — বি ত বেু ক। িকেস সমান aিধকার? —

eেত। কাথায় আেছ? — ভারেত। aতeব suলাkরিবিশ পদguিল aিধকরণ কারক।
aিধকরেণর pকারেভদ: aিধকরণ কারক িতন pকার (1) sানািধকরণ, (2) কালািধকরণ, (3) িবষয়ািধকরণ।

(1) sানািধকরণ:

য sােন িkয়ািট aনিু ত হয় সi sানেক sানািধকরণ বেল। sানািধকরণ আবার িtিবধ —

(ক) eকেদশসচ
ূ ক, (খ) ব ািpসচ
ূ ক o (গ) সামীপ সচ
ূ ক।

(ক) eকেদশসচ
ূ ক:

সমg sান ব ািপয়া নয়, মাt

কান িবেশষ aংেশ

কানিকuর aবsান

বাঝােল

eকেদশসচ
ূ ক sানািধকরণ aিধকরণ হয়। “আকােশেত মেঘর মাঝাের (সবt নয়, eক aংেশ) শরেতর কণক তপন।”
“রাজার পূজা আপনেদেশ কিবর পূজা িব ময়।” “শতমk
ু ািধক আয় ু কালিসnuজলতেল ফিলস পামর।” “ পাহায় রজনী
জািগেছ জননী িবপুল নীেড়।” “হ েমলার দেশ তারা গাiবলেদ চেষ।” টাকাটা রাsায় পেড় থাকেত দেখিছ। চকটা ব ােগ
রাখ। “নীল আকােশ ক ভাসােল সাদা মেঘর ভলা।” “sগ আমার জn িনল মািটমােয়র কােল।” “ছাtuর guঁেড়া িকu
মেঝয় পিড়য়ািছল।” মেু খ eকu হািস দখা গল মিণদীপার।

(খ) ব ািpসচ
ূ ক:

কান িবেশষ aংেশ নয়, সবt ব ািপয়া থাকা বাঝােল ব ািpসচ
ূ ক sানািধকরণ হয়। “duেg

(duেধর সবti আেছ) িভটািমন আেছ।” “aিgেত দািহকাশিk, বরেফ শীতলতা, িনেm িতkতা, লৗেহ কািঠন o িতেল তল
আেছ।” “আমার মেন নাiক কান dnd।” “মেন আguন jেল চােখ তা সi jেল না।” সাগের লবণ আেছ। সবাে

ব থা, খব
ু

ক পািc।

(গ) সামীপ সচ
ূ ক:

কাশীেত গ ার ঘােট (িঠক ঘােট নয় িনকেট তীের) আরিত হয়। তাঁর বাড়ীর িখড়কীেত (িঠক

িখড়কীেত নয় িনকেট) পুkuর। জিমদােরর দরজায় (িঠক দরজায় নয় িনকেট) হাতী বাঁধা থাকত। মকরসংkািnর িদন
গ াসাগের (িঠক সাগের নয় িনকেট তীের) মলা বেস। “আজেক মােসর পয়লা, duয়াের (িঠক duয়াের নয় িনকেট) দাঁড়ােয়
গয়লা।” গেট (িঠক গেট নয় গেটর িনকেট) িভড় জেম গল।

(2) কালািধকরণ:

য কােল িkয়ািট aনিু ত হয় সi কালেক কালািধকরণ বেল। কালািধকরণ dui pকার:

মহ
ু ূতািধকরণ o ব াp িধকরণ।

(ক) মহ
ু ূতািধকরণ:

ভাের সয
ূ oেঠ। গত রািtেত গাruর বাuর হেয়েছ। িতনেট দশ িমিনেট

ণ ছাড়েব। রিববার

সকাল নটায় aন ু ান uru হেব। রািt বােরাটা প ােশ সিnপূজা। সিবতার চােখ িবdu ৎ খিলয়া গল।

(খ) ব াp িধকরণ: দীঘ সময় ধের িkয়ািট হেল ব াp িধকরণ হয়।

পৗেষ pবল শীত। শীতকােল িদন ছাট। িতন

রাত ঘম
ু anাভাব। “িদবেস য ধন হারােয়িছ, পেয়িছ আঁধার রােত।”
ু হয়িন মাiেকর আoয়ােজ। ei বছের দেশ খব

(3) িবষয়ািধকরণ:

স বড়i duঃেখ পেড়েছ। সেূ যাদেয় anকার গল। সারা শহর আনেn মg হেয় গল। দশ

আজ শাকসাগের িনমjমান। গােনর আসর কালাহেল পযবিসত হল। খবর uেন বড়বাব ু আানn সাগের সnরণ করেত
লাগেলন। িতিন হেলন বিু dেত বৃহsিত। মেয়িট rেপ লkী, guেণ সরsতী। বruণ লখাপড়ায় যমন, খলাধল
ু ােতo তমিন
tuেখাড়। “kমায় সn
ু র, ঔদােয িবশাল, sেহ িবপুল দিkণ।” কে িদন কােট duেয়ারাণীর।

aিধকরেণ বীpা: “ মেঘ
“kuে

kuে

গােহ পািখ।” “জাগােয়ছ aে

মেঘ সানা, o ভাi, যায় না মািণক গানা।” [eখােন মেঘ মেঘ = pিত মেঘ]
aে

aপrপ aপূব পুলক।” “চরকার ঘঘর পড়শীর ঘর ঘর।” “মিnের মিnের

শাঁখ, মা বেল দয় ডাক।” “ei বাংলার tেণ tেণ uল, uেল uেল মধম
ু িk।” সirপ হােত হােত (pেত েকর হােত,
aথবা eক হাত হেত aন হােত), গােছ গােছ, কােণ কােণ, ঘের ঘের, ঘর ঘর, বেন বেন kuে
ডােল, uেল uেল, পাতায় পাতায়, দাের দাের, dাের dাের, সােথ সােথ, সে

aিধকরেণর িবভিk: — aিধকরেণ e (য়,),

kuে , লতায় লতায়, ডােল

সে , কানায় কানায় iত ািদ।

ক , ত (eেত) pভৃ িত িবভিkিচh eবং িদেয়, কের iত ািদ

aনস
ু গ যk
ু হয়। আরo কেয়কিট uদাহরণ দoয়া হল: “kuসেু মেত গn tuিম, আঁধােরেত আেলা।” “হাম kuলবালা িবপেথ
পড়ল যেছ মালতী মালা।” “িচরিদেন মাধব মিnের মার।” “নীরিবn ু দূবাদেল িনত িক র ঝলমেল?” ঠাkuেরর পােয়র
ধেূ লা মাথায় কের ন, বাবা। ময়দা ঠাঙায় িনেয়া না, ব ােগ কের িনেয়া। “ হ মার িচt, পুণ তীেথ জােগাের ধীের।” “e
কবল িদেন রােt জল ঢেল uটা পােt বৃথা চ া t া িমটাবাের।” “aবেশেষ িদবসােn নগেরর eক pােn নদীkেল

সn াsান সাির।” “িবমলােত দাসীর লkণ িকui িছল না।” “বিু dর ভু েল ei aপরাধ আিজেক জননী kিমেত হেব।”
“আিজেক যেতক বনsিতর ভাগ

দিখ য মn।” “ভারেতের সi sেগ কর জাগিরত।” “ruddাের দবালেয়র কােণ কন

আিছস oের?” “ রৗেd জেল আেছন সবার সােথ, ধল
ূ া তাঁহার লেগেছ dui হােত।” “pাণ pবািহণী বiেছ তােদর িশরায়।”
“ শষ জােয়েত ruiব বেল বিরেয়িছেলম আজ।” “নীল আকােশর aসীম ছােয় ছিড়েয় গল চাঁেদর আেলা।” “তব পদতেল
বিসয়া িবরেল িশিখব তামার িশkা।” “oi আকােশ বাতােস দালা লাগল, জীবন জায়ার বিু ঝ জাগল।” “sূ পপদমেূ ল িনিবল
চিকেত শষ আরিতর িশখা।” “বৃnাবেন রিসক ময়রা দাকান পেতেছ।” “আিম ধন , স মার a েন য কত pদীপ
jালেলা।”

aিধকরেণ শন
ূ িবভিk:

aেনেকi রাজ আমােদর বািড় আসেতন। e শিনবার দেশ যাc নািক? মহাশেয়র

িনবাস িক বািলচক? e বছর ফসল কমন ফলল? “ রড-সী পার হেয় জাহাজ সেু য়জ পৗঁছল।” “ কহ বা সারারািt ঘার
িনdায় aিভভূ ত।” “বাটী বিসয়াo সirপ হiেত পাের।”

eকসে

eকi জাতীয় eকািধক aিধকরেণর uেlখ থাকেল শেষরিটেতi িবভিk যk
হয়। যমন:ু

“রাধার নাম মহাভারত, হিরবংশ, bhপুরাণ, িবuপুরাণ o ভাগবেত নi।” — হীেরnd দt।

aপাদান-aিধকরণ কারেকর পাথক
aপাদান o aিধকরণ কারক আলাদা করেত িগেয় aেনেকরi সমস া হয়। aপাদান o aিধকরণ কারকেক আলাদা
কের চনার সহজ uপায় হেলা, aপাদান কারক থেক কান িকu বিরেয় আসা বা িবcu ত হoয়া বাঝায়। আর aিধকরণ
কারেকর মেধ i িkয়া সmািদত হয়।
যমন: — ‘িতল থেক তল হয়’ আর ‘িতেল তল আেছ’।
pথম বােক িতেলর ভতর িkয়া সংঘিটত হয়িন। বরং িতল থেক তল বর হoয়ার কথা বাঝােc।
আর িdতীয় বােক িতেলর ভতরi িতল থাকার কথা বলেছ। ei ‘আেছ’ িkয়ািট িতেলর ভতের থেকi কাজ
করেছ।
সirপ:


িবপদ থেক বাঁচাo

: aপাদান কারক



িবপেদ বাঁচাo

: aিধকরণ কারক



uিk থেক মিু k মেল

: aপাদান কারক



uিkেত মিু k হয়

: aিধকরণ কারক



জিম থেক ফসল পাi

: aপাদান কারক



জিমেত ফসল হয়

: aিধকরণ কারক

সmn-পদ

িkয়ার সে

সmেকর িভিtেত পেদর কারক িনণয় করা হয়। ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ায় সmn-পেদর

আেলাচনা কারেকর মেধ aপাদােনর পের o aিধকরেণর পূেব eকিট পূণা

পিরেcেদ কেরেছন। eখােন িতিন eo uেlখ

কেরেছন সmn-পদ বা iংেরজী মেত সmn-কারক — Genitive Case. মেন রাখেত হেব, Possessive Case iংেরজীেত
পুেরাদstuর সmn-কারক।
সংjা: পরবত িবেশেষ র সিহত কান সmn থাকেল ‘র’ বা ‘eর’ িবভিkযk
পূববত িবেশষ বা সবনামেক
ু
সmnপদ বলা হয়। সmnপেদর িবভিkিচh কখনo লাপ পায় না। সmn-পদ হেc eকিট নামপেদর সে

আর eকিট

নামপেদর িবেশষ সmn।
সmnপেদর িকu uদাহরণ: “মাতার কে

শফািলমাল গেn ভিরেছ aবনী।” “আিম তব guণপনা হির cuেপ cuেপ।”

“গা েু রর নীের ভাসাiয়া ভলা চেল aসহায়া।” “tuিম যন aমরার পু ীভূ ত দূবা আর ধান।” “আিম মানেু ষর duঃেখর
সমানবয়সী।” uদাহরণguিলেত sলাkর িবেশষ বা সবনামপেদর সিহত িঠক পরবত িবেশষ পদিটর eকিট ঘিন

সmn

রেয়েছ। কার ক ? — মাতার। কার guণপণা? — তব। কার নীের? — গা ুেরর। কাথাকার দূবা আর ধান? — aমরার।
uদাহরণguিলেত ‘মাতার’, ‘তব’, ‘গা ুেরর’, ‘aমরার’ o ‘মানেু ষর’ পদguিল সmn-পদ।
বাংলায় pচিলত নানাpকার সmnপেদর মেধ িবেশষ কেয়কিটর uেlখ করিছ।

(1) কারক-সmn: কারক ছয় pকার বেল কারক-সmno ছয় pকার। —
(ক) কt-সmn:

আমার যাoয়া হেব িকনা সেnহ আেছ। তামার লখাটা পেড় বশ ভাল লাগল। িবdান সকেলর

পূজ । e কাজীর িবচার, আমার আjা নয়। পূেবাk বাক guিল যথাkেম — ‘আিম যাব িকনা সেnহ’; ‘tuিম যটা িলেখছ, সটা
পেড় বশ ভাল লাগল’; ‘সকেল িবdােনর পূজা কের’; ‘কাজী য িবচার কেরিছল eটা তাi, আিম আjা িদiিন’ iত ািদ aেথ
pযk
ু । লkণীয় suলাকার পদguিল কােজর সে

কতার সmn বাঝায় তাi ‘র’ বা ‘eর’ িবভিkযk
ু । তdrপ: িশkেকর

uপেদশ, রাজ পােলর aিভভাষণ, ধনীর দান, গাruর ডাক iত ািদ।

(খ) কম-সmn:

িনয়ত সজাগ মন িনেয় ভাi আেতর সবা কিরo। দবীর aচনা িন ার সে

করা হয়। দেশর

সবায় জীবন aিতবািহত কেরিছেলন িতিন। িবদ ার চচা মানেু ষর মেনর ঔদায বৃিd কের। পেরর িনnা িনnেু কর eকমাt
কাজ। সirপ ‘শােstর আলাচনা’, ‘aিতিথর আপ ায়ন’, ‘িবজয়ীর aভ থনা’, ‘guণীজেনর aিভনnন’, ‘ চােরর শািs’, ‘িনেজর
pশংসা’, iত ািদ।

(গ) করণ-সmn:

aেstর আঘােত চতেকর রkপাত হেত লাগল। কলেমর খাঁচায় সরকারেক ব িতব s কের

tuেলিছেলন িতিন। লািঠর dারা মানষ
ু েক আঘাত কের ajান কের ফলত ডাকাতরা। কলেমর eক আঁচেড়i তার চাকির
খতম। ruেলর guঁেতায় কত gu া ঠা া হেয় যায়। তdrপ ‘দাঁেতর কামড়’, ‘ চােখর iশারা’, ‘ চােখর দখা’, ‘tuিলর টান’,
‘তজনীর iি ত’, ‘হােতর কাজ’, ‘খাঁড়ার ঘা’, ‘তােসর খলা’ iত ািদ।

(ঘ) সmpদান-সmn:

দবতার ধন cuির করেল সiেব না কারo। ঠাkuেরর নেবদ িক eখনo সাজােনা হয়িন?

guruর pণামী িদেত ভু েল যo না। পুেরািহেতর দিkণা সকেল িমেল দব।

(ঙ) aপাদান সmn:

চােখর জল ফেল লাভ হেব না। সােপর ভেয় কu বেু ড়ািশবতলায় যায় না। যখােন

বােঘর ভয়, সখােন সn া হয়। টিবলটা ঘেরর বাiের রেখ দাo। বাড়ীর দরজায় eত গালমাল কন?

(চ) aিধকরণ-সmn:

বেনর বাঘ পাপ পুণ িবচার কের মানষ
ু ধের না। মেনর আguন িধিকিধিক jলেত থােক।

জেলর মাছ ডাঙায় বাঁচেত পাের না। “সে ােচর িবhলতা িনেজের aপমান।” “িচনেত যিদ না পািরস মা, দখিব গলার
ফাঁসী।” নতাজীর ডােক দেশর মানষ
ু সাড়া িদেয়িছল। গ ার পি ম kল বারাণসী সমtল। eখানকার মেয়রা বশ

pগিতশীল। মধ ােhর আহার eখােনi সের যাo। রািtর িনdা হল মানেু ষর আসল িব াম। খাঁচার পািখ বেনর পািখেক ভয়
পায়। sেগর

দবতা তােক আশীবাদ করেলন। খেু নর aপরাধী সi নরেকর কীটেক জজসােহব মৃtu দে

দি ত করেলন।

সেরাজবাব ু স যেু গ iংেরজীর eম. e.। মেু খর হািস সকেলর িpয়। পুkuেরর পাের কেয়কটা iuক ািলপটাস লািগেয় িদন।
সমেু dর তীের aবিsত গাপালপুর uিট কাটােনার পেk আদশ।

(2) aেভদ-সmn বা rপক সmn বা uপমা সmn:

duঃেখর সাগর কমন কের পার হব। শািnপুর টলমল

pেমর তরে । “মানেু ষর নারায়েণ তবo
ু কর না নমsার।” “eর কথা ঢাকা পেড় থাকেবi কােলা রািtর খােম।” যেু গ যেু গ
মহাপুruেষরা jােনর আেলা jািলেয় ajান anকার দূর কেরেছন। রবীndনােথর pয়ােণ শােকর ঝড় uঠল শািnিনেকতেন।
“রামধনর
ু িবিচt রঙ খলা করেছ তার মেু খর আকােশ।” “মk
ু েকেশর পু েমেঘ লক
ু ায় aশিন।” “aহ ােরর খালসটাের টান
মের দ ফেল।” পেথর duধাের uেটেছ আেলার uল। চূ ড়ায় শশধেরর মku
ূ ট। “ kপা tui জিড়েয় গিল ভু েলর জােল।”
“পািখ tui িঠক বেস থাক রামk নােমর মাstuেল।” সirপ ‘িবভূ িতর আcাদন’, ‘আেলার বন া’, ‘িবলােসর ফাঁস’, ‘িবদ ার
সাগর’, ‘ sেহর ডার’, ‘duন িতর চারাবািল’, ‘পরাধীনতার শৃ ল’, ‘আguেনর পরশমিণ’, ‘কথার tuবিড়’, ‘িচnার ঢu’,
‘jােনর আেলা’, ‘ শােকর িসnu’, ‘ মেঘর মাদল’ iত ািদ।

(3) িবেশষণ-সmn:

eমন guেণর ছেল আর কাথায় পাব। চারিট duঃেখর ভাত জাটােতi pাণাn। িক িনnার

কথা, লjায় মখ
ু দখােনা দায়। বয়স চিlেশর কাঠায়, আর িক আশা করব?

সানার চাঁদ ছেল তামার, বংেশর মখ
ু ujjল

করেব। ঐ তা duেধর বাছা, তবo
ু টা লাহার কািতক, যমন সদ
ু শন তমিন সবল। সরকার
ু সারািদন কাজ করেছ। মানষ
কম েদর হাড়ীর হাল কের ছাড়ল। ছেড় িদেল সানার গৗরা

আর তা পাব না। সােতর ঘের বয়স লখেকর। লাকটা

বjােতর ধারী। e তা aিত আনেnর কথা। eত পির েমর কাজ e বয়েস সiেব িক? “ দয় uব uপuপ ঘামটার বuিট।”
সামেনর বািড়েত িবেয় হেc। আiেনর জিটলতা কািটেয় সরকারী aনদ
ু ান পাoয়া সহজ নয়। কােজর লােকর সামেন ঘেরর
কথা না বলাi ভাল। sামীজীর sেpর ভারত আমরা গেড় tuলব। মেয়র কল

খব
ু i লjার িবষয়। রেসর কথায় আসর জেম

uঠল। “ছায়া সিু নিবড় শািnর নীড় জীবন জড়
ু ােল tuিম।” বা মী তার মেনর মানেু ষর সে i ক ী বদল কেরেছ। তাঁর চলেন
বলেন আিভজােত র ছাপ uেট oেঠ। িবলােসর জীবন ধীের ধীের তাঁেক gাস করল। গৗরেবর কথা, আজ aিলিmেক
ভারতীয়রা মেডল পােc। তার বাড়ীেত না থাকাটাi সেnেহর িবষয়।

(4) uপাদান সmn (eকমাt বা pধান uপাদান aেথ):

gােমর বািড়েত আর খেড়র চাল দখা যায় না।

রসেগাlা পের খািব, ছানার বড়া খেয় দখ। বািলকার নােক rেপার নথ িছল। গরীব মানষ
ু সানার গহনা কাথায় পােব।
kীেরর িপঠা sােদ aিত uপােদয়। তেলর খাবার খেয় বhu লাক aসs
ু হেয় পেড়। সিরষার তল ছাড়া বাঙালীর রাnা
aসmব। িতেলর নাu আর খiেয়র নাu duরকমi করা হল। ছানার পােয়স আর চােলর পােয়েস aেনক তফাৎ। বেলর মারbা
খব
ু eকটা িবkী হয় না। হীেরর আঙিটটা সকেলর নজর কেড় িনেয়িছল। লৗেহর শৃ ল িছn করা িবpবীেদর পেk সmব
িছল না। কা ীের পশেমর শাল তরী করা aেনেকর জীিবকা। িচেনমািটর বাসন পির ার করা aেনক সহজ। িপতেলর ঘড়া
কাঁেখ িনেয় মেয়েদর জল আনেত হত। বেতর চয়াের বেস খব
ু আরাম। খেড়র ল াজিট কেট িদেতi বhurপী কাnায় ভেঙ
পড়ল। িসেlর শাড়ীর aিত মৃdu খs খs শb মাহময় জাdu ছিড়েয় িদল।

(5) সামান -সmn বা সাধারণ-সmn

( কu কu সামীপ eবং সংেযাগo িলেখেছন): eেkt kuuিmতা

pসত
ূ সmni pধান হoয়া uিচত। িকntu সন
ু ীিতkuমােরর দoয়া নদীর তীর, পুkuেরর পাড় িঠক সভােব ei গা ীেত পেড় না
বেল িতিন সামীপ eবং সংেযাগ কথািট যাগ কেরেছন। সামীপ বা সংেযাগ eকিট পৃথক
uদাহরণ: —

ণী হবার যাগ তা রােখ। eখন

“মােয়র ভােয়র পােয়র ঘােয়র তলেপাড়া।” aruণার শাuড়ী িক বধমােন থােকন? iভার কাকা আমােদর

aিফেস কাজ করেতন। আমার দাদা ভাল uটবল খলত। রমার বাবা িরটায়ার কেরেছন। pulর িপেসমশাi বিরশােল
জেnিছেলন। জয়ার মাসশাuড়ী duিদন আেগ মারা গেছন।

(6) aিধকার-সmn বা sািমt:

oটা আমার বi। তামার জামা িনেয় আমার লাভ নi। স খরচা করেছ তার

বািড় তরী করেত। pজারা রাজার রাজ চায় না, শািn চায়।

ভারতবষ আমােদর দশ। মােঠ গাপােলর ছাগল চেড়

বড়ািcল। “চাঁেদর রাজ সন
ু ীল আকাশ, uেলর রাজ বন। মােয়র কালিট খাকার রাজ , রাজা খাকন-ধন।” kপেণর ধন
পেরর uপকাের লােগ। পা াবীর দাকান থেক তরকা িকেন eেনা। iংেরেজর kuিঠর বাiের পাiকরা পাহারা িদেc।

(7) জন -জনক-সmn:

[িযিন জn দন িতিন জনক, িযিন জnলাভ কেরন িতিন জন ] িতিন িবখ াত িপতার

পুt। বাঙালী মােয়র ছেল সারা জগেত িবখ াত হল। সব গােছর ফল িমি

হয় না। kেতর ফসল রkা করার জন

দoয়া হেয়েছ। জিমর ধান জিমেতi পেচ গল। হাঁেসর িডম খব
ু সs
ু াdu। মিnের মিnের শে

র িননাদ

বড়া

ীkে র জnলg

ঘাষণা করল। রােমর িপতা eকজন িশkক। জিমদােরর কন া হেয়o িতিন sামীর সংসাের সব কাজ করেতন।

(8) িনধার-সmn বা pধান-সmn: সবার
(9) যাগ তা বা guণ-বাচক সmn:

সরা, দেলর পা া, পােলর গাদা, kােসর oঁছা, নােটর guru।

duেটা মাt খাবার oষধ
ু িদিc। মানেু ষর কৗশেলর সে

জীবজntu পের

uঠেব িক কের? জিমর দাম িতিরশ বছের eকশ guণ বেড় গেছ। sােনর বলা হেল িতিন িশষ েদর িবদায় িদেলন। মেূ খর
aিবেবচনায় গাটা gামটা িবপেদ পড়ল। eেকi বেল বােপর ব াটা। বাkসবs নয়, ছেলটা কােজর কাজী।

(10) হtu-সmn:

ছেলটা িবদ ার বড়াi করেত িগেয় িবপেদ পড়ল। হালধনীেদর টাকার গরম হoয়া sাভািবক।

িডgীর aহংকাের স aন েদর aমান কের গল। পাি েত র aিভমান pkত jানীর কােছ আশা করা যায় না। বংেশর
আিভজাত ব বহােরi uেট oেঠ। rেপর গব ছাড়া তার বলার মত কান িকu নাi।

(11) িনিমt-সmn:

রামবাব ু পেরর duঃেখ কাতর। িবেয়র বাজনা মেনর মত হল না। রাঁিধবার কাঠ uকেনা না

হেল চেল না। তাঁর হােত িছল জেপর মালা। ভােতর চাল আকাঁড়া হেল ভাল লাগেব না। পড়ার ঘের টিবলটা মেু ছ দ শ র।
টাকার শােক বhu মানেু ষর মৃtu হয়। খলার মােঠ রফাির i সেবসবা। খাবার জল কান িফলটােরi ভাল হেc না। লkণেক
বিলর পাঁঠা কের চয়ারম ােনর মান রkা করা হল। du বsা মিু ড়র চাল aিবkীত থেক গল। ছাট বu রাnার যাগাড় করেত
গল। িচিঠর কাগজ নীল রেঙর হেল aন রকম মেন হয়।

(12) uেdশ সmn: eসব িবিkর বi নয়,
(13) িনবারণ-সmn:

সৗজন সংখ া।

রােগর oষধ
ু , t ার পানীয়, পােপর pায়ি t।

(14) pkিত-িবkিত সmn: ছানার duধ, খােটর কাঠ, cuিড়র
(15) কাযকারণ-সmক: সেূ যর তাপ,
(16) uপেযািগতা-সmn: যাবার
(17) a ী-a

সmn:

সানা, জামার কাপড়।

মেঘর ছায়া, িবdu েতর আেলা।

বলা, খাবার সময়।

মাথার cuল, পােয়র নখ, গােছর ছাল, পাহােড়র ঢাল, গােছর ছাল, হাতীর দাঁত, িশuর

মখ
ু , শাড়ীর পাড়, হােতর আuল, পবেতর শৃ , পােয়র পাতা, দরজার িশকল, মিnেরর দরজা।

(18) ব ািp-সmn: gীে
(19) guণধমািদ-সmn:

র uিট, du-িদেনর পথ, du-মােসর aবসর, বছেরর খারাক, যেু গর সমস া।
tuলার কামলতা, pােণর সজীবতা, বরেফর শীতলতা, tuষােরর u তা, িবdu েতর

িkpতা, সেপর kuরতা, শয়তােনর খলতা, সেু রর মাধয
ু , আেলার তীbতা।

(20) uপলk-সmn:

পূজার uিটেত দেশ যাব ভাবিছ। পূিণমার uপবাস সn া সাতটায় আরm হেব। শিনবােরর

uিট, রেথর মলা, দােলর আবীরেখলা, জnিদেনর uপহার।

(21) kম-সmn: ছেয়র পাতা, নেয়র aধ ায়,
(22) দkতা-সmn:

ততলার ঘর, বােরা নmেরর ভাড়ােট।

ভাত দবার ভাতার নয় িকল মারবার গাঁসাi। ছাকরা হাত-সাফােয়র osাদ। kuিsর

চ ািmয়ন হল ছেলটা। পিরেবশেনর চাঁi, ঘটকািলর osাদ, বেদর জাস,ু ঝগড়ার ঝান,ু সািহেত র িশেরামিণ।

(23) আধার-আেধয়-সmn:

[আধার বা পাtিট pথেম, বstu পের] িটেনর duধ, কলসীর জল, বাতেলর তল,

িশিশর oষধ
ু ।

(24) আেধয়-আধার-সmn: [আেধয় বা বstu আেগ আধার বা পাt পের]

তেলর িটন, জেলর বালিত, সাবােনর

বাk, ফেলর uিড়।

(25) aবলmন-সmn: aেnর যি

।

(26) বাহ বাহন-সmn: তীথযাtীর বাস,

বািলর লির, খেড়র নৗকা।

(27) ব বসায়-সmn: পােটর দালাল, আদার ব াপারী,
(28) aসmব-সmn:

সানার বেন, মােছর আড়তদার, লাহার কারবারী।

ঘাড়ার িডম, সােপর পাঁচ পা, সানার পাথরবািট, ব ােঙর সিদ, কাঁঠােলর আমসtt, বাঁঝার

ছেল।

(29) kিতকারক-সmn:

বি মচেndর uপন াস, রবীndনােথর কাব , নজruেলর গান, শরৎচেndর িন িত, আচায

নnলােলর ছিব, জগদীশচেndর আিব ার।

(30) uৎপাদক সmn:

ডাবেরর চ বনpাশ, গা র
ু ােমর দi, ভীমনােগর সেnশ, ডাকবােকর বষািত, নবীন

ময়রার রসেগাlা, আিলগেড়র তালা, গাদেরেজর আলমারী।

(31) ভাগ -সmn:

রামবাবর
ু চা, শ ামেলর কাটেলট। (চা o কাটেলট যথাkেম রামবাব ু o শ ামেলর

uপেভাগ )

(32) বীpা-সmn: eমন ব থার ব থী, সেু খর সখু ী, duঃেখর duঃখী িমলেব

কাথা বl?

সmnপেদ ‘র’, ‘eর’ িবভিk চিলত ভাষায় িকu kেt পিরবিতত হেত দখা যায়। যমন puেlর না বেল pulর
বলা হয়।
কার (চিলেত কর) িবভিkিচh: কাল, sান o সমি বাচক কতকguিল শেbর utর ei িবভিkিচেhর pেয়াগ হয়।
কখনo কখনo মল
হয়। (1) কালবাচক শেb: তখনকার,
ূ শেb e িবভিkিচh pেয়াগ হেয় পের কার (বা কর) যk
ু
eেবলাকার, আেগকার, সিদনকার, যখনকার, aদ কার, আিজকার (আজেকর), সিদনকার, কালেককার,

আজকালকার,

ছেলেবলাকার iত ািদ। (2) eিদককার, কাথাকার, মাঝখানকার, eখানকার, oখানকার, িভতরকার, বাiেরকার, uপরকার,
নীেচকার iত ািদ। (3) সমি বাচক শেb: সকলকার, সবাকার, সবাiকার, পাঁচজনকার, দাঁহাকার, আপনকার।
pেয়াগ: “cuল তার কেবকার anকার িবিদশার িনশা।” “আমা সবাকার পুণ জnভূ িম ei।” “আপনকার আর
aিধকদূর আিসবার pেয়াজন নাi।” িভতরকার খবর বাiেরকার লাক পায় িক কের? রাগীর aবsা পূেবকার চেয় ভাল।
eেদর uপরকার ঘের িনেয় যাo।

বাংলা ভাষায় সmnপেদর pেয়াগ খব
ু ব াপক। িবিশ াথক শbguc গঠেন সmnপেদর aবদান কম নয়। ‘আমড়াকােঠর
ঢঁ িক’, ‘কলর
ু বলদ’, ‘ গাkuেলর ষাঁড়’, ‘িপতেলর কাটাির’, ‘uমেু রর ফল’, ‘চাঁেদর হাট’, ‘ডানহােতর ব াপার’, ‘হােতর পাঁচ’,
‘মেগর মল
ু ক
ু ’, ‘নারেদর িনমntণ’, ‘িমছিরর uির’, ‘িভkার চাল’, ‘দয়ার শরীর’ iত ািদ। সমাসবd পদ িবিcn কের
পূবপদিটেত ‘র’, ‘eর’ িবভিkিচh ব বহার কের ভাষােক সরল করা হয়। ‘sণবিণক’ — সানার বেন; ‘সবে

’ — সবার

সরা; ‘চndিকরণ’ — চাঁেদর িকরণ; ‘সয
ূ ােলাক’ — সেূ যর আেলা।
সmnপেদ িট বা টা পদা য়ী িনেদশকেযােগ পরবত িবেশষ পদিট লাপ পায়। সবাকার বi-i তা রেয়েছ, আমারটা
গল কাথায়? (আমারটা = আমার বiটা)
[ভাষার আিদকােল ক, দ, র iত ািদ িবভিk সmnপেদর জন িনিদ হেলo aন কারেকo ব বhত হেতা]

সেmাধন পদ
“মা, আামায় মানষ
ু কর।” oের ভজা, দেখ যা। “ভািগনা, e িক কথা uিন।” “না সিখ! ভীত হio না।” “ হ
aতীত, tuিম hদেয় আমার কথা কo, কথা কo।”
সেmাধন কথািটর aথ হল ‘ডাকা’ ডাকা শbিট তত পির ারভােব যা বাঝােত পাের না তা iংেরজীেত বলেল ‘call
somebody’ বা আেরা িনিদ

‘calling attention’ কথাguিলেত বাঝােনা যায়। আসেল সেmাধন হেc কান ব িkেক

uেdশ কের িকu বলার পূেব তার মেনােযাগ আকষণ করার পদ বা বাক াংশ। ei সেmাধেনর পািরভািষক শb ‘সmুিd’।
iংেরিজেত eেক বেল ‘Vocative Case’ বৎু পিtগত ভােব যার aথ ‘calling or drawing somebody’s attention’.

আরেmর aংেশ বাক guিলেত দখা যােc: pথম বােক মােক ডাকা হেc; তাi মা সেmাধন পদ। িকntu ei ‘মা’
পদিটর সে

বােক র জন িdতীয় কান পেদর কান সmক নi। বাক িটর uেdশ (কtকারক) tuিম uহ আেছ। িdতীয়

বােক ভজােক ডাকা হেc বেল oের ভজা সেmাধন পদ। eখােনo বাক িটর কতা tui uহ । tতীয় o চtuথ বােক যথাkেম
ভািগনা o সিখ সেmাধনপদ; কতা যথাkেমর আিম o tuিম uহ ।

শষ বােক র সেmাধনপেদ হ aতীত সেmাধন পদ; কতা

tuিম।
সmnপদ o সেmাধনপদ dui-i িkয়ার সে

সmকহীন বেল কারক নয়। সেmাধন পেদর আবার মল
ূ বােক র কান

পেদর সে i কান সmn নi। সেmাধনপদিট বােক র pথেম বসেল পদিটর পের eকিট পাদেcদ বা কমা (,) বা িবsয়সচ
ূ ক
িচh দoয়া হয়। বােক র শেষ সেmাধনপদ বসেল পদিটর পের eকিট িবsয়সচ
ূ ক িচh দoয়া হয়। বােক র aন t সেmাধন
পদ বসেল পূেব o পের কমা বা পাদেcদ দoয়ার রীিত আেছ। তেব পেররিট িবsয়সচ
ূ ক িচh দoয়ার রীিত সমান pচিলত।
সংsৃত রীিতর সেmাধনপদ বাংলায় pcuর ব বhত হয়। “ হ মাতঃ ব , শ ামল a

ঝিলেছ aমল শাভােত।” “িপতঃ,

ভারেতের সi sেগ কর জাগিরত।” সাধারণতঃ সংsৃতরীিতর সেmাধন পেদ সংsৃত পদi ব বহার করা হয়।
তৎসম শেbর সেmাধেনর a-কারাn শb িভn aন -sরাn শেbর শষ sরবেণর পিরবতন হয়। —
আ sােন e

শkunলা

শkunেল,

বৎসা

বৎেস,

i sােন e

হির

হের

সিখ

সেখ

ঈ sােন i

নদী

নিদ

জননী

জনিন

u sােন o

guru

guেরা

pভু

pেভা

গ া

গে

ঋ sােন aঃ

িপt

িপতঃ

বৎ o মৎ ভাগাn শb সেmাধেন পুংিলে
ীমn, ভগবিত,

মাt

মাতঃ

যথাkেম বn o মn eবং stীিলংে

যথাkেম বিত o মিত হয়। ভগবn,

ীমিত iত ািদ।

in, িবn, an ভাগাn শb সেmাধেন aিবkত থােক — guিনn, তপিsn, রাজn। িবud সংsৃত রীিতেত সেmাধনপদ
ব বহার করেত হেল শbিটর পূেব aিধকাংশ sেল সেmাধনসচ
ূ ক aব য় বেস। আবার eর aন থা করেলo দাষ নi। (ক)
“সn াসী কেহ কruণ বচেন, ‘aিয় লাবণ পুে ’
(খ) “ভয় uধ ু

... ... ...

সময় যিদন আিসেব আপিন যাiব তামার kuে ।” — রবীndনাথ।

তামা-’পের িব াসহীনতা, হ রাজn।” — রবীndনাথ। (গ) হ িপতঃ, কমেন কিবতারেসর সের

... ... ...

কির

কিল আিম না িশখােল tuিম?” মাiেকল মধস
ূ ন দt। (ঘ) “aতeব দয়া কির কহ দয়াবিত।” — নবীনচnd সন। (ঙ)
ু দ
“aনস
ু েু য়! িpয়ংবেদ! তামরা িক পাগল হiেল?” — িবদ াসাগর। “পিতেতাdািরণী গে ! শ াম িবটপীঘন তটিবpািবনী
uছিলছ তরল তরে ।” — িdেজndলাল।
ei রীিতর শিথল বা aবমাননার uদাহরণ pcuর। িবংশ শতাbীর িdতীয়ােধ সংsৃত সেmাধনপেদর ব বহার িবরল
হেয় দাঁড়ায়। eiসব kেt শbেক শন
রেখi সেmাধন-rেপ pেয়াগ করা হয়। (ক) “ হ রাজা, রেখিছ আিন
ূ িবভিkযk
ু
তামার পাduকাখািন।” — রবীndনাথ। (খ) “ভগবান tuিম যেু গ যেু গ দূত পাঠােয়ছ বাের বাের।” — রবীndনাথ।
সেmাধনপেদ বাংলায় কান িবভিk যাগ করা হয় না। সরাসির নাম ধের বা সmক uেlখ কের ডাকা হয়। যমন
‘মা, tuিম িক িঠক করেল?’ দীপক, কাথায় যািcস? বা িকu বলিছিল দীপক? eর আেগ aেনক kt aব য় যাগ হয়, ‘o
দীপকদা! কাথায় চলেল গা?’ eguিলর eকিট িবশদ তািলকা ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার িদেয়েছন। নীেচ সিট িলিপবd করা
হেলা। মেন রাখেত হেব aব য়guিল সাধারণতঃ সেmাধনপেদর পূেব বেস। তেব কেয়কিট পূেব o পের dui-i বেস।
a, aিয়, aের, আমার (পেরo বেস), আের, আেলা, ei, ei য, o, o আমার, oেগা, oের, oের আমার, oেলা,
oেহ, গা, গা (sতnt — tuিম িক কrছ গা বা গা), গা (পের), র (পূেব o পের), হ (পূব o পের), হাঁ, হ াঁ, হাঁেগা, হাঁগা,
হ াঁগা, হ াঁেগা, হাঁের, হাঁরা, হ াঁরা, হ াঁের, হাঁলা, হ াঁলা, হাঁেহ, হ াঁেহ, হ, হেদ, হেদ গা, হ ােদ, হ ােদ গা iত ািদ। লা,
oেলা, হ াঁেলা, ট, iত ািদ মিহলা সমােজ ব বhত সেmাধনবাচক শbguিল বয়াকরণেদর চােখ পেড়িন।
uপেরর aব য়guিল মানষ
ু েক আhান করার জন ব বhত হয়। পuপkীেক ডাকার জন িবেশষ কতকguিল aব য়
pচিলত আেছ। সguিল aব য় পিরেcেদ দখােনা হেয়েছ।

সারমম:
কারক িবভিkেত ব িতkমguিলর uপর জার িদেয় আেলাচনা করার ঐিতহ বজায় রেখ ব াকরেণর িদকিটেক
aবেহলা করাi eতকাল pচিলত রেয়েছ। aথচ
(1) কtকারেক শন
ূ ,

(2) কমকারেক ‘ ক’ (3) করণকারেক ‘dারা (িদয়া)’ (4) সmpদােন ‘ ক’ (5) aপাদােন

‘ থেক, হেত’ (6) aিধকারেণ (e, ত) (7) সmn পেদ ‘র’ িনিদ কের ব িতkেমর uেlখ করেল ঝােমলা িমেট যায়।
duঃেখর কথা pায় সমs uিlিখত pসে

চচার পেরo ছাtেদর বা লখকেদর িনিদ িনয়েম বাঁধা িবেশষ কান কারক

িবভিk pকরণ uপহার দoয়া গল না। ভিবষ েত কu ei কাজিট করেবন আশা কের কারক পিরেcেদর সমািp ঘাষণা
করা হেলা। eর জন সরকারেক eিগেয় আসেত হেব। “eত ভ

ব েদেশ” মতাৈনক i pধান র ।

a ম পিরেcদ: িবেশষণ
িবেশষণ পদ
িবেশষণ পদ
য পদ বােক র aন কান পেদর দাষ, guণ, aবsা, সংখ া, পিরমাণ iত ািদ pকাশ কের, তােক িবেশষণ পদ বেল।
aথাৎ, িবেশষণ পদ aন কান পদ সmেক তথ বা ধারণা pকাশ কের, বা aন পদেক িবিশ কের।
িকu িবেশষণ পদ:
 সাদা

দoয়াল

 শাn ছেলিট
 িজjাস ু ছাt


ছাট ছেল

 িনsৃহ ক sর
 িতনিট বছর (সংখ াবাচক িবেশষণ)
 ruk cuল
 বা

াkuল চাখ

 kীয়মাণ দহ
 druত চলা (িkয়া িবেশষণ)

িবেশষেণর

ণীিবভাগ

িবেশষণ পদ 4 pকার — নাম িবেশষণ, িবেশষণ-িবেশষণ, িkয়া-িবেশষণ o ভাব িবেশষণ।

1. নাম িবেশষণ:
য িবেশষণ পদ কান িবেশষ বা সবনাম পদেক িবেশষািয়ত কের, aথাৎ aন

কান পদ সmেক িকu বেল, তােক

নাম িবেশষণ বেল। যমন: িবেশেষ র িবেশষণ: নীল আকাশ আর সবজ
ু মােঠর মাঝ িদেয় eকিট ছা পািখ uেড় যােc।
 সবনােমর িবেশষণ: স rপবান o guণবান।

2. িবেশষণ-িবেশষণ (িবেশষেণর িবেশষণ):
নাম িবেশষেণর িবেশষণ: কনকেন শীত পেড়েছ eবার। e ব াপাের স aিতশয় duঃিখত।

3. িkয়া-িবেশষণ:
গািড়িট druত চেল গল।

4. ভাব িবেশষণ:
গািড়িট aিত druত চেল গল।

নাম িবেশষণ
নাম িবেশষণেক িনmিলিখত কেয়কিট ভােগ ভাগ করা যায়: —

(ক) guণবাচক:

য িবেশষণ িবেশেষ র guণিট িনিদ

কের pকাশ কের তােক guণবাচক নামিবেশষণ বলা হয়।

uদাহরণ:
হথায় িনত

হর পিবt ধিরtীের। তব aনগ
ু ামী দাস। ঐিndিয়ক শিkর pভাবেক pিতহত করা যায় নিতক শিkর

dারা। সirপ: লাল uল, বড় গাছ, ঠা া জল, শীতল পানীয়, uঁcu পাহাড়, গরম চা, িতk ঔষধ, দামী গহণা, মেনাহর দৃশ ,
মধর
ু বচন, ujjল নkt, যৎপেরানািs লা না, aেলৗিকক শিk, uদার pkিত, লঘহ
ু s ভৃ ত , মেছাহাটা, গঁেয়া লাক,
ধািমক ব িk, sাধীন ভারত, ধািমক ব িk, পাপী মানষ
ু , সn
ু র বালক, বিল যব
ু ক।

(খ) aবsাবাচক:

য িবেশষণ িবেশেষ র aবsার পিরচয় pদান কের তােক aবsাবাচক িবেশষণ বেল। uদাহরণ:

বৃd মানষ
ু িট নািতর uপর িনভরশীল। সজ
ু লা সফ
ু লা ব ভূ িম। ঘম
ু n ছেলটােক jালাতন করছ কন? সirপ: uটn
duধ, ফলn গাছ, চলn

ণ, পরাধীন জীবন, sাধীন ভারত, িনিdত রkক iত ািদ।

(গ) পিরমাণবাচক বা মাtাবাচক:

য িবেশষণ িবেশেষ র পিরমাণেক বিু ঝেয় দয় তােক পিরমাণবাচক

িবেশষণ বেল। uদাহরণ:
তাo বশী িদেনর জন নয়। পরীkায় সফল হেত গেল eর িdguণ পির ম করা চাi। সirপ: বhu, aেনক, al,
কম, বড়, ছাট, রািশ, রািশ রািশ iত ািদ।

(ঘ) সংখ াবাচক: য িবেশষণ সংখ াযk
ু হয় তােক সংখ াবাচক িবেশষণ বেল। uদাহরণ:
িতন-িতনেট pাণ aকােল চেল গল। বােরা মােস তেরা পাবণ। ছয় মােসর পথ eখন eক িদেন যাoয়া যায়।
সirপ: লাখ টাকা, লk মানষ
ু , পাঁচ জন লাক, িতন বািট duধ, পাঁচ হাত লmা, dui শত মাiল, eক িবঘা জিম, িতিরশখানা
কাপড়।

(ঙ) kমবাচক বা পূরণবাচক:

সংখ াত শb বা kিমক aবsান pকাশকারী শb িবেশষণrেপ ব বhত হেল

তােক kমবাচক িবেশষণ বেল। uদাহরণ: pথম িমলেন pলয়, িdতীয় িমলেনi পিরtাণ। মিণkunলা আমার tতীয়া কন া।
ধৃতরাে র শততম সnােনর নাম িক? সirপ: জ

পুt, কিণ া কন া, মধ ম ভাi, পঁ িচেশ বশাখ, ষাড়শ শতাbী, নবমী

িতিথ, দশমীর পূজা, eকাদেশ বৃহsিত।

(চ) বণবাচক:

য িবেশষণ িবেশেষ র র

বা বণ িনেদশ কের তােক বণবাচক িবেশষণ বেল। eিট guণবাচেকর

মেধ i পিরগিণত হয়। uদাহরণ: কােলা মেয়র পােয়র তলায় দেখ যা আেলার নাচন। নীল নীল পািখ, কাথা যাস ডািক
ডািক। লাল লাল uল িশমল
ূ , নািক কান ছাট uপহার। সirপ: নীল পd, কমলা পাগিড়, লাল জামা, সবজ
ু ধান, সাদা বক,
ধস
ূ র পা ু িলিপ, হলদ
ু পাখী, আকাশী রেঙর শাড়ী, নীলাmরী শািড়।

(ছ) সংjাবাচক:

সংjাবাচক িবেশেষ র পূেব তিdত pত য়েযােগ গিঠত িবেশষণ পদেক সংjাবাচক িবেশষণ

বেল। uদাহরণ: ভারেতর pাচীন সািহত িবশাল jানভা ার। মানেু ষর আhত jান সীমাহীন হেত পাের না। সirপ: pাচ
সভ তা, হাঁটা পথ, িনিdত পu, বহতা নদী, ঢাকাi মসিলন, tuঘলকী কা , মাগলাi পরটা, কিবরাজী কাটেলট।

(জ) uপাদানবাচক:

িবেশষ

কান uপাদােন িনিমত বা গিঠত তা বাঝায় য িবেশষণ তােক uপাদানবাচক

িবেশষণ বেল। uদাহরণ: gােমর aিধকাংশ লাকi মেট বািড়েত বাস কের। sণময় পাt, রৗপ ময় থালা, মৃ য় মিূ ত,
কাঁkuের পথ, কাguেজ বাঘ iত ািদ।

(ঝ) p বাচক:

কাn বiখানা চাo? কমn মা তা ক জােন? আর কত দূের িনেয় যােব মাের সn
ু রী?

(ঞ) বhuপদময় িবেশষণ:

dui বা duieর aিধক পদ সমাসবd হেয় িবেশষ পেদর পূেব বেস িবেশষেণর কাজ

করেল তােক বhuপদময় িবেশষণ বেল। uদাহরণ: আহা, মা-মরা মেয়টােক eকu যt কর। রাত জাগা duিট আঁিখ। তাঁর pধান
িবেশষt িছল pাণ- কেড়- নoয়া হািস। eমন মােয়-তাড়ােনা-বােপ- খদােনা ছেল duিট দখেত পােব না। সেু খ duঃেখ জীবন
কেট গল। স eকজন হiেল-হiেত-পািরত িচtতারকা।

(ট) সবনামীয় িবেশষণ:

সবনাম পদ িবেশষেণর কাজ করেল তােক সবনামীয় িবেশষণ বেল। uদাহরণ: “eত

ঋণ, তব ু স হেব না ঋণী হেব না।” “যত মত তত পথ।” “an িচnাi যার চমৎকারা, স aন িচnা করেব িক কের?”
“ কান কান ছেল ফাঁিক দয় বi িক।” “িনজ সmিtর সামান i িতিন পেয়েছন।” সirপ তদীয়, মদীয়, ভবদীয়,
asদীয়, sীয়, sকীয়, মাদৃশ, tাদৃশ, তাদৃশ pভৃ িত সবনামীয় িবেশষেণর uদাহরণ।

িবেশষেণর গঠনমল
ূ লক িবভাগ
uপের বিণত িবেশষেণর সংjাguিল pধানত ব বহার aনয
ু ায়ী করা হেয় থােক। eক eক লখক eক eক রকেমর
সংjা বেলেছন। যাi হাক মাটামিু ট বশ কেয়ক রকেম ভাগ সকেলi কেরন। eছাড়া বৎু পিt aনয
ু ায়ী

ণীিবভাগo করা

হয়। ei িবভাগguিল হেলা (1) eকপদময়, (2) যৗিগক o (3) বhuপদময় বা বাক াংশময় বা বাক ময়।

(1) eকপদময় িবেশষণ :
eকপদময় িবেশষণguিলেক আবার িতনিট

eকপদময় িবেশষণ পেদ eকিটর aিধক শb থােক না। বড়, ভাল, মn iত ািদ।
ণীেত ফলা যায়: যথা —

(ক) মৗিলক — য িবেশষণguিলর িবে ষণ আধিু নক বাংলায় সmব হয় না —

যguিলেক মল
ূ o aিবkত aথাৎ

pত য়ািদিবহীন শb বেল বাংলায় ধরা হয়; যথা — বড়, ছাট, নূতন, নtuন, পুরােনা, ভাল, uঁcu, নীcu, লmা, চoড়া iত ািদ।
কতকguিল সবনাম-জাত িবেশষণ ei

ণীেত পেড় — e, o , স, য iত ািদ। কতকguিল সংsৃত শbo eirপ — tuc,

মn, চtuর iত ািদ। ei ধরেণর িবেদশী শেbর uদাহরণ — কম, বশী, জািহর, চালাক iত ািদ।
(খ) kদn — তৎসম বা সংsৃত — যk
ু , গৃহীত, নীয়মান, আhত, করণীয়, দাতব , ধতব , চলমান, বগবান iত ািদ।
— খাঁিট বাংলা শb — পড়িত বলা, uঠিত বয়স, বহতা নদী, পড়n রাdুর, ঘম
ু n খাকা, করা কাজ, দখা লাক, হাঁটা পথ।
(গ) তিdতাn — তৎসম o সংsৃত — শিkমান, ধািমক, শাk, পtক, বা

ীয়, বdu িতক, ব ীয়, দশীয়, ধনবান,

ীমান, বিু dমান, সাmpদািয়ক iত ািদ। — খাঁিট বাংলা তিdতাn — নগিরয়া > নguের, শhuের, সাতi, তiেশ, ধেনা, পাঁkui,
মেট iত ািদ। — িবেদশী তিdতাn — huঁিশয়ার, কতাবী, gpারী iত ািদ। িম
পনসনেভাগী বৃd iত ািদ। কতকguিল-সবনাম জাত িবেশষণ ei
যমন, কমন iত ািদ।

শেbর uদাহরণ: রেজ ীkত দিলল,

ণীর anগত। — কত, যত, হন, যন, eমত, eমন,

(ঘ) িবভিk যk
ু — ষ ী িবভিk যাগ কের, িবেশষ শb হেত িবেশষণ-শb গিঠত হয়। যমন — bাhেণর বৃিt,
পাথেরর বািট, তামার কম ল,ু uেলর মধ,ু সানার a , pােণর বnu, িতেনর পৃ া, রkমাংেসর শরীর, পুেণ র ফল iত ািদ।
(ঙ) uপসগ যk
ু — িববst, িনঃul, িনspদীপ (তৎসম); বহায়া, বuমার, বেরাজকার (িবেদশী); িন ামাiেয়,
িনপাtা (বাংলা)।
(চ) বীpামল
ূ ক িবেশষণ পদ — কাঁেদাকাঁেদা ভাব, uuuu মন, uবu
ু ব ু aবsা, িনবিু নব ু বািত, পড়পড় বািড়।
(ছ) aব য়জাত িবেশষণ পদ — আcা ঝােমলা, হঠাৎ বাব ু iত ািদ।
(জ)

ন াtক িবেশষণ পদ — গনগেন আঁচ, মচ
ু মেু চ লিু চ, kuরkuের ভাজা, কনকেন শীত, চনচেন িkেদ, ঝরঝের

লখা, িঝরিঝের বৃি , uরuের বাতাস, দগদেগ ঘা, ভনভনােনা মািছ iত ািদ।
(ঝ) িkয়াপেদর নাম িবেশষণrেপর ব বহার — আসেছ রিববার, খাiেয় লাক, গাiেয় িভখারী iত ািদ।

(2) যৗিগক িবেশষণ: বhubীিহ o aন
(ক) তৎসম শb — বjিনেঘাষ

সমাসdারা সমsপদ eirপ যৗিগক িবেশষণrেপ ব বhত হয়।

িন, জীবnmuk মহাপুruষ, kuসম
ু েকামল করপlব, দবpিতম মানব, aনলসিরত

জ ািত, aনলsাবী িগির, কলাkuশল, গিতশীল, বীরেভাগ া বসn
ু রা, কতব পরায়ণ পুt, মাংসভু ক, পতেনাnmuখ, রৗপ ময়,
পdপলাশনয়ন, utালতর ময়ী, aমৃত িনস িnনী, িদনগত পাপkয়, সববািদসmত, শয়েনাদ ত, তর সমাkuল,

াপদসংkuল

iত ািদ। তলাk, guণািnত, গnাkuল, জনাকীণ, kuধাtuর, িবপদাপn, দয়াপরায়ণ, iত ািদ শbguিল যৗিগক aবsােতi
বাংলায় গৃহীত হেয়েছ।
(খ) খাঁিট বাংলা যৗিগক িবেশষণ পদ — মা-মরা ছেল, মন-মরা মানষ
ু , বক
ু -ভাঙা duঃখ, বক
ু -ভরা ভালবাসা, আধমরা pাণী, হাত-কাটা জামা, কলম-কাটা uির, ঘর-ভাঙােনা কথা iত ািদ।
(গ) িবেদশী শb — কমেজার, িদলদিরয়া, জবরদs iত ািদ।
(ঘ) িম

শb — পুঁিথগত িবদ া, রtভরা তরী, pাণজড়
ু ােনা, িদলেখালা, ছায়াঢাকা, িবশগজী, সবট
ু পদাঘাত iত ািদ।

(3) বhuপদময় বা বাক ময় িবেশষণ:

dui বা duieর aিধক পদ সমাসবd হেয় িবেশষ পেদর পূেব বেস

িবেশষেণর কাজ করেল তােক বhuপদময় িবেশষণ বেল। uদাহরণ: আহা, মা-মরা মেয়টােক eকu যt কর। রাত জাগা duিট
আঁিখ। তাঁর pধান িবেশষt িছল pাণ- কেড়- নoয়া হািস। eমন মােয়-তাড়ােনা-বােপ- খদােনা ছেল duিট দখেত পােব না।
সেু খ duঃেখ জীবন

কেট

গল।

স eকজন হiেল-হiেত-পািরত িচtতারকা। যার-পর-নাi পাজী, যৎপেরানািs, সব-

পেয়িছর- দশ, সাত-রাজার-ধন মািণক, সাত-রাজার-ধন-মািণক kuিড়েয় পাoয়া ছেল। যােcতাi (aপk ), ঘর-jালােনপর-ভালােন ছেল, iত ািদ।
িব d: বhu শb িবেশষ o িবেশষণ uভয় pকােরi ব বhত হয়। যথা — পুণ , পাপ, uভ, ম ল, কল াণ, িবেশষ,

পির ার, মিলন, সাধ,ু সত , িমথ া, আ য, লাল, নীল, শীত, aধ, কম, বশী, গরম, ভাল, মn iত ািদ।

2. িবেশষণ-িবেশষণ (িবেশষেণর িবেশষণ):

য পদ নাম-িবেশষণ বা িkয়া-িবেশষেণর পূেব বেস তার guণ aবsা pকার iত ািদ pকাশ কের তােক িবেশষণিবেশষণ বেল।
নাম িবেশষেণর িবেশষণ: কণক বশ বিু dমতী মেয়। eত জাের হাঁটা ভাল নয়। সামান eকu duধ দাo। e
ব াপাের স aিতশয় duঃিখত। eirপ aেনক িবেশষণ পদ িবেশষণেক guণািnত করার কাজ কের থােক। eguিল মল
ূ ত
pেয়ােগর uদাহরণ। সংjািট

ণী িবভােগ সাহায কের বেল uেlিখত হেলা। আরo uদাহরণ: ধবধেব সাদা িবছানা,

tuলtuেল নরম বািলশ, kuচkuেচ কােলা kukuর, pচ

গরম লাহা, খব
ু iত ািদ।
ু ভাল মানষ

3. িkয়া-িবেশষণ:
লখািট তাড়াতািড় সের নাo। মধc
ু nা মধর
ু গায়। গািড়িট druত চেল গল। ei সব বােক িkয়ােক guণািnত কেরেছ
তাড়াতািড়, মধর
ু , druত iত ািদ শbguিল। ei বাক guিলেত আয়তাkর শbguিল িkয়া িবেশষণ।
কান িkয়া িক aবsায়, কাথায়, কখন, কীrেপ সmn হয় সটা য িবেশষণ জািনেয় দয় তা হেলা িkয়া-িবেশষণ।

িkয়া-িবেশষেণর pকার:
(ক) aবsাবাচক:

aেঝাের বৃি

পড়েছ। িবেদশ যািcস, সাবধােন থািকs বাবা। “হািসয়া বসnসেন কের cuেপ

মধর
ু আলাপ।” “আরিmলা তারsের চtuেবদগান।” “tিরেত আসন ছািড় সসmেম নায়াiয়া িশর।” “utম িনি েn চেল
aধেমর সােথ।” “সচিকেত চািহলা প ােত।” “চমৎকার মািনেয়েছ িকntu।” p িট সহেজi মীমাংসা করা যায়।

(খ) কালবাচক:

সবদা সত কথা বিলেব। isuেল আিসবামাt ঘ া পিড়ল। আজকাল tuিম কখন কাথায় থাক,

বাঝাi দায়। “eকদা যাহার িবজয় সনানী ল া কিরল জয়।” “eখনi আঁধার হেব বলাuku পাহােল।”

(গ) sানবাচক: নীেচ

নেম eস। “প ােত রেখছ যাের স তামাের প ােত টািনেছ।” কাথায় eেসিছ, যাব য

কাথায় — বিু ঝেত পাির না িকu। “ হথায় হাথায় পাগেলর pায় ঘিু রয়া ঘিু রয়া মািতয়া বড়ায়।” গাভীguিল iতsতঃ িবচরণ
কিরেতেছ।
গঠন বিচেtর জন িkয়া-িবেশষেণর িনmিলিখত িবভাগ করা হেয় থােক।

(1) িবভিkশন
ূ :

পরu আসেছন িন য়। আপিন িক আজi যােবন? “শী

আিস নােয় চড়।” রসেগাlাguেলা

টপাটপ গােল ফল আর গপাগপ িগেল ফল। eকতারাটা uংuং বেজ চেলেছ। druত সের গেলন মহারাজ।

(2) িবভিkযk
ু : [সাধারণতঃ tতীয়া বা সpমীর “e” িবভিk যােগ িkয়া িবেশষণ গিঠত হয়।]

িবেনাবাজী

পদbেজi সাগরdীেপ চলেলন। “রসাল কিহল uেc sণলিতকাের।” “নদীতীের বৃnাবেন সনাতন eকমেন জিপেছন নাম।”
“পত

য রে

ধায়, ধাiিল aেবাধ হায়।” নলটা আড়ভােব ধর। িশuিট aনায়ােস কােল uেঠ eল।

(3) aসমািপকা িkয়া যােগ:

“কিরয়া”

বা “iয়া” pত য়যk
পদ dারা িkয়া িবেশষণ গিঠত হয়।
ু

uদাহরণ: “মন িদয়া কর সেব িবদ া uপাজন।” “eমন কের িক মরেণর পের uিটয়া চিলেত আেছ।” যা বলেব চঁিচেয় বল।
পেরর কাজ ভাল কের করাi uিচত। ভাল কের, হা-হা বা হা- হা কের বড়ােনা, jলjল কের তারা jলেছ। গনগন কের
আguন jলেছ। uiয়া-বিসয়া, ঠকঠিকেয়, হনহিনেয়, কচমিচেয়, জেন-uেন, নেচ- নেচ iত ািদ।

(4) বীpায় (শbৈdত):

শৈনঃশৈনঃ শরিনেkপ কের চলেলন। মhu
ু মhu
ু বাক বাণ ছেড় pিতপkেক kuেপাকাত

কের িদেলন। “ধীের ধীের িমেশ কাল aনেnর কােল।” “ নেচ নেচ আয় মা শ ামা।” কঁ েদ কঁ েদ সেব িমনিত জানায়।
“আেস guিটguিট বয়াকরণ।” “গরিবনী হেস হেস আেড় আেড় চায়।” মধেু পর দল cuেপ cuেপ আিস নীেপ কী য কথা কেয়
যায়। ললােটর sদ ঝিরেছ িবn ু িবn।ু ছেলটা eখনo কিকেয় কিকেয় uঠেছ। বাের বাের ক যন ডােক আমাের। দখেত
দখেত বলা পার হেয় গল। যখােন- সখােন, যt-তt, যথা- সথা, যমন তমন কের, iত ািদ পরsর-সােপk শb
pেয়ােগ গিঠত িkয়া-িবেশষণ ei পযােয় পেড়।

4. ভাব িবেশষণ: (Adverb)
য িবেশষণ পদ িবেশষ , সবনাম, িবেশষণ বা িkয়াপদ pথেম িবেশষণ যk
হoয়ার পর পুনরায় সi পদেক
ু
িবেশষািয়ত কের, তােক ভাব িবেশষণ বেল। ভাব িবেশষণ 4 pকার —
 নাম িবেশষেণর িবেশষণ: সামান eকu duধ দাo। e ব াপাের স aিতশয় duঃিখত।
 িkয়া িবেশষেণর িবেশষণ: রেকটিট aিত druত চেল।
 aব েয়র িবেশষণ (aব য় পদ বা aব য় পেদর aথেক িবেশষািয়ত কের): ঘিু ড়টা আমােদর িঠক uপের uড়েছ। িধক

তাের, শত িধক িনলj য জন।
 বােক র িবেশষণ (ষািয়ত না কের সmণ
ূ বাক িটেকi িবেশষািয়ত কের কান পদেক িবেশ): duভাগ kেম দশ আবার

নানা সমস াজােল আবd হেয় পেড়েছ। বাsিবকi আজ আমােদর কিঠন পির েমর pেয়াজন।
ভাব িবেশষণ ব াপারিট iংরাজী ব াকরেণর aনস
ু রেণ বিণত হেয় থােক। িবংশ শতাbীর aিধকাংশ ব াকরণ বiেয় eর
uেlখ নi। eখন আবার eর আেলাচনা ব াকরেণর anভু k হেc। সংjা aনয
ু ায়ী িkয়া িবেশষণ o িবেশষণ িবেশষণ
নামক িবভাগ duিটo ভাব িবেশষেণর anগত। eককােল a াডভাব আর aব য় সমাথক িছল।

সংখ াবাচক o পূরণবাচক িবেশষণ
(Cardinals and Ordinals)
সংখ াবাচক িবেশষণ:

য িবেশষণপদ গণনােযাগ িবেশেষ র সংখ া িনেদশ কের তােক সংখ াবাচক িবেশষণ

বেল।
eক হ’ ত আরm কের কািট aবদেদর
মধ িদেয় পরাধ পযn গণনার রীিত সংsৃেত পাoয়া যায়। বাংলায় eguিল
ু
eকi ভােব ব বহার হয়। কািট aবদ
ু পযn শbguিল aিত পিরিচত। সাধারণতঃ আধিু নক বাংলায় কািটর পেরর সংখ া guিল
দশ কািট, eকশ কািট, হাজার কািট eভােব বলার pবণতা লk করা যায়। aযত
ু , িনযত
ু iত ািদর ব বহার কেম আসেছ।
aযেু তর sােন দশ হাজার বলা বা িনযেু তর sােন দশ লk বলাi ফ াশেনবল।
সংখ াবাচক িবেশষেণর “eক” হেc eকবচন। eেকর aিধক য কান সংখ া বা য কান ভgাংশ বhuবচন।
“eক চnd আেলা কের জগৎ-সংসার।” “আিজ হেত শতবষ পের।” “সগর রাজার ষাট হাজার ছেল।” “আিদম
মহাভারেত চtuিবংশিত সহs মাt

াক িছল। — বি মচnd” “tং িহ duগা দশpহরণধািরণী।”

সংখ াবাচক িবেশষেণর utর িট, টা, খানা, খািন, গাছা, গািছ iত ািদ পদাি ত িনেদশক যাগ কের সংখ ািটেক িনিদ
করা হয়। “eকখািন ছােটা kত।” “িতনখানা িদেল eকখানা।” “দশটা টাকার জন

ছেলটােক মারিল?” সংখ াবাচক

িবেশষণপদ িবেশষ rেপo ব বhত হয়। “দেশ িমিল কির কাজ, হাির িজিত কির কাজ, হাির িজিত নািহ লাজ।” “হাজাের
বজার নাi, শ’ য় নাi ভয়।”
বাংলায় সংখ াবাচক শbguিল িবেশষণrেপ ব বhত হ’ ল aিবkত থােক।

kম-সংখ া বা পূরণবাচক িবেশষণ:

kম-সংখ া জানােত হেল চিলত বাংলায় গণনার সংখ ােক

কান- কান sেল ষ ী িবভিk-যk
ু করা হয়। uদাহরণ: eেকর পৃ া, সােতর ঘেরর নামতা, তরর পিরেcদ iত ািদ। আবার
িকu kেt pথেম সংখ াবাচক শb, তার পের ষ ী িবভিkযk
ু uেdশ শb, eবং তদনnর পুনরায় uেdশ শbিট — ei
ভােব kম pকািশত হয়। uদাহরণ: িতন বােরর বার, পাঁচ িদেনর িদন, সাত ভােগর ভাগ, eক শ’ িদেনর িদন iত ািদ। িকntu
সবt eirপ হয় না। চিলত বাঙলায় kমবাচক সংখ া pকাশ করা কিঠন ব াপার। যমন কu বেল a আশী, কu বেল
আঠাশী, কu বেল a াশী iত ািদ। বাংলায় kমবাচক সংখ ার aভাব, সংsৃেতর kমবাচক শb ব বহার কের পূরণ করা হয়।
িনেm বাংলার o সংsৃেতর গণনা সংখ া o kম বাচক সংখ াguিল সারণীর আকাের িলিপবd করা হেলা। তািরেখর জন পয়লা
(পেহলা) থেক বিtশ পযn kমবাচক শbguিল বhuল pচােরর জন

মাটামিু ট s া াড হেয় গেছ।

বাংলা সংখ া

বাংলা kমবাচক সংখ া

সংsৃত সংখ া

সংsৃত kমবাচক সংখ া

1

eক

পয়লা, পেহলা

eক

pথম, pথমা

2

dui

দাসরা

িd

িdতীয়, িdতীয়া

3

িতন

তসরা

িt

tতীয়, tতীয়া

4

চাির, চার

চৗঠা, চৗেঠা

চtuঃ

চtuথ, চtuথ , tuরীয়

5

পাঁচ

পাঁচi, পাঁcui

প

প ম, প মী

6

ছয়, ছ

ছঁ ui

ষ

ষ ,ষ ী

7

সাত

সাতi, সাtui

সp

সpম, সpমী

8

আট

আটi, আui

a

a ম, a মী

9

নয়

নয়i, নui

নব

নবম, নবমী

10

দশ

দশi, দui

দশ

দশম, দশমী

11

eগার, eগােরা

eগারi, eগােরাi

eকাদশ

eকাদশ, eকাদশী

12

বার, বােরা

বারi, বােরাi

dাদশ

dাদশ, dাদশী

kিমক
সংখ া

13

তর, তেরা

তরi, তেরাi

tেয়াদশ

tেয়াদশ, tেয়াদশী

14

চৗd, চাd

চাdi

চtuদশ

চtuদশ, চtuদশী

প দশ

প দশ, প দশী

15

পনর, পেনর(o)

পনরi, পেনরi, পেনেরাi

16

ষাল, ষােলা

ষালi, ষােলাi

ষাড়শ

ষাড়শ, ষাড়শী

17

সেতর, সেতেরা

সেতরi, সেতেরাi

সpদশ

সpদশ, সpদশী

18

আঠার, আঠােরা

আঠারi, আঠােরাi

a াদশ

a াদশ, a াদশী

19

ঊিনশ

ঊিনেশ’

ঊনিবংশিত

ঊনিবংশ, ঊনিবংশিততম

20

িবশ, kuিড়

িবেশ’

িবংশিত

িবংশ, িবংশিততম

21

ekuশ

ekuেশ’

eকিবংশিত

eকিবংশ, eকিবংশিততম

22

বাiশ

বাiেশ’

23

তiশ

তiেশ’

24

চিbশ

25

dািবংশিত

dািবংশ, dািবংশিততম

tেয়ািবংশিত

tেয়ািবংশ, tেয়ািবংশিততম

চিbেশ’

চtuিবংশিত

চtuিবংশ, চtuিবংশিততম

পঁ িচশ

পঁ িচেশ’

প িবংশিত

প িবংশ, প িবংশিততম

26

ছািbশ

ছািbেশ’

ষড়িবংশিত

ষড়িবংশ, ষড়িবংশিততম

27

সাতাশ

সাতােশ’

সpিবংশিত

সpিবংশ, সpিবংশিততম

28

আটাশ, আঠাiশ

আটােশ’, আঠােশ’

a ািবংশিত

a ািবংশ, a ািবংশিততম

29

ঊনিতিরশ,

ঊনিtেশ’

ঊনিtংশিত

ঊনিtংশ, ঊনিtংশিততম

ঊনিtশ
30

িতিরশ, িtশ

িতিরেশ’

িtংশৎ

িtংশ, িtংশtম

31

eকিtশ

eকিtেশ’

eকিtংশৎ

eকিtংশ, eকিtংশtম

32

বিtশ

বিtেশ’

dািtংশৎ

dািtংশ, dািtংশtম

33

তিtশ

-তম

tয়িstংশৎ

tয়িstংশ, tয়িstংশtম

34

চৗিtশ

-তম

চtuিstংশৎ

চtuিstংশ, চtuিstংশtম

35

পঁ য়িtশ

-তম

প িtংশৎ

প িtংশ, প িtংশtম

36

ছিtশ

-তম

ষ িtংশৎ

ষ িtংশ, ষ িtংশtম

37

সাঁiিtশ

-তম

সpিtংশৎ

সpিtংশ, সpিtংশtম

38

আটিtশ

-তম

a িtংশৎ

a িtংশ, a িtংশtম

39

ঊনচিlশ

-তম

ঊনচtািরংশৎ

ঊনচtািরংশ, ঊনচtািরংশtম

40

চিlশ

-তম

চtািরংশৎ

চtািরংশ, চtািরংশtম

41

eকতািlশ,

-তম

eকচtািরংশৎ

eকচtািরংশ, eকচtািরংশtম

-তম

িdচtািরংশৎ

িdচtািরংশ, িdচtািরংশtম

-তম

িtচtািরংশৎ

িtচtািরংশ, িtচtািরংশtম

eকচিlশ
42
43

িবয়ািlশ
ততািlশ

44

cuয়ািlশ

-তম

চtu tািরংশৎ

চtu tািরংশ, চtu tািরংশtম

45

পঁ য়তািlশ

-তম

প চtািরংশৎ

প চtািরংশ, প চtািরংশtম

46

ছচিlশ

-তম

ষ চtািরংশৎ

ষ চtািরংশ, ষ চtািরংশtম

47

সাতচিlশ

-তম

সpচtািরংশৎ

সpচtািরংশ, সpচtািরংশtম

48

আটচিlশ

-তম

a চtািরংশৎ

a চtািরংশ, a চtািরংশtম

49

ঊনপ াশ

-তম

ঊনপ াশৎ

ঊনপ াশtম

50

প াশ

-তম

প াশৎ

প াশtম

51

eকাn

-তম

eকপ াশৎ

eকপ াশtম

52

বাহাn

-তম

িd(dা)প াশৎ

িd(dা)প াশtম

53

িতপাn

-তম

িt(tয়ঃ)প াশৎ

িt(tয়ঃ)প াশtম

54

cuয়াn

-তম

চtuঃপ াশৎ

চtuঃপ াশtম

55

প াn (পঁ চপন)

-তম

প প াশৎ

প প াশtম

56

ছাpাn

-তম

ষ প াশৎ

ষ প াশtম

57

সাতাn

-তম

সpপ াশৎ

সpপ াশtম

58

আটাn

-তম

a ( া)প াশৎ

a ( া)প াশtম

59

ঊনষাট

-তম

ঊনষি

ঊনষি তম

60

ষাট

-তম

ষি

ষি তম

61

eকষি

-তম

eকষি

eকষি তম

62

বাষি

-তম

িd(dা)ষি

িd(dা)ষি তম

63

তষি

-তম

িtষি

িtষি তম

64

চৗষি

-তম

চtuঃষি

চtuঃষি তম

65

পঁ য়ষি

-তম

প ষি

প ষি তম

66

ছষি

-তম

ষ ষি

ষ ষি তম

67

সাতষি

-তম

সpষি

সpষি তম

68

আটষি

-তম

a ষি

a ষি তম

69

ঊনসtর

-তম

ঊনসpিত

ঊনসpিততম

70

সtর

-তম

সpিত

সpিততম

71

eকাtর

-তম

eকসpিত

eকসpিততম

72

বাহাtর

-তম

িd(dা)সpিত

িd(dা)সpিততম

73

িতহাtর, িতয়াtর

-তম

িt(tয়ঃ)সpিত

িtসpিততম, tয়ঃসpিততম

74

cuয়াtর

-তম

চtuঃসpিত

চtuঃসpিততম

75

পঁ চাtর

-তম

প সpিত

প সpিততম

76

িছয়াtর

-তম

ষ সpিত

ষ সpিততম

77

সাতাtর

-তম

সpসpিত

সpসpিততম

78

আটাtর

-তম

a ( া)সpিত

a ( া)সpিততম

79

ঊনআশী

-তম

ঊনাশীিত

ঊনাশীিততম

80

আশী

-তম

aশীিত

aশীিততম

81

eকাশী

-তম

eকাশীিত

eকাশীিততম

82

িবরাশী

-তম

d শীিত

d শীিততম

83

িতরাশী

-তম

t শীিত

t শীিততম

84

cuরাশী

-তম

চtuরশীিত

চtuরশীিততম

85

পঁ চাশী

-তম

প াশীিত

প াশীিততম

86

িছয়াশী

-তম

ষড়শীিত

ষড়শীিততম

87

সাতাশী

-তম

সpাশীিত

সpাশীিততম

88

a আশী, আটাশী

-তম

a াশীিত

a াশীিততম

89

ঊননbi

-তম

ঊননবিত

ঊননবিততম

90

নbi

-তম

নবিত

নবিততম

91

eকানbi

-তম

eকনবিত

eকনবিততম

92

িবরানbi

-তম

িd(dা)নবিত

িd(dা)নবিততম

93

িতরানbi

-তম

িt(tেয়া)নবিত

িt(tেয়া)নবিততম

94

cuরানbi

-তম

চtuণবিত

চtuণবিততম

95

পঁ চানbi

-তম

প নবিত

প নবিততম

96

িছয়ানbi

-তম

ষ বিত

ষ বিততম

97

সাতানbi

-তম

সpনবিত

সpনবিততম

98

আটানbi

-তম

a নবিত

a নবিততম

99

িনরানbi

-তম

নবনবিত

নবনবিততম

100

eক শ’, eকেশা

শততম

শত

শততম

101

eকেশা eক

eকািধক শত

eকািধক শততম

200

duেশা

িdশত

িdশততম

1000

হাজার

সহs

সহsতম

1025

eক হাজার

প িবংশািধক

প িবংশািধক সহsতম

পঁ িচশ

সহs

eক হাজার নেশা

নয় শত

ছিtশ

ষটিtংশািধক সহs

1936
2019

duহাজার uিনশ

10,

দশ হাজার, aযত
ু

হাজারতম

000
100,

লাখ, লk

000
10,

দশ লাখ, িনযত
ু

00,000
100,00,

কািট

000

kম-সংখ া ব তীত, গণন-সংখ া হ’ ত সৃ

aন pকাের পিরমাণ বাধক সংখ ার জন ei পদguিল িবেশষণrেপ

ব বhত হয়। যথা —
(ক) গিণত সংখ াবাচক — eকguণ, িdguণ, duiguণ, িতনguণ, duনা, duেনা, চtuguণ, চৗguণা, পাঁচguণ iত ািদ।
(খ) ভg-সংখ া-বাচক — 1/4 = পায়া, পাদ; 1/3 = তহাi, eেকর িতন; 1/2 = আধ, aধ; 1/4 কম = পৗেন,
পােদান; 1/4 aিধক = সoয়া, সপাদ; 1/2 aিধক = সােড়, সাধ, দড়; 2-1/4 = সoয়া dui; 2-1/2 = আড়াi, 4-1/4 =
সoয়া চার।
(গ) ভgাংশ সংখ া — 1/3, 2/3, 4/5, 6/7 pভৃ িত ভgাংশেক iংেরজী aনক
ু রেণ eেকর িতন, duieর িতন, চােরর
পাঁচ, ছেয়র সাত iত ািদ পড়াi বতমান রীিত।
তৎসম পূরণবাচক শbguিলর মেধ ‘pথম, িdতীয় o tতীয়’ ei িতনিটর utর আ যk
ু কের stীিল
পর চtuথ থেক a াদশ পযn ‘ঈ’ যাগ কের stীিল

করা হয়। তার

করা হয়।

িdতীয়া হ’ ত চtuদশী পযn িতিথo বাঝায়। pথমা িতিথেক pিতপদ বেল। প দশ িতিথিট aমাবস া aথবা পূিণমা।
চtuদশী থেক a াদশী পযn শেb kমo বাঝায় আবার সi সi বয়েসর িকেশারী বা তruণীo বাঝায়।

kম সংখ ার বাংলাrপguিলর পের ‘র’ বা ‘eর’ যাগ কের কান কান kেt বstuর kম িনেদিশত করা হয়। যমন
িতেনর পৃ া। eguিল pকাশনা o বieর ব াপােরi বশী চেল।
কান িবভিkিচh না িদেয় kম বাঝান হয় িবেশষ শbিটর ভােব। যমন িতন তলা। ‘বাহাn নmর ঘর’ িকntu নmর বা
সংখ ক যাগ কের kমসংখ া তরীর িনদশন।
aেনেক পয়লা দাসরা ei duিট তািরখবাচক kমসংখ ােক aন

kেto ব বহার কেরন। পয়লা নmেরর বদমাস।

দাসরা িদেনi বাব ু গােয়ব।

িবেশষেণর aিতশায়ন (degree)
(তারতম বা িবেশষেণর tuলনাo বলা হয়)
িবেশষণ পদ যখন dui বা তেতািধক িবেশষ বা সবনাম পেদর মেধ tuলনা বাঝায়, তখন তােক িবেশষেণর
aিতশায়ন বেল। বাংলা ভাষায় খাঁিট বাংলা শেbর বা তdব শেbর eকরকম aিতশায়ন pচিলত আেছ, আবার তৎসম শেb
সংsৃত ভাষার aিতশায়েনর িনয়মo pচিলত আেছ। তৎসম শেbর kেt িবেশষেণ pত য় যাগ কের তার rেপ িকu
পিরবতন সাধন কের িবেশষণ ব বhত হয়। িকntu খাঁিট বাংলা শেbর kেt িবেশষণিটর পিরবতন করা হয় না।
duiিট ব িk বা বstuর মেধ tuলনার সময়, যার সে

tuলনা কের হয় তােক ‘uপমান’ বেল, eবং যার tuলনা করা হয়

তােক ‘uপেময়’ বেল। ঘাড়ার চেয় হাতী বড়। ঘাড়া uপমান, হাতী uপেময়।

ক) বাংলা শেbর বা তdব শেbর aিতশায়ন
1. duiিট ব িk বা বstuর মেধ aিতশায়ন বাঝােত uপমানেক duiিট িবেশষ বা সবনােমর মােঝ চাiেত, হiেত,
হেত, থেক, চেয়, aেপkা, iত ািদ ব বহার কের aপাদান কারেক আনা হয়। pায়i uপেমেয়র (pথম িবেশষ িট) সে

ষ ী

িবভিk (র, eর) যk
ু হয়। যমন: গruর থেক ঘাড়ার দাম বিশ।
 বােঘর চেয় িসংহ বলবান। (‘ চেয়’ িহns
ু ানী ‘ স’ শেbর ucারণেভদ)


মষ aেপkা ( মষ হiেত, ভড়ার চেয়, ভড়ার থেক, ভড়া হ’ ত) গাru বড়।
ব িতkম: কখেনা কখেনা pথম িবেশেষ র শেষর ষ ী িবভিki হেত, থেক, চেয়-র কাজ কের। যমন:- e মািট

সানার বাড়া। ( সানার চেয়o বাড়া)
2. বhuর মেধ aিতশায়েন িবেশষেণর পূেব সবচাiেত, সবােপkা, সবেথেক, সবেচেয়, সবািধক, iত ািদ শb ব বhত
হয়। যমন:

তামােদর মেধ কাজল সবেচেয় বিু dমান।

 পuর মেধ িসংহ সবােপkা বলবান।

3. duেয়র মেধ aিতশায়েন জার িদেত গেল মল
ূ িবেশষেণর আেগ aেনক, aিধক, aত n, বিশ, খব
ু , al, কম,
eকu, eকuখািন, aেনক, aেনকখািন, aেনকটা, aিধকতর, iত ািদ শb যাগ করেত হয়। যমন: পduল গালােপর চাiেত বিশ সn
ু র।

 িঘেয়র চেয় duধ বিশ uপকারী।
 কমলার চাiেত পািতেলব ু al ছাট।

খ) তৎসম শেbর aিতশায়ন
tuলনা করবার কােল, বাংলা ভাষার রীিত-aনস
ু াের, িবেশষেণ কান pত য় যাগ হয় না। িকntu তৎসম শেbর kেt
িবেশষেণ pত য় যাগ কের পিরবধন করা হয়, eবং ei পিরবিধত rপ-dারা eক বা বhuর সিহত tuলনা করা হয়। duiিট বstuর
মেধ tuলনা করেত ‘তর’ ব বhত হয়, আর duieর aিধক বstuর মেধ tuলনা করেত ‘তম’ pত য় ব বhত হয়। ei ‘তর’ o
‘তম’ শb হ’ ত ‘তারতম ’ শbিটর udব। যা ব াকরেণ িবেশষেণর pকার বাঝােনা ছাড়াo বাংলা ভাষায় pেভদ বাঝােত
ব বহার করা হেয় থােক। মেন রাখেত হেব ‘তর’ o ‘তম’ aিবkত িবেশষেণর utর বেস।

1. duiিট বstuর মেধ tuলনা বাঝােল িবেশষেণর শেষ ‘তর’ যাগ হয় বhuর মেধ tuলনা বাঝােল িবেশষেণর শেষ
‘তম’ যাগ হয়। যমন: guru—guruতর—guruতম
 দীঘ—দীঘতর—দীঘতম
 িpয়—িpয়তর—িpয়তম
 kশ—kশতর—kশতম
 িম —িম তর—িম তম
 িতk—িতkতর—িতkতম
aেনকসময় কােনা িবেশষেণর শেষ ‘তর’ যাগ করেল সটা যিদ আবার ruিতকu হেয় যায়, uনেত খারাপ লােগ,
তখন িবেশষণিটর শেষ ‘তর’ যাগ না কের িবেশষেণর আেগ ‘aিধকতর’ শbিট যাগ করা হয়। যমন:— ‘aিধকতর সু ী’।
কখনo-কখনo ‘তর’ যk
ু িবেশষণ tuলনার কােজ uপমানিটেক বাদ িদেয় লাগােনা হয়। যমন:— িতিন ঘারতর
িবপেদ পেড়েছন। guruতর সমস ায় দেশর লাক। ei duিট kেt যথাkেম, িবপদ o সমস া ei duিট uপমান eকi শb
বেল বাদ পেড়েছ।
2. আবার, duেয়র মেধ tuলনা বাঝােল িবেশষেণর শেষ ‘ঈয়স’ (pথমার eকবচেন পুংিলে
‘ঈয়সী’, kীবিলংে

‘ঈয়ঃ’) pত য় যk
ু হয়। বhuর মেধ tuলনা বাঝােল িবেশষেণর শেষ ‘i ’ pত য় যk
ু হয়। যমন:-

 লঘ—
ু লঘীয়ান—লিঘ
 al—কনীয়ান—কিন
 guru—গরীয়ান—গির
 বhu—ভূ য়াn (ভূ য়সী)—ভু িয়
 বলী—বলীয়ান—বিল
 িpয়— pয়াn ( pয়সী)— p


ী—

য়াn (

য়সী)—

 uru—বরীয়াn(বরীয়সী)—বির
 মহৎ—মহীয়াn (মহীয়সী)—মিহ
 বৃd—জ ায়ান— জ


য়—

‘ঈয়ান’, stীিলে

য়ান—

dui বstu বা ব িkর tuলনায় ei িনয়েমর ব বহার বাংলায় িবেশষ হয় না। aথাৎ, বাংলায় লঘীয়ান, কনীয়ান, জ ায়ান,
য়ান, iত ািদ শbguিলর eখন আর pচলন নi। “eত ভােলা tuিম? eত ভােলাবােসা? eত tuিম মহীয়ান?”— নজruল।
তেব ‘ঈয়স’ pত য়যk
কেতাguিল শেbর stীিল
ু

বাংলায় pচিলত রেয়েছ। যমন:— ভূ য়সী pশংসা, গরীয়সী মাtভূ িম,

মহীয়সী জননী iত ািদ।
সirপ জ , কিন , বিল , sািদ
duিটর সে

pভৃ িত শb pায় সাধারণ িবেশষেণর মত ব বহার হয়। জ

তর তম ব বহার কের বয়েসর পাথক বা ভাiেবানেদর মেধ

তম ব বহারo দখা গেছ। তেব সংsৃেতo

তম দখা যায়।

o কিন

ক কার বড় iত ািদ বাঝােনা হেয় থােক।

শb
তর,

নবম পিরেcদ: িkয়াপদ
4.িkয়াপদ
িkয়াপদ: সংjা
য পদ িদেয় কান কাজ করা বাঝায়, তােক িkয়াপদ বেল। aথাৎ, বােক র anগত য পদ dারা কান কাজ
সmাদন করা বা কান কাজ সংঘটন হoয়ােক বাঝায়, তােক িkয়াপদ বেল।
িkয়াপদ বােক র pধানতম uপাদান। িkয়ার মল
ূ aথpকাশক aিবভাজ
িkয়াপদেক িবে ষ করেল য aিবভাজ

মৗিলক aংশi ধাtu। aথাৎ

কান

মৗিলক aংশ পাoয়া যায়, যার dারা িkয়াপেদর anিনিহত ভাবিট মাt দ ািতত

হয়, তােক িkয়া-pkিত বা ধাtu বেল।
আধিু নক বাংলা ভাষায় িkয়াপদ guিল সংsৃত থেক িবkত হয় eেসেছ, িকntu সংsৃত ধাtu ব বহার করেল বাংলা
িkয়াপেদর rপ িনণয় সmব হয় না। তাi আধিু নক বাংলা ভাষায় aনj
ু ায় মধ ম পুruষ aনাদের য rপ হয়, তােকi িkয়ার
নg বা িবভিkহীন rপ বা ধাtu বেল ধায করা হেয় থােক। uদাহরণ: “tui কr”, “tui প ”, “tui খা”, “tui চl”, “tui
দ ”, “tui চা (চাh)”, “tui র (রh)” iত ািদ।
ধাtuর সে

পুruষ o কাল aনয
ু ায়ী িkয়ািবভিk যk
ু হেয় িkয়াপদ গিঠত হয়। যমন, ‘প ’ eকিট ধাtu। eর সে

utম পুruষ o সাধারণ বতমান কাল aনয
ু ায়ী ‘i’ pত য় যk
ু হেয় গিঠত হয় ‘পিড়’ িkয়াপদিট। আবার মধ ম পুruেষর জন
হেব ‘পড়’। pথম পুruেষর জন হেব ‘পেড়’। আবার utম পুruেষর জন ঘটমান বতমান কােলর জন হেব ‘পড়িছ’। সাধারণ
aতীত কােলর জন হেব ‘পেড়িছ’।
[িkয়াপদ বােক র aপিরহায a । uধ ু িkয়াপদ িনেয় eকিট বাক গিঠত হেত পাের। িকntu িkয়াপদ ছাড়া কান
বাক গিঠত হেত পাের না। তেব মােঝ মােঝ aেনক বােক র িkয়াপদিট uহ থােক। যমন:- ‘রেমশ আমার ভাi (হয়)।’ ei
বােক ‘হয়’ িkয়ািট uহ থােক, eিট না িলখেলo সবাi বঝ
ু েত পাের। আর তাi eিট লখাo হয় না। িকntu eটা আবার
iংেরিজ করেল ‘হয়’-র iংেরিজ লখা হয় — Ramesh is my brother.
সাধারণত, ‘h’ o আ ’ ধাtu বা িkয়ামল
ূ dারা গিঠত িkয়াপদguিল uহ থােক।]

ধাtu
িkয়ার মল
ূ aথpকাশক aিবভাজ

মৗিলক aংশi ধাtu। aথাৎ কান িkয়াপদেক িবে ষ করেল য aিবভাজ

মৗিলক aংশ পাoয়া যায়, যার dারা িkয়াপেদর anিনিহত ভাবিট মাt দ ািতত হয়, তােক িkয়া-pkিত বা ধাtu বেল।
সাধারণতঃ ধাtuর সে

‘আ’ যk
ূ ‘কr’ eকিট ধাtu।
ু কের িkয়াপদ বণনা করা হয়। যমন:- ‘করা’ িkয়ার মল

[পািণনীর ধাtuপাঠঃ সsরঃ aনয
ু ায়ী সংsৃত ধাtuর সংখ া pায় duহাজার। ei তািলকািট িসd ধাtuর। বাংলা ভাষায়
িসd, সািধত pভৃ িত সকল pকার ধাtuর মাট সংখ া দড় হাজার বেল পি তরা মেন কেরন। eর মেধ aেনকguিল লাপ
পেয়েছ বা ব বহাের নi। পিরিশ
aথ দখান হেয়েছ।]

aধ ােয় বাংলা ধাtuমালা নােমর পিরেcেদ বাংলা ভাষায় ব বhত ধাtuguিলর তািলকা o

ধাtuর pকারেভদ
ধাtu pধানত িতন pকার।

(1) মৗিলক বা িসd ধাtu
য সকল ধাtu িবে ষণ করেল কান pত য় পাoয়া যায় না বা যারা sয়ংিসd ধাtu, তােদরেক মৗিলক ধাtu িকংবা
িসd ধাtu বেল। যমন:- √কr, √চl, √ দ , √un। বাঙলায় িসd ধাtuguিলেক তােদর uৎপিt ধের আবার uপে ণীেত ফলা
যায়; যথা:—
(ক) িবud বাংলা ধাtu aথাৎ pাkতজ ধাtu, সংsৃত হ’ ত uৎপn তdব ধাtu, eবং ajাতমল
ূ দশীয় ধাtu, যথা:—
(1) আ , কr, ক কাঁd, কাঁp, কা , িকn, খা, cu, ছা, ছা , ছাঁ, িছঁ , জাg, িজ, িজn, টাn, u , ধা, ধা, নাh, ন,
িপ, পু , ফা , u , বাঁc, বাl, বh, ভr, ভাj, িম , মা , বা, ব ু , লh, শা ( সা), সr, হ iত ািদ। eguিল uপসগহীন মল
ূ
সংsৃত ধাtuর িবকাের জাত।
(2) pাkত হেত লb দশীয় ধাtu o ajাতমল
ূ ধাtu, যথা:— e , kuঁd, খs, খা , পুঁ , িঘr, চাp, চাh, চ , ul,
ঠl, ন , মl, পুঁt, বা , ভাs iত ািদ।
(3) uপসগ-যk
ু সংsৃত ধাtu হেত uৎপn pাkতজ ধাtuo বাঙলায় আেছ, যথা:— আ (আ + √যা), আis বা আs
(আ + √িব

— আিবশিত > আiসi > আiেস, আেস), আn (আ + √নী), uেপ (uপ + √ঈk), uজা (ud + √যা), uপj

(uৎ + √পd — uৎপদ েত > uপেজ), িনবা (িনr +√বা), িনহাr (িন + √ভাl), পr (পির + √ধা), পs বা পis (p +
√িব ), বis বা বs (uপ + √িব ), সঁ p (সm + √ap) iত ািদ। [ei ধরেণর িবে ষণ ভু ল ধারণার সৃি কের। বাংলা ধাtuguিল িবেশষ
থেক িবkিতর মাধ েম হেয়েছ eটাi ভাবা sাভািবক] আনয়ন থেক আনা, িনবাপণ থেক িনবােনা, সমপণ থেক সঁ পা।

(4) কতকguিল pাkতজ বাঙলা ধাtu, মেূ ল সংsৃত সািধত ধাtu িছল, বাংলায় িকntu সguিল িসd ধাtuেত পিরণত
হেয়েছ। কতকguিল িণজn বা pেযাজক িkয়া aথবা িবেশষ হ’ ত uৎপn নামধাtu বাংলায় সাধারণ িkয়া হেয় দাঁিড়েয়েছ।
যথা:— কh (কথা — কথয়িত > কেহ), গাh (গাথা — গাথয়িত > গােহ), পা

(√পt — পতয়িত > পােড়), গাl (√গl —

গালয়িত > গােল), চাl (√চl — চালয়িত > চােল), তাr (√তr — তারয়িত > তাের), টাn (√তn — তানয়িত > টােন), থা
(√sা — sাপয়িত > থায়), পা (√p + √আp), বাh (√বh — বাহয়িত > বােহ), মাr (√মৃ — মারয়িত > মাের), হাr (√h —
হারয়িত > হাের, হের) iত ািদ। [ei ধরেণর িবে ষণ ভু ল ধারণার সৃি কের। বাংলা ধাtuguিল pাkত থেক িবkিতর মাধ েম হেয়েছ eটাi ভাবা
sাভািবক। যাঁরা িবkিতguিল কেরিছেলন তাঁরা সাধারণ মানষ
ু , সংsৃতj নয়] √গা

থেক গাআ বা গাoয়া, √মৃ থেক মরা, pেযাজক মারা; √h থেক হরা,

হারা িহns
ু ানী হার থেক হেয়েছ। √বh eর pেযাজক বাh।

(5) কতকguিল বাঙলা িসd বা মল
ূ ধাtu, সংsৃত িবেশষ বা িবেশষণ হ’ ত জাত। যথা:— জt
ু ( যাkt — জাত —
গাড়ীেত গাru বা ঘাড়া জাতা), গা

থেক
(গত), ঘাm (ঘম), মাt (মt), িজt (√িজ > িজত — pাkত িজt) iত ািদ। [যk
ু

যাতা, মt থেক মাতা, ঘাম থেক নাম ধাtu ঘামা, িজৎ িহns
ু ানী, গাড়া o িহns
ু ানী।]

(খ) pাkত হ’ ত utরািধকার-সেূ t pাp িসd ধাtu িভn, সংsৃত হ’ ত বhu মৗিলক বা িসd ধাtu বাংলায় eেস গেছ।
সািহেত — িবেশষ কের কাব -সািহেত র ভাষায় — eguিলর aিধক pেয়াগ দখা যায়। eguিল হেc বাংলায় আগত তৎসম বা
aধতৎসম ধাtu। যথা:— আহr, কীt, গj, cum্ , িত , ত j, ধ া ( ধ হoয়া uিচত), নm, িনমা, িনিণ, িনি , pণm, বn্ , বজ
(সংsৃেত িবেশষণ), বত (বৃt ধাtu বলা uিচত), ভ ্ , ভৎs, িভd, মদ (মৃd ধাtu বলা uিচত), যj, শাভ (সংsৃেত িবেশষ ),
সb, sর (s ৃ ধাtu বলা uিচত), িহংs iত ািদ। [আহr, িনমা, িনিণ, িনি , pণm eiguিল uপসগেযােগ গিঠত, িত √sা ধাtuর aনj
ু ায়

মধ মপুruেষর rপ]

(2) সািধত ধাtu
কান মৗিলক ধাtu িকংবা নাম শেbর সে
√কর + আ = করা, √ দ

+আ=

pত য় যk
ু হেয় য ধাtu গিঠত হয় তােক সািধত ধাtu বেল। যমন:-

দখা। eiguিলেক িবে ষণ করেল aন eকিট ধাtu বা নাম-শb eবং eক বা eকািধক

pত য় পাoয়া যায়। ei pত য়guিলেক ধাtবয়ব pত য় বলা হেয় থােক। সািধত ধাtu তৎসম বা সংsৃত, pাkতজ, দশী,
িবেদশী — ei সব pকােররi আেছ। eguিলর aথ o সাধন িবচার করেল, সািধত ধাtuguিলেক চার

ণীেত ভাগ করা যায়।

(ক) িণজn বা pেযাজক ধাtu
মৗিলক ধাtuর সে

‘আ’ বা ‘oয়া’ যk
ু হেয় িণজn বা pেযাজন ধাtu গিঠত হয়। eটা eক ধরেনর সািধত ধাtu।

যমন:- √কr + আ = করা; √ দ

+ আ = দখা। (ব [oয়] ruিতর আগম): খা — খাআ > খাoয়া, দ — দআ >

দoয়া, যা — যাআ > যাoয়া iত ািদ।

(খ) কমবােচ র ধাtu
“আ” pত য় যাগ কের:- un — uনা, শানা (যথা — কথাটা ভাল শানায় না); িবঁ

— বঁ ধা (যথা — duল পরার

জন কান বঁ ধায়); iত ািদ।

(গ) নাম ধাtu
নাম শb aথাৎ িবেশষ , িবেশষণ, aব য় pভৃ িত শb কখনo কখনo pত য়েযােগ, কখনo বা pত য় যk
ু না হেয়
িkয়াrেপ ব বhত হয়। e ধরেনর িkয়ার মল
ূ েক নাম ধাtu বেল। যমন:- জত
ু া > জত
ু ােনা, বত > বতােনা, হাত >
হাতােনা।
কিবতায় মাiেকল মধস
ূ ন pcuর নামধাtuর pেয়াগ কেরন। eguিল s া াড হেয় যায়িন।
ু দ
(৴) সাধারণ িবেশষ বা িবেশষেণ “আ” pত য় যাগ কের; যথা: — লািঠ বা লাঠা — লাঠা, পাu — পাuআ ( পেছা),
আgu — আguআ (eেগা); বািহর — বািহরা ( বেরা); আkuল > আuল — আuলা; আলয়
ু া; রাঙা
ু া, আiলা, eেলা; জত
ু া — জত
— রাঙা iত ািদ
(৵) “ক” pত য়াn িবেশষ হ’ ত; যথা:— থমক — থমকা, থাক — থাকা, মাচক — মচ
ু কা, হড়ক — হড়কা iত ািদ।
(৶) “ট” বা “ড়” pত য়াn িবেশষ হ’ ত যথা:— দাবড়া, আঁকড়া, আঁচড়া, cuমড়া, ঘষটা, কচটা, ঘষড়া, মচ
ু ড়া,
হাতড়া। [আঁচড় eবং মচ
ু ড় বা মাচড় ছাড়া বািকguিলর িবেশষ rপ নi। িবেশষ guিল িkয়া থেক udত বলা চেল।]
(৷) “ল” বা “র” pত য়াn িবেশষ হ’ ত যথা:— আগলা, cuমরা বা চামরা, িপকলা, uকরা, কচলা, ছাবলা, হাঁকড়া।
[আগল, ছাবল িবেশষ আেছ। বািকguিলর িkয়ার pেয়াগi বশী]
(৷৴) “স” বা “চ”pত য়াn িবেশষ হ’ ত যথা:— চকসা, ঝাপসা, ঝলসা, ল চা, ধামসা, ভামসা, ভা চা বা ভ চা।
[ লঙচােনা, ভঙচােনা িবেশষ ।]

(ঘ)

ন াtক বা aনক
ু ারজিনত ধাtu

ধাturেপ ব বhত aনক
ু ার (aনক
ু ার = সাদৃশ করণ, aনক
ু রণ)
(৴) হাঁচ, uক, ধক
ুঁ — হাঁচা, uকা, ধকা।
ুঁ

িনেক

ন াtক ধাtu বেল। যমন: —

(৵) aভ াস বা িdt না কের aনক
ু ার
(৶) িdt কের লখা aনক
ু ার

িনেত “আ” যাগ কের; যথা:— িচlা, cuয়া, uসা, টসা, uঁসা, হাঁপা।

িনেত aথবা ধাtuেক িdt কের aনক
ু ার

িনেত rপাnর কের।”আ” যাগ কের,

যথা:— চঁ চা, গঁগা, গাঁগা > গাঙা, চ চড়া, মcমচা, টlটলা, স সড়া, গlগলা iত ািদ। eguিলর pধান ব বহার “iয়া”
pত য় ব বহার কের aসমািপকা িkয়া rেপ।

(ঙ)

eছাড়া বশ িকu ajাতমেূ লর “আ” pত য়াn দশজ ধাtu আেছ যমন:— কাঁচা, গজা, guটা, guড়া, guঁড়া,

িজরা, জড়
ু া, িবলা, হদা, ললা iত ািদ। [eiguিলর মূল আেছ। যমন িবলা হেয়েছ িবলােনা থেক, যিট িবতরেণর করাপশন]

ন

থক ধাtu:

‘aিs’ বাচক ‘হ’ ধাtuর পূেব ন

থক ‘ন’ শেbর যােগ গিঠত ‘নh’ ধাtuেক ন

থক ধাtu বেল। যমন:- নিহ, নi,

নহ, নo, নেহ, নয়। [ নেগিটভ ভাব আিদ ভারতীয় ভাষা বা pাkতguিলেত pধান ভূ িমকা পালন করেতা। দিkেণর ভাষাguিলেত সিট রkা করা
হেয়েছ। আমােদর কেরনা, কেরিন iত ািদ aত n pচিলত]

(3) সংেযাগমল
ূ ক বা যৗিগক ধাtu
“কr দ, পা” iত ািদ কতকguিল ধাtuর সে

নানা িবেশষ , িবেশষণ aথবা

ন াtক শb iত ািদ যk
ু হেয় য ধাtu

গঠন কের তােক সংেযাগমল
ূ ক বা যৗিগক ধাtu বেল। যমন:- পূজা কr, রািজ হ, ক পা, শািs দ। িসd ধাtu পু pাচীন
সািহেত , আধিু নক কিবতায় eবং pােদিশক বাঙলায় মেল, িকntu eখন িশিkত সমােজ কথা-বাতায় বা গদ

লখায় সরকম

চেল না। সািধত ধাtu “সধ
ু া” বা “uধা” (িজjাসা করা, বা িজjাসা কের জেন নoয়া) eখনo কথা ভাষায় িকি ৎ পিরমাণ
ব বহার হয় eবং কখনo সািহেত pযk
ু হয়। িকntu পু

o uধা’র পিরবেত “িজjাসা করা” সংেযাগমল
ু ক ধাtu আজকাল

সমিধক pচিলত। িবংশ শতাbীর pথম ভােগ uধা o পু gাম শb মেন কের িশিkত সমাজ “িজjাসা করা” udাবন কের।
বাংলা ভাষায় eirপ সংেযাগমল
ু ক ধাtuর বhuল pচােরর কারেণ aেনক aিত সাধারণ ভাবেক িসd বা সািধত ধাtuর
পিরবেত guruগmীর শেbর সাহােয pকাশ কের, ভাষায় eকটা শb ঝ ার আনার pেচ ায়, eirপ সংেযাগমল
ূ ক ধাtuর
ব বহার আরm হয়। eর ফেল ছাট sরাkর িবিশ

িসd ধাtu িকu পিরমােণ বাদ পেড় গেছ। eiভােব ভাষার সmদ hাস

পেয়েছ। সকল ভাষােতi কানo িকu ভdভােব বলার জন সংেযাগমল
ূ ক ধাtuর ব বহার হয়। eেক বজন করাo uিচত নয়।
বাংলায় aকমক o সকমক uভয় pকােররi িkয়া ei সকল সংেযাগমল
ূ ক ধাtu-dারা দ ািতত হয় — aকমক sেল আtিন
ভাবi িবদ মান থােক। যথা:— মিু ড় দoয়া, guঁিড় মারা, হাবu
ূ ক ধাtuর
ু ব ু খাoয়া iত ািদ। বhuল pচিলত িকu সংেযাগমল
uদাহরণ —
(1) “হ” ধাtu- যােগ — সমথ হ, eকমত হ, রাজী হ, িবদায় হ, ধািবত হ, pবািহত হ, uদয় হ iত ািদ।
(2) “যা” ধাtu- যােগ — as যা; uেব যা; মের যা।
(3) “দা” ধাtu- যােগ — utর দাo, জবাব দাo, শািs দাo, দ

দাo, সাজা দাo, ধাkা দাo, দীkা দাo, িশkা

দাo, দাল দাo, ভাট দাo pভৃ িত মধ ম পুruেষ pযk
ু হয়। utর দ, জবাব দ, শািs দ, দ

দ, সাজা দ, ধাkা দ,

দীkা দ, িশkা দ, দাল দ, ভাট দ pভৃ িত মধ ম পুruেষ tucােথ pযk
ু হয়। aেনেক ei যিু kেত eেক ‘ দ’ ধাtu বেলন।
(4) “পা” ধাtu- যােগ — বৃিd পা, লjা পা, ক পা, duঃখ পা, যntণা পা iত ািদ।
(5) “খা” ধাtu- যােগ — হাবu
ু ব ু খা, লাট খা, guঁেতা খা, ঘর
ু পাক খা iত ািদ।
(6) “বাs” ধাtu- যােগ — ভাল বাs, মn বাs (pাচীন বাংলায় duঃখ বাs, সখ
ু বাস, লাজ বাs) iত ািদ।
(7) “বা ” ধাtu- যােগ — আেগ বাড়া।

(8) “কr” ধাtu- যােগ — বাংলায় pায় য- কানo িবেশষ শbেক “কর” ধাtuর সিহত ব বহার কের সংেযাগমল
ূ ক
ধাtu বা িkয়া গঠন করা যায়। কেয়কিট বhuল pচিলত uদাহরেণর িবেশষ — লাভ, যাগ, িবেয়াগ, guণ, ভাগ, sীকার,
আেরাহণ, aবেরাহণ, sান, pহার, আরm, uru, aবেরাধ, ঘuেঘu, ঘরাo, সাkাৎ, পিরবতন, বদল, আদায়, aিভেযাগ,
নািলশ, সৃজন, সৃ , পাক, রnন, আরাম, িন য়, দরী, শী , জlিদ, icা, aিভলাষ, ভাগ, সেnহ, আকষণ, ব াখ া, পূরা,
পূণ, পূরণ, aনস
ৃ া,
ু রণ, ঘণ

বণ, দশন, গাপন, আঘাত, ঠা া, মsরা, তামাশা, রিসকতা, িশkা, তরী, pাণধারণ, pstuত,

aি ত, a ন, িম ণ, িমি ত, রkা, guিল, িনেkপ,

মণ, aভ থনা, pণাম, নমsার, pণিত, সলাম, খািতর, আশা, আশ া,

পূজা, hukuম, তািমল, বরখাs, বাহাল, খািরজ iত ািদ।
সংেযাগমল
ূ ক ধাtuর আেলাচনািট কতটা pাসি ক তা িনেয় ব াপক আেলাচনা pেয়াজন। িবেশষ guিল কন কম নয়
তা পির ার নয়। ভাষাচায সন
করেল তেবi
ু ীিতkuমার বলেতন, সংেযাগমল
ু ক ধাtuর শb duিটেক হাiেফন িদেয় যk
ু
সংেযাগমল
ূ ক ধাtu বলা uিচত। p

হেc, eত ক করার দরকার আেছ? “িশkা করা” aবশ i making education নয়।

eিট িশkা লাভ করার সে াচেন ঘেটেছ। eখােন ভােবর পিরবতন হেয়েছ। িকntu লাভ করা making profit. eিটেক নtuন
িkয়া বলায় pেয়াজন হয় না। জনারালাiেজশন না কের কস বাi কস আেলাচনা করেল ফল ভাল হেব।
d ব : সংেযাগমূলক িkয়ার pথম aংশ িবেশষ হয়। বাংলায় যৗিগক-িkয়া (compound verb) আেছ, eguিলেত duiিট ধাtu িমেল eকিট
িkয়ার ভাব pকাশ কের। যৗিগক-িkয়া সmেn পের আেলাচনা করা হেয়েছ।

িkয়ার pকারেভদ
1. সমািপকা-aসমািপকা িkয়া
বােক র ভাব pকােশর uপর িভিt কের িkয়াপদেক সমািপকা িkয়া o aসমািপকা িkয়া, ei duiভােগ ভাগ করা
হেয়েছ।

সমািপকা িkয়া:

য িkয়াপদ বােক র ভােবর পিরসমািp ঘটায়, তােক সমািপকা িkয়া বেল। aথাৎ,

য

িkয়াপদ বাক েক সmণ
ূ কের, আর িকu শানার আকাkা বািক থােক না, তােক সমািপকা িkয়া বেল। যমন:— আিম যাi।
স বিলল। তাহারা গান গািহেতেছ।
eকিট বােক eকিট সমািপকা িkয়া থাকেতi হয়। eবং eকিট বােক eকটার বিশ সমািপকা িkয়া থাকেত পাের
না। যমন:আিম ভাত খাব। আিম ভাত খেয় suেল যাব। ছেলরা খলেছ। ছেলরা খলেত যােছ।
িdতীয় বােক ‘ খেয়’ সমািপকা িkয়া নয়। e জন ‘যাব’ সমািপকা িkয়া আনেত হেয়েছ। চtuথ বােক

খলা

aসমািপকা িkয়া, কারণ ‘যােc’ না বলেল বাক িট সmণ
ূ হেc না।

aসমািপকা িkয়া:

য িkয়াপদ dারা বােক র ভােবর পিরসমািp ঘেট না, তােক aসমািপকা িkয়া বেল। aথাৎ,

য িkয়া dারা বাক সmণ
ূ হয় না, আেরা িকu শানার আকাkা থেকi যায়, তােক aসমািপকা িkয়া বেল।
aসমািপকা িkয়া ব বহােরর পরo বােক সমািপকা িkয়া ব বহার করেত হয়। uধ ু aসমািপকা িkয়া িদেয় বাক
গিঠত হয় না। aসমািপকা িkয়া aকমক o সকমক dui pকােররi হ’ ত পাের।

eকিট বােক যতguিল icা aসমািপকা িkয়া ব বহার করা যায়। িকntu eকিট সমািপকা িkয়া aবশ i ব বহার করেত
হয়। যমন:ছেলরা খলেত।
eখােন খলা eকিট aসমািপকা িkয়া। িkয়াপদ হেলo eিট িদেয় বাক িট সmণ
ূ হয়িন, আেরা িকu শানার
আকাkা থেকi যােc। eর সে

আেরকিট সমািপকা িkয়া ‘যােc’ যাগ করেলi কবল বাক িট সmণ
ূ হেব। পেরর

uদাহরণguিল সাধভ
ু াষায় দoয়া হল। কারণ তােত িবভিkguিল পির ার বাঝা যায়।


ছেলরা খিলেত যাiেতেছ।



স চঁ চাiয়া বিলল।

 তাহারা নািচেত নািচেত আিসেতেছ।
 আমার বাড়ী হiয়া যাiেব।
 tuিম বিলেল তেব আিম বিলব।

সাধারণত aসমািপকা িkয়ার শেষ iয়া, iেল, iেত, (e, ল, ত) িবভিkguিল যk
থােক। পেরর aনেু cেদ
ু
আেলাচ সকমক o aকমক িkয়া দখেল বাঝা যােব য সমািপকা o aসমািপকা িkয়া সকমক o aকমক duii হেত
পাের।
aসমািপকা িkয়ার বিশ guিল িনেm pদt হেলা।

(1) ধাtu + iয়া (চিলত ভাষায় e):(ক) যৗিগক িkয়ার pথম aংশ rেপ — দাঁড়াiয়া রিহেল
(খ) সমািপকা িkয়ার পূবকালীনতা বঝ
ু াiেত —

কন? বিসয়া পড়। পুkuরিট uকাiয়া িগয়ােছ।

isuল থেক িফের হাতমখ
ু ধােব। বiপt রেখ হাত

ধেু য় নাo। িকu খেয় আবার পড়েত বিস। isuল থেক িফের, বiপt রেখ, িকu খেয় আবার পড়েত বিস। ( শেষর বােক
চারেট aসমািপকা িkয়া o eকিট সমািপকা িkয়ার কতা eকিট ‘আিম’)

(গ) আিতশয , পৗনঃপিু নকতা o িবরামহীনতা বঝ
ু াiেত িdt-pেয়াগ —
হেয় গিছ (বhuবার বেল)।

তামায় বেল বেল হয়রাণ

িলেখ িলেখ হাত পাকাo। ঘেু র ঘেু র কত তীথ দেখ eলাম। খেট খেট জীবনপাত করলাম

(িবরামহীনভােব খেট)।

(ঘ) িkয়া-িবেশষণ rেপ —

(সংেযাগমল
ূ ক িkয়ার utরাংশ rেপ aথবা aসমািপকার িdt pেয়ােগ) যথা:—

“ কমন কের হরhেদ দাঁিড়েয়ছ মা পদ িদেয়?” “eমন কের িক মরেণর পােন uিটয়া চিলেত আেছ।” ছেলটােক eকu
দিখস তা মা, আিম eলাম বেল (সtরতা বাঝােত িkয়া-িবেশষণ)। “ঘনেঘার ধম
ূ ঘিু রয়া ঘিু রয়া uিলয়া uিলয়া uিড়ল।”

(ঙ) aন ান pেয়াগ —

‘iয়া’ িবভিkযk
ু aসমািপকা িkয়া কিবতায় ‘য়া’ লাপ হেয় যায়। aসমািপকা িkয়া

কায-কারণ সmn, aনস
ু গ, aব য় eবং িkয়াবাচক িবেশষ o িবেশষ rেপ ব বhত হেত পাের।

(2) ধাtu + iেল (চিলত ভাষায় ল):—
(ক) সমািপকা িkয়ার পূবকালীনতা বাঝােত —

(সমািপকা o aসমািপকা িkয়ার িভn কতা) চার

পালােল বিু d বােড়। tuিম বলেল তেব আিম আসব। কu ডাকেল খবরদার সাড়া িদিব না।

(খ) সমািপকা িkয়ার সমকালীনতা বাঝােত —

বড়বাব ু খেত বসেল পাখাটা eকu নািড়স তা মাখন।

“হাসেল পের মেু kা ঝের, কাঁদেল মািণক পের।”

(গ) icা, সmাবনা pভৃ িত aেথ —

করেল (করার icা থাকেল) কাজটা করা যত। ভাল লাগেল (যিদ ভাল

লােগ) আবার চেয় নব। খাতকেদর কােছ টাকা পেল (যিদ পাoয়া যায়) আপনােদর pাপ িদেয় দব।

(ঘ) কায-কারণ সmn বাঝােত —

পড়ােশানায় aবেহলা করেল ফল ভু গেত হেব। আেলা jালেল anকার

দূর হেব। aিতিরk বৃি হেল রাsায় জল জমেবi।

(ঙ) িkয়াবাচক িবেশেষ র পিরবেত —

“ বল পাকেল কােকর িক?” eত ভাবেল হেব না। িদনরাত uধ ু

খলেল লখাপড়া হেব না।

(3) ধাtu + iেত (চলিত ভাষায় ত):—
(ক) যৗিগক িkয়ার পূবাংশ rেপ —

পাখাটা চলেত থাkuক। “ দিখেত পাo না tuিম মৃtu দূত দাঁড়ােয়েছ

dাের?”

(খ) uেdশ o িনিমt aেথ —

“আপনাের লেয় িবbত রিহেত আেস নাi কহ aবনী পের।” আমরা বাঁচেত

চাi। বড়বাবেু ক বসেত eকটা চয়ার দ। লখাপড়া িশখেত aধ বসায় চাi।

(গ) কমrেপ —

“মিরেত চািহ না আিম সn
ু র ভু বেন।” বাবা ছিব আঁকেত ভালবাসেতন। আপিন িক eখনi

দখেত চান? eকবার ধরেত পারেল দেখ নব। সংসাের সখ
ু ী হেত ক না চায়?

(ঘ) সামথ o সmাবনা aেথ —

আজ ঝড় বৃি

হেত পাের। uভদা চমৎকার গান গাiেত পাের। আপিন িক

ছিব আঁকেত পােরন?

(ঙ) সমািপকা িkয়ার কারণrেপ —

“আজ স কথা ভাবেত মেনর সেু খর চেয় ব থাi বশী।” “sিরেত

স-সব কথা, মরেম জনেম ব থা।” শিkমান হেয়o িক করেত aেন র uপর িনভর করছ?

(চ) সমািপকা িkয়ার সমকালীনতা বাঝােত —

দাঁত থাকেত দাঁেতর মম বােঝ না। ঠগ বাছেত গাঁ

uজাড়। বাবার সামেন দাঁড়ােত ভয় লােগ।

(ছ) সমািপকা িkয়ার পরকালীনতা বাঝােত —

সরকারী সাহায আসেত দরী হেত পাের। পরীkা

আরm হেত আর পাঁচিদন বাকী।

(জ) িবরামহীনতা বাঝােত (িdt pেয়াগ) —

“জিপেত জিপেত নাম aবশ কিরল গা।” ভাবেত ভাবেত

পাগল না হেয় যাi।

(ঝ) সেtto aেথ, al পূবকালীনতা aেথ, িkয়ািবেশষণ, ভাববাচক িবেশষণ o িবেশষণ-িবেশষণ rেপ ‘iেত’ যk
ু
aসমািপকা িkয়ার ব বহার হেয় থােক।

2. সকমক-aকমক-িdকমক িkয়া

বােক িkয়ার কেমর বা aন পেদর সে

সmেকর uপর িভিt কের িkয়াপদেক aকমক, সকমক o িdকমক — ei

িতন ভােগ ভাগ করা হয়।
কমপদ: য পদেক আ য় কের িkয়াপদ তার কাজ সmাদন বা সংঘটন কের, তােক কমপদ বেল। aথাৎ, িkয়াপদ
কাজ করার জন

যi পদেক ব বহার কের, তােক কমপদ বেল।

িkয়াপদেক ‘কী/ কােক’ িদেয় p

করেল য utর পাoয়া যায়, সিটi কমপদ। আর যিদ utর না পাoয়া যায়,

তেব সi িkয়ার কান কমপদ নi। যমন:

মেয়িট কলম িকেনেছ।



মেয়িট হােস।
eখােন pথম বােক িkয়াপদ ‘িকেনেছ’ ক ‘কী’ িদেয় p

করেল utর পাoয়া যায় ‘কলম’। (কী িকেনেছ? —

কলম) aথাৎ, pথম বােক র িkয়ার কমপদ কলম।
আবার িdতীয় বােক র িkয়াপদ ‘হােস’ ক ‘কী / কােক’ কানটা িদেয় p

করেলi কান utর পাoয়া যােc না।

সত
ু রাং, ei বােক র িkয়াপেদর কান কম নi।

aকমক িkয়া:

য িkয়াপেদর কান কম নi, য িkয়ার dারা কবল সtা, aবsান বা ঘটনা বাঝায়; তােক

aকমক িkয়া বেল।

সকমক িkয়া:

কমেক aবলmন কের য িkয়া পূণতা পায় তােক সকমক িkয়া বেল। aথাৎ য িkয়াপেদর

কমপদ আেছ তােক সকমক িkয়া বেল।

িdকমক িkয়া: কখেনা

কখেনা eকিট বােক eকi িkয়াপেদর duিট কমপদ থােক। তখন সi িkয়াপদেক

িdকমক িkয়া বেল। eেkেt, বstuবাচক কমপদেক pধান বা মখ
ু কম বেল eবং ব িkবাচক কমপদেক গৗণ কম বেল। aথাৎ,
বstuবাচক কমিটেকi বিশ gurut দoয়া হয়। যমন:— রাম গাপালেক গািল িদল। বাবা আমােক eকিট সাiেকল িকেন
িদেয়েছন।
pথম বােক ‘িদল’ িkয়ার duিট কমপদ, ‘ গাপালেক’ o ‘গািল’। eখােন বstuবাচক (কাযতঃ ভাববাচক) কমপদ
‘গািল’, আর ব িkবাচক কমপদ ‘ গাপালেক’। সত
ু রাং eখােন মখ
ু বা pধান কমপদ ‘গািল’ আর গৗণ বা apধান কম
‘ গাপালেক’। পেরর বােক ‘িকেন িদেয়েছন’ িkয়ার কমপদ duিট, ‘আমােক’ (কােক িকেন িদেয়েছন?) o ‘সাiেকল’ (কী
িকেন িদেয়েছন?)। eখােন বstuবাচক কমপদ ‘সাiেকল’, আর ব িkবাচক কমপদ ‘আমােক’। সত
ু রাং eখােন মখ
ু বা pধান
কমপদ ‘সাiেকল’ আর গৗণ বা apধান কম ‘আমােক’।

সমধাtuজ কম (Cognate Object):

বােক র িkয়াপদ o কমপদ যিদ eকi ধাtu বা িkয়ামল
থেক
ূ

গিঠত হয়, তেব তােক সমধাtuজ কমপদ বেল। aথাৎ, িkয়াপদ o কমপদ eকi শbমল
ূ থেক গিঠত হেল তােক সমধাtuজ
কমপদ বেল। যমন:—
আজ eমন ঘম
ু ঘিু মেয়িছ।
eখােন িkয়াপদ ‘ঘিু মেয়িছ’, আর কমপদ ‘ঘম
ু ’ (কী ঘিু মেয়িছ?)। আর ei ‘ঘিু মেয়িছ’ আর ‘ঘম
ু ’ duিট শেbরi
শbমল
ূ ‘ঘm
ূ েক ধাtu বেল)। সত
ু রাং, ei বােক ‘ঘম
ু ’। aথাৎ, শb duiিট eকi ধাtu হেত গিঠত (িkয়ার মল
ু ’ কমিট eকিট
সমধাtuজ কম। eরকম:—
 খব
ু চমৎকার নাচ নাচল।

 আর মায়াকাnা কাঁদেত হেব না।
 eমন মরণ মিরেত পারা ভােগ র কথা।
 িক িমি হািস হািসল।

িkয়াবাচক িবেশষণ (Vebal Adjectives — Participles) —

কtবােচ ‘-iেত’ o ভাববােচ ‘-আ’,

‘-আেনা’।
iংেরজী ব াকরেণর aনস
ু াের কতguিল aসমািপকা িkয়ার pেয়াগ িkয়াবাচক িবেশষণ বেল িনিদ করা হেয় থােক।
‘iেত’ pত য়যk
ু ei সব িkয়াপেদর ব বহার পূেবi aসমািপকা িkয়া aংেশ আেলািচত হেয়েছ। e ছাড়াo য সব uদাহরণ
বাংলা ভাষায় আেছ তা িনেm বিণত হেলা:-

(ক) an pত য় যােগ —

aেনকguিল মৗিলক ধাtuর utর ‘an’ pত য় যাগ কের ‘ সi কােজ িনযk
ু ’

eirপ aথ- দ াতক কtবােচ র িবেশষণ গিঠত হয়। বাংলা ভাষায় ei সব িবেশষণ, aন সকল িবেশষেণর মত িবেশেষ র
পূেবi বেস। যথাঃ—

চলn গাড়ী, ঘম
ু , পড়n রাদ, uঠn বয়স iত ািদ। eguিলেক পরবত কােল
ু n ছেল, জীবn মানষ

‘বাংলা kদn পদ’ বেল বণনা করা হেয় চেলেছ।

(খ) আ o আেনা pত য় যােগ — ধাtuর utর ‘আ’ o ‘আন’ (আেনা) pত য়- যােগ কমবােচ

িবেশষণ গিঠত

হয়। মৗিলক ধাtuর utর ‘আ’ হয় eবং pেযাজক, নাম-ধাtu pভৃ িত আকারাn ধাtuর utর ‘আন’ (আেনা) হয়। ব-ruিত মেত
আ + আেনা = oয়ােনা হেয় যায়। খা + আ = খাআ = খাoয়া, খাoয়া + আন = খাoয়ান। যখন কান িkয়ার ফল বা pভাব
কান পদােথর uপর পেড় তখন ei কমবােচ র িবেশষেণর pেয়াগ হয়। রাঁধা ভাত, করা কাজ, চষা জিম, কাচা কাপড়,
হারােনা ছেল iত ািদ। eguিল ক বাংলা kৎ pত েয়র িনদশন িহসােব আেগi বণনা করা হেয়েছ।

iংেরজী Gerundial Infinitive বাংলায় ‘iেত’ pত য়যk
ু aসমািপকা িkয়ার আর eক ধরেণর ব বহার।

িkয়াবাচক িবেশষ পদ (Verbal Nouns) —

িkয়ার কায জানাবার জন কতকguিল pত য় ধাtuর সে

যk
ু করা হয়; যথা:—
(ক) “-aন বা -aণ (oন)” pসাের ‘aনা, aনী, uিন, নী, িন’ —
বা ধরন, রহন, সহন, খাoন, রাঁধন, হoন iত ািদ। ‘আনা’
pত য় পূববে

দখন = দখার কায; চলন, করণ বা করন, ধরণ

যােগ গানা (গণন), কাঁদনা > কাnা, বাড়না iত ািদ। ‘aন’

িবেশষ pচিলত।

(খ) ‘-a’ pত য়: যথা — বাল, চাল, নড়-চড়, রহ-সহ iত ািদ। ‘a’ eখন আর ucািরত হয় না।
(গ) ‘-ঈ’ বা ‘-i’ pত য়: যথা — বিু ল, হািস, মিু ড়, ফরী (িফির) iত ািদ।
(ঘ) ‘-আ’, ‘oয়া’ pত য়: যথা —

eguিল ‘আ’-কারাn িkয়াবাচক িবেশষণ হ’ ত aিভn। করা, খাoয়া, যাoয়া,

নাoয়া, দoয়া, নoয়া iত ািদ।
(ঙ) ‘-আন, আন’ pত য়; eguিল ‘আন’-pত য়াn িkয়াবাচক িবেশষণ হ’ ত aিভn: যথা — খাoয়ান, িজয়ােনা,
দখান iত ািদ। pসাের — -আিন, -আনী, -aিন, -uিন — ঝাঁকািন, দখািন, uনানী, jলানী > jলিু ন, মলািন iত ািদ।
(চ) ‘-আi’ pত য়: যথা — বাছাi, যাচাi, লড়াi, বড়াi, চালাi, ঢালাi, বাঁধাi iত ািদ। িহিn হেত গৃহীত: চড়াi,
uৎরাi, ধালাi, সলাi, চালাi, বনাঈ > বাণী ( মিকং চাজ) iত ািদ।
(ছ) ‘-আo’ pত য়: যথা — কতকguিল শেb পাoয়া যায়, িহিnর pভাবজাত: পাকড়াo, ঢালাo, uধাo, ফলাo
iত ািদ।

(জ)’-iবা’ pত য় (চিলত ভাষায় ‘—বা’): যথা — আধিু নক বাংলায় eguিল ‘মাt’ শbেযােগ eবং চtuথ o ষ ী
িবভিkেত ব বhত হয়: িদবা মাt, কিরবার জন , ধিরবার, খাiবার, আিসবার iত ািদ। [চিলত ভাষায় কিরবার ক কrবার বলা হয়
কাrবার বলা হয় না।]

3. pেযাজক িkয়া
য িkয়া eকজেনর pরণায় বা pেযাজনায় আেরকজন কের তােক pেযাজক িkয়া বেল।
pেযাজক িkয়ার du’জন কতা থােক। eরমেধ eকজন কতা কাজিট আেরকজন কতােক িদেয় করান। aথাৎ, eকজন
যখন আেরকজনেক িদেয় কান কাজ কিরেয় নয়, তখন সi িkয়াপদিটেক বেল pেযাজক িkয়া। [সংsৃত ব াকরেণ eরi
নাম িণজn িkয়া।]
pেযাজক িkয়ার duiজন কতার মেধ িযিন কাজিট করান, তােক বেল pেযাজক কতা। আর িযিন কাজিট কেরন,
তােক বেল pেযাজ কতা। তােক িদেয় কাজিট pেযাজ করা হয় বেল তােক pেযাজ কতা বেল। যমন:মা িশuেক চাঁদ দখােcন।
eখােন চাঁদ দখার কাজিট করেছ ‘িশu’, িকntu চাঁদ দখােcন ‘মা’। aথাৎ, ‘মা’ কাজিট pেযাজনা করেছন। তাi ‘মা’
eখােন pেযাজক কতা। আর চাঁদ দখার কাজিট আসেল ‘িশu’ করেছ, তাi ‘িশu’ eখােন pেযাজ কতা। eরকম:সাপুেড় সাপ খলায়। (eখােন সাপুেড় pেযাজক কতা, আর সাপ pেযাজ কতা)

4. নামধাtuজ িkয়া
িবেশষ , িবেশষণ o
নামধাtuর সে

ন াtক aব েয়র পের ‘আ’ pত য় যk
ু হেয় য সব ধাtu গিঠত হয়, তােদরেক নামধাtu বেল।

িkয়ািবভিk যk
ু হেয় যসব িkয়াপদ গিঠত হয়, তােদরেকi নামধাtuজ িkয়া বেল।

যমন: িবেশষ = বত + আ = বতা, িkয়াপদ = বতােনা, বতােcন, বিতেয়
 িবেশষণ = বাঁকা + আ = বাঁকা, িkয়াপদ = বাঁকােনা, বাঁকােcন, বাঁিকেয়


ন াtক aব য় = কন কন + আ = কনকনা, িkয়াপদ = কনকনােc, কনকিনেয়

 বােক pেয়াগ — লাকিট ছেলিটেক বতােc।
 কি িট বঁ িকেয় (বাঁিকেয়) ধর।
 দাঁত ব থায় কনকনােc। aজগরিট ফাঁসােc।
ব িতkম: কেয়কিট নামধাtu ‘আ’ pত য় ছাড়াi ধাtu িহেসেব ব বhত হয়। যমন: ফল = বাগােন eবার aেনক আম ফেলেছ।
 টক = তরকাির বািস হেল টেক।

 ছাপা = pকাশক তার বiটা eবার বiেমলায় ছেপেছ।
[eখােন ব াপারিটেক aেহtuক জিটল করা হেয়েছ। ফল eবং ফলা duিট পৃথক নামধাtu হেত পাের। aন guিলর kেto eirপ হoয়া সmব।]

5. যৗিগক িkয়া
বাংলা ভাষায় ‘iেত’ eবং ‘iয়া’ pত য়যk
ু aসমািপকা িkয়াপদ aন কতকguিল ধাtuর (প , ন, থাk, ফl, িদ,
লাg, রা , পা, u

pভৃ িত) সিহত ব বhত হয় eবং uভেয় িমেল eকিট aথ pকাশ কের। সাধারণতঃ যৗিগক িkয়ায়

aসমািপকা িkয়ািটরi aথpাধ ান লিkত হয়। aসমািপকা িkয়ািটর aথেক পূণতা, িবশদতা, িন য়তা িদেয় িবিশ করাi
যৗিগক িkয়ার কাজ।

যমন:—

‘iেত’ pত য়াn িkয়াপদ যােগ। —



মেয়িট চল(i) ত পার(iেত) ছ eখন। (শক তােবাধক)
aপােরশেনর পর দখ(i) ত পা(iেত) c। (সামথ েবাধক)



ক ক বস(i) ত চায়? (icােবাধক)



স খ(খাi) ত লাগল। (pারিmকতা বাধক) [চিলত rেপ আ iকার হেয়েছ খা> খ]



িতিন বল(i) ত লাগেলন। (িনরnরতা বাধক)



ছাtেদর য(যাi) ত দাo। (িনেদশ aেথ) [চিলত rেপ আ iকার হেয়েছ যা> য]



eখন য(যাi) ত পার। (aনেু মাদন aেথ) [চিলত rেপ আ iকার হেয়েছ যা> য]
‘iয়া’ pত য়াn িkয়া িবেশষণ যােগ। —



ছেলেমেয়রা uেয় পড়ল। (কাযসমািpo বাঝােc)



ঘটনাটা uেন রাখ। (ভাল কের শান)



সাiেরন বেজ uঠল। (িকukণ ধের বাজার কথা বলা হেc)



িশkায় মন সংsারমk
ু হেয় থােক। (aভ sতা aেথ বাঝােc)
aন uদাহরণ:— (চিলত ucারেণ ‘iয়া’ ‘e’ বা ‘ য়’ হেয় যায়।)

(ক) পূণতােবাধক —

খাiয়া ফl, মিু ছয়া ফl, মািরয়া ফl, িদয়া ফl, কািটয়া ফl, কিরয়া বs, বিলয়া

বs, আিসয়া প , বিসয়া প , ভািগয়া প , সিরয়া প , ভাি য়া দ, িদয়া দ, কািড়য়া লh, কিরয়া tul, গিড়য়া tul,
সািরয়া tul iত ািদ।

(খ) pারিmকতা বা আরm- বাধক — কাঁিদয়া u

, লািগয়া যা, বিসয়া যা, বিলয়া u iত ািদ।

(গ) sািয়t বা িনত তা দ াতক — বিসয়া থাk, জািগয়া থাk, জািগয়া রh, ধিরয়া থাk, ধিরয়া রh iত ািদ।
(ঘ) িনরnরতা বাধক — বিকয়া যা, খাiয়া যা, পিড়য়া যা iত ািদ।

(ঙ) aবধারণ, িবশদতা বা িন য়তা বাধক — ধiু য়া লh, হiয়া দাঁড়া, বিু ঝয়া লh, িদয়া আ

(s), খাiয়া

লh, পিড়য়া যা, চিলয়া যা, লাফাiয়া প , চিলয়া যা, লiয়া যা iত ািদ।

(চ) aভ াসেবাধক — িগয়া থাk, খাiয়া থাk, িদয়া আ
(ছ) পরীkা বা aনেু মাদন- বাধক — খাiয়া

(s), খাiয়া আ (s), লiয়া আ (s) iত ািদ।

দ , চািখয়া দ , চািহয়া দ , বিসয়া দ iত ািদ।

[মেন রাখেত হেব, যৗিগক িkয়া duiিট িkয়ার মাধ েম গিঠত হয়, যার eকিট সমািপকা িkয়া আেরকিট aসমািপকা িkয়া। aন িদেক,
সংেযাগমূলক িkয়া িবেশষ , িবেশষণ বা

ন াtক aব েয়র পের িkয়াপদ বেস গিঠত হয়।]

6. সংেযাগমল
ূ ক িkয়া
িবেশষ , িবেশষণ o

ন াtক aব েয়র সে

কr, h, দ, পা, যা, কা , গা, ছা , ধr, মাr, pভৃ িত ধাtu যাগ হেয়

িkয়াপদ গঠন কের কান িবেশষ aথ pকাশ করেল তােক সংেযাগমল
ূ ক িkয়া বেল। যমন:িবেশেষ র পের:
 আমরা তাজমহল দশন করলাম।


গাlায় যাo।

িবেশষেণর পের:


তামােক দেখ িবেশষ pীত হলাম।

ন াtক aব েয়র পের:
 মাথা িঝম িঝম করেছ। ঝম ঝম কের বৃি পড়েছ।
[মেন রাখেত হেব, যৗিগক িkয়া duiিট িkয়ার মাধ েম গিঠত হয়, যার eকিট সমািপকা িkয়া আেরকিট aসমািপকা িkয়া। aন িদেক,
সংেযাগমূলক িkয়া িবেশষ , িবেশষণ বা

ন াtক aব েয়র পের িkয়াপদ বেস গিঠত হয়। বাংলােদেশ সংেযাগমূলক িkয়ােক িম

িkয়া বলার pবণতা

দখা যায়।]

িkয়ার কাল
িkয়া সmাদেনর সময়েকi িkয়ার কাল বা কাল বেল।
যমন:- আিম বাংলা suেল পিড়। — eখােন ‘পড়া’র কাজিট eখন সmn হেc।
আবার, আিম বাংলা suেল পড়েবা। — eখােন ‘পড়া’র কাজিট পের সmn হেব।
আবার, আিম বাংলা suেল পেড়িছ। — eখােন ‘পড়া’র কাজিট পূেবi সmািদত হেয়েছ।
uপেরর বাক িতনিটেত িkয়া িতনিট িভn সমেয় সmািদত হেয়েছ। িkয়া সmাদেনর ei সময়guিলi িkয়ার কাল
বা কাল।

িkয়ার কাল rপ িনভর eবং aথ পিরচায়ক: কাল মল
ূ ত িkয়ার rপেক িনয়ntণ কের। িkয়ামল
ূ বা ধাtuর সে
িkয়ািবভিk যk
হেয় eকিট সmণ
ূ বা পূণা
ু

িkয়াপদ তির কের। কাল o পুruষ aনয
ু ায়ী ধাtuর সে

যk
হoয়া
ু

িkয়ািবভিkিট িনধািরত হয়। আর তাi কাল o পুruষ aনয
ু ায়ী িkয়াপেদর rপo পিরবিতত হয়।
িkয়াপেদর ei পিরবতনশীল ‘rপ’ কাল িনণেয়র kেt gurutপূণ। কাল বােক র aথেকo pভািবত কের, aতীত
মােনi কাজ সmণ
ূ , বতমান মােন কাজিট হেc, ভিবষ ৎ মােন কাজিট হেব। মেন রাখেত হেব, কাল বলেত িkয়ার কালেক
বাঝায়, যা হল বােক র ঘটেনর কাল। তাi, িkয়াপদ য কােলর rপ aনয
ু ায়ী ব বhত হেব, িkয়াপদিট সi কােলর বলা
হয়।

কাল বা িkয়ার কাল iংেরিজ Tense-eর aনr
ু প। িকntu iংেরিজ Tense বােক র aথ aনস
ু রণ কের, বাংলা কাল

িকu kেt বােক র aথ aনস
ূ ত বাংলা কাল িkয়ার rপেক aনস
ু রণ কের না; মল
ু রণ কের। ei ধরেণর ব িতkম সব

ভাষােতi আেছ।

িkয়ার কাল o পru
ু ষ:
“pত য় o িবভিk যােগ য pসার বা rপাnর ঘিটেল, িkয়ার ব াপারিট ঘিটেতেছ, বা সমাp হiয়া িগয়ােছ বা
ভিবষ েত ঘিটেব, ei pকার সমেয়র বাধ হয়, তােক িkয়ার কাল বেল।” কাল সংjািট ব াপকতা লাভ করায়, pকরেণর
anগত aেনক িকuেক বাঝায়। uধ ু সমািপকা িkয়ারi কাল হয়।

পru
ু ষেভেদ িkয়ার rপ
পুruষ

সাধারণ

সmমাtক

tucাথক/ ঘিন াথক

utম পুruষ

আিম কির

———

———

মধ ম পুruষ

tuিম কর

আপিন কেরন

tui কিরস

pথম পুruষ

স কের

utম পুruষ

আিম যাi

———

———

মধ ম পুruষ

tuিম যাo

আপিন যান

tui যা

pথম পুruষ

স যায়

িতিন যান

eটা যায়

utম পru
ু ষ:

িতিন কেরন

সটা কের, eটা কের

বােক র বkাi utম পুruষ। aথাৎ, যi ব িk বাক িট বেলেছ, সi utম পুruষ। utম পুruেষর

সবনােমর rপ হেলা — আিম, আমরা, আমােক, আমােদর, iত ািদ।

মধ ম পru
ু ষ:

বােক র uিd

াতাi মধ ম পুruষ। aথাৎ, utম পুruষ যােক uেdশ কের বাক িট বেল, eবং

পাশাপািশ বােক o uেlখ কের, তােক মধ ম পুruষ বেল। aথাৎ, pত kভােব uিd

াতাi মধ ম পুruষ। মধ ম পুruেষর

সবনােমর rপ হেলা — tuিম, তামরা, তামােক, তামােদর, তামািদগেক, আপিন, আপনার, আপনােদর, iত ািদ।

pথমপru
ু ষ:

বােক বkা aনপ
ু িsত যসব ব িk, বstu বা pাণীর uেlখ কেরন, তােদর pথমপুruষ বেল। aথাৎ,

বkার সামেন নi eমন যা িকuর কথা বkা বােক বেলন, সবguিলi pথমপুruষ। pথমপুruেষর সবনােমর rপ হেলা — স,
তারা, তাহারা, তাহােদর, তােদর, তাহােক, তােক, িতিন, তাঁহােক, তাঁেক, তাঁহারা, তাঁরা, তাঁহােদর, তাঁেদর, iত ািদ।]
বাঙলায় বhuবচেনর জন কােলর িবভিk eকবচেনর aনr
ু প, কান পিরবতন হয় না। tui কিরs; তারা কিরs;
আপিন আসন
ু ; আপনারা আসন
ু iত ািদ বলা বা লখা হয়।
কােলর pধান আেলাচনা হল িবিভn সমেয় িবিভn ধরেনর বkার বkব

বাঝােত য সব িবভিk যাগ করা হেয়

থােক তার বণনা। িবিভn বkা aথাৎ eকবচেন িতনিট পুruষ o তােদর বhuবচন। তার পর ei সব বkার িবিভn কােল
(সমেয়) িkয়াপদguিলর rপ িনধািরত করা। পুruেষর pকার িনধািরত হoয়ার পর কােলর pকারguিল pথেম িনিদ করা যাক।

িkয়ার কাল িতনিট — বতমান, aতীত o ভিবষ ৎ।
তেব eiguিলেকo আবার কেয়কিট ভােগ ভাগ করা হেয়েছ।

1. বতমান কাল
বতমােন কােনা কাজ হয় বা হেc — eমন বাঝােল তার কালেক বতমান কাল বেল। যমন:— আিম িলখিছ। tuিম
পড়ছ।

2. aতীত কাল
aতীেত কােনা কাজ হেয় গেছ — eমন বাঝােল তার কালেক aতীত কাল বেল। যমন:— pদীপ িনেভ গল। ব াধ
পািখিটেক ছেড় িদল।

3. ভিবষ ৎ কাল
ভিবষ েত কান কাজ হেব — eমন বাঝােল তার কালেক aতীত কাল বেল। যমন:— আমরা মােঠ খলেত যাব।
শী i বৃি আসেব।

বতমান কাল
বতমান কাল
বতমােন কােনা কাজ হয় বা হেc; eমন বাঝােল তার কালেক বতমান কাল বেল।
যমন:- আিম িলিখ, আিম িলখিছ। tuিম পড়, tuিম পড়ছ।

বতমান কােলর pকারেভদ
বতমান কাল চার pকার, যথা — সাধারণ বতমান কাল, িনত বৃt বতমান কাল, ঘটমান বতমান কাল o পুরাঘিটত
বতমান কাল।

1. সাধারণ বতমান কাল (simple present tense)

য িkয়া বতমােন সাধারণভােব ঘেট বা সবসময় ঘেট তােক সাধারণ বতমান কাল বেল। ei কালেক ‘ud মৗিলক’
বা ‘মল
ূ াtক কালrপ’ (radical tense) বলা হয়; যমন: আিম কির। আমরা কির। tuিম করহ, কর। তামরা করহ, কর। tui কিরs। তারা কিরs। আপিন কেরন। আপনারা

কেরন। স কের। তারা কের। িতিন কেরন। তাঁহারা (তাঁরা) কেরন।


স ভাত খায়।

 আিম বািড় যাi।
[ভাষার আিদকােল aতীতকালi uধ ু িছল, ভারেতর pাkতguিলেক িবচার করেল দখা যােব আিদেত িkয়ার eকিট rপ িছল, সাধারণ aতীত।
তখনo ‘করা হেc’ জাতীয় ভােবর udব হয়িন, করা হেব তা কlনার বাiের।]

সািহেত র uদাহরণ: “ঘম
ু ূর as aচেল।” “ কহ কাঁেদ কহ গাঁেট কিড় বাঁেধ ঘের িফিরবার বলা।”
ু ায় aruণ সদ
“oরা িচরকাল টােন দাঁড়, ধের হাল।” “duঃখ সখ
ু িদবসরজনী মিndত কিরয়া তােল জীবেনর মহামnt

িন।” “িদেনরােt

সেু খduঃেখ tuিম সােধা মৃtu হীন pােণর ঝ ার।” “যািমনী জাছনামtা।” “নামী লখেকর বi বাজাের কােট কম, পাকায়
কােট বশী।” “খ াপা খেজ
খেজ
িফের পরশপাথর।”
ুঁ
ুঁ
িবিশ pেয়াগ: —
ক) aনম
ু িত pাথনায়: eখন তেব আিস।
খ) udিত: চ ীদাস বেলন, ‘সবার uপের মানষ
ু সত , তাহার uপের নাi।’
গ) বণনা: আিম দেখিছ, বাcািট রাজ রােত কাঁেদ।
ঘ) নিতবাচক শbেযােগ aতীত কােলর িkয়ায়: িতিন গতকাল হােট যানিন।
ঙ) ভিবষ ৎ কlনায়: আমার সnান যন থােক duেধ ভােত।

1 (ক). িনত বt
ৃ বতমান কাল

(aেনেক iংেরিজর aনস
ু রেণ ei িবভাগিট কের থােকন। িকntu কােলর

আেলাচনায় eর কান িবিশ তা লিkত হয় ন। কাযত eিট সাধারণ বতমান কাল)
sাভািবক বা aভ sতা বাঝােল তােক িনত বৃt বতমান কাল বেল। যমন: আিম, আমরা কির। tuিম করহ, কর। তামরা করহ, কর। tui কিরs। তারা কিরs। আপিন কেরন। আপনারা কেরন।

স কের। তারা কের। িতিন কেরন। তাঁহারা, তাঁরা কেরন।
 সn ায় সয
ূ as যায়।

িবিশ pেয়াগ: —
ক) sায়ী সত : চার আর চাের আট হয়।
খ) ঐিতহািসক বতমান: ঐিতহািসক ঘটনার বণনায়; বাবেরর মৃtu র পর huমায়ন
ু িদlীর িসংহাসেন আেরাহণ করেলন।
গ) কােব র ভিনতায়:
মহাভারেতর কথা aমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভেণ uেন পূণ বান॥
ঘ) aিন য়তা: ক জােন দেশ আবার সিু দন আসেব িক না।

ঙ) aতীত o ভিবষ েত ‘যিদ, যখন, যন’ শেbর pেয়াগ করেল।
যিদ বৃি আেস, তেব আমরা বািড় চেল যাব।
সকেলi যন সভায় হািজর থােক।
িবপদ যখন আেস, তখন eমিন কেরi আেস।

2. ঘটমান বতমান কাল (present progressive tense)
aতীেত কান কাজ uru হেয় eখনo চলেছ eমন বাঝােল তােক ঘটমান বতমান কাল বেল। যমন: আিম কিরেতিছ (কrিছ)। আমরা কিরেতিছ (কrিছ)। tuিম কিরেতছ (কrছ)।

তামরা কিরেতছ (কrছ)। tui

কিরেতিছs (কrিছs)। তারা কিরেতিছs (কrিছs)। আপিন কিরেতেছন (কr ছন)। আপনারা কিরেতেছন (কr ছন)।
স কিরেতেছ। তাহারা (তারা) কিরেতেছ। িতিন কিরেতেছন। তাঁহারা (তাঁরা) কিরেতেছন।
 িনেবদন িবদ াসাগর কেলেজ পড়েছ।
 নীরা গান গাiেছ।

সািহেত র uদাহরণ: “পরম eক

চতন srপ সৃি র মধ

িদয়া rেপ rেপ আপনােক আsাদন কিরেতেছন।”

“duিলেতেছ িবdu েতর duল।” “প ােত রেখছ যাের স তামাের প ােত টািনেছ।” “ তামার ম ল ঢািক গিড়েছ স ঘার
ব বধান।” “ঘেট ঘেট kিরেতেছ kীর।” “আমার িহয়ায় চলেছ রেসর খলা।” “ঝিরেছ মku
ু ল, kিজেছ কািকল।” “গগেন
গরেজ মঘ ঘন বরষা।”
িবিশ pেয়াগ: —
ক) pত k uিkেত: বkা বলেলন, ‘ধন-সmদ লিু ত হেc, িদেক িদেক আguন jলেছ।’
খ) ভিবষ ৎ সmাবনা: িচnা কেরা না, কালi আসিছ।

3. পর
ু াঘিটত বতমান কাল (present perfect tense)
পূেবi শষ হেয় যাoয়া কােনা িkয়ার ফল যিদ eখেনা বতমান থােক তেব তােক পুরাঘিটত বতমান কাল বেল।
যমন: আিম আমরা কিরয়ািছ (কেরিছ)। আমরা কিরয়ািছ (কেরিছ)। tuিম কিরয়াছ (কেরছ)। তামরা কিরয়াছ (কেরছ)। tui

কিরয়ািছs (কেরিছs)।

তারা কিরয়ািছs (কেরিছs)। আপিন কিরয়ােছন (কেরেছন)। আপনারা কিরয়ােছন

(কেরেছন)। স কিরয়ােছ (কেরেছ)। তাহারা, তারা কিরয়ােছ (কেরেছ)। িতিন কিরয়ােছন (কেরেছন)। তাঁহারা, তাঁরা
কিরয়ােছন (কেরেছন)।
 e বার আিম পরীkায় utীণ হেয়িছ।
 eতkণ আিম a

কেরিছ।

সািহেত র uদাহরণ: “নৃপিতর গব নািশ কিরয়াছ পেথর িভkuক।” “কতrেপ সাজােয়ছ e ভু বন, কত রেঙ রাঙােয়ছ
uলবন।” “মku
ু িল রেয়েছ ছড়ােনা o-পেথর ধিূ ল ’পের।” “িবজয় রেথর চাকা uড়ােয়েছ ধিূ লজাল।” “ স
ু িলত জীবেনর রণgu
য pাণ পেয়েছ পান কের যগ
ু াnেরর sন ।” “ দেখিছ িনেত র জ ািত duেযােগর মায়ার আড়ােল।” “sp দেখেছন রােt

হবচু nd ভূ প।” “ কu পেড়েছন পড়ার পুঁিথ, কu পেড়েছন গl, কu পেড়েছন হdমতন, কu পেড়েছন al।” “তখন
eকজন পিরচািরকা আিসয়া আেয়ষােক কিহল য বগম তাঁহােক sরণ কিরয়ােছন।”

4. বতমান কােল aনj
ু া
ei আেলাচনাo aেনকটা তttবhuল eবং খব
ু া বা aনেু রাধ aতীতকােল হয় না eিট সকেলর
ু যিু kযk
ু নয়। aনj
মত। কাযতঃ aনj
ু ার aনেু রাধ, uপেদশ, আশীবাদ, আেদশ বা pাথনা বতমােন হয় eবং কাযিট ভিবষ েত হয়। সত
ু রাং eিট
বতমান aনj
ু া eবং ভিবষ ৎ aনj
ু া ei dui pকাের ভাগ কের আেলাচনা করা যিু kস ত বেল মেন হয় না। তেব pথািটেক
সmান জািনেয় কেয়কিট uদাহরণ নীেচ দoয়া হেলা।
eকটা গl বলন
ু না। সীতা-সািবtীর মত সতী হo মা। “uuক িচt, কিরয়া নৃত ।” “পুcিট তার uেc tuেল নাচা।”
“মা আমায় মানষ
ু কেরা।” “eেসা যগ
ু ােnর কিব ------ দাঁড়াo ei মানহারা মানবীর dাের।” “জীবনবীণার তার aিশিথল
শিk িদেয় বাঁেধা।” “বেj তােলা আguন কের আমার যত কােলা।” “eকিট নমsাের, সকল দহ লিু টয়া পuক তামার e
সংসাের।” “eকবার আnিরক কাতর হo না মােয়র জন ।”

aতীত কাল
aতীত কাল
পূেবi কােনা কাজ শষ হেয় গেছ — eমন বাঝােল তার কালেক aতীত কাল বেল। যমন:- pদীপ িনেভ গল।
ব াধ পািখিটেক ছেড় িদল।

pকারেভদ
aতীত কাল চার pকার। যথা — িনত বা সাধারণ aতীত কাল, ঘটমান aতীত কাল, পুরাঘিটত aতীত o িনত বৃt
aতীত কাল কাল।

1. সাধারণ aতীত কাল (simple past tense)


য িkয়া আেগi শষ হেয়েছ তােক সাধারণ aতীত কাল বেল। যমন:-

 আিম কিরলাম (কrলাম)। আমরা কিরলাম (কrলাম)। tuিম কিরেল (কrেল)। তামরা কিরেল (কrেল)। tui
কিরিল (কrিল)। তারা কিরিল (কrিল)। আপিন কিরেলন (কrেলন)। আপনারা কিরেলন (কr লন)। স
কিরল (কrল)। তারা, তাহারা কিরল (কrল)। িতিন কিরেলন (কrেলন)। তাঁহারা, তাঁরা কিরেলন (কrেলন)।
 pদীপ িনেভ গল।
 ব াধ পািখিটেক ছেড় িদল।


ণ ছেড় িদল।

সািহেত র uদাহরণ: “কিরলাম বাসা, মেন হল আশা।” “মহিষ দখেলন নেরেনর িজjাসু দৃি েত ভাগবতী দীিp।”
“চাির চkuর ধারায় িতিতল বৃnাবেনর রজ।” “aপিরিচত িছল তামার মানবrপ uেপkার আিবল দৃি েত।” “aruধারা

আিdল দৃি ের।” “রািশ রািশ ভারা ভারা, ধান কাটা হল সারা।” “যাহা িছল িনেয় গল সানার তরী।” “খাঁচার পাখী িছল
সানার খাঁচািটেত, বেনর পাখী িছল বেন।”
িবিশ pেয়াগ: —
ক) পুরাঘিটত বতমােনর sেল: ekেণ জািনলাম, kuসেু ম কীট আেছ।
খ) িবেশষ icা pকােশ: তামরা যা খিু শ কর, আিম িবদায় হলাম।

2. ঘটমান aতীত কাল (past progressive tense)
aতীেত চলিছল (যখনকার কথা বলা হেc, তখেনা কাজিট শষ হয় িন) eমন বাঝােল তােক ঘটমান aতীত কাল
বলা হয়। যমন: আিম কিরেতিছলাম (কrিছলাম)। আমরা কিরেতিছলাম (কrিছলাম)। tuিম কিরেতিছেল (কrিছেল)।

কিরেতিছেল (কrিছেল)। tui কিরেতিছিল (কrিছিল)।
(কrিছেলন)। আপনারা কিরেতিছেলন (কrিছেলন)।

তামরা

তারা কিরেতিছিল (কrিছিল)। আপিন কিরেতিছেলন

স কিরেতিছল (কrিছল)। তারা / তাহারা কিরেতিছল

(কrিছল)। িতিন কিরেতিছেলন (কrিছেলন)। তাঁহারা / তাঁরা কিরেতিছেলন (কrিছেলন)।
 কাল সn ায় বৃি পড়িছল। আর আমরা তখন িভজিছলাম।
সািহেত র uদাহরণ: “997 ব ােbর িনদাঘেশেষ eক িদন eক জন a ােরাহী পুruষ িবuপুর হiেত গড় মাnারেণর
পেথ eকাকী গমন কিরেতিছেলন।” “িশয়ের বিসেয় যন িতনেট বাঁদের, ukuন বািছেতিছল পরম আদের।” “আঁিকেতিছল স
যেt িসঁ duর সীমnসীমা ’পের।” “িশuরা খলিছল মােয়র কােল, কিবর স ীেত বেজ uেঠিছল সn
ু েরর আরাধনা।” “eবার
শান বলিছ eখন — িক বলিছলাম ভেব িন।” “ঠাং নাচাtuম, ল াজ দালাtuম, গান শানাtuম সাধা — e বিু dটা হয়িন আমার
— সােধ িক বেল গাধা?” “রাজপুt পt হেs লiয়া িনrutের oসমােনর মখ
ু পােন চািহয়া রিহেলন।” “ কাথাo মেধ মেধ
দূের নীল পবতে ণী দখা যাiেতিছল।”

3. পর
ু াঘিটত aতীত কাল (past perfect tense)
aতীেত বhu আেগ সংঘিটত হেয় থাকেল eবং তার কান ফলi বতমান নাi বাঝা গেল তােক পুরাঘিটত aতীত
কাল বেল। যমন: আিম কিরয়ািছলাম (কেরিছলাম)। আমরা কিরয়ািছলাম (কেরিছলাম)। tuিম কিরয়ািছেল (কেরিছেল)।

কিরয়ািছেল (কেরিছেল)। tui কিরয়ািছিল (কেরিছিল)।
(কেরিছেলন)। আপনারা কিরয়ািছেলন (কেরিছেলন)।

তামরা

তারা কিরয়ািছিল (কেরিছিল)। আপিন কিরয়ািছেলন
স কিরয়ািছল (কেরিছল)। তারা / তাহারা কিরয়ািছল

(কেরিছল)। িতিন কিরয়ািছেলন (কেরিছেলন)। তাঁহারা / তাঁরা কিরয়ািছেলন (কেরিছেলন)।


স বার তােক সs
ু i দেখিছলাম।

 কাজিট িক tuিম কেরিছেল?

সািহেত র uদাহরণ: “লড িলটেনর সময় িলিখয়ািছলাম পেদ ।” “তাঁহার মেধ
ঘিটয়ািছল।” “রাজা সংবাদ পাiেলন য কতল ু খাঁ তাঁহার আলস

বhu

বপরীেত র সমােবশ

দিখয়া সাহিসক হiয়ােছ।” “ঐ সমেয় কাশীধােম aত n

বালকেচােরর ভয় pবল হiয়ািছল।” “মা আপিন আমার জীবন রkা কিরয়ািছেলন, আিম আপনার ptu পকার কিরব।”
“eজন জ ল হiেত খাদ আহরণ কিরয়া সi gামবাসীরা pাণ o sাs রkা কিরেত পািরয়ািছল।”
িবিশ pেয়াগ: —
ক) aতীেতর িনি ত ঘটনার বণনায়: পািনপেথর tতীয় যেু d বhu মারাঠা সন মারা িগেয়িছল।
আিম সিমিতেত স িদন পাঁচ টাকা নগদ িদেয়িছলাম।
খ) aতীেতর িkয়া পরmরা বাঝােত aেপkাkত আেগ সmn িkয়ােত: বৃি

শষ হবার পূেবi আমরা বািড়

পৗেছিছলাম।

4. িনত বt
ৃ aতীত কাল (progressive habitual past tense)
aতীতকােল কান কাজ িকu সময় ধের িনয়িমত বা pায়i চেলিছল বা aতীেতর aভ sতা aেথ িkয়ার িনত বৃt
aতীত কাল হয়।
 আিম কিরয়া থািকতাম (কের থাkতাম)। আমরা কিরয়া থািকতাম (কের থাkতাম)। tuিম কিরয়া থািকেত (কের
থাkেত)। তামরা কিরয়া থািকেত (কের থাkেত)। tui কিরয়া থািকিতs (কের থাkিতs)। তারা কিরয়া থািকিতs
(কের থাkিতs)। আপিন কিরয়া থািকেতন (কের থাkেতন)। আপনারা কিরয়া থািকেতন (কের থাkেতন)। স কিরয়া
থািকত (কের থাkত)। তারা / তাহারা কিরয়া থািকত (কের থাkত)। িতিন কিরয়া থািকেতন (কের থাkেতন)। তাঁহারা
/ তাঁরা কিরয়া থািকেতন (কের থাkেতন)।
 আমরা তখন রাজ নদীেত sান করতাম।
 বাড়ী বাড়ী িগেয় ঘঁu গান করত ছেলরা।
সািহেত র uদাহরণ: “রাজবধ ূ রাজবালা আিসেতন uল সাজােয় ডালায়.......

আপনার হােত িদেতন jালােয়

কণকpদীপমালা।” “ঠাং নাচাtuম, ল াজ দালাtuম, গান শানাtuম সাধা — e বিু dটা হয়িন আমার — সােধ িক বেল গাধা?”
“লাফাiত, uিড়ত, জািনত না কায়দাকানন
ু কােক বেল।” “আিম তামার aম ল কামনা কিরতাম, তেব বিলতাম।”
িবিশ pেয়াগ: —
ক) কামনা pকােশ: “iহার চেয় হতাম যিদ আরব বduঈন।” আজ যিদ সম
ু ন আসত, কমন মজা হত।
খ) aসmব কlনায়: সাতাশ হত যিদ eকশ’ সাতাশ।
গ) সmাবনা pকােশ: “যিদ মন িদেয় পড়েত, আরo ভােলা ফল পেত।” tuিম যিদ যেত, তেব ভালi হত। আপিনo
তখন pিতবাদ করেত পারেতন।
[uপেরাk িনত বৃt aতীেতর aেনকguিল uদাহরেণ ‘iয়া থাকা’ ধরেণর িবভিk ব বhত হয়িন। pkতপেk বয়াকরণ পি েতরা ei কাল
সৃি র পূেব সাধারণ aতীেতর িবভিk dারাi ei ভাব pকাশ করা হত। সn থেক বেু ঝ িনত

াতা।]

ভিবষ ৎ কাল
ভিবষ ৎ কাল
ভিবষ েত কান কাজ হেব — eমন বাঝােল তার কালেক ভিবষ ৎ কাল বেল। যমন —
 আমরা মােঠ খলেত যাব।

 শী i বৃি আসেব।

pকারেভদ
1. সাধারণ ভিবষ ৎ (simple future tense)
পের সংঘিটত হেব বাঝােল তােক সাধারণ ভিবষ ৎ কাল বেল। যমন: আিম কিরব। আমরা কিরব। tuিম কিরেব। তামরা কিরেব। tui কিরিব। তারা কিরিব। আপিন কিরেবন। আপনারা
কিরেবন। স কিরেব। তারা কিরেব। িতিন কিরেবন। তাঁহারা (তাঁরা) কিরেবন।
 আমরা মােঠ খলেত যাব।
 শী i বৃি আসেব।
সািহেত র uদাহরণ: “িদেব আর িনেব, িমলােব িমিলেব, যােব না িফের।” “বিরব সেত , দূিরব িমথ া ভয়।”
“ কাথায় ভাসােয় দেব সাmােজ র দশ- বড়াজাল।” “পণ বাহী সনা .....

রখামাt িচh রািখেব না।” “মk
ু হiব দবঋেণ

মারা।” “eiখােন পদাmুজ পূিজব তাঁহার।”
িবিশ pেয়াগ: —
ক) আেkপ pকােশ aতীেতর sেল: ক জানত, আমার ভােগ eমন হেব?
স িদন ক জানত য iuেরােপ আবার মহাযেু dর ভরী বাজেব?

2. ঘটমান ভিবষ ৎ (future progressive tense)
আিম কিরেত (কrেত) থািকব। আমরা কিরেত (কrেত) থািকব। tuিম কিরেত (কrেত) থাক। তামরা কিরেত থাক
(কrেত থাক)। tui কিরেত (কrেত) থািকs। তারা কিরেত (কrেত) থািকs। আপিন কিরেত (কrেত) থািকেবন। আপনারা
কিরেত (কrেত) থািকেবন। স কিরেত (কrেত) থািকেব। তারা কিরেত (কrেত) থািকেব। িতিন কিরেত (কrেত) থািকেবন।
তাঁহারা / তাঁরা কিরেত (কrেত) থািকেবন।
ভিবষ েত ঘেট চলেত থাকেব বাঝােল তােক ঘটমান ভিবষ ৎ কাল বেল।
uদাহরণ: সi সর
ু কেণ মার আমরণ

িনেত থািকেব। আপিন গািহেত থািকেবন, আিম বাজাiেত থািকব।

সকেলi guruেদেবর pদিশত পথ aনস
ু রণ কিরয়া চিলেবন।

3. পর
ু াঘিটত ভিবষ ৎ (future perfect tense)
aতীেত কান কাজ হেয় থাকেত পাের বা সmবত ঘেট গেছ eমন িkয়া বাঝােত ভিবষ ৎ কােলর িkয়া ব বহার
করেল তা পুরাঘিটত ভিবষ ৎ কাল হয়। যমন:আিম কিরয়া (কের) থািকব (থাkব)। আমরা কিরয়া (কের) থািকব (থাkব)। tuিম কিরয়া (কের) থািকেব (থাkেব)।
তামরা কিরয়া (কের) থািকেব (থাkেব)। tui কিরয়া (কের) থািকিব (থাkিব)। তারা কিরয়া (কের) থািকিব (থাkিব)।
আপিন কিরয়া (কের) থািকেবন (থাkেবন)। আপনারা কিরয়া (কের) থািকেবন (থাkেবন)। স কিরয়া (কের) থািকেব
(থাkেব)। তারা কিরয়া (কের) থািকেব (থাkেব)। িতিন কিরয়া (কের) থািকেবন (থাkেবন)। তাঁহারা / তাঁরা কিরয়া (কের)
থািকেবন (থাkেবন)।
খ) aতীেতর িkয়ায় সেnেহর ভাব থাকেল: ভাবলাম, িতিন eখন বািড় িগেয় থাকেবন। তামরা হয়ত মহাভারত পেড়
থাকেব।

uদাহরণ: eতkেণ তাঁরা sশেন পৗঁেছ থাকেবন। হয়েতা আিমi কথাটা তামােদর বেল থাকব। গলাসটা মীরাi
বাধ হয় ভেঙ থাকেব। “ei জন i তাহার নাম গড় মাnারণ হiয়া থািকেব।”

কােলর pকারেভদ আরo duiভােব করা হেয় থােক।
গঠনগত:
(ক) মৗিলক কাল
য কােল ধাtu sয়ং িবভিkেযােগ বা pত য় o িবভিkেযােগ িkয়াপেদর সৃি

কের — aন

কান ধাtuর সাহােয র

pেয়াজন হয় না, তােক মৗিলক কাল বেল। মৗিলক কােলর সংখ া চারিট। যথা:-

(1) সাধারণ বতমান: √কr + i = কির, √কr + আ + o = করাo, √খা + e = খায়।
(2) সাধারণ aতীত: √কr + iল = কিরল, √কr + iল + আম = কিরলাম, √করা + iল + e = করাiেল, √খা
+ iল + a = খাiল।

(3) িনtবৃt aতীত: √কr + iত, √কr + iত + আম = কিরতাম, √করা + iত + eন = করাiেতন, √খা + iত
+ a = খাiত।

(4) সাধারণ ভিবষ ৎ: √করা + iব + a = করাiব, √কr + iব = কিরব, √খা + iেব + e + খাiেব।

(খ) যৗিগক কাল।
য কােল ‘iয়া’ বা ‘iেত’ িবভিkযk
ূ ধাtuিট ‘আ ’ বা ‘থাk’ ধাtuর সিহত যk
ু মল
ু হেয় pত য় o িবভিk gহণ কের
িkয়াপেদর সৃি

কের, সi কালেক যৗিগক কাল বেল। যৗিগক কােলর সংখ া ছয়িট। যথা: ঘটমান বতমান, পুরাঘিটত

বতমান, ঘটমান aতীত, পুরাঘিটত aতীত, ঘটমান ভিবষ ৎ o পুরাঘিটত ভিবষ ৎ। [সহেজi বাঝা যায় য যৗিগক কালguিল আধিু নক
কােল মূলতঃ iংেরজী ব াকরেণর সে

সাযয
ু রাখার জন বিণত হেয়েছ। eর ফেল কালিনণয় pকরণিট সহজ হেয়েছ।]

ঘটমান বতমান: (√কr + iত) + (√আ + i) = কিরেতিছ; (√ খলা + iেত) + (√আ + a) = খলাiেতছ;
(√যা + iেত) + (√আ + eন) = যাiেতেছন।

পুরাঘিটত বতমান: (√ খl + iয়া) + (√আ + i) = খিলয়ািছ; (√কr + iয়া) + (√আ + is) = কিরয়ািছস;
(√িল + iয়া) + (√আ + eন) = িলিখয়ােছন।

ঘটমান aতীত: (√খা + iেত) + (√আ + iল + আম) = খাiেতিছলাম; (√কr + iেত) + (√আ + iল +
en) = কিরেতিছেলন; (√িল + iেত) + (√আ + iল + i) = িলিখেতিছিল।

পুরাঘিটত aতীত: (√un + iয়া) + (√আ + iল + আম) = uিনয়ািছলাম; (√গাh + iয়া) + (√আ + iল +
e) = গািহয়ািছেল; (√ খলা + iয়া) + (√আ + iল + eন) = খলাiয়ািছেলন।

ঘটমান ভিবষ ৎ: (√প

+ iেত) + (√থাk + iব) = পিড়েত থািকব; (√িল

+ iেত) + (√থাk + iব +e) =

িলিখেত থািকেব; (√যা + iেত) + (√থাk + iব + i) যাiেত থািকিব।

পুরাঘিটত ভিবষ ৎ: (√গাh + iয়া) + (√থাk + iব + a) = গািহয়া থািকব; (√কr + iয়া) + (√থাk + iব +
eন) + কিরয়া থািকেবন; (uনা + iয়া) + (√থাk + iব + i) = uনাiয়া থািকিব।

িkয়ার কালিননয়
িkয়ার বােরািট কােলর জন i িনিদ

িবভিkিচh আেছ। সi িবভিkিচh দেখ সাধারণতঃ িkয়াপেদর কালিনণয়

করা হয়। িকntu সবসময় িবভিkগত ei বাহ rপ দেখ িkয়ার কালিনণয় সহজ নয়। eকi rেপর িkয়া eকািধক কােলর
aথ pকাশ কের। সত
ু রাং rপ দেখ নয়, িkয়ািটর aেথর uপর িনভর কের কালিনণয় করাi িনরাপদ। য সব ধরেণর pেয়াগ
pায়i দখা যায় তােদর কেয়কিট িনেm আেলাচনা করা হল।

(ক) rেপ বতমান, aেথ aতীত:
(1) সাধারণ বতমান কােলর িkয়ার dারা কান ঐিতহািসক বা পৗরািণক ঘটনা বা িববৃিতর পুনরাবৃিtেক ঐিতহািসক
বতমান বেল। uদাহরণ: iংেরজ pায় duেশা বছর ভারতবষ শাসন কের (কিরয়ািছল aেথ)। নতাজী আজাদ িহn বািহনী গঠন
কেরন (কিরয়ািছেলন)। চাণক বেলন, “িবdােনর আদর সবt”। মহাভারেতর কথা aমৃত সমান। কাশীরাম দাস ভেণ uেন
পূণ বান॥ “k লীলা ভাগবেত কেহ বদব াস।” “pাচীন ফারসী ভাষা পhবীর মাধ েম প তnt pথেম ভারেতর বাiের
পদাপণ কের।” “1690

ী ােbর 24 শ আগ

জব চাণক কিলকাতার pিত া কেরন। “972 হঃ aেb সিু বখ াত সল
ু তান

বাবর রণেkেt িদlীর বাদশাহ ibািহম লাদীেক পরাভূ ত কিরয়া তৎিসংহাসেন আেরাহণ কেরন।”
(2) বােক র আিদেত য, স, যবার, সবার, যখন, তখন, পােছ iত ািদ কালবাচক শb থাকেল িকংবা aতীত
কােলর uেlখ থাকেল; সাধারণ বতমােনর িkয়ার dারা aতীত ঘটনা বাঝায়। uদাহরণ: সবার যখন খব
ু বন া হয় (হেয়িছল
aেথ), আিম তখন কা ীের থািক (িছলাম aেথ)। স কথা যখন uিন (uিনলাম aেথ), তখন বলবার িকu িছল না। a টা o
কমন ক’ র কের (কিরেতিছল aেথ), তাi দখিছলাম। “ekেণ রণাশায় যাtা কিরয়া মানিসংহ pিতিনিধেক যেু d আhান
কিরেলন (কিরয়ািছেলন aেথ)।” তখন মাগল কিহল (কিহয়ািছল aেথ) “মহারাজ িনি ত কালgােস কান সনাপিত
যাiেব?”

সভাপিত মহাশয় যতkণ বktতা কেরন (কিরেতিছেলন aেথ), আমরা মntমেু gর মত তাঁহার িদেক চািহয়া

রিহলাম। পােছ কu মনঃku হয়, eiজেন aিpয় সত িতিন বড় eকটা বলেতন না। গত বছর সাবজনীন পূজায় কাঙালীেদর
eকখানা কের মাটা কmল দoয়া হয় (হেয়িছল aেথ)।
(3) ঘটমান বতমােনর dারা ঘটমান aতীেতর pকাশ হয়: uদাহরণ: “ঝড় যখন খব
ু জাের আিসেতেছ (আিসেতিছল
aেথ), তখন সi িপপার সমs তল সমেু dর মেধ ঢািলয়া িদেত লািগল।” রানার সন দল িপu হঠেছ (হিঠেতিছল aেথ),
eমন সময় পৃ ীরাজ সৈসেন eেস পড়েলন।
(4) rেপ সাধারণ বতমান aথচ aেথ িনত বৃt aতীত: uদাহরণ: “ চেয় চেয় দখেত দখেত বলা কােট (কািটত
aেথ)।” “িতেলাtমা ধল
ূ ায় পিড়য়া আেছ তব ু িদন যাiেতেছ।”
(5) aতীতকােলর িkয়া বাঝােত সাধারণ বতমােনর utর িনেষধাtক ‘নাi’ (চিলত রীিতেত িন) aব েয়র যাগ
করা হেয় থােক। uদাহরণ: িতিন হােট যানিন। আিম আেদৗ সখােন থািকিন। না ভাi, তামার দাdu তা eখােন আেসনিন।
(6) সাধারণ aতীত aেথ পুরাঘিটত বতমান। uদাহরণ: দশ বছর হল বাবা মারা িগেয়েছন।

(খ) rেপ বতমান, aেথ ভিবষ ৎ:
(1) আসn ভিবষ ৎ বাঝােত ঘটমান বতমােনর pেয়াগ হয়। uদাহরণ: িদিl মল — ভায়া gা

কড ছাড়েছ (ছািড়েব)

কখন দাদা? eকu দাঁড়াo, eখনi আসিছ (আিসব aেথ)। tuিম যতkণ থাকেব, eকপাo নড়িছ (নিড়ব aেথ) না।

(2) বােক

যমন, যখন, যন, যিদ যতkণ iত ািদ থাকেল িকংবা সংশয় বাঝােল সাধারণ বতমােনর িkয়ার dারা

ভিবষ ৎ কাল বাঝায়। uদাহরণ: isuেল স ােররা যখন যমন বেলন (বিলেবন aেথ), সi মেতা চেলা। আশীবাদ কruন,
পরািজত মখ
ু িনেয় যন িফরেত না হয়। আপিন বেলন তা িন য়i আসব।
(3) aিনি ত ভিবষ ৎ aেথ পুরাঘিটত বতমােনর pেয়াগ হয়। সo আর eেসেছ, তামারo যাoয়া হেয়েছ। রাধাo
নেচেছ, আর সাত মন তলo পুেড়েছ।

(গ) rেপ aতীত, aেথ বতমান:
(1) সাধারণ aতীেতর িkয়ার dারা সাধারণ বা ঘটমান বতমােনর pকাশ হয়। uদাহরণ: সংসােরর ঠলা সামলােতi
pাণটা গল (যাiেতেছ aেথ)। ছেলপুেলguেলা রiল ভাi, দেখা। eiেতা eলাম (আসিছ aেথ) িদিl থেক। iিন হেলন (হন
aেথ) আমােদর িpয় বnu িpয়েতাষ পাdার।
(2) ঘটমান aতীেতর dারা ঘটমান বতমােনর pকাশ হয়। ei য লিতকািদিদ, আপনার কথাi ভাবিছলাম (ভাবিছ
aেথ) eতkণ।

(ঘ) rেপ aতীত, aেথ ভিবষ ৎ:
(1) আসn ভিবষ ৎ aেথ সাধারণ aতীেতর pেয়াগ হয়। uদাহরণ: কাপড়েচাপড় tuেল নাo, বৃি

eল বেল। eকu

aেপkা কর ভাi, eলাম বেল। আিম না হয় তােক িগয়া ধরলাম, িকntu ফল িকu হেব িক?
(2) সmাবনার বা িন য়তার ভাব থাকেল ভিবষ ৎ বাঝােত িনত বৃt aতীেতর pেয়াগ হয়। uদাহরণ: tuিম aেপkা
করেল আিম যতাম (যাoয়ার সmাবনা aেথ)। e ঘটনা আজ ঘেটেছ ভালi হেয়েছ, নiেল duিদন পের ঘটতi (িন য়তা
aেথ)।

(ঙ) rেপ ভিবষ ৎ, aেথ aতীত:
(1) সাধারণ ভিবষ ৎ-dারা aতীত কােলর িkয়া বাঝায়। uদাহরণ: আসেবন বেল eেলন না মntীমশাi। িনতাni
gেহর ফর, নiেল স-সময় eখােনi বা থাকব (িছলাম) কন? কােজ বরব, eমন সময় কানপুেরর িপসীমা eেস গেলন।

(চ) rেপ ভিবষ ৎ, aেথ বতমান:
(1) সংশয় বাঝােত বতমােনর aেথ ভিবষ েতর pেয়াগ হয়। uদাহরণ: ঠাkuর যিদ eত দয়াল ু হেবন (হন aেথ),
তেব সংসাের eত ক

পেত হয় কন?

িkয়ার ভাব (Mood)
য িবিশ ভ ীর dারা সমািপকা িkয়ার কাজিট কীভােব ঘটেছ তা বঝ
ু েত পারা যায়, সi িবিশ

ভ ীেক িkয়ার ভাব

(Mood) বেল।
বাঙলা ভাষায় িkয়ার িতনিট ভাব আেছ — (1) িনেদশক ভাব (Indicative Mood), (2) aনj
ু া ভাব (Imperative
Mood), (3) সংেযাজক ভাব (Subjuntive Mood)।

(1) িনেদশক ভাব:

কান সমািপকা িkয়ার dারা কাজিট সাধারণভােব িনিদ হ’ ল সi িkয়ার ভাবেক িনেদশক ভাব বলা হয়। যমন:
গালাপেক য নােমi ডাক, স গালাপi থােক। নােম িক বা আেস যায় বল। ঘােসর oপর শফালীর দল মােয়র আগমন
বাতা িনেয় eল। ছাতাটােক সারালাম, জেু তাটােক সারালাম।
বতমান, aতীত o ভিবষ ৎ িতনিট কােলর িkয়ারi িনেদশক ভাব হয়। ei িনেদশক ভাবi বাংলা িkয়াপেদর িনত
pkিত।

(2) aনj
ু া ভাব:
িkয়ািটর dারা বkার আেদশ, aনেু রাধ, আমntণ, pাথনা, আশীবাদ, uপেদশ, uেপkা iত ািদ সিূ চত হেল, িkয়ার
সi ভাবেক aনj
ু া ভাব বেল। মাt বতমান o ভিবষ ৎ কােলরi aনj
ু া ভাব হয়। aনj
ু াভােবর pকাশ- বিচt নীেচর
aনেু cেদ বণনা করা হল।
(ক) pাথনা — “দাo হােত tuিল তামার aেমাঘ শরguিল, তামার akয় tণ।” (খ) আেবদন — “eকবার তারা মা
বিলয়া ডাk।” (গ) uদাt আhান — “জাগ জাগ kuলku িলনী মল
ূ াধাের সপtuল aপারশিk।” (ঘ) আেদশ — “আের, oের
দসু

ছেল, নেম আয়।” িdেজndলােলর ‘ভারতবষ’ কিবতািট আবৃিt কর। “আপনােক eখনi eকবার পাটনায় যেত হেব,

সখােন রাজা জানকীরাম আেছন।” (ঙ) aনম
ু িত-pাথনা — আপনারা তা eতkণ aেনক িকui বলেলন, eবার আিম eকu
বিল। (চ) aনেু রাধ — গিরেবর বািড়েত eকিদন আসেবন িকntu। (ছ) — “আয় আয় আয়, আছ য যথায়, আয় তারা সেব
uিটয়া।” (জ) uপেদশ — মন িদেয় পড়াuনা কর (বতমান)। িদিদমিণরা যখন যা বলেবন মন িদেয় uেনা (ভিবষ ৎ)।
িঠকানাটা হারাস ন যন (ভিবষ ৎ)। (ঝ) আশীবাদ — সীতার মেতা সতীসািবtী হo, মা। (ঞ) aিভশাপ — দশেdাহীেদর
সবনাশ হাক। (ট) uেপkা বা aনাসিk — cuেলায় যাক টাকাকিড়, pােণ য বঁ েচছ, ei ঢর। গাlায় যায় যাক না, তার
জন aত মাথাব থা িকেসর?

(3) সংেযাজক ভাব:
কান িkয়া eকi বাক িsত aন িkয়ার uপর িনভরশীল হ’ ল, য িkয়ািটর uপর িনভরশীল হয়, সi িkয়ার
ভাবেক সংেযাজক ভাব বেল। ঘটনাnর aেপkা কের বেল, eেক ঘটনাnরােপিkত ভাবo বলা হয়।
বাঙলায় িনেদশক ভাব o aনj
ু া ভােবর জন িনিদ

িবভিkিচh আেছ। িকntu সংেযাজক ভােবর কান িনিদ

িবভিkিচh নাi। সংেযাজক ভােবর িবভিk িনেদশক ভােবরi মেতা। িনেদশক ভােবর িkয়ার সে

‘যিদ’, ‘ যন’ pভৃ িত

aব য় যাগ কের সংেযাজক ভােবর rপ দoয়া হয়।
aিভলাষ, সmাবনা, আেkপ, সংশয় iত ািদ বাঝােল িkয়ািট িনত বৃt aতীেতর rেপ থােক। uদাহরণ: eমন িতেল
িতেল মরার চেয় যিদ eেকবাের মরেত পারতাম, বঁ েচ যতাম। ভগবাn যিদ িঠক সমেয় বৃি

িদেতন, তেব ফসল ভােলাi

হেতা। “লkণ ভাi যিদ আমার থাকত সােথ সােথ।” [তাহা হiেল কী হiত স সmাবনািট uহ রিহয়ােছ] হায়, সময় থাকেত
যিদ সাবধান হিতস! যিদ লাভ জয় করেত পার, সসাগরা বসn
ু রা তামার হেব।
ভিবষ ৎ সmাবনা বা আশ া বাঝােল িkয়ািট সাধারণ বতমােনর rেপ থােক। যিদ সিু বেধ বাঝ, eকবার চেল eস।
সময় পাi তা আসব। স যিদ যায় তা ভােলাi হয়। ভগবাn, eমনটা যন শtরo না হয়। [ভিবষ ৎ আশ া]

িkয়ার rপ
িkয়ার rপ: পুruষ o কালেভেদ সমািপকা িkয়ার rপ পিরবতনেকi িkয়ার rপ বলা হয়।

utম পুruেষর eকিট rপ, মধ মপুruেষর সাধারণ, tuc o সmম ei িতনিট aেথ িতনিট rপ eবং pথমপুruেষর
সাধারণ o সmম ei duiিট aেথ duiিট rপ — পুruষেভেদ িkয়ার মাট ei ছয়িট rপ। eেদর মেধ মধ মপুruষ সmমােথ o
pথমপুruষ সmমােথ িkয়ার eকi rপ ব বhত হয়। সত
ু রাং পুruষেভেদ িkয়ার rপ হেc পাঁচিট। ei পাঁচিট rপi সকল
িল

o বচেন ব বhত হয়। aথাৎ য কান eকিট পুruেষর িল

বা বচন যাi হাক, িkয়ার rপ eকi থােক। uধ ু পুruষ

পিরবিতত হেল িkয়ার rেপর পিরবতন হয়। ei rপguিল সািধত হয় িবভিk যাগ কের। তাi pথেম িবভিkর আেলাচনা
কের, তার পর ব িতkম o িবেশষ pেয়াগguিল িনেয় আেলাচনা করা হেc।

িkয়া িবভিk
1. িkয়া িবভিk:
য িবভিk িkয়ামেূ লর সে

যk
ু হেয় কাল o পুruষেভেদ িkয়াপদ সৃি কের তােক িkয়ার িবভিk বা িkয়ািবভিk

বেল। যমন: √কr (করা) + iয়ািছলাম = কিরয়ািছলাম > কেরিছলাম।
 eখােন iয়ািছলাম িkয়া িবভিk।
বাংলা ভাষায় সাধ ু রীিতর িkয়াপেদর িবভিkguিল িkয়াপদ তিরর পর, িবভিkর rপ পােl যায় না। িকntu চলিত
রীিতেত িkয়াপদ তিরর সময় aেনক kেtরi িkয়ামল
ূ eবং িবভিkর rপ পােl যায়। যমন: খা + iয়ািছলাম = খাiয়ািছলাম [সাধ ু রীিত]
 খা + iয়ািছলাম = খাiয়ািছলাম > খেয়িছলাম [চলিত রীিত]
চিলত বাংলায় য ভােবi িবভিkর rপাnর ঘuক না কন। আমরা rপাnেরর পূেবর rপিটেকi বাংলা িkয়া-িবভিk
িহসােব gহণ করেবা। িনেm বাংলা ভাষায় ব বhত সকল (দাবী সত নয়) িkয়া-িবভিkেক eবং eর িবিভn rপাnেরর নমন
ু া
দখােনা হেলা। ei তািলকািট eকিট বাংলােদশী ব াকরণ থেক udত।

িবভিk

িkয়াপদ সাধ ু rপ

িkয়াপেদর চলিত rপ

চিলত রীিতেত িkয়া
িবভিkর gাহ rপ

িবিভn িবভিkেযােগ ‘জানা’ ধাtuর rপ
0

জানা + 0 = জানা

জানা + 0 = জানা

0

i

জানা + i = জানাi

জানা + i = জানাi

i

io

জানা + io = জানাio

জানা + io = জানাio > জািনo

io, আ লাপ

iত

জানা + iত = জানাiত

জানা + iত = জানাiত > জানাত

ত, i লাপ

iতাম

জানা + iতাম = জানাiতাম

জানা + iতাম = জানাiতাম > জানাতাম

তাম, i লাপ

iিতস

জানা + iিতস = জানাiিতস

জানা + iিতস = জানাiিতস > জানািতস

িতস, i লাপ

iেত

জানা + iেত = জানাiেত

জানা + iেত = জানাiেত > জানােত

ত, i লাপ

iেতছ

জানা + iেতছ = জানাiেতছ

জানা + iেতছ = জানাiেতছ > জানাc

c, i লাপ

iেতিছ

জানা + iেতিছ = জানাiেতিছ

জানা + iেতিছ = জানাiেতিছ > জানািc

িc, i লাপ

iেতিছল

জানা + iেতিছল =

জানা + iেতিছল = জানাiেতিছল >

িcল, i লাপ

জানাiেতিছল

জানািcল

জানা + iেতিছলাম =

জানা + iেতিছলাম = জানাiেতিছলাম >

জানাiেতিছলাম

জানািcলাম

জানা + iেতিছিল =

জানা + iেতিছিল = জানাiেতিছিল >

জানাiেতিছিল

জানািcিল

জানা + iেতিছেল =

জানা + iেতিছেল = জানাiেতিছেল >

জানাiেতিছেল

জানািcেল

জানা + iেতিছেলন =

জানা + iেতিছেলন = জানাiেতিছেলন >

জানাiেতিছেলন

জানািcেলন

iেতন

জানা + iেতন = জানাiেতন

জানা + iেতন = জানাiেতন > জানােতন

iেতিছস

জানা + iেতিছস =

জানা + iেতিছস = জানাiেতিছস >

জানাiেতিছস

জানািcস

iেতেছ

জানা + iেতেছ = জানাiেতেছ

জানা + iেতছ = জানাiেতছ > জানাc

iেতেছন

জানা + iেতেছন = জানাiেতেছ

জানা + iেতেছ = জানাiেতেছ > জানােc

iব

জানা + iব = জানাiব

জানা + iব = জানাiব > জানাব

ব, i লাপ

iিব

জানা + iিব = জানাiিব

জানা + iিব = জানাiিব > জানািব

িব, i লাপ

iেব

জানা + iেব = জানাiেব

জানা + iেব = জানাiেব > জানােব

ব, i লাপ

iেবন

জানা + iেবন = জানাiেবন

জানা + iেবন = জানাiেবন > জানােবন

বন, i লাপ

iয়া

জানা + iয়া = জানাiয়া

জানা + iয়া = জানাiয়া > জািনেয়

iেয়, আ লাপ

iয়াছ

জানা + iয়াছ = জানাiয়াছ

জানা + iয়াছ = জানাiয়াছ > জািনেয়ছ

iেয়ছ, আ লাপ

iয়ািছ

জানা + iয়ািছ = জানাiয়ািছ

জানা + iয়ািছ = জানাiয়ািছ > জািনেয়িছ

iেয়িছ, আ লাপ

iয়ািছস

জানা + iয়ািছস = জানাiয়ািছস

জানা + iয়ািছস = জানাiয়ািছস >

iেয়িছস, আ লাপ

iেতিছলাম
iেতিছিল
iেতিছেল
iেতিছেলন

িcলাম, i লাপ
িcিল, i লাপ
িcেল, i লাপ
িcেলন, i লাপ
তন, i লাপ
িcস, i লাপ
c, i লাপ
c, i লাপ

জািনেয়িছস
iয়ােছ

জানা + iয়ােছ = জানাiয়ােছ

জানা + iয়ােছ = জানাiয়ােছ > জািনেয়েছ

iেয়েছ, আ লাপ

iয়ােছন

জানা + iয়ােছন = জানাiয়ােছন

জানা + iয়ােছন = জানাiয়ােছন >

iেয়েছন, আ লাপ

জািনেয়েছন
iয়ািছল
iয়ািছলাম

জানা + iয়ািছল =

জানা + iয়ািছল = জানাiয়ািছল >

জানাiয়ািছল

জািনেয়িছল

জানা + iয়ািছলাম =

জানা + iয়ািছলাম = জানাiয়ািছলাম >

জানাiয়ািছলাম

জািনেয়িছলাম

iেয়িছল, আ লাপ
iেয়িছলাম, আ লাপ

জানা + iয়ািছিল =

জানা + iয়ািছিল = জানাiয়ািছল >

জানাiয়ািছিল

জািনেয়িছিল

জানা + iয়ািছেল =

জানা + iয়ািছেল = জানাiয়ািছেল >

জানাiয়ািছেল

জািনেয়িছেল

জানা + iয়ািছেলন =

জানা + iয়ািছেলন = জানাiয়ািছেলন >

জানাiয়ািছেলন

জািনেয়িছেলন

iেয়া

জানা + iেয়া = জানাiেয়া

জানা + iেয়া = জানাiেয়া > জানা(িন) য়া

iল

জানা + iল = জানাiল

জানা + iল = জানাiল > জানাল

ল, i লাপ

iলাম

জানা + iলাম = জানাiলাম

জানা + iলাম = জানাiলাম > জানালাম

লাম, i লাপ

iিল

জানা + iিল = জানাiিল

জানা + iিল = জানাiল > জানািল

িল, i লাপ

iেল

জানা + iেল = জানাiেল

জানা + iেল = জানাiেল > জানােল

ল, i লাপ

iেলন

জানা + iেল = জানাiেলন

জানা + iেলন = জানাiেলন > জানােলন

লন, i লাপ

iস

জানা + iস = জানাiস

জানা + iস = জানাiস > জানাস

স, i লাপ

uক

জানা + uক = জানাuক

জানা + uক = জানাuক > জানাক

ক, u লাপ

uন

জানা + uন = জানাuন

জানা + uন = জানাuন > জানান

ন, u লাপ

য় ( য়, e)

জানা + য় = জানায়

জানা + য় = জানায়

য়

iস

জানা + iস = জানাiস

জানা + স = জানাস

স

iয়ািছিল
iয়ািছেল
iয়ািছেলন

iেয়িছিল, আ লাপ
iেয়িছেল, আ লাপ
iেয়িছেলন, আ লাপ
য়া, আ লাপ

িবিভn িবভিkেযােগ ‘হ’ ধাtuর rপ
iত

হ + iত = হiত

হ + ত = হত

ত, i লাপ

iতাম

হ + iতাম = হiতাম

হ + তাম = হতাম

তাম, i লাপ

iিতস

হ + iিতস = হiিতস

হ + িতস = হিতস

িতস, i লাপ

iেতিছল

হ + iেতিছল = হiেতিছল

হ + তিছল = হিcল

তিছল, i লাপ

iেতিছলাম

হ + iেতিছলাম = হiেতিছলাম

হ + তিছলাম = হেতিছলাম > হিcলাম

তিছলাম, i লাপ

iেতিছিল

হ + iেতিছিল = হiেতিছিল

হ + তিছিল = হেতিছিল > হিcিল

তিছিল, i লাপ

iেতিছেল

হ + iেতিছেল = হiেতিছেল

হ + তিছেল = হেতিছেল > হিcেল

তিছেল, i লাপ

iেতিছেলন

হ + iেতিছেলন = হiেতিছেলন

হ + তিছেলন = হেতিছেলন > হিcেলন

তিছেলন, i লাপ

iব

হ + iব = হiব

হ + iব = হiব > হব

ব, i লাপ

iিব

হ + iিব = হiিব

হ + iিব = হiিব > হিব

িব, i লাপ

iেব

হ + iেব = হiেব

হ + iেব = হiেব > হেব

ব, i লাপ

iেবন

হ + iেবন = হiেবন

হ + iেবন = হiেবন > হেবন

বন, i লাপ

iল

হ + iল = হiল

হ + ল = হল

ল, i লাপ

iিল

হ + iিল = হiিল

হ + িল = হিল

িল, i লাপ

iেল

হ + iেল = হiেল

হ + ল = হেল

ল, i লাপ

iেলন

হ + iেলন = হiেলন

হ + লন = হেলন

লন, i লাপ

uক

হ + uক = হuক

হ + uক = হাক

oক

uন

হ + uন = হuন

হ + uন = হান

oন

iয়াছ

হ + iয়াছ = হiয়াছ

হ + য়ছ = হেয়ছ

য়ছ

iয়ািছ

হ + iয়ািছ = হiয়ািছ

হ + য়িছ = হেয়িছ

য়িছ

iয়ািছল

হ + iয়ািছল = হiয়ািছল

হ + য়িছল = হেয়িছল

য়িছল

iয়ািছলাম

হ + iয়ািছলাম = হiয়ািছলাম

হ + য়িছলাম = হেয়িছলাম

য়িছলাম

iয়ািছেল

হ + iয়ািছেল = হiয়ািছেল

হ + য়িছেল = হেয়িছেল

য়িছেল

iয়ািছেলন

হ + iয়ািছেলন = হiয়ািছেলন

হ + য়িছেলন = হেয়িছেলন

য়িছেলন

iয়ািছস

হ + iয়ািছস = হiয়ািছস

হ + য়িছস = হেয়িছস

য়িছস

iয়ােছ

হ + iয়ােছ = হiয়ােছ

হ + য়েছ = হেয়েছ

য়েছ

iয়ােছন

হ + iয়ােছন = হiয়ােছন

হ + য়েছন = হেয়েছন

য়েছন

iেয়া (o)

হ + iেয়া (o) = হio

হ + o = হo

o, i লাপ

iেয়ন

হ + iেয়ন = হiেয়ন

হ + য়ন = হেয়ন > হন

ন, i লাপ

iস

হ + iস = হiস

হ + স = হস

স, i লাপ

িবভিkর আেলাচনায় বড় সমস হেলা যৗগ (compound) িবভিkguিলেক eক কের দখান। আধিু নককােলর পূেব
যguিলেক eখন যৗিগক কাল বলা হয় সguিল িছল না। ভাষা সংsৃত হবার পূেব আিম আর tui ei duieর uপযk
ু িবভিk
িছল। আিদেত কাল িছল eকিট — ‘aতীত কাল’। সাধারণভােব কথািট সত । কারণ কােলর মানিচেt বতমান eকিট রখা
মাt। আর ভিবষ ৎ কlনািনভর বেল িরেয়ল টাiম বা কােল থাকেত পাের না। সত
ু রাং কােলর সােপেk duিট িবভিk আর
পুruষেবাধক duিট িবভিk। ei হেলা aিরিজন াল। আিম কির, tui কিরস, আিম কিরন,ু tui কিরিল। ভিবষ ৎ কােল ‘iব’
(দিkণভারেত ‘uব’) যােগ কিরব, কিরিব। eর মেধ কিরন ু (ন ু িবভিk দিkণ ভারেত pথমা eকবচেন ব বহার হয়) বা
কিরল ুঁ বা কিরেলাঁ gাম বেল মেন করেত আরm করেলন িশিkত মানেু ষরা। eিটেক সংsার কের কিরলm o পের কিরলাm
করা হেয়েছ। eেক ল ুঁ eর guণ হেয় লাঁ আর লাঁ eর বৃিd হেয় লাঁ বা লা

বা লাm হেয়েছ বলেল ব াকরেণর ভাষায় সিঠক

হেব। [eেkেt পূবব বাসীেদর aভ াসেক gurut দoয়া হেয়েছ।]
কr ধাtuর সে

‘i’ pত য়েযােগ িkয়া ‘কির’, বা kিtম pেযাজক ধাtu ‘করা’ eর সে

হল িkয়ার বতমান কােল utম পুruেষর rপ। মধ মপুruেষ ‘i’র সে

‘i’ pত য় যােগ ‘করাi’

‘s’ যk
ু কের হল কিরs, করাis। utমপুruেষ

সাধারণ aতীেত ‘iলাম’ যােগ হল কিরলাম, সাধারণ ভিবষ েত ‘iব’ যােগ কিরব। মধ মপুruেষ সাধারণ aতীেত ‘iিল’
যােগ হল কিরিল, সাধারণ ভিবষ েত ‘iিব’ যােগ কিরিব। পরবত পযােয় pথমপুruেষ সাধারণ বতমােন ‘e’ pত য়েযােগ
কের, সাধারণ aতীেত ‘iল’ pত য়েযােগ কিরল, সাধারণ ভিবষ েত ‘iেব’ pত য়েযােগ কিরেব।
iংেরজী ভাষার pচলেনর সে

সে

বতমান, aতীত o ভিবষ েত iংেরিজর aনক
ু রেণ আরo িতনিট কের িবভাগ যk
ু

করা হয়। iংেরজী ‘িব’ ‘হ াভ’ eর sােন আছ, থাক ei duিট িkয়া ব বহার কের ei কমিট সmn করা হয়। পের ব বহােরর
সময় সিn, sরবেণর িবিভn (sরস িত, sরভিk, ) পিরবতেনর pকরণ, ucারেণর িবkিত iত ািদ কারেণ িলিখত সািহেত র
বhuল pচােরর সে

সে

িবভিkguিল বতমান rপ পেয়েছ। আ িলক ভাষায় eর আবার বশ িকu তারতম আেছ। বাংলায়

ei pকরণিট িডu িডিলেজn pেয়াগ কের বা যেথ

ভেবিচেn না করার জন িকu aস িত থেক গেছ। যমন জার কের

বলা হয় বাংলায় কাল হেলা িkয়ার কাল, iংেরিজর মত বােক র কাল নয়। ei কারেণ eকিট aসমািপকা িkয়া o eকিট
সমািপকা িkয়ার সহেযােগ িববৃত কাল guিলর িবভিk বেল যা চালােনা হেc তা ঐ eকi িkয়ার aন aেথর সে

k াশ

কের বা aথাnর দখায়। যমন স কখনo িদlী িগয়া থািকেব। eকিট aথ aতীেত কখনo িগয়ািছল। aন aথ স কান
সময় িদিlেত যাiেব eবং িকu সময় সখােন থািকেব। pেয়াজন িছল িব eবং হ াভ eর িবকl শেbর, pথম িদেকi আেছ
ব বহার করায় পের আর uপায় িছল না। আ ধাtu aসmণ
ূ বেল থাk ব বহার করার িসdাn সi কারেণi নoয়া হয়। duিটi
s থেক িন

n। যাi হাক eখন eguিল s া াড। eখন আর থািকেব আিছেব লখার সmাবনা নi। িকntu eকিট িজিনস

sীকার করেল ভাল হয়। তা হেলা িkয়ার কাল বেল য চচা uru হেয়িছল, যেু গর সে

পিরবিতত হেয় তা বােক র কাল হেয়

গেছ।
যেু গর পিরবতেনর সে

আমােদর মানিসকতার পিরবতন হoয়া pেয়াজন। ‘কিরেত আিছলাম’ eকিট যৗিগক িkয়া

ব বহার কের aতীত কােল বhukণ ধের করা eকিট কােজর কথা িববৃত করার uপায়। আ লাপ হoয়া eকিট সাধারণ ব াপার।
আবার eিট iনsায়াড o হেত পাের। আিদেত ধাtuিট ‘আছ’ িছল না ‘ছ’ িছল তাo বলা শk। ঘটমান aতীেতর uদাহরণ
িহসােবo eিট চলেত পাের। িকntu ‘কিরেত’ aসমািপকা িkয়ার ‘iেত’ িনেয় তার সে

‘আিছলাম’ eর ‘িছলাম’ যাগ কের

িবভিk বলা ক কিlত। aেহtuক জিটলতা সৃি করার pয়াস মাt। আমােদর মািলক সােহবেদর oয়াজ uiং িকntu কাটাkuিট
কের ‘িবভিkজn’ লাভ কেরিন। ‘oয়াজ’, ‘aয়ার’, সব িঠকঠাক রাখেত হয়। aথাৎ সিট সহায়ক িkয়ার rপ eেকবােরi
ছােড় না। বাংলায় uiং eর sান িনেয়েছ ‘কিরেত’ আর টn aনয
ু ায়ী পুruষ িবেশেষ িবভিk যাগ হেc সহায়ক িkয়ার
‘আ ’ বা ‘থাk’ ধাtuেত। তাi যিু kযk
ু সংjা ব বহার করা uিচত বেল মেন হয়। আর eকিট িজিনস, পুেরা ব াপারটােক
guিলেয় িদেয়েছ। iেতিছলােমর ‘িcলাম’ e পিরবতন। কr ধাtuর সহেযাগী িছলাম িনেয় কrিছলাম লােক বলত aতীেত
aেনকkণ ধের করা কাজ বাঝােত। যািছলাম duেটা rপ পেলা, কথ

যিছলাম (iকােরর pভােব আ e হেলা)। িdতীয়িট

বাবেু দর pসিkপসেনর ‘যািcলাম’। duিট kেti যৗিগক িkয়ার rপিট pকাশ eেসেছ। িচnার uৎস বn হেয় যাoয়ার
ব াপারিট িরিভিজট করার যাগ

লাকi হয়ত আর তরী হেব না।

--------------------পের আর eকবার চিকং করেত হেব।

aতীত

বতমান

কাল

িবিভn কােলর জন িনিদ িবভিkিচh: সাধ ু ভাষার rপ
কালিবভাগ

pথমপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

সাধারণ

e (য়)

a (o)

is

en (ন)

i

ঘটমান

iেতেছ

iেতছ

iেতিছs

iেতেছন

iেতিছ

পুরাঘিটত

iয়ােছ

iয়াছ

iয়ািছs

iয়ােছন

iয়ািছ

aনj
ু া

uক (ক)

a (o)

0 (শন
ূ )

uন (ন)

i

সাধারণ

iল

iেল

iিল

iেলন

iলাম

ঘটমান

iেতিছল

iেতিছেল

iেতিছিল

iেতিছেলন

iেতিছলাম

পুরাঘিটত

iয়ািছল

iয়ািছেল

iয়ািছিল

iয়ািছেলন

iয়ািছলাম

িনত বৃt

iত

iেত

iিতস

iেতন

iতাম

ভিবষ ৎ

সাধারণ

iেব

iেব

iিব

iেবন

iব

ঘটমান

iেত থািকেব

iেত থািকেব

iেত থািকিব

iেত থািকেবন

iেত থািকব

পুরাঘিটত

iয়া থািকেব

iয়া থািকেব

iয়া থািকিব

iয়া থািকেবন

iয়া থািকব

aনj
ু া

iেব

io

iস

iেবন

iব

কাল

িবিভn কােলর জন িনিদ িবভিkিচh: চিলত ভাষার rপ
কালিবভাগ

বতমান
aতীত

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ
সাধারণ

ভিবষ ৎ

pথমপুruষ

ঘটমান

সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

e (য়)

a (o)

is

en (ন)

ছ

িছs

ছ

ছন

i
িছ

পুরাঘিটত

eেছ

eছ

eিছs

eেছন

eিছ

aনj
ু া

uক (ক)

a (o)

0 (শন
ূ )

uন (ন)

i

সাধারণ

ল

ঘটমান

ল

তিছল

তিছেল

িল
তিছিল

লন
তিছেলন

লাম
তিছলাম

পুরাঘিটত

eিছল

িনত বৃt

ত

ত

িতs

তন

তাম

সাধারণ

ব

ব

িব

বন

ব

ঘটমান

ত থাকেব

ত থাকেব

পুরাঘিটত
aনj
ু া

e থাকেব
ব

eিছেল

eিছিল

ত থাকিব

e থাকেব

e থাকিব

o

s

eিছেলন

ত থাকেবন
e থাকেবন
বন

eিছলাম

ত থাকব
e থাকব
ব

d ব : বnনীমধ s িচhguিল sরাn ধাtuর জন । যখােন ‘e’ পূববেণ যk
ু হয় না সখােন ‘ য়’ ত পিরবিতত হয়।

চিলত rেপ লkণীয় পিরবতন হেলা ‘i’ akেরর লাপ। ‘i’ akেরর লােপর পর ‘iয়া’ য়া ত rপাnিরত হয়;
তারপর ‘য়া’ িট ‘ য়’ (e) হেয় যায় পরবত i-কােরর pভােব। সজন আেলাচনার সময় িবভিkর সাধr
ু পেকi আদশ ধরেত
হেব। চলিত rপিট সাধ ু rেপর িবকার মাt।

কাল

কr ধাtuর সাধভ
ু াষার rপ
pথমপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ
pথমপুruষ

কালিবভাগ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

utমপুruষ

বতমান
aতীত
ভিবষ ৎ

সাধারণ

কের

কর

কিরs

কেরন

কির

ঘটমান

কিরেতেছ

কিরেতছ

কিরেতিছs

কিরেতেছন

কিরেতিছ

পুরাঘিটত

কিরয়ােছ

কিরয়াছ

কিরয়ািছs

কিরয়ােছন

কিরয়ািছ

aনj
ু া

কruক

কিরo

কr

কruন

কির

সাধারণ

কিরল

কিরেল

কিরিল

কিরেলন

কিরলাম

ঘটমান

কিরেতিছল

কিরেতিছেল

কিরেতিছিল

কিরেতিছেলন

কিরেতিছলাম

পুরাঘিটত

কিরয়ািছল

কিরয়ািছেল

কিরয়ািছিল

কিরয়ািছেলন

কিরয়ািছলাম

িনত বৃt

কিরত

কিরেত

কিরিতs

কিরেতন

কিরতাম

সাধারণ

কিরেব

কিরেব

কিরিব

কিরেবন

কিরব

ঘটমান

কিরেত থািকেব

কিরেত থািকেব

কিরেত থািকিব

কিরেত থািকেবন

কিরেত থািকব

পুরাঘিটত

কিরয়া থািকেব

কিরয়া থািকেব

কিরয়া থািকিব

কিরয়া থািকেবন

কিরয়া থািকব

aনj
ু া

কিরেব

কিরo

কিরs

কিরেবন

কিরব

ভিবষ ৎ

aতীত

বতমান

কাল

sরাn জানা ধাtuর সাধভ
ু াষার rপ
কালিবভাগ

pথমপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

সাধারণ

জানায়

জানাo

জানাs

জানাn

জানাi

ঘটমান

জানাiেতেছ

জানাiেতছ

জানাiেতিছs

জানাiেতেছন

জানাiেতিছ

পুরাঘিটত

জানাiয়ােছ

জানাiয়াছ

জানাiয়ািছs

জানাiয়ােছন

জানাiয়ািছ

aনj
ু া

জানাক

জানাo

জানা

জানান

জানাi

সাধারণ

জানাiল

জানাiেল

জানাiিল

জানাiেলন

জানাiলাম

ঘটমান

জানাiেতিছল

জানাiেতিছেল

জানাiেতিছিল

জানাiেতিছেলন

জানাiেতিছলাম

পুরাঘিটত

জানাiয়ািছল

জানাiয়ািছেল

জানাiয়ািছিল

জানাiয়ািছেলন

জানাiয়ািছলাম

িনত বৃt

জানাiত

জানাiেত

জানাiিতs

জানাiেতন

জানাiতাম

সাধারণ

জানাiেব

জানাiেব

জানাiিব

জানাiেবন

জানাiেব

ঘটমান

জানাiেত

জানাiেত

জানাiেত থািকিব

জানাiেত

জানাiেত থািকব

থািকেব

থািকেব

জানাiয়া

জানাiয়া

থািকেব

থািকেব

জানাiেব

জানাio

পুরাঘিটত
aনj
ু া

থািকেবন
জানাiয়া থািকিব

জানাiয়া

জানাiয়া থািকব

থািকেবন
জানা(i)s

জানাiেবন

জানাiব

sরাn খা ধাtuর সাধভ
ু াষার rপ
কালিবভাগ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ

কাল
বতমান
aতীত
ভিবষ ৎ

pথমপুruষ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

সাধারণ

খায়

খাo

খাis

খান

খাi

ঘটমান

খাiেতেছ

খাiেতছ

খাiেতিছs

খাiেতেছন

খাiেতিছ

পুরাঘিটত

খাiয়ােছ

খাiয়াছ

খাiয়ািছs

খাiয়ােছন

খাiয়ািছ

aনj
ু া

খাক

খাo

খা

খান

খাi

সাধারণ

খাiল

খাiেল

খাiিল

খাiেলন

খাiলাম

ঘটমান

খাiেতিছল

খাiেতিছেল

খাiেতিছিল

খাiেতিছেলন

খাiেতিছলাম

পুরাঘিটত

খাiয়ািছল

খাiয়ািছেল

খাiয়ািছিল

খাiয়ািছেলন

খাiয়ািছলাম

িনত বৃt

খাiত

খাiেত

খাiিতs

খাiেতন

খাiতাম

সাধারণ

খাiেব

খাiেব

খাiিব

খাiেব

খাiেব

ঘটমান

খাiেত থািকেব

খাiেত থািকেব

খাiেত থািকিব

খাiেত থািকেবন

খাiেত থািকব

পুরাঘিটত

খাiয়া থািকেব

খাiয়া থািকেব

খাiয়া থািকিব

খাiয়া থািকেবন

খাiয়া থািকব

aনj
ু া

খাiেব

খাio

খাis

খাiেবন

খাiব

sরাn দা ধাtuর সাধভ
ু াষার rপ
দা ধাtuর aথ দoয়া। দা + i = িদ; দা + e (য়) = দ ei duiিট rপ পিরবতন লkণীয়।
কালিবভাগ

কাল
বতমান
aতীত

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ
সাধারণােথ
সাধারণ

ভিবষ ৎ

pথমপুruষ

দয়

সাধারণােথ

tucােথ

দাo

িদs

সmমােথ
দন

িদi

ঘটমান

িদেতেছ

িদেতছ

িদেতিছs

িদেতেছন

িদেতিছ

পুরাঘিটত

িদয়ােছ

িদয়াছ

িদয়ািছs

িদয়ােছন

িদয়ািছ

aনj
ু া

িদক

দাo

দ

সাধারণ

িদল

িদেল

িদিল

িদেলন

িদলাম

ঘটমান

িদেতিছল

িদেতিছেল

িদেতিছিল

িদেতিছেলন

িদেতিছলাম

পুরাঘিটত

িদয়ািছল

িদয়ািছেল

িদয়ািছিল

িদয়ািছেলন

িদয়ািছলাম

িনত বৃt

িদত

িদেত

িদিতs

িদেতন

িদতাম

সাধারণ

িদেব

িদেব

িদিব

িদেব

িদেব

ঘটমান

িদেত থািকেব

িদেত থািকেব

িদেত থািকিব

িদেত থািকেবন

িদেত থািকব

পুরাঘিটত

িদয়া থািকেব

িদয়া থািকেব

িদয়া থািকিব

িদয়া থািকেবন

িদয়া থািকব

aনj
ু া

িদেব

িদo

িদs

িদেবন

িদব

দন

িদi

ভিবষ ৎ

aতীত

বতমান

কাল

কr ধাtuর চিলতভাষার rপ
কালিবভাগ

pথমপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

সাধারণ

কের

কর

কিরs

কেরn

কির

ঘটমান

কrেছ

কrছ

কrিছs

কrেছন

কrিছ

পুরাঘিটত

কেরেছ

কেরছ

কেরিছs

কেরেছন

কেরিছ

aনj
ু া

কruক

কর

কruন

কির

সাধারণ

কrল

কrেল

কrিল

কrেলন

কrলাম

ঘটমান

কrিছল

কrিছেল

কrিছিল

কrিছেলন

কrিছলাম

পুরাঘিটত

কেরিছল

কেরিছেল

কেরিছিল

কেরিছেলন

কেরিছলাম

িনত বৃt

কrত

কrেত

কrিতs

কrেতন

কrতাম

সাধারণ

কrেব

কrেব

কrিব

কrেব

কrব

ঘটমান

কrেত থাk ব

কrেত থাk ব

কrেত থাkিব

কrেত থাk বন

কrেত থাkব

পুরাঘিটত

কের থাk ব

কের থাk ব

কের থাkিব

কের থাk বন

কের থাkব

aনj
ু া

কrেব

কেরা

কিরs

কrেবন

কrব

কr

ভিবষ ৎ

aতীত

বতমান

কাল

sরাn নাচা ধাtuর চিলতভাষার rপ
কালিবভাগ

pথমপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

সাধারণ

নাচায়

নাচাo

নাচাs

নাচাn

নাচাi

ঘটমান

নাচােc

নাচাc

নাচািcs

নাচােcন

নাচািc

পুরাঘিটত

নাচাeেছ >

নাচাeছ >

নাচাeিছs >

নাচাeেছন >

নাচাeিছ >

নািচেয়েছ

নািচেয়ছ

নািচেয়িছs

নািচেয়েছন

নািচেয়িছ

aনj
ু া

নাচাক

নাচাo

নাচা

নাচান

নাচাi

সাধারণ

নাচাল

নাচােল

নাচািল

নাচােলন

নাচালাম

ঘটমান

নাচােতিছল >

নাচােতিছেল >

নাচােতিছিল >

নাচােতিছেলন >

নাচােতিছলাম >

নাচািcল

নাচািcেল

নাচািcিল

নাচািcেলন

নাচািcলাম

নাচাeিছল >

নাচাeিছেল >

নাচাeিছিল >

নাচাeিছেলন >

নাচাeিছলাম >

নািচেয়িছল

নািচেয়িছেল

নািচেয়িছিল

নািচেয়িছেলন

নািচেয়িছলাম

িনত বৃt

নাচাত

নাচােত

নাচািতs

নাচােতন

নাচাতাম

সাধারণ

নাচােব

নাচােব

নাচািব

নাচােবন

নাচাব

ঘটমান

নাচােত থাকেব

নাচােত থাকেব

নাচােত থাকিব

নাচােত থাকেবন

নাচােত থাকব

পুরাঘিটত

নাচাe থাকেব >

নাচাe থাকেব >

নাচাe থাকিব >

নাচাe থাকেবন >

নাচাe থাকব >

নািচেয় থাকেব

নািচেয় থাকেব

নািচেয় থাকিব

নািচেয় থাকেবন

নািচেয় থাকব

নাচােব

নাচাo

নাচাs

নাচােবন

নাচাব

পুরাঘিটত

aনj
ু া

sরাn দা ধাtuর চিলতভাষার rপ
কালিবভাগ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ

কাল
বতমান
aতীত
ভিবষ ৎ

pথমপুruষ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

সাধারণ

দয়

দাo

িদs

দন

ঘটমান

িদেc

িদc

িদিcs

িদেcন

িদিc

পুরাঘিটত

িদেয়েছ

িদেয়ছ

িদেয়িছs

িদেয়েছন

িদেয়িছ

aনj
ু া

িদক

দাo

দ

সাধারণ

িদল

িদেল

িদিল

িদেলন

িদলাম

ঘটমান

িদিcল

িদিcেল

িদিcিল

িদিcেলন

িদিcলাম

পুরাঘিটত

িদেয়িছল

িদেয়িছেল

িদেয়িছিল

িদেয়িছেলন

িদেয়িছলাম

িনত বৃt

িদত

িদেত

িদিতs

িদেতন

িদতাম

সাধারণ

িদেব

িদেব

িদিব

িদেব

িদেব

ঘটমান

িদেত থাk ব

িদেত থাk ব

িদেত থাkিব

িদেত থাk বন

িদেত থাkব

পুরাঘিটত

িদেয় থাk ব

িদেয় থাk ব

িদেয় থাkিব

িদেয় থাk বন

িদেয় থাkব

aনj
ু া

িদেব ( দেব)

িদo

িদs

িদেবন ( দেবন)

িদব

দন

িদ

িদ

দা + i = িদ; দা + e (য়) = দ ei duiিট ছাড়া চলিত rেপ: তেছ, c হেয়েছ। য়া, য় হেয়েছ। থািক, থাk হেয়েছ।

ভিবষ ৎ

aতীত

বতমান

কাল

sরাn জানা ধাtuর চিলতভাষার rপ
কালিবভাগ

pথমপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

সাধারণ

জানায়

জানাo

জানাis

জানাn

জানাi

ঘটমান

জানােc

জানাc

জানািcs

জানােcন

জানািc

পুরাঘিটত

জানাeেছ >

জানাeছ >

জানাeিছs >

জানাeেছন >

জানাeিছ >

জািনেয়েছ

জািনেয়ছ

জািনেয়িছs

জািনেয়েছন

জািনেয়িছ

aনj
ু া

জানাক

জানাo

জানা

জানান

জানাi

সাধারণ

জানাল

জানােল

জানািল

জানােলন

জানালাম

ঘটমান

জানােতিছল >

জানােতিছেল >

জানােতিছিল >

জানােতিছেলন >

জানােতিছলাম >

জানািcল

জানািcেল

জানািcিল

জানািcেলন

জানািcলাম

জানাeিছল >

জানাeিছেল >

জানাeিছিল >

জানাeিছেলন >

জানাeিছলাম >

জািনেয়িছল

জািনেয়িছেল

জািনেয়িছিল

জািনেয়িছেলন

জািনেয়িছলাম

িনত বৃt

জানাত

জানােত

জানািতs

জানােতন

জানাতাম

সাধারণ

জানােব

জানােব

জানািব

জানােবন

জানাব

ঘটমান

জানােত থাকেব

জানােত থাকেব

জানােত থাকিব

জানােত থাকেবন

জানােত থাকব

পুরাঘিটত

পুরাঘিটত
aনj
ু া

জানাe থাকেব > জানাe থাকেব >

জানাe থাকিব >

জানাe থাকেবন >

জানাe থাকব >

জািনেয় থাকেব

জািনেয় থাকেব

জািনেয় থাকিব

জািনেয় থাকেবন

জািনেয় থাকব

জানােব

জানাo

জানাs

জানােবন

জানাব

aতীত

বতমান

কাল

sরাn u ধাtuর চিলতভাষার rপ
কালিবভাগ

pথমপুruষ

মধ মপুruষ

মধ মপুruষ

utমপুruষ

pথমপুruষ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

সাধারণ

শায়

ঘটমান

uেc

uc

পুরাঘিটত

ueেছ >

tucােথ

ui

uিcs

uেcন

uিc

ueছ >

ueিছs >

ueেছন >

ueিছ >

uেয়েছ

uেয়ছ

uেয়িছs

uেয়েছন

uেয়িছ

aনj
ু া

uক

uo (uেয়া)

জানা

জানান

জানাi

সাধারণ

uল

uেল

uিল

uেলন

uলাম

ঘটমান

uেতিছল >

uেতিছেল >

uেতিছিল >

uেতিছেলন >

uেতিছলাম >

uিcল

uিcেল

uিcিল

uিcেলন

uিcলাম

ueিছল >

ueিছেল >

ueিছিল >

ueিছেলন >

ueিছলাম >

uেয়িছল

uেয়িছেল

uেয়িছিল

uেয়িছেলন

uেয়িছলাম

uত

uেত

uিতs

uেতন

uতাম

পুরাঘিটত

সাধারণ

শােব

শাo

us

সmমােথ
শাn

িনত বৃt

ভিবষ ৎ

মধ মপুruষ

শােব

uিব

শােবন

শাব

ঘটমান

uেত থাk ব

uেত থাk ব

uেত থাkিব

uেত থাk বন

uেত থাkব

পুরাঘিটত

ue থাk ব >

ue থাk ব >

ue থাkিব >

ue থাk বন >

ue থাkব >

uেয় থাk ব

uেয় থাk ব

uেয় থাkিব

uেয় থাk বন

uেয় থাkব

aনj
ু া

শােব

শাo

শাs

শােবন

শাব

লk করেল দখা যােব ‘ শা’ পরবত i-কার বা e-কােরর pভােব u হেয়েছ। িকu জায়গায় ব িতkম লk করা
যায়। তব ু pােদিশক ucারেণ ‘uেব’ শানা যায়।

বাচ
ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ায় বাচ িবষয়িটেক িkয়ার আেলাচনার মেধ

রেখ িনmিলিখত সংjার

pবতন কেরিছেলন (ভাষাpকাশ ব াকরণ)।
“িkয়ার য rপেভেদর dারা জানা যায় য, িkয়ার anয় বা সmn িবেশষ কিরয়া কতার সিহত বা কেমর
সিহত, aথবা কতা বা কম (uভেয়র সিহত, বা) iহােদর কাহারo সিহত না হiয়া, কবল িkয়ার কায মাt সিূ চত
হয়, সi rপেভদেক িkয়ার বাচ বেল; যথা:- আিম বi পিড়। আমা কtক বi পড়া হয়। e বi আমার পড়া হয়
নাi। বiিট পড়া হল না।”

eকu লk করেল বাঝা যােব য বাচ ব াপারিট uধ ু িkয়া নয়, সমg বাক িটর পিরবতন সাধন কের।
তাi aন

বয়াকরণগণ বাচ pস িট বাক pকরেণর anগত কের আেলাচনা কেরেছন। ei পুsেকo সi ধারা

বজায় রাখা হল।

িkয়ার rপ (পরবত aংশ)
িkয়ার rপ সাধেন শন
ূ িবভিkর [শন
ূ (0)] aথ eেকবােরi িবভিkহীন। aথাৎ ধাtuিটেত কানo িবভিk যk
ু না
হoয়া। ধাtuিটর মল
ূ rপ aপিরবিতত থােক। যমন: কr + শন
ূ (0) িবভিk = কr; নাচা + শন
ূ (0) িবভিk = নাচা; u +
শন
ূ (0) িবভিk = u।
িkয়ার eকi কােল eবং eকi পুruেষ eকi িkয়ার duিট িবিভn rপ হেত পাের — সাধ ু rপ o চিলত rপ। সাধ ু
rপিট সিু নিদ , িকntu চিলত rপিট বাঙলাভাষী a েলর িবিভn sােন িবিভn rেপ pচিলত। uধ ু sানগত পাথক i নয়, শলী
(style) িহসােবo িকu rপ ব বহার করা হয়। কr ধাtuর সাধারণ aতীেতর utমপুruেষ সাধ ু rপ ‘কিরলাম’। চিলত বা কথ
ভাষায়, ‘কrলাম’, ‘কrেলম’, ‘কrলম
ু ’, ‘কrন’ু ei rপguিল ব বhত হয়। তেব লখ বাঙলায় ভারেত চিলত rপ কrলাম i
pাধ ান

পেয়েছ। িবেশষ pেয়াজন ছাড়া সবt eirপিটi ব বহায।
aতীত কােলর utমপুruেষর aন িতনিট কালিবভােগর জন ei ধরেণর িবকl rপ হেত পাের। ‘খািcলাম,

খািcলম
ু , খািcন’ু ei ধরেণর িবকেlর মেধ ; িতনিট িবভােগ যথাkেম ‘খািcলাম’, ‘ খেয়িছলাম’ o ‘ খতাম’ ei িতনিট
rপi লখ চিলেত ব বহায।
সকমক িkয়ার সাধারণ aতীেত pথমপুruেষ চিলত rপ ‘ল’ eবং ‘ ল’ duিট িবভিki হয়। যমন: “ স বেস বেস
কাল কাটাল।” aথবা “ স বেস বেস কাল কাটােল।” আধিু নক যেু গ ‘ল’ িবভিkর pচলন বশী হেয়েছ। পূেবাk িবভিk
তািলকায় তাi ‘ল’ িবভিki দoয়া হেয়েছ।

aসmণ
ূ ধাtu
ভাষাচায সন
ূ ধাtuর আেলাচনা হেয় আসেছ। য সকল ধাtuর সকল
ু ীিতkuমােরর সময় থেক বাংলা ব াকরেণ aসmণ
কােলর o সকল ভােবর rপ পাoয়া যায় না, aন ধাtuর সাহােয

সi aসmণ
ূ rপ পূণ কের িনেত হয়, সi সব ধাtuেক

aসmণ
ূ ধাtu বলা হয়। যমন: আ , যা, গ, ব , আ, নh, নাr iত ািদ।

বতমান

কাল

আ ধাtuর সাধভ
ু াষার rপ
কালিবভাগ pথমপru
ু ষ মধ মপru
ু ষ মধ মপru
ু ষ

মধ মপru
ু ষ

utমপru
ু ষ

pথমপru
ু ষ
সাধারণােথ

সাধারণােথ

tucােথ

সmমােথ

সাধারণ

আেছ

আছ

আিছs

আেছন

আিছ

ঘটমান

থািকেতেছ

থািকেতছ

থািকেতিছs

থািকেতেছন

থািকেতিছ

পুরাঘিটত

থািকয়ােছ

থািকয়াছ

থািকয়ািছs

থািকয়ােছন

থািকয়ািছ

aনj
ু া

থাkuক

থািকo

থাk

থাkuন

থািক

aতীত
ভিবষ ৎ

সাধারণ

িছল

িছেল

িছিল

িছেলন

িছলাম

ঘটমান

থািকেতিছল

থািকেতিছেল

থািকেতিছিল

থািকেতিছেলন

থািকেতিছলাম

পুরাঘিটত

থািকয়ািছল

থািকয়ািছেল

থািকয়ািছিল

থািকয়ািছেলন

থািকয়ািছলাম

িনত বৃt

থািকত

থািকেত

থািকিতs

থািকেতন

থািকতাম

সাধারণ

থািকেব

থািকেব

থািকিব

থািকেবন

থািকব

ঘটমান

apচিলত

apচিলত

apচিলত

apচিলত

apচিলত

পুরাঘিটত

apচিলত

apচিলত

apচিলত

apচিলত

apচিলত

aনj
ু া

থািকেব

থািকo

থািকs

থািকেবন

থািকব

যা ধাtuর পিরপূরক িহসােব ‘গ’ ধাtuর ব বহার হয়। নীেচ rপিট দoয়া হল [বnনীমধ s rপিট চিলত ভাষার]।
পুরাঘিটত বতমান: িগয়ােছ ( গেছ), িগয়াছ ( গছ), িগয়ািছs ( গিছs), িগয়ােছn ( গেছn), িগয়ািছ ( গিছ)।
পুরাঘিটত aতীত: িগয়ািছল ( গিছল), িগয়ািছেল ( গিছেল), িগয়ািছিলs ( গিছিলs), িগয়ািছেলn ( গেছn),
িগয়ািছলাম ( গিছলাম।
পুরাঘিটত ভিবষ ৎ: িগয়া থািকেব (িগেয় থাkেব), িগয়া থািকেব (িগেয় থাkেব), িগয়া থািকs (িগেয় থািকs), িগয়া
থািকেবn (িগেয় থাkেবn), িগয়া থািকব (িগয়া থাkব)।
aসমািপকা: যাiয়া বা িগয়া (িগেয়, যেয়), যাiেত ( যেত), যাiেল ( গেল)। aন সব কালিবভাগ o পুruেষ ধাtuিট
যা rেপi থােক। [ধাtuিটেক aসmূণ বলা হেলo eিট তা নয়। পুরাঘিটত কাল আধিু নক বয়াকরণেদর সৃ । সকােল ei িবভাগ িছল না। তাi ধাtuর
rপo নাi। পরবত কােল ব াকরণ রচিয়তাগণ uপযk
ু িবভিk pেয়ােগ ব থ হoয়ার জন িkয়ািটর ei duদশা।]
[আরo pিণধানেযাগ , যা ধাtu িনেজi সংsৃত মূেলর িকনা সিট িনিদ হয়িন। কর গা (পিরশীিলত হেয় করেগ) আজo চাল ু আেছ। গা ধাtui
বাংলার aিরিজন াল। যা (আসেল জা) ধাtu ফারসী থেক নoয়া। duiেয়র িখcuড়ীেত aবsা কruণ। ]

ব (হoয়া) ধাtu (eিট সmবত: ‘বত’ শেbর িবকার) uধ ু সাধারণ বতমােনর rপ িনেয়i বঁ েচ আেছ। তা হল — বেট,
বট, বিটস, বেটন, বিট। ব

ধাtuর ব বহার আজকাল খব
ু i কম। uদাহরণ: “eকা kuলবধ ু ক বট আপিন।” “গরীব bাhণ

বিট, িকntu িভখারী নi।” “iঁহারা দবকন াi বেটন।” eটা কমলi বেট।
আ ধাtuর চিলত rপi পাoয়া যায়। eিটেক জার কের ধাtu বানােনা হেয়েছ। নীেচ pদt rপguিল দখেল বাঝা যােব
য ‘আs’ ধাtuর rপguিল িবkত কের ei rপguিল eেসেছ। সiজন uধ ু চিলত rপi পাoয়া যায়। িববতেনর ধারািট িনেm
pদিশত হল। আবার সংsৃত ‘আs’ ধাtuর মােন আগমন করা নয়; বসা, থাকা iত ািদ। িহns
ু ানী ‘আ’ ধাtuর pভােব ‘আs’eর
aথ পিরবতন হেয় থাকেব। aথবা পূববে র ‘আiলাম’ iত ািদর নাগিরক ভাসান ‘আs’ আ েয় করা হেয় থাকেব।
পুরাঘিটত বতমান: eেয়েছ (eেসেছ), eেয়ছ (eেসছ), eেয়িছs (eেসিছs), eেয়েছn (eেসেছn), eেয়িছ
(eেসিছ)।
বতমান aনj
ু া: আ (আs)।
সাধারণ aতীত: eল < আiল (আিসল); eেল < আiেল (আিসেল); eিল < আiিল (আিসিল); eেলন < আiেলন
(আিসেলন); eলাম < আiলাম (আিসলাম)।
পুরাঘিটত

aতীত:

eেয়িছল

(eেসিছেলn), eেয়িছলাম (eেসিছেলম)।

(eেসিছল),

eেয়িছেল

(eেসিছেল),

eেয়িছিলs

(eেসিছিলs),

eেয়িছেলn

aসমািপকা: eেল। uদাহরণ: “tuিম eেল, aেনক িদেনর পের যন বৃি eল।” “আিম eেলম, তাiেতা tuিম eেল।”
tuিম eেয়িছেল তাi বঁ েচ গলাম।
pাচীন o আধিু নক কিবতায় ‘আiল’ (আiলা), ‘আiেল’, ‘আiিল’, ‘আiেলন’, ‘আiলাম’ (আiন)ু pভৃ িত rপ বশ
দখা যায়। uদাহরণ: “জননীরা আয় তারা সব।” “e ঘার রজনী মেঘর বাটা কমেন আiল বােট।” “মিnর তিজ যব পদ
চাির আoল ুঁ িনিশ হির কিmত a ।” “e-কথা uিন আিম আiন ু পূিজেত পা-duখািন।”
নh ধাtuর মাt সাধারণ বতমােনর rপi pচিলত। নেহ (নয়), নহ (নo), নিহs (নs), নেহন (নn), নিহ (নi);
aসমািপকা নিহেল (নiেল)। নh ধাtuর aন কােলর rপ নাi, eর কান পিরপূরক ধাtuo নাi। uদাহরণ: “গগন নিহেল
তামাের ধিরেব কবা।” “আিম নiেল িমথ া হত সn াতারা oঠা।” আিম রেমশ নi uেমশ। [নi — ‘না’ o ‘হi’ ei duiিট পেদর
সংহত rপ] আসেল eguিল ‘হ’ বা ভব ধাtuর নঞথক rপ। ভারেতর আিদ ভাষায় নেগিটভ ভাব সমান gurut িদেয় ব বhত হত। দিkেণ আজo চলেছ।

নh o নাr ক নঞথক ধাtu বেল। eেদর থেক িন
নাr — না aব েয়র সে

n িkয়াপদেক নঞথক িkয়া বেল।

পাr ধাtuর ভাব- যােগ ei নাr ধাtuর সৃি । আসেল eকিট পাr ধাtuর নঞথক rপ।

সাধারণ বতমান — নাের, নার, নািরs, নােরন, নাির। সাধারণ aতীত — নািরল (নাrল), নািরেল (নাrেল), নািরিল (নাrিল),
নািরেলন (নাrেলন), নািরলাম (নাrলাম, নািরন)ু । সাধারণ ভিবষ ৎ — নািরেব (নাrেব), নািরেব (নাrেব), নািরেব (নাrেব),
নািরেবন (নাrেবন), নািরব (নাrব)। আধিু নক কােল নাr ধাtuর pেয়াগ কিবতােতi হয়। তেব পূেব eিটর ব বহার aেনক
িছল। “যােক দখেত নাির তার চলন বঁ কা।” “নািরিল হিরেত মিণ।” “ফােগর দাগ য tuলেত নাির।” “নািরেব শািধেত ধার
কভু গৗড়ভূ িম।”
না (aব য়) eবং হয় িkয়ািটর সংযk
ু rপ হেলা নয় িkয়া। eর িকu িবিচt pেয়াগ দখা যায়। যথা:
(ক) eসব ছিব ছাটেদর দখা uিচত নয় (হয় না)। — িkয়াপদ। (খ) িতিন হয় ক নয় করেত osাদ — িবেশষ পদ।
(গ) হয় tuিম নয় তামার ভাi eর জন দায়ী — িনত সmnী aব য়।
নাi িkয়ািটর pেয়াগৈবিচেtর uদাহরণ: — নাi (চিলত ভাষায় নi, কিবতায় নািহ) িkয়ািট আসেল িহnী নিহর
বাংলা rপ। eিটেক আ

ধাtuর নঞথক rপ বেল বয়াকরণগণ pচার কের থােকন। যার জন eর ধাturপ হয় না। িতন

পুruেষ eর eকi rপ। নািহ মার িপতামাতা আtীয়sজন। আমার হােত িকu কাজ আেছ, দাদার হােত িকu নi। “tuিম
নi, আিম নi, oেড় uধ ু eক ঝাঁক পায়রা।”
কিবতার পাদপূরেণ বা জার দoয়ার জন ‘নাi’ eর সে

‘ক’ যাগ কের নাiক (চিলত rপ ‘ নiক’, কিবতায়

‘নািহক’) rেপর ব বহার ruিতমাধেু যর pেয়াজেন করা হেয় থােক। যথা — “নািহ রাজ , নািহক সmদ।” “আমার মেন নাiক
কান dnd।” “নাকছািবিট হািরেয় গেছ, সখ
ু নiক মেন।” “কথা কেয়ানাক uধ ু শান।”
‘iেত’ িবভিkযk
সমািপকা িkয়ার সে
ু

নাi (চিলত rপ ‘িন’) বসেল ‘uিচত নয়’ aথিট pকাশ পায়। eিট

িবিধবাচক ‘হয়’ eর িবপরীত। যথা — eমন rঢ় কথা বিলেত নাi, ভাল কথা বিলেত হয়। eত তাড়াতািড় খেত নাi, আেs
আেs খেত হয়।
‘নাi’ বা ‘িন’ পেদর আর eকিট pেয়াগ কালিবভােগর আেলাচনায় করা হেয়েছ। সময়বাচক ‘ যিদন’, ‘ সিদন’,
‘যখন’, ‘তখন’ iত ািদর সে

নাi pেয়াগ কের সাধারণ aতীত rপ দoয়া হয়। যথা — সিদন আপিন aিফেস যানিন। [ei

ধরেনর rপ সাধারণ ব তীত aতীেতর aন িবভােগ করা যায় না। িগেয়িছেলন না, যািcেলন না iত ািদ pেয়াগ aud।]

‘নাi’ eর বতমান কােলর rপ ‘না’ আসেল সে াচেনর বা ‘i’ লােপর uদাহরণ। eিটেক aব য় বেল ধরা হেয়
থােক। আিদেত eিট িkয়া িবেশষণ িছল বেল মেন হয়। aব য়o বলা চেল। পুরাঘিটত বতমান ছাড়া বতমান কােলর বাকী
িতনিট িবভােগ eর pেয়াগ বশ ব াপক। যথা — সাধারণ বতমান: িতিন আিমষ খান না। ঘটমান বতমান: tuিম তা eখন
িলখছ না। নাs থক: eখন eখােন eস না। aনj
ু ায়: eখােন eকিদন eস না। যািব িকনা বl না। ফল ভাল কrেত eকবার

ভাল কের লাগ না। আমটা eকuখািন খান না। eখােন শেষ িজjাসা িচh ব বহার করেল বা িবsয় (সেmাধন) িচh ব বহার
করেল ব পারটা পির ার হয়। না শbিট eখােন iংেরিজ ‘pীj’ eর িবকl।
‘না করা’ কথািট পূবব াগত মানেু ষরা ‘িনেষধ করা’ aেথ ব বহার কেরন। eিটo ভাষায় গৃহীত হেয়েছ।
চিলত রীিতেত সব পুruেষi ‘না’ rপ হয়। কবল utম পুruেষ o মােঝ মােঝ tucাথক মধ মপুruেষ িবকেl ‘ ন’
ব বhত হয়। “ দহ িsg হল বেট, িকntu িনমল হেলা বলেত পাির ন।” “সাড়া িদিব ন সবনাশী?”
‘নািক’ শbিট ‘না’ o ‘িক’ যাগ কের িন

n। eর ব বহার o ব াপক। p েবাধক বােক সব কােলi ব বহার করা হেয়

থােক। যথা: ঘম
ু ািল নািক? যােব নািক? িগেয়িছেল নািক? বলা বাহল সংশেয়র ভাবi eখােন pধান।
পুরাঘিটত aতীত ছাড়া বাকী িতনিট aতীত কােলর িkয়ার সিহত ‘না’ eর pেয়াগ সাধ ু o চিলত uভয় ভাষায় বশ
ব াপক। যথা: — eত aনেু রাধ সেto িতিন আিসেলন (eেলন) না। িতিন িলখিছেলন না, ভাবিছেলন।
প ু িkয়া: য ধাtuর সকল কােলর o সকল ভােবর rপ পাoয়া যায় না, সi aসmণ
ূ (প ু) ধাtuর utর
িবভিkেযােগ য িkয়াপদ পাoয়া যায়, তােক প ু িkয়া বেল। ‘ গেল’, ‘বট’, ‘আiন’ু , ‘নািরেব’, ‘থাকব’, ‘নiেল’, ‘eেলন’,
‘নািরিল’, ‘নহ’ iত ািদ প ু িkয়াপদ। যথা:- “িতিন িচnয়o বেটন, িচdঘনo বেটন।”

দশম পিরেcদ: aব য়
aব য় পদ
aব য় শেbর ব ূ ৎপিt ‘ন ব য়’, aথাৎ যার কান ব য় নi বা rপাnর নi।
য পেদর কান ব য় বা পিরবতন হয় না, তােক aব য় পদ বেল। aথাৎ, য পদ সবদা aপিরবতনীয় থােক, যার
সে

কান িবভিk যk
ু হয় না eবং পুruষ বা বচন বা িল

ভেদ য পেদর rেপর বা চহারারo কান পিরবতন হয় না,

তােক aব য় পদ বেল।
aব য় পদ বােক

কান পিরবতন ছাড়াi ব বhত হয় eবং বােক ব বhত হেয় কখেনা eকািধক পদ বা বাক াংশ বা

বােক র মেধ সmক সৃি কের, কখেনা বাক েক আেরা ruিতমধর
ু কের। aব য়পদ বােক র বাiের শb িহসােব য rেপ থােক
বােক র মেধ পদ িহসােবo সi eকi rেপ থােক।
aব েয়র pধান কাজ পেদর সিহত পেদর বা বােক র eক aংেশর সিহত aন aংেশর বা বােক র সিহত বােক র
সংেযাগ sাপন করা।
মল
ূ িবচাের, বাংলা ভাষায় 3 ধরেনর aব য় শb ব বhত হয় —

1. তৎসম aব য় শb:

aকsাৎ, aেg, aিচরাৎ, aতঃ, aতঃপর, aতeব, aতীব, at, aথবা, aদ ,

aধঃ, aিধকntu, aধন
ু া, anঃ, anর, aন t, aন থা, aিপ, aিপচ, aবশ , aের, aথাৎ, aলm, aেহাঃ, aিয় (কিবতায়),
আঃ, আেদৗ, আপাতত, আu, iিত, iতsতঃ, iদানীং, ঈষৎ, uৈcঃ, uপির, uভয়ত, eকt, eকদা, eবং, kিচৎ, কদািচৎ,
িকংবা, িকি ত, িকntu, কবল, kut, কথি ৎ, কদাচ, কদািচৎ, কদািপ, কল , ঝিটিত, তt, তথা, তথািপ, তৈথব, তদানীং,
তাবৎ, দবাৎ, িধk, নেচৎ, নানা, িনতাn, নtuবা, নমঃ, পরntu, পৃথক, পুনঃ, পুন , pাk, pাতঃ, pায়, pিত, pত হ, পযাp,
pভৃ িত, পর , প াৎ, বরং, বর , বstuত, বিহঃ, বা, িবনা, িবেশষতঃ, বৃথা, যগ
ু পৎ, যাবৎ, যt, যথা, যিদ, যদ িপ, র, সে ,
সাkাৎ, সত
ু রাং, সদা, সদ ঃ, sয়ং, সমীেপ, সম ক, সmpিত, সবত, সবt, সবদা, সহ, সহসা, সিহত, সামান তঃ, sয়ং, সু ু ,
হঠাৎ, হn, হা, হ iত ািদ।
aধঃ, aধsাৎ, িচরm, tu ীm, নমঃ (নম), বিহঃ, শৈনঃ, সায়ং, sিs pভৃ িত সংsৃত aব য় বা ালা gেn aেনক দৃ
হয়। সংsৃত না জানার জন নব

লখেকরা ei সকল aব য় pায়i ব বহার কেরন না।

‘eবং’ o ‘সত
ু রাং’ ei duিট aব য় শেbর aথ বাংলা ভাষায় eেস পিরবিতত হেয় গেছ। সংsৃেত ‘eবং = eমন’
আর ‘সত
ু রাং = aত n, aবশ ’। ‘eবং’ শbিট ‘eমন’ ucািরত হেয় aথ aপিরবিতত রেখেছ।
বাংলায় ‘eবং’ = ‘o’ আর ‘সত
ু রাং’ = ‘aতeব’ ei duিট পিরবিতত aথi pচিলত।

2. খাঁিট বাংলা aব য় শb: aথচ, আর, আবার, আহা, আহা

র, i , uঃ, u , o, o হির, oের, oেলা,

িক, কন, চমৎকার, িছ িছ, ছ া ছ া, তব,ু তেব, তাi, না, নাi, নািক, বাঃ, বাs, বাপ র, বিু ঝ, ভােলা, মেতা, মতন, মির
মির, মােন, মাটকথা, সirপ, হাঁ, হ াঁ iত ািদ।

3. িবেদশী aব য় শb:

আলবত, বhut, খb
ু , bেভা, enেকাr, শাবা , ড াm, খবদাr, খাসা, মাiির,

হ ােলা, মারহাবা, isk, চেয় ( স), তk, মাফt, সoয়া ।

বাংলা ভাষায় ব বhত aব য়guিলর (িভn িভn rপ সহ) eকিট তািলকা ‘aব য়মালা’ নােম gেnর শেষ সংযk
ু করা
হেয়েছ।

aব েয়র
aব য় পদেক 4 িট

ণীিবভাগ

ণীেত ভাগ করা যায়। পদাnয়ী aব য়, সমc
ু ার বা
ু য়ী aব য়; aনnয়ী aব য়; aনক

ন াtক

aব য়। [aব েয়র eক pধান aংশেক ভাব িবেশষণ আখ া িদেয় িবেশষেণর anভূ k করা হেয়েছ iংরািজ ব াকেণর aনস
ু রেণ। ভাব িবেশষণ বা iংরািজ
Adverb pkতপেk aব য়। কারণ ei পদguিলর িল

বা বচেনর সিহত কান পিরবতন হয় না।]

1. পদাnয়ী aব য়: Prepositions.
কতকguিল aব য় পদাnয়ী; aথাৎ তােদর যােগ শেbর utর িবভিk হয় eবং e িবভk n পেদর সিহত তােদর
anয় হেয় থােক। যমন ‘িভতের’ aব য়িটর ব বহার। ঘেরর িভতের যাo। ঘর শেb িবভিk যk
ু হেয়েছ।
য aব য় বােক র eক পেদর সিহত aন পেদর সংেযাগ দিখেয় দয়, তােক পদাnয়ী aব য় বলা হয়। e aব েয়র
কতকguিল িবভাগ pেয়াগ িবচাের করা হেয় থােক। aব েয়র ei িবভাগিট iংরাজী Preposition eর সে

সাযজ
ু

রেখ তরী

করা হেয়েছ। যিদo Preposition মত eguিল guণােরািপত পেদর পূেব বেস না; পের বেস।

(ক) aবsানবাচক:

সে , সিহত, প ােত, িপছেন, িপেছ, সmেু খ, সামেন, আেগ, বাiের, বািহের, সmেু খ,

সম
ু েু খ, িভতর, িভতের, পােশ, পাে , নীেচ, uপের, মােঝ, বােম, দিkেণ, ডাiেন।

(খ) uপমাবাচক:

মেতা, মতন, ন ায়, সম, পারা, হন, tuল , যন, pায়, তথা, যথা, যন, যমন। ‘ যন’ —

uৎেpkা, কামনা, uপেদশ o pাথনাo বঝ
ু ায়। যথা — মখ
ু খািন যন পূণচnd; যন আমার aপরাধ লio না।

(গ) সীমাবাচক: পযn, aবিধ, তক,

থেক, পিরেয়, ছািড়েয়।

(ঘ) ব িতেরকাtক: িবনা, িবেন, িবহেন, িবিন, ব তীত, বi, ছাড়া, িভn, ব িতেরেক, বােদ।
(ঙ) aনস
ু গrেপ:

দাruণ, িনিমt, তের, জেন , বাবদ, uেdেশ, uেdেশ , pিত, aিভমেু খ, ছেল, মারফৎ,

কারেণ।
কেয়কিট uদাহরণ: “মখ
ু পােন িনিণেমেষ রিহল চািহয়া।” “কান ু হন guণিনিধ কাের িদেয় যাব।” pাণপণ যt
ব িতেরেক িবদ ালাভ সmব নয়। সi থেক du-ভােয়র মখ
ু দখােদিখ বn। নাম িবলােয় pেমর গারা িনতাi সােথ নেচ
যায়। “ সi আেলািট মােয়র pােণর ভেয়র মেতা দােল।” “আিম জগৎ pািবয়া বড়াব গািহয়া আkuল পাগল-পারা।” আহা!
মখ
ু নয়, যন চাঁদ! sাধীনতা সহনশীলতার সে i uপেভাগ করেত হয়। “বেু dর কruণ আঁিখ duিট সn াতারাসম রেহ uিট।”
“cuলপারা িছd িদেয় pেবশ।” “আেছ তার যাহা ভােলা uেলর মত দ সবাের।” jান eমন িজিনস যা দান করেল বােড় বi
কেম না।

2. সমc
ু য়ী aব য়: Conjunction.

য aব য় পদ eকািধক পেদর বা খ বােক র বা বােক র মেধ সmক sাপন কের, তােক সমc
ু য়ী aব য় বেল। ei
সmক সংেযাজন, িবেয়াজন বা সে াচন য কানিটi হেত পাের। eেক সmnবাচক aব য়o বেল।
pেয়াগানস
ু াের সমc
ু য়ী aব য়েক আবার কেয়কিট ভােগ ভাগ করা যেত পাের

(ক) সংেযাজক:

dui বা তার বশী পদ বা বাক েক সংযk
ু কের। uদাহরণ: িলিল, শ ামলী আর শফালীেক ডাক

তা নত কালী। (িতনিট মেয়েক eক সে

করেছ ‘আর’) ucপদ o সামািজক মযাদা সকেলi চায়। (ucপদ, সামািজক

মযাদা — duেটাi চায়) িতিন সৎ, তাi সকেলi তাঁেক

dা কের। (তাi aব য়িট ‘িতিন সৎ’ o ‘সকেলi তাঁেক

dা কের’

বাক duিটর মেধ সংেযাগ ঘিটেয়েছ। “রচনার pধান guণ eবং pথম pেয়াজন — সরলতা o s তা।” কামনা ত াগ করেলi
ধনী হয় আর লাভ ত াগ করেলi সখ
ু ী হয়। “মৃিtকা o কা েন যার সমjান, িতিনi kতকায।”
সirপ: aনnর, o, আর, eবং, aিপচ, তথা, তাi, aিধকntu, সত
ু রাং, ন ায়, আরo, বনাম, oরেফ iত ািদ
সংেযাজক সমc
ু য়ী aব য়।

(খ) িবেয়াজক বা বকিlক:

dui বা তেতািধক পদ বা বাক েক পৃথক কের aথাৎ dui বা তেতািধক পদ বা

বােক র মেধ eকিটর িনবাচন। uদাহরণ: tuিম আেগ আমার eখােন আসেব, না আিম তামার oখােন যাব? (eকজনi যােব
বা আসেব)। তপন িকংবা sপন ei কাজ কেরেছ। (তপন, sপন — eেদর eকজন কেরেছ, আেরকজন কেরিন। সmকিট
িবেয়াগাtক, eকজন করেল aন জন কেরিন।) মেntর সাধন িকংবা শরীর পাতন। (‘মেntর সাধন’ আর ‘শরীর পাতন’
বাক াংশ duিটর eকিট সত হেব, aন িট িমথ া হেব।) “ei জীবনটা ভােলা িকংবা মn িকংবা যা- হাক eকটা িকu।” “সধবা
aথবা িবধবা, তামার রিহেব ucিশর।” tuিম িনেজ যাo নাহয় ভাiেক পাঠাo। কী ধনী িক িনধন সকেলi দশবnuর মৃtu েত
1

শাকিবhল। গেজন িকংবা িনতাi eকজনেক ডাকিব। সirপ — িক , িক , aথাৎ, িকংবা, বা, িকu, aথবা, নtuবা, হয়, না
হয়, নয়েতা, নেচত, নয়, না হয় ত; iত ািদ িবেয়াজক সমc
ু য়ী aব য়। (1) ধন রািখ, িক মান রািখ।

(গ) ব িতেরকাtক:

(aভাব বা ভদ aথিট pকাশ কের) “পিতর পুেণ সতীর পুণ নিহেল খরচ বােড়।” সত

বল নtuবা শািs পােব। মন িদেয় লখাপড়া কর নেচৎ জীবেন aেশষ duঃখ পােব। আমার ভাগ i যিদ না মn হেব, পরীkার
2

সময় jর হেব কন? সirপ: যi, যাi , যিদo, যখন, যিদচ, যিদস াৎ।
(2) ‘যাi পূণাhuিত হiল, aমিন আকােশ মঘ দখা গল।

(ঘ) সংেকাচক:

(sাভািবক বা আশি ত ফল না বিু ঝেয় তার িবপরীত ফলিট বাঝায়।) িতিন িশিkত, িকntu aসৎ।

(eখােন ‘িশিkত’ o ‘aসৎ’ duেটাi সত , িকntu শbguিলর মেধ সংেযাগ ঘেটিন। কারণ, বিশ

duেটা eকরকম নয়, বরং

িবপরীতধম । ফেল িতিন aসৎ বেল িতিন িশিkত বাক াংশিটর ভােবর সংেকাচ ঘেটেছ।) জগৎ সব বঝ
ু ল, িকntu মখ
ু uেট
বলেত পারল না। তামােক তা aেনকবার সাবধান কের িদেয়িছ, aথচ সi eকi ভু ল বারবার করছ। যত শািs দবার িদন,
তব ু বেn মাতরম ভু লব না। tuিম বর

eকবার িবজয়বাবেু ক ধর। “ কহ কিহয়া িদেতেছ না, তথািপ তেপাবন বিলয়া বাধ

হiেতেছ।” e aন ােয়র pিতকার হেব না জািন, তব ু aন ােয়র pিতবাদ করেত ছাড়ব কন? আমার কােছ eেল তামার লাভ
তা হেবi না, uপরntu kিতর সmাবনা pcuর। সirপ — িকntu, বরং, তথািপ, তথাচ, তব,ু যদ িপ, পরntu, ptu ত, বর ,
তtাচ, পkাnের, আবার iত ািদ।

(ঙ) হtuেবাধক:

( হtu বিু ঝেয় duিট বাক েক সংযk
ু কের) তাঁর কন ািট হঠাৎ aসs
ু হেয় পেড়েছ বেল িতিন

সভায় uপিsত হেত পােরন িন। “বাড়ী আমােক যেতi হেব, কননা আমার মােয়র আেদশ।” “শািs তামােক িনেতi হেব,
যেহtu শtর gupচেরর সে

তামারo যাগােযাগ িছল।” সirপ — ei হtu, eiজন , কারণ, কননা, ei কারেণ

iত ািদ হtuেবাধক সমc
ু য়ী aব য়।

‘বেল’ aব য়িট কেয়ক শতাbীর বাংলা চচায় কান gurut লাভ করেত পাের িন। সািহিত করা eর সাধভ
ু াষার rপ
‘বিলয়া’ িনেদশ কের eেক ‘কিহয়া’র সমাথক বেল িনিদ কেরেছন। বলা িkয়ািট িহns
ু ানী থেক eেস কহােক িরেpস কের
িদেয়েছ। িকntu আমরা আমােদর aভ s ‘বেল’ aব য়িটেক ‘কিহয়া’ িদেয় pিতsািপত করেলi বঝ
ূ
ু েত পারব য, eর মল
‘বিলয়া’ নয়। সmবতঃ ‘বেল’ কথািট ব(a) ল aথাৎ ‘বল’ (শিk aেথ) শb থেক udত। eর aথ ‘by dint of’ বা সেহtu।
aবশ i eর আেগর শb, শbবn বা খ বােক িবভিkর pেয়াজন হoয়া uিচত। যমন: kমতার বেল িতিন আমােক aপদs
করেলন। kমতা আেছ বেল িতিন আমােক aপদs করেলন। duিট বােক র aথ eক। িdতীয় বাক িটেক ‘kমতা আেছ (তার)
বেল িতিন আমােক aপদs করেলন’ ei ভােব পুনিলখন করেল ভাবিট পির ার হেয় যায়। ei pস িট সম কrেপ
আেলািচত হেয় ব াকরেণ uিlিখত হেল

ািn পেবর eকিট aধ ােয়র ‘ kাজার’ ঘািষত হেব।

(চ) িসdাnবাচক: ( কান িসdাn বা মীমাংসা কের duিট বাক েক সংযk
ু কের) e আমার মােয়র আেদশ, কােজi
আমােক মানেত হেব। িভkায় না বruেল aিভমান যায় না, তাi guruজী িশবাজীেক িনেয় িভkায় বruেলন। দেল সকেলi
eেক eেক সভা ত াগ করেলন, সত
ু রাং তাঁেকo ত াগ করেত হল। সirপ — aতeব, কােজকােজi, তেব, তেবi iত ািদ
িসdাnবাচক সমc
ু য়ী aব য়।

(ছ) সংশয়সচ
ূ ক:

( কান সেnহ pকাশ কের) কাজটা শষ না করেল যিদ িতিন aসntu হন? “সmেু খ চরণ নািহ

চেল, পােছ লােক িকu বেল।” oi বিু ঝ বাঁশী বােজ। লাকটা বিু ঝ পাগল। ছাটবাবেু ক ডাকেত গেল তেব নািক িতিন
আসেবন?

(জ) িনত সmnী: (duiিট aব য় িনত সmn-যk
ু হiয়া duiিট বাক েক সংযk
ু কের) িতিন ধনী বেট, িকntu aিবনয়ী
নন। আপিন যিদ বেলন, তেব সখােন যাব। হয় জয়, নয় মৃtu । পােছ আপিন aসntu হন, তাi আপনােক বিলিন। eেক ঘারা
িনশীিথনী তায় pচ

ঝ া। যi না পা বািড়েয়িছ, aমিন eেকবাের কuেটর ঘােড়। হয় মন িদেয় কাজ কর, নtuবা বেস পড়।

“তব ু িবহ , oের িবহ

মার, eখিন an, বn কেরা না পাখা।” সirপ, হয় — না হয়, মােট — তােত আবার, যিদ — তা,

যাঁহা — তাঁহা, ভােগ — তাi, যi — সi, যত — তত, যখন — তখন iত ািদ িনত সmnী aব য়। aেনেক ei aব য়েক
সােপk aব য়o বেল থােকন।

3. aনnয়ী aব য়: Interjections.
য সব aব েয়র সিহত বােক র aন

কান পেদর কান সmn বা anয় না থাকা সেto নানা ভাব বা aনভ
ু ূ িত

pকাশ কের, তােদরেক aনnয়ী aব য় বেল। eguিল বােক র aন

কান পেদর সে

কান সmক না রেখ sাধীনভােব বােক

ব বhত হয়। aনnয়ী aব য় আবার pেয়াগ aনস
ূ ক, (3)
ু াের চারিট ভােগ িবভk। (1) ভাবpকাশক, (2) সেmাধনসচ
p েবাধক o (4) বাক াল ার।

(1) ভাবpকাশক:

য aব েয়র dারা aনেু মাদন, ucাস, হষ, িবষাদ, kাধ, ঘণ
ৃ া, িবরিk, ভয়, duঃখ, যntণা,

িবsয়, লjা, সmিত, sীkিত, asীkিত, pশংসা, সমথন, সmাবনা pভৃ িত মেনর িবিবধ ভাব pকাশ পায়, সguিলেকi
ভাবpকাশক aব য় বলা হয়।

(ক) aনেু মাদন, ucাস, pশংসা, হষ, সmিত iত ািদ jাপক:—
মির বাংলা ভাষা।” “শাবাশ! শাবাশ!

তারা বাঙালীর

মির মির! কী সn
ু র সকাল! “আ

মেয়।” “তখন সকেল বিলল ‘বাহবা, বাহবা, বাহবা,

বশ’।”

“বাuরিটর ঐ, আ মের যাi, িচকন নধর দহ।” আপিন তা িঠকi বলেছন। হ াঁ, না, খাসা, বhuত আcা, চমৎকার, বিলহাির

যাi, সn
ু র, ‘আ মির’, ‘সাধ ু সাধ’ু , বাঃ, ‘বাঃ বাঃ’, ‘বা বা’, বাহবা, সাবাs, enেকার, bেভা, বাঃ র বাঃ, ধন , ধন ধন ,
আcা, িঠক, বশ বশ, বশ, বশ ভাi, বিলহাির, বিলহাির যাi, বhuত আcা, ‘মির মির’ ei ধরেণর aব য়। [লkণীয়, কেয়কিট
uদাহরেণ eকািধক শb ব বhত হেয়েছ।]

(খ) িবsয়ব

ক:—

বেট! eত বেড়া আsধা। “aবাক কা

eিক! eমন কথা মানষ
ু uেনেছ িক!” a াঁ! তাi

না িক! বল িক ভায়া! o বাবা! বাবা মেু খ য খi uটেছ গা! “তাi তা! e বড় duঃসংবাদ দারা।” “o মা! (rেপ
সেmাধনসচ
ূ ক) e য দাদা!” “ভািবলা eিক কা ! guruজীর িভkা ভা !” বs (বাs)! eেতi িতিন চেট আguন! “uঃ! িক
pচ

রব!” “পুঁেট tui য eখােন!” সংশেয় সংকl সদা টেল / পােছ লােক িকu বেল (সmাবনাবাচক)।

সirপ: iঃ,

is, aেহা, ঐ, oেহা, ‘ঐ যা’, ‘ঐ র’, oঃ, ‘o মা’, ‘o বাবা’ iত ািদ।

(গ) যntণা pকাশক:—

“uঃ! ব

লেগেছ।” “e জগেত হায়, সi বশী চায় আেছ যার ভূ ির ভূ ির!” “oের

বাবা! e য সিত বাঘ।” “আহা আহা — িচৎকার কির রঘন
ু াথ ঝাঁপােয় পিড়ল জেল।” “uhu শীেত মির!” হায়! হায়! সবনাশ
হেয় গল। সirপ: — মা গা! বাp! বাp র! বাবা র! মা র! বাবা গা! uঃ! আঃ! uhu! uhuhu!

(ঘ) ঘণ
ূ ক:—
ৃ া o িবরিkসচ

“িধk! িধk! শত িধk

ীরােমর নােম।” িছ িছ! e কথা মেু খ আনেত আেছ বাবা?

eঃ! eিক কেরছ! বটা চারটােক ছাড়েল কন ছাi! দূর! দূর! eেকবাের aপদাথ সব! আ মেলা! eটা বড় jালােc তা! কী
jালা! তামােক তা কাল আসেত বললাম! দূর ছাi! তার aে র িনkuিচ কেরেছ। মেয়েদর সামেন হিm তিm করছ, tuিম
বীর বেট! বেট র! দখািc মজাটা। সirপ: — িছ, িছঃ, িছিছ, ড াm, duঃ, duেয়া, duuo, দূr, দূr দূr, মােগা মা, রামরাম,
পুঃ, পুঃ, িক িবপদ, িক মশ
ু িকল iত ািদ।

(ঙ) সmিত বা aসmিত-jাপক:—

eেতা কের যখন বলেল, বশ তা আিম আসেবা। আিম আজ িন য়i

যাব। হ াঁ, আিম যাব। না, tuিম যােব না। তাi হেব’খন। না, oটা পারব না। huঁ, দখা যােব। কi, না তা! “e নেহ মখ
ু র
মমরguি ত।” uঁhu, e শমা আর o মেু খা হেব না। যা বেলছ ভায়া, gu ািমেক কখনo p য় দয়? খবরদার, eক পা eিগেয়ছ
িক মেরছ।

(চ) শাক- খদ-িবsরণ-সচ
ূ ক:—
“বড় মার খেয়িছিল — না র
oi যা!

আহা র! কােদর বাছা র! আহা হা! duেধর ছেলেক eমন কের মাের!

ীকাn?” “আহা মির মির সে ত কিরয়া কত না যাতনা িদন।ু ” “ কাথা হা হn, িচরবসn!”

তামার বiখানা আজo আনেত ভু েল গিছ। সirপ: — আ, আহা, আহাহা, হায়! হায় হায়! হায় হায় হায়! বালাi

ষাট! ষাট ষাট! ei র! iত ািদ।

(ছ) কতকguিল aব য় কথার মাtা: —

( ছেল) িপেল; (জল) টল; (কাপড়) চাপড়; (চাষা) ভু েষা; (শ ান)

টশান; (সাপ) খাপ ( ীকাn); (বাসন) কাসন; (aসখ
ু ) িবসখ
ু iত ািদ।

(জ) কতকguিল aব য় sীকারাথক: —

আcা, বশ, ভাল, sিs, তথাstu। iংরািজ ‘ ভিরguভ’ o ‘aলরাi ’ o

‘o ক’।

(2) সেmাধনসচ
ূ ক:—

য aব েয়র dারা কােকo সেmাধন করা হয় সi aব য়েক সেmাধনসচ
ূ ক aব য় বেল।

যথা: — “ হ বnu! হ দশবnu, sেদশ-আtার বাণীমিূ ত tuিম।” “ র pমt মন মম! কেব পাহাiেব রািত?” “oেগা, আজ
তারা যাসেন গা, তারা যাসেন ঘেরর বািহের!” “oেহ দব! ভেঙ দাo ভীিতর শৃ ল।” “oের আমার বৃncu ত ভূ লিু ত
মnারkuসম
ু !” “oের o মদনা, eকটা কলেক তামাক পািরস িদেত?” “aিয় sাতেnt র ধারা! aিয় পdা! aিয় িবpিবনী!”

র

duবল! aমরার aমৃত সাধনা e duঃেখর পৃিথবীেত তার bত নেহ। “ jেল দ আguন oেলা সহচরী।” o মশায়! uনেছন? ei

হাবলা, তােক না কাল আসেত বেলিছলাম? “সজনী সn া আসিব না লা?” oেগা বাছা, শানi না। তােক eখােন বাহাduরী
করেত ক ডেকেছ লা? “e সিখ, হামাির duেখর নািহ oর।”

(3) p েবাধক aব য়:—

p

সirপ: হাঁের, র, oের iত ািদ।

িজjাসা করার জন

য aব েয়র ব বহার হয় তােক p েবাধক aব য় বেল।

যমন: িক, কন, ত, তা, না eবং নািক। “ তারা নািক িনি িnপুর ছেড় চেল যািcস?” কমন? হল তা? আজ isuেল
যাc না কন? কাল থেক তামােদর পরীkা না? রি তা ফা

হেয়েছ? — বেট? বশ al বয়েসi পাস করেল না?

িব ামটা না হয় eকu বাড়ােল, পেথর দূরt তােত কমেব িক?

(4) বাক ালংকার aব য়:—

বােক র

সৗnযবৃিdর জন

য-সমs aব য় বােক

ব বhত হয় তােদর

বাক াল ার aব য় বেল। ei aব য়guিল বােক pেয়াগ করেল িনজs কান aথi pকাশ কের না, িকntu সামিgক ভােব
বাক িটর aেথর চমৎকার eকিট বিচt সmাদন কের। যথা: — কত না হারােনা sিৃ ত জােগ আজ মেন। হায়ের ভাগ , হায়ের

লjা, কাথায় সভা, কাথায় সjা। আপিন য কাল বড় eেলন না? “e তা মেয় মেয় নয়, দবতা িন য়।” “কত না
িদেনর দখা, কত না rেপর মােঝ!” eটা য নহাত তামােদর ঘরগড়া ব াপার, আিম িক আর বিু ঝ না গা? বাঝাবার tিট
তা কিরিন, িকntu বােঝ না য! সirপঃ — আর, i, িক, কন, গা, ত, তা, তা, না, বেট, বেন, মেন, য, যন, স,

হাঁেগা, হাk গ iত ািদ।

4. aনক
ু ার বা

ন াtক aব য়: Onomatopoetics.

িবিভn শb বা pাণীর ডাকেক aনক
ু রণ কের যসব aব য় পদ তির করা হেয়েছ, তােদরেক aনক
ু ার বা

ন াtক

aব য় বেল। মানষ
ু আিদকাল থেকi pkিতর বা জীবজগেতর aনক
ু রেণ িবিভn ধরেনর শb, pাkিতক শb, পuপািখর
ডাক, যguিল তারা ucারণ করেত পাের না, স সকল শেbর কাছাকািছ িকu শb তির কেরেছ। বাংলা ভাষার e সকল
শbেক বলা হয় aনক
ু ার বা
বেjর

িন:- ক

ন াtক aব য়। যমন: —
ক ; tuমল
ু বৃি র শb — ঝm ঝm; sােতর

িন — কlকl, ছlছl; পতেনর শb — ধp
ু ধাp;

বাতােসর শb — সnসন, শাঁশাঁ, শnশn; uমuিমর শb — umum; নূপেু রর আoয়াজ — rumum; িসংেহর গজন — গrগr;
ঘাড়ার ডাক — িচঁ িহিচঁ িহ; মেু খ ফেল খাoয়ার শb — টপাটp, গপাগp, guপগাp; কািকেলর ডাক — kuhukuhu; al বৃি র শb
— upটাp; cuিড়র শb — uং টাং; কথা বলার শb — বkবk; eকেঘেয় কথা বলার শb — ঘ াnঘ াn, প াnপ াn; kাভ
pকােশর শb — ফাঁs ফাঁs; কে র তরল আoয়াজ — ির ির ; হািসর শb — হা হা, হা হা iত ািদ।
uধ ু িবিভn শbi না, মানষ
ু তােদর িবিভn aনভ
ু ূ িতেকo শেbর আকাের ভাষায় pকাশ করার চ া কেরেছ। ফেল
িবিভn ধরেনর aনভ
ু ূ িত pকােশর জন তারা িবিভn শb তির কেরেছ। eguিলo aনক
ু ার aব য়। যমন:- ঝাঁ ঝাঁ (pখরতা); খাঁ
খাঁ (শন
ূ তা); ধ ু ধ;ু hu hu; খc খc; ছ ফ ; ক ক ; টl মl; ঝl মl; চk চk; ছm ছm; টn টn; খ খ ; দrদr; ঝrঝr;
টsটs iত ািদ।
িকu বােক ব বহােরর uদাহরণ:— “ হেস খl খl, গেয় কl কl, তােল তােল িদব তািল।” “বৃি

পেড় টাপুr

uপুr নেদয় eল বান।” “ডােক kuেবা kubkub লক
ু ােয় কাথায়।” “আজেক আমার মেনর মােঝ ধাঁiধপাধp তবলা বােজ।”
ধন াtক শb বাংলা ভাষার eক িবিশ
ভাষার iuিনক বিশ

সmদ। ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার eবং কিবguru রবীndনাথ eguিলেক বাংলা

বেল বণনা কেরেছন। ঘটনা হেলা সব ভাষােতi aনক
ু ার শb বা ধন াtক শb আেছ। ভারেতর সব

আ িলক ভাষায় ei ধরেণর aনক
ু ার শb ব বhত হয়। বাংলায় eguিল eখনo s া াডাiজড হয়িন। তার ফেল eকািধক rপ
বা ভাসন থেক যাoয়ায় aনক
ু ার শেbর সংখ া aেনক বশী হেয় গেছ। রবীndনােথর বkব িট udত কের aনক
ু ার শেbর

সে

বাঙলা ভাষার ভাবােবগ কতটা জিড়ত আেছ তা বাঝােনার চ া করা হল। “

িনর aনক
ু রেণ

িনর বণনা iংেরজী

ভাষােতo আেছ। িকntu বাংলা ভাষার eকিট aduত িবেশষt আেছ — য সকল aনভ
ু ু িত ruিতgাহ নেহ, আমরা তাহােকo
িনrেপ বণনা কিরয়া থািক।” — রবীndনাথ।
ন াtক শbguিলেক pধানতঃ duiভােগ ভাগ করা যায়— (1) aনক
ু ার

1. aনক
ু ার
aনক
ু ার

ন াtক শb ruিতgাহ

ন াtক, (2) ভাবpকাশক

ন াtক।

ন াtক

িনেক pকাশ কের। কখনo eরা eকক বেস, কখনo বা eেদর িdt pেয়াগ হয়।

কেয়কিট uদাহরণ নীেচ দoয়া হল।
(ক) হািসর pকারেভদ:— িহিহ, হাহা, হােহা, িখlিখl, খlখl, িফkিফk, িফk।
(খ) নােচর pকারেভদ:— ধiেধi, িধnিধn, তািধn-তািধn, তাতা-থi, তাথi-তাথi, তাৈথয়া-তাৈথয়া।
(গ) কািসর pকারেভদ:— খংখং, ঘংঘং, খk
ু খk
ু , খkখk।
(ঘ) বাতােসর pবােহর pকারেভদ:— সাঁ, সাঁ, সাঁi সাঁi, সাঁ সাঁ, সnসn, িঝrিঝr, urur, uruuru।
(ঙ) বৃি র pকারেভদ:— িঝrিঝr, ঝmঝm, িটpিটp, upটাp, টাপুর uপুর।
(চ) পােনর pকারেভদ:— ঢkঢk, ukuk, ukuuku, cukcuk, চkচk।
(ছ) জেলর গিতর pকারেভদ:— দrদr, তrতr, কlকl, kulkul, ছlছl, ঝেরাঝেরা।
(জ) বীণা সতার pভৃ িত তারযেntর শb:— uংটাং, uংuং, uংটং, ঝnঝn।
(ঝ) ব থার pকারেভদ:— িচnিচn, চnচn, িঝnিঝn, টnটn।
(ঞ) সাiেকেলর ঘ ার শb:— িkংিkং, kাংkাং।
আরo িকu

ন াtক শেbর uদাহরণ:— কcকc, কচাকc, kuckuc, কcমc, কচrমচr, কচrকচr, কটাক , ক ক ,

ku ku , কটাs, ক ম , কটr মটr, কড়াৎক , িকcিকc, িকcিমc, িক িম , িকিচrিমিচr, kupকাp, kuঁikuঁi, kurkur, কঁ u
মu, খcখc, খচাখc, খcমc, খটাখ , খ খ , খটr মটr, খ ম , খ খ , খটাs, খ , খ ম , খnখn, িখ িখ , িখিটিমিট,
খ ু খা , খi খi, খ াঁk খ াঁk, খ াnখ াn, খ াঁcম াc, গ ম , গ গ , গ গ , গnগn, গpগp, গrগr, গরr গরr, গlগl,
গাঁiguঁi, গাঁkগাঁk, gungun, gubগাb, ঘ ু ঘা , ঘr
ু ঘr
ু , ঘuেঘu, চ প , চটাপ , চpচp, চপাচp, চ চ , চটাচ , িচkিমk,
িচ িচ ,

চাঁেচাঁ, চাঁেভাঁ, িচিরk িচিরk, িছিরk িছিরk, ছ াঁk ছাঁk, টকাটk, িটkিটk, টপাটp, ukuk, unu্ন, upটাp,

usus, ট াঁট াঁ, ট াঁs ট াঁs, টkটk, টকাটk, িটkিটk, টপাটp, ukuk, unun, upটাp, usus, ট াঁট াঁ, ট াঁsট াঁs, ঠkঠk,
ঠnঠn, ukuk, unun, ঠকাঠk, ঠ াংঠ াং, ঢkঢk, ঢকাঢk, িঢpিঢp, ঢ াংঢ াং, তাuk-tuuk, িতিড়ংিতিড়ং, িতিড়ংিবিড়ং,
থpথp, থপাs, থp, থপাথp, দpদp, দমাdm, দাuদাu, du দা , ধ ফ , ধপাs, ধp, ধkধk, ধp
ু ধাp, ধাঁধাঁ, িধিকিধিক,
ধk
ু পুk, ন ব , িন িপ , প প , পটাs, প , প াঁkপ াঁk, প াnপ াn, ফsফs, িফ ফা , িফnিফn, u ফা , ফাঁফা,
usফাs, ফ াlফ াl, ফাঁs ফাঁs, বkবk, বকrবকr, বnবn, বড়rবড়r, িবjিবj, বাঁেবাঁ, ভk, ভkভk, ভsভs, ভু ভা ,
ভাঁেভাঁ, ভ াnভ াn, ম ম , িমnিমn, ম া ম া , ম াjম াj, লkলk, ল প , সাঁiসাঁi, সpসp, সু সু , সপাসp, হ হ ,
হnহn, হাuমাu, িহ িহ , hu ম ু , hu hu , husহাs।
ন াtক aব য়guিলর pেয়াগ হয় নাম-িবেশষণ, িkয়া-িবেশষণ o িবেশষণ-িবেশষণ rেপ। pেয়ােগর kেt কখনo
কখনo িবভিkযk
ু হেয় থােক। যথা: কাজকম চ প

সের নাo। “eকটা পত

আিসয়া ফানেু সর চািরপােশ শb কিরয়া

বড়াiেতেছ — চাঁ-o-o-o বাঁ-o-o-o।” তার oi প াnপ ােন কাnা থামা বাপু! মcু মেু চ লিু চ খানতকক আনেত বলন
ু ।
“ruনu
ু ন ু বােজ তার বালা।” o রকম িফsিফs কের কথা বলেল uনেত পাoয়া যায়? “দrদr বেগ জেল পিড় জল ছlছl
uেঠ বািজ’ র।” “huস huস সাঁi সাঁi বায়র
ু িবরাম নাi।” “খচাখc খ াঁc হাঁিচ পেড় হ াঁেcা।” “guruগm guruগm guuguu গmগm
িনশীিথনী চmচm

........

বাির ঝের ঝmঝm।” “িধিকিধক িধিকিধক ei পথ িঠক িঠক। ধk
ু ধk
ু ধk
ু ধk
ু কত ভু ল কত cuক।

ধku
ু ধku
ু ধku
ু ধku
ু পািরেন e পথuku। ধku
ু ধku
ু ধkাৎ আিসলাম িনঘাত।”

[ শেষর udিতguিল কিব যতীndনাথ সনguেpর

“ রলঘম
ু ” কিবতা থেক udত।]
বাংলায় িবিভn pাণীর ডাক

িনবাচক শেbর আর eক

ণীর uদাহরণ: পািখর ডাক = কাকিল; কািকেলর ডাক =

kuhukuhu; ময়েূ রর ডাক = ককা; হাঁেসর ডাক = kংকার; িবহে র কলতান = kজন; aে র ডাক = hষা; হাতীর ডাক =
বৃংিহত; বৃংহণ; মৗমািছর শb = guনguন, gu ন, gu রণ; মািছর শb = ভনভন; kukuেরর ডাক = বk
ু ন, ঘuেঘu; kukuরছানার
আত ডাক = কঁ uেকঁ u; ব ােঙর ডাক = মkমk, ঘ াঙr ঘ া ; িবড়ােলর ডাক = িমuিমu, iঁduেরর শb িকিচrিমিচr।
aন কেয়কিট

ন াtক শb: ক েনর শb িনkণ; মেঘর ডাক = মnd; u

পেtর শb = মমর

িন; বেjর শb =

িননাদ; নূপেু রর শb = িনkণ, িশ ন।

2. ভাবpকাশক
ভাবpকাশ

ন াtক aব য় শbguিল কান বাsব

ন াtক

িনর pকাশ না কের কিlত

িনর dারা সk
aনভ
ূ
ু ূ িতgাহ

aবsা বা ভােবর pকাশ কের। শbguিলর িবিচt ব বহােরর িবচাের কেয়কিট িবভােগ uদাহরণ নীেচ দoয়া হল।

(ক) শন
ূ তা বা পূণতা-jাপক:— জল থiথi করা বা uবuু ব ু করা; শনূ

ঘর খাঁ খাঁ করা; ফাঁকা মাঠ ধ ূ ধ ূ করা;

পােড়াবািড় হাহা করা। [শূন ঘর, বািড় iত ািদ হাহা বা খাঁ খাঁ করা ব পারিট হাঁ কিরয়া খাiেত আিসেতেছ ei কlনাpসূত]

(খ) নাম-িবেশষণ বা িবেশষেণর িবেশষণrেপ:—

গnগেন আguন, থmথেম রাত, কnকেন শীত, ঘ ু ঘেু ষ

jর, চnচেন রাদ, গsগেস গা (jের); িটmিটেম আেলা; িম িমেট চাuিন; u uেট চহারা; িলkিলেক বত; খ খেট uকেনা;
সpসেপ িভেজ; দgদেগ ঘা; uলu
ু ল ু আঁিখ; িফnিফেন ধিু ত; িক িকেট তল; ঘ ু ঘেু ট anকার; িছpিছেপ গড়ন; ঢlঢেল জামা।

(গ) aনভ
ু ূ িত pকাশক:—

চাখ ছlছl করা (aিভমােন); টং হoয়া (রােগ); ফ াlফ াl কের চাoয়া (হতাশায়);

গা গsগs করা (চাপা রােগ), গা ছmছm করা (ভেয়); ক ম কের তাকােনা (রােগ); মন টnটn করা ( বদনায়); পট কnকn
করা (যntণা); মাথা িঝmিঝm করা (duভাবনায় বা duবলতায়); গা টlমl করা (duবলতায়); কান ভাঁেভাঁ করা; বক
ু ধ ফ
(ভেয়,

ািnেত); গা ির ির করা (ঘণ
ৃ ায়); বক
ু duruduru করা (আশ ায়); হাত িন িপ

(ঘ) বণৈবিচt -jাপক:— টkটেক বা ukuেক লাল; িম

করা

করা (uেtজনায়)।

িমেশ কােলা; ধbধেব সাদা; ফ ফেট সাদা।

(ঙ) িবেশষ rেপ (i-pত য়েযােগ):— “িহয়া দpদিপ পরাণ

পাড়িন” — চ ীদাস।

“ঢলঢল কাঁচা aে র লাবিণ aবনী বিহয়া যায়।” “eিক পু ময় চলী িঝিলিমিল সবেু জ সবেু জ।” “রেk য তার
বােজ িরিনিরিন।” চারিদেকi কমন eকটা থmথেম ভাব, ঝড় oঠার পূবলkণ আর িক। “u uেট জ াৎsায় ধbধেব
আিঙনায়।” “আলেসেত আঁিখ uলu
ু ল।ু ” “ কােল লিু টেতেছ জল টlমl থlথl।” “বেু কর বায় ু থrথr নােচ।” ব াকরেণর
কcকিচ কাব লkীেক যন খিচেয়
না মাের। “guruজন আেগ দাঁড়াiেত নাির সদা ছlছl আঁিখ।” eক িনেমেষ িমিলেয় গল
ুঁ
িমsিমেস oi মঘপুে র মােঝ।

মd
ু ােদাষ aব য়:—

কতguিল aব য় বkার aভ াসেদােষ aকারেণ বাক মেধ ব বhত হয়। eguিলেক মd
ু ােদাষ

aব য় বেল। iেয়, মােন, ভাল কথা, কথা হেc, মেন কruণ, মেন কর, oi য, ধruন িগেয়, মাdা কথা, বঝ
ু েলন তা/িকনা
iত ািদ।

uপসগ aব য়:—
সংsৃত ব াকরেণ p, পরা, aপ, সm, িন, aব, aন,ু িনঃ, duঃ, িব, aধ, স,ু uৎ, পির, pিত, aিভ, aিত, aিপ, uপ,
আ — ei kuিড়িট aব য়েক uপসগ বেল। eেদর যােগ সংsৃত ধাtuর িভn িভn aথ হয়। যথা — h ধাtu - হরণ করা; সm +
h = সংহার বা বধ করা; আ + h = আহার ( ভাজন), আহরণ; uপ + h = uপহার; uৎ + h = udার; p + h = pহার;
aপ + h = aপহার (cuির); uপ + সং + হা = uপসংহার, িব + h = িবহার ( মণ); পির + h = পিরহার (ত াগ); িব +
aব + h = ব বহার; সm + aিভ + িব + আ + h = সমিভব াহার; eirপ k ধাtu — pকার, aপকার, সংsার, সংsৃত,
aনক
ু ার, aনক
ু রণ, িবকার, a ীকার, পির ার, pিতকার, uপকার, আকার। গm ধাtu — আগত, aপগত, aবগত, duগিত,
িনগত, িবগত, aিধগত, pিতগত, uপগত, udমন, ptu dমন, স ত। যj
ু ধাtu — pেয়াগ, সংেযাগ, pিতেযাগ, িবেয়াগ,
aনেু যাগ, aিভেযাগ, uেদ াগ, uপযk
ু , িনযk
ু , সেু যাগ, আেয়াজন। পd ধাtu — pপn, আপn, িবপদ, সmদ, সmn,
uপপn, uৎপn, pিতপn । sা ধাtu — psান, সংsান, aবsান, aন ু ান, aিধ ান, utান, pিত ান, uপsান (পুজা),
uপিsত। বd ধাtu — pবাদ, aপবাদ, সংবাদ, aনব
ু াদ, িববাদ, পিরবাদ, pিতবাদ। সংsৃত ব াকরেণর িনয়ম aনস
ু াের িসd
হেয় ei সকল পদ বাংলা ভাষায় eেসেছ। সত
ু রাং e সকল পদ সাধা বা ei সকল uপসেগর aথ eবং ব বহারািদ
িবেশষrেপ বণনা করা বা ালা ব াকরেণর aিধকারভূ k নয়। তেব uপসগguিল সংsৃত o কতকguিল বাংলা ধাtuর পূেব বেস
নূতন নূতন শb uৎপাদন করেত পাের বেল, য য aেথ সguিল ব বhত হয়, তা িনেm pদt হ’ল।
p — uৎকষ, গিত, আরm, সবেতাভাব, খ ািত, uৎপিt iত ািদ।
পরা — ভ , aনাদর iত ািদ।
aপ — বপরীত , aনাদর, হীনতা iত ািদ।
সm — সম ক rপ, aিভমখ
ু তা, aিব াম iত ািদ।
িন — িন য়, িনেষধ।
aব — হীনতা, িন য়, িনmতা।
aন ু — প াৎ, সাদৃশ , পৗনঃপুন ।
িনঃ (িনr, িনs) — aভাব, িন য়, বািহর হoয়া।
duঃ (dur, dus) — িনnা, kশ, aভাব।
িব — aভাব, িবেশষ, বষম , দান।
aিধ — uপিরভাগ, সম k, sািমt।
সু — সম কrপ, সখ
ু , আিতশয ।
uৎ — uপির, pশংসা, pাduভাব।
পির — সবেতাভাব, aনাদর, আিতশয , ত াগ।
pিত — িফরাiয়া দoয়া, বপরীত , সাদৃশ , িবেরাধ, পৗনঃপুন ।

aিভ — সবেতাভাব, aিভমখ
ু তা।
aিত — আিতশয , aিতkম।
aিপ — সভাবনা, িনnা, aনj
ু া, সমc
ু য়।
uপ — হীনতা, aনক
ু mা, সামীপ , আিধক , uৎকষ, আরm।
আ (আ) — ঈষৎ, পযn, বপরীত , সম k।
kuিড়িট সংsৃত uপসেগর মেধ মাt ‘pিত’ o ‘aিত’ ei duিট uপসেগর sাধীন pেয়াগ পিরলিkত হয়। ei aব েয়র
pেয়াগguিল বhuলpচিলত। বাঙলা aব েয়র মেধ ‘pিত’ শbিটর িকu জায়গায় aব য়rেপ pেয়াগ দখা যায়। uপসগguিল
aব য় ei কথািট সত হেলo তারা বািক সব kেt aন শেbর পূেব বেসi aেথর পিরবতন বা পিরবধন কের।
iদানীং িকu uপসগ aন িবেশষ বা িবেশষেণর সে
সেkেt ei কয়িট uপসগেক িবেশষণ

সমাসবd কের নূতন িবেশষ বা িবেশষণ পদ তরী করা হেc।

ণীভু k কের নূতন শb িহসােব নিথভু k করা uিচত। uদাহরণ: —

uপ —

uপমহােদশ, uপpধান, uপাধ k iত ািদ। aিত — aিতসিkয়, aিতচালাক, aিতবিু d iত ািদ। পির — পিরেযাজনা,
পিরকাঠােমা, পিরসmদ iত ািদ। পরা — পরাবৃt। aপ — aপেকৗশল, aপসংsৃিত iত ািদ।
িবিkpভােব িকu uপসগেক aসংsৃত িkয়াপেদর সে

যk
ু কের নূতন িkয়ার সৃি র pয়াস দখা গেলo eguিলর

uদাহরণ খব
ু i কম। ei pয়ােস িবরত থাকেলi ভাষার ম ল হেব।

aনস
ু গ aব য়:—

যসব aব য় শb িবেশষ o সবনাম পেদর িবভিkর কাজ কের, eবং কারকবাচকতা pকাশ

কের, তােক aনস
ু গ aব য় বেল। aথাৎ, যi aব য় aনস
ু েগর মেতা ব বhত হয়, তােক aনস
ু গ aব য় বেল। যমন: — oেক
িদেয় e কাজ হেব না। (eখােন ‘িদেয়’ tতীয়া িবভিkর মেতা কাজ কেরেছ, eবং ‘oেক’ য কম কারক, তা িনেদশ কেরেছ।
ei ‘িদেয়’ হেলা aনস
ু গ aব য়।)

aন ান পদrেপ aব েয়র pেয়াগ
িবেশষ rেপ: —

মা যিদ বেলন, আিম তা তাঁেক ‘না’ বলেত পারব না। তামার ‘িকntu িকntu’ আমরা uনেত

আিসিন। aবjায় ‘দূর ছাi’ বলার আেগ ছাiটা দূর কের দখেত হেব কান রt মেল িকনা।

নামিবেশষণ rেপ: —

যমন হাক, দখেত তা eেকবাের ‘duর ছাi’ গােছর নয়। eমন ‘ধbধেব’ (

ন াtক

aব েয় ‘e’ িবভিkেযােগ িবেশষণ) িবছানাটা মািট করিল তা খাকন! কী ‘িমsিমেস’ (কােলা) মঘ। বশ ‘ঝrঝের’ লখা।
eমন ‘থlথেল’ চহারা কান কােজ লাগেব না। ‘আcা’ ঝােমলা বািধেয়েছ, দখিচ। (aব য় eখােন শন
ূ িবভিkেতi
রেয়েছ।)

িkয়ািবেশষণ rেপ: — ‘ঝরঝর’

ঝিরেছ

াবণধারা। ঝড়o নi, বৃি o নi, বারাnাটা ‘আপনা-আপিন’ ধেস

পড়ল।

িবেশষেণর িবেশষণ rেপ: —

eমন ‘থsথেস’ পচা আম eেনছ কন? eiরকমi eকিট ‘kuckuেচ’ কােলা

eকিট kukuরছানা আমার চাi িকntu। সirপ: — ‘tultuেল’ নরম, ‘ukuেক’ লাল।

‘আজ’

aব য়পদিটর িবিচt pেয়াগ হেয় থােক — আজ (aদ — aব য় বা িk-িব ) আিপস যািc না। আজ

(বতমােন — িk-িব ) আপিন সৗভােগ র সমৃd িশখের, তাi eকথা বলেত পারেলন। আজ (আজেক) aিত uভ িদন।
আজেকর (িব ) কাগেজ কী বলেছ? তাঁরা কী আজi (িk-িব ) আসেছন?
aব য়পেদo মােঝ মােঝ িবভিkিচh যাগ হয়। মহাtাজী, দশবnu pভৃ িতর নtেt দশব াপী আেnালন uru হল।
ফণী বাবর
ু সে

ব াকরেণর কারক-িবভিk, সমাস, pত য় iত ািদর আেলাচনায় কেয়কটা িদন বশ কেট গল।

aব য়পদ নাম-িবেশষণ, িkয়া-িবেশষণ বা িবেশষেণর িবেশষণ-rেপ ব বhত হ’ ল তােক aব য়জাত িবেশষণ বলা
হয়।

aন ান পেদরo aব য়rেপ pেয়াগ
িবেশষণপদ (ক):—

“utম, আপনােদর aিভমত জানালাম।” ভােলা, কী যন বলিছেলন?

(খ) সবনামপদ: — “তার oপর
(গ) িkয়াপদ: —

তামার বাদলার িদন।” (কথার মাtােবাধক aব য়rেপ)

“eকবার ডাকার মত ডাক দিখ মন।” গruয়া পরেলi বিু ঝ সাধ ু হেয় যায়?

(ঘ) সেmাধন পদ: —

সেmাধনপদo মােঝ মােঝ ভাবpকাশক aনnয়ী aব য়rেপ ব বhত হয়। — হির হির!

দাদােক িদেয় চ ীপাঠ করােব, তাহেলi হেয়েছ। “ দখেত uনেত ভাল হেলi পাt হেলা — রােধ!” রবীndনাথ। “আিম
কিহলাম আের রাম রাম! িনবারণ সােথ যােব।” রবীndনাথ।

িবিভn aেথ কেয়কিট aব েয়র িবিশ pেয়াগ
i: — (1) তারা যােবi (িন য়তা)। (2) পড়েলi জানেত পারেব ( হtu)। (3) আহা! কী শাভাi না হেয়েছ (
(4) কী ঠকােনাটাi না ঠকাল (তীb

ষ)!

ষ)! (5) tuিমi তা গলাসটা ভেঙছ (িসdাn)। (6) ছেল তামার িনেজর মেন বকেছ

তা বকেছi (িবরামহীনতা)। (7) ছেলমানষ
ু যিদi বা aন ায়টা কের থােক (িনেদশ)। (8) স ার আসেতi ছেলরা cuপ কের
গল (আসা মাt)। (9) আিম aত শত বিু ঝ না, আমার কাজ হেলi হল (uেdশ িসিd)। (10) তাঁর সময় নi, িতিন তা
বেলiিছেলন (িkয়ার a rেপ)।
o: — (1) “আিম যািc, tuিমo যােব তা?” (সংsৃেতর aিপ বা iংেরিজর too aেথ) (2) রামo কাঁেদন ভরতo
কাঁেদন। (সংsৃেতর aিপ বা iংেরিজর too aেথ) (3) গীতােক আিম জানেতo িদiিন (আেদৗ)। (4) মেনারমা পড়ােশানার
নামo কের না (eমন িক)। (4) বাবল ু আজ eেলo আসেত পাের (সmাবনা)। (5) o মশায়! uনেছন (সেmাধেন)? (6) o,
মেন পেড়েছ বেট (sরেণ)। (7) o, মাধবী রাগ কেরেছ বিু ঝ (বঝ
ু েত পারার ভাব)? (8) ভাতo খাব লিু চo খাব (aিধকntu)।
(9) tuিমo যমন, পয়লা নmেরর চারেশা িবশেক িব াস করেত গছ (ব ক াল ার)। (10) eকটা নmরo বাদ যায়িন
(িনেদেশ)। (11) ছেলমানষ
ু , যিদo aন ায়টা কের থােক, তা হেয়েছটা কী (তৎসেtto)? (12) pাণটা বruব- বruব কেরo
বruেc না (আসn সmাবনা)। (13) আিম তা eেসoিছলাম, িকntu আপনারi পাtা পলাম না (িkয়ার a rেপ)।
িক: — (1) আপিন িক eখন aেপkা করেবন (p )? (2) কী খেল তামরা (সবনাম aেথ — কম)? (3) আপিন
মানষ
ু িক দবতা বাঝাi শk (aথবা)। (4) মানেু ষর সাধ িক িনয়িতর গিত রাধ কের (নয়)? (5) আহা, কী সােজi
সেজছ মা (

েষ — িবেশষণপদ)! (6) কী চমৎকার দৃশ (িবsেয় — িবেশষণ)! (7) কী কল াণী, eমন হনহিনেয় চেলছ

কাথায় (সেmাধেন)? (8) িক! eত sধা ( kােধ)! (9) আমার aনেু রাধ রাখেব িকনা বল (িবতেক)? (10) চ া কের
দখাi যাক পাির িক না (aিন য়তা)। [সবনাম বা িবেশষেণর িবেশষণ হ’ ল কী বানানিট লখাi শাভন রীিত।]

তা: — (1) স তা মs পি ত (

ষ)। (2) সকাল-সকাল বািড় িফরছ তা (p )? (3) আযপুt তা kuশেল আেছন

(িনিদ তা)। (4) নmর আমরা িদেতi চাi, তামরা তা িনেত জান না (িকntu)। (5) tuিম তা বশ লাক দখিছ (িবsেয়)!
(6) tuিম তা বেলi খালাস হ, ঠলা সামলােব ক (মৃdu িতরsার)?

(7) বিল, হেলা তা? — মেু খর মেতা হল তা

(uেdশ পূরণ)? (8) a টা না পের থাক তা বেু ঝ িনo (যিদ)। (9) িলখেত তা বলেছন, সময় কাথা (বেট — িকntu)?
(10) যা তা সরমা, eক gাস জল িনেয় আয় (aনj
ু া)। (11) “e মেয় তা মেয় নয় দবতা িন য় (বাক াল ার)।” (12)
“িকntu িশu তা (aবধারেণ), কত আর uটেব, ধরা পড়ল।”
না: — (1) আিম যাব না (িনি ত)। (2) eখনo রাsায় ঘর
ু িছস isuল যািব না (p )? (3) duপুর গিড়েয় গল, না
হল চান , না হল খাoয়া ( খদ)। (4) eকট গl বলন
ু না (aনেু রাধ)। (5) ভাত খািব না লিু চ খািব (িবকl)? (6) আপিন
বলেল, না করব কান সাহেস (িবেশষ )? (7) তামােদর কতব িক? না, জীবেসবায় আtিবসজন করা (হ াঁ)। (8) “eমিন
কত-না uল কত pিত িদনরােত হািসমেু খ কত কথা বেল (আিধক jাপেন)।” (9) o চা-uku আর খেয়া না (িনেষধ)। (10)
eকবার চ া কেরi দখ না, a টা হয় িকনা (aনj
ু ার দৃঢ়তা)। (11) গাlায় যাক না (ঔদাসীন )। (12) আপিন pজােদর
oপর aমানিু ষক aত াচার চািলেয়িছেলন, তাi না আজ oরা জেগ uেঠেছ (দৃঢ়িন য়)? (13) িতিন িক না জােনন (pে র
মেধ i utর, সবিকu জােনন)? (14) দাদাঠাkuর নািক (সেnহ)? (15) না যান, নাi বা গেলন (aিভমান)। (16) “ ক না
বাঁশী বাe বড়ািয় কািলিন নঈ-kেল (aবধারেণ)।” (17) না কালী, না k

— কানটাi হল না (aভাব)। (18) duেটা ভাত না

মেু খ িদেয়i স uটেলা isuেল (ব sতা)। (19) “ শেষ পা েবর aিভশােপ ভ

না হেয় যাi।” (পােছ)। (20) শ াম রািখ না

kল রািখ (িdধা)? (21) “আিম জািন িক না, ঠাkuরমশাi আমােদর সবসমেয় চােখ দখেত পায় না (িন য় aেথ)।”
নাi: — (1) আিম যাi নাi (aতীত aেথ)। (2) “ রাদনভরা e বসn সিখ কখেনা আেস িন বিু ঝ আেগ।” (aতীত
aেথ নাi eর চিলত rপ িন) (3) k

িবনা িকu নাi e মহীম েল (বতমান কােল নs থক aেথ)। (4) িতিন নাi বা

গেলন, tuিম তা যাc ( জার দoয়ার জন )? (5) শtর pিতo aসdব বহার করেত নi (িনেষধােথ)।
বা: — (1) গেজন বা শশা

eকজন eেলi হেব। (aথবা) (2) কu-বা গান কের, কu-বা চান সাের (aিনিদ তা)।

(3) আপিন যখন বলেছন, হেবo বা (সংশয়যk
ু sীকােরািk)। (4) eমন aপদাথ লাক, থাকেলi বা িক, গেলi বা িক
(uেপkা)।

(5) বা, তামােক না পড়েত বসেত বললাম (আপিtসচ
ূ ক)।

(6) আপিনi বা স সমেয় িছেলন কাথায়

(িতরsার)? (7) eমনটা কনi বা না হেব (িবতক)?
য: — (1) য রাঁেধ, স cuলo বাঁেধ (সবনামrেপ)। (2) য ছেল eত বড় িমথ া কথা বলেত পাের তােক িব াস
করা শk (নাম-িবেশষণ)। (3) রাম বলল য আজ স suেল যােব না (সংেযাজক rেপ)। (4) tuিম য আসেব বলেল, তাi
তা aত বলা পযn aেপkা কের রiলাম ( হtu)। (5) oমা! বৃি eল য! মলায় আর যাoয়া হেব না ( হtu)। (6) বাবা!
য বৃি ! eেত িক আর বাড়ী থেক বড়েনা যায় (আিধক )? (7) সাধািসেধ দেখ তােক য- স লাক ভব না (সামান )। (8)
ei য bজদা, আপনােকi খজিছলাম
(aবধারেণ)।
ুঁ
যন: — (1) আমার সnান যন থােক duেধ ভােত (কlনায়)। (2) আহা! মখ
ু যন চাঁেদর মত (tuলনায়)। (3)
a টা মন িদেয় কর, যন ভু ল না হয় (সতক করেণ)। (4) ক যন কাথায় কাঁেদ (aনস
ু nােন)। (5) টাকাটা যন টিবেলi
রেখিছলাম, মেন হেc (সেnেহ)। (6) cuপচাপ বেস আেছ, যন কত ভাল ছেল (ভান বাঝােত)।
আর: — (1) রাম আর শ ামেক সে

িনেলi হেব (eবং)। (2) uধ ু িনতাi eেল হেব না, আর কাuেক ডাক (aন )।

(3) tuিম থাক আর যাo, আমার কােছ eকi ব াপার (aথবা)। (4) eতkণ রiেল, আর িমিনট পাঁেচক দেখ যাo না
(আরo)। (5) লািথর ঢঁ িক িক আর uসিকেত oেঠ (কখনo)? (6) আর বছের ধানটা ভালi হেয়িছল (গত)। (7) আর কেব
দখা হেব ক জােন (আবার)। (8) isuেল পৗঁেছিছ আর বৃি টাo আরm হেলা (সে

সে )। (9) তামােদর রকম-সকম আর

আমার জানেত বাকী আেছ (বাক াল ার)? (10) duিখনীর ধন সi য গল আর িফরল না (তদবিধ)। (11) “jান সদরমহল
পযn যেত পাের, আর ভিk anরমহেল যায়।” (িকntu)।

বলা বাhuল uপেরর uদাহরণguিল িকu aিতpচিলত aব য় পেদর িবিভn pেয়াগ দশায়। eguিল aনধ
ু াবন করেল
ভাষার uপর িনয়ntণ বৃিd পায়। aন ান শেbরo eirপ eকািধক aেথ বা সn-e ব বহার হেয় থােক। ei সব pেয়াগ
জানেল লখায় বিচt সৃি , s কের pকাশ করা eবং

িনমাধয
ু eেন guণবtার বা uৎকেষর বৃিd করা সmব।

eকাদশ পিরেcদ: সমাস
সমাস
আkিরক aথ:
সংjা:

সমাস শেbর aথ সংেkপ, সমথন, সংgহ, িমলন।

সংেkেপ সn
ু র কের

লখার বা বলার uেdেশ

পরsর aথসmnযk
dui বা তেতািধক পেদর
ু

eকপদীকরণেক সমাস বেল। যমন: সু ( শাভন) bত যাহার = সb
ু ত, বৃেkর ছায়া = বৃkcায়া।

সমাস pকরণ সmেn আেলাচনা o কেয়কিট সংjা।
1.সমs পদ
সমােস eকািধক পদ িমিলত হেয় য নূতন পদিট গিঠত হয় তার নাম সমs পদ। কu কu eেক সমাস-বd পদo
বেল থােকন।
সমs পদিট eকিটমাt পদ, তাi পদিটেক eকমাtায় লখা আবিশ ক। পদিট যখােন aেনকটা বড় হয়, সখােন
পড়ার সিু বধার জন হাiেফন বা সংেযাজক ব বহার করা uিচত। যমন: হারােনা-pািp-িনruেdশ। [eখােন eকিট কথা বেল রাখা
pেয়াজন। সমs পদ নাম হেলo আসেল eguিল শb। িবভিkযk
ু হেয় পেদ rপাnিরত হেল তেবi বােক ব বহার করা যায়।]

2. সমস মান পদ
য-সকল পেদর সমnেয় সমs পেদর সৃি হয় তােদর pেত কিটেক সমস মান পদ বেল।
uদাহরণ: বৃেkর ছায়া = বৃkcায়া।

eখােন বৃkcায়া হল সমs পদ। বৃেkর eবং ছায়া ei duiিট পদেক

সমস মান পদ বেল। বৃেkর পদিট পূেব আেছ বেল eেক পূবপদ আর ছায়া পদিট পের আেছ বেল eেক utরপদ বলা হয়।
য সব kেt বিু ঝেয় বলার জন সমস মান পদguিলর সিহত aন পদ যাগ কের ব াসবাক েক িবsার করা হয়
সiসব aিতিরk পদেক সহায়ক পদ বলা হয়। যমন: বীণা পািণেত যাঁহার = বীণাপািণ। eখােন যাঁহার পদিট সহায়ক পদ।
মেন রাখেত হেব য পূবপদ, utরপদ eবং সহায়ক পদ সবi সমস মান পদ।

3. ব াসবাক
সমs পদেক িবে ষণ কের সমােসর aথিট য বাক বা বাক াংেশর dারা ব াখ া কের দখােনা হয়, তােক ব াসবাক
বা সমাসবাক বেল। কান কান লখক িবgহবাক কথািটo ব বহার কেরেছন।
‘সমাস’ শেbর pধান aথ সংেkপ। ‘ব াস’ শেbর aথ িবsার। মেন রাখেত হেব, ব াসবােক uিlিখত পদguিল সমs
পেদ সিn pকরণ dারা বা aন ান িনয়েমর dারা পিরবিতত হেত পাের।

পূবপেদর িবভিkেলাপ বা িবভিksানীয় aনস
ু েগর লাপ ( কান কান kেt duিটরi লাপ) সমােসর pধান লkণ।
িবভিkেলােপর পর সিnসেূ tর আoতায় পড়েল পূবপেদর শষ বেণর সে

utরপেদর pথম বেণর সিn হেব। আমােদর

আেলাচ uদাহরেণ ‘বৃেkর’ পদিটর িবভিkিচh লাপ পেয় বৃk o ছায়া পদ duিট সিn pকরণ dারা যk
ু হেয়েছ।
কান কান kেt সিnজাত শbিট বলার aসিু বধা হয় বেল বা মল
ূ তঃ pচিলত বা জনিpয় না হoয়ার কারেণ সিn না
কের সংেযাজক বা হাiেফন িদেয় কাজ চালােনা হয়। যমন: িশuেদর জন uদ ান = িশশদ
ূ ান ব বহার করা হয় না। িশuuদ ানi pচিলত। তেব িশশদ
ূ ান ব াকরণগত ভােব িঠক।

4. সিn o সমাস
বাকসীিমিত eবং সৗnযসৃি — ei duিট uেdশ িসিd করার জন সমাস o সিn pকরণ duিটর সৃি । uভেয়র মেধ
সাদৃশ uধ ু eiuku। uভেয়র পাথক িকntu ব াপক।
ক. সিnেত বেণর সে

বেণর িমলন, সমােস পেদর সে

পেদর িমলন হয়।

খ. সিnেত pেত কিট পেদরi aথ aku থােক, িকntu eকমাt dnd সমােসi সমস মান পদguিলর aথ aku থােক।
তৎপুruষ o কমধারয় সমােস পরপেদর aথpাধান , aব য়ীভাব সমােস পূবপেদর aথpাধান , বhubীিহেত aনিু lিখত aথচ
iি িতত tতীয় eকিট পেদর aথpাধান

দখা যায়।

গ. সমােস aিধকাংশ kেt পূবপেদর িবভিkিচh লাপ পায়, সিnেত িবভিkিচh লাপ হয় না।
ঘ. সিnেত পদguিলর kম aku থােক, সমােস

কান কান kেt পদguিলর পারsিরক sান পিরবতন হয়। যমন:

রািtর পূব = পূবরাt।
ঙ. সমােস কান কান kেt eকিট শেbর sােন aন শb pিতsািপত হয়, সিnেত erপ কখনo হয় না।
যমন: aন যগ
ু = যগ
ু াnর। eখােন aন শbিটর sেল anর শb ব বhত হেয়েছ eবং শbিট পূেব না বিসেয় পের
বসােনা হেয়েছ।

সমােসর pকারেভদ:
সমাস ছয় pকার। যথা: dnd, বhubীিহ, কমধারয়, তৎপুruষ, িdgu eবং aব য়ীভাব।

িবিভn pকার সমােসর িবsািরত আেলাচনা
1. dnd সমাস
য সমােস সমস মান pেত ক পেদর aথi pধানrেপ pতীয়মান হয়, তােক dnd সমাস বেল। যমন: rপ o রস o
গn o শb o sশ = rপরসগnশbsশ; an o বst = anবst।

dnd সমােসর সংjা
য সমােস পূবপদ o পরপদ — uভেয়রi aেথর pাধান থােক, তােক dnd সমাস বেল। ei সমােস ব াসবােক
পূবপদ o পরপেদর সmn sাপেন o, eবং, আর — ei িতনিট সংেযাজক aব য় ব বhত হয়।
যমন: — িপতা o মাতা = িপতামাতা। eখােন পূবপদ ‘িপতা’ o পরপদ ‘মাতা’। ব াসবােক ‘িপতা’ o ‘মাতা’
duiজনেকi সমান pাধান

দoয়া হেয়েছ, eবং duজনেকi বাঝােনা হেয়েছ। aথাৎ, পূবপদ o পরপদ, uভেয়রi aেথর

pাধান রিkত হেয়েছ। তাi eিট dnd সমাস।
(ক) dnd সাধারণতঃ িবেশষ পেদর সমাস। কেয়কিট uদাহরণ: — ভীম o aজন
ু = ভীমাজন;
ু ভাi আর বান =
ভাiেবান; ধম o কম = ধমকম; িহত eবং aিহত = িহতািহত; duধ o ভাত = duধভাত; তন ু o মন = তনম
ু ন; কায় o মনঃ o
বাক = কায়মেনাবাক । তdrপ: — যগ
ু যগ
ু াnর, পু পlব, দবাসর
ু , িনিশিদন, ধান দূবা, সানাrপা, aশনবসন, মাছভাত,
ডালভাত, িkয়াকম, তনম
ু ন, মntতnt, নািড়ভুঁ িড়, রিবশশী, ঝালাuিল, মntতnt, নািড়ভুঁ িড়, কায়দাকানন
ু ,
শ

দালduেগাৎসব,

-চk-গদা-পd, হারােনা-pািp-িনruেdশ।
(খ) duiিট িবেশষেণর মেধ dnd সমােসর uদাহরণ: — িসত o aিসত = িসতািসত; পি ত o মখ
ূ = পি তমখ
ূ ; শীত

o u

= শীেতা ; সru o মাটা = সruেমাটা; চনা o aেচনা = চনা-aেচনা iত ািদ। তdrপ: িহতািহত, নরমগরম,

ন ায়ান ায়, কামলশ ামল, লালনীল, দীনduঃখী, কানাকানী, ঝলসােপাড়া iত ািদ। [িকntu িবেশষণ duিট যিদ eকi বstu বা
ব িkেক বাঝায়, তাহেল dnd না হেয় কমধারয় হেব। পি ত aথচ মখ
ূ = পি তমখ
ূ ]
(গ) duiিট সবনােমর মেধ dnd সমােসর uদাহরণ: — tuিম আর আিম = tuিম-আিম; য o স = য- স, যােক o
তােক = যােক-তােক; যার o তার = যার-তার iত ািদ।
(ঘ) duiিট িkয়ার মেধ dnd সমােসর uদাহরণ: — হািস o খিল = হািসেখিল; চেলা আর ফেরা = চেলা- ফেরা;
বলা o কoয়া = বলা-কoয়া iত ািদ। সirপ: নাচাগাoয়া, মারধর, দখােশানা, ঘারােফরা।
(ঙ) dnd সমােসর aিধকাংশ সমেয় stীিল

পদ, alsরিবিশ

পদ eবং aেপkাkত gurutপূণ পদ পূেব বেস।

uদাহরণ:- মাতািপতা, মা-বাপ, stীপুruষ, রামলkণ, রামসীতা, লkীজনাদন, guruিশষ , ভীমাজন,
ু

iত ািদ। ব িতkেমর

uদাহরণ: — িপতামাতা, হরেগৗরী, িকেশারিকেশারী, সীতারাম, ভাiেবান, বরবধ ূ iত ািদ। দখেল মেন হয়, যখােন duিট
পেদর akরসংখ া সমান সখােন পুংিল

শbিট pথেম বসাi িনয়ম।

(চ) duiিট সমাথক শেbর মেধ dnd সমােসর uদাহরণ: — আtীয়sজন, জপতপ, সাধনভজন, দীনদিরd, লাকজন,
ব বসাবািণজ , সnানসnিত, যd
ু িবgহ, কাজকম, দয়ামায়া, ছাiভs, বসবাস, মামলােমাকdমা, ভয়ডর, খাঁজখবর, পাহাড়পবত,

পাষ -পিরজন, ঠাkuর- দবতা, ধরপাকড়, জntuজােনায়ার, চালাক-চtuর, বলা-কoয়া,

ছেলেছাকরা, লjাশরম,

ফিnিফিকর, খড়kuেটা iত ািদ।
(ছ) duiিট pায় সমাথক শেbর মেধ dnd সমােসর uদাহরণ: — gাস o আcাদন = gাসাcাদন, হাট o বাজার =
হাটবাজার, পাঁিজ o পুঁিথ = পাঁিজপুঁিথ iত ািদ। সirপ: গীতবাদ , দানধ ান, anজল, ঔষধপt, পঠনপাঠন, চাষবাস,
ভাতকাপড়, আদর-aভ থনা, গানবাজনা, নামধাম, টাকাপয়সা, isuলকেলজ, খালিবল, গlguজব, মানijত, িবnিু বসগ,
আদব-কায়দা, দi-সেnশ iত ািদ।
(জ) duiিট িবপরীতাথক শেbর মেধ dnd সমােসর uদাহরণ: — ধনী o দিরd = ধনীদিরd, িদবস o রজনী =
িদবসরজনী, িদবা o রািt = িদবারািt iত ািদ। সirপ: বচােকনা, িবিকিকিন, জানা-aজানা, ছাটবড়, বাঁচামরা, জলsল,
ভালমn, কমেবশী, রাজাpজা, আদ n, আকাশ-পাতাল, agপ াৎ, আগােগাড়া iত ািদ।

dnd সমাস িন

n ei ধরেণর aিধকাংশ শbi িবিশ াথক শb বা তার aংশrেপ ব বhত হয়। কেয়কিট uদাহরণ:-

ভরত কেকয়ীর যড়যেntর িবnিু বসগo জানেতন না। ছেলটা বাবার মেু খ cuনকািল িদল। aেনক কাঠখড় পুিড়েয় চাকিরটা
পলাম। লখাপড়া জানেল ভাতকাপেড়র aভাব হয় না। ছাiপাঁশ িগেল বািড়েত uকেব না। uবn লাক খড়kuেটা ধেরo বাঁচেত
চায়।
(ঝ) eকেশষ dnd: — সমস মান পদguিলর বhuবচনাn eকিটমাt পদi aবিশ

থােক। uদাহরণ:- tuিম o আিম =

আমরা, tuিম o স = তামরা iত ািদ।
তৎসম শেbর dnd সমাস সmেn আমােদর সেচতন থাকা uিচত। কারণ সমােস তৎসম শেbর িবভিk লােপর
ব াপারিট বাঙলায় ব বhত শেb পির ার বাঝা যায় না। িপtমাtহীন বা িপতামাতাহীন চেল িকntu িপtমাতাহীন চেল না।
guruচ ালী দােষ du । eখােন pচলন aনয
ু ায়ী ব বহারi aিভেpত। িপtsসা িপসী, তাহেল িপtমাতা িক ঠাkuরমা? aেনেক
মেন কেরন িপtমাt হল ঠাkuরমা। eguিল ধn বাড়ায়। যখােন সংsৃত শেbর pথমা eকবচন বাংলা শb বেল ধরা হয়
সখােন সংsৃত শেbর সে

সংsৃত শেbর য সমাস সংsৃত ব াকরেণ আেছ সi সমs পদেক তৎসম শb বলা যেত পাের।

তেব য সব aিতবৃহৎ সমাসবd সংsৃত শb বাঙলায় pচিলত নi সguিলেক সমােস না আনাi বিু dমােনর কাজ। তেব কu
কােব বা িবেশষরস সৃি র uেdেশ ব বহার করেল করেত পােরন।

2. তৎপru
ু ষ সমাস
য সমােস পূবপেদর শেষর িবভিk লাপ পায়, eবং পরপেদর aথ pাধান পায়, তােক তৎপুruষ সমাস বেল।
পূবপেদর য িবভিk লাপ পায়, সi িবভিk aনয
ু ায়ী তৎপুruষ সমােসর নামকরণ করা হয়। তেব মােঝ মােঝ পূবপেদর
িবভিk লাপ না পেয় aিবkত থেক যায়। তখন সটােক বলা হয় aলক
ু তৎপুruষ। (aলক
ু মােন লাপ না পাoয়া, a —
লাপ)।
যমন, duঃখেক pাp = duঃখpাp। eখােন পূবপদ ‘duঃখ’র সে

থাকা িdতীয়া িবভিk ‘ ক’ লাপ পেয়েছ। আবার

পরপদ ‘pাp’র aথi eখােন বিশ gurutপূণ। duঃখ pাp হেয়েছ বেলi নtuন শেbর pেয়াজন হেয়েছ, যার জন বাক াংশিটেক
সমাস কের নtuন শb বানােনা হেয়েছ। aথাৎ, eখােন পূবপেদর শেষর িবভিk লাপ পেয়েছ, eবং পরপেদর aেথর
pাধান রিkত হেয়েছ। তাi eিট তৎপুruষ সমাস।
ei সমােসর ব াসবাক গঠন করার সময় পূবপেদর aথানস
ু াের কম, করণ, aপাদান, aিধকরণ iত ািদ কারেকর
িবভিk িচh aথবা িবভিksানীয় aনস
ু গ যাগ করেত হয়।
তৎপুruষ সমাস ছয় pকার। যথা:-

ক. িdতীয়া-তৎপru
ু ষ বা কম তৎপru
ু ষ:
িdতীয়া-িবভk n পদ পূেব থেক সমাস হেল, তােক িdতীয়া-তৎপুruষ বেল। যমন: — রথেক দখা = রথেদখা;
দশেক udার = দেশাdার; লিু চেক ভাজা = লিু চভাজা; কলােক বচা = কলােবচা; লাকেক দখােনা = লাকেদখােনা;
তরীেক বাoয়া = তরীবাoয়া; গাঁটেক কাটা = গাঁটকাটা (কাজটা, মানষ
ু টা নয়); ছেলেক ভু লােনা = ছেলভু লােনা (কাজটা,
ছড়া বা লাক নয়)। তdrপ: দবাি ত, ভাতরাঁধা, গ াpাp, ধানকাটা, পানসাজা, মাছধরা, বধব
ূ রণ, গািড়চালােনা, ঘরেমাছা,
মালাবদল, কাপড়কাচা, জলেতালা, জালেবানা, বাসনেধায়া iত ািদ।

খ. tতীয়া-তৎপru
ু ষ বা করণ তৎপru
ু ষ:
e, ত িবভিk বা dারা, িদয়া, কtক aনস
ু গ যk
ু tতীয়া-িবভk n পদ পূেব থেক সমাস হেল, তােক tতীয়াতৎপুruষ বা করণ তৎপুruষ সমাস বেল। যমন: — aেstর dারা আহত = astাহত; guru কtক দt = guruদt; t ার dারা
আত (ঋত) = t াত; জবায় রাঙা = জবারাঙা; রেk রি ত = রkরি ত; দািরেd িk

= দািরd িk ; পরােnর dারা

pিতপািলত = পরাnpিতপািলত; আশার dারা হত = আশাহত; পেরর dারা ভৃ ত (পািলত) = পরভৃ ত; ধেন আঢ = ধনাঢ ;
ঋণ dারা gs = ঋণgs; শািণেত িলp = শািণতিলp; aruেত ভরা = aruভরা; pথার dারা বd = pথাবd; pণালী dারা
বd = pণালীবd।

সirপ িবিধবd, নারেদাk, িdজদt,

দবদt,

শাকাkuল, kuসম
ু াকীণ, kuসম
ু াsীণ, সবজনিনিnত,

িনপাতনিসd, শতক িকত, বায়প
ূ , ছায়ািsg, মায়াবd, aিgud, ঘটনাবhuল, বাগদtা, aথসাহায , সপদ , জরাজীণ,
ু ণ
dugেপাষ , dugেধৗত, রাগgs, রসপু , িবdu ৎচািলত, শস শ ামল, িভkালb, বণাঢ , sহশীতল, িলিপবd, মntপূত, বদনাত,
শাকাত, ভিkিবগিলত, রৗdতp, কীটদ , যntচািলত, sানিসk, বন ািব

s, চnনচিচত, িশিশরিসk, ছায়াবৃতা, মায়াcn,

যৗবনদীp, সর
ু িসd, রাগাkাn, ধীশিkসmn, বৃি মখ
ু র, সমাজপিরত k, কৗtuক-pul, জ াৎsােলািকত, ছায়ােঘরা,
িকিsবnী, পাতাছাoয়া,
িশেরাধায, বা

ঢঁ িকছাঁটা,

সানােমাড়া, বাduড়েচাষা, জাঁতাভাঙা, পাথরচাপা, দশকঠাসা,

মাহাcn, guণািnত,

চািলত, ঝাঁটােপটা, মধম
ু াখা iত ািদ। [বলা বাhuল aিধকাংশ ব াসবােক dারা ব বহার হoয়াi sাভািবক িছল। e, ত

iত ািদর ব বহার kিtম। মেন রাখেত হেব করণ বা instrument বা যnt িদেয় কাজিট হেত হেব। ‘guru কtক দt’ বা ‘নারদ কtক দt’ ব াসবােক
‘dারা’ না িলেখ ‘কtক’ িলেখ কতা িহসােব কাজিট কেরেছন তাi বাঝােনা হেc। guru হs dারা দান কের থাকেবন বা নারদ মখ
ু dারা বেল থাকেবন।
guruদt বা নারেদাk করণ কারেকর uদাহরণ নয়।]

গ. চtuথ -তৎপru
ু ষ বা সmpদান তৎপru
ু ষ:
চtuথ -িবভk n পদ পূেব থেক সমাস হেল, তােক চtuথ -তৎপুruষ বা সmpদান তৎপুruষ বেল। যমন: — যেjর
িনিমt ভূ িম = যjভূ িম; ধমাচরেণর িনিমt পtী = ধমপtী; িবেয়র জন পাগলা = িবেয়পাগলা; ডােকর জন মাuল =
ডাকমাuল; বািলকােদর জন িবদ ালয় = বািলকািবদ ালয়; cuিষবার জন কািঠ = cuিষকািঠ; পাগলােদর জন গারদ =
পাগলাগারদ; ধােনর জন জিম = ধানজিম; মােলর জন guদাম = মালguদাম; bhেক দt = bhদt iত ািদ। সirপ: —
মরণকািঠ, bাhণািপত, খাiখরচ, নাটমিnর, যপ
ু কা , পুtেশাক, মড়াকাnা, িহnক
ু েলজ, aনাথা ম iত ািদ।

ঘ. প মী-তৎপru
ু ষ বা aপাদান তৎপru
ু ষ:
aপাদান কারেকর e, ত pভৃ িত প মী-িবভk n, বা থেক, হiেত, চেয় iত ািদ aনস
ু গ যk
ু পদ পূেব থেক
সমাস হেল, তােক প মী-তৎপুruষ বা aপাদান তৎপুruষ বেল। যমন: — sগ হiেত

=

sগ

; aিধকার হiেত বি ত

= aিধকারবি ত; tuষার হiেত িনসৃত = tuষারিনসৃত; পারী (সমd
ু ) হiেত জাত = পািরজাত; বাম হiেত iতর = বােমতর;
শতমd
ু া হiেত aিধক = শতমd
ু ািধক; পবত হiেত িনসৃত = পবতিনসৃত; sাতক হiেত utর = sােতাকtর; aশীিত হiেত
পর = aশীিতপর; কম হiেত িবরত = কমিবরত; ব িk হiেত িনরেপk = ব িkিনরেপk; পাঠশালা হiেত পলায়ন =
পাঠশালা-পলায়ন; মায়া হiেত মk
ু = মায়ামk
ু ; জn হiেত sাধীন = জnsাধীন; দূর হiেত আগত = দূরাগত; বৃn হiেত
cu ত = বৃncu ত; dug হiেত জাত = dugজাত; ঘাষ (বংশ) হiেত জাত = ঘাষজা; িবলাত হiেত ফরত = িবলাতেফরত;

জল হiেত খালাস = জলখালাস। সirপ: — পদcu ত, যথ
ূ

, আাহারkাn, বীণািনসৃত, িবপnmuিk, বন াtাণ, দলছাড়া,

দশছাড়া, সৃি ছাড়া, suলেফরত, খাপেখালা, চাকভাঙা, থিলঝাড়া iত ািদ।

ঙ. ষ ী-তৎপru
ু ষ বা সmn-তৎপru
ু ষ:

( কান কান লখক a-কারক সমাস নােমর eকিট

ণীেত সmn তৎপুruষ

বেল ষ ী তৎপুruষেক বণনা কেরেছন, pস িটেক জিটল করা ছাড়া ei ধরেণর নামকরেণর কান uপেযািগতা না থাকায় ei নামিট বজন করা হল।)

‘র’, eর’, ‘ দর’, ‘িদেগর’ pভৃ িত ষ ী-িবভk n পদ পূেব থেক সমাস হেল, তােক ষ ী-তৎপুruষ বা সmn তৎপুruষ
বেল। যমন: — বেনর পিত = বনsিত; দীেনর বnu = দীনবnu; কিবেদর guru = কিবguru; রাজার পুt = রাজপুt; ছাগীর
dug = ছাগdug; পােটর kত = পাটেkত; ঠাkuেরর িঝ = ঠাkuরিঝ; টঁেকর ঘিড় = টঁকঘিড়; দেবর aনীিকনী = দবaনীিকনী; জগেতর জন = জগjন (জগজন); িবমাতার নnন = িবমাtনnন; রাজার ধানী (আবাসsল) = রাজধানী; যেশর
িলpা = যেশািলpা; সধ
ু ার আকর = সধ
ু াকর;

ীর ঈশ =

ীশ; কমলার ঈশ = কমেলশ (নারায়ণ); কমেলর ঈশ =

কমেলশ (সয
ূ ); s’র aধীন = sাধীন; আঁিখর লার = আঁিখেলার; গেlর guc = গlguc; বসেnর সখা = বসnসখা
(মদন); ধনীর গৃহ = ধনীগৃহ (ধিনগৃহ); তেপর বল = তেপাবল; মধেু কর মালা = মধক
ু মালা। সirপ: — sভূ িম, sেkt,
চেndাদয়, িবষjালা, িদগn,

পৗরসভা, গ াধর,

িবdৎসমাজ, মাtভাষা, রাধাবlভ, কিল রাজ, পাঠচk, aথেগৗরব,

িব ভারতী, দশেনতা, রজনীশ, িগরীশ, বনuল, aিনলসখ, রােকশ, রােধশ, মৃtu পথযাtী, পুtচtu য়, মিntসভা, িব নাথ,
লাকনাথ, িব ািমt,

uরবািড়, ধানেkত,

চাবাগান, uলবাগান, ভাগ িবধাতা, িব s া, সেূ যাদয়, বৃি পাত, ছাtাবাস,

জগদী র, বাণীবnনা, মিহলামহল, ঠাkuরেপা, ভাটদাতা, জাহাজঘাটা, তালপাতা, কমফল, রথতলা, িদlী র, িবমানবহর,
সন দল, রাkসরাজ, ছাtবৃn iত ািদ।
িকu kেt ষ ী তৎপুruেষর িবভিkযk
ু পদিট পের বেস। যথা: — রািtর মধ = মধ রািt; িমstীেদর রাজা =
রাজিমstী; পেথর রাজা = রাজপথ; হংেসর রাজা = রাজহংস; দিরয়ার মাঝ = মাঝদিরয়া; পেথর মাঝ = মাঝপথ। সirপ:
— মধ াh, সায়াh, aপরাh iত ািদ।
দাস শbেযােগ গিঠত ষ ী তৎপুruেষর িবভিkযk
ু পদিটর দীঘ iকার hs iকাের পিরণত হয়। যমন: কালীর দাস =
কািলদাস, দবীর দাস = দিবদাস। সirপ ষি দাস, চি দাস। িবকেl চ ীদাসo হয় eবং চ ীদাস rপিটi aিধক
pচিলত। [আমােদর pথমযেু গর ব াকরণ লখা হেয়েছ িবেদশী dারা। তার ফেল aেনক িকu ভু ল ব াখ া হেয় গেছ। শেbর শেষর iকার দীঘ হয় তার
কারণ বjািনক। druত বেল িদেল কান uনেত পায় না। যখন সমাসবd হেয় iকারিট শেbর মেধ চেল eল তখন কােনর ekাiেটশন হেয় গেছ,

া

চাল ু আেছ, aতeব ucারণ করেত কম সময় লাগেব। তাi শেbর an থেক মেধ eেল দীঘ iকার hs iকার হoয়ার ব বsা।]

িশu, শাবক, dug, িডm pভৃ িত শb পরপদ হ’ ল কেয়কিট জািতবাচক শেbর stীিলে র sােন পুংিল

হয়। যথা: মৃগীর

িশu = মৃগিশu; িসংিহনীর শাবক = িসংহশাবক; হংসীর িডm = হংসিডm; ছাগীর dug = ছাগdug। সirপ: মষিশu,
পিkশাবক, ব া শাবক iত ািদ।
বhuর মেধ eেকর uৎকষ বা aপকষ বাঝােত, tuল সম সদৃশ পারা, iত ািদ সাদৃশ বাচক শb িকংবা গণ, kuল,
সমহ
ূ , রািজ pভৃ িত বhutবাচক শেbর pেয়ােগo ষ ী তৎপুruষ হয়। যমন: বীরগেণর agগণ = বীরাgগণ ; ধনীর গণ =
ধনীগণ; িপতার tuল = িপttuল ; নেরর utম = নেরাtম; aমৃেতর সমান = aমৃতসমান; বালেকর দল = বালকদল;
তামার সদৃশ = tৎসদৃশ; তাহার সদৃশ = তৎসদৃশ; aিgর সদৃশ = aিgসদৃশ; তাহার tuল = তৎtuল ; যািগনীর পারা =
যািগনীপারা; পাগেলর পারা = পাগলপারা। সirপ: িdজে
রাজগণ, মহাtগণ, কিবkuল iত ািদ।

, রtরািজ, শমনসম, দবtuল , মঘমালা, guিণগণ, িশuগণ,

চ. সpমী-তৎপru
ু ষ বা aিধকরণ তৎপru
ু ষ:
e (য়), ত iত ািদ সpমী-িবভk n পদ পূেব থেক সমাস হেল, তােক সpমী-তৎপুruষ বেল। যমন:- িদবােত িনdা
= িদবািনdা; গােছ পাকা = গাছপাকা; বাটায় ভরা = বাটাভরা; ধিূ লেত লিু ত = ধিূ ললিু ত; সভায় আসীন = সভাসীন;
aেg গণ = agগণ ; গ ায় sান = গ াsান; anের িsত = anরিsত; পেদ আনত = পদানত; িবদ ায় uৎসাহী =
িবেদ াৎসাহী; ধ ােন গmীর = ধ ানগmীর; সংসাের িবরাগী = সংসারিবরাগী;

েম ku

=

মku ; pােত

মণ = pাতঃ মণ;

kমায় সn
ু k = পাঠানর
ু k; িবে
ু র = kমাসn
ু র; মাতার pিত ভিk = মাtভিk; গৃেহ আগত = গৃহাগত; পােঠ aনর
= িব িবruত; শয ায় শায়ী = শয শায়ী; শীেষ িsত = শীেষিsত; কে

িবruত

আগত = ক াগত; কারায় aবrud = কারাবrud;

িdজগেণর মেধ সল
ু ভ = িdজসল
ু ভ; মেন মরা = মনমরা; রােত কানা = রাতকানা; গলােত ধাkা = গলাধাkা। সirপ
িসংহাসনাসীন, গৃহবাস, বkলীন, কমব s, বচনবাগীশ, রণবীর, িব িবখ াত,

যাগরত, o াগত, তীথাগত, মেনাrud,

াtেsহ, rপানর
ূ ,
ু াগ, সািহত pীিত, aকালপk, ধ ানমg, ধরাশায়ী, kীড়ামt, িশlৈনপুণ , কমkuশল, িকংকতব িবমঢ়
আকাশ- মণ, কালkuঁেজা, তালকানা, পাড়ােবড়ােনা, iত ািদ।

ছ. ন
ন

তৎপru
ু ষ:

aব য় পূবপদ কের য সমাস হয়, তােক ন

িবেশষ বা িবেশষণ duii হেত পাের। ন

aব য়িটর পরপেদর pথম বণিট ব

amান। পরপেদর pথম পদিট sরবণ হেল ন
মেন রাখেত হেব ন

তৎপুruেষ ন

সিট বhubীিহ সমাস হয়। ব াসবাক

-তৎপুruষ বেল। ei সমােস পরপেদরi pাধান হয়। পরপদ
ন হেল, ‘a’ বা ‘ন’ বা ‘না’ হয়। ন mান =

aবয়িট an হেয় যায়। যমন: ন uk = aনk
ু ।
aব য়িট ‘না’ বা ‘নেহ’ aেথ ব বhত হয়। ন

aব য় ‘নাi’ aেথ ব বhত হেল

লখার সময় নেহ aেথ আেগ ‘ন’ লখাi সাধারণ িছল। তেব আজকাল aেনেক ‘ন’ না

িলেখ ‘নেহ’ o ‘নয়’ িলেখ থােকন। eর ফেল ছাtেদর guিলেয় ফলার সmাবনা বেড়েছ। eকiভােব আেগ ন
িলখেল ব াসবােক র রীিত সহজ হয়। কারণ ন

aব য়িট

পদিট পূবপদ। িকntu বােক র সাদৃশ রাখেত িগেয় নেহ, নয় iত ািদ পেরo

লখা হয়। সবguিলi pচিলত। uদাহরণ:- ন জানা = aজানা; ন aভ s = aনভ s; ন কেজা = aেকেজা; mান নয় =
amান; ন আময় = িনরাময়; মাঘ (িন

ল) নয় = aেমাঘ; ন aিতদীঘ = নািতদীঘ; ন ঈহা = aনীহা; ন ঘটন = aঘটন;

আhuত নয় = aনাhuত; ঋণী নয় = aঋণী; ন িমল = aিমল; নেহ আবশ ক = aনাবশ ক; aবদ (িনnনীয়) নয় = aনবদ ;
রিসক নয় = aরিসক; নেহ ঋত = aনৃত; eক নয় = aেনক; গণ নয় = aগণ ; িনবায নয় = aিনবায; ধৃ নয় = aধৃ ;
unত নয় = aনn
ু ত; bাhণ নয় = abাhণ iত ািদ। eirপ akuি ত, aধীর, aভাব, aনাকািkত, aনিভেpত, aনাsািদত,
aনবনত, aননেু মািদত, aননভ
ু ূ ত, aননk
ু ল, aিsর, aৈন য, aনাচার,

ajাত, aস ত, aনিভj, aনায়t, aনাsা,

aনলস, aনিু চত, aসাধ,ু akম, aনাসk, aনাদর, aকাল, aেবলা, aনথ, auভ, aসৎ, aকাতর, aনা াতা, aনশন,
aিনcা, aনাবাদী, aশরীরী, aনc, aকাট , aকাজ, auরn iত ািদ।
বাঙলায় ন eর sােন a, আ, না, িন, িব, aনা, িনr, ব, গr eiসব পদo ব বহার করা হয়। uদাহরণ:- ন সরকারী
= বসরকারী; ন ম র
ু = নাম র
ু ; ন হািজর = গরহািজর; নয় রিসক = বরিসক; রাজী নয় = নারাজ; বলা নয় = না-বলা;

তাল নয় = বতাল; িমল নয় = গরিমল; বৃি নয় = aনাবৃি ; ভরসা নয় = িনভরসা; সৃি নয় = aনাসৃি iত ািদ। eirপ

আভাঙা, আেছালা, আলন
ু ী (তরকারী), aেধায়া (চাল), আবাঁধা (cuল), আেফাটা (duধ), আগাছা, আকাচা, গররাজী, িনমরাজী,
বমানান, বিহসাবী, বগিতক, বচাল, বসরকারী, িনঝ াট, িবেজাড়, বঢপ (ঢপ = গঠন) iত ািদ।

জ. uপপদ তৎপru
ু ষ:

uপপেদর (kদn পদ utরপেদ থাকেল পূবপদেক uপপদ বেল) সিহত kদn পেদর য সমাস তােক uপপদ
তৎপুruষ বেল। ei সমােস uপপেদর িবভিk লাপ পায় eবং kদn utরপদi pাধ ান পায়। সহজ কথায় িবেশেষ র সিহত
kদn পেদর সমাসেকi uপপদ তৎপুruষ বলা হয়।
uপপদ তৎপুruেষর eকিট uদাহরণ:- পে
িন

জেn য = প জ। utরপদ জ kদn পদ, জn ধাtuর ‘ড’ pত েয়

n। eখােন ব াসবােক ‘জ’ পদ নাi, পিরবেত জেn য ব বhত হেয়েছ। aথাৎ kদn পদিটর য ধাtu সিট নয়

ব াসবােক সmিnত বাংলা িkয়াপদিট ব বhত হেয়েছ। সমােস জেn যাহা aেথ ‘জ’ kদn পদিটর aথi pাধ ান

পেয়েছ।

রমণ, র ন, মাহন, কর, ধর, ধারী, চর, চারী iত ািদ uেlখেযাগ kদn পদ।
সত
ু রাং uপপদ তৎপুruেষর

ব াসবােক kদn পদিটর সে

সmিকত বাংলা িkয়াপদিট ব বহার করেত হেব।

পূবপেদর kেt িdতীয়, tতীয়া, চtuথ , প মী, ষ ী, সpমী iত ািদ িবভিk ব বহার হেল aিধকাংশ kেt তা লাপ পােব।
uদাহরণ:- গৃেহ থােক য = গৃহs; বসু (ধন) ধের য = বসn
ু রা; মধ ু কের য = মধক
ু র; gup (ভােব) চের য =
gupচর; সার দন য ( দবী) = সারদা; জল দান কের য = জলদ; ভূ ত চের য = ভু চর; ‘খ’ e চের য = খচর; বর দান
কেরন িযিন = বরদা; পাদ(পা) dারা পান কের য = পাদপ; ছেলেক ভু লায় যাহা = ছেলভু লােনা; গিণত জােন য =
গিণতj; নৃ (নর) ক পালন কেরন িযিন = নৃপাল, নৃপ; গা পালন কের য = গাপ; কৗপীন ধারণ কের য = কৗপীনধারী;
িমথ া বেল য = িমথ াবাদী; মন লb
ু কের য = মনেলাভা; মলেয় জেn য = মলয়জ; সহ (সে ) জেn য = সহজ;
সেু যােগর সnান কের য = সেু যাগসnানী; aেg জেn য = agজ; রস জােনন িযিন = রসj; eক দশ দেখ য =
eকেদশদশ ; সবt গমন কের য = সবtগামী; মনেক মািহত কের য (stী) = মেনােমািহনী; সt
ূ ধারণ কেরন িযিন =
সt
ূ ধার; eকােn বেত যারা = eকাnবত ; a

হiেত জেn য = a জ; জেল চের য = জলচর; শাst জােনন িযিন =

শাstj; নীর দান কের য = নীরদ; মেু খ থােক য = মখ
ু s; িনশা কের য িনশাকর; খ e চের য = খচর; পয়ঃ ধারণ কের
য = পেয়াধর; শtেক হত া কের য = শt ; িব েক জয় কেরেছ য = িব িজৎ; মাতােক হত া কেরেছ য = মাtঘাতী;
ruিচ কের য = ruিচকর; আtn হiেত জেn য = আtজ; সব (বাম) dারা সচন (কাজ) কেরন িযিন = সব সাচী; মলেয়
জেn য = মলয়জ; িগিরেত শয়ন কেরন িযিন = িগিরশ (মহােদব); পার (সীমা) দশন কের য = পারদশ ; ভূ িমেত থােক য
ভূ িম ; সবনাশ কের য = সবনাশা; বণ cuির কিরয়ােছ য = বণেচারা (আম); বাstu হারাiয়ােছ য = বাstuহারা; মন লb
ু কের
য = মনেলাভা; কােঠ ঠাকরায় যা = কাঠেঠাকরা; kuল মজায় য নারী = kuলমজানী; iত ািদ। eirপ ruিতধর, িদবাকর,
indিজৎ, মদ প, aনজ
ু , agজ, মৃtu

য়, ভু জ , চমকpদ, শােলাক-বলা, আেলা-করা, aথবহ, তাপসহ, শশধর, মেনাজ,

hদয়gাহী, সবgাসী, দনজ
ু , সত বাদী, মাtহারা, সত িজৎ, হাস াবহ, পা চর, িমতভাষী, sন পায়ী, aিরnম, ভূ চর, জাduকর,
মখ
ু েরাচক, নভ র, িবমানিব

ংসী, ruিতধর, aেmাজ, িনশাচর, যশ র, kতj, জািতsর, kumকার, মধ বত , িনশাচর,

হাতভাঙা, ধামাধরা, জগdল, ভাতমারা, সবনাশা, ভুঁ iেফাঁড়, মালাকার, aিরnম, মমgাহী, a েভদী, সখ
ু pদ, চমকpদ,
সেরাজ, সবংসহা, জাduকর, গগনcumী, িদিgজয়ী, সt
ূ ধর, নভ র, িবমানিব ংসী, িচtাকষক, hদয়হরণ, গগনcumী,
ভু বনেমাহন, kশহর, পিথkৎ, িহতকর, ভবঘেু র, সবজাnা, গলাকাটা, পেকটমার, ধামাধরা, সবহারা, মািছমারা, cuলেচরা,
কমনাশা, ছােপাষা, িদশাহারা, িনদহারা, মািছমারা ( করাণী), ভাতেখেকা, ঘরভাঙা, কতাভজা, পাড়ােবড়ানী, ঘরjালানী,
ঘম
ু াভাঙােন, কপালেজাড়া, মনেচারা, িদশাহারা iত ািদ।
কেয়কিট সািহেত র uদাহরণ: - “তাির লািগ আকাশভাঙা আঁধারভাঙা aruণরােগ।” “oেগা duখজাগািনয়া তামায়
গান শানাব।” “ তামার oi িশকলভাঙা eমন রাঙা মিূ ত দিখ নাi।” “আেলা নয়নেধায়া, আমার আেলা hদয়হরা।” “ রেখ
যাব নামgাসী আকারgাসী সকল পিরচয়gাসী ধিূ লরািশর মেধ ।” “সহজ হoয়াi শিkমােনর তপস া।” “pিতমার মািট গেল
দীিঘর গভীরজেল প

হেয় প জ uটায়।” “ হ দীপpদ, ei anকার িবদীণ কের দাo।” “o পােরেত সানার kেল

আঁধারমেূ ল কাn মায়া গেয় গল কাজভাঙােনা গান।” “আজ আমার মত সবহারা ক আেছ।” “হািরেয় গেছ, oের! হািরেয়
গেছ বালবলা সi বাঁিশ।”

মেন রাখা pেয়াজন — uপপেদর ব াসবােক র শষপদিট হ’ ব কtকারক ‘ য’ বা ‘িযিন’, িকntu ‘যাহার’, ‘যাহার dারা’
বা ‘যাহােত’ হবার সmাবনা থাকেলi সমাস হেব বhubীিহ॥

ঝ. pািদ তৎপru
ু ষ:
p, পরা pভৃ িত 20িট uপসেগর সে

তৎপুruষ সমাস হেল, তােক pািদ তৎপুruষ সমাস বেল। eguিল তৎপুruেষর

rপাnর, eবং eক িহসােব িনত সমােসর aধীনo ধরা যেত পাের। pথেম uপসগ পের kদn পদ যােগ ei সমােসর সৃি
হয়।

যমন: সm (সম k) য আদর = সমাদর, p (pk ) rেপ ভাত = pভাত; aিভ + মখ
ু = aিভমখ
ু ; aন ু (প াত) +

তাপ iত ািদ। সirপ:— aিতpাkত, aিতমানব, uেdল, ucৃ

ল iত ািদ।

3. কমধারয় সমাস
য সমােস পূবপদ পরপেদর িবেশষণ rেপ aবsান কের eবং utরপেদর aথ pাধান পায় তােক কমধারয় সমাস
বেল। যথা: — নীল য uৎপল = নীেলাৎপল। মেন রাখেত হেব, িবেশষ -িবেশষণ বা িবেশষ -িবেশষ পেদo কমধারয় সমাস
হয়। কমধারয় সমােস uভয় পেদ কtকারেকর eকi িবভিk (শন
ূ ) হয়। ei জন সংsৃেত ei সমাসিট তৎপুruষ সমােসর
anগত।
কমধারয় সমােস পরপেদর aথ pাধান পায়। মল
ূ ত, ei সমােস িবেশষণ বা িবেশষণ ভাবাপn পদ পূবপদ o
িবেশষ বা িবেশষ ভাবাপn পদ পরপদ িহেসেব ব বhত হয়। আর ব াসবাক িটেত ঐ িবেশষ বা িবেশষ ভাবাপn পদিট
সmেক িকu বলা হয়। aথাৎ পরপেদর aথ pাধান পায়।
যমন:— নীল য পd = নীলপd। eখােন, পূবপদ ‘নীল’ িবেশষণ o পরপদ ‘পd’ িবেশষ । ব াসবােক ‘পd’
সmেক বলা হেয়েছ পdিট ‘নীল’ রেঙর। aথাৎ, ‘পd’ বা পরপেদর aথi eখােন pধান, পরপদ বাদ িদেল পূবপেদর কান
pেয়াজনীয়তা নi। তাi eিট কমধারয় সমাস।

কমধারয় সমাস pধানতঃ পাঁচ pকার। যথা: —
1. সাধারণ কমধারয় সমাস বা কমধারয় সমাস:
(ক) িবেশষণ পূবপদ; িবেশষণ + িবেশষ :— পীত য amর = পীতাmর (amর বা বstিটেক বাঝােc); ud য an =
udাn; িম
বাহ

য an (খাদ ) = িম াn; খl
ু (kud) য তাত = খl
ু তাত; uিচ য বst = uিচবst; নব য যৗবন = নবেযৗবন;

য আড়mর = বাহ াড়mর; rud য বীণা = rudবীণা; বর (বরণীয়) য বপু = বরবপু; ভর (পিরপূণ) য সn া =

ভরসn া; পুণ

য aহ = পুণ াহ; gup য চর = gupচর; পা ু (িববণ) য িলিপ = পা ু িলিপ; uেড়া য জাহাজ =

uেড়াজাহাজ; খাস য মহল = খাসমহল; কd (ku বা িনk ) য an = কদn; ku য পুruষ = kuপুruষ; সু য পুruষ =

সপ
ু ষ; রk (লাল) য চnন = রkচnন; পরমা য ঈ রী = পরেম রী; িব (িবrপ) য মাতা = িবমাতা; িpয় য সখা =
ু ru
িpয়সখা, িpয়সখ; গ

(sীত বা বিধu) য gাম = গ gাম; duঃ eমন aবsা = duরবsা; রাম (বৃহৎ) য ছাগল =

রামছাগল; কাঁচা য কলা = কাঁচাকলা; আলগা য চটক ( সৗnয) = আলগাচটক; পূণ য চnd = পূণচnd। সirপ —
পুণ িতিথ, সjন,
পরমাসn
ু রী,

তপd, নীলকমল, কদkর, িsgদৃি , uভিদন, কিmতhদয়, িবকিmত- চলা ল, নবপlব,

ত ru, দূরাকাkা, ন নীড়, dupচার, বদহজম, কানাকিড়,

হঁ েড়গলা, কড়াপাক, নীলশাড়ী, রাঙাবu,

ভরেপট, ভরােযৗবন, uলবাব,ু হা েমাজা, নtuনিগnী।
কমধারয় (o বhubীিহ) সমােস মহৎ শেbর sােন মহা হয়। যমন: — মহাn য মনীষী = মহামনীষী; মহাn য
uপাধ ায় = মেহাপাধ ায়; মহতী য সভা = মহাসভা; মহতী য a মী = মহা মী; মহৎ য ধন = মহাধন; মহৎ য রাজা =
মহারাজা, মহারাজ iত ািদ। সirপ: — মহিষ, মহারািt, মহারাণী।
কেয়কিট kেt পূবপদিট িবেশষ হoয়া সেtto িবেশষণrেপ ব বhত হয়। মল
ূ য সর
ূ সর
ূ ; সত
ু = মল
সত বাতা;

য বাতা =

জার য বরাত = জারবরাত; আঁধার য ঘর = আঁধারঘর iত ািদ। সirপ িমথ াভাষণ; সারসত ।

মােঝ মােঝ িবেশষণপদিট utরপদ eবং িবেশষ পদিট পূবপদ হয়। সাধারণ য জন = জনসাধারণ; বৃd য ঋিষ =
ঋিষবৃd; aধম য নর = নরাধম; utম য পুruষ = পুruেষাtম; pবর য সাধক = সাধকpবর; িকেশার য k

=

k িকেশার; বাটা য ল া = ল াবাটা; ভাজা য পেটাল = পেটালভাজা; ছn (আcn) য মিত = মিতcn; িসd য আল ু =
আলিু সd; পাড়া য কcu = কcuেপাড়া iত ািদ। সirপ:— পি তpবর, বguনেপাড়া, মাছভাজা iত ািদ।
(খ) িবেশেষ াভয়পদ; িবেশষ + িবেশষ (eকi িবেশষ েক বাঝােত):— িযিন দব িতিন ঋিষ = দবিষ; িযিন রাজা
িতিন ঋিষ = রাজিষ; িযিন িশব িতিনi নাথ = িশবনাথ; িযিন িপতা িতিনi দব = িপtেদব iত ািদ। সirপ: — guruেদব,
কথকঠাkuর, ঋিষকিব, কিলকাতানগরী, রামk , িশবশ র।
িব d: duiিট বা তেতািধক িবেশষ পেদ dnd সমাসo হয়, িকntu সখােন pিতিট পেদরi aথpাধ ান থােক।

(গ) িবেশষেণাভয়পদ; িবেশষণ + িবেশষণ (duiিট guণ eকi বstu বা ব িkেত িবদ মান aেথ): িযিন গণ িতিনi মান
= গণ মান ; যাহা িsg তাহাi ujjল = িsেgাjjল; কাঁচা aথচ িমেঠ = কাঁচািমেঠ; তাজা িকntu মরা = তাজামরা; সরল aথচ
unত = সরেলাnত; য h

সi পু = h পু ; যা মধর
ু তাi শ ামল = মধর
ু শ ামল; িবষ aথচ মধর
ু = িবষ মধর
ু ; ভীষণ

aথচ সn
ু র; আেগ গত পের আয়াত = গতায়াত; পূেব sাত পের aনিু লp = sাতানিু লp; নীল (কে ) aথচ লািহত ( কেশ)
= নীলেলািহত (িশব); আেগ বাছা পের ধাoয়া = বাছােধাoয়া (মাছ)। সirপ: চালাকচtuর; সেু pািtত; দtাপhত;
জীবnত
ূ ।
ু ; পি তমখ
ৃ ; কruণেকামল; কাnেকামল; ধায়ােমাছা; কাঁচাপাকা; িমেঠকড়া, কিচকাঁচা; িk kাn; amমধর
duিট িবেশষ বা িবেশষণ িবিভn ব িk বা বstu বাঝােল uভেয়র aথpাধান

হtu dnd সমাস হয়। যমন পি ত o মখ
ূ

= পি তমখ
ূ । ei ধরেণর pেয়াগ aিত al, eবং aিভেpত নয়।
সাধারণ কমধারয় িন

n কেয়কিট পদ িবিশ

aথ pকাশ কের। uদাহরণ: আপনার মত রাঙামেূ লা ( দখেত সn
ু র

aথচ aপদাথ) িনেয় আমার aিফস চলেব না। পরীkার সময় sােs র কথা মেন রাখেব; aসখ
ু িবসখ
ু হেলi ভরাuিব (সেু যাগ
ন )। aেনক জিমদারi রাঘেবায়াল (সবgাসী) িছল।

2. মধ পদেলাপী কমধারয় সমাস:
কমধারয় সমােস কান কান sােন মধ পেদর লাপ হয়। য কমধারয় সমােস ব াসবােক র মধ বত পদguিল লাপ
পায়, তােক মধ পদেলাপী কমধারয় সমাস বেল। যথা: ‘sিৃ ত রkােথ সৗধ = sিৃ তেসৗধ’। eখােন ব াসবােক র মধ বত পদ

‘রkােথ’ লাপ পেয়েছ। পূবপদ ‘sিৃ ত’ eখােন িবেশষণ ভাব বাঝােc। আর ‘ সৗধ’ িবেশষ । eিটরi aথ pধান। সত
ু রাং

eিট মধ পদেলাপী কমধারয়। uদাহরণ:— িহমালয় নামক পবত = িহমালয়পবত; িসংহ লাি ত আসন = িসংহাসন; িভkালb
an = িভkাn; বৃt নামক aসর
ু = বৃtাসর
ু ; uদয় নামক িগির = uদয়িগির; গীিত pধান নাট = গীিতনাট ; sণ িনিমত
আভরণ = sণাভরণ; uদয় কালীন রিব = uদয়রিব; বণধ
ু ারী গাপাল = বণেু গাপাল; আকােশ দৃ

গ া = আকাশগ া;

বেরর aনগ
ু ামী যাtী = বরযাtী; রজত িনিমত মd
ু া = রজতমd
ু া; জীবনহািনর kিতপূরক বীমা = জীবনবীমা; আকােশ
pচািরত বাণী = আকাশবাণী; মাতার পারেলৗিকক িkয়ার দায় = মাtদায়; রাজার পৃ েপািষত কিব = রাজকিব; রাজকােয
িনযk
পুruষ = রাজপুruষ; পেথ aনিু ত সভা = পথসভা; pাণী িবষয়ক িবদ া = pাণীিবদ া; পlী a েলর গীিত =
ু
পlীগীিত; মায়া pকাশক কাnা = মায়াকাnা; বেরর aনগ
ু ামী যাtী = বরযাtী; জামাieর কল ােণ ষ ী = জামাiষ ী; ননী
লাভী গাপাল = ননীেগাপাল; রজত িনিমত মd
ু া = রজতমd
ু া; কstuরী যk
ু মৃগ = কstuরীমৃগ; লাক সমােজ pচিলত গীিত =
লাকগীিত; sণ িনিমত pদীপ = sণpদীপ; মান িনেদশক পt = মানপt; পল িমি ত an = পলাn;
িdতীয়া =

াtিdতীয়া; পােদ (পৃ ার নীেচর িদেক) িলিখত টীকা = পাদটীকা; ফল িন

আলাপ = রহস ালাপ; jানলােভর iিndয় = jােনিndয়; লkীযk
ু

াtকল ােণ kত

n আহার = ফলাহার; রহস পূণ

ী = লkী ী; দাস যাগ মেনাবৃিt = দাসমেনাবৃিt; ছাt

থাকাকালীন জীবন = ছাtজীবন; সn াকালীন আিhক = সn ািhক; িদবাকালীন িনdা = িদবািনdা; যj কিরবার uপবীত =
যেjাপবীত; দাসেযাগ মেনাভাব = দাসমেনাভাব; আয়িু বষয়ক বদ = আয়েু বদ; asকালীন রাগ = asরাগ; িদবা কালীন
িনdা = িদবািনdা; ব ােম যাiবার যান = ব ামযান; ছায়া দানকারী তru = ছায়াতru; শাক pকাশ িনিমt সভা = শাকসভা;
pিতjাসচ
ু ক পt = pিতjাপt; জয় ঘাষণাকারী নাদ = জয়নাদ; aিg বষণকারী বীণা = aিgবীণা;
দাrubh; িবজয়সচ
ূ ক শ
pবিতত ধম =

= িবজয়শ

দাruময় bh =

; নািত সmক য় জামাi = নাতজামাi; িসঁ duর রািখবার কৗটা = িসঁ duরেকৗটা;

ী

ী ধম; eক aিধক দশ = eকাদশ; ষ aিধক দশ = ষাড়শ; নািভজাত পd = নািভপd; ষ aিধক নবিত

= ষড়নবিত বা ষnবিত; হােত পিরবার ঘিড় = হাতঘিড়; গ াস pিতেরাধক মেু খাশ = গ াসমেু খাশ; গািড় দাঁড়াiবার বারাnা =
গািড়বারাnা; পd িচিhত বদী = পdেবদী; িtতাপ জিনত duঃখ = িtতাপduঃখ; পাদsৃ uদক = পােদাদক; মধম
ু য় bh =
মধb
ূ কশ
ু h; িবজয়সচ

= িবজয়শ

িবkয়কারী বিণক = গnবিণক;

; আেমর গnিবিশ আদা = আমআদা; আম আkিতর সেnশ = আমসেnশ; গndব

হাঁu পিরমাণ জল = হাঁuজল; শব লiয়া যাtা = শবযাtা; তল মািখবার ধিু ত = তলধিু ত;

িচিনেযােগ পাতা (দi) = িচিনপাতা। সirপ নলরাজা, মধ াhেভাজন, জলযান, aণবেপাত, icামৃtu , সpদশ, বায়েু রাগ,
গৃহেদবতা,

কশৈতল, duধভাত, ডাকগািড়, sণবিণক; sণমd
ু া, রা নীিত, sাধীনতািদবস, হsিশl, ধমসভা, সািহত -

aিধেবশন, পদাথিবদ া, রসায়নশাst, ঝাঁকামেু ট, কামরজল, মাসমািহনা, কাঁটােপেরক iত ািদ।
মধ পদেলাপী কমধারয় সমােস দশ, িবংশিত o িtংশৎ শb পের থাকেল pথম পদ িd, িt o a n শেbর sােন dা,
tয়ঃ o a া হয়। িকntu চtািরংশৎ প াশৎ, ষি , সpিত o নবিত শb পের থাকেল িd, িt o a n শb িবকেl dা, tয়ঃ o
a া হয়। িd aিধক দশ = dাদশ; িd aিধক িবংশিত = dািবংশিত; িt aিধক দশ = tেয়াদশ (িবসগ সিn লkণীয়); িt
aিধক িtংশৎ = িtিstংশৎ, tেয়ািstংশৎ; a aিধক দশ = a াদশ; িd aিধক চtািরংশৎ = িdচtািরংশৎ বা dাচtািরংশৎ; িt
aিধক ষ ী = িtষ ী বা tয়ঃষ ী; a aিধক সpিত = a সpিত বা a াসpিত।
মেন রাখেত হেব — তৎপুruষ সমােস ব াসবােক র মধ িsত য aংশিটর লাপ হয় তা হল িবভিk sানীয় aনস
ু গ।
সমােস পূবপেদর িবভিk যমন লাপ হয়, aনস
ু গguিলরo সiভােব লাপ হয়। িকntu মধ পদেলাপী কমধারেয় ব াসবােক র
মধ িsত eক বা eকািধক পদ

লাপ পায়। সত
ু রাং ব াসবােক র

কান eকিট পদ

লাপ

পেলi সমাসবd পদিটেক

মধ পদেলাপী কমধারয় বল িঠক নয়। লp
ু গ, না ব াসবােক র anগত কান পদ — তা ভাল কের
ু aংশিট িবভিksানীয় aনস
লk করেত হেব।

uপমান, uপিমত o rপক কমধারয় সmেn আেলাচনা।

uপমান o uপিমত কমধারয় সমাস আলাদা কের চনার আেগ কেতাguিল সংjা/ টামস জানা pেয়াজন। সguিল হেলা
— uপমান, uপেময় o সাধারণ ধম। কান ব িk বা বstuেক aন
করা হেলা, তােক বলা হয় uপেময়। আর যার সে

কান ব িk বা বstuর সে

tuলনা করা হেল যােক tuলনা

tuলনা করা হয় তােক বেল uপমান। আর uপেময় আর uপমােনর য

guণিট িনেয় তােদর tuলনা করা হয়, সi guণিটেক বলা হয় সাধারণ ধম। যমন, ‘aruেণর ন ায় রাঙা pভাত’। eখােন
‘pভাত’ ক ‘aruণ’eর মেতা ‘রাঙা’ বেল tuলনা করা হেয়েছ। সত
ু রাং, eখােন ‘pভাত’ uপেময়। uপমান হেলা ‘aruণ’। আর
pভাত আর aruেণর সাধারণ ধম হেলা ‘রাঙা’। ‘চnd’, ‘সয
ূ ’, ‘আকাশ’, ‘তারা’, ‘সাগর’, ‘নদী’, ‘পd’, ‘কমল’, ‘aিg’, ‘বj’,
‘kuসম
ু ’, ‘পু ’, ‘িবdu ৎ’ pভৃ িত শbguিল িবখ াত uপমান। tuলনা বাঝাবার জন ‘ন ায়’, সদৃশ, ‘মেতা’, ‘সম’ iত ািদ শb
ব বহার করা হয়। eguিলেক সাদৃশ বাচক শb বেল।

3.

uপমান কমধারয় সমাস:

সাধারণ ধমবাচক পেদর সে

uপমান পেদর য সমাস হয়, তােক uপমান কমধারয় সমাস বেল। ei সমােসর

ব াসবােক uপমান পদিট pথেম o সাধারণ ধম পের বেস; uপেময় থােক না। সমsপদিট িবেশষণ হেয় যায়। aথাৎ, uপমান
o uপেময় কমধারেয়র মেধ

যিটেত সাধারণ ধমবাচক পদ থাকেব, সিটi uপমান কমধারয়। ei সমােসর ব াসবােক

uপেমেয়র কান uেlখ থােক না। যমন, tuষােরর ন ায় u

= tuষারu । eখােন ‘tuষার’ eর সে

কান ব িk বা বstuেক

tuলনা করা হেc। aথাৎ eিট uপমান। আর সাধারণ ধম হেলা ‘u ’। uপেময় eখােন নi। সত
ু রাং, eিট uপমান কমধারয়
সমাস। uদাহরণ:- শেশর (খরেগােশর) ন ায় ব s = শশব s; কাজেলর মেতা কােলা = কাজলকােলা; িসঁ duেরর মেতা রাঙা
= িসঁ duররাঙা; ঘেনর মেতা শ াম = ঘনশ াম; শে

র মেতা ধবল = শ

ধবল; িশিশেরর ন ায় িবমল = িশিশরিবমল;

জ াৎsার মেতা িsg = জ াৎsািsg; িমিশর মেতা কােলা = িমশকােলা; uিটর মেতা ফাটা = uিটফাটা; শােলর মেতা pাংu
(দীঘ) = শালpাংu; শেলর মেতা unত = শেলাnত; kuসেু মর মেতা কামল = kuসম
ু েকামল iত ািদ। সirপ আলতারাঙা,
তমালশ ামল, aয়sিঠন,

মরk , কপূরধবল, tuিহনu , চnনিsg, নীরদনীল, kunu , মলয়জশীতল, rkuিটkuিটল,

dugেফনিনভ, বjকিঠন, হীরেকাjjল, sিটকsc, aruণরাঙা, গােবচারা,

ঘনk , রশমিচkণ, aেশাকলাল, রkরাঙা

iত ািদ।

4. uপিমত কমধারয় সমাস:
সাধারণ ধমবাচক পেদর pেয়াগ

বা uেlখ না কের uপেময় o uপমান পেদর য সমাস হয়, তােক uপিমত

কমধারয় সমাস বেল। ei সমােস সাধারণ ধম uেlখ করা থােক না। aথাৎ, uপমান o uপিমত কমধারেয়র মেধ

যিটেত

সাধারণ ধমবাচক পদ থাকেব না, সিটi uপিমত কমধারয় সমাস। যমন, ‘পুruষ িসংেহর ন ায় = পুruষিসংহ’। eখােন
‘পুruষ’ ক ‘িসংহ’র সে

tuলনা করা হেয়েছ। aথাৎ eখােন ‘পুruষ’ uপেময় আর ‘িসংহ’ uপমান। সাধারণ ধেমর uেlখ নi।

সত
ু রাং, eিট uপিমত কমধারয় সমাস। মখ
ু চndসদৃশ = মখ
ু চnd। uপিমত কমধারেয়র ব াসবােক সাধারণত uপেময় পদিট
pথেম, uপমান পদিট তার পের eবং সবেশেষ সাদৃশ বাচক শbিট বেস। uদাহরণ:- কথা aমৃেতর tuল = কথামৃত; নর
দেবর tuল = নরেদব; চরণ কমেলর ন ায় = চরণকমল; পাদ পেdর ন ায় = পাদপd; নয়ন কমেলর ন ায় = নয়নকমল;
বাhu বlরীর ন ায় = বাhuবlরী iত ািদ।

সirপ: — নরশাduল, পুruষপু ব, পদাmুজ, করপlব, ভরতষভ, কালাচাঁদ,

বদনকমল, রাজচnd, aধরপlব, মখ
ু শশী iত ািদ। [eখােন িসংহ, শাduল, ব া , ঋষভ, পু ব pভৃ িত শb

তাবাচক।]

মেন রাখেত হেব ei সমােস পূবপদ o utরপদ uভেয়i িবেশষ । আবার, সমsপদিটo িবেশষ । সমsপেদ uপেময়
শbিট পূেব বসেলo, কান কান kেt পের বেস থােক। যমন — শাঁেখর ন ায় আল ু = শাঁখ-আল;ু কােলর ন ায় বশাখী =
কালৈবশাখী; কাঁেচর মেতা পাকা = কাঁচেপাকা; সানার মেতা মখ
ু = সানামখ
ু ; িবেmর ন ায় aধর = িবmাধর; uেলর ন ায়

kuমারী = uলkuমারী। সirপ: — uলবাতাসা, uলবাব,ু uলকিপ, uলuির, চাঁদমখ
ু , কাঁটােপেরক, কদমছাঁট, চndপুিল।
[uপিমত কমধারয় সমােস সাধারণধমিট সবti কlনাসােপk।]

5.

rপক কমধারয় সমাস:

uপমান o uপেময় পেদর মেধ aিভnতা কlনা করা হেল, পূবপদ uপেমেয়র সিহত পরপদ uপমােনর য সমাস
হয়, তােক rপক কমধারয় সমাস বেল। eিটর ব াসবােক uপেময় o uপমান পেদর মােঝ ‘rপ’ শbিট ব বhত হয়। সমs
পদিটo eখােন িবেশষ ।
তােদর কান িনিদ

যমন: — ‘মন rপ মািঝ = মনমািঝ’। eখােন ‘মন’ uপেময় o ‘মািঝ’ uপমান। িকntu eখােন

guেণর tuলনা করা হয়িন। মনেকi মািঝ িহেসেব কlনা করা হেয়েছ। uদাহরণ: — িবদ া rপ ধন =

িবদ াধন; সংসার rপ সমরা ন = সংসার-সমরা ন; আঁিখ rপ পািখ = আঁিখপািখ; pাণ rপ pবািহনী = pাণpবািহনী;
যৗবন rপ kuসম
ু — যৗবনkuসম
ু ; নদী rপ জপমালা = নদীজপমালা; মাৎসয rপ িবষ = মাৎসযিবষ; শাক rপ aনল =
শাকানল; রাষ rপ বিh = রাষবিh; িবষাদ rপ িসnu = িবষাদিসnu; jান rপ আেলাক = jানােলাক iত ািদ। তdrপ: —
সখ
ু দীপ, pমসাগর, pমেডার, কীিত

জা, কruণামnািকনী, kাধানল, প রিপ র, hদয়kuসম
ু , জীবনযd
ু ,

সখ
ু সাগর,

hদয়সমd
ু , দহিপ র, কালচk, মাহিনdা, জীবনযd
ু , ভাবিসnu, কথামৃত, মায়ােডার, িচtপট, িহংসািবষ, sহসমd
ু iত ািদ।
pেয়াগ: — “জীবনuদ ােন তার যৗবনkuসম
ূ ন। “ স সখ
ু ভািত কতিদন রেব?” — মধস
ু দ
ু সাগর দেব uকায়ল,
িতয়ােস পরাণ যায়।” — চ ীদাস। “aশাn আকাkাপাখী মিরেতেছ মাথা খেড়
প রিপ ের।” “ দিখবাের আঁিখপািখ ধায়।”
ুঁ
e

শাকানল িনবািপত হবার নয় মা। “akuিরল ভিkবীজ পাষে র পাষাণ পরােন।” “িপরীিতক ক িহয়ায়

পরাণপুতলী যথা।” “ভাসল আমার kuলকলসী শ ামকল সায়ের।” “কেব তািপত e িচত কিরব শীতল

uটল
তামার

কruণাচnেন।” “uথেল oেঠ িদলদিরয়া কান স চাঁেদর টােন।” — িবিধচk।

(a) uপিমত o rপক কমধারেয়র মেধ

aেনক সময় পাথক িট aেনেক বঝ
ু েত পাের না। uভয়েkেti সমাসবd

পদিট িবেশষ eবং uভয়েkেti uপমান-uপেমেয়র tuলনা বাঝায়; তার uপর কানিটেতi সাধারণ ধেমর uেlখ থােক না।
ei পযn uভেয়র িমল। পাথক guিল সংখ ায় aিধক, নীেচ uিlিখত হেলা।
(1) rপক কমধারেয় uপমান-uপেমেয়র tuলনািট যrপ িনিবড়, uপিমত কমধারেয় ততটা িনিবড় নয়। (2) uপিমত
কমধারেয় সমাস-বd পদিটর পূবাংশিট aিধকাংশেkেt uপেময়, eক আধবার uপমান হয়, িকntu rপক কমধারেয় uপেময়িট
সবদাi পূেব থােক eবং utরাংেশ থােক uপমান।

(3) uপিমত কমধারেয় uপেমেয়র pাধ ান িকntu rপেক uপমােনর

pাধ ান ।
duিট uদাহরণেযােগ ব াপারিট িবশেদ ব াখ া করা হল।
(1) তনেয়র মখ
ু চnd uজিলল জননীhদয়। (2) তনেয়র মখ
ু চnd cuিmল জননী। eখােন দখা যােc uভয় বােক i
সমsপদ মখ
ু চnd রেয়েছ। আবার সমsপেদর pথমা

uপেময় eবং utরা

দখা যােc না। িকntu anরে র িবচার করেল পাথক িট s

uপমান। সত
ু রাং বিহরে র িবচাের কান পাথক

হেয় uঠেব। কান শেbর anর

হেc aথ। ei aথিবচার

কেরi আমােদর িসdােn আসেত হেব। pথম বােক কার pাধান রেয়েছ? — মেু খর না চেndর? বাক মেধ কার pাধান
জানেত হেল িkয়ােক p

করেত হয়। িkয়া হেc uজিলল। ক uজিলল (ujjল কিরল) মখ
ু , না চnd। মেু খর পেk ujjল

করা সmব নয়, চndi ujjল করেত পাের। আর চnd হেc uপমান। aতeব eখােন uপমােনর pাধ ান । সমাস হেব rপক
কমধারয়। ব াসবাক হেব, মখ
ু চnd = মখ
ু rপ চnd।
eiবার িdতীয় বাক িটেত কার pাধান আেছ দখা যাক। িkয়া cuিmল ক p

করেত হেব। কী cumন করল? — মখ
ু না

চnd। চnd aসmব। জননী মখ
ু েক cumন কের eটাi সত । aতeব বােক pাধ ান রেয়েছ uপেময় মেু খর। সত
ু রাং সমাস হেব
uপিমত কমধারয়। ব াসবাক হেব — মখ
ু চnd = মখ
ু চেndর ন ায়।

aন du-eকিট uদাহরণ িদেয় ei pসে র ছদ টানা যােব।
“নিম আিম কিবguru, তব পদাmুেজ।” — মধস
ূ ন। পদাmুেজ িক সমাস হেব? নিম িkয়ােক p
ু দ

pণাম কির?

করা যাক। কাথায়

— পেদ না amুেজ? িনঃসেnেহ পেদ। আর পদ হেc uপেময়। সত
ু রাং সমাস হেব uপিমত কমধারয়।

ব াসবাক — পদ amুেজর ন ায়। “বিn তাঁর পাদপd িশবাজী সঁ িপেছ aদ তাঁের িনজ রাজধানী।” eখােনo পাদপd শbিটর
ব াসবাক হেব পাদ পেdর tuল — eিট uপিমত কমধারয়।

িকntu, আনেn হিরলা মাতা সnােনর বদনকমল — eখােন হিরলা ( দিখেলন) িkয়ািটেক p

করা যাক — িক

দিখেলন? বদন না কমল? বদন দখাo সmব আবার কমল দখাo সmব। eখােন িনি তrেপ eকক uপেময় (বদন) বা
eকক uপমান (কমল) pাধান পােc না, aথচ duieরi tuল মল
ূ রেয়েছ। esেল সমাস dui pকােরর হoয়া সmব। (1)
বদন কমেলর মেতা — uপিমত কমধারয়; (2) বদন rপ কমল — rপক কমধারয়। আর eকিট uদাহরণ: — যাtীরা eখন
ভিkভের মােয়র পাদপd দখেত ব s।

(আ)

uপমান কমধারয় o uপিমত কমধারেয়র পাথক িনণয় করা িকu কিঠন নয়। (1) uপমান কমধারেয়র

সমsপদিট িবেশষণ, আর uপিমত কমধারেয়র সমsপদিট িবেশষ । (2) uপমান কমধারেয়র সমsপেদর পূবাংেশ uপমান
পদ eবং utরাংেশ সাধারণধমবাচক িবেশষণ থােক। িকntu uপিমত কমধারেয় সমsপেদর পূবাংেশ সাধারণতঃ uপেময় eবং
utরপেদ uপমান থােক। (3) uপমান কমধারেয় সাধারণধেমর pাধ ান , uপিমত কমধারেয় uপেমেয়র pাধান । (4)
uপমান কমধারেয় uপেময় থােক না, uপিমত কমধারেয় সাধারণধমবাচক পদ থােক না।

(i)

eiবার uপমান কমধারয় o rপক কমধারেয়র পাথক িট দখা যাক। (1) uপমান কমধারেয়র সমsপদিট

িবেশষণ, িকntu rপক কমধারেয়র সমsপদিট িবেশষ । (2) uপমান কমধারেয়র সমsপদিটর পূবাংেশ uপমান পদ আর
utরাংেশ সাধারণধমবাচক িবেশষণ থােক। িকntu rপক কমধারেয় সমsপেদর পূবাংেশ uপেময় আর utরাংেশ uপমান
থােক। (3) uপমান কমধারেয় সাধারণধমবাচক পেদর pাধ ান , rপেক uপমােনর pাধান । (4) uপমান কমধারেয় uপেময়
uহ থােক, rপেক সাধারণধমবাচক পদিট uহ থােক।

কমধারয় সমােসর কেয়কিট িবেশষ uদাহরণ: —
1.

duiিট িবেশষণ eকi িবেশষ

বাঝােল সিট কমধারয় সমাস হয়। যমন, য চালাক সi চtuর = চালাক-

চtuর। eখােন পরবত িবেশষ িট aেপkাkত বিশ gurut পােc বেল eিট dnd সমাস হেব না।
2.

duiিট িবেশষ eকi ব িk বা বstuেক বাঝােল সিটo কমধারয় সমাস হয়। যমন, িযিন জজ িতিন সােহব

= জজসােহব। eকi কারেণ eিট dnd না কমধারয় হেব।
3.

কােয পরmরা বাঝােত duিট kদn িবেশষণ বা িkয়াবাচক িবেশষণ পেদo কমধারয় সমাস হয়। যমন,

আেগ ধায়া পের মাছা = ধায়ােমাছা। eখােন ‘ মাছা’ কাজিট বিশ gurutপূণ।
4.

পূবপেদ stীিল

িবেশষণ থাকেল তা পুংিল

5.

িবেশষণবাচক মহান বা মহৎ শb পূবপদ হেল মহা হয়। মহৎ য jান = মহাjান

6.

পূবপেদ ‘ku’ িবেশষণ থাকেল eবং পরপেদর pথেম sর

7.

পরপেদ ‘রাজা’ থাকেল ‘রাজ’ হয়। যমন, মহান য রাজা = মহারাজ।

হেয় যায়। যমন, সn
ু রী য লতা = সn
ু রলতা

িন থাকেল ‘ku’, ‘কৎ’ হয়। যমন, ku য aথ =

কদথ।

8.

িবেশষণ o িবেশষ পেদ কমধারয় সমাস হেল কখেনা কখেনা িবেশষ আেগ eেস িবেশষণ পের চেল যায়।

যমন, িসd য আল ু = আলিু সd।

4.বhubীিহ সমাস
য সমােস মখ
ু ভােব সমস মান পদসমেূ হর aথpতীিত না হেয় oi পদguিলর dারা বিণত aন পেদর aথ মখ
ু rেপ
pতীয়মান হয়, তােক বhubীিহ সমাস বেল। যথা: পীত amর যাহার = পীতাmর (aথ

ীk )। ei সমােসর ব াসবােক eকিট

যd শেbর ( যখােন, যার, যাহার, যাহােদর iত ািদ) pেয়াগ হেয় থােক। মহান আtা যার = মহাtা। eখােন পূবপদ ‘মহান’
(মহা) o পরপদ ‘আtা’। িকntu সমs পদ ‘মহাtা’ dারা মহান বা আtা কানটােকi না বিু ঝেয় eমন eকজনেক বাঝােc,
িযিন মহান, যার আtা বা hদয় মহৎ। আবার, মহাtা বলেত মহাtা গাnীেকo বাঝােনা হেয় থােক। িকntu কান aেথi
পূবপদ বা পরপদেক বাঝােনা হেc না। aথাৎ, পূবপদ বা পরপদ, কানটারi aথ pাধান পােc না। সত
ু রাং, eিট বhubীিহ
সমােসর uদাহরণ। ব াসবােক যার বা যাহার লখা aথবা যাহােদর বা যােদর লখা dui রকমi sীকায। uপিরuিlিখত যd
শেbর মেধ

য, যাহারা, িযিন iত ািদ a-সmn বাচক পদguিল বhubীিহেত ব বহার হয় না। সguিল aন সমাস (তৎপুruষ,

কমধারয়) িনেদশ কের।

(uেlখ , বhubীিহ সমাস, িবেশষ কের িকu ব িধকরণ বhubীিহ সমাস o uপপদ তৎপুruষ সমােসর সমs পদ pায়
eকi ধরেনর হয়। ফেল eেদর সমs পদ দেখ আলাদা কের চনার তমন কান uপায় নi। eguিলর সমাস িনণেয়র kেt
ব াসবাক

দেখ সমাস িনণয় করা uিচত।)

বhubীিহ সমাস ছয় pকার। যথা:- সমানািধকরণ বhubীিহ, ব ািধকরণ বhubীিহ, নঞথক বhubীিহ, ব িতহার বhubীিহ,
মধ পদেলাপী বhubীিহ o সহাথক বhubীিহ।

ক. সমানািধকরণ বhubীিহ।
পূবপদ িবেশষণ o পরপদ িবেশেষ

য বhubীিহ সমাস হয়, তােক সমানািধকরণ বhubীিহ সমাস বেল। ei সমােস

uভয় পেদ eকi শন
ূ িবভিk (a) থােক বেল eর নাম সমানািধকরণ।
uদাহরণ: — সু ( শাভন) hদয় যাহার = সh
ু দ; p (আরb) দাষা (রািt) যখােন = pেদাষ; দৃঢ় pিতjা যাহার =
দৃঢ়pিতj; সু (সn
ু র) ধী যাহার = সধ
ু ী; kতা হেয়েছ (হiয়ােছ) িবদ া যাহার = kতিবদ ; িবশাল aিk যাহার = িবশালাk
(stীিলে

িবশালাkী); িবিশ

লাচন যাহার = িবেলাচন; সমান ধম যাহােদর = সধমা; সমান uদর (মাtগভ) যাহােদর =

সেহাদর; সমান জািত যাহােদর = সজািত; সু গn যাহার = সগ
ূ মিত যাহার = মঢ়
ূ মিত; pািষত (িবেদশs) ভতা
ু n; মঢ়
যাহার = pািষতভtকা; িসd হেয়েছ (হiয়ােছ) aথ যাহার = িসdাথ; ভীম দশন যাহার = ভীমদশন; হীন pভা যাহার =
হীনpভ; সমান পিত যাহােদর = সপtী; লb হেয়েছ (হiয়ােছ) pিত া যাহার = লbpিত ; মধ (মাঝাির) িবt যাহার =
মধ িবt; ku আকার যাহার = কদাকার (ku sােন কৎ); al সংখ া যাহার = alসংখ ক; যব
ু তী জায়া যাহার = যব
ু জািন;
শ াম a

যাহার = শ ামা ; ন হেয়েছ (হiয়ােছ) কীিত যাহার = ন কীিত; হীন হেয়েছ (হiয়ােছ) শিk যার = হীনশিk;

বhu বীজ যাহার = বhuবীজক (দািড়m); বhu পtী যাহার = বhuপtীক iত ািদ। সirপ সধ
ু nা, দৃঢ়ধnা, িজতেkাধ, হত d,
পাকাcuেলা, লালেপেড়, scসিললা, ruতকীিত, দীঘায়,ু alিবদ , eকাgিচt, সেগাt, নীলpভ, নীলাmর, সতীথ, পkেকশ,
নতিশর, aনnেযৗবনা, হত d, নীলক , তীkবিু d, kীণpাণ, সবণ, হাফহাতা, হতভাগা, কােলাবরণ iত ািদ।

সমানািধকরণ বhubীিহ সমােসর আেলাচনা।
বhubীিহ (o কমধারয় সমােস) মহৎ শেbর sােন মহা হয়। মহাn বা মহৎ pাণ যাহার = মহাpাণ; বhubীিহ। িকntu —
মহাn য মনীষী = মহামনীষী; কমধারয়।
িকu kেt িবেশষ পদিট পূেবo বেস। মা মরা যাহার = মা-মরা; হীের বসােনা যােত = হীেরবসােনা (আংিট); uল
(নকশা) কাটা যাহােত = uলকাটা (ruমাল); কান কাটা যাহার = কানকাটা; বক
ু ফােট যাহার = বক
ু ফাটা; বক
ু ভের যাহােত
= বক
ু ভরা ( sহ); sাথi পরম যাহার = sাথপর। সirপ — গালভরা, দাগলাগা, পটেমাটা, ঘরেপাড়া ( গাru), রাসভারী
( লাক), মধ পদেলাপী (সমাস), আরামিpয় iত ািদ। সািহেত র uদাহরণ — “নয়নভরা জল গা তামার আঁচলভরা uল।”
িকu kেt সমানািধকরণ বhubীিহ সমােস duিট পদi িবেশষ হয়। িকntu লk করেল দখা যােব aেনক kেt
পূবপদিট িবেশষণ-ভাবাপn। uদাহরণ: — গা ীব ধন ু যাহার = গা ীবধnা; চnd আপীড় (িশেরাভূ ষণ) যাহার চndাপীড়। aিহ
ভূ ষণ যাহার = aিহভূ ষণ (িশব); গরল আভরণ যাহার = গরলাভরণ (িশব); tuষার মৗিল যাহার = tuষারেমৗিল; তপস া ধন
যাহার = তেপাধন; নদী মাতা যাহার = নদীমাtক iত ািদ। সirপ — পু ধnা, ব বহারজীিব, তেজামিূ ত, ব ামেকশ,
inেু মৗিল, িশিখবাহন, aেধnেু শখর, টকচাঁদ, িশিখবাহন, শিশেশখর, সধ
ু াংuেশখর, চndভূ ষণ, িদগmর,
সমানািধকরণ বhubীিহ o কমধারয় সমাসিন

তাmর iত ািদ।

n পদ দখেত eকi pকার। সত
ু রাং চহারা দেখ নয়, aথ বেু ঝ সমাস

o ব াসবাক িনণয় করেত হয়। “ তামার eমন duবিd
ু হল কন?” — eখােন duবিd
ু = duঃ (du ) য বিু d — কমধারয় সমাস।
িকntu “tuিমi ei duবিdেক
বাঝাবার চ া কর।”— eখােন duবিd
ু
ু = duঃ (du ) বিু d যাহার — বhubীিহ সমাস। কারণ eখােন
duঃ িকংবা বিু d কােনািটরi aথpাধ ান
সমাসিন

নi। du

বিু dযk
মানষ
ু েকi বাঝােনা হেয়েছ। সirপ কদাচার o কদাকার
ু

n পদ duিটেত যথাkেম আচার o আকার eর aথpাধান থাকেল সমাস হেব কমধারয়। িকntu ku-আচার বা ku-

আকারিবিশ ব িkেক বাঝােল সমাস হেব বhubীিহ।
আবার সমানািধকরণ বhubীিহ o uপপদ তৎপুruেষর সমsপেদর চহারা eকi। তার থেক uভেয়র পাথক

বাঝার

uপায় িক? kদn utরপদিটেত যিদ িkয়ার utরpাধান থােক, তাহেল ব াসবােক র utর পদিট হেব কtকারক য, িযিন,
যাহারা, iহারা; সমাস হেব uপপদ তৎপুruষ। আর যিদ িবেশষেণর aথ পিরuট হয়, তেব বhubীিহ সমাস হয়। কান কাটা
যাহার = কানকাটা (বhubীিহ সমাস)। eখােন কাটা kদn পেদ িবেশষেণর aথ পিরuট। িকntu কান কােট য = কানকাটা;
uপপদ তৎপুruষ সমাস। কারণ eখােন kদn িkয়ারi aথpাধান রেয়েছ। ei ধরেণর িবভাগ তািttক মাt। সাধারণভােব
লােক duিটর eকিটেক ব বহার কের। যমন িবেশষণrেপ duবিdেক
ব বহার না কের duবিd
লাক বলা হয়।
ু
ু

খ. ব িধকরণ বhubীিহ।
য সমােস সমস মান পদ duiিট পৃথক িবভিkযk
িবেশষ পদ হয়, তােক ব িধকরণ বhubীিহ সমাস বেল। ei
ু
সমােসর পূবপদিট শন
ূ িবভিk যk
ূ পেদর
ু eবং পরপদিট সpমীর ‘e’ বা ‘ ত’ িবভিkযk
ু হয়। কাযত eিট িবভিk শন
সিহত aিধকরেণর সমাস (িব + aিধকরণ)।
uদাহরণ: — বীণা পািণেত যাহার = বীণাপািণ; পd নািভেত যাহার = পdনাভ (িবu); চnd চূ ড়ায় যাহার = চndচূ ড়;
ঊণা নািভেত যাহার = ঊণনাভ; িণc aেn যাহার = িনজn; kৎ aেn যাহার = kদn; িত aেn যাহার = িতঙn; মধ ু কে
যাহার = মধক
ু ; কল (সম
ু ধর
ু

িন) কে

যাহার = কলক ; লাম পেদ যাহার = লামপাদ; pণাম পূেব যাহার =

pণামপূবক; tuলনা মেূ ল যাহার = tuলনামল
ূ ক; খ

হেs যাহার = খ

হs; হািস মেু খ যাহার = হািসমেু খা iত ািদ।

সirপ দ পািণ, বjপািণ, িপণাকপািণ, গবািদ, িমলনাnক, শশা , সব
ূ ক, সারগভ,
ু n, aজn, pদানপূবক, বণনামল
রtগভা, jানগভ, চাঁদকপােল, ছেলেকােল, গামছাকাঁেধ, aন মনs, শল
ূ পািণ, সত সn, aruমখ
ু ী iত ািদ।

আেলাচনা: — কখনo কখনo e, ত িবভিkযk
ু পদিট pথেমo বেস। kেণ জn যাহার = kণজnা; সেত সnা
(িsরিন া) যাহার = সত সn; পােপ মিত যাহার = পাপমিত; আশীেত (দাঁেত) িবষ যাহার = আশীিবষ (সাপ); ধেম বিু d
যাহার = ধমবিু d; aন িবষেয় মন যাহার = aন মনs; িনেm রখা যাহার = িনmেরখ। তdrপ সত িন , eকিন , aেধােরখ,
পাছােপেড় iত ািদ।

গ. নঙথক বhubীিহ।
নঙথক পেদর সে

িবেশষ পেদর য বhubীিহ সমাস হয় তােক নঞথক বhubীিহ সমাস বেল। uদাহরণ:- িনঃ (নাi)

শ া যাহার = িনঃশ ; নাi aথ যাহার = িনরথক; িনঃ (নাi) স ী যাহার = িনঃস ; িনঃ (নাi) কল

যাহার = িন ল ; নাi

an যাহার = aনn; নাi ঈশ যাহার = aনীশ; িব (িবগত) হেয়েছ (হiয়ােছ) ধব (sামী) যাহার = িবধবা; িবগতা পtী
যাহার = িবপtীক; িবগত হেয়েছ (হiয়ােছ) রাগ (aনর
ু াগ) যাহার = বীতরাগ; িবগত হেয়েছ

dা যাহার = বীত d; নাi

kuল যাহার = নkuল; িবগত হেয়েছ িনdা যাহার = িবিনd; নাi তndা যাহার = aতnd; িবগত হেয়েছ (হiয়ােছ) kম (kািn)
যাহার = িবগতkম; িবগত হেয়েছ (হiয়ােছ)

ী যাহার = িব ী; িনঃ (নাi) দায় যাহার = িনদায়; নাi ঈহা (icা) যাহার =

aনীহ; নাi িনবাণ যাহার = aিনবাণ; িবগত হেয়েছ (হiয়ােছ) ধম যাহার = িবধমা; নাi লাজ যাহার = িনলাজ; িবগত aথ
যাহার = ব থ; িনঃ (নাi) লjা যাহার = িনলj; িনঃ (নাi) আময় ( রাগ) যাহার = িনরাময়; িনঃ (নাi) জীব (জীবন) যাহার
= িনজ ব; িনঃ (নাi) িবকl যাহার = িনিবকl; িনঃ (নাi) িখল (aকিষত জিম) যাহার = aিখল; িনঃ (নাi) িবেশষ
যাহােত = িনিবেশষ; িনঃ (নাi) সহায় যাহার = িনঃসহায়; িনঃ (নাi) pভা যাহার = িনpভ; a (নাi) pিতভা যাহার =
apিতভ; কাথা হiেতo ভয় নাi যাহার = akuেতাভয়; ব (নাi) iমান যাহার = বiমান; নাi ছাড় (ছাড়ান) যাহার িনকট
হiেত = নােছাড়; নাi থi যাহার = aথi; নাi তার যাহােত = বতার iত ািদ। তdrপ
িনরkর, িনruপািধ, িনিবেবক, িনেবাধ, িনে

— িনরাকাk, িনdnd, িনিdধ,

, aমল
ূ ক, িনি n, aনািদ, aিনবার, নীরk, নীরস, aসীম, িনবাnব, aরnন,

নীরস, নীরk, aসীম, িনরবয়ব, aনথক, িবশৃ ল, বীতেশাক, বহায়া, বচাল, িনভু ল, িনেটাল, িনখত,
িনজলা, বhuঁশ,
ুঁ
বয়াদব, বপেরায়া, বপাtা iত ািদ।
aেনেক ন

তৎপুruেষর সে

নঞথক বhubীিহর guিলেয় ফলার সmাবনার কথা ব াকরেণ িলেখেছন। তেব মল
ূ

কথািট মেন রাখেল eসেবর কান pেয়াজন হয় না। বhubীিহেত পরপদিট সমs পেদর aথ িনধারণ কের না। আধিু নক কােল e
ধরেনর িব ািn eিড়েয়i লখা হয়। যার jান নাi ei aেথ ajান (বhubীিহ) বhuল pচিলত িকntu তার মেধ ajান (jােনর
aভাব) দখা গল সাধারণতঃ কu বেল না। বলা হয় “jােনর aভাব”।

ঘ. মধ পদেলাপী বhubীিহ।
বhubীিহ সমােস ব াসবােক র মধ িsত পদ লাপ হেল সi সমাসেক মধ পদেলাপী বhubীিহ বেল। ei সমােসর
aিধকাংশ pেয়াগ uপমােনর সিহত হয় বেল eেক uপমান বhubীিহ বা uপমাtক বhubীিহo বলা হয়। ei সমাসেক কu
কu ব াখ াtক বhubীিহo বেলেছন।
uদাহরণ:- কমেলর মেতা aিk যাহার = কমলাk; মৃেগর নয়েনর ন ায় চ ল নয়ন যাহার = মৃগনয়না; কা েনর
pভার ন ায় pভা যাহার = কা নpভ; চেndর ন ায় িsেgাjjল মখ
ু য নারীর = চndমখ
ু ী; কmুর (শ

) ন ায় গmীর ক

যাহার

= কmুক ; ভাieর কপােল ফাঁটা দoয়ার য aন ু ান = ভাiেফাঁটা; িবেmর ন ায় রি ত aধর য নারীর = িবmাধরা; eক
চটীর (

ী) aিধকার যাহােত = eকেচিটয়া;

ার (kukuর) মেতা পদ যাহার =

াপদ; নাদার (বড় জালা) মেতা পট যাহার

= নাদােপটা; পাঁচ সর oজন যাহার = পাঁচেসির (বাটখারা); eক বক
ু গভীরতা যখােন = eকবক
ু (জল); মকেরর মেু খর

মেতা মখ
ু যাহার = মকরমখ
ু ী (বালা); িটয়ার মেতা রঙ যাহার = িটয়ারঙ; মীেনর aিkর মেতা aিk যাহার = মীনাkী; দখন
মাt হািস যাহার = দখনহািস; দড় গজ পিরমাণ যাহার = দড়গজী (গামছা); ডাকােতর বেু কর মেতা বক
ু যাহার =
ডাকাবেু কা; িচruনীর দাঁেতর মেতা দাঁত যাহার = িচruনীদাঁতী; মৃেগর ন ায় নয়ন যাহার = মৃগনয়না; কমেলর ন ায় লাচন
যাহার = কমলেলাচন। সirপ িবdu ৎpভ, kuরধার, হমpভা, খ ননয়নী, eণাkী, পdগnা, চndাননা, চাঁদবদনী, হিরণাk,
চndবদন, সয
ূ েতজা, বাঁদরমেু খা iত ািদ।
কেয়কিট pেয়াগ দখান হল। “তিড়তবরণী, হিরণনয়নী দিখন ু আিঙনামােঝ।” “িকংবা িবmাধরা রমা amুরািশতেল।”

“িবড়ালাkী িবধম
ু খ
ু ী মেু খ গn uেট।”

ঙ. ব িতহার বhubীিহ।
পরsর eক জাতীয় িkয়ার িবিনময় বাঝােত eকi িবেশেষ র িdt dারা য বhubীিহ সমাস হয়, তার নাম ব িতহার
বhubীিহ সমাস। ei সমােসর পূবপেদর an sর aিধকাংশ sােন আ (sানিবেশেষ o) eবং পরপেদর an sর সবদাi i হয়।
যd
ু , িববাদ pভৃ িত aেথ: — হােত হােত য যd
ু = হাতাহািত; কেশ কেশ আকষণ কিরয়া য য যd
ু = কশােকিশ;
পরsরেক হানা = হানাহািন; পরsরেক টানা = টানাটািন; পরsরেক গািলবষণ কিরয়া য িববাদ = গালাগািল; পরsর
দর হাঁকা = দরাদির; পরsরেক কাটা = কাটাকািট iত ািদ। সirপ তকাতিক, নখানিখ, লাঠালািঠ, রkারিk, খেু নাখিু ন,
কাড়াকািড়, ঘেু ষাঘিু ষ, guঁতাguঁিত, cuেলাcuিল iত ািদ।
[িকntu তাড়াতািড়, বলােবিল, রাতারািত, বাড়াবািড়, আড়াআিড়, সাজাসিু জ pভৃ িত শেb পারsিরক িkয়া িবিনময় বাঝায় না
বেল eguিল ব িতহার বhubীিহ সমােসর uদাহরণ নয়; িবud শbৈdত।]

pীিতিবিনময় বা আলাপ pভৃ িত aেথ:- কােন কােন য কথা = কানাকািন; গলায় গলায় য িমল = গলাগিল; কােল
কােল য িমলন = কালাkuিল; হািসয়া হািসয়া য আলাপ = হাসাহািস, হাস ালাপ; পরsর সরা = সরাসির; পরsর জানা
= জানাজািন iত ািদ। সirপ চাoয়াচাoিয়, দখােদিখ, চােখােচািখ, মেু খামিু খ, বলাবিল iত ািদ।
pেয়াগ: “তখনi iিতহাস কানাকািন কের uেঠিছল।” তামােদর িবছানাপt বাঁধাবাঁিধ হল? ধরাধির কের চাকিরটা
হল।

চ. সহাথক বhubীিহ।
পূবপদ িবেশেষ র সে

সহাথক utরপেদর বhubীিহ সমাস হেল তােক সহাথক বhubীিহ সমাস বেল। eখােন

ব াসবােক সিহত কথািট ব বহার করা হেয় থােক। তার পর সিহত aেথ pথেম ‘স’ eর pেয়াগ হয়।
uদাহরণ: — পুেtর সিহত বতমান = সপুt; বেগর সিহত বতমান = সেবগ; tরার সিহত বতমান = সtর; টীকার
সিহত বতমান = সটীক; শ ার সিহত িবদ মান = সশ ; aবলীলার সে
সাবয়ব; িkয়ার সিহত বতমান = সিkয়;

বতমান = সাবলীল; aবয়েবর সিহত িবদ মান =

dার সিহত বতমান = স d; aেথর সিহত িবদ মান = সাথক; বাk eর সিহত

িবদ মান = সবাk (চলিct); তেকর সিহত বতমান = সতক; হেষর সিহত বতমান = সহষ; সmেমর সিহত িবদ মান =
সসmম; aবধােনর সিহত িবদ মান = সাবধান; চরাচেরর সিহত িবদ মান = সচরাচর; pিতভার সিহত িবদ মান = সpিতভ;
aেnর সিহত িবদ মান = সাn iত ািদ। সirপ সসmান, সিশষ , সাlাস, সা া , সিন , সা য়, সsৃহ, সদয়, সবাnব,
সমাtক, সpশংস, সstীক, সপুt, সt , সেফন, সানজ
ু , সিবেশষ iত ািদ।

সািহেত ব াকরণিসd নয় eমন িকu uদাহরণ দখা যায়। যমন সলিjত, সকাতর, সশি ত iত ািদ। eguিল
সাধারণভােব ব বহার না করাi uিচত। লখকগণ eguিলেক ভু লkেম aিধক লিjত, aিধক কাতর, aিধক শি ত iত ািদ
aেথ pেয়াগ কেরেছন। “িsতহােস নািহ চল সলিjত বাসরশয ােত sb aধরােত।” — রবীndনাথ।

(ছ) সংখ াপূবক বhubীিহ।
বhubীিহ সমােসর পূবপদিট সংখ াবাচক িবেশষণ হেল সংখ াপূবক বhubীিহ হয়। কাযতঃ eguিল সমানািধরণ বhubীিহর
মেধ পেড়। uদাহরণ: — দশিট আনন যাহার = দশানন (রাবণ); িt লাচন যাহার = িtেলাচন (মহােদব); চtuঃ মখ
ু যাহার =
চtuমখ
ু (bhা); ষ আনন যাহার = ষড়ানন (কািতেকয়); িt নয়ন যাহার = িtনয়ন (stীিলে

িtনয়না); স (ফারসী িতন)

তার যাহার = সতার; duiিট নল যাহার = দানলা (বnক
ু ); eকিট ডাল যাহার = eকেডেল (eকডািলয়া); eক িদেক রাখ
যাহার = eকেরাখা (মানষ
ু ); eক িদেক চাখ যাহার = eকেরাখা; সহs লাচন যাহার = সহsেলাচন (ind); সহs িবধা
যাহার = সহsিবধ; িতনিট তলা যাহার = িতনতলা বা ততলা (বািড়); আটিট চালা যাহার = আটচালা; duiবার ফল (ফেল)
যাহার = দাফলা (গাছ); duiবার ফসল হয় যখােন = দাফসলী (জিম); ছয়িট ঘর যাহার = ছঘরা (িরভlভার); চৗ (চার)
রাsার িমলন যখােন = চৗরাsা iত ািদ। সirপ: — প ানন, চtuভু জ, দশভু জা, তমাথা (রাsার মাড়), চtu

দ, তপায়া,

সাতরঙা, eকতারা, দাতলা (বািড়); তিশের (িসজম
ু নসা); নবdার ( দহ) iত ািদ।
আেলাচনা: — িdgu o সংখ াপূবক বhubীিহ সমােসর সমsপেদর আkিত eকi। সত
ু রাং আkিত

দেখ নয়, aথ বেু ঝ

সমাস িনণয় o ব াসবাক করেত হেব। যখােন সমি বা সমাহার বাঝায়, সখােন িdgu আর যখােন সমস মান পদ duিটর
কানিটর aথ না বিু ঝেয় aন eকিট পেদর aথ বাঝায়, সখােন সংখ াপূবক বhubীিহ হেব। কলাসপিত tuিম দব প ানন
(বhubীিহ); িকntu

তামার মিহমা মাতা, প ানন (বhubীিহ) প ানেন (িdgu) বিণেত না পাের। প ানন িশব বাঝায়। িশব পাঁচিট

মেু খ বিণেত পােরন না, ei aেথ প ানন িdgu।

5. িdgu সমাস:
য সমােস পূবপদিট সংখ াবাচক িবেশষণ, utরপদিট িবেশষ eবং সমাসবd পদিটর dারা সমি

বা সমাহার

বাঝায়, সi সমাসেক িdgu সমাস বেল। aেনেক িdgu সমােস সমাহার ছাড়াo তিdতাথ eবং utরপেদ যk
ু ei dui pকার
uদাহরণ িদেয় থােকন। তিdতােথ, utরপদ পের o সমাহার বঝ
ু ােল সংখ াবাচক শb পূেব থেক য সমাস হয়, তােক িdgu
সমাস বেল। তিdতােথ, যথা: প

(পাঁচিট) গা dারা kীত = প gu। utরপদ পের, যথা: প

প হspমাণ। [eখােন pমাণ শb utরপদ পের থাকায় প

হs pমাণ iহার =

o হs ei dui পেদর িdgu সমাস হেয়েছ]। সমাহাের, যথা: িt

(িতন) লােকর সমাহার = িtেলাকী।
uদাহরণ:- প

pদীেপর সমাহার = প pদীপ; প

নদীর সমাহার = প নদ; dui নয়েনর সমাহার = duনয়ন; িt

ভু বেনর সমাহার = িtভু বন; সp aহ (িদন) eর সমাহার = সpাহ; িt pাnেরর সমাহার = িtpাnর বা তপাnর; নব (নয়)
রািtর সমাহার = নবরাt; প

নদীর সমাহার = প নদ; duiিট গাruর সমাহাের kীত = িdgu; চtuঃ (চার) aে র সমাহার

= চtuর ; িতনিট কিড়র িবিনমেয় kীত = িতনকিড়। তdrপ: — িtতাপ, চৗিদক, প ভূ ত, িtরাt, প ামৃত, পাঁচেফাড়ন,
সpসর
ু , সাতঘাট, সাতসমd
ু , a বস,ু ষ িরপু, নবরt, a ধাtu, দশচk, দশাবতার, দশদশা, তরনদী, চৗহিd, ষালকলা
iত ািদ।

d ব : িdgu সমােস সমsপদিট কান সমেয় আকারাn আবার কান সমেয় ঈকারাn হয়। যমন িt ফেলর সমাহার =
িtফলা, প

বেটর সমাহার = প বটী। eেkt pচিলত রীিতi aনস
ু রণ করা uিচত।

pেয়াগ: — “শেতক শতাbী ধের নােম িশের aসmানভার।” “আপনাের বঁ েধ রােখা চৗিদেক জড়ােয় aিভমান।”
“ শােনর বেু ক আমরা রাপণ কেরেছ প বটী।” “আমােদর সনা যd
ু কেরেছ সিjত চtuরে ।”
আেলাচনা: — কমধারয় সমােসর সিহত িdgu সমােসর িকuটা সাদৃশ আেছ। uভয় সমােসi সমস মান পদduিটেত
সমান িবভিk (কtকারেকর) থােক। তাi সংsৃেতর aনস
ু রেণ কান কান বয়াকরণ িdgu সমাসেক কমধারয় সমােসর
anগত কিরবার পkপাতী। িকntu uভয় সমােসর পাথক guিলo আমােদর মেন রাখা uিচত। যথা: — (1) িdgu সমােস পূবপদিট
সবদাi সংখ াবাচক িবেশষণ আর utরপদিট সবদাi িবেশষ । aথচ কমধারয় সমােস সমস মান পদ duিট কখনo িবেশষ ,
কখনo িবেশষণ; িবেশষণ হেলo তারা সাধারণ িবেশষণ, সংখ াবাচক িবেশষণ নয়। আবার মধ পদেলাপী কমধারেয়
sানিবেশেষ পূবপদ o utরপদ uভেয়i সংখ াবাচক িবেশষণ। (2) িdgu সমােস সমাসবd পদিটর dারা সমাহার বাঝায়, িকntu
কমধারেয় utরপেদর aথpাধান , সমাহােরর p

সখােন জােগ না।

6. aব য়ীভাব সমাস:
সমােসর পূবপদ িহেসেব যিদ aব য় পদ ব বhত হয়, eবং সi aব েয়র aথi pধান হয়, তেব সi সমাসেক বলা
হয় aব য়ীভাব সমাস। aব য়ীভাব সমােস সাধারণত utরপদ িবেশষ হয়। সমs পদিট aব েয়র ভাব pাp হয় বেল ei
সমােসর নাম aব য়ীভাব। যমন: — আtােক aিধকার কের = aধ াt, মরণ পযn = আমরণ। eখােন পূবপদ িহেসেব
পযn aেথ ‘আ’ uপসগ ব বhত হেয়েছ। আর পরপদ ‘মরণ’। িকntu eখােন সমs পদিটেক নtuন aথ িদেয়েছ ‘আ’ uপসগিট।
aথাৎ, eখােন ‘আ’ uপসগ বা aব য় বা পূবপেদর aথ pাধান
aব য়সূচক শbাংশ। uপসগ বচন বা িল

পেয়েছ। তাi eিট aব য়ীভাব সমাস। [uপসগ eক ধরেনর

ভেদ পিরবিতত হয় না িকংবা বােক র aন

কান পেদর পিরবতেনo eর কান পিরবতন হয় না। eরকম

আেরকিট aব য়সূচক শbাংশ হেলা aনস
ু গ।]

সংsৃেত সামীপ , aভাব, বীpা, aনিতkম, সাদৃশ , সীমা, যাগ তা, kudতা, সmখ
ু , প াৎ, িবrudতা বা বপরীত ,

আিতশয , আনপ
ূ pভৃ িত িবিবধ aেথ aব য়ীভাব সমাস হয়। বাংলা aব য়ীভাব সমােসo eguিল লিkত হয়। e ছাড়াo
ু ব
বাংলায় aব য়ীভাব সমাসেক eকিট

সামীপ : —

ণী ধরা হয়। পরবত aনেু cদguিলেত ei সব ধরেণর uদাহরণ দoয়া হল।

kেলর সমীেপ = uপkল; aিkর সমীেপ = সমk; কে র সমীেপ = uপক ; নগেরর সমীেপ =

uপনগর; সn ার কাছাকািছ = সn ানাগাদ iত ািদ। সirপ: — সirপ aনগ
ু , সকালনাগাদ iত ািদ।

aভাব: —

িভkার aভাব = duিভk; িবে র aভাব = িনিব ; মিkকার aভাব = িনমিkক; ভােতর aভাব =

হাভাত; িমেলর aভাব = গরিমল; মানােনর aভাব = বমানান; হায়ার (লjা) aভাব = বহায়া; aেথর aভাব = aনথ;
আিমেষর aভাব = িনরািমষ; নেু নর aভাব = আনিু ন বা আলিু ন; ঘেরর aভাব = হাঘর; বেnাবেsর aভাব = ব-বেnাবs।

বীpা (পুনঃপুনঃ): —

িদেন িদেন = pিতিদন; aে

aে

= a া ী; kেণ kেণ = pিতkণ বা aনk
ু ণ; গৃেহ গৃেহ

= pিতগৃহ; জেন জেন = জনpিত বা জনিপu বা জনেক; সের সের = সরpিত বা সরকরা; দেম দেম = হরদম; রাজ
রাজ = হরেরাজ; মােস মােস = pিতমাস বা িফ-মাস; সেন সেন িফ-সন; pিত মােঠ = মাঠেক-মাঠ। সirপ:— gামেকgাম, িদনেক-িদন, বছরবছর iত ািদ।

aনিতkম: —

শিkেক aিতkম না কিরয়া = যথাশিk; আয়েক aিতkম না কিরয়া = আয়মািফক; িবিধেক

aিতkম না কিরয়া = যথািবিধ; রীিতেক aিতkম না কিরয়া = যথারীিত; jানেক aিতkম না কিরয়া = যথাjান; aথেক

aিতkম না কিরয়া = যথাথ; সাধ েক aিতkম না কিরয়া = যথাসাধ ; i েক aিতkম না কিরয়া = যেথ ; icােক
aিতkম না কিরয়া = যেথc; ruিচেক aিতkম না কিরয়া = যথাruিচ; শাstেক aিতkম না কিরয়া = যথাশাst; িনয়মেক
aিতkম না কিরয়া = িনয়মমত। তdrপ: — যথাপূব, যথাkম, িনয়মমািফক। মেন রাখেত হেব; ‘aিতkম না কিরয়া’ আর
‘মািনয়া চলা’ duiিট বাক াংেশর aথ eক।

সাদৃশ : —

dীেপর সদৃশ = uপdীপ; মিূ তর সদৃশ = pিতমিূ ত; দােনর সদৃশ = aনদ
ু ান; আচােযর সদৃশ =

uপাচায; কথার সদৃশ = uপকথা;

িনর সদৃশ = pিত িন; ধ ােনর সদৃশ = aনধ
ু ান; লেk র সদৃশ = uপলk ; বেনর

সদৃশ = uপবন; ভাষার সদৃশ = uপভাষা; মntীর সদৃশ = uপমntী; aধ েkর সদৃশ = uপাধ k।

সীমা o ব ািp: —

ক

পযn = আক ; বাল হiেত = আবাল ; আিদ হiেত an পযn = আদ n; বালক

হiেত বৃd o বিনতা পযn = আবালবৃdবিনতা; জীবন পযn = আজীবন; যাবjীবন; পদ হiেত মsক পযn =
আপাদমsক; িদন ব ািপয়া = িদনভর। তdrপ: — আৈশশব, আকণ, আমৃtu , আমরণ, আচ াল, আজান।ু aন eকpকােরর
uদাহরণ: সমd
ু হiেত িহমাচল পযn = আসমd
ু িহমাচল, kuঁচিক হiেত ক া পযn = kuঁচিকক া, আগা হiেত গাড়া পযn =
আগােগাড়া। তdrপ আপাদশীষ, আিশরনখ, আগাপাশতলা iত ািদ।

kudতা: —
pত

kud gহ = uপgহ; kud শাখা = pশাখা; kud জািত = uপজািত; kud নদী = uপনদী; kud a

=

; kud সাগর = uপসাগর; kud িবভাগ = uপিবভাগ। তdrপ: — uপাহার, uপpধান, uপপদ iত ািদ।

যাগ তা: —
সmখ
ু :—
প াৎ: —

rেপর যাগ = aনr
ু প; guেণর যাগ = aনgu
ু ণ।

aিkর সmেু খ = pত k; kuেলর সmেু খ = aনku
ু ল।
গমেনর প াত = aনগ
ু মন; iেndর প াৎ = uেপnd।

বপরীত বা িবrud: —

kেলর িবruেd = pিতkল; aিkর aেগাচর = পেরাk; পেkর িবruেd = pিতপk;

ফেলর িবপরীত = pিতফল; িkয়ার িবপরীত = pিতিkয়া; বােদর িবruেd = pিতবাদ, ঘােতর িবruেd = pিতঘাত।
সirপ: — pিতদান, pিতেশাধ, pিতিহংসা iত ািদ।

িবিবধ aেথ: —

আtােক aিধকার কিরয়া = aধ াt; দবেক aিধকার কিরয়া = aিধৈদব; মেু খর aিভমেু খ =

সmখ
ু াের = aনk
ু ম;
ু ; িপতামেহর পূেব = pিপতামহ; পৗেtর পের = pেপৗt; বলােক aিতkাn = uেdল; kেমর aনস

বাstu হiেত uৎখাত = udাstu; শৃ লােক aিতkাn = ucৃ

ল; হীন দবতা = uপেদবতা; দstuর aনয
ু ায়ী = দstuরমেতা

iত ািদ; হীন দবতা = uপেদবতা; কাজ চালাiবার মেতা = কাজচলােগাছ; দstuর aনয
ু ায়ী = দstuরমেতা। [pিত, uপ pভৃ িত
uপসগ eকািধক aেথ pযk
ু হেc, লk করেত হেব।]
আেলাচনা: — aব য়ীভাব সমােসর uপেরাk uদাহরণguিলেত সংsৃত o বাংলা সমাস duii আেছ। eেদর aব য়
িহসােব ব বহার কম। aব য়ীভাব সমাসিন

n পদ aিধকাংশ kেt িবেশষ বা িবেশষণrেপ (সব pকার) ব বhত হয়।

pেয়াগ: “িবধাতার rudেরােষ, duিভেkর dাের বেস ভাগ কের খেত হেব সকেলর সােথ anপান।” “ নৗকা িফ-সন
uিবেছ ভীষণ।” “pকাশ রাজপেথ কােলাবাজারীেদর আপাদমsক (aব য়) চাবকােনাi oেদর eকমাt মেহৗষধ।” তার কথা
uেন আমার আপাদমsক (িবেশষ ) জেল গল। “
pিত-a

িনিটের pিত

িন (িবেশষ ) সদা ব

কের।” “pিত-a

লািগ কাঁেদ

মার” — jানদাস। “তেব সৗভাগ ei য uপkল (িবেশষ ) িনকেট।” pিতkল (িবেশষণ) পিরেবেশ unিত করা

durহ বiিক। যথাসাধ (িkয়া িবেশষণ) চ া কেরা, ফলাফল ঈ েরর হােত। “হাঁu-নাগাল ধােনর জিম গলা-নাগাল পাট।”
বiখািন যথাsােন (িবেশষ ) রাখ।

aন ান সমাস
[ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার ei সমাসguিলেক তৎপুruেষর pকারেভদ বেল uেlখ কেরেছন। যেহtu সংjাguিল িতিনo sীকার
কেরেছন, তাi eেদর পৃথক আেলাচনায় দাষ নi।]

1.

িনত সমাস:

য সমােসর ব াসবাক গঠন করেত গেল সমস মান পদ ছাড়া aন
বেল। তেব aেনক

কান পেদর pেয়াজন হয় না তােক িনত সমাস

kেt সমস মান পেদর সমাথক পদ dারা ব াসবাক গিঠত হয়। আবার পূবপদ utরপেদর sান

পিরবতনo িকu িকu kেt দখা যায়। যমন, aন gাম = gামাnর। eখােন ‘aন gাম’ আর ‘gামাnর’, ei বাক াংশ o
শbিটর মেধ

তমন িবেশষ কান পাথক

নi। কবল ‘aন ’ পেদর বদেল ‘anর’ পদিট ব বহার করা হেয়েছ। তাi eিট

িনত সমাস। লkণীয় aন শbিটর sেল anর ব বhত হেয়েছ। কান কান kেt সমs পদিট সমস পেদর বাiের aন
aথ বহন কের। uদাহরণ: aন মন ু = মnnর (aথ duিভk)।

uদাহরণ: কাঁচা + কলা = কাঁচাকলা (কাঁচাকলা পািকেল খায় না, কাঁচাi খাoয়া হয়), k

সপ = k সপ (সােপর

eকিট pজািত) iত ািদ। eirপ দাঁড়কাক, icাবসn।
uদাহরণ: dugেফন tuল = dugেফনিনভ (tuল ােথ িনভ কথািট ব বhত হেয়েছ); জবাkuসম
ু tuল = জবাkuসম
ু স াশ
(tuল ােথ স াশ কথািট ব বhত হেয়েছ); uধi
ু িচh = িচhমাt; কবল দশন = দশনমাt; কবল eকিট = eকমাt; কবল
বলা = বলাবিল; কবল হাঁটা = হাঁটাহাঁিট iত ািদ। তdrপ: — inিু নভ, রজতিগিরিনভ, জnাnর, দহাnর, যগ
ু াnর, সময়াnর,
ধমাnর, িদনাnর, দৃশ াnর, জলমাt, িভkামাt, কালসাপ, খাটাখািট, ঘারাঘিু র, বকাবিক, ঝালাuিল, দাপাদািপ।

2.

aলk
ু সমাস:

য সমােসর সমs পেদ পূবপেদর িবভিk লাপ পায় না, তােক aলk
ু সমাস বেল। aলk
ু তৎপুruষ সমােসর
pেয়াগi সবািধক। লk
ু ধাtuিটর aথ ‘ লাপ পাoয়া’। িবভিk লাপ পায়না বেল ei সমােসর নাম aলk
ু িবিভn pকার aলk
ু
সমােসর uদাহরণ িনেm pদt হল।
(ক) aলk
ু dnd: uদাহরণ: বেু ক o িপেঠ = বেু কিপেঠ; চােখ o মেু খ = চােখমেু খ। তdrপ: —

আেগিপেছ,

পেথঘােট, হােটবােট, duেধভােত, ঘেরবািহের, মােয়িঝেয়, হােতকলেম, িদেনরােত, বেনবাদােড়, ঠােরঠাের iত ািদ।
(খ) aলk
ু ায়ী aলk
ু তৎপুruষ: তৎপুruেষর িবিভn pকারguিলর ব বহার aনয
ু তৎপুruষেক পাঁচ ভােগ ভাগ কের
uদাহরণ guিল িনেm pদt হল।
(1) tতীয়া: — তমসা আcn = তমসাcn; হােত কাটা = হােতকাটা (সেু তা)। সirপ duেধেধাoয়া, কেলছাঁটা,
পােয়েঠলা, িঘেয়ভাজা(লিু চ), তেলভাজা, হােত-আঁকা, হােতগড়া (ruিট), সােপকাটা, রােদেপাড়া, পােয়চলা, চােখেদখা,
গেnভরা, মেঘঢাকা, কােনকালা iত ািদ।
(2)
তdrপ:-

চtuথ : — আtেন পদ = আtেনপদ; মিু ড়র জন চাল = মিু ড়র-চাল; জামার জন কাপড় = জামার কাপড়।

খলার-মাঠ, তােসর-ঘর, মািটর-মানষ
ু , পেটর-ভাত, আলর
ু চপ iত ািদ।

(3) প মী: — সারাৎ (সার শেbর প মীর eকবচন) সার = সারাৎসার; পর হiেত পর = পরাৎপর; আকাশ থেক
পড়া = আকাশ- থেক-পড়া।
(4) ষ ী: —

াtuঃ পুt =

াtu

t
ু ; বাচঃ (বােক র) পিত = বাচsিত; মামার বািড় = মামার-বািড়; হািতর খারাক

= হািতর- খারাক; পেরর ধন = পেরর-ধন। (পেরর ধন = পরধন বলেল, ষি

তৎপুruষ সমাস হেয় যায়।)। সirপ: —

ভু েলর-মাসল
ু , চােখর-জল, খলার-মাঠ।
(5) সpমী: — যিু ধ (যেু d) িsর = যিু ধি র; কি n কােল = কি নকােল; িদেন ডাকািত = িদেনডাকািত। তdrপ: —
গাড়ায়গলদ, aেnিsত, aরেণ েরাদন, iচঁ েরপাকা, জেলেডাবা iত ািদ।
(গ) aলk
ু বhubীিহ: — গােয় হলদ
ু দoয়া হয় য aন ু ােন = গােয়হলদ
ু ; (িশuর) মেু খ ভাত দoয়া হয় য aন ু ােন
= মেু খভাত। সirপ হােতখিড়, সব- পেয়িছর- দশ, িপেঠ-পালান iত ািদ।
(ঘ) aলk
ু uপপদ তৎপুruষ: — সরিস (সেরাবের) জেn য = সরিসজ; মনিস (মেন) জেn য = মনিসজ; কেলেজ
পিড়য়ােছ য = কেলেজপড়া; aেn বাস কের য = aেn বাসী; গােয় পেড় য = গােয়পড়া; রােদ পােড় য =
রােদেপাড়া।

3. pািদ সমাস:
p, pিত, aন,ু পির, iত ািদ aব য় বা uপসেগর সে

kৎ pত য় সািধত িবেশষ বা িkয়াবাচক িবেশষ র সমাস হেল

তােক pািদ সমাস বেল। যমন, p (pk ) য বচন = pবচন। eখােন বচন সমস মান পদিট eকিট িবেশষ , যার মল
ূ (ধাtu)
বচ ধাtu। kৎ pত য় সািধত হoয়ায় পদিট kদn পদ। ‘p’ aব েয়র সে

kৎ pত য় সািধত িবেশষ ‘বচন’র সমাস হেয়

সমs পদ ‘pবচন’ শbিট তির হেয়েছ। সত
ু রাং, eিট pািদ সমাস। pািদ তৎপুruষ সমােসর uদাহরণ: p (pk ) ভাত
( জ ািত) = pভাত; aিভগত মখ
ু ষ; aিত (aিতkাn) য মানব = aিতমানব; uৎ
ু = aিভমখ
ু ; সু (সn
ু র) পুruষ = সপ
ু ru
(uৎkাn) শৃ লােক = uৎশৃ ল = ucৃ

ল।

সমাস aনশ
ু ীলন:
ছাtেদর পেk সমাসবd পেদর ব াসবাক

লখা eকিট pধান কাজ। duঃেখর িবষয় ব াসবাক সকেল

eকভােব লেখন না। তাi ছাtেদর িdধা বেড় যায়। তেব পরীkকরা সাধারণতঃ যিু k িদেয় িবচার কের মল
ূ ায়ন
কের থােকন। সকেলরi uিচত ব াসবাক guিল খিটেয়
পড়া। বতমােন কেয়কিট সমাস aিভধান pকািশত হেয়েছ।
ুঁ
সমাসবd পেদর িববরণ ei বiguিলেত ভাল পাoয়া যায়। aবসর সমেয় ei বi পড়েত পারেল ধারণা পির ার
হেব।

প ম aধ ায়: বাক
pথম পিরেcদ: বাক pকরণ
বােক র srপ
বাক শbিটর ব ু ৎপিtগত aথ কথ বা কিথত িবষয়। যথাযথ িবন s শbসমি যিদ eকিট সmণ
ূ মেনাভাব pকাশ
কের তােক বাক বেল। সরsতী ক াভরণm- ত (মহারাজ ভাজ kত) বাক ei ভােব সংjাত হেয়েছ।
‘আখ াতং সাব য়কারকিবেশষণং বাক ং।’ 1.1.31
aথাৎ aব য়যk
ু , বা কারকযk
ু বা কারেকর িবেশষণযk
ু িkয়ােক বাক বলা হয়। aথাৎ uধ ু aব য় আর িkয়ােতo
বাক হেত পাের, কানo eকিট কারকযk
ু িkয়ােতo বাক হেত পাের, আর oi সব কারেকর িবেশষণ থাকেতo পাের নাo
থাকেত পাের।
ei সংjায় িkয়ার gurut লkণীয়। সmণ
ূ মেনর ভাব pকাশ করা ব াপারটা eখােন uিlিখত হয় নাi, ‘িkয়াnয়ী
কারক’i স-কাজ কের বেল। iংেরজী sentence কথািটর মধ মেনাভাব pকােশর িবষয়িট pcn আেছ। শbিটর মেূ ল আেছ
‘sentir’ ধাtuিট, যার aথ, feel বা express. aন িদেক বাক কথািটর aথ ‘যা বলা হয়।’
ভাষার মল
ূ uপকরণ বাক , বােক র মৗিলক uপাদান পদ, যার pধান হল শb। আর শেbর মল
ূ uপাদান

িন।

“বাক ােদরামিntতস াসয়
ূ াসmিতেকাপkuৎসনভৎসেনষ।ু ” পািণিন a াধ ায়ী।
anয়: বাক ােদঃ আমিntতস aসয়
ূ া সmিত কাপ kuৎসন ভৎসেনষ।ু
aনব
ূ া, সmিত, কাপ, িনnাবাদ, ভৎসনােত (ব বhত হয়)। aথাৎ ভাব pকাশ কের।
ু াদ: বাক ািদ বkার aসয়
কিতপয় সিু বন s পেদর dারা বkার মেনর কান eকিট ভাব সmণ
ূ ভােব pকাশ করা সmব হেল তােক বাক বেল।
সmণ
ূ হেত গেল কান বােক anতঃ eকিট কতা o eকিট িkয়া থাকা চাi — তা pকটভােবi হাক বা uহ ভােবi হাক।
(1) কতা o িkয়া pকট — মঘ ডােক। জল পেড়। গাপাল আম খায়।
(2) কতা uহ — যািc। [আিম uহ ] িক বলেল? [tuিম uহ ]
(3) tuিম খােব? না। িdতীয় বােক কতা [আিম] o িkয়া [খাব] duii uহ ।
বােক aেনকguিল পদ থােক। শেbর সে

িবভিk যk
ু হেল তােক পদ বেল। ei িবভিk যk
ু হেয় শbguিল

পরsর সmিকত হেয় বাক গঠন কের। নয়েতা বাক

তির হয় না। যমন: — গাপাল মা গাপাল aেনক আদর কের।

eখােন মল
ূ শbguিল িবভিk ছাড়া সিঠক kেম (order) সাজােনা হেলo eকিটর সে

আেরকিট শেbর কান সmক তির

হয়িন। শbguিলেত িবভিk যk
ূ বাক তির হেব — গাপােলর মা গাপালেক aেনক আদর কের।
ু করেল eকিট সmণ
যিদ বলা হয় “আমায় ভােলা দেখ eকটা গেlর বi eেন দাo।” তেব আমার pেয়াজনuku বেু ঝ
eকিট গেlর বi eেন দেব। আটিট শেbর ei বাক িট বkার মেনর ভাব সmণ
ূ rেপ pকাশ করল eবং
আকাkা পূণ হেলা।

াতা বঝ
ু েত পারেলন বkা িক বলেত চাiেছ।

াতা আমােক
াতার o বkার

uেdশ o িবেধয়
uেdশ o িবেধয়:
pিতিট বােক র duিট aংশ থাকা আবশ ক — uেdশ o িবেধয়।
বােক যার সmেক িকu বলা হয়, তােক uেdশ বেল।
বােক uেdশ সmেক যা িকu বলা হয়, তাi িবেধয়।
যমন — বiিট খব
ু ভাল।
বাক িটেত ‘বiিট’ সmেক বলা হেয়েছ। সত
ু রাং, eখােন ‘বiিট’ uেdশ । aন িদেক, ‘বiিট’ সmেক বলা হেয়েছ
‘খব
ু ভাল’। ei ‘খব
ু ভাল’ বাক িটর িবেধয় aংশ। ei বােক িবেধেয়র eক aংশ িkয়া uহ ।
uেdশ aংশ eকিট শb না হেয় eকিট বাক াংশo হেত পাের। eবং সi শb বা বাক াংশিট uধ ু িবেশষ -i হেব,
eমন কান কথাo নi। uেdশ িবেশষণ বা িবেশষণভাবাপn বাক াংশ, eমনিক িkয়াভাবাপn বাক াংশo হেত পাের। িবেধয়
গঠেন pায় সব pকার পদi ব বhত হয়।
uেdশ

িবেধয়

সৎ হoয়া

খব
ু কিঠন। (eখােন িkয়াভাবাপn বাক াংশ uেdশ )

সৎ লােকরাi

pkত সখ
ু ী। (eখােন িবেশষণভাবাপn বাক াংশ uেdশ )

বােক র বিশ
বাক রচনার pাথিমক িনয়ম
“বাক াং সাd যাগ তাকাkাসিkযk
ু পেদাcয়ঃ।” সািহত দপণ
বাক হল যাগ তা, আকাkা, স িত যk
ূ ।
ু পেদর সমহ
বাক রচনায় duিট িবষেয়র pিত লk রাখেত হয় — (1) বােক pযk
পেদর kম (order) eবং (2) pযk
ু
ু
পদসমেু হর পারsিরক স িত বা িমল (agreement)।
িনmিলিখত িতনিট িবষেয়র uপর যথাkেম বােক পেদর aবsান, eেদর kম, eবং eেদর পারsিরক স িত িনভর
কের — আকাkা, যাগ তা, আসিt।

আকাkা (Expectancy)

বােক সmণ
ূ eকিট মেনাভাব থাকেত হেব। বােক র ভাব বা বkার বkব aসmণ
ূ থাকেল সিট বাক হেব না।
যমন: — ‘মা গাপালেক aেনক…’
বা ‘মা গাপালেক aেনক আদর…’
uপেরর কান বাক i বkার মেনাভাব সmণ
ূ pকাশ করেছ না। duিট বাক
জন

শষ হoয়ার পরo আেরা িকu শানার

াতার আকাkা থেক যােc। ei আকাkা যতkণ না মেট বা যতkণ পযn না aথ সmণ
ূ হয়, ততkণ পযn

বােক aন নূতন পদ আসার আবশ কতা থােক। সত
ু রাং, uপেরর কান বােক রi আকাkা পূণ হয় নাi। তাi কানিটi
বাক নয়। সmণ
ূ বাক িট হেব —
মা গাপালেক aেনক আদর কের।
eিট শানার পর আর িকu শানার আgহ বািক থাকেছ না। সত
ু রাং eিট আকাkা-guণ পিরপূরণকারী eকিট সাথক
বাক । aথাৎ,

াতার সmণ
ূ বাক শানার আgহ-i আকাkা। ei আকাkার uপর বাক িsত পেদর আবশ কতা o aবsান

িনভর কের।

যাগ তা (Compatibility or Propriety)
বােক র aথ, ভূেয়াদশন o সয
ু প না হেল তা pলাপ বা aেযৗিkক হেয় পেড়। বােক র পদguিলর
ু িু kর aনr
পরsেরর সিহত aথগত o ভাবগত স িত থাকা চাi। বােক র পদguিল যিদ পরsর aথগত o ভাবগত িদক িদেয়
স িতপূণ বা সmিকত না হয়, তাহেলo সিট সাথক বাক হয় না। যমন: — “মািটেত সাঁতার িদেc”, “জেলর uপর
হাঁটেছ”, “aিgপােন t া িনবারণ”, “মানষ
ু বাঘ খােc”,

“ চাখ িদেয় uনলাম”, “িছপ িদেয় আম পাড়েছ”। eকিট

uদাহরণ: — aিনিnতা মািটেত সাঁতার িদেc।
বাক িটেত আকাkা guণo যমন আেছ, তমিন eেত আসিk guণo আেছ। িকntu বাক িট সাথক বাক নয়। কারণ,
মািটেত সাঁতার দoয়া যায় না। সত
ু রাং, বােক র পদguিলর মেধ aথগত eবং ভাবগত কানi িমল নi। বাক িট যিদ
eভােব লখা হয় —
aিনিnতা পুkuের সাঁতার িদেc। তাহেল বাক িটর পদguিলর মেধ aথগত o ভাবগত িমল পাoয়া যােc। ফেল eিট
eকিট যাগ তা-guণসmn সাথক বােক পিরণত হল।
aথাৎ, বােক র শbসমেূ হর aথগত o ভাবগত স িতেকi যাগ তা বেল। eirপ যাগ তা ধেরi পেদর kম িনিদ
করা হয়। গাপাল আম খায় লখা চেল। আম গাপাল খায় লখা চেল না। তার কারণ আেমর গাপালেক খাoয়ার যাগ তা
নi।
তবo
ু ব ােথ বা কখনo কিবতায় বা দবমিহমা pকােশ যাগ তার শত ল
“ রৗdময়ী িনশা” বা “সেু খর বদনা” বা “প ুের ল

ন কের বাক

লখা হয়। যমন

াo িগির”। জীবনানেnর “ডানায় রৗেdর গn মেু ছ ফেল িচল”

বাক িটেক aেনেক যিু k িদেয় pিতি ত করেত চেয়েছন। কিব aন শb খেজ
না পেয় গn িলেখেছন। যা িতিন বলেত
ুঁ
চেয়েছন তা হল iংেরজী

স (trace)। ei সব ব িতkম িনয়মিট ক িসd কের।

বােক র যাগ তার kেt িনেচর িবষয়guিল জিড়ত —

ক) guruচ ালী দাষ: —

সংি

duিট শেbর eকিট তৎসম o eকিট তdব শb ব বহার করেল সিট বােক র

যাগ তা guণ ন কের। কারণ, তােত পদguিলর ভাবগত িমল ন হয়। eেক guruচ ালী দাষ বেল।
যমন: — ‘গruর গািড়’ শbduেটা সংি

শb eবং duিটi খাঁিট বাংলা শb। আমরা যিদ eেক ‘গruর শকট’ বিল, তা

ভাল শানায় না, তমিন শbduেটার ভাবগত িমলo আর থােক না। eিটi guruচ ালী দাষ। eরকম — ‘শবদাহ’ ক ‘মড়াদাহ’
িকংবা ‘শবেপাড়া’, ‘মড়ােপাড়া’ ক ‘শবেপাড়া’ বা ‘মড়াদাহ’, বলেল তা guruচ ালী দাষ হেব।
aথাৎ, বােক তৎসম বা সংsৃত শb o তdব বা খাঁিট বাংলা শb eকসে

ব বহার করেল তােক guruচ ালী দাষ

বেল। ei ব াপারিট আজকাল pcuর পিরমােণ করা হেc। তার aেনকi icাkত। ‘ব াকরণ মািন না’ ভােবর pকাশ।
‘আমজনতা’, ‘গণিমিছল’, ‘ভুখহরতাল’ ধরেণর বhu শbবn আনnবাজােরর কল ােণ সাধারেণ pচিলত হেয় গেছ।

খ) বাhuল

দাষ: —

pেয়াজেনর aিতিরk শb বা শbাংশ ব বহার করেল শেbর aথগত যাগ তা ন

হয়।

ফেল বাক o যাগ তা guণ হারায়।
শbেক বhuবচন করার সময় eকািধক বhuবচনেবাধক শb বা শbাংশ ব বহার করা eকিট সাধারণ বাhuল

দাষ।

aিধক জার দoয়ার জন aেনক সময় ei কৗশল pেয়াগ করা হেলo সাধারণ kেt eকািধক বhuবচনেবাধক শb বা
শbাংশ ব বহার করেল শbিট বাhuল

দােষ du হয়। যমন: — ‘সব মানেু ষরা’ বাhuল

দােষ du শb। যাগ তা guণ সmn

বােক ‘সব মানষ
ু ’ বা ‘মানেু ষরা’ — ei duিটর য কান eকিট ব বহার করেত হেব।

গ) uপমার ভুল pেয়াগ: —

uপমা-aলংকার সিঠকভােব ব বহার করেত হেব। eguিলর pেয়ােগ কান ভুল

হেল বাক তার ভাবগত যাগ তা হারােব। যমন:আমার hদয়-মিnের আশার বীজ up হল।
বাক িটেত uপমার ভুল pেয়াগ হেয়েছ। কারণ, বীজ মিnের up হয় না / বপন করা হয় না। বীজ বপন করা হয়
kেত। সত
ু রাং বলেত হেব —
আমার hদয়- kেt আশার বীজ up হল।

ঘ) বাগধারার শb পিরবতন: —

বাগধারা ভাষার eকিট ঐিতহ । বাংলা ভাষােতo aসংখ বাগধারা pচিলত

আেছ। eসব বাগধারা ব বহার করার সময় eguিলর কান পিরবতন করেল বাগধারার ভাবগত যাগ তা ন হয়। ফেল বাক
তার যাগ তা guণ হারায়। সত
ু রাং, যাগ তা সmn সাথক বাক তির করেত বাগধারা সিঠকভােবi িলখেত হেব।
যমন: — যিদ বলা হয়, ‘aরেণ knন’, তাহেল guruচ ালী দাষo হয় না। িকntu বাগধারািটর শb পিরবতন করার
কারেণ eিট তার ভাবগত যাগ তা হািরেয়েছ। যাগ তা সmn বাক গঠন করেত হেল pচিলত বাগধারািটi িলখেত হেব।
aথাৎ, ‘aরেণ রাদন’i িলখেত হেব।

ঙ) duেবাধ তা: —

apচিলত িকংবা duেবাধ শb ব বহার করেল বাক তার যাগ তা guণ হারায়। ei ধরেনর শb

বােক র শbguিলর মেধ aথগত সmn ন কের বেল িকu ব াকরণকার মেন কেরন। যমন: —
e কী িবিধিবধানpপ ! হঠকমকশালী িনদয় ব িkরা সমােজর কল ।
বাক িটর pপ

শbিট pচিলত, িকntu িবিধিবধানpপ

aেনেকর কােছ duেবাধ । তাi বাক িটর aথ alিশিkত

মানষ
ু বঝ
ু েত পারেব না। ছাটেদর বiেয় eরকম লখা থাকেল চলেব না। তাi সi ধরেণর বiেয় eিট কান যাগ তা সmn

সাথক বাক হেত পােরনা। িdতীয় বাক িটেত aিভধানবিহভূত শb ব বহার হেয়েছ। eিট ব াকরণগত ভােবi duেবাধ ।
সকারেণ যাগ তা লােভর aেযাগ ।
বি মচেndর

লখায় সদ
ু ীঘ পেদর pেয়ােগ

য

সৗnেযর সৃি

হেয়েছ, আজকাল aিধকাংশ

লখক িবেশষতঃ

সাংবািদকগণ সguিলেক গামাংসবৎ পিরত াজ মেন কেরন। বাংলােদেশo সguিলেক duেবাধ বেল pচার করা হয়। বাংলা
aিভধানভুk

কান শb বা পদi duেবাধ নয়। iংেরজী শb procrastination, unparliamentary, conservative,

perseverance iত ািদ বhu ব বhত। eguিলেত বােরািটর বশী বণ রেয়েছ। বাংলা ‘pেদাষকালসmূত’ বা ‘পয়ঃpণালীিনগত’
জাতীয় সমাসবd শেb akেরর সংখ া eেদর tuলনায় বশী নয়। যাঁরা তৎসম শেbর িবruেd িবেষাdার কেরন, তাঁরা সদ
ু ীঘ

iংেরিজ শb বা পেগয়া পেগয়া আরবী লbj aবলীলাkেম আuেড় যান। duেবাধ তা জিটলতার কারেণ হেত পাের,
শbচয়েনর জন না হoয়াi sাভািবক। বােরা হাত লmা শাড়ীর সৗnেযর সে

দশ iি

হাফ প াে র সৗnেযর tuলনা করা

যায় না। পিরেpিkেতর কারেণ duিট সmণ
ূ rেপ িভn। যাঁরা aল ার সnেn জােনন, তাঁরা কাথায় িক pেয়াগ করেত হেব তা
aনধ
ু াবন করেত ব থ হন না।

চ) রীিতিসd aথবাচকতা: —

বােক শb ব বহােরর kেt খয়াল রাখেত হেব, শbguিল যােত তােদর

রীিতিসd aথ aনয
ু ায়ী ব বhত হয়। শেbর ব ু ৎপিtগত aথ o ব বহািরক বা রীিতিসd aথ িভn হেল, aবশ i রীিতিসd
aেথ শb ব বহার করেত হেব। নয়েতা শbিটর সে

বােক র aন শbguিলর aথগত নকট ন হেব। যমন: —

‘বািধত’ শেbর ব ু ৎপিtগত aথ ‘বাধাpাp’। আর ব বহািরক বা রীিতিসd aথ হেলা ‘kতj’। শbিট ব বহােরর সময়
kতj aেথi ব বহার করেত হেব। নয়েতা তা aথ িবkত করেব। ফেল বাক িট যাগ তা guণ হারােব। eবং, সত
ু রাং iত ািদ
শbo ব ু ৎপিtগেত aেথ ব বহার করা হয় না।

আসিt বা নকট (Proximity)
বােক র aথ পির ারভােব পিরuট হoয়ার জন পদguিলেক eমন ভােব সাজােত হয়, যােত পরsেরর সে

aিnত

বা সmnযk
ু (aথবা aথগত স িতযk
ু ) পদ, ভাষার য sাভািবক িনয়ম, সi িনয়েম পর পর pযk
ু হয়, aথাৎ তােদর
আসিk বা নকট রিkত হয়।
বােক র পদguিলেক সিঠক kেম / aডাের না সাজােল সিট বাক হয় না। uপেরর বােক র পদguিল aন ভােব
সাজােল সিট বাক নাo হেত পাের। যমন, uপেরর বাক েক যিদ eভােব সাজােনা হয় —
গাপােলর aেনক মা আদর গাপালেক কের।
eখােন বােক র pkত aথ যমন িবkত হেয় গেছ, তমিন িবkত aথo পির ার ভােব pকািশত হয়িন। সত
ু রাং,
বােক র পদguিলেকo সিঠক kমানয
ু ায়ী িবন s করেত হেব। বােক র ei িবন াসেকi আসিt বেল। uপেরর বাক িটেক সিঠক
kেম সাজােল হেব —
গাপােলর মা গাপালেক aেনক আদর কের।
eখােন বােক র পদguিলর িবন াস বাক িটর aথ সিঠক o পির ারভােব pকাশ করেছ। সত
ু রাং eিট আসিt guণ সmn
eকিট সাথক বাক ।
aথাৎ, বােক র পদguিলেক সিঠক kেম (Order) িবন s কের বkার মেনাভাব সিঠক o পির ার কের বাঝােনার
কৗশেলi আসিt guেণর রkা করা হয়। আসিk রkার জন পদসমেূ হর মেধ ব াকরণানেু মািদত স িত থাকা চাi। uদাহরণ:

— “গাছ হiেত ফল পিড়ল।” sেল “গাছ িদয়া ফল পিড়ল।” বলা চেল না। সirপ আিম আিসয়ািছs; বা tuিম আিসয়ােছন;
বা স আিসয়ািছ বলা ভুল। ব াকরণগত ei aপpেয়াগguিল স িতর aভােবর িনদশন।
aেনেক চলিত কথায় uেদ শ o িবেধেয়র kম রিkত না হoয়ার িনদশনguিলেক tuেল ধের িনয়মিটর যথাথতা িনেয়
সেnহ pকাশ কেরন। যমন “রাম ু কাল দমদম িগেয়িছল” ei বাক িটেক “কাল, রাম ু দমদম িগেয়িছল” বলেত পারা যায়।
িকntu লk করেত হেব বলার সময় বkা কাল বলার সময় aিতিরk জার িদেয় o িবরিত িদেয় কাল শbিটেক eকিট
বাক ােশর guruেt িনেয় আেসন। তােত

াতার পেk কােলর gurut বেু ঝ শbিটেক বােক র aেথর সে

যk
ু করেত সিু বধা

হয়। তেব সাধারণভােব eসেব uৎসাহ না দoয়াi ভাল।
[বাক রীিতেত ব াকরণ aথাৎ শb o ধাturেপর িবuিdর পেরi, সবােপkা আবশ ক বstu হেলা, পেদর kম o স িত। গেদ র
ভাষায় kেমর ব ত য় চেল না, তেব কােব kিচৎ চেল, eবং কruণাময় বা ucাসময় গদ রচনােতo kেমর িকি ৎ ব ত য় মাজনীয়।]

বােক র pকারেভদ
বাক েক aেনক pকাের
ণীিবভাগ ei dui pকার

ণীিবভাগ করা সmব। তেব সাধারণতঃ aথ িবচাের

ণীিবভাগ eবং গঠন িবচাের

ণীিবভাগi iংরািজ ব াকরেণর aনস
ু রেণ বাংলা ব াকরেণ আেলািচত হয়।

aথানস
ু াের বােক র
বােক র

ণীিবভাগ

ণীিবভাগ

aেপkাkত আধিু নক কােল iংেরজী ব াকরেণর aনস
ু রেণ pকাশভি

aনয
ু ায়ী বা aথানস
ু াের বাক েক 5 ভােগ ভাগ

করা হেয়েছ —

1. িনেদশসচ
ূ ক বা বণনামল
ূ ক বাক (Assertive / Indicative):

কান িকu সাধারণভােব বণনা

করা হয় য বােক , তােক িববৃিতমল
ূ ক বাক বেল। িববৃিতমল
ূ ক বাক 2 pকার।

ক) সদথক বা as থক বাক (Affirmative):

য বােক সমথেনর মাধ েম কান িকu বণনা করা হয়,

তােক সদথক বা as থক বাক বেল।
য বােক হাঁ বাচক শb থােক, তােক সদথক বা as থক বাক বেল।
যমন: — tuিম কালেক আসেব। আিম পাটনা যাব।
as থক বা সদথক বাক : eেত
িব কােপ

কােনা িনেদশ, ঘটনার সংঘটন বা হoয়ার সংবাদ থােক।

যমন:

ীল া িজেতেছ। আজ দাকানপাট বn থাকেব। “তাহার নাম ঈ র। স পূেব gােম guruমশায়িগির কিরত।”

“িমিটল সব kuধা, স ীবনী সধ
ু া eেনেছ aশরণ লািগ র।” “ বলা আমার uিরেয় গল ku বেনর pা েণ।” “ei লিভন ু স
তব, সn
ু র হ সn
ু র।”

খ) নঙথক বা নাs থক বাক বা না-বাচক বাক (Negative):

য বােক aসমথেনর মাধ েম কান

িকu বণনা করা হয়, তােক নঙথক বাক বা নাs থক বাক বা না বাচক বাক বেল।
য বােক না বাচক শb থােক, তােক নঙথক বাক বা নাs থক বাক বেল।
যমন: — tuিম কালেক আসেব না। আিম পাটনা যাব না।
নাs থক বাক বা নঞথক বাক : — e ধরেনর বােক

কান িকu হয় না হoয়ার বা না ঘটার বণনা থােক — িনেষধ,

আকাkা, asীkিত iত ািদ সংবাদ িকংবা ভাব pকাশ করা যায়। যমন: আজ

ন চলেব না। আপিন আমার সে

কথা

বলেবন না। “duেবলা মরার আেগ মরব না ভাi মরব না।” “ বরাগ সাধেন মিু k, স আমার নয়। ” “ সথা নািহ যায় হাত,
নািহ যায় বাণী।” “ভুিল নাi, ভুিল নাi, ভুিল নাi িpয়া।”
duিট নাs থক খ বাক িমেল eকিট as থক বা iিতবাচক বােক র সৃি কের। “eখােন eমন কu নi য ঠাkuেরর
pসাদ পায়িন।” (সকেলi pসাদ পেয়েছ।)

2. p সচ
ূ ক বাক (Interrogative):
য

বােক

কান

p

বা

িজjাসা

pকািশত

হয়,

তােক

p সচ
ূ ক

বাক

বেল।

যমন:

—

tuিম কমন আছ? “দা-ঠাuর বাড়ী আছ িক?” “ কন পাn kাn হo হির দীঘ পথ?” “ ক িদল ঔষধ রােগ, kেত pেলপন
— sেহ aনর
ু ােগ?” “tuিম িক কবল ছিব uধ ু পেট িলখা?” “কী তামাের িদব আিন, সn াদীপখািন?”

3. aনj
ূ ক বাক (Imperative):
ু াসচ

য বােক আjা, uপেদশ, aনেু রাধ, িনেষধ pভৃ িত pকািশত হয়

তােক aনj
ূ ক বাক বেল। যথা: — আমার কথা শান। tuিম তার সে
ু াসচ

দখা কর। মন িদেয় পড়াuেনা কর। যমন:- বর

হেয় যাo। oখােন বেসা। জানালা লাগাo। সবসময় দেশর কথা মাথায় রেখ কাজ করেব। “e জীবন পূণ কর দহন দােন।”
“হo ধরেমেত ধীর হo করেমেত বীর।” “কারার oi বd কপাট, ভেঙ ফল কর র লাপাট।”

4. িবsয়সচ
ূ ক বাক (Interjective):

য বােক আ য হoয়ার aনভ
ূ ক
ু ূ িত pকািশত হয়, তােক িবsয়সচ

বাক বেল। যমন: — স কী ভীষণ ব াপার! “আহা িক সn
ু র িনিশ, চndমা uদয়!” “মির! মির! িক মেনারম সেূ যাদয়!” “ র
লkণ! ktkuলgািন tui।” “e য দিখ tui বােপেরo গিল িজেত!”

5. icাসচ
ূ ক বাক (Optative):

য বােক uেভcা, pাথনা, আশীবাদ, আকাkা pকাশ করা হয়, তােক

icাসচ
ূ ক বাক বেল। যমন: — তামার ম ল হাক। ঈ র সকেলর ম ল কruন। ভাল থেকা। “ দ মা আমায় তিবলদারী।”
“ তামার oi দবালেয়র pদীপ কর।”

6. কাযকারণাtক বাক (Conditional):

eirপ বােক

কানo িনয়ম, sীkিত, শত বা সংেকত pকাশ

করা হয়। যথা: — টাকা পেল ঋণ শাধ কের দব। মন িদেয় না পড়েল, িকui শখা সmব নয়। যিদ আিম আসেত না পাির,
tuিম গাড়ী কের চেল যo। “tuিম কমলাকাn দর
ূ দশ , কননা আিফমেখার।” “যিদ বারণ কর তেব গািহব না। যিদ শরম
লােগ মেু খ চািহব না।” “যিদ তার ডাক uেন কu না আেস তেব eকলা চেলা র।”

7. সেnহেদ াতক (Dubitative):

িনেদশসচ
ূ ক বােক “হয়

তা”, “বিু ঝ”, “ বাধ হয়”, “সmবতঃ”,

“িন য়” বা “মেন হয়” pভৃ িত িkয়ার িবেশষণ যাগ কের সেnহেদ াতক বাক গিঠত হয়। যমন: — হয় তা স আসেব
না। িন য়i তার aন কাজ আেছ। বাধ হয় কাল তার দখা পাব। মেন হয় স বাiের দাঁিড়েয় আেছ। “ কশবতী কন া যন
eেসেছ আকােশ।” “ বািড়েক ভূেত পেয়েছ বuরানী, oখােন িটেক থাকা দায়।”

পদিবন াস

(বােক পেদর kম)

(Order of Words in Sentence)
বাক সহেজ বঝ
ু েত পারা pেয়াজন। সi জন পদguিলর kম সকলেক মাটামিু ট eকভােব করেত হেব। pচিলত
ব াকরণ মেন য িবষয়guিল kমরkার জন pেয়াজন সguিল িনেm বণনা করা হেc।
(1) বােক র uেdশ বা িবেধয় uহ থাকেত পাের। uদাহরণ: — (tuিম) যাo। (আিম) যাব না। চিরtহীন লাক পuর
সমান (হয়)। ছেলিট বড় ভাল (হয়)। তামার বাড়ী কাথায় (আেছ)? uিন আমার বাবা (হন)। সাধারণতঃ সবনাম (utম o
মধ মপুruষ) o aিsবাচক িkয়া, ei duiিট uহ থােক। aিsবাচক িkয়া uেdেশ র সে

িমেল িবেশষ বা িবেশষেণর সমতা

pকাশ কের।
(2) uেdশ িবেধেয়র পূেব বেস; যথা: — পাখী oেড়; খাকা হােস; স কাল আসেব; আমার বnu আমােক eকথা
বেলিছল। িকntu পেদ o গদ -কােব eর ব ত য় হয়; যথা: — ভািবেত uিচত িছল pিতjা যখন। তাঁর কত-মত িছল
আেয়াজন। আিছল দuল eক পবতpমাণ। eক য িছল রাজা।
(3) uেdেশ র pসারক uেdেশ র কতার পূেব বেস; যথা: — bাhেণর কােলা গruিট আর duধ দয় না। পিরপূরক
পের বেস — ধািমক লাক পৃিথবীর aল ার (হয়)। [ei uদাহরণিট সনু ীিতkuমােরর দoয়া। িকntu ‘পৃিথবীর aল ার’ ‘ লাক’ eর পিরপূরক না
বেল িবেধেয়র aংশ বলেলi সহজ হয়।]

(4) িবেধেয়র pসারক o পূরক িবেধেয়র িkয়ার পূেব বেস; eবং িkয়া, বােক র সবেশেষ আেস। কবল নঙথক
বােক না, নাi (িন), pভৃ িত বােক র িবেধেয়র পের বেস। কাযত ‘না’, ‘নাi (িন)’ িkয়ার সে

শbগত ভােব সংযk
ু না

হেলo, ভাবগত ভােব যk
ু । ‘ স eকথা বেল নাi (বেলিন)’ বােক ‘বেল নাi’ বা ‘বেলিন’ eকিট নেগিটভ ভাব। যিদ পূরক
o pসারক duii থােক, তাহেল িবেধেয়র পূরক pসারেকর পূেব বা পের বসেত পাের। যখােন পূরেকর pিত িবেশষভােব দৃি
আকষণ করা হয়, সখােন eিট পের বেস। িবেধেয়র pসারক হেলা — িkয়ার িবেশষণ o িkয়ার িবেশষণ rেপ pযk
ু নানা
কারক o বাক াংশ। uদাহরণ: — স druত চেল। tuিম বেস বেস িক করছ? মঘ হেত বৃি

হয়। গাছ হেত ফল পড়ল। স

ছােতর uপর থেক পেড় গেছ। বাড়ীর িভতের যাo। তােক বত িদেয় মারল ( বত িদেয় তােক মারল)। রাম duধ িদেয় ভাত
খােc। guruমশায় ছেলেদর a

কষােcন। মেঘ জল আেছ। িহংs জntu বেন থােক। kিচৎ িবেশষ শেbর uপর ঝাঁক

দoয়ার জন ei িনয়েমর ব ত য় করা হয়। uদাহরণ: — িশkকিট পড়ান ভাল, িকntu পির ম করেত চান না। ei pদশনীেত
দখােনা হেc, ছাtেদর হােতর কাজ।
(5) uেdশ o িবেধেয়র pসারেকর aবsানkম।
িবেধেয়র pসারক uেdেশ র পূেব বসেত পাের, িকntu পূরক সবদা uেdেশ র পেরi বেস। িবেধেয়র pসারক dারা যিদ
কান psাব uপsািপত হয়, িকংবা তার dারা কান aিভpায় pকট হয়, তাহেল সিট সাধারণতঃ uেdশ বা কতার পূেব
বেস। uদাহরণ: — সত সত i িতিন আসেত পারেবন না। ছেলিটর unিতর জন তার িশkক িবেশষ চ া করেছন। তাঁর
পুtিবেয়াগ হেয়েছ, aিধকntu ব ািধেত িতিন শয াশায়ী হেয় আেছন।

িkয়ার িবেশষণ সাধারণতঃ uেdেশ র পেরi বেস; িকntu িkয়ার িবেশষণ rেপ pযk
ু খ বাক পূেবo বসেত পাের।
uদাহরণ: — রাজপেদ pিতি ত হেয় রাম apিতহত-pভােব রাজ শাসন o aপত েsেহ pজাপালন করেত লাগেলন। eখােন
“রাজপেদ pিতি ত হেয়” ei খ বাক “রাম” পেদর পূেব বেসেছ।
কালবাচক িkয়ার িবেশষণ সাধারণতঃ sানবাচক িkয়ার িবেশষেণর পূেব বেস। — “tuিম পরu আমােদর বাড়ী
আসেব তা?” — ei বােক সমেয়র pিত িবেশষভােব লk করা হেc। কাল o sানবাচক িkয়ার িবেশষণ িদেয় বােক র
আরm হেত পাের — “পূবকােল aেযাধ ানগরীেত দশরথ নােম eক পরাkাn রাজা িছেলন।”
(6) uেdশ বা কতা o িবেধয় বা িkয়ার পর
যথা — utমপুruেষর কতার সে

েরর মেধ , পুruষ-িবষয়ক eবং লঘgu
ু ru-িবষয়ক স িত থাকা চাi;

utমপুruেষর িkয়া, মধ মপুruেষর tucতােবাধক rেপর কতার সে

aনr
ু প িkয়া,

iত ািদ।
িকntu যখােন eকািধক কতার মেধ utমপুruেষর কতা থােক, সখােন utমপুruেষর িkয়া pযk
ু হয়। utমপুruষ
না থেক, pথমপুruষ o মধ মপুruষ থাকেল মধ মপুruেষরi িkয়া হয়। uদাহরণ: — tuিম আর আিম যাব। tuিম আর আিম
duজেন যাব। গাপাল tuিম আর আিম ei কাজ কের ফলব। হির, সশ
ু ীল আর tuিম বেলিছেল। বেস বেস রাম আর tui সময়
ন করিছস কন? সাধারণতঃ pথমপুruষ, মধ মপুruষ, o utমপুruষ, ei kেম সবনাম ব বhত হয়। তেব বাঁধাধরা কান
িনয়ম নi।
(7) আি ত খ বাক , মল
ূ বােক র আেগ বেস। uদাহরণ: — যিদ আিম না আিস, tuিম তাহেল eকলা যo। আিম না
eেল, tuিম যo না। uেdশ বা কারণসচ
ূ ক আি ত খ বােক র পের, “বিলয়া” বা “বেল” ei aব য়rেপ pযk
ু aসমািপকা
িkয়া যাজেকর কাজ কের। uদাহরণ: — স তামার সে

দখা করেত আসেব বেল আজ রােt আসেছ। রাগ হেয়িছল বেল

বেকিছলাম, রাগ কেরা না। [“রাজু বেল (বিলয়া) eকিট ছেল” ei sেল “বিলয়া” বা “বেল” পদিট “নােম” ei aেথ
pযk
ু য়ী aব য় aংেশ হtuবাচক aব য় ভােগ e
ু ।] [‘বেল’ পদিট aব য়, eিট ‘বিলয়া’র চিলত rপ নয়। চtuথ aধ ােয় aব য় পেদর পিরেcেদ সমc
ব াপাের িবশদ আেলাচনা করা হেয়েছ।]

(8) aেনকguিল পদ uেdেশ র বা uেdেশ র pসারকrেপ pযk
ু হেল, শষ পদিটর পূেব সমc
ু য়াথক বা

বকিlক

aব য়পদ (o, eবং, বা, aথবা) বসেব। uদাহরণ: — রাম, শ াম, গাপাল o সেু বাধ বাড়ী আসেব। সাধেু চতা, দয়াশীল o
পরিহতbত ব িk সংসাের duলভ। eirপ aেনকguিল পদ eকi বােক eেল, কখনo কখনo সguিলেক যk
ু করা হেয়
থােক। uদাহরণ: — তাঁর ucবংশ o পদমযাদা, িবদ া o বিু d, চিরt o কতব িন া, সকেলর সিহত আnিরক সহানভ
ু ূ িত o
aমািয়ক ব বহার, সমs িমেল তাঁেক িবেশষভােব জনিpয় কের tuেলিছল।
(9) সংেযাজক aব য়-dারা সংযk
ু eirপ কতকguিল পেদর মেধ , an পদিটেতi বhuবচন বা ষ ী pভৃ িত িবভিkর
িচh সংযk
ু হয় — সাধারণতঃ pেত ক পেদ হয় না। uদাহরণ: — guru o িশেষ র eকi গিত। আনn (আনেn) o kতjতায়
তাহার নt aruপূণ হiল। বnu o িহৈতষীগণ eেক eেক eেস uপিsত হেলন। ভারত-বিহভূত aন জািতর tuলনায়, বা ালী
o পা াবীর মেধ

বষম aেপkা সাম i aিধক। িহn ু o মস
ু লমানগণ e িবষেয় eকমত। চাuেজ আর মখ
ু েু জ েদর কতারা

বেসিছেলন। যিদ িবেশষ কের জানাবার আবশ কতা থােক য আেলাচ psােব পদ duিটর মেধ পাথক বা বষম আেছ,
তহেল পৃথক পৃথক pত য় যাগ করা যেত পাের। uদাহরণ: — বরপেkর eবং কন াপেkর পুেরািহতdয় িনজ িনজ sান gহণ
করেলন। িহnিু দেগর o মস
ু লমানিদেগর pিতিনিধগণ আেলাচনায় পরsর িবেরািধতায় pবৃt হেলন। anিদগেক o
খ িদগেক যথাkেম du টাকা o eক টাকা কের িভkা দoয়া হেলা।
(10) সংেযাজক aব য়dারা যk
ু না হেল, িকংবা যk
ু হেয়o বstuগত পাথক িবদ মান থাকেল, pেত ক পেদ আবশ ক
িবভিk-pত য়ািদ বসেব। uদাহরণ: — সেু খ duঃেখ পরsেরর সাথী হo। ধেন পুেt লkীলাভ হাক। “ভােয়র মােয়র eমন
sহ, কাথায় গেল পােব কহ।” হােত পােয় িখল ধের গল। চােখ মেু খ কথা বলেছ ছেলিট। দেশর o দেশর সবা করা
সকেলর কতব । িহnর
ু লমােনর sতnt িনবাচেনর দাবী uেঠিছল। ধেনর o মােনর কাঙাল িতিন।
ু o মস

সংেযাজক aব য় না থাকেল, বhusেল সমাস হেয়েছ বঝ
ু াের সমsপেদর শেষi িবভিk হoয়ার
ু েত হেব, eবং তদনস
য িনয়ম আেছ সi িনয়ম যন pযk
ু হেব বা হেয়েছ বঝ
ু েত হেব। uদাহরণ: — bাhণ-kিtেয়র শাসন চলল িকuিদন। িহn-ু
মস
ু লমােনর eকতা সানার পাথরবািট। রাজা-pজার সmক িপতাপুেtর সmেকর tuল । aনাথ ছেল- মেয়েদর িক গিত হেব
তখন?
(11) eকািধক িkয়াপেদর কালগত স িত (Sequence of Tenses) বাংলা ভাষায় নi। পর পর কতকguিল বাক
eেল, pথম বাক বা pধান বােক র িkয়াপেদর কাল aনস
ু রণ কের, পরবত aথবা apধান বােক র কাল িনয়িntত হয় না।
eেkেt iংেরজীর eবং বাঙলার বাক রীিতর মেধ eকটা বড় pেভদ দখা যায়। বাঙলায় ঘটনাবলীর বণনায়, সাধারণতঃ
ঘটনাguিল, পর পর পিরদৃশ মান বা িkয়মান rেপ কিlত হয় — তদনস
ু াের িkয়ার কাল, িkয়ার সবােপkা লkণীয় বা
িবিশ aবsা ধের িনিদ হয়। uদাহরণ: — eকিট কােচর পােtর িভতের eকিট বািত jেল রাখ; তারপর পাtিটর মখ
ু আর
eকিট কােচর পাt িদেয় সmণ
ূ rেপ ঢেক দাo; খািনক পের দখেব য বািতিট িনেব গল। কাল তার বাড়ী িগেয়িছলাম,
তার দখা পলাম না; তার ভাi বলল য সিদন দখা হেব না, স বেল গেছ য িতন িদন পের আসেব।
(12) পেরাk uিk (Indirect Narration) — aথাৎ যখন বkার uিk pত k ভােব বা যথাযথভােব pত k uিk
(Direct Narration) rেপ utমপুruেষ pিতেবিদত না হেয়, pথমপুruেষ pিতেবিদত হয়, তখনo িবিভn কােলর িkয়ার
স িত রিkত হয় না। uদাহরণ: — স বলল ‘আিম আসব না’ (pত k uিk)।
tuলনীয় iংেরজী

স বলল স আসেব না (পেরাk uিk)।

— He said, ‘shall not go’ (Direct). He said he would not go (Indirect).

(13) eকi uেdেশ র aেনকguিল িবেধয় বা িkয়াপদ পর পর eেল, বাংলােত সমc
ু য়ী বা সংেযাজক aব য়-dারা
যk
ু duieর aিধক সমািপকা-িkয়া সাধারণতঃ eকi বােক pযk
ু হয় না — মাt শষ িkয়াপদিটেক, aথবা মেধ র eকিট
িkয়াপদ o শষ িkয়াপদ ei duিটেক, সমািপকাrেপ eেন, aবিশ িkয়াguিলেক ‘-iয়া’ pত য়াn aসমািপকা িkয়া-rেপ
pেয়াগ করা হয়। uদাহরণ: — স বাড়ীর সদর দরজায় কড়া নািড়য়া কাহারo সাড়া না পাiয়া, িভতের pেবশ কিরয়া দিখল
য eকিট ঘের ভূিমেত ছঁ ড়া মাduর পািতয়া, rug িশuেক কােল লiয়া, জীণবাস পিরধান কিরয়া duিভkপীিড়ত মাতা,
aসহায় নরােশ র মিূ তrেপ বিসয়া আেছ। তাড়াতািড় বাড়ী িগয়া, চ প sানাহার সািরয়া লiয়া, eকখািন গাড়ী ডাকাiয়া
আিনয়া তাহার uপের মালপt চড়াiয়া িদয়া, গাড়ী জাের হাঁকাiয়া, দশটার মেধ i sশেন পৗঁিছেব।
(14) কতকguিল পদ পরsেরর সিহত িনত সmn-যk
ু (Correlative) — eকিটর pেয়াগ হেল আর eকিটর pেয়াগ
করা চাi; নাহেল বাক aসmণ
ূ থেক যােব। uদাহরণ: — সবনাম — য, িযিন, যাহা — স, িতিন, তাহা; সবনামজাত
িkয়ািবেশষণ — যখােন, যথা, যথায়, যেব, যত, যমন — সখােন, সথা, সথায়, তেব, তত, তমন; aব য় — যিদ —
তেব, তাহেল; বেট — িকntu; যাi — তাi; না — না; eিদেক — oিদেক; iত ািদ।
(15) সাধ ু o চিলত ভাষার নঞথক ‘না’ aব য়, বােক র শেষ বেস। uদাহরণ: — আিম দব না। tuিম ব’ লা না। স
eল না। কিবতায় eর ব ত য় হেত পাের যমন: — যেত নািহ িদব। না ভিজলাম রাধাk চরণারিবেn। না যাio না যাio
বnu duর দশাnর। পূেবi বলা হেয়েছ, ‘না’, ‘নাi, ‘িন’ iত ািদ িkয়ার সে

ভাবগত ভােব বা আkিরক ভােব সংযk
ু হেয়

নঙথক িkয়া গঠন কের।
(16) দর
ূ াnয় যথাসmব পিরহায। “কতা — কম — িkয়া” — ei kম যতদর
ূ সmব রkণীয়। িkয়া হেত বhuদেূ র
কতা o কেমর aবsান, বাঙলা বাক রীিতর aনেু মািদত নয়। সi হtu, eবং বkেব র সংেkপকরেণর জন aেনকguিল
বাক সিmিলত করবার চ া সািহেত র গেদ দখা গেলo, বাঙলােত যতদর
ূ সmব ছাট- ছাট বাক i pশs বা জনিpয়।
(17) িkয়া সকমক হেল কম িkয়ার পূেব বেস। যথা:- সেু রশ সতীশেক ডাকেছ। িdকমক িkয়া হেল মখ
ু কম
িkয়ার পূেব eবং গৗণকম মখ
ূ কম pায়i apািণবাচক o গৗণকম
ু কেমর পূেব বেস। যথা:- দিরdেক an দাo। মখ
pািণবাচক হেয় থােক। aসমািপকা কতার পের eবং সমািপকা িkয়ার পূেব বেস। যথা:- uমা িবbত হiয়া িনেজ মহােদবেক
হেs ধিরেলন।

(18) িবভিkযk
ু ায়ী বােক aবsান কের। কেমর িবষয় পূেবi আেলািচত
ু হেয় িবিভn শb পেদর কারক aনয
হেয়েছ।
(ক) করণকারক pায়i কতার পর eবং িkয়ার পূেব বেস। যথা:- রাঘব uিরdারা হাত কািটয়ােছ।
(খ) aপাদানকারক িkয়ার পূেব eবং কতার পূেব বা পের বেস। যথা:- বৃk হiেত ফল পিড়ল। রাজা রথ হiেত
aবতীণ হiেলন।
(গ) সmnপদ — যাহার সিহত সmn — সi পেদর পূেব বেস। যথা:- শশীর পুsক, রােমর ভাi। সmnপদেক িনিদ
কের বলেল সmিnত পেদর পের বেস। যথা:- ei পুsক শশীর, বাড়ী রােমর। p sেলo aেনক সময় সmn পদ পের বেস।
e বi কার?
(ঘ) aিধকরণ pায় কতার পূেব বেস। যথা:- সমd
ু জেল লবণ আেছ।

িdতীয় পিরেcদ: বাক িবে ষণ
গঠন aনয
ু ায়ী বােক র
গঠন aনয
ু ায়ী বাক 3 pকার — সরল বাক , জিটল বা িম

ণীিবভাগ

বাক o যৗিগক বাক ।

1. সরল বাক (Simple Sentence)
য বােক

eকিট কতা বা uেdশ

o eকিট সমািপকা িkয়া থােক, তােক সরল বাক

বেল।

যমন: —

ঘাড়ায় গািড় টােন। (uেdশ — ঘাড়ায়, সমািপকা িkয়া — টােন) পুkuের পd ফােট। (uেdশ — পd, সমািপকা িkয়া —
ফােট) মা িশuেক ভালবােস। (uেdশ — মা, সমািপকা িkয়া — ভালবােস)
ছেলরা মােঠ খলেত খলেত হঠাৎ কের মারামাির uru করেল বড়রা oেদরেক তািড়েয় িদল। (uেdশ — বড়রা,
সমািপকা িkয়া — (তািড়েয়) িদল। [aন িkয়াguিলর সবguিলi aসমািপকা িkয়া। তাi সguিল বােক র গঠেন কােনা pভাব
ফেল না।]
সরল বাক

চনার সহজ uপায় হেলা, সরল বােক eকিটi সমািপকা িkয়া থােক। কারণ, সরল বােক র ভতের

কান খ বাক বা eকািধক পূণবাক থােক না।
সরল বােক িkয়াপদিট aেনক সময় uহ থােক।
“ ক oখােন?” ei বােক িkয়াপদিট (আেছ) uহ ।
মধ মপুruেষর aনj
ু ায় uেdশ পদ tuিম, তামরা বা তামােদর uহ থাকেল কথা বাঝা যায়।
“eখন যাo।” “পের eস।” “ভাল হাক।”
utমপুruষo uহ থাকেত পার, িkয়াi oi পুruষেক বিু ঝেয় দয়।
“uেত যািc।” “দরকার নi।” বাক duিটেত আিম o আমার uহ রেয়েছ।
pথম পুruেষর কতা স, তারা, রাম, শ াম, যdu, মধ ু বা aন

কu বা িকu হেত পাের বেল uধ ু িkয়া aথ বহন

করেব না। যমন ‘যায়’ বলেল ক যায়, কারা যায়, eমন নানা ধরেণর aিন য়তা uৎপn হেত পাের। িকntu আেগ কানo
pস

থাকেল uহ পদিট সহেজi বাঝা যায়।
রাম িক eেসেছ?
— eেসেছ।
eখােন ‘eেসছ’ িkয়ার কতা য রাম, তা বলাi বাhuল ।
uহ িkয়া সরল বােক িবেশষণ পদিট িবেধয়াংেশ থাকেল তােক িবেধয় িবেশষণ বেল যমন,
রাম বিু dমান।
eখােন ‘বিু dমান’ িবেধয় িবেশষণ।
ei িবেধয় িবেশষেণর যিদ কানo িববধক থােক তাহেল তা িঠক eর আেগ বসেব। যমন, “রাম aেনেকর চেয়

বশী বিু dমান”।

2. জিটল বা িম
িম

বাক (Complex Sentence)

বাক কথািট সন
ু ীিতkuমার ব বহার করেলo aেনেক eেক িব ািnকর মেন কেরন। তেব eিট য যৗিগক

কথািটর aেথর সে

guিলেয় যেত পাের তা সত ।

বাক িবে ষেণর ধারািট বাংলা ব াকরেণ eেসেছ iংেরজী ব াকরেণর aনস
ু রেণ। iংেরজীেত ‘clause’ শbিটর
ব ু ৎপিtগত aথ ‘আবd’। aথাৎ ei aংশিট মk
ু নয়, বd — aধীন। iংেরজী kজ (clause) শbিটর বাংলা করা হেয়েছ,
খ বাক , a বাক , aধীন বাক , আি ত বাক , বাক াংশ iত ািদ। আমরা খ বাক কথািট ব বহার করব। বাক াংশ কথািট
iংেরজী phrase aেথ ব বhত হেব। iংেরজী সাবিডেনট kজ (subordinate Clause) কথািটর aনস
ু রেণ aধীন বাক বা
আি ত বাক বলার পিরবেত আমার aধীন খ বাক o আি ত খ বাক কথা duিট ব বহার করব।
য বােক uেdশ o সমািপকা িkয়াযk
ু eকিট pধান খ বাক o তােক আ য় বা aবলmন কের eকািধক apধান
খ বাক বা বাক াংশ থােক, তােক জিটল বা িম

বাক বেল।

জিটল বােক eকািধক খ বাক থােক। eেদর মেধ eকিট pধান থােক, eবং aন guিল সi বােক র uপর িনভর
কের। pিতিট খ বােক র পের কমা (,) বেস। যমন: — য পির ম কের,

স-i সখ
ু লাভ কের। (pথম aংশিট আি ত

খ বাক , িdতীয়িট pধান খ বাক ) যত পড়েব, তত িশখেব, তত ভুলেব। (pথম duিট aংশ আি ত খ বাক (clause or
dependent clause), শষ aংশিট pধান খ বাক (principal clause)।
জিটল বা িম

বাক

চনার সহজ uপায় হল, e ধরেনর বােক সাধারণত য — স, যত — তত, যারা — তারা,

যােদর — তােদর, যখন — তখন — e ধরেনর সােপk সবনাম পদ থােক। duiিট aব য় যিদ aথ pকােশর জন পরsেরর
uপর িনভর কের, তেব তােক িনত সmnী aব য় বেল ( কu কu eেক সােপk aব য় বেলন)। আবার যিদ — তব,ু aথচ —
তথািপ — e রকম িকu িনত সmnী aব য়o জিটল / িম

বােক ব বhত হয়। তেব e ধরেনর aব য় ছাড়াo জিটল বা িম

বাক হেত পাের। যথা: — স eেল (আিসেল) আিম যাব (যাiব)। মেন হেc য স আসেব না।
আেলাচনা: — জিটলবােক apধান বা আি ত খ বাক guিল pধান খ বােক র সিহত pযk
ু হয় বেলi, সমg বােক
সguিলর সাথকতা থােক। apধান খ বাক pধান খ বােক র uেdশ বা িবেধেয়র পূরক িবেশষ , িবেশষণ বা িkয়ার
িবেশষণ rেপ কাজ কের। eguিলেক যথাkেম (ক) সংjা বা িবেশষ ধম

আি ত খ বাক (Noun Clause), (খ)

িবেশষণধম আি ত খ বাক (Adjectival Clause) eবং িkয়ািবেশষণ-ধম আি ত খ বাক (Adverbial Clause) বেল।
(ক) িবেশষ ধম আি ত খ বাক — সমg খ বাক িট কতা, কম, সমানািধকরণ বা িkয়াপূরক — eirপ িবিভn
ভাব pকাশ কের থােক। যথা: — বাধ হেc ( য) বৃি হেব (কতা)। তার pিত eতটা aিবচার করেল ভাল দখােব না (কতা)।
tuিম oখােন িছেল না তা আিম জািন (কম)। তার িব াস য তার ভাi সকােলi িফরেব, সত হেলা (সমানািধকরণ)। আমার
icা য খব
ূ দেশ যাi (িkয়া-পূরক)।
ু দর
aিধকাংশ kেt িবেশষ ধম খ বাক িট eকিট সবনােমর সে
বােক র ‘tuিম য আসেব’ খ বাক িট ‘তা’ শbিটর সে

সmিnত। “tuিম য আসেব, তা আিম জানতাম।” ei

aিভn (Case-in-apposition)।

(খ) িবেশষণধম আি ত খ বাক — য গাড়ীখািন কাল কনা হেয়িছল আজ সটায় দাগ হেয় গল। য ব বsা tuিম
কেরছ তােত কাযিসিd হেব না। য লাক সমােজর ম ল িচnা কের না স িনেজরo ম ল বােঝ না। ei সব kেt ‘ য’,
‘ স’, ‘ যিট’, ‘ সিট’ pভৃ িত ক p

করেল utর হেব িবেশষণধম খ বাক িট। ক িনেজর ম ল বােঝ না? utর হল “ য

লাক সমােজর ম ল িচnা কের না”।

(গ) িkয়ািবেশষণধম আি ত খ বাক — যিদ তার ডাক uেন কu না আেস, তেব eকলা চেলা র। শী

বাড়ী

আসেবন বেল িতিন যথাসmব সtর হােতর কাজguিল শষ করেলন। du-দশ টাকা uপাজন করেব ei আশায় স দাকান
খেু লেছ। দখা যােc, আয়তাkর খ বাক guিল যথাkেম ‘চেলা’, ‘করেলন’, ‘খেু লেছ’, iত ািদ িkয়ার িবেশষণ rেপ কাজ
করেছ। িবেশষণধম আি ত খ বােক সাধারণতঃ “যখন— তখন”, “যথা — তথা”, “ যমন — তমন”, “যিদ”, “eirপ”—
eiসকল পদ ব বহার করা হয়।
(ঘ) িবেশষণ-িবেশষণধম আি ত খ বাক — iংরাজী adverb কথািট িkয়ািবেশষণ o িবেশষেণর িবেশষণ duii
বাঝায়। বাংলায় eরা আলাদা। তাi নtuন eকিট

ণীিবভােগর pেয়াজন আেছ। িবেশষেণর িবেশষণেক guণািnত করেছ

eমন eকিট খ বাক :
স eত সৎ

য িকuেতi e কাজ করেব না। আয়তাkর খ বাক িট িবেশষণ ‘eত’ ক guণািnত করেছ।

3. যৗিগক বাক (Compound Sentence)
eকািধক সরল বাক , জিটল বাক aথবা সরল o জিটল বােক র সমি েক কান সংেযাজক বা pিতেষধক aব য়
(সীমািনেদশক) dারা সংযk
ু কের eকিট বাক গঠন করেল তােক যৗিগক বাক বেল। যমন:- তার বয়স হেয়েছ, িকntu বিু d
হয়িন। (সরল বাক duিট — ‘তার বয়স হেয়েছ’, ‘তার বিু d হয়িন’) স খব
ু শিkশালী eবং বিু dমান। (সরল বাক duিট — ‘ স
খব
ু শিkশালী’, ‘ স খব
ু বিু dমান’)
স না eেল tuিম যােব না, িকntu স বেল পািঠেয়েছ য তার আসেত দরী হেব। (duিট জিটল বাক — 1. স না eেল
tuিম যােব না। 2. িকntu স বেল পািঠেয়েছ য তার আসেত দরী হেব।)।
তারা duজেন খব
ু ঝগড়া কের বেট, িকntu eকজন যিদ িকu খাবার িজিনস পায় duজেন ভাগ কের খায়। (eকিট সরল o
eকিট জিটল বাক — 1. তারা duজেন খব
ু ঝগড়া কের। 2. িকntu eকজন যিদ িকu খাবার িজিনস পায় duজেন ভাগ কের
খায়।)
যৗিগক বােক eবং, o, আর, িকntu, aথবা, aথচ, িকংবা, বরং, তথািপ — ei aব য়guিল িদেয় eকািধক সরল বাক
যk
ু হয়। eguিল দেখ সহেজi যৗিগক বাক েক চনা যেত পাের। তেব কান aব য় ছাড়াo dui বা তেতািধক সরল বাক
যk
ু হেয় যৗিগক বাক গঠন করেত পাের। যত বড়i বাক

হাক না কন বাক াংশ বা খ বাক guিলেক চনা খব
ু শk নয়।

ছদ বা িবরামিচh ব বহার হেল আরo সহজ হেয় যায়। aব য়guিলo খ বাক চনায় সাহায কের।
আেলাচনা: — aেনেকর মেত eকািধক বাক বা খ

বাক িনেয় কােনা বাক

তির হেল eবং খ

বাক guিলর মেধ

পরsর িনভরতা থাকেল ঐ ধরেনর বাক েক জিটল বাক বেল। আবার যৗিগক বােক র kেt eকিট মত হেলা য
খ বাক guিল সমc
ু হেয় পরsর িনরেপk ভােব থােক। duিট মতi eকশ শতাংশ gাহ নয়; তেব বাক
ু য়ী aব য় dারা সংযk
চনার kেt eguিল ভাল পথ-িনেদশক হেত পাের।
িতন pকাের যৗিগক বাক গিঠত হেত পাের। সরল + সরল; সরল + জিটল; জিটল + জিটল।

সরল + সরল:—
“ স সৎ িকntu তার ভাi aসৎ।” eখােন duিট বাক i সরল বাক — duিটi pধান বাক । ‘িকn’ সংেযাজক।

সরল + জিটল:—
স সৎ িকntu য বnuিট তার সে

eেসিছল স aসৎ।

জিটল + জিটল:—
“যিদ জানেত চাo স কন আেসিন, তা হেল বলব আিম জািন না, আর যিদ জানেত চাo আিম কন যাiিন তা হেল
বলব আমার icা হল না তাi।”
ei বড় বাক িটেত duিট জিটল বাক ‘আর’ সংেযাজক aব য় dারা যk
ু ।
eiভােব সরেল-সরেল, সরেল-জিটেল, জিটেল-জিটেল নানাভােবi যৗিগক বাক গিঠত হেত পাের।
যিদ duিট বােক

যৗিগক বাক গিঠত হয় তেব তােক iংেরজীেত বলা হয় double sentence, আমরা বলেত পাির

িdপব যৗিগক বাক । আর যিদ duিটর বশী বাক িনেয় তা গিঠত হয় তেব iংেরজীেত তােক বেল multiple sentence,
আমরা বলেত পাির বhuপব যৗিগক বাক ।
যৗিগক বােক eকi কতার পুনruিk হয় না। যমন, স eল, সব দখল eবং চেল গল। aেনক সময় সংেযাজক
বা িবেয়াজক aব য়িট uহ থােক।
স eেসিছল, িকu বলল না, কাঁদেত লাগল — ei িtপব যৗিগক বাক িটেত সংেযাজক uহ আছ। e ধরেণর
যৗিগক বাক েক সংেkিপত যৗিগক বাক (contracted compound sentence) বলা চেল।
যৗিগক বােক র সািহেত ব বhত uদাহরণ:
“পািখর ছানা তা িব. e. পাশ কিরয়া uিড়েত শেখ না; uিড়েত পায় বিলয়াi uিড়েত শেখ।” — রবীndনাথ
“oঁর কােছo কত দাষ কিরয়ািছ, িকntu িকu বিলেতন না; আর বিলেলo মেন কিরতাম না, সজদাদা ত, eকu পেরi
আর িকu মেন থািকেব না।” — শরৎচnd
“পেরশবাব ু ঘের uেক মিনব াগ ছাড়া পেকেটর সমs িজিনস টিবেলর uপর ঢালেলন, তারপর দাতলায় uঠেলন।”
— পরuরাম
“বড় মেয়িটর খব
ু লmা গালগাল চহারা; মাথার cuলguেলা ruk o aেগাছােলা — বাতােস uিড়েতেছ, মখ
ু খানা খব
ু
বড়, চাখ duটা ডাগর ডাগর o শাn।” — িবভূিতভূষণ মেু খাপাধ ায়

বাক -িবে ষেণর pণালী
pধান বােক র সিহত সংি

eক বা aিধক apধান বা সহেযাগী uপাদান বাক বা খ বাক থােক।

[ য বােক র aথ বিু ঝবার জন aন বােক র pেয়াজন হয় না, তাহা pধান বাক । apধানবাক pধানবােক র
a srপ। সহেযাগী বাক pধানবােক র সিহত সংি

হiেলo uহার a srপ নেহ eবং sয়ং পুণ aথ pকাশ কের।] *

িবে ষেণর pণালী

সরল বাক । (1) আিজ eকটা pকা

মাছ ধরা পিড়য়ােছ। (2) আকবেরর িবজয়ী সনা uিড়ষ ায় যd
ু যাtা কিরল।

বাক

uেদ শ

uেদ েশ র pসারক

িবেধয়

িবেধেয়র pসারক

(1) আিজ eকটা

eকটা মাছ

pকা

ধরা পিড়য়ােছ

আিজ

(ক) আকবেরর

কিরল

(ক) uিড়ষ ায়

eকটা pকা

মাছ

ধরা পিড়য়ােছ।
(2) আকবেরর

সনা

িবজয়ী সনা

(খ) িবজয়ী

uিড়ষ ায় যd
ু যাtা

(খ) যd
ু যাtা

কিরল।

যৗিগক বাক । (1) (ক) আিম িভিজেত িভিজেত বাটীেত পৗঁিছলাম, (খ ) আর সi pবল বৃি eকবাের বn হiল।
(2) (ক) tuিম ei কাগেজ eখনi সi কর, (খ) না হয় তামার জা পুt সধ
ু ীর ei কাগেজ তামার নাম িলিখয়া
িদন।
বাক

সংেযাজক

uেদ শ

uেদ েশ র

িবেধয়

pসারক
আিম

(1) (ক) আিম িভিজেত
িভিজেত বাটীেত

িভিজেত

িবেধেয়র
pসারক

পৗঁিছলাম

বাটীেত

িভিজেত

পৗঁিছলাম,
(খ) আর সi pবল বৃি

আর

বৃি

eকবাের বn হiল।

(1) সi

বn হiল

eকবাের

সi কর

(1) ei

(2) pবল

(2) (ক) tuিম ei

tuিম

কাগেজ eখনi সi কর,

কাগেজ
(2) eখনi

(খ) না হয় তামার জা
পুt সধ
ু ীর ei কাগেজ
তামার নাম িলিখয়া িদন।

না হয়

সধ
ু ীর

(1) তামার

িলিখয়া িদন

(1) ei

(2) জা

কাগেজ

(3) পুt

(2) তামার
নাম

যৗিগক বােক র কান uপাদান-বােক (খ বাক ) uেdশ ( কতা) বা িবেধয় ( সমািপকা িkয়া ) uহ থাকেল
িবে ষণ সমেয় ঐ পদ ধের িনেত হ’ ব। “হয় tuিম, না হয় তামার জ পুt সধ
ু ীর ei কাগেজ eখনi সi কর —

uপিরিলিখত িdতীয় uপাদান বাক (খ বাক ) যিদ eirেপ িলিখত হ’ত, তাহা হ’ ল িবে ষেণর পূেব uপাদানবাক duিট
িনmিলিখত rেপ িবন াস কের িনেত হ’ত।
(1) tuিম ei কাগেজ eখনi সi কর।
(2) তামার জ

পুt সধ
ু ীর ei কাগেজ eখনi সi কruন।

সংেযাজক পদ — হয়, না হয়।

জিটল বা িম বাক । — জিটল বােক apধান বাক guিল pধানবােক র a srেপ িবেশষ , িবেশষণ বা িkয়ার
িবেশষেণর কায কের। iহািদগেক যথাkেম (1) uপাদান-িবেশষ -বাক , (2) uপাদান-িবেশষণ-বাক o (3) uপাদানিkয়ািবেশষণ-বাক বেল। িবকেl (1) িবেশষ ধম খ বাক , (2) িবেশষণধম খ বাক , (3) িkয়া-িবেশষণধম খ বাক ।
যথা — (1) “আিম জািন না — িবধ ু eখন কাথায়। ei বােক uেdশ (কতা ) — “আিম”, িবেধয় (িkয়া ) — “জািন
না”। িবেধেয়র pসারক ( কম ) — িবধ ু eখন কাথায় ( আেছন ) — ei বাক িট। ei বাক িট িবেশেষ র (কমকারেকর) কাজ
করেছ বিলয়া eিট িবেশষ ধম খ বাক বা uপাদান-িবেশষ -বাক । eirপ — িতিন য িফিরয়া আিসেবন, তাহা সmব নয়।
eখােন — িতিন য িফিরয়া আিসেবন — িবেশষ ধম খ বাক বা uপাদান-িবেশষ বাক ।
(2) য সমs রাজা o বীরপুruষ সভাsেল uপিsত িছেলন, তাহারা সকেলi লk েভেদ aসমথ হiেলন। — eখােন
“ য সমs রাজা o বীরপুruষ সভাsেল uপিsত িছেলন” — ei apধান বাক িট — তাঁহারা” ei পেদর aবsা বিু ঝেয়
িবেশষেণর কাজ করেছ। ei বাক িট িবেশষণধম খ বাক বা uপাদান-িবেশষণ-বাক ।
(3) যাহােত সmণ
ূ আেরাগ লাভ কিরেত পােরন, সi আশায় িতিন বদ নােথ িগয়ােছন। — eখােন যাহােত সmণ
ূ
আেরাগ

লাভ কিরেত পােরন (সmণ
ূ আেরাগ -লাভাথ) — ei বাক িট িkয়ার িবেশষেণর কাজ করেছ বেল eিট

িkয়ািবেশষণধম খ বাক বা uপাদান-িkয়ািবেশষণ বাক ।
সহেযাগী বাক যথা — “িতিন িবলােত পিড়েত যান eবং সখােন িতন বৎসর থােকন”। eখােন pধান বাক — “িতিন
িবলােত পিড়েত যান। সহেযাগী বাক — সখােন িতন বৎসর থােকন। সংেযাজক পদ — eবং।

জিটল বা িম বােক র িবে ষণ pণালী: —
‘বাদশাহ সনাপিত জয়িসংহেক আনাiেলন eবং বিলেলন, য িহn ু িসপাহী কল নদীর sােত ভািসয়া িগয়ািছল eবং
যাহােত মjমান বৃd ফিকেরর pাণরkা কিরেত পাের, সi জন িনেজর জীবন uেপkা কিরয়ািছল, তাহােক আমার িনকট
আন।’ uপাদান-বাক eবং খ বাক eক।

uপাদান বাক

বােক র
ণীেভদ

বাদশাহ সনাপিত

pধান

জয়িসংহেক ডাকাiেলন

uপাদান বাক

eবং বিলেলন

সহেযাগী
uপাদান বাক

সংেযা-

uেদ শ

জক পদ

uেদ েশ র

িবেধয়

িবেধেয়র pসারক

ডাকাiেলন

(1) সনাপিত (2)

pসারক
বাদশাহ

জয়িসংহেক
eবং

(বাদশাহ)

বিলেলন

য িহn ু িসপাহী কল নদীর

uপাদান

sােত ভািসয়া িগয়ািছল

িবেশষণ বাক

eবং যাহােত মjমান বৃd

uপাদান

ফিকেরর pাণরkা কিরেত

িkয়া-

পাের

িবেশষণ বাক

য

িসপাহী

িহn ু

ভািসয়া
িগয়ািছল

eবং

(িসপাহী)

কিরেত পাের

(1) কল
(2) নদীর sােত
(1) যাহােত
(2) মjমান বৃd
ফিকেরর
(3) pাণরkা

সi জন িনেজর জীবন
uেপkা কিরয়ািছল

uপাদান

(িসপাহী)

কিরয়ািছল

িবেশষণ বাক

(1) সi জন
(2) িনেজর জীবন
(3) uেপkা

তাহােক আমার িনকট আন

uপাদান
িবেশষ বাক

(tuিম)

আন

(1) তাহােক
(2) আমার িনকট

tতীয় পিরেcদ: বাক াnরীকরণ বা
বাক rপাnর
বাক rপাnর
বােক র aথ পিরবতন না কের বােক র pকাশভি

বা গঠনরীিতেত পিরবতন করােকi বাক rপাnর বলা হয়।

aথাৎ, বাক rপাnর করার সময় খয়াল রাখেত হেব, বােক র aথ যন পিরবিতত না হেয় যায়। বােক র aথ পিরবিতত
হেয় গেল বাক িট aন বােক rপাnিরত হেয় যােব। িকntu বাক rপাnেরর kেt আমােদরেক বােক র pকাশভি

বা

গঠনরীিত তথা rপ (Form) পিরবতন করেত হেব, বােক র aথ পিরবতন করা যােব না। মল
ূ বাক িটর ভাষারীিত (সাধ ু বা
চিলত) rপাnিরত বােক aku রাখেত হেব।

বােক র pকাশভ ীমল
ূ ক rপাnর
as থক বাক / হাঁ বাচক বাক েক নাs থক বাক / না বাচক বােক
rপাnেরর কৗশল
ক) িবেশষণ পেদর িবপরীত শb ব বহার কের aেনক as থক বাক েক নাs থক বােক rপাnর করা যায়। যমন:
—
as থক বাক : tuিম খব
ু ভাল।
নাs থক বাক : tuিম মােটo খারাপ নo। (ভাল - খারাপ)
as থক বাক : জননী আর জnভূিমেক সকেলi ভালবােস।
নাs থক বাক : eমন কu নi য জননী আর জnভূিমেক ভালবােস না।
as থক বাক : আপনােদর ঋণ িচরকাল মেন থাকেব।
নাs থক বাক : আপনােদর ঋণ কানিদনo ভুলব না।
as থক বাক : আnিরক পির ম সবদাi সাথক হয়।
নাs থক বাক : আnিরক পির ম কখনi ব থ হয় না।
as থক বাক : কাঙালীর মা cuপ কিরয়া রিহল।
নাs থক বাক : কাঙালীর মা কান কথাi বিলল না।
as থক বাক : pিতভা য দবদt শিk eকথা aেনকাংেশ সত ।
নাs থক বাক : pিতভা য দবদt শিk সকথা সmণ
ূ িমথ া নয়।
as থক বাক : ভুলguেলা সংেশাধন কের িনেল ভাল হেব।

নাs থক বাক : ভুলguেলা সংেশাধন কের িনেল মn হেব না।
as থক বাক : িবদ ালেয়র ছাtসংখ া চারেশার বশী।
নাs থক বাক : িবদ ালেয়র ছাtসংখ া চারেশার কম হেব না।
as থক বাক : নদীর জল বhu পিরমােণ দিূ ষত হেয় গছ।
নাs থক বাক : নদীর জল al পিরমােণ দিূ ষত হেয়েছ তা বলা যােব না।
as থক বাক :

দশমাtকার আরাধনা দশেpেমর pথম ধাপ।

নাs থক বাক :

দশমাtকার আরাধনা দশেpেমর pথম ধাপ ছাড়া আর িকu নয়।

খ) ‘না করেলi নয়’, ‘না কের পারেবা না’ iত ািদ খ বাক

যাগ কের aেনক as থক বাক েক নাs থক বােক

rপাnর করেত হয়। যমন: —
as থক বাক : al লােকi বেদর aথ বিু ঝত।
নাs থক বাক : aিধকাংশ লাকi বেদর aথ বিু ঝত না।
as থক বাক : tuিম কালেক আসেব।
নাs থক বাক : tuিম কালেক না eেলi নয়।
as থক বাক : বাঙলার মখ
ু oেয়বসাiটিট eত ভাল, tuিম বারবার দখেবi।
নাs থক বাক : বাঙলার মখ
ু oেয়বসাiটিট eত ভাল, tuিম বারবার না দেখ পারেবi না।
as থক বাক : ভাiেফাঁটায় বােনর বাড়ী যেত হেব।
নাs থক বাক : ভাiেফাঁটায় বােনর বাড়ী না গেলi নয়।
as থক বাক : গা ুরােমর দi eকবার খেল বারবার খােব।
নাs থক বাক : গা ুরােমর দi eকবার খেল বারবার না খেয় থাকেত পারেব না।
as থক বাক : বলেলi মেনর কথা বাঝা যায়।
নাs থক বাক : মেনর কথা না বলেল বাঝা যায় না।

গ) নtuন কান িবপরীতাথক বা নঞথক (না বাধক) শb যাগ কের। যমন: —
as থক বাক :

স বiেয়র পাতা olােত থাকল।

নাs থক বাক :

স বiেয়র পাতা olােনা বn রাখেলা না।

as থক বাক : কাজ কেরা কত আয় বাড়েব দখেত পােব।
নাs থক বাক : কাজ না করেল কত আয় বােড় দখেত পােব না।

as থক বাক : পড়াuেনা মেনােযাগ িদেয় করা uিচত।
নাs থক বাক : মেনােযাগ না িদেয় পড়াuনা করা uিচত নয়।
as থক বাক :

স

াiভােরর কাজ করেত থাকল।

নাs থক বাক :

স

াiভােরর কাজ ছেড় িদল না।

as থক বাক থেক নাs থক বােক পিরবতেনর আরo uদাহরণ:as থক বাক :

uদ ানলতা, সৗnযguেণ, বনলতার িনকট পরািজত হiল।

নাs থক বাক :

uদ ানলতা, সৗnযguেণ, বনলতার িনকট পরািজত না হiয়া পািরল না।

as থক বাক :

ক আ মপাদপিদগেক তামা aেপkা aিধক ভালবােসন।

নাs থক বাক :

ক আ মপাদপিদগেক তামা aেপkা aিধক না ভালবািসয়া পােরন না।

as থক বাক :

আমারo iহােদর uপর সেহাদর sহ আেছ।

নাs থক বাক : আমারo য iহােদর uপর সেহাদর sহ নাi তাহা নেহ।
as থক বাক : ei জন i তামােক সকেল িpয়ংবদা বেল।
নাs থক বাক : ei জন i তামােক সকেল িpয়ংবদা না বিলয়া পাের না।
as থক বাক : িpয়ংবদা যথাথ কিহয়ােছ।
নাs থক বাক : িpয়ংবদা aযথাথ কেহ নাi।
as থক বাক : িববাহ সmেn আমার মত যাচাi করা aনাবশ ক িছল।
নাs থক বাক : িববাহ সmেn আমার মত যাচাi করা আবশ ক িছল না।
as থক বাক : পি কার পাতা ulাiেত থািকল।
নাs থক বাক : পি কার পাতা ulােনা বn রিহল না।
as থক বাক :

uেরর o তাহার মিনেবর uপর রাগ হiল।

নাs থক বাক :

uেরর o তাহার মিনেবর uপর রাগত না হiয়া পািরলাম না।

as থক বাক : আমার বেু কর ভতরটা hu hu কিরয়া uিঠল।
নাs থক বাক : আমার বেু কর ভতরটা hu hu কিরয়া না uিঠয়া পািরল না।
as থক বাক :

হমnী cuপ কিরয়া রিহল।

নাs থক বাক :

হমnী কােনা কথা কিহেত পািরল না।

as থক বাক :

হম িকu না বেল eকu হািসল।

নাs থক বাক :

হম িকu eকu হািসল, িকu বিলল না।

as থক বাক :

স বাপেক যত িচিঠ িলিখত আমােক দখাiত।

নাs থক বাক :

স বাপেক যত িচিঠ িলিখত সguিল আমােক না দখাiয়া পািরত না।

as থক বাক : তাহার মন eেকবাের কাঠ হiয়া গল।
নাs থক বাক : তাহার মন কাঠ না হiয়া পািরল না।
as থক বাক :

কাথাo তkা aদৃশ হেয় যায়।

নাs থক বাক :

কাথাo তkা দৃ হয় না।

as থক বাক : কােঠর পুেলর aবsাo oরকম।
নাs থক বাক : কােঠর পুেলর aবsাo aন রকম নয়।
as থক বাক : ধান চােলর দাম বাড়েল uেপাস করেত হয়।
নাs থক বাক : ধান চােলর দাম বাড়েল uেপাস না কের uপায় নাi।
as থক বাক : যখনকার সরকার তখনকার hukuম পালন কির।
নাs থক বাক : যখনকার সরকার তখনকার hukuম পালন না করেলi নয়।
as থক বাক : আজ ঐ gামটােক শােয়sা করেত হেব।
নাs থক বাক : আজ ঐ gামটােক শােয়sা না করেলi নয়।
as থক বাক : আtরkা করেত হেব।
নাs থক বাক : আtরkা না করেলi নয়।
as থক বাক : সpােহ eকিদন তােক থানায় হািজরা িদেত হয়।
নাs থক বাক : সpােহ eকিদন তােক থানায় হািজরা না িদেল চেল না।
as থক বাক : সবকিট বাঁশi uধাo হেয় গেছ।
নাs থক বাক : eকিট বাঁশo নi।
as থক বাক :

স কথাi eরা ভােব।

নাs থক বাক :

স কথাi eরা না ভেব পাের না।

as থক বাক : বািড়টা তারা দখল কেরেছ।
নাs থক বাক : বািড়টা তারা দখল না কের ছােড় না।
as থক বাক : কথাটায় তার িব াস হয়।
নাs থক বাক : কথাটায় তার aিব াস হয় না।
as থক বাক : তেব নািলশটা aেযৗিkক।
নাs থক বাক : তেব নািলশটা যিু kযk
ু নয়।
as থক বাক :

স তারsের আতনাদ কের।

নাs থক বাক :

স তারsের আতনাদ না কের পাের না।

নাs থক বাক েক as থক বােক rপাnেরর কৗশল
ক) িবেশষণ পেদর িবপরীত শb ব বহার কের aেনক নাs থক বাক েক as থক বােক rপাnর করা যায়। যমন:
—
নাs থক বাক :

স kােশ uপিsত িছল না।

as থক বাক :

স kােশ aনপ
ু িsত িছল।

নাs থক বাক :

স aবিহত িছল না বেল eটা ঘটল।

as থক বাক : তার aনবধােনর জন eটা ঘটল।
নাs থক বাক : সভায় শৃ লা বা সব
ু বsা িছল না।
as থক বাক : সভায় িবশৃ লা আর aব বsা িছল।
নাs থক বাক : সংসাের কান িকui িচরsায়ী নয়।
as থক বাক : সংসাের সব িকui aিনত ।
নাs থক বাক : বালেকরা পড়ায় মেনােযাগী িছল না।
as থক বাক : বালেকরা পড়ায় aমেনােযাগী িছল।
খ) নাs থক বােক র না- বাধক খ বাক েক কান িবপরীতাথক িবেশষেণ rপাnর কেরo as থক বােক rপাnর
করা যায়। যমন: —
নাs থক বাক : কমলাকােnর মেনর কথা e জেn আর বলা হiল না।
as থক বাক : কমলাকােnর মেনর কথা e জেn aকিথতi রিহয়া গল।
নাs থক বাক :

দবাচনার কথা িতিন কানিদন িচnাo কেরন িন।

as থক বাক :

দবাচনার কথা তার কােছ aিচn নীয় িছল।

নাs থক বাক : eসব কথা স মেু খo আনেত পারত না।
as থক বাক : eসব কথা তার কােছ aকথ িছল।
নাs থক বাক : তার কােজ কেম দkতার পিরচয় িছল না।
as থক বাক : তার কােজ কেম aদkতা দখা িগেয়িছল।
নাs থক বাক : ভিkর পেথ চেল িসিd লাভ করা সহজ নয়।
as থক বাক : ভিkর পেথ চেল িসিd লাভ করা duঃসাধ ।
নাs থক বাক :

সিদেনর সভার সব কাজ িনয়ম মেন হয়িন।

as থক বাক :

সিদেনর সভার িকu কাজ aিনয়িমত িছল।

গ) নtuন কান as থক িবপরীতাথক শb যাগ কের। যমন: —
নাs থক বাক : মা জেগ দেখ খাকা তার পােশ নi।

as থক বাক : মা জেগ দেখ খাকা তার পােশ aনপ
ু িsত।
নাs থক বাক : oসব কমপdিত e যেু গ pেয়াগ করা হয় না।
as থক বাক : oসব কমপdিত e যেু গ apচিলত।
নাs থক বাক :

স জীবেন সব kেt সফল হয় িন।

as থক বাক :

স জীবেনর িকu kেt িবফল।

নাs থক বাক : নদীর গিতpkিত সহেজ বাঝা যায় না।
as থক বাক : নদীর গিতpkিত বাঝা শk।
নাs থক বাক : ভাল লােকরা মn কাজ কের না।
as থক বাক : ভাল লােকর কাজo ভাল।

নাs থক বাক থেক as থক বােক পিরবতেনর আরo uদাহরণ:নাs থক বাক : e আ মমৃগ, বধ কিরেবন না।
as থক বাক : e আ মমৃগ, বধ করা থেক িবরত হান।
নাs থক বাক : আপনকার বাণ alpাণ মৃগশাবেকর uপর িনিkp হiবার যাগ নেহ।
as থক বাক : আপনকার বাণ alpাণ মৃগশাবেকর uপর িনিkp হiবার aেযাগ ।
নাs থক বাক : না মহারাজ, িতিন আ েম নাi।
as থক বাক : হ াঁ মহারাজ, িতিন আ েমর বাiের আেছন।
নাs থক বাক :

কহ কিহয়া িদেতেছ না।

as থক বাক : সকেল নীরব থািকেতেছ।
নাs থক বাক : erপ rপবতী রমণী আমার anঃপুের নাi।
as থক বাক : আমার anঃপুর erপ rপবতী রমণী-িববিজত।
নাs থক বাক :

দেশর pচিলত ধমকেম তাঁহার আsা িছল না।

as থক বাক :

দেশর pচিলত ধমকেম তাঁহার aনাsা িছল।

নাs থক বাক : আমার pণাম লiবার জন সবর
ু কিরেলন না।
as থক বাক : আমার pণাম লiবার পূেবi psান কিরেলন।
নাs থক বাক : িকntu বরফ গিলল না।
as থক বাক : িকntu বরফ aগিলত রিহল।
নাs থক বাক :

হম তাহার aথ বিু ঝল না।

as থক বাক :

হম তাহার aথ বিু ঝেত akম হiল।

নাs থক বাক :

দবাচনার কথা কানিদন িতিন িচnাo কেরন নাi।

as থক বাক :

দবাচনার কথা তাঁর কােছ aিচn নীয় িছল।

নাs থক বাক : eসব কথা স মেু খ আিনেত পািরত না।
as থক বাক : eসব কথা তার মেু খ আনারo যাগ িছল না।
নাs থক বাক : বiguিল হমর সে

eকেt িমিলয়া পড়া aসmব িছল না।

as থক বাক : বiguিল হমর সে

eকেt িমিলয়া পড়া সmব িছল।

নাs থক বাক :

দিখ, স িবছানায় নাi।

as থক বাক :

দিখ, স িবছানায় aনপ
ু িsত।

নাs থক বাক : eক পা du পা কের না eিগেয় পাের না।
as থক বাক : eক পা du পা কের eিগেয় যেতi হয়।
নাs থক বাক : তkাসd
ু i স িনেচ না পেড় পারল না।
as থক বাক : তkাসd
ু i স িনেচ পেড় গল।
নাs থক বাক : কালীপদ স সব জােন না।
as থক বাক : কালীপদর স সব aজানা।
নাs থক বাক :

স guিল চালােনায় aভ s নয়।

as থক বাক :

স guিল চালােনায় aনভ s।

নাs থক বাক :

স সাঁতার জােন না।

as থক বাক :

স সাঁতার কাটেত akম। / স সাঁতার সmেক aj।

নাs থক বাক : কমেলশ কােরা কােছ হাত পােত না।
as থক বাক : কমেলশ কােরা কােছ হাত পাতা থেক িবরত থােক।
নাs থক বাক : চীনা সনারা তার রহস ভদ করেত পাের না।
as থক বাক : চীনা সনােদর কােছ সটা রহস i থেক যায়।
নাs থক বাক : আেশপােশ কান শb নi।
as থক বাক : চারপাশ িনঃশb / শbহীন।
নাs থক বাক : তারা যােব না কাথাo।
as থক বাক : তারা eখােনi থাকেব।
নাs থক বাক : কােরা মেু খ কান কথা সের না।
as থক বাক : pেত েকi নীরব হেয় থােক।
নাs থক বাক :

সখােন কu নi।

as থক বাক : জায়গাটা িনজন।
নাs থক বাক : কথাটা না মেন uপায় নi।

as থক বাক : কথাটা মানেতi হয়।
নাs থক বাক : তােদর ভুলটা ভাঙেত দির হয় না।
as থক বাক : aিচেরi তােদর ভুল ভােঙ।
নাs থক বাক : সেnহ থােক না য tuলসী গাছটার যt িনেc কu।
as থক বাক : eটা িনি ত য tuলসী গাছটার যt িনেc কu।
নাs থক বাক :

স eকu িবিsত না হেয় পাের না।

as থক বাক : তােক eকu িবিsত হেতi হয়।
নাs থক বাক : গাছিট uপড়ােনার জেন কােরা হাত eিগেয় আেস না।
as থক বাক : গাছিট uপড়ােত সবার হাত িনিkয় থােক।
নাs থক বাক : হয়েতা তার যাtা শষ হয় নাi।
as থক বাক : হয়েতা তার যাtা eখেনা চলেছ।
নাs থক বাক : িহn ু রীিতনীিত eেদর তমন ভাল জানা নi।
as থক বাক : িহn ু রীিতনীিত eেদর কােছ aেনকটাi aজানা।
নাs থক বাক : oেক চনাi যায় না।
as থক বাক : oেক িচনেত আমরা akম।
নাs থক বাক : e aবsায় কu কাuেক িচনেত পাের না।
as থক বাক : e aবsায় সবাi সবাiেক িচনেত akম।
নাs থক বাক : e কথা ভুেলo ভািব িন কানিদন।
as থক বাক : e কথা সবসময়i আমার ভাবনার aতীত িছল।
নাs থক বাক : oেদর কাuেক পাoয়া যায় িন।
as থক বাক : oরা সবাi িনেখাঁজ।
নাs থক বাক : আমরা বাধা িদেত পারলাম না।
as থক বাক : আমরা বাধা িদেত akম িছলাম।
নাs থক বাক : আমরা নড়লাম না।
as থক বাক : আমরা aনড় থাকলাম।

p বাচক বাক েক নাs থক বােক rপাnেরর কৗশল

মল
ূ ত p বাচক বাক েক as থক থেক সরাসির নাs থক বােক পিরণত করেলi নাs থক বােক rপাnিরত হেয়
যায়। কবল p বাচক বাক েক as থক িহেসেব কlনা করেত হয়। আর যguিল সরাসির as থক বােক rপাnিরত হয়,
সguিলর kেt as থক-নাs থক বােক rপাnেরর িনয়েম নাs থক করেত হয়। যমন: —
p বাচক বাক : eর চেয় বীরেtর পিরচয় আর িক হেত পাের?
নাs থক বাক : eর চেয় বীরেtর পিরচয় আর িকu হেত পাের না।
p বাচক বাক : pিতিদন আর িক স নহবৎ বািজেব?
নাs থক বাক : pিতিদন আর স নহবৎ বািজেব না।
p বাচক বাক : tuিম িক কালেক suেল eেসিছেল?
নাs থক বাক : tuিম কালেক suেল আেসািন।
p বাচক বাক : পরগাছার িক কান বৃkেগৗরব থাকেত পাের?
নাs থক বাক : পরগাছার কান বৃkেগৗরব থাকেত পাের না।
p বাচক বাক : বাঙলার মখ
ু oেয়বসাiটিট িক সমােজর জন খারাপ?
নাs থক বাক : বাঙলার মখ
ু oেয়বসাiটিট সমােজর জন খারাপ নয়।
p বাচক বাক : tuিম িক ছিবটা দেখািন?
নাs থক বাক : tuিম ছিবটা না দেখ পােরািন।
p বাচক বাক : কাল স বাড়ীেত িছল না?
নাs থক বাক : কাল স বাড়ীেত িছল না।
p বাচক বাক : আnিরক পির ম িক কখনo ব থ হয়?
নাs থক বাক : আnিরক পির ম কখনo ব থ হয় না।

p বাচক থেক নাs থক বােক rপাnেরর আরo uদাহরণ:p বাচক বাক : পুিলেশর লাক জািনেব কী কিরয়া?
নাs থক বাক : পুিলেশর লাক জািনেব না।
p বাচক বাক : তাহারা িক পাষাণ?
নাs থক বাক : তাহারা পাষাণ নয়।
p বাচক বাক : eেত দাষ কী?
নাs থক বাক : eেত দাষ নi।
p বাচক বাক : িতিন scায় যখন সহমরেণ যাiেত চািহেতেছন, তখন সরকােরর কী?
নাs থক বাক : িতিন scায় যখন সহমরেণ যাiেত চািহেতেছন, তখন সরকােরর তা িকu নেহ।
p বাচক বাক : তাঁর য আর িতলাধ বাঁিচেত সাধ নাi, e িক তাহারা বিু ঝেব না?

নাs থক বাক : তাঁর য আর িতলাধ বাঁিচেত সাধ নাi, e তাহারা বিু ঝেব।
p বাচক বাক : তাহারা িক পাষাণ?
নাs থক বাক : তাহারা তা পাষাণ নয়।

uপেরর uদাহরণ guিলর িবপরীত pিkয়ায় নাs থক বাক েক সহেজi p বাচক বােক rপাnিরত করা যায়।
uদাহরণ:নাs থক বাক : তােদর gােম িফিরয়া আসা চেল না।
p বাচক বাক : তােদর gােম িফিরয়া আসা চেল িক?
নাs থক বাক : e খবর আমরা কহi জািনতাম না।
p বাচক বাক : e খবর আমােদর কহi িক জািনত?
নাs থক বাক : মানষ
ু টা সমs রাত খেত পােব না।
p বাচক বাক : মানষ
ু টা সমs রাত খেত পােব িক?
নাs থক বাক : সরsতী বর দেবন না।
p বাচক বাক : সরsতী বর দেবন িক?
নাs থক বাক : তােদর স jালা নাi।
p বাচক বাক : তােদর স jালা আেছ িক?
নাs থক বাক : তাহার ফাথ kােস পড়ার iিতহাস কখেনা uিন নাi।
p বাচক বাক : তাহার ফাথ kােস পড়ার iিতহাস কখেনা uিনয়ািছ িক?
নাs থক বাক : eকথা কােনা বাপ ভdসমােজ কবল
ু কিরেত চািহত না।
p বাচক বাক : eকথা কােনা বাপ ভdসমােজ কবল
ু কিরেত চািহত িক?
নাs থক বাক : aেনকিদন মৃtu

েয়র দখা নাi।

p বাচক বাক : aেনকিদন মৃtu

েয়র কােনা দখা আেছ িক?

p বাচক বাক েক as থক বােক rপাnেরর কৗশল
িকu p বাচক বাক েক sাভািবকভােব সরাসির as থক থেক p বাচেক rপাnিরত করা যায়। আর যguিল সরাসির
rপাnর করেল নাs থক হয়, সguিলেক নাs থক থেক as থক বােক rপাnেরর িনয়েম as থক করেত হয়। যমন: —
p বাচক বাক : pিতভা িক িশkািনরেপk?
as থক বাক : pিতভা িশkাসােপk।

p বাচক বাক : tuিম িক ছিবটা দখিন?
as থক বাক : tuিম ছিবটা দেখেছা।
p বাচক বাক : tuিম িক কালেক suেল eেসিছেল?
as থক বাক : tuিম কালেক suেল aনপ
ু িsত িছেল।
p বাচক বাক : আnিরক পির ম িক কখনo ব থ হয়?
as থক বাক : আnিরক পির ম সবদা সাথক হয়।
p বাচক বাক : তাহােদর ঘের িক stী নাi?
as থক বাক : তাহােদর ঘেরo তা stী আেছ।
p বাচক বাক : জননী আর জnভূিমেক ক না ভালবােস?
as থক বাক : জননী আর জnভূিমেক সকেলi ভালবােস।
p বাচক বাক : আপনােদর ঋণ কানিদন িক ভুলেত পাির?
as থক বাক : আপনােদর ঋণ িচরকাল মেন থাকেব।

p বাচক থেক as থক বােক rপাnেরর আরo uদাহরণ:p বাচক বাক :
as থক বাক :

তমন সব ভdেলাকi বা কী সেু খ gাম ছািড়য়া পলায়ন কেরন?
তমন সব ভdেলাকi বা কী সেু খ gাম ছািড়য়া পলায়ন কেরন জািনেত চাi।

p বাচক বাক : কামsাটকার রাজধানীর নাম িক?
as থক বাক : কামsাটকার রাজধানীর নাম কী তা জানেত চাi।
p বাচক বাক : eকলা যেত ভয় করেব না তা?
as থক বাক : eকলা যেত ভয় করেব িক না জানেত চাi।

িনেদশাtক (িববিৃ তমল
ূ ক) বাক েক p বাচক বােক rপাnর
িববৃিতমল
কের
ূ ক বােক p সচ
ূ ক aব য় যk
ু

সguিলেক িবপরীত বােক (aিs হেল নািs eবং নািs হেল

aিsবাচেক) সরাসির rপাnর করেলi বাক rপাnর সmn হয়। যমন: —
িববৃিতমল
ূ ক: tuিম কালেক suেল aনপ
ু িsত িছেল।
p সচ
ূ ক aব য় যk
ু িsত িছেল?
ু কের: tuিম িক কালেক suেল aনপ
p বাচক: tuিম িক কালেক suেল uপিsত িছেল? / tuিম িক কালেক suেল eেসিছেল?
িববৃিতমল
ূ ক: tuিম ছিবটা দখিন।
p সচ
ূ ক aব য় যk
ু কের: tuিম িক ছিবটা দখিন?

p বাচক: tuিম িক ছিবটা দেখেছা?

আেবগসচ
ূ ক (িবsয়সচ
ূ ক) বােক র িনেদশাtক বােক rপাnেরর uদাহরণ:আেবগসচ
ূ ক: িক িমি গলা!
িনেদশাtক: গলািট বড়i িমি ।
আেবগসচ
ূ ক: aপরাধীর pিতo কিবর িক সহানভ
ু ূ িত!
িনেদশাtক: aপরাধীর pিতo কিবর সহানভ
ু ূ িত গভীর।

aনj
ূ ক বা pাথনাসচ
ূ ক বােক র িনেদশাtক বােক rপাnেরর uদাহরণ:ু াসচ
aনj
ূ ক:
ু াসচ

দশমাtকার যাগ সবক হo।

িনেদশাtক:

দশমাtকার যাগ সবক হoয়ার uপেদশ িদিc।

aনj
ূ ক: ভুলguিল তামরা eখনi সংেশাধন কর
ু াসচ
িনেদশাtক: ভুলguিল তামােদর eখনi সংেশাধন করেত বলিছ।
pাথনাসচ
ূ ক: সকেলর কল াণ হাক।
িনেদশাtক: সকেলর কল াণ কামনা করিছ।
pাথনাসচ
ূ ক:

হ ভগবান ছেলটােক বাঁিচেয় দাo।

িনেদশাtক: ভগবােনর কােছ ছেলটােক বাঁিচেয় দoয়ার pাথনা কির।

aনj
ূ ক বা pাথনাসচ
ূ ক বােক র বােক র p বাচক বােক rপাnেরর uদাহরণ:ু াসচ
aনj
ূ ক:
ু াসচ
p সচ
ূ ক:

তামার নামটা িক বল তা।

তামার নাম িক গা?

aনj
ূ ক: tuিম কাজটা করেত পারেল বল।
ু াসচ
p সচ
ূ ক: tuিম কাজটা করেত পারেব?

আেবগসচ
ূ ক (িবsয়সচ
ূ ক) বােক র বােক র p বাচক বােক rপাnেরর uদাহরণ:আেবগসচ
ূ ক: আহা, ছেলটার কত ক ।
p বাচক:

ছেলটার ক

দেখ duঃখ হয় না?

আেবগসচ
ূ ক: মির মির, িক aপrপ দৃশ ।
p বাচক:

সi aপrপ দৃশ দেখ মন আনেn ভের oেঠ না?

বােক র গঠনমল
ূ ক rপাnর
সরল থেক জিটল বােক rপাnর
সরল বােক র কান eকিট aংশেক সmpসািরত কের eকিট apধান খ বােক rপাnিরত করেত হয় eবং সi
খ বাক িটর সে

মল
ূ বােক র সংেযাগ করেত পূেবাk সােপk সবনাম বা সােপk aব য়guিলর কানিট ব বহার করেত হয়।

যমন: —
সরল বাক : ind আ াস িদেলo আিম রাজী হiলাম না।
জিটল বাক : যিদo ind আ াস িদল, তথািপ আিম রাজী হiলাম না।
সরল বাক : aসs
ু িsত িছলাম।
ু তার জন গতকাল aনপ
জিটল বাক :

যেহtu aসs
ু িsত িছলাম।
ু িছলাম, সেহtu গতকাল aনপ

সরল বাক : আপনার uপহার দoয়া বiখািন খেজ
পািc না।
ুঁ
পািc না।
জিটল বাক : আপিন য বiিট uপহার িদেয়িছেলন, সিট খেজ
ুঁ
সরল বাক :

ভদবিু d িবদিূ রত না হেল, জাতীয় সংহিতর আশা নi।

জিটল বাক : যতিদন ভদবিু d িবদিূ রত না হয়, ততিদন জাতীয় সংহিতর আশা নi।
সরল বাক : unিত করেত হ’ ল পির মী হo।
জিটল বাক : যিদ unিত করেত চাo, তেব পির মী হo।
সরল বাক : সেত র পূজারী বেল িতিন সকেলর
জিটল বাক :

dার পাt।

যেহtu িতিন সেত র পূজারী, স হtu িতিন সকেলর

dার পাt।

সরল বাক : ভাল ছেলরা কিmuটাের বেসo inারেনেট পড়াuনা কের।
জিটল বাক : যারা ভাল ছেল, তারা কিmuটাের বেসo inারেনেট পড়াuনা কের।
সরল বাক : িভkuকেক িভkা দাo।
জিটল বাক :

য িভkা চায়, তােক িভkা দাo।

সরল থেক জিটল বােক rপাnেরর আরo uদাহরণ:সরল: ফিরয়াদী pসn গায়ািলনী।
জিটল:

য ফিরয়াদী, স pসn গায়ািলনী।

সরল: সাkীটা কী eকটা গ েগাল বাধাiেতেছ।
জিটল:

য সাkী, স eকটা গ েগাল বাধাiেতেছ।

সরল: আমার িনবাস নাi।
জিটল: যা িনবাস, তা আমার নাi।
সরল:
জিটল:

তামার বােপর নাম কী?
তামার িযিন বাপ, তার নাম কী?

সরল: আিম e সাkী চাi না।
জিটল:

য সাkী e রকম, তােক আিম চাi না।

সরল: কমলাকাn িপতার নাম বলল।
জিটল: িযিন কমলাকােnর িপতা, স তাঁর নাম বলল।
সরল:

কােনা কথা গাপন কিরব না।

জিটল: যাহা বিলব, তাহার মেধ কােনা কথা গাপন কিরব না।
সরল: uিকলবাব ু cuপ কিরয়া বিসয়া পিড়েলন।
জিটল: িযিন uিকলবাব,ু িতিন cuপ কিরয়া বিসয়া পিড়েলন।

সরল থেক যৗিগক বােক rপাnর
সরল বােক র কান aংশেক সmpসািরত কের eকিট পূণ বােক rপাnিরত করেত হয় eবং পূণ বাক িটর সে

মল
ূ

বােক র সংেযাগ করেত pেয়াজনমত সংেযাজক, িবেয়াজক, সংেকাচক, হtuেবাধক, িসdাnবাচক pভৃ িত aব য়guিল ব বহার
করেত হেব। যমন: —
সরল বাক : দাষ sীকার করেল তামােক কান শািs দব না।
যৗিগক বাক : দাষ sীকার কর, তাহেল তামােক কান শািs দব না। (eেkেt ‘তাহেল’ aব য়িট ব বহার না
করেলo চলেতা)
সরল বাক : ind আ াস িদেলo আিম রাজী হiলাম না।
যৗিগক বাক : ind আ াস িদল বেট, িকntu আিম রাজী হiলাম না।
সরল বাক : aসs
ু িsত িছলাম।
ু তার জন গতকাল aনপ
যৗিগক বাক : aসs
ু িsত িছলাম।
ু িছলাম, সiজন গতকাল aনপ
সরল বাক : আপনার uপহার দoয়া বiখািন খেজ
পািc না।
ুঁ
যৗিগক বাক : আপিন eকিট বi uপহার িদেয়িছেলন, িকntu সিট খেজ
পািc না।
ুঁ
সরল বাক :

ভদবিু d িবদিূ রত না হেল, জাতীয় সংহিতর আশা নi।

যৗিগক বাক : আেগ ভদবিু d িবদিূ রত হাক, তেবi জাতীয় সংহিতর আশা।
সরল বাক : unিত করেত হ’ ল পির মী হo।

যৗিগক বাক : পির মী হo, তেবi unিত করেব।
সরল বাক : সেত র পূজারী বেল িতিন সকেলর

dার পাt।

যৗিগক বাক : িতিন সেত র পূজারী, সiজন িতিন সকেলর

dার পাt।

সরল বাক : আিম বhu কে িশkা লাভ কেরিছ।
যৗিগক বাক : আিম বhu ক কেরিছ eবং তার ফেল িশkা লাভ কেরিছ।

জিটল থেক সরল বােক rপাnর
জিটল বাক িটর anগত িবেশষ sানীয়, িবেশষণsানীয় বা িkয়ািবেশষণ sানীয় apধান / আি ত খ বাক িটেক
সkuিচত কের eকিট শb বা শbাংেশ পিরণত কের সরল বােক rপাnর করেত হয়। eকপদীকরণ বা পদ সে াচেনর কােজ
kৎ pত য়, তিdত pত য় o সমােসর সাহায eকাn pেয়াজন বা aপিরহায। যমন: —
জিটল বাক : যখনi suেল পৗঁেছিছ, তখনi বৃি আরm হেয়েছ।
সরল বাক : suেল পৗঁছানমাt বৃি আরm হেয়েছ।
জিটল বাক : রািt যখন eগারটা, তখন কিলকাতার বাব ু কাব।ু
সরল বাক : রািt eগারটায় কিলকাতার বাব ু কাব।ু
জিটল বাক :

য বiখািন আিম িকেনিছ, সটা আর কাথাo পাoয়া যােব না।

সরল বাক : আমার কনা বiখািন আর কাথাo পাoয়া যােব না।
জিটল বাক : iuেরাপীয়েদর আমরা যতi িনnা কির না, aেনক িবষেয় তাঁরা খাঁিট মানষ
ু ।
সরল বাক : আমােদর aেনক িনnাসেto iuেরাপীয়গণ aেনক িবষেয় খাঁিট মানষ
ু ।
জিটল বাক : বাঙলা ভাষায় য কীিত uপাজন করা যেত পাের, স কথা তাঁেদর sেpর aেগাচর িছল।
সরল বাক : বাঙলা ভাষােতo কীিত-uপাজেনর কথা তাঁেদর sেpর aেগাচর িছল।
জিটল বাক : সচ
ূ ীর agভােগ য পিরমাণ ভূিম িবd হয়, তাo ছাড়ব না।
সরল বাক : সচ
ূ gপিরমাণ ভূিমo ছাড়ব না।
জিটল বাক : tuিম যিদ না যাo, আিমo যাব না।
সরল বাক : tuিম না গেল আিমo যাব না।
জিটল বাক : যিদo িতিন পরমপি ত, তবo
ু ব বহাের বড়i aমািয়ক।
সরল বাক : পরমপি ত হেলo ব বহাের িতিন aমািয়ক।
জিটল বাক : যত িদন বঁ েচ থাকব, e কথা মেন রাখব।
সরল বাক : আজীবন e কথা মেন রাখব।
জিটল বাক : যিদ দাষ sীকার কর তাহেল তামােক কান শািs দব না।
সরল বাক :

দাষ sীকার করেল তামােক কান শািs দব না।

জিটল থেক সরল বােক rপাnেরর আরo uদাহরণ:জিটল:
সরল:

কহ কিহয়া িদেতেছ না, তথািপ তেপাবন বিলয়া বাধ হiেতেছ।
কহ কিহয়া না িদেলo তেপাবন বিলয়া বাধ হiেতেছ।

জিটল: শরাসেন য শর সংিহত কিরয়ােছন, আu তাহার pিতসংহার কruন।
সরল: শরাসেন সংিহত শর আu pিতসংহার কruন।
জিটল: যিদ কাযkিত না হয়, তথায় িগয়া aিতিথ সৎকার কruন।
সরল: কাযkিত না হiেল তথায় িগয়া aিতিথ সৎকার কruন।
জিটল: iহারা যrপ, erপ rপবতী রমণী আমার anঃপুের নাi।
সরল: iহােদর মেতা rপবতী রমণী আমার anঃপুের নাi।
জিটল: tuিম নবমািলকা kuসম
ু েকামলা, তথািপ তামায় আলবালজলেসচেন িনযk
ু কিরয়ােছন।
সরল: tuিম নবমািলকা kuসম
ু েকামলা হoয়া সেtto তামায় আলবালজলেসচেন িনযk
ু কিরয়ােছন।

জিটল থেক যৗিগক বােক rপাnর
জিটল বােক কেয়কিট খ বাক থােক, eবং সguিল পরsর িনভরশীল হয়। জিটল বাক েক যৗিগক বােক rপাnর
করেত হেল ei খ বাক guিলর পরsর িনভরতা মেু ছ িদেয় sাধীন কের িদেত হেব। eজন সােপk সবনাম বা িনতসmnী
aব য়guিল tuেল িদেয় যৗিগক বােক ব বhত aব য়guিলর মেধ uপযk
ু aব য়িট বসােত হেব। পাশাপািশ িkয়াপেদর
গঠেনর িদেক খয়াল রাখেত হেব। যমন: —
জিটল বাক : যখনi suেল পৗঁেছিছ, তখনi বৃি আরm হেয়েছ।
যৗিগক বাক : suেল পৗঁেছিছ, আর বৃি o আরm হেয়েছ।
জিটল বাক : রািt যখন eগারটা, তখন কিলকাতার বাব ু কাব।ু
যৗিগক বাক : রািt তখন eগারটা, eমন সময় কিলকাতার বাব ু কাব।ু
জিটল বাক :

য বiখািন আিম িকেনিছ, সটা আর কাথাo পাoয়া যােব না।

যৗিগক বাক : আিম eকখািন বi িকেনিছ,

সিট আর কাথাo পাoয়া যােব না।

জিটল বাক : iuেরাপীয়েদর আমরা যতi িনnা কির না, aেনক িবষেয় তাঁরা খাঁিট মানষ
ু ।
যৗিগক বাক : iuেরাপীয়েদর আমরা aেনক িনnা কির, িকntu aেনক িবষেয় তাঁরা খাঁিট মানষ
ু ।
জিটল বাক : বাঙলা ভাষায় য কীিত uপাজন করা যেত পাের, স কথা তাঁেদর sেpর aেগাচর িছল।
যৗিগক বাক : বাঙলা ভাষােতo কীিত-uপাজন করা যায়, িকntu স কথা তাঁেদর sেpর aেগাচর িছল।

জিটল বাক : সচ
ূ ীর agভােগ য পিরমাণ ভূিম িবd হয়, তাo ছাড়ব না।
যৗিগক বাক : সচ
ূ ীর agভােগ aিত সামান পিরমাণ ভূিম িবd হয়, িকntu আিম সiuku ভূিমo ছাড়ব না।
জিটল বাক : tuিম যিদ না যাo, আিমo যাব না।
যৗিগক বাক : tuিম যাo, নেচৎ আিমo যাব না।
জিটল বাক : যিদo িতিন পরমপি ত, তবo
ু ব বহাের বড়i aমািয়ক।
যৗিগক বাক : িতিন পরমপি ত, িকntu ব বহাের বড়i aমািয়ক।
জিটল বাক : যত িদন বঁ েচ থাকব, e কথা মেন রাখব।
যৗিগক বাক : aেনক িদন বঁ েচ থাকব, আর e কথা মেন রাখব।
জিটল বাক : যিদ স কাল আেস, তাহেল আিম যাব।
যৗিগক বাক :

স কাল আসেব eবং আিম যাব।

জিটল বাক : যিদo তাঁর টাকা আেছ, তবo
ু িতিন দান কেরন না।
যৗিগক বাক : তাঁর টাকা আেছ, িকntu িতিন দান কেরন না।

যৗিগক থেক সরল বােক rপাnর
যৗিগক বােক eকািধক সমািপকা িkয়া থােক। aন িদেক সরল বােক eকিটi সমািপকা িkয়া থােক। তাi যৗিগক
বােক র eকিট সমািপকা িkয়ােক aপিরবিতত রেখ বািকguিলেক aসমািপকা িkয়ায় পিরণত করেত হেব। যৗিগক বােক
eকািধক পূণ বাক থােক eবং তােদর সংেযাগ করার জন eকিট aব য় পদ থােক। সi aব য়িট বাদ িদেত হেব। যমন: —
যৗিগক বাক : তার বয়স হেয়েছ, িকntu বিু d হয়িন। (সমািপকা িkয়া — হেয়েছ, হয়িন)
সরল বাক : তার বয়স হেলo বিু d হয়িন। (‘হেয়েছ’ সমািপকা িkয়ােক ‘হেলo’ aসমািপকা িkয়ায় rপাnিরত করা
হেয়েছ)
যৗিগক বাক :
সরল বাক :

মঘ গজন কের, তেব ময়র
ূ নৃত কের। (সমািপকা িkয়া — কের o কের)
মঘ গজন কr ল ময়র
ূ নৃত কের। (‘কের’ সমািপকা িkয়ােক ‘কr ল’ aসমািপকা িkয়ায় rপাnিরত

করা হেয়েছ)
যৗিগক বাক : িতিন kud হন বেট, িকntu সi kাধ aিধকkণ থােক না।
সরল বাক : িতিন kud হেলo সi kাধ aিধকkণ থােক না।
যৗিগক বাক :
সরল বাক :

ভার হ’ল, আর আ মবালকগেণর বnনাগান আরm হ’ল।
ভার হ’ ল আ মবালকগেণর বnনাগান আরm হ’ল।

যৗিগক বাক : রঙ তার কােলা, aথচ দখেত সপ
ু ষ।
ু ru
সরল বাক : রঙ কােলা হেলo স দখেত সপ
ু ষ।
ু ru
যৗিগক বাক :

sশেন পৗঁছলাম, আর

নিটo ছেড় িদল।

সরল বাক :

sশেন পৗঁিছবামাt

নিটo ছেড় িদল।

যৗিগক বাক : আমায় রk দাo, আিম তামােদর sাধীনতা আিনয়া িদব।
সরল বাক : আমােক রk িদেল আিম তামােদর sাধীনতা আিনয়া িদব।
যৗিগক বাক : পরেম েরর পেদ শরণ নাo, শািn পােব।
সরল বাক : পরেম েরর পেদ শরণ িনেল শািn পােব।
যৗিগক বাক : ভািবয়া-িচিnয়া কাজ কিরo, duঃখ পাiেব না।
সরল বাক : ভািবয়া-িচিnয়া কাজ কিরেল duঃখ পাiেব না।
যৗিগক বাক : তাঁর pিতruিত পলাম, আর আমােদর ulাস দেখ ক?
সরল বাক : তাঁর pিতruিত পাoয়ার পর আমােদর ulাস আর দেখ ক?

যৗিগক থেক সরল বােক rপাnেরর আরo uদাহরণ:যৗিগক: কন ার বাপ সবর
ু কিরেত চািহেলন না।
ু কিরেত পািরেতন, িকntu বেরর বাপ সবর
সরল: কন ার বাপ সবর
ু কিরেত পািরেলo বেরর বাপ সবর
ু কিরেত চািহেলন না।
যৗিগক: আিম িছলাম বর, সত
ু রাং িববাহ সmেn আমার মত যাচাi করা aনাবশ ক িছল।
সরল: আিম বর িছলাম বেল িববাহ সmেn আমার মত যাচাi করা aনাবশ ক িছল।
যৗিগক: িশিশেরর বয়স যথাসমেয় ষােলা হiল; িকntu সটা sভােবর ষােলা।
সরল: িশিশেরর বয়স যথাসমেয় ষােলা হiেলo সটা িছল sভােবর ষােলা।
যৗিগক:
সরল:

তামােক ei কিট িদন মাt জািনলাম, তব ু তামার হােতi o রিহল।
তামােক ei কিট িদন মাt জািনেলo তামার হােতi o রিহল।

যৗিগক থেক জিটল বােক rপাnর
যৗিগক বােক র িনরেপk খ বাক guিলর মেধ eকিটেক aপিরবিতত রেখ aন খ বাক guিলেক িবেশষ , িবেশষণ
বা িkয়ািবেশষণsানীয় apধান খ বােক rপাnিরত করেল জিটল বাক পাoয়া যায়। যৗিগক বােক duiিট পূণ বাক

কান

aব েয়র dারা যk
ু থােক। ei aব য়িট tuেল িদেয় সােপk সবনাম বা িনত সmnী aব েয়র pথমিট pথম বােক র পূেব o
িdতীয়িট িdতীয় বােক র পূেব বসােলi জিটল বােক rপাnিরত হেব।
তেব, সােপk সবনাম বা িনত সmnী aব য়guিলেক পূণ বাক duিটর pথেমi বসােত হেব, eমন কথা নi; uপযk
ু
য কান জায়গােতi বসােনা যেত পাের। যমন: —
যৗিগক বাক : িতিন kud হন বেট, িকntu সi kাধ aিধকkণ থােক না।
জিটল বাক : যিদo িতিন kud হন বেট, তবo
ু তাঁর সi kাধ aিধকkণ থােক না।

যৗিগক বাক :

ভার হ’ল, আর আ মবালকগেণর বnনাগান আরm হ’ল।

জিটল বাক : যখন ভার হ’ল, তখন আ মবালকগেণর বnনাগান আরm হ’ল।
যৗিগক বাক : রঙ তার কােলা, aথচ দখেত সপ
ু ষ।
ু ru
জিটল বাক : যিদo তার রঙ কােলা, তবo
ু ষ।
ু স দখেত সপ
ু ru
যৗিগক বাক :

sশেন পৗঁছলাম, আর

নিটo ছেড় িদল।

জিটল বাক : যখনi sশেন পৗঁছলাম, তখনi

নিট ছেড় িদল।

যৗিগক বাক : আমায় রk দাo, আিম তামােদর sাধীনতা আিনয়া িদব।
জিটল বাক : যিদ আমােক রk দাo, তেব আিম তামােদর sাধীনতা আিনয়া িদব।
যৗিগক বাক : পরেম েরর পেদ শরণ নাo, শািn পােব।
জিটল বাক : যখনi পরেম েরর পেদ শরণ নেব, তখনi শািn পােব।
যৗিগক বাক : ভািবয়া-িচিnয়া কাজ কিরo, duঃখ পাiেব না।
জিটল বাক : যিদ ভািবয়া-িচিnয়া কাজ কেরা, তেব duঃখ পাiেব না।
যৗিগক বাক : তাঁর pিতruিত পলাম, আর আমােদর ulাস দেখ ক?
জিটল বাক : যখন তাঁর pিতruিত পলাম, তখন আমােদর ulাস আর দেখ ক?
যৗিগক বাক :

দাষ sীকার কর, তামােক কান শািs দব না।

জিটল বাক : যিদ দাষ sীকার কর, তাহেল তামােক কান শািs দব না।
যৗিগক বাক : িতিন aত n দিরd, িকntu তাঁর hদয় aত n মহৎ।
জিটল বাক : যিদo িতিন aত n দিরd, তবo
ু তাঁর hদয় aত n মহৎ।
যৗিগক বাক : e gােম eকিট মিnর আেছ, সিট সনযেু গ িনিমত।
জিটল বাক : e gােম য মিnরিট আেছ, সিট সনযেু গ িনিমত।

চtuথ পিরেcদ: বাচ
বাচ :
িkয়ার য pকাশভ ীর dারা জানা যায় য িkয়ািটর anয় বােক র (1) কtপেদর সে
সে

আেছ, aথবা (3) কতা বা কম কানিটর সে

আেছ, aথবা (2) কমপেদর

aিnত-না-হoয়া িkয়ািটর dারা uধ ু িkয়ার ভাব বাঝােc — িkয়ার

সi pকাশভ ীেকi বাচ বলা হয়। uদাহরণ: — আিম বi পিড়। বi আমাকtক পড়া হয়। e বi আমার পড়া হয়িন।
[ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার িkয়ার বাচ বেল িবষয়িটর আেলাচনা কেরেছন। িkয়া পযােয় ei পুsেক তা uিlিখত হেয়েছ। তেব বতমান যেু গ বাংলা
ব াকরণ kমশ iংেরজী ব করেণর aনস
ু ারী হেয় পড়ায় বাচ িবষয়িট বাক pকরেণর মেধ আেলািচত হoয়াi বা নীয়।]

কাযতঃ বােক র িবিভn ধরেনর pকাশভি েক বাচ বেল। eকিট বাক েক িবিভnভােব লখা যেত পাের। eক
eকভােব িলখেল বাক িটর মল
ূ বkব eকi থাকেলo, eক eকবার eক eকিট uপাদান aিধক pাধান পায়।

pকারেভদ
বাংলা ভাষায় বাচ চার pকার — কtবাচ , কমবাচ , কমকtবাচ o ভাববাচ ।
িবিভn ধরেনর বােচ র সে

পিরিচত হoয়ার আেগ বােক র কতা o কম সmেক ভালভােব জানা দরকার।

কতা:
য পদ বােক র িkয়া সmাদন কের তােক কতা বেল। aথাৎ য ব িk বা বstu কানo aবsায় িবদ মান থােক বা
কানo কায কের, aথবা aপর ব িk বা বstuর সাহােয কানo কায করায়, তােক বােক র ‘কতা’ বলা হয়।
aথাৎ, য বােক র কাজিট কের, স-i কতা। যমন: —
পাখীরা গান গায়। eখােন গান গাoয়ার কাজিট করেছ ‘পাখীরা’। — aতeব, পাখীরা কতা।
গাru ঘাস খায়। eখােন খাoয়ার কাজিট করেছ ‘ গাru’। — সত
ু রাং, eখােন ‘ গাru’ কতা।
িkয়ােক ‘ ক / কারা বা িক’ িদেয় p

করেল ‘কতা’ পদ পাoয়া যায়।

কম:
কতা হ’ ত িkয়ার কােযর ধারা যােত pসৃত বা ব াp হয়, িকmা য বstu বা ব িkেক aবলmন কের িkয়ার কায
সmািদত হয়, aথবা যার dারা িkয়া সmণ
ূ তা লাভ কের তােক কম বেল। aথাৎ কতা যােক আ য় কের বা aবলmন কের
িkয়া সmাদন কের, তােক কম বেল।
aথাৎ, কতা যার সাহােয কাজিট কের, তাi কম। যমন: —
গাru ঘাস খায়। — eখােন ‘ গাru’ ‘খাoয়া’র কাজিট করার জন ‘ঘাস’ ক aবলmন িহেসেব িনেয়েছ। স ‘ঘাস’ ক
িদেয় ‘খাoয়া’র কাজ করেছ। সত
ু রাং, eখােন ‘ঘাস’ কম।

বাবা আমােক ল াপটপ িকেন িদেয়েছন। — eখােন ‘িকেন দoয়া’র কাজিট কেরেছন ‘বাবা’। ‘বাবা’ eখােন কতা।
‘বাবা’ ‘িকেন দoয়া’র কাজ করার জন ‘আমােক’ o ‘ল াপটপ’-র সাহায িনেয়েছন। eখােন, ‘আমােক’ o ‘ল াপটপ’ কম।
িkয়ােক ‘কী / কােক’ িদেয় p

করেল কম পদ পাoয়া যায়।]

কtবাচ (Active Voice)
বােক কতার pাধান পিরলিkত হেল তােক কtবাচ বেল। e ধরেনর বােক কতা aনয
ু ায়ী িkয়াপদ ব বhত হয়
eবং িkয়া কতার aনস
ু ারী হয়।
কtবােচ র পেদ কতায় — শন
ূ িবভিk হয়।
কেম — িdতীয়া িবভিk হয়। (শূন িবভিk বা িবভিkেলাপo হেত পাের। ষ ী িবভিko কান কান kেt হয়।)
যমন: —
রামেক আিম ডাকব।
ছাtরা বাংলা পড়েছ।

(aেনেকর মেত eিট শূন িবভিkর uদাহরণ। pkতপেk ছাtরা বাংলা বi পড়েছ বা বাংলা িবষয় পড়েছ। তাi
eিট পদ লােপর uদাহরণ। বiেক পড়েছ বা িবষয়েক পড়েছ বলেলo দাষ নi।)

িশkক ছাtেদর পড়ান। (eিট কেম ষ ী িবভিkর uদাহরণ। eখােন িবkিত ঘিটেয় ‘ছাtিদগেক’ শbিটর sােন ‘ছাtেদর’ বলা হেc, যা
তথাকিথত চিলত রীিতর pেয়ােগ ঘেটেছ। eকবচেন িকntu ছাtেক পড়ান বলা হয়। ‘ছাt পড়ান’ বলেল বৃিt
বাঝায়।)

রাগী পথ

সবন কের।

কমবাচ (Passive Voice)
বাক িবন ােস কমপদ যখন কtপেদর দািয়t িনেয় বােক pধান rেপ pতীয়মান হয় তখন তােক কমবাচ বেল। e
ধরেনর বােক িkয়াপদ কতা aনয
ু ায়ী না হেয় কমপদ aনয
ু ায়ী হয় eবং কমপেদর aনস
ু ারী হয়।
e ধরেনর বােক মল
ূ বা সত কার কতায় — tতীয়া িবভিk হয়।
যমন: —
িশকাির কtক বাঘিট িনহত হেয়েছ।
আেলকজা ার কtক পারস িবিজত হয়।
চারটা ধরা পেড়েছ। (কতা uহ )
আসামীেক জিরমানা করা হেয়েছ। (কেম িdতীয়া িবভিk)
মল
ূ কেম — pথমা (শন
ূ ) িবভিk হয়। (কখেনা কখেনা িdতীয়া িবভিko হয়)। ei কমi কতা বেল কিlত হয়।
eেত িkয়ার সাধারণ rপo পিরবিতত হয়। কখনo কখনo মল
ূ কতা aনিু lিখত বা uহ থােক; eবং মল
ূ কম, ব িkবাচক বা
িবিশ pাণীবাচক হেল, pথমা (শন
ূ ) িবভিkেত নীত না হেয় িdতীয়া বা চtuথ িবভিkেত নীত হয়। uদাহরণ: — আমােক
দখা যায়। আমায় দখা হেc। রামেক বলা হেলা। িdকমক িkয়ার কমবােচ , মখ
ু কম কতা হেয় দাঁড়ায়; eবং গৗণ কম,

পূেবর মতi িdতীয়া বা চtuথ িবভিkযk
ু হেয় থােক। uদাহরণ: — িভখারীেক আিম eকিট পয়সা িদলাম। — আমার dারা
িভখারীেক eকিট পয়সা দoয়া হল। িশkক-মহাশয় বািলকািদগেক ei কথা বঝ
ু াiয়া িদেলন।

— িশkকমহাশয় dারা

(কtক) বািলকািদগেক ei কথা বঝ
ু াiয়া দoয়া হiল।

ভাববাচ (Intransitive Passive Voice, Impersonal Voice)
য বােক িkয়াi বােক র মেধ pধান বkব বেল pতীত হয়, বkার িনকেট িkয়ার ঘটনাi pধান, কতা aথবা
কম pধান নয়, সi বাক ভাববােচ pকািশত বলা যায়। বােক িkয়ার aথi িবেশষভােব pকািশত বা pধান হেল তােক
ভাববাচ বেল। e ধরেনর বােক কম থােক না eবং কতাo pধান হয় না। কাuেক কান িকu সরাসির না বেল ঘিু রেয় বলেত
গেল ভাববােচ বলা যায়।
e ধরেনর বােক কতায় — ভাববােচ ষ ী, িdতীয়া বা tতীয়া িবভিk হয়। িkয়ািট সব সময় pথম পুruেষর rেপ
থােক। aথাৎ
বােক র িkয়াপদ pথমপুruেষর িkয়ার rেপ হয়।
মােঝ মােঝ মল
ূ িkয়াপেদর সে

সহেযাগী িkয়াপদo যk
ু হয়।

কখেনা কখেনা কতা uহ থােক, aথাৎ কতা aনেু lিখত থােক।

যমন:—

আমার (আমা কtক) খাoয়া হল না। (pথমপুruেষর িkয়াপদ ব বhত হেয়েছ)
তামার ( তামা কtক) যাoয়া হেব না। (pথমপুruেষর িkয়াপদ ব বhত হেয়েছ)
e পেথ চলা যায় না। (সহেযাগী িkয়াপদ যk
ু )
কাথা থেক আসা হেc। (সহেযাগী িkয়াপদ যk
ু )
e ব াপাের আমােক দায়ী করা চেল না। (কতা ‘tuিম’ uহ )
e রাsা আমার চনা নi।
ভাববাচ aকমক িkয়ােক aবলmন কের হয়, সিটi সাধারণ মত; ভাববােচ মল
ূ কতা িdতীয়া, চtuথ বা ষ ীেত
আনা হয়। বstuতঃ কমবােচ র িkয়ার যখােন কতা uহ থােক, aথবা যখােন কতােক ষ ীেত আনা হয়, সখােন িkয়াpধান
ভাবi িবদ মান — সকমক হেলo ei ধরেণর বাক o িkয়া ভাববাচ পযােয়র। uদাহরণ: — মশােয়র কাথায় থাকা হয়?
( তামার) িক করা হয়? আমার (আমা কtক) ভাত খাoয়া হেয়েছ। দর
ূ হ’ ত চাঁদেক ছাট দখায়। আমােক দখা শষ হল।
শষ পযn রামেক বলা গল। ধের নoয়া যাক কথাটা বলা হেয়েছ।
alপিরিচত ব িk বা aপিরিচত বয়ঃকিনে র সে

কথাবাতা বলার সময়; আপিন, tuিম বা tui — কান সবনামিট

ব বহার করা যায়, স িবষেয় কান সেnহ থাকেল ei ভাববােচ র আ য় নoয়া িনরাপদ। কমন বড়ািল, বা বড়ােল বা
বড়ােলন (কtবাচ ) না বেল ‘ কমন বড়ােনা হল?’ বলা হেয় থােক। সirপ “eখন িদনতকক eখােন থাকিছস বা থাকছ
বা থাকেছন তা?” না বেল “eখন িদনকতক থাকা হেব তা?” বলা খব
ু i pচিলত।

কমকtবাচ (Quasi Passive Voice, Middle Voice)

eছাড়াo বাংলায় আেরা eক ধরেনর pকাশভি র বাক

দখা যায়। eিটেক বলা হয় কমকtবাচ । সংsৃত সংjা: —

“িkয়মাণবntu যৎ কম sয়েমব pিসধ িত”। কতguিল বােক , কতা ক তা িনধারণ করা কিঠন, কমi যন িনেজর uপর িkয়া
কের বেল মেন হয়। ei বাক guিলi কমকtবােচ র uদাহরণ। কমকtবােচ র িkয়ার rপ সবদাi কtবােচ র — সবদাi
pথমপুruেষর।
e ধরেনর বােক কতাপদ uহ থােক, তেব কমপদ থােক। আর oi কমপদi কতার কাজ কের।
aথাৎ, য বােক কতা থােক না, কমi কতার কাজ কের, তােক কমকtবাচ বেল। যমন: —
কাজটা ভাল দখায় না। — eখােন কতা নi। কম হল ‘কাজ’। িকntu ‘কাজ’ িনেজi কতার মত বাক েক নtt
িদেc। eরকম: — বাঁিশ বােজ e মধর
ু লগেন। সিু ত কাপড় aেনক িদন টেক।

নটা ছেড় িদল। কলসী ভের গেছ। ফল

পাকেছ। বাঁশটা ভেঙ গেছ। শীত করেছ। কাগজটা িছঁ েড় গল। শহের আর শাঁখ বােজ না। সাধারণতঃ pাkিতক ঘটনাtক
িkয়ােতi ei বােচ র pেয়াগ হয়। আধিু নক বাঙলায় কtবােচ র rপ হ’ ত ei কমকtবােচ র rপ aিভn, কবল aথ
িবেবচনা করেল eেদর পাথক uku বাঝা যায়।

কম o ভাববাচ সmেn িবশদ আেলাচনা:
কমবাচ সmেn আেলাচনা:— কমবাচ dui ভােব গিঠত হেয় থােক। pত য়েযােগ বা িবে ষণ কের। সংsৃেত duিট
রীিতi চাল ু আেছ। pত য়েযােগ কtবােচ “কেরািত” কমবােচ িkয়েত হয়। িবে ষণ কের হেল kতm aিs হয়।
বাঙলায় িবে ষণ pিkয়াi সাধারণ। যমন: — করা হয়, ধরা হয়, পড়া হয়, দখা যায়, বলা যায়, পড়া গল, দখা
গল iত ািদ। বাঙলায় মল
ূ িkয়ার সে

‘আ’ িবভিk যk
ু কের (িনজn িkয়া হেল “আেনা”) িবেশষণrপ গিঠত হয়, eবং

সহকারী িkয়াsrপ ‘হ’ বা ‘যা’ ধাtu eবং kিচৎ ‘পড়’ ধাtu বােক ব বhত হয়। ‘হ’ ধাtuেত কায uিd বা ঈিpত, eirপ
eকিট iি ত থােক; ‘যা’ ধাtuর ব বহাের কতায় শক তা বা কায করার শিkর aিst pকাশ পায়। ‘পড়’ ধাtuর ব বহাের
কতার কtেtর ধারণা থােক। যমন: — খাoয়া হয়, ধরা পেড়। ‘আছ’ ধাtu যােগo কমবাচ হয়। িকntu ‘আছ’ ধাtu থাকেল
পুরাঘিটত কােলর দ াতনা eেস যায়। uদাহরণ: — ei বi আমার পড়া আেছ। e কথা সকেলরi জানা আেছ। দনা পাoনা
সকেলরi পড়া আেছ।
মল
ূ কম যিদ apািণবাচক, িকংবা িবেশষভােব aনিু lিখত সাধারণ pািণবাচক হয়, তাহেল ei কম বােক র কতা হেয়
দাঁড়ায়, eবং ‘হ’, ‘যা’, ‘প ’ pভৃ িত িkয়া তার সে

aিnত হয়। িকntu ব িkবাচক বা িবিশ pাণীবাচক হ’ ল মল
ূ কম, কতা

িহসােব আর pথমা (শন
ূ ) িবভিkেত আেস না, িdতীয়া বা চtuথ িবভিkেত “- ক, - র, -e, - য়” pত য়যk
ু হ’ য় বেস।
িকntu কবল ‘প ’ ধাtuেযােগ eবং ‘আ ’ ei সহায়ক ধাtuেযােগ িন

n ‘যা’ ধাtuর িkয়ার কালেদ াতক rপguিলেত,

apািণবাচক, pািণবাচক, মনষ
ূ কম কতাrেপ pযk
ু বাচক, সকল pকােরর মল
ু হয়। uদাহরণ: —
1. apািণবাচক — “ভাত খাoয়া হয়।” “বাড়ী দখা যায়।” “বাড়ী ভেঙ পেড়” “হাত কাটা গল (িdখি ত)।” “হাত
কেট গেছ (al কেটেছ)।”
2. সাধারণ aিনিদ -pাণীবাচক — মাছ ধরা হয়, চার ধরা পেড় / হয় / যায়। eকটা লাক রেল কাটা গল / পড়ল।
গাru বাঁধা হেয়েছ। ছাগল ধরা পেড়। মেু ট ডাকা হেব, তেব বাkটা বার করা যােব। ডাkার আনােনা হল না। পাঁঠা কাটা
হ’ল।
3. িনিদ

ব িk (মনষ
ু বা মনেু ষ তর জীব)-বাচক — আমােক দখা হয়। আমােক দখা যায়। িকntu আিম ধরা

পড়লাম। রামেক দখা গল। রামেক শানােনা হেয়েছ। তামােক বাঁধা হেব। িকntu, ‘tuিম বাঁধা পড়েল’। তােক মারা হল।
িকntu, ‘ স মারা গল’। চারটােক ধরা হেয়েছ। গাruটােক বাঁধা হেয়েছ। দাকােনর মেু টেকi ডাকা হ’ল aন মেু ট ডাকার
দরকার নi। aেনক ডাkার ডাকা হল, িকntu পাড়ার নn ডাkারেকi ডাকা হয়িন।

pাচীন বাঙলায় o পূববে র কথ ভাষায় ‘-আ’ pত য়াn িবেশষণ-ভােবর kদেnর পিরবেত ‘-যা’ ধাtuর সিহত
কমবােচ বা ভাববােচ ‘aন’ বা ‘aণ’ pত য়যk
ু kদn পেদর pেয়াগ দখা যায়। যথা: — “ভাত খাoন যায়। আর িক করন
যায়। িভkা দoন যায়। আমাের দখন যায়।” iত ািদ।
uপের বিণত কমবােচ র o ভাববােচ র িবে ষণাtক rপ বাঙলা ভাষায় sভাবিসd। িকntu সংsৃেতর ‘-ত’ বা ‘-iত’
pত য়াn িবেশষণ পেদর সিহত ‘হ’ ধাtu যােগ বাঙলায় কমবােচ র িkয়ার pcuর pেয়াগ দখা যায়। eirপ কমবােচ র মল
ূ
িkয়ার মল
ূ কম কtকারেক আনীত হয় eবং তৎসম িবেশষণ পদিট তারi িবেশষণ-srপ হয়। সংsৃত o িকuটা iংেরজীর
aনক
ু রেণ, বাঙলা ভাষায় গদ রীিতেত eirপ কমবাচ pথম pথম ব বহার হেত থােক। পের সাধভ
ু াষার pভােব সংsৃত
িবেশষণguিলর বhuল pচলেনর ফেল চিলত ভাষােতo ei রীিত eেস গেছ। uদাহরণ: — আিম দৃ হiলাম। (আমােক দখা
হল।) পুsক পিঠত হল। (বi পড়া হল।) aনাথ বালকিট তােদর বাড়ীেত pিতপািলত হ’ ত লাগল। iহার dারা কান কায
সািধত হiেব না। eর dারা কান কাজ সািধত হেব না। পাহারাoয়ালা কtক চার ধৃত হiয়ােছ। িনেজর aপরােধর জন

স

দি ত হল। আমার dারা (আমা কtক) গৃহীত / নীত / রিkত হয় নাi। স pতািরত হল তারপর িশখল। ছাtীরা পুিলেসর
হােত phত হল।

বাঙলা ভাষায় িবভিkমল
ূ ক কমবাচ o ভাববাচ ।
e পযn বাঙলা ভাষায় য কমবাচ o ভাববােচ র rেপর আেলাচনা করা হল তা িবে ষণাtক। িকntu সংsৃেতর মত
িবভিkমল
ূ ক কমবাচ o ভাববােচ র িkয়া বাংলােতo িবদ মান আেছ। চিলত o সাধ ু uভয়িবধ ভাষায়, ‘-আ’ pত য় িন

n

eক pকার কমবােচ র pেয়াগ দখা যায়। uদাহরণ: — duজনেক বশ মানায়। কথাটা ভাল শানায় না। oষধ
ু টা চািরেয়েছ
(িবstত হেয়েছ)। duল পরার জন কান বঁ ধায়। চtuরেক ভাল মানষ
ু কহায় না। eেত তামার দাষ খ ায় না। হারটা মn
দখায় না।

বাচ পিরবতন
বাচ পিরবতন: —

বােক র aথ aপিরবিতত রেখ eক বােচ র বাক েক aন বােচ rপাnিরত করার নাম

বাচ পিরবতন। কবল কtপদ, কমপদ o িkয়াপেদর rপাnর ঘিটেয় বাচ পিরবতন করা হয়। বাচ পিরবতেন িkয়ার
কােলর বা ভােবর কানo পিরবতন ঘটােনা হয় না। সাধ ু বা চিলত ভাষার রীিতিটo aku রাখেত হয়।

(ক) কtবাচ হেত কমবাচ —

কtবােচ র িkয়া সকমক হ’ ল বাক িটেক কমবােচ rপাnিরত করা সmব।

কtপেদ tতীয় বা িdতীয়া বা ষ ী িবভিk আর কমপেদ pথমা বা শন
ূ িবভিk হয়। ‘-হ’, ‘-যা’, ‘-আ ’, ‘প ’ pভৃ িত ধাtuর
যােগ গিঠত িkয়াপদিট কেমর aনগ
ু ত হয়। তৎসম ধাtuজ িkয়ার পূেব ‘-n’ pত য়াn িবেশষণ eবং খাঁিট বাংলা ধাtuজ
িkয়ার পূেব ‘-আ’ pত য়াn িবেশষণ বেস। uদাহরণ: —
(1)

(2)

কtবাচ :

aিচn বাব ু পরমাpkিত রচনা কেরেছন।

কমবাচ :

aিচn বাব ু কtক পরমাpkিত রিচত হেয়েছ।

কtবাচ :

পুিলশ চার ধেরেছ।

কমবাচ :

পুিলশ কtক চার ধৃত হেয়েছ। পুিলেশর হােত চার ধরা পেড়েছ।

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

কtবাচ :

সাপটা মারেত পারিন?

কমবাচ :

সাপটা মারা পেড়িন?

কtবাচ :

eবােরর পূজাসংখ া দশ পেড়েছন?

কমবাচ :

eবােরর পূজাসংখ া দশ (আপনার) পড়া হেয়েছ?

কtবাচ :

জruরী সভা আhান কruন।

কমবাচ :

জruরী সভা আhuত হাক।

কtবাচ :

মামােক িচিঠ িদেয়ছ?

কমবাচ :

মামােক িচিঠ দoয়া হেয়েছ?

কtবাচ :

বiখানা আজi িকনব।

কমবাচ :

(আমােক) বiখানা আজi িকনেত হেব।

কtবাচ :

তাi তামােক িচিঠ িলখিছ।

কমবাচ :

তাi তামােক িচিঠ লখা হেc।

(খ) কমবাচ হ’ ত কtবাচ —

tতীয়া, িdতীয়া বা ষ ী িবভিkযk
ু পদিটেক কtকারেক eেন, কtকারেকর

িবভিkযk
ু পদিটেক কেম rপাnিরত কের, ‘হ’ বা ‘আ ’ বা ‘প ’ pভৃ িত ধাtu সহেযােগ গিঠত সমািপকা িkয়ািট বািতল
কের kদn পদিটর মল
ূ ধাtu হ’ ত সমািপকা িkয়া গঠন করেত হয়।
(1)

কমবাচ : ‘সব
ু ণেরখা’ dারা বiিট সn
ু র ছাপা হেয়েছ।
কtবাচ : ‘সব
ু ণেরখা’ বiিট সn
ু র ছেপেছ।

(2)

কমবাচ : oঁর সব তীথ দখা হেয় গেছ।
কtবাচ : uিন সব তীথ দেখেছন।

(3)

কমবাচ : সমস া সমাধােনর জন সকলেক ডাকা হাক।
কtবাচ : সমস া সমাধােনর জন সকলেক ডাkuন। (ডাক বা ডাk)

(4)

কমবাচ : জয়িসংহ আমার িনেজর হােত গড়া।
কtবাচ : জয়িসংহেক আিম িনেজর হােত গেড়িছ।

(5)

কমবাচ : রমােক পাtপেkর আশীবাদ করা হেয় গেছ।
কtবাচ : পাtপk রমােক আশীবাদ কের গেছন।

(6)

কমবাচ : ছিবিট আমার আেগi দখা।
কtবাচ : আিম ছিবিট আেগi দেখিছ।

(7)

কমবাচ : eমন চমৎকার কিবতা বড় eকটা দখা যায় না।
কtবাচ : eমন চমৎকার কিবতা বড় eকটা দিখ না।

(8)

কমবাচ : তাঁেক িটিকট িকনেত হয় িন।
কtবাচ : িতিন িটিকট কেননিন।

(গ) কtবাচ হ’ ত ভাববাচ —

কtবােচ র িkয়ািট aকমক হ’ ল (aথবা সকমক িkয়ািট uহ থাকেল)

বাক িটেক ভাববােচ rপাnিরত করা সmব। ভাববােচ কখনo কতা uহ থােক, কখনo বা কতায় ষ ী বা িdতীয়া িবভিk
হয়। খাঁিট বাঙলায় ‘-আ’ pত য়াn িkয়াবাচক িবেশষেণর সিহত ভাববােচ র িkয়া যk
ু হয়। িkয়ািট ‘হ’ ধাtu িন
সবদাi pথমপুruেষর rেপ থােক।
(1)

কtবাচ : pিতিদন সকােল eিদেক যান কাথা? (যাo বা যাs)
ভাববাচ : pিতিদন সকােল eিদেক কাথায় যাoয়া হয়।

(2)

কtবাচ : eখন eকu ঘেু মাব।
ভাববাচ : আমােক eখন eকu ঘেু মােত হেব।

(3)

কtবাচ :

কমন ঘেু মােলন?

ভাববাচ : আপনার কমন ঘম
ু হল?
(4)

(5)

কtবাচ :

ছেলেমেয়রা সবাi খেয়েছ।

ভাববাচ :

ছেলেমেয়েদর সবার খাoয়া হেয়েছ।

কtবাচ : িতিন ধানবাদ থেক eেলন।
ভাববাচ : তার ধানবাদ থেক আসা হল।

(6)

কtবাচ : eবার আমরা uঠব।
ভাববাচ : eবার আমােদর oঠা হাক।

(ঘ) ভাববাচ হ’ ত কtবাচ —
ভাববাচ : বারেবলা পেড় গল, আমার আর যাoয়া হল না।
কtবাচ : বারেবলা পেড় গল, আিম আর যাব না।
ভাববাচ : আমার হােত তামার আর ছাড়ান নাi।
কtবাচ : আিম তামােক আর ছাড়িছ না।
ভাববাচ : আপনােদর িক eখন ভবানীপুের থাকা হয়?
কtবাচ : আপনারা িক eখন ভবানীপুের থােকন?
ভাববাচ : িবজয়ার িদন খাoয়া হল aেনক দরীেত।
কtবাচ : িবজয়ার িদন aেনক দরীেত খলাম।
ভাববাচ : সকলেকi মািটেত বসেত হেব।

n হ’ য়

কtবাচ : সকেলi মািটেত বসেব। (বসন
ু , বেসা, বিস, বs)
ভাববাচ :

তামার ছেলর আজ পড়া হয় নাi।

কtবাচ :

তামার ছেল আজ পেড় নাi।

বাচ াnর-সাধেন নবগিঠত বাক িট ruিতমধর
ু হoয়া চাi, নtuবা বাচ পিরবতেনর কান সাথকতাi থােক না। “আমার
সানার বাংলা, আিম তামায় ভালবািস” — কtবােচ র ei বাক িটেক ব াকরণ মেত বাচ পিরবতন করেল দাঁড়ােব —
“আমার সানার বাংলা, tuিম আমার dারা ভালবািসত হo।” ruিতমধর
ু হেলা না। aতeব e ধরেণর বাচ পিরবতন না করাi
ভাল।
কমবাচ o ভাববােচ র পরsর rপাnরীকরণ aসmব। কমকtবােচ রo বাচ াnর হয় না।

প ম পিরেcদ: uিk
uিk
uিk
কান বkার কথােকi বলা হয় uিk। কার বkব বা কথা aথাৎ ক বলেছ সi িবচােরi বােক র uিkেভদ হয়।
বkার কথাguিল যথাযথ udত করা বা তাঁহার মল
ূ ভাবিট pকাশেকর (aন ব িk ) িনেজর কথায় বলােক uিk বলা হয়।

pকারেভদ
uিk 2 pকার — pত k uিk o পেরাk uিk।

pত k uিk
য বােক বkার কথা aিবকল udত হয়, তােক pত k uিk বেল। pত k uিkেত বkার কথা udার িচh (‘’ /
“”)-eর মেধ থােক eবং বkার কথা udত করার আেগ কমা (,) ব বহার করা হয়। eguিল দেখ সহেজi pত k uিk
চনা যায়। uদাহরণ: — রাম বিলল, “আিম গাপালেক দিখ নাi।” tuিম বেলিছেল, “আিম তামােক িবপেদ ফলব না।”

পেরাk uিk
য বােক বkার কথার আশয় (ভাব) বা বkব aেন র মেু খ বলােনার ঢেঙ পিরবিতত / rপাnিরত হেয় pকািশত
হয়, তােক পেরাk uিk বেল। পেরাk uিkেত কােনা udার িচh থােক না, eবং pথম udার িচেhর জায়গায় ‘ য’ শbিট
ব বhত হয়। বিশরভাগ পেরাk uিkেতi ‘ য’ সংেযাজক aব য়িট থােক বেল eেক দেখ পেরাk uিk চনা যেত পাের।
তেব ‘ য’ ছাড়াo aেনক পেরাk uিk গিঠত হেত পাের। uদাহরণ: — রাম বলল য স গাপালেক দেখ নাi। tuিম
বেলিছেল য tuিম আমােক িবপেদ ফলেব না।
পেরাk uিk eকu ব াখ ানমল
ূ ক, aতeব বhuশঃ kিtমতাময় হয়। ruিতমধর
ু হয় তাo বলা যােব না। সাধারণতঃ
পেরাk uিk বাংলায় ব বhত হয় না — বাংলা ভাষা সহজাতভােব pত k uিkরi aনk
ু ল। iংেরজীর pভােব আধিু নক কােল
alিবsর pেয়াগ দখা যায়।

uিk পিরবতেনর সাধারণ িনয়ম
uিk পিরবতন মাটামিু ট iংেরিজ Narration-eর িনয়ম aনয
ু ায়ী করা হয়।
1. udার িচh (‘’ / “”) tuেল িদেত হেব eবং pথম udার িচেhর জায়গায় ‘ য’ সংেযাজক aব য় বসােত হেব।
যমন: —
pত k: আিম বললাম, ‘আিম খলিছ।’
পেরাk:

খাকন বলল য আিম খলিছ।

2. সবনাম, পুruষ o িkয়াপদ pেয়াজন aনয
ু ায়ী পিরবতন করেত হয়। যমন: —
খাকন বলল, ‘আিম খলিছ।’
খাকন বলল য স খলেছ।
pদীপ বলল, ‘আমার বাবা কাজ করেছ।’
pদীপ বলল য oর বাবা কাজ করেছ।
নবীন ছাটনেক বলল, ‘tuিম খব
ু ভাল ছেল।’
নবীন ছাটনেক বলল য ছাটন খব
ু ভাল ছেল।
aণব মেহশেক বলল, ‘ তামার বাবা কাজ করেছ।’
aণব মেহশেক বলল য মেহেশর বাবা কাজ করেছ।
3. uিk পিরবতেন িনেmাk সবনাম o কালসচ
ূ ক পদguিল uিlিখতভােব পিরবতন করেত হেব:
pত k

পেরাk

pত k

পেরাk

uিkেত

uিkেত

uিkেত

uিkেত

ei

সi

গত কাল

আেগর িদন

iহা

তাহা

গত কল

পূব িদন

e

স

oখােন

ঐখােন

আজ

স িদন

eখােন

সখােন

আগামী কাল

পেরর িদন

আগামীকল

পরবত িদন

eখন

uদাহরণ:—
শ ামেলnব
ু াব ু বলেলন “আগামীকাল িদlী যাব”।
শ ামেলnব
ু াব ু বলেলন য পেরর িদন িতিন িদlী যােবন।
পি তমশায় বলেলন, “e বীেজ akuেরাdম হেব না”।
পি তমশায় বলেলন য সi বীেজ akuেরাdম হেব না।
রাtuল বলল, ‘কাল suল uিট’।
রাtuল বলল য পেরর িদন suল uিট।
bততী বলল, ‘আিম eখনi খাব।’
bততী বলল য স তখনi খােব।

তখন

4. eছাড়া সেmাধনপদ থাকেল সিটেক িdতীয়া িবভিkযk
ু কের িনেত হেব। যমন:—

স বলল, “মা, আমােক

খেত দাo।” স মােক বলল য আমােক খেত দাo। aতন ু বলল, “দাদা, আমার বiguেলা কাথায় রেখছ?” aতন ু
দাদােক িজjাসা করল য তার বiguিল স কাথায় রেখেছ।

5. pেয়াজন aনয
ু ায়ী িkয়াপেদর পিরবতন করেত হেব। ei পিরবতন পুruষ eবং কাল duieরi হেব। যমন:—
নিমতা বলল, ‘আিম খািc।’
নিমতা বলল য স খােc।
বruণ বলল, ‘আিম eখনi আসিছ।’
বruণ বলল য স তখনi যােc।
িদেব n ু বেলিছল, ‘আিম খলিছ।’
িদেব n ু বেলিছল য স খলিছল।
তেব aেনক সময় িkয়াপদেক কাল aনয
ু ায়ী পিরবতন না করেলo চেল।
নয়ন বেলিছল, ‘শহের খব
ু গরম পেড়েছ’।
নয়ন বেলিছল য শহের খব
ু গরম পেড়িছল।
aথবা, নয়ন বেলিছল য শহের খব
ু গরম পেড়েছ।
pবীর বেলিছল, ‘আিম বাজাের যািc।’
pবীর বেলিছল য স বাজাের যািcল।
aথবা, pবীর বেলিছল য স বাজাের যােc।

6. pত k uিkেত কান িচরnন সেত র udিত থাকেল uিkর কােলর কােনা পিরবতন হয় না। যমন:দময়nী বেলিছল, ‘সয
ূ পৃিথবীর চািরিদেক ঘাের।’
দময়nী বেলিছল য সয
ূ পৃিথবীর চািরিদেক ঘাের।

7. p েবাধক, aনj
ূ ক বা আেবগসচ
ূ ক বােক র uিk পিরবতন করেত হয় বােক র ভাব aনয
ু াসচ
ু ায়ী। যমন:—
(ক) p েবাধক বােক র uিk পিরবতন করেত হেল pকাশেকর িkয়ািট ‘িজjাসা করেলন’, ‘p

করেলন’ ei rেপ

পিরবিতত হয়।—
দবলা বলল, ‘আজ িক suল uিট?’
দবলা িজjাসা করল, আজ suল uিট িক না।
বাবা রেমনেক িজjাসা করেলন, ‘ তামার পরীkার ফল বিরেয়েছ?’
বাবা রেমনেক িজjাসা করেলন, রেমনেদর পরীkার ফল বিরেয়েছ িক না।
(খ) aনj
ূ ক বােক র uিk পিরবতন করেত হেল pকাশেকর িkয়ািট ‘aনেু রাধ করেলন’, ‘আেদশ করেলন’,
ু াসচ
‘uপেদশ িদেলন’ ‘pাথনা করেলন’ ei rেপ পিরবিতত হয়। ‘বলেলন’ o চেল। uদাহরণ:—
দাদা আমােক বলেলন “guruজেনর বাধ হেয়া।”।

দাদা আমােক guruজেনর বাধ হেত uপেদশ িদেলন।
বাবলেু ক বললাম, “ তামার কলমটা eকu দাo তা”।
কলমটা eকবার দবার জন বাবলেু ক aনেু রাধ করলাম।
কালীপদ বলল, ‘ তামরা আগামীকাল eকবার eেসা’।
কালীপদ তােদরেক পরিদন eকবার আসেত (বা যেত) বলল।
িদবাকর তার গৃহিশkকেক বলল, ‘দয়া কের ভতের আসন
ু ’।
িদবাকর তার গৃহিশkকেক ভতের আসেত aনেু রাধ করল।
নেরndনাথ দবীেক বিলেলন, “মা আমায় udা ভিk িদo”।
নেরndনাথ দবীর কােছ udা ভিkর pাথনা জানাiেলন।
(গ) আেবগসচ
ূ ক বােক র uিk পিরবতন করেত হেল ‘আনn’, ‘ খদ’, ‘িবষাদ’, ‘িবsয়’ pভৃ িত ভাবpকাশক শb
যাগ কের ei rেপ পিরবিতত করেত হয়। uদাহরণ:—
বলা বিলল “কী চমৎকার ছিব!”।
বলা আনেn বিলয়া uিঠল য ছিবিট বড়i চমৎকার।
আেলকজা ার বলেলন, “কী িবিচt ei

দশ, সলক
ু াস!”।

আেলকজা ার সলক
ু াসেক সেmাধন কের সিবsেয় বলেলন য ei দশ aত n িবিচt।
চndেশখর বলল, ‘বাঃ! পািখিট তা চমৎকার’।
চndেশখর aবাক হেয় (বা আনেnর সে ) বলল য, পািখিট চমৎকার।
মিলনা বলল, ‘iস! শীেত কত মানষ
ু i না ক পায়।’।
মিলনা duঃেখর সে

বলল য, শীেত aেনক মানষ
ু ক পায়।

দবারিত duঃেখর সে

বলল, ‘শীেত আমরা কতi না ক পাi।’।

দবারিত duঃেখর সে

বলল য শীেত তারা ( দবারিতরা) বড় (aেনক) ক পায়। [uিkিট পূণেcদ, িজjাসািচh বা

িবsয়িচh dারা সমাp করা uিচত িকনা e িবষেয় মতেভদ আেছ। iংরািজ ব াকরণেক aনস
ু রণ করাi িনরাপদ।]

ষ পিরেcদ: বাক সে াচন / eক কথায় pকাশ
বাক সে াচন / eক কথায় pকাশ
eকািধক পদ বা uপবাক েক eকিট শেb pকাশ করা হেল, তােক বাক সে াচন, বাক সংেkপণ বা eক কথায়
pকাশ বেল।
aথাৎ eকিটমাt শb িদেয় যখন eকািধক পদ বা eকিট বাক াংেশর (uপবাক ) aথ pকাশ করা হয়, তখন তােক
বাক সংেকাচন বেল।
যমন: — ‘মd দেশর রাজা’ — মdরাজ
eখােন মdরাজ’ শেbর মাধ েম ‘মd দেশর রাজা’ — ei িতনিট পেদর aথi সাথকভােব pকাশ পেয়েছ। ei
িতনিট পদ eকেt eকিট বাক াংশo বেট। aথাৎ, মd দেশর রাজা — িতনিট পদ বা বাক াংশিটর বাক সংেকাচন হল —
মdরাজ। ‘eক কথায় pকাশ’ করা শেbর eক বৃহৎ aংশ সমাসবd শb।

gurutপূণ বাক সংেকাচন / eক কথায় pকাশ eর িকu uদাহরণ: —
aকােল পেকেছ য — aকালপk
aিkর সmেু খ বতমান — pত k

aিভjতার aভাব আেছ যার — aনিভj
aহংকার নi যার — িনরহংকার
a

রথ হsী পদািতক সেন র সমাহার — চtuর

aে র ডাক — hষা
aিত কমিনপুণ ব িk — দk
aনক
ু রণ করবার icা — aনিু চকীষা
aনস
ু nান করবার icা — aনস
ু িnৎসা
aনস
ু nান করেত icু ক য — aনস
ু িnৎস ু
aপকার করবার icা — aপিচকীষা
agপ াৎ িবেবচনা না কের কাজ কের য — aিবমৃষ কারী
aিত শীতo নয়, aিত u o নয় — নািতশীেতা
aবশ হেব / ঘটেব যা — aবশ mাবী
aিত দীঘ নয় যা — নািতদীঘ
aেg জেnেছ য — agজ
aনেু ত (প ােত / পের) জেnেছ য — aনজ
ু
aিরেক দমন কের য — aিরnম
aিরেক হত া কের য — aির
aন uপায় নi যার — aনেন াপায়
aেনেকর মােঝ eকজন — aন তম
aন গােছর oপর জেn য গাছ — পরগাছা
আচাের িন া আেছ যার — আচারিন
আপনােক কnd কের িচnা যার — আtেকিndক

আকােশ চের য — খচর
আকােশ গমন কের য — িবহগ, িবহ
আট pহর যা পরা হয় — আটেপৗের
আট মােস (গভ) জেnেছ য — আটােস
আপনার রং লক
ু ায় য / যার pkত বণ ধরা যায় না — বণেচারা
আয় aনস
ু াের ব য় কের য — িমতব য়ী
আপনােক পি ত মেন কের য — পি তmন
আিদ থেক an পযn — আদ n
আহাের সংযম আেছ যার — িমতাহারী
iিতহাস রচনা কেরন িযিন — ঐিতহািসক
iিতহাস িবষেয় jানী িযিন — iিতহাসেবtা
indেক জয় কেরেছ য — indিজৎ
iিndয়েক জয় কেরেছ য — িজেতিndয়
ঈ েরর aিsেt িব াস আেছ যার — আিsক
ঈ েরর aিsেt িব াস নi যার — নািsক
ঈষৎ আঁষ (আিমষ) গn যার — আঁষেট
uপকার করবার icা — uপিচকীষা
uপকারীর uপকার sীকার কের য — kতj
uপকারীর uপকার asীকার কের য — akতj
uপকারীর aপকার কের য — kত
ঋিষর dারা uk — আষ
eকi সমেয় বতমান — সমসামিয়ক
eকi মােয়র সnান — সেহাদর
eক থেক আরm কের পরপর — eকািদkেম
eক িদেক চাখ বা দৃি (পkপাতমল
ূ ক) যার — eকেচােখা
eক িবষেয় িনিব যার িচt — eকাgিচt
eকi guruর িশষ — সতীথ
eকi মােয়র পুt — সেহাদর
eক হেত আরm কের পরপর — eকািদkেম
কথায় বণনা করা যায় না যা — aিনবচনীয়
ক

পযn — আক

কণ পযn িবstত — আকণিবstত
kunীর পুt — কৗেnয়
kuruর (kuruরােজর) পুt — কৗরব
কানভােবi িনবারণ করা যায় না যা — aিনবায
‘সহেজ িনবারণ করা যায় না যা’ / ‘কে (duঃেখ) িনবারণ করা যায় যা’ — duিনবার
‘সহেজ লাভ করা যায় না যা’ / ‘কে (duঃেখ) লাভ করা যায় যা’ — duলভ
কী কিরেব বিু ঝেত পাের না য — িকংকতব িবমঢ়
ূ
কান িকuেতi ভয় নi যার — িনভ ক, akuেতাভয়

কাথাo নত কাথাo unত — নেতাnত, বnuর
kমার যাগ — kমাহ
কu জানেত না পাের eমনভােব — ajাতসাের
খ ািত নাi যার — aখ াত
খয়া পার কের য — পাটনী
গাপন করার icা — জgu
ু pা
চkuর সmেু খ সংঘিটত — চাkuষ

চt মােস জাত বা ঘিটত — চতািল

জেল o sেল চের য — uভচর
জনেকর কন া — জানকী
জমদিgর পুt — জামদg
জীিবত থেকo য মৃত — জীবnত
ৃ

জানার icা — িজjাসা

জানেত icু ক — িজjাস ু
‘যা পুনঃপুনঃ jলেছ’ / ‘jল jল করেছ যা’ — জাjল মান
জয় করার icা — িজগীষা
জয় করেত icু ক — িজগীষ ু
জান ু পযn লিmত — আজানল
ু িmত
তল sশ করা যায় না যার — aতলsশ / aতলsশ
তীর ছাঁেড় য — তীরnাজ
দশরেথর পুt — দাশরিথ
িদিতর পুt — দত
িদেন য eকবার আহার কের — eকাহারী
দীিp পােc যা — দীপ মান
duেয়র মেধ eকিট — aন তর
du’বার জেn য — িdজ
dার রkা কের য — দৗবািরক
druপেদর কন া — dৗপদী িতtuচতার
ন হoয়াi sভাব যার — ন র
নদী মখলা য দেশর — নদীেমখলা
নদী মাতা য দেশর — নদীমাtক
নৗকা dারা জীিবকা িনবাহ কের য — নািবক
িনেজেক য বেড়া মেন কের — হামবড়া
িনেজেক kতাথ মেন কের য — kতাথmন
িনেজেক হত া কের য — আtঘাতী
িনেজর চােখ দেখেছ য — pত kদশ
নূপেু রর

িন — িনkণ

ন ায়শােst aিভj — নয়ািয়ক
প িkেত বিসবার aনপ
ু যk
ু — aপা েkয়

পিতপুtহীনা নারী — aবীরা
পিরbাজেকর িভkা — মাধক
ু রী
পেরর aেn য জীবন ধারণ কের — পরাnজীবী
পবেতর কন া — পাবতী
পা থেক মাথা পযn — আপাদমsক
পুরাকােলর িবষয় জােন য — পুরাতািttক
িpয় বাক বেল য নারী — িpয়ংবদা
পূবকাল সmnীয় — pাkন, পূবকালীন
পূেব িছল য বা যা — pাkন, পূবতন
পূবজেnর কথা sরণ কের য — জািতsর
পদ pkালেনর ( ধায়া) জন জল — পাদ
পান করার যাগ — পয়
পান করার icা — িপপাসা
পাপ দর
ূ (ন ) কের য — পাপ
পাঁচ (বhu) রকেমর িজিনেসর িম ণ — পাঁচিমশালী
পা ু র পুt — পা ব
পৃথার পুt — পাথ
ফল পাকেল য গাছ মের যায় — oষিধ
বমেনর icা — িববিমষা
বরণ কিরবার যাগ — বেরণ , বরণীয়
বণমালার kম বা পরmরা রkা কিরয়া — বণানk
ু েম
িবেদেশ থােক য — pবাসী
িবেদেশ থােক sামী যার — pািষতভtকা
িব জন সmnীয় — িব জনীন
ব াকরেণ পি ত — বয়াকরণ
িবjােনর িবষয় িনেয় গেবষণায় রত িযিন — বjািনক
িবuর uপাসক — ব ব
বদশাst জােনন িযিন —

বদj

বদ- বদাn জােনন িযিন — বদািnক
বয়েস সবেচেয় বেড়া য — জ
বয়েস সবেচেয় ছােটা য — কিন
িবuর ভk — ব ব, বাি
বেু dর ভk — বৗd
িশেবর ভk — শব
ভk যা বা া কের তাi িযিন দন — ভkবা াকlতru
ভিগনীর পুt — ভািগেনয়
ভাজন করার icা — বভ
ু ু kা
মৃেতর মত aবsা যার — মম
ূ ু
ু ষ
মিু k পেত icু ক — মম
ূ
ু ku

মিু িদেয় যা পিরমাপ করা যায় — মিু েময়
মৃিtকা dারা িনিমত — মৃnয়
মমেক পীড়া দয় যা — মমntuদ, মমেভদী
মািট ভদ কের oেঠ যা — uিdদ
মৃত গবািদ পu ফলা হয় যখােন — ভাগাড় / uপশল
মন হরণ কের যা — মেনাহর
মন হরণ কের য নারী — মেনাহািরণী
মায়া জােন য — মায়াবী
মায়া জােন য নারী — মায়ািবনী
যাহা aনক
ু রেণর aসাধ — aননক
ু রণীয়
যা aপনয়ন (দর
ূ ) করা যায় না — aনপেনয়
যা aপনয়ন করা duঃসাধ — duরপেনয়
যা as যােc — asায়মান
যা ucারণ করা কিঠন — durucায
যা িচরকাল মেন রাখার যাগ — িচরsরণীয়
যা দমন করা যায় না — aদম
যা দমন করা ক কর — duদমনীয়
যা িনবারণ করা ক কর — duিনবার
যা পূেব িছল eখন নi — ভূতপূব
যা pমাণ করা যায় না — apেময়
যা বালেকর মেধ i সল
ু ভ — বালকসল
ু ভ
যাহা িবচার dারা িসd করা যায় না — apতক
যা িবনা যেt লাভ করা িগেয়েছ — aযtলb
যা িবনা যেt করা হেয়েছ — aযtkত
যা িবনা যেt uৎপn হয় — aযtসmূত

যা ঘিু মেয় আেছ — সp
ু

যা পুনঃপুনঃ duলেছ — দাduল মান
যা পুনঃপুনঃ দীিp পােc — দদীপ মান
যা সাধারেণর মেধ দখা যায় না — aনন সাধারণ
যা পূেব দখা যায় িন — aদৃ পূব
যা পূেব ঘেটিন — aভূতপূব
যাহা পূেব আsাদন করা হয় নাi — aনাsািদতপূব
যা পূেব িচnা করা যায় নাi — aিচিnতপূব
যা পূেব ভs িছল না eখন ভs হেয়েছ — ভsীভূত
যা কে জয় করা যায় — duজয়
যা কে লাভ করা যায় — duলভ
যা িবনাকে লাভ করা যায় — aনায়াসলভ , সল
ু ভ (যিদo সল
ু ভ কথািট সsা aেথ aিধক ব বhত হয়)
যা aধ য়ন করা হেয়েছ — aধীত
যা aেনক কে aধ য়ন করা যায় — duরধ য়

যা জেল চের — জলচর
যা sেল চের — sলচর
যা জেল o sেল চের — uভচর
যা বলা হয় িন — aনk
ু
যা কখেনা ন হয় না — aিবন র
যা মম sশ কের — মমsশ
যা বলার যাগ নয় — aকথ
যা aিতkম করা যায় না যা — aনিতkমনীয় / aনিতkম
যা সহেজ aিতkম করা যায় না — duরিতkমনীয় / duরিতkম
যার বংশ পিরচয় eবং sভাব কui জােন না — ajাতkuলশীল
যা িচnা করা যায় না — aিচnনীয়, aিচn
যা কখনo ভাবা যায় না — aভাবনীয়
যা কাথাo uঁcu কাথাo িনcu — বnuর
যা সmn করেত বhu ব য় হয় — ব য়বhuল
যা খব
ু শীতল বা u

নয় — নািতশীেতা

যার aন িদেক দৃি নাi — aনন দৃি
যার িবেশষ খ ািত আেছ — িবখ াত
যা আঘাত পায় িন — aনাহত
যা uিদত হেc — uদীয়মান
যা kমশ বিধত হেc — বিধu
যা পূেব শানা যায় িন — aruতপূব
যা সহেজ ভাে

— ভ ুর

যা সহেজ জীণ হয় — সপ
ু াচ
যা খাoয়ার যাগ — খাদ
যা চবণ কের খেত হয় — চব
যা cuেষ খেত হয় — চাষ
যা দখা যােc — দৃশ মান
যা ধম
ূ udীরণ করেছ — ধম
ূ ায়মান
যা পেড় যাবার মত হেয়েছ — পতেনাnmuখ
যা িবলp
ু হেc — িবলীয়মান
যা লহন কের ( চেট) খেত হয় / লহন করার যাগ — লহ
যা পান করেত হয় / পান করার যাগ — পয়
যা পােনর aেযাগ — aেপয়
যা বপন করা হেয়েছ — up
যা বলা হেয়েছ — uk
যা বাক o মেনর aেগাচর — aবা মনসেগাচর
যা সহেজ পিরপাক হয় না — du

াচ

যা হেব বা ঘটেব — ভাবী
যাহােক শাসন করা কিঠন — duঃশাসন

যার aনর
ূ হেয়েছ — বীতরাগ
ু াগ দর
যার aন uপায় নi — aনেন াপায়
যার aন কান সহায় নাi — aনন সহায়
যার কান uপায় নi — িনruপায়
যার পtী মৃত — িবপtীক, মৃতদার
যার uপিsত বিু d আেছ — ptu ৎপnমিত
যার ভােতর aভাব আেছ — হাভােত
যার ঘর বা বািড় নi — হাঘের
যার সবs হািরেয় গেছ — সবহারা, hতসবs
যার কােনা িকuেতi ভয় নi — akuেতাভয়
যার আকার kuৎিসত — কদাকার
যার বালকt ঘােচিন — নাবালক
যার বালক বয়স utীণ হেয়েছ — সাবালক
যার কান শt নi / জেnিন — aজাতশt
যার

ru (দািড়) জেn িন — aজাত ru

যার িকu নi — aিক ন, িনঃs
যাহার নয়ন হiেত aru িবগিলত হiেতেছ — গলদru
িযিন aেনক দেখেছন — বhuদশ , ভূেয়াদশ
যার aন কান কম নাi — aনন কমা
িযিন দার পিরgহ কেরন িন — akতদার
িযিন যেু d িsর থােকন — যিু ধি র
য কান িবষেয় sৃহা হািরেয়েছ — বীতsৃহ
য মৃতবৎ বঁ েচ আেছ — জীবnত
ৃ

য uেনi মেন রাখেত পাের — ruিতধর
য িনেজর চােখ দেখেছ / যার সামেন ঘেটেছ — সাkী
য বাstu থেক uৎখাত হেয়েছ — udাstu
য নারী িনেজ বর বরণ কের নয় — sয়ংবরা
য গােছ ফল ধের, িকntu uল ধের না — বনsিত
য রাগ িনণয় করেত হাতেড় মের — হাtuেড়
‘ য নারীর সnান বাঁেচ না’ / ‘ য নারী মৃত সnান pসব কের’ — মৃতবৎসা
য নারীর হাস uিচ বা পিবt — uিচিsতা
য গাছ aন কান কােজ লােগ না — আগাছা
য গাছ aন গাছেক আ য় কের বাঁেচ — পরগাছা
য নারীর aসয়
ূ া (ঈষা) নাi — aনসয়
ূ া
য পুruষ িবেয় কেরেছ — kতদার
য সৎ বা সপ
ু থ হেত িবচিলত হেয়েছ — unাগগামী
য বstu পেত icা করা যায় — ঈিpত
য ব িk guেণর আদর কের — guণgাহী
য ভূিমেত ফসল ভাল জেn — uবর

য ভূিমেত ফসল ভাল জnায় না — ঊষর
য মেয়র িবেয় হয়িন — aনূঢ়া
য kমাগত রাদন করেছ — রাruদ মান (stীিল

— রাruদ মানা)

য ভিবষ েতর িচnা কের না বা দেখ না — aপিরণামদশ
‘ য ভিবষ ৎ না ভেবi কাজ কের’ / ‘ag প াত িবেবচনা না কের কাজ কের য’ — aিবমৃষ কারী
য িবষেয় কান িবতক / িবসংবাদ নi — aিবসংবাদী
য বন িহংs জntuেত পিরপূণ —

াপদসংkuল

িযিন বktতা দােন পu — বাgী
য সকল aত াচারi সেয় যায় — সবংসহ
য নারী বীর সnান pসব কের — বীরpস ূ
য নারীর কান সnান হয় না — বn া
য নারী জীবেন eকমাt সnান pসব কেরেছ — কাকবn া
য নারীর sামী pবােস আেছ — pািষতভtকা
য sামীর stী pবােস আেছ — pািষতপtীক
য পুruেষর চহারা দখেত সn
ু র — সদ
ু শন (stীিল

— সদ
ু শনা)

য রব uেন eেসেছ — রবাhuত
য লািফেয় চেল — pবগ
য নারী কখেনা সয
ূ দেখিন — aসয
ূ mশ া
য নারীর sামী মারা গেছ — িবধবা
য নারীর সmpিত িবেয় হেয়েছ — নেবাঢ়া
য uনেত চায় — urষ ু
য সকল বstu ভkণ কের — সবভুk
য সবদা sান হেত sানাnের গমন কের — যাযাবর
রঘ ু বংেশ জাত — রাঘব
রাবেণর পুt — রাবিণ
লাভ করার icা — িলpা
লাক সmnীয় — লৗিকক
‘শিkেক aিতkম না কিরয়া’ / ‘শিkর শষ সীমা পযn’ — যথাশিk
uভ kেণ জn যার — kণজnা
শtেক / aিরেক দমন কের য — aিরnম
শtেক বধ কের য — শt
িশkা কিরেতেছ য — িশkানবীস
uিনবার icা — urষা
dা ( কান িবষেয়) হারাiয়ােছ য — বীত d
শিkর uপাসক — শাk
সম বা সমান পিত যাহােদর — সপtী
সমd
ু পযn (িবstিত) — আসমd
ু
সmেু খ agসর হেয় aভ থনা — ptu dমন

সবজন সmnীয় / সবজেনর জন kত — সবজনীন

সবজেনর জন িহতকর — সাবজনীন
সিু মtার পুt — সৗিমt / সৗিমিt
stীর বশীভূত হয় য — stণ
সবা করার icা — uruষা
হনন / হত া করার icা — িজঘাংসা
হিরেণর চামড়া — aিজন
হািতর ডাক — বৃংহিত
হােতর বাiের — বহাত
hদেয়র জন pীিতকর — hদ

সpম পিরেcদ: বাক সংেযাজন, বাক িবেয়াজন
o বাক pসারণ
বাক -সংেযাজন:
পরsর aথ-সmnযk
ু dui বা তেতািধক বাক েক aেথর কান পিরবতন না ঘিটেয় eকিট মাt বােক সংহত করার
নাম বাক -সংেযাজন। নবগিঠত বাক িট সরল, জিটল বা যৗিগক — য কান ধরেনর হেত পাের। বাক সংেযাজেনর
িনয়মguিল িনmrপ
(1)

বাক াবলী হেত eকিটমাt pধান বাক

বেছ িনেয় ভাবী বাক িটর কtপদ o তদনr
ু প সমািপকা িkয়ািট

িনধারণ করেত হেব।
(2) pেয়াজনমেতা aন ান বাক guিলেক kৎ বা তিdত-pত য়েযােগ বা সমােসর িনয়েম সkuিচত কের eক eকিট
পেদ পিরণত করেত হেব।
(3) pেয়াজনমেতা apধান সমািপকা িkয়াguিলেক aসমািপকায় পিরণত করেত হেব।
(4) pেয়াজনমেতা aব য়পেদর ব বহার কের বাক সmণ
ূ করেত হেব।
বাক -সংেযাজেনর কেয়কিট uদাহরণ: —
(ক) িবযk
ু জ
ু বাক াবলী: (1) দবbত িছেলন শাnনর

পুt, তাঁহার pথমা পtী গ ার গভজাত। (2) িপতােক

সখ
ু ী কিরবার uেdেশ িতিন িনজ জীবেনর সখ
ু -আhাদ সবিকu িবসজন িদবার জন eক ভীষণ pিতjা কেরন। (3) সi
pিতjার জন িতিন ভী

আখ া লাভ কেরন।

eখােন মল
ূ কতা দবbত eবং মল
ূ সমািপকা িkয়া লাভ কেরন। ei মল
ূ সt
ূ ধের বাক guিলেক সংযk
ু করেল
দাঁড়ায় —
সংযk
ু জ পুt গ াগভজাত দবbত িপtসখ
ু বাক : শাnনর
ু েহtu িনজ জীবেনর সখ
ু -আhাদ সবিকu িবসজন
িদবার জন eক ভীষণ pিতjা কের ভী

আখ া লাভ কেরন। (সরল বাক )

(খ) িবযk
ু বাক াবলী: (1) aকsাৎ গালেপাে

লেগ গালরkক মাথায় আঘাত পল। (2) scােসবকগণ তােক

ধরাধির কের তৎkণাৎ pাথিমক িচিকৎসাকেk িনেয় গল। (3) ei কkিট pধানিশkকমহাশেয়র কk-সংলg িছল। (4)
pতীkারত িচিকৎসক pাথিমক িচিকৎসা করেলন। (5) আঘাত guruতর মেন হল। (6) িচিকৎসক তৎkণাৎ আহতেক গািড়েত
কের হাসপাতােল িনেয় চলেলন। (7) গািড়িট িচিকৎসেকর িনেজর।
সংযk
বাক : aকsাৎ
ু

গালেপাে

লেগ মাথায় আঘাত

পেল

scােসবকগণ

গালরkকেক ধরাধির কের

pধানিশkক মহাশেয়র কk-সংলg pাথিমক িচিকৎসাকেk িনেয় eল, িকntu আঘাত guruতর হoয়ায় pতীkারত িচিকৎসক
pাথিমক িচিকৎসা কের তৎkণাৎ িনেজর গািড়েত কের আহতেক হাসপাতােল িনেয় চলেলন। ( যৗিগক বাক )
(গ) িবযk
ু বাক াবলী: (1) সিনকিট পালািcল। (2) pহরীগণ তােক ধের সmােটর সmেু খ আনল। (3) িতিন তখন
তােক পালাবার কারণ িজjাসা করেলন। (4) সিনকিট বলল “পীিড়তা জননীেক দখার জন আিম aত n ব াkuল হেয়িছ।”
(5) নপিলয়ঁ সi মহ
ু ূেতi তােক মিু k িদেলন। (6) সmা িনেজo খব
ু মাtভk িছেলন।

সংযk
ু বাক : পলায়মান সিনকিটেক pহিরগণ ধের আনেল তার পালাবার কারণ িজjাসা কের
জানেত পারেলন য পীিড়তা জননীেক দখার জন

স aত n ব াkuল হেয়েছ, তখন মাtভk সmা

নপিলয়ঁ

যখন সmা
সi মহ
ু ূেতi

তােক মিু k িদেলন। (জিটল বাক )
(ঘ) িবযk
ু বাক াবলী: “(1) জ

মােসর শেষ িগিরবালা jের পিড়ল। (2) dui-িতন িদন সকালেবলা িভিজয়া

িভিজয়া স uল tuিলয়ািছল। (3) আিম ভাের চা খাiয়া aিফস চিলয়া যাiতাম। (4) আমার stীর কথা স gাহ কিরত না।
(5) ei aত াচােরর ফলsrপ তাহার সিদjেরর মেতা হiল। (6) আমরা pথেম ততটা খয়াল কির নাi।”
সংযk
ু বাক : আিম ভাের চা খাiয়া aিফস চিলয়া গেল জ মােসর শেষ dui-িতন িদন সকালেবলা আমার stীর
কথা gাহ না কিরয়া িভিজয়া িভিজয়া uল- তালার aত াচােরর ফলsrপ িগিরবালার সিদjর হoয়াটা pথেম আমরা ততটা
খয়াল কির নাi। (সরল)
(ঙ) িবযk
ু বাক াবলী: (1) ‘ মঘনাদবধ কাব ’ uৎk

মহাকাব । (2) মাiেকল মধস
ূ ন দt iহার রচিয়তা। (3)
ু দ

যেশাহেরর anগত সাগরদাঁিড় gােম তাঁহার িনবাস িছল। (4) িতিন ei মহাকাব রচনা কিরয়া ব েদেশ িচরsরণীয় হiয়া
রিহয়ােছন।
সংযk
ূ ন দt ‘ মঘনাদবধ
ু বাক : (1) যেশাহেরর anগত সাগরদাঁিড় gােম যাঁহার িনবাস িছল, সi মাiেকল মধস
ু দ
কাব ’ শীষক eক uৎk মহাকাব রচনা কিরয়া ব েদেশ িচরsরণীয় হiয়া রিহয়ােছন। (জিটল)
(2) যেশাহেরর anগত সাগরদাঁিড় gামিনবাসী মাiেকল মধস
ূ ন দt ‘ মঘনাদবধ কাব ’ শীষক eক uৎk
ু দ
মহাকাব রচনা কিরয়া ব েদেশ িচরsরণীয় হiয়া রিহয়ােছন। (সরল)

বাক িবেয়াজন: eকিট বৃহৎ বাক েক aথসmnযk
ু kud kud কেয়কিট বােক pকাশ করার নাম বাক -িবেয়াজন।
বাক -িবেয়াজন হেc বাক সংেযাজেনর িবপরীত pিkয়া। পdিত হেলা: —
(1) সমাসবd বৃহদাকার পদguিলেক বা kদn বা তিdতাn পদguিলেক eক-eকিট kud বােক িবি

করা।

(2) aসমািপকা িkয়াguিলেক সমািপকা িkয়ায় rপাnিরত কের খ বাক guিলেক eক-eকিট kud বােক র rপ িদেয়
বাক -িবেয়াজন করা হয়।
মল
ূ বাক িsত aব য়guিলেক pেয়াজনমেতা বাদ িদেত হয়। কেয়কিট uদাহরণ নীেচ দoয়া হল।
(ক) সংযk
ু বাক : কিলকাতা হাiেকােটর িবখ াত িবচারপিত aেশষ guণশালী স ার আuেতাষ মেু খাপাধ ায় দীঘকাল
ব েদেশ িশkািবsারকােয bতী িছেলন।
িবযk
ু বাক াবলী: (1) স ার আuেতাষ মেু খাপাধ ায় কিলকাতা হাiেকােটর িবচারপিত িছেলন। (2) ei কােয িতিন
খব
ু খ ািত লাভ কেরন। (3) িতিন ব েদেশ িশkািবsারকােয bতী িছেলন। (4) িতিন দীঘকাল ei কায কিরয়ািছেলন। (5)
িতিন য-সমs guেণর aিধকারী িছেলন তাহা বিলয়া শষ করা যায় না।
(খ) সংযk
ু বাক : “বhuকােলর পর ভাগীরথীর দশনলাভ কিরয়া আমার anঃকরেণ কমন eক aিনবচনীয় ভােবর
uদয় হiয়ােছ, তাহােতi aকsাৎ আমার নয়নযগ
ু ল হiেত বা

বাির িবগিলত হiল।”

িবযk
ু বাক াবলী: (1) বhuকাল পের ভাগীরথীর দশনলাভ ঘিটল। (2) iহােত আমার anঃকরেণ কমন eক ভােবর
uদয় হiয়ােছ। (3) ei ভাব বােক pকাশ করা যায় না। (4) eমন ভােবর uদয় হoয়ায় aকsাৎ আমার নয়নযগ
ু ল হiেত
বা

বাির িবগিলত হiল।

(গ) সংযk
বাক : “িপসীমার মেু খ uেনিছ rেপাকাকা নািক সািজমািটর নৗেকােত চেড় oর kuিড়-বাiশ বছর
ু
বয়েসর সময় দিkণ- দশ থেক আমােদর ঘােট িনরা য় aবsায় নেমিছল।”
িবযk
ু বাক াবলী: (1) rেপাকাকা নািক সািজমািটর নৗেকায় চেড় আেস। (2) oর তখন kuিড়-বাiশ বছর বয়স।
(3) o দিkণ- দশ থেক eেসিছল। (4) নৗেকা আমােদর gােমর ঘােট eেস লেগিছল। (5) oেক তখন আ য় দবার মেতা
কu িছল না। (6) eসব কথা আমােদর িপসীমার মখ
ু থেক শানা।
বাক pসারণ: বােক র মল
ূ ভাবিটেক aku

রেখ বাক াnগত কােনা কােনা পদেক apধান খ বােক বা িনরেপk

খ বােক পিরণত কের, aথবা uেdশ o িবেধেয়র সmpসারণ ঘিটেয় বাক -pসারণ করা হয়। eিট বাক -সে াচেনর িবপরীত
pিkয়া।
বাক িsত eক বা eকািধক পদেক pসািরত কের যখােন িবেশষ sানীয় বা িবেশষণsানীয় বা িkয়া-িবেশষণ-sানীয়
apধান খ বােক পিরণত করা হয়, সখােন নবগিঠত বাক িট জিটল। (ক) িপতামাতার আেদশ সবদা িশেরাধায (সরল)।
িপতামাতা য আেদশ কিরেবন, তাহা সবদা িশের ধারণ কিরবার যাগ (জিটল)। (খ) পরমখ
ু ােপkীর unিতলাভ aসmব
(সরল)। (সাহােয র জন ) পেরর মেু খর িদেক তািকেয় য থােক, তার unিতলাভ কানিদনi সmব নয় (জিটল)।
pদt বাক মধ s eক বা eকািধক পদেক eক-eকিট িনরেপk খ বােক rপাnিরত করেল নবগিঠত বাক িট হেব
যৗিগক। (ক) সেত aিবচল থেক িতিন aবেশেষ জয়ী হেলন (সরল)। িতিন সেত aিবচল িছেলন, তাi শষ পযn জয়ী
হেলন (জিটল)। (খ) দািরd সেto িতিন কখনo লােভর বশীভূত হন নাi (সরল)। িতিন দিরd িছেলন, তথািপ িতিন
কখনo লােভর বশীভূত হন নাi ( যৗিগক)।
বােক র uেdশ o িবেধয় aংশেক সmpসািরত কেরo বাক pসারণ করা হয়। নবগিঠত বাক িট সরল, জিটল বা
যৗিগক — য কান ধরেনর হেত পাের। (ক) সmা aেশাক নানাভােব pজার কলাণসাধন কের সকল দেশর সকল যেু গর
রাজধেমর আদশ হেয় রেয়েছন (সরল)। (খ) রেমশ বািষক পরীkায় utীণ হেত পারল না (সরল)। যেহtu aসৎসে

পেড়

আমার ছাট ভাi রেমশ সারা বছর পড়াuনায় aবেহলা কেরেছ সেহtu বািষক পরীkায় utীণ হেত পারল না (জিটল)।
আমার ছাট ভাi রেমশ aসৎসে

পেড় সারা বছর পড়াuনায় aবেহলা কেরেছ, সজন

পারল না ( যৗিগক)। আমার ছাট ভাi রেমশ aসৎসে
হেত পারল না (সরল)।

স বািষক পরীkায় utীণ হেত

পেড় সারা বছর পড়াuনায় aবেহলার দruন বািষক পরীkায় utীণ

a ম পিরেcদ: শb o বাক াংেশর িবেশষ aেথ
pেয়াগ
(Idiomatic use of words and phrases)
বাচ াথ, লk াথ o ব াথ
শb o তাহার aথ aিবিcn। pেত কিট শb িবেশষ শিkdারা aেথর pকাশ ঘটায়। শেbর aথpকাশক ei শিkেক
বয়াকরণগণ pধানতঃ িতনিট ভােগ ভাগ কেরেছন — (1) aিভধা, (2) লkণা o (3) ব
ভাষায় িবদ মান

না।

িনর সমােবেশ য-সকল শb হয়, সguিল হয় aথযk
ু বা সাথক, aথবা aথহীন বা িনরথক। যার

কানরকম aথ নi erপ শেbর ভাষার মেধ কান sান নাi।
সাথক শেbর aথ িতন pকােরর হেয় থােক —
(1) বাচ াথ, মল
ূ াথ বা মখ
ু াথ (Words of Direct, Literal or Explicit Meaning);
(2) লk াথ ( Figurative or Indirectly Expressed Meaning);
(3) ব াথ (Suggested Sense)।

বাচ াথ:
কান শb ucািরত হoয়ার সে

সে

তার সিু বিদত য aথিট

াতার সহেজi বাধগম হয়, তােক শেbর বাচ াথ

বা মখ
ু াথ বেল (Literal Sense)। য শিkবেল শb তার ei বাচ াথিট pকাশ কের সi শিkর নাম ‘aিভধাশিk’
(Power to express the Literal Sense)। aিভধাi শেbর মখ
শিk। বাচ াথিটেক দখাiয়া দoয়া শেbর ei
ু
aিভধাশিkিটর কাজ। যমন: — “মানষ
ু , গাছ, বi, বাড়ী, নাচ, দখা, জার, হঠাৎ, iহা, uহা, aমক
ু ” pভৃ িত শb।
ei মখ
ু ােথর বাধ আমরা িতন pকাের লাভ কের থািক।
(1) ব বহার dারা:
লাকসমােজর য শেbর য aথ pচিলত, তা আমরা pেয়াগ দেখ বঝ
ু েত পাির। ei pেয়ােগর jান চারিট uপােয়
হয় — (ক) সে ত dারা — ‘eটা kukuর, eটা ছিব, eটা সেnশ, eটা বাড়ী, eটা লাল, eটা নাচ’ ei ei pকার বstu, guণ বা
িkয়ার

িনময় pতীক য সi সi শb, তা a ুিল dারা বা aন uপােয় pদশন করা ক সে ত বেল; eirেপ লাক-

ব বহার সmেn আমােদর jান জেn। (খ) ভূেয়াদশন dারা — ‘খাo, দাঁড়াo, বi দাo, ভাত খাo’ iত ািদ শেbর pেয়ােগ
সi সi কায aথবা বstuর দশেনo ei jান জেn। (গ) আpবাক dারা — য ভাষা জােন, তার কােছ সাথক শb পেয়
(আp কের) শখা যায়; যমন — মাতা o িপতার িনকট হেত িশu aথ সিহত শb িশেখ থােক, িশkেকর িনকট হেত ছাt
িশেখ থােক eবং িবেদশীর িনকট হেত তােদর ভাষার শb িশkা করা যায়। (ঘ) aিভধান dারা — ei পdিত আpবােক র
মত; ajাত শেbর aথ- বাধ, aিভধান aথাৎ ব াখ াযk
ু শbসংgহ হেত পাoয়া যায়।
(2) ব াকরণ dারা:

ব াকরেণর িনয়ম জানা থাকেল, পিরচত পদ হেত pত য়ািদ- যােগ িসd নূতন পেদর aথgহণ হেয় থােক; যমন —
“ঢাকা” শেb “i” pত য় যােগ “ঢাকাi” নূতন শেb, aথ ‘ঢাকা সmnীয়’। “জাল” শেb “iয়া” pত য়েযােগ “জািলয়া”
o পের ucারণ-িবকাের “ জেল” শb, aথ, ‘জালেক aবলmন কের যার আজীিবকা’; “রাঁধ” ধাtuর utর “an + ঈ”
pত য়েযােগ “রাঁধনী” ucারণিবকাের “রাঁধন
ু ী” aথ, ‘ য রাঁেধ’, পাচক’ iত ািদ।
(3) িবিদতাথ-শbসািnধ (context) dারা:
কানo uিkেত aন সমs পেদর aথ জানা থাকেল, সমg uিk বা বােক র aথ aনম
ু ান কের ajাতাথ পেদর িক
স ত aথ হেত পাের তা বেু ঝ নoয়া যায়; যথা — “kuধাত সােহব uির-কাঁটা িনেয় ‘খানায়’ বেসেছন; (‘খানা’ aেথ ‘আহায’,
‘আহার িkয়া’ o ‘পিরখা’; ‘kuধাত’ o ‘uির-কাঁটা’ শb সািnধ
(‘নগ’ মােন যাহা চেল না — eখােন িহমালয় শেbর সািnধ
(বিhিশখার সািnধ

হtu ‘পত ’ শেbর aথ ‘u

হtu eখােন িdতীয় aেথ ব বhত); নগািধরাজ িহমালয়

হtu eর aথ পবত); বিhিশখা যমন পত েক আকষণ কের

য়নশীল কীট’, ‘ঘিু ড়’ নয়); নাগদn-খিচত (‘নাগ’ শেb সাপ o হাতী —

হিsদেni কাruকায হয়, সপদেn হয় না, তাi ‘নাগ’ aেথ ‘হাতী’);” iত ািদ।
মখ
ূ িতন pকােরর হয় — [1] যৗিগক, [2] rঢ়, [3] যাগrঢ়। eguিল পূেব tতীয় aধ ােয়র চtuথ
ু াথ শbসমহ
পিরেcেদ ‘শেbর aথমল
ূ ক

লk াথ:
aিভpায়

ণীিবভাগ’ aংেশ আেলািচত হেয়েছ।

যখােন বােক pযk
ু শেbর মখ
ু aথ না বিু ঝেয় aন eকিট aথ বলাi বkার aিভpায় eবং সi

াতা বা পাঠকেক aনম
ু ােনর dারা বেু ঝ িনেত হয়, সi িভn aথেক লk াথ (Figurative or Indirectly

Expressed Meaning) বেল। য শিkর dারা eirেপ শেbর aন aেথর uেdশ করা হয়, তােক শেbর ‘লkণা শিk’
(Indirect বা Figurative Sense) বেল। uদাহরণ: — (1) aে

তার মাথা নi। (মাথা = বিু d) (2) পাখী eখন খাঁচা

ছাড়েলi বাঁিচ। (পাখী = pাণ, খাঁচা = দহ) (3) নবীনবাবi
ু আমােদর gােমর মাথা। (মাথা = pধান ব িk) (4) ছেলটা
তাহেল বাপ-মার মেু খ কািল িদল। (কািল = কল , aপযশ) (5) িতিন eখন শকsিপয়ার পড়েছন। ( শকsিপয়ােরর রচনা)
(6) পেট িবদ া না থাকেল কান িকui বাঝা সmব নয়। ( পেট = মিsে )

ব াথ:
সহায়তায় aন

যখােনর বােক র aথgহণ, বাক s মখ
ু াথ বা লk াথ ধের

কানo aনr
ু প বা aন rপ aথ pকাশ কের পাঠক বা

না হেয়, eকক ভােব বা aন শেbর

াতার বাধগম হয়; সi sেল শেbর ei িবrপ বা

িবকl aথেক ‘ব া াথ’ (Suggested Sense) বেল। eirপ aথ pকাশ করা শেbর ‘ব

না শিk’র পিরচায়ক। aবশ

eকথা ভুলেল চলেব না য লk ােথর মত ব াথo

াতা বা পাঠেকর jান িনভর। eguিল িবিশ

pিতি ত হেয়েছ। বাচ াথ o লk াথেক aিতkম কের

াতার বাধশিkর uপর িনভর কের ব াথ hদয় ম করােত পাঠক

বা

াতার মেন aপূব আনnরেসর সৃি

pেয়াগ dারা ভাষায়

হয়। সািহত সৃি েত সফল লখকেদর ei pেয়াগিটর সmেn সম ক ধারণা থাকা

pেয়াজন। uদাহরণ: (1) তাঁর িপতার সদ k pািp হেয়েছ। (k pািp = মৃtu ) (2) tuিম তা uমেু রর uল হেয় গেল।
(uমেু রর uল = aদৃশ , দখা পাoয়া যায় না)
সািহেত র uদাহরণ:
(ক)

িদবাকর িনশাকর দীp তারাগণ।
িদবািনিশ কিরেতেছ তমঃ িনবারণ॥
তারা না হিরেত পাের িতিমর আমার।
eক সীতা িবহেন সকল anকার॥

সীতােক হািরেয়

ীরােমর anের য anহীন বদনার anকােরর জn হেয়েছ, তােক সীতার pসn uপিsিতর

আেলাi দর
ূ করেত পাের। uপমা eবং দীঘ বণনার সাহােয ei ব ােথর ভাবিট পিরsuিটত কেরেছন মহাকিব kিtবাস।

(খ)

ী ী মা বলেলন, “ঠাkuেরর

তdীপবািসনী িনেবিদতার

সৗnয -মাধয
ু ,

সবার জন

আমার নেরন, সাগরপার

sহ- pম-মমতা,

থেক

তপd eেনেছ।” eখােন

কামলতা-পিবtতা — eকিট মাt শb

তপd dারা

pকািশত হেয়েছ।
আেগi বলা হেয়েছ বলা হেয়েছ ব াথ িবেশষভােব
কlনার pেয়ােগ ei বাচ াথ, লk াথ o ব াথ বাধগম হয়।
সn
ু ীলন সােপk।
ু র বাক রচনা দীঘ aনশ

াতা বা পাঠেকর aিভjতা িনভর। কাযতঃ sিৃ ত, aনম
ু ান o

সiজন pিতশb, িভnাথক শb, িবপরীতাথক শb iত ািদর jান

আবশ ক। পরবত aনেু cদguিলেত eguিলর আেলাচনা করা হেয়েছ।

নবম পিরেcদ: শেbর ব বহার o auিdর কারণ
সমাথক শb
য সব শb eকi aথ pকাশ কের, তােদর সমাথক শb বেল। ei সব শেbর eকিট aপরিটর

pিতশb

বেল

কিথত হয়।
মল
ূ ত, রচনায় মাধয
ু সৃি বা রkার জন রচনার িবিভn জায়গায় eকi aথেবাধক eকিট শb ব বহার না কের িভn
িভn শb ব বহার করার pেয়াজন হয়। িবেশষত কিবতায় eবং কাব ধম গদ রচনায় eর pেয়াজনীয়তা খব
ু i বিশ।
কান রচনায় eকi শb eকািধকবার ব বhত হoয়ার ঘটনা খব
ূ েtর মেধ বার
ু i সাধারণ। িকntu eকi শb al দর
বার ব বhত হেল eকেঘেয়িমর জন বা পৗনপুিনকতার দােষ রচনার আকষণ ন হেয় যায়। aথচ সi শেbর pিতশbguিল
জানা থাকেল pেয়াজনমেতা uপযk
ু sােন pিতশbিট িনবািচত কের ব বহার করেল eকেঘেয়িম কেট িগেয় রচনা pা ল
হেয় oেঠ। িনঃসেnেহ ei pেয়ােগ রচনার ruিতমাধয
ু , aল ার গৗরব o aথdu িত বৃিd পায়।
gurutপূণ শb: রািt, কপাল, গru, লাল, পd, কািকল, সাগর, নদী, ঘাড়া, সয
ূ , চাঁদ, আেলা, ঘর, বায়,ু জল,
পবত, পৃিথবী, িবdu ৎ, মেয় / stী / কন া, মঘ, aিg, হািত, কপাল, সাহসী, নারী, সগ
ু n।

িকu gurutপূণ সমাথক শb:
aিg

aনল, পাবক, আguন, দহন, সবভূক, িশখা, huতাশন, বিh, ব ানর, kশান,ু িবভাবস,ু সবuিচ

aতন ু

মদন, aন , কাম, কnপ

anকার

আঁধার, তমঃ, তিমsা, িতিমর, আnার, তমs, তম

a

ঘাটক, ঘাড়া, হয়, বাজী, tuরগ, tuর ম, tuর

আকাশ

আসমান, amর, du েলাক, গগন, িবমান, নভঃ, নেভাম ল, খ, ব াম, anরীk

আেলাক

আেলা, জ ািত, িকরণ, দীিp, pভা

icা

আকাkা, aিভলাষ, কাkা, aভীpা, aিভruিচ, aিভpায়, আgহ, sৃহা, িলpা, কামনা, বাসনা, বা া,
ঈpা, ঈহা

ঈ র

ঈশ, ধাতা, িবধাতা, পরেমশ, পরেম র, ভগবান, িবভু, জগৎিপতা, জগৎপাতা, িব িপতা, িব পাতা, িবিধ,
সৃি কতা, জগদীশ, জগদী র, s া

কন া

মেয়, duিহতা, duলালী, আtজা, নিnনী, পুtী, সত
ু া, তনd
ু বা
ু া, তনয়া, kuমারী, duিহতা, নnনা, তনজ

কপাল

ললাট, ভাল, ভাগ , aদৃ , িনয়িত, aলীক

িকরণ

pভা, িবভা, রি , কর, aংu, দীিp, জ ািতঃ, du িত, মিরিচ, aংu, দীিধিত, ময়খ
ূ , আভা

কািকল
গাru
গৃহ

পরভৃ ত, িপক, বসnদত
ূ
গা, গাভী, ধন ু
আলয়, বাস, আবাস, িনবাস, ভবন, িনেকতন, ঘর, আগার, মিnর, গহ, িনলয়, সদন, ধাম, বাটী, বািড়,

kuিটর, ব , আয়তন
ঘাড়া
ঘর
চku
চnd

a , ঘাটক, tuরগ, বািজ, হয়, tuর , tuর ম
গৃহ, আলয়, িনবাস, আবাস, আ য়, িনলয়, িনেকতন, ভবন, সদন, বািড়, বাটী, বাসsান
চাখ, আঁিখ, aিk, লাচন, নt, নয়ন, দশেনিndয়
চাঁদ, চndমা, শশী, শশধর, শশা , িসতাংu, শীতাংu, সধ
ু াকর, সধ
ু াংu, িহমাংu, সাম, িবধ,ু in,ু
িনশাকর, িনশাকাn, মৃগা , রজনীকাn, িহমকর, kuমদ
ু বnu, িবেরাচন, aেmাজ

cuল

িচkuর, kunল, কশ, aলক

জননী

মা, মাতা, pসিূ ত, গভধািরণী, জnদাtী, জনিয়tী, pসিবনী, pসিবtী, pস,ূ জিনকা

জল

ap, amু, amঃ, uদক, বাির, তায়, পয়ঃ, নীর, সিলল, কm, iরা, iলা, পািন, জীবন, পানীয়

তর
িদন
দবতা

ঢu, ঊিম, লহরী, tuফান, oঘ, বীিচ, কেlাল, িহেlাল
িদবা, িদবস, িদনমান
aমর, দব, সর
ু , িtদশ, aমর, aজর, ঠাkuর

dnd

িবেরাধ, ঝগড়া, কলহ, িববাদ, যd
ু

তীর

kল, তট, পাড়, সকত, পুিলন, ধার, িকনারা

নারী

রমণী, কািমনী, মিহলা, stী, aবলা, stীেলাক, a না, ভািমনী, ললনা, কাnা, পtী, সীমিnনী

নদী

তিটনী, তরি নী, pবািহনী, শবিলনী, sাতsতী, sাতিsনী, গাঙ, সিরৎ, িনঝিরনী, কেlািলনী

নৗকা

নাo, তরণী, জলযান, তরী

পি ত

িবdান, jানী, িবj, aিভj

পd

কমল, uৎপল, সেরাজ, প জ, নিলন, নিলনী, শতদল, রাজীব, কাকনদ, kuবলয়, পু রীক, aরিবn,
inীবর, পু র, তামরস, মৃণাল, সরিসজ, kuমদ
ু , পুnাগ, ab, সেরাruহ, ক , নীরজ, amুজ

পৃিথবী

ধরা, ধিরtী, ধরণী, aবনী, মিদনী, পৃ, পৃ ী, ভূ, বসধ
ু া, বসn
ু রা, জগৎ, duিনয়া, ভুবন, িব , ভূম ল,
ভূেলাক, kৗণী, বসম
ু তী, ধাtী, iলা, মহী, িkিত, uব , িব mরা

পবত

শল, িগির, পাহাড়, aচল, aটল, aিd, চূড়া, ভূধর, নগ, শৃ ী, শৃ ধর, মহীধর, মহীnd

পুt

তনয়, সত
ু ব
ু , আtজ, ছেল, নnন, kuমার, কাঙর, দারক, তনd

পtী

জায়া, ভাযা, ভািমনী, stী, aধা ী, সহধিমণী, জীবন সাথী, বu, দারা, বিনতা, কলt, গৃিহণী, িগnী

পািখ

পkী, খচর, িবহগ, িবহ , িবহ ম, পতtী, খগ, a জ, শkun, িdজ

uল

পু , kuসম
ূ ,র ন
ু , pসন

বৃk

গাছ, শাখী, িবটপী, aটিব, druম, মহীrহ, তru, পাদপ

বন

aরণ , জ ল, কানন, িবিপন, ku , কাnার, aটিব, বনানী

বায় ু

বাতাস, aিনল, পবন, হাoয়া, সমীর, সমীরণ, মruৎ, বাত, মাruত, গnবহ, aিgসখ, pভ ন, বায়,
নভsান

িবdu ৎ

িবজলী, তিড়ৎ, kণdu িত, kণpভা, সৗদািমনী, চপলা, চ লা, দািমনী, iরmদ, aিচরpভা

িবu

হির,

ীহির, নারায়ণ, acu ত, aনn, কশব, hষীেকশ, পdনাভ, aনnশয়ান, মাধব, পুruেষাtম,

মধস
ূ ন, পু রীকাk, বাস,ু
ু দ

ীকাn,

ীিনবাস, গািবn, গruড় জ, জগnাথ, িtিবkম, গদাধর, চkপািণ, uেপnd,

ীধর, জনাদন, িব mর, মku
ু n, মর
ু াির, নীলকাn, দােমাদর, রমাকাn, রমানাথ, রমাপিত, রেমশ,
লkীপিত, লkীকাn, লkীজনাদন, লkীনারায়ণ, লkী র,
bhা

ীশ, শৗির, সত নারায়ণ

aকার, aগজn, a , aিk, abজ, aব k, amুজাসন, aেmাজnজিন, aেmাজেযািন, aেযািন, aেযািনজ,

a কণ, a া বাঃ, ক , ক র, কমলেযািন, কমলাসন, চtuরানন, চtuবkt, চtuমখ,
ু িচদাকাশ, িচদাt,
িচদানn, িচদাmর, িচdrপ, জগদী র, জয়পাল, িtguণাতীত, পdপািণ, পdভূ, পdেযািন, পdলা ন,
পেdাdব, পরbh, পরেম ী, pজাপিত, pজাসৃক, pিপতামহ, িবধাt, িবভূ, িবিরি , bhা, লাকনাথ,
লাকিপতা, লােকশ, সনৎ, সনাতন, সৃি কতা, sভূ, sয়mূ, s া, হংসবাহন, িহর য়, িহরণ গভ, হমা
মেহ র

িশব, শmু, মহােদব, মেহশান, শ র, ঈশান, kিtবাস, sাণ,ু নkuল, ভালানাথ, ধজ
ূ িট, ব ামেকশ,
গ াধর, িবেলাচন, t mক, িবruপাk, পuপিত, িগিরশ, চndেশখর, িtপুরাির, মৃtu

য়, rud, হর, সব, শব,

নীলক , শল
ূ ী, শিশেশখর, মড়
ূ , ফিণভূষণ, শিশভূষণ, aিহভূষণ, মৃগা েমৗিল, চndেমৗিল, শশা েশখর,
নীলেলািহত, ভব, বামেদব, aেঘার, কপদ , চndাপীড়, িপনাকী, িপনাকপািণ, pমেথশ, িশিতক ,
inেু মৗিল, sরিজৎ, পুর য়
মাকড়সা

ঊণনাভ, মকট, জািলক, লত
ূ া

মাতা

মা, pসিূ ত, গভধািরণী, জননী, জnদাtী, জনিয়tী, pসিবনী, pসিবtী, pস,ূ জিনকা

মানষ
ু

মানব, মনষ
ু , লাক, জন, নৃ, নর

মািট

িkিত, মৃিtকা

মঘ

জলদ, জলধর, জলধারী, জীমত
ূ , বািরদ, নীরদ, পেয়াদ, ঘন, amুদ, তায়দ, a , aেmাদ, পজন ,
জলমk
ু , কাদিmনী, ধারাধর, পেয়াধর, বলাহক, তায়ধর

রাজা

নরপিত, নৃপিত, ভূপিত, নৃপাল, ভূপাল, বাদশাহ

রািt

রািত, রাত, রজনী, িনিশ, যািমনী, শবরী, িবভাবরী, িনশা, িনিশিথনী, kপা, তমিsনী kণদা, িtযামা

শরীর
সপ

দহ, িবgহ, কায়, কেলবর, গা, গাt, তন,ু a , aবয়ব
সাপ, aিহ, আশীিবষ, uরগ, নাগ, নািগনী, ভুজ , ভুজগ, ভুজ ম, সরীসৃপ, ফণী, ফণাধর, িবষধর,
বায়ভ
ু ুক

stী

পtী, জায়া, সহধিমণী, ভাযা, িবিব, বধ,ূ দারা

sণ

সানা, কণক, কা ন, সব
ু ণ, হম, িহরণ , িহরণ

sগ

দবেলাক, du েলাক, বেহশত, সর
ু েলাক, du , িtদশালয়, indালয়, িদব েলাক

সাহসী

aভীক, িনভ ক

সাগর

সমd
ু , িসnu, dীপী, পারী, aিb, aণব, জলিধ, uদিধ, জলিনিধ, বািরিধ, পারাবার, রtাকর, বruণ, দিরয়া,
পারাবার, বারীnd, পাথার, বারীশ, পেয়ািনিধ, তায়িধ, বািরিনিধ, amুিধ

সয
ূ

রিব, সিবতা, িদবাকর, িদনমিণ, িদননাথ, িদবাবস,ু aক, ভান,ু তপন, আিদত , ভাsর, মাত , aংu,
pভাকর, িকরণমালী, aruণ, িমিহর, পূষা, সর
ূ , িমt, িদনপিত, বালাক, aযমা, মরীিচমালী, িদনকর,
িদেনশ, aংuমালী, aিমতাভ, িtষাmিত, িববsান, িবভাবস,ু

াnাির, সহsাংu, du মিণ, বীিতেহাt,

ময়খ
ূ মালী, তরিণ, তেমাহর, তেমানাশ, তেমা , তেমাহা, কমেলশ, হিরদ , িবেরাচন
হাত

কর, বাhu, ভুজ, হs, পািণ

হsী

হািত, করী, দnী, মাত , গজ, ঐরাবত, িdপ, িdরদ, বারণ, ku র, নাগ

লাল
ঢu

লািহত, রkবণ, রাঙা
তর , ঊিম, লহরী, বীিচ, ঢu, tuফান, oঘ, কেlাল, িহেlাল

িবিভnাথক শb
িবিভnাথক শb:
য শb িবিভn pেয়ােগ িবিভn aেথ ব বhত হয় বা িবিভn aথ pকাশ কের, তােক িবিভnাথক শb বেল। িবিভnাথক
শb ব বহােরর কারণ aেনকguিল। pথম কারণ eকi বানােন িলিখত শb, যােদর aথ pথম থেকi িভn। িdতীয় কারণ
aল ার pেয়ােগ বা িবিশ

pেয়ােগ িকu শb pধান aথ ছাড়া aন aেথ ব বহার হেয় থােক। িবিভnাথক শেbর কতguিল

uদাহরণ (বােক pেয়াগ সহ): —
a :

(1) গিণত — ছেলিট aে
(2) kাড় — মাt-a

বড় কাঁচা।

সnােনর িনি n আ য়।

(3) নাটেকর পিরেcদ — নাটকিটর িতনিট a ।
(4) সংখ ােবাধক িচh — সn াসী a পাত কিরয়া
(5) িহসাব — জীবেনর a
aথ:

ীর ভাগ গণনা কিরেত লািগেলন।

িমেল যায় eমন ভাগ বান বশী দখা যায় না।

(1) ধন — aথi সকল aেথর মল
ূ ।
(2) মােন — সবguিল বােক র aথ বঝ
ু েত পারেল তেব utর িলখেত পারেব।
(3) pেয়াজন — বার বার সখােন যাoয়ার কান aথ হয় না।
(4) uেdশ — e ভােব agাহ করার aথ ডেক aপমান করা।
(5) aিভলাষ — bhিবদ ালাভাথ সত কাম guruর আ েম uপনীত হেলন।

utর: (1) িদk — ভারেতর utের দবতাtা িহমালয় িবরাজমান।
(2) জবাব — িচিঠর utর আসেত eক মাস লাগেব।
(3) পরবত — িববােহাtর দশ বৎসর সেু খi কাটল।
(4) মীমাংসা — কিঠন pে র utরo িতিন সে
(5) িবরাট রাজার পুt — aজন
ু utরেক সে

সে

বেল িদেতন।

িনেয় যd
ু েkেt গেলন।

(6) duলভ — কিব মধস
ূ ন িছেলন লােকাtর pিতভার aিধকারী।
ু দ

কথা:

(1) pস

— সবার মেু খi নতাজীর কথা।

(2) pিতruিত — uিন যখন কথা িদেcন, তখন িচnার িকu নi।
(3) ব াপার — লীেগ চ ািmয়ন হoয়া বড় কম কথা নয়।
(4) aনেু রাধ — দয়া কের আমার ei eকিট কথা রাখন
ু ।
(5) আেলাচনা — মীিটংe সব িবষেয়i কথা হল।
(6) পরামশ — আপনার কথা না িনেয় আিম eেগাব না।
(7) গl — “মেন পেড় সেু য়ারাণী duেয়ারাণীর কথা।”
(8) uপেদশ — িপতা মাতার কথা aবেহলা করেত নাi।
(9) iি ত — ছেলটার চােখর তারা পযn কমন কথা কয় দখেলন।
(10) তক — তার সে

কথায় eঁেট oঠা রীিতমেতা শk।

(11) সmাবনা — আজ িবকােল মntীমশােয়র eখােন আসার কথা।
কর:

(1) িকরণ — “আিজ e pভােত রিবর কর কমেন পিশল pােণর ’পর”।
(2) খাজনা — রাজােক কর দয় না eতi udত।
(3) হs — “tuিম িনমল কর ম ল কের মিলন মম মছ
ু ােয়”।
(4) হিsu

— ‘কর’ আেছ বেলi হাতীর আর eক নাম করী।

(5) uপািধিবেশষ — িমিহর কর আমার ছেলেবলার বnu।
কা :

(1) ব াপার — eকিদেন কত কা i ঘেট গল।
(2) িবেবচনা — তামার কা jান খব
ু i কম।
(3) aধ ায় — “সাত কা
(4) kuকীিত — ছেলর কা

রামায়ণ পেড় সীতা রােমর মাসী।”
দেখ রেমনবাব ু লjায় aেধাবদন হেয় রiেলন।

(5) গােছর guঁিড় — eকটা বড় গােছর কা
কাল:

থেক বhu ডাল গজায়।

(1) কল — আজ আসেত পারব না, কাল চ া করব।
(2) মৃtu — aবেশেষ কাল তাঁেক শািn িদল।
(3) সময় — কােলর সে
(4)

মানেু ষর মেনাভােবরo পিরবতন হয়।

ংস — শশাে র রাজধানী eখন কােলর gােস। [eখােন aথিট মহাকাল, িযিন

ংসকতা]

(5) সবনােশর কারণ — শেষ িনেজর মেয়i কাল হল।
খাল: (1) আবরণ — খালটা tuলেতi দখা গল তার uটপােথর দাকান।
(2) বািলেশর oয়াড় — বািলেশর খালটায় uল tuেল িদেত পারিব?
(3) মৃদ

— তােদর দলিট খাল বািজেয় কীতন কের।

(4) নৗকার বা জাহােজর গhর — ঝড় দেখ ক ােpন যাtীেদর জাহােজর খােল uিকেয় িদেলন।
(5) কাপেড়র জিম — শাড়ীটার খাল বশ জমাট aথচ মসৃণ।
(6) huঁকার জলপাt — huঁেকার খালটা ভাল কের ধেু য় তার পর জল ভের আন।
guণ:

(1) সt, রজঃ o তমঃ — bh িtguণাতীত।
(2) ধম — তারল জেলর eকিট guণ।
(3) জ া — ধনেু ক guণ পরােত গল pচ

শিkর pেয়াজন।

(4) রjু — “eকবার ind eকবার আিম guণ টািনেত লািগলাম।”
(5) সফ
ু ল — িবjােনর aেনক guণ।

(6) গিণেতর guণন — পাঁচ ক ছয় িদেয় guণ করেল িtশ হেব।
(7) ব াকরেণর eকিট pকরণ — ‘u’ guণ হেয় ‘o’ হয়।
(8) বশ করা — “আমায় guণ কেরেছ o বাঁশী।”
ঘন:

(1) মঘ — আকােশ ঘন ঘটা pবল বৃি র সে ত িদেc।
(2) গাঢ় — duধটা ঘন কের খেল uপকার দয় না।
(3) duগম — du িকেলািমটার duেরi ঘন বন।
(4) িনিবড় — ধােনর ঝাড় বশ ঘন হেয় বেড় uেঠেছ।
(5) ঠাসা — খব
ু ঘন কের বsাguেলা ভের ফল।
(6) pবল — ঘন বরষায় চার িদক জেল ভের

গল।

(7) ছয় িদক সমান eমন চৗকা — ঘন হল সমান বাhuযk
ু িtমািtক জ ািমিতক আকার।
চk:

(1) চাকা — “রথ চk gািসেছ মিদনী।”
(2) ম ল — নাগরেদালা বশ druত চkাকাের ঘর
ু েত থােক।
(3) সদ
ু শন চk — শ

চk গদা পd ধারণ কের ভগবাn জগৎ পালন কেরন।

(4) সােপর ফণার িচh — িবষ না থাকেলo aেনক সােপর ফণায় চk থােক।
চাল:

(1) গৃেহর আcাদন — খেড়র চাল বশীিদন চেল না, তাi িটন লাগািc।
(2) আচার ব বহার — বড়েলাকী চাল মােটi ভাল নয়।
(3) চাuল — eক কিজ চােলর দাম প াশ টাকা হেয় গল।
(4) দাবা, পাশা pভৃ িত খলায় guিট সরােনা — পেরর িতন চােলi িকিs মাত।
(5) ফিn — তামার চােল ফঁ েস ছেলটার সবনাশ হেয় গল।
(6) aহংকারসচ
ূ ক আচরণ — লায়n kােবর মmার বেল চাল দিখo না।

জাত:

(1) জািত — তার জাত জানেত চেয় aকারেণ রািগেয় িদেল।
(2) uৎপn — kিষজাত পেণ র বাজার eখন চড়া।
(3) সমহ
ূ — তারপর সংসােরর dব জাত বাঁধাছাঁদার কাজ আরm করল।
(4) uৎসব — “লiয়া শেতক আio জাত পাতাiল।” — মহাভারত। [যাtা থেক udত]
(5) রিkত — ধান িপটােনা হেয় গল guদামজাত করা হল।
(6) pকার — eক eক জােতর ধােনর ফলন aিধক হয়।

জািত: (1) জn — bাhণজািত পূবজেnর সk
ু িতর ফেল হয়।
(2) pকার — িবিভn জািতর ডােলর দাম িলেখ রেখছ।
(3) বণ —

ত জািতর মানেু ষরা eক সময় সারা পৃিথবী শাসন কেরেছ।

(4) মালতী uল — যথ
ু ী, জািত, কািমনী, বল iত ািদ uেলর বাগান ভের গেছ।
জাল:

(1) ফাঁদ — জােল aেনক মাছ uঠল।
(2) নকল — জাল pতাপচাঁেদর কািহনী সবজনিবিদত।
(3) ছল — মায়াবীর মায়াজাল ভিদব িন য়।
(4) সমহ
ূ — সেু যর রি জাল চtuিদক আেলািকত কেরেছ।

ঠাট:

(1) চালচলন — তামার পিরবােরর ঠাট দেখ সকেল aবাক।
(2) ছলাকলা — যারা জােcােরর ঠাট দেখ ভুেলেছ তােদর সব গল।
(3) pচিলত ধারা — রায়বংেশর ঠাট aনয
ু ায়ী বাসর সjা করা হল।

(4) কাঠােমা — মিnেরর ঠাট বাঙলার আটচালার মত।
(5) সন দল — তখন বানেরর ঠাট agসর হল।
দ :

(1) লািঠ — পুিলশ বটন দ

হােত শািnরkায় bতী।

(2) শািs — লঘ ু পােপ guru দ

হেয় গল।

(3) জিরমানা — তছruপ করার জন তার দশ হাজার টাকা দ
(4) যd
ু — dেndর ভুল বানােন দ
(5) সমেয়র eকক — eক দ

ধায হল।

কথািট কu কu যd
ু aেথ ব বহার কেরন।

হেলা আধিু নক মােপ চিbশ িমিনট।

দশন: (1) দৃি — an মানেু ষর দশন করার kমতা থােক না।
(2) দখা — তব ু মােঝ মােঝ মntীেদর দশন পাoয়া যায়।
(3) jান — িতিন ভূেয়াদশ মানষ
ু ।
(4) তttিবদ া — ভারতীয় দশন পা াত দশেনর aেপkা aিধক pাচীন।
িdজ:

(1) bাhণ — uপনয়ন aন ু ােনর পর bাhণ পিরবােরর বালক িdজ হয়।
(2) দn — মানেু ষর দাঁত duবার গজায় বেল eেক িdজ বলা হয়।
(3) a জ — পাখীরা duবার জnলাভ কের িডম o শাবকrেপ, তাi তারাo িdজ।
(4) চnd — রাhuর gাস থেক বিরেয় পুনজn লাভ কের তাi চndেক িdজ বলা হয়।

ধারা:

(1) pkিত — কমনধারা পূেজা হল, পাঁচ িমিনেটi শষ?
(2) pবাহ — নদীর ধারা ভূpkিতর aনস
ু রণ কের বেয় চেল।
(3) বষণ — aেঝার ধারায় বৃি হেয় পথঘাট সব ভািসেয় িদল।
(4) আiেনর aনেু cদ — আসামীেক 302 ধারায় aিভযk
ু করা হেয়েছ।
(5) আচরণ — সমােজর ধারা মানেু ষরাi িনণয় কের।

পk:

(1) ডানা — রাবণ জটায়র
ু পkেcদ করেলন।
(2) মাসাধ — ukপেkর প মীেত সরsতী পূজা হয়।
(3) দল — eকপেkর কথা aন পkেক uনেত হেব।
(4) বhuিববাহকারীর stীর পিরচয় — গগনবাবর
ু িdতীয় পেkর stী হল রমা।
(5) িদk — তামার পেk ei ঘটনা আশীবাদ হেয় uঠেব।

পদ:

(1) চরণ — guruর পেদ শত নমsার।
(2) দৃ াn — মহাজেনর পদ aনস
ু রণ কেরi আমরা eিগেয় যাব।
(3) কায — aধ েkর পেদ আসীন হেয়i িতিন সংsাের হাত িদেলন।
(4) িবভিkযk
ু শb বা ধাtu — বােক র eকিট eকিট aংশেক পদ বেল।
(5) গীিতকিবতা — চ ীদােসর পদguিল রাধারাণী সn
ু র গেয়েছন।
(6) আহােরর ব

পাt:

ন — কম কের দশিট পদ হেয়িছল বৗভােত।

(1) আধার — জেলর পাtিটেত ঢাকা দাo।
(2) ভাজন — তপন িচরকালi সােমনবাবর
ু sেহর পাt।
(3) যাগ ব িk — aপােt দান aপচয় মাt।
(4) লাক — সহেজ কাব ু হoয়ার পাt স নয়।
(5) বর — “ যমন কন া রবতী, তমন পাt মঘা তাঁতী”।
(6) নােট ািlিখত ব িk — িবসজন নাটেকর পাtপাtীগণ রাজপিরবােরর সদস ।

(7) aমাত — রাজা পাt িমt সহ রাজসভায় বেস িছেলন।
পাট:

(1) পাটগাছ — utরবে

পােটর চাষ eখন কেম গেছ।

(2) রশম — পূেজা করার জন eকিট পােটর কাপড় পেড় িনেলন সিু মtা। [পােটর কাপড় পাটতntu dারা pstuত হয়।]
(3) ভাঁজ — শাড়ীটােক পাট কের আলমািরেত ভের িদলাম।
(4) sর — মািটর ঘর করার সময় eক সpােহ eক পাট মাt তালা uিচত।
(5) তkা — নৗকার পােট বেস জেল পা uিবেয় িদল মাধব। [‘পাটা’ কথািটর কথ rপ]
(6) pধান — রাজা ভােজর পাটরাণীর নাম aবিnকা।
(7) িসংহাসন — পােট বেসi মহারাজ িবেdাহীেদর দ িবধান করেলন। [পাট মােন পাটা বা তkা]
(8) asাচল — মেঘর পের মঘ কেরেছ সয
ূ গল পােট।
(9) ব ব — জগদানn িছেলন পাট k ভk। (eিট ভুল ব াখ া পাঁড়েক সংsৃতভাব িদেত করা হেয়েছ।)
(10) তীথেkt — কােটায়ার পেরর sশন

ীপাট

ীখ ।

(11) গৃেহর িনত কম — সকােল uেঠ ঘরেদার uেঠান পাট করেতi eক ঘ া লেগ যায়।
(12) ps — কাপেড়র পাট বশী হেল রঙ করার সময় aসিু বধা হেব।
(13) pেলপ — মািটর ঘর বনা বা খড় মশােনা মািট িদেয় সn
ু র কের পাট করা।
(14) aন ু ান — eতিদেন িবেয়র পাট cuকল। [eখােন aথ পব]
(15) মেঝ বা uঠান িনকােনা — কমলা ঘরেদার পাট কের বাসন মাজেত গল।
পাশ:

(1) পা

— রাজার বাঁ পােশ রাণী বসেলন।

(2) রjু — নাগ পােশ বnন কের বnীেক রাজসমীেপ িনেয় যাoয়া হল।
(3) ফাঁস — হিরণিট ব ােধর পােশ বnী হল।
(4) বruেণর ast — বruণপাশ pেয়ােগ aসর
ু েদর নাশ করেত বলেলন bhা।
(5) guc — কতকী কশের কশ পাশ কর সর
ু িভ।
(6) পাশা — পাশkীড়ায় সবs হারােলন যিু ধি র।
pkিত: (1) pজা — “ধরম িবpবকারী আর scাচারী ভািব মারা pkিতের...” — রামায়ণ
(2) িনসগ — pkিতর কােল বাস কের আিদবাসীরা।
(3) sভাব — ছেলিট শাn pkিতর।
(4) শিk — মধ যেু গ সমােজর রkার জন pkিত uপাসনা বেড় িগেয়িছল।
(5) stী — পুruষ বা pkিত duii সৃি র aপিরহায aংশ।
ফল:

(1) বৃেkর শস — কাঁঠাল গােছ ফল ধরেত দরী হয়।
(2) পিরণাম — যমন কম তমিন ফল।
(3) uপকার — মখ
ূ েক uপেদশ িদেল কান ফল হয় িক।
(4) শষ — ফল কথা, ভাগ সp
ু সn না হেল unিত হয় না।
(5) িসিd — আnিরক চ ায় ফললাভ হেবi।

বড়:

(1) sধাপূণ — বড় বড় কথা বলেলi সmান পাoয়া যায় না।
(2) খ ািতমান — মহারাজ নnkuমার বড় মানষ
ু িছেলন।
(3) ধনবান — বড়মানষ
ু ী চাল জিমদারেদরi সােজ।
(4) uদার — রাণী রাসমিণ বড় মেনর মিহলা িছেলন।
(5) সmাn — তাঁর পtী o বড় ঘেরর মেয়।

বাস:

(1) বst — পিরধােন িছnবাস িবশীণ শরীর।
(2) বড় আকােরর মাটরযান — ekেpস বােস duগাপুর িতন ঘ ায় যাoয়া যায়।
(3) আলয় — আামার বাস মমারীর gােম।
(4) গn — “ধেনর পাiয়া বাস আিসল বীেরর পাশ।”

ভাব:

(1) বnut —

ীকাn আর iেndর মেধ খব
ু ভাব।

(2) মেনর aবsা — ভাবখানা সিু বধার নয়, বেু ড়া সহেজ মানেব না।
(3) মম — কিবতািটর ভাব al কথায় বিু ঝেয় বল।
(4) pকার — কত ভােব য ব াপারটা বাঝােলন িক বলব।
(5) আধ ািtক তnয়তা — phােদর কথা বলেত বলেত তাঁর ভাব eেস গল।
(6) ব াকরেণ িkয়ার pকার — aনj
ু া িkয়ার বা বােক র eকিট ভাব।
ভার: (1) pভাত — ভােরর আকােশ রkবণ হালকা মঘ দখা গল।
(2) িবhল — নশায় ভার হেয় কাuেকi িচনেত পারল না প ালারাম।
(3) ব ািপয়া — িদন ভার খাঁজাখিজ
কের বাuরটােক পল না রতন। [ভর কথািটর িবkিত]
ুঁ
(4) পিরিমত — রিt ভার সানার জন eত cuেলাcuিল। [ভর কথািটর িবkিত]
মাথা:

(1) মsক — তাঁর মাথায় cuল িবেশষ িছল না।
(2) নতা — মেহশবাবi
ু gােমর মাথা।
(3) বিু d — লিলতার aে

বশ মাথা।

(4) লাক — মাথািপu kuিড় টাকা চাঁদা পেড়েছ।
(5) aথ — তার কথার কান মাথা ম ু ু নi।
(6) ucতা — ভােয়েদর মেধ লাlু i মাথায় বড়।
(7) সর — দieর মাথায় সকেলর লাভ।
(8) িদk — o মাথায় িগেয় িফেতটা ভাল কের ধর। [eখােন aথ pাn]
যাগ: (1) সmn — ব ারাকপুের থানা আkমেণর ঘটনায় নকশালেদর যাগ আেছ।
(2) গিণেতর pিkয়া — duেশা িতিরেশর সে

প াn যাগ করেল duেশা পঁ চািশ হেব।

(3) সেু যাগ — জিম তরী কের রেখিছ বৃি হেল সi যােগ বীজ বেু ন দব। [কথ ভাষায় ‘ জা’]
(4) সাধনা — মিু নঋিষগণ বhuকালব াপী যােগর পর ঈ েরর দখা পান।
(5) ব ায়াম — িব ু ঘােষর আখড়ায় যাগাসন শখােনা হয়।
(6) পুণ িতিথ — সামেনর মকেরর যােগ সাগের sান করেত যাব।
রস:

(1) িনযাস — ফেলর রস aত n uপকারী।
(2) sাব — kেতর মখ
ু িদেয় রস পড়েছ।
(3) কােব র বাধ — বীর রেসর কাব মঘনাদবধ।
(4) রিসকতা — ভdেলাক বশ রেসর কথা বেলন।
(5) গব — ভারী রস হেয়েছ য দখিছ।
(6) আনn — আিম িচরকালi o রেস বি ত।
(7) আকষণ — রস uিরেয় যেতi বnuর দল খেস পেড়েছ।
(8) িচিনর dবণ — রসেগাlার রস খেয়i পট ভিরেয় ফলল নাuদা।

লাক: (1) মানষ
ু — লাকটা মােটi সিু বধার নয়।

(2) কমচারী — দাকােনর কােজ eকজন িব াসী লাক চাi।
(3) জগৎ — ভগবাn িtেলােকর aধী র।
(4) জn — iহেলাক পরেলাক সবi জলা িল িদেয়িছ।
(5) জনসাধারণ — “ লােক বেল, বেল র ঘর বািড় ভালা নয় আমার।”
সারা:

(1) সমs — সারা মাঠ ঘেু র ম লা গাiটােক খেজ
পলাম না।
ুঁ
(2) শষ করা — “রািশ রািশ ভারা ভারা, ধানকাটা হল সারা।”
(3) kাn — ছেলটা কঁ েদ কঁ েদ সারা হেয় গল।
(4) সংেশাধন করা — pruফ দেখ ভুল সারেত aেনকটা সময় লেগ গল।
(5) নীেরাগ হoয়া — টাiফেয়ড সারেত eক মাস লােগ।
(6) সংsার করা — বাড়ী সারােনার কাজ য স িমstী িদেয় হেব না।

সর
ু :

(1) দবতা — সর
ু আর aসেু রর dnd বhu যগ
ু ধের চেলিছল।
(2) স ীেতর িনয়মবd



িন — সর
ু jান না থাকেল গান গাoয়া সmব নয়।

(3) মত — eখন দখা যােc কিমuিন রাo eকi সর
ু ধেরেছ।
(4) ক sর — িভখারীিট কruণ সেু র িভkা চাiেছ।

sn:

(1) কাঁধ — রাজা বতালেক sেnর uপর tuিলয়া লiেলন।
(2) দহ — চkuর পkস ালনকােলর মেধ কািট কািট জীবাণ ু জেn আবার snপযn িবন হয়।
[মহাভারত 12।2।26]
(3) বৃেkর কা

— বটবৃেkর sn থেক বড় বড় শাখা pশাখা বিরেয়েছ।

(4) কাব gেnর aধ ায় — eকাদশ sেn (sেn) pথম িদেকi ei ঘটনার uেlখ আেছ।
(5) সন িবভাগ — সন দল চারিট sেn িবভk িছল।
হাoয়া: (1) বাতাস —

াটটা খালােমলা, িতনিদক থেক হাoয়া আসেব।

(2) জলবায় ু — পি েমর হাoয়ায় তাঁর sােs র druত unিত হল।
(3) al সংসগ — কাপেতন বnuেদর হাoয়া লেগ ভাল ছেলটা খারাপ হেয় গল।
(4) সাধারেণর মিতগিত — নাট বেnর পর হাoয়া িবেজিপর িবপেk ঘেু র গল।
হাত:

(1) হs — মােয়র হােতর রাnা aমৃেতর মত।
(2) ps — বািড় যাবার আেগ eক হাত তাস খেল িনi আসন
ু ।
(3) যাগােযাগ — cuিরর িপছেন চাকরটার য হাত নi তা ক বলেব?
(4) দkতা — সতাের তার চমৎকার হাত।
(5) কtt — ভিতর ব াপাের গভিণং বিডর কান হাত নi।
(6) নাড়ী — ডাkারবাব ু হাত দেখi িচnায় পেড় গেলন।
(7) করেরখা — জ ািতষী হাত দেখi বেলিছেলন িবেয়র কথা।

হার:

(1) মালা — সাতনরী হারটার দামi কেয়ক লাখ টাকা।
(2) পরাজয় — ফাiনােল মাহনবাগােনর হার হল।
(3) দর — সিভংস ব াে র সেু দর হার খব
ু i কম।
(4) aনপ
ু াত — দাহারা মােন লmা চoড়ার হার সাম স পূণ।

িবপরীতাথক শb/ িবপরীত শb
িবপরীতাথক শb/ িবপরীত শb:
eকিট শেbর িবপরীত aথবাচক শbেক িবপরীতাথক শb বা িবপরীত শb বেল।
সাধারণত শেbর uruেত a, aন, aনা, aপ, aব, দর
ূ , ন, না, িন, িনর pভৃ িত uপসগguিল যk
ু করেল শেbর aথ
না-বাচক বা িনেষধেবাধক aেথ rপাnিরত হয়। তাi শেbর িবপরীত শb তিরেতo ei uপসগguিল ব বhত হেত দখা
যায়।
যমন:- আগত শbিটর uruেত aন- uপসগিট যk
ু হেয় িবপরীত শb হল — aনাগত। আবার য সব শেbর
uruেত হ াঁ- বাধক uপসগ থােক, তােদর uruর সi uপসেগর বদেল না- বাধক uপসগo ব বhত হেত দখা যায়।
যমন:- aনর
হেয় গিঠত হেয়েছ, যখােন aন-ু uপসগিট
ু াগ শbিট ‘রাগ’ শbমেূ লর পূেব aন-ু uপসগ যk
ু
iিতবাচক aথ pকাশ কেরেছ। eখন aন-ু র পিরবেত িব- uপসগ ব বহার করেল, ‘িবরাগ’ শেb িব-uপসগিট নাs থক aথ
pকাশ কের, eবং শbিটর aথ সmণ
ূ uেl যায়। aথাৎ, iিতবাচক aন-ু uপসেগর বদেল নাs থক িব-uপসেগর ব বহাের
িবপরীত শb গিঠত হল।
তেব সাধারণত, শেbর িবপরীত শbguিল aেথর িদক থেক িবপরীত aথেবাধক হয়; না- বাধক বা নাs থক হয় না।
তাi, aিধকাংশ kেti eরকম কান িনয়ম খােট না। বরং aেথর িদক থেক যথাযথ িবপরীত শbিটi গৃহীত হয়।
যমন:- আজ — কাল, aতীত — ভিবষ ৎ, aধম — utম, iত ািদ।

িকu gurutপূণ িবপরীতাথক শb
a
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

aকমক

সকমক

aj

pাj

aিধত কা

uপত কা

akম

সkম

aিতকায়

kudকায়

aনn

সাn

ag

প াৎ

aিতবৃি

aনাবৃি

aনk
ু ল

pিতkল

agজ

aনজ
ু

aতীত

ভিবষ ৎ

aনg
ু হ

িনgহ

aণু

বৃহৎ

aদ

কল

aচল

সচল

aচলায়তন

সচলায়তন

aধঃ

ঊ

aনর
ু k

িবরk

aধম

utম

aনর
ু াগ

িবরাগ

aেচতন

সেচতন

aশন

aনশন

aধমণ

utমণ

aনেু লাম

pিতেলাম

aলীক

সত

aিs

নািs / নিত

asগামী

uদীয়মান

alpাণ

মহাpাণ

aসীম

সসীম

aিহংস

সিহংস

আ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

আকষণ

িবকষণ

আধার

আেধয়

আেরাহণ

aবেরাহণ

আku ন

pসারণ

আপদ

সmদ

আd

u

আগত

aনাগত

আবশ ক

aনাবশ ক

আয

aনায

আগমন

psান

আবিশ ক

ঐিcক

আলস

uৎসাহ

আজ

কাল

আবািদ

aনাবািদ

আেলা

আঁধার

আt

পর

আবাহন

িবসজন

আশীবাদ

aিভশাপ

আtীয়

aনাtীয়

আিবভাব

িতেরাভাব

আসk

িনরাসk

আিদ

an

আিবভূত

িতেরািহত

আসািম

ফিরয়াদী

আিদম

aিnম

আিবল

aনািবল

আিsক

নািsক

আদ

an

আবৃত

unmuk

আsা

aনাsা

i
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

icু ক

aিনcু ক

iদানীnন

তদানীnন

iহকাল

পরকাল

iতর

ভd

i

aিন

iহেলাক

পরেলাক

iহেলৗিকক

পারেলৗিকক

iিতবাচক

নিতবাচক

ঈ
শb িবপরীত শb শb িবপরীত শb শb িবপরীত শb
ঈদৃশ

তাদৃশ

ঈষৎ

aিধক

u
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

uk

aনk
ু

utরায়ণ

ug

শাn / সৗম

utাপ

uc

নীচ

utীণ

uজান

ভািট

uঠিত

দিkণায়ন

unত

aবনত

unিত

aবনিত

aনt
ু ীণ

unীত

aবনিমত

utান

পতন

unয়ন

aবনমন

পড়িত

uিtত

পিতত

unmuখ

িবমখ
ু

uঠn

পড়n

uদয়

as

unীলন

িনমীলন

uৎk

িনk

udত

িবনীত / নm

uপকষ

aপকষ

uৎকষ

aপকষ

udt
ৃ

ঘাটিত

uপচয়

aপচয়

uৎরাi

চড়াi

uদ ত

িবরত

uপকারী

aপকারী

utম

aধম

uদ ম

িবরাম

uপকািরতা

aপকািরতা

utমণ

aধমণ

uবর

ঊষর

uপিচকীষা

aপিচকীষা

utর

দিkণ

u

শীতল

শত

ঊ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb িবপরীত শb

ঊ

aধঃ

ঊ গিত

aেধাগিত

ঊষা

সn া

ঊ তন

aধsন

ঊ গামী

aেধাগামী

ঊষর

uবর

ঋ
শb
ঋজু

িবপরীত শb

িবপরীত

শb

শb

বk

ঋত

শb

িবপরীত
শb

aনৃত

e
শb

িবপরীত শb শb

eকাn

পৃথগাn

eকাল
eখন

িবপরীত শb শb
সকাল
তখন

ঐ

ekল

িবপরীত শb
okল

শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

ঐকমত

মতেভদ

দািরd

পারিtক

ঐক

aৈনক

ঐ য

ঐিহক

o
শb িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb িবপরীত শb

oপর

সাকেরদ

নীচ

osাদ

ঔ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

ঔদায

কাপণ

aেনৗিচত

mািনমা

ঔdত

িবনয়

ঔিচত

ঔjjল

ক
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

কিচ

uনা

kuৎিসত

সn
ু র

kশা ী

sলা ী

কদাচার

সদাচার

kuফল

সফ
ু ল

k

u / গৗর

kuবিু d

সব
ু িু d

k া

কিন

জ

কামল

তা

কপট

সরল/aকপট

kuেমru

সেু মru

কিঠন

কপটতা

সরলতা

kuruিচ

সru
ু িচ

কমঠ

aকমণ

kuলীন

akuলীন

কlনা

বাsব

kuশাসন

সশ
ু াসন

kণsায়ী

দীঘsায়ী

কাপুruষ

বীরপুruষ

kuিশkা

সিু শkা

িkp

মnর

ku ন

pসারণ

kতj

akতj /

kীয়মান

বধমান

kশ

sল

knন

হাস

kাধ

pীিত

kত
kuিটল

সরল

kuৎসা

pশংসা

kপণ

বদান

খ

শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb িবপরীত শb

খ াত

aখ াত

পাiকাির

খ ািত

aখ ািত

খচ
ু রা

খদ

হষ

গ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

গ না

pশংসা

গূঢ়

বk

গৗণ

মখ
ু

গিত

িsিত

gup

pকািশত

গৗরব

aেগৗরব

গদ

পদ

গৃহী

সn াসী

gামীণ

নাগিরক

গণ

নগণ

gহণ

বজন

gাম

নাগিরক

গরল

aমৃত

গৃহীত

বিজত

gাহ

agাহ

গিরমা

লিঘমা

গঁেয়া

শhuের

গির

লিঘ

গাপন

pকাশ

ঘ
শb

িবপরীত শb শb িবপরীত শb শb িবপরীত শb

ঘাটিত

বাড়িত

ঘাত

pিতঘাত

ঘণ
ৃ া

dা

চ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

শb

িবপরীত শb

চku ান

an

চল

aচল

িচরায়ত

সামিয়ক

চ ল

িsর

চিলত

aচিলত / সাধ ু

cu ত

acu ত

চড়াi

uৎরাi

িচnনীয়

aিচn / aিচnনীয়

চtuর

িনেবাধ

cuেনাপুিট

rui-কাতলা

ছ
শb

িবপরীত শb শb িবপরীত শb শb িবপরীত শb

ছটফেট

শাn

ছd

pকাশ

জ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

জ ম

sাবর

জল

sল

জাড়

িবেজাড়

চতন

জেল

sেল

জায়ার

ভাটা

জ াৎsা

aমাবস া

জড়
জিটল

সরল

জলচর

sলচর

জনাকীণ

জনিবরল

জাতীয়

িবজাতীয়

jাত

ajাত

জn

মৃtu

জাল

আসল

jানী

মখ
ূ

জমা

খরচ

িজnা

মদ
ু া

jয়

aেjয়

জিরমানা

বকিশশ

জীবন

মরণ

জ া

কিন া

জাgত

ঘম
ু
ু n / সp

জীিবত

মৃত

জাগরণ

িনdা / সিু p

জব

জয়

পরাজয়

aৈজব

ঠ
শb

িবপরীত শb শb িবপরীত শb শb িবপরীত শb

uনেকা

মজবত
ু

ড
শb িবপরীত শb শb িবপরীত শb শb িবপরীত শb
uবn

ভাসn

ত
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

তদীয়

মদীয়

তাruণ

বাধক

তীk

sল

তnয়

মnয় (মৎ +)

িতিমর

আেলাক

তীb

মৃdu

তsর

সাধ ু

িতরsার

পুরsার

tu

ru

তাপ

শত

িতযক

ঋজু

tিরত

থ

দ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

দিkণ

বাম

duজন

সজ
ু ন

দৃঢ়

িশিথল

দ

পুরsার

duিদন

সিু দন

দৃশ

aদৃশ

দাতা

gহীতা

duনাম

সন
ু াম

দনা

পাoনা

িদবস

রজনী

duবিd
ু

সব
ু িু d

দশী

িবেদশী

িদবা

িনিশ / রািt

duভাগ

দাষ

guণ

িদবাকর

িনশাকর

duমিত

সম
ু িত

দাষী

িনেদাষ

দীঘ

hs

duলভ

সল
ু ভ

দাs

duশমন

দীঘায় ু

slায় ু

du িত

সk
ু িত

duঃশীল

সশ
ু ীল

du

িশ

duরn

শাn

দর
ূ

িনকট

duগম

সগ
ু ম

druত

মnর

সৗভাগ

িdধা

িনিdধা / িdধাহীন

dত

aৈdত

du েলাক

ভূেলাক

ধ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb িবপরীত শb

ধনাtক

ঋণাtক

ধারােলা

ভাঁতা

ধত
ূ

ধনী

িনধন /

ধািমক

aধািমক

ধৃত

বাকা
মk
ু

দিরd
ধবল

শ ামল

ন
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

নূতন

পুরাতন

িনdা

জাগরণ

িনমল

মিলন

নিnত

িনিnত

িনেয়াগ

পদcu িত

িনলj

সলj

নবীন

pবীণ

িনরkর

সাkর

িন য়তা

aিন য়তা

নর

নারী

িনরবলm

sাবলm

নীরস

সরস

ন র

aিবন র

িনরst

সশst

িনে

সেচ

নাবালক

সাবালক

িনরাকার

সাকার

নঃশb

সশb

িনঃ াস

p াস

িনদয়

সদয়

নিতকতা

aৈনিতকতা

িনk

uৎk

িনিদ

aিনিদ

নসিগক

kিtম

িনত

aিনত

িনেদশক

aিনেদশক

ন ায়

aন ায়

িনnা

pশংসা

নকল

আসল

নূ ন

aিধক

প
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

পk

িবপk

পুণ বান

পুণ হীন

pul

িবমষ

পu

aপu

পুরsার

িতরsার

pবীণ

নবীন

পি ত

মখ
ূ

পু

aপু

pেবশ

psান

পতন

utান

পূিণমা

aমাবস া

pভু

ভৃ ত

পথ

িবপথ

পূব

পি ম

p াস

িনঃ াস

পিবt

aপিবt

পূববত

পরবত

pসn

িবষ

পরকীয়

sকীয়

পূবসর
ূ ী

utরসর
ূ ী

pসারণ

সে াচন

পরাথ

sাথ

পূবাh

aপরাh

pাচ

pতীচ

পিরকিlত

aপিরকিlত

pকািশত

apকািশত

pাচীন

aবাচীন

পিরেশািধত

aপিরেশািধত

pকাশ

গাপন

pিতkল

aনk
ু ল

পির মী

aলস

pকােশ

নপেথ

pায়শ

কদািচৎ

পাপ

পূণ

pjjলন

িনবাপণ

pারm

পাপী

িন

pত k

পেরাk

pীিতকর

apীিতকর

পািথব

aপািথব

pধান

apধান

pত k

পেরাk

াপ

শষ

ফ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

ফলn / ফলনশীল

িন

িন

িনেরট

ফাঁকা

ভিত

লা

ফলবান

ল

ফাঁপা

ব
শb

িবপরীত
শb

শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

বkা

াতা

বাধ

aবাধ

িবফল

সফল

বnনা

গ না

বামপnী

দিkণপnী

িবফলতা

সফলতা

বnী

মk
ু

বাsব

কlনা

িববাদ

সব
ু াদ

বd

মk
ু

বাল

বাধক

িবেয়াগাn

িমলনাn

বnন

মিু k

বাhuল

slতা

িবেয়াগাnক

িমলনাnক

বnuর

সমতল

বাহ

আভ nর

িবরহ

িমলন

বন

গৃহপািলত

িবেজতা

িবিজত

িবলিmত

druত

বেয়ােজ

বেয়াকিন

িবdান

মখ
ূ

িবষাদ

আনn / হষ

বরখাs

বহাল

িবধম

sধম

িবstত

সংিkp

বধমান

kীয়মান

িবনয়

ঔdত

বk

gup

বিধu

kিয়u

িবনীত

udত

বথ

সাথক

বিহভূত

anভূk

িবপn

িনরাপদ

ব থতা

সাথকতা

বািদ

িববািদ

িবপnতা

িনরাপtা

বি

সমি

িবজয়

পরাজয়

িবষ

pul

ভ
শb িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

ভিk

aভিk

ভাটা

জায়ার

ভূত

ভিবষ ৎ

ভd

iতর

ভাসা

ডাবা

ভূিমকা

uপসংহার

ভীru

িনভ ক

ভাগ

ত াগ

ভদ

aেভদ

ম
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

ম ল

aম ল

মহাtা

duরাtা

বnী

ম র
ু

নাম র
ু

মানানসi

মৈতক

মতাৈনক

মান

মসৃণ

খসখেস

মহৎ
মহাজন

বমানান

মk
ু
মখ
ু

গৗণ

aমান

মখ
ূ

jানী

িমতব য়ী

aিমতব য়ী

মত
ূ

িবমত
ূ

নীচ

িমথ া

সত

মৗিখক

খাতক

িমলন

িবরহ

মৗিলক

িলিখত
যৗিগক

মরা

বাঁচা

মিলন

পির ার

য
শb িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

যt

aযt

শািn

যৗথ

eকক

যশ

aপযশ

যাগ

িবেয়াগ

যৗবন

বাধক

যk
ু

িবযk
ু

যাগ

aেযাগ

যগ
ু ল

eকক

যাজন

িবেয়াজন

যd
ু

র
শb

িবপরীত শb শb িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

রkক

ভkক

রািজ

নারাজ

রাদ

বৃি

রমণীয়

kuৎিসত

rug

সs
ু

রাগী

নীেরাগ

রিসক

aরিসক

rud

মk
ু

রাজা

pজা

ru

tu

রসাল

নীরস

রািt

িদন

রাষ

pীিত

ল
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb িবপরীত শb

লিঘ

গির

লাজুক

িনলj

লন

দন

লঘ ু

guru

লজ

মাথা

লনা

দনা

লব

হর

লৗিকক

aেলৗিকক

লাভ

লাকসান

শ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

শঠ

সাধ ু

িশ

aিশ

u

িসk

শঠতা

সাধত
ু া

িশষ

guru

শন
ূ

পূণ

শািয়ত

uিtত

শীত

gী

শয়ন

utান

শীতল

u

শাভন
াস

aেশাভন
p াস

শারীিরক

মানিসক

ukপk

k পk

ীল

িব ী

শালীন

aশালীন

uিচ

auিচ

ীল

a ীল

শাসক

শািসত

ud

aud

শািn

aশািn

িশkক

ছাt

u

k

ukা

k া

শk

নরম

dা

a dা

স
শb

িবপরীত

শb

শb

িবপরীত

শb

িবপরীত শb

শb

সংকীণ

pশs

সদৃশ

িবসদৃশ

সাহিসকতা

ভীruতা

সংেকাচন

pসারণ

সধবা

িবধবা

িসk

u

সংkuিচত

pসািরত

সিn

িবgহ

সk
ু িত

du িত

সংিkp

িবstত

সিnধান

ব বধান

সগ
ু ম

duগম

সংেkপ

িবsার

সফল

িবফল

সn
ু র

kuৎিসত

সংেkিপত

িবsািরত

সবল

duবল

সদ
ু শন

kuদশন

সংগত

aসংগত

সবাক

িনবাক

সাn

aনn

সংযত

aসংযত

সমতল

aসমতল

সp
ু

জাgত

সংযk
ু

িবযk
ু

সমি

বি

সেু য়া

duেয়া

সংেযাগ

িবেয়াগ

সমািপকা

aসমািপকা

সশ
ু ীল

duঃশীল

সংেযাজন

িবেয়াজন

সমাp

aসমাp

সু ী

িব ী

সংি

িবি

সmদ

িবপদ

সষ
ু ম

aসম

সংে ষণ

িবে ষণ

সmpসারণ

সংেকাচন

সস
ু হ

duঃসহ

সংহত

িবভk

সmখ
ু

প াত

সs
ু

dus

সংহিত

িবভিk

সরব

নীরব

সk
ূ

sল

সকমক

aকমক

সরল

kuিটল / জিটল

সৃি

সকাল

িবকাল

সশst

িনরst

সৗিখন

সিkয়

িনিkয়

সsা

আkা

সৗভাগ বান

ংস
পশাদার
duভাগ বান /
ভাগ হত

সkম

akম

সসীম

aসীম

stuিত

িনnা

সচল

িন ল

সহেযাগ

aসহেযাগ

sাবক

িনnক
ু

সেচতন

aেচতন

সিহu

aসিহu

sাবর

জ ম

সেচ

িনে

সাঁঝ

সকাল

sলভাগ

জলভাগ

সcিরt

du িরt

সাকার

িনরাকার

িsg

ruk

সজাগ

িনিdত

সাkর

িনরkর

sনামী

সjন

duজন

সাদৃশ

সjান

ajান

সাফল

স য়

aপচয়

সতী

বসাদৃশ

বনামী

sগ

নরক

ব থতা

sাতnt

সাধারণt

সাবালক

নাবালক

sাধীন

পরাধীন

aসতী

সাবািলকা

নাবািলকা

sাথপর

পরাথপর

সtর

ধীর

সাম

বষম

sিৃ ত

িবsিৃ ত

সদয়

িনদয়

সার

aসার

িsর

aিsর

সদর

anর

সাথক

িনরথক

সিহত

রিহত

সদাচার

কদাচার

সাহসী

ভীru

সবণ

aসবণ

সমান

aসমান

সেতজ

িনেsজ

সসীম

aসীম

সs
ু াdu

িবsাদ

হ
শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb শb

িবপরীত শb

হরণ

পূরণ

হাল

সােবক

hদ তা

শtতা

হষ

িবষাদ

হালকা

ভাির

hs

দীঘ

হািজর

গরহািজর

িহত

aিহত

hাস

বৃিd

pায় সেমাcািরত িভnাথক শb (Paronyms)
সেমাcািরত িভnাথক শb
aথ eবং বানােন িভnতা থাকা সেtto

কােনা

কােনা শেbর ucারণ pায় eকi রকম। e ধরেনর

শbেক সেমাcািরত শb বা pায় সেমাcািরত শb বেল। যমন:- ‘an’ eবং ‘aন ’ শbduিটর ucারণ pায় eকi রকম হেলo
eেদর বানান eবং aেথ পাথক আেছ। ‘aন ’ শেbর aথ aপর eবং ‘an’ শেbর aথ ভাত। মানেু ষর sাভািবক জীবধেমর
কারেণ ei ধরেণর শbguিলেক িবেশষতঃ শানার সময় aন aেথ িচnা করার pবণতা দখা যায়। ucারণ দােষর কারেণ
aেনকguিল শb aন রকেম ucািরত হেয়o িব ািnর সৃি
পিরহার করা সmব।

কের। eguিল জানা থাকেল তেবi ভাষার ব বহাের eguিলেক

pায় সেমাcািরত শেbর িকu uদাহরণ: —

a
শb

aথ

pায় সেমাcািরত শb

aথ

aংশ

ভাগ

aংস

sn

aিক ন

দিরd

আিক ন

দািরd

aখ াত

খ ািতহীন

আখ াত

িবখ াত

a াণ (agহায়েণর চিলত)

বৎসেরর a ম মাস

আ াণ

গngহণ

acu ত

িবu

acু ত

asৃশ

aিজত

যাহা আয়েt আেস নাi

aিজত

aজন করা হেয়েছ eমন

aদৃশ

চkuর aেগাচর

aধৃষ

aেজয়

aদৃ

ভাগ , যা দখা যায় না

aধৃ

aনd
ু ত

aিধেরাহণ

আেরাহণ

aিধেরাপণ

আেরাহণ করােনা

aিনতা

aিশ া

aনীতা

গৃহীতা নেহ

aিনd

িনdাহীন

aিনdা

িনdাহীনতা

aিনল

বায় ু

aনীল

নীল নয়

aিনশ

aিবরাম

aনীশ

pভুহীন

aন ু

প াৎ

aণু

kudতম aংশ

aনিু দত

aনd
ু ত

aনূিদত

ভাষাnিরত, পের uিদত

aনভ
ু ব

uপলিb

aনভ
ু াব

মেনাভােবর বিহঃpকাশ

anর

আtীয়, িpয় ব িk

anরj

িবেশষj

anঃ

an

aবিশ , চরম

an

শষ

িভতর

anঃিশলা

যার নীেচ পাথর আেছ

anসিললা

যার মেধ জল আেছ

an

ভাত

aন

aপর

aপগত

িবগত

aবগত

জানা

aপচয়

kিত

aবচয়

সংgহ, িহসাবশােstর আখ া

aপসরণ

পলায়ন

aপসারণ

sানাnরকরণ

aপসৃত
aেপkা
aবতরণ

পলািয়ত

aপসািরত
িবলm, pত াশা
নেম আসা

sানাnিরত

aবসৃত

aবসরpাp

uেপkা

aনাদর

aবতারণ

নামাiয়া আনা

aবদান

কীিত

aবধান

মন িদেয় শানা

aবদ

aকথ

aবধ

বেধর aেযাগ

aবাচীন

দিkণিদক সmnীয়

aবাচীন

আধিু নক, pাচীন নয়

aিবিম

িবud

aিবমৃষ

aিবেবচক

aিবিহত

aনিু চত

aিভিহত

কিথত

aিবেধয়

aন ায়

aিভেধয়

নাম, সংjা

aিবনীত

udত

aিভনীত

যা aিভনয় করা হেয়েছ

aব বিহত

সংলg

aব বhত

যা ব বহার করা হয়িন

aিভ

uপসগিবেশষ

aিভবাসন

দশাnের বসিতsাপন

aভী

িনভ ক

aিভভাষণ

সmাষণপূবক বktতা

aিভসিn

মn aিভpায়

aিভষ nী

kরণশীল

aঘ

মল
ূ

aঘ

পূজার uপকরণ

aলক

kuি ত কশদাম

aেলাক

aলয়

akয়

আলয়

আ য়

aসন

িনেkপ

aশন

ভাজন

aসাধারণ

aলখ

দৃি র aেগাচর

aিশত

ভিkত, তীk নয়

aিসত

k , কােলা

ast

িনেkপেযাগ আয়ধ
ু

শst

হােত ধরার আয়ধ
ু

a

psর

a

asৃশ

acু ত ( ছাঁয়ার aেযাগ )

asৃ

ঘাড়া
যােক ছাঁয়া হয়িন

আ
শb

aথ

pায় সেমাcািরত শb

aথ

আদান

gহণ

আধান

স ার, sাপন, সmাদন

আিদ

pথম

আিধ

মেনােবদনা

আদৃত

আদরpাp

আধৃত

গৃহীত

আপণ

দাকান

আপন

িনজ

আবরণ

আcাদন

আভরণ

aল ার

আবৃিt

ছেnাভাবসহ সরব পাঠ

আবৃিত

আবরণ, ব ন

আয়ত

িবstত

আয়t

aিধkত

আয়িত

সধবার লkণ, িবsার

আয়তী

সধবা নারী

আভাস

iি ত, দীিp

আভাষ

সmাষণ, ভূিমকা

আরভ মান

যার আরm হেয়েছ

আরভমান
আয়াস

য আরm করেছ
ম

আেয়শ (ফারসী)

আরাম

আয়স

লৗহময়

আেরাহণ

uপের oঠা

আহরণ

চয়ন

আশয়

আধার, aিভpায়

আ য়

আবাস

আসিk

aনর
ু াগ

আসিt

নকট

আসা

আগমন

আশা

pত াশা, ভরসা

আস

মখ
ু ম ল

হাস

হািস

আhuিত

আhান

আহূত

যােক আhান করা হেয়েছ

আhuিত
আhuত

হাম
aিgেত সমিপত

i

শb

aথ

iিত

শষ

iশ
iহা

িবsয়সচ
ূ ক aব য়

ঈশ

eiিট

pায় সেমাcািরত শb

aথ

ঈিত

শেস র ষ িব

ঈ র, pভু

ঈষ

ঈহা

লা েলর দ
চ া, icা

u
শb

aথ

pায় সেমাcািরত শb

aথ

uৎপল

পd

uপল

psরখ , নিু ড়

uদর

জঠর

uদার

মহৎ

uদ ত

pstuত

udত

aিবনীত

uপােদয়

uপেভাগ

uপােধয়

uপsাপনেযাগ

uপযk
ু

uিlিখত

uপযk
ু

যাগ

udগীত

ucরেব গীত (ucািরত)

udগীথ

সামগান

uেdশ

লk , সnান

uেdশ

aিভpায়

uপহার

পুরsার

uপাহার

জলেযাগ

uপাদান

uপকরণ

uপাধান

বািলশ

uপায়

আয়, সাধনেকৗশল

uেপয়

যাঁহার সাধনা করা হয়

unীলন

সম ক pকাশ

unmলন

সমহ
ূ uেcদ

ঋ
শb

aথ

pায় সেমাcািরত শb

aথ

ঋিত

গিত

রীিত

িনয়ম

o
শb

aথ

pায় সেমাcািরত শb

oষিধ

ফল পািকেল য গাছ মের

ঔষিধ

aথ
ভষজ uিdদ

ক
শb
কিট
কপাল

aথ
কামর
ললাট

pায় সেমাcািরত শb
কািট
কেপাল

aথ
শত লk
গ

কেপাত

পায়রা

কবরী

খেপাত

খাঁপা

ব ামযান

করবী

পু িবেশষ

কমনীয়

মেনাহর

কামনীয়

কাম

কমঠ

কমদk

কমঠ

কcপ

কাল

সময়

কাল

kতাn

কােলা

k বণ

কাঁচা

aপk

কাচা

কাঁটা

ক ক

কাটা

কতন

কাঁদা

knন

কাদা

কদম

কীিত

যশঃ

kিt

ব া চম

kukuম

kuসম
ু uল, কশর

kuমkuম (আরবী kumkuমা)

আবীরপূণ গালক

kuজন

খারাপ লাক

kজন

পািখর ডাক

kuট

duগ, বৃk, পবত

kট

kuিটল, পবতচূড়া

kuল

বংশ, সমহ
ূ , ফলিবেশষ

kল

তীর

kত

সmn

kীত

যা কনা হেয়েছ

kতj

uপকার মেন রােখ য

kত

uপকার asীকার কের য

kিত

রচনা, সাধনা

kতী

kতকায

kত

করণীয়

kt

খি ত

কndািতগ

কnd হ’ ত দেূ র

ধৗত করা

কndািভগ

কেndর িদেক

গ
শb

aথ

pায় সেমাcািরত শb

aথ

গা

শরীর

গাঁ

gাম

গাথা

পদ , কিবতা

গাঁথা

রচনা করা, gিnত করা

গািয়কা

stী গায়ক

গায়কী

গায়নরীিত

িগিরশ

মহােদব

িগরীশ

িহমালয়

gum
গৃহীতা
গাঁড়া
গালক

গাঁফ

gul

গাড়ািল

য নারীেক gহণ করা হেয়েছ

gumন

gহীতা

an বা ugভােব সমথনকারী

গাড়া

গালাকার বstu

গােলাক

রচনা, সৃি
gহণকারী
িনেচর aংশ
বku ধাম

gিn

গাঁট

gnী

বhu gnপাঠক

gামীণ

gাম

gামণী

gােমর নতা

pায় সেমাcািরত শb

aথ

ঘ
শb

aথ

ঘণ
ূ মান

যা ঘর
ু েছ

ঘণ
ূ মান

যােক ঘারােনা হেc

aথ

চ
শb

aথ

pায় সেমাcািরত শb

চndমা

চাঁদ

চিndকা, চিndমা

চচা

aনশ
ু ীলন

চযা

আচরণ

চলিct

ছায়াছিব

চলিct

চ লমিত

চাণক

িবখ াত পি ত

চানক

চাঁেদায়া

িচর

দীঘকাল

চীর

িছnবাস

চূত

আmবৃk, আm

cu ত

, িবিcn

চt

িচt সmnীয়

চত

বৗdমঠ, pাথনাগৃহ

জ াৎsা

জ
শb

aথ

pায় সেমাcািরত শb

aথ

জমক

আড়mর

যমক

কাব াল ার িবেশষ

জািত

বংশ, গা ী

জাতী

মালতীuল

জািতsর

পূবজেnর কথা sরণকারী

জাতী র

বণে

জালা

বৃহৎ মৃৎপাt

jালা

যntণা

জাড়

যগ
ু ল

জ ািত

pভা, আেলাক

জ ািতষ

জার

জ ািতিবদ া

বল, শিk, সামথ
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kরণ, sাব

স
শb

aথ

pায় সেমাcািরত শb

aথ
পািরভািষক aথ

সংjা

চতন

সংjা

সংিবৎ (সিmত)

চতনা

সংবীত

বি ত

সংবৃত

আবৃত, সkuিচত

সংবৃt

িন

সংশয়

সেnহ

সং য়

আ য়

সংহত

সদ
ৃ
ু ঢ়

সংিহত

স িলত

সিখt

সখার ভাব, সখ

সখীt

সখীর ভাব

সত

যথাথ

সtt

সবে

সnা

িsরিন া

সn া

সp

সাত

শp

সবল

বলশালী

শবল

guণ

নানাবণযk
ু

n

st

aিধকার

িদবাবসােন রািtর সিnকাল
শাপgs
sবল

িনেজর শিk

সব

বাম

সভ

সভার সদস , পিরশীিলত

সমথক

সমথনকারী

সমাথক

eকi aথিবিশ

সমীহ

সmম pদশন

সমীহা

সর

duেধর মালাi

ষড়

ছয়

সrপ

সমান rপিবিশ

srপ

সগ

কােব র aধ ায়

sগ

সাkর

akরjানসmn

sাkর

চ া, icা
sর

শb, সর
ু
pkত rপ, আnর rপ
দবেলাক
সi, দsখত

সাত

সp

শাত

িছn

সাধন

সmাদন

sাদন

িবনাশন

সারা

সমg, শষ, আkuল

সাড়া

শb বা ডােকর জবাব, pিতিkয়া

সাধত
ু া

সjনতা

sাduতা

িম t

সাnd

গাঢ় তরল

সাn

সn াকালীন

সাথ
িসkথ
িসতা
িসিত

বিণক দল

sাথ
eকgাস an

িচিন, িমছির

সk
ু

িতksােদর ব

সত
ু

পুt

সানা

ীরােমর পtী

ত, নীল, k
িসঁ িথ

সাথক

িসk

সীতা

সীমn

সবমান

িনেজর pেয়াজন

নিবেশষ

িভজা
িশতা

কশরািশর মধ বত রখা

সীমাn

শষ সীমা

সk
ু

বদমnt

সব মান

sণ

duবলা

িসঁ িথ

সত
ূ

সবাকারী পুt বা িশষ

সফল

সারিথ
যার সবা করা হয়

শানা

বণ

sn

কািতেকয়

sn

কাঁধ, সগ, বৃkকা

sm

থাম

sm

ঘােসর গাছা

stণ

stীর বশীভূত

sন

চৗয

sগত

আtগত

sগত

sেগ গত

sজন

আtীয়

সজন

জনগেনর সিহত

sয়mর

কন াdারা পিতিনবাচন

sয়ংভর

sাবলmী

িsত

ঈষৎ হাস যk
ু

sত
ৃ

যা sরণ করা হেয়েছ

pায় সেমাcািরত শb

aথ

হ
শb

aথ

িহমািd

িহমালয়

হিরদ

সয
ূ

হমািd
হিরতা

সেু মru পবত
মরকতমিণ

সেমাcািরত শb o তােদর aথ uেlখসহ বাক রচনা
eখােন িকu সেমাcািরত শb o তােদর aথ uেlখসহ বাক রচনা কের দখােনা হেলা: —
aন (aপর): তােক aন িদন আসেত বেলিছ।
an (ভাত): আমরা an ছাড়া জীবন ধারণ করেত পাির না।

a

( ঘাড়া): a

eকিট druতগামী pাণী।

a

(পাথর): a

িনেkেপ সপিটর মsক চূণ হiল।

aন ু (প াৎ): িমথ াবাদীর aনগ
ু মন করা uিচত নয়।
aণু (kudতম): e িবশাল পৃিথবী aণপ
ু রমাণর
ু সৃি ।
aপচয় (ন ): কােনা িকui aপচয় করা ভাল নয়।
aবচয় (সংgহ): e aংশিট কিব সক
ু াn ভ াচােযর কিবতা থেক aবচিয়ত হেয়েছ।
aবদান (কীিত): রিডo আিব াের বjািনক জগদীশচেndর aবদান রেয়েছ।
aবধান (মেনােযাগ): guruজেনর uপেদশ aবধান সহকাের শানা uিচত।
aিবরাম (aনবরত): duিদন ধের aিবরাম বৃি ।
aিভরাম (সn
ু র): মঘালেয়র মেতা eমন নয়নািভরাম দৃশ আর কাথাo দিখিন।
aিন (kিত): পেরর aিন করেত গেল িনেজর aিন হয়।
aিন (িন াহীন): aিন ছাt জীবেন unিত করেত পাের না।
আপন (িনজ): সবারi আপন কােজ মন দoয়া uিচত।
আপণ ( দাকান): কলকাতায় দিkণাপণ নােম eকিট আপণ আেছ।
আবাস (বাসsান): লাকিটর আবাস aেনক দেূ র।
আভাস (iি ত): খলা দখার জন suল বn থাকেত পাের বেল হড স ার আভাস িদেয়েছন।
আসার (জলকণা): আষােঢ় মঘ থেক আসার নােম।
আষাঢ় (মাস িবেশষ): আষাঢ়
আশা (আকাkা):

াবণ বষাকাল।

বিশ আশা কেরi ভুল কেরিছ।

আসা (আগমন): বাবার আজ suেল আসার কথা।
আবরণ (আcাদন): e আবরেণর ভতের রহস আেছ।
আভরণ (aলংকার): মেয়রা আভরণ পছn কের।
uপাদান (uপকরণ): বাবা আচােরর সব uপাদান eেনেছন।
uপাধান (বািলশ): uপাধান ছাড়া শায়া যায় না।
uদ ত (pstuত): লাকিট চেল যেত uদ ত হেয়িছল।
udত (aিবনীত): কখেনাi udত আচরণ করেত নi।
কমল (পduল): আমােদর িদিঘেত রkকমল uেটেছ।
কামল (নরম): িশuিটর হাতখানা খব
ু i কামল।
kuল (বংশ): িতিন uc kuেল জেnিছেলন।
kuল (ফলিবেশষ): e গােছর kuল খেত মজা।
kল (তীর): kেল িভড়বার আেগi নৗকা uেব গল।

বাgিবিধ (Idioms)
(ক) িবিশ াথক শb
বাংলা ভাষায় কতকguিল শb আেছ, যguিল আিভধািনক aেথ ব বhত না হেয় কান iি তপূণ সk
ূ aেথ ব বhত
হয়। বkব িবষয়িটেক সংেkিপত aথচ রসিসk কের tuলেত

ei সমs শেbর kমতা pcuর। নীেচ কেয়কিট uদাহরণ

দoয়া হল। pেত কিট kেt পদিট কান aথ বহন করেছ তা uেlখ করা হেয়েছ। সাধ ু বা চিলত uভয় রীিতেতi শbguিলর
pেয়াগ সmব।

িবেশষ পেদর িবিশ ব বহার:
কাজ:

duে র দমন o িশে র পালন রাজার pধান কাজ (কতব )।
মখ
ূ েক uপেদশ িদেল কাজ (সফ
ু ল) িকu হয় না, uপরntu গালমn খেত হয়।
ছিবটায় রেঙর কাজ (কলােকৗশল) িক সn
ু র দেখেছন?
সারােনার পর সাiেকলটা ভালi কাজ (uপকার) িদেc।
দেলর মেধ রেমশi হল কােজর কাজী (uপযk
ু কম ) বাকীরা aলস pkিতর।
কথা কাটাকািটেত কাজ (pেয়াজন) নi, হােত কলেম করেল মাnব।

কান:

du

লােকর িম কথায় কান ( মেন িনেল) িদেল িবপেদ পড়েব।

কান পেত (মেনােযাগ িদেয়) শান, দর
ূ থেক eকটা গাড়ীর শb ভেস আসেছ না?
দরজার পােশ দাঁিড়েয় বড়িগnী কান খাড়া (আgহ সহকাের) কের uনেত লাগেলন।
বসেু রা গান কােন বড় লােগ (ruিতকu)।
মেয়রা aেনক ব াপাের ছেলেদর কান কেট িদেc (পরাs করা)।
গা:

eখন দয়া কের গা tuলন
ু (oঠা), খাবার দoয়া হেc।
আমার গােয় হাত তােল (pহার), eমন মsান e পাড়ায় নi।
মা বাবার বা িশkেকর িতরsার গােয় মাখেত (সহ না করা) নi।
নদীর গােয়i (তীর) বেটর কােল সাধর
ু ছাট kuটীর।
পড়ােশানায় গা করছ (মেনােযাগ দoয়া) না, পরীkার সময় কাঁদেব।
পাoনাদােরর ভেয়

ীকাnবাব ু গা ঢাকা (লিু কেয় থাকা) িদেয়েছন।

বেসর তাড়া খেয় বাড়ীেত eেস বueর oপর গােয়র ঝাল ঝাড়েছ (আেkাশ মটােনা) িতিমর।
দবীর pসাদ পেয় পদািতেকর দল গা ঝাড়া িদেয় uেঠ (জড়তা ত াগ কের) যেু d চেল গল।
eখনo লীেগর aেধক ম াচ বাকী, eখন থেকi pয়াররা গা ঢেল (িনে
ঘন ঘন হরতাল eখন লােকর গা সoয়া (aভ s) হেয় গেছ।

থাকা) িদেয়েছ।

ভূেতর গl uেন ছেলguেলার গােয় কাঁটা িদেয় uঠল ( রামাি ত হoয়া)।
ei জঘন aপরােধ জিড়ত uেন লােক তার গােয় থtu
ৃ া pকাশ করা)।
ু িদেc (ঘণ
কাজ না কের গােয় uঁ িদেয় বড়ােল (দািয়t eড়ােনা) সংসার চলেব।
duেটা কথাi তা বেলেছ, eেত গােয় ফাsকা পড়েল (duঃখ হoয়া) চলেব?
eতিদেন মা মরা ছেলটার গােয় eকu মাংস লেগেছ (sােs র unিত হoয়া)।
চাখ:

ছেলটােক চােখ চােখ রেখা (সতক দৃি েত)।
tuিম আমার চাখ খেু ল িদেল মাহনলাল (ধারণা s করা)।
eত বড় aিবচারটা করেল, তামার িক চােখর চামড়াটাo নi?
তামার গাড়ী বাড়ী দেখ aেনেকরi চাখ টাটায়।
চাখ িটপেতi রkীরা eেস গল ( চােখর iশারায়)।
aন ায় কের চাখ রাঙােcন কন (ভয় দখােনা)?
ভুলটা চােখ আuল িদেয় দখােনার পর tuিম বঝ
ু েত পারেল (িবেশষভােব বাঝােনা)।
িবদােয়র কােল শkunলার চাখ ছলছল কের uঠল (aবrud aruেত চাখ aruপূণ হoয়া)।
সাধ ু মহারাজ সেজ eতকাল মানেু ষর চােখ ধেু লা িদেয় eেসেছ খন
ু ীটা (ঠকােনা)।
মনেক চাখ ঠের আপনার িকuটা শািn হেত পাের, িকntu সমস ার সমাধান হেব না ( sাক দoয়া)।
সবাiেক সেnহ না কের সংসারটােক সাদা চােখ দখেত িশখন
ু (িনরেপk ভােব)।
রেমন পড়াuেনায় ততটা ভাল না হেলo তার চােখ মেু খ কথা uটেছ (বাকচাtuয pকাশ করা)।

জল:

আটটা বেজ গল, ছেলেদর জল খাবার সময় হেয় গেছ (al খাবার)।
িতিন আ াস িদেত pাণটা জল হেয় গল (শীতল)।
iিলশ মাছ ক’িদন হেলা জেলর দের িবেকােc (সsায়)।
মেয়েছেলর চােখর জেল গেল যাবার লাক মেহশ দাস নয় (দয়াdিচt)।
দাকানটা মােটi চলেছ না, eত কে র টাকাguেলা জেল গল (ন হoয়া)।
বকার ছেল, সmিto তমন নi, মেয়টােক তা জেল ফেল িদেত পাির না (িবপেদ ফলা)।
বাবার বাড়ীেত আছ, জেল তা পেড় নi, পালাবার তাড়া িকেসর (িবপেদ পেড় থাকা)?

পা:

বাড়ীেত পা দoয়া মাti sামী-stীেত ঝগড়া লেগ গল (pেবশ করা)।
পূবপুruেষর সmিt বেচi সারাজীবন পােয়র oপর পা িদেয় চালােত পারেব (িনি n আরােম)।
সয
ূ uবেত চলল, তাড়াতািড় পা চালাo (druতপেদ চলা)।
duিখনী মােয়র ছেল, দয়া কের আপনার পােয় রাখন
ু (আ য় দান)।
বড় লােকর পা-চাটা হল তার unিতর আসল কারণ (চাuকািরতা)।
নতােদর পােয় তল িদেয় aেনেকi কাজ guিছেয় িনল (হীনতার সিহত খাসােমাদ করা)।

oিদেক আর পা বাড়ােবন না, রাsায় জল জেম গেছ (agসর হoয়া)।
পট:

পেটর jালায় kuিলর কাজ করিছ দাদা (kuধা)।
মানষ
ু খেট মের পেটর জন (pাণধারণ)।
বঁ েট মানষ
ু টার পেট পেট বিু d (মেনর িভতর)।
পেটর দােয় লাকটা িভkা করেত uru করল (anকে )।
du রাu

জরা করেতi পেটর কথাটা বিরেয় eল (মেনাভাব)।

হকােরর কাজ কের িক পট চেল ভাi (খাoয়া পরার সংsান হoয়া)?
হেরন aিত বদমাশ, পেট eক আর মেু খ eক (kuিটল pkিতর)।
eকটা aডাের duেশা লাকেক পেট মারল কাmানী (anসংsােনর পথ বn করা)।
বক
ু :

মােয়র বক
ু ফাটা (কruণ) কাnা uেন রড পািট িকuটা থতমত খেয় গল।
সাহেস বক
ু বঁ েধ (দৃঢ়িচt হoয়া) কােজ নেম পড়, সাফল আসেবi।
aসীেমর সাফেল পাড়ার লােকর বক
ু ব) হেয় গল।
ু uঁcu (গেবর aনভ
যােক বেু ক কের (পরম যেt) মানষ
ু কেরিছ স য eত aপমান করেব ভািবিন।
সকেলর সামেন আিম e কথা বক
ু uেক (সৎসাহেসর সে ) বলব।
কংেgস iuিনয়নেক বেু ক িপেঠ (সকল িদক থেক) চেপ ধেরেছ tণমল
ূ ।

মািট:

হঠাৎ বৃি eেস uৎসেবর আনnটাi মািট কের িদল (ন )।
পূব পািকsােন সব বাড়ীঘর মািটর দের ছেড় িদেত হল (সsায়)।
যার লািঠ তারi মািট (ভূসmিt)।
িদনরাত পািট পািট কের শরীরটা মািট কের ফলেলন রতনবাব ু (িনপাত)।
হঠাৎ বাবা মারা যাoয়ায় পােয়র তলায় মািট সের গল (িনভর করার uপায়)।
দল বদেলর পর র ন আর eিদেকর মািট মাড়ায় না (আসা-যাoয়া)।

মাথা:

আদর িদেয় ছেলটার মাথা খেয়ছ (ন করা), eখন পsােল িক হেব?
আমার মাথা খাo (িদব দoয়া), িদlীেত পৗঁেছi িচিঠ িদo।
যduনাথবাব ু gােমর মাথা (

ব িk), তাঁর কথা সবাi মানেব।

পড়াuনায় ছেলটার বশ মাথা আেছ ( মধা) দখিছ।
পেরর ব াপাের মাথা ঘামােনা (িচnা করা) তামার eকটা বদ aভ াস।
বড়েলােকর কােছ মাথা িবkী করেত (বশ তা sীকার করা) পারব না।
মখ
ু :

ছেল তামার খব
ু ভাল, বােপর মখ
ু রাখেব [মখ
ু ujjল করেব] ( গৗরব)।
হেমনকাকার মেু খ মধ ু মেন িবষ (কথাবাতায়)।
মখ
ু বেুঁ জ (pিতবাদ না কের) কাজ কের যাo, তাহেল কতার িpয় হেত পারেব।

বড় মখ
ু কের তামার কােছ eলাম িফিরেয় িদo না (আশা কের)।
চাকরবাকরেক মখ
ু করেত নi, oেদর িমি কথা বলাi ভাল (িতরsার)।
মখ
ু tuেল চাo মা, দয়া কর (pসn হoয়া)।
oর যা মখ
ু , আমার তা মলােমশা করেতi ভাল লােগ না (জঘন কথাবাতা)।
duেটা তেলভাজা কের দ, মখ
ু ছাড়েব (ruিচ হoয়া)।
eতিদন সহ কের, কাকাবাব ু eবার মখ
ু খেু লেছন (pথম সরব হoয়া)।
হাত:

aেন র কােছ হাত পাতা (িভkা করা) আমার পেk সmব নয়।
ছেলটার eকu হাতটান (cuিরর sভাব) আেছ, সাবধােন থক।
আমার সাহায চাiছ, িকntu e ব াপাের আমার কান হাত নi (pভাব)।
বশ কটা িদন কেট গছ, িকntu eখনo কাজটায় হাত িদেত (আরm করা) পািরিন।
aেনক কাজ বাকী আেছ eখনo, eকu হাত চালাo (druত কাজ করা)।
সবাi হাত না লাগােল, e কাজ আজ শষ হেব না।

িবেশষণপেদর িবিশ ব বহার:
কাঁচা:

হােত পলাম তনর
ু কাঁচা হােতর লখা িচিঠ (aপিরণত)।
হণ বাজােনায় ছেলটার কাঁচা ঘম
ু টা ভেঙ গল (aপূণ)।
দাকােন বেসi কাঁচা পয়সার মখ
ু দেখ ছেলটা িবগেড় গল (নগদ)।
eমন কাঁচা কাজ কান aিভj মানষ
ু করেত পাের (tিটপূণ)?
gােমর কাঁচা রাsা pায় সবi পাকা কের িদেয়েছ সরকার (মািটর পথ)।
ছাপা শাড়ীর রঙ কাঁচা হেত পাের, duচার বার কাচেল বাঝা যােব (asায়ী)।
ট াk না িদেল কাঁচা রিসদ পােবন (িচরkuট)।
পি মবে

িশেlর কাঁচামাল বিশ পাoয়া যায় না (uপাদান)।

কাঁচা সানার গহনা তরী হয় না, খাদ মশােত হয় (িবud)।
পাকা খাতায় পের tuলেব, eখন কাঁচা খাতায় িলেখ রাখ (জাবদা)।
ছাট:

দশ টাকা িদেত পারেল না, eত মন ছাট (kud) তামার?
ছাট (tuc) কথা ধরেত গেল কারo সে

মশাi চেল না।

িবেয় দব িক কের, পােtর ছাট ঘর (আিভজাত হীন)।
রবীndনােথর ছাট গlguিলর (সংিkp) pেত কিট atuলনীয়।
বড় লাক হেয়েছ িকntu ছাট নজর (িনk ruিচ) রেয়i গেছ।

ছাট লাকেদর (দিরd) পাড়ায় eখন aেনেক লখাপড়া িশখেছ।
পাকা: gাম থেক পাকা রাsা eক িকেলািমটার দেূ র (বাঁধােনা)।
িবেয়র পাকা কথা হেয় গল আজ (চূড়াn)।
তার মত পাকা লাক ভুল করেব বেল মেন হয় না (পিরণতবিু d)।
সতীেশর মজ ছেল পাকা চার (osাদ)।
িমেলর কাপেড়র রঙ পাকাi হয় (sায়ী)।
িমলনদার ছাট ছেলটা eকটা পাকা gu া (osাদ)।
পাকা cuেলর মানমযাদা কলপ লািগেয় ন করব কন (সাদা)?
সব লনেদন পাকা খাতায় tuেল রািখ আমরা (sায়ী)।
eখন gােমর aিধকাংশ বাড়ী পাকা হেয় গেছ (i কিনিমত)।
মাটা:

লািহয়াবাব ু কয়লার কারবাের মাটা টাকা (pcuর) আয় কের।
ছাট কাকা িছেলন মাটা বিু dর (sল) লাক।
তারপর িবিপেনর মাটা গলার (aমািজত) গান uেন লাক uেঠ গল।
গরীেবর সংসাের মাটা ভাত মাটা কাপড় যাগােলi যেথ (সাধারণ sেরর জীবনযাপন)।

কতকguিল িkয়াপেদর িবিশ pেয়াগ
(Idiomatic Use)
1। করা।
গা করা — e কােজ tuিম মােটi গা করছ না। [আgহ দখান, uদ ম করা] হাত করা — পুিলশেক স হাত কেরেছ
[বেশ আনা, বশ করা,] সiজন i তার ধরা পড়ার ভয় নাi। মানষ
ু করা — যতi আদের মানষ
ু কর [লালনপালন করা] কন,
পেরর ছেল কখনo আপন হয় না। গাড়ী করা — eতduর হঁ েট যেত পারব না গািড় করেত [গাড়ী ভাড়া করেত] হেব। গাড়ী
কের [গাড়ী চেড়] যাব ভাবিছ। নাম করা —

স তামার খব
ু নাম করিছল [pশংসা]। ভdেলাক লখক মহেল ভাল নাম কেরেছ

[খ ািত]। মাথায় করা — tuিম িক আশা কর ফল করেল তামায় মাথায় কের [আদর করা, যt করা] নাচব? ছেলটা চঁ িচেয়
গাঁ মাথায় করল [সচিকত]। মখ
ু করা — aকারেণ স ার আমােক মখ
ু করেলন [িতরsার]।

2। কাটা।

মাথা কাটা — ছেলর কীিতেত লjায় মাথা কাটা [aপমান] গল। িজভ কাটা — লাকটা কথাটা বেল ফেল িজভ
কাটল [লিjত হল]। আঁচড় কাটা — যতi কাঁদ না কন, oেদর মেন আঁচড় কাটেত [ রখাপাত করা] পারেব না। uট কাটা —
আমােদর কথার মেধ tuিম uট কাটছ [aবাি ত মnব ] কন? টির কাটা — টির কেট [cuল আঁচড়ােনার কায়দা] বাব ু সেজ
ঘেু র বড়ােলi তা সংসার চলেব না। নাক কাটা — িনেজর দােষi তামার নাক কাটা [aসmান] গল। কান কাটা —
লাকটার লjা নi duকান কাটা [িনলj]। গলা কাটা — দাকানদাররা সেু যাগ পেয় গলা কাটেছ [aিধক মল
ু চাiেছ]। ছড়া
কাটা — বর ছাঁদনাতলায় eেস দাঁড়ােতi duপেkর নািপতরা ছড়া কাটেত [ছড়া আবৃিt করা] লাগল। ছানা কাটা — duেধ eকu
লব ু িদেয় সহেজi ছানা কাটা যায় ( তরী করা)। তাল কাটা — eত চ া কেরo শhuের জীবেনর সে

খাপ খাoয়ােত পারিছ

না, তাল কেট যােc (সাম স হীন হoয়া)। িতলক / ফাঁটা কাটা — চnেনর ফাঁটা কাটা ব বেদর খব
ু িpয় pসাধন (a ন
করা)।

3। ধরা।
মেন ধরা — কথাটা আমার মেন ধেরেছ [পছn হoয়া]। হাত ধরা — িতিন হাত ধরেল [সহায়তা করা] tuিম সব
জায়গায় পার পেয় যােব। মল
ূ ধরা —

ােd খাট iত ািদর মল
ূ ধের [নগদ pািp] দব। মদ ধরা — যখনi মদ ধেরেছ

[আসk হoয়া], তখনi oর ভিবষ ৎ ঝরঝের হেয় গেছ। ভুল ধরা — সমােলাচেকর কাজ ভুল ধরা [tিট িচিhত করা]। মাথা
ধরা — বেস বেস গরেম মাথা ধের [িশরঃপীড়া হoয়া] গল। পােয় ধরা — eখন তাঁর পােয় ধরেত [কruণা pাথনা করা] হেব,
যিদ দয়া কেরন। বাব ু ধরা — মেয়টা আবার eকটা নtuন বাব ু ধেরেছ [ pিমক বরণ করা]।

4। লাগা।
মেন লাগা — তার কথাguিল আমার মেন লেগেছ (আমােক pভািবত কেরেছ)। চমক লাগা — কথাটা uেন আমােদর
চমক লেগ (আ যািnত হoয়া) গল। চাখ লাগা — সেব চাখ লেগেছ (ঘম
ু আসা), তখনi বল বাজল তারপর তামরা
eেল। চােখ লাগা — eত টাকা দােমর শাড়ী িকনেল িকntu চােখ লাগার (নজের পড়া) মত হল না। দাগ লাগা — কাপড়টায়
দাগ লেগ (ময়লার িচh হoয়া) গেছ, আর পরা যােব না। stীজািতর চিরেt eকবার দাগ লেগ (duনাম বা কল ) গেল
আর ছাড়ােনা যায় না। িবষম লাগা — ভাত খাoয়ার সময় তার িবষম লাগল (খাদ গলায় লেগ তীb pিতিkয়া হoয়া)।
হাoয়া লাগা — তার গােয় শহেরর হাoয়া লেগেছ (চালচলন ধরা), আর চনা যায় না। ঠা া হাoয়া লেগ (হাoয়ার সংsেশ
আসা) ছেলটার jর হেয় গল। গলায় লাগা — ভাগেনটা আমার গলায় লেগেছ (aিনcায় পাoয়া), না িগলেত পাির না
uগরােত পাির।

5। মারা।
পেকট মারা — বিsর ছেলguেলার কাজ িছল পেকট মারা (পেকট থেক cuির করা)। িঢল মারা — ছেলguেলা িঢল
মের (িঢল uঁেড়) জানালার কাচ ভেঙেছ। চাল মারা — eত চাল মারেল (চালািক করা) তাo কাজ udার হল না? ফাঁট মারা
— তামার যা আয় তােত eত ফাঁট মারা (বাবিু গির করা) চেল না। ভাত মারা — কাজ করেত হেব ভাi, ভাতমারা (আহার
ছাড়া আর িকu না করা) হেয় বেস থাকেল চলেব না। ভােত মারা — iংেরজ তাঁতীেদর হােত মাের িন ভােত মেরিছল
(anক

দoয়া)। uব মারা — তারপর স uব মারল (িনruেdশ হoয়া) পুিলশ তার সnানi পল না। বাত মারা, বােতলা

মারা — রেক বেস বাত মারা (বড়াi করা, বাগাড়mর করা) বাঙালী যব
ু েকর eকিট pধান কাজ। জাত মারা — eতguেলা
aপরােধর ফেলi তার জাত মারা (জািতcu ত করা) গল। বীজ মারা — বীজতলা থেক 12 আঁিট বীজ মের (uৎপাটন করা)
িনেয় eস, তার পর রায়ােত যােব। শtর বংেশর বীজ মের (িনবংশ করা) তেব আিম ছাড়ব। চাখ মারা — রাsায় মেয়েদর
দখেল চাখ মারা (কটাk করা) জঘন aপরাধ। দাঁo মারা — বhu চ ার পর স দাঁo মারেত (ধন লাভ করা) পারল, আর
তার aভাব নi। রাজা uজীর মারা — দাoয়ার বেস aমন রাজা uজীর মারেত (কিlত বীরেtর গl করা) সবাi পাের।

6। তালা।
চাঁদা তালা — পাড়ার ছেলরা duগাপূজার চাঁদা tuলেত (সংgহ করা) বেরাল।
গেছ, তখন পুেরােনা কথা tuেল (utাপন করা) লাভ িক?

কথা তালা — ঝগড়া যখন িমেট

গােয় হাত তালা — ছেলটা খব
ু বদ, সবার গােয় হাত তােল

(মারধর করা)। হাত তালা — িবধান রায় তাঁর িবধায়কেদর বলেতন তামরা হেল হাত তালার (বশংবদ) দল। পটল তালা
— বয়স হেয়েছ কেব পটল tuলেব (মৃtu বরণ করা) ক বলেত পাের। জােত তালা — eত টাকা খরচ কের ভাজকাজ করেল,
gােমর লাক তবo
ু তােক জােত tuলল (সমাজভুk করা) না। হাi তালা — ঘম
ু পেয়েছ নািক? eত হাi tuলছ (জৃmন,
আলস pকাশ করা)

কন? মাথায় তালা — আদর িদেয় kukuরটােক মাথায় tuেলছ (p য়

ruমালটােত uল tuলেত (সচ
ূ ীকম করা) কতিদন লাগেব? সািজ ভের uল tuেল (পু

দoয়া)। uল তালা —

চয়ন করা) eেন মালাটা গঁেথ ফল।

গান তালা — ei গানটা তালা (আয়t করা) হেয় গেল নজruলগীিত শষ হেব। পাট তালা — চলিছল না দাকানটা, তাi
পাট tuেল (ব বসা বn করা) িদলাম।

7। uঠা, oঠা।
মন oঠা — eত al pািpেত পুেরািহত মশােয়র মন uঠল না (সntu হoয়া)। an oঠা — kuিড় বছর কাজ করার পর
e বািড়র an আমার uঠল (চাকির যাoয়া)। কােন oঠা — eসব কথা আেগi আমার কােন uেঠেছ (কণেগাচর হoয়া)। চাখ
oঠা — িশেবন বাবর
ু চাখ uেঠেছ (কনজা ্ িটভাiিটস) , aিফস আসেত পারেছ না। জােত oঠা — জােত uঠেত (সমাজভুk
হoয়া) গেল িনেজর চালচলন িঠক করেত হেব। খরচ oঠা — দাকানটােত eত টাকা লািগেয়o খরচ uঠেছ (ব েয়র aিধক
আয় করা) না।

8। দখা।
কাজ দখা — তামার জন eকটা কাজ দখিছ (চাকির খাঁজা)। মেয় দখা — বাদেলর জন eকটা মেয় দখ
(পাtীর সnান করা) দিখ। ছেল দখা — শ ামলীর জন eকটা ছেল দখ (পােtর সnান করা) দিখ। রাগী দখা —
ডাkার রাগী দেখ ( রাগী পরীkা করা) বাড়ী িফরেলন।

9। দoয়া।
কান দoয়া — oসব ছঁ েদা কথায় আিম কান িদi ( শানা) না। মেয় দoয়া — eকটা মাতােলর হােত মেয় িদেয়েছ
(িবেয় দoয়া)। জেল দoয়া — আিম মেন করব টাকাটা জেল িদেয়িছ (aপচয় করা)। tuেল দoয়া — শেষ ব বসা tuেল
িদলাম (বn করা)।

10। যাoয়া।
মান যাoয়া — e কাজ করেল তামার মান যােব না। pাণ যাoয়া — যেু d গেল pাণ যােব (মৃtu হoয়া) ei ভয়
করেল চলেব না। বেখ বা বেয় যাoয়া — aসৎসে

পেড় ছেলটা বেয় গল (ন হoয়া)। তামার কাnা uনেত আমার বেয়

গেছ (uেপkা করা)। িনdা যাoয়া — eকেপট খেয় সারা িবকালটা স িনdা গল (ঘম
ু ােনা)। cuেক যাoয়া — তামার সে
রীতার সmn cuেক গল ( শষ হoয়া)। িঝেল যাoয়া — বয়স হেc eবার িঝেল যাoয়ার (মৃtu বরণ করা) সময় হল। মােঠ
যাoয়া — মেয়রা আর মােঠ যায় (বাiের মলত াগ করা) না, ঘের ঘের শৗচালয় তরী হেয়েছ। বাiেয় যাoয়া — ডাবটা
বাiেয় গেছ (বায়র
ু সংsেশ আসা o ন হoয়া) আর খাoয়া যােব না। তিলেয় যাoয়া — aত বড় সংsা কেয়ক বছেরর মেধ
তিলেয় গল (uেব গল)।

11। পড়া।

চােখ পড়া — ei ভুলটা আমার চােখ পেড়িন (লk করা)। মেন পড়া — তামার কথা আমার মেন পেড় (sরণ
হoয়া) িন। সের পড়া — চার পুিলশেক দেখ সের পড়ল (পালােনা)। ভাত পড়া — িতনিদন ধের পেট ভাত পেড় (খাoয়া)
িন। কেট পড়া — বগিতক দেখ স কেট পড়ল (চেল যাoয়া)। পােয় পড়া — যাo, তাঁর পােয় পেড় (kপা pাথনা করা)
দখ, যিদ দয়া হয়। গােয় পড়া — ছেলটা খব
ু গােয় পড়া (িনেষধ সেto মলােমশা করা) ধরেনর। oপর পড়া — tuিম oপর
পড়া (uপযাচক) হেয় কারo uপকার করেত যo না। জল পড়া — যাo oঝার কােছ িগেয় জল পড়া (মntপুতঃ জল) িনেয়
eস।

12। রাখা।
মাথায় রাখা — guruেদেবর আেদশ আিম মাথায় রািখ (িশেরাধায করা, মান করা)। মেন রাখা — তামার কথা আিম
িচরকাল মেন রাখব (sরণ)। িকেন রাখা — স িক আমায় িকেন রেখেছ (aনগ
ৃ ীত) নািক? তার কথায় চলেত হেব?
ু হ

13। চলা।
মখ
ু চলা — ছেলটার সারািদন মখ
ু চলেছ (খাoয়া)। কথা চলা — আমার কথা চলেব (gাহ হoয়া) না, তাহেল বেল
িক লাভ।

14। মানা।
ঘাট মানা — আিম ঘাট মানিছ (পরাজয় sীকার করা), eবার kাn দাo।

15। মজা।
মন মজা — মন মেজেছ (ভিk) মহাকালী পদকমেল। “যার সে

মেজ মন, িক বা হািড় িক বা ডাম।” পুkuর মজা —

সংsােরর aভােব পুkuরটা মেজ (বেুঁ জ যাoয়া) গেছ।

16। টানা।
তামাক টানা, িবিড় টানা — পাকা ছেলরা al বয়েসi িবিড় টানা (ধম
ূ পান) aভ াস কের। ঘামটা টানা — বuিট
লাক দেখ ঘামটা টানল (মsক আcাদন করা)। ruল টানা — কাগেজ ruল টেন (সরলেরখা aি ত করা) তার পর হােতর
লখা aভ াস কর। ঘািন টানা — িবেয় হেয় থেক সংসােরর ঘািন টেন যািc (মখ
ু বেুঁ জ পির ম করা)।

17। ছাড়া।
মাথা ছাড়া — eতkেণ মাথাটা ছাড়ল (িশরঃপীড়ার uপশম)। মখ
ু ছাড়া — আচারটা

খেয়

দখ, মখ
ু ছাড়েব

(িবsাদভাব কাটা)। হাঁফ ছাড়া — eতিদন পের হাঁফ ছেড় (িব াম পাoয়া) বাঁচলাম। গা ছাড়া — সব িকuেতi গা ছাড়া
(aমেনােযাগ) ভাব ছেলটার।

18। থাকা।
কথায় থাকা — স কারo কথায় থােক ( যাগ দoয়া) না।

19। ঠলা।
পােয় ঠলা — আমােক পােয় ঠল (বিহ ত করা) না, আিম তামার দাসী হেয়i থাকব। হাঁিড় ঠলা — মধ িবt ঘেরর
মিহলােদর হাঁিড় ঠলেত ঠেলেতi (রাnাঘেরর পির ম) জীবন কেট যায়।

20। ফাটা।
মখ
ু ফাটা — বাঙালীর মেয়েদর বক
ু ফােট তব ু মখ
ু ফােট (pকাশ করা) না। চাখ ফাটা — kukuেরর বাcাguেলা
eখনo চাখ ফােটিন ( চােখ দখেত পাoয়া)।

িবিশ াথক শb, শbসমি o বাক াংশ
[বাংলা বাgধারা]
aকালku া

(aপদাথ) — kপানােথর বড় ছেলিট eকিট aকালku া , বাজারহাটo করেত পাের না।

aকালপk (কম বয়েস বড়েদর হাবভাব) — বruণ aকালপk ছেল, guruজনেদর সmান কের না।
akা পাoয়া (মের যাoয়া) — মখ
ু বেুঁ জ সংসােরর ঘািন টানেত টানেত eকিদন akা পেয় যাব।
aিgপরীkা (কিঠন সময়) — sাধীনতার পেরi ভারেতর aিgপরীkা আরm হেলা পািকsান িবতািড়ত িহnেু দর
ব বsা করা িনেয়।
aেnর নিড় বা aেnর যি (pধান সহায়) — ei ছাট ভাiেপািটi আমার aেnর নিড়, সব কাজ oi কের।
akল পাথার (সমহ
ূ িবপদ) — বাবা মারা যাoয়ার পর ছেলguেলােক িনেয় মা akল পাথাের পড়েলন।
akেল kল পাoয়া (িবপnmuk হoয়া) — মৃত sামীর চাকরীটা পাoয়ার পর িবধবা akেল kল পেলন।
apstuত হoয়া (apিতভ হoয়া) — হঠাৎ aিতিথ eেস পড়ায় রমােদবী apstuত হেয় পড়েলন।
aরেণ রাদন (িন

ল আেবদন) — aত াচারী নীলকেরর কােছ দয়া িভkা করা aরেণ রাদন মাt।

aম বস ার চাঁদ, uমেু রর uল (duলভদশন) — ভাল চাকির পেয় হেমন, kােব আর আেস না; aমাবস ার চাঁদ হেয়
গল।
aগs যাtা (িচরতের িবদায়) — চীেনর পেথ পি ত িড. িভ. পালস
ু কােরর সi যাtা aগs যাtা হেয় গল।
aিহ-নkuল সmn, সােপ- নuেল, আদায়-কাঁচকলায় ( ঘার শtতা) — সmিt িনেয় িববােদ dui ভাiেয়র aিহ-নkuল
সmn, মখ
ু দখােদিখ বn।
anকাের িঢল ছাঁড়া (aনম
ু ােন কাজ করা) — tuিম a টা না জেন eকটা utর িদেয় anকাের িঢল uঁড়েল।
anিচnা চমৎকার(রা) (জীবনধারেণর িচnায় আkuল) — আমার anিচnা চমৎকার, দশ মেণ যাবার aবsা নাi।
alিবদ া ভয় রী (jােনর aভাব সেto িবদ া জািহর করার pবণতা) — কাথাকার কােটশন কাথায় pেয়াগ কের
িদল ছাকড়া, eেকi বেল alিবদ া ভয় রী।
আঁেত ঘা লাগা (বড় রকেমর আঘাত পাoয়া) — দাকানটা নীলাম হoয়ার পর পালেদর আঁেত ঘা লেগেছ, ঘেু র
দাঁড়ােনা খব
ু শk।
আকাশ থেক পড়া (aবাক হoয়া) — আমােদর পাড়ায় টরির বাসা কের িছল, uেন আকাশ থেক পড়লাম।

আuল uেল কলাগাছ (হঠাৎ বড়েলাক হoয়া) — বসাকেদর eখন আuল uেল কলাগাছ, eকটা guমিট থেক িতনেট
দাকান হেয় গল পাঁচ বছের।
আেলার নীেচi anকার (uেভর পােশi auভ) — pধানিশkেকর ছেল টাকাuিকর দােয় ধরা পড়ল, eেকi বেল
আেলার নীেচ anকার।
আsাkuঁেড়র পাতা ( হয় ব িk) — গরীব হেলা আsাkuঁেড়র পাতা, ভােটর সময় ছাড়া কu uঁেয়o দেখ না।
আhােদ আটখানা (aিত আনিnত) — যমজ নািত হেয়েছ uেন িব নাথ বাব ু eেকবাের আhােদ আটখানা।
আকাশkuসম
ু কlনা (aবাsব কlনা) — করাণীর চাকির কের মািসিডজ গাড়ী িকনেব, eমন আকাশkuসম
ু কlনা
তামার মত লাকi করেত পাের।
আেkল-guuম (হতভm হoয়া) — প াশ হাজার টাকার iনকাম ট াk িডমা

দেখ আেkল guuম হেয় গল।

আেkল- সলািম (aনিভjতার দ ) — দাকােন বশী মাল tuেল aেনক টাকা আেkল- সলািম িদেত হল।
আদাজল খেয় লাগা, কামর বঁ েধ লাগা, uেঠ পেড় লাগা (aিধক uদ ম সহকাের কােজ লাগা) — মাধ িমেকর ফল
আশানr
ু প হয়িন, ucমাধ িমেক ভাল করেত হেল eখনi আদাজল খেয় লাগ।
আমড়াকােঠর ঢঁ িক (aপদাথ) — হরবাব ু কান কােজর নয়, আমড়াকােঠর ঢঁ িক।
আকােশ তালা (aত িধক pশংসা করা) — মােট du বছর হল জেয়ন কেরছ, বস oেক আকােশ tuলেছ।
আিড়পাতা ( গাপেন শানার চ া) — বড়িগnী আিড়েপেত ছেল-বueর সব কথা uনেলন।
আমতা আমতা করা (জড়তা সহকাের pস

utাপন করা) — কােট বলার সময় আমতা আমতা কেরা না।

আকাশপাতাল pেভদ বা আসমান জিমন ফারাক (িবরাট পাথক ) — হকােরর

ছেল আর িশlপিতর

মেয়,

পাtপাtীর মেধ আকাশপাতাল পাথক ।
আসর জাঁকােনা (আেলাচনা আকষক কের তালা) — িবনয়দা kuল-ু মানালীর গl ফঁ েদ আসর জাঁিকেয় িদেলন।
আষােঢ় গl (aিতদীঘ গlকথা) — িরটায়াড লােকর oসব আষােঢ় গl শানার সময় নi আমার।
iঁচেড় পাকা (aকালপk) — kাস ফাiেব পড়ার সমেয় িবিড় ধেরেছ iঁচেড় পাকা ছাকড়া।
utম-মধ ম (pচ

pহার) — চারটােক ধের utম-মধ ম িদেতi হারটা বার কের িদল।

uলব
ু েন
ু েন ( বনাবেন) মk
ু া ছড়ােনা (aপােt দান) — হডস ার শষ দশজনেক কািচং দেবন বলেছন, eেতা uলব
মk
ু া ছড়ােনা হেব।
uভয়স ট বা জেল kuিমর ডাঙায় বাঘ (du িদেকi মহািবপদ) — বাবা পািরবািরক ব বসা দখেত বেলন, মা বলেছন
ভাল চাকিরটা ছািড়স না, আিম পেড়িছ uভয়স েট।
uেড়া খi গািবnায় নমঃ (আয়েtর বাiের যাoয়া বstu দান করার ভান কের বদান সাজার চ া) — aনাদায়ী টাকা
uেড়া খi গািবnায় নমঃ কের kােবর ছেলguেলােক বললাম পারেল আদায় কের ন।
eকেচােখা (পkপাতdu ) — নতা হেত গেল সমদশ হেত হেব, eকেচােখা হেল চলেব না।
eক মােঘ শীত পালায় না (িবপেদর সmাবনা থাকা) — কাজ udার হেতi aন সর
ু গাiছ, মেন রখ eক মােঘ শীত
পালায় না।
eকহাত নoয়া (pিতেশাধ gহণ) — তােল তােল থাক, সেু যাগ পেলi eকহাত িনেত হেব।

eকাদেশ বৃহsিত (সস
ু ময়) — চাকির পেল, কেয়ক মােসর মেধ িবেয়o হেয় গল, তামার তা দখিছ eকাদেশ
বৃহsিত।
eসপার-oসপার (চরম িন

িt) — aেনকিদন ধের সহ করিছ, বাড়ী আসক
ু ছেল, আজ eসপার-oসপার হেয় যাক।

oজন বেু ঝ চলা (kমতামত কাজ করা) — িনেজর oজন বেু ঝ চলেব, তাহেল আর িবপেদ পড়েত হেব না।
ক akর গামাংস (িনরkর) — টাকা কেরেছ িঠকi, িকn িতন ভাi তা ক akর গামাংস হেয়i থাকল।
কপাল uেক কােজ নামা (ভােগ র oপর িনভর কের কাজ করা) — চাকিরর আশায় না থেক কপাল uেক সাpাieর
কাজটায় নেম পড়লাম।
কi মােছর pাণ (aত িধক ক সিহu) — মেয়েদর কiমােছর pাণ, সংসােরর সব রকেমর ক

তারাi সহ কের

িটঁেক থােক।
কেলর পুtuল (kীড়নক) — ব িktহীন মানষ
ু নেরনবাব,ু সেkটারী যমন চালায় কেলর পুtuেলর মত তমিন
চেলন।
কপাল ফরা (সিু দন আসা) — eত বছর পের কপাল িফরল, ছেলটা চাকির পাoয়ার পর duেটা পয়সার মখ
ু দখেত
পািc।
কত ধােন কত চাল (বাsব aিভjতা) — বাiের থেক খব
ু লাভজনক মেন হয়, ব বসায় নেম দখ, বঝ
ু েত পারেব
কত ধােন কত চাল।
কেন দখা আেলা (sিণল গাধিূ লর আেলা) — কেন দখা আেলায় রমােক দেখ সকেলi মg
ু হেলন।
কl ক পাoয়া (সমাদর পাoয়া) — িনেজর gােম কl ক না পেয় আমােদর gােম eেসেছ মাড়লী করেত।
কলর
ু বলদ (িনিববােদ

মরত) — িদেন দশ ঘ া খািটেয় নয় মািলক, কলর
ু বলদ হেয় তাi মেন িনেত হয়।

কড়ায় কড়া কাহেন কানা ( ছাটখাট ব াপাের লk করেত িগেয় বড় ব াপাের মার খাoয়া) — চাঁদার িহসাব িনেয় eত
সময় িদc, aথচ চার বছর aিডট হেলা না a াকাu । eেকi বেল কড়ায় কড়া কাহেন কানা।
কড়ায় গ ায় (পুেরাপুির) — মহাজন কান মায়াদয়া করল না, পাoনা টাকা কড়ায় গ ায় বেু ঝ িনেয় তেব ছাড়ল।
কাজo নাi কামাio [aবসর] নাi (কমহীন, aথচ সবদা aকােজ ব s) — কমলাk বাবর
ু কাজo নাi কামাio নাi,
কান সময় বাড়ীেত থােকন না।
কাজীর িবচার (যেথc aন ায় িবচার) — du হাজার টাকা cuিরর aিভেযােগ সাত বছর জল, e য কাজীর িবচার
দখিছ।
কােজর কাজ (pkত কাজ) — দাকােন না বেস, সেজ guেজ ঘেু র বড়ােল কােজর কাজ িকu হয় না।
কালঘাম uেট যাoয়া (aত িধক পির মজিনত aবসাদ) — দাকােন eকেবলায় duেশা খেdরেক মাল িদেত হয়, কের
দখ না, কালঘাম uেট যােব।
কাঁচা পয়সা (নগেদর pাcuয) — ক ােশ বসছ, ভাল, িকntu কাঁচা পয়সা দেখ মাথা ঘেু র যায় না যন।
কাঁচা বাঁেশ ঘণ
ু ধরা (aকােল ন হoয়া) — ধাপাপাড়ার ছেলেদর সে

িমশেত িদo না ছেলেক, কাঁচা বাঁেশ ঘণ
ু

ধের যােব।
কাঠ-পরােন (দয়ামায়াহীন) — িক কাঠপরােন লাক র বাবা, মেয়টা তখন থেক কাঁদেছ, eকবার কােল িনল না।

কাঁঠােলর আমসt (aসmব বstu) — কী বলছ? pাiেভট ফােম পনসন? স তা কাঁঠােলর আমসt।
কান পাতলা (পেরর কথা িব াস কের চলা ব িk) — বড়বাব ু কান পাতলা, নােয়ব গামsারা সহেজi ছাট বাবর
ু
নােম বhu aসmব ঘটনা তাঁেক িব াস করাল।
কান ভারী করা ( গাপন িনnার dারা কারo িবruেd aসেnাষ জাগােনা) — পদী িঝ kমাগত বড় ঠাকruেণর কান
ভারী কের ছাট বuেক তাঁর চােখর বািল কের tuলল।
কােনর পাকা মের দoয়া ( জাের বা eক কথা বারবার বেল িবরk করা) — কাল থেক হাজারবার িনেজর aবsার
গl কের কােনর পাকা মের িদল িবকাশ।
কালেনিমর ল াভাগ (হsগত হoয়ার আেগi ভাগ করার পিরকlনা) — aনদ
ু ােনর টাকা আেগ হােত আসক
ু , eখন
থেক কালেনিমর ল াভােগর মত, a ালটেমে

িমিটং করার pেয়াজন নi।

kuেটা ভেঙ duেটা না করা ( কান কােজ হাত না লাগােনা) — জীবানn বাবর
ু ছাট বৗমা kuেটা ভেঙ duেটা কের না,
পেটর িবিব সেজ cuপচাপ বেস থােক।
kপম ু ক বা kuেয়ার ব াঙ (সংকীণমনা) — ঘরkuেনা বাঙালী তা kuেয়ার ব ােঙর মতi, খব
ূ দৃি র aভাব।
ু i দর
কuেকটা (খ াতনামা — ব ে ) — চাকির পাoয়ার পর সব
ু ীর িনেজেক কuেকটা মেন করেত uru কেরেছ।
কঁ েচা খড়েত
সাপ বরেনা (সামান িজিনস guruতর ব াপাের পিরণত হoয়া) — eকটা ছেলর টাকাuিক ধরা পড়ায়
ুঁ
eত বড় র ােকট ধরা পড়ল, eেকi বেল কঁ েচা খড়েত
সাপ বেরান।
ুঁ
কঁ েচ গ ু ষ (আবার pথম থেক করা) — ঢালাie জল দয়িন, ছাদ িটঁকেব না, আবার কঁ েচ গ ু ষ করেত হেব।
ক িব ু (গণ মান ) — পািটেত ক িব ু েদর ধের যিদ চাকিরটা পামােন
খড়kuেটা (নগন ) — কার সে

করেত পার তার চ া কর।

পাlা িদc সেু রশ? শেষ, খড়kuেটার মত uেড় যােব।

খেয়র খাঁ ( তাষােমাদকারী) — সব বড়মানেু ষরা du চারেট খেয়র খাঁ পােষন, তারা বাবর
ু পছnমত কথা তাঁেক uিনেয়
থােক।
খা া খাঁ (aিত িবলাসিpয় ধনী) — িনেজেক খা া খাঁ মেন কের পয়সা oড়ােc কতিদন চেল দখা যাক।
খাবার যম (aকমণ ) — বড় ছেলটা তা খাবার যম, kuেটািট ভেঙ duেটা কের না।
খাল কেট kuমীর আনা (িনেজর হােত সবনাশ ডেক আনা) — গজানন মােড়ায়ারীেক পাটনার কের িনেল ভাi, eেক
খাল কেট kuমীর আনা ছাড়া আার িক বলা যােব।
খিচেয়
ঘা করা (aকারেণ িববােদর সৃি করা) — o পাড়ার লােকেদর
ুঁ

ন বেুঁ জ যাoয়ার জন দায়ী করা সমেরর

uিচত হয়িন। খিচেয়
ঘা করার pেয়াজন িক? oরা তা আমােদর দাষ দয়িন।
ুঁ
গজকcেপর যd
ু (ভীষণ দীঘsায়ী কলহ) — dui pিতেবশী জিমদার গজকcেপর যেু d জিড়েয় পেড়েছ, সবsাn না
হoয়া পযn থামেব না।
গ

িলকা pবাহ (পােলর ভড়ার মত anভােব দলেক aনস
ু রণ করা) — sাধীন িচnাশিk আেছ eমন লাক পািটেত

কম, সবাi গ

িলকা pবােহ ভেস চেলেছ।

গেণশ olােনা (ব বসা uেঠ যাoয়া) — বাজার বেু ঝ কনােবচা না করেত পারেল, লাকসান হেত হেত eকিদন
গেণশ olােব।

গদাi লsরী চাল (ভারী ধীরগিতর চাল বা ধীরগিতর কাজ) — রবীেনর গদাi লsরী চাল e যেু গ চেল না, িতন
িদেনর কাজ eক মােস কের।
গভীর জেলর মাছ (aত n বিু dমান o চাপা) — সেkটারী বেরন বাব ু গভীর জেলর মাছ, কােক রাখেবন আর কােক
tuেল আনেবন, িতিন ছাড়া কu বঝ
ু েত পারেব না।
গরীেবর ঘাড়া রাগ (িনেজর সামেথ র বাiেরর শখ) — িনিদ

আয় নi, uিন গাড়ী িকনেবন ভাবেছন, গরীেবর

ঘাড়া রাগ ছাড়া িক বলব eেক?
গেল জল, গেল যাoয়া (দয়াd হoয়া) — িবধবার কাnা uেন বেু ড়া নােয়ব গেল জল, বলেলন মা tuিম eখােনi
থােকা। aনন
ু য় িবনেয় গেল যাoয়ার মত লাক হেল আর মহাজনী কারবার করেত পারতাম না।
গাছ-পাথর (সংখ া) — সামn মশােয়র বয়েসর গাছ পাথর নi, তাঁেক যব
ু ক দেখেছন eমন কu gােম জীিবত
নi।
guেড় বািল (িন

ল আশা) — দাduর সmিt পেয় নবাবী করেব ভাবছ, স guেড় বািল, িতিন uiল বৗমার নােম

কেরেছন।
গাkuেলর ষাঁড়, ধেমর ষাঁড় (িন মা ভবঘেু র) — জীবানn বাবর
ু ছাট ছেল kuেটা ভেঙ duেটা কের না, গাkuেলর
ষাঁড় হেয় িদিব আেছ।
গাবর গেণশ (aকমণ ) — তামার দাদা eকিট গাবর গেণশ, কান কাজi করেত জােনন না।
গাবের পduল, দত kuেল phাদ (aখ াত বংেশ সjেনর আিবভাব) — মাধ িমেক ছটা লটার পেয়েছ িবu
ঘরামীর মেয়, গাবের পduল ছাড়া আর িক বলেব?
গাঁফ- খজেু র (aলস) — আcা গাঁফেখজেু র লাক তা tuিম, খাতাটা হােতর কােছi রেয়েছ, আর আমােক uেঠ
eেস িদেত বলছ?
গৗরচিndকা (ভূিমকা) — দীঘ গৗরচিndকার শেষ সভাপিত pসে

eেলন, বলেলন কােজর কথা।

ঘর jালােন পর ভালােন (sজেনর িবেরাধী িকntu aপেরর uপকারী) — বাড়ীর কান কাজ কের না aথচ পাড়ার
লােকর সব কােজ uিন আেছন, eমন ঘর jালােন পর ভালােন ছেল আর যন কারo না হয়। [ কu কu ‘ভালােন’ লেখন]
িভতের (ঘের) uঁেচার কীতন, বাiের কাঁচার পtন (ঘের anসংsান নi aথচ বাiের বড়েলােকর চাল দখােনা) —
িদন চেল না aথচ গািড় কের িনমntণ রkা করেত যােc। eেকi বেল িভতের uঁেচার কীতন, বাiের কাঁচার পtন।
ঘেরর শt িবভীষণ, ঘেরর ঢঁ িক kuমীর (িব াসঘাতক আtীয়sজন) — নকশাল বেল ছেলটােক ধিরেয় িদল oর
কাকা, ঘেরর ঢঁ িক kuমীর হেল পার পাoয়া শk।
ঘেষ মেজ (aেনক চ াচিরt কের) —

ছেলটা eেকবাের আনাড়ী িছল, ঘেষ মেজ তরী করেত সময় লেগেছ।

ঘািন টানা (eকটানা পির ম করা) — িবেয় হেয় থেক ঘািন টানিছ, সংসােরর কাজ আর কu কের না।
ঘাম িদেয় jর ছাড়া (িবপদ কেট sিsর ভাব আসা) — পড়াuেনা কের আিসিন, ভাiভা হেব না uেন ঘাম িদেয় jর
ছাড়ল।
ঘােড় কটা মাথা (duঃসাহস) — মাগল মsানেক ঘাঁটােত যাc? ঘােড় কটা মাথা তামার?
ঘােড় ভূত চাপা (aস ত ঝাঁক চাপা) — িথেয়টােরর দল করেব বাবল,ু ঘােড় ভূত চেপেছ দখিছ।

ঘণ
ূ বা iি ত পাoয়া) — eত ধম
ূ ধাম কের িবেয় িদেল মেয়র
ু াkের টর পাoয়া, িবnিু বসগ জানেত পারা ( কান সt
আর আিম ঘণ
ু াkেরo টর পলাম না?
ঘঁ েু ট পােড় গাবর হােস (sজািতর duদশায় আনn পায় eমন) — খাঁড়ািc দেখ হাসছ? ঘঁ েু ট পােড় গাবর হােস,
eমন িদন সবার আেস।
ঘাড়া দেখ খাঁড়া (সেু যাগ পেয়i পির মিবমখ
ু হoয়া) — eতিদন বািড় থেক sশন হঁ েট যাoয়া আসা করতাম,
টােটা হoয়ােত ঘাড়া দেখ খাঁড়া হেয়িছ।
চkuদান করা (cuির করা) — রােলk ঘিড়টা খেজ
পািc না। ক আবার চkuদান করল।
ুঁ
চkuশল
ূ হেয় uেঠেছ।
ূ (aিpয় ব িk) — সদানn পািট ছাড়ার পের চয়ারম ােনর চkuশল
চশমেখার (চkuলjাহীন) — গারাদার মত চশমেখার লােকর কােছ কান দয়ামায়া আশা কেরা না।
চার হাত eক করা (িবেয় দoয়া) — আমার আর eকিট কাজ বাকী আেছ, তামােদর চার হাত eক করা।
চাঁেদর হাট (বhu guণীজেনর eকt সমােবশ) — সািহত পিরষেদ তখন চাঁেদর হাট বসেতা, সজনীকাn তার নতা।
িচিনর বলদ (পেরর সেু খর জন খাটা) — পিরবােরর কতা হেলা িচিনর বলদ, িনেজ আর ভাগ করেত পারল কi?
cuল চরা িবচার (সk
ূ িবচার) — ভােগর সময় সবাi সমান পােব, eকu eিদক oিদক হেব না, eমন cuল চরা িবচার
করা িক সmব?
cuেলাcuিল ( কশাকষণ কের হাতাহািত) — কথা বাড়েত বাড়েত dui বৗেয় cuেলাcuিল লেগ গল।
চাখ টাটােনা (ঈষ া করা) — আিম গাড়ী িকেনিছ তা তামার চাখ টাটােনার িক কারণ?
চােখ চােখ রাখা (সবদা লk রাখা) — মেয় বড় হেয়েছ, চােখ চােখ রােখ নিnনীর মা।
চােখ সরেষuল দখা (িদেশহারা হoয়া) — pথম ঘিু ষটা খেয়i চােখ সরেষuল দখেত লাগলাম, সব যন
anকার হেয় গল, আর তার মেধ du চারেট ছাট ছাট তারা।
চােখর চামড়া (লjােবাধ) — িক কের du পয়সা সানার মাকিড় িদেল ভাiিঝর িবেয়েত, চােখর চামড়া নi দখিছ
তামার।
চােখর বািল (িবরিkর কারণ) — সতীন চােখর বািল হেত পাের, িকntu pকােশ নtuন বueর িবrud িকu বলত না
সম
ু না।
চােখর মাথা খাoয়া (aসাবধানতাবশতঃ দখায় akম) — সামেনi তা রেয়েছ চািবর িরংটা, চােখর মাথা খেয়ছ
নািক?
ছ’ঘােয় ছিট (সবদা সিঠক) — হাruকাকার কান কােজ eকu eিদক হেতা না, eেকবাের ছ’ঘােয় ছিট।
ছাi ফলেত ভাঙা kuেলা ( নাঙরা কাজ করােনার লাক) — suেল বাংলা স ার িছেলন ছাi ফলেত ভাঙা kuেলা, যত
বখােট ছেলেদর শােয়sা করার কাজটা দoয়া হেয়িছল তােক।
ছাiচাপা আguন (pcn pিতভা) — দশ পিtকায় লখাটা বরেনার পর বাঝা গল aিমেতশ হল ছাiচাপা আguন।
ছািত ফালােনা (সাহেসর গব করা) — সিদন ভাসােনর সময় aসীম ছািত uিলেয় না দাঁড়ােল pবাসী kাব মের
শষ কের িদত, কাuেক ছাড়েতা না।

uঁেচা মের হাত গn করা (সামান লােভর জন duণােমর ভাগী হoয়া) — পাঁচেশা টাকা ঘষ
ু িনেত িগেয় ধরা পরল
চকার, চাকির িনেয় টানাটািন, uঁেচা মের হাত গn করার িক দরকার িছল।
ছেড় দ মা কঁ েদ বাঁিচ ( কান kেম udার পাoয়ার চ া) — uটবল িটম খেু লিছেলন aেনক আশা কের, পাঁচ বছর
পের ছেড় দ মা কঁ েদ বাঁিচ aবsা, খেdর খেজ
বড়ােcন।
ুঁ
জল uঁcuর দল (িনলj চাuকােরর দল) — হাruবাবর
ু বঠকখানায় জল uঁcuর দল তাঁর ভােট জতার ব াপাের কান
সেnহ নi e ব াপাের eকমত হেয় গল।
জেল kuমীর ডাঙায় বাঘ (uভয় স ট) — নকশাল আেnালেনর সময় pিসেডিnর ছাtেদর জেল kuমীর ডাঙায় বাঘ,
নকশাল হেল পুিলশ ধরেব, না হেল oরা খন
ু কেরা দব।
জােত মাতাল তােল িঠক (ভােব eেলােমেলা িকn আসেল সয়ানা) — পাকা দখার িদন সারাkণ cuপচাপ থেক
দনা পাoনার কথার সময় বড় মামা eক কথায় লাখ টাকা হাঁকেলন। eেকi বেল জােত মাতাল তােল িঠক।
জেলর পাকা (জলkীড়ায় পu) — হাবেলর ছেলটা জেলর পাকা, সাঁতার কাটায়, মাছ ধরায়, পানা পির ার করায়
তার খব
ু uৎসাহ।
িজিলিপর পঁ চ (kuিটল বিু d) — সন
ু ীল বাব ু psাবটােক eমন ভােব ঘিু রেয় িদেলন, য সদস রা িদেশহারা হেয় গল,
আিম জানতাম oনার পেট পেট িজিলিপর পঁ চ।
ঝড়ঝাপটা (বাধািব ) — জীবেন ঝড়ঝাপটা আসেবi, ধেযর সে

তার মেু খামিু খ হেত হেব।

ঝাঁেকর কi (eকi দেলর সদস ) — জীবনদাi বেলা আর মধ ু বাস বল, সব ঝাঁেকর কi, তামার হেয় কu দাঁড়ােব
না।
ঝােল ঝােল amেল (সমs ব াপাের) — গদাiদা ঝােল ঝােল amেল, সেবেতi আেছন, কান কােজ িতিন না বেলন
না।
ঝাপ বেু ঝ কাপ মারা (সেু যাগ মত কাজ হািসল করা) — eখন সানার দাম কম আেছ, ঝাপ বেু ঝ কাপ মারেত
হেব, গয়নাguেলা গিড়েয় নাo।
টiটmুর (কানায় কানায় পূণ) — duেধর পাtিট টiটmুর হেয় িছল, ঘিট ডাবােতi িকuটা duধ পেড় গল।
টনক নড়া ( চতন হoয়া) — eতিদন পের সরকােরর টনক নেড়েছ, কােলাবাজারীেদর du’eকজনেক ধেরেছ।
টাকার kuমীর (িবপুল সmিtর aিধকারী) — দশ বছর কিমশনার হেয়i রাঘবদা টাকার kuমীর হেয় গল।
টাকার গরম (সmেদর গব) — আমােক টাকার গরম দিখo না, du চার কািট টাকা আিমo দেখিছ।
টােয়েটােয় ( কানkেম / সবািধক) — সব চাঁদা যাগ করেল টােয়েটােয় eক লাখ টাকা হেত পাের।
িটিক দখা যাoয়া ( লাক সমেk থাকা) — pথম pথম খব
ু আসত kােব, eখন আর তার িটিক দখা যায় না।
িটমিটম করা (kীণভােব aিst রkা করা) — আমােদর পাড়ার লাiেbরীটা িটমিটম কের িটঁেক আেছ, লাকজন আর
আেস না।
টkা দoয়া (pিতেযািগতায় aন েদর হারােনা) — uপযপির
পাঁচ বছর eকেশা শতাংশ পাস কিরেয় আমােদর suল
ু
শহেরর সব suলেক টkা িদেয়েছ।
ঠগ বাছেত গাঁ uজার (সকেলi aসৎ) — e gােম সবাi চার, কােক ছেড় কােক ধরব বল? শেষ ঠগ বাছেত গাঁ
uজার হেয় যােব।

ঠনঠন গাপাল (শন
ূ ) — িসnক
ু হাতেড় আর িক হেব aেনকিদন থেকi ঠনঠন গাপাল হেয় গেছ।
ঠসক দখােনা (aপিরশীিলত গব pদশন) — িমনেস ঠসক দখােc কমন, লjায় আমােদর মাথা হঁ ট হেয় গল।
uঁেটা জগnাথ (শিk থাকেলo aিkয়াশীল) — সভাপিতর kমতা খব
ু i কম, কাযত িতিন uঁেটা জগnাথ।
ঠাঁট কাটা (aিpয় s বkা) — aিময় ঠাঁটকাটা লাক বেলi সােহবেক duকথা uিনেয় কাজ আদায় কের িনল।
ডাকাবেু কা (খব
ু duঃসাহসী) — দশটা ডাকাবেু কা ছেল থাকেল পাড়ায় বপাড়ার লাক uকেত পারেব না।
ডানহােতর কাজ / ব াপার (আহার) — শহর বড়ােনা পের হেব, আেগ ডানহােতর কাজ সের নoয়া যাক।
িডগবাজী খাoয়া (uেlা পেথ চলা) — eতিদন eকটা দল কের ভােটর আেগ িডগবাজী খল রথীনদা।
uব মারা (আtেগাপন করা) — ভুিষ কেল ািরর পর aেনক নতা uব মেরিছল।
uেব uেব জল খাoয়া ( লাকচেkর আড়ােল কাজ করা) — aিমতাভ aেনক িদন ধেরi uেব uেব জল খািcল, আজ
িবেয়র কাড দেখ বাঝা গল, রমলার সে

সmকটা িকেসর।

ঢাক পটােনা ( সাৎসােহ pচার) — ক কের আর ঢাক পটােত হেব না, তামার কীিতর কথা কারo aজানা নi।
িঢেম ততালা (মnরগিত) — গগনবাব ু িঢেম ততালায় কাজ কেরন, oঁেক িদেয় স ঠন চলেব না।
ঢক ( ঢর) সn াসীেত গাজন ন (aেনেক িমেল কাজ করেত গল প

হয়) — বাছিবচার না কের সদস কের িনেল

ঢক সn াসীেত গাজন ন হয়, কােজর কাজ হয় না।
ঢাক গলা (iতsত কের বলা) — ঢাক িগলেত হেব না, কাজটা পারেব িকনা বল।
তাল সামলােনা (িবপদ ঠকােনা) — বড় মেয়র িবেয় িদেয় ধার দনা িকu হেয়েছ, আেগ তাল সামলাi, তারপর
ছাটিটর জন চ া করেবা।
তালপাতার সপাi (rug বা duবল মানষ
ু ) — বাড়ীেত খােদ র aভাব নi, aথচ ছেলটা তালপাতার সপাi হেয়i
থেক গল, লmা ভাল, িকntu oজন aেনক কম।
তােসর ঘর (kণভ ুর) — জিমদারী লাপ আiন পােসর পর জিমদারতnt তােসর ঘেরর মত ভেঙ পড়ল।
িতন মাথা (বৃd) — িতন মাথা যার বিু d নেব তার।
িতলেক তাল করা (aিতরি ত করা) — রঘব
ু
ু াব ু সেু যাগ পেলi িতলেক তাল কের বেলন, তােত aেনেকi খব
িবরk।
তীেথর কাক (aনg
ু হ-pত াশী) — কবছর ধেরর তীেথর কােকর মত যduবাবর
ু বঠকখানায় বেস থাকেল, িকu সফ
ু ল
পেয়ছ িক?
tuলসীবেনর বাঘ (ভ

duজন) — গােয় নামাবলী আর কপােল িতলক দেখ ভুলেবন না, গৗরীকাnবাব ু tuলসীবেনর

বাঘ, কত লােকর সmিt হািতেয়েছ তার iয়tা নi।
তেল বguেন jলা (সহসা kাধািnত হoয়া) — খবরটা uেনi তেলেবguেন jেল uঠেলন মেসামশাi।
থতমত খাoয়া (হতবিু d হoয়া) — aস ত p টা uেন স ার pথেম থতমত খেয় গেলন, তারপর সামেল িনেয়
aভীকেক তার ব বহােরর জন pcuর িতরsার করেলন।
িথtu হoয়া (aেপkাkত িsিতশীল হoয়া) — সেব pেমাশনটা পলাম, eকu িথtu হেত দাo, তারপর বাড়ীটা
মরামত করা uru করব।

থাঁড় বিড় খাড়া, খাড়া বিড় থাঁড় (eকেঘেয়) — জীবেন বিচt

কাথায় দখেল? সi থাঁড় বিড় খাড়া, খাড়া বিড়

থাঁড়।
দkযj (ল ভ

কা ) — iuিনয়েনর লােকরা aিফেস uেক দkযj কের সব ভেঙcuের ন কের িদল।

দাঁo মারা (সহেজ লাভ করা) — কনারাম দাঁo মারল, মােঠর জিমguেলা pট কের চড়াদােম িবkী কের।
দাঁড় করােনা (pিতি ত করা) — aেনক ক

কের দাকানটােক দাঁড় কিরেয়েছন বাবা, আমােক oটা রkা করেতi

হেব।
দাঁেত দাঁত িদেয় লড়াi (pাণপণ চ া) — udাstuরা দাঁেত দাঁত িদেয় লড়াi কের কান রকেম aিst রkা করল,
তােদর unিতর ব বsা সরকােরর করা uিচত।
দাঁত ফাটােনা ( কানkেম আয়t করা) — আi আi িট জেয়ে

বাঙলা মাধ েমর ছাtছাtীরা কেয়কিট িবষেয় দাঁত

ফাটােতi পাের িন।
িদন চলা (সংসার চালােনা সmব হoয়া) — আমার িদন চলাi ভার, আিম আর পেরর uপকােরর কথা িক ভাবব?
িদেন ডাকািত — eকিদেন মােছর দাম ডবল হেয় গল, ei িদেন ডাকািত িকntu সরকার মেন িনল।
িদিl কা লা
হল িদিl কা লা

ু (যা পেলo atিp, না পেল duঃখ) — িবেয় কের সখ
ু ী হেয়েছ eমন eক জনo দখেত পােব না, e

ু।

duকান কাটা (eকাn িনলj) — চরণ গাঁসাieর duকান কাটা, প াn বছর বয়েস আবার িবেয় করল।
duমেু খা সাপ ( লাক বেু ঝ কথা বলার মানষ
ু ) — িবনয়বাব ু duমেু খা সাপ, তামার কােছ তামার মত, আমার কােছ
আমার মত বলেব।
duেয় duেয় চার (pত ািশত ফল) — ব বসায় টাকা ঢালার আেগ মেন রাখেব সব সময় duেয় duেয় চার না হেতo পাের।
duয়াের হাতী বাঁধা (ধনী) — গাruিলয়ার িব াসবাড়ী duয়াের হাতী বাঁধা পিরবার।
duেয়ারাণী (ভাগ েদােষ duঃখী) — বাঙালীরা হেলা কnd সরকােরর duেয়ারাণী, বােজেটর িকui পায় না।
ধনক
ু ভাঙা পণ কের সমর বাড়ী
ু ভাঙা পণ (কিঠন pিতjা) — চাকির না পাoয়া পযn আর kাব যােব না, ei ধনক
থেক বেরান বn কের িদেয়েছ।
ধর তkা মার পেরক (তাড়াhuেড়া কের কাজ করা) — িশlকম ধর তkা মার পেরক কের করা যায় না।
ধরােক সরা / শরা jান (মহৎেক tuc jান করা) — কাঁচা পয়সার গরেম ধরােক শরা jান করেছ চndমশাi।
ধমপুt যিু ধি র (ব ােথ aিতশয় সৎ) — uিন সেু দর টাকা নেবন না, ধমপুt যিু ধি র আমার।
ধান ভানেত িশেবর গীত (apাসি ক িবষেয়র uেlখ) — হিcল suেলর রজাl িনেয় কথা, uিন sাধীনতা সংgাম
িনেয় du কথা বেল িদেলন। ধান ভানেত িশেবর গীত eেকi বেল।
ধামাধরা (চাuকার বা চাuকািরতা করা) — বেরন বাব ু ধামাধরা লাক, রায়কতার guণ গাoয়াi তাঁর কাজ।
ধাের কােট না ভাের কােট (কাযকরী না হেলo নােম চলা) — aমল স ােরর আর পড়ােনার kমতা নi eখন ধাের
কােট না ভাের কােট।
ধnu
ু মার কা

(যেথc গ েগাল বা মারামাির) — কথায় কথায় ঝগড়া লেগ গল, তারপর duপেkর দল ভারী

হoয়ােত শেষ ধnu
ু মার কা ।

নখদপেণ (িবশেদ jাত) — ক াি েনর সব কাজi িবমেলর নখদপেণ, oেকi ম ােনজার করা হাক।
ননীর পুtuল (নরম sভােবর পির মিবমখ
ু ) — ননীর পুtuল হেয় লাভ নi, কাজ করার aভ াস কর, গেল যােব
ু মানষ
না, শরীের শিk আর আtিব াস বাড়েব।
নয়-ছয় (aপচয় বা ন করা) — চাঁদার টাকা নয় ছয় করার জন তপন বাবেু ক সmাদেকর পদ থক সরােনা হল।
নাকািন- চাবািন খাoয়া (নাকাল হoয়া) — মামার কথায় মামলা করেত িগেয় নাকািন- চাবািন খেয়িছ, oi কাজ আর
জীবেন করব না।
নাম রাখা (সখ
ু ািত রkা করা) — সেু বােধর মত ছেলরাi suেলর নাম রাখেব।
নারেদর িনমntণ (সাধ াতীত সংখ ায় িনমntণ) — লাক খাoয়ার কথা duেশা, খেয়েছ িতনেশা, eখনo বাকী আেছ,
eেতা নারেদর িনমntণ দখিছ।
নন
ু আনেত পাnা uেরােনা (টানাটািনর সংসার) — আমােদর তা নন
ু আনেত পাnা uেরায়, eর মেধ

ছেলর

লখাপড়ার টাকা কাথায় পাব?
পগার পার (আয়েtর বাiের পলায়ন) — পুিলস আসেত আসেত ডাকাতরা মালপt িনেয় পগার পার।
পটল তালা (মিরয়া যাoয়া) — য িদন পটল tuলব, বঝ
ু েব ei শমার কত দাম িছল।
পরকাল ঝরঝের (ভিবষ ৎ anকার) — kাস টেনi িবিড় খেত িশেখেছ িব সকশেনর কটা ছেল, পরকাল ঝরঝের
হেব না তা িক?
পেরর মেু খ ঝাল খাoয়া (পেরর কথায় িব াস করা) — পেরর মেু খ ঝাল না খেয় মেয়টার বkব আেগ uেন তার
পর িসdাn িনেল ভাল করেতন pধান িশিkকা।
পেড় পাoয়া চাd আনা (apত ািশত pািp) — কেবকার eিরয়ার eখন পলাম, সদ
ু িদেয়েছ িকনা জানার iেc নi,
পেড় পাoয়া চাd আনাi লাভ।
পােরর কিড় (সি ত পুণ ) — গরীেবর সবা কের িদন কাটাi, পােরর কিড় aজন করাo তা দরকার।
পােয় পা িদেয় ঝগড়া করা (aন েক uত k কের িববােদর সৃি করা) — পােয় পা িদেয় ঝগড়া করছ কন? আমার
দরজার সামেন ছাড়া গািড় রাখার আর জায়গা নi?
পাকা ধােন মi (সমহ
ূ kিত করা) — আিম তা তামার পাকা ধােন মi িদiিন ভাi, আমার সমােলাচনা করা দয়া
কের বn কর।
পাত পড়া (angহণ করা) — ঘাষ বাড়ীেত প াn-ষাটটা পাত পেড় duেবলা। eকাnবত সংসার চালােনা সহজ নয়।
পায়াভারী (পদ বা ধেনর aহংকার) — চাকিরটা পাoয়ার পর aিনেলর পায়াভারী হেয় গেছ, বnuেদরo পাtা দয়
না।
িপপুিফu (aত n aলস) — িচিঠটা পা করেত বললাম তােতo aপারক। িপপুিফu হেয় জীবন চলেব?
িপেল চমকােনা (aত n আ য হoয়া) — িদেনর বলা দাকান লট
ু হেয়েছ uেন আমার িপেল চমেক গল।
পুঁিটমােছর pাণ (kীণজীবন) — দাকােনর কমচারী পুঁিটমােছর pাণ, বueর রাজেরােগর িচিকৎসা িক কের করােব।
পটভােত (uধ ু খাoয়ার িবিনমেয় কাজ) — িমি র দাকােন বয়guেলা মাiেন পায় না, পটভােত কাজ কের।
পাড়া কপাল (duভাগ ) — আমার পাড়া কপাল, ভগবান আমােক তামার সংসার িঝ-িগির করেত পািঠেয়েছন।

পাঁ-ধরা (an সমথন) — ফণী বাব ু িচরকালi সােহেবর পাঁ-ধরা লাক, িনেজর কান মতামত নi।
পাঁদ-পাকা (aকালপk) — বড় পাঁদ-পাকা ছেল তা tuিম, কারo কথা শান না, িনেজর মত জািহর করেতi ব s।
ফাঁকা আoয়াজ (বৃথা আsালন) — ভেবনবাব ু গলাবাজী করেল িক হেব, ফাঁকা আoয়ােজ ঘাবড়ােনার লাক নয়
পরাণ মজম
ু দার।
uেলর ঘােয় মছ
ূ া যাoয়া (সামান আঘােত কাব)ু — কােটo িন uধ ু ছেড় গেছ, তােতi eত কাnা? uেলর ঘােয় মছ
ূ া
যায় দখিছ তামার মেয়।
বকধািমক (ভ ) — মেু খ হিরনাম, গােয় নামাবলী, িকntu ব বসা সদ
ু খাটােনা, মদন বাবর
ু মত বকধািমক কমi দখা
যায়।
বেরর ঘেরর িপসী কেনর ঘেরর মাসী — tuিম তা বেরর ঘেরর িপসী কেনর ঘেরর মাসী। িস িপ eম পািট কর
aিফেস, পাড়ায় কংেgস।
বড় বড় বাঁদেরর বড় বড় লজ (বড় মানেু ষর uঁcu চাল) — জনােরল ম ােনজার হেয়, বছর বছর গাড়ী পালটােc
aতীন, বড় বড় বাঁদেরর বড় বড় লজ।
বড় মখ
ু করা ( বশী আশা করা) — বড় মখ
ু কের চাiল ছাট ভাগেনটা, সাiেকল eকটা না িদেলi নয়।
বjআঁuিন ফsা গেরা (কড়া িনয়েম tিট থাকা) — িবহাের মদ পান িনেষধ আiন পাস হেয়েছ, িকntu pায় খালাখিু ল
মদ িবkী হেc, বj আঁuিন ফsা গেরা হেয় গল।
বাঁেশর চেয় কি

দড় (pধান ব িk aেপkা aধsনেদর aিধক uৎসাহ) — মািলক িকu বলার আেগi দারoয়ান

সিললেক বকাবিক করেত লাগেলা, বাঁেশর চেয় কি

দড় দখিছ।

বাঁ হােতর খল (aিত সহজ) — কেলেজ ভিত কিরেয় দoয়া pদীপদার বাঁ হােতর খল।
বাঁ হােতর ব াপার / যাগার (ঘষ
ু ) — ছাট দােরাগা বাঁ হােতর ব াপাের িসdহs, aত বড় বাড়ীটা মােবেল ঢেক
ফেলেছ।
বািলর বাঁধ (duবল pিতেরাধ) — জনগেণর মত হেলা বািলর বাঁধ, সরকার pবল হেল uিড়েয় দয় সে

সে ।

বাstuঘঘ
ু tuর) — শেলন বাব ু বাstuঘঘ
ু ু (সচ
ু ,ু িক রকম পঁ েচ ফেল নেরশদােক জরবার কের িদল।
িবduেরর kuদ ( dার সিহত kত aিত সামান দান) — ঝাuদােরর ছেলটা দশ টাকা িদেয় রড kস

াগ িকনেলা।

িবduেরর kuেদর মতi eটা pশংসার িবষয়।
িবনা মেঘ বjপাত (apত ািশত সবনাশ) — কিণ

িবমান িবে

ারেণ িতনেশা পিরবাের িবনা মেঘ বjাঘাত হেয়

গল।
িবড়ােলর গলায় ঘ া বাঁধা (uঁিকপূণ কাজ করা) — দািয়t সবারi আেছ, িকntu িবড়ােলর গলায় ঘ া বাঁধেত
আমােকi যেত হেব। বাকীরা চাঁদা িদেয় খালাস।
বক
ু িদেয় পড়া / করা (pাণপণ করা) — পাড়ার য কান িবপেদ িদেব n ু বক
ু িদেয় কের।
বক
ু বাঁধা (সাহস স য় করা) — ভিবষ েত িকu করেত পারব ei আশায় বক
ু বঁ েধ পেড় আিছ কারখানায়।
ব ােঙর আধিু ল (সামান স িত) — ei জীবনবীমার টাকাটাi আমার ব ােঙর আধিু ল, আর িকu নi।
ভরাuিব (সmণ
ূ kিত) — কা-aপােরিটভ ব া

ফল করায় aেনক মানেু ষর ভরাuিব হেলা।

ভগবােনর মার duিনয়ার বার ( দবতার কায pিতিবধােনর aতীত) — কান পাপীi সেু খ থাকেত পারেব না, ভগবােনর
মার duিনয়ার বার, কানিদক িদেয় শািs পােব কlনাo করেত পারেব না।
ভেs িঘ ঢালা (িন

ল uেদ াগ) — খলাধল
ূ ার unিতর জন kাবguেলােক টাকা িদেয় ভেs িঘ ঢালেছ সরকার।

ভােগর মা গ া পায় না ( যৗথ ব াপার) — শিরকািন সmিt বেল বািড়র রkণােবkণ হেc না, ভােগর মা গ া পায়
না, eকথাi সত ।
ভােঙ তব ু মচকায় না (pিতjায় দৃঢ়) — বড় ঘেরর মেয়, ভাঙেব তব ু মচকােব না। pায় না খেয় আেছন, তব ু কারo
দান নেবন না।
িভেজ বড়াল (ভালমানষ
ু সাজা) — জেজর সামেন পশকার ভdেলাক eেকবাের িভেজ বড়াল।
িভেটয় ঘঘ
ু ু চড়ােনা (সবনাশ সাধন করা) — সেব তা eকটা মামলা দখছ, পর পর কস করেবা, িভেটয় ঘঘ
ু ু চিড়েয়
ছাড়েবা।
িভন ু (িভn) ভােত বাপ পড়শী (সংসার আলাদা হেল টান থােক না) — বড়দার সে

আর দখা সাkাৎ হয় না

মku
ু েলর। িভন ু ভােত বাপ পড়শী, িক আর করা যােব।
ভূেতর বগার (প

ম) — জনকল ােণর নােম ভূেতর বগার খাটা আমার পেk সmব নয়।

মেগর মল
ু ক
ু (aরাজকতা) — icামত uটপাথ দখল কের দাকান দেব, মেগর মল
ু ক
ু পেয়ছ নািক?
মিণকা ন যাগ (চমৎকার যাগােযাগ) — নতাজীর বীয আর রাসিবহারী বসর
ু kটৈনিতক pভাব, ei duেয়র
মিণকা ন যােগ গিঠত হেলা আজাদ িহn ফৗজ।
মেন মেন মন কলা খাoয়া (িনেজর িচnা গাপন রাখা) — tuিম মেন মেন মনকলা খােব, kােবর সদস রা জানেব িক
কের? নািটশটা বার করার আেগ সবার সে

যিু k করা uিচত িছল।

মাকাল ফল (সদ
ু শন aেকেজা লাক) — সমীেরর মত মাকাল ফল সমােজর কান কােজ লােগ না।
মশা মারেত কামান দাগা (tuc ব াপাের িবশাল uেদ াগ) — ঘিড় চার ধরেত eস আi িট ( sশাল iনেভি েগশন
িটম) তরী হেয় গল, e তা দখিছ মশা মারেত কামান দাগা।
মািছমারা করানী (কেমর aেযাগ কমচারী) — বিসেয় বিসেয় মাiেন দoয়া ছাড়া মািছমারা করানীেদর িদেয়
কাmানীর আর িকu কাজ হয় না।
মােছর মা (িন ু র) — িনেজর ছেলেমেয়েদর oপর eত aত াচার করেছ, মােছর মা হেয় গল দখিছ তামার বড়দা।
মািটর মানষ
ু (সরল o সৎ মানষ
ু ) — কিব নেরnd দব মািটর মানষ
ু িছেলন, তাঁর সmেক কারo কান aিভেযাগ িছল
না।
মাৎস ন ায় (বড় মাছ ছাট মাছেক খাoয়ার aিবচার) — িবহাের মাৎস ন ায় চেল, গরীব লােকর টঁকা দায়।
মাথার ঘাম পােয় ফলা (aত িধক পির ম করা) — মাথার ঘাম পােয় ফেল du পয়সা আয় কের বাড়ীটা িকেনিছ,
eখন eকu সেু খর মখ
ু দখেত পাব।
মােনর গাড়ায় ছাi (apেয়াজনীয় বstuর সd বহার) — মােনর গাড়ায় ছাi দoয়ার মত কের সংসােরর সব
িজিনসেক কােজ লাগােত হেব।
মাnাতার আমল (aত n pাচীন) — ei মাnাতার আমেলর কাটটা কাথায় পিল?

িমছিরর uির (িম মখ
ু ী duবৃt) — কানাiবাব ু িমছিরর uির, মেু খ মধ ু ঝের aথচ সকেলর সবনাশ করাi oনার pধান
কাজ।
মখ
ু tuেল চাoয়া (pসn হoয়া) — ঠাkuর মখ
ু tuেল চাiেলন eতিদেন, বuমার ছেল হল দশ বছর পর।
মন
ু ীনা

মিত ম (ভালমানেু ষর পদsলন) — রাজ পােলর aধঃপতন দেখ পুেরােনা কথা মেন পেড় গল, মন
ু ীনা

মিত ম।
মঘ না চাiেতi জল (apত ািশত লাভ) — কndীয় সরকােরর aনদ
ু ান eেস গল, e য মঘ না চাiেতi জল।
ম াo ধরা (ঝােমলা সামলােনা) — বিু d তা সবাi িদc, িকn ম াo ধরেব ক?
যতkণ
যতkণ

াস ততkণ আশ (জীবন যতিদন আশাo ততিদন) — eকবার লাকসান হেয়েছ বেল কারবার ছড় না।

াস ততkণ আশ, লেগ থাকেলi ফল পােব।
যেখর ধন (kপেণর স য়) — মলয়দা তাঁর যেখর ধন pাণ থাকেত কাuেক দেবন বেল মেন হয় না।
যেমর দিkণ duয়ার (মৃtu ) — যেমর দিkণ duয়ার খালা আেছ, তামার মত পাপীর সটাi শষ গিত।
যমন বেু না oল তমনi বাঘা তঁ tuল (uপযk
ু pিতdndী) — dui মsােন লেগেছ জিমটা হাতােনার pিতেযািগতা,

যমন বেু না oল তমনi বাঘা তঁ tuল, ক িজতেব বলা শk।
রথ দখা (আর) কলােবচা (ব বসােয়র কােজর সে

িবেনাদেনর ব বsা) — সিমনাের চ ীগড় িগেয় িসমলাটা দেখ

eলাম। রথ দখাo হল, কলা বচাo হল।
রাঘবেবায়াল (সবgাসী লাভী মানষ
ু ) — pতীকবাবর
ু মত রাঘবেবায়ােলর হাত থেক সহেজ ছাড়া পােব বেল মেন হয়
না ভাi।
রাঙা মেূ লা (rপবান aথচ aপদাথ) — সলেস du চারেট রাঙামেূ লা রাখেল কাজ চেল যােব ভব না। কােজর লাক
ছাড়া bা

চলেত পাের না।
ল াকা

(tuমল
ু ঝগড়া) — আজেক a ােসmিলেত ল াকা

হেয় গল। মাiক ছাঁড়াuিড়, cuল ধের টানা আর duচার

জেনর হাতাহািত সব ক ােমরায় ধরা পেড়েছ।
লাগামছাড়া (সহ সীমার বাiের) —

পঁ য়ােজর দাম লাগামছাড়া, eকশ টাকা িকেলা, িকntu সরকােরর কান হঁ তেকঁ ত

নi।
শবরীর pতীkা (aিতদীঘ pতীkা) — ভূিম aিধgহেণর kuিড় বছর পের সরকার টাকা িদল। শবরীর pতীkার মত
aিভjতা জনগেণর।
শাঁেখর করাত (duিদেকi কােট) — িমucuয়াল ফা

শাঁেখর করাত, লাভ হেল eক গাদা চাজ, না হেল লাকসােনর

বাঝা।
শােপ বর (আশি ত aিনে র পিরবেত লাভ হoয়া) — িমuিনিসপ ািলিট বাড়ীটা aিধgহণ করায় শােপ বর হেলা,
ভাiরা oটােক ন করিছল, যাi হাক কেmনেশসেনর টাকাটা সবাi পােব।
িশবরািtর সলেত (eকমাt বংশধর) — িতন ভাieর eকিট মাt নািত, িশবরািtর সলেত, তাi সবাi সবদা
uৎকি ত।
িশের সংkািn (আসn িবপদ) — িশের সংkািn আর tui িসেনমা দখেত চলিল? পরীkার আর ছ-সাত িদন বাকী
আেছ।

সাতরাজার ধন মািণক (aমল
ূ সmদ) — বিু ড়র eক নািত সাত রাজার ধন মািণক।
সােপর পাঁচ পা দখা (aসmব িচnা) — tuিম িক সােপর পাঁচ পা দেখছ, য হাজার টাকা চাঁদা চাiছ?
সেু খর পায়রা (সিু দেনর বnu) — সহকম বল, পাড়ার লাক বল, সব সেু খর পায়রা, duিদেন কu সাহায করেত
আসেব না।
সানার পাথরবািট (যা বাsেব হেত পাের না) — মিহলা পুিলশ eক সময় সানার পাথরবািট ভাবা হত, eখন তারা
সব ফােসi কাজ করেছ।
হ-জ-ব-র-ল (guিলেয় যাoয়া) — psাবটা পেড় হ-জ-ব-ড়-ল মেন হল, oর মাথাম ু ু আমার বাধগম হল না।
হির ঘােষর গায়াল (aব বিsত বড় pিত ান) — পনশন িডপাটেম

eকটা হির ঘােষর গায়াল, ছমােসo ফাiল

খেজ
পাoয়া যায় না।
ুঁ
হির-হর আtা (aিত ঘিন ) — িশব ু আর pেমাদ হির-হর আtা, কান কাজ আলাদা ভােব কের না।
হতা কতা িবধাতা (ucতম কতাব িk) — আমােদর bাে

ম ােনজারi হতা কতা িবধাতা, তার oপের কারo কথা

চলেব না।
হষবধেনর ঠাট (আিভজাত পূণ চালচলন) — পনশেনর টাকায় সi হষবধেনর ঠাট িক আর বজায় রাখা সmব?
হােট হাঁিড় ভাঙা ( গাপন কল

pকােশ আনা) — আমােক চিটo না বেল িদিc, হােট হাঁিড় ভেঙ তামার বারটা

বািজেয় দব।
হাড় জড়
ু ােনা (sিsলাভ) — কেলাটা জেল যাoয়ায় eলাকার লােকর হাড় জুড়ােলা।
হাত করা (বশ করা) — সােহেবর িপe- ক বশ কের uিটটা ম ােনজ কের িনল aিনেমশ।
হাতটান ( চার) — নবকাকা পুরেনা লাক হেলo eকu হাত টান, বাড়ী খালা রেখ ছেড় যাoয়া শk।
হাত দoয়া (আরm করা) — কােজর হাত দoয়ার আেগ সব িদক খিতেয় না দখেল পের িবপেদ পড়েব।
হাত পা বঁ েধ জেল ফেল দoয়া (aসহায় কের িবপেদ ফেল দoয়া) — জিমদার বাড়ীেত িবেয় িদেয় মিlকােক
হাত পা বঁ েধ জেল ফেল িদেলন ঘাষাল মশায়।
হােতর পাঁচ (eকমাt সmল) — ei প াশ হাজার টাকাi আমার হােতর পাঁচ, eটা হাতছাড়া করা যােব না।
হােত কলেম (ব বহািরক) — ঘের বেস না থেক হােত কলেম কাজ িশেখ নাo, িকu করার সেু যাগ পােব।
হাল ছাড়া (হতাশ হoয়া) — দশ বছর চ া কের মেয়র িবেয় িদেত পারলাম না, eখন হাল ছেড় িদেয়িছ।

দশম পিরেcদ: auিd সংেশাধন
auিd-সংেশাধন o auিd-িবচার

বণাuিd
বাংলা ভাষায় i, ঈ, u, ঊ, ণ, ন, শ, ষ, স, য, জ iত ািদ বেগর eবং য ফলা, ব ফলা pভৃ িতর ucারেণর পাথক
রিkত হয় না; ei হtu ছাtছাtীগেণর রচনায় বণাuিdর িবেশষ pাcuয দখা যায়। সিn, সমাস, kৎ-তিdতািদ িবষেয় সম k
ব ু ৎপিt জnােল e িবষেয়

মpমাদ aিধক হয় না। eতd তীত ruিতিলিপ বা aনিু লিপর সাহােয i মধ ে ণীসমেূ হ iহা িশkা

দoয়ার pেয়াজন। িবষয়িট যেথ gurut িদেয় শখােনা হয় না। eমনিক িশkকগণo িব াn।
[পরীkাgহণকােল p পেt aud শb ud কr ত দoয়ায় pেয়াজন হ’ ত পাের, িকntu িশkাদানকােল oirপ রীিত
pশs নয়। বরং বােড ud শbguিলi বড় বড় akের িলেখ দoয়া uিচত। ucারেণর সমতাi বণাuিdর মল
ূ কারণ,
দৃি শিkর সাহােয সguিলর িনরসন করেত হয়।]
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i-ঈকার জিনত
মরীিচকা,

ািn আরo aেনক শেb ঘেট থােক। সguিলর কেয়কিটর ud বানান িনmrপ — শরীরী, িনমীিলত,

ীমতী, বাসিু ক, দািব, মীমাংসা, রথী, unীলন, সিmলন, সধ
ু ী, aতীিndয়, সমীহ, ঈিpত, u ীষ, pীিত, pতীিত,

pাচী, pতীচী, uদীচী, বীভৎস, aতীব, বীত d, বীতরাগ, িনরীkণ, সীমn, ভারতী, আরিত, িসঁ িথ, কীতনীয়, কীিত, পূিজত,
পু ীভূত, গৃহীত, পীযষ
ু , গৃহsািল, পাকsলী, পূরবী, িকরীিট, গরীয়সী, arunতী, aপকারী, aপকািরতা, ফাlguনী, বnী,
বিnt, uপািধ, পদবী iত ািদ।
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u-ঊকার জিনত

ািn আরo aেনক শেb ঘেট থােক। সguিলর কেয়কিটর ud বানান িনmrপ — sূ প, চূষ ,

মহীruহ, uবর, ঊষর, ঊহ , aব ূ ঢ়, সমহ
ূ , uduত, পরাভূত, কৗtuক, কয়র
ূ , শাদল,
ূ suরণ, ধিূ ল, ধল
ূ , সর
ু া, ভূষণ, শর
ু ,
ঊবশী, huলsuল, ধত
ূ , সk
ূ , ধজ
ূ িট iত ািদ।

ণ, ন-ঘিটত auিd
aud

ud

aud

ud

গননা

গণনা

আি হক

আিhক

aন ু

aণু

পূবা হ

পূবাh

কিনকা

কিণকা

pা ন

pা ণ

মিু ণ

মিু ন

duণাম

duনাম

শণ
ূ

শন
ূ

মধ
ু ণ

মধ
ূ ণ

রামায়ন

রামায়ণ

স ীতণ

স ীতন

রসায়ণ

রসায়ন

কণক

কনক

মল
ূ ায়ণ

মল
ূ ায়ন

মৃয়মান / মৃয়মাণ

িmয়মাণ

ফাlguণ

ফাlguন

sান ু

sাণ ু

ণ, ন-ঘিটত auিd য সব শেb ঘেট থােক। সguিলর কেয়কিটর ud বানান িনmrপ — pমাণ, pণাম, pাণ, pণাশ,
pন , িবপণন, বানps, বিণক, ku , সবা ীণ, জাhবী, utরায়ণ, দিkণায়ণ, ru ণ, রেণnd, বণী, লkণ (নাম), লkণ

(িচh), কারণ, ক ণ, sাণ,ু guণ, যntণা, পুণ , দruন, দাruণ, ধরন, ধারণ, পািণিন, ফিণনী, kিtয়াণী, gnন, মd
ু ণ,
ষা ািসক, িহর য়, kuণাল, মাণবক iত ািদ।

ট, ঠ-ঘিটত auিd
aud

ud

aud

ud

ঘিণ

ঘিণ

aিন

aিন

যেথ

যেথ

যিু ধি র

যিু ধি র

হটাৎ

হঠাৎ

মিু

মিু

কেরািঠ

কেরািট

o

o

kuটরী

kuঠরী

পৃ

পৃ

ধৃ

ধৃ

জ
ট-ঠ ঘিটত

জ

ািn আরo aেনক শেb ঘেট থােক। সguিলর কেয়কিটর ud বানান িনmrপ — i , আে -পৃে , যি ,

ষ ী, গা ী, গির , ভূিম , কিণ , পু , িপ , a ু , ষ চk, ষ পদ iত ািদ।

ত, ৎ-ঘিটত auিd
aud
uিচৎ

ud
uিচত

aud

ud

ভিবষ ত

ভিবষ ৎ

সনত

সনৎ

aিজৎ

aিজত

indিজত

indিজৎ

রি ৎ

রি ত

জগত

জগৎ

জাgত

জাgৎ

ঐরাবৎ

ঐরাবত

খেদ াৎ

খেদ াত

pেদ াৎ

pেদ াত

িনরাপদস ু

িনরাপৎস ু

ভাগবৎ

ভাগবত

uৎরাi

uতরাi

ত, থ-ঘিটত auিd
aud

ud

aud

ud

aিs

aিs

িতsা

িতsা

বরখাs

বরখাs

মখ
ু s

মখ
ু s

থtu
ু

থথ
ু ু

থত
ু কার

থৎু কার

ত-থ ঘিটত

ািn আরo aেনক শেb ঘেট থােক। সguিলর কেয়কিটর ud বানান িনmrপ — gs, পরাs, তদবs,

নািs, িনশীথ, sাs , হঠাৎ iত ািদ।

র, ড়, ঢ়-ঘিটত auিd
aud

ud

aud

ud

তারাতাির

তাড়াতািড়

আষাড়

আষাঢ়

গuর

গruড়

িশ ারা

িশ াড়া

cuিপসােড়

cuিপসাের

চঙািড়

চঙাির

tuড়িক

tuরিক

থড়
ু থেু ড়

থর
ু থেু র

duড়মশ
ু

duরমশ
ু

ফkর

ফkড়

মাকরসা

মাকড়সা

র-ড়-ঢ় জিনত

ািn আরo aেনক শেb ঘেট থােক। সguিলর কেয়কিটর ud বানান িনmrপ — pগাঢ়, দৃঢ়, নীর,

নীড়, আড়mর, ষ যnt, ষ ভুজ, আড় , গূঢ়, rঢ়, আrঢ়, aব ূ ঢ়।

য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা-ঘিটত auিd
aud
বিশ

ud
বিশ

aud

ud

সnাসী

সn াসী

বেnাপাধ ায়

বেn াপাধ ায়

বৎু পিt

ব ু ৎপিt

দািরd

দািরd

pত াখান

pত াখ ান

সামথ

সামথ

সাnনা

সাntনা

মহt

মহtt

সttা

সtা

sরsতী

সরsতী

পk

পk

আয়t

আয়t

ujল

ujjল

িবদ ান

িবdান

সnmuখ

সmখ
ু

সnান

সmান

বিচt

বিচt

সেnলন

সেmলন

লkী

লkী

সk
ু

সk
ূ

যkা

যkা

শ, ষ, স-ঘিটত auিd
aud

aud

ud

দ

শষ

শস

পিরsার

পির ার

kষ

kশ

ভ

ভs

িন

গাsদ

ংশ

ud
গা

ংস

n

িনsn

আশিk

আসিk

মানিষক

মানিসক

সস
ু িু p

সষ
ু িু p

িব াষ

িব াস

শাnনা

সাntনা

duিবসহ

duিবষহ

pসs

pশs

িবসম

িবষম

িশিসর

িশিশর

শ-ষ-স জিনত

ািn আরo aেনক শেb ঘেট থােক। সguিলর কেয়কিটর ud বানান িনmrপ — ঊবশী, শখ,

শৗিখন, ভী , িশষ , aবতংস, ঈষৎ,

ীচরেণষ,ু সচ
ু িরতাস,ু িনরাপৎস,ু sহাsেদষ,ু duবাসা, aিভলাষ, aিভসার, পুরsার,

পির ার, পু িরণী, আিব ার, বিহ ার, আনষ
ু ি ক,

শাষণ, শাসন, িবsয়, pশংসা, পিরsuট, পিরেষবা, পিরেবশন,

িবsািরত, িবেsাটক, িবেsারণ, নৃশংস, duিবষহ, ঊষা, ঊষসী, pেদাষ, pিতেষধক, সষ
ু মা, urষা, সংশয়, সংsব, সশ ,
শশা , চাkuষ, aিভেষক, পিরিষk, পু , বৃহsিত, িসd, িনিষd, িন
সাn (anিবিশ ),

n, আষাঢ়, িন

হ
ৃ , aিভশাপ, aিভসmাত, শাn,

ud

aud

ud

সরsতী

বৎু পিt

ব ু ৎপিt

লkী

sাs

sাs

িবদ ান

িবdান

tহsশ

t হsশ

বণ, sবণ (kরণ) iত ািদ।

যk
ু াkর-ঘিটত auিd
aud

ud

aud

পk

পk

sরsতী

পাশ

পা

লkী

জ

জ



ংশ

ধবংস

সp

sp

pjjিলত

pjিলত

iয়tা

iয়tা

uধ

ঊ

ujল

ujjল

সnা

সn া

সাহায

সাহায

dn

dnd

ucারণেদাষ-ঘিটত auিd
aud

ud

aud

ud

aud

ud

বিk

ব িk

aভ s

aভ s

িকিtম

kিtম

নয

ন ায

সর
ু ধনী

সর
ু ধন
ু ী

সnান

সmান

তজ

ত াজ

ভাগীরতী

ভাগীরথী

িশরেcদ

িশরে দ

ব ািথত

ব িথত

গধপ

গদভ

মনেমাহন

মেনােমাহন

িপচাশ

িপশাচ

aনাটন

aনটন

সnmuেখ

ঘিন

ঘিন

যি

যি

aপগ

সmেু খ

যেথ

যেথ

uিd

uিdg

ভূম ািধকারী

ভূম িধকারী

কােমkা

কামাখ া

িবি ক

বৃি ক

pিতdিnতা

pিতdিndতা

মধস
ূ ন
ু ধ

মধস
ূ ন
ু দ

বেnাপাধ ায়

বেn াপাধ ায়

sাs

sাs

িশরধায

িশেরাধায

জ

জ

পরk

পেরাk

মঘনাথ

মঘনাদ

eতdারা

eতddারা

arunuতী

aেপাগ

arunতী

uিচৎ

uিচত

আকা

সাঁপ

সাপ

জলছt

া

আকাkা

ন াহ

ন ায

শাবাশ

সাবাশ

িচৎপাৎ

িচৎপাত

জলসt

বীজাণ ু

জীবাণ ু

আশিk

আসিk

শ ান

শান

kuৎিসৎ

kuৎিসত

কাঁচ

কাচ

ব াবsা

ব বsা

obিদ

aবিধ

ucারণ িবkিতর আিদ কারণ িছল aিশিkত লােকর uেন শখা শেbর ভুল ucারণ o িজhার জড়তার জন
ucারণ িবkিত। sাধীনতার পের কিলকাতা a ল eবং পি মবে র শহরা েল udাstu পূবব বাসীগেণর আগমেন ucারেণ
তােদর pভাব িবkিতর আর eকিট বড় কারণ হেয় দাঁড়াল। চাকির kেt udাstuেদর agািধকার দoয়ায় িশkা pিত ান o
িমিডয়ােত udাstuেদর সংখ া aত িধক হেয় দাঁড়াল। িমিডয়া kত িবkিত দাবানেলর মত ছিড়েয় পড়ল। বাকী পি মব বাসী
eেদর aিভজাত মেন কের aেনকেkেt an aনস
ু রণ করল। ei pসে

কিব কািলদাস রােয়র বkব pিণধানেযাগ :-

“ছাtেদর uিচত aনগ
ব েদেশর লাকেদর মেু খ ucারণ uিনয়া pkত ucারণ িশিখয়া লoয়া।”
ু

যফলার ucারণ-ঘিটত auিd
পূেবi দেখিছ, বাংলায় য-ফলার ucারণ খব
ু s eবং িনিদ নয়; য-ফলা যk
ু a-কারাn বণ aেনক সময় ‘a া’
ucািরত হয়, iহার ফেল কতকguিল বানান ভুল দখা যায়। যথা,
aud

ud

aud

ud

ব ায়

বয়

ব াতীত

ব তীত

ব াবহার

ব বহার

বা ন

ব

ব করণ

ব াকরণ

ব াবধান

ব বধান

ব পার

ব াপার

ব াk

বk

বখা

ব াখ া

ব াs

বs

ব

বা

বp

ব াp

ব িধ

ব ািধ

ব য়াম

ব ায়াম

ব ািতkম

ব িতkম

ব ািk

ব িk

ন

eকi শেbর িবিভn বণিবন াস
(ক) কতকguিল সংsৃত শb িdিবধ pকাের লখা যেত পাের বেল ব াকরণকার জগদীশ চnd ঘাষ uেlখ কেরেছন।
যথা: —
akuর

a ূর

কৗশল া

কৗসল া

মkuট

মku
ু ট

anরীk

anিরk

kuর

খর
ু

মরীচ

মিরচ

uষা

ঊষা

গা ীব

গাি ব

পদবী

পদিব

কবাট

কপাট

anঃপাতী

anঃপািত

মিহ

মহী

কলসী

কলিস

aবিন

aবনী

kuসীদ

kuশীদ

kuিটর

kuটীর

রজিন

রজনী

িকশলয়

িকসলয়

ধরণী

ধরিণ

তরিণ

তরণী

কলস

কলশ

সপ
ূ নখা

শপ
ূ ণখা

শর

সর

kিম

িkিম

pিতকার

pতীকার

বিস

বিশ

ভূমী

ভূিম

সরয ূ

সরয ু

কেকয়ী

ককয়ী

িণ

ণী

ঋি

িরি

িনিমষ

িনেমষ

হনম
ু ান

হনূমান

পিরহার

পরীহার

মসর
ু

মসর
ূ

কিট

কটী

দবকী

দবকী

তন ু

তনূ

িবষদ

িবশদ

সচ
ূ ী

সিূ চ

তির

তরী

ei শbguিলর বানান িবিভn aিভধােন

য ভােব

শবাল

শবল

লখা হেয়েছ তােত িবেশষ তারতম

পিরলিkত হয় না।

পরবত কােল আনnবাজার o aনস
ু ারী িমিডয়া pিত ানguিল য বানান িবশৃ লার সৃি কেরেছন তােত জগদীশচnd ঘােষর
ei তািলকার িকu শb uেক পেড়েছ। ব াপারিট আেলাচনা কের জিটলতা না বাড়ােনাi ভাল। সংsৃত gেn ei ধরেণর বানান
দখা যায় বেল aেনেক যিু k খাড়া কেরন। e ব াপাের পুঁিথ নকলকারীেদর ভূিমকা, jােনর aভাব, ব াকরণ পােঠর aিভjতা
না থাকা iত ািদ aেনক কারণ আেছ। সকেলর uিচত aিভধান aনস
ু রণ করা। যাঁরা সংsার চান তাঁেদর স সংsার aিভধােন
করেত হেব। eর জন যা pািত ািনক িনয়ম আেছ তা pিতপালন কের করেত হেব। duঃেখর কথা িব িবদ ালয় o বাংলা
a াকােডিম রাজৈনিতক দেলর ক াডাের ভিত। eঁেদর সিদcা eবং সেবাপির যাগ তা িনেয় p

আেছ। তাi বhuিদন e সব

িনেয় কাযকরী কান আেলাচনা হয় না।

(ক) কতকguিল খাস বাংলা শেbরo িবিভn বণিবন াস pচিলত আেছ। িনেm eirপ শেbর কিতপয় দৃ াn দoয়া
হ’ল। e শbguিল আধিু নক aিধকাংশ লখকগণ যrপভােব বণিবন াস কেরন, তাi pথমতঃ বামিদেক িলিখত হ’ল। e
সmেn িব িবদ ালয়-pবিতত বানােনর িনয়ম d ব (পিরিশ )।
সানা

সাণা

eকিট

eকটী

আমানত

আমানৎ

কান

কাণ

দিলল

দলীল

সাদা

শাদা

িশকার

শীকার

আনািড়

আনাড়ী

বামন

বামণ

বিশ

বশী

চাkuির

চাkuরী, চাকির বাংলা

সািময়ানা

বাঙলা, বা ালা

শািময়ানা

শb pেয়ােগ aসাবধনতা
aনবধানতা বা ajতাবশতঃ ছাtছাtীগণ aেনক সময় eক শb ব বহার কিরেত aন শেbর ব বহার কিরয়া থােক।
যমন, —
আp

=

িব s, a াn

আt

=

আপন।

pশs

=

uৎk

ps

=

িবsার।

আত

=

পীিড়ত

আt

=

গৃহীত।

পের

=

পিরধান কের

পেড়

=

পিতত হয়, পাঠ কের।

পারক =

সমথ

পারক =

পারদশ ।

জেn

=

uৎপn হয়

জnায় =

uৎপn কের।

কমল

=

পduল

কমিলনী =

পেdর গাছ।

pাkত =

sাভািবক, িনk ।

pkত

=

যথাথ

সততা

=

সাধত
ু া

সিnিবষয়ক auিd-িবচার
কতকguিল সংsৃত শb pথমার eকবচেন িকu পিরবিতত rপ ধারণ কের eবং সi পিরবিতত পদi বাংলায় মল
ূ
শbrেপ ব বhত হয় eবং তার utর িবভিk যাগ হয়। যথা, — রাজn (রাজা), guিণন (guণী), মনস (মনঃ) iত ািদ। ei
মল
ূ সংsৃত শbguিলর jান না থাকেল সিn সমাসািদ pিkয়ার মম বাঝা যায় না eবং ei কারেণi ছাtছাtীগেণর রচনায়
aেনক aud শেbর ব বহার দখা যায়।

1। aকােরর পরবত িবসেগর পিরবতন
aud

ud

মনেযাগ, মনহর, মনেমাহন

মেনােযাগ, মেনাহর, মেনােমাহন

যশলাভ, িশরমিণ, aধগিত

যেশালাভ, িশেরামিণ, aেধাগিত

মেনাসােধ, iিতপূেব, মেনাক

মনঃসােধ, iতঃপুেব, মনঃক

বেয়াpাp, িশেরােশাভা, বেkাপির

বয়ঃpাp, িশরঃেশাভা, বkuপির

সদ জাত, sাতেবগ, িশেরাপির

সেদ াজাত, sাতেবগ, িশরuপির

iিতমেধ , মনাnর, মনেচার

iেতামেধ , মেনাnর, মনে ার

বয়ঃেজ , বেয়াকিণ , সেতািসd

বেয়ােজ , বয়ঃকিণ , সতঃিসd

িশরঃেcদ, মেনাক , নেভাচারী

িশেরাে দ, মনঃক , নেভা ারী

সিnর িনয়েম aকােরর পরবত িবসেগর িকrপ িবিভn পিরবতন হয়, তাহা সিnসেূ t d ব ।
e সকল sেল মনঃ, যশঃ, িশরঃ, iতঃ iত ািদ মল
ূ শেbর সিহত সিn হেয়েছ। ei শbguিলর িবসগ বাংলায়
ucািরত হয় না, aধন
ু া ব বহারo হয় ন। মন, যশ, িশর iত ািদ শbi বাংলায় ব বhত হয় eবং কান কান sেল ei বাংলা
শbguিলর সিহত সিnেযােগ নূতন শb গিঠত হয়। যমন, —
মন + anর = মনাnর, িশর + uপির = িশেরাপির। (সিn-pকরণ d ব )
মনাnর, মনেচারা, মনেতাষ, বেkাপির, বkপট, িশেরাপির, বয়েসািচত iত ািদ শb aেনক

লখকo ব বহার

কেরন।
িবদ াসাগর মহাশয় o ‘মনাnর’ ত াগ করেত পােরন নাi। কহ কহ uভয় স েট পেড় ‘মতাnর’ কেরন। িকntu duiিট
িঠক eক কথা নয়। iিতমেধ , iিতপূেব ekেণ বhu-pচিলত।
‘uহােদর িশেরাপির লা -িনেkপেণ’ — সdাবশতক।
‘সেু কিশনী িশেরােশাভা কেশর ছদেন’ — পদ পাঠ।

‘iিতমেধ নবdীপ বরদাসn
ু রীর মামােতা ভাiিটেক বশ কিরয়া লiয়ােছ।’ — ( রবীndনাথ )

2। pথম বেণর sােন tতীয় বণ
aud

ud

বিণkগণ, বাkদান, িতযkভােব

বিণgগণ, বাgদান, িতযgভােব

পৃথকাn, িবdu তােলাক, ভিবষ ৎবাণী

পৃথগn, িবdu দােলাক, ভিবষ dবাণী

3। tতীয়, চtuথ বণ sােন pথম বণ
aud

ud

hdিপ , hdকm, প াdপদ, eতdসিnধােন

hৎিপ , hৎকm, প াৎপদ, eতৎসিnধােন

সh
ু dসভা, িবপdপাত, kuধিপপাসা

সh
ু ৎসভা, িবপৎপাত, kuৎিপপাসা

িবপdসkuল, আপdকালীন, তdসম, তdসেtto

িবপৎসkuল, আপৎকালীন, তৎসম, তৎসেtto

4। িবসগ sােন শ, ষ স,
aud

ud

আিবsার, পুর ার, নম ার

আিব ার, পুরsার, নমsার

িতরsৃত, বিহsৃত, িনsল

িতরsৃত, বিহ ত, িন

িনsাম, মন াম, আ

িন াম, মনsাম, আsদ

দ

ল

ei শbguিলেত কাথাo ষ, কাথাo স কন হ’ল তার কারণ সিn-সেূ t d ব ।

5। m sােন aনs
ু ার বা প ম বণ
িকm + বা = িকংবা, সm + বাদ = সংবাদ।
বশm + বদ = বশংবদ, সম + বরণ = সংবরণ।
anঃs বণ বা u বণ পের থাকেল m sােন aনs
ু ার হয়। ei সকল শেbর ‘ব’ ‘ans ব’, ‘বগ য় ব’ নয়। eirপ,
aud

ud

বারmার, sয়mর, smরণ

বারংবার, sয়ংবর, সংবরণ

িকmদsী, সmধনা, িpয়mদা

িকংবদnী, সংবধনা, িpয়ংবদা

িকntu বাংলায় anঃs ব eবং বগ য় ব-eর ucারেণ পাথক pায়i রিkত হয় না। ei হtu — িকmা, sয়mর,
িকংবদnী, বারmার, বশmদ pভৃ িত শb aেনেকi pেয়াগ কের থােকন।
‘eiমাt িকmদnী’ — নবীনচnd। ‘বারmার কিরেব দংশন।’ — রবীndনাথ।
‘িকmা, িবmাধরা রমা aনর
ু ািশ তেল’ — মাiেকল।
িকntu বগ য় বণ পের থাকেল m sােন সi বেগর প ম বণ বা িবকl aনs
ু ার হয়। যথা, — সm + pিত = সmpিত,
সংpিত; সm + ন াs = সn াস, সংন াস, সm + কীণ = স ীণ, সংকীণ।
esেল বাংলা ucারণ aনস
ু াের ‘সmpিত’ ‘সn াস’ iত ািদi লখা uিচত। িকntu ক খ গ ঘ পের থাকেল ঙ বা ◌ং
uভয়i চেল, কননা, ucারেণ বােধ না।

5।
ষ

sােন

শেbর সিহত িবিভn শেbর সিnর সময় সguিল ষ

শেb rপাnিরত হয়। হs িচেhর pেয়াগ আবিশ ক।

eiভােব িসd শb: ষ দশন, ষ িব , ষ ভুজ, ষ ঋtu, ষ রস, ষ ধা, ষ জ, ষ ভাব, ষড়শীিত, ষ িবংশ, ষ িtংশ
iত ািদ।

6। সিn-িবষয়ক aন ান auিd
aud

ud

aত াn, aত ািধক, aনাটন

aত n, aত িধক, aনটন

যদ ািপ, aদ বিধ, aধ াবসায়

যদ িপ, aদ াবিধ, aধ বসায়

প াধম, আদ াkর, udাuিd

প ধম, আদ kর, ud uিd

duরাদৃ , duরাবsা

duরদৃ , duরবsা

ভূম ািধকারী, পযটন, সh
ু দাgগণ

ভূম িধকারী, পযটন, সh
ু দgগণ

aনম
ু ত ানস
ু াের, জাত ািভমান

aনম
ু ত নস
ু াের, জাত িভমান

িনেরাগ, িনরস, িনরব

নীেরাগ, নীরস, নীরব

সnmuখ, সnান, সnত

সmখ
ু , সmান, সmত

চkuেরাগ, চkuরt, চkudয়

চkূেরাগ, চkূরt, চkূdয়

িদেগnd, জাতীnd, anেরিndয়

িdিগnd, জ ািতিরnd, anিরিndয়

যােগnd, বােগ রী

যাগীnd, বাগী রী

তruছায়া, মখ
ু ছিব

তrucায়া, মখ
ু cিব

uপেরাk, বেkাপির, যেশcা

uপযk
ু বা uপিরuk, বk uপির, যশ icা

তিড়ৎcumক, লjাsর

তিড়cুmক, লjাকর

িকntu চkuদান, চkuকণ, চkuলjা, ধপ
ূ ছায়া, জলছিব, তেজnd, তেজশ iত ািদ বhu-pচিলত।

সমাস-িবষয়ক auিd িবচার

সমােস িবভিk- লাপ। মেন রাখেত হেব, সমাস করেল সমস মান পদ du’িটর িবভিkর লাপ হয়, পের সমs পেদর
utর aথানস
ু াের িবভিk যাগ করেত হয়। যমন,

— ‘ যাdগণেক’ ei পদিটর ব াসবাক eirপ — যাdার গণ —

যাdগণ তাহািদগেক; esেল পূবপেদর ষ ীর ‘র’ িবভিkর লাপ হেয় মল
ূ শb হ’ল যাd eবং পরপেদ “ ক” িবভিkর
লাপ হেয় মল
ূ পদ হ’ল “গণ”; সত
ু রাং সমs পদ হ’ল যাdগণ, তৎপর ‘ ক’ িবভিkর যােগ হ’ল ‘ যাdগণেক’। eখােন
‘ যাdাগণ’ িলখেল aud হত, কননা মল
ূ শbিট যাd, তার pথমার eকবচেন হয় যাdা। eirপ,
aud
াতাগণ, কতাকারক, নতাগণ

ud
াtগণ, কtকারক, নtগণ

সমােস পূবপেদর পিরবতন — (ক) সমাস করেল সবti পূবপেদর aেnিsত nকােরর লাপ হয়। যমন, — ধনীর
গণ (ধিনn + গণ) ধিনগণ; ‘ধনীগণ’ িলখেল ভুল হত, কননা িবভিkেলােপ মল
ূ শbিট হ’ল ধিনn, সিটর pথমার eকবচেন
ধনী” হয়। in o an ভাগাn সমt শbi eirপ। ei হtu িনmিলিখত পদguিল aud: —
aud

ud

guনীগণ, যাগীগণ, পkীশাবক

guিণগণ, যািগগণ, পিkশাবক

শশীভূষণ, sায়ীভােব, হsীদn

শিশভূষণ, sািয়ভােব, হিsদn

িশkাথ গণ, pহরীদল, মntীবর

িশkািথগণ, pহিরদল, মিntবর

হsীপৃে , যাগীেবেশ, sামীপুt

হিsপৃে , যািগেবেশ, sািমপুt

aিধবাসীবগ, pাণীহত া, তপsীেবেশ

aিধবািসবগ, pািণহত া, তপিsেবেশ

মিহমাবর, রাজাগণ, যব
ু াগণ, িবdানসমাজ

মিহমবর, রাজগণ, যব
ু গণ, িবdৎসমাজ

duরাtাগণ, পরমাtrেপ, শমাকtক

duরাtগণ, পরমাtrেপ, শমকtক

ভgশাখা, ষ দশ, মিহমাময়

ভgশাখ, ষাড়শ, মিহমময়

d ব । aধন
ু া aেনেক ei িনয়ম gাহ কেরন না। যমন, “যেু রােপর মনীষীগেণর কথায় aবধান কিরেল...’
‘সমs pাণী-সমােজর মেধ আপনােক জয়ী কিরয়ােছ।’ — রবীndনাথ
(খ) পরপেদর িবেশষণrেপ ব বhত হ’ ল ‘মহৎ’ শেbর sােন ‘মহা’ আেদশ হয়। যমন — মহৎ মন যাহার —
মহামনা ( বhubীিহ )। eirপ — মহাশয়, মহাpাণ iত ািদ। িকntu ‘মহৎ’ িবেশষ হ’ ল ‘মহা’ আেদশ হয় না। যমন, —
মহেতর pাণ — মহৎpাণ; মহেতর আশয় — মহদাশয় ( ষ ী তৎ)।
(গ) ‘সহ’ শb sােন 'স' হয়; যমন, — শ ার সিহত বতমান — সশ ; erপ sেল ‘সশি ত’ িলখেল ভুল হেব।
কারণ, িবেশষ পেদর সিহত সহ শেbর বhubীিহ সমাস হয়, িবেশষেণর সিহত হয় না। ‘শি েতর সহ বতমান’ eirপ বাক
হয় না। ei হtu িনmিলিখত পদguিল aud: —
aud

ud

সলিjত, সkম, সাবিহত

সলj, kম, সাবধান

সkতj, সকাতর, সাপরাধী

kতj, কাতর, সাপরাধ

সিবনয়পূবক, সাবধানপুবক

িবনয়পূবক, aবধানপূবক

পূবপেদর পুংবdাব (পুংবৎ ভাব) — সমােস stীিল

িবেশষণ শেbর সাধারণতঃ পুংিলে র rপ হয়। যথা, — utমা

কন া, utমকন া, তীkা বিু d যাহার, তীkবিু d। কান কান sেল stীিল
হংসীর a

িবেশষ শেbরo পুংিলে র rপ হয়। যমন, —

হংসা ; ছাগীর dug ছাগug। ‘দাস’ পের থাকেল, কালী, দবী o ষ ী শেbর দীঘ ঈ sােন hs i হয়। যথা, —

কালীর দাস — কািলদাস; eirপ — দিবদাস, ষি দাস।

পরপেদর পিরবতন — (ক) তৎপুruষ, কমধারয় o িdgu সমােস রাজন, aহন o সিখ শb sােন যথাkেম ‘রাজ’ ‘aহ’
o ‘সখ' হয়। dnd সমােস aহn শেbর পরপদs রািt o িনশা শb aকারাn হয়, aন t হয় না। তৎপুruষ সমােসo কান
কান sেল রািt শb sােন ‘রাt’ হয়। ei কারেণ িনmিলিখত শbguিল aud —
aud

ud

মহারাজা, aেহারািt, aহিনিশ

মহারাজ, aেহারাt, aহিনশ

িদবারাt, িদনরাt, মধ রািt

িদবারািt, িদনরািt, মধ রাt

(খ) পরপেদ তিdতািদ pত েয়র aপব বহার। — বhubীিহ সমােস িবেশষণ পদ গিঠত হয়। ei সকল শেbর utর
আবার িবেশষণ-কারক in, বtu, মtu iত ািদ pত েয়র যাগ হয় না। যমন, ‘ দাষ’ ei িবেশষ শেb in pত য় কের
‘ দাষী’ পদ হয়, িকntu ‘িনঃ (নাi) দাষ ষাহার’ + ei বােক বhubীিহ সমােস িনেদাষ ei িবেশষণ পদ হয়। eিটর utর
“iন” pত য় কের িনেদাষী' পদ হ’ ত পাের না। িনmিলিখত শbguিল eiজন aud: —

aud

ud

িনেদাষী, িনধনী, িনরপরাধী, সব
ু িু dমাn

িনেদাষ, িনধন, িনরপরাধ, সব
ু িু d,

িনেরাগী, সেু কিশনী,

নীেরাগ, সেু কশী,

তাি নী

(গ) বhubীিহ সমােস utর পেদর আকারাn stীিল

তা ী

শেbর আকার sােন aকার হয়। যথা, — িনঃ (নাi) দয়া যাহার —

িনদয়।
সংsৃত o বাংলা শেb সমাস — সংsৃত শেbর সিহত খাস বাংলা শেbর সমাস aধন
ু া aিবরল নয়। eirপ বhu শb
বাংলা ভাষায় pচিলত আেছ। eguিলেক িশ pেয়াগ বেলi gহণ করেত হেব; যমন, —
চালাক-চtuর

নৗকাuিব

সেজাের

সােহবেলাক

ডাকেযােগ

auরn

করেযােড়

uলশয া

চাকিরসেূ t

সমাস-ঘিটত aন ান auিd
aud

ud

aud

ud

ভগবানচnd

ভগবcnd

িপtসখা

িপtসখ

ভগবাnpদt

ভগবৎpদt

সখাসিmলন

সিখসেmলন

jাতােথ

jানােথ

িনmিলিখত শbguিল ud। বানান মেন রাখেল ভুল হবার সmাবনা কেম যােব।
sাথ, সাথক, লিjত, সলj (লjার সিহত বতমান), সkম (kমার সিহত বতমান), শি ত, সশ

(শ ার সিহত

বতমান), স d, kতj, সানn, িনেদাষ , aপরাধী, িনরপরাধ, িনরপরাধা, িনরিভমান, িনরািভমানা, সালংকারা,
মাতািপtহীন (মাতািপতা নাi যাহার), মাtিপtহীন (মাতামহ নাi যাহার), িপtমাtহীন (িপতামহী নাi যাহার), পদsলন,
দাষkালন, সব
ু িু dত, aহিনশ, aেহারাt (aহন + রািt), িদবারাt (aধ, িদবা, পূণ , মধ , পূব pভৃ িত শেbর সে

সমােস

রািt শb রাt হয়)। ঘটনাটা মধ রােti ঘেটেছ। eখন রাজ পূবরােt লাডেশিডং চলেছ। িকntu, পূবরািtেত (গত রািt)
রািগণী িনি েn ঘিু মেয়েছন।
মাtবৃn stীেলাক pভৃ িত সমাসবd পদ সংsৃতমেত পুংিল । সi িহসােব eেদর তৎসম িবেশষণguিলo পুংিল
হoয়াi বা নীয়। গরীয়াn মাtবৃn; সk
ু িতশালী stীেলাক; মেনারম রমণীগণ।
সেরাষ, স d pভৃ িত বহbীিহ সমাসিন

n শbguিলর aনক
ু রেণ সশি ত, সকruণ, সচিকত, সকিmত, সkতj,

সলিjত, সকাতর pভৃ িত কেয়কিট শb সংsৃত ব াকরণিসd না হ’ লo দীঘিদন ধের বাংলা ভাষায় চেল আসেছ। —
“িsতহােস নািহ চল সলিjত বাসরশয ােত sb aধরােত।” — রবীndনাথ।
সিঠক সkতj শbguিলর সৃি o pেয়াগ-সmেn আচায সন
ু ীিতkuমােরর মnব িট pিণধানেযাগ । ‘ বিঠক’ ei িতনakর শbিটর সে

পাlা িদবার জন শbিটর সৃি । eখােন ‘স’ শbিটর aথ ‘সিহত’ নয়, ‘aিতশয়’ ( স — intensive)

সিঠক = খব
ু হয়।]
ু িঠক।” সirপ “সkতj — িনরিতশয় kতj।” [যিু kিট িনভুল নয়, কারণ বিঠক কথািট ‘ভুল’ aেথ pযk

kৎ তিdতািদ pত য়-ঘিটত auিd
aud

ud

uেdিলত

uেdল

aসহ নীয়

aসহ বা aসহনীয়

তdৃে

তdশেন

আবশ কীয়

আবশ ক

uিচৎ

uিচত

gাহ েযাগ

gাহ , gহণেযাগ

যদ িপo

যিদo, যদ িপ

eকিtত

eকt

পু ন

পু িরণী

বিচt

বিচt

মহt

মহtt

sাতnt

sাতnt

মাহাt

মাহাt

ব বসা

ব বসায়

সাkী দoয়া

সাk দoয়া

uৎকষতা

uৎকষ

িস ন

মাধয
ু তা

মাধয
ু , মধর
ু তা

সাধ াতীত

aসাধ

সাধায়t

সাধ

সখ তা

সখ , সিখt

িনঃেশিষত

িনঃেশষ

ঐক তা

ঐক , eকতা

বাhuল তা

বাhuল , বhuলতা

বািহ ক

বাহ

মাননীয়

মান , মাননীয়

সmাnশালী

সmমশালী

ঋণgs

ঋণgs

ব াkuিলত

ব াkuল

বিণতব

বণিয়তব

ঘণ
ূ য়মান

ঘণ
ূ মান, ঘণ
ূ ায়মান

সtা

সtা

jানমান

jানবাn

ruিচবান

ruিচমান

লk ণীয়

লkণীয়, লk

stt

সt

আয়tাধীন

আয়t

িমtতা

মনমg
ু কর

মেনােমাহকর

মtতা

aud
দৗরাt

চাষ

সৗজন তা

ud
দৗরাt

সচন
cuষ

সৗজন , সজ
ু নতা

জাgত

জাgৎ

িনরাপেদষ ু

িনরাপৎস ু

কল াণবেরষ ু

কল াণীয়বেরষ ু

ঘণ
ূ মান

ঘণ
ূ মান

সমৃdশালী

িসি ত

িসk

দাষণীয়

দষ
ূ ণীয়

সমৃd, সমৃিdশালী

uৎকষতা

uৎকষ

aনব
ু ািদত

aনূিদত

ঐক মত

ঐকমত

মিnত

মিথত

পিtক

পtক

pসারতা

pসার

ঐক তান

ঐকতান

aনস
ু ি ক

আনষ
ু ি ক

সানিnত

সানn / আনিnত

pত য়ঘিটত auিdর িবশদ আেলাচনা।
pত য়ঘিটত িকu শেbর ব াপাের ভুল করার ঘটনা pcuর। eguিলর udrপ িনেm uিlিখত হল:
aন ু াতব ,

াতব (ruতব নয় ), দষ
ূ ণীয় ( দাষণীয় নয় ), gহীতব , gহীতা (কtবােচ - পুং), বn , বnনীয়, লk,

লkণীয়, সব , সবনীয়, দ

, দ নীয়, গণ , গণনীয়, পূজ , পূজনীয়, চব , চবণীয়, সহ , সহনীয়, gাহ , gহণীয়, িচn ,

িচnনীয়, চূষ , চূষণীয়, মান , মাননীয়, ucায, ucারণীয়, িব াস , িব সনীয়, আsাদ , আsাদনীয়, রম , রমণীয় [ধাtuেত হয়
ণ ৎ বা যৎ pত েয়র য কােনা eকিট, না হয় aনীয় pত য় যাগ করা যায়। eকi সে

ণ ৎ (বা যৎ) eবং aনীয় যk
ু হয়

না]; পিরত াজ [পির-ত j + ণ ৎ] বানানিট িবেশষভােব লk করেত হেব, কদািপ পিরত জ নয়। পিরত জ সংsৃত
সমািপকা িkয়া, যার aথ ‘পিরত াগ কিরয়া’। িত , tািহ pভৃ িত aিত-মিু েময় কেয়কিট সংsৃত সমািপকা িkয়া বাংলায়
চেল। “িত

কশরী, দালা হেত eস নেম” — কিবেশখর কািলদাস রায়। “আবার ‘tািহ tািহ’ ডাক পিড়য়া গল।” —

মহামেহাপাধ ায় হরpসাদ শাstী। িবদ া, িবdাn, জাgৎ [জাgত শbিট সংsৃত িবেশষণ নয়, িkয়াপদ (জাg+ লাট: ত) —
সংsৃত িkয়াপদ বাংলায় চেল না; িকntu রবীndনাথ শbিটর বhuল pেয়াগ কেরেছন]; ucাযমান, pতীkমাণ [িযিন pতীkা
কিরেতেছন], aেপk মাণা ( ষ নারীর জন aেপkা করা হiেতেছ), লjমান, tসমাণা, িmয়মাণ, িkয়মাণ, aপসৃয়মান
(কtবােচ ), িকntu aপিsয়মাণ

(কমবােচ )

( যিটেক aপসািরত করা হiেতেছ); যমন: র মে

বাlীিকর আ ম kমশঃ

aপিsয়মান ( কমবােচ ) হiেত লািগল। (আবার aপসৃয়মান শbিট সংsৃত ব াকরণিবrud বিলয়াi ধাtuর সৃ eবং pত েয়র
ন auট রিহয়ােছ ): “প ােত তাঁর aপসৃয়মান dাপরযেু গর সয
ূ ােsর আেলা।” (বানান du’িট িবেশষভােব লk করেত হেব),
মাহ মান (মহ
ু মান aud pেয়াগ: চলিnকা d ব ), aনূিদত ( ভাষাnিরত aেথ কমবােচ eবং পের uিদত aেথ কtবােচ ),
আhuত (aিgেত সমিপত

<

√h), আহূত (যাহােক আhান করা হiয়ােছ

<

√ h), শিয়ত (কtবােচ ), শািয়ত ( কমবােচ

— যাহােক শায়াiয়া দoয়া হiয়ােছ), ut k (ud - √ত j + k, সিn লkণীয়), পৃ (√pc + k), পরীিkৎ (পির-√ঈk্
+ িkp কtবােচ ), পরীিkত ( পির + √ঈk্ + k কমবােচ ), রণিজৎ, রি ত, aধ য়ন, সজন (সৃজন নয় — eকমাt
িবসজন rপিট দৃ

হয়), sলন, kালন (sালন নয় ), দাষী (দষ
ূ ী নয় ), aনর
ু াগী, pিতেযাগী, aিধকারী, pিতdndী,

aিভলাষী (িকntu aনর
ু ািগগণ, কিমবৃn, আেরািহবগ, pিতেযািগবৃn, যািtদল, pিতdিndগণ — গণ, বৃn, দল, গা ী iত ািদর
যােগ iন ভাগাn মল
ূ শেbর an

n লp
ু ), িজগীষা, aভীpা, িচকীষা, uপিচকীষা, urষা, urষ,ু aিভেষক,

aিভিষk,পিরেষবক, পিরিষk, সচন (িস ন নয় ), মnন, মিথত [মিnত নয়, √মn্ + k, n লাপ। রবীndনাথ মিnত
pেয়াগ কেরেছন — “ স িমলেন আধ ািtকতা পিরপূণ মায়ায় মিnত হiয়া uেঠ।” — প ভূত; পি তmন , kতাথmন ,
আকাkা ( আ - √কাk্ + a + আ), িহতাকাkী, ন ায , ব ািধ (িব-আ-√ধা+ িক), ব িধকরণ (িব-aিধ-√k + aন ),
ব িভচারী, ব বধান, ব বহার; eলািয়ত (বাংলা শb), আলল
ু ািয়ত (√আলল
ু ায় নামধাtu + k), আলিু লত।

পিরষদ (সভা ), পািরষদ (সভ ), পাবত, পাবতী, ভৗম, সৗম , সারsত, ভগবৎ, ভাগবত (ভগবৎ +
an (িবণ), eকতা, ঐক (eক +

), ঐকতান (eকতান +

), an (িব),

, কদািপ ঐক তান নয় ), ঐকমত (eকমত +

, কদািপ

ঐক মত নয় ), eকt (eক + t — eকেt বা eকিtত নয়, সpম n পেদ e বা iত হয় না), কাি , দাশরিথ, আজিন
ু (ি
pত য়িসd বিলয়া i-কারাn ), গাগ , জামদg , যাjবl , মাহাt , aগs , সাংখ , দৗরাt , দঘ , বিশ , sাতnt , যাথাথ
[

pত য়িসd বিলয়া an য-ফলািট aপিরহায। শেbর শেষ রফ (r) সমিnত ব

থাকেল শbিটেত যখন

ন বা র-ফলা; aথবা সংযk
ু বণ

pত য় যk
ু হয় তখন নবগিঠত শbিটেত pত েয়র য-ফলািট লাপ কের দবার eকটা সহজ

pবণতা দখা দয়। eিট মারাtক aভ াস]; পৗেরািহত (পুেরািহত +

, ‘ রা’ লk করেত হেব ), ভৗেগািলক (ভূেগাল +

ি ক, ‘ গা’ মেন রাখেত হেব), uৎকষ [ud- √kষ + al — শbিট িনেজi িবেশষ : সত
ু রাং aিতিরk তা pত য়েযােগ
uৎকষতা কিরবার pেয়াজনi নাi]; aপকষ, দািরd (দািরdo হয়; দিরd +

, : চলিnকা d ব ) বা দিরdতা, যাথাথ বা

যথাথতা, দৗবল বা duবলতা, পৗruষ বা পুruষt, ঔদায বা uদারতা, সারল বা সরলতা, বিশ

বা িবিশ তা, শিথল বা

িশিথলতা, sাতnt বা sতntতা, বিচt বা িবিচtতা, চাtuয বা চtuরতা, মাধয
ু বা মধর
ু তা, দন বা দীনতা, নঃস
িনঃস তা জাড বা জড়তা, সাম বা সমতা [দিরd, যথাথ, duবল iত ািদ িবেশষেণ হয়
করেল িবেশষ পদ পাoয়া যােব। eকi সে
aud rেপর সংেশাধন করেত বলা হেল

বা

, না হয় t বা তা pত য় যাগ

eবং t বা তা pত য়- যােগ লb rপিট ব াকরণস ত নয়। pে

eirপ

বা t বা তা pত য়িসd য কােনা eকিট ud rপ িদেত পারা যায়; তেব

pত য়াn rপিট দoয়াi aিধকতর বা নীয়]; সখ (সিখ +

: কদািপ সখ তা নয়), st (st : aিধকার), সtt (সৎ +

t), মহt (মহৎ + t), সtা [িবদ মানতা aেথ সৎ + তা, কদািপ সততা নয়, বা সৎ + tা সtা-o নয়, কননা tা বেল
কােনা pত য় নাi]; anঃসttা [শbিট anের সtt আেছ ei aেথ িনত stী বেল আ pত য়যk
ু হেয়েছ]; সামথ (সমথ +
), ঔdত (udত +

), pিতdিndতা, aপকািরতা ( তা pত য়- যােগ pািতপিদেকর as n লp হেয়েছ ), নীিলমেদবী,

গিরমময়, মিহমময়ী, গিরমমি ত (iমন pত য়াn শেbর an n লাপ পায় ), মধিু রমা (মাধিু রমা নয় ), মাধর
ু ী, পা াত
(দিkণাপ াৎপুরসs k সt
ূ ানয
ু ায়ী প াৎ + ত k — k iৎ, ত থােক); িtবািষক, চtuবািষক, প বািষক (িdতীয় পেদর
আদ sেরর বৃিd)। িকntu পারেলৗিকক, ঔ - দিহক, ঐহেলৗিকক, পা েভৗিতক (pািতপিদেকর anগত uভয় পেদরi
আদ sর বৃিd পাiয়ােছ), pul, uৎul, ব াkuল, আkuল (শbguিল িনেজi িবেশষণ, তাi aিতিরk iত pত য় যাগ কের
puিlত, আkuিলত, ব াkuিলত করবার pেয়াজন নাi);

ীমাn ( ী + মtup — কtকারেকর eকবচন ), aংuমান, বিু dমান,

ruিচমান, সংsৃিতমাn িকntu লkীবান [লkী শেbর uপধা ‘m’ - থাকায় মtup বtup হেয় লkীবৎ শb হেয়েছ, তারi
কtকারেকর eকবচেন লkীবাn], ভগবাn ( a-বণাn শেbর utর মtup বtup হয় ),

dাবাn, আtবৎ [আtn + মtup —

n লাপ, eবং আtn শেbর uপধা a থাকায় তৎপর তী মtup বtup হেয়েছ]; কtt, িনয়nৃt।
sূ পীkত (sূ প+ aভূততdােব িc + √k +

k, শেbর an a ঈ হiয়া sূ পী হেয়েছ)। রাশীkত (রািশ +

aভূততdােব িc + √k + k, ‘রািশ’র an hssর দীঘ হেয়েছ ); লঘক
ূ রণ ( লঘ ু + aভুততdােব িc + √k + aন

—

লঘর
ু an hssর দীঘ হেয়েছ), তdrপ রা ীয়করণ, dবীভবন, নবীভবন, িনজsীকরণ, নবীভূত, dবীভূত, ভsীভূত,
আধিু নকীকরণ, বাক াnরীণকরণ, জাতীয়ীকরণ, eকtীকরণ, িনরstীকরণ, নীেরাগীকরণ (নীেরাগ করা কাজিট ), নীেরাগীভবন
( রাগমk
ু হoয়া কাজিট), িকntu নীেরাগভবন ( রাগমk
ু েদর বাসগৃহ — শbিট ud ); নিতক (নীিত + ি ক ), সামিয়ক,
িকntu আথনীিতক, রাজনীিতক, সামসমিয়ক (aথনীিত, রাজনীিত, সমসময় pভৃ িত শেbর কবল আদ sেরর বৃিd হয় বেল
aথৈনিতক নয়, রাজৈনিতক নয়, সমসামিয়ক নয় ; তেব ব াকরণdu

eiসব শেbর pেয়াগ বhuিদন চেল আসেছ ); মখ
ু s,

গৃহs, ক s, uদরs (‘থােক য’ ei aেথ aিধকরণবাচক পেদর utর sা ধাtuর s যk
ু হয়, কদািপ s নয়); আবার ‘gাস
করা হেয়েছ’ aেথ করণবাচক পেদর utর gস + k = gs হয়; যমন — রাগgs, ব ািধgs, জরাgs, িবপদgs iত ািদ;
কদািপ gs িলখেবন না। ধনশালী, বলশালী, সmৎশালী সmিtশািলনী, সমৃিdশালী, সmমশালী (কদািপ সমৃdশালী
সmাnশালী নয়; কননা িবেশষ পেদর utর শািলn pত য় যk
ু হয়, িবেশষেণর utর নয়); দাষী, guণী, ধনী, jানী,
aপরাধী, aহংকারী (আেছ aেথ in pত য়াn শb), িকntu িনেদাষ, িনধন, িনjান, িনরপরাধ, িনরহংকার; eiসমs িবেশষেণ
আ যােগ িবেশষ পদ হয়; িনেদাষতা, িনguণতা, ajানতা iত ািদ। du ত, du িত (িব ) — duিট শেbi du ায বা পাপ বঝ
ু ায় +

সত
ু রাং du তকারী, du িতকারী শbdেয় পাপী বঝ
ু ায়। আর du তী ( দৃৎkিতন- ) শbিটেতo du মকারী পাপী বঝ
ু ায়। তাi
পাপী aেথ du তকারী, du িতকারী eবং du তী — ei িতনিট শbi ব াকরণস ত, িকntu কদািপ du তীকারী নয়।

stী-pত য়-ঘিটত auিd
aud

ud

aud

ud

apরী

apরা

গায়কী

গািয়কা

aধাি নী

aধা ী

সব
ু দনী

সব
ু দনা

রজিকনী

রজকী

aনািথনী

aনাথা

িtনয়নী

িtনয়না

সেু কিশণী

সেু কশা, সেু কশী

িনরিভমািননী

িনরিভমানা

িনরপরািধনী

িনরপরাধা

িল -ঘিটত auিdর আরo uদাহরণ। eখােন udrপিট দoয়া হল :
সবকা, গৃহীতা (কমবােচ ), gহীtী, আধিু নকী, aধীনা, পরাধীনা, িদগmরা, pতীkামাণা ( য নারীিটর pতীkা করা
হiেতেছ: কমবােচ ), pতীkমাণা (pতীkা কিরেতেছন eমন মিহলা ), সাপরাধা, সালংকারা, ধনীনী িকntu িনধনা, দািষণী
িকntu িনেদাষা, aিভমািননী িকntu িনরিভমানা, aহংকািরণী িকntu িনরহংকারা, aলংকািরণী িকntu িনরলংকারা, aপরািধনী িকntu
িনরপরাধা ; গাগ িকn গাগ , সয
ূ িকntu সর
ু িকntu মনষ
ু ী, মাধয
ু ী, মনষ
ু িকntu মাধর
ু ী (stীিলে
জাgতী, ধীমতী, বিু dমতী, শিkমতী, আয় ু তী, িকntu ভগবতী, ধমবতী,

শbাn য-eর লাপ);

ীমতী,

dাবতী, িবদ াবতী, লkীবতী (মtup- pত েয়র ম

‘ব’ হেয় িগেয়েছ ); সmৎশািলনী মাতা, িকntu সmৎশালী মাtবৃn; কীিতমতী মিহলা, িকntu কীিতমাn মিহলাগণ; সn
ু রী
রমণী, িকntu সn
ু র রমণীবৃn ; িবduষী stী, িকntu িবdান stীেলাক [stী-বাচক শেbর সে
সমs-পদিট পুংিল
রীিত।]

হেয় যায়। সiজন তার তৎসম িবেশষণিটেকo পুংিল

dাsেদষ ু [আsদ kীবিল

লাক, বৃn, গণ iত ািদর সমাস হiেল

হেত হয় —

eিটi সংsৃত ব াকরণসmত

বেল stীিলে র rপ হেব না]।

ব াকরণ-du , িকntu বhu-pচিলত
ud

pচিলত

ud

pচিলত

aধা ী

aধাি ণী

কাতরভােব

সকাতের

আবশ ক (িবণ)

আবশ কীয়

কায়

কায়া

আবশ কতা (িব)

আবশ ক

িকংবা

িকmা

আhত

আহিরত

kম

সkম

iতঃপূেব

iিতপূেব

iেতামেধ

iিতমেধ

খাত, খিনত

i

iিcত

চkuঃিsর

চkuিsর

udার

uদগীরণ

চkuজল

চkuজল

uপির-uk

uপেরাk

চkuদান

চkuদান

kািদত

খািদত
খািদত

চkudয়

চkudয়

মহারথ

মহারথী

চkূরt

চkuরt

মৗন

মৗনতা

চkূেরাগ

চkuেরাগ

মৗনী

মৗন

চলcিk*

চলৎশিk

শরcnd

চাকচক

চাকিচক

নত

নিমত

সmবপর

সmব (িবণ)

িনnক

িনnক
ু

সজন, সৃি

সৃজন

নরাশ

িনরাশা

সৃ

সৃিজত

িবনত

িবনীত

সাধনা

সাধ

মখ
ু র

মখ
ু িরত

বাহ

বািহ ক

পূজাsদ

পূজ াsদ

ব বসায়

ব বসা

নীেরাগ

িনেরাগী

পা াt

পা াত

সাধনাতীত

সাধ াতীত

বhurপ

বhurপী

সাধনায়t

সাধ ায়াt

িবতীণ, িবতািড়ত

িবতিরত

সাধত
ু া

সততা

িবেশষ, িবিশ তা

িবেশষt

সবকা

চলনশিk

চলৎশিk*

শরৎচnd
তর, -তম

dাভাজন

dাভাজনীয়

সিবকা

* িচিhত শbduিট duিট িবিভn কারেণ du । চলন শিk aথ চলার kমতা, চলcিk aথ চলনকারীর শিk।

aনs
ু ার pেয়াগ জিনত auিd
সংsৃত ব াকরণ aনস
ু াের পূবপেদর শেষ ‘ম’ থাকেল eবং পরপেদর আরেm বগ য় বণ থাকেল ‘ম’ sােন aনs
ু ার
aথবা বেগর প ম বণ য কান eকিট লখা যেত পাের। স ীত [সm + গীত], ঝ ার [ঝm + কার], sয়mু [sয়m + ভু]

eর kেt পিরবত বানান সংগীত, ঝংকার o sয়ংভু ব াকরণিসd। িকntu গ া, a , বি ম, সে

pভৃ িতর পূবপদ ‘ম’ না

হoয়ার জন পিরবত বানােন aনs
ু ার লখা চলেব না।

রেফর পর ব
বhu দশক পূেব কিলকাতা িব িবদ ালয় রেফর পের ব

েনর িdt
েনর িdt হেব না বেল িনয়ম pণয়ন কেরেছন। ব াপারিট

িনেয় eখন আর কান িব ািn নi। ব াপারিট বাংলা ব াকরেণর আিদকােল ফােনিটকs সmেn ধারণা পিরপূণ হoয়ার আেগ
pচিলত হেয়িছল। kuফল িহসােব ছাtরা ব া েনর িdtেক aিধক জার িদেয় ucারেণ aভ s হেত থাকল। তাi eিট
িব িবদ ালয় িনযk
ু কিমিট বাদ দয়। তেব ucারেণ র

পরবত ব

নেক টেন বা জার িদেয় ucারণ করার pবণতা

eখনo pবল। pkত ucারেণর ব াপারিট িdতীয় aধ ােয় ‘ucারণ’ পিরেcেদ িবশদ ব াখ া করা হেয়েছ।

শেbর পিরবত বানান
সংsৃত ভাষায় eকi শেbর dui pকাের বানােনর uদাহরণ aেনক আেছ। আবার বাংলা ভাষায় pথমিদেকর
ব াকরণকারেদর সিঠক ধারণা না থাকার জন সব kেt সংsৃত মল
ূ বানানেক aনস
ু রণ করা হয় িন। eভােব বাংলা ভাষায়
বশ িকu শb duরকম বানান িনেয় চাল ু আেছ। নীেচ ei ধরেণর শেbর eকিট তািলকা pদিশত হল।

নীচ — িনচ, পািখ — পাখী, বাড়ী — বািড়, িকসলয় — িকশলয়, মহামারী — মহামাির, িশpা — িসpা, িঝlী — িঝিl,
শচী — শিচ, পিরেবষণ — পিরেবশন, িচৎকার — চীৎকার, iিnবর — inীবর, দmিত — দmতী, শপ
ূ নখা — সপ
ূ নখা, tিট —
tটী।
ধারণার aভােব িকu শেbর বানান ভুল করা খব
ু i সাধারণ। eirপ কেয়কিট ধরেণর শbাবলী নীেচ pদিশত হল।

(1) যk
ু াkরঘিটত:
পk, আয়t, sায়t, লkী, লk (দৃি ), লk ( সংখ ািবেশষ ), লkণ, লkণ, সn াস, সরsতী, sাs , jিলত,
jলn, pাjjল, pjিলত, জাjল মান, সাntনা, iয়tা, aগs , নঋত, িচkণ, িনkণ,

ংস, a t, িবদ া, িবdান, kিচৎ,

ব ু ৎপিt, dnd, সেtto, সcল, sাcn , sাkর, সn া, িবd, anঃসttা; আ াস, আ s, sিs, asিs, pশিs, pায়ি t,
শান, aেn ি , uদ ম, সk
ূ , ikাku, সtর (তাড়াতািড়), সtর ( সংখ া), d থ, ন েgাধ, ন ু b, নূ ন, মাৎস ন ায়, গাহিs ,
স মnক।

(2) য-সমs শেbর যk
ু বণ ভা াi চেল না:
a , a ন, িক র; aি ত, akuর, akuশ, a , a ন, a না, a ার, a াি , a ী, a ীকার, a ুির, a ুিল,
আকাkা, আকাkী, কািkত, কাkণীয়, ক ণ, kukuম, গ া, জ ম, জ ল, জ

া, গলনা , ট া, ড া, tuর , িtশku,

িনরkuশ, িনঃশ , প , প জ, পি ল, পু , aনপ
ু ু , pস , pাসি ক, pা ণ, বি ম, ব , িবহ , ভ , ভি মা, ভ ী, ভুজ ,
ভৃ ার, ভৃ ী, র , র ম , রণর , িল , শ া, শি ত, শি ল, শku, িক র, প

,শ

, শৃ , ষড় , স , স ম, স ী, সে ,

সা , িহমা ।

(3) য সমs শেb হস িচh (◌্) auট থােকi:
ac, ap, আপd, আিশs, ঋk, ঋkথ, eতd, কাn, গdগদ, জলমk
ু , িণc, tk, িতযk, িদk, দৃk, িধk, প িk,
পৃথk, pাk, বিণk, বাk, বাdশাh, িবপd, িবরা
সmা , শাstিবd (শাstিবৎ ),

(ভগবান, িবশাল), ষ

k, সh
ু d। eguিল ছাড়া ব

(ষ ), সmd, সম k, সিম , সবভুk, ষ ক,

নাn ধাtu o pত েয়র হs িচহ, ভগবাn, িবদ াবাn, িবdাn,

শিkমাn, সংsৃিতমাn, ruিচমাn pভৃ িত মtuপ pত য়াn শেbর হs িচh eবং সংsৃত uপসেগর হস িচh auট রাখেতi হয়!
তৎসম শেbর হs িচh লাপ aন কu করেলo িশkাথ র পেk eিট aত n মারাtক aপরাধ।

বাক গত auিd
িবেশষ -িবেশষণািদ aপpেয়াগ
aud

ud

(ক) তামার পt পাiয়া পরম সেnাষ হiলাম

সn হiলাম

(খ) ei কথা uিনয়া স aত n আ য হiল।

আ যািnত হiল

(গ) ei কথা uিনয়া সকেলi মৗনী হiেলন বা মৗন হiয়া রিহেলন।

মৗনাবলmন কিরেলন

(ঘ) eখন আমার ei পুsেকর কান আবশ ক নাi।

আবশ কতা নাi

(ড) তদৃে সকেলi আনেn uৎul হiল।

তdশেন

(চ) তাহার eকuo সাবকাশ নাi।

aবকাশ নাi

(ছ) িতিন আেরাগ হiয়ােছন।

আেরাগ লাভ কিরয়ােছন

(জ) স ei মাকদমায় সাkী িদয়ােছ।

সাk িদয়ােছ

(ঝ) দবী anধান হiয়ােছন।

anিহত

(ঞ) e কথা pমাণ হiয়ােছ।

pমািণত বা সpমাণ

(ট) aপমান হiবার ভয় নাi।

aপমািনত

(ঠ) নদীর জল hাস হiয়ােছ।

পাiয়ােছ (িকntu বhu-pচিলত)

(ড) গৗরব লাপ হiয়ােছ।

পাiয়ােছ

(ঢ) স ট aবsায় পিড়লাম।

স টাপn, স টজনক

িবেশেষ র িবেশষণবৎ pেয়াগ
( ভাষার িবেশষ রীিত — idiom)
aud

ud

স ীত আরm হiল

আরb হiল

যd
ু শষ হiল

সমাp

e কথা uেন আিম সেnাষ হলাম

সntu

স aত n আ য হল
ei কথায় িতিন মৗন হেলন

আ যািnত
মৗনী হেলন

e pমাণ হেয়েছ

pমািণত হেয়েছ

নাটক aিভনয় হেব

aিভনীত

সময় সংেkপ

সংিkp

e কথা আমার মেন uদয় হiল

uিদত হiল

গাপন কথাটা uন

গাপনীয়

iহা আমার পেk সmব নেহ

সmবপর

িবেশষ pেয়াজেন আিসল

সিবেশষ

aিতশয় duঃখ হiল

সািতশয়

তাহার িবsর দনা

aেনক

* ‘আ য’ পদ িবেশষ o িবেশষণ uভয়rেপi ব বhত হ’ ত পাের। িকntu িবেশষণ হ’ ল তার aথ হয় আ যজনক।
1 ‘সাবকাশ’ িবেশ ষ পদ।

‘যd
ু শষ হiল’, ‘e কথা আমার মেন uদয় হiল’, ‘িবদায় হi’ iত ািদ বাক guিল aেনেকর মেত aud। তাঁহারা
“হoয়া” িkয়াপেদর সিহত িবেশষণ পেদর pেয়াগ বা িবেশষ পেদর পের সকমক িkয়া ব বহার করা কতব মেন কেরন।
যমন, — uিদত হoয়া, সমাp হoয়া, িবদায় লoয়া, hাস পাoয়া iত ািদ। িকntu শষ হoয়া, uদয় হoয়া, বn হoয়া iত ািদ

িkয়াপদ বাংলা ভাষায় বhu-pচিলত। ব াকরণ ভাষার aনব
ু ত , সত
ু রাং eiguিলেক ‘িম

িkয়াপদ’ বিলয়া gহণ করেলo হয়।

িবদ াসাগর-pমখ
ু লখকগণ esেল িবেশষণপদi ব বহার কিরয়ােছন, িকntu ei pেয়াগ ব াকরণস ত হ’ লo আধিু নক িবিশ
রীিত-িবrud (unidiomatic) হয়। বstuতঃ e সকল ব বহার ভাষার িবিশ রীিত (idiom) বেল gহণ করাi স ত।
িনmিলিখত দৃ াnguিল লk করা যাক: —
স ীেতর আরm হuক।

— িবদ াসাগর

যাহা তাহািদেগর মেন uিদত হয় তাহাi বেল।

—ঐ

আমােদর anঃকরেণ স আশ ার uদয় হয় নাi।

—ঐ

নktরায় কিহেলন, eকথা আমার মেন কখনo uদয় হয় নাi।

— রবীndনাথ

তামার আয় ু kমশঃ hাস হiয়া আিসেতেছ।

— হমচnd ভ াচায

িবেশষেণর িবেশষ বৎ pেয়াগ
(ভাষার িবেশষ রীিত — idiom)
1।

(ক) আপিন যন িচর-িবkীত e aধীনেক িবsত
ৃ না হন।
(খ) জােকাপা eখােন আিসয়া তাহার বnuর aধীনs কান সনাপিতর aধীেন কাজ লয়। — রবীndনাথ।

eখােন ‘aধীনs’ শেbর sেল “aধীন eবং ‘aধীন’ শb sেল ‘aধীনতায়’ িলিখেল ud হয়, িকn erপ pেয়াগ
ruিতকu o রীিতিবrud। পূেবাkrপ ব বহার িঠক ব াকরণ-স ত না হ’ লo ভাষার িবেশষ রীিত ব’ ল সমথনেযাগ । ei
বাক িটর aথ সs
, aন কথায় iহা ব k কিরেত গেলi িবসদৃশ ঠk ব।
ু
2।

বতমােন e সকল pথা pচিলত নাi। (বতমােন — বতমান সমেয় )। iংেরিজ iিডয়মo িঠক eirপ, — At

present (time)।
sামী বতমােন তাহােদর দবt সmিt ন হiবার জা হiয়ািছল। — রবীndনাথ।
[বতমােন — বতমান থািকেত]
3। তাহার aজীণ হiয়ােছ। [‘aজীণতা’ বl ল কােন বাজেব। eguিল সািহেত pচিলত হেয় গেছ।]

িবভিk, িল , বচনািদ-ঘিটত auিd
aud

uিd

(ক) তাহারা eকেt গমন কিরল।

eকt গমন কিরল

(খ) atsােনর সকেলi ভাল আেছন।

ei sােনর বা at sােন

(গ) বিু dমতী রমণীগণ

বিু dমতী রমণীরা

(ঘ) সখােন সকল বালেকরাi uপিsত হiয়ািছল।

সকল বালকi বা বালেকরা সকেলi

(6) ei বৃেk নানািবধ পিkগণ বাস কের।

নানািবধ পkী বাস কের

(চ) তথায় pায় eকশত বালকবৃn eকt

eকশত বালক

হiয়া কালাহল কিরেতেছ।

(ছ) ei

ণীেত 25িট বালক আেছ, তাহার

তাহােদর মেধ

মেধ ei বালকিট সকেলর চেয় ভাল।

িdruিk বা পন
ু ruিk ঘিটত auিd
িকuটা aনবধানঘিটত ei ভুল aেনেক কের থােকন eবং কােল তা মd
ু ােদােষ পিরণত হয়।
aud

ud

সকল বালেকরা পিড়েতেছ

সকল বালক [বা বালেকরা]

বাব ু আপাদমsক পযn jিলয়া uিঠেলন

আপাদমsক jিলয়া

সযtপূবক aধ য়ন কিরেব

সযেt [বা যtপূবক]

আবার কলকাতায় পুনরায় আিসব

আবার aথবা পুনরায়

কবলমাt মিহলােদর জন আসন সংরিkত

কবল aথবা মাt

নানািবধ পuগণ aরেণ বাস কের

নানািবধ পu

আল ািরক o বাগধারাগত auিd
eguিল ভুল pেয়ােগর uদাহরণ। সাধারণত পিরণত বিু dর মানেু ষর করার কথা নয়।
aud

ud

তাঁহার kাধবিh িনমিjত হiল

িনবািপত

তাঁহার জীবনতru িনবািপত হiল

unmিলত

হড়হেড় ঠা ায় হাড় িহম হেয় গল

কনকেন ঠা া

ভেয় গা টনটন কের uঠল

ছমছম

িনমজল খেয় লােগা

আদাজল খেয় লােগা

সাধ ু চিলেতর িম ণগত auিd
aud

ud

স হািসেত হািসেত ei কথা বলল

স হাসেত হাসেত ei কথা বলল
aথবা

দবািদেদব মেহ েরর পিরধােন বােঘর চম

স হািসেত হািসেত ei কথা বিলল
দবািদেদব মেহ েরর পিরধােন ব া চম

aথবা

দবািদেদব মেহ েরর পিরধােন বােঘর চামড়া

duরnয়ঘিটত auিd
বােক র আসিk িবষেয় আেলাচনায় পেদর kম িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। িনেm pদিশত uদাহরণguিল kম
ল

েনর uদাহরণ। ei ভুলিট খব
ু i সাধারণ। লখক বা বkা, না ধিরেয় িদেল, বঝ
ু েতo পােরন না।

aud

ud

স িনজলা গাruর duধ পান কের

স গাruর িনজলা duধ পান কের

পিবt িহnর
ু তীথsান

িহnর
ু পিবt তীথsান

uরuের মােঠর হাoয়া

মােঠর uরuের হাoয়া

পাছােপেড় তাঁেতর শািড়

তাঁেতর পাছােপেড় শািড়

পেদ ব বhত শেbর গেদ ব বহার
কতকguিল শb কবল পেদ i ব বhত হয়, সguিলেক গেদ ব বহার করা aকতব ।
aud

ud

বালকিট আমার পােন চািহয়া রিহল

আমার িদেক

তাহার যক
ু িত কহ uিনল না

তাহার যিু k

স তালা জেল িসনান কের

sান কের

চার আিসয়া ঘের পিশল

pেবশ কিরল

eirপ — তব, মম, eেব, যােহ, তােহ, হন, iেথ, িবহেন iত ািদ কতকguিল িkয়াপদ কবল পেদ ব বhত হয়।
eguিলর গেদ ব বহার দষ
ূ ণীয়।
যথা: —
aud
(ক) বালক যব
ু ার সে

ud
সমােন যিু ঝেত পাের না।

(খ) তাহার eirপ duদশা হিরয়া সকেলi মমাহত হiল।
(গ) স সমs কথা িবsািরয়া বিলল।

যd
ু কিরেত
দিখয়া, দশন কিরয়া
িবsার কিরয়া

eirপ — িনরিখল, পিশল, পাশিরল, িজিনল, বাখািনল, িতিতয়া, সৃিজল, লিভল, uপিজল iত ািদ।
কতকguিল িkয়াপদ সংিkp আকাের পেদ ব বhত হয়। eirপ সংিkp িkয়াপদ গেদ ব বhত করা uিচত নয়।
যথা: —
aud
(ক) স আমােক সেmাধন কির ei কথা কল।

ud
সেmাধন কিরয়া ei কথা কিহল

ভাষার কামলতা o সৗnয সmাদেনর জন কতকguিল যk
ু াkর-িবিশ শb aসংযk
ু বা rপাnিরত কিরয়া পেদ
ব বhত হয়। eguিলo গেদ ব বhত করা aনিু চত। যথা: —
aud

ud

(ক) যাহার ভকিত নাi তাহার ধরম করম িকu হয় না

ভিk ধমকম

eirপ — মর
ূ িত, যক
ু িত, মগন, মতন, িনদয় পরাণ, হরষ, মku
ু তা, তয়াগ, তরাস, iত ািদ শb কবল পদ রচনায়i ব বহায।

udীকরণ
aud বানান িলেখ দািপেয় বড়ােনার uদাহরণ পি মবে

বা কিলকাতায় aসংখ

দখা যায়। যk
ু াkর িলখেত ক

হoয়ার কারণ aভ ােসর aভাব, যা িশkাথ র িন ার aভাব দশায়। বানান ভাষার সmিt। িবkত করার aিধকার কারo নi।
আসেল eguিল িকu aিশিkত লােকর pিত ান-পু আsালন। সমােজর uিচত eেদর মেু খাশ খেু ল দoয়া।
ud বাংলা লখার জন ছাtছাtীেদর য uপেদশ বাংলা ভাষার িবদ ালয়িশkক ব াকরণকার বামণেদব চkবত
িদেয়েছন, সিট তাঁর বi থেক huবhu udত করা হল। ei uপেদশিট চার দশক পূেব লখা।

udীকরণ
য কােনা ভাষা udভােব িলিখেত হiেল স ভাষার pিতিট শেbর বানান udভােব জানা চাi। িকntu aত n
পিরতােপর িবষয় য, ব ভাষাভাষী ছাtছাtীেদর বাংলা ভাষােতi বানানভুেলর বহর kমশঃ বািড়য়া চিলয়ােছ। তাহােদর
ভাষা সn
ু র, ভাব sc, aথচ aপিরিমত বানানভুল থাকায় লখািট পরীkেকর িবরিk জাগায়।
ছাtছাtীগেণর ei
ব াকরেণর িনয়ম ল

য বানানভুেলর pবণতা iহার িপছেন

pরণাo কম নাi। aত াধিু নকতার

দাহাi িদয়া

ন কিরয়া icামেতা বানান িলিখবার মাহ িশিkতমহেলi যখােন kমবধমান, aেনক কিব-সািহিত ক

তথা তাঁহােদর gn-pকাশকগণ বানােনর িবuিdরkায় যখােন চরম শিথল pদশন কেরন, িশkার শিkশালী মাধ মrেপ
sীkত duরদশেনর পদায় যখােন বানানভুেলর ছড়াছিড়, তরল-মিত ছাtছাtীগণ সখােন বানান ািnর সহজ িশকাের পিরণত
হiেব iহা তা খব
ু i sাভািবক। ছাtসমােজর ei স টমহ
ু ূেত িশkকগণেকi সবািধক যtবান হiেত হiেব। ছাt-িশkক
uভয়েকi মেন রািখেত হiেব — মাt-aে

প িনেkেপর aিধকার কাহারo নাi, তা িতিন য কােনা িবষেয় যত বেড়াi

হuন না কন eবং তাঁহার নােমর প ােত দশী িবেদশী িব িবদ ালেয়র খতাব যত আয়ত-পিরমােণi থাkuক না কন।
বানান ভুেলর হাত হiেত রkা পাiবার aন ছাtছাtীেদর eখন হiেতi huঁিশয়ার হiেত হiেব। ব াকরেণর সt
ূ guিল
ক s কিরেত হiেব, pিতিট শb িনভুল ucারণ কিরেত হiেব, স ucারণ কান পািতয়া uিনেত হiেব, pািতিট শেbর
বানান দkতার সে

লk কিরেত হiেব, বারকেয়ক িলিখয়া বানানguিলেক আয়t কিরেত হiেব। দশবার পিড়েল য ফল

পাoয়া যায়, eকবার িলিখেল তেতািধক সফ
ু ল পাoয়া যায়। িবjাপন বা পtপিtকা দিখয়া বানান িশিখেব না। eকখািন
চলিnকা (aিভধান) বা সংসদ বা ালা aিভধান সবদাi হােতর কােছ রািখেব। সেnহ জািগবা মাt িনভুল বানানিট aিভধােন
দিখয়া লiেব। আgহ, aধ বসায় আর িনয়িমত aভ াস ছাড়া বানানিশkার আর কােনা সহজ পথ নাi।
সমাসবd পদিটেক িবিcnভােব লখা, পি kর শেষ কােনা শb পুরাপুির না ধিরেল কান aংেশ শbিটেক ভাি েত
হয় িঠকমেতা না জািনয়া যখােন- সখােন ভাঙা — e-সমsi বানানভুল বিলয়া ধরা হয়।
সচরাচর য-সমs শb ছাtছাtীরা ভুল কিরয়া থােক, আমরা সiসমs শেbর িনভুল rপিটi tuিলয়া ধিরলাম,
িশkাথ র সmেু খ aud rপ tuিলয়া ধরা আেদৗ মনstt-সmত নয় বিলয়াi ei ব বsা। িবেশষ pেয়াজনsেল বnনীমেধ
সংেশাধেনর কারণিটo pদt হiল। ei pসে
aধ ায়guিল o তৎসংি
সে -সে

ণtিবিধ, ষtিবিধ, সিn, িল , বচন, িবেশষণ, সমাস, pত য় pভৃ িত

aনশ
ু ীলনীguিল িবেশষভােব d ব । (আমরা ব াকরণিসd ud rপguিলরi uেlখ যথাsােন কিরলাম।

ব াকরণিবrud aথচ বhupচিলত শbguিলরo uেlখ যথাযথ কিরলাম। িকntu িশkাথ র পেk ব াকরণিবrud শb

ব বহার করা আেদৗ বা নীয় নয় — ei কথািট িনেজেদর sােথi ছাtছাtীগেণর সবদা sরণ রাখা uিচত।)

পিরেশেষ eকিট িবষেয়র uেlখ করা pেয়াজন। পূবাgহ বা বায়াস িশkার kেt eকিট kিতকর মানিসকতা। pচিলত ভুলguিল
ei বায়াস সৃি কের। রবীndনােথর ভুলguিল ভাষার ব াপক kিত কের aেহtuক জিটলতা সৃি কেরেছ। িনয়ম ভাঙার পের aেনেক

িনেজেক িবেdাহী বেল pচার কেরন। িকntu তােত তাঁেদর ajতা লক
ু ােনা সmব হয় না। িমিডয়া, aিশিkত রাজনীিতিবদ আর বপেরায়া

সািহিত ক ভাষার দফারফা কের িদেয়েছ। eেদরেক a ােকােমােডট কের লাভ নi। ei বdু দ
ু guিল kণsায়ী মাt। তাi ভাষার চচা
eকমাt যােদর মন িনয়ম মেন চলার পেk তাঁরাi কruন। ei িবpবীরা পুtকন ােদর iংরািজ মাধ ম িবদ ালেয় ‘ মক iেয়ার oন বানান’
চাল ু করার চ া কের দখন
ু , ফল িক হয়।

eকাদশ পিরেcদ: pবাদ o pবচন
বাংলা pবাদ o pবচনguিল সংgহ কের তা জনসমেk আনার pয়াস করী সােহেবর যগ
থেকi চলেছ। aেনক
ু
আ িলক pবাদ হািরেয় গেছ। যা আেছ তারo eকািধক ভাসন বা rপ আেছ। মাটামিু ট সাধারণ jান pেয়াগ কের য
rপিটেক িশ eবং aিধক বাধগম মেন হেয়েছ, সguিলi eখােন tuেল ধরা হেলা।

pবাদ o pবচন
pবচন

ব াখ া

aিত চালােকর গলায় দিড়।

িনেজেক বশী বিু dমান মেন করেল pায়i ঠকেত হয়।

aিত দেপ হতা ল া।

aত িধক aহ ার সবনােশর কারণ হয়।

aিত বড় সn
ু রী না পায় বর,

কান িবষেয় aিতশয় বাhuল জীবেন aেনক সময় কােজ লােগ না।

aিত বড় ঘরণী না পায় ঘর।
aিত বাড় বেড়া না ঝেড় পেড় যােব,

িনেজেক বশী বড় বা বশী ছাট pিতপn করেল duiেkti িবপদ হয়।

aিত ছাট হেয়া না ছাগেল মেু ড় খােব।
aিতবিু dর গলায় দিড়।

িনেজেক বশী বিু dমান মেন করেল pায়i ঠকেত হয়।

aিত ভিk চােরর লkণ।

িনেজেক িনেদাষ pমাণ করার uেdেশ aসৎ লাক ভিkর বাhuল দখায়।

aিত লােভ তাঁতী ডােব।

বশী লাভ করেল সমেূ ল ন হয়।

aিতর িকui ভাল নয়।

কান কােজi বাড়াবািড় করেল kিত হয়।

aিধক সn াসীেত গাজন ন ।

কান ব াপাের বhu লােকর কtেt কাজ প

aনভ ােসর ফাঁটায় কপাল চড়চড় কের।

য কান আচাের aভ s হেত সময় লােগ।

হেয় যায়।

aভাগা যিদেক চায়, সাগর uকােয় যায়।

ভাগ হীন ব িkর সামেন সেু যাগ খব
ু কমi আেস।

aমাবস ার চাঁদ।

aসmব বstu বা duলভ বstu।

al জেলর পুঁিটমাছ।

kীণ বা duবল মানেু ষর বশী ছটফটািন।

alিবদ া ভয় রী।

সামান িশkায় কােজর দkতা জnায় না িকn দm জেn।

a াং যায় ব াঙ যায় খলেস বেল আিমo যাi।

aেন র দেখ কান কােজ pবৃt হoয়া।

আকাশ kuসম
ু কlনা।

eেকবাের aসmব কােজ িলp হoয়ার িচnা।

আকােশ ফিলেল থtu
ু পেড় িনজ গােয়।

িনেদাষ মানষ
ু েক আঘাত করেল িনেজi kিতgs হেত হয়।

আঠােরা মােস বছর।

aত n

আেদখলার ঘিট হল, জল খেয় খেয় বাছা

যার বশী িকu নi, স সামান িকu পেলi গিবত হয়।

থ বা ধীরগিত মানষ
ু ।

ম’ল।
আনেn আটখানা বা আhােদ আটখানা।

aত িধক আনেn আtহারা হoয়া।

আপিন আচির ধম aপের িশখাo।

সৎকম শখােত গেল িনেজেক তা কের দখােত হেব।

আপিন আর কপিন।

মানষ
ু জীবেন pায়শঃ eকাকী। সহায় সmলহীন মানষ
ু ।

আপিন বাঁচেল বােপর নাম।

সাধারণ মানষ
ু িনেজর িনরাপtার কথা pথেম ভােব।

আশায় মের চাষা।

মানেু ষর জীবন আশায় আশায় কেট যায়, আশা পূণ হয় না।

আষােঢ় গl।

সদ
ু ীঘ ক কিlত কািহনী।

icা থাকেলi uপায় হয়।

pবল icাশিk সাফল eেন দয়।

iটিট মারেল পাটেকলিট খেত হয়।

কাuেক আঘাত করেল pত াঘাত aবশ mাবী।

ilত যায় না ধেু ল, sভাব যায় না ম’ ল।

কান মানেু ষর মেনর মিলনতা eবং du sভাব সহেজ বদল হয় না।

uঠিn মেূ লা পtেনi বাঝা যায়।

কান কােজর ফল িক হেব তা pথমিদেকi বাঝা সmব।

uেড় eেস জেু ড় বসা।

কান যাগােযাগ না থাকা সেto ভাগ বসােনা।

uেড়া খi গািবnায় নমঃ।

িনেজ aিধকার করেত না পের, কান িজিনস ভগবানেক িদেয় আt াঘা
aনভ
ু ব করা। িবনা ব েয় পুণ aজন করা।

uেদার িপি

বেু ধার ঘােড়।

eেকর পিরচয় aন েত আেরািপত করা।

uল ু ( বনা) বেন মেু kা ছড়ােনা।

িন

ল কম বা aপােt দান।

ulা বঝ
ু িল রাম।

বkার uেdেশ র িবপরীত aথ করা।

eক গায়ােলর গru।

eকi দেলর পরsর সহানভ
ু ু িত সmn লাক।

eক ঘড়া duেধ eক ফাঁটা চানা।

kিতকর বstu aিত al পিরমােণo ভয় র।

eক িঢেল dui পাখী মারা।

eক pয়ােস eকািধক uেdশ সাধন করা।

eক মােঘ শীত পালায় না।

মানেু ষর িবপদ eকবার কেট গেলi িনি n হoয়া uিচত নয়।

eকেফাঁটা িবষ নাi kuেলাপানা চkর।

kমতা না থাকা সেto শাসােনার aভ াস।

eকা রােম রkা নাi সg
ু ীব দাসর।

শtর সংখ া বৃিd হেল সামলােনা শk।

oঠ uঁিড় তার িবেয়।

হঠাৎ কের কান কােজ pবৃt করা।

oপের কাঁচার পtন িভতের uঁেচার কীতন।

pkত aবsা গাপন করার হাস কর pয়াস।

কiমােছর pাণ বড় শk।

aত াচার সহ করার kমতা।

kukuেরর পেট িঘ সয় না।

aনভ s খােদ িবপদ হয়।

kukuেরর লজ টানেলo সাজা হয় না।

কান মানেু ষর sভাব পিরবতন করা সmব নয়।

কড়ায় কড়া কাহেন কানা।

ছাটখাট ব াপাের সতক িকntu বৃহৎ kিতর ব াপাের uদাসীন।

kuিড়েতi বিু ড়।

মেয়েদর যৗবন দীঘsায়ী হয় না।

কত ধােন কত চাল।

কান বstuর pkত মল
ূ ায়ন।

কথার মােঝ ফাড়ন কাটা।

বkার বkেব র সমেয়র মেধ িটpনী করা।

kuপুt যিদ বা হয় kuমাতা কখেনা নয়।

সnান দাষ করেলo মা সবদা kমাশীলা।

কলর
ু বলদ ঘেু র মের।

িবরিkকর eকেঘেয় কাজ করার aভ াস।

কিলর সn া মাt, eখনo কত বাকী।

duঃসমেয়র pথমিদক।

ক না করেল ক

পির েমi সাফল মেল।

মেল না।

কাঁচায় না নায়ােল বাঁশ, পাকায় করেব ট াঁশ

মন নরম থাকার সময় িশkা িদেত না পারেল পের কাযকরী হয় না।

ট াঁশ।
কােজর বলায় কাজী, কাজ uেরােল পাজী।

sাথপর মানষ
ু ।

কাটা ঘােয় নেু নর িছঁ েট।

ব িথতেক aিতিরk আঘাত করা।

কাঁটা িদেয় কাঁটা তালা।

শtর িবruেd আর eক শtেক িনযk
ু কের pিতেশাধ নoয়া।

কােঠ কােঠ কাঠাকািঠ।

শেkর িবruেd শেkর dnd।

কান টানেল মাথা আেস।

কান মানষ
ু েক আয়েt আনেত pথেম তার সািnেধ থােকা dueক জনেক
ধরেল সফল হoয়া সহজ হয়।

কান ু িবেন গীত নাi।
কারo পৗষমাস, কারo সবনাশ।

ীk লীলা বাঙালীর স ীেত pধান িবষয়।
eকi ব াপাের কারo সখ
ু কারo িবপিt হেত পাের।

কালেনিমর ল াভাগ।

কlনািনভর সmদ িনেয় আেলাচনা।

কােল কােল হল িক, আরেশালা হল পাখী।

সমােজর kud মানষ
ু েদর unিতেত aেনেকর চাখ টাটায়।

কােলর করাল gাস।

সমেয়র সে

িকল খেয় িকল cuির করা।

নীরেব aপমান সহ করা।

কঁ েচা খড়েত
সাপ বিড়েয় যাoয়া।
ুঁ

সব িকu kয় হেয় যায়।

ছাট ঘটনার তদn করেত িগেয় বড় aপরােধর সnান পাoয়া।

খািcল তাঁতী তাঁত বেু ন, কাল হল eঁেড় গru

িনেজর জানা বা বংশগত কােজi সাফল সহেজ আেস, aন কােজ aসফল

িকেন।

হoয়ার সmাবনা aিধক।

খাঁড়ার পা খানায় পেড়।
gueর eিপঠ oিপঠ।

মানেু ষর যােত িবপদ pায়শঃ সটাi ঘেট থােক।
কান খারাপ িজিনেসর সব িদকi খারাপ।

গ াজেল গ াপূজা।

দােনর পােtর সmদ িনেয় দান করা।

গভীর জেলর মাছ।

gurutপূণ ব িk।

গরজ বড় বালাi।

িনেজর sাথi মানেু ষর pধান agািধকার।

গরেজ গয়লা ঢলা বয়।

pেয়াজেনর চােপ মানষ
ু শk কাজ করেত বাধ হয়।

গােছ কাঁঠাল গাঁেফ তল।

aনাগত লােভর জন লালািয়ত হoয়া।

গােছ tuেল মi কেড় নoয়া।

সাহায কের পের িব াসঘাতকতা করা।

গােছ না uঠেতi eক কাঁিদ।

কাযারেmi িবপিt।

গােছরo খাব তলারo kuেড়াব।

সব িদেকর ফল নবার িচnা।

গাঁেয় মােন না আপিন মাড়ল।

যাগ তাহীন হেয়o িনেজেক

গাঁেয়র মধ ু আর িভনগাঁেয়র মধস
ূ ন।
ু দ
গঁেয়া যাগী িভখ পায় না।

বেল pচার করার মানিসকতা।

aপিরিচত লােকর সমাদর aিধক হয়।
চনা লাকেক pিতভাবান বেল মেন হয় না।

গােদর oপর িবষেফাঁড়া।

িবপদgs ব িkর বাড়িত ঝােমলা।

গাঁফ খজেু র।

aিত aলস।

গাবর গেণশ।

নরম মানষ
ু ।

গাবের পduল।

গরীব পিরবােরর িশিkত সফল ব িk।

গােল হিরেবাল দoয়া।

জনতার মেত মত দoয়া।

ঘঘ
ু ু দেখছ ঘঘ
ু র
ু ফাঁদ দখ িন।

িকেস িবপদ হেত পাের তা জানা না থাকা।

ঘঁ েু ট পােড় গাবর হােস eমন িদন সবার

কারo িবপেদ হেষর pকাশ িনnনীয়, কারণ সকেলরi িবপদ হেত পাের।

আেস।
ঘর jালােন পর ভালােন।

আtীয়sজনেক uেপkা কের পেরর uপকাের িনযk
ু ব িk।

ঘর পাড়া গru িসঁ duের মঘ দখেল ভয় পায়।

কান মানষ
ু আেগর িবপেদর মত িকuর সে ত পেল ভেয় সnts হেয় oেঠ।

ঘিু রেয় নাক দখােনা।

সাজাসিু জ বkব না বেল ঘিু রেয় বলা।

ঘেরর খেয় বেনর মাষ তাড়ােনা।

িনেজর কাজ না কের apেয়াজনীয় কােজ সময় ব য় করা।

ঘাড়া িডি েয় ঘাস খাoয়া।

pধান ব িkেক agাহ করার pবণতা।

ঘামটার আড়ােল খমটা।

aন ায় কাজ গাপেন করা।

চকচক করেলi সানা হয় না।
চkuকেণর িববাদ ভ ন করা।
চাঁেদরo কল

আেছ।

চালিু ন হেয় uঁেচর uেটা িবচার করা।

বাহ rেপ ভুলেল চলেব না, guণিবচার কের দখেত হেব।
শানা কথা িনেজ যািচেয় দখা।
খব
ু ভাল মানেু ষরo du’eকটা দাষ থাকেত পাের।
িনেজর দাষযk
ু হেয়o aপেরর সামান দােষ িনnা করার aভ াস।

চাষার গাঁেয়র দাদাঠাkuর।

kudবিু dেদর দেল aেপkাkত বিু dমান ব িk।

িচিনর বলদ - বoয়াi সার।

িনেজর uপকাের লােগ না eমন কাজ করা।

চনা বামেু নর পেত লােগ না।

aিতপিরিচত মানষ
ু েক িচh দেখ িচনেত হয় না।

চার পালােল বিু d বােড়।

সেু যাগ চেল যাoয়ার পর, িচnা কের আর লাভ হয় না।

চারেক বেল cuির করেত, গরsেক বেল সজাগ

kuিটল মানষ
ু aপরাধী o aপরােধর লk du’দলেকi হােত রােখ।

থাকেত।
চারা না মােন ধেমর কািহনী।

ঘার aসৎ মানষ
ু েক uপেদশ দoয়া বৃথা।

চাের চাের মাসtuেতা ভাi।

যk
ু ভােব কান কাজ বা aপরােধ িনযk
ু ব িkগণ।

চােরর মােয়র বড় গলা।

দাষী লােকরা িনেজেক িনেদাষ pমােণর চ ায় চঁ চািমিচ কের।

চােরর সাkী গাঁটকাটা।

eকজন aসৎ ব িkেক aন aসৎ ব িk সমথন কের থােক।

চৗd পুruষ udার কের দoয়া।

পূবপুruষেক aপমান করা বা বংশমযাদার িনnা করা।

uঁচ হেয় uেক ফাল হেয় বেরান।

নগণ ব িk িহসােব সহানভ
ু ূ িত পেয় পের uপকারীর kিত করা।

ছাi ফলেত ভা া kuেলা।

aিpয় কাজ করেত icু ক ব িk।

ছাগেল িক না খায় পাগেল িক না বেল।

gurutহীন মানেু ষর মতামত agাহ করাi ভাল।

জেু তা মের গাru দান

aপমান কের পের aথদােন সntu করার pেচ া।

জিnেল মিরেত হেব, aমর ক কাথা রেব।

মানেু ষর মৃtu aবশ mাবী।

জেল kuমীর ডা ায় বাঘ।

চািরিদেকi িবপেদর সmখ
ু ীন হoয়া।

জেল বাস কের kuমীেরর সে

িববাদ।

pিতেবশীেদর সে

িববাদ কের সেু খ থাকা aসmব।

জেল ভােস িশলা।

আ য হoয়ার মত ঘটনা।

িঝ ক মের বuেক শখােনা।

aেন র uপর দৃ াnমল
ূ ক শািs pেয়াগ কের িpয় ব িkেক স ধরেণর কােজ
িবরত হoয়ার uপেদশ।

ঝাপ বেু ঝ কাপ মারা।
টাকার eিপঠ oিপঠ।

সেু যাগ বেু ঝ কাজ করা।
মল
ূ বান বstuর সবিকui ভাল।

িটিকটাo দখেত পাoয়া যায় না।

দখাuনা কম হoয়া।

ঠগ বাছেত গাঁ uজার।

যখােন সকেলi দাষী।

ঠাkuরঘের ক র? আিম ত কলা খাi নাi।
ঠলার নাম বাবাজী।
uেব uেব জল খাoয়া।

aপরাধীর মেন aপরাধেবাধ থাকেবi।
চােপ পড়েল লােক কাজ করেত বাধ হয়।
গাপেন কান কাজ করা।

uমেু রর uল হেয় যাoয়া।

pায় aদৃশ হেয় যাoয়া।

ঢাকীud িবসজন।

eেকবাের বাদ দoয়া।

ঢােকর বািদ থামেল ভাল।
ঢাল নাi তেরায়াল নাi িনিধরাম সদার।

কান গ েগােলর তীbতা, তা থামেল ভাল বাঝা যায়।
uপযk
ু সাধন ব িতেরেক কােযাdার সmব নয়।

ঢঁ িক sেগ গেলo ধান ভােন।

সাধারণ মানষ
ু সবti আরb কােজ ব s থােক।

ঢাল কালা।

eেকবাের বিধর।

tuিম যাo ডােল ডােল, আিম যাi পাতায়

তামার চেয় আিম aেনক বিু dমান।

পাতায়।
tuেষ পাড় দoয়া।

সারহীন বstu থেক ব বহারেযাগ বstu uৎপাদেনর িবফল pেচ া।

িতন কাল িগেয় eক কােল ঠেকেছ।

aেনক বয়স হেয়েছ।

িতলেক তাল করা।

aেনকguণ বািড়েয় বলা।

তলা মাথায় তল দoয়া।

সবল বা ধনী ব িkেক সাহায করা।

তার পােয় নয়, তার কােজর পােয় পিড়।

কান মানেু ষর কাযkমতার uপেযািগতা uপলিb করা।

duধ কলা িদেয় কালসাপ পাষা।

শtেক আদরযt করা।

দশ চেk ভগবান ভূত।

aেনেকর চ ায় য কান িবষেয় ভুল ধারণা তরী হেত পাের।

দেশ িমেল কির কাজ হাির িজিত নািহ লাজ।

সকেল িমেল কাজ করেল সাফল আসেবi, িবফল হেলo তা সকেলর হয়
বেল ব িkগত duঃখ pশিমত হয়।

দেশর লািঠ eেকর বাঝা।

বhu লােকর ছাট ছাট কাজ িমেল মাট কােজর পিরমাণ aেনক হেয় যায়।

গায়াল ভাল।
du গruর থেক শন
ূ

kিতকারক পিরজেনর থেক কu না থাকাo ভাল।

দাঁত থাকেত দাঁেতর ময াদা বােঝ না।

আমরা সহেজ pাp বstuর gurut aনধ
ু াবন কির না।

িদনগত পাপkয়।

দনিnন কােজর eকেঘেয়িম।

িদেন তারা দখেছ।

aসmব কlনা করা।

ধরণী িdধা হo।

লjায় িনেজর aিst শষ করেত চাoয়া।

ধেমর কল বাতােস নেড়।

সত িনেজ িনেজi pকাশ পােব।

ধির মাছ না uঁi পািন।

ফলেভােগ icু ক aথচ পির েম িবমখ
ু ।

ধের আনেত বলেল বঁ েধ আেন।

pেয়াজেনর aিতিরk uেদ াগ।

ধের ভdা ঘটােনা।

জার কের কান কাজ করােনা।

ধেু লা মিু ঠ ধরেল সানা মিু ঠ হয়।

ভাগ বান লাক al চ ায় aিধক লাভ কের।

ধান ভানেত িশেবর গীত।

apাসি ক িবষয়।

নদীkেল বাস duঃখ বারমাস।

িবপদসkuল sােন িবপদ হoয়া sাভািবক।

নন
ু আনেত পাnা uেরায়।

eকিট aভাব পূরণ করার পূেবi আর eকিট uপিsত। সবদাi aভাব হoয়া।

ননীর পুtuল।

নরম ধােতর সখ
ু ।
ু ী মানষ

নেু নর পুtuল সাগের।

সহেজ ন হয় eমন িজিনস।

ন াংটার নাi বাটপােড়র ভয়।

িনধন মানেু ষর cuিরর ভয় থােক না।

নরম মািটেত বড়াল আঁচড়ায়।

duবল শtেক সকেলi আkমণ কের।

না আঁচােল িব াস নাi।

কাজ শষ না হoয়া পযn uৎক া থােক।

না িবiেয় কানাiেয়র মা।

য কােজর aিভjতা নi সটা িনেয় গব করা।

নাi মামার থেক কাণা মামা ভাল।

কান িকu eেকবাের না থাকার থেক খেত
থাকেলo ভাল।
ুঁ

নাচেত না জানেল uেঠান বাঁকা।

িনেজর ব থতার দাষ পািরপািশেক চাপােনা।

নাচেত নেম ঘামটা টানা।

কােজ নেম তার পের লjা পাoয়া বা সে াচ করা।

নানা মিু নর নানা মত

pেত ক মানেু ষর িনজs মতামত আেছ। মানষ
ু থাকেলi মতেভদ থাকেব।

নােমর চােট গগন ফােট।

pkত যাগ তার চেয় pচােরর পিরমাণ বশী।

িনেজর নাক কেট পেরর যাtা ভ

করা।

িনেজর বলায় আঁিটসিুঁ ট, পেরর বলায়

িনেজর kিত কের aপেরর কােজ িব uৎপাদন করা।
sাথপর মানষ
ু ।

দাঁতকপািট।
িনধেনর ধন হেল িদেন দেখ তারা।

হঠাৎ বড়েলাক হেল দm হয়।

নীচ যিদ uc ভােষ, মানী স সদা হােস।

kudেচতা মানষ
ু দm pকাশ করেল pkত jানীরা হেস uিড়েয় দন।

নীচ যিদ uc ভােষ সব
ু িু d uড়ােয় হােস।

নড়া eকবারi বলতলায় যায়।

যার িবপেদর আশ া থােক স বারবার ভুল কের না।

পেকট গেড়র মাঠ।

িরkহs।

পেড় পাoয়া চৗd আনাi লাভ।

যা িবনা uেদ ােগi পাoয়া গেছ তার পিরমাণ িনেয় িচnার দরকার নi।

পেড়িছ মাগেলর হােত খানা খেত হেব সােথ।

শিkশালীর আয়েt eেল তার মত eিড়েয় চলা সmব নয়।

পয়সার বলায় পাকা টাকার বলায় বাকা।
পবেতর মিু ষক pসব।
পুরােনা চাল ভােত বােড়।

ছাটখাট ব াপাের aিত সেচতন, িকn pধান িবষেয় যtহীন।
pচার o আশার tuলনায় aেনক কম ফললাভ।
কান িজিনসেক যেt রেখ িদেল তার uপেযািগতা বােড়।

পেরর ধেন পাdাির।

িনেজর aিধকােরর বাiের aপেরর স িতেত কাজ udােরর চ া।

পান থেক cuন খেস না।

িনখত
ুঁ কাজ।

পােপর ধন pায়ি েt যায়।

aন ায় কােজর ফল ভুগেতi হয়।

পােয়র জেু তা মাথায় tuলেত নাi।

নীচ ব িkেক সmান িদেল ফল খারাপ হয়।

িপঃ পুঃ িফঃ uঃ (িপঠ পুড়েছ! িফের শা!)

aিতশয় aলস ব িk।

পেট িখেদ মেু খ লাজ।

নূ নতম pেয়াজেনর ব াপাের লjা করা uিচত নয়।

পেট খেল িপেঠ সয়।

িকu pািpর আশায় al aত াচার সহ করা যায়।

পেট বামা মারেল ‘ক’ বরয় না।

িনরkর।

পেট হাত পা সঁ িধেয় যাoয়া।

sিmত হoয়া।

uেলর ঘােয় মছ
ূ া যাoয়া।

aিত al আঘােত কাতর হoয়া।

ফল কিড় মাখ তল আিম িক তামার পর।

িবনামেূ ল িকu না দoয়ার ঘাষণা।

ফােতাবাবেু দর পােয় নমsার।

anঃসারহীন শৗখীন বাবর
ু া সমােজ বজনীয়।

বেু ক বেস দািড় uপড়ােনা।

ঘিন তার সেু যােগ kিত করা।

বj আঁuিন ফsা গেরা।

aত িধক যেt করা কাজ pায়i িবফল হয়।

বড়র পীিড়িত বািলর বাঁধ, kেণ হােত দিড়

রাজা মহারাজােদর ঘিন হেল তােদর খয়ালখশ
ু ীর িশকার হেত হয়।

kেণেক চাঁদ।
বন গাঁেয় িশয়াল রাজা।

aনn
ু ত সমােজর alিশিkত মানষ
ু মযাদা লাভ কের।

বেন রা বেন সn
ু র, িশu মাtেkােড়।

িনজ িনজ sাভািবক aবsােনi pাণীরা সেু খ থােক।

বয়েসর গাছ পাথর নাi।

বhu pাচীন মানষ
ু ।

বেরর ঘেরর িপসী, কেনর ঘেরর মাসী।

du পেkরi ঘিন ব িk।

বল বিু d ভরসা, চিlশ পেরােলi ফরসা।

বয়স হেল মানেু ষর কাযkমতা o িচnাশিk duii কেম যায়।

বসেত পেল uেত চায়।

িকu সেু যাগ িদেল মানষ
ু আরo সেু যাগ চায়।

বােঘ uঁেল আঠােরা ঘা।

িবপjনক ব িkর সং বo pcuর kিতর কারণ হেত পাের।

বােঘর ঘের ঘােগর বাসা।

শিkশালী মানেু ষর আয়েt থেকo aিন করার ঘটনা।

বাড়া ভােত ছাi।

pায় সফল হoয়ার মেু খ িবফল হoয়া।

বাঁদেরর গলায় মেু kার হার।

aেযাগ মানষ
ু েক পুরsৃত করা।

বােপর নাম ভুিলেয় দব।

কিঠন শািsর ভয় দখােনা।

বামন
ু গল ঘর, তা লা ল tuেল ধর।

মািলেকর aনপ
ু িsিতেত কােজ ফাঁিক।

বামন
ু বাদল বান, দিkণা পেলi যান।

bাhণরা aেথর লােভ পূজাচনা কের থােকন।

বার মােস তর পাবণ।

বাঙালীেদর খব
ু ঘন ঘন uৎসব লেগ থােক।

বােরা হাত কাঁkuেড়র তর হাত িবচী।

িনেজর kমতার বাiের আেয়াজন।

বাঁশবেন ডাম কানা।

aিত পিরিচত কােজ ভুল হেয় যাoয়া।

বাঁেশর চেয় কি

pধান ব িkর tuলনায় aনিভjেদর বশী pিতিkয়া।

দড়।

িবড়াল বেল মাছ খাব না।

aসৎ ব িkর সৎ হoয়ার দাবী।

িবড়ােলর ভােগ িশেক ছঁ ড়া।

ভাগ kেম aভী বstu হsগত হoয়া।

িবduেরর খদ
ু kuঁেড়া।

দিরেdর সামান আেয়াজন।

িবপদ কখনo eকা আেস না।

মানষ
ু aিধকাংশ সময় eকসে

িবপদকােল বিু dনাশ।

িবপেদর সমেয় িচnাশিk ব াহত হেয় যায়।

িবশ বাঁo জেল।

সmাবনা aিত kীণ হoয়া।

িবেষ িবেষ িবষkয়।

kিতকারক dui বstuর সংঘােত uপকার হেত পাের।

eকািধক িবপেদ পিতত হয়।

বকায়দায় পড়েল হাতী, চামিচেকয় মাের লািথ।

বড় মানষ
ু িবপেদ পড়েল tuc ব িkরাo তাঁেক aপমান কের থােক।

বটা বিু dর ঢঁ িক।

বিু dর aভাব।

বেনা জল uেক সােবকজল বার হেয় গল।

বিহরাগত dারা sানীয়েদর uৎখাত হoয়া।

বল পাকেল কােকর কী।

যা ভাগ করা সmব নয়, তা পেল কান লাভ হয় না।

বাঝার uপর শােকর আঁিট।

pcuর কােজর সে

সামান tuc eকিট duিট যk
ু হoয়া।

ব ােঙর আধিু ল

নগণ পিরমাণ ধেনর গব। িনধন মানেু ষর sl পুঁিজ।

ভগবান যা কেরন ম েলর জন কেরন।

ভগবােনর িkয়াকলাপ জীেবর ম ল হtu হেয় থােক।

ভdেলােকর eক কথা।

িনেজর pিতruিত রkাi pkত ভdেলােকর কতব ।

ভিবষ ৎ ঝরঝের।

ভিবষ েত unিতর আশা নi।

ভেs িঘ ঢালা।

িন

ভাগ বােনর বাঝা ভগবােন বয়।

ভাগ সহায় হেল কাজ সহজ হেয় যায়।

ভােগর মা গ া পায় না।
ভাঁেড় মা ভবানী।
ভাত দবার ভাতার নয়, িকল মারার গাঁসাi।

ল pয়াস।

যৗথ দািয়t পালন সহজ নয়।
aথ o খাoয়া পড়ার aভাব।
কান uপকার কের না eমন ব িkর dারা সমােলাচনা।

ভােবর ঘের cuির।

মনেক pেবাধ দoয়া।

িভkার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

িভখারী দােনর guণমান িনেয় ভােব না।

িভন ু (িভn) ভােত বাপ পড়শী।

eক সংসাের না থাকেল aিত িনকট আtীয়o পর হেয় যায়।

ভুu ীর কাক।

aিত িবj pাচীন ব িk।

মেগর মল
ু ক
ু ।

aরাজকতার দশ।

মড়ার oপর খাঁড়ার ঘা।

duদশাgs মানষ
ু েক আরo ক

মনেক চাখ ঠারা নয়।

যিু k দিখেয় ভুল কােজর যথাথতা pমােণর চ া করা uিচত নয়।

মেntর সাধন িকmা শরীর পাতন।

সাফেল র জন pাণপণ চ া।

মেন মেন মনকলা খাoয়া।

মেনর িচnা মেনi রাখা, কাuেক জানেত না দoয়া।

ময়র
ূ পুc ধারী কাক।

িমথ া ভকধারী ভ ।

মেূ খর শত দাষ।

বিু dহীন মানষ
ু কান কােজi সফল হয় না, uপরntu সমস া সৃি কের।

মরণ কােল মকর জ।

eেকবাের শষ মহ
ু ূেত pাণরkার িচিকৎসা।

মরণ কােল হিরনাম।

সারাজীবন ধমাচরণ না কের শষ বয়েস ভগবৎিচnা।

মেূ ল মা রাঁেধ না, তােত আবার পাnা।

যার কান িভিti নi, তার কােছ িকu pত াশা করা।

মােছর তেল মাছ ভাজা।

দoয়া।

কান বাড়িত ব য় না কের কােযাdার করা।

মাথা নাi তার মাথা ব াথা।

িচnাশিkহীন মানেু ষর duি nা কম।

মােয়র চেয় মাসীর দরদ বশী।

আtীয় sজেনর aিধক সহানভ
ু ূ িত সেnেহর কারণ।

মাৎস ন ায়।

শিkমান লােকর duবেলর uপর aত াচার।

মাগল পাঠান হd হল ফারসী পেড় তাঁতী।

সাধারণ লােকর কান বৃহৎ কমকা

িনবাহ করার চ া।

মাlার দৗড় মসিজদ পয n।

পিরিচত মহেলর বাiের মানষ
ু কাজ করেত পাের না।

যখন চেল চিlশ বিু dেত চেল।

কােজর গিত eেস গেল unিত druতগিতেত ঘেট।

যত গেজ তত বেষ না।

কােজর থেক pচার বশী করা।

যত বড় মখ
ু নয় তত বড় কথা।

িনেজর সামািজক aবsান িবচার না কের লmা চoড়া কথা বলা।

যত মত তত পথ।

ভগবৎ িচnা মানেু ষর কlনা o pবৃিt িনভর।

যত হািস তত কাnা, বেল গেছ রামশমা।

সখ
ু o duঃখ জীবেন বারবার ঘেু র ঘেু র আেস।

যতkণ

জীবন রkা করেত পারেল সেু যাগ পাoয়া সmব। আজীবন আশা কের যেত

াস ততkণ আশ।

হয়।
যt ক আয় তt ক ব য়।

আয় ব য় pায় সমান।

যিদ হয় সজ
ু ন, তঁ tuল পাতায় ন’জন।

পারsিরক সহেযািগতা থাকেল sl আেয়াজেনo সেু খ থাকা যায়।

যেমর দিkণ duয়ার খালা।

aসহায় মানেু ষর মরণi eকমাt িনি ত ভিবষ ৎ।

যেমরo aruিচ।

aিতশয় aিpয় ব িk।

যােক দখেত নাির তার চলন বাঁকা।

িবেdষ থাকেল কারo guণ দখেত পাoয়া যায় না।

যােক রাখ সi রােখ।

uপকার করেল uপকার পাoয়া যায়।

যার ধন তার ধন নয় নেপায় মাের দi।

pkত aিধকারীর পিরবেত aন লােক সmিt ভাগ করা।

যার িবেয় তার মেন নাi পাড়া পড়শীর ঘম
ু

pিতেবশীেদর aত িধক কৗtহল।

নাi।
যার িশল যার নাড়া, তারi ভাি

দাঁেতর

কান মানেু ষর ast িদেয়i তােক আঘাত করা।

গাঁড়া।
যাহা বাহাn, তাহা িতpাn।

সামান পাথক ধতেব র মেধ না আনাi ভাল।

য খায় িচিন, যাগায় িচnামিণ।

ভগবান pেত ক মানেু ষর pেয়াজন িমিটেয় থােকন।

য যায় ল ায় সi হয় রাবণ।

kমতা বা ধেনর aিধকারী হেল মানষ
ু aত াচারী হেয় যায়।

যখােন বােঘর ভয়, সখােন সn া হয়।

িবপjনক sােনi িবপদ হবার সmাবনা বশী।

যমন kukuর তমন মgu
ু র।

du

যমন কম তমিন ফল।

pয়ােসর aনr
ু প ফলi হেয় থােক।

যমিন বেু না oল, তমিন বাঘা তঁ tuল।

জিটল রাগ বা সমস ার িনরাকরেণ জিটল o uckমতাশীল ব বsা চাi।

লােকর সে

শk ব বহার করাi িঠক।

রতেন রতন চেন।

eকi pkিতর মানষ
ু ।

রাi kuিড়েয় বল।

kud kud স য় থেক বড় ধনভা ার তরী হেত পাের।

রােখ হির মাের ক?

ভগবান সহায় হেল, শtেত িকu করেত পাের না।

রাঘব বায়াল।

বৃহৎ শিkধর aত াচারী।

রাজায় রাজায় যd
ু হয় uলখ
ু েড়র pাণ যায়।

বড় বড় মানেু ষর dেnd সাধারণ মানষ
ু kিতgs হয়।

রাবেণর িচতা।

িচরsায়ী ব বsা।

রাম না জnােতi রামায়ণ।

ভিবষ েতর aিত িবশদ পিরকlনা।

রােমর হােত মরব িকntu রাবেণর হােত মরব না।

মরেণo ন ােয়র পেk থাকাi

য়।

ল ায় সানা শsা।

যা আয়েtর বাiের সi কlনার aসারতা।

লjাi নারীর ভুষণ।

িনলj নারী আদরণীয় নয়।

লাi িদেল kukuর মাথায় oেঠ।

pশয় পেল সজ
ু নo duজন হেয় যায়।

লাখ কথার eক কথা।

মল
ূ বান মতামত বা িসdাn।

লােভর guড় িপঁ পেড়য় খায়।

সামান স য় কেরo ভাগ করেত না পারা।

লখাপড়া কের য গাড়ী ঘাড়া চেড় স।

িশkাi মানষ
ু েক agগিতর পেথ িনেয় যায়।

লাক না পাক।

সাধারণ লাক aিধকাংশi aেযাগ ।

শk মািটেত বড়াল আঁচড়ায় না।

kমতাবানেক কu p

করেত চায় না।

শেkর ভk আর নরেমর যম।

শিkশালীেক তাষণ কের চলা আর duবেলর oপর aত াচার করাi মানেু ষর
সাধারণ pবৃিt।

uঁিড়র সাkী মাতাল।

যারা eকi কমকাে

uধ ু কথায় িচঁ েড় ভেজ না।

আ াসবােক কাযিসিd হয় না।

শন
ূ কলসীর আoয়াজ বশী।

িবদ াবিু d কম হেল বশী কথা বলার pবণতা দখা যায়।

শ াম রািখ না kuল রািখ।

uভয় স ট।

শরীেরর নাম মহাশয়, যা সoয়ােবন তাi সয়।

মানবেদহ pcuর চাপ সহ করেত পাের।

শাক িদেয় মাছ ঢাকা যায় না।
িশং ভে

জিড়ত, তারা পরsেরর সহেযাগী হয়।

কান aন ায় কাজ পুেরাপুির চাপা দoয়া বশ শk।

বাuেরর দেল ঢাকা।

বয়s মানেু ষর বালকদেল যাগদান aস ত।

িশব গড়েত বাঁদর।

uেdশ aনয
ু ায়ী কাজ না হেয় aন িকu হoয়া বা ঘটা।

িশবরািtর সলেত।

eকমাt বংশধর।

ষাঁেড়র গাবর।

aেকেজা বstu।

সৎ সে

sগবাস, aসৎ সে

সবনাশ।

সৎ মানষ
ু সৎ কেম pবৃt কের বেল তার স
মানেু ষর স

সখ
ু sপেন, শািn

শােন।

পেল জীবন সেু খর হয়। aসৎ

সমহ
ূ kিত কের।

জীবেন সখ
ু কlনােতi বশী হয়, জীবৎকােল শািn পাoয়া সহজ নয়।

সেু খ থাকেত ভুেত িকেলায়।

সেু খ থাকেত aকারেণ asিsেবাধ করা।

সধবার eকাদশী।

apেয়াজেন ধািমক আচার িনেয় বাড়াবািড় করা।

সেnাষi সেু খর কারণ।

জীবেন যা আেছ তা িনেয় সntu থাকারi নাম সখ
ু ।

সব ভাল তার, শষ ভাল যার।
সব শয়ােলর eক রা।
সবেু র মoয়া ফেল।

কান কােজর পিরণিত সn
ু র হেল পুেরা কাজিটেক সn
ু র মেন হয়।
eকi ধরেনর মানেু ষর কাজকম eকi ধরেনর হেয় থােক।
ধয ধরেল কাজ সচ
ু াru rেপ সািধত হয়।

সেব ধন নীলমিণ।

eকমাt বংশধর।

স াঁকরার uকঠাক, কামােরর eক ঘা।

al সl চ ায় ছাটখাট কাজ করা যায়, বড় কােজর জন বল o
uেদ ােগর পিরমাণ aেনক বশী হেত হেব।

সsার িতন aবsা।

alমেূ ল kীত সামgী িনmমােনর হয়।

সাগের পেতিছ শয া গাsেদ িক ভয়।

যার বড় বড় িবপেদর aিভjতা আেছ স kud সমস ায় িবচিলত হয় না।

সাত ঘােটর জল খাoয়ান।

নাকাল করা।

সাত নকেল আসল খাsা।

কান বstuর aনr
ু প বstu তরী কের তার থেক আবার pিতমিূ ত তরী করার
কাজ বারবার করেল, pkত rপ আর চনা যায় না।

সাত রাজার ধন eক মািণক।

মািণেক র মত aত n বhuমল
ূ বstu।

সােপর গােল cuম,ু ব ােঙর গােল cuম।ু

dui পেkর লাকেকi হােত রাখা।

সােপর uঁেচা গলা।

ক কর aপকম যা uপেভাগ করা যায় না, আবার িনরাকরণo করা যায় না।

সােপর হািস বেদয় চেন।

aিত পিরিচত বstuর সব guণাguণ বিু dমান মানষ
ু জােন।

স রামo নাi, স aেযাধ াo নাi।

uধ ু aতীেতর গৗরব িচnা করেল জীবন চলেব না।

সাজা আ ুেল িঘ oেঠ না।

িনয়িমত pেচ ায় সব কাজ হয় না।

হির ঘােষর গায়াল।

বৃহৎ ucৃ

হািকম নড়েব তব ু hukuম নড়েব না

aপিরবতনীয় িসdাn।

হাguিnর লাজ নাi দখিু nর লাজ।

ল সমােবশ।

কান aেশাভন কােজর সাkী হoয়াo িবড়mনা মাt।

হাজাের বজার নাi।

aিতশয় সহনশীল কম ।

হাতী গেল যােব িকntu uঁচ গলেব না।

বড় বড় িবষেয় যেtর aভাব িকn ছাটখাট tিট িনেয় aিত সতকতা।

হাতী ঘাড়া গল তল, ভড়া বেল কত জল।

বhu িবখ াত লাক িবফল হেয়েছ eমন কােজ সামান ব িkর pয়াস।

হােত কািল, পােয় কািল, িলেখ eল বনমালী।

পড়াuনার থেক ছেলেখলা করাi িশuেদর sাভািবক pবৃিt।

হােত দi পােত দi তব ু বেল কi কi।

লাভী মানষ
ু aেনক পেয়o লাভ সmরণ করেত পাের না।

হােত পাঁিজ ম লবার।

কান aিনধািরত pে র pমাণ দoয়া।

হােতর লkী পােয় ঠলা।

আয়েt থাকা ধন aযেt ন করা।

হােল পািন পায় না।

সমস ার গভীের যেত akম।

dাদশ পিরেcদ: বাক িবন াস
বাক িবন াস*
[বােক র ঈি ত পরmরা o যিু kkম — iত ািদ]

বাক িবন ােসর আদশ:
শbিবন ােসর সে

বাক িবন ােসর কথাo eেস পেড়। বাক িবন ােসর িকu িনয়ম:

1. পরপর বাক িবন ােসর pথম কথা হল যৗিkক িবন াস। eকিট বাক

যমন পূববত বােক র aনগ
ু ামী হেব,

পরবত বাক েকo তা আমntণ কের আনেব। বলা বাhuল pথম বাক িট কারo aনগ
ু ামী হেব না।
2. পরপর বাক guিলর aথগত িদক যমন দখেত হেব তমিন গঠনগত িদকo দখেত হেব। বড় যৗিগক বাক বা
জিটল বােক র মেধ হঠাৎ খব
ু ছাট eকিট সরলবাক তমন মানানসi নাo হেত পাের।
3. পরপর বাক guিলর aথেবােধ কানo কািঠন না আেস তা দখেত হেব, eজেন uপযk
ু যিত িচh ব বহার
করেত হেব। যিত িচেhর eকাn aভাবo যমন সমীচীন নয়, তমিন যিতিচh-ক িকত রচনাংশo তমন সখ
ু পাঠ হয় না।
eবাের eকটা uদাহরণ নoয়া যাক।
tuিম বার বার eক কথা িজjাসা করছ কন? তামার কােছ আমার গাপন করবার তা িকu নi। oর স

আমার

ভাল লােগ না। স কথা তা oর মেু খর oপর বলবার নয়। তাi আিম িনেজেক eকu সিরেয় eেনিছ।
ei aংশিটর বাক িবন ােস আশা কির tিট ধরবার িকu নi। বkা বাক পরmরায় তাঁর মেনর ভাবিট যথাযথ ভােব
pকাশ কেরেছন। গঠনগত ভােবo বাক guিল পিরিমিত-িবেরাধী নয়, যিতিচেho কানo আিতশয নাi।
িকntu ei aংশিটi ধruন eiভােব লখা হত —
tuিম বারবার eক কথা িজেjস করছ কন? আিম িনেজেক eকu সিরেয় eেনিছ, তামার কােছ আমার গাপন করার
তা িকu নাi, oর স

আমার ভােলা লােগ না; স কথা তা oর মেু খর oপর বলবার নয়।

ei বাক guিলর পারmেয বkেব র s তা িকuটা ব াহত হল। যিতিচেহo িকu বাhuল eবং জিটলতা eল।
4. আসল কথা, আিম কান িবষয়িটর uপর জার িদেত চাi বাক -পরmরার িবন াস সi মেতা হেব।
5. িচnার eেককিট সt
ূ সাধারণত eেককিট aনেু cেদ (paragraph) ব াখ াত বা সmpসািরত হের, বাক িবন াসo
তদনয
ু ায়ী হেব। eকটা uদাহরণ দoয়া যাক।
“ei পৃিথবীেত আমরা িনজিনজ বিু dিবেবচনা aনয
ূ ায়ন কিরয়া থািক। ei িহসােব
ু ায়ী pেত কিট বstuরi মল
জীবেনরo eকিট মল
ূ আমরা িদi। তাহা না হiেল কাহারo দীঘ জীবন আমরা কামনা কিরতাম না। বষ য়ানরা কিন েদর
আশীবাদ কিরেতন না।
“িকntu দীঘsায়ী জীবন তা পuরo আেছ। বhu পuপkী মানেু ষর চেয় দীঘকাল বাঁিচয়া থােক। aথচ কবল ei
জন i মানেু ষর জীবন-মেূ ল র চেয় uহােদর জীবন-মল
ূ েক কহ বিশ বিলয়া মেন কের না। iহা হiেতi s
uধ ু দীঘsািয়tেকi আমরা জীবন-িবষেয় মল
ূ িদi না।

বাঝা যায়

“iহার কারণ, মানষ
ু পu নয়, মানষ
ু — মানষ
ু । কবল আহার িনdার মেধ তাহার জীবন সীমাবd নয়, sাথপরতার
uে

পরকল ােণর জন o তাহার জীবন uৎসগ kত।”
eখােন িতনিট aনেু cদ আেছ, িচnাkমিট ধরেত aসিু বধা হেc না। pথম aনেু cেদ জীবেনর মল
ূ ায়নi মল
ূ বkব ।

তারপর পuজীবেনর সে

মানেু ষর জীবেনর tuলনা, তারপর পuজীবেনর সে

মানেু ষর জীবেনর uৎকেষর কারণ িবে ষণ।

বাক guিলর পারmয যিু kkেমর aনয
ু ায়ী।
6. বkেব র মেধ পরপর p েবাধক বা িবsয়সচ
ূ ক বােক র িবন াস বkেব র sছn গিতেক ব াহত করেত পাের।
যমন udত রচনাংেশ যিদ বলা হত —
ei পৃিথবীেত আমরা িনজ িনজ বিু d িবেবচনা aনয
ূ ায়ন কিরয়া থািক? ei িহসােব
ু ায়ী pেত কিট বstuর মল
জীবেনরo eকিট মল
ূ িক আমরা িদi না? যিদ না িদতাম তাহা হiেল কাহারo দীঘ জীবন িক আমরা কামনা কিরতাম?
ei ধরেনর বাক pায় p বাণ হেয় uঠত, পাঠকরাo মেন মেন বলেতন, “আেj মল
ূ ায়ন কের থািক, জীবেনর মল
ূ
িদেয় থািক, িকn আপিন িঠক কী বলেত চান s কের বলন
ু তা?
7. বােক ভাষাবnেনরo পারmয বজায় থাকা চাi। ei রচনাংশিটর duিট aনেু cেদর ভাষাভি

থেক সের eেস

tতীয়িটেত আমরা হঠাৎ যিদ হালকা চােলর বাক দিখ তাহেল তা আমােদর কােন লাগেবi। tতীয় বােক র গঠন যিদ eমিন
হয় “মানষ
ু তা জােনায়ােরর মেতা কবল খাoয়া আর ঘম
ু ােনার মেধ জীবন কাটায় না, িনেজর গরজেকi বড় কিরয়া দেখ
না” iত ািদ, তা হেল eটা “guruচ ালী’ দােষর মেধ i পড়েব।
8. eেককটা বাক guc eেককটা eকক, িকn eককguিলেতo আবার eকিট বৃহৎ eকক। pথম বােক যা unmuখতা
আনেব পাঠেকর, সমািpেত তার পিরtিp ঘটেব।
9. পুনruিk চলেব না। কখনo দীঘ রচনায় পুনruিk বkেব র pেয়াজেন আসেত পাের িকntu বেল িনেত হেব,
“আেগi বেলিছ য” iত ািদ।
10. ভুলেল চলেব না বাক াংশguিল যমন বােক র সে

a া ী সmেn আবd, পরপর বাক guিলo তাi। সবguিল

িমিলেয় eকিট বাক েদহ, বkব যার hদয়। তাi পদিবন াস aনেু cেদর বkব eখােনo খােট।
eiসব িনয়েমর কথা আমরা বললাম বেট িকntu বাgভি
oেঠ। ‘t বয়ব ন ােয়’ হtuবাক

eমনi িজিনস য কাথাo কাথাo aিনয়মi িনয়ম হেয়

থেক আমরা িসdাn বােক আিস। িকntu বাg-ব বহাের আমরা আেগi িসdাn ঘাষণা কির।

হtuবাক যত চেপ যাi বলার ভি েত িসdাnিট যন আরo জারােলা হেয় oেঠ।
o ফল করেব না তা ক করেব? বশ বাঝা যােc হtuবাক guিল হয়েতা — o িদন রাত টা টা কের ঘেু র বড়ায়,
িঠক মেতা isuেলi যায় না, আর সবার uপর িটিভর টান।
আপনার কােছ “ম াচ” আেছ? — িসগােরট হােত কu uধ ু euku বলেলi বাঝা যােc, িতিন িসগােরট ধরােত িগেয়
ম াচিট পানিন, ভুল কের ফেল eেসেছন, যাঁেক সেmাধন কের বলেছন তাঁর ম াচটা uিন চান, p টাo p
তার মােন আমােদর বাক guিল

বিশরভাগ

নয়, aনেু রাধ।

kেti pিতিনিধবাক ; তাi aনেু cেদর, বাক পরmরায় পুনruিk

eড়ােনার িদেক খয়াল রাখেত পাের।
aেনক সময় uিkptu িkেত eকিট aংশ aনk
ু থােক।
খািব? — আঁচাব কাথায়? ei-pবাদ uিkটার তাৎপয হল বkা খেত খব
ু i আgহী, িকn “খাব” ei কথাটা
সরাসির বলেত তার সে াচ।
— আপনার চােয় বাধ হয় িচিন িদেত ভুেল িগেয়িছ।

— িচিন না খাoয়াi ভাল আমােদর বয়েস।
িচিন দনিন সরাসির না বেল eখােন ম ুভাষেণর আ য় নoয়া হল।

ei pসে

নীরদবাবর
ু লখা থেক eকটা udিত িদi

“সেত ndনাথ দt ei ‘ব ’ দরেক সমসামিয়ক বাঙািল বিলয়াi িsর কিরয়া িলিখেলন, ‘আমােদর সনা যd
ু কেরেছ
সিjত চtuরে

দশাননজয়ী রামচেndর pিপতামেহর সে । aথাৎ বিলেলন জয়লাভ না কিরেলo িহns
ু ানীেদর সে

নৗেসনার সাহােয যd
ু করাo কম বীরেtর পিরচায়ক নয়।” **
(বাঙালীর কােছ আমার শষ কথা, শারদীয় দশ 1402)
eখােনo aনিু ki ম ভ
ু াষণ, ei aনিু ki aিভেpত। ei না-বলা কথাguিলেক s

করেত গেলi বাক বnেনর

ভরাuিব। নাটেকo aেনক কেথাপকথন মােঠ মারা যায় ব াখ ামল
ূ ক uিk ptu িkেত।
বাক পরmরায় e িবষেয় আমােদর খয়াল রাখেত হেব।

pিতিট বাক eেককিট পদেkপ। আমরা যখােন িছলাম সখােন দাঁিড়েয় নi তা যন পর-পর aনেু cদguিল থেক
বাঝা যায়। pিতিট বাক , pিতিট বাক াংশ, pিতিট বাক , eবং pিতিট aনেু cদ যন আমােদর কাথাo পৗঁেছ দয়।
য কান রচনায় বাক guিলর গঠন eবং kম খব
ু i gurutপূণ। duঃেখর কথা যা ছাপা হয় তার লখকেদর যাগ তাi
eকমাt িবচায হয় না। যেথ মেনােযাগ িদেয় িলখেত গেল ধারণা o সময় duii pেয়াজন। du’eকজন বাদ িদেল, লখেকরা
খব
ু কম টাকা পান, aেনেক পান না। তাi guণগত মােন িনেবশ করা তাঁেদর পেk বশ শk। বােহিময়ান আuটলক
ু বা
ছnছাড়া ভাবo লখকেদর িবেশষত কিবেদর িবেশষ মল
ূ ধন। সi ভাবেক pিতি ত করেত িবশৃ ল ভাষার ব বহারo করেত
লjা কের না কারo। eর eকিট বানাসo আেছ, ব াকরণ বা ভাষাjােনর aভাবেক িবেdাহী a ািটিটuড বেল চািলেয়
দoয়া যায়।
* ei aংশিট জ ািতভূষণ চাকীর ব াকরণ বi থেক udত করা হল। ei আেলাচনার িতিন পিথkৎ। তাi কান পিরবতন বা পিরবধন
না কের eিট দoয়াi সমীচীন।
** sগত নীরদবাব ু pবীণ বয়েস রামচndেক িহns
ু ানী আখ ায় ভূিষত কেরেছন — তাঁর সােহব জীবেনর দাতােদর pিত kতjতা pকাশ
করেত। ‘রাম রাত’ ‘রাম দা’, ‘রাম dui’ eসব িতিন জােনন না। তাঁর পlবgািহতার uদাহরণ চtuর েক নৗেসনা বলার মেধ o রেয়েছ।

tেয়াদশ পিরেcদ:

াসাঘাত, ঝাঁক বা বল

(Stress or Respiratory Accent)
কান ভাষার বােক বা বােক র ucারণকােল, সi বােক র anগত পদসমেূ হর মেধ কতকguিল পদ eকu িবেশষ
জােরর সিহত ucারণ করা হেয় থােক। ei জার সাধারণত পেদর eকিট akর বা িসেলবেল pযk
ু হেয় থােক। তেব
eকািধক িসেলবেল জার দoয়ার দৃ াno aেনক আেছ। iংেরজী ভাষার aিভধােন ei জার বা a াকেস

দoয়ার

sানguিল িচিhত করা থােক।
ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ায় িবষয়িট তাঁর রিচত ভাষাpকাশ বাংলা ব াকরেণ আেলাচনা করেত িগেয় িবষয়িটর
pিত সিু বচার করেত পােরন িন। pkতপেk a াকেস

ব াপারিট কান eকিট শেbর oপর pযk
ু হoয়ার িবষয়িট aিভধােন

পাoয়া যায়। িকntu pকাশভ ীর তারতেম eবং gurut আেরাপ করার জন বােক র কান কান শbেক িভnrেপ ucারেণর
ব াপারিট বশ জিটল eবং তা pায়i সাবেজিkভ বা ব িkিনভর। ei ব াকরণgেn ei duিট িভn pকরণেক িভn িভn
aনেু cেদর আেলাচনা করা হেব।
(1) a াকেস

বা

াসাঘাত pকরণ:

পৃিথবীর বhu ভাষায় শেbর aভ nের aংশিবেশষেক জার িদেয় ucারণ করার pবণতা লk করা যায়। জামািণক
ভাষায় ei ব াপারিট পির ার ভােব দখা যায়। iংেরজী aিভধানguিলেত a াকেস

মাক িদেয় eguিলর ucারেণর পdিত

িনধািরত করা থােক। সমােজ মাটামিু ট সi ucারণi pচিলত। pচিলত ধারণা aনয
ু ায়ী, ei

াসাঘাতিচhguিল eক

িন ােসর কতটা ucারণ করা যায় সi িচnা কের িনধারণ করা হেয়িছল। eর ব াকরিণক নাম bথ gruপ (breath group)।
বাংলায় eর pাসি কতা আেছ িকনা তা আেলাচনা করার আেগ iংেরজীেত eিট িকভােব ব বhত হয় তা দখা যাক।
activate (ak´tivāt)

active (ak´tiv)

activity (ak´tiv-i-ti)

actor (akt´ur)

actress (akt´res)

actual (ak´tū-al)

actualize (ak´tū-a-līz)

actually (ak´tū-a-li)

activate শেb iংেরজী ak বণduিট ucারেণর পর a কেস
পর eকu িবরিত না িদেল কান duিট ব

িদেত হেব বলা হেc। কারণ পির ার। eকিট ব

নেক পৃথক বেল িচনেত পারেব ন। aথাৎ sস িচhিট আসেল গ াপ বা িবরিত

বাঝােc। actor eবং actress শbduিটেত akt িতনিট বেণর পের a াকেস
aধsেরর uপিsিত। eবং eকথাo সত

িদেত বলা হেc। eর কারণ duিট kেti r

য আেগর uদাহরণ মেতা ak বণduিটর পের a াকেস

aসিু বধা হয় না। iংেরজী ভাষায় পরপর eকািধক ব

িদেল শানার িবেশষ

ন থাকেল িকভােব ucারণ করা হেব তার কান িনিদ ফরমল
ু া নi।

তেব বাঙলার যk
ু াkেরর eেফk বা কায বাঝােত sস িচh বা a াকেস
যায় তখনo ei িভতেরর a াকেস

েনর

ব বহার করা হয়। শbguিল যখন বােক পদ হেয়

pযk
ু হয়। যিদo বােক শb বা খ বাক guিলেত sense group বা ভােবর pকাশভ ী

aনয
ূ বd aথবা eকক শেbর ucারেণ জার দoয়া, druত বা ধীর লেয় বলা iত ািদ ভ ী pযk
ু ায়ী যথ
ু হেয় থােক।
বাংলায়

াসাঘাত pকরণ

নi কারণ যk
ু াkর িলেখi কাজিট কের

দoয়া হেয়েছ। পরবত কােল pধানত

কিলকাতার মানেু ষর ভুল ucারেণর sাiল বা pবণতার জন বাংলা শেbর ucারেণ য িবkিত ঘেটেছ, তা ব াকরেণ
uেlেখর যাগ নয়। eবং ছিtশ জলার বাঙাল ঘিট ucারণেভদ কান মেতi কারণ বা যিু kিনভর নয় বেল যা pথম থেক

আেছ তােক eনেফাস করেলi তেব ভাষায় শৃ লা আসেব। হাজার হাজার kuিশিkত মানেু ষর মd
ু ােদাষ eবং icাkত িবkিত
বজন করেলi ভাষার সৗকয পুনrudার করা সmব।
বাংলা ভাষায় ucারেণর িনয়মিট পুেরাপুির বjািনক pেয়াজেনর কথা ভেব বানােনi লখা আেছ। hs i, hs u,
iত ািদর aধমাtার ucারণ druত লেয় শেbর ucারণ করেত িনেদশ দয়। শbমধ িsত iকার o uকার hs হেয় থােক।
শেbর শষ sর দীঘ হেল uনেত সিু বধা হয়। কারণ কথা বn হবার পর ফড আuট হয় শbতরে র িবjান aনস
ু রণ কের।
কান ei ফড আuট বা ভল ু ম কেম আসা eকটা লেভেলর নীেচ আর uনেত পায় না। তার ফেল akরিটর ucারণ কাল
কেম গল বেল শানা সmব হেব না। সiজন শেbর শষ sরিট দীঘ হয়। মেন রাখেত হেব ‘a’, ‘e’, ‘o’ eguিল পূণমাtার
sর। কালী, রাণী, বাণী iত ািদ শb ei কারেণi দীঘ iকার যk
ু । িকntu e ব াপারিট সংsৃেতi সবt পািলত হয়িন। বাঙলায়
bhjানীরা eর

াd কের বােরাটা বািজেয় িদেয়েছন। তার oপের আেছ বাংলােদেশর সংsৃত হটার লিব। যাi হাক, pধান

uপলিb হেলা বাঙলায় a াকেস

নi। বািচক িশlীরা, িটিভ চ ােনেলর iংিলশ িমিডয়াম a া েররা, (মিহলা হেল আবার

িসং-সং জেু ড় দেব) য সব ucারণ কেরন, তার aিধকাংশi ভুল। আর আেছ gulcumনকারী কিলদার cus পরা আঁেতল
বাঙালী, যারা pিতিট akর কেট কেট ucারণ কের,

াতােদর তাঁেদর চেয় বhuguেণ iনিফিরয়র মেন কের; তােদর

বাধগম করার pেচ া কেরন। ucারণ aধ ােয়র e িবষেয় িবশদ আেলাচনা করা হেয়েছ। যা লখা আেছ তা ucারণ করাi
যেথ । য সব aিভধানকার a াকেস

িচিhত কেরেছন, তাঁরা সguিল tuেল িদেলi ভাষার ম ল হেব। বাঙলা ucারণ থেম

থেম করা হয় না। ভাব pকােশর ভ ীর জন বাক াংেশ বা শেbর লয় বা ভল ু ম পিরবতন করা ব িkসােপk। তেব
কতকguিল সাধারণ িনয়ম আেছ। পরবত aনেু cেদ সguিল বিণত হল।
(2) ভাব দ াতনা বা sense group characteristics.
e ব াপাের dueকিট সাধারণ পdিতর uেlখ করা যেত পাের।
(ক) কান শbেক eকক ভােব ucারণ করা হেল pথম akের sর দীঘ করেত হেব। না করেল কান uনেত পােব
না। কারণ ফড-iন। কােনর কান শbতর

পৗঁছেল সিট কানেক uেtিজত কের ধীের ধীের ভল ু ম বািড়েয়। aথাৎ কান

pথম িদেক বশীটাi বজন কের, তার পর আেs আেs gহণ বা শানার মাtা বােড়। ei ফড iেনর ফেল pথম akেরর
কাযকরী শানার সময় aেধক হেয় যায়। তাi িdguণ সময় ধের sরিট ucারণ করেল কান eকguণ বা sাভািবক uনেব।
(খ) বােক র মধ িsত শেbo ফড iেনর eেফk হয়। তেব eকটানা কথা বলেল কান eকসাiেটড বা uেtিজত
থােক বেল কম eেফk হয়। তাi আমরা pেত ক শেbর পর য যতটা িবরিত িনi, িঠক ততটা পেরর শbর pথম akর টেন
বা বাড়িত সময় িনেয় ucারণ কির। ei pকরণিট সব ভাষায় আেছ, eবং eিট ভল ু ম o লেয়র সে o পিরবিতত হয়।
তাছাড়া ব াপারিট িবেশষভােব ব িkিনভর। িজেভর জড়তাo ucারণ pভািবত কের, aেনেক ব াকরণ সmত সমেয় ucারণ
আরm করেত পােরন না। e িবষেয় বkার খব
ু বশী jান বা সেচনতার pেয়াজন নi। যেহtu িযিন বেলন িতিন িনেজo
শােনন, যতuku টেন িদেল শbিট শানা যায় ততuku করা pেত েকর aভ াস হেয় যায়। যারা কথা বলার সময় জিড়েয়
যােc বা oভারল াপ হেc বঝ
ু েত পারেবন, তাঁেদর eকu যt িনেত হেব।
(গ) হাiলাiট বা gurut আেরাপণ করার জন aেনক শb বা বাক াংশ aেনক সময় জাের বা দীঘািয়ত ucারেণ
বলা হয়।
(ঘ) ekেpশন বা pকাশভ ী সmেn যাঁরা গান জােনন বা শােনন তাঁরা সকেলi aিভিহত। কারণ আধিু নক স ীেত
pকাশভ ী eকিট gurutপূণ uপকরণ।
(ঙ) বাচনভ ী কথািট ব াপক aেথ ব বhত হয়। তেব ucারেণর kেt pিতিট বাক মেনাভাব pকাশ কের য
কায়দায়, সিট সংjাত করা সহজ নয়।
“বাক ােদরামিntতস াসয়
ূ াসmিতেকাপkuৎসনভৎসেনষ।ু ” পািণিন a াধ ায়ী।

বােক র uেdশ i ei সব iেমাশনguিলেক pকাশ করা। eক eক ধরেণর uেdশ িনেয় eক eক ভােব বলা হয়।
ব াপারিট pচিলত ধারণা o সংsৃিতিনভর। pেত েক কথা বলার সময় ei ব াপারিট মেন রাখেল aিত নাটকীয়তার kupভাব
থেক মk
ু হoয়া সmব। aেনক সময় বােক র আেগ বা পের মnব িলেখ বাক িট িকভােব বলা হেয়িছল তা বাঝােনার চ া
করা হয়।
“কিঠন কে i বিলল, িকntu ক ােন? ক ােন tuিম আমার জেন ঘর ছাড়েব মহাতাপ?”

“কাদিmনী eকu শাসেনর সেু রi বিলল, িছ, eমন কের কথা বেল না।”
তারাশ েরর লখা চাঁপাডাঙার বu uপন াস থেক udত ei duিট বাক িবষয়িটর aনধ
ু াবেনর জন দoয়া হল।
(3)

াসাঘাত o ভাবেদ াতনার pচিলত সংsার।

pথেম ভাষাচায সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ােয়র লখা থেক udিত করা যাক।

বা ালার বাক বা বাক -খ i

াসাঘাত িনেদশ কিরয়া লয়, iংেরজীেত pেত ক শb sতnt থােক। বা ালা বাক s

াস-পব বা aথ-পবguিল; যন কতকguিল eকাnবত পিরবার — মাথার uপর কতা,
eবং পের কতকguিল akর বা পদ, াসাঘাত-িবষয়ক িনজ-িনজ বিশ
কতকguিল রলগাড়ীর সমি ,

াসাঘাত-rপ মযাদা তাঁহারi pাপ ,

বা sাধীনতা scায় বজন কিরয়া থােক; িকংবা যন

াসাঘাতযk
ু pথম akর যন iি ন-গাড়ী, বাক -খে র aন akরguিলেক যন টািনয়া

লiয়া চিলয়ােছ; আর iংেরজী বাক

যন িসপাহীেদর kuচ কিরয়া হাঁিটয়া হাঁিটয়া যাoয়া, pেত ক pধান শেbর বল বা

াসাঘাত বnেু কর uপের স ীেনর ন ায় িনজ sাতেnt িবদ মান, কo কাহারo aধীন নেহ।
বাংলা

াসাঘাত সmেn সাধারণ িনয়ম ei: —

(ক) বাংলায় থেম থেম বা কেট কেট ucারণ হয় না। তাi লেয়র মেধ

থেক যখােন pেয়াজন sর দীঘািয়ত

করা হয়।
(খ) কান শbেক eকক ভােব ucারণ করা হেল pথম akের sর দীঘ করেত হেব।
(গ) বাক াংশ বা খ বাক guিলর ucারেণ িনঃ াস নoয়ার ব াপারিট pধান gurut লাভ কের।
কথার সে

সে

াস gহণ o ত াগ

চেল। ব াপারিট পুেরাপুির ব িk িনভর eবং uেtজনা, kািn, িবষাদ, আনn, kাধ ei সব শারীিরক o

মানিসক aবsার সে o পিরবিতত হেয় থােক। তাi sাভািবক বাচনভ ীেত িক হেব সটা বলাi সmব। বkােক চ া করেত
হেব যােত বােক র খ বাক guিলর কান eকিটর শেষ িনঃ াস ছাড়া যায়, তােত sাভািবক িবরােমর সময় কাজিট ঘেট আর
ucারেণ িবkিত ঘেট না। aেনক সময় আেবেগ eিট পালন করা সmব হয় না। তখন কান eকিট শেbর শেষ িনঃ াস ত াগ
করেত হেব। eিট কান কিঠন কাজ নয়। আমরা সারা জীবন ei কাজ সহজভােব কের থািক।
(ঘ) eক eকিট শেbর পের al সময় থামেত হয়। eকিট শেbর ফড-আuট কােল পরবত শb আরm করেল
হেব না। pায় eক akেরর সমান িবরিত িদেল ucারণ পির ার ভােব শানা যায়। জাের (ভল ু ম বশী) বলা শেbর শেষ
িবরিত বশী লাগেব। ভাবােবগ বা ekেpশেনর জন িবরিতর পিরবতন হেত পাের। যিত িচh যখােন আেছ, সখােন
যিতেcদ-িবিধ (Puntuation) aনয
ু ায়ী িবরিত pযk
ু হেব। al sl িবরিতর তারতেম

কান বাক ruিতকu হেয় যায় না।

তাi e িনেয় aিধক সংেবদনশীল বা িচিnত হoয়ার কান কারণ নi।
(ঙ) লয় eকi রেখ কথা বলাi রীিত। তেব য কান বােক র pথম িদকিট ধীের eবং শেষর িদকিট druত বলার
ব াপারিট aিনয়িntত কথাবাতার সময় ঘেট থােক। কারণ বাক িটর pথম িদেক psাবনা হেয় গেল পরবত aংশ বঝ
ু েত কম
সময় লােগ।

p বাচক sরpসারণ (interrogative affix), িন য়ক pত য় o akরৈdত
iি ক বা ভারতীয় ভাষাguিলেত শbিdেtর মত akরিdেtর pচলন আেছ। সi rপ বাক েক p েবাধক করার জন
sেরর pসারণ করা হেয় থােক। িনেদশক pত য়েযােগ িনি ত করার পdিত pচিলত আেছ। ei িতনিট িবষয় eখােন
সংেkেপ আেলাচনা করা হেব।
(1) p বাচক sরpসারণ: iংেরজী িশkা pচিলত হoয়ার পূেব বাংলা ভাষায় aধেcদ o পূণেcদ নােম eক দ
dui দ

যিতিচh ব বhত হত। p েবাধক িচh িছল না। সi জন

o

কান বাক েক p েবাধক aথ pদােনর uেdেশ বােক র

pধান িkয়ার শষ sরিটেক দীঘািয়ত করার রীিত িছল। ei রীিত eখনo pচিলত আেছ। কারণ কথা বলার সময় যিতিচh
uিlিখত হয় না বেল ei pকরণিট pেয়াজনীয়। aন ান ভাষােতo কমেবশী ei ব াপারিট ঘেট থােক।
tui কার কথা বলিল? আমরা কথা বলার সময় sলাkর aংশ জাের ucারণ কির aথাৎ sর দীঘািয়ত কির। িকntu
ব াপারিট eতটা সরল নয়। আমরা কার শbিটেতo জার িদেয় থািক। যখন বােক র বkেব র সার িkয়া না হেয় কতা বা কম
হয়, তখন p বাচক sরpসারণিট কতা বা কেম pযk
ু হয়। যমন:- tui কাথায় যািব? eখােন কেমর শষ akেরর sরo
দীঘািয়ত হেয়েছ। শষ akরিট ‘আ ’। আকােশ মঘ কের ছ? eখােন কতা মেঘর শষ akেরর sর দীঘািয়ত হেয়েছ।
aব য়, িবেশষত p বাচক aব য়guিলেত জার দoয়ার pথা খব
ু i সাধারণ। যমন িক িবষেয় িলখিল? িবষয়টা িক িছল?
আেগ ‘িক’ ক ‘কী’ িলেখ ব াপারিট pকাশ করা হত। িকntu সব p বাচক aব েয় eirপ িবকl বানান নi তার ফেল জার
দoয়া বা sর দীঘািয়ত করার pেয়াগিট pেয়াজন হেয় পেড়। কাথায় শbিট ei রকম eকিট uদাহরণ।
(2) িনেদশক pত য়েযােগ িনি তকরণ: tuii ei কাজ কেরিছস। িনি ত কের বলা হল। -i pত য় যােগ ei
ধরেণর িচিhত করার pচলন সব ভারতীয় ভাষােতi আেছ। তেব কাণাডায় — -i pত য়িট সিn কের দoয়া হয়। ‘tuিমi
সi বালেকর িপতা’; বলার পিরবেত ‘tuমী সi বালেকর িপতা’ বলার রীিত আেছ।
(3) akরৈdত: কান শেbর gurut

াতােক বাঝােনার জন eকিট শেbর aংশ িবেশষেক du বার ucারণ কের

বলা হেয় থােক। যমন আিম কkখেনা যাব না। বাক িট কখেনা শেb বাড়িত akরিট যাগ কের িনsn হেয়েছ। aেনেকর
মেত কkখেনা ব াপারিট ‘কkেণা’র utরসর
ু ী। িকntu যখন আমরা বিল সbাi যo িকntu; তখন pকরণিটর aিst সmেn
আর কান সেnহ থােক না। চ া করেল eিটেকo ‘সb’ কথািটর ডিরেভিটভ বলা যায়। তেব eর কান িনয়মবd রীিত
নi। সmবতঃ কান যিু ko নi। সirপ হবী ক হbী, খালাস ক খাlাস, iত ািদ বলার uদাহরণ আেছ। তলাশ ক
তlাশ বলা eর মেধ পেড় না eিট বানান ভুেলর uদাহরণ।

চtuদশ পিরেcদ: যিতেcদ-িবিধ (Puntuation)
িবরাম িচh বা যিত িচh বা ছদ িচh
িবরাম িচh বা যিত িচh বা ছদ িচh:
বােক র aথ সs
ভােব pকাশ করার জন বাক ucারেণর সময় বােক র মােঝ o শেষ িবরিত িদেত হয়। ei
ু
িবরিতর পিরমাণ pেয়াজন aনয
ু ায়ী কম- বিশ হেয় থােক। আবার বাক ucারেণর সময় িবিভn আেবেগর জন ucারণ
িবিভn হেয় থােক। বাক িট লখার সময় ei িবরিত o আেবেগর িভnতা pকাশ করার জন

যi িচhguিল ব বহার করা হয়,

তােদরেক িবরাম িচh বা যিত িচh বা ছদ িচh বেল।
pাচীন বাংলায় মাt duiিট িবরাম িচh ব বহার করা হেতা, পূণেcদ (।) o দীঘেcদ (॥)। পরবত কােল ঈ রচnd
িবদ াসাগর মহাশয় iংেরিজ ভাষার aনক
ু রেণ বাংলায় আেরা aেনকguিল িবরাম িচh pচলন কেরন। বতমােন ব বhত িবরাম
িচhguিলর মেধ uেlখেযাগ কেয়কিট িবরাম িচh িনেচ দoয়া হেলা: —

যিত িচেhর নাম

আkিত

িবরিতর পিরমাণ
(ধীর মধ লেয় কথা হেল)

পাদেcদ বা কমা

,

1/4 সেক

পূণেcদ

।

1 সেক

িজjাসািচh

?

1 সেক

িবsয়সচ
ূ কিচh

!

1 সেক

ড াস

—

1 সেক

কালন ড াস

:-

1 সেক

কালন

:

1 সেক

সিম কালন

;

1/2 সেক

‘’ / “”

1/2 সেক

িপিরয়ড বা িবn ু

.

1/2 সেক

হাiেফন

—

থামার pেয়াজন নi

a াপ িফ বা লাপ

’

থামার pেয়াজন নi

()

থামার pেয়াজন নi

udরণ বা udিত
িচh

িচh
বnনী িচh

{}
[]

দীঘেcদ বা

॥

1 সেকে র বশী

_

থামার pেয়াজন নi

/

1 সেকে র বশী সময়

dui দাঁিড়
আ ারেsার বা
তলেরখা
s াশ বা পিরবত

থামেত হেত পাের।
দীঘ ড াস বা eম

—

ড াস

1 সেকে র বশী সময়
থামেত হেত পাের।

শতকরা বা পারেস

%

িচh

akর িহসােব পড়েত
হয়।

িtিবn ু (ellipsis)

…

িতেনর aিধক িবno
ু

1 সেকে র বশী সময়
থামেত হেত পাের।

দoয়া হয়

িবরাম িচেhর ব বহার
িবরাম িচেhর ব বহার:
ব াকরণকারগেণর মেধ িবিভn িবষেয় মতপাথক পিরলিkত হয়, তেব eকিটেত তারা সকেলi eকমত হেয়েছন;
য িবরামিচেhর জন সশ
ু ৃ ল eবং বাঁধাধরা িনয়ম িনধািরত করা aসmব। eকজন ব িkর িবরামিচh তার sাiেলর aংশ।
আমরা sাiলেক িনয়মবd কের ruলবক
ু িনভর করেত পাির না eবং যিু kর চার দয়ােলর মেধ িবরামিচh সীমাবd কের
রাখা সmব নয়। sাiল িবষয়িট ভাষার agগিতর সে
eবং িবরামিচেhর সে

ফ াশনguিলর সে

বাড়েত থােক; eিট eক pজn থেক aন pজেn পিরবিতত হয়

পিরবিতত হয়। ভাষার মেতা, িবরামিচhguিল িনেজরাi বছেরর পর বছর ধের

পিরবিতত হেয়েছ; আমরা eকিবংশ শতাbীেত ঊনিবংশ শতাbীর মেতা িবরামিচh pেয়াগ কির না। duেশা বছর পূেবর আর
আজেকর িবরামিচেhর মেধ িকu মৗিলক পাথক রেয়েছ, িকu পাথক আবার কবল ফ াশন বা িডিgর িবষয়।

পাদেcদ বা কমা (,)
পাদেcদ বা কমা, সংিkpতম িবরামিচh eবং সব িচhguিলর মেধ সবািধক ব বhত হয়:
(1) eকi pকার পেদর (শেbর) মেধ বা aনr
ু প চিরেtর বাক াংশguিলর মেধ কমা ব বhত হয়: 

বাক সs
করেত বাক েক কেয়কিট ভােগ ভাগ কের pিতিট ভােগর মােঝ কমা বেস। যমন: — সখ
ু
ু চাo,

সখ
ু পােব, বi পেড়। kজ বা খ বাক pধানতঃ কমা িদেয় িচিhত হয়, িবেশষ kেt সিমেকালন বেস।

পরsর সmিকত eকািধক িবেশষ বা িবেশষণ পদ eকসে

ব বhত হেল শষ পদিট ছাড়া pিতিটর পের কমা

বেস। যমন: — রাম, শ াম eবং যdu সখােন গল। 15i আগ আমােদর মন সখ
ু , sাcn , ভালবাসা, আনেn ভের থােক।
িতিন ঘের uকেলন, eকিট িচিঠ িলখেলন, eবং পের সi জায়গািট ছেড় চেল গেলন। eকটা ভাঁতা, ভারী শb শানা গল।
সn
ু রী, িশিkতা পাtীর পােtর aভাব হয় না।
িবঃdঃ
(ক) িকn যখন eকi pকােরর কবল ‘duিট’ শb বা বাক াংশ যাগ হয় eবং তখন কমা pেয়াজন হয় না: রাম o শ াম সখােন গল। িতিন বাড়ী িফরেলন eবং মােক দখেত গেলন।
(খ) শb যg
ু ব বহার হেল pিতিট জাড়ার মেধ কমা ব বহার করা হয়: রাiেফল eবং বেয়ােনট, কাদাল eবং kuuল, জামা eবং জুেতা, গাটা জায়গাটা জুেড় ছিড়েয় িছল।
(গ) িনmিলিখত kেt সাধারণতঃ কমা ব বhত হয়:


িবেশষ বা সবনাম বা pযk
ু বাক াংেশর মেধ : utম, আমার ভাi, আমার কে
আকবর, িদlীর বাদশাহ, বhuবার



কথা বলেতা।
মoয়ার আkমণ কেরিছেলন।

বাক guিলর মেধ ব বhত শb, বাক াংশ বা খ বােক র আেগ eবং পের: eিট, তেব, আমার িনেজর গl।
আিম, তাহেল, আপনােক সাহায করব না।
িতিন eেসিছেলন, সবাiেক aবাক কের িদেয়িছেলন।
eকিট কঁ েদা বাঘ, 2 িমটার লmা, guিলিবd হেয় মারা িগেয়িছল।



সেmাধেন কতার বা uেdেশ র uেlেখর আেগ eবং পের: - কমল, eিদেক eেসা। বnuরা, আমার কথা uনন
ু ।

আিম আপনােদর বলিছ, সভ গণ, সিঠক আচরণ কের সভার ময াদা রkা কruন।


জিটল বােক র pেত কিট খ বােক র পের: — য পির ম কের, সi সখ
ু লাভ কের।



িkয়ািবেশষণ-ধম আি ত খ বাক guিল িচিhত করেত eবং সi সে

িkয়াধম খ বাক যােক eকািধক

খ বােক pসািরত করা যেত পাের সguিলেক িচিhত করেত: যােত আপিন সফল হেত পােরন, আিম আপনােক aথ সাহায করব।
সরলবাব,ু জায়গা ছেড় যাoয়ার পের, সরাসির ম ািজেsেটর কােছ গেলন।
রামবাব,ু দেশ িফের, (= িতিন বািড় িফের আসার পের) মােক দখেত গেলন।
পুর ার না পেয় হতা াস, (= কারণ িতিন হতাশ হেয়িছেলন) িতিন sানিট ত াগ কেরিছেলন।
যখন িkয়ািবেশষণ-ধম আি ত খ বাক বা বাক াংশিট মল
ূ খ বােক র aনস
ু রণ কের, কমািট pায়শi বাদ দoয়া
হয়, িবেশষত যখন বাক াংশ বা খ বাক িট সংিkp হয়:
আিম তামােক দেখ খিু শ হেয়িছ। আিম চেল যাoয়ার পের স eেসিছল।



aন

কান সমc
যৗিগক বােক র খ বাক eবং িবিভn কতার eবং eকi কতার সে
ু য়ী aব য় dারা যk
ু

সমিnত খ বাক guিলর মেধ :
িতিন aসs
ু , তার বাবাo দেূ র আেছন। িতিন eখন দেূ র, তেব খব
ু শী i িফের আসেবন।
িবঃdঃ িকntu যখন kজguিলর সে

eকi িবষয় সংযk
ু থােক eবং কানo কমা ব বহার করার pেয়াজন হয় না: -

আিম eেস তােক ঘিু মেয় দখেত পলাম।


বােক eকািধক িবেশষ ধম

আি ত খ বাক eবং িবেশষণধম

আি ত খ বাক থাকেল, সguিল িচিhত

করেত:
tuিম য হারটা িদেয়িছেল, যটা কমল স াঁকরা পািলশ কেরিছল, সটা কাল থেক খেজ
পািc না।
ুঁ
(ঘ) তেব aেনেকর মেত িনmিলিখত ফমguিলo ব বহার করা যেত পাের: রাম, শ াম o যdu সখােন গেলন। রাম,
শ াম, eবং যdu সখােন িগেয়িছেলন। (“কমািট কানo শৃ লা বা িসিরেজর শষ িবেশষেণর o তার িবেশেষ র মেধ বসা
uিচত নয়”)
িতিন কাথায়, কখন আসেবন, বা তাঁর বতমান aবsা কী তা আিম জািন না।
িতিন পরীkায় pথম sান aজন কেরিছেলন, বৃিt পেয়িছেলন eবং eখন িতিন pিসেডিn কেলেজ যাগদান
কেরেছন।
িবঃdঃ যিদ কান িবেশষণধম খ বাক িট দীঘ না হয় তেব, সi খ বাক তার িবেশষ বা সবনাম থেক কমা dারা
িবযk
ু হয় না:
আিম য kukuরিট িকেনিছলাম স মারা গেছ।
িকntu: সi ভdেলাকিট, িযিন আমােক তাঁর কােছ যেত চাiেল আমােক সাহায করার pিতruিত িদেয়িছেলন, িতিন
চেল িগেয়েছন।


বােক র কতাrেপ ব বhত কান দীঘ eবং জিটল িবেশষ ধম আি ত খ বােক র পের:
তাঁর য ভাi kাবিটর জন eত িকu কেরেছন িতিন তার সmাদক িনবািচত হেবন, তা সবার জানা।



pায়শi, ধারাবািহক aেথ ব বhত িনভরশীল খ বাক িট িচিhত করেত: - আিম আপনার ভাiেক িচিন, িযিন

আমােক ei কােজর কথা বেলিছেলন।


কান বােক udিত থাকেল, তার আেগর খ বােক র শেষ কমা (,) বেস। যমন — sামী িবেবকানn বেলন,

‘ হ ভারত ভুিলo না দিরd ভারতবাসী তামার ভাi।’ tuিম বলেল, ‘আিম কালেক আবার আসেবা।’
বােক র মেধ udতাংশ পৃথক করেত: িতিন বেলিছেলন, “আিম eকাজ করেত পাির।”


পুনরাবৃt শেbর মেধ : - আিম কখনi, কখনi সখােন যাব না। লkণেক আিম মারবi, মারব।



িসdাn বােক র (absolute construction, nominative absolute) পের: ঈ র চাiেল, আমরা কাল দািজিলং যাব।
সব িদক িবেবচনা করেল, eটা খব
ু কম pািp নয়।
সয
ূ as যাবার পের, আমরা জায়গা ছেড় গলাম।
রােতর খাবার শেষ, aিতিথরা চেল গেলন।

আপনােক সিত বলেত িক, আিম তােক বাকা মেন কির।


eকিট িkয়া ‘বাদ দoয়া’ িনেদশ করেত: পুণ সেু খর িদেক িনেয় যায়; পাপ, (িনেয় যায়) duদশার িদেক।



মােসর তািরখ লখার সময় বার o মােসর পর কমা বেস। যমন — 25 বশাখ, 1427, ukবার।



িঠকানা লখার সময় বািড়র নmর বা রাsার নােমর পর কমা বেস। যমন — 68, শ ামপুkuর রাড,

কিলকাতা — 700004।


িডgী o পদবী লখার সময় নােমর পের কমা ব বhত হয়। যমন - ডkর সনৎ kuমার িমt, eম.e. , িপ.

eiচ. িড.

সিমেকালন (;)
কমা-র

চেয়

বিশ িকntu পূণেcদ aেপkা al িবরিত

দoয়ার জন

সিমেকালন ব বhত হয়।

যমন:-

আমরা সবাi সবাiেক িনেজর দশেক ভালবািস; আসেল সবাi িক ভালবািস?
সিমেকালন কমার চেয় দীঘ িবরিত বাঝায় eবং সmিnত খ বাক guিলর মেধ ব বhত হয়: (1) খ বাক guিল সমc
ু য়ী aব য় dারা যk
ু না হেল: ভুল করা মানেু ষর ধম; kমা করা, ঈ েরর।
আিম তাঁর বkব uেনিছ; eিট eকিট aসmব গl।
(2) যখন খ বাক guিল, তবo
ু ােনর
ু , তেব, তাi, aন থায় iত ািদ সমc
ু য়ী aব য় dারা যk
ু হেয় বপরীত বা aনম
ভাব pকাশ কের: স aসs
ু ; তাi স আসেত পারেব না।
িতিন আমােক তাঁর সেবাtম সাহায কেরেছন; তবo
ু আমার pয়াস ব থ হেয়েছ।
িতিন কেঠার পির ম কেরনিন; aন থায় িতিন সফল হেত পারেতন।
(3) যখন aেনকguিল বাক াংশ কমা dারা িবভk হয়। (eখােন eকিট সিমেকালন pেয়াজন, কারণ কমা iিতমেধ
কেয়কিট ছাট িবভাগ িনেদশ করেত ব বhত হেয়েছ): য ছেলিট, পরীkায় pথম sান aজন কেরিছল, তােক খব
ু ভাল পুর ার দoয়া হেয়িছল; eবং eিট pত ািশত, eিট
তার aবsান ধের রাখেত, তােক আরo পির ম করেত, uৎসািহত করেব।
(4) eকািধক sাধীন বাক েক eকিট বােক িলখেল সguিলর মাঝখােন সিমেকালন বেস।
বাড়ী িগেয় কাজguিল আেগ সের ফলেত হেব; কাল আর সময় হেব না।
(5) বkব s করার জন সমজাতীয় বাক পাশাপািশ pিতsাপন করেল সিমেকালন বেস।

aেনকিদন পের িসমলায় িগেয় খব
ু ভাল লাগল; িসমলায় গেল ভাল তা লাগেবi।

পূণেcদ (।)
pিতিট বােক র শেষ পূণেcদ ব বhত হয়। পূণেcদ িদেয় বাক িট শষ হেয়েছ বাঝায়। যমন: — আিম কাল বািড়
আসেবা।
পূণেcেদর আর eকিট ব বহার পিরবত শb বা সংখ া িনেদশ করেত করা হয়। uদাহরণ:আকােশ ruবতারা।uকতারা ভার বলায় s
পূণেcেদর আর eকিট ব বহার র

দখা যায়।

বা িবsার বাঝােত করা হয়। uদাহরণ:-

পুkuেরর পােড় দশ।বার জেনর eকিট দল দাঁিড়েয়িছল। পুkuেরর পােড় 10।12 জেনর eকিট দল দাঁিড়েয়িছল।
iংরাজী িশkা pচলেনর পের পূণেcেদর ei ব বহারguিল sাশ িদেয় করা হেc।

িজjাসািচh (?)
p েবাধক বােক র শেষ িজjাসািচh ব বhত হয়। যমন: —
tuিম কমন আছ?
tuিম কাথায় যাc?
স িক eটা করেত পাের?
তেব eিট পেরাk বা িনভরশীল pে র পের ব বহার করা হয় না: িতিন আমােক িজjাসা করেলন আিম কাথায় যািc।
যিদ pধান িkয়ািট িনেজi p বাচক হয়, তেব udত (িরেপাট করা) বkেব র পের eকিট p

িচh sাপন করা হেয়

থােক: স আপনােক বেলিছল, কন স সখােন গল?
(ক) pত k uিkেত যখন p

িচh ব বhত হয়, তখন eিট udার িচেhর মেধ লখা হয়: -

িতিন িজjাসা করেলন, “tuিম িক করেছা?”
(খ) দীঘ aনেু রােধর শেষ, বাক িট pায় িজjাসাবােদর বল হািরেয় ফলেল; আর p

িচh ব বহার করা pেয়াজন

হয় না। dui pকােরর বােক র uদাহরণ িদেয় ব াপারিট বাঝান হল: আপিন সদস েদর eকিট pাথিমক সভার ব বsা করেবন? কের আমােদর জানােবন?
আপিন দয়া কের সদস েদর eকিট pাথিমক সভার ব বsা কruন eবং কের আমােদর aবিহত করেবন।
আপিন িক িবষয়িট ব িkগতভােব aনস
ু nান করেবন? কের তাৎkিণক পদেkপ নেবন?
আিম আপনােক aনেু রাধ কির িবষয়িট ব িkগতভােব সnান করার জন eবং তাৎkিণক পদেkপ নoয়ার জন ।

িবsয়িচh (!)
িবিsত হoয়ার aনভ
ু ূ িত pকােশর জন িকংবা aন

কান hদয়ােবগ pকােশর জন ei িচh ব বhত হয়। যমন: —

আহা! কী চমৎকার দৃশ । িছ! tuিম eত খারাপ। huরের! আমরা খলায় িজেতিছ। বিলহাির! আমার পুtেক। ঈ র না কruন!
সেmাধেনর পের িবsয়সচ
ূ ক িচh ব বহার করা হয়। যমন: — জননী! আjা দহ মাের যাi রণsেল। লk করেত
হেব জননী সেmাধনিট eকিট বাক । মহাকিব কািলদাস! তামার ei মহ
ু ূেত বঁ েচ থাকা uিচত িছল।
আধিু নক pথা aনয
ু ায়ী সেmাধেনর পের কমা বিসেয় eকিট বােক i সেmাধন o বkব pকাশ করা হয়। যমনঃ —
মা, tuিম আমায় আশীবাদ কর। iংেরজী ব াকরেণর aনস
ু রেণ ei রীিত pচিলত হেয়েছ।
িবsয়িচh apত ািশত বা কৗtuকপূণ িবষয়o pকাশ করেত বােক র শেষ ব বhত হয়: eবং আপিন বেলিছেলন য আপিন তােক চেনন না! স িক র মাধব, তার নািক িবেয় হেব!

কালন (:)
কালন সিমেকালেনর চেয় দীঘ িবরিত বাঝায় eবং িনmিলিখত kেt ব বhত হয়:
eকিট aসmণ
ূ বােক র পর aন eকিট বাক িলখেত হেল কালন ব বহার করেত হয়। যমন:সভায় িঠক করা হল: eক মাস পর আবার সভা aনিু ত হেব।

(2) sয়ংসmণ
ূ eকিট িববৃিত দoয়ার পের, যখন সিটেক aনস
ু রণ কের aন িববৃিত, বা িববৃিতর
পরmরা, সমc
ূ িববৃিতর সে
ু য়ী aব য় ছাড়াi মল

সংযk
ূ ায়ন বা
ু থােক। uদাহরণ িদেত (pায়শ ড াশ সহ), মল

গণনার (pায়শi ড াশ সহ) কারণ, ফলাফল বা বপরীত pকােশ কালন পরবত aংশ ব বhত হয়: সভ েদর করণীয়:
িরিডং ruেম িনsbতা পালন।
মািসক চাঁদা মােসর pথম সpােহ pদান।
বi ফরৎ eর তািরেখ বা তার পূেব জমা করা।
বieর পাতার কাণ না মাড়ান।
uভয়িল

িবেশষ guিলর uদাহরণ: িপতামাতা, সাবেভৗম, সnান।

আমােক নীেচর িজিনসguিল পাঠান: eকিট ভাল কলম, duিট চার নmর খাতা, িকu কাগজ, eকিট uির।
তােদর খাদ সামgী িছল না: তারা ভাল রকম ক

ভাগ কেরেছ।

আমােক িকu িচিন পািঠেয় িদo: eক কিজ হেল চেল যােব।
িতিন pথম দাঁিড়েয়: আিম শেষ দাঁিড়েয়।
(2) িবেশষ িবেশষ kেt কান udিত (pায়i ড াশ সহ) pবতন করেত:- িতিন বেলিছেলন: “আমার
সমs বnuেদর মেধ আপিনi

।”

ড াস (-) eন ড াস (—) o eম ড াস (—)
যৗিগক o জিটল বােক dui বা তার চেয়o বিশ পৃথক বাক

লখার সময় তােদর মেধ সমnয় সাধন করেত ড াস

িচh ব বহার করা যায়। যমন: —
তামরা দিরেdর uপকার কর — eেত তামােদর সmান যােব না — বাড়েব।



কােনা কথার দৃ াn বা িবsার বাঝােত ড াশ িচh ব বhত হয়।
বাক aসmণ
ূ থাকেল বােক র শেষ ড াশ িচh বেস। বkব পরবত aনেু cেদ যােc বাঝােত o ড াশ

িবেশষতঃ eম ড াশ ব বহার করা হেয় থােক।


গেl uপন ােস pসে র পিরবতন বা ব াখ ায় ড াশ িচh ব বhত হয়।



নাটক বা গl-uপন ােস সংলােপর আেগo ড াশ িচh বেস।
িতন pকাের ড ােসর মেধ

কানিট কাথায় ব বহার হেব তার কান িনয়ম নi। pধানতঃ ছাপেল দখেত সn
ু র

লাগেব ei িচnা কের eন ড াস বা eম ড াস ব বহার করা হয়।
aন য সব kেt ড াশ (-) ব বhত হয়: (1) বাক িটেত হঠাৎ িবরিত িচিhত করেত: মিহলািট pচ

– সn
ু রী uেনিছলাম। ei তার rপ?

(2) কখনo কখনo পূববত শbিটেক pেয়াগ বা ব াখ ায় িববৃত করেত: আিম আমার সবi - sাs , সmদ eবং খ ািত হািরেয়িছ।
রাম, পিতত, িবধান - ei সমs ছেল সখােন uপিsত িছল।
(3) pথম বnনীর কাজ করেত, কখনo কখনo duিট ড াশ কখনo ব বhত হয়, eকিট িচিhতাংেশর পূেব eবং
aন িট, eর পের: িতিন আমােদর বেলিছেলন - eবং িতিন বলার সময় কাঁদিছেলন - কীভােব তার সমs িকu ন হেয় িগেয়িছল।
পাঁচ বছর মাt বয়েস - pিতভার eতটাi kমতা - স বশ ভাল iংেরিজ পড়েত পাের।
(4) িdধাgs বা tuc বkব িনেদশ করেত: আিম-a াঁ-মােন-আিম সব কােজ ব থ হেয়িছ।

কালন ড াস (:-)
uদাহরণ বা দৃ াn pেয়ােগর জন কালন ড াস ব বhত হয়। ei pস

কালন পযােয় আেলািচত হেয়ছ। aেনেক

কালন ড াসেক eিট পৃথক িচেhর মযাদা িদেত আgহী। কালন ড ােসর uদাহরণ: —
পদ পাঁচ pকার:- িবেশষ , িবেশষণ, সবনাম, aব য় o িkয়া।

িপিরয়ড বা িবn ু (.)
iংেরিজ uল প বা িপিরয়ড বাংলায় পূণেcদ iি ত করেত কখনi ব বhত হয় না। িকntu সংিkp নােম akরguিলর
মেধ িবরিত সহ বা িবরিত ব িতেরেক িপিরয়ড িচেhর ব বহার করা হয়। যমন:iuনাiেটড নশনস aগানাiেজশন — iu. eন. o.
ক ালকাটা ম পিলটান ডেভলপেম

aগানাiেজশন — িস. eম. িড. e.

ব ীয় সািহত পিরষৎ — ব. সা. প.
লিঘ সাধারণ guিণতক — ল. সা. gu.
গির সাধারণ guণনীয়ক — গ. সা. gu.
aিতপিরিচত সিkp নােমর kেt aেনক সময় িপিরয়ড ব বহার না কের পরপর িলেখ দoয়া হয়। জাmল বা
জড়াবিড় দখােনা ছাড়াo বাঝার aসিু বধা eত বােড় মাt। লসাgu pায় শb হেয় গছ। িসeমিডe লখা িবরল নয়। িবিবিস,
eমিপ, iuেনেsা, ন ােটা, iuিনেসফ, eডস, ভ াট pcuর লােক িলেখ থােক।

হাiেফন বা সংেযাগ িচh (-)
হাiেফন (-) eকিট ড াশ (-) eর চেয় কম দেঘর রখা eবং িনmিলিখত sেল ব বhত হয়:
(1) সমাসবd পেদর aংশguিল িবিcn কের দখােনার জন হাiেফন ব বhত হয়। aথাৎ, duiিট পদ eকসে

িলখেত

গেল হাiেফন িদেয় িলখেত হয়। যমন: —
সখ
ু -duঃখ, মা-বাবা।
(2) কান পি kর শেষ eকিট শb পুেরাটা না ধরেল, িকu িনয়েম বাধেযাগ কের ভেঙ হাiেফন িদেয় পি k শষ
করা হয়। বাকী aংশ পরবত পি kর pথেম হাiেফন ছাড়াi লখা হেয় থােক। যমন:ei পি kিট uপেরর বkব েক পিরsuট করার জন

লখা হেc। আমােদর সকেলরi মেধ

লখার সমেয় পি k-

guিলেক dui pােni কাগেজর ধার থেক সমduরেt রাখার pেচ া পিরলিkত হয়।
(3) যৗিগক শেbর kেt িনয়মguিল aবশ i বাঁধাধরা নয়। তেব সাধারণত সমাসবd নয় eমন যg
ু শbguিলেত
হাiেফন িদেয় লখা হয়। যমন: uল-পা াব বিড, নব-িনবািচত সদস , সব- পেয়িছর- দশ iত ািদ।
তেব aিত পিরিচত হেয় uঠেল তােদর হাiেফেনর pেয়াজন নi; যমন: আnজািতক, uপমহােদশ iত ািদ। কu
কu eguিলেক aিতিরk পদ লাপ হেয়েছ eমন সমাস বেল ব াখ া কের থােকন।

তলেরখা বা আ ারেsার িচh (_)
সািহেত বা গণমাধ েম তলেরখার ব বহার খব
ু কম। সাধারণভােব শbguিলর মােঝ sস বা ব বধান বাঝােত eিট
ব বhত হয়। কিmuটােরর ব াপক pচলেনর সে

ei িচhিটর ব বহার বেড়েছ। i- মল পিরিচিতেত কান sস চেল না

তার পিরবেত তলেরখা ব বহার হয়। মেন রাখেত হেব আ ারলাiন বা িনmেরখ িচh নয়। আ ারলাiন eকিট a াি িবuট বা
টkট ডেকােরশন aথাৎ লখার a সjা। আয়তাkর বা বােlর মতi eিটo eিডটর িনয়িntত।

লাপ িচh (’)
(1) কান বণ লাপ কের বা বাদ িদেয় সংিkp ucারণ বাঝােত iেলক বা লাপ িচh ব বhত হয়। কিবতা বা
aন ান সািহেত eিট ব বhত হেয় থােক। যমন: — মাথার ’পের jলেছ রিব। (’পের = uপের / oপের) পাগিড় বাঁধা যােc
কা’রা? (কা’রা = কাহারা) [বাংলা ভাষার pকাশকেদর মেধ লাপ িচেhর ব বহাের তারতম দখা যায়। তেব eকক udার িচেhর আরm িচhিট
aিধক ব বhত হয়]

(2) a ােsিরk বা তারকা িচh (**) ব বহার কের িকu শb বা বাক াংশ icাkতভােব বাদ দoয়া হেয়েছ তা
বাঝােনা হেয় থােক: আমার ভাi শষ পযn হড a ািস া

পাsিট পেয় সফল হেয়েছন।

আমার ভাi শষ পযn ** পাsিট পেয় সফল হেয়েছন।
আনপালােম ারী বা kাস oয়াড, aথাৎ aভব o a ীল শb সাধারণতঃ ছাপার aেযাগ বেল গণ করা হয়।
aেনেক a ীল বা aভব শbিটর সn বা aিভব িk বাঝােত শbিটর পিরেবশ aku

রেখ তারকা িচh িদেয় শbিটর sান

পূণ কেরন।
বৗeর ভাi শালা tuিম। erপ না িলেখ, ‘ বৗeর ভাi ** tuিম’ িলখেল aথ বহন করার kমতা ন হয় না।
কান দীঘ রচনায়, পরবত সংsরেণ বা সংিkp সংsরেণ বা আপিtকর বkব eড়ােত; aনেু cদ, পিরেcদ বা
সদ
ু ীঘ বণনা aেনক সময় বাদ িদেত হয়। সেkেt বাদ দoয়া হেয়েছ eটা বাঝােনার জন aেনকটা ফাঁক রেখ িতনিট বা
চারিট তারকা িচh িদেয় তার পর পরবত aংশ লখা হয়।

udার বা udরণ িচh
udিত িচh বা udার িচh (“”) ব বhত হয় duiিট rেপ; eকক (‘’) o যg
ু (“”)। eকক o জাড়া uেlাকমার সjায় eguিল লখা হয়। লkণীয়, সব সময় eক জাড়া udার িচh ব বহার করেত হয়। বাঁিদেকরিট udতাংেশর
পূেব o ডানিদেকরিট udতাংেশর পের।
বkার কথা huবhu udত করেল সিটেক ei িচেhর মেধ রাখেত হয়। aথাৎ, pত k uিkেক ei িচেhর মেধ
রেখ িলখেত হয়। যমন— : রবীndনাথ বেলেছন, “ বরাগ সাধেন মিু k স আমার নয়”। আরo uদাহরণ:(1) eকিট udিতিটর uru eবং শষ িনেদশ করেত: িতিন বলেলন, “eকবাের বািড় যাo।”
aন udিতর মেধ eকিট udিত pবতন করেত uভয় pােn eকিট eকক uেlা কমা ব বহার করা হয়: িশkক ছেলেদর বলেলন, “কখনo বলেব না, ‘আিম পাির না’।”
কখনo কখনo ব বহার pিkয়ািট িবপরীত হয়: িশkক ছেলguিলেক বেলিছেলন, ‘বিল না, “আিম পাির না”।’

(2) pায়শi কানo কাজ বা িবষয় কানo বiেয়র িশেরানাম িনেদশ করেত: “িজjািসল” শbিট eখােন eকিট িkয়াপদ।
আিম ‘duেগশিnনী’ পেড়িছ।
kাব সmাদেকর কােছ ‘ভাল খবর’ আশা করিছ।

iেলক িচh ৲
iেলক িচh বাঙলা রািশমালা, (figure work) খাতা লখা, িহসাবিনকাশ eবং খাতা পরীkায় ব বhত হয়। বাঙলায়
টাকার a

িলখেল iেলক িচh িদেয় তার kাজার বা পিরসমািp করা হয়। যমন:- 10456৲ বা 17৷৵৲ খাতা বা িহসাব

পরীkার সমেয় সিঠক guিলেত iেলক িচh িদেয় uিdর sীkিত দoয়া হয়।
বতমােন iংেরিজর aনক
ু রেণ টাঃ 22354/- লখার pবণতা বশী। িকuিদন আেগ চাল ু হoয়া rপী িসmলo ‘৳’
aেনেক ব বহার কেরন। যমন লখা হেয় থােক ৳ 1,22,365-00

b ােকট বা বnনী িচh ( ).{ }. []
গিণতশােst ei িতনিটর আলাদা gurut থাকেলo ভাষার kেt eেদর আলাদা কান gurut নi। তেব সািহেত o
রচনায় ব াখ া দoয়ার জন pথম বnনী ব বহার করা হয়। যমন: —
কলকাতার akারেলািন মনেু ম

(বতমােন শহীদ িমনার) b াকেহাল ম াসাকার বা ankপ হত ার sরেণ তরী করা

হয়। বাকী dui ধরেণর বnনী সািহেত uটেনাট eবং বারবার pথম বnনী ব বহােরর eকেঘেয়িম eড়ােনার জন করা হয়।
তেব ব বহার খব
ু i সীিমত।

s াশ বা পিরবত িচh (/)
পিরবত িচh aেনকguিল কােজ ব বhত হয়।
 বােক

কান eকিট শেbর সে

aনr
ু প aেথর আর eকিট শb পাশাপািশ িলেখ তােদর মেধ pেভদ িচিhত

করেত। uদাহরণ:আমােদর দেশ কিব/সািহিত কেদর কান মযাদা নi।
 বােক কান eকিট শেbর সে

পিরপূরক শb পাশাপািশ িলেখ তােদর মেধ pেভদ িচিhত করেত।

uদাহরণ:- সরকার বালক/বািলকােদর সমহাের বৃিt িদেয় থােকন।
 aে

iংেরজীর aনক
ু রেণ িবভাজেনর িচhrেপ। uদাহরণ:-

1/10 লখা আর 10% লখা eকi ব াপার।
 িতিথ বা তািরখ লখার সময় পৃথকিচhrেপ। uদাহরণ:12i জানয়
ু ারী 2020 না িলেখ 12/1/2020।
 pruফ দখার কােজ o সাধারণ auিd সংেশাধেন ডান িদেকর মািজেন eকিট s াশ িলেখ তার পের ud
aংশিট লখা হয়। uদাহরণ:-

িনয়িমত ব ায়াম করেল পশীguিলর সস
ু ম^ বৃিd হয়।

/সষ
ু ম।

 নাম সিkpকরেণ পিরবত িচেhর ব বহার কখনo কখনo দখা যায়। uদাহরণ:pমথ নাথ িবশী — p/না/িব। ভাষােবাধ বাংলা ব াকরণ — ভা/বা/ব া।
 পুsক বা নিথপt বা ডটা ফাiেলর পৃ া িনেদশ করেত। uদাহরণ:পৃ া 36/174 (174 eর মেধ 36তম)।
 টাকার aে র সমািp িচh বা kাজার িহসােব ড াশ সহেযােগ বা eককভােব। uদাহরণ:টাকা 12500/- তেব পয়সা িলখেল eভােব লখা যােব না। িলখেত হেব — 125-75।


কান ছক বা ফেমর মেধ িনবাচেনর জন ‘iেলক’ বা ‘িটক’ িদেয় দাগােত পিরবত শbguিলর িবভাজেনর
জন । uদাহরণ:- িল : stী/পুruষ। িশkাগত যাগতা: মাধ িমক/uc মাধ িমক/sাতক/sাতেকাtর।

 কিmuটাের ব বহাের ডাiেরkরী o ফাiেলর মেধ ফাiল পােথ িবভাজকrেপ। uদাহরণ:ডsটপ/িনu ফাlার/বieর তািলকা.িপিডeফ। বতমােনর eguিল iংেরজীেত লখাi সাধারণ।

ব াকরিণক িচh
িবরাম িচেhর বাiেরo বাংলা ভাষায় িকu িচh ব বhত হয়। eguিল িদেয় কান িবরিত বা ছদ বাঝােনা হয় না।
eguিল ব াকরেণর কেতাguিল টামস বাঝায়।
ব াকরেণর িবিভn তথ বা টকিনক াল টামস বাঝােত যi িচhguিল ব বhত হয়, সguিলi ব াকরিণক িচh।
বাংলা ভাষায় ব বhত uেlখেযাগ কেয়কিট ব াকরিণক িচh হেলা: —

যা বাঝায়

িচh /

uদাহরণ

আkিত
ধাtu

√

√sা = sা ধাtu

পরবত শb হেত uৎপn

˂

জাঁদেরল ˂ জনােরল

পূববত শb হেত uৎপn

˃

গ া ˃ গাঙ

সমানবাচক বা সমsবাচক

=

নর o নারী = নরনারী

টাকাপয়সার িহসাব eবং িবেশষ িচh:
যা বাঝায়

িচh /

uদাহরণ

আkিত
টাকা (pাচীন)

৲

22,345৲

টাকা

৳

৳ 610-50

eক আনা

৴

1৷৴ eক টাকা পাঁচ আনা

dui আনা

৵

4৷৵ চার টাকা ছয় আনা

িতন আনা

৶

1৷৶ eক টাকা সাত আনা

চার আনা

৷৹

7৷৹ সাত টাকা চার আনা

আট আনা

৷৷৹

89৷৷৹ uননbi টাকা আট আনা

বার আনা

৸৹

34৸৹ চৗিtশ টাকা বার আনা

ষ aধ ায়
পিরিশ

pথম পিরেcদ: ছn
বাংলা ছn (Bengali Prosody or Metrics)
বhu কালাপাহােড়র kমাগত আkমেণর ফেল ছn pকরণিটর ভবলীলা pায় সা

হেত চেলেছ। গদ কিবতা বেল

সানার পাথরবািট তরী কের alবিু d বাঙালী যব
ু েকরা যােত ucেn যায় তার ব বsা চাল ু হেয়েছ সাত আট দশক পূেব।
কিপক াট বাঙালী পি মেদশীয় কিবেদর aনস
ু রণ কেরi ei পেথ eেসেছ। তার পর কিবতার মাধয
ু গাlায় িদেয় aপিরণত
বিু dর মানেু ষর হাহাকার pকােশর মাধ ম িহসােব pায় aপিঠত কিবতার বiguিল লখা হেc। ছn িনেয় আেলাচনার পূেব তার
eকিট সংjা দoয়া pেয়াজন। নীেচ du িতনজন িবিশ ছnিবেশষেjর দoয়া সংjা udত করা হল।
(1) সেু র বসােনা কিবতাi হেলা ছn — ‘দােn’। (ছেnর বারাnা: শ

ঘাষ)

(2) বাক িsত বা বাক াংশিsত পদguিলেক য ভােব সাজাiেল বাক িট ruিতমধর
ু হয় o তাহার মেধ eকটা কালগত
বা

িনগত সষ
ু মা uপলb হয়, পদ সাজাiবার

সi পdিতেক ছn (বা ছnঃ) বেল। (ভাষাpকাশ বাংলা ব াকরণ:

সন
ু ীিতkuমার চে াপাধ ায়)
(3) যভােব বাক িবন াস কিরেল বাক ruিতমধর
ু হয় eবং মেন রেসর স ার হয়, তাহােক ছn বেল। (বাংলা ছেnর
মল
ূ সt
ূ : aমল
ূ ধন মেু খাপাধ ায়)
(4) সিু নয়িntত o সপ
ু িরিমত বাkিবন ােসর নাম ছn। (ছnপিরkমা: pেবাধচnd সন)
(5) কােব র রসঘন o ruিতমধর
ু বােক সশ
ু ৃ ল

িনিবন ােসর ফেল য সৗnয সৃি হয় তােক ছn বেল। (বাঙলা

ছn: জীেবnd িসংহরায়)
ei পাঁচিট সংjার সারাংশ হল: কিব তার কিবতার

িনguিলেক য সশ
ু ৃ ল িবন ােস িবন s কের তােত eক িবেশষ

িনসষ
ু মা দান কেরন, যার ফেল কিবতািট পড়ার সময় পাঠক eক ধরেনর

িনমাধয
ু (রস?) uপেভাগ কেরন,

িনর সi

সশ
ু ৃ ল িবন াসেকi ছn বলা হয়। duিট িজিনস pায় সকেলরi দৃি eিড়েয় গেছ।
(1) শbচয়ন। (2) মাtার পি k িনভরতা। ei duিট িবষয়েক যk
ু করেল আমরা ছnেক িনmrেপ সংjাত করেত
পাির। পি kেক চরণ বা ছt বলার রীিতo আেছ। [মেন রাখেত হেব ছেnর পি k বা চরণ আর মিু dত পি k eক নাo হেত পাের। eকিট
চরণেক eকািধক মিু dত পি kেত সাজােনার uদাহরণ pcuর]

ছn:

িনমাধয
ু o কাব রস সিৃ র uেdেশ কিবতার পি kguিলেক uপযk
ু

শbচয়ন কের িনিদ মাtায় eবং পূবিনিদ পেব সিjত করার িবন ােসর নাম ছn।
[িবষয়িট পুেরাপুির ucারণ দঘ পিরমােপর dারা িনণ ত হয়। ছেnর iংেরজী pিতশb metre। eিট সংsৃত ‘মাtা’।]

িবিভn pকার ছn সmেক জানার পূেব ছেnর িকu uপকরণ সmেক জেন নoয়া pেয়াজন। আর ছn সmেক
পড়ার আেগ আেরকটা িজিনস মাথায় রাখা দরকার — ছn সবদা ucারেণর সে

সmিকত, যা বানােনর dারা িনয়িntত।

[আজকাল aেনেক ন-ণ, iকার-ঈকার, uকার-ঊকার, ঋকার-র’ফলা+iকার, শ-স, iত ািদ সব guিলেয় ঘ াঁট বািনেয় দoয়ার চ া কেরন, তাঁেদর মেত
ছn ucারেণর সে

সmিকত হেলo বানােনর সে

তার কান সmn নi।]

সংjাবলী:
বাংলা ছn িনেয় বশ িকu বi লখা হেয়েছ। িবংশ শতাbীর চtuথ দশক থেক ছn িনেয় aেনক pবno pকািশত
হেয়েছ। িকu িবষেয় সংjা িনেয় মতাnর থাকেলo মাটামিু ট য সংjাguিল সংখ াগিরে র সমথনপু , সguিলi eখােন িববৃত
করা হল।

akর:
eক ঝাঁেক শেbর সবােপkা hs য aংশuku ucািরত হেল (শbবিড়), কােন ruিতgাহ হয়, তােক akর বা দল
বেল। ei akর aেনকটাi iংেরিজ Syllable-র মত। আসেল akরguিল pstuত হেয়েছ কােনর pেয়াজেন। eকিট akর
হল, ‘শbবিড়’ aথাৎ eকসে

কমপেk যতটা ucারণ করেল কান uনেত পায়। যমন:-

কমল — ক, ম, ল — 3 akর [িকntu কমl ক, মl dui akর]
শবরী — শr, ব, রী — 3 akর
িচরজীবী — িচ, র, জী, বী — 4 akর
ku

— kun, জ — 2 akর

বতমান যেু গর িমিডয়াpভািবত ucারেণ sরাn শষ akরিট হসn ধের ucারণ করা হেc। শbমধ বত aকারাn
akরguিল pায়শi হসn ucারণ করা হেc। ছেnর আেলাচনা o pেয়ােগ ei ব িভচার পিরহার কের যা লখা হেয়েছ তাi
ucারণ করেত o ধরেত হেব। না হেল কান a i িমলেব না।

যিত বা ছn-যিত (pause):
কান বাক পড়ার সময় ruিতমধর
ু তার জন িনিদ সমেয়র anর anর য ucারণ িবরিত নoয়া হয়, তােক ছnযিত বা
সখােন

াস-যিত বেল। কাযত ছnযিত কথািটi aিধক uপেযাগী। কারণ যিতর uেdশ পেবর an িনেদশ করা। aবশ i
াস নoয়া যেত পাের, িকntu

াস নoয়া আবিশ ক নয়।

যিত মল
ূ ত 2 pকার — hs যিত o দীঘ যিত। alkণ িবরিতর জন সাধারণত বাক বা পেদর মাঝখােন hs যিত
দoয়া হয়। আর বিশkণ িবরিতর জন , সাধারণত বাক বা পেদর শেষ দীঘ যিত ব বhত হয়।

পব (Measure, Bar):
বাক বা পেদর eক hs যিত হেত আেরক hs যিত পযn aংশেক পব বলা হয়। যমন:eকলা িছেলম ∣ kuেয়ার ধাের ∣ িনেমর ছায়া ∣ তেল ∣∣
কলস িনেয় ∣ সবাi তখন ∣ পাড়ায় গেছ ∣ চেল ∣∣ (রবীndনাথ ঠাkuর)
( ∣ — hs যিত o ∣∣ — দীঘ যিত)

eখােন eকলা িছেলম, kuেয়ার ধাের, িনেমর ছায়া, তেল — pিতিটi eক eকিট পব; মােন pিতিট চরেণ 4িট কের
পব।

পবা (Beat):

pেত ক পবেক eকািধক পবাে

ভাগ করা হয়।

uধ ু িবেঘ dui ∣ আেছ মার ভুঁi, ∣ আর সব গেছ ∣ ঋেণ∣∣ eখােনর pথম িতনিট পেব duিট কের পবা
িবেঘ dui ∣ আেছ — মার ভুঁi, ∣ আর সব — গেছ ∣

আেছ। uধ ু —

িকntu চtuথিটেত eকিট পবা : ‘ঋেণ’ বশী আেছ।

িনguিলর ucারেণর সময় পবাে র gurut ততটা থােক না।

মাtা (Mora):
eকিট akর ucারেণ য সময় pেয়াজন হয়, তােক মাtা বেল। বাংলায় ei মাtাসংখ া িনিদ নয়, eক eক ছেn
eক eক akেরর মাtাসংখ া eক eক রকম হয়। মল
ূ ত, ei মাtার িভnতাi বাংলা ছnguিলর িভিt। িবিভn ছেn
মাtাগণনার রীিত িবিভn ছেnর আেলাচনায় দoয়া হেয়েছ।

psর বা

াসাঘাত (accent):

pায়i বাংলা কিবতা পাঠ করার সময় পেবর pথম akেরর uপর eকটা আলাদা জার িদেয় পড়েত হয়। ei
aিতিরk জার িদেয় পাঠ করা বা আবৃিt করােকi বলা হয়

াসাঘাত বা psর। যমন:-

মহাভারেতর কথা ∣ aমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কেহ ∣ uেন পুণ বান॥
পরম পিবt ধাম ∣ ধািমক anর।
পাপীর anর ঘার ∣ নরক সাসর॥ (k চnd মজম
ু দার)
আমরা আিছ ∣ হাজার বছর ∣ ঘেু মর ঘােরর ∣ গাঁেয় ∣∣
আমরা ভেস ∣ বড়াi sােতর ∣ শoলা ঘরা ∣ নােয় ∣∣ (রবীndনাথ ঠাkuর)
eখােন pিতিট পেবর pথম akরi eকu ঝাঁক িদেয়, জার িদেয় পড়েত হয়। ei aিতিরk ঝাঁক বা জারেকi
psর বা

াসাঘাত বেল।

চরণ (Metrical verse):
িনিদ

সংখ ক akর, মাtা বা sর যথািনিদ

যিতসহকাের িবন s হেল, তােক কিবতার চরণ বেল। সাধারণতঃ

eকিট চরেণ eকিট পি k হয়। তেব ছাপার িবন াস করার সময় aেনেক eকিট চরণেক eকািধক পি kেত সািজেয় eবং
কাগেজর pেsর িনিরেখ িবিভn aবsােন রেখ দৃশ সjার eেফk তরী কেরন। eguিল ছেnর আেলাচ িবষয় নয়।
পূণযিত dারা আলাদা করা duiিট aংশi চরণ; আর চরেণর মধ যিত িদেয় পৃথক করা aংশguিল পদ। uদাহরণ:যা আেছ সব ∣ eেকবাের ⊥
করেব aিধ ∣ কার ∣∣ (রবীndনাথ ঠাkuর)

াক (Distich, Couplet)

eকািধক (সাধারণতঃ duিট) an ানp
ু াস বা an িমলযk
ু চরণ িনেয় eকিট

াক হয়। eকিট চরেণ eকািধক পব o

eকািধক পদ থাকেত পাের।

পদ (Clause):
দীঘ যিত বা পূণ যিত ছাড়াo ei dui যিতর মধ বত িবরিতর জন মধ যিত ব বhত হয়। dui দীঘ যিতর মধ বত
aংশেক চরণ বেল, আর মধ যিত dারা চরণেক িবভk করা হেল সi aংশguিলেক বলা হয় পদ। যমন:যাহারা তামার ∣ িবষাiেছ বায় ু ⊥ িনভাiেছ তব ∣ আেলা।
tuিম িক তােদর ∣ kমা কিরয়াছ ⊥ tuিম িক বেসছ ∣ ভাল?
তruতেল আিছ ∣ eেকলা পিড়য়া ⊥ দিলত পt ∣ শয়েন ∣∣
তামােত আমােত ∣ রত িছন ু যেব ⊥ কানেন kuসম
ু ∣ চয়েন∣∣ (রবীndনাথ ঠাkuর)
(eখােন ⊥ dারা মধ যিত িচিhত করা হেয়েছ।)
কান কান kেt চরেণ duিট পব থাকেল পদ o পেবর সংখ া সমান হয়। যমন:মহাভারেতর কথা ∣ aমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কেহ ∣ uেন পুণ বান॥
[পদ কথািট বাংলা ভাষায় বhu aেথ ব বhত হয়, পদ বলেত পুেরা কিবতাo বাঝান হয়। তেব eখােন চরেণর pধান িবভাগ rেপ eক eকিট
aংশেক পদ বলা হেয়েছ।]

sবক (Stanza)
aেনকguিল চরণ িনেয় eকিট sবক গিঠত হয়। সাধারণত, eকিট sবেক eকিট ভাব pকািশত হয়।

িমল (rhyme):
eকািধক পদ, পব বা চরেণর শেষ eকi রকম

িন বা

িনguেcর ব বহারেক িমল বেল। aলংকােরর ভাষায় eেক

বেল aনp
ু াস। সাধারণত, িমল পেদর শেষ থাকেলo uruেত বা মােঝo িমল থাকেত পাের। পেদর শেষর িমলেক an িমল
বেল। যমন:uধ ু িবেঘ dui ∣ আেছ মার ভুঁi, ∣ আর সবi গেছ ∣ ঋেণ∣∣
বাব ু কিহেলন ∣ বেু ঝছ uেপন ∣ o জিম লiব ∣ িকেন∣∣
eখােন, pথম চরেণর pথম o িdতীয় পেবর শেষর পদduিটেত িমল (ui, eন) আেছ; চরেণর শেষ an িমল
(iেন) আেছ।
মেু খ দয় জল ∣ uধায় kuশল ∣ িশের দয় মার ∣ হাত ∣∣
দাঁড়ােয় িনuম ∣ চােখ নাi ঘম
ু ∣ মেু খ নাi তার ∣ ভাত ∣∣ (রবীndনাথ ঠাkuর)
eখােন, pথম চরেণর pথম o িdতীয় পেবর শেষর পদduিটেত িমল (aল) আেছ; িdতীয় চরেণর pথম dui পেদর
শেষo িমল আেছ (uম)। আবার িdতীয় চরেণর pথম dui পেদর শেষর

িন (ম) tতীয় পেদর uruেত ব বhত হেয়

আেরকিট িমল সৃি কেরেছ। আর dui চরেণর শেষর পেদo an িমল আেছ (আt)।

aেনেক পেরর ‘ত’ akরিটর সে

পেরর চরেণর ‘ত’ akেরর িমল আেছ ভাবেত পােরন। িকntu বতমান ucারণ

পdিতেত ভাত শbিট ভাt ucািরত হেয় থােক, হাত শbিট হাt ucারণ করা হয়। আবার আকারিট পূববত ব

েন

আেরািপত, তাi akরিট ঘনাkের িচিhত করা সmব নয়।
eবার, সেত ndনাথ দেtর ‘আমরা’ কিবতার

duিট sবেকর ছেnর eসব uপকরণ িনেয় আেলাচনা করেল বঝ
ু েত

সিু বধা হেব।

আমরা —

সেত ndনাথ দt

মk
ু েবণীর ∣ গ া যথায় ∣ মিু k িবতের ∣ রে
আমরা বাঙালী ∣ বাস কির সi ∣ তীেথ বরদ ∣ বে
বাম হােত যার ∣ কমলার uল,∣ ডািহেন মধক
ু ∣ মালা,
ভােল কা ন ∣ শৃ মku
ু ট- ∣ িকরেণ ভুবন ∣ আলা,
কালভরা যার- ∣ কনক ধান , ∣ বক
ু ভরা যার ∣ sহ,
চরেণ পd, ∣ aতসী aপরা ∣ িজতায় ভূিষত ∣
সাগর যাহার ∣ বnনা রেচ ∣ শত তর

দহ,

∣ ভে

আমরা বাঙািল ∣ বাস কির সi ∣ তীেথ বরদ ∣ বে
বােঘর সে

∣ যd
ু কিরয়া ∣ আমরা বাঁিচয়া ∣ আিছ

আমরা হলায় ∣ নােগের খলাi ∣ নােগির মাথায় ∣ নািচ
ঘেরর ছেলর ∣ চেk হেরিছ ∣ িব ভূেপর ∣ ছায়া
বাঙালীর িহয়া ∣ aিময় মিথয়া ∣ িনমাi ধেরেছ ∣ কায়া
uপের কিবতািটর ছn যিতর sান িনেদশ করা হেয়েছ। aথাৎ, eর পব, পদ o চরণ eকরকম িনেদিশত হেয়েছ।
pিতিট চরেণ িতনিট পব রেয়েছ; pথম িতনিট পব 6 মাtার, শষ পেব 2 মাtার (মাtা গণনা িনেচ ছn aনয
ু ায়ী আেলাচনা
করা আেছ)। aথাৎ শষ পবিটেত মাtা কম আেছ। কিবতায় eরকম কম মাtার পবেক aপূণ পব বেল।
কিবতািটর pিত আটিট চরেণ কান িবেশষ ভাব িনেদিশত হেয়েছ। eিটেক eক eকিট sবক বলা যায়। যমন, pথম
sবকিটেক কিবতািটর ভূিমকা বলা যেত পাের, eখােন কিবতািটর মল
ূ ভাবi aেনকটা pকািশত হেয়েছ। আবার িdতীয়
sবেক আমরা aথাৎ বাঙালীেদর, কেয়কিট guণ বা িবেশষt বিণত হেয়েছ। eভােব কিবতার eক eকিট sবেক eক eকিট
ভাব বিণত হয়। eকািধক sবক eকi ভােবর pকােশর কােজo ব বhত হেত পাের।
আবার কিবতািটর চরেণর an িমেলর িদেক খয়াল করেল দখা যােব, pিত sবেকর pথম o িdতীয় চরেণর শেষ
eবং tতীয় o চtuথ চরেণর শেষ an িমল আেছ। ei িমেলর ব াপারিট পুেরা sবকিটেত রিkত হেয়েছ। eছাড়া চরণguিলর
ভতেরo খজেল
িমল পাoয়া যােব।
ুঁ

aল ার (figures of speech):

য কান রচনায় aল ার pেয়ােগ রচনার guণমান বৃিd করা সmব।

কিবতায় ei pেয়াগ আরo সn
ু াস aল ার
ু র ভােব করা যায়। aেনেক aল ার ব বহার কেরেছন। তার মেধ aনp
uেlখেযাগ । ঈ র gup pcuর aনp
ু াস ব বহার কের aেনেকর িবরাগভাজন হেয়েছন। পরবত পিরেcেদ aল ার pস
িবশেদ আেলািচত হেয়েছ।

aনp
ু াস (alliteration): eকi pকার বণguেcর পুনরাবৃিt বা পুনঃপুনঃ িবন াস dারা বােক

িন সৗnয

সmািদত হেল aনp
ু াস aল ার হয়। uদাহরণ:—
(ক) “guru guru মঘ guমির guমির গরেজ গগেন গগেন।”
(খ) কমিলনী িক কের কিবেক কিহল কথা ক কিহেত পাের।
(গ) নnkuলচnd আনnেগাপাল, বেn বৃnাবন নnduলাল।

বাংলা ছেnর pকারেভদ
বাংলা কিবতার ছn মল
ূ ত 3িট — sরবৃt, মাtাবৃt o akরবৃt। তেব িবংশ শতাbী থেক কিবরা গদ ছেno কিবতা
িলখেত uru কেরেছন। ei ছেn সi সশ
ু ৃ ল িবন াস না থাকেলo
মাধেু যর কারেণ

িনমাধয
ু uku auট রাখার pেচ া pথম িদেক িছল। য

িনিবন াস ছেn rপািয়ত হয় তা eখন pায় duলভ। গদ কিবতা eখন কবল akরসjায় সীমাবd।

িনেচ সংেkেপ ছn 3িটর বণনা দoয়া হল।

sরবt
ৃ ছn:
মাtার পিরমােপর সময় কান যা শােন তা হয় sর না হয় ব

নমি ত sর। মােপর ব াপাের ব

েনর ভূিমকা গৗণ।

কাযতঃ সব ছni sরবৃt। akরবৃt o মাtাবৃt ছn, sরবৃtেক aনস
ু রণ কের িবকl akরসjার পdিত মাt। ছড়ায় বhuল
ব বhত হয় বেল, কu কu ei ছnেক ছড়ার ছno বেল থােকন।
uদাহরণ —
না গর বা ঘর ∣ পাহারােত
হ c বদল ∣ িদ ন রােত, (2+2+4+2+2+2+2)
পাহাড় তা র ∣ আড়াল কের,
সাগর স তার ∣ ধায়ায় পা’িট। (2+2+2+2+2+2+2+2)
(সেত ndনাথ দt)
বাঁশ বাগােনর ∣ মাথার uপর ∣ চাঁদ uেঠেছ ∣ oi ∣∣ (4+4+4+1)
মা গা আমার ∣ শা লাক বলা ∣ কাজলা িদিদ ∣ কi ∣∣ (4+4+4+1)
(যতীndেমাহন বাগচী)
আবৃিt করেত হেল নীেচর কথাguিল মেন রাখেত হেব।
 pিত পেবর pথম akের

াসাঘাত পেড়

 সব akর 1 মাtা guনেত হয়
 sাভািবক লয় থােক, aথাৎ কিবতা আবৃিt করার সময় ধীর বা druত গিতেত পড়া চলেব না

eখােন আয়তাkের (bold) িলিখত akরguিল ucারেণর সময়

াসাঘাত পেড়, বা ঝাঁক িদেয় পড়েত হয়। আর

তলেরখাি ত akরguিলেত িমল বা aনp
ু াস পিরলিkত হয়।
ei রকম —
রায় বেশ নাচ ∣ না চর ঝাঁেক ∣ মাথায় মারেল ∣ গাঁ া ∣∣ (4+4+4+2)
uর কাঁেদ ∣ ম য়র শােক ∣ বর হেস কয় ∣ ঠা া ∣∣ (4+4+4+2)
(রবীndনাথ ঠাkuর)

মাtাবt
ৃ ছn:
sরবৃেtর sর গণনার পdিত ত াগ কের মাtাবৃt ছেn যk
ু াkর ছাড়া সব akরেক eকমাtা o যk
ু াkরেক dui মাtা
ধের গণনা কের পদ মলােনা হয়।
 মল
ূ পব 4,5,6 বা 7 মাtার হয়
 সব akেরর শেষ sর িন আেছ ধের মাtা guনেত হয়।
 কিবতা আবৃিtর গিত sরবৃt ছেnর চেয় ধীর, িকntu akরবৃেtর চেয় druত বেল aেনেক pচার কেরন। eিট
যিু kিসd নয়।
uদাহরণ —
eiখােন তার ∣ দািদর কবর ∣ ডািলম-গােছর ∣ তেল ∣∣ (6+6+6+2)
িতিরশ বছর ∣ িভজােয় রেখিছ ∣ dui নয়েনর ∣ জেল ∣∣ (6+6+6+2)

(জসীমudীন)

কিবতািটর মল
ূ পব 6 মাtার। pিত চরেণ িতনিট 6 মাtার পূণ পব eবং eকিট 2 মাtার aপূণ পব আেছ।
বলা বাhuল বাংলায় য ভােব ucারণ করা হয় তােত

তার, কবর, ডািলম, গােছর, বছর iত ািদ শেbর aেnর a

ucারণ করা হয় না বেল পূববত akরেক দীঘািয়ত কের ucারণ কের সমতা রkার চ া করা হয়।

ভূেতর মতন ∣ চহারা যমন ∣ িনেবাধ ∣ aিত ঘার ∣ (6 + 6 + 4 + 4)
যা িকu হারায় ∣ িগnী বেলন ∣ ক া বটাi চার ∣

(6 + 6 + 8)

(রবীndনাথ)

eখােন িনেবাধ, িগnী, ক া ei শbguিলেত যk
ু াkরguিলেক dui মাtা ধরা হেয়েছ।

akরবt
ৃ ছn:
akরবৃt ছেn pেত ক akর aথাৎ যk
ু বা aসংযk
ু akর, sরাn বা হসn বণ সকলেক সমান ধরা হয়। কাযতঃ
ei ছেn

িনর গণনা না কের ছাপার akর গণনা করা হয়।

পরম ∣ পিবt ∣ ধাম ∣ ধািমক ∣ anর।

(3 + 3 + 2 + 3)

পাপীর ∣ anর ∣ ঘার ∣ নরক ∣ সাসর।

(3 + 3 + 2 + 3)

(k চnd মজুমদার)

akরবৃেt বিণত ei গণনা আ য় কের কবল anিমল রkা কেরi বhu কিবতা িলিখত হেয়েছ। eguিলেক গায়ন বা
আবৃিtর kেt নানা রকেমর iেmpাভাiেজশন বা গাঁজািমল িদেয় sেরর udতা বজায় রাখার চ া করেত হয়।
হ মার duভাগা দশ ∣ যােদর কেরছ aপমান,
aপমােন হেত হেব ∣ তাহােদর সবার সমান।

(8 + 10)
(8 +10)

ছেnর uপেরাk িতন pকার ব াপারিট aেপkাkত আধিু নক কােল আেলািচত হেয় ব াকরেণর anগত হেয়েছ।
কিবরা ei সংjা জেন কিবতা লেখন িন। লঘ ু o guru sেরর eবং aেঘাষ o ঘাষ বেণর ucারেণর কালাবিধ িভn। মাtা
গণনায় eবং গায়ন বা আবৃিtেত ei সব pস

খব
ু i gurutপূণ। তেব e সব লk কের কিবতা রচনা করার লখক খব
ু i

ণীিবভাগ pয্ k
হয়। তবo
ু ায়ী
ু
ু pচিলত মত aনয

কম। সাধারণতঃ পয়ার o তার pকারেভেদi ei িতন ধরেনর
akরবৃেtর aধীেনi পয়ার o তার িবিভn rপেক আেলাচনা করা হল।
akরবৃt ছেnর rপেভদ বা pকারেভদ:

akরবৃt ছেnর আবার aেনকguিল rপেভদ বা pকার আেছ — পয়ার, মহাপয়ার, িtপদী, চৗপদী, িদগkরা,
eকাবলী, সেনট o aিমtাkর ছn।

পরবত aনেু cদguিলেত eguিলর সংিkp বণনা দoয়া হল —

[eguিলর মেধ সবেচেয় gurutপূণ আেলাচনার িবষয় সেনট o aিমtাkর ছn। িবেদশী কােব র aনস
ু রেণ বাঙলা পদ সািহেত ei ছেnর
pেয়াগ পরবত কােলর গদ কিবতার পূবসর
ু ী। বলা বাhuল িশয়ালেক ভাঙা বড়া দখােল যা হয়, আরo আধিু নক কােল কিবেদর িমেলর কথা তা
দূরsান, akর guেণ লখার pবণতাo কম হেয় গল।]

সারকথা:
ruিতমাধয
ু ছেnর pাণ। তার জন যিত o িমেলর pেয়াজন। sরাঘাত ছেnর তাল uৎপn কের। যিত-িবন াস ছেnর
স ীিত (melody of cadence) সৃি

কের। কান কান ছেn িমেলর পিরবেত বা িমেলর সিহত aনp
ু াস (alliteration)

ব বহার করা হয়। মিু dত পৃ ায় akেরর সjার িবিভnতা ছেnর aনস
ু ারী হেত পাের আবার নাo হেত পাের। — মহঃ
শহীdulা
গােনর জন

য কােল কিবতা লখা হত, সকােল ছnেক agাহ করা সmব িছল না। আবৃিt ruিতমধর
ু হেত হেল

ছেnর pেয়াজন আেছ। তেব সর
ু o তাল jান ছn সৃি র কােজ aিত pেয়াজনীয়। পাঠেকরা িনঃশেb পড়ার সমেয়o ছেnর
pভাব aেনকটাi aনভ
ু ব কের থােকন।

পয়ার:
য ছেnর pেত ক চরেণ 14 akর eবং 8 o 14 akেরর পর যিত থােক, তােক পয়ার বেল। পয়াের সাধারণতঃ
pেত ক dui dui চরেণর শেষ িমল থােক eবং তাহােত eকিট সmণ
ূ বাক যk
ু
াক বা পদ তানpধান ছেnর মেধ pধান।

াক হয়। পয়ার নামক ei িdপি kময়

াসাঘােতর pাধ ান বা pাবল eেত থােক না। বাংলা ভাষার তাবৎ গmীর

ভােবর রচনা — কাব , মহাকাব , িচnাপূণ কিবতা — ei ছেni রিচত হেয় থােক। যথা:—
য িনত uদ ােন ei ∣ পু

িবরািজত,

হ মৃtu ! তাহার tuিম ∣ শরিণ িনি ত। — k চnd মজুমদার

পাখী সব কের রব ∣ রািত পাহাiল।
কানেন kuসম
ু কিল ∣ সকিল uিটল। — মদনেমাহন তকাল ার

মধ সম পয়ার: পয়ােরর মত akরসংখ া o যিত সmn ছেn কখনo কখনo eকিট sবেকর pথম o চtuথ,
িdতীয় o tতীয় চরেণ an িমল থােক। ei ছnেক মধ সম পয়ার বেল। যথা: —
pভাত হiেল িনিশ, হােত লেয় থালা,
পূিরত uদ ান-সার সর
ু সাল ফেল,
ধীের ধীের uপনীত বkuেলর তেল,
ধনশালী কান eক বিণেকর বালা। — যduেগাপাল চে াপাধ ায়

পযায়সম পয়ার:

য পয়াের িমল pথম o tতীয়, িdতীয় o চtuথ চরেণ হয়; তােক পযায়সম পয়ার বেল। যথা:

—
ঝের বৃি guঁিড় guঁিড় কভু বা ঝঝের;
িছn িভn লঘ ু মঘ ভািসেছ আকােশ;
eখেনা সষ
ু p
ু gাম তruছায়াnের;
sb মােঠ

তরল পয়ার:

াn পেদ শন
ূ িদন আেস। — akয়kuমার বড়াল

য পয়ােরর pেত ক চরেণ চtuথ akর o a ম akের িমল থােক, তােক তরল পয়ার বেল, যথা:

—
দখ িdজ মনিসজ, িজিনয়া মর
ূ িত।
যg
ু েনt পdপt, পরশেয় ruিত॥ — কাশীরাম দাস

মালঝাঁপ:

পয়ােরর pেত ক চরেণ চtuথ akর, a ম akর o dাদশ akের িমল থাকেল তােক মালঝাঁপ বেল।

iহা মধ িমেলর uদাহরণ। যথা: —
কােতায়াল যন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁেক।
ধির বাণ খরশাণ হান হান হাঁেক॥ — ভারতচnd রায়guণাকর

হীনপদ পয়ার:

পয়ােরর আর eক pকার যখােন pথম চরেণ আট akর o িdতীয় চরেণ চৗd akর থােক

তােক হীনপদ পয়ার বেল। যথা: —
ধনী িবনত বদেন।
eেসা eেসা বেসা বিল তােষ সেmাধেন। — মদনেমাহন তকাল ার

ভ

পয়ার:

হীনপদ পয়ােরর pথম চরেণর আট akর পুনরাবৃt হেয় ষাল akেরর pথম চরণ হেল তােক ভ

পয়ার বলা হয়। যথা: —
uন রাজা মহাশয়, uন রাজা মহাশয়।
চােরর কথায় কাথা ক কের pত য়॥ — ভারতচnd রায়guণাকর

kuসম
ু মািলকা:

পয়ােরর িনধািরত চtuদশ পেদর aিতিরk pত েক চরেণর পূেব dui akর aিধক হেল eবং তার

পর যিত থাকেল kuসম
ু মািলকা ছn হয়। যথা —
যথা

চাতিকনী kutuিকনী ঘন দরশেন।

যথা

িমtািমtাkর পয়ার:

kuমিু দনী pমিু দনী িহমাংu িমলেন। — মদনেমাহন তকাল ার

কখনo কখনo বিচেtর জন পয়ােরর যিত যেথc 4, 6, 8, 10 akেরর পের হয়,

eবং কেয়কিট চরেণ বাক শষ হয়। ei রীিতর পয়ারেক িমtািমtাkর পয়ার বলা হয়। যথা: —
icা কের মেন মেন
sজািত হiয়া থািক সবেলাকসেন
দশ দশাnের; u dug কির’ পান
মruেত মানষ
ু হi আরব সnান
dudম sাধীন; িতbেতর িগিরতেট
িনিলp psরপুরীমােঝ বৗd মেঠ
কির িবচরণ। dাkাপায়ী পারসীক
গালাপকাননবাসী, তাতার িনভ ক
a াrঢ়, িশ াচারী সেতজ জাপান,
pবীণ pাচীন চীন িনিশ িদনমান
কm-aনর
ু ত — সকেলর ঘের ঘের
জnলাভ ক’ র লi হন icা কের। — রবীndনাথ ঠাkuর।

সেনট:


বাংলা ভাষায় pথম সেনট রচনা কেরন মাiেকল মধস
ূ ন দt
ু দ



বাংলায় uেlখেযাগ সেনট রচিয়তা — মাiেকল মধস
ূ ন দt, akয়kuমার বড়াল, রবীndনাথ ঠাkuর,
ু দ
দেবndনাথ সন, গািবn চnd দাস, pমথ চৗধর
ু ী, মািহতলাল মজম
ু দার, ফরruখ আহমদ, কািমনী রায়,
রাধারাণী

দবী, কািলদাস রায়,

মািহতলাল মজম
ু দার, যতীndনাথ

সনgup, জীবনানn দাশ, শিk

চে াপাধ ায় pমখ
ু ।


সেনেট 14 বা 18 মাtার চরণ হয়। যিত scাধীন 4, 6, 8, 10 akের হয়।



dui sবেক 14িট চরণ থােক।



সাধারণত dui sবেক যথাkেম 8িট o 6িট চরণ থােক (চরণ িবন ােস ব িতkম থাকেত পাের)।



pথম আটিট চরেণর sবকেক a ক o শষ 6িট চরেণর sবকেক ষ ক বেল।



eছাড়া সেনেটর an িমল o ভােবর িমল আেছ eমন চারিট চরণেক eকেt চৗপদী, িতনিট পদেক িtপদীকা
বেল।



িনিদ িনয়েম an িমল থােক।



duiিট sবেক যথাkেম ভােবর িবকাশ o পিরণিত থাকেত হয়; ব াপারটােক সহেজ ব াখ া করেত গেল তা
aেনকটা eভােব বলা যায় — pথম sবেক কান সমস া বা ভােবর কথা বলা হয়, আর িdতীয় sবেক সi
সমস ার সমাধান বা পিরণিত বণনা করা হয়।



সেনেটর ভাষা মািজত eবং ভাব গভীর o গmীর হেত হয়।



সেনট মল
ূ ত 3 pকার — পtাক য় সেনট, শkপীয়রীয় সেনট o ফরাসী সেনট; ei 3 রীিতর সেনেটর
pধান পাথক an িমেল। eছাড়া ভাব, িবষয় o sবেকর িবভাজেনo িকu পাথক আেছ (তা ব াকরেণর ছn
pকরেণর আেলাচ নয়)। িনেচ 3 pকার সেনেটর an িমেলর পাথক দখান হল —

পtাক য় রীিত

ক+খ+খ+ক ক+খ+খ+ক

চ+ছ+জ চ+ছ+জ

শkপীয়রীয় রীিত

ক+খ+ক+খ

চ+ছ+চ+ছ

ফরািস রীিত

গ+ঘ+গ+ঘ

ক+খ+খ+ক ক+খ+খ+ক

জ+জ

গ+গ চ+ছ+চ+ছ

uদাহরণ: —
হ ব , ভা াের তব ∣ িবিবধ রতন;- ∣∣

(8+6) ক

তা সেব, (aেবাধ আিম!) ∣ aবেহলা কির, ∣∣

(8+6) খ

পর-ধন- লােভ মt, ∣ কিরন ু

(8+6) ক

মণ ∣∣

পরেদেশ, িভkাবৃিt ∣ kukেণ আচির। ∣∣

(8+6) খ a ক

কাটাiন ু বhu িদন ∣ সখ
ু পিরহির। ∣∣

(8+6) খ

aিনdায়, aনাহাের ∣ সঁ িপ কায়, মনঃ, ∣∣

(8+6) ক

মিজন ু িবফল তেপ ∣ aবেরেণ বির;- ∣∣

(8+6) খ

কিলন ু শবােল, ভুিল ∣ কমল-কানন। ∣∣

(8+6) ক

sেp তব kuললkী ∣ কেয় িদলা পের,- ∣∣

(8+6) গ

oের বাছা, মাtেকােষ ∣ রতেনর রািজ, ∣∣

(8+6) ঘ

e িভখারী-দশা তেব ∣ কন তার আিজ? ∣∣

(8+6) ঘ ষ ক

যা িফির, ajান tui, ∣ যা র িফির ঘের। ∣∣

(8+6) গ

পািললাম আjা সেু খ; ∣ পাiলাম কােল ∣∣

(8+6) ঙ

মাtভাষা-rপ খিন, ∣ পূণ মিণজােল। ∣∣

(8+6) ঙ

(ব ভাষা; মাiেকল মধস
ূ ন দt)
ু দ
কিবতািটেত dui sবেক যথাkেম 8 o 6 চরণ িনেয় মাট 14িট চরণ আেছ। pিতিট চরেণ 8 o 6 মাtার dui পব
িমেল মাট 14 মাtা আেছ।
[uপেরর uদাহরণিট বাংলা ভাষার sাভািবক লেয় পাঠ করেল ruিতমধর
ু হয় না। িকu পিরমাণ নাটকীয়তা আেরাপ কের পড়েল তেব কিবতার
ভাব সs
হয়।]
ু

aিমtাkর ছn:
aিমtাkর ছn িমtািমtাkর পয়ােররi eক pকারেভদ। চরণােn িমল না থাকাi eর pধান বিশ বা লkণ।
aিমtাkের aনp
ু ােসর pেয়াগবাhuল দৃ হয়। যথা —
e হন সভায় বেস রkkuলপিত
বাক হীন পুtেশােক! ঝr ঝr ঝের
aিবরল aruধারা — িতিতয়া বসেন

যথা তru, তীk শর সরস শরীের
বািজেল কাঁেদ নীরেব। কর যাড় কির
দাঁড়ায় সmেু খ ভgদত
ূ , ধস
ূ িরত

ধল
ূ ায়, শািণেত আd সb কেলবর। — মাiেকল মধস
ূ ন দt
ু দ



বাংলা ভাষায় aিমtাkর ছn pবতন কেরন মাiেকল মধস
ূ ন দt
ু দ



aিমtাkর ছেnর pধান বিশ

ভােবর pবহমানতা; aথাৎ, ei ছেn ভাব চরণ-aনস
ু ারী নয়, কিবেক

eকিট চরেণ eকিট িনিদ ভাব pকাশ করেতi হেব — তা নয়, বরং ভাব eক চরণ থেক আেরক চরেণ
pবহমান eবং চরেণর মােঝo বাক শষ হেত পাের


িবরামিচেhর sাধীনতা বা যখােন যi িবরামিচh pেয়াজন, তা ব বহার করা ei ছেnর eকিট বিশ



aিমtাkর ছেn an িমল থােক না, বা চরেণর শেষ কান িমtাkর বা িমল থােক না



িমল না থাকেলo ei ছেn pিত চরেণ মাtা সংখ া িনিদ (সাধারণত 14) eবং পেবo মাtা সংখ া িনিদ
(সাধারণত 8+6)
uদাহরণ —
তথা
জােগ রথ, রথী, গজ, ∣ a , পদািতক ∣∣ (8+6)
aগণ । দিখলা রাজা ∣ নগর বািহের, ∣∣ (8+6)
িরপুবn
ৃ , বািলবৃn ∣ িসnuতীের যথা, ∣∣ (8+6)
নkt-ম ল িকংবা ∣ আকাশ-ম েল। ∣∣ (8+6)
— মঘনাদবধকাব — মাiেকল মধস
ূ ন দt
ু দ

eখােন কান চরেণর শেষi an িমল নi। আবার pথম বাক িট চরেণর শেষ সমাp না হেয় pবািহত হেয় eকিট
চরেণর uruেতi সমাp হেয়েছ (তথা জােগ রথ, রথী, গজ, a , পদািতক aগণ )। ei an িমল না থাকা eবং ভােবর বা
বােক র pবহমানতাi aিমtাkর ছেnর pধান duiিট বিশ । বালক
ু ার পিরবেত ‘বািল’ শেbর ব বহাের রসভ

হেয়েছ।

গদ ছn:


ei ছেn বাংলায় pথম যারা কিবতা িলেখিছেলন তােদর aন তম — রবীndনাথ ঠাkuর



মল
ূ ত ফরাসী িবpেবর পরবত িশlমিু kর আেnালেনর ফসল িহেসেব eর জn।



গদ ছn সmেক রবীndনাথ বেলেছন — গেদ র মেধ যখন পেদ র রঙ ধরােনা হয় তখন গদ কিবতার জn
হয়।



পবguিল নানা মাtার হয়, সাধারণত পব- দেঘ কান ধরেনর সমতা বা িমল থােক না।



পদ o চরণ যিত dারা িনধািরত হয় না, বরং িবরাম িচh বা ছদ িচh dারা িনধািরত হয়; ei িবরাম িচh বা
ছদ িচh ucারেণর সিু বধােথ নয়, বরং aথ pকােশর সিু বধােথ ব বhত হয়।



গদ কিবতা গেদ লখা হেলo তা পড়ার সময় আবৃিtর সময় ucারেণর guেণ eক ধরেনর ছn বা সেু রর
আভাস পাoয়া যায়। তেব ei ucারণ িনভরতার জন তা িবেশষভােব ব িkিনভর বা সাবেজিkভ।



গদ কিবতা গেদ লখা হেলo eর পদিবন াস িকuটা িনয়িntত o পুনিবন s হেত হয়।

uদাহরণ: —
(1) “নীরার aসখ
ু ” — সন
ু ীল গে াপাধ ায়
নীরার aসখ
ু হেল কলকাতার সবাi বড় duঃেখ থােক
সয
ূ িনেভ গেল পর, িনয়েনর বািতguিল হঠাৎ jলার আেগ জেন নয়
নীরা আজ ভােলা আেছ?
গীজার বয়s ঘিড়, দাকােনর রিkম লাবণ — oরা জােন
নীরা আজ ভােলা আেছ!
aিফস িসেনমা পােক লk লk মানেু ষর মেু খ মেু খ রেট যায়
নীরার খবর
বkuলমালার তীb গn eেস বেল দয়, নীরা আজ খশ
ু ী
হঠাৎ uদাস হাoয়া eেলােমেলা পাgলা ঘিn বািজেয় আকাশ জেু ড়
খলা uru করেল
কলকাতার সব লাক মৃdu হােস জেন যায়, নীরা আজ বড়ােত িগেয়েছ।
(2) “সামেন মানষ
ু ”— শিk চে াপাধ ায়
িপছন িফরেলi দিখ ku ী ku ী ku ী eকতাল
pkিত-পাগল মেঘ লেগ আেছ িবdu েতর ছটা
যন guঁেড়া cuল কােনা uড়n িবধবা
চাঁেদর িপছল sহ
িকংবা নৃেত বসামাল জল
হাoয়ার পােটর ফঁ েসা
aিব াn oড়াuিড় কের
িপছন িফরেলi দিখ eiসব
সামেন মানষ
ু ॥

(3) “আমার পূব বাংলা” — সয়দ আলী আহসান
আমার পূব-বাংলা eক guc িsg
anকােরর তমাল
aেনক পাতার ঘিন তায়
eকিট pগাঢ় িনku
সn ার uেnেষর মেতা
সেরাবেরর aতেলর মেতা
কােলা- কশ মেঘর স েয়র মেতা

িবমg
ু বদনার শািn

িtপদী:
িtপদী ছেnর pেত ক চরেণ িতনিট পদ থােক eবং dui চরেণর শেষ িমল থােক। লঘ ু িtপদী o guru বা দীঘ িtপদী
duিট pধান ভদ বা িবভাগ।

লঘ ু িtপদী:
লঘ ু িtপদীেত pথম o িdতীয় পদ 6 akেরর o tতীয় পদ 8 akেরর হয়। চরেণর pথম o িdতীয় পেদ িমল
icাধীন। যথা:য জন িদবেস

মেনর হরেষ

jালায় মােমর বািত
আu গৃেহ তার

দিখেব না আর

িনশীেথ pদীপ ভািত। — k চnd মজম
ু দার।

তরল িtপদী:
লঘ ু িtপদীর pথম o িdতীয় পদ 6 akেরর o tতীয় পদ 9 akেরর হেল তােক তরল িtপদী বলা হয়। যথা:কিহেত কিহেত
a

দিখেত দিখেত

pেবিশল তায় র।

সখ
ু সমদ
ু য়

হiল uদয়

কিহব িক তায় কায় র। — মদনেমাহন তকাল ার

হীনপদ লঘ ু িtপদী:
লঘ ু িtপদীর pথম চরেণ eকিট মাt আট akরযk
ু পদ থাকেল হীনপদ লঘ ু িtপদী হয়। যথা:বেহ মাruত লহরী
a

পুলিকত

pাণ ucিসত

anর সখ
ু ী কির।

ভ

লঘ ু িtপদী:

লঘ ু িtপদীর pথম চরেণ duiিট মাt আট akরযk
ু পদ থাকেল eবং তােদর পরsর o িdতীয় চরেণর সিহত িমল
থাকেল ভ

লঘ ু িtপদী হয়।। যথা:aের বাছা ধম
ূ েকtu
কট ফল চাের

মা বােপর পুণ েহtu।
ছািড় দহ মাের

ধেmর বাnহ সtu।
uন oেহ িশuমিত,
না বেল, পেরর ধন

— ভারতচnd রায়guণাকর।
cuির করা পাপ aিত,
কােরা না gহণ।

যিদ কােরা dব লo,

িকntu তাের নািহ কo,

তা হ’ ল তামায় চার ক’ ব সbজন। — নারায়ণ চnd িবদ ারt (িবদ াসাগরপুt)

নtক িtপদী:
িtপদীেত pেত ক চরেণর pথম o িdতীয় পদ 7 akেরর o tতীয় পদ 9 akেরর হেল তােক নtক িtপদী বেল।
যথা:সয
ূ ািদ নব gহ

আপন গণসহ

indািদ িদকপাল দশ।
িকnরগণ গায়

apর নােচ তায়

গnব কের নানা রস।

দীঘ িtপদী:
িtপদীেত pেত ক চরেণর pথম o িdতীয় পদ 8 akেরর o tতীয় পদ 10 akেরর হেল তােক দীঘ িtপদী বেল।
যথা:মহাjানী মহাজন

য পেথ ক’ র গমন,

হ’ য়েছন pাতঃsরণীয়,
সi পথ লk ক’ র

sীয় কীিt জা ধ’ র

আমরাo হব বরণীয়। —

হমচnd বেn াপাধ ায়

হীনপদ দীঘ িtপদী:
দীঘ িtপদীেত pথম চরেণ eকিট মাt দশ akর পদ থাকেল o িdতীয় চরেণর pথম o িdতীয় পদ 8 akেরর o
tতীয় পদ 10 akেরর হেল duিট মেধ িমল থাকেল তােক হীনপদ দীঘ িtপদী বেল। যথা:রাজা কেহ uন র কাটাল।
িনমকহারাম বটা

আিজ বাঁচাiেব কটা

দিখিব কিরব যi হাল।

ভ

দীঘ িtপদী:

দীঘ িtপদীর pথম চরেণর duiিট মাt দশ akরিবিশ পদ থাকেল eবং তাহােদর পরsর o িdতীয় চরেণর সিহত
িমল থাকেল ভ

দীঘ িtপদী হয়। যথা:বাদেলর বািরধারা pায়

পেড় ast বাদেলর গায়

বেm চেm ঠেক বাণ

হ’ য় শত খান খান

aিবরত পিড়েছ ধরায়। — র লাল বেn াপাধ ায়

লিলত িtপদী:
দীঘ িtপদীর tতীয় পেদর শেষ ‘না’, ‘ হ’ iত ািদ eকিট eকাkর শb aিধক হ’ ল, বা 8 akের যিত হ’ য় তার
পর িতন akরিবিশ eকিট শb থাকেল তােক লিলত িtপদী বলা হয়। যথা:আপিন মােখন ছাi

আমাের কেহন তাi

কবা সi বালাi ছাi মািখেব।

দামাল ছাবাল uিট

an চােহ ভূেম লিু ট

কথায় ভুলােয় কবা রািখেব। — ভারতচnd

চৗপদী বা চtu

দী:

চৗপদীর pেত ক চরেণ চারিট পদ থােক। dui চরেণ িমল থাকা আবশ ক। লঘ ু চৗপদী o দীঘ চৗপদী নােম dui
pকার চৗপদী pচিলত আেছ।

লঘ ু চৗপদী:
লঘ ু চৗপদীেত pথম িতন পদ 6 akরিবিশ

হয় o তােদর িমল থােক। চtuথ পদ 5 িকংবা তদেপkা al

akরিবিশ হয়। যথা:িচরসখ
ু ী জন

েম িক কখn

ব িথত বদন
িক যাতনা িবেষ

বিু ঝেত পাের।
জািনেব স িকেস

কভু আশীিবেষ দংেশিন যাের। — k চnd মজম
ু দার

দীঘ চৗপদী:
দীঘ িtপদীেত pথম িতন পদ 8 akেরর o চtuথ পদ 5, 6 বা 7 akরিবিশ

হয়। চরেণর pথম o িdতীয় o

tতীয় পেদ িমল থােক। dui চরেণর শেষ িমল থােক। যথা:িমেছ দারাসত
ু লেয়,

িমছা সেু খ সখ
ু ী হেয়,

য রেহ আপনা লেয়,
সত icা ঈ েরর

স মেজ িববােদ।
আর সব িমছা ফর

ভারত পেয়েছ টর

guruর pসােদ। — ভারতচnd

হীনপদ দীঘ চৗপদী:
দীঘ িtপদীর pথম চরেণ 8 akরিবিশ eকিট মাt পদ থাকেল তােক হীনপদ দীঘ চৗপদী বলা হয়। যথা:oের o আমার মািছ!
আহা িক নmতা ধর

eেস হাত যাড় কর

িকntu কন বাির কত তীk uঁড় গািছ।

দীঘ নtক চৗপদী:
দীঘ নtক চৗপদীেত pথম িতন পদ 7 akেরর o চtuথ পদ 5 akরিবিশ হয়। চরেণর pথম o িdতীয় o tতীয়
পেদ িমল থােক। dui চরেণর শেষ িমল থােক। যথা:কমল-পিরমল
পবেন ঢল ঢল
বসn-রাজা আিন

লেয় শীতল জল
uছেল kেল।
ছয় রািগণী রাণী

কিরলা রাজধানী aেশাকমেূ ল। — ভারতচnd রায়guণাকর

লিলত
চৗপদীর ন ায় লিলত ছেnর pেত ক চরেণ চারিট পদ থােক। িকntu লিলেত pেত ক চরেণর কবল মাt pথম dui
পেদ eবং dui চরেণ িমল থােক; চৗপদীর ন ায় tতীয় পেদ িমল থাকা আবিশ ক নয়। লঘ ু o দীঘ ভেদর লিলত dui pকার।

লঘ ু লিলত:
লঘ ু লিলেত pথম িতন পেদ 6 akর o চtuথ পদ 5 akরিবিশ হয়। চরেণর pথম o িdতীয় পেদ িমল থােক। dui
চরেণর শেষ িমল থােক। যথা:িহমািd aচল

দব-লীলাsল

যাগীnd বাি ত পিবt sান;
aমর িকnর
িনসগ িনরিখ

যাহার uপর
জড়
ু ায় pাণ। —

হমচnd বেn াপাধ ায়।

দীঘ লিলত:
দীঘ লিলেত pথম িতন পেদ আট আট akর হয় o চtuথ পদ সাত, ছয় বা পাঁচ akরিবিশ হয়। চরেণর pথম o
িdতীয় পেদ িমল থােক। dui চরেণর শেষ িমল থােক। যথা:ত হেলা শ াম কশ

িন াস হেতেছ শষ

মেনর বাসনা মার aদ ািপ না পূিরল।
যতেন duরাশা ভের

uিবলাম রtাকাের,

যাতনা হiল সার, রতন না িমিলল। — k চnd মজম
ু দার

িদগkরা:
িদগkরা ছেnর pিত চরেণ দশ akর থােক। যথা:ভূেম কিল বড় বলবান।
নািহ রােখ ধেmর িবধান। — ভারতচnd রায়guণাকর

eকাবলী:
eকাবলী ছেnর pিত চরেণ eকাদশ akর থােক ষ , নবম বা a ম akেরর পর যিত পেড়। যথা:ভা নেভাম ল! বল srপ।
ক িদল তামাের erপ rপ। — k চnd মজম
ু দার

দীঘ eকাবলী:
দীঘ eকাবলী ছেnর pিত চরেণ dাদশ akর থােক ষ akেরর পর যিত পেড়। যথা:নয়ন যগ
ু েল সিলল গিলত।

কনক মku
ু ের মku
ু তা খিচত। — রামpসাদ

িম

ছn

পয়ার, িtপদী, চৗপদী iত ািদ dui বা তেতািধক ছn িমি ত করেল তােক িম
ক তামাের তruবর

ছn বলা যায়। যথা:-

ক’ র eত মেনাহর,

রািখল e ধরাতেল, ধরা ধন ক’ র?
eত শাভা আেছ িক e পৃিথবী িভতের! —

হমচnd বেn াপাধ ায়।

নত
ূ ন ছn
রবীndনাথ, সেত ndনাথ দt o সমসামিয়ক কিবগণ ছn িনেয় aেনক পরীkা িনরীkা কেরেছন। তার ফেল বশ িকu
নূতন ছেnর uৎপিt হেয়েছ। তােদর মেধ যguিল সp
ু চিলত সguিল eখােন uেlখ করা হেc।

akরবেৃ t দীঘ পয়ার: ei ছেnর pত েক চরেণ dui পদ থােক। pথম পেদ আট akর eবং িdতীয় পেদ দশ
akর থােক। যথা:an চাi, pাণ চাi, আেলা চাi, চাi মk
ু বায়,ু
চাi বল, চাi sাs , আনn ujjল পরমায়,ু
সাহসিবstত বkপট। e দন মাঝাের, কিব,
eকবার িনেয় eেসা sগ হেত িব ােসর ছিব। — রবীndনাথ ঠাkuর

মাtাবেৃ t লঘ ু িtপদী: ei ছn লঘ ু িtপদীর মতi। uধ ু akেরর পিরবেত মাtা গণনা করা হয়। যথা:e জগেত হায়,

সi বশী চায়

আেছ যার ভূির ভূির
রাজার হs

কের সমs

কাঙােলর ধন cuির।
িsg নয়েন

— রবীndনাথ ঠাkuর

pসাদ-সt

pতাপ-ছt মােথ
চেলেছন রাজা

িদlী নগরী

চেল যন তার সােথ।
বষা uরায়,

— সেত ndনাথ দt

লাল kuমড়ায়

গাটা চাল যায় ভের,
ডাবায় ডাবায়

কলমী uuনী

tuেল’ আিন uিড় কের’।

sরবেৃ t চtu

দী:

— কািলদাস রায়

ei ছেnর pেত ক চরেণ চারিট পদ থােক। pেত ক পেদর চারিট sর (Syllable) থােক।

চtuথ পেদ কখনo dui sর িকংবা eক sর o হসn থােক। aেনক ছড়ায় ei ছn ব বhত হয়। যথা:িদেনর আেলা িনেব eল চাঁেদর লােভ লােভ।
আকাশ িঘের মঘ জেু টেছ সিু য ডােব ডােব। — রবীndনাথ ঠাkuর

সংsৃত ছn
সংsৃত ছnguিল akেরর সংখ া o লঘ ু guru মাtার uপর িনভর কের। দীঘ sর guru, hs sর লঘ।ু সংযk
ু বণ,
aনs
ু ার, িবসগ িকংবা হসn বেণর পূেব hs sর eবং সিnsর guru বেল গণ করা হয়। হসn বণ পৃথk akর rেপ গণ হয়
না।

ভুজ pয়াত: pেত ক

চরেণ 12 akর থােক। তার মাtা eক লঘর
ু পের dui guru, eirপ pিত চরেণ চার বার।

যথা:ভুজ

pয়ােত কেহ ভারতী দ।

সতী দ সতী দ সতী দ সতী দ॥ — ভারতচnd রায়guণাকর

tণক: pেত ক চরেণ

পেনর akর থােক। তার মাtা pথম guru, পের লঘ,ু eirপ pিত চরেণ চাd akর; eবং

শেষ guru। যথা:মল দk ভূত যত িসংহ নাদ ছািড়েছ।
ভারেতর tণেকর ছnবn বািড়েছ॥ — ভারতচnd রায়guণাকর

তাটক: pেত ক চরেণ 12 akর থােক। তার মাtা dui লঘরু পের eক guru, eirপ pিত চরেণ চার বার। যথা:িবনেয় করপd কের ধিরয়া।
কিহেছ তruণী কruণা কিরয়া॥ — ভারতচnd রায়guণাকর

মnাkাnা: pেত ক চরেণ 17 akর eবং চার o দশ akেরর পর যিত পেড়। যথা:িপ l িবhl ব িথ নভতl কi গা কi ম uদ হo;।
সn ার তndার মর
ূ িত ধির আজ মn মnর বচন কo। — সেত ndনাথ দt
eখােন ‘কi’, ‘হo’, ‘কo’ শbguিল eকাkর guru গণ করা হেয়েছ। ‘ গা eবং মর
ূ িত শেbর ম ূ ছেnর গণনায় লঘ।ু ’

ছেnর ভাষা
(1) সাধারণ কেথাপকথেনর ভাষা বা িলিখত গদ ভাষায় য সব শb apচিলত হেয় গেছ, িকntu pাচীন কােব
pচিলত িছল erপ বhu শb বাংলা কিবতার ভাষায় ব বhত হেয় চেলেছ। আবার কথ বা gাম ভাষার শbo িকu ব বhত
হয়। যমন — িদিঠ (দৃি ), িনuর (িন ু র), aিময়া (aমৃত), িহয়া (hদয়), বয়ান (বদন), সায়র (সাগর), িচত (িচt), িপয়াস
(িপপাসা), িনদয় (িনদয়), সরম (শm)*, শাঙন ( াবণ), দয়া ( দব?), রাtuল (রkবণ), িঝ, িঝয়ারী (কন া), দuটী
(pদীপ), হর ( দখ), িতিতল (িভিজল), নািরব (পািরব না), ভেণ (বেল), বাhuিড়ল, নuিটল (িফিরয়া আিসল), uের (ঝের),
বেু ল (ঘেু র?), িজিনেয় (জয় কিরয়া), পুিছল (িজjাসা কিরল), আিছল (িছল), ’পর (uপের), uিরল (aবতীণ হiল), তঁ i
( সiজন ), হেদ, হ ােদ (oেগা), তব ( তামার), মম (আমার), মার (আমার), মােদর (আমােদর), সােথ (সিহত), চাঁিদনী
( জ াৎsা), নয়ান (নয়ন), আলা (আেলাক) লািগয়া (জন ), uজল (ujjল), আঁিখ ( চাখ) iত ািদ।
(2) লািলেত র জন বা ছেnর pেয়াজেন যk
ু াkর যk
ু শেbর যk
ু াkর guিলর সংযk
ু বেণর মেধ নূতন sর িন
eেন eguিলেক ভেঙ সরল কের নoয়া হয়। যথা:— যতন (যt), রতন (রt), ভকিত (ভিk), মক
ু িত (মিু k), দরশন
(দশন), পরশ (sশ), হরষ (হষ), বরষা (বষা), করম (কম), ধরম (ধম), মরত (মত ), sরগ (sগ), মগন (মg), শকিত
(শিk), পরাণ (pাণ), গরজন (গজন), পরাণ (pাণ), িপরীিত (pীিত), পরবাস (pবাস), মরম (মম), মku
ু তা (মk
ু া), বরণ
(বণ), বয়াkuল (ব াkuল), তয়াগ (ত াগ), িসনান (sান), পduিমনী (পিdণী), পরমাদ (pমাদ) iত ািদ।

(3) বশ িকu ব াকরণ du

পদ কিবতায় ব বহার হেয়েছ। ei ব াপারিট গেদ o পিরলিkত হয়। ব াপারিটেক

লখেকর ভুল বেল ধরাi সমীচীন। du eকিট uদাহরণ eখােন pদt হল। যথা:—
“নািচেছ নতক, গািহেছ গায়কী।”
“সেু কিশনী িশরেশাভা কেশর ছদেন
kub নেহ, যিদ তােহ হয় uপকার।”
“সৃজন-পালন-pভু tuিম িনিবকার।”
(4) eirপ ভুলkেম সাধভ
ু াষায় লখা কিবতার মেধ du eকিট চিলত ভাষার িkয়ার rপ ধরা পেড়। eguিল ভুলi।
আেলাচনা কের লাভ নi। তেব aেনক kেt ছেnর জন ‘যাiয়া’ ক ‘ যেয়’ বা ‘কিরয়া’ ক ‘কের’ লখা হেয় থােক।
যথা:—
“আর কত দেূ র িনেয় যােব মাের হ সn
ু রী?”
“eত ভােলা tuিম বেস িছেল মাের, দাoিনক aবসর
আমােরo tuিম ভালবািসবার, আজ তাi কাঁেদ anর।”
(5) িkয়ার rেপ dui ধরেণর পিরবতন pcuর লিkত হয়।
(ক) নাম ধাtuর pেয়াগ। িবেশষ বা িবেশষণ শbেক িkয়াrেপ ব বহার করার uদাহরণ: নীরিবলা (নীরব হiলা),
িবকিশ’ (িবকাশ কিরয়া), আরিmলা (আরm কিরয়া), দািনলা (দান কিরলা),

িনল ( িনত হiল), বািহিরলা (বািহর

হiলা)।
(খ) িkয়ার aতীত কােলর utম o মধ ম পুruেষর rেপ পুরাতন বাংলার কেয়কিট িবভিkর ব বহার লিkত হয়। -ন ু
িবভিk — হিরন,ু কিরন;ু - লম িবভিk — eেলম, করেলম; -iলা িবভিk — কিরলা, পাঠাiলা iত ািদ। eguিলর বhuল
pচিলত rপ হিরলাম, কিরলাম, আিসলাম, কিরলাম, কিরল, পাঠাiল।
(গ) ঘটমান বতমােনর - তেছ, -iেতছ, -iেতেছ pভৃ িত pত েয়র ‘ ত’ লাপ করার uদাহরণ pcuর দখা যায়।
শািভেতেছ— শািভেছ, কিরেতেছ—কিরেছ, ভািবেতছ—ভািবছ iত ািদ।
(ঘ) —iয়া pত য়n সমািপকা িkয়ার ‘য়া’ লাপ হoয়ার uদাহরণo pcuর। ধিরয়া—ধির, কিরয়া—কির, aবতিরয়া—
aবতির।
(6) bজবল
ু রেণ বাংলা ভাষায়
ু ী: পাঁচ ছেশা বছর আেগ pচিলত মিথলী ভাষায় রিচত িবদ াপিতর কােব র aনক
মধ যেু গ aেনক পদাবলী রিচত হেয়েছ। uনিবংশ শতাbীেত kিtম মিথলীেক bজবল
ু ী নাম িদেয় রবীndনাথ o aন
কেয়কজন bজবিু লেত কিবতা রচনা কেরন। সন
ু ীিতkuমােরর মেত eিট িবkত বা বাংলা ভাবাপn মিথলী। যাi হাক ei
kিtম ভাষা খব
ু i ruিতমধর
ু । রবীndনােথর িবখ াত লাiন “মরণের tuঁhu মম শ াম সমান”।

িdতীয় পিরেcদ: aল ার (Rhetoric)
য guণ dারা ভাষার শিkবধন, চমৎকািরt o সৗnযবৃিd হয় তােক aল ার বেল। মানেু ষর

দেহ সn
ু র aল ার

ধারেণ যমন তার সৗnয বৃিd হয়, তমনi িবেশষ িবেশষ সn
ু র ভ ীময় pকােশ ভাষার uপেযািগতা o aন ান guণ আরo
পিরsuট হেয় oেঠ। তােত ভাষা

াতার

বণ শিk, ধারণাশিk, o ভাবনাশিkর পেk সখ
ু কর o সাহায কর হেয় oেঠ।

aেনেক ‘figure of speech’ কথািট aল ােরর pkত ভাষাnর বেল গণ কেরন।

aল ার িবষেয় িবশদ আেলাচনা:
aল ার dui pকার:
(1) শbাল ার: যাহা dারা শেbর

িনর চমৎকািরt বিধত হয়, সi শbগত বা

িনগত aল ারেক শbাল ার

বেল।
(2) aথাল ার: যাহা dারা বােক র aথগত বা ভাবগত সৗnয বিধত হয়, তাহােক aথাল ার বেল।

শbাল ার:
শbাল ার pধানতঃ িতন pকার aনp
ু াস, যমক o

ষ। কাku নােমর আর eকিট aল ারo আেছ।

aনp
ু াস (alliteration): eকi pকার বণguেcর পুনরাবৃিt বা পুনঃপুনঃ িবন াস dারা বােক

িন সৗnয

সmািদত হেল aনp
ু াস aল ার হয়। uদাহরণ:—
(ক) “guru guru মঘ guমির guমির গরেজ গগেন গগেন।”
(খ) কমিলনী িক কের কিবেক কিহল কথা ক কিহেত পাের।
(গ) নnkuলচnd আনnেগাপাল, বেn বৃnাবন নnduলাল।
(ঘ) রাতারািত রাজবাড়ী রােমর রাজ ািভেষেকর রােগ রি ত হiল।
(ঙ) “ কতকী কশের কশপাশ কর সর
ু িভ।”
(চ) তপেন তািপত তন ু তনেয় তব তার মা িtনয়নী।
(ছ) ts হেয় ব েs ক লা পরাs না মােন? — মধস
ূ ন
ু দ
(জ) “ঝণা! ঝণা! সn
ু রী ঝণা! তরিলত চিndকা চnনবণা!”

যমক (Analogue):

বhusর ব

েনর eকi শb িবিভnােথ পুনরাবৃিt হেল তােক যমক aল ার বেল।

যমেকর aবsানেভেদ আদ যমক, মধ যমক o an যমক বলার রীিতo আেছ।
আদ যমক:
(ক)

“ভারত ভারত খ াত আপনার guেণ,

[ভারত = কিব ভারতচnd, ভারত = ভারত দশ।]

রােজnd রােজnd pায় তাহার বণেন।”

[রােজnd = রােজnd নামক ব িk, রােজnd =

(খ)

“ঘন ঘনাকাের ধল
ূ া uিঠল আকােশ।”

[ঘন = িনিবড়, ঘন = মঘ।]

(গ)

“আনা দের আনা যায় কত আনারস।”

[আনা = eক আনা বা চার পয়সা, আনা = আনয়ন।]

(ঘ)

মানা করেল মানা হেব স কথা মািননা। [মানা = িনেষধ, মানা = মান করা।]

রাজা]

মধ যমক:
(ক)

“মেন কির করী কির িকntu হয় হয় না। [করী = হাতী, কির = √কr uঃপুঃ pথমা; হয় = ঘাড়া, হয় = ঘেট।]
aদৃ aদৃ কভু tu নয় নয়।”

[aদৃ = ভাগ , aদৃ = দৃশ নয়]

(খ)

“pভাকর pভােত pভােত মেনােলাভা।” [pভােত = সকােল, pভােত = pভািষত হয়।[

(গ)

“ কাথা হা হn, িচরবসn আিম বসেn মির।”

(ঘ)

নামজাদা লখেকর বi বাজাের কােট কম, কােট বশী পাকায়।

(ঙ)

“কাজ িক গাkuল, কাজ িক গা kuল

[বসn = ঋtuরাজ, বসn = guিটেরাগ।]
[কােট = খায়, কােট = িবkী হয়]

[ গাkuল = গাkuল gাম, গা kuল = kuল বা গাt]

bজkuল সব হাক pিতkuল —”
(চ)

“পাiয়া চরণ তরী তির ভব আশা।
তিরবাের িসnu-ভব, ভব স ভরসা॥”

[ভব = সংসার, পৃিথবী, ভব = িশব। তরী = নৗকা, তির = পার

হoয়া।]
(ছ) “uভ kেণ িদনকর কর-দান কের!”

[িদনকর = িদেনর কতা, কর-দােন রি দােন]

an যমক:
(ক)

“আট পেণ আধ সর িকিনয়ািছ িচিন।
aন েলােক ভুয়া দয়, ভােগ আিম িচিন।”

(খ)

[িচিন = শকরা, িচিন = পিরচয় জািন।]

“কাজ িক বােস? কাজ িক বােস?

[বােস = আবােস, বােস = বেst,

কাজ কবল সi পীতবােস,

বােস = বাস কের, বােস = আবােস।]

সথা যার hদয় বােস
স িক বােস বাস কের।”

ষ (Pun, Paronomasia):
করেল

ষ বা
(ক)

কান বােক eকিট শb eকবার মাt pযk
ু হেয় িবিভn aথ pকাশ

ষাল ার হয়। uদাহরণ:—
“ ক বেল ঈ র gup ব p চরাচর,
যাহার pভায় pভা পায় pভাকর।”

[ঈ র gup = কিব ঈ র gup, ঈ র gup = aদৃশ জগদী র;

pভাকর = সয
ূ , pভাকর = সংবাদপt pভাকর।]
(খ)

“aেধক বয়স রাজা, eক পাটরাণী। পাঁচ পুt, নৃপিতর সেব যব
ু -জািন।”

[যব
ু -জািন = যব
ু ক বিলয়া জািন,

যব
ু -জািন = যব
ু তী।]
(গ)

“আিছলাম eকািকনী বিসয়া কানেন,
eেনেছ তামার sামী বাঁিধ িনজguেণ।”

[িনজguেণ = িনেজর দkতায়, িনজguেণ = িনেজর ধনেু কর guেণ।]

(ঘ)

“পূজা শেষ kuমারী বলল : ঠাkuর আমােক eকিট মেনর মত বর দাo।”

(ঙ)

“aিত বড় বৃd পিত িসিdেত িনপুণ।

[বর = sামী, বর = আশীবাদ।]

[িসিd = ভাঙ, িসিd = সাধনার ফল।]

কান guণ নাi তার কপােল আguন॥
kuকথায় প মখ
ু ক ভরা িবষ।
কবল আমার সে

dnd aহিনশ॥”

[প মখ
ু = কহর]
ু = িশব, প মখ

[মেন রাখেত হেব যমেক eকিট শb িবিভnােথ eকািধক বার ব বhত হয়, িকntu

েষ eকিট শb মাt eকবার ব বhত হেয় িবিভnাথ pকাশ

কের।]

aথাল ার:
aথাল ােরর সৗnয aেথর uপর িনভরশীল, শেbর uপর নয়। শbাল াের শেbর পিরবতন করা চেল না, িকntu
aথাল াের বােক র ব বhত কান শbেক পিরবিতত করেলo তার সৗnয ku হয় না। শbাল ােরর মধ িদেয় pকাশ পায়
কােব র স ীতধম, আর aথাল ােরর dারা pকাশ পায় িচtধম বা দৃশ ধম।
aথাল ার pkতপেk ভাবগত aল ার, eিট বhuিবধ হয় বা ব াখ াত হয়। তেব সাধারণভােব eguিলেক পাঁচিট
ণীেত ভাগ করা হয়। (1) সাদৃশ েবাধ-জিনত aথাল ার (Figures based upon similiraty) (2) িবেরাধমল
ূ ক aল ার
(Figures based upon difference) (3) নকট বা সংsশজিনত aল ার (Figures based on contiguity or
association)। (4) ভাব বা aনভ
ু ূ িতজিনত aল ার (Figures based on emotion)। (5) গূঢ়াথpতীিত (Figures
based on humour or indirectness of speech)।

সাদশ
ৃ েবাধ-জিনত aথাল ার
(1) সাদৃশ েবাধ-জিনত aথাল ার

ণীেত aল ার শােst uিlিখত pধান pধান aল ারguিল পেড়। eguিল uপমান

o uপেময় ঘিটত। ‘তাঁহার মখ
ু চndtuল মেনাহর’ — eখােন মখ
ু uপেময়, চnd uপমান eবং মেনাহািরt সাধারণ guণ। যােক
tuলনা করা হয়, তা uপেময়, যার সিহত tuলনা করা হয়, তা uপমান। tuলনার জন uভেয়র eকিট সাধারণ guণ থাকা
আবশ ক। uপমা, rপক, uৎেpkা, সেnহ,

ািnমান, aপhnuিত, aিতশেয়ািk, ব িতেরক, pিতবstu-uপমা, pতীপ, aথাnর

ন াস, দৃ াn, দীপক, িনদশনা, কাব িল , apstuত-pশংসা, aেথাৎপিt ei

ণীর aল ার। ei aল ারguিলেত uপেময় o

uপমােনর সাদৃশ িবিবধrেপ চমৎকািরেtর সিহত uিlিখত হয়।

(ক) uপমা (Simile):—

িবিভn-জাতীয় aথচ সদৃশ বা সমান-guণ-িবিশ

duiিট বstuর মেধ সাদৃশ

uেlখপূবক tuলনা dারা য সৗnয বা চমৎকািরt uৎপn হয় তােক uপমা aল ার বেল। ei aল াের যমন- তমন, যথা,
ন ায়, tuল , সদৃশ, সম, সমtuল , সমান, পারা, pায়, হন pভৃ িত tuলনাবাচক পদ pেয়াগ কের ei uপমা s ীkত হয়।
aথাৎ uপমা aল ােরর চারিট a : uপমান, uপেময়, সাধারণ-ধম o tuলনাবাচক শb।
uপমা pধানত িতন pকার: পূেণাপমা [eেত uপমার চারিট a i িবদ মান থােক], লেু pাপমা [eেত uপমার eকিট
িক duিট a

লp
ু থােক], মােলাপমা [ei pকােরর uপমায় eকিট uপেমেয়র eকািধক uপমান থােক]। uপমার আর eকিট

pকারেভদ হল মেহাপমা। ‘ য uপমায় uপমােনর শিk o সৗnয িবশদrেপ িববৃত হoয়ার ফেল তা eকিট pায়-sতnt o
সmণ
ূ িচেtর আকার ধারণ কের — uপমার মহt o মহাকােব র uপেযািগতা- হtu তার নাম মেহাপমা।’

পূেণাপমার uদাহরণ: —
 ‘িছন ু মারা সেু লাচেন!
গাদাবরী-তীের, কেপাত কেপাতী যথা,
ucবৃk-চূেড় বাঁিধ নীড় থােক সেু খ।’
 ‘রিচয়া মধর
ু পদ aমৃেতর pায়।’
 ‘সেূ যর uদেয় কমল যমন িবকিশত হয়, তমিন pjার uদেয় িচt িবকিশত হয়।’
 ‘বেু dর কruণ আঁিখ duিট সn াতারাসম রেহ uিট।’

 ‘ স কন জেলর মত ঘেু র ঘেু র eক কথা কয়।’
 ‘আিনয়ািছ uির তীk দীp pভাতরি

সম।’

 ‘e-o য রেkর মেতা রাঙা duিট জবাuল।’
 ‘ডািকয়া কিহল মাের রাজার duলাল: ডািলমuেলর মেতা লাল যার গাল,’

লেু pাপমার uদাহরণ: —
 ‘বেন রা বেন সn
ু র, িশuরা মাtেkােড়।’

[eখােন যমন eবং তমন শbduিট লp
ু ।]

 ‘িতেলক না দিখ o চাঁদবদেন মরেম মিরয়া থািক।’

[eখােন চাঁেদর মেতা সn
ু র বদন ei aেথ
tuলনাবাচক শb o সাধারণ ধম dui-i লp
ু ।]

 ‘বেলেছ স: eতিদন কাথায় িছেলন?
পাখীর নীেড়র মেতা চাখ tuেল নােটােরর বনলতা সন।’ [eখােন সাধারণ ধম বাচক শb লp
ু ।]
 ‘তিড়তবরণী হিরণনয়নী দিখন ু আিঙনা মােঝ।’

[eখােন তিড়তনয়নী o হিরণনয়নী ei duিট uপমােতi

uপমান (রািধকা), সাধারণ ধম o tuলনাবাচক শb লp
ু । ei লােপর কারণ aবশ সমাস।]

মােলাপমার (String of simile) uদাহরণ: —


যথা kuমিু দনী pমিু দনী িহমাংu িমলেন।
যথা কমিলনী মিলনী যািমনীেযােগ থেক
শেষ িদবেস িবকােশ পােশ িদবাকর দেখ।
হেলা তমিন সম
ু িত নরপিত মহাশয়
পের পেয় সi পুরী পিরtu aিতশয়। — মদনেমাহন তকাল ার



সn
ু র আনন তব suট পdসম,
িকংবা যথা পূণচnd শারদ গগেন।
[eখােন uপেময় আনেনর duিট uপমান পd o চnd।]



মিলনবদনা দবী হায় র, যমিত,
খিনর িতিমরগেভ --- সয
ূ কাnমিণ,
িকংবা িবদ াধরা রমা amুরািশতেল। [eখােন সীতােদবীেক খিনগভs সয
ূ কাn মিণ
o সমd
ু তলবািসনী লkীেদবীর সে tuলনা করা হেয়ছ]

মেহাপমার (Homeric Simile or Epic Simile) uদাহরণ: —


— বািহিরলা আuগিত দাঁেহ,
শাduলী-aবতমােন নািশ িশu যথা
িনষাদ, পবনেবেগ ধায় u

ােস

pাণ লেয়, পােছ ভীমা আkেম সহসা,
হির গতজীব িশu, িববশা িবষােদ।
িকংবা যথা dাণপুt a tামা রথী,
মাির সp
ু প িশu পা বিশিবের
িনশীেথ, বািহির, গলা মেনারথগিত,
হরেষ তরােস ব g, duেযাধন যথা,

ভg-ঊru, kuruরাজ kuruেktরেণ।

uৎেpkা (Poetic Fancy, Hypothetical Metaphor): —

যখােন uপমান বstuেত

uপেমেয়র pবল সmাবনা uেlখ করা হয় সখােন uৎেpkাল ার হয়। ei aল ার হেল ‘ যন, যমন, আহা মির, বাধ হয়,
বিু ঝ’ iত ািদ িবতকবাচক শb pায়i ব বhত হয়। eirপ শb থাকেল aল ারিটেক বােচ াৎেpkা বলা হয়। না থাকেল
pতীয়মান uৎেpkা বলা হয়।

বােচ াৎেpkার uদাহরণ: —
সীতা-িবনা আিম যন মিণহারা ফণী।



— বিসলা যব
ু তী



পদতেল, আহা মির, সব
ু ণেদuিট
tuলসীর মেূ ল যন jিলল।
ধরণী eিগেয় eেস দয় uপহার



o যন কিন া মেয় duলালী আমার।


kuধার রােজ পৃিথবী গদ ময়, পূিণমা চাঁদ যন ঝলসােনা ruিট।



tuিম যন oi আকাশ uদার আিম যন ei akল পাথার —
আkuল কেরেছ মাঝখােন তার আনnপূিণমা।
রািশ রািশ kuসম
ু পেড়েছ



তruতেল, যন তru তািপ মনsােপ
ফিলয়ােছ খিু ল সাজ! দেূ র pবািহণী
ucবীিচরেব কাঁিদ চিলেছ সাগের
কিহেত বারীেশ যন e duঃখকািহনী।

pতীয়মান uৎেpkার uদাহরণ: —
kuেহলী গল; আকােশ আেলা িদল য পরকািশ —



ধজ
ূ িটর মেু খর পােন পাবতীর হািস। — রবীndনাথ
— aন পােশ িবশাল িশমল
ূ



সবuku বেkারk িনঙািরয়া uটাiয়া uল
aঘ দয় িদবাকের।
লট
ু ায় মখলাখািন ত িজ কিটেদশ



মৗন aপমােন।

rপক (Metaphor):

uপেময়েক uপমােনর সিহত aিভn rেপ িনেদশ করা হেল, rপক aল ার হয়। eেkেt

pায়i rপকবাচক শb ‘rপ, srপ’ ব বhত হয়। ei aল ােরর আর eকিট rপ পরsিরত rপক aল ার (Chained or
Linked Metaphor)।

rপক aল ােরর uদাহরণ: —
িনর

rপক [rপকবাচক শb নাi]:



pতাপ-তপেন কীিt-পd িবকািশয়া।
রািখেলন রাজলkী aচলা কিরয়া। — ভারতচnd

সা



uদয় আকােশ সত
ু -চাঁেদর uদয়। — ভারতচnd



‘aরিবn মাঝখােন পাদপd রেখেছ তামার।’

rপক [rপকবাচক শb আেছ]:


‘তাহােত বিড়ল কালrপ ফণী কালী মেনারমা।’



‘আমার ধমাধম হ’ল কাদ



‘pjাrপ সেূ যর uদেয় িচtrপ কমল িবকিশত হয়।’

srপ।’

মালা rপক [eকিট uপেমেয়র uপর eকািধক uপমান আেরািপত হেয় থােক] :


‘শীেতর oঢ়ণী িপয়া িগরীেষর বা। [িপয়া (িpয়া) uপেমেয়র চারিট uপমান:
বিরষার ছt িপয়া দিরয়ার না।’
‘ ছা



oঢ়ণী (oড়না), বা(বায়)ু , ছt, না ( নৗকা)]

নবর
ু uল —

সn ামেু খর সৗরভী ভাষা, বn াবেু কর গৗরবী আশা,
gupেpেমর সp
ু িপয়াসা, িবরেহর বl
ু বl
ু ।’
‘তব ু oরাi আশার খিন



সবার আেগ oেদর গিণ
পdেকােষর বjমিণ, oরাi ruব সম
ু ল।
আলািদেনর মায়ার pদীপ oi আমােদর ছেলর দল।’

পরsিরত rপক aল ার:

eকিট rপেকর aবতারণা কের, তৎসংি

aন eকিট বstuেক aবলmন কের আর

eকিট rপেকর সৃি করা হেল, পরsিরত rপেকর সৃি হয়। uদাহরণ: —


‘ দহ-বlরীেত কর-পlব শাভা পাiেতেছ।’



‘ চতনার নাট মে

িনdা যেব ফেল যবিনকা,

aেচতন- নপেথ র aিভনয় কর আেয়াজন।’

pতীপ (Reversed Simile) :

pিসd uপমানেক uপেময়-rেপ িনেদশ, aথবা uপমােনর িন

বণনােক pতীপ aল ার বেল। [ei aল ারেক মহঃ শহীdulা

ািnমান (Poetic Illusion) বেল বণনা কেরেছন।] uদাহরণ:

—


‘ তামার নয়ন-সম িছল inীবর।
সিলেল িনমg হiল আমার গাচর॥
তব মখ
ু tuল শশী জগেত িবিদত।
কালবেশ কাল- মেঘ হল আcািদত॥’



‘ দখ সেখ, uৎপলাkী

সেরাবর িনজ aিk-

pিতিবm কির দরশন।
জেল kuবলয়

েম

লt

বার বার পির েম,

ধিরবাের করেয় যতন।’

aপhnuিত (Concealment):

pkত

বা বণনীয় বstuেক aপhব বা িনিষd কের বা বাদ িদেয় pিতিবd

(apkত বা apstuত) বstuর sাপনেক aপhnuিত aল ার বেল। pিতিবd uপেময়েক uপমানrেপ িনেদশ করেলo aপhnuিত
aল ার হয়। ei aল াের না, নেহ pভৃ িত িনেষধাtক শb eবং ব াজ, ছল pভৃ িত কৗশলবাচক শb ব বhত হয়। যথা: —


‘বৃি ছেল মঘ কাঁেদ।’



‘িশিশরিবn ু ছেল

ঊষােদবী kutহেল

ul-নিলনীর ভােল

পরাiেছ সাবধােন মku
ু তার মালা।’



‘o নয় গালাপ তব রk গ sল।
ai য নয়ন তব, ক বেল কমল?’

ব িতেরক aল ার (Contrast in Similarity):

uপমান aেপkা uপেমেয়র uৎকষ বা aপকষ বিণত

হেল ব িতেরক aল ার হয়। ব িতেরক কথািটর aথ হল পৃথককরণ বা ভদ — ব িতেরক ভদ-pধান aল ার। হীনতা বাচক
শেbর pেয়াগ dারা uপমানেক uপেমেয়র ( কান কান kেt িবপরীত) সােপেk কম gurutপূণ িনেদশ করা হয়। ব িতেরক
jাপন করার জন সাধারণতঃ িজিন, িনn, গি , িনিnত, িবিনিnত pভৃ িত কথার pেয়াগ হেয় থােক। uদাহরণ: —


‘ ক বেল শারদ শশী স মেু খর tuলা,
পদনেখ পিড় তার আেছ কতguলা!’ — ভারতচnd



‘নবীন নবনীিনিnত কের দাহন কিরেছ dug।’
‘ দখ আিস সেু খ



রািহণীগি নী বধ;ূ পুt, যার rেপ
শশা


কল ী মােন।’

‘গিত িজিন গজরাজ,

[বধ ূ rেপ রািহণীেক tuc pিতপn কের]
[পুেtর rপ চাঁদেক কলি ত মেন করায়]

কশরী িজিনয়া মাঝ,

মািতপািত িজিনয়া দশন॥
dui চku িজিন নাটা

ঘেু র যন কিড় ভাটা,

কােন শাভা sিটক ku ল।’
[িডmাkিত নাটা ফল-Caesalpinia bonduc ]


‘িদেন িদেন শশধর

হয় বেট তনত
ু র,

পুন তার হয় uপচয়।
নেরর ন র তন ু

kমশ হiেল তন ু
আর তা নূতন নািহ হয়।’

guণসাম েযাগ aল ার (Combination of similar qualities in dissimilar objects):
বিণত কিতপয় বstuর মেধ eকi guণ uিlিখত কের সguিলেক uপমানrেপ ব বহার করেল ei aল ার হয়। যথা: —


‘ য জন না দিখয়ােছ িবদ ার চলন।
সi বেল ভাল চেল মরাল বারণ॥’ — ভারতচnd



‘ মঘ কােলা, রািt কােলা, কােলা আঁধার দশ।
তার চেয় কােলা, কেন , তামার মাথার কশ॥’

aথাnর-ন াস aল ার (Corroboration):

যখােন সামান িবষয় dারা িবেশষ িবষেয়র aথবা িবেশষ

িবষয় dারা সামান িবষেয়র, সমথন বা যৗিkকতা pিতপn হয়, সখােন ei aল ার হেয়েছ বলা যায়।
‘eকা যাব বধমান কিরয়া যতন।



যতন নিহেল কাথা িমলেয় রতন॥’ — ভারতচnd
‘িচর সখ
ু ী জন



েম িক কখন

ব িথত- বদন বিু ঝেত পাের?
িক যাতনা িবেষ বিু ঝেব স িকেস
কভু আশীিবেষ দংেশিন যাের।’ — k চnd মজম
ু দার
 ‘aনসয়
ূ া o িpয়ংবদা সািতশয় pীত হiয়া কিহেলন, সিখ! সৗভাগ kেম tuিম aনr
ু প পােti aনর
ু ািগণী
হiয়াছ, aথবা মহানদী সাগর পিরত াগ কিরয়া, আর কাn জলাশেয় pেবশ কিরেবক?’
— ঈ রচnd িবদ াসাগর
 ‘সয
ূ as যায়, মানেু ষর ভাগ লkীo anিহত হয়।’

দৃ াn aল ার (Parallel or Exemplification): — ‘যথা,

যrপ, যমন’ pভৃ িত uপমাবাচক শেbর

pেয়াগ না কিরয়া eবং uভেয়র মেধ সাধারণ guেণর সmn না থািকেলo uভেয়র মেধ সাদৃশ বা বসাদৃশ
pিতিবিmত হেল তােক দৃ াn aল ার বেল। যথা: —


‘ যাগ পােt িমেল যাগ ,

সধ
ু া সর
ু গণেভাগ

aসেু রর পির ম সার।
িবকিশত তামরেস,
ভক ভােগ


aিল আিস uেড় বেস,
কবল চীৎকার॥’ — র লাল বেn াপাধ ায়

‘ দখ দখ কাটািলয়া কিরেছ pহার।
হায় িবিধ! চাঁেদ কল রাhuর আহার॥’

apstuত pশংসা (Allegory, Parable, Fable):

বণনীয় িবষয়িটেক গূঢ় রািখয়া, apত ািশত িবষেয়র

বণনা dারা uহার uপলিb হ’ ল ‘apstuত pশংসা’ aল ার হয়। বstuতঃ ei aল ার aন uদাহরণ িদেয় বkব েক
pিতি ত কের। যথা: —


‘চাতক চািহেল জল হiয়া কাতর।
মৗনভােব কভু িক থাকেয় জলধর॥’
[ucাশয় ব িk pাথ েক কখনo িবমখ
ু কের না]

দীপক (Illuminator):

যা বণনীয় বা বিণত eবং যা বণনীয় বা বিণত নয়, uভেয়র eকi ধম থাকেল দীপক

aল ার হয়। eখােন ধমিট মল
ূ িবষেয়র বাiের

কান ঘটনার uদাহরেণর মেধ

আেলাকপাত কের। যথা: —


‘আেনিন ব থা, হােনিন pােণ আঁিখর খর খ



‘kপেণর ধন, মিণ ভুজে র িশের,
কশরীর দnাবলী, kuলবধ ূ দহ,
ক পাের sিশেত তার থািকেত জীবন?’

।’

থেক মল
ূ িবষেয়র uপর

‘ঘিটেল খেলর স



সকেল শি ত।

খেল আর িবষধের ধের eক রীত॥’

aিতশেয়ািk (Hyperbole):

uপেমেয়র uেlখ না কের, তৎsেল uপমােনর uেlখ করেল aিতশেয়ািk

aল ার হয়। eখােন uপমানেকi uপেময়rেপ িনেদশ করা হয়। যথা: —


‘মখ
ু হiেত সধ
ু াবষণ হiেতেছ।’



‘বিসয়া চtuর কেহ চাtuরীর সার।
aপrপ দিখন ু িবদ ার দরবার॥
তিড়ৎ ধিরয়া রােখ কাপেড়র ফাঁেদ।
তারাগণ লক
ু াiেত চােহ পূণ চাঁেদ॥’

িনদশনা (Illustration):

aসmব কায সmেnর dারা বstuর মেধ সাদৃশ কিlত হ’ ল িনদশনা aল ার হয়।

যথা: —


‘শkunলার aধের নবপlব- শাভা’



‘িনশার sপন সম তার e বারতা
র দত
ূ ! aমরবৃn যার ভুজবেল
কাতর, স ধনd
ু ের রাঘব িভখারী
বিধল সmখ
ু রেণ? uলদল িদয়া
কািটলা িক িবধাতা শাlলী তruবের?’

pিতবstu-uপমা (Typical Comparison): িভn বােক

uপেময় o uপমােনর uেlখ কের uভয় বােক i

সাধারণ ধেমর িবন াসেক pিতবsূ পমা aল ার বেল। (uপমায় uপেময় o uপমান eক বাক গত হয়)। যথা: —
‘ — িন ু র, হায়, du ল াপিত।



ক িছঁ েড় পেdর পণ? কমেন হিরল
o বরা -aল ার বিু ঝেত না পাির?’

aথাnরন াস বা aেথাৎপিt aল ার: সামােন র

dারা িবেশষ aথবা িবেশেষর dারা সামান যখন সমিnত

হয় eবং কােজর dারা কারণ aথবা কারেণর dারা যখন কাজ সমিথত হয়, তখন aথাnরন াস aল ার হয়। যমন: —
িচরসখ
ু ীজন

েম িক কখন

ব িথত বদন বিু ঝেত পাের?
িক যাতনা িবেষ বিু ঝেব স িকেস
কভু আশীিবেষ দংেশিন যাের।
[aেথাৎপিt বা aথাnরন াস o কাব িল

কাব িল
তখন কাব িল

aল ার:

ei dui pকার aল ারেক ন ায়মূলক aল ার aল ার বেল িকu লখক বণনা কেরেছন।]

যখন কান পেদর aথবা বােক র aথ ব

aল ার হয়। যমন: — িনভয় hদেয় কহ, হনম
ু ান আিম রঘদ
ু াস, দয়ািসnu রঘku
ু লিনিধ।

aনnয় (Self Comparison):
বেল। যথা: —

নার dারা বণনীয় িবষেয়র কারণ বেল মেন হেব,

eকi বােক uপেময়েকi uপমানrেপ বণনার ভি েক aনnয় aল ার

‘ তামার tuলনা tuিম e মহীম েল।’



িন য় (Certainty):

যখােন uপমােনর pিতেষধ কের uপেমেয়র িনি ত িনেদশ হয়,

সখােন িন য়

aল ার হয়। ei aল ার aপhnuিতর িবপরীত। যথা: —
‘বদন ম ল iহা সরিসজ নয়



নয়ন যগ
ু ল, e য নেহ kuবলয়।’

িবেরাধমল
ূ ক aল ার
বপরীত (Antithesis):

কানo বstuর সিহত, তাহার িবেরাধী guণ আেছ eমন বstuর সিহত tuলনা কের, pথম

বstuর pkত guণেক pিতি ত বা িনি ত করার aল ােরর নাম বপরীত aল ার। যথা: —


‘আমরা ঘচ
ু ােবা মা তার দন ,
মানষ
ু আমরা নিহ তা মষ।’

িবেরাধাল ার (Oxymoron):

— িdেজndলাল

যখােন বাsিবক িবেরাধ নাi, aথচ আপাততঃ িবrudবৎ মেন হয়, eবং ei

িবেরাধাভাস dারা বkব েক আরo ঘনীভূত কের দয় সrপ sেল িবেরাধাল ার হয়। যথা: —


‘ujjল শ ামবণ’



‘সীমার মােঝ aসীম! tuিম বাজাo আপন সর
ু ।’



‘সদা কিটতট পটিবহীন।
দীননাথ-পেদ aথচ দীন॥’

িবষম (Contrariety):

যখােন কান আরb িবষেয়র িবফলতা ঘেট, িকংবা aনীিpত বা িবrud বstu বা িবষয়

সmব হয় বা সংঘঠন হয় সখােনর িবষমাল ার হয়। যথা: —


‘জড়
ু াiেত চnন লিপেল aহিনশ।
িবিধর িবপােক তাহা হ’ য় oেঠ িবষ॥’



‘যমন
ু ার জেল যিদ দi িগয়া ঝাঁপ।
পরাণ জড়
ু ােব িক, aিধক uেঠ তাপ॥’

িবিচt (Apparent Reversion of Meaning or Interest):

য aল াের i লােভর আশায় তার

িবপরীত aথাৎ aিন aন ু ান কিlত হয় তার নাম িবিচtাল ার। যথা: —


‘জীবেন মৃtu কিরয়া বহন, pাণ পাi যন মরেণ।’

[‘িবেরাধ, িবষম, িবিচt’ — ei িতন aল ােরi আপাত pতীয়মান িবেরাধ pদশন dারা uিkর anিনিহত কান
গভীর aথ সmেn আমােদর সেচতন কের। iংেরিজেত eirপ guণযk
ু সংিkp uিkেক Epigram বেল। দীপক
aল ােরo ei ভাব pকািশত হয়।

ষ aল াের eকi শেbর eকািধক aথ pকাশo ei পযােয়র বলা যায়।]

aথাnর সংkিমত িববিৃ ত (Identical Statement):

কানo

কানo শb, বাক o বাক াংেশর

পুনরাবৃিt কের যখন aথাnের aথাৎ িকি ৎ পৃথক aেথ তা pযk
ু হয়, তখন ei aল ার হয়। যথা: —
 বেল বলক
ু ।


দখেল তা দখেল।

 uবেলা তা eেকবােরi uবেলা।


স কত কথা কয় — খািল কথা।

 পি ত — পি ত, ছিবর িক বঝ
ু েবন িতিন?

সেnহ (Fanciful Doubt): uপেমেয় uপমােনর কাlিনক সেnহ utাপন করেল ‘সেnহ’ aল

ার বলা হয়।

যথা: —


‘e িক চাঁদ! তেব কন নাi স কল ?
e িক পd! জল িবনা রেয়েছ কমেন?’

uেlখ (Manifold Prediction):

aেনক pকাের eকমাt বstuর িনেদশ করার নাম ‘uেlখ’ aল ার। যথা:

—


‘anর-মােঝ tuিম eকাকী, tuিম anর-ব ািপনী।
eকিট sp মg
ু সজল নয়েন,

eকিট পd hদয়-বৃn-শয়েন,

eকিট চnd aসীম িচt-গগেন — চািরিদেক িচর-যািমনী॥’

নকট বা সংsশজিনত aল ার
লkণা (Metonymy, Synecdoche):

সংsৃত

aল ার-শাst-aনস
ু াের

‘লkণা’

(Indirect

বা

Figurative Sense) শেbর eকিট শিkrেপ িবেবিচত হয়, িকntu বােক o লkণার pেয়াগ হয়। কান বstuর dারা তৎসংি
aন

কানo বstuর দ াতনােক ‘লkণা’ বেল। সাধারণভােব ei দ াতনা হ’ ল iংেরজীেত তােক Metonymy বেল; eবং

কানo বstuর aংশ-dারা সমgেক বা সমg-dারা aংেশ aথবা বstu-dারা সদৃশ বstuেক, pকাশ কিরেল, তাহােক iংেরজীেত
Synecdoche বেল। লkণা িবিভn pকােরর —
(1)

pতীক dারা মল
ূ বstu: ‘লাল uিপ আর কােলা কাতা, জুজর
ু ভয় িক আর চেল?’ ‘ গruয়ার মাহাt ;’

‘সবেু জর aিভযান;’ ‘ বাতেলi তার সবনাশ করল।’
(2)

করণ বা সাধন-dারা কতার বা কতার কােযর দ াতনা: ‘তাঁহার tuিলকা aমর হiয়া থািকেব।’

(3)

বstu-sেল বstuর আধার: ‘জামািণেত

(4)

কায-sেল কারণ: ‘ শােক িতিন মহ
ু মান।’

(5)

কারণ-sেল কায: ‘পkেকেশর সmান কিরেব।’

(6)

কেমর পিরবেত কতা: ‘ শksিপয়ার পাঠ কিরয়াছ?’

(7)

বstu-sেল তjন মেনাভাব: “ দেশর গৗরব; মানেবর আশা; ‘tuিম রাম? — আজেnর িবsয় আমার!’”

(8)

সমg-sেল aংশ: ‘চার হাত eক হoয়া।’ ‘চtuদশ বসেnর eকগািছ মালা।’ ‘চার হাত eক হoয়া।’

ােn লড়াi।’ ‘নগরী uৎসেব মt।’

(9)

aংশ sেল সমg: ‘ বৗd জগৎ’; ‘iসলািম duিনয়া’; ‘বাঙালীর সংসার’।

(10)

বstu sেল uপাদান: ‘ দেহ sণ ধারণ করা।’ ‘রােt আটা খাoয়া।’

(11)

সামান sেল িবেশষ: ‘du-মেু ঠা ডাল-ভাত রাজ জােট না।’ ‘পান-খাবার টাকা।’ ‘গলা-কাটা দাম।’

(12)

িবেশষ sেল সামান : ‘িতিন পথ করেলন।’

(13)

জািত sেল ব িk (Autonomasia): ‘rেপ লkী, guেণ সরsতী’।

(14)

guণ sেল বstu: ‘মানষ
ু হo।’

(15)

বstu sেল guণ: ‘ যৗবেনর জয়যাtা।’ ‘িচেতােরর ঘেরর যত িম

(16)

aিনিদ sেল িনিদ সংখ া: ‘ তামায় eকশ বার বেলিছ।’

হািস িচরতের

িচতার আguেন ছারখার

হiল।’

লkণা-aনস
ু াের, eক পেদর িবেশষণ, সংি

aন পেদ আেরািপত হ’ ত পাের। eেক লkণামল
ূ ক িবেশষণােরাপণ

(Transferred Epithet, Hypallage) বেল। যথা: — ‘িবিনd রজনী’, ‘সাধ ু uেdশ ’, ‘পাি ত পূণ পুsক’, ‘ কৗtuকময়
নtপাত’, ‘ কৗtuহলী p ’, ‘ব g aেপkা’, ‘কা হািস’ iত ািদ।

ভাব বা aনভ
ু ূ িত জিনত aল ার
সমােসািk (Personification, Personal Metaphor, Pathetic Fallacy):— সমান কায o
সমান িবেশষণািদর aবsান- হtu যখােন pstuত aথাৎ বণনীয় বstuেত, apstuত (সাধারণতঃ মানবধম যk
ু ) বstuর জীবন,
গিত, ভাব iত ািদ ব বহার সমােরাপ করা, সখােন ‘সমােসািk’ aল ার হয়। uদাহরণ: —


‘সাগর গজন কের।’



‘aিয় iিতহাস, oেগা িমথ ামিয়!’



“ কেরািসন-িশখা বেল মাটীর pদীেপ, —
‘ভাi বেল ডােকা যিদ, দেবা গলা িটেপ!’
হনকােল গগেনেত uিঠেলন চাঁদা,
কেরািসন-িশখা বেল, — ‘eেসা মার দাদা!’” — রবীndনাথ
‘সn া যায়, সn া িফের চায়, িশিথল কবরী পেড় খেু ল,



যেত যেত কণক আঁচল বেধ যায় বkuল-কানেন,
চরেণর-পরশ-রািঙমা রেখ যায় যমন
ু ার kেল।’ — রবীndনাথ

ভািবক (Vision):—
ধৃতরা
কিরেলন?

aতীত, ভিবষ ৎ aথবা aন পেরাk ঘটনার pত kবৎ বণনােক ‘ভািবক’ aল ার বেল।

বিলেলন — হ স য়, পুণ েkt kuruেkেt আমার পুtগণ eবং পা ু পt
ু গণ যd
ু ােথ সমেবত হiয়া িক

ীমdগ dীতা - 1-1

সার (Climax):—

বণনীয় বstuguিলর utেরাtর (aথাৎ kমবধনশীল) uৎকষ-কথনেক

uদাহরণ: —


‘সংসার িভতের সার য বstu চতন।

‘সারাল ার’ বেল।

চতেনর মেধ সার মনষ
ু হoন॥
মনেু ষ র সার সi িবদ া আেছ যার।
পি ত-ম লী-মােঝ িবনয়ী-i সার॥’



তার মেধ sাবর জ ম dui ভদ।
জ েম িতয k জল-sলচর- ভদ॥
তার মেধ মনষ
ু জািত aিত alতর।
তার মেধ mc পুিলn বৗd শবর॥
দবিন মেধ aেdক বদ-মেু খ মােন।
দবিনিষd পাপ কের ধm নািহ গেণ॥
ধmচািরমেধ বhuত কmিন ।
কািট কmিন মেধ eক jানী

॥

কািট jানীমেধ হয় eকজন মk
ু ।
কািট মk
ু মেধ dulভ eক k ভk॥
k ভk িন াম aতeব শাn।
ভুিk-মিু k-িসিd-কামী সকিল aশাn॥ —

চতন চিরতামত
ৃ মধ লীলা

পতৎpকষ (Bathos):— iহা সােরর িবপরীত — kমবধনশীল aপকষ বিণত হ’ ল ei aল

ার হয়। যথা: —

“pথম, মাষ-কলাiেয়র দাল; িdতীয়, aত n aপির ার-ভােব পাক করা eবং tতীয়, kukuেরর uিc ।”

সমc
ু য় (Conjunction):—

বিণত িবষেয়র aনk
ু ল কারণ িবদ মান থাকেত aপর guণ বা িkয়ােক তদনk
ু ল

বেল বণনা করেল সমc
ু য় aল ার হয়। ব াপারিটেক ঘিু রেয় বলা হয় eবং pcuর শb ব বহার করা হয় বেল eেক পlিবত
aল ারo বলা হয়। যথা: —


‘ কমেন সিহব তেব িবরহ-যাতনা —
সখীগণ নেহ দk — kতাn িবপk —
ধয নেহ নারীর সল
ু ভ—
নবীন বয়স হায়! কিঠন জীবন —
aনর
ু াগ সগ
ু ভীর — মানস চ ল —
দর
ূ গত দিয়ত আবার —
আগত বসn নব — চিndকা ujjল।’

িবভাবনা (Peculiar Causation):—

যখােন কারণ ব তীত কােযর uৎপিt কিlত হয়, সখােন িবভাবনা

aল ার হয়। যথা: —


‘aচku সবt চান,

aকণ uিনেত পান,

aপদ সবt গতাগিত।

কর িবনা িব

গিড়,

মখ
ু িবনা বদ পিড়

সেব দন kuমিত সম
ু িত॥’ — ভারতচnd

পযায় (Sequence):—

বstu িবেশেষর িবদ মানতা পযায়kেম eক sান হ’ ত aন sােন বিণত হ’ ল পযায়

aল ার হয়। যথা: —
‘িছেল tuিম পারাবাের, oেহ হলাহল!



সথা হ’ ত হর-গেল কিরেল আ য়।
eেব দিখ িবরািজছ dujন-িজhায়!’
িবmাধের যi রাগ আিছল সn
ু ির!



সi রাগ eেব তব শািভেছ hদেয়!

পিরসংখ া (Special Mention):—

কান বstuর uেlখ য sেল সমানguণিবিশ

aন ান বstuর pত াখ ান

সিূ চত কের, সi sেল পিরসংখ া aল ার হয়। যথা: —
‘ কান বstu মানেবর হয় িবভূষণ?



যশ; tuc ভূষা কা ন রতন।
িক কtব ei ভেব? সjেনর সদা uপকার।
aবাধ দশন িকবা? jান aনt
ু ম।
jান িকবা? ভালমn িবচার সতত।’
‘ঈেশেত আসিk — ভােগ নেহ কদাচন,



ব সন jােনেত — কভু নেহ নারীজেন,
আকাkা যেশেত, নেহ kিণক দেহেত,
সাধর
ু জীবন তার pমাণ িনয়ত।’

sভােবািk (Natural Description):—

কান পদােথর sভাব যথাযথ বিণত হ’ ল sভােবািk aল ার

হয়। যথা: —
‘পাখী সব কের রব রািত পাহাiল।



কানেন kuসম
ু কিল সকিল uিটল।’

িবেশেষািk (Pecular Allegation):—

যখােন কারণ আেছ, aথচ কায দৃ হয় না, তথায় িবেশেষািk

aল ার হয়। যথা: —


‘িবষরস পান কির
sাদ পাi sরগ-সধ
ু ার।’ —

aিতশেয়ািk (Hyperbole):—

মািহতলাল মজম
ু দার

ei aল ার iিতপূেবi বিণত হেয়েছ। eিটo aনভ
ু ূ িতজিনত aল ার।

eতিdn, হষ-িবsয়ািদ-pকাশক sর-ভ ী (কাku — Tone of Voice)- কo ei পযােয়র ধরা যায়।

বেkািk
বেkািk

ষ aল ােররi aন নাম। ei aল ারেক কেয়কিট িবিভn

ণীেত ফলা যায়। যথা: —

পযােয়াk (Innuendo):—

বণনীয় িবষয় পিরsuট বা s rেপ কিথত না হ’ য় যখােন কানo িবেশষ

ভ ী-dারাi pকািশত হয়, সখােন ‘পযােয়াk’ aল ার হয়। যথা: — ‘িতিন সাধত
ু া aেপkা সব
ু িু dর পিরচয় িদেলন।’
পযােয়াk dারা যখন কারo িনnা বা apশংসা করা হয়, তখন তা ‘uপহাস (Sarcasm)’ পদবাচ হয়। যথা: —
‘ধাের কােট না, ভাের কােট।’ ‘আপিন kukuর পায় না খেত, শ রােক ডােক।’

ব জstuিত (Artful Praise, Irony):—

িনnাcেল (ব েজ) pশংসা (stuিত) aথবা pশংসাcেল িনnা হ’ ল

ব জstuিত aল ার হয়। িনnাcেল pশংসা, যথা: —
‘সভাজন uন,



জামাতার guণ,

বয়েস বােপর বড়।
কান guণ নাi

যথা সথা ঠাঁi,

িসিdেত িনপুণ দড়॥’ — ভারতচnd।

pশংসা-ছেল িনnা (Irony) যথা:—

(বালকগণ রামচndেক uপহাস কিরয়া বিলেতেছ)

‘তব হ জনম aিত িবপুেল,



ভুবন িবিদত aেজর kuেল;
জনক-duিহতা িববাহ কির,
তাহােত ভাসােল যেশর তরী॥’ — হিরশচnd কিবরt।
‘িতিন বশ সাধ ু লাক, — খািল গরীেবর টাকা ফাঁিক িদয়া থােকন।’



দাষ-িবচার
পূববত aধ ােয়/পিরেcেদ আেলািচত ভাষার বা বােক র aল ার যথাযথ pযk
ু হ’ ল রচনার guণ বৃিd কের। িকntu
যrপ pেয়ােগ o বণনায় aথpকােশ eবং রস o ভাব pকটেন aপকষ ঘেট, তােক ‘ দাষ’ বা ‘বাক েদাষ’ বেল।
দাষ িতন pকার — শbগত, aথগত o রসগত (রস aথাৎ ভােবর aনভ
ু ূ িত)। ব াকরণ বা শbশাst, aিভধান বা
শbেকাষ, ছnঃশাst, aল ারশাst — ei সেবর মেধ i ei সমs দাষ িবচােরর সt
ূ িনিহত রেয়েছ। িনেm কতকguিল pধানpধান রচনা- দাষ িনিদ করা হল।

শbগত দাষ
(1)
িবিভn

ruিতকটূতা (Cacophony):

ণীর ব

যখােন শbসকল uনেত সn
ু র হয় না সi দাষেক ruিতকটূতা বেল।

নবেণর বাhuল eর eকিট কারণ। যথা: — ‘যাদঃpিতেরাধ যথা চেলািম-আঘােত।’ aেনেকর মেত কিবতায়

সিn নািক ruিতকটূতার eকিট কারণ। আসেল যk
ু াkেরর পর বণ িdেtর ভুল ধারণার জন আেগ eটা মেন হত। ruিতমাধয
ু
(Euphony) হল ruিতকটূতার িবপরীত। eিট দাষ নয়, guণ।

(2) বণাuিd:

সাধারণভােব i, ঈ, u, ঊ, eবং eেদর -কারguিলর ব বহার সmেn সংশয় সমস ার সৃি

কের।

পূববে র লাকেদর চndিবn ু ব বহাের িশিথলতা দখা যায়। রাঢ়বাসীর চndিবn ু সmেn duবলতা খব
ু i সাধারণ। বাংলায় লখার
সময় h, k, k, k, t, iত ািদর আkিtেত ভুল করার pবণতা খব
ু বশী। eর কারণ িবদ ালেয় হােতর লখার kাস aেনক
কম নoয়া হয়। ucারণেদােষ aেনক চ, ছ ক ‘শ’; a ক ‘o’ বেল থােকন। লখার সমেয় eguিল ভুল কের িলেখ ফেলন।

(3) ব াকরণ- দাষ: যথা:

‘িনেদাষী’, ‘ajানী’, ‘িনরপরাধী’, ‘ দাষনীয়’ iত ািদ। িল

pেয়ােগর সময় ভুল

করার uদাহরণ pcuর। আবার aিশিkত লােকরা ‘আপিন eিদেক eেসা’ ধরেণর guিলেয় ফলা কথা বেল থােকন। auিd
সংেশাধন পিরেcেদ e ধরেনর ভুলguিল o ud pেয়াগguিল দখান হেয়েছ।

(4) apযk
ু তা:

aিভধােন আেছ aথচ সাধারণতঃ ব বহার হয় না, erপ শেbর pেয়াগ aেনক সময় দােষর

কারণ হয়। aেনক সময় uপহাস করার জন aথবা হাস রেসর aবতারণার জন eirপ pেয়াগ করা হয়। যথা: — ‘ককরাট
করজাল-চকািশত শল শাল’; ‘মলmা-pিতম ruিচ uc তruদেল’; ‘ঈশােkর uঘবেধ
ু মারা গল মার, নােকেত িনজরগণ কের
হাহাকার।’

(5) নত
ূ নt:

ভাষায় পূেব কu ব বহার কের নাi eমন শb তরী কের ব বহার করার দাষ। কলকাতায় পাড়ার

রেক বেস য সব aপশb ছেলর দল তরী করত সguিলেক রguলারাiজ করার pবণতা eক সময় দখা গেছ।

aথগত দাষ
(1) িনরথকরতা (Unnecessary Words and Expletives): —

কবল শbপূরেণর জন

িনpেয়াজন শেbর ব বহার; যথা — ‘ কবল’, ‘sেল’, ‘ কবলমাt’, ‘বঝ
ু েলন’ iত ািদ।

(2) aিধকপদতা (Verbal Redundancy): — aনাবশ ক বা aিধক পদ ব বহার; যথা: — ‘িতিন বাক
বিলেলন’; ‘আমরা আহার খাi’ iত ািদ।

(3)

ন ূ নপদতা (Verbal Deficiency): —

আবশ ক পেদর aভাব। যথা: — ‘ দাকােন িগেয় িনেয়

eলাম’

(4) পন
ু ruিk (Repetition): — eক শb বার বার ব বহার করা।
(5) aবাচকতা (False Analogy of Meanings): —

ঈিpত aেথ শেbর pেয়াগ আেছ িক না, তা

লk না কের, শেbর aপpেয়াগ করা; যথা: — ‘তাহােক গলাধঃকরণ কিরয়া িবদায় িদল’; ‘আপিন eকিট pকা

aj’।

(6) িনহতাথতা (Non-Current Meaning): — aেনকাথ-যk
ু শেbর apিসd aেথ pেয়াগ; যথা: —
‘ তামার গারেস গা পাiব করতেল’ ( গা = বচন, sগ)।

রসগত দাষ
(1) িk তা (Involved Construction): —

যখােন pযk
ু শbguিলর aথ-pতীিতর পেরo, pstuত

িবষয়-সmেn aথেবাধ সহেজ হয় না।

(2) pােদিশকতা (Provincialism): —

সাধারণ সবজন-gাহ pেয়ােগর পিরবেত pেদশ-িনবd eবং

sl-সংখ ক-জেনর বাধগম শb pেয়ােগর dারা, aথানভ
ু ূ িত o রেসােdক-িবষেয় কিঠনতা বা aশক তা।

(3) gাম তা (Vulgarism): —

ভdসমােজর o সৎ-সািহেত ব বhত হয় না erপ aপk বা নীচ ভাষার

বা ভােবর pেয়াগ। ei ভাবিট আধিু নককােল িশিkত তruণেদর মেধ সংkিমত হেয়েছ।

(4) a ীলতা (Indecency, Indelicacy): —

যা সjন-সভায় পাঠ করেত বা বলেত মেন সে াচ

বাধ হয় eমন ভাষা। মানবেদেহর গাপন a pত ে র uেlেখ কদযভােবর সৃি । ei ভাবিটo িশিkত তruণেদর মেধ
ব াপকভােব সংkিমত হেয়েছ। duভােগ র িবষয় মিহলারাo al পিরমােণ হেলo eর িশকার।

(5) pিসিd-িবrudতা (Violation of Literary Conventions): —
ব বhত সবজন-িবিদত ভাবরািজর িবেরাধী ভােবর pকটন।

কিবpিসিd o সািহেত

tতীয় পিরেcদ: রচনাtক জনসংেযাগ
িচিঠপt:
িচিঠপt দনিnন pেয়াজন সাধেনর কােজ আর তত লােগ না বেল সguিল মল
ূ তঃ ব বহািরক পt; aিফিসয়াল বা
pিত ািনক কােজi বশী ব বহার হয়। িকntu i ারেনট চাল ু হoয়ার পর i- মল ব িkগত o pিত ািনক, uভয় kেti aিত
aপিরহায হেয় uেঠেছ। সguিলo িচিঠ বা পt। pকাশ ভি েত, রীিত পdিতেত দkতার পিরচয় িদেয় সguিলেক বkব িন
o আকষণীয় কের tuলেত হেব।

িচিঠ লখার সময় য সব িদক সmেক সেচতন থাকেত থাকেত হেব সguিল হল:
 িচিঠর বkব সs
হেত হেব।
ু
 সহজ সরল ভাষায় িচিঠ িলখেত হেব।
 pকাশ ভি

হেব আকষণীয়।

 িচিঠ লখার পdিত মেন চলেত হেব।
 হােত লখা িচিঠেত হsাkর সn
ু র o পির ার হoয়া uিচত।
 খােমর uপর নাম িঠকানা s াkের িলখেত হেব।
 i- মল আi-িড বারবার পরীkা কের িনি ত হেত হেব।

িচিঠেত িনmিলিখত িবষয়guিল anভুk থাকেব:
 িচিঠ লখার sান।
 িচিঠ লখার তািরখ।


pরক-pাপক সmেকর িভিtেত pাপকেক সেmাধন o pাথিমক সmাষণ।

 িবষয়বstu।
 িচিঠর সমািpমল
ূ ক শb o সmাষণ।


লখেকর নাম

 িচিঠর খােমর িশেরানােম pাপেকর নাম-িঠকানা।

িচিঠর িবিভn aংশ:
 িচিঠর oপেরর aংেশ ম ল সচ
ূ ক শb।
 িচিঠর oপেরর aংেশর ডান কােন sাননাম o তািরখ।
 িচিঠর oপেরর aংেশর বাম িদেক pাপেকর uেdেশ সেmাধন।
 িচিঠর বkব িবষয়।
 িচিঠর শেষ ডান িদেক লখেকর sাkর o িঠকানা।
 িচিঠর িশেরানাম।

ei aংশ কয়িট িচিঠর আন ু ািনকতা। িচিঠ লখার বলায় eguিল মানেত হেব। তেব িচিঠর বিচেt র pিkেত eসব
িবষয় o িভn রকম হেত পাের।

(1) ম লসচ
ূ ক শb:
ব িkগত িচিঠেত ম ল সচ
ূ ক শb ব বহােরর রীিত pচিলত আেছ, ব বহািরক পেt তার আবশ কতা নাi। আেগর
িদেন eসব ম লসচ
ূ ক শb িচিঠেত ব বhত হত। eখনকার পুরান ঢংেয়র িচিঠেত eসেবর ব বহার দখা যেত পাের। ম ল
সচ
ূ ক শb ব বহাের িহn ু o মস
ু িলম রীিত নােম duেটা রীিত লk করা যায়। কান কান kেt শেbর ব বহাের sাতnt থাকার
জন িহn ু o মস
ু িলম লখক িনজs রীিতর শb ব বহার কের থােক। aন ধমাবলmীর বলায় তমিন sতnt শb ব বহার হেত
পাের। িহn ু রীিতেত আেছ oঁ, oম,

ী

ী duগা মাতা সহায়,

ীduগা সহায়, নমঃ নারায়ণায়,

ীহির sরণং, oঁ duগা

ীহির,

সরsৈত নমঃ iত ািদ শb। মস
ু িলম রীিতেত আlাhuআকবর, eলািহ ভরসা, 786 iত ািদ ব বhত হয়।

(2) িচিঠ লখার sান o তািরখ:
িচিঠর oপেরর aংেশর দিkণ কােণ িচিঠ লখার sান o তািরখ uেlখ করার রীিত pচিলত আেছ। ব িkগত o
সামািজক িচিঠেত e ধরেনর sান o তািরখ িনেদিশত থােক। আবার কখনo কখনo ব িkগত িচিঠর মল
ূ বkেব র শেষ iিত
িদেয় তািরখ uেlখ করা হয়। নােমর িনেচ o aেনেক তািরখ uেlখ কের। কখনo পেtর িনেচর িদেক বাঁ পােশ o তািরখ
লখা হয়। আেবদনপেt o sারকপেt e ধরেনর sান o তািরেখর ঊেlখ থােক। aিফেসর িচিঠেত oপেরর aংেশ বাম বা
ডান িদেক িচিঠর নmর o তািরখ থােক।

(3) িচিঠর সেmাধন:
িচিঠ পেt বkব িবষয় লখা uruর আেগ বাম িদেক pাপেকর ঊেdেশ সেmাধন সচ
ূ ক কথা িলখেত হয়। eেত
মস
ু িলম o িহn ু রীিতর মেধ পাথক আেছ। পt pরক o pাপেকর সmক o বয়েসর pিkেত ei সেmাধন িভn িভn হেয়
থােক। িহn ু রীিতেত

েdয় ব িkেক ‘ ীচরেণষ,ু

ীচরণকমেলষ,ু পূজনীয়’ iত ািদ eবং মস
ু িলম রীিতেত

dাভাজন

ব িkেক ‘পাক জনােবষ,ু বেখদমেতষ’ু , iত ািদ শb pেয়াগ করা হয়। বয়েসর িদক থেক ছাটেদর সেmাধেন িহn ু রীিতেত
কল াণীেয়ষ,ু কল াণবেরষ,ু sেহর, sহাsদ, iত ািদ eবং মস
ু িলম রীিতেত দায়াবেরষ ু iত ািদ িলখেত হয়। বnuবাnেবর
pিত বnuবর, িpয়, িpয়েবরষ,ু সh
ু দেয়ষ,ু iত ািদ শb লখার রীিত আেছ। ব বহািরক বা pিত ািনক িচিঠপেt মহাশয়,
মহাশয়া iত ািদ সেmাধন লখা হয়।

(4) িচিঠর বkব :
িচিঠর সেmাধেনর পর মল
ূ বkব uপsাপন হয়। eটাi িচিঠর সবেচেয় pেয়াজনীয় িদক। বkব s ভােব
সশ
ু ৃ লrেপ eখােন িবধৃত হয়। বkেব র সেূ tর ধারাবািহকতা রkার pেয়াজেন িবিভn aনেু cেদ বkব িবষয় িবন s হেত
পাের।

(5) পt লখেকর sাkর:
িচিঠর বkব

লখা শষ করার পর িনেচ ডান িদেক লখেকর নাম sাkর করেত হয়। কu বাম পােশo সাkর কের।

িচিঠর শষাংেশ ব িkগত kuশলািদ pকাশ কের du-eকিট কথা লখা হয়। লখেকর সে
িহn ু o মস
ু িলমরীিতর িনmrপ শb ব বহােরর িনদশন রেযেছ:

সmক o বয়েসর pিkেত পৃথক

guruজেনর pিত: sেহর, pণত, সবক, sহভাজন iত ািদ।
ছাটেদর pিত: আশীবাদক, uভাথ , তামার iত ািদ।
বnuবাnেবর pিত: pীিতমg
ু , তামার, iত ািদ।
সাধারণ o aিফিসয়াল: আপনার িব s, িনেবদক iত ািদ। eসব শb ব বহােরo বিচt আেছ।

(6) িচিঠর িশেরানাম:
িচিঠ খােম ভের pাপেকর কােছ পাঠােত হয়। তাi খােমর oপের pাপেকর পূণ নাম িঠকানা লখা দরকার —
যােত pাপকেক খেজ
বর করেত কান aসিু বধা না ঘেট। খােমর oপেরর aংেশ ডান িদেক pেয়াজনীয় ডাকিটেকট
ুঁ
লাগােত হয়। ei ডাকিটিকেটর িনেচর aংেশ pাপেকর নাম, িঠকানা আর িচিঠর খােম িনেচর বাম িদেক pরেকর নাম,
িঠকানা িলখেত হয়। pাপেকর নাম লখার সময়

ীযk
ু ,

ীমান,

ীমতী, িমঃ, মসাস, জনাব, iত ািদ শb ব বহার করা

দরকার। পাsকােড িনিদ sােন িঠকানা িলখেত হয়।

শট মেসিজং সািভস বা eস. eম. eস.
eস. eম. eস. বাংলায় পাঠােনা খব
ু i সহজ। তেব মেন রাখেত হেব বাংলায় লখা eস. eম. eস. iuিনেকােড
রিkত হয় কিmuটার বা মাবাiল sিৃ তেত eবং pরণ বা gহণ o iuিনেকােডi হেয় থােক। তার ফেল মেসজ বা বাতার

সবািধক gহণীয় akর সংখ া িকu কম হেত পাের। কান কান aপােরটর আবার iuিনেকােড সমান akর সংখ া aনেু মাদন
কের িকntu টাকা বশী নয়।
যাi হাক, eস. eম. eস. পাঠােত গেল বkব পির ার হেত হেব, aথাৎ মেন মেন কথাguিল ভেব িনেত হেব।
বাক সে াচেনর uপায়guিল pেয়াগ করেল akরসংখ া কম হেব। যিদo eস. eম. eস. ক পািঠেয়েছ তা জানার জন
িবিভn পdিত বা pকরণ আেছ, তবo
ু pরেকর নাম মেসেজর শেষ দoয়া uিচত।

uiট
uiটার সমাজ-মাধ েম বkব সংিkp রাখার িনিদ িনয়ম আেছ। uiটাের মত িবিনময়, aেনক তাপ utােপর সৃি
কের। ফেল আেবেগর আিতশয pায়i পিরলিkত হয়। বাক জাল eর ফেল aিতিবstত হেত চায়। aেনক kেt আসল
বkব চাপা পেড় িগেয় িবud গািলগালােজ পিরণত হয়। বkব সিঠক eবং সংিkp রাখার জন

কান কাগেজ pথেম িলেখ

িনেল ভাল হয়। য সব বkেব র সমথন বা িবেরািধতা করা হেc তােদর লখেকর নাম uেlখo যথাযথভােব করেত হেব।
যা বলার icা সিটেক du চারিট বােক pকাশ করেত হেব। aিতদীঘ হেল িনধািরত সীমা aিতkম করেব। তার ফেল
বkব িট aসmণ
ূ থেক যােব। শালীনতা বজায় রাখা pেত েকর pধান কতব । aেনেক eটাo ভুেল যান য বkব যােদর
কােছ পৗঁছেc তাঁেদর pায় aেধক মিহলা। য কান মানেু ষর pথম কতব মিহলােদর কােছ aপশb utাপন না করা।
uiটােরর মত আরo সমাজ মাধ েম মাটামিু ট eiভােবi কাজ করেল ভাল হেব।

pিতেবদন
pিতেবদন:
pিতেবদন বলেত কান িনিদ িবষয় সmেক pেয়াজনীয় তথ ানস
ু nান িভিtক িববরণী বাঝায়। কান ঘটনা, তথ বা
বkব সmেক সিু চিnত বkব pদানi pিতেবদন। pিতেবদন কথািট iংেরিজ িরেপাট কথািটর বাংলা পািরভািষক শb। তেব
pিতেবদন কথািটর পাশাপািশ iংেরিজ িরেপাট শbিট o বাংলা ভাষায় pচিলত আেছ। pিতেবদন রচনাকারীেক বলা হয়
pিতেবদক। সাধারণত pিতেবদেকর দািয়t হল কান িবষেয়র তথ াবলী, িসdাn, ফলাফল iত ািদ খিটনািট
aনস
ু nােনর পর
ুঁ
িববরণী তির কের কান ব িk, pিত ান বা কান কtপেkর িবেবচনার জন পশ করা।
pিতেবদেন িবেশষ িবষয় বা কােজর িবে ষণমল
ূ ক বণনা pকাশ পায়। pিতেবদেন কােজর িনেদশ, পরামশ, িসdাn
iত ািদ সmেকo মnব করা হয়। pিতেবদন বলেত িবেশষ কৗশল বা পdিত aবলmেন রিচত িববৃিত বা িববরণী বাঝায়।
তথ গত o সত িন

িববরণীi pিতেবদন। pিতেবদন হেলা কেয়কিট সস
ু ংগিঠত তথ গত িববৃিত যা কান বkব সmেn

সংিkp aথচ সিঠক বণনা িবেশষ। eেক যেথ

সতকতা, পযেবkণ, পযােলাচনা, গেবষণা o িবচার িবে ষেণর পর তির

করেত হয়। pিতেবদেনর মাধ েম কান িবষেয় পুনruপsাপন করা হেয় থােক।

(1) pিতেবদেনর uেdশ :
pিতেবদেনর uেdশ হল িনিদ
িনরেপkতার বিশ

কান িবষয়বstu সmেক কtপkেক সs
ভােব aবিহত করা। eর বkব হেব
ু

aনস
ু ারী। eেত জিটল িবষেয়র ব াখ া থাকেব। pিতেবদেন কান িবষয় সmেক মতামত pকাশ করা

হয়। pিতেবদন কােজর সমnয় সাধন o িসdাn gহেণ সহায়তা কের।

(2) pিতেবদেনর বিশ :
pিতেবদন হেত হেব িনিদ কাঠােমা সmিলত eবং িনয়মানয
ু ায়ী তা রিচত হেত হেব। কান িনিদ ঘটনা aবলmেন তা
িলখেত হয় eবং তার বkব হেব যিু kযk
ু । pিতেবদন িনরেপkভােব রচনা করেত হয় eবং তােত লখেকর ব িkগত
আেবেগর sান লােভর কান সেু যাগ নi। pিতেবদেনর বkেব র সমািp ঘটেব uপসংহার o uপেরাধ বা সপ
ু ািরেশর
মাধ েম।

pিতেবদন রচনায় aনস
ু রণীয় বিশ guিল িনmrপ:
(1) সিু নিদ কাঠােমা:
কান pিতেবদন pণয়নকােল eকিট িনিদ কাঠােমা aনস
ু াের করেত হয়। eেত থাকেব eকিট িশেরানাম, pাপেকর
নাম-িঠকানা, আেলাচ িবষেয়র সিূ চপt, িবষয়বstu, তথ প ী, sাkর, তািরখ iত ািদ।

(2) সিঠক তথ :
pিতেবদন রিচত হেব সিঠক তেথ র oপর িভিt কের। তথ ানস
ু nানi হল pিতেবদেনর pধান কাজ। স জন তেথ র
যথাথতার oপর িবেশষ gurut pদান করেত হেব।

(3) সmণ
ূ তা:
pিতেবদেন যসব তথ পিরেবিশত হেব তা হেত হেব িনভুল সmণ
ূ o িনভরেযাগ ।

(4) s তা:
pিতেবদেনর বkেব র মেধ s তা থাকেব যােত বkব িবষয় সmেক সs
ধারণা লাভ সহজ হয়।
ু

(5) সংিkpতা:
pিতেবদন হেব বাhuল বিজত। বkব হেব সিু নবািচত eবং কান aনাবশ ক বkব সংেযািজত না হoয়াi aিভেpত।

(6) সn
ু র uপsাপনা:
pিতেবদেনর uপsাপনা হেব আকষণীয়। বkব সহজ সরল ভাষায় pকাশ করেত হেব।

(7) সপ
ু ািরশ:
pিতেবদেন uপসংহাের uপেরাধ বা সপ
ু ািরশ সংেযাজন করেত হেব, যােত uপযk
ু কtপk সমস া সmেক িসdাn
gহণ করেত পাের।

pিতেবদেনর pকারেভদ:
pিতেবদন নানান pকার হেয় থােক। িবষেয়র বিচt aনয
ু ায়ী pিতেবদেনরo বিচেt র সৃি

হয়। িবিভn pকার

pিতেবদেনর মধ uেlখেযাগ হল: রীিতিসd বা ফমাল pিতেবদন, রীিতিবrud বা iনফমাল pিতেবদন, িনয়িমত pিতেবদন,
সামিয়ক pিতেবদন, িবেশষ pিতেবদন, িনবাহী pিতেবদন, pািথত pিতেবদন, apািথত pিতেবদন, কাmািন pিতেবদন
iত ািদ। eছাড়াo আেছ সংগঠেনর pিতেবদন, সরকাির pিতেবদন, সংবাদপেtর pিতেবদন iত ািদ।

pিতেবদেনর pেয়াজনীয়তা:
pশাসিনক কাযkম ব বসা-বািণজ , আiন আদালত o aন ান

kেt pিতেবদেনর িবেশষ gurut o pেয়াজনীয়তা

রেয়েছ। আেগ সাধারণত িবিভn পt পিtকায় pকািশত িববরণীেকi pিতেবদন বেল aবিহত করা হেয়েছ বা হত। িকntu
বতমান কােল সমাজ জীবেনর িবিচt জিটলতার pিkেত নানা জােতর pিতেবদেনর gurut বেড়েছ। eর uপেযািগতা
মানেু ষর দিনক জীবেন o ব াপকভােব বৃিd পেয়েছ। pিতেবদন থেক আেলািচত িবষয় সmেক খিটনািট
তথ aবগত হoয়া
ুঁ
যায়। pিতেবদেনর মাধ েম কান িবষেয় পিরকlনা gহণ, সংগঠন, িনেদশনা, িনয়ntণ, ফলাফল িনrপণ, সমnয় সাধন
iত ািদ কােজ সহায়তা পাoয়া যায়।

pিতেবদেনর িবিভn aংশ:
pিতেবদেনর িতনিট aংশ হল:

(1) pারিmক aংশ:
pিতেবদেনর pারিmক aংেশ থােক pিতেবদেনর মল
ূ িবষেয়র সংিkp সার
ু িশেরানাম। pাপেকর নাম িঠকানা, সt
িনেদশক কথা।

(2) pিতেবদেনর pধান aংশ:
pিতেবদেনর pধান aংেশ থােক িবষয় সmেক ভূিমকা, মল
ূ pিতেবদন, uপসংহার o uপেরাধ বা সপ
ু ািরশ।

(3) পিরিশ aংশ:

pিতেবদেনর পিরিশে থােক তথ িনেদশ, gn িববরণী, কিমিটর তািলকা o আনস
ু ি ক িবষয়ািদ। pিতেবদন রচনার
পdিত সmেক aবিহত থাকেল utম pিতেবদন pণয়ন করা সmব। eসব পdিতর মেধ আেছ pিতেবদেনর আকার,

ণী,

বিশ , রীিতনীিত o িবন াস।
pিতেবদেনর আকার সmেক সিু নিদ

কান সীমাবdতা নi। িবষেয়র gurut o পিরিধ aনস
ু াের তা ছাট হেত পাের,

বড়o হেত পাের। ছাট আকােরর pিতেবদেন িশেরানাম, িবষয়বstu, সপ
ু ািরশ o uপসংহার থােক। বড় pিতেবদন পুsকাকাের
pকািশত হেত পাের eবং তােত িবিভn pকােরর সারিণ, িচt, নকশা, ছক, পিরিশ , তথ িনেদশ iত ািদ সহ বণনা o ব াখ া
সংযk
ু করা হয়।

ভাষণ
সাথক ভাষেণর বিশ


িবষয় বstu সmেক সs
ধারণা:
ু
কান িবষয় সmেক utম ধারণা না থাকেল স িবষেয় ভাল ভাষণ দoয়া যায় না। বkােক তার বkেব র
িবষেয় গভীর jান aজন করেত হেব।



বkেব র ধারাবািহকতা:
ভাষেণর মেধ িবষয়েক পূবাপর সাম স রkা কের ধারাবািহকভােব o সশ
ু ৃ লার সে

uপsাপন করেত হেব।

িবষেয়র িবিভn সেূ tর gurut িবেবচনা কের ধারাবািহকতা রkা করেত হেব।


ভােবর সংগিত:
ভাষেণর বkব aবশ i িবষেয়র সে

স িতপূণ হেত হেব।

 পূনruিk বজন:
eকi কথা বারবার বলেল

াতার কােছ তা ভাল শানায় না,

াতার ধয cu িত ঘটায়।

 সচ
ূ না o uপসংহার:
ভাষেণ থাকেব আকষণীয় সচ
ূ না eবং পিরtিpকর uপসংহার। সচ
ূ নায় eবং পিরসমািpর সময়

াতােদর pণাম

নম ার iত ািদ সৗজন মল
ূ ক কথা বলা pেয়াজন।

 যিু k, uপমা o udিতর pেয়াগ:
ভাষেণর িবষয় আেলাচনার জন pেয়াজনীয় যিু kর aবতারণা করেত হেব। uপমা o udিতর সিঠক pেয়ােগ
বkব েক s o hদয়gাহী করেত সkম হেত হেব।

 বkেব আnিরকতা:
ভাষেণ বkার আেলাচ িবষয় সmেক আnিরকতা uেট uঠেত হেব। যা বলা হেব তা সmেক আsাশীল থাকেত
হেব, কান িdধা-dnd থাকেল চলেব না।

 ভাষা িনবাচন:
িবষয়বstuর uপেযাগী ভাষা িনবাচন করেত হেব।

 ভাষারীিত:
ভাষেণর ভাষা হেব চিলত রীিত। তেব udিতর বাক guিল যথাযথ মল
ূ ানগ
ু হেব।

 ভাষার বাধগম তা:
সহজ সরল ভাষা ব বহার করেত হেব।

াতার িশkার মান িবেবচনা কের ভাষার pেয়াগ করেত হেব।

 আেবগময় ভাষার পিরিমতেবাধ:
ভাষেণ আেবগ-ucাস pকােশ সংযত হেত হেব।

াতার মেন pভাব িবsাের আেবেগর pেয়াজন হেত পাের

তেব বাhuল বজন করেত হেব।

 রসেবাধ:
ভাষেণর pকাশভি েত রেসর স ার করেত হেব। হাস রস, রম েকৗtuক ব বহাের পিরিমিতেবাধ থাকেত হেব।

 বাচনভি :
ভাষেণর স ু uপsাপেনর জন আকষণীয় বাচনভি র pেয়াজন।

চtuথ পিরেcদ: বাংলা ধাtuমালা
য সকল ধাtuর ‘িkয়া-পদ’ বা ালায় pচিলত আেছ, সi সকল ধাtu িনেm িলিখত হ’ল। eতিdn aেনক ধাtuর kদnপদ
বাংলায় চিলত আেছ। পেদ ব বhত সকল ধাtu ei ধাtuমালার মেধ নাi। সংsৃত ধাtuguিলর য rপ বাংলা ভাষায় ব বhত
হেয় থােক সiিটi
ণী িনেদশক:

দখান হেয়েছ। eিট সmণ
ূ তা দাবী করা িঠক হেব না।

(প) — পেদ ব বhত হয়। (ন) — নামধাtu। (চ) — চিলত কথায় ব বhত হয়।

agসর (প) — agসর হoয়া

আঁচড়া — নখpহার করা; নখানr
ু প aন dব dারা পির ার

aনাদর (প) — আদর না করা; agাহ করা

করা (cuল)

aনম
ু ান (প) — aনম
ু ান করা

আছ — থাকা

aনভ
ু ব (প) — aনভ
ু ব করা

আছাড় — সহসা বা সবেল পড়া

aেn (প) — aেnষণ করা

আ ড়া — সবেল আঘাত করা; আছড়ান; িছটান

aপসার (প) — দর
ূ করা

আঁ — দৃঢ় কিরয়া বাঁধা; আঁটা

aপহর (প) — aপহরণ করা; লoয়া

আ ক — বাধা পাoয়া; বn হoয়া

aবতর (প) — aবতীণ হoয়া

আ কা — aবেরাধ করা; বn করা

aচ (প) — পূজা করা

আড়া (চ) — আড় হেয় পড়া

aজ (প) — uপাজন করা

আঁৎকা (চ) — হঠাৎ ভয় পাiয়া aব k শb করা; চmকান

aপ (প) — সমপণ করা

আদর (প) — আদর করা

aশ — ঘটা, aিধকারেযাগ হoয়া (সmিt)

আেদশ (ন, প) — আjা দoয়া

আuটা, আoট — আবিতত করা (duধ)

আn — আনা

আo

আেnাল (প) — আেnািলত হoয়া; আেnালন করা; কথা

, আuড়া, আoড়া — আবৃিt করা; পড়া

আঁk — aি ত করা; ধের যাoয়া — (পায়স আঁিকয়া

কাটাকািট করা; মিথত করা

িগয়ােছ )

আবর (প) — ঢাকা, আবরণ মেধ রাখা

আঁকড়া — জড়াiয়া ধরা o থাকা; আ কান

আবত (প) — আবিতত হoয়া

আkম (প) — আkমণ করা

আেমাদ (প) — আেমাদ করা

আg, আগা (চ) — agসর হoয়া

আরm (প) — আরm করা

আগা — agসর হoয়া

আরাধ (প) — আরাধনা করা

আগল, আguল — রkা করা; চৗিক দoয়া

আেরাপ (প) — আেরাপ করা

আগলা, আguলা (চ) — রkা করা; চৗিক দoয়া

আেরাহ (প) — চড়া

আguসার (প) — agসর হoয়া

আলাপ (ন, প) — আলাপ করা

আঁc (চ) — aনম
ু ান করা

আিল

আuলা, আ লা (চ) — a ুিল dারা ঘাঁটা

আেলা

আচম (প) — আচমন করা

আশীষ (প) — আশীবাদ করা

আচর (চ) — আচরণ করা

আশংস (প) — pশংসা করা; aভ থনা করা

আঁচা, আঁচােনা — আচমন করা

আ s (প) — আ s করা

— আিল ন করা
(প) — আেnািলত করা; মিথত করা

আs — আসা

uপহাস (প) — তামাসা করা

আহর (প) — আহরণ করা

uপাজ — uপাজন করা

আhান (ন, প) — ডাকা

ub — anিহত হoয়া; িমলাiয়া যাoয়া

ic (প) — icা করা

ubজা — uপর-পড়া হেয় বলা বা করা

iতা (চ) — aবসn হoয়া

ur (প) — uপিsত হoয়া

uগার — uদগার করা

ul — নামা, pবৃt হoয়া

uচা, uঁচা — aিতkম করা

uলা — নামান, pবিতত করা

ucলা — uপর uপর বািছয়া লoয়া; চালন

ulট — পিরবিতত হoয়া

uছl (প) — ঐ, aিতিরk হoয়া; uথিলয়া uঠা; pকাশ

ulটা — পিরবিতত হoয়া o করা

পাoয়া

usা (চ) — unmuখ করা; pবিতত করা; pদীেপর সিলতা

ucs (প) — ucিসত হoয়া; uc

াস uঠা; ucাস হoয়া

uজল, ujjল (ন, প) — ujjল করা o হoয়া
uজা —

sােতর িবপরীত িদেক যাoয়া

আগাiয়া দoয়া; ( ফাঁড়ার মখ
ু ) eকu কািটয়া (ফাঁক কিরয়া)
দoয়া
eগ, eগা — আগাiয়া দoয়া; আগাiয়া যাoয়া; agসর

uঠ — uঠা

হoয়া

uঠা — তালা, utাপন করা

eড়া — eড়ান, ফিলয়া যাoয়া; পাশ কাটান

uড় — u

eলা — আলগা হoয়া বা করা; aবসn হoয়া; খালা, খেু ল

ীন হoয়া

uড়া — uড়ান, দালান, agাহ বৎ ছািড়য়া দoয়া; asীকার

পড়া

করা; ব বহার করা (চাদর)

oলা — নামান, pবিতত করা

utরা (চ) — uপিsত হoয়া; নামা

ক’ — বলা

uতর (চ) — পৗছান, নামা, utীণ হoয়া; কেট যাoয়া;

ককা (চ) — কাতরভােব চীৎকার করা

(dেব র দেরর) প তা হoয়া

কcলা (চ) — ঘষণ করা; রgড়ান

utর (প, ন) — uপিsত হoয়া; পার হoয়া; utর দoয়া

ক কটা — (ন) eকrপ যntণা aনভ
ু ব করা

utলা, uতল — ফাঁিপয়া uঠা; uেdল হoয়া

ক

uৎসগ, uৎসৃজ (প) — uৎসগ করা

ক কা (চ) — শাসান

uথl — ফাঁিপয়া uঠা; ucিসত হoয়া

কnকনা (ন) — যntণা aনভ
ু ব করা

uদ (প)— uদয় হoয়া

কপচা (চ) — কথা কিহেত িশখা; aভ াস করা

uেdা (প) — ucsের ঘাষণা করা

কম — কমা, hাস হoয়া

udার (প)— udার করা

কমা — hাস করা; কমান

uধ (প) — anিহত হoয়া

কm (প) — কাঁপা

uধা (প) — uধাo কের লেয় যাoয়া

কr — করা

up — anিহত হoয়া; িমলাiয়া যাoয়া

কলা — কলাi করা; িমিলয়া িমিশয়া থাকা

upড়া — unmিলত করা

ক — sণািদ পরীkা করা; আঁটা

upচা (চ) — ছাপাiয়া যাoয়া

কs — শাসন করা; রসশন
ূ করা; বলপূবক eকt করা;

uপজ (প) — uপিsত হoয়া

আঁটা, টানা, িশখা, aভ াস করা (a )

(চ) — রাগ করা

কসা — pহার করা; লাগান, িশখান, aভ াস করান (a )

কহ — বলা

kuলা — kuলান, পযাp হoয়া; কাটান

কাচ — ধৗত করা; ভাণ করা

kuলপ
ু (প) — আটকান, বn করা

কাচা — ধৗত করান

কচরা (চ) — িবশৃ ল করা বা হoয়া

কাঁচ — কাঁচা হoয়া বা করা; ( খলায় ) নূতন কিরয়া আরm

কাঁkড়া — kuি ত হoয়া o করা

করা

কাঁকা (চ) — ‘ কাঁ কাঁ’ কের শb করা

কাট — কাটা, িছn হoয়া বা করা; কামড়ান (সােপ

কাঁচকা, kuঁচকা — kuি ত হoয়া o করা

কািটয়ােছ), িবকান, pstuত করা (সত
ূ া কািটেতেছ); বািহর

কাটা — psত করান

করা (খত
ু ঁ)

কাঁথা (চ) — কাঁথান

কাটা — aিতবািহত করা; কাটান, বচা, ত াগ করা; aিতkম

কাঁদা — uৎকীণ করান

করা

কাdলা, kudলা, (চ) — কাদাল িদয়া খাঁড়া

কাড় — বলপুবক িছনাiয়া লoয়া; ব বহারাথ লoয়া; বািহর

কাপা — ( মািট ) কাটা, খড়া
ুঁ

করা (খত)
ুঁ

kn (প)— কাঁদা

কাড়া — ব বহারাথ লoয়ান; কােজ লাগান; কাটান

km (প) — kমা করা

কাঁ

kr — kরণ হoয়া

(চ) — পির ার করা

কাঁড়া — পির ার করা বা করান; যাচাi করা; পরীkা করা

kuদ — খাদা, uৎকীণ করা

কাত, কাতা — aবসn হoয়া; কাt হoয়া

kuভ (প) — kub হoয়া

কাঁদ, কাn — রাদন করা

kপ — unt হoয়া; রাগা

কাঁপ — কিmত হoয়া

kপ (প) — kপণ করা

কামা — kৗরকম করা; uপাজন করা

kপা — রাগান, খপান, পাগল করা

কামড়া — দংশন করা; আঁিটয়া ধরা

kায়া — kয় করা

কালা — aিত শীতল হiয়া যাoয়া

খচ — বকা, বাক যntণা দoয়া

কাশ — কাশা

খ

িকn — kয় করা

খ া — কাটান; ল

িকলা (ন) — িকল মারা

খতা — িহসাব দখা; িহসাব করা

kuচ, kuচা — খ

খন (প)— খাঁড়া

খ

করা

— খ ন করা; কাটা, নাশ করা
ন করা

kuঁচ kuঁচা — বstািদ kuি ত করা; guছান

খr — ঝlেস যাoয়া; পুেড় যাoয়া

kজ, kuজন, kজন (প) — kজন করা।

খs — খসা, sিলত হoয়া; হীন হoয়া; খরচ হoয়া; যাoয়া

kuট — খ

খ

করা; psত করা; কাটা, guঁড়া করা

খসা — sিলত করা; বািহর করা

kuড়, kuঁড় — খনন করা

খা — ভাজন করা; পান করা; ব বহার করা; kয় পাoয়া

kuড়া — guড়ান, সংgহ করা

kয় করা; gহণ করা

kuঁথা (চ) — কাঁথান

খাoয়া — খাoয়ান, িমলান, খাটান

kuঁদ — kuদন করা; যntিলিখত করা

খাট — খাটা, পির ম করা; uপযk
ু হoয়া

kuপ, কাপ — কাপ (প) kuিপত হoয়া।

খাঁটা — খাঁটান, িবstত করা

kur — কারা, kud kud aংেশ কািটয়া বািহর করা

খাপ — মানানসi হoয়া

kuল — কাটাiয়া যাoয়া

খাপা — মানানসi করা; িমলান

খাbলা — খাবলাiয়া লoয়া

খাbলা — খাবলান

খাmচা, িখmচা — নখাঘাত করা

গ — লoয়া, পু হoয়া

িখচ, িখচা — িখচান, িতরsার করা

গছা — দoয়া

িখmচ, িখmচা — নখ o a ুিল dারা পষণ করা

গজা —গজান (জnান), ujীিবত হoয়া

খচ
ু , খচ
ুঁ — বদনা বাধ হoয়া; বঁ ধা

গঠ (প) — গঠন করা

খাঁচা — uেtিজত করা

গড় — গঠন করা; sীকার করান; sমেত আনা

খজ
ুঁ — aেnষণ করা

গড়া — (জল) পাtাnিরত করা; গড়াiয়া যাoয়া; িবশৃ ল

খট
লoয়া; সংgহ করা
ুঁ — খিটয়া
ুঁ

হoয়া; ন হoয়া; পিরণত হoয়া; শয়ন করা; গঠন করান;

খড়
ুঁ — খনন করা; ঈষা করা; কাটা (মাথা খাঁড়া)

গড়াগিড় দoয়া; যাoয়া

খড়া
ুঁ — খাঁড়ার নায় যাoয়া; গাড়ািল uঁচা কিরয়া পােয়র

গণ, guণ — গণনা করা

a ুিলর uপর দাঁড়ান; শিkর aিতিরk কাজ কিরেত pয়াস

গজ, গজ, গjরা — গজন করা

করা

গল — utােপ dব হoয়া; kরণ হoয়া; গেল পড়া; kীণ

খদ
ু — uৎকীণ করা; খাদা

হoয়া; গলার িভতের যাoয়া

খপ
ু — চ ু dারা আঘাত করা; আঘাত করা

গলা — গিলত করা; িভতের দoয়া

খল
ু — খালা

গা, গাh — গান করা

খs
ু — ( মািট) খাঁড়া

গাoয়া — গান করান, guণকীতন করান

খঁ কাঃ খ াঁকা (চ) — মখ
ু ভ ীপূবক ধমক দoয়া

গাj (প) — গজন করা

খংরা (চ) — ঝাঁটা মারা

গাঁজা — ফিনল হoয়া; ফাঁিপয়া uঠা

খঁ চ, িখঁ চ (চ) — হsপদ িবেkপ করা; বদনা aনভ
ু ব করা

গা

খঁ cকা — বারংবার বকা; কথায় uত k করা

গাঁ — গাঁথা, pstuত করা

খঁ চা — মখ
ু ভ ী করা; বকা, িবরk করা

গাd — পারা, ঠাসা

খঁ — aিধক খাoয়া

গাপ — গাপন করা

খদা — তাড়াiয়া দoয়া; pকাশ পাoয়া

গাb, গাবা — ঘালা করা; দm করা??

খদা

গাল, গালা — গািল দoয়া; utােপ dব করা; রস িনঃসারণ

— তাড়ান, বকা, িবরk করা

— পাতা

খপ — রাগ করা; পাগল হoয়া

করা

খপা — খপান, রাগান, পাগল করা

িগ — যাoয়া [গা যা িkয়ার িবকl]

খল — খলা করা

িগল — গলাধঃকরণ করা; gাস করা; খাoয়া

খলা — িবsার করা; কান dব লiয়া খলান

িগলা — খাoয়ান

খাঁচা — uেtিজত করা; বদনা দoয়া; বঁ ধান

guছা — সংযত করা; guছান, সংgহ করা (aথ); স িত করা

খাঁজা — aেnষণ করান

guঁজ — পারা, anিনিব করা; গাঁজা, বাতান (মশাির )

খাঁড়া — খাঁড়ার ন ায় যাoয়া; খনন করান

gu

খাদ — uৎকীণ করা

gu র (প) — যাপন করা (িদন)

খাদা — uৎকীণ করান

guজরা — যাপন করা (িদন)

খাপা — ঠাkরান

guটা — সkuিচত করা; guিটেয় লoয়া

খায়া, খয়
ু া — হারান, kয় করা

guড়া — সkuিচত করা; guিটেয় লoয়া; kuড়ান, সkuিচত হoয়া

(প) — gu ন করা

guঁড় — চূণ হoয়া

ঘষ
ু , ঘাষ (প) — ঘাষণা করা

guঁড়া — চূণ করা; aত িধক pহার করা

ঘষ
ু া (ন) — ঘিু ষ মারা

guঁতা — শৃ pহার করা; আঘাত করা; uেtিজত করা

ঘs
ু — pিব হoয়া

guমr, guমর
ু — িভতের িভতের ক েভাগ করা; ভয় পাoয়া

ঘr, িঘr — ব ন করা

gumরা — ঐ, কে শb করা

ঘরা — ব ন করা; ব ন করান

guল — তরল পদােথ িমশান

ঘঙা (চ) — ঘঙান, পুনঃ পুনঃ pাথনা করা

guলা, গালা — ঘালা করা; ulা পালটা হoয়া বা করা;

ঘঁs — িনকটs হoয়া

বদনা aনভ
ু ূ ত হoয়া ( পট)

ঘঁসড়া (চ) — রগেড় যাoয়া

গঙা — kশব

ক aব k শb করা

ঘাচ, ঘাচা — দর
ূ হoয়া; duর করা, শষ হoয়া; শষ করা

গাঙা — kশব

ক aব k শb করা; কাটান (িদন), যাপন

করা
গাচr (প) — জানান

চট — িবরk হoয়া; kud হoয়া; uিঠয়া যাoয়া; ভািঙয়া
যাoয়া
চ কা — ঘাঁটা

gun, গাn — গণনা করা

চড় — আেরাহণ করা; রাগ করা; aিতিরk হoয়া

gাস (প) — gাস করা

চড়া — চড় মারা; aিতিরk করা; চড়ান, চাপান (ভাত

ঘট — ঘটা, সংঘিটত হoয়া

চড়াo); আেরাহণ করান (গাড়ীেত); uc করা (গলা

ঘটা — সংঘিটত করা

চড়াiল); লাগান (যেnt তার চড়াo)

ঘনা — ধীের ধীের িনকেট আসা; ঘন হoয়া; গাঢ় হoয়া;

চমk চmকা — িশহিরয়া uঠা; হঠাৎ ভয় পাoয়া; দীিp

বািহর হoয়া; ঘন হiয়া pকাশ পাoয়া

পাoয়া; আঁt ক uঠা

ঘষ — ঘষণ করা; রগড়ান

চয় (প)— চয়ন করা; তালা (পু )

ঘস o ঘষ — রগড়ান, মাজা

চr — চরা, িবচরণ করা

ঘ টা, ঘsড়া (চ) — রগড়ান

চরা — চরান, চালান

ঘাট — কম হoয়া

চচ (প) — চচা করা; আেলাচনা করা; মাখা

ঘাঁট — মদন করা; করদিলত করা; নাড়াচাড়া, মাখা

চl — চলা, uপযk
ু হoয়া; সংkuলন হoয়া

ঘাঁটা — খপান, রাগান

চlকা (চ) — ছাপাiয়া পিড়য়া যাoয়া

ঘাবড়া (চ) — apstuত হiয়া যাoয়া; ভয় পাoয়া

চষ — কষণ করা

ঘাম — ঘমাk হoয়া

চা — দখা; pাথনা করা; sীকার করা; aেnষণ করা; icা

ঘামা — ঘমাk করা; শিk pেয়াগ করা; খাটান (গা o মাথা)

করা

ঘচ
ু — শষ হoয়া

চাk, চা

ঘচ
ূ করা; শষ করা
ু া — দর

চাগ (চ)— unmuখ হoয়া; আসn হoয়া; ঘটা

ঘঁ ট
ু — িমশান, পষণ করা; aেnষণ করা; আেnালন করা

চাঁচ — চাঁচা, পির ার করা

ঘম
ু া (ন) — িনdা যাoয়া

চাট — লহন করা; চাটা

ঘr
ু — বড়ান, ঘারা, ঘিু ণত হoয়া

চাnকা (চ) — uৎসািহত করা

ঘর
ু া — ফরা, আশা িদয়া িফরান; ঘিু ণত করা

চাপ — চাপা, রাধ করা

ঘল
ু া — ঘালান, আিবল করা

চাpড়া — চাপড় মারা; আঘাত করা

— আsাদন লoয়া

চাপা — ( নৗকা) বাঁধা, বাঝাi দoয়া; aিধক ভার দoয়া;

cuর, চূর — চূণ করা (প); cuির করা

ulা চাপ দoয়া

cuলকা — ক ু য়ন করা; usান

চাবকা — চাবক
ু মারা ভুল করা

cuষ — চাষা

চার — ছড়াiয়া পড়া

চঁ চ, চঁ চা — চীৎকার করা

চারা — ছড়ান, পৃথক পৃথক পাতা; সাম স ভােব ভাগ

চত — চতন যk
ু হoয়া; ঠিকয়া শখা

কিরয়া দoয়া

চতা — চতন যk
ু করা

চাল — চালিু নর dারা পির ার করা; ঠলা, sানাnিরত করা;

চpটা — চপটা হiয়া যাoয়া

চালা (দাবার বােড়); নূতন িকu করা (চাল চালা)

চলা — িবদীণ করা; চলান

চালা — pবিতত করা; সংkuলন কিরয়া দoয়া; চালান

চাঁoয়া — aত n দg করা

চাহ — দখা, pাথনা করা; sীকার করা; icা করা (িক

চানা — (গবািদর ) মt
ূ ত াগ করা

বিলেত চাহ বা চাo)

চালা — চালাi করা

িচিকৎস (প) — িচিকৎসা করান

চাপা cuপা — ast dারা কাটা

িচতা — িচত হiয়া পড়া; জাগান

চাবা — ডাবান

িচt (প) — িচিtত করা; আঁকা

ছক — কােযর pণালী িনণয় করা

িচn — িচনা, জানা

ছ কা — বািহর হiয়া পড়া বা যাoয়া

িচn (প) — িচnা করা

ছ ফটা (ন) — aিsর হoয়া

িচবা — চবণ করা

ছড় — টানা, aিধক টানা; চামড়া ছাড়ান

িচmসা — tubড়ান; uখাiয়া যাoয়া

ছড়া — ছড়ান, িবছান

িচয়া — জাগান, চতন যk
ু করা

ছল — ছলনা করা

িচr — চরা, চলা করা

ছা — ছাoয়া, আবৃত করা; ঢাকা, িমশান

cu, cuঁ — kuিধত হoয়া; aত n পুিড়য়া যাoয়া (চাuল cuঁiয়া

ছাঁক — ছাঁকা

িগয়ােছ )

ছাঁচ — ছঁ চা, চূণ করা; ভা া, aিধক আঘাত করা

cuক — শষ হoয়া; িমিটয়া যাoয়া; ভুল করা

ছাট, ছাঁট — বাদ দoয়া; িকয়দংশ কািটয়া ফলা

cuকা — শষ করা; িমটান

ছাড় — ছাড়া, ত াগ করা; বািহর করা; হ

cuখা — unmuখ করা; বানান

ছাড়া — পির ার করা; tকশন
ূ করা; পৃথক করা; িন াষণ

cuc, cuঁচ — বেগ দৗড়ান; cuঁিচয়া দoয়া

করা; aিতkম করা; খালা (গলা ছেড় গাoয়া)

cuটা — সেতেজ কান কাজ করা

ছাঁদ, ছাn — বাঁধা, সাজান, পাতা

cun — বাছা

ছাn — দলন করা; মাখা, গড়া

cuপ — নীরব হoয়া; থামা

ছাপ — মিু dত করা; aিতিরk হoয়া; লক
ু াiয়া রাখা

cupসা — tuবড়ান; uখান

ছাঁপা — aিতিরk হoয়া; ছাঁপাiয়া যাoয়া

cuবা — ডাবান

ছাপা — মিু dত করান; গাপন করা

cuম, cum (প) — cumন করা

িছc — (জল) সক করা; (জল) িনঃসারণ করা

cumরা, চাmরা — খাষােমােদ পিরtu করা; uৎসািহত করা

িছ — কাটা, ঘেরর চাল o বড়ার বাখাির pভৃ িত বাঁধা

cuমক
ু (প) — cuমক
ু দoয়া

িছটা — িছটান, ছড়ান, সচন করা

ক দoয়া ( পট )

িছ কা — িছ কাiয়া যাoয়া বা দoয়া

জাঁk — বাড়া, unত হoয়া; দৃঢ়-ভােব থাকা

িছঁ ড় — িছn হoয়া; ছদন করা

জাঁকা — জমকান

িছঁ ড়া, ছঁ ড়া — িছn করান

জাগ, জাগর — জাগিরত হoয়া

িছ

জাগা — জাগিরত করা; uেdািধত কিরয়া রাখা, জাগাiয়া

(প) — ছদন করা

িছn, িছনা — কাড়া

রাখা

িছপ — গাপন করা

জাচা, জাc — যাচাi করা

uঁ, ছাঁ — sশ করা

জাt, জাঁt — চাপা (ভারী িজিনেসর িনেচ); িনপীিড়ত করা

uট — দৗড়ান, চিলয়া যাoয়া

জান — জানা

uটা, ছাটা — ছািড়য়া দoয়া; দৗড় করান; কাটা

জানা — জানান, pকাশ করা

uড় — ছাড়া [pায়শঃ চndিবn ু যােগ ব বhত]

জাpটা — dui হােত aেন র শরীর ধরা; আিল ন করা

uপ (চ) — চািপয়া ধরা

জাবড়া, জাবড়া — ( লখা ) aপির ার হoয়া; as

ubলা — কামড়ান

জারা, জরা — জীণ করা

uবা — রি ত করা

িজ — বাঁচা, বেচ থাকা

uল, ছাl — খাসা বাদ দoয়া; পির ার করা

িজjাs (ন) — িজjাসা করা

ছঁ ক — ছাঁকা [ছাঁেক দাo না বেল ছঁ েক দাo বলা হয়]

িজত — জয় করা; pধান হoয়া

ছঁ চ, ছচ — ছঁ চা [ থঁ তলান], ভা া; aিধক আঘাত করা;

িজn — জয় করা; pধান হoয়া

(জল) সক করা; ( জল ) িনঃসারণ করা

লখা

িজরা (চ) — িব াম করা

ছtলা (গ) — দিলত করা

জী জীব (প) — জীিবত থাকা

ছদ (প) — ছদন করা

জীয়া — জীিবত করা o রাখা; বাঁচাiয়া রািখবার uপায় করা

ছাঁচা (চ) — জলেশৗচ করা; pবd
ু হoয়া

জক
ু , জঁ ক,
ু জুখ — পিরমাণ করা; মাপা

ছাপা, ছাবা — (বstািদ) রঙ করা

জট
ু , জঠ
ু — িমিলত হoয়া; সংগৃহীত হoয়া; যঠ
ু া, িমলা

ছাbলা — কামড়ান

জড়
ু — যk
ু করা; আটকান (পথ ); aবেরাধ করা; সংগৃহীত

ছাঁয়া — sশ করান

হoয়া; ব াপা

জড়া — স ত হoয়া; জড়ান, guটান

জঠ
ু া — িমলান, সংgহ করা; জঠ
ু ান

জn — uৎপn হoয়া; জngহণ করা

জড়
ু া — শীতল হoয়া বা করা

জপ— জপ করা; সবদা আেলাচনা করা

জত
ু করা
ু , জাত — ঘাড়া বা গru গািড়েত যk

জপা — pবিতত করা; মntণা দoয়া

জত
ু া — পাduকা pহার করা

জম — eকt হoয়া; aিধক শীতল হoয়া; জিময়া যাoয়া

জব
ু ড়া — ডাবান, ডাবা, aত াসk হoয়া

(ঘন হoয়া); জমাট হoয়া (গান জিময়ােছ)

জয়
ু া, জায়া — uপিsত হoয়া (কথ )

জmকা — জাঁকান

জাগা — দoয়া; জাগান

জমা — স য় করা; জমাট করা; eকিচt করা; তরল

জাড় — যk
ু করা

পদাথেক কিঠন করা

jর — jরেরাগgs হoয়া

জr — জীণ হoয়া

jল — pjিলত হoয়া; ujল হoয়া; jালা করা

জl্ (প)— বলা

jাল — pদীp করা; pjিলত করা

জাoয়া — জীিবত বািখবার uপায় করা; বাঁচান

jালা — ক

দoয়া; jালাiয়া দoয়া; পাড়ান

জ াবড়া — as কের লখা; ( লখা) aপির ার করা

টk — পিচয়া amরস হoয়া

ঝk — pদীp হoয়া; িকরণ দoয়া

ট ার (প)— ধনেু ত ট ার দoয়া

ঝ ার (প) — uc শb করা; গজন করা

টp (চ)— িবn ু িবn ু পড়া

ঝ কা (চ) — ধরা, ছাঁটা

টpকা — লাফাiয়া চিলয়া যাoয়া

ঝড়কা (চ) — সs
ু হoয়া; কড়কান

টl — চ ল হoয়া; িবচিলত হoয়া; নত হoয়া; ভাঙা,

ঝnঝn, ঝnঝনা — ঝnঝn শb কের পড়া; eকrপ বদনা

eকপেk যাoয়া; aবশ পেদ যাoয়া

aনভ
ু ব করা

টলা — িবচিলত করা; িফরান

ঝর — kিরত হoয়া; খসা, পড়া

টs — আd হoয়া; টs টs কের পড়া

ঝrঝr, ঝrঝরা — ঝrঝr কের পড়া

টsকা — kয় হoয়া

ঝরা — ঝরান, বািহর করা

টহলা (চ) — পাদচারণ করা

ঝlk, ঝls — দীp হoয়া; pিতহত হoয়া

টাঁk — সলাi করা; কামনা করা

ঝlকা (চ) — pদীp হoয়া

টাkনা — আsাদন লoয়া

ঝlসা — পাড়া, পাড়ান, ad দg হoয়া বা করা; ঝlেস

টাঙা — ঝালান, ল কাiয়া দoয়া

যাoয়া (চku)

টা , টাটা — ব থাযk
ু হoয়া

ঝাঁক — চাপ দoয়া (প); িবেkপ করা; আsালন করা

টাn — আকষণ করা; ঝাঁকা

ঝr ঝr, ঝrঝরা — ঝr ঝr কের পড়া

টাল (চ) — পূণ করা (uদর )

uড়, ঝাড়্ (চ) — কািটয়া পির ার করা; কািটয়া দoয়া

টাঁs (চ) — কামনা করা; মৃতpায় হoয়া; মরা

ঝাঁkড়া— pসািরত হiয়া পড়া

িটঁk — sায়ী হoয়া; রkা পাoয়া; (যntািদ) মরামত করা;

ঝাঁkরা — ঝ ার িদয়া uঠা

থাকা

ঝাঁজ, ঝাঁঝ — রাগ pকাশ করা; রাখ দখান

িটপ — মদন করা; িটিপয়া দoয়া; kuি ত করা (মখ
ু

ঝাঁট — সmািজত করা

িটিপয়া); ধীের ধীের িনঃশেb যাoয়া (পা িটিপয়া)

ঝাঁটা — ঝাঁটা মারা, সmািজত করা

u, uiয়া (চ) — pবিতত করা

ঝাড় — ঝাড়া, পির ার করা

uক — সংেkেপ লখা; আেs আেs খাoয়া; সলাi করা

ঝাড়া — পির ত করান; ঝাড়ান, বঝ
ু ান, ভূতাপসারণ করা;

u (প) — ভা া, ভে

িবষাপসারণ করা

up — kরা, িবn ু িবn ু পড়া

ঝাঁপ (চ) — ঢাকা দoয়া

up, uপ (প) — up uপ কের পড়া বা খাoয়া

বা িছঁ েড় যাoয়া; কিময়া যাoয়া

ঝাঁপা — লাফ দoয়া; ছাপাiয়া যাoয়া

টঁক — sায়ী হoয়া; রkা পাoয়া

ঝাpটা — ঝাpটা মারা; রkাথ চ া করা

টাপা — িবn ু িবn ু পড়া

ঝামর, ঝাmরা (চ)— পূণ হoয়া; aিভভূত হoয়া

ঠk — বি ত বা pতািরত হoয়া; পরািজত হoয়া

ঝাল — মরামত করা; ধাtuপাtািদ যাড়া

ঠকা — pতািরত করা

ঝালা — ঝালান, ঝাল দoয়া; ভাল কিরয়া আয়t করা

ঠাoরা — িsর করা; িনণয় করা

িঝম — তndািব হoয়া

ঠার (চ) — iি ত করা

uঁক — ঝাঁকা, eকিদেক হলা; pবল হoয়া

ঠাস — চাপা, সবেল মাখা; দিলত করা

ur — kিরত হoয়া (aru)

ঠাহরা — িনণয় করা; ভাল কের দখা

ul — দালা, িবলিmত হoয়া

িঠkরা — িবকীণ হoয়া; চটা

uক — আঘাত করা; ঘা দoয়া

িঢলা (চ) — লা

ukরা — চড় dারা আঘাত করা; ঠাকর মারা

uk (চ) — pেবশ করা; anিণিব হoয়া

us (চ) — পারা, খাoয়া, মারা

uঁ

ঠk — আ কাiয়া যাoয়া; বাধা পাoয়া; িবপn হoয়া; sৃ
হoয়া;

বাধ হoয়া

ঠkরা — চড়dারা আঘাত করা; গাপন করা; ঠাকর মারা;
চ ু dারা আঘাত করা
ঠকা — লাগাiয়া দoয়া; আটকান, িবপn করা; পরািজত
করা

pহার করা

(চ) — aেnষণ করা

uল — তndািব হoয়া; িঝমান
uলা — কািটয়া সরাiয়া দoয়া; সরান, নাড়া, বাতাস করা;
আেnািলত করা
uঁসা (চ) — guঁতান, আঘাত করা
ঢuয়া, ঢiয়া — ভাসাiয়া দoয়া
ঢকা (চ) — ঠিলয়া বািহর করা

ঠঙা — pহার করা; লািঠdারা মারা

তr — পার হoয়া; udার হoয়া

ঠl — ঠলা, সবেল সরাiয়া দoয়া

তরা, তারা — udার করা

ঠলা (চ) — apসn বা িবমখ
ু হiয়া থাকা; agাহ করা;

তজ (প) — ভয় দখান

বািহর করা (সমােজর ); ঠলা

তপ (প) — tp করা; তপণ করা

ঠস — চাপা, ঠলা, ঘঁসা

তলা — uিবয়া যাoয়া; নীেচ পড়া; ভাল কিরয়া বঝ
ু া

ঠসা — বkভােব লk করা বা দাষ দoয়া; চাপান

তাo — পালন করা; তাপ দoয়া

ডr, ডরা (চ, প) — ভয় করা; ভয় পাoয়া

তাk, তাকা — চku unীলন করা; দখা

ডল — পষা, িবstত করা (ruিট)

তাগ — লk করা; আশায় থাকা

ডলা — মদন করা

তা ড়া — সংgহ কিরয়া রাখা; guছাiয়া রাখা; সkuলন হoয়া

ডাk — আhান করা; শb করা; চীৎকার করা

তাড় — তাড়া দoয়া; মারা, বািহর কিরয়া দoয়া; সেতেজ

ডাল, ডার — দoয়া, ফলা, [কলম ডালা — লখা]

কান কাজ করা

ডাঁশা — পkpায় হoয়া

তাড়া — তাড়াiয়া দoয়া; তাড়া দoয়া

িডঙা, িড া — aিতkম করা

তাত — u

হoয়া; রাগা

ukরা — চীৎকার করা (ukিরয়া কাঁিদল)

তাতা — u

করা

ub — িনমিjত হoয়া; মg হoয়া; িভতের pেবশ করা;

তাপ (প) — তাপ দoয়া

জেলর িভতর মাথা িদয়া sান করা

তাr — tাণ করা, রkা করা

uবা, ডাবা — মg করা

তাs, তাসা — তাস ঘাঁটা বা guছান

ঢl — aেচতন হiয়া পড়া; কান িদেক pবণ হoয়া;

িতuড়া, তuড়া — (কা ািদ) বাঁিকয়া যাoয়া

িনmগামী হoয়া

িতত (প) — িসk হoয়া

ঢলা — িনেজর দাষ pকািশত করা

িতরsার (প) — িতর ার করা; দর
ূ করা

ঢlকা (চ) — pবণ হoয়া

িতলা, তলা — গিবত হoয়া

ঢাক — আcািদত বা আবৃত করা; গাপন করা

িত — িsর হiয়া থাকা; িsর হiয়া থািকেত দoয়া; আশায়

ঢাl — তরল পদাথ sানাnিরত করা; গড়ান, গলাiয়া ছাঁেচ

থাকা

ফলা; দoয়া ( মাথায় জল)
ঢালা — ঢালাi করা; ঢালান
িঢপা (চ) — pহার করা

tubড়া — tuবড়াiয়া যাoয়া

tuল — তালা, uঠাiয়া রাখা; চয়ন করা; uঠান (মাখন
তালা; ছাঁচ তালা); psত করা ( পতা তালা); সংgহ করা

দল — দিলত করা; মাড়ান, মিলয়া দoয়া ( ঘাড়া)
দহ (প) — পাড়া, পাড়ান

(চাঁদা তালা)

দা — দoয়া, বn করা; বাধা না দoয়া; ন করা; সংযk
ু

tuল (প) — tuলনা করা

করা

tuলা, তালা — চয়ন করান; সংgহ করান

দাগ — দাগ দoয়া;

tuল (প) — oজন করা

দাঁড়া — থামা, দ ায়মান হoয়া; aেপkা করা; ফল হoয়া

tuষ, তাষ — tu করা

দাn (প) — দoয়া

(1)

ছাড়া (কামান)

তoড়া — বাঁিকয়া যাoয়া

দাপ, দাব — দমন করা; শাসন করা

তর, তয়ার — pstuত করা

দাপা, দাবা — দমন করা; হীন করা; দm কিরয়া বড়ান

তৗলা — pstuত করা

দাbড়া — ধমk দoয়া; তাড়ান

ত জ (প) — ত াগ করা

দীপ (প) — দীিp পাoয়া

ts (প) — ভয় পাoয়া

duখা — duঃখ পাoয়া

tাs (প) — ভয় পাoয়া; ভয় দখান

dumড়া — বাঁিকয়া যাoয়া

থত, থতা — apsত হoয়া; ভb ড় যাoয়া

duল — দালা

থমk — থেম যাoয়া; িনবৃt হoয়া

du, duহ, দা — দাহন করা

থাk — থাকা

du — দাষ দoয়া; দাষী করা; মৃতpায় হoয়া

থাbড়া (চ) — চড় মারা

দoয়া — দoয়ান

থাm — িনবৃt হoয়া; িনরs হoয়া

দখ — দখা, বঝ
ু ব করা; pহার করা
ু া, aনভ

থামা — kাn করা; িনবৃt করা

দখা — দৃ হoয়া; দখান

থাs — দিলত করা

দা, দাহ — দাহন করা

িথতা — (মিলনাংশ নীেচ পিড়য়া) িনমল হoয়া

দালা — দালান

থ ু — রাখা

দাষ (প) —

থb
ু ড়া (চ) — রগড়ান, (মখ
ু ) থব
ু ড়াiয়া পড়া বা দoয়া

দৗড়, দৗড়া — druত গমন করা; দৗড়ান

থr
ু , থু

— kuিচ kuিচ কিরয়া কাটা; থারা

থs
ু (চ) — ধীের ধীের িসd হoয়া

দাষী করা

dব (প) — গিলত হoয়া
ধড়ফড় (চ) — ছট ফট করা

থতলা (চ) — দিলত করা

ধmকা — িতরsার করা

থbড়া — ঘষা, রগড়াiয়া যাoয়া

ধr — ধারণ করা; তাঙড়ান, আ কান, পুিড়য়া যাoয়া

থাড়া — kuিচ kuিচ কিরয়া কাটা

ধs — ভাি য়া যাoয়া; ন হoয়া

দংশ — কামড়ান
দ

(প) — দ

ধsকা — ভাি য়া যাoয়া; ন হoয়া
দoয়া

ধা, ধ — বেগ যাoয়া; দৗড়ান

দম — িনruৎসাহ হoয়া

ধাoয়া — তাড়া করা

দম (প) — দমন করা

(1) দা ধাtu নানা aেথ ব বhত হয়। eকu বাদলার হাoয়া িদয়ােছ

দmকা — ভা া, পড়া
দশ — দৃ হoয়া; ঘটা
দশা — দখান, ঘটা

(আিসয়ােছ)। — (রবীndনাথ)। মাথায় বািড় িদেব (মািরেব বা মজাiেব)।
হাত িদয়া লiল — (হাত সংেযােগ লiল) মন িদয়া পড়; সাজা দাo (দ
কর) কাল রােt য tuিম কথা িদেল (sীকার কিরল); তােক আ য় িদেব।
(শরৎচnd ) e বাড়ীেত তােক আnেত দেব না — ( sীkত হেব না);
কিলকাতা িদয়া যাiব — কিলকাতার পেথ। iত ািদ

ধাঁদ — kের যাoয়া

িনকা — (গৃহািদেত) লপ দoয়া

ধাঁধ (ন) — দৃি আcn হoয়া

িনকাl — বািহর হoয়া

ধাব (প) — দৗড়ান

িনঙড়, িন ড়া — জলািদ িনঃসারণ করা

ধাr — ঋণgs থাকা; ঋণ করা

িনড়া — ভূিম হiেত tণািদ uপরাiয়া ফলা

ধাmসা (চ) — aিতিরk pহার করা

িননাদ (প) — শb করা

ধ ু — ধৗত করা

িনn (প) — িনnা করা

ধk
ু , ধক
ুঁ — কে িন াস ফলা

িনব, িনভ — িনবাণ হoয়া

ধন
ু — (tuলা) ধানা, নাড়া

িনবাs (প) — বাস করা

ধম
ধাঁয়া — সধম
ূ হoয়া
ু া, ধয়া,
ুঁ

িনবা — িনবাণ করা; শষ করা

ধয়া
ুঁ — aেl aেl unিত লাভ করা

িনবার (প) — িনবারণ করা

ধbড়া (চ) — as হoয়া ( লখা বা akর)

িনবড়া, নবড়া — aপির ার ভােব লপন করা

ধয়া (প) — ধ ান করা

িনেবদ (প) — িনেবদন করা

ধায়া — ধৗত করান

িনেবশ (প) — িনিব করা

n (ন, প) — শb করা

িনমীল (প) — (চku) বজ
ু ান

ংস (প) — নাশ করা; খেয় ফলা

িনেযাজ (প) — যাড়া, িনযk
ু করা

নড় — নড়া, যাoয়া

িনরখ (প) — দখা

নড়া — নড়ান, সরান

িনগম (প) — িনগত হoয়া

নম (প) — pণাম করা

িনম, িনমা — িনমাণ করা

নরমা — নরম হoয়া; হীনতা sীকার করা

িন াশ (প) — বািহর করা

না — sান করা

িনsার (প) — udার করা; রkা করা

নাচ — নৃত করা; kপা

নীরব (প, ন) — নীরব হoয়া

নাচা — নাচান, kপান

ন ু — নত হoয়া; বাঁকা

নাট (প) — নৃত করা; aিভনয় করা

নংচা — খড়াiয়া
চলা
ুঁ

নাড় — sানাnিরত করা; িবচিলত করা

নংড়া (চ) — খড়াiয়া
চলা
ুঁ

নাড়া — sানাnিরত করান; িবচিলত করা বা করান; সরান

নu (প) — িফের আসা

নাদ (প) — শb করা

নoয়া — লoয়ান

নাদ, লাদ — (গবািদর) মলত াগ করা

নতা — লতাiয়া যাoয়া

নাব — aবতীণ হoয়া; নামা

নbড়া — aপির ার ভােব মাখান

নাম — aবতীণ হoয়া; নামা, pবৃt হoয়া

নলা — (kukkuরািদেক ) দংশনাথ uৎসািহত করা

নামা — aবতীণ করা; pবৃt করা

নহার, িনহার (প) — দখা

নাr (চ, প) — না পারা

নায়া — নত করা; বাঁকান

নাশ, (প) — িবনাশ করা

পচ — পচা, পিরপাক হoয়া

নাh — sান করা

পটকা (চ) — rug o duবল হoয়া

িন — লoয়া

পঠ — পাঠ করা

িনঃসর — বািহর হoয়া

পড় — পিতত হoয়া; পাঠ করা; ঘটা, আkমণ করা; শষ

পাt — পাতা, িবstত করা; বসান (দi), psত করা (uনান

হoয়া ( বলা); হoয়া ( চার ধরা পিড়য়ােছ — ধৃত হiয়ােছ)

পাতা)

(বাঁধা পিড়য়ােছ) —

পাতা — sাপন করা; (সmক) পাতান

যৗিগক িkয়া দখন
ু

পড়া — িশখান, পাঠ করান; আসা (মেন পড়া)

পাd — uদরs বায় ু িনঃসািরত করা

পtন (প) — (গৃহািদর ) িনমাণারm করা

পাদা (চ) — জb করা, pcuর মারধর করা ( পঁ দােনা)

পর — পিরধান করা

পান, পানা — (গবািদর) dug িদেত unmuখ হoয়া

পরখ — পরীkা করা

পাr — সমথ হoয়া; যাগ হoয়া

পরা — পিরধান করান

পারা — পার হoয়া; পার করা

পরশ — sশ করা; পিরেবশন করা

পাল — পালন করা

পরাভব (প) — পরািজত করা

পাlট — বদল করা

পিরহর, পিরহার (প) — ত াগ করা

পালা — পলায়ন করা

পিরহাস (প) — uপহাস করা

পাlটা — ফরা, ফরান, ulা পাlটা করা

পযট (প) —

পাশ — পাশ কাটাiয়া যাoয়া

মণ করা

পlকা (চ) — (কা ািদ) জীণ হoয়া

পাশা — (তাস খলায়) িভn রেঙর তাস দoয়া

পলা — পলাiয়া যাoয়া

পাশর, পাসর — ভুলা, সংবরণ করা

পশ (প) — pেবশ করা

পাশ , পাশটা — আয়t করা; বাগান, পাশ ফরা

পসার (ন) — (pসািরত করা) pকাশ করা

পাস (চ) — পাস করা (পরীkা)

পs, পsা — aনত
ু াপ করা; duঃখ করা

িপ (প) — পান করা

পা — পাoয়া, চাপা (ভূেত পাiয়ােছ)

িপiয় — dugপান করা (বাuর িপiয়া গেছ)

পা (প) — পান করা

িপছ — প াৎ যাoয়া; িনবৃt হoয়া

পাক — পk হoয়া; আসn হoয়া; uকাiয়া যাoয়া; uপযk
ু

িপছা — প াৎ যাoয়া; িনবৃt হoয়া; প ােত ঠিলয়া দoয়া;

হoয়া; পাক খাoয়া

িপছেন পড়া

পাকা পাকা — পক করা; িসd করা; পাk দoয়া; পাকাiয়া

িপ লা — sিলতপদ হoয়া

জড়ান; uখাiয়া যাoয়া

িপঁ জ — (tuলা) িছঁ িড়য়া পির ার করা

পাkড়া — ধরা, rud করা

িপট — মারা, ঘা মারা

পা লা — ধাoয়া, নাড়াচাড়া করা

িপধান (প) — বstািদ dারা ঢাকা

পাঁচা (চ) — আয়t কিরয়া ধরা

িপ — guঁড়া করা; ডলা, বাটা, পষা, aত n pহার করা

পা ড়া — বাগাiয়া ধরা; আছাড় দoয়া; ঝাড়া

িপয়া (প) — পান করান

পাঁজা (চ) — সাজান

পীড় (প) — পীড়া দoয়া; িজদ করা

পাঠা — pরণ করা

পুছ (প) — িজjাসা করা

পাড় — নামান, পািতত করা; পির ার করা; মারা, জb করা;

পুঁছ, পুঁচ — মিু ছয়া ফলা

িবstত করা; দoয়া (গািল পাড়া); utাপন

পুড় —

করা (কথা পাড়া); pসব করা (িডম); নামান

পুড়া — দg করা; jালাতন করা

পাড়া — (পাশার দান) ফলা, (ঘম
ু ) পাoয়ান, পািতত বা

পুত — ভূিনিহত করা; গার দoয়া; (বৃkািদ) রাপণ করা

aবতািরত করান; pসািরত করা; aবসn করা; pহার করান

পুষ — পালন করা; রাখা

পাড়া, jলা

পুষা, পাষা — পয াp বা স ত হoয়া; পযাp কিরয়া দoয়া

ফাট — িবদীণ হoয়া; ফাটা, aত n ক পাoয়া (বক
ু ফােট ত

পূজ (প) — পূজা করা

মখ
ু uেট না); কে বািহর হoয়া (চku ফািটয়া জল বািহর

পূর — পূণ হoয়া; পূণ করা

হiল — মntশিk)

পূরা — পূণ করা; সফল করা; পাষাiয়া দoয়া

ফাটা — ভা া, ছঁ ড়া, িবদীণ করা

পখ (প) — দখা

ফাঁড়, ফড় — কাটা, চলান, িবদীণ করা

পঁ c — পঁ চ িদয়া ধরা

uঁড় — িবd করা; িছd করা; ভদ কিরয়া uঠা

পঁ চা — পঁ চ িদয়া ধরা; বাঁকান, গাল বাধান

ফাঁদ (চ) — pসািরত করা; আরm করা

পাড়া — jালান; দg করা; jালাতন করা

ফাঁদা — িবপn করা; বাধান

পাড় — দg করা; দg হoয়া

ফাঁপ — sীত হoয়া; বৃিd পাoয়া

পাহা, পুহা — pভাত হoয়া; তাপ gহণ করা (আguন

ফাঁপা — বাড়ান

পাহাiেতেছ)
পাঁছ — gাহ করা [পাtা দoয়া aেথ পুছা (kuশলp

করা)]

পৗঁছ, পঁ huছ — গnব sােন uপিsত হoয়া; যাoয়া
pকাশ (প) — pকািশত হoয়া বা করা
pচার (প) — pচািরত করা
pjjল (প) — pjিলত হoয়া; jালা
pjাল (প) — jালা
pণম (প) — pণাম করা
pিতিহংস (প) — দাদ তালা, pিতেশাধ লoয়া
pদশ (প) — দখান
pেবশ (প) —িভতের যাoয়া

ফাঁসা — ব থ করা; ফাটােনা (ভুঁিড়), চkাn dারা িবপেদ
ফলা
িফর —

মণ করা; pত াগমন করা; aিভমখ
ু হoয়া; u াiয়া

যাoয়া
িফরা — বদলান, ঘর
ু ান, pত পণ করা; pত াগত করা
uঁক, uঁকা — uঁ দoয়া; মnt পড়া বা মnt দoয়া
uকর, uকার — চীৎকার করা; s কিরয়া বলা
ukরা — ukরাiয়া uঠা
uট — psuিটত হoয়া; সিcd হoয়া; সভ
ু ৃ হoয়া; uট

pেবাধ (প) — pবd
ু হoয়া বা করা

ধরা; িসdpায় হoয়া; (মখ
ু uটা — কথা বলা); pকািশত

pভাত (প) — পাহান

হoয়া; du হoয়া

pমাথ (প) — িবপযs করা

uটা — িসd করা; psuিটত করা; ফাটান

pেলাভ (প) — লাভ দখান
pশংস (প) — pশংসা করা
pশম (প) — িনবাণ হoয়া বা করা; সাntনা করা; িনবারণ
করা
pসব ( ন, প) — pসব করা
pসাদ (প)— tu করা
pসার (ন) — pসািরত করা
pহার (প) — মারা

uপ, uপা, uঁফা (চ) — uঁপান, নীরেব কাঁদা; নাক ঝাড়া
ur — সফল হoয়া; pকাশ হoয়া
uল — sীত হoয়া; বাড়া, (ন) পুি
uলা, ফালা — বাড়ান, sীত করা
us uসা (চ) — cuিপ cuিপ কথা বলা
uঁস —

ফাঁস ফাঁস করা; িন াস ফলা

usলা (চ) — মntণা দoয়া; pবিতত করা

ফk (চ) — িবফল হoয়া

ফটা — আবিতত করা

ফড়ফড়া (ন, চ) — aিধক কথা বলা

ফন — uলা, ফন যk
ু হoয়া

ফrকা — িনরথক রাগ করা

ফনা —

ফল — ফলযk
ু হoয়া, সফল হoয়া
ফলা — সফল করা; uপযk
ু বা ujjল করা (রঙ ফলান);
বাড়ান
ফsা — িবফল হiয়া যাoয়া

ত হoয়া

ফনযk
ু করা; ফনাiয়া uলান; িবstত বণনা করা

ফরা — বদলান, িফরাiয়া দoয়া; িফরান, িফরাiয়া আনা
ফl — িনেkপ করা; রাখা, সে
ফাঁড়া — িছd করান

না লoয়া

ফাঁপা (চ) — চািপয়া কাঁদা

বাগ (চ) — আয়tাধীন হoয়া

ফাঁsলা — ফাঁস ফাঁস কের কাদা

বাগা (চ) — বেশ আনা; আয়tাধীন করা

ব — বহন করা; সহ করা; aসৎ পেথ যাoয়া

বাচা — পরীkা করা; aনস
ু nােন তথ িনণয় করা

বk — বলা, িতর ার করা; aিধক বা aনথক কথা বলা

বাঁচ — জীিবত থাকা; রkা পাoয়া; udার হoয়া; udt
ৃ

বকা — aিধক কথা বিলেত বাধ করা

হoয়া; pীত হoয়া; tp হoয়া

বখা — aসৎ পেথ যাoয়া

বাচা — রkা করা; জীিবত রাখা; স য় করা

ব

বাছ — পৃথক করা; পির ার করা; মেনানীত করা

(প) — ব না করা; যাপন করা

বট (চ) — হoয়া

বাছা — বাছাi করা; বাছান

বঁ টা (প) — বঁ িট িদয়া মারা

বাজ —

বদl — পিরবিতত হoয়া

দoয়া

িনত হoয়া; বাজা, pচািরত হoয়া; ব থা লাগা বা

বদলা — পিরবিতত করা; িফরান

বাজা — বাদ করা; পরীkা করা; pচার করা

বধ — বধ করা

বা

বn — মলা, uপযk
ু হoয়া

বাট —

বনা — িমলাiয়া চলা; pstuত করা; কাটা

বাঁট — ভাগ কিরয়া দoয়া; িবতরণ করা

বn (প) — বnনা করা

বাড় — বৃিd পাoয়া; udt
ৃ হoয়া; বিশ হoয়া; বাঁটা,

বr — বরণ করা

পিরেবশন করা

বজ (প) — বজন করা; ত াগ করা

বাড়া — বিdত করা; pসািরত করা

বণ (প) — বণনা করা

বাতা — (মশাির) িঠক কিরয়া guছাiয়া দoয়া

বt — থাকা, বাঁচা, ঘটা

বাৎলা (চ) — বলা, বঝ
ু াiয়া দoয়া

বষ — বৃি হoয়া; বষণ করা

বাধ — ঘটা, আটকাiয়া যাoয়া

বল — বলা

বাধা — ঘটান, আটকাiয়া দoয়া

বলা — বলান

বাঁধ বাn — বnন করা; আটকান

বlকা (চ) — বলক uঠা; বজ
ু kuিড় uিঠয়া ফালা

বাঁধা — বাঁধান

বস — uপেবশন করা; বাস করা; ফাঁপ ঘিু চয়া বিসয়া যাoয়া;

বান — গড়া, কাটা, তয়ার করা

নীcu হoয়া; (গাছ) জnান; জমা

বানা — রচনা করা; কlনা করা

বসা — uপিব করান; বসাiয়া দoয়া; aবসn করা; পাতা,

বাr (প) — ঢাকা, আবৃত করা

রাপণ করা

(প) — icা করা
পষণ করা; বাটা

বাlসা — পীিড়ত হoয়া ( িশuেদর )

বহ — বহন করা; সহ করা; চেল যাoয়া; pবািহত হoয়া

বাস — মেন করা; বাস করা; (ভাল বাসা — sহ করা)

(নদী বিহয়া যাiেতেছ; বায় ু বিহেতেছ); পথ aিতবািহত করা

বাহ (প) — বহন করা; চালান, দাঁড় টানা

বহা — sানাnিরত করান; বািহত করা

বাহ

বা — ( নৗকািদ) চালান, দাঁড় টানা

বািহর (ন) — বািহর হoয়া বা করা

বাoলা (চ) — kuলার বাতাস িদয়া পির ার করা; ঝাড়া

িব, িবu (চ) — pসব করা

বাঁক — বk হoয়া; িবrপ হoয়া
বাঁকা — বk করা
বাখা (প) — ব াখ া করা; িবstত rেপ বলা; pশংসা করা

— পুনরাগমন

িবকশ (প) — ফাটা, pকাশ পাoয়া
িবকা — িবkয় হoয়া; সেগৗরেব গৃহীত হoয়া
িবকাশ (প) — pকাশ পাoয়া; ফাটা
িবgড়, িবgড়া (চ) — ন হoয়া; দিূ ষত হoয়া

িবgড়া — aসৎপেথ যাoয়া

বড়
ু া — uবাiয়া দoয়া

িবচল (প) — িবচিলত হoয়া

বন
ু — বপন করা; বয়ন করা

িবচার (প) — িবচার কিরয়া দখা

বl
ু — বড়ান

িবছড়া (চ) — ছড়ান, দিলত করা

বল
ু া — aবমষণ করা; আেs আেs sশ করা

িবছা — িবsার করা; ছড়ান

বঁ ক — বাঁকা

িবড়m (প) — ব না করা

বgড়া — িবপেথ বা aসৎপেথ যাoয়া

িবড়া — বমেনাnmuখ হoয়া; ব ন করা

বচ — িবkয় করা

িব িবড়া — as কথা বলা

বড় — ব ন করা; বড় দoয়া

িবতর (প) — িবতরণ করা

বড়া —

িবথার (প) — িবsার করা

বতা (ন) — বত িদয়া মারা

িবদr (প) — িবদীণ হoয়া

বঁ ধা — িবd করান

িবদার (প) — িবদীণ করা

বর, বরা — বািহর হoয়া

িবঁ ধ, িবn — িবd হoয়া বা করা; িবঁ ধ করা; িছd করা

বল — (ruিট, লিু চ) িবstত কিরয়া ডলা

িবধান (নঃ প) — িবধান করা

বশা — aিতিরk হoয়া

িবনা — রচনা করা; িবন াস করা; িবsািরত করা

ব (প) —

মণ করা; pহার করা।

ব ন করা

িবনাশ (প) — িবনাশ করা

ব াদান (প) — মখ
ু হাঁ করা

িববাদ (প) — িববাদ করা

ব াপ — িবstত হoয়া; ঢাকা

িবরচ (প) — রচনা করা

ভk (প) — খাoয়া

িবরম (প) — থামা

ভজ — ভজনা করা; আ য় করা

িবরাজ (প) — িবরাজ করা; পাoয়া

ভড়্কা (চ) — ভেয় পলায়ন করা; ভীত হoয়া; থিতেয় যাoয়া

িবেরাধ (প) — িবেরাধ করা

ভণ (প) — বলা, বণনা করা

িবলস, িবলাস (প) — শাভা পাoয়া

ভnভনা ( চ, ন) — aনথক বকা

িবলা — িবতরণ করা

ভr — পূণ করা বা হoয়া; pিব হoয়া বা করা

িবেশষ (ন, প) — িবেশষ করা; িবstত করা

ভরা — পূণ করা

িব াম (ন, প) — িব াম করা

ভৎs (প) — িতরsার করা

িবষা — িবষযk
ু হoয়া; যntণাদায়ক হoয়া

ভাগ — পলাiয়া যাoয়া

িবসজ (ন) — িবসজন করা

ভাগা — তাড়াiয়া দoয়া; ভাগ করা; ছলনা করা

িবsার (প) — িবsার করা

ভা , ভা

িবsার — িবsািরত করা

ভা া, ভাঙা — ভ

িবহর, িবহার (প) — িবহার করা; বড়ান

মd
ু ায় পিরবিতত করা বা করান; মntণা িদয়া sপেk আনা

বজ
ু — পূণ হoয়া; বn হoয়া; িনমীিলত হoয়া বা করা

ভাj — ভৃ

বজ
ু া — পূণ করা; িনমীিলত করা; বn করা

ভাঁজ — মাড়া, পাট করা; aভ াস করা (মgu
ু র ভাঁজা); িsর

বঝ
ু — বঝ
ু া

করা; বািহর করা (মতলব ভঁ েজ eেসা গ — ষাড়শী)

বঝ
ু া — বঝ
ু ান, sমেত আনা

ভাঁজা — িনk dব িমশাল দoয়া

বড়
ু — জলpািবত হoয়া; ডাবা

— ul ঘন করা; ভে

ফলা

করান; aিধক মেূ ল র মd
ু া al মেূ ল র

করা; ভাজা, ক

দoয়া

ভাঁটা — ভাটার িদেক নৗকা বািহয়া যাoয়া; িনmিদেক যাoয়া;

মজা — মজান

aেধাগিত পাoয়া

ম র (ন, প) — মku
ু িলত হoয়া

ভাঁড়া — সত গাপন করা; asীকার করা; ঠকান (আিম

ম কা — মাড়া, a ুিলgিnguিল মিু ড়য়া শb করা; ভা া

িব ব ক, আমােকo ভাঁড়াiিল! pেবাধ চিndকা)

ম কা (চ) — মcকান, ভা া

ভা , ভা া (pাচীন প) — ফাঁিক দoয়া

ম মড়া (ন) — সশেb ভা া

ভাত (প) — শাভা পাoয়া

মি ত (প) — শািভত করা

ভাn — শেস র tuষ ছাড়ান

মথ — মnন করা; ছল পূবক লাভ করা

ভাpসা (চ) — ঘমাk হoয়া; duগn হoয়া

মnt প) — মntণা করা

ভাব — িচnা করা

মn (প) — মnন করা

ভাবা — u বাে

র তাপ দoয়া; িচিnত করা

মnd (প) — গmীর শb করা

ভাr — ভাির হoয়া; ভারপীিড়ত হoয়া

মr — মৃত হoয়া; িmয়মাণ হoয়া; aিত kuকম করা

ভাষ (প) — বলা

মদ (প) — মদন করা; দলন করা

ভাs — ভািসয়া থাকা বা যাoয়া; সাঁতারান

মমr (প) — মমর শb হoয়া বা করা

ভাসা — জেল ভাসাiয়া দoয়া; িবসজন করা; agাহ বৎ

মষ (প) — সহ করা; kমা করা

ত াগ করা

মল — মলা, দলা, পির ার করা

িভজ — িসk হoয়া; আd হoয়া; pসn হoয়া

মহ — মnন করা

িভজা — িসk করা; pবিতত করা

মা

িভ

সিহত িমশান

— িনকেট আসা; তীের আিসয়া লাগা; িমেশ যাoয়া;

— লপন করা; মদন করা; িমশান, তরল পদােথর

(দেল িভেড়েছ )

মাg, মাঙ, মা

— pাথনা করা; িভkা করা

িভড়া — তীের লাগান; িফরান

মাজ — সmািজত করা; পির ার করা; ঘসা

ভুগ — aনভ
ু ব করা; ভাগ করা; ক পাoয়া

মাড় — guঁড়া করা; aনপ
ূ
ু ােনর সিহত (ঔষধ) িমশান; রসশন

ভূ জ (প) — ভাগ করা

করা

ভু া (প) — ভাগ করান

মাড়া — পদদিলত করা; পদdারা sশ করা

ভুn (চ) — ভাজা

মাত — মt হoয়া; aত াসk হoয়া; ন হoয়া

ভুল — ভুল করা; িবsরণ হoয়া

মাতা — uৎসািহত করা

ভুলা — ঠকান, aন মনs করা; ভুলান, pেলািভত করা

মাথা (চ) — হsাপণ করা

ভঙা, ভঙচা (চ) — মখ
ু রণ করা
ু ভ ী করা; aনক

মান — মান করা; sীকার করা; মেন করা; িদবার জন মনন

ভদ (প) — ভদ করা; িবd করা

করা (পূজা মািনয়ােছ )

ভbড়া, ভbরা (চ) — ভয় পাoয়া; থিতেয় যাoয়া

মানা — যাগ হoয়া; sীকার করান; সাম স করা (মানাiয়া

ভাগা — ক

চলা); tu করা

দoয়া; ঠকান

ম (প) — বড়ান

মাপ — পিরমাণ করা; oজন করা; দঘ ািদ িনণয় করা

ম — মnন করা

মাপা — যঠ
ু ান, পিরমাণ করান

মগn (প) — uবা

মাr — pহার করা; বধ করা; uসা

মcকা — al ভা া; বাঁিকয়া যাoয়া

িমiয়া (চ) — িনেsজ হoয়া; সঁ তাiয়া যাoয়া

মj — aবসn হoয়া; আসk হoয়া; ডাবা, সপ
ু k হoয়া;

িম — মীমাংসা হoয়া; পূণ হoয়া; শষ হoয়া

িমিশয়া সখ
ু াদ হoয়া; মg হoয়া

িমটা — মীমাংসা করা; পূণ করা

িমl — িমিলত হoয়া; eকমত হoয়া; যাঠা, সমান হoয়া;

যড়
ু া — শীতল হoয়া; সs
ু হoয়া; সংেযািজত করা [বতমােন

িমশা

eguিল ‘জ’ লখা হয়]

িমলা — tuলনা করা; সংেযািজত করা; যঠ
ু ান, িমশান, লীন
হoয়া; aদৃশ হoয়া
িমশ — িমি ত হoয়া; িমলা

যাগা — যাগান দoয়া; uপিsত হoয়া বা করা; সরবরাহ
করা
যাj — যাগ করা

িমশা — িমি ত করা

র — থাকা, িনবৃt হoয়া

মku
ু ল (ন, প) — মku
ু িলত হoয়া

রk (প) — রkা করা

মখ
ু r (প) — শিbত করা

রগড়া — ঘষা, কচলান, পীড়াপীিড় করা

মg
ু রা (ন) — মd
ু র pহার করা

রঙ, র

মcু k — মৃduহাস করা; মখ
ু িটিপয়া হাসা

aনর
ু k হoয়া

মcু ড়া, মাcড়া — বাঁকান, মচ
ু ড়ান, বগ দoয়া

রঙা, র া — রি ত করা

মছ
ু — পুঁেছ ফলা; মািজত করা; মাছা

রচ — রচনা করা; সৃি করা

মছ
ু া — পুঁছান

র

মড়
ু — ভাঁজা, মাড়ক করা; টাকা, বাঁকান (পা মাড়া)

রট — (কথা) pচািরত হoয়া

মড়
ূ করা
ু া — মিু ত করা; শাখাপtািদ শন

রটা — (কথা) pচািরত করা

মদ
ু ান, বn করা
ু — (চku) বজ

রণ (প) — শb করা

ম ু ড়া — সkuিচত হoয়া; িনruদ ম হoয়া

রpটা — লাগান, বৃথা ঘারা

মত
ূ — psাব তাগ করা

রম (প) — িবহার করা

মc
ূ (প) — মিূ cত হoয়া

রs — রসযk
ু হoয়া; পচা

— রি ত হoয়া; আনেn বা নশায় মt হoয়া;

(প) — রাঙান, আনিnত করা

মল — unীিলত করা; pসািরত করা

রসা — িভজান; সs
ু াদ করা

মলা — িবছান, ছড়ান

রহ — থাকা, িনবৃt হoয়া

মাহ (প) — মিূ cত বা মg
ু হoয়া বা করা

রা-কাড় (চ) — utর দoয়া

যজা — aেন র যjািদ সmাদন করা; পৗেরািহত করা

রাখ — রkা করা; থাoয়া

যড়া — সংgহ করা

রাগ — kud হoয়া

যা — যাoয়া, হoয়া

রাগা — kud করা; kপান

যাচ — pাথনা করা; সাধা

রা

যাচা — dেব র guণমল
ূ ািদ িনণয় করা; পরীkা করা বা

হoয়া

করান; aনস
ু nােন িনণয় করা

রাঙা — রি ত করা; ujjল করা; লাল করা

যাঁত — চাপা

রাজ (প) — শাভা পাoয়া

যাঁতা — চাপান

রাঁধ — পাক করা

যাপ (প) — কাটান

ru — রাপণ করা

যk
ুঁ — মাপা, পিরমাণ করা
যঝ
ু — যd
ু করা; আয়াস পূবক থাকা
যট
ু , যঠ
ু — িমিলত হoয়া; িমলা, সংগৃহীত হoয়া; uপিsত
হoয়া [বতমােন eguিল ‘জ’ লখা হয়]
যড়
ু — সংযk
ু হoয়া বা করা; যাজন করা; ব াপা, িমলা

— আনেn বা নশায় মt হoয়া; aনর
ু k হoয়া; রাঙা

ruখ — kud হoয়া; আটকান, বাধা দoয়া
ruগ — রাগ ভাগ করা; duবল হoয়া
ruচ — ভাল লাগা
ruষ (প) — kud হoয়া
রাধ (aিভেরাষ) (প) — রাগা

রাধ (প ) — আটকান, rud করা

লহ (প) — চাটা

রািপ (প) — রাপণ করা

লাভ (প) — লাভ করা; লb
ু করা

ল — gহণ করা; sীকার করা

লাভা — লাভ দখান

লoয়া — pবিতত করা; sীকার করান; gহণ করান

শপ (প) — শাপ দoয়া

লk (প) — লk করা

শম (প) — িনবারণ করা

ল

শাণা — শাণ দoয়া; তীk করা; পির ার করা

ল

—ল

ন করা; aিতkম করা

া — aিতkম করান

শাn (প) — শাn করা

ল কা — টা ান, ধরা

শাপা — শাপ দoয়া

ল

শাস — শাসন করা; ভয় দখান

— যd
ু করা; pিতdিndতা করা

লতা (ন) — লতার ন ায় যাoয়া

শাসা — ভয় দখান; িতরsার করা

লpটা — লাটান, বাগাiয়া ধরা

িশ

লভ (প) — লাভ করা; পাoয়া

িশখা — িশkা দoয়া; বশীভূত করা; জb করা

লহ — gহণ করা; sীকার করা

িশঁ , িশঁ য়া, িশঙা (চ) — সলাi করা

লাগ — সংলg হoয়া; pবৃt হoয়া; সমকk হoয়া; ব থা

িশuর, িশহর — িশuের uঠা; (শরীর) ক িকত হoয়া

বাধ হoয়া; িবেরাধ করা

— িশkা করা

u — শয়ন করা; পরািজত হoয়া

লাগা — ঠকাম করা; িববাদ বাধান; সংলg করা; বাধা, মারা

uঁক, uখ —

াণ লoয়া

লাট — আlগা দoয়া (ঘিু ড়)

uখা — u

লাঠা (ন) — লািঠ মারা

হoয়া বা kীণ হoয়া

লাথা (ন) — লািথ মারা

uঁট, uঁটকা — রসশন
ূ হoয়া; uখাiয়া যাoয়া

লাফা (ন) — লm দoয়া

uধ — পিরেশাধ করা

লাল — লালন করা

uধা — িজjাসা করা হoয়া

িলখ — লখা, আঁকা

u রা — সংেশািধত হoয়া বা করা

লk
ু , লক
ু া — gupভােব থাকা

un —

বণ করা

লক
ু া — গাপন করা

uনা —

বণ করান; যাহােত uিনেত পায় erেপ বলা

লট
ু , লট
ু া, লাটা — গড়াগিড় দoয়া; aবসnভােব পিড়য়া

uষ — u

যাoয়া

লoয়া; শাষণ করা

হoয়া বা করা; (জল) uখাiয়া যাoয়া; জলশন
ূ

হoয়া বা করা; মখ
ু সিহত টািনয়া
ু িদয়া বায়র

লঠ
ু — ঐ, ল ু ন করা

শাধ — পিরেশাধ করা

লঠ
ু া, লট
ু া — িবলাiয়া দoয়া

শায়া — শািয়ত করা; শায়ান, পরািজত করা

লঠ
ু (প) — গড়াগিড় দoয়া; লঠ
ু করা

শাভ (প) — শাভা পাoয়া; শািভত করা

লফ
ু — লিু ফয়া লoয়া

শাষ — uিষয়া লoয়া

লষ
ু (চ) — খাoয়া

s — মৃতpায় হoয়া; (প) িন াস ফলা

লতা (চ) — িবশীণ হoয়া

স — সংgহ করা (জল সoয়া); সহ করা

লপ — লপন করা

স

লpটা — জড়াiয়া লাগা

স r — স রণ করা

ললা — (দংশনাথ kukuরািদেক) pবিতত করা

স াr — স ািরত করা

(প) — স য় করা

স কা — না বিলয়া পলায়ন করা

সঁ প — সমপণ করা

িস, িসঁ , িসঙা — সলাi করা

সnর (প) — সাঁতার দoয়া; সাঁতার িদয়া পার হoয়া; পার

িস কা, িসkটা — নাক o মখ
ু uে

হoয়া

িস

সেnাষ (প) — tu করা

িসজা — িসd করা

সমঝ — বঝ
ু া

িসঁ ধা, সঁ ধা — anঃpিব হoয়া

সমপ (প) — সমপণ করা

িসহর, িসuর — চমেক uঠা; পুলিকত হoয়া

সমাপ (ন, প) — সমাp করা

সক
ুঁ —

সংবর — গাপন করা; সামলান

সধ
ু া — িজjাসা করা

সmব — সmব হoয়া; খাটা

সৃজ (প) — সৃি করা

kuি ত করা

(প) — সচন করা

াণ লoয়া

সmাষ (প) — সmাষণ করা

সঁ ক — utাপ দoয়া; utােপ পk করা

সr — সিরয়া যাoয়া; চিলয়া যাoয়া; নড়া, ব বহার করা

সচ (প) — সচন করা

(ঘাট, বাসন ); বািহর হoয়া (কথা)

সঁ তা — িভজা হoয়া; িসkpায় হoয়া

সরা — sানাnিরত করা

সব (প)— সবা করা

সল — মntণা দoয়া

সলা (চ) — সলাi করা

সহ — সহ করা

sm (প) — sb হoয়া

সহা — যাহােত সiেত পাের, তদনr
ু প কাজ কর করা

sাপ (প) — sাপন করা

সাজ — সিjত হoয়া; বশ ধারণ করা; (িহসাব) করা pstuত

sশ (প)— sশ করা

করা (পান তামাক); মানান হoয়া

sn (প) — শb করা

সাজা — সিjত করা

sr — sরণ করা

সাঁট — টানা, আ কান, খাoয়া

হ — হoয়া, থাকা

সাতা — আtসাৎ করা

হট, হঠ — সিরয়া যাoয়া; পরািজত হoয়া

সাঁতরা — সাঁতার দoয়া

হটা, হঠা — সরাiয়া দoয়া; পরািজত করা

সাঁৎলা — (ব

হড়কা — sিলত হoয়া (পা); ছাড়া

নািদ) সংবরা দoয়া

1

সাধ — aনন
ু য় করা; কায সmাদন করা; aভ াস করা;

হr — বল পূবক লoয়া; cuির করা; লoয়া, ভাগ করা

আদায় করা; পির ার o পু করা, (গলা) রkা করা, ধাtu-

হাঁক — ডাকা, চীৎকার করা; সশেb নাড়া বা মারা (চাবক
ু

pত য়ািদর পিরচয় দoয়া (পদ সাধা)

হাঁিকল )

সাধা, সাnা (প) — িভতের যাoয়া, anঃpিব হoয়া

হাঁকা — তাড়াiয়া দoয়া; চালান (গািড়)

সাpা — আয়t করা; ভাল কের ধরা

হাঁকাড় — চীৎকার করা

সাফা — িনমাণ হoয়া বা করা

হাঁকার — uৈcঃsের ডাকা; চীৎকার করা

সাmলা — সাবধান হoয়া; সাবধােন রাখা; guছাiয়া রাখা বা

হাঁkরা — চীৎকার করা

uঠা; আtসাৎ করা

হাগ — মলত াগ করা

সার — সmn করা; সংেশাধন করা

হাচ — হাঁচা

সার, সর — রাগমk
ু হoয়া

হাজ, হাজ — জেল পিচয়া যাoয়া; হীন হoয়া

সারা — মরামত করান; রাগমk
ু করা; শষ করা; িনকাশ

হাঁট — চলা

করা (িহসাব)

হাঁটা — বৃথা যাতায়াত করান; ঘর
ু ান
(1) পট বেল আিম হড়েক িদেল ক কাথায় রয়!

হাৎড়া — না জািনয়া aেnষণ করা; হাত িদয়া ঘাঁটা; ভাবা

হাঁসা — (চ) কাটা

হাতা (ন) — হsগত করা

িহংস (প) — িহংসা করা

হান (প) — kপণ করা; pেয়াগ করা; আঘাত করা; িবd

িহঁ চকা, হঁ চকা (চ) — সহসা সবেল টানা

করা ( লk )

িহঁ চড়া (চ) — সবেল টািনয়া লoয়া

হাঁপা; হাঁফা (ন) — ঘন ঘন িন াস ফলা; হাঁপান

huড়, হড়া — ঠকান

হাবড়া — aবসn হoয়া; প মg হoয়া

humড়া — সmখ
ু িদেক পিড়য়া যাoয়া

হাmলা (ড) — (গবািদর) ডাকা

হদ, হদা (চ) — িবেcদকাতর হoয়া

হাr — পরািজত হoয়া; লাকসান করা

হr (প) — দখা

হারা — পরািজত করা; হারাiয়া ফলা

হল — নত হoয়া; বাঁকা

হাস — হাস করা; uপহাস করা

হলা — বাঁকান, agাহ করা

কcকc, কcমc ক ম , খ খ , খ ু খ ু , গ গ , ঘ ঘ , ঘ ু ঘ ু , চ চ , চnচn, runrun, টlটl, টlমl, ঢlঢl,
খpখp, বjবj, স স , সpসp, স ু স ু , হ হ , হ ব , hu ম ু , pভৃ িত aব য় শেbর utর ‘আ’ pত য় হiয়া কcকচা,
কcমচা, হ বড়া pভৃ িত নামধাtu uৎপn হয়। ei সকল নামধাtu-িন

n aসমািপকা িkয়া pেয়াগানস
ু াের ব বhত হয় eবং

pধান িkয়ার aথ pসািরত বা সkuিচত কের। pধান িkয়াrেপo কতকguিল সমেয় সমেয় ব বhত হয়। যথা — হাতটা
ঝnঝনােc; নৗকাটা য বড় টlটলােc; ছেলটা বড় ছ ফটােc। কিবরা pায় িনরkuশভােব বা ালা নামধাtuর পদ সবদা
ব বহার কেরন। য কান িবেশষ পদ হiেত তাঁহারা icামত িkয়াপেদর সৃি কের কিবতায় ব বহার কেরন।

প ম পিরেcদ: বাংলা aব য়মালা
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িকড়িমড়
কী
কী jালা
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কচরকচর

কtক

কচরমচর
কঁ u
কঁ uেকঁ u
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কননা
কবল
কমন
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ঘট
ু ঘাট
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িচn_িচn

ছা

urur

ulul
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ষ পিরেcদ: বানান সংsার
বাঙালী জািতর সমg iিতহােস মাt du’বার বানান সংsার করার pেচ া লিkত হেয়েছ। pথমবার কিবguru
রবীndনােথর aনেু রােধ কিলকাতা িব িবদ ালেয়র uেদ ােগ িবংশ শতাbীর িtেশর দশেক ei সংsােরর ফলsrপ eক
িনয়মাবলী pstuত করা হয়। িব িবদ ালয় pিরত eক p াবলীর utের তথাকিথত 200 জন িবdান ব িkর মতামেতর
িভিtেত ei সমs িনয়ম রিচত হয়।
িdতীয়বার িবংশ শতাbীর নbieর দশেক ভাষািবদ aধ াপক পিবt সরকার পি মব

বাংলা aকােডমীর ছtছায়ায়

বানান সংkাn িনয়মাবলী pণয়ন কেরন। ei িনয়মguিল কিলকাতা িব িবদ ালয় pণীত িনয়মguিলর oভার a া

a াবভ,

aথাৎ aিতিরk।
মােঝ 1960 ি

ােb কিলকাতা িব িবদ ালয়

াnিলটােরশন বা পুনিলখেনর জন (pধানত iংেরজী শেbর) িকu

গাiড লাiন pচার কেরন। eguিলেত িকuটা aসংগিত থাকার জন িব িবদ ালেয়র pশাসিনক আয়েtর বাiের তা গৃহীত
হয়িন।
বানান বstuিট িক জন দরকার তা িনেয় আমােদর পূবজ ঋিষকl ভাষািবদেদর পির ার ধারণা িছল বেল মেন হয়
না। eিট িবষয়বstuর কািডিফেকশন বা পুনpstuিতর জন সংরkেণর uেdেশ ব বhত হেব, না িক পাঠ কের ucারেণর
মাধ েম মানেু ষর মেধ ভাব িবিনমেয় ব বhত হেব তা কu বেলনিন। সmবতঃ duেটাi হেব। িdতীয়িট iি pেম

করেল

pথমিট aেটােমিটক ািল iি pেমে ড হেয় যায়। সংsৃত হoয়ার পের ভারেতর ভাষা সmবতঃ eভােবi িলিখত হেয়
আসিছল। পূবজেদর িন ার aভাব িনেয় aেনক লখা হেয়েছ। e িবষেয় নtuন কের বলা িনpেয়াজন।
তাi িচnা করেলi বাঝা যােব িবষয়িট বjািনকেদর eকািধকােরর মেধ আেস। ভাষা ব বহার হেব িক না তা
রাজেনতােদর কে ােল। ভাষার srপ বjািনকেদর িনয়ntেণ থাকেলi তেব তা যিু kযk
ু , সবজনgাহী o ব াপকrেপ
বাধগম হেব। তাi য কান িনয়ম pণয়েনর ব বsা বjািনক পdিতেত করাটাi বা নীয়। eখনo পযn তা হেয় oেঠিন।
ভাবীকাল ei aসmণ
ূ করেব আশা কের আমরা pসে র সমািp ঘাষণা কির।
ূ তা দর

চলিnকা aিভধােন সংেযািজত কিলকাতা িব িবদ ালয় pবিতত বানােনর িনয়মাবলী।

বানােনর িনয়ম
বাংলা বানান িকয়ৎপিরমােণ িনয়িntত o সরল কিরবার জন কিলকাতা িব িবদ ালয় ষ িনয়ম রচনা কিরয়ােছন
(tতীয় সংsরণ, 20 ম, 1936) তাহা িনেm সংেkেপ বিণত হiল।

সংsৃত বা তৎসম শb
1। রেফর পর ব
2। সিnেত

নবেণর িdt হiেব না, ষথা — aচনা, মছ
ূ া, কািতক, aধ, সব।

sােন ◌ং। — যিদ ক খ গ ঘ পের থােক তেব পেদর anিsত m sােন ◌ং aথবা িবকেl

যথা — ‘aহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, সংঘাত’, aথবা ‘aহ ার, ভয় র, স ীত, স

িবেধয়,

াত’। ‘গংগা, সংেগ’ iঃ হiেব না, কারণ

শেbর পূেব m-কারাn পদ নাi।

aসংsৃত (aথাৎ তdভব দশজ o িবেদশী) শb
3। রেফর পর ব

নবেণর িdt হiেব না, যথা — ‘কজ, শত, চিব, ফমা’।

4। হs-িচh। — শেbর শেষ সাধারণতঃ হs-িচh দoয়া হiেব না, ষথা — ‘osাদ, চক, িডশ, পেকট, মkব’। িকntu
ভুল ucারেণর সmাবনা থািকেল হs-িচh িবেধয়, যথা — শাh, ত ত, বl্’। সp
ু চিলত শেb না িদেল চিলেব, যথা — ‘আট,
গভনেমn, s ’। মধ বেণ pেয়াজন হiেল হs িচh িবেধয়, যথা — ক ক ”। যিদ uপাn sর aত n hs হয় তেব শেষ
হs-িচh িবেধয়, যথা — ‘চ , সাr’।
5। i ঈ u u। — যিদ মল
ূ সংsৃত শেb ঈ ঊ থােক তেব তdব বা তৎসদৃশ শেb ঈ u aথবা িবকেl i u হiেব,

ষথা ‘kuমীর [<kumীর], পাখী [<পkী], ঊিনশ [<ঊনিবংশ], পূব [পূব], aথবা “kuিমর, পািখ, uিনশ, পুব”। িকn কতকguিল

শেb কবল ঈ, কবল i, aথবা কবল u হiেব, যথা — “নীলা [<নীলক], হীরা [<হীরক], িদয়াশলাi [<দীপশলাকা],
পািন [<পানীয়], cuল [<চূল], জয়
ু া [<দূ ত], iত ািদ।
stীিল

eবং জািত, ব িk, ভাষা o িবেশষণ বাচক শেbর aেn ঈ হiেব, যথা — ধাবানী, বািঘনী, কাবল
ু ী, করানী,

ঢাকী, ফিরয়াদী, iংেরজী, িহnী, িবলাতী, দাগী, রশমী’। িকntu কতকguিল শেb i হiেব, যথা — “িঝ, িদিদ, িবিব, কিচ,
িমিহ, মাঝাির, চলিত’ iত ািদ।
aন t মনেু ষ তর জীব, বstu, guণ, ভাব o কম বাচক শেbর eবং িdরাবৃt শেbর aেn কবল i হiেব, যথা —
‘ বঙািচ, কািঠ, সবিজ, করামিত, cuির, পাগলািম, তাড়াতািড়, সরাসির, সাজাসিু জ’।
6। জ য। — ei সকল শেb য না িলিখয়া জ লখা িবেধয় — ‘কাজ, জাu, জাঁতা, জাঁিত, জঁ i,
ু জত
ু , জা, জাড়,
জাড়া, জাত, জায়াল’।
7। ণ ন। aসংsৃত শেb কবল ন হiেব, যথা — ‘কান, বামন
ু , সানা, কারান, কেরানার, কািনস’। িকn ‘রানী’ sােন
িবকেl ‘রাণী’ চিলেত পািরেব। যk
ু াkর

,

,

,

চিলেব, যথা — ঘিু , ল ন, ঠা া’।

8। o-কার, ঊ -কমা — সp
ু চিলত শেbর ucারণ, uৎপিt বা aেথর ভদ বঝ
ু াiবার জন aিতিরk o-কার বা
ঊ -কমা যাগ যথাসmব বজনীয়। যিদ aথgহেণ বাধা হয় তেব কেয়কিট শেb an akের o-কার eবং আদ বা মধ
akের ঊ -কমা িবকেl দoয়া যাiেত পাের, যথা — “কাল, কােলা; ভাল, ভােলা; মত, মেতা; পেড়া, প’ ড়া (পড়ুয়া বা

পিতত )। ei সকল বানান িবেধয় ‘eত, কত, তত, যত, তা, হয়েতা; কাল (সময়, কল ), চাল ( চাuল, ছাত, গিত), ডাল
(দাiল, শাখা)’।
9।

◌ং ঙ — ‘বা লা, বা ালা, বা ালী, ভা ন’ pভৃ িত eবং ‘বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন’ pভৃ িত uভয় pকার

বানানi চিলেব। হসn

িন িবকেl ◌ং বা ঙ িবেধয়, যথা — রং, রঙ, সং, সঙ) বাংলা, বাঙলা’। sরাি ত হiেল ঙ িবেধয়,

যথা — ‘রেঙর, বাঙালী, ভাঙন’।
10। শ ষ স। — মল
ূ সংsৃত aনস
ু াের তdব শেb শ, ষ বা স হiেব, যথা — ‘আঁশ [<aংu], আঁষ [<আিময], মশা

[<মশক], সিরষা [<সষপ ]’। িকntu কতকguিল শেb ব িতkম হiেব, যথা — ‘িমনেস [<মনষ
ু ], সাধ [< dা ] iত ািদ।
দশজ বা ajাতমল
ূ শেbর pচিলত বানান হiেব, যথা — ‘কিরস, ফরসা, ফরশা, uসখস
ু , uশখশ
ু ’।

িবেদশী শেb মল
ূ ucারণ aনস
ু াের s sােন স, sh sােন শ হiেব, িকntu কতকguিল শেb ব িতkম হiেব, aথাৎ
pচিলত বানান বজায় থািকেব, যথা — ‘isাহার, গামsা, িভিs,

ী ’। িনেm কতকguিল শেbর িবিহত বানান দoয়া হiল।

আগs

আশকরা

কনেsবল

aসা, aসােনা

আশনাi

িকশিমশ

চশমা

আতশ

আশরিফ

kuিনশ

িজিনস

আদমuমার

আসমান

kাস

িডশ

আপস

iশকাপন

খরেগাশ

তlাশ

আফেসাস, আপেসাস

iশাদী

খিু শ, খশ
ু ী

তামাশা

আেয়শ

iশারা

খাশ

তাশক

মশguল

শািদ

শাহরত

duশমন

মাসল
ু

শাবাশ

শৗিখন, শৗখীন

নকশা

মন
ু শী

শামলা

সপ

মািলশ

মশ
ু িকল

শািময়ানা

সরেপাশ

নাশপািত

ম ািজেsট

শািমল

সাজস

নািটস

রেজsারী

শােয়sা

সাদা

লশকর

শাট

সািলস

ফরমাশ

লাশ

শালগম

িসক

ফরাশ

শখ

শািস

সপ
ু ািরশ

বকিশশ

শয়তান

শাহানা

sীমার

বদমাশ

শরবত

িশয়া

sশন

বারেকাশ

শরম

িশরিন

s াm

বালােপাশ

শিরক

uru

sীট

িবsuট

শত

uruয়া

হােমশা

বru
ু শ

শহর

শিমজ

িহিsিরয়া

শিহদ, শহীদ

শারেগাল

huঁশ

শাগেরদ

শারা

huঁিশয়ার, huিশয়ার

তাশাখানা

পাs

বhuঁশ
ব ািরsার

খাশােমাদ

িবেদশী শেb s ধিনর জন ছ akর বজনীয়। িকn যখােন pচিলত ছ আেছ eবং ucারেণo ছ হয়, সখােন pচিলত
বানানi বজায় থািকেব, যথা — ‘ কcা [িক সা], ছয়লাপ [সiল-aব], তছrপ [তসrrপ], পছn [পসn্ ]’ iত ািদ।

11। িkয়াপদ। সাধ ু o চিলত pেয়ােগ kদn rেপ ‘করান, পাঠান’ pভৃ িত aথবা িবকেl ‘করােনা, পাঠােনা’ pভৃ িত
িবেধয়। চিলত ভাষায় লাম িবভিk sােন িবকেl -লম
ু বা - লম লখা যাiেত পাের। িkয়াপেদর বানােনর জন পিরিশ ঙ
d ব।
12। কতকguিল সাধ ু শেbর চিলত rপ — ‘kuয়া, সত
ু া, িমছা, uঠান, uনান, পুরােনা, িপছন, িপতল, িভতর, uপর’
pভৃ িত কতকguিল সাধ ু শেbর মৗিখক rপ কিলকাতা a েল aন pকার। য শেbর মৗিখক িবkিত আদ akের (যথা
‘ পছন, ভতর’), তাহার সাধr
ু পi চিলতভাষায় gহণীয়, যথা — ‘িপছন, িপতল, িভতর, uপর’। যাহার িবkিত মধ বা শষ
akের, তাহার চিলত rপ মৗিখক rেপর aনয
ু ায়ী করা িবেধয়, যথা — ‘kuেয়া, সেু তা, িমেছ, uঠন, uনন, পুরেনা’।

নবাগত iংেরজী o aন ান িবেদশী শb।
13। িববৃত a (cut eর u)। — মল
ূ শেb িববৃত a থািকেল বাংলা বানােন আদ akের আ-কার eবং মধ akের
a-কার িবেধয়, যথা — kাব (club), বাস (bus) সাr (sir) থাড (third), বােজট (budget), সাকস (circus), ফাকস
(focus), রিডয়ম (radium), িহেরােডাটস (Herodotus)’।
14 বk আ (বা িবkত e, cat -eর a)। — মল
ূ শেb বk আ থািকেল বাংলায় আিদেত a া eবং মেধ ◌্যা িবেধয়
যথা — ‘a ািসড, হ াট’।
15। ঈ ঊ। — মল
ূ শেbর ucারেণ ঈ ঊ থািকেল বাংলা বানােন ঈ u িবেধয়, যথা — ‘সীল (seal), ঈs (east),
sল
ূ (spool)’।
16। f v sােন ফ ভ িবেধয়, যথা — ‘uট (foot), ভাট (vote)’, যিদ মল
ূ শেb v eর ucারণ f tuল হয়, তেব
বাংলায় ফ হiেব, যথা — ‘ফন’ (von),
17। w sােন pচিলত রীিত aনস
ু াের u বা o িবেধয়, যথা — ‘ডারuiন (Darwin), uড (wood), oেয় (way)’।
181 য়। — নবাগত িবেদশী শেb aনথক য়-pেয়াগ বজনীয় ! ‘ ময়র, চয়ার, রিডয়ম, সােয়টর’ pভৃ িত বানান
চিলেত পাের, কারণ য় িলিখেলo ucারণ িবkত হয় না। িকntu u-কার ব o-কােরর পর aকারেণ য়, য়া, লখা aনিু চত।
‘eেডায়াড, oয়ার-ব ্ ’ না িলিখয়া ‘eডoআড, oaর-ব ’ লখা uিচত। ‘হাডoয়ার’ বানােন দাষ নাi।
19। s, sh। — 10 সংখ ক িনয়ম d ব
20। st। — নবাগত িবেদশী শেb st sােন s িবেধয়, যথা — ‘ sাভ (stove)’।
21। z sােন জ িবেধয়।
22। হs িচh। — 4 সংখ ক িনয়ম d ব ।

৺ জগদীশচnd ঘােষর আধিু নক বাংলা ব াকরেণ সংেযািজত কিলকাতা িব িবদ ালয় pবিতত বানােনর িনয়মাবলী।

িকntu তdব, দশী o িবেদশী শbসমেূ হর বানান আধিু নক বাংলা ভাষায় বhu-িবিচt। কিলকাতা িব িবদ ালয় বাংলা
বানােনর ষ সকল িনয়ম pবিতত কিরয়ােছন, তাহা সংেkেপ সংকিলত হiল —

িব িবদ ালয়-pবিতত বাংলা বানােনর িনয়ম
কিলকাতা িব িবদ ালয় বাংলা বানােনর ষ সকল িনয়ম pবিতত কিরয়ােছন, তাহা সংেkেপ সংকিলত হiল —

(ক) তৎসম মল
ূ সংsৃত শb সmেn duiিট িনয়ম jাতব —
1। রেফর পর ব

নবেণর িdt হiেব না; যথা — aচনা, ধম, কম, মছ
ু া, কতা, aধ, সব, কািতক, বাধক iত ািদ।

2। ক, খ, গ, ঘ পের থািকেল পেদর anিsত m sােন aনs
ু ার বা িবকেl
সংখ া বা স

িবেধয়; ষথা, — aহংকার বা aহ ার,

া, hদয়ংগম বা hদয় ম, সংগীত বা স ীত iত ািদ।

d ব —িবসগাn সংsৃত শেbর কেয়কিটেত an িবসগ pায়i ব বhত হয় না। যথা, — মন, যশ, বk iত ািদ।
িকntu শেbর মধ িsত িবসগ থািকেব eবং যথািনয়েম িবসগ সিn হiেব। যথা, — মনঃক , পয়ঃpণালী, মনঃ + যাগ =
মেনােযাগ, যশঃ+লাভ = যেশালাভ।

(খ) a-সংsৃত শb সmেn িনmিলিখত িনয়মguিল pেযাজ : —
1) যিদ মল
ূ সংsৃত হiেত rপাnিরত হiয়া
ু সংsৃত শেb ঈ, ঊ থােক, তেব তdব শেb, aথাৎ য সকল শb e মল
বাংলায় pচিলত হiয়ােছ, তাহােত িবকেl ঈ বা i eবং u বা ঊ হiেব। যমন, —
মল
ূ সংsৃত শb — ঊনিবংশ, kumীর, পkী, চূণ, পূব।
তdব বাংলা শb — ঊিনশ বা uিনশ, kuমীর বা kuিমর, পাখী বা পািখ, চূন বা cuন, পূব বা পুব। িকn কতকguিল শেb
কবল ঈ, i বা u হiেব।
যমন, — হীরা (হীরক ), িখল (খীল), cuল (চূল)।
2। stীিল

eবং জািত, ব িk, ভাষা o িবেশষণ-বাচক শেbর aেn ঈ হiেব। যমন, — কলন
ু ী, বািঘনী, করানী,

ঢাকী, বাঙালী, iংেরজী, রশমী, আরবী, ফারসী iত ািদ।
িকntu ‘িঝ’, ‘িবিব’, ‘িদিদ’, ‘কিচ’, ‘িমিহ’ i-কারাn হiেব। িপসী, মাসী aথবা িপিস, মািস uভয়i চিলেব।
3। পূেবাk 1, 2 পিরেcেদাk শb িভn aন aসংsৃত শেb কবল ‘i’ হiেব। যথা, ব ািচ, বিজ, মািট, বািড়,
কিট, uিট iত ািদ।
aব য় হiেল িক eবং সবনাম হiেল িবকেl িক বা কী, হiেব। যথা, — tuিম িক eখন খাiেব?
tuিম eখন কী (বা িক) খাiেব? esেল ঈকার pশs।
8। মল
ূ সংsৃত শb aনস
ু াের তdব শেb শ, ষ বা স হiেব। যথা, — আঁশ, aংu, শাঁস, শস , মশা, মশক iত ািদ।

িবেদশী শেbর মল
ূ ucারণ aনস
ু াের s eর sােন স eবং. sh-eর sােন শ হiেব। আসল, সাদা, সবজ
ু , মাসল
ু ,
মসলা, পনিসল, শহর, খিু শ, পাশাক, শাট, শরবৎ iত ািদ।
বাংলায় s+ট যk
ু াkর িছল না, সজন uহার sােন

( +ট) লখা হiত, ekেণ িবেদশী শেbর sেল s লখার

রীিত pচিলত হiয়ােছ।
5। aসংsৃত শেbর সবti ন হiেব। যথা — সানা, কান, বামন
ু , নguন, কারান iত ািদ। “রানী” sােন িবকেl
“রাণী” হiেত পাের।
6। aসংsৃত শেbo রেফর পর ব

নবেণর িdt হiেব না। যথা, — কজ, সদার, জামানী, শত, পদা iত ািদ।

7। শেbর শেষ সাধারণতঃ হs িচh দoয়া হiেব না। যথা, — osাদ, কংেgস, জজ iত ািদ। িকntu ভুল ucারেণর
সmাবনা থািকেল হs িচh িবেধয়। মধ বেণ pেয়াজন হiেল হs িচh িবেধয়। যথা, — ulিক, স কা।
8। িনmিলিখত বানানguিল লk কিরেত হiেব:(ক) রং বা র , সং বা স , বাংলা, বাঙলা, বা লা।
বাঙালী, বা ালী, চিলেব। আ ুল, রে র sােন আuল, রেঙর iত ািদ িবেধয়।
(খ) কাল বা কােলা (k ), িকntu কাল (কল , সময়)
ভাল বা ভােলা ( utম ), মত বা মেতা (সদৃশ )
(গ) কাn লাক। কান কান লাক। কখn স আিসেব? কখন আেস, কখন আেস না।
(ঘ) eকঘ’ র, জ’ ট, ক’টম’ ট, প’ ড়া, ঝ’ ড়া, জ’ লা, ম’ দা, ঘ’ রা iত ািদ।

পি মব

বাংলা

আকােডমী গহ
ৃ ীত বানানিবিধ
তৎসম শেbর িনয়ম
hs দীঘ sরিচh
তৎসম শেbর kেt যখােন hs i u / i-কার u-কার eবং দীঘ ঈ ঊ / ঈ-কার ঊ-কার duিট rপi pচিলত o
গৃহীত, সখােন hs িবকlিটi gহণীয়। a ুির-a ুরী anিরk-anরীk kuিটর-kuটীর বা uণনাভ-ঊননাভ ru-r iত ািদ
uদাহরণযg
ু েকর pথম িবকlিট eকিটমাt rেপ লখা হাক।
hs িবকl না থাকেল তৎসম শেbর বানােন দীঘ sরিচhi িলখেত হেব।
সংsৃত in-pত য়াn শbguিল (aিধকািরn guিণn jািনn শিশn সহেযািগn iত ািদ) কtকারেকর eকবচেন দীঘ ঈকারাn হয় eবং ei দীঘ ঈ-কারাn rেপi eguিল বাংলায় পিরিচত — aিধকারী guণী jানী শশী সহেযাগী iত ািদ)। সংsৃত
ব াকরেণর িনয়েম সমাসবd িকংবা pত য়যk
ু হেল eiসব শেbর দীঘ ঈ-কার আবার hs i-কাের িফের যায়। যমন
guিণজন শিশভূষণ বা সহেযািগতা iত ািদ। িকntu বাংলা বানান-ব বহাের ei িনয়েমর pcuর ব িতkম দখা যায়। যমন
আগামীকাল পরবত কাল pাণীিবদ া হsীদল। eর ফেল aেনক সময় য বানান িব াট ঘেট তার িনরসনকেl িsর হেয়েছ
সমাসবd শেbর kেt সংsৃত মল
ূ শbটেক দীঘ ঈ-কারাn ‘বাংলা’ শb ধের িনেয় সমাস হেলo তার দীঘ ঈ-কােরর ব ত য়
ঘটােনা চলেব না। তাi আগামীকাল মntীগণ মntীসভা শশীভূষণ rপi gহণেযাগ বেল িবেবিচত হেব। তেব তৎসম t o তা
pত য় যাগ করা হেল eiসব শেbর hs i-কারাn (aথাৎ in eর n লােপর পর যা থােক) মল
ূ pািতপিদক rেপi লখা
হেব। যমন pিতdিnতা pিতেযািগতা মিntt sািয়t iত ািদ। aবশ aতৎসম pত েয়র বলায় e িবিধ pেযাজ নয়। যমন,
মntীিগির।

িবসগ িচেhর রkা / বজন
যখােন -তs বা -শs pত য়াn শbguিলেত an িবসেগর pেয়াগ pচিলত (িকntu কালkেম বিজত হেত দখা যােc),
সguিলেত eখন আর িবসগ দoয়ার pেয়াজন নi। ফেল anতঃ pথমতঃ ফলতঃ বstuতঃ kমশঃ pায়শঃ নয়, লখা হাক
anত pথমত ফলত বstuত kমশ pায়শ।
িবসগসিnযk
ু পেদ an িবসগ বিজত হাক। যমন iতঃ + ততঃ = iতsত (iতsতঃ নয়) aহঃ + aহঃ = aহরহ
iত ািদ। িকntu সিnেত যখােন পদমেধ িবসগ রিkত থােক সখােন পদমধ s িবসগ িলখেত হেব। যমন aতঃ + পর =
aতঃপর, মনঃ + পুত = মনঃপুত iত ািদ।
িবসগসিnজাত o-কােরর pচিলত o দীঘকাল গৃহীত rপguিল রkণীয়। যমন akuেতাভয় তেতািধক বেয়ােজ
মেনােযাগ মেনার ন মেনারম।
duঃs িনঃsb িনঃsৃহ বয়ঃs মনঃs iত ািদ শেbর ব াকরণসmত িবকl rপ pচিলত আেছ: dus িনsb িনsৃহ বয়s
মনs। িবসগহীন ei িবকl rপguিলi ব বহায।

হs িচেhর সমস া

পেদর শেষ হsিচেhর ব বহার বাhuল সচ
ূ ক িবেবচনায় eiসব kেt পদাn হs বজনীয়: আিশস িদক িধক পিরষদ
বিণক িবপদ িবরাট িভষক সভাসদ সmাট iত ািদ।
তিdত মtup pত েয়র হসn মাn আর kৎ শানc pত েয়র হs িচhহীন মান িনেয় িব েমর aবকাশ থাকেলo uভয়
kেti হsিবহীন মান ব বhত হাক। যমন ruিচমান, শিkমান,

ীমান, সংsৃতমান eবং ঘটমান ধাবমান বতমান িmয়মান

iত ািদ। aনr
ু পভােব বtup pত য়জাত বাno বান-rেপ লখা হাক; jানবান ধনবান ভগবান।
তেব সংsৃত সিnজাত শেb পূবপেদর শেষ হs িচh থাকেব। যমন িদg াn পৃথkকরণ বাgিসd বাgধারা।

রেফর নীেচ ব
রেফর নীেচ ব
ঊ

েনর িdt

েনর িdt সবti বজনীয়। িdtহীন ei রফযk
ু শbguিলর বানান লkণীয় — aচনা aজন আয

কম চচা tয পূব বজন মছ
ূ না হািদক iত ািদ তা বেটi, eমনকী kিtকা থেক uৎপn কািতক বা বৃd-eর সে

সmিকত বাধক েতo ত o ধ-eর িdt apেয়াজনীয়।

ঙ আর ◌ং
ঙ আর ◌ং duেটাi য-বানােন (সংsৃত ব াকরণমেত) ud, সখেন uধ ু ◌ংi

ব বহায। যমন aহ ার/aহংকার

(<aহm + কার) স ীত/সংগীত (<সm + গীত) pভৃ িতর kেt িdতীয় বানানিটi gহণীয়।
িকntu য সব শেb m-eর সিn-পিরণাম িহেসেব ◌ং আেসিন, সখােনর ◌ং ব বহার করা চলেব না। তাi aংক নয়,
a

(ank + al); বংগ নয়, ব ; শংকা নয় শ া; সংেগ নয়, সে ।
আবার সিnর িনয়েম যেহtu m-eর পের বগ য় ব থাকেল তা m-i থাকেব (◌ং হেব না) িকntu m-eর পের anঃs ব

থাকেল তেবi সটা ◌ং হেব স-কারেণ যমন িকংবদnী িকংবা িpয়ংবদা সংবাদ তমিন সmn সmুd সেmািধ।

শ-ষ-স
য সব তৎসম শেb শ-ষ শ-স duেটাi ব াকরণসmত সguিলর kেt uধ ু শ ব বhত হেব। ei সব িবকেlর
pথমিটi gহণীয়: uশীর-uষীর িকশলয়-িকসলয় শরিণ-সরিণ শায়ক-সায়ক কাশ- কাষ iত ািদ।

aতৎসম শb িবষেয়
হs i-কার দীঘ ঈ-কােরর সমস া
aতৎসম শেb ঈ-কার যথাসmব বজনীয়। তাi kuিমর চাঁদিন ছিন িদিঘ িদয়াশলাi িনcu িনলা পশিম পািখ পািট
পারািন িপিরিত বািড় বাঁিশ বাঁশির রািখ সপ
ু াির সঁ uিত হািত িহরা িহের iত ািদ শেb সবসমেয়i hs i-কার ব বhত হেব।
িকntu কেয়কিট kেt, pচলনগত কারেণ ঈ কােরর ব বহার মেন িনেয়o যমন — কািহনী চীনা চীেন iত ািদর kেt
— িবকেl কািহিন িচনা িচেন sীকার করা যেত পাের।
aতৎসম stীবাচক শেbর kেt hs-iকারi ব বhত হেব। তাi কািক (-মা) কামারিন খিু ক খিু ড় খঁ িদ গয়লািন
চাকরািন চািচ ছাগিল uঁিড় uকির জিঠ (-মা) িঝ ঠাkuরািন িদিদ ধাঙড়িন নিক পাগিল িপিস বািঘিন বামিন বিট ভিড় মািম
(-মা) মািস মথরািন রািন সাহািগ স াঙাতিন iত ািদ।

জীিবকা ভাষা গা ী সmpদায় জাত বাঝােনার জন সবসময় i-কারাn pত য় ব বhত হেব। তাi, oকালিত
জিমদাির ডাkাির পি িত মাsাির আরিব iংেরিজ জাপািন tuরিক ফরািস ফারিস মারািঠ মিথিল িহিn iরািন oিড়িশ বাঙািল
iত ািদ।
কেয়কিট তdব aধতৎসম িম

o িবেদিশ িবেশষণ শbo hs i-কার িদেয়i িলখেত হেব — আnািজ আসািম খিু ন

জাহািজ তজারিত দরিদ দিশ নজরবিn পিn পি িম িবেদিশ মরিম মল
ু tuিব রািজ সরকাির iত ািদ।
িকu দিশ-িবেদিশ সাধারণ িবেশষ শbo hs i-কার িদেয় লখা হেব: কাঁসাির করামিত গালািম চালািক িটটকাির
ঢািক (যারা ঢাক বাজায়) পড়িশ মািল (যারা বাগােন কাজ কের) শািলিশ হিmতিm iত ািদ।
তেব সংsৃত ঈয় pত য় যিদ a-তৎসম শেbর সে

যk
ু হয় স kেt দীঘ ঈ-কার বজায় রাখেত হেব, যমন:

aেsলীয় iuেরাপীয় iতালীয় eশীয় কানাডীয় জজ য় iত ািদ।

িক আর কী
কী আর িক — ei দi
ূ শেbর মেধ o eকটা pেভদ রাখা বা নীয়। ‘কী’ হল কখনo কমবাচক p মল
ূ ক সবনাম,
কখনo িবেশষেণর িবেশষণ: tuিম কী দেখছ বলেব তা! বা কী চমৎকার। কী বা তার শাভা! িবকlাtক িবেশষণ িহেসেবo
কী ব বhত হেব: কী রাম কী শ াম — duেটাi সমান পািজ। কীেস eবং কীেসর শb duিটo দীঘ ঈ-কার িদেয় লখা uিচত।
িকntu য-pে র utর হয় হ াঁ হেব, না হয় না হেব স kেti uধ ু hs i-কারযk
ু িক ব বhত হেব:
tuিম িক দেখছ বiটা? — eর utর হেব হ াঁ বা না।
tuিম কী দেখছ? eর utর হেব

াতা যা দেখেছ তার নাম বা বণনা।

হs u-কার দীঘ ঊ-কার িনেয়
a-তৎসম শেb িবকlহীনভােব hs u-কার ব বhত হেব। তাi িলখেত হেব ধেু লা পুেজা পুেরা (ধেূ লা পূেজা পূেরা
নয়)। তমিন uিনশ cuন cuল জুয়া পুব iত ািদ।
aবশ দীঘ ঊ-কারযk
ু তৎসম শb বা uপসেগর সে

বাংলা pত য় বা শb যk
ু হেলo ব ু ৎপিt sারকতার সেূ t

druত aথ বােধর সহায়ক বেল মেূ লর দীঘ ঊ/ঊ-কার পালটােনা িঠক হেব না। তাi ঊনিtশ ধত
ূ ািম মখ
ূ ািম ভূtuেড় পূজাির।
তেব শbguিল aধতৎসম rপ gহণ করেল দীঘ ঊ-কােরর বদেল hs u-কারi গৃহীত হেব: uনপাঁজেু র ম ু খিু ম ধর
ু tuিম পুজুির
iত ািদ।

শbােn o-কার
o- িনর ucারণ বাঝােনার জন eiসব শেb o-কারাn rপ থাকেব: কােলা ছােটা বেড়া ভােলা মেতা, eগােরা
বােরা তেরা চােdা পেনেরা ষােলা সেতেরা আঠােরা।
“ তা” eবং সi সেূ t ‘হয়েতা’ o-কারাn হাক।
িকntu, eত কত তত যত iত ািদ শেb o-কার apেয়াজন।
কাn- কান- কােনা- কানo — ei বানানguিলর মেধ duিট িভn aেথ ‘ কাn’ (p বাচক সবনাম, which) আর
' কােনা' কানo, (aিন য়সচ
ূ ক সবনাম, some, any) ব বহার করা হাক। aেনকguিলর মেধ কেয়কিট বাঝােনার জন
লখা হাক ‘ কােনা কােনা” / ‘ কানo কানo’।

তমিনভােব কখেনা/কখনo, কােরা/কারo, আেরা/আরo আেরাi/ আরoi।
Too aেথ ‘o’ যাগ করেল সটা sতnt বণ িহেসেবi লখা uিচত। তাi, আজo eখনo তামারo রােমরo iত ািদ।
-uয়া pত য় জেু ড় য-rপ হয় (জল+uয়া>জলয়
ু া),

আিদ akের (Syllable-e) sর িন a-যk
ূ শেbর সে
ু মল

তার আধিু নক sরসংগিতpসত
ূ rেপ duেটা o-কার দoয়াi সংগত হেব। তাi জলয়
ু া থেক জােলা, পuয়া থেক পােড়া,
পuয়া থেক পােটা।
িবেশষেণর ‘ লা’ pত েয়র ucারণ বজায় রেখ িলখেত হেব: ঘারােলা, uঁেচােলা, জারােলা, ধারােলা, িটেকােলা,
প াঁচােলা।
িkয়াপেদর িবিভn rেপ িনmবিণত পাথক guিল বজায় রাখা হাক:
িনত বতমানকােল a-কারাn: tuিম কাn কাগজ পড়?
বতমান aনj
ু ায় o-কারাn: eটা পেড়া তা দিখ।
tucাথক বতমান aনj
ু ায় হলn: tui প !
ভিবষ ৎ aনj
ু ায় eকািধক o-কার: e বiটা aবশ i পােড়া।
বs ধাtuর kেt বতমান o ভিবষ ৎ aনj
ু ার rপ হেব বােসা।
তেব িkয়াপেদর aতীত o ভিবষ ৎ rেপ শষ বেণ o-কার হেব না aথাৎ বলল বলত বলব লখা হেব। হল
(<হiল), হত (<হiত) ধরেনর শbo o-কার ছাড়াi িলখেত হেব।
সািধত ধাtu থেক িন

n িkয়াবাচক িবেশেষ র rপ হেব না-anক। যমন করােনা শানােনা বলােনা চালােনা

লাগােনা পাঠােনা খাoয়ােনা iত ািদ। তমিন ei জাতীয় িd-akরযk
ু ধাtuর িdতীয় ব

েন o-কার দoয়া চাi: জেু ড়াল

িপেছােব uেরাল িভেড়ােব লেু কােব।
aসমািপকা িkয়ার কােনা rেপi sরসংগিতেত o-কার বা ঊ কমার pেয়াজন নi। তাi বােল বা ব’ ল নয়,
িলখেত হেব বেল কেয় হেয় সেয় পেড় চেল। তেব িবেশষ kেt aথেবােধ সংশয় দখা িদেল ঊ কমার pেয়াগ চলেত
পাের।
কেয়কিট িkয়াপেদর aনj
ু া-rেপ o-ucারণ বাঝােনার জন o-কার pেয়াগ সংগত: বাs হান হাক।
সািধত pেযাজক ধাtuর ভিবষ ৎ aনj
ু ায় io-র বদেল iেয়া লখা হাক। যমন কিরেয়া দিখেয়া uিনেয়া।
িসd আ-anক ধাtuর মধ ম পুruেষর aনj
ু ার kেto oiভােব ‘ য়া’ হেব: খেয়া িদেয়া যেয়া।

ঙ বনাম
িকu িকu শেb ঙ eবং

dui বানানi pচিলত। যমন ভাঙা-ভা া, বাঙািল-বা ািল। eসব kেt মান ucারেণর

িভিtেত ঙ-বানানi লখা হাক: কাঙাল গাঙািন ডাঙা িডিঙ ঢ াঙা ধাঙড় নাঙর ভাঙন রিঙন রাঙা লাঙল।
তেব যখােন সাধারণত

ucারণ হয়, সখােন g-যk
ু

-i িলখেত হেব, যমন জ ল জি

দা া ভি

লিু

হা ামা।

জ eবং য
a-তৎসম শেb ব ু ৎপিt-sারকতার সেূ t druত aথেবােধর সহায়ক বেল য-eর বদেল জ ব বহার করবার ব াপাের
eiসব kেt ব ািতkম থাকেছ: যখন যত যnর যান য iত ািদ।

pচিলত কেয়কিট kেt aবশ য-eর বদেল জ হেব। যমন, কাজ জািত জঁ i
ু জা জাগাড় জাড়া জায়াল।

ণ eবং ন
সংsৃত ণt িবধান কবল তৎসম শেbর kেti pেযাজ । তাi eধরেনর শেb দn -ন হেব: a ান কান কানাkuিন
cuন ঝরনা ঠাকruন দruন ধরনা পুেরােনা রািন সানা iত ািদ।
a-তৎসম শেbo মধ
ূ ন বেণর সে

যk
ু ু লnভn iত ািদ।
ু -ন দn ন-i হেব। তাi, আnা ঠাnা পাnা মn

শষস
a-তৎসম শেb pচলন aনয
ু ায়ী শ-ষ-স-রo ব বহার হেব। যমন ষাঁড় মাষ মািস িপিস শিরক।

k eবং খ
kuদ kত k াপা iত ািদ শেb k-eর বদেল খ ব বহারi সংগত। িলখেত হেব খদ
ু খত খ াপা।

িবেদিশ শb িবষেয়, eকu পৃথক-ভােব
বাংলা শbভা াের গৃহীত িবেদশী শেbর kেt দীঘ sরিচh না িদেয় hs sরিচh ব বহার করাi সংগত হেব।
তাi লখা হাক: iগল iদ iি িনয়ার is কিমিট কািজ ি
ি

ান জানয়
ু াির িডিg ি

নিবশ নিভ িpডার িফ িফিরি

িবচ িমিটং িমিলটাির রফাির লাiেbির লিড সেkটাির িহজির iত ািদ।
িবেদিশ শেbর kেt মধ
ূ ণ ণ pেযাজ হেব না, সবti দn ন ব বহার করেত হেব: iরান কনoয়ািলশ কাবন

কািনশ কারান গভনর টািমনাল

ন পরগনা। কnাকটর কেnালার লnন লnন iত ািদ।

st বণguc িবিশ iংেরিজ শেb s ব বহার কের িলখেত হেব is, পাs, পাsার মাsার sশন sার িsট।
sা ীkত যসব িবেদিশ শেbর ucারেণ

হয় সখােন ei বানান লখা হাক: ি

,ি

ান, ি

াb।

eiসব আরিব-ফারিস শেb স ব বহারi চলেব: iসলাম তসিবর ফারিস মস
ু িলম মস
ু লমান সাদা িসতারা সল
ু তান
সািফয়া iত ািদ।
আমােদর চাল ু aভ ােসর মেধ eেস গেছ বেল ei শbguিল তালব শ িদেয় লখা হাক: আপেসাশ আেয়শ oয়ািশল
কািশশ তহিশল পাশাক বকিশস বাদশািহ পািলশ মিশন রািবশ iত ািদ।
iংেরিজ s-eর ucারণ বাংলায় বজায় থাকেল তা দn স িদেয়i লখা হেব: কস kস নাসাির পাস মস িমস
সট
ু েকস iত ািদ।

র-ফলা
িবেদিশ শেbর kেt ঋ-কার ব বহার না কের র-ফলা i-কার i ব বhত হেব। যমন খৃ
িbিটশ।

সmণ
ূ

নয় ি

; বৃিটশ নয়

