
 

 

BANGLA SECOND PAPER 
ফাাংরা ফযাওযড 

৯ভ - ১০ভ শ্রেডীয শ্রফাটড  ফই শ্রণকও 

ফড - ১ 

১) বালায ৃষ্টি য় - ধ্বষ্টনয াাকময 
২) বালায ভূর উাদান - ধ্বষ্টন 

৩) ধ্বষ্টনয ৃষ্টি য় - ফাকমকেয াাকময 
৪) ফঢড ভাকন ৃষ্টণফীকঢ বালা প্রঘষ্টরঢ আকঙ - াকে ষ্টঢন াচাকযয শ্রফষ্ট( ৩৫০০+) 

৫) বালাবালীয ষ্টদও শ্রণকও ফাাংরায অফস্থান - ৪ণড 
৬) ফঢড ভাকন ৃষ্টণফীকঢ ওঢ শ্ররাকওয ভুকঔয বালা ফাাংরা - প্রায় ষ্টি শ্রওাটি 

৭) ৃষ্টণফীয ফ বালাযই - উবালা আকঙ 

৮) বালায রূ - ২ টি 

৯) াধ ুবালা - নাঝকওয াংরা  ফকৃ্তঢায অনুকমাকী 
১০) াধ ুবালা - গুরু কম্ভীয  ঢৎভ ব্দফহুর 

১১) বালায ঘষ্টরঢ যীষ্টঢ - ষ্টযফঢড নীর 

১২) নাঝও  ফকৃ্তঢায াংরাকয উকমাকী - ঘষ্টরঢ বালা 
১৩) ফাাংরা বালায ব্দ ম্ভাযকও বাক ওযা মায় - ৫ বাকক 

১৪) ঢৎভ ব্দ- ঘন্দ্র, ূমড, নক্ষি, বফন, ধভড, াি, ভনুলয 
১৫) ঢদ্ভফ ব্দ - াঢ, ঘাভায 

১৬) অধড ঢৎভ ব্দ- শ্রচযাঙনা, শ্রঙযাদ্দ, ষ্টকন্নী, শ্রফািভ, কুষ্টিঢ 

১৭) শ্রদষ্ট ব্দ - কুষ্টে, ঘুরা, কুরা, কঞ্জ, শ্রঘাঙ্গা, শ্রঝায, টাফ, টাকয, শ্রঠেঁ ষ্টও 

১৮) ধভড াংক্রান্দ আযষ্টফ ব্দ - আল্লা, ইরাভ, ঈভান, চ,ু শ্রওাযফাষ্টন ইঢযাষ্টদ 

১৯) প্রাষ্টনও আযষ্টফ ব্দ - আদারঢ, আকরভ, ইনান, উষ্টওর, এচরা, ওরভ, ওানুন ইঢযাষ্টদ 

২০) ধভড াংক্রান্ত পাযষ্ট ব্দ - শ্রঔাদা, গুনা, শ্রদাচঔ, নাভাচ, শ্রপকযঢা ইঢযাষ্টদ 

২১) প্রাষ্টনও পাযষ্ট ব্দ - ওাযঔানা, ঘভা, চফান ফষ্টন্দ, ঢাষ্টযঔ, শ্রঢাও, দপঢয, দযফায ইঢযাষ্টদ 

২২) ইাংকযষ্টচ ব্দ - ইউষ্টনবাষ্টডটি, ইউষ্টনয়ন, ওকরচ, টিন, নকবর ইঢযাষ্টদ 

২৩) ঢুড ষ্টকচ ব্দ - আনায, আরষ্টন, আরভাষ্টয, ষ্টকচড া, গুদাভ, ঘাষ্টফ ইঢযাষ্টদ 

২৪) পযাষ্ট ব্দ - ওাঢুড চ, কুন, ষ্টটকা, শ্রযকতাযােঁ 
২৫) রন্দাচ ব্দ - ইস্কান, শ্রঝওওা, ঢুরু, রুইঢন, যঢন 

২৬) গুচযাটি ব্দ - ঔদ্দয, যঢার,  

২৭) াঞ্জাষ্টফ ব্দ - ঘাষ্টদা ষ্টঔ 

২৮) ঢুষ্টওড  ব্দ - ঘাওয, ঘাকু, শ্রঢা, দাকযাকা 
২৯) ষ্টঘনা ব্দ- ঘা, ষ্টঘষ্টন 

৩০) ফাষ্টভডচ ব্দ - পুষ্টঙ্গ, রুষ্টঙ্গ 
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৩১) চাাষ্টন ব্দ - ষ্টযক্সা, াষ্টযষ্টওষ্টয 

৩২) ষ্টভে ব্দ - যাচা ফাদা ( ঢৎভ+ পাযষ্ট), াঝ ফাচায( ফাাংরা+ পাযষ্ট), শ্রট শ্রভৌরষ্টব(ইাংকযষ্টচ+ পাযষ্ট), শ্রট 

ষ্টিঢ( ইাংকযষ্টচ+ ঢৎভ), ষ্টিিাব্দ( ইাংকযষ্টচ+ঢৎভ), শ্রঘৌ ষ্টদ্দ( পাযষ্ট+ আযষ্টফ) 

৩৩) ফযাওযড ব্দটিয প্রওৃষ্টঢ প্রঢযয় - ষ্টফ+আ+ওৃ +অন 

৩৪) ফযাওযড কব্দয অণড - ষ্টফকল বাকফ ষ্টফকেলড 

৩৫) প্রকঢযও বালায শ্রভৌষ্টরও অাং - ৪টি 

ফাাংরা ফযাওযড 

৯ভ -১০ভ শ্রেডীয শ্রফাটড  ফই 

ফড - ২ 

১) ডত্ব  লত্ব ষ্টফধান আকরাষ্টঘঢ য় - ধ্বষ্টনঢকে 

২) কব্দয কু্ষদ্াাংকও ফরা য় - রূ 

৩) রূ কঞন ওকয - ব্দ 

৪) ব্দঢকেয অয নাভ - রূঢে 

৫) ফাওযঢকেয অয নাভ - দক্রভ 

৬) ষ্টফবষ্টক্তীন নাভ ব্দকও ফকর - প্রাষ্টঢষ্টদও 

৭) াষ্টধঢ ব্দ - াঢা, কযষ্টভর। দম্পষ্টঢ 

৮) াষ্টধঢ ব্দ - ২ প্রওায 

৯) প্রওৃষ্টঢ - ২ প্রওায 

১০) নাভ প্রওৃষ্টঢয উদাযড - াঢর, পুকরর, ভুঔয 

১১) প্রঢযয় - ২ প্রওায 

১২) ফাাংরা বালায় উকড - ৩ প্রওায 

১৩) াংসৃ্কঢ উকড - ২০ টি 

১৪) াংসৃ্কঢ উকড - প্র, যা, অ 

১৫) ফাাংরা উকড - ২১ টি 

১৬) ফাাংরা উকড - অ, অনা, অখা, অচ, আ, আফ, ষ্টন 

১৭) ফাাংরা বালায শ্রভৌষ্টরও ধ্বষ্টন ভূ - ২ প্রওায 

১৮) ধ্বষ্টন ষ্টনকদডও ষ্টঘহ্নকও ফরা য় - ফডড 
১৯) ফাাংরা ফডডভারায় শ্রভাঝ ফডড - ৫০ টি 

২০) স্বযফডড - ১১ টি 

২২) ফযঞ্জন ফডড - ৩৯ টি 

২৩) ফাাংরায় - ২ টি শ্রমৌষ্টকও স্বযধ্বষ্টন ( ঐ, ) 

২৪) স্বযফকডডয াংষ্টক্ষপ্ত রূকও ফরা য় - ওায 

২৫) ফযঞ্জনফকডডয াংষ্টক্ষপ্ত রূকও ফকর - পরা 
২৬) ও শ্রণকও ভ মডন্ত - ২৫ টি স্পডধ্বষ্টন 

২৭) দন্তয ফডড - ঢ, ণ,দ, ধ 
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২৮) ষ্ঠ ফডড - , প, ফ,ব, ভ 

২৯) ভূধডডয ফডড - ঝ, ঞ, ট,ঠ,ড 

৩০) উচ্চাযকনয স্থাকনয নাভানুাকয ফযঞ্জনফডড ভূ - ৫ বাকক ষ্টফবক্ত 

৩১) যােয়ী ফডড - ৩ টি 

৩২) নাষ্টওয ফডড -৫ টি ( গ, জ, ড, ন, ভ) 

৩৩) ফাাংরা বালায় শ্রমৌষ্টকও স্বযধ্বষ্টন -২৫ টি 

৩৪) স্পড ফডড - ২৫ টি ( ও শ্রণকও ভ মডন্ত) 

৩৫) স্পড ফযঞ্জনধ্বষ্টন গুকরা - ২ বাকক ষ্টফবক্ত ( অকখাল  শ্রখাল) 

৩৬) অকখাল ধ্বষ্টন - ও, ঔ, ঘ, ঙ 

৩৭) শ্রখাল ধ্বষ্টন - ক, খ, চ, ছ 

৩৮) শ্রখাল ধ্বষ্টন - ২ প্রওায ( অল্পপ্রাড  ভাপ্রাড) 

৩৯) অল্পপ্রাড ধ্বষ্টন - ও,ক, ঘ,চ 

৪০) ভাপ্রাড ধ্বষ্টন - ঔ,খ, ঙ,ছ 

ফাাংরা ফযাওযড 

৯ভ -১০ভ শ্রেডীয শ্রফাটড  ফই শ্রণকও 

ফড-৩ 

১) ,,ল,- ৪ টি উষ্ম ফা ষ্টধ্বষ্টন 

২) , ল, - অকখাল অল্পপ্রাড ধ্বষ্টন 

৩)  - শ্রখাল ভাপ্রাড ধ্বষ্টন 

৪) অন্তঃস্থ ধ্বষ্টন - ২ টি ( য্ ব্) 

৫) অ ধ্বষ্টনয স্বাবাষ্টফও উচ্চাযড - অভর, অকনও, ওঢ 

৬) অ ধ্বষ্টন  ধ্বষ্টনয ভকঢা উচ্চাযড - অধীয, অঢুর, ভন 

৭) যফঢী স্বয াংফৃঢ কর কব্দয আষ্টদ - অ াংফৃঢ য় 

৮) ফাাংরায় এওাক্ষয কব্দ- আ দীখড য় 

৯) শ্রমভন - মা, ান, ধান, াচ, ঘার 

১০) এওাক্ষয কব্দয ই এফাং ঈ - দকুঝাই দীখড য়( ষ্টফল, ষ্টফ, দীন, ষ্টদন,ীঢ) 

১১) এ ধ্বষ্টনয উচ্চাযড - ২ যওভ য় 

১২) এ ধ্বষ্টনয াংফৃঢ উদাযড - কণ, খাকঝ, শ্রদাকল, গুকড 

১৩) এ ধ্বষ্টনয ষ্টফফৃঢ উচ্চাযকডয উদাযড -:ওযাঝ, ফযাঝ, দযাঔ, এযাওা 
১৪) এ ধ্বষ্টনয ষ্টফফৃঢ উচ্চাযড ায়া মায় - কব্দয আষ্টদকঢ 

১৫) ঐ ধ্বষ্টনটি এওটি - শ্রমৌষ্টকও স্বযধ্বষ্টন 

১৬) ফাাংরা এওাক্ষয কব্দ -  ওায দীখড য় 

১৭) ও ফকীয় ফা ওন্ঠ্য স্পডধফষ্টন - ৫ টি ( ও,ঔ,ক,খ,গ) 

১৮) ঘ ফকীয় ফা ঢারফয স্পডধ্বষ্টন - ৫ টি ( ঘ,ঙ,চ, ছ,জ) 

১৯) ঝ ফকীয় ফা ভূধডডয ধ্বষ্টন- ৫ টি ( ঝ,ঞ,ট,ঠ,ড) 

২০) ঢ ফকীয় ফা দন্তধ্বষ্টন - ৫ টি ( ঢ,ণ,দ,ধ,ন) 
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২১)  ফকীয় ফা ষ্ঠধ্বষ্টন - ৫টি ( ,প,ফ ব,ভ) 

২২) ওম্পনচাঢ ধ্বষ্টন - য 

২৩) াষ্টবডও ধ্বষ্টন- র 

২৪) উষ্ম শ্রখালধ্বষ্টন -  

২৫) কদয ভকধয ষ্টফকড ণাওকর যফঢী - ফযঞ্জন ষ্টিঢ য় 

২৬) ঢােন চাঢ ধ্বষ্টন - ২ টি ( ে, ঢ়) 

২৭) ফাাংরা ওায - ১০ টি 

২৮) ফাাংরা ফযঞ্জন ফকডড পরা - ৬টি 

২৯) ক্ষ্ম ফডড - ও+ ল+ ভ 

৩০) আষ্টদ স্বযাককভয উদাযড - সু্কর>ইসু্কর, শ্রেন> ইষ্টেন 

৩২) অন্তযস্বযাককভয উদাযন- ষ্টদশ্ > ষ্টদা, শ্রাঔত্ > শ্রাক্ত, শ্রফঞ্চ> শ্রফষ্টঞ্চ 

৩৩) অষ্টনষ্টষ্টঢয উদাযড- আষ্টচ> আইচ, াধ>ু াউধ 

৩৪) অভীওযকডয উদাযড - ধ+ ধ> ধাধ, ঝ+ঝ> ঝাঝ 

৩৫) স্বয ঙ্গষ্টঢয উদাযড - শ্রদষ্ট> ষ্টদষ্ট, ষ্টফরাষ্টঢ> ষ্টফষ্টরষ্টঢ, ভুরা> ভুকরা 
৩৬) স্বযকরা এয উদাযড - ফষ্টঢ> ফস্ ষ্টঢ, চানারা> চান্ রা 
৩৭) ধ্বষ্টন ষ্টফকমডয উদাযড - ফাক্  > ফাস্ ও, ষ্টযক্ া> ষ্টযস্,ওা 
৩৮) ভীবফন এয উদাযড - চন্ম> চম্ম, ওােঁদনা> ওান্না 
৩৯) ষ্টফলভীবফন এয উদাযড - যীয> যীর, রার> নার 

৪০) ফযঞ্জন ষ্টফওৃষ্টঢয উদাযড - ওফাঝ> ওাঝ, শ্রধাফা> শ্রধাা 

ফাাংরা ফযাওযড 

৯ভ-১০ভ শ্রেডীয শ্রফাটড  ফই শ্রণকও 

ফড- ৪ 

১) ঝ ফকীয় ধ্বষ্টনয আকক ঢৎভ কব্দ - 'ড' মুক্ত য় ( খন্টা, রন্ঠ্ন, ওাি) 

২) ঋ, য, ল এয য- 'ড' য়( ঋড,ঢৃড,ফডড, ফডডনা,বীলড) 

৩) স্ববাফঢই ভূধডনয কয়কঙ এভন ব্দ- ঘাডওয, ফাষ্টডচয, ভড, রফড, শ্রফড,ুফীডা, রাফডয ইঢযাষ্টদ 

৪) ড- ত্ব ষ্টফধান য় না - ভাফদ্ধ কব্দ 

৫) ভা ফদ্ধ কব্দ ভূধডনয এয ষ্টযফকঢড  কফ - ন 

৬) 'ঋ' ওাকযয কয - ল য় ( ঋষ্টল, ওৃলও, দষৃ্টি,ৃষ্টি) 

৭) ঢৎভ কব্দয 'য' এয য - ল য় ( ফলডা, খলডড, ফলডড) 

৮) ঝ ফকীয় ধ্বষ্টনয াকণ - ল য় ( ওি, স্পি, নি, ওাষ্ঠ) 

৯) স্ববাফঢই ' ল' কয়কঙ এভন ব্দ- লেঋঢু, শ্রযাল, শ্রওাল, আলাঢ়। বালড, বালা, ঊলা, শ্রৌল, ালাড, বূলড 

১০) 'ল' য় না এভন ব্দ- ষ্টচষ্টন, শ্রাাও, ভাোয, শ্রাে 

১১) াাাষ্ট দইু ফকডডয ষ্টভরনকও ফকর - ষ্টি 

১২) ফাাংরা ষ্টি - ২ যওকভয 

১৩) ঢৎভ ষ্টি - ৩ প্রওায 
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১৪) ওষ্টঢয় ষ্টি ষ্টফকিদ - মণা+অণড= মণাণড, ূমড+ উদয়= ূকমডাদয়, শ্রদফ+ঋষ্টল= শ্রদফষ্টলড, ঢৃষ্ণা+ঋঢ= ঢৃষ্ণাঢড , চন+এও= 

চননও, ফন+লষ্টধ=ফকনৌলষ্টধ, নন+অও=নায়ও, নক+অও=কায়ও,  

১৫) াষ্টধঢ ষ্টি - উৎ+ম্থান=উণান, ম্ + ওায= াংস্কায, ম্ + ওৃঢ= াংসৃ্কঢ 

১৬) ষ্টনাঢকন ষ্টদ্ধ ষ্টি- আ+ঘমড= আশ্চমড, লট্ + দ= শ্রলাে, র্ + য = যস্পয 

১৭) ষ্টফকড ষ্টি - ফাঘঃ+ষ্টঢ= ফাঘস্পষ্টঢ, বাঃ+ওয= বাস্কয, অঃ+ ষ্টনষ্ট= অষ্টনষ্ট, অঃ+ অ= অয 

১৮) ফাাংরায় ুরুল  স্ত্রীফাঘও ব্দ - ২ প্রওায 

১৯) ত্নী অকণড স্ত্রীফাঘও ব্দ - ভা, ঘাঘী, ওাওী, দাদী, ননদ, চা ইঢযাষ্টদ 

২০) ষ্টঢ অকণড ুরুলফাঘও ব্দ - ফাফা, ওাওা, দাদা, নন্দাই, শ্রদয, বাই 

২১) ঈ প্রঢযয় মুক্ত স্ত্রীফাঘও ব্দ - শ্রফঙ্গভী, বাকনী 
২২) নী প্রঢযয় মুক্ত স্ত্রীফাঘও ব্দ - ওাভাযনী, শ্রচকরনী, কুভাযনী, শ্রধাানী 
২৩) আনী প্রঢযয়মুক্ত ব্দ - ঞাকুযাডী, নাষ্টঢানী, শ্রভণযানী, ঘাওযাডী 
২৪) ইনী প্রঢযয় মুক্ত - ওাঙ্গাষ্টরনী, শ্রকায়াষ্টরনী, ফাষ্টখনী 
২৫) আইন প্রঢযয় মুক্ত - ঞাকুযাইন 

২৬) ষ্টনঢয স্ত্রীফাঘও ব্দ - ঢীন, ৎভা, একয়া, দাই, ধফা 
২৭) আ শ্রমাকক াংসৃ্কঢ স্ত্রী প্রঢযয়মুক্ত ব্দ - ভৃঢা, ষ্টফফাষ্টঢা, ভাননীয়া, ওষ্টনষ্ঠা ইঢযাষ্টদ 

২৮) চাষ্টঢ ফাঘও - অচা, শ্রওাষ্টওরা, ষ্টলযা, ক্ষষ্টিয়া 
২৯) ঈ প্রঢযয়কমাকক াধাযড অকণড স্ত্রীফাঘও- ষ্টনাঘযী, বয়াংওযী, যচওী, ষ্টওকাযী, ুন্দযী 
৩০) ঈ প্রঢযয়কমাকক চাষ্টঢ ফাঘও স্ত্রী ব্দ - ষ্টাংী, ব্রাক্ষডী, ভানফী, নফষ্ণফী, কুভাযী, ভয়ূযী 

ফাাংরা ফযাওযড 

৯ভ-১০ভ শ্রেডীয শ্রফাটড  ফই শ্রণকও 

ফড- ৫ 

১) কু্ষদ্াকণড কঠিঢ স্ত্রীফাঘও ব্দ - নাটিওা, ভাষ্টরওা, কীষ্টঢওা, ুষ্টতওা 
২) ঈনী, নী, শ্রমাকক কঠিঢ ব্দ- ভায়ষ্টফনী, কুষ্টওনী, শ্রমাষ্টকনী, শ্রভধাষ্টফনী, দঃুষ্টঔনী 
৩) ষ্টফকল ষ্টনয়কভ াষ্টধঢ স্ত্রী ফাঘও ব্দ - শ্রনিী, ওিী, ধািী, ঢী, ভঢী, রূফঢী, ফুষ্টদ্ধভঢী ম্রাজ্ঞী, ইঢযাষ্টদ 

৪) ষ্টফকদী স্ত্রীফাঘও ব্দ - ঔানভ, শ্রচনানা, ভাকরওা, ুরঢানা, ভঢাষ্টযভা 
৫) ষ্টনঢয স্ত্রীফাঘও ব্দ - ঢীন, অধডাষ্টঙ্গনী, কুরঝা, ষ্টফধফা, অূমডম্পযা, ত্নী 
৬) স্ত্রী- ুরুল উবয় শ্রফাছায় এভন ব্দ - চন, ষ্টশু, াষ্টঔ, ন্তান 

৭) স্ত্রী ফাঘও য় না এভন ুরুল ফাঘও ব্দ - ওষ্টফযাচ, ঠাওী, ওৃঢদায,  

৮) শ্রওফর স্ত্রী ফাঘও ফুছায় এভন ব্দ - ঢীন, ৎভা, ধফা 
৯) শ্রম ফ ুরুল ফাঘও কব্দয ২ টি ওকয স্ত্রীফাঘও ব্দ আকঙ - শ্রদফয, বাই, ষ্টক্ষও, ফিু, দাদা,  
১০) ষ্টিরুক্ত কব্দয প্রকয়াক কয়কঙ - আভায জ্বয জ্বয রাককঙ এই ফাকওয 
১১) বাকরা বাকরা পর, শ্রপােঁঝা শ্রপােঁঝা াষ্টন - কব্দয ষ্টিরুষ্টক্তয প্রকয়াক কয়কঙ 

১২) ভাণডও ষ্টিরুক্ত ব্দ - ধন-শ্রদৌরঢ, শ্রঔরা-ধুরা, রারন- ারন 

১৩) ষ্টফযীঢাণডও ষ্টিরুক্ত ব্দ - শ্ররন-শ্রদন, শ্রদনা- ানা, ধনী- কষ্টযফ 

১৪) কদয ষ্টিরুষ্টক্তয প্রকয়াক কয়কঙ - খকয খকয শ্ররঔাো কি, শ্রদক শ্রদক ধনয ধনয ওযকঢ রাকর 

১৫) কদয ষ্টিরুষ্টক্তয আষ্টধওয শ্রফাছাকঢ প্রকয়াক - যাষ্ট যাষ্ট ধান 
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১৬) াভানয শ্রফাছাকঢ - আষ্টভ জ্বয জ্বয শ্রফাধ ওযষ্টঙ 

১৭) ষ্টক্রয়া ষ্টফকলড শ্রফাছাকঢ কদয ষ্টিরুষ্টক্ত - ষ্টপকয ষ্টপকয ঘায় 

১৮) ষ্টক্রয়াফাঘও কব্দ ষ্টফকলড রুক কদয ষ্টিরুষ্টক্ত - শ্রঢাভায শ্রনই শ্রনই বাফ শ্রকর না 
১৯) ষ্টক্রয়াফাঘও কব্দ শ্রৌনঃুষ্টনওঢা শ্রফাছাকঢ কদয ষ্টিরুষ্টক্তয প্রকয়াক - শ্রটকও শ্রটকও য়যান কয়ষ্টঙ 

২০) অফযকয়য ষ্টিরুষ্টক্তকঢ বাকফয কবীযঢা শ্রফাছাকঢ - ষ্টঙ ষ্টঙ, ঢুষ্টভ ওী ওকযঙ? 

২১) অফযকয়য ষ্টিরুষ্টক্তকঢ ষ্টফকলড শ্রফাছাকঢ - ষ্টরুকচ ফাষ্টঢ জ্বকর ষ্টভটি ষ্টভটি 

২২) অফযকয়য ষ্টিরুষ্টক্তকঢ ধ্বষ্টন ফযঞ্জনা ফুছাকঢ - ষ্টছয ষ্টছয ওকয ফাঢা ফইকঙ, ফৃষ্টি কে ঝাুয ঝুুয 

২৩) মগ্নযীষ্টঢকঢ কঠিঢ ভাণডও ষ্টিরুক্ত ব্দ - ঘারঘরন, যীষ্টঢনীষ্টঢ, বয়টয 

২৪) মুগ্নযীষ্টঢকঢ কঠিঢ ষ্টবন্নাণডও ষ্টিরুক্ত ব্দ - টারবাঢ, ঢারাঘাষ্টফ ণখাঝ 

২৫) ষ্টফবষ্টক্তমুক্ত কদয দইুফায ফযফাযকও - দাত্মও ষ্টিরুষ্টক্ত ব্দ ফরা য় 

২৬) দাত্মও ষ্টিরুষ্টক্তয উদাযড - বকয় বকয় এষ্টককয় শ্রকরাভ,  

২৭) মুগ্নযীষ্টঢকঢ কঠিঢ দাত্মও ষ্টিরুষ্টক্ত - াকঢ নাকঢ, আওাক ফাঢাক, দকর ফকর 

২৮) ঢওড ঢা অকণড ষ্টিরুক্ত কব্দয প্রকয়াক - শ্রঙকরটিকও শ্রঘাকঔ শ্রঘাকঔ শ্রযকঔা 
২৯) ওাকরয ষ্টফতায অকণড ষ্টিরুক্ত কব্দয প্রকয়াক - শ্রণকও শ্রণকওা ষ্টশুটি ওােঁদকঙ 

৩০) আষ্টধওয অকণড ষ্টিরুক্ত ব্দ - শ্ররাওঝা াকে াকে য়ঢান 

৩১) ধ্বনযাত্মও ষ্টিরুষ্টক্তকঢ আষ্টধওয অকণড - শ্রখউ শ্রখউ, কুহু কুহু, ছভ ছভ, ষ্টভউ ষ্টভউ, ঞা ঞা, ষ্টছ ষ্টছ, খঘাখঘ 

৩২) মুগ্নযীষ্টঢকঢ কঠিঢ ধ্বনযাত্মও ব্দ - ঝাুয ঝুুয, াু হুু, ষ্টওষ্টঘয ষ্টভষ্টঘয 

৩৩) ষ্টফকলয অকণড ধ্বনযাত্মও ষ্টিরুক্ত - ফৃষ্টিয ছভছভাষ্টন আভাকদয অষ্টস্থয ওকয শ্রঢাকর। 

ফাাংরা ফযাওযড 

৯ভ- ১০ভ শ্রেডীয শ্রফাটড  ফই শ্রণকও 

ফড -৬ 

১) াংঔযাফাঘও ব্দ - ৪ প্রওায 

২) ঢাষ্টযঔ ফাঘও ব্দ - ১ শ্রণকও ৪ মডন্ত ষ্টষ্টন্দ ষ্টনয়কভ াষ্টধঢ 

৩) ফঘন ফযাওযকডয - াষ্টযবাষ্টলও ব্দ 

৪) ফঘন কব্দয অণড - াংঔযায ধাযডা 
৫) ফাাংরা বালায় ফঘন - ২ প্রওায 

৬) ঝা, টি ঔানা, ঔাষ্টন - ষ্টফককলযয এওফঘন ষ্টনকদড ওকয 

৭) উন্নঢ প্রাডীফাঘও কব্দ ফযফহৃঢ - যা 
৮) প্রাষ্টডফাঘও  অপ্রাষ্টডফাঘও কব্দয ফহু ফঘকন - গুরা, গুষ্টর,গুকরা 
৯) চন্তুয ফহুফঘকন ফযফহৃঢ য় - ার  মূণ 

১০) ভা ভাকন - াংকক্ষ, ষ্টভরন 

১১) ভাকয যীষ্টঢ ফাাংরায় এককঙ - াংসৃ্কঢ শ্রণকও 

১২) ভা ষ্টনষ্পন্ন কদয নাভ - ভতদ 

১৩) শ্রম শ্রম কদয ভা য় ঢাকদয ফকর - ভযভান দ 

১৪) ভা মুক্ত কদয প্রণভ অাংকও ফকর - ূফডদ 
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১৫) যফঢী অাংকও ফকর - উত্তযদ 

১৬) ভতদকও বাঙ্গকর ায়া মায় - ফযা ফাওয ফা ষ্টফগ্রফাওয 
১৭) ভা প্রধানঢ - ৬ প্রওায 

১৮) িন্দ্ব ভা শ্রঘনায উায় - এফাং, , আয এই ৩ টি অফযয় ণাওকফ 

১৯) ষ্টভরনাকণড িন্দ্ব - ভা-ফা, ঘা- ষ্টফসু্কঝ 

২০) ষ্টফকযাধাকণড িন্দ্ব - দা - কুভো, অষ্ট- নকুর 

২১) ষ্টফযীঢাকণড িন্দ্ব - চভা- ঔযঘ, আয়-ফযয় 

২২) ভাণডও অকণড িন্দ্ব - া-ফাচায, ঔাঢা- ি 

২৩) অরুও িন্দ্ব ভা - দকুধ-বাকঢ, চকর- স্থকর, 

২৪) ফহুদী িন্দ্ব ভা করা- ষ্টঢন ফা ফহু কদয িন্দ্ব 

২৫) ফহুদী িন্দ্ব ভাকয উদাযড - াকফ- ষ্টফষ্টফ- শ্রকারাভ 

২৬) ওভডধাযয় ভাকয ষ্টঘহ্ন - ষ্টফকলকডয াকণ ষ্টফককলযয ভা য় 

২৭) ওভডধাযয় ভা - নীরদ্ম, ওােঁঘাষ্টভঞা, চচ াকফ, শ্রধায়াকভাঙা 
২৮) ওভডধাযয় ভা - ৪ প্রওায 

২৯) ভধযদকরাী ওভডধাযয় ভা- ষ্টাংান, াষ্টঢযবা, স্মৃষ্টঢকৌধ 

৩০) উভান ওভডধাযয় ভা - ভ্রভযওৃষ্ণ, ঢুলায শুভ্র, অরুডযাঙ্গা 
৩১) উভান অণড - ঢুরনীয় ফস্তু 

৩২) প্রঢযক্ষ ফস্তুয াকণ কযাক্ষ ফস্তুয ঢুরনা ওযকর প্রঢযক্ষ ফস্তুকও ফকর - উকভয় 

৩৩) মায কঙ্গ ঢুরনা ওযা কয়কঙ ঢাকও ফকর - উভান 

৩৪) উষ্টভঢ ওভডধাযয় ভা - ঘন্দ্রভুঔ, ষ্টাংুরুল 

৩৫) রূও ওভডধাযয় ভা - শ্রক্রাধানর, ষ্টফলাদষ্টন্দ,ু ভনভাষ্টছ 

৩৬) ঢৎুরুল ভা - ৯ প্রওায 

ফাাংরা ফযাওযড 

৯ভ - ১০ভ শ্রেডীয শ্রফাটড  ফই 

ফড -৭ 

১) ষ্টিঢীয়া ঢৎুরুল ভা শ্রঘনায উায় - শ্রও, শ্রয 

২) ২য়া ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - দঃুঔপ্রাপ্ত, ষ্টফদান্ন, ষ্টঘযুঔী ইঢযাষ্টদ 

৩) ৩য় ঢৎুরুল ভা শ্রঘনায উায় - িাযা, ষ্টদয়া, ওঢৃড ও 

৪) ৩য়া ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - ভনকো, েভরব্ধ, ভধুভাঔা, ষ্টফদযাীন 

৫) অরুও ঢৎুরুল ভা - শ্রঢকরবাচা, ওকরঙােঁঝা,  
৬) ৪ণী ঢৎুরুল ভা শ্রঘনায উায় - শ্রও, চনয, ষ্টনষ্টভ 

৭) ৪ণী ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - গুরুবষ্টক্ত, ফঢফাষ্টে, ষ্টফকয়াকরা 
৮) ৫ভী ঢৎুরুল ভা শ্রঘনায উায় - কঢ, শ্রণকও 

৯) ৫ভী ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - ঔােঁঘাঙাো, ষ্টফরাঢকপযাঢ 

১০) ৬ষ্ঠী ঢৎুরুল ভা শ্রঘনায উায় - য, এয ষ্টফবষ্টক্ত 

১১) ৬ষ্ঠী ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - ঘাফাকান, যাচুি, শ্রঔয়াখাঝ 
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১২) অরুও ৬ষ্ঠী ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - শ্রখাোয ষ্টটভ, ভাটিয ভানুল, ভাভায ফাষ্টে, াকয া 
১৩) ৭ভী ঢৎুরুল ভা শ্রঘনায উায় - এ, য়,শ্রঢ ষ্টফবষ্টক্ত 

১৪) ৭ভী ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - কাঙাওা, ষ্টদফাষ্টনদ্া, অওারভৃঢুয 
১৫) নঞ্ ঢৎুরুল ভা শ্রঘনা য উায় - না, শ্রনই, নাই, নয় ণাওকফ 

১৬) নঞ্ ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - অনাঘায, অওাঢয, নাষ্টঢদীখড 
১৭) ঔােঁটি ফাাংরায় ণাকও - অ, আ, না, অনা 
১৮) ঔােঁটি ফাাংরায় নঞ্ ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - আওার, অকওকচা, অকঘনা, নাকঙাে 

১৯) উদ ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - চরঘয, চরদ, ঙ্কচ, কওঝভায, ােবাঙ্গা, ভাষ্টঙভাযা 
২০) অরুও ঢৎুরুল ভা শ্রঘনায উায় - ূফডকদয ২য়া ষ্টফবষ্টক্ত শ্ররা ায় না 
২১) অরুও ঢৎুরুল ভাকয উদাঃ - কাকয়ো,ষ্টখকয় বাচা, ওকর ঙােঁঝা, ওকরয কান,  

২২) অরুও ফহুব্রীষ্ট ভাকয উদাঃ - কাকয় রুদ, াকঢ ঔষ্টে 

২৩) ফহুব্রীষ্ট ভাকয শ্রঘনায উায় - মায, মাকঢ ণাওকফ 

২৪) ফহুব্রীষ্ট ভাকয উদাঃ - আয়ঢকরাঘনা, ভাত্মা, নীরফনা, ধীযফুষ্টদ্ধ 

২৫) ফহুব্রীষ্ট ভা - ৮ প্রওায 

২৬) ভানাষ্টধওযন ফহুব্রীষ্ট ভা শ্রঘনায উায় - ফডদ ষ্টফকলন  যদ ষ্টফকলয কফ 

২৭) ভানাষ্টধওযন ফহুব্রীষ্ট ভাকয উদাঃ - ঢশ্রী, শ্রঔাকভচাচ, উচ্চষ্টয, নীরওন্ঠ্, ুীর 

২৮) ফযাষ্টধওযন ফব্রীষ্ট ভা শ্রঘনায উায় - ূফডদ  যদ শ্রওানটি ষ্টফকলড নয় 

২৯) ফযাষ্টধওযন ফহুব্রীষ্টয উদাঃ - আীষ্টফল, ওণাফডস্ব 

৩০) মষ্টদ যদ ওৃদন্ত ষ্টফকলড য় - ঢাকর ফযাষ্টধওযড ফহুব্রীষ্ট ভা কফ 

৩১) ওৃদন্ত ষ্টফকলড শ্রমাকক ফযাষ্টধওযড ফহুব্রীষ্টয উদাঃ - দ ুওানওাঝা, শ্রফােঁঝাঔা, ঙা শ্রালা, াঢা ঘাঝা 
৩২) ফযষ্টঢায ফহুব্রীষ্ট ভা শ্রঘনায উায় - ূফডকদ "আ" এফাং যকদ ' ই' মুক্ত য় 

ফাাংরা ফযাওযড 

৯ভ - ১০ভ শ্রেডীয শ্রফাটড  ফই 

ফড -৮ 

১) াংঔযাফাঘও ফহুব্রীষ্ট ভা শ্রঘনা - ূফডদ াংঔযাফাঘও এফাং যদ ষ্টফকলয 
২) এই ভাকয ভতকদ মুক্ত ণাকও - আ, ই, ঈ 

৩) াংঔযাফাঘও ফহুব্রীষ্ট ভাকয উদাঃ - দকষ্টচ, শ্রঘৌঘারা, ঘাযাষ্টঢ 

৪) ষ্টনাঢকন ষ্টদ্ধ ফহুব্রীষ্ট ভাকয উদাঃ - িী, অন্তযী, নযশু, ষ্টিঢভূঔড 
৫) ষ্টিগু ভাক - ভষ্টি ণাওকফ 

৬) ষ্টিগু ভাকয উদাঃ - ষ্টিওার, শ্রঘৌযাতা, শ্রঢভাণা, ঞ্চফটী 

৭) অফযয়ীবাফ ভা শ্রঘনায উায় - ূফডকদ অফযকয়য অণড প্রাধানয ণাওকফ 

৮) াভীয অকণড অফযয়ীবাফ ভা - উওন্ঠ্, উকূর 

৯) ষ্টফপ্ া ( অন,ু প্রষ্টঢ) অকণড অফযয়ীবাফ ভা- প্রষ্টঢষ্টদন, ক্ষকড ক্ষকড,  

১০) অবাফ অকণড অফযয়ীবাফ ভা - ষ্টনযাষ্টভল, ষ্টনচড র, ষ্টনরুৎা 

১১) মডন্ত অকণড অফযয়ীবাফ ভা - আাদভতও, আভুদ্ষ্টভাঘর 

১২) াদৃয অকণড অফযয়ীবাফ ভা - উয, উগ্র, উফন 
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১৩) অষ্টঢক্রান্ত অকণড অফযয়ীবাফ ভা- উকির, উঘঙৃঙ্খর 

১৪) ষ্টফকযাধ অকণড অফযয়ীবাফ ভা - প্রষ্টঢফাদ, প্রষ্টঢকূর 

১৫) শ্চাৎ অকণড অফযয়ীবা ভা - অনুকভন, অনুধাফন 

১৬) ঈলৎ অকণড অফযয়ীবাফফ ভা - আনঢ, আযষ্টক্তভ 

১৭) প্রাষ্টদ ভাকয উদাঃ - প্রফঘন, ষ্টযভ্রভন, প্রবাঢ 

১৮) ষ্টনঢযভা শ্রঘনা মায় - ফযাফাওয য় না ফা রাকক না 
১৯) ষ্টনঢযভাকয উদাঃ - গ্রাভান্তয, দডনভাি কৃান্তয, আভযা 
২০) কঞনকঢবাকফ ব্দ - ২ প্রওায 

২১) অণডভূরও বাকফ ব্দ - ৩ প্রওায 

২২) উৎ কঢ ষ্টদও শ্রণকও ব্দ - ৫ প্রওায 

২৩) শ্রভৌষ্টরও ব্দ - শ্রকারা, নাও, রার, ষ্টঢন 

২৪) শ্রমৌষ্টকও ব্দ - কায়ও, ওঢড ফয, ফাফুআনা, ভধুয, শ্রদৌষ্টি, ষ্টঘওাভাযা 
২৫) রূষ্টঢ় ব্দ - তী, ককফলডা, ফােঁষ্ট, নঢর, প্রফীড, কন্দ 

২৬) শ্রমাকরূঢ় ব্দ - ঙ্কচ, যাচুঢ, ভামািা, চরষ্টধ 

২৭) দগুকরা প্রধানঢ - ২ প্রওায 

২৮) ফযয় দ -৪ প্রওায 

২৯) ষ্টফকলযদ - ৬ প্রওায 

৩০) ষ্টফকলড দ - ২ প্রওায 

৩১) নাভ ষ্টফকলড - ১০ প্রওায 

৩২) বাফ ষ্টফকলড - ৪ প্রওায 
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