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বববাংলব ছন
 ছন: কবববব্যের রসঘন ও শ্রুততিমধধর বববকব্যে সধশশঙ্খল ধ্বতনতবনব্যেববসর ফবল যযে যসসৌনযের সশতষ্টি হয় তিববক ছন ববল।  (ববঙলব ছন :  জজীববন
তসবাংহরবয়)
অররবৎ, কতব তিবর কতবতিবর ধ্বতনগুবলববক যযে সধশশঙ্খল তবনব্যেববস তবনব্যেস্ত কবর তিববতি এক তববশষ ধ্বতনসধষমব দবন কবরন, যেবর ফবল কতবতিবতট
পড়বর সময় পবঠক এক ধরবনর ধ্বতনমবধধযের উপবভবগ কবরন, ধ্বতনর যসই সধশশঙ্খল তবনব্যেবসবকই ছন বলব হয়।
তবতভন্ন প্রকবর ছন সম্পবকর  জবনবর পপববর ছবনর তকছধ  উপকরণ সম্পবকর  যজবন যনয়ব জরুতর। আর ছন সম্পবকর  পড়বর আবগ আবরকটব
তজতনস মবরবয় রবখব দরকবর- ছন সবরদব উচবরবণর সববর সম্পতকর তি, ববনববনর সবঙ্গে নয়।
অক্ষর : (ববগযেবন্ত্রের) স্বল্পতিম প্রয়ববস বব এক যঝবঝোঁবক শবব্দের যযে অবাংশটধকধ  উচবতরতি হয়, তিববক অক্ষর বব দল ববল। এই অক্ষর অবনকটবই
ইবাংবরতজ -Syllable র মতি। যযেমন-
শবররজী- শর, যবব, রজী- ৩ অক্ষর
তচিরজজীবজী- তচি, যরব, জজী, বজী- ৪ অক্ষর
কধ ঞ- কধ ন, যজব- ২ অক্ষর

ধ্বতন : যকবন ভবষবর উচবরবণর ক্ষধদ্রতিম এককই হবলব ধ্বতন। ভবষববক বব ভবষবর ববক প্রববহবক তববশলষণ করবল কতিগুবলব ক্ষধদ্রতিম একক
বব যমসৌতলক ধ্বতন পবওয়ব যেবয়। যযেমন- অ, আ, ক, খ, ইতিব্যেবতদ।
ধ্বতন মপলতি ২ প্রকবর- স্বরধ্বতন ও বব্যেঞনধ্বতন।
স্বরধ্বতন : ধ্বতন উচবরবণর সময় মবনধষ ফধ সফধ স যরবক তকছধ ববতিবস যছবড় যদয়। এববাং যসই ববতিবস ফধ সফধ স কণ্ঠনবলজী তদবয় এবস মধখ তদবয়
যবর হওয়বর পবর তবতভন্ন জবয়গবয় ধবকব যখবয় বব ববঝোঁক যখবয় এবকক ধ্বতন উচবরণ কবর। যযে ধ্বতনগুবলব উচবরবণর সময় এই ববতিবস
যকবরবও ববধব পবয় নব,  বব ধবকব খবয় নব,  তিববদরবক স্বরধ্বতন ববল। যযেমন, অ, আ, ই,  ঈ, উ, ঊ, ইতিব্যেবতদ। এগুবলব উচবরবণর সময়
ববতিবস ফধ সফধ স যরবক মধবখর ববতহবর আসবতি যকবরবও ধবকব খবয় নব।
বব্যেঞনধ্বতন : যযে সব ধ্বতন উচবরবণর সময় ফধ সফধ স যরবক ববতিবস মধবখর ববতহবর আসবর পবর যকবরবও নব যকবরবও ধবকব খবয়, বব ববধব
পবয়, তিববক বব্যেঞনধ্বতন ববল। যযেমন- ক, খ, গ, ঘ, ইতিব্যেবতদ। এই ধ্বতনগুবলব উচবরবণর সময় ববতিবস তজহববমপল বব কবণ্ঠব্যে ধবকব খবয়। তিবই
এগুবলব বব্যেঞনধ্বতন।
 
বণর : তবতভন্ন ধ্বতনবক যলখবর সময় বব তনবদরশ করবর সময় যযে তচিহ্ন বব্যেবহবর করব হয়, তিববক বণর ববল।
স্বরবণর : স্বরধ্বতন তনবদরশ করবর জনব্যে বব্যেবহৃতি বণরবক স্বরবণর ববল।
বব্যেঞনবণর : বব্যেঞনধ্বতন তনবদরশ করবর জনব্যে বব্যেবহৃতি বণরবক বব্যেঞনবণর ববল।
হসন্ত বব হলন্ত ধ্বতন : আমরব যেখন বব্যেঞনধ্বতন উচবরণ কতর, তিখন তিবর যশবষ একতট স্বরধ্বতন ‘অ’-ও উচবরণ কতর। যযেমন, ‘ক’ যক
উচবরণ কতর (ক + অ =) ‘ক’। উচবরবণর সধতবধবর জনব্যে আমরব এই কবজ কতর। তকন্তধ  স্বরধ্বতন ছবড়ব ‘ক’ উচবরণ করবল যসটব প্রকবশ
করবর জনব্যে ‘ক’-এর তনবচি যযে তচিহ্ন (& )যদয়ব হয়, তিববক ববল হস্ / হল তচিহ্ন। আর যযে ধ্বতনর পবর এই তচিহ্ন রববক, তিববক ববল হসন্ত বব
হলন্ত ধ্বতন। যকবন ববণরর তনবচি এই তচিহ্ন যদয়ব হবল তিববক ববল হসন্ত বব হলন্ত বণর।
বববাংলব বণরমবলব : বববাংলব বণরমবলবয় বণর আবছ যমবট ৫০তট। তনবচি বণরমবলব অনব্যেবনব্যে তিরব্যে সহকববর যদয়ব হবলব-
 

  পপণরমবতব অধরমবতব মবতবহজীন

স্বরবণর অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ* ও ঔ* ৬ ১ ৪

বব্যেঞনবণর ক খ গ ঘ ঙ  ২ ২ ১

চি ছ জ ঝ ঞ  ৪ - ১

ট ঠ ড ঢ ণ  ৪ ১ -

তি র দ ধ ন  ৩ ২ -



প ফ ব ভ ম  ৪ ১ -

যে র ল  ৩ - -

শ ষ স হ  ৩ ১ -

ড় ঢ় য় ৎ  ৩ - ১

ংবাংং    ংঝোঁ  - - ৩

যমবট স্বরবণর ১১ যমবট বব্যেঞনবণর ৩৯ যমবট বণর ৫০ পপণর, অধর ও মবতবহজীন বণর ৩২ ৮ ১০

                 

* এই দধতট স্বরধ্বতনবক তদ্বিস্বর বব যেধগ্ম স্বরধ্বতন ববল। কবরণ, এই দধতট মপলতি ২তট স্বরধ্বতনর তমশ্রণ। যযেমন- অ+ই = ঐ, অ+উ = ঔ বব
ও+উ = ঔ। অররবৎ, বববাংলব ভবষবয় যমসৌতলক স্বরধ্বতন মপলতি ৯তট।

স্বরধ্বতনর উচবরবণর সময় ববতিবস ফধ সফধ স যরবক যবর হবয় যকবরবও ববধব পবয় নব। মপলতি তজহববর অবসবন ও যঠবঝোঁবটর তবতভন্ন অবসবর
পতরবতির বনর কবরবণ তবতভন্ন স্বরধ্বতন উচবতরতি হয়। তনবচি স্বরধ্বতনর উচবরণ একতট ছবকর মবধব্যেবম যদখববনব হবলব-
 

 
তজহববর অবসবন

তজহবব সবমবন আগববব
যঠবঝোঁবটর প্রসবরণ ঘটবব

তজহবব শবতয়তি অবসবয়
যঠবঝোঁট স্ববভবতবক/ তববশতি

তজহবব তপতছবয় আসবব
যঠবঝোঁট যগবলবকশ তি হবব

উবচ
ই ঈ
(উচসমধখ স্বরধ্বতন)

 
উ ঊ
(উচ পশবৎ স্বরধ্বতন)

উচমবধব্যে
এ
(মধব্যেববতসতি সমধখ স্বরধ্বতন)

 
ও
(মধব্যেববতসতি পশবৎ স্বরধ্বতন)

তনম্নমবধব্যে
অব্যেব
(তনম্নববতসতি সমধখ স্বরধ্বতন)

 
অ
(তনম্নববতসতি পশবৎ স্বরধ্বতন)

তনবম্ন  
আ
(যকনজীয় তনমণববতসতি স্বরধ্বতন, তববশতি ধ্বতন)

 

 
যযেসৌতগক  স্বরধ্বতন  : পবশবপবতশ  দধতট  স্বরধ্বতন  রবকবল তিবরব  উচবরবণর সময় সবধবরণতি একতট  স্বরধ্বতন রূবপ উচবতরতি হবয়  রববক।
পবশবপবতশ দধতট স্বরধ্বতন একতট স্বরধ্বতন রূবপ উচবতরতি হবল তমতলতি স্বরধ্বতনতটবক বলব হয় যযেসৌতগক স্বর, সতন্ধিস্বর, সবন্ধিব্যেক্ষর বব তদ্বি-স্বর।
 
বববাংলব ভবষবয় যযেসৌতগক স্বর যমবট ২৫তট। তিবব যযেসৌতগক স্বরবণর মবত ২তট- ঐ, ঔ। অনব্যে যযেসৌতগক স্বরধ্বতনগুবলবর তনজস্ব প্রতিজীক বব বণর
যনই।
বব্যেঞনধ্বতনর উচবরণ
উচবরণ অনধযেবয়জী বব্যেঞনধ্বতনগুবলব অবনকগুবলব ভববগ ভবগ করব হবয়বছ।
স্পশর বব্যেঞন : ক যরবক ম পযেরন্ত প্ররম ২৫ তট বব্যেঞনধ্বতন উচবতরতি হওয়বর সময় ফধ সফধ স যরবক যবর হওয়ব ববতিবস মধখগহববরর যকবন নব
যকবন জবয়গব স্পশর কবর যেবয়। এজনব্যে এই ২৫তট বণরবক বলব হয় স্পশরধ্বতন বব স্পশষ্টিধ্বতন।
অল্পপ্রবণ ও মহবপ্রবণ ধ্বতন  : যযে ধ্বতন উচবরবণর সময় তনংশবস যজববর সবাংবযেবতজতি হয় বব ফধ সফধ স যরবক যবর হওয়ব ববতিববসর যজবর
যবতশ রববক, তিববক মহবপ্রবণ ধ্বতন ববল। আর যযে ধ্বতনগুবলববতি ববতিববসর যজবর কম রববক, তনংশবস যজববর সবাংবযেবতজতি হয় নব, তিববদরবক
মহবপ্রবণ ধ্বতন ববল। ক, গ, চি, জ- এগুবলব অল্পপ্রবণ ধ্বতন। আর খ, ঘ, ছ, ঝ- এগুবলব মহবপ্রবণ ধ্বতন।
যঘবষ ও অবঘবষ ধ্বতন : যযে সকল ধ্বতন উচবরবণর সময় স্বরতিন্ত্রেজী অনধরতণতি হয়, অররবৎ গলবর মবঝখববনর উঝোঁচিধ  অবাংবশ হবতি তদবল কম্পন
অনধভপ তি হয়, তিববদরবক যঘবষ ধ্বতন ববল। আর যযে সব ধ্বতন উচবরবণর সময় স্বরতিন্ত্রেজী অনধরতণতি হয় নব, তিববদরবক অবঘবষ ধ্বতন ববল।
যযেমন, ক, খ, চি, ছ- এগুবলব অবঘবষ ধ্বতন। আর গ, ঘ, জ, ঝ- এগুবলব যঘবষ ধ্বতন।
উষ্মধ্বতন বব তশশধ্বতন :  শ,  ষ,  স, হ- এই চিবরতট ধ্বতন উচবরবণর যশবষ যেতিক্ষণ ইচব শবস ধবর রবখব যেবয়, বব তশশ্ যদয়বর মবতিব কবর



উচবরণ করব যেবয়। এজনব্যে এই চিবরতট ধ্বতনবক বলব হয় উষ্মধ্বতন বব তশশধ্বতন। এগুবলবর মবধব্যে শ,  ষ,  স- অবঘবষ অল্পপ্রবণ, হ-  যঘবষ
মহবপ্রবণ।
 (তবসগর) : অবঘবষ ‘হ’-র উচবরবণ প্রবপ্ত ধ্বতনই হবলব ‘ংং’। বববাংলবয় একমবত তবস্ময়সপচিক অবব্যেবয়র যশবষ তবসগর ধ্বতন পবওয়ব যেবয়।
পবদর মবধব্যে ‘ংং’ বণরতট রবকবল পরবতির জী বব্যেঞবনর উচবরণ দধইববর হয়, তকন্তধ  ‘ংং’ ধ্বতনর উচবরণ হয় নব।
কম্পনজবতি ধ্বতন- র : ‘র’ ধ্বতন উচবরবণর সময় তজহববর অগ্রভবগ কতম্পতি হয়, বব কবঝোঁবপ এববাং দন্তমপলবক কবয়কববর আঘবতি কবর ‘র’
উচবতরতি হয়। এজনব্যে ‘র’-যক বলব হয় কম্পনজবতি ধ্বতন।
তিবড়নজবতি ধ্বতন- ড় ও ঢ় : ‘ড়’ ও ‘ঢ়’ উচবরবণর সময় তজহববর অগ্রভববগর তনবচির তদক বব তিলবদশ ওপবরর দবঝোঁবতির মবরবয় বব দন্তমপবল
দ্রচিতি আঘবতি কবর বব তিবড়নব কবর উচবতরতি হয়। এজনব্যে এবদরবক তিবড়নজবতি ধ্বতন ববল। মপলতি ‘ড’ ও ‘র’ দ্রচিতি উচবরণ করবল যযে
তমতলতি রূপ পবওয়ব যেবয় তিবই ‘ড়’ এর উচবরণ। একইভববব ‘ঢ়’, ‘ঢ’ ও ‘র’-এর তমতলতি উচবরণ।
পবতশরক ধ্বতন- ল : ‘ল’ উচবরবণর সময় তজহববর অগ্রভবগ উপবরর দবঝোঁবতির মবরবয় বব দন্তমপবল যঠতকবয় তজহববর দধ’পবশ তদবয় ববতিবস যবর
কবর যদয়ব হয়। দধ’পবশ তদবয় ববতিবস যবর হয় ববল এবক পবতশরক ধ্বতন ববল।
আনধনবতসক বব নবতসকব্যে ধ্বতন : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম- এবদর উচবরবণর সময় এববাং ংবাং,  ংঝোঁ  যকবন ধ্বতনর সবঙ্গে রবকবল তিববদর উচবরবণর
সময় মধখ তদবয় ববতিবস যবর হওয়বর সময় তকছধ ববতিবস নবক তদবয় বব নবসবরন্ধ্র তদবয়ও যবর হয়। উচবরণ করবতি নবক বব নবতসবকব্যের প্রবয়বজন
হয় ববল এগুবলববক বলব হয় আনধনবতসক বব নবতসকব্যে ধ্বতন।
পরবশ্রয়জী বণর : ংবাং,ংং,ংঝোঁ  - এই ৩তট বণর যযে ধ্বতন তনবদরশ কবর তিবরব কখবনব স্ববধজীন ধ্বতন তহবসবব শবব্দে বব্যেবহৃতি হয় নব। এই ধ্বতনগুবলব
অনব্যে ধ্বতন উচবরবণর সময় যসই ধ্বতনর সবঙ্গে তমতলতি হবয় উচবতরতি হয়। তনবদরতশতি ধ্বতন তনবজ তনবজ উচবতরতি নব হবয় পবরর উপর আশ্রয়
কবর উচবতরতি হয় ববল এই বণরগুবলববক পরবশ্রয়জী বণর ববল।
তনবচি স্পশরধ্বতনর (ও অনব্যেবনব্যে তকছধ গুরুত্বপপণর ধ্বতন) একতট পপণরবঙ্গে বণরনব ছক আকববর যদয়ব হবলব-
 উবল্লেখব্যে, কণ্ঠব্যে ধ্বতনবক তজহববমপলজীয় এববাং মপধরণব্যে ধ্বতনবক দন্তমপল প্রততিববতষ্টিতি ধ্বতনও ববল। 
 
অন্তংস ধ্বতন : যে, র, ল, ব- এবদরবক অন্তংস ধ্বতন বলব হয়। তিবব অন্তংস ‘ব’ এখন আর বণরমবলবয় যনই, এববাং এখন আর এতট শবব্দে
স্ববধজীনভববব বব্যেবহৃতি হয় নব। তিবব বব্যেবকরবণর তবতভন্ন যক্ষবত, তববশষতি সতন্ধিবতি এর প্রবয়বগ যদখব যেবয়।
কতিগুবলব গুরুত্বপপণর যেধক্তবণর

ক+তি = ক্ত জ+ঞ = জ তি+তি = ত ন+র = ন র+উ = রু ষ+ম = ষ্ম হ+উ = হ

ক+ষ = ক্ষ ঞ+জ = ঞ তি+র = ত ন+ধ = ন্ধি র+ঊ = রূ ষ+ণ = ষ হ+ঋ = হৃ

ক+যে = কব্যে ঞ+চি = ঞ তি+ম = ত  র+ধ = ধর স+র = স হ+ব = হ

ক+র = ক ঞ+ছ = ঞ তি+র = ত ব+ধ = ব ল+ল = ল্লে স+ন = স হ+ণ = হ

গ+উ = গু ট+ট = ট তি+র+উ = ত ভ+র = ভ  স+ব = স্ব হ+ন = হ্ন

ঙ+গ = ঙ্গে ণ+ড = ণ দ+যে = দব্যে ভ+র+উ = ভ শ+উ = শ স+তি = স্ত হ+ম = হ

ঙ+ক = ঙ  দ+ম = দ ম+ব = ম শ+র+উ = শ্রু স+যে = সব্যে  

  দ+ধ = দ  শ+র+ঊ = শ স+র = স

বববকব্যের যশ্রণজীতবভবগ  

বববকব্যের প্রকবশভতঙ্গের তভততবতি ববকব্যেবক ৫ ভববগ ভবগ করব হবয়বছ-

তববশততিমপলক ববকব্যে : যকবন তকছধ সবধবরণভববব বণরনব করব হয় যযে বববকব্যে, তিববক তববশততিমপলক ববকব্যে ববল। তববশততিমপলক ববকব্যে ২ প্রকবর।
 
ক) অতস্তববচিক ববকব্যে/ হবঝোঁ ববচিক ববকব্যে : যযে বববকব্যে সমররবনর মবধব্যেবম যকবন তকছধ বণরনব করব হয়, তিববক অতস্তববচিক ববকব্যে বব হবঝোঁ ববচিক 
ববল।



যযে বববকব্যে হবঝোঁ ববচিক শব্দে রববক, তিববক হবঝোঁ ববচিক বব অতস্তববচিক ববকব্যে ববল।
যযেমন- তিধ তম কবলবক আসবব।
আতম ঢবকব যেবব।
 
[সদররক বব অতস্তববচিক ববকব্যে : এবতি যকববনব তনবদরশ, ঘটনবর সবাংঘটন বব হওয়বর সবাংববদ রববক। যযেমন :
তবশকববপ শ্রীলঙব তজবতিবছ।
আজ যদবকবনপবট বন্ধি রবকবব।
ভবষব অনধশজীলন; হহমন্তজী]
 
খ) যনততিববচিক ববকব্যে/ নব ববচিক ববকব্যে : যযে বববকব্যে অসমররবনর মবধব্যেবম যকবন তকছধ বণরনব করব হয়, তিববক যনততিববচিক ববকব্যে বব নব ববচিক 
ববল।
 
যযে বববকব্যে নব ববচিক শব্দে রববক, তিববক যনততিববচিক ববকব্যে বব নব ববচিক ববকব্যে ববল।
যযেমন- তিধ তম কবলবক আসবব নব।
আতম ঢবকব যেবব নব।
 
[যনততিববচিক বব নঞররক ববকব্যে : এ ধরবনর বববকব্যে যকবন তকছধ হয় নব বব ঘটবছ নব- তনবষধ, আকবঙব, অস্বজীকশ ততি ইতিব্যেবতদ সবাংববদ তকবাংবব ভবব
প্রকবশ করব যেবয়। যযেমন :
আজ যট্রেন চিলবব নব।
আপতন আমবর সবঙ্গে করব বলববন নব।

অতস্তববচিক- যনততিববচিক বববকব্যের রূপবন্তর
 
[ববকব্যে রূপবন্তর : বববকব্যের অরর পতরবতিরন নব কবর বববকব্যের প্রকবশভতঙ্গে বব গঠনরজীততিবতি পতরবতিরন করববকই ববকব্যে রূপবন্তর বলব হয়। অররবৎ, 
ববকব্যে রূপবন্তর করবর সময় যখয়বল রবখবতি হবব, বববকব্যের অরর যযেন পববল্টে নব যেবয়। বববকব্যের অরর পববল্টে যগবল ববকব্যেতট অনব্যে বববকব্যে রূপবন্ততরতি
হবয় যেববব। তকন্তধ  ববকব্যে রূপবন্তবরর যক্ষবত আমববদরবক বববকব্যের প্রকবশভতঙ্গে বব গঠনরজীততি তিরব রূপ ( ) Form পতরবতিরন করবতি হবব, বববকব্যের 
অরর পতরবতিরন করব যেববব নব।]
 
অতস্তববচিক ববকব্যেবক যনততিববচিক বববকব্যে রূপবন্তবরর যকসৌশল
ক) তববশষণ পবদর তবপরজীতি শব্দে বব্যেবহবর কবর অবনক অতস্তববচিক ববকব্যেবক যনততিববচিক বববকব্যে রূপবন্তর করব যেবয়। যযেমন-
অতস্তববচিক ববকব্যে : তিধ তম খধব ভবল।
যনততিববচিক ববকব্যে : তিধ তম যমববটও খবরবপ নও। (ভবল- খবরবপ)
 
খ) ‘নব করবলই নয়’, ‘নব কবর পবরববব নব’ ইতিব্যেবতদ ববকব্যেববাংশ যযেবগ কবর অবনক অতস্তববচিক ববকব্যেবক যনততিববচিক বববকব্যে রূপবন্তর করবতি হয়।
যযেমন-
অতস্তববচিক ববকব্যে : তিধ তম কবলবক আসবব।
যনততিববচিক ববকব্যে : তিধ তম কবলবক নব আসবলই নয়।
অতস্তববচিক ববকব্যে : ইতডতপতডতবতড ওবয়বসবইটতট এবতিব ভবল, তিধ তম আববর ঢধকববই।
যনততিববচিক ববকব্যে : ইতডতপতডতবতড ওবয়বসবইটতট এবতিব ভবল, তিধ তম আববর নব ঢধ বক পবরববই নব।
 
গ) নতিধ ন যকবন তবপরজীতিবররক বব নঞররক (নব যববধক) শব্দে যযেবগ কবর। যযেমন-
অতস্তববচিক ববকব্যে :  যস বইবয়র পবতিব উল্টেববতি রবকল।



যনততিববচিক ববকব্যে : যস বইবয়র পবতিব উল্টেববনব বন্ধি রবখবলব নব।
 
যনততিববচিক ববকব্যেবক অতস্তববচিক বববকব্যে রূপবন্তবরর যকসৌশল
ক) তববশষণ পবদর তবপরজীতি শব্দে বব্যেবহবর কবর অবনক যনততিববচিক ববকব্যেবক  অতস্তববচিক বববকব্যে রূপবন্তর করব যেবয়। যযেমন-
যনততিববচিক ববকব্যে : যস কববশ উপতসতি তছল নব।
অতস্তববচিক ববকব্যে : যস কববশ অনধপতসতি তছল।
 
খ) যনততিববচিক বববকব্যের নব যববধক ববকব্যেববাংশবক যকবন তবপরজীতিবররক তববশষবণ রূপবন্তর কবরও অতস্তববচিক বববকব্যে রূপবন্তর করব যেবয়। যযেমন-
যনততিববচিক ববকব্যে : যদববচিরনবর করব ততিতন যকবনতদন তচিন্তবও কবরন তন।
অতস্তববচিক ববকব্যে : যদববচিরনবর করব তিবর কববছ অতচিন্তব্যেনজীয় তছল।
যনততিববচিক ববকব্যে : এসব করব যস মধবখও আনবতি পবরতি নব।
অতস্তববচিক ববকব্যে : এসব করব তিবর কববছ অকরব্যে তছল।

গ) নতিধ ন যকবন অতস্তববচিক তবপরজীতিবররক শব্দে যযেবগ কবর। যযেমন-
যনততিববচিক ববকব্যে : মব যজবগ যদবখ যখবকব তিবর পববশ যনই।
অতস্তববচিক ববকব্যে : মব যজবগ যদবখ যখবকব তিবর পববশ অনধপতসতি।

প্রশ্ন : ইতডতপতডতবতড ওবয়বসবইটতট তক পড়ববশবনব করবর জনব্যে খবরবপ?
যনততি : ইতডতপতডতবতড ওবয়বসবইটতট পড়ববশবনব করবর জনব্যে খবরবপ নব।
 
প্রশ্ন : তিধ তম তক ছতবটব যদবখবতন?
যনততি : তিধ তম ছতবটব নব যদবখ পববরবতন।
  
তবস্ময়সপচিক ববকব্যে : যযে বববকব্যে আশযের হওয়বর অনধভপ ততি প্রকবতশতি হয়, তিববক তবস্ময়সপচিক ববকব্যে ববল। যযেমন-
যস কজী ভজীষণ বব্যেবপবর!
 
ইচবসপচিক ববকব্যে : যযে বববকব্যে শবভচব, প্রবররণব, আশজীবরবদ, আকবঙক্ষব প্রকবশ করব হয়, তিববক ইচবসপচিক ববকব্যে ববল। যযেমন-
যতিবমবর মঙ্গেল যহবক। ঈশর সকবলর মঙ্গেল করচিন। ভববলব যরবকব।
আবদশ ববচিক ববকব্যে : যযে বববকব্যে আবদশ করব হয়, তিববক আবদশ সপচিক ববকব্যে ববল। যযেমন-
যবর হবয় যেবও। ওখববন ববসব। জবনবলব লবগবও। সবসময় যদবশর করব মবরবয় যরবখ কবজ করবব।
  
গঠন অনধযেবয়জী বববকব্যের যশ্রণজীতবভবগ
 
গঠন অনধযেবয়জী ববকব্যে ৩ প্রকবর- সরল ববকব্যে, জতটল বব তমশ্র ববকব্যে ও যযেসৌতগক ববকব্যে।
 
সরল ববকব্যে : যযে বববকব্যে একতট কতির ব বব উবদ্দেশব্যে ও একতট সমবতপকব তকয়ব রববক, তিববক সরল ববকব্যে ববল। যযেমন-
পধকধ বর পদ যফববট। (উবদ্দেশব্যে- পধকধ বর, সমবতপকব তকয়ব- যফববট)
মব তশশবক ভববলববববস।  (উবদ্দেশব্যে- মব, সমবতপকব তকয়ব- ভববলববববস)
 
যছবলরব মববঠ যখলবতি যখলবতি হঠবৎ কবর সববই তমবল গবইবতি শরচি করবল বড়রব ওবদরবক আচবমতি ববক তদল। (উবদ্দেশব্যে- বড়রব, 
সমবতপকব তকয়ব- (ববক) তদল) (অনব্যে তকয়বগুবলবর সবগুবলবই অসমবতপকব তকয়ব। তিবই যসগুবলব বববকব্যের গঠবন যকববনব প্রভবব যফবল 
নব।)



 
সরল ববকব্যে যচিনবর সহজ উপবয় হবলব, সরল বববকব্যে একতটই সমবতপকব তকয়ব রববক। কবরণ, সরল বববকব্যের যভতিবর যকবন খণববকব্যে বব 
একবতধক পপণরববকব্যে রববক নব।
 
জতটল বব তমশ্র ববকব্যে : যযে বববকব্যে একতট প্রধবন খণববকব্যে ও তিববক আশ্রয় বব অবলমন কবর একবতধক খণববকব্যে রববক, তিববক জতটল বব 
তমশ্র ববকব্যে ববল।
 
জতটল বববকব্যে একবতধক খণববকব্যে রববক। এবদর মবধব্যে একতট প্রধবন রববক, এববাং অনব্যেগুবলব যসই বববকব্যের উপর তনভরর কবর। প্রততিতট খ-
বববকব্যের পবর কমব (,) ববস। যযেমন-
যযে পতরশ্রম কবর,/ যস-ই সধখ লবভ কবর। (প্ররম অবাংশতট আতশ্রতি খণববকব্যে, তদ্বিতিজীয়তট প্রধবন খণববকব্যে)
যেতি পড়বব,/ তিতি তশখবব,/ তিতি ভধ লবব। (প্ররম দধতট অবাংশ আতশ্রতি খণববকব্যে, যশষ অবাংশতট প্রধবন খণববকব্যে)
 
জতটল বব তমশ্র ববকব্যে যচিনবর সহজ উপবয় হল, এ ধরবনর বববকব্যে সবধবরণতি যযে- যস, যেতি- তিতি, যেবরব- তিবরব, যেববদর- তিববদর, যেখন- 
তিখন - এ ধরবনর সববপক্ষ সবরনবম পদ রববক। দধইতট অবব্যেয় যেতদ অরর প্রকববশর জনব্যে পরস্পবরর উপর তনভর র কবর, তিবব তিববক সববপক্ষ 
সবরনবম ববল। আববর যেতদ- তিবধ, অরচি- তিরবতপ- এ রকম তকছধ পরস্পর সববপক্ষ সবরনবম/অবব্যেয়ও জতটল/তমশ্র বববকব্যে বব্যেবহৃতি হয়।তিবব এ
ধরবনর অবব্যেয় ছবড়বও জতটল বব তমশ্র ববকব্যে হবতি পববর।
 
যযেসৌতগক ববকব্যে : একবতধক সরল ববকব্যে যকবন অবব্যেয় দ্বিবরব সবাংযেধক্ত হবয় একতট ববকব্যে গঠন করবল তিববক যযেসৌতগক ববকব্যে ববল। যযেমন-
তিবর বয়স হবয়বছ, তকন্তধ  বধতদ হয়তন। (সরল ববকব্যে দধতট- তিবর বয়স হবয়বছ, তিবর বধতদ হয়তন)
যস খধব শতক্তশবলজী এববাং বধতদমবন। (সরল ববকব্যে দধতট- যস খধব শতক্তশবলজী, যস খধব বধতদমবন)
 
যযেসৌতগক বববকব্যে এববাং, ও, আর, তকন্তধ , অরবব, অরচি, তকবাংবব, বরবাং, তিরবতপ- এই অবব্যেয়গুবলব তদবয় দধতট সরল ববকব্যে যেধক্ত হয়। এগুবলব 
যদবখ সহবজই যযেসৌতগক ববকব্যেবক যচিনব যযেবতি পববর। তিবব যকবন অবব্যেয় ছবড়বও দধতট সরল ববকব্যে একসবঙ্গে হবয় যযেসৌতগক ববকব্যে গঠন করবতি 
পববর।
 
[একবতধক ববকব্যে বব খণ ববকব্যে তনবয় যকববনব ববকব্যে হতিতর হবল এববাং খণ ববকব্যেগুবলবর মবধব্যে যংপরস্পর তনভররতিব রবকবল ঐ ধরবনর ববকব্যেবক
জতটল ববকব্যে ববল।]

সরল-জতটল-যযেসৌতগক বববকব্যের রূপবন্তর

[ববকব্যে রূপবন্তর : বববকব্যের অরর পতরবতিরন নব কবর বববকব্যের প্রকবশভতঙ্গে বব গঠনরজীততিবতি পতরবতিরন করববকই ববকব্যে রূপবন্তর বলব হয়। অররবৎ, 
ববকব্যে রূপবন্তর করবর সময় যখয়বল রবখবতি হবব, বববকব্যের অরর যযেন পববল্টে নব যেবয়। বববকব্যের অরর পববল্টে যগবল ববকব্যেতট অনব্যে বববকব্যে রূপবন্ততরতি
হবয় যেববব। তকন্তধ  ববকব্যে রূপবন্তবরর যক্ষবত আমববদরবক বববকব্যের প্রকবশভতঙ্গে বব গঠনরজীততি তিরব রূপ ( ) Form পতরবতিরন করবতি হবব, বববকব্যের 
অরর পতরবতিরন করব যেববব নব।]
 
সরল যরবক জতটল বববকব্যে রূপবন্তর : সরল বববকব্যের যকবন একতট অবাংশবক সম্প্রসবতরতি কবর একতট খন্ডবববকব্যে রূপবন্ততরতি করবতি হয় এববাং 
তিবর খণববকব্যেতটর সবঙ্গে মপল বববকব্যের সবাংবযেবগ করবতি উপবরবক্ত সববপক্ষ সবরনবম বব সববপক্ষ অবব্যেয়গুবলবর যকবনতট বব্যেবহবর করবতি হয়। 
যযেমন-
 
সরল ববকব্যে : ভবল যছবলরব কতম্পউটববর ববসও ইনবরবনবট পড়বশনব কবর।
জতটল ববকব্যে : যেবরব ভবল যছবল, তিবরব কতম্পউটববর ববসও ইনবরবনবট পড়বশনব কবর।



জতটল যরবক সরল বববকব্যে রূপবন্তর : জতটল ববকব্যেতটর অপ্রধবন/ আতশ্রতি খণববকব্যেতটবক একতট শব্দে বব শব্দেববাংবশ পতরণতি কবর সরল বববকব্যে 
রূপবন্তর করবতি হয়। যযেমন-

জতটল ববকব্যে : যেতদ যদবষ স্বজীকবর কর তিবহবল যতিবমববক যকবন শবতস্ত যদব নব।
সরল ববকব্যে : যদবষ স্বজীকবর করবল যতিবমববক যকবন শবতস্ত যদব নব।
 
সরল যরবক যযেসৌতগক বববকব্যে রূপবন্তর : সরল বববকব্যের যকবন অবাংশবক সম্প্রসবতরতি কবর একতট পপণর বববকব্যে রূপবন্ততরতি করবতি হয় এববাং পপণর 
ববকব্যেতটর সবঙ্গে মপল বববকব্যের সবাংবযেবগ করবতি উপবরবক্ত অবব্যেয়গুবলব বব্যেবহবর করবতি হবব। যযেমন-
 
সরল ববকব্যে : যদবষ স্বজীকবর করবল যতিবমববক যকবন শবতস্ত যদব নব।
যযেসৌতগক ববকব্যে : যদবষ স্বজীকবর কর, তিবহবল যতিবমববক যকবন শবতস্ত যদব নব। (এবক্ষবত ‘তিবহবল’ অবব্যেয়তট বব্যেবহবর নব করবলও চিলবতিব)
 
সরল ববকব্যে : আতম বহ কবষ্টি তশক্ষব লবভ কবরতছ।
যযেসৌতগক ববকব্যে : আতম বহ কষ্টি কবরতছ এববাং/ ফবল তশক্ষব লবভ কবরতছ।
 
যযেসৌগক যরবক সরল বববকব্যে রূপবন্তর : যযেসৌতগক বববকব্যে একবতধক সমবতপকব তকয়ব রববক। অনব্যেতদবক সরল বববকব্যে একতটই সমবতপকব তকয়ব 
রববক। তিবই যযেসৌতগক বববকব্যের একতট সমবতপকব তকয়ববক অপতরবততিরতি যরবখ ববতকগুবলববক সমবতপকব তকয়বয় পতরণতি করবতি হবব। যযেসৌতগক 
বববকব্যে একবতধক পপণর ববকব্যে রববক এববাং তিববদর সবাংবযেবগ করবর জনব্যে একতট অবব্যেয় পদ রববক। যসই অবব্যেয়তট ববদ তদবতি হবব। যযেমন-
 
যযেসৌতগক ববকব্যে : যমঘ গজরন কবর, তিবব ময়পর নশতিব্যে কবর। (সমবতপকব তকয়ব- কবর ও কবর)
সরল ববকব্যে : যমঘ গজরন করবল ময়পর নশতিব্যে কবর। (‘কবর’ সমবতপকব তকয়ববক ‘করবল’ অসমবতপকব তকয়বয় রূপবন্ততরতি করব হবয়বছ)
[সমবতপকব ও অসমবতপকব তকয়ব; তকয়বপদ]
 
জতটল যরবক যযেসৌতগক বববকব্যে রূপবন্তর : জতটল বববকব্যে কবয়কতট খণববকব্যে রববক, এববাং যসগুবলব পরস্পর তনভর রশজীল রববক। জতটল 
ববকব্যেবক যযেসৌতগক বববকব্যে রূপবন্তর করবতি হবল এই খণববকব্যেগুবলবর পরস্পর তনভর রতিব মধবছ তদবয় স্ববধজীন কবর তদবতি হবব। এজনব্যে সববপক্ষ 
সবরনবম বব অবব্যেয়গুবলব তিধ বল তদবয় যযেসৌতগক বববকব্যে বব্যেবহৃতি অবব্যেয়গুবলবর মবধব্যে উপযেধক্ত অবব্যেয়তট বসববতি হবব। পবশবপবতশ তকয়বপবদর 
গঠবনর তদবক যখয়বল রবখবতি হবব। যযেমন-
 
জতটল ববকব্যে : যেতদ যস কবল আবস, তিবহবল আতম যেবব।
যযেসৌতগক ববকব্যে : যস কবল আসবব এববাং আতম যেবব।
 
যযেসৌতগক যরবক জতটল বববকব্যে রূপবন্তর : যযেসৌতগক বববকব্যে দধইতট পপণর ববকব্যে যকবন অবব্যেবয়র দ্বিবরব যেধক্ত রববক। এই অবব্যেয়তট তিধ বল তদবয় 
সববপক্ষ সবরনবম বব অবব্যেবয়র প্ররমতট প্ররম বববকব্যের পপববর ও তদ্বিতিজীয়তট তদ্বিতিজীয় বববকব্যের পপববর বসববলই জতটল বববকব্যে রূপবন্ততরতি হবব।
 
তিবব, সববপক্ষ সবরনবম বব অবব্যেয়গুবলবর পপণর ববকব্যে দধতটর প্ররবমই বসববতি হবব, এমন করব যনই; উপযেধক্ত যযে যকবন জবয়গববতিই বসববনব 
যযেবতি পববর। যযেমন-
 
যযেসৌতগক ববকব্যে : যদবষ স্বজীকবর কর, যতিবমববক যকবন শবতস্ত যদব নব।
জতটল ববকব্যে : যেতদ যদবষ স্বজীকবর কর, তিবহবল যতিবমববক যকবন শবতস্ত যদব নব।
 
যযেসৌতগক ববকব্যে : ততিতন অতিব্যেন্ত দতরদ্র, তকন্তধ  তিবর হৃদয় অতিব্যেন্ত মহৎ।
জতটল ববকব্যে : যেতদও ততিতন অতিব্যেন্ত দতরদ্র, তিবধও তিবর হৃদয় অতিব্যেন্ত মহৎ।



জতটল যরবক সরল বববকব্যে রূপবন্তর
 
জতটল : যকহ কতহয়ব তদবতিবছ নব, তিরবতপ তিবপববন বতলয়ব যববধ হইবতিবছ।
সরল : যকহ কতহয়ব নব তদবলও তিবপববন বতলয়ব যববধ হইবতিবছ।
 
জতটল : শরবসবন যযে শর সবাংতহতি কতরয়ববছন, আশ তিবহবর প্রততিসবাংহবর করুন।
সরল : শরবসবন সবাংতহতি শর আশ প্রততিসবাংহবর করুন।
 
জতটল : যেতদ কবযেরক্ষততি নব হয়, তিরবয় তগয়ব অততিতর সৎকবর করুন।
সরল : কবযেরক্ষততি নব হইবল তিরবয় তগয়ব অততিতর সৎকবর করুন।
 
জতটল : ইহবরব যযেরূপ, এরূপ রূপবতিজী রমণজী আমবর অন্তংপধবর নবই।
সরল : ইহববদর মবতিব রূপবতিজী রমণজী আমবর অন্তংপধবর নবই।
 
জতটল : তিধ তম নবমবতলকব কধ সধমবকবমলব, তিরবতপ যতিবমবয় আলববলজলবসচিবন তনযেধক্ত কতরয়ববছন।
সরল : তিধ তম নবমবতলকব কধ সধমবকবমলব হওয়ব সবতত্বও যতিবমবয় আলববলজলবসচিবন তনযেধক্ত কতরয়ববছন।
 
সরল যরবক জতটল বববকব্যে রূপবন্তর
সরল : ফতরয়বদজী প্রসন্ন যগবয়বতলনজী।
জতটল : যযে ফতরয়বদজী, যস প্রসন্ন যগবয়বতলনজী।
 
সরল : সবক্ষজীটব কজী একটব গণবগবল ববধবইবতিবছ।
জতটল : যযে সবক্ষজী, যস একটব গণবগবল ববধবইবতিবছ।
 
সরল : আমবর তনববস নবই।
জতটল : যেব তনববস, তিব আমবর নবই।
 
সরল : যতিবমবর বববপর নবম কজী?
জতটল : যতিবমবর তযেতন ববপ, তিবর নবম কজী?
 
সরল : আতম এ সবক্ষজী চিবই নব।
জতটল : যযে সবক্ষজী এ রকম, তিববক আতম চিবই নব।
 
সরল : কমলবকবন্ত তপতিবর নবম বলল।
জতটল : তযেতন কমলবকববন্তর তপতিব, যস তিবঝোঁর নবম বলল।
 
সরল : যকববনব করব যগবপন কতরব নব।
জতটল : যেবহব বতলব, তিবহবর মবধব্যে যকববনব করব যগবপন কতরব নব।
 
সরল : উতকলবববধ চিধপ কতরয়ব বতসয়ব পতড়বলন।
জতটল : তযেতন উতকলবববধ, ততিতন চিধপ কতরয়ব বতসয়ব পতড়বলন।



  
যযেসৌতগক যরবক সরল বববকব্যে রূপবন্তর
 
যযেসৌতগক : কনব্যেবর ববপ সবধর কতরবতি পবতরবতিন, তকন্তধ  ববরর ববপ সবধর কতরবতি চিবতহবলন নব।
সরল : কনব্যেবর ববপ সবধর কতরবতি পবতরবলও ববরর ববপ সবধর কতরবতি চিবতহবলন নব।
 
যযেসৌতগক : আতম তছলবম বর, সধতিরববাং তবববহ সমবন্ধি আমবর মতি যেবচিবই করব অনববশব্যেক তছল।
সরল : আতম বর তছলবম ববল তবববহ সমবন্ধি আমবর মতি যেবচিবই করব অনববশব্যেক তছল।
 
যযেসৌতগক : তশতশবরর বয়স যেরবসমবয় যষববলব হইল; তকন্তধ  যসটব স্বভবববর যষববলব।
সরল : তশতশবরর বয়স যেরবসমবয় যষববলব হইবলও যসটব তছল স্বভবববর যষববলব।
 
যযেসৌতগক : যতিবমববক এই কতট তদন মবত জবতনলবম, তিবধ যতিবমবর হববতিই ও রতহল।
সরল : যতিবমববক এই কতট তদন মবত জবতনবলও যতিবমবর হববতিই ও রতহল।
 ববকব্যে প্রকরণ

ববকব্যে : কবতিবগুবলব পদ সধতবনব্যেস্ত হবয় বক্তবর মবনবভবব সম্পপণরভববব প্রকবশ করবল তিববক ববকব্যে ববল।
 
বববকব্যে কবতিবগুবলব পদ রববক। শবব্দের সবঙ্গে তবভতক্ত যেধক্ত হবল তিববক পদ ববল। এই তবভতক্ত যেধক্ত হবয় শব্দেগুবলব পরস্পর সম্পতকর তি হবয় 
ববকব্যে গঠন কবর। নয়বতিব ববকব্যে হতিতর হয় নব। যযেমন- আমব মব আমব অবনক আদর কবর। এখববন মপল শব্দেগুবলব তবভতক্ত ছবড়ব সতঠক কবম 
(ড়ৎফবৎ) সবজববনব হবলও একতটর সবঙ্গে আবরকতট শবব্দের যকবন সম্পকর  হতিতর হয়তন। শব্দেগুবলববতি তবভতক্ত যেধক্ত করবল একতট সম্পপণর 
ববকব্যে হতিতর হবব- আমবর মব আমববক অবনক আদর কবর।
 
ভবষবর মপল উপকরণ ববকব্যে, বববকব্যের যমসৌতলক উপবদবন শব্দে। আর ভবষবর মপল উপবদবন ধ্বতন।
 
ভবষবর তবচিববর/বব্যেবকরণ অনধযেবয়জী একতট সবররক বববকব্যের ৩তট গুণ রবকবতিই হবব/আবশব্যেক- আকবঙক্ষব, আসতত, যযেবগব্যেতিব।
 
আকবঙক্ষব : বববকব্যে সম্পপণর একতট মবনবভবব রবকবতি হবব। বববকব্যের ভবব বব বক্তবর বক্তবব্যে অসম্পপণর রবকবল যসতট ববকব্যে হবব নব। যযেমন- মব 
আমববক অবনক...
বব মব আমববক অবনক আদর...
 
উপবরর যকবন ববকব্যেই বক্তবর মবনবভবব সম্পপণর প্রকবশ করবছ নব। দধতট ববকব্যে যশষ হওয়বর পরও আবরব তকছধ যশবনবর আকবঙক্ষব যরবক যেববচ। 
সধতিরববাং, যকবন বববকব্যেরই আকবঙক্ষব গুণতট যনই। তিবই যকবনতটই ববকব্যে নয়। সম্পপণর ববকব্যেতট হবব-
মব আমববক অবনক আদর কবর।
 
এতট যশবনবর পর আর তকছধ যশবনবর আগ্রহ ববতক রবকবছ নব। সধতিরববাং এতট আকবঙক্ষব গুণ সম্পন্ন একতট সবররক ববকব্যে।
 
অররবৎ, যশ্রবতিবর সম্পপণর ববকব্যে যশবনবর আগ্রহ-ই আকবঙক্ষব।
 
আসতত : বববকব্যের পদগুবলববক সতঠক কবম/ অডর ববর নব সবজববল যসতট ববকব্যে হয় নব। উপবরর বববকব্যের পদগুবলব অনব্যেভববব সবজববল যসতট
ববকব্যে নবও হবতি পববর। যযেমন, উপবরর ববকব্যেবক যেতদ এভববব সবজববনব হয়-
আমবর অবনক মব আদর আমববক কবর।



 
এখববন বববকব্যের প্রকশ তি অরর যযেমন তবকশ তি হবয় যগবছ, যতিমতন তবকশ তি অররও পতরসবর ভববব প্রকবতশতি হয়তন। সধতিরববাং, বববকব্যের পদগুবলববকও
সতঠক কমবনধযেবয়জী তবনব্যেস্ত করবতি হবব। বববকব্যের এই তবনব্যেবসবকই আসতত ববল। উপবরর ববকব্যেতটবক সতঠক কবম সবজববল হবব-
আমবর মব আমববক অবনক আদর কবর।
এখববন বববকব্যের পদগুবলবর তবনব্যেবস ববকব্যেতটর অরর সতঠক ও পতরসবরভববব প্রকবশ করবছ। সধতিরববাং এতট আসতত গুণ সম্পন্ন একতট সবররক 
ববকব্যে।
 
অররবৎ, বববকব্যের পদগুবলববক সতঠক কবম ( ) Order তবনব্যেস্ত কবর বক্তবর মবনবভবব সতঠক ও পতরসবর কবর যববঝববনবর যকসৌশলই আসতত 
গুণ।
 
যযেবগব্যেতিব : বববকব্যের অরর সতঠক ও পতরসবর কবর যববঝববতি আকবঙক্ষব ও আসতত গুণ ছবড়বও আবরব একতট তবষয় যখয়বল রবখবতি হয়। 
বববকব্যের পদগুবলব যেতদ পরস্পর অররগতি ও ভববগতি তদক তদবয় সম্পতকর তি নব হয়, তিবহবলও যসতট সবররক ববকব্যে হয় নব। যযেমন-
 
গ্রজীবষ্মর বশতষ্টিবতি পলবববনর সশতষ্টি হবয়বছ।
ববকব্যেতটবতি আকবঙক্ষব গুণও যযেমন আবছ, যতিমতন এবতি আসতত গুণও আবছ। তকন্তধ  ববকব্যেতট সবররক ববকব্যে নয়। কবরণ, গ্রজীবষ্ম বশতষ্টিই হয় নব। 
সধতিরববাং, যসই বশতষ্টিবতি পলবববনর প্রশ্নই আবস নব। সধতিরববাং, বববকব্যের পদগুবলবর মবধব্যে অররগতি এববাং ভববগতি যকবনই তমল যনই। ববকব্যেতট যেতদ 
এভববব যলখব হয়-
বষরবর বশতষ্টিবতি পলবববনর সশতষ্টি হবয়বছ।
তিবহবল ববকব্যেতটর পদগুবলবর মবধব্যে অররগতি ও ভববগতি তমল পবওয়ব যেববচ। ফবল এতট একতট যযেবগব্যেতিব গুণ সম্পন্ন সবররক ববকব্যে।
 
অররবৎ, বববকব্যের শব্দেগুবলবর অররগতি ও ভববগতি তমলবকই যযেবগব্যেতিব ববল।
 
বববকব্যের যযেবগব্যেতিবর যক্ষবত তনবচির তবষয়গুবলব জতড়তি-
ক) গুরুচিণবলজী যদবষ : সবাংতশলষ্টি দধতট শবব্দের একতট তিৎসম ও একতট তিদ্ভব শব্দে বব্যেবহবর করবল যসতট বববকব্যের যযেবগব্যেতিব গুণ নষ্টি কবর। 
কবরণ, তিববতি পদগুবলবর ভববগতি তমল নষ্টি হয়। এবক গুরুচিণবলজী যদবষ ববল।
 
যযেমন- ‘গরুর গবতড়’ শব্দেদধবটব সবাংতশলষ্টি শব্দে এববাং দধতটই খবঝোঁতট বববাংলব শব্দে। আমরব যেতদ এবক ‘গরুর শকট’ বতল, তিব শনবতি যযেমন তবশ্রী 
যশবনবয়, যতিমতন শব্দেদধবটবর ভববগতি তমলও আর রববক নব। এতটই গুরুচিণবলজী যদবষ। এরকম- ‘শবদবহ’যক ‘মড়বদবহ’ তকবাংবব ‘শববপবড়ব’, 
‘মড়ববপবড়ব’যক ‘শববপবড়ব’ বব ‘মড়বদবহ’, বলবল তিব গুরুচিণবলজী যদবষ হবব।
অররবৎ, বববকব্যে তিৎসম বব সবাংসশতি শব্দে ও তিদ্ভব বব খবঝোঁতট বববাংলব শব্দে একসবঙ্গে বব্যেবহবর করবল তিববক গুরুচিণবলজী যদবষ ববল।
 
খ) ববহলব্যে যদবষ : প্রবয়বজবনর অততিতরক্ত শব্দে বব শব্দেববাংশ বব্যেবহবর করবল শবব্দের অররগতি যযেবগব্যেতিব নষ্টি হয়। ফবল ববকব্যেও যযেবগব্যেতিব গুণ 
হবরবয়।
শব্দেবক বহবচিন করবর সময় একবতধক বহবচিনবববধক শব্দে বব শব্দেববাংশ বব্যেবহবর করব একতট সবধবরণ ববহলব্যে যদবষ। অতধক যজবর যদয়বর জনব্যে 
অবনক সময় এই যকসৌশল প্রবয়বগ করব হবলও সবধবরণ যক্ষবত একবতধক বহবচিনবববধক শব্দে বব শব্দেববাংশ বব্যেবহবর করবল শব্দেতট ববহলব্যে যদববষ 
দধষ্টি হয়। যযেমন- ‘সব মবনধবষরব’ ববহলব্যে যদববষ দধষ্টি শব্দে। যযেবগব্যেতিব গুণ সম্পন্ন বববকব্যে ‘সব মবনধষ’ বব ‘মবনধবষরব’- এই দধতটর যযে যকবন একতট 
বব্যেবহবর করবতি হবব।
 
গ) উপমবর ভধ ল প্রবয়বগ : উপমব-অলবাংকবর সতঠকভববব বব্যেবহবর করবতি হবব। এগুবলবর প্রবয়ববগ যকবন ভধ ল হবল ববকব্যে তিবর ভববগতি 
যযেবগব্যেতিব হবরববব। যযেমন-
 
আমবর হৃদয়-মতনবর আশবর বজীজ উপ্ত হল।



ববকব্যেতটবতি উপমবর ভধ ল প্রবয়বগ হবয়বছ। কবরণ, বজীজ মতনবর উপ্ত হয় নব/ বপন করব হয় নব। বজীজ বপন করব হয় যক্ষবতি। সধতিরববাং বলবতি 
হবব-
আমবর হৃদয়-যক্ষবত আশবর বজীজ উপ্ত হল।
 
ঘ) ববগধবরবর শব্দে পতরবতির ন : ববগধবরব ভবষবর একতট ঐততিহব্যে। বববাংলব ভবষববতিও অসবাংখব্যে ববগধবরব প্রচিতলতি আবছ। এসব ববগধবরব 
বব্যেবহবর করবর সময় এগুবলবর যকবন পতরবতিরন করবল ববগধবরবর ভববগতি যযেবগব্যেতিব নষ্টি হয়। ফবল ববকব্যে তিবর যযেবগব্যেতিব গুণ হবরবয়। সধতিরববাং,
যযেবগব্যেতিব সম্পন্ন সবররক ববকব্যে হতিতর করবতি ববগধবরব সতঠকভবববই তলখবতি হবব।
যযেমন- যেতদ বলব হয়, ‘অরবণব্যে কনন’, তিবহবল গুরুচিণবলজী যদবষও হয় নব। তকন্তধ  ববগধবরবতটর শব্দে পতরবতিরন করবর কবরবণ এতট তিবর 
ভববগতি যযেবগব্যেতিব হবতরবয়বছ। যযেবগব্যেতিব সম্পন্ন ববকব্যে গঠন করবতি হবল প্রচিতলতি ববগধবরবতটই তলখবতি হবব। অররবৎ, ‘অরবণব্যে যরবদন’ই 
তলখবতি হবব।
 
ঙ) দধববরবধব্যেতিব : অপ্রচিতলতি তকবাংবব দধববরবধব্যে শব্দে বব্যেবহবর করবল ববকব্যে তিবর যযেবগব্যেতিব গুণ হবরবয়। এই ধরবনর শব্দে বববকব্যের শব্দেগুবলবর মবধব্যে 
অররগতি তমলবন্ধিন নষ্টি কবর। যযেমন-
এ কজী প্রপঞ!
ববকব্যেতটর প্রপঞ শব্দেতট অপ্রচিতলতি, একই সবঙ্গে দধববরবধব্যে। তিবই ববকব্যেতটর অরর পতরসবরভববব যববঝব যেববচ নব। ফবল বববকব্যের পদগুবলবর মবধব্যের
অররগতি তমলবন্ধিন তবনষ্টি হবয়বছ। তিবই এতট যকবন যযেবগব্যেতিব সম্পন্ন সবররক ববকব্যে হবতি পববরতন।
 
চি) রজীততিতসদ অররববচিকতিব : বববকব্যে শব্দে বব্যেবহববরর যক্ষবত যখয়বল রবখবতি হবব, শব্দেগুবলব যেববতি তিববদর রজীততিতসদ অরর অনধযেবয়জী বব্যেবহৃতি 
হয়। শবব্দের বধব্যেৎপততগতি অরর ও বব্যেবহবতরক বব রজীততিতসদ অরর তভন্ন হবল, অবশব্যেই রজীততিতসদ অবরর শব্দে বব্যেবহবর করবতি হবব। নয়বতিব শব্দেতটর 
সবঙ্গে বববকব্যের অনব্যে শব্দেগুবলবর অররগতি তমলবন্ধিন নষ্টি হবব। যযেমন-
‘ববতধতি’ শবব্দের বধব্যেৎপততগতি অরর ‘ববধবপ্রবপ্ত’। আর বব্যেবহবতরক বব রজীততিতসদ অরর হবলব ‘কশ তিজ’। শব্দেতট বব্যেবহববরর সময় কশ তিজ অবররই 
বব্যেবহবর করবতি হবব। নয়বতিব তিব অরর তবকশ তি করবব। ফবল ববকব্যেতট যযেবগব্যেতিব গুণ হবরববব।
 
উবদ্দেশব্যে ও তববধয়
 
প্রততিতট বববকব্যের দধতট অবাংশ রববক- উবদ্দেশব্যে ও তববধয়।
 
বববকব্যে যেবর সম্পবকর  তকছধ বলব হয়, তিববক উবদ্দেশব্যে ববল।
 
বববকব্যে উবদ্দেশব্যে সম্পবকর  যেব তকছধ বলব হয়, তিবই তববধয়।
 
যযেমন- বইতট খধব ভববলব।
ববকব্যেতটবতি বইতট’ সম্পবকর  বলব হবয়বছ। সধতিরববাং, এখববন ‘বইতট’ উবদ্দেশব্যে। অনব্যেতদবক, ‘বইতট’ সম্পবকর  বলব হবয়বছ ‘খধব ভববলব’। এই ‘খধব
ভববলব’ ববকব্যেতটর তববধয় অবাংশ।
 
উবদ্দেশব্যে অবাংশ একতট শব্দে নব হবয় একতট ববকব্যেববাংশও হবতি পববর। এববাং যসই শব্দে বব ববকব্যেববাংশতট শধধ তববশষব্যে-ই হবব, এমন যকবন করবও যনই। 
উবদ্দেশব্যে তববশষণ বব তববশষণভবববপন্ন ববকব্যেববাংশ, এমনতক তকয়বভবববপন্ন ববকব্যেববাংশও হবতি পববর।
উবদ্দেশব্যে            তববধয়
সৎ হওয়ব          খধব কতঠন। (এখববন তকয়বভবববপন্ন ববকব্যেববাংশ উবদ্দেশব্যে)
সৎ যলববকরবই        প্রকশ তি সধখজী। (এখববন তববশষণভবববপন্ন ববকব্যেববাংশ উবদ্দেশব্যে) 

ববকব্যে সবাংবকবচিন/এক করবয় প্রকবশ



একবতধক পদ বব উপববকব্যেবক একতট শবব্দে প্রকবশ করব হবল, তিববক ববকব্যে সবাংবকবচিন, ববকব্যে সবাংবক্ষপণ বব এক করবয় প্রকবশ ববল ।
অররবৎ একতটমবত শব্দে তদবয় যেখন একবতধক পদ বব একতট ববকব্যেববাংবশর (উপববকব্যে) অরর প্রকবশ করব হয়, তিখন তিববক ববকব্যে সবাংবকবচিন ববল ।
যযেমন- হজীরক যদবশর রবজব- হজীরকরবজ
এখববন হজীরকরবজ- শবব্দের মবধব্যেবম হজীরক যদবশর রবজব-  এই ততিনতট পবদর অররই সবররকভববব প্রকবশ যপবয়বছ । এই ততিনতট পদ একবত
একতট ববকব্যেববাংশ বব উপববকব্যেও ববট । অররবৎ, হজীরক যদবশর রবজব- ততিনতট পদ বব ববকব্যেববাংশতটর ববকব্যে সবাংবকবচিন হল- হজীরকরবজ ।
 
তকছধ  গুরুত্বপপণর ববকব্যে সবাংবকবচিন/এক করবয় প্রকবশ
অকববল যপবকবছ যযে- অকবলপকক
অতক্ষর সমধবখ বতির মবন- প্রতিব্যেক্ষ
অতভজতিবর অভবব আবছ যেবর- অনতভজ
অহবাংকবর যনই যেবর- তনরহবাংকবর
অবশর ডবক- যহ্রেষব
অততি কমরতনপধণ বব্যেতক্ত- দক্ষ
অনধসন্ধিবন করববর ইচব- অনধসতন্ধিৎসব
অনধসন্ধিবন করবতি ইচধক যযে- অনধসতন্ধিৎসধ
অপকবর করববর ইচব- অপতচিকজীষরব
অগ্রপশবৎ তবববচিনব নব কবর কবজ কবর যযে- অতবমশষব্যেকবরজী
অততি শজীতিও নয়, অততি উষও নয়- নবততিশজীবতিবষ
অবশব্যে হবব/ঘটবব যেব- অবশব্যেমববজী
অততি দজীঘর নয় যেব- নবততিদজীঘর
অততিকম করব যেবয় নব যেব- অনততিকমনজীয়/অনততিকমব্যে
যেব সহবজ অততিকম করব যেবয় নব- দধরততিকমনজীয়/দধরততিকমব্যে
অবগ্র জবন্মেবছ যযে- অগ্রজ
অনধবতি/পশববতি/পবর জবন্মেবছ যযে- অনধজ
অতরবক দমন কবর যযে- অতরনম
অনব্যে উপবয় যনই যেবর- অনবনব্যেবপবয়
অবনবকর মববঝ একজন- অনব্যেতিম
অনব্যে গববছর ওপর জবন্মে যযে গবছ- পরগবছব
আচিববর তনষব আবছ যেবর- আচিবরতনষ
আপনববক যকন কবর তচিন্তব যেবর- আতবকনজীক
আকববশ চিবর যযে- যখচির
আকববশ গমন কবর যযে- তবহগ, তবহঙ্গে
আট প্রহর যেব পরব যেবয়- আটবপসৌবর
আপনবর রবাং লধকবয় যযে/যেবর প্রকশ তি বণর ধরব যেবয় নব- বণরবচিবরব
আয় অনধসববর বব্যেয় কবর যযে- তমতিবব্যেয়জী
আপনববক পতণতি মবন কবর যযে- পতণতিমনব্যে
আতদ যরবক অন্ত পযেরন্ত- আদব্যেন্ত
ইততিহবস রচিনব কবরন তযেতন- ঐততিহবতসক
ইততিহবস তবষবয় অতভঞ তযেতন- ইততিহবসববতব
ইনবক জয় কবরবছ যযে- ইনতজৎ
ইতনয়বক জয় কবরবছ যযে- তজবতিতনতয়
ঈশবরর অতস্তবত্ব তবশবস আবছ যেবর- আতস্তক

ঈশবরর অতস্তবত্ব তবশবস যনই যেবর- নবতস্তক
ঈষৎ আতমষ/আঝোঁষ গন্ধি যেবর- আঝোঁষবট
উপকবর করববর ইচব- উপতচিকজীষরব
উপকবরজীর উপকবর স্বজীকবর কবর যযে- কশ তিজ
উপকবরজীর উপকবর স্বজীকবর কবর নব যযে- অকশ তিজ
উপকবরজীর অপকবর কবর যযে- কশ তিঘ
একই সমবয় বতির মবন- সমসবমতয়ক
একই মববয়র সন্তবন- সবহবদর
এক যরবক আরম কবর- একবতদকবম
একই গুরুর তশষব্যে- সতিজীরর
করবয় বণরনব যেবয় নব যেব- অতনবরচিনজীয়
যকবনভবববই তনববরণ করব যেবয় নব যেব- অতনববযের
সহবজ তনববরণ করব যেবয় নব যেব/কবষ্টি তনববরণ করব যেবয় যেব- দধতনরববর
সহবজ লবভ করব যেবয় নব যেব/কবষ্টি লবভ করব যেবয় যেব- দধলরভ
যকবন তকছধবতিই ভয় যনই যেবর- তনভর জীক, অকধ বতিবভয়
ক্ষমবর যযেবগব্যে- ক্ষমবহর
কউ জবনবতি নব পববর এমনভববব- অজবতিসববর
যগবপন করবর ইচব- জধগুপব 
চিক্ষধ র সমধবখ সবাংঘতটতি- চিবক্ষধ ষ
হচিত মববসর ফসল- হচিতিবতল
জজীতবতি যরবকও যযে মশতি- জজীবন্মেশতি
জবনবর ইচব- তজজবসব
জবনবতি ইচধক- তজজবসধ
জ্বল জ্বল করবছ যেব- জবজ্বলব্যেমবন
জয় করবর ইচব- তজগজীষব
জয় করবতি ইচধক- তজগজীষধ
জবনধ পযেরন্ত লতমতি- আজবনধলতমতি
তিল স্পশর করব যেবয় নব যেবর- অতিলস্পশরজী
তিজীর যছবঝোঁবড় যযে- তিজীরনবজ
তদবন যযে একববর আহবর কবর- একবহবরজী
দজীতপ্ত পববচ যেব- দজীপব্যেমবন
দধ’ববর জবন্মে যযে- তদ্বিজ
নষ্টি হওয়বই স্বভবব যেবর- নশর
নদজী যমখলব যযে যদবশর- নদজীবমখলব
যনসৌকব দ্বিবরব জজীতবকব তনবরবহ কবর যযে- নবতবক



তনবজবক যযে ববড়ব মবন কবর- হবমবড়ব
নপপধবরর ধ্বতন- তনকণ
পব যরবক মবরব পযেরন্ত- আপবদমস্তক
তপ্রয় ববকব্যে ববল যযে নবরজী- তপ্রয়বাংবদব
পপবরজন্মে স্মরণ কবর যযে- জবততিস্মর
পবন করবর যযেবগব্যে- যপয়
পবন করবর ইচব- তপপবসব
ফল পবকবল যযে গবছ মবর যেবয়- ওষতধ
তববদবশ রববক যযে- প্রববসজী
তবশজবনর তহতিকর- তবশজনজীন
বব্যেবকরণ জববনন তযেতন- হবয়বকরণ
তবজববনর তবষয় তনবয় গববষণবয় রতি তযেতন- হবজবতনক
যবদ-যবদবন্ত জববনন তযেতন- হবদবতন্তক
বয়বস সববচিবয় ববড়ব যযে- যজব্যেষ
বয়বস সববচিবয় যছববটব যযে- কতনষ
যভবজন করবর ইচব-  বধভধ ক্ষব
মশবতির মতি অবসব যেবর- মধমপষধর
মধতষ্টি তদবয় যেব পতরমবপ করব যেবয়- মধতষ্টিবময়
মশততকব দ্বিবরব তনতমরতি- মশন্মেয়
মমরবক পজীড়ব যদয় যেব- মমরন্তধ দ
মবতট যভদ কবর ওবঠ যেব- উতদ্ভদ
মশতি গববতদ পশ যফলব হয় যযেখববন- ভবগবড়
মন হরণ কবর যেব- মবনবহর
মন হরণ কবর যযে নবরজী- মবনবহবতরণজী
যেব দমন করব যেবয় নব- অদমব্যে
যেব দমন করব কষ্টিকর- দধদরমনজীয়
যেব তনববরণ করব কষ্টিকর- দধতনরববর
যেব পপববর তছল এখন যনই- ভপ তিপপবর
যেব ববলবকর মবধব্যেই সধলভ- ববলকসধলভ
যেব তবনব যেবত্নে লবভ করব তগবয়বছ- অযেত্নেলব
যেব ঘধতমবয় আবছ- সধপ্ত
যেব ববর ববর দধলবছ- যদবদধলব্যেমবন
যেব দজীতপ্ত পববচ- যদদজীপব্যেমবন
যেব সবধবরবণর মবধব্যে যদখব যেবয় নব- অননব্যেসবধবরণ
যেব পপববর যদখব যেবয় তন- অদশষ্টিপপবর
যেব কবষ্টি জয় করব যেবয়- দধজরয়
যেব কবষ্টি লবভ করব যেবয়- দধলরভ
যেব অধব্যেয়ন করব হবয়বছ- অধজীতি
যেব অবনক কবষ্টি অধব্যেয়ন করব যেবয়- দধরধব্যেয়
যেব জবল চিবর- জলচির
যেব সবল চিবর- সলচির
যেব জবল ও সবল চিবর- উভচির

যেব বলব হয় তন- অনধক্ত
যেব কখবনব নষ্টি হয় নব- অতবনশর
যেব মমর স্পশর কবর- মমরস্পশরজী
যেব বলবর যযেবগব্যে নয়- অকরব্যে
যেবর ববাংশ পতরচিয় এববাং স্বভবব যকউই জববন নব- অজবতিকধ লশজীল
যেব তচিন্তব করব যেবয় নব- অতচিন্তনজীয়, অতচিন্তব্যে
যেব যকবরবও উঝোঁচিধ  যকবরবও তনচিধ- বন্ধিধ র
যেব সম্পন্ন করবতি বহ বব্যেয় হয়- বব্যেয়বহল
যেব খধব শজীতিল বব উষ নয়- নবততিশজীবতিবষ
যেবর তববশষ খব্যেবততি আবছ- তবখব্যেবতি
যেব আঘবতি পবয় তন- অনবহতি
যেব উতদতি হবচ- উদজীয়মবন
যেব কমশ বতধরতি হবচ- বতধরষধ
যেব পপববর যশবনব যেবয় তন- অশ্রুতিপপবর
যেব সহবজ ভববঙ্গে- ভঙ্গুর
যেব সহবজ জজীণর হয়- সধপবচিব্যে
যেব খবওয়বর যযেবগব্যে- খবদব্যে
যেব তচিতববয়/চিবরণ কবর যখবতি হয়- চিবরব্যে
যেব চিধবষ যখবতি হয়- যচিবষব্যে
যেব যলহন কবর যখবতি হয়/যলহন করবর যযেবগব্যে- যলহব্যে
যেব পবন করবতি হয়/পবন করবর যযেবগব্যে- যপয়
যেব পববনর অবযেবগব্যে- অবপয়
যেব বপন করব হবয়বছ- উপ্ত
যেব বলব হবয়বছ- উক্ত
যেবর অনব্যে উপবয় যনই- অনবনব্যেবপবয়
যেবর যকবন উপবয় যনই- তনরুপবয়
যেবর উপতসতি বধতদ আবছ- প্রতিধ ব্যেৎপন্নমততি
যেবর সবরস্ব হবতরবয় যগবছ- সবরহবরব, হৃতিসবরস্ব
যেবর যকববনব তকছধ যরবকই ভয় যনই- অকধ বতিবভয়
যেবর আকবর কধ ৎতসতি- কদবকবর
যেবর যকবন শত যনই/জবন্মেতন- অজবতিশত
যেবর দবতড়/শ্মশ্রু জবন্মে তন- অজবতিশ্মশ্রু
যেবর তকছধ যনই- অতকঞন
যযে যকবন তবষবয় স্পশহব হবতরবয়বছ- বজীতিস্পশহ
যযে শবনই মবন রবখবতি পববর- শ্রুততিধর
যযে ববস্তধ  যরবক উৎখবতি হবয়বছ- উদ্বিবস্তধ
যযে নবরজী তনবজ বর বরণ কবর যনয়- স্বয়বাংবরব
যযে গববছ ফল ধবর, তকন্তধ  ফধ ল ধবর নব- বনস্পততি
যযে যরবগ তনণরয় করবতি হবতিবড় মবর- হবতিধ বড়
যযে নবরজীর সন্তবন ববঝোঁবচি নব/যযে নবরজী মশতি সন্তবন প্রসব কবর- মশতিবৎসব
যযে গবছ অনব্যে যকবন কববজ লববগ নব- আগবছব
যযে গবছ অনব্যে গবছবক আশ্রয় কবর ববঝোঁবচি- পরগবছব



যযে পধরুষ তববয় কবরবছ- কশ তিদবর
যযে যমবয়র তববয় হয়তন- অনপঢ়ব
যযে কমবগতি যরবদন করবছ- যরবরুদব্যেমবন (সজীতলঙ্গে- যরবরুদব্যেমবনব)
যযে ভতবষব্যেবতির তচিন্তব কবর নব বব যদবখ নব- অপতরণবমদশরজী
যযে ভতবষব্যেৎ নব যভববই কবজ কবর/অগ্র পশবতি তবববচিনব নব কবর
কবজ কবর যযে- অতবমশশব্যেকবরজী
যযে তবষবয় যকবন তবতিকর /তবসবাংববদ যনই- অতবসবাংববদজী
যযে বন তহবাংস জন্তধ বতি পতরপপণর- শবপদসবাংকধ ল
তযেতন বক্তশ তিব দববন পটধ- ববগ্মজী
যযে সকল অতিব্যেবচিবরই সবয় যেবয়- সবরবাংসহব
যযে নবরজী বজীর সন্তবন প্রসব কবর- বজীরপ্রসপ
যযে নবরজীর যকবন সন্তবন হয় নব- বন্ধিব্যেব
যযে নবরজী জজীববন একমবত সন্তবন প্রসব কবরবছ- কবকবন্ধিব্যেব
যযে নবরজীর স্ববমজী প্রবববস আবছ- যপ্রবতষতিভতিশ রকব
যযে স্ববমজীর সজী প্রবববস আবছ- যপ্রবতষতিপত্নেজীক
যযে পধরুবষর যচিহবরব যদখবতি সধনর- সধদশরন (সজীতলঙ্গে- সধদশরনব)
যযে রব শবন এবসবছ- রববহতি

যযে লবতফবয় চিবল- প্লবগ
যযে নবরজী কখবনব সপযের যদবখতন- অসপযেরম্পশব্যেব
যযে নবরজীর স্ববমজী মবরব যগবছ- তবধবব
যযে নবরজীর সম্প্রততি তববয় হবয়বছ- নবববঢ়ব
লবভ করবর ইচব- তলপব
শভ ক্ষবণ জন্মে যেবর- ক্ষণজন্মেব
শতবক/অতরবক দমন কবর যযে- অতরনম
শতবক বধ কবর যযে- শতঘ
সমধবখ অগ্রসর হবয় অভব্যেররনব- প্রতিধ ব্যেদ্গমন
সকবলর জনব্যে প্রবযেবজব্যে- সবরজনজীন
সকবলর জনব্যে তহতিকর- সববরজনজীন
সজীর বশজীভপ তি হয় যযে- হসণ
যসবব করবর ইচব- শশ্রুষব
হনন/হতিব্যেব করবর ইচব- তজঘববাংসব
হতরবণর চিবমড়ব- অতজন
হবততির ডবক- বশবাংহততি

পদ
পদ : বববকব্যে বব্যেবহৃতি প্রততিতট শব্দেবক পদ ববল।
বববকব্যে যেখন শব্দে বব্যেবহৃতি হয়, তিখন শব্দেগুবলবর মবধব্যে সম্পকর  সশতষ্টির জনব্যে প্রততিতট শবব্দের সবঙ্গে তকছধ অততিতরক্ত শব্দেববাংশ যেধক্ত হয়। এগুবলববক
ববল তবভতক্ত। যযে সব শবব্দে আপবতি দশতষ্টিবতি মবন হয় যকবন তবভতক্ত যেধক্ত হয়তন, যস সব শবব্দেও একতট তবভতক্ত যেধক্ত হয়। এবক প্ররমব তবভতক্ত
বব শপণব্যে তবভতক্ত ববল। বব্যেবকরণ অনধযেবয়জী যকবন শব্দে বববকব্যে বব্যেবহৃতি হবল তিববতি তবভতক্ত যেধক্ত হবতি হয়। আর তিবই যকবন শব্দে বববকব্যে তবভতক্ত
নব তনবয় বব্যেবহৃতি হবলও তিবর সবঙ্গে একতট তবভতক্ত যেধক্ত হবয়বছ ববল ধবর তনবয় তিববক শপণব্যে তবভতক্ত বলব হয়।
 
অররবৎ, তবভতক্তযেধক্ত শব্দেবকই পদ ববল।
পবদর প্রকবরবভদ : পদ প্রধবনতি ২ প্রকবর- সবব্যেয় পদ ও অবব্যেয় পদ।
সবব্যেয় পদ আববর ৪ প্রকবর- তববশষব্যে, তববশষণ, সবরনবম ও তকয়ব।
অররবৎ, পদ যমবট ৫ প্রকবর-
১. তববশষব্যে
২. তববশষণ
৩. সবরনবম
৪. তকয়ব
৫. অবব্যেয়
[শবব্দের যশ্রণজীতবভবগ হবলব-  তিৎসম,  অধর-তিৎসম,  তিদ্ভব,  যদতশ ও তববদতশ।  অনব্যেতদবক পবদর যশ্রণজীতবভবগ হবলব-  তববশষব্যে,  তববশষণ,
সবরনবম, তকয়ব ও অবব্যেয়। দধইতটই ৫ প্রকবর।]
যেখন পযেরন্ত যকবন শব্দে বববকব্যে বব্যেবহৃতি হবচ নব,  তিখবনব যসতট যকবন পদ নয়। যকবন শব্দে যকবন পদ হবব তিব তনভরর কবর বববকব্যে তকভববব
বব্যেবহৃতি হবলব তিবর উপর। তিবই যকবন শব্দেবক আবগই তববশষব্যে বব তববশষণ ববল যদয়ব তঠক নয়। যযেমন-
যতিবমবর হববতি তক?
ডবকবতি আমবর সব হবততিবয় তনবয়বছ।
জঙ্গেজীরব হবতি যববমব যমবর পবতলবয় যগবলব।
প্ররম বববকব্যে হবতি শব্দেতট তববশষব্যে। আববর তদ্বিতিজীয় বববকব্যে এই হবতি শব্দেতটই একটধ  পতরবততিরতি হবয় তকয়ব হবয় যগবছ। আববর তিশ তিজীয় বববকব্যেই



আববর হবতি শব্দেতট বব্যেবহৃতি হবয়বছ তববশষণ তহবসবব।
[তিবব প্রবশ্ন শধধ শব্দে তদবয় যসতট যকবন পদ তজবজস করবল সবধবরণতি শব্দেতট যযে পদ তহবসবব বব্যেবহৃতি হয় যসতট তদবতি হবব। এবক্ষবত যখয়বল
রবখবতি হবব, প্রততিতট শব্দেই সবধবরণতি এবকক পদ তহবসবব বব্যেবহৃতি হওয়বর সময় এবকক রূপ যনয়। যযেমন, ‘হবতি’ শব্দেতট তববশষণ তহবসবব
যকবন তবভতক্ত যনয়তন, তকন্তধ  তববশষব্যে তহবসবব বব্যেবহৃতি হওয়বর সময় তবভতক্ত তনবয়বছ। আববর তকয়ব তহবসবব বব্যেবহৃতি হওয়বর সময় প্রতিব্যেয়
তনবয়বছ। এভববব প্রবশ্নর শব্দেতটবক তবতভন্ন বববকব্যে বব্যেবহবর কবর যকবন পদ তনণরয় করব যযেবতি পববর।]
 
তববশষব্যে পদ
যকবন তকছধর নবমবকই তববশষব্যে ববল।
যযে পদ যকবন বব্যেতক্ত, বস্ত, প্রবণজী, সমতষ্টি, সবন, কবল, ভবব, কমর, গুণ ইতিব্যেবতদর নবম যববঝবয়, তিববক তববশষব্যে পদ ববল।
তববশষব্যে পদ ৬ প্রকবর-
১. নবমববচিক বব সবাংজবববচিক তববশষব্যে
(ক) বব্যেবতক্তর নবম : নজরুল, ওমর, আতনস, মবইবকল
(খ) যভসৌবগবতলক সববনর নবম : ঢবকব, তদতলল, লন্ডন, মকব
(গ) যভসৌবগবতলক নবম (নদজী, পবরতি, সমধদ্র ইতিব্যেবতদর নবম) : যমঘনব, তহমবলয়, আরব সবগর
(ঘ) গ্রবনর নবম : গজীতিবঞতল, অতগ্নিবজীণব, যদবশতববদবশ, তবশনবজী
২. জবততিববচিক তববশষব্যে : (এক জবতিজীয় প্রবণজী বব পদববররর নবম) মবনধষ, গরু, গবছ, পবতখ, পবরতি, নদজী, ইবাংবরজ
৩. বস্তধ ববচিক বব দ্রবব্যেববচিক তববশষব্যে : বই, খবতিব, কলম, রবলব, ববতট, মবতট, চিবল, তচিতন, লবন, পবতন
৪. সমতষ্টিববচিক তববশষব্যে (বব্যেতক্ত বব প্রবণজীর সমতষ্টি) : সভব, জনতিব, পঞববয়তি, মবহতফল, ঝবঝোঁক, বহর, দল
৫. ভববববচিক তববশষব্যে (তকয়বর ভবব বব কববজর ভবব বব কববজর নবম যববঝবয়) : গমন, শয়ন, দশরন, যভবজন. যদখব, যশবনব, যেবওয়ব, যশবয়ব
৬. গুণববচিক তববশষব্যে : মধধরতিব, তিবরলব্যে, ততিক্ততিব, তিবরুণব্যে, যসসৌরভ, স্ববসব্যে, যযেসৌবন, সধখ, দধংখ 

তববশষণ পদ
যযে পদ বববকব্যের অনব্যে যকবন পবদর যদবষ, গুণ, অবসব, সবাংখব্যেব, পতরমবণ ইতিব্যেবতদ প্রকবশ কবর, তিববক তববশষণ পদ ববল।
অররবৎ, তববশষণ পদ অনব্যে যকবন পদ সম্পবকর  তিরব্যে বব ধবরণব প্রকবশ কবর, বব অনব্যে পদবক তববশষবতয়তি কবর।
[তকছধ তববশষণ পদ : (‘একতট ফবটবগ্রবফ’ কতবতিব যরবক)
সবফদ যদয়বল
শবন্ত ফবটবগ্রবফ
তজজবসধ অততিতর
যছবট যছবল
তনস্পশহ কণ্ঠস্বর
ততিনতট বছর (সবাংখব্যেবববচিক তববশষণ)
রুক্ষ চির
প্রশ্নবকধ ল যচিবখ
ক্ষজীয়মবণ যশবক
সহবজ হবয় যগল বলব (তকয়ব তববশষণ)]
[তববশষণ শব্দে; ভবষব অনধশজীলন; একতট ফবটবগ্রবফ]

তববশষণ পদ ২ প্রকবর- নবম তববশষণ ও ভবব তববশষণ।
নবম তববশষণ : যযে তববশষণ পদ যকবন তববশষব্যে বব সবরনবম পদবক তববশষবতয়তি কবর, অররবৎ অনব্যে যকবন পদ সম্পবকর  তকছধ ববল, তিববক নবম
তববশষণ ববল। যযেমন-

• তববশবষব্যের তববশষণ : নজীল আকবশ আর সবধজ মববঠর মবঝ তদবয় একতট যছবট পবতখ উবড় যেববচ। 
• সবরনববমর তববশষণ : যস রূপববন ও গুণববন। 



ভবব তববশষণ :  যযে তববশষণ পদ তববশষব্যে বব সবরনবম পদ ছবড়ব অনব্যে যকবন পদবক তববশষবতয়তি কবর, অররবৎ অনব্যে যকবন পদ সম্পবকর  তকছধ
ববল, তিববক ভবব তববশষণ ববল। ভবব তববশষণ ৪ প্রকবর-

• তকয়ব তববশষণ : ধজীবর ধজীবর ববয়ধ বয়। পবর এক ববর এবসব। 
• তববশষবণর তববশষণ (যকবন তববশষণ যেতদ অনব্যে একতট তববশষণবকও তববশষবতয়তি কবর, তিববক তববশষবণর তববশষণ ববল) : 
• নবম তববশষবণর তববশষণ : সবমবনব্যে একটধ  দধধ দবও। এ বব্যেবপববর যস অততিশয় দধংতখতি। 
• তকয়ব তববশষবণর তববশষণ : রবকতট অততি দ্রুতি চিবল। 
• অবব্যেবয়র তববশষণ (অবব্যেয় পদ বব অবব্যেয় পবদর অররবক তববশষবতয়তি কবর) : তধক তিববর, শতি তধক তনলরজ্জ যযে জন। 
• বববকব্যের তববশষণ  (যকবন পদবক তববশষবতয়তি নব কবর সম্পপণর  ববকব্যেতটবকই তববশষবতয়তি কবর) :  দধভর বগব্যেকবম যদশ আববর নবনব

সমসব্যেবজববল আবদ হবয় পবড়বছ। ববস্ততবকই আজ আমববদর কতঠন পতরশ্রবমর প্রবয়বজন। 
[নব-ববচিক তকয়ব তববশষণ :
তন-

• এখবনব যদখ তন তিধ তম? 
• ফধ ল তক যফববট তন শববখ? 
• পধষবরততি লবভ তন তক ঋতিধ র রবজন? রবতখ তন সন্ধিবন 
• রবহ তন, যস ভধ বল তন যতিব 

নব-
• বসবন্ত বতরয়ব তিধ তম লবব নব তক তিব বননবয়? 
• রতচিয়ব লহ নব আজও গজীততি। 
• ভধ তলবতি পবতর নব যকবন মবতি। 

নবই-
• শতন নবই, রবতখ তন সন্ধিবন 
• নবই হল, নব যহবক এবববর 
• কবর নবই অঘরব্যে তবরুন?] 

[নব-ববচিক তকয়ব তববশষণ; ভবষব অনধশজীলন; তিবহববরই পবড় মবন]
 
তনধরবরক তববশষণ : তদ্বিরুক্ত শব্দে বব্যেবহবর কবর যেখন এবকর যবতশ যকববনব তকছধবক যববঝববনব হয় তিববক তনধরবরক তববশষণ ববল। যযেমন-
রবতশ রবতশ ভবরব ভবরব ধবন (যসবনবর তিরজী)
লবল লবল কশ ষচিপড়বয় গবছ ভবর আবছ।
নববষর উপলবক্ষ ঘবর ঘবর সবড়ব পবড় যগবছ।
এতি যছবট যছবট উতর তলখবল হবব নব।
[তনধরবরক তববশষণ; ভবষব অনধশজীলন; যসবনবর তিরজী]
[তববশষণববচিক ‘কজী’
কজী-শব্দেতটর একতট লক্ষণজীয় তদক হবচ তববশষণ তহবসবব এর বব্যেবহবর।
যযেমন, ‘একতট ফবটবগ্রবফ’ কতবতিবয় :
এই যযে আসধন, তিবরপর কজী খবর?
তনবজই চিমবক, কজী তনস্পশহ, যকমন শজীতিল।
কজী সহবজ হবয় যগল বলব। (তকয়বতববশষবণর তববশষণ/ তববশষবণর তববশষণ)]
[তববশষণববচিক ‘কজী’; ভবষব অনধশজীলন; একতট ফবটবগ্রবফ]
[তববশষণ সমন্ধি
পবরবরর টধকবরব
আমববদর গ্রববমর পধকধ র
গ্রজীবষ্মর পধকধ র



যশববকর নদজী
আমবর সন্তবন]
[তববশষণ সমন্ধি; ভবষব অনধশজীলন; একতট ফবটবগ্রবফ]

সবরনবম পদ 
তববশষব্যে পবদর পতরববতির  যযে পদ বব্যেবহৃতি হয়, তিববকই সবরনবম পদ ববল।
অনধবচবদ বব  পব্যেবরবগ্রববফ একই তববশষব্যে  পদ ববরববর  আসবতি পববর।  যসবক্ষবত একই পদ ববরববর বব্যেবহবর করবল তিব শনবতি খবরবপ
লবগবটবই স্ববভবতবক। এই পধনরববশতত যরবধ করবর জনব্যে তববশষব্যে পবদর পতরববতির  অনধবচবদ যযে তবকল্প শব্দে বব্যেবহবর কবর যসই তববশষব্যে পদবকই
যববঝববনব হয়, তিববক সবরনবম পদ ববল।
[সবরনবম পদগুবলব সব তববশষব্যে বব নববমর পতরববতির  বসবতি পববর ববল এবদরবক ‘সবরনবম’ ববল।]

সবরনবম পদগুবলববক মপলতি ১০ ভববগ ভবগ করব যেবয়। যযেমন-
১. বব্যেতক্তববচিক বব পধরুষববচিক     : আতম, আমরব, তিধ তম, যতিবমরব, যস, তিবরব, তিবহবরব, ততিতন, তিবঝোঁরব, এ, এরব, ও, ওরব
২. আতববচিক             : স্বয়বাং, তনজ, যখবদ, আপতন
৩. সবমজীপব্যেববচিক          : এ, এই, এরব, ইহবরব, ইতন
৪. দপরত্বববচিক             : ঐ, ঐসব, সব
৫. সবকলব্যেববচিক           : সব, সকল, সমধদয়, তিববৎ
৬. প্রশ্নববচিক                      : যক, তক, কজী, যকবন, কবহবর, কবর, তকবস
৭. অতনতদরষ্টিতিবজবপক             : যকবন, যকহ, যকউ, তকছধ
৮. বব্যেততিহবতরক            : আপনব আপতন, তনবজ তনবজ, আপবস, পরস্পর
৯. সবাংবযেবগজবপক                 : যযে, তযেতন, যেবঝোঁরব, যেবহবরব
১০. অনব্যেবতদববচিক                 : অনব্যে, অপর, পর
 
সববপক্ষ সবরনবম : কখনও কখনও পসরপর সম্পকর যেধক্ত একবতধক সবরনবম পদ একই সবঙ্গে বব্যেবহৃতি হবয় দধতট বববকব্যের সবাংবযেবগ সবধন কবর রববক।
এবদরবক বলব হয় সববপক্ষ সবরনবম। যযেমন-
যেতি চিবও তিতি লও (যসবনবর তিরজী)
যেতি যচিষ্টিব করবব তিতিই সবফবলব্যের সমববনব।
যেতি বড় মধখ নয় তিতি বড় করব।
যেতি গবজর তিতি ববষর নব।
যযেই করব যসই কবজ।
যযেমন কমর যতিমন ফল।
যযেমন বধবনব ওল যতিমতন ববঘব যতিঝোঁ তিধ ল।
[সববপক্ষ সবরনবম; ভবষব অনধশজীলন; যসবনবর তিরজী]
সবরনববমর পধরুষ [ ]PERSON  
[তববশষব্যে, সবরনবম ও তকয়বপবদর পধরুষবভবদ তভন্ন রূপ যদখব যেবয়। তববশষণ ও অবব্যেয় পবদর যকবন পধরুষবভদ যনই।]
পধরুষ ৩ প্রকবর। সধতিরববাং, সবরনবম পবদর পধরুষও ৩তট-
উতম পধরুষ  : বববকব্যের বক্তবই উতম পধরুষ। অররবৎ, যযেই বব্যেতক্ত ববকব্যেতট ববলবছ, যসই উতম পধরুষ। উতম পধরুবষর সবরনববমর রূপ হবলব-
আতম, আমরব, আমববক, আমববদর, ইতিব্যেবতদ।
মধব্যেম পধরুষ : বববকব্যের উতদ্দেষ্টি যশ্রবতিবই মধব্যেম পধরুষ। অররবৎ, উতম পধরুষ যেববক উবদ্দেশব্যে কবর ববকব্যেতট ববল, এববাং পবশবপবতশ বববকব্যেও উবল্লেখ
কবর,  তিববক মধব্যেম পধরুষ ববল। অররবৎ,  প্রতিব্যেক্ষভববব উতদ্দেষ্টি যশ্রবতিবই মধব্যেম পধরুষ। মধব্যেম পধরুবষর সবরনববমর রূপ হবলব- তিধ তম,  যতিবমরব,
যতিবমববক, যতিবমববদর, যতিবমবতদগবক, আপতন, আপনবর, আপনববদর, ইতিব্যেবতদ।
নবমপধরুষ : বববকব্যে বক্তব অনধপতসতি যযেসব বব্যেতক্ত, বস্ত বব প্রবণজীর উবল্লেখ কবরন, তিববদর নবমপধরুষ ববল। অররবৎ, বক্তবর সবমবন যনই এমন



যেব তকছধর করব বক্তব বববকব্যে ববলন, সবগুবলবই নবমপধরুষ। নবম পধরুবষর সবরনববমর রূপ হবলব- যস, তিবরব, তিবহবরব, তিববদর, তিবহববক, ততিতন,
তিবঝোঁবক, তিবঝোঁরব, তিবঝোঁবদর, ইতিব্যেবতদ।]
[সমস্ত তববশষব্যে পদই নবমপধরুষ।]

অবব্যেয় পদ 
অবব্যেয় শব্দেবক ভবঙবল পবওয়ব যেবয় ‘ন বব্যেয়’, অররবৎ যেবর যকবন বব্যেয় যনই।
যযে পবদর যকবন বব্যেয় বব পতরবতিরন হয় নব, তিববক অবব্যেয় পদ ববল। অররবৎ, যযে পদ সবরদব অপতরবতিরনজীয় রববক, যেবর সবঙ্গে যকবন তবভতক্ত যেধক্ত
হয় নব এববাং পধরুষ বব বচিন বব তলঙ্গে যভবদ যযে পবদর রূবপর বব যচিহবরবরও যকবন পতরবতিরন হয় নব, তিববক অবব্যেয় পদ ববল।
অবব্যেয় পদ বববকব্যে যকবন পতরবতিরন ছবড়বই বব্যেবহৃতি হয় এববাং বববকব্যে বব্যেবহৃতি হবয় কখবনব ববকব্যেবক আবরব শ্রচিততিমধধর কবর, কখবনব একবতধক
পদ বব ববকব্যেববাংশ বব বববকব্যের মবধব্যে সম্পকর  সশতষ্টি কবর।
বববাংলব ভবষবয় ৩ ধরবনর অবব্যেয় শব্দে বব্যেবহৃতি হয়-
১. বববাংলব অবব্যেয় শব্দে : আর, আববর, ও, হবঝোঁ, নব
২. তিৎসম অবব্যেয় শব্দে : যেতদ, যেরব, সদব, সহসব, হঠবৎ, অররবৎ, হদববৎ, বরবাং, পধনশ, আপবতিতি, বস্ততি।
‘এববাং’ ও ‘সধতিরববাং’ এই দধতট অবব্যেয় শব্দেও তিৎসম, অররবৎ সবাংসশতি ভবষব যরবক এবসবছ। তিবব এ দধতট অবব্যেয় শবব্দের অরর বববাংলব ভবষবয় এবস
পতরবততিরতি হবয় যগবছ। সবাংসশ বতি ‘এববাং = এমন’ আর ‘সধতিরববাং = অতিব্যেন্ত, অবশব্যে’
বববাংলবয় ‘এববাং = ও’     আর ‘সধতিরববাং = অতিএব’
৩. তববদতশ অবব্যেয় শব্দে : আলবতি, বহতি, খধব, শবববশ, খবসব, মবইতর, মবরহববব
অবব্যেবয়র প্রকবরবভদ 
অবব্যেয় পদ মপলতি ৪ প্রকবর-
১. সমধচয়জী অবব্যেয় : যযে অবব্যেয় পদ একবতধক পবদর বব ববকব্যেববাংবশর বব বববকব্যের মবধব্যে সম্পকর  সবপন কবর, তিববক সমধচয়জী অবব্যেয় ববল। এই
সম্পকর  সবাংবযেবজন, তববয়বজন বব সবাংবকবচিন যযে যকবনতটই হবতি পববর। এবক সমন্ধিববচিক অবব্যেয়ও ববল।
সবাংবযেবজক অবব্যেয় : উচপদ ও সবমবতজক মযেরবদব সকবলই চিবয়। (উচপদ, সবমবতজক মযেরবদব- দধবটবই চিবয়)
ততিতন সৎ, তিবই সকবলই তিবঝোঁবক শ্রদব কবর। (তিবই অবব্যেয়তট ‘ততিতন সৎ’ ও ‘সকবলই তিববক শ্রদব কবর’ ববকব্যে দধতটর মবধব্যে সবাংবযেবগ ঘতটবয়বছ।
এরকম- ও, আর, তিবই, অতধকন্তধ , সধতিরববাং, ইতিব্যেবতদ।

তববয়বজক অবব্যেয় : আবধল তকবাংবব আব্দেধল এই কবজ কবরবছ। (আবধল, আব্দেধল- এবদর একজন কবরবছ, আবরকজন
কবরতন। সম্পকর তট তববয়বগবতক, একজন করবল অনব্যেজন কবরতন।)
মবন্ত্রের সবধন তকবাংবব শরজীর পবতিন। (‘মবন্ত্রের সবধন’ আর ‘শরজীর পবতিন’ ববকব্যেববাংশ দধতটর একতট
সতিব্যে হবব, অনব্যেতট তমরব্যেব হবব।)
এরকম- তকবাংবব, বব, অরবব, নতিধ বব, নব হয়, নয়বতিব, ইতিব্যেবতদ।
 
সবাংবকবচিক অবব্যেয় : ততিতন তশতক্ষতি, তকন্তধ  অসৎ। (এখববন ‘তশতক্ষতি’ ও ‘অসৎ’ দধবটবই সতিব্যে, তকন্তধ  শব্দেগুবলবর মবধব্যে
সবাংবযেবগ ঘবটতন। কবরণ, হবতশষ্টিব্যে দধবটব একরকম নয়, বরবাং তবপরজীতিধমরজী। ফবল ততিতন অসৎ
ববল ততিতন তশতক্ষতি ববকব্যেববাংশতটর ভবববর সবাংবকবচি ঘবটবছ।)
এরকম- তকন্তধ , বরবাং, তিরবতপ, যেদব্যেতপ, ইতিব্যেবতদ।
 
২. অনন্বয়জী অবব্যেয় : যযে সব অবব্যেয় পদ নবনব ভবব বব অনধভপ ততি প্রকবশ কবর, তিববদরবক অনন্বয়জী অবব্যেয় ববল। এগুবলব বববকব্যের অনব্যে যকবন
পবদর সবঙ্গে যকবন সম্পকর  নব যরবখ স্ববধজীনভববব বববকব্যে বব্যেবহৃতি হয়। যযেমন-
উচ্ছবস প্রকববশ                : মতর মতর! কজী সধনর সকবল!
স্বজীকশ ততি বব অস্বজীকশ ততি প্রকববশ  : হব্যেব, আতম যেবব। নব, তিধ তম যেববব নব।
সমততি প্রকববশ                : আতম আজ তনশয়ই যেবব।
অনধবমবদন প্রকববশ            : এবতিব কবর যেখন বলবল, যবশ যতিব আতম আসববব।



সমররন প্রকববশ                 : আপতন যতিব তঠকই বলবছন।
যেন্ত্রেণব প্রকববশ                  : উং! বড্ড যলবগবছ।
ঘশণব বব তবরতক্ত প্রকববশ      : তছ তছ, তিধ তম এবতিব খবরবপ!
সবমবধন প্রকববশ               : ওবগব, যতিবরব আজ যেবসবন ঘবরর ববতহবর।
সমববনব প্রকববশ               : সবাংশবয় সবাংকল্প সদব টবল/ পববছ যলববক তকছধ ববল।
ববকব্যেবলবাংকবর তহবসবব         : কতি নব হবরববনব স্মশততি জববগ আজ মবন।
                                   : হবয়বর ভবগব্যে, হবয়বর লজ্জব, যকবরবয় সভব, যকবরবয় সজ্জব।
 
৩.  অনধসগর অবব্যেয়  :  যযেসব অবব্যেয় শব্দে তববশষব্যে ও সবরনবম পবদর তবভতক্তর কবজ কবর,  এববাং কবরকববচিকতিব প্রকবশ কবর,  তিববক অনধসগর
অবব্যেয় ববল। অররবৎ, যযেই অবব্যেয় অনধসবগরর মবতিব বব্যেবহৃতি হয়, তিববক অনধসগর অবব্যেয় ববল। যযেমন-
ওবক তদবয় এ কবজ হবব নব। (এখববন ‘তদবয়’ তিশ তিজীয়ব তবভতক্তর মবতিব কবজ কবরবছ, এববাং ‘ওবক’ যযে কমর কবরক, তিব তনবদরশ কবরবছ। এই
‘তদবয়’ হবলব অনধসগর অবব্যেয়।)
[কবরক ও তবভতক্ত]    [অনধসগর]
 
৪. অনধকবর বব ধ্বনব্যেবতক অবব্যেয় : তবতভন্ন শব্দে বব প্রবণজীর ডবকবক অনধকরণ কবর যযেসব অবব্যেয় পদ হতিতর করব হবয়বছ, তিববদরবক অনধকবর বব
ধ্বনব্যেবতক অবব্যেয় ববল।
মবনধষ আতদকবল যরবকই অনধকরণ তপ্রয়। তিবরব তবতভন্ন ধরবনর শব্দে, প্রবকশ ততিক শব্দে, পশপবতখর ডবক, যযেগুবলব তিবরব উচবরণ করবতি পববর
নব, যসগুবলবও উচবরণ করবর যচিষ্টিব কবরবছ। এববাং তিব করবতি তগবয় যস সকল শবব্দের কবছবকবতছ তকছধ শব্দে হতিতর কবরবছ। বববাংলব ভবষবর এ
সকল শব্দেবক বলব হয় অনধকবর বব ধ্বনব্যেবতক অবব্যেয়। যযেমন-
ববজ্রের ধ্বতন- কড় কড়
তিধ মধল বশতষ্টির শব্দে- ঝম ঝম
যসববতির ধ্বতন- কল কল
ববতিববসর শব্দে- শন শন
নপপধবরর আওয়বজ- রুম ঝধ ম
তসবাংবহর গজরন- গর গর
যঘবড়বর ডবক- তচিঝোঁতহ তচিঝোঁতহ
যকবতকবলর ডবক- কধ হ কধ হ
চিধতড়র শব্দে-টধবাং টববাং
শধধ তবতভন্ন শব্দেই নব, মবনধষ তিববদর তবতভন্ন অনধভপ ততিবকও শবব্দের আকববর ভবষবয় প্রকবশ করবর যচিষ্টিব কবরবছ। ফবল তবতভন্ন ধরবনর অনধভপ ততি
প্রকববশর জনব্যে তিবরব তবতভন্ন শব্দে হতিতর কবরবছ। এগুবলবও অনধকবর অবব্যেয়। যযেমন-
ঝবঝোঁ ঝবঝোঁ (প্রখরতিব)
খবঝোঁ খবঝোঁ (শপণব্যেতিব)
কচি কচি
কট কট
টল মল
ঝল মল
চিক চিক
ছম ছম
টন টন
খট খট
তকছধ তববশষ অবব্যেয়
১. অবব্যেয় তববশষণ : যকবন অবব্যেয় বববকব্যে বব্যেবহৃতি হবয় তববশষবণর কবজ করবল, তিববক অবব্যেয় তববশষণ ববল।



নবম তববশষণ : অততি ভতক্ত যচিববরর লক্ষণ।
তকয়ব তববশষণ : আববর যযেবতি হবব।
তববশষণজীয় তববশষণ : রবকট অততি দ্রচিতি চিবল।
২. তনতিব্যে সমন্ধিজীয় তববশষণ : তকছধ তকছধ যেধগ্ম অবব্যেয় আবছ, যেবরব বববকব্যে একসববর বব্যেবহৃতি হয়, এববাং তিববদর একতটর অরর আবরকতটর উপর
তনভরর কবর। এবদর তনতিব্যে সমন্ধিজীয় তববশষণ ববল। যযেমন- যেরব-তিরব,  যেতি-তিতি, যেখন-তিখন, যযেমন-যতিমন, যযে রূপ-যস রূপ, ইতিব্যেবতদ।
উদবহরণ-
যেতি গবজর তিতি ববষর নব।
যযেমন কমর যতিমন ফল।
৩. তি প্রতিব্যেয়বন্ত তববশষণ : তি প্রতিব্যেয়বন্ত তকছধ তিৎসম অবব্যেয় বববাংলবয় বব্যেবহৃতি হয়। সবাংসশতিবতি প্রতিব্যেয়তট তছল ‘তিস্’, বববাংলবয় তিব হবয়বছ ‘তি’।
যযেমন- ধমরতি, দধভর বগব্যেবশতি, অন্ততি, জবনতি, ইতিব্যেবতদ।

প্রতিব্যেয়
মপলশব্দে বব যমসৌতলক শবব্দের সবঙ্গে যযে অততিতরক্ত শব্দেববাংশ যেধক্ত হবয় নতিধ ন নবমপদ গঠন কবর, তিববক প্রতিব্যেয় ববল। [যেব তকয়বমপল ও 
শব্দেমপবলর সববর যেধক্ত হবয় নপতিন পদ সশতষ্টি কবর বব ববকব্যেস শবব্দের তভতিবর সম্পকর  সশতষ্টিবতি সহবয়তিব কবর, এমন ধ্বতন বব ধ্বতনগুচবক প্রতিব্যেয় 
বলব হয়। ইবাংবরতজ , sufx postfx। ] অররবৎ, প্রবততিপতদক ও ধবতিধ র সবঙ্গে যযেই শব্দেববাংশ যেধক্ত হবয় নতিধ ন শব্দে গঠন কবর, তিববদরবকই প্রতিব্যেয় 
ববল। উপবরর উদবহরবণ, লবজধক শবব্দের প্রকশ ততি ‘লবজ’-এর সবঙ্গে প্রতিব্যেয় ‘উক’ যেধক্ত হবয় গতঠতি হবয়বছ ‘লবজধক’ শব্দেতট। এমতনভববব-
প্রকশ ততি + প্রতিব্যেয় = প্রতিব্যেয়সবতধতি শব্দে

• √বড়  + আই   = বড়বই 
• √ঘর  + আতম   = ঘরবতম 
• √পড়  + উয়ব   = পড়ধয়ব 
• √নবচি  + উবন   = নবচিধবন 
• √তজতি  + আ   = তজতিব 
• √চিল্ (গমন করব) +ই =চিতল 
• √অৎ (গমন করব) +ই =অততি (অতধক) 

 
বববাংলব ভবষবয় বব্যেবহৃতি প্রতিব্যেয়গুবলববক ভবষবগতি প্রকশ ততি অনধসববর ততিনতট ভববগ ভবগ করব হয়। এই ভবগগুবলব হবলব—
১. সবাংসশতি প্রতিব্যেয় :
এই প্রতিব্যেয়বক যমবট পবঝোঁচিতট ভববগ ভবগ করব হবয় রববক। এ গুতল হবলব—

• কশ ৎপ্রতিব্যেয় (  ) Primary sufx

• তিতদতি প্রতিব্যেয় (  ) Secondary sufx

• সজী-প্রতিব্যেয় (  ) faminine sufx

• ধবত্ববয়ব (   ) Parts of roots

• তবভতক্ত ( ) Infection

২. বববাংলব প্রতিব্যেয় :
যদশজী প্রতিব্যেয়বকই বলব হয়, বববাংলব প্রতিব্যেয়।
৩. তববদশজী প্রতিব্যেয় :
সবাংসশতি ও বববাংলব বব্যেতিজীতি অনব্যেবনব্যে প্রতিব্যেয়গুবলব তববদশজী প্রতিব্যেয় বলব হয়।
প্রতিব্যেয় : মপলশব্দে বব যমসৌতলক শবব্দের সবঙ্গে যযে অততিতরক্ত শব্দেববাংশ যেধক্ত হবয় নতিধ ন নবমপদ গঠন কবর, তিববক প্রতিব্যেয় ববল। অররবৎ, প্রবততিপতদক 
ও ধবতিধ র সবঙ্গে যযেই শব্দেববাংশ যেধক্ত হবয় নতিধ ন শব্দে গঠন কবর, তিববদরবকই প্রতিব্যেয় ববল। উপবরর উদবহরবণ, লবজধক শবব্দের প্রকশ ততি ‘লবজ’-এর
সবঙ্গে প্রতিব্যেয় ‘উক’ যেধক্ত হবয় গতঠতি হবয়বছ ‘লবজধক’ শব্দেতট। এমতনভববব
প্রকশ ততি + প্রতিব্যেয় = প্রতিব্যেয়সবতধতি শব্দে
বড়  + আই   = বড়বই



ঘর  + আতম   = ঘরবতম
পড়  + উয়ব   = পড়ধয়ব
নবচি  + উবন   = নবচিধবন
তজতি  + আ   = তজতিব
 
প্রকশ ততি ২ প্রকবর-
 
নবম প্রকশ ততি : প্রবততিপতদবকর সবঙ্গে প্রতিব্যেয় যেধক্ত হবল প্রবততিপতদকতটবক নবম প্রকশ ততি ববল। যযেমন, উপবরর লবজ, বড়, ঘর- এগুবলব নবম 
প্রকশ ততি।
 
তকয়ব প্রকশ ততি : ধবতিধ র সবঙ্গে প্রতিব্যেয় যেধক্ত হবল ধবতিধ তটবক তকয়ব প্রকশ ততি ববল। যযেমন, উপবরর পড়√ , √নবচি, √তজতি- এগুবলব তকয়ব প্রকশ ততি।
 
প্রতিব্যেয় ২ প্রকবর-
 
কশ ৎ প্রতিব্যেয় : তকয়ব প্রকশ ততির সবঙ্গে যযেই প্রতিব্যেয় যেধক্ত হয়, তিববক কশ ৎ প্রতিব্যেয় ববল। যযেমন, উপবরর উদবহরবণ, ‘√পড়’-এর সবঙ্গে  যেধক্ত হওয়ব 
‘উয়ব’, ‘√নবচি’-এর সবঙ্গে যেধক্ত হওয়ব ‘উবন’ এববাং ‘ তজতি’√ -এর সবঙ্গে যেধক্ত হওয়ব ‘আ’ কশ ৎ প্রতিব্যেয়।
 
তিতদতি প্রতিব্যেয় : নবম প্রকশ ততির সবঙ্গে যযেই প্রতিব্যেয় যেধক্ত হয়, তিববক তিতদতি প্রতিব্যেয় ববল। যযেমন, উপবরর উদবহরবণ, ‘লবজ’-এর সবঙ্গে যেধক্ত 
হওয়ব ‘উক’, ‘বড়’-এর সবঙ্গে যেধক্ত হওয়ব ‘আই’, ‘ঘর’-এর সবঙ্গে যেধক্ত হওয়ব ‘আতম’ তিতদতি প্রতিব্যেয়।
 
কশ দন্ত পদ : কশ ৎ প্রতিব্যেয় সবতধতি পদতটবক বলব হয় কশ দন্ত পদ। অররবৎ যযে নবম পদ (তববশষব্যে বব তববশষণ পদ) তকয়বমপল বব ধবতিধ র সবঙ্গে কশ ৎ 
প্রতিব্যেয় যযেবগ হবয় গতঠতি, তিববক কশ দন্ত পদ ববল। সহজ ভবষবয় বলবতি যগবল, তকয়বমপল বব ধবতিধ  যরবক গতঠতি তববশষব্যে বব তববশষণ পদবকই 
কশ দন্ত পদ ববল। যযেমন, উপবরর পড়ধয়ব, নবচিধবন, তজতিব।
 
তিতদতিবন্ত পদ : তিতদতি প্রতিব্যেয় সবতধতি শব্দেবক তিতদতিবন্ত পদ ববল। যযেমন, উপবরর লবজধক, বড়বই, ঘরবতম।
 
অবনক সময় কশ ৎ প্রতিব্যেয় যেধক্ত হওয়বর তকয়ব প্রকশ ততি বব ধবতিধ র আতদস্বর অবনক সময় পতরবততিরতি হয়। এই পতরবতিরন যেবরচভববব হয় নব, তকছধ 
তনয়ম অনধসরণ কবর হয়। কশ ৎ প্রতিব্যেয় বব্যেবহৃতি হওয়বর সময় পতরবতিরন হওয়বর তনয়ম ২তট- গুণ ও বশতদ।
 
গুণ :

ই/ঈ-সবল এ √তচিন+আ= যচিনব, √নজী+আ= যনওয়ব

উ/ঊ-সবল ও √ধধ+আ= যধবয়ব

ঋ-সবল অর √কশ +তিব = করতিব  ˃ যকতিব

 
বশতদ:

অ-সবল আ √পচি+ণক(অক) = পবচিক

ই/ঈ-সবল ঐ √তশশ+ষ = হশশব

উ/ঊ-সবল ঔ √যেধব+অন= যযেসৌবন

ঋ-সবল আর √কশ +ঘব্যেণ(যে-ফলব)= কবযের

 
ইৎ : প্রতিব্যেয় প্রবততিপতদক বব ধবতিধ র সবঙ্গে যেধক্ত হওয়বর সময় প্রবয়ই সম্পপণর বব অখণ অবসবয়  যেধক্ত হয় নব; এর তকছধ অবাংশ যলবপ পবয়। যেধক্ত 



হওয়বর সময় প্রতিব্যেবয়র তকছধ অবাংশ যলবপ পবওয়ববক বলব হয় ইৎ।
 
সবধবরণতি বববাংলব প্রতিব্যেয় যেধক্ত হওয়বর সময় ইৎ হয় নব বব যলবপ পবয় নব। অনব্যেতদবক অতধকববাংশ সবাংসশতি প্রতিব্যেয়-ই ইৎ হবয় বব আবাংতশক যলবপ 
যপবয় যেধক্ত হয় বব বব্যেবহৃতি হয়। উচবরণ বব বব্যেবহবর সহজ করবর জনব্যেই এই যলবপ পবওয়বর ঘটনব বব ইৎ ঘবট। শবব্দের মবতিব সবাংসশতি প্রতিব্যেয়ও
বববাংলব ভবষবয় পতরবততিরতি হবয় বব্যেবহৃতি হয়। আর এই পতরবতির বনর জনব্যে সবাংসশতি প্রতিব্যেবয়র যলবপ পবওয়ব-ই ইৎ।
 
যযেমন, √সব+অনট = √সব+অন(ট ইৎ বব যলবপ) =  সবন
 
কশ ৎ প্রতিব্যেয়
 
বববাংলব ভবষবয় বব্যেবহৃতি কশ ৎ প্রতিব্যেয় ২ প্রকবর- বববাংলব কশ ৎ প্রতিব্যেয় ও সবাংসশতি কশ ৎ প্রতিব্যেয়।
 
বববাংলব কশ ৎ প্রতিব্যেয়

প্রতিব্যেয় শব্দে গঠন তববশষ তনয়ম

শপণব্যে প্রতিব্যেয়
(প্রতিব্যেয় ছবড়ব যকববনব তকয়ব প্রকশ ততি তববশষব্যে বব তববশষণ পদ 
তহবসবব বববকব্যে বব্যেবহৃতি হবল যসখববন শপণব্যে প্রতিব্যেয় যেধক্ত হবয়বছ 
ববল ধরব হয়।)

তজত
হবর
ধরপবকড় (ধর ও পবকড় একবত 
বব্যেবহৃতি হবয়বছ)

 

অ

√ধর+অ= ধর
√মবর+অ = মবর
তব:দ্র: আধধতনক বববাংলবয় সবরত অ-
প্রতিব্যেয় উচবতরতি হয় নব। যযেমন- 
√হবর+অ = হবর

তদ্বিত্ব প্রবয়বগ (আসন্ন সমববব্যেতিব 
অবরর) : √কবঝোঁদ+অ = কবঝোঁদকবঝোঁদ
√মর+অ = মরমর

অন
(তকয়বববচিক তববশষব্যে গঠবন বব্যেবহৃতি হয়)

√কবঝোঁদ+অন = কবঝোঁদন
√নবচি+অন = নবচিন
√ববড়+অন= ববড়ন
√ঝধ ল+অন = ঝধ লন
√দধল+অন = যদবলন

ধবতিধ র যশবষ ‘আ-কবর’ রবকবল 
‘ওন’ হয়। যযেমন-
√খব+অন = খবওন
√ছব+অন = ছবওন
√যদ+অন = যদওন
 

অনব
√দধল+অনব = যদবলনব
√যখল+অনব = যখলনব

 

অতন/উতন
√তচির+অতন = তচিরতন  ˃ তচিরুতন
√ববঝোঁধ+অতন = ববঝোঁধধতন
√আঝোঁট+অতন = আঝোঁটধ তন

 

অন্ত
(তববশষণ গঠবন বব্যেবহৃতি হয়)

√উড়+অন্ত = উড়ন্ত
√ডধ ব+অন্ত = ডধ বন্ত

 

অক
√মধড়+অক = যমবড়ক
√ঝল+অক = ঝলক

 

আ √পড়+আ = পড়ব
√রবঝোঁধ+আ = রবঝোঁধব
√যকন+আ = যকনব?

 



√কবচি+আ = কবচিব
√ফধ ট+আ = যফবটব?

আই
(ভববববচিক তববশষব্যে গঠবন বব্যেবহৃতি হয়)

√চিড়+আই = চিড়বই
√তসল+আই = তসলবই

 

আও
(ভববববচিক তববশষব্যে গঠবন বব্যেবহৃতি হয়)

√পবকড়+আও = পবকড়বও
√চি+আও = চিড়বও

 

আন(আবনব)
(প্রবযেবজক ধবতিধ  ও কমরবববচিব্যের ধবতিধ র পবর ববস)

√জবনব+আন = জবনববনব
√যশবনব+আন = যশবনববনব
√ভবসব+আন = ভবসববনব
√চিবল+আন = চিবলববনব/চিবলবন
√মবন+আন = মবনবন/মবনববনব

 

আতন

√জবন+আতন = জবনবতন
√শন+আতন = শনবতন
√উড়+আতন = উড়বতন
(√উড়+উতন = উড়ধতন)

 

আতর/আরজী/তর/উতর
√ডধ ব+আতর/উতর = ডধ বধতর
√ধধন+আরজী = ধধনবরজী
√পপজব+আরজী = পপজবরজী

 

আল
√মবতি+আল = মবতিবল
√তমশ+আল = তমশবল

 

ই
√ভবজ+ই = ভবতজ
√যবড়+ই = যবতড়

 

ইয়ব/ইবয়

√মর+ইয়ব = মতরয়ব
√বল+ইবয় = বতলবয়
√নবচি+ইবয় = নবতচিবয়
√গব+ইবয় = গবইবয়
√তলখ+ইবয় = তলতখবয়
√ববজ+ইবয় = ববতজবয়
√ক+ইবয় = কইবয়

 

উ
√ডবক+উ = ডবকধ
√ঝবড়+উ = ঝবড়ধ

তদ্বিত্বপ্রবয়বগ : √উড়+উ = 
উড়ধউড়ধ

উয়ব/ও
√পড়+উয়ব = পড়ধয়ব
√উড়+উয়ব = উড়ধয়ব  ˃ উবড়ব/
√উড়+ও = উবড়ব

 

তিব
(তববশষণ গঠবন বব্যেবহৃতি হয়)

√তফর+তিব = তফরতিব  ˃ যফরতিব
√পড়+তিব = পড়তিব
√বহ+তিব = বহতিব

 

ততি
(তববশষণ গঠবন বব্যেবহৃতি হয়)

√ঘবট+ততি = ঘবটততি
√ববড়+ততি = ববড়ততি
√কবট+ততি = কবটততি

 



√উঠ+ততি = উঠততি

নব
(তববশষব্যে গঠবন বব্যেবহৃতি হয়)

√কবঝোঁদ+নব = কবঝোঁদনব  ˃ কবন্নব
√রবঝোঁধ+নব = রবঝোঁধনব  ˃ রবন্নব
√ঝর+নব = ঝরনব

 

 
সবাংসশ তি কশ ৎ প্রতিব্যেয়

প্রতিব্যেয়

শব্দে গঠন তববশষ তনয়ম
মপল

ইৎ/যলব
প

রববক

অনট ট অন

√নজী+অনট  ˃ যন+অন* = নয়ন
√শ্রু+অনট = শ্রবণ*
√সব+অনট = সবন
√যভবজ+অনট = যভবজন
√নশতি+অন = নতিরন*
√দশশ+অন = দশরন*
√নতন+অনট = ননন

 

ক্ত ক তি √জব+ক্ত = জবতি
√খব্যেব+ক্ত = খব্যেবতি

ক) তকছধ তকছধ ধবতিধ র যশবষ ‘ই-কবর’ যেধক্ত হয়। যযেমন-
√পঠ+ক্ত = পতঠতি
√তলখ+ক্ত = তলতখতি
√তবদ+ক্ত = তবতদতি
√যবষ্টি+ক্ত = যবতষ্টিতি
√চিল+ক্ত = চিতলতি
√পতি+ক্ত = পততিতি
√লধণ্ঠ+ক্ত = লধতণ্ঠতি
√ক্ষধধ+ক্ত = ক্ষধ তধতি
√তশক্ষ+ক্ত = তশতক্ষতি
খ) ধবতিধ র যশবষ ‘চি/জ’ রবকবল তিব ‘ক’ হয়। যযেমন-
√মধচি+ক্ত = মধক্ত
√ভধ জ+ক্ত = ভধ ক্ত
গ) তনপবতিবন তসদ :
√গম+ক্ত = গতি
√গ্রন+ক্ত = গ্রতরতি
√চিধর+ক্ত = চিপণর
√তছদ+ক্ত = তছন্ন
√জন+ক্ত = জবতি
√হন+ক্ত = হতি
√দব+ক্ত = দত
√দহ+ক্ত = দগ
√মধহ+ক্ত = মধগ
√যেধধ+ক্ত = যেধদ
√লভ+ক্ত = লব



√বচি+ক্ত = উক্ত
√বপ+ক্ত = উপ্ত
√স্বপ+ক্ত = সধপ্ত
√সশজ+ক্ত = সশষ্টি

তক্ত ক ততি √গম+তক্ত = গততি

ক) তকছধ ধবতিধ র যশবষর বব্যেঞন যলবপ পবয়। যযেমন-
√মন+তক্ত = মততি
√রম+তক্ত = রততি
খ) তকছধ ধবতিধ র প্ররম বব্যেঞবন  আ-কবর যেধক্ত হয়। যযেমন-
√শ্রম+তক্ত = শ্রবতন্ত
√শম+তক্ত = শবতন্ত
গ) ধবতিধ র যশবষ ‘চি/জ’ রবকবল তিব ‘ক’ হয়। যযেমন-
√বচি+তক্ত = উতক্ত
√মধচি+তক্ত = মধতক্ত
√ভজ+তক্ত = ভতক্ত
ঘ) তনপবতিবন তসদ :
√বচি+তক্ত = উতক্ত
√হগ+তক্ত = গজীততি
√তসধ+তক্ত = তসতদ
√বধধ+তক্ত = বধতদ
√শক+তক্ত = শতক্ত

তিবব্যে   
√কশ +তিবব্যে = কতির বব্যে*
√দব+তিবব্যে = দবতিবব্যে
√পঠ+তিবব্যে = পতঠতিবব্যে

 

অনজীয়   

√কশ +অনজীয় = করণজীয়*
√রক্ষ+অনজীয় = রক্ষণজীয়
√দশশ+অনজীয় = দশরনজীয়*
√পবন+অনজীয় = পবনজীয়
√শ্রু+অনজীয় = শ্রবণজীয়
√পবলন+অনজীয় = পবলনজীয়

 

তিশ চি চি তিশ
√দব+তিশ চি = দবতিব
√মব+তিশ চি = মবতিব
√কজী+তিশ চি = যকতিব

√যেধধ+তিশ চি = যযেবদব

ণক ণ অক

√পঠ+ণক = পবঠক°
√ণজী+ণক  ˃ হন+অক = নবয়ক°
√হগ+ণক = গবয়ক
√তলখ+ণক = যলখক*

ক) প্রবযেবজক ধবতিধ র যশবষ ‘ই-কবর’ রবকবল যলবপ পবয়-
√পপঝোঁতজ+ণক = পপজক
√জতন+ণক = জনক
√চিবতল+ণক = চিবলক
√স্তবতব+ণক = স্তববক
খ) ধবতিধ র যশবষ ‘আ-কবর’ রবকবল অততিতরক্ত ‘য়’ যেধক্ত হয়। যযেমন-
√দব+ণক = দবয়ক
তব+√ধব+ণক = তবধবয়ক

ঘব্যেণ ঘ, ণ যে-ফলব √কশ +ঘব্যেণ = কবযেরব্যে  ˃ কবযের  



√ধশ+ঘব্যেণ = ধবযের
√ববচি+ঘব্যেণ = ববচিব্যে
√যভবজ+ঘব্যেণ = যভবজব্যে
√যযেবগ+ঘব্যেণ = যযেবগব্যে
√হবস+ঘব্যেণ = হবসব্যে
পতর+√হবর+ঘব্যেণ = পতরহবযের

যে  যে  ˃ য়

√দব+যে  ˃ √যদ+যে = যদয়
√হব+যে  ˃ √যহ+যে = যহয়
তব+√ধব+যে = তববধয়
অ+√তজ+যে = অবজয়
পতর+√মব+যে = পতরবময়
অনধ+√মব+যে = অনধবময়

ক)যশবষ বব্যেঞন রবকবল যে-ফলব হয়। যযেমন-
√গম+যে = গমব্যে
√লভ+যে = লভব্যে

তণন ণ ইন˃ঈ-কবর

√গ্রহ+তণন = গ্রবহজী
√পব+তণন = পবয়জী
√কশ +তণন = কবরজী
√যদ্রবহ+তণন = যদ্রবহজী
সতিব্যে+√ববদ+তণন = সতিব্যেববদজী
√ভবব+তণন = ভববজী
√সব+তণন = সবয়জী
√গম+তণন = গবমজী

‘হন’ ধবতিধ র যক্ষবত-
√হন+তণন = ঘবতিজী :
আত+√হন+তণন = আতঘবতিজী

ইন  ইন˃ঈ-কবর √শ্রম+ইন = শ্রমজী  

অল ল অ

√তজ+অল = জয়
√তক্ষ+অল = ক্ষয়
√তনচি+অল = তনচিয়
√তবন+অল = তবনয়
√তবল+অল = তবলয়

√হন+অল = বধ

ইষধ   
√চিল+ইষধ  = চিতলষধ
√ক্ষয়+ইষধ  = ক্ষতয়ষধ
√বধর+ইষধ  = বতধরষধ

 

বর   

√ঈশ+বর = ঈশর
√ভবস+বর = ভবস্বর
√নশ+বর = নশর
√সব+বর = সববর

 

র   
√তহন+স+র = তহবাংস
√নম+র = নম

 

উক/ঊ
ক

  
√ভধ +উক  ˃ যভসৌ+উক = ভববধক
√জবগশ+ঊক = জবগরূক

 

শবনচি শ, চি আন/মবন
√দজীপ+শবনচি = দজীপব্যেমবন
√চিল+শবনচি = চিলমবন
√বশধ+শবনচি = বধরমবন

 



ঘঞ ঘ, ঞ অ

√বস+ঘঞ = ববস
√যেধজ+ঘঞ = যযেবগ
√কধ ধ+ঘঞ = যকবধ
√খদ+ঘঞ = যখদ
√তভদ+ঘঞ = যভদ

√তিব্যেজ+ঘঞ = তিব্যেবগ
√পচি+ঘঞ = পবক
√শচি+ঘঞ = যশবক

*  গুণ হবয়বছ।
 ° বশতদ হবয়বছ।

 
তিতদতি প্রতিব্যেয়
 
বববাংলব ভবষবয় বব্যেবহৃতি তিতদতি প্রতিব্যেয় ৩ প্রকবর। যযেমন- বববাংলব তিতদতি প্রতিব্যেয়, তববদতশ তিতদতি প্রতিব্যেয় ও তিৎসম বব সবাংসশতি তিতদতি প্রতিব্যেয়।
 
বববাংলব তিতদতি প্রতিব্যেয়

প্রতিব্যেয় শব্দে গঠন

আ

যচিবর+আ = যচিবরব
যকষ্টি+আ = যকষ্টিব
তডতঙ+আ = তডঙব
ববঘ+আ = ববঘব
হবতি+আ = হবতিব
কবল+আ = কবলব

জল+আ = জলব
যগবদ+আ = যগবদব
যরবগ+আ = যরবগব
চিবল+আ = চিবলব
লধন+আ = লধনব  ˃ যলবনব

আই

বড়+আই = বড়বই
চিড়ব+আই = চিড়বই
কবনধ+আই = কবনবই
তনম+আই = তনমবই
যববন+আই = যববনবই
ননদ+আই = ননবই

যজঠব+আই = যজঠবই
তমঠব+আই = তমঠবই
ঢবকব+আই = ঢবকবই
পববনব+আই = পববনবই
যচিবর+আই = যচিবরবই
যমবগল+আই = যমবগলবই

আতম/আম/
আবমব/তম

ইতির+আতম = ইতিরবতম
পবগল+আতম = পবগলবতম
যচিবর+আতম = যচিবরবতম
ববঝোঁদর+আতম = ববঝোঁদরবতম
ফবতজল+আবমব = ফবজলববমব

ঠক+আবমব = ঠকববমব
ঘর+আতম = ঘরবতম
যজঠব+তম = যজঠবতম
যছবল+তম = যছবলতম

ই/ঈ

ববহবদধর+ই = ববহবদধতর
উবমদবর+ই = উবমদবতর
ডবক্তবর+ঈ = ডবক্তবরজী
যমবক্তবর+ঈ = যমবক্তবরজী
যপবদ্দেবর+ঈ = যপবদ্দেবরজী
বব্যেবপবর+ঈ = বব্যেবপবরজী
চিবষ+ঈ = চিবষজী

জতমদবর+ঈ = জতমদবরজী
যদবকবন+ঈ = যদবকবনজী
ভবগলপধর+ঈ = ভবগলপধরজী
মবদ্রবজ+ঈ = মবদ্রবজজী
যরশম+ঈ = যরশমজী
সরকবর+ঈ = সরকবরজী

ইয়ব  ˃ এ যসকবল+এ = যসবকবল
একবল+এ = এবকবল
ভবদর+ইয়ব = ভবদতরয়ব  ˃ ভবদধবর

খধন+ইয়ব = খধতনয়ব  ˃ খধবন
নব+ইয়ব = নবইয়ব  ˃ যনবয়
যদমবক+এ = যদমববক



পবরর+ইয়ব = পবরধতরয়ব  ˃ পবরধবর
মবতট+ইয়ব = যমবট
ববতল+ইয়ব = যববল
জবল+ইয়ব = জবতলয়ব  ˃ যজবল
যমবট+ইয়ব = মধবট

টনটন+এ = টনটবন
কনকন+এ = কনকবন
গনগন+এ = গনগবন
চিকচিক+এ = চিকচিবক

উয়ব  ˃ ও

জ্বর+উয়ব = জ্বরুয়ব  ˃ জ্ববরব
ববতি+উয়ব = ববতিধ য়ব  ˃ যববতিব
টবক+উয়ব = টবকধ য়ব  ˃ যটবকব
খড়+ও = খবড়ব
ধবন+উয়ব = যধবনব
মবঠ+উয়ব = যমবঠব

গবঝোঁ+উয়ব = গবঝোঁইয়ব  ˃ যগঝোঁবয়ব
মবছ+উয়ব = মবছধয়ব  ˃ যমবছব
দবঝোঁতি+উয়ব = যদঝোঁবতিব
ছবঝোঁদ+উয়ব = যছঝোঁবদব
যতিল+উয়ব = যতিবলব  ˃ যতিলব
কধঝোঁ জ+উয়ব = কধঝোঁ বজব

উ ঢবল+উ = ঢবলধ কল+উ = কলধ

উক
লবজ+উক = লবজধক
তমশ+উক = তমশক

তমরব্যেব+উক = তমরধব্যেক

আতর/আরজী/
আরু

তভখ+আরজী = তভখবরজী
শবঝোঁখ+আরজী = শবঝোঁখবরজী

যববমব+আরু = যববমবরু

আতল/আবলব/
আল˃এল

দবঝোঁতি+আল = দবঝোঁতিবল
লবতঠ+আল = লবতঠয়বল  ˃ যলবঠল
যতিজ+আল = যতিজবল
ধবর+আল = ধবরবল
শবঝোঁস+আল = শবঝোঁসবল
জমক+আল = জমকববলব

দধধ+আল = দধধবল  ˃ দধবধল
তহম+আল = তহমবল  ˃ তহবমল
চিতিধ র+আতল = চিতিধ রবতল
ঘটক+আতল = ঘটকবতল
তসঝোঁদ+আল˃এল = তসঝোঁবদল
গবঝোঁজব+আল˃এল = যগঝোঁবজল

উতরয়ব˃উতড়য়ব/
উবড়/যর

হবট+উতরয়ব = হবটধ তরয়ব  ˃ হবটধ বর
সবপ+উতড়য়ব = সবপধতড়য়ব  ˃ সবপধবড়

কবঠ+উতরয়ব = কবঠধতরয়ব  ˃ কবঠধবর

উড় যলজ+উড় = যলজধড়  

উয়ব/ওয়ব˃ও ঘর+ওয়ব = ঘবরবয়ব জল+উয়ব = জলধয়ব  ˃ জবলব

আতটয়ব/যট
তিবমব+আতটয়ব = তিবমবতটয়ব  ˃ তিবমববট
ঝগড়ব+আতটয়ব = ঝগড়ববট

ভবড়ব+আতটয়ব = ভবড়ববট
যরবগব+আতটয়ব = যরবগববট

অট˃ট ভরব+ট = ভরবট জমব+ট = জমবট

লব
যমঘ+লব = যমঘলব
এক+লব = একলব

আধ+লব = আধলব

 
 
সবাংসশ তি তিতদতি প্রতিব্যেয়

প্রতিব্যেয় শব্দে গঠন তববশষ তনয়ম

মপল যেধক্ত হয়   

ইতি  
কধ সধম+ইতি = কধ সধতমতি
তিরঙ্গে+ইতি = তিরতঙ্গেতি
কণ্টক+ইতি = কণ্টতকতি

 



ইমন ইমব
নজীল+ইমন = নজীতলমব
মহৎ+ইমন = মতহমব

 

ইল  
পঙ+ইল = পতঙল
ঊতমর+ইল = ঊতমরল
যফন+ইল = যফতনল

 

ইষ  
গুরু+ইষ = গতরষ
লঘধ+ইষ = লতঘষ

 

ইন/ঈ/ইনজী  

জবন+ইন = জবতনন
সধখ+ইন = সধতখন
গুণ+ইন = গুতণন
মবন+ইন = মবতনন
জবন+ইনজী = জবতননজী
গুণ+ইনজী = গুতণনজী

জবন+ইন(ঈ)= জবনজী
গুণ+ইন(ঈ)= গুণজী

তিব/ত্ব  

শত+তিব = শততিব
বন্ধিধ +তিব = বন্ধিধ তিব
বন্ধিধ +ত্ব = বন্ধিধ ত্ব
গুরু+ত্ব = গুরুত্ব
ঘন+ত্ব = ঘনত্ব
মহৎ+ত্ব = মহতত্ব

 

তির/তিম  
মধধর+তির = মধধরতির
তপ্রয়+তির = তপ্রয়তির
তপ্রয়+তিম = তপ্রয়তিম

 

নজীন ঈন(ন ইৎ)
সবরজন+নজীন = সবরজনজীন
কধ ল+নজীন = কধ লজীন
নব+নজীন = নবজীন

 

নজীয় ঈয়(ন ইৎ)
জল+নজীয় = জলজীয়
ববয়ধ+নজীয় = ববয়বজীয়
বষর+নজীয় = বষরজীয়

পর+নজীয় = পরকজীয়
স্ব+নজীয় = স্বকজীয়
রবজব+নজীয় = রবজকজীয়

বতিধ প/মতিধ প ববন/মবন

গুণ+বতিধ প = গুণববন
দয়ব+বতিধ প = দয়বববন
শ্রী+মতিধ প = শ্রীমবন
বধতদ+মতিধ প = বধতদমবন

 

তবন বজী

যমধব+তবন = যমধববজী
মবয়ব+তবন = মবয়ববজী
যতিজং+তবন = যতিজস্বজী
যেশং+তবন = যেশস্বজী

 

র  
মধধ+র = মধধর
মধখ+র = মধখর

 

ল  
শজীতি+ল = শজীতিল
বৎস+ল = বৎসল

 



ষ(অ)  

মনধ+ষ = মবনব
যেদধ+ষ = যেবদব
তশব+ষ = হশব
তজন+ষ = হজন
শতক্ত+ষ = শবক্ত
বধদ+ষ = যবসৌদ
তবষধ +ষ = হবষব
তশশ+ষ = হশশব
গুরু+ষ = যগসৌরব
তকবশবর+ষ = হকবশবর
পশতরবজী+ষ = পবতররব
যদব+ষ = হদব
তচিত+ষ = হচিত

তনপবতিবন তসদ :
সপযের+ষ = যসসৌর
(সবধবরণ তনয়ম অনধযেবয়জী সধর+ষ = যসসৌর)

ষব্যে(যে)  

মনধং+ষব্যে = মনধষব্যে
জমদতগ্নি+ষব্যে = জবমদগ্নিব্যে
সধনর+ষব্যে = যসসৌনযের
শপর+ষব্যে = যশসৌযের
ধজীর+ষব্যে = হধযের
কধ মবর+ষব্যে = যকসৌমবযের
পবরতি+ষব্যে = পববরতিব্যে
যবদ+ষব্যে = হবদব্যে

 

তষ(ই)  
রববণ+তষ = রববতণ
দশরর+তষব্যে = দবশরতর

 

তষক(ইক)  

সবতহতিব্যে+তষক = সবতহততিব্যেক
যবদ+তষক = হবতদক
তবজবন+তষক = হবজবতনক
সমধদ্র+তষক = সবমধতদ্রক
নগর+তষক = নবগতরক
মবস+তষক = মবতসক
ধমর+তষক = ধবতমরক
সমর+তষক = সবমতরক
সমবজ+তষক = সবমবতজক
যহমন্ত+তষক = হহমতন্তক
অকস্মবৎ+তষক = আকতস্মক

 

যষয়(এয়)  
ভতগনজী+যষয় = ভতগবনয়
অতগ্নি+যষয় = আবগ্নিয়
তবমবতিশ +যষয় = হবমববতয়

 

 
 
তববদতশ তিতদতি প্রতিব্যেয়

প্রতিব্যেয় শব্দে গঠন



তহতন

ওয়বলব˃আ
লব

ববতড়+ওয়বলব = ববতড়ওয়বলব
তদতল্লে+ওয়বলব = তদতল্লেওয়বলব

মবছ+ওয়বলব = মবছওয়বলব
দধধ+ওয়বলব = দধধওয়বলব

ওয়বন˃আন গবতড়+ওয়বন = গববড়বয়বন দবর+ওয়বন = দববরবয়বন

আনব˃আতন

মধনশজী+আনব = 
মধনশজীআনব/মধতন্সিয়বনব
তবতব+আনব = 
তবতবআনব/তবতবয়বনব

তহনধ+আতন = তহনধআতন/তহনয়বতন

পনব
যছবল+পনব = যছবলপনব
তগন্নজী+পনব = তগন্নজীপনব

যবহবয়ব+পনব = যবহবয়বপনব

সব˃যস
পবতন+সব = পবতনসব  ˃ পবনবস
এক+সব = একসব

কবল+সব = কবলসব  ˃ কবলবস

ফবরতস

গর˃কর
কবতর+গর = কবতরগর
ববতজ+গর = ববতজগর  ˃
ববতজকর

সওদব+গর = সওদবগর

দবর
খবর+দবর = খবরদবর
তিবঝোঁবব+দবর = তিবঝোঁববদবর
বধতট+দবর = বধতটদবর

যদনব+দবর = যদনবদবর
যচিসৌতক+দবর = যচিসৌতকদবর
পবহবরব+দবর = পবহবরবদবর

ববজ
কলম+ববজ = কলমববজ
ধতড়+ববজ = ধতড়ববজ

যধবঝোঁকব+ববজ = যধবঝোঁকবববজ
গলব+ববজ = গলবববজ+ই = গলবববতজ

বনজী/বন
জববন+বনজী = জববনবনজী
সবতর+বনজী = সবতরবনজী

নযের+বনজী = নযেরবনজী
যকবমর+বন = যকবমরবন

সই (মতি অবরর)

জধতি+সই = জধতিসই
মবনবন+সই = মবনবনসই
চিলন+সই = চিলনসই
যটক+সই = যটকসই

দ্রষ্টিবব্যে : তটপসই ও নবমসই- শব্দে দধ’যটবর ‘সই’ প্রতিব্যেয় নয়, স্ববধজীন শব্দে; সতহ˃সই 
(স্ববক্ষর)।

সমবস  

সমবস: সমবস শবব্দের অরর তমলন। অরর সমন্ধি আবছ এমন একবতধক শবব্দের তমতলতি হবয় একতট নতিধ ন শব্দে হতিতরর বব্যেবকরণ সমতি প্রতকয়ববকই
বলব হয় সমবস। মপলতি, সমববস একতট ববকব্যেববাংশ একতট শবব্দে পতরণতি হয়। সমববসর রজীততি বববাংলবয় এবসবছ সবাংসশতি ভবষব যরবক।
বববকব্যে শবব্দের বব্যেবহবর কমববনবর উবদ্দেবশব্যে সমবস বব্যেবহবর করব হয়।
উবল্লেখব্যে, সমবস অরর সমন্ধিপপণর একবতধক শবব্দের তমলন। আর সতন্ধি পবশবপবতশ অবতসতি দধইতট ধ্বতনর তমলন।
সমববসর জনব্যে কবয়কতট সবাংজব/ টবমরস জবনব খধবই জরুতর। এগুবলব হবলব-
বব্যেবসববকব্যে: যযে ববকব্যেববাংশ যরবক সমববসর মবধব্যেবম নতিধ ন শব্দে হতিতর হয়, তিববক বলব হয় বব্যেবসববকব্যে। এবক সমবসববকব্যে বব তবগ্রহববকব্যেও বলব হয়।
সমস্ত পদ: বব্যেবসববকব্যে যরবক সমববসর মবধব্যেবম যযে নতিধ ন শব্দে হতিতর হয়, তিববক বলব হয় সমস্ত পদ।
সমসব্যেমবন পদ: বব্যেবসবববকব্যের যযে সব শব্দে সমস্ত পবদ অন্তগরতি রববক, সমস্ত পবদর যসই সব শব্দেবক সমসব্যেমবন পদ ববল।
পপবরপদ : সমস্ত পবদর প্ররম অবাংশ/ শব্দেবক পপবরপদ ববল। অররবৎ, সমস্ত পবদর প্ররম সমসব্যেমবন পদই পপবরপদ।
পরপদ/ উতরপদ: সমস্ত পবদর যশষ অবাংশ/ শব্দেবক পরপদ/ উতরপদ ববল। অররবৎ, সমস্ত পবদর যশষ সমসব্যেমবন পদই পরপদ।
যযেমন, তসবাংহ তচিতহ্নতি আসন = তসবাংহবসন



এখববন বব্যেবসববকব্যে হবলব- ‘তসবাংহ তচিতহ্নতি আসন’। আর সমস্ত পদ হবলব ‘তসবাংহবসন’। সমসব্যেমবন পদ হবলব ‘তসবাংহ’ আর ‘আসন’। এবদর
মবধব্যে ‘তসবাংহ’ পপবরপদ, আর ‘আসন’ পরপদ।
আববর, আতমবষর অভবব = তনরবতমষ
এখববন, পপবরপদ ‘তনং’ বব অভবব। আর পরপদ হবলব ‘আতমষ’।
উবললখব্যে,  একই সমস্ত পদ কবয়কভববব যভবঙ কবয়কতট বব্যেবসববকব্যে হতিতর করব যযেবতি পববর। এবক্ষবত সতঠক বব্যেবসববকব্যেও কবয়কতট হবতি
পববর। যসবক্ষবত বব্যেবসববকব্যে অনধযেবয়জী যসতট যকবন সমবস তিব তনণরয় করবতি হবব। তিবব যখয়বল রবখবতি হবব, বব্যেবসবববকব্যের সবঙ্গে সমস্ত পবদর
অররসঙ্গেততি যযেন তঠক রববক। যযেমন, ‘তবপবদ আপন্ন = তবপদবপন্ন’, এই সমবসতট এভববব ভবঙবল তিব ভধ ল হবব। এটব করবতি হবব ‘তবপদবক
আপন্ন = তবপদবপন্ন’।
প্রকবরবভদ: সমবস প্রধবনতি ৬ প্রকবর- দ্বিন্দ্বি, কমরধবরয়, তিৎপধরুষ, বহবজীতহ, তদ্বিগু ও অবব্যেয়জীভবব।
তিবব অবনবকই তদ্বিগু সমবসবক কমরধবরয় সমববসর অন্তভপরক্ত কবর রববকন। আববর অবনবক কমরধবরয় সমবসবক তিৎপধরুষ সমববসর অন্তভপরক্ত
কবর রববকন। সমসব্যেমবন পবদর অরর প্রবধবনব্যে তবববচিনব কবর তিবরব এই মতি তদবয় রববকন। সমসব্যেমবন পদ বব পপবরপদ  -  পরপবদর অরর প্রবধবনব্যে
তবববচিনব করবল মপলতি সমবস ৪ প্রকবর  -   দ্বিন্দ্বি  ,   তিৎপধরুষ  ,   বহবজীতহ ও অবব্যেয়জীভবব।
এছবড়বও তকছধ অপ্রধবন সমবসও রবয়বছ। যযেমন- প্রবতদ, তনতিব্যে, অলধক, প্রভশ ততি।
অরর প্রবধববনব্যের তভততবতি যশ্রণজীতবভবগ :

পপবরপবদর অরর প্রবধবনব্যে পরপবদর অরর প্রবধবনব্যে সমবস

আবছ আবছ দ্বিন্দ্বি

যনই আবছ কমরধবরয়, তিৎপধরুষ, তদ্বিগু

আবছ যনই অবব্যেয়জীভবব

যনই যনই বহবজীতহ

তনবচি তবতভন্ন সমববসর বণরনব যদয়ব হবলব।
দ্বিন্দ্বি সমবস
যযে সমববস পপবরপদ ও পরপদ- উভবয়রই অবররর প্রবধবনব্যে রববক, তিববক দ্বিন্দ্বি সমবস ববল। এই সমববস বব্যেবসবববকব্যে পপবরপদ ও পরপবদর সমন্ধি
সবপবন ও, এববাং, আর- এই ততিনতট অবব্যেয় বব্যেবহৃতি হয়।
যযেমন- মব ও ববপ = মব-ববপ। এখববন পপবরপদ ‘মব’ ও পরপদ ‘ববপ’। বব্যেবসবববকব্যে ‘মব’ ও ‘ববপ’ দধইজনবকই সমবন প্রবধবনব্যে যদয়ব হবয়বছ,
এববাং দধজনবকই যববঝববনব হবয়বছ। অররবৎ, পপবরপদ ও পরপদ, উভবয়রই অবররর প্রবধবনব্যে রতক্ষতি হবয়বছ। তিবই এতট দ্বিন্দ্বি সমবস।
কমরধবরয় সমবস
কমরধবরয় সমববস পরপবদর অরর প্রবধবনব্যে পবয়। মপলতি, এই সমববস তববশষণ বব তববশষণ ভবববপন্ন পদ পপবরপদ ও তববশষব্যে বব তববশষব্যে ভবববপন্ন
পদ পরপদ তহবসবব বব্যেবহৃতি হয়। আর বব্যেবসববকব্যেতটবতি ঐ তববশষব্যে বব তববশষব্যে ভবববপন্ন পদতট সম্পবকর  তকছধ বলব হয়। অররবৎ পরপবদর অরর
প্রবধবনব্যে পবয়।
যযেমন- নজীল যযে পদ = নজীলপদ। এখববন, পপবরপদ ‘নজীল’ তববশষণ ও পরপদ ‘পদ’ তববশষব্যে। বব্যেবসবববকব্যে ‘পদ’ সম্পবকর  বলব হবয়বছ পদতট
‘নজীল’ রবঙর। অররবৎ, ‘পদ’ বব পরপবদর অররই এখববন প্রধবন,  পরপদ ছবড়ব পপবরপবদর যকবন প্রবয়বজনজীয়তিব যনই। তিবই এতট কমরধবরয়
সমবস।
কমরধবরয় সমববসর কবয়কতট তববশষ তনয়ম-

• দধইতট তববশষণ একই তববশষব্যে যববঝববল যসতট কমরধবরয় সমবস হয়। যযেমন, যযে চিবলবক যসই চিতিধ র = চিবলবক-চিতিধ র। এখববন পরবতির জী
তববশষব্যেতট অবপক্ষবকশ তি যবতশ গুরুত্ব পববচ ববল এতট দ্বিন্দ্বি সমবস হবব নব। 

• দধইতট তববশষব্যে একই বব্যেতক্ত বব বস্তধ বক যববঝববল যসতটও কমরধবরয় সমবস হয়। যযেমন, তযেতন জজ ততিতন সববহব = জজসববহব। একই
কবরবণ এতট দ্বিন্দ্বি নব কমরধবরয় হবব। 

• কববযের পরপম্পরব যববঝববতি দধতট কশ দন্ত তববশষণ বব তকয়বববচিক তববশষণ পবদও কমরধবরয় সমবস হয়। যযেমন, আবগ যধবয়ব পবর যমবছব
= যধবয়ববমবছব। এখববন ‘যমবছব’ কবজতট যবতশ গুরুত্বপপণর। 

• পপবরপবদ সজীববচিক তববশষণ রবকবল তিব পধরুষববচিক হবয় যেববব। যযেমন, সধনরজী যযে লতিব = সধনরলতিব 



• তববশষণববচিক মহবন বব মহৎ শব্দে পপবরপদ হবল মহব হয়। মহৎ যযে জবন = মহবজবন 
• পপবরপবদ ‘কধ ’ তববশষণ রবকবল এববাং পরপবদর প্ররবম স্বরধ্বতন রবকবল ‘কধ ’, ‘কৎ’ হয়। যযেমন, কধ  যযে অরর = কদরর। 
• পরপবদ ‘রবজব’ রবকবল ‘রবজ’ হয়। যযেমন, মহবন যযে রবজব = মহবরবজ। 
• তববশষণ ও তববশষব্যে পবদ কমরধবরয় সমবস হবল কখবনব কখবনব তববশষব্যে আবগ এবস তববশষণ পবর চিবল যেবয়। যযেমন, তসদ যযে আলধ

= আলধতসদ। 
কমরধবরয় সমবস মপলতি ৪ প্রকবর-
মধব্যেপদবলবপজী কমরধবরয়:  যযে কমরধবরয় সমববসর বব্যেবসবববকব্যের মধব্যেবতির জী পদগুবলব যলবপ পবয়, তিববক মধব্যেপদবলবপজী কমরধবরয় সমবস ববল।
যযেমন, ‘স্মশততি রক্ষববরর যসসৌধ = স্মশততিবসসৌধ’। এখববন বব্যেবসবববকব্যের মধব্যেবতির জী পদ ‘রক্ষববরর’ যলবপ যপবয়বছ। পপবরপদ ‘স্মশততি’ এখববন তববশষণ
ভবব যববঝববচ। আর ‘যসসৌধ’ তববশষব্যে। এতটরই অরর প্রধবন। সধতিরববাং এতট মধব্যেপদবলবপজী কমরধবরয়।
(উপমবন ও উপতমতি কমরধবরয় সমবস আলবদব কবর যচিনবর আবগ কবতিবগুবলব সবাংজব/ টবমরস জবনব জরুতর। যসগুবলব হবলব- উপমবন,
উপবময় ও সবধবরণ ধমর। যকবন বব্যেতক্ত বব বস্তবক অনব্যে যকবন বব্যেতক্ত বব বস্তর সবঙ্গে তিধ লনব করব হবল যেববক তিধ লনব করব হবলব  ,   তিববক বলব
হয় উপবময়  । আর যেবর সবঙ্গে তিধ লনব করব হয় তিববক ববল উপমবন। আর উপবময় আর উপমববনর যযে গুণতট তনবয় তিববদর তিধ লনব করব হয়  ,
যসই গুণতটবক বলব হয় সবধবরণ ধমর। যযেমন, ‘অরুবণর নব্যেবয় রবঙব প্রভবতি’। এখববন ‘প্রভবতি’যক ‘অরুণ’র মবতিব ‘রবঙব’ ববল তিধ লনব করব
হবয়বছ। সধতিরববাং, এখববন ‘প্রভবতি’ উপবময়। উপমবন হবলব ‘অরুণ’। আর প্রভবতি আর অরুবণর সবধবরণ ধমর হবলব ‘রবঙব’।)
উপমবন  কমরধবরয় সমবস:  সবধবরণ ধমরববচিক পবদর সবঙ্গে উপমবন পবদর যযে সমবস হয়,  তিববক উপমবন কমরধবরয় সমবস ববল। অররবৎ,
উপমবন ও উপবময় কমরধবরবয়র মবধব্যে যযেতটবতি সবধবরণ ধমরববচিক পদ রবকবব,  যসতটই উপমবন কমরধবরয়। যযেমন,  তিধ ষববরর নব্যেবয় শভ =
তিধ ষবরশভ। এখববন ‘তিধ ষবর’র সবঙ্গে যকবন বব্যেতক্ত বব বস্তবক তিধ লনব করব হবচ। অররবৎ এতট উপমবন। আর সবধবরণ ধমর হবলব ‘শভ’।
উপবময় এখববন যনই। সধতিরববাং, এতট উপমবন কমরধবরয় সমবস।
উপতমতি কমরধবরয় সমবস: উপবময় ও উপমবন পবদর যযে সমবস হয়, তিববক উপতমতি কমরধবরয় সমবস ববল। এই সমববস সবধবরণ ধমর উবল্লেখ
করব রববক নব। অররবৎ, উপমবন ও উপতমতি কমরধবরবয়র মবধব্যে যযেতটবতি সবধবরণ ধমরববচিক পদ রবকবব নব, যসতটই উপতমতি কমরধবরয় সমবস।
যযেমন, ‘পধরুষ তসবাংবহর নব্যেবয় = পধরুষতসবাংহ’। এখববন ‘পধরুষ’যক ‘তসবাংহ’র সবঙ্গে তিধ লনব করব হবয়বছ। অররবৎ এখববন ‘পধরুষ’ উপবময় আর
‘তসবাংহ’ উপমবন। সবধবরণ ধবমরর উবল্লেখ যনই। সধতিরববাং, এতট উপতমতি কমরধবরয় সমবস।
রূপক কমরধবরয় সমবস: উপমবন ও উপবময় পবদর মবধব্যে অতভন্নতিব কল্পনব করব হবল, তিববক রূপক কমরধবরয় সমবস ববল। এতটর বব্যেবসবববকব্যে
উপবময় ও উপমবন পবদর মববঝ ‘রূপ’ শব্দেতট অরবব ‘ই’ শব্দেববাংশতট বব্যেবহৃতি হয়। যযেমন, ‘মন রূপ মবতঝ  =  মনমবতঝ’। এখববন ‘মন’
উপবময় ও ‘মবতঝ’ উপমবন। তকন্তধ  এখববন তিববদর যকবন তনতদরষ্টি গুবণর তিধ লনব করব হয়তন। মনবকই মবতঝ তহবসবব কল্পনব করব হবয়বছ।

তিৎপধরুষ সমবস
যযে সমববস পপবরপবদর যশবষর তবভতক্ত যলবপ পবয়,  এববাং পরপবদর অরর প্রবধবনব্যে পবয়,  তিববক তিৎপধরুষ সমবস ববল। পপবরপবদর যযে তবভতক্ত
যলবপ পবয়,  যসই তবভতক্ত অনধযেবয়জী তিৎপধরুষ সমববসর নবমকরণ করব হয়। তিবব মববঝ মববঝ পপবরপবদর তবভতক্ত যলবপ নব যপবয় অতবকশ তি
যরবক যেবয়। তিখন যসটববক বলব হয় অলধক তিৎপধরুষ। (অলধক মববন যলবপ নব পবওয়ব, অ-যলবপ)।
যযেমন, দধংখবক প্রবপ্ত = দধংখপ্রবপ্ত। এখববন পপবরপদ ‘দধংখ’র সবঙ্গে রবকব তদ্বিতিজীয়ব তবভতক্ত ‘যক’ যলবপ যপবয়বছ। আববর পরপদ ‘প্রবপ্ত’র
অররই এখববন যবতশ গুরুত্বপপণর। দধংখ প্রবপ্ত হবয়বছ ববলই নতিধ ন শবব্দের প্রবয়বজন হবয়বছ, যেবর জনব্যে ববকব্যেববাংশতটবক সমবস কবর নতিধ ন শব্দে
ববনববনব হবয়বছ। অররবৎ,  এখববন পপবরপবদর যশবষর তবভতক্ত যলবপ যপবয়বছ,  এববাং পরপবদর অবররর প্রবধবনব্যে রতক্ষতি হবয়বছ। তিবই এতট
তিৎপধরুষ সমবস।

বহবজীতহ সমবস
যযে  সমববস পপবরপদ বব পরপদ যকবনতটরই অবররর প্রবধবনব্যে রতক্ষতি হয় নব, বরবাং সমস্ত পদ তিশ তিজীয় যকবন শব্দেবক যববঝবয়, তিববক বহবজীতহ সমবস
ববল। যযেমন, মহবন আতব যেবর = মহবতব। এখববন পপবরপদ ‘মহবন’ (মহব) ও পরপদ ‘আতব’। তকন্তধ  সমস্ত পদ ‘মহবতব’ দ্বিবরব মহবন বব
আতব যকবনটববকই নব বধতঝবয় এমন একজনবক যববঝববচ,  তযেতন মহবন,  যেবর আতব বব হৃদয় মহৎ। আববর,  মহবতব বলবতি মহবতব
গবন্ধিজীবকও যববঝববনব হবয় রববক। তকন্তধ  যকবন অবররই পপবরপদ বব পরপদবক যববঝববনব হবচ নব। অররবৎ, পপবরপদ বব পরপদ, যকবনটবরই অরর
প্রবধবনব্যে পববচ নব। সধতিরববাং, এতট বহবজীতহ সমববসর উদবহরণ।
(উবল্লেখব্যে, বহবজীতহ সমবস, তববশষ কবর তকছধ বব্যেতধকরণ বহবজীতহ সমবস ও উপপদ তিৎপধরুষ সমববসর সমস্ত পদ প্রবয় একই ধরবনর হয়। ফবল



এবদর সমস্ত পদ যদবখ আলবদব কবর যচিনবর যতিমন যকবন উপবয় যনই। এগুবলবর সমবস তনণরবয়র যক্ষবত তিবই একই বব্যেবসববকব্যে ও সমবস
তনণরয় অতিব্যেন্ত গুরুত্বপপণর। আর পরজীক্ষবয় মপলতি এগুবলব উপপদ তিৎপধরুষ সমববসর উদবহরণ তহবসববই আবস।)

তদ্বিগু সমবস
তদ্বিগু সমববসর সবঙ্গে কমরধবরয় সমববসর যবশ তমল রবয়বছ। এজনব্যে এবক অবনবকই কমরধবরয় সমববসর অন্তভপরক্ত কবর রববকন। তদ্বিগু সমববসও
পরপবদর অররই প্রধবন। এববাং এই সমববসও তববশষণ পবদর সবঙ্গে তববশষব্যে পবদর সমবস হয়। তিবব এখববন তববশষণ পদতট সবরদবই সবাংখব্যেবববচিক
হয়, এববাং সমবস হয় সমবহবর বব তমলন অবরর।
অররবৎ, সমবহবর বব তমলন অবরর সবাংখব্যেবববচিক তববশষবণর সবঙ্গে তববশষব্যে পবদর যযে সমবস হয়, এববাং পরপবদর অররই প্রবধবনব্যে পবয়, তিববক তদ্বিগু
সমবস ববল। যযেমন, ‘অষ্টি ধবতিধ র সমবহবর = অষ্টিধবতিধ ’। এখববন পপবরপদ ‘অষ্টি’ একতট সবাংখব্যেবববচিক তববশষণ। আর পরপদ ‘ধবতিধ ’ তববশষব্যে।
অষ্টি ধবতিধ র তমলন বব সমবহবর অবরর সমবস হবয় ‘অষ্টিধবতিধ ’ সমস্ত পদতট হতিতর হবয়বছ যেববতি ‘ধবতিধ ’ সম্পবকর  বলব হবয়বছ। অররবৎ, পরপবদর
অরর প্রধবন তহবসবব যদখব তদবয়বছ। সধতিরববাং, এতট তদ্বিগু সমবস।

অবব্যেয়জীভবব সমবস
সমববসর পপবরপদ তহবসবব যেতদ অবব্যেয় পদ বব্যেবহৃতি হয়, এববাং যসই অবব্যেবয়র অররই প্রধবন হয়, তিবব যসই সমবসবক বলব হয় অবব্যেয়জীভবব সমবস।
যযেমন, ‘মরণ পযেরন্ত = আমরণ’। এখববন পপবরপদ তহবসবব পযেরন্ত অবরর ‘আ’ উপসগর বব্যেবহৃতি হবয়বছ। আর পরপদ ‘মরণ’। তকন্তধ  এখববন
সমস্ত পদতটবক নতিধ ন অরর তদবয়বছ ‘আ’ উপসগরতট। অররবৎ, এখববন ‘আ’ উপসগর বব অবব্যেয় বব পপবরপবদর অরর প্রবধবনব্যে যপবয়বছ। তিবই এতট
অবব্যেয়জীভবব সমবস। (উপসগর এক ধরবনর অবব্যেয়সপচিক শব্দেববাংশ। উপসগর বচিন বব তলঙ্গে যভবদ পতরবততিরতি হয় নব তকবাংবব বববকব্যের অনব্যে যকবন
পবদর পতরবতির বনও এর যকবন পতরবতিরন হয় নব। এরকম আবরকতট অবব্যেয়সপচিক শব্দেববাংশ হবলব অনধসগর।)
 
প্রবতদ সমবস
প্র, প্রততি, অনধ, পতর, ইতিব্যেবতদ অবব্যেয় বব উপসবগরর সবঙ্গে কশ ৎ প্রতিব্যেয় সবতধতি তববশষব্যে বব তকয়বববচিক তববশষব্যের সমবস হবল তিববক প্রবতদ সমবস
ববল। যযেমন, প্র (প্রকশ ষ্টি) যযে বচিন = প্রবচিন। এখববন বচিন সমসব্যেমবন পদতট একতট তববশষব্যে, যেবর মপল (ধবতিধ )বচি ধবতিধ  বব কশ ৎ প্রতিব্যেয়। ‘প্র’
অবব্যেবয়র সবঙ্গে কশ ৎ প্রতিব্যেয় সবতধতি তববশষব্যে ‘বচিন’র সমবস হবয় সমস্ত পদ ‘প্রবচিন’ শব্দেতট হতিতর হবয়বছ। সধতিরববাং, এতট প্রবতদ সমবস।
 
তনতিব্যে সমবস
যযে সমববসর সমস্ত পদই বব্যেবসবববকব্যের কবজ কবর, আলবদব কবর বব্যেবসববকব্যে হতিতর করবতি হয় নব, তিববক তনতিব্যে সমবস ববল। যযেমন, অনব্যে গ্রবম
= গ্রবমবন্তর। এখববন ‘অনব্যে গ্রবম’ আর ‘গ্রবমবন্তর’, এই ববকব্যেববাংশ ও শব্দেতটর মবধব্যে যতিমন তববশষবকবন পবররকব্যে যনই। যকবল ‘অনব্যে’ পবদর
বদবল ‘অন্তর’ পদতট বব্যেবহবর করব হবয়বছ। তিবই এতট তনতিব্যে সমবস।
 

শব্দে বব্যেবসববকব্যে সমববসর নবম

বনমবধব্যে ববনর মবধব্যে ষষজী তিৎপধরুষ

প্রবণভয় প্রবণ যেবওয়বর ভয় মধব্যেপদবলবপজী কমরধবরয়

ররববরবহণ রবর আবরবহণ সপ্তমজী তিৎপধরুষ

ররচিবলন ররবক চিবলন তদ্বিতিজীয় তিৎপধরুষ

শরতনবক্ষপ
শরবক তনবক্ষপ তদ্বিতিজীয় তিৎপধরুষ

শবরর তনবক্ষপ ষষজী তিৎপধরুষ

প্রবণবধ প্রববণর বধ ষষজী তিৎপধরুষ

অততিমবত মবতববক অততিকবন্ত প্রবতদ

যবগসবাংবরণ যবগবক সবাংবরণ তদ্বিতিজীয়ব তিৎপধরুষ

বজ্রেসম ববজ্রের সম ষষজী তিৎপধরুষ



ক্ষজীণজজীবজী ক্ষজীণভববব ববঝোঁবচি যযে উপপদ তিৎপধরুষ

অল্পপ্রবণ অল্পপ্রবণ যেবর বহবজীতহ

পধতলবভ পধতবক লবভ তদ্বিতিজীয়ব তিৎপধরুষ

কবযেরক্ষততি কবযেরবর ক্ষততি ষষজী তিৎপধরুষ

অততিতর সৎকবর অততিতরর সৎকবর ষষজী তিৎপধরুষ

ধমরকবযের ধমরতবতহতি কবযের মধব্যেপদবলবপজী কমরধবরয়

ভধ জবল ভধ বজর বল ষষজী তিৎপধরুষ

ভবরবপরণ ভববরর অপরণ ষষজী তিৎপধরুষ

তিবপববন তিবপর তনতমত বন চিতিধ ররজী তিৎপধরুষ

তিবপববনদশরন তিবপববনবক দশরন তদ্বিতিজীয়ব তিৎপধরুষ

যকবটরতসতি যকবটবর তসতি সপ্তমজী তিৎপধরুষ

মধখভষ্টি মধখ যরবক ভষ্টি পঞমজী তিৎপধরুষ

উপলখণ উপবলর খণ ষষজী তিৎপধরুষ

তবস্ময়বপন্ন তবস্ময়বক আপন্ন তদ্বিতিজীয়ব তিৎপধরুষ

কণরকধ হর কবণরর কধ হর ষষজী তিৎপধরুষ

তিপতস্বকনব্যেব তিপস্বজীর কনব্যেব ষষজী তিৎপধরুষ

অনততিবশহৎ নয় অততি বশহৎ নঞ তিৎপধরুষ

যসচিনকলস যসচিবনর তনতমত কলস চিতিধ ররজী তিৎপধরুষ

জলবসচিন জলদ্বিবরব যসচিন তিশ তিজীয়ব তিৎপধরুষ

অনসপয়ব যনই অসপয়ব (ঈষরব) যেবর বহবজীতহ

তপ্রয়বাংবদব তপ্রয়ম্ (তপ্রয়ববকব্যে) ববল যযে (সজী) উপপদ

কণ্বতিনয়ব কবণ্বর তিনয়ব ষষজী তিৎপধরুষ

মবনবহবতরণজী মন হরণ কবর যযে নবরজী উপপদ তিৎপধরুষ

স্বভববতসদ স্বভবব দ্বিবরব তসদ তিশ তিজীয়ব তিৎপধরুষ

অঙ্গুতল সবাংবকতি অঙ্গুতল দ্বিবরব সবাংবকতি তিশ তিজীয়ব তিৎপধরুষ

নববযেসৌবন নব যযে যযেসৌবন কমরধবরয়

শব্দে বব্যেবসববকব্যে সমববসর নবম

মমতিবরস মমতিব তমতশ্রতি রস মধব্যেপদবলবপজী কমরধবরয়

অলসতিনব অলস যযে তিনব কমরধবরয়

যমবহতনদ্রব যমবহ রূপ তনদ্রব রূপক কমরধবরয়

হসনব্যেসবমন্ত হসনব্যে ও সবমন্ত দ্বিন্দ্বি

সবাংগজীতিগুঞন সবাংগজীবতির গুঞন ষষজী তিৎপধরুষ

ঝরনবধবরব ঝরনবর ধবরব ষষজী তিৎপধরুষ

জববকধ সধমসঙবশ জববকধ সধবমর সঙবশ ষষজী তিৎপধরুষ

ততিতমরতবদবরজী ততিতমরবক তবদজীণর কবর যেব কমরধবরয়



যযেসৌবনসপযের যযেসৌবন রূপ সপযের রূপক কমরধবরয়

ততিতমরকধ ন্তলব ততিতমবরর নব্যেবয় কধ ন্তল যেবর উপতমতি কমরধবরয়

পবষবণস্তধ প পবষববণর স্তধ প ষষজী তিৎপধরুষ

আবলবকতপয়বসজী আবলববকর তপয়বসজী ষষজী তিৎপধরুষ

প্রবণচিঞল প্রবণ চিঞল যেবর বহবজীতহ

যমঘলধপ্ত যমবঘ লধপ্ত সপ্তমজী তিৎপধরুষ

জয়মধকধ ট জবয়র জনব্যে যযে মধকধ ট মধব্যেপদবলবপজী কমরধবরয়

মবতিরণপ্রবয় মবতির বণর প্রবয় ষষজী তিৎপধরুষ

নবপশতরবজী নব যযে পশতরবজী কমরধবরয়

সতললসমবতধ সতলবল সমবতধ সপ্তমজী তিৎপধরুষ

শব্দে বব্যেবসববকব্যে সমববসর নবম

গল্পবপ্রতমক গল্প যপ্রতমক যযে কমরধবরয়

পধষবসসৌরভ পধবষর যসসৌরভ ষষজী তিৎপধরুষ

যজব্যেবৎসবরবতি যজব্যেবৎসব যশবতভতি রবতি মধব্যেপদবলবপজী কমরধবরয়

পশষপ্রদশরন পশষবক প্রদশরন তদ্বিতিজীয়ব তিৎপধরুষ

যদশভঙ্গে যদশবক ভঙ্গে তদ্বিতিজীয়ব তিৎপধরুষ

জনমবনব জন ও মবনব দ্বিন্দ্বি

যদশপলবতিক যদশ যরবক পলবতিক পঞমজী তিৎপধরুষ

আম-কধ ড়ববনব আমবক কধ ড়ববনব তদ্বিতিজীয়ব তিৎপধরুষ

অনবতশ্রতি নয় আতশ্রতি যযে বহবজীতহ

সমববদনব-ভরব সমববদনব তদবয় ভরব তিশ তিজীয়ব তিৎপধরুষ

মনভবগব্যে
মন যযে ভবগব্যে কমরধবরয়

মন ভবগব্যে যেবর বহবজীতহ

নব্যেবয়সঙ্গেতি নব্যেবয় দ্বিবরব সঙ্গেতি তিশ তিজীয়ব তিৎপধরুষ

জজীবনসঞবর জজীববনর সঞবর ষষজী তিৎপধরুষ

আবজরনব-ভরব আবজরনব দ্বিবরব ভরব তিশ তিজীয়ব তিৎপধরুষ

গববনর আসর গববনর আসর অলধক ষষজী তিৎপধরুষ

রবন্নবঘর
রবন্নব করব ঘর মধব্যেপদবলবপজী কমরধবরয়

রবন্নবর তনতমত ঘর চিতিধ ররজী তিৎপধরুষ

যবওয়বতরশ যব (যনই) ওয়বতরশ যেবর নঞররক বহবজীতহ

সন্ধিব্যেবপ্রদজীপ সন্ধিব্যেবর প্রদজীপ ষষজী তিৎপধরুষ

জজীবনপ্রদজীপ জজীবন রূপ প্রদজীপ রূপক কমরধবরয়

সধখসময় সধবখর সময় ষষজী তিৎপধরুষ

গশহকতরজী গশবহর কতরজী ষষজী তিৎপধরুষ

ববকতবতিণব ববক দ্বিবরব তবতিণব তিশ তিজীয়ব তিৎপধরুষ



অতিব্যেবচিবর অতবচিবর অতিব্যেবচিবর ও অতবচিবর দ্বিন্দ্বি

শবস-প্রশবস শবস ও প্রশবস দ্বিন্দ্বি

কচিধকবটব কচিধর মতি কবটব উপমবন কমরধবরয়

অক্ষতি নয় ক্ষতি নঞ তিৎপধরুষ

অতবশবসব্যে নয় তবশবসব্যে নঞ তিৎপধরুষ

যবআইতন যব (নয়) আইতন নঞ তিৎপধরুষ

অপযেরবপ্ত নয় পযেরবপ্ত নঞ তিৎপধরুষ

 

শব্দে বব্যেবসববকব্যে সমববসর নবম

শ্রম-তকণবঙ-কতঠন শ্রম-তকণববঙর নব্যেবয় কতঠন উপমবন কমরধবরয়

বনব্যে-শবপদ-সঙধল বনব্যে-শবপবদ সঙধল সপ্তমজী তিৎপধরুষ

জরব-মশতিধ ব্যে-ভজীষণব জরব-মশতিধ ব্যেবতি ভজীষণব সপ্তমজী তিৎপধরুষ

ধরণজী-যমরজী ধরনজী রূপ যমরজী রূপক কমরধবরয়

যখয়বল-খধতশ যখয়বল ও খধতশ দ্বিন্দ্বি

জজীবন-আববগ জজীববনর আববগ ষষজী তিৎপধরুষ

উদতি-তশর উদতি তশর যেবর বহবজীতহ

তসন্ধিধ -নজীর তসন্ধিধ র নজীর ষষজী তিৎপধরুষ

যযেসৌবন-যবগ যযেসৌববনর যবগ ষষজী তিৎপধরুষ

মরু-কতব মরুর কতব ষষজী তিৎপধরুষ

তবপ্লব-অতভযেবন তবপ্লব ও অতভযেবন দ্বিন্দ্বি

গরল-তপয়বলব গরবলর তপয়বলব ষষজী তিৎপধরুষ

তগতর-তনংসবব তগতর হবতি তনংসশতি যেব বহবজীতহ

কপ পমণধ ক কপ বপর মণধ ক ষষজী তিৎপধরুষ

ভবষব
ভবষবর সবাংজব বলবর আবগ আবরব তকছধ সবাংজব জবনব জরুতর।
ববগযেন্ত্রে: মবনধষ করব বলবর সময় শরজীবরর যযে সমস্ত অঙ্গে বব্যেবহবর কবর, যসগুবলববকই একবত ববগযেন্ত্রে ববল। মবনধবষর ববগযেবন্ত্রের মবধব্যে আবছ-
গলনবলজী, মধখতববর, কণ্ঠ, তজহব, তিবলধ, দন্ত বব দবঝোঁতি, নবতসকব বব নবক, ওষবধর বব যঠবঝোঁট, ইতিব্যেবতদ।
ধ্বতন: যযে যকববনব ধরবনর আওয়বজবকই ধ্বতন বলব হয়। যযেমন, মবনধবষর ভবষবর ক্ষধদ্রতিম ধ্বতন, বনধবকর ধ্বতন, নপপধবরর ধ্বতন, বজ্রেপববতির
ধ্বতন, তগটববরর ধ্বতন, ডবমবসর ধ্বতন, কজীববববডর  টবইপ করবর ধ্বতন, ইতিব্যেবতদ।
কণ্ঠধ্বতন: মবনধষ তিবর মবনর ভবব প্রকবশ করবর জনব্যে ইচবকশ তিভববব যযে ধ্বতন সশতষ্টি কবর,  তিববক কণ্ঠধ্বতন বব  ভবষণধ্বতন ববল। এতটই
আমববদর বব্যেবকরবণর আবলবচিব্যে ধ্বতন। বব্যেবকরবণ আমরব ‘ধ্বতন’ বলবতি এই কণ্ঠধ্বতন বব ভবষণধ্বতনবকই বধতঝবয় রবতক।
এই ধ্বতনই ভবষবর মপল উপবদবন।
ভবষব: ববগযেবন্ত্রের দ্বিবরব  উচবতরতি অররবববধক ধ্বতনর সবহববযেব্যে  মবনধবষর মবনর ভবব প্রকববশর মবধব্যেমবকই ভবষব  ববল। এই ভবষব  তবতভন্ন
অঞবলর,  তবতভন্ন  জবততির ও তবতভন্ন  সবাংসশ ততির  মবনধবষর  জনব্যে  তবতভন্ন  হবয়  রববক।  যযেমন,  বববাংলববদবশর  ববঙবতল  সবাংসশ ততির  অতধকবরজী
ববঙবতলরব বববাংলব ভবষবয় করব ববল। আববর বববাংলববদবশ বসববসকবরজী তবতভন্ন আতদববসজী জনবগবষজী তিববদর তনজস্ব ভবষবয় করব ববল।
 



বতির মববন পশতরবজীবতি ভবষব আবছ প্রবয় সববড় ততিন হবজববররও যবতশ (৩৫০০-রও যবতশ)।
বববাংলব ভবষব
বঙবতল সবাংসশ ততির অতধকবরজী ববঙবতল জবততি যযে ভবষবয় তিববদর মবনর ভবব প্রকবশ কবর, যসতটই বববাংলব ভবষব।
ভবষবভবষজী জনসবাংখব্যেবর তদক তদবয় বববাংলব পশতরবজীর ৪রর বশহৎ মবতিশ ভবষব। বতির মববন, বববাংলব ভবষবভবষজী জনসবাংখব্যেব প্রবয় ২৪ যকবতট।
বববাংলব ভবষবভবষজীরব রববক-  বববাংলববদবশ,  ভবরবতির পতশমববঙ্গে,  এববাং ভবরবতির ততপধরব,  উতড়ষব্যেব,  তবহবর ও আসববমর তকছধ  অবাংবশ। তিবব
এখন প্রববসজী বববাংলববদতশ ও প্রববসজী ভবরতিজীয় ববঙবতলবদর কলব্যেববণ পশতরবজীর অবনক জবয়গববতিই বববাংলব ভবষবভবষজী মবনধষ রববক।
বববাংলব ভবষবরজীততি
ভবষব তনয়তি পতরবতিরনশজীল। প্রততিতট মধহবতির  ভবষব একটধ  একটধ  কবর পতরবততিরতি হবয় যেববচ। প্রবয়বজন অনধযেবয়জী প্রততিতট ভবষবভবষজী যলবকজন
তিববদর ভবষবর কতঠন শব্দেতটবক পববল্টে সহজ কবর তনবচ, যছবট কবর তনবচ, আববর প্রবয়বজবন অনব্যে ভবষব যরবক নতিধ ন নতিধ ন শব্দে গ্রহণ
করবছ। শধধ তিবই নয়, প্রবয়বজবন নবনব যকসৌশল প্রবয়বগ কবর নতিধ ন নতিধ ন শব্দেও হতিতর করবছ। এমনতক পধবরববনব যকববনব শব্দে নতিধ ন অবরর
বব্যেবহবর কবরও শব্দেতটর নতিধ ন অররবদব্যেবতিকতিব হতিতর কবর নতিধ ন শব্দে হতিতর করব হবচ। বববাংলব ভবষবয় এই যকসৌশবল নতিধ ন অররপ্রবপ্ত বহল
বব্যেবহৃতি তকছধ শব্দে হবচ- কতঠন ও চিরম।
ভবষবর এই পতরবতির বনর মধব্যে তদবয়ই একতদন অপভবাংশ যরবক জন্মে তনবয়তছবলব আমববদর তপ্রয় মবতিশ ভবষব বববাংলব। আববর এই পতরবতির বনর
কবরবণ বববাংলব ভবষবয় তকছধ  পশরক ভবষবরজীততিও জন্মে তনবয়বছ। বতির মববন বব্যেবহৃতি বববাংলব ভবষবরজীততি ২তট-  আঞতলক করব্যে রজীততি ও প্রতমতি
চিতলতি ভবষবরজীততি।
প্রতমতি চিতলতি ভবষবরজীততি: যদবশর সকল মবনধষ যযে আদশর ভবষবরজীততিবতি করব ববল, যযেই ভবষবরজীততি সকবল যবববঝ, এববাং যযে ভবষবয় সকবল
তশল্প-সবতহতিব্যে রচিনব ও তশক্ষব ও অনব্যেবনব্যে কবজকমর সম্পবদন কবর, যসতটই প্রতমতি চিতলতি ভবষবরজীততি। এই ভবষবয় যযেমন সবতহতিব্যে সবধনব বব
যলখববলতখ করব যেবয়, যতিমতন করব বলবর জনব্যেও এই ভবষব বব্যেবহবর করব হয়। সকবল যবববঝ ববল তববশষ যক্ষতগুবলববতি, যযেমন যকববনব
অনধষববন বব অপতরতচিতি জবয়গবয় বব আনধষবতনক ( ) formal আলবপ-আবলবচিনবর যক্ষবত এই ভবষবরজীততি বব্যেবহবর করব হয়। অররবৎ, এই
রজীততি যলখব্যে ও করব্যে উভয় রজীততিবতিই বব্যেবহৃতি হয়।
বববাংলব প্রতমতি চিতলতি ভবষবরজীততি প্রততিষব করব হবয়বছ ভবগজীররজী-তিজীরবতির জী অঞবলর করব্যে ভবষবর উপর তভতত কবর। তিবব, পপববর এই ভবষব
সবতহবতিব্যের মবধব্যেম তহবসবব স্বজীকশ তি তছল নব। তিখন যকবল সবধধ ভবষববতিই সবতহতিব্যে রচিনব করব হবতিব। এ কবরবণ বববাংলব সবতহবতিব্যের প্ররম তদবকর
ঔপনব্যেবতসক,  নবটব্যেকবর ও যছবটগল্পকবররব সবধধ  ভবষবয় উপনব্যেবস,  নবটক ও গল্প তলবখবছন। পরবতির জীবতি,  প্রমর যচিসৌধধরজী চিতলতি রজীততিবতি
সবতহতিব্যে রচিনবর উপর বব্যেবপক যজবর যদন এববাং তিবঝোঁর  ‘সবধজপত’ (১৯১৪) পততকবর মবধব্যেবম চিতলতি রজীততিবতি সবতহতিব্যে রচিনববক প্রততিতষতি
কবরন।
আঞতলক করব্যে  রজীততি:  তবতভন্ন অঞবলর মবনধষ তিববদর তনবজবদর মবধব্যে যযে বববাংলব ভবষবয় করব ববল,  তিববকই আঞতলক করব্যে রজীততি বব
আঞতলক ভবষব বব উপভবষব ববল। সকল ভবষববতিই আঞতলক ভবষব রববক। এববাং তবতভন্ন অঞবলর মবনধবষর মধবখর ভবষবয় অবনক পবররকব্যে
যদখব যেবয়। এগুবলব যকববনবভবববই তবকশ তি ভবষব নয়, এগুবলব শদ ও প্রবয়বজনজীয় আঞতলক ভবষবরজীততি।
প্রকশ তিঅবরর, প্রতমতি চিতলতি ভবষবরজীততিও একতট অঞবলর করব্যে রজীততির উপর তভতত কবরই প্রততিষব করব হবয়বছ। যকবল- ভবগজীররজী-তিজীরবতির জী
অঞবলর করব্যে ভবষববক তিখন প্রতমতি ভবষবরজীততি তহবসবব প্রততিষব করব হবয়বছ, অনব্যেগুবলববক প্রতমতি ভবষবরজীততি তহবসবব প্রততিষব করব হয়তন।
তিবব আঞতলক করব্যে রজীততি যলখব্যে ভবষব তহবসবব গ্রহণবযেবগব্যে নয়। কবরণ,  যসতট সবরজনগ্রবহব্যে নয়,  সকল অঞবলর মবনধষ যকববনব একতট
তনতদরষ্টি অঞবলর আঞতলক ভবষব বধঝবব নব। তিবব যকববনব অঞলবক যকন কবর যকববনব সবতহতিব্যে রতচিতি হবল যসখববন আঞতলক ভবষব
আবাংতশক বব সম্পপণরভববব বব্যেবহৃতি হবতি পববর। সম্পপণর  বব পধবরবটধকধ ই আঞতলক ভবষবয় রতচিতি একতট তশল্পসমতি উপনব্যেবস হবলব হবসবন
আতজজধল হবকর ‘আগুনপবতখ’।
বববাংলব ভবষবয় আবরব একতট গুরুত্বপপণর ভবষবরজীততি আবছ; যযেতট এখন মশতিপ্রবয়, আর বব্যেবহৃতি হয় নব- সবধধ ভবষবরজীততি বব সবধধ রজীততি।
সবধধ রজীততি: পপববর সবতহতিব্যে রচিনব ও যলখববলতখর জনব্যে তিৎসম শব্দেবহল, দজীঘর সবরনবম ও তকয়বপদ সম্পন্ন যযে গুরুগমজীর ভবষবরজীততি বব্যেবহৃতি
হবতিব, তিববকই সবধধ ভবষব ববল। এই ভবষব অতিব্যেন্ত গুরুগমজীর, দধরূহ এববাং এবতি দজীঘর পদ বব্যেবহৃতি হয় ববল এই ভবষব করব বলবর জনব্যে খধব
একটব সধতবধবজনক নব। তিবই এই ভবষবয় করবও বলব হয় নব। এই ভবষব যকবল যলখব্যে রজীততিবতি বব্যেবহবরবযেবগব্যে। তিবও বহ আবগই যলখব্যে রজীততি
তহবসবব চিতলতি রজীততি সধপ্রততিতষতি হবয় যেবওয়বয় সবধধ রজীততি এখন যলখব্যে ভবষব তহবসববও বব্যেবহৃতি হয় নব। যকবল সরকবতর দতলল-দস্তবববজ
যলখব ও অনব্যেবনব্যে তকছধ দবপ্ততরক কববজ এখবনব এই রজীততি বব্যেবহৃতি হয়।
তনবচি বববাংলব ভবষবরজীততিগুবলবর সবাংতক্ষপ্ত বণরনব যদয়ব হবলব:

আঞতলক করব্যে রজীততি প্রতমতি চিতলতি রজীততি সবধধ রজীততি



তবতভন্ন  অঞবলর
মবনধবষর মধবখর ভবষব

সকবলর দ্বিবরব স্বজীকশ তি সবতহতিব্যে রচিনব,  আলবপ-আবলবচিনব ও
তশক্ষবর মবধব্যেম তহবসবব প্রততিতষতি ভবষবরজীততি

পপববর  সবতহতিব্যে  রচিনব  ও  যলখবর  মবধব্যেম  তহবসবব
বব্যেবহৃতি গুরুগমজীর ও দধরূহ ভবষবরজীততি

শধধ  করব্যে ভবষব তহবসবব
বব্যেবহৃতি হয়

করব্যে ও যলখব্যে উভয় মবধব্যেবমই বহল বব্যেবহৃতি শধধ যলখব্যে ভবষব তহবসবব বব্যেবহৃতি হয়

তনতদরষ্টি  অঞবল বব্যেবহৃতি
হয়

বতির মববন বহল বব্যেবহৃতি; সকল স্তবর বব্যেবহৃতি হয় বতির মববন বব্যেবহৃতি হয় নব

উপভবষব/তনতদরষ্টি
অঞবলর ভবষব

সবরজনস্বজীকশ তি আদশর চিতলতি রূপ সবরজনস্বজীকশ তি যলখব্যে রূপ

 
তনবচি সবধধ ও চিতলতি ভবষবর পবররকব্যেগুবলব সবাংবক্ষবপ যদয়ব হবলব:

চিতলতি ভবষব সবধধ ভবষব

তিদ্ভব, যদতশ ও তববদতশ শব্দে যবতশ বব্যেবহৃতি হয়। গুরুগমজীর তিৎসম শব্দে
যেরবসমব এতড়বয় যেবওয়ব হয়।
যযেমন-  রক্ষব(পতরতবণ),  সবঙ্গে(সমতভবব্যেবহববর),  তিজীর
সবাংবযেবগ(শরসন্ধিবন), আমগববছর তনবচি(সহকবর তিরুতিবল)

তিৎসম বব সবাংসশতি শব্দে যবতশ বব্যেবহৃতি হয়।
যযেমন-  পতরতবণ(রক্ষব),  সমতভবব্যেবহববর(সবঙ্গে),  শরসন্ধিবন(তিজীর
সবাংবযেবগ), সহকবর তিরুতিবল (আমগববছর তনবচি)

সবরনবম  ও তকয়বপবদর  সহজ ও সবাংতক্ষপ্ত রূপ বব্যেবহৃতি হয়,  যযেতট
উচবরণ ও বব্যেবহবর করব আরবমদবয়ক ও সহজ।
যযেমন-  তিবর(তিদজীয়),  এরব(ইহবরব),  আপনবর(আপনকবর),
তিববদর(তিবহবতদগবক)
হবল(হইবল),  লবতগবলন(লবগবলন),  তজজবতসবলন(তজজবসব
করবলন)

সবরনবম ও তকয়বপবদর দজীঘর পপণরবঙ্গে রূপ বব্যেবহৃতি হয়।
যযেমন-  তিদজীয়(তিবর),  ইহবরব(এরব),  আপনকবর(আপনবর),
তিবহবতদগবক(তিববদর)
হইবল(হবল),  লবগবলন(লবতগবলন),  তজজবসব
করবলন(তজজবতসবলন)

অবপক্ষবকশ তি সহজ তববশষণ পদ বব্যেবহবর করব হয়।
যযেমন-  অতিব্যেন্ত(অততিমবত),  এরূপ(এ  রকম),  এইরকম(ঈদশশ),
মবদশশ(আমবর মবতিব), এই অনধযেবয়জী(এতিদনধযেবয়জী)

অবপক্ষবকশ তি কতঠন,  দজীঘর  (তববশষতি তিৎসম)  তববশষণ পদ বব্যেবহবর
করব হয়।
যযেমন-  অততিমবত(অতিব্যেন্ত),  এ  রকম(এরূপ),  ঈদশশ(এইরকম),
আমবর মবতিব(মবদশশ), এতিদনধযেবয়জী(এই অনধযেবয়জী)

সতন্ধি ও সমবসবদ পদবক প্রবয়ই যভবঙ বব্যেবহবর করব হয়।
যযেমন-  ববনর  মবধব্যে  (বনমবধব্যে),  ভবর  অপরণ  (ভবরবপরণ),  প্রবণ
যেবওয়বর ভয় (প্রবণভয়)

সতন্ধি ও সমবসবদ পদ যবতশ বব্যেবহবর করব হয়।
যযেমন-  বনমবধব্যে  (ববনর মবধব্যে),  ভবরবপরণ  (ভবর অপরণ),  প্রবণভয়
(প্রবণ যেবওয়বর ভয়)

 
* উবল্লেখব্যে, সবধধ  ও চিতলতি রজীততিবতি যকবলমবত অবব্যেয় পদ অপতরবততির তিভববব বব্যেবহৃতি হয়। সবধধ ও চিতলতি রজীততি যভবদ অবব্যেয় পবদর
যকববনব পতরবতিরন হয় নব। এছবড়ব আর প্রবয় সবধরবনর পদ-ই পতরবততিরতি হয়। এমনতক তকছধ  তকছধ  অনধসগরও সবধধ ও চিতলতি রজীততিবতি তভন্ন
তভন্ন রূবপ বব্যেবহৃতি হয়।
ঢবকব তবশতবদব্যেবলবয়র তবগতি বছবরর প্রশ্ন

• সবধধ ও চিতলতি রজীততিবতি অতভন্নরূবপ বব্যেবহৃতি হয়  (Ñ ক-২০০৬-০৭) 
• বববাংলব যকবন রজীততি এখন বহল প্রচিতলতি- (ঘ-২০০০-০১) 

সতন্ধি
সতন্ধি : পবশবপবতশ অবতসতি দধতট ধ্বতনর তমলনবক সতন্ধি ববল। অররবৎ, এখববন দধতট ধ্বতনর তমলন হবব, এববাং যসই দধতট ধ্বতন পবশবপবতশ 
অবতসতি হবব। যযেমন, ‘নর + অধম = নরবধম’। এখববন ‘নর’র যশষ ধ্বতন ‘অ’ (ন+অ+র+ অ), এববাং ‘অধম’র প্ররম ধ্বতন ‘অ’। 
এখববন ‘অ’ ও ‘অ’ তমতলতি হবয় ‘আ’ হবয়বছ। অররবৎ পবশবপবতশ অবতসতি দধইট ধ্বতন ‘অ’ ও ‘অ’ তমতলতি হবয় ‘আ’ হবলব।
 



সতন্ধি ধ্বতনর তমলন : সতন্ধি নতিধ ন শব্দে হতিতরর একতট যকসৌশল, তিবব এখববন সমববসর মবতিব নতিধ নভববব সম্পপণর শব্দে হতিতর হয় নব। যকবল দধবটব
শব্দে তমতলতি হওয়বর সময় পবশবপবতশ অবতসতি ধ্বতন দধতট তমতলতি হয়। এই দধতট ধ্বতনর তমলবনর মধব্যে তদবয় দধতট শব্দে তমতলতি হবয় নতিধ ন একতট 
শব্দে হতিতর কবর। অররবৎ শব্দে দধতট তমতলতি হয় নব, ধ্বতন দধতট তমতলতি হয়। উবল্লেখব্যে, একবতধক শবব্দের বব পবদর তমলন হবল তিববক ববল সমবস।
 
সতন্ধির উবদ্দেশব্যে : সতন্ধি মপলতি দধবটব উবদ্দেশব্যেবক সবমবন যরবখ করব হয়। সধতিরববাং যযেখববন সতন্ধির মবধব্যেবম এই দধতট উবদ্দেশব্যেই পপরণ হবব, 
যসখববনই যকবল সতন্ধি করব যেববব। এগুবলব হবলব-
১. সতন্ধির ফবল উচবরণ আবরব সহজ হবব (স্ববভবতবক উচবরবণ সহজপ্রবণতিব),
২. সতন্ধি করবর পর শনবতি আবরব ভববলব লবগবব (ধ্বতনগতি মবধধযের সম্পবদন)
 
[সতন্ধি পড়বর জনব্যে স্পশর ববণরর তিবতলকবতট অতিব্যেন্ত গুরুত্বপপণর। তিবই ধ্বতন প্রকরণ ও উচবরণ তবতধর অন্তগরতি তিবতলকবতট এখববন আবববরব 
যদয়ব হবলব-
 

নবম অবঘবষ যঘবষ নবতসকব্যে

অল্পপ্রবণ মহবপ্রবণ অল্পপ্রবণ মহবপ্রবণ

ক-বগরজীয় ধ্বতন   (কণ্ঠব্যে ধ্বতন) ক খ গ ঘ ঙ

চি-বগরজীয় ধ্বতন   (তিবলবব্যে ধ্বতন) চি ছ জ ঝ ঞ

ট-বগরজীয় ধ্বতন   (মপধরনব্যে ধ্বতন) ট ঠ ড ঢ ণ

তি-বগরজীয় ধ্বতন   (দন্তব্যে ধ্বতন) তি র দ ধ ন

প-বগরজীয় ধ্বতন   (ওষব্যে ধ্বতন) প ফ ব ভ ম

 
সতন্ধি প্ররমতি ২ প্রকবর- বববাংলব শবব্দের সতন্ধি ও তিৎসম সবাংসশতি শবব্দের সতন্ধি।

খবঝোঁতট বববাংলব শব্দে বব তিদ্ভব শবব্দের যযে সতন্ধি, যসগুবলববকই বববাংলব শবব্দের সতন্ধি ববল। বববাংলব শবব্দের সতন্ধি ২ প্রকবর- স্বরসতন্ধি ও বব্যেঞনসতন্ধি।
 
স্বরসতন্ধি
স্বরধ্বতনর সবঙ্গে স্বরধ্বতনর তমলবন যযে সতন্ধি হয়, তিববক ববল স্বরসতন্ধি।
বববাংলব শবব্দের স্বরসতন্ধিবতি দধবটব সতন্নতহতি স্ববরর একতট যলবপ পবয়। যযেমন,

অ+এ = এ (অ যলবপ) শতি+এক = শবতিক কতি+এক = কবতিক  

আ+আ = আ (একটব আ 
যলবপ)

শবঝোঁখব+আতর =শবঝোঁখবতর রূপব+আতল = রূপবতল  

আ+উ = উ (আ যলবপ) তমরব্যেব+উক = তমরধব্যেক তহবাংসব+উক = তহবাংসধক তননব+উক = তননধক

ই+এ = ই (এ যলবপ)
কধ তড়+এক = কধ তড়ক ধতন+ইক = ধতনক গুতট+এক = গুতটক

আতশ+এর = আতশর

 
বব্যেঞনসতন্ধি
 
স্বর আর বব্যেঞবন, বব্যেঞবন আর বব্যেঞবন এববাং বব্যেঞবন আর স্বরধ্বতনবতি যযে সতন্ধি হয়, তিববক বব্যেঞনসতন্ধি ববল।
 
খবঝোঁতট বববাংলব শবব্দের বব্যেঞনসতন্ধি মপলতি ধ্বতন পতরবতির বনর সমজীভববনর তনয়ম যমবন হয়। এববাং বব্যেঞনসতন্ধির ফবল সশষ্টি শব্দেগুবলব মপলতি 
করব্যেরজীততিবতিই সজীমববদ।



 
[সমজীভবন : দধতট বব্যেঞনধ্বতনর এবক অপবরর প্রভববব পতরবততিরতি হবয় সমতিব লবভ করবল তিববক সমজীভবন ববল। যযেমন, ‘জন্মে’ 
(জ+অ+ন+ম+অ)-এর ‘ন’, ‘ম’-র প্রভববব পতরবততিরতি হবয় হবয়বছ ‘জম’।  সমজীভবন মপলতি ৩ প্রকবর-
ক. প্রগতি সমজীভবন : আবগর বব্যেঞনধ্বতনর প্রভববব পরবতির জী বব্যেঞনধ্বতনর পতরবতিরন। যযেমন, চিক  ˃ চিক, পক  ˃ পক, পদ  ˃ পদ্দে, লগ্নি  ˃ লগ, 
ইতিব্যেবতদ।
খ. পরবগতি সমজীভবন : পবরর বব্যেঞনধ্বতনর প্রভববব আবগর বব্যেঞনধ্বতনর পতরবতিরন। যযেমন, তিৎ+জনব্যে  ˃ তিজ্জনব্যে, তিৎ+তহতি  ˃ তিতদতি, 
উৎ+মধখ  ˃ উন্মেধখ, ইতিব্যেবতদ।
গ. অবনব্যেবনব্যে সমজীভবন : পবশবপবতশ দধবটব বব্যেঞনধ্বতন দধইবয়র প্রভববব দধ’তটই পতরবততিরতি হবল তিববক অবনব্যেবনব্যে সমজীভবন ববল। যযেমন, সতিব্যে 
(সবাংসশতি)  ˃ সচ (প্রবকশ তি), তবদব্যেব (সবাংসশতি)  ˃ তবজ্জব (প্রবকশ তি), ইতিব্যেবতদ।]
 
১. অবঘবষ ধ্বতনর পর যঘবষ ধ্বতন আসবল অবঘবষ ধ্বতনতটও যঘবষ ধ্বতন হবয় যেববব। যযেমন, যছবট+দব = যছবড়দব।
 
২. হলন্ত র (র) -এর পবর অনব্যে যকবন বব্যেঞন ধ্বতন রবকবল ‘র’ লধপ্ত হবব, পরবতির জী বব্যেঞনধ্বতন তদ্বিত্ব হবব। যযেমন, আর+নব = আন্নব, 
চিবর+তট = চিবতট, ধর+নব = ধন্নব, দধর+ছবই = দধচবই
 
৩. তি-বগরজীয় ধ্বতনর (তি, র, দ, ধ, ন) পবর চি-বগরজীয় ধ্বতন (চি, ছ, জ, ঝ, ঞ) আসবল আবগর ধ্বতন যলবপ পবয়, পবরর ধ্বতন (চি-বগরজীয়
ধ্বতন) তদ্বিত্ব হয়। যযেমন, নবত+জবমবই = নবজ্জবমবই, বদ+জবতি = বজ্জবতি, হবতি+ছবতন = হবচবতন
 
৪. ‘প’ এর পবর ‘চি’ এবল আর ‘স’ এর পবর ‘তি’ এবল ‘চি’ ও ‘তি’ এর জবয়গবয় ‘শ’ হয়। যযেমন, পবঝোঁচি+শ = পবঝোঁশশ, সবতি+শ = সবশশ, 
পবঝোঁচি+তসকব = পবঝোঁশতশকব
 
৫. হলন্ত ধ্বতনর সবঙ্গে স্বরধ্বতন যেধক্ত হবল স্বরধ্বতনতট যলবপ পববব নব। যযেমন, যববন+আই = যববনবই, চিধন+আতর = চিধনবতর, ততিল+এক = 
ততিবলক, ববর+এক = বববরক, ততিন+এক = ততিবনক
 
৬. স্বরধ্বতনর পবর বব্যেঞনধ্বতন এবল স্বরধ্বতনতট লধপ্ত হয়। যযেমন, কবঝোঁচিব+কলব = কবঝোঁচিকলব, নবততি+যবসৌ = নবতিববসৌ, যঘবড়ব+যদসৌড় = 
যঘবড়বদসৌড়, যঘবড়ব+গবতড় = যঘবড়গবতড়
 
তিৎসম শবব্দের সতন্ধি
 
তিৎসম শব্দে অররবৎ সবাংসশতি ভবষবর যযে সব শব্দে অতবকশ তি অবসবয় বববাংলব ভবষবয় বব্যেবহৃতি হয়, যস সব শবব্দের যযে সতন্ধি হয়, তিববক ববল তিৎসম 
শবব্দের সতন্ধি। মপলতি সতন্ধি বলবতি এই তিৎসম শবব্দের সতন্ধিবকই যববঝববনব হয়। বববাংলব ভবষবয় ৩ ধরবনর তিৎসম শবব্দের সতন্ধি হয়- স্বরসতন্ধি, 
বব্যেঞনসতন্ধি ও তবসগরসতন্ধি।
 
স্বরসতন্ধি
স্বরধ্বতনর সবঙ্গে স্বরধ্বতনর সতন্ধি হবল তিববক ববল স্বরসতন্ধি। তনবচি স্বরসতন্ধির তনয়মগুবলব যদয়ব হবলব-
 
১. ‘অ/আ’ এরপবর ‘অ/আ’ রবকবল উভবয় তমবল ‘আ’ হয় এববাং তিব প্ররম ‘অ/আ’-র আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়।

অ+অ = আ

নর+অধম = নরবধম প্রবণ+অতধক = প্রবণবতধক তহম+অচিল = তহমবচিল হস্ত+অন্তর = হস্তবন্তর
 

তহতি+অতহতি = তহতিবতহতি    

অ+আ = আ তহম+আলয় = তহমবলয় যদব+আলয় = যদববলয় রত্নে+আকর = রত্নেবকর তসবাংহ+আসন= তসবাংহবসন



আ+অ = আ যেরব+অরর = যেরবরর আশব+অতিজীতি = আশবতিজীতি মহব+অঘর = মহবঘর করব+অমশতি = করবমশতি

আ+আ = 
আ

তবদব্যেব+আলয় = তবদব্যেবলয় কবরব+আগবর = কবরবগবর মহব+আশয় = মহবশয় সদব+আনন = সদবনন

 
 ২. ‘অ/আ’ এরপবর ‘ই/ঈ’ রবকবল উভয় তমবল ‘এ’ হয় এববাং তিব ‘অ/আ’-র আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 

অ+ই = এ শভ+ইচব = শবভচব পপণর+ইনধ = পপবণরনধ স্ব+ইচব = যস্বচব নর+ইন = নবরন

অ+ঈ = এ পরম +ঈশ = পরবমশ নর+ঈশ = নবরশ   

আ+ই = এ যেরব+ইষ্টি = যেবরষ্টি    

আ+ঈ = এ মহব+ঈশ = মবহশ রমব+ঈশ = রবমশ   

 
৩. ‘অ/আ’ এরপবর ‘উ/ঊ’ রবকবল উভবয় তমবল ‘ও’ হয় এববাং তিব ‘অ/আ’-র আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 

অ+উ = ও
সপযের+উদয় = সপবযেরবদয় নজীল+উৎপল = নজীবলবৎপল ফল+উদয় = ফবলবদয় তহতি+উপবদশ = 

তহবতিবপবদশপর+উপকবর = পবরবপকবর প্রশ+উতর = প্রবশ্নবতর  

অ+ঊ = ও গশহ+ঊধ্বর = গশবহবধ্বর চিল+ঊতমর = চিবলবতমর নব+ঊঢ়ব = নবববঢ়ব  

আ+উ = ও যেরব+উতচিতি = যেবরবতচিতি মহব+উৎসব = মবহবৎসব যেরব+উপযেধক্ত = যেবরবপযেধক্ত  

আ+ঊ = ও গঙ্গেব+ঊতমর = গবঙ্গেবতমর    

 
৪. অ/আ এরপবর ঋ কবর রবকবল উভবয় তমবল অর হয় এববাং তিব ‘অ/আ’-র আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 

অ+ঋ = অর যদব+ঋতষ = যদবতষর অধম +ঋণ = অধমণর উতম+ঋণ = উতমণর  

আ+ঋ = অর মহব+ঋতষ = মহতষর রবজব+ঋতষ = রবজতষর   

 
৫. অ/আ এরপবর ঋতি রবকবল অ/আ ও ঋতি-র ঋ তমবল আর হয় এববাং আর’, ‘অ/আ’-র আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 

অ+ঋ (ঋতি) = আর শজীতি+ঋতি = শজীতিবতির ভয়+ঋতি = ভয়বতির   

আ+ ঋ (ঋতি) = আর তিশ ষব+ঋতি = তিশ ষবতির ক্ষধ ধব+ঋতি = ক্ষধ ধবতির   

 
৬. অ/আ এরপবর এ/ঐ রবকবল উভবয় তমবল ঐ হয় এববাং তিব ‘অ/আ’-র আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 

অ+এ = ঐ জন+এক = জননক তহতি+এষজী = তহনতিষজী সবর+এব = সনবরব  

অ+ঐ = ঐ মতি+ঐকব্যে = মনতিকব্যে অতিধ ল+ঐশযের = অতিধ নলশযের   

আ+এ = ঐ সদব+এব = সনদব    

আ+ঐ = ঐ মহব+ঐশযের = মনহশযের    

 
৭. অ/আ এরপবর ও/ঔ রবকবল উভবয় তমবল ঔ হয় এববাং তিব ‘অ/আ’-র আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 



অ+ও = ঔ বন+ওষতধ = ববনসৌষতধ    

অ+ঔ = ঔ পরম+ঔষধ = পরবমসৌষধ    

আ+ও = ঔ মহব+ওষতধ = মবহসৌষতধ    

আ+ঔ = ঔ মহব+ঔষধ = মবহসৌষধ    

 
৮. ই/ঈ এরপবর ই/ঈ রবকবল উভবয় তমবল ঈ হয় এববাং তিব ই/ঈ-র আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 

ই+ই = ঈ
অততি+ইতি = অতিজীতি তগতর+ইন= তগরজীন অততি+ইব= অতিজীব প্রততি+ইতি= প্রতিজীতি

রতব+ইন = রবজীন    

ই+ঈ = ঈ পতর+ঈক্ষব = পরজীক্ষব প্রততি+ঈক্ষব= প্রতিজীক্ষব   

ঈ+ই = ঈ সতিজী+ইন = সতিজীন মহজী+ইন = মহজীন   

ঈ+ঈ = ঈ
সতিজী+ঈশ = সতিজীশ তক্ষতিজী+ঈশ= তক্ষতিজীশ শ্রী+ঈশ = শ্রীশ পশথজী+ঈশ = পশথজীশ

তদললজী+ঈশর = তদল্লেজীশর    

 
৯. ই/ঈ এরপবর ই/ঈ ছবড়ব অনব্যে যকবন স্বরধ্বতন রবকবল ই/ঈ-র জবয়গবয় যে (যে-ফলব,ংব্যে) হয় এববাং তিব ই/ঈ-র আবগর বব্যেঞবনর 
সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 

ই+অ = যে-ফলব + অ
অততি+অন্ত = অতিব্যেন্ত প্রততি+অহ = প্রতিব্যেহ অততি+অতধক = 

অতিব্যেতধক
আতদ+অন্ত = আদব্যেন্ত

যেতদ+অতপ = যেদব্যেতপ পতর+অন্ত = পযেরন্ত

ই+আ = যে-ফলব + আ
ইততি+আতদ = ইতিব্যেবতদ প্রততি+আশব = প্রতিব্যেবশব প্রততি+আবতিরন = 

প্রতিব্যেববতির ন
অততি+আশযের = অতিব্যেবশযের

ই+উ = যে-ফলব+ উ
অততি+উতক্ত = অতিধ ব্যেতক্ত অতভ+উতবন = অভপ তবন অতগ্নি+উৎপবতি = 

অগ্নিধৎপবতি
প্রততি+উপকবর = 
প্রতিধ ব্যেপকবর

ই+ঊ = যে-ফলব+ ঊ প্রততি+উষ = প্রতিপ ব্যেষ    

ঈ+আ= যে-ফলব+ আ মসজী+আধবর = মসব্যেবধবর    

ই+এ = যে-ফলব+এ প্রততি+এক = প্রবতিব্যেক    

ঈ+অ = যে-ফলব+অ নদজী+অমধ = নদব্যেমধ    

 
১০. উ/ঊ এরপবর উ/ঊ রবকবল উভবয় তমবল ঊ হয় এববাং তিব উ/ঊ-র আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 

উ+উ = ঊ মরু+উদব্যেবন = মরূদব্যেবন    

উ+ঊ = ঊ বহ+ঊধ্বর = বহপধ্বর    

ঊ+উ = ঊ বধপ+উৎসব = বধপৎসব    

ঊ+ঊ = ঊ ভপ +ঊধ্বর = ভপ ধ্বর    

 
১১. উ/ঊ এরপবর উ/ঊ ছবড়ব অনব্যে যকবন স্বরধ্বতন রবকবল উ/ঊ-র জবয়গবয় ব (ব-ফলব,  ব) হয় এববাং তিব ই/ঈ-র আবগর বব্যেঞবনর
সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
 



উ+অ = ব-ফলব+অ সধ+অল্প = স্বল্প পশ+অধম = পশধম অনধ+অয় = অন্বয় মনধ+অন্তর = মন্বন্তর

উ+আ = ব-ফলব+আ সধ+আগতি = স্ববগতি পশ+আচিবর = পশবচিবর   

উ+ই = ব-ফলব+ই অনধ+ইতি = অতন্বতি    

উ+ঈ = ব-ফলব+ঈ তিনধ+ঈ = তিন্বজী    

উ+এ = ব-ফলব+এ অনধ+এষণ = অবন্বষণ    

 
১২. ঋ এরপবর ঋ তভন্ন অনব্যে স্বরধ্বতন রবকবল ঋ এর জবয়গবয় র (র-ফলব,  ং ্র ) এববাং র-ফলব ঋ এর আবগর বব্যেঞবনর সবঙ্গে যেধক্ত হয়। 
যযেমন, তপতিশ (প+ই+তিঋ) + আলয় = তপতবলয়
   তপতিশ         + আবদশ = তপতববদশ
 
১৩. (ক) এ/ঐ এরপবর অনব্যে যকবন স্বরধ্বতন আসবল ‘এ’ এর জবয়গবয় ‘অয়’ এববাং ‘ঐ’ এর  জবয়গবয় ‘আয়’ হয়।      
 

এ+অ = অয়+অ যন+অন = নয়ন যশ+অন = শয়ন

ঐ+অ = আয়+অ হন+অক = নবয়ক হগ+অক = গবয়ক

 
     (খ) ও/ঔ এরপবর অনব্যে যকবন স্বরধ্বতন আসবল ‘ও’ এর জবয়গবয় ‘অব’ এববাং ‘ঔ’ এর জবয়বগবয় ‘আব’ হয়।
 

ও+অ = অব+অ যপব+অন = পবন যলব+অন = লবন  

ঔ+অ = আব+অ যপসৌ+অক = পববক   

ও+আ = অব+আ যগব+আতদ = গববতদ   

ও+এ = অব+এ যগব+এষণব = গববষণব   

ও+ই = অব+ই যপব+ইত = পতবত   

ঔ+ই = আব+ই যনসৌ+ইক = নবতবক   

ঔ+উ = আব+উ যভসৌ+উক = ভববধক   

 
১৪. যযেসব স্বরসতন্ধি তনয়ম মববন নব, তনয়ম যভবঙ সতন্ধি হয় তিববদর তনপবতিবন তসদ সতন্ধি ববল। যযেমন, ‘কধ ল+অটব’ সতন্ধি কবর হওয়বর করব
‘কধ লবটব’ (অ+অ = আ)। তকন্তধ  সতন্ধি হওয়বর পর তিব হবয় যগবছ ‘কধ লটব’। তিবই এটব তনপবতিবন তসদ সতন্ধি। যযেমন-
 

তনপবতিবন তসদ সতন্ধি

কধ ল+অটব = কধ লটব (কধ লবটব নয়) যগব+অক্ষ = গববক্ষ (গবক্ষ নয়)

প্র+ঊঢ় = যপ্রসৌঢ় (যপ্রবঢ় নয়) অনব্যে+অনব্যে = অনব্যেবনব্যে (অবনব্যেবনব্যে নয়)

মবতির +অন্ড = মবতিরন্ড (মবতির বন্ড নয়) শদ+ওদন = শবদবদন (শবদসৌদন নয়)

 
বব্যেঞনসতন্ধি
 
যযে দধইতট ধ্বতনর তমলবন সতন্ধি হবব, তিববদর একতটও যেতদ বব্যেঞনধ্বতন হয়, তিবহবলই যসই সতন্ধিবক বব্যেঞনসতন্ধি বলব হয়। বব্যেঞনসতন্ধি ৩ ভববব 
হবতি পববর-
১. স্বরধ্বতন + বব্যেঞনধ্বতন
২. বব্যেঞনধ্বতন + স্বরধ্বতন



৩. বব্যেঞনধ্বতন + বব্যেঞনধ্বতন
 
স্বরধ্বতন + বব্যেঞনধ্বতন
 
১. স্বরধ্বতনর পর ‘ছ’ রবকবল তিব তদ্বিত্ব হয়, অররবৎ ‘ছ’-র বদবল ‘চ’ হয়। যযেমন-
 

অ+ছ = চ
এক+ছত = একচত মধখ+ছতব = মধখচতব অঙ্গে+যছদ = অঙ্গেবচদ আবলবক+ছটব= 

আবলবকচটবপ্র+ছদ = প্রচদ বশক্ষ+ছবয়ব = বশক্ষছবয়ব স্ব+ছন = স্বচন

আ+ছ = চ করব+ছবল = করবচবল আচব+দন = আচবদন   

ই+ছ = চ
পতর+ছদ = পতরচদ তব+যছদ= তববচদ পতর+ছদ = পতরচদ তব+তছন্ন = তবতচন্ন

প্রততি+ছতব = প্রততিচতব   

উ+ছ = চ অনধ+যছদ = অনধবচদ    

 
বব্যেঞনধ্বতন + স্বরধ্বতন
 
১.ক, চি, ট, তি, প রবকবল এববাং তিববদর পবর স্বরধ্বতন রবকবল যসগুবলব যেরবকবম গ, জ, ড (ড়), দ, ব হয়।
অররবৎ অবঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতনর (ক, চি, ট, তি, প) পবর স্বরধ্বতন রবকবল যসগুবলব যঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতন (গ, জ, ড (ড়), দ, ব) হবয় 
যেবয়।
অররবৎ যকববনব ববগরর প্ররম ধ্বতনর (ক, চি, ট, তি, প) পবর স্বরধ্বতন রবকবল যসগুবলব যসই ববগরর তিশ তিজীয় ধ্বতন (গ, জ, ড (ড়), দ, ব) 
হবয় যেবয়। যযেমন-
 

ক+অ = গ+অ তদক+অন্ত = তদগন্ত   

ক+আ = গ+আ ববক+আড়মর = ববগবড়মর   

ক+ঈ = গ+ঈ ববক+ঈশ = ববগজীশ   

চ্+অ = জ+অ তণচ্+অন্ত = তণজন্ত   

ট+আ = ড+আ ষট+আনন = ষড়বনন   

ত+অ = দ+অ তিৎ+অবতধ = তিদবতধ কশ ৎ+অন্ত = কশ দন্ত  

ত+আ = দ+আ সৎ+আনন = সদবনন   

ত+ই = দ+ই জগৎ+ইন = জগতদন   

ত+উ = দ+উ সৎ+উপবয় = সদধপবয় সৎ+উপবদশ = সদধপবদশ  

প+অ = ব+অ সধপ+অন্ত = সধবন্ত   

 
বব্যেঞনধ্বতন + বব্যেঞনধ্বতন
 
১. ক) ‘তি/দ’ এরপবর ‘চি/ছ’ রবকবল উভবয় তমবল ‘চ/চ’ হয়। যযেমন-
 

ত+চি = চ
সৎ+তচিন্তব = সতচন্তব উৎ+চিবরণ = উচবরণ শরৎ+চিন = শরচন

সৎ+চিতরত = সচতরত সৎ+তচিদবনন(তচিৎ+আনন) = সতচদবনন

ত+ছ = চ উৎ+যছদ = উবচদ তিৎ+ছতব = তিচতব  



দ+চি = চ তবপদ+চিয় = তবপচয়   

দ+ছ = চ তবপদ+ছবয়ব = তবপচবয়ব   

    
খ) ‘তি/দ’ এরপবর ‘জ/ঝ’ রবকবল উভবয় তমবল ‘জ্জ/জ্ঝ’ হয়। যযেমন-
 

তি+জ = জ্জ
সৎ+জন = সজ্জন উৎ+জ্বল = উজ্জ্বল তিৎ+জনব্যে = তিজ্জনব্যে

যেববৎ+জজীবন = যেববজ্জজীবন জগৎ+জজীবন = জগজ্জজীবন  

দ+জ = জ্জ তবপদ+জবল = তবপজ্জবল   

তি+ঝ = জ্ঝ কধ ৎ+ঝতটকব = কধ জ্ঝতটকব   

    
গ) ‘তি/দ’ এরপবর ‘শ’ রবকবল উভবয় তমবল ‘চ’ হয়। যযেমন-

তি+শ = চি+ছ = চ উৎ+শবস = উচবস চিলৎ+শতক্ত = চিলচতক্ত উৎ+শশঙ্খল = উচশঙ্খল

    
ঘ) ‘তি/দ’ এরপবর ‘ড/ঢ’ রবকবল উভবয় তমবল ‘ড্ড/ড্ঢ’ হয়। যযেমন-
 

তি+ড = ড্ড উৎ+ডজীন = উড্ডজীন   

তি+ঢ = ড্ঢ বশহৎ+ঢকব = বশহড্ডকব   

 
ঙ) ‘তি/দ’ এরপবর ‘হ’ রবকবল উভবয় তমবল ‘দ’ হয়। যযেমন-
 

তি+হ = দ উৎ+হবর = উদবর উৎ+হৃতি = উদশ তি উৎ+হতি = উদতি

দ+হ = দ পদ+হততি = পদততি তিদ+তহতি = তিতদতি  

    
চি) ‘তি/দ’ এরপবর ‘ল’ রবকবল উভবয় তমবল ‘ল্লে’ হয়। যযেমন-
 

তি+ল = ল্লে
উৎ+লবস = উল্লেবস উৎ+যলখ = উবল্লেখ উৎ+তলতখতি = উতল্লেতখতি

উৎ+যলখব্যে = উবল্লেখব্যে উৎ+লঙ্ঘন = উল্লেঙ্ঘন  

 
২. যকববনব অবঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতনর পবর যঘবষ ধ্বতন আসবল অবঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতনতট তিবর তনবজর ববগরর যঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতন হয়।
অররবৎ, ক, চি, ট, তি, প- এবদর পবর গ, জ, ড, দ, ব তকবাংবব ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ তকবাংবব যে, র, ব রবকবল প্ররম ধ্বতন (ক, চি, ট, তি, প) 
তিবর তনবজর ববগরর তিশ তিজীয় ধ্বতন (গ, জ, ড, দ, ব) হবয় যেবয়।
অররবৎ, ববগরর প্ররম ধ্বতনগুবলবর যকববনবতট রবকবল, এববাং তিবর পবর ববগরর তিশ তিজীয় বব চিতিধ রর ধ্বতনগুবলবর যকববনবতট বব যে, র, ব (এরব 
সববই যঘবষ ধ্বতন) আসবল ববগরর প্ররম ধ্বতন তিবর তনজ ববগরর তিশ তিজীয় ধ্বতন হয়। যযেমন-
 

ক+দ = গ+দ ববক+দবন = ববগদবন ববক+যদবজী = বববগ্দেবজী  

ক+ব = গ+ব তদক+তবজয় = তদতগ্বিজয়   

ক+জ = গ+জ ববক+জবল = ববগজবল   

ট+যে = ড+যে ষট+যেন্ত্রে = ষড়যেন্ত্রে   

তি+গ = দ+গ উৎ+গবর = উদ্গবর উৎ+তগরণ =উতদ্গরণ সৎ+গুরু = সদগুরু



তি+ঘ = দ+ঘ উৎ+ঘবটন = উদবটন   

তি+ভ = দ+ভ উৎ+ভব = উদ্ভব   

তি+যে = দ+যে উৎ+যযেবগ = উবদব্যেবগ উৎ+যেম = উদব্যেম  

তি+ব = দ+ব উৎ+বন্ধিন = উদ্বিন্ধিন   

তি+র = দ+র তিৎ+রূপ = তিদ্রূপ   

 
৩.নবতসকব্যে ধ্বতনর পবর অবঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতন আসবল অবঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতনতট তনজ ববগরর যঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতন বব নবতসকব্যে ধ্বতন হবয় 
যেবয়।
অররবৎ, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম- এবদর পবর ক, চি, ট, তি, প রবকবল ক, চি, ট, তি, প যেরবকবম গ, জ, ড, দ, ব অরবব ঙ, ঞ, ণ, ন, ম হবয় 
যেবয়।
অররবৎ, ববগরর পঞম/ যশষ ধ্বতনর পবর ববগরর প্ররম ধ্বতন আসবল ববগরর প্ররম ধ্বতন তিবর তনজ ববগরর তিশ তিজীয় বব পঞম/ যশষ ধ্বতন হবয় 
যেবয়।
 

ক+ন = গ/ঙ+ন তদক+তনণরয় = তদগতনণরয়/ তদঙতনণরয়   

ক+ম = গ/ঙ+ম ববক+ময় = ববঙময়   

তি+ন = দ/ন+ন জগৎ+নবর = জগন্নবর উৎ+নয়ন = উন্নয়ন উৎ+নজীতি = উন্নজীতি

তি+ম = দ/ন+ম
তিৎ+মবধব্যে = তিদমবধব্যে/ তিন্মেবধব্যে মশৎ+ময় = মশন্মেয় তিৎ+ময় = তিন্মেয়

তচিৎ+ময় = তচিন্মেয়  

উবল্লেখব্যে, এবক্ষবত অতধকববাংশ সমবয়ই যঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতনর যচিবয় নবতসকব্যে ধ্বতনই অতধক প্রচিতলতি।
 
৪. ‘ম’-এর পবর যকববনব বগরজীয় ধ্বতন বব স্পশর ধ্বতন আসবল ‘ম’ তিবর পবরর ধ্বতনর নবতসকব্যে ধ্বতন হবয় যেবয়।
অররবৎ, ‘ম’-এর পবর যযে বগরজীয় ধ্বতন আবস, ‘ম’ যসই ধ্বতনর ববগরর পঞম ধ্বতন হবয় যেবয়।
 

ম+ক = ঙ+ক শম+কব = শঙব ম+ভ = ম+ভ তকম+ভপ তি = তকমপ তি

ম+চি = ঞ+চি সম+চিয় = সঞয় ম+ন = ন্ন তকম+নর = তকন্নর

ম+তি = ন+তি সম+তিবপ = সন্তবপ সম+নব্যেবস = সন্নব্যেবস

ম+দ = ন+দ সম+দশরন = সনশরন ম+ধ = ন্ধি সম+ধবন = সন্ধিবন

উবল্লেখব্যে, আধধতনক বববাংলবয় ‘ম’-এর পবর ক-বগরজীয় ধ্বতন রবকবল ক-ববগরর নবতসকব্যে/ পঞম ধ্বতন ‘ঙ’-র বদবল ‘ংবাং’ হয়। যযেমন, 
‘সম+গতি’-এ ‘ম’ ও ‘গ (ক-বগরজীয় ধ্বতন)’ সতন্ধি হবয় ‘ম’, ‘ঙ’ নব হবয় ‘ংবাং’ হবয় ‘সবাংগতি’। এরকম-
অহম+কবর = অহবাংকবর
সম+খব্যেব = সবাংখব্যেব
 
৫. ‘ম’-এর পবর অন্তংস ধ্বতন (যে, র, ল, ব) তকবাংবব উষ্ম ধ্বতন (শ, ষ, স, হ) রবকবল ‘ম’-এর জবয়গবয় ‘ংবাং’ হয়।
 

সম+যেম = সবাংযেম সম+ববদ = সবাংববদ সম+রক্ষণ = সবাংরক্ষণ সম+লবপ = সবাংলবপ

সম+শয় = সবাংশয় সম+সবর = সবাংসবর সম+হবর = সবাংহবর ববরম+ববর = ববরবাংববর

তকম+বব = তকবাংবব সম+বরণ = সবাংবরণ সম+যযেবগ = সবাংবযেবগ সম+যযেবজন = সবাংবযেবজন

সম+যশবধন = সবাংবশবধন সবরম+সহব = সবরবাংসহব স্বয়ম+বরব = স্বয়মরব  

উবল্লেখব্যে, এই তনয়বমর একতট গুরুত্বপপণর বব্যেততিকম- সম+রবট = সমবট।



 
৬. তিবলবব্যে অল্পপ্রবণ ধ্বতনর পবর নবতসকব্যে ধ্বতন আসবল নবতসকব্যে ধ্বতনতটও তিবলবব্যে নবতসকব্যে ধ্বতন হয়।
অররবৎ, ‘চি/জ’ এর পবর ঙ, ঞ, ণ, ন, ম (নবতসকব্যে ধ্বতন) রবকবল যসগুবলব ‘ঞ’ হবয় যেবয়।
 

চি+ন = চি+ঞ যেবচি+নব = যেবচব রবজ+নজী = রবজজী  

জ+ন = জ+ঞ যেজ+ন = যেজ   

 
৭. ‘দ/ধ’-এর পবর অবঘবষ বগরজীয় ধ্বতন রবকবল ‘দ/ধ’ এর জবয়গবয় ‘তি’ (অবঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতন) হয়।
অররবৎ, ‘দ/ধ’-এর পবর ক, চি, ট, তি, প তকবাংবব খ, ছ, ঠ, র, ফ রবকবল ‘দ/ধ’ এর জবয়গবয় ‘তি’ হয়।
 

দ  ˃ তি
তিদ+কবল = তিৎকবল হৃদ+কম্প = হৃৎকম্প তিদ+পর = তিৎপর

তিদ+ত্ব = তিতত্ব

ধ  ˃ তি ক্ষধধ+তপপবসব = ক্ষধ ৎতপপবসব   

 
৮. যঘবষ দন্তব্যে ধ্বতন (দ/ধ) এর পবর ‘স’ (দন্তব্যে স ধ্বতন) রবকবল ‘দ/ধ’ এর জবয়গবয় দন্তব্যে অবঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতন ‘তি’ হয়।
অররবৎ, ‘দ/ধ’ এর পবর ‘স’ রবকবল ‘দ/ধ’ এর জবয়গবয় ‘তি’ হয়। যযেমন-
তবপদ+সবাংকধ ল = তবপৎসবাংকধ ল (‘দ’ এরপবর ‘স’ রবকবয় ‘দ’, ‘তি’ হবয় যগবছ)
তিদ+সম = তিৎসম
 
৯. ‘ষ’ (মপধরণব্যে ষ ধ্বতন) এর পবর অবঘবষ দন্তব্যে ধ্বতন (তি, র) রবকবল যসগুবলব অবঘবষ মপধরণব্যে ধ্বতন (ট, ঠ) হবয় যেবয়।
অররবৎ, ‘ষ’ এর পবর ‘তি/র’ রবকবল যসগুবলব যেরবকবম ‘ট/ঠ’ হবয় যেবয়। যযেমন-
কশ ষ+ততি = কশ তষ্টি (ষ+তি = ষ+ট)
ষষ+র = ষষ (ষ+র = ষ+ঠ)
 
১০. তকছধ তকছধ সতন্ধি তকছধ তববশষ তনয়বম হয়। এগুবলববক তববশষ তনয়বম সবতধতি সতন্ধি ববল।
 

তববশষ তনয়বম সবতধতি সতন্ধি

উৎ+সবন = উতবন উৎ+সবপন = উতবপন  

পতর+কশ তি = পতরষশ তি পতর+কবর = পতরষবর  

সম+কশ তি = সবাংসশতি সম+কশ ততি = সবাংসশ ততি সম+কবর = সবাংসবর

 
মবন রবখবর জনব্যে : উতবন, উতবপন
পতরষশ তি, পতরষবর
সবাংসশতি, সবাংসশ ততি, সবাংসবর
 
১১. যযে সকল বব্যেঞনসতন্ধি যকববনব তনয়ম নব যমবন, বরবাং তনয়বমর বব্যেততিকম কবর সতন্ধি হয়, তিববদরবক তনপবতিবন তসদ সতন্ধি ববল। যযেমন, 
‘পতিৎ+অঞতল’, এখববন অবঘবষ অল্পপ্রবণ ধ্বতন ‘তি’ এর সবঙ্গে স্বরধ্বতন ‘অ’ এর সতন্ধি হবয়বছ। সধতিরববাং, সতন্ধির তনয়ম অনধসববর ‘তি’ এর 
জবয়গবয় ‘দ’ হওয়বর করব। তিবর বদবল একতট ‘তি’ যলবপ যপবয় হবয়বছ ‘পতিঞতল’। এরকম-
 

তনপবতিবন তসদ সতন্ধি



আ+চিযের = আশযের যগব+পদ = যগবষদ

বন+পততি = বনস্পততি বশহৎ+পততি = বশহস্পততি

তিৎ+কর = তিসর পর+পর = পরস্পর

ষট+দশ = যষবড়শ এক+দশ = একবদশ

পতিৎ+অঞতল = পতিঞতল মনস+ঈষব = মনজীষব

 
মবন রবখবর জনব্যে :   আশযের, যগবষদ
বনস্পততি, বশহস্পততি
তিসর, পরস্পর
যষবড়শ, একবদশ
পতিঞতল, মনজীষব
 
তবসগর সতন্ধি
 
যযে দধইতট ধ্বতনর তমলবন সতন্ধি হবব, তিববদর একতট যেতদ তবসগর হয়, তিবব তিববক তবসগর সতন্ধি ববল। তবসগর সতন্ধি ২ ভববব সম্পবতদতি হয়-
১. তবসগর + স্বরধ্বতন
২. তবসগর + বব্যেঞনধ্বতন
[তবসগরসতন্ধি ও বব্যেঞনসতন্ধির সম্পকর  : সবাংসশতি তনয়ম অনধযেবয়জী শব্দে বব পবদর যশবষ ‘র’ বব ‘স্’ রবকবল তিববদর বদবল ‘ংং’ বব অবঘবষ 
‘হ’ উচবতরতি হয়। এর উপর তভতত কবর তবসগরবক ২ভববগ ভবগ করব হবয়বছ-
 
র-জবতি তবসগর : ‘র’ ধ্বতনর জবয়গবয় যযে তবসগর হয়, তিববক র-জবতি তবসগর ববল। যযেমন : অন্তর- অন্তং, প্রবতির- প্রবতিং, পধনর- পধনং, 
ইতিব্যেবতদ।
 
স-জবতি তবসগর : ‘স্’ ধ্বতনর জবয়গবয় যযে তবসগর হয়, তিববক স-জবতি তবসগর ববল। যযেমন : নমস- নমং, পধরস- পধরং, তশরস- তশরং, 
ইতিব্যেবতদ।
 
মপলতি, ‘ংং’ হবলব ‘র’ ও ‘স্’ এর সবাংতক্ষপ্ত রূপ।
 
এই র-জবতি তবসগর ও স-জবতি তবসগর উভবয়ই মপলতি বব্যেঞনধ্বতনরই অন্তগরতি। এই কবরবণ অবনবক তবসগর সতন্ধিবকও বব্যেঞনসতন্ধিরই অন্তগরতি 
ববল মবন কবর।]
 
তবসগর+স্বরধ্বতন
 
‘অ’ স্বরধ্বতনর পবর ‘ংং’ রবকবল এববাং তিবরপবর আববর ‘অ’ রবকবল অ+ংং+অ = ‘ও’ হয়। যযেমন- তিতিং+অতধক = তিবতিবতধক
 
তবসগর+বব্যেঞনধ্বতন
 
১. (ক) ‘অ’-এর পবর স-জবতি ‘ংং’, এববাং তিবরপবর যঘবষ ধ্বতন, নবতসকব্যে ধ্বতন, অন্তস ধ্বতন তকবাংবব হ রবকবল, ‘ংং’-র জবয়গবয় ‘ও’ 
হয়।
অররবৎ, ‘অ’-এর পবর স-জবতি ‘ংং’, এববাং তিবরপবর গ, জ, ড, দ, ব তকবাংবব ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ তকবাংবব ঙ, ঞ, ণ, ন, ম তকবাংবব যে, র, ল, 
ব অরবব হ রবকবল আবগর অ+ংং=‘ও’ হয়।



অররবৎ, ‘অ’-এর পবর স-জবতি ‘ংং’, এববাং তিবরপবর ববগরর তিশ তিজীয়, চিতিধ রর বব পঞম ধ্বতন রবকবল তকবাংবব যে, র, ল, ব, হ রবকবল আবগর 
অ+ংং=‘ও’ হয়। যযেমন-
 

ততিরং+ধবন = ততিবরবধবন (অ+ংং
+ধ)

মনং+রম = মবনবরম (অ+ংং+র)

তিপং+বন = তিবপববন (অ+ংং
+ব)

মনং+হর = মবনবহর (অ+ংং+হ)

 
(খ) ‘অ’-এর পবর র-জবতি ‘ংং’ রবকবল, এববাং তিবরপবর স্বরধ্বতন তকবাংবব ঐ একই ধ্বতনগুবলব রবকবল (যঘবষ ধ্বতন, নবতসকব্যে ধ্বতন, 
অন্তস ধ্বতন ও হ), ‘ংং’-র জবয়গবয় ‘র’ হয়। যযেমন-
 

অন্তং+গতি = অন্তগরতি (অ+ংং+গ) পধনং+আয় = পধনরবয় (অ+ংং+আ)

অন্তং+ধবন = অন্তধরবন (অ+ংং+ধ) পধনং+উক্ত = পধনরুক্ত (অ+ংং+উ)

অন্তং+ভধ ক্ত = অন্তভধরক্ত (অ+ংং+ভ) পধনং+জন্মে = পধনজরন্মে (অ+ংং+জ)

অন্তং+বতির জী = অন্তবরতির জী (অ+ংং+ব) পধনং+ববর = পধনবরবর (অ+ংং+ব)

অহং+অহ = অহরহ (অ+ংং+অ) পধনং+অতপ = পধনরতপ (অ+ংং+অ)

 প্রবতিং+উতবন = প্রবতিরুতবন (অ+ংং+উ)

 
২. ‘অ/আ’ ছবড়ব অনব্যে স্বরধ্বতনর পবর ‘ংং’ রবকবল এববাং তিবরপবর অ, আ, যঘবষ ধ্বতন, নবতসকব্যে ধ্বতন, অন্তস ধ্বতন তকবাংবব হ রবকবল 
‘ংং’-র জবয়গবয় ‘র’ হয়।
অররবৎ, ‘অ/আ’ ছবড়ব অনব্যে স্বরধ্বতনর পবর ‘ংং’ রবকবল এববাং তিবরপবর অ, আ তকবাংবব, গ, জ, ড, দ, ব তকবাংবব ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ তকবাংবব
ঙ, ঞ, ণ, ন, ম তকবাংবব যে, র, ল, ব তকবাংবব হ রবকবল ‘ংং’-র জবয়গবয় ‘র’ হয়।
অররবৎ, ‘অ/আ’ ছবড়ব অনব্যে স্বরধ্বতনর পবর ‘ংং’ রবকবল এববাং তিবরপবর অ, আ, ববগরর তিশ তিজীয়, চিতিধ রর, পঞম ধ্বতন তকবাংবব যে, র, ল, ব 
তকবাংবব হ রবকবল ‘ংং’-র জবয়গবয় ‘র’ হয়। যযেমন-
 

তনং+আকবর = তনরবকবর (ই+ংং+আ) দধং+যযেবগ = দধবযেরবগ (উ+ংং+যে)

তনং+আকরণ = তনরবকরণ (ই+ংং+আ) দধং+যলবভ = দধবলরবভ (উ+ংং+ল)

তনং+জন = তনজরন (ই+ংং+জ) দধং+অন্ত = দধরন্ত (উ+ংং+অ)

আশজীং+ববদ = আশজীবরবদ (ঈ+ংং+ব) প্রবদধং+ভবব = প্রবদধভর বব (উ+ংং+ভ)

যজব্যেবততিং+ময় = যজব্যেবততিমরয় (ই+ংং+ম) বতহং+গতি = বতহগরতি (ই+ংং+গ)

 
বব্যেততিকম : ‘ই/উ+ংং+র’ হবল ‘ংং’ যলবপ পবয় এববাং ‘ংং’-র আবগর হ্রেস্ব স্বরধ্বতন দজীঘর হয়। যযেমন- ‘তনং+রব’, এখববন 
‘ন+ই+ংং’-এর ‘ই+ংং’-এর পবর ‘র’ ধ্বতনর সতন্ধি হবয়বছ। সধতিরববাং এখববন ‘ংং’ যলবপ পববব এববাং ‘ই’-র জবয়গবয় ‘ঈ’  হবব। 
অররবৎ সতন্ধি হবয় হবব ‘তনং+রব = নজীরব’। এরকম- তনং+রস = নজীরস।
 
৩. তবসবগরর পবর তিবলবব্যে অবঘবষ ধ্বতন (চি, ছ) রবকবল তবসবগরর জবয়গবয় তিবলবব্যে তশশ (শ) ধ্বতন,
তবসবগরর পবর মপধরণব্যে অবঘবষ ধ্বতন (ট, ঠ) রবকবল তবসবগরর জবয়গবয় মপধরণব্যে তশশ (ষ) ধ্বতন,
তবসবগরর পবর দন্তব্যে অবঘবষ ধ্বতন (তি, র) রবকবল তবসবগরর জবয়গবয় দন্তব্যে তশশ (স) ধ্বতন হয়।
অররবৎ,
‘ংং’-এর পবর ‘চি/ছ’ (তিবলবব্যে) রবকবল ‘ংং’-এর জবয়গবয় ‘শ’



‘ংং’-এর পবর ‘ট/ঠ’ (মপধরণব্যে) রবকবল ‘ংং’-এর জবয়গবয় ‘ষ’
‘ংং’-এর পবর ‘তি/র’ (দন্তব্যে) রবকবল ‘ংং’-এর জবয়গবয় ‘স’ হয়। যযেমন-ংং
 

+চি/ছ = শ+চি/ছ তনং+চিয় = তনশয় তশরং+যছদ = তশরবশ্ছেদং  

+ট/ঠ = ষ+ট/ঠ ধনধং+টঙবর = ধনধষ্টিঙবর তনং+ঠধর = তনষধ রং  

+তি/র = স+তি/র দধং+তির = দধস্তর দধং+র = দধস  

 
৪. (ক) ‘অ/আ’ স্বরধ্বতনর পবর ‘ংং’ রবকবল এববাং তিবরপবর অবঘবষ কণ্ঠব্যে বব ওষব্যে ধ্বতন (ক, খ, প, ফ) রবকবল ‘ংং’-র জবয়গবয় 
অবঘবষ দন্তব্যে তশশ ধ্বতন (স) হয়।
অররবৎ, ‘অ/আ’-এর পবর ‘ংং’ রবকবল এববাং তিবরপবর ‘ক/খ/প/ফ’ রবকবল ‘ংং’-র জবয়গবয় ‘স’ হয়।
 
(খ) ‘অ/আ’ ছবড়ব অনব্যে যকবন স্বরধ্বতনর পবর ‘ংং’ রবকবল এববাং তিবরপবর অবঘবষ কণ্ঠব্যে বব ওষব্যে ধ্বতন (ক, খ, প, ফ) রবকবল ‘ংং’-
র জবয়গবয় অবঘবষ মপধরণব্যে তশশ ধ্বতন (ষ) হয়।
অররবৎ, ‘অ/আ’-এর পবর ‘ংং’ রবকবল এববাং তিবরপবর ‘ক/খ/প/ফ’ রবকবল ‘ংং’-র জবয়গবয় ‘ষ’ হয়।
যযেমন-

(ক) অ/আ+ংং+ক/খ/প/ফ (খ) ই/ঈ/উ/ঊ/এ/ঐ/ও/ঔ +ংং+ক/খ/প/ফ

নমং+কবর = নমসবর পদং+খলন = পদস্খলন তনং+কবর = তনষর দধং+কবর = দধষর

পধরং+কবর = পধরসবর  তনং+ফল = তনষ্ফল দধং+প্রবপব্যে = দধষবপব্যে

মনং+কবমনব = মনসবমনব ববচিং+পততি = ববচিস্পততি তনং+পবপ = তনষবপ দধং+কশ ততি = দধষশ ততি

ততিরং+কবর = ততিরসবর  বতহং+কশ তি = বতহষশ তি চিতিধ ং+যকবণ = চিতিধ বষবণ

ভবং+কর = ভবসর  বতহং+কবর = বতহষবর চিতিধ ং+পদ = চিতিধ ষদ

  আতবং+কবর = আতবষবর  

 
৫. ‘ংং’-র পবর স্ত, স তকবাংবব স্প যেধক্তবব্যেঞনগুবলব রবকবল পপবরবতির জী ‘ংং’ অতবকশ তি রববক তকবাংবব যলবপ পবয়। যযেমন-
তনং+স্তব = তনংস্তব/ তনস্তব
দধং+স = দধংস/ দধস
তনং+স্পন = তনংস্পন/ তনস্পন
 
৬. তকছধ তকছধ যক্ষবত সতন্ধির পরও ‘ংং’ যরবক যেবয়। যযেমন-
প্রবতিং+কবল = প্রবতিংকবল
মনং+কষ্টি = মনংকষ্টি
তশরং+পজীড়ব = তশরংপজীড়ব
 
৭. কবয়কতট তববশষ তবসগর সতন্ধি (এগুবলব গুরুত্বপপণর, তকন্তধ  তনপবতিবন তসদ বব তববশষ তনয়বম সবতধতি সতন্ধি নয়। এগুবলব যকবলই তবসগর 
সতন্ধি)-
 

তববশষ তবসগর সতন্ধি

ববচিং+পততি = ববচিস্পততি অহং+তনশব = অহতনরশ



ভবং+কর = ভবসর অহং+অহ = অহরহ

 
ভবষব অনধশজীলন; ১ম পত
 
বববাংলববদশ
 
তবসগরসতন্ধি
তবসগরযেধক্ত ‘ই/উ’ ধ্বতনর পবর ‘গ/দ’ রবকবল তবসগর সবল যরফ হয়। (আসবল গ/ঘ ও দ/ধ, যঘবষ ধ্বতন রবকবল) (তনয়ম ২; 
তবসগরসতন্ধি)

ই+ংং+গ তনং+গতি = তনগরতি  

ই+ংং+দ তনং+যদশ = তনবদরশ তনং+যদবষ = তনবদরবষ

উ+ংং+গ দধং+গতি = দধগরতি চিতিধ ং+গুণ = চিতিধ গুরণ

উ+ংং+ঘ দধং+ঘটনব = দধঘরটনব  

উ+ংং+দ চিতিধ ং+তদক = চিতিধ তদরক  

 
 
তবসগরসতন্ধি
দধং-উপসবগরর পবর ‘স’ রবকবল সতন্ধিবদ শবব্দে তবসগর বজবয় রববক। তকন্তধ  ‘ব’ বব ‘যে’ রবকবল তবসবগরর বদবল যরফ হয়। (‘ব’ যঘবষ ধ্বতন 
এববাং ‘যে’ অন্তস ধ্বতন ববল তবসবগরর বদবল যরফ হয়।) (তনয়ম ২; তবসগরসতন্ধি)
 

‘দধং+স’ রবকবল তবসগর রববক ‘দধং+ব’ বব ‘দধং+যে’ রবকবল তবসগর যরফ হবয় যেবয়

দধং+স দধং+ব দধং+যে

দধং+সবহস = দধংসবহস দধং+সবধব্যে = দধংসবধব্যে দধং+ববর = দধবরবর দধং+যযেবগ = দধযেরবগ

দধং+সবাংববদ = দধংসবাংববদ দধং+সময় = দধংসময় দধং+তবনজীতি = দধতবরনজীতি  

দধং+সহ = দধংসহ  দধং+তবষহ = দধতবরষহ  

  দধং+বব্যেবহবর = দধবরব্যেবহবর

তলঙ্গে
যছবল যমবয়র ধবরণববক বলব হয় তলঙ্গে। অররবৎ, পধবাংতলঙ্গে মববন পধরুষ, আর সজীতলঙ্গে মববন নবরজী বব যমবয় বব সজী। এই তবভবজনই হবলব 
তলঙ্গেবভদ।
অনব্যেবনব্যে ভবষবর মবতিবই বববাংলব ভবষববতিও তলঙ্গেবভবদ শবব্দের রূপ পতরবততিরতি হয়। আববর অবনক সময় দধই তলবঙ্গের দধইতট পশরক শব্দেও বব্যেবহৃতি 
হয়।
পধরুষববচিক শব্দে
যযে শব্দে পধরুষ বব যছবল যববঝবয়, তিববক পধরুষববচিক শব্দে ববল। যযেমন- ববপ, ভবই, যছবল, ইতিব্যেবতদ।
সজীববচিক শব্দে
যযে শব্দে নবরজী বব সজী বব যমবয় যববঝবয়, তিববক সজীববচিক শব্দে ববল। যযেমন- মব, যববন, যমবয়, ইতিব্যেবতদ।
উবললখব্যে, মপলতি তববশষব্যে ও তববশষণ পবদর তলঙ্গেবভদ আবছ। সবাংসশতি ভবষবয় পধরুষববচিক তববশষব্যে পবদর সবঙ্গে পধরুষববচিক তববশষণ পদ আর 
সজীববচিক তববশষব্যে পবদর সজীববচিক তববশষণ পদ বব্যেবহৃতি হয়। তকন্তধ  বববাংলব ভবষবয় এই তনয়ম মবনব হয় নব। বববাংলব ভবষবয় তববশষণ পবদর 



তলঙ্গেবভদ করব হয় নব। অররবৎ, বববাংলব ভবষবয় যকবল তববশষব্যে পবদর তলঙ্গেবভদ হয়। যযেমন- সবাংসশতি ভবষবয় ‘সধনর ববলক ও সধনরজী ববতলকব’। 
তকন্তধ  বববাংলব ভবষবয় ‘সধনর ববলক ও সধনর ববতলকব’।
পধরুষ ও সজীববচিক শব্দেগুবলববক সবধবরণতি ২তট ভববগ ভবগ করব যেবয়-
১. পততি ও পত্নেজীববচিক অবরর পধরুষ ও সজীববচিক শব্দে : আববব-আমব, বববব-মব, চিবচিব-চিবতচি, কবকব-কবতক, যজঠব-যজতঠ, দবদব-দবতদ, নবনব-
নবতন, ননবই-ননদ, যদওর-জব, ভবই-ভবতব/যবসৌতদ, ইতিব্যেবতদ।
২. সবধবরণ পধরুষ ও সজী জবতিজীয় অবরর পধরুষ ও সজীববচিক শব্দে : যখবকব-খধতক, পবগল-পবগতল, ববমন-ববমতন, যভড়ব-যভড়জী, যমবরগ-মধরতগ, 
ববলক-ববতলকব, যদওর-ননদ, ইতিব্যেবতদ।
পধরুষ ও সজীববচিক শবব্দের গঠন
মপলতি পধরুষববচিক শবব্দের যশবষ সজীববচিক প্রতিব্যেয় যেধক্ত হবয় সজীববচিক শব্দে গতঠতি হয়। অররবৎ, পধরুষববচিক শবব্দের যশবষ একতট অততিতরক্ত শব্দেববাংশ
যেধক্ত হবয় সজীববচিক শব্দে গতঠতি হয়। এই সজীববচিক প্রতিব্যেয় ২ প্রকবর- বববাংলব সজী ববচিক প্রতিব্যেয় ও সবাংসশতি সজী ববচিক প্রতিব্যেয়। বববাংলব সজী ববচিক 
প্রতিব্যেয়গুবলব বববাংলব শবব্দের সবঙ্গে আর সবাংসশতি সজী ববচিক প্রতিব্যেয়গুবলব সবাংসশতি শবব্দের সবঙ্গে যেধক্ত হয়।
শবব্দের যশবষ প্রতিব্যেয় যেধক্ত হওয়ব ছবড়বও আবরব তকছধ তববশষ তনয়বম পধরুষববচিক ও সজীববচিক শব্দে গতঠতি হবয় রববক।
তনবচি বববাংলব ও সবাংসশতি শবব্দের পধরুষ ও সজী ববচিক শবব্দের গঠন সম্পবকর  আবলবচিনব করব হবলব।
বববাংলব শবব্দের পধরুষ ও সজীববচিক শবব্দের গঠন
বববাংলব সজী প্রতিব্যেয় যযেববগ পধরুষ হবতি সজীববচিক শব্দে গঠন :
১. ঈ-প্রতিব্যেয় : যবঙ্গেম-যবঙ্গেমজী, ভবগনব/ভবগবন- ভবগনজী
২. নজী-প্রতিব্যেয় : কবমবর-কবমবরনজী, যজবল-যজবলনজী, কধ মবর-কধ মবরনজী, যধবপব-যধবপবনজী, মজধর-মজধরনজী
পধরুষববচিক শবব্দের যশবষ ‘ঈ’ রবকবল নজী-প্রতিব্যেয় যযেবগ হবল আবগর ‘ঈ’, ‘ই’ হয়। যযেমন- তভখবরজী- তভখবতরনজী
৩. আনজী-প্রতিব্যেয় : ঠবকধ র-ঠবকধ রবনজী, নবতপতি-নবতপতিবনজী, যমরর-যমররবনজী, চিবকর-চিবকরবনজী
৪. ইনজী-প্রতিব্যেয় : কবঙবল-কবঙবতলনজী, যগবয়বলব- যগবয়বতলনজী, ববঘ-ববতঘনজী
৫. উন-প্রতিব্যেয় : ঠবকধ র-ঠবকরুন
৬. আইন-প্রতিব্যেয় : (এরকম আবরব নতিধ ন নতিধ ন প্রতিব্যেবয়র প্রবয়বগ যদখব যেবয়) ঠবকধ র-ঠবকধ রবইন
তনতিব্যে সজীববচিক শব্দে 
কতিগুবলব শব্দে তনতিব্যে সজীববচিক। অররবৎ, এগুবলব সবরদবই সজীববচিক, এগুবলবর যকবন পধরুষববচিক শব্দেই যনই। যযেমন- সতিজীন, সৎমব, এবয়ব, 
দবই, সধবব, ইতিব্যেবতদ।
শবব্দের আবগ পশরক শব্দে যযেবগ কবর :
কতিগুবলব শবব্দের আবগ পধরুষববচিক শব্দে গঠবনর জনব্যে নর, মদ্দেব, ইতিব্যেবতদ ও সজীববচিক শব্দে গঠবনর জনব্যে সজী, মবদজী, মবদব, ইতিব্যেবতদ শব্দে যযেবগ 
করব হয়। যযেমন- মর/ মদ্দেব/ হবলব তবড়বল- যমতন তবড়বল, মদ্দেব হবঝোঁস- মবদজী হবঝোঁস, মদ্দেব যঘবড়ব- মবদজী যঘবড়ব, পধরুষবলবক-যমবয়বলবক, 
যবটববছবল- যমবয়বছবল, পধরুষ কবয়দজী- সজী/ যমবয় কবয়দজী, এঝোঁবড় ববছধর-বকনব ববছধর, বলদ গরু- গবই গরু
পধরুষববচিক শবব্দের আবগ সজীববচিক শব্দে প্রবয়ববগ :
তকছধ তকছধ পধরুষববচিক শবব্দের আবগ সজীববচিক শব্দে যযেবগ কবর সজীববচিক শব্দে গঠন করব হয়। যযেমন- কতব- মতহলব কতব, ডবক্তবর- মতহলব 
ডবক্তবর, সভব্যে- মতহলব সভব্যে, কমরজী- মতহলব কমরজী, তশল্পজী- মতহলব তশল্পজী/ নবরজী তশল্পজী, হসনব্যে- নবরজী হসনব্যে/ মতহলব হসনব্যে, পধতলশ- মতহলব 
পধতলশ
শবব্দের যশবষ পশরক শব্দে যযেবগ কবর :
শবব্দের যশবষ পধরুষ বব সজীববচিক শব্দে যযেবগ কবরও পধরুষ বব সজীববচিক শব্দে হতিতর করব যেবয়। যযেমন- যববন-যপব- যববন-তঝ, ঠবকধ র-যপব- ঠবকধ র-
তঝ, ঠবকধ র দবদব/ ঠবকধ রদব- ঠবকধ রমব, গয়লব- গয়লব-বউ, যজবল- যজবল-বউ
তভন্ন শব্দে প্রবয়ববগ :
দধতট তভন্ন তভন্ন শবব্দের মবধব্যেবম পধরুষ ও সজী ববচিক যববঝববনব যযেবতি পববর। যযেমন- বববব-মব, ভবই-যববন, কতির ব-তগন্নজী, যছবল-যমবয়, সববহব- 
তবতব, জবমবই-যমবয়, বর-কবন, দধলহব-দধলবইন/ দধলতহন, যবয়বই-যবয়বইন, তিবঐ-মবঐ, ববদশব-যবগম, শক-সবরজী
সবাংসশতি শবব্দের পধরুষ ও সজীববচিক শবব্দের গঠন
সবাংসশতি সজী প্রতিব্যেয় যযেববগ পধরুষ হবতি সজীববচিক শব্দে গঠন :
১. আ-প্রতিব্যেয় :



মশতি-মশতিব, তবববতহতি-তবববতহতিব, মবননজীয়-মবননজীয়ব, বশদ-বশদব, তপ্রয়-তপ্রয়ব, প্ররম-প্ররমব, চিতিধ র-চিতিধ রব, চিপল-চিপলব,নবজীন-নবজীনব, 
কতনষ-কতনষব, মতলন-মতলনব, অজ-অজব, যকবতকল-যকবতকলব, তশষব্যে-তশষব্যেব, ক্ষততয়-ক্ষততয়ব, শপদ্র-শপদ্রব
২. ঈ-প্রতিব্যেয় :
তনশবচির-তনশবচিরজী, ভয়বাংকর-ভয়বাংকরজী, রজক-রজকজী, তকবশবর-তকবশবরজী, সধনর-সধনরজী, চিতিধ দরশ-চিতিধ দরশজী, যষবড়শ-যষবড়শজী, তসবাংহ-তসবাংহজী, 
ববহণ-ববহণজী, মবনব-মবনবজী, হবষব-হবষবজী, কধ মবর-কধ মবরজী, ময়পর-ময়পরজী
৩. ইকব-প্রতিব্যেয় :
(ক) শবব্দের যশবষ অক রবকবল ইকব-প্রতিব্যেয় যযেবগ হয় এববাং অক’-র সবল ইকব হয়। যযেমন- ববলক-ববতলকব, নবয়ক-নবতয়কব, গবয়ক-
গবতয়কব, যসবক-যসতবকব, অধব্যেবপক-অধব্যেবতপকব।
বব্যেততিকম : গণক-গণকজী (গতণকব- যবশব্যেব), নতিরক-নতিরকজী, চিবতিক-চিবতিকজী, রজক-রজকজী/ রজতকনজী (বববাংলবয়)
(খ) অবনক সময় ক্ষধ দ্রববররও ইকব প্রতিব্যেয় যযেবগ হয়। তিখন যসটব আর সজী প্রতিব্যেয় রববক নব, এগুবলব ক্ষধ দ্রবররক প্রতিব্যেয়। যযেমন- 
নবটক-নবতটকব (ক্ষধ দ্র নবটক, নবটবকর সজী রূপ নয়), মবলব-মবতলকব (ক্ষধ দ্র মবলব), গজীতি-গজীততিকব (ক্ষধ দ্র গবন), পধস্তক-পধতস্তকব 
(ক্ষধ দ্র বই)।
৪. আনজী-প্রতিব্যেয় :
ইন-ইনবনজী, মবতিধ ল-মবতিধ লবনজী, আচিবযের-আচিবযেরবনজী (আচিববযেরর সজী, তকন্তধ  আচিববযেরর কববজ তনবয়বতজতি নবরজীও ‘আচিবযের’), শপদ্র-শপদ্রবনজী 
(শপবদ্রর সজী, সবধবরণ শপদ্র জবতিজীয় মতহলব ‘শপদ্রব’), ক্ষততয়-ক্ষততয়বনজী (ক্ষততবয়র সজী, ক্ষততয় জববতির মতহলব ক্ষততয়ব)
কখবনব কখবনব আনজী-প্রতিব্যেয় অবরররও পতরবতির ন ঘটবয়। তিখন যসটব আর সজী প্রতিব্যেয় রববক নব। যযেমন- অরণব্যে-অরণব্যেবনজী (বশহৎ 
অরণব্যে), তহম-তহমবনজী (জমববনব বরফ)।
৫. নজী, ঈনজী-প্রতিব্যেয় :
মবয়ববজী-মবয়বতবনজী, কধ হক-কধ হতকনজী, যযেবগজী-যযেবতগনজী, যমধববজী-যমধবতবনজী, দধংখজী-দধংতখনজী
তববশষ তনয়বম সবতধতি সজীববচিক শব্দে
১. যযে সব পধরুষববচিক শবব্দের যশবষ ‘তিব’ আবছ, যসগুবলবর যশবষ ‘তজী’ হয়। যযেমন- ধবতিব-ধবতজী, যনতিব-যনতজী, কতির ব-কতরজী, যশ্রবতিব- 
যশ্রবতজী
২. পধরুষববচিক শবব্দের যশবষ অতি, ববন, মবন, ঈয়বন রবকবল সজীববচিক শবব্দে যেরবকবম অতিজী, বতিজী, মতিজী, ঈয়সজী হয়। যযেমন- সৎ-সতিজী, 
মহৎ-মহতিজী, গুণববন-গুণবতিজী, রূপববন-রূপবতিজী, শ্রীমবন-শ্রীমততি, বধতদমবন-বধতদমতিজী, গরজীয়বন-গতরয়সজী
৩. তববশষ তনয়বম গতঠতি সজীববচিক শব্দে : সমবট- সমবজজী, রবজব-রবণজী, যেধবক-যেধবতিজী, শশর-শশ, নর-নবরজী, বন্ধিধ -ববন্ধিবজী, যদবর- জব, 
তশক্ষক- তশক্ষতয়তজী, স্ববমজী-সজী, পততি-পত্নেজী, সভবপততি-সভববনতজী
তনতিব্যে সজীববচিক তিৎসম শব্দে
কতিগুবলব সবাংসশতি শব্দে তনতিব্যে সজীববচিক। অররবৎ, এগুবলব সবরদবই সজীববচিক, এগুবলবর যকবন পধরুষববচিক শব্দেই যনই। যযেমন- সতিজীন, সৎমবতিব,
সধবব, কধ লটব ইতিব্যেবতদ।
তববদতশ পধরুষ ও সজীববচিক শব্দে
খবন- খবনম
মরদ- যজনবনব
মববলক- মববলকব
মধহতিবতরম- মধহতিবতরমব
সধলতিবন- সধলতিবনব
দ্রষ্টিবব্যে
১. কবতিবগুবলব বববাংলব শব্দে পধরুষ ও সজী দধই-ই যববঝবয়। যযেমন- জন, পবতখ, তশশ, সন্তবন, তশতক্ষতি, গুরু
২. কবতিবগুবলব শব্দে শধধ পধরুষ যববঝবয়। যযেমন- কতবরবজ, ঢবকজী, কশ তিদবর, অকশ তিদবর
৩. কবতিবগুবলব শব্দে শধধ সজীববচিক হয়। যযেমন- সতিজীন, সৎমব, সধবব
৪. তকছধ পধরুষববচিক শবব্দের দধবটব কবর সজীববচিক শব্দে আবছ-
যদবর- ননদ (যদববরর যববন), জব (যদববরর সজী)
ভবই- যববন, ভবতব/ যবসৌতদ (ভবইবয়র সজী)



তশক্ষক- তশক্ষতয়তজী (নবরজী তশক্ষক), তশক্ষকপত্নেজী (তশক্ষবকর সজী)
বন্ধিধ - ববন্ধিবজী  যমবয় বন্ধিধ ), বন্ধিধ পত্নেজী (বন্ধিধ র সজী)
দবদব-তদতদ (বড় যববন), যবসৌতদ (দবদবর সজী)
৫. বববাংলব সজীববচিক শবব্দের তববশষণ সজীববচিক হয় নব। যযেমন- সধনর বলদ- সধনর গবই, সধনর যছবল- সধনর যমবয়, যমজ খধবড়ব- যমজ 
খধতড়
৬. বববাংলবয় তববশষণ পবদর সজীববচিক হয় নব। যযেমন- যমবয়তট পবগল হবয় যগবছ (পবগতল হবব নব)। নদজী ভবয় অতসর হবয় যগবছ (অতসরব 
হবব নব)।
৭. কধ ল-উপবতধ-ববাংশ ইতিব্যেবতদরও সজীববচিক রূপ আবছ। যযেমন- যঘবষ- যঘবষজব (কনব্যেব অবরর), যঘবষজবয়ব (পত্নেজী অবরর)

বচিন
তববশষব্যে বব সবরনবম পবদর সবাংখব্যেবর ধবরণব প্রকববশর উপবয় বব সবাংখব্যেবতক প্রকববশর উপবয়বক বচিন ববল। অররবৎ তববশষব্যে বব সবরনবম পদ যযে 
বব্যেতক্ত, বস্ত বব প্রবণজীর প্রততিতনতধত্ব করবছ বব যববঝববচ, যসই বব্যেতক্ত, বস্ত বব প্রবণজীর সবাংখব্যেব, অররবৎ যসতট একসবাংখব্যেক নব একবতধক 
সবাংখব্যেবক, তিব যববঝববনবর পদততিবকই বচিন ববল।
প্রকবরবভদ
বচিন ২ প্রকবর- একবচিন ও বহবচিন।

একবচিন
যেখন যকবন শব্দে দ্বিবরব যকবল একতট বব্যেতক্ত, বস্ত বব প্রবণজীবক যববঝবন হয়, তিখন তিববক একবচিন ববল। যযেমন- যছবলটব, গরচিটব, কলমটব, 
ইতিব্যেবতদ।
 
বহবচিন
যেখন যকবন শব্দে দ্বিবরব একবতধক বব্যেতক্ত, বস্ত বব প্রবণজীবক যববঝবন হয়, তিখন তিববক বহবচিন ববল। যযেমন- যছবলগুবলব, গরচিগুবলব, 
কলমগুতল, ইতিব্যেবতদ।
যকবল তববশষব্যে ও সবরনবম পবদর বচিনবভদ হয়  । কখবনবই তববশষণ পবদর বচিনবভদ হয় নব। তকন্তধ  যকবন তববশষণববচিক শব্দে যেতদ যকবন বববকব্যে 
তববশষব্যে পদ তহবসবব বব্যেবহৃতি হয়, তিখন তিব তববশষব্যে পদ হয়, এববাং যকবল তিখনই তিবর বচিনবভদ হয়। [পদ প্রকরণ]
বববাংলবয় বহবচিন যববঝববনবর জনব্যে কতিগুবলব শব্দে বব শব্দেববাংশ (তবভতক্ত) বব্যেবহৃতি হয়। এগুবলবর অতধকববাংশই এবসবছ সবাংসশতি ভবষব যরবক। 
অররবৎ, বলব যেবয়, এগুবলবর যবতশরভবগই তিৎসম শব্দে বব শব্দেববাংশ। যযেমন- রব, এরব, গুলব, গুতল, গুবলব, তদগ, যদর (শব্দেববাংশ বব 
তবভতক্ত); সব, সকল, সমধদয়, কধ ল, বশন, বগর, তনচিয়, রবতজ, রবতশ, পবল, দবম, তনকর, মবলব, আবতল (শব্দে)।
 
বহবচিন যববধক শব্দেববাংবশর বব্যেবহবর
১.রব/এরব: শধধ উন্নতি প্রবণজীববচিক শবব্দের সবঙ্গে, অররবৎ মবনধষ বব মনধষব্যেববচিক শবব্দের সবঙ্গে ‘রব/এরব’ বব্যেবহৃতি হয়। যসবজব করবয়, 
বস্তববচিক শবব্দের সবঙ্গে ‘রব/এরব’ যেধক্ত হয়। যযেমন- ছবতরব যলখবপড়ব কবর। তশক্ষবকরব যলখবপড়ব করবন। তিবরব সববই যলখবপড়ব করবতি 
ভববলববববস।
২. গুলব/গুতল/গুবলব: বস্ত ও প্রবণজীববচিক শবব্দের সবঙ্গে ‘গুলব/গুতল/গুবলব’ যেধক্ত হয়। যযেমন- ববনরগুবলব দবঝোঁতি যকলববচ। অতিগুবলব
আম যক খববব? গুতলগুবলব মধতক্তযেধবদ বব্যেবহৃতি হবয়তছবলব।
 
বহবচিন যববধক শবব্দের বব্যেবহবর
১. উন্নতি প্রবণজীববচিক বব বব্যেতক্তববচিক শবব্দের সবঙ্গে বব্যেবহৃতি বহবচিন যববধক শব্দে-

• গণ- যদবগণ, নরগণ, জনগণ 
• বশন- সধধজীবশন, ভক্তবশন, তশক্ষকবশন, 
• মন্ডলজী- তশক্ষকমন্ডলজী, সম্পবদকমন্ডলজী 



• বগর- পতন্ডতি বগর, মতন্ত্রে বগর 
২. বস্তধ  ও প্রবণজীববচিক শবব্দের সবঙ্গে বব্যেবহৃতি বহবচিন যববধক শব্দে-

• কধ ল- পতক্ষকধ ল, বশক্ষকধ ল, (বব্যেততিকম- কতবকধ ল, মবতিশ কধ ল) 
• সকল- পবরতিসকল, মনধষব্যেসকল 
• সব- ভবইসব, পবতখসব 
• সমপহ- বশক্ষসমপহ, মনধষব্যেসমপহ 

৩. যকবল জন্তধ ববচিক শবব্দের সবঙ্গে বব্যেবহৃতি বহবচিন যববধক শব্দে-
• পবল- গরচির পবল 
• যেপর- পতস্তযেপর 

৪. বস্তধ ববচিক বব অপ্রবণজীববচিক শবব্দের সবঙ্গে বব্যেবহৃতি বহবচিন যববধক শব্দে-
• আবতল- পধস্তকববতল 
• গুচ- কতবতিবগুচ 
• দবম- কধ সধমদবম 
• তনকর- কমলতনকর 
• পধঞ- যমঘপধঞ 
• মবলব- পবরতিমবলব 
• রবতজ- তিবরকবরবতজ 
• রবতশ- ববতলরবতশ 
• তনচিয়- কধ সধমতনচিয় 

বহবচিবনর তববশষ প্রবয়বগ
১. একবচিন যববধক তববশষব্যে বব্যেবহবর কবরও বহবচিন যববঝববনব যযেবতি পববর। যযেমন-

• তসবাংহ ববন রববক। (সব তসবাংহ ববন রববক যববঝববচ।) 
• যপবকবর আকমবণ ফসল নষ্টি হয়। (অবনক যপবকবর আকমণ যববঝববচ।) 
• ববজববর যলবক জবমবছ। (অবনক যলবক জবমবছ যববঝববচ।) 
• ববগববন ফধ ল ফধ বটবছ। (অবনক ফধ ল ফধ বটবছ যববঝববচ।) 

২. একবচিন যববধক তববশবষব্যের আবগ বহত্ব যববধক শব্দে, যযেমন- অজস, অবনক, তবস্তর, বহ, নবনব, যঢর বব্যেবহবর কবরও বহবচিন যববঝববনব
যযেবতি পববর। যযেমন-

• অজস যলবক, অবনক ছবত, তবস্তর টবকব, বহ যমহমবন, নবনব করব, যঢর খরচি, অবঢল টবকব, ইতিব্যেবতদ। 
৩. তববশষব্যে পদ বব তিবর সম্পবকর  বণরনবকবরজী তববশষণ পবদর তদ্বিত্ব প্রবয়ববগ, অররবৎ পদতট পরপর দধইববর বব্যেবহবর কবরও বহবচিন যববঝববনব 
যযেবতি পববর। যযেমন-

• হবঝোঁতড় হবঝোঁতড় সবনশ, কবঝোঁতড় কবঝোঁতড় টবকব, লবল লবল ফধ ল, বড় বড় মবঠ। 
৪. তববশষ তনয়বম সবতধতি বহবচিন-

• যমবয়রব কবনবকবতন করবছ। (‘যমবয়রব’ বলবতি এখববন তনতদরষ্টি তকছধ যমবয়বদর যববঝববচ, যেবরব কবনবকবতন করবছ।) 
• এটবই কতরমবদর ববতড়। (‘কতরমবদর’ বলবতি এখববন কতরবমর পতরববরবক যববঝববনব হবচ।) 
• রবজীননবররব প্রততিতদন জন্মেবয় নব। (‘রবজীননবররব’ বলবতি রবজীননববরর মবতিব সবতহততিব্যেকবদর যববঝববনব হবচ।) 
• সকবল সব জববন নব। 

৫. তকছধ তববদতশ শবব্দে বববাংলব ভবষবর বহবচিবনর পদততির পবশবপবতশ তববদতশ ভবষবর অনধকরবণও বহবচিন করব হবয় রববক। যযেমন-
• বধজধগর- বধজধগরবইন 
• সববহব- সববহববন 

তববশষ দ্রষ্টিবব্যে : বহবচিন যববধক শব্দে ও শব্দেববাংশগুবলবর অতধকববাংশই সবাংসশতি। আর তিবই এগুবলব বব্যেবহববরর তনয়মও সবাংসশতি শবব্দে বব তিৎসম 
শবব্দেই যবতশ হয়। খবঝোঁতট বববাংলব শবব্দে বব তিদ্ভব শবব্দে এসব তনয়ম সবধবরণতি মবনব হয় নব। আর আধধতনক বববাংলব ভবষবর চিতলতি রজীততিবতিও এ 
সকল তনয়ম প্রবয়ই মবনব হয় নব। তিদ্ভব শবব্দের বহবচিবন ও আধধতনক চিতলতি রজীততিবতি তববশষব্যে ও সবরনববমর চিতলতি রজীততিবতি সহজ কবয়কতট 



শব্দে ও শব্দেববাংশ বব্যেবহৃতি হয়। এগুবলব হল-
• শব্দেববাংশ- রব, এরব, গুলব, গুবলব, যদর 
• শব্দে- অবনক, বহ, সব 

 
সববধবনতিব/ অশতদ সবাংবশবধন 
একই সবঙ্গে একবতধক/ একতটর যবতশ বহবচিন যববধক শব্দে ও শব্দেববাংশ বব্যেবহবর করব যেববব নব। যযেমন- ‘সব মবনধবষরব’ বলবল তিব ভধ ল হবব। 
বলবতি হবব ‘সব মবনধষ’ বব ‘মবনধবষরব’।

তকয়ব পদ
যযে পদ তদবয় যকবন কবজ করব যববঝবয়, তিববক তকয়ব পদ ববল।
অররবৎ, বববকব্যের অন্তগরতি যযে পদ দ্বিবরব যকবন কবজ সম্পবদন করব বব যকবন কবজ সবাংঘটন হওয়ববক যববঝবয়, তিববক তকয়ব পদ ববল।
তকয়বমপল বব ধবতিধ র সবঙ্গে পধরুষ ও কবল অনধযেবয়জী তকয়বতবভতক্ত যেধক্ত হবয় তকয়বপদ গতঠতি হয়। যযেমন, ‘পড়্’ একতট ধবতিধ । এর সবঙ্গে উতম 
পধরুষ ও সবধবরণ বতির মবন কবল অনধযেবয়জী ‘ই’ প্রতিব্যেয় যেধক্ত হবয় গতঠতি হয় ‘পতড়’ তকয়বপদতট। আববর মধব্যেম পধরুবষর জনব্যে হবব ‘পবড়ব’। নবম 
পধরুবষর জনব্যে হবব ‘পবড়’। আববর উতম পধরুবষর জনব্যে ঘটমবন বতির মবন কববলর জনব্যে হবব ‘পড়তছ’। সবধবরণ অতিজীতি কববলর জনব্যে হবব 
‘পবড়তছ’।
তকয়বর প্রকবরবভদ
১. সমবতপকব-অসমবতপকব তকয়ব
বববকব্যের ভবব প্রকববশর উপর তভতত কবর তকয়বপদবক সমবতপকব তকয়ব ও অসমবতপকব তকয়ব, এই দধইভববগ ভবগ করব হবয়বছ।
সমবতপকব তকয়ব : যযে তকয়ব পদ বববকব্যের ভবববর পতরসমবতপ্ত ঘটবয়, তিববক সমবতপকব তকয়ব ববল। অররবৎ, যযে তকয়ব পদ ববকব্যেবক সম্পপণর 
কবর, আর তকছধ যশবনবর আকবঙব ববতক রববক নব, তিববক সমবতপকব তকয়ব ববল।
একতট বববকব্যে একতট সমবতপকব তকয়ব রবকবতিই হয়। এববাং একতট বববকব্যে একটবর যবতশ সমবতপকব তকয়ব রবকবতি পববর নব। যযেমন-

• যছবলরব যখলবছ। যছবলরব যখলব করবছ। 
তদ্বিতিজীয় বববকব্যে ‘যখলব’ সমবতপকব তকয়ব নয়। এ জনব্যে ‘করবছ’ সমবতপকব তকয়ব আনবতি হবয়বছ। নয়বতিব ববকব্যেতট সম্পপণর হবচ নব।
অসমবতপকব তকয়ব : যযে তকয়ব পদ দ্বিবরব বববকব্যের ভবববর পতরসমবতপ্ত ঘবট নব, তিববক অসমবতপকব তকয়ব ববল। অররবৎ, যযে তকয়ব দ্বিবরব ববকব্যে 
সম্পপণর হয় নব, আবরব তকছধ যশবনবর আকবঙব যরবকই যেবয়, তিববক অসমবতপকব তকয়ব ববল।
অসমবতপকব তকয়ব বব্যেবহববরর পরও বববকব্যে সমবতপকব তকয়ব বব্যেবহবর করবতি হয়। শধধ অসমবতপকব তকয়ব তদবয় ববকব্যে গতঠতি হয় নব।
একতট বববকব্যে যেবতিবগুবলব ইচব অসমবতপকব তকয়ব বব্যেবহবর করব যেবয়। তকন্তধ  একতট সমবতপকব তকয়ব আনবতিই হয়। যযেমন-

• যছবলরব যখলব। 
এখববন যখলব একতট অসমবতপকব তকয়ব। তকয়ব পদ হবলও এতট তদবয় ববকব্যেতট সম্পপণর হয়তন, আবরব তকছধ যশবনবর আকবঙব যরবকই যেববচ। 
এর সবঙ্গে আবরকতট সমবতপকব তকয়ব ‘করবছ’ যযেবগ করবলই যকবল ববকব্যেতট সম্পপণর হবব।

• যছবলরব যখলব করবছ। 
সবধবরণতি অসমবতপকব তকয়বর যশবষ ইয়ব  ,   ইবল  ,   ইবতি  ,   এ  ,   যল  ,   যতি তবভতক্তগুবলব যেধক্ত রববক।
 
২. সকমরক-অকমরক-তদ্বিকমরক তকয়ব
বববকব্যে তকয়বর কবমরর উপর তভতত কবর তকয়বপদবক অকমরক, সকমরক ও তদ্বিকমরক- এই ৩ ভববগ ভবগ করব হয়।
কমর পদ : যযে পদবক আশ্রয় কবর তকয়ব পদ তিবর কবজ সম্পবদন বব সবাংঘটন কবর, তিববক কমর পদ ববল। অররবৎ, তকয়ব পদ কবজ করবর জনব্যে 
যযেই পদবক বব্যেবহবর কবর, তিববক কমর পদ ববল।
তকয়ব পদবক ‘কজী/ কববক’ তদবয় প্রশ্ন করবল যযে উতর পবওয়ব যেবয়, যসতটই কমরপদ। আর যেতদ উতর নব পবওয়ব যেবয়, তিবব যসই তকয়বর যকবন
কমরপদ যনই। যযেমন-

• যমবয়তট কলম তকবনবছ। 
• যমবয়তট হববস। 

এখববন প্ররম বববকব্যে তকয়বপদ ‘তকবনবছ’যক ‘কজী’ তদবয় প্রশ্ন করবল উতর পবওয়ব যেবয় ‘কলম’। (কজী তকবনবছ?- কলম) অররবৎ, প্ররম 



বববকব্যের তকয়বর কমরপদ কলম।
আববর তদ্বিতিজীয় বববকব্যের তকয়বপদ ‘হববস’যক ‘কজী/ কববক’ যকবনটব তদবয় প্রশ্ন করবলই যকবন উতর পবওয়ব যেববচ নব। সধতিরববাং, এই বববকব্যের 
তকয়বপবদর যকবন কমর যনই।
অকমরক তকয়ব : যযে তকয়বপবদর যকবন কমর যনই তিববক অকমরক তকয়ব ববল।
সকমরক তকয়ব : যযে তকয়বপবদর কমর পদ আবছ তিববক সকমরক তকয়ব ববল।
তদ্বিকমরক তকয়ব : কখবনব কখবনব একতট বববকব্যে একই তকয়বপবদর দধতট কমর পদ রববক। তিখন যসই তকয়বপদবক তদ্বিকমরক তকয়ব ববল। এবক্ষবত, 
বস্তধ ববচিক কমরপদবক প্রধবন বব মধখব্যে কমর ববল এববাং বব্যেতক্তববচিক কমরপদবক যগসৌণ কমর ববল। অররবৎ, বস্তধ ববচিক কমরতটবকই যবতশ গুরুত্ব 
যদয়ব হয়। যযেমন- ‘বববব আমববক একতট লব্যেবপটপ তকবন তদবয়বছন।’
এখববন ‘তকবন তদবয়বছন’ তকয়বর কমরপদ দধতট, ‘আমববক’ (কববক তকবন তদবয়বছন?) ও ‘লব্যেবপটপ’ (কজী তকবন তদবয়বছন?)। এখববন 
বস্তববচিক কমরপদ ‘লব্যেবপটপ’, আর বব্যেতক্তববচিক কমরপদ ‘আমববক’। সধতিরববাং এখববন মধখব্যে বব প্রধবন কমরপদ ‘লব্যেবপটপ’ আর যগসৌণ বব 
অপ্রধবন কমর ‘আমববক’।
সমধবতিধ জ কমর : বববকব্যের তকয়বপদ ও কমরপদ যেতদ একই ধবতিধ  বব তকয়বমপল যরবক গতঠতি হয়, তিবব তিববক সমধবতিধ জ কমরপদ ববল। অররবৎ, 
তকয়বপদ ও কমরপদ একই শব্দেমপল যরবক গতঠতি হবল তিববক সমধবতিধ জ কমরপদ ববল। যযেমন-

• আজ এমন ঘধম ঘধতমবয়তছ। 
এখববন তকয়বপদ ‘ঘধতমবয়তছ’, আর কমরপদ ‘ঘধম’ (কজী ঘধতমবয়তছ?)। আর এই ‘ঘধতমবয়তছ’ আর ‘ঘধম’ দধতট শবব্দেরই শব্দেমপল ‘ঘধম্’। অররবৎ, 
শব্দে দধইতট একই ধবতিধ  হবতি গতঠতি (তকয়বর মপলবক ধবতিধ  ববল)। সধতিরববাং, এই বববকব্যে ‘ঘধম’ কমরতট একতট সমধবতিধ জ কমর। এরকম-

• আজ কজী যখলব যখললবম। (যখল্) 
• আর মবয়বকবন্নব যকঝোঁ বদব নব। (কবঝোঁদ) 
• এমন মরণ মবর কয়জনব? (মর) 

 
৩. প্রবযেবজক তকয়ব
যযে তকয়ব একজবনর প্রবযেবজনবয় আবরকজন কবর তিববক প্রবযেবজক তকয়ব ববল।
প্রবযেবজক তকয়বর দধ’জন কতির ব রববক। এরমবধব্যে একজন কতির ব কবজতট আবরকজন কতির ববক তদবয় করবন। অররবৎ, একজন যেখন 
আবরকজনবক তদবয় যকবন কবজ কতরবয় যনয়, তিখন যসই তকয়বপদতটবক ববল প্রবযেবজক তকয়ব। [সবাংসশতি বব্যেবকরবণ এরই নবম তণজন্ত 
তকয়ব।]
প্রবযেবজক তকয়বর দধইজন কতির বর মবধব্যে তযেতন কবজতট করবন, তিববক ববল প্রবযেবজক কতির ব। আর তযেতন কবজতট কবরন, তিববক ববল প্রবযেবজব্যে 
কতির ব। তিববক তদবয় কবজতট প্রবযেবজব্যে করব হয় ববল তিববক প্রবযেবজব্যে কতির ব ববল। যযেমন-

• মব তশশবক চিবঝোঁদ যদখববচন। 
এখববন চিবঝোঁদ যদখবর কবজতট করবছ ‘তশশ’, তকন্তধ  চিবঝোঁদ যদখববচন ‘মব’। অররবৎ, ‘মব’ কবজতট প্রবযেবজনব করবছন। তিবই ‘মব’ এখববন 
প্রবযেবজক কতির ব। আর চিবঝোঁদ যদখবর কবজতট আসবল ‘তশশ’ করবছ, তিবই ‘তশশ’ এখববন প্রবযেবজব্যে কতির ব। এরকম-

• সবপধবড় সবপ যখলবয়। (এখববন সবপধবড় প্রবযেবজক কতির ব, আর সবপ প্রবযেবজব্যে কতির ব) 
 
৪. নবমধবতিধ র তকয়ব
তববশষব্যে, তববশষণ ধ্বনব্যেবতক অবব্যেবয়র পবর ‘আ’ প্রতিব্যেয় যেধক্ত হবয় যযে সব ধবতিধ  গতঠতি হয়, তিববদরবক নবমধবতিধ  ববল। নবমধবতিধ র সবঙ্গে 
তকয়বতবভতক্ত যেধক্ত হবয় যযেসব তকয়বপদ গঠন কবর, তিববদরবকই নবমধবতিধ র তকয়ব ববল।
যযেমন-

• তববশষব্যে = যবতি+আ = যবতিব, তকয়বপদ = যবতিববনব, যবতিববচন, যবততিবয় 
• তববশষণ = ববঝোঁকব+আ = ববঝোঁকব, তকয়বপদ = ববঝোঁকববনব, ববঝোঁকববচন, ববঝোঁতকবয় 
• ধ্বনব্যেবতক অবব্যেয় = কন কন+আ = কনকনব, তকয়বপদ = কনকনববচ, কনকতনবয় 

বববকব্যে প্রবয়বগ- যলবকতট যছবলতটবক যবতিববচ।
• কতঞতট ববঝোঁতকবয় ধর। 
• দবঝোঁতি বব্যেরবয় কনকনববচ। অজগরতট যফবঝোঁসববচ। 



বব্যেততিকম : কবয়কতট নবমধবতিধ  ‘আ’ প্রতিব্যেয় ছবড়বই ধবতিধ  তহবসবব বব্যেবহৃতি হয়। যযেমন-
• ফল = ববগববন এববর অবনক আম ফবলবছ। 
• টক = তিরকবতর ববতস হবল টবক। 
• ছবপব = প্রকবশক তিবর বইটব এববর যমলবয় যছবপবছ। 

 
 ৫. যযেসৌতগক তকয়ব
একতট সমবতপকব তকয়ব ও একতট অসমবতপকব তকয়ব পবশবপবতশ ববস যেতদ যকবন তববশষ বব সম্প্রসবতরতি অরর প্রকবশ কবর, তিববক যযেসৌতগক তকয়ব
ববল। অররবৎ, একতট সমবতপকব ও একতট অসমবতপকব তকয়ব তমবল যেতদ তিববদর সবধবরণ অরর প্রকবশ নব কবর যকবন তববশষ অরর প্রকবশ কবর, 
তিখন তিববক যযেসৌতগক তকয়ব ববল। যযেমন-

• ঘটনবটব শবন রবখ। (যশবনবর বদবল তিবতগদ যদয়ব অরর বধতঝবয়বছ) 
• ততিতন বলবতি লবগবলন। (বলবর অরর সম্প্রসবরণ কবর তনরন্তর বলব বধতঝবয়বছ) 
• যছবলবমবয়রব শবয় পড়ল। (যশবওয়বর পবশবপবতশ তদবনর কবযেরসমবতপ্তও যববঝববচ) 
• সবইবরন যববজ উঠল। (আকতস্মক সবইবরন ববজবর করব বলব হবচ) 
• তশক্ষবয় মন সবাংসবরমধক্ত হবয় রববক। (অভব্যেস্ততিব অবরর, ধজীবর ধজীবর সবাংসবরমধক্ত হয় যববঝববচ) 
• এখন যযেবতি পবর। (যেবওয়বর বদবল অনধবমবদন অবরর) 

 
৬. তমশ্র তকয়ব
তববশষব্যে, তববশষণ ও ধ্বনব্যেবতক অবব্যেবয়র সবঙ্গে কর, হ, যদ, পব, যেব, কবট, গব, ছবড়্, ধর, মবর, প্রভশ ততি ধবতিধ  যযেবগ হবয় তকয়বপদ গঠন কবর 
যকবন তববশষ অরর প্রকবশ করবল তিববক তমশ্র তকয়ব ববল। যযেমন-
তববশবষব্যের পবর :

• আমরব তিবজমহল দশরন করলবম। 
• যগবল্লেবয় যেবও। 

তববশবষবণর পবর :
• যতিবমববক যদবখ তববশষ প্রজীতি হলবম। 

ধ্বনব্যেবতক অবব্যেবয়র পবর :
• মবরব তঝম তঝম করবছ। ঝম ঝম কবর বশতষ্টি পড়বছ। 

[যখয়বল রবখবতি হবব, যযেসৌতগক তকয়ব দধইতট তকয়বর মবধব্যেবম গতঠতি হয়, যেবর একতট সমবতপকব তকয়ব আবরকতট অসমবতপকব তকয়ব। 
অনব্যেতদবক, তমশ্র তকয়ব তববশষব্যে, তববশষণ বব ধ্বনব্যেবতক অবব্যেবয়র পবর তকয়বপদ ববস গতঠতি হয়।]
 
পধরুষবভবদ তকয়বর রূপ

পধরুষ সবধবরণ সম্ভ্রমবতক তিধ চবররক/ ঘতনষবররক

উতম পধরুষ
আতম যেবই
আমরব যেবই

——— ——–

মধব্যেম পধরুষ
তিধ তম যেবও
যতিবমরব যেবও

আপতন যেবন
আপনবরব যেবন

তিধ ই যেব
যতিবরব যেব

নবম পধরুষ
যস যেবয়
তিবরব যেবয়

ততিতন যেবন
তিবঝোঁরব যেবন

এটব যেবয়
এগুবলব যেবয়

[উতম পধরুষ : বববকব্যের বক্তবই উতম পধরুষ। অররবৎ, যযেই বব্যেতক্ত ববকব্যেতট ববলবছ, যসই উতম পধরুষ। উতম পধরুবষর সবরনববমর রূপ হবলব- 
আতম, আমরব, আমববক, আমববদর, ইতিব্যেবতদ।
মধব্যেম পধরুষ : বববকব্যের উতদ্দেষ্টি যশ্রবতিবই মধব্যেম পধরুষ। অররবৎ, উতম পধরুষ যেববক উবদ্দেশব্যে কবর ববকব্যেতট ববল, এববাং পবশবপবতশ বববকব্যেও উবল্লেখ 
কবর, তিববক মধব্যেম পধরুষ ববল। অররবৎ, প্রতিব্যেক্ষভববব উতদ্দেষ্টি যশ্রবতিবই মধব্যেম পধরুষ। মধব্যেম পধরুবষর সবরনববমর রূপ হবলব- তিধ তম, যতিবমরব, 



যতিবমববক, যতিবমববদর, যতিবমবতদগবক, আপতন, আপনবর, আপনববদর, ইতিব্যেবতদ।
নবমপধরুষ : বববকব্যে বক্তব অনধপতসতি যযেসব বব্যেতক্ত, বস্ত বব প্রবণজীর উবল্লেখ কবরন, তিববদর নবমপধরুষ ববল। অররবৎ, বক্তবর সবমবন যনই এমন 
যেব তকছধর করব বক্তব বববকব্যে ববলন, সবগুবলবই নবমপধরুষ। নবম পধরুবষর সবরনববমর রূপ হবলব- যস, তিবরব, তিবহবরব, তিববদর, তিবহববক, ততিতন,
তিবঝোঁবক, তিবঝোঁরব, তিবঝোঁবদর, ইতিব্যেবতদ।]

সমবররক শব্দে
যযে সব শব্দে একই অরর প্রকবশ কবর, তিববদর সমবররক শব্দে বব একবররক শব্দে ববল ।
 
মপলতি, রচিনবয় মবধধযের সশতষ্টি বব রক্ষবর জনব্যে রচিনবর তবতভন্ন জবয়গবয় একই অররবববধক একতট শব্দে বব্যেবহবর নব কবর তভন্ন তভন্ন শব্দে বব্যেবহবর করবর
প্রবয়বজন হয় । তববশষতি কতবতিবয় এববাং কববব্যেধমরজী গদব্যেরচিনবয় এর প্রবয়বজনজীয়তিব খধবই যবতশ ।
 
গুরুত্বপপণর শব্দে : রবতত, কপবল, গরু, লবল, পদ, যকবতকল, সবগর, নদজী, যঘবড়ব, সপযের, চিবঝোঁদ, আবলব, ঘর, ববয়ধ, পবতন, পবরতি, পশতরবজী, 
তবদধব্যেতি, যমবয়/সজী/কনব্যেব, যমঘ অতগ্নি, হবততি, কপবল, সবহসজী, নবরজী, সধগন্ধিব্যে,
 
তকছধ গুরুত্বপপণর সমবররক শব্দে

অতগ্নি অনল, পববক, আগুন, দহন, সবরভপ ক, তশখব, হতিবশন, বতহ্ন, হবশবনর, কশ শবনধ, তবভববসধ, সবরশতচি

অন্ধিকবর আঝোঁধবর, তিমং, তিতমসব, ততিতমর, আন্ধিবর, তিমস, তিম

অতিনধ মদন, অনঙ্গে, কবম, কনপর

আকবশ আসমবন, অমর, গগন, নবভবং, নবভবমণল, খগ, যবব্যেবম, অন্তরজীক্ষ

আবলবক আবলব, যজব্যেবততি, তকরণ, দজীতপ্ত, প্রভব

ইচব আকবঙব, অতভলবষ, অতভরুতচি, অতভপ্রবয়, আগ্রহ, স্পশহব, কবমনব, ববসনব, ববঞব, ঈপব, ঈহব

কপবল ললবট, ভবল, ভবগব্যে, অদশষ্টি, তনয়ততি, অতলক

যকবতকল পরভশ তি, তপক, বসন্তদপতি

কনব্যেব যমবয়, দধতহতিব, দধলবলজী, আতজব, নতননজী, পধতজী, সপতিব, তিনয়ব

গরু যগব, গবভজী, যধনধ

যঘবড়ব অশ, যঘবটক, তিধ রগ, ববতজ, হয়, তিধ রঙ্গে, তিধ রঙ্গেম

ঘর গশহ, আলয়, তনববস, আববস, আশ্রয়, তনলয়, তনবকতিন, ভবন, সদন, ববতড়, ববটজী, ববসসবন

চিক্ষধ যচিবখ, আঝোঁতখ, অতক্ষ, যলবচিন, যনত, নয়ন, দশরবনতনয়

চিন
চিবঝোঁদ, চিনমব, শশজী, শশধর, শশবঙ, শধববাংশ, তহমববাংশ, সধধবকর, সধধববাংশ, তহমববাংশ, যসবম, তবধধ, ইনধ, তনশবকর, তনশবকবন্ত, 
মশগবঙ, রজনজীকবন্ত

চিধল তচিকধ র, কধ ন্তল, যকশ, অলক,

জননজী মব, মবতিব, প্রসপততি, গভর ধবতরণজী, জন্মেদবতজী,

তদন তদবব, তদবস, তদনমবন

যদবতিব অমর, যদব, সধর, ততদশ, অমর, অজর, ঠবকধ র

দ্বিন্দ্বি তববরবধ, ঝগড়ব, কলহ, তবববদ, যেধদ

তিজীর কপ ল, তিট, পবড়, হসকতি, পধতলন, ধবর, তকনবরব



নবরজী রমণজী, কবতমনজী, মতহলব, সজী, অবলব, সজীবলবক, অঙ্গেনব, ভবতসনজী, ললনব, কবন্তব, পত্নেজী, সজীমন্তনজী

নদজী তিতটনজী, তিরতঙ্গেনজী, প্রববতহনজী, হশববতলনজী, যসবতিস্বতিজী, যসবতিতস্বনজী, গবঙ, স্বতরৎ, তনঝরতরনজী, কবল্লেবতলনজী

যনসৌকব নবও, তিরণজী, জলযেবন, তিরজী

পতণতি তবদ্বিবন, জবনজী, তবজ, অতভজ

পদ
কমল, উৎপল, সবরবজ, পঙজ, নতলন, শতিদল, রবজজীব, যকবকনদ, কধ বলয়, পধণরজীক, অরতবন, ইনজীবর, পধষর, তিবমরস, 
মশণবল, সরতসজ, কধ মধদ

পশতরবজী ধরব, ধতরতজী, ধরণজী, অবনজী, যমতদনজী, পশ, পশথজী, ভপ , বসধধব, বসধন্ধিরব, জবহবন, জগৎ, দধতনয়ব, ভপ বন, তবশ, ভপ -মণল

পবরতি হশল, তগতর, পবহবড়, অচিল, অটল, অতদ্র, চিপড়ব, ভপ ধর, নগ, শশঙ্গেজী, শশঙ্গেধর, মহজীধর, মহজীন

পবতন জল, ববতর, সতলল, উদক, অমধ, নজীর, পয়ং, যতিবয়, অপ, জজীবন, পবনজীয়

পধত তিনয়, সধতি, আতজ, যছবল, ননন

পত্নেজী জবয়ব, ভবযেরব, ভবতমনজী, সজী, অধরবঙ্গেজী, সহধতমরণজী, জজীবন সবরজী, বউ, দবরব, বতনতিব, কলত, গশতহণজী, তগন্নজী

পবতখ পক্ষজী, যখচির, তবহগ, তবহঙ্গে, তবহঙ্গেম, পতিতজী, খগ, অণজ, শকধ ন্ত, তদ্বিজ

ফধ ল পধষ, কধ সধম, প্রসপন, রঙ্গেন

বশক্ষ গবছ, শবখজী, তবটপজী, অটতব, দ্রুম, মহজীরূহ, তিরু, পবদপ

বন অরণব্যে, জঙ্গেল, কবনন, তবতপণ, কধ ঞ, কবন্তবর, অটতব, বনবনজী, গহন

ববয়ধ ববতিবস, অতনল, পবন, হবওয়ব, সমজীর, সমজীরণ, মবরুতি, গন্ধিবহ

তবদধব্যেতি তবজলজী, ত্বতড়ৎ, ক্ষণপ্রভব, যসসৌদবতমনজী, চিপলব, চিঞলব, দবতমনজী, অতচিরপ্রভব, শম্পব

মবনধষ  মবনব, মনধষব্যে, যলবক, জন, নশ, নর,

মবতট তক্ষততি, মশততকব,

যমঘ জলধর, জজীমশতি, ববতরদ, নজীরদ, পবয়বদ, ঘন, অমধদ, তিবয়দ, পবয়বধর, বলবহক, যতিবয়ধর

রবজব নরপততি, নশপততি, ভপ পততি, ববদশবহ

রবতি রবতত, রজনজী, তনতশ, যেবতমনজী, শবররজী, তবভববরজী, তনশব, তনতশতরনজী, ক্ষণদব, ততযেবমব

শরজীর যদহ, তবগ্রহ, কবয়, কবলবর, গব, গবত, তিনধ, অঙ্গে, অবয়ব

সপর সবপ, অতহ, আশজীতবষ, উরহ, নবগ, নবতগনজী, ভধ জঙ্গে, ভধ জগ, ভধ জঙ্গেম, সরজীসশপ, ফণজী, ফণবধর, তবষধর, ববয়ধভধ ক

সজী পত্নেজী, জবয়ব, সহধতমরণজী, ভবযেরব, যবগম, তবতব, বধপ,

স্বণর যসবনব, কনক, কবঞন, সধবণর, যহম, তহরণব্যে, তহরণ

স্বগর যদববলবক, দধব্যেবলবক, যববহশতি, সধরবলবক, দধব্যে, ততদশবলয়, ইনবলয়, তদবব্যেবলবক, জবন্নবতি

সবহসজী অভজীক, তনভর জীক,

সবগর
সমধদ্র, তসন্ধিধ , অণরব, জলতধ, জলতনতধ, ববতরতধ, পবরবববর, রত্নেবকর, বরুণ, দতরয়ব, পবরবববর, ববরজীন, পবরবর, ববরজীশ, 
পবয়বতনতধ, যতিবয়তধ, ববতরতনতধ, অমধতধ

সপযের
রতব, সতবতিব, তদববকর, তদনমতন, তদননবর, তদবববসধ, অকর , ভবনধ, তিপন, আতদতিব্যে, ভবসর, মবতিরণ, অবাংশ, প্রভবকর, 
তকরণমবলজী, অরুণ, তমতহর, পধষব, সপর, তমত, তদনপততি, ববলতক, অষরমব

হবতি কর, ববহ, ভধ জ, হস্ত, পবতণ

হস্তজী হবততি, করজী, দন্তজী, মবতিঙ্গে, গজ, ঐরববতি, তদ্বিপ, তদ্বিরদ, ববরণ, কধ ঞর, নবগ

লবল যলবতহতি, রক্তবণর

যঢউ তিরঙ্গে, ঊতমর, লহরজী, বজীতচি, মওজ



সবমবচবতরতি শব্দে
এখববন তকছধ সবমবচবতরতি শব্দে ও তিববদর অরর উবল্লেখসহ ববকব্যে রচিনব কবর যদখববনব হবলব-
অনব্যে (অপর) :তিববক অনব্যে তদন আসবতি ববলতছ
অন্ন (ভবতি) আমরব অন্ন ছবড়ব জজীবন ধবরণ করবতি পবতর নব।
অশ (যঘবড়ব) :অশ একতট দ্রুতিগবমজী প্রবণজী।
অশ (পবরর) :অশ্ম তনবক্ষবপ সপরতটর মস্তক চিপণর হইল।
অনধ (পশবৎ) :তমরব্যেবববদজীর অনধগমন করব উতচিতি নয়।
অণধ (ক্ষধদ্রতিম) :এ তবশবল পশতরবজী অণধপরমবণধর সশতষ্টি।
অপচিয় (নষ্টি) :যকববনব তকছধই অপচিয় করব ভববলব নয়।
অবচিয় (সবাংগ্রহ) :এ অবাংশতট কতব সধতফয়ব কবমববলর কতবতিব যরবক অবচিতয়তি হবয়বছ।
অবদবন (কজীততির ) :যরতডও আতবষববর হবজবতনক জগদজীশচিবনর অবদবন রবয়বছ।
অবধবন (মবনববযেবগ):গুরুজবনর উপবদশ অবধবন সহকববর যশবনব উতচিতি।
অতবরবম (অনবরতি):দধতদন ধবর অতবরবম বশতষ্টি।
অতভরবম (সধনর) :বববাংলববদবশর মবতিব এমন নয়নবতভরবম দশশব্যে আর যকবরবও যদতখতন।
অতনষ্টি (ক্ষততি) :পবরর অতনষ্টি করবতি যগবল তনবজর অতনষ্টি হয়।
অতনষ (তনষবহজীন) :অতনষ ছবত জজীববন উন্নততি করবতি পববর নব।
আপন (তনজ) : সববরই আপন কববজ মন যদওয়ব উতচিতি।
আপণ (যদবকবন) :শহবর বহর আতলর একতট আপণ আবছ।
আববস (ববসসবন) :যলবকতটর আববস অবনক দপবর।
আভবস (ইতঙ্গেতি) :যখলব যদখবর জনব্যে সধল বন্ধি রবকবতি পববর ববল রতফক সব্যেবর আভবস তদবয়বছন।
আসবর (জলকণব) :আষববঢ় যমঘ যরবক আসবর নববম।
আষবঢ় (মবস তববশষ):আষবঢ়শ্রববণ বষরবকবল।
আশব (আকবঙব) : যবতশ আশব কবরই ভধ ল কবরতছ।
আসব (আগমন) : ববববর আজ সধ বল আসবর করব।
আবরণ (আচবদন) :এ আবরবণর যভতিবর রহসব্যে আবছ।
আভরণ (অলবাংকবর):যমবয়রব আভরণ পছন কবর।
উপবদবন (উপকরণ) :বববব আচিববরর সব উপবদবন এবনবছন।
উপবধবন (ববতলশ) :উপবধবন ছবড়ব যশবয়ব যেবয় নব।
উদব্যেতি (প্রস্তধ তি) : যলবকতট চিবল যযেবতি উদব্যেতি হবয়তছল।
উদতি (অতবনজীতি) :কখবনবই উদতি আচিরণ করবতি যনই।
কমল (পদফধ ল) :আমববদর তদতঘবতি রক্তকমল ফধ বটবছ।
যকবমল (নরম) :তশশতটর হবতিখবনব খধবই যকবমল।
কধ ল (ববাংশ) :ততিতন উচ কধ বল জবন্মেতছবলন।
কধ ল (বরই) :এ গববছর কধ ল যখবতি মজব।

অরর  এববাং  ববনববন  তভন্নতিব  রবকব  সবতত্বও যকববনব  যকববনব  শবব্দের  উচবরণ  প্রবয়  একই রকম।  এ  ধরবনর  শব্দেবক সবমবচবতরতি শব্দে বব
প্রবয় সবমবচবতরতি শব্দে ববল। যযেমন- ‘অন্ন’ এববাং ‘অনব্যে’ শব্দেদধতটর উচবরণ প্রবয় একই রকম হবলও এবদর ববনবন এববাং অবরর পবররকব্যে আবছ।
‘অনব্যে’ শবব্দের অরর অপর এববাং ‘অন্ন’ শবব্দের অরর ভবতি।
তকছধ উদবহরণ-

শর তিজীর/তিশ ণতববশষ ধধম প্রবচিধযের, জবঝোঁকজমক



ষড় ছয় (৬) ধপম যধবঝোঁয়ব

সর দধবধর মবলবই সধতি পধত

স্বর শব্দে, সধর সপতি সবরতর, জবতি

আবরণ আচবদন তশকবর মশগয়ব

আভরণ গহনব, অলবাংকবর, ভপ ষণ স্বজীকবর যমবন যনওয়ব, বরণ

 

অন্ন ভবতি পড়-পড় পড়ন্ত

অনব্যে অপর পর পর এবকর পর এক

আসব আগমন ববণজী করব, উতক্ত

আশব প্রতিব্যেবশব, ভরসব ববতন গয়নব হতিতরর মজধতর

যবতশ অবনক তনচি তনম্ন সবন, ববতড়র তনম্নতিল

যবশজী যবশধবরজী (ছদববশজী) নজীচি হজীন, তনকশ ষ্টি

শব মশতিবদহ সকল সব, সমস্ত

সব সমস্ত শকল মববছর আঝোঁশ

কবঝোঁচিব অপক কবঝোঁটব কণ্টক

কবচিব হধসৌতি করব কবটব কতিরন

গবঝোঁরব যগঝোঁবর যদয়ব গবঝোঁ গ্রবম

গবরব কবতহনজী, কবতহনজীকববব্যে গব শরজীর

ঘবঝোঁতট দবঝোঁতড় পপণরবচদ

ঘবতট দবতড় মবতঝ

ববঝোঁক নদজী বব পবরর ববঝোঁক ববঝোঁধব বন্ধিন

ববক করব ববধব প্রততিহতি করব, যরবধ করব

কবঝোঁদব কনন যগবঝোঁড়ব অন্ধি বব উগ্রভববব সমররনকবরজী

কবদব কদরম যগবড়ব তনবচির অবাংশ

ববঝোঁ ববম যরবধ প্রততিবরবধ, ববধব যদয়ব

বব অরবব, তকবাংবব যরবদ যরসৌদ্র

বরশব কপ ল তিজীর, উপকপ ল

বরষব বষরব, বশতষ্টি কধ ল বরই/জবতি

ক্ষধরধবর প্রচিণ ধবরববলব

ক্ষধরধবরব ক্ষধ বরর মতি ধবরববলব যযে প্রববহ বব যসবতি

 

সবড়ব শব্দে বব ডববকর জববব, প্রততিতকয়ব যশবনব শ্রবণ

সবরব সমগ্র, যশষ, আকধ ল যসবনব স্বণর

যদড়জী যদড়গুণ যজবড় যেধগল

যদতর তবলম যজবর বল, শতক্ত, সবমররব্যে

পবতড় পবরবপবর



পবতর সমরর বব সক্ষম হই

তবপরজীতিবররক শব্দে/ তবপরজীতি শব্দে
একতট শবব্দের তবপরজীতি অররববচিক শব্দেবক তবপরজীতিবররক শব্দে বব তবপরজীতি শব্দে ববল ।

• সবধবরণতি শবব্দের শরুবতি অ, অন, অনব, অপ, অব, দপর, ন, নব, তন, তনর প্রভশ ততি উপসগরগুবলব যেধক্ত করবল শবব্দের অরর নব-ববচিক
বব তনবষধবববধক অবরর রূপবন্ততরতি হয় । তিবই শবব্দের তবপরজীতি শব্দে হতিতরবতিও এই উপসগরগুবলব বব্যেবহৃতি হবতি যদখব যেবয় । 

যযেমন- আগতি – শব্দেতটর শরুবতি অন- উপসগরতট যেধক্ত হবয় তবপরজীতি শব্দে হল- অনবগতি ।
• আববর যযে সব শবব্দের শরুবতি হব্যেবঝোঁ-যববধক উপসগর রববক, তিববদর শরুর যসই উপসবগরর বদবল নব-যববধক উপসগরও বব্যেবহৃতি হবতি 

যদখব যেবয় । 
যযেমন- অনধরবগ- শব্দেতট রবগ- শব্দেমপবলর পপববর অনধ- উপসগর যেধক্ত হবয় গতঠতি হবয়বছ, যযেখববন অনধ- উপসগরতট ইততিববচিক অরর প্রকবশ 
কবরবছ । এখন অনধ-র পতরববতির  তব- উপসগর বব্যেবহবর করবল, তবরবগ- শবব্দে তব-উপসগরতট যনততিববচিক অরর প্রকবশ কবর, এববাং শব্দেতটর অরর 
সম্পপণর উবল্টে যেবয় । অররবৎ, ইততিববচিক অনধ- উপসবগরর বদবল যনততিববচিক তব-উপসবগরর বব্যেবহববর তবপরজীতি শব্দে গতঠতি হল ।

• তিবব সবধবরণতি, শবব্দের তবপরজীতি শব্দেগুবলব অবররর তদক যরবক তবপরজীতি অররবববধক হয়; নব-যববধক বব যনততিববচিক হয় নব । তিবই, 
অতধকববাংশ যক্ষবতই এরকম যকবন তনয়ম খববট নব । বরবাং অবররর তদক যরবক যেরবযের তবপরজীতি শব্দেতটই গশহজীতি হয় । 

যযেমন- আজ – কবল, অতিজীতি- ভতবষব্যেতি, অধম- উতম, ইতিব্যেবতদ ।
তকছধ গুরুত্বপপণর তবপরজীতি শব্দে
অ

অকমরক সকমরক অজ প্রবজ অতধতিব্যেকব উপতিব্যেকব

অক্ষম সক্ষম অততিকবয় ক্ষধদ্রকবয় অনন্ত সবন্ত

অগ্র পশবৎ অততিবশতষ্টি অনববশতষ্টি অনধকপ ল প্রততিকপ ল

অগ্রজ অনধজ অতিজীতি ভতবষব্যেতি অনধগ্রহ তনগ্রহ

অণধ বশহৎ অদব্যে কলব্যে অগ্রজ অনধজ

অচিল সচিল অধং ঊধ্বর অনধরক্ত তবরক্ত

অচিলবয়তিন সচিলবয়তিন অধম উতম অনধরবগ তবরবগ

অবচিতিন সবচিতিন অধমণর উতমণর অনধবলবম প্রততিবলবম

অলজীক সতিব্যে অশন অনশন অস্তগবমজী উদজীয়মবন

অল্পপ্রবণ মহবপ্রবণ অসজীম সসজীম অতস্ত নবতস্ত/যনততি

অতহবাংস সতহবাংস

আ

আকষরণ তবকষরণ আধবর আবধয় আবরবহণ অববরবহণ

আকধ ঞন প্রসবরণ আপদ সম্পদ আদ্রর শষ

আগতি অনবগতি আবশব্যেক অনববশব্যেক আযের অনবযের

আগমন প্রসবন আবতশব্যেক ঐতচক আলসব্যে শ্রম

আজ কবল আববতদ অনবববতদ আবলব আঝোঁধবর

আত পর আববহন তবসজরন আশজীবরবদ অতভশবপ

আতজীয় অনবতজীয় আতবভর বব ততিবরবভবব আসক্ত তনরবসক্ত

আতদ অন্ত আতবভপর তি ততিবরবতহতি আসবতম ফতরয়বদজী



আতদম অতন্তম আতবল অনবতবল আতস্তক নবতস্তক

আদব্যে অন্তব্যে আবশতি উন্মেধক্ত আসব অনবসব

ই

ইচধক অতনচধক ইদবনজীন্তন তিদবনজীন্তন ইহকবল পরকবল

ইতির ভদ্র ইষ্টি অতনষ্টি ইহবলবক পরবলবক

ইততিববচিক যনততিববচিক ইহবলসৌতকক পবরবলসৌতকক

ঈ

ঈদশশ তিবদশশ ঈষৎ অতধক

উ

উক্ত অনধক্ত উতরবয়ণ দতক্ষণবয়ন উন্নতি অবনতি

উগ্র যসসৌমব্যে উতবপ হশতিব্যে উন্নততি অবনততি

উচ নজীচি উতজীণর অনধতজীণর উন্নজীতি অবনতমতি

উজবন ভবতট উতবন পতিন উন্নয়ন অবনমন

উঠততি পড়ততি উতততি পততিতি উন্মেধখ তবমধখ

উঠন্ত পড়ন্ত উদয় অস্ত উন্মেজীলন তনমজীলন

উৎকশ ষ্টি তনকশ ষ্টি উদতি তবনজীতি/ নম উপকষর অপকষর

উৎকষর অপকষর উদ্বিশত ঘবটততি উপচিয় অপচিয়

উৎরবই চিড়বই উদব্যেতি তবরতি উপকবরজী অপকবরজী

উতম অধম উদব্যেম তবরবম উপকবতরতিব অপকবতরতিব

উতমণর অধমণর উবরর ঊষর উপতচিকজীষরব অপতচিকজীষরব

উতর দতক্ষণ উষ শজীতিল

ঊ

ঊধ্বর অধং ঊধ্বরগততি অবধবগততি ঊষব সন্ধিব্যেব

ঊধ্বরতিন অধস্তন ঊধ্বরগবমজী অবধবগবমজী ঊষর উবরর

ঋ

ঋজধ বক

এ

একবন্ন পশরগবন্ন একবল যসকবল একপ ল ওকপ ল

এখন তিখন

ঐ

ঐকমতিব্যে মতিবভদ ঐশযের দবতরদ্রব্যে ঐতহক পবরততক

ঐকব্যে অননকব্যে

ও

ওস্তবদ সবকবরদ

ঔ

ঔদবযের কবপরণব্যে ঔতচিতিব্যে অবনসৌতচিতিব্যে ঔজ্জ্বলব্যে মবতনমব

ঔদতিব্যে তবনয়

ক



কতচি ঝধ নব কধ ৎতসতি সধনর কশ শবঙ্গেজী সপলবঙ্গেজী

কদবচিবর সদবচিবর কধ ফল সধফল কশ ষ শভ/যগসৌর

কতনষ যজব্যেষ কধ বধতদ সধবধতদ কশ ষবঙ্গে যশতিবঙ্গে

কপট সরল/অকপট কধ বমরু সধবমরু যকবমল কতঠন

কপটতিব সরলতিব কধ রুতচি সধরুতচি কনন হবসব্যে

কমরঠ অকমরণব্যে কধ লজীন অন্তব্যেজ যকবধ প্রজীততি

কল্পনব ববস্তব কধ শবসন সধশবসন ক্ষণসবয়জী দজীঘরসবয়জী

কবপধরুষ বজীরপধরুষ কধ তশক্ষব সধতশক্ষব ক্ষজীপ্র মনর

কধ ঞন প্রসবরণ কশ তিজ অকশ তিজ/ কশ তিঘ ক্ষজীয়মবন বধরমবন

কধ তটল সরল কশ পণ বদবনব্যে

কধ ৎসব প্রশবাংসব কশ শ সপল

খ

খব্যেবতি অখব্যেবতি খধচিরব পবইকবতর যখদ হষর

খব্যেবততি অখব্যেবততি

গ

গঞনব প্রশবাংসব গপঢ় বব্যেক্ত যগসৌণ মধখব্যে

গততি তসততি গুপ্ত প্রকবতশতি যগসৌরব অবগসৌরব

গদব্যে পদব্যে গশহজী সন্নব্যেবসজী গ্রবমজীণ নবগতরক

গণব্যে নগণব্যে গ্রহণ বজরন গ্রবমব্যে শহবর

গরল অমশতি গশহজীতি বতজরতি গ্রবহব্যে অগ্রবহব্যে

গতরমব লতঘমব যগঝোঁবয়ব শহবর

গতরষ লতঘষ যগবপন প্রকবশ

ঘ

ঘবটততি ববড়ততি ঘবতি প্রততিঘবতি ঘশণব শ্রদব

চি

চিক্ষধষ্মবন অন্ধি চিল অচিল তচিরবয়তি সবমতয়ক

চিঞল তসর চিতলতি অচিতলতি/সবধধ চিপ ব্যেতি অচিপব্যেতি

চিড়বই উৎরবই তচিন্তনজীয় অতচিন্তব্যে/অতচিন্তনজীয়

চিতিধ র তনববরবধ চিধবনবপধতট রুই-কবতিলব

ছ

ছটফবট শবন্ত

জ

জঙ্গেম সববর জল সল যজবড় তববজবড়

জড় যচিতিন জবল সবল যজবয়বর ভবটব

জতটল সরল জলচির সলচির যজব্যেবৎসব অমববসব্যেব

জনবকজীণর জনতবরল জবতিজীয় তবজবতিজীয় জবতি অজবতি

জন্মে মশতিধ ব্যে জবল আসল জবনজী মপখর



জমব খরচি তজনব মধদরব যজয় অবজয়

জতরমবনব বকতশশ জজীবন মরণ যজব্যেষব কতনষব

জবগ্রতি ঘধমন্ত/সধপ্ত জজীতবতি মশতি

জবগরণ ঘধম/সধপ্ত হজব অনজব

ঠ

ঠধনবকব মজবধতি

ড

ডধ বন্ত ভবসন্ত

তি

তিদজীয় মদজীয় তিবরুণব্যে ববধরকব্যে তিজীক সপল

তিন্মেয় মন্মেয় ততিতমর আবলবক তিজীব মশদধ

তিসর সবধধ ততিরসবর পধরসবর তিধ ষ্টি রুষ্টি

তিবপ হশতিব্যে তিজীযেরক ঋজধ ত্বতরতি শ্লর

দ

দতক্ষণ ববম দধজরন সধজন দশঢ় তশতরল

দণ পধরসবর দধতদরন সধতদন দশশব্যে অদশশব্যে

দবতিব গ্রহজীতিব দধনরবম সধনবম যদনব পবওনব

তদবস রজনজী দধবধরতদ সধবধতদ যদশজী তববদশজী

তদবব তনতশ/রবতত দধভর বগব্যে যসসৌভবগব্যে যদবষ গুণ

তদববকর তনশবকর দধমরততি সধমততি যদবষজী তনবদরবষ

দজীঘর হ্রেস্ব দধলরভ সধলভ যদবস্ত দধশমন

দজীঘরবয়ধ স্বল্পবয়ধ দধষশ ততি সধকশ ততি তদ্বিধব তনতদ্বিরধব/ তদ্বিধবহজীন

দধংশজীল সধশজীল দধষ্টি তশষ্টি হদ্বিতি অনদ্বিতি

দধরন্ত শবন্ত দপর তনকট দধব্যেবলবক ভপ বলবক

দধগরম সধগম দ্রুতি মনর

ধ

ধনবতক ঋণবতক ধবরববলব যভবঝোঁতিব ধপতির যববকব

ধনজী তনধরন/দতরদ্র ধবতমকর অধবতমরক ধশতি মধক্ত

ধবল শব্যেবমল

ন

নতিধ ন পধরবতিন তননব জবগরণ তনমরল মতলন

নবজীন তনতনতি তনবয়বগ বরখবস্ত তনলরজ্জ সলজ্জ

নবজীন প্রবজীণ তনরক্ষর সবক্ষর তনশয়তিব অতনশয়তিব

নর নবরজী তনরবলম স্বববলম নজীরস সরস

নশর অতবনশর তনরস সশস তনবশষ্টি সবচিষ্টি

নবববলক সবববলক তনরবকবর সবকবর হনংশব্দেব্যে সশব্দে

তনংশবস প্রশবস তনদরয় সদয় হনততিকতিব অননততিকতিব



তনকশ ষ্টি উৎকশ ষ্টি তনতদরষ্টি অতনতদরষ্টি হনসতগরক কশ ততম

তনতিব্যে অতনতিব্যে তনবদরশক অতনবদরশক নব্যেবয় অনব্যেবয়

নপব্যেন অতধক

প

পক্ষ তবপক্ষ পপণব্যেববন পপণব্যেহজীন প্রফধ ল্লে মবন

পটধ অপটধ পধরসবর ততিরসবর প্রবজীণ নবজীন

পতণতি মপখর পধষ্টি ক্ষজীণ প্রববশ প্রসবন

পতিন উতবন পপতণরমব অমববসব্যেব প্রভধ ভশ তিব্যে

পর তবপর পপবর পতশম প্রশবস তনংশবস

পতবত অপতবত পপবরবতির জী পরবতির জী প্রসন্ন তবষণ

পরকজীয় স্বকজীয় পপবরসপরজী উতরসপরজী প্রসবরণ সবাংবকবচিন/আকধ ঞন

পরবরর স্ববরর পপবরবহ অপরবহ প্রবচিব্যে প্রতিজীচিব্যে

পতরকতল্পতি অপতরকতল্পতি প্রকবতশতি অপ্রকবতশতি প্রবচিজীন অবরবচিজীন

পতরবশবতধতি অপতরবশবতধতি প্রকবশ যগবপন প্রততিকপ ল অনধকপ ল

পতরশ্রমজী অলস প্রকববশব্যে যনপবরব্যে প্রবয়শ কদবতচিৎ

পবপ পপণব্যে প্রজ্জ্বলন তনবরবপণ প্রবরম যশষ

পবপজী তনষবপ প্রতিব্যেক্ষ পবরবক্ষ প্রজীততিকর অপ্রজীততিকর

পবতররব অপবতররব প্রধবন অপ্রধবন

ফ

ফলন্ত/ফলনশজীল তনস্ফলব ফলববন তনস্ফল ফবঝোঁপব তনবরট

ব

বক্তব যশ্রবতিব ববধব্যে অববধব্যে তবফল সফল

বননব গঞনব ববমপনজী ডবনপনজী তবফলতিব সফলতিব

বনজী মধক্ত ববস্তব কল্পনব তবববদ সধববদ

বদ মধক্ত ববলব্যে ববধরকব্যে তববয়বগবন্ত তমলনবন্ত

বন্ধিন মধতক্ত ববহলব্যে স্বল্পতিব তববয়বগবন্তক তমলনবন্তক

বন্ধিধ র মসশণ ববহব্যে আভব্যেন্তর তবরহ তমলন

বনব্যে যপবষব তববজতিব তবতজতি তবলতমতি দ্রুতি

ববয়ববজব্যেষ ববয়বকতনষ তবদ্বিবন মপখর তবষবদ আনন/ হষর

বরখবস্ত বহবল তবধমরজী স্বধমরজী তবস্তশ তি সবাংতক্ষপ্ত

বধরমবন ক্ষজীয়মবন তবনয় ঔদতিব্যে বব্যেক্ত গুপ্ত

বতধরষধ ক্ষতয়ষধ তবনজীতি উদতি বব্যেরর সবররক

বতহভপর তি অন্তভপরক্ত তবপন্ন তনরবপদ বব্যেররতিব সবররকতিব

ববতদ তবববতদ তবপন্নতিব তনরবপতব বব্যেতষ্টি সমতষ্টি

ভ

ভতক্ত অভতক্ত ভবটব যজবয়বর ভপ তি ভতবষব্যেতি

ভদ্র ইতির ভবসব যডববব ভপ তমকব উপসবাংহবর



ভজীরু তনভর জীক যভবগ তিব্যেবগ যভদ অবভদ

ম

মঙ্গেল অমঙ্গেল মহবতব দধরবতব মধক্ত বনজী

মঞধর নবমঞধর মবনবনসই যবমবনবন মধখব্যে যগসৌণ

মনতিকব্যে মতিবননকব্যে মবনব্যে অমবনব্যে মপখর জবনজী

মসশণ খসখবস তমতিবব্যেয়জী অতমতিবব্যেয়জী মপতির তবমপতির

মহৎ নজীচি তমরব্যেব সতিব্যে যমসৌতখক তলতখতি

মহবজন খবতিক তমলন তবরহ যমসৌতলক যযেসৌতগক

যে

যেত্নে অযেত্নে যেধদ শবতন্ত যযেসৌর একক

যেশ অপযেশ যযেবগ তববয়বগ যযেসৌবন ববধরকব্যে

যেধক্ত তবযেধক্ত যযেবগব্যে অবযেবগব্যে

যেধগল একক যযেবজন তববয়বজন

র

রক্ষক ভক্ষক রবতজ নবরবজ যরবদ বশতষ্টি

রমণজীয় কধ ৎতসতি রুগ্নি সধস যরবগজী তনবরবগ

রতসক যবরতসক রুদ মধক্ত

রবজব প্রজব রুষ্টি তিধ ষ্টি

ল

লতঘষ গতরষ লবজধক তনলরজ্জ যলন যদন

লঘধ গুরু যলজ মবরব যলনব যদনব

লব হর যলসৌতকক অবলসৌতকক

শ

শঠ সবধধ তশষ্টি অতশষ্টি শষ তসক্ত

শঠতিব সবধধতিব তশষব্যে গুরু শপণব্যে পপণর

শবতয়তি উতততি শজীতি গ্রজীষ্ম যশবভন অবশবভন

শয়ন উতবন শজীতিল উষ শবস প্রশবস

শবরজীতরক মবনতসক শকপক্ষ কশ ষপক্ষ শ্রী তবশ্রী

শবলজীন অশবলজীন শতচি অশতচি শ্লজীল অশ্লজীল

শবসক শবতসতি শদ অশদ

তশক্ষক ছবত শভ কশ ষ

স

সবাংকজীণর প্রশস্ত সদশশ তবসদশশ সবহতসকতিব ভজীরুতিব

সবাংবকবচিন প্রসবরণ সধবব তবধবব তসক্ত শষ

সবাংকধ তচিতি প্রসবতরতি সতন্ধি তবগ্রহ সধকশ ততি দধষশ ততি

সবাংতক্ষপ্ত তবস্তশ তি সতন্নধবন বব্যেবধবন সধগম দধগরম

সবাংবক্ষপ তবস্তবর সফল তবফল সধনর কধ ৎতসতি



সবাংবক্ষতপতি তবস্তবতরতি সবল দধবরল সধদশরন কধ দশরন

সবাংগতি অসবাংগতি সববক তনবরবক সধধব জবগ্রতি

সবাংযেতি অসবাংযেতি সমতিল অসমতিল সধপ্ত জবগ্রতি

সবাংযেধক্ত তবযেধক্ত সমতষ্টি বব্যেতষ্টি সধবয়ব দধবয়ব

সবাংবযেবগ তববয়বগ সমবতপকব অসমবতপকব সধশজীল দধংশজীল

সবাংবযেবজন তববয়বজন সমবপ্ত আরম সধশ্রী কধ শ্রী

সবাংতশ্লষ্টি তবতশ্লষ্টি সম্পদ তবপদ সধষম অসম

সবাংবশ্লষণ তববশ্লষণ সম্প্রসবরণ সবাংবকবচিন সধসহ দধংসহ

সবাংহতি তবভক্ত সমধখ পশবতি সধস দধস

সবাংহততি তবভতক্ত সরব তনরব সপক সপল

সকমরক অকমরক সরল কধ তটল/জতটল সশতষ্টি ধ্ববাংস

সকবল তবকবল সশস তনরস যসসৌতখন যপশবদবর

সতকয় তনতষ্ক্রিয় সস্তব আকব যসসৌভবগব্যেববন দধভর বগব্যেববন/ভবগব্যেহতি

সক্ষম অক্ষম সসজীম অসজীম স্তধ ততি তননব

সচিল তনশল সহবযেবগ অসহবযেবগ স্তববক তননধক

সবচিতিন অবচিতিন সতহষধ অসতহষধ সববর জঙ্গেম

সবচিষ্টি তনবশষ্টি সবঝোঁঝ সকবল সলভবগ জলভবগ

সচতরত দধশতরত সবকবর তনরবকবর তসগ রুক্ষ

সজবগ তনতদ্রতি সবক্ষর তনরক্ষর স্বনবমজী যবনবমজী

সজ্জন দধজরন সবদশশব্যে হবসবদশশব্যে স্বগর নরক

সজবন অজবন সবফলব্যে বব্যেররতিব স্ববতিন্ত্রেব্যে সবধবরণত্ব

সঞয় অপচিয় সবববলক নবববলক স্ববধজীন পরবধজীন

সতিজী অসতিজী সবববতলকব নবববতলকব স্ববররপর পরবররপর

সত্বর ধজীর সবমব্যে হবষমব্যে স্মশততি তবস্মশততি

সদয় তনদরয় সবর অসবর তসর অতসর

সদর অনর সবররক তনরররক

সদবচিবর কদবচিবর সবহসজী ভজীরু

হ

হরণ পপরণ হবল সবববক হৃদব্যেতিব শততিব

হষর তবষবদ হবলকব ভবতর হ্রেস্ব দজীঘর

হবতজর গরহবতজর তহতি অতহতি হ্রেবস বশতদ

হবর তজতি তহবসতব যবতহবসতব

প্রবয়বজনজীয় তকছধ  শদ ববনবন
চিবকতর,  সবক্ষজী,  সবক্ষব্যে,  এতিদদ্বিবরব,  এতিদসবাংকবন্ত,  উপযেধরক্ত/উপতরউক্ত,  উতল্লেতখতি,  ইবতিবমবধব্যে,  ইতিংপপববর,  পতরমবধব্যে,  সধষধ ,  অদব্যেববতধ,



যেরবতবতহতি, আকবঙব, কবতঙতি, দবতব, জবতর, যসবব, পতরবষবব, স্বচ, সচল, দ্বিন্দ্বি, দপর, দপর-দপরবন্ত, দপরজীকরণ, অদপর, দপরত্ব, দপরবজীক্ষণ,
দধরতবন,  দপতষতি,  দপষণ,  দপষণজীয়,  দধগরব,  দধগর,  দধদরবন্ত,  দধরবসব,  দধরন্ত,  দধনরজীততি,  দধবযেরবগ,  দধঘরটনব,  দধনরবম,  দধবভর বগ,  দধরবকবঙব,  দধতদরন,  দধবরল,
দধজরয়, দধরববরবগব্যে, দধরূহ, ভধ বন, ভপ তম, অদ্ভধতি, ভধ তিধ বড়, ভস্মজীভপ তি, ভপ তি, বতহভপর তি, ভপ তিপপবর,  ভপ তমকব, ভপ তমষ, ভপ য়সজী, ভধ ক্ত, ভধ তক্ত, ভধ ল,
ভধ য়ব,  মধহপতির ,  মধমপষধর,  তবদব্যেব,  তবদ্বিবন,  উতচিতি,  যফরতি,  যফরতিবযেবগব্যে,  জগৎ,  জগবতি,  তবদধব্যেৎ,  তবদধব্যেবতি,  ভতবষব্যেৎ,  ভতবষব্যেবতি,  আতসবৎ,
আতসববতি,  যেববৎ,  সবক্ষবৎ,  সবক্ষবৎকবর,  সবক্ষববতি,  পবইকবতর,  সরকবতর,  দরকবতর,  তিরকবতর,  মসবতর,  সহকবরজী,  আববদনকবরজী,
সবহবযেব্যেকবরজী,  পতরববশনকবরজী,  দশরনকবরজী,  তিদবরককবরজী,  দধষশ তিকবরজী,  অতনষ্টিকবরজী,  অনধসবরজী,  কমরচিবরজী,  প্রতিজীকজী,  যেবতজী,  ছবতজী,  ধনজী,
মজীমববাংসব, মনজীষজী, সজীমব, সজীমবহজীন, ইদবনজীবাং, তিদবনজীবাং, সমজীচিজীন, সবরবঙ্গেজীণ, যগবষজী, ঋণগ্রহজীতিব, লকজী, হজীরব, হজীরক, নজীল, সধনজীল, নজীলব,
নজীলক, নজীতলমব, সজজীব, রবজজীব, রবজীন, নবরবয়ণ, যেকব, হপতিশ ক, অমববসব্যেব, ধরন, ধবরণ দরুন, দবরুণ, ঊধ্বর, ঊধ্বরতিন, স্তপ প, অতিব্যেন্ত,
অতিব্যেতধক,  অধব্যেয়ন,  বব্যেবকরণ,  গগন,  প্রবঙ্গেণ,  সবন্ত্বনব,  সবরস্ববন্ত,  শজীতিবতির ,  সবদব্যেবজবতি,  অতগ্রম,  তনখধঝোঁতি,  বব্যেবহতি,  অবব্যেবহতি,  অবব্যেবহততি,
একমধখজী, তদ্বিমধখজী, ততমধখজী, বহমধখজী, মধবখবমধতখ, পবয়রব, যেববজ্জজীবন, উজ্জজীতবতি, গতরব, রুপব, রুপবতল, রূপ, রূপবন্তর, রূপবন্ততরতি, স্বরূপ,
রূপসজী,  কবযেরববতল,  শতির ববতল,  বব্যেবখব্যেববতল,  তনয়মববতল,  তিরব্যেববতল,  জরুতর,  বদতল,  যময়বতদ,  মঞধতর,  মজধতর,  কবতরগতর,  আমদবতন,
রফতিবতন/রপ্তবতন,  জ্ববলবতন,  নতিধ ন,  নপতিন,  পধনংপ্রকবশ,  পধনংপরজীক্ষব,  পধনংপ্রববশ,  পধনংপ্রততিষব,  পধনজরজীতবতি,  পধনতনরবয়বগ,  পধনতনরমরবণ,
পধনতমরলন,  পধনলরবভ,  পধনমধরতদ্রতি,  পধনতবরচিবর,  পধনতবরববচিনব,  পধনগরঠন,  পধনবরবসন,  পধনরুদবর,  পধনরববশতত,  পধনরুতক্ত, মপখর,  খবস,  অগ্রহবয়ণ,
পধষতরণজী, শবশতি, শশর, শবশতড়, মবনববযেবগ, তশরবশ্ছেদ, অঞতল, গজীতিবঞতল, শ্রদবঞতল, রবতত, অপরবহ (ণ), পপবরবহ (ণ), মধব্যেবহ্ন (ন),
সবয়বহ্ন (ন), অভব্যেস্ত, আশস্ত, স্বতস্ত, অস্বতস্ত, ববধবগ্রস্ত, ক্ষততিগ্রস্ত, হতিবশবগ্রস্ত, তবপদগ্রস্ত, তনকটস, দ্বিবরস, মধখস, কণ্ঠস, মঞস, পদস,
অপদস,  সধস,  দধস,  পধরসবর,  পধরসশতি,  ততিরসবর,  নমসবর,  ভবসর,  আতবষবর,  দধষর,  বতহষশ তি,  বতহষবর,  তনষবশন,  তনষবপ,  তনষতত,
মতস্তষ, সরকবতর, যবসরকবতর, ববতড়, গবতড়, শবতড়, আসবতম,  আইতন, যবআইতন, ইরবতন, জবপবতন, ইবাংবরতজ, তহতন, পবঞবতব,  কবতশ্মতর,
আরতব,  ফবরতস,  তহজতর,  মবতল,  পবগলবতম,  ফতরয়বতদ,  তদতঘ,  নবতন,  দবতদ,  মবতম,  চিবতচি,  মবতস,  তদতদ,  যরশতম,  পশতম,  সপতচি,  সপতচিপত,
কমরসপতচি, সরতণ, পদতব, পতঞ, অঙ, অঙন, অতঙতি, অঙধর, অঙ্গে, অঙ্গেন, আকবঙব, আঙ্গুল/আঙধ ল, আশঙব, ইতঙ্গেতি, উলঙ্গে, কঙর,
কঙবল, কধ ঙধ ম, গঙ্গেব, যচিবঙ্গেব/যচিবঙব, টবঙ্গেব, যঠবঙ্গেব/যঠবঙব, দবঙ্গেব, পঙ্ তক্ত, পঙজ, পঙ, পতিঙ্গে, প্রবঙ্গেণ, প্রসঙ্গে, বঙ্গে, ববঙবতল/ববঙ্গেবতল,
ভঙ্গে, ভঙ্গুর, ভবঙ্গেব/ভবঙব,  মঙ্গেল, রতঙ্গেন/রতঙন,  লঙব,  লঙ্গেরখবনব,  লঙ্ঘন, তলঙ্গে,  শঙব,  শঙ,  শঙ্খ, শশঙ, শশঙ্খল, শশঙ্গে,  সঙ্গে, সঙ্গেজী,
সঙ্ঘবতি, সবঙ্গে, হবঙ্গেবমব, হঙবর, স্ববতিন্ত্রেব্যে/স্বতিন্ত্রে/স্বতিন্ত্রেতিব, দবতরদ্রব্যে/দতরদ্র/দতরদ্রতিব, ববলজীতক, ততনয়ন, প্রণয়ন, উচ্ছবস, সত্বর, চিত্বর,
তিতত্বববধবয়ক,  তিতত্বববধবন,  আয়ত,  তিতত্ব,  উপবত,  সতব,  বব্যেতক্তসতব,  জবততিসতব,  মবনবসতব,  অন্তংসতত্বব,  সবতত্বও,  স্বত্ববতধকবর,
স্ববররববন্বষজী,  ববতগ্বিতিণব,  শরণবররজী,  শরণবপন্ন,  একবকজী,  একবতকত্ব,  শবতড়,  লধতঙ্গে,  উচশঙ্খল,  মবনবনজীতি,  কজীতিরন,  রজনজী,  বব্যেতিজীতি,  বব্যেততিকম,
বব্যেততিবরবক,  চিবকতরজজীবজী,  যপশবজজীবজী,  কমরজজীবজী,  আইনজজীবজী,  শ্রমজজীবজী,  জজীতবকব,  জজীতবতি,  মন্ত্রেজী,  মতন্ত্রেত্ব,  মতন্ত্রেসভব,  মতন্ত্রেপতরষদ,
যশ্রতণকক্ষ,  প্রবণজী,  প্রবতণতবদব্যেব,  প্রবতণতিতত্ব,  প্রবতণজগৎ,  প্রবতণসম্পদ,  মহৎ,  মহতত্ব,  মনধষব্যেত্ব,  পশত্ব,  যদবত্ব,  ধমরতি,  কবযেরতি,  নব্যেবয়তি,
করতি,  বস্তধ তি,  কমশ,  প্রবয়শ,  হতিভম,  মধরতব,  তভড়,  পচিব,  পঞবশ,  পবঝোঁচি,  পঝোঁতচিশ,  পঝোঁয়ততশ,  সবঝোঁইততশ,  পঝোঁয়তিবতল্লেশ,  পঝোঁয়ষতট,  পঝোঁচিবতর,
পঝোঁচিবতশ,  পঝোঁচিবনবই,  আঝোঁকবববঝোঁকব,  যরবস্তবরবঝোঁ,  চিবঝোঁদ,  যছবঝোঁয়ব,  দবঝোঁতি,  যঠবঝোঁট,  ফবঝোঁক,  শঝোঁড়,  কবঝোঁকবরবল,  আঝোঁতিধ র,  ঝবঝোঁকধ তন,  ফবঝোঁদ,  ইঝোঁদধর,  যঢঝোঁ ড়স,
যতিঝোঁ তিধ ল, পধঝোঁইশবক, যপঝোঁবপ, কধঝোঁ জ, পধঝোঁজ, সব্যেবঝোঁতিসব্যেবঝোঁবতি, ধবঝোঁধব, ষবঝোঁড়, উঝোঁচিধ, ববঝোঁশ, কবঝোঁঠবল, কবঝোঁচিব, আঝোঁশ, গুঝোঁড়ব, আঝোঁধবর, ববঝোঁধবই, দধংসহ, দধংসময়,
দধতবরষহ,  যমসৌসধতম,  আতভজবতিব্যে,  আলসব্যে,  সবমররব্যে,  আততিরব্যে,  আতধকব্যে,  যকসৌলজীনব্যে,  হশতরলব্যে,  হবতশষ্টিব্যে,  হদঘরব্যে,  অঘরব্যে,  যশসৌযের,  যসসৌনযের,  কবযের,
সপযের,  আশযের,  হজীনমনব্যেতিব,  মবরপব্যেবঝোঁচি/মবরবপঝোঁচি,  মবনবমবতলনব্যে,  মরূদব্যেবন,  ভপ বগবল,  যভসৌবগবতলক,  ভতবষব্যেদ্বিবণজী,  গশতহণজী,  সদ্বিব্যেবহবর,  এক্ষধ তন,
ইসলবতম, হজ, আলহবজ, তিফতসল, সবতলস, আস্ সবলবমধ আলবইমধক, শবহবদতি, শবমস, সবলবম, সবলবতি, সবনব, সফর, তকসমতি, ইহসবন,
ইনসবন,  ইনসবফ,  নতসব,  মধসতল্লে,  মধসবতফর,  কবস,  গবস,  তগ্রন,  তগ্রক,  তগ্রস,  তবতটশ,  তববটন,  পবতকস্তবন,  আফগবতনস্তবন,  তরকশব,
অবটবতরকশব, কবইস, তখ্রিষ্টি, তখ্রিষ্টিজীয়, তযেশতখ্রিষ্টি, তখ্রিষ্টিবব্দে, তখ্রিষ্টিবন, যমবটরসবইবকল, তডতগ্র, তচিফ, তশট, তশপ, নতমতন, তকডতন, তফ, তসন,
তস্ক্রিন,  সলবরতশপ,  পবটর নবরতশপ,  যফন্ডতশপ,  সধপবতরনবটনবডন,  যশক সতপয়র,  যসশনবতর,  যনবটবতর,  লটবতর,  যসবকটবতর,  যটতরটতর,
কব্যেবটবগতর,  যট্রেজবতর,  তবজ, প্রবইমবতর,  মবকর তশট,  যগ্রডতশট,  তক-যববডর ,  তগয়বর,  তলডবর,  তলড, তলপ-ইয়বর,  তলজ, তনট,  তরড,  তরডবর,
তসট,  তস-তবচি,  তডম,  তস্পকবর,  তটয়বর,  তডন,  তসল,  তটচিবর,  তট,  তবউতট,  তপ্লজ,  তরতলজ,  তটম,  তকম,  আইসতকম,  তসমবর,  জবনধয়বতর,
যফব্রুয়বতর,  সতমল  (করবতিকল),  তপ্রন,  যসবর,  সবফ,  সবর,  ইনতসতটউট,  ববসসব্যেবন্ড,  ফবটবসব্যেবট,  হনর,  কনরবর,  পবনরব,  পবনরবগ্রবতফ,
মডবনর, এতশয়বন, এশজীয়, ইউবরবতপয়বন, ইউবরবপজীয়, ইটবতলয়বন, ইতিবলজীয়, যকবতরয়বন, যকবরজীয়, যস্পতনশ, যস্পনজীয়, তমসরজীয় ইতিব্যেবতদ। 
=>  যযেসব  ববনবন  যভবঙ  যদওয়ব  হবয়বছ—  মবদ্রবসব>মবদরবসব,  ফমর>  ফরম,  কবপরববরশন>করবপববরশন,  যপতন্সিল>যপনতসল,
আব্দেধল>আবদধল, আব্দেধস> আবদধস, আব্দেধর>আবদধর ইতিব্যেবতদ। 
=> সবমবতজক যযেবগববযেবগতভততক সবইটগুবলববতি বব্যেবহৃতি তকছধ শদ ববনবন— ব্লতগবাং, ব্লগজীয়, যপজ, যফসবধক, যপবস, তসক, তর-যপবস,



টব্যেবগ, তমস ইতিব্যেবতদ। 
=>  অ-তিৎসম শব্দে অনধযেবয়জী যদতশ,  তববদতশ,  বববাংলববদতশ,  যশ্রতণ,  পতল্লে,  নতব,  মহবনতব,  শতহদ,  প্রণবতল,  তনবরবচিতন,  বহতনবরবচিতন,  নববতব
ববনবনগুবলব পতরবতিরন হবয়বছ। 
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