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�াক িনব�াচনী পরী�ার অনুশীলন পাঠ- �থম পব� িশ�াবষ�- ২০১৯ - ২০২০

বাংলা ি�তীয় প�। িবষয়: বাক�ত�

ি�য় িশ�াথ�রা,

আশা করিছ বষ� সমাপনী পরী�ার জন� গত প�ব� �দয়া পাঠ যথাযথভা�ব অনসুরণ ক�র�ছা। ক�রানা
জিনত �বি�ক িবপয��য়ও তথ� �যুি�র সবুা�দ আমরা িবি�� নই।অনাকাি�ত �িবরতার ম�ধ�ও
আমরা পড়া�শানা চািল�য় যা�বা।আস� �াক িনব�াচনী পরী�ায় কাি�ত সাফল� অজ��নর জন�
�তামা�দর ��ত থাক�ত হ�ব। তাই �তামা�দর জন� আ�য়াজন ক�রিছ অনশুীলন পাঠ।আজ�কর
আ�লাচ� িবষয় বাক�।

�থম �াস এর িশখনফল

 বা�ক�র ধারণা জানা�ত ও সং�া িলখ�ত পার�ব।

 সাথ�ক বা�ক�র �বিশ�� বণ�না কর�ত পার�ব।

 বা�ক�র উ��শ� ও িব�ধয় স��ক� বল�ত পার�ব।

�য অথ��বাধক শ� সমি�র মাধ��ম মানষু ম�নর ভাব স�ূণ�ভা�ব �কাশ কর�ত পা�র �সই শ�
সমি��ক বাক� ব�ল। ড. মুহা�দ শহীদ�ুাহ ব�লন, ' একিট স�ূণ� ম�নাভাব �য সম� শ� �ারা
�কাশ করা যায়, তা�দর সমি��ক বাক� ব�ল। �যমন --- আমার িপতা এককা�ল গিরব িছ�লন।
( 'অপিরিচতা' গ��র একিট উ�� িত)। এই বা�ক� --আমার িপতা এককা�ল গিরব িছ�লন --এখা�ন
পাঁচিট শ��র সমি� ম�নর ভাব �কাশ ক�র�ছ। অতএব এই শ� সমি��ক বাক� বলা যায়।
��: বাক� কা�ক ব�ল? উদাহরণসহ বুিঝ�য় �ল�খা।

একিট সাথ�ক বা�ক�র িতনিট �ণ থা�ক। ১. আকা�া ২. আসি� ৩. �যাগ�তা

আকা�া : বা�ক� একিট পদ �শানার প�র পরবত� পদিট �শানার �য ই�া বা আ�হ তা�কই বা�ক�র
আকা�া �ণ ব�ল। �যমন যিদ বলা হয়--একিদন িক স�ুর --ত�ব পরবত� পদ বা শ�িট ��লা
�শানার আকা�া পূরণ না হওয়ার এিট�ক বাক� বলা যা�ব না। িক� একিদন িক স�ুর িদন কাটাতাম
বল�ল বা�ক�র আকা�া �ণ পূণ� হয় এবং বাক�িটও সাথ�ক বাক� হয়।



আসি� : বা�ক�র সশৃু�ল পদিবন�াস�কইআসি� ব�ল। যিদ বলা হয়-- আিম িন�চ আক�শর নীল
দাঁিড়�য় আিছ। এই বা�ক� পদ��লার শৃ�লা �ণ �নই ব�ল বা�ক�র ভাব �বাধগম� হয় িন।আসি� �ণ
মান�ল বাক�িট হ�ব -- আিম নীলআকা�শর নী�চ দাঁিড়�য় আিছ।

�যাগ�তা : বা�ক�র পদ��লার অথ�গত ও ভাবগত সাম�স� বা িমল�ক বা�ক�র �যাগ�তা ব�ল। �যমন
যিদ বলা হয় -- গ�আকা�শ চ�র বল�ল বা�ক�র অথ� ও ভাব দ�ুটাই র�া হয় না।অথ� ও ভাব স�িত
রাখ�ত বাক�িট হ�ব গ� মা�ঠ চ�র।

উ�রপ�� এই অং�শ �য ভ�ল ��লার কার�ণ ন�র ক�ম যায় �স ��লা �জ�ন নাও---

ভ�ল ��

আকাংখা আকা�া

আসি� আসি�

�জাগ�তা �যাগ�তা

��: বা�ক�র �ণ কয়িট? উদাহরণসহ বা�ক�র �ণ ��লা আ�লাচনা ক�রা।

বা�ক�র দিুট অংশ: ১. উ��শ� ২. িব�ধয়

বা�ক� যার স��ক� িকছ� বলা হয় তা�ক উ�শ� ব�ল এবং উ��শ� স��ক� যা বলা হয় তা�ক িব�ধয়
ব�ল। �যমন---

উ��শ� িব�ধয়

পািখ আকা�শ উ�ড়

�� : বা�ক�র অংশ কয়িট ও কী কী? উদাহরণ সহআ�লাচনা ক�রা

।

মুহা�দআবদলু �মা�মন, সহকারী অধ�াপক, বাংলা িবভাগ।

মু�ঠা�ফান ন�র ০১৭১১৩১৮৮৪৪
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�াক িনব�াচনী পরী�া অনশুীলন পাঠ - �থম পব�। ি�তীয় �াস
অধ�ায়: বাক� ত�।আ�লাচ� িবষয় : বা�ক�র ��িণিবভাগ।
িশখনফল : ১. বা�ক�র ��িণিবভাগ স��ক� জান�ব

২. বা�ক�র গঠনগত ��িণিবভাগ জান�ব ও িলখ�ত পার�ব।

৩. বা�ক�র অথ�গত ��িণিবভাগ বুঝ�ব ও িলখ�ত পার�ব।

বা�ক�র ��িণিবভাগ �ধানত দইু �কার।
ক. গঠনগত িদক �থ�ক,। খ. অ�থ�র িদক থা�ক।

বা�ক�র গঠনগত ��িণিবভাগ : গঠনগত িদক �থ�ক বাক� িতন �কার :
ক. সরল বাক�, খ. জিটল বাক�, গ. �যৗিগক বাক�।
ক.সরল বাক� : �য বা�ক� একিট উ��শ� ও একিট িব�ধয় থা�ক, তা�ক সরল বাক� ব�ল। �যমন :

উ��শ� িব�ধয়

আিম সা�ম�র গান গাই।

�িম ও সিুম গান ক�র।

ল��ণীয় �বিশ�� সমূহ : # উ��শ� অং�শ এক বা একািধক কত� া থাক�ত পা�র।

# িব�ধয় অং�শ একিট সমািপকা ি�য়া থাক�ব। # একিট িব�ধয় িদ�য় ব��ব�র সমাি� হ�ব।

খ. জিটল বাক� : একািধক খ�বাক� িম�ল যখন পর�র সা�প�� ভাব �কাশ ক�র একিট বাক�
গঠন ক�র তা�ক জিটল বাক� ব�ল। এই খ�বাক� ��লার ম�ধ� �যিট�ত বা�ক�র �স� �� হয় তা�ক
ব�ল আি�ত খ�বাক� এবং �যিট�ত �স��র সমাি� হয় তা�ক �ধান খ�বাক� ব�ল। �যমন - ১.
যিদ পড়া�শানা কর, ত�ব পরী�ায় ভা�লা কর�ব। ২. যিদওআকা�শ �মঘ জ�মছ, তথািপ বৃি� �নই।
এখা�ন আি�ত খ�বাক� ও �ধান খ�বাক� ��লা �দ�খ �নয়া যাক -------
আি�ত খ�বাক� �ধান খ�বাক�
যিদ পড়া�শানা কর ত�ব পরী�ায় ভা�লা কর�ব
যিদওআকা�শ �মঘ জ�ম�ছ তথািপ বৃি� �নই আরও ল��ণীয়: বা�ক� �যিট, �সিট /যা,
তা,/ �যিট, �সিট / যখন,তখন / যিদ, ত�ব/ -- এ ধর�ণর সা�প� বাচক শ� থাক�ব।অথবা দিুট
সা�প� বা�ক�র মা�ঝ িবরাম িচ� থাক�ত পা�র। �যমন- আিম চাই �য, ত� িম িফ�র এ�সা।
গ.�যৗিগক বাক�: দইু বা ত�তািধক সরল বা জিটল বাক� �যাজক �ারা যু� হ�য় একিট বাক� গঠন
কর�ল তা�ক �যৗিগক বাক� ব�ল। �যমন -



#�লাকিট অিতশয় গিরব িক� িতিন মান�ুষর িবপ�দ পা�শ থা�কন।
# তা�ক যত �দ�ব, তত �ন�ব অথচ তার �কান কৃত�তা �নই।

উপ�র �থম উদাহরণিট সরল বাক� + সরল বাক�। ি�তীয় উদহরণিট জিটল বাক� + সরল বাক�।আর
�যৗিগক বাক� দিুট�ত িক� ও অথচ হ�লা �যাজক।

ল��ণীয় �বিশ�� : বা�ক�র ম�ধ� ও, এবং, আর, িক�, তবু, অথচ, সুতরাং জাতীয় পদ (�যাজক ��লা)
সং�যাজক িহ�স�ব ব�ব�ত হ�ব।

��: গঠনগতভা�ব বা�ক�র �কার�ভদ উদাহরণসহআ�লাচনা ক�রা।

বা�ক�র অথ�গত ��িণিবভাগ: অথ� বা ভাব �কা�শর িভি��ত বাক� পাঁচ �কার।
১. বণ�নামূলক বাক� : �য বা�ক� সাধারণ বণ�না বা িববৃিত �কাশ পায় তা�ক বণ�নামূলক বাক� ব�ল।
�যমন- নীলআকা�শ সাদা �মঘ উ�ড়। বণ�নামূলক দইু �কার। ক.অি�বাচক বা হ�াঁ �বাধক �যমন- আিম
িনয়িমত �ভা�র ঘমু �থ�ক উিঠ খ. �নিত বাচক বা না �বাধক। �যমন- আিম িনয়িমত �ভা�র ঘমু �থ�ক না
উ�ঠ থািক না।

২. �� সচূক বাক� : �য বা�ক� �কান িকছ� জান�ত চাওয়া হ�য়, তা�ক ��সচূক বাক� ব�ল। �যমন - ত� িম
কী সব ক�য়কিট ���র উ�র প�ড়�ছা?

৩. ই�াসচূক বাক� : �য বা�ক� ম�নর ই�া বা আকা�া �কাশ পায়, তা�ক ই�াসচূক বাক� ব�ল।
�যমন - িনরাপদ �হাক �িতিট জীবন। �তামার জীবনআ�লািকত �হাক।

৪. আ�াসূচক বাক� : �য বা�ক� আ�দশ, িন�ষধ, আ�বদন, অন�ুরাধ, উপ�দশ �বাঝায় তা�ক
আ�াসচূক বাক� ব�ল। �যমন - অসহায় মান�ুষর পা�শ দাঁড়াও।

৫. িব�য় বা আ�বগসচূক বাক� : �য বা�ক� ম�নর িব�য় বা আ�বগ �কাশ পায়, তা�ক িব�য় বা
আ�বগসচূক বাক� ব�ল। �যমন - আহা! �লাকিটর সব�নাশ হ�য় �গল।

�� : অথ�গতভা�ব বাক� কত �কার ও কী কী? উদাহরণসহআ�লাচনা ক�রা।

মুহা�দ আবদলু �মা�মন, সহকারী অধ�াপক, বাংলা িবভাগ।
পাঠ িজ�াসায় মু�ঠা�ফা�ন �যাগা�যাগ - ০১৭১১৩১৮৮৪৪
সবার িনরাপদ ও সু� জীবন কামনা করিছ। পরবত� �া�সআ�লাচনা হ�ব বাক� পিরবত� ন িবষ�য়।


