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িবষয়: বাংলা ভাষার অপ��য়াগ ও �� ��য়াগ

�িতিনয়ত মানষু আলাপচািরতায় িকংবা �লখার ���� শ� এবং বা�ক�র ভ�ল ��য়াগ ক�র যা��।

একট� স�চতন হ�ল এই ভ�ল ��লা এড়া�না স�ব।আজ�কর নমনুা ���া�র ��লা �থ�ক �তামরা
সহ�জই পরী�ায় �দ� ����লার উ�র িলখ�ত স�ম হ�ব।

পব�বত�আ�লাচনায় �তামা�দর জািন�য়িছ ভাষা ��য়া�গ �কান �কান ���� ভ�ল হ�য় থা�ক। �স
ভ�ল��লা আবার�রণ ক�রই নমনুা ���া�র প�ব� যা�বা। ভ�ল��লা হ�লা

◆ বানা�নর ভ�ল- �যমন "ঐক�তান" নয় শ�� হ�ব "ঐকতান" ।

◆ ব�বহািরক ভ�ল- "অ�" শ��র অথ� �চা�খর জল। িক� ভ� �ল অ�ন�কই অ�জল িল�খ। �ধু অ�
িলখ�ত হ�ব

◆ প�দর ভ�ল- তার �গাপন ঘটনা জানা �গ�ছ। এখা�ন �গাপন পদ� িব�শষণ �প পদ হ�ব �গাপনীয়।

◆ বাগধারার ও �বাদ �বচ�নর ভ�ল- উলুব�ন �সানা ছিড়�য় লাভ �নই। বাক���� নয়। �� বাক�
হ�লা- উলবু�ন ম�ুা ছিড়�য় �কান লাভ �নই।

◆ বচ�নর ভ�ল- সকল িশ�কবৃ� উপি�ত িছ�লন। এখা�ন সকল ও বৃ� দ�ু ব�বচন না হ�য় এক�
ব�াবহার কর�ত হ�ব।

◆ শ��র ��ত ��য়াগ জিনত ভ�ল-পরী�া চলাকালীন সম�য় এ�সা। এখা�ন কালীন ও সময় একই অথ�,
তাই �য�কান এক� িলখ�ত হ�ব।

◆ বা�ক�র দবু�ল বা ভ�ল ��য়া�গ- 'িবরাট গ� ছাগ�লর হাট' বল�ত গ� ছাগল�ক িবরাট �বাঝায়,
হাট�ক �বাঝায় না। তাই বল�ত হ�ব ' গ� ছাগ�লর িবরাট হাট।

◆ সাধু-চিলত িম�ণ- একই বা�ক� সাধু-চিলত িম�ণ দষূণীয়। তাই বা�ক� একই উ��র সাধু ও চিলত
ভাষা দ�ুটার �য�কান এক� রীিত�ত িলখ�ত হ�ব।



⭕ নমুনা �� ০১: �য�কান পঁাচ� বা�ক�র অপ��য়াগ��লা �� কর: --

i. অ� �ছ�লর নাম প��লাচন

ii. ঘািনর বল�দর ম�তা �খ�ট �গলাম

iii. নী�রাগী �লা�করাই �কৃত সুখী

iv. �ধুমা� গা�য়র �জা�র কাজ হয় না

v. সকল পািখর নীড় বঁা�ধ

vi. �দন�তা �শংসনীয় নয়

vii. আিমআপনার �াতা�থ� এ কথা বললাম

viii. আক� পয�� �ভাজ�ন সা�� হািন ঘ�ট

০১ ন�র ���র উ�র

বা�ক�র অপ��য়াগ বা�ক�র �� ��য়াগ

I. ঘািনর বল�দর ম�তা �খ�ট �গলাম।

II. �ধুমা� গা�য়র �জা�র কাজ হয় না।

III. �দন�তা �শংসনীয় নয়।

IV. আিমআপনার �াতা�থ� এ কথা বললাম।

V. আক� পয�� �ভাজ�ন সা�� হািন ঘ�ট।

i. কলুর বল�দর ম�তা �খ�ট �গলাম

ii. �ধু গা�য়র �জা�র কাজ হয় না।

iii. �দন�/দীনতা �শংসনীয় নয়।

iv. আিমআপনার অবগিতর জন� এ কথা
বললাম।

v. আক� �ভাজ�ন সা�� হািন ঘ�ট।

⭕ নমুনা �� ০২: �য�কান পঁাচ� বা�ক�র অপ��য়াগ��লা �� কর: --

i. িতিন �মাক�মায় সা�ী �দ�বন

ii. আিম অহিন�িশ �স কথা ভািব

iii. মাতাহীন িশ��র পা�শ �কউ দঁাড়া�লা না

iv. তাহার �বমা��য় স�হাদর ডা�ার

v. রচনা�র উৎকষ�তা অন�ীকায�



vi. আবশ�কীয় িজিনসপ� স��আন�ব

vii. আগত শিনবার �তামার স�� �দখা হ�ব

viii. আিম গীতা�লী প�ড়িছ

২ ন�র ���র উ�র

বা�ক�র অপ��য়াগ বা�ক�র �� ��য়াগ

i. িতিন �মাক�মায় সা�ী �দ�বন

ii. আিম অহিন�িশ �স কথা ভািব

iii. রচনা�র উৎকষ�তা অন�ীকায�

iv. আবশ�কীয় িজিনসপ� স��আন�ব

v. তাহার �বমা��য় স�হাদর ডা�ার

i. িতিন �মাক�মায় সা�� �দ�বন

ii. আিম অহিন�শ �স কথা ভািব

iii. রচনা�র উৎকষ� অন�ীকায�

iv. আবশ�ক িজিনসপ� স��আন�ব

v. তাহার �বমা��য় ভাই ডা�ার

⭕ নমুনা �� ০৩: �য�কান পঁাচ� বা�ক�র অপ��য়াগ��লা �� কর: --

i. অ� �ছ�লর নাম প��লাচন

ii. নী�রাগী �লা�করাই �কৃত সখুী

iii. সকল পািখরা নীড় বঁা�ধ

iv. মাতাহীন িশ��র পা�শ �কউ দঁাড়া�লা না

v. আগত শিনবার �তামার স�� �দখা হ�ব

vi. পড়া�শানা না ক�র �স �চা�খ হলদু ফুল �দখ�ছ

vii. আপনা�দর �পিরবা�রআম�ণ জানাি�

viii. পরী�া চলাকালীন কথা বল�ব না



৩ ন�র �� উ�র

বা�ক�র অপ��য়াগ বা�ক�র �� ��য়াগ

i. অ� �ছ�লর নাম প��লাচন

ii. সকল পািখরা নীড় বঁা�ধ

iii. মাতাহীন িশ��র পা�শ �কউ দঁাড়া�লা না

iv. আপনা�দর �পিরবা�রআম�ণ জানাি�

v. পরী�া চলাকালীন কথা বল�ব না

i. কানা �ছ�লর নাম প��লাচন

ii. সকল পািখ নীড় বঁা�ধ

iii. মাতৃহীন িশ��র পা�শ �কউ দঁাড়া�লা না

iv. আপনা�দর সপিরবা�রআম�ণ জানাি�

পরী�াকালীন কথা বল�ব না

⭕ নমুনা ���া�র ০৪: অনু���দর অপ��য়াগ �� কর:

িনজ ব�ি���র �বিশ��তা �দখা�ত �স সব�দা স�চ�। এ ল��� িবনা ��য়াজ�ন িম�ং চলাকালীন
সম�য়ও দঁািড়�য় যায়। �কউ তার সমা�লাচনা কর�ল অপমান�বাধ ক�র। িন�জর �দন�তা �স বুঝ�তই
চায় না। তাই �কউ তা�ক সহ�যাগীতা কর�তও ভয় পায়।

০৪ ন�র ���র উ�র

অন�ু��দর �� ��য়াগ : িনজ ব�ি���র �বিশ�� �দখা�ত �স সব�দা স�চ�। এ ল��� িবনা ��য়াজ�ন
িম�ং চলাকালীন দঁািড়�য় যায়। �কউ তার সমা�লাচনা কর�ল অপমািনত �বাধ ক�র। িন�জর �দন�
/দীনতা �স বুঝ�তই চায় না। তাই �কউ তা�ক সহ�যািগতা কর�তও ভয় পায়।

⭕ নমুনা ���া�র ০৫: অনু���দর অপ��য়াগ �� কর:

�লাকসািহ�ত� বাঙালী জীব�নর �িতফলন ঘ�ট। বত� মান জীবন �থ�ক ব�দ�ূর �সই অতীত কা�লর
সমাজ- িচ�াভাবনা �লাকসািহ�ত� �ান �প�য় িবিচ� পিরবত� �নর মাধ��মআধুিনক যু�গ এ�স উপিনত
হ�য়�ছ।আমা�দর �াম বাংলায় �লা�কা ম�ুখ এখনও অসংখ� ছড়াগান ও কািহিন। �স��লা সং�হীত
হ�লআমা�দর �দশ সম�ৃঅজ�ন কর�ত স�ম হ�ব।

০৫ ন�র �� উ�র

�লাকসািহ�ত� বাঙািল জীব�নর �িতফলন ঘ�ট। বত� মান জীবন �থ�ক ব�দ�ূর �সই হয় অতীত কা�লর
সমাজ- িচ�াভাবনা �লাকসািহ�ত� �ান �প�য় িবিচ� পিরবত� �নর মাধ��মআধুিনক যু�গ এ�স উপনীত
হ�য়�ছ।আমা�দর �াম বাংলায় �লা�কাম�ুখ এখনও অসংখ� ছড়াগান ও কািহিন। �স��লা সংগৃহীত
হ�লআমা�দর �দশ সমিৃ�অজ�ন কর�ত স�ম হ�ব।




