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িনব�াচিন পরী�ার বাংলা ি�তীয় প��র নমুনা ���া�র পব�- ০১

��: ০১। উদাহরণসহ বাংলা অ- �িন উ�ার�ণর �য�কা�না পঁাচ� িনয়ম �ল�খা।🌈

১ ন�র �� উ�র:

১. শ��রআদ� অ এর প�র য- ফলা যু� ব��নবণ� থাক�ল এর উ�ারণ সাধারণত ও এর মত হয়।

�যমন: গদ�- �গাদ্ �দা, কল�াণ- �কাল্ লান্

২. আদ� অ- এর প�র � থাক�ল �স 'অ' এর উ�ারণ 'ও' এর ম�তা হয়।

�যমন- দ�- �দাক্ �খা, ল�ণ- �লাক্ �কান্ ।

৩. মধ� 'অ' এরআ�গ যিদ 'অ' থা�ক ত�ব �সই মধ� 'অ' এর উ�ারণ 'ও' এর ম�তা হয়।

�যমন- যতন- জ�তান্ , কমল- ক�মাল্

৪. মধ� 'অ' এরআ�গ 'আ' থাক�ল �সই মধ� 'অ' এর উ�ারণ ও এর ম�তা হয়।

�যমন- কানন- কা�নান্ , ভাষণ- ভা�ষান্

৫. শ��র �শ�ষ যু� ব��ন থাক�ল �শ�ষর 'অ' সাধারণত ও এর ম�তা উ�ারণ হয়।

�যমন- ব�- �বাক্ �খা , শ�- শক্ �তা ।

 ��: ০২। এ�িনর উ�ার�ণর �য�কা�না পঁাচ� িনয়ম উদাহরণসহ �ল�খা।🌈

২ ন�র �� উ�র:

১. তৎসম শ��র এ- এর উ�ারণ সাধারণত অিবকৃত থা�ক। �যমন: �বদনা- �ব�দানা , �দবতা-
�দ�বাতা।

২. আদ� 'এ' এর প�র 'অ' বা 'আ' থাক�ল 'এ' এর উ�ারণ 'অ�া' এর ম�তা হয়।

�যমন: এক- অ�াক্ , �তমন- ত�া�মান।্

৩. এ কার যু� ধাত�র সা�থ 'আ' �ত�য় যু� হ�য় গ�ত শ��রআদ� এ- 'অ�া' এর ম�তা উ�ারণ হয়।

�যমন: �খল্ + আ= �খলা- খ�ালা , �বল্ + আ = �বলা- ব�ালা।

৪. শ��র �শ�ষ এ- এর উ�ারণ সাধারণত অিবকৃত থা�ক। �যমন: প�থ, ঘা�ট, হা�ট,

৫, একা�র সব�নাম প�দর এ সাধারণত অিবকৃত এ ��প উ�ারণ হয়। �যমন - �ক, �স, �ম, �র।



 ��: ০৩। উদাহরণসহ ব- ফলা উ�ার�ণর পঁাচ� িনয়ম �ল�খা।🌈

০৩ ন�র �� উ�র

১. শ��রআদ� ব- ফলা অন�ুািরত থা�ক। �যমন- ি�তীয়- িদিত�য়া, �ক- তক্, �ালা- জালা।

২. শ��র ম�ধ� িকংবা �শ�ষ ব- ফলা থাক�ল ব ফলা উ�ািরত না হ�য় ব���নর ি�� উ�ারণ হয়।

�যমন- িব�- িবশ্ �শা, িব�ান- িবদ্ দান্ , অ�- অশ্ �শা।

৩. যু�ব��ন এর ব ফলা অন�ুািরত থা�ক। �যমন: উ�ল- উজ্ জল্ ,

উ�াস- উচ্ ছাশ্ , ত�- তত্ �তা।

৪. সি� ও সমাসব� প�দর ব- ফলা অিবকৃতভা�ব উ�ািরত হয়। �যমন: উ��াধন- উদ্ �বাধন্ ,

উ��গ- উদ্ �বগ্ , িদি�জয়- িদগ্ িবজয়্।

৫. 'ব' এবং 'ম' এর সা�থ ব ফলা যু� হ�ল �স 'ব' এর উ�ারণ অিবকৃত থা�ক।

�যমন: সা�াশ- সাব্ বাশ্ , ল�া- লম্ বা , ন� ই- নব্ ব ই।

 

��: ০৪। উদাহরণসহ ম- ফলা উ�ার�ণর পঁাচ� িনয়ম �ল�খা।🌈

০৪ ন�র �� উ�র

১. শ��রআদ� ব��নব�ণ� ম- ফলা যু� হ�ল সাধারণত �সই ম অন�ুািরত থা�ক।

�যমন: �রণ- শঁ�রান্ , �শান- শঁশান।্

২. শ��র ম�ধ� বা �শ�ষ ম- ফলা যু� হ�ল সংযু� ব��ন এর উ�ারণ ি�� হ�য় থা�ক।

�যমন: ছ�- ছদ্ �দঁা, প�া- পদ্ �দঁা, রি�- রশ্ িশঁ।

৩. গ, ঙ, ট, ন, ণ, ম, ল এই বণ���লার সা�থ ম- ফলা যু� হ�ল 'ম' এর উ�ারণ অপিরবিত� ত থাক�ব।

�যমন: যু�- যুগ্ �মা, বা�য়- বাংময়্ , জ�- জন্ �মা, ��- �ল্ �মা।

৪. যু� ব��ন ব�ণ�র স�� সংযু� ম- ফলার উ�ারণ হয় না। �যমন: সূ�- �ক্ �খঁা,

ল�ণ- �লাখ্ �খঁান্ , য�া- �জাক্ খঁা

৫. ম- ফলা যু� কিতপয় সং��ত শ��র উ�ারণ সং��ত রীিত অনযুায়ী হ�য় থা�ক।

�যমন: কু�া�- কুশ্ মান্ �ডা, সিু�তা- �শ্ িমতা।



��: ০৫। হ- সংযু� ব��ন ব�ণ�র উ�ারণ রীিতর পঁাচ� িনয়ম �ল�খা।

০৫ ন�র ���র উ�র

১. �: এ� 'ন' এর মহা�াণ �প। উ�ারণ ইং�রিজ nh এর ম�তা। এ�ত 'ন' দবুার উ�ািরত হয়-
�থমবার অ��াণ 'ন', ি�তীয়বার মহা�াণ 'ন'। �যমন- অপরা�- অ�পারানn্ho, িচ�- িচনn্ho

২. �: এ� 'ম' এর মহা�াণ �প। উ�ারণ ইং�রিজ mh এর ম�তা। এ�ত 'ম' দবুার উ�ািরত হয়।
�থমবার অ��াণ ম ি�তীয়বার মহা�াণ ম ।�যমন: �া�ণ- �াম্ mhoন্ , ��- �মm্ho

৩. �: এ�অ�� ব এর মহা�াণ �প। এর উ�ারণ ইং�রিজ v এর ম�তা। �যমন: িব�ল- িবউ voল্ ,
িজ�া- িজউva, আ�ান- আওvaন্

৪. �: এ� রং এর মহা�াণ �প। এর উ�ারণ ইং�রিজ rh এর ম�তা। �যমন: ��- rho�শা, �াস- rhaশ্ ।

৫. �: এ� 'ল' এর মহা�াণ �প। এর উ�ারণ ইং�রিজ lh এর ম�তা। 'ল' দবুার উ�ািরত হয়। �থমবার
অ��াণ, ি�তীয়বার মহা�াণ lh উ�ািরত হয়। �যমন: আ�াদ- আল্ lhaদ্ , আ�ািদ- আল্ lhaিদ

০৬। বািড়র কাজ: উপ�রআ�লািচত িনয়�মরআ�লা�ক িন�চ �দ� শ���লার উ�ারণ🏠

িন�দ�শ �ল�খা।

বাংলা ি�তীয় প��র জন�আলাদা খাতা সংর�ণ কর�ব। সংরি�ত খাতায় উ�র ��লা িল�খ রাখ�ব।

বািড়র কাজসহ উ�র��লা ক�লজ �খালার পর �দখা হ�ব। �উ�টািরয়াল পরী�ার সা�থ বািড়র কাজ

��লার এর ন�র মলূ ন��রর সা�থ সম�য় করা হ�ব।

আগামী প�ব� বাংলা শ��র �িমত বানানরীিত আ�লাচনা করা হ�ব।

সবার িনরাপদ ও স�ুজীবন কামনা করিছ।




