
�বপজা পাবিলক ��ল ও ক�লজ চ��াম
�াদশ ��িণ িনব�াচনী পরী�ার নমনুা ���া�র পব�- ০২

িশ�ক: মুহা�দআবদলু �মা�মন, সহকারী অধ�াপক

িবষয়: বাংলা ি�তীয় প�।অধ�ায়: �িমত বানান রীিত

পূব�কথা: ১৯৫২ সা�ল ভাষা আ��াল�নর মধ� িদ�য় মাতৃভাষা বাংলা রা�ভাষা িহ�স�ব �িত�া
লাভ ক�র। মাতৃভাষার জন� �কান জািত আ��ালন-সং�াম ক�র �াণ িদ�য়�ছ, এমন নিজর
পৃিথবী�তআর �নই।অথচ এখনও �� বানা�ন মাতৃভাষা�কঅ�ন�কই িলখ�ত জা�নন না।
িবষয়�অত�� দঃুখজনক।জীব�নর �িত� ���� �� বানান এর ��য়াজনীয়তা র�য়�ছ।
বানা�নর ভ� �লর কার�ণ শ��র অথ�গত পাথ�ক�, এমনিক উ�ার�ণও শ��র পিরবিত� ত হ�য়
�য�ত পা�র।ফ�ল ভা�বরআদান-�দান জ�লতা স�ৃ হ�ত পা�র।

বাংলা একা�ডিম �িমত বাংলা বানান ও �� শ� চয়নসহ বাংলা ভাষার আদশ� মান বজায়
রাখার ল��� িকছ� িবিধ ও িন�দ�শনা �দান ক�র�ছন। এই িবিধসমূহ বাংলা একা�ডিম �িমত
বাংলা বানা�নর িনয়ম িশ�রানা�ম �কািশত হ�য়�ছ। এই িনয়ম অনুসা�রআমরা আজ�ক
�িমত বাংলা বানান এর িনয়মআ�লাচনা করব।

�� ০১। তৎসম( সং��ত) শ��র বানা�নর পঁাচ� িনয়ম �ল�খা।🌈

উ�র: ১। �যসব তৎসম শ�� ই ঈ বা উ উ উভয় �� �কবল �সসব শ�� ই বা উ এবং তার🍁
কার িচ� ি◌, ◌ ু িলখ�ত হ�ব। �যমন: িকংবদ�ী> িকংবদি�, খ�িন >খ�িন, ধমনী >ধমনী,
পি�কা >পি�কা, পদিব >পদিব, রচনাবলী >রচনাবলী, সরিণ> সরিণ, সিূচপ�> সিূচপ�।

২। �র�ফর পর ব��নব�ণ�র িদ� হ�ব না। �যমন: অ�� ন> অজ�ন, ক��>কম�, কাি�� ক>কািত� ক,
কায��>কায�,

৩। সি�র ���� ক খ গ ঘ প�র থাক�ল পূব�প�দর অ�ি�ত ম �া�ন অনু�ার ◌ং হ�ব। �যমন:
অহম্+ কার = অহংকার। সম + গীত = সংগীত, �ভম্+ কর = �ভংকর।

৪। সং��ত ইন �ত�য়া� শ��র দীঘ� ই কা� সমাসব� হ�ল সং��ত ব�াকর�ণর িনয়ম অনুযায়ী
�স�িল�ক রি� কার �যমন: �ত�য়জাত (�ণ+ ইন =�ণী)



সমাসজাত হ�ল - (�ণী �য জন = �িণজন) তাই �� বানান হ�ব �িণজন। একইভা�ব
�ািণিবদ�া মি�পিরষদ। ইন �ত�য়া� শ��র স�� � ও তা �ত�য় যু� হ�ল ই-কার হ�ব।�যমন-
মি��, দািয়�।

৫। শ��র �শ�ষ িবসগ� ◌ঃ নথাক�ব না। �যমন: ইত�তঃ> ইত�ত, কায�তঃ> কায�ত, �মশঃ>
�মশ, পুনঃপুনঃ > পুনঃপুন, �থমতঃ> �থমত, মূলতঃ> মূলত, �য়াতঃ> �য়াত।

�� ০২। বাংলা একা�ডিম �ণীত অতৎসম(�দিশ, িব�দিশ, তৎভব) শ��র বানা�নর🌈

পঁাচ� িনয়ম উদাহরণসহ �ল�খা।

উ�র: ২। সকল অতৎসম শ��র বানা�ন ই-কার হ�ব।🍁

�যমন- কািহনী, সরকাির, আমদািন,

২। সকলা তৎসম শ�� উ কার হ�ব। �যমন- কুলা, চ�ন, পুব, মুলা, পু�জা।

৩।অতৎসম শ��র বানা�ন ণ ব�ব�ত হ�ব না। �যমন: ইরান, �কারআন, গভন�র,

পরান, ক�ন�ল।

৪। িব�শষণ পদ সাধারণত পরবত� প�দর স�� যু� হ�ব না।

�যমন- লাল প�, নীলআকাশ, কা�লা �গালাপ, িম� হািস

৫। বা�ক� শ��র সা�থ হস্ িচ� যথাস�ব বিজ�ত হ�ব। �যমন- টক্ >টক, খস্ খস>্ খস খস,
িকিচর্ িমিচর্> িকিচরিমিচর, িঝক্ িঝক্> িঝক িঝক।

�� ০৩। বাংলা বানা�ন ই কার ব�বহা�রর পঁাচ� িনয়ম �লখক।🌈

উ�র: ১। সকল তৎসম শ� ই কার ব�ব�ত হ�ব। �যমন- বািড়, পািখ, গািড়, শািড় ।🍁

২। িব�শষণ বাচকআিল �ত�য়যু� শ� ই-কার হ�ব। �যমন- বণ�ািল, �সানািল,

পদাবিল, পু�কাবিল।

৩। ভাষা ও জািত বাচক শ� ই-কার হ�ব। �যমন- ইরািন, জাপািন, বাঙািল।

৪। পদাি�ত িন�দ�শক শ�� ই কার হ�ব। �যমন- �ম�য়�, বই�, কলম�।

৫। ি�য়াবাচক শ�� ই কার হ�ব। �যমন- ক�রিছ, �দ�খিছ, ক�রিছ।



�� ০৪ । ণ� িবধান িক? ণ� িবধা�নর পঁাচ� িনয়ম �ল�খা।🌈

উ�র: বাংলা ভাষায় ব�ব�ত তৎসম শ��র বানা�ন ণ এর ব�বহা�রর স�ক িনয়ম�ক ণ�🍁
িবধান ব�ল। ণ� িবধা�নর পঁাচ� িনয়ম:

১। তৎসম শ��র বানা�ন ঋ ও ঋ কা�রর পর ণ হয়। �যমন- ঋণ, তৃণ, মৃণাল, ঘণৃা।

২। তৎসম শ��র বানা�ন র ও র-ফলার পর ণ হয়। �যমন- কারণ, বণ� , বণ�, পূণ�, �াণ, ।

৩। তৎসম শ��র বানা�ন যু�ব�ণ�র ���� ত বগ�য় ব�ণ�র পূ�ব� ণ ব�ব�ত হয়।

�যমন- ঘ�া, ক�ক, ব�ন,

৪। �কৃিতর ইত�ািদ উপস�গ�র পর ণ হয়। �যমন- �ণয়, পিরণাম, িনণ�য়।

৫। �প, পর, নর, রাম, উ�র, রবী� ইত�ািদ শ��র পর 'অয়ন' থাক�ল সািধত শ�� ন এর
পিরব�ত� ণ হয়।

�যমন- �পায়ণ, পরায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ, উ�রায়ণ, রবী�ায়ণ।

�� ০৫। ষ� িবধান কী? ষ� িবধা�নর পঁাচ� িনয়ম �ল�খা।🌈

উ�র: বাংলা ভাষায় ব�ব�ত তৎসম শ��র বানা�ন ব�বহা�রর স�ক িনয়ম �ক ষ� িবধান🍁
ব�ল ষ� িবধা�নর পঁাচ� িনয়ম:

১। তৎসম শ��র বানা�ন অ এবংআ কার ছাড়া অন�সব �র ব�ণ�র প�র ষ হয়। �যমন- ত�ষার,
উষা, ঈষৎ, ভীষণ, উ�, সষুম।

২। তৎসম শ��র বানা�ন র, �রফ এবং ঋ বা ঋ কা�রর পর সাধারণত ষ হয়।

�যমন- কৃষাণ, ঋিষ, মহিষ�, তৃ�া।

৩। যু�ব��ন এর ���� ট ও ঠ এর স�� ষ ব�স। �যমন- বৃ�, কৃ�, অনু�ান, িন�া।

৪। ই-কারা� (অিধ, অিভ, �িত, পির ইত�ািদ ) এবং উ-কারা� (অনু সু ) ইত�ািদ উপসগ� এর
প�র ষ হয়। �যমন- অিভ�ষক, �িত�ান, অনুষদ, অনুষ�।

৫। এ কারা� স�াষণ সচূক শ�� একা�রর পর মূধ�ন�-ষ হয়।

�যমন- ি�য়ব�রষু ,সজু�নষু , �ীিতভাজ�নষু।



  �� ০৬। িন�চ �দ� শ���লার বানান�� ক�রা।🌈

উ�র: অপরা�, অধ�য়ন অত��, অকালকু�া�, অনুসয়ূা, আইনজীবী, আিব�ার আিশস,🍁
ইতঃপূ�ব�, ই�তাম�ধ�, ইং�রিজ, উ�াস উ�ল, উ�ৃ�ল, উ��ত, উপযু��, উদীচী, ঐকতান,
ঔ�ল�, কায�ালয়, িকংবদি�, কু��কা, ক�থাপকথন, ক�ন�ল, কূপম��ক, কৃিত�,
�খঁাজাখুঁ িজ, গীতা�িল, �ামীণ, �গৗণ �ঘারাঘিুর, �জ��, ঝন�া, ত�ীয়, দঃু�, দরুব�া, িদবারা�,
দাির�, �দন�, দরু�, দধীিচ, ��, দিুব�ষহ, ধূমপান, ননদ, নূ�নতম, িনরব, িনশীিথনী, �ত� �ষ,
�ািণিবদ�া, িপপীিলকা, পির�ার, পািণিন, �িত�ি�তা, �পতৃক, �াতরাশ, ফ�টা��াট, �া�ণ,
বুি�জীবী, বিহ�ার, িবদষুী, বাি�কী, িব�প, �বয়াকরিণক, বু�ৎপি�, বন�িত, �ভৗগিলক,
ভ�, মু�মু��, মুহ�ত� , মুমূষু� , মনীষী, মরীিচকা, মি�সভা, মনঃপুত, মাধুয�, ম�নাক�, মূছ� না,
ম�না�যাগ, �রিজ��শন, �রৗ��া�ল, ল�াকর, ��া�িল, সা�না, ��র, ��ষা, শারীিরক,
সমীচীন, শা�ত, স�ীক, স��াসী, ম�না�যািগতা, স�ুু, িশর��দ, সর�তী, স�ধ�না, ��হািশস,
সা�রতা, হীন�ন�তা।

ি�য় িশ�াথ�বৃ�,

আশা কির মহান স�ৃকত� ার অ�শষ কৃপায় �তামরা ভা�লা আ�ছা। �তামা�দর জন��ভ কামনা
রই�লা। গত �া�স �তামা�দর�ক উ�ারণ িবষ�য় �� ও উ�র অনুশীল�নর জন� �তির ক�র
�দয়া হ�য়�ছ। এই প�ব� বানা�নর িনয়ম ও শ��র বানান�ি� �দখা�না হ�য়�ছ।আশা করব
�তামরা বাসায় ব�স এই অনুশীলন পাঠ অনুসর�ণ ��িত �হণ কর�ব। কারণআমরা ম�ন
কির ক�রানা িবপয��য় �দনি�ন জীব�ন �াভািবক কম�কা� �কান �কান ���� �থ�ম থাক�লও
�ানচচ� ার অ�িত�রাধ� �ৃহা �কাথাও �থ�ম �নই। তাই �তামরাও �তামা�দর পড়া�শানা
িনয়িমত চািল�য় যা�ব ব�লআমা�দর িব�াস।

সবাই�ক ধন�বাদ জানাি�।আগামী প�ব� আ�লাচনা করা হ�ব ব�াকরিণক শ���িণ।




