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�াক িনব�াচনী পরী�া অনশুীলন পাঠ। তৃতীয় �াস
অধ�ায় : বাক� ত�, িবষয়- বাক� পিরবত� ন
িশখনফল: বাক� পিরবত� ন বা �পা�র কর�ত পার�ব (পূব�বত� পা�ঠরআ�লা�ক)

�থ�ম একিট সরল বাক��ক ক�য়কিট কাঠা�মা�ত �পা�িরত ক�র পাঠ উপলি� ক�র নাও।
�যমন - �দশ ��িমকরা �দ�শর িবপ�দ এিগ�য় যা�� ( সরল বাক� )। বাক�িটর অন�ান� বা�ক�
পিরবিত� ত �প িন�চ �দয়া হ�লা ---
# কজিটল বা�ক� - যারা �দশ ��িমক, তারা �দ�শর িবপ�দ এিগ�য় যা��।

# খ �যৗিগক বা�ক� - তারা �দশ ��িমক তাই �দ�শর িবপ�দ এিগ�য় যা��।

# গ �নিতবাচক বা�ক� - �দশ ��িমকরা �দ�শর িবপ�দ এিগ�য় না িগ�য় থা�ক না।
# ঘ িব�য়সচূক বা�ক� - শাবাশ! �দশ ��িমকরা �দ�শর িবপ�দ এিগ�য় যা��।

# ঙ ��বাচক বা�ক� - �দশ ��িমকরা �দ�শর িবপ�দ কী এিগ�য় যা�� না?
# চ অন�ুাবাচক বা�ক� - �দশ ��িমকরা �দ�শর িবপ�দ এিগ�য় যাও।
# ছ িন�দ�শা�ক বা�ক - �দশ �িমকরা �দ�শর িবপ�দ এিগ�য় যায়।
# জঅি�বাচক বা�ক� - �দশ ��িমকরা �দ�শর িবপ�দ এিগ�য় যা��।

বণ�ান�ুিমক ল��ণীয় �বিশ�� সমূহ:-
ক.যারা, তারা শ� দ�ুটা �ারা বাক� দ�ুটা পর��রর িনভ� র হ�য় বাক� গঠন ক�র ভাব �কাশ ক�র�ছ।
এিট জিটল বা�ক�র সাধারণ �বিশ��।
খ. এই বা�ক� 'তাই' �যাজক �যা�গ দ�ুটা �াধীন বাক� যু� হ�য়�ছ।অথ�াৎ �যৗিগক বাক� গঠন ক�র�ছ।
গ. এই বা�ক� ব�ার ভাব বা কা�জর উ��শ� িঠক থাক�ব।অথ�াৎ িববৃিত িঠক থাক�ব। �ধু একই
ব�ব� না�বাধক বা হ�াঁ �বাধক বা�ক� �কাশ কর�ব। �যমন - অি�বাচক: আিম ক�ল�জ যাব।
�নিতবাচক : আিম ক�ল�জ না িগ�য় থাক�বা না।অথ�াৎ 'ক�ল�জ যাওয়া ' িঠক থাক�ব।
ঘ. এিট িব�য়সূচকআ�বগ শ� 'শাবাশ' �ারা গিঠত বাক�। িব�য়সূচক বা�ক� বাহ! আহা! উঃ! আ�র!
হায়! শাবাশ! ম�তা শ���লা ব�াবহার হয়।
ঙ. এই বাক� ���বাধক িচ� �ারা �কাশ করা হ�য়�ছ এবং ব�ার ম�নর িজ�াসা �কাশ �প�য়�ছ।
চ. এই বা�ক� আ�দশ �কাশ �প�য়�ছ। এই ধর�নর বা�ক�- আ�দশ, িন�ষধ, অন�ুরাধ,উপ�দশ থা�ক।

ছ. এই বা�ক� িবষ�য়র সাধারণ বণ�না বা িববৃিত �কাশ �প�য়�ছ। বাক� হ�াঁ ও না �বাধ�ক গিঠত হয়।
জ. এ�ত বা�ার ব�ব� িঠক �র�খ ম�নর ভাব হ�াঁ �বাধ�ক �কাশ �প�য়�ছ।



��: ব�নীর িন�দ�শ �মাতা�বক বাক� পিরবত� ন ক�রা।
বাক� পিরবত� �নর দ�তা বৃি�র জন� িন�চ উদাহরণ ��লা অনুশীলন ক�রা।

�দ� বাক� পিরবিত� ত বাক�

আমার পথ �দখা�ব আমার সত�।(জিটল) যা আমার পথ তা �দখা�ব আমার সত�।

কল�াণী ব�ল, "আিম িববাহ কিরব না"।(অি�) কল�াণী ব�ল, "আিম অিববািহত থাকব"।

খাই�ত দাও, নই�ল চ�ির কিরব।(�যৗিগক) খাই�ত দাও নত�বা চ� ির কিরব।

�া�মর চ��াি� মশাই আমার বাবার ব�ু।(��) �া�মর চ��াি� মশায় আমার বাবার ব�ু নয় কী?

�চা�র �য চ� ির ক�র �স অধম� কৃপণ ধনীর।(সরল) �চা�রর চ� ির করার অধম� ধনীর।

জীব�নর জন� বৃ��র িদ�ক তাকা�না
��য়াজন।(অন�ুা)

জীব�নর জন� বৃ��র িদ�ক তাকাও।

দজু�ন �থ�ক দ�ূর �থ�কা।(িন�দ�শক) দজু�ন �থ�ক দ�ূর থাকা উিচত।

িবড়াল�ক বুঝা�না দায় হইল।(�নিতবাচক) িবড়াল�ক বুঝা�না সহজ হইল না।

এিট ভাির ল�ার কথা।(িব�য়) িছ! কী ল�ার কথা।

ক�ম�র অন�ুপ ফল পা�ব।(জিটল) �যমন কম� কর�ব �তমিন ফল পা�ব।

ওরা আগামীকালআস�ব।(��বাচক) ওরা কী আগামীকালআস�ব?

িতিন আর �নই।(�যৗিগক) িতিন িছ�লন িক� এখন �নই।

মামার মুখ লাল হইয়া উিঠল।(�নিতবাচক) মামার মুখ লাল না হইয়া থািকল না।

অনশুীল�নর জন� িনধ�ািরত বই �থ�ক িবিভ� �বা�ড� র গত িতন বছ�রর �� �দখ�ব।
মুহা�দআবদলু �মা�মন। সহকারী অধ�াপক, বাংলা িবভাগ। �মাবা-০১৭১১৩১৮৮৪৪
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�াক িনব�াচনী পরী�া অনশুীলন পাঠ। বাংলা ি�তীয় প�। "চত�থ� �াস"
িবষয়: বাংলা ভাষার অপ��য়াগ ও �� ��য়াগ
িশখনফল: কী কী কার�ণ ভাষার অপ��য়াগ হয় তা বল�ত পার�ব।
বাংলা ভাষার �� ��য়াগ কর�ত পার�ব।
�ি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�করআ�লাচনায় �কাথায়, �কন ভ�ল ��য়াগ
হ�� তা উপ�াপন করিছ-
◆ বানা�নর ভ�ল- যিদ �লখা হয়আপনা�দর �ভা�ট আিম িনব�ািসত হ�য়িছ। এখা�ন িনব�ািচত শ��র
বানান ভ� �লর কার�ণ হাস�কর ব�ব� �কাশ �প�য়�ছ। যিদ �লখা হয়আপিন �পিরবা�র আমি�ত।
এখা�ন িনমি�ত অিতিথ অপমািনত হ��ন। কারণ তাঁ�ক �পিরবার মা�ন িনজ পিরবার িন�য় িনম��ণ
যাওয়ায় ঈি�ত র�য়�ছ। �কউ অ�ন�র পিরবার িন�য় কী িনম��ণ যায়?। শ�িট হ�ব সপিরবার
অথ�াৎপিরবারসহ।
◆ ব�বহািরক ভ�ল- জনাব শ�িট নারী /পু�ষ উভ�য়র না�মর পূ�ব� ব�বহার কর�ত হ�ব। নারীর না�মর
পূ�ব� জনাবা ব�বহার ল�াকর অথ� সিৃ� ক�র। ম�ন রাখ�ত হ�ব না�মর পূ�ব� বংশ পদবী বা িডি�
িকংবা চাকির পদবী থাক�ল জনাব �লখা যা�ব না। �যমন- ভ�ঁ ইয়া, �সয়দ, খান, ড�র, হযরত, সিুফ শ�।

◆ প�দর ভ�ল- বা�ক� প�দর অপ��য়াগ ল�� করা যায়। �যমন- িব�শষ�ণর অপ��য়াগ- তার �গাপন
ঘটনা জানা �গ�ছ। এখা�ন �গাপন পদিট ভ�ল। �� িব�শষণ পদ হ�ব �গাপনীয়।
◆ বাগধারার ও �বাদ �বচ�নর ভ�ল- যিদ বলা হয় কা�রা মাঘ মাস কা�রা সব�নাশ। এই �বাদিট�ত
মা�সর না�মর ভ�ল ��য়া�গ বাক�িট অ�� হ�য়�ছ। �� মাসিট হ�ব- �পৗষ মাস। বাগধারার ভ�ল
��য়া�গর ফ�ল বাক� ভ�ল হয়। �যমন- যিদ বলা হয় ; উলবু�ন �সানা ছিড়�য় লাভ �নই। বাক�িট ��
নয়। �� বাক� হ�লা- উলবু�ন মু�া ছিড়�য় �কান লাভ �নই।
◆ বচ�নর ভ�ল- একই বা�ক� দ�ুটা ব�বচন ��য়া�গ বাক� ভ� �লর জন� দায়ী। �যমন- সকল িশ�কবৃ�
উপি�ত িছ�লন। এখা�ন সকল ও বৃ� িশ�ক শ��র সমি� বুঝা�ত িগ�য় বাক�িট ভ�ল হ�য়�ছ।
বাক�িট �� কর�ত �য�কান একিট- সকল অথবা বৃ� ব�বহার কর�ত হ�ব।
◆ শ��র ��ত ��য়াগ জিনত ভ�ল- একই শ� দবুার ব�বহা�র বাক� ভ�ল হয়। পরী�া চলাকালীন
সম�য় এ�সা। এখা�ন কালীন ও সময় একই অথ�, তাই �য�কান একিট ি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। �যমন- িশ�িট বাবার হাত ধিরয়া পা�ক�
ঘু�র �বড়াি�ল। একই বা�ক� সাধু ও চিলত ��য়া�গ হ�য়�ছ । ধিরয়া সাধু, এবং ঘ�ুর, ও �বড়াি�ল
চিলত শ�। চিলত ভাষা ব�ল �চিলত ভাষা । তাই সাধু ভাষার ধিরয়া ি�য়াপদিট ধ�র িলখ�ত হ�ব।



বা�ক�র ��য়াজনীয় অপ��য়াগ ও এর ���প ��লা �জ�ন িনই------

অপ��য়াগ �� ��য়াগ

অ� �ছ�লর নাম প��লাচন কানা �ছ�লর নাম প��লাচন

ঘািনর বল�দর ম�তা �খ�ত �গলাম কলুর বল�দর ম�তা �খ�ট �গলাম

নী�রাগী �লা�করাই �কৃত সুখী নী�রাগ �লা�করাই �কৃত সখুী

�ধুমা� গা�য়র �জা�র কাজ হয় না �ধু গা�য়র �জা�র কাজ হয় না

�দন�তা �শংসনীয় নয় �দন� / দীনতা �শংসনীয় নয়

আিমআপনার �াতা�থ� এ কথা বললাম আিমআপনার অবগিতর জন� এ কথা বললাম

আক� পয�� �ভাজ�ন সা�� হািন ঘ�ট আক� �ভাজ�ন সা�� হািন ঘ�ট

িতিন �মাক�মায় সা�ী �দ�বন িতিন �মাক�মায় সা�� �দ�বন

আিম অহিন�িশ �স কথা ভািব আিম অহিন�শ �স কথাই ভািব

মাতাহীন িশ�িটর পা�শ �কউ দাঁড়া�লা না মাতৃহীন িশ�িটর পা�শ �কউ দাঁড়া�লা না

তাহার �বমা��য় স�হাদর ডা�ার তাহার �বমা��য় ভাই ডা�ার

রচনািটর উৎকষ�তা অন�ীকায� রচনািটর উৎকষ� অন�ীকায�

আবশ�কীয় িজিনসপ� স��আন�ব আবশ�ক িজিনসপ� স��আন�ব

আিম গীতা�লী প�ড়িছ আিম গীতা�িল প�ড়িছ

আগত শিনবার �তামার স�� �দখা হ�ব আগামী শিনবার �তামার স�� �দখা হ�ব

�ম�য়িট িব�ান িক� ঝগড়া�ট �ম�য়িট িবদষুী িক� ঝগড়া�ট

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

অন�ু��দর অপ��য়াগ: িনজ ব�ি���র �বিশ��তা �দখা�ত �স সব�দা স�চ�। এ ল��� িবনা ��য়াজ�ন
িমিটং চলাকালীন সম�য়ও দাঁিড়�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।
অন�ু��দর �� ��য়াগ : িনজ ব�ি���র �বিশ�� �দখা�ত �স সব�দা স�চ�। এ ল��� িবনা ��য়াজ�ন
িমিটং চলাকালীন দাঁিড়�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।


