
�বপজা পাবিলক ��ল ও ক�লজ চ��াম
�াদশ ��িণ িনব�াচনী পরী�ার নমনুা ���া�র পব�- ০৪

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

অধ�ায়: বাক� , �কৃিত ও �ত�য়,সমাস এবং উপসগ�। ,

�� ০১.বাক� কা�ক ব�ল? এক� সাথ�ক বা�ক�র কয়��ণ বা �বিশ�� থাকা আবশ�ক উদাহরণসহ
আ�লাচনা ক�রা

উ�রঃ �য পদ সম� �ারা ব�ার �কান ম�নাভাব �কাশ পায় তা�ক বাক� ব�ল �যমন �ছ�লরা মা�ঠ
�খলা ক�র।

এক� সাথ�ক বা�ক�র িতন� �ণ বা �বিশ�� থাকা আবশ�ক। যথা-:

ক. আকা�া: বা�ক�র অ�গ�ত এক� প�দর পর পরবত� পদ �শানার �যআ�হ তা�কইআকা�া
ব�ল। এক� সাথ�ক বা�ক�রআকা�া পুরণ কর�ত হয়। �কান বা�ক�আকা�া অপূণ� থাক�ল তা
বাক� িহ�স�ব সাথ�ক হয় না। �যমন-' চ��াম বাংলা�দ�শর অন�তম এক�'... ব�ল �থ�ম �গ�ল বাক�
অসমা� �থ�ক যায় এবং পরবত� পদ �শানার আ�হ র�য় যায়।

খ. আসি�: বা�ক�র সুশংৃখল পদিবন�াস�কআসি� ব�ল। বাক�ি�ত পদসম�ূহর িবন�াস সশুংৃখল বা
যথাযথভা�ব না হ�ল তা�ক বাক� বলা যায় না। �যমন- নীলআকা�শ পািখ উ�ড়। এখা�ন পদ��লা
সাজা�না থাকায় বাক� �বাঝা সহজ হ�য়�ছ। তাইআসি� বা�ক�র অন�তম এক��ণ।

গ. �যাগ�তা: বা�ক� ব�ব�ত পদ��লার অথ� ও ভাবগত িমল�ক �যাগ�তা ব�ল। �যমন- বাগা�ন ফুল
ফু�ট�ছ। এই বাক���ত অথ�গত ও ভাবগত িমল র�য়�ছ। িক� যিদ বলা হয়- সাগ�র ফুল ফু�ট�ছ।
তাহ�ল বাক��অথ�গত ও ভাবগত �কান সাম�স� র�া হয় না।ফ�ল বাক��র �যাগ�তা হারায়।

�� ২.বাক� কা�ক ব�ল? গঠন অনসুা�র বাক� কত �কার ও িক িক? উদাহরণ সহআ�লাচনা ক�রা।

উ�রঃ �য পদ সম� �ারা ব�ার পূণ� ম�নাভাব �কাশ পায় তা�ক বাক� ব�ল। �যমন- আিম িনয়িমত
�াতঃ�মণ কির।



গঠন অনসুা�র বাক� িতন �কার। যথা-

ক. সরল বাক�: �য বা�ক� এক� উ��শ� এবং এক� িব�ধয় থা�ক তা�ক সরল বাক� ব�ল। �যমন-
অয়ন �া��িবিধ �ম�ন চ�ল।

খ. জ�ল বাক�: �য বা�ক� এক� �ধান খ� বা�ক�র স�� এক বা একািধকআি�ত বাক� পর�র
সা�প� ভা�ব যু� হয় তা�কজ�ল বাক� ব�ল। �যমন- যিদ ত� িম ক�ল�জআ�সা, ত�বআিম স��
যা�বা। এখা�ন �ধান খ� বাক� আিম স�� যা�বা।আি�ত বাক� ত� িম ক�ল�জআ�সা। যিদ,ত�ব �ধান
খি�ত বাক� এবং আি�ত বাক��ক পর�র সা�প� বা িনভ� রশীল ক�র বা�ক�র পূণ� ভাব �কাশ
ক�র�ছ।

গ. �যৗিগক বাক� পর�র িনর�প� একািধক সরল বা জ�ল বা�ক�র সম��য় গ�ত এক� পূণ� বা�ক�
�যৗিগক বাক� ব�ল। �যমন- �লাক� �মধাবী িক� িতিন অিতশয় গিরব। উদাহরণ �থ�ক সহ�জই �বাঝা
যা� �যৗিগক বা�ক�র দ�ু �াধীন বাক� �যাজক (ও, এবং, অথবা, নত�বা, িক�,অথচ, িকংবা) �ারা যু�
থা�ক।

�� ৩. অথ�গতভা�ব বা�ক�র �কার�ভদআ�লাচনা ক�রা।

অথ�গতভা�ব বাক� সমহূ�ক সাধারণত পঁাচ ভা�গ ভাগ করা যায়। �যমন-

১. বণ�নামলূক বাক� �য বা�ক� সাধারণভা�ব �কান িকছ� বণ�না বা িববৃত করা হয় তা�ক বণ�নামলূক
বাক� ব�ল। �যমন- পািখ গান ক�র।আকা�শ চঁাদ উ�ঠ�ছ। বণ�নামলূক বাক� দু রকম হ�য় থা�ক।

ক. অি�বাচক বাক�: �য বা�ক� �কান ঘটনা বা ভাব ব�ব� হঁ�া সূচক অথ� �কাশ ক�র তা�ক অি�বাচক
বাক� ব�ল। �যমন- িতিন �রাজ এখা�ন আ�সন।

খ. �নিতবাচক বাক�: �য বা�ক� �কান ঘটনা বা ভাব না সূচক অথ� �কাশ ক�র তা�ক �নিতবাচক বাক�
ব�ল। �যমন- িতিন �কান কথা না ব�ল থাক�লন।

২.��সূচক বাক�:�য বাক� �ারা সরাসির �কা�না িকছ� জান�ত চাওয়া হয় তা�ক ��সূচক বাক� ব�ল।
�যমন- ত� িম �কাথায় িছ�ল?

৩.ই�াসূচক বাক�: �য বা�ক� ম�নর ই�া বা �াথ�না �কাশ করা হয় তা�ক ই�ায় সচূক বাক� ব�ল।
�যমন-আমরা তার�ত �রাগ মিু� কামনা করিছ।

৪. আ�া সূচক বাক�: �য বা�ক�আ�দশ-িন�ষধ অন�ুরাধ আ�বদন �বাঝায় তা�কআ�া সূচক বাক�
ব�ল। �যমন- এখনই ঘ�র যাও। সদা সত� কথা বল�ব।



৫. আ�বগ সূচক বাক�: �য বাক� �ারা ম�নরআ�বগ �কাশ পায় তা�কআ�বগসূচক বাক� ব�ল। �যমন-
আহা! �লাক�র িক সব�নাশ হ�য় �গল।

�� ৪. ব�নী িন�দ�শ অনসুা�র বাক� পিরবত� ন ক�রা (�য�কা�না পঁাচ�)

i. ফিরয়ািদ �স� �গায়ািলনী (জ�ল) উ�র: িযিন ফিরয়ািদ িতিন �স� �গায়ািলনী।

ii. অন�ুহ ক�র এসব খু�ল বলনু (�যৗিগক) উ�রঃ অন�ুহ ক�ন এবং সব খু�ল বলুন।

iii. মানষুটা সম� রাত �খ�ত পা�ব না (�� বাচক) উ�র: মানষুটা সম� রাত �খ�ত পা�ব িক?

iv. ধম� আমা�দর ইসলাম, িক� �া�ণর ধম� আমা�দর তা�ণ�(সরল)

উ�র:ধম� আমা�দর ইসলাম হ�লও �া�ণর ধম� তা�ণ�।

v. বািড়� তারা দখল ক�র�ছ (�নিতবাচক) উ�র: বািড়�ত তারা দখল না ক�র ছা�ড়িন।

vi. এখনই ডা�ার ডাকা উিচত (অন�ুাবাচক) উ�র: এখনই ডা�ার ডা�কা।

vii. আমরা বাধা িদ�ত পারলাম না (অি�বাচক) উ�র: আমরা বাধা িদ�ত অপারগ হলাম।

viii. এ� ভাির ল�ার কথা (িব�য় সূচক) উ�র: কী ল�ার কথা এ�!

��:৫. বা�ক�র অপ��য়াগ ও �� ক�রা। (�য�কা�না পঁাচ�)

i. সব পািখরা নী�ড় িফ�র। �� �প: সব পািখ নী�ড় িফ�র।

ii. কাজ�লর দইু �চাখ অ�জ�ল �ভ�স �গল। �� �প: কাজ�লর দইু �চাখ অ��ত �ভ�স �গল।

iii. আক� পয�� �ভাজন �া��হািনকর। �� �প: আক� �ভাজন �া��হািনকর।

iv. বাক��র উৎকষ�তা �শংসনীয়। �� �প: বাক��র উৎকষ� �শংসনীয়।

v. �দন�তা সব সময় �শংসনীয় ন�হ। �� �প: দীনতা সব সময় �শংসনীয় ন�হ

vi. পরী�া চলাকালীন সম�য় হন� বাজা�না িন�ষধ। �� �প: পরী�া চলাকালীন হন� বাজা�না িন�ষধ।



vii. �র�হনা খুব বুি�মান �ম�য়। �� �প: �রহানা খুব বুি�মিত �ম�য়।

viii. �ধুমা� গা�য়র �জা�র কাজ হয়না। �� �প: �ধু গা�য়র �জা�র কাজ হয়না।

��:৫. �কৃিত ও �ত�য় িনণ�য় ক�রা।

কায�, দপ�ণ, �গৗরব, �মাড়ক, ম�ী, জয়, নীিলমা, উি�, �শশব, পা�া, মিু�, পািথ�ব, �দত�, ধম�, ম�ু,
কারক, �সন�, পান�স, িবদ�ুৎ, নায়ক, উ�, উ�, নকল নিবশ, �নানতা, জ�া�, গ�ব� শীতাত� �ব�ল িমথু�ক
ইতরািম �সৗ�য� ঘরািম তামা�ট �রবণ� �াবণ ঘাতক উৎরাই ��ীল, �রণীয়, কা�া, ভাবুক, তবলিচ,
�বিদক, আষা�ঢ়, বািষ�ক,�ম�ঠা, উৎরাই,�ারক।।

নমনুা উ�র:(পরী�ায় িন�চর ছক অনযুায়ী িলখ�ব)

�দ� শ� �কৃিত + �ত�য় �ত�য় এর নাম

কায� ✓কৃ+য কৃৎ �ত�য়

দপ�ণ ✓দপ্ৃ+অন কৃৎ �ত�য়

�গৗরব ��+অ তি�ত �ত�য়

�মাড়ক ✓ম�ু+অক কৃৎ �ত�য়

ম�ী ম�+ইন তি�ত �ত�য়

�া�নর অভা�ব �দ� বািক শ���লার �কৃিত ও �ত�য় ও �ত�য় এর নাম পাশাপািশ �দখা�না হ�লা।

জয়- ✓িজ+অ - কৃৎ �ত�য়,। নীিলমা- নীল+ইমন - তি�ত �ত�য়,

উি� -✓বচ্+ি� -কৃৎ �ত�য়, �শশব- িশ�+অ- তি�ত �ত�য়,

পা�া - পািন+তা- তি�ত �ত�য় মিু�- ✓মচ্ু+ি�- কৃৎ �ত�য়,

পািথ�ব-পৃিথবী+অ--তি�ত �ত�য় �দত�- িদিত + য-তি�ত �ত�য়,

ধম�- ✓ধৃ+ম-কৃৎ �ত�য় ম�ু-✓মহ্ু +ত- কৃৎ �ত�য়



কারক-✓কৃ+অক- কৃৎ �ত�য়, �সন�-�সনা+য-তি�ত �ত�য়

পান�স-পািন +সা--তি�ত �ত�য়, িবদ�ুৎ-িব+✓দ�ুৎ+০-কৃৎ �ত�য়,

নায়ক- নী+ অক-তি�ত �ত�য়, উ�- ✓বচ্+�-কৃৎ �ত�য়,

উ�-✓ বপ+�- কৃৎ �ত�য় নকল নিবশ -নকল+ নিবশ-তি�ত �ত�য়,

�নানতা- ননু+ তা- তি�ত �ত�য়, জ�া�-✓জী+অ�- কৃৎ �ত�য়,

গ�ব� -✓গম+তব�- তি�ত �ত�য় শীতাত� - শীত+ ঋত- তি�ত �ত�য়

�ব�ল -বািল+ইয়া-তি�ত �ত�য় িমথু�ক -িমথ�া+উক-তি�ত �ত�য়

ইতরািম-ইতর+আিম-তি�ত �ত�য় �সৗ�য�-সু�র+ য- তি�ত �ত�য়

ঘরািম-ঘর+আিম-তি�ত �ত�য় তামা�ট-তামা+আ�য়া- তি�ত �ত�য়

�বণ-�+অন- তি�ত �ত�য় ঘাতক-✓হন+অক- কৃৎ �ত�য়

উৎরাই-উ�র +আই- তি�ত �ত�য় �ি�ল-��+ইল-তি�ত �ত�য়

�রণীয়-✓� ৃ+অনীয়-কৃৎ �ত�য় কা�া-✓কঁাদ+্না-কৃৎ �ত�য়

ভাবুক-✓ভ�+উক-কৃৎ �ত�য় তবলিচ-তবল+িচ-তি�ত �ত�য়

�বিদক-�বদ+ইক-তি�ত �ত�য় আষা�ঢ়-আষাঢ়+ইয়া-তি�ত �ত�য়

বধ�ন-✓বৃদ+্ অন-কৃৎ �ত�য় �ারক-✓� ৃ+অক-কৃৎ �ত�য়

�:৬.ব�াসবাক�সহ সমাস িনণ�য় ক�রা- (পরী�ায় �লখার িনয়�ম নমনুা ���া�র)

�দ� শ� ব�াসবাক� সমা�সর নাম

�াণভয় �াণ যাওয়ার ভয় মধ�পদ�লাপী কম�ধারয় সমাস

�ীণজীবী �ীণভা�ব জীবন ধারণ ক�র �য উপপদ তৎপু�ষ সমাস



মখু �� মখু �থ�ক �� প�মী তৎপু�ষ সমাস

অনসূয়া �নই অসয়ূা (ঈষ�া) যার ব��ীিহ সমাস

�মাহিন�া �মাহ �প িন�া �পক কম�ধারয়

স�িষ� স�ঋিষর সমাহার ি�� সমাস

আপাদম�ক পা �থ�ক মাথা পয�� অব�য়ীভাব সমাস

�পা�র অন��প িনত� সমাস

�শাি� �কৃ� শাি� �ািদ সমাস

�� ০৭. "উপস�গ�র অথ�বাচকতা �নই, িক�অথ��দ�াতকতা আ�ছ।" আ�লাচনা ক�রা।

উ�র: বাংলা ভাষায় এমন কত��লা অব�য়সচূক শ� র�য়�ছ, �য��লা �াধীন পদ িহ�স�ব বা�ক�
ব�ব�ত হ�ত পা�র না। এ��লা অন� শ��রআ�গ ব�স। এর �ভা�ব নত�ন অথ��বাধক শ� �তির হয়
এবং শ��র অ�থ�র পূণ�তার সািধত হয়, িকংবা শ��র অ�থ�র স�সারণ অথবা সং�কাচন ঘ�ট। ভাষায়
ব�ব�ত এসব শ�াং�শর নাম উপসগ�।

আমরা �দিখ উপসগ� যখন �াধীনভা�ব থা�ক তখন তার �কান অথ� থা�ক না। এ� যখন শ��র পূ�ব�
ব�স তখন ঐ শ��র িভ�অথ� �দ�াতনা অথ�াৎ ইি�ত বা �কাশ ক�র �কাশ। উপস�গ�র এই �ণ�ই
অথ��দ�াতকতা �ণ ব�ল। �যমন-আ,�,িব এই উপসগ���লার িনজ� �কান অথ� �নই িক� যখন শ��র
পূ�ব� ব�বহার করব তখন অন� শ��রআ�গ ব�স উপসগ� অথ��দ�াতক হ�য় ও�ঠ।

�যমন- হার শ��র অথ� পিরমাণ িক� তার পূ�ব� আ উপসগ� বস�ল হ��আহার। যার অথ� �কাশ
কর�ছ খাওয়া। এখা�ন হার পিরমাণ �থ�ক খাওয়া অ�থ� �কাশ কর�তআ উপস�গ�র য�থ� ভ� িমকা
র�য়�ছ।

একইভা�ব হার শ��র পূ�ব� � উপসগ� বসা�ল শ�� �পা�র ঘ�ট হয় �হার। যার অথ� িনয�াতন বা
মার�ধার। হার শ��র পূ�ব� িব উপসগ� িদ�য় �তির হয় নত�ন শ� িবহার। যার অথ� হ�লা �মণ।

উপ�ররআ�লাচনা �থ�কআমরা �দখ�ত পাই �য উপসগ���লা �াধীনভা�ব �কান অথ� �কাশ কর�ত
পা�র না, িক� শ��র পূ�ব� যু� হ�য় অন� অথ� �দ�াতনা কর�ত পা�র। সুতরাং এ কথা িনি�� ধায় বলা যায়
�য উপস�গ�র অথ�বাচকতা �নই, িক�অথ��দ�াতকতা আ�ছ।




