সরকারর কাজে প্ররিত বাাংলা ব্যবহাজরর রিয়ি
অধীি/অধীজি/অধীিস্থ
‘অধীিস্থ’ ভুল শব্দ। এর ককািও প্রজয়াগ চলজব িা। ‘অধীি’ ও ‘অধীজি’ ব্যবহৃত হয়, তজব
রকছুটা রিন্ন অজথ ে। কেিি―‘এটি িন্ত্রণালজয়র অধীি একটি দপ্তর।’ ‘সালাি সাজহব আিার
অধীজি কাে কজরি।’
ই-কার, ঈ-কার ( w , x )
সব অ-তৎসি (তদ্ভব, কদরশ, রবজদরশ) শজব্দ সবসিয় ই-কার ( w ) বসজব। কেিি―
শারি, বারি, দারদ, রপ্তারি, বুেরুরক ইতযারদ।
কদশ, িাষা, োরতর িাি ই-কার ( w ) রদজয় কলখা হয়। কেিি―
ইাংজররে, োিোরি, িারাঠি ইতযারদ।
ব্যরতক্রি : চীি, চীিা।
ইতযারদ/প্রভৃরত
‘ইতযারদ’ এবাং ‘প্রভৃরত’-র িজে কাh©ত অথ েগত ককািও পাথ েকয কিই; এই দুটি শব্দ রবকজে
ব্যবহার করা কেজত পাজর।
উ-কার, ঊ-কার ( y , ~ )
অ-তৎসি (তদ্ভব, কদরশ, রবজদরশ) শজব্দ সবসিয় উ-কার ( y ) বসজব। কেিি―
ঊিরবাংশ (তৎসি)

উরিশ (তদ্ভব)

ধূরল (তৎসি)

ধুলা/ধুজলা (তদ্ভব)

পূব ে

পুব

‘অদ্ভুত’ ছািা আর সব শজব্দ ‘ভূত’ ঊ-কার রদজয় কলখা হয়। কেিি―
রকম্ভূতরকিাকার, ভূতপূব ে, অভূতপূব ে ইতযারদ।
উজেজে/উজেজশ
‘উজেজশ’ অথ ে ‘প্ররত’, ‘লক্ষ্য কজর’, কেিি―‘সবার উজেজশ সালাি োিাই’, ‘রতরি েিতার
উজেজশ বক্তৃতা রদজলি’ ইতযারদ। অন্যরদজক, ‘উজেজে’ অথ ে ‘লক্ষ্য রিজয়’, ‘অরিপ্রাজয়’,
কেিি―‘তুরি কে-উজেজে এখাজি এজসছ তা সফল হজব।’
উদ্ধৃরতরচহ্ন ( ‘ ’ / “ ”)
উদ্ধৃত শজব্দর দুইরদজক একক উদ্ধৃরতরচহ্ন ( ‘ ’ ) এবাং বাকযাাংশ বা বাজকযর দুইরদজক দ্বৈত
উদ্ধৃরতরচহ্ন (“ ”) বসজব। উদ্ধৃত একারধক অনুজেজদর কক্ষ্জে প্ররতটি অনুজেজদর শুরুজত ককবল
শুরুর উদ্ধৃরতরচহ্ন ( “ ) বসজব। সবগুজলা অনুজেদ কশষ হবার পরই ককবল কশজষর উদ্ধৃরতরচহ্ন (”)
বসজব।
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উপলক্ষ্/উপলক্ষ্য
২০১৬ সাজলর বাাংলা একাজেরি আধুরিক বাাংলা অরিধাি-এ ‘উপলক্ষ্’ বাদ রদজয় ‘উপলক্ষ্য’
গ্রহণ করা হজয়জছ। এই রসদ্ধান্ত কেৌরক্তক। সাংসদ বাাংলা অরিধাি-এ অবে দুটিজকই রাখা
হজয়জছ। তজব ‘উপলক্ষ্য’-ই গ্রহণজোগ্য, সুতরাাং ‘উপলক্ষ্’ িা কলখাই সিীচীি।
উপসজগরে রলখিরীরত
ে
উপসগগুজলা
স্বতন্ত্র শব্দ িয়, এগুজলা অন্য শজব্দর আজগ যুক্তিাজব বজস। রতি প্রকার উপসগ ে আজছ :
সাংস্কৃত, খাঁটি বাাংলা ও রবজদরশ। এগুজলা সবই অন্য শজব্দর পূজব ে যুক্তিাজব বসজব। কেিি―
প্র (প্রিােেি)

আি (আিেিতা)

পরা (পরােয়)

লা (লােবাব)

অপ (অপসাংস্কৃরত)

পারত (পারতজলবু)

উপ (উপসরচব)

অরত (অরতবৃরি)

অিা (অিাবৃরি)

অরধ (অরধভুক্ত)

অে (অেপািাগাঁ)

ইরত (ইরতকতেব্য)

উরিরখত/উজিরখত
‘উপজর/আজগ রলরখত’, ‘পূজব োক্ত’ অজথ ে ‘উরিরখত’ ব্যবহৃত হয়। ‘উজিখকৃত’ অজথ ে ‘উজিরখত’
ব্যবহাজরর দৃিান্ত কিই। এটি িা কলখাই কেয়।
ঋ-কার, র-ফলা ( „ , ª )
রবজদরশ শজব্দ প্রজোেয কক্ষ্জে ঋ-কাজরর ( „ ) পররবজতে ই-কার সহজোজগ র-ফলা ( ª ) ব্যবহৃত
হজব। কেিি―
খৃস্টাব্দ

রিিাব্দ

বৃটিশ

রিটিশ

এ/এই, ও/ওই, কে/কেই, কস/কসই
রবজশষজণর িজতা অথ ে অনুোয়ী ‘এ’, ‘ও’, ‘কে’, ‘কস’ কখিও স্বতন্ত্র শব্দ রহজসজব, কখিও
পরবতী শজব্দর সজে যুক্তিাজব ব্যবহৃত হজব। কেিি―‘এজবলা (রদজির এই সিজয়) িাত কখজয়া
িা’, ‘ওজবলা (রদজির পরবতী িাজগ) এজসা’, ‘ও রেরিস (একটা রিরদ েি রেরিস) িা কিওয়াই
িাজলা’, ‘এ কলাকটা (একটা রিরদ েি কলাক) কতা কথাই শুিজছ িা’, ‘কেরদি (েখি) তুরি আসজব’,
‘কে রদি রগজয়জছ’, ‘কস কবচারা,’ ‘কসসব আর কবাজলা িা’ ইতযারদ। এই, কসই, কেই েথাক্রজি এ,
কস, কে-এর সিাথ েক। আবার কখিও কখিও তারা আরও সুরিরদ েি অজথ ে ব্যবহৃত হয়, অথ োৎ এরা
সাংরিি রবজশষ্যজক আরও সুরিরদ েি কজর কবাঝায়, তজব কসজক্ষ্জে হাইজফি ব্যবহার করাই কেয়।
কেিি―‘এ-ই কস কলাক’, ‘কস-ই োজব’, ‘কে-ই কথাটা বলুক’, ‘ও-ই আসল কলাক’ ইতযারদ।
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একবচি : -টি
একবচিসূচক ‘-টি’ সবসিয় রবজশজষ্যর সজে যুক্তিাজব বসজব। কেিি―‘কলাকটি’, ‘কথাটি’
ইতযারদ।
একরবন্দু ( . ), রেরবন্দু (...)1
বাাংলায় শব্দ সাংজক্ষ্পজণর েন্য একরবন্দু ব্যবহার করা োয়। কেিি―‘ে.’ বা ‘ো.’। অসম্পূণ ে
বাকয বা উদ্ধৃরত কবাঝাজত রেরবন্দু ব্যবহৃত হয়। কেিি―
“হাোর বছর ধজর আরি পথ হাঁটিজতরছ পৃরথবীর পজথ,
রসাংহল সমুদ্র কথজক রিশীজথর অন্ধকাজর...”
অসম্পূণ ে পদ্য-অনুজেদ তথা অনুরিরখত পঙ্রক্ত কবাঝাজত রেরবন্দু বাজকযর কশজষ িা রলজখ একটি
পঙ্রক্ত রহজসজব কলখা হয়। কেিি―
“গগজি গরজে কিঘ, ঘি বরষা।
কূজল একা বজস আরছ, িারহ িরসা।
...
কাটিজত কাটিজত ধাি এজলা বরষা।”
এ-কার ( †, ‡ )
শজব্দর শুরুর এ-কার িাোহীি ( † ) হয়। কেিি―কবলা, কলখা, কখলা ইতযারদ। রকন্তু শজব্দর
িেকার এ-কার িাোযুক্ত ( ‡ ) হয়। কেিি―কশষজবলা, স্মৃরতজলখা, ধূরলজখলা ইতযারদ।2
-এর, -কয়র, -র
‘-এর’ এবাং ‘-র’ সাধারণিাজব রবজশজষ্যর সজে যুক্তিাজব ব্যবহৃত হজব। কেিি―বজির রাো,
ঢাকার ইরতহাস, োিাইজয়র বারি, ইিরস্টটিউজটর কিেপদ্ধরত, ঢাকার কছজল ইতযারদ। তজব
ককািও িািরবজশষজক আলাদা কজর কদখাজিার প্রজয়ােজি ‘-এর’ রূপটি ব্যবহার করা হয়।
কেিি―‘বাাংলা রবিাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়-এর প্ররতষ্ঠারদবস’, ‘িারিক বজ্যাপাোজয়র কলখা
“হারাজির িাতোিাই”-এর কারহরি’, ‘আন্তেোরতক িাতৃিাষা ইিরস্টটিউট-এর আজয়ােি’
ইতযারদ। অজিজক ‘শািসুর রাহিাি-র’ রলজখ থাজকি। এটি শ্রুরতকটু এবাং অস্বািারবক।
ঐ/ওই
আনুষ্ঠারিক প্ররিত ব্যবহাজর ককবল ‘ঐ’ কলখা হজব। কেিি―
১৯৭১ সাল আিাজদর ইরতহাজসর সবজচজয় গুরুত্বপূণ ে বৎসর। ঐ বৎসজর আিরা
স্বাধীিতা অেেি কজররছলাি।

1শব্দদুটি

হায়াৎ িামুজদর বাাংলা কলখার রিয়িকানুি বইটি কথজক কিওয়া।
কী-কবাজে ে এ-কার চাপজল িাোযুক্ত এ-কার কলখা হয়। তজব ‘কেস’ কচজপ তারপর এ-কার চাপজল িাোহীি
এ-কার পাওয়া োয়। ইউরিজকাে কী-কবাজে ে স্বািারবকিাজবই িাোহীি ও িাোযুক্ত এ-কার কলখা োয়।
2রবেয়

4

3

ও-কার
রলখিরীরতর কক্ষ্জে রিতব্যরয়তা বোয় রাখার তারগজদ শব্দজশজষর ও-কার েথাসম্ভব ব্যবহার
বেেি করা হজব। কেিি―রছল, কগল, রইল, এত (তজব ‘কতা’, ‘এ কতা’ ও-কার রদজয় কলখা
হজব), িীত ইতযারদ। তজব কেসব শজব্দর কক্ষ্জে অথ েগত রবভ্রারন্ত দ্বতরর হজত পাজর, কসসব শজব্দর
কশজষ ও-কার ব্যবহার করা হজব। কেিি―কাজলা (রাং অজথ ে), িাজলা (গুণ অজথ ে), রসাজলা (গুণ
অজথ ে), িজতা (তুলিা অজথ ে)।
সাংখ্যাবাচক শজব্দর বািাি প্রজোেয কক্ষ্জে ও-কার রদজয় কলখা হজব। কেিি―এগাজরা, বাজরা,
কতজরা ইতযারদ।
-কালীি
‘কালীি’ (কাল + ঈি) সবসিয়ই ঈ-কার সহজোজগ রলখজত হজব। কেিি―সন্ধযাকালীি,
তৎকালীি ইতযারদ।
কী, রক, রক িা, রকিা, িারক
রবস্ময়, প্রশ্ন ইতযারদ অজথ ে রবজশষণ এবাং সব েিাি রূজপ স্বতন্ত্র পদ রহজসজব ‘কী’ ব্যবহৃত হয়। অন্য
কথায় ‘কী’ কথাটির ওপর েখি কোর পজি তখি তা ঈ-কার রদজয় কলখা হয়। কেিি―‘কী
সু্র!’ ‘এখাজি কী কাজে এজসছ?’ অন্যরদজক, সাংশয় রকাংবা প্রশ্ন কবাঝাজত অব্যয় রহজসজব
‘রক’ ব্যবহৃত হয়। এ কক্ষ্জে ‘রক’-এর ওপর কোর পজি িা। কেিি―‘কস রক আসজব?’
অন্য একটি উদাহরজণ রবষয়টি আরও েি হজত পাজর :
তুরি রক খাজব? এখাজি কোতা খাজবি রকিা তা োিজত চাওয়া হজে।
তুরি কী খাজব? এখাজি কোতা ককাি খাবারটি খাজবি তা োিজত চাওয়া হজে।
‘রক িা’ সাংশয়, রবতকে, প্রশ্ন ইতযারদ অজথ ে অব্যয় রহজসজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―আপরি খাজবি
রক িা িা োিজত চাইল।
অথ েহীি বাগ্িরে রহজসজব, রকাংবা ককািও রকছুর কারণ কবাঝাজত ‘রকিা’ যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়।
কেিি―এত্তটুকু কছজল রকিা আিার কথার ভুল ধজর! ঘজট বুরদ্ধ কি রকিা, তাই আিার কথার
িাথামুণ্ডু রকছুই বুঝজত পারছ িা।
অন্যরদজক, ‘িারক’ সাংশয়, সজ্হ, রবতকে, প্রশ্ন ইতযারদ অজথ ে অব্যয় রহজসজব ব্যবহৃত হয়।
কেিি―আিার সজে োজবি িারক? এ ব্যাটা িারক আবার রবদ্যার োহাে!
‘-কক’
ব্যাকরণগতিাজব অপররহাh© িা হজলও অথ ে েি করার প্রজয়ােজি প্রজোেয কক্ষ্জে ‘-কক’ ব্যবহার
করা কেজত পাজর। কেিি―আিাজদরজক একটু রবজবচিা করুি।
ককালি/ককালি-েযাশ/রবসগ ে (:/:―/t)
বাজকযর পূব েবতী অাংজশর ব্যাখ্যা রকাংবা উদাহরণ উপস্থাপজির আজগ ককালি ব্যবহার করা হয়।
কেিি―
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রিম্নরলরখত গাছগুজলা কাজের িাজলা উৎস :
কসগুি
কিহগরি
কাঁোল
ককালি-েযাজশর ব্যবহার বতেিাজি কিই। ককালি ( : ) রহজসজব রবসগ ে রচহ্ন ( t ) ব্যবহার করা
সিীচীি িয়। ককালি-এর আজগ ১টি ‘কেস’ ব্যবহৃত হজব। ককালজির পজরও একই লাইজি
আরও কটক্সট থাকজল ককালিটির পজর একটি কেস রদজত হজব। অন্যরদজক, রবসগ ে বস্তুত একটি
বণ ে; এটি ককািও েরতরচহ্ন িয়। সাধারণত শজব্দর িাঝখাজি রবসগ ে বজস। কেিি―দুুঃখ,
দুুঃশাসি, পুিুঃপুি ইতযারদ। শজব্দর কশজষ রবসজগরে ব্যবহার কিই। কেিি―প্রধািত (‘প্রধািতুঃ’
িয়), অাংশত (‘অাংশতুঃ’ িয়)।
ঙ, s
সরন্ধসারধত তৎসি শজব্দ পূব েপজদর ‘ম্’ স্থাজি ‘s’ হজব। কেিি―সাংগীত (সম্ + গীত), িয়াংকর
(িয়ম্ + কর), সাংগত (সম্ + গত)। সরন্ধ িা হজল ‘ঙ’-এর সজে পরবতী বণ ে যুক্তিাজব বসজব।
কেিি―অঙ্ক (‘অাংক’ িয়), প্রতযে, সে ইতযারদ।
অ-তৎসি শজব্দ উচ্চারণ হলন্ত হজল শজব্দর কশজষ ও িজে s ব্যবহৃত হজব। কেিি―রাং, োং,
ঢাং, গাাং, বাাংলা ইতযারদ। তজব উচ্চারজণ s-এর সজে স্বর থাকজল ঙ ব্যবহৃত হজব।
কেিি―রজঙর, ঢজঙর, গাজঙর, বাঙারল।
ে/½
অ-তৎসি বা সাংস্কৃতোত শজব্দ প্রজোেয কক্ষ্জে ‘ে’-এর পররবজতে ‘ঙ’ কলখা হয়, তজব তৎসি
শজব্দ ‘ে’-ই কলখা হয়। কেিি―অঙ্গুরল (‘অঙুরল’ িয়), আঙুল (‘আঙ্গুল’ িয়)। আবার
‘রেিঞ্চ’ (‘রঙিঞ্চ’ িয়), ‘রেি’ (‘রঙি’ িয়), ‘অেি’ (রকন্তু ‘আরঙিা’, ‘আরেিা’ িয়),
‘রে’ (ককৌতুক, আি্ ইতযারদ অজথ ে) ইতযারদ কে-ককািও রীরতজতই অরিন্ন। পুজরাজিা ‘½Õ রূপও
এখি আর িা কলখাই সিীচীি। আরও রকছু উদাহরণ : লাঙল, কাঙাল, ধাঙর, িাছরাঙা, বাঙারল,
চাঙর, ররঙলা, ররঙি, রাঙা ইতযারদ। তজব স্থািিাজির ও অন্য কে-ককািও িাজির বািাি
অপররবরতেত থাকজব। কেিি―রাোিাটি।
চন্দ্ররবন্দু ( u )
কে-বজণ ের সজে চন্দ্ররবন্দু উচ্চাররত হজব, কসই বজণ ের সজে যুক্ত স্বররচজহ্নর উপজর চন্দ্ররবন্দু বসজব।
কেিি―চাঁদ, হাঁস।3
েযাশ (―)
েযাশ একটি েরতরচহ্ন এবাং এটি অজপক্ষ্াকৃত দীঘ ে। অজিক সিয় েযাশ, কিা, কসরিজকালি,
ককালি একই উজেজে ব্যবহৃত হয়। আবার একটি বাজকযর িাঝখাজি একটি ব্যাখ্যাসূচক
খণ্ডবাকয থাকজল কসই খণ্ডবাজকযর দুইরদজক েযাশ বজস। কেিি―‘িদীিাতৃক
বাাংলাজদশ―িদীরবজধৌত কদশ বজল এই িাি―পৃরথবীর অন্যতি উব ের অঞ্চল।’ েযাজশর
দুইরদজক ককািও ‘কেস’ থাকজব িা।

কী-কবাজে ে স্বয়াংরক্রয়িাজবই ব্যঞ্জজির পর স্বররচজহ্নর পরই ককবল চন্দ্ররবন্দু বসজত পাজর। রবেয় কী-কবাজে ে
সাংরিি ব্যঞ্জি রকাংবা স্বররচজহ্নর উপর চন্দ্ররবন্দু কদওয়া োয়।
3অভ্র
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ণ, ি
তৎসি শজব্দ ণ-এর ব্যবহার ণত্ব রবধাি (ণত্ব রবধাি দ্রিব্য) ৈারা সুরিরদ েি। কদরশ ও রবজদরশ শজব্দ
ণ-এর ব্যবহার কিই।
ত/ৎ
তৎসি শজব্দর ‘ৎ’ অক্ষুণ্ন থাকজব। কেিি―আত্মসাৎ, তৎক্ষ্ণাৎ, রবদুযৎ। শব্দজশজষর ‘ৎ’-এর পর
‘-এ’, ‘-এর’ ইতযারদ স্বরযুক্ত রবিরক্ত থাকজল ‘ৎ’ ‘ত’-এ রূপান্তররত হজব। কেিি―রবদুযজতর।
দ্বতরর/দ্বতরী
‘দ্বতরী’ বািািটি বতেিাজি বেেি করা হজয়জছ। ‘প্রস্তুত’ এবাং ‘প্রস্তুত করা’ উিয় অজথ েই ‘দ্বতরর’
শব্দটি ব্যবহৃত হজব। কেিি―‘োিাটা করশজির দ্বতরর।’ ‘কািার কলাহা রদজয় হারতয়ার দ্বতরর
কজর।’
দাঁরি ( । )
রববৃরতমূলক বাজকযর কশজষ দাঁরি (।) বজস। এরকি বাজকয প্রশ্ন বা রবস্ময়িাব থাকজলও দাঁরি
বসজব। কেিি―
আসাদ োিজত চাজে এখি কয়টা বাজে।
এিাজব আর কতরদি চলজব কক োজি।
এই দুরিয়ায় কে কতরকি িানুষ আজছ, মায়ের মুজখ গে শুজি কসটা বুঝলাি।
দু-, দূসাংস্কৃত ‘দুুঃ’ উপসগটিে দুুঃখ, রিজষধ, অিাব, দুি, ি্, কঠিি ইতযারদ কিরতবাচক অথ েগত
ব্যঞ্জিা কদয়। কেিি―দুরিেক্ষ্, দুেেি, দুরদ েি, দুুঃসাে, দুরূহ ইতযারদ। তাই এই শব্দগুজলাজত ‘দু’
(উ-কার যুক্ত) ব্যবহৃত হয়। অন্যরদজক ককািও শজব্দ ‘দূর’ থাকজল তা স্বািারবকিাজবই ‘দূ’ (ঊকার যুক্ত) রদজয় কলখা হয়। কেিি―দূরত্ব, দূরীকরণ, দূরীভূত ইতযারদ। ‘দুই’ অজথ ে ‘দু’ ব্যবহৃত
হয়, কেিি―দুকথা, দুকূল ইতযারদ।
দু’টাকা/দুটাকা, পাঁচশ’/পাঁচশ
দাপ্তররক ও আনুষ্ঠারিক ব্যবহাজর পূণ েরূপ ‘দুই টাকা’, ‘পাঁচশত টাকা’, ‘ছয়টা বাজে’ কলখা
সিীচীি। কসজক্ষ্জে দুটি শব্দজক আলাদািাজব রলখজত হজব। ‘দুটাকা’ কলখার প্রজয়ােি হজল তা
একসজে রলখজত হজব। ককািও ঊর্ধ্েকিার প্রজয়ােি কিই। একইিাজব ‘পাঁচশ’, ‘ছরদি’, ‘ছটা
বাজে’ কলখা চলজব। তজব দাপ্তররক এবাং অন্য কে-ককািও আনুষ্ঠারিক ব্যবহাজর ‘ছরদি’, ‘ছটা’
ইতযারদর পররবজতে এগুজলার পূণ েরূপ ‘ছয় রদি’, ‘ছয়টা’ ব্যবহার করজত হজব।
িা, -রি, িাই, কিই, িই, িয়
‘-রি’ ছািা আর সবগুজলাই স্বতন্ত্রিাজব কলখা হয়। কেিি―‘কােল কথা বজল িা’, ‘কােল কথা
বজল িাই’ (‘িাই’ আঞ্চরলক ও সাধু রূজপ ব্যবহৃত হয়, চরলত ও প্ররিত রূজপ িয়), ‘কােল কথা
বজলরি’, ‘কােল ঘজর বজস কিই,’ ‘আরি কােল িই’, ‘কােল আিার িজতা িয়’।
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-রিরব েজশজষ
‘রিরব েজশজষ’ অন্য শজব্দর পজর যুক্তিাজব (দীঘ ে শব্দ হজল হাইজফিসহজোজগ) বজস।
কেিি―বয়সরিরব েজশজষ, োরতধিেবণ ে-রিরব েজশজষ।
কিই/রিই
‘কিওয়া’ অজথ ে ‘কিই’ ব্যবহৃত হয় িা, এটি অনুপরস্থরত অজথ ে ব্যবহৃত হয়। কেিি―আররফ
এখাজি কিই। অন্যরদজক, উত্তি পুরুজষ ‘কিওয়া’ অজথ ে ‘রিই’ ব্যবহৃত হয়। কেিি―আরি
সবসিয় িাজলাটাই রিই।
প্ররত, -প্ররত, প্ররত‘প্ররত’ অথ ে অনুোয়ী মুক্ত ও যুক্তিাজব (শজব্দর শুরুজত ও কশজষ) বজস। কেিি―
প্ররত বসজন্ত পৃরথবী ফুজল ফুজল কসজে ওজে।
আরি প্ররতরদি (প্রতযহ, daily) এক িাইল হাঁটি।
েিপ্ররত একজসর চাল কপল গররবরা।
প্রশ্নজবাধক রচহ্ন (?)
বাজকযর কশজষ প্রশ্নজবাধক রচজহ্নর আজগ ১টি ‘কেস’ ব্যবহার করা সাংগত।
প্রায়/-প্রায়
রবজশষণবাচক ‘প্রায়’ শব্দটি সাধারণত একারধক অজথ ে স্বতন্ত্র শব্দ রহজসজব সাংরিি রবজশষ্য বা
রবজশষজণর আজগ বজস। কেিি―প্রায় দশ িণ, রতরি প্রায়ই এখাজি আজসি ইতযারদ। তজব
‘িজতা’ অজথ ে এটি রবজশষজণর পজর মুক্ত বা যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―িগ্নপ্রায়, পাগলপ্রায়,
পাগজলর প্রায় ইতযারদ।
বন্ধিীর ব্যবহার
বাাংলা রলখিরীরতজত রৈতীয় বন্ধিীর ({ }) ব্যবহার সাধারণত কিই। তৃতীয় বন্ধিী ([ ]) ব্যবহৃত
হয় মূল রচরয়তার রচিায় সম্পাদক বা অন্য ককউ কে-ব্যাখ্যা বা অনুরিত শব্দ (মূল পাে অেি
বা ভুল থাকজল, রকাংবা উদ্ধৃতাাংজশর অথ ে েি করার প্রজয়ােজি) কোগ কজরি, কসই শব্দ বা
শব্দাবরল। কেিি―
কসরদি [গত বুধবার] কতা আরি [ঢাকায়] রছলাি িা।
প্রথি বন্ধিী (( )) ব্যবহৃত হয় ককািও শব্দ বা বাকযাাংজশর সাংরক্ষ্প্ত ব্যাখ্যা রকাংবা উদাহরণ
কদওয়ার প্রজয়ােজি (উদাহরণ এই ভুরক্তজত দ্রিব্য)।
বজলা/কবাজলা, কজরা/ককাজরা
িেি পুরুজষ বতেিাি অনুজ্ঞায় ‘বজলা’, ‘কজরা’ এবাং িরবষ্যৎ অনুজ্ঞায় ‘কবাজলা’, ‘ককাজরা’
ব্যবহৃত হয়। কেিি―‘এখি তুরি আিাজক বজলা’, ‘আে শপথ কজরা’, ‘কাল তুরি আিাজক
কবাজলা’, ‘কসরদি তুরি শপথ ককাজরা’ ইতযারদ। ককািও কক্ষ্জেই ঊর্ধ্েকিা বা কলাপরচহ্ন ( ’ )
ব্যবহৃত হজব িা। অনুরূপিাজব ‘রফজরা’ (‹‘কফজরা’), ‘কধাজরা’ (‹ধজরা), ‘কচাজলা’ (‹চজলা) ইতযারদ
কলখা হজব।
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বজসরছল/বজস রছল
‘বজসরছল’ ‘বসা’ রক্রয়ার পুরাঘটিত অতীতকাজলর রূপ। কেিি―একরদি এই ঘাজট কস এজস
বজসরছল। অন্যরদজক, ‘বজস রছল’ কেৌরগক রক্রয়া (একটি অসিারপকা + একটি সিারপকা রক্রয়া)।
কেিি―এই কতা একটু আজগই কলাকটা এখাজি বজস রছল (‘বজস আজছ’ কেৌরগক রক্রয়ার সাধারণ
অতীতকাজলর রূপ)।
বহু, বহুল
‘বহুল’ একটি রবজশষণবাচক শব্দ এবাং অন্য শজব্দর পজর বা আজগ যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়।
কেিি―েিবহুল, ব্যয়বহুল, বহুলপ্রে, বহুলপ্রচাররত। অন্যরদজক ‘বহু’ একটি বহুবচিবাচক পদ।
কে-ককািও রবজশষজণর িজতাই এটি সাধারণত রবজশজষ্যর আজগ স্বতন্ত্রিাজব এবাং কক্ষ্েরবজশজষ
রবজশজষ্যর আজগ যুক্তিাজব বজস। কেিি―বহু িানুষ, বহুরূপী, বহুবার।
বহুবচি : -গুরল/-গুজলা/-গুলা, -সমূহ, -বৃ্, -গণ ইতযারদ
বহুবচিসূচক শব্দাাংশ সবসিয় রবজশজষ্যর পজর যুক্তিাজব বসজব। কেিি―রদিগুজলা, গ্রন্থসসমূহ,
কোতৃবৃ্, িদ্রিজহাদয়গণ ইতযারদ। ‘-গুরল’, ‘-গুজলা’, ‘-গুলা’ রূপসমূজহর িজে প্ররিত ও
আনুষ্ঠারিক ব্যবহাজর ‘-গুজলা’ ব্যবহৃত হজব। ‘সমূহ’, ‘গণ’ অবে বহুবচি রিজদ েশ করা ছািাও
রিন্ন অজথ েও শজব্দর আজগ বজস। কেিি―‘সমূহ ক্ষ্রত’ (সারব েক বা চরি অজথ ে), ‘গণিাট্য’
(সাধারণ িানুষ অজথ ে), ‘গণজধালাই’ (সরিরলত অজথ ে) ইতযারদ।
বাাংলা কলখার িজে ইাংজররে কলখার ফজের আকার
একই কলখায় ইাংজররে বণ ে বাাংলা বজণ ের কচজয় ২ পজয়ে কছাজটা হজব।
বাাংলা হরজফ রবজদরশ শব্দ রলখি বা প্ররতবণীকরণ (Transliteration)
রবজদরশ ও রবজদরশ উৎসোত শব্দজক বাাংলা বণ েিালায় কলখার েন্য সাংরিি রবজদরশ শব্দটির
উচ্চারণ প্রধাি রবজবচয। এ কক্ষ্জে বাাংলা এ, ঈ, ঊ, ণ, ি, স, শ, ষ, র, ি, ঢ় বণ েগুজলার ব্যবহার
রিজয় রকছু রৈধার কারণ থাজক। েথাসম্ভব উচ্চারণ অনুোয়ী প্ররতবণীকরণ করজল এ সিস্যা
এিাজিা োয়। এ কক্ষ্জে রকছু রিয়ি অনুসরণ করা সিীচীি :
উচ্চারণ ‘অযা’-এর িজতা হজল ‘অযা’ ব্যবহৃত হজব (‘এযা’, ‘এ’ িয়)।
কেিি―অযাকাজেরি4, অযারসে।
রবজদরশ (এবাং অ-তৎসি) শজব্দর বািাজি দীঘ েস্বজরর ব্যবহার হজব িা, প্রায় সবজক্ষ্জেই
হ্রস্ব ই-কার ও হ্রস্ব উ-কার ব্যবহৃত হজব। রকছু সুপরররচত িাজির বািাজি ব্যরতক্রি হজত পাজর।
কেিি―চীি।
রবজদরশ (এবাং অ-তৎসি) শজব্দ ি, ঢ়, ণ-এর ব্যবহার হজব িা।
রবজদরশ (এবাং অ-তৎসি) শজব্দ স, শ, ষ-এর ব্যবহাজরর রিয়ি োিজত ‘স, শ, ষ’
ভুরক্তটি কদখুি।
৪‘বাাংলা

একাজেরি’ বািাজি ‘এ’ থাকজলও বাাংলা একাজেরির অরিধাজি ‘অযাকাজেরি’ ভুরক্তটির বািাি ‘অযা’
রদজয়ই কলখা হজয়জছ।
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রবকেরচহ্ন ( / )
‘বা’, ‘অথবা’ শজব্দর পররবজতে কখিও কখিও রবকেরচহ্ন ব্যবহার করা কেজত পাজর।
কেিি―শরীজরর উচ্চ তাপিাো কিাজত ওষুধ এবাং/অথবা পারি ব্যবহার করুি। লক্ষ্ করুি,
এখাজি রবকেরচজহ্নর ব্যবহাজরর কারজণ বাকযটিজক সাংরক্ষ্প্ত করা সহে হজয়জছ। অন্য
ককািওিাজব এটা করা সম্ভব হজতা িা। তজব সাধারণ কক্ষ্জে ‘বা’, ‘অথবা’ শজব্দর স্থাজি
রবকেরচহ্ন ব্যবহার সাংগত িয়। কেিি―“ররহি/কররি ওখাজি োজব” িা রলজখ “ররহি অথবা
কররি ওখাজি োজব” কলখাই সিীচীি। প্রসেত, তাররখ রলখজত দৃেত একই রচহ্ন ব্যবহৃত
হজলও কসটি রবকেরচহ্ন িয়। রবকেরচজহ্নর দুইরদজক ককািও ‘কেস’ থাকজব িা।
রবিা, ছািা (ব্যতীত অজথ ে)
‘রবিা’ সাংরিি শজব্দর পজর স্বতন্ত্রিাজব বজস। কেিি―‘দুুঃখ রবিা সুখ লাি হয় রক িহীজত’।
শজব্দর আজগও স্বতন্ত্রিাজব এটি ব্যবহৃত হয়। কেিি―রবিা কিজঘ বজ্রপাত। ‘ছািা’ সাংরিি
শজব্দর পজর প্রায়শই স্বতন্ত্রিাজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―কাে ছািা আর রকছু কেি কিই তার
েীবজি। তজব শজব্দর পজর যুক্তিাজবও এর ব্যবহার আজছ। কেিি―লক্ষ্মীছািা, ছন্নছািা ইতযারদ।
রবজশষণ কলখার রিয়ি
বাাংলা রবজশষণ ও রবজশষণবাচক শব্দ সাধারণত রবজশজষ্যর আজগ স্বতন্ত্র শব্দরূজপ বজস।
কেিি―কাজলা ককারকল, লাল োিা, ি্ কলাক, এক টাকা, রতি রদি, মৃদু বাতাস, ধীজর চজলা
ইতযারদ। এইসব কক্ষ্জে রবজশষণ ব্যবহাজরর উজেে থাজক রবজশষ্যটিজক রবজশরষত করা, ফজল
রবজশষণটি কবরশ গুরুত্ব পায়। তজব রবজশষ অথ েগত ব্যঞ্জিা থাকজল কখিও কখিও রবজশষণ
রবজশজষ্যর সজে যুক্তিাজব বজস। কেিি―একরদি আরিও বজিা হব। ি্জলাজক িািা কথা
বলজব। এইসব কক্ষ্জে রবজশষ্য ও রবজশষণ একটি একক ধারণা বা অথ েজক কবাঝায়। সারহরতযক
ব্যবহাজর অবে কখিও কখিও রবজশজষ্যর পজরও রবজশষণ বসজত পাজর। কেিি―‘োয় রদি
িাজলা, আজস রদি খারাপ’, ‘কে ফুল লাল’, ‘রপতা িয়াংকর’।
রবস্ময়রচহ্ন (!)
রবস্ময়রচজহ্নর আজগ ১টি ‘কেস’ ব্যবহার করা সাংগত। উজিখ্য, এককাজল সজবাধিসূচক শজব্দর
পজর রবস্ময়রচহ্ন ব্যবহৃত হজলও এখি তার পররবজতে কিা ( , ) ব্যবহৃত হয়।
-রবহীি
‘রবহীি’ শজব্দর পজর যুক্তিাজব বসজব। কেিি―কলেরবহীি, কারণরবহীি।
কবাল্ড, আন্ডারলাইি, ইট্যারলক
ককািও শব্দ, বাকযাাংশ বা বাকযজক ‘হাইলাইট’ করার প্রজয়ােজি কবাল্ড বা আন্ডারলাইি করা
োয়। বই, পরেকা, োি োল ইতযারদর িাি ঊর্ধ্েকিার িজে িা রলজখ ‘ইট্যারলক’ বা কহলাজিা
হরজফ কলখা হয়।
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-িাজব, -রূজপ
‘পদ্ধরতজত’, ‘ধরজি’ অজথ ে ‘-িাজব’ সবসিয় সাংরিি শজব্দর পজর যুক্তিাজব বসজব।
কেিি―এিাজব, সম্পূণ েিাজব ইতযারদ। অন্যরদজক, ‘-রূজপ’র ব্যবহার সাধারণত ‘-িাজব’-র সজে
অরিন্ন হজলও এর স্বতন্ত্র ব্যবহারও ব্যাকরণরসদ্ধ, তজব কসজক্ষ্জে পূব েবতী শজব্দর রূপ রিন্নতর
হজব। কেিি―কীরূপ, কেরূপ, পক্ষ্ীরূজপ ইতযারদ। রকন্তু ‘পারখর রূজপ’, ‘সুজরর রূজপ’ ইতযারদ
কক্ষ্জে ‘রূজপ’ আলাদা বসজব।
িারর/িারী
‘িারর’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ‘খুব’, ‘অতযন্ত’ ইতযারদ অজথ ে। কেিি―‘কতািার িারর অহাংকার
হজয়জছ।’ এটি সাধারণত কথ্য িাষায় ব্যবহৃত হয়। প্ররিত ব্যবহাজর এর প্রজয়াগ অসিীচীি।
অন্যরদজক, ‘িারী’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ‘ওেিদার’, ‘অরতররক্ত িারযুক্ত’ অজথ ে। কেিি―‘িারী
কবাঝা রিজয় িজুররা চজলজছ।’ ‘অসুস্থ অবস্থায় িারী কাে ককাজরা িা।’
-রিরত্তক
‘রিরত্তক’ শজব্দর পজর যুক্তিাজব বসজব। কেিি―বয়সরিরত্তক, কেলারিরত্তক।
িহা‘িহা-’ সবসিয় পরবতী শজব্দর সজে যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―িহাবীর, িহাগুণী,
িহাআজয়ােি ইতযারদ।
মুখপে, মুখপাে
‘মুখপে’ হজলা ককািও পরেকা বা প্রকাশিা ো সাংরিি কগাষ্ঠী, আদশে বা ব্যরক্তর ইো, উজেে,
প্ররতরক্রয়া ইতযারদ প্রচার কজর। ‘মুখপাে’ হজলি ককািও ব্যরক্ত রেরি একই উজেজে কথা
বজলি।
ে, ে
বাাংলায় ে ও ে র্ধ্রিদুটির উচ্চারণ অরিন্ন হজলও বািাজি এজদর ব্যবহাজর পাথ েকয আজছ;
উদাহরণ রহজসজব ‘দ্বেযষ্ঠ’ ও ‘েরষ্ঠ’ শব্দ দুটি লক্ষ্ণীয়। এই দুটি বজণ ের ব্যবহারও সাংরিি শজব্দর
বািাি িজি রাখার িােজিই ককবল িজি রাখা কেজত পাজর।
েথা, েথারবরহত
‘েথা’ কক্ষ্ে অনুোয়ী স্বতন্ত্রিাজব (‘েথা―’, ‘েথা আজ্ঞা িহারাে’) রকাংবা পরবতী শজব্দর সজে
যুক্তিাজব (েথারবরহত, েথাজোগ্য, েথাতথা) ব্যবহৃত হজত পাজর।
ে-ফলা ( ¨ ) : রকছু রবভ্রারন্ত
রবজশষজণ ে-ফলা ( ¨ ) কিই রকন্তু রবজশজষ্য আজছ, কেিি―
দররদ্র (রবজশষণ)
সিথ ে (রবজশষণ)
রিুঃশব্দ (রবজশষণ)

দাররদ্রয (রবজশষ্য)
সািথ্যে (রবজশষ্য)
দ্বিুঃশব্দয (রবজশষ্য)
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রবজশজষ্য ে-ফলা ( ¨ ) কিই রকন্তু রবজশষজণ আজছ, কেিি―
ওষ্ঠ (রবজশষ্য)

ওষ্ঠয (রবজশষণ)

কণ্ঠ (রবজশষ্য)

কণ্ঠয (রবজশষণ)

রকছু সাধারণ ভুল, কেিি―
ঐকযিত

ঐকিতয

অতযারধক

অতযরধক

অরি্যিীয়

অরি্িীয়

লক্ষ্যণীয়

লক্ষ্ণীয়

অরচন্তযিীয়

অরচন্তিীয়

োবার/োওয়ার, কিয়া/কিওয়া
‘োওয়ার/োবার’; ‘খাবার/খাওয়ার’, ‘কিওয়ার/কিবার’ ইতযারদ দুটি রূপই রবকজে ব্যবহার করা
কেজত পাজর। তজব প্ররিত ব্যবহাজর ‘কিয়া’, ‘কদয়া’ প্রভৃরতর পররবজতে ‘কিওয়া’, ‘কদওয়া’ ইতযারদ
ব্যবহার করাই সিীচীি।
কে, কে-, কেই, কে-ই
‘কে’ প্রজয়ােি অনুোয়ী মুক্ত এবাং যুক্তিাজব, এবাং অথ ে েি করার তারগজদ দীঘ ে শজব্দর সজে
যুক্ত হজল হাইজফি সহজোজগ, কলখা হজব। কেিি―
কেরদি তুরি আিার কাজছ আসজব (সিয় কবাঝাজে)
কে রদি তুরি এজসরছজল (রিরদ েি একটি রদিজক কবাঝাজে)
তুরি কে এজসরছজল তা আরি বুরঝরি। (আসার ব্যাপারটিজক কবাঝাজে)
তুরি কে-উপহার রদজল কসটা আিার কাজছ অমূল্য। (উপহারটিজক কবাঝাজে)
তুরি কথা রদজয়রছজল কে, আিার কথা কিজি চলজব।
‘কেই’ অথ ে ‘েখিই’ বা ‘কে-মুহূজতে’, কেিি―কেই আরি তাকালাি অিরি কস মুখ লুকাল।
‘কে-ই’ অথ ে ‘কে-ব্যরক্তই’, কেিি―অপরাধ কে-ই করুক, শারি তাজক কপজতই হজব।
কেজহতু/কেইজহতু, কসজহতু/কসইজহতু
‘কেজহতু’ এবাং ‘কেইজহতু’-র িজে বস্তুত ককািও পাথ েকয কিই। অজিজক িজি কজরি, পজর
‘কসইজহতু’ থাকজল তার সজে সািঞ্জস্য রাখজত ‘কেইজহতু’ রলখজত হজব। এটি ভুল ধারণা।
‘কেজহতু...কসজহতু’/‘কেজহতু...কসইজহতু’ (‘কসইজহতু’কত অথ েগত কোর পিজল) সাধারণ ব্যবহার
এবাং আনুষ্ঠারিক প্ররিত ব্যবহার―উিয়জক্ষ্জেই েথাথ।ে
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র, ি, ঢ়
বাাংলা বািাজি ঢ়-এর ব্যবহার খুবই সীরিত, অেরকছু শজব্দ এর ব্যবহার আজছ। কেিি―গাঢ়,
আষাঢ়, গূঢ়, রিগূঢ়, মূঢ়, রবমূঢ়, অনূঢ়া। ি-এর ব্যবহার শজব্দর শুরুজত কিই। র ও ি-এর ব্যবহার
ককািও সূে বা রিয়জির অধীি িয়; সাংরিি শব্দগুজলা িজি রাখাই বািাজি এই দুইটি বজণ ের
ব্যবহার িজি রাখার একিাে উপায়।
করফ ( © )
করফ ( © ) আসজল ‘র্’-এর একটি সাংরক্ষ্প্ত রূপ। অন্য সাংরক্ষ্প্ত রূপটি হজলা র-ফলা ( ª)। কের্ধ্রির আজগ করফ (বা ‘র্’) উচ্চাররত হয় কসই র্ধ্রিটির (অথ োৎ বণ েটির) ওপজর করফ বজস।
কেিি―
ধ + র্ + ি = ধিে
লক্ষ্/লক্ষ্য
‘লক্ষ্ করা’ একটি রক্রয়াপদ। এর অথ ে ‘কখয়াল করা’, ‘কদখা’ ইতযারদ। এজত ে-ফলা কিই।
কেিি―করদি ধজরই লক্ষ্ কররছ কতািার িিটা কবশ খারাপ।
‘লক্ষ্’ শজব্দর অন্য অথ ে একশ হাোর।
অন্যরদজক, ‘লক্ষ্য’ একটি রবজশষ্যপদ। এর অথ ে ‘উজেে’, ‘রিশািা’। এজত ে-ফলা আজছ।
কেিি―‘েীবজির লক্ষ্য হওয়া উরচত িািবতার েন্য কাে করা।’ ‘গাছ লক্ষ্য কজর রঢল
ছুিলাি, ফল পিল িা।’
কলাপরচহ্ন ( ’ )
কলাপরচজহ্নর ব্যবহার েথাসম্ভব কি হজব। সাংখ্যাবাচক শজব্দর সাংরক্ষ্প্ত রূজপর পজর কলাপরচহ্ন
ব্যবহাজরর প্রজয়ােি কিই। কেিি―িটা বাজে। ছয়শ টাকা দাও।
কখিও কখিও অথ ে েি করার প্রজয়ােজি কলাপরচহ্ন ব্যবহার করা কেজত পাজর। কেিি―িা’র
হাজতর রান্না সবসিয় সুস্বাদু হয়।
শব্দজশজষর ‘ও’, ‘ই’
অরধকন্তু অজথ ে শব্দজশজষর ‘ও’ প্রতযয় ও-কার ( † v ) রহজসজব িয়, ‘-ও’ রহজসজবই যুক্ত হজব।
কেিি―ক ানও (‘ক ায়না’ নে), আরও (‘আজরা’ িয়), আেও (‘আজো’ িয়), এবারও
(‘এবাজরা’ িয়)। রিশ্চয়তা অজথ ে ‘ই’-ও অনুরূপিাজব ব্যবহৃত হজব। কেিি―আেই (‘আরে’
িয়), কতািারই (‘কতািারর’ িয়) ইতযারদ।
শব্দসাংজক্ষ্প
‘কিাুঃ’ (‘কিাহািদ’-এর সাংরক্ষ্প্ত রূপ) রূপটি ব্যরক্তিাজির সজে সম্পরকেত। তাই এটি এবাং
ে
অনুরূপ শব্দগুজলা রবসগসহজোজগ
কলখা হয়। অন্যান্য সাংরক্ষ্প্তকরজণর কক্ষ্জে রিতব্যরয়তা
(economy) অনুসরণ করা সিীচীি। কেিি―‘েক্টর’-এর সাংরক্ষ্প্ত রূপ ে. (‘েুঃ’ িয়),
রহসাবরবজ্ঞাি-এর সাংরক্ষ্প্ত রূপ ‘রহরব’ বা ‘রহ.রব.’ (‘রহুঃ রবুঃ’ িয়) ইতযারদ।
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ষষ্ঠ/৬ষ্ঠ ইতযারদ
তাররখবাচক শব্দ সাংখ্যা ও কথার সহজোজগ পূণ ে রূজপ কলখা হজব; তাররখ রিজদ েশক সাংখ্যার
সজে ‘ই’ ব্যবহার অপ্রজয়ােিীয়। কেিি―৭ কি ২০১৬, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ইতযারদ।
পূরণবাচক শব্দ কথায় বা সাংখ্যাসহজোজগ কলখা কেজত পাজর। কেিি―দশি, ১০ি।
সাংস্কৃত িাষার সকল পূরণবাচক শব্দ বাাংলায় ব্যবহার বািবসিত িয়। িাষাব্যবহাজর
েিগ্রহণজোগ্যতা রকাংবা েিব্যবহাজরর গুরুত্ব অতযন্ত কবরশ। বাাংলায় ‘রবাংশরততি’-এর স্থাজি
‘২০তি’, ‘একরোংশত্তি’-এর স্থাজি ‘৩১তি’ ইতযারদর ব্যবহার স্বে্ ও গৃহীত। দাপ্তররক
কক্ষ্জে এই রূপগুজলার ব্যবহার চলজত পাজর।
স, শ, ষ
বাাংলা বািাজি ষ-এর স্থাি ষত্ব রবধাি ৈারা সুরিরদ েি (ষত্ব রবধাি দ্রিব্য)। এই রিয়ি অপররবরতেত
থাকজব। রবজদরশ বা রবজদরশ উৎসোত শজব্দ ষ-এর ব্যবহার কিই। এজক্ষ্জে স ও শ-এর ব্যবহার
সাংরিি রবজদরশ শজব্দর উচ্চারণ অনুোয়ী হজব।
উচ্চারণ ইাংজররে s-এর িজতা হজল স ব্যবহৃত হজব। কেিি―কস্টার (store), রসট (seat)।
উচ্চারণ ইাংজররে sh-এর িজতা হজল শ ব্যবহৃত হজব। কেিি―শাট ে (shirt), রশট (sheet),
কস্টশি (station)।
-সাংক্রান্ত
‘সাংক্রান্ত’ সবসিয় যুক্তিাজব ব্যবহৃত হজব। কেিি―এতৎসাংক্রান্ত, রববাহসাংক্রান্ত।
সাংখ্যাবাচক শব্দ
সাংখ্যাবাচক শব্দগুজলা দ্ববরশজিযর রবচাজর রবজশষণস্থািীয়। তাই এগুজলার ব্যবহার রবজশষণ
শজব্দর ব্যবহাজরর অনুরূপ হজব।
-সাংরিি, সাংরিি
‘সাংরিি’ যুক্ত (সিাসবদ্ধ) এবাং মুক্ত উিয় রূজপই ব্যবহৃত হজত পাজর। কেিি―
রবষয়সাংরিি কথাই ককবল আজলাচিার উপযুক্ত।
অনুষ্ঠাজির সজে সাংরিি সকজলই ধন্যবাজদর কোগ্য।
সজে/সাজথ
‘সাজথ’ কথ্য এবাং কারব্যক বা সারহরতযক রূপ। প্ররিত রূপ ‘সজে’। আনুষ্ঠারিক ও দাপ্তররক
ব্যবহাজর ‘সজে’ কলখাই সিীচীি।
সব/-সব
‘সব’ কে-ককািও রবজশষণবাচক শজব্দর িজতাই সাধারণত সাংরিি শজব্দর আজগ স্বতন্ত্রিাজব
রকাংবা যুক্তিাজব বজস (‘রবজশষণ কলখার রিয়ি’ ভুরক্তটি কদখুি)। কেিি―সব কলাক, সবসিয়
ইতযারদ। শজব্দর পজরও এটি বসজত পাজর। কেিি―‘িাইসব’, ‘পারখসব কজর রব’ ইতযারদ।
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সিারপকা ও অসিারপকা রক্রয়ার বািাি : বজল, কজর ইতযারদ
সিারপকা ও অসিারপকা রক্রয়ার উচ্চারণ অরিন্ন হয় িা, েরদও বািাি অরিন্ন হজত পাজর।
কেিি―রশউরল বজল কগল কে ও কাল আসজত পারজব িা । (অসিারপকা; বরলয়া→বজল)
রশউরল বজল কে ও রিরি িাজলাবাজস। (সিারপকা)
অসিারপকা রক্রয়ার লুপ্ত র্ধ্রি বা র্ধ্রিগুজলাজক কবাঝাজত কলাপরচহ্ন ( ’ ) ব্যবহাজরর প্রজয়ােি
কিই। অথ োৎ, সিারপকা ও অসিারপকা রক্রয়ার রলরখত রূপ অরিন্ন হজব।
সিাসবদ্ধ শব্দ
সিাসবদ্ধ শব্দ একটি শব্দ রহজসজব রলখজত হজব। কেিি―সমুদ্রসসকত, সান্ত্বিাসূচক, স্বাক্ষ্রযুক্ত,
রশশুজরাগ ইতযারদ। তজব কক্ষ্েরবজশজষ অজিক সিাসসারধত শব্দজক, রবজশষত কোি
শব্দগুজলাজক, হাইজফি (-) রদজয় যুক্ত কজর কলখা হয়। কেিি―িাজলা-ি্, িা-বাবা, আজলাঅন্ধকার, দরক্ষ্ণ-পূব ে ইতযারদ।
সম্পন্ন, -সম্পন্ন
সেল বা সম্পদশালী অজথ ে ‘সম্পন্ন’ একটি স্বতন্ত্র শব্দ রহজসজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―কাজশি
রিয়া রচরকালই সম্পন্ন গৃহস্থ। ‘দ্ববরশিযযুক্ত’ অজথ ে ‘সম্পন্ন’ অন্য শজব্দর পজর যুক্তিাজব বসজব।
কেিি―ব্যরক্তত্বসম্পন্ন।
-সহ, -সজিত, -সুদ্ধ
‘সরহত’ অজথ ে ‘-সহ’, ‘-সজিত’ এবাং ‘-সুদ্ধ’ সবসিয় সাংরিি শজব্দর পজর যুক্তিাজব বজস।
কেিি―‘বইসহ পিজত এজসা’, ‘গ্রািসুদ্ধ কলাক এজসজছ’, ‘বাোরসজিত ব্যাগটা দাও’ ইতযারদ।
‘সহয করা’ অজথ েও ‘সহ’ শজব্দর কশজষ যুক্তিাজব বজস। কেিি―দুুঃসহ, সব োংসহা ইতযারদ।
সহকারী, উপ-, যুগ্ম, অরতররক্ত
উপজরর চারটি রবজশষণপজদর িজে ককবল ‘উপ-’ একটি উপসগ।ে উপসগ ে স্বাধীিিাজব ব্যবহৃত
হজত পাজর িা, তাই এটিজক পরবতী শজব্দর সজে যুক্তিাজব ব্যবহার করজত হজব।
কেিি―উপসরচব, উপপররচালক, উপিহাপররচালক, উপিহারহসাবরিরীক্ষ্ক, উপিন্ত্রী ইতযারদ।
‘সহজোগী’ অজথ ে ‘যুগ্ম’ যুক্তিাজবই কলখা সাংগত। কেিি―যুগ্মসরচব। ‘সহকারী’, ‘অরতররক্ত’
এবাং ‘কেযষ্ঠ’ স্বাধীি ও পূণ োে শব্দ, তাই এগুজলাজক আলাদািাজব কলখাই যুরক্তযুক্ত।
কেিি―সহকারী পররচালক, অরতররক্ত সরচব, কেযষ্ঠ (রসরিয়র) সরচব ইতযারদ।
সহিীয়, সহিশীল
‘সহিীয়’ শজব্দর অথ ে ‘সহয করা োয় এিি’। অন্যরদজক, ‘সহিশীল’ শজব্দর অথ ে ‘সহয রয়ে
পায়র এমন’। সুতরাাং, ‘ভূরিকম্প-সহিীয় ইিারত’ িা রলজখ ‘ভূরিকম্প-সহিশীল ইিারত’
কলখাই েথাথ ে।
-সহজোজগ
‘সহজোজগ’ অন্য শজব্দর পজর যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―বন্ধুসহজোজগ, িাাংসসহজোজগ।
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সাধুরূপ, চরলতরূপ : রিজব/কিজব, রদজব/কদজব
রক্রয়াপজদর সাধু ও চরলত রূপ রিন্ন রিন্ন হয়। ‘রিজব’, ‘রদজব’ একই সজে সাধু এবাং আঞ্চরলক
বা কথ্য রূপ। ‘কিজব’, ‘কদজব’ চরলত রূপ। তাই দাপ্তররক কলখার কাজে সাধু রূজপ ‘রিজব’, ‘রদজব’
এবাং চরলত রূজপ ‘কিজব’, ‘কদজব’ ব্যবহার বাঞ্ছিীয়।
-সাজপক্ষ্, সাজপজক্ষ্
‘শজতে’ অজথ ে ‘সাজপক্ষ্’ সচরাচর অন্য শজব্দর পজর যুক্তিাজব বজস। কেিি―খরচসাজপক্ষ্,
সিয়সাজপক্ষ্, রবজবচিাসাজপক্ষ্। ‘সাজপজক্ষ্’ স্বতন্ত্র শব্দ রহজসজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―একটি
বস্তুর গরত রবচার করা হয় অন্য বস্তুর সাজপজক্ষ্।
ি, স্থ
‘স্থ’ ‘অবরস্থত’ অজথ ে রবজশজষ্যর পজর যুক্তিাজব বজস। কেিি―মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, েন্ত্রস্থ ইতযারদ।
কখয়াল করজল কদখা োয়, ‘স্থ’ সাধারণত একটি পূণ োে শজব্দর সজে বজস। অথ োৎ, ‘স্থ’ বাদ রদজল
একটি পূণ োে শব্দ (রবজশষ্য) পাওয়া োয়। অন্যরদজক, ‘ি’ ব্যবহৃত হয় শজব্দর passive রূজপ।
কেিি―অিযাস→অিযি, রবন্যাস→রবন্যি ইতযারদ। শব্দ কথজক ‘ি’ বাদ রদজল অবরশি
অাংজশর ককািও অথ ে থাজক িা।
হস্-রচহ্ন ( & )
হস্-রচজহ্নর ব্যবহার হজব অতযন্ত সীরিত কক্ষ্জে। িাজির সজে রকাংবা রবজদরশ শজব্দর উচ্চারণ
পররষ্কারিাজব কবাঝাজিার প্রজয়ােজি হস্-রচহ্ন ব্যবহার করা োজব। কেিি―আব্দুিাহ্, evj&e
ইতযারদ।
হাইজফি ( - )
হাইজফি েযাজশর কচজয় কছাজটা আকাজরর হয়। এটি বস্তুত ককািও েরতরচহ্ন িয়। সিাসবদ্ধ শজব্দর
সব সিস্যিাি পজদর অথ ে প্রধাি হজল তাজদর িজে হাইজফি বজস। কেিি―বাবা-িা, পাহািপব েত। রবজশজষ্যর আজগ ‘কে’ বজস ঐ রবজশষ্যজক রিরদ েিিাজব কবাঝাজলও িাঝখাজি হাইজফি
ব্যবহার করা কেজত পাজর। কেিি―আে কে-অতীত কতািাজক কিাগাজে তাজক ভুজল োও।
হাইজফজিরও দুইরদজক ককািও ‘কেস’ থাকজব িা।
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পরররশি ১
বাাংলা যুক্তবণ েগুজলার রবরিি রূপ (প্রজোেয কক্ষ্জে পুজরাজিা রূপ কদখাজিা হজয়জছ)
ক্ব = ক্ + ব (রিক্বণ)
ক্ত = ক্ + ত (রক্ত)
ত্ত = ত্ + ত (আয়ত্ত)
ঞ্জ = ঞ্ + ে (গঞ্জ)
জ্ঞ = জ্ + ঞ (জ্ঞাি)
হ্ণ = হ্ + ণ (অপরাহ্ণ)
হ্ন = হ্ + ি (িোহ্ন)
ে (পুজরাজিা রূপ ‘½’) = ঙ্ + গ (িরে)
ক্ষ্ = ক্ + ষ (রাক্ষ্স)
হ্ম = হ্ + ি (িহ্মপুে)
ে =ত্ + র (পুে)
ক্র = ক্ + র (আক্রিণ)
ঞ্চ =ঞ্ + চ (বঞ্চিা)
ঞ্ছ = ঞ্ + ছ (লাঞ্ছিা)
ক্ষ্ম = ক্ষ্্ + ি (লক্ষ্মী)
ষ্ণ = ষ্ + ণ (উষ্ণ)
রূ (পুজরাজিা রূপ ‘iƒ’)= র্ + ঊ (রূপ)
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পরররশি ২
বাাংলা একাজেরির প্ররিত বাাংলা বািাজির রিয়ি
১. তৎসি শব্দ
১.১ এই রিয়জি বরণ েত ব্যরতক্রি ছািা তৎসি বা সাংস্কৃত শজব্দর রিরদ েি বািাি অপররবরতেত
থাকজব।
১.২ কেসব তৎসি শজব্দ ই ঈ বা উ ঊ উিয় শুদ্ধ, ককবল কসসব শজব্দ ই বা উ এবাং তার কাররচহ্ন
(w –) হজব। কেিি : রকাংবদরন্ত, খঞ্জরি, রচৎকার, চুরি, তররণ, ধিরি, ধররণ, িারি, পরঞ্জ, পদরব,
পরি, িরে, িঞ্জরর, িরস, যুবরত, রচিাবরল, লহরর, কেরণ, সররণ, সূরচপে; উণ ো, উষা।
১.৩ করজফর পর ব্যঞ্জিবজণ ের রৈত্ব হজব িা। কেিি : অর্জ্েি, ঊর্দ্ধ্ে, কিে, কারত্তেক, কার্য্ে, বাদ্ধেকয,
মূেো, সূর্য্ে হজব িা। এগুজলার পররবজতে অেেি, ঊর্ধ্ে, কিে, কারতেক, কাে ে, বাধ েকয, মূছ ো, সূে ে হজব।
১.৪ সরন্ধর কক্ষ্জে ক খ গ ঘ পজর থাকজল পূব ে পজদর অন্তরস্থত ম্ স্থাজি অনুস্বার (s) হজব। কেিি :
অহম্ + কার = অহাংকার; এিাজব িয়াংকর, সাংগীত, শুিাংকর, হৃদয়াংগি, সাংঘটি।
সরন্ধবদ্ধ িা হজল ঙ স্থাজি (s) হজব িা। কেিি : অঙ্ক, অে, আকা্া, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গো,
বরঙ্কি, বে, লঙ্ঘি, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সজে, সেী।
১.৫ সাংস্কৃত ইন্-প্রতযয়ান্ত শজব্দর দীঘ ে ঈ-কারান্ত রূপ সিাসবদ্ধ হজল সাংস্কৃত ব্যাকরজণর রিয়িঅনুোয়ী কসগুজলাজত হ্রস্ব ই-কার হয়, কেিি : গুণী→গুরণেি; প্রাণী→প্রারণরবদ্যা; িন্ত্রী→
িরন্ত্রপররষদ। তজব এগুরলর সিাসবদ্ধ রূজপ ঈ-কাজরর ব্যবহারও চলজত পাজর,
কেিি : গুণী→গুণীেি; প্রাণী→প্রাণীরবদ্যা; িন্ত্রী→িন্ত্রীপররষদ।
ইন্-প্রতযয়ান্ত শজব্দর সজে -ত্ব ও -তা প্রতযয় যুক্ত হজল ই-কার হজব। কেিি :
কৃরত→কৃরতত্ব; দায়ী→দারয়ত্ব; প্ররতজোগী→প্ররতজোরগতা; িন্ত্রী→িরন্ত্রত্ব; সহজোগী→
সহজোরগতা।
১.৬ রবসগ ে (t) : শজব্দর কশজষ রবসগ ে (t) থাকজব িা। কেিি : ইতিত, কাে েত, ক্রিশ, পুিুঃপুি,
প্রথিত, প্রধািত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এ ছািা রিম্নরলরখত কক্ষ্জে শব্দিেস্থ
ে ত রূপ গৃহীত হজব। কেিি : দুস্থ, রিিব্ধ, রিেৃহ, রিশ্বাস।
রবসগ-বরেে
২. অতৎসি শব্দ
২.১ ই, ঈ, উ, ঊ : সকল অতৎসি অথ োৎ তদ্ভব, কদরশ, রবজদরশ, রিে শজব্দ ককবল ই এবাং উ
এবাং এজদর কাররচহ্ন (w –) ব্যবহৃত হজব। কেিি : আররব, আসারি, ইাংজররে, ইিাি, ইরারি,
উরিশ, ওকালরত, কারহরি, কুরির, ককরািরত, খুরশ, কখয়ারল, গারি, কগায়ারলরি, চারচ, েরিদারর,
োপারি, োিোরি, টুরপ, তরকারর, দারি, দারদ, দারব, রদরঘ, রদরদ, িারি, রিচু, পশরি, পারখ,
পাগলারি, পাগরল, রপরস, ফরারস, ফররয়ারদ, ফাররস, রফরররে, বণ োরল, বাঁরশ, বাঙারল, বারি,
রবরব, বুরি, কবআইরি, কবরশ, কবািাবারে, িারর (অতযন্ত অজথ ে), িারি, িারল, িারস, িাস্টারর,
রারি, রুপারল, করশরি, শারি, সরকারর, রসরন্ধ, কসািারল, হারত, রহেরর, রহর্, কেঁয়ারল; চুি,
পুজো, পুব, মুলা, মুজলা।
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পদারেত রিজদ েশক টি-কত ই-কার হজব। কেিি : কছজলটি, বইটি, কলাকটি।
সব েিাি, রবজশষণ, রক্রয়া-রবজশষণ ও কোেক পদরূজপ ‘কী’ শব্দটি ঈ-কার রদজয় কলখা হজব।
কেিি : এটা কী বই? কী আি্! কী আর বলব? কী করছ? কী কজর োব? কী কখজল? কী
োরি! কী দুরাশা! কতািার কী! কী বুরদ্ধ রিজয় এজসরছজল! কী পজিা? কী কে করর! কী বাাংলা কী
ইাংজররে উিয় িাষায় রতরি পারদশী।
কীিাজব, কীরকি, কীরূজপ প্রভৃরত শজব্দও ঈ-কার হজব।
কেসব প্রশ্নবাচক বাজকযর উত্তর ‘হযাঁ’ বা ‘িা’ হজব, কসইসব বাজকয ব্যবহৃত ‘রক’ হ্রস্ব ই-কার রদজয়
কলখা হজব। কেিি : তুরি রক োজব? কস রক এজসরছল?
২.২ এ, অযা : বাাংলায় ‘এ’ বণ ে বা এ-কার রদজয় ‘এ’ এবাং ‘অযা’ উিয় র্ধ্রিই রিজদ েরশত হয়।
কেিি : ককি, ককজিা (ক্রয় কজরা); কখলা, কখরল; কগল, কগজল, কগজছ; কদখা, কদরখ; কেজিা, কেি।
তজব রকছু তদ্ভব এবাং রবজশষিাজব কদরশ শব্দ রজয়জছ কেগুজলার ‘অযা’-কারযুক্ত রূপ বহুল
পরররচত। কেিি : ব্যাঙ, ল্যাো। এসব শজব্দ ‘অযা’ অপররবরতেত থাকজব।
রবজদরশ শজব্দ কক্ষ্ে-অনুোয়ী অযা বা ‘অযা’ -কার ব্যবহৃত হজব। কেিি : অযাকাউে, অযান্ড
(and), অযারসে, কযাজসট, ব্যাাংক, িযাট, ম্যাজিোর, হযাট।
২.৩ ও : বাাংলা অ-র্ধ্রির উচ্চারণ বহু কক্ষ্জে ও-র িজতা হয়। শব্দজশজষর এসব অ-র্ধ্রি ও-কার
রদজয় কলখা কেজত পাজর। কেিি : কাজলা, খাজটা, কছাজটা, িাজলা; এগাজরা, বাজরা, কতজরা,
পজিজরা, কষাজলা, সজতজরা, আোজরা; করাজিা, খাওয়াজিা, চিাজিা, চরাজিা, চালাজিা, কদখাজিা,
িািাজিা, পাোজিা, বসাজিা, কশখাজিা, কশািাজিা, হাসাজিা; কুিাজিা, রিকাজিা, বাঁকাজিা, বাঁধাজিা,
কঘারাজলা, কোরাজলা, ধারাজলা, প্যাঁচাজিা; কজরা, চজিা, কেজিা, ধজরা, পজিা, বজলা, বজসা,
কশজখা; করাজতা, ককজিা, কদজবা, হজতা, হজবা, হজলা; ককাজিা, িজতা।
িরবষ্যৎ অনুজ্ঞায় শজব্দর আরদজতও ও-কার কলখা কেজত পাজর। কেিি : ককাজরা, কবাজলা, কবাজসা।
২.৪ s, ঙ : শজব্দর কশজষ প্রাসরেক কক্ষ্জে সাধারণিাজব অনুস্বার (s) ব্যবহৃত হজব। কেিি : গাাং,
ঢাং, পালাং, রাং, রাাং, সাং।
তজব অনুস্বাজরর সজে স্বর যুক্ত হজল ‘ঙ’ হজব। কেিি : বাঙারল, িাঙা, ররঙি, রজঙর। বাাংলা ও
বাাংলাজদশ শজব্দ অনুস্বার থাকজব।
২.৫ ক্ষ্, খ : অতৎসি শব্দ রখজদ, খুদ, খুজদ, খুর (গবারদ পশুর পাজয়র কশষ প্রান্ত), কখত, খ্যাপা
ইতযারদ কলখা হজব।
২.৬ ে, ে : বাাংলায় প্রচরলত রবজদরশ শব্দ সাধারণিাজব বাাংলা িাষার র্ধ্রিপদ্ধরত-অনুোয়ী
রলখজত হজব। কেিি : কাগে, োদু, োহাে, জুলুি, কেিা, বাোর, হাোর।
ইসলাি ধিে-সাংক্রান্ত কজয়কটি শজব্দ রবকে রহজসজব ‘ে’ কলখা কেজত পাজর। কেিি : আোি, ওযু,
কাো, িািাে, মুয়ায্রেি, কোহর, রিোি, হেরত।
২.৭ মূধ েন্য ণ, দন্তয ি : অতৎসি শজব্দর বািাজি ‘ণ’ ব্যবহার করা হজব িা। কেিি : অঘ্রাি,
ইরাি, কাি, ককারাি, গিি ের, গুিরত, কগািা, ঝরিা, ধরি, পরাি, রারি, কসািা, হি ে।
তৎসি শজব্দ ট ে ে ঢ-কয়র পূজব ে যুক্ত িারসকযবণ ে ‘ণ’ হয়; কেিি : কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠি।
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রকন্তু অতৎসি শজব্দর কক্ষ্জে ট ে ে ঢ-কয়র আজগ ককবল ‘ি’ হজব। কেিি : গুন্ডা, ঝান্ডা, োন্ডা,
োন্ডা, লন্ঠি।
২.৮ শ, ষ, স : রবজদরশ শজব্দর কক্ষ্জে ‘ষ’ ব্যবহাজরর প্রজয়ােি কিই। কেিি : রকশরিশ, িাশতা,
কপাশাক, কবজহশ্ত, শখ, শয়তাি, শরবত, শরি, শহর, শারিয়ািা, শাট ে, কশৌরখি; আপস,
রেরিস, িসলা, সি, সাদা, সাল (বৎসর), স্মাট ে, রহসাব; স্টল, স্টাইল, রস্টিার, রিট, স্টুরেজয়া,
কস্টশি, কস্টার; ইসলাি, তসরলি, মুসলিাি, মুসরলি, সালাত, সালাি; এশা, শাওয়াল (রহেরর
িাস), শাবাি (রহেরর িাস)।
ইাংজররে ও ইাংজররের িােজি আগত রবজদরশ s র্ধ্রির েন্য স এবাং -sh, -sion, -ssion, tion প্রভৃরত বণ েগুে বা র্ধ্রির েন্য ‘শ’ ব্যবহৃত হজব। কেিি : পাসজপাট ে, বাস, কযাশ;
কটরলরিশি; রিশি, কসশি; করশি, কস্টশি।
কেখাজি বাাংলায় রবজদরশ শজব্দর বািাি পররবরতেত হজয় ‘স’ ‘ছ’-এর রূপ লাি কজরজছ, কসখাজি
ছ-এর ব্যবহার থাকজব। কেিি : তছিছ, পছ্, রিছরর, রিরছল।
২.৯ রবজদরশ শব্দ ও যুক্তবণ ে : বাাংলায় রবজদরশ শজব্দর আরদজত বণ েরবজিষ সম্ভব িয়। এগুজলা
যুক্তবণ ে রদজয় রলখজত হজব। কেিি : কস্টশি, রিট, ররাং। তজব অন্য কক্ষ্জে রবজিষ করা োয়।
কেিি : িাকেস, কশকসরপয়র, ইসরারফল।
২.১০ হস্-রচহ্ন : হস্-রচহ্ন েথাসম্ভব বেেি করজত হজব। কেিি : কলকল, করজলি, কাত, চট,
কচক, েে, ঝরঝর, টক, টি, টাক, রেশ, তছিছ, ফটফট, বলজলি, শখ, হুক। তজব েরদ
অথ েরবভ্রারন্ত বা ভুল উচ্চারজণর আশঙ্কা থাজক তা হজল হস্-রচহ্ন ব্যবহার করা কেজত পাজর।
কেিি : উহ্, বাহ্, োহ্।
২.১১ ঊর্ধ্ে-কিা : ঊর্ধ্ে-কিা েথাসম্ভব বেেি করা হজব। কেিি : বজল (বরলয়া), হজয়, দুেি,
চাল (চাউল), আল (আইল)।
৩. রবরবধ
৩.১ সিাসবদ্ধ শব্দগুজলা েথাসম্ভব একসজে রলখজত হজব।
কেিি : অদৃিপূব ে, অিাস্বারদতপূব ে, কিশাগ্রি, রপতাপুে, পূব েপরররচত, রবষাদিরণ্ডত, িেলবার,
ররববার, লক্ষ্যভ্রি, সাংবাদপে, সাংেতবাক, সিস্যাপূণ ে, স্বিাবগতিাজব।
রবজশষ প্রজয়ােজি সিাসবদ্ধ শব্দটিজত এক বা একারধক হাইজফি (-) রদজয় যুক্ত করা োয়।
কেিি : রকছু-িা-রকছু, েল-স্থল-আকাশ, বাপ-কবটা, কবটা-কবটি, িা-কছজল, িা-কিজয়।
৩.২ রবজশষণ পদ সাধারণিাজব পরবতী পজদর সজে যুক্ত হজব িা।
কেিি : িাজলা রদি, লাল কগালাপ, সুগন্ধ ফুল, সুিীল আকাশ, সু্রী কিজয়, িব্ধ িোহ্ন।
৩.৩ িা-বাচক ‘িা’ এবাং ‘রি’-এর প্রথিটি (িা) স্বতন্ত্র পদ রহজসজব এবাং রৈতীয়টি (রি) সিাসবদ্ধ
পদ রহজসজব ব্যবহৃত হজব।
কেিি : করর িা, রকন্তু করররি।
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এ ছািা শজব্দর পূজব ে িা-বাচক উপসগ ে ‘িা’ উত্তরপজদর সজে যুক্ত থাকজব।
কেিি : িাবালক, িারাে, িাহক।
অথ ে পররস্ফুট করার েন্য ককাজিা ককাজিা কক্ষ্জে প্রজয়ােি অনুভূত হজল িা-এর পর হাইজফি
ব্যবহার করা োয়।
কেিি : িা-কগািা পারখ; িা-বলা বাণী; িা-কশািা কথা।
৩.৪ অরধকন্তু অজথ ে ব্যবহৃত ‘ও’ প্রতযয় শজব্দর সজে কার-রচহ্ন রূজপ যুক্ত িা হজয় পূণ ে রূজপ
শজব্দর পজর যুক্ত হজব।
কেিি : আেও, আিারও, কালও, কতািারও।
৩.৫ রিশ্চয়াথ েক ‘ই’ শজব্দর সজে কার-রচহ্ন রূজপ যুক্ত িা হজয় পূণ ে রূজপ শজব্দর পজর যুক্ত হজব।
কেিি : আেই, এখিই।
৪. ব্যরক্ত, প্ররতষ্ঠাি বা সাংস্থার িাি
ব্যরক্ত, প্ররতষ্ঠাি বা সাংস্থার িাি এই রিয়জির আওতাভুক্ত িয়।
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পরররশি ৩
তৎসি শজে ণ ও ষ ব্যবহাজরর রিয়ি : ণত্ব ও ষত্ব রবধাি
বাাংলা িাষায় ব্যবহৃত সাংস্কৃত তথা তৎসি শব্দসমূজহ ণ ও ষ ব্যবহাজরর রিয়িাবরলই হজলা ণত্ব
ও ষত্ব রবধাি। অ-তৎসি, অথ োৎ তদ্ভব বা খাঁটি বাাংলা, কদরশ ও রবজদরশ শজব্দর কক্ষ্জে এই
রবধািাবরল প্রজোেয িয়।
ণত্ব রবধাি
১. ঋ, র, ষ বজণ ের পজর মূধ েন্য-ণ বজস। কেিি—ঋণ, কণ ে, উষ্ণ, তৃণ।
২. েরদ ঋ, র, ষ বজণ ের পজর স্বরবণ ে, ক-বগ,ে প-বগ,ে ে, ব, হ থাজক, তা হজল তার পরবতী ি
মূধ েন্য-ণ হয়। কেিি—কৃপণ, রিিোণ, গ্রহণ, স্মরণ।
৩. ট-বজগরে পূজব ের ি মূধ েন্য-ণ হয়। কেিি—বণ্টি, লুণ্ঠি, খণ্ড। [লক্ষ্ণীয় কে, লন্ঠি শব্দটির
বািাজি মূধ েন্য-ণ হজব িা, ককিিা এটি আসজল অ-তৎসি বা রবজদরশ শব্দ; ইাংজররে Lantern
শজব্দর পররবরতেত রূপ হজলা লন্ঠি।]
৪. কতগুজলা শজব্দ স্বিাবতই মূধ েন্য-ণ হয়। কেিি—অণু, আপণ [কদাকাি], লবণ, কল্যাণ,
কঙ্কণ, করণকা, ককাণ, গরণকা, গুণ, কগৌণ, রিপুণ, রিক্বণ, পারণ [হাত], পুণ্য, ফণী, বরণক, বাণী,
রবপরণ, কবণু, বীণা, কবরণ, কণা, বারণেয, চাণকয, িরণ, িারণকয, িণ [পররিাজপর একক], পণ,
পণ্য, বাণ [তীর], িাণ, িরণতা, গণ, গণিা, কগৌণ, রিপুণ, কশারণত, লাবণ্য ইতযারদ।
৫. সিাসবদ্ধ শজব্দ দুই পজদর অথ েই প্রধাি হজল ণত্ব রবধাি প্রজোেয হয় িা। কেিি—রেিয়ি,
সব েিাি, দুিীরত, দুি োি।
৬. ত-বগীয় বজণ ের আজগ কখিও মূধ েন্য-ণ হয় িা। কেিি—প্রান্ত, গ্রন্থস, ক্র্ি।
ষত্ব রবধাি
১. ঋ-কার এবাং র-এর পজর মূধ েন্য-ষ হয়। কেিি—ঋরষ, ঋষি, বৃষ, বৃরি, বষ ো।
২. র-এর পজর অ, আ রিন্ন অন্য স্বরবণ ে থাকজল তারপজর ষ হয়। কেিি—পররষ্কার। অ-র্ধ্রি
পূজব ে থাজক বজল ‘পুরস্কার’ শজব্দ দন্তয-স হয়।
৩. অ, আ রিন্ন অন্য স্বরর্ধ্রি এবাং ক, র বজণ ের পর প্রতযজয়র দন্তয-স মূধ েন্য-ষ হয়। কেিি—
িরবষ্যৎ, মুমূষু ে, রচরকৎসা ইতযারদ। তজব সাংস্কৃত সাৎ প্রতযয়যুক্ত পজদ ষ হয় িা। কেিি—
অরগ্নসাৎ, ধূরলসাৎ, ভূরিসাৎ।
৪. ই-কারান্ত এবাং উ-কারান্ত উপসজগরে পর কতগুজলা ধাতুজত ষ হয়। কেিি—অরিজষক (অরি
+ কসক), অনুষে (অনু + সে), প্ররতজষধক (প্ররত + কসধক), অনুষ্ঠাি (অনু +স্থাি), রবষি (রব
+ সি), সুষুপ্ত (সু + সুপ্ত) ইতযারদ।
৫. ট, ে-এর আজগ ষ হয়। কেিি—কি, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, িি। [লক্ষ্ণীয় কে, ইাংজররে store শজব্দর
বাাংলা প্ররতবণীকরণ কিার হজব িা, ককিিা এটি তৎসি শব্দ িয়, রবজদরশ শব্দ, তাই এজক্ষ্জে ষত্ব
রবধাি প্রজোেয হজব িা, বরাং ইাংজররে s র্ধ্রিটির উচ্চারণ অনুোয়ী স ব্যবহৃত হজব।]
৬. রকছু শজব্দ স্বিাবতই মূধ েন্য-ষ হয়। কেিি—আষাঢ়, রিষ্কর, পাষাণ, কষািশ ইতযারদ।
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বণ োনুক্ররিক সূরচপে
ভুরক্ত

পৃষ্ঠা

অধীি/অধীজি/অধীিস্থ

1

ই-কার, ঈ-কার ( w , x )

1

ইতযারদ/প্রভৃরত

1

উ-কার, ঊ-কার ( y , ~ )

1

উজেজে/উজেজশ

1

উদ্ধৃরতরচহ্ন ( ‘ ’ / “ ”)

1

উপলক্ষ্/উপলক্ষ্য

2

উপসজগরে রলখিরীরত

2

উরিরখত/উজিরখত

2

ঋ-কার, র-ফলা ( „ , ª )

2

এ/এই, ও/ওই, কে/জেই, কস/কসই

2

একবচি : -টি

3

একরবন্দু ( . ), রেরবন্দু (...)

3

এ-কার ( †, ‡ )

3

-এর, -কয়র, -র

3

ঐ/ওই

3

ও-কার

4

-কালীি

4

কী, রক, রক িা, রকিা, িারক

4

‘-কক’

4

ককালি/ককালি-েযাশ/রবসগ ে (:/:―/t)

4

ঙ, s

5

ে/½
চন্দ্ররবন্দু ( u )
েযাশ (―)
ণ, ি
ত/ৎ

5
5
5
6
6

দ্বতরর/দ্বতরী

6
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দাঁরি ( । )

6

দু-, দূদু’টাকা/দুটাকা, পাঁচশ’/পাঁচশ

6
6

িা, -রি, িাই, কিই, িই, িয়
-রিরব েজশজষ

6
7

কিই/রিই
প্ররত, -প্ররত, প্ররত-

7
7

প্রশ্নজবাধক রচহ্ন (?)
প্রায়/-প্রায়

7
7

বন্ধিীর ব্যবহার

7

বজলা/কবাজলা, কজরা/ককাজরা

7

বজসরছল/বজস রছল

8

বহু, বহুল

8

বহুবচি : -গুরল/-গুজলা/-গুলা, -সমূহ, -বৃ্, -গণ ইতযারদ

8

বাাংলা কলখার িজে ইাংজররে কলখার ফজের আকার

8

বাাংলা

হরজফ

রবজদরশ

শব্দ

রলখি

বা

প্ররতবণীকরণ

8

(Transliteration)

রবকেরচহ্ন ( / )
রবিা, ছািা (ব্যতীত অজথ ে)
রবজশষণ কলখার রিয়ি
রবস্ময়রচহ্ন (!)
-রবহীি
কবাল্ড, আন্ডারলাইি, ইট্যারলক
-িাজব, -রূজপ
িারর/িারী
-রিরত্তক
িহামুখপে, মুখপাে

9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10

ে, ে
েথা, েথারবরহত
ে-ফলা ( ¨ ) : রকছু রবভ্রারন্ত
োবার/োওয়ার, কিয়া/কিওয়া

10
10
10
11
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কে, কে-, কেই, কে-ই
কেজহতু/কেইজহতু, কসজহতু/কসইজহতু

11
11

র, ি, ঢ়
করফ ( © )

12
12

লক্ষ্/লক্ষ্য
কলাপরচহ্ন ( ’ )

12
12

শব্দজশজষর ‘ও’, ‘ই’
শব্দসাংজক্ষ্প
ষষ্ঠ/৬ষ্ঠ ইতযারদ
স, শ, ষ
-সাংক্রান্ত
সাংখ্যাবাচক শব্দ
-সাংরিি, সাংরিি
সজে/সাজথ
সব/-সব
সিারপকা ও অসিারপকা রক্রয়ার বািাি : বজল, কজর ইতযারদ
সিাসবদ্ধ শব্দ
সম্পন্ন, -সম্পন্ন

12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14

-সহ, -সজিত, -সুদ্ধ
সহকারী, উপ-, যুগ্ম, অরতররক্ত
সহিীয়, সহিশীল
-সহজোজগ
সাধুরূপ, চরলতরূপ : রিজব/কিজব, রদজব/কদজব
-সাজপক্ষ্, সাজপজক্ষ্
ি, স্থ
হস্-রচহ্ন ( & )

14
14
14
14
15
15
15
15

হাইজফি ( - )
পরররশি ১
বাাংলা যুক্তবজণ ের রবরিি রূপ
পরররশি ২
বাাংলা একাজেরি প্ররিত বাাংলা বািাজির রিয়ি

15
16

পরররশি ৩
তৎসি শজব্দ ণ এবাং ষ ব্যবহাজরর রিয়ি : ণত্ব ও ষত্ব রবধাি
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