
Subject – Bengali 2nd language Time - 30 minutes
Class – VII Worksheet – 1
Topic – ব�াকরণ (ব��নসি�) Date – 13/4/2020

সি�

 বাংলা ব�াকর�ণ শ�গঠ�নর একিট মাধ�ম। এর অথ� িমলন। অথ�াত্ দিুট শ� িমিল�য়
একিট শ�� পিরণত হওয়া�ক বা পর�র সি�িহত দ'ু ব�ণ�র িমলন�ক সি� ব�ল।

সি� িতন �কার; যথাঃ ১)�রসি�, ২)ব��ন সি� এবং  ৩)িবসগ� 
সি�।

সি� ব�াকর�ণর �িনত� অং�শ আ�লািচত হয়। �িনগত মাধযু� এবং �াভািবক 
উ�ার�ণ সহজ�বণতা সি�র উ��শ�। সি� নত�ন শ� �তিরর একিট �কৗশল। সি�র
�ারা দিুট শ��ক িমিল�য় একিট নত�ন শ� �তিরর করা হয় । �যমন-'�দব'- শ� এর অথ�
�দবতা,আর 'আলয়' শ��র অথ� গহৃ। এই দিুট শ� িম�ল �তরী হয় '�দবালয়'। যার অথ�
'�দবতা' বা 'গহৃ' নয়,�দবতার একিট অন�তম থাকার জায়গা বা গহৃ 'মি�র'। নত�ন শ�
�তির�ত সি�র অবদান অন�ীকায� ।

ধারণা

সি� শ�িটর িব��িষত �প {সম +িধ +ই }  অথ�াত্ সমিদ�ক ধািবত হওয়া বা িমিলত
হওয়া। বাংলা ব�াকরণম�ত দিুট শ��র ম�ধ� �থম শ��র �শষ অ�র এবং ি�তীয়
শ��র �থম অ�র যিদ একইভা�ব উ�ািরত হয় বা তা�দর উ�ারণ �ায় কাছাকািছ হয়
ত�ব অ�র�য় পর�র সংযু� হওয়া অথ�াত্ শ� দিুট িমিলত হ�য় এক শ�� পিরণত
হওয়া�ক সি� ব�ল। এক কথায়, সি�িহত দিুট ব�ণ�র িমলন�ক সি�
ব�ল �যমনঃিবদ�া+আলয়=িবদ�ালয় এখা�ন িবদ�া ও আলয় শ��য় িমিলত হ�য়
িবদ�ালয় শ�িট গঠন ক�র�ছ।
সি�র উ��শ� হলঃ

1. বাক��ক স�ুর,�া�ল ও সহজ�বাধ� করা।
2. নত�ন শ� �তরী করা।

3. শ��কসং��পকরা।

4. বাক��ক সংি��করা।

5. উ�ার�ণ �া���আ�স।

6. �িনগত মাধযু� র�া করা।
২)ব��ন সি�



��রআর ব���ন অথবা ব���ন ও ব���ন অথবা ব���ন ও ��র �য সি� হয় তা�ক
ব��ন সি� ব�ল। ব��নসি� মলূত কথ� রীিত�ত সীমাব�। �কৃত বাংলা ব��ন সি�
মলূত সমীভবন এর িনয়�ম হ�য় থা�ক। ব��ন সি��ক িতন ভা�গ ভাগ করা যায়।
�যমন, িবপ�নক = িবপদ + জনক (িবপদ = ব ্+ই+প্ +অ+দ ্+অ) ; (জনক =
জ ্+অ+ন ্+অ+ক্ +অ)
এখা�ন 'অ' এবং 'জ' িম�ল '�' হ��।

১। �র-ব��ন সি�
�র-ব��ন-সি� স�ূ : ১ । পূব�প�দর �শষ ব��ন বণ�িট�ত যিদ �র�িন য�ু থা�ক এবং পরপ�দর
�থম বণ�িট ছ হয় (�যমন : ছ�, ছায়া ইত�ািদ)। ত�ব পূব�প�দর �শষ ছ=� হয় এবং পরপ�দর
ব��নব�ণ�র সা�থর �রবণ�িট পূব�প�দ য�ু হ�ব। 
ব�াখ�া : ধরা যাক পূব�পদিট ‘কথা’। এর �শষ ব��নবণ�িট থ এবং এর সা�থ আ ব��ন �িন র�য়�ছ।
আবার ধরা যাক পরপদিট ‘ছ�ল’। এই পদিটর �থম বণ�িট ছ। অথ�াৎ ছ্ +অ। তাহ�ল স�ূ অনুসা�র
সি�র ফলাফল হ�ব আ + ছ =আ�। সব িমিল�য় দাঁড়া�ব- কথা +ছ�ল=কথা��ল। এ�প—
        অ +ছ =অ�।         � +ছদ =��দ
        আ + ছ =আ�।      আ +ছ� =আ��
        ই + ছ =ই�।         পির +ছ� =পির��
        উ + ছ =উ�।         ত� +ছায়া =ত��ায়া
২. ব��ন-�র সি�
ব��ন-�র-সি� স�ূ : ১। পূব�প�দর �শষ বণ�িট যিদ ক্, চ্, ট্, ত্ (ৎ), প্ হয় এবং পরপ�দরআদ� বণ�িট
�রবণ� য�ু থা�ক, ত�ব পূব�প�দর �শষ ক, চ, ট, ত (ৎ), প পিরবিত�ত হ�য় ব�গ�র তৃতীয় ব�ণ� পিরণত
হ�ব। একই সা�থ পরপ�দর �রবণ�িট পূব�প�দ য�ু হ�ব।
ব�াখ�া : স�ূানুসা�র ক্, চ্, ট্, ত্ (ৎ), প্ ব�গ�র তৃতীয় ব�ণ� পিরণত হ�ব।অথ�াৎ এই িনয়�ম ক =গ, চ =জ,
ট =ড়, ত (ৎ) =দ এবং প =ব হ�ব।অপর িদ�ক পরপ�দর �রবণ�িট পূব�প�দ য�ু হ�ব।অথ�াৎ এই স�ূ�
পিরবত� �নর �প হ�ব
     ক +অ =গ, ক +আ=গা ইত�ািদ।
উদাহরণ :         ক্ + অ =গ।         িদক্ +অ� =িদগ�
                     চ্ + অ =জ।         িণচ্ +অ� =িণজ�
                     ট্ + আ =ড়।         ষট্ +আনন =ষড়ানন
                     ত্ + ঈ =দী।        জগত্ +ঈ�র =জগদী�র
                     প্ + অ =ব।         সপ্ু + অ� =সবু�।
সমাধান কর-(�কান স�ু �ম�ন তা হ�ছ �সটাও িলখ�ব )
উদাহরণ - পির+�ছদ = পির��দ(ই+ছ্)
উপ+ছায়া = পণূ�+�ছদ =
নদী+ছিব = �+ছায়া =
আ+ছাদন = মিত+ছ� =
মুখ+ছিব = রিব+ছিব = আ�লাক+ছটা =
িব. �. -
[ ���র উ�র�িল একিট সাদা পাতায় তািরখ, Worksheet no উ��খ ক�র পরপর সািজ�য়
িলখ�ব। এই সব উ�র �� ল �খালার প�র জমা িদ�ত হ�ব ]


