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. ব��ন-ব��ন-সি� সূ� : ব��নব�ণ�র সা�থ ব��নব�ণ�র িমল�নর ফ�ল �য সি�র
সৃি� হয়। ব��নব�ণ�র ব�বহািরক �কৃিতর িবচা�র িতনিট বণ��ক পরা�ায়ী বলা হয়।
এই বণ� িতনিট হ�লা- ◌ং, ◌ঃ ও ◌ঁ।এই িতনিট ব�ণ�র ম�ধ� '◌ঃ'-এর ব�বহার সি��ত
িব�শষভা�ব ল�� করা যায়।এই কার�ণ- �চিলত বাংলা ব�াকর�ণ িবসগ� সি��ক
পথৃকভা�ব উ��খ করা হয়।�চিলত ব�াকর�ণর সা�থ সমা�স� �র�খআমরা
ব��ন-ব��ন সি��ক দিুট ধারায় ভাগ কর�ত পাির। ভাগ দিুট হ�লা-
        ৩.১. ব��ন-ব��ন (�াধীন) সি�
        ৩.২ ব��ন-ব��ন (পরা�য়ী) সি� বা িবসগ� সি�।
িন�চ উভয় সি�র িনয়মাবিল�ক পয�ায়��মআ�লাচনা করা হ�লা।

@ পবূ�প�দর �শষ বণ�িট ক্, চ্, ট্, ত্, প্ হয় এবং পরপ�দরআদ�বণ� ব�গ�র তৃতীয়
চত�থ� বণ� বা অ�ঃ� বণ� হয়, ত�ব ক, চ, ট, ত, প ব�গ�র তৃতীয় ব�ণ� পিরণত হ�ব।
একই সা�থ পরপ�দর �রবণ�িট পবূ�প�দ যু� হ�ব.
ব�াখ�া : ব�গ�র (ক, চ, ট, ত, প) তৃতীয় ও চত�থ� বণ���লা হ�লা- যথা��ম গ, ঘ, জ, ঝ,
ড, ঢ, দ, ধ, ব এবং ভ। প�া��র অ�ঃ� বণ���লা হ�লা- য (য়), র, ল ওঅ�ঃ� ব।
এই বণ���লা যিদ পরপ�দ থা�ক এবং পবূ�প�দর �শষ বণ� যিদ ক্, চ্, ট্, ত্ এবং প
হয়, ত�ব এই পাঁচিট বণ� �য �প লাভ কর�ব তা হ�লা- ক্=গ, চ্=জ, ট্ =ড (ড়), ত=দ
এবং প=ব।

উদাহরণ :   ক্ + গ =�         িদক্ +গজ =িদ�জ
           ক্ + জ =গ ্জ      বাক্ +জাল =বাগ ্জাল

 ট্ +জ=ড়জ         ষট্ +জ=ষড়জ
 ট্ + দ =� দ        ষট্ + দশ�ন =ষ� দশ�ন ত্ + গ =�        উত্ + গত =উ�ত
 দ্ + ঘ =�        উদ্ +ঘাটন =উ�াটন  প্ + জ =�         অপ্ + জ =অ�



@ পবূ�প�দর �শষ বণ�িট যিদ ক্, চ্, ট্, ত্, প্ হয় এবং পরপ�দরআদ�বণ� ন, ম হয় তা
হ�ল পবূ�প�দর ক্, চ্, ট্, ত্, প্ যথা��ম গ, জ, ড (�), দ ও ব হয় িক�া িবক�� ঐ
ব�গ�র নািসক�-ব�ণ� পিরণত হয়।
ব�াখ�া : পবূপ�দর �শষ বণ� ক্, চ্, ট্, ত্, প্ হয়। �যমন : বাক্, বচ্ ইত�ািদ। পরপ�দর
আদ�বণ� ন, ম হয়। �যমন : িনণ�য়, মি�র ইত�ািদ।এ���� সি�জাত শ� �তির�ত
ক=গ, চ=জ, ট=ড (ড়), ত=দ এবং প=ব হ�ব। িবক�� ঐ ব�গ�র নািসক�-ব�ণ� পিরণত
হয়। �যমন ষট্ + মাস= ষ�মাস বা িবক�� ষ�াস।এখা�ন ট্=ড় হ�য়�ছ। প�া��র
ট-ব�গ�র নািসক� বণ� ণ যু� হ�য়�ছ।

উদাহারণ :   ক্ +ন =গ্ বা ঙ্         িদক্ + নাগ=িদ�াগ বা িদ�নাগ।
চ্ +ন =ঞ্              যাচ্ + না=যাচঞা

     ট্ +ন =ণ                ষট্ +নবিত=ষ�বিত
 ত্ +ম =দ্ বা ন।      তৎ + মধ�=ত�ধ� বা ত�ধ�।

সমাধান ক�রা (সূ� উ��খ ক�র িলখ�ব)
[উদাহরণ - ত্ + ধ =�, বহৃত্ +ধম� =বহৃ�ম�]

বাক্ + দ�া =   বাক্ + ময়
                    �ক্ + ধরা = ষট্ + মাস=
                    িদক্ + িবজয় = তৎ + মধ�=
                    িদক্ + �ম =   অপ্ +ময় =
                    বাক্ + �লাপ=

ষট্ + দশ�ন=
                    ষট্ + ধা =
                    ষট্ + বগ� =
                    ষট্ + ভ�জ = উত্ +ঘাটন = উত্ +জীিবত =
                    উত্ +ডীন = জগত্ +ব�ু =
                    উত্ +ভব = উত্ +�যাগ=  বহৃত্ +রথ =

অপ্ + িধ =

ি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 ]


