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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।
১) �রসি�



�র�িনর সা�থ �র�িনর �য সি� হয় তা�ক �রসি� ব�ল।
�যমন, িসংহাসন = িসংহ + আসন (িসংহ = স ্+ই+◌ং+হ্ +অ) ; (আসন = আ+স ্+অ+ন ্+অ)
িবদ�ালয় = িবদ�া + আলয়
িহমালয় = িহম + আলয়,
�দখা যা�� 'অ' এবং 'আ' িম�ল �রসি��ত 'আ' হয়।
১। পূব�প�দর �শষ বণ�িট অ, অ-কার, আ, আ-কার হ�ল এবং পরপ�দর আদ�বণ� অ, অ-
কার, আ, আ-কার হ�ল উভয় িম�লআ-কার হয় এবংআ-কার পূব� ব�ণ� যু� হয়। �যমন -

অ + অ =আ নব + অ� =নবা�
অ + আ =আ িহম + আলয় =িহমালয়
আ + অ =আ আশা + অিতির� =আশািতির�
আ + আ =আ িবদ�া + আলয় =িবদ�ালয়

�রসি� স�ূ : ২। পূব�প�দর �শষ বণ�িট অ, অ-কার, আ, আ-কার হ�ল এবং পরপ�দর
আদ�বণ� ই, ই-কার, ঈ, ঈ-কার হ�ল উভয় িম�ল এ-কার হয় এবং এ-কার পূব� ব�ণ� যু�
হয়। �যমন—

অ + ই =এ রাজ + ই� =রা�জ�
অ + ঈ =এ পরম + ঈ�র =পর�ম�র
আ + ই =এ যথা + ই� =য�থ�
আ + ঈ =এ রমা + ঈশ =র�মশ

সমাধান ক�রা
১। উ�রিটর পা�শ �কান স�ূ �ম�ন তা হ�� �সটাও উ��খ কর�ব-
১) িসংহ + আসন = ২) মহা + ঈশ = ৩) জল + আশয় =

৪) পরম + অনু = ৫) কথা+ অমতৃ = ৬) আশা + অতীত =

৭) মহা + আশয় = ৮) পাঠ + আগার = ৯) �সানা + আিল =

১০) �দব + ই� = ১১) শত+ অ� = ১২)গীত + অ�িল=

১৩)হত + আশা = ১৪)নর +ই� = ১৫)িজত+ই�=

১৬�দব+ঈশ= ১৭)মহা+ ঈ�র= ১৮) গণ+ঈশ=

১৯) জল+আধার= ২০) জ�+অবিধ=

ি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 ]


