
 
 

 
Class – VII  

Subject-Bengali 2nd language    Date - 8-6-2020  
Topic – ব্যাকরণ  (ব্যঞ্জনসন্ধি)     Time - 50minutes 

Worksheet – 14  
ব্যঞ্জন সন্ধি 

@ পূব্বপদের শেষ ব্র্বটি যন্ধে ম্ হয় এব্ং পরপদের প্রথম ব্র্ব ক, খ, গ, ঘ, য, র, ল, 
ব্, ে, স এব্ং হ হয়, তদব্ পূব্বপদের ম ধ্বন্ধন ংং ব্া ঙ-শত পন্ধরর্ত হয়। 
উোহরর্ : ম্ +ক=ঙ্ক অহম্ +কার =অহঙ্কার 
ম্ +খ =ঙ্খ সম্ +খয =সংখযা   ম্ +গ =ঙ্গ ম্ +গীত =সঙ্গীত 
ম্ +ঘ =ঙ্ঘ সম্ +ঘ =সঙ্ঘ  ম্ +ব্ =ম্ব ন্ধকম্ +ব্া =ন্ধকংব্া 
ম্ +য =ংংয সম্ +যত =সংযত ম্ +র =ংংর সম্ +রাগ =সংরাগ 
ম্ +হ =ংংহ সম্ +হার =সংহার  
@ পূব্বপদের শেষ ব্র্বটি যন্ধে ম্ হয় এব্ং পরপদের প্রথম ব্র্ব চ, ট, ত প-ব্দগবর হয়, তদব্ 
সন্ধির ফদল ব্দগবর পঞ্চম ব্র্ব হদব্। 
ব্যাখযা : পন্ধরচতব দনর ফদল (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ)=ঞ,(ট, ঠ, ড, ঢ, র্)=র্, (ত, থ, ে, 
ধ, ন) =ন এব্ং (প, ফ, ব্, ভ, ম)=ম হদব্। 
উোহরর্ : ম্ +চ =ঞচ্>ঞ্চ সম্ +চয় =সঞ্চয়। ম্ +জ =ঞ্জ>ঞ্জ সম্ +জয় =সঞ্জয়।
 ম্ +ত =ন্ত গম্ +তব্য =গন্তব্য। 
ম্ +ধ =ি সম্ +ধান =সিান।  ম্ +ভ =ম্ভ ন্ধকম্ +ভূত =ন্ধকমূ্ভত 
ম্ +ম্ =ম্ম সম্ +মান =সম্মান 



@ পূব্বপদের শেষ ব্র্বটি যন্ধে ষ হয় এব্ং পরপদের প্রথম ব্র্ব ত ব্া থ থাকদল, ত=ট, 
থ=ঠ হয়। 
উোহরর্ : ষ্ +ত =ট বৃ্ষ্ + ন্ধত =বৃ্ন্ধি  ষ্ +থ =ঠ ষষ্ + থ =ষষ্ঠ 
@ উৎ-উপসদগবর স্থা ধাতু শযাদগ শয সন্ধি হয়, তার প্রথম ধ্বন্ধন (স) শলাপ পায়। 
উোহরর্ : উৎ +স্থা=স্থা উৎ +স্থান =উত্থান 
উত্ +ন্ধস্থ=ন্ধত্থ উৎ +ন্ধস্থত =উন্ধত্থত 
@ সম্ উপসদগবর পদর কৃ-ধাতু যুক্ত হদল, ধাতুর আদগ স যুক্ত হয়। শযমন- 
সম্ +কার =সংস্কার। 
ন্ধকন্তু পন্ধর উপসদগবর পদর ষত্ব ন্ধব্ধাদনর ন্ধনয়দম স>ষ হয়। শযমন- 
পন্ধর +কার =পন্ধরস্কার>পন্ধরষ্কার। 
কদয়কটি সূত্র উদেখ করা আদছ সমাধান কদরা –  
১) ৎ +ন =ন  উৎ + নন্ধত = 
২)ত্ +ম =ন  মৃৎ + নয় = 
৩) দ্ +ন =ন  তদ্ + ন্ধনন্ধমত্ত = 
৪) দ্ +ম =ন   তদ্ + ময় = 
৫) ধ্ +ন =ন   কু্ষধ্ +ন্ধনবৃ্ন্ধত্ত = 
৬) ৎ + ে =চ্ছ  উৎ +শ্বাস = 
৭) দ্ + ে =চ্ছ ত  দ্ +েন্ধক্ত =  
৮) ৎ +হ =দ্ধ>দ্ধ   উৎ +হার = 
৯) দ্ +হ =দ্ধ>দ্ধ   পদ্ +হন্ধত = 
১০) ৎ +ল =ে    উৎ +শলখ = 
১১) দ্ +ল =ে   তদ্ +শলাক = 



১২) ধ্ +ত =দ্ধ   বু্ধ্ +ত = 
১৩) ভ্ +ত =দ্ধ   লভ্ +ত = 
১৪) হ্ +ত =গ্ধ   দুহ্ +ত = 
১৫) ম্ +ন =ন্ন    ন্ধকম্ +নর = 
১৬) ম্ +প =ম্প   সম্ +পূর্ব = 
১৭) ম্ +ব্ =ম্ব    সম্ +শব্াধন = 
১৮) ম্ +ল =ংংল   সম্ +লাপ = 
১৯) ম্ +ে =ংংে   সম্ +শোধন = 
২০) ম্ +স =ংংস   সম্ + সার = 
 
ব্যঞ্জন সন্ধিদক ন্ধব্েদে জানদত ন্ধলঙ্কটি শেখদব্ https://youtu.be/aw44zqPSh1Y 
বব্. দ্র. - 
[ প্রশ্নের উত্তরগুবি একটি সাদা পাতায় তাবরখ, Worksheet no উশ্নেখ কশ্নর পরপর 
সাবিশ্নয় বিখশ্নব্। এই সব্ উত্তর সু্কি খখািার পশ্নর িমা বদশ্নত হশ্নব্ ] 
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