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এআ দত্রয অজ দ্বিতী ক্লা। প্রথভ ক্লাদ ‘বালা’, ‘ফণণ ’, ‘ফদণণ য সেদ্বণ দ্বফবাগ’ ও ‘স্বযফণণ ’ দ্বনদ 

অদরাচনা কদযদ্বছরাভ। অজ অভযা ড়ফ ‘ব্যঞ্জনফণণ ’ দ্বনদ। 

বালা  
‘ব্যঞ্জনফণণ ’ 

 

অভযা ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ .... আতযাদ্বদ – এআ ফণণ গুদ্বরদক ব্যঞ্জনফণণ  ফদ্বর। ফণণ গুদ্বরদক দ্বফদেলণ কযদর সদখা 

মা –  

ক – ক্ +  

খ – খ্ +  

গ – গ্ + 

ঘ – ঘ্ +   

থণ াৎ প্রদ্বতটি ফদণণ য দে একটি স্বযধ্বদ্বন যুক্ত দ অদছ। স্বযধ্বদ্বন ফাদ দ্বদদ এআ ফণণ গুদ্বরদক উচ্চাযণ কযা মাদফ 

না। তাআ ‘ব্যঞ্জনফদণণ ’য দ্বযচদ ফরা  - সম ধ্বদ্বন স্বয-ধ্বদ্বনয াায্য ব্যতীত স্পষ্টরূদ উচ্চাদ্বযত দত 

াদয না এফং াধাযণত সম ধ্বদ্বন য ধ্বদ্বনদক অে কদয উচ্চাদ্বযত দ থাদক, তাদক 

‘ব্যঞ্জনধ্বদ্বন’ (Consonant Sound) ফদর – অয ব্যঞ্জনধ্বদ্বনয দ্বরদ্বখত রূদক ‘ব্যঞ্জনফণণ ’ ফদর।   

ফাংরা বালা ব্যঞ্জনফণণ  ছদ্বত্রটি – ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, 

ত, থ, দ, ধ, ন, , প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, , ল, , , ড়, ঢ়, , ৎ - এছাড়া দ্বতনটি দ্বতদ্বযক্ত 

দ্বচহ্ন নুস্বয, দ্বফগণ  ও চন্দ্রদ্বফন্দু।   

 

ব্দ  

অভযা ফাংরা ফণণ ভারায দ্বযচ সরাভ। ফণণ ভারায অদরাচনায য অভযা এখন সদখফ 

ফদণণ য দে ফদণণ য ম্পকণ  ফা ‘ব্দ’-এয দ্বযচ। একটি থণ  ম্পূণণ  প্রকা কযদত াদয এভন 

একটি ফা কদকটি ফদণণ য দ্বভদ্বরত রূ র ‘ব্দ’।   

অদ্বভ – অ+ভ+আ – এখাদন দ্বতনটি ফণণ  অদছ। 

অ-দ্বভ – সকানও থণ  প্রকা কযদত াদযদ্বন, তাআ ব্দ ন।  

ফুটফর – প+উ+ট+ফ+র – াাঁচটি ফদণণ য দ্বভরদন একটি থণ দক ম্পূণণ রূদ প্রকা 

কযদত সদযদছ – তাআ এটি একটি ব্দ।  

ফুট-ফর – এবাদফ দুফায সবদঙ উচ্চাযণ কযদর সকানও ম্পূণণ  থণ  প্রকা কযদত াযদছ 

না – তাআ এটি ব্দ ন।  



দ 

অভযা াধাযণত ‘দদ’য দ্বযচ দ্বনদ বাদ্বফ না। দ্বকন্তু ফাকয গঠদন ও ফাদকয ফক্তদব্যয থণ   

ঠিক কযদত দদয গুরুত্ব দ্বযীভ। দদয দ্বযচ অদরাচনা কযায অদগ অভাদদয প্রচদ্বরত কথা-

ফাতণ া সথদক দদয ব্যফায কীবাদফ কযা  তা সদখাদফা। উদাযণ –  

ফাকয অভযা প্রদ্বতদ্বদন কাদর ঘুভ সথদক উঠি। 

দ অভযা প্রদ্বতদ্বদন কাদর ঘুভ সথদক উঠি 

দদয গঠন  

অদ্বভ > 

অভযা – 

ফহু ফচন  

প্রদ্বত-

দ্বদন – 

উগণ   

কার+এ 
ঘুভ+০ 

- দ্বিা   
সথদক  

ওঠা > উঠি –  

দ্বনতয ফতণ ভান কার ও দ্বিা    

    

উদযয ফাকযটিদত ‘ঘুভ’ ও ‘উঠি’ সকান কাজ কযাদক দ্বনদদণ  কযদছ। ন্যান্য প্রদ্বতটি ব্দ 

– দ্বরে-ফচন-কার-পুরুল আতযাদ্বদ িাযা দ্বযফদ্বতণ ত দদছ এফং দ্বফবদ্বক্ত ফা উগণ  ফা নুগণ  যুক্ত 

দদছ। একটি ব্দ এফং ফাদকয ব্যফহৃত ব্দ অয এক থাকদছ না।  

ফাদকযয ব্যফাদযয উযুক্ত এফং দ্বফবদ্বক্ত ফা উগণ  ফা নুগণ  যুক্ত ব্দদক ফদর ‘দ’। ব্দ 

দ্বদদ ন এআ দ দ্বদদ ফাকয গঠিত ।  

দদয সেদ্বণদ্বফবাগঃ  

ক) দ্বফদষ্য – সকান দ্বকছুয নাভ সফাঝা। সমভন – যাভ, গরু, গাছ, াাড়।  

খ) দ্বফদলণ – সকান দ্বকছুয সদাল, গুণ, বাদরা, ভন্দ আতযাদ্বদ সফাঝা। সমভন – যাভ 

বাদরা সছদর। গাছটি দনক রম্বা।   
গ) ফণ নাভ – দ্বফদদষ্যয দ্বযফদতণ  সম দ ব্যফহৃত । স, তায, তাদদয আতযাদ্বদ। 

ঘ) ব্য – দ্বরংগ-ফচন-কার-পুরুল আতযাদ্বদ াদে সগদরও সম ফ দদয সকানও দ্বযফতণ ন 

 না। সমভন – দ্বকন্তু, সমভন, সতভন, এফং।  

ঙ) দ্বিা – সকান কাজ কযা সফাঝা। সমভন – খাওা, ঘুভাদনা, ড়া, সরখা আতযাদ্বদ। 

তদফ ফাদকয একাদ্বধক দ্বিা থাকদত াদয, দ্বকন্তু ফশ্যআ একটি দ্বিাদ থাকদফ মায িাযা কাজ 

ম্পূণণ  সফাঝাদফ এফং ফাকয ম্পূণণ  দফ। সম দ্বিায িাযা ফাকয ম্পূণণ   না তাদক ‘ভাদ্বকা 

দ্বিা’ ফদর এফং সম দ্বিায িাযা ফাকয ম্পূণণ   তাদক ‘ভাদ্বকা দ্বিা’ ফদর। উদযয ফাদকয 

‘ঘুভ’ ভাদ্বকা দ্বিা’ এফং ‘উঠি’ ভাদ্বকা দ্বিা’।  

 

ফাকয 
 

অভযা াধাযণত ফদর থাদ্বক – কদকটি ব্দ াাাদ্ব ফদ ভদনয বাফ প্রকা কযদর 

তাদক ‘ফাকয’ ফদর।   



‘ফাদকয’য এআ দ্বযচটি ঠিক ন। একটু দ্বফদেলণ কদয সদখা মাক, উদযয সদওা 

‘ফাদকয’য দ্বযচটি কতটা ংগদ্বতপূণণ । ব্যাখ্যা –  

ফাকয অভযা প্রদ্বতদ্বদন কাদর ঘুভ সথদক উঠি। 

দ অভযা প্রদ্বতদ্বদন কাদর ঘুভ সথদক উঠি 

দদয গঠন  

অদ্বভ > 

অভযা – 

ফহু ফচন  

প্রদ্বত-

দ্বদন – 

উগণ   

কার+এ 
ঘুভ+০ 

- দ্বিা   
সথদক  

ওঠা > উঠি –  

দ্বনতয ফতণ ভান কার ও দ্বিা    

উদযয ফাকযটিদত ব্যফহৃত ব্দগুদরা র – অভযা প্রদ্বতদ্বদন কার (কাদর) ঘুভাদনা 

(ঘুভ) সথদক ওঠা (উঠি)। থণ াৎ ব্দগুদরা াজাদরআ ফাকয দে না। দব্দয দে দ্বফবদ্বক্ত যুক্ত দ 

সম ‘দ’ গঠিত , তা-আ ফাদকয পুরুল-ফচন-কার নুাদয ভদনয বাফ ম্পূণণ  রূদ প্রকা কযদছ। 

তাআ ফাকয ব্দ দ্বদদ ন, দ দ্বদদ গঠিত ।  

ফাদকয দদয ব্যফায রক্ষণী –  

ক) ভদনয বাফটি ফাস্তফ ম্মত দ্বক-না ? সমভন – 

ফাস্তফ – সগারু অকাদ ওদড়। - এআ ফক্তব্যটি ফাকয দ্বন। 

ফাস্তফ তয – াদ্বখ অকাদ ওদড়। - এআ ফক্তব্যটি ফাকয। 

খ) সম দদয দ সম দ ফদফ সআ িভ ঠিক যাখদত । সমভন – 

ফক্তব্য – ওদড় অকাদ াদ্বখ – ফাকয দ্বন। 

ফক্তব্য – াদ্বখ অকাদ ওদড় – ফাকয দদছ। 

গ) ফক্তব্যটি ম্পূণণ  কযা ফা সানায আো। সমভন –  

ফক্তব্য – াদ্বখ অকাদ .... – ফাকয দ্বন। 

ফক্তব্য – াদ্বখ অকাদ ওদড় – ফাকয দদছ। 

  

................................  

 

 

  

অগাভী ক্লাদ ফাংরা বালায জন্ম বৃত্তান্ত দ্বনদ অদরাচনা কযফ।  

 


