
স্বাগতম

সেরা কলেজ ভর্তি  প্রস্তর্ত 

(বাাংো)

কাউোর ভাই



শব্দ

• বিদেবি িব্দ

(ক) পর্তু বিজ িব্দ

- বিজুার পাবিটি আনারস,পাউরুটি ও পপয়ারা িালবর্দর্ ভদর গুোদের আলোবরদর্ পরদে র্ালা পেদর চাবি বনদয়

চদল পিল। বকছতক্ষণ পর জানালা বেদয় পচার ঢত দক আলবপন বেদয় র্ালা েতদল  পকোরার উপর োাঁ বয়দয় র্া চত বর করল। 

(ে) ফরাবস

(ি) র্ত বকু

(ঘ)বচনা

(ঙ) জাপাবন ,এছায়া বেশ্র িব্দ গুদলা পয়দর্ হদি।



ধ্বর্িতত্ত্ব

ক) পেৌবলক স্বরধ্ববন - অ,আ,ই,উ,এ,ও, অযা

ে) প ৌবিক স্বরধ্ববন - ২৫ টি

ি) প ৌবিক স্বরজ্ঞাপক িণু - ঐ,ঔ 

ঘ) ক পেদক ে – এই পবচিটি িণ ুএর বিস্তাবরর্

ঙ)  তক্তিযঞ্জন গুদলা পয়দর্ হদি



ধ্বর্ির পর্রবতি ি

১) স্বরািে -

আবে - স্কত ল > ইস্কত ল 

েধ্য - প্রীবর্ > বপরীবর্

অন্ত্য - বেি > বেিা



ধ্বর্ির পর্রবতি ি

২)স্বরদলাপ িা সম্প্রকর্ু -

স্বরািদের বিপরীর্ প্রবিয়া হল স্বরদলাপ।

ক) আবে

ে) েধ্য

ি) অন্ত্য



ধ্বর্ির পর্রবতি ি

অর্পর্ির্ির্ত ধ্বর্ি র্বপর্িয় র্বষমীভবি বযঞ্জি র্বকৃর্ত

আবজ > আইজ
চাবর > চাইর

লাফ > ফাল
বরক সা > বরসকা

িরীর > িরীল
লাল > নাল

কিাট > কপাট
পধ্ািা > পধ্াপা



ধ্বর্ির পর্রবতি ি

• ণ-ত্ব ও র্-ত্ব বিধ্াদনর িযবর্িে বনয়ে গুদলা । প েন - সোসিদ্ধ িদব্দ “ণ-ত্ব” বিধ্ান োদট না এি 

বিদেবি িদব্দ “র্ “ হয় না।

উোহরণ - বিনয়ন,োস্টার।

• সবি পেদক বনপার্দন বসদ্ধ এর বনয়ে গুদলা পেেদি। এছায়া স্বর সবির পর্র নম্বর বনয়েটি পেেদি।



র্িরুর্ি,বচি,োংখ্যাবাচক শব্দ

(ক)  তগ্মরীবর্র বিরুবক্ত,িািধ্ারার বিরুবক্ত অে ুসহ। এছায়াও িাদকয বিরুবক্তর অেু গুদলা পিাতদর্ হদি।

(ে) স েযািাচক িব্দ পেদক কীভাদি বলেদল পকান স েযািাচক িব্দ হয় পসটি এি পূণু স েযার 

নূযনর্া ও আবধ্কয

(ি) িচন পেদক িহুিচদনর প্রদয়াি বিবিষ্ট্য। প েন - বস হ িদন োদক,িাজাদর পলাক জদেদছ,এটাই

কবরেদের িাবয় ইর্যাবে।



েমাে

• পদের অেু প্রকাদির বেক পেদক সোস চার প্রকার।  ো - পূিুপে,পরপে,উভয়পে এি  অনয পে অেু

প্রধ্ান।

১) কেধু্ারয় -

(ক) েধ্যপেদলাপী - সাবহর্যসভা,বস হাসন,ঘরজাোই।

(ে) উপোন - সেস্ত পদের িক্তিয সর্য হয়। প েন-কাজলকাদলা,র্ত র্ারশুভ্র,অরুণরাঙা।

(ি) উপবের্ - সেস্তপদের িক্তিয বেেযা হয়। প েন - বস হপতরুর্,চন্দ্রেতে,িাহুলর্া।

(ঘ) রূপক - সেস্ত পদের একটি পেো  ায় অনযটি পেো  ায় না। প েন - েনোবত,বির্ােবসিত ।



েমাে

২)র্ৎপতরুর্ - শুধ্ত র্ষ্ঠী র্ৎপতরুদর্র িযবর্িে সার্টি বনয়ে পয়দর্ হদি।

❖ উপপে র্ৎপতরুর্ -

➢ পদকট োদর প - পদকটোর

➢ সর্য িদল প - সর্যিােী

৩) িহুব্রীবহ -

ক)সোনাবধ্করণ - নীলকণ্ঠ,নীলাম্বর,পীর্াম্বর,কেিের্,িেদেজাজ,পোিদেজাজ,উচ্চবির,সতশ্রী,

জিরেবস্ত,হর্শ্রী,হৃর্সিুস্ব,সতিীল।



েমাে

(ে) িযাবধ্করণ - আিীবির্,িীণাপাবণ,কোসিুস্ব ইর্যাবে।

(ি) িযবর্হার - কানাকাবন,হার্াহাবর্,োরাোবর ইর্যাবে।

োংখ্যাবাচক বহুব্রীর্ি (র্বলশষণ) র্িগু (র্বলশষয)

েিানন (রািণ)
িাদরাহাবর্ (িায়ী)
েিভূজা (দুিুা)
পচৌচালা (ঘর)
পর্পায়া (পটবিল)

পচৌরাস্তা
ির্াব্দী
পঞ্চভূর্
অষ্ট্ধ্ার্ত

সার্সেতি



েমাে

৪) অিযয়ীভাি - এই সোসটি অিযয় বেদয় শুরু হয় এি  অিযদয়র অেুই প্রধ্ান োদক।

প েন - উপকূল,উপদজলা ইর্যাবে।

৫) প্রাবে সোস = প্র,পরা,পবর+কৃেন্ত্ বিদির্য।

প েন - প্র প  িচন = প্রিচন

পবর প  ভ্রেণ = পবরভ্রেণ ইর্যাবে।



❖ িা লা উপসিু - অ অঘা অজ অনা           আ সত বি বন = িা লা + স সৃ্কর্

আ আয় আন আি              “ সত = লাইবল েজনতর প্রবর্ সতনজর পেিার সতেির শুদন

ইবর্ পাবর্ ঊনা                 েজনত সতবেন পেদে সতকাজ পসদর সতনাদের আিা করল।”

কে কু বন                    “ বন = বনলাজ পলাকটি বনদরট পেদট বনেতাঁর্ ভাদি পেদয় বনভাাঁ জ

বি ভর রাে                    পপদট বনদোাঁ জ হল।”

স সা সত হা।                   “আ+বি = বিভূাঁ ই পলাকটি আকাাঁ য়া ও আদধ্ায়া চাল বেদয় আিাছা 

ও আকাঠা জ্বালাবনদর্ আলতবন বেচত বয় রান্নার বিফল পচষ্ট্া কদর

বিপদে হাটা বেল।”

উপেগি



❖ ফারবস উপসিু = ির কে েরকার না িলবছ

বনে বফ পি িে ফারবস।

❖আরবি = আে,োস,লা,ির,িাদজ,েদয়র।

❑ প্রদের পযাটার্ ু ,

উপেগি



ধাতু

❖ িা লা ও স সৃ্কর্ ধ্ার্ত  পচনার উপায় -

❖ অজ্ঞার্েূল “পহর” 

❖ বিদেিাির্ - োঙ,আট ,পচচ,জে,বিিয়,লটক ইর্যাবে।

ক্রন্দ         

ক্রী          

দৃশ         

ধৃ          

কৃ          

কাদ

র্কি

সদখ্ 

ধর 

কর



ধাতু

❖ প ৌবিক ধ্ার্ত = বিদির্য / বিদির্ণ / ধ্বনযাত্মক অিযয় + পেৌবলক ধ্ার্ত । প েন-

পাবে ধ্র

ভাল কর           

টনটন কর

কৃৎপ্রতযয়

➢ স সৃ্কর্ - পঠির্,বসক্ত,ভত ক্ত,ির্,বছন্ন,েত্ত,েগ্ধ,উক্ত,উপ্ত,েতগ্ধ,লব্ধ,সৃষ্ট্,হর্,রবর্,শ্রাবন্ত্,ভবক্ত

❖ র্বদ্ধর্ প্রর্যয় - পকান অদেু প্রর্যয়  তক্ত হদয়দছ র্া েদন রােদর্ হদি। প েন - পচারা,পকষ্ট্া,কানাই,ঘরাবে ইর্াবে।



শলব্দর সের্ণর্বভাগ

❖ িদব্দর পশ্রবণবিভাি -

ক) প ৌবিক = উৎপবত্ত + িযিহাবরক অেু

ে) রূঢ় = উৎপবত্ত - িযিহাবরক অেু

ি) প ািরূঢ় = িযাসিাকয - সেস্তপে

রূঢ় - পর্দলভাজা সদেি 
পেদয় প্রিীণ পলাকটি পাঞ্জাবি 
পদয় হস্তীর বপদঠ উদঠ িাাঁ বি 

িাজায়।  া িদির্ণা কদর িিাক্ষ 
বেদয় হবরণ পাবলদয়  ায়।

প ািরূঢ় - রাজপতর্ পঙ্কজ
সদরাজ পর্ালার উদেদিয
জলবধ্দর্  ািার জনয 

েহা ািার আদয়াজন করল।



পদ প্রকরণ

❖ পিবি পয়দর্ হদি - বিদির্ণ,অিযয়, বিয়া

১) অিযয় পে -

ক) সেতচ্চয়ী - CONJUNCTION

ে) অনন্বয়ী - INTERJECTION

ি) অনতসিু িা পোন্বয়ী - PREPOSITION

ঘ) ধ্বনযাত্মক িা অনতকার

২) বিদির্ণ -

নাে বিদির্দণর উোহরণ গুদলা। প েন -

গুণিাচক - পচৌকস পলাক,েক্ষ কাবরির



পদ প্রকরণ

অিস্থািাচক - র্াজা োছ, পরািা পছদল

পবরোণিাচক - বিঘাদটক জবে, হাজার টনী জাহাজ ইর্যাবে।

❑ ভাি বিদির্ণ -

i. বিয়া বিদির্ণ (ADVERB) - পঘায়া দ্রুর্ পেৌয়ায়

ii. বিদির্দণর বিদির্ণ - পঘায়া েতি দ্রুর্ পেৌয়ায়

iii. অিযদয়র বিদির্ণ - বধ্ক র্াদর ির্ বধ্ক, বনলুজ্জ প জন।

iv. িাদকযর বিদির্ণ - পসৌভািযিদে র্ার চাকবরটা হদয় পিদছ। 

v. বিদির্দণর অবর্িায়ন (DEGREE) - এ োটি পসানার িায়া।

❖ এছায়া সিুনাদের উোহরণ গুদলা পয়দর্ হদি।

❖ একই অিযদয়র বিবভন্ন অদেু িযিহার (পৃষ্ঠা-১০৯)



র্ক্রয়াপদ

❖ কেু - বিয়াদক কী / কাদক িারা প্রে করদল প  জিাি পাওয়া  ায় র্াদক কে ুিদল।

i. সকেকু = বেনত িই পদয়।

ii. অকেকু = বেনত স্কত দল  ায়।

iii. বিকেকু = িািা বেনতদক জাো বকদন বেদয়দছন।

iv. প্রদ াজক = ো বিশুদক চাাঁ ে পেোয়।

v. প ৌবিক = সাইদরন পিদজ উঠল।

vi. বেশ্র = তে তে কদর িৃবষ্ট্ পয়দছ।

❖ সেধ্ার্ত জ কেঃু বিয়ার ধ্ার্ত = কদেরু ধ্ার্ত  

উোহরণ - োরুণ এক পেলা পেদলবছ।

পিি এক োওয়া পেদয়বছ।



বাাংো অিুজ্ঞা

❖ অনতজ্ঞাঃ IMPERATIVE + OPTATIVE

i. অনতজ্ঞার কাল = িরু্োন + ভবির্যর্ 

ii. অনতজ্ঞার পতরুর্ = েধ্যে পতরুর্

iii. অনতজ্ঞার বিভবক্ত = কাল ও পতরুদর্র উপর বনভুর কদর

❖ প্রাচীন িা লা রীবর্দর্ বিয়াপদের “হ” িরু্োদন অ/ও, প েন-

অধ্ে সন্ত্াদনর োদিা পেহ (োও) পেচ্ছায়া।



কারক

i. হাবেে িই পদয় = করুৃ্কারক

ii. নাবসো ফত ল র্ত লদছ = কেকুারক

iii. লাঙ্গল িারা জবে চার্ হয় = করণ কারক

iv. বভোবরদক বভক্ষা োও = সম্প্রোন কারক

v. পেঘ পেদক িৃবষ্ট্ পদয় = অপাোন কারক

vi. এ জবেদর্ পসানা ফদল = অবধ্করণ কারক

ক) েূেয করু্া = পছদলরা ফত টিল পেলদছ।

ে) প্রদ াজক করু্া = বিক্ষক ছািদের িযাকরণ পয়াদচ্ছন।

ি) প্রদ াজয করু্া = ো বিশুদক চাাঁ ে পেোয়।

ঘ) িযবর্হার করু্া = রাজায় রাজায় লয়াই, উলতোিয়ার প্রাণান্ত্। 



কারক

❖আধ্ারাবধ্করণ -

i. ঐকদেবিক = পতকুদর োছ আদছ।

ii. অবভিযপক = পতকুদর পাবন আদছ। 

iii. বির্বয়ক = রাবকি িযাকরদণ ভাল বকন্ত্ অদঙ্ক কাাঁ চা।

❖ উদেিয কেু ও বিদধ্য় কেু – দুধ্দক পোরা দুগ্ধ িবল, হলতেদক িবল হবরিা।



বাকয প্রকরণ

❖ একটি সােুক িাদকযর গুণ বর্নটি।  ো -

i. আকাঙ্ক্ষা 

ii. আসবত্ত

iii. প ািযর্া

❑ প ািযর্ার সাদে স বিষ্ট্ বির্য়গুদলা হল -

ক) রীবর্বসদ্ধ অেুিাচকর্াঃ আপনার বনকট িাবধ্র্ োকি।

ে) দূদিুাধ্যর্াঃ র্ত বে আোর সদঙ্গ প্রপঞ্চ কদরছ।

ি) উপোর ভত ল প্রদয়ািঃ আোর হৃেয় েবেদর আিার িীজ উপ্ত হল।



বাকয প্রকরণ

ঘ) িাহুলয পোর্ঃ সকল ছািরাই উপবস্থর্।

ঙ) িািধ্ারার িব্দ পবরিরু্নঃ অরদণয পরােনদক িদন িেন িলা  াদি না।

চ) গুরুচণ্ডালী পোর্ -

েঠিক ভুে

িরুর িাবয় িরুর িকট

িিোহ িিদপায়া

েয়াদপায়া েয়াোহ



বাাংো প্রথম পত্র



1) রবীন্দ্রিাথ ঠাকুর

2) কাজী িজরুে ইেোম

3) প্রমথ সচৌধুরী

4) সরালকয়া োখ্াওয়াত

সিালেি

5) িায়াৎ মামুদ

6) মাইলকে মধুেূদি দত্ত

7) েলতযন্দ্রিাথ দত্ত

8) শামেুর রািমাি

9) র্িমিলেনু্দ গুণ

10)জীবিান্দ দাশ




