
  

 
শ্রেণ িঃ ষষ্ঠ  

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র 

বাগর্থ  

শ্রলকচার – ১  

তারিখঃ ১৬/০৮/২০২০   

বাগর্থঃ 

শব্দ ও বাক্যেি অর্থ সম্পক্যথ রবসৃ্তত আক্ াচনা যিা হয় বাগর্থ অধ্োক্য়।  

রূপয শব্দঃ   

শ্রকাননা শব্দ যখন অণিধান অণিণরক্ত অর্থ প্রকাশ কনর িখন িানক রূপক িনল। অণিধানন শনব্দর 

প্রণিণি শনব্দর একণি অর্থ র্ানক, ণকন্তু িযিহানরর সময় শ্রেখা যায় অননক শ্রেনত্রই শব্দণি শ্রসই 

অনর্থ িযিহার করা হনে না। শ্রযমনিঃ পিন শব্দণির অর্থ “উপর শ্রর্নক ণননচ পড়া”। আইয়ুি 

খাননর পিন হনয়নে। এই িানকয পিন িলনি উপর শ্রর্নক ণননচ পড়া শ্রিাঝায় না। আইয়ুি খাননর 

শাসনকাল শ্রশষ িা সমাপ্ত হওয়া িুণঝনয়নে।  

রিরুক্ত শব্দঃ    

ণিরুক্ত অর্থ েুইিার উক্ত হনয়নে এমন। িাাংলা িাষায় এমন ণকেু শব্দ আনে শ্রযগুনলা একিার 

িযিহার করনল শ্রয অর্থ প্রকাশ পায়, শ্রসগুনলা েুইিার িযিহার করনল িা ণিন্ন শ্রকাননা অর্থ প্রকাশ 

কনর। অর্থাৎ একণি শব্দ একিার উচ্চাণরি হনল শ্রয অর্থ প্রকাশ কনর িা েুইিার উচ্চার  করনল 

শ্রসই অর্থ পণরিণিথি হয়। এনকই ণিরুক্ত শব্দ িনল। শ্রযমনিঃ ফুনল ফুনল ঘর িনর শ্রেনে। এখানন 

একিার ফুনল িযিহার করনল যা শ্রিাঝানিা, েুইিার ফুনল ফুনল িযিহার করায় অনর্থর সম্প্রসার  

ঘনিনে।  

পারিভারষয শব্দঃ  

ণিনশষ অর্থ িহন কনর এমন শব্দগুনলা হল পাণরিাণষক শব্দ। জ্ঞানণিজ্ঞান চচথায় এমন ণকেু শব্দ 

পাওয়া যায় শ্রযগুনলার সানর্ আমরা পণরণচি না। এগুনলার িাাংলা সমার্থক শব্দও পাওয়া যায় না। 



  

এই যািক্ে ততরি যিক্ত হয় পারিভারষয শব্দ। পরিভাষা ততরিি নীরত হক্ে উৎস ও  ক্ষ্ে এি 

মক্ধ্ে এয – এয সম্পযথ িক্ষ্া। Award অর্থ পুিস্কাি এখাক্ন Award হ  উৎস এবং পুিস্কাি 

হ   ক্ষ্ে। রনক্চ উৎস সহ রযছু পারিভারষয শব্দ দেওয়া হক্ াঃ  

Background – পটভূরম     Catalogue – তার যা  

By product – উপজাত     Cable – তাি  

By order – আক্েশক্রক্ম     Call – ডাযা, ত ব  

Break of studies – অধ্েয়ন রবিরত   Campus – অঙ্গন, রশক্ষ্াঙ্গন  

Book Binder – েপ্তরি, দে বই বাাঁক্ধ্   Calender Year – পরিযা বষথ  

Bio-Data – জীবন বৃত্তান্ত     Caption – রশক্িানাম  

Biography – জীবনী     Cash – নগে  

Bacteria – পিজীবী      Cartoon – বেঙ্গরচত্র  

Banker – বোংয মার য, বোংক্যি পরিচা য Chapter – অধ্োয়  

Balancing – সমীযিে     Chief Guest – প্রধ্ান অরতরর্  

বাগধ্ািাঃ 

িােধারা হনলা কর্া িলার ণিনশষ রীণি িা ধারা। িােধারানক ণিণশষ্টার্থক শব্দও িলা হয়। শনব্দর, 

িানকযর িা িাকযাাংনশর প্রচণলি অর্থ না িুণঝনয় যখন ণিণশষ্ট শ্রকাননা অর্থ শ্রিাঝায় িানক িােধারা 

িনল। ণননচ ণকেু িােধারা শ্রেওয়া হনলািঃ  

 

িােধারা  অর্থ  িানকয প্রনয়াে  

১। কড়ায় েণ্ডায়  সমূ্প থ রূনপ, পুনরাপুণর  দোযাক্নি পাওনা যড়ায় গণ্ডায় দশাধ্ রেও।  



  

২। কলুর িলে পনরর ণননেথনশ 

ণনণিথকার শ্রখনি মনর শ্রয 

এভাক্ব কলুর িলদেি মত দখক্ট দখক্ট জীবনটা 

দশষ যক্ি রেও না – ণননের িুণি খািাও।  

৩। কূপমনু্ডক সীমািি জ্ঞান  শ্রেশভ্রম  কনরা, কূপমনু্ডক হনয় িনস শ্রর্নকা না।  

৪। কর্ার কর্া  গুরুত্বহীন কর্া  ওসি কর্ার কর্ায় কান ণেনি শ্রনই, ণননের 

কানে মন োও।  

৫। কপানলর শ্রফর  অেৃনষ্টর ফল  সিই ওর কপানলর শ্রফর, নইনল শ্রচষ্টা শ্রিা আর 

কম কনরণন িিু এিারও পরীোয় পাস হনলা 

না।  

৬। কুননা িযাঙ  সাংকী থ ণচন্তা শ্রচিনার 

িযণক্ত  

শ্রিামার মনিা কুননা িযাঙ ণেনয় শ্রেনশর শ্রকাননা 

উপকারই হনি না।   

৭। কান পািলা  শ্রয সহনে ণিশ্বাস কনর  িাহণমনার মনিা কান পািলা শ্রমনয়নক েনল 

িাননি সময় লােনি না।  

৮। কানাকণড়  কপেথক  কানাকণড়র মুনরাে শ্রনই, েন্মণেননর উৎসি 

করনি।  

৯। খনয়র খাাঁ  চািুকার, ধামাধরা  কানরা খনয়র খাাঁ হনয় সম্পে িাড়ানি পারনলও 

সম্মান িাড়াননা যায় না।  

১০। খাণি খাওয়া  ণহমণশম খাওয়া  ণির হনয় ঠাণ্ডা মার্ায় ণহনসি ণমলানি হনি শ্রচষ্টা 

কনরা, নইনল খাণি শ্রখনয় মরনি।  

১১। খণ্ড কপাল  েুিথােয  শ্রমনয়ণির খণ্ড কপাল, শশশি শ্রকনিনে ণিমািার 

ঘনর ণিনয়র পর শাশুণড়-নননের সাংসানর-নকার্াও 

েুেণ্ড স্বণি শ্রপল না।  



  

১২। েলায় েলায়  ণনণিড় ণঘণনষ্ঠিায়  ণমিা-ণরিা েুইনিান েলায় েলায় িাি।  

১৩। শ্রোিনর 

পদ্মফুল  

নীচ কূনল মহৎ িযণক্ত  েণরদ্র ণেনমেুনরর শ্রেনল এখন মিিড় ডাক্তার, 

এ শ্রযন শ্রোিনর পদ্মফুল।  

১৪। েলায় েণড়  আত্মহিযা ঋন র িাকা শ্রশাধ ণেনি না পারনল আমার েলায় 

েণড় শ্রেয়া োড়া আর উপায় শ্রনই!   

১৫। োনে কাাঁঠাল 

শ্রোাঁনফ শ্রিল  

প্রারপ্তি আক্গই দভাক্গি 

আক্য়াজন  

এখক্না চাযরি হক্ া না, দবতক্নি টাযায় দমাতি 

সাইক্য  রযনক্ব-এ দেখরছ গাক্ছ যাাঁঠা  আি 

দগাাঁক্ে দত ।  

১৬। শ্রোির েন শ  রনতান্ত দবাযা, অযমথেে 

বেরক্ত  

ওর না আনে িুণি, না আনে শণক্ত, ওর মনিা 

শ্রোির েন শ চালানি িযিসায় প্রণিষ্ঠান িাহনলই 

হনয়নে।  

১৭। শ্রোাঁফ শ্রখেুনর  অতেন্ত অ স  শ্রোাঁফ শ্রখেুনর মণফেনক ণেনয় আর যাই শ্রহাক, 

সমাে শ্রসিা হনি না।  

১৮। শ্রোল্লায় 

যাওয়া  

উেক্ে োওয়া  প্রিাসী ণপিার অনেল িাকা হানি শ্রপনয় শ্রেনলণি 

শ্রোল্লায় শ্রেনে।  

১৯। োনয়পড়া  অোরচত ঘরনষ্ঠতা  শ্রিামার এই োনয় পড়া স্বিাি পাল্টানি হনি।  

২০। শ্রো – শ্রিচারা  রনিীহ বেরক্ত  শণফক সানহনির মনিা এমন শ্রো-নিচারা এ 

মহল্লায় েুণি শ্রনই।  

২১। েলা কািা  অস্বাভারবয, সাংঘারতয  ঐ িাোনর সি ণেণননসরই েলাকািা োম।  

২২। েিীর েনলর 

মাে  

অরত চতুি  রণহম সানহি েিীর েনলর মাে, িার নাোল 

পাওয়া সহে নয়।  



  

২৩। শ্রঘাড়ার ণডম   অ ীয বস্তু  সারা িের িই এর সানর্ শ্রেখা নাই, এিার 

পরীোয় পানি শ্রঘাড়ার ণডম।  

২৪। ঘানির মড়া  অরতবৃদ্ধ দে মিক্ত 

বক্সক্ছ  

এি িাকার শ্রলানিও ঘানির মড়ার সানর্ শ্রমনয়র 

ণিনয় ণেনি রাণে হনলা না হিেণরদ্র সানহি 

আলী।  

২৫। ঘণিরাম  অপোর্থ  শণফনকর মনিা ঘণিরামনক ণেনয় এ কাে হনি 

না।  

২৬। ঘুঘু চরাননা  সবথস্বান্ত যিা  িুণম ণক েণমোর নাণক শ্রয আমার ণিিায় ঘুঘু 

চরানি?  

২৭। শ্রঘাড়া শ্ররাে  বারতয  শ্রপনি িাি শ্রোনি না আিার ণসননমা শ্রেখনি 

যাওয়ার শখ, িণল েণরনির এই শ্রঘাড়া শ্ররাে 

শ্রকন?  

২৮। ঘনর আগুন 

শ্রেয়া  

সংসাক্ি রবপে ঘটাক্না  শণহে শ্রিামার ণক েণি কনরনে শ্রয, িুণম অর 

সাংসানর আগুন ণেনি চানো?  

২৯। শ্রচানখর িাণল  চকু্ষ্শূ   মা মরা শ্রমনয়ণি সাংসানরর শ্রচানখর িাণল হনয় 

আনে।  

৩০। শ্রচানখর 

চামড়া  

 জ্জা  এি িকাঝকার পর আিার এনসনো এই 

িাণড়নি, শ্রিামার ণক শ্রচানখর চামড়া িলনি 

ণকেুই শ্রনই?   

৩১। শ্রেনলর 

হানির শ্রমায়া   

সহজ ভে বস্তু  পরীোয় ণেণপএ ৫ পাওয়া শ্রেনলর হানির শ্রমায়া   

নয় শ্রয পড়ানলখায় অিনহলা করনলও িা পাওয়া 

যানি।  



  

৩২। ণেণনণমণন 

শ্রখলা  

অপবেয় যিা, নষ্ট যিা  ধনী িািার একমাত্র পুত্র শ্রসাহ্রাি িাকা-পয়সা 

ণননয় ণেণনণমণন শ্রখনল শ্রিড়ানে।  

 

জ্ঞানমূ য প্রশ্নঃ 

১। রূপক শব্দ কানক িনল? উোহর সহ িুণঝনয় ণলখ।    

২। ণিরুক্ত শব্দ কানক িনল? উোহর সহ িুণঝনয় ণলখ।   

৩। পাণরিাণষক শব্দ কানক িনল? উোহর সহ িুণঝনয় ণলখ। 

৪। িােধারা কী? উোহর  োও। 

৫। শ্রলকচার শীি এর সি পাণরিাণষক শব্দ মুখি করনি ও ণলখনি। 

৬। শ্রলকচার শীি এর সি িােধারা মুখি করনি ও ণলখনি। 

৭। িই এর অনুশীলনীর সি িহুণনিথাচণন প্রশ্ন-উত্তর সমাধান করনি। 

৮। ভাবসম্প্রসািে – “রবক্ে ো রযছু মহান সৃরষ্ট রচিয োেযি/অক্ধ্থয তাি যরিয়াক্ছ নািী, 

অক্ধ্থয তাি নি।” পড়ক্ব ও র খক্ব। 

ণশেক - 

শাহণরন সুলিানা শ্রমৌলী 


