
  

 
শ্রেণ িঃ ষষ্ঠ  

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র 

রূপতত্ত্ব (১ম অাংশ)  

তারিখঃ ০৭/০৭/২০২০   

শব্দঃ 

দুই বা তাি চেয়য় চবরশ ধ্বরি রিয়ে ততরি হয় শব্দ। অর্থাৎ ণিছু ধ্বণি এিসাথর্ ণমথল যখি শ্রিাথিা 

অর্থ প্রিাশ িথে তাথি আমো শব্দ িথল র্াণি। যণি অর্থ প্রিাশ িা িথে তথি তা শব্দ হথি িা। 

শ্রযমিিঃ ি + ল + ম = কেি। িলম শ্রেথে আমো ি, ল, ম এই ণতিণি ধ্বণি শ্রপলাম। কেি 

শয়ব্দি অর্থ আয়ে। এিইোথি িা, বই, ফুে ইতযাণি অথিি শব্দ উিাহে  ণহথসথি িলা যায়।  

শশ্রব্দে গঠিিঃ 

শথব্দে গঠি িলথত শ্রিাঝায় শব্দ ততণেে িা ণিমথাথিে প্রণিয়া। শব্দ ণিোথি সৃণি হয় তা আমো 

শব্দ গঠি শ্রর্থি জািথত পাণে। িতুি িতুি শব্দ সৃণিে এই প্রণিয়াথি শব্দ গঠি িলা হয়। শব্দ 

গঠয়িি জিয প্রতযয়, রবভরি, উপসগথ ও সিাস এই োিরি ভারষক উপাদাি প্রয়য়াজি হয়।  

১। প্রতযয়ঃ  

ণিয়া মূল িা শচব্দি পথে প্রতযয় যুক্ত হথয় িতুি শব্দ গঠি িো হয়। প্রতযয় স্বাধীিভায়ব বযবহৃত 

হয় িা। অর্থাৎ এে ণিথজে শ্রিাথিা অর্থ শ্রিই। শ্রযমিিঃ ণিমাি + ইি = তিমাণিি। এখাথি ‘ণিমাি’ 

শথব্দে পথে ‘ইি’ প্রতযয় যুক্ত হথয় িতুি শব্দ গণঠত হথয়থছ। ‘ইি’ এে শ্রিাথিা অর্থ শ্রিই তাই 

‘ইি’ স্বাধীিভায়ব বযবহৃত হয় িা। প্রতযয় দুই প্রকায়িি হয়। যর্াঃ  

# কৃৎ প্রতযয়ঃ রিয়া িূে এে পয়ি শ্রয প্রতযয় িথস তাথি কৃৎ প্রতযয় বশ্রল। চযিিঃ পড় + আ = 

পড়া। 

# তরিত প্রতযয়ঃ িাি বােক শয়ব্দি পয়ি শ্রয প্রতযয় িথস তাথি তরিত প্রতযয় বশ্রল। চযিিঃ জরি 

+ দাি = জরিদাি। 



  

২। রবভরিঃ 

ণিয়া মূল িা শচব্দি পথে ণিেণক্ত যুক্ত িো হয়। প্রতযয় এে মত ণিেণক্তেও স্বাধীি িযিহাে শ্রিই। 

অর্থাৎ এে ণিথজে শ্রিাথিা অর্থ শ্রিই। ণিেণক্তযুক্ত শব্দথি িাথিয িযিহাে িো হয়। ণিেণক্তযুক্ত 

শব্দথি পি িথল। তাহথল আমো িলথত পাণে, শ্রয ি থ িা ি থ সমণি ণিয়া মূল িা শচব্দি পথে 

িথস পি গঠি িথে তাথি ণিেণক্ত িথল। ণিেণক্ত িুই প্রিাে। যর্ািঃ 

# ণিয়া ণিেণক্তিঃ ণিয়া মূথলে পে শ্রয ণিেণক্ত িথস তাথি ণিয়া ণিেণক্ত িথল। শ্রযমিিঃ িািা 

অণিথস যাথিি। এখাথি যাথিি পিথি োেথল যা + ইথিি পাওয়া যায়। এখাথি ‘যা’ ণিয়ামূথলে 

সাথর্ ‘ইথিি’ ণিেণক্ত যুক্ত হথয়থছ।  

# শব্দ ণিেণক্তিঃ শব্দ মূথলে পে শ্রয ণিেণক্ত িথস তাথি শব্দ ণিেণক্ত িথল। শ্রযমিিঃ িুলিুণলথত ধাি 

শ্রখথয়থছ। এখাথি িুলিুণলথত পিথি োেথল িুলিুণল + শ্রত পাওয়া যায়। এখাথি িুলিুণল শব্দমূথলে 

সাথর্ ‘থত’ ণিেণক্ত যুক্ত হথয়থছ। এিইোথি, মামা + ে = মামাে, ছাত্র + শ্রিে = ছাত্রথিে ইতযাণি 

শব্দ ণিেণক্তে উিাহে  ণহথসথি িলা যায়।  

প্রতযয় ও ণিেণক্তে পার্থিযিঃ  

# শথব্দে সাথর্ প্রতযয় যুক্ত হথল িতুি শব্দ গণঠত হয় এিাং স্বাধীি শব্দ ণহথসথি িযিহৃত হয়। 

উিাহে িঃ আণম হাণত পাণল। এখাথি হাত + ই = হাণত। ‘হাত’ এে সাথর্ ‘ই’ যুক্ত হথয় িতুি শব্দ 

‘হাণত’ ততণে হথয়থছ।  

# শথব্দে সাথর্ ণিেণক্ত যুক্ত হথল শ্রিাথিা িতুি শব্দ গণঠত হয় িা। শথব্দে সাথর্ ণিেণক্ত যুক্ত িথে 

তাথি িাথিয িযিহাে িেথত হয়। স্বাধীি শব্দ ণহথসথি িযিহৃত হয় িা। উিাহে িঃ আমাে হাথত 

িলম আথছ। এখাথি হাত + এ = হাথত এখাথি ‘হাত’ এে সাথর্ ‘এ’ যুক্ত হথয় ‘হাথত’ হথয়থছ 

তথি িুথিাে অর্থ এিই। িতুি শ্রিাথিা শব্দ ততণে হয়ণি। 

৩। উপসগথিঃ 

শ্রযসি অিযয়সূচি শব্দ িা শব্দাাংশ ণিয়ামূল িা শথব্দে পূথিথ িথস িতুি শব্দ গঠি িথে ঐ সি 

অিযয়সূচি শব্দাাংশথিই উপসগথ িথল। শ্রযমিিঃ ‘ধাি’ এিণি মূল শব্দ। এে পুথিথ ‘প্র’ উপসগথ শ্রযাগ 

িেথল হয় ‘প্রধাি’ যাে অর্থ ‘মূখয’, ‘মূল’। আিাে ‘ধাি’ এে পূথিথ ‘পণে’ উপসগথ শ্রযাগ িেথল হয় 



  

‘পণেধাি’ যাে অর্থ হয় ‘ িাপড়  িা গয়িা পো’। আিাে ‘ধাি’ এে পূথিথ ‘ণি’ উপসগথ শ্রযাগ িেথল 

হয় ‘ণিধাি’ যাে অর্থ হয় ‘ণিয়ম’ িা ‘িীণত’। 

৪। সমাসিঃ পেস্পে সম্পিথযুক্ত িুই িা তাে শ্রচথয় শ্রিণশ পিথি এ্িণি পথি পণে ত িোে মাধযথম 

িতুি শব্দ গঠি িোে শ্রয প্রণিয়া তাথি সমাস িথল। শ্রযমিিঃ ণিি ণিি = প্রণতণিি। এখাথি ণিি 

এিাং ণিি শব্দ িুণিথি এি িথে প্রণতণিি শব্দণি পাওয়া যায়। এিইোথি শ্রমৌ সাংগ্রহ িথে শ্রয 

মাণছ = শ্রমৌমাণছ, ণসাংহ ণচণিত আসি = ণসাংহাসি সমাস-সাণধত শথব্দে উিাহে  ণহথসথি িলা 

যায়। 

জ্ঞািিূেক প্রশ্নঃ 

১। প্রতযয় িত প্রিাে ও িী িী?   

২। প্রতযয় িাথি িথল? উিাহে  িাও। 

৩। ণিয়ামূথলে সাথর্ শ্রয প্রতযয় শ্রযাগ হথয় শব্দ গঠি িথে তাথি িী িথল?  

৪। উপসগথ শ্রিার্ায় িথস?   

৫। উপসগথ িলথত িী শ্রিাঝায়? উিাহে  িাও। 

৬। শব্দ িাথি িথল? উিাহে  িাও।  

৭। শব্দমূথলে শ্রশথষ শ্রয ণিেণক্ত িথস তাথি িী িথল? 

৮। শব্দ গঠি িলথত িী শ্রিাঝায়?  

৯। ণিেণক্ত শ্রিার্ায় িথস?  

১০। ণিেণক্ত িাথি িথল? উিাহে  িাও। 

১১। ণিয়া ণিেণক্ত িাথি িথল? উিাহে  িাও।  

১২। সমাস িাথি িথল? উিাহে  িাও।  

১৩। প্রতযয় শথব্দে শ্রিার্ায় িথস?  

১৪। কৃৎ প্রতযয় িাথি িথল? উিাহে  িাও।  

১৫। তরিত প্রতযয় িাথি িথল? উিাহে  িাও।  

ণশক্ষি - 

শাহণেি সুলতািা শ্রমৌলী 


