
  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম 

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র 

উপসর্গ  

উপসর্গঃ  

শ্রেসি অিযয়সূচক শব্দ িা শব্দাাংশ ধাতু িা নাম শব্দব্দর পূব্দিে িব্দস নতুন শব্দ গঠন কব্দর ও 

শব্দগুব্দলার অব্দথের সাংব্দকাচন, সম্প্রসার  িা অনয শ্রকাব্দনা পণরিতেন সাধন কব্দর, ঐ সি অিযয়সূচক 

শব্দাাংশব্দকই উপসগে িব্দল। শ্রেমনিঃ ‘ধান’ একণি মূল শব্দ। এর পুব্দিে ‘প্র’ উপসগে শ্রোগ করব্দল হয় 

‘প্রধান’ োর অথে ‘মূখ্য’, ‘মূল’। আিার ‘ধান’ এর পূব্দিে ‘পণর’ উপসগে শ্রোগ করব্দল হয় ‘পণরধান’ 

োর অথে হয় ‘ কাপড়  িা গয়না পরা’। আিার ‘ধান’ এর পূব্দিে ‘ণি’ উপসগে শ্রোগ করব্দল হয় 

‘ণিধান’ োর অথে হয় ‘ণনয়ম’ িা ‘নীণত’। 

# অথেিাচকতা মাব্দন হব্দলা, ণনব্দের স্বাধীন শ্রকান অথে থাকা।  

# অথেব্দ্যাতকতা মাব্দন হব্দলা, অব্দনযর অথেব্দক প্রাভাণিত করার ক্ষমতা থাকা। 

# উপসব্দগের ণনব্দের শ্রকান অথে শ্রনই তাই উপসগে শব্দ নয় এণি শব্দাাংশ। উপসব্দগের ণনব্দের শ্রকান 

অথে না থাকব্দলও এণি অনয শব্দব্দর পূব্দিে িব্দস শ্রসই শব্দব্দর অথেব্দক প্রভাণিত করব্দত পাব্দর। তাই 

িলা হয় উপসব্দগের অথেিাচকতা শ্রনই ণকন্তু অথেব্দ্যাতকতা আব্দে। 

উপসব্দগের কােিঃ 

শব্দব্দর আব্দগ উপসগে িব্দস শব্দব্দক শ্রেভাব্দি প্রভাণিত কব্দর তা হলিঃ  

১। নতুন অথেব্দিাধক শব্দ ততণর কব্দর। (উ্াহরনিঃ আ + শ্র্শ = আব্দ্শ)  

২। শব্দব্দর অব্দথের পণরিতেন সাধন কব্দর। (উ্াহরনিঃ অনা + হার = অনাহার)  

৩। শব্দব্দর অব্দথের পূ েতা সাধন কব্দর। (উ্াহরনিঃ ভর + ্ুপুর = ভর্ুপুর)  

৪। শব্দব্দর অব্দথের সম্প্রসার  কব্দর। (উ্াহরনিঃ প্র + ভাি = প্রভাি) 

৫। শব্দব্দর অব্দথের সাংব্দকাচন কব্দর। (উ্াহরনিঃ আি + োয়া = আিোয়া)  



  

উপসব্দগের প্রব্দয়ােনীয়তািঃ 

১। নতুন শব্দ ততণর কব্দর ও ভাষার শব্দভাণ্ডারব্দক সমৃদ্ধ কব্দর।  

২। শব্দব্দর অব্দথের পণরিতেন সাধন কব্দর। 

৩। শব্দব্দর অব্দথের পূ েতা সাধন কব্দর। 

৪। শব্দব্দর অব্দথের সম্প্রসার  কব্দর। 

৫। শব্দব্দর অব্দথের সাংব্দকাচন কব্দর। 

৬। এর সাথেক প্রব্দয়াব্দগ ভাষার অভযন্তরী  শণি ও ঐশ্বেে িৃণদ্ধ পায়।  

উপসব্দগের শ্রেণ ণিভাগিঃ 

উপসগে ৩ প্রকার। েথািঃ 

১। িাাংলা উপসগে (২১ণি)  

২। তৎসম িা সাংসৃ্কত উপসগে ( ২০ণি) 

৩। ণিব্দ্ণশ িা তিভাণষক উপসগে 

# খ্াাঁণি িাাংলা উপসগে খ্াাঁণি িাাংলা উপসব্দগের শব্দব্দর পূব্দিে িব্দস। িাাংলা উপসগে ২১ণি হব্দলািঃ  

অ, অঘা, অে, অনা, 

আ, আড়, আন, আি,  

ইণত, উন(উনা), ক্, কু,  

ণন, পাণত, ণি, ভর, 

রাম, স, সা, সু, হা।  

# তৎসম উপসগে তৎসম িা সাংসৃ্কত শব্দব্দর পূব্দিে িব্দস। তৎসম উপসগে ২০ণি হব্দলািঃ  

প্র, পরা, অপ, সম, ণন, 

অনু, অি, ণনর, ্ূর, ণি,  

অণধ, সু, উৎ, পণর,  

প্রণত, অণত, অণভ, অণপ, 

উপ, আ।  

# আ, সু, ণি, ণন এই ৪ণি উপসগে িাাংলা ও তৎসম উভয় ভাষাব্দতই িযিহৃত হয়। 



  

# ণিব্দ্ণশ উপসগেিঃ ণিব্দ্ণশ উপসব্দগের সাংখ্যা অব্দনক। তব্দি িাাংলা ভাষায় সাধার ত শ্রেগুব্দলা 

িযিহৃত হয় তা হব্দলািঃ  

আরণি (৬ণি), ফারণস (১০ণি), ণহণি (০১ণি), ইাংব্দরণে (০৪ণি)।  

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ 

১। শব্দ িা ধাতুর আণ্ব্দত ো শ্রোগ হয় তাব্দক কী িব্দল?  

২। অথেিাচকতা িলব্দত কী শ্রিাঝ?  

৩। উপসব্দগের কাে কী কী?  

৪। উপসব্দগের প্রব্দয়ােনীয়তা কী?  

৫। উপসগে মূলত কত প্রকার ও কী কী?  

৬। উপসগে শব্দব্দর শ্রকাথায় িব্দস?  

৭। িাাংলা উপসগে কয়ণি ও কী কী?  

৮। িাাংলা উপসগে শ্রকান োতীয় শব্দব্দর পূব্দিে িব্দস?  

৯। তৎসম উপসগে কয়ণি ও কী কী? 

১০। তৎসম উপসগে শ্রকান োতীয় শব্দব্দর পূব্দিে িব্দস? 

১১। উপসব্দগের অথেব্দ্যাতকতা আব্দে কী? 

১২। উপসগে কাব্দক িব্দল? ২ণি উ্াহর  ্াও।  

১৩। কয়ণি উপসগে িাাংলা ও তৎসম উভব্দয়ই আব্দে? শ্রসগুব্দলা কী কী?  

১৪। ণনব্দচর উপসগে গুব্দলা শ্রকানণি শ্রকান ভাষার উপসগে তা ণন েয় কর ও ণলখ্। 

    প্র, অঘা, উৎ, পাণত, ভর, ক্, আ, ইণত উন, ণি 
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