
  

 
শ্রেণ িঃ সপ্তম 

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র 

শব্দ গঠন  

শব্দঃ 

এক িা একাণিক ধ্বণির সমন্বয়য় তৈণর অর্থয়িািক ও উচ্চার য় াগ্য এককয়ক িলা হয় শব্দ। 

অর্থাৎ ণকছু ধ্বণি একসায়র্ ণময়ল  খি শ্রকায়িা অর্থ প্রকাশ কয়র ৈায়ক আমরা শব্দ িয়ল র্াণক। 

 ণি অর্থ প্রকাশ িা কয়র ৈয়ি ৈা শব্দ হয়ি িা। শ্র মিিঃ শ্রগ্া + লা + প = শ্রগ্ালাপ একণি শব্দ। 

কার , শ্রগ্ালাপ িলয়ৈ আমরা একণি ফুল এর িাম িুয়ে র্াণক,  া একণি অর্থ শ্রিাোয়।। এই 

শব্দণি তৈণর করয়ৈ আমায়ির শ্রগ্া, লা, প এই ৩ণি ধ্বণিয়ক এক করয়ৈ হয়য়য়ছ। একইভায়ি 

কলম, গ্াণি, আকাশ ইৈযাণি অয়িক শব্দ উিাহর  ণহয়সয়ি িলা  ায়।  

শশ্রব্দর গ্ঠিিঃ 

শয়ব্দর গ্ঠি িলয়ৈ শ্রিাোয় শব্দ তৈণরর িা ণিমথায়ির প্রণিয়া।শব্দ ণকভায়ি সৃণি হয় ৈা আমরা শব্দ 

গ্ঠি শ্রর্য়ক জািয়ৈ পাণর। িৈুি িৈুি শব্দ সৃণির এই প্রণিয়ায়ক শব্দ গ্ঠি িলা হয়। 

# গ্ঠিগ্ৈ ণিক শ্রর্য়ক শব্দ িুইণি শ্রেণ য়ৈ ণিভক্ত।  র্ািঃ  

১। শ্রমৌণলক শব্দ 

২। সাণিৈ শব্দ  

১। শ্রমৌণলক শব্দিঃ  

শ্র সি শব্দ ণিয়েষ  করা  ায় িা িা শ্রভয়ে আলািা করা  ায় িা, শ্রসগুয়লায়ক শ্রমৌণলক শব্দ িয়ল। 

শ্রমৌণলক িলয়ৈ শ্রিাোয় মূল। অর্থাৎ শ্রমৌণলক শব্দ মায়ি হয়ে মূল শব্দ। শ্রমৌণলক শব্দয়ক  ণি ভাণে 

ৈাহয়ল আমরা কয়য়কণি ধ্বণি পায়িা। এর ময়িয শ্রকাি শব্দ পায়িা িা। শ্র মিিঃ কলম একণি 

শ্রমৌণলক শব্দ। কলম = ক + ল + ম। কলম শ্রভয়ে আমরা ক, ল, ম এই ণৈিণি ধ্বণি শ্রপলাম। 

একইভায়ি আম, িই, ণিশ্ব ইৈযাণি শ্রমৌণলক শয়ব্দর উিাহর  ণহয়সয়ি িলা  ায়। 

# শ্রমৌণলক শব্দ গ্ঠয়ির ৩ণি উপায় আয়ছ। অর্থাৎ ৩ ভায়ি শ্রমৌণলক শব্দ গ্ণঠৈ হয়য় র্ায়ক।  



  

ক) িয় থর সায়র্ ি থ - িয় থর সায়র্ ি থ শ্র াগ্ কয়র শ্রমৌণলক শব্দ গ্ঠি করা হয়। 

শ্র মিিঃ ি + ল = িল। এখায়ি ি, ল এই ি থ িুণিয়ক শ্র াগ্ কয়র িল শব্দ গ্ণঠৈ হয়য়য়ছ। 

একইভায়ি আ + ম = আম, ি + ই = িই, ম + ি = মি ইৈযাণি উিাহর  ণহয়সয়ি িলা  ায়। 

খ) ‘কার’ শ্র ায়গ্ – স্বরিয় থর সাংণিপ্ত রূপয়ক ‘কার’ িলা হয়। সরল িয় থর সায়র্ ‘কার’ শ্র াগ্ কয়র 

শব্দ গ্ঠি করা হয়। শ্র মিিঃ পিা শব্দণি। (প + অ = প), (ি + আ = িা) এই িুয়িা ণময়ল  

প + িা = ‘পিা’ শব্দণি তৈণর হয়য়য়ছ। এখায়ি ‘প’ এর সায়র্ শ্র  ‘অ’  ুক্ত হয়য়য়ছ শ্রসিা ‘পিা’ 

শয়ব্দ  শ্রিখা  ায়ে িা। কার  ‘অ’ িয় থর শ্রকাি সাংণিপ্ত রূপ শ্রিই, ৈাই অ- ‘প’ িযঞ্জয়ির সায়র্ 

অন্তলথীি হয়য় শ্রগ্য়ছ িা ণময়শ শ্রগ্য়ছ।  

গ্) ফলা শ্র ায়গ্ - িযঞ্জিিয় থর সাংণিপ্ত রূপয়ক ‘ফলা’ িলা হয়। সরল িয় থর সায়র্ ফলা’ শ্র াগ্ কয়র 

শব্দ গ্ঠি করা হয়। শ্র মিিঃ ছাত্র শব্দণি। (ছ + আ = ছা), (ৈ + র = ত্র) এই িুয়িা ণময়ল 

ছা + ত্র = ‘ছাত্র’ শব্দণি তৈণর হয়য়য়ছ।  

২। সাণিৈ শব্দিঃ 

শ্র সি শব্দয়ক ণিয়েষ  করয়ল িা ভােয়ল আলিা অর্থয়িািক শব্দ পাওয়া  ায়, ৈায়ক সাণিৈ শব্দ 

িয়ল। সাণিৈ শব্দ হয়লা এমি  ার ণভৈয়র আয়রা অর্থয়িািক শব্দ লুণকয়য় র্ায়ক। সািার ৈ শ্রকাি 

শ্রমৌণলক শয়ব্দর সায়র্ ণিণভন্ন িযাকরণ ক উপািাি  ুক্ত হয়য় সাণিৈ শব্দ গ্ণঠৈ হয়। শ্র মিিঃ  

ডুিন্ত = ডুি + অন্ত। এখায়ি ‘ডুিন্ত’ শব্দয়ক শ্রভয়ে আয়রা একণি অর্থয়িািক শব্দ ‘ডুি’ এিাং একণি 

িযাকরণ ক উপািাি প্রৈযয় পাওয়া  ায়। আিা, মাৈাণপৈা = মাৈা ও ণপৈা। এখায়ি ‘মাৈাণপৈা’ 

শব্দয়ক শ্রভয়ে আয়রা িুইণি অর্থয়িািক শব্দ ‘মাৈা’ এিাং ‘ণপৈা’ পাওয়া  ায়।  

# সাণিৈ শব্দ গ্ঠয়ির ২ণি উপায় আয়ছ। অর্থাৎ ২ ভায়ি সাণিৈ শব্দ গ্ণঠৈ হয়য় র্ায়ক। 

ক) প্রৈযয়য়র সাহায় য শব্দ গ্ঠি – শব্দ িা িাৈুর পয়র প্রৈযয়  ুক্ত হয়য় িৈুি শব্দ গ্ঠি করা  ায়। 

শ্র মিিঃ ণিমাি + ইক = তিমাণিক। এখায়ি ‘ণিমাি’ শয়ব্দর পয়র ‘ইক’ প্রৈযয়  ুক্ত হয়য় িৈুি শব্দ 

গ্ণঠৈ হয়য়য়ছ। একইভায়ি চল + অন্ত = চলন্ত, ভ্রাৈৃ + ত্ব = ভ্রাৈৃত্ব প্রৈযয়-সাণিৈ শয়ব্দর উিাহর  

ণহয়সয়ি িলা  ায়। 



  

২। সমায়সর সাহায় য শব্দ গ্ঠি – পরস্পর সম্পকথ ুক্ত িুই িা ৈার শ্রচয়য় শ্রিণশ পিয়ক এ্কণি পয়ি 

পণর ৈ করার মািযয়ম িৈুি শব্দ গ্ঠি করা  ায়। শ্র মিিঃ ণিি ণিি = প্রণৈণিি। এখায়ি ণিি এিাং 

ণিি শব্দ িুণিয়ক এক কয়র প্রণৈণিি শব্দণি পাওয়া  ায়। একইভায়ি শ্রমৌ সাংগ্রহ কয়র শ্র  মাণছ = 

শ্রমৌমাণছ, ণসাংহ ণচণিৈ আসি = ণসাংহাসি সমাস-সাণিৈ শয়ব্দর উিাহর  ণহয়সয়ি িলা  ায়।  

# উপসগ্থ শব্দ গ্ঠয়ির প্রণিয়া িয়, এণি শব্দ গ্ঠয়ির একণি উপািাি। কার  উপসগ্থ ুক্ত হয়লা 

মূলৈ শব্দ সমাস-সাণিৈ শব্দ। এগুয়লা অিযয়ীভাি সমাস অর্িা প্রাণি সমায়সর অন্তগ্থৈ। 

# সণি শব্দ গ্ঠয়ির প্রণিয়া িয়। কার  সণিিদ্ধ শব্দগুয়লা মূলৈ প্রৈযয়-সাণিৈ শব্দ অর্িা সমাস-

সাণিৈ শব্দ। 

# পি পণরিৈথি শব্দ গ্ঠয়ির প্রণিয়া িয়। কার  এণি মূলৈ প্রৈযয়য়র সাহায় যই সম্পন্ন হয়য় 

র্ায়ক।  

# ণিভণক্ত শব্দ গ্ঠয়ির প্রণিয়া িয়। কার  ণিভণক্ত ুক্ত শব্দ ও িাৈু পয়ির অন্তগ্থৈ। 

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ 

১। শ্র সি শব্দয়ক ণিয়েষ  করয়ল আলািা অর্থ পাওয়া  ায় শ্রসগুয়লায়ক কী শব্দ িয়ল?  

২। সণি, সমাস, উপসগ্থ, প্রৈযয় ইৈযাণির মািযয়ম শ্রকাি শব্দ গ্ণঠৈ হয়? 

৩। গ্ঠি অিুসায়র শব্দ কৈ প্রকার?  

৪। শ্র সি শব্দয়ক ণিয়েষ  িা শ্রভয়ে আলািা করা  ায় িা শ্রসগুয়লায়ক কী িয়ল?  

৫। শয়ব্দর শ্র  অাংশয়ক আর শ্রকায়িা িুদ্রৈর অাংয়শ ভাগ্ করা  ায় িা ৈয়ক কী িয়ল?  

৬। শব্দ কায়ক িয়ল? উিাহর  িাও।  

৭। সাণিৈ শব্দ কয়ণি উপায়য় গ্ণঠৈ হয়?  

৮। শব্দ গ্ঠি িলয়ৈ কী শ্রিাোয়?  

৯। প্রৈযয়য়র সাহায় য কীভায়ি শব্দ গ্ণঠৈ হয়?  

১০। সমায়সর সাহায় য কীভায়ি শব্দ গ্ণঠৈ হয়? 

শাহণরি সুলৈািা শ্রমৌলী 


