চা িরর
িবষয়ঃ বাংলা
অধ ায়ঃ
িন : কান ভাষার উ ারেণর ু তম এককই হেলা
িবে ষণ করেল কত েলা ু তম একক বা মৗিলক
ইত%ািদ।

িত
ব করণ
িন
িন। ভাষােক বা ভাষার বাক বাহেক
িন পাওয়া যায়। যমন- অ, আ, #, $,

িন মূলত ২ কার- )র িন ও ব%*ন িন।
)র িন : িন উ ারেণর সময় মানুষ ফু সফু স থেক িকছু বাতাস ছেড় দয়। এবং সই বাতাস
ফু সফু স ক1নালী িদেয় এেস মুখ িদেয় বর হওয়ার পেথ িবিভ4 জায়গায় ধা8া খেয় বা বাঁক খেয়
এেকক িন উ ারণ কের। য িন েলা উ ারেণর সময় এই বাতাস কাথাও বাধা পায় না, বা
ধা8া খায় না, তােদরেক )র িন বেল। যমন, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ইত%ািদ। এ েলা উ ারেণর
সময় বাতাস ফু সফু স থেক মুেখর বািহের আসেত কাথাও ধা8া খায় না।
ব%*ন িন : য সব িন উ ারেণর সময় ফু সফু স থেক বাতাস মুেখর বািহের আসার পেথ
কাথাও না কাথাও ধা8া খায়, বা বাধা পায়, তােক ব%*ন িন বেল। যমন- #, $, <, =, ইত%ািদ।
এই

িন েলা উ াসরেণর সময় বাতাস িজহবামূল বা কে1% ধা8া খায়। তাই এ েলা ব%*ন িন।

বণ> : িবিভ4

িনেক লখার সময় বা িনেদ> শ করার সময় য িচA ব%বহার করা হয়, তােক বণ>

বেল।
)রবণ> : )র িন িনেদ> শ করার জন% ব%বBত বণ>েক )রবণ> বেল।
ব%*নবণ> : ব%*ন িন িনেদ> শ করার জন% ব%বBত বণ>েক ব%*নবণ> বেল।
হসC বা হলC

িন : আমরা যখন ব%*ন িন উ ারণ কির, তখন তার শেষ একD )র িন ‘অ’-

ও উ ারণ কির। যমন, ‘#’ ক উ ারণ কির (# + অ =) ‘ক’। উ ারেণর সুিবধার জন% আমরা
এই কাজ কির। িকE )র িন ছাড়া ‘#’ উ ারণ করেল সটা কাশ করার জন% ‘ক’-এর িনেচ য
িচA (&amp; ) দয়া হয়, তােক বেল হG / হল িচA। আর য িনর পের এই িচA থােক, তােক বেল
হসC বা হলC

িন। কান বেণ>র িনেচ এই িচA দয়া হেল তােক বেল হসC বা হলC বণ>।

বাংলা বণমালা : বাংলা বণ>মালায় বণ> আেছ মাট ৫০D। িনেচ বণ>মালা অন%ান% তথ% সহকাের
দয়া হেলাএই দুD )র িনেক িJ)র বা যুK )র িন বেল। কারণ, এই দুD মূলত ২D )র িনর িমLণ।
যমন- অ+ই = ঐ, অ+উ = ঔ বা ও+উ = ঔ। অথ>াৎ, বাংলা ভাষায় মৗিলক )র িন মূলত ৯D।
বেণ>র সংি Q Rপ ; কার ও ফলা : িতD )রবণ> ও িকছু িকছু ব%*নবণ> দুেটা Rেপ ব%বBত হয়।
থমত, )াধীনভােব শেSর মােঝ ব%বBত হয়। আবার অেনক সময় অন% কান বেণ> যুU হেয়
সংি Q Rেপ বা আিLত Rেপও ব%বBত হয়। যমন, ‘আ’ বণ>D ‘আমার’ শেSর )াধীনভােব ব%বBত
হেয়েছ, আবার ‘ম’-র সেV আিLত হেয় সংি Q Rেপও (◌া ) ব%বBত হেয়েছ।

চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ িন
)রবেণ>র এই আিLত সংি Q Rপেক বেল কার, আর ব%*নবেণ>র আিLত সংি Q Rপেক বেল ফলা।
উপের ‘আমার’ শেS ‘ম’-র সেV যুU ‘আ’-র সংি Q RপDেক (◌া ) বলা হয় আ-কার। এমিনভােব ইকার, ঈ-কার , উ-কার , ঊ-কার (, ঋ-কার , এ-কার , ঐ-কার ও-কার ঔ-কার কার। তেব ‘অ’ এর
কান কার নই।
আবার আY শেS ‘ম’-র সেV ‘র’ সংি Q Rেপ বা ফলা যুU হেয়েছ। অথ>াৎ সংি Q RপD র-ফলা।
এরকম ম-ফলা , ল-ফলা ( ), ব-ফলা ইত%ািদ।
যৗিগক র

িন : পাশাপািশ দুD )র িন থাকেল তারা উ ারেণর সময় সাধারণত একD

)র িন Rেপ উ ািরত হেয় থােক। পাশাপািশ দুD )র িন একD )র িন Rেপ উ ািরত হেল
িমিলত )র িনDেক বলা হয় যৗিগক )র, সিZ)র, সাZ% র বা িJ-)র।
বাংলা ভাষায় যৗিগক )র মাট ২৫D। তেব যৗিগক )রবণ> মা[ ২D- ঐ, ঔ। অন% যৗিগক
)র িন েলার িনজ) তীক বা বণ> নই।
ব

ন

িনর উ ারণঃ

উ ারণ অনুযায়ী ব%*ন িন েলা অেনক েলা ভােগ ভাগ করা হেয়েছ।
!শ ব

ন : ক থেক ম পয>C থম ২৫ D ব%*ন িন উ ািরত হওয়ার সময় ফু সফু স থেক বর

হওয়া বাতাস মুখগহবেরর কান না কান জায়গা \শ> কের যায়। এজন% এই ২৫D বণ>েক বলা হয়
\শ> িন বা \ৃ^ িন।
অ# াণ ও মহা াণ

িন : য

িন উ ারেণর সময় িনঃ`াস জাের সংেযািজত হয় বা ফু সফু স

থেক বর হওয়া বাতােসর জার বিশ থােক, তােক মহা াণ

িন বেল। আর য

বাতােসর জার কম থােক, িনঃ`াস জাের সংেযািজত হয় না, তােদরেক মহা াণ
জ- এ েলা অa াণ
ঘাষ ও অেঘাষ

িন। আর খ, ঘ, ছ, ঝ- এ েলা মহা াণ
িন : য সকল

িন উ ারেণর সময় )রতcী অনুরিণত হয়, অথ>াৎ গলার

উ ারেণর সময় )রতcী অনুরিণত হয় না, তােদরেক অেঘাষ
উ(

িন। আর গ, ঘ, জ, ঝ- এ েলা ঘাষ
িন বা িশশ

িন বেল। ক, গ, চ,

িন।

মাঝখােনর উঁচু অংেশ হাত িদেল কdন অনুভূত হয়, তােদরেক ঘাষ
অেঘাষ

িন েলােত

িন বেল। আর য সব

িন বেল। যমন, ক, খ, চ, ছ- এ েলা

িন।

িন : শ, ষ, স, হ- এই চারD

িন

িন উ ারেণর শেষ যত ণ ইeা `াস ধের

রাখা যায়, বা িশf দয়ার মেতা কের উ ারণ করা যায়। এজন% এই চারD

িনেক বলা হয়

উg িন বা িশশ িন। এ েলার মেধ% শ, ষ, স- অেঘাষ অa াণ, হ- ঘাষ মহা াণ।
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অধ ায়ঃ িন
(িবসগ) : অেঘাষ ‘হ’-র উ ারেণ াQ িনই হেলা ‘◌ঃ’। বাংলায় একমা[ িবhয়সূচক অব%েয়র
শেষ িবসগ>

িন পাওয়া যায়। পেদর মেধ% ‘◌ঃ’ বণ>D থাকেল পরবতi ব%*েনর উ ারণ দুইবার হয়,

িকE ‘◌ঃ’

িনর উ ারণ হয় না।

ক*নজাত

িন- র : ‘র’

িন উ ারেণর সময় িজহবার অjভাগ কিdত হয়, বা কাঁেপ এবং

দCমূলেক কেয়কবার আঘাত কের ‘র’ উ ািরত হয়। এজন% ‘র’- ক বলা হয় কdনজাত
তাড়নজাত

িন।

িন- ড় ও ঢ় : ‘ড়’ ও ‘ঢ়’ উ ারেণর সময় িজহবার অjভােগর িনেচর িদক বা তলেদশ

ওপেরর দাঁেতর মাথায় বা দCমূেল চত আঘাত কের বা তাড়না কের উ ািরত হয়। এজন% এেদরেক
তাড়নজাত

িন বেল। মূলত ‘ড’ ও ‘র’ চত উ ারণ করেল য িমিলত Rপ পাওয়া যায় তাই ‘ড়’

এর উ ারণ। একইভােব ‘ঢ়’, ‘ঢ’ ও ‘র’-এর িমিলত উ ারণ।
পাি.ক

িন- ল : ‘ল’ উ ারেণর সময় িজহবার অjভাগ উপেরর দাঁেতর মাথায় বা দCমূেল

ঠিকেয় িজহবার দু’পাশ িদেয় বাতাস বর কের দয়া হয়। দু’পাশ িদেয় বাতাস বর হয় বেল এেক
পাি`>ক

িন বেল।

আনু
নািসক বা নািসক
িন : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম- এেদর উ ারেণর সময় এবং ◌ং, ◌ঁ কান িনর
সেV থাকেল তােদর উ ারেণর সময় মুখ িদেয় বাতাস বর হওয়ার সময় িকছু বাতাস নাক িদেয় বা
নাসারq িদেয়ও বর হয়। উ ারণ করেত নাক বা নািসেক%র েয়াজন হয় বেল এ েলােক বলা হয়
আনুনািসক বা নািসক%

িন।

পরা1য়ী বণ :◌ং ◌ঃ ◌ঁ এই ৩D বণ> য
ব%বBত হয় না। এই
হয়। িনেদ> িশত

িন েলা অন%

িন িনেদ> শ কের তারা কখেনা )াধীন

িন উ ারেণর সময় সই

িন িহেসেব শেS

িনর সেV িমিলত হেয় উ ািরত

িন িনেজ িনেজ উ ািরত না হেয় পেরর উপর আLয় কের উ ািরত হয় বেল এই

বণ> েলােক পরাLয়ী বণ> বেল। \শ> িন/ বগiয়
ক-বগ3য় িন (ক1%
ক খগ ঘঙ
চ-বগ3য় িন (তালব%
চছজঝঞযয়শ
ট-বগ3য় িন (মূধ>ন%
\শ> কের
টঠডঢণরড়ঢ়ষ
ত-বগ3য় িন (দC%
তথদধনলস
প-বগ3য় িন (ওu%

িন (বগ> েলা এই পয>C সীিমত)

িন) িজহবার গাড়া নরম তালুর পছেনর অংশ \শ> কের
িন)িজহবার অjভাগ চ%াsা ভােব তালুর সামেনর িদেক ঘষা খায়
িন)িজহবার অjভাগ িকছু টা উিtেয় ওপেরর মািড়র গাড়ার শU অংশ

িন) িজহবা সামেনর িদেক এিগেয় ওপেরর দাঁেতর পাDর গাড়া \শ> কের
িন) দুই ঠাঁট বা ওu ও অধর জাড়া লেগ উ ািরত হয়

চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ িন
পফ বভ ম হ
উেvখ%, ক1%
অCঃw

িনেক িজহবামূলীয় এবং মূধ>ণ%

িন : য, র, ল, ব- এেদরেক অCঃw

িনেক দCমূল িতেবি^ত

িনও বেল।

িন বলা হয়। তেব অCঃw ‘ব’ এখন আর বণ>মালায়

নই, এবং এখন আর এD শেS )াধীনভােব ব%বBত হয় না। তেব ব%াকরেণর িবিভ4
সিZেত এর েয়াগ দখা যায়।
১. ক) ‘ত/দ’ এরপের ‘চ/ছ’ থাকেল উভেয় িমেল ‘ /;’ হয়। যমনx+চ =
সৎ+িচCা = সি Cা
উৎ+চারণ = উ ারণ
শরৎ+চy = শর y
সৎ+চির[ = স ির[
সৎ+িচদানz(িচৎ+আনz) = সি দানz
x+ছ = e
উৎ+ ছদ = উেeদ
তৎ+ছিব = তeিব
{+চ =
িবপদ+চয় = িবপ য়
{+ছ = e
িবপদ+ছায়া = িবপeায়া
খ) ‘ত/দ’ এরপের ‘জ/ঝ’ থাকেল উভেয় িমেল ‘>/?’ হয়। যমনত+জ = |
সৎ+জন = স|ন
উৎ+}ল = উ~ল
তৎ+জন% = ত|ন%
যাবৎ+জীবন = যাব|ীবন
জগৎ+জীবন = জগ|ীবন
দ+জ = |
িবপদ+জাল = িবপ|াল
ত+ঝ = •
€ৎ+ঝDকা = €•Dকা
গ) ‘ত/দ’ এরপের ‘শ’ থাকেল উভেয় িমেল ‘;’ হয়। যমনত+শ = চ+ছ = e

ে[, িবেশষত
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উৎ+`াস = উeাস
চলৎ+শিU = চলeিU
উৎ+শৃ•ল = উeৃ•ল
ঘ) ‘ত/দ’ এরপের ‘ড/ঢ’ থাকেল উভেয় িমেল ‘B/Cঢ’ হয়। যমনত+ড = ‚
উৎ+ডীন = উ‚ীন
ত+ঢ = ƒঢ
বৃহৎ+ঢ8া = বৃহ‚8া
ঙ) ‘ত/দ’ এরপের ‘হ’ থাকেল উভেয় িমেল ‘E’ হয়। যমনত+হ = „
উৎ+হার = উ„ার
উৎ+Bত = উ„ৃ ত
উৎ+হত = উ„ত
দ+হ = „
পদ+হিত = প„িত
ত{+িহত = তি„ত
চ) ‘ত/দ’ এরপের ‘ল’ থাকেল উভেয় িমেল ‘F’ হয়। যমনত+ল = v
উৎ+লাস = উvাস
উৎ+ লখ = উেvখ
উৎ+িলিখত = উিvিখত
উৎ+ লখ% = উেvখ%
উৎ+ল…ন = উv…ন

