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বাাংা ২য় পত্র াজেলন 

০১/ বাাংা উচ্চারজের ননয়ম 

উচ্চাযণ যীতত তি ফাাংরা শুদ্ধ উচ্চাযণণয প্রণয়াজনীয়তা লরখ।। 

ফাাংরা উচ্চাযণণয লমণিাণনা াাঁচটি তনয়ভ লরখ।। 

ফাাংরা (া) ধ্বতন উচ্চাযণণয লমণিাণনা াাঁচটি তনয়ভ তরখ। 

ফাাংরা (এ) ধ্বতন উচ্চাযণণয লমণিাণনা াাঁচটি তনয়ভ লরখ।। 

অথবা 

শুদ্ধ উচ্চারে লখ। (লযজ াজনা পাাঁচটি) 

াতর, িাজর, দৈফ, এখন, াতাঃয, নৈী, ক্ষভা, ৈয, তনাঃণল, ান,ু ভাৈর, দফধ, যী, রক্ষণ, গৈয, প্রণীত। 

০২/ বাাংা শুদ্ধ বানাজনর ননয়ম 

ফাাংরা এিাণেতভ প্রণীত প্রতভত ফাাংরা ফানাণনয তনয়ভ ানুাণয তৎভ /া তৎভ ণেয ফানাণনয াাঁচটি 
তনয়ভ তরখ। 

িরিাতা তফশ্বতফৈযারয় প্রফততি ত ফাাংরা ফানাণনয াাঁচটি তনয়ভ তরখ। 

জাতীয় তক্ষাক্রভ ও াঠ্যুস্তি লফাণেি য ফাাংরা ফানাণনয াাঁচটি তনয়ভ তরখ। 

ফাাংরা বালায় তফণৈী ে লরখায াাঁচটি তনয়ভ লরখ। 

ণত্ব তফধান ফরণত তি ফঝু? ণত্ব তফধাণনয াাঁচটি তনয়ভ লরখ। 

ত্ব তফধান ফরণত তি ফঝু? লত্ব তফধাণনয াাঁচটি তনয়ভ তরখ।। 

অথবা 

লমণিাণনা াাঁচটি ণেয শুদ্ধ উচ্চাযণ তরখ। 

ক্ষীণজীফী, ান্তনা, িৃতিামি, ৈযজাত, ফস্তুতনষ্ঠ, ৈযূৈতিতা, লবৌগতরি, াঅীল, তযক্কতা, প্রততদ্বতন্দতা, াঅিাঙ্ক্ষা, 
নযূনতভ, িীততি ভান, ুযস্কায, ফতুদ্ধজীফী, ক্রীতৈা। 

০৩/ বাাংা ভাার বযা রনে  লব্দজেনে 

ৈ ফরণত তি ফঝু? উা িত প্রিায ও তি তি? াংগা  লরখ।। 

তফণলণ ৈ িত প্রিায ও তি তি? suggestionbd.com 
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তফণলণণয াততায়ন ফা তাযতভয ফরণত তি ফঝু? 

াফযয় ৈ িত প্রিায ও তি তি? 

বাফ প্রিাণয তৈি লথণি তক্রয়াৈ িত প্রিায ও তি তি? 

গঠ্ন ানুাণয তক্রয়া ৈ িত প্রিায ও তি তি? 

তক্রয়ায বাফ ফরণত তি ফঝু? suggestionbd.com াআা িত প্রিায ও তি তি? 

ৈ তযফতি ন ফরণত তি ফঝু? উা িত প্রিায ও তি তি? 

ভাতিা ও াভাতিা তক্রয়ায াাঁচটি াথিিয লরখ। 

াণক্ষ ফিনাভ িাণি ফণর এ ধযণনয ফিনাভ এ ততনটি উৈাযণ 2 টি িণয প্রণয়াগ লৈখাও 

াথফা তনণচয ানণুেৈ লথণি াাঁচটি তফণলয/ তফণলণ/তক্রয়াৈ তচতিত িণযা। 

০৪/ বাাংা লব্দ গঠন বজে ন  বুঝ? 

ে ফরণত তি ফঝু?? উৎতি/ গঠ্ন/ াথি ানুাণয ফাাংরা ে িত প্রিায ও তি তি? উৈাযণ  তরখ। 

ে গঠ্ন ফরণত তি ফঝু? তি তি? দ্ধততণত ে গঠিত য় 

উণগিয াথিফাচিতা লনাআ তিন্তু াথিণৈযাতিতা াঅণে াঅণরাচনা িণযা। 

ফাাংরা, াংসৃ্কতত, তফণৈত উগি লমাণগ ে দততয িণয ফািয প্রণয়াগ িণয লৈখাও 

অথবা 

ফযাফািয  ভা তনণিয় িণযা। 

ুতিিয, তিযত্ন, ণথ-ঘাণে, নীরািা, ফৈ লভজাজী, চাাঁৈভখু, িানািাতন, তচি, জাৈিুয, চতুবুি জ, ফাহুরতা, ভধযফয়ত, 

ুিণ্ঠ, জাত, জণরস্থণর, রাঠ্ারাঠি। 

অথবা 

প্রিৃতত ও প্রতযয় তনণিয় িণযা। 

ৈিণীয় ফভী, ফতৃি, লৈািানৈায, লানারী, লৈারনা, ঢািায়, নায়ি, ফক্তফয, তাা, দ্রাতঘভা, লজণর, ঞ্চয়। 

০৫/ বা যেত্ত্ব 

ফািয িাণি ফণর গঠ্ন ানুাণয ফািয িত প্রিায ও তি তি? 

াথি ানুাণয ফািয িত প্রিায ও তি তি? 
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এিো াথিি ফািয গঠ্ণনয তি তি? গুন ফা দফতিয থািা াঅফযি উৈাযণ তৈণয় ফতুঝণয় ৈাও 

অথবা 

ফািযান্তয িণযা। 

এাআভাি লম এণরা, ল এিজন োি। (যর) 

তি বয়ঙ্কয ঘেনা! (তনণৈিনা ভরূি) 

তায নাভ লযভা। (তজজ্ঞাা ভরূি) 

লতাভায মাওয়াাআ উতচত। (ানজু্ঞাূচি) 

লরািটি ধনী ণরও িৃণ। (জটির) 

ল ুস্থ নয়। (াতস্তফাচি) 

তুতভ ানযায় িণযণো। (লনততফাচি) 

ুন্নয গল্পটি লবারা মায় না। 

তায চািতযো ণয় লগণে। 

াঅতভ লতাভায ভঙ্গর িাভনা িতয। 

০৬/ বাাংা ভাার অপপ্রজয়াগ ও শুদ্ধ প্রজয়াগ 

লমণিাণনা াাঁচটি ফািয শুদ্ধ িণয লরখ।। 

তততন াঅণযাগয াআয়াণেন। 

ফ ভাে গুণরায ৈাভ িত? 

াঅতন তি াঅভায স্বণক্ষ না তফণক্ষ? 

াআৈাতনাংিাণর তায াফিা লনাআ। 

তাায দফভাণিয় ণাৈয াুস্থ। 

ফাজাণয খাাঁটি তযলায লতর ৈরুিব। 

াঅফযিীয় তফোনাি ণঙ্গ রাআয়া াঅতণফন। 

অথবা 
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ানণুেৈটি শুদ্ধ িণযা।। 

ফতৃি চরািারীন ভণয় যাতুন তপণয এণরা। ল খুফ ুফতুদ্ধভান। তায াঅাৈভস্তি মিন্ত মিন্ত লবজা। লাাি 
াল্টাণনা াঅফযিীয়। তিন্তু প্রথণভ ল াঅিন্ঠ মিন্ত লবাজন িতযর। তা লৈণখ যাতুণরয ভা তফতিত র। 
তণফ যাতুর তনাঃতন্নান লম, তায াুখ ণফ না। 

০৭/ পানরভান  লব্দ/ বাাংায় অনুবাদ 

লমণিাণনা ৈটি ণেয ফাাংরা াতযবাতলি রূ লরখ।। 

Faculty, embargo, advisor, sabotage, white -peper, manuscript, oath, code. Auditor, fiction, index, 

quack, civil war, boycott, expert. 

তনণচয ানণুেৈটি ফাাংরায় ানফুাৈ িণযা।। 

Punctuality is to be cultivated and form into a habit. This quality is to be acquired through all our works 

from our boyhood. Boyhood is the seed time. The Habit formed at this time will continue all through our 

life 

০৮/ নদনননপ নখন /অনভজ্ঞো বেণনা /ভাে/ প্রনেজবদন 

এ াাং লথণি শুধু বালণ ও প্রততণফৈন এয ওয বাণরাবাণফ প্রস্তুতত তনণরাআ ণফ। 

াঅণরাতিত ভানলু চাাআ। 

এাআে ভতুৃযয ায নাভ। ফাাঁচণত ণর জানণত ণফ। 

াঅন্তজি াততি ভাতৃবালা তৈফণয তাৎমি। 

দনততি াফক্ষয় উন্নয়ণনয ান্তযায়। 

ড়ি ৈঘুিেনা লযাণধ চাাআ িণরয ণচতনতা। 

ৈনুীততয িাযণ ও প্রততিায। 

ভাৈিদ্রণফযয বয়াফ তযণতত ম্পণিি  ণচতনতা ৃতিয রণক্ষয মুফ ভাণজয উণেণয এিটি বালণ। 

োি যাজনীততয এিার ও লিার। 

াআবটিতজাং প্রততণযাণধ োি ভাণজয বূতভিা। 

জাতত গঠ্ণন োিভাণজয বূতভিা। 

াঅন্তজি াততি নাযী তৈফ উরণক্ষ াঅণয়াতজত বায় নাযী তক্ষায গুরুত্ব তফলণয় এিটি বালণ দততয িণযা। 
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স্বাধীনতা তৈফণয তাৎমি ীলিি লতভনাণয উস্থাণনয জনয প্রধান ফক্তা তণণফ এিটি বালণ দততয িণযা। 

াআন্টাযণনণেয গুরুত্ব ফণিনা িণয এিটি ভঞ্চ বালণ দততয িণযা। 

খাণৈয লবজার িাযণ ও প্রততিায ীলিি লতভনাণয উস্থাণনয জনয প্রধান ফক্তা তণণফ এিটি বালণ দততয 
িণযা। 

তক্ষা উন্নয়ণনয ূফিতি  ীলিি াঅণরাচনা বায় াঅণরাচণিয এিটি বালণ দততয িণযা। 

#প্রনেজবদন রচনা 

লতাভায িণরণজ স্বাধীনতা তৈফ উৈমান তফলণয় এিটি প্রততণফৈন লরখ। 

লতাভায এরািায় ানতুষ্ঠত এিটি তথয ও প্রমুতক্ত লভরায উয এিটি প্রততণফৈন তরখ। 

লতাভায িণরণজয গ্রন্থাগায ম্পণিি  এিটি প্রততণফৈন লরখ। 

ম্প্রতত লৈণ ড়ি ৈঘুিেনা লফণড় মাওয়ায িাযণ ও এয প্রততিায ম্পণিি  এিটি প্রততণফৈন লরখ। 

দ্রফযভণূরযয উধ্বিগততয িাযণ এফাং তায প্রততিায ম্পণিি  এিটি প্রততণফৈন তরখ। 

লতাভায িণরণজ ফাতলিি ক্রীড়া প্রততণমাতগতা ম্পণিি  এিটি প্রততণফৈন তরখ। 

তযণফণয বাযাণভযয জনয চাাআ ফকৃ্ষণযাণ এাআ তণযানাণভ তিিায় প্রিাণয উণমাগী এিটি প্রততণফৈন 
যচনা িণযা। 

তশুশ্রভ ফণেয াঅফযিতা তুণর ধণয এিটি প্রততণফৈন দততয িণযা। 

লভাফাাআর লপাণনয াফযফায তফলণয় এিটি প্রততণফৈন যচনা িণযা। 

ীতাতি  ভানণুলয ৈাুঃ জীফন তণযানাণভ এিটি প্রততণফৈন দততয িণযা। 

ঘূতণিঝড় উদ্রুত এিটি এরািায় তফমিস্ত জীফন ম্পণিি  এিটি প্রততণফৈন যচনা িয। 

লতাভায এরািায় লমাগাণমাগ ফযফস্থায উন্নয়ন লচণয় এিটি প্রততণফৈন যচনা িণযা 

নগয উন্নয়ন তফলয়ি এিটি প্রততণফৈন যচনা িণযা। 

াঅাআন-ঙৃ্খরা তযতস্থততয াফনতত তফলয়ি এিটি প্রততণফৈন যচনা িণযা। 

০৯/ ববদযুনে  নচঠি বা ইজমই  

ফাাংরা নফফণলিয শুণবো জাতনণয় প্রফাী ফেুয িাণে এিটি াআণভাআর াঠ্াও। 

এএত যীক্ষায় চভৎিায পরাপণরয জনয াতবনন্নন জাতনণয় এিটি াআ-লভাআর াঠ্াও। 
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লতাভায ফেুয জন্মতৈণনয শুণবো জাতনণয় এিটি াআ-লভাআর াঠ্াও। 

ফাাংরায় এভন এিটি াআণভাআর াঠ্াও মা লতাভায প্রফাী ফেুণি লতাভায এরািা ভ্রভণণ উদ্বদু্ধ িযণফ। 

লতাভায ফেু ম্প্রতত তায ততাণি াতযণয়ণে। ান্তনা জাতনণয় এিটি াআ-লভাআর াঠ্াও। 

িানাোয এিটি তফশ্বতফৈযারয় বততি  ফায জনয তফস্তাতযত জানণত লচণয় তফশ্বতফৈযারণয় এিটি াআণভাআর াঠ্াও। 

লতাভায াম্প্রততি ভ্রভণ ম্পণিি  জাতনণয় লতাভায ফেুয তনিে এিটি াআ-লভাআর াঠ্াও। 

তনয়তভত াধযায়ন িযায যাভি তৈণয় তুতভ লতাভায লোে বাাআণি এিটি াআণভাআর াঠ্াও। 

লতাভায তফণৈী ফেুণি ফাাংরাণৈণয প্রািৃততি লৌন্নণমিয িথা জাতনণয় এিটি াআ-লভাআর াঠ্াও। 

পত্র নখন 

োিণমাণগ ফাআ লপ্রযণণয ানণুযাধ জাতনণয় এিটি প্রিানায লিণন্ধয ভযাণনজায ফযাফয ফযফাতয়ি ি লরখ। 

লতাভায িণরণজ ফাাংরা নফফণলিয ফণিনা জাতনণয় প্রফাী ফেুয িাণে এিটি ি লরখ। 

ভাৈিাতক্তয কুপর জাতনণয় লোে বাাআণি এিটি উণৈভরূি ি লরখ। 

লতাভায িণরণজ ম্প্রতত ানতুষ্ঠত ফাতলিি াততয ও াাংসৃ্কততি প্রততণমাতগতায তফফযণ তৈণয় ফেুয িাণে ি 
লরখ। 

লতাভায ৈয ঠিত এিটি ফাআ ম্পণিি  ভতাভত জাতনণয় ফেুণি ি লরখ। 

আজবদনপত্র 

তক্ষা পণয মাওয়ায ানভুতত ও াঅতথিি াাময লচণয় াধযণক্ষয িাণে এিটি াঅণফৈনি লরখ। 

তক্ষণিয নূযণৈ তনণয়াণগয জনয এিটি াঅণফৈনি লরখ। 

ফাাংরা এিাণেতভণত াতপ িাযী ণৈ চািতযয জনয এিটি াঅণফৈনি লরখ। 

লিান প্রততষ্ঠান ফযফস্থাণিয নূয ণৈ চািতযয জনয এিটি াঅণফৈনি লরখ। 

এরািায এিটি যাস্তা াংস্কায ম্বণে িতৃি ণক্ষয ৈতৃি াঅিলিণ িণয াংফাৈণি প্রিাণয এিটি ি লরখ। 

লতাভায এরািায় ভািাতততযক্ত লরােণতোং এয প্রততিায লচণয় াংফাৈণি প্রিাণয এিটি ি লরখ। 

এরািায াঅাআন াৃংখরায াফনততয িথা জাতনণয় াংতিি িতৃি ণক্ষয ৈতৃি াঅিলিণ এয এিটি ি লরখ। 

তনতয প্রণয়াজনীয় দ্রণফযয ভরূয ফতৃদ্ধ লযাণধয জনয াংতিি িতৃি ণক্ষয ৈতৃি াঅিলিণ িণয াংফাৈণি প্রিাণয 
জনয এিটি ি তরখ। 



 

http://suggestionbd.com 
 

িণরণজয নফাগত োিোিীণৈয াংফধিনা জ্ঞান উরণক্ষ এিটি াতবনন্নন ি যচনা িণযা। 

ানষু্ঠান ূতচ  লতাভাণৈয িণরণজ নজরুর জয়ন্তী ফা যফীন্ধ জয়ন্তী উৈমান উরণক্ষ এিটি তনভন্ত্রণ ি 
তরখ। 

ারাাংল ারমমণ ারাংজেপ বা ভাব ম্প্রারে 

এখাণন বাফ ম্প্রাযণ এয ওয বাণরাবাণফ প্রস্তুত তনণর চরণফ। যীক্ষায় ানয গুণরায উিয রাগণফ না। 

স্বণৈণয উিাণয নাাআ মায ভন, 

লি ফণর ভানলু তাণয শু লাআ জন। 

ৈাও তপণয ল াযণয রও ল নগয। 

তফণশ্ব মা তিেু ভান ৃতি তচয িরযাণিয, 

াণধিি তায িতযয়াণে নাযী াণধিি তায নয। 

লম ণ ল যণ।  

ফায ওয ভানলু তয তাায উয নাাআ। 

কু্ষধায যাণজয ৃতথফী গৈযভয়, 

ূতণিভায চাাঁৈ লমন ঝরাণনা রুটি। 

িীততি ভাণনয ভতুৃয নাাআ। 

স্বাধীনতা াজি ণনয লচণয় স্বাধীনতা যক্ষা িযা িঠিন। 

ৈজুি ন তফদ্বান ণরও তযতযাজয। 

ানযায় লম িণয াঅয ানযায় লম ণ, 

তফ ঘৃণা লমন তাণয তৃণ ভ ৈণ। 

প্রাণ থািণরাআ প্রাণী য় তিন্তু ভন না থািণর ভানলু য় না। 

জন্ম লাি মথা তথা িভি লাি বাণরা। 

স্পিবালী ত্রু তনফিাি তভি াণক্ষা বাণরা। 

ণথয প্রাণন্ত াঅভায তীথি নয় ণথয ৈযু়াণয াঅণে লভায লৈফারয়। 

াথিাআ ানণথিয ভরূ।  
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স্বাথি ভগ্ন লম জন তফভখু ফৃৎ জগৎ ণত, 

ল িখণনা লণখতন ফাাঁতচণত। 

াঅভায এিায াঅণরা ল লম ােিায, 

মতৈ না ফাণয াাং তৈণত াতয তায। 

ভঙ্গর িতযফায তক্তাআ ধন, তফরা ধন নণ। 

যাত মত গবীয য় প্রবাত তত তনিণে াঅণ। 

থ তথণিয ৃতি িণয না তথিাআ ণথয ৃতি িণয। 

ৈতিণতয াণথ ৈিৈাতা িাাঁণৈ মণফ ভান াঅঘাণত 

ফিণশ্রষ্ঠ ল তফচায।  

াংাপ রচনা বা খুজদ গল্প রচনা 

এাআচ এ ত যীক্ষায প্রস্তুতত তনণয় ৈাুআ ফেুয াংরা। 

লমৌতুি ফা ণ প্রথা তনণয় ৈাুআ ফােফীয াংরা। 

ধূভাণনয ক্ষততিয প্রবাফ জাতনণয় ৈাুআ ফেুয াংরা। 

তক্ষা পয প্রণঙ্গ ৈাুআ ফেুয িণথািথন। 

ম্প্রতত তফশ্ব তক্রণিণে ফাাংরাণৈণয াফস্থান তনণয় ততা ুণিয াংরা যচনা িণযা। 

জরফাযু় ম্পণিি  ৈাুআ ফেুয াংরা। 

াআাংণযতজ লখায গুরুত্ব ম্পণিি  ৈাুআ ফেুয াংরা। 

াঅন্তজি াততি ভাতৃবালা তৈফ ম্পণিি  ৈাুআ ফেুয াংরা। 

লপফিু এিটি জনতপ্রয় াভাতজি লনেওয়ািি । লপফিু ম্পণিি  ৈাুআ ফেুয ভণধয াংরা। 

চািতযয জনয াান ও তনণয়াগিাযী িতৃি ণক্ষয ভণধয এিটি াংরা। 

রচনা বা প্রবন্ধ নখন 

তথয প্রমুতক্ত ও ফাাংরাণৈ 

ফাাংরাণৈণয লাাি তল্প 
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জাতত গঠ্ণন নাযী ভাণজয বূতভিা 

িৃতল িাণজ তফজ্ঞান 

াআন্টাযণনে ও াঅজণিয তফশ্ব 

াঅন্তজি াততি ভাতৃবালা তৈফ 

একুণয লচতনা 

াঅভায স্বণেয ফাাংরাণৈ 

তেতজোর ফাাংরাণৈ 

লৈণয াভাতজি উৎফ 

তযণফ ৈলূণ ও তায প্রততিায 

ফাাংরাণৈণয প্রািৃততি ৈণুমিাগ 

দ্রফযভণূরযয ঊধ্বিগতত ও তায প্রততিায 

তিাচায 

তফশ্বায়ন ও ফাাংরাণৈ 


