
।।CC-3।। 

।।UNIT-4।। 

।।শব্দভান্ডার।। 

 

                                      শব্দভান্ডার 

                                         | 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      তৎসম শব্দ    অর্ধ-তৎসম শব্দ     তদ্ভব শব্দ     দেশশ শব্দ   শবদেশশ শব্দ  নবগঠিত শব্দ 

 

 

শব্দভান্ডার: 'শব্দ' কথার অথধ হল 'অথধদবার্ক ধ্বশনসমশি',যা বাকযগঠদনর মূল উপাোন। 'ভান্ডার' 
কথার আশভর্াশনক অথধ 'ভাাঁডার'।  

° বাাংলা ভাষার অশভর্াদন দয সমস্ত শব্দ গশিত আদে তাদক শব্দভান্ডার বলা হয়। 

 

•তৎসম শব্দ: 'তৎ' শদব্দর অথধ 'তার'।‘সম’ শদব্দর অথধ 'সমান'। অথধাৎ তার(সাংসৃ্কদতর) সমান।দয সমস্ত 
শব্দ সরাসশর সাংসৃ্কত শব্দ দথদক অপশরবশতধ ত ভাদব বাাংলা শব্দভান্ডাদর এদস শমদশদে তাদক তৎসম 
শব্দ বলা হয়।  

দযমন: সূযধ, নক্ষত্র,গৃহ,লক্ষণ ইতযাশে। 

 

•অর্ধ-তৎসম শব্দ: অর্ধ=অদর্ধক।তৎ=তার(সাংসৃ্কত)।সম=সমান। অথধাৎ, অদর্ধক তার(সাংসৃ্কদতর) সমান। 

দয সমস্ত শব্দ সাংসৃ্কত শব্দ হদত আাংশশক পশরবতধ ন হদয় বাাংলা শব্দ ভান্ডাদর এদস শমদশদে এবাং বাাংলা 
শব্দ ভান্ডার'দক সমৃদ্ধ কদরদে দসই সমস্ত শব্দ'দক অর্ধ-তৎসম শব্দ বলা হয় । 

 

দযযন: কইরা,র্ইরা,মাইরা ইতযাশে। 

 



•তদ্ভব শব্দ: তৎ=তার(সাংসৃ্কত দথদক)।ভব=উদ্ভব। দয সমস্ত শব্দ সরাসশর সাংসৃ্কত দথদক বাাংলায় না 
এদস,মর্যবতী পযধাদয় প্রাকৃদতর মার্যদম সমূ্পণধরূদপ পশরবশতধ ত হদয় বাাংলা শব্দ ভান্ডাদর এদস শমদশদে 
তাদক তদ্ভব শব্দ বলা হয়। 

 

দযমন: কশরয়া>কইরা>কদর,র্দর,দমদর,দপদ া ইতযাশে। 

 

•দেশী শব্দ: দয সমস্ত ভাষা এদেদশর, অনয ভাষা দথদক সরাসশর বাাংলায় এদসদে দসই শব্দ দেশী। এদক 
ে'ুভাদগ ভাগ করা যায়- ১।।অনাযধ= দ াল, াাঁ া,গুগশল ইতযাশে। ২।।আযধ= শহশি ভাষা দথদক=  

দোস্ত,দেরাও ইতযাশে। 

 

•শবদেশশ শব্দ: দয সমস্ত শব্দ শবদেশশ ভাষা দথদক এদস সরাসশর বাাংলায় শমদশদে এবাং বাাংলা শব্দ 
ভান্ডার'দক সমৃদ্ধ কদরদে। 

°ইাংরাশি- দেয়ার, দ শবল,সু্কল,কদলি ইতযাশে। 

°িামধান- িার,নাৎসী ইতযাশে। 

(শবদেশশ শদব্দর দক্ষদত্র শুর্ুমাত্র শবদেশশ শলখদলই হদব,দকান দেশ দথদক এদসদে তার উদেখ না করদলও 
েলদব) 

 

•নবগঠিত শব্দ: এর মদর্য শকেু শমশ্র শব্দ এবাং শকেু অশবশমশ্র শব্দ। 

 

অশবশমশ্র শব্দ- অশনদকত, অশতদরক ইতযাশে। 

শমশ্র শব্দ- দহড(ইাং)+দমৌলবী(আরশব)= দহডদমৌলবী। শি(িরাসী)+বের(বাাংলা)= শি-বের, ইতযাশে। 

 

• শদব্দর বগধ শনর্ধারণ-এর শকেু প্রণালী• 

(শনদমাক্ত প্রণালী অদনকাাংদশই ঠিক।তদব বযশতক্রম সবধো বতধ মান) 



১. শদব্দ াঁঁ  থাকদল তদ্ভব শব্দ হয়। 

২. বানাদন 'স্ট' 'ন্ড' 'ন্ট' থাকদল শবদেশশ শব্দ। 

৩. বানাদন 'ি' 'ণ্ড' 'ণ্ট' 'ণ্ঠ' থাকদল তৎসম শব্দ। 

৪. বানাদন েদু া ‘ই’ কার থাকদল শবদেশশ শব্দ । 

৫. ধ্বশন পশরবতধ দনর শনয়ম এর সমীভবন হদল অর্ধ তৎসম শব্দ। 

৬. সমীভবদনর আদগর রূপ তৎসম শব্দ। 

৭. স্বরাগম, অশপশনশহশত, স্বরসঙ্গশত হদল অর্ধ তৎসম শব্দ।(এর মূল রূপ তৎসম শব্দ)। 

৮. অশভশ্রুশত হদল তদ্ভব শব্দ (সামন্তরাি>সাাঁতরা>সাাঁওতাল)। 

৯. বাঙাশলর খােয পূদবধ বযবহৃত সমস্ত াই দেশশ শব্দ। ঘুগনি, শসমাই, অথবা প্রশক্রয়ািাত খােয শবদেশশ শব্দ। 
শপদঠ িাতীয় খাবার হল েশক্ষণ ভারত দথদক আগত অথধাৎ দেশশ শব্দ। তবে 'ভাত' তদ্ভব শব্দ।‘লবন’তৎসম 
শব্দ।‘নুন’ তদ্ভব শব্দ। 

১০. দপাশাক: দনাংটি, র্ুশত, শাশড োডা সমস্ত তাই শবদেশশ শব্দ। 

১১. ের: মাটির ের দকশিক শব্দ দেশশ শব্দ। মাটির ের বাদে সমস্ত শব্দ শবদেশশ। 

১২. আমাদের বযবহৃত আসবাবপত্র সমস্ত াই শবদেশশ শব্দ। 

১৩. রািকাযধ, িশমিমা, আইন সম্পশকধ ত সমস্ত শব্দ শবদেশশ শব্দ। 

১৪. শবদেশশ শদব্দর বানাদন মূলত 'ই' কার থাকদব। 

১৫. যুক্ত বযঞ্জন থাকদল অদনকাাংদশ তৎসম শব্দ হয়। 

১৬. েটুি আলাো ভাষার শব্দ িদুড দগদল শমশ্র শব্দ হয়। 

 

••উপশরউক্ত পাঠ োত্র-োত্রীদের উদেদশয ,েিদকতুগড শহীেেুাহ সৃ্মশত মহাশবেযালদয়র অশিশসয়াল 
ওদয়বসাইদ  ই-দনা দসর িনয ততশর করা হদয়দে। আব াচিাটি নির্মাবের সর্য় িািাি  গ্রন্থ দথদক উোহরণ 
সাংগ্রহ করা হদয়দে। 

••পাঠ প্রদণতা: তময় শবশ্বাস। সহকানর অধ্যাপক, চন্দ্রবকতুগড় শনহদুল্লাহ  ্  সৃ্মনত র্হানেদ্যা য়। োাং া নেভাগ। 

 



 

 

 

 

 

 


