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মুখবন্ধ 
 

বাাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভাষার জন্য বাঙাললর আত্মত্যাাদরর ুমমাা  থ  রদর আদদাল , 

সাংগ্রাম ও মাা  মুলিযুদের মাধ্যদম আিরা অজজ  কদরলি স্বারী ত্যা। স্বারী ত্যার থর বাাংলা 

ভাষাদক োপ্তলরক ভাষা লাদসদব প্রচলদ র লবলভন্ন উদযার ন ওয়া ায়। জালত্যর লথত্যা বঙ্গবন্ধু 

নেখ মুলজবুর রামা  ১৯৭৪ সাদলর ২৫ নসদেম্বর জালত্যসাংদের সারারণ থলরষদে বাাংলায় 

প্র ম ঐলত্যাালসক ভাষণ লেদয় বাাংলা ভাষাদক লবশ্ব েরবাদর উথস্থাথ  কদর । ১৯৮১ সাদল 

বাাংলা ভাষা বাস্তবায়  নকাষ রঠ  করা ায়। সব জস্তদর বাাংলা ভাষার ব্যবাার ল লিত্য করার 

উদেদে ‘বাাংলা ভাষা প্রচল  আই , ১৯৮৭’ জালর করা ায়। 

সরকালর কাদজ বাাংলা ভাষা ব্যবাাদরর নেদে লকছু সমস্যা রদয়দি। য ায  

থলরভাষার অভাব ও বা া রীলত্যর লভন্নত্যার কারদণ ব্যাবাালরক ভাষায় অসামঞ্জস্য 

থলরললেত্য ায়। প্রলমত্য ভাষারীলত্য সম্পদকজ কম জকত্যজারণ অবলাত্য  া  াকার কারদণ ভাষার 

শুে প্রদয়ার সকল নেদে রো করা সম্ভব াদয় ওঠদি  া। লবষয়টি মলিসভা ববঠদকও 

আদলালচত্য ায়। ত্যৎদপ্রলেদত্য রণপ্রজাত্যিী বাাংলাদেে সরকাদরর মা  ীয় প্ররা মিী নেখ 

াালস া মলিসভার ববঠদক সরকালর কাদজ বাাংলা ভাষা ব্যবাাদরর নেদে বাাংলা একাদেলমর 

প্রলমত্য বা া রীলত্য অনুসরদণর অনুোস  প্রো  কদর । ত্যেনুযায়ী মলিথলরষে লবভার াদত্য 

২০১২ সাদলর ৩১ অদটাবর ‘সরকালর কাদজ বাাংলা একাদেলমর প্রলমত্য বাাংলা বা া রীলত্য 

অনুসরণ’-সাংক্রান্ত ল দে জে া জালর করা ায়। 

উথযু জি নপ্রোথদে জ প্রোস  মিণালদয়র বাাংলা ভাষা বাস্তবায়  নকাষ ‘সরকালর 

কাদজ ব্যবাালরক বাাংলা’ পুলস্তকা প্রকাে কদর এবাং ২০১৫ সাদলর ২৫ জানুয়ালর মা  ীয় 

প্ররা মিী নেখ াালস া বইটির নমাড়ক উদমাচ  কদর । ‘সরকালর কাদজ ব্যবাালরক বাাংলা’ 

পুলস্তকাটি প্রকাদের থদর বাাংলা ভাষা বাস্তবায়  নকাষ বাাংলা ললখ রীলত্যর একটি ল দে জলেকা 

(ম্যানুয়াল) লাদসদব ‘সরকালর কাদজ প্রলমত্য বাাংলা ব্যবাাদরর ল য়ম’ পুলস্তকা প্রণয়দ র 

উদযার গ্রাণ কদর। এদত্য বাাংলা বা া রীলত্য ও ললখ রীলত্যসাংক্রান্ত আদলাচ ার থাোথালে 

যুিবণ জসমূদার লবলিষ্ট রূথ, বাাংলা একাদেলম প্রলমত্য বাাংলা বা াদ র ল য়ম এবাং ণত্ব-ষত্ব 

লবরা  আদলাচ া করা াদয়দি। প্রোসল ক অনুদমােদ র থর থাণ্ডুলললথটি বাাংলা একাদেলম 

কতৃজক থরীেv করা ায়। 

আমার দৃঢ় লবশ্বাস এই পুলস্তকা প্রকালেত্য াওয়ায় লবলভন্ন সরকালর অলিদস প্রলমত্য 

বাাংলা ব্যবাার ও ললখ রীলত্যর নেদে সাায়ক ভূলমকা থাল  করদব। পুলস্তকাটির থরবত্য  

সাংস্করদণ নয-নকা ও থরামে জ সােদর গৃাীত্য াদব। 

  

 ে. কামাল আবদুল  াদসর নচৌধুরী 

 মুখ্য সলচব 

 প্রধািিন্ত্রীর কা চালয় 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ভূলমকা 

সরকালর কাদজ প্রলমত্য বাাংলা ললখ রীলত্যর একটি ল দে জলেকা প্রণয়দ র আবেকত্যা 

েীে জলে  রদর অনুভূত্য ালিল। ২০১২ সাদলর ৩১ অদটাবর মা  ীয় প্ররা মিী নেখ 

াালস া মলিসভার ববঠদক সরকালর কাদজ বাাংলা ভাষা ব্যবাাদরর নেদে বাাংলা 

একাদেলমর প্রলমত্য বা া রীলত্য অনুসরদণর অনুোস  প্রো  করদল লবষয়টি গুরুদত্বর 

সদঙ্গ ন ওয়া ায়। বাাংলা ভাষা বাস্তবায়  নকাষ ২০১৫ সাদল ‘সরকালর কাদজ ব্যবাালরক 

বাাংলা’ পুলস্তকা প্রকাদের থর ন দকই ললখ রীলত্যর ল দে জলেকা প্রণয়দ র লবষদয় কাজ শুরু 

কদর যা ‘সরকালর কাদজ প্রলমত্য বাাংলা ব্যবাাদরর ল য়ম’  াদম থলরলচলত্য থায়। 

বাাংলা ভাষা বাস্তবায়  নকাদষর কম জকত্যজারণ েীে জলব্ধ জ্ঞা  ও অলভজ্ঞত্যা লেদয় 

ল দে জলেকাটির প্রলত্যটি ভুলি সাংদযাজ  কদরদি । পুলস্তকাটির কদলবর ও সব জস্তদরর 

থাঠকদের ক া লবদবচ ায় ল দয় এদত্য ত্যত্ত্বরত্য লবষয়গুদলা যত্যদূর সম্ভব থলরাার করার 

নচষ্টা করা াদয়দি। আমার লবশ্বাস পুলস্তকাটি সরকালর কাদজ বাাংলা ভাষা য ায ভাদব 

ব্যবাাদরর থ  সাজত্যর করদব। 

 আলম প্ররা মিীর কায জালদয়র মুখ্য সলচব ও জ প্রোস  মিণালদয়র প্রাি  

লসল য়র সলচব ে. কামাল আবদুল  াদসর নচৌধুরীদক পুলস্তকাটি প্রকাদে অবোদ র জন্য 

লবদেষভাদব রন্যবাে জা াই। বাাংলা একাদেলমর মাাথলরচালক অধ্যাথক োমুমজ্জামা  

খা দক পুলস্তকাটির থাণ্ডুলললথ পুঙ্খানুপুঙ্খ থরীো কদর ত্যা চূড়ান্ত অনুদমাে  ও নভটিাং 

সম্পন্ন করার জন্য এবাং থাণ্ডুলললথ প্রণয়দ  সাংস্কার ও রদবষণা অনুলবভাদরর প্রাি  

অলত্যলরি সলচব ে. নালাল উলে  আাদমে ও প্রাি  লবদেষজ্ঞ ে. নমাোঃ 

সাদাদুজ্জামা দকও অসাংখ্য রন্যবাে। 

পুলস্তকাটি ল ভু জলভাদব প্রণয়দ  ঐকালন্তক প্রদচষ্টা  াকা সদত্ত্বও ত্রুটি ন দক যাওয়া 

অসম্ভব  য়। এদেদে পুলস্তকাটির ব্যবাারকারীরদণর সাদযালরত্যায় আমরা থরবত্য  

সাংস্করদণ ত্যা সাংদোরদ র নচষ্টা করব। আলম লবশ্বাস কলর ‘সরকালর কাদজ প্রলমত্য বাাংলা 

ব্যবাাদরর ল য়ম’ পুলস্তকাটি সকল থয জাদয়র সরকালর কাদজ ব্যবাার উথদযারী াদব। 

পুলস্তকাটি গ্রাণদযাগ্য ও বহুল ব্যবহৃত্য াদল আমাদের শ্রম সা জক াদব। 

   

 ে. নমাোঃ নমাজাদেল াক খা  
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সরকারর কাজে প্ররিত বাাংলা ব্যবহাজরর রিয়ি 

অধীি/অধীজি/অধীিস্থ  

‘অধীিস্থ’ ভুল শব্দ। এর ককািও প্রজয়াগ চলজব িা। ‘অধীি’ ও ‘অধীজি’ ব্যবহৃত হয়, তজব 

রকছুটা রিন্ন অজথ ে। কেিি―‘এটি িন্ত্রণালজয়র অধীি একটি দপ্তর।’ ‘সালাি সাজহব আিার 

অধীজি কাে কজরি।’  

ই-কার, ঈ-কার ( w ,   x ) 

সব অ-তৎসি (তদ্ভব, কদরশ, রবজদরশ) শজব্দ সবসিয় ই-কার (  w  ) বসজব। কেিি― 

শারি, বারি, দারদ, রপ্তারি, বুেরুরক ইতযারদ। 

কদশ, িাষা, োরতর িাি ই-কার (  w  ) রদজয় কলখা হয়। কেিি― 

ইাংজররে, োি োরি, িারাঠি ইতযারদ।  

ব্যরতক্রি : চীি, চীিা।  

ইতযারদ/প্রভৃরত 

‘ইতযারদ’ এবাং ‘প্রভৃরত’-র িজে কাh©ত অথ েগত ককািও পাথ েকয কিই; এই দুটি শব্দ রবকজে 

ব্যবহার করা কেজত পাজর।      

উ-কার, ঊ-কার  (  y ,  ~ ) 

অ-তৎসি (তদ্ভব, কদরশ, রবজদরশ) শজব্দ সবসিয় উ-কার (  y ) বসজব। কেিি― 

 ঊিরবাংশ (তৎসি)  উরিশ (তদ্ভব) 

 ধূরল (তৎসি)  ধুলা/ধুজলা (তদ্ভব) 

 পূব ে   পুব 

‘অদ্ভুত’ ছািা আর সব শজব্দ ‘ভূত’ ঊ-কার রদজয় কলখা হয়। কেিি― 

রকমূ্ভতরকিাকার, ভূতপূব ে, অভূতপূব ে ইতযারদ।     

উজেজে/উজেজশ 

‘উজেজশ’ অথ ে ‘প্ররত’, ‘লক্ষ্য কজর’, কেিি―‘সবার উজেজশ সালাি োিাই’, ‘রতরি েিতার 

উজেজশ বক্তৃতা রদজলি’ ইতযারদ। অন্যরদজক, ‘উজেজে’ অথ ে ‘লক্ষ্য রিজয়’, ‘অরিপ্রাজয়’, 

কেিি―‘তুরি কে-উজেজে এখাজি এজসছ তা সফল হজব।’  

উদ্ধৃরতরচহ্ন ( ‘ ’ / “ ”) 

উদ্ধৃত শজব্দর দুইরদজক একক উদ্ধৃরতরচহ্ন ( ‘ ’ ) এবাং বাকযাাংশ বা বাজকযর দুইরদজক দ্বৈত 

উদ্ধৃরতরচহ্ন (“ ”) বসজব। উদ্ধৃত একারধক অনুজেজদর কক্ষ্জে প্ররতটি অনুজেজদর শুরুজত ককবল 

শুরুর উদ্ধৃরতরচহ্ন ( “ ) বসজব। সবগুজলা অনুজেদ কশষ হবার পরই ককবল কশজষর উদ্ধৃরতরচহ্ন (”) 

বসজব। 
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উপলক্ষ্/উপলক্ষ্য 

২০১৬ সাজলর বাাংলা একাজেরি আধুরিক বাাংলা অরিধাি-এ ‘উপলক্ষ্’ বাদ রদজয় ‘উপলক্ষ্য’ 

গ্রহণ করা হজয়জছ। এই রসদ্ধান্ত কেৌরক্তক। সাংসদ বাাংলা অরিধাি-এ অবে দুটিজকই রাখা 

হজয়জছ। তজব ‘উপলক্ষ্য’-ই গ্রহণজোগ্য, সুতরাাং ‘উপলক্ষ্’ িা কলখাই সিীচীি।  

উপসজগ ের রলখিরীরত 

উপসগ েগুজলা স্বতন্ত্র শব্দ িয়, এগুজলা অন্য শজব্দর আজগ যুক্তিাজব বজস। রতি প্রকার উপসগ ে আজছ : 

সাংস্কৃত, খাঁটি বাাংলা ও রবজদরশ। এগুজলা সবই অন্য শজব্দর পূজব ে যুক্তিাজব বসজব। কেিি― 

প্র (প্রিােেি)  আি (আিেিতা) 

পরা (পরােয়)  লা (লােবাব) 

অপ (অপসাংস্কৃরত)             পারত (পারতজলবু) 

উপ (উপসরচব)  অরত (অরতবৃরি) 

অিা (অিাবৃরি)  অরধ (অরধভুক্ত) 

অে (অেপািাগাঁ)             ইরত (ইরতকতেব্য) 

উরিরখত/উজিরখত 

‘উপজর/আজগ রলরখত’, ‘পূজব োক্ত’ অজথ ে ‘উরিরখত’ ব্যবহৃত হয়। ‘উজিখকৃত’ অজথ ে ‘উজিরখত’ 

ব্যবহাজরর দৃিান্ত কিই। এটি িা কলখাই কেয়।    

ঋ-কার, র-ফলা (  „ ,   ª ) 

রবজদরশ শজব্দ প্রজোেয কক্ষ্জে ঋ-কাজরর (  „ ) পররবজতে ই-কার সহজোজগ র-ফলা (  ª ) ব্যবহৃত 

হজব। কেিি― 

 খৃস্টাব্দ  রিিাব্দ 

 বৃটিশ  রিটিশ 

এ/এই, ও/ওই, কে/কেই, কস/কসই  

রবজশষজণর িজতা অথ ে অনুোয়ী ‘এ’, ‘ও’, ‘কে’, ‘কস’ কখিও স্বতন্ত্র শব্দ রহজসজব, কখিও 

পরবতী শজব্দর সজে যুক্তিাজব ব্যবহৃত হজব। কেিি―‘এজবলা (রদজির এই সিজয়) িাত কখজয়া 

িা’, ‘ওজবলা (রদজির পরবতী িাজগ) এজসা’, ‘ও রেরিস (একটা রিরদ েি রেরিস) িা কিওয়াই 

িাজলা’, ‘এ কলাকটা (একটা রিরদ েি কলাক) কতা কথাই শুিজছ িা’, ‘কেরদি (েখি) তুরি আসজব’, 

‘কে রদি রগজয়জছ’, ‘কস কবচারা,’ ‘কসসব আর কবাজলা িা’ ইতযারদ। এই, কসই, কেই েথাক্রজি এ, 

কস, কে-এর সিাথ েক। আবার কখিও কখিও তারা আরও সুরিরদ েি অজথ ে ব্যবহৃত হয়, অথ োৎ এরা 

সাংরিি রবজশষ্যজক আরও সুরিরদ েি কজর কবাঝায়, তজব কসজক্ষ্জে হাইজফি ব্যবহার করাই কেয়। 

কেিি―‘এ-ই কস কলাক’, ‘কস-ই োজব’, ‘কে-ই কথাটা বলুক’, ‘ও-ই আসল কলাক’ ইতযারদ।  
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একবচি  : -টি 

একবচিসূচক ‘-টি’ সবসিয় রবজশজষ্যর সজে যুক্তিাজব বসজব। কেিি―‘কলাকটি’, ‘কথাটি’ 

ইতযারদ। 

একরবন্দু ( . ), রেরবন্দু (...)1 

বাাংলায় শব্দ সাংজক্ষ্পজণর েন্য একরবন্দু ব্যবহার করা োয়। কেিি―‘ে.’ বা ‘ো.’। অসম্পূণ ে 

বাকয বা উদ্ধৃরত কবাঝাজত রেরবন্দু ব্যবহৃত হয়। কেিি― 

“হাোর বছর ধজর আরি পথ হাঁটিজতরছ পৃরথবীর পজথ, 

রসাংহল সমুদ্র কথজক রিশীজথর অন্ধকাজর...”  

অসম্পূণ ে পদ্য-অনুজেদ তথা অনুরিরখত পঙ্রক্ত কবাঝাজত রেরবন্দু বাজকযর কশজষ িা রলজখ একটি 

পঙ্রক্ত রহজসজব কলখা হয়। কেিি― 

“গগজি গরজে কিঘ, ঘি বরষা।  

কূজল একা বজস আরছ, িারহ িরসা। 

... 

কাটিজত কাটিজত ধাি এজলা বরষা।” 

এ-কার ( †, ‡ ) 

শজব্দর শুরুর এ-কার িাোহীি ( † ) হয়। কেিি―কবলা, কলখা, কখলা ইতযারদ। রকন্তু শজব্দর 

িেকার এ-কার িাোযুক্ত ( ‡ ) হয়। কেিি―কশষজবলা, স্মৃরতজলখা, ধূরলজখলা ইতযারদ।2 

-এর, -কয়র, -র  

‘-এর’ এবাং ‘-র’ সাধারণিাজব রবজশজষ্যর সজে যুক্তিাজব ব্যবহৃত হজব। কেিি―বজির রাো, 

ঢাকার ইরতহাস, োিাইজয়র বারি, ইিরস্টটিউজটর কি েপদ্ধরত, ঢাকার কছজল ইতযারদ। তজব 

ককািও িািরবজশষজক আলাদা কজর কদখাজিার প্রজয়ােজি ‘-এর’ রূপটি ব্যবহার করা হয়। 

কেিি―‘বাাংলা রবিাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়-এর প্ররতষ্ঠারদবস’, ‘িারিক বজ্যাপাোজয়র কলখা 

“হারাজির িাতোিাই”-এর কারহরি’, ‘আন্তেোরতক িাতৃিাষা ইিরস্টটিউট-এর আজয়ােি’ 

ইতযারদ। অজিজক ‘শািসুর রাহিাি-র’ রলজখ থাজকি। এটি শ্রুরতকটু এবাং অস্বািারবক।  

ঐ/ওই  

আনুষ্ঠারিক প্ররিত ব্যবহাজর ককবল ‘ঐ’ কলখা হজব। কেিি― 

 ১৯৭১ সাল আিাজদর ইরতহাজসর সবজচজয় গুরুত্বপূণ ে বৎসর। ঐ বৎসজর আিরা 

স্বাধীিতা অেেি কজররছলাি। 

                                                           

1
শব্দদুটি হায়াৎ িামুজদর বাাংলা কলখার রিয়িকানুি বইটি কথজক কিওয়া।  

2
রবেয় কী-কবাজে ে এ-কার চাপজল িাোযুক্ত এ-কার কলখা হয়। তজব ‘কেস’ কচজপ তারপর এ-কার চাপজল িাোহীি 

এ-কার পাওয়া োয়। ইউরিজকাে কী-কবাজে ে স্বািারবকিাজবই িাোহীি ও িাোযুক্ত এ-কার কলখা োয়।   

4 
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ও-কার 

রলখিরীরতর কক্ষ্জে রিতব্যরয়তা বোয় রাখার তারগজদ শব্দজশজষর ও-কার েথাসম্ভব ব্যবহার 

বেেি করা হজব। কেিি―রছল, কগল, রইল, এত (তজব ‘কতা’, ‘এ কতা’ ও-কার রদজয় কলখা 

হজব), িীত ইতযারদ। তজব কেসব শজব্দর কক্ষ্জে অথ েগত রবভ্রারন্ত দ্বতরর হজত পাজর, কসসব শজব্দর 

কশজষ ও-কার ব্যবহার করা হজব। কেিি―কাজলা (রাং অজথ ে), িাজলা (গুণ অজথ ে), রসাজলা (গুণ 

অজথ ে), িজতা (তুলিা অজথ ে)।  

সাংখ্যাবাচক শজব্দর বািাি প্রজোেয কক্ষ্জে ও-কার রদজয় কলখা হজব। কেিি―এগাজরা, বাজরা, 

কতজরা ইতযারদ। 

-কালীি 

‘কালীি’ (কাল + ঈি) সবসিয়ই ঈ-কার সহজোজগ রলখজত হজব। কেিি―সন্ধযাকালীি, 

তৎকালীি ইতযারদ।  

কী, রক, রক িা, রকিা, িারক 

রবস্ময়, প্রশ্ন ইতযারদ অজথ ে রবজশষণ এবাং সব েিাি রূজপ স্বতন্ত্র পদ রহজসজব ‘কী’ ব্যবহৃত হয়। অন্য 

কথায় ‘কী’ কথাটির ওপর েখি কোর পজি তখি তা ঈ-কার রদজয় কলখা হয়। কেিি―‘কী 

সু্র!’ ‘এখাজি কী কাজে এজসছ?’ অন্যরদজক, সাংশয় রকাংবা প্রশ্ন কবাঝাজত অব্যয় রহজসজব 

‘রক’ ব্যবহৃত হয়। এ কক্ষ্জে ‘রক’-এর ওপর কোর পজি িা। কেিি―‘কস রক আসজব?’  

অন্য একটি উদাহরজণ রবষয়টি আরও েি হজত পাজর : 

তুরি রক খাজব? এখাজি কোতা খাজবি রকিা তা োিজত চাওয়া হজে। 

তুরি কী খাজব? এখাজি কোতা ককাি খাবারটি খাজবি তা োিজত চাওয়া হজে। 

‘রক িা’ সাংশয়, রবতকে, প্রশ্ন ইতযারদ অজথ ে অব্যয় রহজসজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―আপরি খাজবি 

রক িা িা োিজত চাইল।   

অথ েহীি বাগ্িরে রহজসজব, রকাংবা ককািও রকছুর কারণ কবাঝাজত ‘রকিা’ যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়। 

কেিি―এত্তটুকু কছজল রকিা আিার কথার ভুল ধজর! ঘজট বুরদ্ধ কি রকিা, তাই আিার কথার 

িাথামুণ্ডু রকছুই বুঝজত পারছ িা।    

অন্যরদজক, ‘িারক’ সাংশয়, সজ্হ, রবতকে, প্রশ্ন ইতযারদ অজথ ে অব্যয় রহজসজব ব্যবহৃত হয়। 

কেিি―আিার সজে োজবি িারক? এ ব্যাটা িারক আবার রবদ্যার োহাে! 

 ‘-কক’  

ব্যাকরণগতিাজব অপররহাh© িা হজলও অথ ে েি করার প্রজয়ােজি প্রজোেয কক্ষ্জে ‘-কক’ ব্যবহার 

করা কেজত পাজর। কেিি―আিাজদরজক একটু রবজবচিা করুি।  

ককালি/ককালি-েযাশ/রবসগ ে (:/:―/t) 

বাজকযর পূব েবতী অাংজশর ব্যাখ্যা রকাংবা উদাহরণ উপস্থাপজির আজগ ককালি ব্যবহার করা হয়। 

কেিি― 
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রিম্নরলরখত গাছগুজলা কাজের িাজলা উৎস : 

  কসগুি 

  কিহগরি 

  কাঁোল 

ককালি-েযাজশর ব্যবহার বতেিাজি কিই। ককালি ( : ) রহজসজব রবসগ ে রচহ্ন ( t ) ব্যবহার করা 

সিীচীি িয়। ককালি-এর আজগ ১টি ‘কেস’ ব্যবহৃত হজব। ককালজির পজরও একই লাইজি 

আরও কটক্সট থাকজল ককালিটির পজর একটি কেস রদজত হজব। অন্যরদজক, রবসগ ে বস্তুত একটি 

বণ ে; এটি ককািও েরতরচহ্ন িয়। সাধারণত শজব্দর িাঝখাজি রবসগ ে বজস। কেিি―দুুঃখ, 

দুুঃশাসি, পুিুঃপুি ইতযারদ। শজব্দর কশজষ রবসজগ ের ব্যবহার কিই। কেিি―প্রধািত (‘প্রধািতুঃ’ 

িয়), অাংশত (‘অাংশতুঃ’ িয়)।  

ঙ, s 

সরন্ধসারধত তৎসি শজব্দ পূব েপজদর ‘ম্’ স্থাজি ‘s’ হজব। কেিি―সাংগীত (সম্ + গীত), িয়াংকর 

(িয়ম্ + কর), সাংগত (সম্ + গত)। সরন্ধ িা হজল ‘ঙ’-এর সজে পরবতী বণ ে যুক্তিাজব বসজব। 

কেিি―অঙ্ক (‘অাংক’ িয়), প্রতযে, সে ইতযারদ।       

অ-তৎসি শজব্দ উচ্চারণ হলন্ত হজল শজব্দর কশজষ ও িজে s ব্যবহৃত হজব। কেিি―রাং, োং, 

ঢাং, গাাং, বাাংলা ইতযারদ। তজব উচ্চারজণ s-এর সজে স্বর থাকজল ঙ ব্যবহৃত হজব। 

কেিি―রজঙর, ঢজঙর, গাজঙর, বাঙারল।  

ে/½  

অ-তৎসি বা সাংস্কৃতোত শজব্দ প্রজোেয কক্ষ্জে ‘ে’-এর পররবজতে ‘ঙ’ কলখা হয়, তজব তৎসি 

শজব্দ ‘ে’-ই কলখা হয়। কেিি―অঙ্গুরল (‘অঙুরল’ িয়), আঙুল (‘আঙ্গুল’ িয়)। আবার 

‘রেিঞ্চ’ (‘রঙিঞ্চ’ িয়), ‘রেি’ (‘রঙি’ িয়), ‘অেি’ (রকন্তু ‘আরঙিা’, ‘আরেিা’ িয়), 

‘রে’ (ককৌতুক, আি্ ইতযারদ অজথ ে) ইতযারদ কে-ককািও রীরতজতই অরিন্ন। পুজরাজিা ‘½Õ রূপও 

এখি আর িা কলখাই সিীচীি। আরও রকছু উদাহরণ : লাঙল, কাঙাল, ধাঙর, িাছরাঙা, বাঙারল, 

চাঙর, ররঙলা, ররঙি, রাঙা ইতযারদ। তজব স্থািিাজির ও অন্য কে-ককািও িাজির বািাি 

অপররবরতেত থাকজব। কেিি―রাোিাটি।   

চন্দ্ররবন্দু (  u ) 

কে-বজণ ের সজে চন্দ্ররবন্দু উচ্চাররত হজব, কসই বজণ ের সজে যুক্ত স্বররচজহ্নর উপজর চন্দ্ররবন্দু বসজব। 

কেিি―চাঁদ, হাঁস।3 

েযাশ (―) 

েযাশ একটি েরতরচহ্ন এবাং এটি অজপক্ষ্াকৃত দীঘ ে। অজিক সিয় েযাশ, কিা, কসরিজকালি, 

ককালি একই উজেজে ব্যবহৃত হয়। আবার একটি বাজকযর িাঝখাজি একটি ব্যাখ্যাসূচক 

খণ্ডবাকয থাকজল কসই খণ্ডবাজকযর দুইরদজক েযাশ বজস। কেিি―‘িদীিাতৃক 

বাাংলাজদশ―িদীরবজধৌত কদশ বজল এই িাি―পৃরথবীর অন্যতি উব ের অঞ্চল।’ েযাজশর 

দুইরদজক ককািও ‘কেস’ থাকজব িা।  

                                                           

3
অভ্র কী-কবাজে ে স্বয়াংরক্রয়িাজবই ব্যঞ্জজির পর স্বররচজহ্নর পরই ককবল চন্দ্ররবন্দু বসজত পাজর। রবেয় কী-কবাজে ে 

সাংরিি ব্যঞ্জি রকাংবা স্বররচজহ্নর উপর চন্দ্ররবন্দু কদওয়া োয়।   
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ণ, ি  

তৎসি শজব্দ ণ-এর ব্যবহার ণত্ব রবধাি (ণত্ব রবধাি দ্রিব্য) ৈারা সুরিরদ েি। কদরশ ও রবজদরশ শজব্দ 

ণ-এর ব্যবহার কিই।   

ত/ৎ 

তৎসি শজব্দর ‘ৎ’ অক্ষুণ্ন থাকজব। কেিি―আত্মসাৎ, তৎক্ষ্ণাৎ, রবদুযৎ। শব্দজশজষর ‘ৎ’-এর পর 

‘-এ’, ‘-এর’ ইতযারদ স্বরযুক্ত রবিরক্ত থাকজল ‘ৎ’ ‘ত’-এ রূপান্তররত হজব। কেিি―রবদুযজতর।  

দ্বতরর/দ্বতরী 

‘দ্বতরী’ বািািটি বতেিাজি বেেি করা হজয়জছ। ‘প্রস্তুত’ এবাং ‘প্রস্তুত করা’ উিয় অজথ েই ‘দ্বতরর’ 

শব্দটি ব্যবহৃত হজব। কেিি―‘োিাটা করশজির দ্বতরর।’ ‘কািার কলাহা রদজয় হারতয়ার দ্বতরর 

কজর।’ 

দাঁরি ( । ) 

রববৃরতমূলক বাজকযর কশজষ দাঁরি (।) বজস। এরকি বাজকয প্রশ্ন বা রবস্ময়িাব থাকজলও দাঁরি 

বসজব। কেিি― 

আসাদ োিজত চাজে এখি কয়টা বাজে। 

এিাজব আর কতরদি চলজব কক োজি। 

এই দুরিয়ায় কে কতরকি িানুষ আজছ, মায়ের মুজখ গে শুজি কসটা বুঝলাি। 

দু-, দূ- 

সাংস্কৃত ‘দুুঃ’ উপসগ েটি দুুঃখ, রিজষধ, অিাব, দুি, ি্, কঠিি ইতযারদ কিরতবাচক অথ েগত 

ব্যঞ্জিা কদয়। কেিি―দুরি েক্ষ্, দুেেি, দুরদ েি, দুুঃসাে, দুরূহ ইতযারদ। তাই এই শব্দগুজলাজত ‘দু’ 

(উ-কার যুক্ত) ব্যবহৃত হয়। অন্যরদজক ককািও শজব্দ ‘দূর’ থাকজল তা স্বািারবকিাজবই ‘দূ’ (ঊ-

কার যুক্ত) রদজয় কলখা হয়। কেিি―দূরত্ব, দূরীকরণ, দূরীভূত ইতযারদ। ‘দুই’ অজথ ে ‘দু’ ব্যবহৃত 

হয়, কেিি―দুকথা, দুকূল ইতযারদ। 

দু’টাকা/দুটাকা, পাঁচশ’/পাঁচশ 

দাপ্তররক ও আনুষ্ঠারিক ব্যবহাজর পূণ েরূপ ‘দুই টাকা’, ‘পাঁচশত টাকা’, ‘ছয়টা বাজে’ কলখা 

সিীচীি। কসজক্ষ্জে দুটি শব্দজক আলাদািাজব রলখজত হজব। ‘দুটাকা’ কলখার প্রজয়ােি হজল তা 

একসজে রলখজত হজব। ককািও ঊর্ধ্েকিার প্রজয়ােি কিই। একইিাজব ‘পাঁচশ’, ‘ছরদি’, ‘ছটা 

বাজে’ কলখা চলজব। তজব দাপ্তররক এবাং অন্য কে-ককািও আনুষ্ঠারিক ব্যবহাজর ‘ছরদি’, ‘ছটা’ 

ইতযারদর পররবজতে এগুজলার পূণ েরূপ ‘ছয় রদি’, ‘ছয়টা’ ব্যবহার করজত হজব।  

িা, -রি, িাই, কিই, িই, িয় 

‘-রি’ ছািা আর সবগুজলাই স্বতন্ত্রিাজব কলখা হয়। কেিি―‘কােল কথা বজল িা’, ‘কােল কথা 

বজল িাই’ (‘িাই’ আঞ্চরলক ও সাধু রূজপ ব্যবহৃত হয়, চরলত ও প্ররিত রূজপ িয়), ‘কােল কথা 

বজলরি’, ‘কােল ঘজর বজস কিই,’ ‘আরি কােল িই’, ‘কােল আিার িজতা িয়’। 
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-রিরব েজশজষ 

‘রিরব েজশজষ’ অন্য শজব্দর পজর যুক্তিাজব (দীঘ ে শব্দ হজল হাইজফিসহজোজগ) বজস। 

কেিি―বয়সরিরব েজশজষ, োরতধি েবণ ে-রিরব েজশজষ। 

কিই/রিই 

‘কিওয়া’ অজথ ে ‘কিই’ ব্যবহৃত হয় িা, এটি অনুপরস্থরত অজথ ে ব্যবহৃত হয়। কেিি―আররফ 

এখাজি কিই। অন্যরদজক, উত্তি পুরুজষ ‘কিওয়া’ অজথ ে ‘রিই’ ব্যবহৃত হয়। কেিি―আরি 

সবসিয় িাজলাটাই রিই।   

প্ররত, -প্ররত, প্ররত- 

‘প্ররত’ অথ ে অনুোয়ী মুক্ত ও যুক্তিাজব (শজব্দর শুরুজত ও কশজষ) বজস। কেিি― 

প্ররত বসজন্ত পৃরথবী ফুজল ফুজল কসজে ওজে। 

আরি প্ররতরদি (প্রতযহ, daily) এক িাইল হাঁটি। 

েিপ্ররত একজসর চাল কপল গররবরা।     

প্রশ্নজবাধক রচহ্ন (?) 

বাজকযর কশজষ প্রশ্নজবাধক রচজহ্নর আজগ ১টি ‘কেস’ ব্যবহার করা সাংগত। 

প্রায়/-প্রায় 

রবজশষণবাচক ‘প্রায়’ শব্দটি সাধারণত একারধক অজথ ে স্বতন্ত্র শব্দ রহজসজব সাংরিি রবজশষ্য বা 

রবজশষজণর আজগ বজস। কেিি―প্রায় দশ িণ, রতরি প্রায়ই এখাজি আজসি ইতযারদ। তজব 

‘িজতা’ অজথ ে এটি রবজশষজণর পজর মুক্ত বা যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―িগ্নপ্রায়, পাগলপ্রায়, 

পাগজলর প্রায় ইতযারদ।    

বন্ধিীর ব্যবহার  

বাাংলা রলখিরীরতজত রৈতীয় বন্ধিীর ({ }) ব্যবহার সাধারণত কিই। তৃতীয় বন্ধিী ([ ]) ব্যবহৃত 

হয় মূল রচরয়তার রচিায় সম্পাদক বা অন্য ককউ কে-ব্যাখ্যা বা অনুরিত শব্দ (মূল পাে অেি 

বা ভুল থাকজল, রকাংবা উদ্ধৃতাাংজশর অথ ে েি করার প্রজয়ােজি) কোগ কজরি, কসই শব্দ বা 

শব্দাবরল। কেিি― 

কসরদি [গত বুধবার] কতা আরি [ঢাকায়] রছলাি িা।  

প্রথি বন্ধিী (( )) ব্যবহৃত হয় ককািও শব্দ বা বাকযাাংজশর সাংরক্ষ্প্ত ব্যাখ্যা রকাংবা উদাহরণ 

কদওয়ার প্রজয়ােজি (উদাহরণ এই ভুরক্তজত দ্রিব্য)। 

বজলা/কবাজলা, কজরা/ককাজরা 

িেি পুরুজষ বতেিাি অনুজ্ঞায় ‘বজলা’, ‘কজরা’ এবাং িরবষ্যৎ অনুজ্ঞায় ‘কবাজলা’, ‘ককাজরা’ 

ব্যবহৃত হয়। কেিি―‘এখি তুরি আিাজক বজলা’, ‘আে শপথ কজরা’, ‘কাল তুরি আিাজক 

কবাজলা’, ‘কসরদি তুরি শপথ ককাজরা’ ইতযারদ। ককািও কক্ষ্জেই ঊর্ধ্েকিা বা কলাপরচহ্ন ( ’ ) 

ব্যবহৃত হজব িা। অনুরূপিাজব ‘রফজরা’ (‹‘কফজরা’), ‘কধাজরা’ (‹ধজরা), ‘কচাজলা’ (‹চজলা) ইতযারদ 

কলখা হজব। 
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বজসরছল/বজস রছল 

‘বজসরছল’ ‘বসা’ রক্রয়ার পুরাঘটিত অতীতকাজলর রূপ। কেিি―একরদি এই ঘাজট কস এজস 

বজসরছল। অন্যরদজক, ‘বজস রছল’ কেৌরগক রক্রয়া (একটি অসিারপকা + একটি সিারপকা রক্রয়া)। 

কেিি―এই কতা একটু আজগই কলাকটা এখাজি বজস রছল (‘বজস আজছ’ কেৌরগক রক্রয়ার সাধারণ 

অতীতকাজলর রূপ)।     

বহু, বহুল  

‘বহুল’ একটি রবজশষণবাচক শব্দ এবাং অন্য শজব্দর পজর বা আজগ যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়। 

কেিি―েিবহুল, ব্যয়বহুল, বহুলপ্রে, বহুলপ্রচাররত। অন্যরদজক ‘বহু’ একটি বহুবচিবাচক পদ। 

কে-ককািও রবজশষজণর িজতাই এটি সাধারণত রবজশজষ্যর আজগ স্বতন্ত্রিাজব এবাং কক্ষ্েরবজশজষ 

রবজশজষ্যর আজগ যুক্তিাজব বজস। কেিি―বহু িানুষ, বহুরূপী, বহুবার।  

বহুবচি : -গুরল/-গুজলা/-গুলা, -সমূহ, -বৃ্, -গণ ইতযারদ  

বহুবচিসূচক শব্দাাংশ সবসিয় রবজশজষ্যর পজর যুক্তিাজব বসজব। কেিি―রদিগুজলা, গ্রন্থসসমূহ, 

কোতৃবৃ্, িদ্রিজহাদয়গণ ইতযারদ। ‘-গুরল’, ‘-গুজলা’, ‘-গুলা’ রূপসমূজহর িজে প্ররিত ও 

আনুষ্ঠারিক ব্যবহাজর ‘-গুজলা’ ব্যবহৃত হজব। ‘সমূহ’, ‘গণ’ অবে বহুবচি রিজদ েশ করা ছািাও 

রিন্ন অজথ েও শজব্দর আজগ বজস। কেিি―‘সমূহ ক্ষ্রত’ (সারব েক বা চরি অজথ ে), ‘গণিাট্য’ 

(সাধারণ িানুষ অজথ ে), ‘গণজধালাই’ (সরিরলত অজথ ে) ইতযারদ।  

বাাংলা কলখার িজে ইাংজররে কলখার ফজের আকার 

একই কলখায় ইাংজররে বণ ে বাাংলা বজণ ের কচজয় ২ পজয়ে কছাজটা হজব।  

বাাংলা হরজফ রবজদরশ শব্দ রলখি বা প্ররতবণীকরণ (Transliteration)  

রবজদরশ ও রবজদরশ উৎসোত শব্দজক বাাংলা বণ েিালায় কলখার েন্য সাংরিি রবজদরশ শব্দটির 

উচ্চারণ প্রধাি রবজবচয। এ কক্ষ্জে বাাংলা এ, ঈ, ঊ, ণ, ি, স, শ, ষ, র, ি, ঢ় বণ েগুজলার ব্যবহার 

রিজয় রকছু রৈধার কারণ থাজক। েথাসম্ভব উচ্চারণ অনুোয়ী প্ররতবণীকরণ করজল এ সিস্যা 

এিাজিা োয়। এ কক্ষ্জে রকছু রিয়ি অনুসরণ করা সিীচীি : 

উচ্চারণ ‘অযা’-এর িজতা হজল ‘অযা’ ব্যবহৃত হজব (‘এযা’, ‘এ’ িয়)। 

কেিি―অযাকাজেরি4, অযারসে। 

রবজদরশ (এবাং অ-তৎসি) শজব্দর বািাজি দীঘ েস্বজরর ব্যবহার হজব িা, প্রায় সবজক্ষ্জেই 

হ্রস্ব ই-কার ও হ্রস্ব উ-কার ব্যবহৃত হজব। রকছু সুপরররচত িাজির বািাজি ব্যরতক্রি হজত পাজর। 

কেিি―চীি।  

রবজদরশ (এবাং অ-তৎসি) শজব্দ ি, ঢ়, ণ-এর ব্যবহার হজব িা।  

রবজদরশ (এবাং অ-তৎসি) শজব্দ স, শ, ষ-এর ব্যবহাজরর রিয়ি োিজত ‘স, শ, ষ’ 

ভুরক্তটি কদখুি।   

                                                           

৪‘
বাাংলা একাজেরি’ বািাজি ‘এ’ থাকজলও বাাংলা একাজেরির অরিধাজি ‘অযাকাজেরি’ ভুরক্তটির বািাি ‘অযা’ 

রদজয়ই কলখা হজয়জছ।   
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রবকেরচহ্ন ( / ) 

‘বা’, ‘অথবা’ শজব্দর পররবজতে কখিও কখিও রবকেরচহ্ন ব্যবহার করা কেজত পাজর।  

কেিি―শরীজরর উচ্চ তাপিাো কিাজত ওষুধ এবাং/অথবা পারি ব্যবহার করুি। লক্ষ্ করুি, 

এখাজি রবকেরচজহ্নর ব্যবহাজরর কারজণ বাকযটিজক সাংরক্ষ্প্ত করা সহে হজয়জছ। অন্য 

ককািওিাজব এটা করা সম্ভব হজতা িা। তজব সাধারণ কক্ষ্জে ‘বা’, ‘অথবা’ শজব্দর স্থাজি 

রবকেরচহ্ন ব্যবহার সাংগত িয়। কেিি―“ররহি/কররি ওখাজি োজব” িা রলজখ “ররহি অথবা 

কররি ওখাজি োজব” কলখাই সিীচীি। প্রসেত, তাররখ রলখজত দৃেত একই রচহ্ন ব্যবহৃত 

হজলও কসটি রবকেরচহ্ন িয়। রবকেরচজহ্নর দুইরদজক ককািও ‘কেস’ থাকজব িা।  

রবিা, ছািা (ব্যতীত অজথ ে) 

‘রবিা’ সাংরিি শজব্দর পজর স্বতন্ত্রিাজব বজস। কেিি―‘দুুঃখ রবিা সুখ লাি হয় রক িহীজত’। 

শজব্দর আজগও স্বতন্ত্রিাজব এটি ব্যবহৃত হয়। কেিি―রবিা কিজঘ বজ্রপাত। ‘ছািা’ সাংরিি 

শজব্দর পজর প্রায়শই স্বতন্ত্রিাজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―কাে ছািা আর রকছু কেি কিই তার 

েীবজি। তজব শজব্দর পজর যুক্তিাজবও এর ব্যবহার আজছ। কেিি―লক্ষ্মীছািা, ছন্নছািা ইতযারদ।   

রবজশষণ কলখার রিয়ি 

বাাংলা রবজশষণ ও রবজশষণবাচক শব্দ সাধারণত রবজশজষ্যর আজগ স্বতন্ত্র শব্দরূজপ বজস। 

কেিি―কাজলা ককারকল, লাল োিা, ি্ কলাক, এক টাকা, রতি রদি, মৃদু বাতাস, ধীজর চজলা 

ইতযারদ। এইসব কক্ষ্জে রবজশষণ ব্যবহাজরর উজেে থাজক রবজশষ্যটিজক রবজশরষত করা, ফজল 

রবজশষণটি কবরশ গুরুত্ব পায়। তজব রবজশষ অথ েগত ব্যঞ্জিা থাকজল কখিও কখিও রবজশষণ 

রবজশজষ্যর সজে যুক্তিাজব বজস। কেিি―একরদি আরিও বজিা হব। ি্জলাজক িািা কথা 

বলজব। এইসব কক্ষ্জে রবজশষ্য ও রবজশষণ একটি একক ধারণা বা অথ েজক কবাঝায়। সারহরতযক 

ব্যবহাজর অবে কখিও কখিও রবজশজষ্যর পজরও রবজশষণ বসজত পাজর। কেিি―‘োয় রদি 

িাজলা, আজস রদি খারাপ’, ‘কে ফুল লাল’, ‘রপতা িয়াংকর’। 

রবস্ময়রচহ্ন (!) 

রবস্ময়রচজহ্নর আজগ ১টি ‘কেস’ ব্যবহার করা সাংগত। উজিখ্য, এককাজল সজবাধিসূচক শজব্দর 

পজর রবস্ময়রচহ্ন ব্যবহৃত হজলও এখি তার পররবজতে কিা ( , ) ব্যবহৃত হয়।   

-রবহীি 

‘রবহীি’ শজব্দর পজর যুক্তিাজব বসজব। কেিি―কলেরবহীি, কারণরবহীি।  

কবাল্ড, আন্ডারলাইি, ইট্যারলক 

ককািও শব্দ, বাকযাাংশ বা বাকযজক ‘হাইলাইট’ করার প্রজয়ােজি কবাল্ড বা আন্ডারলাইি করা 

োয়। বই, পরেকা, োি োল ইতযারদর িাি ঊর্ধ্েকিার িজে িা রলজখ ‘ইট্যারলক’ বা কহলাজিা 

হরজফ কলখা হয়। 
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-িাজব, -রূজপ 

‘পদ্ধরতজত’, ‘ধরজি’ অজথ ে ‘-িাজব’ সবসিয় সাংরিি শজব্দর পজর যুক্তিাজব বসজব। 

কেিি―এিাজব, সম্পূণ েিাজব ইতযারদ। অন্যরদজক, ‘-রূজপ’র ব্যবহার সাধারণত ‘-িাজব’-র সজে 

অরিন্ন হজলও এর স্বতন্ত্র ব্যবহারও ব্যাকরণরসদ্ধ, তজব কসজক্ষ্জে পূব েবতী শজব্দর রূপ রিন্নতর 

হজব। কেিি―কীরূপ, কেরূপ, পক্ষ্ীরূজপ ইতযারদ। রকন্তু ‘পারখর রূজপ’, ‘সুজরর রূজপ’ ইতযারদ 

কক্ষ্জে ‘রূজপ’ আলাদা বসজব।  

িারর/িারী 

‘িারর’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ‘খুব’, ‘অতযন্ত’ ইতযারদ অজথ ে। কেিি―‘কতািার িারর অহাংকার 

হজয়জছ।’ এটি সাধারণত কথ্য িাষায় ব্যবহৃত হয়। প্ররিত ব্যবহাজর এর প্রজয়াগ অসিীচীি। 

অন্যরদজক, ‘িারী’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় ‘ওেিদার’, ‘অরতররক্ত িারযুক্ত’ অজথ ে। কেিি―‘িারী 

কবাঝা রিজয় িজুররা চজলজছ।’ ‘অসুস্থ অবস্থায় িারী কাে ককাজরা িা।’ 

-রিরত্তক 

‘রিরত্তক’ শজব্দর পজর যুক্তিাজব বসজব। কেিি―বয়সরিরত্তক, কেলারিরত্তক। 

িহা- 

‘িহা-’ সবসিয় পরবতী শজব্দর সজে যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―িহাবীর, িহাগুণী, 

িহাআজয়ােি ইতযারদ।  

মুখপে, মুখপাে 

‘মুখপে’ হজলা ককািও পরেকা বা প্রকাশিা ো সাংরিি কগাষ্ঠী, আদশ ে বা ব্যরক্তর ইো, উজেে, 

প্ররতরক্রয়া ইতযারদ প্রচার কজর। ‘মুখপাে’ হজলি ককািও ব্যরক্ত রেরি একই উজেজে কথা 

বজলি।    

ে, ে  

বাাংলায় ে ও ে র্ধ্রিদুটির উচ্চারণ অরিন্ন হজলও বািাজি এজদর ব্যবহাজর পাথ েকয আজছ; 

উদাহরণ রহজসজব ‘দ্বেযষ্ঠ’ ও ‘েরষ্ঠ’ শব্দ দুটি লক্ষ্ণীয়। এই দুটি বজণ ের ব্যবহারও সাংরিি শজব্দর 

বািাি িজি রাখার িােজিই ককবল িজি রাখা কেজত পাজর। 

েথা, েথারবরহত  

‘েথা’ কক্ষ্ে অনুোয়ী স্বতন্ত্রিাজব (‘েথা―’, ‘েথা আজ্ঞা িহারাে’) রকাংবা পরবতী শজব্দর সজে 

যুক্তিাজব (েথারবরহত, েথাজোগ্য, েথাতথা) ব্যবহৃত হজত পাজর।  

ে-ফলা ( ¨ ) : রকছু রবভ্রারন্ত 

রবজশষজণ ে-ফলা ( ¨ ) কিই রকন্তু রবজশজষ্য আজছ, কেিি―  

দররদ্র (রবজশষণ)  দাররদ্রয (রবজশষ্য) 

সিথ ে (রবজশষণ)  সািথ্যে (রবজশষ্য) 

রিুঃশব্দ (রবজশষণ)  দ্বিুঃশব্দয (রবজশষ্য) 
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রবজশজষ্য ে-ফলা ( ¨ ) কিই রকন্তু রবজশষজণ আজছ, কেিি―  

ওষ্ঠ (রবজশষ্য)  ওষ্ঠয (রবজশষণ) 

কণ্ঠ (রবজশষ্য)  কণ্ঠয (রবজশষণ) 

রকছু সাধারণ ভুল, কেিি― 

ঐকযিত  ঐকিতয 

অতযারধক  অতযরধক 

অরি্যিীয় অরি্িীয় 

লক্ষ্যণীয়   লক্ষ্ণীয় 

অরচন্তযিীয় অরচন্তিীয় 

োবার/োওয়ার, কিয়া/কিওয়া 

‘োওয়ার/োবার’; ‘খাবার/খাওয়ার’, ‘কিওয়ার/কিবার’ ইতযারদ দুটি রূপই রবকজে ব্যবহার করা 

কেজত পাজর। তজব প্ররিত ব্যবহাজর ‘কিয়া’, ‘কদয়া’ প্রভৃরতর পররবজতে ‘কিওয়া’, ‘কদওয়া’ ইতযারদ 

ব্যবহার করাই সিীচীি।  

কে, কে-, কেই, কে-ই 

‘কে’ প্রজয়ােি অনুোয়ী মুক্ত এবাং যুক্তিাজব, এবাং অথ ে েি করার তারগজদ দীঘ ে শজব্দর সজে 

যুক্ত হজল হাইজফি সহজোজগ, কলখা হজব। কেিি― 

কেরদি তুরি আিার কাজছ আসজব (সিয় কবাঝাজে) 

কে রদি তুরি এজসরছজল (রিরদ েি একটি রদিজক কবাঝাজে) 

তুরি কে এজসরছজল তা আরি বুরঝরি। (আসার ব্যাপারটিজক কবাঝাজে) 

তুরি কে-উপহার রদজল কসটা আিার কাজছ অমূল্য। (উপহারটিজক কবাঝাজে)  

তুরি কথা রদজয়রছজল কে, আিার কথা কিজি চলজব। 

‘কেই’ অথ ে ‘েখিই’ বা ‘কে-মুহূজতে’, কেিি―কেই আরি তাকালাি অিরি কস মুখ লুকাল। 

‘কে-ই’ অথ ে ‘কে-ব্যরক্তই’, কেিি―অপরাধ কে-ই করুক, শারি তাজক কপজতই হজব। 

কেজহতু/কেইজহতু, কসজহতু/কসইজহতু 

‘কেজহতু’ এবাং ‘কেইজহতু’-র িজে বস্তুত ককািও পাথ েকয কিই। অজিজক িজি কজরি, পজর 

‘কসইজহতু’ থাকজল তার সজে সািঞ্জস্য রাখজত ‘কেইজহতু’ রলখজত হজব। এটি ভুল ধারণা। 

‘কেজহতু...কসজহতু’/‘কেজহতু...কসইজহতু’ (‘কসইজহতু’কত অথ েগত কোর পিজল) সাধারণ ব্যবহার 

এবাং আনুষ্ঠারিক প্ররিত ব্যবহার―উিয়জক্ষ্জেই েথাথ ে।  
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র, ি, ঢ় 

বাাংলা বািাজি ঢ়-এর ব্যবহার খুবই সীরিত, অেরকছু শজব্দ এর ব্যবহার আজছ। কেিি―গাঢ়, 

আষাঢ়, গূঢ়, রিগূঢ়, মূঢ়, রবমূঢ়, অনূঢ়া। ি-এর ব্যবহার শজব্দর শুরুজত কিই। র ও ি-এর ব্যবহার 

ককািও সূে বা রিয়জির অধীি িয়; সাংরিি শব্দগুজলা িজি রাখাই বািাজি এই দুইটি বজণ ের 

ব্যবহার িজি রাখার একিাে উপায়।  

করফ (  ©  )  

করফ (  ©  ) আসজল ‘র্’-এর একটি সাংরক্ষ্প্ত রূপ। অন্য সাংরক্ষ্প্ত রূপটি হজলা র-ফলা (  ª)। কে-

র্ধ্রির আজগ করফ (বা ‘র্’) উচ্চাররত হয় কসই র্ধ্রিটির (অথ োৎ বণ েটির) ওপজর করফ বজস। 

 কেিি― 

 ধ + র্ + ি = ধি ে 

লক্ষ্/লক্ষ্য 

‘লক্ষ্ করা’ একটি রক্রয়াপদ। এর অথ ে ‘কখয়াল করা’, ‘কদখা’ ইতযারদ। এজত ে-ফলা কিই। 

কেিি―করদি ধজরই লক্ষ্ কররছ কতািার িিটা কবশ খারাপ।  

‘লক্ষ্’ শজব্দর অন্য অথ ে একশ হাোর। 

অন্যরদজক, ‘লক্ষ্য’ একটি রবজশষ্যপদ। এর অথ ে ‘উজেে’, ‘রিশািা’। এজত ে-ফলা আজছ। 

কেিি―‘েীবজির লক্ষ্য হওয়া উরচত িািবতার েন্য কাে করা।’ ‘গাছ লক্ষ্য কজর রঢল 

ছুিলাি, ফল পিল িা।’    

কলাপরচহ্ন ( ’ ) 

কলাপরচজহ্নর ব্যবহার েথাসম্ভব কি হজব। সাংখ্যাবাচক শজব্দর সাংরক্ষ্প্ত রূজপর পজর কলাপরচহ্ন 

ব্যবহাজরর প্রজয়ােি কিই। কেিি―িটা বাজে। ছয়শ টাকা দাও। 

কখিও কখিও অথ ে েি করার প্রজয়ােজি কলাপরচহ্ন ব্যবহার করা কেজত পাজর।  কেিি―িা’র 

হাজতর রান্না সবসিয় সুস্বাদু হয়।   

শব্দজশজষর ‘ও’, ‘ই’ 

অরধকন্তু অজথ ে শব্দজশজষর ‘ও’ প্রতযয় ও-কার ( † v ) রহজসজব িয়, ‘-ও’ রহজসজবই যুক্ত হজব। 

কেিি―ক ানও (‘ক ায়না’ নে), আরও (‘আজরা’ িয়), আেও (‘আজো’ িয়), এবারও 

(‘এবাজরা’ িয়)। রিশ্চয়তা অজথ ে ‘ই’-ও অনুরূপিাজব ব্যবহৃত হজব। কেিি―আেই (‘আরে’ 

িয়), কতািারই (‘কতািারর’ িয়) ইতযারদ।    

শব্দসাংজক্ষ্প 

‘কিাুঃ’ (‘কিাহািদ’-এর সাংরক্ষ্প্ত রূপ) রূপটি ব্যরক্তিাজির সজে সম্পরকেত। তাই এটি এবাং 

অনুরূপ শব্দগুজলা রবসগ েসহজোজগ কলখা হয়। অন্যান্য সাংরক্ষ্প্তকরজণর কক্ষ্জে রিতব্যরয়তা 

(economy) অনুসরণ করা সিীচীি। কেিি―‘েক্টর’-এর সাংরক্ষ্প্ত রূপ ে. (‘েুঃ’ িয়), 

রহসাবরবজ্ঞাি-এর সাংরক্ষ্প্ত রূপ ‘রহরব’ বা ‘রহ.রব.’ (‘রহুঃ রবুঃ’ িয়) ইতযারদ। 
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ষষ্ঠ/৬ষ্ঠ ইতযারদ 

তাররখবাচক শব্দ সাংখ্যা ও কথার সহজোজগ পূণ ে রূজপ কলখা হজব; তাররখ রিজদ েশক সাংখ্যার 

সজে ‘ই’ ব্যবহার অপ্রজয়ােিীয়। কেিি―৭ কি ২০১৬, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ইতযারদ।   

পূরণবাচক শব্দ কথায় বা সাংখ্যাসহজোজগ কলখা কেজত পাজর। কেিি―দশি, ১০ি।   

সাংস্কৃত িাষার সকল পূরণবাচক শব্দ বাাংলায় ব্যবহার বািবসিত িয়। িাষাব্যবহাজর 

েিগ্রহণজোগ্যতা রকাংবা েিব্যবহাজরর গুরুত্ব অতযন্ত কবরশ। বাাংলায় ‘রবাংশরততি’-এর স্থাজি 

‘২০তি’, ‘একরোংশত্তি’-এর স্থাজি ‘৩১তি’ ইতযারদর ব্যবহার স্বে্ ও গৃহীত। দাপ্তররক 

কক্ষ্জে এই রূপগুজলার ব্যবহার চলজত পাজর। 

স, শ, ষ 

বাাংলা বািাজি ষ-এর স্থাি ষত্ব রবধাি ৈারা সুরিরদ েি (ষত্ব রবধাি দ্রিব্য)। এই রিয়ি অপররবরতেত 

থাকজব। রবজদরশ বা রবজদরশ উৎসোত শজব্দ ষ-এর ব্যবহার কিই। এজক্ষ্জে স ও শ-এর ব্যবহার 

সাংরিি রবজদরশ শজব্দর উচ্চারণ অনুোয়ী হজব।  

উচ্চারণ ইাংজররে s-এর িজতা হজল স ব্যবহৃত হজব। কেিি―কস্টার (store), রসট (seat)। 

উচ্চারণ ইাংজররে sh-এর িজতা হজল শ ব্যবহৃত হজব। কেিি―শাট ে (shirt), রশট (sheet),  

কস্টশি (station)। 

-সাংক্রান্ত 

‘সাংক্রান্ত’ সবসিয় যুক্তিাজব ব্যবহৃত হজব। কেিি―এতৎসাংক্রান্ত, রববাহসাংক্রান্ত। 

সাংখ্যাবাচক শব্দ   

সাংখ্যাবাচক শব্দগুজলা দ্ববরশজিযর রবচাজর রবজশষণস্থািীয়। তাই এগুজলার ব্যবহার রবজশষণ 

শজব্দর ব্যবহাজরর অনুরূপ হজব।   

-সাংরিি, সাংরিি 

‘সাংরিি’ যুক্ত (সিাসবদ্ধ) এবাং মুক্ত উিয় রূজপই ব্যবহৃত হজত পাজর। কেিি― 

রবষয়সাংরিি কথাই ককবল আজলাচিার উপযুক্ত। 

অনুষ্ঠাজির সজে সাংরিি সকজলই ধন্যবাজদর কোগ্য।  

সজে/সাজথ 

‘সাজথ’ কথ্য এবাং কারব্যক বা সারহরতযক রূপ। প্ররিত রূপ ‘সজে’। আনুষ্ঠারিক ও দাপ্তররক 

ব্যবহাজর ‘সজে’ কলখাই সিীচীি।  

সব/-সব 

‘সব’ কে-ককািও রবজশষণবাচক শজব্দর িজতাই সাধারণত সাংরিি শজব্দর আজগ স্বতন্ত্রিাজব 

রকাংবা যুক্তিাজব বজস (‘রবজশষণ কলখার রিয়ি’ ভুরক্তটি কদখুি)। কেিি―সব কলাক, সবসিয় 

ইতযারদ। শজব্দর পজরও এটি বসজত পাজর।  কেিি―‘িাইসব’, ‘পারখসব কজর রব’ ইতযারদ। 
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সিারপকা ও অসিারপকা রক্রয়ার বািাি : বজল, কজর ইতযারদ 

সিারপকা ও অসিারপকা রক্রয়ার উচ্চারণ অরিন্ন হয় িা, েরদও বািাি অরিন্ন হজত পাজর। 

কেিি―রশউরল বজল কগল কে ও কাল আসজত পারজব িা । (অসিারপকা; বরলয়া→বজল) 

   রশউরল বজল কে ও রিরি িাজলাবাজস। (সিারপকা) 

অসিারপকা রক্রয়ার লুপ্ত র্ধ্রি বা র্ধ্রিগুজলাজক কবাঝাজত কলাপরচহ্ন ( ’ ) ব্যবহাজরর প্রজয়ােি 

কিই। অথ োৎ, সিারপকা ও অসিারপকা রক্রয়ার রলরখত রূপ অরিন্ন হজব।      

সিাসবদ্ধ শব্দ 

সিাসবদ্ধ শব্দ একটি শব্দ রহজসজব রলখজত হজব।  কেিি―সমুদ্রসসকত, সান্ত্বিাসূচক, স্বাক্ষ্রযুক্ত, 

রশশুজরাগ ইতযারদ। তজব কক্ষ্েরবজশজষ অজিক সিাসসারধত শব্দজক, রবজশষত কোি 

শব্দগুজলাজক, হাইজফি (-) রদজয় যুক্ত কজর কলখা হয়। কেিি―িাজলা-ি্, িা-বাবা, আজলা-

অন্ধকার, দরক্ষ্ণ-পূব ে ইতযারদ। 

সম্পন্ন, -সম্পন্ন 

সেল বা সম্পদশালী অজথ ে ‘সম্পন্ন’ একটি স্বতন্ত্র শব্দ রহজসজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―কাজশি 

রিয়া রচরকালই সম্পন্ন গৃহস্থ। ‘দ্ববরশিযযুক্ত’ অজথ ে ‘সম্পন্ন’ অন্য শজব্দর পজর যুক্তিাজব বসজব। 

কেিি―ব্যরক্তত্বসম্পন্ন।   

-সহ, -সজিত, -সুদ্ধ 

‘সরহত’ অজথ ে ‘-সহ’, ‘-সজিত’ এবাং ‘-সুদ্ধ’ সবসিয় সাংরিি শজব্দর পজর যুক্তিাজব বজস। 

কেিি―‘বইসহ পিজত এজসা’, ‘গ্রািসুদ্ধ কলাক এজসজছ’, ‘বাোরসজিত ব্যাগটা দাও’ ইতযারদ। 

‘সহয করা’ অজথ েও ‘সহ’ শজব্দর কশজষ যুক্তিাজব বজস। কেিি―দুুঃসহ, সব োংসহা ইতযারদ।     

সহকারী, উপ-, যুগ্ম, অরতররক্ত 

উপজরর চারটি রবজশষণপজদর িজে ককবল ‘উপ-’ একটি উপসগ ে। উপসগ ে স্বাধীিিাজব ব্যবহৃত 

হজত পাজর িা, তাই এটিজক পরবতী শজব্দর সজে যুক্তিাজব ব্যবহার করজত হজব। 

কেিি―উপসরচব, উপপররচালক, উপিহাপররচালক, উপিহারহসাবরিরীক্ষ্ক, উপিন্ত্রী ইতযারদ। 

‘সহজোগী’ অজথ ে ‘যুগ্ম’ যুক্তিাজবই কলখা সাংগত। কেিি―যুগ্মসরচব। ‘সহকারী’, ‘অরতররক্ত’ 

এবাং ‘কেযষ্ঠ’ স্বাধীি ও পূণ োে শব্দ, তাই এগুজলাজক আলাদািাজব কলখাই যুরক্তযুক্ত। 

কেিি―সহকারী পররচালক, অরতররক্ত সরচব, কেযষ্ঠ (রসরিয়র) সরচব ইতযারদ।   

সহিীয়, সহিশীল  

‘সহিীয়’ শজব্দর অথ ে ‘সহয করা োয় এিি’। অন্যরদজক, ‘সহিশীল’ শজব্দর অথ ে ‘সহয  রয়ে 

পায়র এমন’। সুতরাাং, ‘ভূরিকম্প-সহিীয় ইিারত’ িা রলজখ ‘ভূরিকম্প-সহিশীল ইিারত’ 

কলখাই েথাথ ে। 

-সহজোজগ 

‘সহজোজগ’ অন্য শজব্দর পজর যুক্তিাজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―বন্ধুসহজোজগ, িাাংসসহজোজগ।  
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সাধুরূপ, চরলতরূপ : রিজব/কিজব, রদজব/কদজব 

রক্রয়াপজদর সাধু ও চরলত রূপ রিন্ন রিন্ন হয়। ‘রিজব’, ‘রদজব’ একই সজে সাধু এবাং আঞ্চরলক 

বা কথ্য রূপ। ‘কিজব’, ‘কদজব’ চরলত রূপ। তাই দাপ্তররক কলখার কাজে সাধু রূজপ ‘রিজব’, ‘রদজব’ 

এবাং চরলত রূজপ ‘কিজব’, ‘কদজব’ ব্যবহার বাঞ্ছিীয়। 

-সাজপক্ষ্, সাজপজক্ষ্ 

‘শজতে’ অজথ ে ‘সাজপক্ষ্’ সচরাচর অন্য শজব্দর পজর যুক্তিাজব বজস। কেিি―খরচসাজপক্ষ্, 

সিয়সাজপক্ষ্, রবজবচিাসাজপক্ষ্। ‘সাজপজক্ষ্’ স্বতন্ত্র শব্দ রহজসজব ব্যবহৃত হয়। কেিি―একটি 

বস্তুর গরত রবচার করা হয় অন্য বস্তুর সাজপজক্ষ্।  

ি, স্থ 

‘স্থ’ ‘অবরস্থত’ অজথ ে রবজশজষ্যর পজর যুক্তিাজব বজস। কেিি―মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, েন্ত্রস্থ ইতযারদ। 

কখয়াল করজল কদখা োয়, ‘স্থ’ সাধারণত একটি পূণ োে শজব্দর সজে বজস। অথ োৎ, ‘স্থ’ বাদ রদজল 

একটি পূণ োে শব্দ (রবজশষ্য) পাওয়া োয়। অন্যরদজক, ‘ি’ ব্যবহৃত হয় শজব্দর passive রূজপ। 

কেিি―অিযাস→অিযি, রবন্যাস→রবন্যি ইতযারদ। শব্দ কথজক ‘ি’ বাদ রদজল অবরশি 

অাংজশর ককািও অথ ে থাজক িা।  

হস্-রচহ্ন (  & ) 

হস্-রচজহ্নর ব্যবহার হজব অতযন্ত সীরিত কক্ষ্জে। িাজির সজে রকাংবা রবজদরশ শজব্দর উচ্চারণ 

পররষ্কারিাজব কবাঝাজিার প্রজয়ােজি হস্-রচহ্ন ব্যবহার করা োজব। কেিি―আব্দুিাহ্, evj&e 

ইতযারদ।  

হাইজফি ( - ) 

হাইজফি েযাজশর কচজয় কছাজটা আকাজরর হয়। এটি বস্তুত ককািও েরতরচহ্ন িয়। সিাসবদ্ধ শজব্দর 

সব সিস্যিাি পজদর অথ ে প্রধাি হজল তাজদর িজে হাইজফি বজস। কেিি―বাবা-িা, পাহাি-

পব েত। রবজশজষ্যর আজগ ‘কে’ বজস ঐ রবজশষ্যজক রিরদ েিিাজব কবাঝাজলও িাঝখাজি হাইজফি 

ব্যবহার করা কেজত পাজর। কেিি―আে কে-অতীত কতািাজক কিাগাজে তাজক ভুজল োও।  

হাইজফজিরও দুইরদজক ককািও ‘কেস’ থাকজব িা। 
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পরররশি ১ 

বাাংলা যুক্তবণ েগুজলার রবরিি রূপ (প্রজোেয কক্ষ্জে পুজরাজিা রূপ কদখাজিা হজয়জছ) 

ক্ব = ক্ + ব (রিক্বণ) 

ক্ত = ক্ + ত (রক্ত) 

ত্ত = ত্ + ত (আয়ত্ত) 

ঞ্জ = ঞ্ + ে (গঞ্জ) 

জ্ঞ = জ্ + ঞ (জ্ঞাি) 

হ্ণ = হ্ + ণ (অপরাহ্ণ) 

হ্ন = হ্ + ি (িোহ্ন) 

ে (পুজরাজিা রূপ ‘½’) = ঙ্ + গ (িরে) 

ক্ষ্ = ক্ + ষ (রাক্ষ্স) 

হ্ম = হ্ + ি (িহ্মপুে) 

ে =ত্ + র (পুে) 

ক্র = ক্ + র (আক্রিণ) 

ঞ্চ =ঞ্ + চ (বঞ্চিা) 

ঞ্ছ = ঞ্ + ছ (লাঞ্ছিা) 

ক্ষ্ম = ক্্ষ্ + ি (লক্ষ্মী)  

ষ্ণ = ষ্ + ণ (উষ্ণ) 

রূ (পুজরাজিা রূপ ‘iƒ’)= র্ + ঊ (রূপ)  
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পরররশি ২ 

বাাংলা একাজেরির প্ররিত বাাংলা বািাজির রিয়ি 

১. তৎসি শব্দ 

১.১ এই রিয়জি বরণ েত ব্যরতক্রি ছািা তৎসি বা সাংস্কৃত শজব্দর রিরদ েি বািাি অপররবরতেত 

থাকজব। 

১.২ কেসব তৎসি শজব্দ ই ঈ বা উ ঊ উিয় শুদ্ধ, ককবল কসসব শজব্দ ই বা উ এবাং তার কাররচহ্ন 

(w  –) হজব। কেিি : রকাংবদরন্ত, খঞ্জরি, রচৎকার, চুরি, তররণ, ধিরি, ধররণ, িারি, পরঞ্জ, পদরব, 

পরি, িরে, িঞ্জরর, িরস, যুবরত, রচিাবরল, লহরর, কেরণ, সররণ, সূরচপে; উণ ো, উষা। 

১.৩ করজফর পর ব্যঞ্জিবজণ ের রৈত্ব হজব িা। কেিি : অর্জ্েি, ঊর্দ্ধ্ে, কিে, কারত্তেক, কার্য্ে, বাদ্ধেকয, 

মূেো, সূর্য্ে হজব িা। এগুজলার পররবজতে অেেি, ঊর্ধ্ে, কি ে, কারতেক, কাে ে, বাধ েকয, মূছ ো, সূে ে হজব।  

১.৪ সরন্ধর কক্ষ্জে ক খ গ ঘ পজর থাকজল পূব ে পজদর অন্তরস্থত ম্ স্থাজি অনুস্বার (s) হজব। কেিি : 

অহম্ + কার = অহাংকার; এিাজব িয়াংকর, সাংগীত, শুিাংকর, হৃদয়াংগি, সাংঘটি। 

সরন্ধবদ্ধ িা হজল ঙ স্থাজি (s)  হজব িা। কেিি : অঙ্ক, অে, আকা্া, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গো, 

বরঙ্কি, বে, লঙ্ঘি, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সজে, সেী। 

১.৫ সাংস্কৃত ইন্-প্রতযয়ান্ত শজব্দর দীঘ ে ঈ-কারান্ত রূপ সিাসবদ্ধ হজল সাংস্কৃত ব্যাকরজণর রিয়ি-

অনুোয়ী কসগুজলাজত হ্রস্ব ই-কার হয়, কেিি : গুণী→গুরণেি; প্রাণী→প্রারণরবদ্যা; িন্ত্রী→ 

িরন্ত্রপররষদ। তজব এগুরলর সিাসবদ্ধ রূজপ ঈ-কাজরর ব্যবহারও চলজত পাজর, 

কেিি : গুণী→গুণীেি;   প্রাণী→প্রাণীরবদ্যা;  িন্ত্রী→িন্ত্রীপররষদ। 

ইন্-প্রতযয়ান্ত শজব্দর সজে -ত্ব ও -তা প্রতযয় যুক্ত হজল ই-কার হজব। কেিি : 

কৃরত→কৃরতত্ব; দায়ী→দারয়ত্ব; প্ররতজোগী→প্ররতজোরগতা; িন্ত্রী→িরন্ত্রত্ব; সহজোগী→   

সহজোরগতা। 

১.৬ রবসগ ে (t) : শজব্দর কশজষ রবসগ ে (t) থাকজব িা। কেিি : ইতিত, কাে েত, ক্রিশ, পুিুঃপুি, 

প্রথিত, প্রধািত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এ ছািা রিম্নরলরখত কক্ষ্জে শব্দিেস্থ 

রবসগ ে-বরেেত রূপ গৃহীত হজব। কেিি : দুস্থ, রিিব্ধ, রিেৃহ, রিশ্বাস। 

২. অতৎসি শব্দ 

২.১ ই, ঈ, উ, ঊ : সকল অতৎসি অথ োৎ তদ্ভব, কদরশ, রবজদরশ, রিে শজব্দ ককবল ই এবাং উ 

এবাং এজদর কাররচহ্ন (w  –) ব্যবহৃত হজব। কেিি : আররব, আসারি, ইাংজররে, ইিাি, ইরারি, 

উরিশ, ওকালরত, কারহরি, কুরির, ককরািরত, খুরশ, কখয়ারল, গারি, কগায়ারলরি, চারচ, েরিদারর, 

োপারি, োি োরি, টুরপ, তরকারর, দারি, দারদ, দারব, রদরঘ, রদরদ, িারি, রিচু, পশরি, পারখ, 

পাগলারি, পাগরল, রপরস, ফরারস, ফররয়ারদ, ফাররস, রফরররে, বণ োরল, বাঁরশ, বাঙারল, বারি, 

রবরব, বুরি, কবআইরি, কবরশ, কবািাবারে, িারর (অতযন্ত অজথ ে), িারি, িারল, িারস, িাস্টারর, 

রারি, রুপারল, করশরি, শারি, সরকারর, রসরন্ধ, কসািারল, হারত, রহেরর, রহর্, কেঁয়ারল; চুি, 

পুজো, পুব, মুলা, মুজলা। 



  18 

পদারেত রিজদ েশক টি-কত ই-কার হজব। কেিি : কছজলটি, বইটি, কলাকটি। 

সব েিাি, রবজশষণ, রক্রয়া-রবজশষণ ও কোেক পদরূজপ ‘কী’ শব্দটি ঈ-কার রদজয় কলখা হজব। 

কেিি : এটা কী বই? কী আি্! কী আর বলব? কী করছ? কী কজর োব? কী কখজল? কী 

োরি! কী দুরাশা! কতািার কী! কী বুরদ্ধ রিজয় এজসরছজল! কী পজিা? কী কে করর! কী বাাংলা কী 

ইাংজররে উিয় িাষায় রতরি পারদশী। 

কীিাজব, কীরকি, কীরূজপ প্রভৃরত শজব্দও ঈ-কার হজব। 

কেসব প্রশ্নবাচক বাজকযর উত্তর ‘হযাঁ’ বা ‘িা’ হজব, কসইসব বাজকয ব্যবহৃত ‘রক’ হ্রস্ব ই-কার রদজয় 

কলখা হজব। কেিি : তুরি রক োজব? কস রক এজসরছল? 

২.২ এ, অযা : বাাংলায় ‘এ’ বণ ে বা এ-কার রদজয় ‘এ’ এবাং ‘অযা’ উিয় র্ধ্রিই রিজদ েরশত হয়। 

কেিি : ককি, ককজিা (ক্রয় কজরা); কখলা, কখরল; কগল, কগজল, কগজছ; কদখা, কদরখ; কেজিা, কেি। 

তজব রকছু তদ্ভব এবাং রবজশষিাজব কদরশ শব্দ রজয়জছ কেগুজলার ‘অযা’-কারযুক্ত রূপ বহুল 

পরররচত। কেিি : ব্যাঙ, ল্যাো। এসব শজব্দ ‘অযা’ অপররবরতেত থাকজব। 

রবজদরশ শজব্দ কক্ষ্ে-অনুোয়ী অযা বা ‘অযা’ -কার ব্যবহৃত হজব। কেিি : অযাকাউে, অযান্ড 

(and), অযারসে, কযাজসট, ব্যাাংক, িযাট, ম্যাজিোর, হযাট। 

২.৩ ও : বাাংলা অ-র্ধ্রির উচ্চারণ বহু কক্ষ্জে ও-র িজতা হয়। শব্দজশজষর এসব অ-র্ধ্রি ও-কার 

রদজয় কলখা কেজত পাজর। কেিি : কাজলা, খাজটা, কছাজটা, িাজলা; এগাজরা, বাজরা, কতজরা, 

পজিজরা, কষাজলা, সজতজরা, আোজরা; করাজিা, খাওয়াজিা, চিাজিা, চরাজিা, চালাজিা, কদখাজিা, 

িািাজিা, পাোজিা, বসাজিা, কশখাজিা, কশািাজিা, হাসাজিা; কুিাজিা, রিকাজিা, বাঁকাজিা, বাঁধাজিা, 

কঘারাজলা, কোরাজলা, ধারাজলা, প্যাঁচাজিা; কজরা, চজিা, কেজিা, ধজরা, পজিা, বজলা, বজসা, 

কশজখা; করাজতা, ককজিা, কদজবা, হজতা, হজবা, হজলা; ককাজিা, িজতা। 

িরবষ্যৎ অনুজ্ঞায় শজব্দর আরদজতও ও-কার কলখা কেজত পাজর। কেিি : ককাজরা, কবাজলা, কবাজসা। 

২.৪ s, ঙ : শজব্দর কশজষ প্রাসরেক কক্ষ্জে সাধারণিাজব অনুস্বার (s) ব্যবহৃত হজব। কেিি : গাাং, 

ঢাং, পালাং, রাং, রাাং, সাং। 

তজব অনুস্বাজরর সজে স্বর যুক্ত হজল ‘ঙ’ হজব। কেিি : বাঙারল, িাঙা, ররঙি, রজঙর। বাাংলা ও 

বাাংলাজদশ শজব্দ অনুস্বার থাকজব। 

২.৫ ক্ষ্, খ : অতৎসি শব্দ রখজদ, খুদ, খুজদ, খুর (গবারদ পশুর পাজয়র কশষ প্রান্ত), কখত, খ্যাপা 

ইতযারদ কলখা হজব।  

২.৬ ে, ে : বাাংলায় প্রচরলত রবজদরশ শব্দ সাধারণিাজব বাাংলা িাষার র্ধ্রিপদ্ধরত-অনুোয়ী 

রলখজত হজব। কেিি : কাগে, োদু, োহাে, জুলুি, কেিা, বাোর, হাোর। 

ইসলাি ধি ে-সাংক্রান্ত কজয়কটি শজব্দ রবকে রহজসজব ‘ে’ কলখা কেজত পাজর। কেিি : আোি, ওযু, 

কাো, িািাে, মুয়ায্রেি, কোহর, রিোি, হেরত। 

২.৭ মূধ েন্য ণ, দন্তয ি : অতৎসি শজব্দর বািাজি ‘ণ’ ব্যবহার করা হজব িা। কেিি : অঘ্রাি, 

ইরাি, কাি, ককারাি, গিি ের, গুিরত, কগািা, ঝরিা, ধরি, পরাি, রারি, কসািা, হি ে। 

তৎসি শজব্দ ট ে ে ঢ-কয়র পূজব ে যুক্ত িারসকযবণ ে ‘ণ’ হয়; কেিি : কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠি। 
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রকন্তু অতৎসি শজব্দর কক্ষ্জে ট ে ে ঢ-কয়র আজগ ককবল ‘ি’ হজব। কেিি : গুন্ডা, ঝান্ডা, োন্ডা, 

োন্ডা, লন্ঠি। 

২.৮ শ, ষ, স : রবজদরশ শজব্দর কক্ষ্জে ‘ষ’ ব্যবহাজরর প্রজয়ােি কিই। কেিি : রকশরিশ, িাশতা, 

কপাশাক, কবজহশ্ত, শখ, শয়তাি, শরবত, শরি, শহর, শারিয়ািা, শাট ে, কশৌরখি; আপস, 

রেরিস, িসলা, সি, সাদা, সাল (বৎসর), স্মাট ে, রহসাব; স্টল, স্টাইল, রস্টিার, রিট, স্টুরেজয়া, 

কস্টশি, কস্টার; ইসলাি, তসরলি, মুসলিাি, মুসরলি, সালাত, সালাি; এশা, শাওয়াল (রহেরর 

িাস), শাবাি (রহেরর িাস)। 

ইাংজররে ও ইাংজররের িােজি আগত রবজদরশ s র্ধ্রির েন্য স এবাং -sh, -sion, -ssion, -

tion প্রভৃরত বণ েগুে বা র্ধ্রির েন্য ‘শ’ ব্যবহৃত হজব। কেিি : পাসজপাট ে, বাস, কযাশ; 

কটরলরিশি; রিশি, কসশি; করশি, কস্টশি। 

কেখাজি বাাংলায় রবজদরশ শজব্দর বািাি পররবরতেত হজয় ‘স’ ‘ছ’-এর রূপ লাি কজরজছ, কসখাজি 

ছ-এর ব্যবহার থাকজব। কেিি : তছিছ, পছ্, রিছরর, রিরছল। 

২.৯ রবজদরশ শব্দ ও যুক্তবণ ে : বাাংলায় রবজদরশ শজব্দর আরদজত বণ েরবজিষ সম্ভব িয়। এগুজলা 

যুক্তবণ ে রদজয় রলখজত হজব। কেিি : কস্টশি, রিট, ররাং। তজব অন্য কক্ষ্জে রবজিষ করা োয়। 

কেিি : িাকেস, কশকসরপয়র, ইসরারফল।  

২.১০ হস্-রচহ্ন : হস্-রচহ্ন েথাসম্ভব বেেি করজত হজব। কেিি : কলকল, করজলি, কাত, চট, 

কচক, েে, ঝরঝর, টক, টি, টাক, রেশ, তছিছ, ফটফট, বলজলি, শখ, হুক। তজব েরদ 

অথ েরবভ্রারন্ত বা ভুল উচ্চারজণর আশঙ্কা থাজক তা হজল হস্-রচহ্ন ব্যবহার করা কেজত পাজর। 

 কেিি : উহ্, বাহ্, োহ্। 

২.১১ ঊর্ধ্ে-কিা :  ঊর্ধ্ে-কিা েথাসম্ভব বেেি করা হজব। কেিি : বজল (বরলয়া), হজয়, দুেি, 

চাল (চাউল), আল (আইল)।  

৩. রবরবধ 

৩.১ সিাসবদ্ধ শব্দগুজলা েথাসম্ভব একসজে রলখজত হজব।  

কেিি : অদৃিপূব ে, অিাস্বারদতপূব ে, কিশাগ্রি, রপতাপুে, পূব েপরররচত, রবষাদিরণ্ডত, িেলবার, 

ররববার, লক্ষ্যভ্রি, সাংবাদপে, সাংেতবাক, সিস্যাপূণ ে, স্বিাবগতিাজব। 

রবজশষ প্রজয়ােজি সিাসবদ্ধ শব্দটিজত এক বা একারধক হাইজফি (-) রদজয় যুক্ত করা োয়।  

কেিি : রকছু-িা-রকছু, েল-স্থল-আকাশ, বাপ-কবটা, কবটা-কবটি, িা-কছজল, িা-কিজয়। 

৩.২ রবজশষণ পদ সাধারণিাজব পরবতী পজদর সজে যুক্ত হজব িা।  

কেিি : িাজলা রদি, লাল কগালাপ, সুগন্ধ ফুল, সুিীল আকাশ, সু্রী কিজয়, িব্ধ িোহ্ন। 

৩.৩ িা-বাচক ‘িা’ এবাং ‘রি’-এর প্রথিটি (িা) স্বতন্ত্র পদ রহজসজব এবাং রৈতীয়টি (রি) সিাসবদ্ধ 

পদ রহজসজব ব্যবহৃত হজব।  

কেিি : করর িা, রকন্তু করররি। 
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এ ছািা শজব্দর পূজব ে িা-বাচক উপসগ ে ‘িা’ উত্তরপজদর সজে যুক্ত থাকজব।  

কেিি : িাবালক, িারাে, িাহক। 

অথ ে পররস্ফুট করার েন্য ককাজিা ককাজিা কক্ষ্জে প্রজয়ােি অনুভূত হজল িা-এর পর হাইজফি 

ব্যবহার করা োয়।  

কেিি : িা-কগািা পারখ; িা-বলা বাণী; িা-কশািা কথা। 

৩.৪ অরধকন্তু অজথ ে ব্যবহৃত ‘ও’ প্রতযয় শজব্দর সজে কার-রচহ্ন রূজপ যুক্ত িা হজয় পূণ ে রূজপ 

শজব্দর পজর যুক্ত হজব।  

কেিি : আেও, আিারও, কালও, কতািারও। 

৩.৫ রিশ্চয়াথ েক ‘ই’ শজব্দর সজে কার-রচহ্ন রূজপ যুক্ত িা হজয় পূণ ে রূজপ শজব্দর পজর যুক্ত হজব।  

কেিি : আেই, এখিই।  

৪. ব্যরক্ত, প্ররতষ্ঠাি বা সাংস্থার িাি  

ব্যরক্ত, প্ররতষ্ঠাি বা সাংস্থার িাি এই রিয়জির আওতাভুক্ত িয়।  
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পরররশি ৩ 

তৎসি শজে ণ ও ষ ব্যবহাজরর রিয়ি : ণত্ব ও ষত্ব রবধাি 

বাাংলা িাষায় ব্যবহৃত সাংস্কৃত তথা তৎসি শব্দসমূজহ ণ ও ষ ব্যবহাজরর রিয়িাবরলই হজলা ণত্ব 

ও ষত্ব রবধাি। অ-তৎসি, অথ োৎ তদ্ভব বা খাঁটি বাাংলা, কদরশ ও রবজদরশ শজব্দর কক্ষ্জে এই 

রবধািাবরল প্রজোেয িয়।  

ণত্ব রবধাি 

১. ঋ, র, ষ বজণ ের পজর মূধ েন্য-ণ বজস। কেিি—ঋণ, কণ ে, উষ্ণ, তৃণ। 

২. েরদ ঋ, র, ষ বজণ ের পজর স্বরবণ ে, ক-বগ ে, প-বগ ে, ে, ব, হ থাজক, তা হজল তার পরবতী ি 

মূধ েন্য-ণ হয়। কেিি—কৃপণ, রিি োণ, গ্রহণ, স্মরণ। 

৩. ট-বজগ ের পূজব ের ি মূধ েন্য-ণ হয়। কেিি—বণ্টি, লুণ্ঠি, খণ্ড। [লক্ষ্ণীয় কে, লন্ঠি শব্দটির 

বািাজি মূধ েন্য-ণ হজব িা, ককিিা এটি আসজল অ-তৎসি বা রবজদরশ শব্দ; ইাংজররে Lantern 

শজব্দর পররবরতেত রূপ হজলা লন্ঠি।]  

৪. কতগুজলা শজব্দ স্বিাবতই মূধ েন্য-ণ হয়। কেিি—অণু, আপণ [কদাকাি], লবণ, কল্যাণ, 

কঙ্কণ, করণকা, ককাণ, গরণকা, গুণ, কগৌণ, রিপুণ, রিক্বণ, পারণ [হাত], পুণ্য, ফণী, বরণক, বাণী, 

রবপরণ, কবণু, বীণা, কবরণ, কণা, বারণেয, চাণকয, িরণ, িারণকয, িণ [পররিাজপর একক], পণ, 

পণ্য, বাণ [তীর], িাণ, িরণতা, গণ, গণিা, কগৌণ, রিপুণ, কশারণত, লাবণ্য ইতযারদ। 

৫. সিাসবদ্ধ শজব্দ দুই পজদর অথ েই প্রধাি হজল ণত্ব রবধাি প্রজোেয হয় িা। কেিি—রেিয়ি, 

সব েিাি, দুিীরত, দুি োি।  

৬. ত-বগীয় বজণ ের আজগ কখিও মূধ েন্য-ণ হয় িা। কেিি—প্রান্ত, গ্রন্থস, ক্র্ি।    

ষত্ব রবধাি 

১. ঋ-কার এবাং র-এর পজর মূধ েন্য-ষ হয়। কেিি—ঋরষ, ঋষি, বৃষ, বৃরি, বষ ো। 

২. র-এর পজর অ, আ রিন্ন অন্য স্বরবণ ে থাকজল তারপজর ষ হয়। কেিি—পররষ্কার। অ-র্ধ্রি 

পূজব ে থাজক বজল ‘পুরস্কার’ শজব্দ দন্তয-স হয়।     

৩. অ, আ রিন্ন অন্য স্বরর্ধ্রি এবাং ক, র বজণ ের পর প্রতযজয়র দন্তয-স মূধ েন্য-ষ হয়। কেিি—
িরবষ্যৎ, মুমূষু ে, রচরকৎসা ইতযারদ। তজব সাংস্কৃত সাৎ প্রতযয়যুক্ত পজদ ষ হয় িা। কেিি—
অরগ্নসাৎ, ধূরলসাৎ, ভূরিসাৎ।  

৪. ই-কারান্ত এবাং উ-কারান্ত উপসজগ ের পর কতগুজলা ধাতুজত ষ হয়। কেিি—অরিজষক (অরি 

+ কসক), অনুষে (অনু + সে), প্ররতজষধক (প্ররত + কসধক), অনুষ্ঠাি (অনু +স্থাি), রবষি (রব 

+ সি), সুষুপ্ত (সু + সুপ্ত) ইতযারদ।  

৫. ট, ে-এর আজগ ষ হয়। কেিি—কি, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, িি। [লক্ষ্ণীয় কে, ইাংজররে store শজব্দর 

বাাংলা প্ররতবণীকরণ কিার হজব িা, ককিিা এটি তৎসি শব্দ িয়, রবজদরশ শব্দ, তাই এজক্ষ্জে ষত্ব 

রবধাি প্রজোেয হজব িা, বরাং ইাংজররে s র্ধ্রিটির উচ্চারণ অনুোয়ী স ব্যবহৃত হজব।] 

৬. রকছু শজব্দ স্বিাবতই মূধ েন্য-ষ হয়। কেিি—আষাঢ়, রিষ্কর, পাষাণ, কষািশ ইতযারদ।  

ব াঃসাঃমাঃ-3981 কম(বব-3)-2016/1710,000 বই, 2017। 
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বণ োনুক্ররিক  সূরচপে 

ভুরক্ত পৃষ্ঠা 

অধীি/অধীজি/অধীিস্থ 1 

ই-কার, ঈ-কার ( w ,   x ) 1 

ইতযারদ/প্রভৃরত 1 

উ-কার, ঊ-কার  (  y ,  ~ ) 1 

উজেজে/উজেজশ 1 

উদ্ধৃরতরচহ্ন ( ‘ ’ / “ ”) 1 

উপলক্ষ্/উপলক্ষ্য 2 

উপসজগ ের রলখিরীরত 2 

উরিরখত/উজিরখত 2 

ঋ-কার, র-ফলা (  „ ,   ª ) 2 

এ/এই, ও/ওই, কে/জেই, কস/কসই 2 

একবচি : -টি 3 

একরবন্দু ( . ), রেরবন্দু (...) 3 

এ-কার ( †, ‡ ) 3 

-এর, -কয়র, -র 3 

ঐ/ওই 3 

ও-কার 4 

-কালীি 4 

কী, রক, রক িা, রকিা, িারক 4 

‘-কক’ 4 

ককালি/ককালি-েযাশ/রবসগ ে (:/:―/t) 4 

ঙ, s 5 

ে/½ 5 

চন্দ্ররবন্দু (  u ) 5 

েযাশ (―) 5 

ণ, ি 6 

ত/ৎ 6 

দ্বতরর/দ্বতরী 6 
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ভুরক্ত পৃষ্ঠা 

দাঁরি ( । ) 6 

দু-, দূ- 6 

দু’টাকা/দুটাকা, পাঁচশ’/পাঁচশ 6 

িা, -রি, িাই, কিই, িই, িয় 6 

-রিরব েজশজষ 7 

কিই/রিই 7 

প্ররত, -প্ররত, প্ররত- 7 

প্রশ্নজবাধক রচহ্ন (?) 7 

প্রায়/-প্রায় 7 

বন্ধিীর ব্যবহার 7 

বজলা/কবাজলা, কজরা/ককাজরা 7 

বজসরছল/বজস রছল 8 

বহু, বহুল 8 

বহুবচি : -গুরল/-গুজলা/-গুলা, -সমূহ, -বৃ্, -গণ ইতযারদ 8 

বাাংলা কলখার িজে ইাংজররে কলখার ফজের আকার 8 

বাাংলা হরজফ রবজদরশ শব্দ রলখি বা প্ররতবণীকরণ 

(Transliteration) 

8 

রবকেরচহ্ন ( / ) 9 

রবিা, ছািা (ব্যতীত অজথ ে) 9 

রবজশষণ কলখার রিয়ি 9 

রবস্ময়রচহ্ন (!) 9 

-রবহীি 9 

কবাল্ড, আন্ডারলাইি, ইট্যারলক 9 

-িাজব, -রূজপ 10 

িারর/িারী 10 

-রিরত্তক 10 

িহা- 10 

মুখপে, মুখপাে 10 

ে, ে 10 

েথা, েথারবরহত 10 

ে-ফলা ( ¨ ) : রকছু রবভ্রারন্ত 10 

োবার/োওয়ার, কিয়া/কিওয়া 11 
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ভুরক্ত পৃষ্ঠা 

কে, কে-, কেই, কে-ই 11 

কেজহতু/কেইজহতু, কসজহতু/কসইজহতু 11 

র, ি, ঢ় 12 

করফ (  ©  ) 12 

লক্ষ্/লক্ষ্য 12 

কলাপরচহ্ন ( ’ ) 12 

শব্দজশজষর ‘ও’, ‘ই’ 12 

শব্দসাংজক্ষ্প 12 

ষষ্ঠ/৬ষ্ঠ ইতযারদ 13 

স, শ, ষ 13 

-সাংক্রান্ত 13 

সাংখ্যাবাচক শব্দ 13 

-সাংরিি, সাংরিি 13 

সজে/সাজথ 13 

সব/-সব 13 

সিারপকা ও অসিারপকা রক্রয়ার বািাি : বজল, কজর ইতযারদ 14 

সিাসবদ্ধ শব্দ 14 

সম্পন্ন, -সম্পন্ন 14 

-সহ, -সজিত, -সুদ্ধ 14 

সহকারী, উপ-, যুগ্ম, অরতররক্ত 14 

সহিীয়, সহিশীল 14 

-সহজোজগ 14 

সাধুরূপ, চরলতরূপ : রিজব/কিজব, রদজব/কদজব 15 

-সাজপক্ষ্, সাজপজক্ষ্ 15 

ি, স্থ 15 

হস্-রচহ্ন (  & ) 15 

হাইজফি ( - ) 15 

পরররশি ১ 

বাাংলা যুক্তবজণ ের রবরিি রূপ 

16 

পরররশি ২ 

বাাংলা একাজেরি প্ররিত বাাংলা বািাজির রিয়ি 

17 

পরররশি ৩ 

তৎসি শজব্দ ণ এবাং ষ ব্যবহাজরর রিয়ি : ণত্ব ও ষত্ব রবধাি 

21 
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অ 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

অওরত আওরাত 

অংশ গ্রহণ (ভাগ ননওয়া) অংশগ্রহণ 

অংশগ্রহণ (য াগদান) অংশ গ্রহণ 

অংশত অংশতঃ 

অংশীদার অংশশদার 

অংশীদারত্ব অংশীদাশরত্ব 

অংশীদাশর অংশীদারী 

অকশিত অকিীত 

অকথ্য অকত্থ 

অকপযে অ-কপযে 

অকর্ জক অ-কর্ জক 

অকর্ জণ্য অকর্ম্জণ্য 

অকর্ জা অ-কর্ জা 

অকল্পনীয় অকল্পণীয় 

অকল্যাণ অকল্যান 

অকল্যাণকর অকল্যাণ কর 

অকস্মাৎ অকস্যাৎ 

অকাট্য অকাঠ্য 

3 



2 

 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

অ-কার (অ-বযণ জর শিহ্ন) অকার 

অকারান্ত অ-কারান্ত 

অকাh©Ki অকাh© Ki 

অকাh©কাশরতা অকাh©কারীতা 

অকাh©কারী অকাh©কাশর 

অকাh©ক্ষর্ অ-কাh©ক্ষর্ 

অকালপক্ব অকালপক্ক 

অকালবর্ জণ অকাল বর্ জণ 

অকালবার্ জকয অকাল বার্ জকয 

অকালযবার্ন অকাল নবার্ন 

অকালমৃত্যয অকাল মৃত্যয 

অশকশিৎ অশকশিত 

অশকশিৎকর অশকশিৎ কর 

অকুণ্ঠ অকুন্ঠ 

অকুশণ্ঠত অকুশন্ঠত 

অকুশণ্ঠতশিত্ত (সরলর্না) অকুশণ্ঠত শিত্ত 

অকুশণ্ঠত শিযত্ত (সরল র্যন) অকুশণ্ঠতশিযত্ত 

অকুযতাভয় অকুতভয় 
অকুলান অকূলান 



3 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অকুলীন (বংশর্h©vদাহীন) অকুশলন 

অকুস্থল অকুস্তল 

অকূল অকুল 

অকৃতকাh© অ-কৃতকাh© 

অকৃতজ্ঞ অ-কৃতজ্ঞ 

অকৃতদার অকৃত দার 
অকৃশির্ অ-কৃশির্ 

অযকযর্া অযকর্ 

অযকলাস (শবণ. 

দানাদার নয়) 
অ-যকলাস 

অযেন অকযেন 

অযোপাস অকযোপাস 

অযোবর অকযোবর 
অক্রীত (শবণ.  া নকনা 

হয়শন) 
অকৃত 

অক্লান্তকর্ জা অক্লান্ত কর্ জা 

অশক্লষ্ট অশক্লস্ট 

অশক্লষ্টকর্ জা অশক্লষ্ট কর্ জা 

অযক্লযশ অযক্লযস 

অক্ষ অযক্ষা 



4 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অক্ষত অক্ষযতা 
অক্ষতযদহ (শবণ. 

ক্ষতহীন নদহশবশশষ্ট) 
অক্ষত নদহ 

অক্ষত নদযহ (অক্ষত 

নদহ শনযয়) 
অক্ষতযদযহ 

অক্ষতশরীর (শবণ. 

অক্ষতযদহ) 
অক্ষত শরীর 

অক্ষত শরীযর (অক্ষত 

শরীর শনযয়) 
অক্ষতশরীযর 

অক্ষদণ্ড অক্ষ দণ্ড 
অক্ষয় অকখ্বয় 
অক্ষরজ্ঞান অক্ষর জ্ঞান 
অক্ষরপশরিয় অক্ষর পশরিয় 
অক্ষরশবন্যাস অক্ষর শবন্যাস 
অক্ষরবৃত্ত অক্ষর বৃত্ত 
অক্ষযরখ্া অক্ষ নরখ্া 
অক্ষশশি অক্ষ শশি 
অক্ষাংশ অক্ষংশ 
অশক্ষযকাের অশক্ষ নকাের 
অশক্ষযগালক অশক্ষ নগালক 
অশক্ষতারকা অশক্ষ তারকা 



5 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

অক্ষীয় অশক্ষয় 

অক্ষুণ্ন অক্ষুন্ন 

অশিযর্ন অকশসযর্ন 

অশিযেশন অকশসযেশন 

অখ্ণ্ড অখ্ন্ড 

অখ্ণ্ডত্ব অখ্ণ্ড-ত্ব 
অখ্ণ্ডনীয় অখ্ন্ডণীয় 
অখ্শণ্ডত অখ্ণ্ডীত 
অখ্ণ্ডয (অখ্ণ্ডনীয়) অখ্ণ্ড 
অখ্াদ্য অ-খ্াদ্য 
অখুশশ অখুশী  
অখ্যাত অক্ষাত 
অগশণত অগশনত 
অগতযা অগত্তা 
অগভীর অ-গভীর 
অগুনশত অগুণশত 
অযগাির অ-যগাির 
অযগাছাযলা অযগাছাল 
অশিকন্যা অশি কন্যা 
অশিকাণ্ড অশি কাণ্ড 



6 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশিকুণ্ড অশি কুণ্ড 
অশিযকাণ অশি নকাণ 
অশিগভজ অশি গভ জ 
অশিশগশর অশি শগশর 
অশিদগ্ধ অশি দগ্ধ 
অশিশনব জাপণ অশিশনব জাপন 
অশিপরীক্ষা অশি পরীক্ষা 
অশিপূর্া অশি পূর্া 
অশিবণ জ অশি বণ জ 
অশিবর্ জণ অশি বর্ জণ 
অশিবলয় অশি বলয় 
অশিবীণা অশি বীণা 
অশির্ন্ত্র অশি র্ন্ত্র 
অশির্ান্দ্য অশি র্ান্দ্য 
অশিমূশতজ অশি মূশতজ 
অশিমূল্য অশি মূল্য 
অশিশর্ জা অশি শর্ জা 

অশিশশখ্া অশি শশখ্া 
অশিসংয াগ অশি সংয াগ 
অশিসাক্ষী অশি সাক্ষী 



7 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশিসাৎ অশিস্যাৎ 
অশিস্ফুশলঙ্গ অশি স্ফুশলঙ্গ 
অিযাশয় অিাশয় 
অিযযৎপাত অিযৎপাত 
অগ্রগণ্য অগ্রগন্য 
অগ্রগশত অগ্র গশত 
অগ্রগার্ী অগ্রগাশর্ 
অগ্রর্ অগ্রযর্া 
অগ্রর্প্রশতর্ অগ্রর্ প্রশতর্ 
অগ্রশর্হ্বা অগ্র শর্হ্বা 
অগ্রণী অগ্রনী 
অগ্রদূত অগ্র দূত 
অগ্রপশ্চাৎ অগ্র-পশ্চাত 

অগ্রবতী অগ্রবশতজ 
অগ্রভাগ অগ্র ভাগ 
অগ্রহণীয় অগ্রহনীয় 
অগ্রহায়ণ অগ্রহায়ন 
অগ্রাশর্কার অগ্রার্ীকার 
অগ্রাহয অ-গ্রাহয 
অশগ্রর্ অগ্রীর্ 



8 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অঘেন অঘেণ 
অঘেনঘেনপেীয়সী অঘেন ঘেন পেীয়সী 
অঘটিত অঘেীত 
অযঘার্ধ্বশন অযঘার্ ধ্বশন 
অযঘাশর্ত অযঘার্ীত 
অঘ্রান (অগ্রহায়ণ) অঘ্রাণ 
অঙ্ক অংক 
অঙ্কন অঙ্কণ 
অঙ্কবািক অঙ্ক বািক 
অঙ্কশাস্ত্র অঙ্ক শাস্ত্র 
অঙ্কশাস্ত্রশবদ অঙ্ক শাস্ত্রশবদ 
অশঙ্কত অঙ্কীত 
অঙ্কুর অংকুর 

অঙ্কুশরত অঙ্কুরীত 
অঙ্কুযরাদ&গর্ অংকুযরাদগর্ 
অঙ্গযেদন অঙ্গযছদন 
অঙ্গন অঙ্গণ 
অঙ্গপ্রতযঙ্গ অঙ্গ প্রতযঙ্গ 
অঙ্গশবকৃশত অঙ্গ শবকৃশত 
অঙ্গববকল্য অঙ্গ ববকল্য 



9 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অঙ্গভশঙ্গ অঙ্গভঙ্গী 
অঙ্গরার্য অঙ্গ রার্য 
অঙ্গসংগঠন অঙ্গ সংগঠন 
অঙ্গসংস্থান অঙ্গ সংস্থান 
অঙ্গযসৌষ্ঠব অঙ্গ নসৌষ্ঠব 
অঙ্গহাশন অঙ্গহানী 
অঙ্গাশঙ্গ অঙ্গাঙ্গী 
অঙ্গাশঙ্গভাযব অঙ্গাশঙ্গ ভাযব 
অঙ্গার অংগার 
অঙ্গীকরণ অশঙ্গকরণ 
অঙ্গীকারবদ্ধ অঙ্গীকারাবদ্ধ 
অঙ্গীকৃত অশঙ্গকৃত 
অঙ্গীভূত অঙ্গীভুত 
অঙ্গুশল অংগুশল, অঙ্গুলী 
অঙ্গুশলশনযদ জশ অংগুশল শনযদ জশ 
অঙ্গুশলসংযকত অংগুশল সংযকত 
অশিশকৎসনীয় অশিশকৎস্যনীয় 
অশিশকৎস্য অশিশকৎস 
অশিন অিীন 
অশিন্তনীয় অশিন্তযনীয় 

4 



10 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশিশন্ততপূব জ অশিশন্তত পূব জ 
অশিশহ্নত অশিহ্নীত 
অচূশণ জত অচুনীত 
অযিতন অ-যিতন 
অযিশষ্টত অযিষ্টীত 
অবিতন্য অ-বিতন্য 
অচ্ছুত অচ্ছুৎ 
অযেদ্য অযছদ্য 
অশছ ওশছ 
অশছয়তনার্া ওশছয়তনার্া 
অর্ পাড়াগাঁ অর্পাড়াগাঁ 
অর্ন্মা অ-র্ন্মা 
অর্স্র অর্শ্র 

অর্াশনত অর্ানীত 
অর্াযন্ত অর্ানযত 
অর্ীণ জ অর্ীন জ 
অজু অযু 
অজুহাত ওজুহাত 
অবর্ব অ-বর্ব 
অবর্ব সার অবর্বসার 



11 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অজ্ঞাত অ-জ্ঞাত 
অজ্ঞাতনার্া অজ্ঞাত নার্া 
অজ্ঞাতপশরিয় অজ্ঞাত পশরিয় 
অজ্ঞাতসাযর অজ্ঞাত সাযর 
অজ্ঞাপনীয় অজ্ঞাপণীয় 
অজ্ঞাবাদ অজ্ঞা বাদ 
অজ্ঞাবাদী অজ্ঞা বাশদ 

অযজ্ঞয় অ-যজ্ঞয় 
অযজ্ঞয়বাদ অযজ্ঞয় বাদ 
অঞ্জশল অঞ্জলী 
অেশব অেবী 
অেল অ-েল 
অটুে অটূে 
অযোগ্রাফ অযো গ্রাফ 
অযোম্যাটিক অযোযর্টিক 
অট্টাশলকা অট্রাশলকা 
অশেে ওশেে 
অশেের ওশেের 
অশেশন অশেসন 
অড়বরই অড়বড়ই 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অড়হর অরহর 
অযেল অ-যেল 
অণু অনু 
অণুর্ীব অনুর্ীব 
অণুবীক্ষণ অনুবীক্ষণ 
অণ্ডযকার্ অন্ডযকার্ 
অতএব অতঃএব 

অতঃপর অতপর 
অতশকজত অতকীত 
অতলাশন্তক অতলান্তীক 
অতশত অযতাশযতা 
অশত অতী 
অশতকিন অতীকিন 
অশতকায় অতীকায় 
অশতক্রর্ণীয় অশতক্রর্নীয় 
অশতক্রম্য অশতক্রাম্য 
অশতক্রান্ত অতীক্রান্ত 
অশতিালাক অশত িালাক 
অশতশিপরায়ণ অশতশিপরায়ন 
অশতশিবৎসল অশতশি বৎসল 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশতশিশালা অশতশি শালা 
অশতপ্রাকৃত অশতপ্রকৃত 
অশতবাশহত অশতবাহীত 
অশতবৃশষ্ট অতীবৃশষ্ট 
অশতযবগুশন অশতযবগুনী 
অশতভুর্ অশতভূর্ 
অশতর্ানব অতীর্ানব 
অশতর্ানশবক অতীর্ানশবক 
অশতরঞ্জন অশতরঞ্জণ 
অশতরশঞ্জত অশতরঞ্জীত 
অশতশরি অতীশরি 
অশতশয় অতীশয় 
অশতশযয়াশি অশতশয়শি 
অশতষ্ঠ অতীষ্ঠ, অশতষ্ট 
অতীশিয় অশতিীয় 
অতীত অশতত 
অতীব অশতব 
অত্যলনীয় অত্যলণীয় 
অতৃশি অ-তৃশি 
অতযশর্ক অতযাশর্ক 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অতযন্ত অতযান্ত 
অতযল্প অতযাল্প 
অতযািাশরত অতযািারীত 
অতযািারী অতযািাশর 
অতযাধুশনক অতযাধুনীক 
অতযাবশ্যক অতযাবাশ্যক 
অতযাশ্চh© অতযািh© 
অতযাসন্ন অতযাস্যন্ন 
অত্যযশি অত্যযশি 
অিই অবি 
অিব জ অিযব জা 
অদক্ষ অ-দক্ষ 
অদরকাশর অদরকারী 
অদলবদল অদল বদল 
অদাহয অ-দাহয 
অদীশক্ষত অশদক্ষীত 
অদূর অদুর 
অদূরদশশ জতা অদূরদশীতা 
অদূরদশী অদূরদশশ জ 
অদূরবতী অদুরবতী 



15 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অদূরভশবষ্যৎ অদূর ভশবষ্যত 
অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট 
অদৃষ্টপূব জ অদৃষ্ট পূব জ 
অদৃষ্টবাদ অদৃষ্ট বাদ 
অদৃষ্টবাশদতা অদৃষ্টবাদীতা 
অদৃষ্টবাদী অদৃষ্টবাশদ 
অশিতীয় অ-শিতীয় 
অবিতবাদ অবদতযবাদ 
অদ্ভযত অদূ্ভত 
অদ্য (আর্) আদ্য 
অদ্যাশপ অদ্যশপ 
অদ্যাবশর্ অদ্যবশর্ 
অদ্রবণীয় অদ্রবনীয় 
অদ্রাব্য অ-দ্রাব্য 
অর্ঃক্রর্ অযর্াক্রর্ 
অর্ঃপতন অর্পতন 
অর্ঃস্থ অর্স্থ 
অর্র্ণ জ অর্র্ন জ 
অর্যরাষ্ঠ অর্ঃরষ্ঠ 
অর্যরৌষ্ঠয অর্ঃযরৌষ্ঠ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অর্র্ জিারী অর্র্ জিাশর 
অর্র্ জপরায়ণ অর্র্ জপরায়ন 
অর্স্তন অর্ঃস্তন 
অশর্কতর অশর্কতযরা 
অশর্কন্তু  অর্ীকন্তু 
অশর্করণ অশর্করন 
অশর্কতজা অর্ীকতজা 
অশর্কাংশ অর্ীকাংশ 
অশর্কারচুযত অশর্কার চূযত 
অশর্কাশরণী অশর্কারীশন 
অশর্কারী অশর্কাশর 
অশর্কৃত অর্ীকৃত 
অশর্গ্রহণ অশর্গ্রহন 
অশর্শর্হ্বা অশর্ শর্হ্বা 
অশর্দির অশর্ দির 
অশর্নায়ক অর্ীনায়ক 
অশর্বর্ জ অর্ীবর্ জ 
অশর্বৃত্ত অশর্ বৃত্ত 
অশর্বাসী অশর্বাশস 
অশর্যবশন অশর্যবসন 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশর্ভুি অশর্ভূি 
অশর্র্াংস অর্ীর্াংস 
অশর্ষ্ঠাতা অশর্ষ্টাতা 
অশর্শষ্ঠত অশর্শষ্টত 
অর্ীক্ষক অশর্ক্ষক 
অর্ীন অর্ীনস্থ 
অর্ীর অশর্র 
অর্ীশ্বর অশর্শ্বর 
অধুনা অধূনা 
অবর্ জ অবর্র্য্জ 
অযর্াগশত অর্ঃগশত 
অযর্াবদন অর্ঃবদন 
অধ্যক্ষ অধ্যাক্ষ 
অধ্যবসায় অধ্যাবসায় 
অধ্যয়ন অধ্যায়ণ 
অধ্যাত্ম আধ্যাত্ম 
অধ্যাযদশ অধ্যা নদশ 
অধ্যাপনা অধ্যাপণা 
অধুযশর্ত অধূযশর্ত 
অনগ্রসর অণগ্রসর 

5 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অনেন অনােন 
অনড় অনর 
অনশতক্রর্ণ অনশতক্রর্ন 
অনশতপূযব জ অনশতপূযব জ 
অনশতশবলযে অনশত শবলযে 
অনশর্ক অণশর্ক 
অনশর্কারিি জা অনশর্কার িি জা 
অনশর্কারপ্রযবশ অশর্কার প্রযবশ 
অননুকরণীয় অনণুকরণীয় 
অননুশর্ত অনণুশর্ত 
অননুযর্াদন অনণুযর্াদন 
অনুযর্াশদত অনুযর্াদীত 
অনন্বয়ী অনন্বশয় 
অনন্যসার্ারণ অনন্য সার্ারণ 
অনযন্যাপায় অনন্যপায় 
অনবদ্য অনাবদ্য 
অনবর্ানবশত অনবর্ানবশতঃ 
অনবরত অণবরত 
অনশভযপ্রত অনভীযপ্রত 
অনভযস্ত অনভযস্থ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অনর্নীয় অনর্ণীয় 
অনশনকারী অনশণকাশর 
অনশন র্র্ জঘে অনশনর্র্ জঘে 
অনস্বীকাh© অনশশকাh© 
অনাকাশিত অনাকাংশখ্ত 
অনাক্রর্ণ অনাক্রর্ন 
অনাড়ের অনারেড় 
অনািাশ্রর্ অনািশ্রর্ 
অনাদাশয় অনাদায়ী 
অনাপশত্তপি অনাপশত্ত পি 
অনাবশ্যক অণাবশ্যক 
অনাবাশদ অনাবাদী 
অনাবাশসক অনাবাসীক 
অনাবাসী অনাবাশস 
অনাশবষ্কৃত অনাশবস্কৃত 
অনাবৃশষ্ট অনা বৃশষ্ট 
অনারাশর অনারারী 
অনাদ্র জ অনাদ্র 
অনাh© অণাh© 
অনাস্থা অণাস্থা 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অনাহারী অনাহাশর 
অনাহূত (অশনর্শন্ত্রত) অনাহুত 
অশনোকৃত অশনো কৃত 
অশনোপূব জক অশনো পূব জক 
অশনচ্ছুক অশনচ্ছূক 
অশনন্দ্নীয় অশনন্দ্যনীয় 
অশনন্দ্য অশনন্দ্ 
অশনবাh© অশণবাh© 
অশনয়শন্ত্রত অশনয়ন্ত্রীত 
অশনয়শর্ত অশনয়র্ীত 
অশনরূশপত অশনরুশপত 
অশনণীত অশননীত 
অশনযণ জয় অশনযন জয় 
অশনশদ জষ্ট অশনশদ জস্ট 
অশনর্ জাশরত অশনর্ জারীত 
অশনব জিনীয় অশনব জািনীয় 
অশনব জাণ অশনব জান 
অশনষ্ট অনীষ্ট 
অশনষ্টকর অশনষ্ট কর 
অশনষ্টকারী অশনষ্টকাশর 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশনষ্পন্ন অশনস্পন্ন 
অনীশিত অশনশস্পত 
অনীহা অশনহা 
অনুকম্পা অণুকম্পা 
অনুকরণ অনুকরন 
অনুকরণকারী অণুকরণকাশর 
অনুকরণীয় অনুকরনীয় 
অনুকূল অনুকুল 
অনুক্রর্শণকা অনুক্রর্শনকা 
অনুক্ষণ অণুক্ষণ 
অনুগত অণুগত 
অনুগার্ী অনুগাশর্ 
অনুগ্রহপূব জক অণুগ্রহ পূব জক 
অনুগ্রহপ্রািী অনুগ্রহ প্রািী 
অনুঘেক অণুঘেক 
অনুির অণুির 
অনুশিত অণুশিত 
অনুচ্চারণীয় অণুচ্চারনীয় 
অনুযেদ অণুযেদ 
অনুর্ঙ্ঘাশস্থ অণুর্ঙ্ঘাশস্ত 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অনুর্প্রশতর্ অনুর্প্রতীর্ 
অনুজ্জ্বল অনুজ্জল 
অনুজ্ঞা অণুজ্ঞা 
অনুজ্ঞাপি অনুজ্ঞা পি 
অনুতি অণুতি 

অনুত্তীণ জ অণুত্তীন জ 
অনুদান অণুদান 
অনুশদত ( া উশদত 

হয়শন) 
অনূশদত 

অনুদ&Nvটিত অনুদ্ঘাটিত 
অনুদ&বায়ী অনুিায়ী 

অনুর্াবন অণুর্াবন 

অনুনাশসক আনুনাশসক 
অনুন্নত অণুন্নত 
অনুপযুি অনুযপাযুি 

অনুপয াশগতা অনুপয াগীতা 
অনুপয াগী অনুপয াশগ 

অনুপশস্থশত অণুপশস্থশত 
অনুপাত অণুপাত 
অনুপুঙ্খ অনুপুংখ্ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অনুপূব জ অণুপূব জ 
অনুপ্রযবশ অণুপ্রযবশ 
অনুপ্রাশণত অনুপ্রাশনত 
অনুপ্রাস অণুপ্রাস 
অনুযপ্ররণা অনুযপ্ররনা 
অনুবাদ অনূবাদ 
অনুশবশর্ অনূশবশর্ 
অনুশবভাগ অণুশবভাগ 
অনুযবদন অণুযবদন 
অনুভূশত অনুভুশত 
অনুভূশতপ্রবণ অনুভূশত প্রবণ 
অনুভূশর্ক আনুভূশর্ক 
অনুর্শত অণুর্শত 
অনুর্শতপি অনুর্শত পি 
অনুর্ানশনভ জর অনুর্ান শনভ জর 
অনুর্ানসাযপক্ষ অনুর্ান সাযপক্ষ 
অনুশর্ত অনূশর্ত 
অনুযর্াদনক্রযর্ অনুযর্াদন ক্রযর্ 
অনুযর্াশদত অনুযর্াদীত 
অনু ায়ী  অনু াশয় 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অনুয াগকারী অনুয াগকাশর 
অনুরি অণুরি 
অনুরণন অনুরনন 
অনুরশণত অনুরণীত 
অনুরাগী অনুরাশগ 
অনুরুদ্ধ অনুরূদ্ধ 
অনুরূপ অনুরুপ 
অনুযরার্ক্রযর্ অনুযরার্ ক্রযর্ 
অনুশলখ্ন অণুশলখ্ন 
অনুশলশপ অণুশলশপ 
অনুশলশপকার অনুশলশপ কার 
অনুযলখ্ক অনুশলখ্ক 
অনুশাসন অণুশাসন 
অনুশীলন অনুশীলণ 
অনুশীলনী অনুশীলশন 
অনুশীশলত অনুশীলীত 
অনুযশািনা অণুযশািনা 
অনুর্ঙ্গ অনুসঙ্গ 
অনুর্ঙ্গী অনুসঙ্গী 
অনুর্দ অনুসদ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অনুষ্টযপ অনুস্টুপ 

অনুষ্ঠাতব্য অনুশষ্ঠতব্য 

অনুসন্ধানকারী অনুসন্ধানকাশর 

অনুসন্ধানী অনুসন্ধাশন 

অনুসশন্ধৎসা অনুসশন্ধতসা 

অনুসরণ অণুসরন 

অনুসগ জ অনুস্বগ জ 

অনুসারী অনুসাশর 

অনুশসদ্ধান্ত অণুশসদ্ধান্ত 

অনুস্বাক্ষর অণুস্বাক্ষর 

অনূশদত অনুশদত 

অনূধ্বজ অনূর্ জ/অনুধ্বজ 

অযনকক্ষণ অযনক ক্ষণ 

অযনকপ্রকার অযনক প্রকার 

অযনকাংযশ অযনকংযশ 

অবনকয অবন্যক 

অবনশেক অবনেীক 

অবনশতক অবনতীক 

অন্তঃকরণ অন্তকরণ 

6 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অন্তঃকলহ অন্তকজলহ 
অন্তঃপুর অন্তপুর 
অন্তঃপুরবাশসনী অন্তঃপুর বাশসনী 
অন্তঃশুল্ক অন্তশুল্ক 
অন্তঃসত্ত্বা অন্তঃসত্তা 
অন্তঃসারশূন্য অন্তসারশূন্য 
অন্তঃস্থ অন্তস্থ 
অন্তরকলন অন্তকজলন 
অন্তরঙ্গ অন্তরংগ 
অন্তরায় অন্ত রায় 
অন্তশরক্ষ অন্তরীক্ষ 
অন্তশরন অন্তরীণ 
অন্তরীপ অন্তশরপ 
অন্তগ জত অন্তজগত 
অন্তর্গ জঢ় অন্তগুজঢ় 
অন্তঘ জাত অন্তজঘাত 
অন্তঘ জাতমূলক অন্তঘ জাত মূলক 
অন্তঘ জাতী অন্তঘ জাশত 
অন্তদৃ জশষ্ট অন্তঃদৃশষ্ট 
অন্তিজন্দ্ব অন্তন্দ্বজন্দ্ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অন্তর্ জান অন্তঃর্ান 
অন্তশন জশহত অন্তশন জহীত 
অন্তব জতী অন্তবতী 
অন্তব জাশণর্য অন্তঃবাশণর্য 
অন্তভু জি অন্তভূ জি 
অন্তভু জশি অন্তভূ জশি 
অন্তভূ জত অন্তভু জত 
অন্তযভজদী অন্তযভজশদ 
অন্তর্ম জখ্ী অন্তর্ম জশখ্ 
অন্ত জার্ী অন্ত জাশর্ 
অন্তস্তল অন্তস্থল 
অন্তস্থ অন্তঃস্থ 
অন্তহীন অন্তশহন 
অশন্তর্ অন্তীর্ 
অযন্তবাসী অযন্তবাশস 
অন্তযর্ অন্তর্ 
অন্তযবণ জ অন্তবণ জ 
অন্তযানুপ্রাস অন্তাণুপ্রাস 
অযন্তযশষ্ট অযন্তযশষ্টয 
অযন্তযশষ্টশক্রয়া অযন্তযশষ্ট শক্রয়া 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অন্দ্রর্হল অন্দ্র র্হল 
অন্ধকারােন্ন অন্ধকারেন্ন 
অন্ধশবশ্বাস অন্ধ শবশ্বাস 
অন্নশিন্তা অন্ন শিন্তা 
অন্ননাশল অন্ননালী 
অন্নপ্রাশন অন্নপ্রাসন 
অন্নবস্ত্র অন্ন বস্ত্র 
অন্নসংস্থান অন্ন সংস্থান 
অন্নাভাব অন্নভাব 
অযন্বর্ণ অযন্বর্ন 
অন্যতর্ অন্য তর্ 
অন্যর্র্ জাবলেী অন্য র্র্ জাবলেী 
অন্যর্নস্ক অন্যর্নষ্ক 
অন্যার্য্ অন্যর্য্ 
অন্যায়কারী অন্যায় কারী 
অন্যায়ভাযব অন্যায় ভাযব 
অন্যায়ািরণ অন্যায়িরণ 
অনূযন অনুযন 
অপকর্ জ অপকশ জ 
অপকাশরতা অপকারীতা 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অপকারী অপকাশর 
অপকীশতজ অপকীতী 
অপকৃশত অপকৃতী 
অপক্ব অপক্ক 
অপক্ষপাত অ-পক্ষপাত 
অপক্ষপাশতত্ব অপক্ষপাতীত্ব 
অপক্ষপাতী অপক্ষপাশত 
অপঘাত অপ ঘাত 
অপিয়কারী অপিয়কাশর 
অপযিষ্টা অপ নিষ্টা 
অপতযযেহ অপতয নেহ 
অপথ্য অ-পথ্য 
অপদস্থ অপদস্ত 
অপযনাদন অপনদন 
অপপ্রিার অপ-প্রিার 
অপপ্রযয়াগ অপ-প্রযয়াগ 
অপব্যবহার অপ-ব্যবহার 
অপব্যয় অপ-ব্যয় 
অপব্যশয়তা অপব্যয়ীতা 
অপব্যয়ী অপব্যশয় 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অপভ্রংশ অপভ্রংস 
অপর্ানর্নক অপর্ান র্নক 
অপর্ানসূিক অপর্ান সূিক 
অপর্াশনত অপর্ানীত 
অপমৃত্যয অপ-মৃত্যয 
অপরাশর্ত অ-পরাশর্ত 
অপরাযর্য় অ-পরাযর্য় 
অপরার্র্মি অপরার্ র্মি 
অপরার্মূলক অপরার্ মূলক 
অপরাহ্ণ অপরাহ্ন 
অপশরকশল্পত অপরীকশল্পত 
অপশরেন্ন অ-পশরেন্ন 
অপশরণত অপশরনত 
অপশরণার্দশশ জতা অপশরণার্দশীতা 
অপশরণার্দশী অপশরনার্দশী 
অপশরবতজনশীল অপশরবতজন শীল 
অপশরবতজনীয় অপশরবতজশনয় 
অপশরবশতজত অপশরবতীত 
অপশরবাহী অপশরবাশহ 
অপশরশুদ্ধ অপশরসুদ্ধ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অপশরযশাশর্ত অপশরযশার্ীত 
অপশরষ্কার অপশরস্কার 
অপশরসর অপশরশর 
অপশরহাh© অপরীহাh© 
অপরীশক্ষত অপশরক্ষীত 
অপরূপ অপরুপ 
অপh©vি অ-পh©vি 
অপলাপ অযপালাপ 
অপসংস্কৃশত অপ-সংস্কৃশত 
অপসারণ অপসারন 
অপসাশরত অপসারীত 
অপশসদ্ধান্ত অপ-শসদ্ধান্ত 
অপশস্রয়র্াণ অপসৃয়র্াণ 
অপহরণ অপহরন 
অপাO&‡³q অপাঙযতয় 
অপারগ অ-পারগ 
অপারগতা অ-পারগতা 
অপুশষ্ট অপুশস্ট 
অপুষ্পক অপুস্পক 
অপূরণীয় অপূরনীয় 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অযপক্ষর্াণ অযপক্ষর্ান 
অযপক্ষাকৃত অযপক্ষা কৃত 
অযপশাদাশর অযপশাদারী 
অপ্রকাশশত অ-প্রকাশশত 
অপ্রকৃশতস্থ অপ্রকৃতস্থ 
অপ্রিশলত অপ্রিলীত 
অপ্রশতকাh© অপ্রশতকাh©¨ 
অপ্রশতিন্দ্বী অপ্রশতিশন্দ্ 
অপ্রশতযরাধ্য অ-প্রশতযরাধ্য 
অপ্রত্যল অ-প্রত্যল 
অপ্রতযাশশত অপ্রতযাশীত 
অপ্রর্ান অ-প্রর্ান 
অপ্রযয়ার্নীয় অ-প্রযয়ার্নীয় 
অপ্রশস্ত অ-প্রশস্ত 
অপ্রাকৃত অ-প্রাকৃত 
অপ্রািবয়স্ক অপ্রািবয়ষ্ক 
অপ্রার্াশণক অপ্রার্াণীক 
অপ্রার্াণ্য অ-প্রার্ান্য 
অপ্রাসশঙ্গক অ-প্রাসশঙ্গক 
অপ্রীশতকর অশপ্রশতকর 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অফযসে অপযসে 
অশফসীয় অশফশসয় 
অবকলন অবকলণ 
অবকশলত অবকলীত 
অবকাঠাযর্া অব-কাঠাযর্া 
অবকাশ াপন অবকাশ  াপন 
অবক্ষয় অব ক্ষয় 
অবগশত অবগতী 
অবগাহন অবগাহণ 
অবগুণ্ঠন অবগুন্ঠন 
অবযিতন অবযিতনা 
অবতরণ অবতরন 
অবতরশণকা অবতরশনকা 
অবতারণা অবতারনা 
অবতীণ জ অবতীন জ 
অবদর্ন অবদর্ণ 
অবদশর্ত অবদর্ীত 
অবদশলয াগ্য অবদলী ন াগ্য 
অবর্াশরত অবর্ারীত 
অবনর্ন অবনর্ণ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অববাশহকা অববাহীকা 
অবর্াননা অবর্াণনা 
অবর্মি অব র্মি 
অবমূল্যায়ন অবমূল্যায়ণ 
অবযরার্প্রিা অবযরার্ প্রিা 
অবযরাহণ অবযরাহন 
অবযরাহী অবযরাশহ 
অবণ জনীয় অবন জনীয় 
অবলীলা অবশললা 
অবলুশি অবলুিী 
অবযলাকন অবযলাকণ 
অবযলাশহত রশি অবযলাশহতরশি 
অবশশষ্টাংশ অবশশষ্টাংস 
অবশ্যকরণীয় অবশ্য করণীয় 
অবশ্যকতজব্য

  
অবশ্য কতজব্য 

অবশ্যপালনীয় অবশ্য পালনীয় 
অবশ্যম্ভাশবতা অবশ্যম্ভাবীতা 
অবশ্যম্ভাবী অবশ্যম্ভাশব 
অবসরকালীন অবসরকাশলন 



35 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অবসরপ্রাি অবসর প্রাি 
অবসরভাতা অবসর ভাতা 
অবস্থাদৃযষ্ট অবস্থা দৃযষ্ট 
অবস্থানুসাযর অবস্থাণুসাযর 
অবস্থাপন্ন অবস্থাপণ্ন 

অবশস্থশত অবশস্থতী 

অবশহত অবহীত 
অবাঙাশল অবাঙালী 
অবাশিত অবািীত 

অবার্ বাশণর্য অবার্বাশণর্য 
অবান্তর অবাণ্তর 
অশবকল্প অ-শবকল্প 

অশবক্রীত (শবশক্র হয়শন 

এর্ন) 
অশবশক্রত 

অশবিশলত অশবিলীত 

অশবযেদ্য অশবযেদ্দ 
অশবতশকজত অ-শবতশকজত 
অশবশদত অশবদীত 

অশবদ্যর্াযন অ-শবদ্যর্াযন 
অশবযর্য় অ-শবযর্য় 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশবনশ্বর অশবনশ্যর 
অশবন্যস্ত অশবন্যাস্ত 
অশববাশহত অশববাহীত 
অশবযবিনাপ্রসূত অশবযবিনা প্রসূত 
অশবযবিয অ-শবযবিয 
অশবভি অ-শবভি 
অশবভার্য অশবভার্য্ 
অশবশর্শ্র অ-শবশর্শ্র 
অশবমৃশ্যকাশরতা অশবমৃশ্যকারীতা 
অশবমৃশ্যকারী অশবমৃষ্যকারী 
অশবলযে অবীলযে 
অশবশুদ্ধ অ-শবশুদ্ধ 

অশবশ্বস্ত অ-শবশ্বস্ত 
অশবসংবাশদত অশবসংবাদীত 
অশবসংবাদী অশবসংবাশদ 
অশবস্মরণীয় অশবস্বরণীয় 
অযবক্ষক অযবখ্যক 
অযবক্ষণ অযবক্ষন 
অযবক্ষণীয় অযবক্ষনীয় 
অযবক্ষর্াণ, অযবক্ষযর্াণ অযবক্ষর্ান 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অযবক্ষার্ীন অযবক্ষাশর্ন 
অববতশনক অববতনীক 
অব্যি অব্যাি 
অব্যবস্থা অব্যাবস্থা 
অব্যবহাh© অব্যবহাh©¨  
অব্যবশহতপরবতী অব্যবশহত পরবতী 
অব্যবশহতপূব জবতী অব্যবশহত পূব জবতী 
অব্যবশহতপূযব জ অব্যবশহত পূযব জ 
অব্যবহৃত অব্যাবহৃত 

অব্যয়ীভাব অব্যায়ীভাব 
অব্যাখ্যাত অ-ব্যাখ্যাত 
অব্যাহতভাযব অব্যাহত ভাযব 
অব্যাহশত অব্যাহতী 
অভয়ারণ্য অভয়রান্য 
অভাবগ্রস্ত অভাবগ্রস্থ 
অভাশবতপূব জ অভাশবত পূব জ 
অভাবী অভাশব 
অশভকর্ জ অশভকশ জ 
অশভযক্ষপ অভীযক্ষপ 
অশভঘাত অভীঘাত 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশভর্াততন্ত্র অশভর্াত তন্ত্র 
অশভজ্ঞানপি অশভজ্ঞান পি 
অশভর্া অভীর্া 
অশভনন্দ্নপি অশভনন্দ্ন পি 
অশভনন্দ্নবাণী অশভনন্দ্ন বাণী 
অশভনশন্দ্ত অশভনন্দ্ীত 
অশভনবত্ব অশভনবতয 
অশভশনশবষ্ট অশভশনশবস্ট 
অশভশনযবশ অভীশনযবশ 

অশভনীত অশভশনত 
অশভপ্রায় অশভ প্রায় 
অশভবাদন অশভভাদন 
অশভবাসন অশভবাশন 
অশভবাসনকারী অশভবাসনকাশর 
অশভবাসী অশভবাশস 
অশভব্যশি অশভব্যাশি 
অশভব্যশিবাদ অশভব্যশি বাদ 
অশভভাবক অশবভাবক 
অশভভার্ণ অশভভার্ন 
অশভভূত অশভভুত 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশভর্ত অভীর্ত 
অশভর্মখ্ অশভমূখ্ 
অশভর্মখ্ী অশভর্মশখ্ 
অশভযুি অশভ যুি 
অশভয ািা অশভযর্ািা 
অশভয ার্ন অশভয াযর্ান 
অশভয াশর্ত অশভয ার্ীত 
অশভরুশি অশভরুিী 
অশভলার্ অশভলাশ 

অশভশংসন অশভসংশন 
অশভশংশসত অশভসংশশত 
অশভশর্ি অশভশসি 
অশভযর্ক অশভযসক 
অশভসন্দ্ভজ অশভর্ন্দ্ভজ 
অশভসশন্ধ অশভসশন্দ্ 
অশভশহত অশভহীত 
অভীিা অশভিা 
অভীষ্ট অভীষ্ঠ 
অভুি অভূি 
অভূতপূব জ অভুতপূব জ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অভযন্তরস্থ অভযন্তরস্ত 
অভযন্তরীণ অভযন্তরীন 
অভযি জনা অভযি জণা 
অভযি জনাসভা অভযি জনা সভা 
অভযস্ত অভযস্থ 
অভযাগত অভযগত 
অভুযত্থান অভূযত্থান 
অভুযদয় অভূযদয় 
অর্যনানীত অর্যনাশনত 

অর্যনায াশগতা অর্যনায াগীতা 
অর্যনায াগী অর্যনায াশগ 
অর্রত্ব অর্রত্ত্ব 
অর্সৃণ অর্সৃন 
অর্ানশবক অর্াণশবক 
অর্ানুশর্ক অর্ানুশসক 
অর্াবস্যা অর্াবশ্যা 
অর্ার্জনীয় অর্ার্জশনয় 
অশর্তব্যশয়তা অশর্তব্যয়ীতা 
অশর্তব্যয়ী অশর্তব্যশয় 
অশর্তভার্ী অশর্তভাশর্ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশর্িাক্ষর অ-শর্িাক্ষর 

অর্ীর্াংশসত অশর্র্াংসীত 

অর্মদ্রণয াগ্য অর্মদ্রনয াগ্য 

অমূলক অর্মলক 

অযর্র্াবী অ-যর্র্াবী 

অযর্রুদণ্ডী অ-যর্রুদণ্ডী 

অম্লর্ান অম্ল ান 

অম্লানবদযন অম্লান বদযন 

অ াশিতভাযব অ াশিত ভাযব 

অযয়লক্লি অযয়ল ক্লি 

অযয়ল নপইশটং অযয়লযপইশটং 

অযয়ল নপপার অযয়লযপপার 

অরণ্য অরন্য 

অরুশিকর অ-রুশিকর 

অরুণ অরুন 

অশকজে অরশকে 

অযকজস্ট্রা অরযকস্ট্রা 

অঘ জয অঘ জ 



42 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

অশর্জত অর্ীত 

অে জার অরোর 
অি জকরী অি জকশর 
অি জকষ্ট অি জ কষ্ট 
অি জদণ্ড অি জ দণ্ড 
অি জনীশত অি জশনতী 
অি জবনশতক অি জবনতীক 
অি জপূণ জ অি জপূন জ 

অি জপ্রাশি অি জ প্রাশি 
অি জবহ অি জ-বহ 
অি জশবজ্ঞান অি জ শবজ্ঞান 
অি জশবশনযয়াগ অি জ-শবশনযয়াগ 
অি জব্যবস্থা অি জ-ব্যবস্থা 
অি জব্যয় অি জ-ব্যয় 
অি জভান্ডার অি জ ভাণ্ডার 
অি জমূল্য অি জ-মূল্য 
অি জযলালুপ অি জযলালূপ 
অি জশালী অি জ শালী 
অি জশাস্ত্র অি জ-শাস্ত্র 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অি জসংকে অি জ-সংকে 
অি জসংগশত অি জ-সংগশত 
অি জসংগ্রহ অি জ-সংগ্রহ 
অি জসংস্থান অি জ সংস্থান 
অি জসিয় অি জ-সিয় 
অি জসম্পদ অি জ-সম্পদ 
অি জসাহার্য্ অি জ-সাহার্য্ 
অি জায়ন অি জায়ণ 
অযি জাপার্জন অি জপার্জন 
অর্ জিিাকৃশত অর্ জিিকৃশত 
অর্ জশদবস অর্ জ শদবস 
অর্ জনশর্ত অর্ জ নশর্ত 
অর্ জশনশর্ জত অর্ জশনর্ীত 
অর্ জর্াগর্ী অর্ জর্াগশর্ 
অর্ জমৃত অর্ জ মৃত 
অর্ জশশশক্ষত অর্ জ শশশক্ষত 
অর্ জাশঙ্গনী অর্ জাশঙ্গশন 
অর্ জাঙ্গী অর্ জাশঙ্গ 
অর্ জাশন অর্ জাসন 
অপ জণ অপ জন 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশপ জত অপীত 
অব জািীন অব জাশিন 
অলংকরণ অলঙ্করণ 
অলংকার অলঙ্কার 
অলংকৃত অলঙ্কৃত 
অলক্ষুযন অলক্ষুযণ 
অলঙ্ঘনীয় অলংঘনীয় 
অলাভর্নক অ-লাভর্নক 
অশলশখ্ত অ-শলশখ্ত 
অশলশম্পক অশলম্পীক 
অলীক অশলক 
অল্পবয়শস অল্প বয়সী 
অল্পবয়স্ক অল্পবয়ষ্ক 
অল্পশবদ্যা অল্প-শবদ্যা 
অল্পশবস্তর অল্প-শবস্তর 
অল্পভার্ী অল্পভাশর্ 
অল্পযর্য়াশদ অল্পযর্য়াদী 
অল্পস্বল্প অল্পসল্প 
অশশন অশনী 
অশশনসংযকত অশশন সংযকত 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশরীরী অশরীশর 
অশালীন অশাশলন 
অশশশক্ষত অ-শশশক্ষত 
অশশষ্টািরণ অশশষ্টািরন 
অশশষ্টািার অশশষ্টিার 
অশীশততর্ অশশশততর্ 
অশীশতপর অশশশতপর 
অশুদ্ধ অ-শুদ্ধ 
অশুশদ্ধপি অশুশদ্ধ পি 
অযশাকশলশপ অযশাক শলশপ 
অযশাকস্তম্ভ অযশাক স্তম্ভ 
অযশাশর্ত অ-যশাশর্ত 
অযশাভন অ-যশাভন 
অশ্বত্থ অশ্বি 
অশ্বশশি অশ্ব-শশি 
অশ্বারূঢ় অশ্বারুঢ় 
অশ্বাযরাহণ অশ্বাযরাহন 
অশ্বাযরাহী অশ্বাযরাশহ 
অশ্রু অশ্রূ 
অশ্রুশবসর্জন অশ্রু-শবসর্জন 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অশ্রুভারাক্রান্ত অশ্রু-ভারাক্রান্ত 
অশ্রুসংবরণ অশ্রু-সংবরণ 
অশ্রুসর্ল অশ্রু-সর্ল 
অশ্রুশসি অশ্রু-শসি 
অশ্লীল অশশ্লল 
অষ্টর্াত্য অস্টর্াত্য 
অষ্টপ্রহর অষ্ট প্রহর 
অষ্টভুর্ অষ্টভূর্ 
অষ্টর্ঙ্গলা অষ্ট র্ঙ্গলা 
অষ্টর্াংশ অষ্টর্াংস  
অষ্টর্ী অষ্টশর্ 
অষ্টাদশ অষ্টদশ 
অষ্টাদশী অষ্টাদশশ 
অষ্টাধ্যায়ী অষ্টাধ্যাশয় 
অষ্টাশশ অষ্টাশী 
অসংযকাি অসযঙ্কাি 
অসংগঠিত অসংগঠীত 
অসংগত অসঙ্গত 
অসংগশত অসঙ্গতী 
অসং ত অ-সং ত 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অসংলি অ-সংলি 
অসংযশার্নীয় অ-সংযশার্নীয় 
অসচ্চশরি অ-সচ্চশরি 
অসেল অস্বেল 
অসততা অ-সততা 
অসৎ অসত 
অসদািরণ অসতািরণ 
অসদুপযদশ অ-সদুপযদশ 
অসিযবহার অসৎব্যবহার 
অসন্তুষ্ট অ-সন্তুষ্ট 
অসযন্তার্ অ-সযন্তার্ 
অসর্শি জত অ-সর্শি জত 
অসর্সাহশসক অসর্সাহসীক 
অসর্সাহসী অসর্সাহশস 
অসর্াি অ-সর্াি 
অসর্ীশক্ষত অসশর্ক্ষীত 
অসর্ীিীন অসশর্িীন 
অসম্পন্ন অ-সম্পন্ন 
অসম্পাশদত অ-সম্পাশদত 
অসম্ভাব্য অ-সম্ভাব্য 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অসর্ম্শত অ-সর্ম্শত 
অসর্ম্ানর্নক অসর্ম্ান র্নক 
অসর্ম্াশনত অসর্ম্ানীত 
অসহয াশগতা অসহয াগীতা 
অসশহষ্ণু অসশহঞ্চু 
অসাংশবর্াশনক অ-সাংশবর্াশনক 
অসার্ারণ অসার্ারন 
অসার্ঞ্জস্য অসার্াঞ্জস্য 
অসার্থ্যজ অসার্ি জ 
অসার্াশর্ক অ-সার্াশর্ক 
অসাম্প্রদাশয়ক অ-সাম্প্রদাশয়ক 
অসুশবর্ার্নক অসুশবর্া র্নক 
অসূh©ম্পশ্যা অসূh©স্পশজা 
অযসৌর্ন্য অ-যসৌর্ন্য 
অযস্ট্রলীয় অযেলীয় 
অস্তগার্ী অস্তগাশর্ 
অস্তশর্ত অস্তর্ীত 
অস্ত্রশিশকৎসক অস্ত্র শিশকৎসক 
অস্ত্রর্ারী অস্ত্রর্াশর 
অস্ত্রশবরশত অস্ত্র শবরশত 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অস্ত্রশস্ত্র অস্ত্র-শস্ত্র 
অস্ত্রশালা অস্ত্র শালা 
অযস্ত্রাপিার অস্ত্রপিার 
অস্থাবর অ-স্থাবর 
অশস্থির্ জসার অশস্থির্ জ সার 
অশস্থর্জ্জা অশস্থ-র্জ্জা 
অশস্থসশন্ধ অশস্থ সশন্ধ 
অস্পৃশ্য অ-সৃ্পশ্য 
অস্বে অসে 
অস্বেন্দ্ অসেন্দ্ 
অস্বশস্ত অ-স্বশস্ত 
অস্বশস্তকর অস্বশস্ত কর 
অস্বােন্দ্য অস্বােন্দ্ 
অস্বাস্থযকর অস্বাস্থয কর 
অস্বীকার অ-স্বীকার 
অহংকার অহঙ্কার 
অহশর্কা অহর্ীকা 
অশহংস অ-শহংস 
অযাকশসযেট একশসযেট 
অযাকাউট একাউট 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অযাকাউটযাট অযাকাউযটট 
অযাকাযেশর্ অযাকাযের্ী 
অযাযকায়াশরয়ার্ অযাকুয়াশরয়ার্ 
অযার্র্া এর্র্া 
অযাের্ এের্ 
অযােশন জ এেশন জ 
অযাোযশ এোযশ 
অযােভান্স এেভান্স 
অযােযভনিার অযােযভিার 
অযােযভাযকে এেযভাযকে 
অযােশর্ে কাে জ এেশর্ে কাে জ 
অযােশর্রাল এেশর্রাল 
অযানযরাপলশর্ অযাশনযরাপলর্ী 
অযাশনশস্থশশয়া এযনসযিশশয়া 
অযাশনশর্য়া এশনশর্য়া 
অযাযনাশফশলস এযনাশফশলস 
অযাটাশসে এটাশসে 
অযাশটবাযয়াটিক এশটবাযয়াটিক 
অযাশটযসপটিক এশটযসশিক 
অযাযরাশর্ো এযরাশর্ো 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
অযাপযয়টযর্ট এপযয়টযর্ট 
অযাযপশন্ডসাইটিস এযপশন্ডসাইটিস 
অযাপ্রন অযাযপ্রান 
অযাশফযেশভে এশফযেশভে 
অযাবযসট এবযসট 
অযাশভশনউ এশভশনউ 
অযার্যনশস্ট অযার্যনশষ্ট 
অযাশিফায়ার এশিফায়ার 
অযাশর্বা এশর্বা 
অযােযযলন্স এেযযলন্স 
অযালবার্ এলবার্ 
অযালাশর্জ এলাশর্জ 
অযাশসে এশসে 
অযাশসস্টযাট এশসস্টযাট 
অযাযসাশসযয়শন এযসাশসযয়শন 

 

  



52 

 

আ 
শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  
আইএসশবএন আই এস শব এন 
আইড় আইর 
আইনকানুন আইন কানুন 
আইনর্ীবী আইনর্ীশব 
আইনজ্ঞ আইনঞ্জ 
আইনত আইনতঃ 
আইনশবরুদ্ধ আইন শবরুদ্ধ 
আইনব্যবসায়ী আইনব্যাবসায়ী 
আইনর্াশফক আইন র্াশফক 
আইনযর্াতাযবক আইন নর্াতাযবক 
আইনসংগত আইন সংগত 
আইনসর্ম্ত আইন সর্ম্ত 
আইনানুগ আইননুগ 
আইনানু ায়ী আইননু ায়ী 
আইশন আইনী 
আইসশক্রর্ আইশির্ 
আইযসাযোপ আইসযোপ 
আউন্স আউন স 

আউশলয়া আওশলয়া 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আউশ আউস 
আওড়াযনা আউরাযনা 
আওয়ার্ আওয়া  
আংো আঙো 
আংটি আঙটি 
আঁকাবাঁকা আকাবাকা 
আঁশখ্ আশখ্ 
আঁি আি 
আঁিড় আঁির 
আঁিড়াযনা আিড়াযনা 
আঁিল আিল 
আঁশিল আশিল 
আঁর্লা আর্লা 
আঁেকুযড় আেকুযড় 
আঁটি আটি 
আঁটুশন আঁটুশন 
আঁযোসাঁযো আেসাে 
আঁতকাযনা আতকাযনা 
আঁতাত আতাত  
আঁত্যড়ঘর আত্যরঘর 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আঁশ (তন্তু, শল্ক) আশ 
আঁশযুি আঁশ যুি 
আঁর্ার (অন্ধকার) আর্ার  
আকন্দ্ আকযন্দ্া 
আকবরনার্া আকবর নার্া 
আকশরক আঁকশরক 
আকর্ জণ আকর্ জন 
আকর্ জণীয় আকর্ জনীয় 
আকশস্মক আকশেক 
আকাঁড়া আকাড়া 
আকািা আকাঙ্খা 
আকাশিত আকািীত 
আ-কার (‘আ’ বযণ জর শিহ্ন) আকার 
আকাশগঙ্গা আকাশ গঙ্গা 
আকাশিারী আকাশ িারী 
আকাশচুেী আকাশচুশে 
আকাশযছাঁয়া আকাশ নছাঁয়া 
আকাশপি আকাশ পি 
আকাশপাতাল আকাশ পাতাল 
আকাশপ্রদীপ আকাশপ্রিীপ 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আকাশভ্রর্ণ আকাশভ্রর্ন 
আকাশ ান আকাশ  ান 
আকাশযুদ্ধ আকাশ যুদ্ধ 
আশককা আকীকা 
আকুল আকূল 
আযক্কলযসলাশর্ আযক্কল নসলাশর্ 
আক্রর্ণকারী আক্রর্নকাশর 
আক্রর্ণাত্মক আক্রর্নাত্বক 
আক্রান্ত আক্রাণ্ত 
আযক্রাশ আযক্রার্ 
আক্ষশরক আক্ষরীক 
আখ্ড়া আখ্রা 
আখ্র্াড়াই আখ্-র্াড়াই 
আখ্যরাে আকযরাে 
আযখ্শর আযখ্রী 
আখ্যাশয়কা আখ্যায়ীকা 
আগতপ্রায় আগত প্রায় 
আগন্তুক আগুন্তুক 
আগর্ন আগর্ণ 
আগর্শন আগর্নী 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আগর্শুল্ক আগর্-শুল্ক 
আগরবাশত আগর-বাশত 
আগলাযনা আগলান 
আগস্ট আগষ্ট 
আগাছা আ-গাছা 
আগাযগাড়া আগাযগারা 
আগাপাছতলা, 

আগাপাশতলা 
আগাপাসতলা 

আগার্ী আগাশর্ 
আগার্ীকাল আগার্ী কাল 
আযগভাযগ আযগ-ভাযগ 

আযিয়শগশর আযিশগশর 

আযিয়শশলা আযিয়-শশলা 
আযিয়াস্ত্র আযিয়স্ত্র 
আগ্রহাশতশর্য্ আগ্রহাশতসহয 
আগ্রহাশন্বত আগ্রহশন্বত 
আগ্রহী আগ্রশহ 
আগ্রাসন আগ্রাসণ 
আগ্রাশস আগ্রাসী 
আঘাতসহ আঘাত সহ 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আঙুর আঙ্গুর 
আঙুল আঙ্গুল 
আশঙ্গক আঙ্গীক 
আিরণ আিরন 
আিরণশবশর্ আিরণ শবশর্ 
আিারশনষ্ঠ আিার শনষ্ঠ 
আিারশবরুদ্ধ আিার শবরুদ্ধ 
আিার-ব্যবহার আিারব্যবহার 
আিাh© আিাh©¨ 
আোশদত আোদীত 
আছড়াযনা আছরাযনা 
আছাঁো আছাো 
আর্ও আযর্া 
আর্গুশব আর্গশব 
আর্ব আ ব 
আর্রাইল আ রাইল 
আর্াশর্ল আ াশ ল 
আর্াশদ আর্াদী 
আর্ান আ ান 
আর্ানুলশেত আর্ানু লশেত 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আর্ীবন আর্ীবণ 
আজ্ঞা আঞ্জা 
আজ্ঞার্ীন আজ্ঞা র্ীন 
আজ্ঞানুবতী আজ্ঞাণুবতী 
আজ্ঞানু ায়ী আজ্ঞাণু ায়ী 
আজ্ঞানুসাযর আজ্ঞাণুসাযর 
আজ্ঞাপি আজ্ঞা পি 
আজ্ঞাবহ আজ্ঞা বহ 
আিশলক আিলীক 
আঞ্জুর্ান আঞ্জুর্াণ 
আেই আে-ই 
আেকাযনা আেকান 
আেঘাে আঁেঘাে 
আেিালা আে িালা 
আেযপৌযর আে নপৌযর 
আোশ আঠাশ 
আঠাযরা আঠার 
আঠাযরাই আঠারই 
আঠাযলা আঠাল 
আড্ডা আেো 
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আড়কাঠি আড়কাঠী 
আড়তদাশর আড়তদারী 
আড়বাঁশশ আড়বাঁশী 
আড়যর্াড়া আড়যর্ারা 
আড়ের আরের 
আড়ষ্ট আড়স্ট 
আড়াআশড় আরাআশর 
আড়াই আরাই 
আণশবক আনশবক 
আণুবীক্ষশণক আণুশবক্ষশণক 
আতঙ্ক আতংক 
আতঙ্কগ্রস্ত আতঙ্কগ্রস্থ 
আতঙ্কবাদ আতংকবাদ 
আতশঙ্কত আতঙ্কীত 
আততায়ী আততাশয় 
আতপ িাল আতপিাল 
আতরদান আতর দান 
আতরদাশন আতরদানী 
আতশকাি আতশকাঁি 
আতশবাশর্ আতশবার্ী 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আশতযিয়তা আশিযতয়তা 
আশতথ্য আশিতয 
আশতশর্য্ আশতসর্য্ 
আত্তীকরণ  আত্মীকরণ 
আত্তীকৃত (অঙ্গীকৃত 

অযি জ) 
 আশত্তকৃত 

আত্মকলহ আত্তকলহ 
আত্মযকশিক আত্মযকিীক 
আত্মযগাপন আত্ম নগাপন 
আত্মঘাতী আত্মঘাশত 
আত্মিশরত আত্মিরীত 
আত্মর্ীবনী আত্মর্ীবশন 
আত্মবর্বশনক আত্মবর্বনীক 
আত্মত্যশষ্ট আত্মত্যশস্ট 
আত্মতৃি আত্ম তৃি 
আত্মতৃশি আত্ম তৃশি 
আত্মতযাগ আত্ম তযাগ 
আত্মতযাগী আত্মতযাশগ 
আত্মদান আত্ম দান 
আত্মশনযবদন আত্ম শনযবদন 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আত্মশনযয়াগ আত্ম শনযয়াগ 
আত্মশনভজর আত্ম শনভ জর 
আত্মশনভজরশীল আত্ম শনভ জরশীল 
আত্মপক্ষ আত্ম পক্ষ 
আত্মপ্রকাশ আত্ম প্রকাশ 
আত্মপ্রশতকৃশত আত্মপ্রশতকৃতী 
আত্মপ্রশতষ্ঠা আত্ম প্রতীষ্ঠা 
আত্মপ্রতযয় আত্ম প্রতযয় 
আত্মশবশ্বাসী আত্ম শবশ্বাসী 
আত্মশবসর্জন আত্মশবসর্জণ 
আত্মর্h©v`vkxj আত্মgh©`vwkj 
আত্মরক্ষামূলক আত্মরক্ষা মূলক 
আত্মশশি আত্ম শশি 
আত্মশ্লাঘা আত্মস্লাঘা 
আত্মসং র্ আত্ম সং র্ 
আত্মসযিতন আত্ম সযিতন 
আত্মসর্প জণ আত্মসর্প জন 
আত্মসর্ম্ান আত্মসর্ম্াণ 
আত্মসাৎ আত্মসাত 
আত্মস্থ আত্মস্ত 
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আত্মহতযা আত্ম হতযা 
আত্মহারা আত্ম হারা 
আত্মাnyশত  আত্মাহূশত 
আত্মীয় আত্নীয় 
আত্মীয়তা আশত্ময়তা 
আত্মীয়স্বর্ন আত্মীয় স্বর্ন 
আযত্মাৎসগ জ আত্মৎসগ জ 
আদবকায়দা আদব কায়দা 
আদর্ব্যাপারী আদর্ব্যাপাশর 
আদর্শুর্াশর আদর্শুর্ারী 
আদর্সুরত আদর্সুরাত 
আদশ জবাদ আদশ জ বাদ 
আদশ জবাদী আদশ জবাশদ 
আদশ জস্থানীয় আদশ জ-স্থানীয় 
আদরণীয় আদরনীয় 
আদানপ্রদান আদান-প্রদান 
আদালত আদালৎ 
আশদনা র্সশর্দ আদীনা র্সশর্দ 
আশদবাসী আশদবাশস 
আশদষ্ট আশদ্দষ্ট 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আযদশক্রযর্ আযদশ ক্রযর্ 
আযদশানুবতী আযদশাণুবতী 
আদ্যন্ত আদ্যান্ত 
আদ্যাক্ষর আদ্যক্ষর 
আযদ্যাপান্ত আদ্যপান্ত 
আর্যপো আর্-যপো 
আর্যপাড়া আর্-যপাড়া 
আর্াসরকাশর আর্া সরকাশর 
আশর্কাশরক আর্ীকাশরক 
আশর্পতয আশর্পত্ত 
আশর্য়ার আর্ীয়ার 
আধুশনক আধূশনক 
আধুশনকীকরণ আধুশনশককরণ 
আধ্যাশত্মক আধ্যাশত্তক 
আনন্দ্ঘন আনন্দ্ ঘন 
আনযন্দ্াচ্ছ্বাস আনন্দ্োস 
আনয়ন আণয়ন 
আনসার আনছার 
আনাশড় আনাশর 
আনারকশল আনাড়কশল 
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আনারস আণারস 
আনীত আশনত 
আনুকূল্য আনুকুল্য 
আনুগতয আণুগতয 
আনুযতাশর্ক আণুযতাশর্ক 
আনুপাশতক আণুপাশতক 
আনুপূশব জক অনুপূশব জক 
আনুর্াশনক অনুর্াশনক 
আনুর্শঙ্গক আনুসশঙ্গক 
আনুষ্ঠাশনক আনুষ্ঠানীক 
আন্তঃরােীয় আন্তরােীয় 
আন্তর্জাশতক আন্তর্জাতীক 
আন্তযদ জশীয় আন্তঃযদশীয় 
আশন্ত্রক আন্ত্রীক 
আযন্দ্ালন আযন্দ্ালণ 
আযন্দ্াশলত আযন্দ্ালীত 
আপৎকালীন আপদকালীন 
আপশত্ত আপত্তী 
আপশত্তকর আপশত্ত কর 
আপদগ্রস্ত  আপদগ্রস্থ 
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আপদশবপদ আপদ শবপদ 
আপস আযপাস, আযপাশ 
আপস-র্ীর্াংসা আপসর্ীর্াংসা 
আপাত আপাতঃ 
আপাতত আপাততঃ 
আপাতদৃশষ্টযত আপাতঃদৃশষ্টযত 
আপাতদৃযষ্ট আপাতঃ দৃযষ্ট 
আপার্র আ-পার্র 
আশপল আপীল 
আযপশক্ষক গুরুত্ব আযপশক্ষকগুরুত্ব 
আযপশক্ষক তত্ত্ব আযপশক্ষকতত্ত্ব 
আপ্যায়ন আপ্যায়ণ 
আপ্যাশয়ত আপ্যায়ীত 
আফগাশন আফগানী 
আফযসাস, আপযসাস আফযসাশ  
আশফর্ আফীর্ 
আশফর্যখ্ার আশফর্ নখ্ার 
আশিশদ আশিদী 
আবক্ষ আ-বক্ষ 
আবগাশর আবগারী 

11 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আবরণ আবরন 

আবরণী আবরশণ/আবরনী 

আবরু আব্রু 

আবর্জনা আবর্জণা 

আবলুশ আবলুস 

আবশ্যক অবশ্যক 

আবশ্যকতা আবশশ্যকতা 

আবশশ্যক আবশ্যীক 

আবহশিি আবহ শিি 

আবহবাতজা আবহ বাতজা 

আবহশবজ্ঞান আবহ শবজ্ঞান 

আবহশবদ্যা আবহ শবদ্যা 

আবহর্ণ্ডল আবহ র্ণ্ডল 

আবহর্ান আবহর্াণ 

আবহর্ানকাল আবহর্ান কাল 

আবহসংগীত আবহ সঙ্গীত 

আবাশদ আবাদী 

আবাশবল আবাবীল 

আবারও আবাযরা 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আবালবৃদ্ধবশনতা আবাল বৃদ্ধ বশনতা 
আবাসভূশর্ আবাসভুশর্ 
আবাসন আবাসণ 
আবাসস্থল আবাসস্তল 
আবাশসক আবাসীক 
আবাহন আবাহণ 
আবাহনী আবাহশন 
আশবর আবীর 
আশবভূ জত আশবভু জত 
আশবষ্কতজা আশবষ্কাতজা 
আশবষ্কার আশবস্কার 
আশবষ্কৃত আশবস্কৃত 
আশবষ্ট আশবষ্ঠ 
আবৃশত্ত আবৃশত 
আযবক্ষণ আযবক্ষন 
আযবগপ্রবণ আযবগ প্রবণ 
আযব-র্র্র্র্ আযব র্র্র্র্ 
আযবদনক্রযর্ আযবদন ক্রযর্ 
আযবদনপি আযবদন পি 
আযবষ্টনী আযবষ্টশন 
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আযবহায়াত আযবহায়াৎ 
আযবাল-তাযবাল আযবালতাযবাল 
আভরণ (অলংকার) আবরণ 
আশভর্াতয আশভর্াত্ম 
আশভর্াশনক আশভর্ানীক 
আর্ড়া (ফলশবযশর্) আর্রা 
আর্দাশন আর্দানী 
আর্দাশনকারক আর্দাশন কারক 
আর্দাশননীশত আর্দাশন নীশত 
আর্দাশন-রিাশন আর্দাশনরিাশন 
আর্দাশনশুল্ক আর্দাশন শুল্ক 
আর্শন্ত্রত আর্ন্ত্রীত 

আর্পারা (পশবি 

নকারাযনর অংশ) 
আর্ পারা 

আর্বাত  আর্ বাত 
আর্যর্ািারনার্া আর্যর্ািার নার্া 
আর্রণ আর্রন 
আর্রুল (শাকশবযশর্) আর্রূল 
আর্লকী আর্লশক 
আর্লনার্া আর্ল নার্া 
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আর্লাতন্ত্র আর্লা তন্ত্র 
আর্লাতাশন্ত্রক আর্লাতান্ত্রীক 
আর্সত্ত্ব আর্সত্ত 
আর্াশতসার আর্াতীসার 
আর্ানত আর্াণত 
আর্াশয় অর্াশয় 
আশর্ন আর্ীন 
আশর্র আর্ীর 
আশর্রাত আর্ীরাত 
আশর্শর আর্ীরী 
আশর্র্ আশর্শ 
আশর্র্যভার্ী আশর্র্যভাশর্ 
আশর্র্াশী আশর্শাশর্ 
আমূল আর্মল 
আমৃত্যয আ-মৃত্যয 
আযর্শরকান অযাযর্শরকান 
আম্পায়ার আম্পায়যার 
আেশর আেরী 
আম্রকুঞ্জ আম্র কুঞ্জ 
আয়কর আয়-কর 
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আয়তযক্ষি আয়ত নক্ষি 
আয়তন  আয়তণ 
আয়ত্ত আয়ত্ব 
আয়ত্তীকৃত আয়শত্তকৃত 
আয়ন আয়ণ 
আয়াত আয়াৎ 
আয়াস আয়াশ 
আয়াসসাধ্য আয়াস সাধ্য 
আয়ুযব জদ আয়ূযব জদ 
আয়ুযব জদী আয়ুযব জশদ 
আয়ুযব জদীয় আয়ুযব জশদয় 
আয়ুষ্কাল আয়ুস্কাল 
আযয়শশ আযয়শী 
আযয়ার্ক আয়র্ক 
আযয়ার্ন আযয়ার্ণ 
আযয়াশর্ত আযয়ার্ীত 
আযয়াোইজ্W আযয়াোইর্ে 
আরও আযরা 
আরর্গুর্ার আরর্ গুর্ার 
আরশত আরতী 
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আরদাশল আদ জালী 
আরশব আরবী 
আরব্ধ আরদ্ধ 
আরর্াশন আরর্ানী 
আরশ আরস 
আরশশ আরশী 
আরযশালা আরযসালা 
আরাফাত আরাফাৎ 
আরার্যকদারা আরার্ নকদারা 
আরার্দায়ক আরার্ দায়ক 
আযরাগ্যশনযকতন আযরাগ্য শনযকতন 
আযরাগ্যলাভ আযরাগ্য লাভ 
আযরাপণ আযরাপন 
আযরাশপত আযরাপীত 
আযরাহণ আযরাহন 
আযরাহী আযরাশহ 
আশর্জ আরশর্ 
আকজাইভ আকজাইব 
আটি জস্ট আটি জষ্ট 
আতজর্ানবতা আতজ র্ানবতা 



72 

শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আশতজ আতী 
আি জরাইটিস আর জাইটিস 
আি জসার্াশর্ক আি জ-সার্াশর্ক 
আশি জক আিীক 
আদ্র জ আদ্র 
আদ্র জতা আদ্রতা 
আh©ভার্া আh©-ভার্া 
আh©vবতজ আh©vবত্মজ 
আলংকাশরক আলঙ্কাশরক 
আলকাতরা আলকাৎরা 
আল-যকারান আলযকারান 
আলশর্ভ আলর্ীভ 
আলশর্হ্বা আল-শর্হ্বা 
আল্ট্রাসযনাগ্রার্ আল্ট্রা সযনাগ্রার্ 
আলযতাভাযব আলযতা ভাযব 
আলপনা আল্পনা 
আলপাকা আলপাক্কা 
আলশপন আলশপণ 
আলবত আলবৎ 
আলর্শগর আলর্গীর 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আলর্াশর আলর্ারী 
আলসার আলছার 
আলযসশর্ আলযসর্ী 
আলহার্ আলহাজ্জ 
আলহার্দুশলল্লাহ আলহার্দুশলল্লাহ্ 
আলাপিাশরতা আলাপিারীতা 
আলাপিারী আলাপিাশর 
আলাপন আলাপণ 
আলাপী আলাশপ 
আলার্ত আলার্ৎ 
আশলঙ্গন আশলঙ্গণ 
আশলশান আলীশান 
আলুযবাখ্ারা আলু-যবাখ্ারা 
আযলর্ আশলর্ 
আযলাকশিি আযলাক-শিি 
আযলাকেো আযলাকছো 
আযলাকপাত আযলাক পাত 
আযলাকবর্ জ আযলাক বর্ জ 
আযলাকশবজ্ঞান আযলাক-শবজ্ঞান 
আযলাকলতা আযলাক-লতা 

12 



74 

শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আযলাকসংযকত আযলাক সংযকত 
আযলাকসজ্জা আযলাকশর্য্া 
আযলািক আলিক 

আযলািনা আযলািণা 

আযলািাল আযলা িাল 

আযলাশিত আযলািীত 

আযলািযসূশি আযলািয সূিী 

আযলাড়ন আযলারন 

আল্লাহ আল্লা/আল্লাহ্ 

আশকারা আসকারা 

আশঙ্কা আশংকা 

আশঙ্কার্নক আশংকা র্নক 

আশরশফ আশরফী 

আশাতীত আশাশতত 

আশাবাদ আশা-বাদ 

আশাবাদী আশাবাশদ 

আশাহত আসাহত 

আশশস আশীর্ 

আশীব জাদ আশশব জাদ 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আশীব জাশদ আশীব জাদী 

আশুরা আশূরা 
আযশপাযশ আযশ-পাযশ 
আবশশব আ-বশশব 
আশ্বস্ত আশ্যস্ত 
আশ্বাস আঃশ্বাস 
আশশ্বন আশশ্বণ 
আশ্রয়দাতা আশ্রয় দাতা 
আশ্রয়প্রািী আশ্রয় প্রািী 
আশ্রয়ী আশ্রশয় 
আশ্রয়ণ আশ্রায়ন 
আর্াঢ় আর্াড় 
আযষ্টপৃযষ্ঠ আযষ্ঠপৃযষ্ঠ 
আসি আশি 
আসশি আসিী 
আসশত্ত আসত্তী 
আসনগ্রহণ আসন-গ্রহণ 
আসবাবপি আসবাব-পি 
আসর্াশন আসর্ানী 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আসর (শবযকযলর 

নার্ার্; প্রভাব) 
আছর 

আসর (ববঠক) আশর 

আসাশর্ আসার্ী 

আসীন আশসন 

আস্তরণ আস্তরন 

আস্তাকুুঁড় আঁস্তাকুর 

আশস্তক আস্তীক 

আস্তীণ জ আস্তীন জ 

আস্থাবান আস্থাবাণ 

আস্থাভার্ন আস্থা ভার্ন 

আস্ফালন আষ্ফালন 

আস্বাদন আশ্বাদন 

আহরণ আহরন 

আহশরত আহরীত 

আহযল নকতাব আহযল-যকতাব 

আহার্াশর আহার্ারী 

আহার্ম্শক আহর্ম্কী 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয়  

আহার্শর আহার্রী 

আহাh© আহাh©¨ 

আহুত (উৎসগ জ করা 

হযয়যছ এর্ন) 
আহূত 

আহূত (আহ্বান করা 

হযয়যছ এর্ন) 
আহুত 

আশহ্নক আশহ্ণক 
আহ্বান আহবান 
আহ্বানকারী আহ্বানকাশর 
আহ্বায়ক আহবায়ক 
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ই 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ইউএফও ইউ এফ ও 
ইউকযাশলপোস ইউকযাশলিাস 
ইউনাশন ইউনানী 
ইউশনফর্ জ ইউশনফরর্ 
ইউশনভাশস জটি ইউশনভারশসটি 
ইউশনয়ন ইউশনয়ণ 
ইউশপএস ইউ শপ এস 
ইউযরশনয়ার্ ইউযরনীয়ার্ 
ইউযরশীয় ইউযরশশয় 
ইউযরাপীয় ইউযরাশপয় 
ইংযরশর্ ইংযরর্ী 
ইংযরশর্য়ানা ইংযরর্ীয়ানা 
ইঁিড় ইির 
ইঁদারা ইদারা 
ইঁদুর ইদুর 
ই-কার ইকার 
ই-কারান্ত ইকারান্ত 
ইযকবানা ই-যকবানা 
ইক্ষু ঈক্ষু 
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ই 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ইক্ষুদণ্ড ইক্ষু দণ্ড 
ইগল ঈগল 
ইগলু ঈগলু 
ইঙ্গবঙ্গ ইঙ্গ বঙ্গ 
ইশঙ্গত ইংশগত 
ইোকৃত ইোক্কৃত 
ইোক্রযর্ ইো ক্রযর্ 
ইোর্ীন ইোশর্ন 
ইোনু ায়ী ইোনু াশয় 
ইোনুসাযর ইোণুসাযর 
ইোপূব জক ইোপূর্ব্জক 
ইোবশহভূ জত ইো বশহভু জত 
ইোশবরুদ্ধ ইো শবরুদ্ধ 
ইোর্যতা ইোর্ত 
ইচ্ছুক ইচ্ছূক 
ইর্যতর্া এযস্তর্া 
ইর্া ঈর্া 
ইর্াব ঈর্াব 
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ই 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ইর্ারাদাশর ইর্ারাদারী 
ইর্ারার্হাল ইর্ারা র্হাল 

ইশর্যিয়ার ইশর্ নিয়ার 
 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ইজ্জত ইজ্জৎ 

ইশি ইিী 

ইশঞ্জন ইশঞ্জণ 

ইশঞ্জশনয়ার ইশঞ্জনীয়ার 

ইযঞ্জকশন ইনযর্কশন 

ইে ইঁে 

ইেযখ্ালা ইে নখ্ালা 

ইতঃপূযব জ ইযতাপূযব জ 

ইতরাশর্ ইতরার্ী 

ইতস্তত ইতঃস্তত 

ইযতার্যধ্য ইতঃর্যধ্য 

ইতযাশদ ইতযাদী 

ইদ ঈদ 

ইদগাহ ইদগাহ্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ইদানীং ইদাশনং 

ইশদ ঈশদ 

ইদুল-আর্হা ঈদুল আ হা 

ইদুল-শফতর ঈদুল শফতর 

ইদ্দত ঈদ্দৎ 
ইনশকলাব ইনযকলাব 
ইনশর্ল ইশঞ্জল 
ইনযেযলকচুয়াল ইযটযলকচুয়াল 
ইনভযয়স ইন-ভযয়স 
ইনশভশর্যলের ইনশভশর্যলোর 
ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ্ 
ইনসান এনসান 
ইনসাফ এনসাফ 
ইনশসওযরন্স ইনশশওযরন্স 
ইনার্ এনার্ 
ইটারযনে ইণ্টারযনে 
ইটারযপাল ইণ্টারযপাল 
ইযন্তকাল এযন্তকাল 
ইির্াল ঈির্াল 
ইশিয় ইিীয় 



82 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ইশিয়গ্রাহয ইশিয় গ্রাহয 
ইন্ধন ঈন্ধন 
ইনশস্টটিউে ইনশষ্টটিউে 
ইফতার এফতার 
ইফতাশর ইফতারী 
ইবশলস ইবশলশ 
ইবাদত এবাদত/ইবাদৎ 
ইর্ন ঈর্ন 
ইর্নকল্যাণ ইর্ন কল্যাণ 
ইর্ান ঈর্ান 
ইর্ানদার ইর্ান দার 
ইর্ানদাশর ইর্ানদারী 
ইর্ার্ ঈর্ার্ 
ইর্ার্শত ইর্ার্তী 
ইর্ার্বাড়া ইর্ার্ বাড়া 
ইর্ারত ইর্ারৎ 
ই-যর্ইল ইযর্ল 
ইয়ত্তা ইয়তযা 
ইরাশন ইরানী 
ইরাবতী ইরাবশত 

13 



83 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ইশর ইরী 
ইলযশগুুঁশড় ইলযশগুশড় 
ইশলশ ঈশলশ 
ইযলকট্রন ইযলক্ট্রন 
ইযলকট্রশনক ইযলক্ট্রশনক 

ইযলকশট্রক ইযলশক্ট্রক 

ইযলকযট্রাকাশে জওগ্রার্ ইযলযক্ট্রাকাশে জওগ্রার্ 

ইযলকশন ইযলকসন 

ইশতাহার/ইশযতহার ইযস্তহার 

ইশারা ঈশারা 

ইষ্টকশনশর্ জত ইষ্টক শনশর্ জত 

ইশষ্টকুটুর্ ইশস্টকুটুর্ 

ইসপগুল ইসবগুল 

ইসলাশর্ ইসলার্ী 

ইসা ঈসা 

ইশসশর্ ই শস শর্ 

ইস্কাপন ইসকাপন 

ইস্তফা ইসতফা 

ইশস্তশর ইশস্তরী 



84 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ইস্পাত ঈস্পাত 

ইসরাশফল ইস্রাশফল 

ইহকাল ইহ কাল 

ইহর্গৎ ইহর্গত 

ইহুশদ ইহুদী 
 
 

ঈ 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ঈ-কার ঈকার 

ঈিা ইিা 

ঈশিত ঈশস্পত 

ঈর্ জণীয় ঈর্ জশণয় 

ঈর্ জা ইর্ জা 

ঈর্ জাশন্বত ইর্ জাশন্বত 

ঈর্ জাপরায়ণ ইর্ জাপরায়ণ 

ঈশান ইশান 

ঈশানযকাণ ইশানযকাণ 

ঈশ্বর ইশ্বর 

ঈশ্বরসৃষ্ট ঈশ্বর সৃষ্ট 
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ঈর্ৎ ঈর্ত 

ঈর্দে ঈর্তে 

ঈর্দুষ্ণ ঈর্দূষ্ণ 
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উ 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
উই উঁই 
উইযপাকা উই নপাকা 
উইল উইল্ 
উঁচু উচু 
উ-কার উকার 
উশকল উকীল 
উগ্রক্ষশিয় উগ্র ক্ষশিয় 
উগ্রিণ্ডী উগ্রিশণ্ড 
উগ্রপন্থা উগ্র পন্থা 
উগ্রপশন্থ উগ্রপন্থী 
উশিত উশিৎ 
উচ্চশবদ্যালয় উচ্চ শবদ্যালয় 
উচ্চর্াধ্যশর্ক উচ্চ র্াধ্যশর্ক 

উচ্চাকািা উচ্চাকাঙ্খা 
উচ্চারণ উচ্চারন 
উচ্চারণতত্ত্ব উচ্চারণ তত্ত্ব 
উচ্চাশরত উচ্চারীত 
উেল উচ্ছ্বল 
উশেষ্ট উশচ্চষ্ট 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

উেৃঙ্খল উেৃংখ্ল 
উচ্ছ্বশসত উেশসত 
উচ্ছ্বাস উোস 
উর্াড় উর্ার 
উর্ানভাটি উর্ান ভাটি 
উর্াযনা (উর্ান শদযক 

এযগাযনা) 
উর্ান 

উশর্র উর্ীর 
উজ্জীশবত উজ্জীবীত 
উজ্জ্বল উজ্জল 
উিবৃশত্ত উষ্ণবৃশত্ত 

উেযকা উেক 
উেপাশখ্ উে পাশখ্ 

উঠশত উঠতী 
উঠবস ওঠবস 
উঠান উঠাণ 
উড্ডয়ন উড্ডয়ণ 
উড়ন্ত ঊড়ন্ত 
উড়ালযসত্য উড়াল নসত্য 
উশড়র্ান উশড় র্ান 
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উযড়াশিঠি উযড়া শিঠি 
উযড়ার্াহার্ উযড়া র্াহার্ 
উতরাই উৎড়াই 
উতরাযনা উৎড়ান 
উৎকে উতকে 
উৎকণ্ঠা উৎকন্ঠা 
উৎকশণ্ঠত উৎকণ্ঠীত 
উৎকর্ জ উৎকর্ জতা 
উৎকল উতকল 
উৎকীণ জ উৎকীন জ 
উৎকৃষ্ট উৎকৃস্ট 
উৎযকাি উতযকাি 
উৎযক্ষপণ উৎযক্ষপন 
উৎখ্াত উৎক্ষাত 
উৎপশত্ত উৎপত্তী 
উৎপশত্তস্থল উৎপশত্ত স্থল 
উৎপন্ন উৎপণ্য 
উৎপাটিত উৎপােীত 
উৎপাত উৎপাৎ 
উৎপাদ উতপাদ 
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উৎপাদক উতপাদক 
উৎপাদন উৎপাদণ 
উৎপীড়ন উৎপীড়ণ 
উৎপীশড়ত উৎশপড়ীত 
উৎসব উতসব 
উৎসবভাতা উৎসব ভাতা 
উৎসর্মখ্ উৎস র্মখ্ 
উৎসগ জ উৎস্বগ জ 
উৎসগ জপি উৎসগ জ পি 
উৎসশগ জত উৎসগীত 
উৎসগীকৃত উৎসশগ জকৃত 
উৎসস্থল উৎস স্থল 
উৎসারণ উৎসারন 
উৎসাশরত উৎসারীত 
উৎসাহব্যঞ্জক উৎসাহ ব্যাঞ্জক 
উৎসাহাশন্বত উৎসাহশন্বত 
উৎসাহী উৎসাশহ 
উৎসুক উতসুক 
উত্তর্পুরুর্ উত্তর্-পুরুর্ 
উত্তর্র্ধ্যর্ উত্তর্ র্ধ্যর্ 
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উত্তর্ণ জ উত্তর্ন জ 
উত্তর্াশা উত্তর্শা 
উত্তরকাল উত্তর কাল 
উত্তরকালীন উত্তরকাশলন 
উত্তরণ উত্তরন 
উত্তরদাতা উত্তর দাতা 
উত্তরপি উত্তর পি 
উত্তরপদ উত্তর পদ 
উত্তরপশশ্চর্ উত্তর পশশ্চর্ 
উত্তরপুরুর্ উত্তর পুরুর্ 
উত্তরপূব জ উত্তর পূব জ 
উত্তর-প্রত্যযত্তর উত্তরপ্রত্যযত্তর 
উত্তরফাল্গুনী উত্তরফাল্গুশন 
উত্তরযর্রু উত্তর-যর্রু 
উত্তরসূশর উত্তরসূরী 
উত্তরাশর্কারসূযি উত্তরাশর্কার সূযি 
উত্তরাশর্কারী উত্তরাশর্কাশর 
উত্তরায়ণ উত্তরায়ন 
উত্তরীয় উত্তশরয় 
উত্তযরাত্তর উযত্তাযরাত্তর 

14 
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উত্তল উতযল 
উত্তীণ জ উত্তীন জ 
উত্তুঙ্গ উত্যযঙ্গ 

উত্তুযর (উত্তরশদক হযত 

আসা) 
উত্তযর 

উযত্তশর্ত উযত্তর্ীত 
উযত্তালন উত্তলন 
উত্তযি উতযাি 
উত্থান উত্থাণ 
উত্থানপতন উত্থান পতন 
উত্থাপক উথ্িাপক 
উত্থাপন উত্থাপণ 
উত্থাশপত উত্থাপীত 
উশত্থত উত্থীত 
উিালপািাল উতালপািাল 
উদয়ন উদয়ণ 
উদরার্য় ঊদরার্য় 
উদরী উদশর 
উদাত্ত উদাও 

উদারনীশত উদার-নীশত 
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উদাহরণ উদাহরন 
উশদত উদীত 
উদীিী উশদিী 
উদীয়র্ান উদীয়র্াণ 
উদ&গাতা উদগাতা 
উদ শগরণ উদ্গীরন 
উদ&গীণ জ উদগীণ জ 
উদ&গ্রীব উদগ্রীব 
উদ ঘােন উদঘােন 
উদ&ঘাটিত উদঘােীত 
উদ&র্ান উদর্ান 
উদ&বাস্তু, উিাস্তু উদবাস্তু 
উদ&বায়ী, উিায়ী উিাশয় 
উদ যবগ, উযিগ উদযবগ 

উদ যবগর্নক, 

উযিগর্নক 
উদ যবগ র্নক 

উদ বৃত্ত, উিৃত্ত উদবৃত্ত 
D`&‡evab, D‡Øvab উদযবার্ন 
D`&‡evabx, D‡Øvabx উদযবার্নী 
উদ ভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত 
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উদ  াপন উদ াপন, উদ্যাপন 
উদ& াশপত উদ াশপত 
D`&‡hvM, D‡`¨vM উদয াগ  
উদারপশন্থ উদারপন্থী 
উদাসীন উদাশসন 
উশদ্দষ্ট উদ্দীষ্ট 
উদ্দীপক উশদ্দপক 
উদ্দীপনা উশদ্দপনা 
উদ্দীশপত উশদ্দপীত 
উদ্দীি উশদ্দি 
উযদ্দশ (অযন্বর্ণ) উযদ্দশ্য 
উযদ্দযশ (প্রশত) উযদ্দযশ্য 
উযদ্দশ্য (লক্ষয, অশভপ্রায়) উযদ্দশ 
উযদ্দশ্যমূলক উযদ্দশ্য র্মলক 
উদ্ধার উদ্দার 
উদ্ধারকতজা উদ্ধার কতজা 
উদ্ধারকারী উদ্ধারকাশর 
উদ্ধারশিহ্ন উদ্ধার শিহ্ন 
উদ্ধৃত উদ্ধতজ 
উদ্ধৃশত উদ্ধৃতী 



94 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

উদ্ভব উদভব 
উদ্ভাবন উদ্ভাবণ 
উদ্ভাবনী উদ্ভাবশন 
উদ্ভাবনীশশি উদ্ভাবনী শশি 
উদ্ভাশবত উদ্ভাবীত 
উশদ্ভজ্জ উশদ্ভর্য 
উশদ্ভদশবদ্যা উশদ্ভদ শবদ্যা  
উদূ্ভত উদ্ভযত 
উদ্যর্ী উদ্যশর্ 
উদ্যান উদ্যাণ 
উদ্যানশবদ্যা উদ্যান শবদ্যা 
উদ্যানরক্ষক উদ্যান রক্ষক 
উযদ্যাগী উযদ্যাশগ 
উযদ্যািা উদ্যিা 
উনআশশ ঊনআশশ 
উনিশল্লশ ঊনিশল্লশ 
উনশিশ ঊনশিশ 
উননর্ব্ই ঊননর্ব্ই 
উনসত্তর ঊনসত্তর 
উশনশ ঊশনশ 
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উনুন উনূন 
উন্নয়ন প্রকল্প উন্নয়নপ্রকল্প 
উন্নয়নর্মখ্ী উন্নয়নর্মশখ্ 
উন্নয়নশীল উন্নয়ন শীল 
উন্নাশসকতা উন্যাশসকতা 
উন্নীত উশন্নত 
উন্মত্ত উর্ম্ত্ত 
উন্মাদ উর্ম্াদ 
উন্মাদনা উর্ম্াদনা 
উন্মযি উর্ম্যি 
উন্মযখ্র উনূ্মখ্র 
উযন্মািন উযর্ম্ািন 
উযন্মাশিত উযন্মািীত 
উপকরণ উপকরন 
উপকাশরতা উপকারীতা 
উপকারী উপকাশর 
উপকূল উপকুল 
উপকূলবতী উপকূল বতী 
উপক্রর্শণকা উপক্রর্শনকা 
উপগ্রহ উপ-গ্রহ 
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উপর্াত উপ-র্াত 
উপর্াশত উপর্াতী 
উপর্ীশবকা উপ-র্ীশবকা 
উপর্ীব্য উপশর্ব্য 
উপড়াযনা উপড়ান 
উপযেৌকন উপযেৌকণ 
উপতযকা উপতযাকা 
উপদংশ উপ-দংশ 
উপদল উপ-দল 
উপশদষ্ট উপদীষ্ট 
উপযদবতা উপ-যদবতা 
উপযদশমূলক উপযদশ মূলক 
উপযদষ্টা উপযদস্টা 
উপিীপ উপশিপ 
উপদ্রব উপ-দ্রব 
উপদ্রুত উপদ্রূত 
উপনদ উপ-নদ 
উপনয়ন উপ-নয়ন 
উপশনযবশ উপ-শনযবশ 
উপশনযবশবাদ উপশনযবশ-বাদ 
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উপশনব জািন উপ-শনব জািন 
উপশনর্দ উপশনসদ 
উপনীত উপশনত 
উপযনতা উপ-যনতা 
উপন্যাশসকা উপন্যাসীকা 
উপপশরিালক উপ-পশরিালক 
উপপাদ্য উপপদ্য 
উপশবশর্ উপ শবশর্ 
উপশবষ্ট উপশবষ্ঠ 
উপবৃত্তাকার উপবৃত্তকার 
উপযবশন উপযবর্ণ 
উপভার্া উপ-ভার্া 
উপযভাগ্য উপ-যভাগ্য 
উপর্ন্ত্রী উপ-র্ন্ত্রী 
উপর্হাপশরিালক উপ-র্হাপশরিালক 
উপযুি উপ-যুি 
উপয াশগতা উপয াগীতা 
উপয াগী উপয াশগ 
উপয ার্ন উপ-য ার্ন 
উপরওয়ালা উপর-ওয়ালা 
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উপরন্তু উপরন্ত ূ

উপরােপশত উপ-রােপশত 

উপশর উপরী 

উপশরউি উপরুি 

উপশরভাগ উপশর ভাগ 

উপশরশস্থত উপরশস্থত 

উপhy©³ উপhy©পশর 

উপলক্ষয উপলক্ষ 

উপলযক্ষয উপলযক্ষ 

উপলশব্ধ উপলশদ্ধ 

উপশর্ উপসর্ 

উপসংহার উপ-সংহার 

উপসশিব উপ সশিব 

উপসগ জ উপস্বগ জ 

উপসাগর উপ-সাগর 

উপস্থাপন উপস্থাপণ 

উপস্থাশপত উপস্থাপীত 

উপশস্থতবিৃতা উপশস্থত বত্তৃতা 

উপশস্থতবুশদ্ধ উপশস্থত বুশদ্ধ 

15 
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উপশস্থশত উপশস্থতী 

উপািা © উপিা © 

উপাশর্ উপার্ী 

উপানুষ্ঠাশনকপি উপানুষ্ঠাশনক পি 

উপায়ান্তর উপায়ন্তর 

উপাশর্জত উপার্ীত 

উপাসনালয় উপাসনা লয় 

উযপশক্ষত উযপক্ষীত 

উফশী উফশস 

উভির উভ-ির 

উভয়সংকে উভয় সঙ্কে 

উভশলঙ্গ উভয়শলঙ্গ 

উর্রাহ উর্রাহ্ 

উযর্দাশর উযর্দারী 

উণ জনাভ ঊণ জনাভ 

উশদ জ উদী 

উদু জ ঊদু জ 

উব জর ঊব জর 

উলশক উল্কী 
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উলেকেল উলে কেল 

উলোযনা উল্টাযনা 

উলুখ্াগড়া উলু খ্াগরা 

উলুধ্বশন উলুধ্বশণ 

উল্কাপাত উল্কা পাত 

উল্কাশপণ্ড উল্কা শপণ্ড 

উল্লঙ্ঘন উল্লঙ্ঘণ 

উল্লম্ফন উল্লম্ফণ 

উল্লে  ঊল্লে 

উল্লশসত উল্লাশসত 

উল্লাসর্মখ্র উল্লাস র্মখ্র 

উশল্লশখ্ত উযল্লশখ্ত 

উযল্লখ্য াগ্য উযল্লখ্ ন াগ্য 

উযল্লখ্য উযল্লক্ষ 

উশুল উসুল 

উর্া ঊর্া 

উর্াকালীন ঊর্াকাশলন 

উষ্ণপ্রস্রবণ উষ্ণ প্রস্রবন 

উষ্ণর্ণ্ডল উষ্ণ র্ণ্ডল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

উষ্ণীর্ উশষ্ণর্ 
উষ্মবণ জ উষ্ণবণ জ 
উষ্মা উস্মা 
উসকাশন উস্কাশন 
উসকাযনা উসকান 
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ঊ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ঊনশবংশ উনশবংশ 

ঊধ্বজ ঊর্ জ 

ঊধ্বজকর্া ঊধ্বজ কর্া 

ঊধ্বজগশত ঊধ্বজ গশত 

ঊধ্বজগার্ী ঊধ্বজ গার্ী 

ঊধ্বজতন ঊধ্বজ তন 

ঊধ্বজশ্বাযস ঊধ্বজঃশ্বাযস 

ঊধ্বজাঙ্গ উধ্বজাঙ্গ 

ঊর্র উর্র 

ঊহয (অনুি) উহয 
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ঋ 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ঋ-কার ঋকার 

ঋগ যবদ ঋকযবদ 

ঋণযখ্লাশপ ঋণযখ্লাপী 

ঋণগ্রস্ত ঋণগ্রস্থ 

ঋণগ্রহীতা ঋণগ্রশহতা 

ঋণচুশি ঋণ চুশি  

ঋণদাতা ঋণ দাতা 

ঋণপি ঋণ পি 

ঋণাত্মক ঋনাত্বক 

ঋণী ঋশন 

ঋত্য ঋত্য 

ঋশত্বক ঋশত্মক 

ঋদ্ধ ঋদ্দ 

ঋশদ্ধর্ান ঋশদ্ধর্াণ 

ঋশর্ ঋর্ী 

ঋশর্ত্যল্য ঋশর্ ত্যল্য 
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এ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
এইিআইশভ এসআইশভ 

এইর্ন্য এই র্ন্য 
এইটুকু এই টুকু 
এইেস এইে&স 
এইবার এই বার 
এইভাযব এই ভাযব 
এইর্যত এই র্যত 
এইর্াি   এই র্াি 
এইরূপ        এইরুপ 
এইরূযপ এই রূযপ 
এইসব এই সব 
এঁযকযেঁযক এঁযকযবযক 
এঁযেল এযেল 
এঁযদর (সর্ম্ানাযি জ) এযদর 
এঁযদা এযদা 
একই এশক 
এককাট্টা একাট্টা 
এককালীন  এককাশলন 
একখ্ানা এক খ্ানা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

একগাদা এক গাদা 

একগুুঁযয় একগুযয় 

একগুুঁযয়শর্ একগুযয়শর্ 

একঘযর (বয়কে অযি জ) এক ঘযর 

একযঘযয় একযেঁযয় 

একযঘযয়শর্ একযঘযয়র্ী 

একিশল্লশ এক িশল্লশ 

একযিটিয়া এক নিটিয়া 

একেি একছি 

একর্াতীয় (একরকর্ 

অযি জ) 
এক র্াতীয় 

একযর্াে (একি অযি জ) এক নর্াে 

একোনা এক োনা 

একটু-আর্টু  একটুআর্টু 

একতরফা এক তরফা 

একতারা (বাদ্য ন্ত্রশবযশর্) এক তারা 

একি (সর্যবত, শর্শলত) একশিত 

একশিশ একশতশরশ 

একিীকরণ একশিকরণ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
একদলীয় এক দলীয় 
একশদন (য -যকানও 

শদন; একদা) 
এক শদন 

একযদশদশী এক নদশদশী 
একনর্র (একবার) এক নর্র 
একনায়ক (বস্বরশাসক) এক নায়ক 
একনায়কতন্ত্র একনায়ক তন্ত্র 
একশনশ্বাযস এক শনশ্বাযস 
একশনষ্ঠ এক শনষ্ঠ 
একযপযশ এক নপযশ 
একপ্রস্থ এক প্রস্থ 
একফাশল  এক ফাশল 
একবিন এক বিন 
একবযস্ত্র (তৎক্ষণাৎ; 

প্রস্তুশত ছাড়াই) 
এক বযস্ত্র 

একবাযকয (শবনা প্রশতবাযদ) এক বাযকয 
একবার একবার 
একবাযর এক বাযর 
একশবংশ এক শবংশ 
একবীর্পিী একবীর্পশি 

একভাযব এক ভাযব 

16 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
একর্াশিক এক র্াশিক 

একর্মখ্ী একর্মশখ্ 
একযর্বাশিতীয়ম্ এক নর্বাশিতীয়র্ 

একয াযগ এক ন াযগ 
একর এযকার 

একরারনার্া একরার নার্া 
একরূপ (একরকর্) এক রূপ 
একযরাখ্া এক নরাখ্া 

একশশরা এক শশরা 

একযশর্ এক নশর্ 

একহাঁটু (হাঁটু অশি) এক হাঁটু 
একহাত  এক হাত 

একহারা এক হারা 

একাকার একা কার 

একাশকত্ব একাকীত্ব 

একাকী একাশক 

একাগ্রশিত্ত একাগ্র-শিত্ত 
একাশঙ্ককা একাঙ্কীকা 
একাযেশর্ (‘অযাকাযেশর্’র 

বানানযভদ) 
একাযের্ী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
একাত্তর  একাওর 
একাদশ একদশ 
একাদশী একাদশশ 
একাশদক্রযর্ একাশর্ক্রযর্ 
একার্াযর একা র্াযর 
একাশর্কবার একাশর্ক বার 

একাশর্পতয একাশর্পত্ব 
একানর্ব্ই একা নর্ব্ই 
একান্ত সশিব একান্তসশিব 

একান্নবতী একান্নবশতজ 
এ-কার একার 
একাশশ একাশী 
একীকরণ একীকরন 

একীভবন এশকভবন 
একীভূত একীভুত 
একুযশ একূযশ 
এযকবাযর  এযক বাযর 
এযকশ্বরবাদ এযকশ্বর বাদ 
এযকশ্বরবাদী এযকশ্বর বাদী 
এশিয়ার এখ্শতয়ার 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
এশিয়ারভুি এশিয়ার ভুি 
এক্ষযণ এক্ষযন 
এক্ষুশন এক্ষুশণ 
এিযিঞ্জ একযিঞ্জ 
এিযপশরযর্ট এিযপশরযর্ণ্ট 
এিযপ্রস এি নপ্রস 
এিযর এি-যর 
এখ্নই এখ্শন 
এখ্নও এখ্যনা 
এখ্নকার এখ্ন কার 
এখ্ানকার এখ্ান কার 
এখ্াযন-যসখ্াযন এখ্াযনযসখ্াযন 
এগাযরা এগার 
এগাযরাই এগারই 
এযগাযনা এগযনা 
এর্ন্য এ র্ন্য 
এর্র্াশল এর্র্ালী 
এর্লাস এর্লাশ 
এর্াহার এ াহার 
এযর্ট এযর্ণ্ট 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
এযর্শন্স এযর্ন্সী 
এটুকু এ টুকু 
এশেে এশেট্ 
এতকাল এত কাল 
এতখ্াশন এত খ্াশন 
এতশদন এত শদন 
এতদুযদ্দযশ্য এতদূযদ্দযশ্য 
এতদ&ব্যতীত এতিযতীত 
এতদ্দ্বারা এতিারা 
এশতর্খ্ানা এতীর্খ্ানা 
এযতকাফ এহযতকাফ 
এযত্তলা এযতযলা 
এযত্তলানার্া  এযত্তলা নার্া 
এশদক-যসশদক এশদকযসশদক 
এনশর্ও এন শর্ ও 
এন্ট্রান্স এনট্রান্স 
এশন্ড এশণ্ড 
এপার-ওপার এপারওপার 
এশপক এপীক 
এশপোফ এশপোপ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
এশপঠ-ওশপঠ এশপঠওশপঠ 
এশপ্রল  এপ্রীল 
এফআইআর এফ আই আর 
এশফযেশভে এশফযেশবে 
এবংশবর্ এবং শবর্ 
এবযড়াযখ্বযড়া এবযড়া-নখ্বযড়া 
এবাদতখ্ানা এবাদৎখ্ানা 
এভাযব এ ভাযব 
এভাযরস্ট এভাযরষ্ট 
এর্এ এর্ এ 
এর্এসশস এর্ এসশস 
এর্শে এর্ শে 
এর্তাবস্থায় এর্তবস্থায় 
এর্নই (এরকর্ই অযি জ) এর্শন 
এর্নশক এর্নকী 
এর্শন (অকারযণ) এর্নই 
এর্শবশবএস এর্ শব শব এস 
এ াবৎ এ াবত 
এয়ারযপাে জ এয়ার নপাে জ 
এয়ারযর্ইল এয়ার নর্ইল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
এরূপ এ রূপ 
এলাশি এলািী 
এলাশহ এলাহী 
এযলাযকশী এযলাযকশশ 
এযলাপািাশড় এযলাপাতাশর 
এযলাযর্যলা এলযর্ল 
এশা এসা 
এশশয়া এশীয়া 
এশশয়াবাসী এশশয়াবাশস 
এশীয় এশশয় 
এসএর্এস এস এর্ এস 
এসরার্ এস্রার্ 
এযসন্স এযসন&স 
এস্কাযলের এসকাযলের 
এশস্কযর্া এসশকযর্া 
এযস্টে এযষ্টে 
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ঐ 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ঐকতান ঐকযতান 

ঐকর্তয ঐকযর্ত 

ঐকাশন্তক ঐকান্তীক 

ঐ-কার ঐকার 

ঐশকক ঐকীক 

ঐকয ঐকতা 

ঐকযবদ্ধ ঐকবদ্ধ 

ঐশেক ঐেীক 

ঐশতহাশসক ঐশতহাসীক 

ঐশতহয ঐশতর্য্ 

ঐির্াশলক ইির্াশলক 

ঐশ্বশরক ইশ্বশরক 

ঐশ্ব জবান ঐশ্ব জবাণ 

ঐশ্ব জর্শণ্ডত ঐশ্ব জর্শন্ডত 
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ও 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ওইরূপ  ঐরূপ 

ওঁযক (ওনাযক, সর্ম্ানাযি জ) ওযক 

ও-কার ওকার 

ওকালতনার্া ওকালশতনার্া 

ওকালশত ওকালতী 

ওখ্ানকার ওখ্ান কার 

ওর্ন (ভর) ও ন 

ওর্নদযর ওর্ন দযর 

ওর্নদার ওর্ন দার 

ওর্র ওযর্ার 

ওজু ওযু 

ওযর্ান (গ্যাসশবযশর্) ওর্ন 

ওঝা ওর্া 

ওঠা (‘উঠা’র িশলত রূপ) উঠা 

ওঠানার্া উঠানার্া 

ওড়না উড়না 

ওড়া উড়া 

17 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ওড়াযনা উড়াযনা 

ওশড়য়া উশরয়া 

ওশড়শশ ওশড়শী 

ওতযপ্রাত ওতঃযপ্রাত 

ওভারোইর্ ওবারোইর্ 

ওর্রাহ  ওর্রাহ্ 

ওয়াশক-েশক ওয়াশকেশক 

ওয়াশকবহাল ওয়াশকফহাল 

ওয়াক&ফ ওয়াকফ 

ওয়াি ওয়াক&ত 

ওয়ার্ ওয়া  

ওয়াশর্ব ওয়াশ ব 

ওয়াে ওয়াে& 

ওয়াড় ওয়ার 

ওয়াশরশ ওয়াশরস 

ওয়াশরশান ওয়াশরশাণ 

ওয়াযরট ওয়াযরণ্ট 

ওয়াকজশপ ওয়াকজসপ 

ওয়াশশল ওয়াশীল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ওয়াহাশব ওয়াহাবী 

ওযয়র্যবাে জ ওযয়র্ নবাে জ 

ওযয়বসাইে ওযয়ব সাইে 

ওয়যাশরং ওয়াশরং 

ওরযফ ওযফজ 

ওরাং-ওোং ওরাংওোং 

ওলে-পালে উলে-পালে 

ওলন্দ্ার্ উলন্দ্ার্ 

ওলাওঠা ওলা ওঠা 

ওলাশবশব ওলা শবশব 

ওষুর্পি ওষুর্ পি 

ওষ্ঠ (যঠাঁে) ওষ্ট 

ওষ্ঠয (ওষ্ঠর্াত) ওষ্ঠ 

ওস্তাশদ ওস্তাদী 

ওশহ অশহ 
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ঔ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ঔ-কার ঔকার 

ঔশিতয ঔশিত্ব 

ঔশিতযযবার্ ঔশিতয নবার্ 

ঔজ্জ্বল্য উজ্জ্বল্য 

ঔৎসুকয ঔৎসুক 

ঔদা জ উদা জ 

ঔদাসীন্য ঔদাশসন্য 

ঔদ্ধতয ঔদ্ধত্ব 

ঔপশনযবশশক উপশনযবশশক 

ঔপন্যাশসক উপন্যাশসক 

ঔরস ঔরশ 

ঔর্র্ ঔষুর্ 

ঔর্র্ালয় ওষুর্ালয় 

ঔর্শর্ ওর্র্ী 
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ক 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কই বক 
কংশক্রে কংক্রীে 
কংযগ্রশস কংযগ্রসী 
ককযেল কযেj 
ককশন কক্wb 
ককwcU কক্wcU 
কক্ষচুযত কক্ষচূযত 
কক্ষপি কক্ষ পি 
কখ্যনাই  কখ্যনা 
কঙ্কণ কঙ্কন 
কঙ্কাল কংকাল 
কঙ্কালসার কঙ্কাল সার 
কশিকাঁিা কশিকািা 
কচুশরপানা কচুশড়পানা 
কেপ  কচ্চপ 
কশি কিী 
কঞ্জুস কঞ্জুর্ 
কটিবন্ধ কটিবদ্ধ 
কটু কটূ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কটূশি কটুশি 
কযঠার কঠর 
কড়িা করিা 
কড়াকশড় কড়াকড়ী 
কশড়কাঠ কশরকাঠ 

কণা কনা 
কশণকা কশনকা 
কণ্টকাকীণ জ কটকাকীণ জ 
কণ্ঠ কন্ঠ 
কণ্ঠনাশল কন্ঠনালী 
কণ্ঠস্থ কণ্ঠঃস্থ 
কণ্ঠস্বর কণ্ঠ স্বর 
কণ্ঠয (কণ্ঠর্াত) কণ্ঠ 
কণ্ঠযধ্বশন কণ্ঠধ্বশন 
কত কযতা 
কতকগুযলা কতক র্গযলা 
কতগুযলা কতর্গযলা 
কতক্ষণ কত ক্ষণ 
কতযবল কৎযবল 
কশতপয় কতীপয় 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কিকতা কতকিা 
কিাকশল কিাকলী 
কিার্যতা কিার্ত 
কিাশশল্পী কিা শশল্পী  
কিাসাশহতয কিা সাশহতয 
কশিকা কিীকা 
কশিত কিীত 

কযিাপকিন কিপকিন 
কথ্য কত্থ 
কদর্ছাঁে কদর্ছাে 
কদর্বুশস কদর্বুশছ 
কদি জ কদতজ 
কদh© কদh©¨ 
কদাশিৎ কদাশিত 
কনকিাঁপা কণকিাঁপা 
কনযেইনার কযটইনার 
কনট্রাে কন্ট্রাে 
কনট্রাের কনট্রাকের 
কনফাযরন্স কনফাযরন &স 
কনযভাযকশন কনভযকশন 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কনসাে জ কনসার&ে 
কশনষ্ঠ কশনষ্ট 
কন্ডাের কন&োক &ের 
কন্যা কণ্যা 
কন্যাকতজা কন্যা কতজা 
কন্যাকুর্ারী কন্যাকুর্াশর 
কন্যাদান কন্যা দান 
কন্যাদায় কন্যা দায় 
কন্যাদায়গ্রস্ত কন্যাদায় গ্রস্ত 
কন্যারাশশ কন্যা রাশশ 
কপদ জকশূন্য কপদ জক শূন্য 
কশপ (অনুশলশপ, 

সবশর্শবযশর্) 
কশফ 

কশপরাইে কশপ রাইে 

কশপলাবস্তু কপীলাবস্তু 

কশফ (পানীয়শবযশর্) কশপ 

কশফন কশফণ 

কবি কযবাি 

কবর্ কযবার্ 

কবর্া কব্জা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কবশর্ কশব্জ 
কবরখ্ানা কবর খ্ানা 
কবরস্থান কবর স্থান 
কবশলত  কবলীত 
কশবগান কশব গান 
কশবগুরু কশব গুরু 
কশবয়াল কশবআল 
কশবরাশর্ কশবরার্ী 
কবুতর কবূতর 
কর্যর্াশর কর্যর্ারী 
কর্যবশশ কর্যবশী 

কর্া (শবরার্শিহ্নশবযশর্, 

কযর্  াওয়া) 
নকার্া 

কর্ান্ডার কর্াণ্ডার 

কর্াযন্ডা কর্াযণ্ডা 

কশর্উশনটি কশম্যউশনটি 

কশর্উশনস্ট কশর্উশনষ্ট 
কশর্টি কশর্েী 
কশর্শন কশর্সন 
কশর্শনার কশর্সনার 

18 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কম্পাউন্ডার কর্পাউন্ডার 
কম্পাস কর্&পাস 

কশম্পউোর কর্শপউোর 
কযম্পার্ কর্যপার্ 
কযম্পাশর্ের কযম্পাশর্োর 
কযম্পাস্ট কযম্পাষ্ট 
কয়র্ন কয় র্ন 
কয়ো কয় ো 
কয়টি কয় টি 
কযয়কটি কযয়ক টি 
কযয়দখ্ানা কযয়দ খ্ানা 
কযয়শদ কযয়দী 
করকর্যলষু করকর্যলসু 
করযর্াযড় করযর্াযর 
করশণক করশনক 
করণীয় করনীয় 
করতাল কর তাল 
করতাশল করতালী 
করযতায়া কযরাযতায়া 
করদ কযরাদ 



124 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
করদাতা কর-দাতা 
করবী করশব 
করর্দ জন করর্দ জণ 
করর্মি কর র্মি 
করাশত করাতী 
করাযনা (‘কার্ করাযনা’) করান 
করায়ত্ত করায়ত্ব 
কশরের কশরযোর 
কশরতকর্ জা কশরৎকর্ জা 
করুণ (যশািনীয়) করুন 
করুন (‘করা’ অযি জ) করুণ 
কযরাটি কযরােী 
কযরানাশর কযরানারী 
ককজেক্রাশন্ত ককজে ক্রাশন্ত 
কর্জ কর &র্ 
কণ জ (কান) কন জ 
কণ জফুশল কন জফুলী 
কতজন কতজণ 
কতজব্যজ্ঞান কতজব্য জ্ঞান 
কতজব্যশনষ্ঠা কতজব্য শনষ্ঠা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কতজব্যপরায়ণ কতজব্য পরায়ণ 
কতৃজকারক কতৃকারক 
কতৃজত্ব কতৃত্ব 
কতৃজপক্ষ কতৃপক্ষ 
কতৃজবািয কতৃবািয 
কন জ (ভুট্টা) কণ জ 
কযন জল কযণ জল 
কপূ জর কপু জর 
কযপ জাযরশন করযপাযরশন 
কর্ জকতজা কর্ জ কতজা 
কর্ জকাণ্ড কর্ জ কাণ্ড 
কর্ জকার কর্ জ কার 
কর্ জক্ষর্ কর্ জ ক্ষর্ 
কর্ জযক্ষি কর্ জ নক্ষি 
কর্ জিারী কর্ জিাশর 
কর্ জর্ারয় কর্ জর্ারায় 
কর্ জবািয কর্ জ বািয 
কর্ জর্মখ্ী কর্ জর্মশখ্ 
কর্ জশালা কর্ জ শালা 
কর্ জসংস্থান কর্ জ সংস্থান 



126 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কর্ জসশিব কর্ জ সশিব 
কর্ জসূশি কর্ জসূিী 
কর্ জসূযি কর্ জ সূযি 
কর্ জস্থল কর্ জস্তল 
কর্ী কশর্ জ 
কর্ জণ কর্ জন 
কলকবর্া কল কবর্া 
কলকাঠি কলকাঠী 
কলকারখ্ানা কল-কারখ্ানা 
কলর্শি কলর্িী 
কলর্দাশন কলর্দানী 
কলশর্ কলর্ী 
কলশর্লতা কলর্ী লতা 
কলশস কলসী 
কলহপরায়ণ কলহ পরায়ন 
কলাইশু ুঁটি কলাইশুটি 
কলাকুশলী কলাকুশশল 
কলাযকৌশল কলা-যকৌশল 
কলার আইশে কলার-আইশে 
কশলর্া কলীর্া 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কলুশর্ত কলুর্ীত 
কযলরা কযলড়া 
কযলাশন কযলানী 
কল্পনাপ্রসূত কল্পনা প্রসূত 
কল্পশবজ্ঞান কল্প শবজ্ঞান 
কল্যাণ কল্যান 
কল্যাণবযরষু কল্যাণবযরসু 
কল্যাণীয় কল্যানীয় 
কল্যাণীয়াসু কল্যাণীয়াষু 
কল্যাণীযয়ষু কল্যাণীযয়সু 
কশাঘাত কর্াঘাত 
কযশরুকা কযর্রুকা 
কষ্টসাধ্য কষ্ট সাধ্য 
কষ্টস্বীকার কষ্টশশকার 
কষ্ঠাশর্জত কষ্টশর্জত 
কশষ্টপাির কষ্টীপাির 
কযষ্টসৃযষ্ট কযষ্টসৃযষ্ঠ 
কসযর্াপশলোন কসযর্াপশলেন 
কসর্স কস&র্স& 
কসরত কসরৎ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কসাই কশাই 
কসাইখ্ানা কসাই খ্ানা 
কাউন কাউণ 
কাউশন্সল কাউনশসল 
কাওয়াশল কাওয়ালী 
কাঁকড়া কাকড়া 
কাঁকড়াশবছা কাঁকড়া শবছা 
কাঁকযরাল কাকযরাল 
কাঁিকলা কািকলা 
কাঁিযপাকা কািযপাকা 
কাঁিা (অপক্ব; না-রাঁর্া) কািা 
কাঁিাযগাল্লা কাঁিা নগাল্লা 
কাঁিাবার্ার কাঁিা বার্ার 
কাঁিার্াল কাঁিা র্াল 
কাঁিাশর্ঠা কাঁিা শর্ঠা 
কাঁশি কাশি 
কাঁচুর্াচু কাচুর্াচু 
কাঁো (কণ্টক) কাো 
কাঁোিার্ি কাঁো িার্ি 
কাঁোযঝাপ কাঁো নঝাপ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কাঁোতার  কাঁো তার 
কাঁঠাল কাঠাল 
কাঁঠালিাঁপা কাঁঠাল িাঁপা 
কাঁঠাশলকলা কাঁঠালী কলা 
কাঁড়া (যেঁযে পশরষ্কার করা) কাড়া 
কাঁদাযন গ্যাস কাঁদাযনগ্যাস 
কাঁিা কািা 
কাঁসর কাসর 
কাঁসা কাসা 
কাঁসাশর কাঁসারী 
কাঁশস (কাঁসার িালা) কাঁশশ 
কাকতাড়ুয়া কাকতারুয়া 
কাকতালীয় কাকতাশলয় 
কাকবন্ধযা কাক বন্ধযা 
কাকশল কাকলী 
কাকাত্যয়া কাকাযতায়া 
কাকুশতশর্নশত কাকুশত শর্নতী 
কাঙাল কাঙ্গাল 
কাঙাশল কাঙালী  
কাঙাশলশন কাঙাশলনী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কাঙাশলযভার্ কাঙাশল নভার্ 
কাশিত কাশঙ্খত 
কাি কাঁি 
কািা (যর্ায়া) কাঁিা 
কাছাশর কাছারী 
কাশছর্ কাছীর্ 
কার্লকাযলা কার্লকাল 
কাশর্ কার্ী 
কািনর্ঙ্ঘা কািন র্ঙ্ঘা 
কাশঞ্জভরর্ কাঞ্জীভরর্ 
কােছাঁে কােছাে 
কােশত কােতী 
কােযর্াল্লা কাঠযর্াল্লা 

কাো (‘কতজন করা’ 

ইতযাশদ অযি জ) 
কাঁো 

কাোশর কাোরী 

কাোশরযভাগ কাোরীযভাগ 
কাঠকয়লা কাঠ কয়লা 
কাঠযখ্াট্টা কােযখ্াট্টা 
কাঠযখ্াদাই কাঠ নখ্াদাই 

19 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কাঠযগালাপ কাঠ নগালাপ 
কাঠযঠাকরা কাঠ নঠাকরা 
কাঠশিঁপড়া কাঠ শিঁপড়া 
কাঠশবড়াল কাঠ শবড়াল 
কাঠশবড়াশল কাঠশবড়ালী 
কাঠশর্শস্ত্র কাঠশর্স্ত্রী 
কাঠাযর্া কাঠার্ 
কাঠি কাঠী 
কাঠিন্য কাঠিণ্য 
কাঠুশরয়া কাঠুরীয়া 
কাণ্ড কান্ড 
কাণ্ডজ্ঞান কান্ডজ্ঞান 
কাতলা কাৎলা 
কাতান কাতাণ 
কাদাযখ্াঁিা কাঁদাযখ্াঁিা 
কান্ডাশর কাণ্ডাশর 
কানপাকা কান পাকা 
কানফাো কান ফাো 
কানাঘুর্া কানাঘুসা 
কানাশড় কানাড়ী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কানার্াশছ (নদশীয় 

নখ্লাশবযশর্) 
কানা র্াশছ 

কানুন কাণুন 

কানুনযগা কাণুনযগা 
কাপড়যিাপড় কাপড় নিাপড় 
কাফ&তান কাপতান 
কাফন কাফণ 
কাশফ কাফী 
কাযফর ক্বাযফর 
কাযফলা ক্বাযফলা 
কাফ&ফারা কাফফারা 
কাশি কািী 
কাবশল কাবলী 
কাবা কা’বা 
কাবাশে কাবােী 
কাবাব কাবাব& 
কাবাশশরফ কাবা শরীফ 
কাশবন কাবীন 
কাশবননার্া কাশবন নার্া 
কাবুশলওয়ালা কাবুলীঅলা 



133 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কাব্যগ্রন্থ কাব্য গ্রন্থ 
কার্রা (কক্ষ) কার্ড়া 
কার্রাঙা কার্রাঙ্গা 
কার্ারশালা কার্ার শালা 
কাশর্র্ কার্ীর্ 
কাশর্ন কার্ীন 
কাশর্নী কাশর্শন 
কাযর্ল কাশর্ল 
কাম্য কার্ম্ 
কায়দাকানুন কায়দা কানুন 
কায়র্যনাবাযকয কায়র্নবাযকয 
কায়স্থ কায়স্ত 
কাযয়শর্ কাযয়র্ী 
কারও কাযরা 
কারখ্ানা কার খ্ানা 
কারচুশপ কারচুশব 
কারণ কারন 
কারশফউ কাশফজউ, কারফু  
কারবাশর কারবারী 
কারবালা কারবা’লা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কারসাশর্ কারসার্ী 
কারাদণ্ড কারাদন্ড 
কারাধ্যক্ষ কারাধ্যাক্ষ 
কারাপশরদশ জক কারা পশরদশ জক 
কারাবরণ কারাবরন 
কারাবাস কারাবাশ 
কারাবশন্দ্ কারাবন্দ্ী 
কারার্মি কারা-র্মি 
কারারক্ষী কারারশক্ষ 
কারারুদ্ধ কারারুব্ধ 
কাশর (তরকাশরশবযশর্) কারী 

কাশর (শুদ্ধ উচ্চারযণ 

নকারান পাঠকারী) 
ক্বারী 

কাশরগশর কাশরগরী 
কাশরগশর শশক্ষা কাশরগশরশশক্ষা 

কারুকাh© কারুকাh©¨ 
কারুপণ্য কারুপন্য 
কারুশশল্পী কারু শশল্পী 

কাযরট কাযরণ্ট 

কাযরশন্স কাযরন&শস 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কাটু জন কাটু জণ 
কাশট্র জর্ কাটি জর্ 
কাে জ কার&W 
কাশে জযয়ালশর্স্ট কাশে জয়লশর্ষ্ট 
কাশতজক কাতীক 
কাত্যজর্ কাত্যজর্ 
কাশন জভযাল কাশন জভাল 
কাশন জশ কাশন জস 
কাপ জণ্য কাপ জন্য 
কাপ জাস কাপ জাশ 
কাযপ জে কারযপে 
কাশফজউ কারশফউ 
কাব জন োইঅিাইে কাব জণ োইঅিাইে 
কাব জন নপপার কাব জনযপপার 
কাব জন র্যনািাইে কাব জন-র্যনািাইে 
কাবু জযরের কারবুযরের 
কাব জশলক কাব জলীক 
কা জকর (উপয াগী) কা জ করী 
কা জকরতা কা জকশরতা 
কা জকরী (‘কা জকরী 

সদস্য’) 
কা জকর 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

কা জকলাপ কা জ কলাপ 
কা জকাশরতা কা জকরতা 
কা জকাল কা জকাল 
কা জক্রর্ কা জ ক্রর্ 
কা জত কা জতঃ 
কা জশনব জাহী কা জশনব জাশহ 
কা জপদ্ধশত কা জ পদ্ধশত 
কা জপ্রণাশল কা জপ্রণালী 
কা জবণ্টন কা জবটন 
কা জশববরণী কা জশববরশণ 
কা জভার কা জ ভার 
কা জসম্পাদন কা জ সম্পাদন 
কা জসূশি কা জসূিী 
কাh©v‡`k কাh©‡`k 
কা জালয় কার্য্জালয় 
কাল জ র্াকজস কাল জ র্ািজ 

কাল (সর্য়, আগার্ীশদন 

ইতযাশদ অযি জ) 
কাযলা 

কালক্রযর্ কাল ক্রযর্ 

কালযক্ষপণ কালযক্ষপন 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কালপুরুর্ কাল পুরুর্ 
কালবাউশ কালবাউস 
কালববশাশখ্ কালববশাখ্ী 
কালরাশি কালরািী 
কালশশো কালশীো 
কালাকানুন কালাকাণুন 
কালাজ্বর কাযলাজ্বর 
কালানুক্রশর্ক কালাণুক্রশর্ক 
কালাপাশন কালাপাশণ 
কাশল (যলখ্ার কাশল) কালী 
কাশলশর্রা কালীশর্রা 
কাশলর্াশলি কাশলর্া শলি 
কাশলয়া কালীয়া 
কালী (যদবী কালী) কাশল 
-কালীন -কাশলন 
কাযলেযরে কাযলকেযরে 
কাযলা (রং) কাল 
কাযলার্ার্ কালর্ার্ 
কাযলাোকা  কাযলা োকা 
কাযলাবার্ার কাযলা বার্ার 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কাযলাবার্াশর কাযলাবার্ারী 
কাশফুল কাশ ফুল 
কাশবন কাশ বন 
কাশীবাসী কাশশবাশস 
কািীর কাশির 
কািীশর কািীরী 
কাসুশন্দ্ কাসুন্দ্ী 
কাস্টর্স কাষ্টম্ স 
কাযস্ত কাসযত 
কাশহশন কাশহনী 
শকংকতজব্যশবমূঢ় শকংকতজব্যশবর্মঢ় 
শকংবদশন্ত শকংবদন্তী 
শকেশন শকেনী 
শকন্ডারগাযে জন শকণ্ডারগাযে জন 
শকরণ শকরন 
শকশরি শকরীি 
শকরীে শকশরে 
শকযলাওয়াে শকযলা ওয়াে 
শকযলাগ্রার্ শকযলা গ্রার্ 
শকশশর্শ শকসশর্স 

20 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শকশলয় শকসলয় 
শকযশারসাশহতয শকযশার সাশহতয 
শকর্াশন শকর্াণী 
শকশস্ত শকস &শত 
কীর্ন্য শকর্ন্য 

কীে (ক্ষুদ্র অযর্রুদণ্ডী 

প্রাণীপ্রর্াশত) 
শকে 

কীেনাশক কীে নাশক 

কীেপতঙ্গ কীে পতঙ্গ 

কী-যবাে জ শক নবাে জ 
কীভাযব শকভাযব 
কীরকর্ করকর্ 
কীরূপ শকরুপ 
কীতজন শকতজন 
কীতজনীয়া কীতজশনয়া 
কীশতজ কীতী 
কীশতজকলাপ কীশতজ-কলাপ 
কীশতজনাশা কীশতজনার্া 
কীশতজর্ান কীশতজর্াণ 
কীশতজস্তম্ভ কীশতজ স্তম্ভ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কীযসর শকযসর 
কুইনাইন কুইনাইণ 
কুইটাল কুইণ্টাল 
কুংফু কুংফূ 
কুুঁযর্া কুযর্া 
কুুঁশড় (র্মকুল) কুশড় 
কুুঁযড় কুযড় 
কুকীশতজ কূকীশতজ 
কুশক্ষগত কুক্ষীগত 
কুখ্যাত কূখ্যাত 
কুখ্যাশত কুখ্যাতী 
কুিক্রী কুিশক্র 
কুটির কুেীর 
কুটিরশশল্প কুটির শশল্প 
কুঠিবাশড় কুঠীবাড়ী 
কুঠিয়াল কুঠিআল 
কুঠুশর কুঠুরী 
কুড়াযনা (শক্রশব.) কুড়ান 
কুণ্ঠা কুন্ঠা 
কুণ্ডলী কুণ্ডশল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কুৎসা কুতসা 
কুৎশসত কুৎশসৎ 
কুদরত কুদরৎ 
কুপথ্য  কূপথ্য 
কুযপাকাত কুযপাকাৎ 
কুপ্রস্তাব কূপ্রস্তাব 
কুফশর কুফরী 
কুর্কুর্ কুঙ্কুর্ 
কুর্ড়া কুর্রা 
কুর্ারী কুর্াশর 
কুর্ারীত্ব কুর্াশরত্ব 
কুশর্র কুর্ীর 
কুর্মশদনী কুর্মশদশন 
কুম্ভকার কুম্ভ-কার 
কুম্ভীরাশ্রু কুশম্ভরাশ্রু 
কুয়া কূয়া 
কুয়াশা কূয়াশা 
কুরআন কুরা’ন 
কুরবাশন কুরবানী 
কুরশস কুরসী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কুরুশিপূণ জ কুরুশি পূণ জ 
কুরুশিসর্ম্ত কুরুশি সর্ম্ত 
কুল (বংশ, বরই) কূল 
কুলখ্াশন কুলখ্ানী 
কুলশফ কুলফী 
কুলাঙ্গার কুলাংগার 
কুলাযনা (শক্রশব.) কুলান 
কুলীন কুশলন 
কুশপুত্তশলকা কুশপুত্তলীকা 
কুশলসংবাদ কুশল সংবাদ 
কুশলী কুশশল 
কুশীলব কুশশলব 
কুষ্ঠ কুষ্ট 
কুসংস্কার কূসংস্কার 
কুসংস্কারােন্ন কুসংস্কারেন্ন 
কুশস্তশগর কুশস্তগীর 
কুযহশল কুযহলী 
কূেযকৌশল কুেযকৌশল 
কূেনীশত কুেনীশত 
কূেনীশতক (শব.) কূেবনশতক 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কূেবনশতক (শবণ.) কূেনীশতক 
কূপর্ণ্ডূক কূপর্ণ্ডুক 
কূল (তীর, শকনারা) কুল 
কৃচ্ছ্র কৃচ্ছ্রতা 
কৃচ্ছ্রসার্ন কৃচ্ছ্রতাসার্ন 
কৃতকর্ জ কৃত-কর্ জ 
কৃতকাh© কৃতকাh©¨ 
কৃতজ্ঞ কৃতঞ্জ 
কৃশত (সম্পাশদত কর্ জ) কৃতী 
কৃতী (কযর্ জ সফল) কৃশত 
কৃশির্ কৃিীর্ 
কৃপণ কৃপন 
কৃপাণ কৃপান 
কৃশর্ কৃর্ী 
কৃর্ান কৃর্াণ 
কৃর্াশন কৃর্াণী 
কৃশর্ কৃর্ী 
কৃশর্ঋণ কৃশর্ ঋণ 
কৃশর্কার্ কৃশর্ কার্ 

কৃশর্র্াত কৃশর্ র্াত 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কৃশর্র্ীবী কৃশর্র্ীশব 

কৃশর্প্রর্ান কৃশর্ প্রর্ান 
কৃশর্শবজ্ঞান কৃশর্ শবজ্ঞান 

কৃশর্শুর্াশর কৃশর্শুর্ারী 

কৃষ্ণগহ্বর কৃষ্ণ গহ্বর 

কৃষ্ণচূড়া কৃষ্ণচুড়া 
কৃষ্ণপক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ 
নেঁযিা নকযিা 
নক.শর্. নকশর্ 
নকেশল নকতশল 
নকতকী নকতশক 
নকতশল নকতলী 
নকতাদুরস্ত নকতাদরস্থ 
নকতাশব নকতাবী 
নকন (কীর্ন্য) নকযনা 
নকননা নকন না 

নকযনা (অনুশক্র. : ‘ত্যশর্ 

র্ার্া নকযনা’) 
নকন 

নকিশবন্দু নকি শবন্দু 

নকিস্থল নকিস্তল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নকশিক নকিীক 
নকিীভূত নকিীভুত 
নকিীয় নকশিয় 
নকবল নকবলর্াি 
নকবলই নকবশল 
নকব &ল (তার) নকবল 
নকশর্যকৌশল নকশর্-যকৌশল 
নকশর্কযাল নকশর্যকল 
নকযর্াযিরাশপ নকযর্াযিরাপী 
নকয়ার্ত নকয়ার্ৎ 
নকরাশন নকরানী 
নকরাশনশগশর নকরানীশগশর 
নকরার্শত নকরার্তী 
নকযরাশসন নকরশসন 
নকযলঙ্কাশর নকযলঙ্কারী 
বকশফয়ত বকশফয়ৎ 
বকবতজ বকভতজ 
বকযশার বকশর 
নকাঁকড়া নকাকড়া 
নকাঁিকাযনা নকািকাযনা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নকা-অপাযরটিভ নকাঅপাযরটিব 
নকাঅশে জযনে নকাঅশে জন্যাে 
নকাশকল নকাকীল 
নকাযকন নকাযকণ 
নকাটিপশত নকােীপশত 
নকাযেশন নকাযেশান 
নকাণ (যকানা) নকান 
নকাণঠাসা নকানযঠাসা 
নকাযতায়াশল নকাযতায়ালী 

নকান (প্রশ্নসূিক : 

‘নকান নলাক?’) 
নকাণ 

নকানও নকান 

নকানা নকাণা 
নকানাকুশন নকাণাকুশণ 

নকাপাযনা (শক্রশব.) নকাপান 

নকার্লর্শত নকার্লর্তী 
নকাম্পাশন নকাম্পানী 

নকায়াে জারস নকায়াে জাস জ 
নকায়াশলশন নকায়াশলশান 
নকাযয়ল নকাএল 

21 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নকারআন নকারাণ 
নকারবাশন নকারবানী 
নকারার্ নকারা’র্ 
নকাযরশশ নকাযরশী 
নকাে জর্াশ জাল নকাে জ র্াশ জাল 
নকাস জ নকার&স 
নকালাকুশল নকালাকুলী 
নকালাব্যাং নকালাব্যাঙ 
নকাযলযস্টরল নকাযলযষ্টরল 
নকার্ নকাশ 
নকার্াগার নকাশাগার 
নকার্াধ্যক্ষ নকার্ধ্যক্ষ 
নকাষ্ঠকাঠিন্য নকাষ্ঠযকাঠিন্য 
নকাশহনুর নকাশহনূর 
নকৌুঁসুশল নকৌসুশল 
নকৌশণক নকৌশনক 
নকৌত্যক নকৌত্যক 
নকৌত্যহযলাদ্দীপক নকৌত্যহলদ্দীপক 
নকৌশলগত নকৌশল গত 
নকৌশলী নকৌশশল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ক্বশিৎ ক্বশিত 
কযাঙারু কযাঙ্গারু 
কযাোলগ নকোলগ 
কযাোর  নকোর 
কযাযেে কযাযেে 
কযািশলক কযািলীক 
কযানেনযর্ট কযাণ্টনযর্ট 
কযানটিন কযাশণ্টন 
কযানভাস কযাণভাস 
কযাপসুল কযাপশুল 
কযাশপট্যাল কযাশপোল 
কযাযিন কযাপযেন 
কযাযফ কাযফ 
কযাযফযেশরয়া কাযফযেশরয়া 
কযাশবন নকশবন 
কযাশবযনে নকশবযনে 
কযাযর্রাম্যান কযাযর্রা ম্যান 
কযারর্ নকরর্ 
কযারাে কযাযরে 
কযারাযে কারাযে 



149 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
কযালকুযলের নকলকুযলের 
কযাযলন্ডার কযাযলণ্ডার 
কযাশবাি কযাশবাকস 
কযাশশয়ার নকশশয়ার 
ক্রীড়নক ক্রীড়ানক 
কযাশসযনা নকশসযনা 
কযাযসে নকযসে 
কযাস্টর অযয়ল কযাস্টরঅযয়ল 
ক্রর্ ক্রর্ঃ 
ক্রর্বর্ জর্ান ক্রর্বর্ জর্াণ 
ক্রর্শবকাশ ক্রর্ শবকাশ 
ক্রর্ানুসাযর ক্রর্াণুসাযর 
ক্রশর্ক ক্রর্ীক 
ক্রয়শবক্রয় ক্রয় শবক্রয় 
ক্রয়মূল্য ক্রয় মূল্য 
ক্রয়য াগ্য ক্রয় ন াগ্য 
ক্রয়সীর্া ক্রয় সীর্া 
ক্রাউন ক্রাউণ 
ক্রাশন্ত ক্রান্তী 
ক্রাশন্তকাল ক্রাশন্ত কাল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ক্রান্তীয় ক্রাশন্তয় 
শক্রযকে ক্রীযকে 
শক্রয়াকলাপ শক্রয়া কলাপ 
শক্রয়াপদ শক্রয়া পদ 
শক্রয়াশবযশর্ণ শক্রয়া শবযশর্ণ 
শক্রয়াশীল শক্রয়াশশল 
ক্রীড়নক ক্রীড়ণক 
ক্রীড়া শক্রড়া 
ক্রীড়ানুষ্ঠান ক্রীড়াণুষ্ঠান 
ক্রীড়াশবদ শক্রড়াশবদ 
ক্রীড়াযর্াদী ক্রীড়াযর্াশদ 
ক্রীতদাস ক্রীত দাস 
ক্রুশশবদ্ধ ক্রুসশবদ্ধ 
ক্রূর ক্রুর 
নক্রশেে কাে জ নক্রশেেকাে জ 
নক্রাশক পরওয়ানা নক্রাকী পরওয়ানা 
নক্রাড়পি নক্রারপি 
ক্লাস ক্লাশ 
ক্লাশসক ক্লযাশসক 
ক্লাশসকযাল ক্লযাশসকাল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শক্লশনক শক্লশণক 
ক্লীবশলঙ্গ শক্লবশলঙ্গ 
নক্লশ নক্লস 
নক্লারাইে নক্লারাঈে 
নক্লাশরন নক্লাশরণ 
নক্লাযরাফর্ জ নক্লাযরাফরর্ 
নক্লাযরাশফল নক্লাযরাফীল 
ক্ষণ ক্ষন 
ক্ষণর্ীবী ক্ষনর্ীবী 
ক্ষশণক ক্ষণীক 
ক্ষতশিহ্ন ক্ষত শিহ্ন 
ক্ষতস্থান ক্ষত স্থান 
ক্ষশতগ্রস্ত ক্ষশতগ্রস্থ 
ক্ষশতপূরণ ক্ষশত পূরন 
ক্ষশিয় ক্ষিীয় 
ক্ষর্তাচুযত ক্ষর্তা চুযত 
ক্ষর্তাবান ক্ষর্তাবাণ 

ক্ষর্তায়ন ক্ষর্তায়ণ 
ক্ষর্তাশালী ক্ষর্তাশাশল 
ক্ষর্াপ্রাি জনা ক্ষর্া-প্রাি জনা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ক্ষয়ক্ষশত ক্ষয়-ক্ষশত 
ক্ষয়যরাগ ক্ষয় নরাগ 
ক্ষশয়ষ্ণু ক্ষয়ীষ্ণু 
ক্ষরণ ক্ষরন 
ক্ষার খ্ার 
ক্ষারীয় ক্ষাশরয় 
শক্ষি শখ্ি 
শক্ষপ্র ক্ষীপ্র 
ক্ষুণ্ণ ক্ষুন্ন 
ক্ষুৎশপপাসা ক্ষুদশপপাসা 
ক্ষুদ্রতর্ ক্ষুদ্র তর্ 
ক্ষুর্ার্ান্দ্য ক্ষুর্ার্ান্দ্ 
ক্ষুশন্নবৃশত্ত ক্ষুশণ্ণবৃশত্ত 
ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্ধ 
নক্ষিফল নক্ষি ফল 
নক্ষপণ নক্ষপন 
নক্ষপণাস্ত্র নক্ষপনাস্ত্র 
নক্ষৌরকর্ জ নক্ষৌর কর্ জ 
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খ্ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
খ্ই বখ্ 
খ্শিত খ্িীত 
খ্চ্চর খ্যচ্চার 
খ্ঞ্জশন খ্ঞ্জনী 
খ্ড়কুো খ্রকুো 
খ্ড়র্ খ্রর্ 
খ্শড়/খ্শড়র্াটি খ্শর/খ্শরর্াটি 
খ্ড়্গ খ্ড়গ 
খ্ণ্ড খ্ন্ড 
খ্ণ্ডকালীন খ্ণ্ডকাশলন 
খ্ণ্ডন খ্ন্ডন 
খ্শণ্ডত খ্শন্ডত 
খ্তনা খ্ৎনা 
খ্শতব খ্তীব 
খ্শতয়ান খ্তীয়ান 
খ্দ্দর খ্যদ্দার 
খ্ননকারী খ্ননকাশর 
খ্না খ্ণা 
খ্শন খ্নী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
খ্শনর্  খ্নীর্ 
খ্বরদাশর খ্বরদারী 
খ্য়রাশত খ্য়রাতী 

খ্যয়শর খ্যয়রী 
খ্রযগাশ খ্রযগাস 
খ্রি খ্যরাি 
খ্রা (অনাবৃশষ্ট) ক্ষরা 
খ্শরফ খ্শরপ 

খ্ব জকায় খ্ব জ কায় 
খ্লনায়ক খ্ল নায়ক 
খ্শলশা খ্শলসা 
খ্সখ্যস খ্শখ্যশ 
খ্সড়া খ্সরা 
খ্াওয়াদাওয়া খ্াওয়া দাওয়া 
খ্াঁিা খ্ািা 
খ্াঁর্ খ্ার্ 
খ্াঁর্কাো খ্ার্কাো 
খ্াঁটি (শনযভ জর্াল) খ্াটি 
খ্াঁড়া (হাশতয়ারশবযশর্) খ্াড়া 
খ্াশক খ্াকী 

22 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

খ্ার্না খ্ার্ণা 
খ্ার্াশিখ্ানা খ্ার্াশি খ্ানা 
খ্ােপালঙ্ক  খ্ােপালং 
খ্াোশ খ্াোস 
খ্াটিয়া খ্ােীয়া 
খ্াযো (খ্ব জকায়) খ্াে 
খ্াড়া (যসার্া) খ্াঁড়া 
খ্াশড় খ্াঁশড় 
খ্াত ক্ষাত 
খ্াতাপি খ্াতা পি 
খ্াতাবশন্দ্ খ্াতাবন্দ্ী 
খ্াদ ক্ষাদ 
খ্াশদ খ্াদী 
খ্াদ্যনাশল খ্াদ্যনালী 
খ্াদ্যশস্য খ্াদ্যশষ্য 
খ্াদ্যাভাব খ্াদ্যভাব 
খ্াদ্যাভযাস খ্াদ্যাভযার্ 
খ্ানকা খ্াণকা 
খ্ানদাশন খ্ানদানী 
খ্ানসার্া খ্াণসার্া 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
খ্ানাতল্লাশশ  খ্ানাতল্লাশস 
খ্ানাশুর্াশর খ্ানা শুর্ারী 
খ্াশনকক্ষণ খ্াশনক্ষণ 
খ্াশনকো খ্াশণকো 
খ্ার্যখ্য়াশল খ্ার্যখ্য়ালী 
খ্ার্ারবাশড় খ্ার্ারবাড়ী 
খ্াশরর্ খ্ারীর্ 
খ্াযরশর্ খ্াযরর্ী 
খ্ালাযতা খ্ালাত 
খ্ালাস খ্ালাশ 
খ্ালাশস খ্ালাশশ 
খ্াসকার্রা খ্াশকার্রা 
খ্াসর্শর্ খ্াশর্শর্ 
খ্াসতালুক খ্াশতালুক 
খ্াসদখ্ল খ্াশদখ্ল 
খ্াশস খ্াসী 
খ্াশসয়া খ্াসীয়া 
খ্াযয়শ খ্াযয়স 
শখ্চুশড় শখ্চুশর 
শখ্ড়শক শখ্ড়কী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শখ্লান শখ্লাণ 
শখ্লাফত শখ্লাফৎ 
খু ুঁটি খুটি 
খু ুঁটিনাটি খু ুঁটিনােী 
খু ুঁত খু ুঁৎ 
খুর্শল খুর্লী 
খুতবা খুৎবা 
খুযদ ক্ষুযদ 
খুনখ্ারাশব খুনখ্ারাশপ 
খুনশুটি খুনসু ুঁটি 
খুনাখুশন খুযনাখুনী 
খুশন খুনী 
খুপশর খু ুঁপশর 
খুবসুরত খুবসুরৎ 
খুশশক খুশকী 
খুশশর্যতা খুশশর্ত 
নখ্ত (ফসযলর র্াঠ) নক্ষত 
নখ্তখ্ার্ার নক্ষতখ্ার্ার 
নখ্তাবর্ারী নখ্তাবর্াশর 
নখ্দা (হাশত র্রার ফাঁদ) খ্যাদা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নখ্য়াঘাে নখ্য়া ঘাে 
নখ্য়াতশর নখ্য়াতরী 
নখ্য়াশল নখ্য়ালী 
নখ্লাধুলা নখ্লাধূলা 
নখ্লাপ নখ্লাফ 
নখ্লাশপ নখ্লাপী 
নখ্লাফত নখ্লাফৎ 
নখ্লুযড় নখ্লুযর 
নখ্যলায়াড় নখ্যলায়ার 
নখ্যলায়াড়সুলভ নখ্যলায়াড় সুলভ 
নখ্যলায়াশড় নখ্যলায়াড়ী 
নখ্সারত নখ্সারৎ 
নখ্সাশর নখ্সারী 
নখ্াঁর্ নখ্ার্ 
নখ্াঁর্খ্বর নখ্াঁর্ খ্বর 
নখ্াঁর্াখু ুঁশর্ নখ্াঁর্াখুশর্ 
নখ্াঁড়াখু ুঁশড় নখ্াঁড়াখুশড় 
নখ্াঁো নখ্াো 
নখ্াঁড়া নখ্াড়া 
নখ্াঁপা নখ্াপা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নখ্াঁয়াড় নখ্াঁয়ার 
নখ্াদ নক্ষাদ 
নখ্াদাই নখ্াঁদাই 
নখ্ারযপাশ নখ্ারযপার্ 
নখ্ারাক নখ্াড়াক 
নখ্ারাশক নখ্ারাকী 
নখ্ালস নখ্ালশ 
নখ্ালাখুশলভাযব নখ্ালাখুশল ভাযব 
নখ্ালাবার্ার নখ্ালা বার্ার 
নখ্ালাসা নখ্ালাশা 
নখ্াশযর্র্ার্ নখ্াশ নর্র্ার্ 
নখ্াশার্মশদ নখ্াসার্মশদ 
নখ্াসপাঁিড়া নখ্াসপাঁিরা 
খ্যাঁকশশয়াল নখ্কশশয়াল 
খ্যাতনার্া খ্যাতণার্া 
খ্যাশত খ্যাতী 
খ্যাশতর্ান খ্যাশতর্াণ 
খ্যাদাযনা নখ্দাযনা 
খ্যাপা (শক্ষি) নখ্পা 
খ্যাপাশর্ নখ্পাশর্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
খ্যার্ো নখ্র্ো 
শিষ্ট শিস্ট 
শিষ্টর্র্ জ শিস্টর্র্ জ 
শিষ্টপূব জ শিস্টপুব জ 
শিষ্টান শিস্টান 
শিষ্টাি শিস্টাি 
শিষ্টীয় শিস্টীয়  
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গ 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গগনচুেী গগনচুশে 
গঙ্গাফশড়ং গঙ্গাফশড়ঙ 
গচ্চা গো 
গশেত গেীত 
গর্ল গ ল 
গর্াশর গর্ারী 
গশঞ্জকাযসবী গশঞ্জকাযসশব 
গঠনপ্রণাশল গঠনপ্রনালী 

গঠনববশশষ্টয গঠন ববশশষ্টয 
গড্ডশলকা গড্ডাশলকা 
গড়পড়তা গড়পরতা 
গড়বড় গড়বর 
গশড়র্শস গশরর্শস 
গণ গন 
গণ অভুযত্থান গণঅভুযত্থান 
গণ আযন্দ্ালন গণআযন্দ্ালন 
গণক গনক 
গণকবর গণ-কবর 
গণর্র্াযয়ত গণ-র্র্াযয়ত 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গণর্াগরণ গণ-র্াগরণ 
গণতন্ত্র গনতন্ত্র 
গণতন্ত্রী গণতশন্ত্র 
গণতাশন্ত্রক গণতান্ত্রীক 

গণযদবতা গণ নদবতা 
গণনা গননা 
গণনাট্য গণ নাট্য 
গণনীয় গণশনয় 
গণপশরর্দ গণ পশরর্দ 
গণশপটুশন গণ শপটুশন 
গণপ্রর্াতন্ত্রী গনপ্রর্াতশন্ত্র 
গণবাশহনী গণবাশহশন 
গণশবযরার্ী গণশবযরাশর্ 
গণভবন গণ ভবন 
গণযভাে গণ নভাে 
গণর্াধ্যর্ গণ র্াধ্যর্ 
গণশশক্ষা গণ শশক্ষা 
গণসংগীত গণসঙ্গীত 
গণহতযা গণ হতযা 
গশণকা গশনকা 

23 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

গশণকালয় গশনকালয় 

গশণত গশনত 

গশণতজ্ঞ গশণতঞ্জ 

গণ্ড গন্ড  

গণ্ডগ্রার্ গণ্ড গ্রার্ 

গণ্ডমূখ্জ গণ্ডর্মখ্জ 

গণ্ডস্থল গণ্ড স্থল 

গশণ্ড গশন্ড 

গণ্ডূর্ গণ্ডুর্ 

গণ্য গন্য 

গণ্যর্ান্য গন্যর্ান্য 

গতানুগশতক গতাণুগশতক 

গশতশনয়ন্ত্রক গশত শনয়ন্ত্রক 

গশতশবজ্ঞান গশতশবজ্ঞান 

গশতশবদ্যা গশত শবদ্যা 

গশতশবশর্ গশত শবশর্ 

গশতযরার্ক গশত-যরার্ক 

গশতশীল গশতশশল 

গশতসীর্া গশত সীর্া 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গৎ (সংগীযতর শনর্ জাশরত 

সুর) 
গত 

গতযন্তর গতযান্তর 
গদাইলশকাশর গদাইলস্কাশর 
গশদনশশন গশদনশীন 
গদ্যকশবতা গদ্য কশবতা 
গদ্যছন্দ্ গদ্য ছন্দ্ 
গদ্যরিনা গদ্য রিনা 

গদ্যরীশত গদ্য রীশত 

গদ্যশশল্পী গদ্য শশল্পী 
গদ্যসাশহতয গদ্য সাশহতয 

গদ্যাংশ গদ্যংশ 
গনগযন গণগযন 
গশনর্ত গশণর্ত 
গযনাশরয়া গযণাশরয়া 
গন্ডযগাল গণ্ডযগাল 
গন্ডা গণ্ডা 
গন্ডার গণ্ডার 

গন্তব্যস্থল গন্তব্য স্থল 
গন্ধযগাকুল গন্ধ নগাকুল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গন্ধদ্রব্য গন্ধ দ্রব্য 
গন্ধবশণক গন্ধ বশণক 
গন্ধভাদাল গন্ধ ভাদাল 
গন্ধমূশর্ক গন্ধ র্মশর্ক 
গন্ধরার্ গন্ধ রার্ 
গবাশদ পশু গবাদীপশু 
গযবর্ণা গযবর্না 
গযবর্ণাগার গযবর্নাগার 
গযবর্ণাবৃশত্ত গযবর্ণা বৃশত্ত 
গযবর্ণামূলক গযবর্ণা মূলক 
গযবর্ণালব্ধ গযবর্ণা লব্ধ 
গভন জযর্ট গভণ জযর্ট 
গভন জর গভণ জর 
গর্ন গর্ণ 
গম্ভীর গশম্ভর 
গম্ভীরা গশম্ভরা 
গরশর্ল গর শর্ল 
গরহাশর্র গর হাশর্র 
গরান গরাণ 
গশরব গরীব 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

গশরর্া গরীর্া 

গশরলা গরীলা 

গশরষ্ঠ গশরষ্ট 

গরীয়সী গশরয়সী 

গরীয়ান গশরয়ান 

গদ জভ গদ জব 

গযব জাজ্জ্বল গব জজ্জ্বল 

গভজযকশর গভজ নকশর 

গভজযকার্ গভজ নকার্ 

গভজর্াত গভজ র্াত 

গভজর্ারণ গভজ র্ারণ 

গভজর্াশরণী গভজর্াশরশন 

গভজবতী গভজবশত 

গভজসিার গভজ সিার 

গভজস্থ গভজস্ত 

গভজাশয় গভজাসয় 

গশহ জত গহীত 

গলগণ্ড গলগন্ড 

গলগ্রহ গযলাগ্রহ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গলদ &ঘর্ জ গলদঘর্ জ 
গলনাঙ্ক গলনাংক 
গলনাশল গলনালী 
গলশবল গলবীল 
গলার্ঃকরণ গলার্করণ 
গলাবাশর্ গলাবার্ী 
গল্পসল্প গল্পস্বল্প 
গহনাপি গয়নাপি 
গ.সা.গু. গসাগু 
গশহন গহীন 
গাংশিল গাঙশিল 
গাংশাশলক গাং শাশলক 
গাঁইগুুঁই গাইগুই 
গাঁইে গাইে 
গাঁইশত গাঁইতী 
গাঁর্া গার্া 
গাঁর্াখুশর গাঁর্াযখ্াশর 
গাঁেছড়া গােছড়া 
গাঁট্টাযগাট্টা গাট্টাযগাট্টা 
গাঁিা (গ্রশন্থত করা) গািা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গাঁদা (ফুল) গাদা 
গাযঙ্গয় গাংযগয় 
গাছগাছড়া গাছগাছরা 
গার্র গাঁর্র 
গাশর্ গার্ী 
গাশণ্ডব গাণ্ডীব 
গাড়ল গাঁড়ল 
গাশড় গাড়ী 
গাযড়ায়ান গাযরায়ান 
গািা (কাশহশনকাব্য) গাঁিা 
গাদা (স্তূপ) গাঁদা 
গানবার্না গান বার্না 
গাশন্ধযপাকা গান্ধী নপাকা 
গাশন্ধবাদ গান্ধী-বাদ 
গাশফলশত গাশপলশত 
গাশভ গাভী 
গার্াশর গার্ারী 
গাম্ভী জ গাম্ভীর্য্জ 
গায়শক গায়কী 
গায়িী গায়শি 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গাযয়গতযর গাযয় গতযড় 
গাযয়শব গাযয়বী 
গাযয়হলুদ গাযয় হলুদ 
গাযর্ জটশ্রশর্ক গাযর্ জণ্ট শ্রশর্ক 
গাহ জস্থয গাহ জস্থ 
গাশলিা গালীিা 
শগগাবাইে শগগা বাইে 
শগশনযসানা শগশণযসানা 
শগশন্ন শগন্নী 
শগবত গীবত 
শগরশগটি শগরশগেী 
শগশরপি শগরীপি 
শগশরশৃঙ্গ শগশর শৃঙ্গ 
শগশরসংকে শগশরসঙ্কে 
শগর্জা গীর্জা 
গীতশবতান গীত শবতান 
গীতা শগতা 
গীতাঞ্জশল গীতাঞ্জলী 
গীতাশল গীতালী 
গীশতকশবতা গীশত কশবতা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গুইসাপ গুুঁইসাপ 
গুুঁড়া গুুঁরা 
গুুঁশড় গুশড় 
গুে র্গে 
গুর্ব র্গর্ব 
গুটিকতক গুটি কতক 
গুটিযপাকা গুেীযপাকা 
গুণ গুন 
গুণনীয়ক গুননীয়ক 
গুণফল গুণ ফল 
গুণবািক গুণ বািক 
গুণসম্পন্ন গুণ সম্পন্ন 
গুণাশন্বত গুণাশিত 
গুণাবশল গুণাবলী 
গুশণগণ গুণীগণ 
গুশণর্ন  গুনীর্ন 
গুশণতক গুশনতক 
গুশণসর্ম্াননা গুণীসর্ম্াননা 
গুণী গুনী 
গুদার্ র্গদার্ 

24 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গুনাহ গুণাহ 
গুন্ডা গুণ্ডা 
গুন্ডাশর্ গুণ্ডার্ী 
গুর্র গুযর্ার 
গুিঘাতক গুি-ঘাতক 
গুির্ন  গুি র্ন 
গুিিরবৃশত্ত গুিির-বৃশত্ত 
গুিযবশী গুিযবশশ 
গুর্ র্গর্ 
গুরুগম্ভীর গুরুগশম্ভর 
গুরুিণ্ডালী গুরুিণ্ডাশল 
গুরুত্বপূণ জ গুরুত্বপুন জ 
গুরুদাশয়ত্ব গুরু দাশয়ত্ব 
গুশল গুলী 
গুহাবাসী গুহাবাশস 
গুহার্ানব গুহা র্ানব 
র্গঢ় গুঢ় 
গৃহকর্ জ গৃহ কর্ জ 
গৃহবধূ গৃহবধু 
গৃহযুদ্ধ গৃহ যুদ্ধ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গৃহশশক্ষক গৃহ শশক্ষক 
গৃহস্থাশল গৃহস্থালী 
গৃহহীন গৃহশহন 
গৃহায়ন গৃহায়ণ 
গৃশহণী গৃশহনী 
গৃহীত গৃশহত 
নগযর্ে নগয ে 
নগশরলা নগশড়লা 
নগাঁর্াশর্ল নগার্াশর্ল 
নগাঁড়াশর্ নগাড়ার্ী 
নগাঁফ নগাফ 
নগাঁয়ার নগায়ার 
নগাঁয়াত্যজশর্ নগায়াত্যজশর্ 
নগাখ্রা নগাখ্ড়া 
নগািারণভূশর্ নগািারণ ভূশর্ 
নগাড়াপত্তন নগাড়া পত্তন 
নগাড়াশল নগাড়ালী 
নগাধূশল নগাধুশল 
নগানা নগাণা 
নগাপন নগাপণ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নগাপনীয় নগাপণীয় 
নগার্ড়া নগার্রা 
নগার্স্তা নগাযর্াস্তা 
নগাযয়ন্দ্াশগশর নগাযয়ন্দ্াশগরী 
নগারস্তান, নগারস্থান নগার স্থান 
নগারা নগাঁরা 
নগালকর্াঁর্া নগালকর্ার্া 
নগালযেশবল নগাল-যেশবল 
নগালন্দ্ার্ নগাযলান্দ্ার্ 
নগালপাতা নগাল-পাতা 
নগালর্শরি নগাল-র্শরি 
নগালরক্ষক নগাল রক্ষক 
নগালাগুশল নগালাগুলী 
নগালাপর্ল  নগালাপ র্ল 
নগালাপর্ার্  নগালাপ র্ার্ 
নগালাশপ নগালাপী 
নগালাশর্ নগালার্ী 
নগাশত  নগাস্ত 
নগাশালা নগাসালা 
নগাষ্ঠী নগাশষ্ঠ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নগাষ্ঠীবদ্ধ  নগাশষ্ঠবদ্ধ  
নগাসল নগাছল 
নগৌণ নগৌন 
নগৌরিশিকা নগৌর িশিকা 
নগৌরবাশন্বত নগৌরবাশিত 
নগৌরযবাজ্জ্বল নগৌরবজ্জ্বল 
গ্যারার্ গ্যাযরর্ 
গ্যারাশট গ্যারাশণ্ট 
গ্যাশরসন গ্যাশরসণ 
গ্যালাশর গ্যালারী 
গ্যাসীয় গ্যাশসয় 
গ্রন্থকার গ্রন্থ-কার 
গ্রন্থতাশলকা গ্রন্থ তাশলকা 
গ্রন্থনা গ্রন্থণা 
গ্রন্থযর্লা গ্রন্থ নর্লা 
গ্রন্থসূশি গ্রন্থসূিী 
গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থস্বত্ত্ব 
গ্রন্থাগার গ্রন্থগার 
গ্রন্থাগাশরক গ্রন্থাগারীক 
গ্রন্থাবশল গ্রন্থাবলী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
গ্রশন্থ গ্রন্থী 
গ্রস্ত গ্রস্থ 
গ্রহণ গ্রহন 
গ্রহণয াগ্য  গ্রহণ ন াগ্য 
গ্রহণীয় গ্রহনীয় 
গ্রহাণু গ্রহানু 
গ্রহাণুপুঞ্জ গ্রহানুপুঞ্জ 
গ্রহীতা গ্রশহতা 
গ্রাশফক্ স গ্রাশফি 
গ্রার্যকশিক গ্রার্যকিীক 
গ্রার্বাসী গ্রার্বাশস 
গ্রার্ীণ গ্রার্ীন 
গ্রাযর্াযফান গ্রার্যফান 
গ্রাসাোদন গ্রাসোদান 
-গ্রাহী -গ্রাশহ 
শগ্রক গ্রীক 
শগ্রন গ্রীন 
শগ্রশনি গ্রীশনি 
শগ্রন রুর্ শগ্রন-রুর্ 
শগ্রল  গ্রীল  



176 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শগ্রস গ্রীস 
গ্রীবা শগ্রবা 
গ্রীষ্ম গ্রীস্ম 
গ্রীষ্মঋত্য গ্রীস্মঋত্য 
গ্রীষ্মকাল গ্রীস্মকাল 
গ্রীষ্মর্ণ্ডলীয় গ্রীষ্ম র্ণ্ডলীয় 
নগ্রযনে নগ্রযণে 
নগ্রিার নগ্রপতার 
নগ্রিাশর নগ্রিারী 
নগ্রফতার নগ্রপতার 
নগ্রফতাশর নগ্রফতারী 
গ্রযাচুইটি গ্রাচুইেী 
গ্রযাজুযয়ে গ্রাজুযয়ে 
গ্রযানাইে গ্রানাইে 
গ্লাশন গ্লাশণ 
গ্লাশনকর গ্লাশণকর 
গ্লাস  নগলাস 
শগ্লসাশরন শগ্লসারীন 
গ্লুযকার্ গ্লুযকা  
নগ্লাযকার্া নগ্লাকর্া 
নগ্লাব গ্লব 
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ঘ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ঘেকাশল ঘেকালী 
ঘেনা-উত্তর ঘেযনাত্তর 
ঘেনাক্রযর্ ঘেনা ক্রযর্ 
ঘেনাবশল ঘেনাবলী 
ঘেনাবহুল ঘেনা বহুল 
ঘোযনা (শক্রশব.) ঘোন 
ঘটিকা ঘেীকা 
ঘশড় ঘড়ী 
ঘশড়য়াল ঘড়ীয়াল 
ঘণ্টা ঘটা 
ঘশনষ্ঠ ঘশনষ্ট 
ঘনফুে ঘণফুে 
ঘনীভূত ঘনীভুত 
ঘরকুযনা ঘরকুণা 
ঘরর্ার্াই ঘর-র্ার্াই 
ঘরজ্বালাশন ঘরজ্বালানী 
ঘরর্মখ্ী ঘরর্মশখ্ 
ঘরাশর্ ঘরার্ী 
ঘর্ার্ার্া ঘসার্ার্া 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ঘর্ জণ ঘর্ জন 
ঘাঁোঘাঁটি ঘাোঘাটি 
ঘাঁটি ঘাটি 
ঘু ুঁটি ঘুটি 
ঘােশত ঘােতী 
-ঘাতী -ঘাশত 
ঘাশনগাছ ঘানীগাছ 
ঘার্াশি ঘার্ািী 
ঘুঘু ঘুগু 
ঘুঙুর ঘুঙ্গুর 
ঘুশড় ঘুড়ী 
ঘুণ ঘূণ/ঘুন 
ঘুণাক্ষযর ঘুনাক্ষযর 
ঘুযণর্রা ঘুযণ-র্রা 
ঘুপশি ঘুপশস 
ঘুরপ্যাঁি ঘুরপ্যাি 
ঘুস ঘুর্ 
ঘুসযখ্ার ঘুর্যখ্ার 
ঘুশস ঘুশর্ 
ঘূণ জন ঘূণ জণ 

25 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ঘূণ জর্ান ঘুণ জর্ান 
ঘূণ জায়র্ান  ঘূন জর্ান 
ঘূশণ জ ঘুশণ জ/ঘূণী  
ঘূশণ জঝড় ঘুশণ জঝড় 
ঘূণ্যজর্ান (যঘারাযনা 

হযে এর্ন) 
ঘুণ্যজর্ান 

ঘৃণা ঘৃনা 
ঘৃতকুর্ারী ঘৃতকুর্াশর 
নেঁর্া নঘর্া 
নেঁর্াযেঁশর্ নেঁর্াযঘশর্ 
নঘাড়যদৌড়  নঘারযদৌড় 
নঘাড়সওয়ার নঘাড় সওয়ার 
নঘাড়াশনর্ নঘাড়া-শনর্ 
নঘারতর নঘারতযরা 
নঘারাযনা (শক্রশব.) নঘারান 

নঘার্ণা নঘার্না 

নঘার্ণাপি নঘার্না পি 

নঘাশর্ত নঘার্ীত 

ঘ্রাণ ঘ্রান 

ঘ্রাযণশিয় ঘ্রাযণিীয় 
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ি 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
িওড়া িওরা 
িকর্শক িকর্কী 
িক্কর িযক্কার 
িক্রবৃশদ্ধ িক্র বৃশদ্ধ 
িক্রান্তকারী িক্রান্তকাশর 
িক্রী িশক্র 
িক্ষূযরাগ িক্ষুযরাগ 
িঞ্চু িষ্ণু 

িেকল িে-কল 
িট্টগ্রার্ িট্রগ্রার্ 
িড়কগাছ িরকগাছ 

িড়কসংক্রাশন্ত িড়ক-সংক্রাশন্ত 
িড়াই-উতরাই িরাই-উৎরাই 

িড়াই (পাশখ্শবযশর্) িরাই 
িণ্ডী িশণ্ড 
িত্যঃসীর্া িত্যসীর্া 
িত্যরঙ্গ িত্যরংগ 
িত্যদ জশ িত্যদ জশ 
িত্যভু জর্ িত্যভূ জর্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

িত্যযষ্কাণ িত্যযস্কাণ 
িত্যষ্পদ িত্যস্পদ 
িত্যষ্পাশ্বজ িত্যস্পাশ্বজ 
িত্বর িত্তর 
িিগ্রহণ িিগ্রহন 
িিশবন্দু িি শবন্দু 
ির্ৎকাশরত্ব ির্ৎকারীত্ব 
িয়শনকা িয়নীকা 
িরশক িড়শক 
িরণ িরন 
িরণধূশল িরনধুশল 
িরর্পি িরর্-পি 
িরর্পশন্থ িরর্পন্থী 
িরাযনা িড়াযনা 
িশরতাশভর্ান িশরতাভীর্ান 
িশরতাি জ িশরিাতজ 
িশরির্াহাত্ময  িশরি র্াহাত্ম 
িশব জ িবী 
িশব জতিব জণ িশব জতিব জন 
িলশচ্চি িলশিি 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
িলেশি িলৎশশি 
িলনশবল িলণশবল 
িলনসই িলণসই 
িশল্লযশাধ্বজ িশল্লশধ্বজ 
িাইশনর্ িাইনীর্ 
িাঁই িাই 
িাঁছা িাছা 
িাঁদশন িাঁদনী 
িাঁদর্াশর িাঁদর্ারী 
িাঁদা িাদা 
িাঁদাবাশর্ িাঁদাবার্ী 
িাঁপা (ফুল) িাপা 
িাকশরর্ীবী, িাকুশরর্ীবী িাকরীর্ীবী/িাকুরীর্ীবী 

িাকুশর িাকুরী 

িাকুশরচুযত িাকুরীচুযত 

িাঙা িাঙ্গা/িাংগা 
িািল্যকর িািল্য কর 
িােশন িােনী 
িাত্যরী িাত্যশর 
িাত্য জ িাত্য জতা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
িাপরাশশ িাপরাশস 
িাপাশত িাপাতী 
িাশবকাঠি িাশবকাঠী 
িার্ড়া িার্রা 
িার্মণ্ডা িার্মন্ডা 
িাযর্শল িাযর্লী 
িারযকানা িারযকাণা 
িারণ িারন 
িাশরশিক িাশরিীক 
িারুশশল্প িারু শশল্প 
িার্জশশে িার্জশীে 
িাে জার িারোর 
িাল (খ্াদ্যশস্যশবযশর্)  িাইল 
িালকুর্ড়া িালকুর্রা 
িালশিি িাল-শিি 
িালশন িালনী 

িালান (নপ্ররণ, রিাশন 

ইতযাশদ অযি জ) 
িালাযনা 

িালাযনা (শক্রশব.) িালান 

িার্াভুর্া িার্াভূর্া 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
িাশর্ িার্ী 
িাহশন িাহনী 
িাশহদার্যতা িাশহদার্ত 
শিশকৎসক শিশকতসক 
শিশকৎসাযকি শিশকতসাযকি 
শিশকৎসার্ীন শিশতৎসাশর্ন 
শিশকৎসাশবজ্ঞান শিশকৎসা শবজ্ঞান 
শিশকৎসাশাস্ত্র শিশকৎসা শাস্ত্র 
শিকুনগুশনয়া শিকুণগুশণয়া 
শিশিঙ্গা শিশিঙা 
শিোগুড় শিো গুড় 
শিঠিপি শিঠি পি 
শিড় (ফােল) শির 
শিড়া শিঁড়া 
শিশড়য়াখ্ানা শিশড়য়া খ্ানা 

শিত (শবযশর্ শারীশরক 

অবস্থান) 
শিৎ 

শিতপোং শিৎপোং 

শিৎকার িীৎকার 

শিত্তশবযনাদন শিত্তশবযনাদণ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শিিকলা শিি-কলা 
শিিতারকা শিি-তারকা 
শিিশালা শিি-শালা 
শিিশশল্পী শিি-শশল্পী 
শিিাঙ্কন শিিাঙ্কণ 
শিন্তাভাবনা শিন্তা ভাবনা 
শিফ িীফ 
শির্শন শির্নী 
শিরকালীন শিরকাশলন 
শিরকুে শিরকূে 
শিরর্ীবী শিরর্ীশব 
শিরঞ্জীব শিরশঞ্জব 
শিরতা িীরতা 
শিরববরী শিরববরী 
শিরািশরত শিরািরীত 
শিরায়ত িীরায়ত 
শিরুশন শিরুনী 
শিল িীল 
শিলযত শিলতা 
শিযলযকাঠা শিলাযকাঠা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শিশহ্নত শিহ্নীত 
িীন শিন 
িীনা শিনা 
িীনাঘাস িীনা ঘাস 
িীনাযর্াঁক িীনা নর্াঁক 
িীনাবাদার্ শিনাবাদার্ 
িীনার্াটি িীনা র্াটি 
চুইংগার্ চুইং গার্ 
চুশিপি চুশি পি 
চুশিবদ্ধ চুশি বদ্ধ 
চুশড় (অলংকারশবযশর্) চুশর 
চুশড়ওয়ালা চুড়ীওয়ালা 
চুনাপু ুঁটি চুনাপুটি 
চুেকশলাকা চুেক-শলাকা 
-চুেী -চুশে 
চুয়াত্তর চূয়াত্তর 
চুয়ান্ন নিৌয়ান্ন 
চুয়াশল্লশ চুয়াল্লীশ 
চুরর্ার চুড়র্ার 
চুরাশশ চুরাশী 

26 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
চুশরিার্াশর চুশরিার্ারী 
চুলকাশন চুলকানী 
চুলকাযনা (শক্রশব.) চুলকান 
চুলযিরা চুল-যিরা 
চুশল্ল চুল্লী 
চূণ জ চুণ জ 
চূড়া চুড়া 
চূড়ান্ত চুড়ান্ত 
চূণ জ চূন জ 
চূর্ণীয় চুর্নীয় 
চূষ্য নিাষ্য 
নিঁযছপু ুঁযছ নিঁযছপুযছ 
নিইন নিন 
নিক-আপ নিকআপ 
নিক-ইন নিকইন 
নিকযপাস্ট নিক-যপাস্ট 
নিয়ারপাস জন নিয়ারপারসন 
নিয়ারম্যান নিয়ারযর্ন 
নিশর  নিরী 
বিতন্য বিতণ্য 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
বিতাশল বিতালী 
বিশত বিতী 
বিিসংক্রাশন্ত বিিযসংক্রাশন্ত 
বিশনক বিনীক 
নিাঙা নিাঙ্গা 
নিারাকারবাশর নিারাকারবারী 
নিারাযগািা নিারা-যগািা 
নিারািালানকারী নিারািালানকাশর 
নিারািালাশন নিারািালানী 
নিারাবাশল নিারা-বাশল 
নিার্কাগর্ নিাসকাগর্ 
নিাস্ত নিাশ্ত 
নিৌকশ নিৌকস 
নিৌকাঠ নিৌ-কাঠ 
নিৌশকদাশর নিৌশকদারী 
নিৌশির নিৌশিড় 
নিৌঠা নিৌো 
নিৌপদী নিৌপদী 
নিৌবাচ্চা নিৌবাো 
নিৌরশঙ্গ নিৌরঙ্গী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নিৌর্শট্ট নিৌর্ট্টী 
নিৌ জবৃশত্ত নিৌর্য্জবৃশত্ত 
িযাঁিাযর্শি িযািাযর্শি 
িযাযন্সলর িযানযসলর 
িযাপো িযািা 
িযাশম্পয়ান িযাশম্পয়যান 
িযাশরটি নিশরটি 
িযালা নিলা 
িযালািার্মণ্ডা িযালািার্মন্ডা 
চুযশত চূযশত 
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ছ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ছকবাঁর্া ছক-বাঁর্া 
ছড় ছর 
ছিছায়া ছি-ছায়া 
ছিভঙ্গ ছিভংগ 
ছিীযসনা ছশিযসনা 
ছদ্মনার্ ছদ্ম-নার্ 
ছদ্মযবশী ছদ্মযবশশ 
ছন্দ্পতন ছযন্দ্াপতন 
ছন্দ্র্াধুরী ছন্দ্র্াধুশর 
ছন্নছাড়া ছন্নছারা 
ছলিাত্যরী ছলিাত্যশর 
ছলাৎ ছলাত 
ছাইদাশন ছাইদানী 
ছাইপাঁশ ছাইপাশ 
ছাউশন ছাউনী 
ছাঁকশন ছাকশন 
ছাঁকা ছাকা 
ছাঁশিপান ছাশিপান 
ছাঁোই ছাোই 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ছাড় ছার 

ছাড়পি ছার পি 

ছাশতর্ ছাতীর্ 

ছািশনবাস ছাি-শনবাস 

ছািবৃশত্ত ছাি-বৃশত্ত 

ছািসর্ার্ ছাি-সর্ার্ 

ছাপরা ছাপড়া 

ছাপাখ্ানা ছাপা খ্ানা 

ছাপাযনা (শক্রশব.) ছাপান 

ছা-যপার্া ছাযপার্া 

ছায়াছশব ছায়া-ছশব 

ছায়ানে ছায়াণে 

ছায়াপি ছায়া-পি 

ছারযপাকা ছাড়যপাকা 

শেঁিযক শছিযক 

শছেশকশন শছেকাশন 

শছেগ্রস্ত শছেগ্রস্থ 

শছের্হল শসের্হল 

শছযেযফাঁো শছযেযফাো 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

শছদ্রাযন্বর্ণ শছদ্রাযন্বর্ন 

শছদ্রাযন্বর্ী শছদ্রাযন্বশর্ 

শছনতাইকারী শছনতাইকাশর 

শছপ ছীপ 

শছয়ানর্ব্ই নছয়ানর্ব্ই 

শছয়াশশ শছয়াশী 

শছশলর্ শছলীর্ 

ছুঁযিা ছযিা 

ছোছটি ছযোছেী 

ছটি ছেী 

নেঁড়া নছড়া 

নছশন নছনী 

নছযলর্ানুশর্ নছযলর্ানুর্ী 

নছযলশর্ নছযলর্ী 

নছাঁয়াযি নছায়াযি 

নছাঁড়া (শকযশার) নছাড়া 

নছাকরা নছাকড়া 

নছাযোখ্াযো নছােখ্াে 

নছাড়া (শনযক্ষপ করা) নছাঁড়া 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

নছারা (বযড়া ছশর) নছাড়া 

ছযাঁকা ছযাকা 

ছযাঁিড়া ছযািড়া 

ছযাঁিড়াশর্ ছযাঁিড়ার্ী 

ছযাবলাশর্ ছযাবলার্ী 
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র্ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্ওয়ান (বসন্য) নর্ায়ান 
র্ং র্ঙ 
র্ংশল র্ংলী 
র্ংশন র্ংশণ 
র্খ্র্ র্খ্ম্ 
র্গদ&শবখ্যাত র্গশিখ্যাত 
র্গাশখ্চুশড় র্গাশখ্চুড়ী 
র্ঘন্য র্ঘণ্য 
র্ঙ্গল র্ংগল 
র্শঙ্গ র্ঙ্গী 
র্শঙ্গবাদ র্ঙ্গীবাদ 
র্র্ র্ার্ 
র্শর্য়শত র্শর্য়তী 
র্ঞ্জাল র্ন্র্াল 
র্েলা র্যোলা 
র্টিল র্েীল 
র্শড়ত র্ড়ীত 
র্যড়ায়া র্যরায়া 
র্নক র্ণক 

27 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্নকল্যাণ র্নকল্যান 
র্নকল্যাণর্মখ্ী র্নকল্যাণর্মশখ্ 
র্নগণ র্নগন 
র্নগণনা র্নগননা 
র্নযগাষ্ঠী র্নযগাশষ্ঠ 
র্ননযকার্ র্নন নকার্ 
র্ননী র্নশন 
র্নযনতা র্ন-যনতা 
র্নযনশিয় র্নযনিীয় 
র্নপদ র্ণপদ 
র্নপ্রশতশনশর্ র্ন-প্রশতশনশর্ 
র্নপ্রাশণহীন র্নপ্রাণীহীন 
র্নপ্রাণী র্নপ্রাশণ 
র্নশপ্রয় র্ন-শপ্রয় 
র্নবসশত র্নবসতী 
র্নবহুল র্ন বহুল 
র্নশবরল র্ন শবরল 
র্নর্ানবশূন্য র্নর্ানবশূণ্য 
র্নর্ানবহীন র্নর্ানব হীন 
র্নশশি র্ন শশি 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্নশ্রুশত র্নশ্রুতী 
র্নসংখ্যা র্ন সংখ্যা 
র্নসংয াগ র্ন সংয াগ 
র্নসভা র্ন-সভা 
র্নসর্াগর্ র্ন সর্াগর্ 
র্নসর্াযবশ  র্ন সর্াযবশ 
র্নসর্মদ্র  র্নসমূদ্র 
র্নসার্ারণ র্ন-সার্ারণ 
র্নযসবামূলক র্নযসবা র্মলক 
র্নস্বাি জ র্ন-স্বাি জ 
র্নস্বাস্থয র্ন-স্বাস্থয 
র্নশহতকর র্ন-শহতকর 
র্নাকতক র্না কতক 
র্শন্ডস র্শণ্ডস 
র্ন্তু র্ন্ত ূ
র্ন্মগ্রহণ র্ন্ম গ্রহণ 
র্ন্মর্য়ন্তী র্ন্ম র্য়শন্ত 
র্ন্মদাতা র্ন্ম-দাতা 
র্ন্মশদন র্ন্ম শদন 
র্ন্মবাশর্ জকী র্ন্ম বাশর্ জশক 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

র্ন্মভূশর্ র্ন্মভুশর্ 

র্ন্মাষ্টর্ী র্ন্মাষ্টশর্ 

র্যন্মাৎসব র্ন্মৎসব 

র্ন্য র্যন্য 

র্বরদখ্ল র্বর দখ্ল 

র্বরদশস্ত র্বরদস্তী 

র্বরদশস্তমূলক র্বরদশস্ত মূলক 

র্বানবশন্দ্ র্বানবন্দ্ী 

র্বাশন র্বানী 

র্বাব র্ওয়াব 

র্বাবশদশহ র্বাবশদহী 

র্ি র্ব্ধ 

র্র্াখ্াশরর্ র্র্াখ্ারীর্ 

র্র্কাযলা র্র্কাল 

র্র্র্র্  র্ র্ 

র্র্াখ্রি র্র্া খ্রি 

র্র্াদার র্র্া-দার 

র্র্াযনা (শক্রশব.) র্র্ান 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

র্র্াযয়ত র্র্াযয়ৎ 

র্শর্র্র্া র্শর্-র্র্া 

র্শর্দাশর র্শর্দারী 

র্য়ধ্বশন র্য়ধ্বনী 

র্য়ন্তী র্য়শন্ত 

র্য়ী র্শয় 

র্রাগ্রস্ত র্রাগ্রস্থ 

র্রার্ীণ জ র্রার্ীন জ 

র্রায়ু র্রায়ূ 

র্শর র্রী 

র্শরপ র্রীপ 

র্শরপ-আশর্ন র্রীপ আশর্ন 

র্শরর্ানা র্শরর্াণা 

র্রুশর র্রুরী 

র্র্জর র্রর্র 

র্র্জশরত র্রর্শরত 

র্যর্জে র্রযর্ে 

র্দ জা র্রদা 

র্লর্যান্ত জ্বলর্যান্ত 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্লোকা র্ল োকা 
র্লযোঁড়া র্ল নোঁড়া 
র্লতরঙ্গ র্লতরংগ 
র্লদসুয র্ল-দসুয 
র্লশদ র্লদী 
র্লপাই র্ল-পাই 
র্লবায়ু র্লবায়ূ 
র্লশবদুযৎ র্ল শবদুযৎ 
র্লর্ি র্ল র্ি 
র্ল ান র্ল- ান 
র্লহস্তী র্লহশস্ত 
র্লাঞ্জশল র্লাঞ্জলী 
র্লাতঙ্ক র্লাতংক 
র্লাভূশর্ র্লাভূর্ী 
র্লাশয় র্লাসয় 
র্লীয় র্শলয় 
র্যলাচ্ছ্বাস র্যলাোস 
র্হরত র্হরৎ 
র্হুশর র্হুরী 
র্াঁকর্র্ক র্াকর্র্ক 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্াঁতাকল র্াতাকল 
র্াঁদযরল র্াদযরল 
র্াকাত  াকাত 
র্াগরণ র্াগরন 
র্াগরণী র্াগরশণ 
র্াগরূক র্াগরুক 
র্াশর্র্ র্ার্ীর্ 
র্াজ্বল্যর্ান র্াজ্জ্বল্যর্ান 
র্াশতগত র্াতীগত 
র্াশতগতভাযব র্াশতগত ভাযব 
র্াশততত্ত্ব র্াতীতত্ব 
র্াশতর্র্ জশনশব জযশযর্ র্াশতর্র্ জ শনশব জযশযর্ 
র্াশতবণ জশনশব জযশযর্ র্াশতবণ জ শনশব জযশযর্ 
র্াশতশবযির্ র্াশত শবযির্ 
র্াশতযভদ  র্াশত নভদ 
র্াশতসংঘ র্াশতসঙ্ঘ 
র্াশতসত্তা র্াশতসত্ত্বা 
র্াতীয়  র্াশতয় 
র্াতীয়করণ র্াতীয়করন 
র্াতীয়তা র্াশতয়তা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্াতীয়তাবাদ র্াশতয়তাবাদ 
র্াতযশভর্ান র্াতযাশভর্ান 
র্াদু  াদু 
র্াদুকশর র্াদুকরী 
র্াদুঘর  াদুঘর 
র্ানর্াল র্ান-র্াল 
র্ানার্া  ানার্া 
র্ানুয়াশর র্ানুয়ারী 
র্ান্নাতবাসী র্ান্নাতবাশস 
র্াপাশন র্াপানী 
র্াফরাশন র্াফরানী 
র্াফশর র্াফরী 
র্াযবদা  াযবদা 
র্ার্দাশন র্ার্দানী 
র্ার্রুল র্ার্রূল 
র্ার্াইর্ষ্ঠী র্ার্াইর্ষ্টী 
র্ার্াকাপড় র্ার্া কাপড় 
র্ার্াশদয়াল-আউয়াল র্ার্াশদয়াল আউয়াল 
র্ার্াশদয়াস-সাশন র্ার্াশদয়াস সাশন 
র্ার্ানত র্ার্ানাত 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্াশর্ন র্ার্ীন 
র্াশর্ন-অয াগ্য র্াশর্ন অয াগ্য 
র্াশর্নদার র্াশর্ন দার 
র্াশর্ননার্া র্াশর্ন নার্া 
র্াশর্নয াগ্য  র্াশর্ন ন াগ্য 
র্ােযরা র্ার্বুরা 
র্ায়গার্শর্ র্ায়গা র্শর্ 
র্ায়শগর র্ায়গীর 
র্ায়শগরদার  র্ায়গীরদার 
র্ায়শগরদাশর র্ায়গীরদারী 
র্ায়নার্ার্ র্ায়নার্া  
র্ায়ফল র্ায় ফল 
র্াযয়র্ র্াযয়  
র্াশর র্ারী 
র্াশরকৃত র্ারীকৃত 
র্াশরগান র্ারীগান 
র্ান জাল র্াণ জাল 
র্ার্ জাশন র্ার্ জানী 
র্াশস জ র্ারশস 
র্াশলয়াশত র্াশলয়াতী 

28 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্াহাশর্ র্াহার্ী 
র্াযহশলয়াত র্াযহশলয়াৎ 
শর্ঘাংসা র্ীঘাংসা 
শর্শর্য়া শর্র্ীয়া 
শর্জ্ঞাসাবাদ শর্জ্ঞাসা বাদ 
শর্ন  র্ীন 
শর্নস শর্ন&স 
শর্শনয়া শর্নীয়া 
শর্শনস শর্শনশ 
শর্শনসপি শর্শনস পি 
শর্ন্দ্াবাদ র্ীন্দ্াবাদ 
শর্প র্ীপ 
শর্শপএস শর্ শপ এস 
শর্বরাইল শর্ব্রাইল 
শর্ভ র্ীভ 
শর্র্নাশস্টক শর্র্ন্যাশস্টক 
শর্র্যনশশয়ার্ শর্র্যনশসয়ার্ 
শর্র্ম্াদাশর শর্র্ম্াদারী 
শর্য়ারত শ য়ারত 
শর্রা র্ীরা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শর্রাফ র্ীরাফ 
শর্লাশপ শর্লাপী 
শর্হাদ শ হাদ 
শর্হ্বা র্ীহ্বা 
র্ীবর্ন্তু র্ীব র্ন্তু 
র্ীবদ্দশা র্ীবদ্যশা 
র্ীবনশবর্া র্ীবনবীর্া 
র্ীবনবৃত্তান্ত র্ীবন-বৃত্তান্ত 
র্ীবন াপন র্ীবন- াপন 
র্ীবনী র্ীবশন 
র্ীবনীকার র্ীবশনকার 
র্ীবন্মৃত র্ীবনমৃত 
র্ীবশবজ্ঞান র্ীব শবজ্ঞান 
র্ীবশবদ্যা র্ীব শবদ্যা  
র্ীবববশিিয র্ীব ববশিিয 
র্ীবাণু র্ীবানু 
র্ীবাি র্ীবাষ্ম 
র্ীশবকা র্ীবীকা 
র্ীশবকাশনব জাহ র্ীশবকা-শনব জাহ 
-র্ীবী -র্ীশব 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্ীণ জ র্ীন জ 
র্ীণ জদশা র্ীণ জ-দশা 
জুুঁই জুই 
জুশড় (সর্কক্ষ) জুশর 
জুতসই জুৎসই 
জুর্িার্ জুর্-িার্ 
জুর্া যুর্া 
জুর্ম্াত্যলশবদা জুর্ম্াত্যল শবদা 
জুয়াশড় জুয়াশর 
জুস  জুশ 
নর্ে ইশঞ্জন নর্েইশঞ্জন 
নর্নাযরল নর্ণাযরল 
নর্নাযরশন নর্নাযরশণ 
নর্যনশুযন নর্যন-শুযন 
নর্ব্রা নর্বরা 
নেবা ক্রশসং নর্ব্রাক্রশসং 
নর্য়াফত নর্য়াপত 
নর্য়ারত নর্য়ারৎ 
নর্লখ্ানা নর্ল খ্ানা 
নর্লা শর্লা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নর্লাপশরর্দ  নর্লা-পশরর্দ 
নর্লাপ্রশাসক নর্লা প্রশাসক 
নর্লাশহর  নর্লা শহর 
নর্লাশাসক নর্লা শাসক 
নর্শল নর্লী 
নর্যলযনৌকা নর্যল ননৌকা 
নর্হাশদ নর্হাদী 
বর্ব নর্ৌব 
বর্বসার বর্ব-সার 
নর্াঁক নর্াক 
নর্া ন া 
নর্াকার  নর্াঁকার 
নর্াগাড় নর্াগার 
নর্াগাযনা  ন াগাযনা 
নর্ােশনরযপক্ষ নর্াে শনরযপক্ষ 
নর্াড় (যর্াড়া) নর্ার 
নর্াড়কলর্ নর্াড় কলর্ 
নর্াড়সংখ্যা নর্াড়-সংখ্যা 
নর্াড়াতাশল নর্ারাতাশল 
নর্াতদাশর নর্াতদারী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নর্ানাশক নর্ানাকী 
নর্ায়ান ন ায়ান 
নর্ায়ারভাো নর্ায়ার ভাো 
নর্ার (শশি) নর্াড় 
নর্ারর্বরদশস্ত নর্ার র্বরদশস্ত 
নর্ারজুলুর্ নর্ার জুলুর্ 
নর্ারাজুশর নর্াড়াজুশড় 
নর্ৌলুস নর্ৌলুশ 
জ্ঞাশতযগাষ্ঠী জ্ঞাশতযগাশষ্ঠ 
জ্ঞাশতভাই জ্ঞাতীভাই 
জ্ঞানভান্ডার জ্ঞানভাণ্ডার 
জ্ঞানী জ্ঞাশন 
জ্বর জ্বড় 
জ্বরযঠাসা জ্বর নঠাসা 
জ্বলজ্বল জ্বল জ্বল 
জ্বলন্ত র্লন্ত 
জ্বালা র্ালা 
জ্বালাতন র্ালাতন 
জ্বালাশন জ্বালানী 
জ্বালাযনা (শক্রশব.) জ্বালান 



208 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
জ্বালার্য়ী জ্বালার্শয় 
জ্বালার্মখ্  জ্বালা র্মখ্ 
র্যাযকে নর্যকে 
র্যাশর্শত র্যাশর্তী 
নর্যষ্ঠ নর্ষ্ঠয 
নর্যষ্ঠতা নর্ষ্ঠযতা 
বর্যষ্ঠ বর্ষ্ঠয 
নর্যাশতশব জজ্ঞান নর্যাশতঃশব জজ্ঞান 
নর্যাশতশব জদ্যা নর্যাশতঃশবদ্যা 
নর্যাশতর্ জয় নর্যাশতঃর্য় 
নর্যাশতর্শাস্ত্র নর্যাশতর্-শাস্ত্র 
নর্যাশতর্ী নর্যাশতশর্ 
নর্যাশতষ্ক নর্যাশতস্ক 
নর্যাৎো নর্াৎো 
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ঝ 
শুদ্ধ    অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ঝংকার ঝঙ্কার 
ঝকঝক ঝক&ঝক& 
ঝগড়াঝাঁটি ঝগড়াঝাটি 
ঝঞ্ঝা  ঝঞ্জা 
ঝঞ্ঝাে ঝঞ্জাে 
ঝটিকাসফর ঝটিকা-সফর 
ঝড়ত্যফান ঝড় ত্যফান 
ঝড়বাদল ঝড় বাদল 
ঝড়বৃশষ্ট ঝড় বৃশষ্ট 
ঝরনা ঝণ জা 
ঝাউবীশি ঝাউশবিী  
ঝাঁক ঝাক 
ঝাঁকড়া ঝাকরা 
ঝাঁকাশন ঝাকাশন 
ঝাঁর্/ঝাঁঝ ঝার্/ঝাঝ 
ঝাঁঝরা/ঝাঁর্রা ঝাঝরা/ঝার্রা 
ঝাঁো ঝাো 
ঝাঁশপ ঝাঁপী 
ঝাড় (গুে) ঝার 
ঝাড়ফুুঁক ঝাড়ফুক 
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শুদ্ধ    অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ঝাড়লন্ঠন ঝাড়লণ্ঠন 
ঝাড়াইবাছাই ঝাড়াই বাছাই 
ঝাড়ুদার ঝাড়ু দার 
ঝাপো ঝািা 
ঝান্ডা ঝাণ্ডা 
শিঁশঝ শিঁশিঁ 
শঝঙা শঝঙ্গা 
শঝনুক শঝণুক 
শঝশল্ল শঝল্লী 
শঝশল্লর্মখ্র শঝল্লী র্মখ্র 
ঝুঁশক ঝশক 
ঝুঁটি ঝটি 
ঝশড় ঝশর 
ঝপশড় ঝপশর 
ঝর্যকালতা ঝর্যকা-লতা 
ঝর্মর ঝমূর 
ঝলবারান্দ্া ঝল-বারান্দ্া 
নঝাঁক নঝাক 
নঝাযড়া ঝযড়া 
নঝাপ নঝাঁপ 
নঝাপঝাড় নঝাঁপঝাড় 

29 
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ে 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
েং েঙ 
েঙ্ক েংক 
েন েণ 
েশনক েনীক 
েনশসল েনশশল 
ে-বগ জ ে বগ জ 
েম্যাযো েযর্যো 
েয়যলে েএযলে 
েি জ ের &ি 
েযন জযো েযণ জযো 
েযপ জযো েযপ জে  
েহলদাশর েহলদারী 
োইপরাইোর োইপ রাইোর 
োইশপস্ট োইশপষ্ট 
োইফযয়ে োইযফে 
োইফুন োইফুণ 
োইযব্রকার োই নব্রকার 
োইর্শকপার োইর্ কীপার 
োইর্যেবল োইর্ নেশবল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

োইল&স োইলস 
োঁকশাল োকশাল 
োক োঁক 
োকওয়ালা োকঅলা 
োকাপয়সা োকা-পয়সা 
োঙাযনা োঙ্গাযনা 
োটি োেী 
োনাযনা োনান 
োনাযপাযড়ন োনাপযড়ন 
োরবাইন োরবাইণ 
োলবাহানা োলবাহাণা 
োশল োলী 
টিউবযয়ল েীউবযয়ল 
টিউযবকেশর্ টিউযবকের্ী 
টিউর্ার েীউর্ার 
টিউশশন টিউশাশন  
টিকশল েীকলী 
টিকা (প্রশতযর্র্ক) েীকা 
টিশকে টিযকে 
টিপযবাতার্ টিপ নবাতার্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
টিপসই েীপ সই 
টিপ্পনী টিপ্পশন 
টিশফন টিশফণ 
টিয়া েীয়া 
টিয়ার গ্যাস েীয়ার গ্যাস 
টিসু  টিশুয 
েীকা (ব্যাখ্যা) টিকা 
টুইোর টূইোর 
টু ুঁটি টুটি 
টুকোক টুকতাক 
টুকরা টুকরা 
টুকশর টুকশড় 
টুশকোশক টুশকোকী  
টুিব্রাশ টুিব্রাস 
টুনটুশন টুনটুনী 
টুশপ টুপী 
টুশরস্ট টুযশরষ্ট 
নেংশর নেঙশর 
নেকশনকযাল নেকশনযকল 
নেকশনশশয়ান নেকশনশসয়ান 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নেকসই নেকশই 
নেনশন নেনসন 
নেশনস নেনীস 
নেন্ডার নেণ্ডার 
নেশবলক্লি নেশবল ক্লি 
নেযম্পা নেম্পু 
নেরাযকাো ট্যারাযকাো 
নেশলগ্রাফ নেলীগ্রাফ 
নেশলগ্রার্ নেশল গ্রার্ 
নেশলপ্যাশি নেশলপ্যািী 
নেশলশপ্রটার নেশলশপ্রণ্টার 
নেশলযফান নেশলযফাণ 
নেশলশভশন নেশলভীশণ 
নেশলশভশনযকি নেশলশভশন নকি 
নেশলযস্কাপ নেলীযস্কাপ 
নেস্টম্যাি নেষ্ট ম্যাি 
নোকাটুশক টুকাটুশক 
নোেকা নোে&কা 
নোপর নোযপার 
নোপার্ নোপা  
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নোস্ট নোষ্ট 
ট্যাংক ট্যাঙ্ক 
ট্যাংরা নেংরা 
ট্যাঁক ট্যাক 
ট্যাি ট্যাকস 
ট্যাশি নেশি 
ট্যাো ট্যাঁো 
ট্যানাশর নেনাশর 
ট্যাবলযয়ে নেবলযয়ে 
ট্যাবযলে নেবযলে 
ট্যারা নেরা 
ট্যালকর্ ট্যালকম্ 
ট্রশফ ট্রফী 
ট্রলার ট্রয়লার 
ট্রশল ট্রলী 
ট্রাইবুযনাল ট্রাইবুনাল 
ট্রাংক ট্রাঙ্ক 
ট্রাক ট্রযাক 
ট্রার্ ট্রাম্ 
ট্রায়াল ট্রযায়াল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ট্রাস্ট ট্রাষ্ট 
ট্রাশস্ট ট্রাশষ্ট 
শট্রগার ট্রীগার 
নট্র নেযর 
নট্রর্াশর নট্রর্ারী 
নট্রি নট্রন্ি 
নট্রের্াকজ নট্রে র্াকজ 
নট্রন নট্রণ 
ট্রযাের ট্রাকের 
ট্রযাশর্ক ট্রাশর্ক 
ট্রযাযর্শে ট্রযাযর্েী 
ট্রযাশেশন ট্রাশেশন 
ট্রযান্সফরর্ার ট্রান্সফরর্ার 
ট্রযাশফক ট্রাশফক 
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ঠ 
শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ঠক (প্রতারক) ঠক্ 

ঠাওর/ঠাহর ঠাউর 

ঠাঁই ঠাই 

ঠাে ঠাঁে 

ঠান্ডা ঠাণ্ডা 

ঠিকর্যতা ঠিকর্ত 

ঠিকাদাশর ঠিকাদারী 

ঠিকুশর্ ঠিকুর্ী 

ঠুংশর/ঠুর্শর ঠুঙশর 

ঠু ুঁযো ঠুযো 

ঠুনযকা ঠুণযকা 

ঠুশল ঠুলী 

নঠলাযঠশল ঠ্যালাযঠশল 

নঠসাযঠশস ঠ্যাসাযঠশস 

নঠাঁে নঠাে 

নঠাকরাযনা নঠাকরান 

নঠাঙা নঠাঙ্গা 

ঠ্যাং ঠ্যাঙ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ঠ্যাঁো নঠো 

ঠ্যাকা নঠকা 

ঠ্যাঙাশন ঠ্যাঙ্গাশন 

ঠ্যাঙাযনা ঠ্যাঙ্গান 

ঠ্যালাগাশড় নঠলাগাড়ী 

 

  

30 
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ে 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
েক েক্ 
েের েকের 
েঙ্কা েংকা 
ের্নখ্াযনক ের্ন খ্াযনক 
েনববঠক েন ববঠক 
েবল নেকার েবলযেকার 
েবল নপ্রাযর্াশন েবল প্রযর্াশন 
েবল ব্যাযরল েবলব্যাযরল 
েশর্সাইল েশর্শাইল 
েরশর্েশর েরযর্েশর 
েলশফন েলশফণ 
োইনার্াইে োয়নার্াইে 
োইশন োইনী 
োইযনাসর োইযনাযসার 
োঁই োই 
োঁো (সরু কাণ্ড) োো 
োঁশ োশ 
োঁসা োঁশা 
োকগাশড় োকগাড়ী 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
োকঘর োক ঘর 
োকটিশকে োকটিযকে 
োকনার্ োক নার্ 
োকশপওন োকশপয়ন 
োকবাংলা োক বাংলা 
োকবাংযলা োক বাংযলা 
োকবাি োক বাকযসা 
োকশবভাগ োক শবভাগ 
োকর্াশুল োকর্াসুল 
োকসাইযে োক সাইযে 
োকহরকরা োক হরকরা 
োকাশত োকাতী 
োশকনী োশকশন 
োশকনীশবদ্যা োশকনী শবদ্যা 
োিারখ্ানা োিার খ্ানা 
োিাশর োিারী 
োঙর োঙ্গর 
োঙা োঙ্গা 
োনপশন্থ োনপন্থী 
োন্ডা োণ্ডা 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
োন্ডাগুশল োণ্ডাগুশল 
োন্ডাবাশর্ োণ্ডাবার্ী 
োন্ডাযবশড় োণ্ডাযবড়ী 
োব োব্ 
োবর োবড় 
োযেল োর্যবল 
োয়নাযর্া োয়ণাযর্া 
োয়র্ন্ড োয়র্ণ্ড 
োয়াশবটিস োয়াযবটিস 
োয়াশর োযয়রী 
োয়াশরভুি োয়াশর ভুি 
োলনা োলণা 
োলপালা োল-পালা 
োলপুশর োলপুরী 
োলভাত োল-ভাত 
োলর্মে োলর্মঠ 
োশল োলী 
োশলর্ োলীর্ 
োশলয়া োলীয়া 
োস্টশবন োষ্টশবন 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
োস্টার োষ্টার 
োহুক োহূক 
শেএনএ শে এন এ 
শেকযেশন শেযেশন 
শেকশনাশর শেকশনারী 
শেশক্র শেক্রী 
শেশগ্র শেগ্রী 
শেশগ্রর্ারী শেশগ্রর্াশর 
শেঙা শেঙ্গা 
শেঙাযনা শেঙ্গাযনা 
শেশঙ শেশঙ্গ 
শের্াইন শের্াইণ 
শেশর্ে শের্ীে 
শেশর্োল শের্ীোল 
শেযর্ল েীযর্ল 
শেযেকটিভ শেযেশেভ 
শেন েীন 
শেনার শেণার 
শেযপা েীযপা 
শেযপাশর্ে শেপশর্ে 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শেযলার্া শেপযলার্া 
শেফযিশরয়া শেপযিশরয়া 
শেযবিার শেযবন্িার 
শেভান শেভাণ 
শেশভযেন্ড শেশভযেট 
শেশভশন শেশভশান 
শের্ওয়ালা শের্অলা 
শের্াই েীর্াই 
শেেযকার্ শেে নকার্ 
শেোণু শেোনু 
শেোশয় শেোসয় 
শেশ শেস 
শেশ অযাযটনা শেশ এযটনা 
শেসকাউট শেসকাউণ্ট 
শেসযকা শেযস্কা 
শেসিার্জ শেসিার&র্ 
শেসযেম্পার শেসযের্পার 
শেসযপনসাশর শেসযপন্সাশর 
শেসযপপশসয়া শেসযপপ&শসয়া 
শেসশর্স শেস &শর্স 



224 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শেযসের শেযসোর 
শেশস্টল&ে শেশস্টলে 
শেশস্ট্রে শেসশট্রে 
শেশস্ট্রে নবাে জ শেশস্ট্রেযবাে জ 
শেশহ শেহী 
ডুগডুশগ ডুগডুগী 
ডুবসাঁতার ডুব সাঁতার 
ডুবুডুবু ডুবু ডুবু 
ডুবুশর ডুবুরী 
ডুযবার্াহার্ ডুবর্াহার্ 
ডুর্মর ডুর্মড় 
নেইশর্ নেইর্ী 
নেইশল প্যাযসঞ্জার নেইশল প্যাযসন্র্ার 
নেউয়া নেউআ 
নেকশি নেকিী 
নেযকাযরোর নেযকাযরের 
নেঙ্গু নেংগু 
নেনটিস্ট নেশটস্ট 
নেপুটি নেপুেী 
নেশবে কাে জ নেশবেকাে জ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নের্াযরর্ েযার্াযরর্ 
নেযর্াযক্রশস নেযর্াক্রযাশস 
নেযর্াক্রযাে নেযর্াযক্রে 
নেরা েযারা 
নেরা নেড়া 
নেশসযবল েযাশসযবল 
নেস্ক ্ নেস্ক 
নেস্ট্রয়ার নেেয়ার 
নেসপ্যাি নেসপাস 
েযার্ নের্ 
েযাশ েযাস 
ড্রপশসন ড্রপ সীন 
ড্রপার নড্রাপার 
ড্রয়ার ড্রয়যার 
ড্রশয়ং (আঁকা) ড্রইং 
ড্রশয়ংরুর্ ড্রইং রুর্ 
ড্রাইভার ড্রাইবার 
ড্রাগ ড্রযাগ 
ড্রাগন ড্রাগণ 
ড্রাফ ে ড্রাফে  
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ড্রাফ েসম্যান  ড্রাফেযর্ন 
ড্রার্ ড্রযার্ 
ড্রার্া ড্রযার্া 
শড্রল ড্রীল 
নড্রর্ার ড্রযার্ার 
নড্রন নড্রণ 
নড্রান নড্রাণ 

 

  

31 
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ে 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
েং েঙ 
েংেং েং েং 
েকেক েক েক 
োকশন োকনী 
োকাই োকাঈ 
োলাইকর োলাই-কর 
োশল োলী 
োলু োলূ 
শেশব শেবী 
শেলাশর্ শেলার্ী 
ঢুশল ঢুলী 
নেউযখ্লাযনা নেউ নখ্লাযনা 
নেউটিন নেউ টিন 
নেউযতালা নেউ নতালা 
নেঁশক নেশক 
নেঁশকছাঁো নেঁশক ছাঁো 
নেঁশকশাক নেঁশক-শাক 
নেঁশকশাল নেঁশক শাল 
নেকুর নেঁকুর 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নোঁড়া নোড়া 
নোক নোঁক 
নোলকলশর্ নোলকলর্ী 
েযাঁড়শ নেঁড়স 
েযাঁড়া েযাড়া 
েযাঙা েযাঙ্গা 
েযালা নেলা 
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ণ 

শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ণত্বশবর্ান ণ-ত্ব শবর্ান 
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ত 
শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
তওশফক তওফীক 
তওবা তওবাহ 
তওয়াফ তওয়াফ 
তওরাত তওরাৎ 

তওশহদ তাওহীদ 
তকশদর তকদীর 
তকশবর তকবীর 
তকর্া তক&র্া 
তকশলফ তক&শলফ 
তিযপাশ তিযপার্ 
তক্ষক তখ্যক 
তক্ষশশলা তক্ষশীলা 
তক্ষুশন তক্ষুশণ 
তখ্&‡Z-তাউস তখ্&‡Z তাউস 
তখ্নই তখ্শন 
তখ্নকার তখ্ন কার 
তছনছ তছণছ 
তছরুপ তসরুপ 
তজ্জশনত তৎর্শনত 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
তেস্থ তেঃস্থ 

তশড়ঘশড় তশরঘশড় 
তশড়চ্চুেক তশড়ৎচুেক 
তশড়ৎ তশড়ত 
তশড়ৎশশখ্া তশড়তশশখ্া 
তত তযতা 
ততক্ষণ তযতাক্ষণ 
তযতাশর্ক ততশর্ক 
তৎকালীন তৎকাশলন 
তৎকাযলাশিত তৎকালশিত 
তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাত 
তৎপর ততপর 
তৎপূযব জ তৎ পূযব জ 
তৎসংক্রান্ত ততসংক্রান্ত 
তৎসর্ তৎসযর্া 
তত্ত্ব তত্ত 
তত্ত্বাবর্ান তত্ত্বাবর্াণ 
তত্ত্বাবর্ায়ক তত্বাবর্ায়ক 
তত্ত্বীয় তশত্ত্বয় 
তিাকশিত তিা কশিত 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
তথ্যযকি তথ্য নকি 
তথ্যশিি তথ্য শিি 
তথ্যশনভজর তথ্য শনভ জর 
তথ্যশববরণী তথ্যশববরশণ 
তথ্যশভশত্তক তথ্য শভশত্তক 
তথ্যসমৃদ্ধ তথ্য সমৃদ্ধ 
তদশতশরি ততশতশরি 
তদনু ায়ী তদানু ায়ী 
তদনুরূপ তদনূরুপ 
তদনুসাযর তদানুসাযর 
তদন্ত তদণ্ত 
তদন্ত কশর্টি তদন্ত কশর্েী 
তদন্ত কশর্শন তদন্তকশর্শন 
তদন্তকারী তদন্তকাশর 
তদশবর তশির 
তদশবরকারী তদশবরকাশর 
তদি জক ততি জক 
তদানীন্তন তদাশনন্তন 
তদারশক তদারকী 
তদুপশর তদূপশর 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
তদ&রূপ/তদ্রূপ তদ্রুপ 
তশদ্ধত তশদ্ধৎ 
তদ্ভব তদ্ভব্ 
তন্তু তন্ত ূ
তন্তুবায় তন্তু বায় 
তন্ত্রী তশন্ত্র 
তন্দুশর তন্দুরী 
তন্নতন্ন তন্ন তন্ন 
তন্বী তশন্ব 
তপশশল তপশসল 
তপশশশল তপশশলী 
তপস্বী তপশস্ব 
তপস্যালব্ধ তপস্যালদ্ধ 
তফশসর তফসীর 
তফাত তফাৎ 
তবলশি তবলিী 
তবশলগ তবলীগ 
তর্দ্দুন তর্দ্দুণ 
তর্ালবন তর্াল-বন 
তরকাশর তরকারী 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
তরঙ্গ তরংগ 
তরঙ্গবদঘ জয তরঙ্গ বদঘ জয 
তরর্র্া তর্জর্া 
তরর্র্াকারী তরর্র্াকাশর 
তরশণ তরণী 
তরতার্া তযরাতার্া 
তরশতব তরতীব 
তরফদার তরফদাড় 
তরফদাশর তরফাদারী 
তরবাশর তরবারী 
তরর্মর্ তরমূর্ 
তরলীকরণ তরশলকরণ 
তরলীকৃত তরশলকৃত 
তরলীভূত তরলীভুত 
তশরকা তরীকা 
তশরতরকাশর তশরতরকারী 
তরুণ তরুন 
তরুণী তরুশণ 
তকজাতশকজ তকজাতকী 

তর্জনী তর্জশন 

32 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
তপ জণ তপ জন 
তলশব তলবী 
তলাশন তলানী 
তযলায়ার তযলায়াড় 
তশল্প তলশপ 
তশল্পবাহক তশল্প বাহক 
তল্লাে তল্লাঠ 
তল্লাশশ তল্লাশী 
তশতশর তশতরী 
তশশরফ তশরীফ 
তসশব তসবী 
তহশবল তহবীল 
তহশশল তহশীল 
তহশশলদার তহশীলদার 
তহশশলদাশর তহশসলদারী 
তাওয়া তাওআ 
তাঁশত তাঁতী 
তাঁবু তাবু 
তাঁযবদার তাযবদার 

তাঁযবদাশর তাঁযবদারী 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
তাগড়া (বলবান) তাগরা 
তাগাদাপি তাগাদা পি 
তাশগদপি তাশগদ পি 
তার্র্হল তার্ র্হল 
তাড়না তাড়ণা 
তাণ্ডব তান্ডব 
তাণ্ডবলীলা তান্ডব লীলা 
তাৎক্ষশণক তাতক্ষশণক 
তাৎপh© তাৎপh©¨ 
তাশত্ত্বক তাশত্বক 
তানপুরা তাণপুরা 
তাপপ্রবাহ তাপ-প্রবাহ 
তাপসী তাপশস 
তাপীয় তাশপয় 
তাবৎ তাবত 
তাশবর্ তাবীর্ 
তার্াশদ তার্াদী 
তার্াশা তার্াসা 
তাশর্ল তার্ীল 

তাম্রফলক তাম্র ফলক 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
তাম্রশলশপ তাম্র শলশপ 
তাম্রশলি তাম্র শলি 
তাম্রশাসন তাম্র শাসন 
তারকাশিহ্ন তারকা শিহ্ন 
তারতম্য তাযরাতম্য 
তারবাতজা  তার বাতজা 
তারল্য তারল্ল 
তারাশব তারাবী 
তাশরফ তারীফ 
তারুণ্য তারুন্য 
তালগাছ তাল-গাছ 
তালশাঁস তালশাস 
তালাকনার্া  তালাক নার্া 
তালািাশব তালািাবী 
তালাশ তালাস 
তাশল তালী 
তাশলকা তালীকা 
তাশলকাভুি তাশলকাভূি 
তাশলকাভুশি তাশলকাভুিী 

তাশলর্ তালীর্ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
তাহাজ্জুদ তাহাজ্জূদ 
শতশতক্ষা শততীক্ষা 
শতশতর শততীর 
শতশি শতিী 
শতর্ব্শত শতর্ব্তী 
শতশর্র শতর্ীর 
শতয়াত্তর শতয়াত্তুর 
শতর (বাণ) তীর 
শতরন্দ্ার্ তীরন্দ্ার্ 
শতরপল তীরপল 
শতরস্কার শতরষ্কার 
শতরস্কৃত শতরষ্কৃত 
শতরানর্ব্ই নতরানর্ব্ই 
শতশরশক্ষ শতশরক্ষী 
শতশরশ শতরীশ 
শতশরযশাত্তর শতশরশত্তর 
শতশরযশাধ্বজ শতশরযশার্ জ 
শতল তীল 
শতলক তীলক 

শতলাওয়াত শতলাওয়াৎ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শতশস শতসী 
তীক্ষ্ণ শতক্ষ্ণ 
তীব্র শতব্র 
তীর (পাড়) শতর 
তীরবতী তীরবশতজ 
তীি জ শতি জ 
তীি জভ্রর্ণ তীি জভ্রর্ন 
তীি জ ািী তীি জ াশি 
ত্যইযতাকাশর ত্যইযতাকারী 
ত্যুঁত ত্যত 
ত্যযখ্াড় ত্যযখ্ার 
ত্যঙ্গ ত্যংগ 
ত্যঘলশক ত্যঘলকী 
ত্যেতাশেল্য ত্যে তাশেল্য 
ত্যশড় ত্যশর 
ত্যফান ত্যফাণ 
ত্যবশড় ত্যবশর 
ত্যরাশন ত্যরানী 
ত্যরুপ ত্যরূপ 

ত্যশকজ ত্যকী 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ত্যলনামূলক ত্যলনা মূলক 
ত্যলনীয় ত্যলনীয় 
ত্যলসী ত্যলশস 
ত্যলসীপাতা ত্যলশসপাতা 
ত্যশল ত্যলী 
ত্যর্ ত্যস 
ত্যর্ার ত্যর্ার 
ত্যর্ারঝড় ত্যর্ার ঝড় 
ত্যর্ারর্স ত্যর্ারধ্বস 
ত্যর্ারপাত ত্যর্ার পাত 
ত্যর্ারর্ানব ত্যর্ার র্ানব 
ত্যর্ারযুগ ত্যর্ার যুগ 
তৃণর্ীবী তৃণর্ীশব 
তৃণযভার্ী তৃণযভার্ 
তৃণমূল তৃনমূল 
তৃতীয় তৃশতয় 
তৃশি তৃিী 
নেঁত্যল নতত্যল 
নতর্পাতা নতর্ পাতা 

নতর্শিয় নতর্ষ্ক্রীয় 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নতর্শস্বতা নতর্স্বীতা 
নতর্স্বী নতর্শস্ব 
নতর্ারশত নতর্ারতী 
নতশর্ নতর্ী 
নতর্ীয়সী নতর্ীয়শস 
নতর্ীয়ান নতশর্য়ান 
নততলা (শতন তলা) নততালা 
নতভাগা নত-ভাগা 
নতর্ািা নত-র্ািা 
নতরপল নতরফল 
নতযরা নতর 
নতযরাই নতরই 
নতলরং নতলরঙ 
নতলাওয়াত নতলাওয়াৎ 
নতলাকুিা নতলাকূিা 
নতলাশপয়া নতলাপীয়া 
নতলাযপাকা নতলযপাকা 
নতযলভার্া নতযল-ভার্া 
নতযলসর্াশত নতযলসর্াতী 

নতসরা নতসড়া 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নতহাশর নতহারী 
বতর্সপি বতর্র্পি 
বতশর বতরী 
বতশর করা বতরী করা 
বতলকূপ বতলকুপ 
বতলখ্শন বতলখ্শণ 
বতলশিি বতল শিি 
বতলর্দ জন বতল র্দ জন 
নতাড়যর্াড় নতারযর্ার 
নতাতলাশর্ নতাতলার্ী 
নতাপধ্বশন নতাপধ্বনী 
নতাবড়াযনা নতাবড়ান 
নতালপাড় নতালপার 
নতাশক নতার্ক 
নতাশাখ্ানা নতার্াখ্ানা 
নতার্ণ নতার্ন 
নতার্ণনীশত নতার্ণ নীশত 
নতার্াযর্াদ নতাশাযর্াদ 
নতার্াযর্াশদ নতার্াযর্াদী 
ত্বরণ ত্বরন 

33 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ত্বরাশন্বত তরাশন্বত 
ত্বশরত (তাড়াতাশড়) তশড়ৎ 
তযি তযাি 
তযাগর্শর্ জতা তযাগর্র্ীতা 
তযাগী তযাশগ 
তযার্য তযর্য 
তযার্যপুি তযর্যপুি 
িয়ী িশয় 
িাণ িান 
িাণসার্গ্রী িাণসার্শগ্র 
িাশহ িাহী 
শিযকাণশর্শত শিযকানশর্শত 
শির্াশবভি শিদাশবভি 
শিপদী শিপশদ 
শিপল িীপল 
শিশপেক িীশপেক 
শিযবশণ শিযবণী 
শিভুর্ শিভূর্ 
শিভুবন শিভূবন 

শির্াশিক শির্ািীক 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শিমূশতজ শির্মশতজ 
শিশ  িীশ 
শিশঙ্কু শিশংকু 
শিশূল শিশুল 
শিশূলর্ারী শিশূলর্াশর 
শিসীর্ানা শিশসর্ানা 
ত্রুটিশবচুযশত ত্রুটিশবচুযতী 
বিগুণ্য বিগুন্য 
বিবাশর্ জক বি-বাশর্ জক 
বির্াশসক শির্াশসক 
বিরাশশক  বি-রাশশক 
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ি 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
িইিই বি বি 
িতর্ত িযতার্যতা 
ির্ির্ িম্ িম্ 
িশল িলী 
িাইরযয়ে িাইরযয়ড্ 
িানকুশন িানকুনী 
িানা িাণা 
িাপড়/িাপ্পড় িাপর/িাপ্পর 
িাে জ ক্লাস িাে জ ক্লাশ 
িাযর্ জাশর্োর িারযর্াশর্োর 
িাশল িালী 
শিতাযনা (শক্রশব.) শিতান 
শিযয়োর শিএোর 
শিযয়াশর শিওশর 
শিশসস শিসীস 
থুতশন থু ুঁতশন 
থুত্য, থুথু থূথূ 
থুরথুযর থুথ্থুযর 
নিরাশপ নিরাপী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নিাঁতা নিাতা 
নিাক র্ঞ্জুশর নিাক র্ঞ্জুরী 
নিাকা নিাঁকা 
নিাড়া নিারা 
থ্যাঁতলা থ্যাতলা 
থ্যাঁতলাযনা নেঁতলাযনা 
থ্যাবড়াযনা নিবড়াযনা 
থ্যালাযসশর্য়া নিলাযসশর্য়া 
রর্যবাশসস রেশসস 
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দ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দই বদ 
দইবড়া বদ-বড়া 
দক্ষতাসীর্া দক্ষতা-সীর্া 
দশক্ষণ দশক্ষন 

দশক্ষণপশন্থ দশক্ষণপন্থী 
দশক্ষণ-পশশ্চর্ দশক্ষণপশশ্চর্ 
দশক্ষণ-পূব জ দশক্ষণপূব জ 
দশক্ষণর্মখ্ী দশক্ষণর্মশখ্ 

দশক্ষণ নর্রু দশক্ষণযর্রু 
দশক্ষণা দশক্ষনা 

দশক্ষণায়ন দশক্ষণায়ণ 
দখ্লদাশর দখ্লদারী 
দখ্শল দখ্লী 
দখ্শলকৃত দখ্লীকৃত 
দখ্শলস্বত্ব দখ্শলস্বত্ত্ব 
দগ্ধ দগ&র্ 
দঙ্গল দংগল 
দড়াদশড় (রশশ) দরাদশড় 

দশড় দড়ী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

দণ্ড দন্ড 
দণ্ডকলস দণ্ড কলস 
দণ্ডনীয় দণ্ডশনয় 
দণ্ডশবশর্ দণ্ড শবশর্ 
দত্তকপুি দত্তক-পুি 
দন্তযবণ জ দন্তবণ জ 
দির দপতর 
দিশর দিরী 
দফাওয়াশর দফাওয়ারী 
দফাদাশর দফাদারী 
দর্ননীশত দর্ন নীশত 
দরকর্াকশর্ দর-কর্াকশর্ 
দরকাশর দরকারী 
দরখ্াস্তকারী দরখ্াস্তকাশর 
দরশর্ দশর্জ 
দরদার্ দর দার্ 
দরশদ দরদী 
দরপত্তশনদার দর পত্তশনদার 
দরপি দর পি 
দরবাশর দরবারী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

দরযবশ দরযবস 
দরাদশর (দর) দড়াদরী 
দশরদ্রতা দাশরদ্রতা 
দরুন দরুণ 
দপ জণ দপ জন 
দশ জন দরশন 
দশ জনশাস্ত্র দশ জন শাস্ত্র 
দশ জযনশিয় দশ জযনিীয় 
দলগত দল-গত 
দলছে দল-ছে 
দলশনরযপক্ষ দল শনরযপক্ষ 
দলবদ্ধ দল-বদ্ধ 
দলর্তশনশব জযশযর্ দলর্ত শনশব জযশযর্ 
দলাদশল দলাদলী 
দশলত দলীত 
দশলল দলীল 
দশললদস্তাযবর্ দশলল দস্তাযবর্ 
দশললদাতা দশলল দাতা 
দশশর্ক দশর্ীক 
দশর্ী দশশর্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দশাসই দশা সই 
দস্তখ্ত দস্থখ্ত 
দস্তরখ্ানা দস্তর খ্ানা 
দস্তানা দস্তাণা 
দহরর্-র্হরর্ দহরর্ র্হরর্ 
দাওয়াত দাওয়াৎ 
দাঁড় দাঁর 
দাঁড়কাক দাড়কাক 
দাঁড়াযনা (শক্রশব.) দাঁড়ান 
দাঁশড় (পূণ জযেদ) দাশড় 
দাঁশড়পাল্লা দাশড়পাল্লা 
দাঁত দাত 
দাঁতন দাঁতণ 
দাশখ্ল দাখ্ীল 
দাশখ্লা দাখ্ীলা 
দাশগ দাগী 
দাঙ্গা দাংগা 
দাঙ্গাবার্ দাঙাবার্ 
দাঙ্গাশবধ্বস্ত দাঙাশবধ্বস্ত 
দাশড় (িশ্রু) দাঁশড় 

34 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দাতব্য দাযতাব্য 
দাদন দাদণ 
দাদাশ্বশুর দাদা শ্বশুর 
দাশদ দাদী 
দানখ্য়রাত দান খ্য়রাত 
দানপি দান পি 
দানবীর দানশবর 
দানসার্গ্রী দানসার্শগ্র 
দানাদার দাণাদার 
দাফন দাফণ 
দাবদাহ দাব দাহ 
দাবাশি দাবািী 
দাবানল দাবাণল 
দাশব দাবী 
দাশবদাওয়া দাশব দাওয়া 
দাশবদার দাবীদার 
দাশবনার্া দাবীনার্া 
দাশর্ দার্ী 
দাম্পতয দাম্পত্ত 
দাম্পতযকলহ দাম্পতয-কলহ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দায়গ্রস্ত দায়গ্রস্থ 
দায়দাশয়ত্ব দায় দাশয়ত্ব 
দায়বদ্ধ দায় বদ্ধ 
দায়সারা দায় সারা 
দাশয়ত্ব দায়ীত্ব 
দাশয়ত্বজ্ঞান দাশয়ত্ব জ্ঞান 
দাশয়ত্বজ্ঞানসম্পন্ন দাশয়ত্বজ্ঞান সম্পন্ন 
দায়ী দাশয় 
দারশিশন দার-শিশন 
দাশরদ্রয দাশরদ্রতা 
দাশরদ্রযপীশড়ত দাশরদ্রযপীড়ীত 

দাশরদ্রযসীর্া দাশরদ্রসীর্া 

দারুশিশন দারূশিশন 

দারুণ দারুন 

দাযরাগা দারগা 
দালাশল দালালী 
দাসখ্ত দাসখ্ত্ 
দাসপ্রিা দাস-প্রিা 
দাহয দার্য্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শদকপাল শদক&পাল 
শদগন্তশবস্তৃত শদগন্ত শবস্তৃত 
শদগ গর্ শদকগর্ 
শদগ দশ জন শদকদশ জন 
শদগ দশ জন ন্ত্র শদগ দশ জন  ন্ত্র 
শদগ&শদগন্ত শদকশদগন্ত 
শদগ&শবর্য়ী শদশির্য়ী 
শদগ শবশদক  শদকশবশদক  
শদগ ভ্রর্ শদকভ্রর্ 
শদগ ভ্রান্ত শদকভ্রান্ত 
শদঘল দীঘল 
শদশঘ দীশঘ 
শদঙ &শনণ জয় ন্ত্র শদকশনণ জয় ন্ত্র 
শদশদ শদদী 
শদনকতক শদন কতক 
শদনক্ষণ শদন-ক্ষণ 
শদনদুপুযর শদন দুপুযর 
শদনর্জুশর শদনর্জুরী 
শদবা (শদন) দীবা 
শদয়াশলাই দীয়াশলাই 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শদযয়শছল শদযয়শছযলা 

শদশাশর শদশারী 

শদশাহারা শদশা হারা 

দীক্ষা শদক্ষা 

দীশক্ষত শদক্ষীত 

দীন (দশরদ্র) শদন 

দীনদশরদ্র শদনদশরদ্র 

দীপ (বাশত) িীপ 

দীপাশল দীপালী 

দীপাবশল দীপাবলী 

দীশি শদশি 

দীঘ জকাল দীঘ জ-কাল 

দীঘ জর্ীবী দীঘ জর্ীশব 

দীঘ জশনশ্বাস দীঘ জ শনশ্বাস 

দীঘ জযর্য়াশদ দীঘ জযর্য়াদী 

দীঘ জশ্বাস দীঘ জ শ্বাস 

দীঘ জসূিতা (কার্ দীঘ জ 

করার প্রবণতা) 
দীঘ জসুিতা 

দীঘ জস্থায়ী দীঘ জস্থাশয় 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দুই-এক দুইএক 
দুঃখ্দুদ জশা দুঃখ্ দুদ জশা 
দুঃশখ্ত দুঃখ্ীত 
দুঃশখ্নী দুঃখ্ীশন 
দুঃখ্ী দুঃশখ্ 
দুঃশাসন দুশ্বাসন 
দুঃসহ দুস্বহ 
দুঃসাধ্য দুসাধ্য 
দুঃসাহসী দুঃসাহশস 
দুখ্ানা দু’খ্ানা 
দুগ্ধর্াত দুগ্ধ র্াত 
দুগ্ধযপাষ্য দুগ্ধ নপাষ্য 
দু-যিাখ্ দু’নিাখ্ 
দুো দু’ো 
দুতরফা দু-তরফা 
দুদক দূদক 
দুর্দাঁত দুর্ দাঁত 
দুযর্ল দূযর্ল 
দু-নেশর দু’নেরী 
দুশনয়াদাশর দুশনয়াদারী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দুপুরযবলা দুপুর-যবলা 
দুর্মযখ্া দু’র্মযখ্া 
দুয়ার দূয়ার 
দুয়াশর দুয়ারী 
দুযয়ক দু’এক 
দুরবস্থা দূরবস্থা 
দুরশবন দূরবীন 
দুরশভসশন্ধ দূরশভসশন্ধ 
দুরশভসশন্ধমূলক দূরশভসশন্ধর্মলক 
দুরাযরাগ্য দূরাযরাগ্য 
দুরূহ দূরুহ 
দুগ জ দূগ জ 
দুগ জশত দূগ জশত 
দুগ জন্ধ দূগ জন্ধ 
দুগ জর্ দূগ জর্ 
দুগ জা দূগ জা 
দুগ জাপূর্া দূগ জাপুর্া 
দুঘ জেনা দূঘ জেনা 
দুঘ জেনাস্থল দুঘ জেনা স্থল 
দুদ জশা দূদ জশা 



257 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দুদ জশাগ্রস্ত দুদ জশাগ্রস্থ 
দুশদ জন দূশদ জন 
দুর্ জর্ জ দূর্ জর্ জ 
দুন জার্ দুণ জার্ 
দুনীশত দুণীশত 
দুনীশতপরায়ণ দুনীশত পরায়ণ 
দুব জলতা দূব জলতা 
দুশব জর্হ দুশব জসহ 
দুবৃ জত্ত দূবৃ জত্ত 
দুবৃ জত্তায়ন দুবৃ জত্তায়ণ 
দুযব জাধ্য দূযব জাধ্য 
দুব্যজবহার দুব্যজাবহার 
দুভজাগ্য দূভজাগ্য 
দুশভ জক্ষ দূশভ জক্ষ 
দুযভ জদ্য দূযভ জদ্য 
দুমূ জল্য দূমূ জল্য 
দুমূ জল্যভাতা দুমূ জল্য ভাতা 
দুয জাগ  দূয জাগ 
দুয জাগপূণ জ দুয জাগ পূণ জ 
দুল জভ দূল জভ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দুলাভাই দূলাভাই 
দুশর্ন দুর্র্ন 
দুশর্শন দুর্র্শণ 
দুশ্চশরি দুচ্চশরি 
দুশশ্চন্তা দুঃশিন্তা 
দুশশ্চন্তাগ্রস্ত দুশশ্চন্তা গ্রস্ত 
দুষ্কৃতকারী দুষ্কৃশতকারী 
দুষ্কৃশত (দুষ্কর্ জ) দুষ্কৃতী 
দুষ্কৃতী (দুষ্কর্ জকারী) দুষ্কৃশত 
দুষ্প্রাপ্য দুস্প্রাপ্য 
দুস্থ দূস্থ 
দূত দুত 
দূতাবাস দুতাবাস 
দূশতয়াশল দূশতয়ালী 
দূর দুর 
দূরত্ব দুরত্ব 
দূরদশশ জতা দূরদশীতা 
দূরদশী দূরদশশ জ 
দূরপ্রািয দূর প্রািয 
দূরবতী দূরবশতজ 

35 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দূরবীক্ষণ দূরবীক্ষন 
দূরালাপনী দূরালাপশন 
দূরীকরণ দূশরকরণ 
দূরীভূত দূশরভূত 
দূব জা দুব জা 
দূর্ণ দূর্ন 
দূর্ণীয় নদার্ণীয় 
দূশর্ত দূর্ীত 
দৃঢ়প্রশতজ্ঞ দৃঢ় প্রশতজ্ঞ 
দৃশ্যত  দৃশ্যতঃ 
দৃশ্যর্ান দৃশ্যর্াণ 
দৃষ্টান্ত দৃস্টান্ত 
দৃশষ্টকটু দৃশষ্টকটূ 
দৃশষ্টযকাণ দৃশষ্টযকান 
দৃশষ্টভশঙ্গ দৃশষ্টভঙ্গী 
নদউশলয়া নদউলীয়া 
নদওয়া নদয়া 
নদওয়াশন নদওয়ানী 
নদওয়াল নদওআল 
নদওয়ালঘশড় নদওয়াল-ঘশড় 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নদওয়ালপশঞ্জকা নদওয়াল-পশঞ্জকা 
নদওয়ালপশিকা নদওয়াল-পশিকা 
নদওয়াশল নদওয়ালী 
নদনা নদণা 
নদনদরবার নদন-দরবার 
নদনযর্াহর নদন নর্াহর 
নদনা-পাওনা নদনাপাওনা 
নদবি নদযবাি 
নদবদারু নদবদারূ 
নদবদূত নদবদুত 
নদবনাগরী নদবনাগশর 
নদবী নদশব 
নদযবাত্তর নদবত্তর 
নদরার্ নদড়ার্ 
নদশর নদরী 
নদশতযাগ নদশ তযাগ 
নদশযদ্রাহ নদশ নদ্রাহ 
নদশযদ্রাহী নদশযদ্রাশহ 
নদশযপ্রর্  নদশ নপ্রর্ 
নদশবাসী নদশবাশস 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নদশশবভাগ নদশ শবভাগ 
নদশব্যাপী নদশব্যাশপ 
নদশভাগ নদশ-ভাগ 
নদশলাই নদয়াশলাই 
নদশাত্মযবার্ক নদশাত্বযবার্ক 
নদশান্তশরত নদশান্তরীত 
নদশান্তরী নদশান্তশর 
নদশশ নদশী 
নদশীয় নদশশয় 
নদহযকার্ নদহ নকার্ 
নদহতত্ত্ব নদহ তত্ত্ব 
নদহতল্লাশশ নদহতল্লাশী 
নদহরক্ষী নদহরশক্ষ 
বদনশন্দ্ন বদনন্দ্ীন 
বদশনক বদশণক 
বদবিয়ন বদব িয়ণ 
বদববাণী বদববাশণ 
বদবদুশব জপাক বদব-দুশব জপাক 
বদবাৎ বদবাত 
বদঘ জয বদঘ জ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নদা-আঁশ নদাআশ 
নদা-আঁশলা নদাআশলা 
নদাকানদাশর নদাকানদারী 
নদাকানপাে নদাকান পাে 
নদাকাশন নদাকানী 
নদািালা নদা-িালা 
নদার্খ্ নদা খ্ 
নদাতলা (শিতীয় তলা) নদাতালা 
নদাতারা নদা-তারা 
নদানলা নদা-নলা 
নদাপাটি নদাপােী 
নদাফসশল নদাফসলী 
নদাভার্ী নদাভাশর্ 
নদার্স্বীকার নদার্শস্বকার 
নদার্ী নদাশর্ 
নদালনিাঁপা নদালনিাপা 
নদার্াযরাপ নদার্ারপ 
নদাসরা নদার্রা 
নদাহারশক নদাহারকী 
নদৌড়ঝাঁপ নদৌড়-ঝাঁপ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নদৌড়াযদৌশড় নদৌড়া-যদৌশড় 
নদৌতয নদৌত্ব 
নদৌরাত্ময নদৌরাত্ম 
নদৌব জল্য দুব জল্য 
নদৌশহি নদৌহীি 
নদৌশহিী নদৌশহশি 
িন্দ্ব দন্দ্ব 
িন্দ্বযুদ্ধ িন্দ্ব-যুদ্ধ 
িন্দ্বসর্াস িন্দ্ব-সর্াস 
িাদশ দাদশ 
শিখ্শণ্ডত শিখ্ণ্ডীত 
শিগুণ িীগুণ 
শিতল িীতল 
শিতীয়ত শিতীয়তঃ 
শির্াগ্রস্ত শির্াগ্রস্থ 
শির্াশন্বত শির্ান্বীত 
শির্াশবভি শির্া শবভি 
শিপক্ষীয় শি-পক্ষীয় 
শিপদ শি-পদ 
শিপাশক্ষক শি-পাশক্ষক 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শিপ্রহর শি-প্রহর 
শিবাশর্ জক শিবাশর্ জকী 
শিবীর্পিী শিবীর্পশি 
শির্ত শি-র্ত 
শির্াশসক শি-র্াশসক 
িীপ (র্লযবশষ্টত ভূশর্) শিপ 
িীপপুঞ্জ িীপ পুঞ্জ 
িীপান্তর দীপান্তর 
বিত বিতয 
বিতসংগীত বিত-সংগীত 
িযি জযবার্ক িযাি জযবার্ক 
িযি জহীন িযাি জহীন 
দুযশত দূযশত 
নদ্যাতনা নদাতনা 
নদ্যাশতত নদ্যাতীত 
দ্রবণ দ্রবন 
দ্রবণীয় দ্রবনীয় 
দ্রবীভূত দ্রশবভূত 
দ্রব্যসার্গ্রী দ্রব্যসার্শগ্র 
দ্রষ্টব্য দ্রস্টব্য 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
দ্রাক্ষারস দ্রাক্ষারশ 
দ্রাশঘর্া দ্রাঘীর্া 
দ্রাশঘর্াংশ দ্রাশঘর্াংস 
দ্রাশঘর্াযরখ্া দ্রাশঘর্া-যরখ্া 
দ্রাশবড় দ্রাশবর 
দ্রুতগশতযত দ্রুত-গশতযত 
দ্রুতগার্ী দ্রুতগাশর্ 
দ্রুত ান দ্রুতর্ান 
নদ্রাণািা জ নদ্রানািা জ 
নদ্রাশহতা নদ্রাহীতা 
নদ্রাহী নদ্রাশহ 
নদ্রৌপদী নদ্রৌপশদ 
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র্ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্যি র্b&‡P 
র্ড়ফড়াশন র্ড়ফড়ানী 
র্শড়বার্ র্শরবার্ 
র্নতাশন্ত্রক র্ণতাশন্ত্রক 
র্নভান্ডার

  
র্নভাণ্ডার 

র্নসম্পদ র্ন সম্পদ 
র্নােয র্ণােয 
র্নাত্মক র্ণাত্মক 
র্শনকযশ্রশণ র্নীকযশ্রশণ 
র্শনয়া র্নীয়া 
র্নী  র্শন 
র্নুষ্টংকার র্নুষ্টঙ্কার 
র্যন র্যণ 
র্ন্যবাদাযন্ত র্ন্যবাদযন্ত 
র্বলযর্ালাই র্বল-যর্ালাই 
র্র্শন র্র্নী 
র্রশণ র্রণী 
র্রন র্রণ 
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র্রনা র্রণা 
 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্রপাকড় র্রপাকর 
র্রাযছাঁয়া র্রাযছায়া 
র্রাবাঁর্া র্রাবার্া 
র্রাশায়ী র্রাশাশয় 
র্শরিী র্শরশি 
র্র্ জগ্রন্থ র্র্ জ-গ্রন্থ 
র্র্ জঘে র্র্ জ ঘে 
র্র্ জঘটি র্র্ জঘেী 
র্র্ জযদ্রাশহতা র্র্ জযদ্রাহীতা 
র্র্ জযদ্রাহী র্র্ জযদ্রাশহ 
র্র্ জশনরযপক্ষ র্র্ জ শনরযপক্ষ 
র্র্ জপ্রিারক র্র্ জ-প্রিারক 
র্র্ জপ্রবণ র্র্ জপ্রবন 
র্র্ জপ্রাণ র্র্ জপ্রান 
র্র্ জব্যবসায়ী র্র্ জব্যবসাশয় 
র্র্ জর্ত র্র্ জ-র্ত 
র্র্ জ ার্ক র্র্ জ  ার্ক 
র্র্ জযুদ্ধ  র্র্ জ-যুদ্ধ 

36 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্র্ জশশক্ষা র্র্ জ-শশক্ষা 
র্র্ জসংস্কার র্র্ জ-সংস্কার 
র্র্ জান্তশরত র্র্ জান্তরীত 
র্র্ জাবলেী র্র্ জাবলশে 
র্র্ জণ র্র্ জন 
র্স ধ্বস 
র্াইর্া (র্ািী) র্াই র্া 
র্াঁি র্াি 
র্াঁর্া র্াঁর্াঁ 
র্াতস্থ র্াতস্ত 
র্াত্য র্াত্য 
র্ািীশবদ্যা র্াশিশবদ্যা 
র্াশন (র্ান র্যন্ম এর্ন) র্ানী 
র্ান্দ্াবাশর্ র্ান্দ্াবার্ী 
র্ার্ািাপা র্ার্া িাপা 
র্ারণ র্ারন 
র্ারাবাশহকতা র্ারাবাহীকতা 
র্ারাভাষ্য র্ারাভাস্য 
র্ারাযলা র্ারাল 
র্াশর্ জক র্ার্ীক 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শর্ক্কৃত শর্কৃত 
শর্শঙ্গ (যবহায়া) শর্ঙ্গী 
র্ীর শর্র 
র্ীরগশত শর্রগশত 
র্ীশশি শর্শশি 
ধু ুঁধুল ধুধুল 
ধুিশন ধুিনী 
ধুশত ধূশত 
ধুত্যরা ধূত্যরা 
ধুনশর ধুনুরী 
ধুর্র্ার্ ধূর্র্ার্ 
ধুযলাবাশল ধূযলা-বাশল 
ধূপকাঠি ধুপকাঠি 
ধূর্যকত্য ধুর্যকত্য 
ধূর্পান ধুর্পান 
ধূর্পায়ী ধূর্পাশয় 
ধূশলকণা ধুশলকণা 
ধূশলঝড় ধুশলঝড় 
ধূশলসাৎ ধুশলস্যাৎ 
বর্ জ বর্র্য্জ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
বর্ জচুযশত বর্র্য্জচুশত 
নর্াঁয়াযে নর্ায়াযে 
নর্াঁয়াশা নর্ায়াশা 
ধ্বংসলীলা ধ্বংসশললা 
ধ্বংসস্তূপ ধ্বংসস্তুপ 
ধ্বংসাত্মক ধ্বংসাত্বক 
ধ্বর্া র্র্া 
ধ্বর্ার্ারী ধ্বর্ার্াশর 
ধ্বশন ধ্বশণ 
ধ্বশনযভাে ধ্বশন নভাে 
ধ্বন্যাত্মক র্ন্যাত্বক 
ধ্যানর্ারণা ধ্যানর্ারনা 
ধ্যানস্থ ধ্যানস্ত 
ধ্যানাসীন ধ্যানাশসন 
ধ্রুপশদ ধ্রুপদী 
ধ্রুবক ধ্রূবক 
ধ্রুবতারা ধ্রুব-তারা 
ধূতজ ধুতজ 
ধূসর ধুসর 
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ন 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নকলনশবশ নকলনবীশ 
নকশা নকসা 
নকশাকার নকশা-কার 
নকশশ নকশী 
নকশশকাঁিা নকশশকািা 
নকুল নকূল 
নক্ষিপুঞ্জ নক্ষি পুঞ্জ 
নগণ্য নগন্য 
নগদ ণগদ 
নগরবাসী নগরবাশস 
নগরসভযতা নগর সভযতা 
নগরায়ণ নগরায়ন 
নর্রদাশর নর্রদারী 
নর্রবশন্দ্ নর্রবন্দ্ী 
নর্রুলগীশত নর্রুল গীশত 
নর্রুলসংগীত নর্রুল সঙ্গীত 
নশর্র নর্ীর 
নশর্রশবহীন নর্ীরশবশহন 
নেী নটি 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নযেশাক নযে-শাক 
নড়িড় নরির 
নড়বযড় নড়বযর 
নশি নিী 
নশিপি নশি-পি 
নশিভুি নশি ভুি 
নদনদী নদ-নদী 
নদী নশদ 
নদীগভ জ নদী গভ জ 
নদীনালা নদী-নালা 
নদীপি নশদপি 
নদীবন্দ্র নশদবন্দ্র 
নদীশবযর্ৌত নদী শবযর্ৌত 
নদীর্াতৃক নদী র্াতৃক 
ননশদ ননদী 
ননশদশন ননশদনী 
নশন ননী 
নন্দ্নকানন নন্দ্ন-কানন 
নশন্দ্নী নশন্দ্শন 
নপুংসক নপুংশক 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নবগঠিত নব গঠিত 
নবর্াগরণ নব র্াগরণ 
নবদম্পশত নবদম্পশত্ত  
নববধূ নববধু 
নববর্ জ নব বর্ জ 
নবর্ী নবশর্ 
নবান্ন নবাণ্ন 
নবাশব নবাবী 
নবায়ন নবায়ণ 
নশব নবী 
নশবশ নশবস 
নশবশশ নশবশী 
নবীন নশবন 
নবুয়ত  নবুয়ৎ  
নর্ব্ই নযর্ব্াই 
নযভের নযবের 
নর্ঃশূদ্র নর্শূদ্র 
নর্নীয় নর্ণীয় 
নর্স্কার নর্ষ্কার 
নর্মনা নর্মণা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নের নাোর 
নেরপি নের পি 
নয়যতা নয়ত 
নয়নজুশল নয়নজুলী 
নরখ্াদক নর খ্াদক 
নরবশল নরবলী 
নরহতযা নর হতযা 
নতজকী নতজশক 
নদ জর্া নযদ জার্া 
নলকূপ নলকুপ 
নলখ্াগড়া নল খ্াগড়া 
নষ্টাশর্ নষ্টার্ী 
নশসব নসীব 
নশসহত নশসহৎ 
নস্যাৎ নস্যাত 
নহবতখ্ানা নহবৎখ্ানা 
নাইযট্রাযর্ন নাইট্রযর্ন 
নাইয়র নাইওর 
নাইলন নাইযলান 
নাকছাশব নাকিাশব 

37 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নাকাশনচুবাশন নাকানীচুবাশন 
নাযখ্াশ নাযখ্াস 
নাগযকশর নাগ নকশর 
নাগরযদালা নাগর নদালা 
নাগশরক নাগরীক 
নাগশরকত্ব নাগশরকত্ম 
নাচুশন নাচুনী 
নাযছাড়বান্দ্া নাযছারবান্দ্া 
নাশর্র নার্ীর 
নাশর্ল নার্ীল 
নাজুক নাজূক 
নাযর্হাল নাযর্ হাল 
নাট্যকলা নাট্য কলা 
নাট্যকার নাট্য কার 
নাট্যর্ি নাট্য র্ি 
নাট্যশালা নাট্য শালা 
নাট্যশশল্পী নাট্য শশল্পী 
নাট্যাশভনয় নাট্যভীনয় 
নাযট্যাৎসব নাট্যৎসব 
নাশড় নাড়ী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নাত না’ত 
নাতর্ার্াই নাত র্ার্াই 
নাতশন নাতনী 
নাতবউ নাতযবৌ 
নাশত নাতী 
নাশতদীঘ জ নাশত দীঘ জ 
নাশতশীযতাষ্ণ নাতীশীযতাষ্ণ 
নাশন নানী 
নাশপত নাপীত 
না-বািক নাবািক 
নাবালক না-বালক 
নাশবক নাবীক 
নাশভশ্বাস নাশভশ্বার্ 
নার্করণ নার্করন 
নার্করা নার্-করা 
নার্র্াদা নার্-র্াদা 
নার্র্াশর নার্র্ারী 
নার্ঞ্জুর না-র্ঞ্জুর 
নার্োক নার্ োক 
নার্র্ার্ নার্ র্ার্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নার্র্াি নার্ র্াি 
নার্াশঙ্কত নার্াংশকত 
নার্ার্ নার্া  
নার্াশর্ নার্ার্ী 
নার্াযনা (শক্রশব.) নার্ান 
নার্াবশল নার্াবলী 
নাশর্ নার্ী 
নাশর্দাশর্ নার্ীদার্ী 
নাযয়শব নাযয়বী 
নারযকশল নারযকলী 
নারাশর্ না-রাশর্ 
নারায়ণ নারায়ন 
নারায়ণগঞ্জ নারায়নগঞ্জ 
নাশরযকল নারীযকল 
নারী নাশর 
নারীর্াগরণ নারী-র্াগরণ 
নারীত্ব নাশরত্ব 
নারীর্মশি নারী-র্মশি 
নারীসর্ার্ নারী-সর্ার্ 
নারীসুলভ নারী-সুলভ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নাস জ নার&স 
নাস জাশর নাস জারী 
নাশস জং নাসীং  
নাশস জংযহার্ নাশস জং-যহার্ 
নালন্দ্া নালণ্দা 
নাশল নালী 
নাশলশ নাশলস 
নাশলশশ নাশলশী 
নাশকতামূলক নাশকতার্মলক 
নাশতা নাস্তা 
নাশপাশত নাসপাশত 
নাসারন্ধ্র নাসা রন্ধ্র 
নাস্তানাবুদ নাস্তা নাবুদ 
নাশস্তক নাস্তীক 
শনউর্শপ্রট শনউর্ শপ্রণ্ট 
শনউট্রন শনউট্রণ 
শনউশট্রযনা শনউশট্রযণা 
শনউযর্াশনয়া শনউযর্ানীয়া 
শনংড়াযনা শনঙড়াযনা 
শনঃশি শনশ্বি 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শনঃশতজ শনশ্বতজ 
শনঃশ্বাস নীশ্বাস 
শনঃসংযকাি শনঃসযঙ্কাি 
শনঃসঙ্গ শনঃসংগ 
শনঃসন্তান শনসন্তান 
শনঃসযন্দ্হ শনসযন্দ্হ 
শনঃস্ব শনস্ব 
শনঃস্বাি জ শনস্বাি জ 
শনকেবশতজতা শনকেবতীতা 
শনকেবতী শনকেবশতজ 
শনকেস্থ শনকেস্ত 
শনকানার্া শনকাহ&নার্া 
শনকাব নীকাব 
শনকাশ নীকাশ 
শনকাশশ শনকাশী 
শনকাহনার্া শনকাহ&নার্া 
শনকুশি শনকুিী 
শনকৃষ্ট শনকৃস্ট 
শনক্বণ শনক্কন 
শনখ্রিা শন-খ্রিা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শনখ্াদ নীখ্াদ 
শনখু ুঁত শনখুত 
শনর্গঢ় শনর্গড় 
শনগৃহীত শনগৃশহত 
শনি/শনচু (শনম্ন) নীি/নীচু 
শনর্ শনর্ শনর্শনর্ 
শনর্স্ব শনর্স্য 
শনযর্ শনযর্ শনযর্শনযর্ 
শনে নীে 
শনড়াশন শনড়ানী 
শনতযবনশর্শত্তক শনতযবনর্শত্তক 
শনতযপ্রযয়ার্নীয় শনতয প্রযয়ার্নীয় 
শনতযব্যবহাh© শনতযব্যবহাh©¨   
শনদশ জনস্বরূপ শনদশ জন স্বরূপ 
শনদারুণ শনদারুন 
শনন্দ্নীয় শনন্দ্শনয় 
শনপীড়ন শনশপড়ন 
শনপীশড়ত শনশপড়ীত 
শনপুণ শনপুন 
শনবন্ধন শনবন্ধণ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শনবন্ধীকরণ শনবশন্ধকরণ 
শনবতজনমূলক শনবতজন মূলক 
শনবারণ শনবারন 
শনবাসী শনবাশস 
শনশবড় শনশবর 
শনবৃত্ত (ক্ষান্ত) শনবৃত 
শনযবদন শনযবদণ 
শনযবশদত শনযবদীত 
শনভাযনা ননভাযনা 
শনর্কহারাশর্ শনর্কহারার্ী 
শনর্শক শনর্কী 
শনর্জ্জর্ান শনর্জ্জর্াণ 
শনর্শজ্জত শনর্জ্জীত 
শনর্ন্ত্রণ শনর্ন্ত্রন 
শনর্শন্ত্রত শনর্ন্ত্রীত 
শনশর্ত্ত শনর্ীত্ত 
শনম্নিাপ শনম্ন িাপ 
শনম্নতর্ শনম্ন তর্ 
শনম্নপদস্থ শনম্ন পদস্থ 
শনম্নবশণ জত শনম্ন বশণ জত 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শনম্নশবত্ত শনম্ন শবত্ত 
শনম্নর্ধ্যশবত্ত শনম্ন র্ধ্যশবত্ত 
শনম্নর্াধ্যশর্ক শনম্ন র্াধ্যশর্ক 
শনম্নযরখ্ শনম্ন নরখ্ 
শনম্নশলশখ্ত শনম্ন শলশখ্ত  
শনম্নস্বাক্ষরকারী শনম্ন স্বাক্ষরকাশর 
শনযর্র্ শনযর্শ 
শনযুশি শনযুিী 
শনয়ন্ত্রণ শনয়ন্ত্রন 
শনয়ন্ত্রণকক্ষ শনয়ন্ত্রণ কক্ষ 
শনয়ন্ত্রণকারী শনয়ন্ত্রণকাশর 
শনয়শন্ত্রত শনয়ন্ত্রীত 
শনয়র্কানুন শনয়র্ কানুন 
শনয়র্তাশন্ত্রক শনয়র্তান্ত্রীক 
শনয়র্শনষ্ঠ শনয়র্শনষ্ট 
শনয়র্নীশত শনয়র্-নীশত 
শনয়র্বশহভূ জত শনয়র্ বশহভূ জত 
শনয়র্শবরুদ্ধ শনয়র্ শবরুদ্ধ 
শনয়র্র্াশফক শনয়র্ র্াশফক 
শনয়র্ানুবশতজতা শনয়র্ানুবতীতা 

38 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শনয়র্াবশল শনয়র্াবলী 
শনয়শর্ত শনয়র্ীত 
শনয়ার্ক শনয়র্ক 
শনযয়াগকতজা শনযয়াগ কতজা 
শনযয়াগপি শনযয়াগ পি 
শনযয়াগপ্রাি শনযয়াগ প্রাি 
শনযয়াগশবশর্ শনযয়াগ শবশর্ 
শনযয়াশর্ত শনযয়ার্ীত 
শনরক্ষর নীরক্ষর 
শনরক্ষযরখ্া শনরক্ষ নরখ্া 
শনরঙ্কুশ শনরংকুশ 
শনরন্ন শনরণ্ন 
শনরপরার্ শনরপরার্ী 
শনরযপক্ষ নীরযপক্ষ 
শনরবশেন্ন শনরশবশেন্ন 
শনরস্ত শনরস্থ 
শনরস্ত্রীকরণ শনরশস্ত্রকরণ 
শনরহংকার শনরহংকারী 
শনরানর্ব্ই ননরানর্ব্ই 
শনরাপত্তাব্যবস্থা শনরাপত্তা ব্যবস্থা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শনরাপত্তাহীনতা শনরাপত্তা হীনতা 
শনরাভরণ শনরাভরন 
শনরার্য় নীরার্য় 
শনরাশর্র্ শনরাশর্শ 
শনরাশর্র্যভার্ী শনরাশর্র্ নভার্ী 
শনরাশর্র্াশী শনরাশর্র্াসী 
শনশরখ্ শনরীখ্ 
শনরীক্ষণ নীশরক্ষণ 
শনরীশক্ষত শনশরক্ষীত 
শনরীহ নীশরহ 
শনরুশদ্দষ্ট শনরূশদ্দষ্ট 
শনরূপণ শনরুপন 
শনরুপায় শনরূপায় 
শনরূশপত শনরূপীত 
শনগ জর্ন শনগ জর্ণ 
শনঘ জণ্ট শনঘ জট 
শনণ জয় শনন জয় 
শনণ জয়সাযপযক্ষ শনণ জয় সাযপযক্ষ 
শনণ জায়ক নভাে শনন জায়ক নভাে 
শনণীত শনশণ জত 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শনযণ জয় নীযণ জয় 
শনশদ জষ্ট শনশদ জস্ট 
শনযদ জশক্রযর্ শনযদ জশ ক্রযর্ 
শনযদ জশশকা শনযদ জশীকা 
শনযদ জার্ শনযদ জার্ী 
শনর্ জারণ শনর্ জারন 
শনর্ জাশরত শনর্ জারীত 
শনব জািকর্ণ্ডলী শনব জািক র্ণ্ডশল 
শনব জািনযকি শনব জািন নকি 
শনব জািশন শনব জািনী 
শনব জািযনাত্তর শনব জািনত্তর 
শনব জাশিত শনব জািীত 
শনব জাণ শনব জান 
শনব জাপণ শনব জাপন 
শনব জাহী শনব জাশহ 
শনশব জিাযর শনবীিাযর 
শনশব জযশযর্ শনশব জ নশযর্ 
শনভ জরয াগ্য শনভ জর ন াগ্য 
শনভ জরশীল শনভ জরশশল  
শনভীক শনশভ জক 
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শনভু জল শনভূ জল 
শনযভ জর্াল নীযভ জর্াল 
শনর্ জাণ শনর্ জান 
শনর্ জাণকার্ শনর্ জাণ কার্ 
শনশর্ জত শনর্ীত 
শনর্ীয়র্াণ শনর্ীয়র্ান 
শনলার্কারী শনলার্কাশর 
শনমূ জল শনর্ম জল 
শনশশপশ শনসশপশ 
শনশীি শনশশি 
শনশুশত শনশুতী 
শনশশ্চত শনশশ্চৎ 
শনশশ্চহ্ন শনশ্চীহ্ন 
শনযশ্চষ্ট শনঃযিষ্ট 
শনশিদ্র শনঃশিদ্র 
শনশ্বাস নীশ্বাস 
শনশর্দ্ধ শনশসদ্ধ 
শনযর্র্ শনযর্দ 
শনষ্কণ্টক শনষ্কটক 
শনষ্কাশন শনষ্কার্ন 
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শনষ্কৃশত শনস্কৃশত 

শনশষ্ক্রয় শনষ্ক্রীয় 

শনষ্পশত্ত শনস্পশত্ত 

শনষ্পন্ন  শনস্পন্ন 

শনষ্পাপ শনস্পাপ 

শনযষ্পশর্ত শনযস্পশর্ত 

শনষ্প্রদীপ শনঃষ্প্রদীপ 

শনষ্প্রাণ শনষ্প্রান 

শনষ্ফল শনস্ফল 

শনসগ জ শনস্বগ জ 

শনস্তদ্ধ শনঃস্তদ্ধ 

শনসৃ্পহ শনষ্পৃহ 

শনশহত শনহীত 

নীি (হীন) শনি 

নীড় শনর 

নীশত শনতী 

নীশতশনর্ জারক নীশতশনর্ জারক 

নীশতশনর্ জারণ নীশতশনর্ জারন 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নীশতবশহভূ জত নীশতবশহভু জত 
নীশতসংগত নীশতসঙ্গত 
নীরব শনরব 

নীরসতা শনরসতা 
নীযরাগ শনযরাগ 
নীলশবযদ্রাহ নীল শবযদ্রাহ 
নীশলর্া শনলীর্া 
নীহাশরকা শনহাশরকা 

নুশড় নুশর 

নুন নূন 

নুরাশন নূরানী 
নূতন নুতন 
নূপুর নুপুর 
নৃতত্ত্ব নৃতত্ব 
নৃতযকলা নৃতয কলা 
নৃশবজ্ঞান নৃ-শবজ্ঞান 
নৃশংস নৃসংশ 
ননংটি ননঙটি 
ননকযড় ননকযর 
ননকনর্র ননক নর্র 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ননশক ননকী 
ননশতবািক ননশত বািক 
ননতৃত্বদানকারী ননতৃত্ব দানকারী 
ননপাশল ননপালী 
ননভাযনা ননবাযনা 
ননর্কহারাশর্ ননর্কহারার্ী 
ননশাযখ্ার ননশা নখ্ার 
ননহাত ননহাৎ 
বনঃশিয বনঃশি 
বনশতক বনতীক 
বনপুণ্য বনপূন্য 
বনশর্শত্তক বনর্শত্তক 
বনরার্য বনরার্যকর 
বনরাশ্যর্নক বনরাশ্য র্নক 
বনব্যজশিক বনব্যজাশিক 
বনশযকাি বনশ-যকাি 
বনশপ্রহরী বনশ-প্রহরী 
বনশশবদ্যালয় বনশ-শবদ্যালয় 
বনশযভার্ বনশ-যভার্ 
ননাংরাশর্ ননাংরার্ী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ননাঙর ননাঙ্গর 
ননােবই ননাে-বই 
ননাোশর ননাোরী 
ননাটিশ ননাটিস 
ননাটিশযবাে জ ননাটিশ-যবাে জ 
ননৌপশরবহণ ননৌ-পশরবহন 
ননৌবাশণর্য ননৌ-বাশণর্য 
ননৌবাশহনী ননৌবাশহশন 
ননৌ ান ননৌ- ান 
ন্যক্কারর্নক ন্যাক্কার র্নক 
ন্যাপিাশলন ন্যাপিালীন 
ন্যার্য্ ন্যর্য্ 
ন্যার্য্পাওনা ন্যার্য্-পাওনা 
ন্যায় ন্যয় 
ন্যায়পরায়ণ ন্যায় পরায়ন 
ন্যায়পাল ন্যায় পাল 
ন্যায়শবিার ন্যায়-শবিার 
ন্যায়সংগত ন্যায়সঙ্গত 
ন্যায়সর্ম্ত ন্যায় সর্ম্ত 
নুযব্জ নূযব্জ 
নূযনতর্ নূন্যতর্  

 

39 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

পইতা বপতা 

পযকেস্থ পযকেস্ত 
িঁিানর্ব্ই িঁিা নর্ব্ই 
িঁিাশশ পিাশশ 
িঁশিশ পশিশ 
িঁয়তাশল্লশ পয়তাশল্লশ 
িঁয়শিশ পয়শিশ 
িঁয়র্শট্ট পয়র্শট্ট 
পযকের্ার পযকে র্ার 
পক্ষ পক্ষয 
পক্ষপাতদুষ্ট পক্ষপাতদূষ্ট 
পক্ষপাতহীন পক্ষপাতশহন 
পক্ষপাশতত্ব পক্ষপাতীত্ব 
পক্ষপাতী পক্ষপাশত 
পক্ষসর্ি জন পক্ষ-সর্ি জন 
পক্ষান্তযর পক্ষন্তযর 
পক্ষাবলেন পক্ষবলেন 
পক্ষী পশক্ষ 

পক্ষীতত্ত্ব পক্ষী তত্ত্ব 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

পক্ষীতত্ত্বশবদ পশক্ষতত্ত্বশবদ 
পক্ষীয় পশক্ষয় 
পঙ&শি পঙ&শত 

পশঙ্কল পংশকল 
পঙ্গপাল পংগপাল 
পঙ্গু পংগু 
পিনশীল পিনশশল 
পিা িঁিা 

পছন্দ্র্যতা পছন্দ্র্ত 

পিদশ পন্িদশ 
পিনদ পন্িনদ 
পিপাণ্ডব পি পাণ্ডব 
পিবাশর্ জক পিবার্ীক 
পিভূত পিভুত 
পির্ী পিশর্ 
পিান্ন পিাণ্ন 
পযিশিয় পযিিীয় 

পশঞ্জ পঞ্জী 

পশঞ্জকা পঞ্জীকা 
পে পশরবতজন পে-পশরবতজন 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

পেভূশর্ পেভূর্ী 
পেল পযোল 

পেীয়সী পটিয়শস 

পটু পটূ 
পশট্ট পট্টী 
পঠিত পঠীত 
পড়শত পড়তী 
পড়শশ পড়শী 
পড়াযশানা পড়াশুনা 
পযড়া (অনুজ্ঞা) পড় 
পযড়া-পযড়া পড়পড় 
পণ পন 
পণপ্রিা পণ প্রিা 

পণ্ড পন্ড 

পণ্ডশ্রর্ পন্ডশ্রর্ 
পশণ্ডত পণ্ডীত 
পশণ্ডশত পশণ্ডতী 
পণ্যদ্রব্য পণ্য-দ্রব্য 
পণ্যবাহী পণ্যবাশহ 

পতঙ্গ পতংগ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

পতঞ্জশল পতঞ্জলী 
পশতত পতীত 
পশততা পতীতা 
পশততাবৃশত্ত পশততা বৃশত্ত 
পশততালয় পতীতালয় 
পত্তশন পত্তনী 
পত্তশনদার পত্তশন দার 

পত্নী পশত্ন 

পিপাঠ পি-পাঠ 
পিবাহক পি-বাহক 
পিশর্তাশল পিশর্তালী 
পিযর্ািী পিযর্াশি 

পিসূশি পিসুিী 
পিাঙ্কন পিাঙ্কণ 
পিাবশল পিাবলী 

পিালাপ পিলাপ 

পশিকা পিীকা 
পিকশল পিকলী  
পিিারী পিিাশর 
পশিকৃৎ পশিকৃত 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

পদচুযশত পদচূযশত 
পদতযাগ পদ তযাগ 
পদতযাগপি পদতযাগ পি 
পদদশলত পদদলীত 
পদপ্রািী পদপ্রাশি জ 
পদশব পদবী 
পদর্h©v`v পদ র্h©v`v 
পদযলহী পদযলশহ 
পদস্খলন পদস্খলণ 
পদাশতক পদাতীক 
পদাশর্কারবল পদাশর্কার বল 
পদাবনশত পদাবনতী 
পদাবশল পদাবলী 
পদাি জশবজ্ঞান পদাি জ শবজ্ঞান 
পদাি জশবদ্যা পদাি জ শবদ্যা 
পদাপ জণ পদাপ জন 
পযদ-পযদ পযদপযদ 
পযদান্নশত পযদান্নতী 
পদ্ধশত পদ্ধতী 
পদ্মপাতা পদ্ম পাতা 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

পদ্মশ্রী পদ্ম শ্রী 
পদ্মাসন পদ্দাসন 
পশনর পশণর 
পযনযরা পযনর 
-পশন্থ -পন্থী 
পবনর্মিাসন পবন র্মিাসন 
প-বগ জ পবগ জ 
পশবি পবীি 
পয়ঃপ্রণাশল পযয়াপ্রণালী 
পয়গের পয়গাের 
পয়গার্ পএগার্ 
পয়দা পএদা 
পয়লা পএলা 
পযয়ানালা পয়ঃনালা 
পযয়ানাশল পয়ঃনালী 
পরওয়ারশদগার পযরায়ারশদগার 
পরকলা পযরাকলা 
পরকীয়া পরশকয়া 
পরিা পি জা 
পরচুলা পযরাচুলা 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

পরশদন পর শদন 
পরপর পর পর 
পরব পরব্ 
পরর্ত-অসশহষ্ণু পরর্ত অসশহষ্ণু 
পরর্তসশহষ্ণু পরর্ত-সশহষ্ণু 
পরর্াণু পরর্ানু 
পরর্াত্মা পরর্াত্বা 
পরর্ায়ু পরর্ায়ূ 
পরর্মখ্াযপক্ষী পরর্মখ্াযপশক্ষ 
পরম্পরা পরস্পরা 
পররােনীশত পররাে নীশত 
পরযলাক পর নলাক 
পরযলাকগর্ন পরযলাক-গর্ন 
পরশপাির পরশ পাির 
পরশু পরশূ 
পরস্পর পরম্পর 
পরস্পরশবযরার্ী পরস্পরশবযরাশর্ 
পরযহর্গার পড়যহর্গার 
পরাক্রর্শালী পরাক্রর্শাশল 
পরাগযকশর পরাগ নকশর 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

পরাগর্ানী পরাগর্াশন 
পরাগায়ন পরাগায়ণ 
পরার্ীনতা পরাশর্নতা 
পরার্শ জক পরার্র্ জক 
পরার্শ জক্রযর্ পরার্শ জ ক্রযর্ 
পরায়ণ পরায়ন 
পশরকশল্পত পশরকল্পীত 
পশরক্রর্ণ পশরক্রর্ন 
পশরগশণত পশরগশনত 
পশরিয়পি পশরিয় পি 
পশরিালনা পরীিালনা 
পশরিাশলত পশরিালীত 
পশরশিত পশরশিতী 
পশরেদ (যপাশাক) পশরযেদ 
পশরেন্ন পশরেণ্ন 
পশরযেদ (অধ্যায়) পশরেদ 
পশরণত পশরনত 
পশরণশত পশরনশত 
পশরণার্ পশরনার্ 
পশরদির পশর-দির 

40 
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পশরদশ জন পরীদশ জন 
পশরদশশ জত পশরদশীত 
পশরর্ান পশরর্াণ 
পশরশর্ পশরর্ী 
পশরযর্য় পরীযর্য় 
পশরপি পশর-পি 
পশরপশন্থ পশরপন্থী 
পশরপূরক পশরপুরক 
পশরপূণ জ পশরপূন জ 
পশরযপ্রশক্ষত পশরযপ্রক্ষীত 
পশরবশর্জত পশরবর্ীত 
পশরবতজনশীল পশরবতজনশশল 
পশরবশর্ জত পশরবর্ীত 
পশরবহণ পশরবহন 
পশরবারভুি পশরবার ভুি 
পশরবাহী পশরবাশহ 
পশরযবশগত পশরযবশ-গত 
পশরব্রার্ক পরীব্রার্ক 
পশরভার্া পশরভাসা 
পশরভ্রর্ণ পশরভ্রর্ন 



300 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

পশরর্াণ পশরর্ান 
পশরর্াপন পশরর্াপণ 
পশরর্ার্জন পশরর্ার্জণ 
পশরর্ার্জনা পশরর্ার্জণা 
পশরর্াশর্জত পশরর্ার্ীত 
পশরশর্ত পশরর্ীত 
পশরশর্শত পশরশর্তী 
পশরলশক্ষত পশরলক্ষীত 
পশরশশষ্ট পশরশশস্ট 
পশরযশাশর্ত পশরযশার্ীত 
পশরশ্রর্ী পশরশ্রশর্ 
পশরর্দ পশরসদ 
পশরযর্বা পশরযসবা 
পশরষ্কার  পশরস্কার 
পশরসংখ্যান পশরসংখ্ান 
পশরসম্পদ পরীসম্পদ 
পশরসর পরীসর 
পশরসীর্া পশরশসর্া 
পশরশস্থশত পশরশস্থতী 

পশরস্ফুে পশরষ্ফুে 
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পশরস্ফুেন পরীস্ফুেন 
পশরস্রবণ পশরশ্রবন 
পশরস্রুত পশরশ্রূত 
পশরহার পরীহার 
পশরহাh© পশরহাh©¨ 
পশরশহত পশরহীত 
পরীক্ষক পশরক্ষক 
পরীক্ষণ পশরক্ষণ 
পরীক্ষাযকি পরীক্ষা নকি 
পরীক্ষাগার পরীক্ষা গার 
পরীক্ষার্ীন পরীক্ষাশর্ন 
পরীক্ষাশনরীক্ষা পরীক্ষা শনরীক্ষা 

পরীক্ষামূলক পশরক্ষার্মলক 
পরীক্ষািী পরীক্ষাশি জ 
পরীশক্ষত পরীক্ষীত 
পযরাক্ষ পরক্ষ 
পযরায়ানা পরওয়ানা 
পণ জযর্ািী পণ জযর্াশি 
পত্যজশগর্ পত্যজগীর্ 
পদ জা পরদা 
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পদ জানশশন পদ জানশীন 
পদ জাপ্রিা পদ জা-প্রিা 
পব জতর্ালা পব জত র্ালা 
পব জতশৃঙ্গ পব জত শৃঙ্গ 
পব জতযশ্রশণ পব জতযশ্রণী 
পh©েন পh©েণ 
পh©‡eক্ষক পh©v‡eক্ষক 
পh©‡eক্ষণ পh©‡eক্ষন 
পh©vয়ক্রযর্ পh©vয় ক্রযর্ 
পh©v‡jvPbv পh©v‡jvPYv 
পর্ জদ পস জদ 
পললভূশর্ পলল ভূশর্ 
পলায়ন পলায়ণ 
পলাশশ পলাশী 
পশল পলী 
পশলযেকশনক পশলযেক&শনক 

পশলশিন পশলিীন 

পশলর্াটি পশলর্ােী 

পযলস্তারা পযলস্তরা 

পল্টন পল্টণ 
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পশল্লউন্নয়ন পল্লীউন্নয়ন 

পশল্লগীশত পল্লীগীশত 

পশল্লগ্রার্ পল্লীগ্রার্ 

পশল্লশবদুযতায়ন পশল্ল-শবদুযতায়ন 
পশল্লস্বাস্থযযকি পশল্ল-স্বাস্থযযকি 
পশশর্ পশর্ী 
পশশর্না পশর্ীনা 
পশলা পসলা 
পশুখ্াদ্য পশু খ্াদ্য 
পশুিারণ পশুিারন 
পশুপালন পশু-পালন 
পশ্চাৎ পশ্চাত 
পশ্চাৎপদ পশ্চাতপদ 
পশ্চাদপসরণ পশ্চাদপসরন 
পশশ্চর্ পশ্চীর্ 
পসরা পশরা 

পযহলা পশহলা 

পহ্লশব পহ্লবী 
পাইকাশর পাইকারী 
পাইন পাইণ 
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পাইপগান পাইপ গান 
পাইলে পাইযলাে 
পাউোর পাউোর্ 
পাউন্ড পাউণ্ড 
পাউরুটি পাওরুটি 
পাওনা পাওণা 
পাওনাদার পাওণাদার 
পাঁক (কাদা) পাক 
পাঁিই পািই 
পাঁির্ন পাঁি র্ন 
পাঁিড়া পাঁিরা 
পাঁিন পািন 
পাঁিশর্শাশল পািশর্শাশল 
পাঁিসালা পাঁিশালা 
পাঁিাশল পাঁিালী 
পাঁশিল পাশিল 
পাঁর্র পার্র 
পাঁর্া পার্া 
পাঁপড় পাপড় 
পাঁয়তারা পায়তারা 
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পাকড়াও পাকরাও 
পাকস্থলী পাকস্থশল 
পাকাযপাি পাকা-যপাি 
পাকুড় পাকুর 
পাশক্ষক পাক্ষীক 
পাখ্পাখ্াশল পাখ্পাখ্ালী 
পাশখ্ পাখ্ী 
পাযখ্ায়ার্ পাখ্ওয়ার্ 
পাগশড় পাগড়ী 
পাগলাগারদ পাগলা গারদ 
পাগলাশর্ পাগলার্ী 
পাগশল পাগলী 
পাঙাশ পাঙ্গাশ 
পািারকারী পািারকাশর 
পার্ার্া পা-র্ার্া 
পাশর্ (উদ্ধত, ঝগড়াযে) পার্ী 
পাঞ্জাশব পাঞ্জাবী 
পােকল পাে কল 
পােখ্শড় পােখ্ড়ী 
পােযখ্ত পােযক্ষত 
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পােশাক পাে শাক 
পাোশল পাোলী 
পাটি পােী 
পাটিগশণত পােীগশণত 
পাটিসাপো পাটি সাপো 
পাযোয়াশর পােওয়াশর 
পাঠদান পাঠ-দান 
পাঠশালা পাঠ-শালা 
পাঠাগার পাঁঠাগার 
পাঠাভযাস পাঠভযাস 
পাঠ্যক্রর্ পাঠ্য ক্রর্ 
পাঠ্যগ্রন্থ পাঠ্য গ্রন্থ 
পাঠ্যতাশলকা পাঠ্যতালীকা 
পাঠ্যপুস্তক পাঠ্য-পুস্তক 
পাঠ্যসূশি পাঠ্যসূিী 
পাড়াগাঁ পাড়া-গাঁ 
পাড়াপড়শশ পাড়াপড়শী 
পাশণ (হাত) পাশন 
পাশণগ্রহণ পাশনগ্রহণ 
পাশণপ্রািী পাশণপ্রাশি জ 

41 
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পাণ্ডববশর্জত পাণ্ডব বশর্জত 
পাশণ্ডতয পাশণ্ডত্ব 
পাণ্ডুশলশপ পাণ্ডু শলশপ 
পাতকুয়া পাতকূয়া 
পাতালপুরী পাতালপুশর 
পাতালযরল পাতাল-যরল 
পাশতবুযর্জায়া পাশত বুযর্জায়া 
পাশতল পাতীল 
পাশতশশয়াল পাতীশশয়াল 
পাশতহাঁস পাশত হাঁস 
পািপক্ষ পাি-পক্ষ 
পািস্থ পািস্ত 
পািরকুশি পািরকুিী 
পািশর পািরী 
পাথুযর পাথুযড় 
পাদেীকা পাদটিকা 
পাদযদশ পাদ-যদশ 
পাদপ্রদীপ পাদপ্রশদপ 
পাদশর পাদ্রী 
পাদাশন পাদানী 
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পাদুকা পাদূকা 
পান পাণ 
পানযকৌশড় পানযকৌশর 
পানশিশন পান-শিশন 
পানত্যয়া পানযতায়া 
পানর্সলা পানর্শলা 
পানশালা পানসালা 
পানশস পানসী 
পানযস পানযশ 
পানা পাণা 
পানাসশি পানাশশি 
পাশন (র্ল) পাশণ 
পাশনপড়া পাশন-পড়া 
পাশনফল পাশন ফল 
পানীয় পাশনয় 
পান্ডা পাণ্ডা 
পান্তাভাত পান্তা-ভাত 
পান্থপাদপ পান্থ-পাদপ 
পান্না পাণ্না 
পাপড় পাপর 
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পাপশড় পাপড়ী 
পাশপয়া পাপীয়া 
পাশপষ্ঠ পাশপষ্ট 
পাপী পাশপ 
পাপীয়সী পাপীয়শস 
পাবদা পাব&দা 
পাবশলক পাবলীক 
পাম্প পার্&প 
পাম্পশু পাম্পসু 
পায়খ্ানা পায়খ্াণা 
পায়িাশর পায়িারী 
পায়র্ার্া পায় র্ার্া 
পায়রা পায়ড়া 
পাযয়স পাযয়শ 
পারঙ্গর্ পারংগর্ 
পারতপযক্ষ পারতঃপযক্ষ 
পারদ পযরাদ 
পারদশশ জতা পারদশীতা 
পারদশী পারদশশ জ 
পারর্াণশবক পারর্ানশবক 
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পারম্পh© পারম্পh©¨ 
পারযলৌশকক পারযলৌকীক 
পারশস পাশস জ 
পারস্পশরক পারষ্পশরক 
পারস্য পারষ্য 
পারাবত পারাবৎ 
পাশরযতাশর্ক পাশরযতাশশক 
পাশরপাশশ্বজক পাশরপাশশ জক 
পাশরবাশরক পাশরবারীক 
পাশরভাশর্ক পাশরভার্ীক 
পাশরশ্রশর্ক পাশরশ্রর্ীক 
পারুল পারূল 
পাকজ পার&ক 
পাশকজং পাশকজঙ 
পাে জস পাে জস্ 
পাটি জ পােী 
পাশি জব পািীব 
পাব জণ পাব জন 
পাব জতয পাব জত্ব 
পাল জাযর্ট পাল জাযর্ণ্ট 
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পাশ্বজপ্রশতশক্রয়া পাশ্বজ প্রশতশক্রয়া 
পাশ্বজবতী পাশ্বজবশতজ 
পাশ্বজাশভযনতা পাশ্বজাভীযনতা 
পাযস জল পাযশ জল 
পালং পালঙ 
পালক পাযলাক 
পালশক পালকী 
পালঙ্ক পালংক 
পালযতালা পাল নতালা 
পালন পালণ 
পালনীয় পালণীয় 
পালশলক পাললীক 
পালাগান পালা গান 
পালাজ্বর পালা জ্বর 
পাশল পালী 
পাশলত পালীত 
পাশলশ পালীশ 
পাযলায়ান পালওয়ান 
পাল্লা পাল&লা 
পাশবাশলশ পাশ বাশলশ 
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পাশাপাশশ পাশাপাশী 
পাশ্চাতয পাশ্চাত্ত 
পার্ণ্ড পার্ন্ড 
পাসযপাে জ পাসযফাে জ 
পাহাড় পাহার 
পাহাশড় পাহাড়ী 
পাহারা পাহাড়া 
পাহারাদার পাহাড়াদার 
শপওন শপয়ন 
শিঁশড় শপশড় 
শিঁপড়া শপপড়া 
শিঁয়ার্ নিঁয়ার্ 
শপকদাশন শপকদানী 
শপকশনক শপক&শনক 
শপযকটিং শপযকটিঙ 
শপগশর্ শপগর্ী 
শপঙ্গল শপংগল 
শপি পীি 
শপিকাশর পীিকাশর 
শপচুটি শপচুেী 
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শপশেল শপেীল 
শপছযর্াড়া শপছযর্ারা 
শপর্যবাে জ শপিযবাে জ 
শপঞ্জর পীঞ্জর 
শপোশল শপোলী 
শপঠ (পৃষ্ঠযদশ) পীঠ 
শপঠোন শপেোন 
শপঠা পীঠা 
শপঠাশপঠি শপঠাপীঠি 
শপণ্ড শপন্ড 
শপতল পীতল 
শপতার্হ শপতা-র্হ 
শপতার্হী শপতার্শহ 
শপতৃশবযয়াগ শপতৃ শবযয়াগ 
শপতৃভশি শপতৃ ভশি 
শপতৃভূশর্ শপতৃভূর্ী 
শপতৃযেহ শপতৃ নেহ 
শপতৃহীন শপতৃহীণ 
শপত্তাশয় শপতযাশয় 
শপিালয় শপতৃলয় 
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শপশদর্ শপদীর্ 
শপন শপণ 
শপনপতন শপন-পতন 
শপপাসা শপপাশা 
শপপাসু শপপাশু 
শপপীশলকা শপশপশলকা 
শপপুল পীপুল 
শপযপ শিঁযপ 
শপয়াযনা শপয়ান 
শপয়ার পীয়ার 
শপয়াল শপআল 
শপরর্াদা পীরর্াদা 
শপরপয়গের পীর পয়গের 
শপরাশর্ে শপরার্ীে 
শপরাশল পীরাশল 
শপশরি শপশরছ 
শপলখ্ানা পীলখ্ানা 
শপলার পীলার 
শপশাি শপিাশ 
শপসত্যযতা শপসত্যত 

42 
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শপশস শপসী 
শপস্টন শপষ্টন 
শপস্তল শপষ্তল 
পীঠস্থান শপঠস্থান 
পীড়ন পীড়ণ 
পীড়াদায়ক শপড়াদায়ক 
পীড়াপীশড় পীরাপীড়ী 
পীশড়ত শপড়ীত 
পীতজ্বর শপতজ্বর 
পুংযকশর পুঙযকশর 
পুংশলঙ্গ পুং-শলঙ্গ 
পু ুঁইশাক পুইশাক 
পু ুঁর্ পুর্ 
পু ুঁশর্ পুশর্ 
পু ুঁশর্পশত পু ুঁশর্ পশত 
পু ুঁশর্বাদ পুশর্বাদ 
পু ুঁশর্বাদী পু ুঁশর্বাশদ 
পু ুঁেশল পুেশল 
পু ুঁটি পুেী 
পুকুর পুকূর 
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পুঙ্খানুপুঙ্খ পুংখ্ানুপুংখ্ 
পুঞ্জীভূত প্ুশঞ্জভুত 
পুটিং পুেীং 
পুশেং পুণ্য 
পুণ্যভূশর্ পূণ্যভূশর্ 
পুণ্যাহ পূণ্যাহ 
পুত্যল পূত্যল 
পুত্যলনাি পুত্যল নাি 
পুত্তশলকা পুত্তলীকা 
পুিবধূ পুি বধূ 
পুশি পু ুঁশি 
পুশিগত পু ুঁশিগত 
পুশিপি পু ুঁশিপি 
পুশদনা পুদীনা 
পুনঃপুন পুনপুন 
পুনঃপ্রিার পুনপ্রিার 
পুনঃপ্রযবশ পুনপ্রযবশ 
পুনরাবৃশত্ত পুণরাবৃশত্ত 
পুনরায় পুণরায় 
পুনরুি পুণরুি 
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পুনরুশি পুনরূশি 
পুনরুত্থান পুনরুত্থাণ 
পুনগ জঠন পূণ জগঠন 
পুনগ জঠিত পুনগ জঠীত 
পুনর্জন্ম পুণর্জন্ম 
পুনর্জাগরণ পুনর্জাগরন 
পুনশন জর্ জারণ পুনশনর্ জারণ 
পুনশন জব জািন পুনশনব জািন 
পুনশন জর্ জাণ পুনশন জর্ জান 
পুনশন জশর্ জত পুনশন জর্ীত 
পুনব জণ্টন পুনব জণ্টণ 
পুনব জাসন পুনব জাসণ 
পুনশব জন্যাস পুনশব জণ্যাস 
পুনশব জযবিনা পুণশব জযবিনা 
পুনশর্ জলন পুনঃশর্ জলন 
পুনশর্ জলনী পুনশর্ জলশন 
পুনর্ম জদ্রণ পুনমূ জদ্রণ 
পুনশ্চ পুনঃশ্চ 
পুবাশল পূবালী 
পুরস্কার পুরষ্কার 
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পুরস্কৃত পূরস্কৃত 
পুরাকাশহশন পুরাকাশহনী 
পুরাকীশতজ পুরাকীতী 
পুরাণ (প্রািীন কাশহশন) পুরান 
পুরাতন পুরাতণ 
পুশরয়া পুরীয়া 
পুরী পুশর 
পুরু পূরু 
পুরুর্ পুরূর্ 
পুরুর্সুলভ পুরুর্ সুলভ 
পুরুর্ানুক্রশর্ক পুরুর্াণুক্রশর্ক 
পুরুর্ানুক্রযর্ পুরুর্ানূক্রযর্ 
পুরুর্াশল  পুরুর্ালী 
পুযরাদযর্ পুযরা দযর্ 
পুযরাদস্তুর পুরদস্তুর 
পুযরার্া পূযরার্া 
পুযরাপুশর পুযরাপুরী 
পুযরাশহত পুযরাহীত 
পুলটিস পুলটিশ 
পুলশসরাত ফুলশসরাত 
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পুশল পুলী 
পুশলশ পুশলস 
পুশলশশ পুশলশী 
পুষ্কশরণী পুস্কশরশন 
পুশষ্ট পুষ্টী 
পুশষ্টকর পুষ্টীকর 
পুষ্প পুস্প 
পুষ্পবৃশষ্ট পুষ্প বৃশষ্ট 
পুষ্পর্াল্য পুষ্প র্াল্য 
পুষ্পরার্ পুস্পরার্ 
পুষ্পাঞ্জশল পুষ্পাঞ্জলী 
পুস্তক পূস্তক 
পুস্তকাকাযর পুস্তককাযর 
পুস্তকাশদ পুস্তকাদী 
পুস্তকালয় পূস্তকালয় 
পুস্তাশন পুস্তানী 
পূর্নীয় পূর্শনয় 
পূর্া পুর্া 
পূর্াপাব জণ পূর্া পাব জন 
পূর্াশর পূর্ারী 
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পূশত পূতী 
পূরক পুরক 
পূরণ পূরন 
পূরণবািক পুরণবািক 
পূরবী পূরশব 
পূণ জ পূন জ 
পূণ জগ্রাস পূন জগ্রাস 
পূণ জবয়স্ক পূণ জবয়ষ্ক 
পূশণ জর্া পূশন জর্া 
পূযণ জাদ্যর্ পূণ জদর্ 
পূতজ পুতজ 
পূতজশবভাগ পূতজ শবভাগ 
পূশতজ পূতী 
পূব জ পুব জ 
পূব জতন পূব জতণ 
পূব জশনর্ জাশরত পূব জ শনর্ জাশরত 
পূব জপশরকশল্পত পূব জ পশরকশল্পত 
পূব জবঙ্গ পূব জবঙ্গীয় 
পূব জবৎ পূব জবদ 
পূব জবতী পূব জবশতজ 
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পূব জর্মহূতজ পূব জ-র্মহূতজ 
পূব জশতজ পূব জ শতজ 
পূব জসূশর পূব জসুশর 
পূব জাভাস পূব জাভার্ 
পূব জাহ্ণ পূব জাহ্ন 
পূযব জাি পূব জি 
পূযব জাদ্ধৃত পূব জদ্ধৃত 
পৃিক্ করণ পৃিকীকরণ 
পৃিককৃত পৃিককৃৎ 
পৃশিবী পৃশিশব 
পৃষ্ঠযপার্ক পৃষ্টযপাযর্াক 
পৃষ্ঠযপার্ণ পৃষ্ঠযপার্ন 
পৃষ্ঠাঙ্কন পৃষ্টাংকন 
নপ-অে জার নপ অে জার 
নপইস্ট (টুি নপইস্ট) নপস্ট 
নিঁযপ নপযপ 
নিঁয়ার্ নপয়ার্ 
নপযেট নপযেণ্ট 
নপযে ভাযত নপযেভাযত 
নপযট্রাল নপট্রল 
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নপযট্রাল পাম্প নপযট্রালপাম্প 
নপযট্রাশলয়ার্ নপযট্রালীয়ার্ 
নপতশন নপতনী 
নপতল নপযতাল 
নপন নপণ 
নপনশন নপনসন 
নপনশনযভাগী নপনশন নভাগী 
নপনশসল নপশন্সল 
নপনালযকাে নপনাল নকাে 
নপনালটি নপনাশল্ট 
নপশনশসশলন নপশনশসলীন 
নপন্ডুলার্ নপণ্ডুলার্ 
নপয়ারা নপয়াড়া 
নপশলকান নপশলকযান 
নপশকার নপসকার 
নপশকাশর নপশকারী 
নপশার্ীবী নপশার্ীশব 
নপশাদাশর নপশাদারী 
নপশশ নপশী 
নপশশযকার্ নপশীযকার্ 

43 
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নপশশবহুল নপশশ বহুল 
নপশশশশি নপশশ শশি 
নপর্ণ নপর্ন 
নপর্াই নপশাই 
নপসযর্কার নপস নর্কার 
নপশস্ট্র নপশে 
নপস্তা নপশতা 
বপতৃক বপশিক 
বপশাশিকতা বপিাশশকতা 
নপাঁতা (শক্রশব.) নপাতা 
নপাকার্াকড় নপাকা র্াকড় 
নপাি নপাকযতা 
নপাখ্রার্ নপাকরার্ 
নপাড়া পুড়া 
নপাযড়াবাশড় পযড়াবাশড় 
নপাতাশ্রয় নপাতাস্রয় 
নপাদ্দাশর নপাদ্দারী 
নপানা নপাণা 
নপায়াশত নপায়াতী 
নপায়াবাযরা নপায়াবার 
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নপালভল্ট নপালযভাল্ট 
নপাশলও নপাশলযয়া 
নপাযলা (ক্রীড়াশবযশর্) নপাল 
নপাশাক নপার্াক 
নপাশাশক নপার্াশক 
নপার্ণ নপার্ন 
নপার্া নপাশা 
নপাষ্যপুি নপাষ্য-পুি 
নপাস্ট নপাষ্ট 
নপাস্ট অশফস নপাষ্ট অশফস 
নপাস্টকাে জ নপাস্ট কাে জ 
নপাস্টর্াস্টার নপাস্ট র্াস্টার 
নপাস্টার নপাষ্টার 
নপৌুঁছসংবাদ নপৌুঁছ সংবাদ 
নপৌুঁছাযনা নপৌছাযনা 
নপৌত্তশলক নপৌযত্তাশলক 
নপৌিী নপৌশি 
নপৌনঃপুশনক নপৌনপুশনক 
নপৌযন নপৌযণ 
নপৌরকর নপৌর কর 
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নপৌরসভা নপৌর সভা 
নপৌরাশণক নপৌরাণীক 
নপৌরশহতয নপৌরশহত্ত 
নপৌর্পাব জণ নপৌর্সংক্রাশন্ত 
নপৌশষ্টকতন্ত্র নপৌশষ্টক তন্ত্র 
প্যাঁিা প্যািা 
প্যাঁিাযনা (শক্রশব.) প্যাঁিান 
প্যাঁিাযলা (কুটিল) প্যাঁিাল 
প্যাঁড়া প্যাঁরা 
প্যাযকে নপযকে 
প্যাোন জ প্যাোণ জ 
প্যাট্রল (েহল) নপট্রল 
প্যাযেল নপযেল 
প্যাযনল নপযনল 
প্যাট প্যাণ্ট 
প্যাযন্ডল প্যাযণ্ডল 
প্যারাগ্রাফ প্যারা গ্রাফ 
প্যারাশুে প্যারাসুে 
প্যাযরে নপযরে 
প্যাযসঞ্জার নপযসঞ্জার 
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প্রকল্প নপ্রাকল্প 
প্রকাণ্ড প্রকান্ড 
প্রকারান্তযর প্রকারন্তযর 
প্রকাশক নপ্রাকাশক 
প্রকাশনা প্রকাশণা 
প্রকাশনালয় প্রকাশণালয় 
প্রকাশভশঙ্গ প্রকাশভঙ্গী 
প্রকাশশতব্য প্রকাশীতব্য 
প্রকৃতপযক্ষ প্রকৃত পযক্ষ 
প্রকৃতপ্রস্তাযব প্রকৃত প্রস্তাযব 
প্রকৃশত প্রকৃতী 
প্রকৃশতযপ্রশর্ক প্রকৃশত নপ্রশর্ক 
প্রকৃশতশবজ্ঞান প্রকৃশত শবজ্ঞান 
প্রকৃশতস্থ প্রকৃশতস্ত 
প্রকৃষ্ট প্রকৃস্ট 
প্রযকাপ প্রকপ 
প্রযকাষ্ঠ নপ্রাযকাষ্ঠ 
প্রযকৌশলী প্রযকৌশশল 
প্রশক্রয়ার্াত প্রশক্রয়া র্াত 
প্রশক্রয়ার্াতকরণ প্রশক্রয়ার্াত করণ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

প্রক্ষালন প্রক্ষালণ 
প্রযক্ষপণ প্রযক্ষপন 
প্রখ্র প্রখ্ড় 
প্রখ্যাত প্রখ্যাযতা 
প্রগশত প্রগতী 
প্রগশতপশন্থ প্রগশতপন্থী 
প্রগশতশীল প্রগশতশশল 
প্রগাঢ় প্রগাড় 
প্রিণ্ড প্রিন্ড 
প্রিলন প্রিলণ 
প্রিশলত প্রিলীত 
প্রিারণা প্রিারনা 
প্রিারপি প্রিার পি 
প্রিারশবর্মখ্ প্রিার শবর্মখ্ 
প্রিারর্াধ্যর্ প্রিার র্াধ্যর্ 
প্রযিষ্টা প্রযিস্টা 
প্রেদ নপ্রােদ 
প্রেন্ন প্রেণ্ন 
প্রর্ন্ম নপ্রার্ন্ম 
প্রর্াতন্ত্র প্রর্া তন্ত্র 
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প্রর্াতন্ত্রী প্রর্াতশন্ত্র 
প্রর্াশত প্রর্াতী 
প্রর্াপশত প্রর্াপতী 
প্রর্াস্বত্ব প্রর্াস্বত্ত্ব 
প্রর্াশহবতর্ী প্রর্াশহবতশর্ 
প্রজ্ঞাপন প্রজ্ঞাপণ 
প্রজ্ঞাবান প্রজ্ঞাবাণ 
প্রজ্বলন প্রজ্জ্বলন 
প্রজ্বশলত প্রজ্জ্বশলত 
প্রযেস্টযাট নপ্রাযেষ্টযাট 
প্রণয় প্রনয় 
প্রণয়ন প্রণয়ণ 
প্রণার্ প্রনার্ 
প্রণাশর্ প্রণার্ী 
প্রণাশল প্রণালী 
প্রণাশলবদ্ধ প্রণালীবদ্ধ 
প্রশণর্ানয াগ্য প্রশনর্ানয াগ্য 
প্রণীত প্রশণত 
প্রযণতা প্রযনতা 
প্রযণাদনা প্রযনাদনা 
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প্রতাপশালী প্রতাপশাশল 
প্রতারণা প্রতারনা 
প্রতাশরত প্রতারীত 
প্রশতকারহীন প্রশতকার হীন 
প্রশতকূল প্রশতকুল 
প্রশতশক্রয়াশীল প্রশতশক্রয়াশশল 
প্রশতক্ষণ প্রশতক্ষন 
প্রশতেশব প্রশতছশব 
প্রশতজ্ঞা প্রতীজ্ঞা 
প্রশতজ্ঞাবদ্ধ প্রশতজ্ঞা বদ্ধ 
প্রশতশদন প্রশত শদন 
প্রশতিশন্দ্বতা প্রশতিন্দ্বীতা 
প্রশতিন্দ্বী প্রশতিশন্দ্ব 
প্রশতধ্বশন প্রশতধ্বনী 
প্রশতশনশর্দল প্রশতশনশর্ দল 
প্রশতবন্ধকতা প্রশতবন্দ্কতা 
প্রশতবন্ধী প্রশতবশন্ধ 
প্রশতবণীকরণ প্রশতবণীকরন 
প্রশতবাদশলশপ প্রশতবাদ শলশপ 
প্রশতবাদী প্রশতবাশদ 
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প্রশতযবশী প্রশতযবশশ 
প্রশতর্া প্রতীর্া 
প্রশতয াশগতা প্রশতয াগীতা 
প্রশতয াগী প্রশতয াশগ 
প্রশতশ্রুশতশীল প্রশতশ্রুশতশশল 
প্রশতর্ঙ্গী প্রশতর্শঙ্গ 
প্রশতযর্র্ক প্রশতযসর্ক 
প্রশতষ্ঠাবাশর্ জকী প্রশতষ্ঠা বাশর্ জকী 
প্রশতসরণ প্রশতসরন 
প্রশতস্বাক্ষশরত প্রশতসাক্ষশরত 
প্রতীক প্রশতক 
প্রতীকী প্রতীশক 
প্রতীক্ষা প্রশতক্ষা 
প্রতীিয প্রশতিয 
প্রতীয়র্ান প্রতীয়র্াণ 
প্রত্নতত্ত্ব প্রত্নতত্ব 
প্রতযক্ষদশী প্রতযক্ষদশশ জ 
প্রতযয়নপি প্রতযয়ন পি 
প্রতযপ জণ প্রতযাপ জন 
প্রতযাশী প্রতযাশশ 

44 
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প্রত্যযৎপন্নর্শত প্রত্তুৎপন্নর্শত 
প্রত্যযর্ প্রত্যযর্ 
প্রদশ জনী প্রদশ জশন 
প্রদীপ প্রিীপ 
প্রর্ানত প্রর্ানতঃ 
প্রবহর্ান প্রবাহর্ান 
প্রবারণা প্রবারনা 
প্রবাসী প্রবাশস 
প্রবীণ প্রবীন 
প্রযবশপি প্রযবশ পি 
প্রযবশপি প্রযবশ পি 
প্রভাশত প্রভাতী 
প্রভাশবত প্রভাবীত 
প্রভাবাশন্বত প্রভাবান্বীত 
প্রর্াণ প্রর্ান 
প্রর্ার্জন প্রর্ার্জণ 
প্রশর্শত প্রশর্তী 
প্রশর্তীকরণ প্রশর্শতকরণ 
প্রর্ীলা প্রশর্লা 
প্রলয়ংকর প্রলয়ঙ্কর 
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প্রযলাভন প্রযলাবন 
প্রশংসনীয় প্রসংশনীয় 
প্রশশক্ষণ প্রশশক্ষন 
প্রসঙ্গ প্রসংগ 
প্রসূশত প্রসুশত 
প্রস্থ (িওড়া) প্রস্ত 
প্রসাশরত প্রসারীত 
প্রসারী প্রসাশর 
প্রস্রবণ প্রস্রবন 
প্রহরী প্রহশর 
প্রাঙ্গণ প্রাঙ্গন 
প্রাগুি প্রার্গি 
প্রািীর প্রাশির 
প্রাণদণ্ড প্রানদন্ড 
প্রাশণর্ প্রানীর্ 
প্রাশণর্গৎ প্রাণীর্গৎ 
প্রাশণশবদ্যা প্রাণীশবদ্যা 
প্রাণী প্রাশণ 
প্রাতঃকাল প্রাতকাল 
প্রাতঃকৃতয প্রাতকৃতয 
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প্রাতঃস্মরণীয় প্রাতস্মরণীয় 
প্রাতরাশ প্রাতঃরাশ 
প্রািী প্রাশি জ 
প্রুফশরোর প্রুপরীোর 
নপ্ররণ নপ্ররন 
নপ্ররণা নপ্ররনা 
নপ্রর্ণ নপ্রর্ন 
নপ্রৌঢ় নপ্রৌড় 
প্রযাকটিস প্রাকটিস 
লাবন লাবণ 
শলহা লীহা 
লযাযনযেশরয়ার্ লযাযনযোশরয়ার্ 
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ফ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ফশকশর ফশকরী 
ফশড়ং ফশড়ঙ 

ফেকাবাশর্ ফেকাবার্ী 
ফণা ফনা 
ফণীর্নসা ফনীর্নসা 
ফয়সালা ফয়ছালা 
ফর্ জা ফরর্া 
ফরর্াযয়শ ফরর্াযয়স 
ফরসা ফস জা 
ফরাশস ফরাসী 
ফশরয়াশদ ফশরয়াদী 
ফর্ম জলা ফমূ জলা 
ফলপ্রসূ ফলপ্রসু 
ফসশল ফসলী 
ফাউ ফাও 
ফাঁপড় ফাপড় 
ফাঁপা ফাপা 
ফাঁস ফাস 
ফাঁশস ফাঁসী 



335 

 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ফাগুন ফাগুণ 
ফার্লাশর্ ফার্লার্ী 
ফারশস ফারসী 
ফান জ ফাণ জ 
ফাশন জিার ফাশন জসার 
ফাযর্ জশস ফাযর্ জসী 
ফাল্গুনী ফালগুশন 
শফযঙ শফযঙ্গ 
শফঙ্গারশপ্রট শফংগার শপ্রট 
শফেশকশর শফেকারী 
শফলোর শফল্টার 
শফশযলে শফসযলে 
ফুুঁ/ফুুঁক ফু/ফুক 
ফুশতজ ফূশতজ 
নফব্রুয়াশর নফব্রুয়ারী 
নফরত নফরৎ 
নফরাশর নফরারী 
নফশর নফরী 
নফযরশতা নফযরস্তা 
নফযলাশশপ নফযলাশসপ 
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নফাঁো (শবন্দু, টিপ) নফাো 
নফাঁপাযনা নফাপাযনা 
নফাো (প্রস্ফুটিত হওয়া) নফাঁো 
নফাপরদালাশল ফপরদালাশল 
নফারম্যান নফারযর্ন 
নফৌর্দাশর নফৌর্দারী 
ফযাকাযশ ফযাকাযস 
ফযােশর ফযােরী 
ফযাসাদ ফযাশাদ 
ফযাশসবাদী ফযাশসবাশদ 
ফ্লাস্ক ফ্লাষ্ক 
ফ্লুযরযসট ফ্লুযরাযসট 
ফ্লযাগ ফ্লাগ 
ফ্লযাে ফ্লাে 
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ব 
শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
বইঠা ববঠা 
বংশাবশল বংশাবলী 
বংশী বংশশ 
েঁটি েঁেী 
বকশশশ, বখ্শশশ বকশসস 
বকুশন বকুনী 
বক্ষযর্াণ বক্ষর্াণ 
বশগ বগী 
বিসা বিশা 
বণ্টন বটন 
বড়শশ বড়শী 
বশড় (বটিকা) বড়ী 
বৎস বৎস্য 
বৎসরপূশতজ বৎসরপুশতজ 
বদযর্র্াশর্ বদযর্র্ার্ী 
বদরাশগ বদরাগী 
বদশল বদলী 
বদশলকৃত বদলীকৃত 
বনবাদাড় বনবাদার 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

বনর্ালী বনর্াশল 
বন্ড বণ্ড 
বশন্দ্ (কযয়শদ, কারারুদ্ধ) বন্দ্ী 
বন্ধশক বন্ধকী 
বন্ধনী বন্ধশন 
বন্ধযা বন্ধা 
বয়ঃক্রর্ বয়ক্রর্ 
বয়ঃপ্রাশি বয়প্রাশি 
বয়ঃসশন্ধ বয়সশন্ধ 
বয়ঃসীর্া বয়সীর্া 
বয়স্ক বয়ষ্ক 
বয়াশত বযয়তী 
বযয়শস বযয়সী 
বযয়াযর্যষ্ঠ বযয়াবর্যষ্ঠ 
বযয়াবৃদ্ধ বয়ঃবৃদ্ধ 
বরই (ফলশবযশর্) বড়ই 
বরং বরি 
বরণ (অভযি জনা) বরন 
বরন (<বণ জ = রং) বরণ 
বরণীয় বরশণয় 
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বরবটি বরবেী 
বর ািী বর াশি 
বরাদ্দ বরাদ্ধ 
বরাদ্দকারী বরাদ্দকাশর 
বরুণ বরুন 
বযরণ্য বযরন্য 
বগ জািাশর্ বগ জািার্ী 
বশগ জ বগী 
বণ জ বন জ 
বণ জনা বন জনা 
বণ জাশল বণ জালী 
বশণ জত বশন জত 
বর্ জণ বর্ জন 
বর্ জপূশতজ বর্ জপুশতজ 
বলবৎ বলবত 
বশল (উৎসগ জ) বলী 
বলী (বলবান) বশল 
বলীয়ান বশলয়ান 
বশংবদ বংশবদ 
বশীকরণ বশীকরন 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
বশীভূত বশীভুত 
বসুর্তী বসুর্শত 
বশহব জাশণর্য বশহঃব জাশণর্য 
বশহষ্কার বশহস্কার 
বহুভার্ী বহুভাশর্ 
বহুর্মখ্ী বহুর্মশখ্ 
বহুমূি বহুর্মি 
বহুরূপী বহুরূশপ 
বহুশ্রুত বহুস্রুত 
বাইশর্ বাইর্ী 
বাইনাশর বাইনারী 
বাংলাযদশশ বাংলাযদশী 
বাংলা ভার্া বাংলাভার্া 
বাঁওড় বাওড় 
বাঁক বাক 
বাঁকা বাকা 
বাঁিা বািা 
বাঁে (হাতল, স্তনবৃন্ত) বাে 
বাঁযোয়ারা বাযোয়ারা 
বাঁদর বাদর 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
বাঁশদ (দাসী) বাশদ 
বাঁর্ বার্ 
বাঁর্ন বার্ন 
বাঁর্া (বন্ধন) বার্া 
বাঁশ বাশ 
বাঁশশ বাশশ 
বাগ শবতণ্ডা বাকশবতণ্ডা 
বাগ  ন্ত্র বাক ন্ত্র 
বাগ যুদ্ধ বাকযুদ্ধ 
বাশিতা বািীতা 
বািী বাশি 
বাগাড়ের বাগারের 
বাগীশ বাশগশ 
বাঙাশল বাঙ্গালী 
বাযর্য়াি বাযর্য়াফত 
বািনীয় বািণীয় 
বােপাড় বােপার 
বাড়শত বারশত 
বাশড় বাড়ী 
বাশণর্য বাশনর্য 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
বাণী বানী 
বাতাবরণ বাতাবরন 
বাদশাশহ বাদশাহী 
বাদাশর্ বাদার্ী 
বাদী (ফশরয়াশদ) বাশদ 
বাদুড় বাদুর 
বার্া (প্রশতবন্ধকতা) বাঁর্া 
বাধ্যতামূলক বাধ্যতার্মলক 
বানভাশস বানভাসী 
বাবশর (চুল) বাবশড় 
বাবাশর্ বাবার্ী 
বাবুশি জ বাবুিী 
বারংবার বারোর 
বারণ বারন 
বাযরা আনা বার আনা 
বাযরায়াশর বাযরায়ারী 
বাশর্ জকী বাশর্ জশক 
বাষ্প বাস্প 
বাষ্পীয় বাস্পীয় 
বাসন্তী বাসশন্ত 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
বাস্তববাদী বাস্তবাশদ 
বাহাদুশর বাহাদুরী 
বাহাস বাহাছ 
বাশহনী বাশহশন 

-বাহী -বাশহ 
শবশকরণ শবশকরন 
শবকীণ জ শবকীন জ 

শবকৃত (শবকারপ্রাি) শবশক্রত 

শবযকিীকরণ শবযকিীকরন 

শবক্রীত (শবশক্র হযয়যছ 

এর্ন) 
শবশক্রত 

শবিক্ষণ শবিক্ষন 

শবিারসাযপযক্ষ শবিার সাযপযক্ষ 
শবিরণ শবিরন 
শবশি (বীর্) বীশি 
শবচূণ জ শবচূন জ 
শবশেশর শবশেরী 
শবযেদকার্ী শবযেদকাশর্ 
শবর্য়ী শবর্শয় 
শবজ্ঞাপন শবজ্ঞাপণ 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শবজ্ঞানী শবজ্ঞাশন 
শবতরণ শবতরন 
শবত্তশালী শবত্তশাশল 
শবদায়সংবর্ জনা শবদায়সের্ জনা 
শবদাশয় শবদায়ী 
শবদুর্ী শবদূর্ী 
শবযদশশ শবযদশী 
শবযদহী শবযদশহ 
শবিান শবদ্দান 
শবযির্প্রসূত শবযিশপ্রসুত 
শবযির্ী শবযিশর্ 
শবদ্যর্ান শবদ্যর্াণ 
শবদ্যািী শবদ্যাশি জ 
শবদুযৎ শবদুযত 
শবযদ্যাৎসাহী শবদুযৎসাহী 
শবদ্রুপ শবদ্রূপ 
শবযদ্রাহী শবযদ্রাশহ 
শবশর্বশহভূ জত শবশর্বশহভু জত 
শবশর্র্যতা শবশর্র্ত 
শবনাশী শবনাশশ 



345 

শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শবপজ্জনক শবপদর্নক 
শবপণন শবপনন 
শবপশণ শবপণী/শবপশন 
শবপত্নীক শবপশত্নক 
শবপিগার্ী শবপিগাশর্ 
শবপন্ন শবপণ্ন 
শবপরীত শবপশরত 
শবপরীতর্মখ্ী শবপরীতর্মশখ্ 
শবপ্রতীপ শবপ্রশতপ 
শবলবী শবলশব 
শববরণ শববরন 
শববরণী শববরশণ 
শববণ জ শববন জ 
শববাশগ (উদাসীন) শববাগী 
শববাদী শববাশদ 
শবযবকী শবযবশক 
শবভীর্ণ শবভীর্ন 
শবভীশর্কা শবশভশর্কা 
শবভু ুঁই শবভুই 
শবর্নস্ক শবর্নষ্ক 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শবর্া বীর্া 
শবর্ানঘাঁটি শবর্ানঘাটি 
শবমূতজ শবর্মতজ 
শবরহী শবরশহ 
শবরাগী শবরাশগ 
শবরুদ্ধািরণ শবরুদ্ধিারণ 
শবরূপ শবরুপ 
শবলাসী শবলাশস 
শবশলবণ্টন শবশলবটন 
শবলীন শবশলন 
শবশৃঙ্খলা শবশৃংখ্লা 
শবযশর্ণ শবযশর্ন 
শবশ্বশর্ৎ শবশ্বশর্ত 
শবশ্বাসী শবশ্বাশস 
শবশ্রী শবশশ্র 
শবর্ণ্ন শবর্ন্ন 
শবর্যফাড়া (যস্ফােক) শবর্যফাঁড়া 
শবর্য়শভশত্তক শবর্য় শভশত্তক 
শবর্য়ী শবর্শয় 
শবসর্জন শবসর্জণ 

46 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শবস্তীণ জ শবস্তীন জ 
শবযস্ফারণ শবযস্ফারন 
শবস্মরণ শবস্মরন 
শবহাশর (শবহাযরর বাশসন্দ্া) শবহারী 
-শবহারী (শবিরণকারী) -শবহাশর 
-শবহীন -শবশহন 
বীক্ষণ বীক্ষন 
বীর্াণু বীর্ানু 
বীণা বীনা 
বীণাপাশণ বীণাপাণী 
বীতশ্রদ্ধ শবতশ্রদ্ধ 
বীশি শবিী 
বীভৎস শবভৎস 
বী জবান বী জবাণ 
বুকশকপার বুককীপার 
বুশড় বুড়ী 
বুদ বুদ বুদবুদ 
বুদ্ধপূশণ জর্া বুদ্ধপূণীর্া 
বুশদ্ধর্ীবী বুশদ্ধর্ীশব 
বুশদ্ধর্তী বুশদ্ধর্শত 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
বৃত্ত/বৃত্তাকার বৃতয/বৃত্তকার 
বৃদ্ধাঙ্গুশল বৃদ্ধাঙ্গুলী 
বৃহৎ বৃহত 
নবআইশন নবআইনী 
নবইর্াশন নবইর্ানী 
নবকুব নবয়াকুফ 
নবযখ্য়াশল নবযখ্য়ালী 
নবগুশন নবগুনী 
নবশড়বাঁর্ নভশড়বাঁর্ 
নবশণ নবণী 
নবণু নবনু 
নবতনভুক নবতনভূক 
নবতনভুি নবতনভূি 
নবশদ নবদী 
নবনাশর্ নবনার্ী 
নবনারশস নবনারসী 
নবপদ জা নবপরদা 
নবফাঁস নবফাস 
নবয়াদশব নবয়াদবী 
নবশশ (অশর্ক)  নবশী 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নবশী (রূপর্ারী) নবশশ 
নবসরকাশর নবসরকারী 
নবযহশত নবযহস্ত 
ববশিিয ববশিি 
ববর্য়ন্তী ববর্য়শন্ত 
ববঠশক ববঠকী 
ববতরশণ ববতরণী 
ববদগ্ধয ববদগ্ধ 
ববরাগী ববরাশগ 
ববরী ববশর 
ববশরতা ববরীতা 
ববশাখ্ী ববশাশখ্ 
ববশশষ্টয ববশশষ্ট 
ববশশ্বক ববশ্বীক 
নবাঁিকা নবািকা 
নবাঁো নবাো 
নবাকাশর্ নবাকার্ী 
নবানাস নবানাশ 
নবারকা নবারখ্া 
ব্যশিসত্তা ব্যশিসত্ত্বা 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ব্যগ্র ব্যাগ্র 
ব্যঙ্গ ব্যাঙ্গ 
ব্যশতক্রর্ ব্যাশতক্রর্ 
ব্যশতযরযক ব্যাশতযরযক 
ব্যতীত ব্যাতীত 
ব্যিা ব্যািা 
ব্যবর্ান ব্যাবর্ান 
ব্যবসায় ব্যাবসায় 
ব্যবসায়ী ব্যবসাশয় 
ব্যবহার ব্যাবহার 

ব্যশভিার ব্যাশভিার 
ব্যয় ব্যায় 
ব্যশয়ত ব্যাশয়ত 
ব্যি জ  ব্যাি জ 
ব্যস্ত ব্যাস্ত 
ব্যাকরণ ব্যকরণ 
ব্যাকুল ব্যকুল 
ব্যাঘাত ব্যাঘাৎ 
ব্যাঘ্র ব্যঘ্র 
ব্যাং ব্যাঙ 
ব্যাোশর ব্যাোরী 
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শুদ্ধ  অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ব্যাশর্ ব্যশর্ 
ব্যানার নবনার 
ব্যাবসা ব্যবসা 

ব্যাবহাশরক ব্যবহাশরক 

ব্যাশরস্টার ব্যাশরষ্টার 
ব্যাহত ব্যহত 
বুযৎপশত্ত বুৎপশত্ত 
বূযহ বুযহ 
ব্রণ ব্রন 
ব্রতিারী ব্রতিাশর 
ব্রতী ব্রশত 
ব্রহ্মিারী ব্রহ্মিাশর 
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মন 
শব্রটিশ বৃটিশ 
শব্রযেন বৃযেন 
শব্রফ ব্রীফ 
শব্রফযকস ব্রীফযকস 
শব্রশফং শব্রফীং 
নব্রকফাস্ট নব্রকফাষ্ট 
ব্লাউর্ ব্লাউ  
নব্লর্ার নব্ল ার 
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ভ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ভক্ষণ ভক্ষন 
ভশিপশত ভশিপতী 
ভাঙা ভাঙ্গা 
ভশঙ্গ ভঙ্গী 
ভশঙ্গর্া ভংশগর্া 
ভঙ্গুর ভংগুর 
ভশণতা ভশনতা 
ভণ্ড ভন্ড 
ভণ্ডাশর্ ভণ্ডার্ী 
ভন্ডুল ভণ্ডুল 
ভশবষ্যৎ ভশবষ্যত 
ভশবষ্যতহশবল ভশবষ্য তহশবল 
ভয়ংকর ভয়ঙ্কর 
ভশতজ ভরশত 
ভরণযপার্ণ ভরনযপার্ণ 
ভৎজসনা ভৎস জনা 
ভৎজশসত ভৎজসীত 

ভত্যজশক ভত্যজকী 
ভস্ম ভষ্ম 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

ভশস্মত ভস্মীত 
ভস্মীভূত ভস্মীভুত 
ভাঁওতা ভাওতা 
ভাঁর্ ভার্ 
ভাঁড় ভাড় 
ভাঁড়াশর্ ভাড়াশর্ 
ভাগবাঁযোয়ারা ভাগ বাযোয়ারা 
ভাগাড় ভাগার 
ভাগীদার ভাশগদার 
ভাগীরিী ভাশগরশত 
ভাশগনা ভাইগনা 
ভাশগ্যস ভাগ্যীর্ 
ভাঙচুর ভাংচুর 
ভাঙন ভাঙ্গন 
ভাটিয়াশল ভাটিয়ালী 
ভাঙা ভাঙ্গা 
ভাণ্ড ভান্ড 
ভান্ডার ভাণ্ডার 
ভান্ডাশর ভাণ্ডারী 
ভাবগম্ভীর ভাবগশম্ভর 



354 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ভাশব (ভাইযয়র স্ত্রী) ভাবী 
ভাবী (ভশবষ্যৎ) ভাশব 
ভারাপ জণ ভারাপ জন 
ভাশর (অতযন্ত) ভারী 
ভারী (ওর্নদার) ভাশর 
ভালুক, ভল্লুক ভাল্লুক 
ভাযলা ভাল 
ভাশুর ভাসুর 
ভার্ণ ভার্ন 
ভার্াভার্ী ভার্াভাশর্ 
শভআইশপ শভআইপী 
শভখ্াশর শভশখ্রী 
শভড় ভীড় 
শভনযদশশ শভনযদশী 
ভীত্য শভত্য 
শভর্রুল ভীর্রুল 
ভীর্রশত ভীর্রতী 
ভীত শভত 
ভীরু শভরু 
ভীর্ণ  ভীর্ন  
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ভু ুঁই ভূ ুঁই 
ভু ুঁইযফাঁড় ভু ুঁইযফাড় 
ভু ুঁশড় (যর্াো নপে) ভুশড় 
ভুশি ভুশি 
ভুখ্াশর্শছল ভূখ্াশর্শছল 
ভুোশন ভূোনী 
ভুবন ভূবন 
ভুয়া ভূয়া 
ভুলভ্রাশন্ত ভূলভ্রাশন্ত 
ভুশস (শযস্যর নখ্াসা) ভূশর্, ভুশর্ 
ভূ ভু 
ভূ-উপগ্রহ ভু-উপগ্রহ 

ভূকম্পন ভূকম্পণ 
ভূতাযপক্ষ ভুতাযপক্ষ 
ভূতাযপশক্ষক ভূতাযপক্ষীক 
ভূত্যযড় ভুত্যযড় 
ভূশর্ ভূর্ী 
ভূশর্কা ভুশর্কা 
ভূশর্ষ্ঠ ভূশর্ষ্ট 
ভূয়সী ভুয়শস 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ভূশর, ভূশরভূশর (প্রচুর) ভুশড় 
ভূশরযভার্ ভুশড়যভার্ 
ভূর্ণ ভুর্ন 
নভড়া (যর্র্) নভরা 
নভেশক নভেকী 
শভতর, নভতর নভযতার 
নভযরন্ডা নভযরণ্ডা 
নভলশক নভশল্ক 
নভর্র্ নভসর্ 
বভরবী বভরশব 
নভাঁদড় নভাঁদর 
নভাগী নভাশগ 
নভৌযগাশলক নভৌগশলক 
নভৌশতক নভৌতীক 
ভযাকশসন ভযাকসীন 
ভযাবািযাকা নভবািাকা 
ভ্রর্ণ ভ্রর্ন 
ভ্রর্ণসূশি ভ্রর্ণসূিী 
ভ্রাতৃবৎ ভ্রাতৃবত 
ভ্রাশন্তবশত ভ্রাশন্তবশতঃ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
ভ্রাম্যর্াণ  ভ্রাম্যর্ান 
ভ্রু ভ্রূ 
ভ্রুকুটি ভ্রূকূটি 
ভ্রুযক্ষপ ভ্রূযক্ষপ 
ভ্রূণ ভ্রুণ 
ভ্রূণঘাতী ভ্রুণঘাশত 
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র্ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্যক্কল র্যক্বল 

র্ক্ষীরাশন র্শক্ষরানী 

র্র্শলশ র্র্শলস 

র্জুত র্জুদ 
র্জুশর র্জুরী 
র্ঞ্জশর (র্মকুল) র্ঞ্জরী 
র্ঞ্জুশর (অনুর্শত) র্ঞ্জুরী 
র্েরশু ুঁটি র্েরশুটি 
র্ড়া (মৃতযদহ) র্রা 
র্ণ (৪০ নসর) র্ন 
র্শণ (রত্ন) র্শন 
র্শণপুশর র্শণপুরী 
র্ণ্ডপ র্ন্ডপ 
র্শণ্ডত র্শন্ডত 
র্ণ্ডলী র্ণ্ডশল 
র্ত (র্ারণা) র্যতা 
র্যতা (ত্যল্য) র্ত 
র্ৎস্য র্ৎস 

র্ৎস্যর্ীবী র্ৎস্যর্ীশব 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

র্দদ র্দত  
র্ধুসূদন র্ধূসূদন 
র্ধ্যর্শণ র্ধ্যর্শন 
র্ধ্যাহ্ন র্ধ্যাহ্ণ 
র্নঃকষ্ট র্যনাকষ্ট 
র্নঃক্ষুণ্ন র্নঃক্ষুন্ন 
র্নঃপূত র্যনাপূত 
র্নস্তত্ত্ব র্যনাস্তত্ব 
র্নস্তাশত্ত্বক র্নস্তাত্ত্বীক 
র্নস্থ র্নস্ত 
র্শনহাশর র্শনহারী 
র্নীর্া র্শনর্া 
র্নীর্ী র্শনর্ী 
র্যনানীত র্যনাশনত 
র্যনায াগী র্নয াগী 
র্শন্ত্রত্ব র্ন্ত্রীত্ব 
র্শন্ত্রপশরর্দ র্ন্ত্রীপশরর্দ 
র্শন্ত্রসভা র্ন্ত্রীসভা 
র্ন্ত্রী র্শন্ত্র 
র্ন্বন্তর র্ন্নন্তর 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্ফস্ সল র্ফস্বল, র্ফঃস্বল 
র্য়ূর র্য়ুর 
র্য়ূরকণ্ঠী র্য়ুরকণ্ঠী 
র্রণ র্রন 
র্রশর্ র্রর্ী 
র্রীশিকা র্শরশিকা 
র্রূদ্যান র্রুদ্যান 
র্ে জযগর্ র্ে জযগ  
র্ জাদাহাশনকর র্ জাদা হাশনকর 
র্শকরা র্স্করা 
র্শাশর র্শারী 
র্শালর্ারী র্শালর্াশর 
র্শস্তষ্ক র্শস্তস্ক 
র্হড়া র্হরা 
র্হশর্ জ র্হর্ী 
র্হাপশরিালক র্হা পশরিালক 
র্হার্াশর র্হার্ারী 
র্হারােীয় র্হারাশস্ট্রয় 
র্হাঘ জভাতা র্হাঘ জয ভাতা 
র্শহরুহ র্হীরুহ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্হীয়সী র্শহয়সী 
র্হীয়ান র্শহয়ান 
র্াংসাশী র্াংসাশশ 
র্াকড়সা র্াকড়শা 
র্াগশফরাত, র্াগযফরাত র্াগশফরাৎ 
র্াঘী র্াশঘ 
র্াছরাঙা র্াছরাঙ্গা 
র্ার্ার র্া ার 
র্াতলাশর্ র্াতলার্ী 
র্াদুর র্াদুড় 
র্াধুরী র্াধুশর 
র্াধ্যাকর্ জণ র্ধ্যাকর্ জণ 
র্ানহাশনকর র্ানহানীকর 
র্াশনক র্াশণক 
র্ানী (র্ান্য) র্াশন 
র্াশর্ র্ার্ী 
র্ার্মশল র্ার্মলী 
র্ায়াবী র্ায়াশব 
র্ারণ র্ারন 
র্ারণাস্ত্র র্ারনাস্ত্র 



362 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্ারর্মখ্ী র্ারর্মশখ্ 
র্ারপ্যাঁি র্ারযিঁি 
র্াশল র্ালী 
র্াশলশ র্াশলস 
র্ার্কলাই র্াসকলাই 
র্াশস র্াসী 
র্াস্টার র্াষ্টার 
র্াস্টাশর র্াস্টারী 
র্াহাত্ময র্াহাত্ম 
শর্উশনশসপ্যাশলটি শর্উশনশসপাশলটি 
শর্িিার শর্কিার, শর্িার 
শর্তব্যয়ী শর্তব্যায়ী 
শর্তাশল শর্তালী 
শর্নার র্ীনার 
শর্শস্ত্র শর্শস্তরী 
র্ীর্াংসা শর্র্াংসা 
র্মখ্পি (পশিকা) র্মখ্পাি 
র্মখ্পাি (ব্যশি) র্মখ্পি 
র্মখ্স্থ র্মখ্স্ত 
র্মখ্াযপক্ষী র্মখ্াযপশক্ষ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
র্মযখ্ার্মশখ্ র্মযখ্ার্মখ্ী 
র্মখ্য মূখ্য 
র্মশড় র্মশর 
র্মশড়ঘণ্ট র্মশড়ঘট 
র্মণ্ড র্মন্ড 
র্মশদ র্মদী 
র্মদ্রণ র্মদ্রন 
র্মদ্রণপ্রর্াদ র্মদ্রনপ্রর্াদ 
র্মনশশ র্মনশস, র্মশন্স 
র্মনশশয়ানা র্মশন্সয়ানা 
র্মমূষু জ মূর্মষু জ 
র্মরশগ র্মরগী 
র্মলত্যশব, র্মলতশব র্মলত্যবী 
র্মলা মূযলা 
র্মশশকল র্মশস্কল 
র্মর্যড় পড়া র্মশযড় পড়া 
র্মশষ্ট র্মশষ্ঠ 
র্মসাশফর র্মসাফীর 
র্মহুশর র্মহুরী 
র্মহুর্ম জহু র্মহুর্ম জহূ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

র্মহূতজ মূহুতজ 

মূক র্মক 

মূঢ় মূড় 

মূি র্মি 

মূখ্জাশর্ মূখ্জার্ী 

মূছ জা মূেজা 

মূতজ র্মতজ 

মূশতজ র্মশতজ 

মূর্ জন্য মূর্ জণ্য 

মূল র্মল 

মূযলাৎপােন মূযলাৎপােণ 

মূল্য র্মল্য 

মূশর্ক মূশসক 

মৃগী মৃশগ 

মৃণাল মৃনাল 

মৃণাশলনী মৃণাশলশন 

মৃত্যযদণ্ড মৃত্যযদন্ড 

নর্শক নর্কী 

নর্র্াশর্ নর্র্ার্ী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

নর্র্াক্রর্ নর্র্া ক্রর্ 

নর্র্াস্বত্ব নর্র্াস্বত্ত্ব 

নর্র্াবী নর্র্াশব 

নর্যয়শল নর্যয়লী 

নর্রুদণ্ডী নর্রুদশণ্ড 

নর্হগশন নর্হশগশন 

নর্যহশদ নর্যহদী 

বর্িী বর্শি 

নর্াকদ্দর্া র্কদ্দর্া 

নর্াকাশবলা নর্াকাযবলা 

নর্ােরগাশড় র্েরগাশড় 

নর্াড় নর্ার 

নর্াড়ক নর্ারক 

নর্াড়ল নর্ারল 

নর্ানাযফক নর্ানাশফক 

নর্ৌন নর্ৌনতা 

নর্ৌলবাশদতা নর্ৌলবাদীতা 

নর্ৌলবাদী নর্ৌলবাশদ 

নর্ৌসুর্ র্ওসুর্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নর্ৌসুশর্ নর্ৌসুর্ী 
ম্যাংগাশনর্ ম্যাংগাশন  
ম্যাগযনশশয়ার্ ম্যাগযনশসয়ার্ 
ম্যাগাশর্ন ম্যাগাশ ন 
ম্যাশর্শশয়ান ম্যাশর্শসয়ান 
ম্যাশর্যস্ট্রে ম্যাশর্যেে 
ম্যাটিশন ম্যাটিনী 
ম্যাপ নর্প 
শম্রয়র্াণ শম্রয়ার্ান 
ম্লান ম্লাণ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
 কৃৎ  কৃত 
 ক্ষ্মা  ক্ষা 
 খ্নই  খ্শন 
 ৎসার্ান্য  তসার্ান্য 
 িাি জ  িাথ্যজ 
 ািাথ্যজ  ািাি জ 
 যিে  যিো 
 যিষ্ট  যিষ্ঠ 
 ন্ত্রণা  ন্ত্রনা 
 র্পুরী  র্পুশর 
 শস্বী  শশস্ব 
 ানবাহন  ানবাহণ 
 াবৎ  াবত 
শ শু  ীশু 
শ শুশিষ্ট শ শুশিস্ট 
যুিসশিব যুি সশিব 
যুযগাত্তীণ জ যুযগাত্তীন জ 
যুদ্ধংযদশহ যুদ্ধংযদহী 
যুবসর্ার্ যুব-সর্ার্ 
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শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

যূশিকা যুশিকা 

যূিী যুশি 

ন -যকাযনা ন  নকান 

ন শদক ন -শদক 

ন শদন ন -শদন 

ন যহত্য  ন -যহত্য 

ন াগসার্শ ন াগসার্র্ 

ন ৌনকর্ী ন ৌনকশর্ জ 

ন ৌবনবতী ন ৌবনবশত 

ন ৌবযনাত্তীণ জ ন ৌবযনাত্তীন জ 
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র 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
রইরই বরবর 
রং রঙ 
রকর্াশর রকর্ারী 
রিকরবী রিকরশব 
রক্ষণ রক্ষন 
রক্ষণাযবক্ষণ রক্ষনাযবক্ষন 
রক্ষী রশক্ষ 
রশঙন রশঙ্গন 
রণ রন 
রণাঙ্গন রনাঙ্গন 
রিী রশি 
রিাশন রফতাশন 

রশববার, নরাববার নরাব বার 
রর্র্ান রর্ ান 
রর্ণী রর্নী 
রসগ্রাশহতা রসগ্রাহীতা 
রসগ্রাহী রসগ্রাশহ 
রসায়ন রসায়ণ 
রশসদ রশশদ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
রযসাত্তীণ জ রসত্তীন জ 
রাঁধুশন রাঁধুনী 
রাশগণী রাশগনী 
রাঙা রাঙ্গা 
রাঙ্গার্াটি রাঙার্াটি 
রার্দণ্ড রার্দন্ড 
রার্র্ানী রার্র্াশন 
রার্প্রাসাদ রার্প্রসাদ 
রার্বংশী রার্বংশশ 
রার্শর্ জ রার্র্ী 
রাত, রাশি রাি 
রাশন রাণী/রানী 
রার্ায়ণ রার্ায়ন 
রাশ (লাগার্) রাস 
শরকশা শরিা 
শরপু ঋপু 
শরভলভার শরভলবার 
রুক্ষ রুক্ষ্ম 
রুগ ণ রুি 

রুদ্রমূশতজ রুদ্রর্মশতজ 

49 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
রুপা রূপা 
রুপাশল রূপালী 
রুহ রূহ 
রূঢ় রুঢ় 
রূপ রুপ 
রূপকার রুপকার 
রূপশস রুপসী 
-রূপী (যবশর্ারী) -রুশপ 
নরওয়ার্ নরয়ার্ 
নরশর্শস্ট্র নরশর্শে 
নরফাশর নরফারী 
নরয়াত নরয়াৎ 
নরয়াশত নরয়াতী 
নরশলং নরশলঙ 

নরশন নরসন 
নরশশর্ নরশর্ী 
নরর্াযরশর্ নরশাযরশর্ 

নরযস্তারাঁ নরযস্তাঁরা  
নরাগী নরাশগ 

নরাশগণী নরাশগনী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
নরার্কাশর নরার্কারী 

নরার্া নরা া 
নরাোশর নরাোরী 

নরাদ্দুর নরাদদুর 

নরাপণ নরাপন 

নরার্ন্থন নরার্ন্তন 
নরার্হর্ জক নরার্হশ জক 

নরার্ান কযািশলক নরার্ান কযািলীক 

নরার্াশটক নরার্ানটিক 

নরার্াশি নরার্ািী 

নরাস্ট নরাষ্ট 
নরৌদ্রকযরাজ্জ্বল নরৌদ্রকরজ্জ্বল 

নরৌপ্যালংকার নরৌপ্যালঙ্কার 
নরশেযয়শন র যাশেযয়সন 

র যাশল র যালী 
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ল 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

লক্ষণীয় লক্ষযণীয় 
লক্ষ্মী লক্ষী 
লক্ষয (উযদ্দশ্য) লক্ষ 
লশি লিী 
লিীকরণ লশিকরণ 
লিীকৃত লশিকৃত 
লশঘষ্ঠ  লশঘষ্ট 
লঘু লঘূ 
লঘুদণ্ড লঘুদন্ড 
লঘূকরণ লঘুকরণ 
লঘূকৃত লঘুকৃত 
লঙ্কাকাণ্ড লংকাকাণ্ড 
লঙ্ঘন লংঘন 
লজ্জাকর লজ্জাষ্কর 
লজ্জাপীশড়ত লজ্জাপীড়ীত 
লজ্জাবতী লজ্জাবশত 
লোশর লোরী 
লন্ঠন লণ্ঠন 
লন্ডন লণ্ডন 



374 

 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

লন্ডভন্ড লণ্ডভণ্ড 
লবঙ্গ লবংগ 
লবণ লবন 
লহশর লহরী 
লাইযব্রশর লাইযব্ররী 
লাইেহাউর্ লাইেহাউস 
লাকশড় লাকশর 
লাগার্হীন লাগার্শহন 
লাঙল লাঙ্গল 
লাঠিযসাঁো লাঠিযসাো 
লাবণ্য লাবন্য 
লাশ লাস 
লাস্যর্য়ী লাস্যর্শয় 
শলোর লীোর 
লীলা শললা 
লুে, লুঠ লূে 
লুণ্ঠন লুন্ঠন 
নলংটি ল্যাংটি 
নলখ্নী নলখ্শন 
নলর্ ল্যার্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

নলজুড় নলজুর 
নলশে নলেী 

নলপযতাশক নলপযতাশক 

নলফযেন্যাট নলপযেন্যাণ্ট 

নলাকলশকর নলাকলসকর 
নলাকসাশন নলাকসানী 
নলাকারণ্য নলকারন্য 

নলােযশশেং নলােযর্শেং 
নলাভী নলাশভ 

নলালুপ নলালূপ 
নলৌহর্ানব নলৌহর্াণব 

ল্যান্ডযস্কপ ল্যাণ্ডযস্কপ 
ল্যাপেপ ল্যাপ-েপ 

ল্যাশর্যনশন ল্যাশর্যনর্ন 
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শ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শংকর শঙ্কর 
শকোযরাহী

  
শকোযরাশহ 

শকুশন শকুনী 
শশির্ান শশিবান 
শশিসার্থ্যজ শশিসার্ি জ 
শঙ্কা শংকা 
শঙ্কাগ্রস্ত শংকাগ্রস্থ 
শাঁখ্া শাখ্া 
শঙ্খচূড় শঙ্খচূর 
শশর্না, শর্যন সশর্না 
শণ শন 
শতপদী শতপশদ 
শতর্মখ্ী শতর্মশখ্ 
শতািী শতাশি 
শতায়ু শতায়ূ 
শনাি সনাি 
শনািকারী সনািকাশর 
শব ািা সব ািা 
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শয়তাশন শয়তানী 
 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শরণাপন্ন স্মরণাপন্ন 
শরণািী শরনািী 
শরৎ শরত 
শরবত সরবত 
শরাব সরাব 
শশরক শরীক 
শশরশক শশরকী 
শশরয়ত শরীয়ত 
শরীরী শরীশর 
শতজসাযপযক্ষ শতজ সাযপযক্ষ 
শসা শশা 
শস্য শষ্য 
শশহদ শদবস শহীদ শদবস 
শশহদ শর্নার শহীদ শর্নার 
শাঁখ্া শাঁখ্ারী 
শাঁখ্াশর শাখ্াশর 
শাওন শাওণ 
শাশড় শাড়ী 
শাণ (র্ার) শান 



378 

শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শাশদ শাদী 
শান (শানবাঁর্াযনা) শাণ 
শাপ (অশভশাপ) সাপ 
শাবাশ সাবাস 
শাশর্ল সাশর্ল 
শাশর্য়ানা সাশর্য়ানা 
শারদীয় শারশদয় 
শারীশরক শাশরশরক 
শাশুশড় শাশুড়ী 
শালীন শাশলন 
শাশ্বত শ্বাশত 
শাহর্াশদ শাহর্াদী 
শশউশল শশউলী 
শশং শশঙ 
শশকাশর শশকারী 
শশক্ষাঙ্গন শশক্ষাঙ্গণ 
শশক্ষাদীক্ষা শশক্ষাশদক্ষা 
শশক্ষানশবশ শশক্ষানশবস 
শশক্ষানশবশশ শশক্ষানশবসী 
শশগ শগর শশগগীর 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শশঙা শশঙ্গা 
শশঙাড়া শশঙ্গাড়া 
শশে শীে 
শশর্মল শশমূল 
শশরঃপীড়া শশরঃপীরা 
শশরদাঁড়া শশরদাঁরা 
শশরযিদ শশরযেদ 
শশরস্ত্রাণ শশরস্ত্রান 
শশরীর্ শশশরর্ 
শশযরাপা শশযরাফা 
শশযরার্শণ শশযরার্শন 
শশল্পী শশশল্প 
শশর্ (েগা) শশস 
শশস (শি) শশর্ 
শশহরন শশহরণ 
শীত শশত 
শীতাতপ শীততাপ 
শীণ জ শীন জ 
শু ুঁেশক শুেশক 
শু ুঁড় শু ুঁর 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শু ুঁযয়াযপাকা শুযয়াযপাকা 

শুশিবায়ু সুশিবায়ু 

শুদ্ধ (যশাশর্ত) সুদ্ধ 

শুশদ্ধ শুদ্ধী 

শুদ্ধীকৃত শুশদ্ধকৃত 

শুনাশন শুনানী 

শুভ শূভ 

শুভাকািী শুভাকাংশখ্ 

শুর্াশর শুর্ারী 

শুযয়ার শুয়র 

শুশ্রূর্া শুশ্রুর্া 

শূকর শুকর 

শূন্য শূণ্য 

শূল শুল 

শূলপাশণ শুলপাশন 

শৃঙ্খলা শৃংখ্লা 

শৃঙ্গ শৃংগ 

শৃশঙ্গ (শশশঙ র্াছ) শৃংশগ 

নশফাশল নশফালী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

নশর্যর্শ নশর্যর্র্ 

নশর্রাশি নশর্রািী 
বশলী বশশল 

নশাকসন্তি নশাক সন্তি 
নশাশণত নশাশনত 

নশানা (িশলত রীশতযত) শুনা 
নশারযগাল নসারযগাল 

নশৌশখ্ন নসৌশখ্ন 
শ্বাসনাশল শ্বাসনালী 

শ্বশুর শশুর 

শ্বশ্রূ (শাশুশড়) িশ্রূ 
িশান শিান 

শ্যাওলা নশওলা 
শ্রদ্ধাঞ্জশল শ্রর্াঞ্জলী 

শ্রাবস্তী শ্রাবশস্ত 

শ্রীর্ান শ্রীর্াণ 

নশ্রশণকক্ষ নশ্রণীকক্ষ 

নশ্রশণশবন্যাস নশ্রণীশবন্যাস 
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র্ 

শুদ্ধ অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

র্ড়্ ঋত্য স্বরঋত্য 

র্ড় ন্ত্র স্বড় ন্ত্র 

র্ণ্ডা (র্াঁড়) র্ন্ডা 

র্শষ্ট (৬০ সংখ্যক) র্শষ্ঠ 

র্াঁড় র্াড় 

র্াণ্মাশসক র্ান্মাশর্ক 

নর্াযলা নর্াল 

নর্াড়শী নর্াড়শশ 

নর্াযলাআনা নর্ালআনা 

নর্াযলাকলা নর্ালকলা 
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স 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
সওদাগশর সওদাগরী 
সং সঙ 
সংকর সঙ্কর 
সংকেগ্রস্ত সংকেগ্রস্থ 
সংকীণ জ সঙ্কীণ জ 
সংকীতজন সঙ্কীতজন 
সংযকত সযঙ্কত 
সংযকাি সযঙ্কাি 
সংগত সঙ্গত 
সংগশতপূণ জ সঙ্গশতপূণ জ 
সংগীত সঙ্গীত 
সংঘ সঙ্ঘ 
সংজ্ঞা সঙ্গা 
সংবরণ সেরণ 
সংবর্ জনা সের্ জনা 
সংবশলত সেশলত 
সংশবৎ সশেত, সংশবত 
সং র্ী সং শর্ 
সংসারী সংসাশর 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

সংস্কারপশন্থ সংস্কারপন্থী 

সংস্কারর্মখ্ী সংস্কারর্মশখ্ 

সংস্কৃশতর্ান সংস্কৃশতর্াণ 

সংস্পশ জ সংষ্পশ জ 

সখ্য সখ্যতা 

সশঙন সশঙ্গন 

সঙ্গ র্ঙ্গ 

সঙ্গী সশঙ্গ 

সচ্চশরি সৎিশরি 

সেল স্বেল 

সর্ীব সশর্ব 

সিশয়তা সিয়ীতা 

সিারণ সিারন 

সিারী সিাশর 

সঞ্জীবনী সঞ্জীবশন 

সশতন সতীন 

সতী সশত 

সতীত্ব সশতত্ব 

সযতযরা সযতর 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

সত্তর সত্তুর 

সত্তা সত্বা 

সত্ত্ব (অশস্তত্ব) সত্ব 

সযত্ত্বও সযত্বও  

সত্বর সত্ত্বর 

সতযবাশদতা সতযবাদীতা 

সতযবাদী সতযবাশদ 

সদ্যঃপ্রসূত সদ্যপ্রসূত 

সযদ্যার্াত সদ্যর্াত 

সযন্তার্র্নক সযন্তার্ র্নক 

সন্ধানী সন্ধাশন 

সন্নযাস সন্নাস 

সন্নযাসী সন্নযাশস 

সপত্নীক স্বপত্নীক 

সির্ী সিশর্ 

সিশর্ জ সির্ী 

সফ েওয়যার সফেওয়ার 
সফরসূশি সফরসুিী 

সবযিযয় সবিাইযত 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

সবশর্ সব্জী 
সশবনয় সশবনয়পূব জক 
সব্যসািী সব্যসাশি 
সভাযনিী সভাযনশি 
সর্ঝদার সর্র্দার 

সর্র্ জাদাসম্পন্ন সর্র্ জাদা সম্পন্ন 
সর্য়সূশি সর্য়সূিী 
সর্ার্তন্ত্রী সর্ার্তশন্ত্র 
সর্াশর্ সর্ার্ী 

সর্াশর্স্থ সর্াশর্স্ত 
সর্াসীন সর্াশসন 
সর্ীকরণ সর্ীকরন 
সর্ীক্ষা সশর্ক্ষা 
সর্ীিীন সর্ীশিন 
সর্ীযপ সশর্যপ 
সর্ীহ সশর্হ 
সর্মজ্জ্বল সর্মজ্বল 
সমূহ সর্মহ 
সমৃশদ্ধশালী সমৃদ্ধশালী 
সম্পূরক সম্পুরক 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

সম্প্রীশত সশম্প্রতী 
সর্ম্ানর্নক সর্ম্ান র্নক 
সর্ম্াশন সর্ম্ানী 
সর্ম্াশনত সর্ম্ানীত, সন্মাশনত 
সর্ম্যখ্ীন সর্ম্যশখ্ন, সন্মযখ্ীন 

সম্রাজ্ঞী সম্রাশজ্ঞ 
সরকাশর সরকারী 
সরকাশরকরণ সরকারীকরণ 
সরশণ সরণী 

সরলীকরণ সরশলকরণ 
সরস্বতী স্বরস্বতী 
সশরর্া সরীর্া 
সরীসৃপ সশরসৃপ 
সযরর্শর্ন সরর্শর্ন 
সব জর্নীন সাব জর্শনন 
সব জাঙ্গীণ সব জাঙ্গীন 
সব জান্তঃকরণ সব জান্তকরণ 
সশলশসের শশলশসের 
সশশঙ্কত সশংশকত 
সসীর্ সশসর্ 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
সস্ত্রীক স্বস্ত্রীক, সশস্ত্রক 
সহকর্ী সহকশর্ জ 
সহকারী সহকাশর 
সহিরী সহিশর 
সহর্শর্ জণী সহর্শর্ জশন 

সহর্শর্ জতা সহর্র্ীতা 

সহর্র্ী সহর্শর্ জ 
সাঁওতাল সাওতাল 
সাঁযকা সাযকা 

সাঁড়াশশ সাঁড়াশী 
সাঁযর্ায়া সাযর্ায়া 
সাঁতার সাতার 

সাক্ষীযগাপাল সাশক্ষযগাপাল 
সাক্ষী স্বাক্ষী 
সাক্ষয সাক্ষ 
সাঁের্মদ্রাক্ষশরক সাের্মদ্রাক্ষশরক 
সাঁেশলশপকার সােশলশপকার 
সাশি সািী 
সার্ারণ সার্ারন 
সাধ্বী সাশধ্ব 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

সানাই শানাই 
সান্ত্বনা সান্তনা 
সাফল্যর্শণ্ডত সাফল্যর্শন্ডত 
সাবলীল সাবশলল 
সাবাড় সাবার 

সাশবিী সাশবশি 
সার্শগ্রক সার্গ্রীক 
সার্গ্রী সার্শগ্র 
সার্শয়কী সার্শয়শক 
সার্থ্যজ সার্ি জ 
সায়াহ্ন সায়াহ্ণ 
সাব জক্ষশণক সাব জক্ষশনক 

সারসংযক্ষপ  সার সংযক্ষপ 
সাশলশ সাশলস 
সাশলশশ সাশলসী  
সাহশসকতা সাহসীকতা 
সাহসী সাহশস 
শিঁশি শিঁিী 
শিঁদুর শসদুর 
শিঁযর্ল শিঁযদল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

শসে-যবল্ট সীে-যবল্ট 
শসলযর্াহর সীলযর্াহর 
শসশলং সীশলং 
শসসা শীসা 
সু ুঁই সুই 

সুখ্স্বােন্দ্য সুখ্সােন্দ্য 
সুখ্ী সুশখ্ 
সুি সু ুঁি 
সুিারুরূযপ সুিারুরুযপ 

সুড়ঙ্গ সুড়ঙ 
সুতা সূতা 
সুতীক্ষ্ণ সূতীক্ষ্ণ 
সুদূর সুদুর 
সুদূরপ্রসারী সুদূরপ্রসাশর 
সুদ্ধ (সযর্ত) শুদ্ধ 
সুর্ী সুশর্ 
সুশনরূশপত সুশনরুশপত 
সুনসান শুনশান 
সুন্দ্রী সুন্দ্শর 
সুশন্ন সুন্নী 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

সুপারশনউযর্রাশর সুপারশনউযর্রারী 
সুপাশর সুপারী 
সুপাশরনযেনযেট সুপাশরনযেনেযাণ্ট 
সুপাশরশ সুপাশরস 
সুবণ জ সুবন জ 

সুযযভশনর সুযভশনর 
সুশীল সুশশল 
সুশৃঙ্খল সুশৃংখ্ল 
সুর্র্ সুসর্ 

সুষ্ঠয সুষ্টয 
সূক্ষ্ম সুক্ষ 
সূশিপি সূিীপি 
সূশতকাগার সুশতকাগার 
সূি সুি 
নসনানী নসনাশন 
নসলাশর্ নসলার্ী 
নসানাশল নসানালী 
নসৌশদ আরব সউশদ আরব 
নসৌহাদ জ নসৌহাদ্যজ 
স্কয়ার নস্কায়ার 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

স্তন্যপায়ী স্তন্যপাশয় 
স্তূপ স্তুপ 
বস্ত্রণ বস্ত্রন 
স্থাশয়ত্ব স্থায়ীত্ব 
স্থায়ী স্থাশয় 

শস্থশত শস্থতী 
স্থূল স্থযল 
স্পাইরাল ষ্পাইরাল 
শস্পেযবাে স্পীেযবাে 
স্ফীত শস্ফত 
স্বেন্দ্ স্বেন্দ্য 

স্বতঃশসদ্ধ স্বতশসদ্ধ 
স্বতঃস্ফূতজ স্বতস্ফূতজ 

স্বত্ব (র্াশলকানা) স্বত্ত্ব 
স্বত্বাশর্কারী স্বত্ত্বাশর্কারী 
স্বযদশশ স্বযদশী 
স্বপ্নভঙ্গ স্বপ্নভংগ 
স্বব্যাখ্যাত সব্যাখ্যাত 
স্বয়ম্ভর স্বয়ংভর 
স্বযণ জাজ্জ্বল স্বযণ জাজ্জল 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
স্বল্পযর্য়াশদ স্বল্পযর্য়াদী 
স্বশাশসত সশাশসত 
স্বশস্ত সশস্ত 
স্বােন্দ্য স্বােন্দ্ 
স্বাশর্কার স্বার্ীকার 
স্বার্ীনতা স্বাশর্নতা 
স্বায়ত্তশাসন স্বায়ত্বশাসন 
স্বাি জপরতা স্বাি জপরায়নতা 
স্বাি জাযন্বর্ণ স্বাি জাযন্বর্ন 
স্বাি জাযন্বর্ী স্বাি জাযন্বশর্ 

স্বাস্থযনীশত স্বাস্থয-নীশত 

স্বীকার (যর্যন ননওয়া) শশকার 
স্বীকাযরাশি সীকাযরাশি 
নস্বোিাশরতা নস্বোিারীতা 

নস্বোিারী নস্বোিাশর 
নস্বোযসবী নস্বোযসশব 
বস্বরািারী বস্বরািাশর 
স্মরণ স্বরণ 
স্মরশণকা স্মরশণকা 
স্মরণীয় স্বরণীয় 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

স্মরযণ স্বরযন 
স্মারকটিশকে স্মারকটিযকে 
স্মারকশলশপ স্বারকশলশপ 
স্মৃশতিারণা স্মৃশতিারনা 
স্মৃশতস্তম্ভ স্মৃশত-স্তম্ভ 
স্যাঁতযিঁযত স্যাঁতস্যাযেঁ 
নস্রাত নশ্রাত 
নস্রাতঃশস্বনী নস্রাযতাশস্বনী 
নস্রাযতার্ারা নস্রাতর্ারা 
নস্লাগান নশ্লাগান 
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হ 
শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
হইিই বহ বি 
হংস হংশ 
হর্ হজ্ব 
হর্শর্ হর্র্ী 
হর্রত হ রত 
হত (মৃত) হযতা 
হতভে হতবে 
হতশ্রী হতশশ্র 
হতাশাব্যঞ্জক হতাশাব্যাঞ্জক 
হশদস হশদশ 
হয়রাশন হয়রানী 
হরণ হরন 
হশরণ হশরন 
হশরলুে হরীলুে 
হরীতকী হশরতকী 
হশস্তনী হস্তীনী 
হাশত হাতী 
হাইশব্রে হাইব্রীে 
হাউর্ (বাশড়) হাউস  
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
হাউস (শখ্) হাউর্ 
হাঁকা হাকা 
হাঁশি হাশি 
হাঁো হাো 
হাঁটু হাটু 
হাঁশড় হাশড় 
হাঁস হাস 
হাঙর হাঙ্গর 
হাশকর্ হাকীর্ 
হাশর্ হার্ী 
হাতড়াযনা হাতরাযনা 
হাযর্শা হাযর্সা 
হাে জওয়যার হাে জওয়ার 
হালকা হাল্কা 
শহর্ড়া হীর্ড়া 
শহত হীত 
শহতাকািী শহতাকাংশখ্ 
শহবতর্ী শহবতশর্ 
শহর্ হীর্ 

শহরণ শহরন 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 
শহযর-র্হরত হীযর-র্হরত 
শহসাব শহশাব 
শহসাবশনকাশ শহশাবশনকাস 
হীন শহন 

হীরা শহরা 
হীরক শহরক 
হু ুঁকা হুকা 
হু ুঁশ হুশ 
হু ুঁশশয়ার হুশশয়ার 

হুংকার হুঙ্কার 

হুড়াহুশড় হুরাহুশড় 
হুলুস্থযল হুলুস্থূল 
হৃৎকম্প হৃদকম্প 
হৃৎশপণ্ড হৃদশপণ্ড 
হৃদ  ন্ত্র হৃৎ ন্ত্র 
হৃদ যরাগ হৃৎযরাগ 
হৃষ্টপুষ্ট হৃস্টপুষ্ট 
নেঁিশক নেঁিকী 
নেঁয়াশল নহয়ালী 
নহনস্তা নহনস্থা 
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শুদ্ধ   অশুদ্ধ/বর্জনীয় 

নহস্তযনস্ত নহস্তন্যাস্ত 

নহাঁিে নহািে 

নহার্রাযিার্রা নহার্ড়াযিার্ড়া 

নহাশর্ওপ্যাশি নহাশর্যয়াপ্যািী 

নহাশল নহালী 

নহাযস্টল নহাযষ্টল 

হযাঁিকা নেঁিকা 

হযাে নহে 

হযাশট্রক হযােশট্রক 

হযান্ডযশক হযান্ডযসক 

হযাযলাযর্ন নহযলাযর্ন 
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সরকাশর কাযর্ ব্যাবহাশরক বাংলা  

(বাংলা একাযেশর্র প্রশর্ত বাংলা বানাযনর 

শনয়র্ অনুসরযণ) 
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সরকাশর কাযর্ ব্যাবহাশরক বাংলা  
 

প্রির্ প্রকাশ : র্ানুয়াশর ২০১৫ 

 পশরর্াশর্জত ও পশরবশর্ জত শিতীয় সংস্করণ :  

এশপ্রল  ২০১৭, বিি ১৪২৩ 

তত্ত্বাবর্ান 

সালর্া র্াহর্মদ, অশতশরি সশিব 

ে. এ নক এর্ র্মশনরুল হক, যুিসশিব 

সংকলন ও সহয াশগতা 

ে. নহলাল উশদ্দন আহযর্দ, প্রািন অশতশরি সশিব  

ে. নর্াঃ সাযহদুজ্জার্ান, প্রািন শবযশর্জ্ঞ  

অনুপ কুর্ার তালুকদার, উপসশিব  

নর্াঃ নর্াস্তফা, অযাসাইনযর্ট অশফসার 

র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় 

র্মদ্রণ 

বাংলাযদশ সরকাশর র্মদ্রণালয়  

(শব.শর্. নপ্রস) 

নতর্গাঁও, োকা। 
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প্রারশম্ভকা 

র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালযয়র বাংলা ভার্া বাস্তবায়ন নকার্ 

‘সরকাশর কাযর্ ব্যবহাশরক বাংলা’ পুশস্তকার 

পশরর্াশর্জত ও পশরবশর্ জত শিতীয় সংস্করণ প্রকাশ 

করযছ নর্যন আশর্ খুশশ হযয়শছ। এ র্রযনর 

ক্রযর্ান্নয়যনর উযদ্যাযগর র্ন্য বাংলা ভার্া বাস্তবায়ন 

নকাযর্ কর্ জরত সকল কর্ জিারীযক র্ানাই আন্তশরক 

অশভনন্দ্ন। 

         বাঙাশল র্াশতর পশরিযয়র নর্ৌশলক 

ববশশষ্টযর্শণ্ডত উপাদান হযলা বাংলা ভার্া। ভার্া 

র্াশতসত্তার আযবগ, অনুভূশত ও স্বপ্ন লালন কযর। 

ভার্াসংক্রান্ত বাঙাশলর আযবগ তার অন্যান্য আযবগ 

নিযক মূলগতভাযব শভন্ন। বাঙাশল র্াশতর সকল 

সংগ্রাযর্র শনতযসঙ্গী শহযসযব র্াতৃভার্ার আযবগ শছল 

সদা সশক্রয়। স্বার্ীনতার পর নিযক সব জস্তযর বাংলা 

ভার্া প্রিলযনর র্ন্য সরকার শবশভন্ন উযদ্যাগ গ্রহণ 

কযর। বাংলা ভার্া প্রিলন আইন, ১৯৮৭ এর র্াধ্যযর্ 

সরকাশর দিযর বাংলা ভার্ার ব্যবহার বাধ্যতামূলক 

করা হয়। 

       সরকাশর কাযর্ বাংলা ভার্া ব্যবহাযরর নক্ষযি 

বানানরীশতর শভন্নতার কারযণ অসার্ঞ্জস্য পশরলশক্ষত 

হওয়ায় র্শন্ত্রসভার ববঠযক সরকাশর কাযর্ বাংলা 

ভার্া ব্যবহাযরর নক্ষযি বাংলা একাযেশর্র প্রশর্ত 
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বানানরীশত অনুসরযণর শসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কার্টি 

সহর্ করার র্ন্য র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় হযত ২০১৫ 

সাযল ‘সরকাশর কাযর্ ব্যবহাশরক বাংলা’ পুশস্তকা 

প্রণয়ন করা হয়। বতজর্াযন পুশস্তকাটির একটি 

পশরর্াশর্জত ও পশরবশর্ জত শিতীয় সংস্করণ প্রকাশশত 

হযে। এটি সশতযই প্রশংসনীয়। 

     ‘সরকাশর কাযর্ ব্যবহাশরক বাংলা’ পুশস্তকার 

শিতীয় সংস্করণটির গ্রহণয াগ্যতা আরও বৃশদ্ধ পাযব ও 

এটি বহুলভাযব ব্যবহৃত হযব বযল আশর্ আশা করশছ। 

 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু, 

বাংলাযদশ শিরর্ীবী নহাক।  

                                                                                             

বসয়দ আশরাফুল ইসলার্, এর্.শপ. 

র্ন্ত্রী  

র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয়  
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র্মখ্বন্ধ 

বাংলা আর্ার র্াযয়র ভার্া, প্রাযণর ভার্া। বাঙাশল 

র্াশতসত্তার নর্ৌশলক উপাদান হযলা বাংলা ভার্া। 

বাঙাশল র্াশতর সকল সংগ্রাযর্ র্াতৃভার্ার আযবদন 

সদা শবদ্যর্ান। তাই সকল কাযর্ বাংলা ভার্া প্রযয়াগ 

আর্াযদর শুধু দাশয়ত্বই নয় বাধ্যবার্কতাও, নকননা 

পৃশিবীযত শুধু বাংলাই রি শদযয় অশর্জত একর্াি 

ভার্া। নসই আযবগ, র্ায়া আর অনুভূশতর পরশ 

নিযকই বাংলাযক সব জর্নীন করার প্রয়াস। 

র্শন্ত্রসভার শনয়শর্ত ববঠযক আযলািনার পর 

প্রশাসশনক কাযর্ সহর্, সরল ও  িা ি বাংলা 

ব্যবহাযরর লযক্ষয পুশস্তকা প্রকাযশর র্ন্য শনযদ জশনা 

নদওয়া হয়। এ পশরযপ্রশক্ষযত র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালযয়র 

সংস্কার ও গযবর্ণা অনুশবভাযগর বাংলা ভার্া 

বাস্তবায়ন নকার্ ২০১৫ সাযল ‘সরকাশর কাযর্ 

ব্যবহাশরক বাংলা’ নার্ক পুশস্তকার প্রির্ সংস্করণ 

প্রকাশ কযরশছল। পুশস্তকাটি বাংলা একাযেশর্র প্রশর্ত 

বাংলা বানাযনর শনয়র্ অনুসরযণ প্রণীত হযয়যছ  া 

প্রশাসযনর সকল স্তযরর কর্ জিারীর দািশরক কাযর্র 

সহায়ক গ্রন্থ শহযসযব কার্ করযছ।  
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সুষ্ঠয ও সুশৃঙ্খল প্রশাসযনর র্ন্য ‘সরকাশর কাযর্ 

ব্যবহাশরক বাংলা’ শিযকার্টি অতীব র্রুশর। র্াি 

এক বছযরর র্যধ্যই বাংলা ভার্া বাস্তবায়ন নকার্ 

পুশস্তকাটির নত্যন সংস্করণ প্রকাশ করযত  াযে। এ 

র্ন্য আশর্ অতযন্ত আনশন্দ্ত। সর্যয়র সযঙ্গ সযঙ্গ 

ভার্ার ব্যবহার ও প্রযয়াযগ পশরবতজন হওয়ায় 

অশভর্ান, শিযকার্, পশরভার্া ইতযাশদর শনয়শর্ত 

পশরর্ার্জন ও পশরবর্ জন করার প্রযয়ার্নীয়তা রযয়যছ। 

নসই র্ারাবাশহকতায় র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় কতৃজক 

‘সরকাশর কাযর্ ব্যবহাশরক বাংলা’ নার্ক পুশস্তকার 

শিতীয় সংস্করণ প্রকাশ শনঃসযন্দ্যহ প্রশংসার 

দাশবদার। আর্ার শবশ্বাস এ সংস্করণ র্ন্ত্রণালয়, 

শবভাগ, অশর্দির, সংস্থা ও র্াঠ প জাযয় কর্ জরত 

কর্ জিারীযদর দািশরক কাযর্ সহায়ক হযব। 

র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালযয়র সংস্কার ও গযবর্ণা 

অনুশবভাযগর বাংলা ভার্া বাস্তবায়ন নকার্সহ এই 

প্রকাশনার সযঙ্গ সংশশ্লষ্ট সকলযক আশর্ আন্তশরক 

র্ন্যবাদ র্ানাই। আশর্ আশা কশর এরকর্ ইশতবািক 

প্রয়াস অব্যাহত িাকযব।  

 

ইসর্ত আরা সাযদক, এর্.শপ.  

প্রশতর্ন্ত্রী  

র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় 
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প্রসঙ্গ কিা 

বাংলা আর্াযদর র্াতৃভার্া। ভার্ার র্ন্য বাঙাশলর 

আত্মতযাযগর সুর্হান পি র্যর আযন্দ্ালন, সংগ্রার্ ও 

র্হান র্মশিযুযদ্ধর র্াধ্যযর্ আর্রা অর্জন কযরশছ 

স্বার্ীনতা। স্বার্ীনতার পর বাংলা ভার্াযক দািশরক 

ভার্া শহযসযব প্রিলযনর শবশভন্ন উযদ্যাগ ননওয়া হয়। 

র্াশতর শপতা বঙ্গবন্ধু নশখ্ র্মশর্বুর রহর্ান  

১৯৭৪ সাযলর ২৫ নসযিের র্াশতসংযঘর সার্ারণ 

পশরর্যদ বাংলায় প্রির্ ঐশতহাশসক ভার্ণ শদযয় 

বাংলা ভার্াযক শবশ্ব দরবাযর উপস্থাপন কযরন। 

১৯৮১ সাযল বাংলা ভার্া বাস্তবায়ন নকার্ গঠন করা 

হয়। সব জস্তযর বাংলা ভার্ার ব্যবহার শনশশ্চত করার 

উযদ্দযশ্য ‘বাংলা ভার্া প্রিলন আইন, ১৯৮৭’ র্াশর 

করা হয়। 

সরকাশর কাযর্ বাংলা ভার্া ব্যবহাযরর নক্ষযি 

শবযশর্ কযর বানানরীশত ব্যবহাযর নবশ শকছ শভন্নতা 

রযয়যছ।  িা ি পশরভার্ার অভাব ও বানানরীশতর 

শভন্নতার কারযণ ব্যাবহাশরক ভার্ায় অসার্ঞ্জস্য 

পশরলশক্ষত হয়। প্রশর্ত ভার্ারীশত সম্পযকজ 

কর্ জকতজাগণ অবশহত না িাকার কারযণ অযনযকর 

পযক্ষই ভার্ার শুদ্ধ প্রযয়াগ সকল নক্ষযি রক্ষা করা 

সম্ভব হযয় ওঠযছ না। 

র্াননীয় প্রর্ানর্ন্ত্রী নশখ্ হাশসনা র্শন্ত্রসভার 

ববঠযক সরকাশর কাযর্ বাংলা ভার্া ব্যবহাযরর নক্ষযি 

বাংলা একাযেশর্র প্রশর্ত বানানরীশত অনুসরযণর 
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অনুশাসন প্রদান কযরন। নস অনু ায়ী র্শন্ত্রপশরর্দ 

শবভাগ নিযক ২০১২ সাযলর ৩১ অযোবর সরকাশর 

কাযর্ বাংলা একাযেশর্র কতৃজক প্রকাশশত প্রশর্ত 

বাংলা বানানরীশত অনুসরযণর শনযদ জশনা র্াশর হয়। 

এ শনযদ জশনা অনু ায়ী সকল সরকাশর দিযর 

অশভন্ন বানানরীশত ও প্রশর্ত বাংলা প্রিলযনর লযক্ষয 

বাংলা একাযেশর্র প্রশর্ত বানানরীশত অনুসরযণ 

র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালযয়র বাংলা ভার্া বাস্তবায়ন নকার্ 

‘সরকাশর কাযর্ ব্যবহাশরক বাংলা’ প্রণয়যনর উযদ্যাগ 

ননয়। প্রশাসশনক অনুযর্াদযনর পর পাণ্ডুশলশপ বাংলা 

একাযেশর্ কতৃজক পরীক্ষা করা হয়। ২০১৫ সাযলর ২৫ 

র্ানুয়াশর র্াননীয় প্রর্ানর্ন্ত্রী বইটির প্রির্ সংস্করযণর 

নর্াড়ক উযন্মািন কযরন। এটি প্রকাশশত হওয়ায় 

শবশভন্ন সরকাশর অশফযস বাংলা বানান শনযয় 

ইযতাপূযব জ ন  অসার্ঞ্জস্য পশরলশক্ষত হযতা তা দূর 

হয়।   

 আশর্ বইটির পশরর্াশর্জত ও পশরবশর্ জত শিতীয় 

সংস্করযণর সংকলন ও প্রকাযশর সযঙ্গ সংশশ্লষ্ট 

সকলযক আন্তশরক র্ন্যবাদ ও অশভনন্দ্ন র্ানাই।  

 

ে. কার্াল আবদুল নাযসর নিৌধুরী 

র্মখ্য সশিব 

প্রর্ানর্ন্ত্রীর কা জালয় 
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শিতীয় সংস্করযণর ভূশর্কা 

সরকাশর কাযর্ অশফস-আদালযত বাংলা ভার্া 

ব্যবহারসংক্রান্ত প্রশতবন্ধকতা দূর করার র্ন্য ১৯৭৮ 

সাযল একটি সশিব কশর্টি গঠন করা হয়। সশিব 

কশর্টি প্রির্ সভায় পশরভার্া পুস্তযকর পাশাপাশশ 

বাংলা অশভর্ান প্রণয়যনর শসদ্ধান্ত গ্রহণ কযর। এ 

শসদ্ধাযন্তর র্ারাবাশহকতায় বাংলা একাযেশর্ শবশভন্ন 

সর্যয় শবশভন্ন র্রযনর বাংলা অশভর্ান প্রকাশ কযর। 

বাংলা ভার্ার ব্যবহার সহর্তর করার লক্ষয 

শনযয় ১৯৮১ সাযল বাংলা ভার্া বাস্তবায়ন নকার্ 

প্রশতষ্ঠার পর নিযক শবশভন্ন সর্য় প্রশাসশনক পশরভার্া 

ও পদশবর পশরভার্া প্রণয়ন কযর। র্শন্ত্রপশরর্দ শবভাগ 

নিযক ৩১ অযোবর ২০১২ তাশরযখ্ র্াশরকৃত 

পশরপিমূযল সরকাশর কাযর্র সকল নক্ষযি বাংলা 

একাযেশর্র বানানরীশত অনুসরণ করার শনযদ জশ প্রদান 

করা হযল, বাংলা ভার্া বাস্তবায়ন নকার্ একটি 

শিযকার্ প্রণয়যনর উযদ্যাগ ননয়,  া পরবশতজযত 

‘সরকাশর কাযর্ ব্যবহাশরক বাংলা’ নাযর্ প্রকাশশত 

হয়। 

পুশস্তকাটির প্রির্ সংস্করণ সকল র্হযল 

ব্যাপকভাযব সর্াদৃত হয় এবং প্রযয়াযগাপয াশগতা 

িাকায় এর সকল কশপ দ্রুত ফুশরযয়  ায়। প্রির্ 
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সংস্করণ প্রকাশশত হওয়ার পর পুশস্তকাটির 

পশরর্াশর্জত ও পশরবশর্ জত শিতীয় সংস্করণ প্রকাযশর 

উযদ্যাগ গ্রহণ করায় আশর্ প্রর্ানর্ন্ত্রীর র্মখ্য সশিব ও 

র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালযয়র প্রািন শসশনয়র সশিব ে. 

কার্াল আবদুল নাযসর নিৌধুরীযক আন্তশরক র্ন্যবাদ 

র্ানাই। প্রািন অশতশরি সশিব ে. নহলাল উশদ্দন 

আহযর্দ ও শবযশর্জ্ঞ ে. সাযহদুজ্জার্ান পুশস্তকাটির 

শিযকাযর্ অযনক নত্যন শি অন্তভু জি করার কাযর্ 

সহায়তা কযরন। সৃর্নশীল এই কাযর্র র্ন্য 

তাযদরযক র্ন্যবাদ র্ানাই। পুশস্তকাটির পাণ্ডুশলশপ 

পুঙ্খানুপুঙ্খ  ািাই কযর চূড়ান্ত অনুযর্াদন ও নভটিং 

প্রদান করার র্ন্য বাংলা একাযেশর্র র্হাপশরিালক 

অধ্যাপক শার্সুজ্জার্ান খ্ানসহ অন্যান্য শবযশর্জ্ঞযক 

কৃতজ্ঞতা র্ানাই। এই সংস্করযণর সংকলন ও 

প্রকাযশর সযঙ্গ যুি অন্যান্য সকলযক আর্ার 

আন্তশরক র্ন্যবাদ র্ানাই। আর্ার শবশ্বাস ‘সরকাশর 

কাযর্ ব্যাবহাশরক বাংলা’ পুশস্তকাটির এ সংস্করণ 

আর্াযদর দািশরক কাযর্ বাংলা ভার্াযক অশর্কতর 

নবার্গম্য করযব। 

সর্যয়র প্রযয়ার্যন নকানও পুস্তক প্রকাযশর 

অব্যবশহত পর নিযকই তা সংস্করযণর ন াগ্য হযয় 

পযড়। প্রির্ সংস্করযণ শি সংকলন বা অন্যান্য 
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নক্ষযি ন  সকল ত্রুটি পশরলশক্ষত হযয়শছল 

এ সংস্করযণ তা পশরহার করার নিষ্টা করা হযয়যছ। 

তিাশপ শকছ ত্রুটি-শবচুযশত নিযক ন যত পাযর। আর্ার 

র্যন হয় এ পুশস্তকা ব্যবহারকারীযদর সহয াশগতায় 

পরবশতজযত এটিযক সংযশার্ন কযর অশর্কতর 

উপয াগী করা সম্ভব হযব। 

 

                                                                                

ে. নর্াঃ নর্ার্াযর্ম্ল হক খ্ান 

শসশনয়র সশিব  

র্নপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় 
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সূশিপি 

ভুশি    পৃষ্ঠা 

অ 1 

আ 52 

ই 78 

ঈ 84 

উ 85 

ঊ 101 

ঋ 102 

এ 103 

ঐ 112 

ও 113 

ঔ 116 

ক 117 

খ্ 152 

গ 160 

ঘ 176 

 



413 

ভুশি    পৃষ্ঠা 

ি 179 

ছ 189 

র্ 193 

ঝ 208 

ে 210 

ঠ 216 

ে 218 

ে 226 

ণ 22৮ 

ত 229 

ি 244 

দ 246 

র্ 265 

ন 270 

প 290 

ফ 333 
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ভুশি    পৃষ্ঠা 

ব 336 

ভ 351 

র্ 357 

  366 

র 368 

ল 372 

শ 375 

র্ 381 

স 382 

হ 394 
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