
অ্যাসাইনমেন্টঃ ব-ফলা ে-ফলা ও য-ফলা উচ্চারণ সূত্র এবং ফলাযুক্ত শমের উদাহরণ 
অ্যাসাইনমেন্ট ললখার ননমদেশনা ( সংমেত/ধাপ/পনরনধ): 

 ব-ফলার উচ্চারণ সূত্র ললখা। 
 পুননবনযাসেৃত পাঠ্যসূনির গদয েনবতা লেমে ব-ফলা যুক্ত শে বাছাই েমর উচ্চারণ ললখা। 
 ে-ফলার উচ্চারণ সূত্র ললখা। 
 পুননবনযাসেৃত পাঠ্যসূনির গদয েনবতা লেমে বাছাই েমর উচ্চারণ ললখা। 
 য-ফলার উচ্চারণ সূত্র ললখা। 
 পুননবেনযামসর গদয েনবতা লেমে য-ফলা যুক্ত শে বাছাই েমর উচ্চারণ সহ ললখা। 

 

ব-ফলা ে-ফলা ও য-ফলা উচ্চারণ সূত্র এবং গদয েনবতা লেমে বাছাইেৃত ফলা যুক্ত শমের উদাহরণ। 

ব-ফলার উচ্চারমণর সূত্র 
ব-ফলার উচ্চারমণর সূত্রগুমলা ননমি আমলািনা েরা হমলাঃ 
শমের আনদমত ব-ফলা যুক্ত হমল ‘ব’ অ্নুচ্চানরত হয়, তমব লয বণে সংযুক্ত হয় লস বণে উচ্চারমণ এেটু 
শ্বাসাঘাত লামগ। লযেন- স্বােী, স্বাধীোর, জ্বলমছ, নিতীয়। 
শমের লশমে বা েমধয ব-ফলা োেমল লসই ব ফলা অ্নুচ্চানরত এবং লয বমণে যুক্ত লসই বণে নিত্ব হয়। লযেনঃ নবশ্বাস, ভূস্বােী, নবশ্ব। 
উৎ উপসমগের সামে ব যুক্ত হমল ব উচ্চানরত হয়। লযেনঃ উমিগ,উমিনলত, উিাস্তুুু,উমিাধন। 
শমের েমধয বা লশমে বা এর সমে ব, ে এর সমে ব যুক্ত হমল ঐ ‘ব’ উচ্চানরত হয়। লযেনঃ সাব্বাস, আব্বা, নব্বই। 
সনি সূমত্র আগত ‘ে’ স্থমল ‘গ’ হমল লসই ‘গ’ এর সামে যুক্ত হমল লস ‘ব’ উচ্চানরত।মযেনঃ নদগ্বানলো,নদগ্বধ। 
যুক্ত বযঞ্জন এ ব-ফলা যুক্ত হমল ব উচ্চানরত হয় না। লযেনঃ িন্দ্ব, সান্তনা, উজ্জ্বল, উচ্ছ্বাস। 

ে-ফলার উচ্চারণ সূত্র 
ে ফলা উচ্চারমণর সূত্রগুমলা ননমি আমলািনা েরা হমলাঃ 
শমের আনদমত ে-ফলা যুক্ত হমল লসই ে অ্নুচ্চানরত োমে। লযেন সৃ্মনত, স্মরণ । 
নেন্তু ে এর োরমণ লয বমণের সামে ে যুক্ত হয় লসই বণেনট এেটু অ্নুনানসে হয়। সৃ্মনত, শ্মশান। 
শমের েমধয বা লশমে ে যুক্ত হমল নিত্ব হমব,মশে বণেনট এেটু অ্নুনানসে হমব। লযেনঃপ্া, ছ্মবশ, আ্ীয়। 
গ,ঙ,ট,ণ,ন,ে,ল এর সামে যুক্ত হমল ে রনিত হমব, নেন্তু নিত্ব হমব না।  
লযেনঃ গ্ম- বাগ্মী,যুগ্ম। 
ঙ্ম- বাঙ্ময়,পরাঙু্মখ। 
ট্ম-েুট্মানলত তরু েুমঞ্জ গাাঁনেব োনলো। 
ন্ম- জন্ম,উন্মাদ,েৃন্ময়,। 
ম্ম- সম্মাননত 
ল্ম- গুল্ম,বাল্মীনে,শাল্মলী (নশেুল)। 
 
যুক্তবযঞ্জমনর েমধয বা লশমে ে উচ্চানরত হয় না, নিত্ব হয় না, নেন্তু নানসেয হয়। লযেন- যক্ষ্মা, লক্ষ্মণ। 
েৃৎ ঋণ শমের আনদমত ে উচ্চানরত।মযেনঃনস্মতাপানতল,সুনিতা, 

য-ফলার উচ্চারণ 
য-ফলার উচ্চারণ গুমলা ননমি লদওয়া হলঃ 
শমের প্রেমে অ্-োরান্ত বা আ-োরান্ত বমণে য -ফলা যুক্ত হমল উচ্চারণ অ্যা হয়।মযেনঃ বযয়, খযাত, বযাো, বযােরণ। 
য-ফলা যুক্ত বমণের পর ই-োর োেমল এ উচ্চানরত হয়। লযেনঃবযানক্ত 
শমের অ্মন্ত বা েমধয য-ফলা োেমল নিত্ব হমব। লযেনঃ উদযান,নবদযা, তেয। 
েহাপ্রাণ হমল প্রেেনট অ্ল্পপ্রাণ নিতীয়নট েহাপ্রাণ। 
হ এবং য ফলা যুক্ত হমল হ ললাপ পায়। লযেনঃ সহয। 
যুক্ত বযঞ্জমন য ফলা যুক্ত হমল তার উচ্চারণ োমে না, অ্ রনিত।মযেনঃ স্বাস্থয, েন্ঠ, বম্যাপাধযায়। 
ব-ফলা ে-ফলা ও য-ফলা উচ্চারণ সূত্র এবং ফলাযুক্ত শমের উদাহরণ। 



পূণেনবনযাসেৃত পাঠ্যসূনির গদয ও েনবতা লেমে ‘ব’ ফলা যুক্ত শমের উচ্চারণঃ 
সম্বি – শম্ বন্ লধা 
অ্নিতীয় – অ্দ্ নদনতময়া 
সরস্বতী – শমরাশ্ লশানত 
ননঃশ্বাস – ননশ্ শাশ 
দাসত্ব – দামশাত্ লতা 
স্বনি – লশাস্ নত 
উনিগ্ন – উদ্ নবগমনা 
সিান – শন্ ধান 
শ্বাপদ – শাপদ্ 
জ্বালা – জালা 

পূণেনবনযাসেৃত পাঠ্যসূনির গদয ও েনবতা লেমে ‘য’ ফলা যুক্ত শমের উচ্চারণঃ 
বযতীত – বযানতমতা 
বযি – বযাস্ লতা 
নবদযা – নবদ্ দা 
সহয – লশাজ্ ল া 
প্রমতযে – লপ্রাত্ লতে 
শযযাগত – লশায্ যাগত 
অ্সাধয – অ্শাদ্ লধা 
ভাগয – ভাগ্ লগা 
নেেযা – নেত্ ো 
নদনবয – নদব্ নব 
বযবস্থা – বযামবাস্ ো 
ধনয – লধান্ লনা 
 

পূণেনবনযাসেৃত পাঠ্যসূনির গদয ও েনবতা লেমে ‘ে’ ফলা যুক্ত শমের উচ্চারণঃ 
সম্মাজেনা – শম্ োরমজানা 
উন্মনা – উন্ েনা 
আ্প্রোশ – আত্ লতাাঁমপ্রাোশ্ 
অ্েস্মাৎ – অ্মোশ্ শাাঁত 
সনবস্ময় – লশানবশ্ েয় 
আ্হতযা – আত্ লতাাঁমহাত্ তা 
সমু্মখ – শম্ েুখ 
আজন্ম – আজন্ লো 
সৃ্মনত – সৃনত 
স্মরণ – শাঁমরান 
 
এই নছল লতাোমদর এইিএসনস, আনলে লেনণর ৩য় সপ্তামহর অ্যাসাইনমেন্ট বাংলা ২য় পমত্রর বাছাইেৃত নেুনা উত্তর 
 


