
আজেকর পােঠ 
তামােদর স্বাগতম



িশক্ষেক পিরিচিত

স্বেদশ ম ল
প্রধান িশক্ষেক

চাঁদপাই মেছরশাহ মাধ্যিমক
িবদ্যালয়

মাংলা বােগরহাট।



ওেগা তুিম িচরকাল িবেদশ কাল কাটােল এই
িছল তামার কপােল আমার পা। কাঁড়য়া
িগয়ােছ ঘেরর চাল। িছল হইয়া িগয়ােছ
গাভীর পট । দিখেল মেন হয় খুব স র
বাচ্ছা িদেব তামার বাবা। দাঁিড় কাঁড়েত
কাঁড়েত মখু কাঁড়য়া ফিলয়ােছ ফুলজােনর
মা। রাজ বাসায় দইু কিজ কের দধু দয়
তামার পাষা পো াঁড়। মারা িগয়ােছ একথা
জািনয়া তুিম অবশ্যই আিসেব না । আিসেল
আমার মরা মখু দিখেব। ইিত তামার িপ্রয়া।



িবরাম-িচহ্নে  



আজেকর পাঠ 

 
িবরাম-িচহ্নে    



িশখনফল 
(1) িবরাম-িচেহ্নের নাম ও আকৃিত িনেদর্থেশ 

করেত পারেব।
(2) স ক ভােব িবরাম-িচহ্নে ব্যবহার 

করেত পারেব। 
(3) িবরাম-িচহ্নে কােক বেল? িলখেত 

পারেব।



িলিখত বােক্য অথর্থে সুস্পষ্টভােব প্রকাশ 
কের মানেুষর আেবগ, অনভূুিত ইত্যািদ 
ব্যক্ত করার জন্য য িচহ্নেসমহু ব্যবহার  
করা হয় তােক িবরামিচহ্নে বেল। এেক 
যিত িচহ্নে বা ছদ িচহ্নে বলা হয়।
যমনঃ-এখেন  দাঁিড়েয় থাকেবন না , 
থািকেল পাঁচশত টাকা জিড়মানা। 

 



ব্যাকরেণর য িচহ্নেগুেলা ব্যবহৃত হয় 
সগুেলােক  ব্যকরিনক িচহ্নে বেল।  যথা-

(ক)ধাতু বাঝােত (∙) িচহ্নে। 
(খ) পরবতর্তী শব্দ থেক উৎপন্ন বাঝােত 

(<) িচহ্নে। 
(গ) পূবর্থেবতর্তী শব্দ থেক উৎপন্ন বাঝােত 

(>) িচহ্নে।
(ঘ) সমানবাচক বা সমস্তবাচক বাঝােত 

(=) িচহ্নে।
   



কমা =  ( ,) 

সিমকমা  =  ( ; ) 

দাঁিড়  =  ( । ) 

িজজ্ঞোসা =  ( ? ) 

িবস্ময়  =  ( ! ) 

কালন =  (: ) 



কালন ড্যাস  =  ( :-) 

ড্যাস  =  ( - ) 

হাইেফন  =  ( _ ) 

উদ্ধরণিচহ্নে  =  ( “ “) 

িবকল্প  =  ( / ) 
ইেলক  =  ( ' ) 



দাঁিড় 
আমরা বাংলােদেশ বাস কির।  



িজজ্ঞোসা 

কমন আছ? 



িবস্ময় 

আহা ! কী সু র দশৃ্য
। 



কমার ( , ) ব্যবহার 

বােক্যর অথর্থে স্পষ্ট করার জন্য কমা 
বেদ। যমনঃ সুখ চাও, সুখ পােব 

পিরশ্রেম। 
বােক্য সেম্বাধেনর পর কমা বেস। যমনঃ 

সাবা, পড়েত  বেসা। 
বােক্য উদ্ধারিচেহ্নের আেগ কমা  
বেস। যমনঃ মা বলেলন, “অঙ্ক 

করেত বেসা। 



সিমেকালেনর  ( ;  ) ব্যবহার 

দেুটা বােক্যর মেধ্য ভাব বা অেথর্থের সম্বন্ধি  থাকেল 
সিমেকালন বেস। যমনঃ িদনটা ভােলা নয়; মােঝ 

মােঝ বিৃষ্ট পড়েছ। 

একািধক বাক্য সংেযাজক অব্যেয়র ারা যুক্ত  না 
হেল সিমেকালন বেস বেস। যমনঃ আেগ ু েলর 

পড়া; পেড়  গেল্পর বই। 
যসব অব্যয় বপরীত্য বা অনমুান প্রকাশ কের, 
তােদর আেগ  সিমেকালন বেস। যমনঃ মেনােযাগ 

িদেয় পড়; তাহেলই ভাল ফল করেব। 



কালেনর ব্যবহার

উদাহারণ বা দষৃ্টান্ত বাঝােতঃ
 বাংলা সন্ধি দপু্রকারঃ স্বরসিন্ধি ও ব্যঞ্জনসিন্দ্বি।   

উদৃ্ধিতর আেগঃ
 রবী নাথ বেলেছনঃ মিরেত চািহ না আিম সু র 

ভুবেন। 

নাটেকর সংলােপর আেগঃ
দকুিড়ঃ কী চা?

কাঙ্গািলঃ আেজ্ঞে, মহাশয় হেচ্ছরন দশিহৈতষী। 



হাইেফেনর ( - ) ব্যবহার  

দেুটা শেব্দর সংেযাগ বাঝােত হাইেফন বেস
। যমনঃ আমার মা-বা বড়ােত গেছন।
সমাসবদ্ধ পেদর অংশগুেলা িবিছন্ন কের দখাবার 
জন্য হাইেফন বেস। যমনঃ আমােদর প্রীিত-উপহার  

হণ করুন। 

একই ধরেনর শব্দ প্রকােশর ক্ষেেত্রে 
হাইেফন বেস। যমনঃ বাংলােদশ 

নদ-নদীর দশ। 



িনেচর  বােক্যর সােথ  িচেহ্নের  িমলাইয়া দিখ 

1. তামার নাম কী 

2. হায় তাহার িপতা ইেন্তকাল কেরেছন। 

4. আিম সাধারণত সকােলর নাস্তা জিল 
রুঁড়  িডম এবং চা পান কির । 

3. আিম আমার মােক খুব ভালবািস 

5.আমার আপা বলল, আিম দশেক 
ভালবািস 

। 
?

!

,

“ ”

,



দলীয় আেলাচনা কের 
দষৃ্টান্তসহ উপস্থাপন 
কর , বােক্য কাথায় 
কাথায় ড্যাস ও 
হাইেফন বেস? 



ওেগা তুিম িচরকাল িবেদশ কাল কাটােল এই
িছল তামার কপােল আমার পা। কাঁড়য়া
িগয়ােছ ঘেরর চাল। িছল হইয়া িগয়ােছ
গাভীর পট । দিখেল মেন হয় খুব স র
বাচ্ছা িদেব তামার বাবা। দাঁিড় কাঁড়েত
কাঁড়েত মখু কাঁড়য়া ফিলয়ােছ ফুলজােনর
মা। রাজ বাসায় দইু কিজ কের দধু দয়
তামার পাষা পো াঁড়। মারা িগয়ােছ একথা
জািনয়া তুিম অবশ্যই আিসেব না । আিসেল
আমার মরা মখু দিখেব। ইিত তামার িপ্রয়া।



ওেগা তুিম িচরকাল িবেদশ কাল কাটােল এই
িছল তামার কপােল।আমার পা কাঁড়য়া িগয়ােছ
। ঘেরর চাল িছল হইয়া িগয়ােছ। গাভীর পট
দিখেল মেন হয় খুব স র বাচ্ছা িদেব। তামার
বাবা দাঁিড় কাঁড়েত কাঁড়েত মখু কাঁড়য়া
ফিলয়ােছ। ফুলজােনর মা রাজ বাসায় দইু
কিজ কের দধু দয়। তামার পাষা পো াঁড় মারা
িগয়ােছ। একথা জািনয়া তুিম অবশ্যই আিসেব।
না আিসেল আমার মরা মখু দিখেব। ইিত
তামার িপ্রয়া।



মলূ্যায়ণ 
(1) হৃদয়ােবগ প্রকাশ করেত কান িচহ্নে লােগ?
(2) কান  িবরামিচহ্নেঁড়র িবরিতকাল নই?
(3) বািড় বা রাস্তার নম্বেরর পের কান িচহ্নে বেস?
(4) বােক্য কমা অেপক্ষো বিশ িবরিতর প্রেয়াজন 

হেল কী বেস?
(5) উদহারণ বা দষৃ্টান্ত প্রেয়াগ করেত গেল কান 

িচহ্নে ব্যবহার করেত হয়? 
(6) বােক্যর শেষ কান কান িচহ্নে ব্যাবহৃত হয়?
(7) বােক্যর মােঝ  কান কান িচহ্নে ব্যাবহৃত হয়?



বািড়র 
কাজঃ

িনেচর অনেুচ্ছেদ িবরামিচহ্নে 
বসাওঃ যুবক বিলল িক স কাজ 
আিম তাহা জািনেত পাির না কৃপা 
কিরয়া আমােক তাহা জািনেত দাও 
অিভন্নহৃেদর ন্যায় প্রাণ িদয়াও আিম 
স কােযর্থে তামার সহায়তা কিরব 



ধন্যবাদ


