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সাংকলজে : 

বাাংলা ভাষা বাস্তবায়ে ককাষ (বাবাজকা) 

সাংস্কার, গজবষণা ও আইে অনুরবভাগ 

েেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় 

বাাংলাজেশ সরিবালয়, ঢাকা। 
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ভূরমকা 

মাতৃভাষার েন্য আত্মত্যাজগর ইরত্হাজস বাঙারলর তুলো রবশ্ব-ইরত্হাজস কেই। 

মাতৃভাষার মর্ যাো রক্ষার রক্তাক্ত পথ কবজয় বাাংলাজেশ আে স্বাধীে রাষ্ট্র। বাাংলা 

আমাজের রাষ্ট্রভাষা। ককন্দ্র কথজক তৃণমূল পর্ যন্ত সকল েপ্তর ও সাংস্থায় বাাংলা ভাষা 

ব্যবহার হজে। ইজত্ামজে বাাংলা ভাষা প্রিলে আইে, ১৯৮৭ োরর করা হজয়জে।  

সরকারর কাজে বাাংলা ভাষা ব্যবহাজরর কক্ষজে রকছু সমস্যা রজয়জে। র্থার্থ 

পররভাষার অভাব ও বাোেরীরত্র রভন্নত্ার কারজণ ব্যবহাররক ভাষায় অসামঞ্জস্য 

পররলরক্ষত্ হয়। প্ররমত্ ভাষারীরত্ সম্পজকয কম যকত্যাগণ অবরহত্ ো থাকার কারজণ 

ভাষার শুদ্ধত্া সকল কক্ষজে রক্ষা করা সম্ভব হজয় উঠজে ো। 

রবষয়টি মরন্ত্রসভা ববঠজকও আজলারিত্ হয়। ত্ৎজপ্ররক্ষজত্ মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কশখ 

হারসো মরন্ত্রসভার ববঠজক সরকারর কাজে বাাংলা ভাষা ব্যবহাজরর কক্ষজে বাাংলা 

একাজেরমর প্ররমত্ বাোেরীরত্ অনুসরজণর অনুশাসে প্রোে কজরে। ত্েনুর্ায়ী 

মরন্ত্রপররষে রবভাগ কথজক ৩১ অজেবর ২০১২ ত্াররজখ ‘সরকারর কাজে বাাংলা 

একাজেরমর প্ররমত্ বাাংলা বাোেরীরত্ অনুসরণ’ সাংক্রান্ত রেজে যশো োরর করা হয়। 

উপর্য যক্ত কপ্রক্ষাপজে েেপ্রশাসে মন্ত্রণালজয়র বাাংলা ভাষা বাস্তবায়ে ককাষ বাাংলা 

একাজেরমর প্ররমত্ বাোেরীরত্র অনুসরজণ ‘সরকারর কাজে ব্যবহাররক বাাংলা’ 

প্রণয়জের উজযাগ কেয়। প্রশাসরেক অনুজমােজের পর পাণ্ডুরলরপটি বাাংলা একাজেরম 

কতৃযক পরীক্ষv করা হজয়জে। এটি বই আকাজর প্রকারশত্ হজল রবরভন্ন সরকারর 

অরিজস বাাংলা বাোে রেজয় কর্ অসামঞ্জস্য পররলরক্ষত্ হয় ত্া দূর হজব। 

আরম পাণ্ডুরলরপ প্রণয়ে ও বই প্রকাজশর সজে েরিত্ েেপ্রশাসে মন্ত্রণালজয়র 

সাংরিষ্ট কম যকত্যাজের আন্তররক ধন্যবাে ও অরভেন্দে োোই।   

 

   

 ে. কামাল আবদুল োজসর কিৌধুরী 

 রসরেয়র সরিব 

 েেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়। 
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উপক্রমরণকা 

গণপ্রোত্ন্ত্রী বাাংলাজেশ সরকাজরর মরন্ত্রসভার রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী এবাং মরন্ত্রপররষে 

রবভাগ কতৃযক ১৬ কারত্যক ১৪১৯/ ৩১ অজোবর ২০১২ োরীকৃত্ পররপে 

কমাত্াজবক সরকারর কাজের সব যে বাাংলা একাজেরমর বাোেরীরত্ অনুসরণ করার 

অনুজরাধ োোজো হজয়জে। এ প্রসজে পররপজে উজেখ করা হয় : “ভাষা ব্যবহাজরর 

কক্ষজে বাোজের শুদ্ধত্া সম্পজকয র্ত্নবাে হওয়া কর্মে আবশ্যক, কত্মরে সরকারর 

কাজে ভাষারীরত্র সমরূপত্া রক্ষাও গুরুত্বপূণ য। বাাংলা একাজেরমর প্ররমত্ বাাংলা 

বাোেরীরত্ ইজত্ামজে পাঠ্যপুস্তকসহ রবরভন্ন কক্ষজে অনুসৃত্ হজে। বাাংলা 

একাজেরমর প্ররমত্ বাাংলা বাোেরীরত্ অনুসরজণর মােজম সরকারর কাজে বাাংলা 

ভাষার সামঞ্জস্য রবধাে সম্ভব।” 

উরেরখত্ কপ্রক্ষাপজে বাাংলা একাজেরম কতৃযক প্রকারশত্ ‘প্ররমত্ বাাংলা বাোজের 

রেয়ম’ (২০১২), ‘বাাংলা বাোে অরভধাে’ (২০১৩) ও ‘ব্যবহাররক বাাংলা অরভধাে’ 

(২০১২), এ োত্ীয় আজরা কজয়কটি গ্রন্থ এবাং বাাংলা একাজেরমর প্ররমত্ বাাংলা 

বাোজের রেয়ম অনুসরজণ বত্যমাে পুস্তকটি সাংকরলত্ হজয়জে। েেপ্রশাসে 

মন্ত্রণালজয়র রসরেয়র সরিব ে. কামাল আবদুল োজসর কিৌধুরীর ব্যরক্তগত্ উৎসাহ 

ও অনুজপ্ররণায় এবাং মন্ত্রণালজয়র সাংস্কার, গজবষণা ও আইে অনুরবভাজগর 

অরত্ররক্ত সরিব কমা. ইব্রাহীম কহাজসে খাজের প্রত্যক্ষ ত্ত্ত্বাবধাজে বাাংলা ভাষা 

বাস্তবায়ে ককাজষর রবজশষজ্ঞ ও কম যকত্যারা এই দুরূহ কােটি সমাধা কজরজেে। 

পাণ্ডুরলরপটি কভটিাং ও প্রজয়ােেীয় সাংজশাধে করায় বাাংলা একাজেরমর 

মহাপররিালক েোব শামসুজ্জামাে খাে ও ভাষারবে েোব োরমল কিৌধুরীসহ 

সাংরিষ্ট সবার প্ররত্ আমরা গভীর কৃত্জ্ঞত্া প্রকাশ কররে। 

  

  

 ে. কহলাল উরিে আহজমে 

 র্যগ্ম-সরিব, বাাংলা ভাষা বাস্তবায়ে ককাষ 

 সাংস্কার, গজবষণা ও আইে অনুরবভাগ 

 েেপ্রশাসে মন্ত্রণালয়। 
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বাাংলা একাজেরমর প্ররমত্ বাাংলা বাোজের রেয়ম 

১. ত্ৎসম শব্দ 

১.১ এই রেয়জম বরণ যত্ ব্যরত্ক্রম োিা ত্ৎসম বা সাংস্কৃত্ শজব্দর রেরে যষ্ট বাোে অপররবরত্যত্ 

থাকজব। 

১.২ কর্সব ত্ৎসম শজব্দ ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ, ককবল কসসব শজব্দ ই বা উ এবাং ত্ার কাররিহ্ন 

হজব। কর্মে : রকাংবেরন্ত, খঞ্জরে, রিৎকার, চুরে, ত্ররণ, ধমরে, ধররণ, োরি, পরঞ্জ, পেরব, পরে, 

ভরে, মঞ্জরর, মরস, র্যবরত্, রিোবরল, লহরর, কেরণ, সররণ, সূরিপে; উণ যা, উষা। 

১.৩ করজির পর ব্যঞ্জেবজণ যর রিত্ব হজব ো। কর্মে : অজ্জযে, ঊদ্ধয, কর্ম্য, কারতযক, কার্য্য, বাদ্ধযকয, 

মূেযা, সূর্য্য হজব ো। এগুজলার পররবজত্য অেযে, ঊর্ধ্য, কম য, কারত্যক, কার্ য, বাধ যকয, মূে যা, সূর্ য হজব। 

১.৪ সরির কক্ষজে ক খ গ ঘ পজর থাকজল পূব য পজের অন্তরস্থত্ ম্ স্থাজে অনুস্বার (s) হজব। কর্মে : 

অহম্ + কার = অহাংকার; একইভাজব ভয়াংকর, সাংগীত্, শুভাংকর, হৃেয়াংগম, সাংঘেে। 

সরিবদ্ধ ো হজল ঙ স্থাজে (s)  হজব ো। কর্মে : অঙ্ক, অে, আকাঙ্ক্ষা, আত্ঙ্ক, কঙ্কাল, গো, 

বরঙ্কম, বে, লঙ্ঘে, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সজে, সেী। 

১.৫ সাংস্কৃত্ ইন্-প্রত্যয়ান্ত শজব্দর েীঘ য ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হজল সাংস্কৃত্ ব্যাকরজণর রেয়ম-

অনুর্ায়ী কসগুরলজত্ হ্রস্ব ই-কার হয়। কর্মে : গুণী         গুরণেে; প্রাণী         প্রারণরবযা; 

মন্ত্রী         মরন্ত্রপররষে। ত্জব এগুরলর সমাসবদ্ধ রূজপ ঈ-কাজরর ব্যবহারও িলজত্ পাজর। 

কর্মে : গুণী       গুণীেে;   প্রাণী         প্রাণীরবযা;  মন্ত্রী        মন্ত্রীপররষে। 

ইন্-প্রত্যয়ান্ত শজব্দর সজে -ত্ব ও -ত্া প্রত্যয় র্যক্ত হজল ই-কার হজব। কর্মে : 

কৃরত্          কৃরত্ত্ব; োয়ী           োরয়ত্ব; প্ররত্জর্াগী         প্ররত্জর্ারগত্া; মন্ত্রী         মরন্ত্রত্ব; 

সহজর্াগী         সহজর্ারগত্া। 

১.৬ রবসগ য (t) : শজব্দর কশজষ রবসগ য থাকজব ো। কর্মে : ইত্স্তত্, কার্ যত্, ক্রমশ, পুেঃপুে, 

প্রথমত্, প্রধােত্, প্রয়াত্, প্রায়শ, িলত্, বস্তুত্, মূলত্। এোিা রেম্নরলরখত্ কক্ষজে শব্দমেস্থ 

রবসগ য-বরেযত্ রূপ গৃহীত্ হজব। কর্মে : দুস্থ, রেস্তব্ধ, রেস্পৃহ, রেশ্বাস। 

২. অত্ৎসম শব্দ 

২.১ ই, ঈ, উ, ঊ : সকল অত্ৎসম অথ যাৎ ত্দ্ভব, কেরশ, রবজেরশ, রমে শজব্দ ককবল ই এবাং উ 

এবাং এজের কাররিহ্ন ব্যবহৃত্ হব। কর্মে : আররব, আসারম, ইাংজররে, ইমাে, ইরারে, উরেশ, 

ওকালরত্, কারহরে, কুরমর, ককরামরত্, খুরশ, কখয়ারল, গারি, কগায়ারলরে, িারি, েরমোরর, 

োপারে, োম যারে, টুরপ, ত্রকারর, োরি, োরে, োরব, রেরঘ, রেরে, োরে, রেচু, পশরম, পারখ, 

পাগলারম, পাগরল, রপরস, িরারস, িররয়ারে, িাররস, রিরররে, বণ যারল, বাঁরশ, বাঙারল, বারি, 

রবরব, বুরি, কবআইরে, কবরশ, কবামাবারে, ভারর (অত্যন্ত অজথ য), মারম, মারল, মারস, মাস্টারর, 

রারে, রুপারল, করশরম, শারি, সরকারর, রসরি, কসাোরল, হারত্, রহেরর, রহরন্দ, কেঁয়ারল; চুে, 

পুজো, পুব, মুলা, মুজলা। 
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পোরেত্ রেজে যশক টি-কত্ ই-কার হজব। কর্মে : কেজলটি, বইটি, কলাকটি। 

সব যোম, রবজশষণ, রক্রয়া-রবজশষণ ও কর্ােক পেরূজপ ‘কী’ শব্দটি ঈ-কার রেজয় কলখা হজব। 

কর্মে : এো কী বই? কী আেন্দ! কী আর বলব? কী করে? কী কজর র্াব? কী কখজল? কী 

োরে! কী দুরাশা! কত্ামার কী! কী বুরদ্ধ রেজয় এজসরেজল! কী পজিা? কী কর্ করর! কী বাাংলা কী 

ইাংজররে, উভয় ভাষায় রত্রে পারেশী। 

কীভাজব, কীরকম, কীরূজপ প্রভৃরত্ শজব্দও ঈ-কার হজব। 

কর্সব প্রশ্নবািক বাজকযর উতর ‘হযাঁ’ বা ‘ো’ হজব, কসইসব বাজকয হ্রস্ব ই-কার ‘রক’ রেজয় কলখা 

হজব। কর্মে : তুরম রক র্াজব? কস রক এজসরেল? 

২.২ এ, অযা : বাাংলায় ‘এ’ বণ য বা এ-কার রেজয় ‘এ’ এবাং ‘অযা’ উভয় র্ধ্রেই রেজে যরশত্ হয়। 

কর্মে : ককে, ককজো (ক্রয় কজরা); কখলা, কখরল; কগল, কগজল, কগজে; কেখা, কেরখ; কেজো, কর্ে। 

ত্জব রকছু ত্দ্ভব এবাং রবজশষভাজব কেরশ শব্দ রজয়জে কর্গুরলর অযা-কারর্যক্ত রূপ বহুল পরররিত্। 

কর্মে : ব্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শজব্দ ‘অযা’ অপররবরত্যত্ থাকজব। 

রবজেরশ শজব্দ কক্ষে-অনুর্ায়ী অযা বা অযা-কার ব্যবহৃত্ হজব। কর্মে : অযাকাউন্ট, অযান্ড, 

অযারসে, কযাজসে, ব্যাাংক, ভযাে, ম্যাজেোর, হযাে। 

২.৩ ও : বাাংলা অ-র্ধ্রের উচ্চারণ বহু কক্ষজে ও-র মজত্া হয়। শব্দজশজষর এসব অ-র্ধ্রে ও-কার 

রেজয় কলখা কর্জত্ পাজর। কর্মে : কাজলা, খাজো, কোজো, ভাজলা; এগাজরা, বাজরা, কত্জরা, 

পজেজরা, কষাজলা, সজত্জরা, আঠাজরা; করাজো, খাওয়াজো, িিাজো, িরাজো, িালাজো, কেখাজো, 

োমাজো, পাঠাজো, বসাজো, কশখাজো, কশাোজো, হাসাজো; কুিাজো, রেকাজো, বাঁকাজো, বাঁধাজো, 

কঘারাজলা, কোরাজলা, ধারাজলা, প্যাঁিাজো; কজরা, িজিা, কেজো, ধজরা, পজিা, বজলা, বজসা, 

কশজখা; করাজত্া, ককজো, কেজবা, হজত্া, হজবা, হজলা; ককাজো, মজত্া। 

ভরবষ্যৎ অনুজ্ঞায় শজব্দর আরেজত্ও ও-কার কলখা র্ায়। কর্মে : ককাজরা, কবাজলা, কবাজসা। 

২.৪ s, ঙ : শজব্দর কশজষ প্রাসরেক কক্ষজে সাধারণভাজব অনুস্বার (s) ব্যবহৃত্ হজব। কর্মে : গাাং, 

ঢাং, পালাং, রাং, রাাং, সাং। 

ত্জব অনুস্বাজরর সজে স্বর র্যক্ত হজল ‘ঙ’ হজব। কর্মে : বাঙারল, ভাঙা, ররঙে, রজঙর। বাাংলা ও 

বাাংলাজেশ শজব্দ অনুস্বার থাকজব। 

২.৫ ক্ষ, খ : অত্ৎসম শব্দ রখজে, খুে, খুজে, খুর (গবারে পশুর পাজয়র কশষ প্রান্ত), কখত্, খ্যাপা 

ইত্যারে কলখা হজব।  

২.৬ ে, র্ : বাাংলায় প্রিরলত্ রবজেরশ শব্দ সাধারণভাজব বাাংলা ভাষার র্ধ্রেপদ্ধরত্ অনুর্ায়ী 

রলখজত্ হজব। কর্মে : কাগে, োদু, োহাে, জুলুম, কেব্রা, বাোর, হাোর। 
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ইসলাম ধম য-সাংক্রান্ত কজয়কটি শজব্দ রবকল্প রহসাজব ‘র্’ কলখা কর্জত্ পাজর। কর্মে : আর্াে, ওর্য, 

কার্া, োমার্, মুয়ার্রর্ে, কর্াহর, রমর্াে, হর্রত্। 

২.৭ মূধ যন্য ণ, েন্তয ে : অত্ৎসম শজব্দর বাোজে ‘ণ’ ব্যবহার করা র্াজব ো। কর্মে : অঘ্রাে, 

ইরাে, কাে, ককারাে, গভে যর, গুেরত্, কগাো, ঝরো, ধরে, পরাে, রারে, কসাো, হে য। 

ত্ৎসম শজব্দ ে ঠ ে ঢ-কয়র পূজব য র্যক্ত োরসকযবণ য ‘ণ’ হয়; কর্মে : কণ্টক, প্রিণ্ড, লুণ্ঠে। 

রকন্তু অত্ৎসম শজব্দর কক্ষজে ে ঠ ে ঢ-কয়র আজগ ককবল ‘ে’ হজব। কর্মে : গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, 

োন্ডা, লন্ডে। 

২.৮ শ, ষ, স : রবজেরশ শজব্দর কক্ষজে ‘ষ’ ব্যবহাজরর প্রজয়ােে কেই। কর্মে : রকশরমশ, োশত্া, 

কপাশাক, কবজহশত্, শখ, শয়ত্াে, শরবত্, শরম, শহর, শারময়াো, শাে য, কশৌরখে; আপস, 

রেরেস, মসলা, সে, সাো, সাল (বৎসর), স্মাে য, রহসাব; স্টল, স্টাইল, রস্টমার, রিে, স্টুরেজয়া, 

কস্টশে, কস্টার; ইসলাম, ত্সরলম, মুসলমাে, মুসরলম, সালাত্, সালাম; এশা, শাওয়াল, শাবাে। 

ইাংজররে ও ইাংজররের মােজম আগত্ রবজেরশ s র্ধ্রের েন্য স এবাং -sh, -sion, -ssion, -

tion প্রভৃরত্ বণ যগুে বা র্ধ্রের েন্য ‘শ’ ব্যবহৃত্ হজব। কর্মে : পাসজপাে য, বাস; কযাশ, 

কেরলরভশে, রমশে, কসশে, করশে, কস্টশে। 

কর্খাজে বাাংলায় রবজেরশ শজব্দর বাোে পররবরত্যত্ হজয় ‘স’ ‘ে’-এর রূপ লাভ কজরজে, কসখাজে 

ে-এর ব্যবহার থাকজব। কর্মে : ত্েেে, পেন্দ, রমেরর, রমরেল। 

২.৯ রবজেরশ শব্দ ও র্যক্তবণ য : বাাংলায় রবজেরশ শজব্দর আরেজত্ বণ যরবজিষ সম্ভব েয়। এগুজলা 

র্যক্তবণ য রেজয় রলখজত্ হজব। কর্মে: কস্টশে, রিে, ররাং। ত্জব অন্য কক্ষজে রবজিষ করা র্ায়। 

কর্মে : মাকযস, কশকসরপয়র, ইসরারিল।  

২.১০ হস-রিহ্ন : হস-রিহ্ন র্থাসম্ভব বেযে করজত্ হজব। কর্মে : কলকল, করজলে, কাত্, িে, 

কিক, েে, ঝরঝর, েক, েে, োক, রেশ, ত্েেে, িেিে, বলজলে, শখ, হুক। ত্জব র্রে 

অথ যরবভ্রারন্ত বা ভুল উচ্চারজণর আশঙ্কা থাজক ত্াহজল হস-রিহ্ন ব্যবহার করা কর্জত্ পাজর। কর্মে 

: উহ্, বাহ্, র্াহ্। 

২.১১ ঊর্ধ্য-কমা :  ঊর্ধ্য-কমা র্থাসম্ভব বেযে করা হজব। কর্মে : বজল (বরলয়া), হজয়, দুেে, 

িাল (িাউল), আল (আইল)।  

৩. রবরবধ 

৩.১ সমাসবদ্ধ শব্দগুরল র্থাসম্ভব একসজে রলখজত্ হজব।  

কর্মে : অদৃষ্টপূব য, অোস্বারেত্পূব য, কেশাগ্রস্ত, রপত্াপুে, পূব যপরররিত্, রবষােমরণ্ডত্, মেলবার, 

ররববার, লক্ষযভ্রষ্ট, সাংবােপে, সাংর্ত্বাক, সমস্যাপূণ য, স্বভাবগত্ভাজব। 

 2 
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রবজশষ প্রজয়ােজে সমাসবদ্ধ শব্দটিজত্ এক বা একারধক হাইজিে (-) রেজয় র্যক্ত করা র্ায়।  

কর্মে : রকছু-ো-রকছু, েল-স্থল-আকাশ, বাপ-কবো, কবো-কবটি, মা-কেজল, মা-কমজয়। 

৩.২ রবজশষণ পে সাধারণভাজব পরবত্ী পজের সজে র্যক্ত হজব ো।  

কর্মে : ভাজলা রেে, লাল কগালাপ, সুগরি ফুল, সুেীল আকাশ, সুন্দরী কমজয়, স্তব্ধ মোহ্ন। 

৩.৩ ো-বািক ‘ো’ এবাং ‘রে’-এর প্রথমটি (ো) স্বত্ন্ত্র পে রহজসজব এবাং রিত্ীয়টি (রে) সমাসবদ্ধ 

রহজসজব ব্যবহৃত্ হজব।  

কর্মে : করর ো, রকন্তু করররে। 

এোিা শজব্দর পূজব য ো-বািক উপসগ য ‘ো’ উতরপজের সজে র্যক্ত থাকজব।  

কর্মে : োবালক, োরাে, োহক। 

অথ য পররস্ফুে করার েন্য ককাজো ককাজো কক্ষজে প্রজয়ােে অনুভূত্ হজল ো-এর পর হাইজিে 

ব্যবহার করা র্ায়।  

কর্মে : ো-কগাো পারখ; ো-বলা বাণী; ো-কশাো কথা। 

৩.৪ অরধকন্তু অজথ য ব্যবহৃত্ ‘ও’ প্রত্যয় শজব্দর সজে কার-রিহ্ন রূজপ র্যক্ত ো হজয় পূণ য রূজপ 

শজব্দর পজর র্যক্ত হজব।  

কর্মে : আেও, আমারও, কালও, কত্ামারও। 

৩.৫ রেশ্চয়াথ যক ‘ই’ শজব্দর সজে কার-রিহ্ন রূজপ র্যক্ত ো হজয় পূণ য রূজপ শজব্দর পজর র্যক্ত হজব।  

কর্মে : আেই, এখেই।  

৪. ব্যরক্ত, প্ররত্ষ্ঠাে বা সাংস্থার োম  

ব্যরক্ত, প্ররত্ষ্ঠাে বা সাংস্থার োম এই রেয়জমর আওত্াভুক্ত েয়। 

৫. সাধারণভাজব ব্যবহৃত্ কবশ রকছু শজব্দর বাোে (সঠিক ও কবঠিক) বণ যানুক্ররমকভাজব পরবত্ী 

পৃষ্ঠাসমূজহ প্রোে করা হজলা। 
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ব্যবহাররক শব্দজকাষ 

(বাাংলা একাজেরমর প্ররমত্ বাাংলা বাোজের রেয়ম অনুসরজণ) 

অ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

অাংশীোর অাংরশোর অেীকারবদ্ধ অেীকারাবদ্ধ 

অাংশীোররত্ব অাংশীোরত্ব অঙ্গুরল অঙ্গুলী 

অাংশীোরর অাংশীোরী অরিন্তেীয় অরিন্তযেীয় 

অকস্মাৎ অকস্যাৎ অচ্ছুত্ অচ্ছুৎ 

অকাট্য অকাঠ্য অঞ্জরল অঞ্জলী 

অকুণ্ঠ অকুন্ঠ অণু অনু 

অগরণত্ অগরেত্ অণুবীক্ষণ অনুবীক্ষণ 

অগুেরত্ অগুণরত্ অত্ঃপর অত্পর 

অগ্ন্যাশয় অগ্ন্াশয় অত্লান্ত অত্লন্ত 

অগ্ন্যযৎপাত্ অগ্ন্যৎপাত্ অরত্ক্রমণীয় অরত্ক্রমেীয় 

অগ্রগণ্য অগ্রগন্য অরত্রথপরায়ণ অরত্রথপরায়ে 

অগ্রহায়ণ অগ্রহায়ে অরত্রঞ্জে অরত্রঞ্জণ 

অরগ্রম অগ্রীম অত্ীরন্দ্রয় অরত্ন্দ্রীয় 

অঘ্রাে অঘ্রাণ অত্ীব অরত্ব 

অঙ্ক অাংক অত্যরধক অত্যারধক 

অঙ্কে অাংকে অদ্ভযত্ অদ্ভূত্ 

অঙ্কুর অাংকুর অযারপ অযরপ 

অেে অেণ অযাবরধ অযাবধী 

অোরে অোেী অধঃপত্ে অধপত্ে 

অোর অাংগার অধস্তে অধঃস্তে 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

অরধকারী অরধকারর অনুপ্রারণত্ অনুপ্রারেত্ 

অরধগ্রহণ অরধগ্রহে অনুজপ্ররণা অনুজপ্ররো 

অরধবাসী অরধবারস অনুবাে অনূবাে 

অধীর অরধর অনুভূরত্ অনুভুরত্ 

অধীশ্বর অরধশ্বর অনুর্ায়ী অনুর্ারয় 

অধুো অধূো অনুশীলে অনুশীলণ 

অধধর্ য অধধর্য্য অনুশীলেী অনুশীলরে 

অজধাগরত্ অধঃগরত্ অনুজশািো অনুজসািো 

অেবসায় অোবসায় অনুষে অনুসে 

অেি অের অনুসরিৎসা অনুসরিত্সা 

অেমেীয় অেমণীয় অনুস্বর  অনুস্বার 

অোোরয় অোোয়ী অনুসারী অনুসারর 

অোবারে অোবােী অনূরেত্ অনুরেত্ 

অোবাসী অোবারস অনূর্ধ্য অনূধ য/অনুর্ধ্য 

অোহারী অোহারর অন্তঃকরণ অন্তকরণ 

অোহূত্ অোহুত্ অন্তঃকলহ অন্তকযলহ 

অরেন্দয অরেন্দ অন্তঃসত্ত্বা অন্তঃসতা 

অরেব যাণ অরেব যাে অন্তঃসারশূন্য অন্তসারশূন্য 

অেীহা অরেহা অন্তরে অন্তরাংগ 

অনুকরণ অনুকরে অন্তররক্ষ অন্তরীক্ষ 

অনুকরণীয় অনুকরেীয় অন্তরে যরহত্ অন্তরে যহীত্ 

অনুকূল অনুকুল অন্তব যত্ী অন্তবত্ী 

অনুক্রমরণকা অনুক্রমরেকা অন্তভু যক্ত অন্তভূ যক্ত 

অনুগামী অনুগারম অন্তমু যখী অন্তমু যরখ 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

অন্তর্ যামী অন্তর্ যারম অবলীলা অবরললা 

অরন্তম অন্তীম অবশ্যম্ভাবী অবশ্যম্ভারব 

অজন্তযরষ্ট অজন্তযরষ্টয অবাঙারল অবাঙালী 

অজেষণ অজেষে অরবক্রীত্ অরবরক্রত্ 

অপকাররত্া অপকারীত্া অরবমৃশ্য অরবমৃষ্য 

অপকারী অপকারর অরবসাংবােী অরবসাংবারে 

অপক্ব অপক্ক অভয়ারণ্য অভয়রান্য 

অপরাহ্ণ অপরাহ্ন অভাবী অভারব 

অপররণামেশী অপররোমেশী অরভেীত্ অরভরেত্ 

অপররষ্কার অপররস্কার অরভমুখী অরভমুরখ 

অপরীরক্ষত্ অপররক্ষীত্ অরভরুরি অরভরুিী 

অপরূপ অপরুপ অরভলাষ অরভলাশ 

অপরিয়মাণ অপসৃয়মাণ অভীষ্ট অভীষ্ঠ 

অপহরণ অপহরে অভুক্ত অভূক্ত 

অজপক্ষমাণ অজপক্ষমাে অভূত্পূব য অভুত্পূব য 

অপ্রকৃরত্স্থ অপ্রকৃত্স্থ অভযন্তরীণ অভযন্তরীে 

অবগাহে অবগাহণ অভযস্ত অভযস্থ 

অবগুণ্ঠে অবগুন্ঠে অভুযত্থাে অভুযথাে 

অবজিত্ে অবজিত্ো অমজোজর্ারগত্া অমজোজর্াগীত্া 

অবত্ররণকা অবত্ররেকা অমজোজর্াগী অমজোজর্ারগ 

অবত্ারণা অবত্ারো অমরত্ব অমরত্ত্ব 

অবত্ীণ য অবত্ীে য অমানুরষক অমােরসক 

অবজরাহণ অবজরাহে অমাবস্যা অমাবশ্যা 

অবণ যেীয় অবে যেীয় অরমত্ব্যরয়ত্া অরমত্ব্যয়ীত্া 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

অরমত্ব্যয়ী অরমত্ব্যরয় অশ্বত্থ অশ্বথ 

অরমত্ভাষী অরমত্ভারষ অশ্রু অশ্রুেল 

অরণ্য অরন্য অসাংগত্ অসেত্ 

অরুণ অরুে অসমীিীে অসমীরিে 

অধ যােী অধ যারে অস্তগামী অস্তগারম 

অধ যারেেী অধ যারেরে অহাংকার অহঙ্কার 

অপ যণ অপ যে অযাকরসজেন্ট একরসজেণ্ট 

অব যািীে অব যারিে অযােজভাজকে এেজভাজকে 

অলাংকরণ অলঙ্করণ অযারভরেউ এরভরেউ 

অলাংকার অলঙ্কার অযাম্বযজলন্স এম্বযজলন্স 

অল্পস্বল্প অল্পসল্প অযালবাম এলবাম 

অশরে অশেী অযালারেয এলারেয 

অশরীরী অশরীরর অযারসে এরসে 

অশালীে অশারলে অযারসস্টযান্ট এরসজস্টন্ট 

অশীরত্পর অরশত্ীপর অযাজসারসজয়শে এজসারসজয়শে 
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আ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

আইরে আইেী আগাজগািা আগাজগারা 

আউরলয়া আওরলয়া আগাপােত্লা, 

আগাপাশত্লা 

আগাপাসত্লা 

আাংো আঙো আগামী আগারম 

আাংটি আঙটি আজগ্ন্য়রগরর আজগ্ন্য়রগরী 

আঁকাবাঁকা আঁকাবাকা আগ্রাসী আগ্রারস 

আঁরখ আরখ আঙুর আঙ্গুর 

আঁি আি আঙুল আঙ্গুল 

আঁিি আিি আেিাজো আেরাজো 

আঁিিাজো আিিাজো আেও আজো 

আঁিল আিল আেগুরব আেগুবী 

আঁরিল আরিল আেরাইল আর্রাইল 

আঁেলা আেলা আোরে আোেী 

আঁটুরে আঁটুেী আোে আর্াে 

আঁত্কাজো আত্কাজো আোনুলরম্বত্ অোনুলরম্বত্ 

আঁত্াত্ আত্াত্ আোশ আঠাশ 

আঁতুিঘর আঁতুরঘর আঠাজরা আঠার 

আঁধার আধার আিত্োরর আিত্োরী 

আখিা আখরা আিজমািা আিজমারা 

আগন্তুক আগুন্তুক আিম্বর আরম্বর 

আগমেী আগমরে আণরবক আেরবক 

আগস্ট আগষ্ট আত্ঙ্ক আত্াংক 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

আত্ত্ায়ী আত্ত্ারয় আিগারে আিগােী 

আত্রোরে আত্রোেী আিজসাস, আপজসাস আিজসাশ 

আত্শবারে আত্শবােী আবগারর আবগারী 

আরত্থ্য আরথত্য আবরণ আবরে 

আরত্শর্য্ আরত্শার্য্ আবরণী আবররণ 

আতীকরণ আত্মীকরণ আবরু আব্রু 

আত্মসমপ যণ আত্মসমপ যে আবারে আবােী 

আত্মসাৎ আত্মসাত্ আবারও আবাজরা 

আত্মস্থ আত্মস্ত আবাহে আবহে 

আত্মীয় আত্নীয় আরবর আবীর 

আত্মীয়ত্া আরত্ময়ত্া আরবভূ যত্ আরবভু যত্ 

আজত্মাৎসগ য আজত্মাসগ য আরবষ্কার আরবস্কার 

আেমশুমারর আেমশুমারী আরবষ্ট আরবষ্ঠ 

আেরণীয় আেরেীয় আজবগপ্রবণ আজবগপ্রবে 

আরেষ্ট আরিষ্ট আভরণ আবরণ 

আযন্ত আযান্ত আমোরে আমোেী 

আজযাপান্ত আযপান্ত আমন্ত্রণ আমন্ত্রে 

আোরি আোরর আমরণ আমরে 

আেীত্ আরেত্ আমসত্ত্ব আমসত 

আনুকূল্য আনুকুল্য আমাশয় অমাশয় 

আনুষরেক আনুসরেক আরমর আমীর 

আপৎকালীে আপেকালীে আরমষ আরমশ 

আপস আজপাস, আজপাশ আরমষজভােী আরমষজভারে 

আরপল আপীল আরমষাশী আরমশারষ 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

আয়ত আয়ত্ব আজলািে আজলারে 

আয়াস আয়াশ আশকারা আসকারা 

আয়ুষ্কাল আয়ুস্কাল আশঙ্কা আশাংকা 

আজয়রশ আজয়শী আশাত্ীত্ আশারত্ত্ 

আরেয আররে আশাবােী আশাবারে 

আররত্ আরত্ী আরশস আশীষ 

আরোরল আে যালী আশীব যাে আরশব যাে 

আররব আরবী আরশ্বে আরশ্বণ 

আরশ আরস আেয়ী আেরয় 

আররশ আরশী আষাঢ় আষাি 

আরজশালা আরজসালা আজষ্টপৃজষ্ঠ আজষ্ঠপৃজষ্ঠ 

আজরাহণ আজরাহে আসারম আসামী 

আজরাহী আজরারহ আস্তরণ আস্তরে 

আরত্য আররত্ আস্তাকুুঁি আঁস্তাকুর 

আর্দ্ য আর্দ্ আস্তীণ য আস্তীে য 

আলাংকাররক অলাংকাররক আস্ফালে আষ্ফালে 

আলপো আল্পো আস্বােে আশ্বােে 

আলবত্ আলবৎ আহরণ আহরে 

আলমারর আলমারী আহার্ম্ক আহর্ম্ক 

আলজসরম আলজসমী আহারী আহারর 

আলাপী আলারপ আহুত্ আহূত্ 

আরলেে আলীেে আহ্লারেেী আহ্লারেরে 
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B B/C 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ইউোরে ইউোেী ইরারে ইরােী 

ইউজেসজকা ইউজেজস্কা ইরাবত্ী ইরাবরত্ 

ইউজরশীয় ইউজররশয় ইলজশগুুঁরি ইলজশগুরি 

ইাংজররে ইাংজরেী ইজলকরিক ইজলরিক 

ইঁিজি ইিজি ইশ ইস 

ইঁদুর ইদুর ইশত্াহার, ইশজত্হার ইজস্তহার 

ইঁিামাে ইিামাে ইরষ্টকুটুম ইরস্টকুটুম 

ইরেত্ ইাংরগত্ ইসলারম ইসলামী 

ইেজত্মা এজস্তমা ইরস্তরর ইরস্তরী 

ইোরাোরর ইোরাোরী ইহুরে ইহুেী 

ইত্রারম ইত্রামী ঈপ্সা ইপ্সা 

ইত্স্তত্ ইত্ঃস্তত্ ঈরপ্সত্ ঈরস্পত্ 

ইত্ঃপূজব য ইজত্াপূজব য ঈষ যণীয় ঈষ যরণয় 

ইজত্ামজে ইরত্মজে ঈষ যা ইষ যা 

ইোেীাং ইোরোং ঈষ যারেত্ ইষ যারেত্ 

ইেজেকশে ইজঞ্জকশে ঈষ যাপরায়ণ ইষ যাপরায়ণ 

ইন্দ্ররেৎ ইন্দ্ররেত্ ঈষ যালু ইষ যালু 

ইরন্দ্রয় ইন্দ্রীয় ঈশাে ইশাে 

ইবরলস ইবরলশ ঈশােজকাণ ইশােজকাণ 

ইবােত্ এবােত্ ঈশ্বর ইশ্বর 

ইমাে ঈমাে ঈশ্বরজপ্রম ইশ্বরজপ্রম 

ইয়ারকয ইয়াররক ঈষৎ ঈষত্ 
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D 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

উই উঁই উজতালে উতলে 

উঁচু উচু উতযক্ত উত্যক্ত 

উগ্রিণ্ডী উগ্রিরণ্ড উত্থাে উত্থাণ 

উেল উচ্ছ্বল উদ রগরণ উদ্গীরে 

উরেষ্ট উরচ্চষ্ট উদ ঘােে উেঘােে 

উেৃৃ্ঙ্খল উেৃাংখল উদ জবগ উজিগ 

উচ্ছ্বাস উোস উদ ভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত 

উোি উোর উদ র্াপে উের্াপে 

উরের উেীর উিীপো উরিপো 

উজ্জ্বল উজ্জল উজিশ (গন্তব্য) উজিশ্য 

উড্ডয়ে উড্ডয়ণ উজিশ্য (অরভপ্রায়) উজিশ 

উৎকণ্ঠা উত্কন্ঠা উদ্ধার উিার 

উৎকীণ য উৎকীে য উদ্ভাবেী উদ্ভাবরে 

উৎজকাি উত্জকাি উদ্ভূত্ উদ্ভযত্ 

উৎসাহী উৎসারহ উযমী উযরম 

উতরণ উতরে উযাে উযাণ 

উতরসূরর উতরসূরী উজযাগী উজযারগ 

উতরারধকারী উতরারধকারর  উজযাক্তা উযক্তা 

উতরীয় উতররয় উেআরশ ঊেআরশ 

উতজরাতর উজতাজরাতর উেিরেশ ঊেিরেশ 

উতীণ য উতীে য উেরেশ ঊেরেশ 

উত্তুে উতুযে উেেব্বই ঊেেব্বই 

উত্তুজর উতজর উেসতর ঊেসতর 
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উ ঊ/ঋ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

উরেশ ঊরেশ ঊেরোংশ উেরোংশ  

উপকূল উপকুল ঊেরবাংশ উেরবাংশ 

উপক্রমরণকা উপক্রমরেকা ঊরু (হাঁটু) উরু 

উপগ্রহ উপ-গ্রহ ঊর্ধ্য উর্ধ্য 

উপেীব্য উপরেব্য ঊর্ধ্যগামী ঊর্ধ্যগারম 

উপিীপ উপরিপ ঊর্ধ্যত্ে ঊধ যত্ে 

উপরবষ্ট উপরবষ্ঠ ঊর্ধ্যজলাক উধ যজলাক 

উপলক্ষয উপলক্ষ ঊর্ধ্যাে উধ যাে 

উপলরব্ধ উপলরদ্ধ ঊরম য উমী 

উপশম উপসম ঊষর উষর 

উব যশী উব যরশ ঊহয (অনুক্ত) উহয 

উলরক উল্কী ঋণ ঋে 

উেম্ফে উলম্ফে ঋজু ঋর্য 

উোস উোশ ঋণজখলারপ ঋণজখলাপী 

উরেরখত্ উজেরখত্ ঋণগ্রহীত্া ঋণগ্ররহত্া 

উজেখজর্াগ্য উজেখজর্াগ ঋণাত্মক ঋোত্মক 

উশুল উসুল ঋণী ঋরে 

উষা ঊষা ঋরত্বক ঋরত্মক 

উষ্ণ উষ্ণা ঋদ্ধ ঋি 

উষ্মা উস্মা ঋরদ্ধমাে ঋরদ্ধমাণ 

উসকারে উস্কারে ঋরষ ঋষী 

উশখুশ উসখুশ ঋরষত্ব ঋরষত্য 

উহয (বহেীয়) ঊহয   
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এ এ/ঐ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

এইেস এইড্স এখেই এখরে 

এঁজকজেঁজক এঁজকজবজক এগাজরা এগার 

এঁজে  এজে  এেমারল এেমালী 

এঁজেল এজেল এেলাস এেলাশ 

এককাট্টা একাট্টা এত্ৎসজত্ত্বও এত্েসজত্ত্বও 

একগুুঁজয় একগুজয় এত্দ্দ্বারা এত্িারা 

একজঘজয় একজেঁজয় এন্তার এেত্ার 

একত্রিা এক ত্রিা এমত্াবস্থায় এমত্বস্থায় 

একে একরেত্ এমেও এমজো 

একবীেপেী একবীেপরে এলারি এলািী 

একারকত্ব একাকীত্ব এজলাজকশী এজলাজকরশ 

একাকী একারক এজলাজমজলা এজলাজমল 

একাজেরম একাজেমী এরশয়া এরসয়া 

একােশী একােরশ এশীয় এরশয় 

একারেক্রজম একারধক্রজম এসরাে এিাে 

একান্নবত্ী একান্নবরত্য এজস্টে এজষ্টে 

একারশ একাশী ঐকত্াে ঐকযত্াে 

একীকরণ একীকরে ঐকমত্য ঐকযমত্ 

একীভূত্ একীভুত্ ঐকয ঐকত্া 

এক্ষুরে এক্ষুরণ ঐকযবদ্ধ ঐকবদ্ধ 

এক্সজিঞ্জ একজিঞ্জ ঐন্দ্রোরলক ইন্দ্রোরলক 

এক্স-কর এক্সজর ঐশ্বররক ইশ্বররক 

এখরত্য়ার এরক্তয়ার ঐশ্বর্ যবাে ঐশ্বর্ যবাণ 
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ও ঔ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ওই ঐ ঔরিত্য ঔরিত্ব 

ওকালত্োমা ওকালরত্োমা ঔজ্জ্বল্য উজ্জ্বল্য 

ওেে ওর্ে ঔৎসুকয ঔৎসুক 

ওত্জপ্রাত্ ওত্ঃজপ্রাত্ ঔোর্ য উোর্ য 

ওপিাজো উপিাজো ঔোসীন্য ঔোরসন্য 

ওভারোইম ওবারোইম ঔদ্ধত্য ঔদ্ধত্ব 

ওয়ারকবহাল ওয়াজকবহাল ঔপরেজবরশক উপরেজবরশক 

ওয়াররশ ওয়াররস ঔপন্যারসক উপন্যারসক 

ওয়াহারব ওয়াহাবী ঔরস ঔরশ 

ওলে-পালে উলে-পালে ঔষধালয় ওষুধালয় 

ওলন্দাে উলন্দাে ঔষরধ ঔষুরধ 

ওষরধ ওষধী   

ওষুধ ঔষুধ   

ওষ্ঠ ওষ্ট   

ওস্তারে ওস্তােী   

ওরহ অরহ   
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ক 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

কই বক কররণক কররেক 

কখজো কখেও করণীয় করেীয় 

কখজোই কখেওই করবী কররব 

কঙ্কণ কঙ্কে কজপ যাজরশে করজপাজরশে 

কঙ্কাল কাংকাল কররত্কম যা কররৎকম যা 

করি কিী করুণ করুে 

কঞ্জুস কঞ্জুষ কজরাোরর কজরাোরী 

কটু কটূ কণ য কে য 

কিিা করিা কপূ যর কপু যর 

কণা কো কম যিারী কম যিারর 

কণ্টক কন্টক কম যসূরি কম যসূিী 

কণ্ঠ কন্ট কমী করম য 

কণ্ঠযর্ধ্রে কণ্ঠর্ধ্রে কষ যণ কষ যে 

কজথাপকথে কথজপাকথে কলঙ্ক কলাংক 

কোরিৎ কোরিত্ কলরম কলমী 

কোরপ কোপী কলরস কলসী 

কেকিাঁপা কেকিাপা কলুষ কলুস 

করেষ্ঠ করেষ্ট কজলারে কজলােী 

কবি কবে কল্যাণ কল্যাে 

কবরে করি কশাঘাত্ কষাঘাত্ 

করবরারে করবরােী কষ কশ 

কমেীয় কমণীয় কষা কশা 

কজয়রে কজয়েী কসরত্ কসরৎ 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

কসাই কশাই কােজমাো কাঠজমাো 

কাওয়ারল কাওয়ালী কাঠরবিারল কাঠরবিালী 

কাঁকিা কাকিা কাণ্ড কান্ড 

কাঁকজরাল কাকজরাল কাোঘুষা কাোঘুসা 

কাঁিকলা কািকলা কান্ডারর কাণ্ডারর 

কাঁিা কািা কামরাঙা কামরাো 

কাঁরি কারি কারমেী কারমরে 

কাঁচুমাচু কাচুমাচু -কামী -কারম 

কাঁো কাো কায়মজোবাজকয কাজয়ামজোবাজকয 

কাঁঠাল কাঠাল কাজয়রম কাজয়মী 

কাঁথা কাথা কারচুরপ কারচুরব 

কাঁোকাো কাোকাো কারণ কারে 

কাঁপে কাপে কারিযউ কাররিউ, কারফু 

কাঁসা কাসা কারবারর কারবারী 

কাঁরস (কাঁসার থালা) কাঁরশ কারসারে কারসােী 

কাকত্াড়ুয়া কাকত্ারুয়া কারাবরন্দ কারাবন্দী 

কাকরল কাকলী কারারক্ষী কারাররক্ষ 

কারক কাকী কাররগরর কাররগরী 

কাঙাল কাোল -কারী -কারর 

কারঙ্ক্ষত্ কারঙ্খত্ কারে যশ কারে যস 

কাি কাঁি কাপ যণ্য কাপ যন্য 

কািা (জধায়া) কাঁিা কাজপ যে কারজপে 

কাোরর কাোরী কার্ যকর কার্ যকরী 

কারে কােী কার্ যকাররত্া কার্ যকরত্া 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

কাল য মাকযস কাল য মাক্সয কুণ্ডলী কুণ্ডরল 

কালজক্ষপণ কালজক্ষপে কুেরত্ কুেরৎ 

কালধবশাখী কালধবশারখ কুজপাকাত্ কুজপাকাৎ 

কালজবাজশরখ কালজবাজশখী কুমকুম কুঙ্কুম 

কাজলা (রাং) কাল কুমারী কুমারর 

কাশ্মীর কারশ্মর কুরমর কুমীর 

কাশ্মীরর কাশ্মীরী কুমুরেেী কুমুরেরে 

কারহরে কারহেী কুম্ভীরাশ্রু কুরম্ভরাশ্রু 

রকাংবেরন্ত রকাংবেন্তী কুলাোর কুলাাংগার 

রকরিৎ রকরিত্ কুলীে কুরলে 

রকরণ রকরে কুশলী কুশরল 

রকরীে রকররে কুশীলব কুরশলব 

রকশরমশ রকসরমস কুজহরল কুজহলী 

রকশলয় রকসলয় কূেেীরত্ কুেেীরত্ 

রকষারে রকষাণী কূপ কুপ 

কীত্যে রকত্যে কূপমণ্ডূক কূপমণ্ডুক 

কীরত্যোশা কীরত্যোষা কৃচ্ছ্র কৃচ্ছ্রত্া 

কুুঁজো কুজো কৃচ্ছ্রসাধে কৃচ্ছ্রত্াসাধে 

কুুঁরি কুরি কৃরত্ কৃত্ী 

কুুঁজি কুজি কৃপণ কৃপে 

কুরক্ষগত্ কুক্ষীগত্ কৃপাণ কৃপাে 

কুিক্রী কুিরক্র কৃরম কৃমী 

কুটির কুেীর কৃষ্ণচূিা কৃষ্ণচুিা 

কুণ্ঠা কুন্ঠা কৃষ্ণপক্ষ কৃষ্ণপরক্ষ 

 4 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

কেঁজিা ককজিা ককৌশলী ককৌশরল 

ককরে কক.রে. ক্বরিৎ ক্বরিত্ 

ককেরল ককত্রল কযাঙারু কযাোরু 

ককত্াদুরস্ত ককত্ােরস্থ কযােটিে কযারণ্টে 

ককত্ারব ককত্াবী কযােসার কযান্সার 

ককরন্দ্রক ককন্দ্রীক কযাপসুল কযাপশুল 

ককন্দ্রীয় ককরন্দ্রয় ক্রীিেক ক্রীিােক 

ককবল ককবলমাে ক্রীিাজমােী ক্রীিাজমারে 

ককরমকযাল ককরমজকল ক্রীত্োস রক্রত্োস 

ককরারে ককরােী ক্রূর ক্রুর 

ককজলঙ্কারর ককজলঙ্কারী কক্রািপে কক্রারপে 

ককশরী ককশরর ক্লাস ক্লাশ 

ককশী ককরশ ক্লীব রক্লব 

বকরিয়ত্ বকরিয়ৎ কক্লশ কক্লস 

ককাঁকিা ককাকিা ক্ষণ ক্ষে 

ককাঁিকাজো ককািকাজো ক্ষরেয় ক্ষেীয় 

ককাণ ককাে ক্ষরণ ক্ষরে 

ককাজত্ায়ারল ককাজত্ায়ালী রক্ষপ্র ক্ষীপ্র 

ককাো ককাণা ক্ষীণ ক্ষীে 

ককাোকুরে ককাণাকুরণ ক্ষুণ্ণ ক্ষুন্ন 

ককারআে ককারাণ ক্ষুৎরপপাসা ক্ষুেরপপাসা 

ককারবারে ককারবােী ক্ষুরন্নবৃরত ক্ষুরণ্ণবৃরত 

ককৌুঁসুরল ককৌসুরল ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্ধ 

ককৌতূহলী ককৌতুহরল কক্ষপণ কক্ষপে 
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খ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

খই বখ খামজখয়ারল খামজখয়ালী 

খিাৎ খিাত্ খাজয়শ খাজয়স 

খি/খিকুজো খর/খরকুো খারারব খারারপ 

খিম খরম খালারস খালাসী 

খরি/খরিমাটি খরর/খররমাটি খারস খাসী 

খড়্গ খিগ রখচুরি রখচুরর 

খণ্ড খন্ড রখিরক রখিকী 

খণ্ডে খণ্ডে খু ুঁটি খুটি 

খত্ো খৎো খু ুঁত্ খু ুঁৎ 

খরবশ খরবস খুজে ক্ষুজে 

খজয়রর খজয়রী খুেশুটি খুেসু ুঁটি 

খরজগাশ খরজগাস খুপরর খু ুঁপরর 

খসখজস খশখজশ খুবসুরত্ খুবসুরৎ 

খসিা খসরা খুশরক খুশকী 

খাঁিা খািা খুরশমজত্া খুরশমত্ 

খাঁে খাে কখত্ কক্ষত্ 

খাঁেকাো খােকাো কখো (হারত্ ধরার িাঁে) খ্যাো 

খাঁটি খাটি কখয়াত্রর কখয়াত্রী 

খাঁিা খািা কখয়ারল কখয়ালী 

খারক খাকী কখলাধুলা কখলাধূলা 

খাোশ খাোস কখলাপ কখলাি 

খাজো খাে কখলুজি কখলুজর 

খােোরে খােোেী কখজলায়াি কখজলায়ার 

খারেকো খারণকো কখসারত্ কখসারৎ 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

কখসারর কখসারী খ্যাঁকরশয়াল কখকরশয়াল 

কখাঁে কখাে খ্যাঁকারে খ্যাকারে 

কখাঁোখু ুঁরে কখাঁোখুরে খ্যািাজখরি খ্যািাখ্যারি 

কখাঁো কখাো খ্যাত্োমা খ্যাত্ণামা 

কখাঁিা কখািা খ্যারত্ খ্যাত্ী 

কখাঁপা কখাপা খ্যারত্মাে খ্যারত্মাণ 

কখাঁয়াি কখাঁয়ার খ্যাোজো কখোজো 

কখাে কক্ষাে খ্যাপা (রক্ষপ্ত) কখপা 

কখাোই কখাঁোই খ্যাপারম কখপারম 

কখারাক কখািাক খ্যামো কখমো 

কখালস কখালশ রিষ্ট রিস্ট 

কখালাসা কখালাশা রিষ্টাে রিস্টাে 

কখাশামুরে কখাসামুরে রিষ্টাব্দ রিস্টাব্দ/খৃস্টাব্দ 

কখাসপাঁিিা কখাসপাঁিরা   
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গ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

গগে গগণ গরত্জরাধক গরত্-করাধক 

গচ্চা গো গরেেরশে গরেেরসে 

গেল গর্ল গন্ডা গণ্ডা 

গোরর গোরী গজবষণা গজবষো 

গড্ডরলকা গড্ডারলকা গম্ভীর গরম্ভর 

গিপিত্া গিপরত্া গম্ভীরা গরম্ভরা 

গিবি গিবর গরাে গরাণ 

গরিমরস গররমরস গররব গরীব 

গণ গে গররমা গরীমা 

গণ-অভুযত্থাে গণঅভুযত্থাে গরীয়সী গররয়সী 

গণ-আজন্দালে গণআজন্দালে গরীয়াে গররয়াে 

গণক গেক গভযবত্ী গভযবরত্ 

গণত্ন্ত্র গেত্ন্ত্র গভযস্থ গভযস্ত 

গণো গেো গলগণ্ড গলগন্ড 

গণসাংগীত্ গণসেীত্ গলোঙ্ক গলোাংক 

গরণকা গরেকা গলোরল গলোলী 

গরণত্ গরেত্ গলাধঃকরণ গলাধকরণ 

গরণ্ড গরন্ড গলাবারে গলাবােী 

গণ্ডূষ গণ্ডুষ গল্পসল্প গল্পস্বল্প 

গণ্য গন্য গহোপে গয়োপে 

গণ্যমান্য গন্যমান্য গরহে গহীে 

গৎ (সাংগীজত্র কবাল) গঁৎ গাাংরিল গাঙরিল 

গত্যন্তর গত্যান্তর গাঁইগুুঁই গাইগুই 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

গাঁইরত্ গাঁইত্ী রগররপথ রগরীপথ 

গাঁো গাো রগেযা গীেযা 

গাঁোখুরর গাঁোজখারর গীত্া রগত্া 

গাঁেেিা গােেিা গুুঁিা/গুুঁজিা গুুঁরা/গুুঁজরা 

গাঁট্টাজগাট্টা গাট্টাজগাট্টা গুুঁরি গুরি 

গাঁথা (গ্ররন্থত্ করা) গাথা গুইসাপ গুুঁইসাপ 

গাঁো (ফুল) গাো গুণ গুে 

গাজেয় গাাংজগয় গুরণত্ক গুরেত্ক 

গােগােিা গােগােরা গুণী গুেী 

গারে গােী গুো গুণা 

গারণ্ডব গাণ্ডীব গুন্ডা গুণ্ডা 

গািল গাঁিল গুপ্তিরবৃরত  গুপ্তির-বৃরত  

গাজিায়াে গাজরায়াে গুমর গুজমার 

গাথা (কারহরেকাব্য) গাঁথা গুরুোরয়ত্ব গুরু োরয়ত্ব 

গারভ গাভী গুরল গুলী 

গাম্ভীর্ য গাম্ভীর্য্য গূঢ় গুঢ় 

গায়রক গায়কী গৃহস্থারল গৃহস্থালী 

গায়েী গায়রে গৃহায়ণ গৃহায়ে 

গাজয়রব গাজয়বী গৃরহণী গৃরহেী 

গাহ যস্থয গাহ যস্থ গৃহীত্ গৃরহত্ 

রগরেজসাো রগরণজসাো কগাঁি কগাি 

রগরন্ন রগন্নী কগাঁয়ার কগায়ার 

রগবত্ গীবত্ কগাঁয়াতুযরম কগায়াতুযরম 

রগররগটি রগররগেী কগাো কগাণা 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

কগামিা কগামরা রগ্রস গ্রীস 

কগারা কগাঁরা গ্রীবা রগ্রবা 

কগালারম কগালামী গ্রীষ্ম গ্রীস্ম 

কগাশত্  কগাস্ত কগ্রপ্তার, কগ্রিত্ার কগ্রপত্ার 

কগাশালা কগাসালা বগ্ররষ্মক বগ্রষ্মীক 

কগাষ্ঠী কগারষ্ঠ গ্রযাচুইটি গ্রাচুইটি 

কগাসল কগােল গ্রযাজুজয়ে গ্রাজুজয়ে 

কগৌণ কগৌে গ্রযাোইে গ্রাোইে 

গ্রহণ গ্রহে গ্লারে গ্লারণ 

গ্রহীত্া গ্ররহত্া গ্লারেকর গ্লারণকর 

গ্রামীণ গ্রামীে গ্লারেমা গ্লারণমা 

রগ্রক গ্রীক গ্লাস  কগলাস 
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ঘ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ঘেকারল ঘেকালী ঘুঙুর ঘুঙ্গুর 

ঘেো-উতর ঘেজোতর ঘুণ ঘূণ/ঘুে 

ঘেোবরল ঘেোবলী ঘুণাক্ষজর ঘুোক্ষজর 

ঘেোবহুল ঘেোবহূল ঘুপরি ঘুপরস 

ঘটিকা ঘেীকা ঘুস ঘুষ 

ঘণ্টা ঘন্টা ঘুরস ঘুরষ 

ঘরেষ্ঠ ঘরেষ্ট ঘূণ যে ঘূণ যণ 

ঘেীভূত্ ঘেীভুত্ ঘূণ যমাে (ঘুরজে এমে) ঘূণ যায়মাে 

ঘরকুজো ঘরকূজো ঘূরণ য ঘুরণ য/ঘূণী  

ঘরমুখী ঘরমুরখ ঘূণ্যযমাে (জঘারাজো 

হজে এমে) 

ঘুণ্যযমাে 

ঘষ যণ ঘষ যে ঘৃণা ঘৃো 

ঘাঁোঘাঁটি ঘাোঘাটি কেঁষা কঘষা 

ঘাঁটি ঘাটি কঘাষণা কঘাষো 

ঘুুঁটি ঘুটি ঘ্রাণ ঘ্রাে 

ঘুঘু ঘুগু ঘ্রাজণরন্দ্রয় ঘ্রাজণন্দ্রীয় 
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ি 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

িওিা িওরা িাঁপা (ফুল) িাপা 

িক্কর িজক্কার িাকরর িাকুরী 

িক্রী িরক্র িাঙা িাো/িাাংগা 

িঞ্চু িষ্ণু িাতুরী িাতুরর 

িিকগাে িরকগাে িাতুর্ য িাতুর্ যত্া 

িিাই উত্রাই িরাই-উৎরাই িাপরাশ িাপরাস 

িড়ুই িিাই িামিা িামরা 

িণ্ডী িরণ্ড িামুণ্ডা িামুন্ডা 

িতুঃসীমা িতুসীমা িাজমরল িাজমলী 

িতুরে িতুরাংগ িারণ িারে 

িতুভু যে িতুভূ যে িাল, িাউল িাইল 

িতুজষ্কাণ িতুজকযাণ িালকুমিা িালকুমরা 

িতুষ্পে িতুপ যে িাষাভুষা িাষাভূষা 

িতুষ্পাশ্বয িতুপ যাশ্বয িারষ িাষী 

িত্বর িতর রিি (িােল) রির 

িররক িিরক রিিা রিঁিা 

িরণ িরে রিত্ রিৎ 

িরমপরন্থ িরমপন্থী রিত্পোাং রিৎপোাং 

িরাজো িিাজো রিৎকার িীৎকার 

িলেশরক্ত, িলেরক্ত িলৎশরক্ত রিোঙ্কে রিোঙ্কণ 

িাঁই িাই রিমরে রিমেী 

িাঁো িাো রিরঞ্জীব রিররঞ্জব 

িাঁেরে িাঁেেী রিরুরে রিরুেী 

 5 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

রিজলজকাঠা রিলাজকাঠা বিরত্ বিত্ী 

রিোরে রিোেী কিাঙা কিাো 

চুরি (হাজত্ পরার) চুরর কিারািালারে কিারািালােী 

চুজোপু ুঁটি চুজোপুটি কিাস্ত কিাশ্ত 

-চুম্বী -চুরম্ব কিৌরির কিৌরিি 

চুরমার চুিমার কিৌপরে কিৌপেী 

চুলকারে চুলকােী কিৌররে কিৌরেী 

চুরে চুেী কিৌর্ যবৃরত কিৌর্য্যবৃরত 

চূিা চুিা িযাাংিারম িযাাংিামী 

চূিান্ত চুিান্ত িযাঁিাজমরি িযািাজমরি 

চূণ য চূে য িযাজন্সলর িযােজসলর 

চূষ্য কিাষ্য িযাপো িযাপ্টা 

কিঁজেপু ুঁজে কিঁজেপুজে িযাররটি কিররটি 

বিত্ন্য বিত্ণ্য িযালা কিলা 

বিত্ারল বিত্ালী   
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ে 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

েেভে েেভাংগ রিঁিজক রেিজক 

েেীজসো েরেজসো রেেরকরে রেেকারে 

েদ্মজবশী েদ্মজবরশ রের্দ্াজেষণ রের্দ্াজেষে 

েন্দপত্ে েজন্দাপত্ে রের্দ্াজেষী রের্দ্াজেরষ 

েন্দমাধুরী েন্দমাধুরর রেেত্াইকারী রেেত্াইকারর 

েন্নোিা েন্নোরা ছুুঁজিা ছুজিা 

েলিাতুরী েলিাতুরর ছুজোছুটি ছুজোছুেী 

েলাৎ েলাত্ কিঁিা কেিা 

োইোরে োইোেী কেজলমানুরষ কেজলমানুষী 

োইপাঁশ োইপাশ কোঁয়াজি কোয়াজি 

োউরে োউেী কোকরা কোকিা 

োঁকরে োকরে কোঁিা (রকজশার) কোিা 

োঁকা োকা কোিা (রেজক্ষপ করা) কোঁিা 

োঁোই োোই কোরা (বজিা ছুরর) কোিা 

োি োর েযাঁকা েযাকা 

োপরা োপিা েযাবলারম েযাবলামী 

োয়ােরব োয়া-েরব   
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

োং েঙ েে যা েরো 

োংরল োংলী েলত্রে েলত্রাংগ 

েগৎ েগত্ েলহস্তী েলহরস্ত 

েঘন্য েঘণ্য েলাঞ্জরল েলাঞ্জলী 

েেল োংগল েলাত্ঙ্ক েলাত্াংক 

েরে েেী েজলাচ্ছ্বাস েজলাোস 

েরেবাে েেীবাে েহুরর েহুরী 

েজিায়া েজরায়া োঁকেমক োকেমক 

েন্মাষ্টমী েন্মাষ্টরম োঁত্াকল োত্াকল 

েন্য েজন্য োঁেজরল োেজরল 

েবরেরস্ত েবরেস্তী োহাঁপো োহাপো 

েবােবরন্দ েবােবন্দী োকাত্ র্াকাত্ 

েবাব েওয়াব োগরণ োগরে 

েবাবরেরহ েবাবরেরহত্া োগরণী োগররণ 

েরমোরর েরমোরী োগরূক োগরুক 

েয়ন্তী েয়রন্ত োজ্বল্যমাে োজ্জ্বল্যমাে 

েয়ী েরয় োত্ীয়করণ োত্ীয়করে 

েেযর েরের োত্যরভমাে োত্যারভমাে 

েরােীণ য েরােীে য োদু র্াদু 

েরায়ু েরায়ূ োদুকরর োদুকরী 

েররপ েরীপ োদুঘর র্াদুঘর 

েরুরর েরুরী োোো র্াোো 

েেযররত্ েরেররত্ োনুয়ারর োনুয়ারী 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

োিরারে োিরােী কেলা, রেলা কর্লা, রর্লা 

োমোরে োমোেী কোঁক কোক 

োরর োরী কো কর্া 

োরীকৃত্ োররকৃত্ কোগাি কর্াগাি 

োম যারে োম যােী কোগাজো কর্াগাজো 

োহারে োহােী কোি (জোিা) কোর 

রেঘাাংসা েীঘাাংসা কোিাত্ারল কোরাত্ারল 

রেে েীে কোোরক কোোকী 

রেরেস রেরেশ কোয়াে কর্ায়াে 

রেয়ারত্, কেয়ারত্ রর্য়ারত্ কোর (শরক্ত) কোি 

রেহাে, কেহাে রর্হাে কেৌলুস কোলুশ/জোলুস 

েীবেরবমা েীবেবীমা জ্ঞাে জ্ঞাণ 

েীবেী েীবরে জ্ঞােী জ্ঞাণী 

েীবন্মৃত্ েীবেমৃত্ জ্বলন্ত/জ্বলা েলন্ত/েলা 

েীবাণু েীবানু জ্বালা োলা 

েীবাশ্ম েীবাষ্ম জ্বালাত্ে োলাত্ে 

েীরবকা েীবীকা কেযষ্ঠ কেষ্ঠয 

-েীবী -েীরব বেযষ্ঠ বেষ্ঠয 

েীণ য েীে য কেযারত্রব যযা কেযারত্ঃরবযা 

জুুঁই জুই কেযারত্ম যয় কেযারত্ঃময় 

জুরি (সমকক্ষ) জুরর কেযারত্ষী কেযারত্রষ 

জুয়ারি জুয়ারর কেযারত্ষ্ক কেযারত্স্ক 



35 

 

 

ঝ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ঝাংকার ঝঙ্কার রিঁরঝ রিঁরিঁ 

ঝগিাঝাঁটি ঝগিাঝাটি রঝজঙ রঝজে 

ঝঞ্ঝা  ঝঞ্জা রঝরে রঝেী 

ঝঞ্ঝাে ঝঞ্জাে ঝুঁরক ঝরক 

ঝরো ঝণ যা ঝুঁটি ঝটি 

ঝাঁক ঝাক ঝরি ঝরর 

ঝাঁকিা ঝাকরা  ঝপরি ঝপরর 

ঝাঁে/ঝাঁঝ ঝাে/ঝাঝ ঝমজকালত্া ঝমজকা-লত্া 

ঝাঁঝরা/ঝাঁেরা ঝাঝরা/ঝােরা ঝলবারান্দা ঝল-বারান্দা 

ঝাঁো ঝাো কঝাঁক কঝাক 

ঝাঁরপ ঝাঁপী কঝাজিা ঝজিা 

ঝাি (গুে) ঝার কঝাপ কঝাঁপ 

ঝািফুুঁক ঝািফুক কঝাপঝাি কঝাঁপঝাি 

ঝান্ডা ঝাণ্ডা ঝযাঁোজো ঝযাোজো 
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ে 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

োং েঙ টুররস্ট টুযররস্ট 

েঙ্ক োংক কোংরর কেঙরর 

েজমজো েম্যাজো কেকরেরশয়াে কেকরেরসয়াে 

েজে যজো েজণ যজো কেেশে কেেসে 

োঁকশাল োকশাল কোকাটুরক টুকাটুরক 

োক োঁক কোপাে কোপার্ 

োঙাজো োোজো ট্যাাংক ট্যাঙ্ক 

োোপজিে  োোজপাজিে ট্যাাংরা কোংরা 

টিউশরে টিউশারে  ট্যাঁক ট্যাক 

টিকা (প্ররত্জষধক) েীকা ট্যারক্স কেরক্স 

টিরকে টিজকে ট্যাবজলে কেবজলে 

টিপ্পেী টিপ্পরে ট্যাোরর কেোরর 

েীকা (ব্যাখ্যা) টিকা িাইবুোল িাইবুযোল 

টু ুঁটি টুটি িাস্ট িাষ্ট 

টুকোক টুকত্াক িারস্ট িারষ্ট 

 টুরকোরক টুরকোকী  কিোরর কিোরী 

টুথব্রাশ টুথব্রাস িযারেশে িযারেসে 

টুরপ টুপী   
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ঠ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ঠক (জঠাকার শব্দ) ঠক্ ঠুরল ঠুলী 

ঠগ (প্রত্ারক) ঠক কঠলাজঠরল ঠ্যালাজঠরল 

ঠাওর, ঠাহর ঠাউর কঠসাজঠরস ঠ্যাসাজঠরস 

ঠাঁই ঠাই কঠাঁে কঠাে 

ঠাে ঠাঁে কঠাকরাজো কঠাকরাজণা 

ঠান্ডা ঠাণ্ডা কঠাঙা কঠাো 

ঠিকাোরর ঠিকাোরী ঠ্যাাং ঠ্যাঙ 

ঠিকুরে ঠিকুেী ঠ্যাঙাজো ঠ্যাোজো 

ঠুাংরর ঠুঙরর ঠ্যাঁোরম কঠোরম 

ঠু ুঁজো ঠুজো   
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ে 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

েঙ্কা োংকা রেঙাজো রেোজো 

েররমেরর েরজমেরর রেরঙ রেরে 

োইরে োইেী রেে েীে 

োঁো (সরু কাণ্ড) োো রেশ রেস 

োঁসা োঁশা ডুবুরর ডুবুরী 

োকরপওে োকরপয়ে ডুমুর ডুমুি 

োরকেী োরকরে কেঙ্গু কোংগু 

োঙর োের কেরন্টস্ট কেেটিস্ট 

োঙা োো কেজমাজক্ররস কেজমাক্রযারস 

োেরপজে োেরপজঠ কেজমাক্রযাে কেজমাজক্রে 

োন্ডা োণ্ডা কেরা কেিা 

োজয়রর োজয়রী কেস্ক কেসক 

োল, োউল োইল েযাম কেম 

রেরক্র রেক্রী ড্ররয়াং (আঁকা) ড্রইাং 

রেরগ্র রেগ্রী ড্ররয়াংরুম ড্রইাং রুম 

রেঙা রেো   

 6 
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ঢ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ঢাং ঢঙ কঢকুর কেঁকুর 

রঢরব রঢবী কঢাক কঢাঁক 

রঢজলরম রঢজলমী কঢালকলরম কঢালকলমী 

ঢুঁ মারা (রশাং রেজয় 

আঘাত্) 

ঢ মারা ঢযাঁিস কেঁিস/জেঁিশ 

ঢ মারা (জঘারাঘুরর) ঢুঁ মারা ঢযাঙা ঢযাো 

ঢরল ঢলী ঢযাপসা কঢপসা 

কেঁরক কঢরক ঢযালা কঢলা 
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ত্ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ত্ক্ষুরে ত্ক্ষুরণ ত্োরশ ত্োশী 

ত্খেই ত্খরে ত্াঁরত্ ত্াঁত্ী 

ত্েরুপ ত্সরুপ ত্াঁবু ত্াবু 

ত্টিেী ত্টিরে ত্াঁজবোর ত্াজবোর 

ত্রিৎ ত্রিত্ ত্াগিা (বলবাে) ত্াগরা 

ত্ৎক্ষণাৎ ত্ৎক্ষণাত্ ত্াণ্ডব ত্ান্ডব 

ত্ত্ত্বীয় ত্রত্ত্বয় ত্াপসী ত্াপরস 

ত্েরবর ত্রির ত্াবৎ ত্াবত্ 

ত্োেীন্তে ত্োরেন্তে ত্ামারে ত্ামােী 

ত্ন্দুরর ত্ন্দুরী ত্ারুণ্য ত্ারুন্য 

ত্েী ত্রে ত্ালাশ ত্ালাস 

ত্পস্বী ত্পরস্ব রত্রত্ক্ষা রত্ত্ীক্ষা 

ত্পস্যালব্ধ ত্পস্যালদ্ধ রত্রত্র রত্ত্ীর 

ত্িাত্ ত্িাৎ রত্রথ রত্থী 

ত্রকারর ত্রকারী রত্ব্বরত্ রত্ব্বত্ী 

ত্রে ত্রাংগ রত্রমর রত্মীর 

ত্রেমা ত্েযমা রত্র (বাণ) ত্ীর 

ত্ররণ ত্রণী রত্রস্কার রত্রষ্কার 

ত্রলীকৃত্ ত্ররলকৃত্ রত্রররক্ষ রত্ররক্ষী 

ত্রুণ ত্রুে রত্রস রত্সী 

ত্েযেী ত্েযরে ত্ীক্ষ্ণ রত্ক্ষ্ণ 

ত্প যণ ত্প যে ত্ীব্র রত্ব্র 

ত্রল্প ত্লরপ ত্ীর (পাি) রত্র 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ত্ীথ য রত্থ য কত্াষণ কত্াষে 

তুুঁত্ তুত্ কত্াষাজমাে কত্াশাজমাে 

তুজখাি তুজখার ত্বরণ ত্বরে 

তুে তুাংগ ত্বররত্ (দ্রুত্) ত্ররৎ 

তুরি তুরর ত্যক্ত ত্যাক্ত 

তুরুপ তুরূপ ত্যাগী ত্যারগ 

তুরকয তুকী ত্যােয ত্যেয 

তুলসী তুলরস েয়ী েরয় 

তৃণজভােী তৃণজভারে োণ োে 

তৃত্ীয় তৃরত্য় োরহ োহী 

কেঁতুল কত্তুল রেজকাণরমরত্ রেজকােরমরত্ 

কত্েরিয় কত্েষ্ক্রীয় রেপেী রেপরে 

কত্েস্বী কত্েরস্ব রেজবরণ রেজবণী 

কত্রে কত্েী রেভুে রেভূে 

কত্ত্লা (তৃত্ীয় ত্ল) কত্ত্ালা  রেশঙ্কু রেশাংকু 

কত্জরা কত্র রেশূল রেশুল 

বত্েসপে বত্েষপে রেশূলধারী রেশূলধারর 

বত্রর বত্রী রেসীমাো রেরসমাো 

কত্ািজোি কত্ারজোর ত্রুটিরবচুযরত্ ত্রুটিরবচুযত্ী 

কত্ালপাি কত্ালপার বেগুণ্য বেগুন্য 

কত্াশক কত্াষক   
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থ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

থইথই বথ বথ কথাঁত্া কথাত্া 

থজত্ামজত্া থত্মত্ কথাকা কথাঁকা 

থমথম থম্ থম্ কথািা কথারা 

থােকুরে থােকুেী থ্যাঁত্লা থ্যাত্লা 

থাপি/থাপ্পি থাপর/থাপ্পর থ্যাঁত্লাজো কেঁত্লাজো 

থুত্রে থু ুঁত্রে থ্যাবিাজো কথবিাজো 

থুতু, থুথু থূথূ থ্যালাজসরময়া কথলাজসরময়া 

থুথ্থথুজি থুথ্থথুজর থ্রমজবারসস থ্রম্বরসস 

কথরারপ  কথরাপী রথ্র থ্রী 
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ে 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

েই বে োরুণ োরুে 

েরক্ষণায়ে েরক্ষণায়ণ রেগ গে রেকগে 

েখরল েখলী রেগ েশ যে রেকেশ যে 

েেল োংগল রেগ রেগন্ত রেকরেগন্ত 

েণ্ড েন্ড রেগ রবরেক  রেকরবরেক  

েণ্ডেীয় েণ্ডরেয় রেগ ভ্রম রেকভ্রম 

েরকারর েরকারী রেগ ভ্রান্ত রেকভ্রান্ত 

েরেয েররে রেঘল েীঘল 

েররে েরেী রেরঘ েীরঘ 

েরুে েরুণ রেশারর রেশারী 

েপ যণ েপ যে েীক্ষা রেক্ষা 

োঁরি (পূণ যজেে) োরি েীে (েররর্দ্) রেে 

োরগ োগী েীপ রেপ 

োো োাংগা েীপাবরল  েীপাবলী  

োরি (শ্মশ্রু) োঁরি েীপারল েীপালী 

োরে োেী েীরপ্ত রেরপ্ত 

োেবীর োেরবর েীঘ যসূেত্া, েীঘ যসূরেত্া েীঘ যসুরেত্া 

োবারগ্ন্ োবাগ্ন্ী দুঃরখেী দুঃখীরে 

োরব োবী দুঃখী দুঃরখ 

োরম োমী দুররবে দূরবীে 

োয়ী োরয় দুররভসরি দূররভসরি 

োরয়ত্ব োয়ীত্ব দুগ য দূগ য 

োররর্দ্য োররর্দ্ত্া দুরূহ দূরুহ 

োরুরিরে োররিরে কোেলা কোোলা 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

দুরব যষহ দুরব যসহ বেবাৎ বেবাত্ 

দুশমে দুষমে কোত্লা (রিত্ীয় ত্ল) কোত্ালা 

দুষ্কৃত্কারী দুষ্কৃরত্কারী কোভাষী কোভারষ 

দুষ্কৃত্ী দুষ্কৃরত্ কোষী কোরষ 

দুস্থ দুঃস্থ কেৌরাত্ময কেৌরাত্ম 

দূত্ দুত্ িন্দ্ব েন্দ্ব 

দূর দুর রিগুণ রিগুে 

দূরবীক্ষণ দূরবীক্ষে িযথ যজবাধক িযাথ যজবাধক 

দূরীকরণ দূররকরণ দুযরত্ দূযরত্ 

দূব যা দুব যা র্দ্বণ র্দ্বে 

দূষণ দূষে র্দ্বণীয় র্দ্বেীয় 

কেওয়া কেয়া র্দ্বীভূত্ র্দ্রবভূত্ 

কেওয়ারে কেওয়ােী র্দ্ব্যসামগ্রী র্দ্ব্যসামরগ্র 

কেবী কেরব র্দ্াক্ষারস র্দ্াক্ষারশ 

কেয়াল কেওয়াল র্দ্ারঘমা র্দ্াঘীমা 

কেশজর্দ্াহী কেশজর্দ্ারহ দ্রুত্গামী দ্রুত্গারম 

কেশব্যাপী কেশব্যারপ দ্রুত্র্াে দ্রুত্োে 

কেশলাই কেয়াশলাই কর্দ্াণািার্ য কর্দ্াোিার্ য 

কেরশ কেশী কর্দ্ারহত্া কর্দ্াহীত্া 

কেহরক্ষী কেহররক্ষ কর্দ্ৌপেী কর্দ্ৌপরে 

বেবদুরব যপাক বেব-দুরব যপাক   
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ধ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ধিিিারে ধিিিােী োেস্থ োেস্ত 

ধরিবাে ধররবাে োোসীে োোরসে 

ধোঢয ধণাঢয ধ্রুপরে ধ্রুপেী 

ধরেকজেরণ ধেীকজেরণ ধ্রুবত্ারা ধ্রুব-ত্ারা 

ধেী  ধরে ধান্দা, ধািা ধন্দা 

ধনুষ্টঙ্কার ধনুস্টাংকার ধারণ ধারে 

ধমরে ধমেী ধারণা ধারো 

ধরে ধরণ ধারাজলা ধারাল 

ধরো ধরণা রধক্কৃত্ রধকৃত্ 

ধরাজোঁয়া ধরাজোয়া রধরে (জবহায়া) রধেী 

ধরাবাঁধা ধরাবাধা ধীর রধর 

ধরাশায়ী ধরাশারয় ধীশরক্ত রধশরক্ত 

ধররেী ধরররে ধুরত্ ধুত্ী 

ধম যগ্রন্থ ধম য-গ্রন্থ ধু-ধু ধূ ধূ 

ধম যাবলম্বী ধম যাবলরম্ব ধূপকাঠি ধুপকাঠি 

ধষ যণ ধষ যে ধূম (জধাঁয়া) ধুম 

ধস র্ধ্স ধূমজকতু ধুমজকতু 

ধাইমা (ধােী), োইমা েইমা ধূমপায়ী ধুমপারয় 

ধাঁি ধাি ধূত্য ধুত্য 

ধাঁধা ধাঁধাঁ ধূরলসাৎ ধূরলস্যাৎ 

ধাত্স্থ ধাত্স্ত ধূসর ধুসর 

ধােীরবযা ধারেরবযা বধর্ য বধর্য্য 

ধারে (ধাে েজন্ম) ধােী বধর্ যচুযরত্ বধর্য্যচুরত্ 

র্ধ্ো ধো কধাঁকা কধাকা 

র্ধ্রে র্ধ্রণ কধাঁয়াজে কধায়াজে 

র্ধ্রেজভাে র্ধ্রে কভাে কধাঁয়াশা কধায়াশা 

োেধারণা োেধারো র্ধ্াংসলীলা র্ধ্াংসরললা 
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ে 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

েকশা েকসা োজোিবান্দা োজোরবান্দা 

েকরশ েকশী োরে োেী 

েগণ্য েগন্য োরভশ্বাস োরভশ্বাষ 

েগরায়ণ েগরায়ে োমকরণ োমকরে 

েরের েেীর োমোরর োমোরী 

েেী েটি োমাে োমার্ 

েিবজি েিবজর োরম োমী 

েেী েরে োজয়রব োজয়বী 

েেে, েেরে েেেী োরায়ণ োরায়ে 

েরে েেী োরায়ণগঞ্জ োরায়েগঞ্জ 

েরন্দেী েরন্দরে োরল োলী 

েবমী েবরম োরলশ োরলস 

েবারব েবাবী োরলরশ োরলশী 

েরবশ েরবস োশত্া োস্তা 

েবীে েরবে রোংিাজো রেঙিাজো 

েজভম্বর েজবম্বর রেশ্বাস রেঃশ্বাস 

েমেীয় েমণীয় রেকেবত্ী রেকেবরত্য 

েমশূর্দ্ েমঃশূর্দ্ রেকেস্থ রেকেস্ত 

েমস্কার েমষ্কার রেকুরি রেকুিী 

েত্যকী েত্যরক রেক্বণ রেক্কে 

েরসব েসীব রেখু ুঁত্ রেখুত্ 

েস্যাৎ েস্যাত্ রেগূঢ় রেগূি 

োচুরে োচুেী রেি/রেচু (রেম্ন) েীি/েীচু 

 7 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

রেে েীে রেজে যাষ রেজে যাষী 

রেোরুণ রেোরুে রেধ যারণ রেধ যারে 

রেপীিে রেরপিে রেব যাণ রেব যাে 

রেবারণ রেবারে রেব যাপণ রেব যাপে 

রেরবি রেরবর রেব যাহী রেব যারহ 

রেবৃত (ক্ষান্ত) রেবৃত্ রেভীক রেরভ যক 

রেমজ্জমাে রেমজ্জমাণ রেভু যল রেভূ যল 

রেমন্ত্রণ রেমন্ত্রে রেম যাণ রেম যাে 

রেজমষ, রেরমষ রেরমশ রেমীয়মাণ রেমীয়মাে 

রেয়ন্ত্রণ রেয়ন্ত্রে রেমূ যল রেমু যল 

রেয়মরেষ্ঠ রেয়মরেষ্ট রেশীথ রেরশথ 

রেরঙ্কুশ রেরাংকুশ রেরির্দ্ রেঃরির্দ্ 

রেরন্ন রেরণ্ন রেষ্কণ্টক রেষ্কন্টক 

রেরপরাধ রেরপরাধী রেষ্কাশে রেষ্কাষে 

রেরস্ত রেরস্থ রেরষ্ক্রয় রেষ্ক্রীয় 

রেরহাংকার রেরহাংকারী রেষ্পাপ রেস্পাপ 

রেরাভরণ রেরাভরে রেষ্প্রাণ রেষ্প্রাে 

রেরারমষ রেরারমশ রেষ্ফল রেস্ফল 

রেরীক্ষণ েীররক্ষণ রেস্তদ্ধ রেঃস্তদ্ধ 

রেরীহ েীররহ রেস্পৃহ রেষ্পৃহ 

রেরুপায় রেরূপায় রেরহত্ রেহীত্ 

রেরূপণ রেরুপণ েীি/েীিত্া (হীে) রেি/রেিত্া 

রেগ যমে রেগ যমণ েীি রের 

রেণ যয় রেে যয় েীরব রেরব 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

েীরসত্া রেরসত্া বেরােয বেরােযকর 

েীজরাগ রেজরাগ বেব্যযরক্তক বেব্যযারক্তক 

েীরলমা রেলীমা বেঃশব্দয বেঃশব্দ 

েীহাররকা রেহাররকা বেশপ্রহরী বেশ প্রহরী 

নুরি নুরর বেশজভাে বেশ কভাে 

নুে নূে কোঙর কোের 

নূপুর নুপুর ন্যার্য্ ন্যর্য্ 

নৃশাংস নৃসাংশ ন্যায় ন্যয় 

কোংটি কেঙটি নুযি নূযি 

কেকজি কেকজর নূযেত্ম নূন্যত্ম  

কেভাজো কেবাজো নূযেপজক্ষ নুযেপজক্ষ 

কেহাত্ কেহাৎ   
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প 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

পজকেস্থ পজকেস্ত পোপ যণ পোপ যে 

পক্ব পক্ক পজেজরা পজের 

পক্ষী পরক্ষ -পরন্থ পন্থী 

পক্ষীয় পরক্ষয় পয়ঃপ্রণারল পজয়াপ্রণালী 

পঙ রক্ত পঙরক্ত পয়মন্ত পয়মন্থ 

পরঙ্কল পাংরকল পরকীয়া পররকয়া 

পেপাল পাংগপাল পরেীবী পরেীরব 

পঙ্গু পাংগু পরমাণু পরমানু 

পিে/পিা পঁিে/পঁিা -পরায়ণ -পরায়ে 

পিমী পিরম পরােয়ী পরােরয় 

পরঞ্জ পঞ্জী পরর (রূপকথার োরী) পরী 

পেীয়সী পটিয়সী পররগরণত্ পররগরেত্ 

পিরশ পিশী পররণত্ পররেত্ 

পণ পে পররণাম পররোম 

পণ্ড পন্ড পররপরন্থ পররপন্থী 

পরণ্ডত্ পরন্ডত্ পররবাহী পররবারহ 

পণ্য পন্য পররজবষ্টেী পররজবষ্টরে 

পত্ে পত্াংগ পররেমী পররেরম 

পতরে পতেী পররষ্কার পররস্কার 

পত্নী পরত্ন পরররহত্ পররহীত্ 

পথিারী পথিারর পরীক্ষাথী পরীক্ষারথ য 

পেরব পেবী পজরাো  পরো 

পোরধকারী পোরধকারর পে যােরশে পে যােশীে 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

পর্ যজবক্ষণ পর্ যজবক্ষে পারমাণরবক পারমােরবক 

পজলস্তারা পজলস্তরা পারথ যব পাথীব 

পরে পেী পাব যণ পাব যে 

পশলা পসলা পালরক পালকী 

পশ্চাৎ পশ্চাত্ পালঙ্ক পালাংক 

পশ্চােপসরণ পশ্চাৎপসরণ পাহারি  পাহািী 

পশ্চাদ্ধাবে পশ্চাৎধাবে পাহারা পাহািা 

পসরা পশরা রপঁরি রপরি 

পাইকারর পাইকারী রপঁপিা রপপিা 

পাউরুটি পাওরুটি রপেল রপাংগল 

পাঁিারল পাঁিালী রপণ্ড রপন্ড 

পাঁের পাের রপপীরলকা রপরপরলকা 

পাঁো পাো রপয়াসা পীয়াসা 

পাঁপি পাপি রপরস রপসী 

পাকস্থলী পাকস্থরল পু ুঁই পুই 

পাগরল পাগলী পুজো পূজো 

পাঙাশ পাোশ পুেগ যঠে পুেগ যঠণ 

পারণগ্রহণ পারেগ্রহণ পুব (রেক) পূব 

পােরর পার্দ্ী পুরস্কার পুরষ্কার 

পােজস পােজশ পুরাণ (প্রািীে কারহরে) পুরাে 

পারপষ্ঠ পারপষ্ট পুরুষারল পুরুষালী 

পাপী পারপ পুরাজো, পুজরাজো পুরাজণা 

পাপীয়সী পাপীয়রস পুষ্পাঞ্জরল পুষ্পাঞ্জলী 

পায়িারর পায়িারী পূো পুো 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

পূোরর পূোরী কপৌুঁোজো কপৌোজো 

পূরণ পূরে কপৌেঃপুরেক কপৌেপুরেক 

পূরবী পূররব প্রখর প্রখি 

পূরণ যমা পূরে যমা প্রিণ্ড প্রিন্ড 

পূব য পুব য প্রজ্বলে প্রজ্জ্বলে 

পূব যাহ্ণ পূব যাহ্ন প্রোরহধত্ষী প্রোরহধত্রষ 

পূজব য পুজব য প্রণয় প্রেয় 

পৃথক্ করণ পৃথকীকরণ প্রণয়ে প্রণয়ণ 

প্যাঁি কপঁি প্রণাম প্রোম 

প্যাঁিা কপঁিা প্রণারল প্রণালী 

কপঁজপ কপজপ প্ররণধােজর্াগ্য প্ররেধােজর্াগ্য 

কপঁয়াে রপঁয়াে প্রণীত্ প্ররণত্ 

কপেে, রপেে রপিে প্রজণােো প্রজোেো 

কপত্রে কপত্েী প্রত্ারণা প্রত্ারো 

কপেশে কপেসে প্ররত্কূল প্ররত্কুল 

কপেরসল কপরন্সল প্ররত্জ্ঞা প্রত্ীজ্ঞা 

কপশাোরর কপশাোরী প্ররত্িন্দ্বী প্ররত্িরন্দ্ব 

কপরশ কপশী প্ররত্বিী প্ররত্বরি 

বপতৃক বপরেক  প্ররত্বােী প্ররত্বারে 

কপাো কপাণা প্ররত্জবশী প্ররত্জবরশ 

কপাশাক কপাষাক প্ররত্মা প্রত্ীমা 

কপাশারক কপাষারক প্ররত্জর্ারগত্া প্ররত্জর্াগীত্া 

কপাষা কপাশা প্ররত্জর্াগী প্ররত্জর্ারগ 

কপাস্ট কপাষ্ট প্ররত্শ্রুরত্শীল প্ররত্শ্রুরত্রশল 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

প্ররত্জষধক প্ররত্জশধক প্ররশক্ষণ প্ররশক্ষে 

প্ররত্সরণ প্ররত্সরে প্রসে প্রসাংগ 

প্রত্ীক প্ররত্ক প্রসূরত্ প্রসুরত্ 

প্রত্ীকী প্রত্ীরক প্রস্থ প্রস্ত 

প্রত্ীক্ষা প্ররত্ক্ষা প্রিবণ প্রিবে 

প্রত্ীয়মাে প্রত্ীয়মাণ প্রহরী প্রহরর 

প্রত্নত্ত্ত্ব প্রত্নত্ত্ব প্রােণ প্রােে 

প্রত্যপ যণ প্রত্যাপ যে প্রািীর প্রারির 

প্রত্যাশী প্রত্যারশ প্রারণে প্রােীে 

প্রতুযৎপন্নমরত্ প্রত্তুৎপন্নমরত্ প্রারণেগৎ প্রাণীেগৎ 

প্রতুযষ প্রতূষ প্রারণরবযা প্রাণীরবযা 

প্রেশ যেী প্রেশ যরে প্রাত্ঃকাল প্রাত্কাল 

প্রেীপ প্রিীপ প্রাত্ঃকৃত্য প্রাত্কৃত্য 

প্রবণ প্রবে প্রাত্ঃস্মরণীয় প্রাত্স্মরণীয় 

প্রবারণা প্রবারো প্রাত্রাশ প্রাত্ঃরাশ 

প্রবাসী প্রবারস প্রাথী প্রারথ য 

প্রবীণ প্রবীে কপ্ররণ কপ্ররে 

প্রভারত্ প্রভাত্ী কপ্ররণা কপ্ররো 

প্রভারবত্ প্রভাবারেত্ কপ্রষণ কপ্রষে 

প্রমাণ প্রমাে কপ্রৌঢ় কপ্রৌি 

প্ররমরত্ প্ররমত্ী প্রযাকটিস প্রযাকটিে 

প্রমীলা প্ররমলা প্লাবে প্লাবণ 

প্রলয়াংকর প্রলয়ঙ্কর রপ্লহা প্লীহা 

প্রশাংসেীয় প্রসাংশেীয় প্লযাজেোররয়াম প্লযাজেজোররয়াম 
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ি 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

িরকরর িরকরী রিেরকরর রিেকারী 

িরিাং িরিঙ রিলোর রিল্টার 

িণা িো ফুুঁ/ফুুঁক ফু/ফুক 

িণীমেসা িেীমেসা ফুরত্য ফূরত্য 

িয়সালা িয়োলা কিব্রুয়ারর কিব্রুয়ারী 

িম যা িরমা কিরত্ কিরৎ 

িরমাজয়শ িরমাজয়স কিরারর কিরারী 

িরসা িস যা কিরর কিরী 

িরারস িরাসী কিজরশত্া কিজরস্তা 

িররয়ারে িররয়ােী কিাঁো (রবন্দু, টিপ) কিাো 

িমু যলা িমূ যলা কিাঁপাজো কিাপাজো 

িলপ্রসূ িলপ্রসু কিাো (প্রস্ফুটিত্ হওয়া) কিাঁো 

িসরল িসলী কিাপরোলারল িপরোলারল 

িাউ িাও কিৌেোরর কিৌেোরী 

িাঁপা িাপা িযাকাজশ িযাকাজস 

িাঁস িাস িযাসাে িযাশাে 

িাঁরস িাঁসী িযারসবােী িযারসবারে 

িাগুে িাগুণ ফ্লাস্ক ফ্লাষ্ক 

িাররস িারসী ফ্লুজরজসন্ট ফ্লুজরাজসন্ট 

িাে য িাণ য ফ্লযাগ ফ্লাগ 

িাল্গুেী িালগুরে ফ্লযাে ফ্লাে 

রিজঙ রিজে ফ্লযাজেল ফ্লাজেল 
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ব 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

বইঠা ববঠা বয়স্ক বয়ষ্ক 

বউ কবৌ বয়ারত্ বয়াত্ী 

বাংশাবরল বাংশাবলী বজয়াবৃদ্ধ বয়ঃবৃদ্ধ 

বাংশী বাংরশ বরই (িল) বিই 

েঁটি েঁেী বরাং বরি 

বকুরে বকুেী বরণ (অভযথ যো) বরে 

বক্ষযমাণ বক্ষমাণ বরণীয় বররণয় 

বরগ বগী বরবটি বরবেী 

বিরশ বিশী বরর্ােী বরর্ারে 

বরি (বটিকা) বিী বরাি বরাদ্ধ 

বৎস বৎস্য বরুণ বরুে 

বেরারগ বেরাগী বজরণ্য বজরন্য 

বেবাোি বেবাোর বরগ য বগী 

বেমালী বেমারল বণ য বে য 

বোেী বোরে বণ যো বে যো 

বরন্দ (কজয়রে, 

কারারুদ্ধ) 

বন্দী বণ যারল বণ যালী 

বিরক বিকী বরণ যত্ বরে যত্ 

বিেী বিরে বষ যণ বষ যে 

বিযা বিা বলবৎ বলবত্ 

বয়ঃক্রম বয়ক্রম বরল (উৎসগ য) বলী 

বয়ঃপ্রারপ্ত বয়প্রারপ্ত বলী (বলবাে) বরল 

বয়ঃসরি বয়সরি বলীয়াে বরলয়াে 

-বয়রস -বয়সী বশাংবে বাংশবে 

 8 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

বশীভূত্ বশীভুত্ বাগীশ বারগশ 

বসুমত্ী বসুমরত্ বাঙারল বাোলী 

বরহষ্কার বরহস্কার বাজেয়াপ্ত বাজেয়ািত্ 

বহুভাষী বহুভারষ বাঞ্ছেীয় বাঞ্ছণীয় 

বহুমুখী বহুমুরখ বােপাি/বােপারি বােপার/বােপারর 

বহুমূে বহুমুে বািরত্ বাররত্ 

বহুরূপী বহুরূরপ বারণেয বারেেয 

বহুশ্রুত্ বহুস্রুত্ বাণী বােী 

বাইরে বাইেী বাত্াবরণ বাত্াবরে 

বাাংলাজেরশ বাাংলাজেশী বােশারহ বােশাহী 

বাঁওি বাওি বাোরম বাোমী 

বাঁক/বাঁকা বাক/বাকা বােী (িররয়ারে) বারে 

বাঁিা/বাঁিাজো বািা/বািাজো বাদুি বাদুর 

বাঁে (হাত্ল) বাে বাধা (প্ররত্বিকত্া) বাঁধা 

বাঁজোয়ারা, বাজোয়ারা ভাজোয়ারা বােভারস বােভাসী 

বাঁের বাের বাবরর (চুল) বাবরি 

বাঁরে (োসী) বারে বাবারে বাবােী 

বাঁধ/বাঁধে বাধ/বাধে বারাংবার বারম্বার 

বাঁধা (বিে) বাধা বারণ বারে 

বাঁশ/বাঁরশ বাশ/বারশ বাজরা আো বার আো 

বাগ রবত্ণ্ডা বাকরবত্ণ্ডা বাজরায়ারর বাজরায়ারী 

বাগ র্ন্ত্র বাকর্ন্ত্র বারষ যকী বারষ যরক 

বাগ র্যদ্ধ বাকর্যদ্ধ বাষ্প/বাষ্পীয় বাস্প/বাস্পীয় 

বাগািম্বর বাগারম্বর বাসন্তী বাসরন্ত 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

বাহাদুরর বাহাদুরী রবযমাে রবযমাণ 

বাহাস বাহাে রবযাথী রবযারথ য 

বারহেী বারহরে রবদুযৎ রবদুযত্ 

-বাহী -বারহ রবজযাৎসাহী রবদুযৎসাহী 

রবরকরণ রবরকরে রবজর্দ্াহী রবজর্দ্ারহ 

রবকীণ য রবকীে য রবে বীণ 

রবকৃত্ (রবকারপ্রাপ্ত) রবরক্রত্ রবোশী রবোরশ 

রবজকন্দ্রীকরণ রবজকন্দ্রীকরে রবপণে রবপেে 

রবক্রীত্ (রবরক্র করা) রবরক্রত্ রবপরণ রবপণী/রবপরে 

রবিক্ষণ রবিক্ষে রবপত্নীক রবপরত্নক 

রবিরণ রবিরে রবপথগামী রবপথগারম 

রবরি (বীে) বীরি রবপন্ন রবপণ্ন 

রবচূণ য রবচূে য রবপরীত্ রবপররত্ 

রবরেরর রবরেরী রবপ্রত্ীপ রবপ্ররত্প 

রবজেেকামী রবজিেেকারম রবপ্লবী রবপ্লরব 

রবেয়ী রবেরয় রববরণ/রববরণী রববরে/রববররণ 

রবজ্ঞােী রবজ্ঞারে রববণ য রববে য 

রবেজলরম রবেজলমী রববারগ (উোসীে) রববাগী 

রবত্রণ রবত্রে রববােী রববারে 

রবতশালী রবতশারল রবভীষণ রবভীষে 

রবোরয় রবোয়ী রবভীরষকা রবরভরষকা 

রবজেরশ রবজেশী রবভু ুঁই রবভুই 

রবজেহী রবজেরহ রবমা বীমা 

রবজিষপ্রসূত্ রবজিশপ্রসুত্ রবমােঘাঁটি রবমােঘাটি 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

রবমূত্য রবমুত্য বীণাপারণ বীণাপাণী 

রবরহী রবররহ বীত্েদ্ধ রবত্েদ্ধ 

রবরাগী রবরারগ বীরথ রবথী 

রবরূপ রবরুপ বীভৎস রবভৎস 

রবলাসী রবলারস বীর্ যবাে বীর্ যবাণ 

রবলীে রবরলে বুরি বুিী 

রবশৃঙ্খলা রবশৃাংখলা বুদ বুে বুেবুে 

রবজশষণ রবজশষে বুরদ্ধেীবী বুরদ্ধেীরব 

রবশ্বরেৎ রবশ্বরেত্ বুরদ্ধমত্ী বুরদ্ধমরত্ 

রবশ্বাসী রবশ্বারস বৃত/বৃতাকার বৃত্য/বৃতকার 

রবশ্রী রবরে বৃদ্ধাঙ্গুরল বৃদ্ধাঙ্গুলী 

রবষণ্ন রবষন্ন বৃহৎ বৃহত্ 

রবষজিািা (জস্ফােক) রবষজিাঁিা কবআইরে কবআইেী 

রবষয়ী রবষরয় কবকুব কবয়াকুি 

রবসেযে রবসেযণ কবগুরে কবগুেী 

রবস্তীণ য রবস্তীে য কবরিবাঁধ কভরিবাঁধ 

রবজস্ফারণ রবজস্ফারে কবরণ কবণী 

রবস্মরণ রবস্মরে কবণু কবনু 

-রবহারর (রবহাজরর 

বারসন্দা) 

রবহারী কবরে কবেী 

-রবহারী (রবিরণকারী) -রবহারর কবোরম কবোমী 

-রবহীে -রবরহে কবোররস কবোরসী 

বীক্ষণ বীক্ষে কবপে যা কবপরো 

বীোণু বীোনু কবিাঁস কবিাস 

বীণা বীো কবসরকারর কবসরকারী 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

কবজহশত্ কবজহস্ত ব্যথ য ব্যাথ য 

ববরিেয ববরিে ব্যস্ত ব্যাস্ত 

ববেয়ন্তী ববেয়রন্ত ব্যাকরণ ব্যকরণ 

ববঠরক ববঠকী ব্যাকুল ব্যকুল 

ববত্ররণ ববত্রণী ব্যাঘাত্ ব্যাঘাৎ 

ববেগ্ধ্য ববেগ্ধ্ ব্যাঘ্র ব্যঘ্র 

ববরাগী ববরারগ ব্যাাং ব্যাঙ 

ববরী ববরর ব্যাোরর ব্যাোরী 

ববররত্া ববরীত্া ব্যারধ ব্যরধ 

ববশাখী ববশারখ ব্যাররস্টার ব্যাররষ্টার 

ববরশষ্টয ববরশষ্ট ব্যাহত্ ব্যহত্ 

কবাঁিকা কবািকা বুযৎপরত বুৎপরত 

কবাঁো কবাো ব্যযহ বুযহ 

কবারখা কবারকা ব্রণ ব্রে 

ব্যগ্র ব্যাগ্র ব্রত্িারী ব্রত্িারর 

ব্যে ব্যাে ব্রত্ী ব্ররত্ 

ব্যরত্ক্রম ব্যারত্ক্রম ব্রহ্মিারী ব্রহ্মিারর 

ব্যত্ীত্ ব্যাত্ীত্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মে 

ব্যথা ব্যাথা রব্রটিশ বৃটিশ 

ব্যবধাে ব্যাবধাে রব্রজেে বৃজেে 

ব্যবসায়, ব্যাবসা  ব্যাবসায়, ব্যবসা  রব্রিজকস ব্রীিজকস 

ব্যবসায়ী ব্যবসারয় কব্রকিাস্ট কব্রকিাষ্ট 

ব্যরভিার ব্যারভিার ব্লাউে ব্লাউর্ 

ব্যয় ব্যায় কব্লোর কব্লর্ার 
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ভ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ভক্ষণ ভক্ষে ভাঙে ভােে 

ভরগ্ন্পরত্ ভরগ্ন্পত্ী ভাঙা ভাো 

ভে ভাংগ ভাণ্ড ভান্ড 

ভরে ভেী ভাণ্ডার ভান্ডার 

ভরেমা ভাংরগমা ভাবগম্ভীর ভাবগরম্ভর 

ভঙ্গুর ভাংগুর ভারব (ভাইজয়র স্ত্রী) ভাবী 

ভরণত্া ভরেত্া ভাবী (ভরবষ্যৎ) ভারব 

ভণ্ড/ভণ্ডারম ভন্ড/ভন্ডামী ভালুক, ভল্লুক ভাল্লুক 

ভন্ডুল ভণ্ডুল ভাজলা ভাল 

ভরবষ্যৎ ভরবষ্যত্ ভাশুর ভাসুর 

ভয়াংকর ভয়ঙ্কর ভাষণ ভাষে 

ভরণজপাষণ ভরেজপাষণ ভাষাভাষী ভাষাভারষ 

ভৎযসো ভৎস যো রভখারর রভখারী 

ভস্ম ভষ্ম রভি ভীি 

ভস্মীভূত্ ভস্মীভুত্ ভীত্  রভত্  

ভাঁওত্া ভাওত্া ভীতু  রভতু  

ভাঁে ভাে ভীমররত্ ভীমরত্ী 

ভাঁি/ভাঁিারম ভাি/ভািামী রভমরুল ভীমরুল 

ভাগরে  ভারগেী  ভীরু রভরু 

ভাগজে, ভারগো  ভাইগো  ভীষণ  ভীষে  

ভাগাি ভাগার ভু ুঁই ভূ ুঁই 

ভাগীোর ভারগোর ভু ুঁইজিাঁি ভু ুঁইজিাি 

ভাঙচুর ভাাংচুর ভু ুঁরি (জমাো কপে) ভুরি/ভু ুঁরর 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ভুোরে ভূোেী কভলরক কভরল্ক 

ভুবে ভূবে কভষে কভসে 

ভুয়া ভূয়া বভরবী বভররব 

ভুলভ্রারন্ত ভূলভ্রারন্ত কভাঁত্া কভাত্া 

ভুরস (শজস্যর কখাসা) ভূরষ/ভুরষ কভাঁেি কভাঁের 

ভূ/ভূ-উপগ্রহ ভু/ভু-উপগ্রহ কভাগী কভারগ 

ভূকম্পে ভূকম্পণ কভামর কভামি 

ভূরম ভুরম কভৌজগারলক কভৌগরলক 

ভূরমকা ভুরমকা কভৌরত্ক কভৌত্ীক 

ভূয়সী ভুয়রস ভ্রমণ ভ্রমে 

ভূররজভাে ভুরিজভাে ভ্রমণসূরি ভ্রমণসূিী 

ভূষণ ভুষে ভ্রাতৃবৎ ভ্রাতৃবত্ 

কভিা (জমষ) কভরা ভ্রাম্যমাণ   ভ্রাম্রমাে 

কভত্র, রভত্র কভজত্ার ভ্রূণ ভ্রুণ 
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ম 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

মক্ষীরারে মরক্ষরােী মজোেীত্ মজোরেত্ 

মেরলস মেরলশ মজোজর্াগী মেজর্াগী 

মজুত্ মজুে মন্ত্রী মরন্ত্র 

মজুরর মজুরী মেন্তর মন্নন্তর 

মঞ্জরর (মুকুল) মঞ্জরী মিস সল মিস্বল, মিঃস্বল 

মঞ্জুরর (অনুমরত্) মঞ্জুরী ময়ূর ময়ুর 

মেরশু ুঁটি মেরশুটি ময়ূরকণ্ঠী ময়ুরকণ্ঠী 

মিা (মৃত্জেহ) মরা মরণ মরে 

মণ (৪০ কসর) মে মররম মরমী 

মরণ (রত্ন) মরে মরীরিকা মরররিকা 

-মণ্ডলী -মণ্ডরল মরূযাে মরুযাে 

মত্ (ধারণা) মজত্া মশকরা মস্করা 

মজত্া (তুল্য) মত্ মশারর মশারী 

মৎস্য মৎস মশালধারী মশালধারর 

মৎস্যেীবী মৎস্যেীরব মরস্তষ্ক মরস্তস্ক 

মেে মেত্  মহিা মহরা 

মধুসূেে মধূসূেে মহরষ য মহষী 

মেঃকষ্ট মজোকষ্ট মহামারর মহামারী 

মেঃপূত্ মজোপূত্ মরহরুহ মহীরুহ 

মেস্থ মেস্ত মহীয়সী মরহয়সী 

মরেহারর মরেহারী মহীয়াে মরহয়াে 

মেীষা মরেষা মাাংসাশী মাাংসারশ 

মেীষী মরেষী মাকিসা মাকিশা 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

মাঘী মারঘ মুখস্থ মুখস্ত 

মােরাঙা মােরাো মুখাজপক্ষী মুখাজপরক্ষ 

মাোর মার্ার মুজখামুরখ মুজখামুখী 

মাদুর মাদুি মুখ্য মূখ্য 

মাধুরী মাধুরর মুরি মুরর 

মাোকষ যণ মোকষ যণ মুরিঘণ্ট মুরিঘন্ট 

মারেক মারণক মুরে মুেী 

মােী (মান্য) মারে মুর্দ্ণ মুর্দ্ে 

মারম মামী মুেরশ মুেরস/মুরন্স 

মামুরল মামুলী মুেরশয়াো মুরন্সয়াো 

মায়াবী মায়ারব মুমূষু য মূমুষু য 

মারণ মারে মুররগ মুরগী 

মারণাস্ত্র মারোস্ত্র মুলতুরব, মুলত্রব মুলতুবী 

মারমুখী মারমুরখ মুলা মূলা 

মারল (উযাে-পালক) মালী মুশরকল মুরস্কল 

মারলশ  মারলস  মুষজি পিা মুশজি পিা 

মালী (মাল্যধারী) মারল মুরষ্ট মুরষ্ঠ 

মাষকলাই মাসকলাই মুহুরর মুহুরী 

মারস মাসী মুহুমু যহু মুহুমু যহূ 

মাস্টার মাষ্টার মুহূত্য মূহুত্য 

মাস্টারর মাস্টারী মুহযমাে মূহযমাে 

রমক্সিার রমকিার/রমক্সার মূক মুক 

রমত্ারল রমত্ালী মূঢ় মূি 

মীমাাংসা রমমাাংসা মূে মুে 

 9 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

মূখযারম মূখযামী বমেী বমরে 

মূে যা মূেযা কমাকিমা মকিমা 

মূত্য মুত্য কমাকারবলা কমাকাজবলা 

মূরত্য মুরত্য কমােরগারি মেরগারি 

মূধ যন্য মূধ যণ্য কমাি কমার 

মূল মুল কমািক কমারক 

মূল্য মুল্য কমাোজিক কমাোরিক 

মৃগী মৃরগ কমৌে কমৌেত্া 

মৃণাল মৃোল কমৌলবােী কমৌলবারে 

মৃণারলেী মৃণারলরে কমৌসুম মওসুম 

কমরক কমকী কমৌসুরম কমৌসুমী 

কমোরে কমোেী ম্যাাংগারেে ম্যাাংগারের্ 

কমরেজকল কমরেকযাল ম্যাগজেরশয়াম ম্যাগজেরসয়াম 

কমধাবী কমধারব ম্যাগারেে ম্যাগারর্ে 

কমজয়রল কমজয়লী ম্যারেরশয়াে ম্যারেরসয়াে 

কমরুেণ্ডী কমরুেরণ্ড ম্যারেজিে ম্যারেজষ্ট্রে 

কমহগরে কমহরগরে রম্রয়মাণ রম্রয়ামাে 

কমজহরে কমজহেী ম্লাে ম্লাণ 
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র্ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

র্কৃৎ র্কৃত্ রর্শুরিষ্ট রর্শু রিস্ট 

র্ক্ষ্মা র্ক্ষা র্যদ্ধাংজেহী র্যদ্ধাংজেরহ 

র্খেই র্খরে র্যবসমাে র্যব-সমাে 

র্ৎসামান্য র্ত্সামান্য যূরথকা র্যরথকা 

র্থাথ য, র্াথাথ্যয র্াথাথ য যূথী র্যরথ 

র্জথে র্জথো কর্-ককাজো কর্ ককাজো 

র্জথষ্ট র্জথষ্ঠ কর্রেক কর্-রেক 

র্ন্ত্রণা র্ন্ত্রো কর্রেে কর্-রেে 

র্শস্বী র্শরস্ব কর্জহতু কর্-কহতু 

র্াবৎ র্াবত্ কর্াগসােশ কর্াগসােষ 

র্ারমেী র্ারমরে কর্ৌেকমী কর্ৌেকরম য 

রর্শু র্ীশু কর্ৌবেবত্ী কর্ৌবেবরত্ 

রেশু েীশু কর্ৌবজোতীণ য কর্ৌবজোতীে য 
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র 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

রইরই বরধর রাঙামাটি রাোমাটি 

রাং রঙ রােধােী রােধারে 

রকমারর রকমারী রােবাংশী রােবাংরশ 

রক্তকরবী রক্তকররব রােরষ য রােষী 

রক্ষণ রক্ষে রারে রাণী/রােী 

রক্ষী ররক্ষ রামায়ণ রামায়ে 

ররঙে ররেে রাশ (লাগাম) রাস 

রেরে রেেী ররকশা ররক্সা 

রণ রে ররপু ঋপু 

রণােে রোেে ররভলভার ররভলবার 

রথী ররথ রুক্ষ রুক্ষ্ম 

রপ্তারে রিত্ারে রুগ ণ রুগ্ন্ 

ররব ও কসামবার করাব ও কসামবার রুর্দ্মূরত্য রুর্দ্মুরত্য 

রমোে রমর্াে রুপা রূপা 

রমণী রমেী রুপারল রূপালী 

ররশ্ম রশ্মী রুহ রূহ 

রসগ্রাহী রসগ্রারহ রূপ রুপ 

ররসে ররশে -রূপী (জবশধারী) -রুরপ 

রজসাতীণ য রসতীে য করওয়াে করয়াে 

রাঁধুরে রাঁধুেী কররেরি কররেরষ্ট্র 

রারগণী রারগেী করিারর করিারী 

রারগ (জকাপে 

স্বভাবরবরশষ্ট) 

রাগী কররলাং কররলঙ 

-রাগী (অনুরাগী) রারগ করশে করসে 

রাঙা রাো করশরম করশমী 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

করষাজররষ করশাজররষ করামহষ যক করামহশ যক 

করজস্তারাঁ করজস্তাঁরা করামাে কযাথরলক করামাে কযাথলীক 

করাগী করারগ করামারন্টক করামােটিক 

করারগণী করারগেী করাষারগ্ন্ করাষাগ্ন্ী 

করাো করার্া করাস্ট করাষ্ট 

করাদ্দুর করােদুর করৌর্দ্কজরাজ্জ্বল করৌর্দ্করুজ্জ্বল 

করাপণ করাপে করৌপ্যালাংকার করৌপ্যালঙ্কার 

করামন্থে করামন্তে   
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ল 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

লক্ষ (জেখা, লাখ) লক্ষয লাগামহীে লাগামরহে 

লক্ষণ লক্ষে লাঙল লােল 

লক্ষণীয় লক্ষযণীয় লাঠিজসাঁো লাঠিজসাো 

লক্ষ্মী লক্ষী লাবণ্য লাবন্য 

লক্ষয (উজিশ্য) লক্ষ লাশ লাস 

লরগ্ন্ লগ্ন্ী লাস্যময়ী লাস্যমরয় 

লগ্ন্ীকরণ লরগ্ন্করণ রলোর লীোর 

লরঘষ্ঠ (ক্ষুর্দ্ত্ম) লরঘষ্ট লীলা রললা 

লঘু লঘূ লুণ্ঠে লুন্ঠে 

লঘূকরণ লঘুকরণ কলাংটি ল্যাাংটি 

লঙ্কাকাণ্ড লাংকাকাণ্ড কলখেী কলখরে 

লঙ্ঘে লাংঘে কলে ল্যাে 

লজ্জাকর লজ্জাষ্কর কলজুি কলজুর 

লজ্জাবত্ী লজ্জাবরত্ কলরে কলেী 

লোরর লোরী কলপজত্াশক কলপ-কত্াষক 

লন্ঠে লণ্ঠে কলাকলশকর কলাকলসকর 

লন্ডে লণ্ডে কলাকারণ্য কলকারন্য 

লন্ডভন্ড লণ্ডভণ্ড কলােজশরোং কলােজষরোং 

লবে লবাংগ কলাভী কলারভ 

লবণ লবে কলৌহমােব কলৌহমাণব 

লাইজব্ররর লাইজব্ররী ল্যারমজেশে ল্যারমজেষে 

লাকরি লাকরর   
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শ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

শাংকর শঙ্কর শাঁখা/শাঁখারর শাখা/শাখারর 

শকোজরাহী শকোজরারহ শারি শািী 

শকুরে শকুেী শাণ (ধার) শাে 

শরক্তমাে শরক্তবাে শারে শােী 

শঙ্কা শাংকা শাে (শােবাঁধাজো) শাণ 

শঙ্খ শাংখ শাপ (অরভশাপ) সাপ 

শঙ্খচূি শঙ্খচূর শাবাশ সাবাস 

শেজে সরেো শারমল সারমল 

শণ শে শারময়াো সারময়াো 

শত্পেী শত্পরে শারেীয় শাররেয় 

শত্াব্দী শত্ারব্দ শাশুরি শাশুিী 

শত্ায়ু শত্ায়ূ -শালী -শারল 

শোক্ত সোক্ত শালীে শারলে 

শবর্াো সবর্াো শাশ্বত্ শ্বাশত্ 

শরণাপন্ন স্মরণাপন্ন শাহোরে শাহোেী 

শরৎ শরত্ রশউরল রশউলী 

শরবত্ সরবত্ রশাং রশঙ 

শরাব সরাব রশকারর রশকারী 

শররক শরীক রশক্ষােে রশক্ষােণ 

শররয়ত্ শরীয়ত্ রশক্ষােীক্ষা রশক্ষারেক্ষা 

শরীরী শরীরর রশক্ষােরবশ রশক্ষােরবস 

শসা শশা রশগরগর রশগগীর 

শস্য শষ্য রশঙা রশো 

শহিদহিনার শিীদ হিনার রশঙািা রশোিা 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

 

রশমুল রশমূল শূকর শুকর 

রশরঃপীিা রশরঃপীরা শূন্য শূণ্য 

রশরোঁিা রশরোঁরা শূল শুল 

রশরজিে রশরজেে শৃঙ্খলা শৃাংখলা 

রশরস্ত্রাণ রশরস্ত্রাে শৃে শৃাংগ 

রশরীষ রশররষ শৃরে (রশরঙ মাে) শৃাংরগ 

রশজরামরণ রশজরামরে কশিারল কশিালী 

রশল্পী রশরল্প কশষজমশ কশষজমষ 

রশহরে রশহরণ বশলী বশরল 

শীত্ রশত্ কশারণত্ কশারেত্ 

শীত্াত্প শীত্ত্াপ কশারজগাল কসারজগাল 

শীণ য শীে য কশৌরখে কসৌরখে 

শীষ য রশষ য শ্বশুর শশুর 

-শীল -রশল শ্বশ্রূ (শাশুরি) শ্মশ্রূ 

শু ুঁেরক শুেরক শ্মশাে শশ্মাে 

শু ুঁি শু ুঁর শ্মশ্রু (োরি) শ্বশ্রু 

শু ুঁয়াজপাকা সুয়াজপাকা শ্যাওলা কশওলা 

শুরিবায়ু সুরিবায়ু েবণ েবে 

শুদ্ধ (জশারধত্) সুদ্ধ োবণ োবে 

শুোরে শুোেী োবস্তী োবরস্ত 

শুভ শূভ শ্রীমাে শ্রীমাণ 

শুমারর শুমারী কেরণকক্ষ কেণীকক্ষ 

শুজয়ার শুয়র কেরণিররে কেণীিররে 
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ষ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

ষড় ঋতু ষিঋতু ষাণ্মারসক ষাণ্মারষক 

ষড় র্ন্ত্র ষরর্ন্ত্র কষািশ কষািস 

ষড় ররপু ষিররপু কষািশী কষািরশ 

ষন্ডা (জগাঁয়ার) ষণ্ডা কষাজলা কষাল 

ষষ্ঠী ষরষ্ঠ কষাজলাআো কষালআো 

ষাঁি ষাি কষাজলাকলা কষালকলা 

 

 10 
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স 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

সওোগরর সওোগরী সচ্চররে সৎিররে 

সাং সঙ সেল স্বেল 

সাংকর সঙ্কর সেীব সরেব 

সাংকীণ য সঙ্কীণ য সিারণ সিারে 

সাংকীত্যে সঙ্কীত্যে সিারী সিারর 

সাংজকত্ সজঙ্কত্ সঞ্জীবেী সঞ্জীবরে 

সাংজকাি সজঙ্কাি সরত্ে সত্ীে 

সাংগত্ সেত্ সত্ী সরত্ 

সাংগীত্ সেীত্ সত্ীত্ব সরত্ত্ব 

সাংঘ সঙ্ঘ সজত্জরা সজত্র 

সাংজ্ঞা সো সতর সত্তুর 

সাংবরণ সম্বরণ সতা সত্বা 

সাংবধ যো সম্বধ যো সত্ত্ব (অরস্তত্ব) সত্ব 

-সাংবরলত্ -সম্বরলত্ সজত্ত্বও সজত্বও  

সাংরবৎ সরম্বত্/সাংরবত্ সত্বর (দ্রুত্) সত্ত্বর  

সাংর্মী সাংর্রম সযপ্রসূত্ সযঃপ্রসূত্ 

সাংসারী সাংসারর সজযাোত্ সযোত্ 

সাংস্কৃরত্মাে সাংস্কৃরত্বাে সিােী সিারে 

সখী সরখ সরি সিী 

সখ্য সখ্যত্া সন্নযাস/সন্নযাসী সন্নাস/সন্নযারস 

সরঙে সরেে সপ্তমী সপ্তরম 

সে ষে সপ্তরষ য সপ্তষী 

সেী সরে সবজিজয় সবিাইজত্ 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

সবরে সিী সজরেরমে সরেরমে 

সব্যসািী সব্যসারি সব যেেীে সব যেরেে 

সভাজেেী সভাজেরে সব যােীণ সব যােীে 

সমঝোর সমেোর সসীম সরসম 

সমােত্ন্ত্রী সমােত্রন্ত্র সস্ত্রীক স্বস্ত্রীক, সরস্ত্রক 

সমারধ সমাধী সহকমী সহকরম য 

সমারধস্থ সমাধীস্থ সহকারী সহকারর 

সমাসীে সমারসে সহধরম যণী সহধরম যরে 

সমীকরণ সমীকরে সাঁওত্াল সাওত্াল 

সমীক্ষা সরমক্ষা সাঁিারশ সাঁিাশী 

সমীিীে সমীরিে সাঁত্ার সাত্ার 

সমীজপ সরমজপ সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞােসম্পন্ন) স্বাক্ষর (সরহ) 

সমীহ সরমহ সাক্ষী স্বাক্ষী 

সমূহ সমুহ সারথ সাথী 

সমৃরদ্ধশালী সমৃদ্ধশালী সাধারণ সাধারে 

সম্প্রীরত্ সরম্প্রত্ী সার্ধ্ী সারর্ধ্ 

সর্ম্ােী সর্ম্ারে সাোই শাোই 

সর্ম্যখীে সর্ম্যরখে সাবলীল সাবরলল 

সম্রাজ্ঞী সম্রারজ্ঞ সাবাি সাবার 

সরকারর সরকারী সারবেী সারবরে 

সররণ সরণী সামরগ্রক সামগ্রীক 

সরলীকরণ সররলকরণ সামগ্রী সামরগ্র 

সরস্বত্ী স্বরস্বত্ী সামথ্যয সামথ য 

সরীসৃপ সররসৃপ সায়াহ্ন সায়াহ্ণ 
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সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

সারলশ সারলস কস্বোিাররত্া কস্বোিারীত্া 

সারলরশ সারলসী  কস্বোিারী কস্বোিারর 

সাহসী সাহরস বস্বরািারী বস্বরািারর 

রিঁরথ রিঁথী কিাত্ কোত্ 

রিঁদুর রসদুর কিাত্রস্বেী কিাজত্ারস্বেী 

রিঁজধল রিঁজেল কিাজত্াধারা কিাত্ধারা 

রসসা সীসা কলাগাে কিাগাে 

সু ুঁই সুই সূরিপে সূিীপে 

সুখী সুরখ সূরত্কাগার সুরত্কাগার 

সুি সু ুঁি সূে সুে 

সুিে সুিঙ সূর্ য সুর্ য 

সুত্া সূত্া কসোেী কসোরে 

সুদূর সুদুর কসলারম কসলামী 

সুদ্ধ (সজমত্) শুদ্ধ কসাোরল কসাোলী 

সুধী সুরধ কসৌরে আরব সউরে আরব 

শুেসাে শুেশাে, সুেসাে কসৌহাযয কসৌহাে য 

সুন্দরী সুন্দরর স্কয়ার কস্কায়ার 

সুরন্ন সুন্নী স্তন্যপায়ী স্তন্যপারয় 

সুপারর সুপারী বস্ত্রণ বস্ত্রে 

সুপাররশ সুপাররস স্থায়ী স্থারয় 

সুবণ য সুবে য রস্থরত্ রস্থত্ী 

সুশীল সুরশল স্ফীত্ রস্ফত্ 

সুষম সুসম স্বেন্দ স্বেন্দয 

সূক্ষ্ম সুক্ষ স্বত্ঃরসদ্ধ স্বত্রসদ্ধ 

স্বশারসত্ সশারসত্ স্বত্ঃস্ফূত্য স্বত্স্ফূত্য 

স্বােন্দয স্বােন্দ স্বত্ব (মারলকাো) স্বত্ত্ব 

স্বারধকার স্বাধীকার স্বত্বারধকারী স্বত্ত্বারধকারী 

স্বাধীেত্া স্বারধেত্া স্বজেরশ স্বজেশী 

স্বায়তশাসে স্বায়ত্বশাসে স্বপ্নভে স্বপ্নভাংগ 

স্বাথ যাজেষী স্বাথ যাজেরষ স্বয়ম্ভর স্বয়াংভর 

স্বীকার (জমজে কেওয়া) রশকার স্বণ য স্বে য 
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হ 

সঠিক সঠিক েয় সঠিক সঠিক েয় 

হইিই বহ বি রহম হীম 

হাংস হাংশ রহরণ রহরে 

হে হজ্ব রহরা হীরা 

হেরম হেমী রহজর-েহরত্ হীজর-েহরত্ 

হেরত্ হর্রত্ হীে রহে 

হত্ (মৃত্) হজত্া হীরক রহরক 

হত্ভম্ব হত্বম্ব হু ুঁকা হুকা 

হত্শ্রী হত্রে েঁশ হুশ 

হরেস হরেশ হু ুঁরশয়ার হুরশয়ার 

হরণ হরে হুাংকার হুঙ্কার 

হররণ হররে হুজিাহুরি হুিাহুরি 

হরীত্কী হররত্কী হুলুস্থযল, হুলস্থযল হুলুস্তুল 

হরস্তেী হস্তীেী হৃৎকম্প হৃেকম্প 

হস্তী হরস্ত হৃৎরপণ্ড হৃেরপণ্ড 

হাউে (ঘর) হাউস  হৃদ র্ন্ত্র হৃৎর্ন্ত্র 

হাউস (শখ) হাউে হৃদ জরাগ হৃৎজরাগ 

হাঁকা হাকা কেঁিরক কেঁিকী 

হাঁরি হারি কহেস্তা কহেস্থা 

হাঁো হাো কহস্তজেস্ত কহস্তন্যাস্ত 

হাঁটু হাটু কহাঁিে কহািে 

হাঁরি হারি কহামরাজিামরা কহামিাজিামিা 

হাঁস হাস কহারমজয়াপ্যারথ কহারমওপ্যাথী 

হাঙর হাের কহারল কহালী 

হারে হােী কহাজস্টল কহাজষ্টল 

হাত্িাজো হাত্রাজো হযাঁিকা কেঁিকা 

হাজমশা হাজমসা হযাে কহে 

হালকা হাল্কা হযারিক হযােরিক 

রহেিা রহেরা হযান্ডজশক হযান্ডজসক 

রহত্ হীত্ হযাজলাজেে কহজলাজেে 

রহধত্ষী রহধত্রষ   
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