
DELHI PUBLIC SCHOOL, HOWRAH 

ব্যাকরণ 
SET-1 

 
১. নির্দেশ অিুযায়ী ব্াকয পনরব্র্েি কর:    

ক. ছ ার্ ামানি আর ছমর্িা একনদি ছব্ড়ার্র্ এল৷ (িরল ব্ার্কয) 

খ. হইচই কর্র নদর্য় নদর্য়র্  ছ ার্ ামানি র্াাঁর ঘুম ভানির্য়৷ ৷ (ছযৌনিক ব্ার্কয) 

ি. চলন্ত িানড়র্র্ উঠর্র্ ছযও িা ৷ (জন ল ব্ার্কয) 

ঘ. কথা া শুর্ি র্পর্ির ছচাখ মার্ব্েল হর্য় ছিল ৷ (িরল ব্ার্কয) 

ি. বৃ্নির্র্ ধুর্য় নদল আমার পার্য়র দাি ৷ ( ছযৌনিক ব্ার্কয) 

২. ব্যািব্াকযিহ িমাি নিণেয় কর: 

ক. ছমর্িামশাই  খ. ঘ াপ া  ি. ছ ার্ ামানি  ঘ. নব্শ্রী  ি. প্রনর্পক্ষ 

৩. প্রর্য়াজিমর্র্া িনি নব্র্েদ ও িনি যুক্ত কর: 

ক. বৃ্ক্ষোয়া  খ. িৎ+উপায়  ি. উৎ+চারণ  ঘ. উজ্জীনব্র্  ি. বৃ্হৎ+ ীকা 

৪. নির্দেশ অিুযায়ী িাধু ও চনলর্ ভাষায় রূপান্তনরর্ কর: 

ক. র্খি চকু্ষ চানহয়া ভার্লা কনরয়া ছদনখলাম ৷ (চনলর্ ভাষায়) 

খ. ছিৌরব্ী আর হারা অিকার্র গ্রাম ছ র্ড় পালাল৷ (িাধু ভাষায়) 

ি. অনির্ির একজি ব্রাহ্মণ নপয়াদা এইিব্ ব্নহয়া আনির্৷ (চনলর্ ভাষায়) 

ঘ. এই ুকু কানশর পনরশ্রর্মই ছি হাাঁপাইর্র্ লানিল৷ (চনলর্ ভাষায়) 

ি. যনদ আপিার্দর িজর্র পনড় র্াহর্ল এক া চাকনরও জু র্ব্ িা৷ (িাধু ভাষায়) 
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ব্যাকরণ 

SET-2 

১. নির্দেশ অিুযায়ী ব্াকয পনরব্র্েি কর:   

ক. ব্াইর্র ফেলর্ল ফ ারু ফের্য় নির্ল অমঙ্গল ৷ (জনিল ব্ার্কয) 

ে. যনদও ফের্লনির অর্িক গুণ র্বু্ও ফকউ র্া মার্ি িা ৷(সরল ব্ার্কয) 

 .  নি ব্ানির্র ফ র্লই নব্পদ ৷ ( জনিল ব্ার্কয) 

ঘ. ফিেঁনির্য় উঠর্ে যাত্রীরা, দুর্িা একিা পয়সা ফের্ল নদর্ে ৷ (সরল ব্ার্কয)  

ঙ. পরর্ি ফোর্িা ব্ির্রর একনি সাদা থাি ৷(জনিল ব্ার্কয) 

২. ব্যাসব্াকযসি সমাস নিণেয় কর: 

ক. মিাযুু্দ্ধ  ে. পরমাত্মা   . কালসমর  ঘ. স্বণেলঙ্কা  ঙ. 
শরািল 

৩. প্রর্য়াজিমর্র্া সনি নব্র্েদ ও সনি যুক্ত কর: 

ক. িলেনক্ত   ে. নব্দুযৎ+লর্া   . প্রশন্+সা  ঘ. সং ীর্  ঙ. 
ষষ্ঠ 

৪. নির্দেশ অিুযায়ী সাধু ও িনলর্ ভাষায় রূপান্তনরর্ কর: 

ক. ইো কনরর্ল আনম ফর্ামায় িানিয়া িামাইর্র্ পানর৷ (িনলর্ ভাষায়) 

ে. সমার্জর সর্ঙ্গ নির্জর্ক নর্নি োপ োওয়ার্র্ পারর্লি িা৷(সাধু ভাষায়) 

 . র্ািারা এই কথা শুনিয়া িানসর্র্ লান ল৷ (িনলর্ ভাষায় ) 

ঘ. রাস্তা সব্সময় ফদর্ে-শুর্ি পার ির্ব্ ৷ (সাধু ভাষায়) 

ঙ. র্ােঁিার্দর মারৃ্ভাষায় ব্াকযালাপ সামর্থেযর ব্ানির্র থানকর্ব্ ৷ (িনলর্ ভাষায় ) 
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SET-3 

১. নির্দেশ অিুযায়ী ব্াকয পনরব্র্েি কর:   

ক. কলকার্া জর্য় যখি যাত্রা কনর, র্খি রু্নি আিার সর্ে সর্েই নির্ল ৷ ( সরল ব্ার্কয)  

খ. থাকর্ল একব্ার নির্য় পার্য়র ধুর্লা নির্াি৷ ( জনিল ব্ার্কয) 

ি. র্পি লজ্জা ভের্ে পড়র্র্ যায়৷ (ভযৌনিক ব্ার্কয ) 

ঘ. পর্থ কুনড়র্য় ভপলাি, যনদ কারও কার্জ লার্ি র্াই রু্র্ল ভরর্খনি ৷ ( সরল ব্ার্কয) 

ে. ভর্ািরা প্রনর্কার্রর আশায় আিার কার্ি উপনির্ হর্য়ি৷ (ভযৌনিক ব্ার্কয) 

২. ব্যাসব্াকযসহ সিাস নিণেয় কর: 

ক. ঘর্রব্াইর্র  খ. জয়ধ্বনি  ি. স ূঁচসুর্র্া   ঘ. ভব্কায়দা  ে. 
ঋনিব্ালক 

৩. প্রর্য়াজিির্র্া সনি নব্র্েদ ও সনি যুক্ত কর: 

ক. যজ্+ি  খ. ব্সুম্+ধরা  ি. নকিংব্া  ঘ. পনরষ্কার  ে. 
সম্+করণ 

৪. নির্দেশ অিুযায়ী সাধু ও চনলর্ োিায় রূপান্তনরর্ কর: 

ক. ব্লাইর্য়র কাূঁচা হার্র্র ভলখা ভয নচনি র্া আিার্ক ভদখর্র্ নদর্লি ৷ (সাধু োিায়)                 

খ. ঐ িদী ভকাথা হইর্র্ আনসয়ার্ি ভকহ ব্নলর্র্ পার্র িাই ৷ (চনলর্ োিায়) 

ি. আিার ঘনড়িা চুনর হর্য় ভির্ি ৷ (সাধু োিায়) 

ঘ. রািদাস চুপ কনরয়া সব্িা শুনিল৷ (চনলর্ োিায়) 

ে. কথায় কথায় আর্লাব্াবু্র কথা উর্ি পড়ল ৷(সাধু োিায়)  
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ব্যাকরণ 

SET-4 

১. নির্দেশ অিুযায়ী ব্াকয পনরব্র্েি কর:   

ক. ব্য়স নিশ-ব্নির্শর অনিক িয়, নকন্তু ভারী ররাগা রদখাইল ৷ (সরল ব্ার্কয) 

খ. ওরা দুজর্ি একই সু্কর্ল একই ক্লার্স পর্ে৷ (জনিল ব্ার্কয ) 

গ. ইসাব্ লযাাং মারর্র্ কানলয়া ব্যার্ের মর্র্া হার্ পা ছনের্য় মানির্র্ পর্ে নগর্য় চযাাঁচার্র্ 
লাগল৷(জনিল ব্ার্কয) 

ঘ. স্পিো রর্ামার্দর আকাশস্পশেী হর্য় উর্ের্ছ৷ (জনিল ব্ার্কয ) 

ে. যারা ব্িূ র্ারা প্রদীপ রু্র্ল ির৷ (সরল ব্ার্কয) 

২. ব্যাসব্াকযসহ সমাস নিণেয় কর: 

ক. রদশগাাঁর্য়  খ. মুখচন্দ্র  গ. জামাকাপে  ঘ. রজযাৎস্নানস্নগ্ধ ে. 
খেকুর্িা 

৩. প্রর্য়াজিমর্র্া সনি নব্র্েদ ও সনি যুক্ত কর: 

ক. রুধ্+র্    খ. লব্ধ   গ. প্রায়+নচত্ত  ঘ. র্দ্+কর  ে. 
দুযর্লাক 

৪. নির্দেশ অিুযায়ী সািু ও চনলর্ ভাষায় রূপান্তনরর্ কর: 

ক. ইনলর্শর মরসুম ফুরাইর্ল নব্পুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়৷(চনলর্ ভাষায়) 

খ. নখর্দর্র্ষ্টা ভুর্ল রগল ওরা৷ (সািু ভাষায়) 

গ. দুুঃখর্ক রমর্ি িা নির্ল সুখ আসর্ব্ রকাথা রথর্ক? (সািু ভাষায়) 

ঘ. উহা আমানদর্গর পছন্দ হইল িা৷ (চনলর্ ভাষায়) 

ে. রদখর্র্ রদখর্র্ একিা ব্ছর রকর্ি রগল ৷(সািু ভাষায়) 




