
 

 

pিমত বাংলা বানান রীিত (১): ণt িবধান! 
মলূ িনয়ম 
ণt িবধান বা মূধn-ণ eর িনয়ম কবলমাt তৎসম শেbর ( য সকল শb সংsতৃ থেক aিবকৃত aবsায় eেসেছ) 
kেt pেযাজয্।  
a-তৎসম  তথা aধ- তৎসম, তdব, দিশ, িবেদিশ, িম  শেbর kেt সবদাi দn-ন বয্বhত হেব।  
___________________________________________ 
১. তৎসম  শেbর kেt ণ-eর িনয়ম 
 
১.১ যুkবয্ েন ট-বেগর বণgিলর (ট ঠ ড ঢ ণ) পেূব মধূn-ণ 
N (ণ+ট) ঘNা, িন Nক, বNন 
N (ণ+ঠ) aবgNন, uৎকNা, লুNন 
N (ণ+ড) কলkNিল, ঠাNা, লNভN 
N (ণ+ঢ) ঢুিN, ঢNন ( তমন pচিলত নয় ei শbgিল) 
N (N) akNু, kNু, িবষN 
 
d বয্  
(১) kিুnবৃিt (kৎু+িনবৃিt) eবং kিুN শেbর uৎস eক নয়। pথমিট সািধত (uপসগ, সিn বা সমাসেযােগ 

গিঠত) শb, যখােন ৎ+ন=n, ন eর িdt হেয়েছ। 
(২) oয়াের ট, কমা ডার, পা ডা যেহত ুিবেদিশ শb, eেদর বানােন মূধn-ণ হেব না।  
 
১.২ ঋ, র, ষ eর পর মধূn-ণ 
ঋ বা ঋ-কােরর পর  



ঋণ, ঘৃণা, মৃণাল 
 
র, র-ফলা, রফ eর পর  
aরণয্, আহরণ, uদাহরণ 
rণ, িম ণ, stণ 
aণব, পূিণমা, িবশীণ 
d বয্  
ei িনয়মাnসাের রফ eর পর মূধn-ণ হয় বেল তৎসম শেb রফ-যুk দn-ন সচরাচর দখা যায় না। িকnt 
সািধত শেb eর বয্িতkম দখা যায়:  
aহিনশ (aহ+িনশ), dনীিত (d +নীিত), dনাম (d +নাম)।  
 
ষ eর পর 
aেnষণ, িনে ষণ, ভাষণ 
d বয্  
ষ eর সােথ ণ যুk হেল, যুkবেণর চহারা হেব : কেবা , ব ব, u ীষ। 
 
k=ক+ষ, sতরাং k eবং ষ eর িনয়ম eকi:  
ঈkণ, তীk, সমীkণ। 
 
১.৩ eকi  শেb ঋ/র, র-ফলা, রফ/ষ, k/  
eেদর য- কােনািটর পের যিদ sরবণ, ক-বেগর বণ (ক খ গ ঘ ঙ), প-বেগর বণ (প ফ ব ভ ম), য য় হ ◌ং ei 
সব বেণর eক বা eকািধক থােক, তেব তার পের মূধn-ণ হেব। ei িনয়মিট আসেল ১.২ eর িবsৃত িনয়ম।  
রাপণ (র+o+প+n), াবণ (শ+র+আ+ব+n) 

 
d বয্  
ঋ/র, র-ফলা, রফ/ষ, k/ eর পের an বেগর বণ থাকেল মূধn-ণ হেব না:  
দশন, pাথনা। 
সিnজাত বা সািধত শেbর kেto ১.৩ pেযাজয্ নয় [১.১ d েবয্র মেতা] : 
িন n (িন:+পn)। 
শেbর শষ বণিটেত হসn-u ারণ থাকেলo ei িনয়ম pেযাজয্ নয়: 
ীমাn। 

 
১.৪ সািধত শেb মধূnয-ণ 
সািধত শেb ঋ, র ষ k eর পর সাধারণত মূধn-ণ হয় না। তেব িবেশষ িনয়েম মূধn-ণ হেত পাের। 
 
১.৪.১ পির-, p-, িনর- ei ৩িট uপসেগর পর ণ হয়:  
পিরণয়, pণাম, িনণয়। [eিট আসেল ১.২ eবং ১.৩ ক anসরণ করেছ]। 
বয্িতkম: পিরিনবাণ, িনিনেমষ। 
 



১.৪.২ র বা র-ফলা'র পরপেদ -aয়ন থাকেল eর ন মূধn-ণ হেব: utরায়ণ, চাndায়ণ, রবীndায়ণ। [eিট ১.৩ ক 

anসরণ করেছ: র+sরবণ আ+য়]। 
 
১.৪.৩ সািধত িকছু শেb র eর pভােব ন মূধn-ণ' ত পিরণত হয়: agণী, gামীণ। 
বয্িতkম: agেনতা। 
 
১.৪.৪ সািধত শb কােনা িকছুর নাম বুঝােত eক শb িবেবিচত হেল ণ-t িবধান pেযাজয্:  
শূপণখা (শূপ+নখা), agহায়ণ।  
d বয্ 
গণ ধাতু সহেযােগ গিঠত শb সমূেহ ণ হেব: গিণত, গণনা, গণয্; গণৎকার; গণশিk, জনগণ, গণসংগীত। 
 
১.৫ িনতয্ মধূণয্-ণ  
aণু, কণা, কাণ,ফণা, বণী, শাণ, ক ণ, বাণ, ভিণতা, শািণত, ঘুণ, বীণাপািণ, লাবণয্, িবপিণ, মািণকয্, চাণকয্, 
গেণশ pভৃিত। 

--- মােভিরক 
http://prothom-aloblog.com/users/base/serendipity/88 

http://www.somewhereinblog.net/blog/Maveriick/28900257 
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