চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ পদাি ত িনেদশক
পদাি ত িনেদশক:
বাংলা ভাষায় িকছু িকছু ত য় বা শ াংশ শে র শেষ যু

হেয় পদ র িনিদ তা িকংবা অিনিদ তা

াপন কের।

এ"েলােক পদাি ত িনেদশক বেল।
অথাৎ, য সব ত য় বা শ াংশ পেদর িনিদ তা িকংবা অিনিদ তা িনেদশ বা কাশ কের, তােদরেকই পদাি ত িনেদশক
বেল। এরা সাধারণত পেদর শেষ যু ভােব বেস। তেব অেনক পদাি ত িনেদশক পেদর আেগও বেস।
[পদাি ত িনেদশক ইংেরিজ Article (a(n), the) এর মেতা কাজ কের।]
বচনেভেদ িবিভ/ পদাি ত িনেদশক ব ব0ত হয়। যমনএকবচেন ব ব0ত পদাি ত িনেদশক : , টা, খানা, খািন, গাছা, গািছ, ইত ািদ। যমন- টাকাটা, ছেল , কাপড়খানা,
বইখানা, লা4গাছা, চু িড়গািছ, ইত ািদ।
ব5বচেন ব ব0ত পদাি ত িনেদশক : "িল, "লা, "েলা, "িলন, ইত ািদ। যমন- মানুষ"িল, লাক"েলা, আম"েলা,
পটল"িলন, ইত ািদ।
িবেশষ েয়াগ ; পিরমােণর 67তা বাঝােত : কােনা সংখ া বা পিরমােণর 67তা বাঝােত ব ব0ত পদাি ত িনেদশক- ট,
টু ক, টু 9, টু 9ন, টা, গাটা, ইত ািদ। যমন- চারেট ভাত, দুধটু 9, দুধটু 9ন, দুেটা ভাত, গাটা চােরক আম, ইত ািদ।

িবিভ পদাি ত িনেদশেকর ব বহার :
১. ,টা : ক) ‘এক’-র সে; ‘ /টা’ যু

হেল তা অিনিদ তা বাঝায়।

িক< অন সংখ াবাচক শে র সে; ‘ /টা’ যু
যমন- এক

হেল িনিদ তা বাঝায়।

দশ, স যমেনই হাক দখেত।( য কান এক

দশ, অিনিদ )

িতন টাকা, দশ বছর।(িনিদ সংখ ক টাকা ও বছর, িনিদ )
খ) িনেদশক সবনােমর সে; ‘ /টা’ যু

হেল স"েলা সুিনিদ হেয় যায়। যমন- এটা নয়, ওটা আেনা। ওইেটই আমার ি য়

গান।
গ) িনরথকভােবও /টা ব ব0ত হেত পাের। যমন- সারা সকাল তামার আশায় বেস আিছ। ন াকািমটা এখন রাখ।
২. গাটা : বচনবাচক/সংখ া>ক শে র আেগ বেস। িনিদ তা িকংবা অিনিদ তা, দুই-ই বাঝােত পাের।
যমন- গাটা দশটাই ছারখার হেয় গেছ। (িনিদ )
গাটা িতেনক আম দাও। (অিনিদ )
৩. খানা, খািন : বচনবাচক/সংখ া>ক শে র পের বেস। িনিদ তা িকংবা অিনিদ তা, দুই-ই বাঝােত পাের।
যমন- দু’খানা ক@ল চেয়িছলাম। (িনিদ )
একখানা বই িকেন িনও। (অিনিদ )
৪. টাক, টু 9, টু ক, টা : িনিদ তা ও অিনিদ তা উভয় অেথই ব ব0ত হয়।
যমন- পায়াটাক দুধ দাও। (অিনিদ )
সবটু 9 ওষুধই খেয় ফেলা। (িনিদ )
৫. িবেশষ অেথ ব ব0ত িনেদশক ; কতা, তা, পা : এ"েলা িবেশষ অেথ িনিদ তা
কতা : এ িতন কতা জিমর দাম দশ হাজার টাকা মাE। দশ টাকার পাঁচ কতা নাট।
তা : দশ তা কাগজ দাও।
পা : আমার এক পা জুেতা িছঁেড় গেছ।

াপেন ব ব0ত হয়। যমন-

