চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ পদ করণ
পদ :
বােক ব ব ত িত শ েক পদ বেল।
বােক যখন শ ব ব ত হয়, তখন শ েলার মেধ স ক সৃি র জন িত শে র সে িকছু অিতির# শ াংশ যু#
হয়। এ েলােক বেল িবভি#। (য সব শে আপাত দৃি েত মেন হয় (কান িবভি# যু# হয়িন, (স সব শে ও এক িবভি#
যু# হয়। এেক থমা িবভি# বা শূণ িবভি# বেল। ব াকরণ অনুযায়ী (কান শ বােক ব ব ত হেল তােত িবভি# যু#
হেত হয়। আর তাই (কান শ বােক িবভি# না িনেয় ব ব ত হেলও তার সে এক িবভি# যু# হেয়েছ বেল ধের িনেয়
তােক শূণ িবভি# বলা হয়।অথাৎ, িবভি#যু# শ েকই পদ বেল।
পেদর কারেভদ : পদ ধানত ২ কার- সব য় পদ ও অব য় পদ।
সব য় পদ আবার ৪ কার- িবেশষ , িবেশষণ, সবনাম ও ি4য়া।
অথাৎ, পদ (মাট ৫ কার১. িবেশষ
২. িবেশষণ
৩. সবনাম
৪. ি4য়া
৫. অব য়
[শে র (9ণীিবভাগ হেলা- তৎসম, অধ-তৎসম, ত;ব, (দিশ ও িবেদিশ। অন িদেক পেদর (9ণীিবভাগ হেলা- িবেশষ ,
িবেশষণ, সবনাম, ি4য়া ও অব য়। দুই ই ৫ কার।]
যখন পয< (কান শ বােক ব ব ত হে= না, তখেনা (স (কান পদ নয়। (কান শ (কান পদ হেব তা িনভর কের বােক
িকভােব ব ব ত হেলা তার উপর। তাই (কান শ েক আেগই িবেশষ বা িবেশষণ বেল (দয়া ?ক নয়। (যমন(তামার হােত িক?ডাকাত আমার সব হািতেয় িনেয়েছ।
জ ীরা হাত (বামা (মের পািলেয় (গেলা।
থম বােক হাত শ

িবেশষ । আবার িAতীয় বােক এই হাত শ

তৃ তীয় বােক ই আবার হাত শ

ই একটু পিরবিতত হেয় ি4য়া হেয় (গেছ। আবার

ব ব ত হেয়েছ িবেশষণ িহেসেব।

[তেব েB Cধু শ িদেয় (স (কান পদ িজেDস করেল সাধারণত শ
(য পদ িহেসেব ব ব ত হয় (স িদেত হেব।
এেEেF (খয়াল রাখেত হেব, িত শ ই সাধারণত এেকক পদ িহেসেব ব ব ত হওয়ার সময় এেকক Gপ (নয়। (যমন,
‘হাত’ শ
িবেশষণ িহেসেব (কান িবভি# (নয়িন, িকH িবেশষ িহেসেব ব ব ত হওয়ার সময় িবভি# িনেয়েছ। আবার
ি4য়া িহেসেব ব ব ত হওয়ার সময় ত য় িনেয়েছ। এভােব েBর শ েক িবিভI বােক ব বহার কের (কান পদ িনণয়
করা (যেত পাের।

িবেশষ পদ:
(কান িকছু র নামেকই িবেশষ বেল।
(য পদ (কান ব ি#, বJK, াণী, সমি , Lান, কাল, ভাব, কম, ণ ইত ািদর নাম (বাঝায়, তােক িবেশষ পদ বেল।
িবেশষ পদ ৬ কার১. নামবাচক বা সংDাবাচক িবেশষ :
(ক) ব াি#র নাম : নজPল, ওমর, আিনস, মাইেকল
(খ) (ভৗেগািলক Lােনর নাম : ঢাকা, িদিS, লTন, মUা
(গ) (ভৗেগািলক নাম (নদী, পবত, সমুV ইত ািদর নাম) : (মঘনা, িহমালয়, আরব সাগর
(ঘ) XেYর নাম : গীতাZিল, অি[বীণা, (দেশিবেদেশ, িব\নবী
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২. জািতবাচক িবেশষ

: (এক জাতীয় াণী বা পদােথর নাম) মানুষ, গP, গাছ, পািখ, পবত, নদী, ইংেরজ
৩. ব]বাচক বা Vব বাচক িবেশষ : বই, খাতা, কলম, থালা, বা , মা , চাল, িচিন, লবন, পািন
৪. সমি বাচক িবেশষ (ব ি# বা াণীর সমি ) : সভা, জনতা, প^ােয়ত, মাহিফল, ঝাঁক, বহর, দল
৫. ভাববাচক িবেশষ (ি4য়ার ভাব বা কােজর ভাব বা কােজর নাম (বাঝায়) : গমন, শয়ন, দশন,
(ভাজন. (দখা, (শানা, যাওয়া, (শায়া

ণবাচক িবেশষ : মধুরতা, তারল , িত#তা, তাPণ , (সৗরভ, aাL , (যৗবন, সুখ, দুঃখ

৬.

িবেশষণ পদ:
(য পদ বােক র অন (কান পেদর (দাষ, ণ, অবLা, সংখ া, পিরমাণ ইত ািদ কাশ কের, তােক িবেশষণ পদ বেল।
অথাৎ, িবেশষণ পদ অন (কান পদ স

েক তথ বা ধারণা কাশ কের, বা অন পদেক িবেশষািয়ত কের।

িকছু িবেশষণ পদ :
সেফদ (দয়াল, শা< ফেটাXাফ, িজDাসু অিতিথ, (ছাট (ছেল, িনcৃহ কdaর, িতন বছর (সংখ াবাচক িবেশষণ), PE চর,
Bাeল (চাখ, Eীয়মাণ (শাক, সহেজ হেয় (গল বলা (ি4য়া িবেশষণ)], [িবেশষণ শ ; ভাষা অনুশীলন; এক ফেটাXাফ]

িবেশষণ পদ ২ কার- নাম িবেশষণ ও ভাব িবেশষণ।
নাম িবেশষণ : (য িবেশষণ পদ (কান িবেশষ বা সবনাম পদেক িবেশষািয়ত কের, অথাৎ অন (কান পদ স েক িকছু
বেল, তােক নাম িবেশষণ বেল। (যমন-

িবেশেষ র িবেশষণ : নীল আকাশ আর সবুজ মােঠর মাঝ িদেয় এক (ছাg পািখ উেড় যাে=।
সবনােমর িবেশষণ : (স Gপবান ও ণবান
ভাব িবেশষণ : (য িবেশষণ পদ িবেশষ বা সবনাম পদ ছাড়া অন (কান পদেক িবেশষািয়ত কের, অথাৎ অন
স

(কান পদ

েক িকছু বেল, তােক ভাব িবেশষণ বেল। ভাব িবেশষণ ৪ কার-

ি4য়া িবেশষণ : ধীের ধীের বায়ু বয়। পের এক বার এেসা।
িবেশষেণর িবেশষণ ((কান িবেশষণ যিদ অন এক িবেশষণেকও িবেশষািয়ত কের, তােক িবেশষেণর িবেশষণ বেল) :
নাম িবেশষেণর িবেশষণ : সামান একটু দুধ দাও। এ ব াপাের (স অিতশয় দুঃিখত।
ি4য়া িবেশষেণর িবেশষণ : রেকট অিত iত চেল।
অব েয়র িবেশষণ (অব য় পদ বা অব য় পেদর অথেক িবেশষািয়ত কের) : িধক তাের, শত িধক িনলj (য জন।

বােক র িবেশষণ ((কান পদেক িবেশষািয়ত না কের স ূণ বাক েকই িবেশষািয়ত কের) : দুভাগ 4েম (দশ আবার
নানা সমস াজােল আবk হেয় পেড়েছ। বাlিবকই আজ আমােদর ক?ন পির9েমর েয়াজন।
[না-বাচক ি4য়া িবেশষণ :

িনএখেনা (দখ িন তু িম?
ফু ল িক (ফােট িন শােখ?
পুmারিত লেভ িন িক ঋতু র রাজন? রািখ িন সoান
রেহ িন, (স ভু েল িন (তা

নাবসে< বিরয়া তু িম লেব না িক তব বpনায়?
রিচয়া লহ না আজও গীিত।
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ভু িলেত পাির না (কান মেত।

নাইCিন নাই, রািখ িন সoান
নাই হল, না (হাক এবাের
কের নাই অঘ িবPন?]
িনধারক িবেশষণ : িAP# শ ব বহার কের যখন এেকর (বিশ (কােনা িকছু েক (বাঝােনা হয় তােক িনধারক িবেশষণ বেল।
(যমনরািশ রািশ ভারা ভারা ধান
লাল লাল কৃ qচূ ড়ায় গাছ ভের আেছ।
নববষ উপলেE ঘের ঘের সাড়া পেড় (গেছ।
এত (ছাট (ছাট উKর িলখেল হেব না।
[িবেশষণবাচক ‘কী’
কী-শ

র এক লEণীয় িদক হে= িবেশষণ িহেসেব এর ব বহার।

(যমন, ‘এক ফেটাXাফ’ কিবতায় :
এই (য আসুন, তারপর কী খবর?
িনেজই চমেক, কী িনcৃহ, (কমন শীতল।
কী সহেজ হেয় (গল বলা। (ি4য়ািবেশষেণর িবেশষণ/ িবেশষেণর িবেশষণ)]
[িবেশষণবাচক ‘কী’; ভাষা অনুশীলন; এক ফেটাXাফ]
[িবেশষণ সro, পাথেরর টু কেরা, আমােদর Xােমর পুeর, Xীেsর পুeর, (শােকর নদী, আমার স<ান]
[িবেশষণ সro; ভাষা অনুশীলন; এক ফেটাXাফ]

িবেশষেণর অিতশায়ন (degree):
িবেশষণ পদ যখন দুই বা তেতািধক িবেশষ বা সবনাম পেদর মেধ তু লনা (বাঝায়, তখন তােক িবেশষেণর অিতশায়ন
বেল। বাংলা ভাষায় খাঁ বাংলা শে র বা ত;ব শে র একরকম অিতশায়ন চিলত আেছ, আবার তৎসম শে সংtৃ ত
ভাষার অিতশায়েনর িনয়মও চিলত আেছ।
ক) বাংলা শে র বা ত;ব শে র অিতশায়ন
১. দুেয়র মেধ অিতশায়ন (বাঝােত দুই িবেশষ বা সবনােমর মােঝ চাইেত, হইেত, হেত, (থেক, (চেয়, অেপEা, ইত ািদ
ব ব ত হয়। ায়ই থম িবেশষ র সে ষuী িবভি# (র, এর) যু# হয়। (যমনগPর (থেক (ঘাড়ার দাম (বিশ।
বােঘর (চেয় িসংহ বলবান।
ব িত4ম : কখেনা কখেনা থম িবেশেষ র (শেষর ষuী িবভি#ই হেত, (থেক, (চেয়-র কাজ কের। (যমনএ মা (সানার বাড়া। ((সানার (চেয়ও বাড়া)
২. বvর মেধ অিতশায়েন িবেশষেণর পূেব সবচাইেত, সবােপEা, সবেথেক, সবেচেয়,সবািধক, ইত ািদ শ ব ব ত হয়।
(যমন(তামােদর মেধ কিরম সবেচেয় বুিkমান।
পCর মেধ িসংহ সবােপEা বলবান।
৩. দুেয়র মেধ অিতশায়েন (জার িদেত (গেল মূল িবেশষেণর আেগ অেনক, অিধক, (বিশ, অw, কম অিধকতর, ইত ািদ শ
(যাগ করেত হয়। (যমন-
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পxফু ল (গালােপর চাইেত (বিশ সুpর।
িঘেয়র (চেয় দুধ (বিশ উপকারী।
কমলার চাইেত পািতেলবু অw (ছাট।
খ) তৎসম শে র অিতশায়ন
১. দুেয়র মেধ তু লনা (বাঝােল িবেশষেণর (শেষ ‘তর’ (যাগ হয়
বvর মেধ তু লনা (বাঝােল িবেশষেণর (শেষ ‘তম’ (যাগ হয়। (যমনP- Pতর- Pতম
দীঘ- দীঘতর- দীঘতম
[তেব (কােনা িবেশষেণর (শেষ ‘তর’ (যাগ করেল (সটা যিদ আবার 9িতকটু হেয় যায়, Cনেত খারাপ লােগ, তখন
িবেশষণ র (শেষ ‘তর’ (যাগ না কের িবেশষেণর আেগ ‘অিধকতর’ শ

(যাগ করা হয়। (যমন- ‘অিধকতর সুy’।]

২. আবার, দুেয়র মেধ তু লনা (বাঝােল িবেশষেণর (শেষ ‘ঈয়স’ ত য় যু# হয়
বvর মেধ তু লনা (বাঝােল িবেশষেণর (শেষ ‘ইu’ ত য় যু# হয়। (যমনলঘু- লঘীয়ান- লিঘu
অw- কনীয়ান- কিনu
বৃk- জ ায়ান- (জ u
(9য়- (9য়ান- (9u
[দুেয়র তু লনায় এই িনয়েমর ব বহার বাংলায় হয় না। অথাৎ, বাংলায় লঘীয়ান, কনীয়ান, জ ায়ান, (9য়ান, ইত ািদ
শ েলার চলন (নই। তেব ‘ঈয়স’ ত য়যু# কেতা েলা শে র {ীিল বাংলায় চিলত রেয়েছ। (যমন- ভূ য়সী শংসা। ]

সবনাম পদ:
িবেশষ পেদর পিরবেত (য পদ ব ব ত হয়, তােকই সবনাম পদ বেল।
অনুে=েদ বা প ারাXােফ একই িবেশষ পদ বারবার আসেত পাের। (সেEেF একই পদ বারবার ব বহার করেল তা Cনেত
খারাপ লাগাটাই aাভািবক। এই পুনরাবৃিK (রাধ করার জন িবেশষ পেদর পিরবেত অনুে=েদ (য িবকw শ ব বহার কের
(সই িবেশষ পদেকই (বাঝােনা হয়, তােক সবনাম পদ বেল।
[সবনাম পদ েলা সব িবেশষ বা নােমর পিরবেত বসেত পাের বেল এেদরেক ‘সবনাম’ বেল। ]
‘বাংলােদশ অত < সুpর এক (দশ। এই (দশ (যমন সুpর, এই (দেশর মানুষ েলাও (তমিন ভােলা। তারা এেতাটাই ভV
ও মািজত (য, তােদর কােছ িভখাির িভEা চাইেত আসেল তারা তােদর িবতািড়ত কের না। বরং মািজতভােব বেল, মাফ
কেরন। ’
উপেরর অনুে=েদ মূলত ৩ িবেশষ স

েক বলা হেয়েছ- ‘বাংলােদশ’, ‘বাংলােদেশর মানুষ’ ও ‘িভখাির’। এবং থমবার

উেSেখর পর িAতীয়বার (কান িবেশষ ই আর উেSখ করা হয়িন। পেরর বার (থেক ‘বাংলােদশ’-র বদেল ‘এই (দশ’;
‘বাংলােদেশর (এই (দেশর) মানুষ’-র বদেল ‘তারা’ ও ‘তােদর’ এবং ‘িভখাির’-র বদেল ‘তােদর’ শ েলা ব ব ত হেয়েছ।
িবেশষ পেদর বদেল ব ব ত এই শ

েলাই হেলা সবনাম পদ।

সবনাম পদ েলােক মূলত ১০ ভােগ ভাগ করা যায়। (যমন১. ব ি#বাচক বা পুPষবাচক: আিম, আমরা, তু িম, (তামরা, (স, তারা, তাহারা, িতিন, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা
২. আ}বাচক : aয়ং, িনজ, (খাদ, আপিন
৩. সামীপ বাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইিন
৪. দূর~বাচক: ঐ, ঐসব, সব
৫. সাকল বাচক: সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ
৬. Bবাচক: (ক, িক, কী, (কান, কাহার, কার, িকেস

চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ পদ করণ
৭. অিনিদ তাDাপক : (কান, (কহ, (কউ, িকছু
৮. ব িতহািরক : আপনা আপিন, িনেজ িনেজ, আপেস, পরcর
৯. সংেযাগDাপক: (য, িযিন, যাঁরা, যাহারা
১০. অন ািদবাচক : অন , অপর, পর
সােপE সবনাম : কখনও কখনও পসপর স কযু# একািধক সবনাম পদ একই সে ব ব ত হেয় দু বােক র সংেযাগ
সাধন কের থােক। এেদরেক বলা হয় সােপE সবনাম। (যমনযত চাও তত লও ((সানার তরী)
যত (চ া করেব ততই সাফেল র সƒাবনা।
যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।
যত গেজ তত বেষ না।
(যই কথা (সই কাজ।
(যমন কম (তমন ফল।
(যমন বুেনা ওল (তমিন বাঘা (তঁ তু ল।
[সােপE সবনাম; ভাষা অনুশীলন; (সানার তরী]
সবনােমর পুPষ [PERSON]
[িবেশষ , সবনাম ও ি4য়াপেদর পুPষেভেদ িভI Gপ (দখা যায়। িবেশষণ ও অব য় পেদর (কান পুPষেভদ (নই। ]

পু ষ ৩ কার। সুতরাং, সবনাম পেদর পু ষও ৩#উKম পুPষ : বােক র ব#াই উKম পুPষ। অথাৎ, (যই ব ি# বাক

বেলেছ, (সই উKম পুPষ। উKম পুPেষর সবনােমর

Gপ হেলা- আিম, আমরা, আমােক, আমােদর, ইত ািদ।
মধ ম পুPষ : বােক র উি„ (9াতাই মধ ম পুPষ। অথাৎ, উKম পুPষ যােক উে„শ কের বাক বেল, এবং পাশাপািশ
বােক ও উেSখ কের, তােক মধ ম পুPষ বেল। অথাৎ, ত Eভােব উি„ (9াতাই মধ ম পুPষ। মধ ম পুPেষর সবনােমর
Gপ হেলা- তু িম, (তামরা, (তামােক, (তামােদর, (তামািদগেক, আপিন, আপনার, আপনােদর, ইত ািদ।
নামপুPষ : বােক ব#া অনুপিLত (যসব ব ি#, বJK বা াণীর উেSখ কেরন, তােদর নামপুPষ বেল। অথাৎ, ব#ার
সামেন (নই এমন যা িকছু র কথা ব#া বােক বেলন, সব েলাই নামপুPষ। নাম পুPেষর সবনােমর Gপ হেলা- (স, তারা,
তাহারা, তােদর, তাহােক, িতিন, তাঁেক, তাঁরা, তাঁেদর, ইত ািদ। ]
[সমl িবেশষ পদই নামপুPষ। ]

অব য় পদ:
অব য় শ েক ভাঙেল পাওয়া যায় ‘ন ব য়’, অথাৎ যার (কান ব য় (নই।
(য পেদর (কান ব য় বা পিরবতন হয় না, তােক অব য় পদ বেল। অথাৎ, (য পদ সবদা অপিরবতনীয় থােক, যার সে (কান
িবভি# যু# হয় না এবং পুPষ বা বচন বা িল (ভেদ (য পেদর Gেপর বা (চহারারও (কান পিরবতন হয় না, তােক অব য়
পদ বেল।
অব য় পদ বােক (কান পিরবতন ছাড়াই ব ব ত হয় এবং বােক ব ব ত হেয় কখেনা বাক েক আেরা 9চিতমধুর কের,
কখেনা একািধক পদ বা বাক াংশ বা বােক র মেধ স

ক সৃি কের।

বাংলা ভাষায় ৩ ধরেনর অব য় শ ব ব ত হয়১. বাংলা অব য় শ : আর, আবার, ও, হাঁ, না
২. তৎসম অব য় শ : যিদ, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অথাৎ, †দবাৎ, বরং, পুন‡, আপাতত, বJKত।

চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ পদ করণ
‘এবং’ ও ‘সুতরাং’ এই দু অব য় শ ও তৎসম, অথাৎ সংtৃ ত ভাষা (থেক এেসেছ। তেব এ দু অব য় শে র অথ বাংলা
ভাষায় এেস পিরবিতত হেয় (গেছ। সংtৃ েত ‘এবং = এমন’ আর ‘সুতরাং = অত <, অবশ ’
বাংলায় ‘এবং = ও’ আর ‘সুতরাং = অতএব’
৩. িবেদিশ অব য় শ : আলবত, বvত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইির, মারহাবা

অব েয়র কারেভদ:
অব য় পদ মূলত ৪ কার১. সমুˆয়ী অব য় : (য অব য় পদ একািধক পেদর বা বাক াংেশর বা বােক র মেধ স
বেল। এই স

ক Lাপন কের, তােক সমুˆয়ী অব য়

ক সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেকাচন (য (কান ই হেত পাের। এেক সroবাচক অব য়ও বেল।

সংেযাজক অব য় : উˆপদ ও সামািজক মযাদা সকেলই চায়। (উˆপদ, সামািজক মযাদা- দুেটাই চায়)
িতিন সৎ, তাই সকেলই তাঁেক 9kা কের। (তাই অব য় ‘িতিন সৎ’ ও ‘সকেলই তােক 9kা কের’ বাক দু র মেধ সংেযাগ
ঘ েয়েছ।
এরকম- ও, আর, তাই, অিধকH, সুতরাং, ইত ািদ।
িবেয়াজক অব য় : আবুল িকংবা আ ুল এই কাজ কেরেছ। (আবুল, আ ুল- এেদর একজন কেরেছ, আেরকজন
কেরিন। স ক িবেয়াগা}ক, একজন করেল অন জন কেরিন। )
মে‰র সাধন িকংবা শরীর পাতন। (‘মে‰র সাধন’ আর ‘শরীর পাতন’ বাক াংশ দু র এক
সত হেব, অন িমথ া হেব। )
এরকম- িকংবা, বা, অথবা, নতু বা, না হয়, নয়েতা, ইত ািদ।
সংেকাচক অব য় : িতিন িশিEত, িকH অসৎ। (এখােন ‘িশিEত’ ও ‘অসৎ’ দুেটাই সত , িকH শ
সংেযাগ ঘেটিন। কারণ, †বিশ দুেটা একরকম নয়, বরং িবপরীতধমŠ। ফেল িতিন অসৎ
বেল িতিন িশিEত বাক াংশ র ভােবর সংেকাচ ঘেটেছ। )

েলার মেধ

এরকম- িকH, বরং, তথািপ, যদ িপ, ইত ািদ।
২. অন‹য়ী অব য় : (য সব অব য় পদ নানা ভাব বা অনুভূিত কাশ কের, তােদরেক অন‹য়ী অব য় বেল। এ েলা বােক র
অন (কান পেদর সে (কান স ক না (রেখ aাধীনভােব বােক ব ব ত হয়। (যমনউŒাস কােশ
: মির মির! কী সুpর সকাল!
aীকৃ িত বা অaীকৃ িত কােশ : হ া, আিম যাব। না, তু িম যােব না।
স•িত কােশ

: আিম আজ িন‡য়ই যাব।

অনুেমাদন কােশ

: এেতা কের যখন বলেল, (বশ (তা আিম আসেবা।

সমথন কােশ

: আপিন (তা ?কই বলেছন।

য‰ণা কােশ

: উঃ! বŽ (লেগেছ।

ঘৃণা বা িবরি# কােশ

: িছ িছ, তু িম এেতা খারাপ!

সেrাধন কােশ

: ওেগা, (তারা আজ যাসেন ঘেরর বািহের।

সƒাবনা কােশ

: সংশেয় সংকw সদা টেল/ পােছ (লােক িকছু বেল।

বাক ালংকার িহেসেব

: কত না হারােনা •ৃিত জােগ আজ মেন।
: হায়ের ভাগ , হায়ের লjা, (কাথায় সভা, (কাথায় সjা।

৩. অনুসগ অব য় : (যসব অব য় শ িবেশষ ও সবনাম পেদর িবভি#র কাজ কের, এবং কারকবাচকতা কাশ কের,
তােক অনুসগ অব য় বেল। অথাৎ, (যই অব য় অনুসেগর মেতা ব ব ত হয়, তােক অনুসগ অব য় বেল। (যমন-

চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ পদ করণ
ওেক িদেয় এ কাজ হেব না। (এখােন ‘িদেয়’ তৃ তীয়া িবভি#র মেতা কাজ কেরেছ, এবং ‘ওেক’ (য কম কারক, তা িনেদশ
কেরেছ। এই ‘িদেয়’ হেলা অনুসগ অব য়। )
[কারক ও িবভি#] [অনুসগ]
৪. অনুকার বা •ন া}ক অব য় : িবিভI শ বা াণীর ডাকেক অনুকরণ কের (যসব অব য় পদ †তির করা হেয়েছ,
তােদরেক অনুকার বা •ন া}ক অব য় বেল।
মানুষ আিদকাল (থেকই অনুকরণ ি য়। তারা িবিভI ধরেনর শ , াকৃ িতক শ , পCপািখর ডাক, (য েলা তারা উˆারণ
করেত পাের না, (স েলাও উˆারণ করার (চ া কেরেছ। এবং তা করেত িগেয় (স সকল শে র কাছাকািছ িকছু শ †তির
কেরেছ। বাংলা ভাষার এ সকল শ েক বলা হয় অনুকার বা •ন া}ক অব য়। (যমনবে‘র •িন- কড় কড়
তু মুল বৃি র শ - ঝম ঝম
(’ােতর •িন- কল কল
বাতােসর শ - শন শন
নূপুেরর আওয়াজ- Pম ঝু ম
িসংেহর গজন- গর গর
(ঘাড়ার ডাক- িচঁিহ িচঁিহ
(কািকেলর ডাক- ev ev
চু িড়র শ -টু ং টাং
Cধু িবিভI শ ই না, মানুষ তােদর িবিভI অনুভূিতেকও শে র আকাের ভাষায় কাশ করার (চ া কেরেছ। ফেল িবিভI
ধরেনর অনুভূিত কােশর জন তারা িবিভI শ †তির কেরেছ। এ েলাও অনুকার অব য়। (যমনঝাঁ ঝাঁ ( খরতা)
খাঁ খাঁ (শূণ তা)
কচ কচ
কট কট
টল মল
ঝল মল
চক চক
ছম ছম
টন টন
খট খট

িকছু িবেশষ অব য়:
১. অব য় িবেশষণ : (কান অব য় বােক ব ব ত হেয় িবেশষেণর কাজ করেল, তােক অব য় িবেশষণ বেল।
নাম িবেশষণ : অিত ভি# (চােরর লEণ।
ি4য়া িবেশষণ : আবার (যেত হেব।
িবেশষণীয় িবেশষণ : রেকট অিত Vচত চেল।
২. িনত সroীয় িবেশষণ : িকছু িকছু যু“ অব য় আেছ, যারা বােক একসােথ ব ব ত হয়, এবং তােদর এক র অথ
আেরক র উপর িনভর কের। এেদর িনত সroীয় িবেশষণ বেল। (যমন- যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, (যমন-(তমন,
(য Gপ-(স Gপ, ইত ািদ। উদাহরণযত গেজ তত বেষ না।
(যমন কম (তমন ফল।

চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ পদ করণ
৩. ত ত য়া< িবেশষণ : ত ত য়া< িকছু তৎসম অব য় বাংলায় ব ব ত হয়। সংtৃ তেত ত য় িছল ‘ত”’, বাংলায় তা
হেয়েছ ‘ত’। (যমন- ধমত, দুভাগ বশত, অ<ত, Dানত, ইত ািদ।
ি4য়া পদ : (য পদ িদেয় (কান কাজ করা (বাঝায়, তােক ি4য়া পদ বেল।
অথাৎ, বােক র অ<গত (য পদ Aারা (কান কাজ স

াদন করা বা (কান কাজ সংঘটন হওয়ােক (বাঝায়, তােক ি4য়া পদ

বেল।
ি4য়ামূল বা ধাতু র সে পুPষ ও কাল অনুযায়ী ি4য়ািবভি# যু# হেয় ি4য়াপদ গ?ত হয়। (যমন, ‘প•’ এক ধাতু । এর
সে উKম পুPষ ও সাধারণ বতমান কাল অনুযায়ী ‘ই’ ত য় যু# হেয় গ?ত হয় ‘পিড়’ ি4য়াপদ । আবার মধ ম
পুPেষর জন হেব ‘পেড়া’। নাম পুPেষর জন হেব ‘পেড়’। আবার উKম পুPেষর জন ঘটমান বতমান কােলর জন হেব
‘পড়িছ’। সাধারণ অতীত কােলর জন হেব ‘পেড়িছ’।
[ি4য়া পদ বােক র অপিরহায অ । Cধু ি4য়াপদ িনেয় এক বাক গ?ত হেত পাের। িকH ি4য়া পদ ছাড়া (কান বাক
গ?ত হেত পাের না। তেব মােঝ মােঝ অেনক বােক র ি4য়াপদ উহ থােক। (যমন- ‘রেমশ আমার ভাই (হয়)।’ এই বােক
‘হয়’ ি4য়া উহ থােক, এ না িলখেলও সবাই বুঝেত পাের। আর তাই এ (লখাও হয় না। িকH এটা আবার ইংেরিজ
করেল ‘হয়’-র ইংেরিজ (লখা হয়- Ramesh is my brother.
সাধারণত, ‘–’ ও আ—’ ধাতু বা ি4য়ামূল Aারা গ?ত ি4য়া পদ েলা উহ থােক। ]

ি&য়ার কারেভদ:
সমািপকা-অসমািপকা ি4য়া
বােক র ভাব কােশর উপর িভিK কের ি4য়াপদেক সমািপকা ি4য়া ও অসমািপকা ি4য়া, এই দুইভােগ ভাগ করা হেয়েছ।
সমািপকা ি4য়া : (য ি4য়া পদ বােক র ভােবর পিরসমাি˜ ঘটায়, তােক সমািপকা ি4য়া বেল। অথাৎ, (য ি4য়া পদ
বাক েক স

ূণ কের, আর িকছু (শানার আকা™া বািক থােক না, তােক সমািপকা ি4য়া বেল।

এক বােক এক সমািপকা ি4য়া থাকেতই হয়। এবং এক বােক একটার (বিশ সমািপকা ি4য়া থাকেত পাের না।
(যমন- (ছেলরা (খলেছ। (ছেলরা (খলা করেছ।
িAতীয় বােক ‘(খলা’ সমািপকা ি4য়া নয়। এ জন ‘করেছ’ সমািপকা ি4য়া আনেত হেয়েছ। নয়েতা বাক

স

ূণ হে= না।
অসমািপকা ি4য়া : (য ি4য়া পদ Aারা বােক র ভােবর পিরসমাি˜ ঘেট না, তােক অসমািপকা ি4য়া বেল। অথাৎ, (য ি4য়া
Aারা বাক স

ূণ হয় না, আেরা িকছু (শানার আকা™া (থেকই যায়, তােক অসমািপকা ি4য়া বেল।
অসমািপকা ি4য়া ব বহােরর পরও বােক সমািপকা ি4য়া ব বহার করেত হয়। Cধু অসমািপকা ি4য়া িদেয় বাক গ?ত
হয় না।
এক বােক যেতা েলা ই=া অসমািপকা ি4য়া ব বহার করা যায়। িকH এক সমািপকা ি4য়া আনেতই হয়।
(যমন- (ছেলরা (খলা।
এখােন (খলা এক অসমািপকা ি4য়া। ি4য়া পদ হেলও এ িদেয় বাক

স

ূণ হয়িন, আেরা িকছু (শানার আকা™া

(থেকই যাে=। এর সে আেরক সমািপকা ি4য়া ‘করেছ’ (যাগ করেলই (কবল বাক

স

ূণ হেব।

(ছেলরা (খলা করেছ।
সাধারণত অসমািপকা ি4য়ার (শেষ ইয়া, ইেল, ইেত, এ, (ল, (ত িবভি# েলা যু# থােক।
সকমক-অকমক-িAকমক ি4য়া
বােক ি4য়ার কেমর উপর িভিK কের ি4য়াপদেক অকমক, সকমক ও িAকমক- এই ৩ ভােগ ভাগ করা হয়।

কম পদ : (য পদেক আ9য় কের ি4য়া পদ তার কাজ স াদন বা সংঘটন কের, তােক কম পদ বেল। অথাৎ, ি4য়া পদ
কাজ করার জন (যই পদেক ব বহার কের, তােক কম পদ বেল।

চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ পদ করণ
ি4য়া পদেক ‘কী/ কােক’ িদেয় B করেল (য উKর পাওয়া যায়, (স ই কমপদ। আর যিদ উKর না পাওয়া যায়, তেব (সই
ি4য়ার (কান কমপদ (নই।
(যমন- (মেয় কলম িকেনেছ। (মেয় হােস।
এখােন থম বােক ি4য়াপদ ‘িকেনেছ’(ক ‘কী’ িদেয় B করেল উKর পাওয়া যায় ‘কলম’। (কী িকেনেছ?- কলম) অথাৎ,
থম বােক র ি4য়ার কমপদ কলম।
আবার িAতীয় বােক র ি4য়াপদ ‘হােস’(ক ‘কী/ কােক’ (কানটা িদেয় B করেলই (কান উKর পাওয়া যাে= না। সুতরাং, এই
বােক র ি4য়াপেদর (কান কম (নই।
অকমক ি4য়া : (য ি4য়াপেদর (কান কম (নই তােক অকমক ি4য়া বেল।
সকমক ি4য়া : (য ি4য়াপেদর কম পদ আেছ তােক সকমক ি4য়া বেল।
িAকমক ি4য়া : কখেনা কখেনা এক বােক একই ি4য়াপেদর দু কম পদ থােক। তখন (সই ি4য়াপদেক িAকমক ি4য়া
বেল। এেEেF, ব]বাচক কমপদেক ধান বা মুখ কম বেল এবং ব ি#বাচক কমপদেক (গৗণ কম বেল। অথাৎ, ব]বাচক
কম েকই (বিশ P~ (দয়া হয়। (যমন- ‘বাবা আমােক এক ল াপটপ িকেন িদেয়েছন। ’
এখােন ‘িকেন িদেয়েছন’ ি4য়ার কমপদ দু , ‘আমােক’ (কােক িকেন িদেয়েছন?) ও ‘ল াপটপ’ (কী িকেন িদেয়েছন?)। এখােন
বJKবাচক কমপদ ‘ল াপটপ’, আর ব ি#বাচক কমপদ ‘আমােক’। সুতরাং এখােন মুখ বা ধান কমপদ ‘ল াপটপ’ আর
(গৗণ বা অ ধান কম ‘আমােক’।
সমধাতু জ কম : বােক র ি4য়াপদ ও কমপদ যিদ একই ধাতু বা ি4য়ামূল (থেক গ?ত হয়, তেব তােক সমধাতু জ কমপদ
বেল। অথাৎ, ি4য়াপদ ও কমপদ একই শ মূল (থেক গ?ত হেল তােক সমধাতু জ কমপদ বেল। (যমনআজ এমন ঘুম ঘুিমেয়িছ।
এখােন ি4য়াপদ ‘ঘুিমেয়িছ’, আর কমপদ ‘ঘুম’ (কী ঘুিমেয়িছ?)। আর এই ‘ঘুিমেয়িছ’ আর ‘ঘুম’ দু শে রই শ মূল ‘ঘুš’।
অথাৎ, শ দুই একই ধাতু হেত গ?ত (ি4য়ার মূলেক ধাতু বেল)। সুতরাং, এই বােক ‘ঘুম’ কম এক সমধাতু জ কম।
এরকমআজ কী (খলা (খললাম। ((খ›)
আর মায়াকাIা (কঁ েদা না। (কাঁœ)
এমন মরণ মের কয়জনা? (ম•)

েযাজক ি&য়া:
(য ি4য়া একজেনর েযাজনায় আেরকজন কের তােক েযাজক ি4য়া বেল।
েযাজক ি4য়ার দু’জন কতা থােক। এরমেধ একজন কতা কাজ আেরকজন কতােক িদেয় করান। অথাৎ, একজন যখন
আেরকজনেক িদেয় (কান কাজ কিরেয় (নয়, তখন (সই ি4য়াপদ েক বেল েযাজক ি4য়া। [সংtৃ ত ব াকরেণ এরই নাম
িণজ< ি4য়া। ]
েযাজক ি4য়ার দুইজন কতার মেধ িযিন কাজ করান, তােক বেল েযাজক কতা। আর িযিন কাজ কেরন, তােক বেল
েযাজ কতা। তােক িদেয় কাজ

েযাজ করা হয় বেল তােক েযাজ কতা বেল।

(যমন- মা িশCেক চাঁদ (দখাে=ন।
এখােন চাঁদ (দখার কাজ করেছ ‘িশC’, িকH চাঁদ (দখাে=ন ‘মা’। অথাৎ, ‘মা’ কাজ

েযাজনা করেছন। তাই ‘মা’ এখােন

েযাজক কতা। আর চাঁদ (দখার কাজ আসেল ‘িশC’ করেছ, তাই ‘িশC’ এখােন েযাজ কতা। এরকমসাপুেড় সাপ (খলায়। (এখােন সাপুেড় েযাজক কতা, আর সাপ েযাজ কতা)
নামধাতু র ি4য়া

চা িরর
িত
িবষয়ঃ বাংলা ব করণ
অধ ায়ঃ পদ করণ
িবেশষ , িবেশষণ •ন া}ক অব েয়র পের ‘আ’ ত য় যু# হেয় (য সব ধাতু গ?ত হয়, তােদরেক নামধাতু বেল। নামধাতু র
সে ি4য়ািবভি# যু# হেয় (যসব ি4য়াপদ গঠন কের, তােদরেকই নামধাতু র ি4য়া বেল।
(যমন- িবেশষ = (বত+আ = (বতা, ি4য়াপদ = (বতােনা, (বতাে=ন, (বিতেয়
িবেশষণ = বাঁকা+আ = বাঁকা, ি4য়াপদ = বাঁকােনা, বাঁকাে=ন, বাঁিকেয়
•ন া}ক অব য় = কন কন+আ = কনকনা, ি4য়াপদ = কনকনাে=, কনকিনেয়
বােক

েয়াগ- (লাক (ছেল েক (বতাে=।
কি^ বাঁিকেয় ধর।
দাঁত ব থায় কনকনাে=। অজগর (ফাঁসাে=।

ব িত4ম : কেয়ক নামধাতু ‘আ’ ত য় ছাড়াই ধাতু িহেসেব ব ব ত হয়। (যমনফল = বাগােন এবার অেনক আম ফেলেছ।
টক = তরকাির বািস হেল টেক।
ছাপা = কাশক তার বইটা এবার (মলায় (ছেপেছ।

)যৗিগক ি&য়া:
এক সমািপকা ি4য়া ও এক অসমািপকা ি4য়া পাশাপািশ বেস যিদ (কান িবেশষ বা সžসািরত অথ কাশ কের, তােক
(যৗিগক ি4য়া বেল। অথাৎ, এক সমািপকা ও এক অসমািপকা ি4য়া িমেল যিদ তােদর সাধারণ অথ কাশ না কের
(কান িবেশষ অথ কাশ কের, তখন তােক (যৗিগক ি4য়া বেল। (যমনঘটনাটা Cেন রাখ। ((শানার বদেল তািগদ (দয়া অথ বুিঝেয়েছ)
িতিন বলেত লাগেলন। (বলার অথ সžসারণ কের িনর<র বলা বুিঝেয়েছ)
(ছেলেমেয়রা Cেয় পড়ল। ((শাওয়ার পাশাপািশ িদেনর কাযসমাি˜ও (বাঝাে=)
সাইেরন (বেজ উঠল। (আকি•ক সাইেরন বাজার কথা বলা হে=)
িশEায় মন সংtারমু# হেয় থােক। (অভ lতা অেথ, ধীের ধীের সংtারমু# হয় (বাঝাে=)
এখন (যেত পার। (যাওয়ার বদেল অনুেমাদন অেথ)

িম, ি&য়া:
িবেশষ , িবেশষণ ও •ন া}ক অব েয়র সে ক•, –, (দ, পা, যা, কাŸ, গা, ছা•, ধ•, মা•, ভৃ িত ধাতু (যাগ হেয় ি4য়াপদ
গঠন কের (কান িবেশষ অথ কাশ করেল তােক িম9 ি4য়া বেল। (যমনিবেশেষ র পের : আমরা তাজমহল দশন করলাম। (গাSায় যাও।
িবেশেষেণর পের : (তামােক (দেখ িবেশষ ীত হলাম।
•ন া}ক অব েয়র পের : মাথা িঝম িঝম করেছ। ঝম ঝম কের বৃি পড়েছ।
[(খয়াল রাখেত হেব, (যৗিগক ি4য়া দুই ি4য়ার মাধ েম গ?ত হয়, যার এক সমািপকা ি4য়া আেরক অসমািপকা
ি4য়া। অন িদেক, িম9 ি4য়া িবেশষ , িবেশষণ বা •ন া}ক অব েয়র পের ি4য়াপদ বেস গ?ত হয়। ]

