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�বপজা পাবিলক ��ল ও ক�লজ চ��াম
�াদশ ��িণ িনব�াচনী পরী�ার নমনুা ���া�র পব�- ০৩

িশ�ক: মুহা�দআবদলু �মা�মন, সহকারী অধ�াপক, বাংলা।

িবষয়: বাংলা ি�তীয় প�।অধ�ায়: ব�াকরিণক শ���িণ. .

পূব�কথা: ব�াকরিণক শ���িণআ�লাচনা অং�শআমরা ই�তাপূ�ব�ওআ�লাচনা ক�রিছ। এই প�ব�
আমরা �� উ�র িভি�কআ�লাচনা উপ�াপন করব।আমরা জািন ব�াকরিণক শ���িণ�ত র�য়�ছ-
িব�শষ�, সব�নাম, িব�শষণ, ি�য়া, ি�য়া িব�শষণ, আ�বগ শ�, �যাজক ও অনসুগ�।

�� ১। িব�শষ� কা�ক ব�ল? উদাহরণসহ িব�শ�ষ�র ��ণীিবভাগআ�লাচনা ক�রা।

উ�র �য শ� �ারা �কান ব�ি� ব� �ান জািত �গা��র নাম বুঝায় তা�ক িব�শষ� ব�ল।

না�মর ধর�নর িভি��ত িব�শষ� �ক দইু ভা�গ ভাগ করা হ�য়�ছ।

১। সং�াবাচক িব�শষ�: �য িব�শষ� �ারা সিুনিদ��ভা�ব �কান িকছ� নাম �বাঝায় তা�ক সং�াবাচক
িব�শষ� ব�ল। �যমন- নজ�ল, যমনুা, �দা�য়ল, প�া, িহমালয়, বাংলা�দশ, ইত�ািদ।

২। সাধারণ িব�শষ�। �য িব�শষ� �ারা সিুনিদ�� �কান িকছ�র নাম না বুিঝ�য় সামি�কভা�ব �কান
��ণীগত িকছ�র নাম বুঝায় তা�ক সাধারণ িব�শষ� ব�ল। �যমন- মানষু, নদী, ফুল, পািখ, বই-পু�ক
ইত�ািদ।

নানা অব�ার িভি��ত সাধারণ িব�শষ��ক ক�য়ক� ��ণী�ত ভাগ করা হ�য়�ছ। �যমন-

ইি�য় �াহ�তা অনসুা�র-

ক. মতূ� িব�শষ�: ইি�য় �ারা �য ব�র ব�র �াণ �নওয়া, �দখা, পিরমাপ করা বা�শ� করা যায় তা�ক
মতু� িব�শষ� ব�ল। �যমন- ফুল, পািখ, বই, কলম, ইট-পাথর, মানষু ইত�ািদ।

খ. ভাব িব�শষ� ইি�য় �ারা যার �াণ �নওয়া �দখা পিরমাপ করা বা�শ� করা যায় না অথ�াৎ ম�নাভাব
�বাঝায় তা�ক ভাব িব�শষ� ব�ল �যমন রাগ �মা আন�-�বদনা ইত�ািদ।

গণন �যাগ�তা অনসুা�র িব�শষ� িতন �কার-

ক. গণন িব�শষ�: �য িব�শষ� �ক সংখ�া িদ�য় গণনা করা যায় তা�ক গণন িব�শষ� ব�ল। �যমন- ফল,
গ�, হঁাস-মরুিগ, মাছ, ইত�ািদ।
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খ. পিরমাপ িব�শষ�: �য িব�শষ� �ক সংখ�া �ারা গণনা করা যায় না িক� পিরমাপ করা চ�ল, তা�ক
পিরমাপ বাচক িব�শষ� ব�ল। �যমন- লবণ, �তল, িচিন, আটা, ডাল, চাল ইত�ািদ।

গ. সম� িব�শষ�:�য িব�শষ� �ারা �কান দল বা �গা��র একক বা সম� �বাঝায় তা�ক সম�বাচক
িব�শষ� ব�ল। �যমন- ছা�, জনতা, পুিলশ,-�িমক, সভা, সিমিত, িমিছল, মাহিফল ইত�ািদ।

সজীবতা অনসুা�র িব�শষ� দইু �কার-

ক. সজীব িব�শষ�: �য িব�শষ� �ারা �কান জীব� ও সি�য় স�ার সাধারন ��ণী�ক �বাঝায়, তা�ক
সজীব িব�শষ� ব�ল। �যমন- হািত, িবড়াল, মানষু, পািখ ইত�ািদ।

খ. অজীব িব�শষ�:�য িব�শষ� �ারা �কান িনজ�ব ব��ক �বাঝায়, তা�ক অজীব িব�শষ� ব�ল �যমন
বািড়-গািড় বই ইট পাথর পাহাড় ইত�ািদ।

��:২। সব�নাম কা�ক ব�ল? উদাহরণসহ সব�না�মর ��িণিবভাগআ�লাচনা ক�রা।

উ�র: িব�শ�ষ�র পিরব�ত� �য শ� ব�ব�ত হয়, তা�ক সব�নাম ব�ল। �যমন: উিম� একাদশ ��ণী�ত প�ড়
�স িনয়িমত ক�ল�জ যায়। তার এক� �পাষা িবড়ালআ�ছ। এখা�ন উিম�র পিরব�ত� আমরা �স এবং
তার শ�� ব�বহার ক�রিছ এ��লা হ�লা না�মর পিরব�ত� ব�ব�ত তাই এ�দর�ক বলা হয় সব�নাম।

সব�নাম �ক �ধানত িতন� মানদ��র িভি��ত ভাগ করা যায়। যথা-

১.অথ�গতভা�ব

২.অ�য় গত ভা�ব এবং

৩.প� �ভ�দ

১.অথ�গতভা�ব সব�না�মর ��িণিবভাগ-

ক. ব�ি�বাচক সব�নাম: �য সব�নাম বা�ক�র প� বা পু�ষ িন�দ�শ ক�র তা�ক ব�ি�বাচক সব�নাম ব�ল।
�যমন- আিম, আমারা, ত� িম, �তামারা, �স, তারা ইত�ািদ।

খ. আ�বাচক সব�নাম: কত� া িন�জই �কান কাজ ক�র�ছ- এ ভাব� �জার িদ�য় �বাঝা�নার জন� �য
সব�নাম ব�ব�ত হয়। তা�কআ�বাচক সব�নাম ব�ল। �যমন- �য়ং, িন�জ, আপিন ইত�ািদ।

গ. পার�িরক সব�নাম: দ'ুপ��র সহ�যা�গ বা পার�িরকতা �বাঝা�ত �য সব�নাম ব�ব�ত হয়, তা�ক
পার�িরক সব�নাম ব�ল। �যমন- পার�িরক পিরিচিত। ওরা িন�জরা িন�জরাই সমস�া িম��য়
�ফল�ব।

ঘ.সকল বাচক সব�নাম: ব�ি�, ব� বা ভা�বর সম� �বাঝা�ত �য সব�নাম ব�ব�ত হয়, তা�ক সকল
বাচক সব�নাম ব�ল। �যমন- সবাই কিফ খা��। সক�লই সাহায� �প�য়�ছ।

ঙ. অন� বাচক সব�নাম: িনজ িভ�অন� �কান িনিদ�� ব�ি� �ক �বাঝা�ত �য সব�নাম ব�ব�ত হয়, তা�ক
অন� বাচক সব�নাম ব�ল। �যমন- অপ�র পার�ল ত� িম �কন পার�ব না।অ�ন�র কথা ব�ল লাভ �নই।



িনব�াচিন পরী�ার বাংলা ি�তীয় প� অনুশীলন ���া�রপব�। পিরক�নায়- মুহা�দআবদলু �মা�মন

চ. িন�দ�শক সব�নাম: �য সব�নাম ব�ার িনকট �থ�ক কা�ছর বা দ�ূরর িকছ� িন�দ�শ ক�র, তা�ক িন�দ�শক
সব�নাম ব�ল। �যমন- এ, ও, উিন, উিন, ইত�ািদ।

ছ. অিনিদ�� সব�নাম: অিনিদ�� বা পিরচয় হীন �কান ব�ি� বুঝা�ত �য সব�নাম ব�বহার করা হয়, তা�ক
অিনিদ�� সব�নাম ব�ল। �যমন- এখা�ন �কউ �নই।আমার িকছ� বলার �নই।

২.অ�য়গতভা�ব সব�না�মর ��িণিবভাগ-

ক. �� বাচক সব�নাম: �ত�� বা প�রা� ���র জন� �য সব�নাম ব�ব�ত হয় তা�ক �� বাচক সব�নাম
ব�ল �যমন- �ক যা�ব? কারা খা�ব? �কআস�ব?

খ.সং�যাগ বাচক সব�নাম: �য সব�নাম �ারা দ�ু বা�ক� সং�যাগ ঘটা�না হয়, তা�ক সং�যাগ বাচক
সব�নাম ব�ল। �যমন- হা�ট িগ�য় �দিখ �য, �স চ�ল �গ�ছআিম বিল কী, ত�ইআজ �থ�কই যা।

গ.সা�প� সব�নাম: পর�র িনভ� রশীল যুগল সব�নাম দ�ু বাক�াং�শর সং�যাগ ঘটায়, তা�ক সা�প�
সব�নাম ব�ল। �যমন- যত চাও তত লও যত পড়�ব তত জান�ব �যমন কম� �তমন ফল।

৩. প� �ভ�দ সব�না�মর ��িণিবভাগ-

ক. ব�া প�: �য সব�নাম �ারা ব�ার সম�গা�ীয় িন�দ�শ করা হয়, তা এই ��ণীর অ�ভ���। �যমন-
আিম, আমরা, আমা�ক, আমািদগ�ক, আমার, আমা�দর, �মার, �মা�দর, �মারা।

খ. ��াতা প�:�য সব�নাম �ারা ব�ার সাম�ন �ত��ভা�ব উপি�ত ��াতা ও তার সম�গা�ীয়�দর
িন�দ�শ করা হয়, তা এই ��ণীর অ�ভ���। �যমন- ত�ই, ত� িম, �তারা, �তা�ক, �তামার, �তামরা, �তামা�ক,
�তামা�দর।

গ. অন�প�:�য সব�নাম �ারা ব�ার সাম�ন অনপুি�ত ��াতা ও তার সম�গা�ীয়�দর িন�দ�শ করা হয়
তা এই ��ণীর অ�ভ��� �যমন- �স, তার, তারা, তা�দর, তাহা�ক, িতিন, তা�ক, তঁা�ক, তঁারা, তঁা�দর।

��৩। ি�য়া বল�ত িক বুঝ? উদাহরণসহ ি�য়ার ��ণীিবভাগআ�লাচনা ক�রা।

উ�র: �য শ���িণ �ারা �কান িকছ� করা ঘটা হওয়া ইত�ািদ �বাঝায়, তা�ক ি�য়া ব�ল। �যমন- �স
হাস�ছ বাগা�ন ফুল ফু�ট�ছ। বৃ� হ�ব।

নানা মানদ�� ি�য়া�ক িবভ� করা যায়। যথা-

১. ভাব �কা�শর স� ূণ�তা অনসুা�র ি�য়া �ক দইু ভা�গ ভাগ করা যায়।

ক.সমািপকা ি�য়া:�য ি�য়া �ারা বা�ক�র ভা�বর পিরসমাি� ঘ�ট, তা�ক সমািপকা ি�য়া ব�ল। �যমন-
�ছ�লরা বল �খল�ছ। সমুন ভাত খা��।

খ.অসমািপকা ি�য়া:�য ি�য়া �ারা বা�ক�র ভা�বর পিরসমাি� ঘ�ট না, তা�ক অসমািপকা ি�য়া ব�ল।
�যমন- আিম বািড় িগ�য় ভাত খাব। ক�ল�জ এ�স �দখা কর�ব।

২. কম�পদ সং�া� ভ� িমকা অনসুা�র ি�য়া �ক চার ভা�গ ভাগ করা যায়।
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ক. অকম�ক ি�য়া: বা�ক�র অ�গ�ত �য ি�য়ার পূ�ব� �কান কম�পদ থা�কনা, তা�ক অকম�ক ি�য়া ব�ল।
�যমন- িশ�� �খল�ছ।অন�ভা�ব বলা যায়, বা�ক� ি�য়াপদ�ক িক? বা কা�ক? দঁাড়া �� কর�ল
কম�পদ পাওয়া যায়।�কান উ�র না পাওয়া �গ�ল �স ি�য়া�ক অকম�ক ি�য়া ব�লআর উ�র পাওয়া
�গ�ল তা�ক �কম�ক ি�য়া ব�ল।

খ. সকম�ক ি�য়া: বা�ক�র অ�গ�ত �য ি�য়া মা� এক� কম�পদ �হণ ক�র, তা�ক �কম� ি�য়া ব�ল।
�যমন- িমিন ভাত খা��। রিন বই প�ড়।

গ. ি�কম�ক ি�য়া: বা�ক�র অ�গ�ত �য ি�য়া দ�ু কম� �হণ ক�র তা�ক ি�কম�ক ি�য়া ব�ল। �যমন-
বাবা আমা�ক টাকা িদ�য়�ছন।

ঘ. ��যাজক ি�য়া: কত� া �য ি�য়া অ�ন�র উ���শ� স�� ক�রন, তা�ক ��যাজক ি�য়া বা িণজ�
ি�য়া ব�ল।

�যমন- িশ�ক ছা��দর পড়া��ন। মা িশ��ক চঁাদ �দখা��ন।

৩. গঠন �বিশ�� অনসুা�র ি�য়া দইু �কার।

ক. �যৗিগক ি�য়া: এক�অসমািপকা ও এক� সমািপকা ি�য়া যিদ এক�� এক� িব�শষ বা
স�সািরত অথ� �কাশ ক�র, তখন তা�ক �যৗিগক ি�য়া ব�ল। �যমন- ধ�র �ফল�ছ(অসমািপকা+
সমািপকা)। ছ��ট যা��। �ত�ড়আ�স।

খ. সং�যাগমলূক ি�য়া:িব�শষ� িব�শষণ ও ধন�া�ক শ� এর সা�থ সমািপকা ি�য়া �যাগ ক�র �য
ি�য়া হয়, তা�ক সং�যাগমলূক ি�য়া ব�ল। �যমন- নাচ করা। গান করা।বই পড়া। পথচলা। �ঘউ �ঘউ
করা।

৪. �ীকৃিত অনসুা�র ি�য়া দইু �কার।

ক. অি�বাচক ি�য়া: �য ি�য়া �ারা অি�বাচক বা হঁ�া-�বাধক অথ� �কাশ পায়, তা�ক অি�বাচক
ি�য়া ব�ল। �যমন- আিম কাল বািড় যা�বা। সজুন গান ক�র।

খ.�নিতবাচক ি�য়া: ি�য়া �ারা �নিতবাচক বা না-�বাধক অথ� �কাশ পায়, তা�ক �নিতবাচক ি�য়া
ব�ল। �যমন- �সআমার কথা বু�ঝ িন।অথবা, �সআমার কথা না বু�ঝ থাক�লা।

�� ৪।আ�বগ শ� বল�ত কী �বা�ঝা উদাহরণসহ ��ণীিবভাগআ�লাচনা ক�রা।

উ�র �য শ� �ারা ম�নরআ�বগ �কাশ করা হয় তা�কইআ�বগ শ� ব�ল। �যমন- আহা! িবর� ক�রা
না।

আ�বগ শ�আট �কার। িন�চ এর ��ণীিবভাগআ�লাচনা করা হ�লা।

১. িস�া� সূচকআ�বগ শ�: �যআ�বগ শ� �ারা অন�ুমাদন, স�িত, অস�িত, সমথ�ন ইত�ািদ ভাব
�কাশ পায়, তা�কই িস�া�মলূকআ�বগ শ� ব�ল। �যমন- আ�া, আিম যাব। না এসবআমা�ক
িদ�য় হ�ব না।
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২. �শংসা বাচকআ�বগ শ�: �যআ�বগ শ� �শংসা ও তার ম�নাভাব �কাশ ক�র, তা�ক �শংসা
বাচকআ�বগ শ� ব�ল। �যমন- সাবাস বাংলা�দশ এিগ�য় যাও।

৩. িবরি�সূচকআ�বগ শ�: অব�া, ঘনৃা, িব�রাধী ম�নাভাব �যআ�বগ শ� �ারা �কাশ করা হয়,
তা�ক িবরি�সূচক শ� ব�ল। �যমন- ইস! িক য�না। ধুৎ আর ভা�লা লা�গনা।

৪. ভয় ও য�ণা বাচকআ�বগ: শ� �যআ�বগ শ� �ারা আত� য�ণা কাতরতা �কাশ পায়, তা�ক
ভয় ও য�ণা বাচকআ�বগ শ� ব�ল। �যমন ও�র বাপ�র, আিম একা থাক�ত পার�বা না। উঃ �চ�
ব�থা �প�য়িছ।

৫.িব�য় সূচকআ�বগ শ�: �যআ�বগ শ� িব�যু� হওয়ার ভাব �কাশ ক�র, তা�ক িব�য় সচূক
আ�বগ শ� ব�ল। �যমন- বাহ! িক সু�রআকাশ।

৬. ক�ণা সূচকআ�বগ শ�:ক�ণা বা সহানভু� িত মলূক ম�নাভাব �কাশ পায় �যআ�বগ শ�� তা�ক
ক�ণা সূচকআ�বগ শ� ব�ল। �যমন- আহা! �লাক� ম�র �গল।

৭.স��াধন সূচকআ�বগ শ�: স��াধন করার ���� �যআ�বগ শ� ব�ব�ত হয়, তা�ক স��াধন সচূক
আ�বগ শ� ব�ল। �যমন- ও�র, আজ �তারা যাস�ন ঘ�রর বািহ�র। ও�হ, �কমনআ�ছা

৮.আলংকািরকআ�বগ শ�: �যআ�বগ শ� ও বা�ক�র অথ� এর �কান �প পিরবত� ন না ঘ��য়
�কামলতা মাধুয� ইত�ািদ �বিশ�� সংশয় অন�ুরাধ িমনিত সচূক ম�নাভাব �কা�শর জন� অলংকার
িহ�স�ব ব�ব�ত হয়, তা�কআলংকািরকআ�বগ শ� ব�ল। �যমন- মা�গা মা! �লাকটা এত হাস�ত
পা�র। দরূ পাগল! এআর এমন িক কথা।

�� ৫। �যাজক কা�ক ব�ল �যাজক কত �কার ও িক িক উদাহরণ সহআ�লাচনা ক�রা?

উ�র: �যসব শ� এক� বাক�াং�শর সা�থ অন� এক� বাক�াংশ অথবা বাক�ি�ত এক� শ��র স��
অন� এক� শ��ক সং�যাজন-িব�য়াজন বা সং�কাচন ঘটায় তা�ক �যাজক ব�ল। �যমন- রিবন
ক�ল�জ যা�ব এবং ব�ুর সা�থ কথা বল�ব। এখা�ন এবং শ�� �ারা দ�ুটা বাক� সং�যািজত হ�য়�ছ।
অতএব এবং এখা�ন �যাজক এর কাজ ক�র�ছ।

�যাজক পঁাচ �কার-

১. সাধারণ �যাজক: �ক �যাজক �ারা একািধক শ� বাক� বা বাক�াংশ িক সংযু� করা হয়, তা�ক
সাধারণ �যাজক ব�ল। �যমন- �স বাজা�র যা�ব এবং �কনাকাটা কর�ব। রিহম ও কিরম দইু ভাই।

২.�বকি�ক �যাজক:�য �যাজক �ারা একািধক শ� বা বাক�াং�শর ম�ধ� িবক� িন�দ�শ করা হয়, তা�ক
�বকি�ক �যাজক ব�ল। �যমন- শরীর ভা�লা হ�ল ত� িম কাজ কর�ব নত�বা আসার ��য়াজন �নই।

৩. িব�রাধমলূক �যাজক: �য �যাজক �ারা দ�ু বা�ক�র সং�যাগ ঘ��য় ি�তীয় � ধারা �থম�র
সং�শাধন বা িব�রাধ িন�দ�শ করা হয়, তা�ক িব�রাধমলূক ব�ল। �যমন- আকা�শ �মঘ জ�ম�ছ িক� বৃ�
�নই।
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৪.কারণ বাচক �যাজক:এক� বা�ক�র কারণ িহ�স�ব অপর এক� বা�ক�র সং�যাগ ঘটা�না হয় �য
�যাজক �ারা তা�ক কারণবাচক �যাজক ব�ল। �যমন- িতিনআজআস�ত পা�রনিন কারণ িতিন
অসু�।

৫. সা�প� �যাজক:পর�র িনভ� রশীল �য �যৗগ��লা এ�ক অ�ন�র পিরপূরক িহ�স�ব বা�ক� ব�ব�ত
হয় তা�ক সা�প� �যাজক ব�ল �যমন যিদ পির�ম ক�রা ত�ব ফল পা�ব।

�� ৬। িন� �র�খা �দয়া �য�কা�না পঁাচ� শ��র ব�াকরিণক শ���িণ িন�দ�শ ক�রা।

I. প�হলা �বশাখ বাঙািলর উৎস�বর িদন

ii.�মা�দর গরব �মা�দরআশা আ মির বাংলা ভাষা

III. আজ নয় কাল �সআস�বই

iv.তার মা�য়র হা�তর িপঠা �যন অমতৃ

v.হঠাৎ �স �দখ�ত �প�লা চল� বাস �থ�ক যা�ীরা লািফ�য় নাম�ছ

vi.বাহ! চমৎকার একটা গ� িল�খছ

vii.�� সম�ুল এ তাজমহল

viii�সআমার ম�নআ�ন �ািল�য় িদ�য়িছল।

উ�র:

i.পয়লা �বশাখ- িব�শষ�

ii.�মা�দর- সব�নাম

iii নয়- �যাজক

iv অমতৃ - িব�শষ�

v.লািফ�য় - অসমািপকা ি�য়া

vi.বাহ - আ�বগ শ�

vii.তাজমহল - িব�শষ�

viii.িদ�য়িছল- সমািপকা ি�য়া


