
  

 
শ্রেণ িঃ ষষ্ঠ  

ণিষয়িঃ িাাংলা ২য় পত্র 

শব্দের সংবর্গ (পদ প্রকরণ)  

তাররখঃ ১২/০৭/২০২০   

শে বা পব্দদর শ্রেরণরবভার্ বা সংবর্গঃ  

শে বা পদব্দক সাধারাণত পাাঁচরি শ্রেরণব্দত ভার্ করা হয়। শ্রসগুব্দ া হব্দ াঃ-  

১) রবব্দশষয  

২) সবগনাম  

৩) রবব্দশষণ  

৪) রিয়া  

৫) অবযয়  

১। রবব্দশষযঃ  

শ্রে সব শে শ্রকাব্দনা বযরি, জারত, সমরি, বস্তু, স্থান, কা , ভাব, কমগ, গুব্দণর নামব্দক শ্রবাঝায় শ্রস 

সব শেব্দকই রবব্দশষয বব্দ । শ্রেমনঃ মানুষ, বাঙার , রাস্তা, উৎসব, ক ম, ভাত ইতযারদ। 

িাক্যে িেিহারিঃ ররপা বই পড়ব্দে। এই িাক্যে ‘ণরপা’, ‘িই’ এগুক্লা ণিক্েষে।  

২। সিবনামিঃ   

ণিক্েক্ষের পণরিক্তব শ্রে েব্দ িেিহার যরা হয় তাক্য সিবনাম িক্ল। শ্রেমনিঃ শ্রস, তার, তারা, 

আপণন, ণতণন, আমরা, আণম ইতোণি। িাক্যে িেিহারিঃ রাণি ষষ্ঠ শ্রেণ ক্ত পক্ে। শ্রস খুি শ্রমধািী। 

এই িাক্যে ‘ক্স’ সিবনাম।  

৩। ণিক্েষ িঃ  

শ্রেসি েব্দ ণিক্েষে িা সিবনাক্মর শ্রিাষ, গু , অিস্থা, সাংখো, পণরমা  প্রযাে যক্র শ্রসই সি েব্দক্য 

ণিক্েষ  িক্ল। শ্রেমনিঃ নীল সমুক্ে ণিোল জাহাজ চক্ল। এই িাক্যে ‘নীল’, ‘ণিোল’ এগুক্লা 

ণিক্েষ ।   



  

৪। ণিয়ািঃ   

শ্রে েক্ব্দর দ্বারা শ্রযাক্না যাজ যরাক্য শ্রিাঝায়, শ্রসই েব্দক্য ণিয়া িক্ল। শ্রেমনিঃ ণেশুরা মাক্ে িল 

শ্রখলক্ে। এই িাক্যে ‘ক্খলক্ে’ ণিয়া।  

# ণিয়া প্রধানত িুই প্রযার। েথািঃ  

য) সমাণপযা ণিয়া  

খ) অসমাণপযা ণিয়া  

য) সমাণপযা ণিয়ািঃ শ্রে ণিয়া িাক্যের িক্তার মক্নাভাক্ির পূ বতা ও পণরসমাণি প্রযাে যক্র শ্রসই 

ণিয়াক্য সমাণপযা ণিয়া িক্ল। শ্রেমনিঃ শ্রযয়া গান গাইক্ে। আণম িই পণে। এই িাযেগুক্লাক্ত 

‘গাইক্ে’, ‘পণে’ এগুক্লা সমাণপযা ণিয়া যার  এই ণিয়াগুক্লা সমু্প ব মক্নর ভাি প্রযাে যক্রক্ে 

এিাং িাযে পূ বতা শ্রপক্য়ক্ে।  

 খ) অসমাণপযা ণিয়ািঃ শ্রে ণিয়া িাক্যের িক্তার মক্নাভাি সমু্প বভাক্ি প্রযাে যক্র না যাক্জর 

অক্থবর অসমাণি শ্রিাঝায় শ্রসই ণিয়াক্য অসমাণপযা ণিয়া িক্ল। শ্রেমনিঃ আণম জামা পক্র … তুণম 

নাস্তা শ্রখক্য়… এই িাযেগুক্লাক্ত ‘পক্র’, ‘ক্খক্য়’ ণিয়া িাযেক্য সমাি যক্রণন এিাং মক্নর ভািও 

সমু্প ব প্রযাে যক্রণন। তাই এগুক্লা অসমাণপযা ণিয়া।  

৫। অিেয়িঃ 

শ্রে েব্দক্য পণরিতবন যরা োয় না এিাং িুণি েব্দ িা ভািক্য এযসক্ে প্রযাে যক্র শ্রসই 

েব্দগুক্লাক্য িলা হয় অিেয়। শ্রেমনিঃ এিাং, ও, আর, আিার, ণযন্তু ইতোণি।  িাক্যে িেিহারিঃ সুমন 

ও োন্তা িুই ভাই-ক্িান। শ্রলাযণি গণরি ণযন্তু সৎ। এই িাযেগুক্লাক্ত ‘ও’, ‘ণযন্তু’ এগুক্লা িাক্যের 

অনে েব্দ িা পিক্য শ্রজাো লাণগক্য়ক্ে তাই এগুক্লা অিেয়। 

েক্ব্দর শ্রেণ  িা সাংিগব পণরিতবনিঃ   

# ণিক্েষে শ্রথক্য ণিক্েষ িঃ ণিক্েষে েক্ব্দর শ্রেক্ষ প্রতেয় শ্রোগ যক্র ণিক্েষ  েব্দ গেন যরা হয়। 

শ্রেমনিঃ শ্রেমনিঃ (ঢাযা + আই = ঢাযাই) এখাক্ন ‘ঢাযা’ েব্দণি ণিক্েষে। এর সাক্থ ‘আই’ প্রতেয় 

শ্রোগ যক্র ণিক্েষ  েব্দ গেন যরা হক্য়ক্ে।  



  

# ণিক্েষ  শ্রথক্য ণিক্েষেিঃ শ্রে ভাণষয উপািাক্নর সাহাক্েে ণিক্েষ  েব্দ ততণর হক্য়ক্ে শ্রসই  

ভাণষয উপািানণি ণিণিন্ন যরক্লই ণিক্েষে েব্দ পাওয়া োয়। (ণমো + আই = ণমোই) এখাক্ন 

‘ণমোই’ েব্দ শ্রথক্য ‘আই’ প্রতেয় িাি ণিক্ল ‘ণমো’ ণিক্েষ  পাওয়া োয়।  

জ্ঞানমূ ক প্রশ্নঃ 

১। অিেয় যাক্য িক্ল? উিাহর সহ িুণঝক্য় ণলখ।    

২। শে বা পদব্দক সাধারাণত যয়রি শ্রেরণব্দত ভার্ করা হয়? শ্রসগুক্লা যী যী?  

৩। সমাণপযা ণিয়া যাক্য িক্ল? উিাহর সহ িুণঝক্য় ণলখ। 

৪। রবব্দশষয যাক্য িক্ল? উিাহর  িাও।  

৫। ণিয়া যাক্য িক্ল? উিাহর  িাও।  

৬। ণিয়া যত প্রযার ও যী যী?  

৭। ণিক্েষ  যাক্য িক্ল? উিাহর  িাও।  

৮। সিবনাম যাক্য িক্ল? উিাহর  িাও।  

৯। সমাণপযা ণিয়া যাক্য িক্ল? উিাহর সহ িুণঝক্য় ণলখ।  

১০। ণিক্েক্ষের পণরিক্তব ো িক্স তাক্য যী িক্ল? 

১১। শ্রে েক্ব্দর দ্বারা শ্রযাক্না যাজ যরা শ্রিাঝায় তাক্য যী িক্ল? 

১২ ণিক্েষে েক্ব্দর শ্রেক্ষ যী শ্রোগ যক্র ণিক্েষ  েব্দ গেন  যরা হয়? 

১৩ শ্রযান েক্ব্দর মাধেক্ম যী শ্রিাঝাক্ল তাক্য ণিক্েষে িক্ল? 

১৪। ণিক্েষ  শ্রথক্য ণিক্েষে েব্দ যীভাক্ি পণরিতবন যরা োয়?  

 

 

 

ণেক্ষয - 

োহণরন সুলতানা শ্রমৌলী 


