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Class-4 
 পদ পিরচয় ও পেদর ��ণীিবভাগ। 

 
পদ পিরচয় ও তার ��ণীিবভাগ �িলর ব�াখ�া: 
 
পদ- অথ� যু� �িন বা �িনসমি�েক শ� বেল। 
�যমন-  বাবা,মা, সূয�, চ�। 
বােক� �য শ� ব�বহার করা হয় তােক পদ বেল। 
�যমন-  িবমল বই পেড়। এই বােক� 'িবমল' 'বই' এবং 
'পেড়' �িত� এক এক� পদ। 
 
*পেদর ��ণীিবভাগ* 
পদ পাঁচ �কার- 
১) িবেশষ�। 
২)িবেশষণ। 
৩) সব�নাম। 
৪) অব�য়। 



৫) �ীয়া। 
১) িবেশষ� পদ- �য পেদর �ারা �কান ব�ি�, ব� ,সমি�, 
�ণ বা অব�ার নাম �বাঝায় তােক িবেশষ� পদ বেল। 
�যমন- 
১ ) সুজাতা  গান গায়। 
২)সভায়  অেনক �লাক জেমেছ ।  
৩)�স  কলকাতায়  বাস   কের। 
৪)  �সানা  খুব দািম ধাতু। 
এই উদাহরণ �িল মেধ� সুজাতা ,সভায়, কলকাতা ,�সানা 
�েত�ক� িবেশষ� অথ�াৎ নাম �কাশ �পেয়েছ। 
িবেশষ� পদ সাত�  ভােগ িবভ�। 
ক) ব�ি�বাচক- ব�ি� অথ�াৎ মানষু �যেকােনা সাধারণ 
মানষু অথবা িবখ�াত মানেুষর নামেক �বাঝায়। 
�যমন-দীপক, িমতা, চ�ন,�ভৃিত । 
 
খ) ব�বাচক- �য �কান ব� বা িজিনেসর নামেক  �বাঝায়।  
�যমন-�সানা, �লাহা, ধাতু ,বািল �ভৃিত । 
 
গ) �ানবাচক- এখােন �যেকােনা জায়গার নাম �ক �বাঝায়। 
�যমন-কলকাতা, �বলড়ু মঠ, ময়দান, কা�ীর �ভৃিত। 



  
ঘ) জািতবাচক- এখােন জািত অথ�াৎ �য �কােনা জীব 
জগেতর জািতর নাম �বাঝােনা হয়। 
�যমন-মানষু ,প� �ভৃিত । 
 ঙ) সমি�বাচক- এখােন সমি� অথ�াৎ �কান সভা-সিমিত 
িকংবা অেনকজন �যখােন একসােথ জমা হয় �সই জায়গার 
নাম �বাঝায়। �যমন-সিমিত, সভা, িবদ�ালয়, অিফস 
�ভৃিত।  
চ) �ণ/অব�াবাচক- 
এখােন �কান ব�ি� বা �কান িবষেয়র �ণ বা অব�ার 
কথা �বাঝাই �যমন-সুখ, দঃুখ, আন�, খুিশ �ভৃিত। 
 ছ) ি�য়াবাচক- এখােন ি�য়া অথ�াৎ �য �কান কােজর নাম 
�বাঝােনা হয়। 
�যমন পড়ােশানা, �মণ, �খলা �ভৃিত। 
 
১)নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক)পদ কােক বেল? 
খ)পদ কয় �কার ও িক িক? 
গ)িবেশষ� পদ কােক বেল? 
ঘ)�যেকােনা দ�ু িবেশষ� পেদর উদাহরণ দাও । 



ঙ)িবেশষ� পদ কয় �কার ও িক িক ? 
 
২)নীেচর বাক� �েলার মেধ� দাগ �দওয়া শ��র �কান� 
িবেশষ� তার স�ক উ�র� �লখ। �কান� িক ধরেনর 
িবেশষ� পদ? 
ক)  সিলল  খুব ভােলা �ছেল(ব�ি�বাচক- 
িবেশষ�/জািতবাচক িবেশষ�)। 
খ)িবমল সকােল 
�দৗড়াে� (ি�য়াবাচক/অব�াবাচক)িবেশষ�।গ) আমরা 
িদি�  যাব(ব�বাচক/�ান বাচক) িবেশষ�।  
ঘ)  সততা  সবেচেয় বড় �ণ(ি�য়াবাচক/�ণ বা 
অব�াবাচক) িবেশষ�।  
 
৩) নীেচর বাক� �িলর মেধ� দাগ �দওয়া শ�� �কান� 
িক বাচক িবেশষ� �লখ। 
ক)  পািখরা  আকােশ উেড়। 
খ) �ছেলেমেয়রা সবাই  �িতেযািগতায়  উপি�ত িছল। 
গ)  �টিবেলর  উপর বই� রােখা । 
 
বািড়র কাজ : 



১)�েত�ক� িবেশষ� পেদর এক� কের উদাহরণ �লখ। 
 
২) নীেচর  বাক� �িলর মেধ� �কানটা  িবেশষ� পদ �লখ। 
ক) বালেকরা ফুটবল �খেল। 
খ) সদস�রা নানা িবষেয় আেলাচনা করেছ। 
গ) অপু িবদ�ালেয় যায়। 
ঘ)সু�মার রায় িবখ�াত কিব।  
ঙ) আমরা পুরী িগেয়িছলাম। 
 

  *********** 
 
 
 
 


