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 িবেশষ� ও িবেশষণ পদ। 
 
১)নীেচর ���িলর উ�র দাও। 
ক)পদ কয় �কার ও িক িক? 
উঃ) পদ পাঁচ �কার- 
১) িবেশষ�। 
২)িবেশষণ। 
৩) সব�নাম। 
৪) অব�য়। 
৫) �ীয়া। 
খ)িবেশষ� পদ কােক বেল? 
উঃ)�য পেদর �ারা �কান ব�ি�, ব�, সমি�, �ণ বা 
অব�ার নাম �বাঝায় তােক িবেশষ� পদ বেল। 
গ)িবেশষ� পেদর এক� উদাহরণ দাও । 



উঃ)১)রবী�নাথ প�া তীের িশলাইদেহ বেস অেনক 
কিবতা িলখেতন। এই বাক��েত রবী�নাথ, প�া এক� 
নদীর নাম, িশলাইদহ এক� �ােনর নাম �বাঝােনা হেয়েছ। 
(এই উ�র�েত �তামােদর ই�ামত উদাহরণ িদেত 
পােরা।)  
ঘ)িবেশষ� পদ কয় �কার ও িক িক ? 
উঃ)িবেশষ� পদ সাত �কার: 
ক)ব�ি�বাচক। 
খ)ব�বাচক। 
গ)�ানবাচক। 
ঘ)জািতবাচক। 
ঙ)সমি�বাচক। 
চ)�ণ/অব�াবাচক। 
ছ)ি�য়াবাচক। 
ঙ) িবেশষণ পদ কােক বেল? 
উঃ)  �য পেদর �ারা অন� �কানপেদর �দাষ �ণ অব�া 
সংখ�া পিরমান ইত�ািদ �বাঝােনা হয় �সই পদেক িবেশষণ 
পদ বেল অথ�াৎ �য পদ িদেয় অন� �য �কােনা পদ িবেশষ� 
সব�নাম ি�য়াপেদর �দাষ �ণ অব�া সংখ�া পিরমান 
ইত�ািদ �বাঝােনা হয়, �সইপদেকই  িবেশষণ পদ বেল। 



চ)�য �কােনা এক� উদাহরণ দাও। 
উঃ)এক�  লাল  �গালাপ ফুল। এখােন �গালাপ ফুেলর রং িক 
�বাঝােনা হেয়েছ। ফুল�র রং লাল। 
(এই উ�র�েত �তামােদর ই�ামত উদাহরণ িদেত 
পােরা।)  
ছ)িবেশষণ পদ কয় �কার ও িক িক? �েত�ক� ভােগর 
এক� কের উদাহরণ দাও। 
উঃ)১)িবেশেষ�র- িবেশষণ। 
উদাহরণ: পির�মী  মানষু  সবসময় সাফল� লাভ কের। 
মানষু এক� িবেশষ� পদ। এই পেদর িবেশষণ হল  পির�ম । 
এইজন� এেক বলা হেব িবেশেষ�র িবেশষণ। 
২)িবেশষেণর িবেশষণ। 
উদাহরণ: 
খুব  দির�  মানষু  শীেত ক� পায়। 
ওপেরর বােক� মানষু পদেক িবেশিষত কেরেছ  দির� 
পদ।এখােন দির� পদ� িবেশষণ। এবার যিদ �� করা 
যায় মানষু� িক�প  দির�  উ�র হেব  খুব।  অথ�াৎ খুব 
িবেশষণ দির�েক িবেশষত কেরেছ বেল  খুব  �ক বলা হেব 
িবেশষেণর িবেশষণ। 
এছাড়াও �যমন ব�, অত�� �ভৃিত িবেশষেণর িবেশষণ। 



২)নীেচর বাক� �েলার মেধ� দাগ �দওয়া শ��র �কান� 
িক ধরেনর িবেশষ� ও িবেশষণ �সই স�ক উ�র� �লখ।  
ক)উঃ) সিলল খুব ভােলা �ছেল ( ব�ি�বাচক /জািত-বাচক 
ি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�।  
ঙ) জ�েল ব� উঁচু উঁচু গাছ আেছ (িবেশেষ�র 
িবেশষণ/ িবেশষেণর িবেশষণ ) । 
চ) িতিন ধনী ব�ি� হেলও সৎ (িবেশষেণর 
িবেশষণ/ িবেশেষ�র িবেশষণ )। 
 ১)�েত�ক� িবেশষ� পেদর এক� কের উদাহরণ �লখ। 
ক)ব�ি�বাচক- 
িনেবিদতা। 
খ)ব�বাচক-�লাহা। 
গ)�ানবাচক- 
দািজ� িলং। 
ঘ)জািতবাচক-মানবজািত অথ�াৎ মানষু। 



ঙ)সমি�বাচক-ছা�-ছা�ীগণ। 
চ)�ণ/অব�াবাচক-আন�। 
ছ)ি�য়াবাচক-�মণ। 
(এই উ�েরর জন� �তামরা িনেজেদর ই�ামত স�ূণ� 
বােক� �যেকােনা উদাহরণ িলখেত পােরা।) 
২)িবেশষেণর �েত�ক� ভােগর এক� কের উদাহরণ 
�লখ। 
১)িবেশেষ�র িবেশষণ: 
পির�মী  মানষু  সবসময় সাফল� লাভ কের। 
মানষু এক� িবেশষ� পদ। এই পেদর িবেশষণ হল  পির�ম । 
এইজন� এেক বলা হেব িবেশেষ�র িবেশষণ। 
২)িবেশষেণর িবেশষণ: 
খুব  দির�  মানষু  শীেত ক� পায়। 
ওপেরর বােক� মানষু পদেক িবেশিষত কেরেছ  দির� 
পদ।এখােন দির� পদ� িবেশষণ। এবার যিদ �� করা 
যায় মানষু� িক�প  দির�  উ�র হেব  খুব।  অথ�াৎ খুব 
িবেশষণ দির�েক িবেশষত কেরেছ বেল  খুব  �ক বলা হেব 
িবেশষেণর িবেশষণ। 
(এই উ�েরর জন� �তামরা িনেজেদর ই�ামত স�ূণ� 
বােক� �যেকােনা উদাহরণ িলখেত পােরা।) 



৩)নীেচর  বাক� �িলর মেধ� �কানটা িক ধরেনর িবেশষ� 
পদ এবং �কান� িক ধরেনর িবেশষণ পদ �লখ। 
ক) বালেকরা  ফুটবল �খেল। 
উঃ) ি�য়াবাচক িবেশষ� পদ। 
খ)  সদস�রা  নানা িবষেয় আেলাচনা করেছ। 
উঃ) জািতবাচক িবেশষ� পদ।   
গ) অপু  িবদ�ালেয়  যায়। 
উঃ) �ান বাচক িবেশষ� পদ।  
ঘ) সু�মার রায়  িবখ�াত কিব। 
 উঃ) ব�ি�বাচক িবেশষ� পদ।  
ঙ)  দ�  সাঁতা�  িতন�   নদী সাঁতের পার হেলা। 
উঃ) িবেশেষ�র িবেশষণ পদ। 
চ) িবদ�ালেয় নতুন ��ণীেত ওঠায়  খুব  আন� হে�। 
উঃ) িবেশষেণর িবেশষণ পদ। 

  *********** 
 
 


