
 Class :5 

Subject :Bengali (2nd language)  

Topic:ব্যাকরন (বব্শেষ্য) 

বিশেষ্য  

আমরা যা বকছু দেবি, শুবন, দব্াধ, কবর ব্া জাবন সব্ বকছুরই একটা নাম থাশক।দযমন পৃবথব্ী, আকাে চন্দ্র, 
চাাঁে, সূযয, নক্ষত্র, নেী, সমুদ্র, ঝরনা, বব্বিন্ন পশু পাবির নাম দযমন গরু, ছাগল, দিডা, ব্াঘ, বসিংহ, িাল্লুক, 
বব্ডাল, বব্বিন্ন ধরশনর পাবি দযমন কাক, দকাবকল, কীটপতঙ্গ মাছ কুবমর বব্বিন্ন ধরশনর িাব্ার বজবনস 
দযমন েুধ-বচবন জল বব্বিন্ন আসব্াব্পত্র দযমন দচযার-শটবব্ল ব্ই কলম কাবল যুদ্ধ ও োবি, েসুযতা, েত্রুতা 
এগুশলা সব্ই বকছু না বকছুর নাম আশছ তাই এগুশলা সব্ই বব্শেষ্য। 

  

এই বব্শেষ্য গুশলাশক আব্ার পাাঁচ িাশগ িাগ করা যায দযমন : 

১.সিংজ্ঞাব্াচক বব্শেষ্য  

২.জাবতব্াচক বব্শেষ্য  

৩.সমবিব্াচক বব্শেষ্য  

৪.িাব্ব্াচক বব্শেষ্য  

৫.বিযাব্াচক বব্শেষ্য  

১সংজ্ঞািাচক বিশেষ্য : 

দয বব্শেষ্য বেশয দলাক, প্রাণী, স্থান নেীশত সমুদ্র উপদ্বীপ  নাম দব্াঝায দযমন রাম, কলকাতা, বহমালয 
পব্যত, গঙ্গা নেী,সব্ই সিংজ্ঞাব্াচক বব্শেষ্য। 

২.জাবিিাচক বিশেষ্য : 

দয বব্শেষ্য বেশয একই দেণীর ব্া একই জাশতর প্রশতযকশক ও সব্ দক দব্াঝায তাশক ব্শল জাবতব্াচক বব্শেষ্য 
দযমন মানুষ্ পশু-পাবি ফল-ফুল ইতযাবে।  

৩.সমবিিাচক বিশেষ্য : 

দয বব্শেষ্য পশে দকান বকছুর সমবি দব্াঝায তাশক ব্শল সমবিব্াচক বব্শেষ্য দযমন ।দযমন েল, পাল, সিা 
ইতযাবে।  

৪.ভািিাচক বিশেষ্য : 



দয বব্শেষ্য পশে দকান িাব্, অনুিূবত, গুণ দব্াঝায তাশক িাব্ব্াচক বব্শেষ্য ব্লা হয। দযমন েযা, মাযা 
দেহ,িয, সাহস, আনন্দ, দসৌন্দযয ইতযাবে।  

৫.বিযািাচক বিশেষ্য : 

দয বব্শেষ্য পশে দকান বকছু করার ব্া কাশজর নাম দব্াঝায তাশক ব্লা হয বিযাব্াচক বব্শেষ্য। দযমন 
হাসা, কান্না, রান্না, দোযা-ব্সা িাওযা পডাশোনা করা এসব্ই বিযাব্াচক বব্শেষ্য।  

ক.বিশজর প্রশ্নগুবির উত্তর দাও : 

১.বব্শেষ্য পে কাশক ব্শল?  

২.বব্শেষ্য পে কয প্রকার? ও বক বক?  

৩.সিংজ্ঞাব্াচক বব্শেষ্য পে কাশক ব্শল?  

৪.িাব্ব্াচক বব্শেষ্য পে এর সিংজ্ঞা োও?  

৫.বিযাব্াচক বব্শেষ্য কাশক ব্শল?  

খ.দটুি সাবরর বমি কশরা : 

১.সিংজ্ঞাব্াচক বব্শেষ্য               ১.েযন 

২.জাবতব্াচক বব্শেষ্য                ২.েযা  

৩.সমবিব্াচক বব্শেষ্য                ৩.েল  

৪.িাব্ব্াচক বব্শেষ্য                  ৪.রাম  

৫.বিযাব্াচক বব্শেষ্য                 ৫.মানুষ্  

 

গ.সঠিক উত্তরটি বিশে বিশয বিখ : 

১.সিংজ্ঞাব্াচক বব্শেশষ্যর উোহরণ হল (আবিকা/ গাছ)  

২.জাবতব্াচক বব্শেশষ্যর উোহরণ হল( মানুষ্ /রাব্ণ)  

৩.সমবিব্াচক বব্শেষ্য উোহরণ হল (েঙ্গল /রাজ)ু 

৪.িাব্ব্াচক বব্শেশষ্যর উোহরণ হল( দেহ /ব্াবহনী)  

৫.বিযাব্াচক বব্শেষ্য এর উোহরণ হল (রান্না/ ঘৃণা)  



ঘ.িন্ধিীর মধ্য বেশক উদাহরণ গুবি বদশয বকািটি বকাি পশদর উদাহরণ িা বদশয েূিযস্থাি পূণণ কশরা : 

(গুজরাট, েল, ব্ই, আনন্দ, পডাশোনা)  

১.সিংজ্ঞাব্াচক বব্শেষ্য _____ 

২.জাবতব্াচক বব্শেষ্য ______ 

৩.সমবিব্াচক বব্শেষ্য _____ 

৪.িাব্ব্াচক বব্শেষ্য ______ 

৫.বিযাব্াচক বব্শেষ্য ______ 


