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িল� এবং িলে�র ��ণীিবভাগ 
িল� কথা�র অথ� হল িচ� বা ল�ণ এই িচে�র সাহােয� 
আমরা শ��িলেক পু�ষ, �ী বা �ীব িকংবা উভয় �কান 
�েপ আেছ তার িচনেত পাির। 
িল�- �য িচ� বা ল�ণ �দেখ শ��িলেক পু�ষ না �ী 
অথবা উভয় িকংবা অেচতন ব� �বাঝায় �সই িচ� �ক 
িল� বেল । 
 আমরা �কান �াণীেক িকংবা �কান ব� বা উভয়েকই 
বঝুেত পাির বা িচনেত পাির �য িচ� ল�ণ �দেখ তােক 
আমরা িল� বলেত পাির। 
 
(�জেন রােখা: �ধুমা� িবেশষ� পেদর িল� হয় কখেনা 
কখেনা িবেশষণ পেদর িল� হয় অন� �কান পেদর িল� হয় 
না ।) 
 



িলে�র ��ণীিবভাগ: 
ক) পুংিল�। 
খ) �ীিল�। 
গ) �ীবিল�। 
ঘ) উভয় িল�। 
ক) পুংিল�:  �য শে�র �ারা �কান �াণীর পু�ষ জািতেক 
�বাঝােনা হয়। 
�যমন:  বাবা, দাদা, মামা, কাকা, বালক ইত�ািদ। 
খ) �ীিল�:  �য শে�র �ারা �ী জািতেক �বাঝােনা হয়। 
�যমন:  মা, িদিদ, মািম, কািক, বািলকা ইত�ািদ। 
গ) �ীবিল�:  �য শ� �ারা পু�ষ বা �ী বাচক না বিুঝেয় 
অ�ািণবাচক অথ�াৎ �যেকােনা জড় ব�েক �বাঝােনা হয়। 
�যমন: বই, কাঠ,ঘর, খবেরর কাগজ ইত�ািদ। 
ঘ) উভয় িল�: �য শ� িদেয় �াণী �ী বা পু�ষ উভয় �ক 
�বাঝােনা হয়। 
�যমন:  িশ�, পািখ, স�ান, িশ�ী, �সিনক ইত�ািদ। 
নীেচর পুংিল� শ� �থেক �ীিলে� শে� পিরবত� ন করার 
উদাহরণ �দওয়া হল এই শ��িল পেড়া এবং �লখ। অথবা 
িল�া�র �িল পেড়া এবং �লেখা। 
 



পুংিল�      �ীিল� 
 উ�ম          উ�মা 
 বালক       বািলকা  
�লখক      �লিখকা 
�সবক       �সিবকা 
  নদ            নদী 
 কিব       মিহলা কিব 
জনক        জননী 
িপতা          মাতা 
বাঘ           বািঘনী 
মািল         মািলনী 
ময়ূর           ময়ূরী 
ছা�            ছা�ী 
�দব             �দবী 
মানব          মানবী 
 পু�            কন�া 
১ )নীেচর ���িলর উ�র �লখ। 
ক) িল� কয় �কার ও িক িক? 
খ) উভয় িল� কােক বেল? 
গ)উভয় িলে�র �য �কান চার� উদাহরণ �লেখা। 



ঘ) �ীব িলে�র �য �কান চার� উদাহরণ �লেখা। 
 ২) নীেচর শ��িলর িল�া�র �লেখা।  
মানব- 
পু�- 
�দব- 
ছা�ী- 
িপতা- 
নরূ- 
বাঘ-  
জনক- 
�লখক- 
৩) �কান� িক িল� �লেখা। 
বই- 
মিহলা কিব- 
�সবক- 
�সিনক- 
�লিখকা- 
িশ�- 
বািড়- 
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