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সব�নাম পদ:  �য পদ িবেশষ� পদ এর পিরবেত�  বেস তােক 
সব�নাম পদ বেল। অথ�াৎ িবেশষ� পদ এর বদেল �য পদ �ক 
আমরা ব�বহার কির আমরা �সই পদেক সব�নাম পদ বেল 
থািক। 
সব�নাম পেদর িকছু ব�বহার িনেচ �দখােনা হেলা। 
আিম �তামার সে� �সখােন �বড়ােত িগেয়িছলাম �সও 
িগেয়িছল িতিন আমােদর আেগই িগেয়িছেলন �কউ �কউ 
বেল জায়গাটা ভােলা সবাই একথা বেল না। 
উপেরর বাক� বিলেত  আিম,  �তামার , �স , িতিন , �কউ 
�কউ , সবাই , �কান না �কান ব�ি�র বদেল বেসেছ বেল 
এ�িল সব�নাম।  
সব�নাম িতন রকেমর হয়- 
১) উ�ম পু�েষর- সব�নাম:অথ�াৎ যখন �কােনা ব�ি� 
িনেজেকই বলেছ বা িনেজেদর �ক বলেছ।  
�যমন:আিম,আমরা, আমােক, আমািদগেক, আমার, 
আমােদর ইত�ািদ। 



২) মধ�ম পু�েষর সব�নাম:ব�া যখন সামেন উপি�ত 
কােরা স�ে� িকছু বলেছ �যমন: তুিম, �তামরা, 
�তামােক,�তামার, 
�তামািদগেক, �তামােদর ইত�ািদ। 
৩) �থম পু�েষর সব�নাম:�য সামেন উপি�ত �নই বা 
দেূর আেছ এমন কােরা স�ে� িকছু বলেল হেব �থম 
পু�েষর সব�নাম �যমন: �স, িতিন, তােক, তার, তাঁর, 
তােদর, তাঁেক ইত�ািদ। 
তাঁেক, তাঁেদর, এই পদ দ�ুেত চ�িব� ুব�বহার করা 
হেয়েছ কারণ �কান িবেশষ ব�ি�েদর �বাঝােনার ��ে� এই 
প�িত ব�বহার করা হয়। সাধারেণর ��ে� তারা, তােক, 
তােদর এ�িল ব�বহার করা হয়। 
অব�য় পদ-�য পেদর �কান অব�ােতই পিরবত� ন হয়না 
তােদর অব�য় বেল। 
অথ�াৎ  িক�, এবং ,ই� বেট  এইসব পদ�িল �কান 
অব�ােত পিরবত� ন হয় না বেল এেদর অব�য় পদ বলা 
হয়। 
�যমন- অ�ণ  এবং  কিরম হেলা দইু ব�ু। 
আবার  বাঃ  িক সু�র ফুল। 



এছাড়া-ও, বাঃ,�সই, ওপর, এবং, �যমন, �তমন, 
ঝমঝম,আর,  নতুবা, যিদ, সে�, মেতা, িবনা, ছাড়া, 
অথবা, িকংবা, নেচৎ, ইত�ািদ। পদ �িল অব�য় পদ 
িহেসেব ব�বহার হয়। 
ক)িনেচর ���িলর উ�র দাও। 
১) সব�নাম পদ কােক বেল? 
২) সব�নাম পেদর �য �কােনা দ�ু উদাহরণ দাও। 
৩) সব�নাম পদ �ক  
কয়� ভােগ ভাগ করা হয়? 
৪) �েত�ক� সব�নাম পেদর দ�ু কের উদাহরণ দাও । 
৫) অব�য় পদ কােক বেল? 
৬) অব�য় পেদর �য �কােনা দ�ু উদাহরণ দাও। 
খ) নীেচর স�ক পদ �িল িনিদ�� �ােন* �লখ। 
আিম, আমােক,�স িতিন, বাঃ, িক�, এবং, �তামার, 
তাঁেক, �যমন �তমন, নতুবা, যিদ। 

সব�নাম          অব�য় 
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