
�ীরামকৃ�আ�ম ই�িটিটউট (হাই�� ল)

িন�জ প�ড়া: (দশম ��িণ-বাংলা)

পাঠ : ব�াকরণ: সমাস (�থম পব�)

 সমাস বাংলা ভাষার পদগঠ�নর একিট প�িত। সমাস (সম+্অস+অ) অথ� সং��প। এ�ক
সং�হ বা িমলনও বলা যায়।

সং�া: পর�র অথ� স�ক� যু� দইু বা ত�তািধক প�দর িমল�ন একিট প�দর সৃি�
হওয়া�কই সমাস ব�ল।

�যমন- িযিন রাজা িতিনই ঋিষ = রাজিষ�।

 সমাস গঠ�নর ��য়াজনীয় অ�:

১. সমস�মান পদ: �য সকল পদ িমিলত হ�য় সমাস গঠন ক�র। (রাজা,ঋিষ)

২. সমাসব� বা সম� পদ: সমস�মান পদ��লা িমিলত হ�য় �য পদিট গঠন ক�র। (রাজিষ�)

৩. ব�াসবাক� বা সমাসবাক� বা িব�হবাক�: সমাসব� পদ�ক িব��ষণ কর�ল �য খ�বাক� বা
বাক�াংশ পাওয়া যায়। (িযিন রাজা িতিনই ঋিষ)

৪. পূব�পদ ও পরপদ বা উ�রপদ: সমাসব� প�দর �থম পদিট পূব�পদ, প�রর পদ বা পদ�িল
উ�রপদ। পূব�পদ সবসময় একিট, উ�রপদ এক বা একািধক হয়। (পূব�পদ- রাজা, পরপদ-ঋিষ)

৫. সমস�মান সহায়ক পদ: ব�াসবা�ক� অবি�ত সমস�মান পদ ব�তীত পদ/পদ�িল, যারা সমস�মান
পদ��লা�ক সমাসব� প�দ পিরণত হ�ত সাহায� ক�র। (িযিন, িতিন)

ব�াসবাক�

িযিন রাজা িতিনই ঋিষ = রাজিষ�

সমস�মান সমস�মান পদ = সমাসব� পদ

সহায়ক পদ

ম�ন রাখ�বা : সমাস হল সং��প। ব�াস (ব�াসবাক�) অথ� িব�ার। সমাস িবভি�হীন প�দর বা
িবভি�শূন� প�দর এক�পতা। ব�াস িবভি�যু� বাক�।



সমা�সর ��িণিবভাগ

অব�য়ী
ভাব

ি�� তৎপু�ষ কম�ধারয় �� ব��ীিহ িনত� অ�লাপ বাক�া�য়ী

�� সমাস:- �� (�ম-্�)অথ� যু� বা যুগল।

সং�া: �য সমা�স সমান িবভি�যু� একািধক সমস�মান পদ �াধীন সং�যাগক অব�য় িদ�য় যু� হয়
এবং ��ত�কিট সমস�মান প�দর অথ�ই সমানভা�ব �বাঝায় তা�ক �� সমাস ব�ল।

�যমন: রাজা ও �জা = রাজা�জা॥ ভা�লা ও ম� = ভা�লাম� ॥

িব�শষ�প�দর ��: বই ও খাতা = বইখাতা,কাগজ-কলম,জািত-বণ� ইত�ািদ।

িব�শষণ প�দর ��: শীত ও উ� = শী�তা�, �ু�-বৃহৎ, �ছা�টাব�ড়া ইত�ািদ।

সব�না�মর ��: যার ও তার = যারতার, িযিনিতিন, ত� িমআিম, ইত�ািদ।

ি�য়াপ�দর ��: হাির ও িজিত = হািরিজিত, �হঁ�টচ�ল, ওঠাবসা ইত�ািদ।

সমাথ�ক ��: মাথা ও ম�ু� = মাথাম�ু� ,কাজকম�, ছাইভ� ইত�ািদ।

�ায় সমাথ�ক ��: হাট ও বাজার = হাটবাজার, খালিবল, ঘরবািড় ইত�ািদ।

িবপরী�তর ��: সুখ ও দঃুখ = সুখদঃুখ,আ�লাঅ�কার, �দনাপাওনা ইত�ািদ।

এক�শষ ��: �য �� সমা�সর সমস�মান পদ��লা সাধারণত সব�নাম পদ িন�য় গিঠত এবং
সম�পদ ব�বচন হয় তা�ক এক�শষ �� ব�ল। �যমন- ত� িম ও তারা = �তামরা; আিম, ত� িম ও �স =
আমরা ইত�ািদ।

ব�পদী ��: নদী ও সমু� ও পাহাড় ওজ�ল = নদী-সম�ু-পাহাড়-জ�ল।

অব�য়ীভাব সমাস:-

সং�া: �য সমা�সর পূব�পদ অব�য়পদ এবং পরপদ িব�শষ�, সমাসব� প�দ অব�য়িটর অথ�ই �ধান
হ�য় ও�ঠ তা�ক অব�য়ীভাব সমাস ব�ল। �যমন:

িম�লর অভাব= গরিমল, নগরীর িনক�ট= উপনগরী, �ু� নদী= উপনদী, পা �থ�ক মাথা পয��=
আপাদম�ক, রীিত�ক অিত�ম না ক�র= যথারীিত, ভাষার সাদশৃ�= উপভাষা, িদন িদন= �িতিদন,



��পর �যাগ�= অন�ুপ, তা�পর প�াৎ= অনতুাপ, ��া�তর িব��= �িত��াত, িপতাম�হর পূ�ব�=
�িপতামহ, রীিত অনযুায়ী= যথারীিত ইত�ািদ।

ি�� সমাস:- ি�� [ি�(দইু) �গা(�গা�) যাহার] বা দ�ুটা গ�র িবিনম�য় �ীত।

সং�া: �য সমা�সর পূব�পদ সংখ�াবাচক িব�শষণ, উ�রপদ িব�শষ� এবং সম�পদ সমাহার�ক
�বাঝায় তা�ক ি�� সমাস ব�ল। �যমন:

ি�ভ� �জর সমাহার = ি�ভ�জ।

শতঅ��র সমাহার = শতা�ী।

পাঁচিট কিড় িবিনম�য় �ীত = পাঁচকিড়।

ি�� সমাস দু �কার; ১. সমাহার ি��, ২. তি�তাথ�ক ি��।

সমাহার ি��: ি�� সমা�স যখন সমি� বা সমাহার �বাঝায় তখন তা�ক সমাহার ি�� ব�ল। �যমন:

প� ন�দর সমাহার = প�নদ।

স�অ�হর সমাহার = স�াহ।

শত ব�ষ�র সমাহার = শতবষ�।

তি�তাথ�ক ি��: ি�� সমা�স যখন তি�ত �ত�য় িন�� পদ গিঠত হয় তখন তা�ক তি�তাথ�ক ি��
ব�ল। �যমন:

সাত কিড়র িবিনম�য় �ীত = সাতকিড়।

িতনিট কিড়র িবিনম�য় �ীত = িতিনকিড়।

িন�জ ক�রা:

১. সিঠক িবক�িট িনব�াচন ক�র �ল�খা:

১.১ সমাস শ��র অথ� -

ক. পদ গঠন, খ. সাহায�, গ. সং��প, ঘ. সং�হ।

১.২ ব�াসবা�ক�র অপর নাম -

ক. সরল বাক�, খ. খ� বাক�, গ. িব�হ বাক�, ঘ. পূণ� বাক�।

১.৩ ত� িম ও �স , ___ উদাহর�ণ িচি�ত পদিট -

ক. পূব�পদ, খ. পরপদ, গ. সমস�মান পদ, ঘ. সমস�মান সহায়ক পদ।



১.৪ একিট �ায় সমাথ�ক ���র উদাহরণ -

ক. ঘরবািড়, খ. �চনা�শানা, গ. মাথাম�ু� , ঘ. সুখদঃুখ।

১.৫ 'অভাব'অ�থ� অব�য়ীভাব সমা�সর উদাহরণ -

ক. হাভাত, খ. উপনদী, গ.অনবুাদ, ঘ.অনরুাগ।

২.কম�বিশ ২০শ�� উ�র দাও:

২.১ সমাহার ি�� কা�ক ব�ল?

২.২ এক�শষ ��কা�ক ব�ল?

২.৩ '�মাতামহী'কী সমাস এবং �কন?

২.৪ সমাস ও ব�া�সর পাথ�ক�টা কী?

২.৫ পূব�পদ ও উ�রপ�দর পাথ�ক� কী?

২.৬ উদাহরণ িদ�য় সমস�মান পদ িচি�ত ক�রা।

২.৭ 'সমাস' শ��র বু�ৎপি� কী?

২.৮ ি�� সমা�সর কিট ভাগ ও কী কী?

২.৯ ব�পদী ���র উদাহরণ দাও।

২.১০ 'ি��'অথ� কী?

িবঃ �ঃ

 ছা�ছা�ী�দর পাঠ যিদ বুঝ�ত সমস�া হয়, ত�ব িন�জর ব�ব� ম�ব��কা�শ
(Comment Box ) পাঠাও।

 িন�জর নাম, ��িণ, িবভাগ, �িমক সংখ�া ও �যাগা�যাগ ন�র উ��খ ক�রা।

 আমরা সরাসির �তামা�দর সা�থ �যাগা�যাগ ক�র �ন�বা।




