
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

 

শ্রশ্রস্টি – তৃতীয় 

স্টিষয় – িাাংলা িযাকরি 

  পুরুষ (স্টিতীয় অাংশ) 

 
1)কর্ত াকক অবলম্বন ককে ক্রিয়াপকেে রূকপে যখন পক্রেবর্ত ন হয় র্খন র্াকক কী বকল? 

 উঃ)ক্রনকে ললকখা। 

2)i) বক্তাে ক্রনকেে নাকেে পক্রেবকর্ত  লকান সবতনাে বযবহাে হয় ? 

  উঃ)বক্তাে ক্রনকেে নাকেে পক্রেবকর্ত  আক্রে, আেো, আোে, আোকেে, লোো ইর্যাক্রে সবতনাে বযবহাে কো হয়। 

    ii) বক্তাে সােকন উপক্রির্ বযক্রক্ত, যাে সকে লস কথা বলকে র্াে নাকেে পক্রেবকর্ত  লকান সবতনাে   

         বযবহাে কো হয়? 

    উঃ)বক্তাে সােকন উপক্রির্ বযক্রক্ত যাে সকে লস কথা বলকে র্াে নাকেে পক্রেবকর্ত  রু্ক্রে,        

                  লর্ােো, লর্াোকক, আপক্রন, আপনাকক ইর্যাক্রে সবতনাে বযবহাে হয়। 

      iii) বক্তা যাে সম্বকে কথা বলকে লসই বযক্রক্তকক লবাঝাকর্ কী কী পে বযবহাে হয়? 

      উঃ)বক্তা যাে সম্বকে কথা বলকে লসই বযক্রক্তকক লবাঝাকর্ সবতনাে পে লস, র্াো,র্াকেে  

                       ইর্যাক্রে এবং লয লকাকনা নােবাচক ক্রবকেষ্য পে বযবহাে কো হয়। 

3)বক্তাে ক্রনকেে নাকেে পক্রেবকর্ত  লয সবতনাে পে বযবহাে কো হয় র্াকক লকান পুরুষ্ বকল? 

 উঃ)বক্তাে ক্রনকেে নাকেে পক্রেবকর্ত  লয সবতনাে পে বযবহাে হয় র্াকক উত্তে পুরুষ্ বকল। 

4)বক্তাে সােকন উপক্রির্ বযক্রক্ত, যাে সকে লস কথা বলকে র্াে নাকেে পক্রেবকর্ত  লয সবতনাে বযবহাে হয়, র্াকক      

     লকান পুরুষ্ বকল? 

 উঃ)বক্তাে সােকন উপক্রির্ বযক্রক্ত, যাে সকে লস কথা বলকে র্াে নাকেে পক্রেবকর্ত  লয সবতনাে বযবহাে হয় র্াকক  

          েধ্যে পুরুষ্ বকল। 

5)বক্তা যাে সম্বকে/উকেকেয কথা বলকে লসই বযক্রক্তকক লবাঝাকর্ লয সবতনাে বা ক্রবকেষ্য পে  

     বযবহাে হয় র্াকক লকান পুরুষ্ বকল? 

 উঃ)বক্তা যাে সম্বকে/উকেকেয কথা বলকে লসই বযক্রক্তকক লবাঝাকর্ লয সবতনাে/ক্রবকেষ্য পে বযবহাে  

           হয় র্াকক প্রথে পুরুষ্ বকল। 

6)পুরুষ্ কয় প্রকাে ও কী কী? 



 

 

উঃ)পুরুষ্ ক্রর্ন প্রকাে -  উত্তে পুরুষ্, েধ্যে পুরুষ্, প্রথে পুরুষ্। 

7)ক্রবকেষ্য পে সবতো লকান পুরুষ্ হয়? 

উঃ)ক্রবকেষ্য পে সবতো প্রথে পুরুষ্ হয়। 

8)উত্তে ও েধ্যে পুরুষ্ সবতো লকান পে হয়? 

 উঃ)উত্তে ও েধ্যে পুরুষ্ সবতো সবতনাে পে হয়।  

9)পাথতকয ললকখা :- উত্তে ও প্রথে পুরুষ্। 

        উত্তম পরুুষ                      প্রথম পরুুষ 

ক) বক্তাে ক্রনকেে নাকেে                    ক)বক্তা যাে সম্বকে কথা 

   পক্রেবকর্ত  লয সবতনাে পে                       বলকে লসই বযক্রক্তকক 

      বযবহাে হয়।                  লবাঝাকর্ লয ক্রবকেষ্য/ 

                                 সবতনাে বযবহাে হয় 

খ) উত্তে পুরুষ্ সবতো               খ)প্রথে পুরুষ্ সবতনাে 

     সবতনাে পে হয়।                ও ক্রবকেষ্য পে হয়। 

গ) উো :- আক্রে,আেো             গ) উো :- লস, ক্রের্া 

                           

       

H/W :- নকবােয় বযাকেণ বই লথকক পুরুষ্ পড়কব। 

         


