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B.A 2nd Semester  

Paper - BENGALI-HC -2016 

Unit – II 

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও িাাংলা ভাষা (রামেশ্বর শ’) 

ধ্ববন প্রকরণ 

আবিস্বরাগে : শমের আবিমে সাংযুক্ত িযঞ্জন থাকমল সসই সাংযুক্ত িযঞ্জন উচ্চারণ 

কামল উচ্চারণ সসৌকমযের জনয োর আমগ যবি সকান স্বরধবনর উচ্চারণ করা হয় েমি 

োমক আবিস্বরাগে িমল। সযেন ----- সু্কল > ইসু্কল ; স্পৃহা > আস্পৃহা ; ইেযাবি।  

েধযস্বরাগে : যুক্তিযঞ্জমনর উচ্চারণ কষ্ট লাঘি করার জনয অথিা যুক্তিযঞ্জমনর 

ককেশো িূর করার জনয যুক্তিযঞ্জমনর োঝখামন সয সেস্ত স্বরধবনর উচ্চারণ করা হয় 

সসগুবলমক েধযস্বরাগে িলা হয়। সযেন --- ভবক্ত > ভকবে ; ইেযাবি। 

অন্ত্যস্বরাগে : সকান শমের সশমষ যুক্তিযঞ্জমনর উচ্চারণকামল যবি অবেবরক্ত সকান 

স্বরধ্ববনর আগে ঘমে েমি োমক অন্ত্যস্বরাগে িমল। সযেন--- বগল্ট  > বগবল্ট ; 

ইেযাবি।   

স্বরধ্ববনমলাপ : স্বরধ্ববনমলাপ বেনভামি হমে পামর। আবিস্বরমলাপ, েধযস্বরমলাপ 

এিাং অন্ত্যস্বরমলাপ। 

আবিস্বরমলাপ : সাধারণে শমের আবি অক্ষমর শ্বাসাঘাে না সথমক যবি শমের 

েধযিেেী সকান অক্ষমর শ্বাসাঘাে থামক েমি আবি স্বর ধ্ববনবে সগৌণ হময় ক্রেশ ক্ষীণ 

উচ্চাবরে হয় এিাং সশমষ সলাপ পায়। এমকই আবিস্বরমলাপ িমল। সযেন--- অলািু 

> লাউ ; ইেযাবি। (অ- সলাপ সপময়মে।)  
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েধযস্বরমলাপ : সাধারণে শমের আবি অক্ষমর শ্বাসাঘাে থাকমল শমের েধযিেেী 

সকান স্বরধ্ববন ক্ষীণ হময় ক্রেশ সলাপ সপময় যায়। এমক েধযস্বরমলাপ িমল। সযেন-

-- গামোো > গাম্ ো ; ইেযাবি।  (এখামন শেবেমে শুধু ‘ও’-কার উমে যামি। সলখার 

সেয় সকান িূরত্ব থাকমি না। বেক ভামি সলখা সগল না। আশা কবর সোেরা িুঝমে 

সপমরে।) 

অন্ত্যস্বরমলাপ : স্বাভাবিক উচ্চারমণ প্রায়ই শমের সশমষর বিমক শ্বামসর সজার কমে 

আমস এিাং শমের সশমষ অিবিে স্বর ক্ষীণ উচ্চাবরে হমে হমে সশমষ সলাপ পায়। 

এমক অন্ত্যস্বরমলাপ িমল। সযেন--- রাবশ > রাশ ; ইেযাবি। (ই- কার সলাপ সপময়মে।) 

িযঞ্জনধ্ববনমলাপ : স্বরধ্ববন সযেন শমের আবি-েধয-অন্ত্য সয সকান িান সথমকই সলাপ 

সপমে পামর, িযঞ্জনধ্ববন সেেন সলাপ পায় না। আবি ও অন্ত্য অিিান সথমক 

িযঞ্জনধ্ববন সলামপর বনিশেন সনই িলমলই চমল। শমের আবিমে ‘র’-এর সলামপর 

বনিশেন পাওয়া যায়। উত্তর-িমের উপভাষায় আবি ‘র’-এর সলাপ এিাং আবি ‘র’-এর 

আগে িুই সিখা যায়। সযেন—‘আমের রস’> ‘রামের রস’ ; ইেযাবি।  

 এোড়া িযঞ্জনধ্ববন সলাপ পায় সাধারণে শমের েমধয িুবে স্বমরর েধযিান 

সথমকই। আধুবনক িাাংলায় ‘িািা’>’আওিা’ (জবড়ে উচ্চারমণ) ; আিার চবলে িাাংলায় 

‘হ্’ ধ্ববনর সলাপ সিখমে পাওয়া যায়। সযেন --- ফলাহার>ফলার ; ইেযাবি।  

পাশাপাবশ িুবে সেধ্ববনর েমধয একবে সলাপ পায়। সযেন--- িড় িািা >  

িড়িা ; (এমক সোক্ষর সলাপ িমল।) 

পাশাপাবশ িুবে সেধ্ববনর েমধয একবে সলাপ পায় শুধুোত্র সলখার সেয়, 

সলামকর েুমখ উচ্চারমণ বেকই থামক। সযেন--- ইাংরাবজমে ‘krishnanagar’> 

‘krishnagar’ --- এখামন একবে ‘na’ সলখা হময়মে। (এমক সেিণে সলাপ িমল।)   
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অবপবনবহবে : অমনক সেয় শমের েমধয ‘ই’ (ব ) িা ‘উ’ ( ু) থাকমল, সসবে সয 

িযঞ্জমনর সমে যুক্ত হময় আমে সসই িযঞ্জমনর আমগ সমর এমস উচ্চাবরে হয়। এোড়া 

শমে য-ফলা যুক্ত িযঞ্জন িা ‘ক্ষ’ িা ‘জ্ঞ’ থাকমল োর আমগ অমনক সেয় একো 

অবেবরক্ত ‘ই’ িা ‘উ’ উচ্চাবরে হয়। এই উভয় প্রবক্রয়ামক অবপবনবহবে িমল। সযেন-

-- িাকয > িাইক্ক ; ইেযাবি।   

অবভশ্রুবে : অবপবনবহবের প্রবক্রয়ায় শমের অন্ত্গেে সয ‘ই’ িা ‘উ’ োর পূিেিেেী 

িযঞ্জমনর আমগ সমর আমস সসই ‘ই’ িা ‘উ’ যখন পাশাপাবশ স্বরধ্ববনমক প্রভাবিে 

কমর এিাং বনমজও োর সমে বেমশ পবরিবেেে হময় যায় েখন োমক অবভশ্রুবে িমল। 

সযেন--- কবরয়া >কইরা (অবপবনবহবে) > কমর (অবভশ্রুবে) ; ইেযাবি।    

স্বরসেবে : শমের েমধয পাশাপাবশ অথিা প্রায় কাোকাবে অিবিে িুবে পৃথক 

স্বরধ্ববনর েমধয যবি একবে অনযবের প্রভামি িা িুবেই পরস্পমরর প্রভামি পবরিবেেে 

হময় একই রকে স্বরধ্ববনমে িা প্রায় একই রকে স্বরধ্ববনমে রূপান্ত্বরে হময় যায় 

েমি সসই প্রবক্রয়ামক স্বরসেবে িমল। সযেন--- সুপাবর>সুপুবর ; পূজা> পুমজা ; 

ইেযাবি।  

ধ্ববনপবরিেেমনর গবেেুখ অনুসামর স্বরসেবেমক বেন সেবণমে ভাগ করা যায়। 

ক) প্রগে খ) পরাগে গ) পারস্পবরক িা অমনযানয।  

পূিেিেেী ধ্ববনর প্রভামি পরিেেী ধ্ববন পবরিবেেে হময় একই রকে িা 

কাোকাবে ধ্ববনমে রূপান্ত্বরে হমল োমক িমল প্রগে স্বরসেবে। সযেন --- পূজা> 

পুমজা ; ইেযাবি। 

পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবব পূবতবর্তী স্বরধ্বনি পনরবনর্তর্ হময় একই রকে িা 

কাোকাবে স্বরধ্ববনমে রূপান্ত্বরে হমল োমক িমল পরাগে স্বরসেবে। সযেন--- 

সিশী> বিশী ; ইেযাবি। 
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পূবতবর্তী এিাং পরবর্তী িুবে স্বরধ্বনিই পরস্পমরর প্রভাবব পনরবনর্তর্ হময় একই 

রকে িা কাোকাবে স্বরধ্ববনমে রূপান্ত্বরে হমল োমক পারস্পবরক িা অমনযানয 

স্বরসেবে িমল। সযেন--- যিু> সযামিা ; ইেযাবি। 

ক্ষবেপূরণ িীঘেীভিন : শমের সকান িযঞ্জনধ্ববন সলাপ সপমল অমনক সেয় সসই 

সলামপর ক্ষবেপূরণ সিিার জমনয োর পূবতবর্তী হ্রস্বস্বর িীঘেস্বমর রূপান্ত্বরে হয়। 

এমকই িমল ক্ষবেপূরণ িা পবরপূরক িীঘেীভিন। ধেে > ধম্ম > ধাে ; কেে > কম্ম > 

কাে ; ইেযাবি।   

সেীভিন : শমের েমধয পাশাপাবশ অিবিে িা পরস্পমরর সমে সাংযুক্ত িুবে 

বিষে িযঞ্জনধ্ববন অথোৎ পৃথক ধরমনর িযঞ্জনধ্ববন যখন এমক অপমরর প্রভামি িা 

িুবে পরস্পমরর প্রভাবব পনরবনর্তর্ হবে একই রকম বা অনুরূপ ধ্বনিবর্ রূপান্তনরর্ 

হবে র্াবক সেীভিন ববে। যেমি--- উৎ + লাস > উল্লাস ; ইর্যানি। 

ধ্বনিপনরবর্তবির গনর্মুখ অিুসাবর সেীভিনসক নর্ি যেনিবর্ ভাগ করা োে। 

ক) প্রগর্ খ) পরাগর্ গ) পারস্পনরক বা অবিযািয।  

 পূবতবর্তী ধ্বনির প্রভাবব যবি কখমনা পরবর্তী ধ্বনি পনরবনর্তর্ হবে একই 

রকম বা কাছাকানছ ধ্বনিবর্ রূপান্তনরর্ হবে র্াবক প্রগর্ সমীভবি ববে। যেমি --

- পদ্ম > পদ্দ ; ইর্যানি। 

পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবব যবি কখমনা পূবতবর্তী ধ্বনি পনরবনর্তর্ হবে একই রকম 

বা কাছাকানছ ধ্বনিবর্ রূপান্তনরর্ হবে র্াবক পরাগর্ সমীভবি ববে । যেমি--- সৎ 

+ োন > সম্মান ; ইর্যানি। 

পূবতবর্তী এবং পরবর্তী িুনি ধ্বনিই পরস্পবরর প্রভাবব পনরবনর্তর্ হবে একই 

রকম বা কাছাকানছ ধ্বনিবর্ রূপান্তনরর্ হবে র্াবক পারস্পনরক বা অবিযািয সমীভবি 

ববে। যেমি--- উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস ; ইর্যানি। 
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সঘাষীভিন : সকান সমঘাষ ধ্ববনর প্রভামি অমঘাষ ধ্ববন যবি সমঘাষ ধ্ববনমে পবরণে 

হয় েমি োমক সঘাষীভিন িমল। সযেন--- কাক > কাগ ; সলাক > সলাগ ; ইেযাবি।  

অমঘাষীভিন : সঘাষ ধ্ববন অমঘাষ উচ্চাবরে হমল, সসই প্রবক্রয়ামক অমঘাষীভিন িমল। 

সযেন--- অিসর>অপ্ সর ; ইেযাবি।  

[বি. দ্র. সাধারণে িমগের েৃেীয়, চেুথে, পঞ্চে ধ্ববন, য়্, র্, ল্, হ্, ড়্, ঢ়্ এিাং সেস্ত 

স্বরধ্ববন হল সমঘাষ ধ্ববন ; আর অনয ধ্ববনগুবল হল অমঘাষ ধ্ববন।]  

নাবসকযীভিন : সকান নাবসকয িযঞ্জন (ম্, ন্, ঙ্, ইেযাবি) যবি ক্ষীণ হমে-হমে ক্রেশ 

সলাপ পায় এিাং োর সরশ স্বরূপ পূিেিেেী স্বরধ্ববনমে একো অনুনাবসক অনুরণন 

সযাগ হয় েমি সসই প্রবক্রয়ামক নাবসকযীভিন িমল। সযেন--- িন্ধ > িাাঁধ ; ইেযাবি।   

স্বমোনাবসকযীভিন : শে েমধয নাবসকয িযঞ্জন না থাকমলও অমনক সেয় সকান সকান 

স্বরধ্ববন আপনা সথমকই অনুনাবসক উচ্চাবরে হয়। এই প্রবক্রয়ামক স্বমোনাবসকযীভিন 

িমল। সযেন--- সপচক > সপাঁচা ; ইেযাবি।   

েূধেনযীভিন : ‘ঋ’, ‘র্’, ‘ষ্’, এিাং ‘ট্’, ‘ঠ্’, ‘ড্’ প্রভৃবে েূধেনযধ্ববনর প্রভামি সাংবিষ্ট 

িা কাোকাবে অিবিে সকান িন্ত্যধ্ববন (ত্, থ্, দ্, ধ্ ইেযাবি) যবি েূধেনয ধ্ববনমে 

পবরণে হময় যায় েমি সসই প্রবক্রয়ামক েূধেনযীভিন িমল। সযেন--- বিকৃে > বিকে 

; ইেযাবি।  

স্বমোেূধেনযীভিন : ‘ঋ’, ‘র্’, ‘ষ্’, এিাং ‘ট্’, ‘ঠ্’, ‘ড্’ প্রভৃবে সকান েূধেনযধ্ববনর প্রভাি 

োড়াই যবি সকান িন্ত্যধ্ববন (ত্, থ্, দ্, ধ্ ইেযাবি) যবি েূধেনয ধ্ববনমে পবরিবেেে 

হময় যায় েমি সসই পবরিেেনমক  স্বমোেূধেনযীভিন িমল। সযেন--- সাংসৃ্কে পেবে 

> প্রাকৃে পড়ই > িাাংলা পমড় ; ইেযাবি।  
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সেেুখ ধ্ববনপবরিেেন : ধ্বনি পবরিেেমনর ফমল যবি একাবধক শে পনরবনর্তর্ হময় 

উচ্চারণ ও িানামন সমূ্পণে একই রকে রূপ লাভ কমর েমি সসই ধরমনর পবরিেেনমক 

সমমুখ ধ্বনিপনরবর্তি িমল। সযেন--- সাংসৃ্কে পেবে > িাাংলা পমড় ; সাংসৃ্কে পেবে  

> িাাংলা পমড় ; সবখ > সই ; সবহ > সই ; িযাকুল > িাউল ; িােুল > িাউল ; 

ইেযাবি।    

বিেুখ ধ্ববনপবরিেেন : ধ্বনি পবরিেেমনর ফমল যবি একই শে পনরবনর্তর্ হময় 

একাবধক শমের জন্ম হয় েমি সসই ধরমনর পবরিেেনমক সমমুখ ধ্বনিপনরবর্তি 

িমল। সযেন--- ভণ্ড > ভান ও ভাাঁড় ; েদ্ধা > সাধ ও সেদ্দা ; বচত্র > বচো ও                    

বচবত্তর ; ইেযাবি।  
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