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B.A 2nd Semester  

Paper - BENGALI-HC -2016 

Unit – III 

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও িাাংলা ভাষা (রামেশ্বর শ’) 

িাাংলা শব্দভাণ্ডার  

ভাষার সম্মান বনভভর কমর তার প্রকাশ ক্ষেতার উপমর। যে ভাষা েত বিবিত্র ভাি ও 

িস্তু এিাং েত গম্ভীর অনুভূবত প্রকাশ করমত সক্ষে যস ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই 

প্রকাশ ক্ষেতার েূল আধার হল শব্দসম্পদ। ভাষার এই শব্দসম্পদ বতন ভামি সেৃদ্ধ 

হয়।  

ক) উত্তরাবধকার সূমত্র প্রাপ্ত প্রািীন শমব্দর সাহামেে ; 

খ) অনে ভাষা যেমক গৃহীত কৃতঋণ শমব্দর সাহামেে ; এিাং  

গ) নতুন সৃষ্ট শমব্দর সাহামেে।  

উৎসগত বিিামরর বদক বদময় িাাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারমক প্রেেত বতনবি যেবণমত 

ভাগ করা োয়। যসগুবল হল----   

ক) যেৌবলক িা বনজস্ব 

খ) আগন্তুক িা কৃতঋণ  

গ) নিগবিত  

যেৌবলক িা বনজস্ব শব্দ : যেসি শব্দ প্রািীন ভারতীয় আেভভাষা (বিবদক ও সাংসৃ্কত) 

যেমক উত্তরাবধকার-সূমত্র িাাংলায় এমসমে যসগুবলমক যেৌবলক (িা বনজস্ব) শব্দ িমল। 

এই উত্তরাধিকার-লব্ধ ম ৌধিক বা ধিজস্ব শব্দগুবলমক বতন ভামগ ভাগ করা হয়।--- 
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ক) তৎসে খ) অধভতৎসে ও গ) তদ্ভি    

তৎসে : যেসি শব্দ প্রািীন ভারতীয় আেভভাষা (বিবদক ও সাংসৃ্কত) যেমক 

অপবরিবতভতভামি িাাংলায় এমসমে যসগুবলমক তৎস  শব্দ িমল। যেেন--- জল, িায়ু, 

কৃষ্ণ, সূেভ, জীিন, েৃতুে, িৃক্ষ, নারী, পুরুষ, লতা ইতোবদ।  

তৎসে শব্দ দুই প্রকার : বসদ্ধ তৎসে এিাং অবসদ্ধ তৎসে 

যেসি শব্দ বিবদক ও সাংসৃ্কত সাবহমতে পাওয়া োয় এিাং যেগুবল িোকরণ বসদ্ধ যসগুবল 

হল বসদ্ধ তৎসে শব্দ। যেেন---  সূেভ, নর, লতা ইতযাধি।  

মেসব শব্দ ববধিক ও সংসৃ্কত সাধিত্তয পাওয়া োয় না এবং মেগুধি সাংসৃ্কত বযাকরণ 

ধসদ্ধ নয়, অেি প্রািীনকামল যেৌবখক সাংসৃ্কমত প্রিবলত বেল, মসগুধি িি অধসদ্ধ 

তৎস  শব্দ। মে ি---  ডাল (গামের শাখা), ঘর, িি ইতযাধি।  

অধভতৎসে : যেসি শব্দ প্রািীন ভারতীয় আেভভাষা (বিবদক ও সাংসৃ্কত) যেমক েধেিতভী 

স্তর প্রাকৃমতর োধেমে যসাজাসুবজ িাাংলায় এমসমে এিাং আসার পমর বকবিত 

পবরিতভন ও বিকৃবত লাভ কমরমে, যসগুবলমক অধভতৎস  শব্দ িমল। যেেন--- কৃষ্ণ 

> যকষ্ট ; কু্ষধা > বখমদ ; রাবত্র > রাবত্তর ; ইতোবদ।  

তদ্ভি : যেসি শব্দ সাংসৃ্কত যেমক েধেিতভী স্তমর প্রাকৃমতর োধেমে পবরিতভন লাভ 

কমর িাাংলায় এমসমে, যসগুবলমক তদ্ভি শব্দ িমল। যেেন--- সাংসৃ্কত ধেভ > প্রাকৃত 

ধম্ম > িাাংলা ধাে ; সংসৃ্কত কৃষ্ণ > প্রাকৃত কণ্ হ > বাংিা কানু ;  

তদ্ভি শব্দ দুই প্রকার : বনজস্ব তদ্ভি এিাং কৃতঋণ তদ্ভি  

যেসি তদ্ভি শব্দ েোেভই ববধিক ও সাংসৃ্কমতর বনজস্ব শমব্দর পবরিতভমনর ফমল 

এমসমে যসগুবলমক বনজস্ব তদ্ভি শব্দ িলা হয়। যেেন--- উপাধোয় > উিজ্ ঝাঅ > 

ওঝা ; ইতোবদ।  
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কৃতঋণ তদ্ভি : যেসি শব্দ প্রেমে ইমদা-ইউমরাপীয় িাংমশর অনে ভাষা যেমক িা 

ইমদা-ইউমরাপীয় োড়া অনে িাংমশর ভাষা যেমক কৃতঋণ শব্দ বহসামি বিবদক ও 

সাংসৃ্কত ভাষায় এমসবেল এিাং পমর প্রাকৃমতর োধেমে পবরিতভন লাভ কমর িাাংলায় 

এমসমে যসসি শব্দমক কৃতঋণ তদ্ভি িা বিমদশী তদ্ভি শব্দ িমল। যেেন ---  

ইমদা-ইউমরাপীয় িাংমশর অনে ভাষা যেমক : গ্রীক দ্রাখ্ যে > সাংসৃ্কত দ্রেে > প্রাকৃত 

দম্ম > িাাংলা দাে ; ইতোবদ। 

ইমদা-ইউমরাপীয় োড়া অনে িাংমশর ভাষা যেমক : অবিক িাংশ যেমক আগত সাংসৃ্কত 

ঢক্ক > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংিা ঢাকা ; ইতোবদ।  

আগন্তুক িা কৃতঋণ শব্দ : যেসি শব্দ সাংসৃ্কমতর বনজস্ব উৎস যেমক িা অনে ভাষা 

যেমক সাংসৃ্কত হময় আমসবন, অনে ভাষা যেমক যসাজাসুবজ িাাংলায় এমসমে যসই 

শব্দগুবলমক আগন্তুক িা কৃতঋণ শব্দ িমল। এই আগন্তুক িা কৃতঋণ শব্দ দুই যেবণর 

--- যদশী ও বিমদশী।  

যদশী শব্দ : যেসি শব্দ এমদমশরই অনে ভাষা যেমক যসাজাসুবজ িাাংলায় এমসমে যসই 

শব্দগুবলমক যদশী শব্দ িমল। যদশী শব্দ দুপ্রকার--- অন্-আেভ এিাং আেভ। যেেন---- 

অন্-আেভ যদশী শব্দ : অবিক িাংমশর ভাষা যেমক ডাি, যঢাল, বঢল, যঝাল , বঝঙ্গা 

ইতোবদ। 

আেভ যদশী শব্দ : বহবদ যেমক --- লগাতার, িাতািরণ, যসলাে, েস্তান, যদাস্ত,         

যঘরাও ;  

গুজরাবত যেমক ---- হরতাল ;--- ইতোবদ। 

বিমদশী শব্দ : যেসি শব্দ এমদমশরই িাইমরর যকান ভাষা যেমক িাাংলায় এমসমে 

যসগুবলমক বিমদশী শব্দ িমল।  
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যেেন--- 

ক) ইাংরাবজ যেমক--- সু্কল, কমলজ, যিয়ার, যিবিল, ফাইল, বিবকি ;--- ইতোবদ। 

খ) ইাংরাবজ যেমক অনূবদত শব্দ িা শব্দসেবষ্ট--- িাবতঘর, সুিণভ সুমোগ ;--- ইতোবদ। 

গ) জােভান যেমক --- জার, নাৎসী ইতোবদ। 

ঘ) যপাতুভগীজ যেমক --- আনারস, আলবপন, আলোবর, যপয়ারা, সাগু ইতোবদ। 

ঙ) ফারসী যেমক--- কুপন, কাতুভজ, যরস্তরাাঁ ইতোবদ। 

ি) যেনীয় যেমক--- কম্ যরড ইতোবদ। 

ে) ইতালীয় যেমক--- যকাম্পাবন, যগমজি ইতোবদ। 

জ) ওলদাজ যেমক--- ইস্কািন, হরতন, রুইতন ইতোবদ। 

ঝ) রুশীয় যেমক—যসাবভময়ত, িলমশবভক ইতোবদ। 

ঞ) িীনা যেমক--- িা, বিবন ইতোবদ। 

ি) িেভী যেমক --- ঘুগবন, লুবঙ্গ ইতোবদ। 

ে) ফারবস যেমক--- সরকার, দরিার, বিো, আেীর, উজীর, ওেরাহ, িাদশা, যখতাি 

ইতোবদ। 

জ) আরিী যেমক--- আমক্কল, যকতাি, ফসল, তাোসা, বজলা --- ইতোবদ। 

নি গবিত শব্দ : এসি শব্দ োড়া িাাংলায় বকেু নি গবিত শব্দ আমে। নি গবিত শব্দ 

দুপ্রকার--- অবিবেে শব্দ এিাং বেে শব্দ।  

অবিবেে শব্দ : অবনমকত, অবতমরক--- ইতোবদ।--- এগুমলা হল অবিবেে শব্দ।  
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বেে শব্দ : বকেু শব্দ বভন্ন-বভন্ন ভাষার উপাদামনর সাংমোমগ গবিত। এগুবলমক বেে 

শব্দ িমল। যেেন—যহড (ইাংরাবজ)+ পবণ্ডত > িাাংলা যহড-পবণ্ডত ; বফ (ফারসী) + 

িের > বফিের (িাাংলা) 

 

(বি. দ্র. বিমদশী শব্দ েত যেখামন পামি পড়মি। আবে যেগুমলা বলমখবে এগুমলা োড়াও 

অমনক বিমদশী শব্দ আমে।) 
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