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B.A 2nd Semester 

Paper - BENGALI-HC -2016 

Unit – I 

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও িাাংলা ভাষা (রামেশ্বর শ’) 

িাাংলা উপভাষা 

১। ভাষা কামক িমল ?  

উত্তর : ভাষা হমে কতকগুবল অর্থিহ ধ্ববনসেবির বিবধিদ্ধ রূপ যার সাহামযে একবি 

বিমশষ সোমের ললামকরা বনমেমের েমধে ভাি বিবনেয় কমর।  

২। ভাষা সম্প্রোয় কামক িমল ? 

উত্তর : লয েন সেবি একই ধরমনর ধ্ববনসেবির বিবধিদ্ধ রূমপর দ্বারা বনমেমের 

েমধে ভাি বিবনেয় কমর ভাষাবিজ্ঞানীরা তামক একবি ভাষা সম্প্রোয় িমলন।  

৩। উপভাষা কামক িমল, যুবিসহ আমলাচনা কমরা। লকামনা উপভাষা কখন পৃর্ক 

ভাষার েযথাো লাভ করমত সক্ষে হয় ?   

উত্তর : এক-একবি ভাষা এক-একবি েন সেবির বনেস্ব প্রকাশ োধেে। একই 

ধরমনর ধ্ববনসেবির বিবধিদ্ধ রূমপর দ্বারা বনমেমের েমধে ভাি বিবনেয় কমর লয েন 

সেবি তামক একবি ভাষা সম্প্রোয় িমল। এক-একবি ভাষা সম্প্রোয় লয ভাষার 

োধেমে ভাি বিবনেয় কমর, লসই ভাষারও রূপ সিথত্র সমূ্পণথ এক রকে নয়। লযেন, 

পূিথ িাাংলা এিাং পবিে িাাংলায় একই িাাংলা ভাষাই প্রচবলত, বকন্তু এই েুই িাাংলায় 

উচ্চারণ ও ভাষারীবত পুমরাপুবর এক নয়। একই ভাষার েমধে এই লয আঞ্চবলক 

পার্থকে এমক িমল আঞ্চবলক উপভাষা।  
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উপভাষা হল একবি ভাষার অন্তর্থত এেন বিমশষ-বিমশষ রূপ িা এক-একবি 

বিমশষ অঞ্চমল প্রচবলত, যার সমে আেশথ ভাষা (standard language) িা সাবহবতেক 

ভাষার (literary language) ধ্ববনর্ত, রূপর্ত ও বিবশি িার্ধারায়র্ত পার্থকে 

আমে। এই পার্থকে এেন সুস্পি লয ঐসি বিমশষ-বিমশষ অঞ্চমলর রূপগুবলমক স্বতন্ত্র 

িমল ধরা যামি। তমি এই পার্থকে োত্রা োবিময় যামি না, যামত এই আঞ্চবলক 

রূপগুবল এক একবি সমূ্পণথ পৃর্ক ভাষা হময় উমে। 

ভাষা এিাং উপভাষার প্রধান পার্থকে লেবনর্ত নয় োত্রার্ত। োত্রা োবিময় 

লর্মল লকামনা একবি বিমশষ অঞ্চবলর উপভাষা নতুন ভাষার েযথাো লাভ কমর। লযেন, 

িাাংলা ও অসবেয়া একই ভাষারই েুবি উপভাষা বেল। িেমেশ এিাং আসামের ভাষার 

আঞ্চবলক পার্থকে যখন লিমি লর্ল তখন িাাংলা এিাং অসবেয়া েুমিা নতুন পৃর্ক 

ভাষারূমপ বচবিত হয়। িলা িাহুলে ভাষা এিাং উপভাষার োত্রার লকামনা বনবেথি 

োনেণ্ড লনই। লসই বনবেথি োনেণ্ড োবিময় লর্মল লকামনা উপভাষামক পৃর্ক ভাষার 

েযথাো লেওয়া যামি, এেন কর্া িলার উপায় লনই।  

একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্থত একাবধক অঞ্চমলর ভাষার আঞ্চবলক রূমপর 

েমধে যতবেন পযথন্ত পারস্পবরক লিাধর্েেতা (mutual intelligibility) র্ামক 

ততবেন ঐ আঞ্চবলক রূপগুবলমক িলা হমি উপভাষা। তমি এরও িেবতক্রে লেখা 

যায়।  

ভাষার একবি সািথেনীন আেশথ রূপ র্ামক। বিবভন্ন অঞ্চমলর ললামকরা বনমের বনমের 

অঞ্চমল ঘমরায়া কর্ায় আঞ্চবলক উপভাষা িেিহার কমর, বকন্তু সাবহমতে, বশক্ষায়, 

আইন-আোলমত, িিৃতায়, লিতার-সাংিােপমত্র আেশথ ভাষা িেিহার কমর। এই রকে 

প্রায়ই লেখা যায়, একবি আেশথ ভাষার এলাকার েমধে একাবধক উপভাষা প্রচবলত। 

উপভাষায় সাধারণত ললাকসাবহতে রবচত হয়। উপভাষাগুবলমত উচ্চামের সাবহতে সৃবি 

হয় না, লতেবন এগুবলর লকামনা িোকরণও সাধারণত বলবখত হয় না। লকামনা 
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উপভাষায় যখন স্বতন্ত্র সাবহতে চচথা ও তার িোকরণ রচনার সমচতন প্রয়াস যখন 

সাংঘবিত হয় তখন লসই উপভাষা ধীমর ধীমর পৃর্ক ভাষার েযথাো লাভ করমত র্ামক। 

(বি. দ্র. Marks লিবশ র্াকমল সিিা বলখমত হমি।)    

৪। সাোবেক উপভাষা কামক িমল ?  

উত্তর : অঞ্চলমভমে একই ভাষার েমধে লযেন অল্পস্বল্প পার্থকে লেখা যায়, বেক লতেবন 

সাোবেক স্তর অনুসামরও একই ভাষাভাষী ললামকমের কর্ায় অল্পবিস্তর পার্থকে হমত 

পামর। একেন ব্রাহ্মণ পবণ্ডত, একেন অধোপক, একেন েেেীিী এিাং একেন 

োর্ী আসাবের ভাষার উচ্চারমণ ও শব্দ িেিহামর লিশ পার্থকে লচামখ পমি। একই 

ভাষার েমধে সাোবেক স্তরমভমে এই লয পার্থকে এমক সাোবেক উপভাষা িমল।  

৪। িাাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা কয়বি এিাং কীকী ?   

উত্তর : িাাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা পাাঁচবি। লসগুবল হল--- রাঢ়ী, বঙ্গালী, বররন্দ্রী, 

ঝাড়খণ্ডী ও কামরূপী বা রাজবংশী।  

৫। সাংমক্ষমপ িাাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা গুবলর অিস্থামনর পবরচয় োও।  

উত্তর : িাাংলা ভাষার প্রধান উপভাষা গুবলর অিস্থান লোিােুবি এই রকে : 

ক) েধে-পবিেিমের উপভাষা রাঢ়ী, 

খ) পূিথিে ও েবক্ষণ-পূিথ িমের উপভাষা িোলী,  

র্) উত্তরিমের উপভাষা িমরন্দ্রী, 

ঘ) েবক্ষণ-পবিে প্রান্তিে ও বিহামরর বকেু অাংমশর উপভাষা ঝািখণ্ডী এিাং  

ঙ) উত্তর-পূিথ িমের উপভাষা কােরূপী িা রােিাংশী।  

৬। রাঢ়ী উপভাষার বিবশিেগুবল বনমের ভাষায় আমলাচনা কমরা।  
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উত্তর : েধে-পবিেিমের উপভাষা হল রাঢ়ী। এই উপভাষার প্রধান েুবি বিভার্। 

পবিে রাঢ়ী—(িীরভূে, িধথোন, পূিথ িাাঁকুিা) এিাং পূিথ রাঢ়ী--- (কলকাতা, ২৪-

পরর্ণা, নেীয়া, হাওিা, হুর্লী, উত্তর-পূিথ লেবেনীপুর, েুবশথোিাে)। তমি সূক্ষ্ম বিচামর 

রাঢ়ী উপভাষার ৪ বি বিভার্।  

রাঢ়ী উপভাষার বিবশিে :  

১। ধ্ববনতাবিক বিবশিে :  

ক) ই, উ, ক্ষ এিাং য-ফলা যুি িেঞ্জমনর পূিথিতথী ‘অ’-এর উচ্চারণ হয় ‘ও’। লযেন-

-- অবত > [ওবত] ; ইতোবে। অনে লক্ষমত্রও অকামরর ওকার প্রিণতা লক্ষ করা যায়। 

লযেন—েন > [লোন] ইতোবে।    

খ) রাঢ়ীমত স্বরসেবতর ফমল শমব্দর েমধে পাশাপাবশ িা কাোকাবে অিবস্থত বিষে 

স্বরধ্ববন সে স্বরধ্ববনমত পবরিবতথত হময় লর্মে। লযেন--- লেবশ > বেবশ ; ইতোবে।  

র্) অবভশ্রুবত রাঢ়ী উপভাষার অনেতে বিবশিে। লযেন--- রাবখয়া > লরমখ ; কবরয়া 

> লকামর (সুকুোর লসন) ইতোবে।    

ঘ) শব্দেধেস্থ নাবসকে িেঞ্জন লযখামন ললাপ লপময়মে লসখামন পূিথিতথী স্বমরর 

নাবসকেীভিন ঘমিমে। লযেন---িদ্ধ> িাাঁধ ; চন্দ্র > চাাঁে ; ইতোবে।    

ঙ) শমব্দর আবেমত শ্বাসাঘাত র্াকমল শমব্দর অমন্ত অিবস্থত েহাপ্রাণ ধ্ববন স্বল্পপ্রাণ 

উচ্চাবরত হয়। লযেন--- েুধ> েুদ্ ; োে>োচ্ ; িাঘ>িাগ্ ; ইতোবে।   

চ) শমব্দর অমন্ত অিবস্থত অমঘাষ ধ্ববন কখমনা কখমনা সমঘাষ ধ্ববন হময় যায়। লযেন-

-- কাক> কার্ ; ইত্যাদি।  

আিার শরের অরে অবদিত্ সমঘাষ ধ্বদি কখরিা কখরিা অমঘাষ ধ্বদি হরে যাে। 

যযমি--- গুলাি > লর্ালাপ ; ইত্যাদি।  
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ে) ‘ল্’ লকার্াও লকার্াও ‘ন্’ রূমপ উচ্চাবরত হয়। লযেন --- লুবচ > নুবচ ; লিণ > 

নুন ; ইত্যাদি।  

২। রূপতাবিক ববদশষ্ট্য : 

ক) কতৃথকারক োিা অনে কারমক িহুিচমন ‘-লের’ বিভবি লযার্ হয়। লযেন--- 

কেথকারক—আোমের িই োও। ইত্যাদি।  

খ) রাঢ়ীমত লর্ৌণ কমেথর বিভবি হমে ‘-লক’ এিাং েুখে কমেথ লকামনা বিভবি হয় না। 

লযেন--- আবে রােমক (লর্ৌণ কেথ) িাকা (েুখে কেথ) ধার বেময়বে। ইত্যাদি।  

রাঢ়ীমত সম্প্রোন কারমকও ‘-লক’ বিভবি িেিহার লক্ষ করা যায়। লযেন--- েবরদ্রমক 

অর্থোন কমরা। ইত্যাদি।   

র্) অবধকরণ কারমক ‘-এ’ এিাং ‘- লত’ বিভবির প্রময়ার্ হয়। লযেন--- ঘমরমত 

ভ্রের এল গুণগুবণময়। ইত্যাদি।  

ঘ) সেে অতীত কামল প্রর্ে পুরুমষ অকেথক বক্রয়ার বিভবি হল ‘-ল’। লযেন—লস 

লর্ল ; ইত্যাদি। 

সকেথক বক্রয়ার বিভবি হল ‘-লল’। লযেন—লস িলমল ; ইত্যাদি। 

অতীত কামল উত্তে পুরুমষর বক্রয়ার বিভবি হল ‘-লুে’। লযেন— আবে িললুে। 

ইত্যাদি।  

ঙ) েূল ধাতুর সমে ‘আছ্’ ধাতু লযার্ কমর লসই ‘আছ্’ ধাতুর সমে কাল ও পুরুমষর 

বিভবি লযার্ কমর ঘিোন িতথোন ও ঘিোন অতীমতর রূপ র্েন করা হয়। লযেন-

-- কর্ + বে = করবে (আবে করবে), কর্ + বেল = করবেল ( লস করবেল) ইত্যাদি।     



 

Page 6 of 6 

 

চ) েূল বক্রয়ার অসোবপকা রূমপর সমে ‘আছ্’ ধাতু লযার্ কমর এিাং লসই ‘আছ্’ 

ধাতুর সমে বক্রয়ার কাল ও পুরুষিাচক বিভবি লযার্ কমর পুরাঘবিত িতথোন ও 

পুরাঘবিত অতীমতর বক্রয়ারূপ রচনা করা হয়। লযেন--- কমর + লে = কমরমে (লস 

কমরমে), কমর + বেল = কমরবেল  (লস কমরবেল) ইতোবে।  

 

 

(বি. দ্র. Marks লেমখ উত্তর বলখমি।)    

 

…………  

    


