
 

বাাংলাভাষার ধাতু ও ক্রিয়া, এবাং সঞ্জননী ধ্বক্রনতত্ত্ব 
দেবেত্ত দ ায়ারোর 

 
(তৃতীয় অাংশ) 

 

রূপধ্বক্রনগত সমীক্ষা  

৪. ধাতুর দেক্রি: গি  

৪.১ এখন যক্রে √কর্ ধাতুর সব রূপগুললা প্রক্রতক্রি কালল ও প্রক্রতক্রি পুরুলষ আমরা সাক্র লয় ক্রলক্রখ তাহলল এইরকম একিা ক্রিত্র 
পাব। সাধু ও িক্রলত েুই রীক্রতরই রূপগুললা দেওয়া দগল। দযখালন দযখালন উচ্চারলি অ-কার ও-কালর পক্ররবক্রতিত দসখালন 

দিৌলকা বন্ধনীর মলধে পক্ররবক্রতিত ধ্বক্রন [লকা] ক্রনলেিশ করা হল। এই সারক্রিক্রি যথাস্থালন আবার কাল  লাগলব।  

সারক্রি ৪ক 

 

উত্তম  পুরুষ 

(আক্রম/আমরা) 

মধেম পুরুষ 

(তুক্রম/লতামরা) 

মধেম পুরুষ 

(তুই/লতারা) 

মধেম পুরুষ 

(আপক্রন/আপনারা) 

প্রথম পুরুষ 

(লস/তাহারা/তারা) 

প্রথম পুরুষ 

(ক্রতক্রন/তাাঁহারা/তাাঁরা) 

সাধু সাধু সাধু সাধু সাধু সাধু 

িক্রলত িক্রলত িক্রলত িক্রলত িক্রলত িক্রলত 

সাধারি বতিমান 
কক্রর [লকা] কর কক্ররস [লকা] কলরন কলর কলরন 

কক্রর [লকা] কর কক্ররস [লকা] কলরন কলর কলরন 

ঘিমান বতিমান 

কক্ররলতক্রি [লকা] কক্ররলতি [লকা] কক্ররলতক্রিস  

[লকা] 

কক্ররলতলিন [লকা] কক্ররলতলি [লকা] কক্ররলতলিন [লকা] 

করক্রি [লকা] করি [লকা] করক্রিস [লকা] করলিন [লকা] করলি [লকা] করলিন [লকা] 

পুরাঘক্রিত বতিমান 
কক্ররয়াক্রি [লকা] কক্ররয়াি [লকা] কক্ররয়াক্রিস [লকা] কক্ররয়ালিন [লকা] কক্ররয়ালি [লকা] কক্ররয়ালিন [লকা] 

কলরক্রি [লকা] কলরি [লকা] কলরক্রিস [লকা] কলরলিন [লকা] কলরলি [লকা] কলরলিন [লকা] 



সাধারি অতীত 
কক্ররলাম [লকা] কক্ররলল [লকা] কক্ররক্রল [লকা] কক্ররললন [লকা] কক্ররল [লকা] কক্ররললন [লকা] 

করলাম [লকা] করলল [লকা] করক্রল [লকা] করললন [লকা] করল [লকা] করললন [লকা] 

ঘিমান অতীত 

কক্ররলতক্রিলাম [লকা] কক্ররলতক্রিলল 

[লকা] 

কক্ররলতক্রিক্রল [লকা] কক্ররলতক্রিললন [লকা] কক্ররলতক্রিল [লকা] কক্ররলতক্রিললন [লকা] 

করক্রিলাম [লকা] করক্রিলল [লকা] করক্রিক্রল [লকা] করক্রিললন [লকা] করক্রিল [লকা] করক্রিললন [লকা] 

পুরাঘক্রিত অতীত 

কক্ররয়াক্রিলাম [লকা] কক্ররয়াক্রিলল [লকা] কক্ররয়াক্রিক্রল(স) 

[লকা] 

কক্ররয়াক্রিললন [লকা] কক্ররয়াক্রিল [লকা] কক্ররয়াক্রিললন [লকা] 

কলরক্রিলাম [লকা] কলরক্রিলল [লকা] কলরক্রিক্রল(স) 

[লকা] 

কলরক্রিললন [লকা] কলরক্রিল [লকা] কলরক্রিললন [লকা] 

ক্রনতেবৃত্ত অতীত 
কক্ররতাম [লকা] কক্ররলত [লকা] কক্ররক্রত(স) [লকা] কক্ররলতন [লকা] কক্ররত [লকা] কক্ররলতন [লকা] 

করতাম [লকা] করলত [লকা] করক্রত(স) [লকা] করলতন [লকা] করত [লকা] করলতন [লকা] 

ভক্রবষেৎ 
কক্ররব [লকা] কক্ররলব [লকা] কক্ররক্রব [লকা] কক্ররলবন [লকা] কক্ররলব [লকা] কক্ররলবন [লকা] 

করব [লকা] করলব [লকা] করক্রব [লকা] করলবন [লকা] করলব [লকা] করলবন [লকা] 

বতিমান অনুজ্ঞা 
 কলরা কর্ করুন [লকা] করুক [লকা]  

 কলরা কর্ করুন [লকা] করুক [লকা]  

ভক্রবষেৎ অনুজ্ঞা 
 কক্ররলয়া [লকা] কক্ররস [লকা] কক্ররলবন [লকা]   

 দকালরা [লকা] কক্ররস [লকা] করলবন [লকা]   

অসমাক্রপকা কক্ররলত (সাধু) / করলত (িক্রলত), কক্ররয়া (সাধু) / কলর (িক্রলত), কক্ররলল (সাধু) / করলল (িক্রলত) / উচ্চারি সবিত্র [লকা] 

 

আমরা ওপলর √কর্ ধাতুর সব রূপগুক্রল দেখলাম, ক্রবক্রভন্ন কালল পুরুলষ ও বিলন। (যক্রেও দেখা দগল বিনলভলে বাাংলাভাষায় 

ক্রিয়াপলের রূলপর দকালনা পাথিকে হয় না।) 

এই পদ্ধক্রতলত আমরা যক্রে িক্রল, িলক্রি, িলক্রিল ইতোক্রে অনে একিা ক্রিয়ার রূপগুললা দেক্রখ ও ক্রবলেষি কক্রর তাহলল দেখলত 

পাব দয ধাতুমূলক্রি দসখালন √িল্ এবাং তার রূপগুক্রল ও উচ্চারি √কর্ ধাতুরই মলতা। উচ্চারি বললত এখালন স্বরধ্বক্রনর 

সাংস্থালনর কথা বলা হলে – যথা, /ও/-/ই/: দকা-ক্রর ≡ দিা-ক্রল। এইভালব বক্রল, িক্রি, নক্রি ইতোক্রে দথলক অনোনে ধাতুলক 

(√বল্, √িড়্, √নড়্) শনাক্ত করা দযলত পালর যালের ক্রবক্রভন্ন কাল ও পুরুলষর রূপগুললাও √কর্ ধাতুর দসই দসই কাল ও 

পুরুলষরই মলতা (লযমন, করক্রিলাম, িলক্রিলাম, বলক্রিলাম, িিক্রিলাম, নিক্রিলাম)। এখালন লক্ষ করলত পাক্রর দয এই সব ধাতুর 

অন্তগিত একক্রিই স্বরধ্বক্রন, দসক্রি /অ/। এর দথলক আমরা বললত পাক্রর দয √কর্ ধাতু একক্রি ক্রবলশষ দেক্রির ধাতুর প্রক্রতক্রনক্রধ।  



ক্রকন্তু আমরা যক্রে অনে আলরকিা কাল র ক্রিয়াপেগুক্রল লক্ষ কক্রর – দযমন, শুই, দশাও, দশায় ইতোক্রে – তাহলল দেখব এখালন 

ক্রকিু আলাো ববক্রশষ্ট্ে আলি। এখালন ‘শু’ দকালনা দকালনা রূলপ ‘দশা’ হলয় দগল। এইভালবই লক্ষ কক্রর দয ক্রিক একই রকম 

স্বরধ্বক্রনর পক্ররবতিন ঘিলি ধুই, দধাও, দধায় এই ক্রিয়াপেগুললার মলধেও। অতএব, √শু- াতীয় ধাতুগুক্রললক আলরকক্রি ক্রবলশষ 

দেক্রি বলা দযলত পালর, এবাং লক্ষ করা দযলত পালর দয এলের অন্তগিত একমাত্র স্বরধ্বক্রনক্রি /উ/।  

ধাতুর এই ক্রবক্রভন্ন দেক্রিগুললা স্বতন্ত্র ভালব পরীক্ষার দযাগে। বোকরলি ধাতুর এই দেক্রিগুক্রলর নাম দেওয়া হলয়লি গি। (এই 

নামক্রি সাংসৃ্কত বোকরলিও প্রিক্রলত।) দেক্রিগুক্রল অবশেই ধ্বক্রনগত, এই কথার ওপর দ ার ক্রেলত িাই। 

৪.২ এইরকম ২০ক্রি গলি বাাংলা ধাতুলক ক্রবভক্ত করা যায়। অঞ্চললভলে তালের ক্রিয়াপলের ক্রভন্ন ক্রভন্ন আঞ্চক্রলক রূপ [লযমন, 
করব (মানে িক্রলত) = করুম (ঢাকা), করবাম (ময়মনক্রসাংহ)]; দয যার আঞ্চক্রলক ভাষায় দসগুক্রল বেবহার করলত পালর। ক্রকন্তু 

মানে িক্রলত বাাংলায় তার ক্রকিু সুক্রনক্রেিষ্ট্ রূপ আলি, দসইগুক্রলই আমালের ক্রনরীক্ষে।  

 গি ক্রবভাগ করব কী কলর? - দেখা যায়, এলককক্রি ধাতুর অন্তগিত স্বরধ্বক্রন কী কী দসই অনুযায়ী তার ক্রিয়াপলের 

উচ্চারি ও রূপ বতক্রর হয়। ধাতুর ক্রভতলর একক্রি বা একাক্রধক স্বর থাকলত পালর। ধাতু স্বরান্ত বা বেঞ্জনান্ত হলত 

পালর। এইসব অনুসালর বাাংলা ধাতুর গি ক্রনক্রেিষ্ট্ হয়। মূল দেক্রিগুললা এইরকম –                                                        

একক্রি স্বরবিি – (১) একমাক্রত্রক স্বরান্ত ধাতু, (২) একমাক্রত্রক বেঞ্জনান্ত ধাতু;                                

একাক্রধক স্বরবিি – (৩) বহুমাক্রত্রক ধাতু, সবিোই স্বরান্ত (কাক্রবেক প্রলয়ালগ ক্রকিু বেক্রতিম বাে ক্রেলল)। 

 ধাতুর অন্তগিত বেঞ্জন বা পূলিিাচ্চাক্ররত স্বরধ্বক্রনলক যক্রে ব-অক্ষর দ্বারা ক্রিক্রিত করা হয় তাহলল 

একমাক্রত্রক/বহুমাক্রত্রক, স্বরান্ত/বেঞ্জনান্ত ইতোক্রে প্রলভে ধলর বাাংলাভাষার সমস্ত ধাতুলক ক্রনম্নক্রলক্রখত গিগুক্রললত ভাগ 

করা যালব –  

 সাংলকতরূপ গি  সাংলকতরূপ গি  সাংলকতরূপ গি 

১ ব √হ-আক্রে ৮ ক্রবব্ √ক্রলখ্-আক্রে ১৫ দবাবা √দধায়া-আক্রে 

২ বব্ /বব্ব /ব্ব্ √কর্-আক্রে ৯ বু √শু-আক্রে ১৬ দবৌবা √দেৌিা-আক্রে 

৩ বহ্ √কহ্-আক্রে ১০ বুব্ √শুন্-আক্রে ১৭ বব্ বা/বাব্ বা/লবব্ বা √িিকা-আক্রে 

৪ বা √খা-আক্রে ১১ দবব্ √দখল্-আক্রে ১৮ ক্রবব্ বা √ক্রবগিা-আক্রে 

৫ বাব্ √কাট্-আক্রে ১২ ববা/বাবা/লববা/বহা/বাহা √করা-আক্রে ১৯ বুব্ বা √উলিা-আক্রে 

৬ বাহ্ √গাহ্-আক্রে ১৩ ক্রববা √ক্রিরা-আক্রে ২০ দবাব্ বা √দকাাঁিকা-আক্রে 

৭ ক্রব √ক্রে-আক্রে ১৪ বুবা √ঘুরা-আক্রে    

 



‘দপ্রক্ষাপি’-এই বলা হলয়লি রা লশখর বসুর অবোলনর কথা। ক্রবব্ বুব্ ইতোক্রে বী গাক্রিক্রতক আকৃক্রতর সাাংলকক্রতক প্রকরলির 

 নে বাাংলা বোকরি রা লশখর বসুর কালি ঋিী। অনে প্রকরিও অবলম্বন করা যায়, দযমন পক্রবত্র সরকার তাাঁর ‘বাাংলা 

একশাক্রিক ক্রিয়া’i ক্রনবলন্ধ কলরলিন। দসখালন C = consonant ও V = vowel ধলর ক্রনলয় বাব্ -দক দলখা হলব (C)VC, 

ইতোক্রে। বন্ধনীভুক্ত C–এর অথি এই দয আেে বেঞ্জনক্রি দকালনা দকালনা দক্ষলত্র নাও থাকলত পালর (লযমন, √আন্, √আস্) ক্রকন্তু 

V বা স্বরধ্বক্রনক্রি থাকলবই। রা লশখলরর প্রকরলি সুক্রবধা এই দয C/V দযলকালনা দক্ষলত্রই ক্রিিক্রি ব। তেুপক্রর, এই 

সাংলকতরূপ দযন পাক্রিনীয় বোকরলির সাংলকতবিি বেবহালরর রীক্রতর অনুগামী।  

৫. লক্ষে   

আমালের লক্ষে রূপধ্বক্রনগত যাবতীয় ক্রেলকর ক্রবলেষি ও ক্রববৃক্রত। অতএব, আমালের কা  হলব -  

 (১) গিগুক্রললক ক্রনিিয় করা ও প্রক্রতক্রি গলির অন্তভুিক্ত নানা ধাতু সন্ধান করা;  

 (২) ধাতুমূললর ক্রবক্রভন্ন ক্রিয়াপেগুক্রলর ক্রভতলর কী কী ধ্বক্রন পক্ররবতিন (phonological changes) ঘলি তার সন্ধান 

করা;  

 (৩) েু’ক্রি উপভাষার (সাধু ও িক্রলত) ক্রিয়াপলের মলধে ধ্বক্রনগত ক্রববতিলনর সম্পকি সন্ধান করা; 

 (৪) ধাতুমূললর সলে যুক্ত অাংশগুললালক (morphemes) ক্রবলেষি করা ও তালের সাংজ্ঞা ক্রনিিয় করা;  

 (৫) ক্রিয়াপলের যথাথি উচ্চারি ও বানালনর সূত্র ক্রনলেিশ করা।  

প্রক্রতক্রি গি ধলর (১) দথলক (৫)-এর যক্রে আললািনা করা যায় তার সম্ভাবনা অলশষ। বতিমান ক্রনবলন্ধ আমরা দকবল ক্রতনক্রি 

গি অবলম্বন কলর আললািনা করব।  

৬. ধাতু ক্রনিিয়: ক্রদ্বতীয় স্তর  

ধাতু ক্রনিিলয়র এলকবালর প্রাথক্রমক স্তলরর আললািনা ৩-অধোলয় করা হলয়লি। ৫-অধোলয় প্রস্তাক্রবত সমীক্ষায় যাবার আলগ ধাতু 

ক্রনিিলয়র ক্রদ্বতীয় স্তলরর ক্র জ্ঞাসায় আমরা প্রলবশ করব।   

ধাতুমূললক ক্রিক্রিত করা যালব কী কলর? খাই খাক্রে-র পাশাপাক্রশ দযখালন দখলয়ক্রিলাম দখতাম  াতীয় রূপলভে (allomorph) 

বতিমান দসখালন দকান্ ভূক্রম (stem) দথলক আমরা আরম্ভ করব?  

বাাংলা ধাতুমূললক ক্রিক্রিত করার ক্রতনক্রি পদ্ধক্রত ববয়াকরলিরা ক্রবক্রভন্ন সময় ক্রনলেিশ কলরলিন: 

১. সাধারি বতিমান কালল উত্তম পুরুলষর ক্রিয়া দথলক ক্রবভক্রক্ত বাে ক্রেলল বাক্রক অাংশিুকু ধাতু – কক্রর = কর্ + ই  → ধাতু 

√কর্; হই = হ + ই → ধাতু √হ; দেখাই = দেখা + ই → ধাতু √দেখা।  

২. বতিমান অনুজ্ঞায় তুোথিক মধেম পুরুলষর (তুই/লতারা) ক্রিয়াপলের রূপিাই ধাতু – তুই কর্ → ধাতু √কর্ ; তুই হ → ধাতু 

√হ; তুই দেখা → ধাতু √দেখা।  



৩. সাধারি বতিমান কালল প্রথম পুরুলষর ক্রিয়া দথলক ক্রবভক্রক্ত বাে ক্রেলল বাক্রক অাংশিুকু ধাতু - কলর = কর্ + এ  → ধাতু 

√কর্ ; হয় = হ + এ → ধাতু √হ;  দেখায় = দেখা + এ → ধাতু √দেখা। 

ক্রতনক্রি পদ্ধক্রতরই ক্রকিু সুক্রবধা অসুক্রবধা আলি। সুক্রবধার ক্রেকিা হল, সাধারি বতিমান কাললর ক্রিয়ারূপ ও বতিমান অনুজ্ঞার 

ক্রিয়ারূপ সাধু িক্রললত সমান। তাই এই পদ্ধক্রতগুললা প্রলতেকক্রিই সাধু-িক্রলত ক্রনরলপক্ষ। এিা ক্রবলশষ লক্ষিীয় যক্রে দভলব দেক্রখ 

দয অনে একক্রি পদ্ধক্রতও প্রস্তাব করা দযত – দসক্রি অসমাক্রপকা কক্ররয়া/কলর, ক্রেয়া/ক্রেলয়, দেক্রখয়া/লেলখ ইতোক্রে দথলক ক্রবভক্রক্ত 

ইয়া/এ দিাঁলি দিলল ধাতু ক্রনলেিশ করা। ক্রকন্তু এই পদ্ধক্রতলত করাইয়া/কক্ররলয় ইতোক্রে দ ািাগুললার িক্রলত রূপক্রি কক্ররলয় দথলক 

দকালনাভালবই √করা ধাতুলত দপৌঁলিালনা সম্ভব হত না। তাই পদ্ধক্রতর সাধু-িক্রলত ক্রনরলপক্ষতা একিা  রুক্রর শতি।  

অনেক্রেলক লক্ষিীয় – ধাতুমূল ক্রিক্রিত করবার পদ্ধক্রত-২ ও পদ্ধক্রত-৩ বেবহার করলল গিগুক্রল একিু অনেভালব ক্রবনেস্ত হলব। 

তখন ক্রব (√ক্রে-আক্রে) স্থলল হলব দব (√দে-আক্রে), ক্রবব্ (√ক্রলখ্ -আক্রে) স্থলল দবব্ (√দলখ্ -আক্রে), বু (√শু-আক্রে) স্থলল দবা 

(√দশা-আক্রে), বুব্ (√শুন্ -আক্রে) স্থলল দবাব্ (√দশান্ -আক্রে), ক্রববা (√ক্রিরা-আক্রে) স্থলল দববা (√দিরা-আক্রে), বুবা (√ঘুরা-আক্রে) 

স্থলল দবাবা (√দঘারা-আক্রে) হলব। *** এরপর, দবব্ (√দখল্ -আক্রে) স্থলল বোব্ (√খোল্ -আক্রে) বললত হলব কারি এখালন 

/অো/-ধ্বক্রন উচ্চাক্ররত হলে। তাই এই পদ্ধক্রত অবলম্বন করলল দখললন বানান ক্রলখলত হলব খোললন। এিা প্রিক্রলত বানালনর 

ক্রবলরাধী। এিালক এই প্রকরলির একিা সমসো বলা িলল। 

বতিমান আললািনায় আমরা শুধু প্রথম পদ্ধক্রতক্রিই বেবহার কলর ধাতুমূল ক্রনলেিশ করব।  

৭. একমাক্রত্রক ও বহুমাক্রত্রক: ক্রসদ্ধ ও সাক্রধত ধাতু  
 

ধাতুর একমাক্রত্রকতা ও বহুমাক্রত্রকতা একক্রি গুরুতর প্রসে। এ শুধু মাত্রার পাথিকে নয়, মাত্রাসাংখো ধাতুর একিা গভীর 

দেক্রিক্রবভাগ ক্রনলেিশ কলর। একমাক্রত্রক ধাতুগুললা ভাষার মলধে অখণ্ড ভালবই ক্রবরা  কলর, তালের আর ক্রবলেষ করা যায় না। 

অথিাৎ এলের এই রূলপই আমরা প্রাপ্ত হলয়ক্রি – এলের নাম ক্রসদ্ধ ধাতু। বহুমাক্রত্রক ধাতুগুললালক ক্রকন্তু ক্রবলেষ করা যায় – 

তালের ভাঙলল দেখা যায় তালের মলধে আলি হয় একক্রি ক্রসদ্ধ ধাতু আর নয়লতা একক্রি নামপে। দযমন, আক্রম ক্রশশুক্রিলক িাাঁে 

দেখালাম – এখালন দেখালাম-এর অন্তগিত √দেখা ধাতুলক ভাঙলল পাই √দেখ্ ধাতু ও আ-অাংশক্রি, √দেখ্ + আ = √দেখা। আবার, 

দস লািায় – এখালন লািায়-এর √লািা ধাতুর মলধে পাওয়া যায় নামপে লাি + আ। ক্রসদ্ধ ধাতু ও নামপলের সলে অনে অাংশ 

 ুলি দয ধাতু বতক্রর হয় (যা সবিো বহুমাক্রত্রক) তার নাম সাক্রধত ধাতু। এই অনে অাংশক্রিলকও ক্রবভক্রক্ত বলা যায় (ক্রবস্তার 

ক্রবভক্রক্ত), প্রতেয় নয় (সাংসৃ্কলত এগুক্রল প্রতেয়, নাম ধাত্ববয়ব), দস আললািনায় পলর আসব। 

সাক্রধত ধাতু েুই প্রকার – (১) ক্রসদ্ধ ধাতু + আ-ক্রবভক্রক্ত = প্রলযা ক ধাতু (যথা, √করা, √দেখা, √দশানা)  

                     (২) নামপে (ক্রবলশষে/ক্রবলশষি/ধ্বনোত্মক অবেয়) + আ-ক্রবভক্রক্ত = নামধাতু (√লতা, √ঘনা, √িিিিা)                                                                       

ক্রনতান্ত গািক্রনক ও ধ্বক্রনগত পাথিকে িািাও ক্রসদ্ধ ও সাক্রধত ধাতুর মলধে কাযিগত ক্রকিু পাথিকে আলি –  

 ক্রসদ্ধ ধাতু সবিো কতৃিবািক বা non-causative (কতিা ক্রনল ই কা িা করলল ক্রসদ্ধ ধাতুর প্রলয়াগ) 



 ক্রসদ্ধ ধাতুর ক্রিয়া সবিো অকমিক, অথবা যক্রে সকমিক হয় তাহলল এককমিক বা single-object verb (লযমন, আক্রম 

কা  কক্রর, আক্রম ভাত খাই ইতোক্রে বালকে ক্রদ্বতীয় কমি বসালনা অসম্ভব) – এবাং কমিক্রি সব দক্ষলত্রই মুখে কমি  

 সাক্রধত ধাতুর ক্রিয়া কখনও এককমিক হলত পালর না – প্রলযা ক ধাতুর ক্রিয়া ক্রদ্বকমিক হলব (লযমন, মা বাচ্চালক 

ভাত খাওয়ালে। – দস গান দশানালে  াতীয় বালকে ‘কালক দশানালে’-বািক কমিক্রি বাগ ধারাগত সারললের িলল ঊহে 

মাত্র); নামধাতুর ক্রিয়া অকমিক হলব (লযমন, আক্রম ঘুমাই)।  

 

৮. সমাক্রপকা, অসমাক্রপকা 

বাাংলা ক্রিয়াপলের মলধে েু’ক্রি রূপ সকললর পক্ররক্রিত – সমাক্রপকা (finite), অসমাক্রপকা (non-finite; এিা infinitive নয়)। 

ক্রিয়ার অসমাক্রপকা রূপ দ্বারা নানারকম কাযি ক্রসদ্ধ হয়, তার মলধে অনেতম হল (অসমাক্রপকা + সমাক্রপকা) এই দ াি দথলক 

দযৌক্রগক ক্রিয়া বতক্রর হওয়া। পক্ররক্রিত বোকরি পুস্তলকর মলধে বামনলেব িিবতিীর ‘উচ্চতর বাাংলা বোকরি’-এ অসমাক্রপকার 

ক্রবক্রভন্ন কালযির ক্রবশে ক্রববরি আলি। আমরা তার মলধে যাক্রে না, দকবল অসমাক্রপকালক ক্রতনক্রি প্রধান দেক্রিলত ভাগ কলর 

ক্রনক্রে – (১) লক্ষোথিক (কক্ররলত/করলত), (২) পূবিক্রিয়াসূিক (কক্ররয়া/কলর), (৩) সালপক্ষ সাংলযা ক (কক্ররলল/করলল)।  

এর সলে যুক্ত করা যায় কা িা করা হল  াতীয় বালকের করা পেলক, কারি দসক্রি সমাক্রপকা হল-র সলে ক্রমলল করা হল এই 

দযৌক্রগক পেক্রি বতক্রর হলয়লি। অতএব, অসমাক্রপকার মলধে আলরকক্রি দেক্রি – (৪) ক্রিয়াক্রবলশষে (করা)।  

৯. একশাক্রিক ও বহুশাক্রিক ক্রিয়া  

বাাংলা ক্রিয়া দয সবিো একশাক্রিক বা monolexical এমন নয়। একশাক্রিক ক্রিয়াগুললার মলধে একক্রি েল সৃষ্ট্ হলত পালর 

দকালনা ক্রসদ্ধ ধাতু দথলক, তারা ক্রসদ্ধ ক্রিয়া। অনেথা সাক্রধত ধাতু দথলক, তারা সাক্রধত ক্রিয়া।  

বহুশাক্রিক ক্রিয়া েু’রকলমর এবাং এরা ক্রদ্বপে। এক, দযখালন নামপে + সমাক্রপকা ক্রিয়া, দযমন দস ক্র লজ্ঞস করল – এরা যুক্ত 

বা সাংলযাগমূলক ক্রিয়া। েুই, দযখালন অসমাক্রপকা + সমাক্রপকা ক্রিয়া, দযমন িুক্রকলয় দেব দলনালেনা – দসগুক্রল দযৌক্রগক ক্রিয়া। 

এক ধরলনর ক্রত্রপে ক্রিয়াও সম্ভব – দযমন, দিললক্রি বলিা হলয় দগল; এগুক্রল যুক্ত ক্রিয়া + ক্রসদ্ধ/সাক্রধত ক্রিয়া।  

ক্রিয়ার রূপধ্বক্রনগত ক্রবিালর বহুশাক্রিক ক্রিয়ার খুব প্রলয়া ন দনই। আমরা একশাক্রিলকই ন র রাখব।   
 

১০. ধ্বক্রনতত্ত্ব (phonology): কলয়কক্রি ধাতু  
 

এখন আমরা ধাতুরকলয়কক্রি গি ধলর ধলর সাধু ও িক্রলত রীক্রতলত তালের ক্রিয়ার ক্রবক্রভন্ন কাল ও পুরুলষর রূপগুললা 

তাক্রলকাবদ্ধ করব। এই আললািনাক্রি েীঘি ও ক্রকিুিা একলঘলয় হলত বাধে, ক্রকন্তু রূপ ও ধ্বক্রন ক্রববতিলনর নানা রহসে দভে 

করলত দগলল এ িািা আর উপায় কী।  

 



১০.১ একমাক্রত্রক ধাতু 

১০.১.১ গি ১ একমাক্রত্রক অ-কারান্ত (ব-দগালত্রর) √হ-আক্রে ধাতু  

ক্রনলির সারক্রিলতও আলগ প্রেক্রশিত √কর্ -ধাতুর মলতা (সারক্রি ৪ক) ধ্বক্রন পক্ররবতিনগুক্রল দিৌলকা বন্ধনীর মলধে দেখালনা হল।  

সারক্রি ১০ক 

 

উত্তম পুরুষ 

(আক্রম/আমরা) 

মধেম পুরুষ 

(তুক্রম/লতামরা) 

মধেম পুরুষ 

(তুই/লতারা) 

মধেম পুরুষ 

(আপক্রন/আপনারা) 

প্রথম পুরুষ 

(লস/তাহারা/তারা) 

প্রথম পুরুষ 

(ক্রতক্রন/তাাঁহারা/তাাঁরা) 

সাধু সাধু সাধু সাধু সাধু সাধু 

িক্রলত িক্রলত িক্রলত িক্রলত িক্রলত িক্রলত 

সাধারি বতিমান 
হই [লহা] হও  হইস [লহা] হলয়ন / হন  হয় হলয়ন / হন 

হই [লহা] হও দহাস [লহা] হন হয় হন 

ঘিমান বতিমান 
হইলতক্রি [লহা] হইলতি [লহা] হইলতক্রিস [লহা] হইলতলিন [লহা] হইলতলি [লহা] হইলতলিন [লহা] 

হক্রে [লহা] হে [লহা] হক্রেস [লহা] হলেন [লহা] হলে [লহা] হলেন [লহা] 

পুরাঘক্রিত বতিমান 
হইয়াক্রি [লহা] হইয়াি [লহা] হইয়াক্রিস [লহা] হইয়ালিন [লহা] হইয়ালি [লহা] হইয়ালিন [লহা] 

হলয়ক্রি [লহা] হলয়ি [লহা] হলয়ক্রিস [লহা] হলয়লিন [লহা] হলয়লি [লহা] হলয়লিন [লহা] 

সাধারি অতীত 
হইলাম [লহা] হইলল [লহা] হইক্রল [লহা] হইললন [লহা] হইল [লহা] হইললন [লহা] 

হলাম [লহা] হলল [লহা] হক্রল [লহা] হললন [লহা] হল [লহা] হললন [লহা] 

ঘিমান অতীত 
হইলতক্রিলাম [লহা] হইলতক্রিলল [লহা] হইলতক্রিক্রল [লহা] হইলতক্রিললন [লহা] হইলতক্রিল [লহা] হইলতক্রিললন [লহা] 

হক্রেলাম [লহা] হক্রেলল [লহা] হক্রেক্রল [লহা] হক্রেললন [লহা] হক্রেল [লহা] হক্রেললন [লহা] 

পুরাঘক্রিত অতীত 

হইয়াক্রিলাম [লহা] হইয়াক্রিলল [লহা] হইয়াক্রিক্রল(স) 

[লহা] 

হইয়াক্রিললন [লহা] হইয়াক্রিল [লহা] হইয়াক্রিললন [লহা] 

হলয়ক্রিলাম [লহা] হলয়ক্রিলল [লহা] হলয়ক্রিক্রল(স) [লহা] হলয়ক্রিললন [লহা] হলয়ক্রিল [লহা] হলয়ক্রিললন [লহা] 

ক্রনতেবৃত্ত অতীত 
হইতাম [লহা] হইলত [লহা] হইক্রত(স) [লহা] হইলতন [লহা] হইত [লহা] হইলতন [লহা] 

হতাম [লহা] হলত [লহা] হক্রত(স) [লহা] হলতন [লহা] হত [লহা] হলতন [লহা] 

ভক্রবষেৎ 
হইব [লহা] হইলব [লহা] হইক্রব [লহা] হইলবন [লহা] হইলব [লহা] হইলবন [লহা] 

হব হলব হক্রব [লহা] হলবন হলব হলবন 

বতিমান অনুজ্ঞা  হও হ হউন [লহা] হউক [লহা]  



 হও হ দহান [লহা] দহাক [লহা]  

ভক্রবষেৎ অনুজ্ঞা 
 হইলয়া [লহা] হইস [লহা] হইলবন [লহা]   

 দহালয়া [লহা] দহাস [লহা] হলবন   

অসমাক্রপকা হইলত (সাধু) / হলত (িক্রলত), হইয়া (সাধু) / হলয় (িক্রলত), হইলল (সাধু) / হলল (িক্রলত) / উচ্চারি সবিত্র [লহা]  

 

√হ-আক্রে গিীয় ধাতু: এই গলি দকবল √হ-ধাতু, ক্রকন্তু এর গুরুত্ব এই দয এই ধাতু ক্রনরীক্ষলি একমাক্রত্রক স্বরান্ত (open 

syllable) ধাতুর দবশ ক্রকিু রূপধ্বক্রনগত ববক্রশষ্ট্ে ন লর আলস।   

আমালের প্রস্তাক্রবত ললক্ষের মলধে ক্রিল ক্রিয়াপলের অাংশাক্রে (morphemes) ক্রবলেষি করা। দসই কা ক্রি দবশ কলয়কক্রি 

ধাতুর রূপগুললা দেখার পলর আমরা করলত িাই, কারি তখন অলনক দবক্রশ উপাত্ত আমালের হালত  মা হলব। ক্রকন্তু ধ্বক্রন 

পক্ররবতিন/উচ্চারি ও ধ্বক্রন ক্রববতিন (সাধু-িক্রললতর ক্রনক্ররলখ) আমরা এখনই একিু দেলখ দনব।  

√হ-ধাতুর ধ্বক্রনতত্ত্ব  

এই প্রসলে আললািে বস্তু ক্রতনক্রি – উচ্চারি যা আলি; উচ্চারলির ধ্বক্রনগত কারি; এক উপভাষা দথলক অনে উপভাষা উদ্ভলবর 

(সাধু দথলক িক্রললতর) ধ্বক্রনতত্ত্ব।  

উচ্চ/ক্রনম্ন স্বলরর প্রভালব পা ি্বতিী স্বর যথািলম এক ধাপ উলি যালে বা দনলম যালে এই ঘিনা বাাংলা উচ্চারলির সব 

এলাকালতই অনবরত ঘলি িলললি। স্বলরর সামে রক্ষার এই প্রক্রিয়ার নাম স্বরসেক্রত (vowel harmony) বা স্বলরাচ্চতাসামে 

(vowel height assimilation)। আরও দেখা যায়, পূিিস্বর শক্রক্ত হাক্ররলয় প্রথলম অধিস্বলর পক্ররিত হল ও দশলষ লুপ্ত হল এমন 

প্রক্রিয়া। আমালের আললািে ক্রিয়াপেগুললার উচ্চারলিও দসই প্রক্রিয়া খুাঁল  পাব। এবাং ধ্বক্রনপক্ররবতিনলক দেখালনা হলব 

‘দপ্রক্ষাপি’-এ বক্রিিত স্বলক্ষি তলত্ত্বর প্রিালী অনুযায়ী। ধ্বক্রনগত দয ববক্রশষ্ট্েগুক্রল আমালের ন লর আসলব তা এই -  

অ → ও/ ই-দলাপ - (১) সাধুরীক্রত - বতিমান, অতীত ও ভক্রবষেৎ কাললর সমস্ত দেক্রিলত দযখালন দযখালন ধাতুর অ-কালরর পলর 

ই-কার আলি দসখালন অ-কালরর উচ্চারি ও-কার। উচ্চারি দহাই, দহাইলতলি, দহাইয়াক্রিল, দহাইলব। [অ] → [ও] / --- [ই] 

(স্বরসেক্রত/স্বলরাচ্চতাসামে)। (২) িক্রলতরীক্রত – বতিমান ও অতীত কাললর সমস্ত দেক্রিলত দযখালন সাধুরূলপর ই-কার লুপ্ত হলয়লি 

দসখালনও [অ] → [ও] / --- [ই] (সাধুরূপ) → [ও] / --- [φ] (িক্রলতরূপ); উচ্চারি দহাক্রে, দহাললা ইতোক্রে। (৩) ভক্রবষেৎ কালল 

একমাত্র হক্রব-রূলপর উচ্চারলি ও-কার, দহাক্রব।  

অ-কার অপক্ররবক্রতিত - (৪) [অ] + [এ], [অ] + [ও] থাকলল অ-কালরর পক্ররবতিন হলব না – হয়, হলয়ন/হন, হও উচ্চারলি অ-

ধ্বক্রন রক্রক্ষত হলব। (৫) *** ভক্রবষেৎ কালল উচ্চারলি দহাইলব সাধু, অথি িক্রলত হলব, হলবন-এর উচ্চারলি হ, অ-ধ্বক্রন 

অপক্ররবক্রতিত; যক্রেও, হক্রব-র উচ্চারি দহাক্রব (পূলবি ৩ দ্রষ্ট্বে)। - এিা ক্রবলশষ লক্ষিীয়। এই আপাতববষলমের কারি হয়লতা েু’ক্রি 

ক্রভন্ন স্তলর েু’রকলমর স্বর পক্ররবতিন – হইলব/উচ্চারি দহাইলব → দহাইব লব (অধিস্বরীভবন) → দহালব, এিা প্রথম স্তর।  দহালব 



এখনও দকালনা দকালনা আঞ্চক্রলক ভাষায় পাওয়া যায়। তারপর ক্রদ্বতীয় স্তলর দহালব → হলব, যা মানে িক্রলত বাাংলার রূপ। দয 

আঞ্চক্রলক ভাষাগুক্রললত দহালব উচ্চারি রলয় দগল দসখালন আর ক্রদ্বতীয় স্তলরর পক্ররবতিনিা ঘিল না। হইক্রব/উচ্চারি দহাইক্রব 

দথলক হক্রব-র উচ্চারি দহাক্রব রলয় দগল কারি ঊধ্বিস্বর ই-এর উপক্রস্থক্রতলত ক্রদ্বতীয় স্তলরর পক্ররবতিলনর  দকালনা সুলযাগ রইল 

না। এই ক্রদ্বস্তর পক্ররবতিন হওয়া না-হওয়ার প্রলেও আমরা মলনালযাগ দেব।  

ই/উ/এ-দলাপ – সাধু দথলক িক্রললত ক্রববতিলন /ই/-দলাপ হলে সবিত্র। এ-দলালপর েৃষ্ট্ান্ত হলয়ন → হন। /উ/-দলাপ হউক → 
দহাক, হউন → দহান।  

এ-এর অধিস্বরীভবন – হএ → হয় রূলপ আসলল এই অধিস্বরীভূত /এ/, যার বিিরূপ য়।  

বেঞ্জলনর সমীভবন - ঘিমান কালল বতিমান ও অতীত েুই রূলপই আমরা পাই হইলতলি → হলে, হইলতক্রিল → হক্রেল। অথি, 

ধাতুক্রি যক্রে স্বরান্ত না হয় তাহলল আমরা পাব, কক্ররলতলি → করলি, কক্ররলতক্রিল → করক্রিল। সুতরাাং স্বরান্ত ধাতুলত [ত্] → [চ ] / 

--- [ছ্] এই বেঞ্জনসামেিা ঘিলি [ছ্ ]-এর প্রক্রতলবলশ।  

ধ্বক্রনর ক্রববতিন (সাধু-িক্রললতর সম্পকি): 

দেখলত পাব সাধু রূলপর ওপর কলয়কক্রি ঘিনা ঘলি িক্রলত রূপ ক্রবকক্রশত হলে –  

 (১) স্বরসেক্রত/স্বলরাচ্চতাসামে;  

 (২) (অধিস্বরীভবন) → স্বরললাপ;  

 (৩) বেঞ্জনধ্বক্রনর পক্ররবতিন, বেঞ্জলনর সমীভবন। 

ক্রনলির [i] ও [ii]-এ স্বরসেক্রত + (অধিস্বরীভবন)/স্বরললাপ, ক্রকন্তু [i]-এর তুলনায় [ii]-এর প্রক্রিয়া  ক্রিলতর। [iii]-এ 

স্বরসেক্রত + (অধিস্বরীভবন)/স্বরললাপ + বেঞ্জলনর সমীভবন। -  

[i] (বানান) হইস → (উচ্চারি) দহাইস্ [স্বরসেক্রত] → দহাইব স্ [অধিস্বরীভবন] → দহাস্ [অধিস্বর ইব দলাপ]: এখালন স্বরসেক্রতর 

ক্রিয়া একমুখী, অথিাৎ পূবিস্বলরর পক্ররবতিন ঘিালনা। এইভালবই হইল → হল, হইত → হত, হউন → দহান ইতোক্রে। 

[ii] এখালন স্বরসেক্রত ক্রদ্বমুখী (পূবি ও পরবতিী স্বলরর পক্ররবতিন ঘিালে) এবাং দসই সলে মূল কারলির দলাপ হলে। (বানান) 

হইয়ালি →  দহাইয়ালি [স্বরসেক্রত] → দহাইব লয়লি (স্বরসেক্রত + /ই/-এর অধিস্বরীভবন) → দহালয়লি [অধিস্বর ইব দলাপ] /  হলয়লি 

(বানান)। 

[iii] স্বরসেক্রত, স্বরললাপ ও বেঞ্জলনর সমীভবন – (বানান) হইলতলি → (উচ্চারি) দহাইলতলি [স্বরসেক্রত] → দহাইব ত্ লি [ই-এর 

অধিস্বরীভবন, এ-দলাপ]  → দহাত্ লি [অধিস্বর ইব দলাপ]  → দহাচ লি ([ত্] → [চ ] / --- [ছ্ ]), বেঞ্জনসামে) /  হলে (বানান)।  

স্বলক্ষি (distinctive feature) প্রকরি: 



ওপলর বক্রিিত ধ্বক্রনগত ঘিনাগুললার ক্রভতলর দযলত হলল তালের distinctive feature অথিাৎ স্বলক্ষি ও প্রক্রতলবলশর প্রভাব 

ক্রনলয় আললািনা করলত হলব। এই সূলত্র ‘দপ্রক্ষাপি’-এ ক্রববৃত স্বলক্ষি তলত্ত্বর উপস্থাপনা পদ্ধক্রত ক্রিিাক্রে সহ আমরা বেবহার 

করব।  

 

(১) হই → উচ্চারি দহাই 

এই পক্ররবতিনিা দগািালতই আললািনা করা েরকার কারি হই →  দহাই এিা ক্রিয়ার প্রায় যাবতীয় রূলপর মলধে একিা 

ধ্বক্রনগত বেললর একক ক্রহলসলব ক্রবরা  করলি। এখালন স্বলরাচ্চতাসামে/স্বরসেক্রত [অ] → [ও] / --- [ই] দেখালনা হলে 

স্বলক্ষি ও প্রক্রতলবলশর ক্রনক্ররলখ।  

[

অ
−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
+𝑙𝑜𝑤

]  →  [
ও

−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

] / −  [

ই
+ℎ𝑖𝑔ℎ
−𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

]   

এই উপস্থাপনায় দেখা যালে /অ/-ধ্বক্রন /ও/-ধ্বক্রনলত পক্ররবক্রতিত হলে; প্রক্রতলবশী (পরবতিী) /ই/-ধ্বক্রনর প্রভালব। /অ/-এর 

স্বলক্ষি [+low] (বা [–high]), অথিাৎ দস ক্রনম্নস্বর, এবাং [+back], পশ্চাৎ স্বর। প্রক্রতলবশী /ই/-এর স্বলক্ষি [+high] 

(উচ্চস্বর), [-back] (সমু্মখ স্বর)। /ই/-এর [+high]-এর প্রভালব /অ/ [+low] দথলক উলি এল [–high,     -low] স্থালন, 

অথিাৎ দস না উচ্চ না ক্রনম্ন, মালন মধেস্বর /ও/ হলয় দগল।  

দযিা স্বরসেক্রত নামক তত্ত্বাাংলশর সূলত্র একিা িমুিলার মলতা  ানা ক্রিল, অথিাৎ /অ/ দকান্ প্রক্রতলবলশ এক ধাপ উলি /ও/ 

হলয় যায়, দসিার গূঢ়তর কারি এইভালব স্বলক্ষলির ক্রনক্ররলখ দবাঝা দগল।  

(২) হইয়ালি → হলয়লি/উচ্চারি দহালয়লি 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ১: হইয়ালি →  উচ্চারি দহাইয়ালি (স্বলরাচ্চতাসামে, [অ] → [ও] / --- [ই]) 

[

অ
−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
+𝑙𝑜𝑤

]  →  [
ও

−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

] / −  [

ই
+ℎ𝑖𝑔ℎ
−𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

]  পূলবি [(১) অাংলশ] আললাক্রিত  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ২: দহাইয়ালি →  দহাইএলি/(ইয়া/ই + আ → ই + এ; [আ] → [এ] / [ই] ---) স্বলরাচ্চতাসামে 

 [
আ

−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
+𝑙𝑜𝑤

]  →  [
এ

−ℎ𝑖𝑔ℎ
−𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

] / [

ই
+ℎ𝑖𝑔ℎ
−𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

]  −   

এখালন প্রক্রতলবশী পূবিবতিী /ই/-এর স্বলক্ষি [+high] (উচ্চ), [–back] (সমু্মখ) ও [–low] (ক্রনম্ন)-এর িালন পরবতিী /আ/ 

হলয় উিলি [-high, -back, -low], অথিাৎ মধে ও সমু্মখ স্বর /এ/।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৩: দহাইএলি →  দহাইবএলি/ই-এর অধিস্বরীভবন 

[
ই

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) →  [ ইব 

−𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) / [ ও 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑) − [ এ 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (stressed)  



এখালন একক্রি নতুন factor যুক্ত হল, দসক্রি stress বা ্াসাঘাত। দহাইএক্রি শলি ্াসাঘালতর িম এইরকম – [দহা] 

stressed – [ই] unstressed – [এছ্] stressed – [এ] unstressed; (এর মলধে দহা-দত primary stress, এছ্-এ 

secondary stress, এরকম বলা যায়।) পূবিবতিী ও পরবতিী েুই stressed পূিিস্বর /ও/ আর /এ/-এর মধেবতিী 

unstressed পূিিস্বর /ই/ অধিস্বর [ইব]-দত পক্ররিত হলে।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৪: দহাইবএলি →  দহাএলি (হলয়লি)/অধিস্বর ইব-এর দলাপ 

[
ইব

−𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) →   φ (লুক্রপ্ত) / [ ও 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐]
 (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑)− [ এ 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (stressed)  

েুক্রি stressed স্বলরর মধেবতিী অধিস্বর [ইব] িলম লুপ্ত হলে। 

এভালব হইয়াক্রি দথলক হলয়ক্রি-দত দপৌঁলিালত িারক্রি স্তলর ধ্বক্রন পক্ররবতিন হল বলা িলল। অক্রভশ্রুক্রত নামক বিিনায় এিালকই 

এক ধালপ হইয়াক্রি > হলয়ক্রি রূলপ দেখালনা হত।  

(৩) হইলতলি → হলে/উচ্চারি দহালে 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ১: হইলতলি →  উচ্চারি দহাইলতলি (স্বলরাচ্চতাসামে, [অ] → [ও] / --- [ই]) 

[

অ
−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
+𝑙𝑜𝑤

]  →  [
ও

−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

] / −  [

ই
+ℎ𝑖𝑔ℎ
−𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

]   

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ২: দহাইলতলি →  দহাইত্ লি/এ-স্বর দলাপ 

দহাইলতলি-র মাত্রাক্রবভাগ: দহা–ইত্ -এছ্ -এ। ্াসাঘালতর িম যাই থাক না, /এ/-দলালপর মলধে বলিা হলয় োাঁক্রিলয়লি /এ/-

স্বলরর আলগ ও পলর যথািলম ইত্ মাত্রাক্রির অলন্ত সৃ্পষ্ট্ বেঞ্জন /ত্/ ও এছ্-এর অলন্ত সৃ্পষ্ট্ বেঞ্জন /ছ্/-এর উপক্রস্থক্রত। /ত্/ 

ও /ছ্/ েুইলয়রই স্বলক্ষি [+consonantal, -continuant]; তাই পক্ররবতিনিা হলে এইরকম –  

[
এ

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
]  →  φ (এ-দলাপ) / [

ত্
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

]  − [ ছ্
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

] (দহাইলতলি →  দহাইত্ লি) 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৩: দহাইত্ লি →  দহাইলে/[ত্] → [চ] / --- [ছ্] 

(/ছ্/ মহাপ্রাি ধ্বক্রন, যক্রেও িমক্রস্ক-হোক্রলর SPE প্রিালী মলত [+aspirated] দকালনা স্বলক্ষি নয়। ক্রকন্তু আমালের বতিমান 

প্রসলে মহাপ্রািতা (aspiration) লক্ষিক্রি  রুক্রর কারি তা িািা এই পক্ররবতিলনর একিা ক্রেক দবাঝালনা যালব না। তাই এই 

প্রলয়া লন স্বলক্ষলির matrix–এ মহাপ্রািতালকও একক্রি পে রূলপ অন্তভুিক্ত কলর ক্রনলাম।) /ত্ / /ছ্/ েুই-ই 

[+consonantal, -continuant], ক্রকন্তু এখালন দসিাই প্রধান নয়। [ত্]-এর অনোনে স্বলক্ষি [–aspirated, –strident, -

distributed, -affricate, -labial, +coronal, +anterior, -high]; [ছ্]-এর অনোনে স্বলক্ষি [+aspirated, +strident, 

+distributed, +affricate, -labial, +coronal, -anterior, +high]; এবাং /এ/-স্বর লুক্রপ্তর পলর দহা-ইত্ -দি এই মাত্রাভাগ 

সৃক্রষ্ট্ হলয়লি। সুতরাাং /ছ্/-এর প্রক্রতলবলশ /ত্/-এর পক্ররবতিন হলে ক্রনম্নরূপ।  



[
 
 
 
 
 
 
 
 

ত্
−𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
−𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡

−𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑑
−𝑎𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒

−𝑙𝑎𝑏𝑖𝑎𝑙
+𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙
+𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

−ℎ𝑖𝑔ℎ ]
 
 
 
 
 
 
 
 

  →  

[
 
 
 
 
 
 
 
 

চ
−𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
+𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡

+𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑑
+𝑎𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒

−𝑙𝑎𝑏𝑖𝑎𝑙
+𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙
−𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

+ℎ𝑖𝑔ℎ ]
 
 
 
 
 
 
 
 

  / −  

[
 
 
 
 
 
 
 
 

ছ্
+𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑
+𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡

+𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑑
+𝑎𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒

−𝑙𝑎𝑏𝑖𝑎𝑙
+𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙
−𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

+ℎ𝑖𝑔ℎ ]
 
 
 
 
 
 
 
 

   

এই বেঞ্জন পক্ররবতিনক্রি সাংসৃ্কত/বাাংলায় সক্রন্ধর ক্রনয়লমর সূলত্র আমালের অপক্ররক্রিত নয় (লযমন, িলৎ + িক্রব = িলেক্রব)। /ত্/ 

ও /ছ্/-এর মলধে প্রধান ক্রমল তারা েুই-ই [–labial] স্বলক্ষিযুক্ত, অথিাৎ তারা দকউই ওষ্ঠ্ে ধ্বক্রন নয়; এবাং তারা  েুই-ই 

[+coronal], অথিাৎ তালের উচ্চারিকালল মুখক্রববলরর ঊধ্বিভালগ ক্র হ্বার স্পশি। দিাাঁি ও ক্র লভর স্পশিস্থান সাংিান্ত স্বলক্ষি 

বেলল যাবার মলতা বোপার নয়। তাই এ েুলিা ক্রমল দথলক শুরু হল প্রভালবর ক্রিয়া। /ত্ / ক্রিল একক্রি ক্রবনু্দলত স্পশি [-

distributed], দস দপল /ছ্/–এর মলতা েীঘিতর স্পশিস্থান [+distributed]। এইরকম প্রক্রিয়ায় /ত্ / দপল /ছ্ /-এর বাক্রক 

সব স্বলক্ষি, দকবল মহাপ্রািতার লক্ষিিা, [+aspirated], প্রাপ্ত হল না। দস [ছ্, +aspirated] না হলয় [চ, -aspirated] 

হলয় রইল তার কারি েুক্রি মহাপ্রাি [+aspirated] পাশাপাক্রশ সহাবস্থান করলত পালর না। [ছ্ ]-এর বেলল [চ ] থাকললও [ত্ ] 

দসই [ি]-দতই পক্ররিত হত; এর েৃষ্ট্ান্তও সাংসৃ্কত/বাাংলায় অলভে নয় (লযমন, সৎ + িক্ররত্র = সচ্চক্ররত্র)।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৪: দহাইলে →  দহাইবদে/ই-এর অধিস্বরীভবন 

[
ই

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) →  [ ইব 

−𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) / [ ও 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑) − [

চ 
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

]  

পূিিস্বর [ই, +syllabic] unstressed; তার আলগ আলি stressed পূিিস্ববর /ও/, পলর আলি সৃ্পষ্ট্ ধ্বক্রন /চ/। এই প্রক্রতলবলশ 

পূিিস্বর /ই/ পক্ররিত হল অধিস্বলর [-syllabic]। িূিান্ত লুক্রপ্তর ক্রেলক দস এক পা এক্রগলয় রইল।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৫: দহাইবদে →  দহালে (হলে)/অধিস্বর ইব-এর দলাপ 

[
ইব

−𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) →   φ (ইব -দলাপ) / [ ও 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐]
 (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑) − [

চ 
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

] 

এইভালব পাাঁিক্রি স্তলরর ক্রভতর ক্রেলয় হইলতলি দথলক হলে রূলপ দপৌঁলিালনা দগল।  

(৪) /ই/-দলাপ, সবিত্র এবাং হইলয়া → দহালয়া; /এ/-দলাপ, হলয়ন → হন; /উ/-দলাপ, হউক → দহাক, হউন → দহান  

/ই/-দলালপর কারি আমরা ওপলরর (২) ও (৩) সাংখেক আললািনায় যথািলম দহাইএক্রি →  দহাইবএক্রি →  দহাএক্রি (হলয়ক্রি), ও 

দহাইলে →  দহাইবদে →  দহালে (হলে) সূলত্র ক্রবলেষি কলরক্রি। েুলিালতই stress বা ্াসাঘালতর ক্রিয়া - শলির প্রথম 

stressed মাত্রা ও তৃতীয় stressed মাত্রার মধেবতিী ক্রদ্বতীয় unstressed /ই/ প্রথলম অধিস্বরীভূত [-syllabic] ও অবলশলষ 

লুপ্ত (φ) হলয়লি। এিা হইলয়া → দহালয়া এই দক্ষলত্র খািলি। হলয়ন →  হন, হউক →  দহাক, হউন →  দহান, এই দক্ষত্রগুললালত 

প্রক্রতলবশিা ক্রকক্রঞ্চৎ ক্রভন্ন। এখালন প্রলতেকক্রিই বেঞ্জনান্ত [+consonantal] ক্রদ্বমাক্রত্রক শি, ও stress–এর পরম্পরা 

(stressed) – (unstressed)। ক্রকন্তু আলগর উোহরিগুললার মলতা একই ভালব unstressed /এ/ বা /উ/ পূিিস্বর প্রথলম 

অধিস্বরীভূত ও দশলষ লুপ্ত হলয় যালে।  



(৫) হইলব/উচ্চারি দহাইলব → হলব/উচ্চারি হ-দব 
ধ্বক্রন পক্ররবতিন ১: হইলব →  উচ্চারি দহাইলব (স্বলরাচ্চতাসামে, অ + ই  → ও + ই) 

[

অ
−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
+𝑙𝑜𝑤

]  →  [
ও

−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

] / −  [

ই
+ℎ𝑖𝑔ℎ
−𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

]   

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ২: দহাইলব →  দহাইবদব/ই-এর অধিস্বরীভবন 

[
ই

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) →  [ ইব 

−𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) / [ ও 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑) − [

ব্ 
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

]  

আলগ stressed পূিিস্ববর /ও/, পলর সৃ্পষ্ট্ ধ্বক্রন [ব্, +consonantal, -continuant]-এর মাঝখালন unstressed পূিিস্বর [ই, 

+syllabic] পক্ররিত হল অধিস্বলর, [ইব, -syllabic]। দস লুপ্ত হওয়ার মুলখ এলস দপৌঁলিাল।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৩: দহাইবদব →  উচ্চারি *দহালব/অধিস্বর ইব-এর দলাপ 

[
ইব

−𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) →  φ (ইব -দলাপ) / [ ও 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐] (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑) − [
ব্ 

+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

] 

এই *লহালব (অক্রনক্রশ্চত/আঞ্চক্রলক দবাঝালত * ক্রিি) উচ্চারি মানে িক্রলত বাাংলায় না পাওয়া দগললও দকালনা দকালনা 

ঔপভাক্রষক/আঞ্চক্রলক উচ্চারি রীক্রতলত পাওয়া যায়।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৪: উচ্চারি দহালব →  উচ্চারি ‘হলব’ ([ও] → [অ])  

এই প্রসলে আমরা লক্ষ কক্রর অনুরূপ নানা শলি কী ঘিলি। দেখলত পাই, কলব (ক্রিয়া/অবেয়), যলব, রলব (ক্রিয়া/ক্রবলশষে), 

ললব (ক্রিয়া), সলব সকল দক্ষলত্রই উচ্চারলি আেেস্বর /অ/। অনেক্রেলক, সমরূপী বেঞ্জনান্ত ধাতুর (বব্ দগালত্রর) ক্রিয়ায়, করলব, 

ঘিলব ইতোক্রেলত, উচ্চাক্ররত আেেস্বর ক্রকন্তু /ও/। আপাতেৃক্রষ্ট্লত দেখা যালে, হলব-র সলে করলব, ঘিলব ইতোক্রের তিাত ধাতুর 

স্বরান্ত ও বেঞ্জনান্ত মাত্রার (open syllable ও closed syllable) তিাত। প্রথম দক্ষলত্র open syllable + /এ/, ক্রদ্বতীয় 

দক্ষলত্র closed syllable + /এ/। তাই েু’রকলমর পক্ররিক্রত। বলা বাহুলে, এিা কী ঘিলি তার ক্রববৃক্রত মাত্র, দকালনা 

সলন্তাষ নক ধ্বক্রনতাক্রত্ত্বক মীমাাংসা নয়। ক্রনলি স্বলক্ষলির একিা অসমূ্পিি ক্রিত্র দেওয়া দগল, ক্রকন্তু প্রক্রতলবলশর ক্রেকিা 

অক্রনরূক্রপত রাখলত হল।  

  

[
 
 
 
 

ও
−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
−𝑙𝑜𝑤

+𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒]
 
 
 
 

 →   
[
 
 
 
 

অ
−ℎ𝑖𝑔ℎ
+𝑏𝑎𝑐𝑘
+𝑙𝑜𝑤

−𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒]
 
 
 
 

    

 

(৬) হএ → হএব / বানান হয় (/এ/-এর অধিস্বরীভবন)  

  [ এ
+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐

] (unstressed) →   [ এব
−𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐

]  / [ অ
+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐]

 (stressed) − 



এখালনও ্াসাঘাত বা stress–ই ক্রনয়ামক হলয় োাঁিালে। হএ শিক্রির েু’ক্রি মাত্রাই স্বরান্ত, open syllable + open 

syllable, তার প্রথমক্রি বাাংলা উচ্চারলির স্বাভাক্রবক রীক্রত অনুযায়ী stressed, পলররিা বা অক্রন্তমিা unstressed - তার 

িলল অক্রন্তম স্বর অধিস্বরীভূত হলে। (এখালন প্রথম মাত্রাক্রি বেঞ্জনান্ত বা closed syllable হলল এই অধিস্বরীভবন ঘিত না, 

যা √কর্-ধাতুর দক্ষলত্র দেখা যালব।)  

 

১০.১.২ গি ২: একমাক্রত্রক বব্ /বব্ব /ব্ব্ দগালত্রর: √কর্-আক্রে ধাতু 

এই ধাতুর পূিিাে রূপ আলগ প্রেক্রশিত হলয়লি (সারক্রি ৪ক)। গিন ও ধ্বক্রনতলন্ত্র √হ-ধাতুর সলে সােৃশেই দবক্রশ। সােৃলশের 

ক্রেকগুক্রল ক্রনলয় আললািনা ক্রনষ্প্রলয়া ন, √হ-ধাতুর আেলল দসগুললা বুলঝ ক্রনললই িললব। আমরা পাথিকেগুললালতই দবক্রশ 

আগ্রহী। √হ-ধাতুর দয রূপগুললা ক্রনলয় আললািনা কলরক্রিলাম √কর্-আক্রে ধাতুর দকবল দসই দসই রূপগুললা সারক্রির আকালর 

ক্রনলি সাক্র লয় ক্রেলাম। বন্ধনীলত রইল ধাতুর স্বরধ্বক্রনর ক্রনলেিশ। 

সারক্রি ১০খ 
সাধু কক্রর [লকা] কক্ররয়ালি [লকা] কক্ররলতলি [লকা] কলরন [ক] / করুন [লকা] কক্ররলব [লকা] কলর [ক] 

িক্রলত কক্রর [লকা] কলরলি [লকা] করলি [লকা] কলরন [ক] / করুন [লকা] করলব [লকা] কলর [ক] 

 

√কর্-আক্রে গিীয় ধাতু: 

বাাংলাভাষায় নানা ক্রিয়াপলের রূলপর ওপর ধাতুমূল শনাক্ত করবার পদ্ধক্রত-১ প্রলয়াগ কলর আমরা এই গলির অনোনে 

ধাতুগুললালক ক্রিনলত পারব (যথা, গক্রি = গড়্ + ই, ধাতু √গড়্)। এইভালব - 

কম্*, খস্, *ঘট্, গড়্, *গর্জি, গল্ , ঘষ , িল্ , িট্ , িড়্ ,  ম্ , জ্বল্ , * ন্ব , ঝর্ , *িক , িল্ , ডল্ , ঢল্ , *েগ্ব , েম্ , ধর্ , নড়্ , নম্ , 

পর্ , পড়্ , পট্ , *িল্ , বক , বখ্ , বট্ , *বন্ , *বত্ ি, বল্ , বস্ , ভর্জ, ভর্ , ভ্রম্ , মর্জ , মর্ , মল্ , *রট্ , লড়্ , লভ , সাঁপ , সর্ , হট্ , 

*হর্ ইতোক্রে। 

[* তারকাক্রিক্রিত ধাতুগুক্রলর অসমূ্পিি প্রলয়াগ হয় – কক্রময়া/কলম/কক্রমল/কমল ইতোক্রে (লকবল অসমাক্রপকা ও প্রথম পুরুলষ); 

িলক (অসমাক্রপকা), িলল (প্রথম পুরুষ), বলখ (অসমাক্রপকা), *বলন (অসমাক্রপকা); ইতোক্রে।] 

 

√কর্ -ধাতুর ধ্বক্রনতত্ত্ব  

উচ্চারি: স্বরসেক্রত/স্বলরাচ্চতাসামে √হ-ধাতুর মলতাই সবিত্র পাওয়া যালে।  



 /অ/ + /ই/ (বা লুপ্ত /ই/) অথবা /উ/ দযখালনই আলি সবিত্র অ-কালরর /ও/-উচ্চারি – যথা, কক্রর → দকাক্রর, 
কক্ররলতলি [লকা] → করলি [লকার্ লি], কক্ররয়ালি [লকা] → কলরলি [লকা], করুক/করুন [লকা] ।  

 √হ-ধাতুর সলে ববসােৃশে – কক্ররলব → করলব, উচ্চারি [লকার্ লব]  

 /অ/ + /অ/, /অ/ + /এ/, /অ/ + /ও/ দযখালন, দসখালন অ-কালরর /অ/-ধ্বক্রন অপক্ররবক্রতিত – যথা, কর, কলর, 
কলরা।  

সাধু-িক্রললতর সম্পকি:  

সাধুরূপ দথলক িক্রলতরূলপ ক্রববতিলনর সময় √কর্ -আক্রে ধাতুর দক্ষলত্র ঘিলি এই প্রক্রিয়াগুক্রল –  

 (১) স্বরসেক্রত 

 (২) অধিস্বরীভবন ও স্বরললাপ 

 (৩) দক্ষত্রক্রবলশলষ অক্রপক্রনক্রহক্রত (স্বরধ্বক্রনর এক্রগলয় আসা) 

 (৪) বেঞ্জনললাপ  

(১) কক্রর → উচ্চারি দকাক্রর: এ প্রক্রিয়া √হ-ধাতুর মলতা। 

(২) কক্ররয়ালি → কলরলি/উচ্চারি দকালরলি: এ প্রক্রিয়ারও িূিান্ত িলিা √হ-ধাতুর হইয়ালি →  হলয়লি-র মলতা। মধেবতিী 

পযিায়গুললালত অক্রপক্রনক্রহক্রতর কারলি পাথিকে সৃক্রষ্ট্ হলে। ধাপগুললা ক্রনলি দেওয়া হল।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ১: কক্ররয়ালি →  উচ্চারি দকাক্ররয়ালি (স্বলরাচ্চতাসামে, [অ] → [ও] / --- [ই]) 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ২: দকাক্ররয়ালি →  দকাইর্ ইয়ালি [অক্রপক্রনক্রহক্রত] 

যা হইয়ালি-র দক্ষলত্র প্রথম েু’ক্রি মাত্রাই open syllable হওয়ার কারলি ঘিার সুলযাগ ক্রিল না, তা কক্ররয়ালি [লকার্ -ই-আছ্ -এ] 

শলি ঘলি দগল – /ই/ স্বরক্রি এক্রগলয় এল বেঞ্জন /র্ /-এর দবিা ক্রডক্রঙলয়; আবার দস তার স্বস্থালনও দথলক দগল। উচ্চস্বর /ই/ 

বা /উ/-এর এই প্রবিতা দেখা যায় শলির প্রথম মাত্রা [লকার্ ]-এর ওপর ্াসাঘালতর কারলি। এই প্রক্রিয়ার নাম 

অক্রপক্রনক্রহক্রত। একক্রি মাত্রা যক্রে বেঞ্জনান্ত (closed syllable) হয় ও পলরর মাত্রার আক্রেলত (onset) উচ্চস্বর /ই/ বা /উ/ 

থালক তাহলল অক্রপক্রনক্রহক্রতর সম্ভাবনা বতক্রর হয়।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৩: দকাইর্ ইয়ালি →  দকাইর্ ইএলি [স্বলরাচ্চতাসামে, [আ] →  [এ] / [ই] ---] 

এই পক্ররবতিন দহাইয়ালি → দহাইএলি সেৃশ।  
ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৪: দকাইর্ ইএলি →  দকাইর্ ইব এলি [মূল ইব-এর অধিস্বরীভবন] 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৫: দকাইর্ ইব এলি →  দকাইর্ এলি [অধিস্বর ইব-এর দলাপ] 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৬: দকাইর্ এলি →  দকাইব র্ এলি [অক্রপক্রনক্রহত ইব–এর অধিস্বরীভবন]* 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৭: দকাইব র্ এলি →  দকার্ এলি / (বানান) কলরলি [অধিস্বর ইব -এর দলাপ] 



এভালব সাতক্রি পযিালয়র মধে ক্রেলয় মানে িক্রলত বাাংলার কলরলি রূপক্রি ক্রবকক্রশত হলয়লি। এখালন লক্ষিীয় দয কলরলি-র ক্রিক 

পূবিবতিী রূপক্রি দকাইব র্ এলি (* ক্রিক্রিত) বাাংলার অনে উপভাষার মলধে পাওয়া যায়। আক্রে রূপ দথলক ধ্বক্রনগত ক্রববতিন দসই 

উপভাষায় ওইখালন এলস দশষ হলয়লি। এই রূপ ও মানে িক্রলত বাাংলার রূপ েুলিারই সমান্তরাল ক্রবেেমানতা ওপলর প্রেক্রশিত 

ক্রববতিন পলথর সাক্ষে বহন কলর। 

(৩) কক্ররলতলি → করলি/উচ্চারি দকার্ লি 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ১: কক্ররলতলি →  উচ্চারি দকাক্ররলতলি (স্বলরাচ্চতাসামে, [অ] → [ও] / --- [ই]), যা √হ-ধাতু সেৃশ 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ২: দকাক্ররলতলি →  দকাইর্ লতলি [অক্রপক্রনক্রহক্রত] 

ওপলর বক্রিিত দকাক্ররয়ালি → দকাইর্ ইয়ালি সেৃশ পক্ররবতিন; তিাত এই দয /ই/ অক্রপক্রনক্রহত হলয় এক্রগলয় এল, ক্রকন্তু তার 

আক্রেস্থানিা েু’ক্রি বেঞ্জলনর মধেবতিী হওয়ালত দসখালন আর মূল /ই/-ক্রি রইল না। অক্রপক্রনক্রহত স্থানিাই তার একমাত্র স্থান হলয় 

দগল।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৩: দকাইর্ লতলি → দকাইর্ ত্ লি / এ-স্বর দলাপ   

এই /এ/ দলালপর প্রক্রিয়া দহাইলতলি →  দহাইত্ লি-এর সমান।  

[
এ

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
]  →  φ (এ-দলাপ) / [

ত্
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

]  − [ ছ্
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

] (দকাইর্ লতলি →  দকাইর্ ত্ লি) 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৪: দকাইর্ ত্ লি → দকাইর্ লি / ত্ -বেঞ্জন দলাপ  

/ই/-এর অক্রপক্রনক্রহক্রত ও /এ/-দলালপর পর মাত্রাক্রবভাগ োাঁক্রিলয়লি [লকা-ইর্ -(ত্ )-দি]। ত্ -দক বন্ধনীর মলধে রাখলাম এই 

 লনে দয ত্ -এর বাস্তক্রবক আর দকালনা স্থান দনই। [ইর্ ] মাত্রাক্রির অক্রন্তম বা coda অাংলশ /ত্ / থাকলত পালর না কারি 

যুক্তবেঞ্জনান্ত মাত্রা বাাংলায় সম্ভব নয়। আবার, দি বা [ছ্ এ] মাত্রার দগািা বা onset অাংলশও /ত্ / থাকলত পালর না কারি 

onset অাংলশ যুক্তবেঞ্জলনর উপক্রস্থক্রতর ক্রকিু সীমাবদ্ধতা আলি বাাংলায়। সুতরাাং -  

[
ত্

+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

]  →  φ (ত্-দলাপ) / [
র্

+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
+𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

]  − [ ছ্
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

] (দকাইর্ ত্ লি →  দকাইর্ লি) 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৫: দকাইর্ লি →  দকাইব র্ লি/ই-এর অধিস্বরীভবন: √হ-ধাতুলত দযমন।  

[
ই

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) →  [ ইব 

−𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) / [ ও 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑) − [

র্
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
+𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

]  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৬: দকাইব র্ লি →  দকার্ লি/ই-এর দলাপ: √হ-ধাতুর মলতা।  

[
ইব

−𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) →  φ (ইব -দলাপ) / [ ও 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐] (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑) − [
র্

+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
+𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

] 



হইলতলি →  হলে (৫-স্তর পক্ররবতিন) আর কক্ররলতলি →  করলি (৬-স্তর পক্ররবতিন), এলের মলধে ক্রববক্রতিত িূিান্ত রূলপ দয 

প্রলভেিা দেখা ক্রেল (লে/লি) তার প্রাথক্রমক কারি ক্রহলসলব বলা যায় open syllable (√হ-ধাতু) ও closed syllable 

(√কর্ -ধাতু)। প্রক্রিয়াগত কারি অক্রপক্রনক্রহক্রত ও তার প্রক্রতলবশ।   

 

১০.১.৩ গি ৫ একমাক্রত্রক বেঞ্জনান্ত (বাব্ -দগালত্রর) √কাট্-আক্রে ধাতু 

বতিমান, অতীত ও ভক্রবষেলতর দকবল প্রথম পুরুলষর রূপ দেখালনা হল।  

সারক্রি ১০গ 
 প্রথম পুরুষ   প্রথম পুরুষ 

কাল সাধু িক্রলত দ্রষ্ট্বে কাল সাধু িক্রলত 

সাধারি বতিমান কালি কালি সাধুর সমান ভক্রবষেৎ কাক্রিলব কািলব 

ঘিমান বতিমান কাক্রিলতলি কািলি তুুঃ কক্ররলতলি/করলি    

পুরাঘক্রিত বতিমান কাক্রিয়ালি দকলিলি* [কা]/[লক], [আ]/[এ] বতিমান অনুজ্ঞা কালিা, কাট্ , কািুন, কািুক সাধুর সমান 

সাধারি অতীত কাক্রিল কািল তুুঃ করল  ভক্রবষেৎ অনুজ্ঞা কাক্রিলয়া, কাক্রিস, কাক্রিলবন দকলিা*, কাক্রিস, কািলবন 

ঘিমান অতীত কাক্রিলতক্রিল কািক্রিল তুুঃ কক্ররলতক্রিল/করক্রিল    

পুরাঘক্রিত অতীত কাক্রিয়াক্রিল দকলিক্রিল* [কা]/[লক], [আ]/[এ]  অসমাক্রপকা কাক্রিলত, কাক্রিয়া, কাক্রিলল কািলত, দকলি*, কািলল 

ক্রনতেবৃত্ত অতীত কাক্রিত কািত তুুঃ করত    

(* ক্রিি উলেখলযাগে পক্ররবতিন ক্রনলেিশ করলি।) 

 

√কাট্-আক্রে গিীয় ধাতু 

আাঁক , *আছ্ , আাঁট্ , আন্ , *আস্ , কাচ , কাড়্ , কাাঁদ , কাাঁপ , কাশ , খাট্ , গাড়্ , িাপ , িাল্ , িাাঁক , িাাঁট্ , িাড়্ , িান্ , িাপ ,  াাঁক ,  াগ , 

 ান্, জ্বাল্ , ঝাড়্ , ঝাাঁপ , ঝাল্ , িাস্ , ঢাল্ , তাত্ , থাক , থাম্ , োগ , ধার্ , নাচ , নাড়্ , নাব্ /নাম্ , *নাশ , পাক , িাাঁদ , িাাঁপ , িাাঁস্ , 

বাাঁচ , বাছ্ , বার্জ , বাট্ /বাাঁট্ , বাড়্ , বাধ , বাাঁধ , (ভাললা)বাস্ , বোপ , ভাগ , ভাঙ , ভার্জ , মার্জ , মান্ , মাপ , মার্ , যাচ , রাখ্ , রাগ , রার্জ , 

রাাঁধ , লাগ , সার্জ , সাধ , সার্ , হাাঁক , হাাঁচ , হাাঁট্ , হার্ , হাস্। 

 তারকাক্রিক্রিত ধাতুগুক্রলর অসমূ্পিি প্রলয়াগ  
 



√কাট্ -ধাতুর ধ্বক্রনতত্ত্ব 

এখালন লক্ষ করা যালে দয ধাতুর অন্তগিত স্বরধ্বক্রনক্রি /অ/ নয়, /আ/। তার িলল পূলবি আললাক্রিত ধাতুগুক্রললত /ই/-এর 

প্রক্রতলবলশ /অ/ দয /ও/-দত পক্ররিত হক্রেল তার দকালনা সম্ভাবনা দনই। এই কারলি √কাট্ ধাতুর দলখে রূলপ দকালনা অস্বে 

বা opaque স্বরসেক্রত লুক্রকলয় দনই – উচ্চারি বানালনর অনুসারী।  

/ই/-এর প্রক্রতলবলশ /আ/ পক্ররিত হয় /এ/ ধ্বক্রনলত; তা পাওয়া যালে কাক্রিয়ালি → দকলিলি, কাক্রিয়াক্রিল → দকলিক্রিল, কাক্রিয়া 

→ দকলি রূপগুক্রললত। √কর্ -ধাতুর সলে গভীলর দকালনা ববসােৃশে দনই – /ই/ তার আলগর ও পলরর স্বরধ্বক্রনলক পাললি 

ক্রেলে, √কর্ -এর দক্ষলত্র [অ] →  [ও] / --- [ই], [আ] → [এ] / [ই] ---, √কাট্ -এর দক্ষলত্র েু’ক্রেলকই [আ] → [এ]; এবাং 

/ই/ অক্রপক্রনক্রহত হলে। কাক্রিয়ালি → দকলিলি এই পক্ররবতিলন ক্রিক কী হলে তার একিা ক্রববরি এখালন দপশ করা দগল।  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ১: কাক্রিয়ালি →  কাইট্ইয়ালি [অক্রপক্রনক্রহক্রত] 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ২: কাইট্ইয়ালি →  কাইট্ইএলি / স্বলরাচ্চতাসামে, [আ] →  [এ] / [ই] --- 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৩: কাইট্ইএলি →  কাইট্ইব এলি [মূল ই-এর অধিস্বরীভবন] 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৪: কাইট্ইএলি →  কাইট্এলি [অধিস্বর ই-এর দলাপ] 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৫: কাইট্এলি →  দকইট্এলি / স্বলরাচ্চতাসামে, [আ] →  [এ] / --- [ই]  

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৬: দকইট্এলি →  দকইবট্এলি [অক্রপক্রনক্রহত ই-এর অধিস্বরীভবন] 

ধ্বক্রন পক্ররবতিন ৭: দকইবট্এলি →  দকট্এলি [অধিস্বর ই-এর দলাপ] / (বানান) দকলিলি 

আমরা যক্রে এখালন কাক্রিয়া → দকলি এই (অসমাক্রপকা) অাংশিুকু লক্ষ কক্রর তাহলল দেখলত পাব তার প্রথম পযিালয়র রূপক্রি 

কাইট্ ইয়া এখনও পূবিবেীয় উপভাষায় ক্রবেেমান। অথিাৎ, ওই উপভাষায় তার পলর আর ধ্বক্রন ক্রববতিন ঘলি ক্রন।  

ক্রববতিলনর পক্ররিক্রত ক্রবক্রভন্ন উপভাষায় আলাো, আবার ক্রববতিলনর িমও আলাো। হুলতালমর উক্রনশ শতক্রক কথে বাাংলায়  ‘সঙ 

দসেল  রঙ কলত্তি হল’ বালকের ‘দসেল ’ (লসইল ) রূপ √কাট্ -আক্রে গিীয় √সার্জ -ধাতু দথলক। তাহলল সাক্র য়া → দসেল  এলসলি 

ওপলরর ১-২-৩-৪-৫ এইরকম পক্ররবতিন পরম্পরায়। দেখা যায়, অক্রপক্রনক্রহত /ই/ তখনও লুপ্ত হয় ক্রন।  

১১. ক্রিয়ার রূপতত্ত্ব (morphology): ক্রবভক্রক্ত প্রকরি  

ধ্বক্রন প্রকরলির আললািনায় দেখা দগল, ক্রিয়াপলের ধ্বক্রনগত আকৃক্রত কী হলব তা ক্রনধিারি করলি তার ক্রবভক্রক্ত অাংশ। দসিা 

স্বাভাক্রবকও বলি কারি ধাতুর সলে ক্রবভক্রক্ত যুক্ত হলয়ই ক্রিয়াপলের উদ্ভব হলে। ক্রবভক্রক্ত পক্ররবতিন ঘিালে – এক, ধাতুর 

অন্তগিত ধ্বক্রনলত; এবাং েুই, ক্রবভক্রক্তর ক্রনল র মলধেও ধ্বক্রনর পক্ররবতিন ঘিলি। আমরা আললািনা কলরক্রি, ধ্বক্রন পক্ররবতিলনর 

পযিায় ও তার িম অনুসালর আক্রে রূপ ক্রভন্ন ক্রভন্ন পক্ররিক্রতলত দপৌঁলিালে, নানা উপভাষার মলধে প্রলভে সৃক্রষ্ট্ হলে। তাহলল 

প্রে হল, ক্রববক্রতিত ও পক্ররিক্রতপ্রাপ্ত ক্রিয়ারূপ দথলকই ক্রক আমরা ক্রবভক্রক্ত ক্রবলেষি করলত পাক্রর? অথিাৎ, ভাষায় বতিমালন প্রাপে 

এক গুে ক্রিয়ারূপ ক্রক ক্রবভক্রক্ত ক্রনিিলয় সাহাযে করলত পালর? আপাতত আমালের ন র মানে িক্রলত বাাংলার ওপর। ক্রবভক্রক্ত 

ক্রনিিলয়র পদ্ধক্রতগত ক্রসদ্ধান্ত ক্রনলত হলল আমালের প্রথলমই ক্রবলবিে হওয়া উক্রিত আমরা কী িাইক্রি। দকালনা সলন্দহ দনই আমরা 

িাইক্রি গি ক্রনক্রবিলশলষ, অথিাৎ ধাতুর আকৃক্রতর ওপর ক্রনভিরশীল নয়, এমন এক গুে ক্রবভক্রক্ত ক্রনধিারি করলত। ধাতু যাই দহাক 



না দকন, এই ক্রবভক্রক্তগুললা ক্রিয়ার পক্ররক্রিত রূপধ্বক্রনগত দিহারায় আমালের দপৌঁলি দেলব। কলয়কক্রি ধাতুর এক গুে িক্রলত 

রূপ সারক্রি আকালর সাক্র লয় ক্রনলল আমরা এই প্রলের ক্রবিার করলত পারব। 

হয় হলে* হলয়লি হল হক্রেল* হলয়ক্রিল হত হলব দহাক* হলত 

বয় বইলি* বলয়লি বইল* বইক্রিল* বলয়ক্রিল বইত* বইলব*  বইলত* 

কলর করলি কলরলি করল করক্রিল কলরক্রিল করত করলব করুক* করলত 

খায় খালে* দখলয়লি দখল খাক্রেল* দখলয়ক্রিল দখত খালব খাক দখলত 

গায় গাইলি* দগলয়লি গাইল* গাইক্রিল* দগলয়ক্রিল গাইত* গাইলব* গাক গাইলত* 

কালি কািলি দকলিলি কািল কািক্রিল দকলিক্রিল কািত কািলব কািুক* কািলত 

 

ওপলর দযখালনই ক্রবভক্রক্ত অাংলশ দকালনা রূপক্রভন্নতা আলি তালক তারকাক্রিলি ক্রিক্রিত কলরক্রি। সারক্রিভুক্ত রূপগুক্রল দথলক 

ক্রবভক্রক্ত ক্রনিিলয়র প্রধান সমসোই এই রূপক্রভন্নতা (allomorphy)। ক্রবভক্রক্তলক কী বলল ধরব – দে/ইলি/লি, ল/ইল, ত/ইত, 

দব/ইলব, ক/উক, দত/ইলত? এমনক্রক, ধাতু অাংলশও ক্রকিু রূপলভে (allomorphs) দেখা যালে – খা/লখ।  

দকবল রূপক্রভন্নতা বা allomorphy িািাও অনে সমসো আলি। ধাতুর স্বরধ্বক্রনগত ক্রকিু পক্ররবতিন হলে – দযমন, হএব (হয়), 

কলর, অথি দহালতা, দকার্ লতা। আলগর ধ্বক্রনতাক্রত্ত্বক আললািনা দথলক আমরা  াক্রন, [অ] → [ও] এই পক্ররবতিন ঘিলি পরবতিী 

একিা /ই/-এর প্রভালব, ক্রকন্তু দসই /ই/ এখালন শলির মলধে অনুপক্রস্থত। এগুক্রল স্বরসেক্রতর অস্বে বা opaque েৃষ্ট্ান্ত। 

পক্ষান্তলর, দবাইলি-র দবলায় স্বরসেক্রতর কারিক্রি বতিমান। দসিা স্বে বা transparent েৃষ্ট্ান্ত। 

এই সমসোগুললার যথাযথ ক্রনরসন ক্রিয়ার বতিমালন প্রাপে রূপ ক্রেলয়, অথিাৎ এককাক্রলক বা synchronic পদ্ধক্রত ক্রেলয়, সম্ভব 

নয়। ধ্বক্রনর আললািনায় আমরা দেলখক্রি এইসব অসমতার উৎস আলি ঐক্রতহাক্রসক ক্রববতিলনর গভীলর। অতএব, ক্রবভক্রক্ত 

ক্রনিিলয়র মূল ভূক্রম হলব ক্রিয়ার আক্রে রূপগুললা।    

I. √কর্ ধাতুর সাধারি বতিমান কাললর রূপগুক্রলর দক্ষলত্র আমরা দেলখক্রিলাম ক্রবভক্রক্তগুললা ক্রনম্নরূপ।  

কাল উত্তম পুরুষ 

আক্রম/আমরা 

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

প্রথম পুরুষ 

দস/তারা/তাহারা 

প্রথম পুরুষ 

ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

সাধারি বতিমান ই অ ইস এন এ এন 

 কক্রর কর কক্ররস কলরন কলর কলরন 

আমালের আললাক্রিত √হ-ধাতু ও √কাট্ -ধাতুর সাধারি বতিমান কাললও এই ক্রবভক্রক্তগুে প্রলযা ে।  



এখালন লক্ষ করার মলতা ক্রবষয় – (১) ক্রবভক্রক্তগুললা সাধু-িক্রলত ক্রনরলপক্ষ, (২) ক্রবভক্রক্তগুললা কতিা ক্রনলেিশ কলর, (৩) কালবািক 

দকালনা ক্রবভক্রক্ত দনই, কাললর শূনে ক্রবভক্রক্ত, (৪) মধেম পুরুলষর আপক্রন/আপনারা ও প্রথম পুরুলষর ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

েু’দক্ষলত্রই ক্রবভক্রক্ত সমান, অথিাৎ ক্রবভক্রক্তর neutralization বা একরূপি ঘলিলি। 

II. ঘিমান বতিমান কালল ধাতু দথলক ক্রবভক্রক্ত অাংশ ক্রবলেে কলর আমরা পাক্রে এইরকম।   

 কাল উত্তম পুরুষ 

আক্রম/আমরা 

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

প্রথম পুরুষ 

দস/তারা/তাহারা 

প্রথম পুরুষ 

ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

ঘিমান 

বতিমান 

ইলতক্রি ইলতি ইলতক্রিস ইলতলিন ইলতলি ইলতলিন 

 ইলত + (আ)ছ্ + 

ই 

ইলত + (আ)ছ্ + 

অ 

ইলত + (আ)ছ্ + 

ইস 

ইলত + (আ)ছ্ + 

এন 

ইলত + (আ)ছ্ + 

এ 

ইলত + (আ)ছ্ + 

এন 

 কক্ররলতক্রি কক্ররলতি কক্ররলতক্রিস কক্ররলতলিন কক্ররলতলি কক্ররলতলিন 

এখালন লক্ষ করলত পাক্রর – (১) আলগ ক্রনিিীত পুরুষবািক ক্রবভক্রক্তগুে এখালনও আলি, (২) পুরুষক্রনরলপলক্ষ েু’ক্রি সমান অাংশ 

সব ক’ক্রি ক্রবভক্রক্তর মলধেই আলি – ইলত, (আ)ছ্*, (৩) ক্রবভক্রক্তগুক্রলর ক্রবক্রেষ্ট্ দিহারা – ইলত + (আ)ছ্ + পুরুষবািক ক্রবভক্রক্ত। 

[*(আ)ছ্-অাংশক্রি পলর আললািে।] 

III. পুরাঘক্রিত বতিমালন দেখক্রি এইরকম।  

কাল উত্তম পুরুষ 

আক্রম/আমরা 

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

প্রথম পুরুষ 

দস/তারা/তাহারা 

প্রথম পুরুষ 

ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

পুরাঘক্রিত 

বতিমান 

ইয়াক্রি ইয়াি ইয়াক্রিস ইয়ালিন ইয়ালি ইয়ালিন 

 ইয়া + আছ্ + 

ই 

ইয়া + আছ্ + 

অ 

ইয়া + আছ্ + 

ইস 

ইয়া + আছ্ + 

এন 

ইয়া + আছ্ + এ ইয়া + আছ্ + এন 

 কক্ররয়াক্রি কক্ররয়াি কক্ররয়াক্রিস কক্ররয়ালিন কক্ররয়ালি কক্ররয়ালিন 

এখালন লক্ষ করক্রি – (১) একই পুরুষবািক ক্রবভক্রক্তগুক্রল ক্রবেেমান, (২) পুরুষক্রনরলপক্ষ সমান অাংশ – ইয়াছ্, যালক ইয়া + আছ্ 

ভালগ দভলঙক্রি আপাতত দকালনা কারি বোখো িািাই।           

দেখা দগল, বতিমান কাললর ক্রতনক্রি প্রকালরই (সাধারি, ঘিমান, পুরাঘক্রিত) পুরুষবািক ক্রবভক্রক্তগুে (set) একই – {ই, অ, 



ইস, এন, এ, এন}। এবাং, সাধারি বতিমালন শূনে ক্রবভক্রক্ত, ঘিমান ও পুরাঘক্রিত কাললর যথািলম ইলত + (আ)ছ্ , ইয়া + আছ্; 
েু’দক্ষলত্রই সমান অাংশ ছ্।   

 

IV. সাধারি অতীত কাল –  

কাল উত্তম পুরুষ 

আক্রম/আমরা 

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

প্রথম পুরুষ 

দস/তারা/তাহারা 

প্রথম পুরুষ 

ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

সাধারি অতীত ইলাম ইলল ইক্রল ইললন ইল ইললন 

 ইল্ + আম ইল্ + এ ইল্ + ই ইল্ + এন ইল্ + অ ইল্ + এন 

 কক্ররলাম কক্ররলল কক্ররক্রল কক্ররললন কক্ররল কক্ররললন 

এখালন লক্ষ করা যায় – (১) সাধারি বতিমালনর মলতা ক্রবভক্রক্ত একখণ্ড নয়, ক্রদ্বখণ্ড, (২) পুরুষক্রনরলপক্ষ অাংশ ইল্, (৩) 

পুরুষসালপক্ষ অাংশগুক্রল {আম, এ, ই, এন, অ, এন}, অথিাৎ এগুললাই পুরুষবািক ক্রবভক্রক্ত।  

V. ঘিমান অতীত কাল – 

 কাল উত্তম পুরুষ 

আক্রম/আমরা 

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

প্রথম পুরুষ 

দস/তারা/তাহারা 

প্রথম পুরুষ 

ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

ঘিমান 

অতীত 

ইলতক্রিলাম ইলতক্রিলল ইলতক্রিক্রল ইলতক্রিললন ইলতক্রিল ইলতক্রিললন 

 ইলত + (আ)ছ্ + 

ইল্ + আম 

ইলত + (আ)ছ্ + 

ইল্ + এ 

ইলত + (আ)ছ্ 

+ ইল্ + ই 

ইলত + (আ)ছ্ + 

ইল্ + এন 

ইলত + (আ)ছ্ + 

ইল্ + অ 

ইলত + (আ)ছ্ + ইল্ 

+ এন 

 কক্ররলতক্রিলাম কক্ররলতক্রিলল কক্ররলতক্রিক্রল কক্ররলতক্রিললন কক্ররলতক্রিল কক্ররলতক্রিললন 

ঘিমান অতীলত দেখা যালে – (১) ঘিমান বতিমালন প্রাপ্ত ইলত ও (আ)ছ্ অাংশক্রি এখালনও আলি, আর সাধারি অতীলত প্রাপ্ত 

ইল্ অাংশক্রিও আলি, (২) পুরুষবািক ক্রবভক্রক্তগুক্রল সাধারি অতীলতর সলে সমান। 

VI. পুরাঘক্রিত অতীত কাল –   

কাল উত্তম পুরুষ মধেম পুরুষ মধেম পুরুষ মধেম পুরুষ প্রথম পুরুষ প্রথম পুরুষ 



আক্রম/আমরা তুক্রম/লতামরা তুই/লতারা আপক্রন/আপনারা দস/তারা/তাহারা ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

পুরাঘক্রিত 

অতীত 

ইয়াক্রিলাম ইয়াক্রিলল ইয়াক্রিক্রল ইয়াক্রিললন ইয়াক্রিল ইয়াক্রিললন 

 ইয়া + আছ্ + 

ইল্ + আম 

ইয়া + আছ্ + 

ইল্ + এ 

ইয়া + আছ্ + 

ইল্ + ই 

ইয়া + আছ্ + ইল্ 

+ এন 

ইয়া + আছ্ + ইল্ 

+ অ 

ইয়া + আছ্ + ইল্ + 

এন 

 কক্ররয়াক্রিলাম কক্ররয়াক্রিলল কক্ররয়াক্রিক্রল কক্ররয়াক্রিললন কক্ররয়াক্রিল কক্ররয়াক্রিললন 

লক্ষিীয় – (১) পুরাঘক্রিত বতিমালনর ইয়া + আছ্ ও সাধারি অতীলতর ইল্ পুরুষক্রনরলপক্ষ ভালব ক্রবেেমান,              (২) 

পুরুষবািক ক্রবভক্রক্তগুে সাধারি অতীলতর সলে সমান।  

VII. ক্রনতেবৃত্ত অতীত –  

কাল উত্তম পুরুষ 

আক্রম/আমরা 

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

প্রথম পুরুষ 

দস/তারা/তাহারা 

প্রথম পুরুষ 

ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

ক্রনতেবৃত্ত অতীত ইতাম ইলত ইক্রত ইলতন ইত ইলতন 

 ইত্ + আম ইত্ + এ ইত্ + ই ইত্ + এন ইত্ + অ ইত্ + এন 

 কক্ররতাম কক্ররলত কক্ররক্রত কক্ররলতন কক্ররত কক্ররলতন 

এখালন দেখা যালে – (১) ইত্ ও ঘিমান বতিমান/অতীলত ইলত অাংশ তুলনীয়, (২) পুরুষবািক ক্রবভক্রক্তগুে সাধারি অতীলতর 

সলে সমান।  

অতীতকাললর রূপগুক্রল দথলক দেখা দগল – পুরুষবািক ক্রবভক্রক্তগুে কাললর িার প্রকালরই {আম, এ, ই, এন, অ, এন}। এবাং, 
ঘিমান ও পুরাঘক্রিত এই েুই প্রকালরই পুরুষক্রনরলপক্ষ অাংশগুক্রল, যথািলম ইলত + (আ)ছ্ , ইয়া + আছ্, বতিমালনর দসই েুই 

প্রকালরর সলে অক্রভন্ন।  

 

VIII. অসমাক্রপকা –  

লক্ষোথিক পূবিক্রিয়াসূিক সালপক্ষ সাংলযা ক 

ইলত ইয়া ইলল 

ইত্ + এ  ইল্ + এ 



কক্ররলত কক্ররয়া কক্ররলল 

 

II, III, V, VI প্রকারগুক্রললত (ঘিমান ও পুরাঘক্রিত) ইলতছ্ ও ইয়াছ্ অাংলশর সলন্তাষ নক বোখো আমালের পলক্ষ সম্ভব হয় 

ক্রন। এখন অসমাক্রপকার মলধে ইলত এবাং ইয়া ক্রনলেিশ করলি ইলতছ্ ও ইয়াছ্-দক আরও ভাঙা দযলত পালর। ইয়াছ্-দক সহল ই 

ভাঙা যায় ইয়া + আছ্। এই আছ্ কী? আছ্ ক্রনল ই একিা ধাতু, যা দথলক আলি, আক্রিল > ক্রিল, ইতোক্রে।  সুতরাাং, পুরাঘক্রিত 

বতিমান/অতীলতর রূপগুক্রললক আমরা এইভালব দেখলত পাক্রর (অসমাক্রপকা + সমাক্রপকা)-র সাংলযাগ রূলপ যা ধ্বক্রনগত ভালব 

একক্রি শলি পক্ররিত হলয়লি – হইয়ালি : হইয়া + আলি = √হ + ইয়া + √আছ্ + এ, হইয়াক্রিল = হইয়া + আক্রিল = √হ + ইয়া + 

√আছ্ + ইল্ + অ, ইতোক্রে।  

ক্রিক একই পদ্ধক্রতলত অসমাক্রপকার ইলত (= ইত্ + এ) ক্রবভক্রক্তর সাহালযে আমরা ঘিমান কাললর রূপলক সা ালত পাক্রর - 

হইলতলি = হইলত + আলি, হইলতক্রিল = হইলত + আক্রিল। (পূবিবেীয় দকালনা দকালনা উপভাষায় হইলতয়ালি েুলিভ নয়।) এখালন 

/আ/ লুপ্ত হল তার আলগ stressed মাত্রা ও পলর সৃ্পষ্ট্ বেঞ্জন /ছ্ /-এর মাঝখালন পলি।  

[
আ

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (unstressed) →  φ (আ-দলাপ) / [ এ 

+𝑠𝑦𝑙𝑙𝑎𝑏𝑖𝑐
] (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑) − [

ছ্
+𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
+𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑛𝑡

] 

অতএব, হইলতলি : হইলত + আলি = √হ + (ইত্ + এ) + √আছ্ + এ, হইলতক্রিল = হইলত + আক্রিল = √হ + (ইত্ + এ) + √আছ্ + 

ইল্ + অ। এখালনও দসই একক্রি অসমাক্রপকা ও সমাক্রপকার ধ্বক্রনক্রমলন।  

গিনগত ভালব এই ক্রবক্রমে (েু’ক্রি ক্রিয়া সমক্রিত) গিলনর কারলি অলনক বোকরিকার ঘিমান ও পুরাঘক্রিতলক ‘দযৌক্রগক কাল’ 

নালম উলেখ কলরলিন।  

এর পলর বাক্রক রইল ভক্রবষেৎ কাল ও অনুজ্ঞার রূপগুললা।  

IX. ভক্রবষেৎ কালল দেখা যালে –  

কাল উত্তম পুরুষ 

আক্রম/আমরা 

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

প্রথম পুরুষ 

দস/তারা/তাহারা 

প্রথম পুরুষ 

ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

ভক্রবষেৎ ইব ইলব ইক্রব ইলবন ইলব ইলবন 

 ইব্ + অ ইব্ + এ ইব্ + ই ইব্ + এন ইব্ + এ ইব্ + এন 

 কক্ররব কক্ররলব কক্ররক্রব কক্ররলবন কক্ররলব কক্ররলবন 

 



X. বতিমান অনুজ্ঞা –  

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

ও শূনে ক্রবভক্রক্ত উন 

কলরা কর্ করুন 

 

XI. ভক্রবষেৎ অনুজ্ঞা –  

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

ইলয়া ইস ইলবন 

  ইব্ + এন 

কক্ররলয়া কক্ররস কক্ররলবন 

 

 

ওপলরর পযিলবক্ষিগুক্রললক একিা সারক্রির আকালর সাক্র লয় ক্রনলল আমরা ক্রনম্নরূপ িক্রব পাব। (√হ-ধাতুর সাহালযে দেখালনা 

হল।) 

সারক্রি ১১ক  

 উত্তম পুরুষ 

আক্রম/আমরা 

মধেম পুরুষ 

তুক্রম/লতামরা 

মধেম পুরুষ 

তুই/লতারা 

মধেম পুরুষ 

আপক্রন/আপনারা 

প্রথম পুরুষ 

দস/তারা/তাহারা 

প্রথম পুরুষ 

ক্রতক্রন/তাাঁরা/তাাঁহারা 

 সাধু সাধু সাধু সাধু সাধু 
সাধু ও িক্রলত েুই রীক্রতর 

রূপই প্রক্রতক্রি দক্ষলত্র মধেম 

পুরুলষর আপক্রন ও 

আপনারা-র মলতা 

সাধারি 

বতিমান 

√হ + ই √হ + ও 

 

√হ + ইস √হ + এন √হ + এ 



ঘিমান 

বতিমান 
√হ + (ইত্ + এ) 

+ (√আছ্ ) + ই 

√হ + (ইত্ + এ) + 

(√আছ্ ) + অ 

 

√হ + (ইত্ + এ) 

+ (√আছ্ ) + ইস 

√হ + (ইত্ + এ) + 

(√আছ্ ) + এন 

√হ + (ইত্ + এ) + 

(√আছ্ ) + এ 

পুরাঘক্রিত 

বতিমান 
√হ + ইয়া + 

(√আছ্ ) + ই 

√হ + ইয়া + 

(√আছ্ ) + অ 

 

√হ + ইয়া + 

(√আছ্ ) + ইস 

√হ + ইয়া + 

(√আছ্ ) + এন 

√হ + ইয়া + 

(√আছ্ ) + এ 

সাধারি 

অতীত 
√হ + ইল্ + আম √হ + ইল্ + এ √হ + ইল্ + 

ই 

√হ + ইল্ + এন √হ + ইল্ + অ 

ঘিমান 

অতীত 
√হ + (ইত্ + এ) 

+ (√আছ্ ) + ইল্ 

+ আম 

√হ + (ইত্ + 

এ) + (√আছ্ ) 

+ ইল্ + এ 

√হ + (ইত্ + 

এ) + (√আছ্ ) 

+ ইল্ + ই 

√হ + (ইত্ + এ) 

+ (√আছ্ ) + এন 

√হ + (ইত্ + এ) 

+ (√আছ্ ) + ইল্ 

+ অ 

পুরাঘক্রিত 

অতীত 
√হ + ইয়া + 

(√আছ্ ) + ইল্ + 

আম 

√হ + ইয়া + 

(√আছ্ ) + ইল্ 

+ এ 

√হ + ইয়া + 

[√আছ্ ) + ইল্ 

+ ই(স) 

√হ + ইয়া + 

(√আছ্ ) + ইল্ + 

এন 

√হ + ইয়া + 

(√আছ্ ) + ইল্ + 

অ 

ক্রনতেবৃত্ত 

অতীত 
√হ + ইত্ + আম √হ + ইত্ + এ √হ + ইত্ +  

ই(স) 

√হ + ইত্ + এন √হ + ইত্ + অ 

ভক্রবষেৎ √হ + ইব্ + অ √হ + ইব্ + এ √হ + ইব্ + ই √হ + ইব্ + এন √হ + ইব্ + এ 

বতিমান 

অনুজ্ঞা 
 √হ + ও √হ + শূনে 

ক্রবভক্রক্ত 

√হ + উন √হ + উক 

ভক্রবষেৎ 

অনুজ্ঞা 
 √হ + ইলয়া √হ + ইস √হ + ইব্ + এন  

অসমাক্রপকা √হ + ইত্ + এ, √হ + ইয়া, √হ + ইল্ + এ  

 

এই সারক্রি দথলক ক্রিয়াপলের ক্রবক্রভন্ন অাংলশর (morphemes) স্থানগত ও সম্পকিগত ক্রনক্রমিক্রত লক্ষ করলল আমরা পাই – 

ক্রসদ্ধ ধাতু  

(১) – ক্রিয়াপলের প্রথলমই থালক ধাতুমূল, অক্রন্তম অাংলশ পুরুষবািক ক্রবভক্রক্ত। এ েু’ক্রি ক্রিয়ার ক্রনলেিশক ভালব (indicative 

mood) থাকলতই হলব। তাহলল, ক্রিয়া = ধাতু + (......) + পুরুষবািক ক্রবভক্রক্ত।  

(২) – পুরুষবািক ক্রবভক্রক্ত কতিার সলে সাযু ে (agreement) রক্ষা কলর িলল।  



(৩) – পুরুষবািক ক্রবভক্রক্তগুে (set) প্রক্রতক্রি কাল ও অনুজ্ঞা ও অসমাক্রপকার  নে আলাো।  

(৪) – ক্রিয়ার মধেবতিী অাংশগুললা কাল ও কাললর প্রকার ক্রনলেিশ কলর। তারা পুরুষক্রনরলপক্ষ।  

(৫) - ধাতুর পলরর অাংশ দকবল কাললর প্রকার ক্রনলেিশ কলর, কাল নয়। ইলত ঘিমালনর ও ইয়া পুরাঘক্রিলতর সূিক।  

(৬) – তার পলরর অাংশ প্রকারক্রনরলপক্ষ ও একান্তভালব কাল ক্রনলেিশ কলর। শূনে ক্রবভক্রক্ত বতিমালনর সব প্রকালরর, ইল্ 

সাধারি/ঘিমান/পুরাঘক্রিত অতীলতর, ইত্ ক্রনতেবৃত্ত অতীলতর, ইব্ ভক্রবষেলতর সূিক।  

সাক্রধত ধাতু 

(৭) – ক্রসদ্ধ ধাতু বা নামপলের সলে যুক্ত হলে একক্রি ক্রবস্তারী অাংশ, আ। বাক্রক লক্ষি ওপলরর (১) – (৬)-এর সলে অক্রভন্ন।  

অসমাক্রপকা – (৮) ক্রবভক্রক্তগুক্রল পুরুষক্রনরলপক্ষ ক্রকন্তু প্রকার/কাললর সলে একিা সােৃশে অথবা অলথির েূরাগত দযাগসূত্র আলি 

(পলর আললাক্রিত)।  

অনুজ্ঞা – (৯) ক্রবভক্রক্তগুে স্বতন্ত্র।   

 

ওপলর (১) - (৬)-এ আললাক্রিত অাংশগুক্রলর নাম কী হলব? অক্রন্তম অাংশলক দয ক্রবভক্রক্ত বলা হলব তা ক্রনলয় মতান্তর দনই। 

দযলহতু এই অাংশ পুরুষ ক্রনলেিশ কলর তাই এর নাম হলত পালর ‘পুরুষ ক্রবভক্রক্ত’। আধুক্রনক বাাংলা ভাষাতলত্ত্ব ‘পুরুষ’-দক ‘পক্ষ’ 

বলার প্রস্তাব আলি এবাং দসই নাম অনুসালর পক্ষগুললা হল, আক্রম-পক্ষ (আক্রম/আমরা, বকৃ্তসূিক)), তুক্রম-পক্ষ (তুক্রম/লতামরা, 

দোতৃসূিক), তুই-পক্ষ (তুই/লতারা, দোতৃসূিক), দস-পক্ষ (লস/তারা/তাহারা, অনেসূিক), মানে-পক্ষ 

(ক্রতক্রন/তারা/তাাঁহারা/আপক্রন/আপনারা)। দসই পক্ররভাষা অবলম্বন কলর আমরা বলব পক্ষ ক্রবভক্রক্ত।  

ক্রকন্তু মধেবতিী অাংশগুক্রলর যথাথি নাম ক্রনলয় ক্রকিু মতবদ্বধ আলি। সংসৃ্কত শতৃ শানচ্ ইতযাদি কৃৎ প্রতযয়ের আিয়ে 
আয়েকার ভাষাদিজ্ঞানীরা এয়িরয়ক প্রতযে শ্রেদিভুক্ত করয়ত শ্রেয়েয়েন। দকন্তু সংসৃ্কয়ত ধাতুর সয়ে কৃৎ প্রতযে 

যুক্ত হয়ে শ্রসটা িায়কয িযিহাযয পি হয়ে ওয়ে, বাাংলায় ইত্ ইয়া ইল্ প্রভৃক্রত যুক্ত হলল দসিা পে হলয় ওলি না। সুতরাাং 

প্রতেলয়র সাংজ্ঞা অনুযায়ী ইত্ ইল্ প্রভৃক্রতলক প্রতেয় দেক্রিভুক্ত করায় ক্রকিু বাধা আলি। অতএব, ইত্ ইল্  াতীয় অাংশলক 

ইলতক্রিল/ইয়াক্রিল ইতোক্রে একাক্রধক অাংশক্রবক্রশষ্ট্ অলের অাংশ বলল দেখা সেত। এই অেগুললা তালের সমস্ত অাংশ ক্রনলয় 

সামক্রগ্রক ভালবই ক্রবভক্রক্তর কা  কলর, তাই তালের প্রক্রতক্রি অাংশই কাযিত ক্রবভক্রক্ত। উপরন্তু, বাাংলা প্রভৃক্রত অবিািীন ভাষায় 

ঘিমান বতিমান, পুরাঘক্রিত অতীত ইতোক্রে দয কালগুললা আলি তা সাংসৃ্কলত দনই। তাই (৫)-এর প্রকারবািক অাংশলক আমরা 

প্রকার ক্রবভক্রক্ত ও (৬)-এর কালবািক অাংশলক কাল ক্রবভক্রক্ত নাম দেব। একই কারলি (৭)-এর অাংশক্রিলক সাংসৃ্কলতর আেলল 

‘ধাত্ববয়ব প্রতেয়’ না বলল ক্রবস্তার ক্রবভক্রক্ত বলব।  

তাহলল,  

ক্রিয়া = ক্রসদ্ধ ধাতু / নামপে + (ক্রবস্তার ক্রবভক্রক্ত) + (প্রকার ক্রবভক্রক্ত) + (কাল ক্রবভক্রক্ত) + (পক্ষ ক্রবভক্রক্ত) 

                A                  (B)               (C)              (D)             (E) 



এখালন বন্ধনীভুক্ত ক্রবভক্রক্তগুক্রল ঐক্রেক, ক্রিয়াক্রবলশলষ তালের প্রলয়া ন হলতও পালর নাও হলত পালর। লক্ষিীয়, এখালন পক্ষ 

ক্রবভক্রক্তও বন্ধনীর মলধে, তার কারি অনুজ্ঞায় তুই-পলক্ষ দকবল ধাতু + শূনে ক্রবভক্রক্ত, অথিাৎ শুধুই A (যথা, কর্ , দেখা)।  

কী অপূবি যুক্রক্তিলম ভাষার ক্রিয়াপলের রূপখণ্ডগুললা (morphemes) সা ালনা! 

ক্রিয়াপলের A – E অেক্রবনোলসর নানা সম্ভাবনা একবার ক্রিলর দেখা যাক। প্রথলম ক্রসদ্ধ ধাতুর ক্রনক্ররলখ সা াক্রে; সাক্রধত ধাতুর 

 নে দযলকালনা দক্ষলত্রই A–এর পলর B অাংশ যুক্ত হলব।  

ক্রসদ্ধ ক্রিয়া A AE ACE ADE ACDE 

সাধু কর্ কলর/কলরা কক্ররলতলি/কক্ররয়ালি কক্ররল/কক্ররব কক্ররলতক্রিল/কক্ররয়াক্রিল 

িক্রলত কর্ কলর/কলরা করলি/কলরলি করল/করব করক্রিল/কলরক্রিল 

 

সাক্রধত ক্রিয়া AB ABE ABCE ABDE ABCDE 

সাধু করা করায়/করাও করাইলতলি/করাইয়ালি করাইল/করাইব করাইলতক্রিল/করাইয়াক্রিল 

িক্রলত করা করায়/করাও করালে/কক্ররলয়লি করাল/করাব করাক্রেল/কক্ররলয়ক্রিল 

 

 দেক্রিগত ভালব ক্রবভক্রক্তগুে সা ালল আমরা পাই –  

 বতিমান অতীত ভক্রবষেৎ ঘিমান পুরাঘক্রিত ক্রনতেবৃত্ত 

অতীত 

অসমাক্রপকা 

লক্ষোথিক 

অসমাক্রপকা 

পূবিক্রিয়াসূিক 

অসমাক্রপকা 

সালপক্ষ 

সাংলযা ক 

বতিমান 

অনুজ্ঞা 

ভক্রবষেৎ 

অনুজ্ঞা 

ক্রবস্তার সবি দক্ষলত্রই ‘আ’ 

প্রকার    ইলত ইয়া ইত্ ইলত ইয়া ইলল   

কাল শূনে ইল্ ইব্         

পক্ষ 

(আক্রম-, 

তুক্রম-, 

তুই-, 

মানে-, 

দস-) 

ই, অ, 

ইস, 

এন, এ 

আম, 

এ, ই, 

এন, অ 

অ, এ, 

ই, এন, 

এ 

      ও, 

শূনে, 

উন, 

উক 

ইলয়া, 

ইস, 

ইলবন 

 



এখালন আমরা দেখলত পাক্রে দয মানে পলক্ষর ক্রবভক্রক্ত প্রক্রতক্রি কালল ও ভক্রবষেৎ অনুজ্ঞায় একই, এন। এ িািাও ই, অ, এ 

ক্রবভক্রক্তলক ক্রবক্রভন্ন কালল দেখা যালে ক্রকন্তু তারা ক্রবক্রভন্ন পলক্ষ প্রযুক্ত হওয়ার িলল দসিার দকালনা তাৎপযি আলি এমন বলা 

যালে না। দযিা তাৎপযিবহ মলন হলে তা হল ইত্ খণ্ডক্রির নানা স্থালন উপক্রস্থক্রত – ইলত (ইত্ + এ) ঘিমান কাল/লক্ষোথিক 

অসমাক্রপকা, ইত্ ক্রনতেবৃত্ত। এই সব ক’ক্রি প্রকারলক এক সূলত্র বাাঁধার মলতা দকালনা অথিগত লক্ষি ইত্-এর মলধে আলি ক্রক না 

তা এই বাকেগুললা লক্ষ করলল আন্দা  করা যালব – দস কা  কক্ররলতলি, কা  কক্ররলত কক্ররলত দেক্রর হইয়া দগল, কা  দশষ কক্ররলত 

পাাঁিিা বাক্র ল, দস দরা ই কা  কক্ররত। দতমক্রন, ইয়া খণ্ডক্রি আলি পুরাঘক্রিত কাল/পূবিক্রিয়াসূিক অসমাক্রপকার মলধে। অথিগত 

সূলত্রও একিা পূবিকৃত এমন লক্ষি হয়লতা আলি – কখন দভার হইয়ালি, অলনক দেক্রর হইয়া দগল। আবার, ইল্ খণ্ডক্রি আলি 

অতীত কাল/সালপক্ষ সাংলযা ক অসমাক্রপকার মলধে। অথিগত সূত্র – দবলা হইল, েশিা বাক্র লল আমরা যাত্রা কক্ররলাম। এভালব 

ক্রবভক্রক্তর প্রলয়ালগর মলধেও যুক্রক্তর/অলথির ঐকেসূত্র দযন দিালখ পলি।   

নঞথিক বাকে - বাকে নঞথিক হলল ক্রবভক্রক্তগুে একিু অনেরকম হলব। তখন – (১) পুরাঘক্রিত বতিমান ও পুরাঘক্রিত অতীত 

েুইলয়রই নঞথিক বালকের রূপ হলব: সাধারি বতিমালনর ক্রিয়া + নাই/ক্রন, যথা কলরন নাই/ক্রন, পাক্রর নাই/ক্রন; (২) ক্রনলষধাত্মক 

অনুজ্ঞায় হলব ভক্রবষেৎ কাললর রূপ, দযমন দকালরা না, দবাললা না। - অথিাৎ, দমাি ক্রবভক্রক্ত সাংখো কলম যালব।  

ক্রিয়াপলের একক্রি সাবি নীন কািালমা পাওয়া দগল ক্রিয়া = ধাতু + (ক্রবস্তার ক্রবভক্রক্ত) + (প্রকার ক্রবভক্রক্ত) + (কাল ক্রবভক্রক্ত) + (পক্ষ 

ক্রবভক্রক্ত) এই সূত্র দথলক। এই A(B)(C)(D)(E) কািালমার ক্রবক্রভন্ন অেক্রবনোস অলথির প্রলয়া লন ঘিলি, এবাং এলককক্রি 

রূপক্রবনোস দথলক এলকক রকলমর ধ্বক্রন ক্রবনোস/ক্রববতিন আরম্ভ হলে। অবশেই নানা ক্রবভক্রক্তর সূষ্ম প প্রলভে ক্রবলশষজ্ঞলের 

আললািনার বস্তু; ভাষার সাধারি বক্তা/পািক/ললখলকর কাল  লালগ সমগ্র set বা ক্রবভক্রক্তগুেিাই। ভাষায় অভেস্ত হলত হলত 

এই কািালমা সম্বলন্ধ মানুলষর এমন একক্রি স্বাভাক্রবক দবাধ গলি ওলি দয সমূ্পিি অশ্রুতপূবি ক্রিয়াপে দস বতক্রর কলর ক্রনলত 

পালর। দযমন, ‘ডুকলর’ এই অসমাক্রপকা ক্রিয়ারূপক্রির সলে আমরা দবক্রশ পক্ররক্রিত; ক্রকন্তু যক্রে প্রলয়া ন হয় তাহলল আক্রম 

ডুকরাই বা আক্রম ডুকলরাই  াতীয় একক্রি সমাক্রপকা রূপ হয়লতা অনায়ালস গলি ক্রনলত পাক্রর। আবার, দয ধাতুর অক্রস্তত্বই দনই 

বাাংলাভাষায় দতমন একক্রি ধাতু দথলকও ক্রিয়া বতক্রর হলত পালর দকালনা তাৎক্ষক্রিক তাক্রগলে। দযমন, দকালনা ক্রহন্দীভাষীর মুলখ 

হয়লতা দশানা দগল, এবাং দশানা যায়ও, ‘ওরা দশার মিালে’  াতীয় বাকে। ক্রহন্দী (লশার) মিানা দকমন বাাংলা ক্রিয়াপে হলয় 

উিল। অথবা, আ কাল দিসবুলক দেখা যালে আক্রম যার তার সলে িোিাই না  াতীয় বাকে। এখালন ইাংলরক্র  chat শিক্রি 
দথলক √িোিা নামক একক্রি বাাংলা ধাতু দকালনা অবসলর ভূক্রমষ্ঠ্ হলয়লি। হয়লতা এ শি ক্রবলীনও হলয় যালব সকললর অলগািলর, 

অথবা দথলক দগললও ভাষার অক্রভধালন স্বীকৃত হলব না, ক্রকন্তু এ  াতীয় শিক্রনমিাি একক্রি স ীব ভাষায় সবিক্ষিই িললি।  

 

(পলরর অাংলশ যাওয়ার  লনে ক্রবষয়সূক্রিলত ক্রিরুন ) 
 
 

(পরবাস ৬৭,  ুন ২০১৭) 
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