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Abstract 

Howrah is the smallest district of West Bengal, Howrah district have two parts, Howrah town 

and rural Howrah. Linguistically rural Howrah is different from town or metro Howrah, we 

found ‘Haor’ and ‘Betore’ in the Manasamangal, and the Annadamangal. In the Medieval 

Bengali Literature many popular writer was born at Howrah; Roygunakar Bharat Chandra, the 

last poet prominent poet of medieval Bengali Literature, Jadavnath Pandit or Jadunath Pandit a 

prominent poet of ‘Dharmamangal’ was born at Howrah. Linguistically Howrah district is under 

‘Rarhi’ dialect of Bengali main Language. But town and Metro Howrah using a new hybrid 

Bengali of their daily communication. They used Bengali with mixed of Hindi, Urdu and English. 

‘Gramin Howrah’ or ‘Rural Howrah’ using the traditional Bengali in their regular 

communications. The village dwellers using their regional Bengali is different way. They using 

some local verb, local word, and many other local linguistical diversity. Here we analysis these 

local characteristics we used field survey and comparative study for this analysis.  
  

     লিভফলঙ্গয াড়া ক্ষজরায স্থানী কথযবালা যাঢ়ী ঈবালায ন্তর্যত লর গ্রাভীণ স্তলয ফযদা যাঢ়ী 

ঈবালায ধভযগুলর ালরত  এভন ন। গ্রাভীণ াড়ায বালা যাঢ়ীয বফলষ্ট্যগুলর ছাড়া লনজস্ব লকছু ছা 

যললছ। মা একান্তবালফআ াড়ায গ্রাভীণ ঞ্চলরয কথযবালায লনজস্ব বফলষ্ট্য। অভযা ক্ষেত্রভীোয ভাধযলভ 

ক্ষদলিলছ াড়া ক্ষজরায ফাঙালর ভাজ ভূরতঃ দুলি বালর্ লফনযস্ত। একলি বালর্ অলছ যলকলিক ফাঙালর ভাজ 

মাযা ভূরতঃ বালায  লাভাজা কলয ললি আংলযলজ লভলল একলি বালাযীলত বতলয কলযলছ, তালদয কালছ ফাংরায 

গ্রাভীণ  ঞ্চলরয নযানয ংস্কৃলত  বালাযীলত মলথষ্ট্ লযফতযন  লিলছ। অয একলদলক াড়া গ্রাভীণ  ঞ্চর 

এিলনা তালদয প্রচলরত ক্ষরাকংস্কৃলত  বালাযীলত ফজা ক্ষযলিলছন। এয কাযণ গ্রাভীণ  াড়ায জনর্ন ভূরতঃ 

গ্রাভলকলিক জীফনমান কলযন এফং লযয াা এল ঈলস্থত লর তালদয কালছ তা এিলনা ূণযভাত্রা 

ক্ষাোঁছালন। ফাংরা বালা াোঁচলি ঈবালায নযতভ ‘যাঢ়ী’। প্রাচীনকালর যাঢ় ঞ্চর ফরলত াড়া  

দলেণফলঙ্গয ক্ষজরাগুলরালক ক্ষফাঝাত। ক্ষআ ফ ঞ্চলরয কথয ফাংরা বালালক যাঢ়ী ঈবালা ফরা ল থালক। 

াড়া হুর্লর, ক্ষকারকাতা, নদীা  নযানয দলেণফলঙ্গয ক্ষজরাগুলরলত যাঢ়ীবালায প্রচরন লর এফং যাঢ়ী 

বালায ভূরবফলষ্ট্যগুলর ফজা থাকলর। ক্ষজরাগুলরয ঞ্চরলবলদ লকছু লকছ ুলতলযক্ত স্থালনক বফলষ্ট্য াা মা। 

এআ বফলষ্ট্যগুলর একান্তবালফআ ঐ ঞ্চলরয ভানুললয ভলধয ীভাফদ্ধ। নয ঞ্চলরয লঙ্গ ক্ষলি ক্ষভলর না। 

এআবালফ াড়া গ্রাভীণ  ঞ্চলরয বালায ভলধয এভন লতলযক্ত বফলষ্ট্য ক্ষদিা মা মা নয ক্ষকান ঞ্চলর ফা 

য াড়ায কথযবালায ভলধয প্রা ক্ষভলরনা। এআ লতলযক্ত বফলষ্ট্যগুলরআ অভযা নুন্ধালনয ক্ষচষ্ট্া কলযলছ। 

াড়ায গ্রাভীণ  ঞ্চর ফরলত অভযা ফলর গ্রাভীণ  ঞ্চর ক্ষথলক নাযনা দাযুয ক্ষবাভজুয ল ফড়র্ালছতা, 

ঈদনাযাণুয, অভতা, ফাকী ল ঈরুলফলড়া মযন্ত ঞ্চরলক ধযা ললছ। এআ ঞ্চরগুলরয ভলধয অফায 
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ুযবা  য যললছ অভযা ক্ষগুলরলক ফাদ লদললছ কাযণ ক্ষআ ঞ্চরগুলরলত ফাংরাবালায অয একলি রূ 

ক্ষদিা মা, ভূরতঃ লফাযী  লিী বালায প্রবালফ ফাংরাবালায লনকরূ ফদর  লিলছ কাযণ এআ ফ য  

লল্পাকর না  ক্ষযরয। মাআ ক্ষাক অভযা এিালন াড়ায গ্রাভীণ  ঞ্চলরয কথয বালায কলকলি বফলষ্ট্য 

তুলর ধযলত গ্রয লফা।  
 

     গ্রাভীণ  াড়ায কথযবালা াভানয তীতকালর ‘রুভ’ ফযফহৃত  ক্ষম য াড়ায ‘রুভ’ এয ফদলর ‘রাভ’ 

ফযফহৃত  ক্ষফল। ক্ষকননা ‘রাভ’ ফযফহৃত লিালদয ৃষ্ট্ রূ কথয চলরলতয ভানযরূ ক্ষললছ। তাআ লযয 

ভানুল ‘ফররাভ’ ‘কযরাভ’ ‘ক্ষর্রাভ’ ফরলর গ্রাভীণ  াড়া এিলনা ‘রুভ’ ফযফায কলয ফররুভ, কযরুভ, 

‘ক্ষর্রুভ’ ফরা  এফং দ্রুত ঈচ্চাযলণয ভ এগুলরা লযফলতযত ল ‘ফলু্লভ’ ‘কলু্লভ’ আতযালদ ঈচ্চাযণ ল থালক। 

থযাৎ ‘যং’ স্থলর ‘র’ ল মা। ক্ষভািকথা ‘রুভ’ প্রতযলি এিলনা াড়া গ্রাভীণ  কথয বালা ুলযাুলয ফজা 

অলছ।  

ক্ষমভন— ‘জালনা ক্ষতা ভা বাআলক ফলু্লভ (ফররুভ) জর ড়লছ, আস্কুলর মাস না বাআ শুনলরা না।’  
 

লকন্তু লযয াড়ায ফক্তা ‘রাম্ ’ ফযফায কলয ফরলফন— 
 

ক্ষমভন— বাআলক ফররাভ ক্ষম ফৃলষ্ট্ ড়লছ, স্কুলর মাস না বাআ শুনলরা না।  
 

     ‘প্রলফ কযা’ লথয গ্রাভীণ  াড়ায কথযবালা একলি লফলল লিায ফযফায কযা , ক্ষলি নযত্র ক্ষদিা মা 

না। য াড়ায ভানুল এলি ফযফায কলয না। ‘প্রলফ কযা’ লথয ‘ক্ষধালে’ ফা ক্ষলধালে ফা গ্রাভীণ  ঈচ্চাযলণ 

‘ক্ষোঁলদালে’ ফযফায কযা ল থালক। এআ ‘ক্ষোঁলদালে’ ব্দলি ‘ঝাড়িন্ডী’ ঈবালা কিলনা িলনা ফযফহৃত । 

এআ লিালিয অফায কারানুমাী ফযফালযয রূ লবন্ন ল থালক। ক্ষমভন— 
 

(১) ক্ষিাকায ভলনয ভলধয ব ক্ষোঁলেলছ। (ফতযভান কার)  

(২) ক্ষিাকায ভলনয ভলধয ব ক্ষোঁলধালে। (বলফলযত কার)  

(৩) ক্ষিাকায ভলনয ভলধয ব ক্ষোঁলেলছর। (তীত কার)  
 

     থযাৎ এআ লিাদলিয ফযফায গ্রাভীণ  াড়ায কথযবালা গুরুত্বূণয  ফহুর ফযফহৃত লিাদ লালফ 

ফযফায কযা ল থালক। লকন্তু য াড়ায কথয বালা এআ লিাদলিয ফযফায প্রা ক্ষনআ। তাযা ‘ক্ষিাকা’ 

ব্দলি ‘বদ্র’ ব্দ লালফ ক্ষদলি এফং এয ফযফায প্রা কলযআ না ফযং ক্ষিাকায স্থলর ‘ফাফু’ ব্দলি ফযফায কলয 

থালক। ক্ষমভন— 
 

(১) ফাফুয ভলনয ভলধয ব ঢুকলছ। (ফতযভান কার)  

(২) ফানুয ভলনয ভলধয ব ঢুলকলছ। (বলফলযত কার)  

(৩) ফাফুয ভলনয ভলধয ব ঢুলকলছর (তীত কার)  
 

     লনলক ‘ঢুকলছ’ ‘ঢুলকলছ’ লিাদগুলরলক লষ্ট্ লথযয ক্ষদযাতক ক্ষবলফ ‘প্রলফ কযলছ’ ‘এললছ’, 

‘এললছর’ অলছ’ প্রবৃলত কারানুমাী লিায ফযফায কলয থালক। ক্ষমভন— 
 

ফাফুয ভলনয ভলধয ব প্রলফ কযলছ।  

থফা  

ফাফুয ভলনয ভলধয ব অলছ।  
 

ুতযাং াড়ায গ্রাভীণ  ঞ্চলরয কথযবালায লনজস্ব এআ যীলতলি এিলনা ফযফহৃত  ূণযভাত্রা।  
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     ‘ফরা’ লথয ‘কআলছ’ লিালিয ফযফায গ্রাভীণ  াড়ায কথয বালায ফযাক ফযফহৃত । য াড়ায ললেত 

ভালজ ‘ফরা’ লথয ফলরলছ ফযফায ল থালক। কারানুমাী ‘কা’ ব্দলিয ফযফায ক্ষদিা মা গ্রাভীণ  াড়ায 

কথযবালা। ক্ষমভন— 
 

(১) ক্ষতাভালক কআলছ মাফ না অলভ। (ফতযভান কার)  

(২) ক্ষতাভালক কআলছরাভ ক্ষতা মাফ না অলভ। (তীত কার)  

(৩) ক্ষতাভালক কআফ ফলর ক্ষবলফলছরুভ অলভ মাফ না। (বলফলযৎ কার)  
 

     ‘কআলছ’ ‘কআলছরাভ’ ‘কআফ’ আতযালদ ব্দ ‘কা’ ক্ষথলক এললছ। ‘ফরা কা’ একলি ব্দফন্ধ কথা একলত্র 

ফযফহৃত । ক্ষমভন— 
 

 ফরা কা ক্ষনআ একদভ চলর এলর।  
 

     এআ ‘ফরা’ অয ‘কায’ থয লকন্তু একআ। ‘ফরা’ ক্ষথলক ‘ফলরলছ’ ‘ফলরলছরুভ’ ফরফ, এফং ‘কা’ ক্ষথলক 

‘কআলছ’ কআলছরুভ’ ‘কআন’ একআ লথয প্রমুক্ত লকন্তু গ্রাভীণ  াড়ায জনর্ণ ‘ফরা’ ক্ষথলক ‘কা’ ক্ষফল ফযফায 

কলযন এফং এলি গ্রাভীণ  াড়ায কথযবালায লফলল বফলষ্ট্য। প্রঙ্গত- ফরা দযকায ‘কা’ ধাতুয ক্ষমালর্ 

লিালদয ৃলষ্ট্ ূফযফলঙ্গয কথযবালায বফলষ্ট্য মলদ ক্ষিালন কআলছ না ফলর ‘কআল’ থযাৎ ‘ছ’ ক্ষক ‘স ’ ঈচ্চাযণ 

কযা ।  
 

     ‘িাঙালনা’  িািালনা’ এআ দুলি লিাদ গ্রাভীণ  াড়ায কথয বালা ভান্তযার বালফ ফযফহৃত ল থালক। 

‘যালন্ডর িািালনা’ ‘ভাযী িািালনা’ ক্ষমভন ফরা ল থালক ক্ষতভলন ‘ছলফ িাঙালনা’ ‘িযং িাঙালনা’ (িযং ভালন 

লিলনয বতলয স্থাী  য)। ‘গুভলি িাঙালনা’ াাাল ফযফহৃত । মলদ দুলি লব্দয থয প্রা একআ। ক্ষমভন— 

দুর্যা ূলজা যালন্ডর িািালনা লে ক্ষআ যালন্ডলর ভাুরুললদয ছলফ িাঙালনা লফ।  
 

     গ্রাভীণ  াড়া ভূরত কৃলললনবযয। যলফ লযয াাাল িালযপয তাযা চালফা কলয থালক। এফং ক্ষআ 

চালফালয জনয দযকায জলভলক ঈমুক্ত বালফ বতলয কযা। ‘লযািয’ ব্দলিলক ংলেল ‘াি’ ফলর ফযফায 

কলয গ্রাভীণ  াড়া। এআ ‘াি’ ক্ষকফর ‘ালড়’ক্ষক ‘াি’ কলয যািা লথয ন। জলভয ভালিলক ঈমুক্তবালফ বতলয 

কযালক ‘াি’ ফলর থালক। থযাৎ নতুন ালড় ক্ষমভন বাোঁজ কলয ফা ‘াি’ কলয যািলত  তায নতুনত্ব ফজা 

যািায জনয ক্ষতভলন জলভলক ‘াি’ কযলত  ভালিয ঈফযযতা ফৃলদ্ধয জনয। ক্ষমভন— 
 

-- িুলক কাড়িা াি কলয ফালে ক্ষযলি ক্ষদ ক্ষতা ভা।  

-- ক্ষতভলন চাললয জলভয ক্ষেলত্র ফযফহৃত  ‘াি’ ব্দলি।  

-- জলভলত ক্ষিার ায লদল াি কযরুভ তফু পর বালরা র না।  
 

     এিালন ‘ক্ষিার’ (িআর) ায লদল জলভলক ঈমুক্ত কযা লর চাল কলয পর অানুরূ লন। এআ লথয 

ক্ষদিা মা ‘াি’ ব্দলিয ফহুলফধ ফযফায মা একান্তবালফআ গ্রাভীণ  াড়ায কথয বালা বফলষ্ট্য। এআ চাললয 

জলভয প্রলঙ্গআ অয একলি লিাদ অভযা ক্ষললছ ক্ষমলি একভাত্র গ্রাভীণ  াড়ায চালী লযফাযআ এয থয 

জালন। ক্ষলি র ‘িুোঁিলনা’। চাল ল মাফায য জলভয ভালিলক ক্ষকাদালরয াালময ালয কলয ঈরলি ক্ষদফায 

স্থানী দ্ধলতলক ফলর ‘িুোঁিলনা’। জলভলত থালক  া াতা, ঈলে লদলর ক্ষগুলর চাা লড় লচ লর্ল বজফযায 

বতযী কলয মা জলভয ঈফযযতা লক্ত ফাড়া। অভযা নুন্ধান কলয ক্ষদলিলছ ‘ ুোঁিালনা’ ব্দলি অলর ‘কুিালনা’ 

চরলত কথা ‘কুিলনা’ ব্দ ক্ষথলক অর্ত। ‘কুিালনা’ ফা ‘কুিলনা’ লব্দয থয ‘িুকলযা কলয কািা’ ক্ষমভন ‘িড় 

কুিালনা’ থযাৎ ‘িড়’ ফা লফচালরলক িুকলযা কলয কািা লকংফা ‘ফলজ কুিালনা’ লথয লিলক িুকলযা কলয কািা 

লথয ফযফহৃত কযা ল থালক। ক্ষতভলন জলভয ভালিলক ক্ষকাদালরয াালময িুকলযা কযা ল থালক ফলরআ ক্ষফাধ 

 ‘কুিালনায ভলতা’ িুোঁিালনা ব্দলিয প্রলার্ কযা ল থালক। ‘কুিলনা কািা’ ফয লিলক িকুলযা কলয কািা 

লথযআ একভাত্র ফযফায কযা ল থালক। এিালন ‘কুিলনা’ লথয ফলজ বাফা লর তা ন কুিলনা লথয িুকলযা 
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কলয কািা থযলকআ ক্ষফাঝা মলদ ‘দাোঁলড়ল’ ালিল প্রবৃলত লিালদযাতক ব্দগুলর গ্রাভীণ  াড়ায প্রচলরত 

কথযবালায ছাোঁলদ লবন্নযকভ ঈচ্চালযত । এআ যীলতলি ক্ষকফর গ্রাভীণ  াড়ায কথয বালালতআ ক্ষদিা মা।  
 

 দাোঁলড়ল > দাোঁআলড়য  

ালিল > াট লিয   
 

ক্ষমভন— ক্ষতাভায জনয লনকেণ ধলয দাোঁআলয য অলছ। ভা ক্ষতাভায জনয লভলষ্ট্ াট লিয লদলরা।  
 

     যাঢ়ী ঈবালায ভানয রূল দাোঁলড়ল, ‘ালিল’ প্রচলরত লর াড়ায গ্রাভীণ  বালা এগুলর লনজস্ব বলঙ্গভা 

 যীলতলত ঈচ্চালযত  ফযফহৃত ।  
 

     াড়ায গ্রাভীণ  কথযবালা লকছু লকছু স্থালন ভাপ্রাণ ধ্বলনয ম্পূণয লফলরা  লি থালক। ‘হ্ ’ ধ্বলনলি ঈচ্চালযত 

 না। ক্ষমভন— 
 

 নযলং – নযলং  

 ভাকড়দ – ভাকড়দ  
 

ক্ষমভন—ভাকড়দ ক্ষথলক ফাল ঈলে নযলং দত্ত কলরলজ ক্ষর্রুভ কার।  
 

     াড়ায গ্রাভীণ  কথযবালা নালকযবফন  লি লনক স্থান নাভ ঈচ্চাযলণ মা য াড়ায কথযবালা ক্ষদিা 

মা না। ক্ষমভন— 
 

 অিুর > অোঁদুর (াড়ায একলি প্রাচীন  ফলধযষ্ণু জনদ)  

 চিুয > চাোঁদুয  
 

অফায ‘ুোঁআরযা’ ‘দুআরযা’ আতযালদ স্থান নাভ স্বাবালফক ঈচ্চাযণ কযলর লনক ক্ষেলত্র ‘É’ পরায ঈচ্চাযণ  না— 
 

ুোঁআরা, দুআরা আতযালদ ঈচ্চাযণ কলয থালক।  

ক্ষকান ক্ষকান ক্ষেলত্র লব্দয ক্ষলল থাকা ‘ীী’ (ই) ঈচ্চাযণ ক্ষথলক ফাদ লদল ক্ষদ  লনজস্ব বলঙ্গভা ঈচ্চাযণ কলয 

থালক। ক্ষমভন— 
 

 ধূলরালর্াড়ী > ধলুরালর্াড়  
 

লনকলেলত্রআ স্থান নাভলক ংলেপ্ত কলয ফরা গ্রাভীণ  াড়ায ভানুললয বযাল লযণত ললছ। ক্ষমভন— 
 

 ারলকা > ারলক  

ফড়র্ালছা > ফড়লর্ছ  

 লফন্নাড়া > ফনযাাড়া  

 ঝারুাযলফয > ক্ষঝলরলফয  
 

     গ্রাভীণ  াড়ায কথয বালা নাকালিত স্বযঙ্গলত ক্ষদিা মা। ক্ষমিালন স্বযঙ্গলত (Vowel Harmony) না 

লরআ বালরা ত। লফললত স্থান নালভয ক্ষেলত্র এআ প্রফণতা লনক ক্ষফল। ক্ষমভন— 
 

 ক্ষডাভজুয > ডুভজুয                            ভনা > ভলনাা  

 যা ফুয > যা ুফুয                           ফ্ল্যাি > ক্ষপরাি  
 

মলদ স্থানীলেলত্রআ এগুলরা ফযফায , ক্ষরিায ভ অর রূলিআ ক্ষরিা । 
 

গ্রাভীণ  াড়ায কথয বালা স্বযঙ্গলতয ভলতা ফযঞ্জনংর্লত ফা ভীবফন ক্ষদিা মা স্থানী ঈচ্চাযলণ। ক্ষমভন— 
 

 নাযনা > নান্না  
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 িনযান > িন্নান  
 

‘নাযনায ফাফা ঞ্চানি িুফ জাগ্রত’ ফরলত লর্ল প্রা কলরআ ফলর ‘নান্নায ফাফা ঞ্চানি িুফ জাগ্রত।’  
 

স্থাননালভয ংলেপ্ত ঈচ্চাযণ গ্রাভীণ  াড়ায কথযবালায একলি যীলত লর ফযলেলত্র তা ালরত লন। ক্ষমভন— 
 

 ঈরুলফলড়া > ঈরুলফড় লর তায ালয গ্রাভ ফাঈলড়া  
 

লকন্তু ‘ফাঈলড়’ লন স্থানী কথয বালা ফাঈলড়াআ যল ক্ষর্লছ।  
 

একআবালফ ফড়র্ালছা > ফড়লর্ছ্  লর ঢাকুলযা ক্ষথলক ‘ঢাকলয’ লন। একআ যল ক্ষর্লছ।  
 

     লনকলেলত্র লমার্ফা ধ্বলন ‘ীং’ নাকালিতবালফ লব্দয ভালঝ এল ব্দভধযস্থ ‘ক্ ’ ধ্বলনয স্থালন ফল 

মা এফং ‘ক’ ধ্বলনয স্থালন ফল মা এফং ‘ক’ ুলযাুলয ভৃত ল মা এফং ‘ীং’ এয ঈচ্চাযণ ল থালক 

স্থানী গ্রাভীণ  াড়ায কথযবালা। ক্ষমভন— 
 

 কাোঁকড়া > কাোঁীংড়া (লকাথা ক্ষকাথা ‘ক্ষকংড়া’  ফযফহৃত )  

 ফাোঁকড়া > ফাোঁীংড়া  
 

     ফযলক্তনালভয ক্ষলল ‘ন্ত’ থাকলর াড়ায গ্রাভীণ  কথযবালা তায ঈচ্চাযণ ুলযাুলয  না। ‘ত’ ফাদ লদল 

নাভলি ঈচ্চাযণ কযা ল থালক। ক্ষমভন— 
 

শ্রীকান্ত > শ্রীকান (গ্রালভয ঈচ্চাযলণ ‘লকান’ ল মা)  

শ্রীভন্ত > শ্রীভন (লফলকলর লভনলদয ফালড় মাফ – এবালফ ফরা )।  
 

     লনকলেলত্র ব্দভধযস্থ ভাপ্রাণ ধ্বলন ‘হ্ ’ ক্ষরা া ক্ষকফর ন তায ালথ মুক্ত থাকা স্বযধ্বলনলি ফরুপ্ত 

ল মা ালয স্বযধলনয প্রবালফ। পলর ভূরব্দলি দারুণবালফ ংলেপ্ত ল মা  লফকৃতবালফ ঈচ্চালযত । 

ক্ষমভন— 
 

 ফরুালি > ফরুঈলি (ফা ‘ক্ষফারঈলি’ এলকফালয প্রতযন্ত ঈচ্চাযলণ)  
 

     এিালন প্রকৃতব্দ ‘ফরুালি’ (লডাভজুয ব্ললকয একলি ফলধযষ্ণু গ্রাভ) লকন্তু স্থানী ঈচ্চাযলণ ক্ষলি লফকৃত  

ংলেপ্ত ল ‘ফরুঈলি’ ফা ‘ক্ষফারঈলি’ ল ক্ষর্লছ। ক্ষদিা মালে ‘’ ভাপ্রাণ ধ্বলনলি তায ালথ থাকা ‘অ’ কযধলন 

লভত রুপ্ত ল ক্ষর্লছ এফং তায স্থলর ‘স্বযঙ্গলত’ ল ‘ঈলক্ত’ ললছ এফং প্রকৃত ব্দ ফরুালিয স্থলর গ্রাভীণ  

ঈচ্চাযণ দাোঁলড়ললছ ‘ফরুঈলি’।  
 

 অফায ক্ষকাথা ফযঞ্জনলরা  নালকযবফন স্বযঙ্গলত  লিলছ ক্ষকান ক্ষকান ব্দ ঈচ্চাযলণয ভ। ক্ষমভন— 

 ফাভুনর্ালছ > ফাোঁআর্ালছ  

 ক্ষলরঞ্চা > লোঁনলচ  
 

     ‘ঝ’ এয ঈচ্চাযণ লনক ভআ ‘য’ এয ঈচ্চাযণ ল দাোঁড়া। স্থানী কথযবালা ‘ঋ’ এয জলির ঈচ্চাযণ ফাদ 

ক্ষদা ল থালক। ক্ষমভন— 
 

 ভৃলর্র > লভযলর্র (ভাছ লফলল)  

 হৃলললক > লযলললক  
 

এিালন দুলি লব্দয ক্ষেলত্রআ ‘ঋ’ এয মথাথয ঈচ্চাযণলক ব্রাতয কলয ‘য’ ক্ষক ঈচ্চাযণ কযা ললছ। ক্ষমভন— 
 

‘হৃলললক ফাজায ক্ষথলক ভৃলর্র ভাছ লকলন এলনলছ’। ফাকযলি স্থানী ঈচ্চাযলণ এবালফ ফরা ।  

‘লযলললক ফাজায ক্ষথলক লভযলর্র ভাছ লকলন এলনলছ।’  
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     স্তযথযক লথয ‘না’ এয ফযফায াড়ায গ্রাভীণ  কথয বালা একিা ফৃৎ ংল ফযফহৃত । যাোঁ ক্ষফাঝালনায 

জনয ‘না’ ব্দলিয ফযফায ক্ষদিালনা । এফ ক্ষেলত্র ‘না’ ব্দলি লিায ূলফয ফল কদালচৎ লয ফযফহৃত । 

ক্ষমভন— 
 

অলভ লক ক্ষতাভা ক্ষমলত না কলযলছ। (থযাৎ লনললধ কযা লন)   

অফায  

তুলভ ক্ষতা অভা তযার্ কযলর না। (ফজযন কলযলন লথয)  
 

     ফয এ প্রফণতা গ্রাভ য প্রা ফযত্র ক্ষদিা মা। ‘ভাআলয’ (ভা ক্ষভলয ব্দলি াড়ায গ্রাভীণ  ঞ্চলর প্রচলরত 

থাকলর লয এয স্থলর এিন ‘ন র্ড’ ফরলছ ফযাক ফযফহৃত ল ‘ভাআলয ফরলছ’ ব্দলিলক প্রা বুলরল 

লদললছ।   
 

     াড়া ক্ষজরায গ্রাভীণ  কথযবালা ভাপ্রাণ ধ্বলন ল্পপ্রাণ কলয ঈচ্চাযণ কযায একিা প্রফণতা থালক। এিা ক্ষম 

ক্ষকফর ললেত ঈচ্চাযলণ ক্ষদিা মা এভন ন, লনক ভ ললেত ফযলক্ত এআ ধযলণয ঈচ্চাযলণ ালভর । 

াড়ায দপযুয ফড়র্ালছা, ঝাোঁড়দ আতযালদ ঞ্চলরয ললেত ঈচ্চাযলণ লনক ভ এআ লযফতযন চযাচয 

ক্ষদিা মা। মথা— 
 

 কাোঁোর > কযাোঁিার (লরলিত লর লফ ‘ক্ষকোঁিার’)  

 লিলব > লিলফ,  

 রালে > রালি প্রবৃলত।  
 

     ক্ষেত্রভীোয ভ অভযা এ ক্ষদলিলছ প্রতযন্ত জনলদ ‘ম্ ’ এআ নালকয ধ্বলনলি ঈচ্চাযলণয ভ ‘ব্ ’ 

ধ্বলনলত লযণত  এফং নালকযীবফন  লি থালক। গ্রীষ্মকারীন পর ‘অভ’ ব্দলিলক প্রতযন্ত ঞ্চলরয ভানুললয 

লজহ্বা ‘অোঁয’ কলয ঈচ্চাযণ কলয থালক। থযাৎ ‘অভ’ > অোঁয রূল ঈচ্চালযত । ক্ষডাভজুয ব্ললকয প্রতযন্ত 

গ্রাভগুলরলত এআ ঈচ্চাযণ প্রফণতা ক্ষদিা মা। ফযাকযণর্ত লদক ক্ষথলক ক্ষদিলর ক্ষদিা মা ‘ভ’ এআ নালকযধ্বলন 

ক্ষরা ক্ষললছ এফং ূফযফতযী স্বযধ্বলনয নালকযীবফন  লিলছ এফং ‘ম্ ’ এয ূনযস্থান ূযণ কযায জনয ূফযফতযী 

ল্পপ্রাণ ধ্বলন এল ফল। এআযকভ বালফআ নযত্র অভযা রেয কলযলছ এআ যীলতলিয ফযফায। মথা— 

ক্ষরলভালনি > নযাোঁলফলনি  
 

     ‘ল্ ’ ক্ষক ‘ন্ ’ ঈচ্চাযণ যাঢ়ীয ভুিয একলি বফলষ্ট্য। লকন্তু এিালন এআ াধাযণ বফললষ্ট্যয লঙ্গ লঙ্গ অয একলি 

বফলষ্ট্য ক্ষদিা মালে। থযাৎ নালকয ফযঞ্জলনয ক্ষরা ল ূফযফতযী স্বযধ্বলন নুনালক লে থযাৎ নালকযীবফন 

 লিলছ এফং ‘ভ’ এয বাফ ূযণ কযলত ূফযফতযী ল্পপ্রাণ ধ্বলন ‘ফ’ এয ঈলস্থলত ক্ষদিা মালে। এআ বফলষ্ট্যলি 

াড়ায ফ গ্রাভীণ  কথয বালা ক্ষদিা মা না। ফতযভালনয ললেত প্রজন্ম এআ ধযলনয ঈচ্চাযণ এলড়ল চলর। 

লকন্তু প্রাচীন ফস্ক ফস্কযা এিলনা এআবালফ কথা ফলর থালক।  
 

     লনকলেলত্র ক্ষদিা মা ‘ব্দভধযস্থ’ ‘ব্ ’ ফা ‘ি’ ধ্বলন ক্ষরা া এফং ‘ব্ ’ ফা ‘ট ’ ধ্বলনয ূফযফতযী স্বাধীনবালফ 

থাকা স্বযধ্বলনলি ক্ষজায লদল ঈচ্চালযত । মথা— 
 

লিঈফ রাআি > লিঈ রাআি 

নাআি লডঈলি > নাআ লডঈলি  
 

     াড়ায গ্রাভীণ  ঞ্চলরয কথযবালা রেয কযা মা, লব্দয ক্ষলল স্বযধ্বলন মুক্ত ফা লফমুক্ত ক্ষমবালফআ থাক 

তায ক্ষরা ল মা। মথা— 
 

কড়াআ > কড়া  

চযাোঁিাআ > চযাোঁিা (নাযলকর াতা লদল ফানালনা ফায অন লফলল)  
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ললযলত > ললযত  

ফরাআ > ফরা  
 

কিলনা কিলনা ক্ষদিা মা এআ লনলভয ফযলতিভ অলছ লনক। ক্ষমভন— 
 

 ভযাআ > ভযা লন। (ভযাআ থযাৎ ধালনয ক্ষর্ারা)।  
 

     লনক ভ গ্রাভীণ  ঈচ্চাযলণ দুলি ভধ্বলন একলি লব্দ াাাল ফস্থান কযলর দুলি লভলর একলি 

ফযঞ্জনধ্বলনলত লযণত  এফং ঈচ্চাযলণ একলিআ ‘ধ্বলন’ ঈচ্চালযত । মথা— 
 

 লভল্কলকক > লভলল্কক  
 

     অফায ক্ষকান ক্ষকান ব্দলক ঈচ্চাযলণয ভ ক্ষদিা মা মুক্ত ফযঞ্জলনয লঙ্গ থাকা নালকযধ্বলন ক্ষরা া 

এফং ূলফযয ধ্বলনলি লফকৃত থালক। মথা— 
 

 ক্ষপ্রলি > ক্ষপ্রলত  
 

     ক্ষকান ক্ষকান ঞ্চলর ব্দভধযস্থ ‘আ ্’ কায ক্ষরা া এফং তায পলর তায লঙ্গ থাকা স্বযধ্বলনলি ৃথকবালফ 

ঈচ্চালযত । মথা— 
 

 লভলদানা > লভআদানা  
 

(ফধযভালনয লভলদানা ীতালবার্ িুফ লফিযাত। ফাকযলি ফরায ভ লভলদানা ন ঈচ্চাযণ কলয ‘লভআদানা’।)  
 

     ক্ষকাথা ক্ষকাথা ব্দভধযস্থ ফযঞ্জনধ্বলনয লঙ্গ থাকা মুক্ত স্বযধ্বলন ক্ষরা া। এফং ফযঞ্জনধ্বলনলি ক্ষজযালযয 

লঙ্গ ঈচ্চালযত  (থযাৎ শ্বাা াত লড়)।  
 

 চলকালরি > চক্ লরি  
 

ঈদাযণ : ফুলড়ভায চক্ লরি ক্ষফাভ িুফ লফিযাত।  

(লফাভ থযাৎ ‘ফভ’  ক্ষক ‘’ ঈচ্চাযণ যাঢ়ীয একলি প্রধান বফলষ্ট্য)  
 

     াড়ায জর্ৎফল্লবুয  অভতা ব্ললকয লফলবন্নগ্রালভ নঞ থযক ব্দ লালফ ‘না’ এয স্থলর ‘ক্ষন’ ফযফায কলয 

থালক। প্রতযে ফা লযাে দুআ বালফআ ‘ক্ষন’ ফযফায রেয কযা মা। ঈত্তভ ুরুল, লকংফা প্রথভ ুরুল ফলেলত্রআ 

এভন ফযফায অলছ। মথা— 
 

‘অভায ড়া লন তাআ আস্কুলর মাফ না’। মিন ফক্তা লনলজআ লনলজয ফক্তফয ফরলছ তিন ‘ক্ষন’ ফযফায ক্ষদিা মা 

অফায মিন ফক্তা লনলজয ম্পলকয না ফলর লযয ম্পলকয ফলর থযাৎ যালথয ফলর তিন নঞ থযক লালফ 

‘ক্ষন্ ’ এয ফযফায ক্ষদিা মা। মথা— 
 

 ‘যালভয ড়া লন তাআ ড়লত অললন (ফা অললন)।  
 

এবালফআ ‘ড়া ালযলন’ ‘র্ান কলযলন’ বাত িালন’ ফযফায ল থালক।  

াড়ায গ্রাভীণ কথয বালা ক্ষমৌলর্ক লিায ‘না’ ফাচক লথয ‘ক্ষন’ য ফযফায অলছ।  

কযা লন, ধযা লন, াড়া লন (অভাড়া লন)।  
 

     াড়ায ঞ্চর লফললল ক্ষদিা মা ‘ছাোঁচ’  ‘ক্ষছোঁলচা’ ব্দ দুলিয ফযাক ফযফায অলছ। ‘ছাোঁচ’ লকন্তু ‘dise’ লথয 

ফযফায কযা  না। এয ফযফালযক থয একযকভ ন। এয ফযফায ক্ষেত্রলফললল লফলবন্ন থযলদযাতক। ক্ষমভন— 
 

(১) ছাোঁচ ক্ষিারা – থযাৎ ক্ষতর না লদল ালত্রয ভলধয লকছ ুবাজা কযা।  

(২) ছাোঁচ ক্ষাড়া – থযাৎ ক্ষতর না লদল ক্ষফল কলয ুলড়ল ক্ষপরলর।  
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(৩) ছাোঁচ তরা – থযাৎ ক্ষমিালন িালরয জর লড় ফালড়য াভলন ক্ষআ ঞ্চরলিলক ক্ষফাঝা। (গ্রালভয ক্ষফলযবার্  য 

িালরয  চাযফারা ধযলনয। ফৃলষ্ট্য জর াভলনয লদলক ঈোলন এআ চার ক্ষফল লড়। ক্ষিানলক ছাোঁচতরা ফলর। 

‘ক্ষিারা’ অয ‘িালর’ এক লর ‘ক্ষিারা’ ব্দলি যান্নায াত্র ফা বাজা কযায াত্রলক ক্ষফাঝা এভনকী লিয 

ক্ষিাালক ক্ষফাঝা মথা— 
 

 রাঈলয ক্ষিারা াোঁচলপাড়ন লদল ছাোঁচ ক্ষিারা বাজলর বালরা ক্ষিলত ।)  
 

     লযেন্ন ফা লনললদ্ধ স্থান লথয ‘ছাোঁচ’ এয ফযফায অলছ তলফ তা একলি লফলল স্থালনয ক্ষেলত্রআ ফযফহৃত 

।  
 

‘ছাচতরা অোঁতরা’ কযলর যীয িাযা লফ না ক্ষতা কী লফ।  

এআ ‘ছাোঁচতরা অোঁতরা’ ব্দফন্ধলিয ফযফায অলছ ফার্ধাযা লালফ।  
 

     ‘ক্ষছোঁলচা’ ব্দলিয প্রলার্ অলছ একলি লফলল লথয। থযাৎ ‘ছাোঁচ’ তরা থাকা লফলল ধযলনয ক্ষপ্রিীলক ডাকা 

 এআ লব্দয ধাযা। গ্রালভয প্রতযন্ত ভানুললয ধাযণা ‘ক্ষছোঁলচাললত’ থালক ছাোঁচতরা, তাআ তাযা ন্তানালদ করলক 

বযন্ধযা ‘ক্ষছোঁচতরা’ ক্ষমলত লনললধ কলয। (অভালদয ভলন  চালরয ফ ক্ষনাংযা ফৃলষ্ট্য ভ এআ স্থালন ধুল 

এল জভা । তাআ এআ স্থালন ক্ষযার্জীফাণ ুথাকলত ালয। ক্ষলিলকআ গ্রাভয ধাযণায লবজ্ঞতা ক্ষথলক ‘ক্ষছোঁলচাললত’ 

ফরা ললছ। 
 

     গ্রাভীণ  ঞ্চলর ‘ভিকা’ ব্দলিয ফহুলথযয ফযফায ক্ষদিা মা। ‘ভিকা’ ভালন ঈলয থাকা এক ধযলনয 

লত্রবুজাকায িালরলক ক্ষমভন ক্ষফাঝা ক্ষতভলন ‘ভিকা ভাযা’ লথয ক্ষজলর্  ুভালনায বান কযালক ক্ষফাঝা। ক্ষমভন— 
 

 (১) কারলক হুনুভালন দুলিা ভিকা (লিারা) ক্ষবলঙ লদললছ।  

 (২) ভিকা ক্ষভলয লড় ফ কথাআ শুলনলছ যলভ।  
 

     ‘মজ্ঞ’ ব্দলি যাঢ়ীলত ‘মগ লর্া’ লালফ ঈচ্চালযত লর াড়ায গ্রাভীণ  ঞ্চলর ফলেলত্র এলি ালরত  

না। ‘মজ্ঞ’ ব্দলি ‘ক্ষমালর্’ ঈচ্চালযত । ফয এলি একলি লব্দয ক্ষেলত্রআ ফযফহৃত — 
 

 মজ্ঞডুম্বুয > ক্ষমালর্ডুভুয।  
 

(‘ক্ষমাগ লর্’ ক্ষদত্তা  ক্ষম ডুভুয এআ ক্ষমাগ লর্ ক্ষথলকআ ‘ক্ষমালর্’ এললছ)  
 

     লনক প্রচলরত ব্দ গ্রাভীণ  াড়ায কথয বালা ফযাকবালফ ফযফহৃত  এিলনা। ললেত ললেত 

লনলফযললল কলরআ ফলর থালক এআ ব্দগুলরা। এগুলর গ্রাভীণ  াড়ায কথয বালায ম্পদ।  
 

 ফলনদ – ফালড়য লবত  

কঙ্কা – রারনলি াক  

 র্াোঁদার – র্ন্ধলবদালর  

 ভুে – ভৃতলদ  

 ভুেপযা – ক্ষডাভ ফা ভৃতলদ ফনকাযী  

 র্ায – জরফাী তথা ীভানা লনণযাক নারা 

 আলি – লোঁলড়  

ক্ষকোঁলদর – করায কাোঁলদ  

ক্ষিলকা – করায র্ালছয ক্ষিাা  

াোঁজা – কাোঁচা আলিয র্াদা  

ক্ষতভালন – লতনযাস্তায লভরনস্থর  
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ঝািানা – ক্ষনাংযা ক্ষপরায স্থান।  
 

     াকলি, পলরয নাভ, স্থান  লফলফধ ফস্তুয ঈচ্চাযলণয ক্ষেলত্র স্থানী ঈচ্চাযণ ক্ষদিা মা। মা ভূর ব্দ ক্ষথলক 

ৃথক ল মা।  
 

 ভকাআ > ভক্কা  

 লাযা > যাযা  

 ালজনা > জলন (লকাথা না ফরা )  

 ক্ষোঁাজ > ক্ষোঁজ  

 নালযলকর > নাযলকর (লকাথা নাক্ লকর)  

 লো > ললি  

 ধ্রুফ > ক্ষধালা  

 প্রদী > ললদভ  

 ূময > ুজ্জ  

 ূলণযভা > ুন্নলভ  

 ভাফযা > অভাফলয  

 িআর > ক্ষিার  

 করাআ > কড়াআ  

 ডাক্তায > দাক্তায  

 গ্রণ > ক্ষর্যন  

ঈৎর্য > ঈেুব্বু  
 

     ক্ষকান ক্ষকান দ্রলফযয নাভ একান্তবালফআ স্থানী ব্দ লদল ক্ষফাঝালনা । ক্ষমগুলর াড়ায গ্রাভীণ  ঞ্চলরয 

ফাআলয প্রচলরত ক্ষনআ প্রা।  
 

 ছাোঁলচ কুভলড়া (চারকুভলড়া)  

 ক্ষাোঁা (লচলচলঙ্গ)  

 কুোঁড়ুক (চত্রাক)  

 ক্ষফার (লফাারভাছ)  

 ক্ষরাপুর (যারা পুর) 

 ক্ষফলতা াক (ফাথুা াক)  

 যাোঁকালি ((ািকালে)  

ুরুষ্ট্ু (লযুষ্ট্)  
 

লতলজর াোঁলড় – থযাৎ ক্ষছািাতরা ক্ষাড়া ভালিয ালড়।  

 ি ালি –  লিয অকৃলতয  লি লফলল  

ক্ষিারািুলর – ভুলড় বাজায জনয ফযফহৃত দুলি ভালিয াত্র, ফড়িালক ফলর ‘ক্ষিারা’ ক্ষছাি াত্র ক্ষমিালত ভুলড় বাজা  

ফালরয ঈত্তাল ক্ষলি ‘িুলর’। এআ ভুলড় বাজা প্রলঙ্গ একলি ব্দ। অভযা ক্ষললছ ‘োঁচা’ ব্দলি। ‘োঁচা’ র ভুলড় 

বাজায অলর্ চারগুলরলক ফড় াত্রলিলত ক্ষযলি নাযলকর াতায কালেয াালময নাড়াচাড়া কলয ক্ষনালক ‘োঁচা’ 

ফরা । অয কালিগুলরলক ফরা  ‘োঁচকালে’। এফং এিালন অয একলি ব্দ াআ ‘ফাোঁলদ’। লত্রলকানাকৃলতয 

ঈনালন কালেয জ্বালর মিন ভুলড় বাজা  তিন অগুলনয ল্কা ক্ষথলক ফাোঁচায জনয ক্ষর্াফলযয াালময বতযী কযা 

লফলল অড়ারলক ফরা  ‘ফাোঁলদ’।  

র্ড় কযা – প্রণাভ কযা  
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ধুচনী – চার ক্ষধাফায জনয লফলল লছত্রমুক্ত াত্র।  

জাভফালি – লফলল অকৃলতয ফড় ফালিলক ক্ষফাঝা। (লতর ফা কাোঁায লদলআ াধাযণত বতযী )  
 

     এবালফআ ক্ষদিা মা গ্রাভীণ  াড়ায কথযবালা যাঢ়ী লর লকছু লকছু লনজস্ব অঞ্চলরক বফলষ্ট্য লতলযক্ত 

লালফ যল ক্ষর্লছ, মা গ্রাভীণ  াড়ায কথয বালায লনজস্ব ম্পদ। ূলফয গ্রাভীণ জনদ লছর য ক্ষথলক লফলেন্ন, 

ফতযভালন াড়া ক্ষজরা মথাথয গ্রাভ ফলর লকছু ক্ষনআ, প্রলতলি গ্রাভআ প্রা অধায না  ভপঃস্বর লকংফা ফড় 

লযয লঙ্গ মথাথয বালফ মুক্ত এফং লো দীো ফআ যভুিী ক্ষজনয গ্রাভীণ  কথযবালা ালে তায লবন্নরূ। 

যলকলিক লভশ্রবালায প্রলত িান গ্রাভীণ  ললেতজলনয। ক্ষআ কাযলণ প্রচলরত লফলগুলর লনকলেলত্রআ অয 

ক্ষফল ফযফায কযা লে না, পলর দ্রুত ালযল মালে গ্রাভীণ  ছাোঁদ। এিলনা মাযা ফস্ক প্রাচীনযা ফতযভান তালদয 

ভলধয এিলনা ূণযভাত্রা গ্রাভীণ  বফলষ্ট্যগুলর ফজা অলছ। লত ালয তাযা ললেত এফং ঈচ্চাযলণ লকছুিা 

লষ্ট্ তথাল তাযাআ গ্রাভীণ  াড়ায অঞ্চলরক লতলযক্ত বালাবফলষ্ট্যগুলর ফন কলয চলরলছ।  

 

 
 

লফঃদ্রঃ প্রফন্ধলি ম্পূণযরূল ক্ষেত্রভীো এফং তুরনাভূরক দ্ধলতলত প্রাপ্ত তলথযয ঈয লবলত্ত কলয ক্ষরিা। ক্ষকান 

গ্রলেয াাময ক্ষনা লন।  

 


