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শ্চিভফঙ্গেয ূফগব াঙ্গেয় ভবূশ্চভ ঞ্চঙ্গরয ভবাজুযী বালাবালীঙ্গদয কশ্চথত বালায়
ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রঙ্গণয ধ্বশ্চনতাশ্চিক বফশ্চষ্ট্য : একশ্চি াধাযণ অঙ্গরাচনা
স্বঙ্গদ যঞ্জন ভচৌধুযী
করকাতা, বাযত
Abstract
Bhojpuri community is found in various professional divisions. They are mainly manual labourer
and hard working. They are less educated and most of them are illiterate. They came from the
districts of Bihar, Jharkhand and adjacent Uttar Pradesh. Their position in the scenario of
Dialectical tendency. The young have been accepting the utterance of RARI influence like existing
social customs old colloquial utterance. Inference in relation to illiterate-literate, static-mobile. The
research work will reveal the reality. The mobile have the movement outside their locality and the
static have the movement within their locality. The Dialectical group has been divided into btwelve
divisions. The dialectical age groups-below forty and above forty have accepted the RARI utterance
of their own. The mathematical Calculation of Dialectical mixture group. Ascertainment of gradual
increase of level in West Bengal East-RARI-Dialect. Utterance mobile and static group. Special
characterstic of the tendency in RARI-Dialectical utterance. Becoming older or less in age of
Bhojpuri people; The change of Aspirate and unaspirated sounds in Bhojpuri people. Palatogluttural vowels and unaspirated-voiced-dental-labial sound. Prefix, suffix and in between of word,
open and closed ‘A’ Sound, Gluttural Voice-less unaspirated sound of them. Auto change always in
cerebral sound and the process of Voiced and unvoiced sounds in their dialect. Scenario of
dialectical tendency and formal classification of sound, Proximity, Insertion of Euphony glides ‘Y’
and ‘W’ of the Bhojpuri people are seen. People and their language. Current Sociolinguistic
situation. Syllabic Structure.
Key Words: Bhojpuri Community; Literate and Illiterate; Manners and customs; Spread labial
sound; word formation; Affixes Primary and Secondary; Tendency of word to drop internal ‘r’
and ‘h’; Mobile and immobile; Dialectical tendency; Mathematical calculation of dialectical
blending; Gradual increase in east RARI Dialect; Vervs and verb Morphology; Echo Words;
Reduplication; Basic Syntax.

বাযতীয় অমববালা জাত নফয বালাগুশ্চরয ভঙ্গধয ূফব বাযঙ্গতয বালায ফগুশ্চরআ ভগধী বালা ভগাষ্ঠীয। এআ বালা ভগাষ্ঠীয
ভঙ্গধয ঙ্গে ফাঙরা, ওশ্চেয়া, শ্চভয়া এফং শ্চফবক্ত শ্চফাঙ্গযয বালা ভূ ভগী, ভবাজুযী এফং বভশ্চথরী। ভমগুশ্চরঙ্গক
বালাতাশ্চিকঙ্গদয ঙ্গনঙ্গকআ শ্চফাযী ফঙ্গর একশ্চি বালাঙ্গগাষ্ঠী শ্চচশ্চিত কঙ্গয তায ঙ্গয তায উশ্চফবাগ কঙ্গযঙ্গছন ভবাজুযী, ভগী
এফং বভশ্চথরী শ্চঙ্গঙ্গফ। তঙ্গফ এ শ্চফবাগ ম্ভফত মুশ্চক্তগ্রায নয়। বভশ্চথরী ফাংরা বালায প্রথভ াশ্চতয মুঙ্গগ অধুশ্চনক ফাংরায
ূফবুশ্চয। ভমভন শ্চফদযাশ্চত ফযআ বভশ্চথরী অশ্চদ কশ্চফ শ্চকন্তু তায দাফরীঙ্গক ফাংরা াশ্চঙ্গতযয শ্চিতগণ ফাংরা াশ্চতয
ম্ভাঙ্গযয ভশ্রষ্ঠ ভশ্চণভুক্তায ভঙ্গধয একশ্চি ফঙ্গরআ শ্চচশ্চিত কঙ্গয থাঙ্গকন।
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...... স্বঙ্গদ যঞ্জন ভচৌধুযী
শ্চশ্চিবালা মখন ভদফনাগযী শ্চরশ্চঙ্গক াশ্চতয়ায কঙ্গযঙ্গছ তখন ভথঙ্গকআ—শ্চফায মবন্ত বূ-বাগঙ্গক তায াম্রাজযবুক্ত কঙ্গয
শ্চনঙ্গয়ঙ্গছ। পঙ্গর শ্চরশ্চয নুশ্চিঙ্গত এফং াশ্চতয চচবায বাঙ্গফ ভবাজুযী এফং ভগী ভদফনাগযী শ্চরশ্চঙ্গক অশ্রয় কঙ্গযঙ্গছ অয
শ্চফায যাঙ্গজযয ং ওয়ায় বভশ্চথরীঙ্গক ভদফনাগযী শ্চরশ্চ গ্রা কঙ্গয শ্চনঙ্গয়ঙ্গছ এফং এআ বালাঙ্গগাষ্ঠীঙ্গক শ্চফাযী ফঙ্গর উঙ্গেখ
কযঙ্গত ভচঙ্গয়ঙ্গছন। ভতভশ্চন ড. উদয় নাযায়ণ শ্চতওয়াযী প্রভুখ ভগধী ভ্রং ভথঙ্গক জাত বালাঙ্গগাষ্ঠীঙ্গক দুআবাঙ্গগ বাগ
কঙ্গযঙ্গছন। প্রাচযা এফং ূফবী। এআ ূফবী াখায দুশ্চি বাগ ফাঙরা-ভীয়া এফং ওশ্চেয়া। ফস্তুত ওশ্চেয়া বালায াঙ্গথ ফাঙরায
ম্পকব শ্চভয়ায ভচঙ্গয়ও ঙ্গনক কাঙ্গছয। ংস্কৃশ্চতও ঙ্গনক ভফশ্চ শ্চনশ্চফে। শ্চফস্তৃত অঙ্গরাচনায় বভশ্চথরীঙ্গকও এআ ভগাষ্ঠীঙ্গত
ঙ্গজআ শ্চফঙ্গফচনাধীন কযা মায় শ্চকন্তু এখাঙ্গন ভ শ্চফলঙ্গয় ংমভ ভদখাঙ্গনাআ মথাথব ঙ্গফ। নযশ্চদঙ্গক শ্চশ্চিবালাতাশ্চিকগণ
াধাযণবাঙ্গফ নফয বাযতীয় অমববালায ূফবী ভগধীয ফাংরা-ভীয়া, ওশ্চেয়া ফযশ্চতঙ্গযঙ্গক নয শ্চফাযী বালাগুশ্চরঙ্গক শ্চিুিানী
ফঙ্গর শ্চবশ্চত কঙ্গযঙ্গছন। াভাশ্চজক এফং াংস্কৃশ্চতক বফশ্চষ্ট্য শ্চফঙ্গেলঙ্গণও তাযা ফে-শ্চভয়া এফং ওশ্চেয়া বালাঙ্গক ম্পশ্চকবত
কঙ্গযঙ্গছন। ভআ াঙ্গথ ‘শ্চফাযী’ বালাঙ্গগাষ্ঠীয ভঙ্গধয বভশ্চথরীঙ্গক ‘ফাঙরা প্রবাশ্চফত’ ফঙ্গর ফণবনা কঙ্গযঙ্গছন। এআ বালাতাশ্চিকগণ
াধাযণবাঙ্গফ শ্চিু ভাজ জীফঙ্গন ফযফহৃত ঞ্চাে ফযফাঙ্গযয বফশ্চষ্ট্যঙ্গকও গুরুত্ব শ্চদঙ্গয়ঙ্গছন।
শ্চিভ ফাংরায় জনংখযায বালা শ্চফচাঙ্গয ফাংরাবালীঙ্গদয যআ শ্চশ্চিবালীঙ্গদয ংখযা উঙ্গেখ কযায ভত। শ্চযংখযানগত
শ্চদক শ্চদঙ্গয় ফাংরাবালী জনঙ্গগাষ্ঠীয ভঙ্গধয শ্চশ্চিবালীযাআ ংখযাগশ্চযষ্ঠআ নয় নুাত শ্চফচাঙ্গয শ্চশ্চিবালীযাআ প্রায় এঙ্গদয ঁচাশ্চ
তাং। ভুশ্চবদাফাদ, নদীয়া ও শ্চফবক্ত দুআ চশ্চি যগণা (উঃ ও দঃ) ভজরায়ও ফাঙরাবালী জনংখযায শ্চযভাণ প্রায় ত্তয
রক্ষ। এঙ্গদয ভঙ্গধয প্রায় ঁশ্চচ রক্ষআ শ্চশ্চিবালী। জীশ্চফকায নানা শ্চফবাঙ্গগ এঙ্গদয ভদখঙ্গত াওয়া মায়। তঙ্গফ ভূরত যাঞ্চঙ্গর
এফং ীল্পাঞ্চঙ্গরআ এঙ্গদয ভদখা ভভঙ্গর। এআ শ্চতনশ্চি ভজরায জীশ্চফকায শ্চফবাগ শ্চফচাঙ্গয ভদখা মায় শ্চশ্চিবালী ফাশ্চিাযা ভূরত
শ্রভজীফী। কাশ্চয়ক শ্রভ, কুশ্চরশ্চগশ্চয, শ্চযকা চারাঙ্গনা, ভযর শ্রশ্চভক এফং করযাণী ফা নযানয শ্চল্পাঞ্চঙ্গর কাযখানা শ্রশ্চভক শ্চঙ্গঙ্গফআ
এঙ্গদয ভদখা ভভঙ্গর। ফাশ্চক ং ফযফায় ও নযানয ভায ঙ্গে মুক্ত। াধাযণবাঙ্গফ ভায এআ চশ্চযত্র শ্চফচাঙ্গয এযা স্বল্প
শ্চশ্চক্ষত এফং গশ্চযষ্ঠযাআ শ্চনযক্ষয। নয শ্চদঙ্গক এআ ফ শ্চশ্চিবালীঙ্গদয ফঙ্গচঙ্গয় রক্ষণীয় বফশ্চষ্ট্য ভম, এযা এআ এরাকায় এক
গশ্চযষ্ঠ ং দীঘবশ্চদন, এভন শ্চক শ্চত্র ঁয়শ্চত্র ফছঙ্গযয ফাশ্চিা ঙ্গরও এঙ্গদয াভাশ্চজক শ্চবশ্চত্ত ভমন ম্পূণবরূঙ্গআ জীশ্চফকা
ভকশ্চিক।
শ্চশ্চিবালী জনঙ্গগাষ্ঠীয গশ্চযষ্ঠ ংআ শ্চফায, ঝােখি এফং ংরগ্ন উত্তযপ্রঙ্গদঙ্গয ভজরাগুশ্চর ভথঙ্গক অগত। এআ ফ
ভজরাগুশ্চরয ভঙ্গধয যঙ্গয়ঙ্গছ বাগরুয, ভজঃপযুয, গয়া, াাযাভ, ফাশ্চরয়া, ভগাযক্ষুয, ভবাজুয প্রবৃশ্চত। কথযযীশ্চতঙ্গত এযা
শ্চধকাংআ ভবাজুযী এফং ভদওয়ারী।
ূফববাগীযথী ঞ্চঙ্গরয ভুশ্চবদাফাদ, নদীয়া, উত্তয ও দশ্চক্ষণ চশ্চি যগণায় এআ ফ শ্চশ্চিবালাবালীঙ্গদয ভবাজুযী ভগাষ্ঠীয
ভদখা াওয়া মায়। এঙ্গদয বাশ্চলক প্রফণতা, ফয়, প্রজন্ম, শ্চক্ষা, ভা আতযাশ্চদয শ্চদক ভথঙ্গক ধ্বশ্চনতাশ্চিক বফশ্চষ্ট্য শ্চফঙ্গেলঙ্গণ;
শ্চফশ্চবন্ন ফয়ঃক্রশ্চভক শ্চনযক্ষয এফং াক্ষয ফাচক ভগাষ্ঠীঙ্গদয উচ্চাশ্চযত ব্দগুশ্চরঙ্গত ভম শ্চযফতবন াশ্চধত ঙ্গয়ঙ্গছ তায ধ্বশ্চনতাশ্চিক
কাযণভূ ভদখাঙ্গনায ভচষ্ট্া কযা ঙ্গয়ঙ্গছ। াক্ষয-শ্চনযক্ষয, চর ফা চর ভম ভকান ভশ্রণীবুক্ত ভান না ভকন, ভফশ্চ ফয়ঙ্গয
ফাচক ভগাষ্ঠীযা াভাশ্চজক যীশ্চতনীশ্চতয ভতআ উচ্চাযঙ্গণয ভক্ষঙ্গত্র তীতঙ্গক অঁকঙ্গে যাখঙ্গত চাআঙ্গছন, ল্প ফয়স্কযা উচ্চাযঙ্গণয
ভক্ষঙ্গত্র তাযা ভধযন্থী। প্রাচীন বযাঙ্গক শ্চকছুিা ধঙ্গয যাখঙ্গরও যাঢ়ী প্রবাঙ্গফ উচ্চাযঙ্গণয ভক্ষঙ্গত্র নতুন রূঙ্গক ভভঙ্গন শ্চনঙ্গত
ততিা ম্মত নন। অয চশ্চেঙ্গয নূধ্ববযা থবাৎ ঙ্গক্ষাকৃত নুতঙ্গনযা তাযা ঙ্গনঙ্গকআ প্রাচীন বযা ফজবন কঙ্গয যাঢ়ী
ঙ্গব্দয নতুন রূঙ্গক স্বচ্ছঙ্গি ভভঙ্গন শ্চনঙ্গত যাজী। ভ কাযঙ্গণ ভবাজুযী বালাবালী ফাচক ভগাষ্ঠীঙ্গদয উচ্চাশ্চযত ঙ্গব্দয
ধ্বশ্চনতাশ্চিক শ্চফফতবনশ্চি ফয়ঃক্রশ্চভক ঙ্গয় উঙ্গেঙ্গছ। থবাৎ এআ শ্চফফতবন স্পষ্ট্বাঙ্গফ ভদখাঙ্গত ভগঙ্গর ফয়ঃক্রশ্চভক শ্চনযক্ষয, াক্ষয,
চর ও চর শ্চদক ভথঙ্গক শ্চফচায কযঙ্গরআ প্রকৃত ঙ্গতযয ম্মুখীন ওয়া ম্ভফ ঙ্গফ। মাঁযা প্রঙ্গয়াজঙ্গন ফা শ্চফঙ্গল কাযঙ্গণ
এরাকায ফাআঙ্গয মাফায প্রঙ্গয়াজন নুবফ কঙ্গযন না তাঁযআ চর অয মাঁযা এরাকায ফাআঙ্গয মাতায়াত কঙ্গযন তাঙ্গদয চর
ফঙ্গর ফরা র। প্রশ্চতঙ্গক্ষঙ্গত্রআ ফয় নুমায়ী এআ ভবাজুযী বালাবালী ফাচক ভগাষ্ঠীঙ্গদয ফাযশ্চি বাঙ্গগ বাগ কযা ঙ্গয়ঙ্গছ। (এক)
লাঙ্গিয ঊঙ্গধ্বব শ্চনযক্ষয চর-‘১’; (দুআ) লাঙ্গিয ঊঙ্গধ্বব শ্চনযক্ষয-চর-‘১’; (শ্চতন) লাঙ্গিয ঊঙ্গধ্বব াক্ষয-চর-‘২’; (চায)
লাঙ্গিয ঊঙ্গধ্বব াক্ষয-চর-‘২’; (াঁচ) চশ্চেঙ্গয ঊঙ্গধ্বব শ্চনযক্ষয-চর-‘৩’; (ছয়) চশ্চেঙ্গয ঊঙ্গধ্বব শ্চনযক্ষয-চর-‘৩’;
(াত) চশ্চেঙ্গয ঊঙ্গধ্বব াক্ষয-চর-‘৪’; (অি) চশ্চেঙ্গয ঊঙ্গধ্বব াক্ষয-চর-‘৪’; (নয়) চশ্চেঙ্গয নূধ্বব শ্চনযক্ষয-চর‘৫’; (দ) চশ্চেঙ্গয নূধ্বব শ্চনযক্ষয-চর-‘৫’; (এগাঙ্গযা) চশ্চেঙ্গয নূধ্বব াক্ষয-চর-‘৬’; (ফায) চশ্চেঙ্গয নূধ্বব
াক্ষয-চর-‘৬’।
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শ্চিভফঙ্গেয ূফবগাঙ্গেয় ভবূশ্চভ ঞ্চঙ্গরয ভবাজুযী বালাবালীঙ্গদয কশ্চথত বালায় ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রঙ্গণয
...... স্বঙ্গদ যঞ্জন ভচৌধুযী
১
১
২
২
৩
৩
৪
৪
প্রথভ ভশ্রশ্চণয ভক্ষঙ্গত্র- ,  ;  ,  ;  ,  ;  ,  ফাচক ভগাষ্ঠীঙ্গদয উচ্চাযণ ভভািাভুশ্চি একআ ধযঙ্গণয ভথঙ্গক ভগঙ্গছ।
শ্চকন্তু চশ্চে নূধ্বব ভল চাযশ্চি ভশ্রশ্চণ ৫, ৫ ও ৬, ৬-এয ফাচক ভগাষ্ঠীযা ফাস্তফ প্রঙ্গয়াজঙ্গনয শ্চযঙ্গপ্রশ্চক্ষঙ্গত ঙ্গনকিা
অকশ্চিকবাঙ্গফ যাঢ়ী উচ্চাযণঙ্গকআ শ্চনজস্ব উচ্চাযণ রূঙ্গ প্রকা কঙ্গযঙ্গছ। তাআ প্রথভ অিশ্চি ভশ্রশ্চণয ভক্ষঙ্গত্র একআ উচ্চাযণঙ্গক
অিফায উঙ্গেখ না কঙ্গয একফায ভাত্র উঙ্গেখ কযা ঙ্গয়ঙ্গছ। যফতবী চাযশ্চি ভশ্রশ্চণয ভক্ষঙ্গত্র তাঁযা শ্চকবাঙ্গফ যাঢ়ী উচ্চাযণঙ্গক
নুযণ কঙ্গযঙ্গছ ভিাআ ভদখাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গছ। ১, ১, ২ ২, ৩, ৩, ৪ ও ৪ ফাচক ভগাষ্ঠীযা ভভৌশ্চখক অঞ্চশ্চরক উচ্চাযঙ্গণয
শ্চবশ্চত্তঙ্গত শ্চফশ্চবন্ন ঙ্গদয নভুনা ভদখাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গছ।
 এফং ১ ফাচক ভগাষ্ঠীয ফযফহৃত ঙ্গব্দ ধ্বশ্চন শ্চযফতবন খুফআ াভানয। ভম ধ্বশ্চন শ্চযফতবন খুফআ াভানয। ভম শুধু শ্চযফতবন
ভদখাশ্চচ্ছ তা শুধু ১ এফং ১ ভবঙ্গদয জনয।
১-ফাচক ভগাষ্ঠীয ভুঙ্গখয বালায়, ‚তরআ, ভশ্চযচা, কভরধশ্চন, ভহতাশ্চয, ফসশ্চয, শ্চতর, ঙ্গফর, শ্চঅরকআর, যউঅ, দতুন,
বুর, াতঅ, চভযা, ভযা‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছ দাশ্চদ, দভধযি ও দাঙ্গন্তয কণ্ঠ্য -স্বযধ্বশ্চন কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠযও-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ
২ এয ফুশ্চর ঙ্গয়ঙ্গছ, ‚তঙ্গযাআ, ভভাশ্চযচা, ভকাভরধশ্চন, ভঙ্গাতাশ্চয, ফঙ্গাশ্চয, শ্চতওয, ভাঙ্গফর, শ্চঅরঙ্গকাআল, ভযাউঅ, দতুওঙ্গনা,
ভবাুঙ্গযা, াঙ্গতাঅ, ভচাভযা, ওভযা‛। ১-দযঙ্গদয কশ্চথত ফুশ্চর, ‚অভাওঅস, কঙ্গাভ, ারওঅআন,গওনা, ভাভার,
ভগাভাআন, দওশ্চন, ফওউ, ওাযা, ওউঙ্গনউঙ্গন, ভচাউশ্চথ, ভতাযশ্চ ওরটঙ্গপয, ওযহশ্চন, ওফশ্চন‛ ব্দাফরীঙ্গত ব্দাঙ্গদয ও
ব্দভধযি কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-স্বযধ্বশ্চন কণ্ঠ্য -স্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ১-এয ভুঙ্গখয ফুশ্চর ঙ্গয়ঙ্গছ ‚অভাঅস, কভ, ারঅআন,
গনা, ভার, গভাআন, দশ্চন, ফউ, াযা, উঙ্গনউঙ্গন, চউশ্চথ, তযশ্চ, রটঙ্গপয রশ্চন, ফশ্চন‛। ১-এয ফুশ্চর
’র, ‚উ, উ, চউকা, জাঙ্গনউ, ভঘউযা, গভকউঅ, যউযা, উরটারট, উলানা, কুঅল, শ্চঙ্গরাউশ্চয, উযঙ্গনা‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ
ওষ্ঠয উ-স্বযধ্বশ্চন কঙ্গঠাষ্ঠয ও-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ১-এয ফুশ্চর র শ্চগঙ্গয়, ‚ও, ও, চওকা, জাঙ্গনও, ভঘওযা, গভকওঅ, যওযা,
ওরটারট, ওলানা, ভকাঅল, শ্চঙ্গরাওশ্চয, ওরঙ্গনা‛। ১-এয কথা, ‚ছাওশ্চন, ভকওঅশ্চয, ওকর, শ্চভোআওঅরা, ভগাদাভ,
ভাগআ, শ্চতওর, শ্চগযঅও, ভচাওযাশ্চ, ওলশ্চত‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুশ্চরঙ্গত কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-স্বযধ্বশ্চন ওষ্ঠয উ-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ১ ভফারঙ্গছ,
‚ছাউশ্চন, ভকউঅশ্চয, উকর, শ্চভোআউঅরা, গুদাভ, ুগআ, শ্চতউর, শ্চগরঅউ, ভচাউযাশ্চ, উলশ্চত‛।
১-এয ‚আনঙ্গকর, ভজআঙ্গ, আজশ্চন, আনার, শ্চফঅআল, শ্চচঙ্গযআ, ভারআ, চআরা, আভান, আশ্চতায‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ অশ্চদ, ভধয ও
ঙ্গন্তয তারফয আ-স্বযধ্বশ্চন কণ্ঠ্যতারফয এ-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত শ্চযফশ্চতবত ঙ্গয় ১-এয কথা য় ‚এনঙ্গকর, ভজএঙ্গ এজশ্চন, এনার,
শ্চফঅএল, ভচঙ্গযআ, ভারএ, চএরা, এভান, আঙ্গতায‛। ১-এয ‚এশ্চঙ্গ, একত, এঙ্গজা, ভওএশ্চ, এতওঅয, একয, এশ্চজ,
ফাদযাএন, ভদয, ভদ, ভদশ্চ‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ এ-স্বযধ্বশ্চন আ-স্বযধ্বশ্চনঙ্গক জায়গা কঙ্গয শ্চদঙ্গচ্ছ ১-এ ‚আশ্চঙ্গ, আকত, আঙ্গজা,
ভওআশ্চ, আতওঅর, আকর, আশ্চজ, ফাদযাআন, শ্চদর, শ্চদস, শ্চদশ্চ‛। ১-এয ‚ভকঅশ্চয, শ্চফঅ, গাযশ্চ, নশ্চতঅ, ুকুঅর, দুঅর,
কঙ্গরওঅ, ভাঙ্গযাঅ, ার, শ্চঅল‛ ব্দাফরীঙ্গত কণ্ঠ্য অ-স্বযধ্বশ্চন ংফৃত কণ্ঠ্যতারফয এ-স্বযধ্বশ্চনঙ্গক িান কঙ্গয শ্চদঙ্গয় ১-এ
ভফারঙ্গছ ‚ভকএশ্চয, শ্চফএ, ভগযাশ্চ, নশ্চতএ, ুকুএর, দুএর, কঙ্গরওএ, ভাঙ্গযাএ, ভয, শ্চএল‛। ১-দযঙ্গদয ভুঙ্গখয কথায়
‚াঁনা, ঘুঁিা, ডাঁযা, ভকাঁযা, ভকাঁন, গাঁি, চঁওয, াঁজন, উঁা, কাঁচ, াঁুয়া‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছ ভঘালফৎ ল্পপ্রাণ নুনাশ্চক
ফযঞ্জনধ্বশ্চন স্বাবাশ্চফকবাঙ্গফআ ভরা ভঙ্গয় মাঙ্গচ্ছ ১-দযঙ্গদয ভুঙ্গখ ভুঙ্গখ অয ফঙ্গর, ‚ানা, ঘুিা, ডাযা, ভকাযা, ভকানগাি,
চওয, াজন, উা, কাচ, াুয়া‛। ১-এয কথা র শ্চগঙ্গয় ‚হুভশ্চনঙ্গক, ভযাঙ্গক, ভতাহশ্চনঙ্গক, ভার, উফ, ভতাার, তার,
শ্চরা, অধঅান, চুলা, াতাউশ্চয, শ্চরশ্চ‛ ব্দগুঙ্গচ্ছয অশ্চদ, ভধয ও ঙ্গন্তয শ্বাাঘাতমুক্ত ভতু কণ্ঠ্যনারীয় উষ্ম ভঘালফৎ ফযঞ্জনধ্বশ্চন ল্পপ্রাশ্চণত ঙ্গয় মায় ১-ভদয ভভৌশ্চখক কথা ফাতবায় ‚ভশ্চনঙ্গক, ভযাঙ্গক, ভতাশ্চনঙ্গক, ভার, উফ, ভতাঅর,
তঅর, শ্চরঅ, অধঅঅন, চুলঅ, অতাউশ্চয, শ্চযআ‛।
১-এয ভুঙ্গখয ফুশ্চর ঙ্গচ্ছ, ‚ভগআঅ, অজভ, ভকাযা, যঅ, উশ্চত, ওতশ্চন, উদনা‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছ প্রায়আ
কণ্ঠ্যনারীয় স্পব ঙ্গঘাল -স্বযধ্বশ্চন কণ্ঠ্যনারীয় উষ্ম ভঘালফৎ ভাপ্রাণ ধ্বশ্চনয প্রাণ -কায ফযঞ্জনধ্বশ্চনয িান কঙ্গয শ্চদঙ্গয় ১-এ
ফঙ্গর চঙ্গরঙ্গছ ‚ভগআা, াজভা, ভকাহযা, রা, উশ্চত, ভাতশ্চন, ভাদনা‛। ১-ফাচক ভগাষ্ঠীয ভুঙ্গখ ‚ফাথাশ্চন, ভেকুঅ, ভচাখা,
খশ্চর, তুযথ, ঘুন, বাগজুগশ্চন, ভপনা‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ভাপ্রাণধ্বশ্চনয প্রাণধ্বশ্চন ল্পপ্রাশ্চণত ঙ্গচ্ছ ১-এয ভুঙ্গখ ‚ফাতাশ্চন, ভিকুঅ,
ভচাকা, কশ্চর, তুযত, গুন, ফাগজুগশ্চন, ভনা‛। ১-এয ভুঙ্গখ ‚শ্চং, ভরাংগা ভদাংগা, ভংগর, ভাংগ, তাংশ্চগ, কংধা, ধাংধা,
ঝংকার‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ঙ্গঘাল ভাপ্রাণ নুনাশ্চক ঙ্গমাগফা ৲• -ফযঞ্জনধ্বশ্চন উচ্চাযঙ্গণ ভাপ্রাণতা াশ্চযঙ্গয় নাশ্চকয ন-স্পষ্ট্
ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ১-এ উচ্চাশ্চযত ধ্বশ্চন ঙ্গয় ওঙ্গে, ‚শ্চন, ভরানগা, ভদানগা, ভনগল, ভানগ, তানশ্চগ, কনধা, ধানধা,
ঝনকায,‛। ১ দযঙ্গদয ভুঙ্গখ ‚জফতক, ওকশ্চনঙ্গক, ভজাকযা, ওকযাঙ্গক, ফকা, ফুযফক, শ্চকর, শ্চনভক, রুক, কনার‛
ব্দগুঙ্গচ্ছ শ্চজহ্বাভূরীয় ল্পপ্রাণ ঙ্গঘাল স্পৃষ্ট্ ক-ফযঞ্জনধ্বশ্চন ভঘালীবফন প্রশ্চক্রয়ায় ভেঙ্গর শ্চদঙ্গয় মাঙ্গচ্ছ ল্পপ্রাণ ভঘালফৎ স্পৃষ্ট্
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১
গ-ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গক অয  ঙ্গয় মায় ‚জফতগ, ওগশ্চনঙ্গক, ভজাগযা, ওগযাঙ্গক, ফগা, ফুরফগ, শ্চগর, শ্চনভগ, রুগ, গনার‛।
১-ফাচকঙ্গদয ভুঙ্গখ, ‚াগা, বগওঅন, বাগ, ভগয, অগ, শ্চভলশ্চগঅ, রগর, রগন, গরশ্চ, ভগার, অগশ্চ‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ অশ্চদ,
ভধয ও ঙ্গন্তয ঙ্গঘালীবূত ঙ্গচ্ছ ১-এ, ‚াকা, বকওঅন, বাক, ভকয, অক, শ্চভলশ্চকঅ, রকর, রকন, করশ্চ, ভকার,
অকশ্চ‛। ১-এয, ‚রশ্চত, খাযা, ভখা, ভাঁছ, শ্চছঅ, রুশ্চঅ, ভচ, আা, উা, ননা, কযা, রএির‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ
অশ্চদ, ভধয ও ঙ্গন্তয ভঘালীবূত ঙ্গয় মায় ১-এয ভুঙ্গখ, ‚ফরশ্চত, খাফযা, ভখাফ, ভফাঁছ, শ্চছফঅ, রুফআঅ, ভফচ, ফআা, উফাস,
নফনা, কফযা, রফএিল’। ‘১-এয ফুশ্চর, ‚ভতরফ, ফকয, শ্চকতাফ, জাফ, ুফ, ফাফুঅ, ফাফুশ্চন, ফাফুশ্চজ, ফশ্চরঅ, ফাছা, ফাশ্চছ,
তভফ‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছ ল্পপ্রাণ দঙ্গন্তাষ্ঠয ন্তঃি ফ-ফযঞ্জনধ্বশ্চন ঙ্গঘালীবূত ঙ্গয় ল্পপ্রাণ ওষ্ঠয -ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত উচ্চাশ্চযত
ঙ্গচ্ছ ১-এয ভুঙ্গখ ভুঙ্গখ ‚ভতর, কর, শ্চকতা, জা, ুু, ফাুঅ, ফাুশ্চন, ফাুশ্চজ, শ্চরঅ, াছা, াশ্চছ, তভ‛।
১-এয ভুঙ্গখ, ‚নুকান, নখুন, নভশ্চকন নাো, দরন, ভনুয, ভানযা, শ্চনভন, জান, শ্চগরনাশ্চয‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছ ‘র’ ও ‘ন’
এয চাঞ্চরয রক্ষয কশ্চয ১ দযঙ্গদয ভুঙ্গখ, ‚রুকান, রখুন, রভশ্চকন, রাো, দরল, ভরুয, ভালযা, শ্চনভল, জাল,
শ্চগযরাশ্চয‛। ১-এয, ‚চালশ্চন, শ্চরল, কানফাশ্চর, অরুআ, ভরািা, ফযল, রাগান, রশ্চযকা, রফঙ্গকাশ্চয, রভর, রভফা, রভফয‛
প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছ ‘র’ ধ্বশ্চন ‘ন’–ধ্বশ্চন ঙ্গয় মাঙ্গচ্ছ ১-ভদয ভুঙ্গখ ‚চানশ্চন, শ্চনল, কানফাশ্চন, অনুআ, ভনািা, ফযন, নাগান, নশ্চযকা,
নফঙ্গকাশ্চয, নভর, নভফা, নভফয‛। ১-এয ব্দাফরী, ‚কঙ্গযজা, ভাঙ্গযা, কায, ভকযা, ভকযাছা‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ‘য’ ও ‘র’
ফযঞ্জনধ্বশ্চনয চাঞ্চরয রক্ষয কযা মায় ১-এ ‚কঙ্গরজা, ভাঙ্গরা, কার, ভকরা, ভকরাছা‛। ১-ভদয ভুঙ্গখ, ‚আঅদকআল,
ফযাদ, শ্চগদ, ফাদা, অনদ, ভযদ, ফযদ, অদত, দুফর, আদ, অদশ্চভ‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ দ-ফযঞ্জনধ্বশ্চন ত-ফযঞ্জনধ্বশ্চন ঙ্গয় শ্চপযঙ্গছ,
১-এয ভুঙ্গখ ভুঙ্গখ, ‚আঅতকআল, ফযাত, শ্চগত, ফাতা, অনত, ভরত, ফরত, অতত, তুফর, আত, অতশ্চভ‛। ১-এয কত,
ভজফুত, ুসভাত, যাত, উতযা, রউকত, ভখতাথায, তশ্চফত, ভদাত,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ ল্পপ্রাণ ঙ্গঘালদন্তয স্পব তফযঞ্জনধ্বশ্চন ভঘালীবফন প্রশ্চক্রয়ায় ঙ্গঘাল ল্পপ্রাণ দন্ড্য দ-ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত ঙ্গয এঙ্গ ১-ভত ভফারঙ্গত শুঙ্গনশ্চছ, ‚কদ, ভতাফুদ,
ুসভাদ, যাদ, উদযা, রউকদ, ভখদাথায, তশ্চফদ, ভদাদ‛। ১-ভদয, ‚াতশ্চতঅযা, ভতলচাটিা, ভককযাঙ্গক, গগশ্চয,
শ্চকরকা, দলশ্চটশ্চি, শ্চিট, ভভর, দদর, শ্চরটশ্চি, শ্চশ্চন‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ াাাশ্চ দুশ্চি ভমুগ্ম ফযঞ্জনধ্বশ্চনয একশ্চি শ্চযফতবন
ঙ্গয় মাঙ্গচ্ছ শ্চফলভীবফন প্রশ্চক্রয়ায় এঙ্গ স্বাবাশ্চফকতা রাব কযঙ্গছ ১-এয ভুঙ্গখ ‚াদশ্চতঅযা, ভতরচাডিা, ভকগযাঙ্গক, গতশ্চয,
শ্চকরনা, দলশ্চতশ্চি, শ্চিড, ভনর, দতর, শ্চরতশ্চি, শ্চফশ্চন‛। ১-ভদয ভুঙ্গখয বালায়, ‚ফশ্চ, ফবনা রউনশ্চড, ভচছয, ভরান,
কযা, দশ্চতনা‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ দভধযি াাাশ্চ দুশ্চি শ্চফলভধ্বশ্চন ভীবূত ঙ্গয় ভমুগ্ম ফযঞ্জঙ্গন এঙ্গ ১-ভদয ফুশ্চর র
শ্চগঙ্গয়, ‚শ্চ, ফফনা, নউনশ্চড, ভচচয, ভনান, ককা, দশ্চদনা‛।
১-ভদয ভুঙ্গখয বালায়, ‚খিভর, নাি, খিার, চউকি, িভািয, কটঙ্গফল, শ্চিকউশ্চর, নাঙ্গিাঅ, নটশ্চন, নট, শ্চশ্চি, চুটশ্চক,
শ্চিকট, আিা,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ স্বঙ্গতাভূধবনযীবফঙ্গনয পঙ্গর ভূধবা ি- ফযঞ্জনধ্বশ্চন দন্ত ত-ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত শ্চপঙ্গয এঙ্গ ১ ভদয ভুঙ্গখয
ফুশ্চর ঙ্গয় মায় ‚খতভল, নাত, খতাল, চউকত, তভাতর, কতঙ্গফল, শ্চতকউশ্চর, নাঙ্গতাঅ, নতশ্চন, নত, শ্চশ্চত, চুতশ্চক, শ্চতকত,
আতা‛। ১-ভদয ভুঙ্গখয ফুশ্চর, ‚শ্চছনায, ছাশ্চর, ভছশ্চয, ছাচ, ছাউশ্চন, ছওযা, ছুতয, ছান, ছাশ্চন, শ্চফঙ্গছৌনা, যছাওন, শ্চছরকা‛,
ব্দাফরীঙ্গত ঙ্গঘাল তারফয ভাপ্রাণ ঘৃষ্ট্ ছ-ফযঞ্জনধ্বশ্চনয ভাপ্রাণতা াশ্চযঙ্গয় -ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ১য ভুঙ্গখ উেঙ্গছ, ‚শ্চনার,
াশ্চর, ভসশ্চয, াচ, াউশ্চন, ওযা, ুতর, ান, াশ্চন, শ্চফঙ্গৌনা, রাওন, শ্চলকা,‛।১য ভুঙ্গখয বালা, ‚ন, ঙ্গল,
শ্চল, ভরা, শ্চভর, রশ্চজ, দরা, চভন, ঙ্গগ, িা‛, ব্দগুচ্ছ প্রায়আ কণ্ঠ্যনারীয স্পব -স্বযধ্বশ্চন কণ্ঠ্য অস্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ১ ফরঙ্গত শুশ্চন, ‚অন, অঙ্গল, অশ্চল, অভরা, অশ্চভর, অরশ্চজ, অদরা, অচভন, অঙ্গগ, অিা‛।
অভযা এখন লাঙ্গিয ঊঙ্গধব ভবাজুযী বালাবালী ফাচক ভগাশ্চষ্ঠয াক্ষয ম্প্রদাঙ্গয়য শ্চনঙ্গয় ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রঙ্গণয অংশ্চকক
শ্চঙ্গফ শ্চনণবঙ্গয় ভীক্ষায় এঙ্গগারাভ। এখাঙ্গন অভযা চর ও চর ভবঙ্গদ নাভ শ্চদরাভ ‘২’ ও ‘২’। ফয এআ ঙ্গফব ংগৃীত
ঙ্গব্দয ভঙ্গধয ূফব যাঢ়ীয ভতভন ঔবাশ্চলক প্রবাফ ভচাঙ্গখ েঙ্গছনা। ভম ধ্বশ্চন শ্চযফতবন ভদখাশ্চচ্ছ ‘২’ ও ‘২’ ভবঙ্গদয জনয।
ভতভন ূফবযাঢ়ীয় প্রবাফ উঙ্গেখঙ্গমাগয না থাকঙ্গরও তঙ্গফ রক্ষণীয়। াক্ষশ্চযত জঙ্গনযা ফ ভয় শুদ্ধ বালারূ প্রঙ্গয়াঙ্গগয একিা
শ্চফঙ্গল প্রফণতা ভদখা মায়। এঁঙ্গদয বাশ্চলক প্রশ্চতশ্চক্রয়া ভভািাভুশ্চি শুরু ফরা ভমঙ্গত াঙ্গয। অভযা ত্তয জন কঙ্গয দয শ্চনঙ্গয়
ভীক্ষায় এঙ্গগারাভ।
২-ফাচকঙ্গগাশ্চষ্ঠয ভুঙ্গখয বালায়, ‚ভযআ, শ্চনঙ্গয, জশ্চভন, গরশ্চভ, শ্চনচর, কল, ত, শ্চঙ্গকা‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ অশ্চদ,
ভধয ও ঙ্গন্তয ,ম-পরা, অ, উ-মুক্ত ফযঞ্জঙ্গনয ূফবফতবী ব্দাদয কণ্ঠ্য ল্পপ্রাণ -স্বযধ্বশ্চনয কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-স্বযধ্বশ্চন ঙ্গয় ২ভদয ফুশ্চর ঙ্গচ্ছ, ‚ভভাযআ, শ্চনওঙ্গয, ভজাশ্চভন, ভগাযশ্চভ, ভাশ্চনচয, ওকল, ওত ওশ্চঙ্গকা‛। ২ভদয ভুঙ্গখয বালা, ‚ভচাকর, ভভাচ,
ভাজ, ভচানা, ভদাা, ভদাঅহ, ভদানা, ভকানা, ওকশ্চন, ওতনা‛ ব্দগুচ্ছ ২য ভুঙ্গখয কথা ঙ্গয় মায় -স্বযধ্বশ্চনঙ্গত, চকর, ভচ,
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জ, চনা, দহ, দঅ, দনা,কনা, কশ্চন, তনা‛।  য ভুঙ্গখ, ‚ুযা, চুশ্চর, ভুশ্চযঅ, ভরুঅ, উনকর, উজর, ভুস, উখ,
অউঘর‛, প্রবৃশ্চত ব্দাফরীঙ্গত দাশ্চদ ও দ ভঙ্গধয ওষ্ঠয উ-ধ্বশ্চনয কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-ধ্বশ্চনঙ্গক িান কঙ্গয শ্চদঙ্গয় ২ এয কথা ঙ্গত
শুশ্চন, ‚ভাযা, ভচাশ্চর, ভঙ্গাশ্চযঅ, ভঙ্গযাঅ, ওনকর, ওজর, ভভাস, ওখ, অওঘয‛। ২-ভদয, ‚গাওআঅ, দাওঅআ, ভদাশ্চ,
গাওঅশ্চয, ফাসওঅশ্চয, ভচাওশ্চত, ভবাতর, ভচাখা, ওনকর, ভনানশ্চক‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ অশ্চদ ও ভঙ্গধয কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-স্বযধশ্চনঙ্গক
িানচুযত কঙ্গয ওষ্ঠয উ-স্বযধ্বশ্চন এঙ্গ মায়গা কঙ্গয শ্চনঙ্গয় ২ কথা ঙ্গয় মায়, ‚গউআঅ, দাউয়াআ, দুশ্চ, গাউঅশ্চয, ফাউঅশ্চয,
ভচাউশ্চত, বুতর, চুখা, উনকর, নুনশ্চক‛। ২-এয, ‚কআঙ্গ, জআঙ্গ, আঙ্গন, ভনআ, ভচআশ্চর, আনাভ, আাযা, আকফাল, আনার,
আকফাশ্চর‛, ব্দঙ্গত দাশ্চদ, দভধয ও দাঙ্গন্তয তারফয আ-ধ্বশ্চন কণ্ঠ্যতারফয এ-ধ্বশ্চনঙ্গক ফশ্চঙ্গয় ২-এয ভুঙ্গখয ফুশ্চর ’র শ্চগঙ্গয়,
‚কএঙ্গ, জএঙ্গ, এসঙ্গন, ভনএ, ভচএশ্চর, এনাভ, এাযা, একফাল, এনার, একফাশ্চর‛। ২ভদয কথায়, ‚একর, এঙ্গ, এআঙ্গ,
শ্চএরাএক, ভতযাআল, রএলঙ্গিন, দএরা‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ দাশ্চদ, দভধয ও দাঙ্গন্তয কণ্ঠ্তারফয এ-ধ্বশ্চন তারফয আ-ধ্বশ্চনঙ্গক িান
কঙ্গয শ্চদঙ্গয় ২-ভদয ফরা কথা , ‚আকর, আঙ্গ, আআঙ্গ, শ্চআরাআক, শ্চতযাআল, রআলঙ্গিন, দআরা‛।
২-ভদয, ‚অচায, ভাঙ্গযাঅ, শ্চনঅ, অসভান, জানার, ফশ্চতঅ, শ্চফঅ, অশ্চগ, অনশ্চ, শ্চডশ্চফঅ‛, ব্দগুশ্চরঙ্গত কণ্ঠ্য অধ্বশ্চন কণ্ঠ্যতারফয এ-ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ২-ভত ফরঙ্গছ, ‚এঙ্গচয, ভাঙ্গযাএ, শ্চনএ, এসভান, ভজনার, ফশ্চতএ, শ্চফএ, এশ্চগ, এনশ্চ,
শ্চডশ্চফএ‛। ২-ভদয কথয বালায়, ‚খঁশ্চতঅন, ছাঁওঅ, ভকাঁযশ্চ, ফাঁশ্চছ, উঁার, াঁ, াঁয, ভাঁযর, াঁআ‛, ব্দগুশ্চরঙ্গত ভঘালফৎ
ল্পপ্রাণ নুনাশ্চক ‘৺ ‘ ফযঞ্জনধ্বশ্চন ভরা ভঙ্গয় মাঙ্গচ্ছ ২ ভদয ভফরায় অয ভফারঙ্গছ, ‚খশ্চতঅন, ছাওঅ, ভকাযশ্চ, ফাশ্চছ,
ফাছা, উার, া, ার, ভাযল, াআ‛। ২-ভদয কথায়, ‚ফতা, দশ্চ, ভতশ্চয, াশ্চযঅ, ভযা, রকা, কুরওাশ্চ, ভনারশ্চন,
তা,‛ ব্দগুচ্ছ -উষ্মফযঞ্জনধ্বশ্চনয ভাপ্রাণতা াযাঙ্গচ্ছ ২-ভত অয ফঙ্গর, ‚ফতা, দআ, ভতশ্চয, অশ্চযঅ, ভরঅ, লকা,
কুরওঅশ্চ, ভনারশ্চন, তা‛। ২-ভদয ভুঙ্গখয বালায়, ‚ভাশ্চন, শ্চফঅ, চাও, অযশ্চত, রতা, উঙ্গযাতনা, ভতশ্চন,‛
ব্দগুঙ্গচ্ছ -ফযঞ্জনধ্বশ্চনয অগভ শুনঙ্গত াআ শ্বাাঘাত ভতু তখন ২-ভদয কথা ঙ্গয় মায়, ‚ভাশ্চন, শ্চফা, চা, ারশ্চত, লতা,
হুযতনা, ভতহশ্চন‛। ২-ভদয কথয বালায়, ‚ঝরুখা, ঘাপুর, শ্চখচশ্চয, ফাঘ, ফাখা, শ্চভোআ, ফুধ, ভঝাযা, ঘাভ, ভপরা, ুর‛,
ব্দগুশ্চর ল্পপ্রাশ্চণত ঙ্গচ্ছ ২-ভদয ভক্ষঙ্গত্র অয ভফারঙ্গছ, ‚জরুকা, গাপুর, শ্চকচশ্চয, ফাগ, ফাকা, শ্চভিাআ, ফুদ, ভজাযা, গাভ,
ভরা, ুর‛। ২-ভদয কথয বালায়, ‚ংগনা, ংখা, কংশ্চঘ, ফংশ্চ, শ্চং, ংখ, ঝংো, ডংখা, কংডা, ংডা, ুংশ্চগ ,
নাংগা,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ নুনাশ্চক ৲•-ফযঞ্জনধ্বশ্চন নাশ্চকয ভাপ্রাণ ন-ফযঞ্জনধ্বশ্চনযআ ফিাঙ্গবদ ভাত্র অয ২-ভত রূ র শ্চগঙ্গয়,
‚নগনা, নখা, কনশ্চঘ, ফনশ্চ, শ্চন, নখ, ঝনো, ডনখা, কনডা, নডা, ুনশ্চগ, নানগা‛। ২-ভদয ফুশ্চরঙ্গত ‚ঢকশ্চন, জকশ্চয,
কাজর, কুদার, চকফনশ্চদ, ভরশ্চকন, একানঙ্গয, একান, ভকশ্চয, াকল, জাকর, ভতাকঙ্গনযর‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ ঙ্গঘাল ল্পপ্রাণ কধ্বশ্চন ভঘালফৎ য় শ্চজহ্বাভূরীয় ল্পপ্রাণ গ-ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ২-এ ভফারঙ্গত শুঙ্গনশ্চছ, ‚ঢগশ্চন, জগশ্চয, গাজর, গুদার,
চগফনশ্চদ, ভরশ্চগন, এগানঙ্গয, এগান, ভগশ্চয, াগল, জাগর, ভতাগঙ্গনযর‛।
২-ভদয ভুঙ্গখ, ‚গরআ, গর, ভগার, গরদন, চভগদার, ফগআচা, শ্চগযসশ্চত, শ্চগ, জগ, শ্চডগ,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ঙ্গঘাল ল্পপ্রাণ গফযঞ্জনধ্বশ্চন ঙ্গঘালীবফন ঙ্গয় ঙ্গঘাল ল্পপ্রাণ ক-ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত শ্চপঙ্গয এঙ্গ ২-ভদয ফুশ্চর ঙ্গয়ঙ্গছ, ‚করআ, কর, ভকার,
করদন, চভকদার, ফকএআচা, শ্চকযসশ্চত, শ্চক, জক, শ্চডক‛। ২-ভদয, ‚শ্চছশ্চকশ্চর, ানজযা, ভঝাশ্চয, াঁঙ্গয, াতয, াতআ,
শ্চসশ্চন, ান, জা, না, কশ্চি‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ ঙ্গঘাল ল্পপ্রাণ ওষ্ঠয -ফযঞ্জনধ্বশ্চন ঙ্গঘাল ল্পপ্রাণ ভঘালফৎ দঙ্গন্তাষ্ঠয
ন্তঃি ফ-ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গক জায়গা কঙ্গয শ্চদঙ্গয় ২-এ ফঙ্গর, ‚শ্চছফশ্চকশ্চর, ফানজযা, ভঝাফশ্চয, ফাঁঙ্গয, ফাতর, ফাতআ, শ্চফসশ্চন, ফান,
জাফ, নাফ, কফশ্চি‛। ২-এয, ‚ভনুর, নাশ্চযঅখাযা, ননকা, নাশ্চগনা, নজয, নাঙ্গচাআঅ, নতশ্চদ‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ ‘ন’ ও ‘র’
এয শ্চফমবয় ভদখঙ্গত াআ ২-এ, ‚ভরুয, রাশ্চযঅখাযা, রনকা, রাশ্চগনা, রজর, রাঙ্গচাআঅ, রতশ্চদ‛। ২-এয ‚দারান,
তাল, ভরগল, রাশ্চে, কুলছশ্চন, রভর, রালঙ্গিন, রানফুশ্চক‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ ‘র’ ও ‘ন’ এয চাঞ্চরয ভদশ্চখ ২-এ, ‚দানান,
তান, ভরগন, নাশ্চে, কুনছশ্চন, নভর, নালঙ্গিন, নানফুশ্চক‛। ২-এয, ‚তার, যুন, কঠয টশ্চয, যগুঅন‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ
‘য’ ও ‘র’ এয চাঞ্চরয শুনঙ্গত াআ ২-এ, ‚তাল, রুন, কঠল, টশ্চর, লগুঅন‛। ২-এয, ‚শ্চদঅকা, শ্চদঅ, দারু,
ভযদ, শ্চগদয, দ, নদ, ভদাঅআ, গুদভা‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ অশ্চদ, ভধয ও ঙ্গন্তয ল্পপ্রাণ দন্তয দ-ফযঞ্জনধ্বশ্চন ঙ্গঘালফৎ ঙ্গয়
ল্পপ্রাণ ঙ্গঘাল ত-ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত শ্চযণত ঙ্গয় ২-এ ভফারঙ্গছ, ‚শ্চতঅকা, শ্চতঅ, তারু, ভযত, শ্চগতর, ত, নত, ভতাঅআ,
গুতভা‛।
২-এয, ‚তাকত, শ্চফনশ্চত, দওঅত, ভত, ভদাত, ভগাতশ্চন, শ্চচতল, শ্চতযত, তুযনত, শ্চচতনা‛, ব্দগুচ্ছ ভঘালীবফন
প্রশ্চক্রয়ায় ত-ধ্বশ্চন দ-ধ্বশ্চনঙ্গত রূান্তশ্চযত ঙ্গয় ২-এ ভফারঙ্গছ, ‚তাকদ, শ্চফনশ্চদ, দওঅদ, ভদ, ভদাদ, ভগাদশ্চন, শ্চচদল,
শ্চতযদ, তুযনদ, শ্চচদনা’। ২-ভদয ভুঙ্গখ, ‚ভককর, ভননুঅ, চটিাশ্চন, শ্চরটশ্চি, শ্চভটশ্চি, বুটিা, ভরল, চদদয, শ্চতত, ভযাসগদশ্চদ,
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...... স্বঙ্গদ যঞ্জন ভচৌধুযী
২
ককশ্চয, তাতল, চককয,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ভধ্বশ্চনয একশ্চি ভরা ভঙ্গয় শ্চফলভীবূত ঙ্গচ্ছ  -এ, ‚ভকগর, ভরনুঅ, চতিাশ্চন, শ্চরতশ্চি,
শ্চভসশ্চি, বুতিা, ভরর, চতদর, শ্চতর, ভযাসগতশ্চদ, কগশ্চয, তাির, চকগয‛। ২-ভদয, ‚দুধযা, দুশ্চধঅ, শ্চগদধ, গকযা, রুচছা,‛
প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ দুশ্চি শ্চফলভ ফযঞ্জনধ্বশ্চন ভরূত্ব রাব কঙ্গয ভীবূত ঙ্গচ্ছ ২-ভদয ভুঙ্গখ অয ফঙ্গর, ‚দুদযা, দুশ্চদঅ, শ্চগদদ,
গগযা, রুচচা,‛। ২-ভদয ভুঙ্গখ ‚ছাঙ্গনািা, িভিভ, ফিআঅ, ভচাটআল, শ্চগযশ্চভশ্চিঅ, ভচািাা, ভচঙ্গি, ভভাট, কুটশ্চন,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ
ঙ্গঘাল ল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট্ ভূধবনয ি-ধ্বশ্চন ল্পপ্রাণ ঙ্গঘাল দন্তয ত-ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ২ ভদযঙ্গক ফরঙ্গত শুশ্চন, ‚ছাঙ্গনাতা, তভতভ,
ফতআঅ, ভচাতআল, শ্চগরশ্চভশ্চতঅ, ভচাতাা, ভচঙ্গত, ভভাত, কুতশ্চন‛। ২-ভদয ভুঙ্গখয কথ, ‚ভছশ্চভ, গাছ, ফছযা, ভচছয, শ্চছিশ্চকশ্চর,
শ্চছনায, শ্চছকা,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ ঙ্গঘাল তারফয ভাপ্রাণ ঘৃষ্ট্ ছ-ফযঞ্জন ধ্বশ্চন ঙ্গনক ভয় ভৃদু শ্চধ্বশ্চন -ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ২এয ফুশ্চর ঙ্গয় মায়, ‚ভশ্চভ, গা, ফযা, ভচর, শ্চিশ্চকশ্চর, শ্চনায, শ্চকা‛। ২-ভদয ভুঙ্গখয ফুশ্চর, ‚চভভচ, ককা, কচচা,
চটিাআ, অসযা, দুককান, ভুননাপা‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ শ্চন্নকৃষ্ট্ ভমুগ্ম ফযঞ্জনধ্বশ্চনয একশ্চি ভরা ভঙ্গয় মায় প্রায়আ অয ফঙ্গর
২-ভত, ‚চ’ভচ, ’কা, ক’চা, চ’িাআ, অ’যা, দু’কান, ভু’নাপা‛। ২-ভদয ‚ঙ্গকরা, ওসতা, ওান, তনা, সশ্চর,
জাদ, রস, যাভ, দ, রদাশ্চর, দারত, ওয়াজ,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছ দাশ্চদঙ্গত ল্পপ্রাণ কণ্ঠ্য -স্বয ধ্বশ্চন কণ্ঠ্য অস্বযধ্বশ্চন ঙ্গয় মাঙ্গচ্ছ ২-ভদয ভুঙ্গখ ভুঙ্গখ, ‚অঙ্গকরা, অওসতা, অওান, অতনা, অসশ্চর, অজাদ, অরস, অযাভ, অদ,
অরদাশ্চর, অদারত, অওঅজ,‛।
অভযা ঁয়তাশ্চে ভথঙ্গক ঞ্চাঙ্গয ভঙ্গধয শ্চনযক্ষয ফাচক ভগাষ্ঠীয ভুঙ্গখয কশ্চথত বালা ংগ্র কযঙ্গত চর ও চর ভবঙ্গদ
দুশ্চি বাঙ্গগ বাগ কঙ্গযশ্চছ। শ্চনযক্ষয ফাচক ভগাষ্ঠীঙ্গদয শ্চনঙ্গয় ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রঙ্গণয ভীক্ষায় এঙ্গগাফ। এআ ফয়ঙ্গয ভবাজুযী
বালাবালী ফাচক ভগাষ্ঠীয কথযবালায় এখানকায ূফবযাঢ়ীয ফবজন চশ্চরত কথযবালায ছা ঙ্গেঙ্গছ। এঙ্গদয ভভৌশ্চখক কথয ঁচাত্তয
জন কঙ্গয দযঙ্গদয ভুঙ্গখয কথয বালা শ্চনঙ্গয় ভীক্ষা কযরাভ চর ও চর ভবঙ্গদ। এঁঙ্গদয ভভৌশ্চখক বালায শ্চিভফেীয়
ূফবযাঢ়ীয উবালায প্রবাঙ্গফয ক্রশ্চভক ফৃশ্চদ্ধয ভাত্রা শ্চনরুঙ্গণ ভীক্ষা চারাফ। চর ও চর ভবঙ্গদ চর ও চরঙ্গদয ‘৩’ এফং
‘৩’ রূঙ্গ ংঙ্গক্ষঙ্গ শ্চরখরাভ।
৩-ফাচকঙ্গগাষ্ঠীয ভুঙ্গখয কথায়, ‚কভর, ভরআ, তআ, আনক, জশ্চন, ধনুস, ধআল, রুআ, ফর, বশ্চগনা, বশ্চগশ্চন,
কঙ্গযজা, ঙ্গতা, বঁদআ,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছয দাশ্চদ দভধযি ও দাঙ্গন্তয কণ্ঠ্য -স্বযধ্বশ্চন কঙ্গণ্ঠ্যাষ্ঠয ও-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩ভদয ভুঙ্গখয ফুশ্চর ঙ্গয় মাঙ্গচ্ছ, ‚ভকাঙ্গভার, ভভাযওআ, ঙ্গতাআ, ওআনক, ভাওজশ্চন, ভধানুস, ভধাআর, ওরুআ, ভফার, ভবাশ্চগনা,
ভবাশ্চগশ্চন, ভকাঙ্গযজা, ভাঙ্গতা, বঁওঙ্গদাআ,‛। ৩-ভদয, ‚ওখশ্চর, ওলশ্চত, ভচাওযাশ্চ, শ্চগরঅও, শ্চতওর, ওগনদ, ভগানশ্চড,
শ্চগযশ্চও, ওউয, রওউকা,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ ব্দাঙ্গদয, দভঙ্গধয ও দাঙ্গন্তয কণ্ঠ্য -স্বযধ্বশ্চন কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩ভদয ভফারঙ্গছ, ‚খশ্চর, লশ্চত, ভচাযাশ্চ, শ্চগরঅও, শ্চতওর, ওগনদ, ভগানশ্চড, শ্চগযশ্চও, ওউয, রওউকা,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ
ব্দাঙ্গদয, দভঙ্গধয ও দাঙ্গন্তয কণ্ঠ্য -স্বযধ্বশ্চন কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩-ভদয ভফারঙ্গছ, ‚খশ্চর, লশ্চত, ভচাযাশ্চ,
শ্চগরঅ, শ্চতর, গনদ, গনশ্চড, শ্চগরশ্চ, উর, রউকা,‛। ৩-ভদয ভুঙ্গখয, ‚চাউয, ুরুজ, ফারু, ভনউকয, শ্চঘউ,
রউশ্চক, উর, উঙ্গনউঙ্গন, উশ্চরচনা, উরটঙ্গপয, দুশ্চনঅ, তুযাা, ভুরা, ফুকু,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছ দাশ্চদ, ভধয ও ঙ্গন্তয কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয
ও-স্বযধ্বশ্চন ওষ্ঠা উ-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩-এ ফরঙ্গছ, ‚চাওর, ভাঙ্গযাজ, ফাঙ্গরা, নওকর, শ্চঘও, রওশ্চক, ওর, ওঙ্গনওঙ্গন,
ওশ্চরচনা, ওরটভপর, ভদাশ্চনঅ, ভতাযাা, ভভারা, ভফাঙ্গকা‛। ৩-ভদয, ‚ছও, ওশ্চকল, ওাযা, ভচাওকা, ওলনা, ‚ ব্দগুঙ্গরাঙ্গত
কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-ধ্বশ্চন ওষ্ঠয উ-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত ঙ্গয় উঙ্গেঙ্গছ ৩-ভদয ভুঙ্গখ, ‚ছউ, উশ্চকল, উাযা, ভচাউকা, উলনা,‛। ৩-এয ভুঙ্গখ
ভুঙ্গখ উচ্চাশ্চযত ব্দগুচ্ছ, ‚রআকা, ফগআচা, আনায, দাআ, ভআরা, আনচ, শ্চচভর, শ্চশ্চয, শ্চচরয, শ্চজন, শ্চদর, শ্চতজ,‛ দাশ্চদ,
দভধযি এফং ব্দাঙ্গন্তয তারফয আ-স্বযধ্বশ্চন ংফৃত কণ্ঠ্য তারফয এ-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত শ্চযফশ্চতবত ঙ্গয় ৩-ভদয ফুশ্চর ঙ্গচ্ছ, ‚রএকা,
ফগএচা, এনার, দাতর, ,ভএরা, এনচ, ভচভর, শ্চঙ্গয, ভচরর, ভজন, ভদয, ভতজ‛।
৩-ভদয ভুঙ্গখয কথায়, ‚একযা, ফএল, ভফনা, ভভ, ভগঙ্গযস, এগান, এগাশ্চফঅ, আশ্চলএ, এগালঙ্গয, এতানঙ্গয,‛
ব্দগুঙ্গচ্ছ দাশ্চদ, দভধয ও দাঙ্গন্তয ংফৃত কণ্ঠ্য তারফয এ-স্বযধ্বশ্চন তারফয আ-স্বযধ্বশ্চনঙ্গক জায়গা ভছঙ্গে শ্চদঙ্গয় ৩-এয কথা
ঙ্গয় মায়, ‚আকযা, ফআল, শ্চফনা, শ্চভ, শ্চগঙ্গযস, আগান, আগাশ্চফঅ, আশ্চরআ, আগারঙ্গয, আতানঙ্গয,‛ ৩-ভদয ভুঙ্গখ, ‚ফশ্চনঅ,
অনডা, খাজা, ভবশ্চযঅ, নদার,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ব্দাদয, ব্দভধয ও ব্দাঙ্গন্তয কণ্ঠ্য অ-স্বযধ্বশ্চন কণ্ঠ্যতারফয ংফৃত এ-স্বযধ্বশ্চনঙ্গত
এঙ্গ ৩-এ ভফারঙ্গছ, ‚ফশ্চনএ, এনডা, ভখজা, ভবশ্চযএ, নঙ্গদর‛। ৩-ভদয ভুঙ্গখ, ‚াঁশ্চক, ফাঁয, াঁঅচ, তাঁরাও, গাঁও,
ঁউতান, বঁআ, অঁখ, াঁহুন, কাঁচচা, ভকঁযা,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ভঘালফৎ ল্পপ্রাণ নুনাশ্চক ‘৺ ’ ফযঞ্জনধ্বশ্চন স্বাবাশ্চফকবাঙ্গফ ভরা
ভঙ্গয় মায় ৩-এ অয ফঙ্গর, ‚াক, ফায, াঅচ, তাঙ্গরা, গাও, উতান, বআস, অখ, হুন, কাচচা, ভকযা‛। ৩-ভদয
‚ফহুযাশ্চন, ভভযারু, ভজানশ্চ, শ্চফউতা, অনশ্চ, ভুহ, অনর, া, ওাশ্চদন, শ্চফাঙ্গন, দুলা, যওঅা‛, ব্দগুচ্ছ কণ্ঠ্যনারীয়
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শ্চিভফঙ্গেয ূফবগাঙ্গেয় ভবূশ্চভ ঞ্চঙ্গরয ভবাজুযী বালাবালীঙ্গদয কশ্চথত বালায় ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রঙ্গণয
...... স্বঙ্গদ যঞ্জন ভচৌধুযী
৩
অকুঞ্চঙ্গনয পঙ্গর  -এ ফঙ্গর ভপঙ্গর, ‚ফউযাশ্চন, ভভএযারু, ভজানআ, শ্চফউতা, অনআ, ভু, অনর, অ, ওশ্চদন, শ্চফঅঙ্গন,
দুলঅ, রওঅঅ‛। ৩-ভদয ভুঙ্গখয ফুশ্চর, ‚নাঅরা, ভগর, ভগআ, অশ্চন, ভাশ্চযছাওন, শ্চলঅ, ভান, িগনা,‛ প্রবৃশ্চত
ব্দগুচ্ছ প্রায়আ কণ্ঠ্যনারীয় স্পব -স্বযধ্বশ্চন উষ্ম ভঘালফৎ ভাপ্রাণ ধ্বশ্চনয প্রাণ -ফযঞ্জনধ্বশ্চনয িান কঙ্গয শ্চদঙ্গয় ৩-এ ভফারঙ্গছ,
‚নাারা, ভগর, ভগশ্চ, াশ্চন, ভাশ্চযছাঙ্গান, শ্চলা, ভান, িগনা‛। ৩-ভদয ভুঙ্গখয ফুশ্চর, ‚ভফাখার, োনডা, কশ্চবও, কবুও,
ভেহুনা, ভেকা, বুখাআ, ভঢাওর, ভেকুঅ, শ্চঝল, ভোকয, ভবাথয, শ্চবনার,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ল্পপ্রাশ্চণত ঙ্গচ্ছ ৩-ভদয ভুঙ্গখ,
‚ভফাকার, িানডা, কশ্চফও, কফুও, ভিউনা, ভিকা, ফুকাআ, ভডাওল, ভিকুঅ, শ্চজল, ভিাকর, ভফাথর, শ্চফনার‛।
৩-ভদয ভুঙ্গখ ‚ভপকঙ্গত, ভরাক, শ্চনভক, তাকনা, ঙ্গকা, আকনাভ, একিক, আকতা, একআ,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ শ্চজহ্বাভূরীয়
ঙ্গঘাল ল্পপ্রাণ ক-ফযঞ্জনধ্বশ্চন ব্দাঙ্গদয, ব্দভধযি ও ব্দাঙ্গন্তয ভঘালীবফন ঙ্গয় ভেঙ্গর শ্চদঙ্গয় শ্চদঙ্গচ্ছ ল্পপ্রাণ ভঘাল গফযঞ্জনধ্বশ্চন তাঙ্গত ৩-ভফারঙ্গছ, ‚ভপগঙ্গত, ভরাগ, শ্চনভগ, তাগনা, ঙ্গগা, আগনাভ, এগিগ, আগতা, এগআ,‛। ৩-ভদয কথয
বালা, ‚দাগআ, অগএ, অগআশ্চন, ওগনা, খতরনাগ, রগযগাআ, ফাআগভ, ভগাশ্চব, ভগায, অগউঅ, অগশ্চয,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ঙ্গঘাল
কণ্ঠ্য ল্পপ্রাণ গ-ফযঞ্জনধ্বশ্চন ঙ্গঘাল কণ্ঠ্য ল্পপ্রাণ ক-স্পব ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩-এয ফুশ্চর র, ‚দাকআ, অকএ,
অকআশ্চন, ওকনা, খতরনাক, রকযগাআ, ফাআকন, ভকাশ্চব, ভকার, অকউঅ, অকশ্চয‛। ৩-এয কশ্চথত ব্দ, ‚ভগঙ্গযতায,
দুশ্চযঅ, না, শ্চাশ্চ, অন, কাস, শ্চয, গননা,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুঙ্গচ্ছ ল্পপ্রাণ ওষ্ঠয -ফযঞ্জনধ্বশ্চন ভঘালফৎ
ঙ্গয় ল্পপ্রাণ দঙ্গন্তাষ্ঠয ন্তঃি ফ-ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩-এয ফুশ্চর ঙ্গচ্ছ শ্চগঙ্গয়, ‚ভগঙ্গযফতায, দুফশ্চযঅ, ফনা, শ্চফাশ্চ,
অফনা, কফাস, শ্চযফ, ফগননা‛। ৩-ভদয ফুশ্চর, ‚কফ, ফওউয, ফফর, নাফ, ওফকা,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ফ-ধ্বশ্চন প্রায়আ ধ্বশ্চন ঙ্গয় মায়, ৩-এ ‚কআ, ওউর, র, না, ওকা‛। ৩-ভদয, ‚নাদ, নজশ্চদঙ্গক, নত, ভতাযনদ, নাদ, শ্চফচশ্চন,‛
‘ন’ ও ‘র’ এয শ্চফমবয় ভদশ্চখ ৩-এ, ‚রাদ, রজশ্চদঙ্গক, রত, ভতাযলদ, রাদ, শ্চফচশ্চর‛। ৩-ভদয, ‚রাআকা, রালঙ্গিন,
ভরাার, শ্চনখল, ভছৃশ্চর, আসশ্চরএ, ভযশ্চগরুঅ, ভাররা,‛ ব্দঙ্গত ‘র’ ও ‘ন’ চাঞ্চরয শুশ্চন ৩-এ, ‚নআকা, নানঙ্গিন, ভনাার,
শ্চনখন, ভছৃশ্চন, আসশ্চনএ ভরশ্চগনুঅ, ভারনা‛। ৩-এয, ‚নাশ্চযর, শ্চঅর, শ্চফযআশ্চন, কুরশ্চন, রশ্চন, ভররা, ভারশ্চর,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ
ধবফযঞ্জন ধ্বশ্চনগুশ্চরয াযস্পশ্চযক শ্চযফতবন ঘিঙ্গত শুঙ্গনশ্চছ ৩-এ, ‚নাশ্চযল, শ্চঅল, শ্চফলআশ্চন, কুলশ্চন, লশ্চন, ভলরা,
ভালশ্চর‛। ৩-ভদয, ‚নগদ, কদভা, দঅফাায, খদর, ফদন, দাল, ভদফ, ভদাঅ,‛ ব্দঙ্গত ব্দাশ্চদ ও দভধযি ল্পপ্রাণ
দ-ধ্বশ্চন ঙ্গঘাফৎ ঙ্গয় ত-ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩-ভদয ফঙ্গর, ‚নগত, কতভা, তঅফাায, খতর, ফতন, তাল, ভতফ, ভতাঅহ‛।
৩-ভদয, ‚ভভাসভাত, তুনক, নতঙ্গকার, ভাতল, ভাতাশ্চয, বুত, তরশ্চ,‛ ত-ধ্বশ্চন ভঘালীবূত ঙ্গচ্ছ দ-ধ্বশ্চনঙ্গত অয ফঙ্গর,
‚ভভাসভাদ, দুনক, নদঙ্গকায, ভাদর, ভাদাশ্চয, বুদ, দযশ্চ‛। ৩-ভদয, ‚গুলশ্চরডানডা, কফাডশ্চড, কচচু, গগশ্চয, উলরু, ককশ্চয,
তাতল, ভচাটিা, দভভা, ভিাটকা, এককা, একনশ্চন,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ শ্চফলভীবূত ঙ্গচ্ছ ২-এ অয ফরঙ্গছ, গুনশ্চরডানডা, কফারশ্চড,
করু, গকশ্চয, উনরু, কগশ্চয, তাদল, ভচাতিা, দরভা, ভতাটকা, এগকা, একনশ্চর‛।
৩-ভদয, ‚রকা, গারদাশ্চয, ভরারঙ্গকাশ্চন, ফা, ভতার, আঠরানা, ভরানর, রনা‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ ভীবূত ঙ্গচ্ছ ৩-ভদয
ভুঙ্গখয কথায়, ‚ককা, গাদদাশ্চয, ভরারভকাশ্চয, ফাফ, ভতাতর, আটনানা, ভনানর, ননা‛। ৩-ভদয, ‚ভচাটআর, ভটঙ্গকায, িুঅ,
রনঙ্গগািা, িখনা, চিক, িুকঙ্গযা,‛ ব্দঙ্গত ভূধবনয ি-ধ্বশ্চন দন্তয ত-ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩-এ ফঙ্গর, ‚ভচাতআর, ভতঙ্গকার, তুঅ,
রনঙ্গগাতা, তখনা, চতক,,তুকযা‛। ৩-এয, ‚ছাশ্চত, ভছশ্চয, ফাছরু, ফাশ্চছ, ছককা, ছকযা, ছকনা‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ ঘৃষ্ট্ ছ-ধ্বশ্চন ভৃদু
শ্চধ্বশ্চন -ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩-এ ফঙ্গর, ‚াশ্চত, ভসশ্চয, ফারু, ফাশ্চ, ককা, কযা, কনা‛। ৩-ভদয, ‘খতযা, কতনা,
তাঁগা, াতুশ্চযঅ, ধতুযা, নতশ্চন, রত, ভছাতশ্চক,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ঙ্গঘাল দন্তয স্পব ত-ফযঞ্জনধ্বশ্চন স্বঙ্গতাভূধবনযীবফঙ্গনয পঙ্গর ভূধবনয
স্পব ি-ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৩-এ ফরঙ্গছ, ‚খটযা, কটনা, িাগা, ািুশ্চযঅ, ধিুযা, নটশ্চন, রট, ভছাটশ্চক‛। ৩-ভদয কথয বালায়,
‚রুংশ্চগ, রাাংগা, রংগুয, রংঙ্গগাশ্চিঅ, গুংগা, ংডুক, রাংগয‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ঙ্গঘাল ভাপ্রাণ নুনাশ্চক ঙ্গমাগফা ৲•ফযঞ্জনধ্বশ্চন স্বাবাশ্চফকবাঙ্গফআ নাশ্চকয ন-ফযঞ্জনধ্বশ্চনঙ্গত ভফারঙ্গত শুঙ্গনশ্চছ, ‚রুনশ্চগ, রাানগা, রনগুয, রনঙ্গগাশ্চিঅ, গুনগা,
নডুক, রানগয‛। ৩-ভদয, ‚ফযানডা, শ্চভির, চউখট, েনডা, ঢকনা, কানা, জার, ঝনডা, সশ্চর, থযা, ওর,‛
ঙ্গব্দঙ্গত কণ্ঠ্যনারীয় -ধ্বশ্চন য় ৩-এ, ‚ফাযািা, শ্চভিায, চউখাট, োনডা, ঢাকনা, াকানা, াজার, ঝানডা, অসশ্চর, অথযা,
অওর‛।
এখন অভযা ঁয়তাশ্চে ভথঙ্গক ঞ্চান্ন ফয়ঙ্গয াক্ষয ফাচকঙ্গগাষ্ঠীয ভুঙ্গখয কথয বালায় ূফবযাঢ়ীয উবালায় প্রবাঙ্গফয
ক্রশ্চভক ফৃশ্চদ্ধয ভাত্রা শ্চনরুঙ্গণ চর ও চর ভবঙ্গদ ‘৪’ এফং ‘৪’ রূঙ্গ ংঙ্গক্ষঙ্গ শ্চরখরাভ, এফায ভবাজুযী বালাবালী
দযঙ্গদয ভভৌশ্চখক কশ্চথত উবালায শ্চযফতবন শ্চফঙ্গলবাঙ্গফ রক্ষণীয়। ূফবযাঢ়ীয ছা মঙ্গথষ্ট্ ফতবভান। প্রায় শ্চতশ্চয তাং
ভথঙ্গক চশ্চে তাং। শ্চনঙ্গেয ব্দগুঙ্গচ্ছ তায প্রভাণ াওয়া মাঙ্গফ।
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শ্চিভফঙ্গেয ূফবগাঙ্গেয় ভবূশ্চভ ঞ্চঙ্গরয ভবাজুযী বালাবালীঙ্গদয কশ্চথত বালায় ঔবাশ্চলক শ্চভশ্রঙ্গণয
...... স্বঙ্গদ যঞ্জন ভচৌধুযী
৪
 ফাচক ভগাষ্ঠীয ভুঙ্গখয কথযবালায়, ‚ভকা, না, কআল, ভকাআরা, নশ্চডশ্চজ, রশ্চদ, গলশ্চত, রভান, ুর,
যহয, যস, নআ, শ্চগরহ, শ্চজযা, উকাত, দরত,‛ প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ অশ্চদ, ভধয ও ঙ্গন্তয কণ্ঠ্য -ধ্বশ্চন কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ওস্বযধ্বশ্চনঙ্গত শ্চযণত ঙ্গচ্ছ ৪-ভদয ভুঙ্গখয বালায় অয ভফারঙ্গছ, ‚ভওকা, ওনা, ভকাআল, ভকাওআরা, ভানশ্চডশ্চজ, ওরশ্চদ,
ভগালশ্চত, ভারভান, ুওয, ওযহয, ঙ্গযাস, ভানআ, শ্চগরওহ, শ্চজওযা, ওউকাত, দওরত‛। ৪-ভদয উচ্চাশ্চযত ব্দ, ‚াওর,
ভনওশ্চত, ভকাদার, ভচাখা, ভতঙ্গকার, ওফশ্চ, ওঠনা, ওরন, ওযা, রঙ্গদাভ, ভডাগশ্চয‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ ও-ধ্বশ্চন -ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ
ফরঙ্গছ ৪-এ ‚ার, ভঙ্গনাশ্চত, কদার, চখা, ভতকর, ফশ্চ, ঠনা, যাা, যদভ, ডগশ্চয‛। ৪-ভদয ভুঙ্গখয, ‚নাউ,
গুরুশ্চজ, শ্চফউঅস, উুল, ুযান, উশ্চদন, উগাদ, দুয়ার, হুরস, চুতশ্চক‛, ব্দগুঙ্গচ্ছয উ-স্বযধ্বশ্চন ও-স্বযধ্বশ্চন ঙ্গয় মায় ৪ভদয, ‚নাও, গুঙ্গযাশ্চজ, শ্চফওঅ, ওুল, ভাযানা, ওশ্চদন, ওগাদ, ভদাঅর, ভারস, ভচাতশ্চক‛। ৪-ভদয ভুঙ্গখয কথা,
‚ভাঙ্গযা, ফাওঅশ্চয, ভভাশ্চয, নও, শ্চদওশ্চয, ভজালনা, ওনা, ওতন, ওরনা, ওচটনা, ভচািাা‛, ব্দঙ্গত কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-ধ্বশ্চন ওষ্ঠয উধ্বশ্চনঙ্গক ভছঙ্গে শ্চদঙ্গচ্ছ ৪-ভদয কথায়, ‚ভারু, ফাউঅশ্চয, ভুশ্চয, নউ, শ্চদউশ্চয, জুলনা, উনা, উরনা, উচটনা, চুিাা‛। ৪-ভদয
ভুঙ্গখ, ‚আভশ্চর, শ্চগরাস, শ্চজয, অদআ, আকাওন, আগশ্চযঅ, শ্চনভান, শ্চতনকঙ্গযা, শ্চকরনাশ্চয‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ তারফয আ-স্বযধ্বশ্চন
কণ্ঠ্তারফয এ-ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ মায় ৪-এঙ্গত, ‚এভশ্চর, ভগরাস, ভজযা, অদএ একাওন, এগশ্চযঅ, ভনভান, ভতনকঙ্গযা,
ভকরনাশ্চয‛। ৪-ভদয, ‚ভভর, ভচশ্চর, ভজফস, ভভ, আসশ্চরএ, এনর, এজগার, এত, ভনঙ্গভ, এফাদা, এরাশ্চচ,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ এ-ধ্বশ্চন
আ-ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ৪-এ ভফারঙ্গছ, ‚শ্চভর, শ্চচশ্চর, শ্চজফস, শ্চভ, আসশ্চরআ, আনর, আজগার, আতঙ্গনঙ্গভ, আফাদা, আরাশ্চচ‛।
৪-ভদয, “ফানাআএ, খাআল, অআল, গনদা, অশ্চখর, তাশ্চরভ, অগন, অচল, অগত, অভরা, অঙ্গাদ, শ্চাফ, ভছনা,‛
ব্দগুঙ্গচ্ছ কণ্ঠ্য অ-ধ্বশ্চন কণ্ঠ্যতারফয এ-ধ্বশ্চন ঙ্গয় মায় ৪-ভদয ভফরায় অয ফঙ্গর ওঙ্গে, ‚ফাঙ্গনআএ, ভখআল, এআল, ভজআল,
গনঙ্গদ, এশ্চখর, ভতশ্চরভ, এগন, এচল, এগত, এভরা, এঙ্গাদ, শ্চঙ্গফ, ভছঙ্গন‛। ৪-ভদয ফুশ্চর, ‚াঁশ্চযঅ, চুঁা, ভজাঁক, ভবাঁতযা,
কাঁা, শ্চচউঁশ্চি, ভকচুঁঅ, খাঁশ্চ, ভবঁি, াুঅ, আঁা,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ ভঘালফৎ ল্পপ্রাণ নুনাশ্চক ফযঞ্জনধ্বশ্চন ভরা ায় ৪-ভদয
ভফরায় অয ফঙ্গর, ‚াশ্চযঅ, চুা, ভজাক, ভবাতযা, কাা, শ্চচউশ্চি, ভকচুঅ, খাশ্চ, ভবট, াুঅ, আা‛। ৪-ভদয ভুঙ্গখ ‚ফাশ্চনা,
নাাআর, রল, খাশ্চরান, ভদর, াহু, শ্চদল, শ্চঅশ্চ, আনশ্চতান, কুলাশ্চয, ার,‛ ব্দগুঙ্গচ্ছ প্রফর শ্বাাঘাত ভতু
কণ্ঠ্যনারীয় উষ্ম ভঘালফৎ -ধ্বশ্চন দুফবর ঙ্গয় মাঙ্গচ্ছ ৪-এ ‚ফাআনা, নাঅআল, রল, খাশ্চরঅন, ভদল, াউ, শ্চদল, শ্চঅআ,
আনশ্চতঅন, কুলঅশ্চয, অর‛। ৪-এয, ‚কুঅয, তুঅন, ঙ্গতাঅ, ভযা, অরুআ, ঙ্গতা, শ্চফঅশ্চনঅ, ঙ্গকরা‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ
কণ্ঠ্যনারীয় স্পব -ধ্বশ্চন কণ্ঠ্যনারীয় উষ্ম ভঘালফৎ ভাপ্রাণ ধ্বশ্চনয প্রাণ -কায ধ্বশ্চনঙ্গক জায়গা কঙ্গয ভদয় ৪-এ, ‚কুায,
তুান, ঙ্গতাা, ভযা, ারুআ, ঙ্গতযহ, শ্চফাশ্চনকা, ঙ্গকরা‛। ৪-ভদয, ‚খুযশ্চ, কশ্চবকশ্চব, কাশ্চথঙ্গক, খুি, ঝুভকা, নাশ্চথঅ,
ভঢাযা, কুঠশ্চয, ভশ্চধ, ভচাখা, শ্চঢবশ্চয, বা‛, ব্দগুচ্ছ ল্পপ্রাশ্চণত ঙ্গয় মায় স্বাবাশ্চফকবাঙ্গফআ ৪-এ, ‚কুরশ্চ, কশ্চফকশ্চফ,
কাশ্চতঙ্গক, কুিস, জুভকা, নাশ্চতঅ, ভডাযা, কুটশ্চয; ভশ্চদ, ভচাকা, শ্চডফশ্চয, ফা‛। ৪-ভদয, ‚ফকশ্চয, ভকযা, ফুনকয, শ্চছক, ভভাকা,
াকল, নকা, ভিাকশ্চয, ফকশ্চয, ভকশ্চয, াচক, ডযঙ্গাক, গশ্চদক, ভভঢক, অঙ্গযাক‛, ব্দগুচ্ছ ভঘালীবূত ঙ্গচ্ছ ৪-এ, ‚ফগশ্চয,
ভগযা, ফুনগয, শ্চছগ ভভাগা, াগল নগা, িগশ্চয, ফগশ্চয, ভগশ্চয, াচগ, ডযঙ্গাগ, নগশ্চদগ, ভভঢগ, অঙ্গযাগ‛।
৪-ভদয, ‚ভগরভাছ, ফগউরা, ফগান, উংগা, শ্চদভাগ, দাগআ, এগতা, দভাগ‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ ঙ্গঘালীবূত ঙ্গয় মায় ৪-এ,
‚ভকরভাছ, ফকউরা, ফকান, উংকা, শ্চদভাক, জুকনু, কাগআ, একতা, দভাক‛। ৪-ভদয, ‚কযা, উকাশ্চয, কাশ্চয, না,
যার, ফা, ছযা‛, ব্দগুচ্ছ -ধ্বশ্চন ভঘালীবূত ঙ্গয় মায় ফ-ধ্বশ্চনঙ্গত ৪-এ, ‚কফযা, উফকাশ্চয, ফকাশ্চয, ফনা,
ফযার, ফাফ, ছফযা‛। ৪-ভদয, ‚াফ, কাফ, তাফ, জাফ, ভকাাফ, দুরফশ্চন‛, ব্দগুচ্ছ ফ-ধ্বশ্চন ঙ্গঘালীবূত ঙ্গয় -ধ্বশ্চন
য় ৪-এ, ‚া, কা, তা, জা, ভকাা, জযা, দুরশ্চন‛। ৪-ভদয, ‚ওশ্চন, ওনশ্চ, ভগনা, শ্চনফা, শ্চছটঙ্গকশ্চন,
শ্চতনকা, ান, এনশ্চজন‛, ব্দগুচ্ছ ‘ন’ ও ‘র’ এয চাঞ্চরয শুশ্চন ৪-এ, ‚ওশ্চর, ওলশ্চ, ভগরা, শ্চলফা, শ্চছিঙ্গকশ্চর, শ্চতলকা,
াল, এনশ্চজল‛। ৪-ভদয, ‚রআশ্চক, ুখল, নাচল, ভধাল, শ্চল, ভরল, খানাফানাওরা, অওল, ল‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ ‘র’ ও
‘ন’ন এয শ্চফমবয় ভদশ্চখ ৪-এ, ‚নআশ্চক, ুখন, নাচন, ভধান, শ্চন, ভরন, খানাফানাওন, অওন, ন‛। ৪-এয,
‚কুদার, াতর, রনা, রগরা, রা, ফরনা‛, ব্দগুছ ধ্ববফযঞ্জন ধ্বশ্চনগুশ্চরয াযস্পশ্চযক শ্চযফতবন ঘশ্চিঙ্গয়  ৪-ও
ভফারঙ্গছ, ‚কুদাল, াতল, লনা, লগরা, লা, ফলনা‛। ৪-ভদয, ‚চনদর, অদশ্চভ, দুরাশ্চয, শ্চদওর, ফযদ, চদযা,
ফদভা, ুশ্চপদ, ভসশ্চজদ, আফাদঅ‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ ঙ্গঘালীবূত ঙ্গয় ৪-এ, ‚চনতর, অতশ্চভ, তুরাশ্চয, শ্চতওর, ফযত, চতযা,
ফতভা, ুশ্চপত, ভশ্চজত, আফাতঅ‛। ৪-ভদয, ‚াতআ, তুনক, এতওঅর, এতনা, ফঙ্গাত, ছত, এভাযত, দাভাত, ওঅত,
ছতশ্চয, ফদুযত‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুশ্চর ভঘালীবূত ঙ্গচ্ছ ৪-এ, ‚াদআ, দুনক, এদওঅর, এদনা, ফঙ্গাদ, ছদ, এভাযদ, দাভাদ,
ওঅদ, ছদশ্চয, ফদুযদ‛।
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...... স্বঙ্গদ যঞ্জন ভচৌধুযী
৪
 -ভদয, ‚ঘুঘঘু, গগযা, শ্চততশ্চর, শ্চফছছু, বটশ্চি, ুনশ্চন, শ্চতত, ভফারল, করকততা‛, ব্দগুচ্ছ শ্চফলভীবূত ঙ্গচ্ছ ৪-এ,
‚ঘুগঘু, গকযা, শ্চতদশ্চর, শ্চফছু, বটশ্চত, ুরশ্চন, শ্চতট, ভফারন, করকদতা‛। ৪-ভদয, ‚শ্চফকুট, ির, ভকাঙ্গিাশ্চয, িাকউঅ,
িনিন, চিক, চটশ্চন, ভট, ভকাট, শ্চচভিা, ছুটকা‛, ঙ্গব্দ ঙ্গঘালীবূত ঙ্গচ্ছ ৪-এ, শ্চফস্কুত, তর, কাঙ্গতাশ্চয, তাকউঅ, তনতন,
চতক, চতশ্চন, ভত, ভকাত, শ্চচভতা, ছূতকা‛। ৪-ভদয, ‚কুলছশ্চন, রালছনা, শ্চখছশ্চয, ফাছঅ, রালছাল,‛ ব্দগুচ্ছ, ঘৃষ্ট্য ছ-ধ্বশ্চন
ঙ্গনক ভয় ভৃদু শ্চলধ্বশ্চন ঙ্গয়  ৪-এ ভফাঙ্গর, ‚কুলশ্চন, রালনা, শ্চখসশ্চয, ফাা, রালাল‛। ৪-এয, ‚ংধা, ংশ্চডঅ,
ংগুশ্চে, রংঙ্গগাশ্চি, ংডুক, ংজা,‛ ব্দগুচ্ছ নুনাশ্চক ংং-ধ্বশ্চন ভাপ্রাণ নাশ্চকয ন-ধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ ফঙ্গর ৪-এ, ‚নধা,
নশ্চডঅ, নগুশ্চে, রনঙ্গগাশ্চে, নডুক, নজা‛। ৪-ভদয, ‚তশ্চকঅ, রগা, নার, নাজ, ভচহয, ডশ্চড, লকা, নাযস,
তরা‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ শ্চি ভধয ও ঙ্গন্তয ভঘালীবূত ঙ্গচ্ছ ৪-এ, ‚তাশ্চকঅ, রাগা, অনার, অনাজ, ভচাযা, াডশ্চড, ালকা,
অনাযস, াতরা‛। ৪-ভদয ভুঙ্গখয কথা, ‚কযা, ভযাস, শ্চগযজযা, ভযানৎ, ব্দগুচ্ছ শ্চফফৃত এ-ধ্বশ্চন কণ্ঠ্য অ-ধ্বশ্চন ঙ্গচ্ছ ৪-এ,
‚কা, ভাস, শ্চগরজা, ভানত,‛ ৪-ভদয, ‚ভভািা, রভঙ্গফাদর, শ্চঙ্গরা, ফরঙ্গফাল, শ্চজভঙ্গফা, কাঙ্গচা‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও-ধ্বশ্চন
কণ্ঠ্য অ-ধ্বশ্চন ঙ্গয় মায় ৪-এ, ‚ভািা, রভফাদয, শ্চরা, ফরফাল, শ্চজভফা, কাচা‛।
চশ্চে নূধ্বব ফয়ঙ্গয ফাচক ভগাষ্ঠীঙ্গদয ভক্ষঙ্গত্র াক্ষয শ্চনযক্ষয চর ও চর ম্প্রদাঙ্গয়য ফাচক ভগাষ্ঠীঙ্গদয ভফাঝাঙ্গনা
ঙ্গচ্ছ। এযা এখানকায নূতন প্রজঙ্গন্ময ফাচকঙ্গগাষ্ঠী। ভকাযণ এখানকায অফাওয়া ও ভবৌঙ্গগাশ্চরক শ্চযঙ্গফঙ্গয ভঙ্গধযআ এঙ্গদয
ভফঙ্গে ওো, কথা ফরা অয যাঢ়ীয় উবালায় উচ্চাযঙ্গণয ঢঙ্গঙ বযি ওয়া শ্চফঙ্গল বফশ্চষ্ঠয। এখানকায কশ্চথত বালা এঙ্গদয
ভুঙ্গখ ভুঙ্গখ চঙ্গর এঙ্গঙ্গছ এফং তযন্ত তকবতায ঙ্গে িানীয় কথয ভভৌশ্চখক বালাঙ্গক যপ্ত কঙ্গয ভপঙ্গরঙ্গছ। শ্চনযক্ষয চর ও
চর ভক ‘৫’ ও ‘৫’ এফং াক্ষয চর ও চর ভক ‘৬’ এফং ‘৬’ রূঙ্গ শ্চচশ্চিত কযা ভার। শ্চনযক্ষয াক্ষয ‘৫, ও ৫,
৬ ও ৬ ভবদাঙ্গবদ শ্চনণবয় কযা খুফআ কশ্চেন ফযাায, যাঢ়ীয় উবালায় স্বযধ্বশ্চন চাঞ্চরয ও স্বযেশ্চতয প্রবাফ এআ চশ্চে
নূধ্ববযা নায়াঙ্গআ করকাতা এফং ূফবযাঢ়ীয় কশ্চথত উবালা প্রবাশ্চফত চশ্চরত ফাঙরায ঢঙ্গঙ স্বাবাশ্চফক বাঙ্গফ বযি ঙ্গয়
ঙ্গেঙ্গছ। চশ্চে নূধ্ববঙ্গদয লাি জন কঙ্গয ভবাজুযী বালাবালী দযঙ্গদয ভুঙ্গখয কথযবালা শ্চনঙ্গয় ভীক্ষায় এঙ্গগারাভ।
(৫ ও ৬) ভদয ভভৌশ্চখক কথয বালায়, ‚খফার, ভজা, গরশ্চভ, ঙ্গযন, ভন, আন গর, নজর, জভানা, কভ, শ্চনন,
আউশ্চনন, ঙ্গয, ওয‛, প্রবৃশ্চত ব্দগুচ্ছ কণ্ঠ্যনারীয় স্পব -স্বযধ্বশ্চন কঙ্গণ্ঠ্াষ্ঠয ও স্বযধ্বশ্চনঙ্গত এঙ্গ (৫ ও ৬) ভত ফরঙ্গছ,
‚ওখফায, ভভাজা, ভগাযশ্চভ, ঙ্গযঙ্গান, ভভান, ওআন, ও ভগার, নঙ্গজার, ভজাভানা, কঙ্গাভ, শ্চনওন, আউশ্চনওন, ওঙ্গয, ওউর‛।
(৫ ও ৬) ভদয, ‚কলকাতা, ভযশ্চডও, রগাওত, ভখাল, ওঅশ্চযস, ভঘানিা‛, ব্দগুঙ্গচ্ছ ও-ধ্বশ্চন -ধ্বশ্চন ঙ্গচ্ছ (৫ ও ৬)-এ,
‚করকাতা, ভযশ্চড, রগাত, খল, অশ্চয, ঘনিা‛। (৫ ও ৬) এয, ‚নপা, নুকান, শ্চাফ, দাভ, পাগুন, অশ্চন, ভজট,
তাশ্চযখ, াতা, ভফাঙ্গছার, গনা, ভগারা, রালঙ্গিন, কাকা, কাশ্চক, অরু, দাশ্চরঅ, চা, রুশ্চি‛, (৫ ও ৬)-ভত ঙ্গয় মায়, ‚নাপা,
ভরাকস্, শ্চঙ্গফ, দাভ, পাঙ্গগান, অশ্চন, জআট, তাশ্চযক, অতা, ফছয, ভগানা, গুদাভ, কাগজ, কাকা, কাশ্চক, অরু, ডার,
চা, ভযাশ্চি‛। (৫ ও ৬) এয, ‚ভভরা, ভখরা, একা, ভদখা‛, (৫ ও ৬)-ভত ংফৃত এ-ধ্বশ্চন শ্চফফৃত এ-ধ্বশ্চনঙ্গত স্বযেশ্চত
প্রশ্চক্রয়ায় ঙ্গয় মায়, ‚ভযারা, খযারা, এযাকা, দযাখা‛। (৬ ও ৬) এয, ‚দুনা, শ্চচভিা, শ্চনরাভ, শ্চচনাচর, করভ, ফুতাভ, শ্চত,
কশ্চর, গরু, চুর‛, স্বয েশ্চত প্রশ্চক্রয়য (৫ ও ৬)-ভত ভফারঙ্গছ, ‚ভানা, শ্চচভঙ্গি, শ্চনঙ্গরভ, ভচনাচর, কঙ্গরাভ, ফুঙ্গতাভ, ওঙ্গত,
ভকাশ্চর, ভগারু, চুশ্চর‛।
(৫ ও ৬) ভদয ভুঙ্গখ, ‚ুজা, শ্চখ, চাকশ্চয, শ্চনরাভ, শ্চনড, যল, শ্চযয়া, দভদভ, খযদ, রতা, কশ্চয, শ্চভল,
অশ্চভ, তুশ্চভ, ভা, শ্চনযাশ্চভশ্চয, দয, ভাদুয, চািাআ, ফতরুভ, শ্চকরাস, শ্চপতা, ভচায-আ, শ্চছনায, শ্চকর, ভফরচা, ডাফয, ভভািা,
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