
 

Volume- VII, Issue-III                                                    January 2019          1 

 

Pratidhwani the Echo 
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science 
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print) 
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International) 
UGC Approved, Journal No: 48666 
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 01-07 
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 
Website: http://www.thecho.in 

 

প্রঙ্গ: ধূবপাকীভণী অঞ্চলম ফনু্ডা উধচাতঢ ওণযপারা ধপাতরও তফশ্রলডভ 

ধ্বতদঢাতিও বতযষ্ট্য 

স্বলতয ভঞ্জদ চঘৌথভুী 
 

     ধূবকালঙ্গ ফপূতফ অঞ্চলমভ ফুতযবতাাত, দতীা, ঘতিয ধভকডাভ (উ0  তঃ) তস্তীডব অঞ্চলম আততাী 

অতপালদভ ফূম ূত্র যাঔযা ওভলম মা চবলঢ ধালভ চব চওাদ এমাওাভ এও ুতদততবষ্ট্ আততাী চকাষ্ঠী ফূলম এ 

চচমা ঘলম আলতদ। ততপন্ন ফল ওালচভ প্রলাচলদ, যতিকঢ চওাদ পূফযতথওাভী া তঞওাতালভভ উলতযালক 

ওাতও শ্রলফভ চদযই এলতভ তদল আা ললতঙম। আততাী ফালচভ ফলথয পারাভ ধাণবওয মক্ষ্য ওভা বা। এভা 

তিপারী। মা উতঘৎ এভা লচাঢ তিপারী। পাতরও প্রডঢা অযয স্থাদী পারাভ ততলওই চছাোঁও চতয। স্থাদী পারাভ 

প্রপা বলণষ্ট্। ঢল যাধও তযলপান্নদ এআ আথুতদওঢা এলতভ ফলথয স্থাদী ঙ্গপারীলতভ প্রপা প্রওঝ। 

পাকীভণী ধূবঢীভস্থ এমাওা আততাী ফালচ ফুন্ডাউধচাতঢভ স্থাদ াোঁঢামলতভ ধলভই মা ঘলম। এই ফুন্ডা 

উধচাতঢ অথুযতরঢ চদচাতঢভ পাতরও প্রডঢা, , প্রচন্ম, তযক্ষ্া, চধযা ইঢযাততভ ততও চণলও ধ্বতদঢাতিও বতযষ্ট্য 

তলেরলড ততপন্ন ঃক্রতফও তদভক্ষ্ভ, াক্ষ্ভ াঘও চকাষ্ঠীলতভ উচ্চাতভঢ যব্দগুতমভ চব ধতভঢবদ লললঙ ঢাভ 

ধ্বতদঢাতিও ওাভড ফূল চতঔালদাভ চঘষ্ট্া ওভা লললঙ। বাোঁভা প্রলাচলদ া তলযর ওাভলড এমাওাভ াইলভ বাাভ 

প্রলাচদ অদুপ ওলভদ দা ঢাোঁভা অঘম আভ বাোঁভা এমাওাভ াইলভ বাঢাাঢ ওলভদ ঢাোঁলতভ ঘম লম উলেঔ ওভা 

লম। 

      প্রতঢলক্ষ্লত্রই  অদুালভ াভতঝ পালক তপি ওভা লম। এও) বালঝভ ঊলধ্বব তদভক্ষ্ভ ‘অঘম’  ‘ঘম’ চতভ 

‘অ
১
’  ‘

১
’, দুই) রালঝভ ঊলধ্বব াক্ষ্ভ ‘অঘম’  ‘ঘম’ চতভ ‘অ

২
’  ‘

২
’, তঢদ ) ঘতেলযভ উলধ্বব তদভক্ষ্ভ ‘অঘম’ 

 ‘ঘম’ চতভ ‘অ
৩
’  ‘

৩
’, ঘাভ) ঘতেলযভ ঊলধ্বব াক্ষ্ভ ‘অঘম’  ‘ঘম’ চতভ ‘অ

৪
’  ‘

৪
’, ধাোঁঘ) ঘতেলযভ 

অদূলধ্বব তদভক্ষ্ভ ‘অঘম’  ‘ঘম’ চতভ ‘অ
৫
’  ‘

৫
’, ঙ) ঘতেলযভ অদূলধ্বব াক্ষ্ভ ‘অঘম’  ‘ঘম’ চতভ ‘অ

৬
’  

‘
৬
’। 

      এঔালদ অ
১
, 

১
, অ

২
, 

২
, অ

৩
, 

৩
, অ

৪
, 

৪
 াঘও চকাষ্ঠীভ উচ্চাভড চফাঝাফুতঝ এওই ভওলফভ া থভলডভ চণলও 

চকলঙ। তওন্তু ঘতেয অদূধ্বব চযর ঘাভতঝ চশ্রতড অ
৫
, 

৫
, অ

৬
  

৬
 এভ তযলতভ াস্ত প্রলাচলদভ ধতভলপ্রতক্ষ্লঢ 

আওতিওপাল ভাঢ়ী উচ্চাভডলও তদচস্ব উচ্চাভড রূলধ প্রওায ওলভলঙ। 

      এঔালদ ‘অ
১
’  ‘

১
’- াঘওলকাষ্ঠীভ যহৃঢ যলব্দভ ধ্বতদ ধতভঢবদ ঔুই াফাদয। চব ধ্বতদ ধতভঢবদ চতঔালদা 

ললে ঢা শুথু অ
১
 এআ 

১
 চপলতভ চদয। 

     অ
১
 াঘও চকাষ্ঠীভ ফুলঔভ ওণা, ‘অওন , অভা, অম , অলধ, অত, অুল , অলওা’, যব্দলঢ ধতাতত, ফলথয অলযয 

ওন্ঠ্য অ-ধ্বতদ ওলন্ঠ্াষ্ট্য  ধ্বতদ ল 
১
-এ ‘এওন , ভা, ম , লধ, ত, ুম, লওা’ বা দাতও ভাঢ়ী প্রপালও 

তঘতিঢ ওভলঙ। অ
১
-চতভ ‘লার , লঘা, চফাঘা, চঢাল , লদাল , টলভা, ালতাফ’, আতত ফথয  অলযয ওন্ঠ্াষ্ঠয -

ধ্বতদ লভ তকল অ-ধ্বতদলও চাকা ওলভ ততলে 
১
-এ, আভ চামলঙ, ‘অলার , অলঘা, ফঘা, ঢল , অলদাল , টর , 

াতফ’। অ
১
-চতভ ফুলঔ, ‘ল , চাা, লঢ, লদাতমা, এদ, দা, ভ’ যব্দগুে -ধ্বতদলও স্থাঘুযঢ ওলভ চত 

১
-
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এ আভ উ-ধ্বতদ লল লম, ‘উল , চাু, উলঢ, উলদাতমা, এউন , উদা, উভ’। অ
১
-এভ ওণা, ‘উতম, উতমা, উতা, 

উঢু, ঢুইউ, উস ওুর , উর গুম ’ যব্দামীলঢ আতত, ফথয  অন্তুএ ষ্ঠয উ-ধ্বতদ ল 
১
-এ ‘তম, তমা, তা ঢু, 

ঢুই, স লওার , র লকাম ’। অ
১
-চতভ ওণযুতম, ‘এআকা, ামাআতক, দুভাআ, অঙ্গলাম, াআউতঝ’ যলব্দলঢ ফথয  অলযয 

অলখার ফলাপ্রাড অদুদাতও অলবাকাল ংআ- যঞ্জদধ্বতদ দাতওা দ-ধ্বতদলঢ এল 
১
-এ লম, ‘এন কা, ামান তক, 

দুভান , অন লাল , ান উতঝ’। অ
১
-এর  ‘হুতভআ, ওাআঝাভা, ধুআতট, চকাআললা, চওআলঝত, কআত, াআকা,’ যব্দগুে ংআধ্বতদ ফ-

ধ্বতদ লল বা 
১
-এ, ‘লতভম , ওাম ঝাভা, ধুম তট, চকাম ললা, চওম লঝদ্  কম ত াম কা’। অ

১
-এভ ‘আড়াোঁভাোঁ, লোঁুা, কোঁকএ, 

ফাোঁতড়, চপোঁর , ঘাোঁটু,’ যব্দলঢ আতত, ফথয  অলযয চখারৎ ংোঁ- যঞ্জদধ্বতদ চখারত্তালাভালে 
১
-এ ‘আড়াভা, লুা, 

কগ এ ফাতড়। চপভ, ঘাটু’। অ’চতভ ‘তঘওান , চকন তাভা, চচান টা, ইন তওন , উফুন , লদ’ যব্দগুলে দাতওয যঞ্জদধ্বতদ 

মুপ্ত লল ধূবঢবী স্বভধ্বতদলও আদুদাতও ওভলঙ 
১
-এ, ‘তঘওাোঁ, চকোঁতাা, চচাোঁটা, ইোঁতওন , উফুোঁ, লাোঁ’। 

     অ
১
-চতভ, ‘তঢতভল , চলল ঢা, ঘামা, ওুল ধু, মাদ্ , চফলমাভ,’ যব্দলঢ তযয অযঃস্থ ম-ধ্বতদ দাতওয দ-ধ্বতদলঢ 

১
-এ 

লম,  ‘তঢতভন , চলন ঢা, ঘাদা, ওুন ধু, দাদ্ , চফলদাভ’। অ
১
-চতভ ‘আতওন , চদক আ, ফাতদা, ুদুফ, চদলভাফা, াদা,’ 

যব্দগুলে ‘দ’  ‘ম’ এভ ক্কতঘৎ তধবব শুতদ 
১
-এভ ফুলঔ, ‘আতওম, চমক আ, ফাতমা, ুমুম , চমলভাম , ামা’। অ

১
-

চতভ, চদালমাদ্ , ঢন ভল , তওতভড , তওতঘভ, ঢৎওা,’ যলব্দ দুতঝ তর যঞ্জদধ্বতদ ফরূধত্ব মাপ ওলভ ফীপূঢ লল বা 


১
-এ ‘চদালদাদ্ , তদমল , তওতভভ, তঘতঘভ, ঢত ওা’। অ

১
-এ চলার , লাঢু, দাললল , ভালতভ, চলালট লালঢাফ,’ যলব্দলঢ প্রম 

শ্বাাখাঢ চলঢু ওন্ঠ্দামী উষ্ম ল-ধ্বতদদুবম লল মুপ্ত ল 
১
-এ ‘র , আঢু, দাএল , ভাঅতভ, লট, আলঢাফ’। 

     অ
১
-এভ ‘তাম ওম , চাভাতমআভাঃ, াঙ , এলধভর , ওক মা ওুঝুভওুঝুভ’, যব্দগুে দুতঝ ফযঞ্জদধ্বতদভ এওতঝ 

চমাধ লল তরফীপূঢ ল 
১
-এ, ‘তাম ওন , চাভাতমআড়াঃ, াঢঙ , এলধভড , ওগ মা, ওুঝুভওুঢুভ’। অ

১
-চতভ, ‘ঔলদ, 

তর না, ণাতভ, চছাড়া, অঞউতভ’ যব্দগুতম অপপ্রাতডঢ লল বা 
১
-এ, ‘ওলদ, তর ধা, ঢাতভ, চচাভা, অঝউতভ’। অ

১
-

চতভ ‘চক লভ, অলওা, উওুর , মক ড়া, ুক ঢা, চঘাক এ,’ যব্দগুে তচহ্বাফূমী ও-ধ্বতদ চখারীপূঢ লল 
১
-এ মলঙ, 

‘চগ লভ, অলকা, উগুভ, মগ ড়া, ুগ ঢা, চঘাগ এ’। অ
১
-এভ ‘চঢগ আ, কলাগ আ, ধাগ আ, কতড়ন , এগ এর , অগ ভা,’ 

যব্দলঢ লখার ক-ধ্বতদ অলখারীপূঢ লল 
১
-এ মলঙ, ‘চঢক আ, লাগ আ, ধাগ আ, কতড়ন , এগ এর , অওভা’। অ

১
-চতভ 

‘অপ উ, ঘাপ ই, উপ তদআ, কাপ আ, ভপ অ, লধাদুম ,’ যব্দগুলে ধ-ধ্বতদ চখারীপূঢ লল -ধ্বতদলঢ 
১
-এ ল, ‘অব উ, 

ঘাপ ই, উপ তদআ, কাব আ, ভব অ, লাদুম ’। অ
১
-এভ, ‘ইদুব , ব , ঘুধঅঃ, াব , ঢুব ঢুর , চতাব আ’ অপপ্রাড অযঃস্থ -

ধ্বতদ অলখারীপূঢ লম ধ-ধ্বতদলঢ এল 
১
-এ লম ‘উদুপ , প , ঘুপ অঃ াপ , ঢুপ ঢুভ, চতাপ আ’। অ

১
-এভ ‘ত র , 

ত এ, ইত ইর , উত উ, চঘত আ, ওত উ’, যব্দগুলে চখারীপদ প্রতক্রা ঢ-ধ্বতদ ত-ধ্বতদ লল বা 
১
-এ, ‘এদ্ র , 

দ্ এ, ইদ্ ইর , উদ্ উ, চঘদ্ আ, ওদ্ উ’। 

     অ
১
-চতভ, ‘লস ভত, চলাআদ্ এভ, তফঅদ্ , উদ্ , তদদ্ আ, ফুতাফ,’ যব্দামী ত-ধ্বতদ অলখারৎ, ল ঢ-থতদলঢ আভ 

১
-

এ লম, ‘লভৎ, চলাআত এভ, তফঅৎ, উৎ, তদত আ, ফুঢাম ’। অ
১
-চতভ, ‘ধুস ঝু, ধুট ভাওত, ওাট আচফুভা, চওাট আ, 

তট তধদ,’ যব্দলঢ স্পৃষ্ট্ ফূথবডয ঝ-ধ্বতদ অলখারৎ লল তযয ঢ-ধ্বতদলঢ 
১
-এ লম, ‘ধুস ঢু, ধুৎভাওত, 

ওাত আচফুভা, চওাত আ, তৎতধন ’। অ
১
-চতভ, ‘চকাত অম , চাঢা, ধুঢাম , তঘঢইতভ, মুত উভ,’ যব্দগুলে তযযস্পযব 

ঢ-ধ্বতদ স্বলঢাফূথবদযীপলদভ নলম অলখারীপূঢ লল ঝ-ধ্বতদ ল 
১
-এ  ‘চকাট অম , চাঝা, ধুঝাম , তঘঝইতভ, 

মট উভ’। অ
১
-এভ, ‘গুড উ, চকটোঁএ, তফন তট, কাড ই, টুল তও, ঘুআটু,’ যব্দগুলে শ্বাাখাঢ চলঢু চখারৎ ফূথবদয ট-ধ্বতদ 

অলখারীপদ প্রতক্রা ফূথবদয ঝ-ধ্বতদ ললে 
১
-এ আভ লম, ‘গুট উ, চকোঁঝএ, তফন তঝ, কাট ই, ঝুল তও, ঘআঝু’। অ

১
-এভ 

‘ঝুঅর , চঝাআ, ঝুআতও, ঝুা, চচাঝাঃ, চঝাভ’ যব্দগুলে ঝ-ধ্বতদ ট-ধ্বতদ লল বা 
১
-এ, ‘টুঅর , চটাআ, টুআতও, টুা, 

চচালটাঃ, চটার ,’। অ
১
-চতভ, ‘অইঞ , অইজঅ  , অধুইঞ , আঞ , ফাভাঞ ’ যব্দগুলে ঢাময জ-ধ্বতদ তযয দ-ধ্বতদ 

লল লঞ 
১
-এভ ফুলঔ, ‘অইন , অইন অ, অধূইন  আদ, ফাভান ’। আাভ অ

১
-চতভ ফুলঔ, ‘অতওতভঞ , অতচঞ  অঞ ড তত, 

অলওাঞ , আধুঞ ’ যব্দলঢ দাতওা জ-ধ্বতদভ ফলাপ্রাডঢা লাতভল আদুদাতও ফ-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
১
-এ লম, 
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‘অতওতভম , অতচম , অফড তত, অলওাম , আধুম ’। অ
১
-াঘওলকাষ্ঠীভ, ‘লঘাঃ, াওাঃ, আড়াঃ, লাঝাঃ, ুুঃ, তমচাঃ’ 

যব্দগুলে তকব (ংঃ) অলখারধ্বতদ চমাধ ধালে 
১
-চতভ ফুলঔ, ‘ইঘা, াওা, আড়া, দুফা, লাঝা, ুু, তমচা’। 

     এঔদ আফভা বালঝভ রালঝভ ঊলধ্বব ফুন্ডা উধচাতঢভ াঘওলকাষ্ঠীভ াক্ষ্ভ ম্প্রতালভ তদল ঐধপাতরও তফশ্রলডভ 

আতিও তলল তদডব ফীক্ষ্ভ এলকামাফ। এলতভ অঘম  ঘম চপলত পাক ওলভ দাফ ততমাফ ‘অ
২
’ এআ ‘

২
’। এঔালদ 

আফভা ধোঁঘাভচদ ওলভ তয তদল ফীক্ষ্া এলকামাফ। াক্ষ্ভ চকাষ্ঠীভ অঘম  ঘমলতভ ‘অ
২
’  ‘

২
’ রূলধ 

ওভমাফ। 

     অ
২
- াঘওলকাষ্ঠীভ ওণা ‘অম , অতন , অুল , অব , অতধআ, অলভঅ, অক অঃম’ যব্দগুলে ধতাতত, ফথযস্থ  

অলযয ওন্ঠ্য অ-ধ্বতদ ওলন্ঠ্াষ্ঠয -ধ্বতদ ললে 
২
-চঢ, ‘ম , তন , ুম, ু, তধআ, লভ, অলওাঃ। অ

২
-চতভ 

ওণা, ‘ভব  লফান , ঝঅঃ, লড়, লঢ, দাত’ যব্দলঢ ওলন্ঠ্াষ্ঠ -ধ্বতদ ওন্ঠ্য অঃধ্বতদ ল 
২
-চঢ ‘অর , 

অলফান , অঝঅঃ, অলড়, অলঢ, অদাত’। অ
২
-চতভ, ‘লদাঃ, চওাস , চধাঅ  আ, চতামা, চচাম , লওাঅআ’ যব্দগুলে 

ওলন্ঠ্াষ্ট্য -ধ্বতদ ষ্ট্য উ-দাউতও’ যব্দলঢ উ-ধ্বতদ লভ তকল -ধ্বতদ আল 
২
-চঢ, ‘চওাভাম , লধা, ালভা, তম, 

চালওা, দাতও’। অ
২
-এভ ‘ধাআটু, চচাআকভ, অআলাম, তআতভ, চকাআলট’ যব্দামীলঢ ংআধ্বতদ ফ-ধ্বতদ লল লণ 

২
-

চঢ ‘ধাফটু, চকাম কভ, অম লাল , তম তভ, চকাম লট’। অ
২
-চতভ ঝুআতও, মুআকাম  ঘাআটু, চলাআলতভ, তলআকা, ‘যব্দলঢ 

অদুদাতও ফলাপ্রাড ংআ ধ্বতদ যঞ্জদধ্বতদ তযয দ-ধ্বতদলঢ তনলভ আল 
২
-চঢ, ‘ঝুন তও, মুন কাম , ঘাআটু, চলাআলতভ, 

তলআকা, ‘যব্দলঢ অদুদাতও ফলাপ্রাড ংআ ধ্বতদ যঞ্জদধ্বতদ তযয দ-ধ্বতদলঢ তনলভ আল 
২
-চঢ, ঝুন তও, মুন কাফ, 

ঘান টু, চলান লতর , তলন কা’। অ
২
-চতভ, ‘চলোঁলত, ভাোঁকা, তোঁতক, ইোঁতটওা, চঘোঁলড়, ঢাভাোঁ’ যব্দগুলে চখারৎ ংোঁ-ধ্বতদভ 

চখারত্তা লাতভল 
২
-চঢ লম, ‘চললত, ভাকা, ততক, ইতটওা, চঘলড়, ঢাভাব ,। অ

২
-চতভ, ‘চতাভলধান , দুব লন , দুদুব , 

এদড , উতন , ইদুড ’ যব্দগুতমভ দাতও যঞ্জদধ্বতদ মুপ্ত লল ধূবঢবী স্বভধ্বতদলও আদুদাতও ওলভ দাতওযীপদ লল 


২
-চঢ, ‘ঝুন তও, মুন কাফ, ঘান টু, চলান লতর , তলন কা’। অ

২
-চতভ, ‘চলোঁলত, ভাোঁকা, তোঁতক, ইোঁতটওা, চঘোঁলড়, ঢাভাোঁ’ 

যব্দগুলে চখারাৎ ংোঁ ধ্বতদভ চখারত্তা লাতভল 
২
-চঢ লম, ‘চললত, ভাকা, ততক, ইতটওা, চঘলড়, ঢাভাব ’। অ

২
-চতভ, 

‘চতাভলধান , দুব লন , দুদুব , এন ড , উতন , ইদুড ’ যব্দগুতমভ দাতও যঞ্জদধ্বতদ মুপ্ত লল ধূবঢবী স্বভধ্বতদলও 

আদুদাতও ওলভ দাতওযীপদ লল 
২
-চঢ মলঙ, ‘চতাভলধাোঁ, দুলথোঁ, দুোঁউব , এোঁড , উতোঁ, ইোঁউঙ ’। অ

২
-চতভ ‘তচমু, 

ইতম, ঢল ওা, চমাআ, ুমু, মালঘা’ যব্দলঢ অথবযঞ্জদ ‘ম’  ‘দ’-ধ্বতদভ ফলথয ধাভস্পতভও ধতভঢবদ খলঝ 
২
-চঢ, 

‘তচদু, ইইতদ, ঢন ওা, চদাআভ, ুদু, দালঘা’। অ
২
-চতভ, ‘চদআ, ঘুদা, ভাদু, ঘাদাজ , চন , চন ’ শ্বতগুলে দ-ধ্বতদ ধাতশ্ববও 

ঢভম ধ্বতদ ম-ধ্বতদলঢ 
২
-চঢ লম, ‘চমআ, ঘুমা, ভামু, ঘামাজ , চল , চল ’। অ

২
-এভ ওণা, ‘চলামা, লাদা, হুঝাভ, 

চহ মা, চলালট’ যব্দলঢ ওন্ঠ্যদামী আওুঞ্চলদভ নলম 
২
-চঢ লম নলম, ‘মা, আদা, উঝার , চঅ  মা, লট’। অ

২
-

এভ, ‘অল মা, অড ড  চমল , কালতদ্ , গুমা, ওাওারু,’ যব্দলঢ ফবুগ্ম যঞ্জদধ্বতদভ এওতঝ রূধাযভ খতঝল তরফীপূঢ 

ল 
২
-চঢ, ‘অন মা, অড ঝা, চদল , কালতঢ, ওুমা, ওাকারু’। অ

২
-চতভ ওণা, ‘চদামদ্ , ফুঢুফ, ফুঢুফ, দুভৎদা, তদভম, 

তদতফদাঙ ’ যব্দগুলমালঢ ফলাপ্রাড ধ্বতদভ ফলাপ্রাডঢা লাতভল অপপ্রাডীপদ প্রতক্রা 
২
-চতভ, ‘উপ , ধাতা, ধুতঢ, 

কলগ তভ, ধুধা, র ঘা’ অ
২
-চতভ, তঢক ইদ, ক তভ, চাক ভা, মুওন তত, দাতও, চলািুতভ’ যব্দগুলে অলখার ও-ধ্বতদ 

চখারীপূঢ ল ক-ধ্বতদলঢ 
২
-চঢ লম, ‘তঢগ ইন , গ তভ, চাগ ভা, মুওন তত, দাতক, চলান গুতভ।’ অ

২
-চতভ ওণাাঢবা 

‘অলকার , আগু, কফা, কতঢ, তআক ভা’ যব্দলঢ অলখারীপদ প্রতক্রা ক-ধ্বতদ ও-ধ্বতদ ললে 
২
-এ, ‘অলওার , আওু, 

ওফা, ওতঢ, তআগ ভা’। অ
২
-চতভ, ‘আপ লচাম , আলধান , অতধআ, ধুইমা, চধাচু’ যব্দগুলে চখারীপদ প্রতক্রা অযঃস্থ 

-ধ্বতদ ষ্ট্য ধ-ধ্বতদ ল 
২
-এ, ‘আর লচাম , অঅব দ, অতআ, ুইমা, চআচু’। অ

২
-চতভ,’ তাব , াব তভ, ততমব , 

চঢাাউ, চতলটব , উ’ যব্দগুলে অলখারীপূঢ লল 
২
-চঢ,’ তাপ , াপ তভ ততমপ , চঢাধাউ, চতলটব , উপ ’। অ

২
-চতভ, 

‘অত উর , ত আ, চত আ, আত উ, ুঢাফ’ যলব্দ স্বলঢাফূথবদযীপলদভ নলম ঢ-ধ্বতদ ফূথবদয ঝ-ধ্বতদ ললে 
২
-চঢ, 

‘অট উর , ট আ, চট আ, আট উ, ঝাম ’। অ
২
-চতভ, ‘ঘাট উ, চাট ই, চওাঝাত, চচালমাব ঝা, আড়াওাঝা, ঘুধা’ যব্দলঢ ঝ-

ধ্বতদ অলখারীপূঢ লল 
২
-চঢ লম, ‘ঘাত উ, চাত ই, চওাঢাত, চচালমাব ঢা, আড়াওাঢা, ঢুধা’। অ

২
-এভ ফুলঔ, 
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‘চওাঢাঃ, ওত অঃ, লাঢুভাঃ, চঘত আ, তকতঢম’ যব্দলঢ ঢ-ধ্বতদ চখারীপুঢ লললঙ 
২
-চঢ ‘চওাতাঃ, ওদ্ অঃ, লাদুভাঃ, 

চঘদ্ আ, তকতত’। অ
২
-চতভ ‘তকদ্ ই, আদ্ , অতওদ্ , অতাক ভা, এদ্ ওা’ যব্দগুলে অলখারীপদ প্রতক্রাভ 

২
-চঢ লম, 

‘তকত ই, আত , অতওত , অঢাওভা, এৎওা’। অ
২
-চতভ ফুলঔ, ‘অড , টা, গুন তট, ঘাআটু, টাআক ,  ফাআতট’ যব্দলঢ 

শ্বাাখালঢভ নলম অলখারীপূঢ ললে ট-ধ্বতদ ঝ-ধ্বতদলঢ 
২
-এ ল, ‘অট , ঝা, গুন তঝ, ঝাআক , ফাআতঝ’। অ

২
-এভ, 

‘অট ওর , চকাআট , অঝু, চকাঝা, ইঝা, ুতঝ’ যব্দলঢ চখারীপদ প্রতক্রা ঝ-ধ্বতদ ললে 
২
-চঢ, ‘অড ওর , চকাআড , অটু, 

চকাটা, ইটা, ুতট’। অ
২
-চতভ, ‘ঘামুঃ, আওলঢঃ, চফদাঃ, মুরুঃ, চওালভাঃ, তলতদআঃ যব্দলঢ (ংঃ)- অলখারীধ্বদীমুপ্ত 

লল বালে 
২
-চঢ, ‘ঘামু, আওলঢ, চফদা, মুওু, চওালভা, তলতদআ’। অ

২
-চতভ ওণা, ‘এঞ লঢ, অলঞ , ততভঞ , 

ঢুতভঞ ’ যব্দলঢ দাতওয জ-ধ্বতদ তযয দ-ধ্বতদ ললে 
২
-চঢ, ‘এন লঢ, অলন , ততভন , ঢুতভন , আতমদা’। অ

২
-চতভ 

ওণা, ‘এভাগ, অমাঙ , চঝলভঙ , ভাাঙ , ঢাভাগব ’ যব্দলঢ ধূভও গ-ধ্বতদ তদাতওযীপদ প্রতক্রা চমাধ ধালে 
২
-

চঢ, ‘এভান , অমান , চঝলভন , ভাান , ঢাাদব ’। 

     এঔালদ আফভা ধোঁঢাতে চণলও অঞ্চান্নভ ফলথয তদভক্ষ্ভ াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ পারা আগ্রল ওভলঢ অঘম  ঘম 

চপলত দুতঝ পালক পাক ওভমাফ। ঢালতভ ‘অ
৩
’ এআ ‘

৩
’ রূলধ তঞও ওভমাফ। ফুন্ডা উধচাতঢ াঘওলকাষ্ঠীভ ওণয 

পারা এঔাদওাভ ধূবভাঢ়ী বচদ ঘতমঢ ওণযপারা ঙাধ ধলড়লঙ। প্রা ঘতেয যঢাআয ধোঁঘাত্তভ চদ ওলভ 

তযলতভ ফুলঔভ পারা তদল অঘম  ঘম চতভ অ
৩
  

৩
 রূলধ আলক্ষ্লধ তমলঔ তদল ফীক্ষ্া এলকামাফ। 

     অ
৩
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ ওণা, ‘অদু, অতধার , অইঅর , অআঢতড়, অতভদ্ , অু’ যব্দগুলে ওন্ঠ্য অ-স্বভধ্বতদ -

স্বভধ্বতদ লল বা 
৩
-চঢ, বা ভাঢ়ী প্রপালও তঘতিঢ ওভলঙ, ‘দু, তধার , অইর , আঢতড়, তভদ্ , ু’। অ

৩
-

এভ ‘চঢাা, চার াঃ, চঢাধাঙ , চঢালদাম, চধাদাই’ যলব্দ -ধ্বতদ লভ তকল অ-ধ্বতদ ললে 
৩
-এ, ‘উঝলভ, উলার , 

চকাু, ঘুআঃ, ট অঃ’। অ
২
-এভ ‘উওু, উফা, আউ, ঘাউতম, উতফন , উরুম ’ যব্দগুলে আতত, ফথয  অলযয উ-ধ্বতদ লল 

বা 
৩
-এ, ‘লওা, ফা, আ, ঘাতম, তফন , লভাম ’। অ

৩
-চতভ, ‘ঘআকা, চঝআগ তভ, ততআকাত্র, ইআতটওা, চকাআড়া’ 

এঔালদ অলবাকাল ংআ-ধ্বতদ উচ্চাভলড ফলাপ্রাডঢা লাতভল চখার ষ্ট্য ফ-ধ্বতদ ল 
৩
-এ, ‘ঘম কা চঝফগ তভ, ততম কাত্র, 

ইম তটওা, চকাম ড়া’। অ
৩
-চতভ ‘ওুআদ্ ও, অভআতত, ফাআদুতম, লাআস , ওুআচম’ যব্দলঢ ফলাপ্রাড ংআ-ধ্বতদ দাতওা দ-ধ্বতদ 

ল 
৩
-এ, ‘ওুদদ্ ও, অভন তত, ফান দুতম, লাদস , ওুন চল ’। অ

৩
-এভ, ‘এোঁকা, ধুোঁতড় ফাোঁতট, ঠাোঁও, চওোঁদ্ ভা, োঁতট’ এঔালদ 

চখারৎ ংোঁ-ধ্বতদ চমাধ চধল 
৩
-এ ল, ‘একা, ধুতড়, ফাতট, ঠাক , চওদ্ ভা, তট’। অ

৩
-চতভ ‘ফাদল  ওান তল, চখান, 

অদার , ফাতদআড়াঃ’ যব্দগুলে অপপ্রাড অদুদাতও ংোঁ-ধ্বতদ আকফ খলঝলঙ এঔালদ দাতওযধ্বতদ উলঞ তকল ধূভবঢবী 

স্বভধ্বতদলও াদুদাতও ওভলঙ 
৩
-এ ‘ফাোঁম, কোঁতল, চখাোঁঅ, অোঁআভ, ফাোঁআড়াঃ’। অ

৩
-চতভ, টুল তও, চটলম, তঢল , চঢাল , 

তল , গুল ,’ যব্দলঢ ‘ম’  ‘দ’ ওতচ্চৎ তধবব শুদলঢ ধাই 
৩
-এ, ‘টুন তও, চটলদ, তঢন , চঢান , তন , গুদ’। অ

৩
-চতভ, 

‘ঢাদাঞ , দুব তন , দুদুব , ইতন , উদুড ’ দাতওয দ-ধ্বতদ অযঃস্থ ম-ধ্বতদ ল ওঔলদা 
৩
-এ, ‘ঢামাঞ , দুব তল , দুমুব , 

ইতল , উমুড ’। অ
৩
-চতভ, ঢাদাঞ  দুব তন , দুদুব , ইতন , উদুড ’ দাতওয দ-ধ্বতদ অযঃস্থ ম-ধ্বতদ ল ওঔলদা 

৩
-এ, 

‘ঢামাঞ , দুব তল , দুমুব , ইতল , উমুড ’। অ
৩
-চতভ ফুলঔ, ‘লকা, লভম , চলালালটা, হুতটর , লাঝাঃ, লকালঢ,’ যব্দলঢ 

প্রম শ্বাাখাঢ ওাভলফ ওন্ঠ্দামী উষ্ম চখারৎ ল-ধ্বতদ দুবম লল চমাধ ধা 
৩
-এ, ‘অকা, অভফ, লালটা, 

উতটভ, আঝাঃ, অকালঢ’। অ
৩
-চতভ ফুলঔ, ‘ধই দমা, লাড়কড়, চওালঘ, ইজলঝদ’ যব্দলঢ ফীপূঢ লল 

৩
-এ 

ফরূধত্ব মাপ ওলভ, ‘ব ই, মমা, লার কর , চওালও, ইন লঝদ’। অ
৩
-চতভ ‘চওাওা, চওাওলম, ওুক রু, তওলভদ্ তলভদ্ , 

চালাুও’ু যলব্দ ফধ্বতদভ এওতঝ মুপ্ত লল তরফীপূঢ ললে 
৩
-এ, ‘চওাঘা, চওাগ লম, ওুগ রু, তওলভদ্ তলভদ্ , 

চালাঘুওু’। অ
৩
-চতভ ফুলঔ ‘ুক তভ, চভালওা, তক উ, তমচাঃুক উ। াক ইতড়’ যব্দলঢ চখারীপদ প্রতক্রা ও-ধ্বতদ ক-

থতদ লল বা 
৩
-এ, ‘ুগ তভ, চভালকা, তগ উ, তমচাঃুগুউ, াগ ইতড়’। অ

৩
-চতভ ফুলঔ, ‘ড তভ, ঢুগ উতভ, চকালদার , 

এআগ ালতাম   ঘআকা’ যব্দগুলে অলখারীপূঢ ল ক-ধ্বতদ ও-ধ্বতদ ল 
৩
-এ, ‘ওুড তভ, ঢুক উতভ, চওাদাভ, এআক ালতাফ, 

ঘআওা’। অ
৩
-এভ  ‘উপ ম ধাঘুআ, চাম ধা, অতধ, অধু, ধতা,’ যব্দগুলে চখারীপদ প্রতক্রা ধ-ধ্বতদ -ধ্বতদ লল বা 


৩
-এ, ‘উব ম, াঘুআ, চাম া, অত, অু, মতা’। অ

৩
-এভ ‘ঘাই, ঘব আঢাদা, অধা, ঢালভাব , াদুট, মাঝাব ’ 
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যব্দগুলে অযঃস্থ -ধ্বতদ অলখারীপূঢ লল ধ-ধ্বতদ লল বা 
৩
-এ, ‘ঘাধাই, ঘপ আঢাদা, অধা, ঢালভাধ, ধাদটু, 

মাঝাপ ’। অ
৩
-এভ ‘চঘত অদ, এত অর , ঢুওু, ঢুড়, অত উভ, গুঢু’ যব্দগুলে  চখারীপদ প্রতক্রা ঢ-ধ্বতদ ত-ধ্বতদ 

লললঙ 
৩
-এ, ‘চঘদ্ অন , এদ্ অর ,দুওু, দুড , অদ্ উর , গুত’। অ

৩
-চতভ ‘তআদ্ , ফাদ্ উওাম , ফাদ্ আল , তদদ্ ইব , 

ধাফপ মাত,’ যলব্দ অলখারীপদ প্রতক্রা ত-ধ্বতদ ঢ-ধ্বতদ লললঙ 
৩
-এ, ‘তআত , ফাত উওাম , ফাত আম, তদত ইব , 

ধাফধমাত ’। অ
৩
-এভ, ‘অঝাউতভ, ওুট উতভ, উস তঝ, চুঝা, তওতঝল ’ যব্দগুলে স্পৃষ্ট্ ঝ-ধ্বতদ তযয ঢ-ধ্বতদ ললে 

৩
-এ, 

‘অঢাউতভ, ওুত উতভ, উস তঢ, চুঢা, তওতঢম’। অ
৩
-এভ ‘ার লঢ, তঢজ উ, চঢাআ, আতধত আন , আত উ0ঢাদা’ 

স্বলঢাঃফূথবদযীপলদভ প্রপাল ঢ-ধ্বতদ ঝ-ধ্বতদ লললঙ 
৩
-এ, ‘ার লঝ, তঝজ উ, চঝাআ, আতধট আন , আট উ0ঝাদা’। 

অ
৩
-চতভ ‘ওাঝুঃ, মাইঃ, চলাঃ, উুঃ, উতভঃ, লওাতদঃ, ড়াঃ’ যব্দগুলে তকব (ংঃ) লখারধ্বতদ মুপ্ত লল বালে, 


৩
-এ ‘ওাঝু, মাই, চলা, উু, উতভ, লওাতদ, টা’। অ

৩
-চতভ ‘এদা, এলল , ধাভাএ, এলভ, এলর , এলকভ’ প্রপৃতঢ 

যব্দলঢ আৃঢ ওন্ঠ্য ঢাময এ-ধ্বতদ তৃঢ এযা-ধ্বতদ লল বা 
৩
-এ, অ

৩
-এভ, ‘ঘওা, ঘদা, ঘতধ, ঘাতধলফ, ঘাঝু’ 

যব্দলঢ ঢাময স্পযব ঘ-ধ্বতদ অলদও ফ ফৃদু তযধ্বতদ -ধ্বতদ লললঙ 
৩
-চঢ, ‘ওা, দা, তধ, াতধলফ, াঝু’। 

অ
৩
-চতভ ‘ইতত, ইতল , ইতড , ইঘঅঃ, ইতঢর , ইদু’ যব্দগুলে ঢাময ই-ধ্বতদ ওন্ঠ্যঢাময এ-ধ্বতদ লল বা 

৩
-এ, 

‘এতত, এতল , এতড  এঘঅঃ, এতঢভ, এত’। 

     এঔালদ আফভা ধোঁঢাতেয চণলও ধঞ্চান্ন ঙভ ললভ াক্ষ্ভ াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ পারা ধূবভাঢ়ী উধপারাভ 

প্রপালভ ক্রতফও ৃতিভ ফাত্রা তদরুধলড অঘম  ঘম চপলত ‘অ
৮
’ এআ ‘

৪
’ রূলধ তঘতিঢ ওভমাফ। ধূবভাঢ়ী ঙাধ 

বলণষ্ঠ ঢবফাদ। প্রা ঘতেয যঢাআয। তদলেভ যব্দগুলে ঢাভ প্রফাড তফমল। 

     অ
৪
- াঘওলকাষ্ঠীভ চফৌতঔও পারা উচ্চাতভঢ ধ্বতদ, ‘অতড়, অলভঃ, অইউর , অতফদভ, আলমাক দা’ যব্দগুলে ওন্ঠ্য 

অ-ধ্বতদ লল বা 
৩
-এভ ফুলঔ, ‘তড়, লভঃ, ইউর , তদভ, লমাওদা’। অ

৪
-চতভ ফুলঔভ, ‘চধাা, চাওা চাআ, 

চঢাউআ। চঢাদ্ , চতাা’ যব্দলঢ -ধ্বতদ অ-ধ্বতদ ল 
৪
-এ, ‘ধা, ওাাআ, ঢউা, ঢদ্ , তা’। অ

৪
-চতভ, 

‘ঘালঢাফআড়া, ল , চালভাফ, তওদ, অদ্ আ’ যব্দগুলে -ধ্বতদ উ-ধ্বতদ লল ধলড় 
৪
-এ, ‘ঘাঢুফআড়া, উম, 

চারুম , উতওন , অতউআ’। অ
৪
-চতভ ফুলঔ, ‘উধাল া, চওউআ, গুইভাম , ততুম , টুতভ, উফগুল ’ যব্দগুলে উ-ধ্বতদ -

ধ্বতদ লল বা 
৪
-এ, ‘ধাল ভা, চওআ, চকাইভাম , ততলাম , চটাতভ’। অ

৪
-চতভ ওণা, ‘চঢফআল, চঢাআলটা, 

চাআত উঅ  , চধলঝআভা, আআলওাআভ’ যব্দগুলে অলখার ংআ-ধ্বতদ দাতওয দ-ধ্বতদলঢ 
৪
-এ চামলঢ শুদতঙ, ‘চঢফন ল, 

চঢাদলটা, চাদত উঅ, চধলঝন া, আদলওাআভ’। অ
৪
-চতভ, ‘আাআাআ, তআতকঢুর , লওাআ, অআওাদুঅর , তআকার ,’ 

যব্দগুলে উচ্চাভলড ফলাপ্রাডঢা লাতভল ংআ-ধ্বতদ চখার ষ্ঠয দাতওয ফ-ধ্বতদলঢ 
৪
-এ লম, ‘আাম াফ, তম তকঢুভ, 

লওাম , অম ওাদুঅভ, তফকার ’। অ
৪
-চতভ ফুলঔ, ‘তাঃ, ড়াঃলম, মাইঃ, ফুইঃ, তঘঅঃ, দুর অঃ, কঅঃতত’ ,যব্দগুলে 

অলখার (ংঃ) তকব ধ্বতদ মুপ্ত লল 
৪
-এ মলঙ, ‘তা, ড়ালম, মাই, ফুই, তঘঅ  , দুর অ, কঅইতত’। অ

৪
-চতভ ওণা, 

ইতফদাআাা, তগআড়াঃ, ইতধর তধইউঙ , তঙ , ালভচাঙ  তওততগ, ফাতাঙ ’ যব্দগুলে ধূভও গ-ধ্বতদ তদাতওযীপদ 

প্রতক্রা চমাধ ধা 
৪
-এদ-ধ্বতদ ওলভ লম, ‘ইতফদান াা, তন আড়াঃ, ইতধর তধইউন , তন , ালভচান , তওততন , 

ফাান ’। অ
৪
-চতভ ফুলঔ, ‘চঢার দ্ , ঢুতদ্ , ঢুভঢুড়, তঢর তফদ্ , ঢামাতদতা, তততড়তকর ,’ যব্দগুলে তরফধ্বতদ ফরূধত্ব 

মাপ ওলভ 
৪
-এ লল বা, ‘চঢার ৎ, ঢুতত , ঢুর ঢুর , তঢর তফঢ, ঢামাতদঢা, তততড়তকড ’। অ

৪
-চতভ, ‘আলওা, াতভা, 

আর লকাম , আলমা, আচা, আউ, আলম, আগু’ যব্দগুলে আ-ধ্বতদ অ-ধ্বতদ ললে 
৪
-এ, ‘অক  াতভঅ, অর লকাম , 

আলমা, অজ , অউ, অলম, অখু’। অ
৪
-এভ 1আমুআ   চধআচু, াধাতভআ, ভাঘা, ওাস ফার ’ যব্দলঢ আ-ধ্বতদ -ধ্বতদ ল 


৪
-এ, মুআ, চধচু, াধাতভ, ভালঘা, ওাস লফাভ’। অ

৪
-চতভ ফুলঔ, ‘ইু, ইচ অঃ, তদতর , এতম, এতওভতকএউ’। 

অ৪-চতভ, ‘এলল , এইটু, এলধভর , ইআ’। অ
৪
-চতভ, ‘চকালদএ, চঢঢা, চতঅ, এার , এমড , এলকর ’ যব্দগুলে 

আৃঢ এ-ধ্বতদ তৃঢ এইা-ধ্বতদ লল লঞ 
৪
-এ, ‘চকালদএ.... ঢযাঢা, তযাখ্ । অ

৪
-চতভ যব্দগুলে তৃঢ ইা-ধ্বতদ 

আৃঢ ওন্ঠ্ ঢাময এ-ধ্বতদ ললে 
৪
-এ, এআ, এলওমা, এভর , এলঝঃ, এওর , এাঙ ’। অ

৪
-চতভ ফুলঔভ, ‘অতওতভর , 

চলাোঁদছলোঁভ, ুর চুভা, চঢঢড , দুড়, তততত’ যব্দগুলে ফযঞ্জদ ধ্বতদভ এওতঝ ফাক্ষ্ভ চমাধ চধল শুদলঢ ধালে 
৪
-
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এ, ‘অতওতভ চলাোঁছভ, ুর চু, চঢড , দুর , তত’। অ
৪
-চতভ ‘অঝম, অঅর , অওল , অঢর , আমাগ, াভাগ, াভাগ, তকতঢম, 

তওর , ইতধম, ইতওর , চকতাক , তফআঙ , আলচাম , তলাব ’ যব্দগুলেযধও স্বভঙ্গতঢ ল 
৪
-এ, ‘অলঝাল , অর ,  

অলওাল , অলঢাল , আমাগা, াভাপা, তকতঢতদ, তওতভ, ইতধতম, ইতওতভ, তকতাও, চফআঙ , এমা  , চভাঙ , এলচলফ, 

তললল’। অ
৪
-ফুক উতভ, চওাতদআ, উক উ, ওুফা, ওচ ভা, অক ইন ,’ যব্দগুলে ও-ধ্বতদ ল 

৪
-এ, ‘ফুগ উতভ, চকাতদআ, 

উগ উ, গুফা, কচ ভা, অগ ইন ’। অ
৪
-চতভ, ‘কতভ, কতভদ, চঢাআকা, চমআকা, চআগ ভা, এলকর ’ যব্দগুলে ক-ধ্বতদ ও-ধ্বতদ 

লল বা 
৪
-এ, ‘ওতভস , ওতঞন , চঢাআক আ, চমাআক আ, চআক ভা, এক এর ’। অ

৪
-এভ, ‘চওাধ, ইধঅঃ, ওুপ উম, প ই, 

তদতফভকধা’ যব্দলঢ ধ-ধ্বতদ -ধ্বতদ লল 
৪
-এ, ‘চওাব , ইব অ, ওুব উম, গুব ই, তদতভকভা’। অ

৪
-চতভ, ‘ঢব তভ, দুব অঃ 

ুউ, তফদতট, া’ যব্দগুলে -ধ্বতদ ধ-ধ্বতদ ল 
৪
-এ, ‘ঢপ তভ, দুধঅঃ, ধুস উ, ধতম দতট, াধ’। অ

৪
-চতভ, 

‘চলাল, লাব , লাদ্ , লাম াল , লতকাওাম ’ যব্দলঢ ল-ধ্বতদ দুবমঢাললঢু চখারত্তা লাতভল অ-ধ্বতদ ল 
৪
-এ, 

‘এাল, আব  আদ্ , আম লাল , অতকাওাফ’। 

     এঔদ আফভা ঘতেয অদূধ্বব াঘওলকাষ্ঠীভ, াক্ষ্ভ-তদভক্ষ্ভ, অঘম  ঘম, ম্প্রতালভ তদল ফীক্ষ্া এলকালা। 

এভা দূঢদ প্রচলন্মভ াঘওলকাষ্ঠী। এঔাদওাভ ধতভলয, আলাা  চপৌকতমও আলল ধতভধুষ্ট্। এলতভ চলড় ঞা, 

ওণামা, ই ভাঢ়ী উধপারাভ উচ্চাভডলও চঝলদ তদললঙ আভ অপযস্থ লা এও চফৌতমও বতযষ্ট্য। তদভক্ষ্ভ অঘম 

 ঘম চতভ ‘অ’  ‘’ লম আতক্ষ্প্ত রূধ। এলতভ চপতালপত তদডব দুরুল যাধাভ। ভাঢ়ী উধপারাভ স্বভধ্বতদ  

স্বভঙ্গতঢ ঘাঞ্চময তলযর মক্ষ্ডী, রাঝ চদ ওলভ তয তদল ফুন্ডা উধচাতঢভ ওণয পারাভ ফীক্ষ্া এলকামাফ। 

     (অ
৫
  অ

৬
) চতভ ফুলঔভ ওণা, ‘অলমাম , চওাঅফ, অত  ভা, অলধঅ  , অলঝাদ্ ,’ ‘র দা, ঘলঢাম , লমআ, 

এললভন ’1 ‘উওুদালম, তঘউমা, লন ওুআ, ওুর ওু, ঢুতভআ’1 ‘ইতঢজ , উওুদাইঙ , ঢদাইগ, চদাইগ, ইআতমগ’1 

‘ঢক উই, তদক উআ, লদওুআ, ল অক তা, অক তাইগ’1 ‘চগ লআ, চাগ আভ, কতভ, চআকমা’1 ‘এফল , এলঞলও, 

এদালঢ, এলঢল , ইতদঃএ’1 ‘চএস , এফান , চকাত্রঃ’1 ‘ওালতমা, চমলধভ, এলম, চকালভাত্র’1 ‘ওুধুল , ওুমা, তঘমওা, 

হুমাগ’1 ‘ঢইলওন , অলঢন , অালঢতওন  আধান ঢাইদা’1 ‘ফাআভা, উধুন া, আুমাওান , ওাআতদ, চআঃ’1 ‘আতওগ, 

াতভআ, ঘাওাভ, আলভাফ, কাভচাঅ  ’1 তদকমদা, চচালওা, চমওান ’1 উধুদালওা, লমওাতওন , ততক ততক , ওুমলও, 

তঘতঘঅভ’। (
৫
  

৬
) াঘও চকাষ্ঠীভ ওণয পারা ওন্ঠ্য অ-ধ্বতদ লল ওলন্ঠ্াষ্ঠয -ধ্বতদ লল লল স্বভঙ্গতঢ ললে, 

‘লমাম  চওাভ, লঢাভা, লধ, লঝাদ্ ’1 -ধ্বতদ অ-ধ্বতদ লল লঞ, ‘অভদা, ঘঢম , অলমআ, অলভন ’1 উ-ধ্বতদ 

-ধ্বতদ ল স্বাপাতওপাল, ‘লওাদালম, তঘমা, লদলওাআ, চওাভওু, চঢাতভআ’1 ঢাময ই-ধ্বতদ আৃঢ এ-ধ্বতদ 

ললে, ‘এতঢচ, উওুদাএঙ , ঢদাএঙ , চদাএঙ , এআতমঙ ’1 ও-ধ্বতদ চখারীপূঢ ললে ক-ধ্বতদলঢ, ‘ঢগ উই, তদগ উআ, 

লন গুআ, অমঅগ তা, অকতাইঙ ’1 ক-ধ্বতদ অলখারীপূঢ ললে ও-ধ্বতদলঢ, ‘চক লআ, চাওআভ, াওতভ, টাআওমা’1 

তৃঢ এইা –ধ্বতদ আৃঢ এ-ধ্বতদ লললঙ, ‘এলটাভ, এলভ, এলদ, এ চতম’1 আ-ধ্বতদ এইা ললে, ‘ওন্ঠ্ঢাময 

এ-ধ্বতদ ঢাময ই-ধ্বতদ ললে, ‘চইস , ইফান , চকাইঃ’1 আৃঢ এ-ধ্বতদ ওন্ঠ্য আ-ধ্বতদ ললে, ‘ওাতামা, মালধর , 

আলল , চকালভাআ’1 ‘ম’  ‘দ’ এভ ঘঞ্চময, ‘ওুধুন , ওুদা, তঘন ওা, হুদাঙ ’1 ‘দ’  ‘ম’ এভ তধবব, ‘ঢইলওল , 

অলঢল , অালঢতওল , আধাল , ঢাইমা’1 আ-ধ্বতদ অ-ধ্বতদ ললে, ‘অতওগ, তভঅ, ঘাওর , অলভাফ, কার চঅঃ’ ফীপূঢ 

লল বালে, ‘তদকন দা, চচালচা, চমওাল ’1 তরফীপূঢ ললে, ‘উওুদালকা, লমাওাতকন , ততকততক , ওুমলক, তঘতঅভ’। 

     (অ
৫
  অ

৬
) চতভ ফুলঔভ ওণয পারা ুতম লম, ‘অভক , অচম, আমাগ, ভাাগ, কর তফ, চফআগ, আলচাফ, 

ালতাম , এআগ  ইজাক , ঢমওা, গুতঢ, ইব তমআ, উধতদআ, ইতফন , অলএ, অতধএ, দুঅর , চধাঅর , তচতমভ, ইতন , 

অতওর , তওতফন , তওা, তওতভ, তওতম, তত, তততভ, অতধ, অপ ইআ, অদত, অলঢাভা, অঢর , অওল , তঢতগ, তঘফালদ, 

ইফালদ, দুফ, তলা, দুফাউ, ওুল , উফ , ফমআ, তকতত, চফদাঃঅঃ, ইতন , চঢদাম, ঢাদাম , তঢতভল , তঢতভগ’ প্রপৃতঢ 

যব্দগুে স্বাপাতওপাল দ্রুঢ স্বভঙ্গতঢ লল বালে (
৫
  

৬
) চতভ ফুলঔভ ওণয পারা, ‘আলভাও, অলচাম, 

অলমাগ, আমাগা, ভাাগা, চকার তফ, তফআঙ , এলচলফ, চলতফ, ইআক, ইলজও, চঢালমাওা, চকাতঢ, ইুলম, উধুল, 

ইতফতদ, এলএ, এতধএ, দুভ, ধুঅভ, তচতমভ, ইততদ, ইতওতভ, তওতদতদ, তওলভ, চওলভ, চওলম, চল, চতলভ, তধ, 
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তধএ, দত, চাদুম , তললব ,  দুলফাউ, চওালমা, লনা, ফলমাআ, চকলত, তফদাঃঅঃ, লততদ, তঢদাম, অদালফা, 

তঢতভতম, তঢততগ’। 
 

ঢণয তূ্র / গ্রন্থ ঋড: 
 

ক্র.দআ দাফ তমঙ্গ  চধযা তঞওাদা ঢণয আগ্রললভ ঢাতভঔ 

১ গুতড়া ফাতঢম স্ত্রী0 ৫১ কৃলথু ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৫-০৩-২০১৭ 

২ গুতড়া ভাতলম ধু0 ৪৫ ঘাওতভ ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৫-০৩-২০১৭ 

৩ গুতড়া ুযাতয স্ত্রী0 ১৯ ঙাত্রী ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৫-০৩-২০১৭ 

৪ গুতড়া অঞ্জমী স্ত্রী0 ১৮ ঙাত্রী ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৭-০৩-২০১৭ 

৫ গুতড়া কীঢা (তভতয) স্ত্রী0 ৪০ কৃলথু ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৭-০৩-২০১৭ 

৬ চঝাধলদা াযী স্ত্রী0 ১৯ ঙাত্রী ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৭-০৩-২০১৭ 

৭ থাদাাভ যাতয স্ত্রী0 ৪৬ ঘাওতভ ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 

৮ থাদাাভ যাতয স্ত্রী0 ৪৬ কৃলথু ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 

৯ থাদাাভ চাফভা ধু0 ৫০ ঘাওতভ ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 

১০ াভমা চওততভ স্ত্রী0 ৬৫ কৃলথু ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 

১১ াভমা চভাতন ধু0 ৪০ ঘাওতভ ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 

১২ াভমা ভাফ ধু0 ৭৫ ততদফচুভ ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 

১৩ ফুন্ডা ঋতছ ধু0 ৫৫ ঘাওতভ ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 

১৪ ফুন্ডা ঔুততা স্ত্রী0 ৭৫ অভ ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 

১৫ ফুন্ডা ঘান্দা স্ত্রী0 ২৭ ঘাওতভ ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 

১৬ ফুন্ডা তঝমা স্ত্রী0 ৪৯ কৃলথু ফথযফগ্রাফ,  উ0 ২৪ ধভকডা ১৯-০৩-২০১৭ 
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