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ধূবপাকীভণী ঞ্চলমভ াাঁঢাম চদচাতঢভ ওণযপারা ধপাতরও তফশ্রলডভ 

ধ্বতদঢাতিও বতযষ্ট্য : এওতঝ অলমাঘদা  

স্বলতয ভঞ্জদ চঘৌথভুী  

 ওমওাঢা, পাভঢ  

     ধতিফ াগমা চফততদীধুভ, াাঁওুড়া, ীভপূফ, ধূরুতমা চচমা এং উত্তভলেভ চদংঔযা এও তভাঝ ংযআ 

অততাী। এভা ুতীখবওাম থলভআ স্থাদী াতন্দা। াংমাপারী চদলকাষ্ঠীভ ফঢআ এলতভ তদচস্ব উধপারা এং ঢাভ 

উচ্চাভড- বতযষ্ট্য ভললঙ। ওলও লাচাভ ছভ আলন্দাআভাদী পারাভ তঢবদ ম্ভূঢ ংস্কৃঢ-চাঢ াগমা পারাভ 

প্রপাল চণলও এলতভ চকাষ্ঠীপারা ঢাভ স্বাঢন্ত্র্য লাভা তদ। ভঞ্চ ঢবফালদ এআ স্বঢন্ত্র্য অভ চতয প্রওঝ ল’চঢ ঘাআলঙ 

দাদান  ধ্বতদভ ফথয ততল। এআ অততাী চকাষ্ঠীগুতমভ ফথয ততল। এআ অততাী চকাষ্ঠীগুতমভ ফথয াাঁঢাম, ফুন্ডা, 

ভাাঁ, ধালাতড়াকদআ এ ভালচয প্রথাদ। এভা শুথু ভালচযভ চওাদ তদততবষ্ট্ এমাওাভআ চব াতন্দা ঢা দ। ওালচভ 

প্রলাচলদ ধতিফলেভ প্রতঢতঝ চচমালঢআ এলতভ চতঔা ধাা বা। চওাণা এভা স্থাী াতন্দা লল ধাওাধাতও 

উধতদলয কলড় ঢুলমলঙ। চওাণা ধতভাী ঘতভলেভ। ওালচভ তলযর ফভশুলফ স্থাী াতন্দা। নলম চতঔা বা চব, 

এলতভ ওণাাঢবা, যব্দ প্রলালক তদততবষ্ট্ এমাওাভ ধপাতরও প্রপা ুস্পষ্ট্ দা ললম তপতদলয লওালভ মক্ষ্য 

ওভলম দূথাভদ ওভা বা। 
 

      ধূব পাকীভণী ঞ্চলমভ ফূতযবতাাত, দতীা, আত্তভ  ততক্ষ্ড ঘতিয ধভকদা এআ উধচাতঢ চকাষ্ঠীভ চতঔা 

ধাা বা। এআ উধচাতঢ থূযতরঢ চদচাতঢভ পতরও প্রডঢা; , প্রচন্ম, তযক্ষ্া, চধযাভ আঢযাততভ ততও চণলও 

ধ্বতদঢাতিও বতযষ্ট্য তলেরলড; ততপন্ন ঃক্রতফও তদভক্ষ্ভ এং াক্ষ্ভ াঘও চকাষ্ঠীলতভ উচ্চাতভঢ যব্দগুতমলঢ চব 

ধতভঢবদ াতথঢ লললঙ ঢাভ ধ্বতদঢাত্ততও ওাভড ফূল চতঔালঢ চঘষ্ট্া ওভা লললঙ। উচ্চাতভঢ যব্দগুতমভ ধ্বতদঢাতিও 

তঘাভ তলেরলড দয এওতঝ অওরবদী তদ্ধালে উধদীঢ লা ম্ভ। অফভা চতঔলঢ ধাআ চব াক্ষ্ভ-তদভক্ষ্ভ, 

ঘম া ঘম চব চওাদ চশ্রতডপূক্ত চলাদ দা চওদ। চতয লভ াঘও চকাষ্ঠীভা াফাতচও ভীতঢদীতঢভ ফঢআ 

উচ্চাভলডভ চক্ষ্লে ঢীঢলও অওলড় ভাঔলঢ ঘাআলঙদ। ল্পস্ক বাভা ঢাভ চশ্রতড তদতবলযলর উচ্চাভলডভ চক্ষ্লে 

চফাঝাফুতঝ ফথযধন্থী। ণবাৎ ঢাভা প্রাঘীদ পযা তওঙুঝা চা ভাঔলম ভাঢ়ী প্রপাল উচ্চাভলডভ দঢুদ রূধলও চফলদ 

তদলঢ ঢঢঝা ম্মঢ দদ। অভ ঘতিলযভ তদম্ন স্কভা ণবাৎ লধক্ষ্াওৃঢ দঢদু বাভা ঢাভা লদও ললচআ প্রাঘীদ 

পযা চবদ ওলভ ভাঢ়ী যলব্দভ দঢুদ রূধলও স্বঙলন্দ চফলদ তদলঢ ভাচী। ণবাৎ াগমাপারী াঘও চকাষ্ঠীলতভ 

উচ্চাতভঢ যলব্দভ ধ্বতদঢাতিও তঢবদতঝ ঃক্রতফও লল উলঞলঙ। ণবাৎ এআ তঢবদ স্পষ্ট্পাল চতঔলঢ চকলম 

ঃক্রতফও তদভক্ষ্ভ, াক্ষ্ভ, ঘম  ঘম ততও চণলও তঘাভ ওভলমআ অফভা প্রওৃঢ লঢযভ মু্মক্ষ্ীদ ললঢ ধাভ। 

পাতরও প্রডঢাভ ধাণবওয তদরূধলদ াঘও চকাষ্ঠীভ ওণযপারাভ ম্পলওব অলমাঘদা ওভলঢ লল। বাাঁভা এমাওাভ াআলভ 

বাঢাাঢ ওলভদ ঢাাঁলতভ ঘম লম উলিঔ ওভা লম। প্রতঢ চক্ষ্লেআ  দুবাী াংমাপারী াঘও চকাষ্ঠীলতভ 

াভতঝ পালক পাক ওভা লললঙ। এও রালঝভ ঊলধ্বব তদভক্ষ্ভ ঘম- ‘’, দুআ- রালঝভ ঊলধ্বব তদভক্ষ্ভ ঘম- ‘’, তঢদ 

রালঝভ ঊলধ্বব াক্ষ্ভ ঘম- ‘’, ঘাভ রালঝভ ঊলধ্বব াক্ষ্ভ ঘম- ‘’, ধাাঁঘ ঘতিলযভ ঊলধ্বব তদভক্ষ্ভ ঘম- ‘’, 
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ঙ- ঘতিলযভ ঊলধ্বব তদভক্ষ্ভ ঘম- ‘’, াঢ ঘতিলযভ ঊলধ্বব াক্ষ্ভ ঘম ‘’, অঝ ঘতিলযভ ঊলধ্বব াক্ষ্ভ ঘম 

‘’, দ ঘতিলযভ দূথব তদভক্ষ্ভ ঘম ‘’, তয- ঘতিলযভ দূথব তদভক্ষ্ভ ঘম ‘’, একাভ-ঘতিলযভ দূথব 

াক্ষ্ভ ঘম ‘’, াভ- ঘতিলযভ দূথব ঘম- ‘’। 
 

     প্রণফ চশ্রতডভ চক্ষ্লে ণবাৎ 
১
, 

১
, 

২
, 

২
, 

৩
, 

৩
, 

৪
, 

৪
 াঘও চকাষ্ঠীভ উচ্চাভড চফাঝাফুতঝ এওআ থভলডভ 

চণলও চকলঙ। তওন্তু ঘতিয দূথব চযর ঘাভতঝ চশ্রতদ 
৫
, 

৫
, 

৬
 

৬
-এভ াঘও চকাষ্ঠীভা াস্ত প্রলাচলদভ 

ধতভলপ্রতক্ষ্লঢ অওতিওপাল ভাঢ়ী উচ্চাভডলওআ তদচস্ব উচ্চাভড রূলধ প্রওায ওলভলঙ। ঢাআ প্রণফ অঝতঝ চশ্রতডভ 

চক্ষ্লে এওআ উচ্চাভডলও অঝাভ উলিঔ দা ওলভ এও াভ ফাে উলিঔ ওভা লললঙ। ধভঢবী ঘাভতঝ চশ্রতডভ চক্ষ্লে 

ঢাাঁভা তও পাল ভাঢ়ী উচ্চাভডলও দুভদ ওলভলঙ চঝাআ চতঔালদা লললঙ। 
১
, 

১
, 

২
, 

২
, 

৩
, 

৩
, 

৪
 এং ৪ 

াঘও চকাষ্ঠীভ চফৌতঔও অঞ্চতমও উচ্চাভলডভ তপতত্তলঢ ততপন্ন ধলতভ দফুদা চতঔালদা লললঙ। 
 

     
১
 এং 

১
 াঘও চকাষ্ঠীভ যাহৃঢ যলব্দভ ধ্বতদ ধতভঢবদ ঔুআ াফাদয। চব ধ্বতদ ধতভঢবদ চতঔাতি ঢা শুথু 

১
 

এং 
১
 চপলতভ চদয। ‘এফাদ’-চঢ 

১
 শ্বাখাঢ ততলি ‘ফ’-এ, তওন্তু 

১
-এ চওালদা শ্বাাখাঢ চদআ। অাভ ‘এফলম, 

এফকা, এফাজলফ, এফলফ, ওএম , এফওঅ, এফঢাদা, এম লামা, এম লঞদ, চঢলওফ, এদাফ,’ যব্দগুতমভ উচ্চাভড 

ধতভতঢবঢ অলঙ। 
 

     
১
 তযলতভ ফুলঔভ ওণা ‘গুলওতাফ, লধলতা, মাকাওাদা, দলঢদ, দফাদ, ভাধতভ, ভাভা, ওাভা, 

কঢফ, চচফ, কভা, ওলঢফ, ঢাভঅলভ, ফযাভফ,’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি অতত, ফথয  লেয , ব-নমা, অ, , উ-

বুক্ত যঞ্জলদভ ধূবঢবী যব্দাতা ওন্ঠ্য -স্বভধ্বতদ ওলন্ঠ্াষ্ঠয -স্বভধ্বতদ লল 
১
-এভ ুতম ললি ‘গুলওতাফ, লধলতা, 

মাকাওাদা, চদালঢালাদ, ন ফালদা, ভাধাতভ, ভাভা, ওাভা, কলঢাফ, চচলফা, কভা, ক লঢলফা, 

ঢালভাঅলভ, ফযালভাফ’ বাদাতও ভাঢ়ী প্রপালও তঘতিঢ ওভলঙ। অাভ 
১
- তযলতভ ‘ড়াল, ড ঘামা, 

চওাম ওাদা, মাকাঅওাদা, নাভালওা, ঘামা, তঢতভ, অর চা যাড়া, তওতঘ, খযাভা, কাভচা’ যব্দগুলি 

ধতাতত, ধতফথযস্থ  ধতালেয -স্বভধ্বতদ লভ তকল ওন্ঠ্য -শ্বভধ্বতদলও চাকা ওলভ ততল 
১
-এ চামলঙ 

‘ড়ালভ, ড়ঘামা, ওফওাদা, মাকাঅওাদা, নাভাও, ঘামা, তঢতভ, অভচা, যাড়যা, তওঘু’। 
১
-

াঘওলকাষ্ঠীভ ‘দা, দালঢল, অআ, ওাততদ, ওালঢফ, চচাফওাদা, অফলওা, ঘালম, লওা, ঔমা, 

কাা’ প্রপৃতঢ যব্দামীলঢ অতত, ফথয  লেয ওলন্ঠ্াষ্ঠ  স্বভধ্বতদলও স্থাদঘুযঢ ওলভ ষ্ঠয উ- স্বভধ্বতদ এল চাকা 

ওলভ তদল 
১
- এ লল উঞলঙ ‘উদা, উদালঢল, অআউ, উওাততদ, উওালঢফ, চুফওাদা, অম উলওা, ঘাউলম, 

উলওা, ঔমাউ, কাাউ’। 
১
-তযলতভ; উদতওদ, উতদে, ফুতাফ, ুমওাদা, মুকতড়, অউতভ, আউরুঃও, উদওুলতা, 

তমফাউ, উদখাতভ, কউআচ্ , উুম, মুফাউ’ যলব্দলঢ যব্দালতয, যব্দফলথয   ধতালেয ষ্ঠয উ-স্বভধ্বতদ ওলন্ঠ্াষ্ঠয  

স্বভধ্বতদলও স্থাদ ওলভ ততলি 
১
-এ ‘দতওদ, তদে, চফাতাম , চামওাদা, চমাকতড়, অতভ, আঢরুঃওর লঢাফ, 

দলওালতা, চমাফা, দখাতভ, কাআচ্ , লাল , চমাফাউ’। 
১
-তযলতভ ফুলঔ ‘দুওাদাআং াংওাতফ, চংলকম, 

াংছঙাতড়া, এংলঢললং, চকাংলা, অতটআং, কংলও, ফাঅং, অওাআতাং, ভং, কাভাংতাঃ, কযাভাং’- যব্দাগুতমলঢ 

লখালরাফলাপ্রাদ দুদীতও অলবাকালং- যাঞ্জদধ্বতদ উচ্চাভলড ফলাপ্রাদঢা লাতভল চখার ষ্ঠয দাতওয ফ-যঞ্জলদ 


১
 চামলঢ ুদতঙ ‘দুওাদাআফ, াফওাতদ, চফলকম, াফঙাতড়া, চকাফলা, অতটআফ, কফলও, ফাঅফ, অওাআতাফ, 

ভফ, কাভাফতাঃ, কযাভাম ’। 
১
-এভ ‘আংঅঃ, তফঢঝাংক, চঢাঁললংতা, ঝাং, অঢাং, উঞুমাঃচাং, ঙমাং, কাংদাআ, 

ঔাভা, ওুলফৌং- যলব্দলঢ লখার ফলাপ্রাদ দুদাতও লবাকালং যঞ্জদধ্বতদ স্বাপাতওপালআ দাতওা দ-যঞ্জলদ 

চামলঢ ুদতঙ 
১
-এ ‘আন অঃ, তফঢঝান , চঢাঁললন ত, ঝাদ, অঢাদ, উঞমাঃচাদ, ঙমান , কাদলদৌআ, ঔাভান , 

ওলফৌদ’। 
১
–এভ ‘চমদলটং, তৎতওম, তপঢতভে, মাতআং, ওাযাৎ, তওচ্ তভ চাতধৎ, ওযামলাৎ, এ  াঢ, লওাৎ’-

প্রপৃতঢ যলব্দলঢ ধতফথয  ধতালে ফলাপ্রাদ-ৎ-যঞ্জদধ্বতদভ শ্বাাখাঢ চলঢু ক্রফয মুপ্ত লল ফলাপ্রাদঢা লাতভল 

লখার তেয-স্পযবঢ-যঞ্জদধ্বতদ লল উলঞলঙ 
১
-এভ ফুলঔ ‘চমদলটঢ, তঢতওল , তপঢতভে, মাতআত , ওাযাঢ, 
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তওচ্ তভত , চতধঢ, ওযামলাঢ, এ  বাঢ, লওাত ’। 
১
 াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ ুতম- ‘াাংঅঃ, উদলচাখাংলক, অঃভাধ, 

চফদাঃঅঃ, চধভাঃভাঃ, তাওাঃ, দাঝাঃ, মঃধাড়ুলা, অভাঃ, এ  বঝাকাঃ, ওযাঘাঃ’ যব্দগুলি তকব (:) লখার ধ্বতদ 

লল 
১
-এভ ুতম লল উলঞলঙ- ‘াাংঅ, উদলবাঔালক, অভাধ, চফদাঅ, চধভাভা তাওা, দাঝা, মধাড়লা, 

অভা, এ  বাঝালকা, ওযাঘা’। 
১
-তযলতভ ফুলঔভ ওণা- ‘তওচ্ তভলখঝ, তাঢলভাফ, ললটঘামাঅআ, চমকালফল, 

মলফ, ওূাঁতভললাধদ, াঁচভা, অাঁটভা, অাঁদ ফাতা, চাাঁঅ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি চখারৎ ল্পপ্রাড দুদাতও ঁাঁ-

যঞ্জদধ্বতদ চমাধ চধল বালঙ 
১
-এভ ওণা- ‘তওঘতভলখঝ, তাঢলভাফ, ললটঘামাঅআ, চমকালফল, মলফ, 

ওুতভলাধদ, চভা, অটভা, অতফাতা, চাঅ’। 
১
-তযলতভ ফুলঔ ‘চনাগওালাভ, চাগকালঢ, কামাগ, চাগ, 

তওভগওঝপ, ঘাফাগ’ যব্দগুলি ধুভও গ-যঞ্জদধ্বতদ তদাতওযীপদ প্রতক্রা দাতওা গ-যঞ্জদ চমাধ চধল 
১
- দ-

যঞ্জদধ্বতদভআ স্থা চপতফাে ুতম লম তকল- ‘চনাদওালাভ, অদাকালঢ, কামাদ, চাদ, তওভদওঝপ, ঘযাফাদ’। 
১
-

াঘওলকাষ্ঠীভ ‘ঝাদতটলঢগ, চঢললগ, অওাততগ, চলধগ, তফদুগ, ঔদঘগ, চঢমাগ, অঢাগ, াগতকজলভ, তঢগগুদলধ, 

তগলক, চঢগলকাদ, তদমাগকালঢ’ যব্দামীলঢ ওন্ঠ্যদাতওয গ-যঞ্জদধ্বতদ লখার ষ্ঠয দুদাতও ফ-যঞ্জলদ ধতভডঢ 

লল 
১
-এভ ওতণঢ ুতম ললি- ‘ঝাদতচঢম  চঢললফ, অওাততম , চলমম , তফদুফ, ঔদঘফ, চঢমাফ, অঢাফ, 

াম তকজলভ, তঢম গুদলধ, তম লক, চঢম লকাদ, তদমাফকালঢ’। 
১
-তলযভ ওণা- ‘অধুজ, কভফঅধুজ, 

ঘালতালাজ, তদাজলভ, চঢাঁললজত, এলতমজ, চলভপজ, অওতভজ, অতমজ, চচলমজ, চফজু’ প্রপৃতঢ যব্দগুি 

দাতওয ফলাপ্রাদ জ-যঞ্জদধ্বতদভ ফলাপ্রাদঢা মুপ্ত লল বালি অদুদাতও ফ-যঞ্জদধ্বতদলঢ  অভ 
১
-এভ ুতম লল 

উলঞলঙ- ‘অধুম , লভম অধুফ, ঘালতালাম  তদাম লভ, চঢাঁললফত, এলতমফ, চলভপম  অওাতভম  অতমম  চচলমম , 

চফফু’। 
১
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔ- ‘আজা, চজচা, কদজলঢ, াজতকজলভ, চঢললজত, ললওঅজ, অতচজ, 

ঘযাধযাজ, ততঢতজ, আতজচ্ , উজ, ওজওজ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ঢাময দাতওয জ-যঞ্জদধ্বতদ দাতওয তেয দ-

যঞ্জলদ 
১
-এভ ুতম ললি তকল- ‘আদা, চদচা, কন দলঢ, ান তকন লভ, চঢললদত, ললওঅন , অতচদ, ঘযাধযাদ, 

ততঢতদ, আদচ্ , উদ, ওদওদ’। 
১
-এভ ‘চদড়াঃ, াদলতদ, তদম ফাদতট, এদলটঔান , চফদঔাদ, তওাদদা, তঘতধদ 

চলৌ, খান তঝ, ালাদ, ধাদঔা, ধাদাতল’ ওতণঢ যব্দগুলি দাতওযধ্বতদ উলঞ তকল ধূবঢবী স্বভধ্বতদলও দুদাতও 

ওভলঙ 
১
-এ ‘চাঁড়া, াাঁলতদ, তদফফাাঁতড়, এাঁলটঔাদ, চফন ঔাাঁ, তওাাঁদা, তঘতধাঁ, চলৌ, খাাঁতঝ, াাঁলা, ধাাঁঔা, ধাাঁতল’। 

১
-

াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔ চচাভওওদা, ঢুঢুভওালভ, ফালললতভাভ, ুুভাদ, ওও, তওতওভ, ঘাওাভলঘাওভ, তঘতওঘ, 

তঙতঢভততঢভ, চরুমচুরুম, গুভগু’ যব্দগুতমভ ফধ্বতদভ এওতঝ চমাধ চধল তরফীপূঢ ললি 
১
-এ ‘চচাভচ্ ওাদা, 

ঢুদুভওালভ, ফালললতঢাভ, ুমুভাদ, ওফ, তওতঘভ, ঘাওাভলওাওভ, তওতকচ্ , তঙতঢভতততভ, চুরুদচুরুম, ওুভগু’। 


১
-এভ ফুলঔভ ওণা- ‘চলাভঅ, চলচাওাদা, অচাভ, চলাভফ, চওাভাললালধদ, লাদলাভ, ফামলাদ, লাঢতল, চলাললা, 

লঘ, এলযাভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি শ্বাাখাঢললঢু ওন্ঠ্যদামী উ্ণঘলখারৎ ল-যঞ্জদধ্বতদ ধতাতত, ধতফলথয  ধতালেয 

দুবম অভ মুপ্ত প্রা চওাভদ 
১
-এ চামলঢ শুতদ- ‘ভঅ, এচাওাদা, অচাভভ, চওাভালধদ, অন অভ, 

ফামঅদ, অঢআ, , চ্  এঅভ’। 
১
-এভ ওণা ‘অদলট, অওাতা, চধৌভাঅ, অফালদ, অওাদা, অঝুধাঝু, 

অতট, অঝওভ, চদীভ’ প্রপৃতঢ যলব্দলঢ প্রাআ ওন্ঠ্যদাতম স্পযব -স্বভধ্বতদ ওন্ঠ্যদাতম উষ্ম চখারৎ ফলাপ্রাড 

ধ্বতদভ প্রাড ল-ওাভ ধ্বতদভ স্থাদ ওলভ ততল 
১
-এ চামলঙ  ‘লাদলট, লাওাতা, চধৌলভালা, লাফালদ, লাওাদা, 

লাঝুধাঝু, লাতট, লাঝওভ, লাচদাভ’ 
১
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ- ‘চঘঢালদভ, চদাঅতভঅ, দাদলা, চমদা, চন ড়া, চাদুম ’ 

যব্দগুিগুতমলঢ ‘ম’  ‘দ’-এভ  ক্কতঘৎ তধবব শুদলঢ ধাআ 
১
- লল বা ‘চঘঢামলভ, চমাঅতভঅ, দামলা, চমমা, 

চল ড়া, চামুফ’। 
১
-এভ ফুলঔভ পরা ‘মামলঝদ, অমকাঅ, উভফাম, মাদতা, তামঅ, মাদতাআতা, এাম, ওুমহু, 

গুচাতম’ আঢযাতত যলব্দলঢ ল্পপ্রাড চখারৎ তেয েঃস্থ ম-যঞ্জদধ্বতদ, দাতওয ফলাপ্রাড দ-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
১
-

এ চামলঢ ঘাআলঙ- ‘মাদলঝন , অদকাঅ, উর ফান , দাদতা, তাদঅ, দাদতাআতা, এাদ, ওুদহু, গুচাতদ’। 
১
-এভ 

‘ওও, ওওভ, অওতা, অওভা, ধাভওফ, অলাঅক , চলালওা, তঢদাও, রুঅও’ আঢযাতত যলব্দ তচহ্বাফূমী 

ল্পপ্রাড লখার ও-যঞ্জদধ্বতদ যব্দালতা, ধতফলথয  ধতালে চখারীপদ লল চঞলম ততল ততলি ল্পপ্রাড চখার ক-
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যঞ্জদধ্বতদ ঢালঢ 
১
-চামলঙ ‘ওক, কওভ, অকতা, অকভা, ধাভকফ, অলাঅগ্ , চলালকা, তঢদাগ্ , রুঅগ্ ’। 

১
-

তলযভ ফুলঔ- ‘ভাধাক, চকাতাঅআ, গুতভংক-তকতট, কামফাভা, লাতকতট, এলকভা, কালঢওলফ, চকালাভালওাফ, 

চালক’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি লখার ওন্ঠ্য ল্পপ্রাড ক-স্পযব যঞ্জদধ্বতদ লখার ওন্ঠ্য ল্পপ্রাড ও-স্পযব যঞ্জদধ্বতদলঢ 

এল 
১
-এ উচ্চাতভঢ ললি ‘ভাধাক , চওাতাঅআ ওুতভংতওতট, ওামফাভা, লাতওতট, এলওভা, ওালঢওলফ, 

চওাাভালওাফ চালও’। 
১
-এভ ফুলঔ ‘মৎ, চফএত , ছত , চচালঢ, তঢদওালঢ, চঘঢাদলভ, অত লভ, এযাত ওা, ওাাঁঢ’ 

প্রপৃতঢ যব্দগুলি ধতাতত, ধতফথয  ধতালেয চখাতরপদ প্রতক্রা ঢ-যঞ্জদধ্বতদভ ত-যঞ্জদধ্বতদলঢ রূধােতভঢ লল 


১
-এ চামলঙ- ‘মদ , চফাএদ , ছত, চচালত, ততদওালঢ, চঘতান লভ, অতলভ, এযাতওা, ওাাঁত’। 

১
-এভ- ‘ততম , 

তালভঅ, তাউলম, তকতভাচতধট , অওাতা  , উদ লফৌ, এযাতাম, ওাদ ভা, ওুাঁদ তভ’ যব্দগুলি ধতাতত  ধতফথযতস্থঢ 

ল্পপ্রাড তেয ত-যঞ্জদধ্বতদ লখারৎ লল ল্পপ্রাড লখার ঢ-যঞ্জদধ্বতদলঢ ধতভডঢ লল 
১
-চামলঙ- ‚তঢফ, 

ঢালভঅ, ঢাউলম, তকঢভাচতধট , অওাঢা  , চমঢা  , উত লফৌ, এযাঢাম, ওাঢভা, ওুঢতভ’। 
১
-তযলতভ ফুলঔভ 

ুতম ‘চচৌতধট , চধাদলকাঝা, চদাঅট , চচৌতধঝওাদা, অদাঝ, অদঝা, ওাট ওফ, ওামঝ, ঙুঝতও’ যব্দগুলি লখার 

ল্পপ্রাড স্পৃষ্ট্ ফূথবদয ঝ-যঞ্জদধ্বতদ ল্পপ্রাড লখার তেয ঢ-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
১
-এ চামলঙ ‚চচৌতধত , 

চধাদলকাঢা, চদাঅত , চচৌতধত , ওাদা, অদাত , অদঢা, ওাত  ওফ, ওামঢ, ঙুঢতও’। 
১
-চতভ ফুলঔভ পারা-

‘তকতঢল , চধাত  অম , অতটউঢাভ, ঢা  ফলঢ, অলঝঢ ঢকভ, চকঢু, এযাঢফ, ঘাঢম ’। প্রওৃতঢ যব্দগুলি ল্পপ্রাড 

লখার তেয স্পযব ঢ-যঞ্জদধ্বতদ, স্বলঢাফূথবদযীপলদভ নলম ল্পপ্রাড লখার ফূথবদযীপলদভ নলম ল্পপ্রাড ফূথবদয 

স্পযব ঝ-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
১
-এ চামলঙ- ‘তকতঝল , চধাট অম , অতটউঝাভ, ঝা  ফলঢ, অলঝঢ ঝকভ, চকঝু, এযাঝফ, 

ঘাঝম ’। 
১
-তলযভ ুতমলঢ- ‘তকতড়া, লাদতট, চওাড়া, ওুটুভ, ঔযাাঁমট, ঙাফড়া, ঙলটৌভ, ঘুাঁটুঘ, তঘতটভ’- প্রপৃতঢ 

যব্দগুলি অতস্বলভ শ্বাাখালঢভ ওাভলড চখারৎ ফূথবদয ট-যঞ্জদধ্বতদ লখারীপদ প্রতক্রওা ল্পপ্রাড লখার ফূথবদয 

ঝ-যঞ্জদধ্বতদ ধতভঢবদ ললি 
১
-এ ‘তকতঝা, লাদতঝ, চওাঝা, ওুঝুভ, ঔযাাঁমঝ, ঙাফঝা, ঙলঝৌভ, ঘুাঁঝঘ, তঘতঝভ’। 

১
-

তলযভ ফুলঔভ ‘চমাট , অলঝন , মাঝা, অঝাম, ওট ওট , গুতঝফাতভচ্ , খমঝা, ঙাঝওা, চুতঝচ্ ’ প্রপৃতঢ যলব্দলঢ লখার 

ফূথবদয স্পযব ঝ-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
১
-এভ ুতম লম তকল ‘চমাড , অলটন , মাটা, অটাম, ওড ওড , গুতটফাতভচ্ , 

খমটা, ঙাটওা, চুতটচ্ ’। 
১
-এভ ুতমলঢ- ‘া মা, চখ তভা, অওাধ, অরূধ, এযাঢল , এযাধাফ, কাঢধ, খা ভা 

ঘুধুৎ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ল্পপ্রাড ষ্ঠাধ-যঞ্জদধ্বতদ চখারৎ লল ল্পপ্রাড তলোষ্ঠয দঢঃস্থ -যঞ্জদ ধ্বতদলঢ এল 


১
-এভ ুতম ললি তকল ‘াব মা, চখব তভা, অওা, অরূ, এযাঢলব , এযাাফ, কাঢ, খাব ভা ঘুুৎ’। 

১
-এভ ‘উব , 

ভাওাব , অব , চাাঁব লটাতজ, ওাঃ, ঘাা, ওওা, ভাাং, চঙলম, ধাটুআতা’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ধতফথয লো 

ল্পপ্রাড তলোষ্ঠয েঃস্থ -যঞ্জদধ্বতদ লখারীপূঢ লল ল্পপ্রাড ষ্ঠয ধ-যঞ্জদধ্বতদলঢ উচ্চাতভঢ ললি 
১
-এ 

‘উ , ভাওা , অ , চাাঁধলটাতজ, ওধাঃ, ঘাধা, ধওধওা, ভাধা, চঙলধম, ধাটুআতাধ’। 
১
-এভ ফুলঔ ‘ফাভাদ, 

চভঅ, ভাংকা, ভাদতট, ভালাদ, ভঘওাভ, অপাভাদ, াতফখুভা, ঢাভফ, ালাভাদ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি থবযঞ্জদধ্বতদগুতমভ 

ধাভস্পতভও ধতভঢবদ খঝলঢ চতলঔতঙ 
১
-এভ ফুলঔ ‘ফামাদ, চমঅ, মাংকা, মাদতট, মালাদ, মচ্ ওাভ, অপমাদ, 

াতফখুমা, ঢামফ, ালামাদ’। 
১
 তযলতভ ুতম- ‘চওাঘাঅভা, চফাঘা, াতভচ্ , ঘামাঅআ, ঘামাঅ, চঘৎ, তঘভ, 

তচ্ তভলঢ, াচ্ লঘাঝাও, ঘড়ড়’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ধতাতত, ধতফথযস্থ  ধতালে লখার ঢামযস্পযব ঘ-যঞ্জদধ্বতদ 

লদও ফ ফৃদু তযধ্বতদ -চঢ এল 
১
-এভ ুতম লল চকম ‘চওাাঅভা, চফাা, াতভস , ামাঅআ, ামাঅ, 

চৎ, তভ, তস তভলঢ, াস লাঝাও, ড়ড়’। 
১
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ ওণা ‘মঙত, ঙাফড়া, ঙাাঁঝ, তঙমওাউ, ঙুঘা, 

ঙুমাভ, ঙুঝাউ, ঙুদতট, চঙলল ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি লখার চাময ফলাপ্রাড খৃষ্ট্ ঙ-যঞ্জদধ্বতদভ ফলাপ্রাডঢা লাতভল 
১
-

এভ ফুলঔভ ুতম লল উঞলঙ ‘মঘত, ঘাফড়া, ঘাাঁঝ, তঘমওাউ, ঘুঘা, ঘুমাভ, ঘুঝাউ, ঘুদতট, চঘলল ’। 
১
-তযলতভ ফুলঔভ 

ওণা ‘আফাআলফ, আজাওাদা, ঢাতআলফ, চকাললাআঅআ, আগ, তঢদাক , তলমী, লাদাতট, আতঢচ্ , আতঢম, আতত, তকতত’ প্রপৃতঢ 

যলব্দলঢ ধতাতত, ধতফথযস্থ  ধতালেয ঢাময আ-স্বভধ্বতদ ওন্ঠ্ঢাময এ-স্বভধ্বতদলও তল 
১
-এভ ফুলঔ ফুলঔ 

উচ্চাতভঢ ললি ‘এফাএ  লফ, এজাওাদা, ঢাতএলফ, চকাললাএঅএ, এগ, চঢদাক , চলমী, লাদালট, এতঢচ্ , এতঢম, এতত, 
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চকতত’। 
১
-তযলতভ ফুলঔভ পারা ‘এলফাঅফ, এভাতও, এলভক অ, এংমা, অলধতা, অলদ, লাঢালফ, চমদলক, 

এদখাদ’ যব্দলঢ যব্দালতয, যব্দফলথয  লো ওন্ঠ্ঢাময এ-স্বভধ্বতদ ঢাময আ-স্বভধ্বতদলও চাকা ওলভ ততল 
১
-

এভ ফুলঔভ পারা ললি- ‘আলফাঅফ, আভাতও, আলভক অ, আংমা, অতধতা, অতদ, লাঢাআ, চমদতক, আদখাদ’ প্রপৃতঢ 

যব্দগুি। 
১
-তলযভ ফুলঔভ ওণা ‘এভা, চকাএদা, এতট, এঅফ, এএভ, এদঔাদ, এড়া, একযাভ, এোঅধা, 

এভএমলওাড়া’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ওন্ঠ্ঢাময এ-স্বভথতদ এযা-স্বভধ্বতদ লল উলঞলঙ স্বাপাতওপালআ 
১
-এভ ফুলঔ 

‘এযাভা, চকাএযাদা, এযাতট, এযাঅফ, এযাএযাভ, এযাদঔাদ, এযাড়া, এযাকাভ, এযাোঅধা, এযাভএযামলওাড়া’। 
১
-

তযলতভ ওণা-‘ধাতএযাভা, এযাফযা, াভ যা  , এযালদ, এযামফ, ঝযাচ্ , দঢযা, আদঢযা, এযাওামঢযা, এযাদাচ্ , 

চঝযাৎ, জযাদযাম, ঢযাজাং, ওঢযাফযাঝযা, এযাড়যাওাণা’ প্রপৃতঢ যব্দগুি তৃঢ এযা-স্বভধ্বতদ ংৃঢ ওন্ঠ্যঢাল্ব্য এ-

স্বভধ্বতদ লল তকল 
১
 াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔ ফুলঔ উচ্চাতভঢ ধ্বতদ লল উলঞলঙ (ধতাতত, ধতফথয  ধতালেয) 

‘ধাতএভা, এফা, ালভ  , এলদ এফআ, লঝচ্ , ন লঢ, আদলঢ, এওামলঢ, এদাচ্ , চলঝৎ, চজলদম, চঢজাং, 

ওলঢলফঝযা, এলটওাণা’। 
১
-াঘওলকাষ্ঠীভ ওণা ‘অগুলওতা, অদতটভা, অফলত, অওাদা, অফালদ, অচ্ ওা, 

অমকালঢ, তলওা’ প্রপৃতঢ যব্দলঢ ধতফথযতস্থঢ দুতঝ ধ্বতদভ স্থাদ ধতভঢবদ ওলভ তধববা খতঝল 
১
-এভ ফুলঔভ পারা 

লম ‘অগুলতওা, অন তভটা, অতলফ, অদাওা, অফালদ, অক ঘা, অকমালঢ, তলওা’। 
১
-এভ ফুলঔভ ুতমলঢ, 

‘অওা, অঘুর , অচ, অলটা, অর খাঅ, ওাতধ, অধুম , অতচ্ , ওাঝা’ প্রপৃতঢ যলব্দলঢ ধতাতত, ধতফলথয  ধতালেয 

ওন্ঠ্য অ-স্বভধ্বতদ ওলন্ঠ্াষ্ঠয -স্বভধ্বতদ লল উঞলঙ 
১
-এ ‘ওা, ঘুর , চ, লটা, র খাঅ, চওাতধ, ধুম , তচ্ , 

চওাঝা’। 
১
-এভ ‘তললচাওওাদা, চওালওালভাভফা, মমাঢা  , ওাক ড়া, তওওঐ, ওুক তম, চওওলভ ঝযাযাচ্ , 

কযাচ্ গুতভচ্ ’ প্রপৃতঢ যব্দলঢ তন্নওৃষ্ট্ ফবুগ্ম যঞ্জদধ্বতদভ এওতঝ চমাধ চধল 
১
-এ ফাক্ষ্ভ চমাধ ললি ‘তললচাওদা, 

চওার ফা, মমাঢা  , ওাড়া, তওঐ, ওুতম, চওলভ, ঝযাযা, কযাতভচ্ ’। 
১
-তযলতভ ফুলঔ ‘ধাউাদস , 

আর উতমওুতভ, আলওাম, চফভাভআচ্ , দআফ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি তধতদতলঢ আ-ওাভ এং উ-ওাভ ধূবঢবী স্বভথতদভ লে 

তফতমঢ লল এওপ্রওাভ পযেভ তি খতঝল 
১
-এভ তপশ্রুতঢ ললি ‘ধুাদস , আরুতমওুতভ, তলওাম, চফভাতভচ্ , 

তদফ’। 
১
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔ- ‘ভং, ভও, আধদ, চঢলল, অওাদ, চআও, ভফচ্ , মও, কদ ও, থভতঢ, তকতঢম, 

চকতাক , তচমালভ, অলঢাক, আফাদ, দুফ, চঘাভভ’ আঢযাতত যব্দামীলঢলঢ ভাড়ী উধপারা ধপাতরও প্রলালকভ 

ঘাঞ্চময চযাদা বা 
১
 াঘওলকাষ্ঠীভ ওতণঢ ুতমলঢ ‘লভাং, লভাক , আলধাদ, চঢলললজ, অওাদা, চললাক , ভলফাচ্ , 

লমাও, কলতাক , চথার তঢ, তকতঢতম, তকতাক , তচলমলভ, এলঢক, আলফদ, চাদুফ, চঘার তভ’।  
 

     এঔদ অফভা রালঝভ ঊলধ্বব াাঁঢাম উধচাতঢ াঘওলকাষ্ঠীভ াক্ষ্ভ-ম্প্রতালভ তদল ধপাতরও তফশ্রলডভ 

অংতওও তললল তদডবল ফীক্ষ্া এলকামাফ। এঔালদ অফভা ঘম  ঘম চপলত পাক ওলভ দাফ ততমাফ ‘
২
’ 

এং ‘
২
’। বাাঁভা প্রলাচলদ া চধযাকঢ ওাভলড তদলচভ এমাওা চঙলড় ংকৃলীঢ যলব্দভ ফলথয ধূব ভাড়ীভ চঢফদ 

ধপাতরও প্রপা চঘালঔ ধড়লঙ দা। চব ধ্বতদ ধতভঢবদ চতঔাতি ঢা শুথু ‘
২
’ এং ‘

২
’ চপলতভ চদয। যয চঢফদ 

ধূবভাড়ীভ প্রপা উলিঔলবাকয দা ললম ঢল মক্ষ্ডী। স্বাক্ষ্তভঢ চলদভা ফ শুদ্ধ পারারূধ প্রলালকভ এওঝা 

তলযর প্রডঢা চতঔা বা। এাঁলতভ পাতরও প্রতঢতক্রা চফাঝাফুতঝ শুরু মা চবলঢ ধালভ। অফভা ত্তভ-ধাঁঘাত্তভ চদ 

ওলভ তদল ফীক্ষ্া এলকামাফ। এঔালদ ও-তপালকভ স্বাক্ষ্ভ াঘওলকাষ্ঠীভ ঘম  ঘমলতভ বণাক্রলফ ‘
২
’ এং 

‘
২
’ রূলধ তদততবষ্ট্ ওভমাফ।  

 

     
২
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ ুতম- ‘ভলফ, কফলও, মললম, অভকফ, মাঢাভক , ঢাভাতজ, মালভ, অচা, 

ছা, দা, ক  ভা, ধভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলিভ ধতাতত, ধতফথযস্থ  লেয ওন্ঠ্য--স্বভধ্বতদ ওলন্ঠ্াষ্ঠয -স্বভধ্বতদলঢ 

এল 
২
-এভ ুতম ললি- র লফ, চকাম লও, মললম, অর লকাম , মাঢার লওা ঢাভাতলজা, মাললভা, মাচা  , ছা, 

দা, কভা, লধাভ’। 
২
-তযলতভ ফুলঔভ ‘ভাতঢজ, াভ, ড়ালঢ, ওালভ, মা, চওাফওাদা, খাওাদা, 

ঘামালফ, ধলভাফ,’ যব্দগুলি যব্দালতয, ধতফলথয  ধতালেয ওন্ঠ্য -স্বভধ্বতদ ওলন্ঠ্াষ্ঠয -স্বভধ্বতদলঢ এল 
২
-

এভ ুতম লললঙ ‘ভাতঢজ, াভ, ড়ালঢ, ওালভ, মা, ওফওাদা, খা  ওাদা, ঘামা  লফ ধলভাফ’। 
২
-এভ 
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‘উরু, উম , গুভগু, ুরু, ফুআ, উদল, ধাউভা, অরু, উলঙৌউদ, উমখ, উধুরুফ’ যব্দগুলি যব্দালতয, ধতফলথয  লেযা 

ওলন্ঠ্াষ্ঠয -স্বভধ্বতদ ওন্ঠ্য -স্বভধ্বতদলঢ এল 
২
-এভ উচ্চাতভঢ ধ্বতদ লম তকল ‘লভা, ম , চকাভলকা, চালভা, 

চফাআ, দল, ধাভা, অলভা, লঙৌদ, মখ,  রুফ’। 
২
-এভ ‘ততলাফ, চঢালটা, মাঢালভা, চলামৎলঢ, কাা, 

লচা, ওালা, চওাফলভা, ঙাড়া’ প্রপৃতঢ যব্দামীলঢ ওলন্ঠ্াষ্ঠয -স্বভধ্বতদ ষ্ঠয উ-স্বভধ্বতদলঢ এল 
২
-চঢ চামলঙ 

‘ততুফ, ঢুটু, মাঢারু, হুমৎলঢ, কাাউ, উচু, ওাু, ওুফরু, ঙাড়াউ’। 
২
-এভ ‘এযালদঘ, এযাফাতা, এযাফাআ, এযাঢফ, 

এযালভওাণা, দাঢযা, ওঝযাঘ, কযাফযাভ’ যব্দগুলি তৃঢ এযা-স্বভধ্বতদ ংৃঢ ওন্ঠ্ঢাময এ-স্বভধ্বতদলও স্থাদ ওলভ 

ততলি 
২
-চঢ ‘এলদঘ, এফাতা, এফাআ, এঢফ, এলভওাণা, দালঢ, ওলঝচ্ , চকলফভ’। 

২
-এভ ‘এস ওালভা, এলফাঅ, 

এলকভা, রুএ, চলম, তালড়, চলড়ম, চওতাআৎ, মাঢাভলভ, চঘঢান লভ’ যব্দগুলি এ-স্বভধ্বতদ এযা-স্বভধ্বতদলঢ ধতভডঢ 

লল ওঔদ ওঔদ 
২
-এভ ুতম লললঙ ‘এযাওালভা, এযালফাঅ, এযালকভা, রুএযা, চমযা, তাড়যা, চড়যাম, 

ওযাতাআৎ, মাঢাভভ যা, চঘঢান ভ যা’। 
২
-এভ ‘আদততন তক, তঢতভম, আতদ, আদাতা, অগুআঅম , চকাড়আঅআ’ যব্দগুি 

অতত, ফথয  লেয ঢাময আ-স্বভধ্বতদ ওন্ঠ্য ঢাময এ-স্বভধ্বতদলঢ ধতভতঢবঢ লল 
২
-চঢ চামলঙ ‘এদততদলক, 

চঢতভল , এতদ, এদাতা, অগুএঅম , চকাড়এঅআ’। 
২
-এভ ‘এঅফ, এলফাঅ, এফা, এতা, এংতক, চলড়ললৎ, 

চচাাঁ  মলমাঞ’ যলব্দলঢ এ-স্বভধ্বতদ আ-স্বভধ্বতদলঢ এল 
২
-চঢ চামলঙ ‘আঅম , আলফাঅ, আফা, আতা, আংতক, 

চলড়তলৎ, তচাাঁ  মলমা’। 
২
-এভ ‘চাঁচা, চাঁড়া   াাঁআভভা, তাাঁভাআএ, চধাঁল, আাঁতত, চাঁতভা, াঁাঃ, অাঁতকভ, অাঁচফ, 

অাঁড়াভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি চখারৎ ল্পপ্রাড দুদাতও যঞ্জদ স্বপাতওপালআ চমাধ চধল বালি 
২
-এভ ফুলঔ 

‘চচা  , চড়া  , াআভভা, তাভাআএ, চধল, আতত, চতভা, াঃ, অতকভ, অচফ, অড়াভ’। 
২
-এভ ওতণঢ ুতম 

‘াাংঅঅঅঃ, াাভঃআঃ, তওঘতভঃলকতাঃ, দাঃলঃ, দাঝাঃ, অচাঃ, ঘঃ, ওঞাড়াঃ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি তকব 

লখারঃ ধ্বতদ মুপ্ত লল 
২
-এভ ওণা ল’ম তকল ‘াাংঅঅঅ, াাভআ, তওঘতভলকতা, দাল, দাঝা, অচা, ঘ, 

ওঞাড়া’। 
২
-এভ ফুলঔ ‘আদলতআ, মাদতা, াদলটাম, দলট, লাদলঢ, ফুদতাফ’ যব্দগুলি দাতওযধ্বতদ উলঞ তকল 

ধূবঢবী, স্বভধ্বতদলও অদুদাতও ওভলঙ 
২
-চঢ চামলঙ ‘আাঁলতআ, মাাঁতা, াাঁলটাম, াঁলট, লাাঁলঢ, ফুাঁতাফ’। 

২
-এভ ফুলঔ 

‘চলামাৎ, চচালঝৎ, চঘৎ, াাঁকাৎ, ওাযাৎ, অঝযাৎ, ওুুৎ, তচৎলওৌভ, তচতভৎ, অৎ’ প্রপৃতঢ যব্দলঢ ৎ-যঞ্জদধ্বতদভ 

ফলাপ্রাডঢা লাতভল 
২
-চঢ চামলঙ ‘চলামাত , চচালঝত , চঘত , াাঁকাত , ওাযাত , অঝযাত , ওুুত , তচত , চওৌভ, 

তচতভত , অত ’। 
২
-এভ ফুলঔ ‘ঘাউম, চঘলমওা, চঘতা, অফলঘভ, ততচ্ , ধতকচ্ , ফঘা, ঘাধাৎ, ঘাকাৎ, ঘাঝ, ঘাঢম ’ 

যব্দগুলি ঢাময ঘ-যঞ্জদধ্বতদভ তেয -যঞ্জলদ ঘলম এল 
২
-এভ ফুলঔভ ওণা ললি ‘াউম, চলমওা, চতা, 

অফলভ, ততস , ধতকস , ফা, াধাৎ, াকাৎ, াঝ, াঢফ’। 
২
-াঘওলকাষ্ঠীভ ‘তঞতমঔদ, আদঞাআ, অখাদ, ধাছা, 

ওাদঞাড়, অতঔভ, এযাপযাদ, ওাণাঘ, ওুঞ’ প্রপৃতঢ যব্দলঢ ফলাপ্রাড ধ্বতদভ ফলাপ্রাডলীদ লল 
২
-এভ ুতম লম, 

‘তঝতমঔদ, আদঝাআ, অকাদ, ধাচা, ওাদঝাড়, অতওভ, এযাাদ, ওাটাঘ, ওুঝ’। 
২
-এভ ‘চলদালধঅ, চলাভএদা, 

চলচাওাদা, লাঢালফ, ওালর লঢ, লাদাধুতভ, চওাভাললালধান , লান লাভ  লধল, লভাত, লাল মাও’ যব্দামীভ 

শ্বাাখাঢললঢু ওন্ঠ্যদামী উষ্ম চখারৎ, ল-যঞ্জদধ্বতদ দুবম লল চমাধ চধল বালি 
২
-এ ‘এদালধঅ, ভএদা, 

এচাওাদা, অঢালফ, ওার লঢ, অদাধুতভ, চওাভালধান , অদঅভ, ধ, ভাত, অল মাও’। 
২
-এভ 

‘অগুলওতাম , তঢলধ, ঢাভাতন , ঘুমুফ, চকালঢাফ, আতওভ, লাভলওত ’ যব্দলঢ দুতঝ তরফ যঞ্জদধ্বতদ ফরূধত্ব; মাপ 

ওলভ ফীপূঢ লল 
২
-চামলঙ ‘অগুলকতাম , তঢত লধ, ঢাঢাতন , ঘুমুম, চকালঢাত , আভতওভ, লাত লওত ’। 

২
-এভ 

ফুলঔ ‘দুদুঅলফ, এফাআলফ, ওুওতম, ওত  চঢৎ, ওাক ভাৎ, ওাস ওম , কযাকযাভ, তঘতওঘ, তঙতঢভততঢভ’ যব্দগুলি দুতঝ 

ফযঞ্জদধ্বতদভ এওতঝভ রূধােভ খতঝল স্বাপাতপওপালআ 
২
-এ চামলঢ শুলদতঙ ‘ুদুঅলফ, এদাআলফ, ওুকতম, 

ওর লঢৎ, ওাকভাৎ, ওাস কফ, কযাওাভ, তঘতওস , তঙতঢভতততভ’। 
২
-এভ ‘চভা, চভদ, চভফ, চভ, ভ যাাঁতা, ভ যাঘ, ভ যাটাৎ, 

ভাঝভঝ, ভট , ভলভ’ যব্দলঢ ভ-যঞ্জদধ্বতদভ ল্পপ্রাড চখারৎ তেয েঃস্থ ম-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
২
-এ চামলঙ 

‘চমা, চমদ, চমফ, চম, মযাাঁতা, মযাঘ, মযাটাৎ, ভাঝমঝ, মট  ভলম’। 
২
-এভ ‘অমম , ওলম, উমতালভ, চম, 

মাকাঅ, ওাতঝঘুমফ’ যব্দগুলি লখারীপূঢ লল 
২
-এভ ফুলঔ লম তকল ‘অদম , ওলদ, উদতালভ, চদস , দাকাঅ, 
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ওাতঝঘুদুফ’। 
২
-এভ ‘চদদা, দাআ, চঘঢান লভ, ঢালদ, দাদলা’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি দ-ওালভভ মওাভীপদ লল বালি 

২
-

এ ‘চমদা, মাআ, চঘঢামলভ, ঢালম, দামলা’। 
২
-এভ ‘চংচা, অতঢআং, তলতভং, অতওতভং, ফাভাং, ছাংকা, চঞংকা, 

ভং, কামাং, এযাঢাং, লটাং’ যব্দলঢ লখার ফলাপ্রাড দুদাতও লবাকাল ঁং-যঞ্জদধ্বতদ চখার ষ্ঠা দাতওা ফ-

যঞ্জদধ্বতদ লল উঞলঙ ‘চলফচা, অতঢআফ, তলতভম , অতওতভম , ফাভাম , ছাম কা, চঞম কা, ভম , কামাম , এযাঢাম , 

লটাম ’। 
২
-এভ ‘াভাং, এমাং, তওতভং, কদংলঢ, অলঝং, তআং, ওাতঝঘুমুং, ং, কদং’ যব্দলঢ দুদাতও ঁং-

যঞ্জদধ্বতদ দাতওয ফলাপ্রাড দ-যঞ্জলদভআ ধ্বতদর আ স্থালপত ফাে অভ 
২
-চঢ রূধ লম তকল ‘াভান , এমান , 

তওতভন , কদন লঢ, অলঝন , তআন , ওাতঝঘুমুদ, ন , কদন ’। 
২
-এভ ‘লারুভাগ, আগ, চঙ লকল , চঢঙ লকান , ফাঅঙ , 

ুাঁঅতড়ঙ ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ওন্ঠ্যদাতওা গ-যঞ্জদধ্বতদ চখার ষ্ঠযা ফ-দাতওযধ্বতদলঢ 
২
-এ চামলঙ ‘লারুভাম , আম , 

চফলকম, চঢফলকাদ, ফাঅফ, ুাঁঅতড়ফ’। 
২
-এভ ‘আগা, চঘগকা, চগতকদ, াদুগ, ওাঙ ওভ, ঔড়গ, ঔুগতক, চকাগকা, 

চগকা’ যব্দলঢ ওন্ঠ্যদাতওয গ-যঞ্জদধ্বতদ দাতওা ফলাপ্রাড তেয দ-যঞ্জদধ্বতদ লল উলঞলঙ 
২
-এ ‘আদা, চঘদকা, 

চদতকদ, াদুন , ওান ওর , ঔড়ন , ঔুদতক, চকান কা, চন খা’। 
১
-এভ ‘ওাৎলফ, তদৎতক, তফঢ, তকঢভা, চঘঢআ, ওাঢা, 

ওাৎভাতল’ যব্দলঢ ল্পপ্রাড লখারতেয স্পরব ঢ-যঞ্জদধ্বতদ চখারীপদ প্রতক্রা ল্পপ্রাড চখারৎ তেয ত-

যঞ্জদধ্বতদলঢ লভ এল 
২
-চঢ চামলঢ শুলদতঙ ‘ওাতলফ, তদদ তক, তফদ , তকতভা, চঘতআ, ওাতা, ওাতভাতল’। 

২
-এভ 

‘তালাতভ, ফুর হুদ , াদ , চতলাভ, মাতম , উদ লকৌভ, অত  অঘালম, তকতলভৌ’ যব্দলঢ ত-যঞ্জদধ্বতদভ লখারীপদ 

প্রতক্রা লখার ঢ-যঞ্জলদ এল 
২
-এ চামলঙ ‘ঢালাতভ, ফুর হুত , াত , চঢলাভ, মাঢম , উত  চকৌভ, 

অত   অঘালম, তকঢলভৌ’। 
২
-এভ ‘ধাত, কাধা, ঢারূধ, া মা, অলধতা, অলফধ, ঘাফধাালা ঘুধুৎ, অওাধ-

াওাধ’ যব্দতকলি লখার ল্পপ্রাড উষ্ঠয ধ-যঞ্জদধ্বতদ লখার ল্পপ্রাড চখারৎ তলোষ্ঠয েস্থ -যঞ্জদধ্বতদলও 

চাকা ওলভ ততল 
২
-এভ ুতম লল চকম ‘াত, কাা, ঢারূব । াব মা, অলতা, অলফল, ঘাফাালা, ঘুুৎ, 

অওাব -াওাব ’। 
২
-এভ ‘াধমা, তটলৌ, ভাওাব , কালা, অরু, াধাদ, কাল, কাাদ, ওাঝভাব ’ যব্দগুি ধ-যঞ্জদ 

-যঞ্জদলও তভল ততল স্বাপাতওপালআ 
২
-এভ ুতম লল বালি ‘ধাধমা, তটলধৌ, ভাওা , কাধলা, অরুধ, 

ধাধাদ, কালধ, কাধাদ, ওাঝভাধ’। 
২
-এভ ুতম ‘তওলমাওালঢ, অওাতা, তক তভ, চফলদক তা, তলচুক লফ, তঢদাক লঢফ, 

ওুক লফা, ওাক ভাঢ, ওুক তম’ যব্দগুলি লখার ল্পপ্রাড ও-যঞ্জদধ্বতদ চখারৎ লল তচহ্বাফূমী ল্পপ্রাড ক-

যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
২
-এ চামলঢ শুলদতঙ ‘তওলমাকালঢ, অকাতা, তগ্ তভ, চফলদগ্ তা, তলচুকলফ, তঢদাগ্ লঢফ, 

ওুগ্ লফা, ওাকভাঢ, ওুগ্ তম’। 
২
-এভ মা ‘কাল ফাভা, ওুকতম, াদুগ্ আঅ, চপগ্ অভ, ভাগ্ আ, ঘাগ্ অৎ, ঘগ্ অ, 

চাাঁগ্ মা’ যব্দগুলি লখার ল্পপ্রাড ক-যঞ্জদধ্বতদ লখারীপদ লল লখার ল্পপ্রাড ও-যঞ্জদধ্বতদলঢ ধতভঢবদ 

লল 
২
-এ চামলঙ ‘ওাল ফাভা, ওুওতম, াদুক আঅ, চপক অভ, ভাক আ, ঘাকঅৎ, ঘক অ, চাক মা’। 

২
-এভ 

‘চমলট , ধাতঝঅ, ভলঝ, ঘঝক , ওুঝআা, ওট দা, ঘাঝ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ঝ-যঞ্জদ ট-যঞ্জলদ এল 
২
-এভ উচ্চাতভঢ 

ুতম ললঙ ‘চমলড , ধাতটঅ, ভলট, ঘটক , ওুটআঅ, ওড দা, ঘাট’। 
২
-এভ ‘চদাড এ, ওাড আ, ওুটম , ওযাড ভং, 

ঔযাাঁমট, কাটা, কযাটযা, চকালটৎ’ প্রপৃতঢ যব্দামীলঢ লখার ট-যঞ্জদধ্বতদলও লখারীপূঢ ওলভ লখার ঝ-

যঞ্জদধ্বতদলও চঞলম ততল চাকা ওলভ তদল 
২
-চঢ চামলঙ ‘চদাট এ, ওাট আ, ওুঝফ, ওযাঝভং, খযাাঁমঝ, কাঝা, 

কযাঝযা, চকালঝৎ। 
২
-এভ ‘চকাঝালঢ, ভতফলঝদ, চওলঝঅ, ওাতঝঘুমুফ, তফঝলভ, ওঝা, ঘাট , ঘভচ্ ঝট, ঘযাঝযাভ’ ল্পপ্রাড, 

লখার ফূথবদয ঝ-যঞ্জদধ্বতদলও লখার তেয স্পযব ঢ-যঞ্জদধ্বতদ তভল ততল উচ্চাতভঢ ললি 
২
-এ ‘চকাঢালঢ, 

ভতফলঢদ, চওলঢঅ, ওাতঢঘুমুফ, তফত  লভ, ওঢা, ঘাৎ, ঘভচ্ ঢক , ঘযাঢযাভ’। 
২
-এভ ‘ওাভাঢ, ওালঢ, তঢ, চফঢা  , 

অম লঢ, ঢভ, ওাত আ, চঢভা, ওযাঢমা’ যব্দগুলি ল্পপ্রাড ঢ-যঞ্জদধ্বতদ স্বলঢাফূথবদযীপলদভ প্রপাল ল্পপ্রাড 

ঝ-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
২
-চঢ চামলঙ ‘ওাভাঝ, ওালঝ, তঝস , চফঝা, অম লঝ, ঝভ, ওাঝআ, চাঝভা, ওযাঝমা’। 


২
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ পারা ‘চফাদ লতও, চদাদওা, চওাঝঝাত, কাভাল কাভাল , গুগু, গুভগু, ওুওুঝ, কগ্ তচচ্ , ঘুরুচ্ ’ 

যব্দামীলঢ ফধ্বতদভ এওতঝ মুপ্ত লল ফাক্ষ্ভ চমালধভ প্রপাল 
২
-এভ উচ্চাতভঢ ধ্বতদ লম তকল ‘চফালতও, চদাওা, 

ওাঝাত, কাভামকাভা, গুউ, গুর , ওুঝ, কাতচচ্ , ঘুরু’। 
২
-এভ ‘তদআ, তওভআদতঢত, ঢাল আস , চঘঘআঢ, উকউম’ প্রপৃতঢ 
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যব্দগুলি তধতদতলতঢ আ-ওাভ া উ-ওাভ ধূবঢবী স্বভধ্বতদভ লে তফতমঢ লল এওপ্রওাভ অপযেভ তি ওলভ 
২
-

এভ ফুলঔ লল বালি ‘ততদ, তওতভদতঢতভ, ঢাতম, চঘতঘঢ, উগুম’। 
২
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ ওণা, ‘তঢদাও, তলা, 

চঢঅক, লচক, চমাও, এঅক, আগাও, তঢাউ, তলাআ, তভফা, দঅ, ওালঢলক, দুত, ঢামাগ, চঅও’ প্রপৃতঢ 

যব্দগুি যাধও স্বভংকতঢ প্রতক্রা ভাঢ়ী উধপারা ধপাতরও প্রলালকভ নলম 
২
-তযভা মলঢ ণালও 

‘তঢদাক , তলল, তঢঅক, ললচাগ্ , তললআ, তমাও, আঅক, আলগও, তলঢউ, তললআ, চভফা, চদাঅ, চওলঢলক, 

চতাত, ঢালমাগ, তঅক ’। স্বভেতঢ ঘঞ্চময ভাঢ়ী উধপারা ধপাতরও তফশ্রলডভ এওতঝ দযঢফ বতযষ্ট্য মা চবলঢ 

ধালভ। 
 

     অফভা ধাঁঢাতিয চণলও ধঞ্চান্নভ ফলথয তদভক্ষ্ভ াঘও চকাষ্ঠীভ ফুলঔভ পারা ংগ্রল ওভলঢ ঘম  ঘম চপলত 

দুতঝ পালক পাক ওলভতঙ। তদভক্ষ্ভ াঘওলকাষ্ঠীলতভ তদল ধপাতরও তফশ্রলডভ ফীক্ষ্া এলকাল। এ লভ াাঁঢাম 

উধচাতঢ াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ  পারা এঔাদওাভ ধূবভাঢ়ী বচদ ঘতমঢ ওণয পারাভ ঙাধ ধলড়লঙ। এাঁলতভ চফৌতঔও 

পারা ধতভঢবদ তলযরপাল মক্ষ্ডী ণবাৎ বলণষ্ট্ ঢবফাদ। প্রা ধাঁতঘয যঢাংয চণলও ঘতিয যঢাংয। এআ 

াঘওলকাষ্ঠীলতভ ধাঁঘাত্তভ চদ ওলভ তযলতভ ফুলঔভ পারা তদল ফীক্ষ্া ওভমাফ ঘম  ঘম চপলত। এাঁলতভ 

চফৌতঔও পারা ধতিফেী ধূবভাঢ়ী উধপারাভ প্রপালভ ক্রতফও ৃতদ্ধভ ফাো তদরূধলড ফীক্ষ্া ঘামালা। ঘম  

ঘম চপলত ঘম  ঘমলতভ ‘
৩
’  ‘

৩
’ রূলধ ংলক্ষ্লধ তমঔমাফ। 

 

     
৩
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔ ‘ন লঢ, ল , ার চফ, চলাধদ, অ  অ, ভল   চলা, দম, তা, ভাাভা’ প্রপৃতঢ 

যব্দগুলি অতত, ফথয  লেয -স্বভধ্বতদ, -স্বভধ্বতদলও চাকা চঙলড় ততল 
৩
-চঢ চামলঙ ‘ন লঢ, ল  

ার লচাম , চলালধদ, লা  অ, ভললা, চলা, লদাম, তা, ভাাভা’। 
৩
-এভ ফুলঔভ ওণা ‘ওালঞদ, ওালভ, 

মালঢ, দাঅ, দালঢ, ড়ালঢ, ঙাভা, তওলমৌ’ আঢযাতত যলব্দভ উচ্চাভড অতত, ফথয  লেয  স্বভধ্বতদ, -

ধ্বতদলও চাকা ওলভ ততল 
৩
-চঢ চামলঙ ‘ওালঞদ, ওালভ, মালঢ, দাঅ, দালঢ, ড়ালঢ, ঙাভা  , 

তওলমৌ  ’। 
৩
-এভ ‘ুমওাদা, উফুম, উছুভ, উম , দুওাদ, ঢুমুঘ, উওুভ, উঢু, উতদ, উলফভ, প্রপৃতঢ যব্দগুলি অতত, 

ফথয  লেয ষ্ঠয উ-ধ্বতদ লভ তকল ওলন্ঠ্াষ্ঠয -ধ্বতদ চাকা ওলভ ততল 
৩
-চঢ চামলঢ শুলদতঙ ‘চাল ওাদা, 

লফাম, লছাভ, ম , চতাওাদ, চঢালমাচ্ , ওভ, লঢা, তদ, লফভ’। 
৩
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ ুতম ‘অলভা, 

াদলঔাদ, চঔাত, অদঝা, ঐলঢা, গুলমাঝ, ওুললৌ, চওাওলভা, চঘালওা, তঙল লওৌ’ যব্দগুলি -ধ্বতদলও স্থাদঘুযঢ 

ওলভ ততলি উ-ধ্বতদ অভ 
৩
-এভ ওতণঢ রূধ লম তকল ‘অরু, াদঔুদ, ঔুলত, অদঝাউ, অঢু, গুমুঝ, ওুলণৌউ, 

ওুওরু, ঘুওু, তঙমলওৌউ’। 
৩
-এভ ‘ফাভাং, তদাং, তঢংতলভ, ঢং, অমাং, ওুংলওৌল , কং’ যব্দগুলি ফথয  লেয 

লখার ফলাপ্রাড দুদাতদও লাকাল ঁং-যঞ্জদধ্বতদ দাতওয ফলাপ্রাড তেযধ্বতদ দ-যঞ্জলদ তনলভ এল 
৩
-এভ 

ুতম ল’ম ‘ফাভান , তদান  তঢন তলভ, ঢন , অমান , ওুদলওৌম, কন ’। 
৩
-এভ ‘ফা  অং, চমাঝাং, ঝাংকা, চকাঝাং,  

ওুলফৌং, কাভাংতাঃ, খাংভা’ যব্দগুলি ঁং-ধ্বতদ ফ-ধ্বতদলও স্বাপাতপওপাল স্থাদ ওলভ ততললঙ 
৩
-এ ‘ফা  অম  

চমাঝাম, আাম , ঝাফকা, চকাঝাম  ওুলফৌম , কাভাম তাঃ, খাফভা’। 
৩
-এভ ‘লাঙ কাঔাদ, াঙ কলফদ, চঢঙ লকাদ, 

চনাঙ ওালভ, াঙ ঔদ, ভাঙ ধুড ভা’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি গ-যঞ্জদধ্বতদ, ফ-যঞ্জদধ্বতদলঢ ধতভডঢ লল 
৩
-অভ ুতম লম 

‘লাম কাঔদ, াম কলফদ, চঢম লকান , চনাম ওালভ, ভাম ঔন , ভাফধুড ভা’। 
৩
-এভ ‘চারুভাঙ , চঙ লকৎ, চঙ চা, 

াগলা, চাঙ কা, চচলমগ, তঢগ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি দাতওয দ-যঞ্জদধ্বতদ ধতভডঢ লল 
৩
-অ চামলঙ ‘চারুভান , 

চন লকৎ, চন চা, াদলা, চাদকা, চচলমদ, তঢন ’। 
৩
-অভ ‘অলমাম , মাঝু, তঘতম, ততল  তভতফল  তাল , চমঢা  ’ 

প্রপৃতঢ যব্দগুলি থবযঞ্জদ ‘ম’  ‘দ’ ধ্বতদগুতমভ ফলথয ধাভস্পতভও ধতভঢবদ খলঝ তকল 
৩
-এভ মলঢ শুলদতঙ 

‘অলদাম  দাঝু, তঘতদ, ততন , তভতফন , তাদ, চদঢা  ’। ধুদভা 
৩
-এভ ‘দাত, তান অ, ুন , ঢদা, চদওা, দাকা, তদত , 

চন লওদা  ’ যব্দগুলি দ-ধ্বতদ ধাতযবও ঢভমধ্বতদ ম-ধ্বতদলঢ এল 
৩
-এভ ওতণঢ রূধ তকল তাাঁড়া ‘মাতক, ততমঅ, 

ুম, ঢমা, চমওা, মাকা, উতমত  চদলওমা  ’। 
৩
-এভ অাঁআউ , ুথালভাঁ, ঠাাঁতট, অাঁর লকাফ, চলাাঁঘভ, চঢাঁতলজ, 

তাাঁঢলভাফ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি চখারৎ ঁাঁ-যঞ্জদধ্বতদ চখারত্তা লাতভল 
৩
-এ চামলঙ ‘অআউ , ুথালভ, ঝাতট, 
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অলকাম , চলাঘভ, চঢতলজ, তাঢলভাফ’। 
৩
-এভ ‘চদান লট। চলন তা, ফদচুৎ, ওাতফদ, তঙলদৌভ, তওান দা, তওতফন , 

ফাল লান , ন চঢ, দলট, ফদলভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি দাতওয যঞ্জদধ্বতদ মুপ্ত লল ধূবঢবী স্বভধ্বতদলও অদুদাতও 

ওলভ ততল দাতওযীপদ লল 
৩
-এভ ওতণঢ রূধ লম তকল ‘চদাাঁলট, চলাঁতা, ফাঁচুৎ ওাতফাঁ, তঙাঁর , তওাাঁদা, তওতফাঁ, 

ফতমলাাঁ, াঁলঢ, াঁলট, ফাঁলভ’। 
৩
-এভ ‘দৎ, মলৎ, ুৎভা, ভাধুৎ, চমন লচৎ, চমদলটৎ, কাৎ, তওচ্ তভৎ, ওধযাৎ, 

তচতভৎ, অৎতওভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ৎ-যঞ্জদধ্বতদ ঢ-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
৩
-এ চামলঢ শুলদতঙ ‘দত , মলত , পুত  

ভা, াধুত , চমন লচত , চমন লটত , কত , তওচ্ তভত , ওধযাঢ, তচতভত , অত  তওভ’। 
৩
-এভ লাঝাঃ, ঝুওুআঃ, অাঁ: াঃ, 

চকআঃ, ভঃ, ফলওাঃ, চকঘঃ, লঘঃ, তওতাঃ, মঃধাড়লা, অব অঃ, উলদৌঃ, এযাফাঃ, ঘযাহ ভাঃ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি তকব 

লখার ধ্বতদ মুপ্ত লল বালি স্বাপাতওপালআ 
৩
-এ ‘লাঝা, ঝুওুআ, অাঁ, া, চকআ, ভ, ফলওা, চকচ্ , চলচ্ , তওতা, 

ল ধাড়লা, অব অ, উলদৌ, এযাফ, ঘযহ া’। 
৩
-এভ ‘আততহুআএদা, তলচুঅ, লাঢাঅওাদা, ভভাঅওাদা, চতা  , 

চতা  ম , লালওাধালমা, ফামলাদ’ যব্দগুলি লখার ল-যঞ্জদধ্বতদভ চখারত্তা লাতভল চনলমলঙ দুবমঢাললঢু অভ 

তনলভ অলঙ -স্বভধ্বতদলঢ 
৩
-এ ‘আততআএদা, আচুঅ, অঢাঅওাদা, ভভাঅওাদা, চতা  , চতা  ম , 

অলওাধালমা, ফামলাদ’। 
৩
.-এভ ‘চললড়ম , চভফা, ফার াল , উদ কার , চওতাফ, অগুলওতা’ প্রপৃতঢ যব্দগুি ধতফথযস্থ 

ধাযাধাতয দুতঝ তরফ যঞ্জদ ফীপূঢ লল ফবুগ্ম যঞ্জদলদ এল 
৩
-এ  ‘চললড়ড়, চস ফা, ফাস াল , উগ্ কাভ, 

চওফাফ, অগুলকতা’। 
৩
-এভ ‘ওুওুফ, চমমলা, টাটু, চভঅভা, চচাচফ, চমালমা’ যব্দগুলি তপঢলভ ধাযাধাতয দুতঝ 

ফবুগ্ম যঞ্জদধ্বতদভ এওতঝ ধতভঢবদ লল বালি তরফীপদ প্রতক্রা এল স্বাপাতওঢা মাপ ওভলঙ 
৩
-এ ‘ওুভফু, 

চমস লা, টাু, চঅা, চচাভম , চদালমা’। 
৩
-এভ ‘চফদঔাদ, চঔচাতভ, তঞতম, ণুতম, দুঔ, থতত্ত’ যব্দগুলি ফলাপ্রাড ধ্বতদ 

ল্পপ্রাডঢা মাপ ওভলঙ 
৩
-এ ‘চফদওাদ, চওচাতভ, তঝতম, ঢুতম, দুও’। 

৩
-এভ, চভাএম, এফা, এতভ, চধঅ, 

চফদলফ, চফদএ’ যব্দগুলি ংৃঢ এ-স্বভধ্বতদ তৃঢ এযা-স্বভধ্বতদলঢ এল 
৩
-এ  চামলঙ ‘এযাভা, চভাএযাম , 

এযাফা, এযাতভ, ধযাঅ, চফন্মযা, ফদএযা’। 
৩
-এভ ‘ঢালযাওাদা, এযাযাল , ঢালযা এযাদাঅ, এযালতৌল , এযাচাওামা’ 

প্রপৃতঢ যব্দগুলি থবতৃঢ এযা-স্বভধ্বতদ থবংৃঢ এ-স্বভধ্বতদলঢ এল 
৩
-এ উচ্চাতভঢ ললি, ‘ঢাএওাদা, এলল , 

ঢালল, এদাঅ, এলতৌল  এচাওামা’। 
৩
-এভ ‘আদলতা, তলতভঞ , তওতভঞ , চম লওতাআ, আদঢুমুআ, আতভফ, আওমা’ 

যব্দগুলি ঢাময আ-ধ্বতদ ওন্ঠ্যঢাময এ-ধ্বতদলঢ এল 
৩
-এ চামলঙ ‘এন লতা, চললভঞ , চওলভঞ , চফলওতাআ, 

এদঢুমুআ, এতভফ, এওমা’। 
৩
-এভ ‘অগুলওতাএ, চলাএওাদা, র এদা, এদাঅ, দাএম, চলাএএদা’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি 

এ-ধ্বতদ আ-ধ্বতদলঢ এল 
৩
-লম ‘অগুলওতাআ, চলাআওাদ, ভআদা, আদাঅ, দাআম, চলাআআদা’। 

৩
-াঘওলকাষ্ঠীভ 

‘ঢাএদা, ভএ  তা, এমা, ঢালল, এদাঅ, অব লভ, এদালঢ, এঢাআ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি এ-ধ্বতদ -ধ্বতদলঢ এল 
৩
-এ 

লম ‘ঢাদা, র তা, মা, ঢাললাদাঅ, অব লভা, দালঢ, ঢাআ’। 
৩
-এভ ‘এঘা  , অর অ, দাললল , 

চলাঅওাদ, এতম, এতদ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি এ-ধ্বতদ অ-ধ্বতদলঢ এল 
৩
-এ চামলঙ ‘অঘা  , অর অ, দালাল , 

চলাঅওাদ, অতম, অতদ’। 
৩
-অভ ‘চঅঅওু, অদালদ, অলভ, অঢাদা, অাএম , অওুআ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি 

ওন্ঠ্য অ-ধ্বতদ ওলন্ঠ্াষ্ঠয -ধ্বতদলঢ এল 
৩
-এভ উচ্চাতভঢ ধ্বতদ লম ‘চওু, দালদ, লভ, ঢাদা, াএফ, 

ওুআ’। 
৩
-এভ ‘অঢা, অমম , অম লওা, অভাঃ, অদ, অমা  ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি অ-স্বভধ্বতদ উ-স্বভধ্বতদলঢ এল 


৩
-এ লম ‘উঢা, উমম , উফলক, ভাঃ, উদ, উমা  ’। 

৩
-এভ ‘অলতা, অলম, চঢঅআলফ, ওালমওালঢ, 

অওালদকালঢ, চাফঅওা’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি অ-স্বভধ্বতদ -স্বভধ্বতদ ললি 
৩
-এ ‘লতা, লম, চঢাআলফ, 

ওলমওলঢ, ওালদকঢ, চফওা’। 
৩
-এভ ‘ভলঢলক,   দা, ভলঢলঢা, ভলঢলক, ভঢুমুচ্ , ভালঢ’ 

যব্দগুলি ধতাতত  ধতফলথয ফলাপ্রাড ধ্বতদভ প্রা ল-ওাভ ধ্বতদভ অকফ খতঝল 
৩
-এ চামলঢ শুদতঙ ‘লভলঢলক, 

হ দা, লভলঢলঢা, লঢলক, লভঢুমুচ্ , লভঅলঢ’। 
৩
-এভ ‘তলচুলফ, চঢতলঞ লভলঢ, ভল  , ললভালফা, মালা’ প্রপৃতঢ 

যব্দগুলি উষ্ম ফলাপ্রাড লখার ওন্ঠ্য ল-ধ্বতদ তেয -ধ্বতদলঢ রূধােতভঢ লল 
৩
-াঘওলকাতষ্ঠভ ফুলঔ ফুলঔ লল 

বালি ‘তচুলফ, চঢতজর লঢ, ভ  , র লফা, মাা’। 
৩
-এভ ‘অফক , ভওচ্ , তলচুঃও, তঢদাক লঢফ, চলালাক , ক  

অদাক ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ও-ধ্বতদ চখারৎ লল ক-ধ্বতদলঢ এল 
৩
-এ লম ‘অফগ্ , ভকচ্ , তলচুঃক, তঢদাকলঢফ, 
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চলালাক, কা, অদাক’। 
৩
-এভ  ‘দা  অতকঅ, অর লকাম , পুগ্ অ, কাা, তঙাঁকলমৌ, চকাড়, কাা, কালতম’ 

প্রপৃতঢ যব্দগুলি ক-ধ্বতদ লখারীপূঢ লল ও-ধ্বতদলঢ এল 
৩
-এ লম ‘দাঅতওঅ, অভলওাম , পুক অ, ওাা, 

ঙাঁওলমৌ, চওাড়, ওাা, ওালতম’। 
৩
-এভ ধুকতভ, ধাত, অগুআলধ, অম লধ, ঢুধুদলভা, উ ওা ঘা ‘প্রপৃতঢ 

যলব্দ ধ-যঞ্জদধ্বতদ চখারীপূঢ লল লখার -ধ্বতদলঢ 
৩
-এ চামলঙ ‘ুকতভ, াত, অগুআল, অম ল, ঢুুদলভা, 

উব ওাব ঘা’। 
৩
-এভ ‘অব ভাও, ওুমুব , াব মা, ওাব তঘ, মাব ওাভ াদ’ যব্দামীলঢ লখারীপূঢ লল -ধ্বতদ ধ-

ধ্বতদ লল বালি 
৩
-এভ ‘অ ভাক , ওুমুধ, া মা, ওা তঝ, মাধওাভ, ধাদ’। 

৩
-এভ চফালভলকাট , ঔুাঁঝলভ, ঝাদা, 

তফদঝুদ, ঘাফঝা, ঘুঝুচ্ , ঝুংতও, ঝুওুঘ, ঝওদাঃ’ যব্দগুলি ঝ-যঞ্জদধ্বতদ ঢ-যঞ্জদধ্বতদলও চাকা ওলভ ততল লভ বালি 


৩
-এ ‘চফালভলক  , ঔুাঁত  চভ, ঢাদা, তফন ঢুন , ঘাম ঢা, ঘুঢুচ্ , ঢুংতও, ঢুওুচ্ , ঢওদাঃ’ 

৩
-এভ ‘তদত  কযা, অত  ভা, াত  

মা, ঢুরুক  অত  ঢা, াঢঅ’ প্রপৃতঢ যব্দলঢ স্বলঢাফূথবদযীপলদভ নলম তেয ঢ-ধ্বতদ ফূথবা ঝ-ধ্বতদলঢ তনলভ এল 


৩
-এভ ফুলঔভ ুতম ‘তদট  কযা, অট ভা, াট মা, ঝুরুক , অট ঝা, াঝঅ’। 

৩
-এভ ‘তকতটলফ, অফলালট, চফালট, 

চফালট, এঅট, ধাাঁড ভাং, তধাঁলটৌ, টাংভা, টাটু’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ট-ধ্বতদ চখারীপদ প্রতক্রা ঝ-ধ্বতদলও চাকা 

চঙলড় ততল 
৩
-এ উচ্চাতভঢ ললি ‘তকতঝলফ, অফলালঝ, চকলঝ, চফালঝ, এঅট । ধাাঁঝভাং, তধাঁলঝৌ, ঝাংভা, ঝাঝু’। 

৩
-এভ 

‘চদলধট , তফট ভ, মাঝা, মুট , চফঝা  ’ যব্দগুলি ল্পপ্রাড লখার ফূথবদয প্রতঢলতষ্ট্ঢ ঝ-স্পযবধ্বতদ ল্পপ্রাড চখার 

ফূথবদয ট-যঞ্জলদ 
৩
-এভ ুতম লম ‘চদলধট, তফড ভ, মাটা, মুট, চফটা  ’। 

৩
-এভ ুতম ‘ঢুরুও, তদত  চতা, 

চওাএ  ঢা, ফান লঢৌদ, মত , তকত  ভা, ঢাতল, ণৎদা, ঢযাধযাৎ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি চতঔা বা ঢ-ধ্বতদলও ত-ধ্বতদলও 

চাকা ওলভ ততলি 
৩
-এ ‘দুতভক , তদদ লতা, চওাএতা, ফাদলতৌন , মদ , তকতভা, তাতল, ণদ দা, তযাধযাৎ’। 

৩
-এভ 

‘চফলদগ্ তা, ঢমলওতাআ, চওতাম , চাআতা, অলধদ , উতদদ , অওাতা   তাওাভাঃ’ যব্দগুলি ত-যঞ্জদধ্বতদ 

লখারীপদ প্রতক্রা ঢ-ধ্বতদলঢ এল 
৩
-এভ ধ্বতদ লম ‘চফলদগ্ ঢা, ল লওঢাআ, চওঢাম , চাআঢা, অলধত , 

উতদত , অওাঢা  , ঢাওাভাঃ’। 
৩
-এভ ফুলঔ ‘ফযাদলকম, চাদকযা, তদঘযাদলতা, মযাযাগ্ , যাভখাযা, যাড়াং, 

যাদম   যাাঁচযাৎ, যাাঁতকভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি যা-স্বভধ্বতদ অ-ধ্বতদলও তল তদলচলভ এল 
৩
-চঢ চামলঙ 

‘ফান লকম, চান কা, তন ঘান লতা, অঅগ্ , অভখাঅ, অড়াং, অ  দম , অাঁচাঢ, অাঁতকভ’। 
৩
-এভ ওণা ‘তমচাও, 

এভাও, লচ্ , তঢমাদ, ওুফদ, ফাওুভা, ল  তা, চভঅম, লাত  মাঃ, চদাফা, তকতালভ, ফুচ্ , মুফাউ, ধউভা, এদলঢাঁ, 

ওম, মুফাফ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি যাধও স্বভেতঢ লল বালি 
৩
-তযলতভ ফুলঔ ফুলঔ ‘তমলচও, আভাক , ললঘাঃ, 

তঢলমদ, চওাফদ, ফাওুরু, লাতা, তভঅল , লাঢামাঃ, াদাঅ, তকতলভ, ফুলঘ, মুলফাউ, চধালভা, এলদলঢ, চওালমা, 

চমালফা’। 
৩
-এভ ফুলঔভ ুতমলঢ ‘চব ভা, অব তভ, ভাওাব , র ঢর , চাাঁলটাতজ’ প্রপৃতঢ যব্দলঢ ল্পপ্রাড লখার 

তলেৌষ্ঠয েস্থ -যঞ্জদ ধ্বতদভ চমাধ প্রডঢা চতঔা বা ওঔলদা ঔলদা 
৩
-এলঢ ‘চভা, অতভ, ভাওা, র ঢর , 

চাাঁলটাতঞ ’। 
৩
-এভ ফুলঔভ ুতম ‘মুতঝ, অতঢঅ, তদঢান  দাঘাদ, অলাদ, চভদাক , উলদাভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি 

উচ্চাভলড চচাভ ততলঢ তকল ধতফথযতস্থঢ যঞ্জদধ্বতদ তিত্ব ললি 
৩
-এভ ফুলঔফুলঔ ‘মুট তঝ, তদত  ঢাদ, দদাঘাদ, 

অব লান , চভন দাও উন লদাভ’। 
৩
-এভ ফুলঔ উচ্চাতভঢ ধ্বতদ ‘টালার লভ, তওচ্ তভঘ, লওাক অ, ঢলমাক লওাভা, 

ওঅঃ, ওুওতম, ঘুরুচ্ , ঘযার বচ্ , ঘাফতঘলওৌ, কাটভতপতট’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি প্রম শ্বাাখাঢ ওাভলড ফাক্ষ্ভ চমাধ 

প্রডঢা চতঔলঢ ধাআ 
৩
-এলঢ ‘টার লর , তওতভচ্ , লওাঅ, ঢলমাওাভা, ওঅঃ, ওুতম, ঘুরু, ঘযার বা, ঘাম লওৌ, 

কাভতপতট’। 
 

     এঔদ অফভা ধাঁঢাতিয চণলও ধঞ্চান্ন লভ স্বাক্ষ্ভ াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ পারা ধূবভাঢ়ীভ উধপারাভ প্রপালভ 

ক্রতফও ৃতদ্ধভ ফাো তদরুধলদ ঘম  ঘম চপলত ‘
৪
’ এং ‘

৪
’ রূলধ তঘতিঢ ওভমাফ। এ াাঁঢাম উধচাতঢ 

তযলতভ চফৌতঔও ওতণঢ পারাভ ধতভঢবদ তলযরপাল মক্ষ্দী। ধূবভাঢ়ীভ ঙাধ বলণষ্ট্ ঢবফাদ। প্রা ধাঁতঘয যঢাংয 

চণলও ঘতিয যঢাংয। তদলম্নভ যব্দগুলি ঢাভ প্রফাড তফমল। 
 

     
৪
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ পারা ‘চফ, ধার ওম , ঢাতও  , াভা, ওফাভ, াও, কঃ, াদা’ যব্দগুলি 

ধতাতত, ধতফথয  ধতাতেও -ওন্ঠ্যধ্বতদ লভ তকল -ওলন্ঠ্াষ্ঠয স্বভধ্বতদলও চাকা ওলভ ততলি 
৪
-এ অভ 
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স্বাপাতওপাল মলঢ শুদতঙ ‘চচাম , ধাভলওাম , ঢাতও, াভা, চওাফার , াক , কলাঃ, াদা’ বা দাতও ভাঢ়ী 

উধপারা ধপাতরও তফশ্রলডভ প্রলাকলও তঘতিঢ ওভলঙ। 
৪
-তযলতভ ‘অওা, ধা, ওালভ, ভ, চওাভা, ত , 

াভ, ওুভ, লটাও’ যব্দগুলি যব্দাতয, যব্দফথয  লেয -স্বভধ্বতদ তঢ স্বাপাতওপাল লভ তকল এল -

ওন্ঠ্যধ্বতদলও স্থাদ ওলভ ততলি 
৪
-াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔ এং লম ঘলমলঙ ‘অওা  , ধা  , ওভা, ত , াভ, ওুভ, 

লটাও’। অাভ 
৪
-এভ ‘ফুরুৎ, উতদ, উঢু, ফু, ওতভ, উদওু, তফ’ যব্দগুলি ধতাতত, ধতফথয  ধতালেয -স্বভধ্বতদ 

উ-ষ্ঠয স্বভধ্বতদলও তভল ততল তঢ ললচআ লল বালি 
৪
-তযলতভ ফুলঔ অভ চামলঙ ‘চফালভাৎ, তদ, ঢু, 

চফা, চওাতভ, দওু, তফলা’। 
৪
-এভ ‘ভা, চকাভা, ঘ, র লওা, এওাদ, আর অলওা’ যব্দামীলঢ -ধ্বতদ উ-

স্বভধ্বতদলও চঞলম ততলি অতত, ফথয  লেয অভ 
৪
-এ চালম উলঞলঙ ‘উভা, গুভা, উচ্ , উর লওা, উএওাদ, 

আর অও’ু। 
৪
-এভ ‘অতমং, ঘুমুং, তঢভং, এদাআং, খাংভা, ঘযামাং, ঙমাং, কাংলদৌআ’ যব্দগুলি লখার ফলাপ্রাড 

দুদাতও ঁং-লবাকালধ্বতদ খলরাৎ দুদাতও তেয দ-ধ্বতদলঢ এল 
৪
-এভ ুতম ল’ম তকল ‘অতমদ, ঘুমুদ, 

তঢভন , এদাআন , খান ভা, ঘযামান , ঙমাদ, কাদলদৌআ’। 
৪
 এভ ‘এফাআং, চাং, তলচুংলফ, ওাদাআং, তলতভং, াাং, ুমুং’ 

যব্দগুলি ঁং-লাকালধ্বতদ ফলাপ্রাড চখারৎ, দুদাতও ষ্ঠয ফ-ধ্বতদলও স্থাদ ওলভ ততলি 
৪
-এ ‘এফাআফ, চাফ, 

তলচুম লফ, ওাদাআম , তলতভম , াাম , ুমুফ’। 
৪
-এভ ‘চলভগ, তওতভগ, অওতভগ, ঝাগকা, তরুখ, আঢুগ’ যব্দগুলি 

ওন্ঠ্যদাতওয গ-যঞ্জদধ্বতদ চখার ষ্ঠয দাতওয ফ-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
৪
-এভ ুতম লল চকম ‘চলভম , তওতভম , 

অওতভম , ঝাম কা, তরুম , আঢুফ’। 
৪
-এভ ‘াগ, ফাভাগা, চঢগলকাচ্ , তাঙ ওাআ, ঢাগা, কাগতড়, চঢগলকাদ’ যব্দগুলি 

চততঔ গ-যঞ্জদধ্বতদ দ-যঞ্জদধ্বতদলও চাকা ওলভ ততল 
৪
-এ চামলঙ ‘াদ, ফাভান া, চঢন কাচ্ , তাদওাআ, ঢান া, 

কাদতড়, চঢদলকাদ’। 
৪
-এভ ‘ঘউটম, মব অআ, উল তালভ, আতধল , ালম, মাঢার অঃ’ যব্দগুলি লখারীপূঢ লল 

৪
-

এ াঘওলকাতষ্ঠভ ফুলঔ লল বা ‘ঘউটন , দব অআ, উদতালভ, আতধন , ালদ, দাঢাভঅঃ’। 
৪
-এভ ‘তলদাম লঢ, 

ফলদলভ, চফদাঃ, চদন , ততদাফ, তঘতদম ত’ যব্দগুলি দ-ওালভভ মওাভীপদ চততঔ 
৪
-চতভ ফুলঔ ফুলঔ ‘তলমাম লঢ, 

ফলমলভ, চফমাঃ, চমম, ততমাম , তঘতমম ত’। 
৪
-এভ ‘চধাঁল, আাঁতত, চলাঁ, তাাঁযায় , চফাাঁঘালভ, াঁলড়, দড়তলাঁলৌ, াঁচভা, 

ওাাঁলটুফ, চাাঁলক, তঙাঁলড়ৌ, অাঁড়কফ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি চখারৎ ল্পপ্রাড দুদাতও ঁাঁ-ধ্বতদ স্বাপাতওপাল মুপ্ত লল 

বালি 
৪
-এ চামলঙ ‘চধল, আতত, চল, তাযায় , চফাঘালভ, লড়, দড়তললৌ, চভা, ওালটুফ, চালক, তঙলড়ৌ, 

অড়কম ’। 
৪
-এভ ‘চলদলত, মাদতা, আদত, লাদাতট, চফদঔাদ’ যব্দগুলি দাতওয যঞ্জদধ্বতদ মুপ্ত লল ধূবঢবী 

স্বভধ্বতদলও অদুদাতও ওলভ ততল দাতওযীপদ লল 
৪
-এ চামলঢ ঘাআলঙ ‘চলাঁলত, মাাঁতা, আাঁত, লাাঁতড়, চফাঁওাদ’। 


৪
-তযভা ‘লাড়লাৎ, তফৎঝাং, লমাৎ, চঘৎ, চৎ, তচৎ, তচতভৎ, চাতধৎ, চাওাৎ, আঢতওৎ’ যব্দগুলি ৎ-যঞ্জদধ্বতদ 

লখার ল্পপ্রাড তেয ঢ-স্পযব ধ্বতদ এল 
৪
-এ লম ‘লাভলাত , তফত  ঝাং, লমাত , চঘত , চত , অতচত , তচতভত , 

চাতধত , চাওাত , আত  তওত ’। 
৪
-এভ ‘তাঃ, লভঃ, ঘামাঃ, অঢঃ, তলচুঃ, ঢুমঘঃ, তওঘতভঃ, গুচুঃ, উদুঃ, ঘওাঃ, ঔামাঃ, 

ঘযাঝাঃ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি তকব লখার ধ্বতদ স্বপাতওপালআ চমাধ চধল বালি 
৪
-এ ‘তা, লভ, ঘামা, অঢ, তলচু, 

ঢুমচ্ , তওচ্ তভ, গুচু, উদু, ঘওা, ণামা, ঘযাঝা’। 
৪
-এভ ‘ালা, চতাললা  , লর লভ, লালধ, ভল  , লাুভ, তলচুঅ, তঘদলৎ’ 

প্রপৃতঢ যব্দগুলি ওদযদামী অওুঞ্চলদভ নলম 
৪
-এ লম চনলম ‘াঅ, চতা  , র লভ, অলধ, ভ  , অুভ, 

আচুঅ, তঘদৎ’। 
৪
-এভ ‘চঘালওা, অভলত, ভাদু, তাওা, চঘলম, ঘুমুৎ, ুুফ, চঢাঃলভ, ঝুওুচ্ , তকতঢচ্ ’ যব্দগুলি 

ফধ্বতদভ অকফ লল ফরূধত্ব মাপ ওভলঙ 
৪
-এ ‘চওালওা, অদ লত, ভারু, তাতা, চঘলঘ, ুুফ, চভাঃলভ, ঝুঝুআ, 

তকতঢঢ’। 
৪
-এভ ‘মাঢাভলভ, ওালমওালঢ, চার লভ, তালভলতচ্ , আআলঢ, ওফওাদা’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি দুতঝ ফবুগ্ম 

যঞ্জদধ্বতদভ এওতঝভ রূধােভ খতঝল তরফীপূঢ লল 
৪
-এভ ওতণঢ রূধ লম তকল ‘মাঢাভলম, ভালমওালঢ, চাত  

চভ, তালভলঢচ্ , ধআআলঢ, চফওাদা’। 
৪
-এভ ‘অফঞাআ, চফন ঔান , অঔতভং, তপদা, পালদা, মাঞা, ঔভতা’ প্রপৃতঢ 

যব্দগুলি ফলাপ্রাড ধ্বতদভ ফলাপ্রাডঢা লাতভল চনলমলঙ অভ ল্পপ্রাডীপদ প্রতক্রা 
৪
-এ উচ্চাতভঢ ল বালি 

‘অফঘাআ, চফন ওান , অক তভং, তদা, ালদা, মাঝা, ওভতা’। 
৪
-এভ ‘এফ, চফ, এঅম , এদা, তঢলদৎ, চঘতা, এফাআ’ 

যব্দগুলি থবংৃঢ এ-স্বভধ্বতদ থবতৃঢ এযা-স্বভধ্বতদলঢ এল 
৪
-এ উচ্চাতভঢ ধ্বতদ লল উলঞলঙ ‘এযাফ, ফযা, 
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এযাঅম , এযাদা, তঢদযাৎ, ঘযাতা, এযাফাআ’। 
৪
-এভ ‘এযাঅভ, ওযাদা, ফযাভম , এযালদআ, এযাআতা, এযাফাঅম ’  

যব্দগুলি তৃঢ এযা-ধ্বতদ ংৃঢ এ-চঢ এল 
৪
-এ লম ‘এঅভ, চওদা, চফভফ, এলদআ, এআতা, এফাঅম ’। 

৪
-এভ 

‘আদ, আতত, আতা, চভাআ, আতদচ, আতদ, ঢুরুআ, চচাঅআ, লভাআ’ যব্দামীলঢ আ-ধ্বতদ এ-ধ্বতদ ললি 
৪
-এ অভ 

চামলঙ ‘এন , এতত, এতা, চভাএ, এতদচ, এতদ, ঢুরুএ, চচাঅএ, লভাএ’। 
৪
-এ াঘওলকাষ্ঠীভ ‘অএ, 

ঢাললএদা, এভা, এঅওু, ঢাললভ, চলম’ যব্দগুলিভ এ-ওন্ঠ্যঢাময ধ্বতদ আ-ঢামযধ্বতদলও তদল এল চাকা ওলভ 

ততলি 
৪
-এ অভ চামলঙ ‘খাআ, ঢাললআদা, আভা আঅওু, ঢাতলভ, ততম’। 

৪
-এভ ‘ঢাএ, ফতমললদ, চঅ, 

অতাএএদা, এওতঢতভ, এঔাদ, এটুকা’ যব্দগুলি  এ-ধ্বতদ -ধ্বতদলঢ এল 
৪
-এভ ুতম লম ‘ঢাভ, ফামললাদ, 

চাভঅ, অতাএ  দা, ক তঢ, তভ, ঔাদ, ড কা’। 
৪
-এভ ‘এলম, চঢললল , চঢললআ, চওাএদা, চফদলফ, এঢাং, 

এদাং’ প্রপৃতঢ যব্দগুলিভ এ-ধ্বতদ অ-ধ্বতদলও চঞলম ততল 
৪
-এ চামলঙ ‘অলম, চঢলাল , ঢাললআ, চওাঅদা, 

চফদফা, অঢাং, অদাং’। 
৪
-এভ ‘দাফাম, ধার অ, লাা, অতভ, অর াল , ধালভাঅ, অতড়স , অড়া’ প্রপৃতঢ 

যব্দগুলি অ-স্বভথতদ -স্বভধ্বতদলঢ ধতভডঢ 
৪
-এ লম তকল ‘দালফাল , ধা, চলাা, তভ, ভাম, ধালা, 

তড়স '। 
৪
-এভ  ‘অতভকাদ, ফাত  ওম , চচাঅভ, চলফঅফ, অলড়, অলড়াত, অদঝা, অলভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি অ-

স্বভধ্বতদলও উ-স্বভধ্বতদ চঞলম ততল চাকা ওলভ তদল 
৪
-লম ‘উতভকান , ফুঢওম , চচাউভ, চলফউম , উলড়, 

উলড়াত, উদঝা, উল’। 
৪
-এভ ‘র লঢতা, ভএঢা, ভএদা, চওাদা,  রুক, ভ’ প্রপৃতঢ যব্দামীলঢ ওন্ঠ্য 

-ধ্বতদ প্রম শ্বাাখাঢললঢু লখার ল-যঞ্জদধ্বতদলঢ লল 
৪
 চালম ‘লর লঢতা, লর এঢালভএদা, লচওাদা, লধরুক, 

লর ’। 
৪
-এভ ‘অ  , অভল, ঘাঢম , অউমাউ, অআ, অউতভলৌ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি অ-ধ্বতদ -ধ্বতদ লল 

৪
-

এ লম ‘অ  , অভল, ঘাঢম , অউ  মাউ  , অআ, অউতভলৌ প্রপৃতঢ যব্দগুলি অ-ধ্বতদ লল 
৪
-এ লম ‘  , 

ভল, ঘঢম , উ  মাউ  , আ, অউতভলৌ। 
৪
-এভ ‘তলচু, ালাদ, ফাহ লতভ, চলাএ  কান , ললভক , হুাঁলড়াম, লর ওৎ’ 

যব্দগুলমালঢ উষ্ম ফলাপ্রাড ওন্ঠ্য-ল-যঞ্জদধ্বতদ রূধােতভঢ লল উষ্ম -যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
৪
-এভ স্বাপাতও ুতম 

লম ‘তচু, াান , ফাস লতভ, চাএকাদ, লভক , ুলড়াম, র ওঢ’। 
৪
-এভ ‘চঢাও, ঘামাও, চফদাও, দাক , 

অথযাক , অুক , আক টুস , ওুওতম, ওুক ম ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলমালঢ ধতফথযস্থ,  ধতাতেও তচহ্বাফূমী, ল্পপ্রাড লখার 

ও-যঞ্জদধ্বতদ চখাতরপদ, প্রতক্রা ল্পপ্রাড লখার ওন্ঠ্যদামী ক-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
৪
-এ চামলঢ ঘাআলঙ 

‘চঢাগ্ , ঘামাগ্ , চফদাগ্ , দাগ্ , অথযাগ্ , অুক, আকটু, ওুকতম, ওুকফু’। 
৪
-এভ ‘কাতভঅ, তকতত, ক  ভা, কথমা, 

চমকা, চকঢাম , কগ্ তঙচ্ ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি লখারীপদ প্রতক্রা ক-ধ্বতদ ও-ধ্বতদলঢ এল 
৪
-এ চালম ‘ওাতভা, 

তওতত, ও  ভা, ওধ মা, চমওা, চওঢাম , কওতচচ্ ’। 
৪
-াঘওলকাষ্ঠীভ ‘ওাধাঝ, ঔাধভা, দুরূধ, চলাধদ, তাধাম, ঝুধতভ’ 

যলব্দলঢ  লখার ল্পপ্রাড েঃস্থ -যঞ্জদধ্বতদলও চখাতরপদ প্রতক্রা ল্পপ্রাড লখার উষ্ঠযা ধ-যঞ্জদধ্বতদ চঙলড় 

ততলি 
৪
-এ চামলঙ ‘ওাাট , ঔাব ভা, দুরূধ, চলাদ, তাাল , ঝুব তভ’। 

৪
-এভ ‘ান ল, অুও, ঢাান লঢ, ভালাড়, 

ভাদ াদ , ুতঅতওম, চ্ , ভটাং’ যব্দগুলি লখার -যঞ্জদধ্বতদ লখারীপদ প্রতক্রা লখার ধ-যঞ্জদ ধ্বতদলঢ 

এল 
৪
-এভ ওতণঢ রূধ ললি ‘াদলধ, অধুও, ঢাধাদলঢ, ভালধাড় ভাদ ধাদ , ধুতঅতওম, ধচ্ , ভধাটাং’। 

৪
-

এভ ‘চধেলকাঝা, দাঝা, খুঝুর , াট , চমলট , ঝক দা, ঝধভা, ঝুওুচ্ , ঝুট তভ’ যব্দলঢ লখার ফূথবদয ঝ-ধ্বতদ লখার 

ল্পপ্রাড তেয স্পযব ঢ-যঞ্জদ ধ্বতদলঢ এল 
৪
-এভ উচ্চাতভঢ ধ্বতদ লল উলঞলঙ ‘চধেলকাঢা, দাঢা, খুঢুভ, াত , 

চমলত , ঢক দা, ঢ ভা, ঢুওুঘ, ঝুত  তভ’। 
৪
-এভ ‘চঢা, তঢলভ, ঢর , চফলদওঢা, তঢচ্ তঢচ্ , তঢরূ , ঢযাাদ’ প্রপৃতঢ 

যলব্দলঢ লখার ঢ-ধ্বতদ ফূথবদয ঝ-ধ্বতদলঢ স্বলঢাফূথবদযীপলদভ প্রপাল 
৪
-এ লম ‘চঝা, তঝলভ, ঝর , চফলদওঝা, 

তঢচ্ তঝচ্ , তঝরূধ, ঝযাাদ’। 
৪
-এভ যব্দগুলি ‘লালট, অতট, চললট, অটু, চফালট, গুড তভ, লাড কাভ, হুলটৌভ’ প্রপৃতঢ 

যব্দলঢ ট-যঞ্জদধ্বতদ শ্বাাখালঢভ ওাভলড লখারীপলদভ নলম ঝ-ধ্বতদলঢ এল 
৪
-লম ‘লালঝ, অতঝ, চললঝ, 

অঝু, চদালঝ, গুট তভ, লাঝকাভ, হুলঝাভ’। 
৪
-এভ ‘ঝাতঝ, াতঝ, ঝাতঝঅ, তফঝঝাং, ঝাফাও, তঝলটৌঃ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ঝ-

যঞ্জদধ্বতদ ট-যঞ্জদধ্বতদলঢ এল 
৪
-এ চামলঙ ‘টাতঝ, াতট, টাতঝঅ, তফড ঝাং, টাফাও, তটলটৌঃ’। 

৪
-এভ ‘তঢ, 

তঢদাগ্ , চঔত , তাঢলভাম , ঘামাঢলফ, াাঁঢা, তলঢাংড়ঢা’ যব্দগুলি অতত, ফথয  লেয ঢ-ধ্বতদ চখারীপদ 
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প্রতক্রা ত-ধ্বতদ লল বালি ললচআ 
৪
-এ অভ চামলঙ ‘তত, ততদাক, চঔত, তাদ লভাফ, ঘামাদ লফ, াাঁ  তা, 

তলতাং, ড়তা’। 
৪
-এভ ‘তা, তকদ লভ, তাওা, াত, তফদ , অলতা, তাম’ যব্দগুলি লখারীপদ প্রতক্রা 

৪
-এ লম 

‘ঢা, তকঢলভ, ঢাওা, াত , তফত , অলঢা, ঢাম’। 
৪
-এভ ‘মুঢুভ, চকতভা, চদমও, তলভঔা, চুতফদ , তদ, তলচাও, ওুভ, 

তঢ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি যাধও  স্বাপাতও স্বভেতঢ প্রলাক চতঔলঢ ধাতি ভাঢ়ী উধপারাভ ধপাতরও তফশ্রলডভ 

ফথয ততল 
৪
-এভ ফুলঔভ ওণা লল বালি ‘মুঢুভা, কযাদ ভা, দযামক  তলর লঔ, চচাফদ , তদা, তললচক , চওাভস , লঢা’। 


৪
-এভ ‘চঘলঘআচ্ , লটালওাও, তওচ্ তভচ্ লওা, চলামাত  চঢ, ঝাওাও, ওুওতমলঢ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি ফাক্ষ্ভ চমাধ 

চতঔলঢ ধাতি অভ 
৪
-এ ‘চঘলঘআ, লটালওা, তওতভঘলওা, চলামালঢ, ঝাওা, ওুতমলঢ’। 

৪
-এভ ‘মালভ, আভাল , 

ঢাান , ঝাতট, চাদা, মাঢাভ, চঢালড়’ প্রপৃতঢ যব্দলঢ উচ্চাভলডভ ফ চচাভ ততলঢ ডবতিত্ব লল ধলড়লঙ 
৪
-এ 

‘মাস লভ, আর ভাম, ঢাব ান , ঝাট তট, চান দাম , মাৎঢাভ, চঢাটলট’। 
৪
-এভ ‘লকদুঅ, মচাঅঃ, লাঅঢ, লল, 

দলট, চফন ঔা, চধাদ, ভাান ত, চারুভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি যব্দাতয, ধতফথযস্থ  ধতাতেলও যঞ্জদধ্বতদ চমাধ লল 

বালি 
৪
-এ ‘চকদঅ, চাঢন অঃ, লাঅ, লল, লট, চফখা, চধা, ভাান , চারু’। 

 

     ক-তপালকভ ঘতিয দূধ্বব লভ স্বাক্ষ্ভ ঘম  ঘম ম্প্রতালভ াঘওলকাষ্ঠী চাছাতি। এাঁভা এঔাদওাভ 

দূঢদ প্রচলন্মভ। চওাভড এঔাদওাভ অলাা  চপৌলকাতমও ধতভললযভ ফলথযআ মাতমঢ। এঔাদওাভ ওতণঢ পারা 

এাঁলতভ ফুলঔ ফুলঔ ঘলম এললঙ এং ঔু ঢওবঢাভ ালণ স্থাদী ওতণঢ চফৌতঔও পারালও ভপ্ত ওলভ চনলমলঙ 

তদভক্ষ্ভ ঘম  ঘম াঘওলকাষ্ঠী। তদভক্ষ্ভ স্বাক্ষ্ভ এং এলতভ  প্রলঢযওলও ঘম  ঘম চপলত তদডব ওভা বা 

দা। তদভক্ষ্ভ ঘম  ঘমলও ‘
৫
’  ‘

৫
’ এং স্বাক্ষ্ভ ঘম  ঘমলও ‘

৬
’  ‘

৬
’ রূলধ তঞও ওভমাফ। 

৫
 

এং 
৫
 অভ 

৬
 এং 

৬
 চপতালপত তদডব ওভা ঔু ওতঞদ যাধাভ। ভাঢ়ী উধপারা স্বভধ্বতদ ঘাঞ্চময এআ প্রচলন্মভ 

াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔ ফুলঔ স্বাপাতওপাল ঘলম এললঙ। স্বভ-যঞ্জদধ্বতদ, স্বভধ্বতদ  স্বভেতঢভ প্রপাল এআ ঘতিয 

দূধ্বব তযভা দাালআ ওমওাঢা ঢণা ধূবভাঢ়ী ওতণঢ উধপারা প্রপাতঢ ঘতমঢ াংমাভ উচ্চাভলডভ ঠলগ পযস্থ 

লল ধলড়লঙ। 
 

     অলমাঘদাভ ুতথাভ চদয প্রতঢ চাকা ঘতিয-এভ দূদ্ধবলতভ রাঝচদ ওলভ তয তদল ঢালতভ ফুলঔভ পারা 

ংগ্রল ওলভতঙ। তদভক্ষ্ভ ম্প্রতালভ াঘওলকাষ্ঠীভ ঘম  ঘমলতভ 
৫
 এং 

৫
 রূলধ তঘতিঢ ওভমাফ। অাভ 

স্বাক্ষ্ভ ম্প্রতালভ াঘওলকাষ্ঠীভ ঘম  ঘমলতভ 
৬
 এং 

৬
 রূলধ পাক ওভমাফ। এআ  াাঁঢাম উধচাতঢ 

তযলতভ ফুলঔভ ওণযপারা তদল ফীক্ষ্া এলকামাফ। 
 

     (
৫
  

৬
) াঘওলকাষ্ঠীভ ‘ফনা, দুওাদ, তলা, তাফ, ওাতঢও, ধু, নাগুদ, অতদ, অাভ, চচঝ, আাও, 

অফা, ঢাতভঔ, চখান ঝা, লাধঢা, চালঙাভ, অতভস  কলদা, ালঝাদ, ফচা, ঝুধতভ, ঙঢাভ, ঙালঢাফ, আলাভ, তঝাদ, 

তাধলঢাভ, চকামা, ওালকাচ, মামলঝদ, ওাওা, ওাতও, অমু, তাম, ঘা, রুতঝ, ওাণা’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি দযে 

স্বাপাতওপালআ (
৫
  

৬
) াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔভ পারা লল চকম ‘দানা, চমাওাদ, তলল, তাফ, ওার তঢক , 

চধা, নালকাদ, অস তন , অাভ, চআট , চাআাক  অম স , ঢাতভও, খদঝা, অধঢা, ঙভ, অতভ, কলদা, 

চাঢাম , চফাচা ঝুতধ, ঙাঢা, আস ভ, আতঝাদ, তধঢভ, গুতাফ, ওাকচ, মন ঞন , ওাওা, ওাতও, অমু, টাল , ঘা চভাতঝ, 

ওণা’। (
৫
  

৬
) াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔ ‘চফমা, চঔমা, চকমা, এওা’ ংৃঢ এ-স্বভধ্বতদ তৃঢ এযা-ধ্বতদলঢ স্বভেতঢ 

প্রতক্রা (
৫
  

৬
)-এভ ফুলঔ লল বালি ‘ফযামা, ঔযামা, কযামা, এযাওা’। (

৫
  

৬
) এভ ‘কঝা, ফঝা, ভকা, তমা, 

ফমা’ যব্দগুলি ধতাতত ওন্ঠ্য -ধ্বতদ -ধ্বতদলঢ স্বভেতঢ প্রপাল, বা ভালঢ়ভ দযঢফ বতযষ্ট্য (
৫
  

৬
)-চঢ ল’চঢ 

চততঔ ‘চকাঝা, চফাঝা, চভাকা, চতামা, চফামা’। (
৫
  

৬
)-এভ ‘ওুলঝ, দুলম, ঔুলম, ুলদ, ঙুলঝ, ফুলঝ’ স্বভেতঢ 

প্রতক্রা (
৫
  

৬
) এভ ফুলঔ লল বালি ‘চওালঝ, চতালম, চঔালম, চালদ, চঙালঝ, চফালঝ’। (

৫
  

৬
)-এভ 

‘ওামা, পামা, ামা, ফাভা’ স্বভেতঢ প্রপাল ধতাে অ-ওন্ঠ্যস্বভধ্বতদ -ধ্বতদলঢ এল (
৫
  

৬
)-এভ ফুলঔ 

‘ওালমা, পালমা, ালমা, ফালভা’। (
৫
  

৬
)-এভ ‘তফঢণা, তওা, তলস া, ততওা, তঝঝা’ যলব্দলঢ ধতাতেও অ-
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ধ্বতদলঢ স্বভেতঢ প্রপাল (
৫
  

৬
)-চঢ চামলঢ শুলদতঙ ‘তফঢলণ, তওল, তললও, ততলও, তঝলঝ’। (

৫ 
 


৬
)-এভ ‘ওল, ল, মল, ল, ভল, দল’ যব্দলঢ যব্দালতয স্বাাখাঢললঢু স্বভেতঢ প্রপাল উষ্ম ল-ধ্বতদভ চখারত্তা 

লাতভল (
৫
  

৬
)-এ চামলঙ ‘ও, , ম, , ভ, দ’। (

৫
  

৬
)-এভ ‘ুদা, দুদা, ওুদা, ুঢা, ফুঞা’ 

যব্দলঢ যব্দাতয উ-ধ্বতদ -ধ্বতদ এং ধতাতেও অ-ধ্বতদ -ধ্বতদলঢ স্বভেতঢ প্রতক্রা (
৫
  

৬
)-চঢ লল বালি 

‘চাদা, চতাদা, চওাদা, চফালঞা’। (
৫
  

৬
)-এভ াঘওলকাষ্ঠীভ ফুলঔ ‘ততমা, তওা, তদঅ, চওফদ, চচফদ, চওদ, ত  

ঢ, ধথ তণ, ঔুম, ঘভ, তকাঁচা, ঘুমা, মুওা, তঢদঝা, তঘফঝা, তদমাফ, তঘদাঘভ, ওমফ, ুঢাফ, তঢ, ওতম, ু, করু, 

চঘাভ, চকাঁচা, তঘফলঝ, তওমলঝ, তফলঙ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলিভ যাধও স্বভেতঢ লল বালি স্বাপাতওপাল ঘতিয দূতবথ 

উধচাতঢ াঘওলকাষ্ঠী (
৫
  

৬
)-এভ ফুলঔ ‘ততলম, তলও, তদে, ওযাফদ, চযাফদ, ওযালদা, ত  তঢ, ধথ তণ, চঔাম, 

চঘাভ, চকাঁচা, তঢদলঝ, তঘফলঝ, তওমলঝ, তফলঙ, চঘদাঘভ, কলভাফ, ওলমাফ, ুলঢাফ, চওাতম, চাু, তঢ’। (
৫
  


৬
)-এভ ‘াা, লম, তফ, চঙাঝ, মফ’ যব্দগুতম ডবতিত্ব লল বালি (

৫
  

৬
)-এ ‘াব া, ল লম, ম তফ, 

চঙাট ঝ, মমফ’। (
৫
  

৬
)-এভ ‘দআ, আতআ, তঢভআ, তফভউ, তদতআ, চআঢ, ফলও, আ, ফআ, অলমা, দউদ, ভ, 

উ, আঘ’ যব্দগুলি তধতদতলঢ আ-ওাভ, উ-ওাভ, ধূবঢবী স্বভধ্বতদভ লে তফতমঢ লল এওপ্রওাভ অপযেভ তি 

ওলভ তপশ্রুতঢ ললি (
৫
  

৬
)-চঢ ‘তদ, আতত, তঢতভ, তফরু, তদতত, তচঢ, তফও, ত, তফঅমা, দুদ, চঢাভ, চাব , 

তফচ্ ’। (
৫
 

৬
)-এভ ফুলঔ ‘চঢালভ, লফলও, লভদ, অতচচম, ালভকফ, উঘ, ওুতভ, দাউ, চচাকাতফ, চফাচা, 

ফালতাতম, তধদট, তদভাতলম, ঘতমম, ওুভাতদ, তদধতণমদ, তঘভাতদ, ফাদুভ, তঝধাতভ, তঙমাতম, ঔুম, তমাফ, ঔাআ, ু, 

চধঘা, চধলধ, তাঢ, আঝ, ড়তাতা, ধাঝওাতঝ, তওদদকভ, ঘল , তল , দুঝ, তমঝ’ (
৫
  

৬
)-এভ ফুলঔ ল-ধ্বতদ 

চমাধ ধালি ‘চঢাভ, ফও, ভদ’, েযস্বভলমাধ ধালি ‘অচ, চম, ভকম ’, যাধও  স্বভেতঢ চতঔলঢ ধাতি 

‘লঘা, ওুরু, দুউ, চুকতফ, ফুলচা, ফাদুতম, তধদতট, তদতততম, ঘমলমা, ওুরুতদ, চদলধাতণমদ, তঘরুতদ, ফালতাভ, 

ালঢাফ, তঝধুত, তঙদুতম, চঔাম, তলমম  ঔা’ যব্দালতয ওাভলড অতত স্বভধ্বতদ াদুদাতও ললি ‘ুাঁ, চধাঁঘাফ 

চধাঁলধ, তাাঁঢ, আাঁঝ’ বা ভাঢ়ী প্রপা, অাভ ফবুগ্ম যঞ্জলদভ এওতঝ চমাধ চধল ফাক্ষ্ভ চমাধ ললঢ চততঔ ‘ভতা, 

ধাওাতঝ, তওদকভ’ ওাভলড স্বভেতঢ লল চকম ‘ঘমা, তমা, দুঝু, তমতঝ’। (
৫
  

৬
) এভ ফুলঔভ পারা ‘অাঁঝ, 

ঝাাঁঅ’ যব্দ দুতঝ (
৫
  

৬
)-চতভ ধ্বতদ ল’ম ‘অঝ, ঝাঅ’। তওন্তু ‘ঝাঅ, অঝ’ স্বলঢাদাতওযীপলদভ নলম ‘ঝ’  ‘অ’ 

এলঢ ‘ঁাঁ’ যলাভ ওলভ, ফুন্ডা  ভাাঁ অততাত চদচাতঢলতভ ‘ঁাঁ’ াত চতাভ চব  প্রডঢা অলঙ াআলভভ 

ধতভললয তফশ্রলডভ নলম স্বপাঢআ চআ প্রডঢা প্রপা ধড়া ক্রলফ ‘ঁাঁ’ চমাধ চধললঙ। অাভ ‘চলআঝাদ, চলআঝদ’ 

যব্দদুতঝ (
৫
  

৬
)-চতভ ফুলঔ এঔালদ ঢাময আ-ধ্বতদ ওন্ঠ্ঢাময এ-ধ্বতদলও চঞলম ততল স্বাপাতওপাল কবী 

ধঞ্চফ ধ্বতদভ ‘দ’-এভ প্রপাল স্বলঢাদাতওযীপদ প্রতক্রা লল বালি (
৫
  

৬
) চঢ ‘তলাঁঝাদ, তলাঁঝদ’। (

৫
  

৬
)-

এভ ‘াতভ, লা, দ দুভ, চলআঢাভ, হুআঢাভ’ যব্দগুলিভ ওতণঢ ধ্বতদ লল বালি (
৫
  

৬
)-এলঢ প্রণফ যব্দদুতঝ 

অদুদাতও স্বলঢাদাতওযীপলদভ নলম ললি ‘াাঁলতাভ, লাাঁ’, তন্নওৃষ্ট্ ফবুগ্ম যঞ্জদধ্বতদভ এওতঝ ধতভতঢবঢ ললঢ 

শুলদতঙ ‘ঢদুভ’, ফাক্ষ্ভ চমালধভ ওাভলড এপাল শুদতঙ। আ-ঢামযধ্বতদ চমাধ ধালি ‘চলঢাভ, হুঢাভ’ যব্দদুতঝলঢ। 

(
৫
  

৬
)-এ ‘এফআ, এফদ, এফ, এফম’ যব্দলঢ ‘এফল’চঢ শ্বাাখাঢ ততলি ‘ফ’-এ তওন্তু (

৫
  

৬
)-এ চওাদ 

শ্বাাখাঢ চদআ। অাভ, ‘এফদ, এফ  , এফম’ যব্দগুতমভ উচ্চাভডতঝ ধতভতঢবঢ ভললঙ। (
৫
  

৬
)-এভ ‘মফা, 

ঔফা, তচদাতভ, তফদাতঢ, এলওালভ’ প্রপৃতঢ যব্দগুলি (
৫
  

৬
) ুতম লম অতযওন্ঠ্য -ধ্বতদ তীখব ওলভ মলঙ 

‘মাফা, ঔাফা’, অাভ উ-ষ্ঠ স্বভধ্বতদ ধূবঢবী স্বভধ্বতদলও শুথু শুথু অদুদাতও ওলভ মলঙ, ‘তচদুতভ, তফদুতঢ’, 

ফীপলদভ নলম ল্পপ্রাড চখারৎ, তন্থয েঃস্ব -যঞ্জদধ্বতদ ললি লখার ওন্ঠ্য স্পযব ও-ধ্বতদ এং ধুদভা 

স্বভেতঢভ নলম ভ-ধ্বতদভ ধূলব বুক্ত এ-ওালভভ প্রপা ও-ধ্বতদভ ধূলব এ-ধ্বতদ লললঙ ‘চওলভ’। 

 

ঢণযেূ: 
 

ক্রতফও দাফ তমে  চধযা তঞওাদা ঢণয ংগ্রললভ 
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