
 

Volume- VI, Issue-IV                                                    April 2018        11 

 

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 Serial No. 47694/48666 
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 11-16 
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 
Website: http://www.thecho.in 

 

 ফাাংরা বালা  ফাঙালর - একলি ভাজতালিক লফশ্লেলণ 

ড. শুভ্রলজৎ চযািালজি 

কাযী াধযাক  লফবাগীয় প্রধান, ভাজতি লফবাগ, কাীুয ভাাআশ্লকর ভধুূদন ভালফদযারয়, ুরুলরয়া, লিভফঙ্গ  

 

Abstract 
 

Language is an important element of ethnic identity that binds together culturally diverse 

regions. Bengali is the only language in the world to be also known for its language 

movements and people sacrificing their life for their mother language (Bengali Language 

Movement). Bengali is spoken by more than 210 million people as a first or second 

language. It is usually ranked about seventh in the world in terms of number of people who 

speak it as a first language. It is also the second most spoken language in India. What is the 

present status of Bengali language , what kind of changes taken place in modern time, is 

there any class inequality found  and some sociological causal explanation of the changing 

nature of Bengali language have been discussed in this article. 
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বলূভকা: 

‚মভাশ্লদয গযফ, মভাশ্লদয াঅা, াঅ ভলয ফাাংরা বালা ! 

ভাশ্লগা মতাভায মকাশ্লর ,মতাভায মফাশ্লর,  কতাআ  ালি বারফাা !‛ 

               

       লতযাআ লক ফাঙালরযা  াঅজ তায ভাতৃবালা ফাাংরাশ্লক লনশ্লয় গফি ানুবফ কশ্লয ? ফাাংরায় কথা ফশ্লর ালি ায় ? ািশ্লযয 

গবীয বারফাা লদশ্লয় ফাাংরা বালাশ্লক াঅঁকশ্লে ধশ্লয যাখশ্লত াযশ্লছ ? াআশ্লদা-াঅযম বালা মগাষ্ঠীয ািবুিক্ত এাআ ফাাংরা বালা 

বফলচত্র্যূণি াংস্কৃলতয লফশ্লে ‘ফাঙালর’ লযলচলত লনভিাশ্লণয ানযতভ উাদান ফশ্লরাআ গণয শ্লয় এশ্লশ্লছ এতকার ধশ্লয । বাযতীয় 

াংলফধাশ্লনয মতাআলি স্বীকৃত বালায ভশ্লধয ফাাংরা বালা র ানযতভ। প্রায় দুাআত াচঁ লভলরয়ন ভানুল ফাাংরা বালায় কথা ফশ্লর। 

জনাংখযায লফচাশ্লয ফাাংরা বালায় কথা ফরা ভানুশ্ললয াংখযা লফশ্লেয ভশ্লধয প্তভ। ফাাংরা বালা “ালশ্লতযয ঐলতয তাব্দী 

প্রাচীন । প্রলতশ্লফী ফাাংরাশ্লদশ্লয যকাযী বালা মমভন ফাাংরা, মতভলন ফাাংরাশ্লদশ্লয জাতীয় ঙ্গীত ‚ াঅভায মানায ফাাংরা‛ 

এফাং বাযশ্লতয জাতীয় ঙ্গীত ‚ জন গন ভন‛ ফাাংরা বালাশ্লতাআ যলচত। াশ্লনশ্লকাআ ভশ্লন কশ্লযন, শ্রীরঙ্কায জাতীয় ঙ্গীত 

যফীন্দ্রনাথ ঠাকুশ্লযয ফাাংরা কলফতা দ্বাযা ানুপ্রালণত ফা প্রবালফত শ্লয়াআ যলচত শ্লয়লছর । ফাাংরা বালাশ্লক মকন্দ্র কশ্লযাআ শুরু 

শ্লয়শ্লছ  ‘াঅিজিালতক ভাতৃবালা লদফ’ ারন । ফাাংরা বালা াঅশ্লদারন  এাআ ভাতৃবালাশ্লক যক্ষা কযায জনয াাংখয ভানুশ্ললয 

াঅত্মফলরদান , ফাাংরা বালাশ্লক লফে লযলচলত প্রদান কশ্লযশ্লছ । বালায জনয মম ালফোয এফাং লফযর াঅত্মতযাগ ফাঙালর কশ্লযশ্লছ 

, ফাাংরা বালায াগ্রগলত লক াঅশ্লদৌ তায শ্লঙ্গ াল্লা লদশ্লত াযশ্লছ ? ফাাংরা বালা লক তায কালিত এফাং প্রায প্রাশ্লয মৌঁছাশ্লত 

মশ্লযশ্লছ ? ফাঙালর জীফশ্লন ফাাংরা বালায াম্প্রলতক প্রফণতা  ভমিাদাশ্লক উদ্ঘািন কযায রশ্লক্ষযাআ তাাআ যলচত শ্লয়শ্লছ ফতিভান 

এাআ প্রফন্ধলি । 
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ফাাংরা বালা লনশ্লয় াম্প্রলতক প্রফণতা: াআদানীাং কাশ্লর াঅাভয ফাঙালরয ভশ্লনয বাফলি র, ফাঙালরয জয় জয়কায মাক, লকন্তু 

ফাাংরা বালা মত দ্রুত ম্ভফ উশ্লঠ মাক। ফাঙালরশ্লক ফাাংরা ফাদ লদশ্লয় ফে শ্লত শ্লফ। লফোয়শ্লনয মুশ্লগ মম তাশ্লক াআাংশ্লযলজ নলফ 

শ্লত শ্লফ। তায শ্লঙ্গ ললদ নলফ শ্লত শ্লফ। ললদ মম যাষ্ট্র বালা। তাাআ তাশ্লক লক ফাদ মদয়া মায় ? তাাআশ্লতা ললদ-

াআাংশ্লযলজ ভয় স্বাধীন মদশ্লয নাগলযক শ্লয় ঠায াধনায় ফাঙালরশ্লক াঅফলযক বাশ্লফ বাঙা ফাাংরায় কথা ফরশ্লত য়, ফাাংরা 

উচ্চাযণ লফকৃত কযশ্লত য়, ললদ ফা াআাংশ্লযলজ াঅদশ্লর ফাাংরা ব্দ ফন্ধশ্লক ালজশ্লয় লনশ্লত য়। দশ্লি মঘালণা কযশ্লত য়, 

িানযা ফাাংরািা লঠক াশ্লয না। ফতিভান প্রজন্ম, মাযা াযাক্ষণ খুি খুি কশ্লয চশ্লরশ্লছ মভাফাাআর মপান লনশ্লয়, ফাআ েশ্লছ 

াআাংশ্লযলজশ্লত, গান শুনশ্লছ াআাংশ্লযলজশ্লত। তাযা এযয ফাাংরািা েশ্লত চাাআশ্লফ াআাংশ্লযলজশ্লত। তাশ্লদয জনয ফাাংরা ালতয 

য়শ্লতা লরখশ্লত শ্লফ াআাংশ্লযলজশ্লত। ফাাংরা ফরশ্লত াশ্লয ২৫ মকালিয মফল ভানুল। লকন্তু ফশ্লর না। ২৫ মকালি ভানুল মলদ ফাাংরা 

ফরত, লরখত এফাং েত , তাশ্লর ফাাংরা বালায লঠ াঅজশ্লক মদয়াশ্লর মরশ্লগ মমত না। াশ্লনক ফাফা-ভা ফশ্লরন, ফাাংরা মতা 

রাশ্লগ ভুলদখানায মদাকাশ্লন, রাশ্লগ ভাছ লকনশ্লত ; লফবূলতবূলণ, ফলঙ্কভ-চন্দ্র মকান কাশ্লজাআ াঅশ্ল না। ফাঙালর ভশ্লন  জীফশ্লন 

ফাাংরায প্রলত মকন এশ্লতা ানীা, ম ম্পশ্লকি একিু াঅশ্লরাকাত এফায কযা মাক ---- 
 

বালাগত াম্রাজযফাদ: মখন মকান প্রাধানয-কাযী মদ ফা যাষ্ট্র তায লনজস্ব বালাশ্লক ানয বালাবালীয মদ ফা াংস্কৃলতশ্লত প্রায 

ঘলিশ্লয় লনশ্লজশ্লদয াঅলধতয লফস্তাশ্লয ক্ষভ ফা শ্লচষ্ট য় তখন তাশ্লক বালা-গত াম্রাজযফাদ ফশ্লর। ানযবাশ্লফ ফরা মায় মম, 

ানয বালাবালীয ভানুশ্ললয উয একিা বালাশ্লক চালশ্লয় মদয়াাআ র বালা-গত াম্রাজযফাদ। এখাশ্লন বালাশ্লক চালশ্লয় 

মদয়ায প্রফণতা  ক্ষভতা লিয়া কশ্লয, পশ্লর বতলয য় বালা-গত াম্রাজযফাদ। কাযণ াম্রাজযফাদ ফরশ্লত ফুলঝ, একিা মদশ্লয 

যাজনীলত, াথিনীলত, ভাজ ফা াংস্কৃলতয উয ানয একিা মদশ্লয াঅলধতয লফস্তায। Galtung-এয ভশ্লত “Imperialism 

is a type of relationship whereby one society or collective in more general terms can 

dominate another and which manifests itself in a variety of ways: economically, politically, 

militarily, culturally and socially” ( Phillipson 1992). াঅয মখন াঅলধতয লফস্তাশ্লযয একলি ানযতভ 

ভাধযভ শ্লয় শ্লঠ ‘বালা’, তখন তাশ্লক ফশ্লর বালা-গত াম্রাজযফাদ। William Kevin Penny (2002) এশ্লক্ষশ্লত্র্ 

ফশ্লরশ্লছন, ‚ Language is the medium through which the elite of the Center regulate the 

Periphery and plays a crucial function by providing the link between the dominant and the 

dominated groups and is representative of the basis upon which the notion of linguistic 

imperialism is built”. াঅভযা জালন বালা-গত াম্রাজযফাদ র উত্তয উলনশ্লফলক লফশ্লেয একলি ানযতভ লফলষ্ট। 

মফীযবাগ মদাআ লছর লিলিশ্লদয উলনশ্লফ। তাাআ তাযা তাশ্লদয উলনশ্লফ মদগুলরশ্লত স্বশ্লদীয় বালায লযফশ্লতি 

াআাংশ্লযলজশ্লক ফিত্র্ ছলেশ্লয় মদয়ায প্রশ্লচষ্টা শুরু কশ্লযলছর তাশ্লদয উলনশ্লফলক স্বাশ্লথি। বাযত তায ফযলতিভ লছর না। লিলিযা 

তাশ্লদয প্রালনক কাশ্লজয ুলফধায জনয াআাংশ্লযলজয ফযাক প্রচরন শুরু কশ্লয। াআাংশ্লযলজ বালা মলদ বাযশ্লত মদীয় বালাগুলরয 

ম্পূণি াফরুলপ্ত ঘিাশ্লত াশ্লযলন। কাযণ ২০১০ াশ্লর াধযাক G.N.Devy মম People Linguistic Survey 

কশ্লযলছশ্লরন, মখাশ্লন মদখা মায় বাযশ্লত এখন ৭৮০ লি াঅঞ্চলরক বালা প্রচলরত যশ্লয়শ্লছ, মায ভশ্লধয ফাাংরা ানযতভ ( 

Ghosh 2017) । লকন্তু লিলিশ্লদয চালশ্লয় মদয়া াআাংশ্লযলজ বালাশ্লক ফাঙালরযা ফজিন কশ্লযলন, ফযাং াআাংশ্লযলজ বালায কদয 

মফশ্লেশ্লছ াশ্লনক গুন মফল। াআাংশ্লযলজ বালায ফযফায মফশ্লেশ্লছ ফিত্র্”তা যকালয কশ্লভিাআ মাক, াঅয ফযলক্তগত মমাগাশ্লমাগ 

যক্ষায মক্ষশ্লত্র্। াথিাৎ াম্রাজযফাদী াআাংশ্লযলজ বালা ফাঙালর জীফশ্লনয াশ্লথ তশ্লপ্রাতবাশ্লফ জলেশ্লয় যশ্লয়শ্লছ এখন।  

লফোয়ন  ফাাংরাবালা - 

            লফোয়ন র এভন এক প্রলিয়া মায ভাধযশ্লভ লফলবন্ন মদশ্লয ীভানা ালতিভ কশ্লয লফশ্লেয জনগণ, াঞ্চর  

মদগুলরয ভশ্লধয াথিননলতক, যাজননলতক, াাংস্কৃলতক- এককথায় ালফিক মক্ষশ্লত্র্ িভফধিভান াযস্পলযক লনবিযীরতা বতলয য় 

(চযািালজি ২০১৬) । লফোয়শ্লনয বালা র াআাংশ্লযলজ। ফতিভাশ্লন এাআ াআাংশ্লযলজ বালা লফশ্লেয ভশ্লধয প্রধান াংশ্লমাগকাযী বালা 

লাশ্লফ লযগলণত শ্লে। পশ্লর াশ্লনক াঅঞ্চলরক বালা লফশ্লরাশ্লয ভুশ্লখ। Hjarvard (2002) তাাআ ফশ্লরশ্লছন, “ The 

media under the influence of globalization spread English, often at the expense of other 

languages”. ফাস্তলফক মক্ষশ্লত্র্াআ মদখা মাশ্লে মম, লফোয়শ্লনয ুশ্লমাগ ুলফধা গুলরশ্লক কাশ্লজ রাগাশ্লনায জনয, লফশ্লদী 

াংস্কৃলতয াশ্লথ াংশ্লমাগ ম্পকি গশ্লে মতারায জনয াআাংশ্লযলজ বালা ালত গুরু্বপূণি শ্লয় উশ্লঠশ্লছ। ফাাংরা বালায ফযফায 
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এশ্লক্ষশ্লত্র্ মনাআ ফরশ্লরাআ চশ্লর। াথিাৎ ফরা মায় লফোয়শ্লনয মজায়াশ্লয ‚মলাফার লবশ্লরজ‛“এ াআাংশ্লযলজয যভযভা, ফাাংরা বালায 

ালস্ত্বপশ্লক াংকশ্লিয ভুশ্লখ মপশ্লরশ্লছ। 
 

ফাাংরায দুফিরতাাঃ লযবালায াবাফ:  ফাাংরা বালা ম্পশ্লকি ানীা  াশ্লিাশ্ললয াঅয একিা ানযতভ কাযণ র, উমুক্ত 

ফাাংরা লযবালায াবাফ। এখন প্রশ্ন শ্লঠ, ফাাংরায় লফজ্ঞানচচিা ম্ভফ লক ? শ্লতযন মফা মতাআ প্রচায কশ্লয লগশ্লয় থাকুন, 

এখন াশ্লনক লিত ভশ্লন কশ্লযন, ফাাংরায় লফজ্ঞান চচিা ম্ভফ নয়, ািত জাধয ফযাায নয়।  াঅশ্লর ফাাংরায় না মরখায 

মতু দুলি। এক, াআাংশ্লযলজশ্লত লরখশ্লর াশ্লনক মফল াংখযক াঠশ্লকয কাশ্লছ মাছঁাশ্লনা মায়, লফশ্লদল ত্র্ লত্র্কায় মরখা ছাাশ্লনা 

মায়, াঅিজিালতক খযালত াজিন কযা মায়, মমগুলরয জনয াঅভযা মরারু। দুাআ, কালিত ালযবাললক শ্লব্দয াবাফ। াথিাৎ 

উশ্লমাগী ফাাংরা ালযবাললক শ্লব্দয াবাশ্লফ াঅভযা াশ্লনক াস্ত্র ফা লফজ্ঞাশ্লনয লনজস্ব ব্দ গুলরশ্লক ফাাংরায় ানুফাদ কযশ্লত 

ালয না। কযশ্লর তা লঠক য় না। পশ্লর ফাাংরা ফজিন কশ্লয াআাংশ্লযলজয দ্বাযস্থ শ্লত য়।  

উচ্চলক্ষা  গশ্লফলণাশ্লত ফাাংরা বালায গুরু্বপ ীনতা : ফহুকার ূফি মথশ্লকাআ উচ্চলক্ষা  গশ্লফলণাশ্লত ফাাংরা বালায ফযফায 

মতভন মনাআ ফরশ্লরাআ চশ্লর। ফাাংরা, ললদ, াংস্কৃত ছাো ফালক মমশ্লকাশ্লনা লফলশ্লয়য গশ্লফলণাত্র্ লরখশ্লত য় াআাংশ্লযলজশ্লত। 

ভাতৃবালায় জ্ঞান চচিায কথা ফরা শ্লর কামি মক্ষশ্লত্র্ মদখা মায় তায উশ্লটা। এাআ লিভফশ্লঙ্গয ফুশ্লকাআ কত মভধাফী ছাত্র্-ছাত্র্ী 

াঅশ্লছ, মাযা উচ্চলক্ষায মক্ষশ্লত্র্ মম প্রধান ভযায ভুশ্লখ শ্লে তাশ্লরা, ফাাংরায ুশ্লমাগীনতা  াআাংশ্লযলজ বালায প্রলত দুফিরতা। 

াঅয এাআ দুফিরতায কাযশ্লণাআ াশ্লনক ফাঙালর ছাত্র্-ছাত্র্ী উচ্চলক্ষা  গশ্লফলণা চালরশ্লয় মায়ায মক্ষশ্লত্র্ প্রলতফন্ধকতায ম্মুখীন 

য়। াথচ মলদ জাভিালন লগশ্লয় েশ্লত চান, জাভিান জানশ্লত শ্লফ। মলদ ফ্রাশ্লে লগশ্লয় েশ্লত চান, পযাল জানশ্লত শ্লফ। মকান 

ভালকিন লফদযারশ্লয় েশ্লত মান, াঅনায াআাংশ্লযলজশ্লত ল এাআচ লড থাকশ্লর াঅনাশ্লক ‘মিস্ট াফ াআাংলর এন্ড পশ্লযন 

রযাাংগশ্লয়জ’ যীক্ষা লদশ্লত শ্লফ। বালালফদ পাযলদনাদ ুয মলদ তায ভাতৃবালা পযালশ্লত গশ্লফলণাত্র্ লরখশ্লত াশ্লযন, কারি 

ভার্ক্ি মলদ জাভিান বালায় তায যচনা লরখশ্লত াশ্লযন, ক্লদ মরলব-স্ত্র মলদ পযাল বালায় তি লনভিাণ কযশ্লত াশ্লযন; তাশ্লর 

ফাঙালর ছাত্র্-ছাত্র্ী গশ্লফলশ্লকযা মকন ফাাংরা বালায় গশ্লফলণাত্র্ লরখশ্লত াযশ্লফ না? প্রলত ফছয াঅিজিালতক ভাতৃবালা লদফশ্ল 

মমভস্ত লক্ষালফদ  ফুলিজীফীযা ভাতৃবালাশ্লক ফালঁচশ্লয় যাখায কথা ফশ্লরন, তাযা মকন াঅজ নীযফ ভাজ লফজ্ঞান ফা লফজ্ঞান 

াখায গশ্লফলণা ত্র্ গুলর ফাাংরায় যলচত য়ায মক্ষশ্লত্র্ ? াআাংশ্লযলজ দুফির ফাঙালর ছাত্র্-ছাত্র্ী গশ্লফলশ্লকযা তাশ্লদয ভাতৃবালায় 

গশ্লফলণা  জ্ঞান চচিা কযশ্লত াযশ্লর াআত জ্ঞাশ্লনয জগশ্লত াঅয নতুন তথয, তি ফা লদগি উশ্লন্মালচত শ্লফ। প্রশ্লয়াজন মফাশ্লধ 

লফশ্লেয কাশ্লছ মাশঁ্লছ লদশ্লত তায াআাংশ্লযলজ ানুফাদ শ্লফ, মমবাশ্লফ াঅভযা পাযলদনাদ ুয, াঅাআজযাক লনউিন, াঅযলকলভলদউ, 

মর্ক্লয়যশ্লক ফাাংরায় ানুফাদ কশ্লয তাশ্লদয ভতফাদ, তি, দিন, উনযাশ্লক শ্লেলছ, মজশ্লনলছ ফা লশ্লখলছ।  
 

ফাাংরায প্রলত ানীা  াঅস্থাীনতা: উচ্চলক্ষা, গশ্লফলণা এফাং াঅিজিালতক শ্রভ ফাজাশ্লয ফাাংরায মকান কদয মনাআ। ফিশ্লক্ষশ্লত্র্াআ 

প্রশ্লয়াজন াআাংশ্লযলজয। তাাআ ফাঙালরয ভশ্লন ফাাংরায প্রলত মমভন মকান িান ফা াঅকলিণ মনাআ, মতভলন ফাাংরা বালায উয াঅস্থা 

যাখশ্লত াযশ্লছ না াঅাভয ফাঙালর। লফদযারয় গুলরয লদশ্লক তাকাশ্লরাআ মাআ লচত্র্ লযষ্কায। াঅাভয ালববাফক কুশ্লরয 

লফশ্লফচনায় াআাংশ্লযলজ ভাধযভ লফদযারয়াআ র মযা লঠকানা িাশ্লনয ুলনলিত বলফলযশ্লতয জনয। তাাআ লফলয় লনফিাচশ্লন াআাংশ্লযলজ 

প্রথভ বালা এফাং ললদ থাশ্লক লদ্বতীয় ছশ্লদয তালরকায়। ফাাংরা ভাধযশ্লভ মতা লনম্ন মশ্রণীয মছশ্লর মভশ্লয়যা শ্লে, মখাশ্লন মতা শুধু 

মনাাংযা কথা ফাতিা লখশ্লফ। ভালজিত যীলত-নীলত-াঅচযশ্লণয লক্ষা লক ফাাংরা ভাধযশ্লভয লফদযারশ্লয় শ্লফ ? াঅয মছশ্লর মভশ্লয়শ্লক 

স্মািি কযশ্লত শ্লর াআাংশ্লযলজ ভাধযভ লফদযারয়াআ র মযা লঠকানা, ফাাংরা ভাধযশ্লভয মছশ্লর মভশ্লয়যা বযাফরা শ্লফ”এভন ফ 

ধাযণা ালববাফক ভশ্লর ফতিভাশ্লন ফযাকাশ্লয লযরলক্ষত শ্লে। তাছাো এাআ ফ ালববাফকযা এিা ভশ্লন কশ্লযন, জ্ঞান 

াজিশ্লনয ভস্ত বাশ্লরা বাশ্লরা গ্রন্থ মতা াআাংশ্লযলজশ্লত াঅশ্লছ, ফাাংরা গ্রন্থ শ্লে তাাআ লক শ্লফ ? তাছাো াআাংশ্লযলজ মতা াংশ্লমাগকাযী 

বালা। এাআ বালা লখশ্লর তায িান লফশ্লেয মমশ্লকাশ্লনা প্রাশ্লি মকান াুলফধায ম্মুখীন শ্লফ না। তাাআ ফাাংরায উয বযা না 

মযশ্লখ িানশ্লদয ুলনলিত বলফলযশ্লতয কথা ভাথায় মযশ্লখ াআাংশ্লযলজ ভাধযশ্লভয লফদযারশ্লয় বলতিয জনয ালববাফকযা ভলযয়া শ্লয় 

েশ্লছন। এাআ প্রফণতা নতুন নয়, লকন্তু ভশ্লয়য াশ্লথ াশ্লথ প্রফণতালিয মম প্রফর প্রায  প্রচায ঘিশ্লছ, তা নজযশ্লমাগয।  
 

ফাাংরা বালা  াভালজক থৃকীকযণ: াভালজক লফলবন্ন মশ্রণীয ভশ্লধয বালাগত ৃথকীকযণ মদখা মায় এফাং মায লবলত্তশ্লত গশ্লে 

শ্লঠ াভালজক ৃথকীকযণ  াাভয। াঅভযা জালন, ভাজ মত বফলচত্র্যূণি ভানুশ্ললয দ্বাযা গশ্লে উঠশ্লফ, বালাগত লফলভরূতা 

তত প্রকি শ্লফ। একজন ফযলক্ত, মম াভালজক িশ্লভাচ্চলফনযাশ্লয উচ্চ স্তশ্লয াফস্থান কশ্লয, ম মম যীলতশ্লত কথা ফরশ্লফ তা 

াফযাআ িশ্লভাচ্চ লফনযাশ্লয লনম্ন স্তশ্লয াফস্থানযত ফযলক্তয কথা ফরায ধযণ ফা যীলত মথশ্লক লবন্ন শ্লফ। একাআ বালাশ্লক মকন্দ্র 



ফাাংরা বালা  ফাঙালর - একলি ভাজতালিক লফশ্লেলণ                                                        শুভ্রলজৎ চযািালজি 
 

Volume- VI, Issue-IV                                                    April 2018        14 

কশ্লয এাআ ধযশ্লণয লবন্নতা মখন লফলবন্ন মশ্রণীয ভশ্লধয লযরলক্ষত য় তখন তাশ্লক ফশ্লর ‘Sociolects’. মশ্রণীয াশ্লথ াশ্লথ 

াঞ্চর গত লবন্নতাশ্লত লকন্তু একাআ বালায ভশ্লধয কথা ফরায লবন্ন যীলত, লবন্ন িান, লবন্ন উচ্চাযণ মদখা মায়। ফাাংরা বালায় কথা 

ফরায ফা মরখা-লরলখ কযায যীলত  ধযশ্লণয উয লবলত্ত কশ্লয াঅভযা ফাাংরাশ্লক ভালজিত ফাাংরা বালা ( Standard Bengali 

language) এফাং াভালজিত ফাাংরা বালা ( Non- Standard Bengali language)—এাআ দুাআ বাশ্লগ বাগ কযশ্লত ালয 

( Rahman 2014). ভালজিত ফাাংরা বালাশ্লক াঅভযা ললক্ষত, ভান ফা প্রফয মশ্রণীয বালা ফশ্লর গণয কলয। তাাআ ভাশ্লজ 

ভালজিত ফাাংরা বালায এফাং এাআ বালায় কথা ফরা ভানুশ্ললয ভমিাদা উচ্চ ফশ্লরাআ লযগলণত য়। ালতয, উনযাশ্ল এাআ ভালজিত 

বালাাআ মফী ফযফলত য়। াযলদশ্লক, াভালজিত ফাাংরা বালা কভ ভমিাদাূণি এফাং ললক্ষত ফা ভালজিত ভানুলযা এাআ বালাশ্লক 

একিু তালেশ্লরযয মচাশ্লখ মফী মদশ্লখ থাশ্লক। াঅশ্লর াভালজিত ফাাংরা বালা মফীয বাগ ফযফায কশ্লয াললক্ষত লনম্ন মশ্রণীয 

ভানুলযাাআ। তশ্লফ াশ্লনক মক্ষশ্লত্র্ াঅঞ্চলরক প্রবাশ্লফ বালায ভশ্লধয একিা াভালজিত বাফ চশ্লর াঅশ্ল। লিভ ফশ্লঙ্গয ফাকঁুো, 

ুরুলরয়ায াঅঞ্চলরক ফাাংরা বালা াশ্লনক মক্ষশ্লত্র্ মাআ াভালজিত রূশ্লয ভশ্লধযাআ শ্লে। াঅয মখন বালায জনয কাশ্লযায প্রলত 

ানযাময ফা াভীচীন ফা ানুলচত াঅচযণ কশ্লয থালক এফাং তাশ্লক এয লবলত্তশ্লত ৃথক কশ্লয থালক, তখন তাশ্লক ফশ্লর ‘ 

Linguicism’ ফা ‘Languagism’. এিা র বালাগত ৃথকীকযণ ফা ‘Linguistic Discrimination’. াথিাৎ মখন 

বালা াংিাি তুরনাভূরক লফো গুলরয াঅশ্লরাচনা কলয, তখন এক ধযশ্লণয বালা গত দৃলষ্টবলঙ্গ ( Linguistic Attitude) 

বতলয য়। পশ্লর বালাশ্লত ‘াঅভাশ্লদয বালা’ এফাং ‘শ্লদয বালা’- এাআ াথিকয মচাশ্লখ শ্লে। াভালজিত ফাাংরা বালায় কথা ফরা 

ভানুল গুশ্লরা ভূরত এাআ ধযশ্লণয ৃথকীকযণ-এয লকায য়। ভাশ্লজয ভালজিত াংস্কৃলতফান ভানুলজন তাশ্লদয কথা ফরায ধযণ, 

বলঙ্গভা শুশ্লন লযা কশ্লয। এাআ বাশ্লফ াঅঞ্চলরক াভালজিত ফাাংরা বালা ভাশ্লজ লনম্ন ভমিাদা রাব কশ্লয থাশ্লক। ফরা মায় মম, 

এাআ লদকলি ফাাংরা বালায জনলপ্রয়তা হ্রাশ্লয ানযতভ একলি কাযণ।  
 

ফাঙালরয বাফ প্রকাশ্ল ললদ  াআাংশ্লযলজয ফহুর ফযফায:  ফাঙালরযা মমন ম্প্রলত ফাাংরায় লচিা কযশ্লতাআ বুশ্লর মাশ্লে। তাাআ 

‘কাযণ’ ব্দলি ফযফায না কশ্লয ফযফায কযশ্লছ ‘মকশ্লনা লক’। এাআ ‘মকশ্লনা লক’ মতা ললদ বালায় ‘লকউ লক’ য ানুফাদ। াঅফায 

ফরশ্লছ ‘খাফায রালগশ্লয় লদশ্লয়লছ’। এিা মতা ললদয ‘খানা রাগা লদয়া’য ানুফাদ। এিা লক ফাাংরা বালায লযফতিন ? না ফাাংরা 

বালায লফকৃলতকযণ ? ফাঙালর লক বুশ্লর মাশ্লে তায ফাাংরা বালা ? না তায কাশ্লছ ফাাংরা বালা ভূরযীন শ্লয় েশ্লছ ? ভাজ 

জীফশ্লনয ফিশ্লক্ষশ্লত্র্ ললদ-াআাংশ্লযলজয যভযভাশ্লত ফাাংরা বালা মতা ভাথা তুশ্লর দাঁোশ্লতাআ াযশ্লছ না । ফাঙালরশ্লদয বাফনা লচিা  

কথা ফাতিায় ললদ  াআাংশ্লযলজয প্রশ্লফশ্লয লকছু কাযণ াঅশ্লছ। এয ভশ্লধয একিা কাযণ াফযাআ লফদুযলতন গণভাধযশ্লভয ফযাক 

প্রায। ধাযাফালক মথশ্লক চরলচত্র্, মখরা মথশ্লক খফয, ভস্ত ানুষ্ঠান মতা ললদ- াআাংশ্লযলজশ্লতাআ মফী প্রচালযত শ্লে। জনলপ্রয় 

ানুষ্ঠান গুলর ললদ  াআাংশ্লযলজশ্লত। এিা ছাো াঅয একিা লফলয় গুরু্বপূণি। তার শুি ফা লযশ্লালধত ফা লযভালজিত 

ফাাংরা এফাং াধাযণ ভানুশ্ললয কথয বালায ভশ্লধয একিা ফযফধান াঅশ্লছ। াঅয মাআ ফযফধাশ্লনয ভাশ্লঝাআ ঢুশ্লক শ্লে ললদ ফা 

াআাংশ্লযলজ। একিা উদাযণ লদশ্লরাআ ফযাাযিা স্পষ্ট শ্লফ। কথায় কথায় াঅভযা ফলর ‚াঅভাশ্লদয মডলর রাাআশ্লপ কত লকছু ঘিশ্লছ‛। 

াঠক ফুঝশ্লতাআ াযশ্লছন ‘মডলর রাাআপ’ ব্দগুলর ফযফায কযা র ‘বদনলদন জীফন/ প্রাতযলক জীফন’-এয লযফশ্লতি। কাযণ 

কথা ফরায ভয় ‘বদনলদন জীফন’ ফা ‘ প্রাতযলক জীফন’ ফযফায কযা ফে কশ্লষ্টয ভশ্লন য়। তাছাো এাআ ব্দ গুশ্লরা মতা 

াঅফায াললক্ষত ফাঙালরশ্লদয কাশ্লছ দুশ্লফিাধয ব্দ। তাাআ শ্লজাআ এযা ‘মডলর’ ফুঝশ্লত াশ্লযন, লকন্তু ‘বদনলদন’ ফা ‘প্রাতযলক’ 

ফরশ্লর তালকশ্লয় থাশ্লকন ভুশ্লখয লদশ্লক। াঅয ললক্ষত াংস্কৃলতফান ভানুলযা জ ফশ্লর াথফা াবযাশ্লয ফশ্লাআ ফশ্লর মপশ্লরন ‘ 

মডলর রাাআপ’। ফতিভাশ্লন মাযার মনিয়ালকিাং এ ফন্ধু-ফান্ধফ ফা াঅত্মীয় লযজনশ্লদয ভশ্লধয মম ‘এ.এভ. এ.’ ফা ‘চযাি’ য়, 

মখাশ্লন লফলবন্ন াঅশ্লফগগুলরয মথাথি  াংলক্ষপ্ত প্রকাশ্ল ফাাংরায ফদশ্লর  াআাংশ্লযলজ শ্লব্দযাআ ফযফায মফী ুলফধাজনক  

জনলপ্রয় প্রলতন্ন শ্লে। এপ্রশ্লঙ্গ Jagan Mohan (2016) ফশ্লরশ্লছন,  

          “English being a flexible language readily yielded to their handling. After a hundred 

years of domicile, English adopted itself to the Indian soil and become just another of 

India’s many languages and an effective vehicle to express Indian thought in typically 

Indian idiom” 
ফাাংরা ালবধাশ্লন াআাংশ্লযলজয ািবুিলক্তকযণ- 

           ফতিভাশ্লন ফাাংরা ালবধাশ্লনয ব্দ তালরকাশ্লত াাংখয াআাংশ্লযলজ ব্দ ািবুিক্ত শ্লয় েশ্লছ। Niladri Sarkar Das 

(2015) ফশ্লরশ্লছন, ফাাংরা ব্দ তালরকাশ্লত াআাংশ্লযলজ শ্লব্দয এাআ ািবুিলক্তকযশ্লণয প্রলিয়াশ্লক ফশ্লর “Naturalization”. 



ফাাংরা বালা  ফাঙালর - একলি ভাজতালিক লফশ্লেলণ                                                        শুভ্রলজৎ চযািালজি 
 

Volume- VI, Issue-IV                                                    April 2018        15 

তাঁয ভশ্লত, ‚Naturalization is a process of acquisition of lexical items from a different 

language. Here it refers to the act of acquiring a large number of English words and terms 

into Bengali vocabulary”। ফাাংরা ব্দ তালরকাশ্লত াআাংশ্লযলজ শ্লব্দয এাআ ািবুিলক্তকযণ দুলি প্রলিয়াশ্লত ঘশ্লি ফশ্লর লতলন 

ভত প্রকা কশ্লযন। কখশ্লনা কখশ্লনা াআাংশ্লযলজ ব্দলিয মকান গঠন-কাঠাশ্লভায লযফতিন ছাোাআ হুফহু ািবুিলক্ত ঘশ্লি। এাআ 

প্রলিয়ালিশ্লক লতলন “Adoption” ফশ্লরশ্লছন। তাযঁ ভশ্লত, “Adoption refers to the process of inheriting new 

words and phrases from a different language without affecting their forms (structure) to 

address the linguistic needs of a speech community”. াঅফায কখশ্লনা কখশ্লনা াআাংশ্লযলজ ভূর ব্দলি ফাাংরা 

শ্লব্দয াশ্লথ লভশ্ল লগশ্লয় াথিাৎ একিু লযফলতিত শ্লয় ফাাংরা ব্দ তালরকাশ্লত ফা বালাশ্লত ািবুিক্ত শ্লয় মায়। এাআ প্রলিয়ালিশ্লক 

লতলন ফশ্লরশ্লছন, “Adaptation”. তাঁয ভশ্লত, “Adaptation is inheriting foreign words and terms into a 

language through a process of nativization”। ফাাংরা বালায ভশ্লধয াআাংশ্লযলজয এাআ ািবুিলক্তকযণ াতযি দ্রুত 

গলতশ্লত ঘিশ্লছ এফাং াঅভযা ফাঙালরযা কথয  লরলখত বালায় তা ফযফায কযলছ। 
 

ানযানয লকছ ুকাযণ: লভশ্র লফফা, লল্পলবলত্তক লক্ষায চালদা ফৃলি, াভালজক চরতায ুশ্লমাগ ফৃলিয পশ্লর একালধক বালা 

জানা ালযামি শ্লয় উশ্লঠশ্লছ। ফাাংরা ালশ্লতযয াআাংশ্লযলজ ফা ানয বালায় ানুফালদত ফাআ-এয চালদা ফৃলি াশ্লে। এক বালীয 

মথশ্লক মদাবালী ফা তশ্লতালধক বালা জানা ফতিভান কাশ্লর জরুলয শ্লয় উশ্লঠশ্লছ লনশ্লজয ালস্ত্বপশ্লক লিলকশ্লয় যাখায জনয, লনশ্লজশ্লক 

স্মািি প্রলতন্ন কযায জনয াথফা জীলফকায প্রশ্লয়াজশ্লন। এাআ লদকগুলর ফাাংরা বালায জনলপ্রয়তা হ্রাশ্লয ানযতভ কাযণ।  
 

উাংায: ফাাংরাশ্লক াঅভযা লকন্তু শুধু াদয ভশ্লরয বালা কশ্লযাআ যাখরাভ এমাফৎ। কভি জগশ্লতয বালা ফা গুরুতয চচিায বালা 

লাশ্লফ ফাাংরাশ্লক মফশ্লছ মনয়ায মচষ্টাাআ কযরাভ না মবাশ্লফ। একিু ঘশ্লযায়া কথকতা, একিু মযায়ালক াঅড্ডা, একিু বারফাা, 

একিু লফতিা, একিু খুনুলি, একিু যাং-তাভাা- এয ফাাআশ্লয মবাশ্লফ মকান বূলভকাাআ লনশ্লত লদরাভ না ফাাংরা বালাশ্লক। ফাাংরা 

ভাধযভ লফদযারশ্লয়য াঠযিশ্লভ, গশ্লল্প, গাশ্লন, লফশ্লনাদশ্লন ফাাংরাশ্লক াঅভযা মযশ্লখলছ লঠকাআ; লকন্তু এাআিুকু ফযফালযক লযয 

বালায কালিত লফকাশ্লয জনয মশ্লথষ্ট নয়। াঞ্জন ফশ্লদযাাধযায় (২০১৭) াতযি লযতাশ্লয াশ্লথ তাাআ ফশ্লরশ্লছন, “ফাাংরাশ্লক 

াঅভযা লখেলক-ুকুয ফালনশ্লয় যাখরাভ, মমখাশ্লন শুধু ফান ভালজ। ফাাংরাশ্লক মাআ ভাুভদ্র শ্লয় উঠশ্লত লদরাভ না, মম 

জরবাশ্লগ ফালণজয তযী বালশ্লয় াঅলভ লফে জয় কযশ্লত ালয।‛ বালা িভলফফতিনীর, বালা িভলফকাীর। বযতায াআলতা 

াক্ষী, মকান বালাাআ াঅজ মিি ফিাঙ্গীণ ূণিতা লনশ্লয় জন্মগ্রণ কশ্লযলন। াঅদান-প্রদাশ্লনয ঘাত-প্রলতঘাশ্লতাআ বালায লফকা য়, 

বালায ব্দশ্লকাল ফাশ্লে, বালা ফলরষ্ঠ য়, বালা প্রায ায়। লকন্তু ফাাংরাশ্লক াদয ভশ্লর কুলক্ষগত কশ্লয মযশ্লখ মাআ ঘাত-

প্রলতঘাত মথশ্লক ফলঞ্চত কযলছ াঅভযা।  
 

         মম বালাশ্লক মজায কশ্লয ফাচঁাশ্লত য়, তায ভৃতুয াফধালযত, দূয লকাংফা াদূয বলফলযশ্লত। তাাআ বাফা দযকায ফাাংরা 

বালাশ্লক াফজ্ঞায াতর মথশ্লক তুশ্লর াঅনায রশ্লক্ষয কী কী কযণীয়। যফীন্দ্রনাথ লঠকাআ ফশ্লরলছশ্লরন, মম বালায ালতয দুফির, ম 

বালায বলফলযত দুফির। ফাাংরা ালশ্লতযয ভান এখন মপরনা নয়, তফু লফোয়ন, ফলরউড, জনলপ্রয় াংস্কৃলতয প্রতাশ্লয 

লফরুশ্লি মফচাযা ফাাংরা ালতয ফস্তুলি কত দূযাআ ফা রেশ্লত াশ্লয ? ফাাংরায় মরখা, ফাাংরায় ো, ফাাংরায় মানা এফাং ফাাংরাশ্লতাআ 

বাফা- এাআ চায রক্ষয ূযশ্লণয ্বপলযত থ প্রণয়ন না কযশ্লর বাযতীয় ফাঙালরয মফলনকাাত মকফর ভশ্লয়য াশ্লক্ষা ফশ্লরাআ 

ভশ্লন য়। তাাআ ফাাংরা বালাশ্লক ‘ধ্রুদী’ বালায ভমিাদা লদশ্লত শ্লফ। বাযত যকায াআলতভশ্লধয তালভর, মতশ্লরগু, ভাযালঠ, লেয়া 

বালাশ্লক ‘ধ্রুদী’ বালা লাশ্লফ ভমিাদা লদশ্লয়শ্লছ। মাআ তালরকায় ফাাংরা থাকশ্লফ না ? লেয়া মশ্লত াশ্লয, াঅয ফাাংরা াশ্লফ না, 

এভন য় নালক ? তাাআ ফাাংরা মক ‘ধ্রুদী’ ভমিাদা মদয়ায জনয ঝাঁলশ্লয় েশ্লত শ্লফ ফাঙালরশ্লকাআ । বালালফদ নাআ। াকশ্লি 

স্বীকায কযলছ মম, ফাাংরা ব্দ, বালা, ফাকয, কলফতা ফা ফাাংরা ালতয লনশ্লয় াঅভায জ্ঞান ালত াভানযাআ । ফাাংরা বালালফদযা 

লঠক থ মদখান বলফলযৎ প্রজন্মশ্লক। ফাাংরা বালাশ্লক ফাচঁান। ায ফাাংরা াশ্লয, এায ফাাংরা াযশ্লফ না মকন?  
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