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উপসাংহার 

এ আললাচনা দকালনা অলথেই পূর্োঙ্গ হল তা োক্রব করা যায় না। ধাতুর প্রলতেক গর্ ধলর পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা করলল তলবই 

প্রক্রতক্রি প্রসঙ্গ তার োখাপ্রোখা সলমত উদ ঘাক্রিত হলত পালর। এখালন আমরা ক্রনরীক্ষর্ কলরক্রি ক্রতনক্রি গর্ মাত্র। তার 

সীমাবদ্ধতা অনস্বীকাযে। অনেক্রেলক, ধাতুর অসমূ্পর্ে প্রলয়াগ পরম দকৌতূহললর ক্রবষয়। দকালনা ধাতুলক তার পূর্ে রূলপর 

 নে অনে ধাতুর সাহাযে ক্রনলত হয়। দকালনা ধাতু হয়লতা একক্রি সমাক্রপকা ক্রিয়া বা একমাত্র অসমাক্রপকায় ক্রবচরর্ কলর। 

দকালনা ধাতুর দকবল কাক্রবেক প্রলয়াগ, গলেে বা আিলপৌলর  ীবলন প্রলয়াগ দনই বলললই চলল। এই খক্রিত প্রলয়ালগর 

চক্ররত্রও আবার যুলগ যুলগ বেলল যায়। অলনক দক্ষলত্র এলকবালর দমৌক্রলক ক্রিয়ার দথলক যুক্ত ক্রিয়ার প্রচলন ও মযোো 

দবক্রে। এই ক্রবক্রবধ প্রসঙ্গ আমরা স্পেে কক্রর ক্রন। দসই সলঙ্গ স্পেে কক্রর ক্রন ক্রিয়ার অন্বলয়র প্রসঙ্গও। হয়লতা এইসব প্রসঙ্গ 

স্বতন্ত্র ক্রনবলের দযাগে ক্রবষয়। এখালন ধ্বক্রন ও রূপগত ক্রকিু ক্র জ্ঞাসা মাত্র অক্রিত হল। লক্ষে ক্রিল ক্রববরর্মূলক 

(descriptive), ক্রবধানমূলক (prescriptive) নয়। নানা উপভাষার রূপধ্বক্রনগত ববক্রচলত্রে দপৌঁলিালনা আমালের অন্বীক্ষার 

অঙ্গ হলত পারত। যতিুকু দিাোঁয়া দগলি তালতই ক্রনবলের পক্ররসর লজ্জা নক রকলমর স্ফীত হলয় উলেলি, তবু এই 

অভাবগুললালক আললাচনার অপূর্েতা বললই মলন কক্রর। 

িীকা ও উলেখপক্রঞ্জ  
1 One fundamental factor involved in the speaker-hearer’s performance is his knowledge of the grammar 
that determines an intrinsic connection of sound and meaning for each sentence. We refer to this 
knowledge – for the most part, obviously, unconscious knowledge – as the speaker-hearer’s 
“competence”. The Sound Pattern of English, Noam Chomsky & Morris Halle, Chapter I, Harper & Row 
Publishers, 1968. চম্ক্রি অবেে competence-এর কথা নানা উপললক্ষে নানা  ায়গায় বলললিন। এখালন তার একক্রি সূত্র দথলক 
উদৃ্ধত হল।  
1 দযমন বাাংলা ভাষার দক্ষলত্র সাধু ও এখনকার মানে চক্রলত রীক্রতলক বলা দযলত পালর েু’ক্রি উপভাষা। প্রথমক্রি দথলক ক্রববক্রতেত হলয় 
ক্রিতীয়ক্রির উদ্ভব। এ ক্রনলয় ক্রবেে আললাচনা পুলরা ক্রনবে  ুলেই থাকলব। আবার, মানে চক্রলত বাাংলার মলধেও একাক্রধক উপভাষা 



ক্রবরা  করলত পালর। ক্রযক্রন দগলায়/লভ ায় ইতোক্রে বললন/লললখন আর ক্রযক্রন ক্রগললায়/ক্রভল ায় ইতোক্রে বললন/লললখন তাোঁরা আসলল 
মানে চক্রলত বাাংলার েু’ক্রি সমান্তরাল উপভাষা বেবহার কলরন।  
1 দযমন, দযালগেচলের মলত √ক্রে-ধাতু ও √শু-ধাতু; সুনীক্রতকুমালরর মলত √দে-ধাতু ও √দো-ধাতু। ধাতু ক্রনষ্কােলনর নানা পদ্ধক্রতর 
আললাচনা দ্রষ্টবে।  
1 সুনীক্রতকুমালরর ‘স্বরসঙ্গক্রত, অক্রপক্রনক্রহক্রত, অক্রভশ্রুক্রত, অপশ্রুক্রত’ নামক প্রবে, বাাংলা ১৩৩৬- তথেসূত্র, ‘ভাষাচচো একক্রি সমীক্ষা 
পক্ররষৎ-পক্রত্রকার প্রবে অবলম্বলন’, প্রবে, দ োক্রতভূষর্ চাকী, েতবষে পক্ররিমা বঙ্গীয় সাক্রহতে পক্ররষৎ, পক্রিমবঙ্গ বাাংলা আকালেক্রম, 
১৯৯৬  
1 যতেূর  ানা যায়, phoneme েব্দক্রি প্রথম প্রস্তাব কলরন দেৌক্রখন ভাষাতাক্রত্ত্বক Antoni Dufriche-Desgenettes (১৮০৪ – 
৭৮), ক্রকন্তু আধুক্রনক ভাষাক্রবজ্ঞালন phoneme-দক একক্রি েক্রক্তোলী তলত্ত্ব রূপান্তক্ররত কলরন ভাষাতলত্ত্বর প্রাগ দগাষ্ঠীর (Prague 
School) Nikolai Trubetzkoy ক্রবাংে েতাব্দীর ক্রিতীয় ও তৃতীয় েেলক।  
1 সৃ্পষ্ট হললও দয ধ্বক্রন উচ্চারলর্র সময় শ্বাসপ্রবাহ পুলরাপুক্রর দ্দ্ধ হয় না দসগুক্রল [+continuant] – দযমন, /র /, /শ্/।  
1 শ্রদ্ধাললখমালা সুকুমার দসন েতবষে স্মারক সাংকলন, পক্রিমবঙ্গ বাাংলা আকালেক্রম, ২০০৩ 
1 চম্ ক্রি বোকরর্ ও বাাংলা বানান, প্রবে সাংকলন, পক্রবত্র সরকার, পুনি, ২০১৩  
 

গ্রন্থসূত্র 
বাঙ্গালা ভাষা, দযালগেচে রায় ক্রবেোক্রনক্রধ, বঙ্গীয় সাক্রহতে-পক্ররষৎ, ১৯১২ 
চলক্রন্তকা, রা লেখর বসু, ত্রলয়ােে সাংিরর্, এম-ক্রস সরকার অোি সন্স প্রা-ক্রল, ১৯৮২ 
ভাষা-প্রকাে বাঙ্গালা বোকরর্, সুনীক্রতকুমার চলটাপাধোয়, তৃতীয় সাংিরর্, কক্রলকাতা ক্রবশ্বক্রবেোলয়, ১৯৪৫ 
উচ্চতর বাাংলা বোকরর্, বামনলেব চিবতেী, উনক্রবাংে সাংিরর্, অক্ষয় মালঞ্চ, ২০১৫ 
েতবষে পক্ররিমা বঙ্গীয় সাক্রহতে পক্ররষৎ, পক্রিমবঙ্গ বাাংলা আকালেক্রম, ১৯৯৬ 
শ্রদ্ধাললখমালা সুকুমার দসন েতবষে স্মারক সাংকলন, পক্রিমবঙ্গ বাাংলা আকালেক্রম, ২০০৩ 
চম্ ক্রি বোকরর্ ও বাাংলা বানান, পক্রবত্র সরকার, প্রবে সাংকলন, পুনি, ২০১৩ 
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