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 বাাংলা স্ল্াাং বা গালাগাল ও ভাষা : দক্ষিণ 

ক্ষদনাজপুরেে নােী 
 

ধীোজ সেকাে 

 

পথৃিবীর আথি সষৃ্টিতত্ত্বে মানুষ আথিম সমাত্ত্বে প্রিত্ত্বম সুত্ত্বে স্বাচ্ছত্ত্বে বত্ত্বনর উপর থনর্ভর কত্ত্বর বসবাস করত। 

বত্ত্বন বসবাসকাত্ত্বে সামাজেক সুসম্পকভ তাত্ত্বির েীবনত্ত্বক আরও সমৃদ্ধ কত্ত্বর ততাত্ত্বে । তারা এক তিত্ত্বক িুই 

হয়,  িুই তিত্ত্বক থতন, থতন তিত্ত্বক চার, এর্াত্ত্বব পথরবার, ত াষ্ঠীত্ত্বত পথরণত হয় । ধীত্ত্বর ধীত্ত্বর সংসার তিা ত াষ্ঠী 

তিা িে ত েীবত্ত্বনর েষ্টিে আবত্ত্বতভ তাত্ত্বির সমষ্টিস্বাত্ত্বি ভর তচত্ত্বয় বযাজিস্বাি ভ প্রবে হত্ত্বয় ওত্ত্বে।  েীবন 

যুত্ত্বদ্ধ  প্রথতত্ত্বযাথ তার েডাইত্ত্বয় তারা শাথমে হত্ত্বয় মানথসক িানাত্ত্বপাত্ত্বডত্ত্বন  পত্ত্বড। োিয ও োিত্ত্বকর পথরপূণ ভতার 

যুত্ত্বদ্ধ তারা পয ভিুস্ত হত্ত্বয় পত্ত্বড। এর্াত্ত্বব শুরু হয় মানথসক পীডন। তারা ধীত্ত্বর ধীত্ত্বর স্বচ্ছ েীবনযাত্রার মাত্ত্বে 

প্রথতবন্ধকতা ,মানথসক সংত্ত্বযাত্ত্ব  থবজচ্ছন্নতা তিেত্ত্বত িাত্ত্বক। শুরু হয় মানথসক যন্ত্রণা। সামাজেক থবথধ থনত্ত্বষত্ত্বধর 

থবরুত্ত্বদ্ধ ,শত্রুর থবরুত্ত্বদ্ধ, মানথসক যন্ত্রণা। এই েডাই শারীথরক হওয়ার পথরবত্ত্বতভ , মানুষ র্াষাত্ত্বক তার েডাইত্ত্বয়র 

অস্ত্র থহত্ত্বসত্ত্বব েুুঁত্ত্বে তনয়। শুরু কত্ত্বর মানথসক আঘাত প্রিানকারী র্াষা বযবহার করত্ত্বত; সামাজেক থবথধথনত্ত্বষত্ত্বধর 

থবরুত্ত্বদ্ধ, থবত্ত্ববক তবাত্ত্বধর থবরুত্ত্বদ্ধ। বযজিস্বাত্ত্বি ভ আঘাত বা অজ্ঞানতা তিত্ত্বক বা রু্ে তবাোবুজে তিত্ত্বক, এত্ত্বক অপত্ত্বরর 

প্রথত মানথসক রা  প্রকাশ করত্ত্বত মানুষ তবত্ত্বে তনয় থকেু অসামাজেক শব্দ বা অশােীন বাকয। সষৃ্টি  হয় 

পক্ষ-থবপত্ত্বক্ষর, বাি-প্রথতবাত্ত্বির। আর মানথসক শাথি েুুঁত্ত্বে থনত্ত্বত, মত্ত্বনর সমস্ত তক্ষার্ তমিাত্ত্বত শুরু হয় 

 াো াথে । 

০৬.০১ ) স্ল্াাং বা গালাগাল ক্ষক - 

                                প্রেযাত র্াষাতেথবি সুকুমার তসন মহাশয় তাুঁর  “র্াষার ইথতবতৃ্ত” গ্রত্ত্বে বত্ত্বেত্ত্বেন,  

          “তয শব্দ বা পি র্দ্র তোত্ত্বকর কিযর্াষায় ও তেেয র্াষায় প্রত্ত্বয়া  হয় না এবং যাহার উৎপথত্ত তকান বযজি থবত্ত্বশত্ত্বষর 

অিবা িে থবত্ত্বশত্ত্বষর হীন বযবহার হইত্ত্বত, তাহাই ইতর শব্দ বা স্লযাং”। ১ 

  

      তত্ত্বব প্রথতথিন মানুষ তার মত্ত্বনর স্বার্াথবক জিয়ায় থবথর্ন্ন শব্দ , শব্দগুচ্ছ ও বাকয বযবহার কত্ত্বর িাত্ত্বক। তিাধ, তক্ষাত্ত্বর্ 

প্রথতপত্ত্বক্ষর উপর রা   প্রকাত্ত্বশর েনয শব্দত্ত্বক মত্ত্বনর ইচ্ছামত্ত্বতা থবকৃত কত্ত্বর ,অনয থবথর্ন্ন ধরত্ত্বনর শব্দ বযবহার কত্ত্বর যা 

সমাত্ত্বে তশার্নীয় নয় । যা প্রথতপত্ত্বক্ষর  াত্ত্বয়র জ্বাো উৎপন্ন কত্ত্বর, তসগুত্ত্বোই অশ্লীে শব্দ বা ইতর শব্দ বা  াথে বা বি 

কিা  বা অকিয র্াষা বা েন বুথে বা অপর্াষা বা চাষা কিা । তত্ত্বব এর থশকড তো ুঁো মুশথকে। কেন ,তকািায় ,তকন 

,তকমন কত্ত্বর  াো াথে সষৃ্টি হত্ত্বয়ত্ত্বে  তা বো কষ্টেন তিত্ত্বক কষ্টেনতর। 

 অক্সত্ত্ব ার্ভ ইংথেশ থর্কশনাথর তত  Sir William Alexander Craigie (1867-1957)- মহাশত্ত্বয়র  সাত্ত্বি সুর থমথেত্ত্বয় বো 

যায়, 
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           Slang ;  a word  of can't origin  অি ভাৎ  যার উৎস সম্পত্ত্বকভ অস্পিতা আত্ত্বে। 

 

Slang অি ভাৎ  াো াথের বুযৎপথত্ত সম্পত্ত্বকভ  ‘Encyclopedia  Slang’ থনবত্ত্বন্ধ  Eric Pertridge মহাশয়  বত্ত্বেত্ত্বেন –  

 “Slang itself originally a slang is asking to sling ( compare  “to sling off at”. to jeer or taunt) and to such 

Norwegian terms as  ‘slenja- ord’ , “a slang word”  and ‘slenja-kelten’  , “to sling the jaw”--- that is to speak 

abusively.” ২   

Slang -ইংত্ত্বরজে প্রথতশব্দ এর বাংো পথরর্াষা  াো াে হত্ত্বয় িাত্ত্বক । তত্ত্বব অত্ত্বনত্ত্বক মত্ত্বন কত্ত্বরন, আত্ত্বরা পথরর্াষা আত্ত্বে। 

 াো াে বাত্ত্বিও এই ইংত্ত্বরজে শব্দষ্টি Norwegian তিত্ত্বক উৎপন্ন বত্ত্বে প্রায় সকত্ত্বে একমত । Eric Petridge মহাশয়ও 

তাই মত্ত্বন কত্ত্বরন । তত্ত্বব Walter Skeat মহাশয় অক্সত্ত্ব ার্ভ র্াষাথবি  ‘Etymological Dictionary of the English 

language’ (1879-1882) গ্রত্ত্বে  ‘slang’ শত্ত্বব্দর বুযৎপথত্ত সম্পত্ত্বকভ  scandineshio র্াষার গুরুত্ব তক স্বীকার কত্ত্বরত্ত্বেন। 

অবশয পরবতী সমস্ত র্াষাথবি ,নরওত্ত্বয়েীয়র কিাত্ত্বক এক বাত্ত্বকয স্বীকার কত্ত্বর থনত্ত্বয়ত্ত্বেন। ‘Slang’ এর বাংো পথরর্াষা 

থহত্ত্বসত্ত্বব  াো াে  োডাও, অত্ত্বনক রকম পথরর্াষা তক  স্বীকার করার কিা বো হত্ত্বয়ত্ত্বে। 

সুকুমার তসন মহাশয়  slang এর পথরর্াষা থহত্ত্বসত্ত্বব, ইতর শব্দ তক মানযতা থিত্ত্বয়ত্ত্বেন।  

পথবত্র সরকার মহাশয় মত্ত্বন কত্ত্বরন, “বিবুথে বা বি কিা  হে স্লযাং এর পথরর্াষা”।৩  

কুমাত্ত্বরশ তঘাষ মহাশয় মত্ত্বত, স্লযাং ‘েনবুথে’।৪  

বসুথমত্র মেমুিার মহাশয় এর মত্ত্বত স্লযাং  হে 'অবরশব্দ'.৫  

অভ্র বস ুমহাশয় মত্ত্বত  স্লযাং পথরর্াষা স্লযাং।৬  

পথবত্র সরকার মহাশয় এইসব ইতর শব্দ বা  াো াে তক র্াব ভাে র্াত্ত্বয়াত্ত্বেন্স বত্ত্বেও মানযতা থিত্ত্বয়ত্ত্বেন । তত্ত্বব অভ্র বসু 

মহাশয় স্লযাং তক বথকিথক বা রত্ত্বকর র্াষা বা walkie Talkie  বত্ত্বেও মানযতা থিত্ত্বয়ত্ত্বেন  । 

 স্লযাং এর পথরর্াষার তক্ষত্ত্বত্র র্জি প্রসাি মথিক মহাশয় এর অথর্মত থর্ন্ন প্রকার।  তার মত্ত্বত,  

                                                                                       “স্লযাং এর পথরর্াষায় ইতর র্াষা বা ইতর শব্দ,  অপাংত্ত্বিয় 

শব্দ, অপর্াষা বা অপশব্দ, অপর্াষা, অপিাি ভ শব্দ এগুত্ত্বো অসম্পূণ ভ পথরর্াষা। তার মত্ত্বত, ইতর র্াষা হত্ত্বচ্ছ vulgar 

tongue, ে ডার  র্াষা, হােকা বা অপ্রচথেত অোনা বুথেত্ত্বক ইতর র্াষা বো থবজ্ঞান সম্মত নয় । স্লযাং থক ইতর 

প্রত্ত্বয়া ?  আমাত্ত্বির তিত্ত্বশর তকাত্ত্বনা তকাত্ত্বনা র্াষাথবজ্ঞানী স্লযাং তক বত্ত্বেত্ত্বেন ইতর র্াষা । 

স্লযাং  এর  vulgar  tongue  তক  তাুঁরা এক কত্ত্বর বুত্ত্বেত্ত্বেন । Shakespearean slang থনশ্চয়ই ইতর প্রত্ত্বয়া  নয় । এরা 

একবার অিত আেসয  তযা  কত্ত্বর Encyclopedia Britannica  তিত্ত্বে কেম ধরত্ত্বে র্াত্ত্বো করত্ত্বতন। তাোডা anti 

language অি ভ ইতর র্াষা হত্ত্বব তকন?” ৭  
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আসত্ত্বে স্লযাং বা  াো াে েীবি র্াষার অঙ্গ।  সমাত্ত্বের েীবি সেীব  এক সিা বযবহৃত র্াষা  স্লযাং। শত্ত্বব্দর  সেীব 

মত্ত্বনর থবপরীতমুেী প্রথতজিয়ার সত্ত্বতে প্রাণবি র্াষা হে  স্লযাং  বা  াো াে। তাইত্ত্বতা হযাথেত্ত্বর্ র্াষার তকান রূপত্ত্বকই 

ইতর নাত্ত্বম পথরথচত করত্ত্বত চানথন। হযাথেত্ত্বর্ মত্ত্বত, “Process of language  to anti language”  একষ্টি েক ৮ 

     Language  >  Dominant Language   >  standard >                

          ^                         ^                         ^ 

Sociolinguistic order        Social Dialect      Dialectal variation    >   Homogeneous   

    split  ^                            ^                            ^          Social Linguistic order 

Anti Language >   Ghetto language  > Non standerd  > 

 

এর্াত্ত্বব ধীত্ত্বর ধীত্ত্বর র্াষা অপর্াষায় পথরণত হয়। র্াষা প্রাচীনকাত্ত্বে ইউত্ত্বিাথপয়ান পথরবাত্ত্বর িাকাকােীন শ্লীে র্াষা থেে। 

তারপর তা পথরথিথত ও বাসিান ও পথরত্ত্ববশ অনুসাত্ত্বর standard হত্ত্বয় পত্ত্বডত্ত্বে। সামাজেক র্াথষক থনত্ত্বিভত্ত্বশ  অি ভাৎ Social 

linguistic order এ সমাে র্াষাথবজ্ঞাত্ত্বনরর অি ভত হত্ত্বয়, সামাজেক উপর্াষার অনযানয র্াষাত্ত্বত পথরণত হত্ত্বয়ত্ত্বে। 

তারপর তা মহিার বা বজস্তর  র্াষায় অপাঙ্ক্ত্ত্বতয় শত্ত্বব্দ পথরণত হত্ত্বয় Anti language হত্ত্বয় পত্ত্বডত্ত্বে। এর্াত্ত্ববই মানয র্াষা 

অমানয র্াষাত্ত্বত পথরণত হত্ত্বয়ত্ত্বে। 

 

 অভ্র বস ুমহাশয় মত্ত্বন কত্ত্বরন এসব অপাংত্ত্বিয় শব্দগুথে Slang এর পথরর্াষা থহত্ত্বসত্ত্বব Unconventional এর তবথশ 

কাোকাথে, যা সতযই রীথতথবরুদ্ধ এর অংশীিার। তচৌধুরী িুোে কারবাংোর তোকসংসৃ্কথতর ‘থবশ্বত্ত্বকাষ’এ অত্ত্বনত্ত্বক আবার 

এত্ত্বির থনথষদ্ধ শব্দ বত্ত্বেত্ত্বেন ।  এই থনথষদ্ধ শব্দগুত্ত্বো তোকথবশ্বাস বা সংস্কার মূেক হত্ত্বত পাত্ত্বর, তসৌেনযও থশিাচার মুেক 

হত্ত্বত পাত্ত্বর , ত াপনীয়তা বা েজ্জা  মূেক হত্ত্বত পাত্ত্বর ,ঘণৃা মূেক হত্ত্বত পাত্ত্বর,  াো াে হত্ত্বত পাত্ত্বর।তত্ত্বব এইসব  াথের 

ঐথতহাথসক অগ্র থতর মত্ত্বধয থবথর্ন্ন প্রর্াব থবরাে কত্ত্বর। কারণ  াথেগুত্ত্বোত্ত্বত হোৎ কত্ত্বর  েন্মোর্ কত্ত্বরথন বা একই 

চথরত্র থনত্ত্বয় আত্ত্বসথন।  াো াে গুত্ত্বো িাথনক সংসৃ্কথত, বয়স, গ্রাম , শহর, স্ত্রী-পুরুষ, থশক্ষার স্তর অনুসাত্ত্বর সামাজেক 

র্াত্ত্বব, ধমীয় নীথত মূেক, সাংসৃ্কথতক স্তর থবত্ত্বশত্ত্বষ ,বথহরা ত র্াষা থবনযাস এর দ্বারা থমথিত হত্ত্বয়, নবেন্ম োর্ কত্ত্বর 

অসাংসৃ্কথতক কত্ত্বেবর প্রাপ্ত হত্ত্বয়ত্ত্বে। র্াষা তযমন মানব সমাে  সংসৃ্কথতর ববথশিয বহন কত্ত্বর, ততমথন  সমাে-সংসৃ্কথত ও 

র্াষার  পি পথরবতভন কত্ত্বর িাত্ত্বক।আর তসই পত্ত্বির  অশ্লীে পিরূ্থম হত্ত্বো  াো াে বা slang language  । আসত্ত্বে 

 াো াথে গুত্ত্বো  র্াষার থবথর্ন্ন প্রকাত্ত্বরর সাত্ত্বি অঙ্গাথঙ্গর্াত্ত্বব েথডত। 

 াো ােত্ত্বক তেনার্ভ ব্েুমথ ল্ড তাুঁর ‘Language’ গ্রত্ত্বে ‘গ্রামযর্াষা’ আেযা থিত্ত্বয়ত্ত্বেন। অি ভাৎ sub-standard language  । 

থতথন Language তক পাুঁচষ্টি তিনীত্ত্বত থবর্ি কত্ত্বরত্ত্বেন৯ 
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                                                Language 

        

                           I) Literary Standard বা মানয সাথহথতযক র্াষা। 

 

                          II) Colloquial standard বা মানয চথেত র্াষা। 

 

                          III) Provincial standard বা প্রাত্ত্বিথশক মানয র্াষা। 

 

                                 IV) Substandard বা গ্রাময র্াষা। 

 

                                 V) Local Dialect বা আঞ্চথেক উপর্াষা।   

 

থতথন গ্রাময র্াষাত্ত্বক Vulgar বা Bad এর সাত্ত্বি তুেনা কত্ত্বরত্ত্বেন । অবশয র্াষাথবজ্ঞানী মাথরত্ত্বয়াত্ত্বপই মহাশয় গ্রাময র্াষাত্ত্বক 

Notional slang থহত্ত্বসত্ত্বব অথর্থহত কত্ত্বরত্ত্বেন।(‘The story of Language’, Mario Pei, New York and Toronto, The 

new America library ,p--189,) ১০  

র্ক্টর পথবত্র সরকাত্ত্বরর মত্ত্বত,শব্দ বেত্ত্বত তবাোয়  াথে, সব শব্দত্ত্বক যা অত্ত্বনযর প্রথত বযবহৃত হত্ত্বে, তাত্ত্বক আহত পীথডত 

এবং েজ্জজ্জত কত্ত্বর অিত মানথসকর্াত্ত্বব”।১১ 

 

http://www dictionary. Cambridge .org মত্ত্বত - 

 “Slang is a very informal language that is used esp, in speech by particular groups of people and which 

sometimes includes words that are not polite.” ১২ 

 

http://www.marrian-webster.com মত্ত্বত –  

“slang is a language peculiar to a particular groups. An informal nonstandard vocabulary composed typically 

of coinages, arbitrarily changed words, and extravagant, forced, or factions figures of speech.” ১৩ 

সংজ্ঞাষ্টি যিাি ভতা আত্ত্বে তত্ত্বব  াো াে সম্পত্ত্বকভ এোত্ত্বন বো হত্ত্বয়ত্ত্বে থনথিভি ত াষ্ঠীর র্াষা ।  াো াে সকে সম্প্রিাত্ত্বয়র 

মুত্ত্বের র্াষা। থনথিভি তকাত্ত্বনা বযজি বা ত াষ্ঠীর নয়, যিাি ভতার অর্াব তিো যায় এই সজ্ঞায়। 

 উপত্ত্বরর link এ Slang এর থকেু সমাি ভক শব্দ তিওয়া হত্ত্বয়ত্ত্বে তা থনম্নরূপ 

Argot- অপর্াষা 

Cant- নাথক সুত্ত্বর কিা 

Language of the underworld- অপরাধ ে ত্ত্বতর র্াষা 

Dialect- উপর্াষা  

Jargon- অপর্াষা 
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http://www/
http://dictionary.org/
http://www.marrian-webster.com/


www.ijcrt.org                                              © 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 9 September 2021 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2109410 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org d705 
 

Jive- বাত্ত্বে কিা বা বককক  

Lingo- তিণী বা সম্প্রিাত্ত্বয়র র্াষা  

Potois - গ্রাময র্াষা 

Patter- থবডথবড করা বা বকবক করা 

Shoptalk- আড্ডায় বাত্ত্বে কিা/ তিাকানিাথর কিা 

Terminology- পথরর্াষা 

  স্লযাং কেত্ত্বনাই তকাত্ত্বনা থবত্ত্বশষ তিণীর ব ত াষ্ঠীর র্াষা হত্ত্বত পাত্ত্বর না। সামাজেক, পাথরবাথরক, মানথসক ও রােননথতক 

সমসযা সকে মানুত্ত্বষরই িাকত্ত্বত পাত্ত্বর। এইসব সমসযার কারত্ত্বণ সকে স্তত্ত্বরর মানুত্ত্বষর মত্ত্বন থবশঙৃ্খোতা আসত্ত্বতই পাত্ত্বর। 

তাত্ত্বত কত্ত্বর মত্ত্বনর রা  ও জ্বাো এবং অথতষ্ঠতা তিত্ত্বক মুজির েনয তারা অথশি র্াষা বা  াো াে বযবহার করত্ত্বতই পাত্ত্বর। 

যা অযাথরত্ত্বটািত্ত্বের র্াব তমাক্ষণ এর মত বযাপার। তাই বত্ত্বে  াো াে  শুধ ুথবত্ত্বশষ তিণীর র্াষা থক কত্ত্বর হত্ত্বো? থশি, 

র্দ্র, অর্দ্র, তিাকানিার, চামার, মুথচ, নাথপত, তধাবা, রক, থকত্ত্বশার, থকত্ত্বশারী,  পুরুষ তয তয স্তত্ত্বরর তহাক না তকন বদৃ্ধা 

নারী, বদৃ্ধ  াো াে বযবহার কত্ত্বরই িাত্ত্বক। তাই সংেযাগুত্ত্বো তবথশরর্া ই অস্পি ও অসম্পূণ ভ বত্ত্বে আমাত্ত্বির মত্ত্বন হয়।  

http://www.dictionary.com/brouse/slang মত্ত্বত- 

                                            “Slang a very informal use in vocabulary and idiom that is characteristically more 

metaphorical, playful, elliptically vivid, and ephemeral than ordinary language, as hit the road. 

Slang is speech and writing characterized by the use of vulgar and socially taboo vocabulary and idiomatic 

expression. 

The jargon of a particular class, profession etc. The special vocabulary of thieves, vagabonds et ; argot”.১৪ 

সংেযাষ্টিত্ত্বক  াো াে তক থবথবধমুেী থবত্ত্বশষণ দ্বারা তবাোত্ত্বনার তচিা করা হত্ত্বয়ত্ত্বে।  াো াে তক এোত্ত্বন বহুে  বযবহৃত 

আনুষ্ঠাথনক র্াষা ও পিগুত্ত্বচ্ছর শব্দ র্ান্ডার বো হত্ত্বয়ত্ত্বে। যা রূপক, উহয, প্রাণবি ক্ষণেীবী রাস্তার র্াষা।  াো াে থক 

আবার কিয অথর্বযজি থহত্ত্বসত্ত্বব থচথিত কত্ত্বর সামাজেক নীথত ত ও ধম ভ ত থনথষদ্ধ শব্দ বো হত্ত্বয়ত্ত্বে। যা তচার বা র্বঘুত্ত্বর 

োতীয় থনথিভি তিণীর তোত্ত্বকর উপর্াষার থবত্ত্বশষ শব্দত্ত্বকাষ। সংেযাষ্টিত্ত্বত একিু-আধিু অসম্পূণ ভতা িাকত্ত্বেও  াো াে 

এর পথরথচথত ও অর্যিরীণ অথর্বযজির গুরু ববথশত্ত্বিযর যিাি ভ সত্ত্বম্মেন ঘষ্টিত্ত্বয়ত্ত্বেন। তাই উৎকৃিতার িাথব রাত্ত্বে উি 

সংজ্ঞাষ্টি। 

 আবার,  “Classical Dictionary of the vulgar tongue”(1785)১৫ গ্রত্ত্বে Frances Grosse, Slang তক vulgar tongue 

বেত্ত্বত তবথশ স্বাচ্ছেযত্ত্ববাধ কত্ত্বরত্ত্বেন। অবশয বাংো র্াষাথবজ্ঞাত্ত্বন  াো াে পথরর্াষাষ্টিই মনঃপুত বত্ত্বে আমাত্ত্বির মত্ত্বন 

হয়।  

https://www.collinsdictionary.com মত্ত্বত- “Slang consists of words , expressions and meanings that are 

informal and are used by people who know each other very well of who have the same interests”.১৬   
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“বাংো একাত্ত্বর্থম অথর্ধান” মত্ত্বত, “তযসব শব্দ, শব্দাি ভ, থবথশিাি ভক প্রত্ত্বয়া  বনু্ধ বা সহকমীত্ত্বির মত্ত্বধয আোপকাত্ত্বে, 

থবত্ত্বশষত তকাত্ত্বনা তিণী বা তপশায় মাত্র বযবহৃত হয়, থকন্তু তশার্ন বা আনুষ্ঠাথনক রচনায় বযবহৃত হয় না,তাত্ত্বক  াথে 

বত্ত্বে”।১৭ 

তমাঃ আব্দেু হাই  মহাশয় তাুঁর “সুর্াষন” প্রবত্ত্বন্ধ বত্ত্বেত্ত্বেন,  

                                            “প্রত্ত্বতযক তিত্ত্বশর সু্কত্ত্বের তেত্ত্বেত্ত্বমত্ত্বয়ত্ত্বির থনত্ত্বেত্ত্বির মত্ত্বধয এমন  

অত্ত্বনকগুত্ত্বো শব্দ বযবহৃত হয়। গুরুেনত্ত্বির কাত্ত্বন তসগুত্ত্বো তপৌৌঁেত্ত্বে তারা ‘ত্ওবা-ত্ওবা’ করত্ত্বব থকংবা কাত্ত্বন আঙুে 

তিত্ত্বব। এসব শব্দত্ত্বক বো হয় অপাংত্ত্বিয় বা Slang words”।১৮  

সংজ্ঞা থতনষ্টিত্ত্বত অসম্পূণ ভতার কিা বার বার েক্ষয করা থ ত্ত্বয়ত্ত্বে। সাধারণ বযজিত্ত্বির মাত্ত্বে কত্ত্বিাপকিত্ত্বনর দ্বারা সৃি 

 াো াে কিাষ্টি সম্পূণ ভ র্াত্ত্বব অসম্পূণ ভ, কারণ সংজ্ঞা গুত্ত্বোত্ত্বত থনথিভি তপশার বা তিণীর শব্দ বা শব্দাি ভ বা থবথশিাি ভক 

প্রত্ত্বয়া  তক  াো াে বো হত্ত্বয়ত্ত্বে।  াো াে শুত্ত্বন সকত্ত্বেই প্রায় ‘ত্ওবা-ত্ওবা’ বত্ত্বে িাত্ত্বক তাত্ত্বতই   াো াে শত্ত্বব্দর 

সংজ্ঞা হয় না। এই  সংজ্ঞাগুত্ত্বো অসম্পূণ ভতা প্রাপ্ত হত্ত্বয়ত্ত্বে। আমাত্ত্বির  ত্ত্ববষণাকত্ত্বম ভর তপ্রথক্ষত্ত্বত ও তক্ষত্রসমীক্ষার 

অথর্জ্ঞতায় প্রাপ্ত সংজ্ঞা থনত্ত্বম্ন বথণ ভত হত্ত্বো- 

                                                  তয শব্দ বা পিগুচ্ছ বা শব্দর্ান্ডার বা অপাংত্ত্বিয় অত্ত্বশার্ন ,প্রানবি, রূপক, 

ক্ষণেীথব  োতীয়  বিবুথে বা বিকিা  সকে সম্প্রিাত্ত্বয়র মুত্ত্বের র্াষা থহত্ত্বসত্ত্বব বযবহৃত হয়। যা সেীব মত্ত্বনর থবপরীতমুেী 

প্রথতজিয়া এবং আর্যিরীণ অথর্বযজির র্াব তমাক্ষণ ঘিায়। তিা রুথচ ও সম্ভ্রমত্ত্ববাধ এর থিক তিত্ত্বক আি ভ সামাজেক 

সংযম ও সুি সংসৃ্কথতর যিাি ভতায় অকিয। যা সব সময় অশ্লীে নাও হত্ত্বত পাত্ত্বর, তত্ত্বব শত্ত্বব্দর থবকৃথতর ত াপনীয়তার 

কারত্ত্বণ প্রথতপক্ষত্ত্বক কু্ষব্ধ কত্ত্বর। এবং কিকত্ত্বক তীব্র প্রত্ত্বক্ষার্ তমাচত্ত্বন প্রশাথি বা তৃথপ্ত িান কত্ত্বর, তাত্ত্বক  াো াে, ইতর 

শব্দ, বা অবর শব্দ, বা েনবুথে, বা রথকিথক, বা রক এর র্াষা বা র্াব ভাে র্াত্ত্বয়াত্ত্বেন্স বো হয়। 

 উিাহরণ থবত্ত্বশ্লষণ  

 

শ্লীে  াো াে.                                   েদ্মশ্লীে  াো াে                           অশ্লীে  াো াে    

 তর্সো                                            তবাকাত্ত্বচািা                                   মা ী 

                                                     ততোরা 

ত ায়ার                                             থবথচপাকা মাে                              াঢ় মারানী 

 

 

 উপত্ত্বরাি  াো াে গুত্ত্বো তকাত্ত্বনািা শব্দ, তকাত্ত্বনািা পিগুচ্ছ। এগুত্ত্বো সামাজেক সর্যতার তক্ষত্ত্বত্র অসর্য শব্দ বা 

শব্দগুচ্ছ, তযগুত্ত্বো ক্ষথনককাত্ত্বের েনয ে ডা বা মত্ত্বনর জ্বাো তমিাত্ত্বনার সময় উি্রূ্ত হয়। তত্ত্বব সব সমত্ত্বয়র েনয 

নয়।  

প্রিমত, 

 ত ায়ার -  রা  তবথশ একগুুঁ ত্ত্বয় স্বর্াব এর। 

 তর্সো-  যার বযজিত্ব তনই ।এই  াো াে গুত্ত্বো শ্লীে  াো াে যা মানুত্ত্বষর অহং তক আহত কত্ত্বর থকন্তু তকাত্ত্বনা 

অসামাজেক কাত্ত্বের থনত্ত্বিভশ কত্ত্বর না বা থবত্ত্বশষর্াত্ত্বব আহত কত্ত্বর না।তাই এগুত্ত্বো  াো াে। 

 থদ্বতীয়ত, 
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 তবাকাত্ত্বচািা- বুজদ্ধহীন বা তবাকা শব্দষ্টি শ্লীে  াো াে । থকন্তু তচািা শব্দষ্টি শ্লীে- অশ্লীে িুত্ত্বিার সমন্বত্ত্বয়  েদ্মশ্লীে  াথে । 

 ততোরা - তযৌন িক্ষতা সম্পন্ন অশ্লীে বযজি। ‘োরুয়া’ শব্দষ্টির সত্ত্বঙ্গ ‘তত’ বণ ভগুচ্ছ ষ্টি যুি হত্ত্বয়  াো ােষ্টিত্ত্বক  আত্ত্বরা 

অশ্লীে কত্ত্বরত্ত্বে। 

 থবথচ পাকা মাে- অি ভাৎ তবথশ তযৌন িক্ষ বযজি। ‘মাে’ অি ভাৎ ‘পুরুত্ত্বষর বীয ভ’ এোত্ত্বন একষ্টি  াো াে।  াো ােষ্টি  র্ীর 

িৃষ্টিত্ত্বত েুেত্ত্বত সাধারণ কিা মত্ত্বন হত্ত্বেও এর তর্তত্ত্বর েুথকত্ত্বয় আত্ত্বে অশ্লীেতা তাই এই  াো ােষ্টি  শ্লীে ও অশ্লীে এর 

মাোমাজে অবিায় েদ্মশ্লীে । 

 তৃতীয়ত, 

মা ী- অশ্লীে তযৌন কম ভ কত্ত্বর  তয নারী ।  

 া ুঁডমারাথন- তপাি মারা বা পুিথকমারা। সম্পূণ ভরূত্ত্বপ অশ্লীে  াো াে ,অত্ত্বশার্নীয়, অসামাজেক, অসুি শত্ত্বব্দর সত্ত্বঙ্গ 

সম্পকভযুি তাই  াো াথেষ্টি  অশ্লীে। 

 াো াে গুত্ত্বোর তিণীথবর্া  করত্ত্বত থ ত্ত্বয়, পিব তসনগুপ্ত  মহাশয় তাুঁর—“তোকসংসৃ্কথতর সীমানা ও স্বরূপ” গ্রত্ত্বে তয 

থবর্াত্ত্ব র কিাষ্টি বত্ত্বেত্ত্বেন তসষ্টি অনবিয ও থবজ্ঞানসম্মত ।  াো াে গুত্ত্বোত্ত্বক থতথন থতনষ্টি তিণীত্ত্বত থবর্ি কত্ত্বরত্ত্বেন-- 

                                               াো াে  

 

        শ্লীে                                       েদ্ম শ্লীে                          অশ্লীে  

 

থনথষদ্ধ রথসকতা     অথর্শাপ                           অতযাচর          বযথর্চার      েন্মকেঙ্ক কীতভন 

 

                                    মাতৃ মন  কনযা মন   র্থি মন            মনুষযত্ব নসযাৎ   প্রাণী োতক  

 

                                তযৌনতা সম্বন্ধীয়         পরস্ত্রী  মন বাচক        মা তবান স্ত্রী মথহো সম্বন্ধীয় 

 

 

থকন্তু পথবত্র সরকার মহাশয় তয তিণীথবর্া  কত্ত্বরত্ত্বেন তা আরও থবজ্ঞানসম্মত ও থবস্তৃত। বতভমান  ত্ত্ববষণায় এই 

তিণীথবর্া  গুত্ত্বো  াো াত্ত্বের প্রকৃথত ও উৎপথত্ত থবষয়ক আত্ত্বোচনায় প্রত্ত্বয়ােনীয়। পথবত্র সরকার  তাুঁর “তোকর্াষা ও 

তোকসংসৃ্কথত” গ্রত্ত্বে  বত্ত্বেত্ত্বেন১৯ -- 

                                              

                                                 াো াে  

ধ্বথনরূপাির থনর্ভর  (morphonological )                                      শব্দ  েন থনর্ভর  

                                                               

                                      বাকয                                      শব্দ বা শব্দগুচ্ছ  

 

   ইচ্ছা ও চযাত্ত্বেঞ্জ            অনুজ্ঞা            থববথৃত               বাস্তব থর্থত্ত মুেক.          আত্ত্বরাথপত  

 

                                                              অিরঙ্গ.               বথহরঙ্গ 
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                                              আত্ত্বরাথপত  

 

 অনবধ অনুষঙ্গ                     তমিা র ও রূপক           ইচ্ছাপূরক আত্ত্বরাপ       তযৌন         থমি 

 

 

 তযৌনতা                 অনবধ তযৌন সম্পকভ             

 

  অনবধ            অসামাজেক           অস্বার্াথবক েন্ম  

েন্ম    সম্পকভ    েন্ম     সম্পকভ          েন্ম      সম্পকভ                                                 

 

       অনবধ তযৌন সম্পকভ             

আত্ম কতৃভক      অনয কতৃভক  

 

                                         তমিা র ও রূপক   

 

                       বযজিবাচক                                             বস্তুবাচক  

          

 

তিণী ত াষ্ঠী সম্প্রিায়    আত্মীয়    অপাথি ভব ও কথিত েীব     পশুপাথে      বস্তু 

 

          বস্তুবাচক 

 

 ত াপন অঙ্গ          বস্তু দ্রবয ইতযাথি 

 াো াথে গুত্ত্বো থবথর্ন্ন তিণীত্ত্বত থবর্ি হত্ত্বয় তাত্ত্বির আপন ববথশিয ও উৎসোত কাথহনী প্রচার করত্ত্বব বত্ত্বে এই থবর্া  

েরুথর বত্ত্বে মত্ত্বন হয় ।  

 

 গালাগারলে ববক্ষিষ্ট্্ - 

                               াো াে এর ববথশিয থনত্ত্বম্ন আত্ত্বোথচত হত্ত্বো - 

১)  াো াথে গুত্ত্বো হত্ত্বো পি, পিগুচ্ছ ,অপাংত্ত্বিয় শব্দাি ভ ও অর্যিরীণ থনথষদ্ধ অথর্বযজি। 

২) শব্দত্ত্বক থবকৃত কত্ত্বর তীব্র প্রত্ত্বক্ষার্ তমাচত্ত্বনর বা তৃথপ্তত্ত্বত সহায়তা কত্ত্বর । 

৩)   াো াে প্রত্ত্বতযক র্াষার একষ্টি থবথশি শব্দর্াণ্ডার। কারণ এর তকাত্ত্বনা বযাকরণ ত স্বাতন্ত্রতা তনই। 

৪)   াো াথের তক্ষত্ত্বত্র শব্দাি ভ ত (semantic) বা আথর্ধাথনক (lexical) মানযতা তবথশ, তযোত্ত্বন ধ্বথন ত (phonetics), 

রূপ ত (morphological) বা  আন্বথয়ক (syntactic) থবষয়ষ্টি ম্লান। 

৫) স্লযাং মানয র্াষা বথহরূ্ভত আঞ্চথেক বা বথৃত্ত ত উপর্াষার অি ভত নয় । 

৬) স্লযাং বাকযরীথত থনর্ভর শব্দ র্ান্ডার। 
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৭) অপ্রচথেত অত্ত্বি ভ প্রচথেত শব্দ, নতুন শব্দ, থবত্ত্বিথশ শব্দ, মুন্ডমাে েজন্ডত শব্দ ইতযাথির দ্বারা  ষ্টেত  স্লযাং।২৩ 

৮) স্লযাং এর মাধযত্ত্বম তাৎক্ষথণক বা ক্ষণেীবী শব্দ  ষ্টেত হয়। 

৯)  অশ্লীে বা অশােীন না হত্ত্বেও র্দ্র রুথচথবরুদ্ধ শব্দও স্লযাং। 

 

 আমারদে ক্ষিত্রসমীিা সাংগৃহীত স্ল্াাং গুক্ষল বাাংলা স্ল্াাং ল্াঙু্গর়েজ সাংকক্ষলত হ়েক্ষন- 

  

 

  

সং হৃীত স্লযাং গুথের অি ভ এবং প্রত্ত্বয়া  

 

১) চুথির র্াই-  

অি ভ- তবশযার র্াই, অশ্লীে। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডা, থববাত্ত্বি পুরুষ মানুত্ত্বষর প্রথত বযবহৃত। 

উিাহরণ- এই চুথির র্াই, তমাক মাথরবা আথসথে! 

 

২) মািারীর বাচ্চা- 

অি ভ- অসতী মথহোর তেত্ত্বে । 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় । 

উিাহরণ- মািারীর বাচ্চা তকািাকার।     (অশ্লীে,মাতৃ মন) 

 

৩) নাঙ চুথন্ন- 

অি ভ- চুথপসাত্ত্বর তবশযাবথৃত্ত ,অশ্লীে। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ-  তুই নাঙচুন্নী মা ী সবাই োত্ত্বন।                      ( তযৌনতা সম্পকীয় ) 

 

৪) মা ী- 

অি ভ- তবশযাবথৃত্ত কত্ত্বর তয নারী।    

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- এই মা ী  এেন থমিযাকিা কথচ।      (অশ্লীে, তযৌনতা  সম্পকীয়) 

৫) োরার তবিা- 

অি ভ- োরে সিাত্ত্বনর তেত্ত্বে 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- োরার তবিা তুই আর কত র্াত্ত্বো হবু ।       (অশ্লীে, েন্মকেঙ্ক কীত্তভন) 
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৬) োরা-  

অি ভ- োরে সিান,  

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় 

উিাহরণ- োরা তুই তয, ওইতত্ত্বন ওংকা করথচ।              (অশ্লীে, েন্মকেঙ্ক কীত্তভন) 

 

৭) ততোরা- 

অি ভ- অত্ত্বনক তবশী পথরমাত্ত্বণ তনাঙরা ,োরে সিান,। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- ততোরা না হত্ত্বে এংকা কথরস তুই।                        (অশ্লীে, েন্মকেঙ্ক কীত্তভন) 

 

৮) ত াোত্ত্বমর তবিা- 

অি ভ- হীন প্রথতপন্ন করা। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- ত াোত্ত্বমর বযািার আর থক কাম।                                 (শ্লীে,অকম ভণযতা) 

 

৯) নাঙ চুন্নী মা ী-  

অি ভ- চুথপসাত্ত্বর ,তবশযাবথৃত্ত করা মথহো। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- ওই তয পাোত্ত্বচ নাঙ চুন্নী মা ীিা।                       ( অশ্লীে, তযৌনতা সম্পকীয় ) 

 

১০) র্াতার-  

অি ভ- স্বামী। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- ততার র্াতাত্ত্বরর মুই োও নাথক বযিবাচক।                   ( েদ্মশ্লীে, রূপক সম্পকীয় ) 

 

১১) ত ায়ার-  

অি ভ- একত্ত্বেিী  

প্রত্ত্বয়া - তকউ জেি তিোত্ত্বে 

উিাহরণ- ত ায়ারিা তযিা কথব তসিাই করবা হথব।                       ( শ্লীে,বযথর্চার ) 

 

১২) বাইনত্ত্বচাি-  

অি ভ- তযৌন তনাঙরাথম যুি পুরুষ 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় 

উিাহরণ- এই বাইনত্ত্বচাি তমার সাত্ত্বি ো বা আথসনা। (অশ্লীে, পরস্ত্রী মনবাচক) 
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১৩) শুত্ত্বয়াত্ত্বরর বাচ্চা- 

অি ভ- পাশথবক আচরণকারী বযজি। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় 

উিাহরণ- শুত্ত্বয়াত্ত্বরর বাচ্চা তুই আর কত র্াত্ত্বো হবু, ততার কামিাই ততা এমন।                     

                                                                               (শ্লীে, প্রাণীোতক) 

 

১৪) কুত্তার বাচ্চা-  

অি ভ- পাশথবক আচরণকারী বযজি, শ্লীে। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- ওই কুত্তার বাচ্চা তকত্ত্বন থচিাথচ।                                        (শ্লীে, প্রাণীোতক) 

 

১৫) োত্ত্বনায়াত্ত্বরর বাচ্চা-  

অি ভ- পাশথবক আচরণকারী বযজি। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- োত্ত্বনায়াত্ত্বরর বাচ্চা একিা তুই।                       ( শ্লীে, প্রাণীোতক) 

 

১৬) হারামীর বাচ্চা-  

অি ভ- তবইমাত্ত্বনর বাচ্চা,  

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- হারামীর বাচ্চা তুই তমার সাত্ত্বি এংকা করেু।                   ( শ্লীে, বযথর্চার) 

 

 

১৭) তবাকাত্ত্বচািা  

অি ভ- তযৌন বযপাত্ত্বর অনথর্জ্ঞ । 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় 

উিাহরণ- এক নম্বত্ত্বরর তবাকাত্ত্বচািা তুই একিা ।                        ( অশ্লীে, অকম ভণযতা ) 

 

১৮) শাো- 

অি ভ- স্ত্রী র বিমাইশ র্াই 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় 

উিাহরণ- এই শাো তমার এষ্টে আয়।                               ( শ্লীে,  থনথষদ্ধ রথসকতা) 
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১৯) োনথকর  বাচ্চা- 

অি ভ- বিমাইশ মথহোর সিান,  

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় 

উিাহরণ- োনথকর বাচ্চা তমার েীবনিা জ্বাোই োইে।                            ( অশ্লীে, েন্মকেঙ্ক কীত্তভন)  

 

২০) সাউয়া মারানী-  

অি ভ- তযৌন  তনাঙরাথম, 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় 

উিাহরণ- যা এি িাথক সাউয়া মারাথন।                            (অশ্লীে, তযৌনতা সম্বন্ধীয়) 

 

 

২১) তবশযা-  

অি ভ- এক বা একাথধক পরপুরুত্ত্বষর সত্ত্বঙ্গ তযৌনকত্ত্বম ভ থেপ্ত মথহো,  

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- তুই তবশযা  আর তমাক কথচ আকিা।          ( অশ্লীে,  অসামাজেক তযৌন সম্পকভকাথরনী) 

 

২২) তবশযা মা ী-  

অি ভ- একাথধক পরপুরুত্ত্বষর সত্ত্বঙ্গ শারীথরক সম্পত্ত্বকভ থেপ্ত মথহো 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় 

উিাহরণ-  ওই তবশযা মা ীিা থক করথব এষ্টি আত্ত্বস?               ( অশ্লীে, অসামাজেক তযৌন সম্পকভকাথরনী) 

 

 

২৩) বাডা-  

অি ভ- পুরুষ থেঙ্গ  

প্রত্ত্বয়া - মত্ত্বনর রা  প্রকাত্ত্বশ 

উিাহরণ- ধুর বাডা ততার বাত্ত্বপর োও নাথক।                          ( অশ্লীে, ত াপন অঙ্গ সম্পকীয় ) 

 

২৪) মািারত্ত্বচাি -  

অি ভ- মাত্ত্বয়র সাত্ত্বি , তযৌনসম্পকভকারী বযজি,  

প্রত্ত্বয়া - অথতথরি ঘণৃায় ,ে ডায়। 

উিাহরণ- ওই মািারত্ত্বচাি থক করথচ তুই।                                 ( অশ্লীে, মাতৃ মন) 

 

২৫) বাে-  

অি ভ- ত াপন োয় ার চুে  

প্রত্ত্বয়া : মত্ত্বনর রা  তমিাত্ত্বত। 
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উিাহরণ- ধযাি বাে বথেস থক?                             ( েদ্মশ্লীে, ত াপন অঙ্গ সম্পকীয় ) 

 

২৬) োনকী মা ী  

অি ভ- বিমাইশ চথরত্রহীনা মথহো, অশ্লীে 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায় 

উিাহরণ- োনকী  মা ী ততার অথবশাপ তমাক ো থব না।             ( অশ্লীে, অসামাজেক তযৌন সম্পকভকাথরনী) 

 

২৭) সাউয়া-  

অি ভ- মথহো তযৌন অঙ্গ,  

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়, মত্ত্বনর রা  তমিাত্ত্বত। 

উিাহরণ- সাউয়া মারাথনর বযািা ততাক কনু না ওষ্টি যাব ুনা।                  ( অশ্লীে, তযৌনতা সম্বন্ধীয়) 

 

 

 

২৮) পত্ত্বির থবথব-  

অি ভ- তকান কাত্ত্বে না ো া মথহো। 

প্রত্ত্বয়া - রা  প্রকাত্ত্বশ। 

উিাহরণ- পত্ত্বির থবথব সাজে বথস আথে কামগুো  তক করথব।                          ( শ্লীে, বযথর্চার ) 

 

 

২৯)  াঢ়মারী-  

অি ভ: তনাঙরা তযৌন সম্পকভ করত্ত্বত চাওয়া। 

প্রত্ত্বয়া - ে ডায়। 

উিাহরণ- শােী ততার  াঢ়মাথর, তমার সাত্ত্বি  র রাথন কথরস।                        ( অশ্লীে তযৌনতা সম্বন্ধীয়) 

 

৩০) নাথডয়ার বাচ্চা- 

অি ভ- মুসথেত্ত্বমর তেত্ত্বে,  

উিাহরণ- এত্ত্বিা কািা থকচু্ছ মাত্ত্বন না নাথডয়ার বাচ্চা।                          (শ্লীে, সাম্প্রিাথয়ক) 
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দক্ষিণ ক্ষদনাজপুরেে নােীে ভাষা়ে গ্রামীণ এবাং িহুরে নােীরদে গালাগাল ব্বহারেে িতকো হাে ক্ষনণ ণ়ে 

সােক্ষণ :- 

নারীর 

র্াষায়  

বযবহৃত 

 াো াে 
অত্ত্বপক্ষাকৃত 

অথধক 

থশথক্ষত নারী 

গ্রামীণ   শহুত্ত্বর  গ্রামীণ ও শহুত্ত্বর 

বযবহার 

 কত্ত্বরন 

বযবহার  

কত্ত্বরন 

না 

বযবহার 

 কত্ত্বরন 

বযবহার  

কত্ত্বরন 

না 

বযবহার 

 কত্ত্বরন 

বযবহার  

কত্ত্বরন 

না 

৬৫% ৩৫% ৪৫% ৫৫% ৬০% ৪০% 

অত্ত্বপক্ষাকৃত 

অি  

থশথক্ষত নারী 

  

৭৮% ২২% ৬৫% ৩৫% ৭০% ৩০% 

 

০৬.০৭ ) নােীে ভাষা়ে ব্বহৃত গালাগারলে সােণী - 

 

           বহুে অতযাচাত্ত্বরর পরবতীত্ত্বত তাত্ত্বির থনত্ত্বেত্ত্বক বা ুঁচাত্ত্বনার েনয তারা  াো াে তক বযবহার কত্ত্বর। বতভমান 

 ত্ত্ববষণায় কত্ত্বিাপকিত্ত্বন নারীর কিায় এই থবষয়ষ্টি উত্ত্বে এত্ত্বসত্ত্বে। আমরা নারীত্ত্বির  াো াে এবং মানথসক অবিা তিা 

অি ভননথতক, সামাজেক পথরথিথতর উপর থর্থত্ত কত্ত্বর থকর্াত্ত্বব নারীর র্াষায়  াো াে গুত্ত্বো উত্ত্বে এত্ত্বসত্ত্বে তার 

পয ভাত্ত্বোচনা কত্ত্বরথে। তসই  াো াে গুত্ত্বোর গ্রামীণ, শহত্ত্বর ও মধযবতী অঞ্চত্ত্বের শতকরা  াো াে বযবহাত্ত্বরর হার 

থনণ ভত্ত্বয়র একষ্টি সারথণ প্রস্তুত কত্ত্বরথে। সারথণত্ত্বত শারীথরক থনগ্রত্ত্বহর কারত্ত্বন গ্রামীণ ও গ্রাম শহুত্ত্বর মধযবতী অঞ্চত্ত্বের 

র্াষায় বযবহৃত  াো াত্ত্বের পথরমাণ থেথপবদ্ধ কত্ত্বরথে।  ােগুত্ত্বো বযবহাত্ত্বরর তয সামাজেক, অি ভননথতক ও মানথসক 

অবিা গুত্ত্বো রত্ত্বয়ত্ত্বে তসগুত্ত্বো হত্ত্বো শারীথরক থনগ্রহ, মানথসক অতযাচার, ে ডা, রথসকতা, আথি ভক সমসযায় েেভথরত 

০.০০%
১০.০০%
২০.০০%
৩০.০০%
৪০.০০%
৫০.০০%
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৮০.০০%
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ন
ন
া

গ্রামীণ শহুত্ত্বর গ্রামীণশহুত্ত্বর

অত্ত্বপক্ষাকৃত

অথধকথশথক্ষত নারী

অত্ত্বপক্ষাকৃত অি

থশথক্ষত নারী
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হত্ত্বয়  াো াে তিওয়া, মত্ত্বনামাথেত্ত্বনয  াো াে তিওয়া, অনয বযজির উপর থহংসা বা ঈষ ভায়  াো াে তিওয়ার, থনত্ত্বেত্ত্বক 

অপমাথনত তবাধ করত্ত্বে  াো াে তিওয়া এবং তকান বযজির উপর শত্রুতা িাকত্ত্বে তাত্ত্বক  াো াথে তিওয়া । 

 ক্ষবক্ষভন্ন পক্ষেক্ষিক্ষতরত দক্ষিণ ক্ষদনাজপুরেে নােীে গালাগাল ব্বহারেে িতকো হাে ক্ষনণ ণ়ে সােক্ষণ :- 

 

থবথর্ন্ন পথরথিথতত্ত্বত িথক্ষণ থিনােপুত্ত্বরর নারীর  াো াে প্রত্ত্বয়া   

থবথর্ন্ন পথরথিথত 

গ্রামীণ শহুত্ত্বর 
গ্রামীণ ও 

শহত্ত্বরর  

মধযবতী 

হযা ুঁ  না হযা ুঁ না হযা ুঁ না 

মানথসক অতযাচার   ৯০%  ১০%  ৫০% ৫০%  ৮০%  ২০% 

ে ডা  ৯৮%  ০২%  ৬৫%  ৩৫%  ৮৫%  ১৫% 

রথসকতা  ২৫%  ৭৫%  ১০%  ৯০%  ১৫%  ৮৫% 

আথি ভক সমসযায়   ৫৫%  ৪৫%  ০৫%  ৯৫%  ৪০%  ৬০% 

মত্ত্বনামাথেত্ত্বনয  ৫০%  ৫০%  ০২% ৯৮ %  ১৫%  ৮৫% 

থহংসা বা ঈষ ভা   ৬০%  ৪০%  ০৫%  ৯৫%  ৭০%  ৩০% 

অপমাথনত হত্ত্বে   ৭০%  ৩০%  ১৫%  ৮৫%  ৩০%  ৭০% 

শত্রুতায়   ৯০%  ১০% ৪০ % ৬০ % ৭৫% ২৫ % 

শারীথরক থনগ্রহ   ৯৫% ০৫ % ৮৫ % ১৫ % ৯০ % ১০ % 

 

পথরত্ত্বশত্ত্বষ বো যায় িথক্ষণ থিনােপুর তেোর নারীর র্াষায় তযর্াত্ত্বব  াো াে গুত্ত্বো উত্ত্বে এত্ত্বসত্ত্বে তা অনবিয। নারীরা 

তাত্ত্বির মানথসক, সামাজেক ও অি ভননথতক থবথর্ন্ন চাত্ত্বপ থবপয ভস্ত হত্ত্বয় কেত্ত্বনা বা রথসকতার মাধযত্ত্বম তয সকে 

 াথে াোে বযবহার কত্ত্বর িাত্ত্বকন তা িথক্ষণ থিনােপুত্ত্বরর র্াষায় এক নতুন মাত্রা সংত্ত্বযাজেত করত্ত্বব। িথক্ষণ 

থিনােপুত্ত্বরর উপর্াষার ববথশিয এই  াো াে গুত্ত্বো  র্াষার নব সংত্ত্বযােন থহত্ত্বসত্ত্বব িান পাত্ত্বব। 
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