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                          দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলার নারীর ভাষা 

                                                                                                                       ধীরাজ 

সরকার 

ভাষা হল ভাব প্রকাশের মাধযম। ভাষার মাধযশম আমরা এশক অপশরর সাশে ভাব বববিময় কশর োবক। অে থাৎ 

প্রেম ভাষার জন্ম সামাজজক প্রশয়াজশি হশয়বিল। তশব সমাজ কাঠাশমা পযাটাি থ অিুসাশর ভাষার প্রকৃবত 

বিয়বিত হয়। সমাজভাষাতশের চচথার অিযতম উপাদাি হশলা সামাজজক উপভাষা। এই সামাজজক 

উপভাষার মাধযশম ভাষা বযবহারকারীর সামাজজক পবরচয় ও প্রশয়াজিীয় হশয় ওশঠ। িারীর উপভাষা এই 

রকমই একটট অংে। বাংলা ভাষাতশের আশলাচিায় িারীর উপভাষা বিশয় বাংলায় অে থাৎ পজিমবশে যে 

সমস্ত গশবষণা ইবতমশধয প্রকাবেত হশয়শি তার মশধয েবম থলা বসু দশের ‘বাংলায় যমশয়শদর ভাষা’(২০০০) 

ভাষাতাজেক ববষশয়, সমাজতাজেক, সমাজ-মিস্তাজেক, িারীর মে থাদা, মশিাভবে, সমাজ সমসযার 

প্রবতফলশির ও ভাষাতাজেক লক্ষশণর প্রবত গুরুোশরাপ কশরশিি। অিয পশক্ষ ভাষাতাজেক সুকুমার যসি 

মহােয় তার ‘women's dialect in Bengali’(১৯৭৯) গ্রশে িারীর উপভাষার ভাষাতাজেক বদশক ও েব্দপ্রশয়াগ 

এবং অশে থর উদ্ধাশরর প্রবত িজর আশরাপ কশরশিি।  

 দবক্ষণ বদিাজপুর যজলার িারীর ভাষার ববশেষশণর পূশব থ দবক্ষণ বদিাজপুর যজলা সম্পশকথ তেযগুশলা সংগ্রহ 

প্রশয়াজি।  বদিাজপুর যজলা প্রাচীি বাংলার ইবতহাস একটট অিযতম গুরুেপূণ থ যজলা বহশসশব পবরবচত। এই 

যজলা পুরাতি ইবতহাস ও সংসৃ্কবতর বমলি ভূবম। একসমশয়র যকাটটবষ থ, রামগড়, পুন্ড্রবধ থি, বশরন্দ্রী ও যদব 

যকাশটর সশে এই যজলার আজিক সম্পকথ বিল। প্রাক ঔপবিশববেক বদিাজপুর, ঔপবিশববেক বদিাজপুর, 

বৃহের বদিাজপুর, বদিাজপুর ও বববভন্ন রূশপ বদিাজপুর যজলা পবরবচবত। ঐবতহযময় বদিাজপুর যজলা গটঠত 

হয় ১৭৮৬ বিস্টাশব্দ। বকুািশরর বববরশণ জািা োয় বদিাজপুর যজলা ৫৩৭৪ বগ থমাইল এলাকা জশুড় ববস্তৃত 

বিল । ১৮৭৪ বিস্টাশব্দর বববরশণ যজলার আয়তি কশম দা াঁড়ায় ৪০৯৫.১৪ বগ থমাইল। বদিাজপুশরর প্রেম 

কাশলক্টর বিেুক্ত হি জজথ হযাচ। এবদশক ইস্ট ইজিয়া যকাম্পাবি বাংলা ববহার উবড়ষযার যদওয়াবি লাশভর সময় 

বদিাজপুর যজলা ও ইংশরজশদর কতৃথশে চশল োয়। ১৮৮৬ বিস্টাশব্দ বদিাজপুর সদর মহকুমা গটঠত হয়। 

১৯০৪ বিস্টাশব্দ ৩১ অশক্টাবর গটঠত হয় বালুরঘাট মহকুমা।  ১৯৪৮বিস্টাশব্দ ১৪ জলুাই বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ 

মহকুমা বিশয় গটঠত হশলা পজিম বদিাজপুর যজলা। বকন্তু ভােশির পালা চলশিই। ১৯৯২ বিস্টাশব্দ ১লা 

এবপ্রল পজিম বদিাজপুর যজলা ভাগ হশলা উের ও দবক্ষণ বদিাজপুর যজলা রূশপ।  ১৯৯২ বিস্টাশব্দ গটঠত 

হশলা দবক্ষণ বদিাজপুর যজলার আটটট োিা ও দুটট মহাকুমা । আটটট োিা হল বালুরঘাট, বহবল, কুমারগঞ্জ, 

গোরামপুর, তপি, বংেীহারী, কুেমজি, হবররামপুর, বালুরঘাট সদর ও গোরামপুর। যপৌরসভার দুটট গটঠত 

হশলা বালুরঘাট ও গোরামপুর। দবক্ষণ বদিাজপুর যজলার যভৌগবলক অবস্থাি হল ২৫ বিবগ্র ১০বমবিট ৫ 

যসশকি উের অক্ষাংে যেশক ৮৯ বিগ্রী 0 বমবিট ৩০ যসশকি পূব থ দ্রাবঘমা। যজলার আয়তি ২২১৯বগ থ 

বকশলাবমটার।   দবক্ষণ বদিাজপুশরর জিগণিা অিুসাশর যমাট জিসংখ্যা ১৬৭৬২৭৬ জি এর মশধয পুরুষ 
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৮৫৭১৯৯ জি আর িারী ৮১৯০৭৭ জি। জিসংখ্যা বৃজদ্ধ ১১. ৫২ %। বেবক্ষত জিসংখ্যা ১০৮৩৬৮৫ জি । 

পুরুষ বেবক্ষত ৫৯৬৪৭১ জি এবং  িারী বেবক্ষত সংখ্যা ৪৮৭২১১জি। ধমীয় বভবেশত জিসংখ্যার বহসাশব 

বহন্দ ু১২৩১৮৫০ জি েতকরা ৭৩.৫৫%, মুসবলম ৪১২৭৪৪ জি েতকরা ২৪.৬৩%, বিষ্টাি ২৪৭৯৪ েতকরা 

১.৪৮ %, বেখ্ ২৭৬ জি ০.০২%, যবৌদ্ধ ১৪৮ জি  েতকরা ০.০১%, জজি ৩২৩ জি েতকরা ০.০২%, 

অিযািয ২৭৮৬ জি েতকরা ০.৭%, Not stated ২৩১১জি েতকরা ০.১৪%।  যমাট জিসংখ্যার  েতকরা 

১৪.১০% েহশর বাস কশরি অে থাৎ ২৩৬২৯৫ জি আর ১৪৩৯৯৮১ জি গ্রাশম বাস কশর। জিসংখ্যা গ্রাময 

:েহুশর ৮৫.৯:১৪.১। বেবক্ষশতর েতকরা হার পুরুষ:মবহলা -৭৮.৩৭%:৬৭.০১%। তপবেবল জাবত ও 

উপজাবতর সংখ্যা ৪৮২৭৫৪ : ২৭৫৩৬৬ জি। ২০১১ জিগণিার বরশপাটথ অিুসাশর দবক্ষণ বদিাজপুশরর 

যজলার পবরবচবত যদবার যচষ্টা করলাম। অঞ্চল বভবেক দবক্ষণ বদিাজপুশরর িারী ও ভাষাগুশলাশক সংগ্রহ 

কশর বতথমাি পাশঠ সংশোজজত করা হশয়শি। এই হল দবক্ষণ বদিাজপুর যজলার পবরবচবত ও যভৌশগাবলক 

জিববিযাস। 

 দবক্ষণ বদিাজপুশরর ভাষায় বশরন্দ্রী উপভাষার জববেষ্টয আশি বকন্তু এই যজলাশত পূব থবশের ভাষা আর 

দু একটট োিায় প্রভাব যদখ্া োয়। কারণ োিাগুশলা প্রায় সবকটট বাংলাশদশের আন্তজথাবতক সীমাশরখ্া সাশে 

েুক্ত এবং দুই যদশের যলাশকরা এখ্াশি একসাশে বযবসা-বাবণজয কশর োশক। কুেমজি, তপি ও কুমারগঞ্জ 

োিার বকিু অঞ্চশলর যক্ষত্রসমীক্ষার লব্ধ উপাে ববশেষশণ যদখ্া োশব িারীরা বক ভাষা বযবহার করশি যসই 

দৃষ্টান্ত গুশলা বিশে যদওয়া হল। 

দুজি মবহলার মশধয মশিামাবলিয হওয়ায় সুলতািা পারভীি, কুমারগঞ্জ, বয়স ৫৫ বলশিি- 

‘বক করবি যতার মাশয়র খ্াও যতার বাশপর পশড়া িাং চুবন্ন মাগী যকশি তুই  যখ্বপ জাবস যতার বাবার মুই খ্াও 

তুই খ্াবার বদস’? 

বযাকরণগত ববশেষশণ যদখ্া োয়- 

কবচ >বলবিস (বণ থ যলাপ অল্পপ্রাণ ধ্ববি আগমি)। 

খ্াও >খ্াই (সম্মুখ্ সংবৃত ধ্ববির পিাৎ উচ্চ-মধয ধ্ববিশত পবরণত হওয়া)। 

যতার >যতামার (সংশকাচি) 

পশড়া> পবরধাি কবর 

যখ্বপ জাবস>রাগ করবিস 

বদস>যদওয়া 

আবার যদখ্া োয় িারীশদর মুশখ্ বকিু প্রবাদ বাকয আঞ্চবলক ভাষার বমশ্রশণ বভন্ন স্বাশদর হশয় উশঠশি। 

‘যচাশরর মাবগর িাের গলা’। 

অে থাৎ যচাশরর মাশয়র বড় গলা । (বরুণ কুমার চক্রবতী, ‘বাংলা যলাকসাবহতয চচথার ইবতহাস’)। 

যমশয়র>মাবগর (এর ববভজক্ত েুক্ত হশয়শি) বড়> িাের (যদবে েশব্দর আগমি)। 

আবার 
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‘হাটপা িা জািশল আটিিার যদাষ’। 

অে থাৎ িাচশত িা জািশল উঠাি বা াঁকা। (বরুণ কুমার চক্রবতী ‘বাংলা যলাকসাবহতয চচথার ইবতহাস’) 

এখ্াশি হাটপ> িাচশত 

আবগিার> উঠাশি 

আশরকটট প্রবাশদ  

‘কুোর যলেুর বঘ বদয়া িলশলও যসাজা হবব িা’। 

অে থাৎ কুকুশরর যলজ বঘ বদশয় িলশলও যসাজা হশব িা।  

কুোর >কুকুশরর   

হবব >হশব (এ কার ই কার উচ্চ সংবৃত ধবিীশত পবরণত হওয়া। 

আবার আশরকটট প্রবাশদ  

‘বান্দশরর গলায় মুক্তার মালা’অে থাৎ বা াঁদশরর গলায় মুক্তার মালা। 

বান্দর > বা াঁদর। 

দবক্ষণ বদিাজপুশরর িারীশদর ভাষা সংগ্রহ করশত বগশয় যক্ষত্রসমীক্ষা দুজি সতীশির কশোপকেি সংগ্রহ  

করার যসৌভাগয হয় আমার। যসই কশোপকেি বিশে বদলাম- 

‘আশর তুই যকশি বা মুতবারর ববসবি। তুই যকশি বা উটঠ িা। আমরা এখ্ি এ যকশট আবি তশি। আবার 

বকিুক্ষণ পর ও বা যতারা খ্াবল ববসবি আর উটঠবি। আমরা এখ্ি জদুা যহাইতশি। হাটটশত হাটটশত মুবতবস 

জারুয়াণী’। 

এভাশব ভাষার ববপুল পবরবতথি লক্ষয করা োয়। 

ওবা  >আিে থ হওয়া  

যতারা>যতামরা  

খ্াবল>কারিহীি 

বশসবি > বসশি (অবপবিবহবত জাত েশব্দর বহুল প্রচলি লক্ষিীয়) 

হাশর >ওশহ (সশবাধি) 

যকশিবা>বকশসর জিয ('বা' েশব্দর অশন্ত বযবহৃত হবার প্রবণতা) 

হামরা>আমরা 

এশকশট >একসাশে  

তশি >জিয (মূধ থিয বশণ থর মশধয পবরবতথি)।  

জদুা >বভন্ন বা আলাদা 

মুবতবস> প্রস্তাব করা 

হা াঁটটশত> হা াঁটশত 
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ঘশরায়া ববষশয়র প্রবতটট ঘটিা যেি িারীর কোয় প্রকাে পায়। িারীর বিজস্ব ভাষাশত অেীলতা যেি রে 

বযাংশগর সুশর সামাজজক ভাষাববজ্ঞাি যক সমৃদ্ধ তা দাি কশর। স্ত্রী কখ্িও কখ্িও স্বামীর প্রবত অিুরাগ এর 

রশস বশল োশক বববভন্ন প্রকার বযে যেমি- 

‘কইশল বশল বলশি’ । 

 অে থাৎ যকাি ববষয় সম্পশকথ জ্ঞাি বদশল বা ভুল ধবরশয় বদশল পুরুষরা রাগ করশল এই প্রবাদটট িারীরা বযবহার 

কশর োশক। আবার কখ্িও কখ্িও চটুলতায় ভরা প্রবাদ গুশলা রে বযশের মাধযশম সমাশজ িারীশদর আসর 

মুখ্বরত কশর োশক। যেমি- 

‘ঠযাং এর উপর পা চড়াবি’। 

অে থাৎ পাশয়র উপর পা চবড়শয়শি। এভাশবই বববভন্ন প্রবাশদর মাধযশম দবক্ষণ বদিাজপুশরর িারীরা তাশদর 

সামাজজক পাবরবাবরক খ্ুাঁটটিাটট ববষয়শক অমর কশর যরশখ্শিি। ভাষা যেি প্রাণ চঞ্চল হশয় উশঠশি িারীর 

মুশখ্। সাবহতয যেি অমৃত রস আস্বাদি কশর অমর হশয় বগশয়শি। আবার যদখ্া োয় িারীরা যহয়ালী কোর 

মাধযশম তাশদর রাগ অিুরাশগর ববহ:প্রকাে কশর োশকি। দবক্ষণ বদিাজপুশরর ঘশর ঘশর এই যহাঁয়াবল গুশলা 

িারীর মশির আপি মাধরুীশত যলাকসংসৃ্কবতর ধারাশক ফল্গুধারার মশতা বশয় বিশয় চশলশি- 

‘মুরাদ বড় বচি কশরা’ । 

অে থাৎ ক্ষমতা যিই বড় কাজ করার েখ্। মুরাদ অে থাৎ ক্ষমতা। 

আবার আশরকটট যহয়ালী 

‘যদখ্বি কত যদখ্ব আর বচকার গলায় গজমবতর হার’। 

অে থাৎ অশিক যদখ্লাম আর বক যদখ্শবা। 

যদখ্বি > যদশখ্বি 

বচকার> িুাঁ শচার।  

আবার আশরকটট যহাঁয়াবলশত 

‘আবম আল্লাশদর যপালা যর আমার মাোয় গাি গজাইশি’। 

অে থাৎ যববে আদশরর যিশলর আহ্লাশদর সীমা িাই। 

আহ্লাশদর> আহলাশদর 

আবার আশরকটট  

‘বপঠা খ্াওয়া বপঠার ফর গণিা’। 

অে থাৎ কাজ কশর োও গণিা কশরা িা। 

তপি োিার আিাশতার গ্রাশমর রঞ্জি বম থি এর কাশি যক্ষত্র সমীক্ষা এ বগশয় একটট সাক্ষাৎকাশর িারীর 

গাবলগালাশজর সুন্দর বববরণ পাওয়া োয়- 

ভাতার> স্বামী 

বাশরাচুবদ>বাজাবর িষ্টা মবহলা। 
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মাগী> িষ্টা মবহলা 

েরম>লজ্জা 

কুবতবি মাগী> বাজাবর িষ্টা মবহলা 

যবেযাবি মাগী>বাজাবর িষ্টা মবহলা। 

রঞ্জিা বম থশির মুশখ্র ভাষা বিশে যদওয়া হল- 

‘ওই কমলার বউ যতার ভাতার টা বুড়া হইশি। যমার সাশে যপম করবা চায়। যকশি যপম করবব। বারবার কবচ 

যমার বপিশি ঘুবরস িা। বাশরা চুদী মাগী তুই। যতার ভাতার যক তুই লাগায় বদবি। কুবেবি মাগী তুই আচ্ছা লাগা 

মাগী তুই। যতার েরম লাশগ িা। যবেযািী মাগী আবিস তুই। এরপশর েবদ যতার ভাতার আশস যজলখ্ািায় বদমু 

লাল ঘশর যর লাল ঘশর’। 

আশরকজশির সাশে সাক্ষাৎকাশর শ্রীমবত বম থি জািাি যভসটা ভাষা সম্পশকথ- 

‘শুশয়াশরর বাচ্চা জাশিায়াশরর বাচ্চা বপত লাবচ। বতবি আশরা বশলি ওই অিিযা মাগী কো শুবি িা যবেযা িী 

মাগী কো শুবি িা। যোি যোি যোি। জারুয়ািী মাগী। িুবড় মাগী কো শুবি িা। যবহায়াচুদী  যবেযািী মাগী। 

কাম কশর িা শুশয়াশরর বাচ্চা, জাশিায়াশরর বাচ্চা এত বপতলাইশি। যবেযািী মাগী িািচুবন্ন মাগী কো কওবি। 

বাল মুবড় যবরা। জারুয়াবি িাবক মাবগর মত কাম কবর যবড়াশচ্ছ।বউটা িটট। লক্ষীিাড়াই বদবল। বপবেটা উশে 

যগল’। 

অবেষ্ট ভাষা ইতর েব্দ গালাগাল বা স্লযাং পৃেক যকাশিা ভাষা িয়। প্রশতযক ভাষার অন্তগ থত একটট 

বববেষ্ট েব্দ ভািার যকই অবেষ্ট ভাষা, ইতর েব্দ, গালাগাল  রূশপ বচবিত করা হশয় োশক। অবেয গাবলশক 

ভাষা বা উপভাষা িা বশল েব্দ ভািার বলার যেৌজক্তকতা হশলা এশত যকাশিা ববশেষ বযাকরণগত স্বাতিয প্রায় 

যিই। মািয ভাষা যেশক এর স্বাতিয েতটা ধ্ববিগত,রূপগত বা আর িয় তার যচশয় যববে েব্দাে থ গত বা 

আববধাবিক। সুকুমার যসি তাাঁর 'ভাষার ইবতবৃে' গ্রশে বশলশিি-  

‘যে েব্দ ও পদ ভদ্রশলাশকর কেয ভাষা ও যলখ্য ভাষা প্রশয়াগ হয় িা এবং োহার উৎপবে যকাি বযজক্ত 

ববশেষ অেবা দলববশেশষর হীি বযবহার হইশত তাহার েব্দ বা গাবল’। 

 দবক্ষণ বদিাজপুর যজলার বববভন্ন স্তশরর যমশয়রা যকাি দল বা ঝগড়ার সময় যে ধরশির অেীল েব্দ 

উচ্চারণ কশর গাবলগালাজ বদশয় োশকি যসগুবল উপশরাক্ত উদাহরণ গুবলশত উশঠ এশসশি। গ্রামীণ যমশয়শদর 

ঝগড়ায় িারী বিাম িারী এবং িারী বিাম পুরুষ উভশয়র যক্ষশত্রই বযাপকভাশব যেৌিতা বাচক বা অববধ 

সম্পকথ যকজন্দ্রক গাবলগালাজ বযবহার করা হয়। সাধারণভাশব যেৌিতাশক বভবে কশর যে সকল দবক্ষণ 

বদিাজপুর যজলার িারীরা বদশয় োশকি যসখ্াশি উশঠ এশসশি বযবভচার অিাচার জশন্মর মত ববষয়বস্তু। 

  পবরশেশষ বলা োয় দবক্ষণ বদিাজপুশরর এই যক্ষত্র সমীক্ষা লব্ধ িারীর ভাষার যে সকল ভাষাতাজেক 

ববষয় ও জববেষ্টয বচবিত হশয়শি তা এর আশগ বচবিত হয়বি। িারীর প্রবাদ, যহাঁয়াবল, গাবলগালাজ এবং বববভন্ন 

বযাকরণগত পবরবতথি আশগ এত বযাপকতা প্রাপ্ত হয়বি। তাই সব বমবলশয় িারীর ভাষার সমীক্ষার ফলাফল 
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অতযন্ত গভীর ববস্তৃত ও তাৎপে থমজিত হশয় উশঠশি। এর ববস্তৃততর সমীক্ষা হশল দবক্ষণ বদিাজপুশরর 

ভাষার অশিক িতুি উপাদাি সমৃদ্ধ হশব। 
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