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রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়



•মননর ভাি প্রকাশ করার প্রর্ান মাধ্যম হল ভাষা। ভাি বিবভন্ন ভানি প্রকাশ

করা যায়।

• যযমন: ইশারায়, ছবি এঁনক, অঙ্গভবঙ্গর মাধ্যনম। কণ্ঠধ্ববনর সাহানে

মানুষ যত যিবশ মননর ভাি প্রকাশ কনর অন্য যকাননা ভানি তা পানর না।

আর এর প্রর্ান কারণ অন্যরা কণ্ঠধ্ববন সহনেই বুঝনত পানর।

•কণ্ঠধ্ববন িলনত মুখগহ্বর, কণ্ঠ, নাক ইতযাবির সহানে উচ্চাবরত যিার্গম্য

ধ্ববন িা ধ্ববন সমবিনক যিাঝায়। এই ধ্ববনই হল ভাষার মূল উপািান।

ধ্ববন সৃবি হয় িাগ যনের মাধ্যনম।

•িাগ যে হল মানুনষর গলনাবল, িাাঁত, মুখবিির, কণ্ঠ, বেহ্বা, তালু, নাক

ইতযাবির সহনযাগ।
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•িাগযনের মাধ্যনম উচ্চাবরত যয যকাননা ধ্ববনই ভাষা নয়।

•ধ্ববনর অথধ ও র্ারািাবহকতা না থাকনল আমরা যসটিনক ভাষা িলনত পাবর

না। আর এ কারনণই পশু-পাবখর িারা সৃি আওয়াে ভাষা নয়।

•সুতরাাং মানুনষর িাগযনের িারা সৃি অথধ নিার্ক ধ্ববনর সাংনকনতর সাহানে

মানুনষর ভাি প্রকানশর মাধ্যমই হনলা ভাষা।

•িাগযে িারা সৃি ধ্ববনর প্রতীক আবিষ্কানরর মাধ্যনম কণ্ঠবনিঃসৃত ধ্ববনর

বলবখত রূপ পাওয়া সম্ভি হনয়নছ।

•স্থান, কাল, সমােনভনি ভাষার রূপনভি হয়। তাই পৃবথিীর বিবভন্ন

েননগাষ্ঠীর ভাষা বিবভন্ন রকম হনয় থানক।



• ড. সুনীবত কুমার চনটাপাধ্যায় বলনখনছন:

মননর ভাি-প্রকানশর েন্য, িাগ যনের সাহানে উচ্চাবরত ধ্ববন িারা বনষ্পন্ন, যকাননা বিনশষ 

েনসমানে ব্যিহৃত, স্বতেভানি অিবস্থত, তথা িানকয প্রযুক্ত, শব্দসমবিনক ভাষা িনল।

• ড. মুহম্মি শহীদুল্লাহ র মনত:

মনুষ্য োবত যযসি ধ্ববন িা ধ্ববনসমবির সাহানে মননর ভাি প্রকাশ কনর তানক ভাষা িলা হনয় 

থানক।

• ড. মুহম্মি এনমুল হক এর িনলনছন:

মানুষ িাগ যনের সাহানে সমােভুক্ত েনগনণর যিার্গম্য যয সমস্ত ধ্ববন িা ধ্ববনসমবি উচ্চারণ 

কনর যস সমস্ত ধ্ববন িা ধ্ববনসমবিনক ভাষা িনল।

• ড. সুকুমার যসননর মনত:

মানুনষর উচ্চাবরত, অথধ িহ িহুেননিাধ্য ধ্ববনসমবিই ভাষা।

• ড. মুহম্মি আব্দুল হাই এর মনত:

এক এক সমানের সকল মানুনষর উচ্চাবরত অথধ নিার্ক ধ্ববনসমবিই ভাষা।



ভাষাবিজ্ঞান

•ভাষাবিজ্ঞান িলনত একটি সাংশ্রয় (system) বহনসনি ভাষার প্রকৃবত, গঠন,

ঔপািাবনক একক ও এর যযনকাননা র্রননর পবরিতধ ন বননয় বিজ্ঞাবনক গনিষণানক

যিাঝায়। যারা এ বিষনয় গনিষণা কনরন তানিরনক ভাষাবিজ্ঞানী িলা হয়।

•ভাষাবিজ্ঞানীরা বনব্যধবক্তক বিজ্ঞাবনক দৃবিনকাণ যথনক ভাষানক বিনেষণ ও িণধ না

কনরন; ভাষার সঠিক ব্যিহানরর কনঠার বিবর্বির্ান প্রণয়ন তানির উনেশ্য নয়।

•তারা বিবভন্ন ভাষার মনধ্য তুলনা কনর এনির সার্ারণ উপািান এিাং অন্তবনধ বহত

সূত্রগুবল বনরূপনণর যচিা কনরন এিাং এগুবলনক এমন একটি তাবিক কাঠানমায় িাাঁড়

করানত যচিা কনরন যয-কাঠানমা সমস্ত ভাষার পবরচয় বিনত সক্ষম এিাং ভাষানত

যকান ঘটনা ঘটার সম্ভািনা যনই, যস ব্যাপানরও ভবিষ্যিাণী করনত সক্ষম।

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80_%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE


• ভাষাসমূনহর বিজ্ঞাবনক বিিরণ ছাডাও এগুবলর উৎপবি কীভানি হয়, বশশুরা কীভানি ভাষা অেধ ন
কনর এিাং প্রাপ্তিয়স্ক ব্যবক্তরা কীভানি মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য নতুন ভাষা যশনখ, যসগুবলও
ভাষাবিজ্ঞাননর আনলাচয বিষয়।

• আিার ভাষাসমূনহর বননেনির মধ্যকার সম্পকধ এিাং সমনয়র সানথ সানথ এগুবলর পবরিতধ ন
বননয়ও এই শানে অধ্যয়ন করা হয়।

• যকানও যকানও ভাষাবিজ্ঞানী ভাষানক একটি মানবসক প্রবিয়া বহনসনি বিনিচনা কনরন এিাং ভাষা
উৎপািন ও উপলবি করার যয বিশ্বেনীন মানবিক ক্ষমতা, যসটির একটি তি িাাঁড় করানত যচিা
কনরন।

• আিার অন্যান্য বকছু ভাষাবিজ্ঞানী সাাংস্কৃবতক যপ্রক্ষাপনট ভাষানক যিনখন এিাং মানুনষর কথা
িলার ভবঙ্গ পযধ নিক্ষণ কনর যিাঝার যচিা কনরন মানুষ কীভানি পবরনিশ যভনি কমধ স্থনল,
িন্ধুনির সানথ িা পবরিানরর সিস্যনির সানথ যথাযথভানি একই ভাষার বিবভন্ন রূপ প্রনয়াগ
কনর।

• আিার বকছু ভাষাবিজ্ঞানী বভন্ন বভন্ন ভাষার মানুষ একসানথ হনল কী ঘনট, তা
বনয় গনিষণা কনরন। এছাডা ভাষা বশক্ষণ ও বশখননর ব্যাপানরও তারা তি বিনত পানরন।

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3&action=edit&redlink=1


ভাষাবিজ্ঞাননর বিভাগ
1. ধ্ববনতি (Phonology): ভাষাবিজ্ঞাননর যয অাংনশ ধ্ববন সম্পনকধ  আনলাচনা করা হয়, তানক 

ধ্ববনতি িনল। যয যকাননা সাউন্ড নয়, িাগধ্ববনই হল ধ্ববনতনির মূল আনলাচয বিষয়। এর 

সনঙ্গ েবড়ত আনছ ‘ধ্ববনবিজ্ঞান’ (Phonetics) ও ধ্ববনবিচার।

2. রূপতি (Morphology): শব্দ-গঠননর মূল রূপ (একাবর্ক স্ববননমর সবম্মলনন গঠিত অথধ পূণধ

ক্ষুদ্রতম একক) হল রূবপম। এই মূল রূপগুবল বিনয় কীভানি শব্দ গঠিত হয়, শব্দ ও র্াতুর সনঙ্গ 

কী কী শব্দবিভবক্ত, বিয়াবিভবক্ত ও প্রতযয় যযাগ হয়, এর ফনল বিয়ারূপ কীরকম হয় ইতযাবি 

আনলাবচত হয় যয বিভানগ, তানকই রূপতি িনল।

3. িাকযতি (Syntax): িাকযগঠননর রূপ ও কাঠানমা বননয় যযখানন আনলাচনা হয়, তানকই 

িাকযতি িনল।

• শব্দাথধ  তি (Semantics) শনব্দর অথধ -পবরিতধ ন আনলাবচত হয়। এছাড়া রনয়নছ অবভর্ান-

বিজ্ঞান, বলবপবিজ্ঞান, বশলীবিজ্ঞান ইতযাবি।



ধ্ববন ও ধ্ববনতি

•ধ্ববন ও িণধ

•ধ্ববনর যশ্রনবণবিভাগ – স্বর ও ব্যঞ্জন।

•স্বরধ্ববন : ই, এ, অযা, আ, উ, ও, অ

•ব্যঞ্জনধ্ববন: ক, চ, ট, ত, প – পাাঁচটি িগধ



কণ্ঠ িগধ ক খ গ ঘ ঙ

তালব্য চ ছ ে ঝ ঞ

মূর্ধন্য ট ঠ ড ঢ ণ

িন্ত ত থ ি র্ ন

ওষ্ঠ প ফ ি ভ ম

িাাংলা ব্যঞ্জন ধ্ববনর িগধ বিভােন

য, র, ল, ি(ৱ), শ, ষ, স, হ, য়

অল্প-প্রাণ মহা-প্রাণ নাবসকয ধ্ববন

অনঘাষ যঘাষ


