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Abstract 
পবিমিবের উত্তর-পূিব প্রোবে অিবিত একবি কেলো ককোচবিহোর। িহু ভোষোভোষী মোনুবষর িোস এই কেলোয়। এই কেলোর 
িোনীয় ও অবভিোবসত উভয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় িযিহৃত িোকযসমূবহ কে সকল পবদ্র িযিহোর লক্ষয করো েোয় 
তোবদ্র মূলত দু্ই ভোবগ ভোগ করো হয়। েথ্ো- নোমপদ্ ও বিয়ো পদ্। বিবিষয, বিবিষণ, সিবনোম ও অিযয় কভবদ্ 
নোমপদ্বক আিোর চোরবি ভোবগ ভোগ করো হয়। আর পূিবিতবী বিবিষয পবদ্র বিরবিকর  পুনরুবেখ পবরহোর করিোর 
েনযই মূলত সিবনোম পবদ্র িযিহোর করো হবয় থ্োবক।বকোচবিহোর কেলোর কথ্য ভোষোবত এই সিবনোম পবদ্র িযোপক 
িযিহোর পবরলবক্ষত হয়। তবি ইাংবরবে িো অসবময়োর মত এই কেলোর িোনীয় িো অবভিোবসত ককোন সম্প্রদ্োবয়র কথ্য 
ভোষোবতই সিবনোম পবদ্র বলে কভদ্ কনই।  
বকন্তু পুরুষ ও িচন কভবদ্ এই কেলোর িোনীয়ও অবভিোবসত  উভয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয়  িযিহৃত সিবনোম 
পদ্সমূবহ িহুবিধ বিবচত্র্য লক্ষয করো েোয়। তোছোডো, পুরুষিোচক, বনবদ্বিক, অবনবদ্বিক, প্রশ্নিোচক, আত্মিোচক, 
সমবিিোচক, সোবপক্ষ ও পোরস্পবরক ইতযোবদ্ অিবিধ ভোবগ এই কেলোর সিবনোম পদ্ সমূহবক বিভি করো হবয় থ্োবক। 
আর সিবনোম পবদ্র তথ্ো ভোষোর এই বিপুল বিবচত্র্যবক িহন কবরই ককোচবিহোর আে ভোষো সম্পবদ্ সমৃদ্ধ একবি কেলো 
রূবপ আত্মপ্রকোি কবরবছ। 

____________________________________________________ 

Discussion 
            পবিমিবের একবি প্রতযে কেলো এই ককোচবিহোর। েোবত-ধমব-িণব বনবিববিবষ িহু মোনুবষর িোস এই 
কেলোয়। ২০১১ সোবলর েনগণনো অনুসোবর এই কেলোর েনসাংখযো প্রোয় ২৮১৯০৮৬ েন১। ভোষোর বনবরবখ এবদ্র প্রধোনত 
দু্বি ভোবগ ভোগ করো কেবত পোবর। েথ্ো- (১) 'িোনীয়' িো 'রোেিাংিী' িো ' কোমতোপুরী' িো 'কদ্বি' সম্প্রদ্োয় এিাং (২) 
'অবভিোবসত' িো 'িোঙোল' িো 'িোঙোবল' িো 'ভোবিয়ো' সম্প্রদ্োয়। 'িোনীয়' সম্প্রদ্োয় হল এই কেলোর আবদ্ অবধিোসী, েোাঁরো 
িাংি পরম্পরোয় এই অঞ্চবল িসিোস কবর আসবছন। আর অবভিোবসত সম্প্রদ্োয় হল কসই েনসম্প্রদ্োয়, েোাঁরো পূিবিে 
তথ্ো অধুনো িোাংলোবদ্ি কথ্বক েীিন ও েীবিকোর প্রবয়োেবন বিবভন্ন সমবয় এই অঞ্চবল এবস িসিোস িোপন কবরবছন। 
দ্ীর্ববদ্ন কথ্বক এ অঞ্চবল িোয়ীভোবি িসিোবসর সুিোবদ্ তোাঁরোও লোভ কবরবছন এবদ্বির িোয়ী নোগবরকত্ব। তবি ককিল 
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কপোিোক-আিোক িো খোদ্যোভযোবসই নয় এই দু্ই েন সম্প্রদ্োবয়র মুবখর ভোষোবতও রবয়বছ বিস্তর  প্রবভদ্। এই কেলোর 
িোনীয় সম্প্রদ্োবয়র মোনুবষরো "তোবদ্র মবনর ভোি প্রকোবির েনয কে ভোষো িযিহোর কবরন কসই ভোষোই কদ্বি ভোষো িো 
রোেিাংিী ভোষো ভোষো বহসোবি পবরবচত"২। তবি িোনীয় সম্প্রদ্োবয়র ভোষোর এই নোমকরণ বনবয় বিতবকব কিষ কনই। বকন্তু 
এই বিতবকব অাংিগ্রহণ করো কেবহতু আমোবদ্র এই প্রিবের অবভপ্রোয় নয়, তোই এই কেলোর 'িোনীয়' সম্প্রদ্োবয়র কথ্য 
ভোষোবক আমরো 'িোনীয় সম্প্রদ্োবয়র ভোষো' এিাং অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোবক আমরো 'অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র 
ভোষো' িবল আমোবদ্র এই গবিষণো বনিবে উবেখ কবরবছ। এই দু্ই প্রধোন ভোষোসম্প্রদ্োয় ছোডোও এই কেলোয় রোভো, 
গোবরো, সোাঁওতোল সহ িহু েনেোবতর মোনুষ িসিোস কবরন। তোাঁবদ্র  ভোষো ও িহুবিধ। তবি তোাঁরো তোাঁবদ্র িযবিগত 
আলোপচোবরতোয় তথ্ো বনে সম্প্রদ্োবয়র কলোবকর সবে কথ্ো িলিোর সময় তোাঁবদ্র বনেস্ব ভোষো িযিহোর করবলও িোবডর 
িোইবর তথ্ো অনয সম্প্রদ্োবয়র কলোবকর সবে কথ্ো িলোর সময় বকন্তু তোাঁবদ্র বনেস্ব ভোষো িযিহোর কবরন নো। িরাং এই 
'িোনীয়' িো 'অবভিোবসত' সম্প্রদ্োবয়র ভোষোর মবধয ককোন একবিবক তোাঁবদ্র মবনোভোি প্রকোবির েনয িযিহোর কবরন। 
তোছোডো এইরূপ ভোষোভোষী েনসোধোরবণর সাংখযোও খুি সোমোনয হওয়োর কোরবণ আমোবদ্র এই আবলোচনোয় তোাঁবদ্র ভোষোবক 
অেভুবি করো হয়বন। এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোবতই সিবনোম পবদ্র িযিহোর 
িযোপক ভোবি লক্ষয করো েোয়। দ্ীর্ববদ্ন কথ্বক এই কেলোয় িোয়ীভোবি িসিোবসর সুিোবদ্ এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত 
উভয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় িযিহৃত সিবনোম পদ্সমূবহর িহু বিবচত্র্য আমরো  প্রতযক্ষ কবরবছ। 
       িোবকয বিবিষয পবদ্র পবরিবতব কে পদ্ িযিহৃত হয় তোই সিবনোম পদ্। সোধোরণত "ককোবনো একবি 
বিবিবষযর  কপৌনঃপুবনক িযিহোর অনবভবপ্রত হবল তোর পবরিবতব সিবনোম িযিহৃত হয়"৩। নোম পবদ্র পবরিবতব িযিহৃত 
হয় িবল এই পদ্বক "প্রবত নোম"৪ ও িলো কেবত পোবর। বিবিষয পবদ্র পবরিবতব িযিহৃত হয় িবল  বিবিবষযর মতই 
এই কেলোর "সিবনোবমর গঠন কোরক ও িচনবভবদ্ পবরিবতবত হয়"৫। তবি  ‘বিি িোাংলো ভোষোর নযোয়'৬ এই কেলোর কথ্য 
ভোষোয় িযিহৃত সিবনোম পবদ্র ককোন বলে কভদ্ কনই। 
ককোচবিহোর কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোবতই প্রধোনত আি প্রকোর  সিবনোম পবদ্র িযিহোর 
লক্ষয করো েোয়। েথ্ো : 
(ক) িযোবি িোচক িো পুরুষ িোচক সিবনোম। 
(খ)  বনবদ্বিক সিবনোম।  
(গ)  অবনবদ্বিক সিবনোম। 
(র্) প্রশ্ন িোচক সিবনোম। 
(ঙ) আত্মিোচক সিবনোম।  
(চ) সমবিিোচক িো সোকোলয িোচক সিবনোম। 
(ছ) সোবপক্ষ সিবনোম। 
ও (ে) পোরস্পবরক িো িযবতহোর সিবনোম। 
 
(ক) িযোবি িোচক িো পুরুষ িোচক সিবনোম:   
               এই  প্রকোর সিবনোম সোধোরণত িযবি িো পুরুষিোচক িবের পবরিবতব িযিহোর করো হবয় থ্োবক। 
মোনয িোাংলো ভোষোর মতই এই কেলোর কথ্য ভোষোবতও বিয়োর  রূপ বনয়ন্ত্রবণ পুরুষ গুরুত্বপূণব ভূবমকো পোলন কবর 
থ্োবক  অথ্বোৎ পুরুষ কভবদ্ বিয়োর রূপ সমূ্পণব পৃথ্ক হবয় থ্োবক। বনবে একবি তোবলকোর মোধযবম এই পুরুষ 
িোচক সিবনোম পদ্ গুবল তুবল ধরো হল ।  েথ্ো– 
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 পুরুষ কভবদ্ এই পুরুষ িোচক সিবনোম পদ্বক আিোর বতন ভোবগ ভোগ করো হয়। েথ্ো- 
(১) উত্তম পুরুষ িোচক সিবনোম। 
(২) মধযম পুরুষ িোচক সিবনোম। 
(৩) প্রথ্ম পুরুষ িোচক সিবনোম। 
 
 

         পুরুষ 
 

       িোনীয়                 অবভিোবসত 
 

 একিচন িহুিচন একিচন িহুিচন 
     উত্তম  মুই  হোমরো,আমরো, 

হোমরোলো, 
হোমরোবগলো, 
আমরোবগলো, 
হোমরোগুলো, 
আমরোগুলো 

আবম আমরো 

  
ম
ধয
ম 

সোধোরণোথ্ব  তুই কতোমরো, তমরো, 
 কতোমো, 
 কতোমহো, 

 তুবম তুমরো, 
কতোমরো 

তুচ্ছোথ্ব  তুই কতোমরো, তমরো,  
কতোমো, 
 কতোমহো, 

 তুই কতোরো, 
তরো 

সম্ভ্রমোথ্ব তমরো, 
কতোমরো 

কতোমরো , তমরো, 
 কতোমো, 
 কতোমহো, 
তমরোলো, 
কতোমরোবগলো, 

আপবন,আ
মবন,আপ
বন 

আপবনরো,  
আমবনরো,  
আপনোরো   

    
প্র
থ্
ম 

সোধোরণোথ্ব উয়োয়, 
উমোয়,  
,উনোয়, 
উঞোাঁয় 

উমরো, 
উমুরো, 
 উমরোলো, 
উমরোবগলো 

ও, 
উ, 
ওই, 
ওইবত, 
কহইবত, হযো
য়,  
অয়  

অরো, 
ওরো, 
উয়োরো, 
হযোরো 

সম্ভ্রমোথ্ব উমরো, 
উমো 

উমরো, 
উমুরো, 
উমরোলো, 
উমরোবগলো 

 বতবন কতনোরো, 
বতনোরো 
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(১) উত্তম পুরুষ িোচক সিবনোম :   
    এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় উত্তম পুরুষ িোচক সিবনোম রূবপ একিচবন- মুই এিাং 
িহুিচবন- হোমরো, হোমো, আমরো, হোমরোলো, হোমরোবগলো, আমরোবগলো, হোমোর র্র ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক 
অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় উত্তম পুরুষ িোচক সিবনোম রূবপ একিচবন- আবম এিাং িহুিচবন- আমরো 
িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় 
কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো হল। 
*উত্তম পুরুবষর  সিবনোম : 
 

 
 

       একিচন                     িহুিচন 
        িোনীয়       অবভিোবসত                         িোনীয়              অবভিোবসত 

প্রথ্মো মুই আবম  হোমরো,হোমো,আমরো,হোমরোলো,হোমরোবগলো, 
আমরোবগলো, হোমোর র্র 

আমরো 

বিতীয়ো কমোক্,  হোমোক্ আমোবর  হোমোক্, 
হোমোকলোক্,হোমোকবগলোক্,  হোমকগুলোক্,
হোমোরর্রক্,আমোরর্রক্ 

আম বগোবর , আম গবে্, 
আমোবগোবর, আঙ বগোবে্,আমোই
কগোবর 

তৃতীয়ো কমোর দ্োরো, কমোক্ 
বদ্য়ো, হোমোর দ্োরো, 
হোমোক্ বদ্য়ো 

আমোর দ্োরো, 
আমোবর বদ্য়ো 

হোমোর দ্োরো,হোমোক্ বদ্য়ো, হোমোর র্রক্ 
বদ্য়ো,  হোমোকলোক্ বদ্য়ো, আমোর র্রক্ 
বদ্য়ো,  আমোকলোক্ বদ্য়ো়া্, হোমোকবগলোক্ 
বদ্য়ো, হোমোরলোর দ্োরো  

আমবগোর দ্োরো,আমবগো দ্োরো, 
আম বগোবর বদ্য়ো়া্, আম গবর 
বদ্য়ো়া্, 
আঙ গবর বদ্য়ো,আমোইবগোবর 
বদ্য়ো  

চতুথ্বী কমোক্ , হোমোক্ আমোবর হোমোক্, 
হোমোকলোক্,হোমোকবগলোক্,  হোমকগুলোক্,
হোমোরর্রক্,আমোরর্রক্ 

 আম বগোবর , আম গবর, আঙ বগো
কর, আমোইবগোবর 
 ,আমোবগোবর  

পঞ্চমী  কমোরবি থ্োবক,  
কমোরবি হোবত 

আমোর বথ্কো, 
আমোর কোছ বথ্কো 

হোমোরবি থ্োবক, হোমোরবি হোবত,  আমোর 
গুলোরবি থ্োবক, হোমোর গুলোরবি থ্োবক, 
হোমোর বগলোরবি থ্োবক, হোমোর বগলোরবি 
হোবত 

আমবগোর বথ্কো, 
আমগর কোছ বথ্কো, 
আঙ বগোর বথ্কো, আমোবগোর 
কোছ বথ্কো 
 

ষষ্ঠী কমোর আমোর  হোমোর, আমোর ,  হোমোর বগলোর , হোমোর 
গুলোর,  আমোর বগলোর,   আমোর গুলোর, 
হোমোরলোর,  হোমোর র্বরর  

 আম বগো, আম গ, আমোবগো, 
আঙ বগো 
 

সপ্তমী কমোরবি  আমোর মইবদ্য, 
আমোর মবি , 
আবেোর মইবদ্য 
 
 

হোমোরবি, হোমোর বগলোরবি, হোমোরলোরবি আমবগোর মইবদ্য,আমবগো 
মইবদ্য, আম বগো মবি, আঙ বগো 
মইবদ্য,  আম গ মবি,  আমোবগো 
মবি, আঙবগো মবি, আমবগোর 
মবি, 
আমোবগোর মবি 
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(২) মধযম পুরুষ িোচক সিবনোম: 
মধযম পুরুবষর সোধোরণোথ্বক সিবনোম: 
এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় মধযম পুরুষ িোচক সোধোরণোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- তুই 
এিাং িহুিচবন- কতোমরো, কতোমো, কতোমরোলো, কতোমরোবগলো, কতোমরোগুলো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক 
অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় মধযম পুরুষ িোচক সোধোরণোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- তুবম এিাং 
িহুিচবন- তুমরো, কতোমরো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর িোনীয় ও 
অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর পবরলবক্ষত 
হয় তো  কদ্খোবনো হল। 
 

 
 

       একিচন                     িহুিচন 
        িোনীয়       অবভিোবসত                         িোনীয়              অবভিোবসত 

প্রথ্মো তুই তুবম   কতোমরো, কতোমো, কতোমরোলো, 
কতোমরোবগলো ,বতোমরোগুলো  

তুমরো, কতোমরো 

বিতীয়ো কতোক্    তুমোবর, কতোমোবর  কতোমোক্, কতোমোকলোক্, 
কতোমোকবগলোক্  

তুমবগোবর,  তুমগবর, তুঙ বগোবর ,তুমোই
গবর 

তৃতীয়ো কতোক্ বদ্য়ো, কতোর 
দ্োরো 

তুমোবর 
বদ্য়ো,তুমোর দ্োরো 
 

কতোমোক্ বদ্য়ো, কতোমোর দ্োরো, 
কতোমোকলোক্ বদ্য়ো,  কতোমোরলোর 
দ্োরো, 
কতোমোকবগলোক্ বদ্য়ো 
,বতোমোরবগলোর দ্োরো 

তুমবগোবর বদ্য়ো, তুমগবর 
বদ্য়ো, তুঙ বগোবর বদ্য়ো, তুমোইবগোবর বদ্য়ো 

চতুথ্বী কতোক্   তুমোবর, কতোমোবর কতোমোক্, কতোমোকলোক্, 
কতোমোকবগলোক্ 

 তুমবগোবর,  তুমগবর, তুঙবগোবর ,তুমোই
গবর 

পঞ্চমী  কতোরবি হোবত, 
কতোরবি থ্োবক 
 

কতোমোর বথ্কো, 
তুমোর বথ্কো, 
তুমোর কোছ বথ্কো 

কতোমোরবি হোবত, 
কতোমোরবি থ্োবক, 
কতোমোরলোরবি হোবত, 
কতোমোরলোরবি থ্োবক, 
কতোমোরবগলোরবি 
হোবত,বতোমোরবগলোরবি থ্োবক 

কতোমবগোর বথ্কো, 
তুমগর কোছ বথ্কো, 
তুবেোর বথ্কো, তুমোবগোর কোছ বথ্কো 

ষষ্ঠী কতোর 
 
 

কতোমোর, 
তুমোর 

 তমোর,  
 কতোমোর, 
কতোমোরলোর, 
কতোমোরবগলোর, 
কতোমোরগুলোর 

 কতোমবগোর 
তুমগর, 
তুমবগো, 
তুবেোর, তুমোবগোর, 
তুমোবগো 

সপ্তমী কতোরবি 
 
 
 

কতোমোর মইবদ্য, 
তুমোর মইবদ্য, 
তুমোর মবি 

কতোমোরবি, 
কতোমোরলোরবি, 
কতোমোরবগলোরবি 
 

কতোমবগোর মইবদ্য, 
তুমবগো মইবদ্য, 
তুবেোর মইবদ্য, 
তুমবগোর মবি, 
তুমোবগোর মবি 
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মধযম পুরুবষর তুচ্ছোথ্বক  সিবনোম: 
    এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় মধযম পুরুষ িোচক তুচ্ছোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- তুই 
এিাং িহুিচবন- কতোমরো, কতোমো, কতোমরোলো, কতোমরোবগলো , কতোমরোগুলো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক 
অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় মধযম পুরুষ িোচক তুচ্ছোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- তুই এিাং িহুিচবন- 
তরো, কতোরো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় 
সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো 
হল। 
  

 
 

       একিচন                     িহুিচন 
        িোনীয়       অবভিোবসত                         িোনীয়              অবভিোবসত 

প্রথ্মো তুই তুই  
  
 

কতোমরো, কতোমো, কতোমরোলো, কতোমরোবগলো, 
কতোমরোগুলো 

তরো, কতোরো 

বিতীয়ো কতোক্   কতোবর 
তবর 
 

  
কতোমোক্, কতোমোকলোক্, কতোমোকবগলোক্ 

তবগোবর 
তগবর 

তৃতীয়ো কতোক্ বদ্য়ো, কতোর 
দ্োরো 

কতোর দ্োরো, তর 
দ্োরো, কতোবর বদ্য়ো, 
তবর বদ্য়ো  
 

কতোমোক্ বদ্য়ো, কতোমোর দ্োরো, 
কতোমোকলোক্ বদ্য়ো,  কতোমোরলোর দ্োরো, 
কতোমোকবগলোক্ বদ্য়ো, কতোমোরবগলোর দ্োরো 
 

তবগোর দ্োরো, 
তবগো দ্োরো, 
তগর দ্োরো, 
কতোগবর বদ্য়ো, 
তবগোবর বদ্য়ো, তগবর বদ্য়ো 

চতুথ্বী কতোক্   কতোবর, 
তবর, 
তর বনগো, 
তর েইবনয  

  
কতোমোক্, কতোমোকলোক্, কতোমোকবগলোক্ 

 তবগোবর, 
তগবর, তবগোর বনগো , 
তবগোর েইবনয 

পঞ্চমী  কতোরবি হোবত, 
কতোরবি থ্োবক 
 

তর বথ্কো , 
তর কোছ বথ্কো   

কতোমোরবি হোবত, 
কতোমোরবি থ্োবক, 
কতোমোরলোরবি হোবত, 
কতোমোরলোরবি থ্োবক, কতোমোরবগলোরবি 
হোবত, কতোমোরবগলোরবি থ্োবক 

তবগোর বথ্কো, 
তগর কোছ বথ্কো 
 

ষষ্ঠী কতোর 
  

কতোর 
তর  
 

 তমোর,  
 কতোমোর, 
কতোমোরলোর, 
কতোমোরবগলোর, 
কতোমোরগুলোর 

 কতোবগোর 
তবগোর, 
তগর, 
তবগো 

সপ্তমী কতোরবি 
 

কতোর মইবদ্য, 
তর মইবদ্য, 

কতোমোরবি, 
কতোমোরলোরবি, 

কতোবগোর মইবদ্য, 
তবগোর মইবদ্য, 
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তর মবি  
  
 

কতোমোরবগলোরবি 
 

তগর  মইবদ্য, কতোবগোর মবি, 
তবগোর মবি 

 
 
মধযম পুরুবষর সম্ভ্রমোথ্বক  সিবনোম: 
    এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় মধযম পুরুষ িোচক সম্ভ্রমোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- তমরো, 
কতোমরো, কতোমো ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- তমরোবগলো, কতোমরোবগলো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র 
কথ্য ভোষোয় মধযম পুরুষ িোচক সম্ভ্রমোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- আপবন, আমবন, আপবন ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- 
আপবনরো, আমবনরো, আপনোরো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর িোনীয় ও 
অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর পবরলবক্ষত হয় 
তো  কদ্খোবনো হল। 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো তমরো, 
কতোমরো, 
 কতোমো 

আপবন, 
আমবন, 
আপবন 

তমরোবগলো, 
কতোমরোবগলো 
 

আপবনরো, 
আমবনরো, 
আপনোরো 

বিতীয়ো তমোক্, 
কতোমোক্ 
  
 

আপবনবর, 
আমবনবর, 
আপনোবর 

তমোকবগলোক্, 
 কতোমোকবগলোক্ 

আপবনবগোবর, 
আপবনগবর, 
আমবনগবর, 
আপনোবগোবর 

তৃতীয়ো কতোমোক্ বদ্য়ো, কতোমোর 
দ্োরো, 
  
  
 

আপবনবর বদ্য়ো, 
আমবনবর বদ্য়ো, 
আপনোবর বদ্য়ো, 
আপবনর দ্োরো, 
আমবনর দ্োরো 

কতোমোকবগলোক্ বদ্য়ো, 
কতোমোরবগলোর দ্োরো 
 

আপনোবগোবর বদ্য়ো, 
আপবনগবর বদ্য়ো, 
আমবনগবর বদ্য়ো, 
আমবনবগোর দ্োরো, 
আপবনবগোর 
দ্োরো 

চতুথ্বী তমোক্, 
কতোমোক্ 
  
 

আপবনবর, 
আমবনবর, 
আপনোবর 

তমোকবগলোক্, 
কতোমোকবগলোক্ 

আপবনবগোবর, 
আপবনগবর, 
আমবনগবর, 
আপনোবগোবর 

পঞ্চমী কতোমোরবি হোবত, 
কতোমোরবি থ্োবক 
 

আপবনর বথ্কো, 
আমবনর কোছ বথ্কো, 
আপনোর বথ্কো, 
আপনোর কোছ 
বথ্কো 

কতোমোরবগলোরবি 
হোবত, 
কতোমোরবগলোরবি 
থ্োবক 

আপবনবগোর বথ্কো, 
আপবনগর কোছ বথ্কো, 
আমবনগর বথ্কো, 
আপনোবগোর কোছ বথ্কো 

ষষ্ঠী তমোর,  
কতোমোর, 

আপবনর, 
আমবনর, 

তমোরবগলোর,  
কতোমোরবগলোর 

আপবনবগোর, 
আপবনগর, 
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 আপনোর  আমবনগর, 
আপনোবগোর 

সপ্তমী তমোরবি, 
কতোমোরবি  
  
 

আপবনর মইবদ্য, 
আমবনর মইবদ্য, 
আপবনর মবি, 
আপনোর মবি 

তমোরবগলোরবি, 
কতোমোরবগলোরবি 
 

আপবনবগোর মইবদ্য, 
আপবনগর মইবদ্য, 
আমবনগর মবি, 
আপনোবগোর মবি 

 
(৩) প্রথ্ম পুরুষ িোচক সিবনোম: 
প্রথ্ম পুরুবষর সোধোরণোথ্বক  সিবনোম: 
    এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় প্রথ্ম পুরুষ িোচক সোধোরণোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- উয়োয়, 
উঞোয় ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- উমরো, উমো, উমরোলো, উমরোবগলো, উমরোগুলো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক অবভিোবসত 
সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় প্রথ্ম পুরুষ িোচক সোধোরণোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- ও, উ, ওইবত, অয় ইতযোবদ্ এিাং 
িহুিচবন- ওরো, অরো, উয়োরো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় 
সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো হল। 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো উয়োয়, 
উঞোয়   
 
  
 

ও, 
উ, 
ওইবত, 
অয় 

উমরো, উমো, 
উমরোলো, 
উমরোবগলো, 
উমরোগুলো 

ওরো, 
অরো, 
উয়োরো 

বিতীয়ো উয়োক্, 
উঞোক্   

অবর, 
উয়োবর  
 

উমোক্,  
উমোকলোক্, 
উমকবগলোক্ 

অবগোবর, 
অগবর, 
উয়োবগোবর 

তৃতীয়ো উয়োক্ বদ্য়ো, 
উয়োর দ্োরো 
 

অবর বদ্য়ো, 
উয়োবর বদ্য়ো 
অর দ্োরো, 
উয়োর দ্োরো 

উমোক্ বদ্য়ো, 
উমোর দ্োরো, 
উমকলোক্ বদ্য়ো, 
উমকবগলোক্ বদ্য়ো, 
উমোরলোর দ্োরো, 
উমোরবগলোর 
দ্োরো 

অগবর বদ্য়ো, 
অবগো দ্োরো, 
উয়োবগোবর বদ্য়ো, 
উয়োবগো দ্োরো 

চতুথ্বী উয়োক্, 
উঞোক্  
 

অবর, 
উয়োবর, 

উমোক্,  
উমোকলোক্, 
উমকবগলোক্ 

অবগোবর, 
উয়োবগোবর, 
 

পঞ্চমী উয়োরবি হোবত, 
উয়োরবি থ্োবক 
 
 

অর বথ্কো, 
উয়োর বথ্কো, 
অর কোছ বথ্কো, 
উয়োর কোছ বথ্কো 

উমোরবি হোবত, 
উমোরবি থ্োবক, 
উমোরলোরবি হোবত, 
উমোরলোরবি থ্োবক, 

অবগো বথ্কো, 
উয়োবগো বথ্কো, 
অবগো কোছ 
বথ্কো, 
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উমোরবগলোরবি হোবত, 
উমোরবগলোরবি থ্োবক 

উয়োবগো কোছ 
বথ্কো 

ষষ্ঠী উয়োর, 
উঞোর   
  
  
 

অর, 
উয়োর 

উমোর,  
উমোরলোর, 
উমোরবগলোর 

অবগোর, 
অগর, 
উয়োবগোর 

সপ্তমী উয়োরবি, 
উঞোরবি 
 

অর মইবদ্য, 
উয়োর মইবদ্য, 
অর মবি, 
উয়োর মবি 

উমোরবি, 
উমোরলোরবি, 
উমোরবগলোরবি 
 

অবগোর মইবদ্য, 
উয়োবগোর 
মইবদ্য, 
অবগোর মবি, 
উয়োবগোর মবি 

প্রথ্ম পুরুবষর সম্ভ্রমোথ্বক  সিবনোম: 
    এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় প্রথ্ম পুরুষ িোচক সম্ভ্রমোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- উমরো, 
উমো ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- উমরোবগলো িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় প্রথ্ম পুরুষ 
িোচক সম্ভ্রমোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন- বতবন এিাং িহুিচবন- বতনোরো, কতনোরো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি 
তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম 
পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো হল। 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো উমরো , উমো   
  
 

বতবন উমরোবগলো বতনোরো, 
কতনোরো 

বিতীয়ো উমোক্   
  
 

কতনোবর উমোকবগলোক্ কতনোগবর, 
কতনোবগোবর 

তৃতীয়ো উমোক্ বদ্য়ো,  
উমোর দ্োরো 

কতনোবর বদ্য়ো, 
কতনোর দ্োরো 

উমকবগলোক্ বদ্য়ো, 
উমোরবগলোর দ্োরো 

কতনোবগোবর বদ্য়ো, 
কতনোবগো দ্োরো 

চতুথ্বী উমোক্  
  
  

কতনোবর 
 

উমোকবগলোক্ কতনোগবর, 
কতনোবগোবর 

পঞ্চমী উমোরবি হোবত, 
উমোরবি থ্োবক  
  
  
 

কতনোর বথ্কো, 
কতনোর কোছ বথ্কো 

উমোরবগলোরবি হোবত, 
উমোরবগলোরবি থ্োবক, 

কতনোবগো বথ্কো, 
কতনোবগো কোছ 
বথ্কো 

ষষ্ঠী উমোর   
 

কতনোর উমোরবগলোর কতনোবগো, 
কতনোবগোর 
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সপ্তমী উমোরবি 
 
 
 

কতনোর মইবদ্য, 
কতনোর মবি 

উমোরবগলোরবি 
 

কতনোবগো মইবদ্য, 
কতনোগর মইবদ্য, 
কতনোবগো মবি, 
কতনোগর মবি 

 
    
 েবদ্ও এই কেলোর অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় প্রথ্ম পুরুবষর সম্ভ্রমোথ্বক সিবনোম রূবপ একিচবন 'বতবন' এিাং 
িহুিচবন 'বতনোরো' িো 'কতনোরো'- এর পবরিবতব দূ্র বনবদ্িবক পুরুষিোচক সিবনোম রূবপ পবরবচত একিচবন 'উবন' এিাং 
িহুিচবন 'উবনরো' িো 'উনোরো'- এর প্রবয়োগ িযোপক হোবর লক্ষয করো েোয়। 
 
(খ) বনবদ্বিক সিবনোম :  
    এই প্রকোর সিবনোম ককোন িযবি িো িস্তুবক বনবদ্বি কবর। ভোষোচোেব সুনীবতকুমোর চবটোপোধযোয় এই প্রকোর সিবনোমবক 
"উবেখ-সূচক িো বনণবয়-সূচক সিবনোম"৭ িবল উবেখ কবরবছন। বনবদ্বিক সিবনোম আিোর দু্ই প্রকোর। েথ্ো-  
(১) বনকি বনবদ্বিক সিবনোম ও (২) দূ্র বনবদ্বিক সিবনোম। 
 
(১) বনকি বনবদ্বিক সিবনোম: 
    এই প্রকোর সিবনোম "বনকবির িযবি িো িস্তুবক বনবদ্বি কবর"৮। এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় 
বনকি বনবদ্বিক সিবনোম রূবপ একিচবন- ইয়োয়(িযবিিোচক),বহিো (িস্তুিোচক) ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- ইমরো, ইমো, 
ইমরোলো, ইমরোবগলো(িযবিিোচক), এইললো, এইবগলো (িস্তুিোচক)ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র 
কথ্য ভোষোয় বনকি বনবদ্বিক সিবনোম রূবপ একিচবন- ইবন(িযবিিোচক), এইডো(িস্তুিোচক)ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন-এনোরো, 
ইবনরো(িযবিিোচক), এইগুনো,  এইগ্নো,  এইন্নো (িস্তুিোচক)ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর 
িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর 
পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো হল। 
 
বনকি বনবদ্বিক সিবনোম(িযবিিোচক): 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো ইয়োয়   ইবন    
 

ইমরো, ইমো, ইমরোলো, 
ইমরোবগলো 

এনোরো, 
ইবনরো 

বিতীয়ো ইয়োক্    এনোবর, 
ইবনবর 

ইমোক্, ইমোকলোক্ , 
ইমোকবগলোক্ 

এনোবগোবর, 
ইবনগবর 

তৃতীয়ো ইয়োক্ বদ্য়ো,  
ইয়োর দ্োরো 

এনোবর বদ্য়ো, 
এনোর দ্োরো  

ইমোক্ বদ্য়ো,  
ইমোর দ্োরো, 
ইমকলোক্ বদ্য়ো, 
ইমকবগলোক্ বদ্য়ো, 
ইমোরলোর দ্োরো, 
ইমোরবগলোর দ্োরো 

এনোবগো দ্োরো, 
এনোবগোবর 
বদ্য়ো, 
ইবনগবর বদ্য়ো 
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চতুথ্বী ইয়োক্ এনোবর, 
ইবনবর 

ইমোক্, ইমোকলোক্ , 
ইমোকবগলোক্ 

এনোবগোবর, 
ইবনগবর 

পঞ্চমী ইয়োরবি হোবত, 
ইয়োরবি 
থ্োবক  

এনোর বথ্কো, 
ইবনর বথ্কো 

ইমোরবি হোবত,ইমোরবি থ্োবক, 
ইমোরলোরবি হোবত, 
ইমোরলোরবি থ্োবক, 
ইমোরবগলোরবি হোবত, 
ইমোরবগলোরবি থ্োবক,  

এনোবগো 
বথ্কো, ইবনবগো 
বথ্কো 

ষষ্ঠী ইয়োর     এনোর, ইবনর ইমোর,  
ইমোরলোর, 
ইমোরবগলোর, 

এনোবগো 
ইবনবগো 

সপ্তমী ইয়োরবি    
 

এনোর 
মইবদ্য, 
 ইবনর মবি 

ইমোরবি, 
ইমোরলোরবি,ইমোরবগলোরবি 

এনোবগো 
মইবদ্য, 
 ইবনবগো মবি 

 
বনকি বনবদ্বিক সিবনোম (িস্তুিোচক): 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো বহিো  এইডো   এইললো, 
এইবগলো 

এইগুনো, এইগ্নো, 
এইন্নো 

বিতীয়ো বহিোক্ এইডোবর   এইললোক্, 
এইবগলোক্ 

এইগুনোবর,এইগ্নোবর, 
এইন্নোবর 

তৃতীয়ো বহিোক্ বদ্য়ো, 
বহিোর দ্োরো 

এইডো বদ্য়ো,  
 

এইললো বদ্য়ো, 
এইবগলো বদ্য়ো, 
এইললোর 
দ্োরো, 
এইবগলোর দ্োরো 

এইগুনোবর বদ্য়ো, 
এইগ্নোবর বদ্য়ো, 
এইন্নোবর বদ্য়ো, 
এইগুনোর দ্োরো, 
এইগ্নোর দ্োরো, 
এইন্নোর দ্োরো 

চতুথ্বী বহিোক্ এইডোবর এইললোক্, 
এইবগলোক্ 

এইগুনোবর,এইগ্নোবর, 
এইন্নোবর 

পঞ্চমী বহিোর থ্োবক, 
বহিোর হোবত 

এইডোর বথ্কো   এইললো হোবত, 
এইললো থ্োবক, 
এইবগলো হোবত, 
এইবগলো থ্োবক 

এইগুনোর বথ্কো, 
এইগ্নোর বথ্কো, 
এইন্নোর বথ্কো 

ষষ্ঠী বহিোর এইডোর   এইলোর, 
এইবগলোর 

এইগুনোর, 
এইগ্নোর,এইন্নোর 

সপ্তমী বহিোত্ এইডোর মইবদ্য, 
এইডোর মবি  

এইললোত্, 
এইবগলোত্ 

এইগুনোর মইবদ্য, 
এইগ্নোর মইবদ্য, 
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এইগ্নোর মবি, 
এইন্নোর মবি 

 
 (২) দূ্র বনবদ্বিক সিবনোম: 
    এই প্রকোর সিবনোম "দূ্বরর িযবি িো িস্তুবক বনবদ্বি কবর"৯। এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় 
দূ্র বনবদ্বিক সিবনোম রূবপ একিচবন- উয়োয় (িযবিিোচক),বহোিো (িস্তুিোচক) ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- উমরো, উমো, 
উমরোলো, উমরোবগলো (িযবিিোচক), ওইললো, ওইবগলো (িস্তুিোচক) ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক অবভিোবসত 
সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় দূ্র বনবদ্বিক সিবনোম রূবপ একিচবন- উবন (িযবিিোচক), ওইডো (িস্তুিোচক) ইতযোবদ্ এিাং 
িহুিচবন- উনোরো, উবনরো(িযবিিোচক), ওইগুনো,  ওইগ্নো, ওইন্নো (িস্তুিোচক) ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর 
মোধযবম এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে 
বিবচত্র্ িযিহোর পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো হল। 
*দূ্র বনবদ্বিক সিবনোম (িযবিিোচক) : 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো উয়োয়   উবন    
 

উমরো, উমো, উমরোলো, 
উমরোবগলো 

উনোরো,উবনরো 

বিতীয়ো উয়োক্    উনোবর,উবন
কর 

উমোক্, উমোকলোক্ , 
উমোকবগলোক্ 

উনোবগোবর,উবনগবর 

তৃতীয়ো উয়োক্ বদ্য়ো,  
উয়োর 
দ্োরো 

উনোবর বদ্য়ো, 
উবনবর বদ্য়ো, 
উনোর দ্োরো, 
উবনর দ্োরো,   

উমোক্ বদ্য়ো,  
উমোর দ্োরো, 
উমকলোক্ বদ্য়ো, 
উমকবগলোক্ বদ্য়ো, 
উমোরলোর দ্োরো, 
উমোরবগলোর দ্োরো 

উনোবগোবর বদ্য়ো, 
উবনগবর বদ্য়ো, 
উনোবগো দ্োরো, 
উবনবগো দ্োরো 

চতুথ্বী উয়োক্ উনোবর, 
উবনবর 

উমোক্, উমোকলোক্ , 
উমোকবগলোক্ 

উনোবগোবর,,উবনগ
কর 

পঞ্চমী উয়োরবি হোবত, 
উয়োর
কি 
থ্োবক  

উনোর বথ্কো, 
উবনর বথ্কো 

উমোরবি হোবত,উমোরবি থ্োবক, 
উমোরলোরবি হোবত, 
উমোরলোরবি থ্োবক,উমোরবগলোরবি 
হোবত,উমোরবগলোরবি থ্োবক,  

উনোবগো বথ্কো, 
উবনবগো বথ্কো 

ষষ্ঠী উয়োর     উনোর, উবনর উমোর,  
উমোরলোর, 
উমোরবগলোর, 

উনোবগো, উবনবগো 

সপ্তমী উয়োরবি    
 

উনোর 
মইবদ্য, 
 উবনর মবি 

উমোরবি, 
উমোরলোরবি,উমোরবগলোর
কি 

উনোবগো মইবদ্য, 
উবনবগো মইবদ্য, 
উনোবগো মবি, 
উবনবগো মবি 
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দূ্র বনবদ্বিক সিবনোম (িস্তুিোচক) : 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো  কহোিো ওইডো   ওইললো, 
ওইবগলো 

ওইগুনো, ওইগ্নো, 
ওইন্নো 

বিতীয়ো কহোিোক্ ওইডোবর   
 

ওইললোক্, 
ওইবগলোক্ 

ওইগুনোবর, 
ওইগ্নোবর, 
ওইন্নোবর 

তৃতীয়ো কহোিোক্ বদ্য়ো, 
কহোিোর দ্োরো 

ওইডো বদ্য়ো, ওইডোর 
দ্োরো   
 

ওইললো বদ্য়ো, 
ওইবগলো বদ্য়ো, 
ওইললোর 
দ্োরো,ওইবগলোর 
দ্োরো 

ওইগুনো বদ্য়ো, 
ওইগ্নো বদ্য়ো, 
ওইন্নো বদ্য়ো, 
ওইগুনোর দ্োরো,  
ওইন্নোর দ্োরো 

চতুথ্বী কহোিোক্ ওইডোবর ওইললোক্, 
ওইবগলোক্ 

ওইগুনোবর, 
ওইগ্নোবর, 
ওইন্নোবর 

পঞ্চমী কহোিোর হোবত, 
কহোিোর থ্োবক 

ওইডোর বথ্কো   
 

ওইললোর হোবত, 
ওইললোর থ্োবক, 
ওইবগলোর হোবত, 
ওইবগলোর থ্োবক 

ওইগুনোর বথ্কো, 
ওইগ্নোর বথ্কো, 
ওইন্নোর বথ্কো 

ষষ্ঠী কহোিোর ওইডোর  
 

ওইললোর, 
ওইবগলোর  

ওইগুনোর, 
ওইগ্নোর, ওইন্নোর 

সপ্তমী কহোিোত্   ওইডোর মইবদ্য, 
ওইডোর মবি  

ওইললোত্, 
ওইবগলত্ 

ওইগুনোর মইবদ্য, 
ওইগ্নোর মইবদ্য, ওইন্নোর 
মইবদ্য, ওইগুনোর মবি, 
ওইগ্নোর মবি,  ওইন্নোর 
মবি 

 
(গ)অবনবদ্বিক সিবনোম: 
      এই প্রকোর সিবনোম "বকোন অবনবদ্বি  িযবি িো িস্তু িো ভোবির পবরিবতব িবস"১০ এই কেলোর িোনীয় 
েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় অবনবদ্বিক সিবনোম রূবপ একিচবন- কোবহো, কোবঙো(িযবিিোচক),বকছু (িস্তুিোচক) 
ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- কোবহো কোবহো, কোবঙো কোবঙো (িযবিিোচক), বকছু বকছু (িস্তুিোচক) ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। 
অপরবদ্বক অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় অবনবদ্বিক সিবনোম রূবপ একিচবন- ককউ(িযবিিোচক),বকছু 
(িস্তুিোচক) ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- ককউ ককউ(িযবিিোচক), বকছু বকছু (িস্তুিোচক) ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে 
একবি তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন 
কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো হল। 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-II, Issue-I, January2022, tirj/January22/article-2 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 1-20 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 14 of 20 

 

 
অবনবদ্বিক সিবনোম (িযবিিোচক) : 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো কোবহো, কোবঙো  
 

ককউ  কোবহো কোবহো, 
কোবঙো কোবঙো  

ককউ ককউ 

বিতীয়ো কোবকো  
 

কোউবর  কোবকো কোবকো  কোউবর কোউবর 

তৃতীয়ো কোবকো বদ্য়ো,কোবরো দ্োরো  কোউবর বদ্য়ো, কোউর 
দ্োরো  
 

কোবকো কোবকো 
বদ্য়ো,কোবরো 
কোবরো দ্োরো  

কোউবর কোউবর 
বদ্য়ো, কোউর 
কোউর দ্োরো 

চতুথ্বী কোবকো কোউবর কোবকো কোবকো কোউবর কোউবর 
পঞ্চমী কোবরোবি 

হোবত, কোবরোবি থ্োবক  
 

কোউর বথ্কো  কোবরো কোবরোবি 
হোবত, কোবরো 
কোবরোবি থ্োবক   

কোউর কোউর 
বথ্কো 

ষষ্ঠী কোবরো  কোউর  কোবরো কোবরো  কোউর কোউর 
সপ্তমী কোবরোবি কোউর মইবদ্য, কোউর 

মবি  
কোবরো কোবরোবি  
 

কোউর কোউর 
মইবদ্য, কোউর 
কোউর মবি 

 
অবনবদ্বিক সিবনোম (িস্তুিোচক) : 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো বকছু  বকছু       বকছু বকছু বকছু বকছু 
বিতীয়ো বকছুক্   বকছুবর       বকছু বকছুক্ বকছু বকছুবর 
তৃতীয়ো বকছুক্ বদ্য়ো, 

বকছুর দ্োরো 
বকছুবর বদ্য়ো, বকছুর 
দ্োরো  

বকছু বকছুক্ 
বদ্য়ো, বকছু 
বকছুর দ্োরো 

 বকছু বকছুবর বদ্য়ো, 
বকছু বকছুর দ্োরো 
 

চতুথ্বী বকছুক্ বকছুবর  বকছু বকছুক্ বকছু বকছুবর 
পঞ্চমী বকছু  হোবত,  বকছু 

থ্োবক 
 বকছুর বথ্কো    বকছু বকছুর 

হোবত,  বকছু 
বকছুর থ্োবক 

বকছু বকছুর 
বথ্কো  

ষষ্ঠী বকছুর    বকছুর    বকছু বকছুর    বকছু বকছুর 
সপ্তমী বকছুত্   বকছুর মইবদ্য, বকছুর 

মবি   
বকছু বকছুত্    বকছু বকছুর মইবদ্য, 

বকছু বকছুর মবি 
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(র্)প্রশ্নিোচক সিবনোম:  
     এই প্রকোর সিবনোবম ককোন বকছু েোনিোর ইচ্ছো থ্োবক । এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় 
প্রশ্নিোচক সিবনোম রূবপ একিচবন- কোয়(িযবিিোচক),বকোনিো (িস্তুিোচক), কুনিযোলো,  কৎক্ষবণ, ককোৎবদ্ন, কুনবদ্ন, 
কুবে, ককোবি, কযোবন,  ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- কোয় কোয়(িযবিিোচক), ককোনবগলো  (িস্তুিোচক),কতলো,কবতোলো  
ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় প্রশ্নিোচক সিবনোম রূবপ একিচবন- কযোরো, 
কক(িযবিিোচক), কিো, কয়ডো,  কুনডো (িস্তুিোচক), কহন, কহনকো, কবি, কুনবদ্ন, কুনু, কুঠোই, কযো, কযোন ইতযোবদ্ 
এিাং িহুিচবন- কযোরো কযোরো(িযবিিোচক), কুনগুলো, কুনগুনো (িস্তুিোচক) ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি 
তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই 
সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো হল। 
 
প্রশ্নিোচক সিবনোম (িযবিিোচক): 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো কোয়  
 

কযোরো  কোয় কোয়  কযোরো কযোরো 

বিতীয়ো কোক্  কোবর  কোক্ কোক্  কোবর কোবর 
তৃতীয়ো কোক্ বদ্য়ো, কোর দ্োরো  কোবর বদ্য়ো, কোর দ্োরো  কোক্ কোক্ বদ্য়ো, কোর 

কোর দ্োরো  
 

কোবর কোবর বদ্য়ো, 
কোর কোর দ্োরো 

চতুথ্বী কোক্  কোবর কোক্ কোক্ কোবর কোবর 
পঞ্চমী কোরবি হোবত, কোরবি 

থ্োবক  
কোর বথ্কো, কোর কোছ 
বথ্কো  

কোর কোরবি হোবত, 
কোর কোরবি থ্োবক  

কোবগো বথ্কো, কোবগো কোছ 
বথ্কো 

ষষ্ঠী কোর  কোর  কোর কোর  কোবগো 
সপ্তমী কোরবি   কোর মইবদ্য, 

কোর মবি  
কোর কোরবি  কোবগো মইবদ্য, 

কোবগো মবি 
 
প্রশ্নিোচক সিবনোম (িস্তুিোচক) : 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো ককোনিো    কুনডো     
 

ককোনবগলো   কুনগুলো,কুনগুনো  

বিতীয়ো ককোনিোক্    কুনডোবর     ককোনবগলো
ক্   

কুনগুলোবর,কুনগুনোবর 

তৃতীয়ো ককোনিোক্ বদ্য়ো, 
ককোনিোর দ্োরো  
 

কুনডো বদ্য়ো, 
কুনডোর দ্োরো 

ককোনবগলো
ক্ বদ্য়ো, 

কুনগুলো বদ্য়ো, কুনগুনো বদ্য়ো, 
কুনগুলোর দ্োরো,কুনগুনোর দ্োরো 
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ককোনবগলোর 
দ্োরো 

চতুথ্বী ককোনিো
ক্ 

কুনডোবর ককোনবগলো
ক্ 

কুনগুলোবর,কুনগুনোবর 
 

পঞ্চমী ককোনিো হোবত, 
ককোনিো থ্োবক  
 

কুনডোর বথ্কো,
   

ককোনবগলো 
হোবত, 
ককোনবগলো 
থ্োবক  

কুনগুলোর বথ্কো, কুনগুনোর বথ্কো 

ষষ্ঠী ককোনিোর  
 

কুনডোর  ককোনবগলোর  কুনগুলোর, কুনগুনোর 

সপ্তমী ককোনিোত্   
 

কুনডোর মই
কদ্য, 
কুনডোর মবি  

ককোনবগলো
ত্  

কুনগুলোর মইবদ্য,  কুনগুলোর ম
বি, 
কুনগুনোর মইবদ্য,  কুনগুনোর ম
বি 

  
 
 
(ঙ) আত্মিোচক সিবনোম: 
     "কোহোবরো সোহোেয িযবতবরবক এইরূপ অথ্ব িুঝোইিোর েনয"১১ আত্মিোচক সিবনোম িযিহোর করো  হবয় থ্োবক। এই 
কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় আত্মিোচক সিবনোম রূবপ- বনবে, আপবন, বনবের থ্োবকয়ো, বনবে বনবেই 
ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় আত্মিোচক সিবনোম রূবপ- বনবে, আপবন,  স্বয়াং, 
কখোদ্, বনবে বথ্কো, আপনো-আপবন, বনবেরো বনবেরো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর মোধযবম এই কেলোর 
িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর 
পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো হল। 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো বনবে  
 

বনবে  বনবে বনবে   বনবেরো, বনবে 
বনবে   

বিতীয়ো বনবেোক্  
 

বনবেবর  বনবেোক্ বনবেোক্  বনবেগবর, 
বনবেবগোবর 

তৃতীয়ো বনবেোক্ বদ্য়ো, বনবের 
দ্োরো  
 

বনবেবর বদ্য়ো, 
বনবের দ্োরো  

বনবেোক্ বনবেোক্ 
বদ্য়ো, বনবের 
বনবের দ্োরো  

বনবেগবর বদ্য়ো 
বনবেবগো দ্োরো 

চতুথ্বী বনবেোক্  
 

বনবেবর বনবেোক্ বনবেোক্ বনবেগবর, 
বনবেবগোবর 
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পঞ্চমী বনবেরবি হোবত, 
বনবেরবি থ্োবক  
 

বনবের বথ্কো, 
বনবের কোছ 
বথ্কো  

বনবেরবি 
বনবেরবি 
হোবত, বনবেরবি 
বনবেরবি থ্োবক  

বনবেবগো বথ্কো, 
বনবেবগো কোছ 
বথ্কো 

ষষ্ঠী বনবের  বনবের  বনবের বনবের  
 

বনবেবগো 
বনবেবগো 

সপ্তমী বনবেরবি  বনবের মইবদ্য, 
বনবের মবি  

বনবের বনবেরবি  বনবেবগো 
মইবদ্য, 
বনবেবগো মবি 

 
(চ) সমবিিোচক সিবনোম: এই  প্রকোর সিবনোম " সমবিিোচক িযবি, িস্তু িো ভোবি পবরিবতব প্রবয়োগ করো হয় "১২। এই 
কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় সমবিিোচক সিবনোম রূবপ – িগোয়, কুলোয়, কগোিোয়, িউগ, িউক ইতযোবদ্ 
িযিহৃত হয়। এছোডো এই কেলোর  িোনীয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য  ভোষোয়  সমবিিোচক সিবনোম বহবসবি তোমোন িো তোমোম-এর 
িযিহোরও প্রচবলত। অপরবদ্বক অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় সমবিিোচক সিবনোম রূবপ – 
িযোিোক, িযোিোকবি, িযোিোকবড, হগবল,  হগ্গবল,  হবগোলবড,  িিোই, িিগুলো ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর 
মোধযবম বিবভন্ন কোরবক এই সিবনোম পবদ্র রূপগুবল কদ্খোবনো হল। 
 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো - - িগোয়  িোিোই 
বিতীয়ো - - িগোক্  িিোবর 
তৃতীয়ো - - িগোর দ্োরো, িগোক্ 

বদ্য়ো  
িিোর দ্োরো, 
িিোবর বদ্য়ো 

চতুথ্বী - - িগোক্ িিোবর 
পঞ্চমী - - িোগোরবি হোবত, 

িোগোরবি থ্োবক  
িিোর বথ্কো 
 

ষষ্ঠী - - িোগোর  িিোর 
সপ্তমী - - িোগোরবি  

 
িিোর মইবদ্য , 
িিোর মবি 

 
(ছ)সোবপক্ষ সিবনোম িো সাংবেোগ িোচক সিবনোম: 
     "সোবপক্ষ-সিবনোবমর একবি বিবিষ লক্ষণ এই কে, উহো দু্ইবি িোকযবক সাংেুি কবর, এই েনয উহোবদ্গবক সমুচ্চয়ী 
িো সাংবেোগিোচক সিবনোমও িবল"১৩। এই কেলোর  িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় সোবপক্ষ সিবনোম িো সাংবেোগ িোচক 
রূবপ একিচবন- েোয়-তোয়, েোক্-তোক্ ও েযোলো-িযোলো ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন- েোয় েোয়-তোয় তোয় ও কেতুলো-বিতুলো  
ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। অপরবদ্বক অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় সোবপক্ষ সিবনোম িো সাংবেোগ িোচক রূবপ একিচবন- 
কে-বি, েোবর -তোবর , েোর-তোর, কেই-বিই ও কেডো কিডো ইতযোবদ্ এিাং িহুিচবন-েোরো-তোরো, কেগুলো-বিগুলো, কেগুলো-
কিগুলো, কেগুনো-বিগুনো, কেইবড-বিইবড ও েবতোবড-তবতোবড ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। বনবে একবি তোবলকোর মোধযবম এই 
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কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত  উভয় সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় কোরক ও িচন কভবদ্ এই সিবনোম পবদ্র কে বিবচত্র্ িযিহোর 
পবরলবক্ষত হয় তো  কদ্খোবনো হল। 
 

 
 

একিচন িহুিচন 
িোনীয় অবভিোবসত িোনীয় অবভিোবসত 

প্রথ্মো েোয়-তোয়   
 

কে-বি   েোয় েোয়-তোয় 
তোয়   

েোরো-তোরো 

বিতীয়ো েোক্-তোক্   
 

েোবর-তোবর   েোক্ েোক্-তোক্ 
তোক্  

েোবগোবর-
তোবগোবর 

তৃতীয়ো েোক্ বদ্য়ো-তোক্ বদ্য়ো, 
েোর দ্োরো-তোর দ্োরো   

েোবর বদ্য়ো-তোবর বদ্য়ো, 
েোর দ্োরো-তোর দ্োরো   

েোক্ েোক্ বদ্য়ো-তোক্ 
তোক্ বদ্য়ো, েোর েোর 
দ্োরো-তোর তোর দ্োরো  
 

েোবগোবর বদ্য়ো-
তোবগোবর বদ্য়ো, 
েোবগো দ্োরো-
তোবগো দ্োরো 

চতুথ্বী েোক্-তোক্ েোবর-তোবর েোক্ েোক্-তোক্ 
তোক্ 

েোবগোবর-
তোবগোবর 

পঞ্চমী েোরবি হোবত-তোরবি 
হোবত, েোরবি থ্োবক-
তোরবি থ্োবক  

েোর বথ্কো-তোর বথ্কো   েোর েোরবি হোবত-তোর 
তোরবি হোবত, েোর 
েোরবি থ্োবক-তোর 
তোরবি থ্োবক   

েোবগো বথ্কো-তোবগো বথ্কো 
 

ষষ্ঠী েোর-তোর   েোর-তোর   েোর েোর-তোর তোর  
 

েোবগো-তোবগো 

সপ্তমী েোরবি-তোরবি   
 

েোর মইবদ্য -
তোর 
মইবদ্য,  েোর 
মবি -তোর মবি  

েোর েোরবি-
তোর তোরবি  

েোবগো মইবদ্য-
তোবগো 
মইবদ্য,  েোবগো 
মবি-তোবগো মবি 

 
(ে)িযবতহোবরক সিবনোম: 
   "পরস্পর অবথ্ব, অথ্িো কস্বচ্ছোয় ('অপবরর প্রবরোচনো বিনো') অবথ্ব "১৪ এই প্রকোর সিবনোম িযিহৃত হয়। এই কেলোর 
িোনীয় েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় িযবতহোবরক সিবনোম রূবপ- আপনো-আপবন, বনবে-বনবে ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। 
অপরবদ্বক অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় িযবতহোবরক সিবনোম রূবপ- আপনো-আপবন, আবপোবি, বনবেরো বনবেরো, 
পরস্পর  ইতযোবদ্ িযিহৃত হয়। 
    প্রসেত উবেখয কে, সিবনোম পদ্ ককিল মোত্র্ বিবিষয পবদ্র পবরিবতবই িযিহৃত হয় নো তো ককোন একিো পূণব িোকয১৫ 
িো িোকযোাংবির পবরিবতবও িযিহৃত হবত পোবর। েথ্ো- 
 
িোনীয় : 
(1) েোক্ তুই কদ্বখর পোইি নো, ওই ছোওয়োিো আইবচ্চ।(েোবক তুই কদ্খবত পোবরস নো, কসই কছবলিো এবসবছ।) 
(2) তুই কমোক্ বচবনর পোইি নোই, কিইিো মুই েোনঙ।(তুই  আমোবক বচনবত পোবরস বন, কসিো আবম েোবন।) 
 অবভিোবসত : 
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(3) কোইল িকোবল আইবছবলো কে চযোাংরোডো, ও আইে আিবপো।(কোল সকোবল এবসবছল কে কছবলিো, কস আে আসবি।) 
(4) অরো অবহবন তবর খুইেো পোবিো নো, কিইডো অরো ভোলো কইরোই েোনবতো।(তোরো ওখোবন কতোবক খুবে পোবি নো, কসিো 
তোরো ভোবলো কবরই েোনবতো।)  
 উপবরউি  উদ্োহরণ গুবলবত প্রথ্ম ও তৃতীয় িোবকয িযিহৃত 'েোক্' এিাং 'ও' সিবনোম দু্বি িোকযোাংবির পবরিবতব এিাং 
বিতীয় ও চতুথ্ব িোবকয িযিহৃত 'কিইিো' ও 'কিইডো' সিবনোম দু্বি আসবল দু্বি পূণব িোবকয পবরিবতব িযিহৃত হবয়বছ। তোই 
িলো েোয় কে সিবনোম পদ্ বিবিষয পদ্ ছোডোও িোকযোাংি িো পূণব িোবকযর পবরিবতবও  িযিহৃত হবত পোবর। 
      
পবরবিবষ উবেখ করো েোয় কে, এই কেলোয়  িহু ভোষোভোষী মোনুবষর িোস থ্োকো সবত্বও প্রবতযবক তোাঁবদ্র বনে বনে ভোষো 
িযিহোর কবর চবলবছ িহুকোল কথ্বক। কখনও সৃবি হয়বন ককোনরূপ বিবরোবধর িোতোিরণ।  িরাং পোরস্পবরক  সহোিিোবনর 
কোরবণ তোাঁরো সমৃদ্ধ কবর চবলবছ এবক অপবরর ভোষো সম্পদ্বক। একই ভোবি এই কেলোর িোনীয় ও অবভিোবসত উভয় 
েনসম্প্রদ্োবয়র কথ্য ভোষোয় িযিহৃত সিবনোম পদ্সমূবহর এই বিবচত্র্য শুধুমোত্র্ িোনীয় িো অবভিোবসত সম্প্রদ্োবয়র 
ভোষোবকই  সমৃদ্ধ কবর  কতোবলবন, সমৃদ্ধ কবর তুবলবছ এই কেলোর সোমবগ্রক ভোষো সম্পদ্বক। আর এই সমৃদ্ধ ভোষো 
সম্পবদ্র সুিোবদ্ই রোে ঐবতহযিোহী এই কেলো আেও পবিমিবের কেলো সমূবহর মবধয তোর বনে ঐবতহযিোহী িোন 
রক্ষো কবর চবলবছ। 
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