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______________________________________________ 
Abstract 
ভাষারবজ্ঞান িিতায় ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্যনক রনরদ্তষ্ট একটা কাঠানমায় আবদ্ধ না প্রিনে রভন্ন রভন্ন দৃ্রষ্টনকান প্রেনক 
রভন্ন রভন্ন র্নেি আনলানক রবষয়রটনক যোেতভাব উপস্থাপন কিা যায়। েবাহমান সমনয়ি সানে ভাষাি িলন সবতদ্া 
সমরভমুেী। সময়, স্থান, বযরি, প্রেরি, বয়স, রৈিা, রলঙ্গ, প্রপৈা, ধমত, েকাৈ ভরঙ্গ, উপলিয, বিা-প্রোর্া ইর্যারদ্ নানান 
সূিনকি রভরিনর্ ভাষা পরিবরর্তর্ হয়। এই পরিবর্তন ধ্বরনর্ারেক, ৈব্দােতর্ারেক বা আন্বরয়ক প্রিনত্র্ প্রযমন সাংগরঠর্ 
হনর্ পানি প্রর্মরন সমূ্পিত ভাষা বা ভাষািীরর্ি প্রিনত্র্ও সাংগরঠর্ হনর্ পানি। ভাষায় অরর্ িুদ্র প্রেনক অরর্ বৃহৎ এবাং 
অরর্ সিল প্রেনক অরর্ জরটল পরিবর্তননি সূত্র্ ধনি ভাষায় ববরিত্র্য আনস।  

আমিা সকনলই জারন ভাষারবজ্ঞান আনলািনাি রবরভন্ন ধািা িনয়নে; প্রযমন– ঐরর্হারসক ভাষারবজ্ঞান 
(Historical Linguistic), সমাজ ভাষারবজ্ঞান (Socio Linguistic), সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞান 
(Transformative Generative Grammar), বৈলীরবজ্ঞান (Stylistic), মননাভাষারবজ্ঞান (Psycho Linguistic) 
ইর্যারদ্। ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্য সমাজ ভাষারবজ্ঞাননি বহুল িরিতর্ একরট রবষয় রহসানব স্বীকৃর্ হনলও র্া 
সমাজ ভাষারবজ্ঞাননি পাৈাপারৈ ভাষারবজ্ঞাননি অনযানয ধািাি সানপনিও রবনেষি কিা যায়। 

আনলািয েবনে সাংরিপ্ত আকানি ভাষারবজ্ঞাননি মূল কনয়করট ধািাি (ঐরর্হারসক ভাষারবজ্ঞান, সমাজ 
ভাষারবজ্ঞান, সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞান, বৈলীরবজ্ঞান) সানপনি ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্যনক সামরিক আকানি 
উপস্থাপন কিাি প্রিষ্টা কিব।  
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সূিনা : ভাষা পরিবর্তনৈীল। সময় ও স্থাননি সানপনি ভাষাি পরিবর্তন রবনৈষভানব লিনীয়। এোড়াও রবনৈষ রকেু 
সূিনকি (রৈিা, প্রপৈা, বয়স, রলঙ্গ, ধমত, সামারজক প্রেরি, আঞ্চরলক পরিমণ্ডল ইর্যারদ্) রভরিনর্ ভাষা পরিবরর্তর্ হয়। 
ভাষা পরিবর্তন সম্পনকত বহুরূনপ ভাষা বইরটি ভূরমকায় রবরৈষ্ট ভাষারবজ্ঞানী পরবত্র্ সিকাি (জন্ম ১৯৩৭) বনলনেন– 

“কানল কানল র্া বদ্লায়, স্থানন স্থানন র্া বদ্লায়, সমানজি প্রেরিনর্ প্রেরিনর্ র্া বদ্লায়, কাজকনমতি  েনকানে 
েনকানে র্া বদ্লায়। রৈিা, রবি, রলঙ্গ, ধমত, জীরবকা, সাংগঠন– ইর্যারদ্ কর্ প্রিনত্র্ র্াি  কর্ রূপ।”১ 

বলাই বাহুলয উি উদৃ্ধরর্নর্ রর্রন ‘র্া’ বলনর্ ভাষানকই বুরিনয়নেন। ভাষানক সমনয়ি সানে প্রবেঁনি োকাি জনয 
পরিবরর্তর্ হনর্ হয়, নয়নর্া সমনয়ি কিালিানস র্া মৃর্োয় ভাষা বা রবলুপ্ত ভাষায় পরিির্ হয়। প্রয প্রকাননা ভাষাি 
বযবহাি ও র্াি িহিনযাগযর্াি সানে প্রসই ভাষাি পরিবর্তন অঙ্গারঙ্গক ভানব জরড়র্। প্রযমন– সমনয়ি সানে সাংসৃ্কর্ 
ভাষাি প্রস অনেত রবনৈষ পরিবর্তন ঘনটরন; ফলস্বরূপ বর্তমানন সাংসৃ্কর্ ভাষাি বযবহাি বা িহিনযাগযর্া োয় প্রনই বলনলই 
িনল। রকন্তু ইাংিারজ ভাষাি সমনয়ি সানে বযবহাি উপনযাগী পরিবর্তন ইাংিারজ ভাষাি িহিনযাগযর্ানক বহুগুি বৃরদ্ধ 
কনিনে। 
  প্রয প্রকাননা জীবন্ত ভাষাি প্রিনত্র্ই এই পরিবর্তন প্রসই ভাষাি সাধািি (Generalized) ববরৈষ্টয। প্রযনহরু্ 
পৃরেবীি সব ভাষাি প্রিনত্র্ই ‘ভাষাি পরিবর্তন’ একরট সাধািি ববরৈষ্টয, র্াই এই ববরৈষ্টযনক ববরশ্বক বযাকিি 
(Universal Grammar)-এি অাংৈ রহসানব আমিা আনলািনা কিনর্ পারি। রকন্তু রভন্ন রভন্ন ভাষাি প্রিনত্র্ প্রয রনরদ্তষ্ট 
পরিবর্তন র্া রবনৈষ ভাষাি বযাকিি (Particular Grammar)।     

এিপি আরস ভাষা ববরিনত্র্যি কোয়। একরট রনরদ্তষ্ট ভাষাি রবরভন্ন রূনপি (রৈষ্ট ভাষা, আঞ্চরলক ভাষা, সাধু 
ভাষা, িরলর্ ভাষা ইর্যারদ্) মনধয প্রয র্াির্ময র্ানক ভাষা ববরিত্র্য বলা হয়। আবাি রু্লনামূলক ভানব রভন্ন রভন্ন ভাষাি 
প্রেরিনর্ও আমিা সামরিক ভানব ভাষা ববরিত্র্য পযতানলািনা কিনর্ পারি। ভাষা ববরিনত্র্যি সনঙ্গ ভাষা পরিবর্তননি ের্যি 
সম্বে িনয়নে। ভাষায় রবরভন্ন পরিবর্তননি ফনল ভাষা ববরিত্র্য সৃরষ্ট হয়। রবরভন্ন প্রিত্র্ অনুসানি এই ববরিত্র্য রবরভন্ন 
উপভাষাি জন্ম প্রদ্য়, প্রযমন– সমাজ উপভাষা (Sociolect), আঞ্চরলক উপভাষা (Regional dialect), সারহরর্যক 
উপভাষা (Literary dialect) ইর্যারদ্। 
 আমিা সকনলই জারন ভাষারবজ্ঞান আনলািনাি রবরভন্ন ধািা িনয়নে; প্রযমন– ঐরর্হারসক ভাষারবজ্ঞান 
(Historical Linguistic), সমাজ ভাষারবজ্ঞান (Socio Linguistic), সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞান 
(Transformative Generative Grammar), বৈলীরবজ্ঞান (Stylistic), মননাভাষারবজ্ঞান (Psycho Linguistic) 
ইর্যারদ্। ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্য সমাজ ভাষারবজ্ঞাননি বহুল িরিতর্ একরট রবষয় রহসানব স্বীকৃর্ হনলও র্া 
সমাজ ভাষারবজ্ঞাননি পাৈাপারৈ ভাষারবজ্ঞাননি অনযানয ধািাি সানপনিও রবনেষি কিা যায়। আনলািয েবনে আরম 
ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিনত্র্যনক সমাজ ভাষারবজ্ঞান, ঐরর্হারসক ভাষারবজ্ঞান, সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞান ও 
বৈলীরবজ্ঞান সানপনি সামরিক ভানব আনলািনা কিবাি প্রিষ্টা কিব। 

ভাষাি পরিবর্তন ও ভাষাি ববরিত্র্য যরদ্ রবরভন্ন সমারজক প্রেরিনর্ আনলািনা কিা হয় র্নব র্া সমাজ 
ভাষারবজ্ঞাননি (Socio Linguistic) অাংৈ রহসানব রবনবিয হনব। দ্ীঘত ও কালানুক্ররমক সমনয়ি রনরিনে ভাষাি পরিবর্তন 
আনলািনা ঐরর্হারসক ভাষারবজ্ঞাননি (Historical Linguistic) মনধয পনড়। আবাি সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞান 
(Transformative Generative Grammar)-এি আনলানকও আমিা ভাষা পরিবর্তননক আনলািনা ও রবনেষি কিনর্ 
পারি। বৈলীরবজ্ঞান (Stylistic)-এি মাধযনম সারহনর্যি ভাষাি নানা ববরিত্র্য ও পরিবর্তন আনলািনা কিা হয়।  

 
সমাজ ভাষারবজ্ঞাননি রনরিনে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্য: 
 সমাজ ভাষারবজ্ঞান র্ো Socio Linguistic পরিভাষারট েেম বযবহাি কনিন Harer C. Currier। ১৯৫২ 
সানল েেম পরিভাষারট বযবহৃর্ হনলও োিয ও পাশ্চানর্য সমাজ ভাষারবজ্ঞান সাংক্রান্ত িিতাি সূত্র্পার্ র্াি অননক আনগ 
প্রেনকই। ১৯২৬ সানল সুকুমাি প্রসন (১৯০১-১৯৯২) িিনা কনিন বাাংলায় প্রমনয়নদ্ি ভাষা। ১৯২৬ সানল সুনীরর্কুমাি 
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িনটাপাধযায় (১৮৯০-১৯৭৭) Origin and Development of Bengali Language (O.D.B.L) এ স্থান নানমি 
আনলািনা কনিনেন। অনয রদ্নক পাশ্চানর্য ১৯১৫ প্রেনক ১৯৫১ সাল পযতন্ত মযাকনডরভড, এডয়ােত সারপি (১৮৮৪-
১৯৩৯), মযারলননাভরস্ক (১৮৮৪-১৯৪২), ফােত (১৮৯০-১৯৬০) েমুে সমাজ ভাষারবজ্ঞাননি উপি নানান েবে প্রলনেন। 
১৯৬২ সানল নবম আন্তজতারর্ক ভাষারবদ্ সনেলনন উইরলয়াম ব্রাইট (১৯২৮–২০০৬) ও এ. প্রক. িামানুজ (১৯২৯-
১৯৯৩) ভাষারবজ্ঞাননি প্রিনত্র্ েেম সােতকভানব Socio Linguistic ৈব্দরট বযবহাি কনিন। International 
Encyclopedia of Linguistics -এ সমাজ ভাষারবজ্ঞাননি সাংজ্ঞায় বলা হনয়নে – 

“The sociology of language is potentially a huge area, encompassing the full range of 
relation between language and society”২  

 ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্য সমাজ ভাষারবজ্ঞাননি সনঙ্গ ওর্নোর্ ভানব জরড়র্। ভাষা ববরিত্র্য সম্পনকত 
উইরলয়াম ব্রাইট বনলনেন– 

“…linguistic DIVERSITY is precisely the subject-matter of sociolinguistic.”৩        

একই সমনয়ি স্থান পরিবর্তননি ফনল ভাষাি পরিবর্তন বা ববরিত্র্য লি কিা যায়। এই পরিবর্তন একরট 
রনরদ্তষ্ট ভাষা বা রভন্ন রভন্ন ভাষাি প্রিনত্র্ সাংগরঠর্ হনর্ পানি। দু্রট স্থাননি দূ্িত্ব যর্ কম হনব প্রসই দু্রট স্থাননি মনধয 
ভাষাি ববরিত্র্য র্র্ কম হনব। রবপিীর্ ভানব স্থাননি দূ্িত্ব যর্ বাড়নব ভাষাি ববরিত্র্য র্র্ প্রবরৈ মাত্র্ায় পরিলরির্ 
হনব। আি এই ববরিনত্র্যি কািি হল ভাষায় রবনৈষ রকেু পরিবর্তন (একরট রনরদ্তষ্ট ভাষাি প্রিনত্র্) বা সমূ্পিত ভাষাি 
বদ্ল (রভন্ন রভন্ন ভাষাি প্রিনত্র্)। সময় রস্থি ধনি স্থাননি দূ্িত্ব বৃরদ্ধ বা হ্রানসি সনঙ্গ ভাষা পরিবর্তননি সমানুপারর্ক 
সম্পকত। 

ভাষা পরিবর্তন = LS (Language shift), [িল = V (Variable)] 
স্থাননি দূ্িত্ব = LD (Location Distance), [িল = V (Variable)] 
সময় = T (Time) [ধ্রুবক = C (Constant)] 
সুর্িাাং, স্থাননি দূ্িত্ব (LD) ও ভাষা পরিবর্তননক (LS) আমিা এভানব রলেনর্ পারি– 
LD∝LS 

একই সমনয় বাংলা ভাষাি প্রিনত্র্ স্থান পরিবর্তনন আমিা রবরভন্ন আঞ্চরলক উপভাষা (Regional dialect) 
পাই। বাাংলা আঞ্চরলক উপভাষাি প্রয রভন্নর্া িনয়নে র্া জজত আব্রাহাম িীয়াসতন (১৮৫১-১৯৪১) র্ােঁি Linguistic 
survey of india’ বইরটনর্ রু্লনামূলক একরট উদ্াহিনিি মাধযনম েুব সুন্দি ভানব বুরিনয়নেন-  

ক) িাঢ়ী - “র্েন পুত্র্ র্ােঁহানক করহল রপর্া আরম ধেত রবরুদ্ধািিি করিয়া আপনাি িনি পাপী হইয়ারে।”৪  

L3 

T1 

 

LS 

LD 
স্থাননি 
দু্িত্ব 

T2 

T3 

T4 

T5 

L1 L2 L4 L5 

ভাষাি পরিবর্তন (LS) 
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ে) কামরূপী- “োওয়া বানপাক  কইল  মুেঁই ভারি প্রদ্াষ ঘাইট কইর নিােঁ, মুেঁই আি প্রর্ামাি োওয়াি জুরেল  
প্রনায়াও।”৫  

গ) িাড়েন্ডী- “র্েন উহাি প্রবটা বনেক, বাপ প্রহ আরম ভগমাননি ঠােঁই ও রু্মাি ঠােঁই গুনা কনিরে রু্মাি প্রবটা 
বল বাি আরম প্রযাগ গী লই।” ৬  
ঘ) বনিন্দ্রী- “র্েুন প্রসই প্রেলযা বাবাক  কহ নল, বাবা, হারম সনিানগি কানে আি প্রর্াি নজনি পাপ কি যারে, 
হারম প্রর্াি আি পুৎ প্রহাবাি লানয়ক  প্রলারহ।” ৭  
ঙ) বঙ্গালী- “োওয়াল বকনলা, বাবা, আরম প্রর্ামাি প্রিােেুি উপুি ঈশ্বনিি কানে পাপ প্রকািরি, প্রর্ামাি োওয়াল  
হওননি আরম যুইরগগ না।” ৮  

 উপরিউি উদ্াহিিগুরলনর্ বাাংলা ভাষা বযবহািকািী রবরভন্ন অঞ্চনলি মনধয ভাষাি রূপর্ারেক ও ধ্বরনর্ারেক প্রয 
পােতকয িনয়নে র্া ফুনট উনঠনে। েসঙ্গর্ উনেেয প্রয, আঞ্চরলক উপভাষা হল ভাষাি কেয রূপ। কেয আঞ্চরলক উপভাষা 
আমিা প্রলোি প্রিনত্র্ বযবহাি করি না, প্রসনিনত্র্ ভাষাি রৈষ্ট রূপ বযবহৃর্ হয়। র্নব বযরর্ক্রমও িনয়নে, প্রযমন– রকেু 
রকেু সারহনর্য আঞ্চরলক উপভাষাি বযবহাি পরিলরির্ হয়। মারনক বনন্দযাপাধযানয়ি পদ্মানদ্ীি মারি উপনযাস এনিনত্র্ 
উনেেনযাগয। উপনযানস বঙ্গালী উপভাষাি সােতক েনয়াগ লিনীয়–  

“রকবা কমু েুড়? আহুক, রজগাইও। প্রহানসন রময়া োইড়া রদ্বাি পানি, ও রননজ আইবাি পানি, না রজগাইয়া 
রন কয়ন যায়?”৯  

সামারজক নানান রবনযাস, স্তি ও প্রেরি ইর্যারদ্ অনুসানিও ভাষাি পরিবর্তন বা ভাষা ববরিত্র্য পরিলরির্ হয়। সামারজক 
নানা সূিনকি রভরিনর্ সমাজ উপভাষা (Socio dialect) সৃরষ্ট হয়। সমাজ উপভাষা সমাজ ভাষারবজ্ঞাননি (Socio 
Linguistic) অাংৈ রহসানব স্বীকৃর্ প্রযোনন ভাষাি রলরের্ রূনপি প্রেনক কেয রূপনক প্রবরৈ গুরুত্ব েদ্ান কিা হয়। 
সমাজ উপভাষায় ভাষা পরিবর্তননি রবরভন্ন সূিকগুরল হল– ক) রৈিা, ে) প্রপৈা, গ) বয়স, ঘ) রলঙ্গ, ঙ) ধমত, ি) প্রেরি।  
 
 রৈিা-ি সানে মানুনষি ভাষা বযবহানিি রনরবড় সম্পকত। রৈরির্ বা উচ্চ রৈরির্ মানুনষি সনঙ্গ রনিিি 
মানুনষি ভাষা বযবহানিি রবস্তি পােতকয িনয়নে। এই পােতকয উচ্চািিগর্, ৈব্দিয়ন রকাংবা বানকযি আন্বরয়ক গঠননি 
প্রিনত্র্ হনর্ পানি। প্রযমন, একই কো দু্জন মানুষ দু্’ভানব বযি কিনর্ পানিন– 

রৈরির্ মানুনষি প্রিনত্র্ → প্রেনলটা একদ্ম সু্কনল প্রযনর্ িায় না। 
রনিিি মানুনষি প্রিনত্র্ → োওলটা এনেনি ইসু্করল প্রযরর্ িায় না। 

উি বাকয দু্রট প্রদ্েনলই আমিা সাধািিভানব ধািিা কিনর্ পারি প্রয, বাকয দু্রটি পশ্চানর্ বযরিি রৈিাগর্ প্রযাগযর্া 
কাযতকিী ভূরমকা পালন কিনে। রৈরির্ মানুনষি রৈষ্ট ভাষা বা মানয ভাষা (Standard Language) বযবহানিি েবির্া 
প্রবরৈ রকন্তু রনিিি বযরিি ভাষায় আঞ্চরলকর্া ধিা পনড়। একই রবষয় বযি কিবাি প্রিনত্র্ একজননি প্রেনক অনয 
জননি ভাষা পরিবরর্তর্ হনয় যানে। এই পরিবর্তন ধ্বরনর্ারেক ও রূপর্ারেক উভয় স্তনিই সাংঘরটর্ হনর্ পানি।  
  

ভাষা পরিবর্তন বা ভাষা ববরিনত্র্যি অনযর্ম আি একরট কািি হল প্রপৈা। প্রপৈা পরিবর্তননি ফনল মানুনষি 
ভাষা বযবহানিও পরিবর্তন আনস। অননক সময় রভন্ন রভন্ন প্রপৈাি মানুনষি কো বলাি ভরঙ্গ রকাংবা ৈব্দ বযবহাি অেবা 
বানকযি আন্বরয়ক গঠন রভন্ন রভন্ন েকৃরর্ি হয়। প্রপৈাি সানে উপলিয (Setting) সাংযুি কিনল রবষয়রট আিও স্পষ্ট 
হয়। উপলিয অনুসানি ভাষা িীরর্ি পরিবর্তননক প্রিরজস্টাি (Register) বলা হয়। প্রপৈা রভরিক রকেু সমাজ উপভাষাি 
উদ্াহিি হল–  
ক) রৈিনকি ভাষা- কাল সকনল কপালকুণ্ডলা পনড় আসনব। আরম একটা পিীিা প্রনব প্রর্ামানদ্ি।  
ে) ডািানিি ভাষা - আপার্র্ এেন এই ঔষুধ গুনলা িলুক। ১৫ রদ্ন পি প্রেরিপৈন আি রিনপাটতগুনলা রননয় আবাি 
আসনবন। 
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গ) িারষি ভাষা - ইবেি বষযায় রুয়ানু ভানলা হনবনন মরন হরে, রক বনলন প্রৈর্ল দ্াদ্া? 
ঘ) হকানিি ভাষা - কুরড় টাকা কুরড় টাকা কুরড় টাকা… হনিক মাল কুরড় টাকা… যা প্রননবন কুরড় টাকা… 
ঙ) প্রিরডও সঞ্চালনকি ভাষা - আপনানদ্ি সনঙ্গ িনয়রে আরম আি. প্রজ রিয়া আি আরম আি. প্রজ জয়।   
ি) পরিিারিকাি ভাষা – রগরন্নমা, দ্াদ্াবাবু আপনানি ডাকরর্নে। 
 

রৈিা বা প্রপৈাি মনর্াই বয়স, রলঙ্গ, ধমত ও প্রেরিি রভরিনর্ও ভাষা পরিবরর্তর্ হয়। বয়স অনুসানি বািন 
ভরঙ্গি রবনৈষ পরিবর্তন প্রদ্ো যায়। ৈব্দ বযবহাি ও বানকযি গঠন বয়স অনুসানি রভন্ন রভন্ন হয়। বয়স বাড়াি সানে 
সানে মানুনষি ৈব্দভাণ্ডািও প্রযমন বৃরদ্ধ পায় প্রর্মরন বানকযি গঠনও সুসঙ্গর্ হয়। স্বভারবক ভানবই বয়নসি সানে ভাষা 
বযবহানিি দৃ্রষ্টিাহয পরিবর্তন ঘনট। প্রযমন রৈশুি ভাষা লি কিনল প্রদ্েনর্ পাই রৈশুিা যেন কো বলনর্ প্রৈনে র্েন 
েেনম রকেু একক ৈব্দ র্ািপি প্রোট প্রোট বাকয ও ক্রমান্বনয় দ্ীঘত বাকয বযবহাি কনি।  

সার্ প্রেনক দ্ৈ মানসি রৈশু – বা-বা, মা-মা, প্রজ-প্রজ ইর্যারদ্ 
এক প্রেনক প্রদ্ড় বেনিি রৈশু – বাবা গাই (গারড়)।  
দু্ই প্রেনক আড়াই বেনিি রৈশু – আরম গারড় িনবা।  
 
 রলঙ্গ অনুসানি ভাষা ববরিনত্র্যি কািনি সমানজ নািীি ভাষা ও পুরুনষি ভাষানক আমিা রবনৈষ রকেু ববরৈনষ্টযি 

রভরিনর্ পৃেক পৃেক ভানব রিরির্ কিনর্ পারি। একই কো বলাি প্রিনত্র্ অননক সময় নািী ও পুরুনষি ৈব্দিয়ন বা 
বানকযি গঠন রভন্ন রভন্ন েকৃরর্ি হয়, প্রয কািনি এনকি ভাষা প্রেনক অননযি ভাষা পরিবরর্তর্ হনয় যায়। উদ্াহিি স্বরূপ 
বলা যায়– 

নািীি প্রিনত্র্ – রটরভটা অফ কনিা নানগা। 
পুরুনষি প্রিনত্র্ – রটরভটা অফ কনিা।  
 
ধমত অনুসানি ভাষাি পরিবর্তন বলনর্ মূলর্ ৈব্দ বযবহানিি রভন্নর্ানক প্রবািায়। ধমত অনুসানি অননক সময় 

বানকয রবনৈষ রকেু ৈব্দ বযবহানি েনভদ্ সৃরষ্ট হয়। প্রযমন, আত্মীয়র্া বািক ৈব্দ, নামকিি, সম্ভাষি, ধমতীয় ৈব্দ ইর্যারদ্। 
একই অেত েকাৈক রহনু্দ ধমতালম্বী ও মুসরলম ধমতালম্বী বযরিি ৈব্দিয়ননি রদ্নক লি কিনল রবষয়রট আিও স্পষ্ট হয় 
– 

 রহনু্দ ধমত↓ ইসলাম ধমত ↓ 

বযবহৃর্ ৈব্দ 
 

নমস্কাি আসসালামু আলাইকুম 
ঈশ্বি আো 
োেতনা প্রদ্ায়া 

 
উপরিউি সূিক গুরলি নযায় সমাজ উপভাষা পরিবর্তনন বা ববরিনত্র্যি প্রিনত্র্ প্রেরি একরট গুরুত্বপূিত উপাদ্ান। 

বৃরি এবাং রবি এনিনত্র্ কাযতকিী ভূরমকা পালন কনি। বৃরি অেতাৎ প্রপৈা এবাং রবি অেতাৎ অেত অনুসানি সামারজক 
অবস্থান অননকাাংনৈ বযরিি ভাষানক রনয়ন্ত্রি কনি। প্রেরিি সানে বযরিি জারর্গর্ পরিিয়ও সম্পরকতর্। প্রেরিগর্ 
কািনিই সমানজি উচ্চরবি স্তনিি মানুনষি সানে রনম্নরবি স্তনিি মানুনষি ভাষাগর্ বযবধান সৃরষ্ট হয়। েসঙ্গর্ উনেেয 
বযরিি প্রেরিগর্ পরিিনয়ি সানে উপরিউি সূিকগুরলি (রৈিা, প্রপৈা, বয়স, রলঙ্গ, ধমত) ের্যি সম্বে িনয়নে। পৃেক 
পৃেক সূিকগুরল একরত্র্র্ কিনল প্রেরিগর্ উপভাষা পাওয়া যায়।  
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L3 

T1 

 

 ভাষা পরিবর্তন (LS) 

LD 

স্থাননি  

   দিূত্ব 

T2 

T3 

T4 

T5 

L1 L2 L4 L5 

ঐরর্হারসক ভাষারবজ্ঞাননি রনরিনে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্য:  
এর্িি সমাজ ভাষারবজ্ঞান রদ্নয় ভাষা পরিবর্তন বা ভাষা ববরিত্র্যনক আনলািনা কিা হল। এবাি ঐরর্হারসক 

ভাষারবজ্ঞাননি (Historical Linguistic) সানপনি ভাষা পরিবর্তন বা ভাষা ববরিত্র্যনক প্রদ্েবাি প্রিষ্টা কিব। ঐরর্হারসক 
ভাষারবজ্ঞাননি অপি নাম কালানুক্ররমক ভাষারবজ্ঞান (Diachronic Linguistic)। কালানুক্ররমক ভাষারবজ্ঞান সম্পনকত 
অধযাপক সুনন্দনকুমাি প্রসন র্ােঁি ইনন্দা-ইউনিাপীয় ভাষারবজ্ঞান বইরটনর্ বনলনেন– 

“সমনয়ি বযবধানন ভাষাি গঠন কীভানব পানে যায় র্া কালানুক্ররমক ভাষারবজ্ঞাননি েধান পরিরধ।”১০  
ঐরর্হারসক ভাষারবজ্ঞানন সমনয়ি রববর্তনন ভাষাি রববর্তনক পযতানলািনা কিা হয়। ভাষা ও সময় সম্পনকত 

রবরৈষ্ট ভাষারবজ্ঞানী পরবত্র্ সিকানিি মন্তবয অনুধাবননযাগয– 
“…ভাষা আি সময় সমবাহী, সমারভমুেী।… সময় বদ্লাননাি সনঙ্গ সনঙ্গ মানুনষি রনরদ্তষ্ট ভাষাও বদ্লায়।”১১ 

সময় যর্ বাড়নব ভাষাি পরিবর্তনও র্র্ দৃ্ঢ় হনব। সুর্িাাং বলা যায় সমনয়ি সানে ভাষা পরিবর্তননি 
সমানুপারর্ক সম্পকত। 

ভাষা পরিবর্তন = LS (Language shift), [িল = V (Variable)] 
সময় = T (Time) [িল = V (Variable)] 
স্থান = Location (L), [ধ্রুবক = C (Constant)] 
সুর্িাাং সমনয়ি পরিবর্তন ও ভাষা পরিবর্তননক আমিা এ ভানব রলেনর্ পারি, 
T∝LS    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
সমনয়ি পরিবর্তননি ফনল ভাষায় ধ্বরনর্ারেক, ৈব্দােতর্ারেক বা আন্বরয়ক পরিবর্তন সাংঘরটর্ হনর্ পানি। 

কাল পিম্পিায় িাি িকনমি ধ্বরন পরিবর্তন সাংগরঠর্ হয়, ক) ধ্বরনি আগম, ে) ধ্বরনি প্রলাপ, গ) ধ্বরনি রূপান্তিি, 
ঘ) ধ্বরনি রবপযতাস। 

মূল ধ্বরন পরিবরর্তর্ ধ্বরন ধ্বরনি পরিবর্তন 
প্রবঞ্চ প্রবরঞ্চ [ই-এি আগমন ঘনটনে] ধ্বরনি আগম 
সরহ সই [ হ প্রলাপ প্রপনয়নে] ধ্বরনি প্রলাপ 
কাকা কাকু [ আ-কাি উ-কানি রূপান্তরির্ হনয়নে] ধ্বরনি রূপান্তিি 
মুকুট মুটুক [ ক এবাং ট-এি পািস্পরিক স্থান পরিবর্তন ঘনটনে] ধ্বরনি রবপযতাস 
েসঙ্গর্ উনেেয, দ্ীঘত কালানুক্ররমক সমনয়ি রনরিনে প্রযমন ধ্বরন পরিবর্তন ঘটনর্ পানি প্রর্মরন সমকানলও 

ধ্বরন পরিবর্তন ঘটনর্ পানি। র্নব সমকানল ধ্বরন পরিবর্তন অননকাাংনৈ বযরি রনভতি। সমনয়ি সানে সানে শুধুমাত্র্ 
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ধ্বরনর্ারেকই নয়, ৈব্দােতর্ারেক পরিবর্তনও সাংগরঠর্ হয়। ৈব্দার্ারেক বা অেতগর্ পরিবর্তন মূলর্ পােঁি েকাি– ক) 
অনেতি েসািি, ে) অনেতি সাংনকািন, গ) অনেতি উন্নরর্, ঘ) অনেতি অবনরর্, ঙ) অনেতি সাংনেষ। 

 
মূল ৈব্দ পূবত অেত বর্তমান অেত ভাষাগর্ পরিবর্তন 

কারল 
কানলা িনঙি র্িল 

পদ্ােত 
প্রয প্রকাননা প্রলোি কারল অনেতি েসািি 

অন্ন প্রয প্রকাননা োদ্য দ্রবয ভার্ অনেতি সাংনকািন 

প্রভাগ োদ্যসামিী 
প্রদ্বর্াি উনেৈয প্রয োদ্য সামিী রননবদ্ন কিা 

হয় 
অনেতি উন্নরর্ 

মহাজন মহৎ বযরি সুদ্-প্রোি বযরি অনেতি অবনরর্ 
সনন্দৈ সাংবাদ্ রমষ্টান্ন অনেতি সাংনেষ 

 
দ্ীঘত সমনয়ি বযবধানন ভাষাি দৃ্রষ্টিাহয আন্বরয়ক পরিবর্তনও পরিরলরির্ হয়। যা অননক সময় ভাষায় নরু্ন 

সাংরূপ সৃরষ্ট কনি। ফনল মূল ভাষা প্রেনক সৃষ্ট নরু্ন ভাষা িীরর্নক সামরয়ক দৃ্রষ্টনর্ রভন্ন ভাষা বনল ভ্রম হয়। প্রযমন– 
িযতাপনদ্ি ভাষা ও বর্তমান বাাংলা ভাষা সামরয়ক দৃ্রষ্টনর্ রভন্ন ভাষা বনল মনন হনলও দু্ই-ই বাাংলা ভাষা।  

িযতাপনদ্ি ভাষা – “রর্রনএেঁ পানটেঁ লানগরল প্রি অিহ কসি ঘি গাজই।” ১২  
িরু্িনঙ্গি ভাষা – “গুহাি মনধয অননকগুরল কামিা।” ১৩  
উি উদ্াহিি দু্রটি মনধয একরট োিীন বাাংলা ভাষা ও একরট আধুরনক বাাংলা ভাষাি উদ্াহিি। সমনয়ি 

বযবধানন বানকয দু্রটনর্ আন্বরয়ক পরিবর্তন রবনৈষভানব লিনীয়। বানকযি আন্বরয়ক গঠনসজ্জা ও র্াি পরিবর্তন রবসৃ্তর্ 
পরিসনি পিবর্তী পবত সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষা রবজ্ঞান অাংনৈ আনলািনা কিায় এোনন আি র্া পুনরুি কিলাম না।  

 
সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞাননি রনরিনে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্য:  
 ভাষা পরিবর্তন আনলািনাি আধুরনক ভাষারবজ্ঞাননি অনযর্ম একরট ধািা হল সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞান 
(Transformative Generative Grammar)। সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞানন কেয ভাষানক অরধগঠন (Surface Structure) 
রহসানব ধিা হয়। আি েনর্যক রনরদ্তষ্ট অরধগঠন যুি বানকযি একরট রনরদ্তষ্ট অনধাগঠন (Deep Structure) োনক। 
অনধাগঠন অেতাৎ আদ্ৈত গঠনযুি বাকয। সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞাননি সাংজ্ঞায় েেযার্ ভাষারবজ্ঞানী উদ্য়কুমাি 
িক্রবর্তী বনলনেন –  

“অনধাগঠন প্রেনক অরধগঠনন বাকয রনমতাি-পদ্ধরর্নক বাকয সঞ্জনন (Generation) বলা হয়। বাকয সঞ্জরনর্ 
হবাি সময় প্রবৈ রকেু পরিবর্তন ঘনট। এই পরিবর্তননক Transformation বা বাকয সাংবর্তন বনল।”১৪ 

  েসঙ্গর্ উনেেয বাকয সঞ্জনননি ফনল আদ্ৈত বাকয পরিবরর্তর্ হনয় উপরির্নলি রবরভন্ন বাকয রনরমতর্ হয়। 
সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞানন ভাষাি পরিবর্তন বলনর্ মূলর্ বাকযনক আদ্ৈত গঠন প্রেনক অরধগঠনন পরিবরর্তর্ হওয়ানক 
প্রবািায়। সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞানন বানকযি আন্বরয়ক গঠন আনলািনাি সময় অরধগঠননি বাকযনক সবতদ্া অনধাগঠনন 
পরিবরর্তর্ বা রূপান্তরির্ কিা হয়। কো বলাি সময় আদ্ৈত গঠনযুি বানকযি িাি ধিনিি পরিবর্তন ঘনট, যো– ক) 
সাংনযাজন(Addition) ে) রবনলাপন(Deletion) গ) রূপান্তিি(Substitution) ঘ) রবপযতাস(Extraposition) 
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ক) সাংনযাজন – আরম এেন রুরট োব > আরম এেন মাাংস রদ্নয় রুরট োব। 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ে) রবনলাপন – আরমও প্রর্ামানদ্ি সানে যাব > আরমও যাব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s 

NP VP 

NP V AUX 

Deep Structure: 

N 

আরম 

N 

এেন 

N 

রুরট 

V 

োব 

Surface Structure: আরম এেন মাাংস রদ্নয় রুরট োব 

s 

NP VP 

NP V AUX 

Deep Structure: 

 N 

আরিও 

N 

তর্ািানদি 

 

N 

সানে 

V 

যাব 

Surface Structure:  আরমও যাব  
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গ) রূপান্তিি – আপরন আপনাি বারড়ি রঠকানাটা রদ্ন > আপনাি বাসাি রঠকানাটা রদ্ন।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ঘ) রবপযতাস – আরম এেন প্রেলনর্ যাব > প্রেলনর্ যাব আরম এেন।  

 উপরিউি উদ্াহিিগুরলনর্ বানকযি আদ্ৈত রূপ পরিবরর্তর্ হবাি কািিগুরল ক্রমান্বনয় উনেে কিা হল, নরু্ন 
উপাদ্ান সাংনযাজন (মাাংস রদ্নয়), বাকয গঠননি নূনযর্ম েধান উপাদ্ান অাংনৈি উপাদ্ান রবনয়াজন (প্রর্ামানদ্ি সানে), 
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উপাদ্াননি রূপান্তিি (বাসা>বারড়) ও উপাদ্াননি স্থানান্তিন (আরম এেন প্রেলনর্ যাব> প্রেলনর্ যাব আরম এেন)। 
সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞাননি অনযর্ম েধান েবিা প্রনায়াম িমরস্ক ১৯৮১ সানল র্ােঁি P & P র্নে অনধাগঠন প্রেনক অরধগঠননি 
প্রয প্রকাননা বদ্লনক α (alpha) movement বনলনেন। প্রয প্রকাননা উপাদ্ান প্রেরিি প্রয প্রকাননা উপাদ্ানই হল– আলফা 
(α)। সুর্িাাং, সাংবর্তনী সঞ্জননী ভাষারবজ্ঞানন আদ্ৈত বাকয পরিবর্তননি কািি রহসানব α-movement-প্রক একক ভানব 
উনেে কিা যায়।  
 
বৈলীরবজ্ঞাননি রনরিনে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্য:  
 বৈলীরবজ্ঞাননি মাধযনম আমিা সারহনর্য ভাষাগর্ পরিবর্তন বা ববরিত্র্যনক রবনেষি কিনর্ পারি। বৈলীরবজ্ঞাননি 
মূল অভোয় হল, কী বলা হল আি রকভানবই বা বলা হল র্াি রনরবড় আনলািনা। আি কীভানব বলা হল র্া আনলািনা 
কিনর্ প্রগনলই োিনম্ভ ভাষািীরর্ি অনুসঙ্গ িনল আনস। সারহনর্য সাংরূপ, প্রলেক, রবষয়, িরিত্র্ ইর্যারদ্ অনুসানি ভাষা 
সর্র্ পরিবর্তনৈীল। আি এই পরিবর্তনই সারহনর্যি ভাষানক ববরিত্র্যময় ও বিতময় কনি প্রর্ানল। সারহনর্যি ভাষা 
ববরিত্র্য সম্পনকত টানতানিি মন্তবয এনিনত্র্ েরিধাননযাগয –  

“Stylistic…concentrates on variation on the use of language with special attention to 
the most conscious and complex uses in literature.” ১৫  
সারহনর্য রভন্ন রভন্ন সাংরূপ (গল্প, করবর্া, উপনযাস, প্রোটগল্প, নাটক) অনুসানি ভাষািীরর্ি বদ্ল ঘনট। গনদ্যি 

ভাষা ও পনদ্যি ভাষা পােতকয সম্পনকত Ian Mukarovsky রবিুযরর্বাদ্ র্ে (Daviation Theory) উত্থাপন কনিন। 
বাাংলা আদ্ৈত বানকযি গঠনগর্ উপাদ্ান ও র্াি ক্রম হল– কর্তা-কমত-রক্রয়া। রকন্তু করবর্াি প্রিনত্র্ বানকযি এই গঠনগর্ 
উপাদ্ান বা র্াি ক্রম সবতদ্া অনুসৃর্ হয় না ফনল আদ্ৈত গঠন প্রেনক রবিুযরর্ি সৃরষ্ট হয়। এই রবিুযরর্ করবর্াি ভাষানক 
েন্দময় ও শ্রুরর্মধুি কনি প্রর্ানল। প্রযমন– “আকানৈ উনঠনে কানস্তি মনর্া িােঁদ্ ”১৬ (কমত-রক্রয়া-কর্তা) >কানস্তি মনর্া 
িােঁদ্ আকানৈ উনঠনে (কর্তা-কমত-রক্রয়া)। “অবনহলা ক’প্রি আরম প্রদ্রেয়ারে প্রমনয়মানুনষনি” ১৭ (কমত-কর্তা-রক্রয়া) > আরম 
অবনহলা কনি প্রমনয়মানুনষনি প্রদ্রেয়ারে (কর্তা-কমত-রক্রয়া)  

বৈলীগর্ রদ্ক প্রেনক ভাষা পরিবর্তননি অনযর্ম আি একরট কািি হল– রনভাষা অেতাৎ বযরিি রননজস্ব কো 
বলাি ধিি। েনর্যক প্রলেনকিই রনরদ্তষ্ট বািন ভরঙ্গ োনক যা একজননি ভাষা প্রেনক অননযি ভাষানক পৃেকভানব রিননর্ 
সহায়র্া কনি। প্রয কািনি আমিা িবীন্দ্রনাে ঠাকুনিি প্রলো বা জীবনানন্দ দ্ানৈি প্রলোনক পৃেক ভানব রিননর্ পারি।  

পরিনৈনষ সমি আনলািনাি রভরিনর্ বলনর্ পারি, ভাষারবজ্ঞান িিতায় ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্যনক রনরদ্তষ্ট 
একটা কাঠানমায় আবদ্ধ না প্রিনে রভন্ন রভন্ন দৃ্রষ্টনকান প্রেনক রভন্ন রভন্ন র্নেি আনলানক রবষয়রটনক যোেতভাব উপস্থাপন 
কিা যায়। র্াই ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা ববরিত্র্য একাধানি প্রকন্দ্রীয় ভাষারবজ্ঞান অনযরদ্নক পরিমণ্ডলীয় ভাষারবজ্ঞাননি 
অাংৈ। েবে িিনাি সীরমর্ পরিসি হওয়াি কািনি সাংরিপ্ত আকানি আনলািয েবনে ভাষারবজ্ঞাননি মূল কনয়করট 
ধািাি সানপনি রবষয়রটনক উপস্থাপন কিা হল। র্নব উি রবষয়রট ভাষারবজ্ঞাননি অনযানয আিও রকেু ধািাি সানপনিও 
আনলািনাি কিা যানর্ পানি।   
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