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প্রত্যয়ন পত্র 

 

 

আমি নামিিা বেগি এই ির্িে প্রত্যয়ন করমি বে, এই গর্েষণা অমিিন্দিেমি িাষামেজ্ঞান মেিাগ, ঢাকা মেশ্বমেদ্যালয়  

অধীর্ন আিার এিমিল গর্েষণার অংশ মির্ির্ে উপস্থামপত্ িল। এমি একমি বিৌমলক গর্েষণা অমিিন্দিে। এই 

গর্েষণা অমিিন্দিেমি পূণোঙ্গ ো আংমশকিার্ে বকাথাও উপস্থামপত্ ো প্রকামশত্ িয়মন।  
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অনুিমত্ পত্র 

 

 

আমি এই ির্িে ব াষণা করমি বে, নামিিা বেগি এর এিমিল গর্েষণা অমিিন্দিে িাাঁওত্ামল মশশুদের মিত্ীয় িাষা 
অর্েন: িিার্িাষাত্ামিক পেোর্লাচনা একমি বিৌমলক রচনা। বি আিার ত্িােধার্ন ত্ার গর্েষণা কােেমি িম্পন্ন 

কর্রর্ি। আিার র্ানা ির্ত্ ত্ার এই অমিিন্দিেমি অনয বকার্না প্রমত্ষ্ঠার্ন (মশক্ষা-িম্বন্ধনীয়) উপস্থামপত্ িয় মন।  

আমি আর্রা ব াষণা মদ্মি বে আমি এই অমিিন্দিেমি অনুপুঙ্খ পর্েমি এেং িাষামেজ্ঞান মেিাগ, ঢাকা মেশ্বমেদ্যালর্য় 

র্িা বদ্োর ির্ত্া ির্তাষর্নক ির্ন করমি।  
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কৃতজ্ঞতা 

 

প্রথমেই েহান সৃষ্টিকততার কামে অমেষ কৃতজ্ঞতা জানাষ্টি যে দীর্ত ষ্টতন বের ধমর কাজ করার পর এই অষ্টিসন্দিতষ্টি 

আোর একক গমবষণা ষ্টহমসমব প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টনকিামব স্বীকৃত হমত োমি, এেন একষ্টি েহূমতত ষ্টকেু োনুমষর ষ্টনরষ্টবষ্টিন্ন 

সহমোষ্টগতার কথা উমেখ করমত চাই। এমেমে সবতামে অমেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আোর শ্রমেয় ষ্টেেক ও তত্ত্বাবধায়ক 

অধ্যাপক ষ্টসকদার েমনায়ার েুমেতদ যক। সযার এর সহমোষ্টগতা োড়া আোর অষ্টিসন্দিত রচনার কাজষ্টি সম্পন্ন হমতা 

না। ষ্টবমেষ কমর োঠ পেতাময় যোগামোমগ ষ্টতষ্টন বিবিন্নিামব আোমক সহয়তা কমরমেন, এোড়াও বযষ্টিগত সংেহ 

যথমক আোর প্রময়াজন অনুসামর েন্থ ষ্টদময় সহমোষ্টগতা কমরমেন, উৎসাষ্টহত কমরমেন এবং েত্ন সহকামর আোর 

অষ্টিসন্দিতষ্টি যদমখ িুলত্রুষ্টি সংমোধন কমর ষ্টনমদতেনা ষ্টদময়মেন। এোড়া আোর ষ্টবিামগর যচয়ারেযান ড. সসয়দ 

োহষ্টরয়ার রহোন সযার প্রোসষ্টনকিামব নানা সেময় হাত বাষ্টড়ময় ষ্টদময়মেন। এেষ্টিল প্রথে পমবত যকাসত ষ্টেেক জনাব 

গুলোন আরা যবগে েযাডাে ক্লাস চলা কামল নানা িামব আোমক পরােেত ষ্টদময় সহমোষ্টগতা কমরমেন। তামদর 

উিয়মকই জানাই আোর অমেষ শ্রো ও কৃতজ্ঞতা। 

োঠ পেতাময় কাজ করমত ষ্টগময় োমদর সহমোষ্টগতা যপময়ষ্টে োমদর তারা হমলন সের োইমকল সমরন ও আোর 

অেজসে রাজোহী ষ্টবশ্বষ্টবদযালময়র প্রািন ষ্টেেক সুবণতা সরকার ও োহীনুর নাবগিস। োমদর োড়া প্রতযন্ত সাাঁওতাষ্টল 

োমে ষ্টগময় উপাত্ত সংেহ করা আোর জনয দূরহ বযাপার হত। এোড়া এই তাবিকায় আর া  রয়রেন সাাঁওতাল 

সম্প্রদাময়র অসংখয োনুষ, োরা তামদর আষ্টতমথয়তা ও িামলাবাসার বন্ধমন আোমক কৃতজ্ঞ কমর যরমখমেন। 

বাংলামদে এষ্টেয়াষ্টিক যসাসাইষ্টির গমবষণা বৃষ্টি আোর োঠ-পেতাময়র কাজমক কমরমে অনুপ্রাষ্টণত ও গষ্টতেীল। আোর 

কামজর প্রথে স্বীকৃষ্টত প্রদামনর জনয তামদর (কতৃতপে) কামে জানাই আোর অপষ্টরসীে কৃতজ্ঞতা।  

আোর অষ্টিসন্দিত রচনার কামজ আষ্টে আোর বযষ্টিগত সংেমহ থাকা েন্থ োড়াও ষ্টবষ্টিন্ন েন্থাগামরর েন্থ বযবহার 

কমরষ্টে। এর েমধয ঢাকা ষ্টবশ্বষ্টবদযালয় যকন্দ্রীয় েন্থাগার , আন্তজতাষ্টতক োতৃিাষা ইনষ্টিষ্টিউি েন্থাগার,  নবাব িয়জুন্নসা 

যচৌধুরানী োেীষ্টনবাস-ঢা.ষ্টব েন্থাগার, গমবষণা ও উন্নয়ন কামলকষ্টিি (আরষ্টডষ্টস) েন্থাগার, পাবষ্টলক লাইমেষ্টর ও 

অনলাইন উৎস বযবহার কমরষ্টে। তাই গ্রন্থাগা  সংষ্টিি কতৃতপেমকও জানাই আোর ষ্টবমেষ ধনযবাদ। সবতমেষ আোর 

বাবা, ো ও িাইমদর কামে আষ্টে অমেষ কৃতজ্ঞ তামদর অকৃষ্টেে িালবাসা ও আোমক আোর অষ্টিসন্দিতষ্টি সম্পন্ন 

করার অনুকূল পষ্টরমবে সৃষ্টি কমর যদয়ার জনয। 

 
নাষ্টসো যবগে 
এে.ষ্টিল গমবষক (িাষাষ্টবজ্ঞান ষ্টবিাগ), ঢাকা ষ্টবশ্বষ্টবদযালয়।     
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সার-সংমেপ 

 

সাাঁওতাল জনমগাষ্ঠী বাংলামদমের সেতমলর একবি উরেখর াগয আষ্টদবাসী বা েুদ্রনৃমগাষ্ঠী। বাংলামদমে বসবাসরত 

সাাঁওতালমদর রময়মে ষ্টনজস্ব িাষা ও সংসৃ্কবত। তামদর িাষার নাে সাাঁওতাষ্টল িাষা। সাাঁওতালমদর িাষা উপেহামদমের 

প্রাচীনতে িাষাগুমলার একষ্টি। এই িাষার িাষী বাংলামদেসহ িারত ও যনপামল বসবাস কমর। বাংলামদমে 

সাাঁওতালমদর আগেন র্মি ঔপমনমবষ্টেক আেমলই, বিরেষত যপোগত কারমণ, যসই যথমকই তারা বাংলামদমের 

কময়কষ্টি যজলায় ষ্টবমেষ কমর উিরবমে বসবাস কমর আসমেন। সরকাষ্টর ষ্টহমসব েমত বাংলামদমে সাাঁওতাল সংখযা 

দুই লক্ষাষ্টধক (২০১১)। প্রকৃতপমে এই সংখযা অমনকমবষ্টে। 

সেময়র হাত ধমর োষ্টির র্মর বসবাসরত প্রকৃষ্টত পূজাষ্টর সাাঁওতালমদর সোজ ও জীবন বযবস্থায় নানা পষ্টরততন র্মিমে। 

জীবমনর তাষ্টগমদ প্রাচীন পষ্টরচয় যেমড় তামদর যবষ্টেরিাগই ষ্টেমে যগমে বাংলামদমের োষ্টি আর োনুমষর োমে। 

সাাঁওতাষ্টল সংসৃ্কষ্টতর অমনক ষ্টকেুই যেেন আেরা বাঙাষ্টলমদর েমধয পাই। যতেষ্টন কমর সাাঁওতাষ্টলমদরও োষ্টপত জীবমন 

আজ বাঙাষ্টল সোজবযবস্থার অমনক ষ্টবষয়ই দৃেযোন। এই পষ্টরবততমন যদখা যগমে সাাঁওতালমদর িাষামতও। 

বাংলামদমের রাষ্ট্রিাষা বাংলা হওয়ায় োতৃিাষা োড়াও সাাঁওতাষ্টলমদর ষ্টিতীয় িাষা ষ্টহমসমব অষ্টনবােতিামবই বাংলা িাষা 

জানমত হয়। ষ্টকন্তু বাংলািাষা তারা কীিামব ষ্টেখমে, তা তামদর জীবমন বা িাষ্টষক পষ্টরমবমে কতখাষ্টন প্রিাব েুি বা 

েুি তা ষ্টনণতয় করা প্রময়াজন তামদর সংসৃ্কবত ও িাষা ষ্টিষ্টকময় রাখার স্বারথিই। এমেমে তামদর িাষা ষ্টেখন হমি না 

অজতন তাও আোমদর জানা প্রময়াজন। আেরা জাষ্টন ষ্টবদযালময় যেসব আষ্টদবাসী িাষা িাষী ষ্টেশুরা োয় তামদর 

প্রমতযমকরই ষ্টিতীয় িাষা যেখার বযবস্থা রময়মে। ষ্টিতীয় িাষা যেখার যেমে ষ্টেেকরা কী পেষ্টত বযবহার করমেন 

তা আোমদর জানা দরকার, িষ্টবষমতযর ষ্টেো যেমে িাষা প্রষ্টতবন্ধকতা দূরীকরমণ। আবার সাাঁওতাল সোমজ অমনক 

সেয়ই যদখা োয় সাাঁওতালরা ষ্টনমজরাই বাষ্টতল কমর ষ্টদমিন োতৃিাষার বযবহারমক। এ যেমে তামদর 

সোজিাষাতাষ্টত্ত্বক দৃষ্টিিষ্টে কীিামব সষ্টিয় ষ্টকংবা এর সষ্টঠক কারণ কখমনা তামদর মরনা-সাোষ্টজক দৃষ্টি যথমক 

অনুসন্ধান কমর যদখা হয়ষ্টন। যসসব ষ্টবষয় জানার লমেযই এই গমবষণাষ্টি পষ্টরচালনা করা হয়। এই গমবষণার োধযমে 

আেরা জানমত পারব সাাঁওতালমদর িাষার প্রকৃত অবস্থান, ষ্টিতীয় িাষা ষ্টহমসমব সাাঁওতাষ্টল িাষী ষ্টেশুমদর েধয বাংলা 

িাষার অবস্থান পাোপাষ্টে এ ষ্টবষয় সংষ্টিি ষ্টেশু, অষ্টিিাবকমদর েমনািাব এবং সাাঁওতাষ্টল ষ্টেশুর ষ্টিতীয় িাষা অজতমন 

যপ্রষণা ও তামদর অষ্টজতত ষ্টিতীয় িাষার সোজিাষাতাষ্টত্ত্বক পেতামলাচনা ও প্রাসষ্টেক িাষাতাষ্টত্ত্বক আমলাচনা।   
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ভূমিকা (Introduction) 

‘সাাঁওতামি ভাষী মিশুদের মিতীয় ভাষা অর্জন: সিার্ভাষাতামিক পর্জালিাচনা’ িীষজক গলেষণামির িূি মেষয় 

োাংিালেলির সাাঁওতাি র্নলগাষ্ঠী এোং তালের মিশুলের মিতীয় ভাষা অর্জাৎ োাংিা শিখার প্রসঙ্গ। োাংিালেলি 

োঙামি ছাড়াও আলরা অলনকগুলিা র্নলগাষ্ঠী রলয়লছ র্ারা সরকামর ভাষায় কু্ষদ্র নৃলগাষ্ঠী এোং অন্যদের কালছ 

আমেোসী নালি পমরমচত। আমেোসী এসে র্নলগাষ্ঠী মভন্ন মভন্ন ভাষায় মনলর্লের িলযে শর্াগালর্াগ স্থাপন কলর 

র্ালকন। োাংিালেলির রাষ্ট্রভাষা োাংিার সালর্ এসে ভাষার পার্জকে মেেেিান। অনেমেলক োাংিা েৃহত্তি র্নলগাষ্ঠীর 

ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা হওয়ায় আমেোসী এসে র্নলগাষ্ঠীলক িাতৃভাষার পািাপামি োাংিা ভাষাও র্ানলত হয় অর্জাৎ 

মিখলত োযে। এছাড়া মিক্ষার িাযেি মহলসলেও োাংিা ভাষাই এলেলি প্রযান (মকছু শক্ষলে মিতীয় ভাষা মহলসলে 

ইাংলরর্ীর েেেহার রলয়লছ)। ফলি এলেলির সাংখোিঘু সম্প্রোয়গুলিা অমযকাাংি সিয়ই তালের িাতৃভাষার েেেহার 

মনলয় মেভ্রান্ত র্ালক। সাযারণ শর্াগালর্ালগর র্নে তালেরলক োযেতািূিকভালে অনে আলরকমি ভাষা মিখলত হয়। 

অমযকাাংি শক্ষলেই ভাষামি হয় োাংিা। তলে োাংিা ছাড়াও অলনক সিয় পামরপামবজক সািামর্ক অেস্থার কারলণ 

তালেরলক অনে ভাষাও মিখলত হয়। োাংিালেলি তাই প্রায় ৪৫মি (আমেোসী শফারাি, ২০০৭) আমেোসী 

সম্প্রোলয়র এই মিতীয় ভাষা অর্জন ো মিখলনর মেষয়মি র্লর্ষ্ট গুরুত্বপূণজ এোং অপমরহার্জ মেষয় মহলসলে মেলেমচত।  

  

গলেষণার শর্ৌমিকতা (Rationale of study) 

সাাঁওতাি র্নলগাষ্ঠীর েেেহৃত িাতৃভাষা হলে সাাঁওতামি ভাষা। সাাঁওতামি ভাষা একমি আলটাএিীয়  

ভাষাপমরোরভুি ভাষা। এছাড়া মভলয়তনামি ও শখিার ভাষার সলঙ্গও এর েূরেতজী সম্পকজ রলয়লছ। তলে িুন্ডামর, 

শহা, কুড়ুক, সাভারা প্রভৃমত ভাষার সলঙ্গও এর ঘমনষ্ঠ সম্পলকজর কর্া উলেখ কলরলছন সুলোয শঘাষসহ (লঘাষ, 

২০০০) প্রিুখ গলেষক। এ সুিৃঙ্খি ভাষামি গলেষণার মেষয় মহলসলেও আিালের কালছ শকৌতূহি উদ্দীপক। এমি 

একমি প্রাচীন ভাষা হওয়া সলিও এ ভাষা মনলয় মেলিষ কলর এই ভাষার ভাষীলের মিতীয় ভাষা মিক্ষা ো অর্জন 

মনলয় উলেখলর্াগে শকালনা গলেষণা আিালের েৃমষ্টলগাচর হয়মন। 

পৃমর্েীলত অলনক র্ামতরই িাতৃভাষার পািাপামি একমি মিতীয় ভাষা রলয়লছ, র্া িারা অনে ভাষার িানুলষর সলঙ্গ 
শর্াগালর্াগ সম্পন্ন করা হয়। এ শেলির সাাঁওতাি র্নলগাষ্ঠীর শক্ষলেও সহ-অেস্থান ও দেনমিন কিজ পমরচািনার 
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র্নে োাংিালক মিতীয় ভাষা মহলসলে গ্রহন করলত হয়। েিা র্ায় তারা োাংিা ভাষা েেেহার করলত একরকি োযে। 
মেলিষ কলর োাংিালেি ও ভারলত মকয়োাংি সাাঁওতািলের মিতীয় ভাষা হলিা োাংিা। অেিে অলনক সাাঁওতাি 
েহুভাষীও। তাাঁরা সাাঁওতামি ও োাংিা ছাড়াও সােমর ভাষা র্ালন, শকউ শকউ ইাংলরমর্ র্ালন। মিতীয় ভাষা অর্জলনর 
র্নে একমি সাাঁওতামি মিশু শর্ সিস্ত অমভজ্ঞতার িযে মেলয় শেলড় উলে তা অনুসন্ধান করার র্লনেই ‘সাাঁওতামি 
ভাষী মিশুলের মিতীয় ভাষা অর্জন সিসো’ িীষজক গলেষণা ও অমভসিভজ রচনার অনেতি শর্ৌমিকতা।  

 

উলদ্দিে ও গুরুত্ব (Objective and Importance) 

মিতীয় ভাষামিক্ষা আন্তর্জামতকভালে সেজে স্বীকৃত ও গুরুত্বপূণজ একমি মেষয়। িানুলষর মচন্তার প্রকাি ও 

শর্াগালর্ালগর পমরিণ্ডি মেসৃ্তত করলত অমযকাাংি শক্ষলে মিতীয় ভাষা অর্জন ো মিক্ষার শকান মেকল্প শনই। সিয় ও 

প্রলয়ার্ন মেলেচনায় এলককমি ভাষা মিতীয় ভাষা মহলসলে মেলিষ ির্জাোয় আসীন হয়। োাংিালেলির আর্জ সািামর্ক 

োস্তেতায় োাংিা তাই আমেোসীলের িলযে মিতীয় ভাষা মহলসলে মেলেচে। শস মেক শর্লক আিালের েতজিান 

গলেষণার মেষয়েস্তু গুরুত্বপূণজ ও প্রলয়ার্নীয় েলি আিরা িলন কমর। এখালন প্রসঙ্গক্রলি উলেখ করা শর্লত পালর 

আযুমনক ভাষামেজ্ঞানীরা িলন কলরন, শেমণকলক্ষ ও পমরোর ো মনর্স্ব শগালের োইলরও একর্ন িানুলষর পলক্ষ 

পমরলেি শর্লক মিতীয় ভাষা অর্জন করা সম্ভে (হক, ২০০৭)। আমেোসী এসে সম্প্রোলয়র মিশুরা মেেোিলয় র্াোর 

পূলেজই অর্জাৎ আনুষ্ঠামনক মিক্ষা শুরুর পূলেজই অলনক শক্ষলে সািামর্ক পমরলেি শর্লক মিতীয় ভাষা অর্জন কলর। 

ফলি সািামর্কভালে অমর্জত মিতীয় ভাষা শেমণকলক্ষর মিখন নয়। এই অর্জলনর মেষয়মি প্রর্ি ভাষা অর্জলনর 

িলতাই যারানুক্রমিক ও প্রাকৃমতক মনয়ি শিলনই হয়। মেলিষত এই গলেষণার িূি িক্ষে শর্খালন মিশু। তালের 

মিতীয় ভাষা অর্জলনর েক্ষতা ও সিসোগুলিা মচমিত করণই এই গলেষণার িূি উলদ্দিে।  

োাংিালেলির অনেতি আমেোসী সাাঁওতামি মিশুলের মিতীয় ভাষা অর্জন ো মিক্ষা মনলয় ইলতাপূলেজ শতিন শকালনা 

গলেষণা হয়মন। েতজিান গলেষণার িাযেলি মিতীয় ভাষা অর্জন ো মিক্ষার শক্ষলে তালের সিার্ভাষাতামিক োস্তেতা 

ও নানা প্রমতেন্ধকতা মচমিতকরণ এোং এ মেষলয় মসদ্ধালন্ত উপনীত হওয়া সম্ভে হলে েলি আিরা িলন কমর।

 সুতরাাং সািমগ্রকভালে েতজিান গলেষণা কিজমির প্রযান উলদ্দিেগুলিা মনম্নরূপ-  

১) সাাঁওতামি ভাষী মিশুলের মিতীয় ভাষা অর্জলনর েক্ষতা সম্পলকজ র্ানা  

২) সিার্ভাষাতামিক োস্তেতায় সাাঁওতামি ভাষী মিশুলের মিতীয় ভাষা অর্জলন প্রযান প্রমতেন্ধকতা মচিতকরণ   

৩) মিতীয় ভাষা অর্জলন সািামর্ক পমরলেলির ভূমিকা মনণজয় 
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সিসো মচিায়ণ (Statement of the Problem)  

 

‘সাাঁওতামি ভাষী মিশুদের মিতীয় ভাষা অর্জন: সিার্ভাষাতামিক পর্জালিাচনা’ গলেষণামির সিসো মচিায়লণর শক্ষলে 
প্রর্লিই োাংিালেলির আর্জ-সািামর্ক োস্তেতার মচেমি উলে আলস। স্বাভামেক ভালেই োাংিালেলি একমি োঙামি 
মিশুর তুিনায় একমি আমেোসী ো কু্ষদ্রনৃলগাষ্ঠীর মিশু অমযক সুমেযা েমিত। েিনার এ মেকমি শুযু 
সািামর্কভালেই নয় ভাষাগত মেক শর্লকও প্রেি। সািামর্ক শর্াগালর্ালগর মনমিলত্ত মিতীয় ভাষা মিখন ো 
আয়ত্তীকরণ তাাঁর কালছ একমি অপমরহার্জ মেষয় হলয় োাঁড়ায়। ফলি এই অর্জন সে সিয় স্বাভামেক হয়না। 
মেেোিলয় িাতৃভাষায় পােেক্রি না র্াকায় ৫ শর্লক ৬ েছলরর একমি মিশুলকও অলনক সিয় ভাষা প্রমতেন্ধকতার 
মিকার হলত হয়। মনর্স্ব পমরিণ্ডলি োাংিা ভাষীলের সালর্ শর্াগালর্াগ কি র্াকায় তারা মনম্ন িব্দ ভাণ্ডার সিৃদ্ধ 
োাংিা ভাষা শিলখ। একর্ন আমেোসী মিশুর সািামর্ক োস্তেতায় এর প্রভাে শকিন এোং তাাঁর িনস্তামিক মেকালি 
মিতীয় ভাষা অর্জলনর মেষয়মি মকভালে প্রভাে শফিলছ তা পর্জলেক্ষণ ও পরীক্ষলণর িাযেলি উপস্থাপন করা 
প্রলয়ার্ন। এলক্ষলে সাাঁওতামি ভাষী মিশুর মিতীয় ভাষা অর্জলনর প্রমক্রয়ায় সিসো মচিতকরণ উপমরমেমখত 
মেষয়গুলিাই উলে এলসলছ।    

 

গলেষণা প্রশ্ন (Research Question) 

সিার্ভাষাতামিক গলেষণায় একামযক প্রশ্ন র্াকলত পালর। আিালের েতজিান গলেষণামি শর্িন একমি সািার্ ও 
ভাষাতামিক পর্জলেক্ষণ, শতিমন তর্েোতা মহলসলেও এখালন নানা েয়স ও শপিার িানুলষর অাংিগ্রহণ রলয়লছ। 
মেলিষ কলর মিশুলের। পর্জলেক্ষন ও উপাত্ত সাংগ্রলহর িাযেলি আিরা আিালের গলেষণার প্রশ্নগুলিার উত্তর 
অনুসন্ধালনর শচষ্টা কলরমছ। মনলম্ন প্রশ্নগুলিা উলেখ করা হি-    

 

ক) গলেষণার প্রযান প্রশ্ন  

সাাঁওতামি মিশুর ভাষা অর্জলনর শক্ষলে সিার্ভাষাতামিক শপ্রমক্ষত কীভালে সমক্রয়? 

খ) গলেষণার সহায়ক প্রশ্ন   

সািামর্ক পমরলেলির সলঙ্গ মিতীয় ভাষা অর্জলনর সম্পকজ কী? 

 

গলেষণার পমরময (Scope of Study)  
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মেষয় মহলসলে সাাঁওতামি মিশুর মিতীয় ভাষা অর্জন েৃহৎভালে উপস্থাপনার সুলর্াগ রলয়লছ। মেলিষত োাংিালেলির 
অমযকাাংি আমেোসী মিশুরই র্খন এ যরলনর প্রমক্রয়ায় মিতীয় ভাষা অর্জন হয়। তলে েতজিান গলেষণায় আিরা 
শেলির সিগ্র আমেোসী শগাষ্ঠীর মিশুলের মিতীয় ভাষা অর্জন নয় েরাং একমি আমেোসী র্নলগাষ্ঠীর মিতীয় ভাষা 
অর্জলনর মেষয়মি উপস্থাপন কলরমছ। এর প্রযান কারণ মছি সিয় স্বল্পতা এোং মেষয়েস্তুর মেিািতা। ফলি আিরা 
তা না কলর একমি আমেোসী র্নলগাষ্ঠীর িাযেলি মিতীয় ভাষা অর্জলনর সিার্ভাষাতামিক প্রমক্রয়া ও র্মিিতাগুলিা 
তুলি যরার শচষ্টা কলরমছ। গলেষণা ফি মহলসলে শর্ তর্ে এই গলেষণার িাযেলি উলে এলসলছ তা ভমেষেলত  শেলির 
মেমভন্ন আমেোসী র্নলগাষ্ঠীর মিতীয় ভাষা অর্জলন প্রমতেন্ধকতাগুলিালকও উপস্থাপন করলে। পািাপামি সািামর্ক 
মেক শর্লক ভাষা অর্জলন তালের আগ্রহ ও অনাগ্রলহর মেকমিও আিরা র্ানলত পারে। এ গলেষণার একমি 
উলেখলর্াগে মেক হি মেেোিয়গািী মিশুলের ভামষক িলনাভাে র্ানা এোং তালের মিখন প্রমক্রয়ার অগ্রগমত সম্পলকজ 
র্ানা। এলত কলর মিতীয় ভাষা অর্জলন একর্ন আমেোসী মিশুর প্রকৃত সিসোগুলিা মচিতকরলণর িাযেলি তাাঁর 
মেেোিলয়র মিক্ষকও ভমেষেলত তাাঁর অগ্রগমত িুিোয়ন কলর তালক মিতীয় ভাষা অর্জলন সহায়তা করলত পারলেন।       

 

গলেষণার সীিােদ্ধতা (Limitations of the Study) 

প্রমতমি গলেষণারই নানা েূেজিতা ো সীিােদ্ধতা র্ালক। শস মেলেচনায় েতজিান গলেষণামির মকছু সীিােদ্ধতা 
উপস্থাপন করা র্ায়। এগুলিা হি- 

ক)  তর্ে সাংগ্রলহ আিরা শকেি রার্িাহী মেভাগলক প্রাযাণে মেলয়মছ। রাংপুর মেভালগর েৃহত্তি সাাঁওতাি র্নলগাষ্ঠী 
এোং মসলিি ও চট্টগ্রাি মেভালগ শর্ অল্পসাংখেক সাাঁওতাি র্নলগাষ্ঠীর িানুষ োস করলছ তালের কাছ শর্লক তর্ে 
সাংগ্রহ সম্ভে হয়মন।  

খ) গলেষণায় শিাি ২০মি উপাত্ত মেলেষণ কলর মসদ্ধালন্ত আসা হলয়লছ। আলরা শেমি উপাত্ত সাংগ্রহ করলত পারলি  
ভাি হত।  

গ) োাংিালেলির আমেোসী সম্পলকজ অলনক তর্েই এখলনা অজ্ঞাত, শসলক্ষলে ভাষাগত তলর্েরও অপ্রতুিতা রলয়লছ। 
মেলিষত ভাষা মিখন ও সিার্ভাষাতামিক প্রভােগুলিা মনলয়। এই গলেষণায় তাই  সাাঁওতামি ভাষা মেষয়ক খুে 
শেমি সামহতে পর্জালিাচনার সুলর্াগ মছি না।  

ঘ) কার্মি  আলরা েৃহৎ অেয়লে সম্পামেত হলত পারত, মেলিষত মিতীয় ভাষার ধ্বমন ও িব্দভাণ্ডালরর একমি েৃহৎ 
তর্েভাণ্ডার সাংগ্রলহর িাযেলি মিশুর ভাষা অর্জলনর একমি তুিনািূিক মচে উপস্থাপন করা শর্ত। 

ঙ) সিয় স্বল্পতা এই গলেষণার অনেতি সীিােদ্ধতা।     

 

গলেষণার মেনোস (Organization of the Paper) 
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মেষয় মেলেচনায় েতজিান গলেষণা অমভসিভজমিলক শিাি ৯মি অযোলয় মেনোস করা হলয়লছ। এ গলেষণা 
অমভসিলভজর প্রর্ি অযোলয় গলেষণার শপ্রক্ষাপি আলিামচত হলয়লছ। মিতীয় অযোলয় শর্ সকি সামহতে পর্জালিাচনা 
করা হলয়লছ তাাঁর একমি মেস্তামরত উপস্থাপনা রলয়লছ। এরপর তৃতীয় অযোলয় গলেষণা পদ্ধমত অর্জাৎ কীভালে 
গলেষণামি সম্পামেত হলয়লছ তার েণজনা রলয়লছ। োাংিালেলির শর্ েৃহৎ আমেোসী শগাষ্ঠীসিূহ এোং আিালের 
গলেষণা  সাংমেষ্ট সাাঁওতাি র্নলগাষ্ঠীর পমরচয় র্ানা র্ালে চতুর্জ অযোলয়। আিালের েতজিান গলেষণামি সাাঁওতাি 
র্নলগাষ্ঠীর মিতীয় ভাষা হলিও তালের িাতৃভাষা সাাঁওতামি সম্পলকজ অর্জাৎ এই ভাষার সাযারণ দেমিষ্টেগুলিা র্ানা 
প্রলয়ার্ন। এ িলক্ষে পিি অযোলয় সাাঁওতামি ভাষার পমরচয় উপস্থামপত হলয়লছ। ষষ্ঠ অযোলয় রলয়লছ সািামর্ক 
প্রমতলেলি মিতীয় ভাষা অর্জলনর মেষয়মি। িাে গলেষণা শর্লক প্রাপ্ত তলর্ের মভমত্তলত সপ্তি অযোলয় উপস্থামপত 
হলয়লছ সাাঁওতামি ভাষী মিশুলের মিতীয় ভাষা অর্জন: উপাত্ত মেলেষণ। গলেষণায় প্রাপ্ত ফিাফি আলিামচত হলয়লছ 
অষ্টি অযোলয়। সেজলিষ নেি অযোলয় িূি গলেষণা ফি মেলেষণ কলর সুপামরিসিূহ উপস্থাপন করা হলয়লছ।  

এছাড়া সাংরু্মি মহলসলে রলয়লছ আন্তর্জামতক ধ্বমনিূিীয় েণজিািা, িব্দ সাংলক্ষপণ ও গ্রন্থপমি। পমরমিষ্ট মহলসলে 
রলয়লছ প্রশ্নিািা, উপাত্ত নিুনা, তর্েোতালের পমরচয়।      

 

এই গলেষণার সুেুরপ্রসারী ফি মহলসলে আিরা র্ানলত পারে এলেলির আমেোসীলের ভাষা মেলিষ কলর সাাঁওতামি 

র্নলগাষ্ঠী ভাষা প্রলয়ালগ সিার্ভাষাতামিক প্রসঙ্গসিূহ। অর্জাৎ সিালর্ ভাষা প্রলয়াগ, অেস্থান, অর্জনসহ মেমভন্ন 

সিসোগুলিা। এোং মিতীয় ভাষা অর্জলন তালের সািামর্ক শপ্রষণা, িব্দচয়ন, ভাষা প্রলয়ালগর যরণ ও শক্ষে 

সম্পলকজ। োাংিালেলি অলনকগুলিা আমেোসী র্নলগাষ্ঠী র্াকলিও মেষয় মহলসলে আিরা শকেি একমি র্নলগাষ্ঠীর 

(সাাঁওতাি) মিশুলের মিতীয় ভাষা অর্জনলক গ্রহণ কলরমছ। তলে সাাঁওতামি মিশুর মিতীয় ভাষা অর্জলনর সালর্ অনে 

আমেোসী সম্প্রোলয়র মিতীয় ভাষা অর্জলন সােৃিে র্াকলিও তা একীভূত করা  হয়লতা সম্ভে নয়।  

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

তর্েসূে  

১. আিী, এি. হাসান। (২০১৩)। সািামর্ক গলেষণা ও পমরসাংখোন। ঢাকা: অনু প্রকািনী।  
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গবেষণার ক্ষেবে সাহিত্য পর্যাব াচনা একহি গুরুত্বপূণয অংশ। সাহিত্য পর্যাব াচনা গবেষণা পদ্ধহত্ই একহি অংশ। 
ত্াই বর্তমান অভিসন্দর্িত এই আব াচনা করার গুরুত্ব রবেবে েব  মবন কহর। সাধারণত্ সাহিত্য পর্যাব াচনা 
ে বত্ ক্ষোঝাে একহি গবেষণা অহিসন্ধবিযর এমন অংশ ো গবেষণাহি সম্পহকযত্ এমন সা্প্রতহত্ক ত্্য র্া সংহলিষ্ 
হেষেবক সমৃদ্ধ কবরবে। উৎস হেবেচনাে সাহিত্য পর্যাব াচনা দ্বৈত্ীহেক উৎস।  

Dena Taylor মবন কবরন,  

‘A literature review is an account of what has been published on a topic by accredited 

scholars and researchers... In writing the literature review, your purpose is to convey to 

your reader what knowledge and ideas have been established on a topic, and what their 

strengths and weaknesses are (Amanda, 2008).’ 
 
জ্ঞান েৃহদ্ধর পাশাপাহশ সাহিত্য পর্যাব াচনা মূ ত্ দুহি হদক ক্ষক গুরুত্ব ক্ষদে।  

১) ত্্য অনুসন্ধাবনর দেত্া দ্বত্হর কবর, হেবশষ কবর একহি গবেষণাে ক্ষকান ত্্যগুব া েযেিার উপবর্াগী 
ত্া হেবেচনার ক্ষকৌশ  হনধযারণ করা।   
২) ভনরর্েক্ষ ও ববধ র্থ্য গ্রহর্নর জনয গর্বষর্ের ভবর্েষণী দৃভিিভির (Critical Appraisal) প্রর্ ার্গ 
সহ র্া ের্র।  

 
েত্যমান গবেষণার প্রবোজবন আমরা ক্ষেশ হকেু সংহলিষ্ সাহিত্য পর্যাব াচনা কবরহে। আমাবদর গবেষণার প্রা্হমক 

উৎস হে  মাঠ পর্যাবে সংগৃিীত্ উপাত্ত। দ্বদত্ীভ ক উৎস হিবসবে আমরা হেহিন্ন গ্রন্থ, পহেকা, ওবেে অনুসন্ধান 

কবরহে। ত্ার হিহত্তবত্ই েত্যমান অধযােহি হ হিত্ িবেবে।   

োং াবদশ এেসম  অিন্ড িারত্েষতর অংশ হে  এেং এবদবশ সুপ্রাচীন কা  ক্ষ্বকই আহদোসীবদর েসহত্ হে । 

আভদবাসী সাাঁওর্ালর্দর িাষা অজতন ভবষ ে এই গবেষণাে র্াই র্ার্দর প্রাচীন ইভর্হাস আর্লাচনার জনয আমার্দর  

হকেু ঐহত্িাহসক গ্রবন্থর প্রবোজন িে। ক্ষসবেবে িারত্েবষযর প্রাচীন ইহত্িাস হেষেক ক্ষেশ হকেু গ্রন্থ েযেিার করা 

িবেবে এই গর্বষণা । হেবশষ কবর সুবোধ ক্ষ াষ এর ‘িারবত্র আহদোসী’ গ্রন্থহি োং ার জনগবণর ঐহত্িাহসক 

ক্ষপ্রোপি জানবত্ সিােক গ্রন্থ হিবসবে কাজ কবরবে। গ্রন্থহির রচহেত্া গ্রন্থহিবত্ িারবত্র আহদোসীবদর পাশাপাহশ, 

ত্াবদর ধময, সমাজ সংস্কার ও জাত্ীে সংগ্রাবম অেস্থান, নৃত্াহিক পহরচে, িাষা, হশো ও সমাজ-েযেস্থা সেযপহর 

োং ার আহদোসীবদর পহরচে উপস্থাপন কবরবেন। েত্যমান গবেষণার চতু্ য্ অধযাে োং াবদবশর আহদোসী ও 
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সাাঁওত্া  অধযাবের োং াবদবশর পহরচে উপস্থাপবনর ক্ষেবে সিােক গ্রন্থ হিবসবে রবমশচন্দ্র মজুমদাবরর 

‘োং াবদবশর ইহত্িাস (প্রাচীন রু্গ)’ গ্রন্থভি েযেহৃত্ িবেবে। গ্রন্থহিবত্ োং ার আহদ অহধোসী হিবসবে অনার্য ক্ষকা , 

শের, পুহ ন্দ, িাহি, ক্ষ াম, চন্ডা  প্রিৃহত্ অনার্য জাহত্বক উবেি করা িবেবে। হত্হন এবদর অহিক হিবসবে হচহিত্ 

কবরবেন। ত্বে োং াবদবশর নামকরণ সম্পহকযত্ ক্ষেশ হকেু ত্্য এবত্ পাওো র্াে। গ্রন্থভিক্ষত্ প্রাচীন এসে 

অহধোসীবদর সম্পবকয হেস্তাহরত্ আব াচনা ক্ষনই। এ সম্পহকযত্ মুহাম্মদ আবু্দর রভহম ও অনযানয রভচর্ ‘বাাংলার্দর্ের 

ইভর্হাস (১৯৭৭)’ গ্রর্ে বাাংলার্দর্ের ভিৌর্গাভলে েভরচ  ভথ্র্ে শুরু ের্র প্রাচীন যুগ, বাাংলার্দর্ের মুসলমান 

োসন, আধুভনে যুগ আর্লাভচর্ হর্ র্ে। এোড়া অনলাইর্ন এ সম্পভেতর্ ভেেু র্থ্য োও া যা । ভবর্েষ ের্র 

বাাংলাভেভি া অনলাইন, ভেক্ষে িিেম, এ্বনা গ প্রিৃভর্ ওর্ ব সাইর্ি সাংর্ক্ষর্ে বির্দে ও বাঙাভল জাভর্র 

উত্থান সেভেতর্ সমৃদ্ধ র্থ্যাভদ সভির্বভের্ রর্ র্ে।  

বাাংলার্দর্ে সাাঁওর্াভল জাভর্ এবাং র্ার্দর বর্তমান অবস্থান সম্পর্েত জানার জনয োর্ে সহা ে হর্ র্ে ভবে ভেেু 

গ্রে। র্র্ব অভধোাংে গ্রর্েই এেই র্থ্যাভদর সভির্বে েরা হর্ র্ে এেং অবনক ভক্ষত্রভির্র্ সবর্চর্  ববভচত্রয োও া 

যা  র্া হল আভদবাসী সাংখ্যা ভনর্ । এবদবশ সাাঁওত্া বদর সংিযা হনবদযবশও এই ত্ারত্ময পহরহ হেত্ িে। 

োোোভে বাাংলার্দর্ে বহুিাভষে েভরভস্থভর্র্র্ ভেক্ষা ভেরূে হও া উভচর্ বা বর্তমান ভবসরোভর বযবস্থােনা  

মারৃ্িাষা ভিভিে প্রাে-প্রাথ্ভমে ভেক্ষা ভেমন অবস্থা  রর্ র্ে র্ার এেভি ধারণা োই। এই গ্রন্থগুব ার মাধযবম 

োং াবদবশর আহদোসী জনবগাষ্ঠীর একহি সাহেযক হচে উপস্থাহপত্ িে। সাাঁওত্া  জনবগাষ্ঠীর ইহত্িাস ও সংসৃ্কহত্র 

হেহিন্ন অংশ উপস্থাপবন এই গ্রন্থগুব ার সিবর্াহগত্া গ্রিন করা িবেবে।  

উপবর উহেহিত্ গ্রন্থগুব া োিাও সাাঁওত্া বদর পহরচে হেষেক আবরা ক্ষেশ হকেু গ্রবন্থর সািার্য ক্ষনো িবেবে। ত্বে 

এই গ্রন্থগুব া ক্ষ্বক ক্ষমৌহ ক ত্্য ক্ষত্মন একিা পাওো র্াে না। পূবেয প্রকাহশত্ গ্রবন্থর ত্্যগুব াই এিাবন নানা 

িাবে সহন্নবেহশত্ করা িবেবে। এর মবধয সুপ্রকাশ রাে রহচত্ সাাঁওত্া  হেবরাি গ্রন্থহি সাাঁওত্া  জাহত্র ইহত্িাস ও 

হেবরাবির হদকহি তু্ব  ধরা িবেবে। হেবশষ কবর ১৮৫৫-৫৬ হিস্টাবের হেবরাি এেং ১৯৩২ সাব  উত্তর েবের 

সাাঁওত্া  হেবরাবির ক্া হেধৃত্ িবেবে। ক্ষমজোি কামা  সম্পাহদত্ ‘োং াবদবশর আহদোসী জীেনসংগ্রাম ও 

মানোহধকার’ গ্রবন্থ মূ ত্ োং াবদবশর আহদোসীবদর অহধকার, পহরচে, িূহম অহধকার হেহিন্ন হেষে আব াচনা করা 

িবেবে।  ‘Santal Community in Bangladesh Problems and Prospects’ গ্রন্থহি রচনা কবরবেন Mesbah 

Kamal, Muhammad Samad, Nilufar Banu. গ্রন্থহির মূ  আব াচনা আেহত্যত্ িবেবে োং াবদবশর 

সাাঁওত্া বদর দ্বদনহন্দন জীেবনর হেহিন্ন সমসযার হদক হনবে। V. Manuel Raj রহচত্ ‘A Santal Theology of 

Liberation’ গ্রবন্থ িারবত্ সাাঁওত্া বদর পহরচে ও ত্াবদর জীেন-র্াপন েহণযত্ িবেবে। র্া োং াবদবশর ক্ষপ্রহেবত্ 
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প্রাসহেক িব ও এই গবেষণার জনয আমাবদর কাবে ক্ষত্মন গুরুত্বপূণয মবন িেহন। োং াবদবশর সাাঁওত্া  জনবগাষ্ঠী 

হনবে রহচত্ আবরকহি গ্রন্থ ‘Santals of Bangladesh’। এই গ্রবন্থর রহচহেত্া Ahsan Ali। োং াবদবশর 

সাাঁওত্া বদর সামহগ্রক হচে পাওো র্াে গ্রন্থহিবত্। হেবশষত্ ত্াবদর পহরচে, সামাহজক জীেন, এবদবশ ত্াবদর 

েসহত্ স্থাপন, ধময ও রাজনীহত্সি হেহিন্ন হেষে সম্পবকয ধারণা হদবেবেন ক্ষ িক।    

সাাঁওর্ালর্দর জীবনযাত্রার সর্ি র্ার্দর িাষার ভবষ ভি গিীরিার্ব সমৃ্পক্ত থ্াের্লও সাাঁওর্াল ভবষ ে অভধোাংে 

গ্রর্েই িাষা হেষেক ক্ষত্মন ক্ষকান আব াচনা ক্ষনই। ্াকব ও ত্া অপূণযাে আব াচনা। সাাঁওত্াহ  িাষা হেষেক গ্রবন্থর 

জনয ত্াই আমাবদর হনিযর করবত্ িবেবে উপবনবেহশক আমব র হমশনাহর গবেষকবদর ক্ষ িার ওপর। হেবশষ কবর 

ক্ষস্কফস্রু  (A grammar of the Santhal Language), ক্ষোহ ং (A Santal Dictionary) এর গ্রন্থগুব া এবেবে 

ক্ষমৌহ ক। ত্বে ত্া সাাঁওত্াহ  িাষার কাঠাবমা অ য্াৎ েযাকরণ হিহত্তক। পরেত্যীবত্ ত্াবদরই প্ অনুসরণ কবর জজয 

আব্রািাম হগ্রোরসন ‘হ েুহস্টক সাবিয অে ইহন্ডো’ এর চতু্ য্ িণ্ডবত্ সাাঁওত্াহ  িাষার একহি তু্ নামু ক হেশদ 

আব াচনা কবরবেন। ক্ষসিাবন হত্হন সাাঁওত্াহ  িাষার পহরোর হনধযারণ সাবপবে রু্হি তু্ব  ধবরবেন। এোিা 

সাাঁওত্াহ  িাষার েযাকরহণক হদকহি ওপর আব াকপাত্ কবরবেন। র্া আমাবদর েত্যমান গবেষণার একহি গুরুত্বপূণয 

অংশ।  

িারবত্র পহিমেবে ক্ষেশ হকেু হেশ্বহেদযা বে সাাঁওত্াহ  িাষার আ াদা হেিাগ ্াকব ও সাাঁওত্াহ  িাষার 

ত্্যানুসন্ধাবন আমাবদর ক্ষস পর্যন্ত র্াওো সম্ভে িেহন (হেশ্বিারত্ী, হেদযাসাগর হেশ্বহেদযা ে)। োং াবদবশ 

গবেষকবদর মবধয সাাঁওত্াহ  িাষা হেষবে আব াচনা কবরবেন ক্ষসৌরি হসকদার, ত্ার ‘োং াবদবশর আহদোসী িাষা’ 

গ্রবন্থ। এই গ্রর্ে ভমাি ১০ভি আভদবাসী িাষার ভববর্তন ইভর্হাস ও িাষার্াভিে ভবর্েষণ উেস্থােন েরা হর্ র্ে। 

যার মর্ধয সাাঁওর্াভল িাষার আর্লাচনাও অন্তিুতক্ত রর্ র্ে।    

সমাজিাষাত্াহিক আব াচনা িওোর কারবণ িাষা ও সমাজ এই দুহি হেষে এিাবন হনহেিিাবে রু্ি। র্র্ব 

এর্ক্ষর্ত্র এেে হেষেহিহত্তক গ্রন্থ িুে ক্ষেহশ হেদযমান নে। ক্ষসবেবে দুহি হেষে সমহিত্ একহি সাহিত্য পর্যাব াচনা 

এই গবেষণাে অনুসরণ করা িবেবে। হৈত্ীে িাষা সম্পবকয ত্্য গ্রিবন হকেু োং া, ইংবরহজ গ্রন্থ এেং ওবেে 

সাইবির সিােত্া ক্ষনো িবেবে। োং া গ্রবন্থর মবধয সেবচবে সিােক িবেবে মৃণা  নাব্র ‘িাষা ও সমাজ 

(১৯৯৯)’ গ্রন্থহি। এবত্ পৃ্কিাবে সমাজ-িাষাবেজ্ঞাহনক দৃহ্বকান ক্ষ্বক হেহিন্ন প্রপঞ্চ আব াচনা করা িবেবে। 

এর মবধয েেস, হৈিাভষকত্া, িাষা মৃতু্য হেহিন্ন প্রসবের ক্া উবেি করা র্াে। বাাংলা িাষা  ভির্ী  িাষা অজতন 

সম্পভেতর্ গ্রে অপ্ররু্ল। এবেবে মিাম্মদ দানীউ  িবকর ‘িাষা আ িেরণ ও ভেখ্ন প্রাথ্ভমে ধারণা (২০০৭)’  

োং াবদবশ প্রকাহশত্ োং া িাষাে িাষা অজযন সম্পহকযত্ ক্ষমৌহ ক একহি গ্রন্থ। গ্রন্থহিবত্ িাষা অজযন হেহিন্ন 
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িাষাহেজ্ঞানীর ত্বির সমিে করা িবেবে। ত্বে হেবলিষষণী দৃহ্বত্ চমহস্কর িাষা অজযন ত্বির প্রবোগ ক্ষদিাবনা 

িবেবে। ভর্ভন ভবর্েষর্ নানা ধরর্ণর মর্িল আর্লাচনা ের্রর্েন। ভর্ভন মানব ভেশু মভর্ষ্কর্ে Language 

Acquisition Device বা LAD ভহর্সর্ব এেভি বযাখ্যা প্রদান ের্রর্েন, র্র্ব LAD ধারণাভি সম্ভবর্ ব স্কর্দর 

ভক্ষর্ত্রও সমানিার্ব োযতের। এই গ্রর্ে ভর্ভন ভির্ী  িাষা অজতর্নর ভক্ষর্ত্র ভেশুর দক্ষর্ার্ে গুরুত্ব ভদর্ র্েন র্র্ব 

অন্য কবনা ক্ষকাবনা হেজ্ঞানীবদর আর্লাচনাে আমরা হৈত্ীে িাষা অজযবনর ক্ষেবে েেস্কবদর দেত্ার ক্াও 

ক্ষজবনহে। এোিা ত্ার গ্রবন্থ ক্রাবশবনর ত্িগুব াও সহন্নবেহশত্ িবেবে। ক্রাবশবনর হৈত্ীে িাষা অজযবনর এই 

ত্িগুব া মূ ত্ ত্ার গ্রন্থ ‘Principle ans Practice in Second Language Acquisition (1982)’ এর উপর 

হিহত্ত কবর ক্ষনো। Stephen Krashen এর এই গ্রন্থহি আমাবদর গবেষণাে আমরা েযেিার কবরহে। ক্রাবশন ত্ার 

এই গ্রবন্থ ৫হি ত্ি হদবেবেন র্া হৈত্ীে িাষা অজযবন র্ব্্ প্রাসহেক হিবসবে হেবেহচত্। Catherine, j. Doughty 

and Michael h. edt. (2003). এর ‘The Handbook of Second Language Acquisition’ গ্রন্থহিও হৈত্ীে 

িাষা অজযন সম্পবকয নানা ত্ব্যর সরেরাি কবরবে। 

মিাম্মদ দানীউ  িবকর ‘িাষার ক্া: িাষাহেজ্ঞান’ গ্রবন্থ িাষাহেজ্ঞাবনর ত্াহিক হদকগুব া হেবলিষষবন সিােক 

িবেবে। হেবশষ কবর িাষাত্াহিক হেবলিষষবণ এোিা আেু  কা াম মনজুর ক্ষমারবশবদর ‘আধুহনক িাষাত্ি’ রাবমশ্বর 

শ’ এর ‘সাধারণ িাষা হেজ্ঞান ও োং া িাষা’ গ্রবন্থর সািার্য ক্ষনো িবেবে। গ্রন্থ দুহিবত্ সংহেপ্তিাবে িাষাহেজ্ঞাবনর 

প্রাে সক  অংশই আব াচনা করা িবেবে।  

িাষার হেপন্নত্ার সম্পবকয িাষাহেজ্ঞানী David Crystal এর ‘Language Death’ গ্রন্থহির সািার্য ক্ষনো িবেবে। 

এবত্ িাষার মৃতু্য কী, এেং িাষা োহচবে রািার প্রবোজনীেত্া হনবে আব াচনা করা িবেবে। সাাঁওত্াহ  জনবগাষ্ঠীর 

সাংসৃ্কহত্ক ও সামাহজক পহরেত্যবনর সাব্ এবক সমৃ্পি করা র্াে। ধ্বহনহেজ্ঞাবনর ক্ষেবে হেবশষ কবর IPA 

(International Phonetic Alphabet) প্রর্ ার্গ জীনার্ ইমভর্ াজ আলী এর ধ্বভনভবজ্ঞার্নর িূভমো গ্রেভির 

সাহাযয ভন া হর্ র্ে। এোড়া গর্বষণা েদ্ধভর্ েূণতািরূর্ে জানার জনয এম.এস.এ আর্ীেুর রহমার্নর সমাজ 

গর্বষণা েদ্ধভর্(২০০৫), C.R Kothari এর Research methodology and technigues (2004) সহ ভবভিি 

গ্রে বযবহার েরা হর্ র্ে।  

োং া ওবেে সাইিগুব ার মবধয োং া হপহ ো, হশেক  ি কম এর হেহিন্ন হেষেহিহত্তক আব াচনার সািার্য ক্ষনো 
িবেবে। এোিা এ্বনা গ, ওবেস্ট ক্ষেে  পােহ ক  াইবব্রহর ক্ষনিওোকয, হ হজিা  সাউ্ এহশো  াইবব্রহর, গ্রন্থ 
 িকম ইত্যাহদ উৎস ক্ষ্বক ত্্য সংগ্রি করা িবেবে।   
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যে য োন ো গনেষণো  োেয পরিচালনার অ যতম রিরি গনেষণোয় েযেহৃত পদ্ধরত। অর্যোৎ মূল গনেষণো  মযরি র িোনে 

সম্পোরিত হনয়নে েো হনে তোি এ রি  োঠোনমো। এ রি গনেষণো অরিসন্দিয িচ োি যেনে তোই গনেষণো পদ্ধরতি 

অ ুপুঙ্খ উপস্থোপ  র্ো ো জরুরি। এ অধ্যোনয় েতযমো  গনেষণোরিনত র  পদ্ধরত েযেহৃত হনয়নে েো য ো  প্ররিয়োয় 

গনেষণো  োেযিম পরিচোরলত হনয়নে সে েম্পর্কে রেস্তোরিত আনলোচ ো  িো হল। মূল অনলোচ োয় েোেোি পূর্বে 

গনেষণো পদ্ধরত সম্পন য েংর্ের্প উপস্থাপন করা হল।   

সোম্প্ররত  রেরিন্ন গনেষ িো তোনিি আনলোচ োয় গনেষণো েো Research অরিধ্োরিি  ো ো ধ্িনণি েযোখ্যো উপস্থোপ  

 নি র্োন  ।  

Yogesh Kumar Singh এি মনত, 
‘ Research is simply the process of arriving as dependable solution to a problem through 

the planned and systematic collection, analysis and interpretation of data (2006, p.1).’ 

 

অর্যোৎ গনেষণো হল এ রি পরি রিত ও র য়োমো ুগ পদ্ধরতনত উপোি সংগ্রহ, রেনেষণ ও েযোখ্যোি মোধ্যনম সমসযো 

যর্ন  এ রি র িযিনেোগয সমোধ্োন  উপর ত হওয়োি প্ররিয়ো।  

 

রতর  গনেষণোন  শব্দ অ ুসোনি রেিরি যিরখ্নয়নে — 

 
The term Research consists of two words— 

Research = Re + Search 

Where re means again and again and search means to find out someting. the follwing process is-   
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রতর  পুনিো প্ররিয়োন   উপস্থোপ   নিনে  উপর্রর রচনেি মোধ্যনম। এখ্োন  এ জ  অনুসরিচু্ছু  েযরিি এ োরধ্  

েোি পেযনেেসেি মোধ্যনম অরজযত জ্ঞো  দ্বোিো উপোি সংগ্রহ ও রেনেষসেি মোধ্যনম সমসযোি সমোধ্ো  এন  যিয়।  

  

Anol Bhattacherjee রেজ্ঞো ন  এ রি সংঘেি ও র য়মো ুগ জ্ঞো -পদ্ধরত রহনসনে েণয ো  নিনে  এেং 

বেজ্ঞোর   গনেষণোি যেনে িুরি ধ্োিণোন  সমরিত  নিনে  - 

১। তত্ত্বীয় েো theoretical  

২।  অরিজ্ঞতোলব্ধ েো empirical (2012, p.1- 4) 

 

 

 
 

রতর ও তোি গনেষণোি মনেনল যিরখ্নয়নে  পেযনেেন ি মোধ্যনম। তোি মনত এ রি ঘি োন  সোধ্োিণী িণ  নি 

তোি এ রি িূরম োয় আসো হয়, এিপি তত্ত্বীয় জ্ঞো  প্রনয়োগ  নি অ ুরমত রসদ্ধোনেি পিীেনণি মোধ্যনম রসদ্ধোনে 

সপৌঁছার্না যায়।  

 

Nicholas walliman গনেষণোন  েণয ো  নিনে  এিোনে, 
 

‘Research methods are the techniques you use to do research. They represent the tool of 

trade and provide you with ways to collect, sort and analyze information so that you can 

come to some conclusions (2011, p.7).’ 
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অর্যোৎ গনেষণো পদ্ধরত হনলো এম  র েু য ৌশনলি সমরি েো আমিো গনেষণোয় েযেহোি  রি। এরি রেনশষ ধ্িন ি 

উপ িণ উপস্থোপ   নি েো তর্য সংগ্রনহি উপোয়, তর্য সজ্জো ও রেনেষণ  নি েোনত  নি এ রি রসদ্ধোনে আসো 

সম্ভে হয়।   
 

সুতিোং, এ র্ো েলো েোয় যে গনেষণো হল রেজ্ঞো সম্মত এ রি উপোয় েোি মোধ্যনম অজো ো রেষয়গুনলোন  

তর্যো ুসিোন ি মোধ্যনম জো ো েোয় পোশোপোরশ মো েীয় জ্ঞোন ি রেস্তোি ঘিোন ো সম্ভে।     

    

গনেষণো পদ্ধরত (Research Methodology) 

গনেষণো পদ্ধরত প্রধ্োণত িুই প্র োি-   

 ) গুণগত গনেষণো পদ্ধরত 

    খ্) পরিমোণগত গনেষণো পদ্ধরত 
 

 ) গুণগত গনেষণো (Qualitative Research)  

গুণগত গনেষণো প্রধ্োণত অ ুসিো মূল  গনেষণো। গু গত গনেষণো েলনত যেোঝোয় এম  এ  ধ্িনণি গনেষণো েো 

গিীি অধ্যোয় , লেযেস্তুি ধ্িণ, সোধ্োিণ ধ্োিণো ও অ ু নিি মোধ্যনম সম্পন্ন  িো হয় এরি ঘি োি অের যরহত 

 োিণ, যপ্রষণো এেং মতোমত েণয ো  নি। গুণগত গনেষণোি সেনচনয় গুরুত্বপূণয রি  হনলো এরি ঘি োি গিীনি 

রগনয় অ ুসিো   নি। এই ধ্িন ি গনেষণোয় েযেহৃত পদ্ধরত হল র রেড় িলগত আনলোচ ো, েযরিগত সোেোৎ োি, 

অংশগ্রহণ, পেযনেেণ। এই পদ্ধরতনত  মু ো সংখ্যো  ম হয় এেং অি সংখ্য  উিিিোতো য োিো পূণয  নি র্োন  ।  
 

 

খ্) সংখ্যোগত গনেষণো (Quantitative Research) 

সংখ্যোগত উপোনিি মোধ্যনম সমসযো র ণযয়  নি সখ্যোগত গনেষণো পদ্ধরত। উপোিগুনলো পরিেংখ্যোর   উপোি রহনসনে 

েযেহোি উপনেোগী হয়। গনেষণোি এই মোধ্যমরি েৃহৎ সমগ্রন ি মন োিোে, মতোমত, েযেহোি র ণযয়  নি। এি 

উপোি সংগ্রহ য ৌশল গু গত গনেষণোি তুল োয় সুসংগরঠত।  

েতযমোন  এই গনেষণোি অন  গুনলো রীতি বা ধ্িণ যিখ্ো েোয়, যেম  অ লোই  সোনিয, যপপোি সোনিয, যমোেোইল 

সোনিয, মুনখ্োমুরখ্ সোেোৎ োি, ওনয়েসোইি অ ুসিো , অ লোই  যপোল, র য়মতোরি  পেযনেেণ ইতযোরি।  
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েতযমো  গনেষণোয় েযেহৃত উপোি সংখ্যো সংরেপ্ত। এরি সোাঁওতোরল রশশুনিি রদ্বতীয় িোষো অজযন  সমোজিোষোতোরত্ত্ব  

পেযনেে  হওয়োয় রেষয়েস্তু, গুরুত্ব ও প্রোনয়োরগ  রি  রেনেচ োয় গনেষণোরি গুণগত (Qualitative) পদ্ধরতনত 

সম্পোরিত হনয়নে েনল ধ্োিণো  িো েোয়। তনে গনেষণোরিি অরধ্ োংশ যেনে গুণগত পদ্ধরতি েযেহোি  িো হনলও 

র েু র েু যেনে উপোি রেনেষনণ সংখ্যোগত পদ্ধরতি সোহোেয য য়ো হনয়নে। সুতিোং েতযমো  গনেষণোরিন  য েল 

গুণগত পদ্ধরতি  ো েনল গুণগত ও সংখ্যোগত পদ্ধরতি সমরিত প্রনয়োনগ এ রি রমর গ গনেষণো েলো েোয়।  

 

গনেষণোি ধ্োপ (Stages of Research) 

এই গনেষণোরিি মধ্য রিনয় সোাঁওতোরল রশশুনিি রদ্বতীয় িোষো অজযন ি এ রি প্রেেতো সম্পন য জো োি যচিো  িো 

হনয়নে, তোই এনেনে উনু্মি সোেোৎ োনিি মোধ্যনম উপোি সংগ্রহ  নি তো রেনেষণ  িো হনয়নে। এ গনেষণো 

রত রি ধ্োনপ সম্পন্ন হনয়নে। 

ধ্োপগুনলো হনলো –  

(১) সোরহতয পেযোনলোচ ো  

(২) উপোি সংগ্রহ 

(৩) উপোি রেনেষণ   

 

১। সোরহতয পেযোনলোচ ো (Literature Review) 
েতযমো  গনেষণোয় সোরহতয পেযোনলোচ োি জ য েযেহৃত হনয়নে  ো ো ধ্িন ি তর্য সূে। রেনশষ  নি রেরিন্ন গ্রন্থ, 

জো যোল, ওনয়ে সোইনি প্র োরশত তর্য এ গনেষণোি বদ্বিীরয়  উৎস রহনসনে েযেহৃত হনয়নে। আমোনিি গনেষণোরি 

িুরি রিন্ন রেষয়ন  সংেুি  িোয় এখ্োন   ৃবেজ্ঞোর   গ্রনন্থি পোশোপোরশ েযেহৃত হনয়নে িোষোরেজ্ঞো  ও 

মন োরেজ্ঞোন ি রেরিন্ন গ্রন্থ ও তর্যরিরি  পরে ো। এেোড়ো গনেষণোরি সুসংেদ্ধিোনে সম্পোিন ি লনেয রেরিন্ন 

গনেষণো গ্রনন্থি সোহোেয য য়ো হনয়নে।  

িোষোরেজ্ঞোন ি গ্রন্থগুনলোি মনধ্য র েু যিরশ রেনিরশ যমৌরল  গ্রন্থ, সোাঁওতোল আরিেোসী রেষয়  রেরিন্ন গ্রন্থ ও 

যসরম োি পনেি সোহোেয য য়ো হনয়নে। এেোড়ো মন োিোষোরেজ্ঞোন ি যেশ র েু গ্রন্থ ও প্রেি এর সের্ক রশশুি রদ্বতীয় 

িোষো সম্পর যত তোরত্ত্ব  জ্ঞো  গ্রহ   িো হনয়নে। গনেষণো অরিসিিযরি িচ োিীরত ও মোঠগনেষণোয় উপোি েংগ্রহ ও 

বযবস্থাপনা সম্পর যত যমৌরল  গনেষণো গ্রন্থ ও রেরিন্ন  এমরিল ও রপএইচরে অরিসন্দনিযি সোহোেয য য়ো হনয়নে। 
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সোরহতয পেযোনলোচ োি রেস্তোরিত আনলোচ ো সংেুি  িো হনয়নে েতযমো  অরিসিনিযি রদ্বতীয় অধ্যোয় ‘সোরহতয 

পেযোনলোচ োয়’।        

 

২। উপোি সংগ্রহ প্ররিয়ো (Data Collection Process) 
যে য োন ো গনেষণো  োনজ উপোি সংগ্রহ রেনশষ গুরুত্বেহ   নি র্োন । এ ই সনে এরি এ রি জরিল প্ররিয়োও। 

পূেয ধ্োিণো র্ো নল উপোি সংগ্রহ র েুিো সহজ হয়। সোাঁওতোরলনিি রেষনয় পূনেয এধ্িন ি গনেষণো হয়র । আমোনিি 

গনেষণোয় উপোি সংগ্রনহি প্ররিয়োরি রেল এ রি আরিেোসী যগোষ্ঠী র িযি। িনল উপোি সংগ্রনহি রেরিন্ন ধ্োপ যমন ই 

প্রনয়োজ ীয় উপোি সংগ্রহ  িো হনয়নে। র নে এ সম্পর যত রেস্তোরিত আনলোচ ো  িো হল। 

  

সমগ্র  (population) 

গনেষণো  োনজ এ ই বেরশিয সম্পন্ন উপোিোন ি সমরিন  সমগ্র  েো তর্যরেশ্ব এেং  ইংনিরজনত population  

েলো হয়। যেম  েোংলোনিনশি বতরি যপোষো রশনিি  রমযনিি েোৎসরি  আয় র ণযয়  িনত যিনশি প্ররতরি বতরি 

যপোষো   রমযি  োে যর্ন  তর্য সংগ্রহ  িনত হনে। এনেনে যিনশি স ল বতরি যপোষো   রময এধ্িন ি 

গনেষণোয় সমগ্র । আমোনিি গনেষণোরি যেনহতু েোংলোনিনশি সোাঁওতোরল িোষী রশশুি রদ্বতীয় িোষো অজয  সম্পর যত 

তোই েোংলোনিনশি স ল সোাঁওতোরল িোষী রশশু েোনিি েয়স ৫ যর্ন  ১২ েেি, তোনিি রপতো মোতো েো অরিিোে  

এেং রশে  এই গনেষণোয় সমগ্র  রহনসনে রেনেরচত।     

 

গনেষণো এলো ো (Research Area) 
সোাঁওতোল আরিেোসী েোংলোনিনশ রদ্বতীয় েৃহিম আরিেোসী যগোষ্ঠী। েোংলোনিনশি উিিোঞ্চনলি সমতনল এনিি সংখ্যোই 

সেনচনয় যেরশ। স্বিোেতই এনিনশ এনিি রেসৃ্তরতও েযোপ । েোংলোনিনশি উওিিেনেি যেশ  নয় রি যজলো-িংপুি, 

গোইেোিো, িোজশোহী, রি োজপুনি এনিি সংখ্যো অরধ্ । এেোড়ো পোেযতয যজলো এেং রসনলি রেিোনগি চো েোগো সমূনহ 

 মযিত র েু সোাঁওতোল যিখ্ো েোয়। আমিো আমোনিি গনেষণোি স্বি সময় ও পরিরধ্ রেনেচ ো  নি মোঠ নমযি জ য 

সোাঁওতোল অধু্যরষত েনিন্দ্রিূরম িোজশোহী যজলো র েযোচ   নিরে। উপোি সংগ্রনহি জ য িোজশোহী সিনিি সোাঁওতোরল 

পোড়োসমূহ এেং যগোিোগোড়ী উপনজলোি সোাঁওতোল পল্লীগুনলোনত এ গনেষণোি উপোি সংগ্রনহি  োেযিম পরিচোল ো 

 িো হনয়নে। এেোড়ো িোজশোহী যজলোি রেরিন্ন সোাঁওতোরল িোষো গনেষ , আরিেোসী সংগঠ  এেং সোাঁওতোল গ্রোম 

প্রধ্োন ি সনে আমোনিি েতযমো  গনেষণো র নয় সোেোৎ োি গ্রহণ  িো হনয়নে।   
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গনেষণো সহ োরি (Research Assistant) 
গনেষণোি মূল লেয সোাঁওতোরল িোষী জ নগোষ্ঠী হওয়োয় মোঠ গনেষণোয় তোনিি সোনর্ যেোগোনেোগ ও উপোি সংগ্রনহি 

সুরেধ্োি জ য এ জ  সোাঁওতোরল িোষী গনেষণো সহ োিীি সহনেোরগতো গ্রহ   িো হনয়নে। এি িনল সোাঁওতোরল 

িোষোি রেরিন্ন িোরষ  উপোিো  সংগ্রহ ও তর্য প্রিো  োিীনিি সোনর্ যেোগোনেোগ  িনত সুরেধ্ো হনয়নে।  

 

 মু োয়  (Sampling) 
 মু ো হল সমগ্রন ি অংশ রেনশষ। সমগ্রন ি প্ররতর রধ্ত্ব োিী যে অংশ সমগ্রন ি বেরশিযসমূহ প্রিশয   িনত 

পোনি তোন   মু ো েলো হয়। এ রি আিশয  মু োি যেশ র েু বেরশিয িনয়নে। র নে র েু বেরশিয উনল্লখ্  িো হল-   
 

 ) আিশয  মু ো আ ৃরতনত েড় হনে। 

খ্) সুর রিযি লেযরিরি  হয়। 

গ) আিশয  মু োি মন ো য়  পেপোতহী  হয়। 

ঘ)  মু োগুনলোি ের্োর্যতো রেচোি, সম্ভোেযমূল  রেচোি-রেনেষণ ইতযোরিি মোধ্যনম সংগৃহীত তর্যোেরল অ ুধ্োে নেোগয 

হনয় ওনঠ।  

ঙ) আিশয  মু োি গঠ  প্ররিয়োি মোধ্যনম গনেষণোি ের্োের্ িলোিনলি সম্ভেযতো েৃরদ্ধ পোয় (আলী, ২০১৩)।  

 

 মু োয়  হনচ্ছু   মু ো র েযোচন ি হোরতয়োি। যে পদ্ধরতনত সমগ্র  যর্ন   মু ো র েযোচ   িো হয় তোন   মু োয়  েো  

sampling েনল। এ রি েৃহৎ সমগ্র  যর্ন  উপোি সংগ্রহ সেসময়ই িীঘয সময়, র গম ও অর্য রের নয়োনগি সনে 

সমৃ্পি। যসনেনে  মু োয়ন ি মোধ্যনম উপোি সংগ্রহ সেরি  যর্ন ই সোর গয়ী।  

আমোনিি েতযমো  গনেষণোয় উপোি সংগ্রনহি যেনে আমিো  মু োয়  পদ্ধরত েযেহোি  নিরে। অর্যোৎ স্বি সংখ্য  

উৎ ৃি  মু ো গ্রহন ি মোধ্যনম মোঠ ময সম্পোি   নিরে। য   ো এই গনেষণোি সমগ্র  েোংলোনিনশি রেরিন্ন প্রোনে 

েরড়নয় িনয়নে। তোনিিন  এ ীিূত  িনণি মোধ্যনম উপোি সংগ্রহ  িো অসম্ভে। েরিও উপোি গ্রহনণি যেনে 

 মু োয়ন ি যেশ র েু সীমোেদ্ধতো যিখ্ো যগনে। রেনশষ  নি শহনি েসেোসিত সোাঁওতোরল ও গ্রোনম েসেোসিত 

সোাঁওতোরল সম্প্রিোনয়ি প্রনিয় উপোনি িনয় যগনে েনর্ি পোর্য য। আমিো মন   রি উপোি সংগ্রনহ আনিো যেশ র েু 

অঞ্চল যর্ন   মু ো গ্রহণ  িো হনল রিন্নতো যিখ্ো যেনত পোনি।       
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 মু ো সংখ্যো ও প্রশ্নমোলো (Sample Size and Questionnaire)  
 

গনেষণোয় প্রশ্নমোলোরি (questionnaire) যমোি  রত রি অংনশ রেিি। এ রি অংশ সোাঁওতোরল িোষী রশশুনিি জ য, 
রদ্বতীয় অংশরি রশশুি রপতোমোতো অর্যোৎ অরিিোেন ি জ য। তৃতীয় অংশরি রশশুি রেিযোলনয়ি রশেন ি জ য।  
অর্যোৎ এন  রি প্রশ্নমোলোয় রত জ  অংশগ্রহণ োিীি সোেোৎ োি গ্রহ   িো হনয়নে। এখ্োন  যমোি ৩৬রি প্রশ্ন 
িনয়নে। প্রশ্নগুনলোি ধ্িণ সমোজিোষোতোরত্ত্ব  মন োিোে সংরেি। তোেোড়ো িোষোবেজ্ঞোর   তত্ত্বীয়  ো ো রি  এই 
প্রশ্নমোলোি মোধ্যনম রেনেষণনেোগয। আমিো আমোনিি গনেষণোি জ য যমোি ২০রি উপোি গ্রহণ  নিরে। যেখ্োন  
অংশগ্রহণ োিী সংখ্যো রেল প্রোয় ৬০ জ । অর্যোৎ আমোনিি যমোি  মু ো সংখ্যো ২০রি। এেোড়ো শুধু্ রশশুনিি  োে 
যর্ন  এ রি ওয়োেয রশি েো শব্দ তোরল োয় পঞ্চোশরি সোাঁওতোরল িোষোি েোংলো অ ুেোি সংগ্রহ  িো হয়। েোি  মু ো 
সংখ্যোও ২০রি।  

 
গনেষণো উপ িণ (Research Material) 
 

মোঠপেযোনয় তর্য সংগ্রনহি যেনে যেশ র েু উপ িনণি প্রনয়োজ  পনড়। আমোনিি েতযমো  গনেষণোয় েযেহৃত 
উপ িণগুনলোি মনধ্য িনয়নে প্রশ্নপে, য োিেু ,  লম, যপরিল, রিরেও  যোনমিো এেং সোাঁওতোরল িোষোয় রলরখ্ত 
র েু পোঠযপুস্ত ।   

 
 

উপোি সংগ্রনহি য ৌশল (Technique of Data Collection)  
মোঠ গনেষন িো উপোি সংগ্রনহি জ য যেশ র েু য ৌশল প্রনয়োগ  নি । গনেষণো য ৌশল এি উপেুি প্রনয়োগ 

সরঠ  উপোি সংগ্রনহ সহোয়  িূরম ো পোল   নি র্োন । তনে এ ধ্িন ি য ৌশল র ধ্যোিনণি যেনে গনেষ ন  

গনেষণোি উনেশয,   শো ও যলো েনলি রি রি রেনেচ ো  িনত হয়। উপোি সংগ্রনহি য ৌশল রহনসনে গনেষ িো 

র নেোি পদ্ধরতগুনলোি প্রনয়োগ  নি র্োন  - 

 

 ) পেযনেেণ 

খ্) সোেোৎ োি 

গ) প্রশ্নপে 

ঘ) সমরিগত েো র রেড় িলগত আনলোচ ো 

ঙ) প্রনেপে  
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চ)  রর্পে 

ে) অংশগ্রহ মূল  গ্রোমী  সমীেো ইতযোরি 

 

আমোনিি েতযমো  গনেষণোয় উপোি সংগ্রনহি লনেয আমিো  রর্পে েযেহোি েোড়োও প্রধ্োণত রত রি পদ্ধরতি 

েযেহোি  নিরে। র নে েযেহৃত পদ্ধরতগুনলোি েণয ো  িো হনলো।  

 

১.  পেযনেেণ (Observation) 

পেযনেেণ হল এম  এ রি উপোি অ ুসিো  য ৌশল েো মুিিোনে র িীেো  িো হনয় র্োন । এ  র্োয় িৃশযমো  

ঘি ো েো রেষয়ন  সুশৃঙ্খলিোনে র িীেণ  িোই হল পেযনেেণ। মোঠ গনেষণোয় আমিো তোই এই রেষয়রিন  গুরুত্ব 

রিনয় সোাঁওতোল িোষী জ নগোষ্ঠীন  িোষোগত ও সোমোজগত উিয় রি  যর্ন  র রেড়িোনে পেযনেেণ  নিরে। 

পেযনেেন ি মোধ্যনম গনেষণোয় সোাঁওতোল সমোনজি  োঠোনমো ও িোষোগত অেস্থোন ি প্রোর্রম  ধ্োিণো লোি  িো 

হনয়নে।    
 

২. সোেোৎ োি গ্রহণ পদ্ধরত (Method of Interviewing) 

সোমোরজ  গনেষণোয় েযেহৃত েোেতীয় পদ্ধরতি মনধ্য মুনখ্োমুরখ্ সোেোৎ োি গ্রহণ পদ্ধরত সেযোনপেো উপনেোগী। 

গনেষণোি সোেোৎ োিন  িুই েযরিি  নর্োপ র্  রহনসনে সংজ্ঞোরয়ত  িো যেনত পোনি। গনেষণো সংরেি উপোি 

েংগ্রর্হর জ য সমোজ গনেষ  এেং উিিিোতো মুনখ্োমুরখ্ অেস্থোন ি মোধ্যনম ঘি ো সমূনহি অ ুসিো   নি র্োন  । 

েতযমো  গনেষণোয় িুই িোনে সোেোৎ োি গ্রহণ  িো হনয়নে।     

 

 )  োঠোনমোগত সোেোৎ োি (Structured Interview)    

প্রশ্নপনেি মোধ্যনম গৃহীত সোেোৎ োি হল  োঠোনমোেদ্ধ সোেোৎ োি। য   ো এই ধ্িন ি সোেোৎ োনিি যেনে 

আমিো এ রি  োঠোনমোন  অ ুসিণ  নি তর্যিোতোি  োে যর্ন  উপোি সংগ্রহ  রি। েতযমো  গনেষণোি জ য 

প্রণীত প্রশ্নমোলোয় এধ্িন ি র েু র ধ্যোরিত প্রশ্ন ও উিিিোতো রেল। িনল এই গনেষণোয় র য়ম যমন  র েু 

 োঠোনমোেদ্ধ সোেোৎ োি গ্রহণ  িো হনয়নে এেং সরঠ  উপোনয় তো রলরপেদ্ধ  িো হনয়নে।   
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খ্)  োঠোনমোরেহী  সোেোৎ োি (Unstructured Interview)    

 োঠোনমোরেহী  সোেোৎ োি মূলত  োঠোনমোেদ্ধ সোেোৎ োনিি রেপিীত। অর্যোৎ এনত য ো  প্রশ্নপে র্োন   ো। মোঠ 

গনেষণোয় আমিো অন   যেনেই  োঠোনমোরেহী  সোেোৎ োি গ্রহ   নিরে। রেনশষ  নি র ধ্যোরিত প্রশ্নপনেি েোইনি 

সোাঁওতোলনিি িোষোগত অেস্থো জো োি জ য রেরিন্ন গনেষ , রশে  ও গ্রোম প্রধ্োন ি  োঠোনমোরেহী  সোেোৎ োি 

গ্রহণ  িো হনয়নে।     

  

৩. র রেড় িলগত আনলোচ ো (Focus Group Discussion) 
গুণগত গনেষণোয় উপোি সংগ্রনহি অ যতম মোধ্যম র রেড় িলগত আনলোচ ো। এ জ  গনেষন ি িূরম ো এখ্োন  

মধ্যস্থতো োিীি। সম-বেরশিযপূণয েযরিিো এখ্োন  অংশগ্রহণ  নি র রিিয রেষনয় মতোমত েযি  নি । আমোনিি 

েতযমো  গনেষণোি মোঠ  নমযি যেনে আমিো এধ্িন ি এ রি র রেড় িলগত আনলোচ ো  নিরে। যসখ্োন  উপরস্থত 

রেনল  সোাঁওতোরল িোষী রশশু রপতো মোতো, রশে , গ্রোম-প্রধ্ো , েড় িোই-যেো  ও গ্রোনমি অ য সিসযিো। এই 

আনলোচ ো যর্ন  সোাঁওতোরল িোষীি রদ্বতীয় িোষো অজযন ি রেষয়রি সম্পন য সোাঁওতোরল গ্রোনমি মো ুষনিি মতোমত এি 

এ রি সোমরগ্র  ধ্োিণো পোওয়ো যগনে।  

 

উপোি িেণোনেেণ (Data Maintanence)     
এই গনেষণোি অরধ্ োংশ উপোি রলরখ্তিোনে সংগ্রহ  িো হনয়নে। তনে র েু যেনে অরেও রিজুযয়োল মোধ্যম 

েযেহোি  নি তর্য সংগ্রহ ৃত। রলরখ্ত উপোিগুনলো িোইল-েদ্ধ  নি সংিেণ  িো হনয়নে। এেং অরেও রিজুযয়োল 

উপোিগুনলো  রম্পউিোনিি হোেযড্রোইনি সংিেণ  িো হনয়নে।   

 

 ীরতগত রেনেচ ো (Ethical consideration)    

যে য োন ো গনেষণোি যেনে  ীরতগত রি রি গুরুত্বপূণয। েতযমো  গনেষণোরিও এি েযরতিম  য়। এ জ  গনেষ  

েখ্   র্ো েলো, উপোি সংগ্রহ, রচেো এেং এ   পেযনেেনণি মোধ্যনম তর্য সংগ্রহ  নি  েো য ো  রসদ্ধোনে 

উপ ীত হ  তখ্  অন   সময়ই এন   ীরত-রেরুদ্ধ েো Unethical Research েলো হয়। য   ো অন   সময়ই 

গনেষ  র নজি ইনচ্ছু  মত তর্য তোি গনেষণোয় উপস্থোপ   নি । েো গনেষণো িলোিলন  য রতেোচ িোনে 

প্রিোরেত  নি।  

যে য োন ো গনেষণোয় মোঠ নমযি যেনে যে েযরি েো যগোষ্ঠীি উপি গনেষণোরি পরিচোল ো  িো হয় তোি েো তোনিি  

অ ুমরত য য়ো এ রি আেরশয  রেষয়। এ জ  গনেষন ি িোরয়ত্ব যে রেষনয় রতর  গনেষণো  িনে  েো যে রেষনয় 
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তর্য গ্রহণ  িো হনে তো আনগ যর্ন ই তর্যপ্রিো  োিীন  জোর নয় যিয়ো। অপিরিন  রের  তর্য রিনচ্ছু   তোিও 

উরচৎ ের্োের্ তর্য প্রিো   নি গনেষ ন  সোহোেয  িো। এি িনল য োন ো ি ম রেভ্রোরে সৃরিি অে োশ র্োন  

 ো। গনেষণোি সরঠ  উনেশয ও তর্য প্রিোন  অস্বচ্ছু তো র্ো নল গনেষণোরি  ীরতগত রি  যর্ন  িূেযল হনয় পনড়।   

যসরি  যর্ন  েতযমো  গনেষণোরি পরিচলন ি পূনেয আমিো সংরেি জ নগোষ্ঠীি রশশু ও পূণযেয়স্কনিি  োে যর্ন  

উপোি সংগ্রনহি যেনে সোাঁওতোল গ্রোমপ্রধ্ো , সমোনজি গুরুত্বপূণয েযরি, রশশুি অরিিোে  ও রেিযোলয় পেযোনয় 

রশেন ি অ ুমরত গ্রহণ  নিরে। প্রশ্নপনেি মোধ্যনম সোেোৎ োি গ্রহনণি পোশোপোরশ এই গনেষণোরি র রেড় িলগত 

সোেোৎ োি, রেনশষজ্ঞনিি মতোমত এেং পেযনেেন ি মোধ্যনম  িো হনয়নে। সোেোৎ োনিি যেনে পোরিপোরশ্বয  

পরিরস্থরত  ও পরিনেশন  রেনেচ োয় িোখ্ো হনয়নে। েোনত সোেোৎ োি প্রিো  োিী র িোপি যেোধ্  নি এেং অস্বরস্ত 

যেোধ্  ো  নি।  

গনেষণো প্ররতনেি  যলখ্োি যেনে য োন ো জোয়গোয় যে  অণুরলরপ েো  রপ  ো হয় যসরিন  যখ্য়োল িোখ্ো হনয়নে। 

রেনশষত প্ররতনেি রি যলখ্োি যেনে যেসে গ্রন্থ ও যলখ্ন ি উদৃ্ধরত গ্রহণ  িো হনয়নে তো তর্যসূেসহ উনল্লখ্  িো 

হনয়নে। এেোড়ো উপোি যর্ন  প্রোপ্ত তর্য রেনেষনণি মোধ্যনম প্ররতনেি রিনত এ রি যমৌরল  গনেষণো সমসযো ও তোি 

িলোিল উপস্থোপ   িো হনয়নে।  

 

৩। উপোি রেনেষণ (Data Analysis)   
মূল গনেষণোরিি এ রি গুরুত্বপূণয অংশ উপোি রেনেষণ। মূলত এরিই রসদ্ধোে গ্রহনণি অ যতম সহোয় । সোমোরজ  

গনেষণোয় উপোনিি রেনেষণ হল এম  যমৌরল  ও সৃজ শীল পেযোয় েো গনেষণোন  মোঠ পেযোয় যর্ন  সংগৃহীত 

উপোিগুনলোন  ের্োের্িোনে উপেুি স্থোন  ও সোমঞ্জসযপূণয সম্পন য স্থোপ পূেয  রসদ্ধোনে উপ ীত হনত সহোয়তো 

 নি। েতযমো  গনেষণোয় সংগৃহীত উপোিগুনলো রেনেষণ  িোি সময় আমিো উপোি রেনেষনণি রেরিন্ন ধ্োপ যমন  

তো সম্পন্ন  নিরে। র নে উপোি রেনেষনণি রেরিন্ন ধ্োপগুনলো আনলোচ ো  িো হল-   

 

উপোি রেনেষণ য ৌশল (Strategy of Data Analysis)      

সংগৃহীত উপোি রেনেষনণি যেনে িুরি য ৌশল িনয়নে; এগুনলো হল-  

 ) গুণগত রেনেষণ য ৌশল 

 খ্) সংখ্যোগত রেনেষণ য ৌশল 
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তনে য ৌশলগুনলো প্রনয়োনগি যেনে গনেষ ন  সনেযোচ্চ সত যতো গ্রহণ  িনত হয়। রেনশষত রেনেষণ প্ররিয়ো যে  

য ো  িনমই পেপোতিুি  ো হয় যসরিন  যখ্য়োল িোখ্ো েোঞ্চ ীয়। 

আমোনিি েতযমো  গনেষণোয় প্রোপ্ত উপোি রেনেষনণ আমিো গুণোগত ও সংখ্যোগত উিয় রেনেষণ য ৌশল অেলম্ব  

 নিরে। গুোত্মক রেনেষণ হল উপোনিি েণয োমূল  রেনেষণ। ধ্োপ যমন  আমোনিি গনেষণোয় প্রর্নম উপোনিি 

র িীেণ, উপোনিি  োেয োিণ সম্পন যি রেনেষণ, উপোনিি সংন োচ , রে যোস ও েযোখ্যো  িো হনয়নে। স্বি যেনে 

উপোনিি সংখ্যোগত উপস্থোপ   িো হনয়নে গনেষণোয় অংশগ্রহণ োিীনিি মতোমত উপস্থোপন । রেনশষ  নি রেরিন্ন 

গ্রোি ও রচনে এই য ৌশনলি েযেহোি  িো হনয়নে। রেনেষণ যশনষ প্রোপ্ত িলোিল প্ররতনেিন  উপস্থোপ   িো 

হনয়নে।      

   

বেধ্তো ও গ্রহ নেোগযতো (Validity and Expectancy) 
গনেষণোি যেনে উপস্থোরপত তনর্যি বেধ্তো ও গ্রহ নেোগযতো র্ো ো জরুরি। আমোনিি েতযমো  গনেষণোয় বেধ্তো ও 

গ্রহণনেোগযতোি সোনপনে অংশগ্রহণ োিীনিি  োম ও মোঠ নমযি রচে সংেুি  িো হনয়নে। এেোড়ো তর্য উৎস 

রহনসনে প্ররত অধ্যোনয় আলোিো  নি গৃহীত উৎনসি  োম উনল্লখ্  িো হনয়নে।   

 

গনেষণো   শো (Research Design)  
এ রি পূণযোে গনেষণো  োনেযি  োঠোনমোগত রে যোনসি জ য গনেষণো   শো প্রণয়  অরত জরুরি এ রি রেষয়। এরি 

এ রি অপরিহোেয রেষয় য   ো এি মোধ্যনমই গনেষণো যেৌরি  রিরিিূরম গঠন ি পোশোপোরশ র ধ্যোরিত লনেয 

যপৌঁেোন ো সম্ভে।  
 

Fred N. Kerlingger এি মনত, 
“Research design is the plan, structure and strategy of investigation. Conceived so 

as to obtain answers to research questions and control variance (1983, p. 300).”   

 

অর্যোৎ গনেষণো   শো হনচ্ছু  গনেষণো সংিোে প্রশ্নপনেি উিি পোেোি উপোয় এেং চল সমূনহি র য়িণ  িোি 

পরি ি ো ও  োঠোনমো।  
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C. N. Kothari   এি মনত, 
‘’The formidable problem that follows the task of defining the Research problem 

is the preparation of the design of the research project, popularly known as the 

research design (2004, p31.)’ 

 

অর্যোৎ গনেষণো   শো হল গনেষণো প্র নিি প্রস্তুরত   শো  েো এ রি গনেষণো সমসযোন  সজ্ঞোরয়ত  িোি  োেয 

সম্পন্ন  নি।   

 

সোাঁওতোরল িোষী রশশুি রদ্বতীয় িোষো অজয : সমোজিোষোতোরত্ত্ব  পেযোনলোচ ো শীষয  গনেষণোয় র েরূপ গনেষণো   শো 

প্রণয়   িো হনয়নে। েতযমো  গনেষণোরি শুরুি রিন  এ সম্পর যত সোরহতয পেযোনলোচ ো  িো হয়। যসখ্ো  যর্ন  

প্রোপ্ত জ্ঞো ন   োনজ লোরগনয় এ রি পূণযোে গনেষণো প্রশ্নমোলো প্রণয়   িো হয়। পিেতযীনত গনেষণো অঞ্চল অর্যোৎ 

য ো  অঞ্চনল গনেষণো  োেযরি সম্পন্ন  িো হনে তো র ধ্যোিণ  িো হয় এেং উপোি সংগ্রনহি লনেয মোঠ ময 

পরিচোল ো  িো হয়। উপোি সংগ্রনহি পি উপোি রেনেষণ  নি গনেষণোরিি িলোিল েতযমো  প্ররতনেিন  অেিুযি 

 িো হনয়নে। র নে এ   জনি েতযমো  গনেষণোরিি গনেষণো   শো রচে আ োনি উপস্থোরপত হল-    

 

 

 
রচে: গনেষণো   শো 
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গনেষণো এ রি র য়মতোরি  পদ্ধরতি সমিয়। এসে পদ্ধরতি উপেুি েযেহোনিি মোধ্যনম যেি হনয় আনস  োরঙ্খত 

গনেষণো িলোিল। িনল যে য োন ো গনেষণোয় র রিিয প্ররিয়োগুনলো অ ুসিো   িো খু্েই জরুরি। আমোনিি েতযমো  

গনেষণো এ রি আরিেোসী জ নগোষ্ঠীি সমোজিোষোতোরত্ত্ব  পেযনেেণ তোই এনত গুণগত গনেষণোি রি রি অরধ্  

িৃঢ়িোনে উপস্থোরপত হনয়নে। আমিো আমোনিি গনেষণোরি ের্োসম্ভে বেজ্ঞোর   পদ্ধরত অ ুসিণ  নি সম্পোরিত 

 নিরে এেং প্ররতনেি  উপস্থোপন ও বেজ্ঞোর   মো িড ব েজোয় িোখ্োি যচিো  নিরে।  
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রাষ্ট্র হিসেসে হেসের অন্যান্য দেসের তুলন্ায় োাংলাসেে আয়তসন্ একহি কু্ষদ্ররাষ্ট্র িসলও প্রাকৃহতক ও োাংসৃ্কহতক 
দক্ষসে দেেহি বেহিেযময়। প্রািীন্কাল দেসকই এই অঞ্চলহি েিন্ কসর িসলসে তার ঐহতিয ও বেহিেয। প্রািীন্ 
োাংলার ইহতিাে-উপাোসন্র উৎে মূলত দপৌরাহিক োহিতয ও হেহিন্ন েীলাহলহপ দেসক প্রাপ্ত। প্রািীন্ োাংলার 
হেসৃ্তহত েম্পসকে ন্ান্া হেসেষজ্ঞ মত হেেযমান্ রসয়সে। ইহতিােহেে রমেশচন্দ্র েজুেদার প্রাচীন বাাংলার অঞ্চল 
ননমদেশ কমরন এভামব, 

‘বর্েোন কামলর বাাংলামদশ ও পনিেবঙ্গ এবাং আসামের অন্তর্ের্ কাছাড় ও গর্াপালপাড়া, নবহামরর 
অন্তর্ের্ পূনণেয়া, নসাংভূে ও সাাঁওর্াল পরর্ণার কর্কাাংশ এবাং নিপুরা বাাংলার অাংশ বনলয়া গ্রহণ কনরমর্ 
হয় (েজুেদার, ২০১২, ১৯৪৫ পৃ-১)।’  
 

 

 
ঐহতিাহেক অনু্েন্ধান্ দেসক প্রাপ্ত তেযানু্োসর প্রািীন্কাসল োাংলা ন্াসমর েমগ্র অঞ্চলহি দেে হকেু খসে হেিক্ত 
হেল। দোি দোি দে েে অঞ্চলসক েলা িয় জন্পে। মজুমোর এর মসত আর্ে প্রিাসের পূসেে োাংলায় দকেল েুহি 
জাহত অেো স্থাসন্র কো জান্া র্ায়, এগুসলা িল েঙ্গ ও পুন্ড্র (পৃ-৬; পূসেোক্ত)। র্হেও দকৌহিসলযর অেেোসর 
উহিহখত এমন্ জন্পেগুসলা িল দ ৌড়, পুে, েমতি, েূক্ষ্ম, িহরসকল, েেিুহক্ত ইতযাহে। েরািহমহির তার 
েৃিৎোংহিতাসত (হখস্ট্রপূেে ৬ষ্ঠ েতক) েয়হি জন্পসের ন্াম উসিখ কসরন্ এগুসলা িল দ ৌড়, পুে, েঙ্গ, েমতি, 
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ের্েমান্ এোং তাম্রহলহপ্ত। র্মব হেহিন্ন ইহতিাে েূসে এরকম প্রায় ৮হি জন্পসের কো জান্া র্ায় (প্রাচীন বাাংলার 
জনপদ, ২০১৪)। এেে জন্পসের েহিক অঞ্চল হন্সেেে করা র্ায়হন্, যনদও ইহতিােসেত্তারা এেম্পসকে র্ারিােূলক 
অঞ্চল ননমদেশ কসর োসকন্। এসব জনপমদর র্মযের েূল উৎস িতুেে েতক দেসক হেহিন্ন রাজামসল উৎকীিে 
হেলাহলহপ ও োহিতযগ্রন্থ।   
অমনমক েমন কমরন প্রাচীনকামল বাাংলায় নবনভন্ন জনমর্াষ্ঠীর গলাক বসবাস করর্ এবাং গয অঞ্চমল গয জনমর্াষ্ঠী 
বাস করর্ গস অঞ্চল গসই জনমর্াষ্ঠীর নামে পনরনচর্ হমর্া (আহমেদ, ২০১৫)। যনদও এর স্বপমে গর্েন গকামনা 
দৃঢ় প্রোন পাওয়া যায়নন।  
বর্েোমন বাঙানল অধু্েনির্ এ অঞ্চলহি েেেপ্রেম োঙ্গালা ন্াসম পরহিত িয় মুেহলম োেন্ামসল। র্হেও েঙ্গ েব্দহির 

উৎপহত্ত অনু্েন্ধাসন্ দেখা র্ায় হিস্টপূেে ৩০০০ েের আস  ঋসেসের ঐর্মরক আরণেক গ্রসন্থ েেেপ্রেম েঙ্গ েব্দহির 

েযেিার িয় (গচৌধু্রী, ২০১৪)। মুঘল ইনর্হাসনবদ আেুল ফজল এর মসত োঙ্গাল েব্দহি েঙ্গ+আল দেসক উৎপহত্ত। 

হতহন্ জান্ান্ োঙ্গাল েুোি এর পূেে ন্াম হেল েঙ্গ এোং পূসেের োেক ি হেে  জ প্রস্থ এোং েে  জ উচ্চতায় উঁিু 

োর্ ো আল বতহর কসরসেন্ েসল েসঙ্গর োসে আল েব্দহি রু্ক্ত িসয় েঙ্গাল িসয়সে (কামাল ও অন্যান্য, ২০০৭)। 

তসে এ েযাখযা কতখাহন্ হন্িেরসর্া য তা হন্হিত কসর েলা র্ায় ন্া। প্রাচীনকামল এই বাঙ্গাল অঞ্চমল এসককজন্ 

রাজা এসককহি জন্পে োেন্ করসতন্। এরপসর েঙ্গসেে োহেত িয় হেহিন্ন রাজেহক্তর দ্বারা। এসেয় পাল, দেন্, 

গুপ্ত, েুলতাহন্, দমাঘল, োসরািুঁইয়া, ন্োেেি ন্ান্া োেকসের কো জান্া র্ায়। তসে প্রেম েমগ্র োাংলাসক একহেত 

কসরন্ োমেুহিন্ ইহলয়াে োি (১৩৪২-১৩৫৮)। মুঘল োেন্ামসল েম্রাি আকেসরর েময় েমগ্র েঙ্গসেে েুেি-ই-

োাংলাি ন্াসম পহরহিত হেল। এেময় এ অঞ্চলহি োঙ্গাল ন্াসমও পহরহিত িসত োসক (রহিম ও অন্যান্য, ১৯৭৭)।  

প্রািীন্ কাল দেসক োাংলা োহেত িসয় আেসে ন্ান্া োেকসের িাসত, প্রািীন্  ঙ্গাহরডই দেসক েতেমান্  িতাহিক 
েরকার পর্েন্ত োাংলার ইহতিাসের র্াো েুেীঘে। মুঘলোেন্-উত্তর হিহিে োেন্ামসল েৃিত্তর েঙ্গ অঞ্চল 
োপ্তহরকিাসে দেঙ্গল ন্াসম পহরহিত, এোং এর োংখযা হরষ্ঠ অহর্োেী পহরহিত িয় োঙাহল ন্াসম। োাংলার স্বার্ীন্তার 
েূর্ে অস্তহমত িয় ১৭৫৭ োসল হিহিে ইস্ট ইহিয়া দকাম্পাহন্র কাসে পলােীর রু্সে োাংলার দেষ স্বার্ীন্ ন্োে 
হেরাজুসিৌলার পরাজসয়র মর্য হেসয়। ১৭৬৫ োসল োাংলার দেওয়াহন্ লাসির মর্য হেসয় োাংলায় দকাম্পাহন্ োেন্ 
প্রহতষ্ঠা িয়। ১৭৭৩ োসল দরগুসলহিাং এযাসের মার্যসম হিহিে পালোসমন্ট প্রেম েঙ্গ রাসজয োেন্ প্রহতষ্ঠা কসর, 
১৯০৫ োসল েঙ্গিঙ্গ এোং ১৯১১ োসল তা রে করা িয়। ১৯৪৭ সামলর ভারর্ স্বাধ্ীনর্া আইমনর োধ্েমে ভারর্বিে 
নবভক্ত হময় ভারর্ ও পানক্ান নামে দুহি স্বাধ্ীন রাদষ্ট্রর প্রনর্ষ্ঠা হয়। েতেমান্ োাংলাসেে পাহকস্থাসন্র অন্তিুেক্ত িয়  
প্রায় ১৬০০ হকসলাহমিাসরর েুরত্ব োকার পরও েুহি অঞ্চসল। ধ্েে-জাহত নভনিমর্ করা এ হেভাজমন বাাংলাও েুনি 
অাংমশ নবভক্ত হয়, পনিে ও পূবে বঙ্গ। ১৯৪৭ সামলর ১৪ আর্স্ট পূবে বাাংলা পানক্ামন যুক্ত হয়, পসর ১৯৫৫ সামল 
এর নাে পনরবর্েন কমর পূবে পানক্ান রাখা হয়। পূেে োাংলায় জহমোহর প্রোর হেসলাপ িয় ১৯৫০ োসল এোং িাষা 
আসদালন্ োংঘহিত িয় ১৯৫২ োসল। োাংলা িাষা ১৯৫৬ োসল পাহকস্থাসন্র প্রেম োংহের্াসন্ অন্যতম রাষ্ট্রিাষার 
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োাংহের্াহন্ক স্বীকৃহত লাি কসর। িাষা আসদালসন্র েুেূর প্রোরী ফলাফল হিসেসে ১৯৬৬ েয়েফা, ১৯৬৯ এর 
 িুিুযত্থান্ এোং ১৯৭১ এ মিান্ মুহক্তরু্সের মার্যসম োাংলাসেে স্বার্ীন্ রাষ্ট্র হিসেসে প্রহতষ্ঠা লাি কসর
 
 

োাংলাসেসের দিৌস াহলক অেস্থান্ (Geographical Area of Bangladesh) 
োাংলাসেে েহক্ষি এহেয়ার উত্তর পূেোাংসে অেহস্থত। এর আয়তন্ ১,৪৭,৫৭০ ে ে হকসলাহমিার। োাংলাসেসের উত্তসর 
িারসতর পহিমেঙ্গ, দমঘালয়, আোম পূসেে আোম, হেপুরা, হমসজারাম, হময়ান্মর  পহিসম িারসতর পহিমেঙ্গ এোং 
েহক্ষসি েসঙ্গাপো র অেহস্থত। এসেসের দমাি েীমান্ত বেঘেয ৫,১৩৮ হকসলাহমিার এোং জলেীমা ৭১১ হকসলাহমিার। 
বাাংলামদমশর অযেনননর্ক সেীো ২০১৬ অনুসামর (২০১৫-১৬ োমহয়ক প্রাক্কলন্) োাংলাসেসের জন্োংখযা ১৫৯,৯ 
হমহলয়ন্। এর েমধ্ে পুরুষ মহিলা অনু্পার্ ১০০.৫ : ১০০ এবাং জন্োংখযার ঘন্ত্ব ১,০৬৩ জন্।  
 
 

োাংলাসেসের আহেোেী (Indigenous People of Bangladesh)  

প্রািীন্ েঙ্গসেসের আহে অহর্োেী কারা হেল দে েম্পসকে খুে হেস্তাহরত জান্া র্ায় ন্া। প্রামান্য উপাোন্ ন্া োকায় 
অসন্ক েময় আমাসের অনু্মান্ হন্িের িসত িয়। েিযতার ইহতিাে দেসক র্তেূর জান্া র্ায় পােসরর বতহর 
িাহতয়ারই মান্ে েিযতার প্রািীন্তম হন্েেেন্। পনিেবমঙ্গর গেনদনীপুর, বাাঁকুড়া ও বধ্েোন গজলায় প্রানর্নর্হানসক 
যুমর্র পাযমরর তর্রী হানর্য়ার আনবষৃ্কর্ হময়মছ। তসে ঐহতিাহেকরা এ অঞ্চসল পাের রু্স র দেই মান্ে েেহত 
স্থাপসন্র েহিক কালহন্সেেে করসত পাসরন্ হন্। েে িাজার েের আস  এ অঞ্চসল এমন্ মান্ে েেহত  সড় 
উসিহেল েসল দকউ দকউ অনু্মান্ কসরন্ (আিসমে, ২০১৫)। অমনক নবমশিজ্ঞই ের্ নদময়মছন আনদ-প্রস্তর যুমর্র 
শুরু ২.৫ নেনলয়ন বা ২৫ লে বছর আমর্ আনিকায় (Violatti, 2014)। গসমেমি বাাংলায় গয দশ হাজার বছর 
আমর্ পাযর যুমর্র সূচনা হময়মছ বমল অমনক পনির্ ের্ প্রকাশ কমরন র্া েূলর্ নবে প্রস্তর যুর্।  
িারসত মান্ে েেহতর েময়কাল েযাখযা করসত হ সয় প্রখযাত নৃ্তত্ত্বহেে অতুল েুর িারসত নৃ্তাহত্ত্বক জাহতত্ব 
হন্রূপসন্ প্রর্ান্ত ৩হি হেষসয়র ওপর গুরুত্ব হেসয়সেন্। এগুসলা হন্ম্নরূপ-  
 

১) প্রািীন্তম মান্সের কঙ্গালাহস্থ 
২) জাহত ও উপজাহত েম্পসকে প্রািীন্ োহিতয ও ঐহতিাহেক ন্হজর 
৩) েতেমাসন্ েৃষ্ট জাহতগুসলার নৃ্তত্ত্বমূলক বেজ্ঞাহন্ক পহরিয়।  
 
র্ার েমর্, বাাংলার আনদে অনধ্বাসীরা নছল প্রাক-দ্রানবড় গর্াষ্ঠীর গলাক, নৃর্মের ভািায় আনদ-অস্ট্রাল। অমস্ট্রনলয়ার 
আনদে অনধ্বাসীমদর সমঙ্গ র্ামদর নেল রময়মছ। নর্নন এই দুই জনমর্াষ্ঠীর েমধ্ে রমক্তর সম্পমকের নবিয়নি গুরুত্ব 
নদময় আমলাচনা কমরন। নর্নন আমরা জানান একসেয় আনদ-অস্ট্রাল বা প্রাক-অমস্ট্রলীয় জানর্র গলামকরা উির 
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ভারর্ গযমক প্রশান্ত েহাসার্মরর ইস্টার দ্বীপ পযেন্ত নছল। আনুোননক নিশ হাজার বছর পূমবে র্ারা ভারর্ গযমক 
অমস্ট্রনলয়ায় গপৌছায়। র্মব সুর এ সম্পমকে গকামনা প্রাোনে দনলল উপ্াপন কমরন নন।  
বাাংলার প্রাচীন সানহমর্ে উনিনখর্ ননিাদরা এই আনদ অস্ট্রাল গর্াষ্ঠীভুক্ত বমল নর্নন দৃঢ় ের্ প্রকাশ কমরন। নর্নন 
আমরা েমন কমরন এই েূল জানর্র এক শাখা দনেণ ভারর্ র্োর্ কমর নসাংহল, ইমদামননশয়া ও গেমলমননশয়ায় 
যায় ও গসখান গযমক অমস্ট্রনলয়ায় গপৌছায়। বাাংলার আনদে অনধ্বাসীরা এই গর্াষ্ঠীর গলাক। এসের েসঙ্গ হমসে 
হ সয়হেল দ্রাহেড় িাষািাষী দকান্ দকান্ উপজাহত (েুর, ১৯৭৭)।  
তসে এ হেষসয় েুর এর েসঙ্গ প্রখযাত িাষাতাহত্ত্বক েুন্ীহতকুমার িসটাপার্যায় (১৯৯২) এর তসেযর হকেুিা বেোেৃেয 
পাওয়া র্ায়। িসটাপার্যায় মসন্ কসরন্ িারসতর আহর্োেীসের মসর্য হন্সগ্রা ো হন্সগ্রােিু েেসিসয় প্রািীন্ জাহত। এরা 
প্রাগ হতিাহেক কাসল আহিকা দেসক আরে, ইরান্ এোং দেলুহিস্থাসন্র উপকুল র্সর িারতেসষে এসে দপৌসে েসল 
হতহন্ মত প্রকাে কসরন্। হতহন্ এসেরসক আহেপ্রস্তর রু্  ো  Eolithic যুমর্র োনুি েমন কমরন।  
র্ার েমর্  

‘ননমগ্রা বা ননমগ্রাবিুমদর পমর প্রানর্নর্হানসক কামল আর একনি জানর্র োনুি ভারমর্ আর্েন কমর, 
সম্ভবর্ পূবে ভূেধ্েসার্মরর গদশ পামলস্তীন হইমর্; ইহামদর নাে গদওয়া হইয়ামছ গপ্রামিা অমস্ট্রালময়ড 
অযোৎ আনদে অযবা প্রাযনেক দনেণাকার-অমস্ট্রনলয়ার আনদে অনধ্বাসীমদর ের্ গচহারা, নকন্তু ঐ জানর্র 
আনদ অব্ায় নছল ইহারা (চমটাপাধ্োয়, ১৯৯২, পৃ-৭)।‘ 
 

নর্নন আমরা জানান প্রািীন্ িারসতর েহক্ষি অঞ্চসলর জন্ ি আর্েসের দ্বারা হন্ষাে ন্াসম অহিহিত িত। েহক্ষি ো 
হন্ষাে দ াষ্ঠীর িাষাসক হতহন্ ৩ দেহিসত িা  কসরন্। 
 

১। দকাল ো মুিাাঃ োঁওতাল, মুিাহর, িূহমজ, খাহড়য়া, দকারকু, জুয়াাং, েের ো দোরা, পেে 
২। খাহে 
৩। হন্সকােরী (প্রাগুক্ত)। 

 
প্রািীন্ োাংলা োহিতয হন্িের তেয দেসক আমরা েঙ্গ অঞ্চসল দর্েে প্রর্ান্ জাহতর েেোসের কো জান্সত পাই তারা 
িল- পুণ্ড্র, েের, বকেতে, ো হে, হন্ষাে, দডাম, েেস াপ, মি প্রিৃহত। এসের মসর্য বকেেত, েের, পুণ্ড্ররা আর্েসের 
আ মসন্র অসন্ক আস  দেসকই েসরন্দ্র অঞ্চসল েেোে করসতন্। েেররা অরিযিারী, বকেেতরা কৃহষজীেী হেল। 
ো হেসের েতেমান্ োে িারসতর পহিমেসঙ্গর দমহেন্ীপুর, হু হল, ন্েীয়ােি হেহিন্ন দজলায়। এরা প্রািীন্কাসল রাঢ় 
অঞ্চসলর িূহমিীন্ প্রজা হেল। হন্ষােরা অন্ার্ে। ঐহতিাহেকরা দকাল, োঁওতাল, মুো, মািাহল, িূহমজসের হন্ষাে 
জাহতিুক্ত কসর োসকন্। পহিম িারত ও মর্য িারসতর  াসঙ্গয় অঞ্চসল হন্ষাে জাহতর আহে হন্োে হেল েসল 
র্ারিা করা িয়। নৃ্তাহত্ত্বকিাসে এরা আহে অসস্ট্রলীয় এোং অহস্ট্রক িাষািাষী জন্স াষ্ঠী (কামাল ও অন্যান্য 
েম্পাহেত, ২০০৭)।   
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প্রািীন্ মান্ে অহস্থ েন্ধান্ হেষসয় েুর তাঁর গ্রসন্থ (১৯৭৭) জাহন্য়াসেন্ নিমশর দশমক আমেনরকান অধ্োপক ড. এইচ 
নড গিরা ভারমর্র উির পনিে পবের্ োলায় োনমবর পূবেবর্েী পুরুমির অন্র স্ান পান। এগুমলা রােনপমযকাস, 
সুগ্রীবনপমযকাস, ব্রাক্ষ্ম নপমযকাস। র্মব এখামন একনি নবিয় উমিখ করা প্রময়াজন গয এই অন্গুমলা োনুমির নয়।  
এ অঞ্চসলর েেেপ্রািীন্ মানু্সষর অহস্বত্ব জান্া দ সে ১০,৫০০ েের আস র অেোৎ প্রস্তর রু্স র। ১৯৭৮ োসল রাঢ় 
অন্তিুেক্ত েতেমান্ পহিমেসঙ্গর দমহেন্ীপুর দজলার রাম সড়র কাসে হেজুয়ায় এই মান্ে ফহেসলর (দেি ন্মুন্ার) 
েন্ধান্ দমসল (কাোল ও অনোনে সম্পা, ২০০৭)।  
েতেমাসন্ োাংলাসেসে এখসন্া হকেু প্রািীন্ আহেোেী রসয় দ সে হন্সজসের িাষা ও ঐহতিয হন্সয়। তসে েমগ্র 
োাংলাসেসে প্রািীন্ এেে নৃ্স াষ্ঠীেি প্রায় ৪৫হি কু্ষদ্র নৃ্স াষ্ঠী রসয়সে (োংিহত, োাংলাসেে আহেোেী দফারাম, 
২০০৮)। েরকাহর হিসেসে এসের দমাি জন্োংখযা ১৮ লক্ষ (জন্ িন্া জহরপ, ২০১১)। দকান্ দকান্  সেষক অেেয 
আহেোেী োংখযার তারতময দেহখসয়সেন্। তাই কখসন্া এই োংখযা ৭৩ (কামাল ও অন্যান্য, ২০১০) হকাংো ৭৫হিসত 
(Kamal and Others, 2014) পহরেহতেত িসয়সে। এই হদ্বর্া হেিহক্তর প্রর্ান্ কারি োাংলাসেসে আহেোেী েজ্ঞায়ি 
ও হিহিতকরি েম্পহকেত েমেযা। তাই আহেোেীরা এসেসে উপজাহত, কু্ষদ্র নৃ্স াষ্ঠী, নৃ্জাহত ও আহেোেীেি ন্ান্া 
ন্াসম পহরহিত। দপো ত পহরিয়ও কখসন্া কখসন্া আহেোেী জন্স াষ্ঠী হিসেসে রু্ক্ত িসয় োংখযা েৃহে ঘসিসে।   
এ প্রেসঙ্গ আমরা জাহতোংঘ দঘাহষত Indigenous and Traibal People Convention, 1989 এর কনমভনশন 
নাং ১৬৯ এর বনণের্ গকান জনমর্াষ্ঠীর আনদবাসী হওয়ার শর্েসেূহ উমিখ করমর্ পানর।  
 
ক) স্বার্ীন্ দেেেমূসির ট্রাইোল জাহতস াষ্ঠীর দক্ষসে, র্াসের োমাহজক, োাংসৃ্কহতক ও অেেগন্হতক অেস্থা জাতীয় 
জন্েমহষ্টর অন্য অাংে দেসক স্বতি এোং র্াসের মর্োো েমূ্পিে হকাংো আাংহেকিাসে তাসের হন্জস্ব প্রো হকাংো 
ঐহতিয অেো হেসেষ আইন্ ো হেহর্ দ্বারা হন্য়হিত িয়।  
 
খ) স্বার্ীন্ দেেেমূসির জাহতস াষ্ঠীর দক্ষসে, র্াসের আহেোেী হিসেসে  িয করা িয় এই হেসেিন্ায় দর্ তারা রাজয 
হেজয় হকাংো উপহন্সেে স্থাপসন্র কাসল অেো েতেমান্ রাসষ্ট্রর েীমান্া হন্র্োরসির কাসল এই দেসে হকাংো দর্ 
দিৌস াহলক িূখসে দেেহি অেহস্থত দেখাসন্ োেোেকারী জাহতস াষ্ঠীর োংের্র এোং তারা তাসের আইন্ ত মর্োো 
হন্হেেসেসষ তাসের হন্জস্ব োমাহজক, অেেগন্হতক, োাংসৃ্কহতক ও রাজগন্হতক প্রহতষ্ঠাসন্র আাংহেক ো েমূ্পিেরূসপ 
অকু্ষন্ন রাসখ (আন্তজোহতক েম োংস্থা, ২০১২)।   
এোড়া অতুল েুরও আহেোেীসের হকেু বেহেসষ্টযর উসিখ কসরসেন্। এগুসলা হন্ম্নরূপ- 

ক) উপজানর্ হমর্ জন্ম 
     খ) আনদে জীবনযািা প্রণালী 

র্) দুরনধ্র্েে ্ামন বাস 
          ঘ) অনুন্নর্ অব্া 
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উপসরর বেহেষ্টযনু্োসর োাংলাসেসের আহেোেীসের মসর্য পাওয়া র্ায়। অহস্ট্রক দ াষ্ঠীর অন্ার্ে মানু্সষরা (েতেমাসন্ 
দকাল, হিল, োঁওতাল, েের, পুহলদ প্রিৃহত) এই দেসের আহে োহেদা িসলও পসর আহিোেসন্র মার্যসম হিন্ন 
িাষা ও োাংসৃ্কহতক পহরিয়োিী মসঙ্গালীয়রা এসেসের পােেতয অঞ্চসল েেহত স্থাপন্ কসর। এসেসে আহেোেীসের 
োর্ারিত েুহি প্রর্ান্ অঞ্চসল োে কসর এোং অঞ্চল হিহত্তসত এসের েমতসলর আহেোেী ও পািাসড়র আহেোেী 
ন্াসম হেিক্ত করা িয়। হন্সির েসক োাংলাসেসের প্রর্ান্ প্রর্ান্ আহেোেী, তাসের িাষা, জন্োংখযা ও েেহত স্থান্ 
দেখাসন্া িল-  
 

ক্রম িাষা িাষাপহরোর জাহত অেস্থান্ জন্োংখযা (২০১১) 

১ োাংলা ইসদা-ইউসরাপীয় োঙাহল েমগ্র বাাংলামদশ ১৫ গকানি+ 
২ িাকমা ইসদা-ইউসরাপীয় িাকমা পােেতয িটগ্রাম ৪৪৪৭৪৮ 
৩ িাক হিন্া-হতব্বহত িাক ঐ ২০০০ 
৪ েম হিন্া-হতব্বহত েম ঐ ১২৪২৪ 
৫ লুোই হিন্া-হতব্বহত লুোই ঐ ৯৫৯ 
৬ মারমা হিন্া-হতব্বহত মারমা ঐ ২০২৯৭৪ 
৭ দম্রা হিন্া-হতব্বহত দম্রা ঐ ৩৯০০৪ 
৮ পাাংসখায়া হিন্া-হতব্বহত পাাংসখায়া ঐ ২২৭৪ 
৯ রাখাইন্ হিন্া-হতব্বহত রাখাইন্ ঐ ১৩২৫৪ 
১০ তঞ্চঙ্গা ইসদা-ইউসরাপীয় তঞ্চঙ্গা ঐ ৪৪২৫৪ 
১১ ককেসরাক হিন্া-হতব্বহত হেপুরা ঐ ১৩৩৭৯৮ 
১২ হখয়াাং হিন্া-হতব্বহত হখয়াাং ঐ ৩৮৯৯ 
১৩ খুহম হিন্া-হতব্বহত খুহম ঐ ৩৩৬৯ 
১৪ কদ দ্রানবড় কদ হেসলি হেিা  স্বল্প 
১৫ মুিাহর অমস্টা এনশয়ানিক মুিা উত্তরেঙ্গ ও োতক্ষীরা দজলা ৩৮২১২ 
১৬ িাজাং ইসদা-ইউসরাপীয় িাজাং েৃিত্তর ময়মন্হোংি ৯১৬২ 
১৭ খাহে অমস্টা এনশয়ানিক খাহে হেসলি হেিা  ১১৬৯৭ 
১৮ খাহড়য়া অমস্টা এনশয়ানিক খাহড়য়া হেসলি হেিা  স্বল্প 
১৯ দকাি নচনা-নর্ব্বনর্ দকাি েৃিত্তর ময়মন্হোংি ১৬৯০৩ 
২০ দকাল অমস্টা এনশয়ানিক দকাল রাজোিী হেিা  ২৮৪৩ 
২১ বমগত মহিপুরী নচনা-নর্ব্বনর্ মহিপুরী হেসলি হেিা  ২৪৬৯৫ 
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ছক: আন্তজোনর্ক োরৃ্ভািা ইননস্টনিউি পনরচানলর্ বাাংলামদমশর নৃভািানবজ্ঞাননক সেীো’ ২০১৬ অনুসামর। 
 
 

োওঁতাল জন্স াষ্ঠী (Santal People) 
োঁওতালরা এ অঞ্চসল েীঘেহেন্ র্সর েেোে কসর আেসে তাসের প্রো, ঐহতিয, র্মে, িাষা ও োংসৃ্কহত হন্সয়। 
হেসের হেহিন্ন দেসে প্রায় ৬২ লক্ষ োঁওতাল রসয়সে (েূে: িারত োাংলাসেে জন্ িন্া জহরপ)। এরা মূলত 
িারসতর পহিমেঙ্গ, দন্পাল, িুিান্ ও োাংলাসেসে োে কসর। োাংলাসেসের আহেোেী জন্স াষ্ঠীর মসর্য োঁওতালরা 
হদ্বতীয় েৃিত্তম েলা র্ায়। দেসের উত্তরাঞ্চসলর রাজোিী, ন্ও াঁ, ন্াসিার, ন্োে ঞ্জ, েগুড়া, জয়পুরিাি, রাংপুর, 

২২ হেষু্ণহপ্রয়া 
েনণপুরী 

ইমদা-ইউমরাপীয়  ঐ তেনর্সহ একমি 
২৪৬৯৫ 

২৩ কঁুড়ুখ দ্রানবড় ওঁরাও উত্তরেঙ্গ ৩০-৪০হাজার 
(আনুোননক) 

২৪ মালসতা দ্রানবড় পািাহড়য়া ঐ ৮০০০ 
২৫ লাসলাং নচনা-নর্ব্বনর্ পাে হেসলি হেিা  ২০৩৩ 
২৬ োঁওতাহল অমস্টা এনশয়ানিক োঁওতাল উত্তরেঙ্গ ও রাঙামাহি ১৪৭১১২ 
২৭ উহড়য়া ইসদা-ইউসরাপীয়  হেসলি হেিা  স্বল্প 
২৮ দেৌরা অমস্টা এনশয়ানিক দেৌরা হেসলি হেিা  স্বল্প 
২৯ দকাডা অমস্টা এনশয়ানিক দকাডা রাজোিী হেিা  স্বল্প 
৩০  াসরা হিন্া-হতব্বহত  াসরা েৃিত্তর ময়মন্হোংি ৮৪৫৬৫ 
৩১ উেুে ইসদা-ইউসরাপীয়  ঢাকা, নীলফাোরী, পাবনা 

প্রভৃনর্ 
২-৩ লে প্রায় 

৩২ দেসে িার ইসদা-ইউসরাপীয় দেসে ঢাকা, কুহমিা প্রিৃহত ১-২ লে 
৩৩ হলঙ্গাম অমস্টা এনশয়ানিক হলঙ্গাম েৃিত্তর ময়মন্হোংি স্বল্প 
৩৪ োেহর ইসদা-ইউসরাপীয় রহেোে উত্তরেঙ্গ ও হেসলি ১-২ লে 
৩৫ দরাংহমিিা হিন্া-হতব্বহত দরাংহমিিা পােেতয িটগ্রাম ৪০ জন 
৩৬ কান্পুহর ইসদা-ইউসরাপীয় কানপুনর ঢাকা স্বল্প 
৩৭ অিহময়া ইসদা-ইউসরাপীয় অহনেয়া পােেতয িটগ্রাম স্বল্প 
৩৮ গুখো ো দন্পাহল ইসদা-ইউসরাপীয় গনপানল ঐ স্বল্প 
৩৯ মািসল অমস্টা এনশয়ানিক মািসল উত্তরেঙ্গ - 
৪০ মাদ্রাহজ দ্রানবড় োদ্রানজ ঢাকা, নসমলি স্বল্প 
৪১ দতলুগু দ্রানবড় গর্লুগু ঢাকা ও উিরবঙ্গ ১-২ লে 
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 াইোন্ধা, লালমহন্রিাি, ন্ীলফামারী, পঞ্চ ড়, িাকুর াঁও, হেন্াজপুর প্রিৃহত দজলায় এসের দেখা র্ায়। তসে পােেতয 
িটগ্রাসম ও হেসলসির িা ো াসন্ অল্প হকেু োঁওতাল েেোে কসর। তসে এর মসর্য েসেোচ্চ োংখযক রাংপুর হেিাস  
েেোে কসর।  
১৯৯১ োসলর আেমশুমাহর অনু্র্ায়ী োাংলাসেসে োঁওতাল নৃ্স াষ্ঠীর জন্োংখযা ২,০২,৭৪৪ জন্। হকন্তু ২০১১ োসলর 
োাংলাসেসের আেমশুমাহর হিসেে মসত তাসের জন্োংখযা দেখাসন্া িয় ১,৪৭,১১২ জন্। র্হেও োঁওতাল আহেোেী 
েম্প্রোসয়র জন্ ি এই োংখযা হন্সয় হিন্নমত দপাষি কসরন্। তাসের মসত এই োংখযা আসরা দেহে। 
েম্প্রহত েমাপ্ত োাংলাসেসের নৃ্িাষা বেজ্ঞাহন্ক েমীক্ষার মাি  সেষিায় প্রাপ্ত তেয মসত োাংলাসেসে োঁওতাল 
জন্োংখযা প্রায় িার লক্ষ েসল জান্া র্ায়।   
 
প্রািীন্ িারসতর ইহতিাে অনু্োসর োঁওতালরা হন্ষাে জাহতিুক্ত অন্ার্ে েম্প্রোয়। এসের আহে োেিূহম দোি 
ন্া পুসরর মালিূহম এোং আোসমর পািাড় ও হেসৃ্তিে অঞ্চসল (কামাল, ২০১০)। অসন্ক নৃ্তত্ত্বহেে মসন্ কসরন্ 
োঁওতালরা উত্তর িারত দেসক শুরু কসর প্রোন্ত মিাো সরর ইস্টার দ্বীপ পর্েন্ত েেহত  সড়হেল। িারত দেসক 
আনু্মাহন্ক হতহরে িাজার েের আস  এরা অসস্ট্রহলয়া মিাসেসে  মন্ কসর (েুর, ১৯৭৭)। পূসেে র্ারিা হেল প্রায় 
েে িাজার েের আস  অসস্ট্রহলয়া দেসক ইসদাসন্হেয়া িসয় িহ্মসেে ও আোসমর দিতর হেসয় অসস্ট্রাএেীয় 
জন্স াষ্ঠী িারতীয় উপমিাসেসে েহড়সয় পসড়। েতেমাসন্  সেষকরা র্ারিা হেসেন্ িারসতর ঝাড়খসের এ অঞ্চল 
দেসকই োঁওতালরা অসস্ট্রহলয়া ও অন্যান্য অঞ্চসল  মন্ কসর। এরা প্রািীন্কাল দেসক িাজাহরো , মালিুম 
(িায়িাম্পা) এোং হেিার েহন্নহিত অঞ্চসল েেোে করসতা। র্ারিা করা িয় আর্েসের আ মসন্র পূসেেই এ অঞ্চসল 
এসের অহস্তত্ব হেল। দমাঘল আমসল োঁওতালরা হেতাহড়ত িসয় িাজাহরো  মালিূসমর উত্তর-পহিম েীমান্ত দেসড় 
োঁওতাল পর িা ও হন্কিস্থ জঙ্গসল আোে  সড় দতাসল (হেকোর, ২০১১)।  
  

ন্ামকরি (Naming) 

োঁওতাল একহি প্রািীন্ ও েমৃে জাহত িওয়ায় ন্ান্া েমসয় এরা ন্ান্া ন্াসম পহরহিত িসয় ওসি।  োঁওতাল োড়া 
এই ন্ামগুসলার মসর্য রসয়সে ির, িড়, দিার, ির-রে, োাংোল, োাংতাল, েন্োল, োতার, োঁওতাল প্রিৃহত। 
োঁওতালরা হন্সজসের েসল ‘িড়’ র্ার অেে তাসের িাষায় মানু্ষ। তাসের িাষা িসলা ‘দিাড় দোড়’ অেোৎ মান্ে 
িাষা। োঁওতাল েব্দহি েহুল প্রিহলত িসলও এঁসের মসত প্রকৃত উচ্চারি িসে োন্তাল। দস্কফস্রুড (Skrefsrud) 
এর মসত, োঁওতাল েব্দহি োওতার ন্াসমর অপভ্রাংে। র্া তারা দমহেন্ীপুসরর োওন্ত এর এলাকার কসয়ক প্রজন্ম 
ঘুসর দেড়াসন্ার মাসঝ গ্রিি কসরহেল। োঁওসন্ত র্াওয়ার আস  তাসের ন্াম হেল খারওয়ার। র্া মূল খার েব্দ দেসক 
ির েব্দহি এসেসে। র্ার অেে মানু্সষর প্রকারসিে। হতহন্ আরও েসলসেন্, োঁওতাল েব্দহির উদ্ভে িসয়সে েুতার 
(soontar) দেসক। তাঁর মসত, েুতার োঙাহলসের দেয়া ন্াম।  
অসন্সক োঁওতালসেরসক পূেে জাহত ত পহরিয় ‘দখরওয়ার’ েসলও অহিহিত কসরন্। পরেতেীসত োন্ত ন্ামক স্থাসন্ 
োকার কারসি েম্ভেত ইাংসরজরা তাসের োঁওতাল ো োঁওতাল ন্াসম অহিহিত কসর (িােঁো, ২০০৯)। 
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েুসরর মসত, হকাংেেন্তী অনু্র্ায়ী তাসের পূেে ন্াম খারোর। খর েব্দ দেসকই ির এসেসে। োঁওতালসের উপকো 
অনু্োসর তাসের আহে োেস্থান্সক হিহরহর ো অহিহরহপহরসত। অসন্সক এই স্থান্সক িাজাহরো  দজলািুক্ত অহুহর 
পর িাসক হন্সেেে কসরন্ (১৯৭৭)।  
 
োঁওতাল ন্াম েম্পসকে হগ্রয়ারেন্ েসলন্,  

‘Santal is the name applied by foreigners to the tribe which has given its name to 
the sonthal paraganas. Santal is according to Mr. skrefsrud a corruption of saotal 
or saotar, the common name of the tribe used by Bengalis.’ (Grierson, 1904, p. 30) 

 
োঁওতালরা হন্সজসের har ko ো har hapan েসবার্ন্ কসর র্ার অেে মানু্সষর েন্তান্। দে েময় তারা হন্সজসের 
মান্হঝ (manjhi) ন্াসমও পহরিয় হেত।  
িাষার পহরিয় হেসত হ সয় হগ্রয়ারেন্ েসলসেন্, িাষাহি িড়, মান্হঝ, পািাহড়, জঙ্গাহল হেহিন্ন ন্াসম পহরহিত হেল 
একেময়। োকুড়া ও ময়ুরিাসঞ্জ িার, মুহেেোোসে জাংহল, োঁওতালরা পূসেে দখওয়ার ন্াসম পহরহিত হেল।  
  

োওঁতালসের বেহিক  িন্ (Physical Stracture of Santhali People) 

 িন্ ত হেক দেসক োঁওতাল জন্স াষ্ঠী হন্সগ্রােিু নৃ্স াষ্ঠীর বেহেষ্টয েম্পন্ন। এ র্ােৎ তাসের আহেরূপহি অহেকৃত 
রসয়সে। এসের উচ্চতা মাঝাহর ও খাসিা,  ােেিে কাসলা, ন্াক িওড়া, িুল দকাঁকড়া। অহস্ট্রক িাষী অন্যান্য েম্প্রোয় 
দর্মন্ দকাল মুিাসের োসে এসের  িন্ ত  িীর োেৃেয হেেযমান্।   
 

 
নচি: নৃর্ে প্রস্তুনর্ ননমে সাাঁওর্ানল রেনীরা। 
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োমাহজক ও োাংসৃ্কহতক পহরিয় (Social and Cultural Introduction) 
সাাঁওর্ালমদর গপৌরানণক নবশ্বাস গয সৃনিকর্ো পানখর নডমের োধ্েমে পৃনযবীমর্ এমনমছন। পৃনযবীমর্ নডে গযমক জন্ম 
গনয়া সান্তালমদর গসই আনদ োনমবর নাে নপলচু বুড়া ও নপলচু বুনড় র্ারা যাকর্ নহনহনড় নপনপনড় নােক ্ামন। 
নপলচু বুড়া ও বুনড়র সার্নি গছমল ও সার্নি গেময় জন্ম গনয়। র্ারা গসই সার্ গছমল গেময়র নববাহ গদয়ার োধ্েমে 
সান্তালমদর ৭নি পদনবমর্ নবভক্ত কমর গদন। ননজস্ব পদনবমর্ নববাহ করা সাাঁওর্াল সোমজ নসদ্ধ নয়। পমর এই 
সার্নি পদনবর সাময আমরা ৫নি পদনব যুক্ত হময় সাওর্ালমদর েমধ্ে গোি বামরানি পদনব হয়। এই বামরানি পদনব 
হল- 

১) হাসদা     ২) েুরেু 
৩) নকসু্ক      ৪) গহম্বরে 
৫) োডেী      ৬) সমরন 
৭) িুডু      ৮) পাউনরয়া  
৯) গবসরা      ১০) বামস্ক 
১১) চাঁমড়      ১২) গবনদয়া  

 
হাসদা সাাঁওর্াল গপৌরানণক কানহননর গযার্সূি ধ্মর জানান গয, োনুমির বাংশ নবস্তার হমল সাাঁওর্ালরা প্রযমে 
জড়ানপ গদমশ র্েন কমর, র্মব গস গদমশর বর্েোন অব্ান নর্নন উমিখ কমরন নন। এরপর ্ান্ র্োর্ কমর 
আয়মর নােক ্ামন বসনর্ ্াপন কমর, এরপর পযোয়ক্রমে চাম্পা (অনুনের্ পাঞ্চাব) এবাং দানেন-ই-গকা (ঝাড়খমি) 
বসনর্ ্াপন কমর (হাাঁসদা, ২০০৯)।  
 

ধ্েে (Religion) 

োঁওর্ালমদর আনদ ধ্েে সারনা। র্মব সাাঁওর্ালমদর েমধ্ে অমনমক র্ামদর ধ্েেমক সাাঁওর্াল ধ্েেও বমল পনরচয় নদময় 
যামকন। অমনক র্মবিক র্ানেকভামব এমক সবেপ্রাণবাদ বমলমছন (কাোল ও অনোনে সম্পা, ২০১০)। গয ধ্মেে 
প্রধ্ান উপাসে সূযে বা নসাং গবাঙ্গা। এছাড়া বড় পাহামড়র গদবর্া বা গ্রামের গদবর্া হল োরাাং বুরু। তাসের র্মেীয় 
অনু্ষ্ঠান্াগুসলাসত দলৌহকক হিদু দেেসেেীর প্রিাে দেখা র্ায়। তসে এসের র্মোিরসি মূহতেপূজার প্রিলন্ দন্ই। এরা 
মূলত র্মেহেোসের হেক দেসক েেেপ্রািোেী ও প্রকৃহত উপােক, আোর তারা ‘িাকুরহজউ’-দক েৃহষ্টকতো হিসেসে 
মান্য কসর (আিমে রহফক, ২০১৫)। তসে োঁওতালসের মসর্য অসন্সক েতেমাসন্ হিষ্টর্মে পালন্ কসরন্। হিহিে 
োেন্ামসল এ অঞ্চসল হমেন্াহরসের আ মন্ িসল, র্ীসর র্ীসর োঁওতালসের অসন্সকই আহে র্মে দেসড় হিস্ট র্মে 
গ্রিি কসর।  
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উৎসব (Festival)

োঁওতালসের মসর্য ন্ান্া উৎেে প্রিহলত। ফাল্গুন্ মাে তাসের েেসরর প্রেম মাে। প্রহত ঋতুসতই োঁওতালসের 
পরে ো উৎেসের আসয়াজন্ োসক। তাসের উসিখসর্া য অনু্ষ্ঠান্গুসলার মসর্য রসয়সে ফাল্গুসন্ োমস েযালসেই 
উৎেে, বিসে দোঙ্গাসোহঙ্গ, বেোসখ দিাম, আহেসন্ হেহে, দপৌষ দেসষ দোিরাই উৎেে পাহলত িয়। দোিরাই উৎেে 
োঁওতালসের একপ্রকার প্রর্ান্ উৎেে র্া দপৌষ োংক্রাহন্তর হেন্ অতযন্ত জাঁকজমসকর েসঙ্গ উদযাহপত িয়। এোড়া 
উসিখসর্া য উৎেেগুসলার মসর্য রসয়সে োিা অেোৎ ফুল-দফাঁিার উৎেে। োঁওতালসের উৎেসের োসে হমসে আসে 
তাসের নৃ্তয- ীত ও োেযর্ি। োঁওতালরা তাসের ঐহতিযোিী োংসৃ্কহত পহরসেেসন্র মার্যসমই এেে উৎেে পালন্ 
কসর োসক।  

পহরোর ও োমাহজক োং িন্ (Family and Social Organization)

োঁওতাল েমাজ হপতৃতাহিক। দমসয়রা কাসজ-কসমে পহরোসর প্রায় েমান্ অেোন্ রাখসলও তাসের হেোন্ত গ্রিসন্র 
ক্ষমতা দন্ই। দমসয়সেরসক োর্ারিত বপতৃক েম্পসের িা  দেয়া িয় ন্া। এখসন্া োঁওতালসের মসর্য দর্ৌে ও 
একক পহরোর উিয়ই দেখা র্ায়।  
গ্রাম পহরিালন্ায় োঁওতালসের েন্াতন্ী োমাহজক োং িন্ মািাহঞ্জ কহমহি ন্াসম পহরহিত। োঁওতাল গ্রামগুসলাসত 
মািাহঞ্জ কহমহির োত েেেয োসক এোং হিস্টান্ গ্রামগুসলাসত ৫ েেসেযর কহমহি োসক।  

ক্রম োর্ারি োঁওতাল মািাহঞ্জ কহমহি হিস্টান্ োঁওতাল মািাহঞ্জ কহমহি 
১ োঞ্জনহ োঞ্জনহ 
২ পারানণক পারানণক 
৩ জর্-োঞ্জনহ জর্-োঞ্জনহ 
৪ জর্ পারানণক গর্ামডৎ 
৫ নায়মক নর্জো- োস্টার 
৬ কুডাে-নায়মক - 
৭ গর্ামডৎ - 

মাঞ্জহি কহমহি মূলত একহি প্রোেহন্ক কহমহি। োঁওতালসের োমাহজক কার্োেহল দর্মন্- জন্ম, মৃতুয, হেসয়, উৎেে 
ইতযাহেসত এই কহমহি হন্সেেেন্া হেসয় োসক।  
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োওঁতাল হেসদ্রাি ও োাংলাসেসে আ মন্ (Santal movement and Migration to 

Bangladesh) 
োাংলাসেসে োঁওতালসের আ মন্ েম্পহকেত দকান্ তেযই স্পষ্ট ন্য়।  সেষকরা ন্ান্া উেৃহতর মার্যসম জান্ান্ ১৮৯১ 
োল ো তারও পূেে দেসক পহরতযক্ত এলাকাগুসলা কৃহষজহমসত রূপান্তহরত করার জন্য দোি-ন্া পুর দেসক হেহিন্ন 
েমসয় কৃহষ েহমক হিসেসে োঁওতালসের এসেসে আন্া িয়। এোড়া োঁওতালসের এসেসে আ মসন্র আসরা েুহি 
কারি রসয়সে েসল জান্া র্ায়। প্রেমত, অষ্টােে েতসকর দেষ হেসক োঁওতালসের আহে হন্োে দোি ন্া পুসরর 
জঙ্গল দকসি িাসষর জহম োড়াসন্া িহেল, ফসল তারা জঙ্গল োড়সত োর্য িয়। হদ্বতীয়ত, ১৭৯৩ োসল প্রেহতেত 
িীরস্থায়ী েসদােসস্তর ফসল ন্তুন্ জহমোর দেহি েৃহষ্ট িয়। এেে জহমোর েস্তায় োঁওতালসের এসন্ তাসের কৃহষ 
েহমসকর িাহিো পূরি কসর। ফসল োঁওতালরা স্থান্ান্তহরত িয় (কামাল ও অন্যান্য, ২০১০)।  
এ প্রেসঙ্গ েযার উইহলয়াম িান্টার একহি মতোে দেন্, র্া হকেুিা দ্বযেেসোর্ক। হতহন্ উসিখ কসরন্ দর্, োঁওতালরা 
পূেোঞ্চল দেসক পূেেেসঙ্গ আসেন্ এোং অতাঃপর পহিম হেসক তাসের েেহত হেস্তার লাি কসর। এ পূেোঞ্চল েলসত 
েুহন্হেেষ্টিাসে দকান্ অঞ্চল তা আজও জান্া র্ায় হন্ (কামাল ও অন্যান্য, ২০০৭)। তসে েীঘেহেন্ র্সর োঁওতালরা 
িারতেসষের হেহিন্ন স্থাসন্ ইতস্তত হেহক্ষপ্ত িসয় েেোে করহেসলন্। ১৮৩৬ োসল হিহিে েরকার তাসেরসক হন্হেেঘ্ন 
েেোসের জন্য একহি স্থায়ী এলাকা হন্র্োরি কসর দেয়। এ এলাকা োঁওতাল পর িা ন্াসম পহরহিত িয়। হকেুহেন্ 
পর হিহিে েরকার কতৃেক প্রেহতেত আইন্ ও অেেগন্হতক পহরহস্থহতর োংকিময় পহরিাসমর দেখাসন্ হিদু মিাজন্ ও 
েযেোয়ীসের উদ্ভে ঘসি। মিাজন্সের অতযািার ও অেেগন্হতক অস্বেতার দপ্রহক্ষসত োঁওতালরা প্রেল প্রহতোসে 
হেসদ্রাি দঘাষিা কসর। এ হেসদ্রাি ১৮৫৫ োসলর ইহতিাে প্রহেে ‘োঁওতাল হেসদ্রাি’। র্া োঁওতালসের িাষায় হুল 
ন্াসম পহরহিত। হিহিে েরকার কসিার িসস্ত এ হেসদ্রাি েমন্ কসর। হেসদ্রাসি েে িাজার োঁওতাল হন্িত িয়। 
োঁওতাল হেসদ্রাি েযেে িওয়ার পর তাসের অসন্সক োঁওতাল পর িায় োকা হন্রাপে মসন্ ন্া করায় হেহিন্ন 
জায় ায় েহড়সয় পসড়। হপসয়র দেোইন্ত উসিখ কসরন্ দর্, পূেে পাহকস্তাসন্র (েতেমান্ োাংলাসেে) োঁওতালসের 
অহর্কাাংেই োঁওতাল পর িা দেসক এখাসন্ আ মন্ কসরসেন্।  
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স াঁওত লদের ভ ষ র ন ম স াঁওত লল। এ ভ ষ লি স াঁওত ল জ লতর ন ম থেদেই উৎপলি ল ভ েদরদে। তদে এর 

অনয ন মও প্রচলললত রদছদে। অদনদে এ ভ ষ দে ড়,  ড়,-র ঢ়  থড় ,  স মত লল  স ন্ড ল  স াংত ল  স ন্ত ল  

স ন্ত লল  স ন্থ ছ লল  স ত র  থসন্ত লল  সন্থ ল (এেদন লগ) ন দম অলভলড়ত েদরন। স াঁওত লল শদের স ধ রণ অেথ 

স াঁওত লদের ভ ষ । থরভ দরন্ট এল ও থেফস্রুড এর (Skrefsrud, 1873) মদত ে ঙ ললর  এদের স াঁওত ল ে  

স ওত র ন দম সদব ধন েরত। পদ, লিলিশ শ সন মদল এ ন মলিই সরে র েতত থে গতড়ীত ড়ছ।  

স াঁওত লল ভ ষ র প্রধ ন ভ ষী অঞ্চল ভ রদতর পলিমেঙ্গ  ঝ ,খণ্ড  লেড় র  আস ম  ওল,সয । এে ,  এ ভ ষ র 

ভ ষীদের েলিণ এলশছ র আদর  েুলি থেশ থনপ ল ও ে াংল দেদশ প্রচলললত। ে াংল দেদশ থেলশরভ গ স াঁওত লল ভ ষী 

ে স েদর উির ঞ্চদল। পূদেথর অধয দছ স াঁওত ল অধুযলষত অঞ্চলগুদল  লচললিত ের  ড়দছদে।  

    

 
লচলত্র: ভ রদত েতথম দন স াঁওত ল ভ ষী অঞ্চল (সূত্র-ইন্টারনেট)।  
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ভ ষ পলরে র (Language Family) 

স াঁওত লল ভ ষ  বেলশষ্ট্যগত লেে থেদে পলরপূণথভ দে স্বত্ত্র  এেলি ভ ষ । এলি অদট্র এশীছ ভ ষ -পলরে দরর মুন্ড  

থগ দত্রর এেলি ভ ষ । মুন্ড  ভ ষ পলরে দরর প্র ছ ৫৭ ভ গ ম নুষ স াঁওত লল ভ ষ ছ েে  েদল। লিছ রসন এ প্রসদঙ্গ 

েদলন  
‘Munda family has been known under various names. Hadgson classed the languages in 

question under the head of tamulian. Ho, Santali, bhumij, kurukh and Mundari are, 

according to him dialect of the great kol language (1906, p.7).’  

 

 

পলরে দরর ন ম মুন্ড  লড়দসদে উদেদখর েয প দর লিছ রসন সয র জজথ েয ম্পদেল এর উদ্ধত লত থিদন জ ন ন  

 
‘The denomination munda was not long allowed to stand unchallenged. Sir George 

cambell in 1866 proposed to call the family kolarian (1906, p. 8).’  

 

মুন্ড  ভ ষ দগ দত্রর সদঙ্গ অনয ভ ষ -পলরে দরর সম্পদেথর েে  উদেখ েদর লিছ রসন আদর  েদলন মুন্ড  এোং দ্র লে, 

ভ ষীর  নতত লিেভ দে এেই পলরচলছ েড়ন েরদলও ভ ষ গত লেে থেদে এদের মদধয প েথেয লেেযম ন। লতলন 

থে ল  থড়  এোং মুন্ড লর ভ ষ র স দে অদনদে স াঁওত লল ভ ষ র গভীর স েতশয রদছদে েদল তেয লেদছদেন। এ 

প্রসদঙ্গ মন থখদমর ও মুন্ড  থগ দত্রর ভ ষ গুদল র এেলি তুলন মূলে উপস্থ পন ও রদছদে ললঙু্গইলিে স দভথ অে 

ইলন্ডছ দত। এে ,  পলিম েদঙ্গ তৎে লীন সমদছ স্থ নদভদে স াঁওত ল ভ ষ ছ আর্থ ভ ষ  থর্মন লেড় লর  ে াংল  ভ ষ র 

প্রভ দের েে ও উদেখ েদরদেন লতলন।  

সয র লিছ রসদনর পূদেথ থরভ দরন্ট থেফস্রুড তার গ্রনের ভূমিকায় সাাঁওতামি ভাষার এই সাদৃশ্যগত মদক সম্পদেথ 

জ ন ন  মতমে িূিত সম্পমকিত সবগুনিা ভ ষ র মদধয স াঁওত লল ভ ষ র ভ ষ ত লিে বেলশদষ্ট্যর েতঢ়ত  খুদজ প ন। 

ত র মদত    
‘It is spoken with hardly more than a dialectical difference, in common by shanthals, 

kolhes, kodas, mahle, mundas, hos and korkos; but in grammatic structure santhali is as 

superior to the others as Sanskrit ti its cognate languages (1873, Intro.).’    
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লচলত্র: ললঙু্গইলিে স দভথ অে ইলন্ডছ ছ েলণথত স াঁওত লল ভ ষী অঞ্চল। 
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আমর  স াঁওত লল ভ ষ র ভ ষ পলরে র লভলিে থেলণেরণ েরদত প লর এভ দে- 

 

 

উপদরর লচলদত্র স াঁওত লল ভ ষ র ক্রমলেেতথন থেখ দন  ড়দছদে। ভ ষ লেজ্ঞ নীর  ধ রণ  েদরন আলেদত অেথ ৎ অলট্রে 

জ লতর এ ভূ-খদণ্ড আগমদনর প্র ক্ক দল অলট্রে জ লত-থগ ষ্ঠী থড়   মুন্ড   স াঁওত ল  থে ল এেমট ভ ষ দতই েে  

েলত  থস ভ ষ লি ড়ল মুন্ড । ে দলর লেেতথদন আলে-মুন্ড  ভ ষ লির লেলভন্ন রূপ পলরেতথদনর ম ধযদম স াঁওত ললসড় 

থেশ লেেু ভ ষ ছ রূপ ন্তলরত ড়দছদে। এলি আলে ভ ষ  ড়ওছ ছ ে াংল সড় অনয নয আধুলনে রু্দগর ভ ষ গুদল দতও 

মুন্ড  ভ ষ র প্রচুলর ভ লষে উপ ে দনর সন্ধ ন থমদল।      

 

 

উপভ ষ  (Dialect) 
লেখয ত ভ ষ লেজ্ঞ নী সয র জজথ আি ড় ম লিছ রসদনর মদত  স াঁওত লল ভ ষ র েুলি উপভ ষ র সন্ধ ন প ওছ  র্ ছ।  

ে) ম ড়দল 

খ) ে রম দল 
 

ে রম লল উপভ ষ  স াঁওত ল পরগণ   ম নভূম  ড় জ লরে গ এোং ম ড়দল স াঁওত ল পরগণ র মধয ও েলিণ ভ গ এোং 

ম নভূম ও েীরভূম অঞ্চদল প্রচলললত লেল। েল  ে হুলয লিছ রসদনর ললঙু্গলিে স দভথ অে ইলন্ডছ ছ প্রদেছ তেযসমূড় 

শত েেদরর পুদর দন  এোং থস সমছ লিছ রসন লিে থে ন উপ দির লভলিদত এ েুলি ভ লষে রূপদে স াঁওত লল 

ভ ষ র উপভ ষ  েদললেদলন ত  জ ন  র্ ছ ন । তদে লিছ রসন উলেলখত এ েুলি ভ ষ  রূদপর এেলি ম ড়দল ভ ষীর  

ে াংল দেদশ এেলি স্বত্ত্র য জ লত লড়দসদে পলরলচলত এোং ম ড়দল ভ ষ ও এেইভ দে স্বত্ত্র য বেলশষ্ট্যধ রী। এ েুলি ভ ষ  

এেই ভ ষ পলরে র জ ত ড়ওছ ছ এই েুই ভ ষ র ভ ষীদের মদধয পরস্পর থে ধগমযত  ে  Mutual Intelligibility  

রদছদে।  

ভ রদত স াঁওত লল ভ ষীদের ে, অাংশলি ে স ের ছ থসখ দন অঞ্চল লভলিদত এ ভ ষ র উপভ লষে রূদপর সন্ধ ন 

প ওছ  র্ ছ। লেলভন্ন ভ ষ লেজ্ঞ নী ও সাংস্থ র গদেষণ দতও ত র উপস্থ পন প ওছ  র্ ছ। এ প্রসদঙ্গ ভ ষ  গদেষণ  
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প্রলতষ্ঠ ন স ম র ইলনলিলিউি অে ললঙু্গইলিে ে  SIL ৫লি উপভ ষ র েে  উদেখ েদরদে। এগুদল  ড়দল  ে রম লল 

(েড়দল)  ে ম লর স ন্ত লল  ম লি  প ড় ল,ছ ।   

স াঁওত লল ভ ষীদের ে দে তেয সাংিড় প্র ক্ক দল এদেদশ স াঁওত লল ভ ষ র থে ন উপভ ষ  থনই েদল জ ন  র্ ছ। তদে 

স ম্প্রলতে লেেু গদেষণ ছ থেখ  র্ ছ  থেদশর লেলভন্ন অঞ্চদলর স াঁওত লল ভ ষ ছ ২ থেদে ২৫ ভ গ পর্থন্ত বেস েতশয 

লেেযম ন (Kim and Others, 2010)। লসেে র (২০০৫) জ ন ন থর্  ে াংল দেদশ স াঁওত লল ভ ষ র থচল দখ প, র 

মত প েথেয রদছদে। লতলন র জশ ড়ী  নওগ াঁ ও চল প ইনে েগদির স াঁওত লল ভ ষ র স দে রাংপুর ও লেন জপুর 

অঞ্চদলর উপভ লষে বেলচলদত্রযর েে  উদেখ েদরদেন। ত র মদত এসে অঞ্চদল স াঁওত লল ভ ষ র শেভ ণ্ড রগত 

প েথেযও লেেযম ন।    

 

স াঁওত লল ভ ষ র ভাষাতামিক বেলশষ্ট্য (Linguistic Features of Santali Language) 
স াঁওত লল ভ ষ  লেদেষণ েরদল লনদচলর লেেু প্রধ ন বেলশষ্ট্য আমর  থেখদত প ই- 
  

১) এলি এেলি লেদশষয প্রধ ন (noun head) ভ ষ । 

২) এ ভ ষ র পেক্রম েতথ  েমথ লক্রছ  (sov)। থর্মন আলম ভ ত খ ই- / iõd̪o d ̪akan jomed ̪a/ । মকন্তু 

সাাঁওতামি ভাষায় েঞর্িক ো মিয়ার পূনবি বনস।  

৩) এই ভ ষ ছ প্রচুলর লিস্বর ধ্বলন রদছদে (Grierson, 1906)। তদে থেফস্রুড (1873) ১৫লি লিস্বর ধ্বলনর েে  

উদেখ েদরদেন।   

৪) স াঁওত লল ভ ষ র স্বরধ্বলন সমতদ্ধ। থম ি ৮লি থমৌললে ধ্বলন প ওছ  র্ ছ। এেই স্বদরর েীর্থ  ড়স্র  ন লসেয ও 

লনরদপি উচ্চ রণ থেখ  র্ ছ। 

৫) শ্ব স র্ দতর সমছ স ধ রণত েুই অিদরর শদে প্রেম অিদর শ্ব স র্ ত েজ ছ ে দে। 

৬) স াঁওত লল ভ ষ ছ আলে মধয ও অন্তয প্রতযদছর প্রচুলর েযেড় র রদছদে।  

যেিে: /ik/ প্রতযয় /giri+ik/> /girik/ (পমতত), /ger+ ɔk/> /gerɔk/ (কািড়ানো)   

৭) এই ভ ষ ছ লতন ধরদনর েচলন রদছদে- এেেচলন  লিেচলন ও েহুেচলন। লি েচলদনর থিদত্র kin প্রতযছ েযেড় র 

ড়ছ। উে ড়রণস্বরূপ uni – unkin- unku (নস- ওরা দুজে- ওরা) 

৮) স াঁওত লল ভ ষ ছ প্রতযি ে  পদর ি েমথ লক্রছ দে লনদেথশ েদর।   

৯) স াঁওত লল ভ ষ ছ পুরুষ ৩লি। এগুদল  ড়ল- উিম  মধযম ও ন ম। 
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১০) অনেক ভাষানতই কারনকর সানর্ মিয়ার যকানো সম্পকি র্ানক ো। মকন্তু সাাঁওতামি ভাষায় তা রনয়নে। ৪ 

ধরনের কারক মিয়ানক প্রভামবত কনর, এগুনিা হি- কতৃিকারক (Nominative), সম্বন্ধপদ (Genetive), সম্প্রদাে  

(Dative) ও কিিকারক (Accusative) ।  

  

ললখনরীলত (Writing System)  
স াঁওত লল ভ ষ র লনজস্ব ললখনরীলত থনই। তদে আধুলনে সভযত ছ পে পথদনর স দে স দে এই ভ ষ ছ লেলভন্ন সমছ 

ন ন  লললপ েযেড় র ড়দছদে। এখন পর্থন্ত এ ভ ষ লির জনয অললচললে  থর ম ন  থেেন গলর  ে াংল   উল,ছ  লললপর 

েযেড় র ড়দছদে। ধরণ  ের  র্ ছ ভ রতেদষথর লেলভন্ন অঞ্চদল স াঁওত লদের েসলত ে ে ছ েখদন  স্থ নীছ প্রভ ে  

েখদন  ধমথীছ ে  েযলিগত প্রভ দে স াঁওত লল ভ ষ ছ এসে লললপর েযেড় র ড়দছদে। লিি ন লমশন লরর ই স াঁওত লল 

ভ ষ ছ প্রেম থলখয রূপ প্রে ন েদর ১৮৯০ স দল। লুে লরছ ন প লদ্র পল ওল ফ থে লডাং এদিদত্র অিণী ভূলমে  

প লন েদরন। লতলন স াঁওত লল ভ ষ র েয েরণ রচলন  েদরন এোং ১৯১৪ স দল স াঁওত লল ভ ষ ছ ে ইদেল অনুে ে 

েদরন। স াঁওত ল পরগণ ই লেল এসে প্রে শোর মূল প্রচল র থেন্দ্র। থর ম ন েণথম ল  অনুসতত স াঁওত লল েণথম ল ছ 

েণথ সাংখয  ২৮লি। র্ র মদধয ২২লি েণথ মূল েণথ লড়দসদে েযেহৃত ড়ছ এোং ে লে ৬লি ধ্বলন প েথেয লনদেথশে লচলি 

লড়দসদে েযেহৃত ড়ছ (লসেে র ও পলল  ২০১৬)। এগুদল  ে ম থেদে ড ন লেদে থলখ  ড়ছ।  

ে াংল দেদশ স াঁওত ললদের মদধয থর ম ন ড়রফ প্রচললদনর েুলি সমছে দলর তেয প ওছ  র্ ছ। ে দর  ে দর  মদত 

স াঁওত লল ভ ষ  ললখদন থর ম ন েণথম ল র প্রচললন শুরু ড়ছ ১৮৬৭ স দল অনয আদরেলি মত নুস দর এর প্রচললন ড়ছ 

১৯২৫ স দল (দড়বমথ  ২০০৮)। 

 

 
মিত্র: যরািাে মিমপ অেুসৃত সাাঁওতামি যরািাে মিমপ। 
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ভ রদত স াঁওত লল ভ ষ  ললখদন অললচললে েণথম ল  প্রচলললত। লেদশষ েদর পলিম েদঙ্গ। পলণ্ডত ররু্ন ে মুমুথ ১৯২৫ 

স দল অললচললে ন দম স াঁওত লল েণথম ল  উদ্ভ েন েদরন। এর পূদেথ স ধু র মচল াঁে মুমুথ ১৯২৩ স দল মত ন্তদর ১৯২১ 

স দল মজ-ে াঁদের আাঁে ন দমর এেলি েণথম ল  উদ্ভ েন েদরন। তদে ত  সুপ্রচল লরত ড়ছলন। ১৯২৫ স দল ররু্ন ে 

মুমুথ ত াঁর রলচলত উপনয স লেধু চলন্দদন অল থসদমি /ɔl cemet/ ে  অল লচললে সেথপ্রেম েযেড় র েদরন। অল 

থসদমি /ɔl ciki/ শদের অেথ থলখ  থশখ । 

 
 

 

 

লচলত্র: অললচললে েণথম ল ।  

 

১৯৭৯ স দল এই েণথম ল  পলিমেঙ্গ সরে র েতত থে স্বীেত লত প ছ। অললচললে ও থর ম ন লললপ ে , ও স াঁওত লল ভ ষ  

ে াংল  েদণথও লললখত ড়ছ। প্র প্ত তেয মদত ম লঝ র মে স িুডু সেথপ্রেম ে াংল  লললপদত স াঁওত লল ে েয থলদখন 

১৮৯৪ স দল। তদে েতথম দন ে াংল দেদশর স াঁওত লর  ধমথ ন্তলরত ড়দছ লিি ধমথ েলবী ড়ওছ ছ ত দের মধয থর ম ন 

েণথম ল র েযেড় র থেখ  র্ ছ। পাশ্াপামশ্ তানদর িনধয বাাংিা বর্িিািা বযবহারও মবদযিাে।   

  

স াঁওত লল স লড়তয (Santali Literature)   
স াঁওত লল ভ ষ র লললখত রূপ ন  ে ে ছ এ ভ ষ র প্র চলীন স লড়তযগুদল  থমৌলখে। অেথ ৎ থল েমুদখ প্রচলললত। তদে 

গ ন  ে,   উপেে ছ ত  সমতদ্ধ। থলৌলেে ন ন  আচল দর স াঁওত লর  এগুদল র েযেড় র েদর ে দে। লললখত ভ দে 

স াঁওত লল ভ ষ র প্রেম লনেশথন ১৮৬৯ স দল ভ রদতর স াঁওত ল পরগণ র লুে লরছ ন লমশদন স্থ লপত ে প খ ন  

থেদে স াঁওত ল ভ ষ র েয েরণ ও অনয নয েই প্রে লশত ড়ছ। প্র প্ত তেয মদত লচললেৎসে লস আর থলপ্স স এই 
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েণথম ল  েযেড় র েদর সেথপ্রেম vocabulary of Santali language রচলন  েদরন। পল ওল ফ থে লডাং 

স াঁওত লদের প্রেম েয েরণ রচলন  েদরন। ১৯১৪ স দল লতলন থর ম ন েণথম ল ছ স াঁওত লল ভ ষ ছ ে ইদেল অনুে ে 

েদরন।  

এে ,  লিি ন লমশন লরদের An Introduction TO Santal language (1852), a grammar of the santal 

language(1873) লপ ও থে লডাং এর লিতীছ খদণ্ড materials of the santal grammar (1929) িদন্থ স াঁওত লল 

ভ ষ র উৎস শেদে ষ ও েয েরণ আদল লচলত ড়দছদে। ১৮৯৪ স দল ে াংল  লললপদত ম লঝ র মে স িুডু স ন্ত লল 

ভ ষ ছ ে েয রচলন  েদরন। এ ে দেযর ন ম থখদর ছ ল োংশ  ধরম পুাঁলে। 

েতথম দন ে াংল দেশ থেদে স াঁওত লল থর ম ন েণথম ল ছ পলত্রে  প্রে শ ড়ছ এোং থেসরে লরভ দে থর ম ন েণথম ল  

েযেড় র েদর প্র ে-প্র েলমে পর্থ দছর থেশলেেু প িযপুস্তেও প্রণীত ড়দছদে।     

 

 

ে াংল দেদশ স াঁওত লল ভ ষ র ভ লষে অেস্থ ন (Linguistic Situation of Snatali Language in 

Bangladesh) 
 

ে াংল দেদশর এেম ত্র র ষ্ট্র ভ ষ  ে াংল । ফদল এদেদশ থর্সে িুদ্রনতদগ ষ্ঠী ে  আলেে সী ভ ষ  রদছদে থসগুদল র 

র ষ্ট্রীছ থে দন  স্বীেত লত থনই। েতড়ির সম দজও এই ভ ষ গুদল র থতমন থে ন গুরুত্ব থনই। ে াংল দেদশর অনয নয 

আলেে সী ভ ষ গুদল র মদত  স াঁওত লল ভ ষ র থিদত্রও লচলত্রলি এেইরেম। উিরেদঙ্গর এই েতড়ৎ ও লপলেদছ প,  

আলেে সী ভ ষ লিদত স্থ নীছ পর্থ দছ লেেু উন্নছন সাংস্থ  লশি র েযেস্থ  েরদলও এদিদত্র থনই থে ন র্ে র্ে র ষ্ট্রীছ 

উদেয গ। ২০১০ স দলর ে াংল দেশ সরে র েতত থে গতড়ীত লশি নীলতর আদল দে ে াংল দেদশ িুদ্র নতদগ ষ্ঠী 

(আলেে সী) ভ ষ ছ প িযপুস্তে প্রণছদনর লসদ্ধ ন্ত থনছ  ড়ছ। প্র েলমে পর্থ দছ থস ত ললে ছ উিরেদঙ্গর েতড়িম 

আলেে সী জনদগ ষ্ঠীর ভ ষ  স াঁওত লল স্থ ন প ছ। তদে স াঁওত ললদের লনদজদের মদধয লললপ লেতেথ ে ে র ে রদণ 

২০১৭ স দল ত ললে ছ ে ে  অনয প াঁচললি ভ ষ - চল েম   স েলর  ম রম   েেেরে  গ দর –থত প্র ে-প্র েলমে 

প িযপুস্তে প্রণীত ড়দলও স াঁওত লল ভ ষ ছ ত  প্রে শ ের  সম্ভে ড়ছলন। 

স াঁওত লল ভ ষ র ভ ষীর  স ধ রণত লিভ ষী এোং থে দন  থে দন  থিদত্র েহুভ ষী। আমর  ম ি গদেদষ ণ ছ এমন 

লেেু ভ ষীও প ই র্ র  েুলি ভ ষ ছ সম ন্তর দল সাংদর্ গ স্থ পন েরদত প দরন আে র অনয প্রলতদেশী ভ ষ গুদল ও 

েুঝদত প দরন। স ধ রণত এেলি  স াঁওত ল আলেে সী ি দমর আদশ প দশ ে ঙ লল েসলত ে দে  েখদন  েখদন  

স েলর ভ ষী পলরে রও ে দে ফদল অদনে স াঁওত লল ভ ষীই এেলি লমে ভ লষে-পলরদেদশ লনদজর ভ লষে েিত  

অজথন েদর। থস ে রদণ এেইস দে এে ে  এে লধে ভ ষ  অজথন এেজন স াঁওত লল ভ ষীর জনয েলিন নছ। 
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প লরপ লশ্বথেত  অদনে থিদত্রই ভ ষীদে ভ ষ  অজথদন ে  লশখদন স ড় র্য েদর ে দে। ে াংল দেদশ স াঁওত লল 

ভ ষীদের থিদত্রও লেষছলি লভন্ন নছ। আঞ্চললে ে াংল  ভ ষ  ে  আঞ্চললে স েলরর প্রভ ে ে েদলও স াঁওত লল ভ ষ র 

ভ লষে পলরদেশ র ষ্ট্রীছ অেস্থ ন থেদে র্তি  প্রলতেূদল  স ম লজে অেস্থ দন বেলচলত্রযমছ। লেদশষত এে লধে ভ ষ  

অজথন এোং ম তত ভ ষ র লশি  প্রস দরর সুদর্ গ ন  ে ে ছ।      
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৮. থড়বমথ  লড়ল লরছ স (সম্প .)। ২০০৮। থতর ঙ। জছপুরড় ি: মড় ন স ন্ত ল হুল ১৫৩ তম েরূ্ষ্থলতথ লেেস উের্ পন 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 

দ্বিতীয় ভাষা অজযন ও সামাদ্বজক প্রদ্বতবেে 
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মানব জাতির পারস্পাতরক য াগায াযগর মাধ্যম হল ভাষা। জযের পর যেযক কযেক বছযরর মযধ্য মানব তিশু ভাষা 

অজজন কযর। ভাষা অজজযন মতিযের সংতিো ভাষাতবজ্ঞাযনর একতি জতিল পাঠ। মানুযষর ভাষা অজজযন সাধ্ারণি 

অনযিম সহােক ভূতমকা পালন কযর িার পতরবার। পািাপাতি সামাতজকভাযব একতি তিশুর যেখা, যিানা ও 

যবাঝার ক্ষমিা িাযক একতি ভাষার পূণজাঙ্গ ভাষী কযর যিাযল। অেজাৎ একই জাতির অনয ভাষীর সাযে যস কো 

বলযি পাযর। জযের পর যেযক অতজজি তিশুর প্রােতমক ভাষা, মাযের ভাষা বা স্বজাতির ভাষাই হল িার প্রেম 

ভাষা বা মািৃভাষা। একইভাযব প্রেম ভাষা বযিীি একজন ভাষী  খন অনয রযরকতি বা একাতধ্ক ভাষা বলযি 

সক্ষম হে িখন যসতি বা যসগুযলা িার তিিীে ভাষা। তিিীে ভাষা তক এ প্রসযঙ্গ ভাষাতবজ্ঞাযনর সংজ্ঞাগুযলা 

এরকম-   

The Concise Oxford Dictionary of Linguistics  অনুসারর,  

‘A language which is not native to a community but has an established role for certain 

purposes or at a certain social level (3rd ed. 2014).’ 

 

দ্বিতীয় ভাষা গরেষক Muriel Saville-troike জানান,  

‘A second language is typically an official or societally dominant language needed for 

education, employment and other basic purposes.it is often acquired by minority group 

members or immigrants who speak another language natively (Saville-troike, 2006, p.4).’  

 

Jack Richards ও অনযানযরা মরন কররন,  
 

‘A second language is a language which is not a native language in a country but 
which is widely used as a medium or communication (eg in education and in 
government) and which is usually used alongside another language or languages 
(Richards and Others, 1985, p. 108).’  

 

উপররর সংজ্ঞাগুরোর ওপর আরোকপাত কররে দ্বিতীয় ভাষা সম্পরকে আমারের প্রধান যে ধারণাদ্বি আরস তা হে, 

দ্বিতীয় ভাষা হে এমন একদ্বি প্রভাে সৃদ্বিকারী ভাষা ো ভাষীর প্রাথদ্বমক ভাষা না হরেও সামাদ্বজক যোগারোরগর 
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নানা যেরে আেশ্যক। োংোরেরশ্র ভাষাদ্বেজ্ঞানী মহাম্মে োনীউল হক এ তবষযে একতি মিামি উপস্থাপন 

কযরযছন। িার মযি,  

‘মানুষ তনিান্তই তিশুকাল যেযক, মাযের কাছ যেযক বা িাাঁর লালন-পালনকারীর কাছ যেযক অেবা তনছক 

িার পাতরপাতবজকিা যেযক য  ভাষা যিযখ এবং রেত্ত কযর যসিাই িার প্রধ্ান বা প্রেম ভাষা। এরপযর, 

তকতিৎ বেস বাড়যল সু্কযল বা বাইযরর জগযি যগযল মানুষ  তে রযরা একতি ভাষা যিযখ অেবা িার 

তনযজর প্রেম ভাষার পরও  তে িাযক রযরা একতি ভাষা বযবহার পতরতস্থতির সমু্মখীন হযি হে, িযব 

যসতিযকই প্রােতমকভাযব বলা হে তিিীে ভাষা (হক, ২০০৭, পৃ ৪০)।‘ 

দ্বিতীয় ভাষা অজেন দ্বেষয়দ্বি আজ ভাষা-শ্ারে একদ্বি আগ্রহ উদ্দীপক দ্বেষয় দ্বহরসরে দ্বেরেচনা করা হয়। োস্তে 

গরেষনার সারথ সারথ দ্বিতীয় ভাষা অজেরনর দ্বেদ্বভন্ন তত্ত্ব ও তরথযর দ্বেস্তার হরয়রে। দ্বেশ্বজুরে যোগারোগ প্রেুদ্বির 

দ্বেকারশ্র কাররণ দ্বিভাদ্বষকতা ও েহুভাদ্বষকতার প্ররয়াজনীয়তা অনুধােনরোগয। আমারের আরোচনায় তাই প্রথম ও 

দ্বিতীয় ভাষা সম্পদ্বকেত আেশ্যক দ্বকেু আরোচনা উপস্থাপন করা হরয়রে।   

 

দ্বিতীয় ভাষা অজেন ও দ্বশ্খন (Second Language Acquisition and Learning) 
ভাষা অজজন ও  ভাষা তিখন ধ্ারণা েুতির মযধ্য তবযিষ পােজকয তবেযমান। িত্ত্বগি তেক যেযক এর বযাখযা পাওো 

 াে। রমাযের গযবষণা তিযরানামার সাযে সঙ্গতি রক্ষার জনয যস তেযক রমাযের েৃতিপাি করা প্রযোজন। বিজমান 

অধ্যাযে এ সম্পযকজ সংযক্ষযপ তকছু তবষে রযলাচনা করা হযেযছ।  

সাধ্ারণি একজন তিিীে ভাষা তিখযি রগ্রহী বযতিযক রনুষ্ঠাতনকভাযব তিিীে ভাষা তিখন করযি যেখা  াে।  

মূলি বযতি  খন গুরুত্বপূণজ য াগায াগ বা অনযযকাযনা উযেযিয যকাযনা তবযিষ ভাষাে েক্ষিা অজজন করযি চাে 

িখন যস অনয রযরকতি ভাষা তিখযন রগ্রহী হযে ওযঠ। সাধ্ারণি ভাষীযের মযধ্য ববতবক সংজ্ঞাপযনর যক্ষযে 

গুরুত্বপূণজ ভাষা যিখার প্রবণিা যেখা  াে। য মন বাঙাদ্বের কাযছ বাংলা ভাষা িার প্রেম ভাষা। ববতবক 

য াগায াযগর গুরুত্ব অনুধ্াবন কযর একজন বাঙাতল  তে ইংযরতজ বা জামজন ভাষা যিযখ িযব যস ভাষাতি িার 

তিিীে ভাষা তহযসযব তবযবতচি হযব। িযব, ভাষা তিক্ষার সাম্প্রতিক ধ্ারণা অনুসাযর তিিীে ভাষা শুধু্ তিক্ষা নে, 

অজজনও সম্ভব (Annamaria, 2011)। অেজাৎ যকাযনা যকাযনা যক্ষযে একতি ভাতষক পতরযবযির মাধ্যযম তিিীে ভাষা 

অতজজি হযি পাযর। এযক্ষযে মািৃভাষার মযিাই তিিীে ভাষাও তকেু তচরন্তন রীতি যমযন হে। এমনতক অযনক সমে 

িা যস্বচ্ছাকৃিও হযি পাযর। এ প্রসযঙ্গ তবখযাি ভাষাতবজ্ঞানী যনাোম চমতস্ক সােেজনীন েযাকরণ তত্ত্ব ো ইউতনভাসজাল 

গ্রামার তেওদ্বরর (১৯৬২) তবষেতি রযলাচনা করা  াে। চমদ্বির মযি মানুযষর বযাকরতণক যবাধ্গমযিা মতিযে সুপ্ত 

অবস্থাযি োযক। সমতিগিভাযব এই বযাকরতণক তনেমগুযলা ইউতনভাসজাল গ্রামার বা সাবজজতনন বযাকরণ তহযসযব 

তচতিি কযরযছন তিতন। িার মযি, প্রযিযক ভাষার তনজস্ব ববতিিয রযছ। প্রযিযক ভাষার স্বতনম সংখযা, স্বতনযমর 
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তিো পদ্ধতি, ি্দরূপ-ধ্ািুূপ তবধ্ান ও বাকযগঠন প্রেম িবু সব ভাষার মযধ্য তকছু সাধ্ারণ ধ্মজ রযছ এবং সব 

ভাষার বযাকরযণর মযধ্য তকছু মূলীভূি ঐকয রযছ। তবতভন্ন ভাষা ও বযাকরযণর মযধ্য মূলীভূি ঐযকযর প্রতিষ্ঠা 

মানুযষর মূল ঐকয য  মনুষয–প্রকৃতি িার উপযর। জাতিযি জাতিযি  ি পােজকযই োকুক মানুষ সবেজ মূলি এক, 

িার রি-মাংযসর যেহ, িার যেহ ন্ত্র বাগ ন্ত্র যেযক শুরু কযর িার গভীর মানতবক চাতহো এবং িার উচ্চির 

মানতবক অনুভূতি মূলি এক। এর ফযল সব জাতির ভাষা প্রতিোে এবং বযাকরযণ একিা মূল সবজগি ঐকয রযছ 

(হক, ১৯৯৩; ি’, ২০০৪)।  

ইউতনভাসজাল গ্রামাযরর প্রধ্ান ধ্ারণা হল এতি একতি সহজাি বুতদ্ধবৃতত্তক কমজেক্ষিা  া একজন তিশুযক যমৌতলক 

ভাতষক অতভজ্ঞিার মাধ্যযম বযাকরতণক িযর যপৌযছ যেে। UG সম্ভােয ভাষীর প্রথম ভাষার েযাকরণ যকমন হরে, যস 

েরেয ভাষীর মদ্বস্তরে জাদ্বত-বেদ্বশ্িযসূচক একদ্বি নকশ্া (Generic Blueprint) প্রণয়ন করর।  ফরে ভাষীর প্রেম 

ভাষার অতজজি হে (White,2003)। প্রেম ভাষার মযিা তিিীে ভাষা অজজযনর যক্ষযেও ইউতনভাসজাল গ্রামার 

য ৌতিকভাযব কা জকর োযক। এ মি অযনক ভাষাতবজ্ঞানীই সমেজন কযরযছন (White, 2003; Doughty and 

Michal, 2003)। তারের মরত, দ্বশ্শুর ভাষা অজেরনর ধরণ যে যকারনা ভাষার জনয একই থারক। যসরেরে 

বযাকরণদ্বি অবযচিন ভাযবই তিশুর মতিযে সংস্থাতপি হে ফযল একজন ভাষী  খন তিশু োযক তকংবা তিশু যেযক 

প্রাপ্তবেস্ক হে, উভে অবস্থাযিই যস মািৃভাষা ছাড়াও একাতধ্ক ভাষা তিিীে ভাষা তহযসযব অজজন করযি পাযর 

(প্রাগুি)।  

 চমতস্কর ইউতজ তেওতরযক তিিীে ভাষা অজজযনর যক্ষযে রমরা তনযনাি ভাযব সতন্নযবতিি করযি পাতর-- 

 

দ্বচে: দ্বিতীয় ভাষা অজেরন চমদ্বির ইউদ্বনভাসোে গ্রামার-এর কােেপ্রনােী। 

 

সুতরাং চমদ্বির তত্ত্ব অনুসারর যেখা োয় যে মানুরষর দ্বিতীয় ভাষা অজেরনর েেতা সহজাত। দ্বিতীয় ভাষা যকেে 

যেদ্বণকরে দ্বশ্খরনর মাধযরম নয় েরং প্রদ্বতরেশ্ অনুসারর অজেন করাও সম্ভে।  
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তরে দ্বিতীয় ভাষা অজেন ও দ্বশ্খরনর মরধয অথেগত একদ্বি িাদ্বিকতা যথরক োয়। ো আমারের আরোচনার স্বারথে 

েযাখযা করা প্ররয়াজন। যসরেরে আমরা দ্বিতীয় ভাষা অজেন কী, এ সম্পরকে করয়কজন ভাষাদ্বেজ্ঞানীর মতামত 

আরোচনা কররত পাদ্বর।   

Vivian Cook এর মরত,   

‘L2 users are not necessarily the same as L2 learners. Language users are exploiting 

whatever linguistic resources they have for real-life purposes . . . . 

Language learners are acquiring a system for later use" (Cook, 2002)’ 

অথোৎ দ্বিতীয় ভাষা দ্বশ্োথেীর সারথ দ্বিতীয় ভাষা েযেহারকারীর পাথেকয ররয়রে। তিিীে ভাষা বযবহারকারী বেনতিন 

নানা কাযজ ভাষািাতত্ত্বক উপাোন বযবহার কযর, অনযতেযক তিিীে ভাষা তিক্ষােজী একতি সংশ্রে অজজযনর মাধ্যযম 

পরবিজী ভাষা বযবহাযর প্রস্তুি হে।   

Gass ও selinker এর বিযবয 

‘In general, SLA (second language acquisition) refers to the process of learning 

another language after the native language has been learned. Sometimes the term 

refers to the learning of a third or forth language. The important aspect is that 

SLA refers to the learning of a nonnative language after the learning of the native 

language…by the term, we mean both the acquisition of a second language in a 

class room situation as well as in more natural exposure situation (2008, p.7).’ 
 

উপররর েিেয অনুসারর মাতৃভাষা অজেরনর পরর অনয আররকদ্বি ভাষা যশ্খার প্রদ্বিয়াই হে দ্বিতীয় ভাষা অজেন 

করা। এরেরে ভাষী েুইদ্বিরও অদ্বধক ভাষাও অজেন কররত পারর। যেখকিয় মাতৃভাষা যশ্খার পরর ভাষী েখন 

দ্বিতীয় ভাষা অজেন কররত শুরু করর তখন তা যেদ্বণকে ো তার োইররর পদ্বররেরশ্ও অদ্বজেত হরত পারর। এখারন 

েেণীয় যে, Gass ও selinker দ্বিতীয় ভাষা অজেরনর যেরে যেণীকরের দ্বশ্খনরকও একীভূত করর দ্বনরয়রেন। 

অথোৎ একজন ভাষী যেভারেই ভাষা ২ এ েেতা অজেন করুক না যকন, তা মূেত ভাষা অজেরনরই নামান্তর।    

ভাষীর তিিীে ভাষা অজজযনর যক্ষযে যবি তকছু তবষে সতিে োকযি পাযর। ভাষাতবজ্ঞানী মহাম্মে োনীউল হক 

সামাতজকভাযব তিিীে ভাষা অজজন বা রেত্তকরযণর যক্ষযে যবি তকছু সম্ভবনা যেতখযেযছন--  
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ক)  মািৃভাষাে অভযি হযে তিশু  তে সু্কযল তগযে রযরকতি ভাষা রেত্ত কযর। 

খ) প্রােতমকভাযব মািৃভাষা বযবহার করযলও তিশু  তে বাইযরর পতরযবযি অনয একতি ভাষা বযবহার 

কযর। 

গ) শুধু্মাে তনযজর ভাষাে অভযি হযে কমজ জীবযন  তে রযরা একতি ভাষা বযবহার করযি হে। 

ঘ) যকান তিশুর মািা একভাষী তকন্তু তপিা বা ঘযরর যলাক  তে অনযভাষী হে, এবং তিশুযক  তে একতি 

ভাষার সযঙ্গ রযরা একতি ভাষা বযবহার করযি হে।  

ঙ) তনজস্ব ভাষা যগাষ্ঠীর মযধ্য একতি ভাষা বযবহার করযলও রাষ্ট্রীে প জাযে রযরা একতি ভাষা বযবহার 

করযি হযল। 

চ) বেনতিন জীবযন এক ভাষা, তকন্তু ধ্মজীে কারযণ অনযভাষা বযাপকভাযব বযবহার করযি হযল। 

ছ) যোভাষীর কাজ চালাযি তগযে য  যকাযনা একতি ভাষাযক প্রেম ভাষা ধ্রা হযল অপর ভাষাতি তিিীে 

ভাষার ববতিিয লাভ করযব (হক, ২০০৭, পৃ ৪১)। 

 

তিশুর তিিীে ভাষা অজজন সম্পযকজ ভাষাতবজ্ঞানীযের মযধ্য রযরা যবি তকছু ধ্ারণা প্রচতলি রযেযছ। কাররা কাররা 

মরত দ্বিভাষী দ্বশ্শু তৃতীয় আররকদ্বি ভাষা অজেরন েে হরয় ওর  (Halgunseth)। অেশ্য Genesee (2008) েরেন 

তিশুর পযক্ষ অযনক সমে িৃিীে রযরকতি ভাষা যিখা কতঠন ও সমে সাযপক্ষ হযি পাযর। িযব বযতিযভযে অজজন 

তভন্ন হযি পাযর। Genesee রযরা জানান তিভাষী তিশু একভাষী তিশুর িুলনা ধ্ীর তিখন ক্ষমিার অতধ্কারী হযি 

পাযর। তিিীে ভাষা অজজন অল্প সমযের জনযও হযি পাযর। অেজাৎ ভাষী দ্বিতীয় ভাষা ভুযল য যি পাযর িা অজজযনর 

পর। Genesee এযক্ষযে একতি উোহরণ তেযেযছন, য  একজন ভাষী িার োোর বাতড় যবড়াযি তগযে তভন্ন ভাষী 

োোর ভাষার তকছুিা অজজন করযি পাযর এবং পরবিজীযি িা ভুযলও য যি পাযর। তিতন রযরা জানান তিভাতষকিা 

অযনক সমে তিশুযক তিধ্াগ্রি কযর িুলযি পাযর।  
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তিিীে ভাষা অজজযনর প্রভাবক (Motivator of Second Language Acquisition)  
 

একজন ভাষীর প্রেম ভাষা োকার পরও স্বি্ূিজভাযব রযরকতি ভাষা অজজযনর যক্ষযে তকছু মানতসক প্রভাবক 

কাজ কযর। ভাষা অজজযন এই প্রভাবকগুযলার তবযিষ গুরুত্ব রযেযছ। যকননা প্রভাবযকর মাধ্যযম একজন ভাষী 

একতি ভাষা অজজযন উেীপনা যপযে োযক-   

 

যপ্রষণা (Motivation)  

অনয রযরকতি ভাষা যিখার যক্ষযে রগ্রহ সৃতির জনয ভাষীর মযধ্য যপ্রষণা োকা প্রযোজন। যকান যপ্রষণা ছাড়া 

ভাষী ভাষা অজজযন রগ্রহী হে না। যপ্রষণা রযস সামাতজক প্রযোজন যেযক। অেজাৎ অনয ভাষার ভাষীর সাযে 

য াগায াগ, সামাতজক ম জাো, তিক্ষা মাধ্যম ইিযাতে যপ্রষণা তিিীে ভাষা অজজযন প্রভাবক তহযসযব কাজ কযর। ফযল 

তিিীে ভাষা অজজযনর যক্ষযে সামাতজক যপ্রষণা প্রভাবক তহযসযব কাজ কযর।   
 

বেস (Age) 

বেস তিিীে ভাষা অজজযনর যক্ষযে একতি গুরুত্বপূণজ প্রভাবক। বেযসর উপর তিিীে ভাষা অজজযনর ধ্রণ 

অযনকখাতন তনভজরিীল। অযনক ভাষাতবজ্ঞানীরা মযন কযরন একজন পূণজবেস্ক মানুযষর যচযে তিশুযের ভাষা অজজযনর 

সক্ষমিা যবতি। এ প্রসযঙ্গ Brown (2007) জানান, 

‘Critical point for second language acquisition occurs around puberty, beyond 

which people seem to be relatively in capable of acquiring second language (p. 58).’ 

 

তিতন ররও মযন কযরন  ১২-১৩ বছর বেযসর মযধ্য তিশুর তিিীে ভাষা অজজযনর ক্ষমিা যলাপ পাে। িযব এই 

মযির বযতিিমও যেখা  াে। ভাষাতবজ্ঞানী White and genesee (1996) তারের একদ্বি গরেষণায় যেরখন ১২ 

েেররর পর পূণজবেে তিক্ষােজীরাও একইভাযব ভাষা অজজন কযরযছন। অযনক যক্ষযে বেেরা তিশুযের যচযে ভাল 

ভাযব ভাষা তিখযছন।   

 

ভাষা সংতিিিা (Access to the Language) 

 খন একজন ভাষী তিিীে ভাষা অজজন কযরন িখন যসই ভাষার সাযে সংতিিিা োকা তবযিষ প্রভাব রাযখ। অেজাৎ 

ভাষী য ন যসই ভাষা পতরযবযির সাযে পতরতচি হে। এযি কযর ভাষী অনয ভাষাতি তিখযি রগ্রহী হযে ওযঠ। 

ভাষা সংতিিিা তিিীে ভাষা অজজযন তবযিষ প্রভাব রাযখ।    
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বযতিত্ব (Personality) 

বযতিযভযে ভাষা অজজযনর পােজকয হে। অেজাৎ ভাষীর জ্ঞানীে েক্ষিা এযক্ষযে ভাষা অজজযন সহােক তহযসযব কাজ 
কযর। যকাযনা যকাযনা ভাষী দ্রুিিার সাযে অনয রযরকতি ভাষা রেত্ত করযি পাযর। সুিরাং বযতিত্ব ভাষা অজজযন  
ভাষীর জনয একতি প্রভাবক। 
 
[ 

প্রেম ভাষার তবকাি (First Language Development) 
ভাষীর তিিীে অজজযনর যক্ষযে প্রেম ভাষার পূণজাঙ্গ তবকাি জরুদ্বর। প্রেম ভাষা তিিীে ভাষা অজজযন একতি 

যবাধ্গমযিার সূে বিতর কযর। একতি তিশু  তে পতরপূণজভাযব মািৃভাষা রেত্ত করযি পাযর িযবই তিিীে ভাষা 

অজজযন যস সাফলয পাে।    
 

তিিীে ভাষা তিখন পদ্ধতি (Second Language Learning Method) 
জযাক তস তরচার্জস ও তেওযর্ার এস রজাসজ এর মযি,  

‘It has been estimated that some 60 percent of today’s population is multilingual 

(Richards and Rodgers, 2001, p. 3).’  

এ কোর সূে ধ্যরই রমরা বলযি পাতর বহুভাষী পতরতস্থতিযি একজন ভাষী নানা কারযণই মািৃভাষা বযতিযরযক 

অনয এক বা একাতধ্ক ভাষা তিখন বা অজজযন উৎসাহী হযি পাযর। রনুষ্ঠাতনক ভাযব তিিীে ভাষা তিখযন 

সুেীঘজকাল হযি যবিতকছু পদ্ধতি অনুসৃি হযে রসযছ। যবতিরভাগ যক্ষযে যশ্রতণকযক্ষ কা জকরভাযব তিিীে ভাষা 

তিখযন এই পদ্ধতিগুযলা বযবহৃি হে। তনযচ এধ্রযনর কিগুযলা প্রধ্ান ভাষা তিখন পদ্ধতি রযলাচনা করা হল।  

 

বযাকরণ-অনুবাে পদ্ধতি (Grammar Translation Method) 

মািৃভাষা বযতিযরযক তিিীে ভাষা তিক্ষা যক্ষযে প্রাচীনিম পদ্ধতি হল বযাকরণ অনুবাে পদ্ধতি। এতি মূলি 

বযকরতণক সূে তনভজর একতি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিযি তিক্ষােজীযক বযকরযণর সূে মুখযির মাধ্যযম এবং অনুবাে 

করার মাধ্যযম ভাষা যিখাযনা হে। পূযবজ এতি একতি সমােৃি পদ্ধতি হযসযব পতরতচি তছল। ছােরা বযাকরতণক সূে 

এবং অনুবাে করযি পারযলই মযন করা হি যস ভাষাতি সমূ্পণজূযপ তিখযি যপযরযছ। বযাকরণ-অনুবাে পদ্ধতিযি 

যমৌতখক তিখযনর উপর যকান গুরুত্ব যেো হে না।  

 

প্রিযক্ষ পদ্ধদ্বত (Direct Method) 

তিক্ষক ও ছাে মুযখামুতখ বযস য  ভাষা তিক্ষা কযর যসতি প্রিযক্ষ পদ্ধতি। এতি পুযরাপুতরই যমৌতখক তিখন পদ্ধতি।  

এযি তিিীে ভাষাতি যলখার মাধ্যযম যিখাযনা হে না। প্রিযক্ষ পদ্ধতিযি তিক্ষক য  ভাযব কো বযলন িা প্রিযক্ষ ও 
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রেত্ত করার মাধ্যযম ভাষা যিযখ তিক্ষােজী। যেদ্বণকরে দ্বশ্োথেী তার মাতৃভাষা েযেহার করার অনুমদ্বত পায় না। 

ভাে উচ্চাররণর দ্বেরক নজর রাখা হয়। 
  
সাংগঠতনক পদ্ধতি (Structural  Method) 

প্রিক্ষয পদ্ধতির সীমাবন্ধিা যেযক যবতড়যে এযস য  ভাষাতিক্ষা পদ্ধতি চালু হে িাযি মূলি যমৌতলক ভাষািাতত্বিক 

পদ্ধতি অনুসরণ করা হযেযছ। ভাষার ধ্বতন, অেজ, ি্দর, বাকয এই চারতি িরযক জানা হে এখাযন। এই পদ্ধতিতি 

সাংগঠতনক পদ্ধতি নাযম পতরতচি। এ পদ্ধতিযি বযাকরতণকভাযব একই ধ্ারার তকছু সূে িমানুসাযর তিক্ষােজীযক 

যিখাযনা হে। য মন continuous to be verb যশ্খারনার পূরেে একজন দ্বশ্োথেীরক সহায়ক দ্বিয়া (aux. verb) 

দ্বহরসরে to be যশ্খারনা হয়।    

 

পারস্পাতরক য াগায াগ পদ্ধতি (Communicative  Method) 

পারস্পতরক য াগায াযগর পতদ্ধতির মূল উযেিয হল তিক্ষােজীর সাধ্ারণ য াগায াযগর েক্ষিা বৃতদ্ধ করা। তিক্ষােজীযক  

এই পদ্ধতিযি তবতভন্ন পতরতস্থতি অনুসাযর কা জকর য াগায াযগর অনুিীলযনর মাধ্যযম ভাষা যিযখ। যশ্রতণ কযক্ষর 

সকযল এ পদ্ধতিযি অংিগ্রহন কযর।   

 

শ্রবণ-কেন পদ্ধদ্বত (Audio Lingual Method)  

শ্রবণ কেন ভাষাতিক্ষা পদ্ধতি এতির নাযমরই প্রতিফলন। বিবয অনুিীলন ও শ্রবযনর মাধ্যযম এপদ্ধতিযি ভাষা 

যিযখ তিক্ষােজী। তিিীে তবব ুযদ্ধর সমে বসনযযের তবযেতি ভাষা যিখাযনাে এই পদ্ধতি বযবহার করা হে বযল এযক 

রতমজ যমের্ও বলা হে। প্রিযক্ষ পদ্ধতির সাযে এর সােৃযিযর জােগা হল এই পদ্ধতিযিও তিক্ষােীযক সরাসতর 

তিিীে ভাষা তিখযি হে। প্রেম ভাষার বযবহার যিতণকযক্ষ তনতষদ্ধ োযক। িযব ি্দরভাণ্ডার গঠযন এই পদ্ধতিযি 

যিমন যজার যেো হে না। ভাষা েক্ষিা অজজযনর চারতি উপাোযনর (যিানা-যলখা-বলা-পড়া) মযধ্য যিানা যক্ষযে 

এযি তবযিষ গুরুত্ব যেো হে এবং যিানার মাধ্যযমই তিক্ষােজীর তিিীে ভাষা বলার েক্ষিা অতজজি হে।    
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তিিীে ভাষা অজজযনর িত্ত্ব (Theory of Second Language Acquisition) 
তিিীে ভাষা অজজযন যবি তকছু িত্ত্ব প্রচতলি রযেযছ। এর মযধ্য তিযফন িাযিযনর িত্ত্বগুযলা (Krashen,1982) 

জনতপ্রে। িাযিন িার Principles and Practice in Language Acquisition গ্রযে  তিিীে ভাষা অজজন 

সম্পযকজ ৫তি Hypothesis কযরযছন। এগুযলা হযলা:  

 

১) অজেন দ্বশ্খন বেদ্বচেয (The Acquisition Learning Distinction) 

রমরা সাধ্ারণি েুতি উপাযে যকাযনা  একতি ভাষাে েক্ষিা অজজন কযর োতক। ক) অজজন খ) তিখন। ভাষা অতজজি 

হে অবযচিনভাযব।  খন এই প্রতিোতি ঘযি িখন রমরা সযচিন োতক না। তিশু এবং বেস্ক েু ধ্রযণর মানুষই 

ভাষা অজজন করযি পাযর। রর তিখন হল ভাষার তকছু তনেমানুসাযর ভাষা তিক্ষা করা।  া রনুষ্ঠাতনক ভাযব ভাষা 

তিখযনর যক্ষযে প্রযোগ হে। এযক্ষযে জ্ঞান েক্ষিা এবং বযকরযণর প্রযোজন পযড়। িাযিযনর হাইযপাতেতসস বা 

প্রকল্পগুযলার মযধ্য অজজন তিখন ববতচেযযক তিতন সবযচযে যমৌতলক প্রকল্প তহযসযব বণজনা কযরযছন। তিতন মযন 

কযরন ভাষা অতজজি হযি পাযর বেস্কযের িারাও।    

 

২) সহজাত-িম প্রকল্প (The Natural Order Hypothesis) 

রমরা তকছু সহজাি িমানুসাযর (Order) ভাষা অজেন করর থাদ্বক। এযক্ষযে ভাষী বযাকরযণর তকছু ি্দরমূল 

প্রাকৃতিক ভাযব যিযখ। এর মযধ্য তবযিষ তকছু ি্দরমূল প্রকৃতিগি ভাযব পূযবজ যিযখ। দ্বিতীয় ভাষা অজেরনর যেরে 

ভাষী দ্বকেু েযাকরদ্বণক উপাোরনর (Item) েযেহার পূরেে যশ্রখ দ্বকেু পরর। তরে এর যকারনা দ্বনদ্বেেি দ্বনয়ম যনই। 

যেমন দ্বিতীয় ভাষা দ্বহরসরে ইংররজই দ্বশ্খরত থাকা একজন ভাষী /–ing/ marker দ্বির েযেহার পূরেে যশ্রখ এেং 

অরপোকৃত সহজ  /–s/ marker (third person singular number) দ্বি পরর যশ্রখ। োস্তে যেরে ভাষা 

প্ররয়ারগর সময় তা েেয করা োয়। একজন েযাকরদ্বণরকর কারে যে ভাষা দ্বনয়মদ্বি খুে সহজ যসদ্বি োস্তরে একজন 

দ্বিতীয় ভাষীর কারে জদ্বিে মরন হরত পারর। এদ্বিই িারশ্রনর The natural order hypothesis েযাখযা করর 

থারক।  

 

৩) পেেরেেণকারী প্রকল্প (The Monitor Hypothesis) 

মতনির হাইযপাতেতসস ভাষা অজজন ও তিখযনর সম্পকজ বযাখযা কযর। একজন দ্বিতীয় ভাষী সরচতন ভারে যে ভাষার 

দ্বনয়মগুরো যশ্রখ তা তার মদ্বনির ো এদ্বিির দ্বহরসরে কাজ করর। ভাষী যে স্বতঃসূ্ফতেতার সারথ ভাষা অজেন করর 

তা মূেত যস অজেন করর, দ্বেেযােয় ো অনযরকাথাও দ্বশ্খরনর মাধযরম যে েযাকরদ্বণক সূে যস যিযখ িা যকবল িার 
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ভাষা প্রযোযগ মতনির তহযসযব কাজ কযর। অেজাৎ  খন ভাষী সযচিন ভাযব ভাষা প্রযোগ করযি  াে িখন 

সযচিন তিখন িার ভুলগুযলা ধ্তরযে যেে।  

তিিীে ভাষাে মতনির বযাবহার কারীযের অবিযই সংতিি তিিীে ভাষার তনেম জানযি হে।  তেও ভাষা তবজ্ঞানীরা 
মযন কযরন যকাযনা একতি ভাষার সকল তনেম এখযনা বিতর হেতন। সতঠক রেত্তকরযণর তেযে মযনায াগ তেযি 
হে। এযক্ষযে ভাষীর  স্বাভাতবক গতিযি ভাষা প্রযোযগ সমে প্রযোজন হে।     
 
৪) যপ্ররণ সমন্ধীে প্রকল্প (The Input Hypothesis) 
ইনপুি হাইযপাতেতসস হল একজন ভাষীর পঠন ও শ্রবযনর মাধ্যযম িার বিজমান েক্ষিা উন্নি হওো। এতি যকবল 

ভাষা অজজযনর সাযেই সমৃ্পি তিখযনর সাযে নে। এযক্ষযে ভাষী ভাষা অজজযন রগ্রহী যহাক বা না যহাক ইনপুযির 

মাধ্যযম িার মযধ্য ধ্ীযর ধ্ীযর সংতিি ভাষাতির রেত্তীকরণ জ্ঞান বৃতদ্ধ পাে।  

 

দ্বচে: িারশ্রনর ইনপুি হাইরপাদ্বথদ্বসস এর দ্বিয়া। 

 

৫) আরেগগত যশ্াধক প্রকল্প  (The Affective Filter Hypothesis)  

িাযিযনর মযি এযাযফতিভ তফল্টার হল এমন একতি অবস্থা  া ভাষীর অজজনযক তনেন্ত্রন কযর। তফল্টার  খন হাই  

বা উচ্চ োযক িখন িা ভাষা অজজন সহােক নে (য মন হীনমনযিা, অস্বতি) রবার তফল্টার  খন তনন বা যলা 

োযক িখন িা অজজন বা তিখন সহােক (য মন উচ্চ যপ্রষণা, রত্মতববাস)। এযাযফকতিভ তফল্টার অনুসাযর একই 

রকম তিখন পতরতস্থতিযি েুজন ভাষীর মযধ্য একজন রিানুূপ ভাষা েক্ষিা অজজন করযি পাযর, অনযজন করযি 

নাও পাযর।     
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ভাষা অজজযনর ির (Stages of Language Acquisition)  

ভাষা অজজযনর চারতি প্রধ্ান ির বা ধ্াপ রযেযছ। এই িরগুযলা প্রতিতি সক্ষম ভাষীর জনয গুরুত্বপূণজ। যকননা এই 

প্রতিো অনুসরযণর মাধ্যযমই ভাষী বেতহক ও মানতসকভাযব ভাষা অজজযন প্রস্তুতি লাভ কযর এবং চুড়ান্তভাযব িার 

মািৃভাষা বা প্রেমভাষা অজজন কযর োযক। তিিীে ভাষা অজজযনর যক্ষযেও তকছু তকছু ির সােৃিযপূণজ ববতিিয বহন 

কযর। অেজাৎ একই প্রতিো অনুসাতরি হযি পাযর।  ভাষা অজজযনর স্তরগুরো হে-  
 

১) অসু্ফস্টস্বর স্তর (babbling stage) 

২) একশ্ব্দ স্তর (one-word stage) 

৩) দ্বি শ্ব্দস্তর (two-word stage) 

৪) যিদ্বেগ্রাদ্বফক স্তর (Telegraphic stage) 
 

ভাষা অজজযনর এসব ির বা ধ্াপ সম্পযকজ তনযন সংযক্ষযপ রযলাচনা করা হল। 
 

১) অ্ুিস্বর (Babbling)  

জযের পর পরই অ্ুিস্বর ির শুরু হে। এই সমেকালযক কো বলার প্রস্তুতি-পবজ বলা  াে। এসমে তিশু তকছু 

ি্দর (Sound) কযর রক্ষতরকভাযব  ার যকান অেজ যনই।  এ সমে মূলি তিশুর স্বর- ন্ত্র (Vocal Cord) প্রস্তুি 

হে। তিশু সাধ্ারণি ১২ মাস বেস যেযক পতরতচি ি্দরগুযলা বলযি পাযর। িযব িাতররীক সমসযাগ্রস্থ তিশুর যক্ষযে 

এই ির স্বাভাতবক নাও হযি পাযর। ভাষা অজজযনর প্রােতমক এই িযর তিশু স্বর ও বযাঞ্জন েুধ্রযনর ধ্বতনই 

উচ্চারণ করযি পাযর। যবতির ভাগ যক্ষযে তিশুর উচ্চাতরি বযাঞ্জন ধ্বতনগুযলা হল-- /p, b, t, d, k, g, m, n, s, 

h, w, j/ এবং মাযঝ মাযঝ তকছু বযতিিম বযঞ্জন য মন-- /f, v, θ, ð, ʃ, tʃ, dʒ, l, r, ŋ/ উচ্চারণ করর থারক। 

জে যেযক ৮ মাযসর মযধ্য শুরু হে এই িযরর সূচনা হে। এবং ১২ মাস বেস চলাকালীন সমযেও িাযের এই 

ধ্রযণর ধ্বতন যবতি উচ্চারণ করযি যেখা  াে (different stages of language acquisition, 2017)।   
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দ্বচে: দ্বশ্শুর ভাষা অজেরনর স্তর। 

২) একি্দর ির (One Word Stage)  

একি্দর িযর তিশু একতি কযর ি্দর তেযে মযনর ভাব প্রকাি কযর। এযক Holophrastic ির ও বলা হে। এতি 
ভাষা অজজযনর তিিীে ির। তিশু এ সমে এক িয্দর বাযকযর মযনাভাব প্রকাি কযর। একি্দর িযর দ্বশ্শুর শ্ব্দ 
ভাণ্ডাররর ৫০ ভাগ দ্বেরশ্ষয পে থারক। দ্বিয়া এেং দ্বিয়া-ভােদ্বেরশ্ষক (modifiers) থারক ৩০ ভাগ। োকী অংশ্ 
জুরে প্রশ্নরোধক ও নারোধক পে থারক। দ্বশ্শুরা এসময় শ্ব্দগুরো উচ্চারণ করর তারের প্ররয়াজন ো ইচ্ছা 
যোঝারত। উোহরণস্বরূপ োংো ভাষায় োই /jai/ শ্ব্দদ্বি দ্বেরয় দ্বশ্শু এ স্তরর যকাথাও োওয়া ইচ্ছা প্রকাশ্ করর। 
যখো /khela/ শ্ব্দ দ্বেরয় যখেরত োওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ্ করর।  
একশ্ব্দ স্তররর পদ্বরসমাদ্বির মধয দ্বেরয় দ্বশ্শু েুইশ্ব্দ স্তরর যেরত পারেশ্েী হয়। দ্বিতীয় ভাষা অজেরন আমরা পূণে 
েয়ি ভাষীরকও একশ্ব্দ স্তর েযেহার কররত যেদ্বখ। যেমন একজন োংো ভাষী েখন তার দ্বিতীয় ভাষা ইংররদ্বজ 
প্রদ্বতরেরশ্ পাদ্বন খাে এিা যোঝারত Water-/oater/ েরে তখন যস তার দ্বিতীয় ভাষা অজেরনর প্রাথদ্বমক স্তরর 
থারক।  
 

 

৩) েুইি্দর ির (Two Word Stage) 

েুই ি্দর বযবহাযরর প জাযে তিশু ২তি ি্দর তেযে মযনর ভাব প্রকাি কযর। এর মধ্য একতি উযেিয ও অপরতি 

তবযধ্ে হে। য মন োংো ভাষায় োেু খায় /abbu khay/, আমু্ম োই /ammu jai/  ইিযাতে বাকয। এ সমে 
যেযক তিশু তকছু তকছু প্রিযে বযবহার করযি যিযখ। য মন: মনারক োও।/mɔnake d ̪ao/ এখারন শ্ব্দারন্ত –যক 

প্রতযয় েুি হরয়রে। 

েুইশ্ব্দ স্তর দ্বিতীয় ভাষা অজেরনর যেরেও হরত পারর। প্রথম ভাষা অজেরন েয়স এর ভুদ্বমকা প্রেে থাকরেও 

দ্বিতীয় ভাষা অজেরনর যেরে এমন যকারনা োধযোধকতা যনই। দ্বিতীয় ভাষী অরনক সময় সরচতন ো অেরচতরন এ 
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ধরযণর পদ্বরদ্বস্থদ্বতরত েযাকরদ্বণক কা ারমা অনুসরণ কররত সেম হয় না। ইংররদ্বজ ভাষার দ্বিতীয় ভাষীর ভাষা 

েযেহার এর মাধযরম দ্বেষয়দ্বি উপস্থাপন করা োয়।  

  

You Dance = কাউরক নারচ আমন্ত্রন করা (সম্প্রসাতরি অেজ)। 

No Have = যকান দ্বকেু যনই (সম্প্রসাতরি অেজ)। 

  

৪) যিতলগ্রাতফক ির ( Telegraphic Stage) 

তিশু ভাষা যিখার িরগুযলার মযধ্য চুরান্ত ির হল যিতলগ্রাতফক ির। বািজা যপ্ররণ পদ্ধতি যিতলগ্রাযমর সাযে এর 

সােৃিয পাওো  াে বযল এূপ নাম হযেযছ। এ প জাযে অতধ্কাংি বাকযই তিন বা চার িয্দরর হযে োযক। এসমে 

তিশুর ি্দরভাণ্ডার ৫০ যেযক ১৩০০০ প জন্ত ি্দর ধ্ারণ করযি পাযর। এ প জাে যিযষ তিশু বহুবচন, য ৌতগক ি্দর ও 

কাযলর সতঠক বযবহার শুরু কযর। যিতলগ্রাতফক িযর তিশু প্রেম ভাষার বযাকরতণক উপাোনগুযলার বযবহার 

সতঠকভাযব করযি পাযর না। যেমন: ইংররদ্বজরত--  

    Daddy here > Daddy is here.  

     Daddy home now > Daddy is at home now 

েয়স সাধারণত যেে যথরক ৩ েেররর মরধয ভাষা অজেন ঘরি। ২ েের েয়রস এই স্তর শুরু হয়। ৩ ো চার শ্রব্দর 

োকয েো শুরু করর।  

 

উপযর রমাযের রযলাচনাে রমরা প্রিযক্ষ কযরতছ য  প্রেম ভাষা অজজযনর িরগুতল যকাযনা যকাযনা যক্ষযে একই 

সাযে তিিীে ভাষা অজজযনর িরযকও সং ুি কযর োযক। িা উোহরযণর মাধ্যযম উপস্থাপন করা হযেযছ। িযব 

তিশুর তিিীে ভাষা অজজযনর যক্ষযে রলাোভাযব পাাঁচতি িযরর কো উযেখ কযরযছন ভাষাতবজ্ঞানী যজ. হাইনজ 

(Haynes, 2007)। দ্বিতীয় ভাষা অজেরনর যসই স্তরগুরো দ্বনরচ েক আকারর উপস্থাপন করা হে।  
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িম স্তর শ্ব্দভাণ্ডার/সময়কাে বেদ্বশ্িয 

১ পূবজ-উদ্গম (Preproduction)   প্রাে ৫০০তি ি্দর ভাষী এসময় দ্বিতীয় ভাষা েযেহার করর 

না।  

২ প্রােতমক- উদ্গম (Early Production) প্রাে ১০০০তি ি্দর যছাি বাকয বা বাকযাংি বলা শুরু কযর। 

৩  ভাষা-তনগজম (Speech Emergence) প্রাে ৩০০০তি ি্দর যছাি বাযকযর মাধ্যযম কযোপকেন করযি 

পাযর। অপর ভাষীযক প্রশ্ন করযি পাযর। 

ছতবর মাধ্যযম গল্প বলযল বুঝযি পাযর।  

৪ মাধ্যতমক বাক-গতি (Intermadiate 

Fluency) 

প্রাে ৬০০০তি ি্দর বযাকরতণক তকছু ভুল-ত্রুতি োকা স্বযত্তও 

ভাষী েীঘজ ও জতিল বাকয বলযি ও 

বুঝযি সক্ষমিা অজজন কযর। 

৫ উচ্চ বাক-গতি (Advance Fluency) ৫ যেযক ১০ বছর ভাষাতি প্রাে প্রেম ভাষীর মযিা বযবহার 

করযি সক্ষম হে।  

েক: দ্বিতীয় ভাষা অজেরনর স্তর 

 

বাংলাযেযি সাাঁওিাতল ভাষীর তিিীে ভাষা দ্বহরসরে োংো  (Bangla as Second Language to 

Santali Speaker in Bangladesh) 
 

বাংলাযেযি সাাঁওিালযের প্রধ্ান বসতি যেযির উত্তরািযল। যস অিযল সাাঁওিালযের পািাপাতি বাস কযর রযরা 

যবি কযেকতি রতেবাসী জনযগাষ্ঠী। এযের ভাষাে রযেযছ তভন্নিা। িযব যেযির অনযানয অিযলর মি এই 

অিযলরও সংখযাগতরযষ্ঠর ভাষা বাংলা। এ ভাষাযিই সাাঁওিাল ভাষী অিলগুযলাযিও সামাতজক ও অেজননতিক 

য াগায াগ সম্পন্ন করা হে। ফযল প্রধ্ান তিিীে ভাষা তহযসযব উত্তরবযঙ্গর সাাঁওিালযের ভাষা বাংলা। িযব 

এছাড়াও অিলযভযে বাংলার পািাপাতি সাাঁওিাতলরা ররও তকছু ভাষা তিিীে ভাষা তহযসযব বযবহার কযর োযক। 

এর মযধ্য সােতর অনযিম। এছাড়া মাহাযল ও মালযিা ভাষাযিও এযের সংজ্ঞাপন করযি যেখা  াে। রমাযের 

বিজমান গযবষণাে সমাজভাষািাতত্ত্বক েৃতিযকান যেযক রমরা বাংলা ভাষারক সাাঁওিাতল ভাষীযের প্রধ্ান তিিীে ভাষা 

তহযসযব যপযেতছ। আর তাই এ প্রসযঙ্গ বাংলা ভাষা সম্পযকজ তকছুিা রযলাচনা করার অবকাি রযেযছ।  
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বাঙাতলর ইতিহাস হাজার বছযরর পুযরাযনা। পূযবজর অধ্যাযে রযলাচনার মাধ্যযম রমরা যজযনতছ র জযের রগমযনর 

রযগ ভারিবযষজ বাস করি নানা অনা জ জাতি। ধ্ারণা করা হে তিযির জযেরও যেড় যেযক েু হাজার বছর পূযবজ 

প্রেম এযেযি র জযের রগমন ঘযি। তবতভন্ন সমযে এযেযি রসা র জ, দ্রাতবড়, তনযগ্রা, যনতিযগ্রা, অতিক, যভাি 

চীনীে, র জ-যসযমতিক, মযঙ্গালীেযের তমশ্রযণ বাঙাতল নাযমর একতি সংকর জাতি সৃতি হে (তসকোর, পতল, ২০১৬)। 

সুভাষ ভট্টাচা জ মযন কযর সংকর জাতি হযলও বাঙাতলযের ভাষা ও সংসৃ্কতিযি র জযের প্রভাব সবযচযে যবতি 

(২০০০)। িৎকালীন পারসয অিযল বাস করি র জরা। এরা পশুপালক ও  া াবর জাতি তছল। িারা কু্ষদ্র কু্ষদ্র 

েযল তবভি হযে ভারিবযষজ রযস। র জ মূলি একতি ভাষার নাম। রতে-র জ হল ববতেক ভাষার জননী। এই 

ভাষা ও ভাষাে রতচি সাতহিয তছল অিযন্ত সমৃদ্ধ। িাযের ভাষাে যেব-বিনামূলক গীতিকাবয রতচি হযেতছল। 

র জরা িাযের তনজস্ব ভাষা তনযে ভারিবযষজ রসার ফযল এযেযি তহতি, অহতমো, ওতড়ো, বাংলা ইিযাতে ভাষার 

জে হযেযছ (তসকোর, ২০০২)। বাংলা ভাষা র জ প্রাভাতবি বযলই এই ভাষাতি ইযিা-ইউযরাপীে ভাষাপতরবাযরর 

ইযিা-র জ িাখার অন্তগজি। বাংলা ভাষার রতে তনেিজন চ জাপে অনুসাযর বাংলা ভাষার জে হযেযছ হাজার বছর 

পূযবজ। ভাষাতবজ্ঞানীযের মযি বাংলা ভাষার জে ষি যেযক েশ্ম িিযকর। বাংলা ভাষা এর পযর তবকতিি হযেযছ 

নানা ভাযব এবং ধ্ীযর ধ্ীযর পতরবতিজি হযে বিজমান ূপ লাভ কযরযছ। বাংলা ভাষাে রতচি হযেযছ কালজেী 

সাতহিয।  

 

তচে: সুনীতিকুমার চরটাপাধযায় অনুসারর োংো ভাষার উৎপদ্বি। 
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এেযনালযগর অনুসাযর সারা তবযি বাংলা ভাষী ২৬১,৫১৭,৯৩০ জন।  ার মযধ্য বাংলাযেযি বাংলা ভাষী সংখযা 
১৫৯০০০০০০ (২০১৫) জন। বাংলা ভাষা ভারি সংতবধ্াযন িাতলকাভুি ২২তি ভাষার মযধ্য অনযিম। জনসংখযার 
তভতত্তযি বাংলা ভাষা তবযবর সপ্তম িীষজ স্থানীে ভাষা (সরকার ও হক, ২০১৫)। মািৃভাষার অবস্থান তবচাযর পিম।
বাংলা ভাষার প্রতমি ূযপর পািাপাতি অযনকগুযলা উপভাষা রযেযছ। বাংলাযেযির প্রধ্ান বাংলা উপভাষাগুযলা হল 
তসযলতি, চািগাইো ও বতরিাযলর উপভাষা ইিযাতে। মুনীর যচৌধু্রী বাংলাযেযির বাংলা ভাষার রিতলক 
ববতিিযানুসাযর তকছু তবভাজন যেতখযেযছন। িা এরকম- 

ক) উত্তর বঙ্গীে: তেনাজপুর, রাজিাহী, পাবনা  

খ) রাজবংিী: রংপুর 

গ) পূবজবঙ্গীে:  ১) ঢাকা, মেমন তসংহ, িাঙ্গাইল, কুতমো, বতরিাল, পিুোখাতল 

  ২) ফতরেপুর,  যিার, খুলনা 

৩) তসযলি 

ঘ) েতক্ষণ বঙ্গীে: চট্টগ্রাম, যনাোখাতল (যচৌধুরী, ১৯৭৬)। 

 

বাংলা ভাষার তনজস্ব তলতপ রযেযছ  া ব্রাহ্মী তলতপর কুতিল িাখা যেযক উদ্ভব হযেযছ। ব্রাহ্মী তলতপ প্রাচীন 
ভারিবযষজর একতি তলতপ। বাংলা তলতপর উদ্ভব ঘযিযছ উত্তর ভারিীে ব্রাহ্মী তলতপ যেযক। িযব বিজমান বাংলা 
তলতপর য  ূপ রমরা যপযেতছ নানা প জাযের মধ্য তেযে। সবজযিষ তলতখি কাঠাযমাগি ূপ যেন চালজস উইলতকন্স 
ও পিানন কমজকার। িারা ১৭৭৮ সাযল পতিম হুগলী যজলাে প্রাচীন পুাঁতের বাংলা বযণজর রেযল বাংলা বণজমালা 
বিতর কযর প্রেম বাংলা মুদ্রণ ন্ত্র প্রতিষ্ঠা কযরন। যসখান যেযকই একই সাযল নাোযেল ব্রাতস হযালযহর্ কিৃজক রতচি 
বাংলা ভাষার প্রেম বযাকরণ গ্রে A Grammar of the Bengali Language গ্রেতি প্রকাতিি হে (ইসলাম, 
২০১৫)। 
োংো দ্বেদ্বপর সংস্কার কযরন ঈবরচন্দ্র তবেযাসাগর। দ্বতদ্বন এই দ্বেদ্বপর আকৃদ্বতগত দ্বস্থরতা প্রোন কররন পাশ্াপাদ্বশ্ 
োংো েদ্বতদ্বচরের প্রেতেন কররন (সরকার ও হক, ২০১৫)।  
  

এ ভাষার রযেযছ ভাষা রযিালযনর যগৌরবমে ইতিহাস। ১৯৪৭ সাযল যেি তবভাযগর পর বাংলাযেি িৎকালীন 

পূবজ পাতকস্থাযনর অন্তভূজি হে। েুতি অিযলর ভাষা ও সংসৃ্কতিগি অননকয োকা সযত্ত্বও যকবল ধ্মজীে ঐকয োকার 

কারযণ  ুি করা হে।  পাতকস্থান নামক রাষ্ট্র গঠন হবার পর যেযকই পতিম পাতকস্থাযনর িাসকরা উেূজযক রাষ্ট্রভাষা 



65 

 

তহযসযব প্রতিষ্ঠা করার যচিা কযরন।  ার ফযল ১৯৫২ সাযল িৎকালীন পাতকস্থাযনর িাসকযগাষ্ঠী তবরুযদ্ধ বাংলাযক 

রাষ্ট্রভাষার োবীযি রযিালন কযর সাধ্ারণ বাংলা ভাষী ছাে জনিা। ফযল ১৯৫৬ সাযলর সংতবধ্াযন প্রতিষ্ঠা হে 

বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি। এরই পতরযপ্রতক্ষযি ১৯৯৯ সাযলর ১৭ নযভম্বর জাতিসংযঘর অঙ্গসংগঠন 

ইউযনযস্কা িাযের ৩০ িম অতধ্যবিযন ২১যি যেব্রুোতরযক রন্তজজাতিক মািৃভাষা তেবস তহযসযব যঘাষণা কযর।  
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গবেষণার ক্ষেবে উপাত্ত সংগ্রবের পর ক্ষে স্তরটি অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ টেবসবে টেবেচনা করা েয় তা েল উপাত্ত 
টেবেষণ। এটি একইসাবে একটি ক্ষ ৌটলক ও সৃজনশীল পেযায়, োর  াধ্যব   াঠ ক্ষেবক সংগৃেীত উপাত্তগুবলা 
অনুপুঙ্খ অধ্যায়বনর  াধ্যব  গবেষণা প্রবেস ূবের উত্তর খুুঁবজ ক্ষের কবর ো টসদ্ধাবন্ত্ উপনীত েবত সোয়তা কবর। 
উপাত্ত টেবেষণ প্রধ্ানত দুটি উপাবয় করা েয়।  

ক) উপাবত্তর গুণগত টেবেষণ 

খ) উপাবত্তর সংখযাগত টেবেষণ 

আ রা েতয ান গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রে ক্ষকৌশল ও প্রবয়াজনীয়তার টেষয়টি টেবেচনা কবর আ াবদর প্রাপ্ত উপাবত্তর 
গুণগত টেবেষণ কবরটি এেং তেয উপস্থাপবনর ক্ষকৌশল টেবসবে সাধ্ারণ েণযনার পাশাপাটশ সারটণ ও 
পটরসংখযাটনক ক্ষলখটচবের েযেোর কবরটি।  

পূবেযই আবলাচনা করা েবয়বি ক্ষে, আ াবদর গবেষণা উপাত্তগুবলা সংগ্রে করা েবয়বি ক্ষেশ টকিু ক্ষকৌশল প্রবয়াবগর 
 াধ্যব  এর  বধ্য উবেখয সাোৎকার ক্ষকৌশল, োর  বধ্য কাঠাব াগত (অেযাৎ প্রেপবের সাোেয) ও কাঠাব ােীন 
(প্রেপে িাড়া) সাোৎকার উভয়ই অন্ত্ভুযক্ত। এিাড়া টনটেড় দলগত আবলাচনা ও পেযবেেবনর  াধ্যব ও উপাত্ত 
সংগ্রে করা েবয়বি।  

গবেষণায় কাঠাব াগত অেযাৎ প্রেপবের সাোেয উপাত্ত সংগ্রে করবত টগবয় ক্ষদখা োয় সাুঁওতাটল ভাষী আটদোসী 
জনবগাষ্ঠীর  বধ্য শের ও গ্রা  অেস্থান-টভটত্তক প্রবদয় উপাবত্তর তারত য রবয়বি, টেবশষ কবর টশশুবদর ক্ষদয়া 
উপাবত্ত। ক্ষস টদবক লেয ক্ষরবখ আ রা আ াবদর প্রাপ্ত উপাত্তগুবলাবক দুটি ভাবগ ভাগ কবরটি। 

ক) শেবরর উপাত্ত এেং 

খ) গ্রাব র উপাত্ত 

 াঠ ক্ষেবক গৃেীত আ াবদর ক্ষ াি ২০টি প্রেপবের  বধ্য ৭টি প্রেপবের উপাত্ত গ্রেণ করা েবয়বি শেরাঞ্চল ক্ষেবক 
োকী ১৩টি প্রেপবের উপাত্ত ক্ষনয়া েবয়বি গ্রা াঞ্চল ক্ষেবক। ক্ষস টেবসবে আ াবদর উপাবত্তর গ্রা ীর্ ও শেবরর 
অনুপাত ৬৫: ৩৫। উপাত্ত টেবেষবণর ক্ষেবে আ রা গ্রা  ও শেবরর উপাত্ত টভন্ন টভন্ন ভাবে ভাষাতাটিক কাঠাব ায় 
টেবেষণ করে। পাশাপাটশ টিতীয় ভাষা অজযবনর ক্ষেবে স াজভাষাতাটিক প্রপঞ্চগুবলা টকভাবে সটিয় তার 
েণযনা ূলক টেবেষণও উপস্থাপন করা েবে।  

 



69 

 

স াজভাষাতাটিক টেবেষণ  
(Sociolinguistic Analysis) 

 

 াঠ পেযাবয় উপাত্ত সংগ্রে করবত টগবয় সাুঁওতাটল ভাষা ও োংলা ভাষার টেটভন্ন ভাষাতাটিক টেষয়াটদ উপস্থাটপত 
েবলও েতয ান অটভসন্দবভয উপাত্ত টেবেষবণ আ রা প্রধ্াণত আ াবদর গবেষণার টেষয়েস্তুর ওপর আবলাকপাত 
কবরটি। ক্ষসটদক ক্ষেবক সাুঁওতাটল টশশুবদর টিতীয় ভাষা টেবসবে োংলা অজযন টেটভন্ন স াজ ভাষাতাটিক প্রপবঞ্চর 
আবলাবক টেবেষণ করা েবয়বি। টেবশষ কবর টশশুর েযেহৃত ভাষা সংখযা, ভাটষক দেতা, স াবজ ক্ষেটণবভবদ 
ভাষার েযেোর, সা াটজক প্রটতবেশ ও দৃটিভটির ইতযাটদর স াজভাষাতাটিক প্রপঞ্চগুবলা এখাবন গুরুত্ব ক্ষপবয়বি। 
টনবে  াঠ পেযাবয় প্রাপ্ত উপাবত্তর টভটত্তবত সাুঁওতাটল ভাষী টশশুর টিতীয় ভাষা অজযন এর স াজভাষাতাটিক টেটভন্ন 
টদক উপস্থাপন করা েল।       

 

ক) টিভাটষকতা ও েহুভাটষকতা (Bilingualism and Multilingualism)  

সাুঁওতাল ভাষী টশশুবদর  বধ্য টিভাটষকতা ও েহুভাটষকতা উভয়ই ক্ষদখা োয়। তবে এখাবন উবেখয ক্ষে গ্রা  আর 
শেবরর ভাষীবদর  বধ্য এই টিভাটষকতা ও েহুভাটষকতার পােযকয ক্ষদখা োয়। টেদযালবয়র টশেকরা আ াবদর 
জানান তাবদর টেদযালবয় একই সাবে নানা সম্প্রদাবয়র টশশু আবস। তাবদর ভাষাবত রবয়বি টভন্নতা। এর  বধ্য 
োঙাটল, সাুঁওতাল, ওুঁরাও এর পাশাপাটশ  ালবতা ভাষী পাোটরয়া সম্প্রদাবয়র টশশুরাও আবস। ফবল টশশুবদর  বধ্য 
দদনটন্দন কবোপকেবনর  াধ্যব  এক টশশু অনয টশশুর ভাষা টশবখ োবক। তবে সাুঁওতাটল টশশুর ক্ষেবে ক্ষেটশর 
ভাগ ক্ষেবেই তারা টেদযালবয় আসার পূবেযই সাধ্ারণ ক্ষোগাবোবগর ভাষা টেবসবে োংলা ভাষা টশবখ োবক। এই টচে 
শেবরর সাুঁওতাটল পটরোরগুবলাবত ক্ষেটশ ক্ষদখা োয়। চাবচযর প্রভাে, পাশাপাটশ েসোসকারী অনয আটদোসী ও 
োঙাটল স াবজর সাবে ক্ষোগাবোগ এেং গণ াধ্যব র েযাপক েযেোর টিতীয় ভাষা টেবসবে োংলা অজযবন সোয়ক 
ভূট কা পালন কবর।  

গ্রাব  সাুঁওতাল গ্রা গুবলা োঙাটল গ্রা  ক্ষেবক পৃেক (Isolated) েওয়ায় টেদযালবয় োোর পূবেয তাবদর োংলা ো 
অনয ভাষা ক্ষশখার সুবোগ প্রায় োবক না। ফবল টেদযালবয় োোর পূবেয ক্ষকান ক্ষকান গ্রা ীন সাুঁওতাটল টশশু োংলা 
সা ানয েুঝবত পারবলও েলবত পাবর না। তাবদর েখন প্রে করা েয় োংলা ভাষা তুট  টক ভাবে েুঝবত পার? 
তখন জানা োয় গণ াধ্য  এখাবন একটি েড় ভূট কা পালন কবর। এ নটক োংলাবদবশর োঙাটলবদর  ত তাবদর 
অবনবক গণ াধ্যব র প্রভাবে পাশ্বেতযী ক্ষদবশর রাষ্ট্রীয় ভাষা টেটন্দ েুঝবত ও েলবত পাবর।      
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ক্ষলখটচে: সাুঁওতাটল ভাষী টশশুর টিভাটষকতা ও েহুভাটষকতার তুলনা ূলক অেস্থান 

 

উপবরর ক্ষলখটচেটিবত োংলাবদবশর সাুঁওতাটল ভাষী টশশু টিভাটষকতা ও েহুভাটষকতার একটি তুলনা ূলক অেস্থান 
উপস্থাপন করা েবয়বি। সাুঁওতাটল ভাষী টশশুবদর প্রবদয় তেোনুোয়ী শেবরর প্রায় ৭৬ শতাংশ টশশু েহুভাটষক। 
অেযাৎ তারা  াতৃভাষা িাড়াও আবরা ক পবে ২টি ভাষা জাবন েবল আ াবদর জাটনবয়বি। অনযটদবক গ্রাব র 
টশশুবদর  বধ্য েহুভাটষকতা ক্ষনই েলবলই চবল। তবে ক্ষকউ ক্ষকউ জাটনবয়বি তারা  াতৃভাষা ও োংলার পাশাপাটশ 
অনয আবরকটি ভাষা জাবন। টিভাটষকতার ক্ষেবেও গ্রাব র সাুঁওতাটল ভাষী টশশুরা টপটিবয় প্রাপ্ত উপাবত্ত তাবদর 
 বধ্য ক্ষকেল ২৫ ভাগ টশশু  াতৃভাষার পাশাপাটশ টিতীয় ভাষা টেবসবে োংলা েলবত পাবর।  

 

খ)  াতৃভাষায় দেতা (Competancy in First Language)  

সাুঁওতাটল টশশুর  াতৃভাষায় দেতা ক্ষক ন তা জানার ক্ষেবেও আ রা দুটি প্রধ্ান টেবভদ ক্ষদখবত পাই গ্রাব র ও 
শেবরর টশশুবদর  বধ্য। েয়স অনুসাবর তুলনা ূলকভাবে গ্রাব র টশশুরা সাুঁওতাটল ভাষা পূবেযই ক্ষশবখ।  াতৃভাষায় 
গান, িড়াবতও তারা পারদশযী। অপরটদবক শেবর োটড়বত োংলা ভাষাই অটধ্ক ক্ষেবে েযেোর েওয়ায়, এেং োংলা 
ভাষার উপকরবণর েযেোর ক্ষেটশ োকায় ক্ষদখা ক্ষগবি টশশুরা অধ্যভাষী ো ধ্ীবর ধ্ীবর একিা টনধ্যাটরত েয়বসর পর 
 াতৃভাষায় দেতা অজযন করবি।  
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ক্ষেে গ্রাব র সাুঁওতাটল ভাষী টশশু শেবরর সাুঁওতাটল ভাষী টশশু 

গান পারদশযী পারদশযী নয় 

িড়া পারদশযী পারদশযী নয় 

সটঠক োকযগঠবনর সে তা পারদশযী সবন্ত্াষজনক নয় 

স শবের েযেোর সে  সে  নয় 

িক:  াতৃভাষায় দেতা। 

 

উপবরর িক ক্ষেবক সাুঁওতাটল ভাষী টশশুবদর ভাটষক দেতার নানা অেস্থান স্পিভাবে প্রতীয় ান েয়। োংলা 
প্রাভাটেত শেরাঞ্চবল সাুঁওতাটল ভাষী টশশুর ক্ষেবে ফলাফল ইটতোচক নয়। অপরটদবক গ্রাব র সাুঁওতাটল ভাষী 
টশশুর  াতৃভাষার ওপর দেতা স্বাভাটেক ও ইটতোচক। এ ক্ষেবক েলা োয় টশশুর ভাটষক প্রটতবেশ সোয়ক েবল 
ক্ষস দ্রুত  াতৃভাষায় দেতা অজযবন স েয েয়।     

 

গ) সা াটজক ক্ষেটণ (Social Class)  

স াজভাষাটেজ্ঞাবনর একটি গুরুত্বপূণয প্রপঞ্চ েবে সা াটজক ক্ষেটণ। সা াটজক ক্ষেণর্ অবনক স য় ভাষা েযেোরবক 
প্রভাটেত কবর োবক। সা াটজক ও অেযননটতক অেস্থান টেবেচনা কবর সাুঁওতালবদর  বধ্যও এধ্রবণর ক্ষেটণটেভাগ 
দৃশয ান েয়।  এ ক্ষেবে আ রা স াজভাষাটেজ্ঞানী উইটলয়া  ক্ষলেবভর ( ৃণাল নাে, ১৯৯৯) সা াটজক ক্ষেটণকরবণ 
েযেহৃত চলকগুবলার (variable) প্রবয়াগ করবত পাটর। চলকগুবলা েবলা টশো, আয় ও েয়স। সাুঁওতাটল 
স াজেযেস্থার োস্তেতায় আ রা তাবদর  বধ্য ৩ ধ্রবনর সা াটজক ক্ষেটণ খুুঁবজ পাই। এগুবলা েল-  

১) টনেেৃত্ত 
২)  ধ্য টনেেৃত্ত 
৩) টনে  ধ্যেৃত্ত  

 

অটধ্কাংশ সাুঁওতাটল টনেেৃবত্তর  ধ্য  াতৃভাষার সবচতনতা ক্ষনই তবে তারা ক্ষেটশর ভাগ ক্ষেবে গ্রাব  েসোস করায় 
তাবদর ভাষাগত অেস্থান শক্ত। এবদর  বধ্য রবয়বি ভূট েীন কৃষক,  জুর ক্ষেটণ ইতযাটদ।  ধ্য টনেেৃবত্তর  বধ্যও 
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ভাষাগত সবচতনতা ক্ষনই এেং তাবদর  ধ্য টিতীয় ভাষা টেবসবে োংলা ভাষার েযেোর েযাপক। এ ক্ষেটণর  ানুষ 
শেরাঞ্চবল ক্ষদখা োয়। এবদর আবয়র উৎস চাকুটর, েযেসা ইতযাটদ।  ধ্য টনেেৃবত্তর  বধ্য অধ্যভাষী সাুঁওতালও ক্ষদখা 
োয়। টনে  ধ্যেৃত্ত স াবজ সাুঁওতাটল ভাষা সবচতনতা রবয়বি। ইবতা বধ্য তাবদর কটেত সাুঁওতাটল ভাষায় োংলা ও 
ইংবরটজ ট ের্ ঘিবলও তারা অবনক ক্ষেবেই সবচতনভাবে সাুঁওতাটল ভাষা প্রবয়াবগ সবচি োবক। টনবচর িকটি 
ক্ষেটণবভবদ সাুঁওতাটল জনবগাষ্ঠীর ভাটষক অেস্থাবনর টেষয়টি আবরা স্পি করবে।  

 

সা াটজক ক্ষেটণ  াতৃভাষা 
সবচতনতা 

 াতৃভাষার 
েযেোবর সটঠকতা 

  াতৃভাষায় ট েণ  টিতীয় ভাষায় সােলীলতা 

টনেেৃত্ত ক্ষনই আবি প্রায় ক্ষনই প্রায় ক্ষনই 
উচ্চ টনেেৃত্ত ক্ষনই ক্ষনই োংলা, ইংবরটজ, সাদটর টকিুিা টেদয ান 
টনে উচ্চেৃত্ত স্বল্প টেদয ান ক্ষনই োংলা, ইংবরটজ আবি 

িক: ক্ষেটণবভবদ সাুঁওতাটল জনবগাষ্ঠীর ভাটষক অেস্থান 

 

উবেখয িবকর তেয পেযবেেণ ও অকাঠাব ােদ্ধ প্রবের আবলাবক উপস্থাপন করা েবয়বি। এবেবে সাুঁওতাটল ভাষা 
গবেষবকর১ সোয়তা ক্ষনয়া েবয়বি।   

  

ঘ) েুটলসরণ (Code Shifting)    

আ রা ভাষা দেজ্ঞাটনক দৃটিবকার্ ক্ষেবক ক্ষদখবল েুঝবত পাটর ক্ষে পৃটেেীবত প্রচটলত ভাষাগুবলাবত ভাষী কতৃযক ভাষা 
ট েণ একটি স্বাভাটেক ঘিনা। ভাষা ট শ্রণর্র এই প্রটিয়াটিই স াজভাষাটেজ্ঞাবন েুটলসরণ নাব  পটরটচত। সেজ 
ভাষায় ক্ষকান একজন ভাষী েখন  াতৃভাষায় কো েলার স য় অনয আবরকটি ো একাটধ্ক ভাষার শে, োকযাংশ ো 
োকয েযেোর কবর তখন তাবক েুটল সরণ েলা োয়। েুটল সরণ োটকযক টকংো শাটেক স্তবর েবত পাবর। 
সাধ্ারণত ক্ষেসে ভাটষক অঞ্চবল টিভাষা ো েহুভাটষকতা প্রচটলত রবয়বি ক্ষসখাবন বুণিসরক্ষণর েযাপক উদােরণ 
পাওয়া োয়। েুটলসরবণর ক্ষেবে ভাষীর ভাটষক ে তা, ইো, সা াটজক প্রটতবেশ গুরুত্বপূণয।   

আ াবদর গবেষণায় পেযবেেবণর  াধ্যব  ক্ষদখা ক্ষগবি ক্ষে, সাুঁওতাটল ভাষীবদর  বধ্য প্রে  ভাষা ও টিতীয় ভাষা 
েযেোবর েুটলসরবণর েযপকতা লেণীয়। টেবশষত শাণিক স্তণর আধু্টনক ধ্ারর্ার ক্ষেৌটগক শেগুবলাবত ইংবরটজরও 
ট ের্ ক্ষদখা োয়।  
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ক্ষে ন: ররিপথ –  /rel hɔr / {ক্ষরল ের} 

োংলার ক্ষেবে,  ক্ষ াির গাটড় – /motɔɽ gãɽi/ {ক্ষ াির গাুঁটড়} 

 

োটকযক স্তবর সাুঁওতাটল ভাষীর েুটলসরবণর এধ্রবণর উদােরণ টনেরূপ-   

আজ কয় তাটরখ= / ʈ̪ehin ʈ̪iña? ʈ̪arikh/ {ক্ষতটেঞ টতনাাঃ তাটরখ?} 

আট  সু্কবল োই = / iñdo iskulin calaʔa/ {ইঞবদা সু্কটলঞ চালাাঃ আ।} 

এই টরক্সা োবেন?= / aĩ riksam calaʔa/ {আুঁই টরক্সা  চালাাঃ আ?}  

 

উপণরর উদাহরর্গুণিায় রদখা যাণে রযৌণিক শি িঠণে ও বাণকিক স্তণর বাংিা ও ইংণরণি শণির মাধ্িণম 

সাাঁওতাণি ভাষীরা বুণিসরর্ কণর থাণকে। টকিু ক্ষেবে প্রতযয় েুক্তকরবণর  াধ্যব ও েুটলসরণ েয়।  

ক্ষে ন: /riksam/ = /riksa/+/m/ {ণরক্সায়} 

এখাণে /riksa/ রূপমূিণি বাংিা ভাষা রথণক রেয়া এবং /m/ প্রতযয়টি সাুঁওতাটল ভাষা ক্ষেবক এবসবি।  

স াজভাষাতাটিক আবলাচনায় েুটলসরণ টেবশষ স্থান অটধ্কার কবর আবি। স াজভাষাটেজ্ঞানীরা ভাষা দূষণ ও ভাষা 

সরবণর ক্ষপিবন শটক্তশালী কারণ টেবসবে টচটিত কবর োবকন েুটলসরণবক। প্রসিিব  েুটলসরবণর সাবে ভাষা 

সরবণর সংবোগটি আ রা টনবের টচবের সাোবেয ক্ষদখাবত পাটর।  

 

টচে: েুটল সরণ ও ভাষা সরবণর  বধ্য সংবোগ। 



74 

 

এখাবন (টচবে) ভাষা সরবণর কারণ টেবসবে েুটল সরণবক ক্ষদখাবনা েবয়বি এেং েুটল সরবণর টেটভন্ন প্রটিয়ার 
 াধ্যব  টকভাবে ভাষা সরণ ঘিবত পাবর তার ি  টনবদযশ করা েবয়বি। সাুঁওতাটল ভাষীবদর  াতৃভাষা েযেোবরর 
ক্ষেবে েটদও েুটলসরণ ক্ষত ন টেবশষ স্থান দখল করবত পাবর টন। তবে স বয়র সাবে এই প্রটিয়াটির েযেোর 
েৃটদ্ধ পাবে েবল আ রা  বন কটর।       

 

ঙ) ধ্ য (Religion) 

সাুঁওতাটল স াবজ ধ্ য ভাষা প্রবয়াগ-টেটধ্বত একটি উণেখণযািি উপাদান। পূণবণর ্ধ্িাণয় উণেখ করা হণয়ণ  
রযভারতীয় উপমহাণদণশ সাাঁওতািণদর মণধ্ি ণ্ট ধ ধ্ণমণর প্রণবশ হণয়ণ   পণেণবণশক কাি রথণক। তণব সুণেণদণষ্ট 
ভাণব এর সময় কাণির উণেখ পাওয়া যায় ো। তৎ-পরবতণীকাি হণত ধ্ীণর ধ্ীণর সাাঁওতাি সমাণি ও ভাষায় ণ্ট ধ 
ধ্ণমণর ণবণিত্র উপাদাণের সংণযািে ঘণিণ । এর মণধ্ি স্পষ্ট ভাণব সাাঁওতাণি োমকরণর্ ধ্মণীয় প্রভাব রদখা যায়। 
রযমে:               

রঘু ্িাণট ধে সণরে / roghu ɔgastin sɔren/ 

  রামকাোই মুরমু  /ram kanai murmu/ 

এখাণে োণমর মাধ্িণমই সাাঁওতাণি মােুষণির ধ্মণীয় পণরিয় ণিণিত করা সম্ভব।  

এ াড়া সোতে ধ্ণমণর োো উপাদােও তাণদর ভাষায় ণবদিমাে। রযমে:  

{রংধ্নু}- রা  লেণাাঃ আটি /ram lakkhanaʔ adi/  

ট শনারীবদর প্রাভাটেত েবয় ইংবরটজ ভাষার ক্ষেশ টকিু ধ্ যীয় শে ো তার োংলা অনুণদত শে তাবদর  ধ্য প্রভাে 
টেস্তার কবরবি। ক্ষে ন ফাদার,  াতা ক্ষ রী, চাচয, েড়টদন, উৎসে, শশ্বর প্রভৃটত। একই ধ্ব যর অনয জাটতর সাবে 
টেবয়ও সাুঁওতাল স াবজ টেদয ান। টেবশষত শেবরর ক্ষেবে এরূপ ক্ষদখা োয়।  

 

চ) টশেবকর  বনাভাে (Teachers Attitude) 

ণিতীয় ভাষা ্িণণের রেণত্র ভাষীর ণবদিািয় একণি গুরুত্বপূর্ণ ভূণমকা পািে কণর। ণবণশষ কণর ভাষীর পাঠ মাধ্িম 
ণহণসণবও যখে তার ণিতীয় ভাষা বিবহৃত হয়। ণিতীয় ভাষা ণশখে ও ্িণণে ণবদিািণয় সাাঁওতাণি ণশশুর প্রণতণিয়া 
রকমে, তা িােণত আমরা রবশ ণক ু ণবদিািণয়র ণশেকণদর কাঠাণমাবদ্ধ সাোৎকার গ্রহে কণর। সাুঁওতাল 
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আটদোসী অধু্যটষত এসে অঞ্চবল টশেকবদর েহুভাষী িাে-িােী টনবয় ক্ষেটণ পটরচালনা করবত েয়। এসে িাে-
িােীবদর  বধ্য রবয়বি োংলা, সাদটর, সাুঁওতাটল,  ালবতা ভাষী টশশু।  

্ণধ্কাংশ রেণত্রই টশেক অটভ ত প্রকাশ কবরন  াতৃযভাষায় প্রাক-প্রােট ক টশো অেশযই সাুঁওতাটল ভাষী 
টশশুবদর জনয ভাল ফল েবয় আনবে। তবে তারা আশংকা প্রকাশ কবরন ক্ষে ভটেষযবত েখন এই ভাষা প্রবয়াবগর 
সুবোগ সীট ত েবয় োবে তখন তারা  াতৃভাষার প্রটত আগ্রে োটরবয় ক্ষফলবত পাবর। তারা আরও জানান 
উচ্চটশোর জনয সাুঁওতাটল ভাষা প্রবোজয না েওয়া অটভভােকবদর  বধ্যও টেদযালবয় এই ভাষার  াধ্যব  পাঠদাবনর 
ক্ষেবে ক্ষত ন একিা উৎসাে ক্ষনই। সাুঁওতাটল ভাষী টশশুরা েখন টেদযালবয় আবস তখন তাবদর টিতীয় ভাষা োংলায় 
প্রােট ক টকিু জ্ঞান োবক। তারা প্রে  টদবক গ্রাব র টেদযালবয়র সাুঁওতাটল ভাষী টশশুরা োংলা েুঝবত পাবর তবে 
েলবত পাবর না, অেযাৎ টিতীয় ভাষা অজযবনর সাইবলন্ট  ুি পেযাবয় োবক। েটদও োংলাবদবশ এ ধ্রবনর 
টেদযালয়গুবলাবত  টিতীয় ভাষা টশোদাবন ক্ষকান পদ্ধটতর েযেোর েয় না। টকন্তু ধ্ীবর ধ্ীবর টেদযালবয়র টশশুরা 
তাবদর টিতীয় ভাষা োংলা আয়ত্ত কবর। ৮ েির েয়বসর  বধ্য সাুঁওতাটল ভাষী টশশুরা তাবদর ণিতীয় ভাষায় 
উবেখবোগয অগ্রগটত লাভ কবর। তবে শেবরর টেদযালয়গুবলাবত োংলা ভাষা েুঝবত ও েলবত সাুঁওতাটল ভাষী 
টশশুর ক্ষকাবনা স সযা েয় না। ক্ষকননা তারা োটড়বত োংলা ভাষায় কেবপাকেবন অভযস্ত োবক। ক্ষকাবনা ক্ষকাবনা 
টশেকবদর অটভ ত টভন্ন ক্ষগাে ও জাটতবত টেবয় েওয়ার কারণর্ অবনকস য় সাুঁওতাটল ভাষায় তার প্রভাে পড়বি। 
তারা আশংকা কবরন ক্ষে কবয়ক প্রজন্ম পর োংলাই সাুঁওতালবদর  ূল ভাষায় পটরর্ত েবে।  

টেদযালবয় ভাষা টশোয় পূবেয োঙাটল টশশু সাুঁওতাটল টশশুবক টনবয় োটস ঠাট্টা করবলও এখন তাবদর  বধ্য 
সেবোটগতার  বনাভাে ক্ষদখা োয়। ক্ষে ন রকাণো সাুঁওতাটল টশশু োংলা ক্ষকাবনা শে উচ্চারবণ অসেয েবল োঙাটল 
সেপাটঠ তাবক উচ্চারবণ সোয়তা কবর।  

টশেকবদর সাোৎকার ক্ষেবক আ রা ণিতীয় ভাষা অজযবন সাুঁওতাটল ভাষী টশশুবদর ক্ষেশ টকিু স সযার টদক টচটিত 
করবত পাটর। এগুবলা েল-   

১) বাংিা ভাষা উচ্চারণর্ সমসিা 
২) ণবদিািণয় ্েি সম্প্রদাণয়র, ্েি ভাষার ভাষী ণশেক থাকা  
৩) টিতীয় ভাষা অজযবন সাুঁওতাটল টশশুর অস্বটস্ত ক্ষোধ্ েওয়া 
৪) ভাষা প্রটতেন্ধকতার জনয োঙাটল টশোেযীবদর ক্ষচবয় ক্ষলখা-পড়ায় টপটিবয় পড়া 
৫) েহুভাষী ক্ষেটণকে োকা 
৬) সাুঁওতাটল ভাষী টশশুর টিতীয় ভাষা চচযা  ও শুদ্ধভাবে েলার আগ্রে না োকা  
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ি) অটভভােবকর দৃটিভটি (Parents Views) 

ণিতীয় ভাষা অজযবনর ক্ষেবে আ াবদর  ূল লেয টশশুর েয়স টনধ্যারণ করা েবয়টিল ৫ ক্ষেবক ১২। তবে এর 
ক্ষচবয়ও ক্ষিাি টশশুবদর ক্ষেবেও আ রা অটভভােবকর সাোৎকার গ্রেণ কবরটি। কাঠাব ােদ্ধ প্রবের আবলাবক 
 াতৃভাষা ও ণিতীয় ভাষা অজযবন অটভভােকবদর দৃটিভটি িক আকাবর টেবেষণ করা েল।     

 

 

 

পাই-িক: অটভভােবকর দৃটিবত সাুঁওতাটল টশশুর টিতীয় ভাষায় দেতার োর। 

 

উপণরর  ণক রদখা যাণে, সাোৎকার প্রদােকারী বাবা মা তাণদর ণশশুণদর ণিতীয় ভাষা এর দেতা সম্পণকণ 
মন্তবি কণরণ ে। তাণত রদখা যায় রয ৬০ ভাি বাবা মা মণে কণরে তাণদর সন্তাে ণিতীয় ভাষায় দে। এবং ৪০ 
ভাি বাবা মা মণে কণর তাণদর ণশশুরা ণিতীয় ভাষায় সংজ্ঞাপণে পুণরাপুণর দে েয়।   

অবনবক  ন্ত্েয কবরন তাবদর টশশু পটরোর ও স াজ ক্ষেবক এ ণিতীয় ভাষা টশবখবি। সা াটজক প্রবয়াজনই এ 
ভাষা ক্ষশখার  ূল কারণ। অনযোয় তারা চায় তাবদর টশশু শুদ্ধভাবে োংলা ভাষার প্রবয়াগ করুক। তাবদর  বধ্য 
অবনবক পটরটস্থটত অনুসাবর োংলাবদবশ টশটেত ক্ষেটণর টিতীয় ভাষা ইংবরটজ ক্ষশখাবত আগ্রেী।  
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জ) টিতীয় ভাষা অজযবনর ক্ষেবে েয়স ও টলি (Age and Gender in Language Acquisition) 

একই সামাণিক রশ্রণর্র মণধ্ি োরী পুরুণষর মণধ্ি ভাষা অজযবনর সে তা ও বিবহাণর পাথণকি রদখা যায়। ণিতীয় 
ভাষা ্িণণে োরী দেতা রবণশ (Schiller edt., 2015)। প্রেন্ধকার এযান  যাটরি একটি টেশ্বটেদযালবয়র গবেষণার 
কো উবেখ কবর জানান ভাষা অজযবনর ক্ষেবে ক্ষ বয়বদর  টস্তবের কােয ে তা ক্ষিবলবদর ক্ষচবয় ক্ষেটশ (Merritt, 

2014)। সাাঁওতাণি ভাষার তথিদাতাণদর সাণথ এই মতণির সামাঞ্জসি খুাঁণি পাই আমরা। 

আ াবদর গবেষণার উপাত্ত অনুসাবর জানা োয়, টিতীয় ভাষা অজযবন নারী টশশুরা দ্রুত অগ্রগটত লাভ কবর। তবে 
েরােবরর  তই শেবরর টশশুরা এবেবে এটগবয়। সাাঁওতাণি রমণয় ণশশুরা র ণি ণশশুর রিণয় দ্রুত ণিতীয় ভাষা 
্িণে কণর বণি িাণেণয়ণ ে তাণদর ্ণভভাবকরা। এর কারর্ ণহণসণব ণিণিত কণরণ ে দুণি ণবষয়- ১) মণোণযাি 
ও ২) আগ্রহ।   

েয়স অনুসাবর টশশুর টিতীয় ভাষা অজযন দেতার ক্ষেবে সাধ্ারণ পেযবেেণর্ ক্ষদখা ক্ষগবি ৫ েির েয়বসই তারা 
োংলা ভাষায় দেতা অজযন কবর। েটদও অটধ্কাংশ অটভভােবকর  বত ৩ েির েয়বসর  বধ্যই তাবদর টশশু 
স্বতাঃসূ্ফতযভাবে োংলা ভাষা েযেোর করবত পাবর। অেশয টশেকবদর  বত, গ্রাব র টেদযালয়গুবলাবত ক্ষেসে 
সাুঁওতাটল ভাষী টশশুরা আবস তারা ৮ েিবরর পূবেয ভাল কবর টিতীয় ভাষা োংলা েলবত পাবর না।  

 

েয়স ৩ েির ৪ েির ৫ েির ৬ েির ৭ েির 

অটভভােবকর উত্তর ৭ জন ৪ জন ৪ জন ২ জন ৩ জন 

ক্ষ াি ২০ জন 

 ক: বয়স ্েুসাণর ভাষা ্িণণের দেতা 
 

উপণরর  ণক ্ণভভাবণকর উত্তর ণবণেষণে রদখা যায় উত্তরদাতাণদর ্ণধ্কাংশই মণে কণরে সাাঁওতাণি ণশশুরা ৩ 
ব র বয়ণসই ণিতীয় ভাষায় দেতা ্িণে কণর। তণব ণশেকণদর মতামত ্েুসাণর এরা ৭ রথণক ৮ ব র বয়ণস 
ভাি দেতা ্িণে কণর থাণক।  
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ভাষাতাটিক টেবেষণ  
(Linguistic Analysis) 

 

 

আ াবদর গবেষণাটি স াজভাষাতাটিক দৃটিবকার্ ক্ষেবক পটরচাটলত েবলও টিতীয় ভাষা অজযবনর ক্ষেবে ক্ষ ৌটলক 
ভাষাটেজ্ঞাবনর সোয়তায় টকিু ভাষাতাটিক টেবেষণ উপস্থাপন করা েল। টিতীয় ভাষা অজযবনর প্রটিয়াটি একটি 
সূক্ষ্ম ও দীঘযব য়াটদ  বনাভাষানেজ্ঞাটনক পেযবেের্। আ াবদর লেয ভাষী সাুঁওতাল েওয়ায় স্বল্পস বয় টিতীয় ভাষা 

অজযবনর ভাষাতাটিক ধ্াপগুবলা অনুপুঙ্খ টেবেষণ করা সম্ভে নয়। তবে আ াবদর সংগৃেীত উপাবত্তর  াধ্যব  
সাুঁওতাটল টশশুবদর টিতীয় ভাষা অজযবনর টকিু ভাষাতাটিক টেবেষণ উপস্থাপন করা েল। ভাষাতাটিক টেবেষণর্র 
এই পেযাবয় ক্ষ ৌটলক ভাষাটেজ্ঞাবন চারটি অংবশর  বধ্য ধ্বটনতি, রূপতি ও োকযতি আবলাচনা করা েবয়বি। 
অেযতাটিক আবলাচনা এখাবন সংেুক্ত করা েয়টন।    

 

 

ধ্বণেতত্ত্ব  
(Phonology) 

 

আনুনাটসক স্ববরর েযেোর (Use of Nasal Vowel) 
সাাঁওতাণি ভাষায় রমৌণিক স্বরধ্বণে ৮ণি এবং োর  বধ্য ৬টির নাটসকয। টগ্রয়ারসবনর (Grierson, 1906)  বত  
এই ৮টি স্বরধ্বটনই দীঘয টকংো েস্র েবত পাবর। বাংিা ভাষার সাণথ এই ভাষার ধ্বণেিত পাথণকি স্পষ্ট হওয়ায় এই 
ভাষার স্বরধ্বণের ণক ু সরাসণর প্রভাব তাণদর ণিতীয় ভাষা বিবহাণর িেি করা যায়। এবেবে োংলা শে উচ্চারবণ 
নাটসকয স্ববরর েযেোর, দীঘয স্ববরর েযেোর কবর োবক ো োংলা ভাষায় ক্ষনই। ফবল সাুঁওতাটলবদর েযেহৃত োংলা 
ভাষায় উচ্চারণ টভন্নতা স্পি। এখাবন তার টকিু ন ুনা ক্ষদয়া েল। 

রিাঁণপ / cʰ̃epe/ 

কণরাঁণে /korĩni/ 
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উপণরর উদাহরণর্ রদখা যাণে রয, সাাঁওতাণি আেুোণসক স্বর /- ẽ/ /- ĩ/ বাংিা শি প্রণয়াণি বিবহৃত হণে। 
সাাঁওতাণি ভাষীণদর িেি ণিতীয় ভাষা ণহণসণব বাংিা ভাষা বিবহাণরর রেণত্র এণি একণি স্বাভাণবক প্রবর্তা। এর 
মাধ্িণম সাাঁওতাণিণদর বাংিা ভাষা বিবহাণর স্বতন্ত্র উচ্চারর্-ভণির পণরিয় পাওয়া যায়।    

 

ধ্বটন পটরেতযন  (phonological Analysis)  
রয রকাণো ভাষায় ভাষী কতত ণক ধ্বণে পণরবতণে একণি ্ণেবাযণ ঘিো। তণব ণিতীয় ভাষা ণহণসণব সাাঁওতাণি ভাষী 
ণশশুরা যখে বাংিা ভাষা বিবহার কণর তখে তার মণধ্ি তাণদর মাতত ভাষা সাাঁওতাণি ভাষার স্পষ্ট ণক ু প্রভাব িেি 
করা যায়। ণেধ্ণাণরত িণবষর্া এিাকার আঞ্চণিকতার প্রভাব  াড়াও সাাঁওতাণি ভাষারও ণবণশষ প্রভাব আমরা 
রদখণত পাই। উণেখ করা প্রণয়ািে রয এখাণে ধ্বণে পণরবতণণের সব প্রণিয়া উণেখ করা হয়ণে। ণেণে ণবণশষ 
কণয়কণি ধ্বণে পণরবতণণের প্রণিয়া উদাহরণর্র সাহাণযি বিাখিা করা হি। সাাঁওতাণি ণশশুর ণিতীয় ভাষা ্থণাৎ 
বাংিা রশখা বা ্িণণের রেণত্র তার মাতত ভাষার প্রভাণব বাংিা শি উচ্চারণর্ রয ধ্রণের ধ্বণেতাণত্ত্বক পণরবতণে 
ঘণি এই ণবণেষর্ রথণক তা স্পষ্ট হণব।   
 

স ীভেন 

রূপমূণির একণি ধ্বণে পার্শ্ণবতণী আণরকণি ধ্বণের প্রভাণব রূপান্তর িাভ করণি তাণক সমীভে বিা হয়। বিঞ্জে 
ধ্বণেিত পণরবতণে সমীভবে সাধ্ারর্ত ণতে ধ্রণর্র হণয় থাণক। ক) প্রিত সমীভবে, খ) পরািত সমীভে এবং 
ি) পারস্পণরক সমীভবে। বাংিা ভাষা বিবহাণরর রেণত্র সাাঁওতাণি ভাষী ণশশুণদর মণধ্ি সমীভবে প্রবর্তা রদখা 
যায়। ণক ু উদাহরর্ ণেেরূপ- 

        পাণচ্চ -/pacci/ {পারণ }- প্রিত সমীভবে  

যাইণচ্চ-/jaicce/ {যাণে} 

কণবা-/kɔbbo/ {করব} 

দে-/ d̪ɔn/ {ধ্ে} – পরািত সমীভবে 

রদা া-/ d̪oʃa/ {দশা}- পারস্পণরক সমীভবে 
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টেষ ীভেন 

েখন দুটি অটভন্ন ো একই দেটশিয সম্পন্ন দুটি ধ্বটন  ধ্য একটি েদবল োয়, তখন তাবক টেষ ীভেন েবল। 
এধ্রবনর টকিু উদােরণ সাুঁওতাটল ভাষী টশশুবদর  বধ্য টিতীয় ভাষা েযেোবরর ক্ষেবে পাওয়া টগবয়বি। ক্ষে ন: 

ণিণয় /liye/ {টনবয়} 

ক্ষলই /lei/{বনই} 

ি চযা / cʰmocca/{স সযা} 

 

স্বরাগ  

রূপ ূবলর  বধ্য সংেুক্ত েযঞ্জন ধ্বটন োকবল অবনক স য় উচ্চারবণর অসুটেধ্া েয় েবল তা দূর করার জনয সংেুক্ত 
েযঞ্জন ধ্বটনর পূবেয অটতটরক্ত একিা স্বরধ্বটন েযেোর করা েয়। স্বরধ্বটনর অন্ত্ভুটক্তর ফবল সংেুক্ত েযঞ্জন ধ্বটন 
টদবয় শুরু েবল প্রায়ই রূপ ূবলর প্রেব  একিা স্বর ধ্বটনর আগ ন েবয় োবক। এই ক্ষেটণর অটতটরক্ত স্বরধ্বটন 
রূপ ূবলর প্রেব  অন্ত্ভূযক্ত েবল তাবক স্বরাগ  েলা েয়। সাুঁওতাটল টশশুবদর োংলা ভাষা েযেোর ক্ষেবে এ ধ্রবনর 
টকিু উদােরণ েল-  

 

ইসু্কল-/iskul/ {সু্কল} 
ইর - /irɔm/ {এরক } 
টফরত-/firɔt/{ক্ষফরত} 
কযাবন -/kæne/ {বকন} 
ক্ষোবন্দা /bond̪o/ {েন্ধ}  

 
 

্ণপণেণহণত 

সাাঁওতাণি ণশশুণদর ণিতীয় ভাষা বাংিা বিবহাণরর রেণত্র ্ণপণেণহণত প্রণিয়ায় ধ্বণে পণরবতণে রদখা যায়। 
সাধ্ারর্ত পণরর ই-কার বা উ-কার আণি উচ্চাণরত হণি তাণক ্ণপণেণহণত বিা হয়। সাাঁওতাণি ণশশুণদর ণিতীয় 
ভাষা বিবহাণর এ ধ্রণের উদাহরর্ হি-  
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বইণো- /boillo/ {বিি} 

আইাঁি- /aĩ ɟ / {আি} 

িাইণচ্চ-/ ɟaicce/ { যাণে} 

 িইেি-/ ɟoinno/ { িেি} 

 

স্বরসিণত 

উচ্চারণর্র সুণবধ্ার িেি একণি স্বরধ্বণের প্রভাণব ্পর স্বরধ্বণের পণরবতণে ঘিণি তাণক স্বরসিণত বিা হয়। 
সাাঁওতাণি ণশশুণদর মণধ্ি বাংিা উচ্চারণর্র রেণত্র স্বরসিণতর উদাহরর্ ণবরি েয়। রযমে:   

িাণত-/ ɟati/ {যাণত} 

ণসণদে-/sid̪en/ {ণসণদে} 

ণির-/fir/ {ণির} 

 

বিঞ্জে-রিাপ 

শণির মণধ্ি ্বণিত বিঞ্জে ধ্বণে যখে রিাপ পায় তখে তাণক বিঞ্জে রিাপ বণি। সাাঁওতাণি ণশশুর বিঞ্জে রিাণপর 
উদাহরর্ খুবই কম। রযমে: 

িািা-/ ɟaga/ { িায়িা} 

 

বিঞ্জেণিত 

রকাণো শণি রিার রদবার িেি যখে ণবণশষ ্েণর র্শ্াসাঘাত রদয়া হয় তখে মধ্িবতণী একক বিঞ্জে ণিত্ব প্রাপ্ত 
হয়। এণকই বিঞ্জে ণিত্ব বিা হয়। সাাঁওতাণি ণশশুর ণিতীয় ভাষা বিবহাণর এ ধ্রণের প্রবর্তা রণয়ণ । রযমে:  

বণি-/bɔd̪d̪i/ {বড় ণদণদ} 

পাণচ্চ-/pacci/ {পারণ } 
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রূপতি 
(Mrphology)  

 

 

শেগঠন (Word Formation) 
 

সাাঁওতাণি ভাষীণদর শিিঠে প্রণিয়ায় আমরা রবশ ণক ু ণবষণয় ণভন্নতা িেি কণরণ । একই সাণথ দুণি ভাষা 
বিবহার করা এবং সামাণিক েতুে ধ্ারর্ার সাণথ ণেি ভাষার শি ভাণ্ডাণর শণির ্ভাব থাকায় সাাঁওতাণি 
ভাষীণদর দুণি ভাষার ণমশ্রণর্ শি ততণরর প্রবর্তা রদখা রিণ । ণেণি ণক ু উদাহরর্ রদখাণো হণিা।  
  
রযৌণিক শি--    মুক্ত রূপমূি + বদ্ধ রূপমূি ( োং + সাুঁও) = 

ক্ষগালটগয়া /gol + gia/> golgia  {ণিািাকার}  

 িাাঁদু+উদুইি / ɟad̪u+ ud ̪uic/ {িাদুকর} 

এখাণে রিাি/ -gol /রূপমূিণি বাংিা রথণক িতহীত এবং ণিয়া /- gia/ েদ্ধ রূপ ূলটি সাুঁওতাটল শে ভান্ডার 
ক্ষেবক গৃেীত। এরক  আবরা ক্ষেৌটগক শে েল- 

     ুক্ত রূপ ূল +  ুক্ত রূপ ূল (োং + সাুঁও) =  

েুটগটি (ʈʰ̪u +gidi)= {থু রিিা}  

 

মুক্ত রূপমূি+ মুক্ত রূপমূি (সাুঁও +োং) = 

/herem + alu/ {ণমণষ্ট আিু} 
      /maɽan+ montri/ মারাং +মন্ত্রী {প্রধ্ােমন্ত্রী} 

 

এ াড়া বাংিা ভাষা আত্তীকত ত ণবণদণশ ণক ু শি মাধ্িণম রযৌণিক শি িণঠত হণয়ণ । উদাহরর্স্বরূপ- 

ক্ষরল ের=/ rel+ hɔr/ {ক্ষরলপে} 
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সেযনা  (Pronoun) 
 
োংলা ভাষা েখন টিতীয় ভাষা টেবসবে সাুঁওতাটল টশশুরা েযেোর কবর তখন তাবদর সেযনা  প্রবয়াবগ স সযা লেয 
করা ক্ষগবি। এ ন টক পেযবেেবণর  াধ্যব  আ রা ক্ষদবখটি ক্ষে েড়বদর  বধ্যও এই স সযা টেদয ান। এর প্রধ্ান 
কারণ সম্ভেত সাুঁওতাটল ভাষায় আপটন ্থণণবাধ্ক সেযনা  পদটি না োকা।  
সেযনাব র সাবে োংলা োবকয ক্ষে টিয়ার পটরেতযন ক্ষসটির ক্ষেবে সাুঁওতাটল টশশুবদর স সযা ক্ষদখা োয়। অবনক 
স য় সেযনা  পদটি উেয োবক। ক্ষে ন:   

তু’ ক্ষকাো োইটে? / ʈ̪u koʈʰ̪a jaibi/ 
 
আবার সম্মাে সূিক আপণে ্ণথণ তুই বা তুণম পণদর বিবহারও িেি করা যায়। রযমে: 
 

োেু তুই ভাল আটিস? / babu ʈ̪ui valo achis/  
 

 
ণিয়া পণদর বিবহার (Use of Verb)  
 
োংলা োবকয টিয়া পবদর েযেোবর সাুঁওতাটল টশশুবদর  বধ্য স সযা লেণীয়। টেবশষ কবর এ কারবণ তাবদর োকয 
েলার ধ্রণ ধ্ীরগটতর েয়। কাল পটরেতযবনর সাবে সাবে ণিয়া পণদর বিবহাণর সাাঁওতাণি ভাষী ণশশুণদর মণধ্ি 
ণভন্নতা পণরণিণেত হয়।  
 
রযমে:        jai/ jabo/ jeyeci/ jeyecilam/    

   {োই- োে – ক্ষেবয়টি – ক্ষেবয়টিলা }   

 

এ াড়া ধ্বটন পটরেতযবনর  াধ্যব ও টেবশষ ধ্রবণর টিয়া পটরেতযন ক্ষদখা োয়।  

ক্ষে ন:/kɔrbo- kɔbbo – kɔbbe/  

{করে- কববা- কবব}  

 করটি- কটচ্চ /korci-kocci/ 
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আপটন এসে খাবে? /apni esɔb khabe/  

টতটন কইবত লাগল / ʈ̪ini koiʈ̪e laglo/  

 

শে ্িণে দেতার তুলনা (Comparison of Vocabulary Acquisition) 

প্রেপবে  াধ্যব  কাঠাব াগত সাোৎকাবরর পাশাপাটশ টশখবনর প্রকৃটত টনণযবয়র জনয আ রা ৫৬ শবের একটি 
তাটলকায় টকিু সাুঁওতাটল শবের োংলা অেয পরীেন কবরটি। ো টশশুর টিতীয় ভাষা অজযবনর অগ্রগটতবক টনবদযশ 
কবর। আ রা টেটভন্ন েয়সী টশশুর  াধ্যব  শে পরীো কবরটি। অেযাৎ  াতৃভাষায় তার শেটি েলা েবল ক্ষস 
োংলায় তার প্রটতশে েলবত পারবি টকনা তার একটি পরীো ক্ষনয়া েবয়বি। পরীোয় ক্ষদখা োয় ৫ ক্ষেবক ৭ েির 
েয়সী টশশুরা ৫৬টি শবের  বধ্য ১৫ ক্ষেবক ৩৪টি শবের োংলা অেয জাবননা োর শতকরা োর ৫০ ভাগ 
অপরটদবক ৮ ক্ষেবক ১২ েির েয়সী টশশুরা ৮ ক্ষেবক ১০টি শবের োংলা অেয পাবরটন োর শতকরা োর প্রায় ২০ 
ভাগ। অেস্থান অনুোয়ী এই োর শেবর ২০% (প্রায়) এেং গ্রাব  ৬০ ভাগ (প্রায়)। অেযাৎ শেবরর টশশুরা দ্রুত 
োংলা টশখবি। টশশুবদর সাটেযকভাবে  াতৃভাষায় শে অজযবনর সে তার োর টনণযবয়র একটি গ্রাফ টচে টনবে 
উপস্থাপন করা েল।     

 
িক: শে তুলনা 
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উপবরর গ্রাফ টচবে ক্ষদখা োয় ক্ষে, গেষণায় অংশ ক্ষনয়া টশশুবদর  াতৃভাষার শে সে তার োবরর টদক ক্ষেবক 
গ্রাব র টশশুরা এটগবয়, তাবদর শে সে তার শতকরা োর প্রায় ৭৯ ভাগ। অপরটদবক শেবর েসোসকারী 
সাুঁওতাটল টশশুবদর  াতৃভাষার শে সে তার শতকরা োর ৪৬ শতাংশ।      
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োকযতি  
(Syntax)  

 
 

োকয গঠবন সে তা (Skill in Sentence Formation) 
আ রা উপাত্ত সংগ্রবের স য় সাুঁওতাটল ভাষী টশশুবদর োংলা োকযগঠন সে তা পরীেন কবরটি। সাধ্ারণত 
টিতীয় ভাষার ক্ষেবে সাুঁওতাটলবদর অজযন শুরু েয় ৫ েির েয়স ক্ষেবক। তাই ভাষা অজযবনর োকয গঠবন আ রা 
এক, দুই, টতন শবের পরীেন কবরটি। পাশাপাটশ েহু শবের  াধ্যব  গটঠত োবকযরও পরীেণ কবরটি। অটধ্কাংশ 
ক্ষেবেই ক্ষদখা ক্ষগবি সাুঁওতাটল টশশুরা োংলা জটিল োকয েলবত সে  েয় টন। টনবে ক্ষে ২০ জন টশশুর কাি 
ক্ষেবক উপাত্ত সংগ্রে করা েবয়বি তাবদর প্রবদয় উত্তবরর টভটত্তবত সাুঁওতাটল টশশুর টিতীয় ভাষা োংলায় োকযগঠবন 
সে তার োর ক্ষদখাবনা েল-  
 

োবকযর ধ্রণ একশে দুই শে সরল োকয জটিল োকয 

জন ২০  ২০ ১৭ ৯ 

শতকরা োর ১০০% ১০০% ৮৫% ৪৫% 

িক: োংলা োকযগঠবন সাুঁওতাটল টশশুর দেতার োর। 
 
উপবরর ক্ষিটেবল ক্ষদখা োবে ক্ষেসে সাুঁওতাটল টশশুর কাি ক্ষেবক উপাত্ত গ্রেণ করা েবয়বি তারা সকবলই একশে 
ও দুইশবের োংলা োবকয পারি , তবে টতনশবের সরল োকয গঠবন তাবদর  বধ্য ২৫ ভাগ টশশু অে  এেং 
জটিল োকযগঠবনর ক্ষেবে েড় ধ্রবণর টেপেযয় ক্ষদখা োয়। অেযাৎ প্রায় ৫৫ ভাগ টশশু জটিল োকয গঠন করবত 
পাবর টন। ক্ষে সাুঁওতাটল োকযগুবলা োংলা ভাষার দেতা টনণযবয় েযেহৃত েবয়বি তা টনবে উপস্থাপন করা েল-  
 

ধ্রণ োংলা োকয সাুঁওতাটল োকয 

একশে ো calaʔme 

দুইশে আট  োই ir calaʔkanae 

টতনশে/সরল োকয ক্ষস োটড় োয় uni calaʔkanae 

জটিল োকয সীতা োটড় টগবয় ভাত খায় sita oraʔra cakaokate dakae joma 

িক: গবেষণায় েযেহৃত োকয 
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সাাঁওতাণি ভাষী ণশশুণদর ণিতীয় ভাষা ্িণেঃ সমািভাষাতাণত্ত্বক পযণাণিািো ্ণভসন্দভণণি মূিত সাাঁওতাি সমাণি 
ভাণষক ্বিা পযণণবেণের একণি বাস্তব উপিাপে। আমাণদর িণবষর্ায় রমৌণিক ভাষাণবজ্ঞাণের ণবণেষর্ণি মুখি ো 
হণিও ণিতীয় ভাষা ্িণণের রেণত্র সাাঁওতাণি ভাষী ণশশুণদর ভাষা বিবহাণরর ধ্রর্ এ ণবষণয় রকৌতুহি িািায়। 
এই ্ধ্িাণয় তাই সমািভাষাববজ্ঞাণেক ণবণভন্ন প্রপণঞ্চর সাণথ  রমৌণিক ভাষাণবজ্ঞাণের ণক ু ণবষয় যা সাাঁওতাণি 
ভাষী ণশশুণদর ণিতীয় ভাষা বাংিা বিবহাণরর সাণথ সংণেষ্ট, তা আণিািো করা হণয়ণ । যণদও আমরা মণে কণর এ 
ণবষণয় আণরা সূক্ষ্ম ণের্ণণয়র ্বকাশ রণয়ণ , ণকন্তু উপাত্ত ও সময় স্বল্পতার কারণর্ তা করা সম্ভব হয়ণে। এখাণে 
বতেণিণত্রর মাধ্িণম বাণকির ণবণেষর্ রদখাণো হয়ণে এই কারণর্ রয বাংিা ও সাাঁওতাণি ভাষার বাণকির িঠে একই।    
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রকস ট ধাণি- ১ 
েৃটি  াটিয 

 

 

 

েৃটি  াটিযর েয়স ৫ েির। ক্ষগাদাগাটড় উপবজলায়  ধু্ াঠ গ্রাব  তার োটড়। তার ধ্ য সাুঁওতাটল সনাতন। েৃটি তার োো 
 া এর এক াে সন্ত্ান। তার োো  া উভয়ই  াবঠ কাজ কবর ক্ষ ৌসুব । ফবল েৃটিবক গ্রাব র আবরা সাুঁওতাল স েয়সী 
ক্ষিবল ক্ষ বয়র সাবে ক্ষখলবত ক্ষদখা ক্ষগল। আ রা োওয়াবত গ্রা  প্রধ্ান অনয আবরা কবয়কটি টশশুর সাবে েৃটিবকও 
িাকবলন।  

 াতৃভাষায় েৃটি সােলীল। ফবল সাবে োকা সাুঁওতাটল ভাষী গবেষণা সেকারী তাবক প্রে করল  াতৃভাষাবতই। েৃটি কী 
কবর  াতৃভাষায় এত সােলীল জানবত চাইবল  াঠ ক্ষফরত োো জানাবলন তাবদর পাড়াবত টেদুযত ক্ষনই। তাই 
োংলাবদবশর গণ াধ্যব র প্রধ্ান ভাষা োংলা তারা খুে একিা শুনবত পান না। পাড়ায় তারা সোই সাুঁওতাটল ভাষাবতই 
কো েবলন। এিাড়া োঙাটল েসটত তাবদর ক্ষেবক দূবর। তারা টনবজরাও অবনক পবর োংলা ভাষা টশবখবিন কাবজর 
প্রবয়াজবন। তবে োংলাবত এ গ্রাব র ক্ষলাকজনও ক্ষত ন একিা সােলীল নয় েবল জানাবলন টতটন।  

ইদাটনং অতযাধু্টনক স্মািয ক্ষ াোইল আসার ফবল োংলা ও টেটন্দ নাচ গান, টসবন া তারা ক্ষদবখন। ক্ষসখান ক্ষেবক োচ্চারা 
ভাষা আংটশক েুঝবলও েলবত পাবরনা। টিতীয় ভাষা টেবসবে োংলার পাঠ তারা পায় টেদযালবয়ই। তার আবগ অেশয ক্ষে 
োো  া টশটেত তারা োটড়বত টকিু টকিু োংলা ভাষার েণয-জ্ঞান টদবয় োবকন টশশুবদর। গ্রা  প্রধ্াবনর েক্তবেয জানা 
ক্ষগল সাুঁওতাটল টশশুবদর োংলা ভাষা টশখবত অবনক স য় লাবগ। তািাড়া এসে টশশুরা ক্ষেটশরভাগ ক্ষেবেই টেদযালয় 
পেযাবয়র পাঠ ক্ষশষ করবত পাবর না। ভাষা প্রটতেন্ধকতার সাবে সাবে আটেযক প্রটতেন্ধকতাও এর জনয দায়ী।  

েৃটি আ াবদর ক্ষক সাুঁওতাটল গান ক্ষগবয় ক্ষশানায়। ৫ েিবরর টশশুর জনয এটিই স্বাভাটেকতা; শেবরর সাুঁওতালবদর ১২ 
েিবরর টশশুর  বধ্যও ো ক্ষদখা োয় টন।   
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ক্ষকস স্টাটি- ২ 
লুটস োজরা 

 

 

 

লুটস একটি সাুঁওতাটল ভাষী ক্ষ বয় টশশু। তার বয়স ৭ ব র, ধ্মণ ণ্ট ধ। েতয াবন ক্ষস রাজশােী শেবরর িুলিুটল 
পাড়ার সাুঁওতাল পাড়ায় তার নানা নানীর সবি েসোস কবর। একেির পূবেয লুটস োো  াবয়র সাবে টনজ 
গ্রাব ই োকবতা। টকন্তু সাংসাটরক অভাবের কারবণ লুটসর  াও তার োোর সবি কাবজ ক্ষোগ টদবল লুটসবক 
ক্ষদখাবশানা করার  ত ক্ষকউ টিল না। ফবল োো  া তাবক ক্ষলখাপড়া ও অনযানয সুটেধ্াটদ টেবেচনা করা নানা 
নাটনর কাবি শেবর পাটঠবয় ক্ষদয়। 

শেবর এণস লুটস টেদযালবয় ভটতয েয়। প্রােট ক পেযাবয় ক্ষস োংলা ভাষার টকিুই েুঝবত পারত না। েরং শেবর 
েসোসকারী লুটস তার টকবশারী খালাবদর ক্ষচবয়ও ভাল সাুঁওতাটল ভাষায় কো েলবত পারত। টকন্তু ধ্ীবর ধ্ীবর 
পাড়ার অনয সম্প্রদায় ক্ষে ন ওুঁরাও, োঙাটলবদর সাবে ক্ষখলাধু্লা, টেদযালবয় োংলা  াধ্যব  পড়াবলখা এেং 
পটরোবরও োংলা েযেোবরর ফবল ক্ষস এই এক েিবরই োংলা ভাষায় ক্ষেশ ভাল দেতা অজযন কবরবি। লুটসর 
কাবি এখন োংলা ভাষা ক্ষেশ সেজ  বন েয়। টেদযালবয়ও ক্ষস এই ভাষায় টশেবকর কো েুঝবত পাবর। ইদানীং 
লুটসর আর সাুঁওতাটল ভাষায় কো েলা েয় না। লুটসর নানা জানাবলন, োংলা ভাষায় কো েলবত লুটস এখবনা 
টকিু টকিু ক্ষেবে স সযা ক্ষোধ্ কবর। অবনক ক্ষেবেই ক্ষস োংলা োবকয সাুঁওতাটল শে েযেোর কবর। তবে ধ্ীবর 
ধ্ীবর এর  াোিা কব  োবে। অবনক সাুঁওতাটল শেই ক্ষস এখন আর েযেোর কবর না, ো ক্ষস আবগ েযেোর 
করত। টশো গ্রেন ও স াজ োস্তেতার কারবণ  াতৃভাষা প্রবয়াগ সীট ত, ফবল লুটস েটদ এখন  াতৃভাষা ভুবল 
োংলাবক প্রধ্ান ভাষা টেবসবে েযেোর শুরু কবর তবে পটরোবরর ক্ষসবেবে দুাঃখ োকবলও আপটত্ত ক্ষনই।    
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পূর্বের অধ্যার্ে সাাঁওতালি ভাষী লিশুর লিতীে ভাষা অর্ের্ের প্রেলির্ত লবলভন্ন েপঞ্চগুর্িা সমার্ভাষাতালিক 

দৃলির্কাণ প্রের্ক লবর্েষণ করা হর্ের্ে। এই অধ্যায়ে বিয়েষয়ে প্রাপ্ত ফলাফল ও তার পর্যায়লাচনা করা হয়ি। এর 

ফর্ি োপ্ত ফিাফিগুর্িা প্রবাঝার প্রির্ে পর্োর্িাচোলি সহােক হর্ব। লের্ে সংলেি লবষেগুর্িার একলি ধ্ারাবালহক 

উপস্থাপো তুর্ি ধ্রা হি।  

 

গুরুত্বপূেয ফলাফল (Significant Result) 

১) ভাষীর মাতৃভাষা অর্যয়ন প্রবতিন্ধকতা বিদ্যমান। 

২) বিতীে ভাষা অিস্থান িযিহাবরক র্ীিয়ন প্রিল। 

৩) মাতৃভাষা সম্পয়কয র্নয় াষ্ঠী সয়চতন নে। 

৫) ধ্মযীে পবরিতযন অয়নক ক্ষেয়েই ভাষা প্রবতিন্ধকতার সৃবি কয়রয়ে। 

৬) শহরঞ্চয়ল ও গ্রামাঞ্চয়ল বিতীে ভাষা অর্যয়ন বভন্নতা রয়েয়ে। 

৭) ভাষী স্বতঃসূ্ফতয ভায়ি বিতীে ভাষা অর্যন করয়ে। 

৮) বিদ্যালয়ে িাাংলা ভাষাে বশো গ্রহয়ন তারা ক্ষতমন ক্ষকান অসুবিধ্া ক্ষিাধ্ করয়ে না ক্ষর্মনবি পািযতয অঞ্চয়ল কয়র 
থায়ক। 

৯) িাঙাবল প্রভািমুক্ত অঞ্চয়ল বশশু ৬ িেয়রর পর িাাংলা ভাষাে দ্েতা অর্যন কয়র। 

১০) িাাংলা প্রভািরু্ক্ত অঞ্চয়ল ৯ ক্ষথয়ক ১১ িের িেয়সর ময়ধ্য বশশু বিকমত মাতৃভাষা সাাঁওতাবল আেত্ত কয়র। এবং 
এর পূর্বেই অেোৎ মাতৃভাষা প্রিখার পূর্বেই বাংিা আেত্ত কর্র পলরপূণে ভার্ব।  

১১) বিতীে ভাষা বহয়সয়ি িাাংলা বশখয়ন মাতৃভাষার উচ্চারেভবি (accent) েভাব লবস্তার কর্র। 

১২) আত্মীেবাচক িব্দগুর্িার বযবহার অলবকৃত োর্ক।   
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সামাবর্ক প্রভািকসমূহ (Social Impactors) 

ভাষা অর্যন ময়না ত সাংবিোর পাশাপাবশ একইসায়থ একবি সামাবর্ক সাংবিো। ভাষীর সামাবর্ক অিস্থান অয়নক 

ক্ষেয়েই মাতৃভাষা িযতীত অনয আয়রকবি ভাষা ক্ষশখার তাব দ্ ক্ষদ্ে। ভাষী তাই কখয়না সয়চতন আিার কখয়না 

অিয়চতন ময়ন বিতীে ভাষা অর্যন কয়র। তয়ি উভে ক্ষেয়েই কার্ কয়র ক্ষিশ বকেু প্রভািক। িাাংলায়দ্য়শর 

ক্ষপ্রবেয়ত সাাঁওতাবল ভাষীরা অবধ্কাাংশরাই সতসূ্ফতযভায়ি িাাংলা ভাষা বিতীে ভাষা বহয়সয়ি অর্যন কয়র। তয়ি তায়দ্র 

বিতীে ভাষা অর্যয়নর ক্ষপেয়ন সবিে থায়ক ক্ষিশ বকেু প্রভািক। ক্ষসগুয়লা বনয়ে আয়লাচনা করা হল।  
 

 

ক) বমশ্র সমার্িযিস্থা (Mixed Social System)   

িাাংলায়দ্য়শর সমার্ িযিস্থাে ৯৮ শতাাংশ মানুষ িাাংলা ভাষী এিাং তারা িৃহত্তর িাঙাবল সমায়র্ িসিাস কয়র।  

তয়ি িাকী ২ ভা  আবদ্িাসী সম্প্রদ্ায়ের র্নয এয়দ্য়শর সমার্ িযিস্থা বমশ্র। ক্ষকননা তারা বনয়র্য়দ্র সাংসৃ্কবত ধ্ারে 

করার পাশাপাবশ একই সায়থ প্রবতবনেত িাঙাবল সাংসৃ্কবতর সায়থ িসিাস কয়র। রার্শাহীয়ত আমরা ক্ষর্ অঞ্চয়ল 

উপাত্ত সাংগ্রহ কয়রবে ক্ষসখায়ন সাাঁওতাবল ভাষী র্নয় াষ্ঠী িাঙাবলর পাশাপাবশ ওাঁরাও, পাহান প্রভৃবত সম্প্রদ্ায়ের সায়থ 

একই গ্রায়ম িসিাস কয়র। দদ্নবিন নানা কায়র্ তাই তায়দ্র অনয সম্প্রদ্ায়ের মানুয়ষর ক্ষর্া ায়র্ায় র র্নয 

সাাঁওতালরা িাাংলা ভাষা িযিহার কয়র। এমনবক ক্ষেে বিয়শয়ষ িাাংলা ভাষা তায়দ্র র্নয বলিুোফ্রাঙ্কা িা সাধ্ারে 

ক্ষর্া ায়র্া ীে ভাষার কার্ কয়র।     

 
 

খ) ধ্মযীে কারে (Religious Causes)  

উবনশ শতয়কর ক্ষ াড়ার বদ্য়ক সমগ্র ভারতিয়ষয বিয়দ্শী বমশনাবর কতৃযক আবদ্িাসীয়দ্র ধ্মযান্তবরত-করয়ের বিষেবি 

চালু হয়ত থায়ক। ক্ষস সমে সামাবর্ক অগ্র বতর আশাে অয়নয়কই আবদ্ধ্ময তযা  কয়র বিস্ট ধ্য়ময ধ্মযান্তবরত হয়ত 

শুরু কয়র। এ অঞ্চয়লর সাাঁওতাল র্নয় াষ্ঠী তায়দ্র সামাবর্ক পশ্চাৎ-মূখীতা কািায়ত িযাপকহায়র বিস্ট ধ্ময গ্রহন 

করয়ত থায়ক। ফয়ল সাাঁওতাবল র্নর্ীিয়ন এর একবি দ্ীর্যস্থােী প্রভাি ক্ষদ্খা র্াে। এই প্রভাি তায়দ্র ভাষায়তও 

বিদ্যমান। সাাঁওতালসহ এয়দ্শীে অনয আবদ্িাসী সম্প্রদ্াে র্ারা বিস্ট ধ্ময গ্রহন কয়রয়েন তারা, ময়না তভায়ি 

একবি ধ্মযীে ঐয়কয বিশ্বাসী। ক্ষর্খায়ন ক্ষর্া ায়র্ায় র সাধ্ারন ভাষা িাাংলা। ফয়ল ধ্মযী আচার এিাং ক্ষ াে ত পবরচয়ে 

বিতীে ভাষা বহয়সয়ি িাাংলা ভাষাে অিস্থান গুরুত্বপূেয।  
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 ) বিদ্যালয়ের পবরয়িশ (School Environment)  

সাাঁওতাল সমায়র্ সাাঁওতাবল ভাষী বশশুয়দ্র র্নয প্রথম ক্ষথয়কই বিতীে ভাষা বহয়সয়ি িাাংলা ভাষার একবি অনুকূল 

স্থান থায়ক। মাি  য়িষোে ক্ষদ্খা ক্ষ য়ে শহয়রর অয়নক িাবড়য়তই সাাঁওতাল িািা মা বশশুয়দ্র সায়থ তায়দ্র 

মাতৃভাষা সাাঁওতাবলর পবরিয়তয িাাংলা ভাষাে কথা িয়ল। এোড়া িাাংলায়দ্য়শর বিদ্যালেগুয়লায়ত বশো মাধ্যম িাাংলা 

হওোে এিাং িাাংলা ভাষী বশেক ও বশশু সহপািীর কারয়ে সাাঁওতাবল ভাষী বশশু বকেুিা িাধ্যতামূলকভায়িই িাাংলা 

ভাষা অর্যন কয়র।    
[ 

র্) অোগ্রহ  (Reluctance)   

মাতৃভাষার প্রবত আগ্রহহীনতা সাাঁওতাবল বশশুয়দ্র বিতীে ভাষা অর্যয়নর আয়রকবি প্রধ্ান প্রভািক। কমযয়েয়ে 

সাাঁওতাবল ভাষার িযিহার উপয়র্া ীতা না থাকাে এই ভাষা বনয়ে অয়নক সাাঁওতাবল ভাষীর অনাগ্রহ ক্ষদ্খা র্াে। তারা 

ময়ন কয়রন িৃহত্তর সমার্ িযিস্থাে এ ভাষার ক্ষকান িযিহার ক্ষনই ফয়ল অয়নক িািা মা-ই সন্তানয়ক মাতৃভাষার 

পবরিয়তয িাাংলা ভাষা ক্ষশখায়নাে আগ্রহী।    

 

ঙ) অস্ববি (Discomfort) 

পবরিায়রর িাইয়র অয়নক সাাঁওতাবল ভাষীই তায়দ্র মাতৃভাষাে কথা িলয়ত অস্ববিয়িাধ্ কয়রন। ফয়ল সামাবর্কভায়ি 

অস্ববি এড়ায়ত অয়নক সমে দু্ইর্ন সাাঁওতাবল ভাষী অনয ভাষা সম্প্রদ্ায়ের সাময়ন িাাংলা ভাষা িযিহার কয়র 

থায়কন। গ্রায়মর ক্ষেয়ে ক্ষর্খায়ন সাাঁওতাল প্রধ্ান এলাকা ক্ষসখায়ন বশশুরা বকেুিা িড় হিার পর পূেযভায়ি িাাংলা ভাষা 

অর্যন করয়ত থায়ক। এয়েয়ে অনযতম প্রভািক বহয়সয়ি কার্ কয়র ভাষা ত অস্ববি।   
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মাতৃভাষাে প্রাক প্রাথবমক বশো ও সাাঁওতাবল ভাষার সম্ভািযতা (Pre-primary Schooling in 

Mother Tongue and Possibilities of Santali Language) 

িাাংলায়দ্য়শর বশোনীবত ২০১০ অনুসায়র আবদ্িাসীয়দ্র মাতৃভাষাে প্রাথবমক বশোর কথা িলা হয়েয়ে। এ কার্যিম 

অনুসরয়ন ২০১২ সায়ল প্রাক-প্রাথবমক পুিক তাবলকাে প্রথম ক্ষর্ ৬বি ভাষার নাম আয়স সাাঁওতাবল ভাষা তার 

একবি। ২০১৭ সায়ল চাকমা, মারমা, ককিরক,  ায়রা ও সাদ্বর ভাষার পুস্তক প্রেীত হয়লও সাাঁওতাবল ভাষার 

পুিক প্রনীত হেবন। এর প্রধ্ান কারে সাাঁওতাবল বলবপ বিতকয। প্রাক প্রাথবমক পর্যায়ে আবদ্িাসী বশশুর র্নয 

বিদ্যালয়ে ক্ষর্ ভাষা প্রবতিন্ধকতার বিষেবি গুরুত্ব ক্ষদ্ো হয়েয়ে সাাঁওতাবল ভাষার ক্ষেয়ে তা আমায়দ্র  য়িষোে 

িযবতিম ভায়ি উয়ি এয়সয়ে। বিয়শষত শহয়র সাাঁওতাবল বশশুয়দ্র ভাষা প্রবতিন্ধকতার বিষেবি ক্ষতমন ভোিহ নে। 

বিবভন্ন প্রাথবমক বিদ্যালয়ের বশেকয়দ্র কাে ক্ষথয়ক তথয বনয়ে র্ানা ক্ষ য়ে বিদ্যালয়ে সাাঁওতাবল বশশুরা ভাষা 

প্রবতিন্ধকতার বশকার নে। তয়ি গ্রামাঞ্চয়ল এর উলয়িা বচে ক্ষদ্খা র্াে অথযাৎ ক্ষসখায়ন প্রাক-প্রাথবমক পর্যায়ে 

সাাঁওতাল বশোথযীরা বিতীে ভাষাে বশো গ্রহয়ন প্রবতিন্ধকতার বশকার হে।     

আমায়দ্র  য়িষো এই মাতৃভাষাে প্রাক প্রাথবমক বশোর সম্ভিযতা র্াচায়ের প্রসয়ি ক্ষিশ গুরুত্বপূেয বকেু তথয উয়ি 

এয়সয়ে মাি  য়িষো ক্ষথয়ক। 

১) অয়নক অঞ্চয়ল সাাঁওতাবল বশশুরা মাতৃভাষা সাাঁওতাবল ক্ষশখার পূয়িযই িাাংলাে অভযি; অথযাৎ বিদ্যালয়ে িাাংলা 

ভাষাে পাি গ্রহয়ন তায়দ্র ক্ষকান সমসযা ক্ষনই। 

২) অয়নক বশশুই বিক মত সাাঁওতাবল ভাষা িুঝয়ত ও িলয়ত পায়র না। বিয়শষ কয়র শহরাঞ্চয়লর বশশুরা। 

৩) মাতৃভাষাে বশোে তায়দ্র বশেক ক্ষনই। বিয়শষ কয়র দু্রিতযী গ্রামীন র্নপয়দ্। 

৪) মাতৃভাষাে বিদ্যালয়ে পািদ্ায়ন আগ্রহী নন অয়নক অবভভািক। 

৫) মাতৃভাষা বশো অয়নক বশোথযীর র্নয স্ববিদ্ােক নে। 

ক্ষর্য়কায়না ভাষীর র্নয মাতৃভাষা বভবত্তক প্রাক প্রাথবমক বশো র্রুবর। বকেু অঞ্চয়ল সাাঁওতাবল বশশুয়দ্র িাাংলা ভাষা 

মাধ্যয়ম বশোগ্রহয়ন অসুবিধ্া না থাকয়লও সাাঁওতাবল ভাষা সাংরেে করার প্রয়োর্য়নই নতুন প্রর্য়ের কায়ে এই 

ভাষার প্রিাহমানতা ধ্য়র রাখার র্নয মাতৃভাষাে প্রাক প্রাথবমক পািযপুিক চালু করা র্রুবর।   
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বিতীে ভাষা অর্যয়ন সাাঁওতাবল বশশুর স্বতঃসু্ফতযতা (Spontaneity of second language 

acquisition of Santali children)  

মাি  য়িষোে বিতীে ভাষা অর্যয়ন সাাঁওতাবল বশশুর স্বতঃসু্ফতযতা লেেীে বেল। অয়নক সাাঁওতাবল বশশুয়ক ক্ষদ্খা 

ক্ষ য়ে তারা একই সায়থ বতন ক্ষথয়ক চারবি ভাষাে পূেয বকাংিা অধ্যভাষী। পর্যয়িেন ও মাি  য়িষোে প্রাপ্ত উপায়ত্তর 

মাধ্যয়ম আমরা সাাঁওতাবল ভাষী বশশুয়দ্র ময়ধ্য বিতীে ভাষা বহয়সয়ি িাাংলা ভাষা অর্যয়ন স্বতঃসূ্ফতযতা ক্ষদ্খয়ত পাই। 

িাাংলা ভাষাে পারদ্শযীতা সম্পয়কয অবধ্কাাংশ অবভভািক র্ানান িাবড়য়ত তারা ক্ষেয়ল ক্ষময়েয়দ্র সয়ি িাাংলা ভাষায়তই 

কথা িয়লন। অয়নক সমে তারা মাতৃভাষাে কথা িলার ক্ষচিা করয়লও সন্তানয়দ্র অনাগ্রয়হর কারয়ে তা আর 

চাবলয়ে ক্ষর্য়ত পায়রন না। অবভভািকরা এই অনাগ্রয়হর প্রধ্ান কারে বচবিত কয়রয়েন িহুভাষীক পবরবস্থবতয়ত ভাষা 

িযিহায়রর অস্ববিয়ক। তয়ি শহয়র িসিাসকারী অবধ্কাাংশ বশশুই আমায়দ্র র্াবনয়েয়ে িাবড়য়ত তায়দ্র ভাষীক 

পবরয়িশ অনুসায়র িাাংলাই মাতৃভাষার স্থান দ্খল কয়র বনয়েয়ে এিাং একিু িড় হয়ে র্খন তারা মাতৃভাষা আেত্ত 

করার ক্ষচিা কয়র তখন অবধ্কাাংশ ক্ষেয়েই সাাঁওতাবল ভাষা তায়দ্র কায়ে কবিন ময়ন হে। ফয়ল শহয়রর বশশুয়দ্র 

ক্ষকউ ক্ষকউ ১১/১৩ িের িেয়সও সবিকভায়ি মাতৃভাষা অর্যন করয়ত সেম হেনা। 

আমায়দ্র  য়িষো এলাকা পর্যয়িেয়নর মাধ্যয়ম ক্ষদ্খা র্াে ক্ষর্সি অঞ্চয়লর সাাঁওতাবল বশশুরা বিতীে ভাষা বহয়সয়ি 

িাাংলাে স্বতঃসূ্ফতয তায়দ্র ভাষীক প্রবতয়িশ, ক্ষর্সি সাাঁওতাবল বশশুরা বিতীে ভাষা বহয়সয়ি িাাংলাে স্বতঃসূ্ফতয নে 

তায়দ্র ক্ষথয়ক বভন্ন। বিয়শষত,  েমাধ্যম, বিদ্যালে সুবিধ্া, অনয ভাষী ও িাাংলা ভাষীয়দ্র সয়ি ক্ষমলায়মশার 

ক্ষপ্রোপি ক্ষথয়ক। ফয়ল ভাষীক প্রবতয়িশই সাাঁওতাবল বশশুর বিতীে ভাষা বহয়সয়ি িাাংলা ভাষাে স্বতঃসূ্ফতযতা 

অর্যনয়ক অয়নকাাংয়শ বনেন্ত্রন কয়র িয়ল ধ্ারো করা র্াে।    

বিতীে ভাষা বহয়সয়ি িাাংলা ও মাতৃভাষা বহয়সয়ি সাাঁওতাবল ভাষার গুরুত্ব (Importance of 

Bengali as Second language & Santali as Mother-tongue)  

িাাংলায়দ্য়শ সাাঁওতাবল ভাষীয়দ্র র্নয িাাংলা ভাষা একবি প্রধ্ান গুরুত্বপূেয বিতীে ভাষা। বিয়শষত এই ভাষার 

িযিহার োড়া িাাংলায়দ্য়শ সাাঁওতালসহ অনযানয আবদ্িাসী র্নয় াষ্ঠী বহুভাষী পলরলস্থলতর্ত তায়দ্র দদ্নবিন কার্কময 

সম্পাদ্ন করয়ত পায়রনা। ক্ষসবদ্ন বিয়িচনাে মাতৃভাষার পর পরই এিাং ক্ষকাথাও ক্ষকাথাও িযিহাবরক ক্ষেয়ে 

িাাংলায়দ্য়শ িসিাসরত অনয আবদ্িাসীয়দ্র মতই সাাঁওতাবলরা মাতৃভাষার ক্ষচয়েও অবধ্ক প্রাধ্ানয বদ্য়ে থায়ক িাাংলা 

ভাষা ক্ষক। বিয়শষ কয়র িাাংলা ভাষা র্খন িাাংলায়দ্য়শর রাষ্ট্রভাষা ও প্রধ্ান বশো মাধ্যম। তাই দদ্নবিন র্ীিয়নর 

প্রবতয়েয়েই িাাংলায়দ্শীয়দ্র এই ভাষা র্ানা প্রয়োর্ন। তয়ি আবদ্িাসীরা র্খন এই ভাষাবি নানা ক্ষেয়ে প্রয়ো  
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করয়ি, তখন তায়দ্র বনর্স্ব ভাষার (য়র্মন সাাঁওতাবল) সয়ি কখয়নাই িাাংলা ভাষা বমবলয়ে একবি বমশ্র ধ্ারার ভাষা 

প্রয়ো  কখয়না কাময নে। তয়ি ভাষার প্রিাহমানতার বদ্য়ক ক্ষখোল কয়র িলা র্াে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ্য়র 

পাশাপাবশ দু্বি িা তয়তাবধ্ক শবক্তশালীর ভাষার প্রয়োয়  বমশ্রন অিশযম্ভািী। এভায়ি তৃতীে ক্ষকায়না ভাষার সৃবি 

হয়ত পায়র। ক্ষর্মনবি হয়েয়ে সমতয়লর সাদ্বর ভাষার ক্ষেয়ে। একাবধ্ক ভাষার িযিহার থাকাে ক্ষস অঞ্চয়ল বপবর্ন 

ভাষা বহয়সয়ি সাদ্বরর র্ে। ফয়ল একথা িলা র্াে ক্ষর্, ক্ষর্য়হতু সাাঁওতাবল ও িাাংলা উভে ভাষাই এই প্রিাহমানতার 

িাইয়র নে তাই রু্য় র পবরিতযয়নর সায়থ এর িযিহারকারীয়দ্র মাধ্যয়মই এয়ত পবরিতযন আসয়ত পায়র। তয়ি দু্বি 

ভাষার িযিহারকারীরা ভাষা িযিহায়র বনয়র্য়দ্র ময়ধ্য আয়রকিু সয়চতনতা সৃবি করয়ল তা ইবতিাচক হয়ি িয়ল 

আমরা ময়ন কবর।  

অনযবদ্য়ক সাাঁওতাবলয়দ্র প্রথম ভাষা িা মাতৃভাষা হল সাাঁওতাবল ভাষা। মাতৃভাষা মায়ের ভাষা। র্াবতর পবরচােক ও 

স্বত্তার ভাষা। ক্ষকান কারয়ে এই ভাষার বিলুবপ্ত হয়ল এই ভাষার সয়ি সাংবেি সি বকেুরই মৃতুয হে ধ্ীয়র ধ্ীয়র।  

আমরা আয় ই ক্ষর্য়নবে িযিহায়রর ক্ষেে স্বল্পতার কারয়ে িাাংলায়দ্য়শ সমতয়লর অনয অয়নক ভাষার ময়তাই 

সাাঁওতাবল ভাষা তার ঐবতহয হাবরয়ে হালরর্ে প্রফির্ে লদর্ে লদর্ে। বিয়শষত িাঙাবল ও বিয়দ্বশ সাংসৃ্কবতর আগ্রাসন, 

ধ্মযীে প্রভাি, আকাশ সাংসৃ্কবত, র্ীবিকা ও অনযানয বিষোবদ্ এই ভাষাবিয়ক ঝুলকপূণে কয়র তুয়লয়ে সময়ের সায়থ। 

তয়ি ভাষা বহয়সয়ি, র্াবত ত পবরচে-িাহক সাাঁওতাবল ভাষার র্থার্থ মূলযােন হওো প্রয়োর্ন। সাাঁওতালি ভাষা  

ভারতীে উপমহায়দ্য়শর একলি সমৃদ্ধ ও প্রাচীনতম ভাষা বহয়সয়ি পবরবচত। তাই ভাষাবির শুদ্ধতা রোয়থয এ ভাষার 

ভাষীয়দ্র ক্ষর্মন এব য়ে আসয়ত হয়ি, ক্ষতমবন রাষ্ট্র পবরচাবলত প্রবতষ্ঠান ও সাাঁওতাবল সমায়র্র উয়দ্যা ও থাকা 

প্রয়োর্ন। বপতা মাতার উবচত সন্তানয়ক মাতৃভাষা ক্ষশখাে উদু্ভদ্ধ করা। মাতৃভাষা অর্যন এয়দ্য়শ আবদ্িাসী বহয়সয়ি 

তায়দ্র ঐবতহয সাংরেে এিাং একতািদ্ধ হয়ত সাহার্য করয়ি। পাশাপাবশ বিতীে ভাষা অর্যয়নর ক্ষেয়েও এর 

প্রায়োব ক বদ্কগুয়লা বিয়িচনা কয়র সাাঁওতাবল বশশুয়দ্র স্বাভাবিক অর্যনয়কও উৎসাবহত করা প্রয়োর্ন।  
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সুপারিশসমূহ (Recommendations) 
আমাদের প্রাপ্ত গদেষণার ফলাফদলর ভিভিদে সাাঁওোভল ভিশুর মােৃিাষা উন্নয়ন ও ভিেীয় িাষা ভিখদনর জনয বেি 

ভিছু সুপাভরি উপস্থাপন িরা যায়, বযগুদলা োস্তোভয়ে হদল সাাঁওোভল িাষী ভিশুরা, ভেদিষ িদর উিরেদে যারা 

(সাাঁওোলরা) েসোস িদর োদের িাষা ভিখদনর উপযুক্ত পভরদেি সৃভি হদে। সুপাভরিসমূহ ভনদে উপস্থাপন িরা 

হল-   

 

ি) মাতৃভাষাি ব্যব্হাি বৃ্রি  

েেতমান গদেষণার ভেয়য়েস্তু যভেও সাাঁওোভল িাষী  ভিশুদের ভিেীয় িাষা অজতন সম্পভিতে ভছল, ভিন্তু মাঠ পযতাদয় 

িাজ িরদে ভগদয় িাষা অজতদনর দুরি রভন্ন রত্র  েদাা াা।  িহদরর বেদে বেখা বগদছ ভেভিন্ন সামাভজি প্রিাদের 

িারদণ মােৃিাষা অজতন েযহে হদে। ফলে সাাঁওতারে ভাষা ঝুাঁরিপূণত হল। পলেলে  েসলেল্র  সংরিষ্ট িতৃপে 

(দযমন- আন্তজতাভেি মােৃিাষা ইনভিভিউি, েুদ্রনৃদগাষ্ঠীর সাাংসৃ্কভেি বিন্দ্র প্রিৃভে প্রভেষ্ঠান) এি িালে সাাঁওতাে 

সম্প্রদাল।ি মলযয মাতৃভাষাি ব্যব্হাি বৃ্রি উৎসাভহে িরার জনয সুপারিশ উপস্থাপন িিা হলে    

 

া) রিতী। ভাষা রশালন উপাুক্ত পরিলব্শ 

সাাঁওোভল ভিশুদের রিতী। ভাষা রশান ব্া অর্জন মূলে োর প্ররতলব্শ েেলি হলে, ফলে তালত রিেু আঞ্চরেি 

প্রভাব্ েেলি াালে  রব্দযােল। ভাষা প্রল।ালেও সাাঁওতারে রশশু পুলিাপুরি মােৃভাষা রিংব্া আঞ্চরেিতাি প্রভাব্ মুক্ত 

হলত পালি না  ফলে সাাঁওতারে ভাষী রশশুলদি রিতী। ভাষা রশালন উপাুক্ত পরিলব্শ োিা প্রল।ার্ন  অর্তাৎ 

ভিেদির শুদ্ধিাদে োাংলা িাষা েযেহার েেো র্ািদে হদে, ভেেযালদয় োাংলা িাষা ভিভিি আেৃভি, ভেেিত, নািি 

ইেযাভে অনুষ্ঠান আদয়াজন িদর োদে সাাঁওোভল িাষী আভেোসী ভিশুদের অাংিগ্রহণ ভনশ্চে িরদে হদে। োাংলা 

িাষার োস্তে প্রদয়াদগ আভেোসী ভিশুদের ভিেি ও অনযানয ভিোর্তীর সহদযাভগোমূলি আচরণ িরদে হদে 

প্রিৃভে। যাদে িভেষযদে জীেদনর প্রদয়াজদন সােলীল িাদে োরা োাংলা েযেহার িরদে পাদর।  

 

ে) রশান উপিিলে মাতৃভাষাি ব্যব্হাি 
রব্দযােল। রিতী। ভাষা রশালন োসব্ রশান উপিিে ব্যব্হাি িিা হ। েসাালন মাতৃভাষাি ব্যব্হাি োিা র্রুরি  
েিননা অলনি রশশু তাি প্ররতলব্শ েেলি মাতৃভাষা অর্জন িিলেও তাি পূেজাে রশালন রব্দযাে। পাজাল। মাতৃভাষাি 
সাহাায েন।া উরতত  এদে িদর বস দ্রুে বেরেিদের জ্ঞান আয়ি িরদে ভিখদে।   
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ঘ) সরিি উচ্চািে 

ব্াংো ভাষা অর্জন িিলে অেজাৎ রিতী। ভাষা রশোি পি ব্ািয েিন ও উচ্চািলে সাাঁওতারে ভাষাি প্রাযােয েদাা 

াা।  াা সংলশাযন িিা দিিাি  ভিেীয় িাষা অজতদন বযদহেু ভেেযালয় গুরুত্বপূণত িূভমিা পালন িদর োই 

ভিেিদি ভিেীয় িাষা েযেহাদর সদচেন হদে হদে।  

 

ঙ) ব্াংো-সাাঁওতারে অরভযান প্রে।ন রশশুলদি র্নয 

ভাষাি েব্াযেমযতা সহর্ িিাি র্নয রশশু উপলাােী সংরেপ্ত ব্যব্হারিি ব্াংো- সাাঁওতারে শব্দপরি প্রেীত হও।া 

প্রল।ার্ন  এলত রত্র  সংলাার্ন িিা োলত পালি  এযিলনি অরভযান েেরেিলে রশেিও ব্যব্হাি িিলত পালিন     

 

ত) পাহালে ব্সব্াসিত সাাঁওতােলদি ভাষােত অব্স্থা র্ানা  

আমিা পাব্জতয তট্টগ্রাম অঞ্চলে রশশুলদি রিতী। ভাষা র্রনত প্ররতব্ন্ধিতা েদালত পাই  রব্লশষত মাতৃভাষাি 

িািলে রব্দযাে। েেলি ঝলি পোি েে্র রিলত  তলব্ সমতলে ব্াসস্থান ও অনযানয প্ররতলব্লশি িািলে রিতী। 

ভাষাি েেল্র  েতমন েিালনা প্ররতব্ন্ধিতা েদাা াা। না  সাাঁওতােলদি েিউ েিউ পাব্জতয তট্টগ্রাম ও বৃ্হত্তি 

রসলেলি ব্সব্াস িলি েসাালন তালদি রিতী। ভাষা অর্জলনি অব্স্থা র্ানা প্রল।ার্ন  

 

ে) মারি রমরি।াি ব্যব্হাি িিা  

প্রেম ও রিতী। ভাষাি উপলাারেতা অনুযাব্ন িলি েেরেিলে মারি-রমরি।া ব্যব্হাি িিা প্রল।ার্ন  এোো ফ্লাস 

িািজ, তািজ ইতযারদি মাযযলম দুরি ভাষালতই রশশুি দেতা ততরি িিা সম্ভব্    

 

র্) মাতৃভাষারভরত্তি পািযপুস্তি প্রে।ন 

২০১৭ সালে ব্াংোলদলশ পাাঁতরি আরদব্াসী ব্া েুদ্রনৃলোষ্ঠীি ভাষাি পািযপুস্তি প্রেীত হল।লে সিিারিভালব্  রেরপ 

ব্যব্স্থাি িন্দ্ব োিাি িািলে প্রেম পাজাল। তারেিা। অন্তভুজক্ত োিাি পিও সাাঁওতারে ভাষা। প্রাি-প্রােরমি 

পািযপুস্তি প্রিাশ িিা াা।রন  তলব্ ব্াস্তব্তা রব্লব্তনা। সাাঁওতারে ভাষাি র্নয পাজাপ্ত প্ররশেে প্রাপ্ত রশেি 

রনল।াে ও মাতৃভাষা রভরত্তি পািযপুস্তি প্রেীত হও।া র্রুিী   

 
ঝ) রেরপ গ্রহলনি রসিান্ত  
সাাঁওতােলদি এিাংশ েিামান রেরপ অনয অংশ ব্াংো রেরপি সমেজন িলিন  এলেল্র  ব্াস্তব্মুাী রসিান্ত রনল। 
সাাঁওতারে ভাষাি র্নয োলিালনা এিরি রেরপ গ্রহে িিা ব্াঞ্চনী।   
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ঞ)  রশশুি অরর্জত দেতা াাতাই িিা 

রিতী। ভাষা অর্জলন সাাঁওতারে ভাষী এিরি রশশু িতিা দেতা অর্জন িলিলে তা েেরেিলে রশেি াাতাই িলি 

তাি রশালন াত্ন রনলত পালিন   

 

ি) সম্প্রদা। সমতা  

এিরি সাাঁওতারে রশশু প্রিৃরতেতভালব্ই অলনি সম। রিতী। ভাষা অর্জন িিলত পালি, আব্াি নাও পালি  

েসলেল্র  রব্দযাে। রিংব্া অনয েিালনা সামারর্ি প্ররতষ্ঠালন রশেি ব্া ব্যরক্তলি সাাঁওতারে রশশুি ভারষি দেতা 

অর্জলন অনয সম্প্রদাল।ি রশশুি মতই সমান গুরুত্ব রদলত হলব্      

 

ি) অব্াঙারে রশেলিি প্ররশেলেি ব্যব্স্থা িিা 

সাাঁওতারে ভারষ রশশুি রব্দযােল। ারদ েিালনা অব্াঙােী রশেি োলি তলব্ তালি মাতৃভাষা ও রিতী। ভাষা রহলসলব্ 

ব্াংো ভাষা সম্পরিজত প্ররশেলেি ব্যব্স্থা িিলত হলব্   
 

ি) সামারর্ি সহলাারেতা 

ভাষা অর্জলনি সহা।ি পরিলব্শ ততরি িিাি মাযযলম রিতী। ভাষা অর্জলন সাাঁওতারে রশশুি সামারর্ি সহলাারেতা 

রনরিত িিলত হলব্   
 

ঢ) পারিব্ারিি ততজা 

মাতৃভাষা ততজা যলি িাাািা প্রলতযি র্নলোষ্ঠীি র্নয র্রুরি  তাই পারিব্ারিি ভালব্ সাাঁওতারে ভাষাি সামরগ্রি 

রব্পন্নতা েিিালত পরিব্ালিি অরভভাব্িলদি উরতত রশশুলদি মলযয মাতৃভাষাি ব্যব্হাি অব্যহত িাাা  পাশাপারশ 

রিতী।ভাষা রহলসলব্ ব্াংো ভাষািও সরিি ব্যব্হালি তালদি ো।াে িাালত হলব্     
 

র্) ভাষানীরত প্রন।ন  

ব্াংোলদলশি আরদব্াসী ভাষাগুলোি অব্স্থা পাজলব্েে িলি ভারষি রব্পন্নতা েিালয র্াতী। পাজাল। সাব্জর্নীন 

ভাষানীরত প্রে।ন িিা প্রল।ার্ন   
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সম্ভােয গদেষণা বেেসমূহ (Further Research Suggestion) 
 

ি) ব্াংো-সাাঁওতারে শলব্দি রমেে, এি প্রভাব্, আরব্িৃত সাাঁওতারে রূপ রনল। শব্দভান্ডািেত সমীো পরিতােনা 

িিা োলত পালি   

া) গ্রামীে ও শহলিি সাাঁওতাে ভাষীলদি ভাষা। ব্াংো ভাষাি প্রভাব্ এই ভিদরানাদম এিভি তুেনামূেি 

আলোতনারভরত্তি গবেষণা হদে পাদর।    

ে) সাাঁওতারে ভাষাি উপভারষি তব্রত্র  ভনণতদয় ব্াংোলদলশি রব্রভন্ন অঞ্চলে ব্সব্াসিত সাাঁওতারে ভাষীলদি ভাষাি 

উপভারষি তব্রত্র য িল।লে রিনা তা াাতাই িিা বযদে পাদর   

ঘ) ভািত ও ব্াংোলদলশ সাাঁওতারে ভারষলদি মলযয রিতী। ভাষাি েযব্হালিি যিন ও হাি রনল। এিরি তুেনামূেি 

সমার্ভাষাতারিি েলব্ষো হলত পালি   

ঙ) সাাঁওতারে ভাষী রশশুলদি ভাষােত সমসযা রনরূপলনি েলেয এিরি েলব্ষো পরিতারেত হলত পালি   

ত) মাতৃভাষা। রশোি উপলাারেতা ও াাপ াাও।ালনাি প্রব্েতা সম্পরিজত এিরি মূেযা।েরভরত্তি েলব্ষো হলত 

পালি   

ে)  ব্তজমান েলব্ষোি মত এিই যিলেি েলব্ষো আলিা বৃ্হৎ র্নলোষ্ঠী অন্তভুজক্ত িলি, বৃ্হৎ পরিসলি পরিতারেত 

হলত পালি   

র্)   ব্তজমান েলব্ষো। ব্রেজত সমসযা েমািালব্ো। িিেী। রি েস সম্পরিজত রনলদজশনামূেি েলব্ষো হলত  পালি    

এ) ব্াংোলদলশি আরদব্াসীলদি রিতী। ভাষা রশোি প্রল।ার্নী।তা ও গুরুত্ব রনেজল।ি র্নয এিরি েলব্ষো হলত 

পালি  

ত) ব্াংো ভাষা রশো। আরদব্াসীলদি রি রি সমসযা হলত পালি ? তা রনরূপলেি েলেয এিরি েলব্ষো পরিতােনা 

িিা োলত পালি    

ে) ব্াংোলদলশ মুন্ডা উপলোল্র ি ভাষা (সাাঁওতারে, মুন্ডা, মাহলে, েিাে ইতযারদ) এিরি তুেনামূেি 

সমার্ভাষাতারিি পাজালোতনা সম্পন্ন িিা োলত পালি  
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উপসাংহার (Conclusion) 
 

ব্াংোলদলশ েুদ্রনৃদগাষ্ঠী ো আরদব্াসীদের আর্ত-সামাভজি উন্ন।লনি রব্ষ।রি ব্াংোলদশ সিিাি রিংব্া সুশীে সমার্ 

িতৃজি ব্িাব্িই গুরুত্ব েপল। আসলে  অনযানয সংরিষ্ট রব্ষল।ি সালে আরদব্াসীদের ভিোর প্রসার ও উন্ন।লন 

ভাষাি রদিরিও এলসলে  ফলে সিিাি এ সংক্রান্ত েব্শ রিেু রব্ষল। উলদযােী হল।লে  াাি এিরি আভেোসীদের 

মাতৃভাষা। প্রাি-প্রােরমি রশো প্রতেন   

আমালদি েেতমান েলব্ষোি ভিদরানাম ‘সাাঁওতারে ভাষী ভিশুদের রিতী। ভাষা অর্জন: সমাজিাষাোভিি 

পযতাদলাচনা’  ফদল সাাঁওোভল িাষী ভিশুদের ভিেীয় িাষা অজতদনর বেদে বয সে সমাজিাষাোভিি প্রপঞ্চ সভিয় 

আমরা ো েেতমান অভিসন্দদিত আদলাচনা িদরভছ। েসলেল্র  রিতী। ভাষা অর্জন সম্পরিজত গুরুত্বপূেজ তিসমূহ 

োমন এাালন আলোরতত হল।লে, েতমরন র্নলোষ্ঠী রহলসলব্ সাাঁওতাে ও ভাষা রহলসলব্ মাতৃভাষা সাাঁওতারের উৎস 

অনুসন্ধালনও আমিা ব্যপীত হল।রে  রব্লশষত সাাঁওতাে র্ারত ও তালদি ভাষা ো ভািতব্লষজ ব্সব্াসিািী প্রাতীন 

নৃলোষ্ঠী আরদ-অস্ট্রাে র্ারত ও অরস্ট্রি ভাষাি রব্ব্রতজত রূপ তা রনেজল। রব্রভন্ন তি-উপালত্তি সরন্নলব্শ িিা হল।লে 

এই অরভসন্দলভজ  আমিা মলন িরি এিরি র্ারতি রিতী। ভাষা অর্জলনি েেল্র  েস র্ারতি উৎস, ভাষা ও 

সংসৃ্করতিও রব্লশষ প্রভাব্ িল।লে  এই প্রাসরিিতা েেলিই মূেত ব্তজমান অরভসন্দলভজ আলোতনা সংাুক্ত হল।লে   

এোোও এখাদন প্রশ্নপল্র ি সাহালায মাঠ পযতাদয় উপাি সাংগ্রহ বর্দি শুরু িদর ভমে গদেষণা পদ্ধভের ভনয়মোভিি 

প্রল।ালে উপাত্ত রব্লিষে িিা হল।লে  সমাজিাষাোভিি আদলাচনায় আমরা বেদখভছ সাাঁওতারে সমালর্ রশশুলদি 

মলযয রিভারষিতা ও ব্হুভারষিতা উভ।ই রদয়দছ। ারদও আমরা শহি েিরিি সাাঁওতারে রশশুলদি মলযয এিরি 

রনভেতষ্ট ব্।স পাজন্ত মাতৃভাষা। অদেতা েদালত েপল।রে  মাতৃভাষা। পাশাপারশ রিতী। ভাষা অর্জলনি েেল্র  

সাাঁওতারে সমালর্ বু্রেসিে, সামারর্ি েেরে, মলনাভাব্, যমজ, ব্।স ও রেি ইতযারদ েেল্র  সমার্ভাষাতারিি 

প্রপঞ্চসমূহ িীভালব্ সরক্র। তা পিীেলেি মাযযলম এই অভিসন্দদিত উপস্থারপত হল।লে  সাাঁওতারে রশশুলদি রিতী। 

ভাষা ব্াংো ব্যব্হালি স্বিী।তা রতরিত িিলত আমিা তালদি ব্যব্হৃত ব্াংো ভাষাি এিরি সাংভেপ্ত িািালমােত 

ভাষাতারিি রব্লিষে িলিরে  েসখাদন ভাষা ব্যব্হালি সাাঁওতারে রশশুলদি ধ্বরন, রূপ ও ব্ািযতিী। আলোতনা। 

প্ররমত ব্াংো ভাষাি সালে তালদি ব্যব্হৃত ব্াংো ভাষাি পােজিযগুলো দৃশযমান হল।লে   েলব্ষোি ফোফে রহলসলব্ 

আমিা সাাঁওতারে রশশুলদি মলযয ভারষি প্ররতব্ন্ধিতা, মাতৃভাষা। প্রাি-প্রােরমি রশো তােুি ব্াস্তব্তা, রিতী। ভাষা 

অর্জলন রশশুি পারিপারবজিতা, ভাষা সলততনতাি অভাব্, সাাঁওতারে রশশুলদি তদনরন্দন র্ীব্লন রিতী। ভাষাি 

প্রাল।ারেি গুরুত্ব, রশশুি অব্স্থানরভরত্তি ভাষা অর্জলনি সেমতা ও ব্।লসি ভূরমিা প্রভৃরত প্রাসরিি রব্ষ। সম্পলিজ 

অব্েত হল।রে  াা রিতী। ভাষা অর্জলনি েেল্র  েমৌরেি রব্ষ। রহলসলব্ রব্লব্রতত হ।  স্বাভারব্িভালব্ই সাাঁওতারে 



103 

 

ভাষী রশশুলদি রিতী। ভাষা ব্াংো অর্জলনও এই েমৌরেি রব্ষ।গুলোলত তব্রত্র য েদাা েেলে  াা এই েলব্ষোি 

সপ্তম অযযাল। আলোতনা িিা হল।লে   

 

প্ররতরি েলব্ষোি শুরুলতই এিরি অনুমান ব্া Assumsion গ্রহে িিা হ।  আমালদি েলব্ষোরিও এি ব্যরতিম 

ন।  তলব্ মাি পাজা। েেলি প্রাপ্ত উপাত্ত ও পাজলব্েে-তেযারদি সালে আমালদি অনুমানরি াুব্ এিিা সাদৃশযপূেজ 

ন।  আমালদি পূব্জানুমান রেে ো সাাঁওতারে রশশুিা রিতী। ভাষা রশালত ব্াযাগ্রস্থ হ।, োমনরি পাব্জতয অঞ্চলেি 

আরদব্াসী রশশুিা ব্াযাগ্রস্থ হ।  রিন্তু সমতলেি আরদব্াসী সংাযা বৃ্হৎ হলেও সাাঁওতারে ভাষা এিরি সাাঁওতাে 

প্রর্লেি র্নয রব্পন্ন প্রা।  েিননা, শহলি ব্সব্াসিত আরদব্াসী সাাঁওতাে র্নলোষ্ঠী েব্রশিভােই অযজ-ভাষী ব্া 

Semi-Speaker এব্ং তালদি মলযয মাতৃভাষা ব্যব্হাি সম্পলিজ েতমন েিালনা সলততনতা েনই  াা এিরি ভাষাি 

অরস্বত্বলি শংিাি মলযয েফলে েদ।  এই গদেষণায় রিতী।ভাষা অর্জলন তালদি সামারর্ি সমসযাগুলো 

রতিতিিলেি পাশাপারশ ব্াংোলদলশ উত্তিব্লিি সাাঁওতাে র্নলোষ্ঠীি আাংভিি ভাষােত রব্পন্নতাি রদিভি স্পষ্ট 

হল। ফুলি উলিলে  সমাজিাষাোভিি ভেচাদর বেখা যায়, এিরদলি োমন সাাঁওতােলদি ভাষা। তালদি যমজান্তলিি 

প্রভাব্ রব্স্তাি িলিলে েতমরন অরশো, অভাব্ এি সিাসরি প্রভাব্ পলেলে তালদি ভাষা ও সংসৃ্করতলত  এছাড়া 

গদেষণা ফলাফদল আদরা বেখা যায় সাাঁওোভলদের ভিেীয় িাষা অজতদন প্রভেেন্ধিো রদয়দছ এোং িহর ও গ্রাদমর 

সাাঁওোভল ভিশুদের ভিেীয় িাষা েযেহাদরও পার্তিয ভেেযমান। োরা ভনদজদের িাষা ভেষদয় বযমন সদচেন নয় 

বেমভন ভিেীয় িাষা োাংলা বিখার বেদেও োদের মােৃিাষার প্রিাে স্পি। অল্প েয়দস োরা বযমন োাংলা িাষা 

অজতদন সেম হয়, বেমভন মােৃিাষার সদেও েূরত্ব তেভর হয়। এমনভি শুদ্ধিাদে ভিেীয় িাষা অজতদনও োদের 

অনাগ্রহ লেয িরা বগদছ।   

সাাঁওতারে ভাষা ব্াংোলদলশি আরদব্াসী ভাষাগুলোি মলযয ভাষীি রদি রদল। রিতী। বৃ্হত্তম ভাষা  পাশাপারশ এিাও 

স্মিে িাাা উরতত ো, ভািতব্লষজি এিরি প্রাতীন ভাষাও  ফলে স্বর্ারতত্ব ও সাংসৃ্করতি রদি েেলি এই ভাষাি 

োমন ঐরতহয িল।লে েতমরন ব্াংোলদলশি ব্াস্তব্তা। রিতী। ভাষা রহলসলব্ ব্াংো ভাষাি ব্যব্হারিি গুরুত্বও 

িল।লে  ব্াংো ভাষা সাাঁওতারে ভাষীলদি রশো ও োাোলাােি প্রযান মাযযম  ফলে ব্াংোলদলশি সমতলেি রপরেল। 

পো র্নলোষ্ঠী সাাঁওতােলদি সামারর্ি অগ্রেরতি পরিমাপি রহলসলব্ আমিা সাাঁওতারে ভাষী রশশুলদি রিতী। ভাষা 

অর্জলনি সেমতালি এিরি সূতি রহলসলব্ রতরিত িিলত পারি  োই েযভক্ত ও রাষ্ট্রীয় উদেযাদগ সাাঁওতারে ভাষী 

রশশুলি মাতৃভাষা ব্যব্হালি উৎসারহত িিাি পাশাপারশ রিতী। ভাষা রহলসলব্ ব্াংো ভাষা অর্জন এব্ং এি সরিি ও 

সাব্েীে ব্যব্হাি িিাি উপাুক্ত পরিলব্শ রনরিত িিলত হলব্ ব্াংোলদলশ সাাঁওতারে র্নলোষ্ঠীি আেজ-সামারর্ি 

অগ্রেরতি িো েভলব্ই     
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গ্রন্থপঞ্জি 

 

১. আলী, ঞ্জিনাত ইমঞ্জতয়াি। (২০০১)। ধ্বঞ্জনঞ্জিজ্ঞাননর ভূঞ্জমকা। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।   

২. আলী, এম. হার্ান। (২০১৩)। র্ামাঞ্জিক গনিষণা ও পঞ্জরর্ংখ্যান। ঢাকা: অনু প্রকাশনী।  

৩. আঞ্জদিার্ী ও ট্রাইিাল িননগাষ্ঠী কননভনশন, ১৯৫৭ (নং-১০৭) ও আঞ্জদিার্ী ও ট্রাইিাল িননগাষ্ঠী কননভনশন, 

১৯৮৯ (নং-১৬৯)। (২০১২)। ঢাকা: অন্তিসাঞ্জতক শ্রম র্ংস্থা। 

৪. ইর্লাম) লমাি শঞ্জর ুল ,২০১৫(। িাংলা ঞ্জলঞ্জপ।  Retrieved from http://bn.banglapedia.org 

৫. উঞ্জিন, লহলাল আহনমদ । (২০১৫)। ইঞ্জতহার্। Retrieved from http://bn.banglapedia.org 

৬. কামাল, লমর্িাহ র্ম্পাঞ্জদত। (২০১৫)। িাংলানদনশর আঞ্জদিার্ী িীিনর্ংগ্রাম ও মানিাঞ্জিকার। ঢাকা: উৎর্ 

প্রকাশন ও আঞ্জদিার্ী ঞ্জিষয়ক িাতীয় লকায়াঞ্জলশন। 

৭. কামাল ও অনযানয (র্ম্পা.)। (২০১০)। িাংলানদনশর আঞ্জদিার্ী এথননাগ্রাঞ্জ য় গনিষণা। ঢাকা: উৎর্ প্রকাশন। 

৮. কামাল ও অনযানয (র্ম্পা.)। (২০০৭)। আঞ্জদিার্ী িননগাষ্ঠী। ঢাকা: িাংলানদশ এঞ্জশয়াঞ্জিক লর্ার্াইঞ্জি। 

৯. খ্ান, আলী আকির ও লদ, তপন কুমার। (২০০৮) িাংলানদনশর কনয়কঞ্জি িননগাষ্ঠী। ঢাকা: কথন প্রকাশন।  

১০. ল াষ, রু্নিাি। (২০০০)। ভারনতর আঞ্জদিার্ী। কলকাতা: নযাশনাল িুক এনিঞ্জি প্রাইনভি ঞ্জলঞ্জমনিড।  

১১. ল ৌিুরী, আিদুল মঞ্জমন। (২০১৪)। িঙ্গ। Retrieved from http://bn.banglapedia.org 

১২. তানহর, লমা আিু, (২০০৮)। র্ামাঞ্জিক গনিষণা পদ্ধঞ্জত।  ঢাকা: অনু প্রকাশনী।   

১৩. নাথ, মৃণাল। (১৯৯৯)। ভাষা ও র্মাি। কলকাতা: নয়া উনদযাগ। 

১৪. প্রা ীন িাংলার িনপদ। (২০১৪)। Retrieved from https://www.teachers.gov.bd/content/ 

১৫. মিুমদার, রনমশ ন্দ্র। (২০১২, ১৯৪৫)। িাংলানদনশর ইঞ্জতহার্ প্রা ীন যুগ। কঞ্জলকাতা: লিনানরল ঞ্জপ্রন্টার্স য়যান্ড 

পািঞ্জলশার্স প্রাইনভি ঞ্জলঞ্জমনিড। 

১৬. মুরমু, ঞ্জমথুঞ্জশলাক। (২০০৯)। আঞ্জদিার্ী অনেষণ। ঢাকা: নওনরাি ঞ্জকতাঞ্জিস্থান।  

১৭. মুর্া, মনরু্র। (২০০০)। প্রানয়াঞ্জগক ভাষাতনের রূপনরখ্া। ঢাকা: ললাি লাইনব্ররী (প্রা:) ঞ্জলঞ্জমনিড। 

১৮. লমারনশদ, আিুল কালাম মনিুর। ( ১৯৮৫)। আিুঞ্জনক ভাষাতে। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।  

১৯. রহমান, এম এর্ এ আতীকুর। (২০০৫)। র্মাি গনিষণা পদ্ধঞ্জত। ঢাকা: ঞ্জনউ এি পািঞ্জলনকশি। 

২০. রঞ্জহম, মুহাম্মদ আিদুর ও অনযানয। (১৯৭৭)। িাংলানদনশর ইঞ্জতহার্। ঢাকা: নওনরাি ঞ্জকতাঞ্জিস্তান। 
 

২১. রায়, রু্প্রকাশ। (২০০৮)। র্াাঁওতাল ঞ্জিনরাহ। কলকাতা: র যাঞ্জডকযাল ইনরেশন। 

http://bn.banglapedia.org/
http://bn.banglapedia.org/
https://www.teachers.gov.bd/content/
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২২. শ’ রানমশ্বর। (২০০৪)। র্ািারণ ভাষাঞ্জিজ্ঞান ও িাংলা ভাষা। কলকাতা: পুস্তক ঞ্জিপঞ্জণ।  

২৩. র্রকার, পঞ্জিত্র এিং হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০১৫) িাংলা ভাষা।    mvrt veve rteRbn.banglapedia.org 

২৪. র্াত্তার  ,আিদুর্। )১৯৬৬(। আরণয িনপনদ। ঢাকা: নওনরাি ঞ্জকতাঞ্জিস্থান। 

২৫. ঞ্জর্কদার  ,লর্ৌরভ। )২০০২(। ভাষাঞ্জিজ্ঞাননর ভূঞ্জমকা ও িাংলা ভাষা। ঢাকা  :অননযা । 

২৬. ঞ্জর্কদার ,লর্ৌরভ।  ) ২০১১(। িাংলানদনশর আঞ্জদিার্ী ভাষা।ঢাকা :িাংলা একানডমী।  

২৭. ঞ্জর্কদার ,লর্ৌরভ।  ) ২০০৫(। র্াাঁওতাঞ্জল ও ওাঁরাও ভাষার শব্দািঞ্জল ও ভাষা ঞ্জশক্ষা। ঢাকা: অক্স াম ঞ্জিঞ্জি।  

২৮. ঞ্জর্কদার, লর্ৌরভ (র্ম্পা)। (২০০৫)। হুল। িাতীয় উদযাপন কঞ্জমঞ্জি।   

২৯. ঞ্জর্কদার, লর্ৌরভ ও পঞ্জল, নাঞ্জর্মা। (২০১৬)। িাংলানদনশর ভাষা ও ঞ্জলঞ্জপ। ঢাকা: অননযা।  

৩০. রু্র, অতুল। (১৯৯২)। িাঙাঞ্জল িীিনন নৃতাঞ্জত্তকরূপ। কলকাতা: লিস্ট িুকর্।    

৩১. হক, মহাম্মদ দানীউল। (২০০৭)। ভাষা আয়ত্তকরণ ও ঞ্জশখ্ন প্রাথঞ্জমক িারণা। ঢাকা: িাংলা একানডমী। 

৩২. হক, মহাম্মদ দানীউল । (১৯৯৩)। ভাষার কথা: ভাষাঞ্জিজ্ঞান। ঢাকা: কঞ্জরম িুক কনপসানরশন।  

৩৩. হার্ান, রাঞ্জগি। (২০১৫)। গনিষণায় হানতখ্ঞ্জি। ঢাকা:  আদশস।  

৩৪. লহম্বমস ,ঞ্জহলাঞ্জরয়ার্  ) র্ম্পা(.। ২০০৮। লতরাঙ । িয়পুরহাি :মহান র্ান্তাল হুল ১৫৩ তম িরূ্ষ্সঞ্জতস ঞ্জদির্ উদযাপন 

কঞ্জমঞ্জি ২০০৮।  

৩৫. হাাঁর্দা ,গাব্রীনয়ল।  ) ২০০৯(। র্ান্তাল র্মাি ও রীঞ্জতনীঞ্জত। রািশাহী: আঞ্জদিার্ী ঞ্জিকাশ লকন্দ্র।  

৩৬. হাাঁর্দা ,গাব্রীনয়ল।  ) ২০০৯(। র্ংঞ্জক্ষপ্ত র্ান্তালী অঞ্জভিান। রািশাহী: িযঞ্জিগত প্রকাশনা।    

৩৭. হুমায়ুন, রািীি (২০০১)। র্মািভাষাঞ্জিজ্ঞান । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।     
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পরিরিষ্ট ১ 

 

গবেষণা প্রশ্নমালা 

সাাঁওতারল রিশুবেি রিতীয় ভাষা অর্জন: সমার্ ভাষাতারিক পর্জাবলাচনা 
এমরিল গবেষণা অরভসন্দভজ, 

 ভাষারেজ্ঞান রেভাগ, ঢাকা রেশ্বরেেযালয় 
 

ভাগ ১ 
প্রশ্ন: রপতা মাতাি র্নয 

 

 

তথ্যোতাি নাম  েয়স  
র্ারত  ধমজ  
রলঙ্গ  তথ্য গ্রহবনি তারিখ  
গ্রাম  থ্ানা  
উপবর্লা  পপিা  

 

 

১। আপনাি সন্তান কতর্ন? তাবেি েয়স কত? 

উ:  

২। পস/ তািা রক মাতৃভাষায় পািেিজী? 

উ:  

৩। রেেযালবয় র্াোি পূবেজ রক পস অনয ভাষা রিবখবে? রিবখ থ্াকবল পকান ভাষা? 

উ:  

৪। রকভাবে রিবখবে? 



উ:  

৫। পস পকন অনয ভাষা পিবখ- এরেষবয় আপনাি মতামত কী? 

উ:  

৬। মাতৃভাষা েযতীত অনয আবিকরি ভাষা পিখায় আপরন রক সন্তুষ্ট? 

উ:  

৭। আপনাি সন্তান কথ্া েলবল রক েুরি ভাষাি িব্দ ো োবকয রমশ্রণ হয়? (বসবেবে পকান ভাষাি িব্দ পেরি 

েযেহৃত হয়?) 

উ:  

৮।  প্রাথ্রমক অেস্থায় আপনাি রিশুিা পকান ধিবনি িব্দ পেরি েবল?( মাতৃভাষা / অনযভাষাি রকেু িব্দ নমুনা 

রেন)  

উ:  

৯। কত েেি েয়বস পস অনয ভাষায় (োাংলা ো অনয) পুবিাপুরি পর্াগাবর্াগ কিবত পাবি (আনুমারনক)? 

উ:  

১০।আপরন রক চান আপনাি রিশু রিতীয় আবিকরি ভাষা রিখুক? 

উ:  

১১। চাইবল পকন চান?  

উ:  

১২। আপনাি সন্তান রিতীয় ভাষা রকভাবে পিবখ? রিখবনি প্রধান উৎস কী কী?   

 

 

 

 



ভাগ ২ 
প্রশ্ন: রিশুি র্নয (েয়স অনুসাবি প্রবর্ার্য) 

 

 

তথ্যোতাি নাম  েয়স  
র্ারত  ধমজ  
রলঙ্গ  তথ্য গ্রহবনি তারিখ  
গ্রাম  থ্ানা  
উপবর্লা  পপিা  

 

১। তুরম রক মাতৃভাষা োড়া অনয পকাবনা ভাষা র্াবনা? র্ানবল তা পকান ভাষা?  

উ:  

২। পকান ভাষারি পতামাি কাবে সহর্? র্ানবল পকান ভাষা?  

উ:  

৩। তুরম এই ভাষা (রিতীয়রি) কীভাবে রিখবল?  

উ:  

৪। রেেযালবয় রিেবকিা পকান ভাষায় পড়াবল পতামাি েুঝবত সুরেধা হয়? 

উ:  

৫। তুরম রক রিেবকি সে কথ্া েুঝবত পাি?  

উ:  

৬। না পািবল পকন? 

উ:  

 

 



 

৭। ধ্বরনি মাধযবম রচহ্নায়ন 

ক্রম ধ্বরন সাাঁওতারল িব্দ োাংলা িব্দ  অরর্জত েেতা 
১ m    
     
২ n    
     
৩ b    
     
৪ d    
     
৫ w    
     
৬ f    
     
৭ s    
     

 

 

৮। িব্দ সাংগ্রবহি মাধযবম অেি রেনযাস 

অেি সাংগঠন িবব্দি উোহিণ অরর্জত েেতা 
cv   
cvc   
cvcvcv   
vccv   

 

 

 



৯। োকয েযেহাি 

ধিণ সাাঁওতারল োাংলা অথ্জ 
একিব্দ  র্া 
েুইিব্দ  আরম র্াই 
রতন িব্দ  পস োরড় র্ায় 
রমশ্র  সীতা োরড় রগবয় ভাত খায় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভাগ ৩ 
প্রশ্ন: রিেবকি র্নয 

 

তথ্যোতাি নাম  েয়স  
র্ারত  ধমজ  
রলঙ্গ  তথ্য গ্রহবনি তারিখ  
গ্রাম  থ্ানা  
উপবর্লা  পপিা  

 

১। আপনাি রেেযালবয় রক একারধক সম্প্রোবয়ি ভাষী রিশু িবয়বে? 

উ:  

২। আপনাি রেেযালবয় সাাঁওতারল রিশুবেি রিতীয় ভাষা (োাংলা ো অনয) রিোোবন পকান পদ্ধরত অনুসিণ কিা 

হয়?  

উ:  

৩। পদ্ধরত না থ্াকবল আপরন কীভাবে রিশুবক রিতীয় ভাষা রিখবত সাহার্য কবিন? 

উ:  

৪। কী কািবণ রিশুবেি রিতীয় ভাষা পিখা প্রবয়ার্ন েবল আপরন মবন কবিন? 

উ:  

৫। কী কী উপাবয় তাবেি রিতীয় ভাষা রিখবন উন্নরত কিা র্ায়? 

উ:  

৬। প্রাথ্রমক অেস্থায় কী ধিবনি ভাষা েযেহাি (অথ্জাৎ কীভাবে তািা অনয ভাষীি সাবথ্ সাংবর্াগ স্থাপন কবি) 

তাবেি মবধয পরিলরেত হয়? 

উ:  

৭। রেেযালবয় অনয ভাষী (রেবিষ কবি োাংলা ভাষী) রিশুি এবেবে প্ররতরক্রয়া পকমন? সহবর্ারগতামূলক? 



উ:  

৮। সাাঁওতারল রিশুি রিতীয় ভাষা উচ্চািবণ রক মাতৃভাষাি প্রভাে পরিলরেত হয়? 

উ:  

৯। আপনাি র্ানা মবত কী ধিবণি প্রভাে পেখা র্ায়? 

উ:  

১০। সাাঁওতারল রিশুবেি মবধয রিতীয় ভাষা পিখাি আগ্রহ পকমন? তািা রক অস্বরিবোধ ো অরনহা প্রকাি কবি? 

উ:  

১১। রিতীয় ভাষায় কাল রনবেজবি তািা রক সােলীল? 

উ:  

১২। সামারর্ক পকাবনা প্রভােক ো কািণ কী সাাঁওতারল রিশুি রিতীয় ভাষা অর্জনবক প্রভারেত কিবত পাবি? 

উ:  

 



 

সাাঁওতালি ভাষার শব্দ-তালিকা 
 
 
 

ক্রম সাাঁওতালি শব্দ (IPA) বাাংিা অর্থ সক্ষমতা 
১ muc লপাঁপড়া  
২ lac পপট  
৩ hende কালিা  
৪ nana ফুপু  
৫ maraŋgo মাসী  
৬ kayra কিা  
৭ mopay সুন্দর  
৮ gaihɔpɔn বাছুর  
৯ gid̪ra লশশু  
১০ rama নখ  
১১ kicriɟ কাপড়  
১২ ñakic লিরুনী  
১৩ kuɽi পমলে  
১৪ daŋɽa গরু  
১৫ k̃ahu কাক  
১৬ p̃uʃi লবড়াি  
১৭ sadɔm প াড়া  
১৮ ʃeʈ̪a কুকুর  
১৯ bili লিম  
২০ maɽaŋ d̪ad̪a বড় ভাই  
২১ gede হাাঁস  
২২ mucaʈ̪ʔ পশষ  
২৩ seŋɡel আগুন  
২৪ d̪ɔho রাখা  
২৫ luʈ̪ur কান  
২৬ meʈ̪ʔ পিাখ  
২৭ əpum লপতা  
২৮ ruua জ্বর  



 

সাাঁওতালি ভাষার শব্দ-তালিকা 
 
 
 

২৯ k̃atup আঙু্গি  
৩০ ɟo ফি  
৩১ phata পা  
৩২ bakadulu ফলরাং  
৩৩ haɽam ba দাদা  
৩৪ gɔɽɔm buɽi দাদী  
৩৫ gɔɽɔm gid̪ra নালত  
৩৬ chɔɽan িালব  
৩৭ cercetec টকলটলক  
৩৮ luti প াাঁট  
৩৯ bhidi পভড়া  
৪০ gunthi হাটু  
৪১ hɔtʔ গিা  
৪২ cand̪u িাাঁদ  
৪৩ haʃa মালট  
৪৪ hɔɽ মানুষ  
৪৫ ɟil মাাংস  
৪৬ ʃikɽic মশা  
৪৭ gogo মা  
৪৮ ʈ̪arin  াড়  
৪৯ mu নাক  
৫০ pukhri পুকুর  
৫১ d̃ata দাাঁত  
৫২ ɟɔnʔ ঝাড়ু  
৫৩ iɔ̃ʔ আলম  
৫৪ abu আমরা  
৫৫ ɟanoyar পশু  
৫৬ d̪aʔ পালন  

 



পরিরিষ্ট -২ 

 

 

রিত্র: ভািতবর্ষেি ভাষাসমূহ (সূত্র: সুনীরতকুমাি ির্টাপাধ্যায়) 
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