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বাাংলা শব্দভাণ্ডার : 

ভাষার সম্মান ননভভর করর তার প্রকাশক্ষমতার উপরর। যে ভাষা েত নিনিত্র ভাি 

ও িস্তু এিং েত গভীর অনুভূনত প্রকাশ কররত সক্ষম যস ভাষা তত উন্নত। ভাষার 

এই প্রকাশক্ষমতার মূল আধার হরলা ভাষার শব্দসম্পদ। এটি নতনভারি সমৃদ্ধ 

হয় – উত্তরানধকার সূরত্র প্রাপ্ত প্রািীন শরব্দর সাহারেে, অনে ভাষা যেরক গৃহীত 

কৃতঋণ শরব্দর সাহারেে এিং নতুন সৃষ্ট শরব্দর সাহারেে। িাংলা ভাষারও 

শব্দভাণ্ডার এই নতনটি উপারয় সমদৃ্ধ হরয়রে। 

িাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডাররক উৎসগত নিিারর আমরা নতনটি ভারগ ভাগ কররত 

পানর – 

১) যমৌনলক িা ননজস্ব, ২) আগন্তুক িা কৃতঋণ শব্দ, এিং ৩) নিগটিত শব্দ 

১) ম ৌললক বা লিজস্ব শব্দ : 

যেসি শব্দ প্রািীন ভারতীয় আে ভভাষা [ বিনদক ও সংসৃ্কত ] যেরক উত্তরানধকার-

সূরত্র িাংলায় এরসরে যসগুরলারক যমৌনলক শব্দ িলা হয়। 

যমৌনলক শব্দগুনলরক িার ভারগ ভাগ করর আরলািনা করা োয়। েো – 

ক) তৎসম শব্দ, খ) অধ ভতৎসম শব্দ গ) তদ্ভি শব্দ  ঘ) যদনশ শব্দ 

তৎস  শব্দ : 



যেসি শব্দ  সংসৃ্কত যেরক অপনরিনতভতভারি িাংলায় এরসরে যসগুরলারক তৎসম 

শব্দ িলা হয়। 

তৎ =সংসৃ্কত, সম=সমান অে ভাৎ  তৎসম  কোটির অে ভ সংসৃ্করতর সমান। 

যেমন – জল, িাযু়, কৃষ্ণ, সূে ভ, নমত্র, জীিন, মতুৃে, িকৃ্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইতোনদ। 

তৎসম শব্দগুরলারক আিার দুরিা ভারগ ভাগ করা োয় – নসদ্ধ তৎসম ও অনসদ্ধ 

তৎসম। 

লসদ্ধ তৎস : 

যেসি শব্দ বিনদক ও সংসৃ্কত সানহরতে পাওয়া োয় এিং যে-গুরলা িোকরণ-নসদ্ধ 

যসগুরলা হরলা নসদ্ধ তৎসম। 

যেমন – সূে ভ, নমত্র, নর, লতা ইতোনদ। 

অলসদ্ধ তৎস : 

যেসি শব্দ বিনদক িা সংসৃ্কত সানহরতে পাওয়া োয় না ও সংসৃ্কত িোকরণনসদ্ধ নয় 

অেি প্রািীনকারল যমৌনখক সংসৃ্করত প্রিনলত নেল, যসগুরলারক ডঃ সুকুমার যসন 

অনসদ্ধ তৎসম শব্দ িরলরেন। 

যেমন – কৃষাণ, িাল, ডাল [ িকৃ্ষশাখা ] ইতোনদ। 

অর্ ধতৎস  শব্দ :যেসি সংসৃ্কত শব্দ িাংলায় এরস িাঙানলর উচ্চাররণ নকেুিা 

পনরিতভন ও নিকৃনত লাভ করররে, যসগুরলারক অধ ভতৎসম িা ভগ্নতৎসম শব্দ 

িলা হয়। 

যেমন – কৃষ্ণ > যকষ্ট, ননমন্ত্রণ > যনমন্তন্ন, কু্ষধা > নখরদ, রাত্রত্র > রানত্তর ইতোনদ। 

তদ্ভব শব্দ :যেসি শব্দ সংসৃ্কত যেরক যসাজাসুত্রজ িাংলায় আরসনন, মধেিতী 

পরি ভ প্রাকৃরতর মাধেরম পনরিতভন লাভ করর িাংলায় এরসরে তারদর তদ্ভি শব্দ 



িলা হয়। 

তৎ = সংসৃ্কত, ভি=উৎপন্ন অে ভাৎ তদ্ভি কোটির অে ভ সংসৃ্কত যেরক উৎপন্ন। 

যেমন – সংসৃ্কত ইন্দ্রাগার > প্রাকৃত ইন্দাআর > িাংলা ইন্দারা, 

সং কৃষ্ণ > প্রা কন্হ > িাং কানু ,কানাই 

ধম ভ > ধম্ম > ধাম 

মৎস> মচ্ছ > মাে 

কাে ভ > কজ্জ > কাজ 

তদ্ভি শব্দরক দুরিা ভারগ ভাগ করা োয় – ননজস্ব ও কৃতঋণ তদ্ভি। 

লিজস্ব তদ্ভব শব্দ : 

যেসি তদ্ভি শব্দ েোে ভই বিনদক িা সংসৃ্করতর ননজস্ব শরব্দর পনরিতভরনর ফরল 

এরসরে যসগুরলারক ননজস্ব তদ্ভি শব্দ িলা হয়। 

যেমন – 

ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইন্দারা, 

উপাধোয় > উিজঝাঅ > ওঝা ইতোনদ। 

কৃতঋণ তদ্ভব : 

যেসি শব্দ প্রেরম সংসৃ্কত ভাষায় ইরন্দা-ইউররাপীয় িংরশর অনে ভাষা যেরক 

কৃতঋণ শব্দ নহসারি এরসনেল এিং পরর প্রাকৃরতর মাধেরম পনরিনতভত হরয় 

িাংলায় এরসরে যসসি শব্দরক কৃতঋণ তদ্ভি িা নিরদশী তদ্ভি শব্দ িলা হয়। 

যেমন – গ্রীক দ্রাখরম > সং দ্রমে > প্রা দম্ম > িাং দাম। 

মেলশ শব্দ : 

িঙ্গরদরশর প্ররািীনতম অনধিাসী যকাল, নভল প্রভৃনত অনাে ভজানতর ভাষা যেরক 

যেসি শব্দ িাংলা ভাষায় এরসরে যসগুরলারক যদনশ শব্দ িরল। 



যেমনঃ 

কুরলা, কুকুর, যখাকা, যঘাডা, িাউল, নিংনড, ঝা াঁিা, ত্রঝরঙ, ডাগর, ডাি, নডটঙ, 

য াল, যতাঁ তুল, মুনড প্রভৃনত। 

২) আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ : 

যে সমস্ত শব্দ সংসৃ্করতর ননজস্ব উৎস যেরক িা অনে ভাষা যেরক সংসৃ্কত হরয় 

আরসনন, অনে ভাষা যেরক সরাসনর িাংলায় এরসরে যসই শব্দগুরলারক আগন্তুক 

িা কৃতঋণ শব্দ িলা হয়। 

কৃতঋণ শরব্দর অে ভ ো ধার যনওয়া হরয়রে। 

আগন্তুক িা কৃতঋণ শব্দরক দ ুভারগ ভাগ করা হয় – ভারতীয় ও নিরদশী। 

ভারতীয় শব্দ : 

যেসি শব্দ এরদরশরই অনে ভাষা যেরক সরাসনর িাংলায় এরসরে যসই 

শব্দগুরলারক ভারতীয় িা প্রারদনশক শব্দ িরল । যেমনঃ 

নহত্রন্দ যেরক – লগাতার, িাতািরণ, যসলাম, যদাস্ত, ওস্তাদ্ ,মস্তান, যঘরাও, জািা, 

খানা, কানহনন প্রভৃনত। 

গুজরানত যেরক- হরতাল, খানদ 

লবদেশী : 

যেসি শব্দ এরদরশর িাইররর যকারনা ভাষা যেরক িাংলায় এরসরে যসগুরলারক 

নিরদশী শব্দ িলা হয়। 

যেমন – 

ইংররত্রজ যেরক – সু্কল, করলজ, যকয়ার, যিনিল, ফাইল, টিনকি, যকািভ, লাি, < 

lord, নসরনমা, নেরয়িার, যহারিল, কনমটি ইতোনদ। 

জাম ভান যেরক – জার, নাৎসী ইতোনদ। 



যপাতু ভগীজ – আনারস, আলনপন, আলকাতরা, আলমানর, যপয়ারা, পাউরুটি, 

জানালা, িালনত, যিাতাম ইতোনদ। 

যেনীয় – কমররড ,যডঙু্গ 

ইতালীয় – যকাম্পানী, যগরজি ইতোনদ। 

ওলন্দাজ – ইসকািন, হরতন, রুইতন তুরুপ ইতোনদ। 

নিনা – িা, নিনন, লুনি, নলিু। 

িমী – ঘুগনন, লুনঙ্গ, ফুনঙ্গ। 

ফারসী – সরকার, দরিার, নিমা, আমীর, উজীর, ওমরাহ, িাদশা, যখতাি। 

আরিী – আরেল, যকতাি, ফসল, মুহুরী, হজম, তামাসা, ত্রজলা। 

িবগঠিত শব্দ :নতুন করর গরড-ওিা শব্দরক নিগটিত শব্দ িরল।এই যেনণর 

শব্দগুনল নীরি আরলািনা করা হরলা- 

ল শ্র বা সাংকর শব্দ :একরেনণর শরব্দর সরঙ্গ অনে যেনণর উপসগ ভ প্রতেয় 

ইতোনদর যোরগ অেিা নিনভন্ন যেনণর শরব্দর পারেনরক সংরোরগ যেসি নতুন 

শব্দ সটৃষ্ট হয় তারক নমে শব্দ িরল। 

যেমন – যহড [ ইং ] + পত্রণ্ডত [ িাং ] = যহডপত্রণ্ডত। 

যহড + যমৌলিী [ আরিী ] = যহডরমৌলিী। নফ [ ফারসী ] + িের [ িাংলা ] নফ-িের। 

পুনলশসারহি(নি+নি) ,িািুনগনর(নিরদনশ প্রতেয় েুক্ত) , যিআরেল(নিরদনশ উপসগ ভ 

েুক্ত) 

 



অিূলেত শব্দ : 

অনুিারদর মাধেরম যেসি শব্দ িাংলা ভাষায় এরসরে যসগুনলরক অনূনদত শব্দ 

িরল । যেমনঃ 

দরূদশ ভন (Television ),যেতপত্র (White paper ), কারলািাজার (Black market) 

খণ্ডণ্ডত শব্দ : 

যকারনা শরব্দর নিরশষ অংশ িাদ নদরয় উচ্চারণ কররলও েনদ অরে ভর পনরিতভন না 

হয় তরি তারক খত্রণ্ডত শব্দ িরল। 

যেমনঃ 

যেন <এররারেন, মাইক < মাইররারফান, নিজ < যরনিজাররির। 

লবলভন্ন ভাষার শব্দ  দি রাখার মকৌশল: 

১. ম াতত ধলগজ শব্দ  দি রাখার মকৌশলঃ 

নগজভার পাদনর নপস্তল ননরয় গুদারমর িড কামারার আলমানরর িানি খুরল িালনত 

ভনতভ পাউরুটি, আনারস, আতা, আিার, যপয়ারা,  কািাি এিং যকরানণরক নদরয় 

ইোরতর অনে িাসরন আলকাতরা,আলনপন, নফতা ননরয় যিনররয় এরস সািান 

মাকভা যতায়ারল যপরত িসরলন। 

িোখো: নগজভা, কামরা, পাদনর, নপস্তল,  গুদাম, আলমানর, িানি, িালনত, পাউরুটি, 

আনারস, আতা, আিার, যপয়ারা,  কািাি, যকরানী, ইোত, িাসন, আলকাতরা, 

আলনপন, নফতা, সািান, মাকভা এিং যতায়ারল পতুভনগজ শব্দ। 

২.ফারলস শব্দ  দি রাখার মকৌশলঃ 

ফারনস এই শব্দিা এরসরে পানস ভ যেরক। পানস ভ এরসরে পারসে যেরক। পারসে 

হরলা ইরারনর আনদ নাম। অে ভাৎ ফারনস শব্দগুরলা ইরানন শব্দ। 



ক) আইন সংরান্ত সকল শব্দ আরনি নকন্তু ‘আইন’ শব্দটিই ফারনস শব্দ। যেমনঃ 

আদালত, এজলাস, হানকম, মুহুনর, ইশরতহার ইতোনদ আইন নিষয়ক শব্দ তাই 

এগুরলা আরনি শব্দ। শুধুমাত্র ‘আইন’ ননরজই ফারনস শব্দ। 

খ) শরব্দর যশরষ েনদ কর/গর োরক এিং তা যপশা যিাঝায় তাহরল যসই 

শব্দগুরলা ফারনস শব্দ। যেমনঃ কানরগর, জাদুকর, সওদাগর ইতোনদ। 

গ)েয়টিপ্রতেয়(দায়,িাজ,িত্রন্দ,সই,নি,নিীশ)  এই শব্দগুরলা েনদ শরব্দর যশরষ 

োরক তরি যসই শব্দগুরলা ফারনস শব্দ। যেমনঃ দুনীনতিাজ, ঝাডুদার, যিৌনকদার, 

অংশীদার, িাপািাজ, যধাকািাজ, রাজিত্রন্দ, গৃহিত্রন্দ, নজরিত্রন্দ, কারািত্রন্দ, 

যিকসই, জতুসই, মানানসই, িলনসই, উনদিী, নশক্ষাননিশ ইতোনদ। 

ঘ) িারটি রং ( নীল- তৎসম শব্দ, িকরলি- মোত্রিকাম শব্দ, কারলা- যদনশ শব্দ, 

মোরজন্টা- ইতানল শব্দ) িারদ পনৃেিীর সকল রংরয়র শব্দগুরলাই ফারনস শব্দ। 

৩. ওলন্দাজ শব্দ  দি রাখার মকৌশলঃ 

ওলন্দাজরদর তাস যখলরত  যিো তুরুপ হরতন  রুইতন ইস্কাপন লারগ। 

িোখো: ইস্কাপন, যিো, তুরুপ, হরতন ও রুইতন। 

৪. তত লকধ শব্দ  দি রাখার মকৌশলঃ 

সুলতান দাররাগার িািা আলরখল্লা পরর যিগম রনহমা খাতুন ও িাকররক সারে 

ননরয় নশকারর যগরলন। তার িন্দরুকর গুনলরত িাকুওয়ালা িািুনিভ এিং কুনলর লাশ 

পডরল সাজা যভাগ যশরষ মুিরলকা নদরয় জনগরনর িারুদ যনভারলন। 

িোখো: িািা, দাররাগা, কুনল, লাশ, িাকু, িািুনিভ , সুলতান, িন্দকু , িারুদ , িাকর, 

মুিরলকা, খাতুন ,যিগম, আলরখল্লা ইতোনদ তুনকভ শব্দ। 

৫. আরলব শব্দ  দি রাখার মকৌশলঃ 



আদালত ইসলাম উনকরলর ইশারায় ইহুনদ আসামী গানফলনত কিুল করর 

খাজনার খারাপ দনলরলর খির জিাি নদরয় জানমন যপল।এনদরক যদায়াত 

কলরমর যদৌলরত গনরি যশৌনখন নিাি যজলা মহকুমার মসত্রজরদ শরিত 

আদারয়র নহসাি তানলকা দানখল করল। 

৬.জা ালি শব্দ  দি রাখার মকৌশলঃ 

হাসনারহনা কোরারি ও জরুডা নশখরত যরাজ নরকসায় োয়। িোখো: হাসনারহনা, 

কোরারি, জরুডা, নরকসা 

৭. চীিা শব্দ  দি রাখার মকৌশলঃিা, নিনন, নলিু ও লুনি িীনারদর নপ্রয় খািার। 

িোখো: িা, নিনন, নলিু ও লুনি িীনা শব্দ। 

৮. ব ী শব্দ  দি রাখার মকৌশলঃ 

িমীরা লুনঙ্গ ও ফুনঙ্গ পরর  ঘুগনন খায়। িোখো: লুনঙ্গ, ফুনঙ্গ, ঘুগনন। 

 
 

 


