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বাাংলা শব্দভাণ্ডারঃ বাাংলা শব্দব্দর শ্রেণীববভাগ
বাাংলা শব্দব্দর শ্রেণীববভাগ
ভাষার সম্মান ননভভ র 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 কৃ তঋণ শরব্দর সাহারেে এিং নতু ন সৃষ্ট শরব্দর সাহারেে। িাংলা ভাষারও শব্দভাণ্ডার এই
নতনটি উপারয় সমৃদ্ধ হরয়রে।
িাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডাররক উৎসগত নিিারর আমরা নতনটি ভারগ ভাগ কররত পানর –
১) যমৌনলক িা ননজস্ব, ২) আগন্তুক িা কৃ তঋণ শব্দ, এিং ৩) নিগঠিত শব্দ

১) শ্র ৌবলক বা বিজস্ব শব্দ
যেসি শব্দ প্রািীন ভারতীয় আেভভাষা [ বিনদক ও সংস্কৃত ] যেরক উত্তরানধকার-সূরত্র িাংলায়
এরসরে যসগুরলারক যমৌনলক শব্দ িলা হয়। বিয়াকরণরা আিার আর এক যেণীর শব্দরক িোকররণ যমৌনলক
নারম অনভনহত করর োরকন – যেসি শব্দরক ক্ষু দ্রতর অেভপণ
ূ ভ অংরশ ভাগ করা োয় না, ভাগ কররল
অংশগুনলর যকারনা অেভ হয় না, যসইসি শব্দরক তাাঁরা যমৌনলক শব্দ িরলরেন। নামকররণর এই যগালরোগ
এডািার জরনে ভারতীয় প্রািীন আেভ ভাষা যেরক আগত শব্দগুরলারক উত্তরানধকার-লব্ধ ননজস্ব িলা োয়।
এই উত্তরানধকার-লব্ধ িা ননজস্ব শব্দগুরলা নতন ভারগ নিভক্ত –
ক) তৎসম শব্দ, খ) অধভতৎসম শব্দ, এিং গ) তদ্ভি শব্দ
তৎস শব্দ
যেসি শব্দ প্রািীন ভারতীয় আেভভাষা [ বিনদক/ সংস্কৃত ] যেরক অপনরিনতভ তভারি িাংলায় এরসরে
যসগুরলারক তৎসম শব্দ িলা হয়। তৎ িলরত এখারন মূল উৎস-স্বরূপ বিনদক ও সংস্কৃত ভাষারক যিাঝারে।
তৎসম মারন ঠিক তার মরতা, অেভাৎ অপনরিনতভ ত শব্দ। যেমন – জল, িায়ু, কৃ ষ্ণ, সূেভ, নমত্র, জীিন, মৃতুে,
িৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইতোনদ।
তৎসম শব্দগুরলারক আিার দুর া ভারগ ভাগ করা োয় – নসদ্ধ তৎসম ও অনসদ্ধ তৎসম।
বসদ্ধ তৎস : যেসি শব্দ বিনদক ও সংস্কৃত সানহরতে পাওয়া োয় এিং যে-গুরলা িোকরণ-নসদ্ধ যসগুরলা
হরলা নসদ্ধ তৎসম। যেমন – সূেভ, নমত্র, নর, লতা ইতোনদ।
অবসদ্ধ তৎস : যেসি শব্দ বিনদক িা সংস্কৃত সানহরতে পাওয়া োয় না ও সংস্কৃত িেকরণনসদ্ধ নয় অেি
প্রািীনকারল যমৌনখক সংস্কৃরত প্রিনলত নেল, যসগুরলারক ডঃ সুকুমার যসন অনসদ্ধ তৎসম শব্দ িরলরেন।
যেমন – কৃ ষাণ, িাল, ডাল [ িৃক্ষশাখা ] ইতোনদ।
অর্ধ তৎস শব্দ
যেসি শব্দ প্রািীন ভারতীয় আেভ যেরক মধেিতী স্তর প্রাকৃ রতর মাধেরম না এরস যসাজাসুনজ িাংলায়
এরসরে এিং আসার পরর নকেু া পনরিতভ ন ও নিকৃ নত লাভ করররে, যসগুরলারক অধভতৎসম িা ভগ্নতৎসম
শব্দ িলা হয়। যেমন – কৃ ষ্ণ > যকষ্ট, ননমন্ত্রণ > যনমন্তন্ন, ক্ষু ধা > নখরদ, রানত্র > রানত্তর ইতোনদ।
তদ্ভব শব্দ
যেসি শব্দ সংস্কৃত যেরক যসাজাসুনজ িাংলায় আরসনন, মধেিতী পরিভ প্রাকৃ রতর মাধেরম পনরিতভ ন
লাভ করর িাংলায় এরসরে তারদর তদ্ভি শব্দ িলা হয়। যেমন – সংস্কৃত ইন্দ্রাগার > প্রাকৃ ত ইন্দাআর >
িাংলা ইন্দারা, সংস্কৃত একাদশ > প্রাকৃ ত এগগারহ > িাংলা এগার, সংস্কৃত উপাধোয় > প্রাকৃ ত উিজঝাঅ
> িাংলা ওঝা, সং কৃ ষ্ণ > প্রা কণ্হ > িাং কানু, ধমভ > ধম্ম > ধাম ইতোনদ।

তদ্ভি শব্দরক দুর া ভারগ ভাগ করা োয় – ননজস্ব ও কৃ তঋণ তদ্ভি।
যেসি তদ্ভি শব্দ েোেভই বিনদক িা সংস্কৃরতর ননজস্ব শরব্দর পনরিরনভর ফরল এরসরে যসগুরলারক ননজস্ব
তদ্ভি শব্দ িলা হয়। যেমন –
ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইন্দারা, উপাধোয় > উিজঝাঅ > ওঝা ইতোনদ।
আর যেসি শব্দ প্রেরম বিনদক িা সংস্কৃত ভাষায় ইরন্দা-ইউররাপীয় িংরশর অনে ভাষা যেরক িা ইরন্দাইউররাপীয় োডা অনে িংরশর ভাষা কৃ তঋণ শব্দ নহসারি এরসনেল এিং পরর প্রাকৃ রতর মাধেরম পনরিনতভ ত
হরয় িাংলায় এরসরে যসসি শব্দরক কৃ তঋণ তদ্ভি িা নিরদশী তদ্ভি শব্দ িলা হয়। যেমন – গ্রীক দ্রাখরম >
সং দ্রমে > প্রা দম্ম > িাং দাম।
২) আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ
যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃরতর ননজস্ব উৎস যেরক িা অনে ভাষা যেরক সংস্কৃত হরয় আরসনন, অনে ভাষা
যেরক সরাসনর িাংলায় এরসরে যসই শব্দগুরলারক আগন্তুক িা কৃ তঋণ শব্দ িলা হয়। আগন্তুক িা কৃ তঋণ
শব্দরক দু ভারগ ভাগ করা হয় – যদশী ও নিরদশী।
শ্রেশী
যেসি শব্দ এরদরশরই অনে ভাষা যেরক যসাজাসুনজ িাংলায় এরসরে যসগুরলারক যদশী শব্দ িরল। যদশী
শব্দ আিার দুরকম – অন্-আেভ, আেভ। অন্-আেভ – অনিক িংরশর ভাষা যেরক ডাি, য াল, ন ল, য াঁ নক,
ঝাাঁ া, যঝাল, নঝঙ্গা, কুলা ইতোনদ।
আেভ ঃঃ নহনন্দ যেরক – লগাতার, িাতািরণ, যসলাম, যদাস্ত, ওস্তাদ্ মস্তান, যেরাও, জাঠা। গুজরানত যেরকহরতাল।
ববব্দেশী
যেসি শব্দ এরদরশর িাইররর যকারনা ভাষা যেরক িাংলায় এরসরে যসগুরলারক নিরদশী শব্দ িলা হয়।
যেমন – ইংররনজ যেরক – স্কু ল, করলজ, যকয়ার, য নিল, ফাইল, টিনক , যকা ভ , লা , < lord, নসরনমা,
নেরয় ার, যহার ল, কনমটি ইতোনদ।
জামভান যেরক – জার, নাৎসী ইতোনদ। যপাতুভ গীজ – আনারস, আলনপন, আলকাতরা, আলমানর, যপয়ারা,
সাগু ইতোনদ। যেনীয় – কমররড্ ইতালীয় – যকাম্পানী, যগরজ ইতোনদ। ওলন্দাজ – ইসকািন, হরতন,

রুইতন ইতোনদ। িীনা – িা, নিনন। িমী – েুনগ্ন, লুনঙ্গ। ফারসী – সরকার, দরিার, নিমা, আমীর, উজীর,
ওমরাহ, িাদশা, যখতাি। আরিী – আরেল, যকতাি, ফসল, মুহুরী, হজম, তামাসা, নজলা।
৩) িবগঠিত শব্দ
এসি শব্দ োডাও িাংলায় নকেু নিগঠিত শব্দ আরে। এগুরলার মরধে নকেু হরলা অনিনমে শব্দ
যেমন – অননরকত, অনতররক ইতোনদ। আিার নকেু শব্দ নভন্ন-নভন্ন ভাষার উপাদারনর সংরোরগ গঠিত।
এগুরলারক নমে শব্দ িা সঙ্কর শব্দ িরল। যেমন – যহড [ ইং ] + পনণ্ডত [ িাং ] = যহডপনণ্ডত। যহড + যমৌলিী
[ আরিী ] = যহডরমৌলিী। নফ [ ফারসী ] + িের [ িাংলা ] নফ-িের।

