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উপভাষা

উপভাষা �িমত ভাষার (Standard Language) পাশাপািশ �চিলত অ�লিব�শ�ষর জন�গা�� কতৃ� ক ব�বহ�ত
আ�িলক ভাষা। পিৃথবীর সব��ই �িমত ভাষার পাশাপািশ এক বা একািধকআ�িলক ভাষা বা উপভাষা
(Dialect) ব�বহ�ত হ�য় থা�ক। �িমত ভাষার স�� উপভাষার ব�বধান �িন, �পমলূ, উ�ারণ ও ব�াকরণগত
কাঠা�মার ম�ধ� িনিহত থা�ক। সাধারণত �িমত ভাষায় ভাষাভি�র সংখ�া বিৃ�, �ভৗ�গািলক ব�বধান এবং
সামািজক ও অথ��নিতক ��িণিবন�াসগত পাথ��ক�র কার�ণ উপভাষার সিৃ� হয়। �িমত ভাষা �দ�শর সব���র
ব�বহ�ত হয়; িলিখত প�িতর ����ও তা অনসুতৃ হয়, িক� উপভাষার ব�বহার �কবল িব�শষ অ��লর
জনসাধার�ণর ম�ধ�ই সীিমত থা�ক।

বাংলা�দ�শ িবিভ� অ��লর �ভৗ�গািলক অব�ান, �যাগা�যাগ ব�ব�ার অভাব, অথ��নিতক �বষম� এবং
সামািজক ও ধম�য় কার�ণ িবিভ� উপভাষার সিৃ� হ�য়�ছ। ি�িটশআম�ল কলকাতায় �ত� ��িণর �িমত ভাষা
গ�ড় উঠ�লও ঢাকায় তা হয়িন; এমনিক ঢাকা বাংলা�দ�শর রাজধানী হওয়ার প�রও নয়।

বাংলা�দ�শর উপভাষাসমহূ�ক �ধানত চার ��িণ�ত ভাগ করা যায়, যথা: ১. উ�রব�ীয় িদনাজপরু, রাজশাহী,
ব�ড়া ও পাবনায় �চিলত উপভাষা; ২. রাজবংশী রংপ�ুরর উপভাষা; ৩. পবূ�ব�ীয় (ক) ঢাকা, ময়মনিসংহ,
ি�পরুা, বিরশাল ও িস�ল�টর উপভাষা, (খ) ফিরদপরু, য�শার ও খলুনার উপভাষা এবং ৪. দি�ণা�লীয়
চ��াম, �নায়াখালী ও চাকমা উপভাষা। পি�মব��র উপভাষা�িল �ধানত দু ��িণ�ত িবভ�: ১. রাঢ়ী ও
ঝাড়খ�ী (দি�ণ-পি�ম বধ�মান ও ��িস�ডি� িবভা�গর অিধকাংশ) এবং ২. ব�র�ী ও কাম�পী (�গায়ালপাড়া
�থ�ক পিূণ�য়া পয��)।

বাংলা�দ�শ উপভাষার ব�ল ব�বহা�রর জন� উপভাষাভাষী ও �িমত ভাষাভাষী�দর ম�ধ� �বষম� ল�� করা যায়।
বাংলা ভাষা ব�বহা�রর ���� িতনিট ভাষারীিত সমানভা�ব ব�বহ�ত হ�য় থা�ক। সাধারণভা�ব িশি�ত ��িণর
ম�ধ� �লখ� ও কথ���প �িমত বাংলা, িলিখত��প ও পাঠ�প�ু�ক সাধ/ুচিলত রীিত এবং িবিভ� অ��লর
ভাষাভাষী�দর ম�ধ� �মৗিখক ভাষা��প উপভাষা ব�বহ�ত হয়। �িমত বাংলা ব�বহারকারীরা �িমত সাধ/ুচিলত
রীিত ব�বহার ক�র থা�ক। উপভাষা অ�ল �থ�কআগত ভাষাভাষীরা বাংলা ভাষার দিুট �প ব�বহার ক�র। তারা
বািড়�তআ�িলক �প এবং সব�সাধার�ণর স�� ও িশ�ার ��য়াজ�ন সাধ/ুচিলত রীিত�ত �িমত �প ব�বহার
ক�র। বত� মা�ন অবশ� সাধরুীিতর ব�বহার অ�নকাং�শ �াস �প�য়�ছ।

�িমত বাংলা ভাষা উপভাষায় �কমন �প লাভ ক�র তা একিট উদাহর�ণর মাধ��ম �বাঝা�না �য�ত পা�র। �যমন
‘�ছ�ল’ শ�িট�ক িবিভ� উপভাষায় �যভা�ব উ�ারণ করা হয় তা হ�লা এ�প: �পা (�মিদনীপরু), ব�াটা (মালদহ),
�বটা (মানভ�ম), ছা (িসংহভ�ম), ছাওয়াল (খলুনা, য�শার), ব�াটা �ছল (ব�ড়া), �পালা (ঢাকা, ফিরদপরু), পতু



(ময়মনিসংহ), পয়ুা (িস�লট), প�ুতা (মিণপরু), �পায়া (চ��াম, চাকমা) এবং �ত (�নায়াখালী)।

অ�নক সময় একই ভাষা�প ব�বহার করা স��ও ব�ি�-িব�শ�ষর উ�ার�ণ �াত���র সিৃ� হয়। এ ধর�নর
�াত�� সাধারণত িশ�া, সং�� িত, সামািজক ও রা��য় ময�াদা িকংবা �পশাগত কার�ণ হ�য় থা�ক। ব�ি�-িব�শ�ষ
ভাষার এ রীিত ‘ব�ি�-িব�শ�ষর বা�ীিত’ (Idiolect) িহ�স�ব পিরিচত।অ�ন�ক উপভাষার স�� অিশ� ভাষার
(Slang) স��ক� র উ��খ কর�লও উভয় ভাষারীিতর ম�ধ� পাথ�ক� আ�ছ। �থমত, উপভাষা িব�ৃত অ�থ� ব�বহ�ত
হ�লও অিশ� ভাষা �ধু �পম�ূলর ম�ধ�ই সীমাব�। ি�তীয়ত, অিশ� ভাষার জীবনকাল ���ময়ািদ। তৃতীয়ত,
অিশ� ভাষা ���াকৃতভা�ব ব�বহ�ত হয়, �যমন ‘গ�া�াম’। এ ছাড়া সামািজক, অথ��নিতক ও ধম�য় কার�ণ নারী-
প�ু�ষর ভাষা, িহ�-ুমসুলমা�নর ভাষা, িশি�ত-অিশি��তর ভাষা এবং শহর ও �া�মর ভাষার ম�ধ�ও পাথ�ক�
সিূচত হয়। উপভাষার িব��ষণ এবং এর অিভধান ও মানিচ� �ণয়�নর �াথিমক ���িত িহ�স�ব উপভাষা
জিরপ ��য়াজনীয়। উপভাষার মানিচ�� �কা�না িব�শষ অ��লর শ��র উ�ারণ এবং পাথ�ক�সহ �িনর
�পা�র িন�দ� িশত হ�য় থা�ক।আ�িলক অিভধা�ন একিট �দ�শর িবিভ� অ��লর শ��র বানান, উ�ারণ,
বু�ৎপি� ও অ�থ�র ওপর ���আ�রাপ করা হয়। বাংলা�দ�শর আ�িলক ভাষার অিভধান ১৯৬৫ সা�ল মহু�দ
শহীদ�ুা� স�াদনায় বাংলা একা�ডমী �থ�ক �কািশত হয়।


