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এই দত্রয পূণণ াঙ্গ াঠ্যক্রভ পূদফণ য ক্লাদ দ্বদদয়দ্বঙ।  

বালা  
আভযা ওথা ফদ্বর। আভযা ওথা ফরা ফা আরাদনয ভাধ্যদভ এদও অদযয দঙ্গ বাফ দ্বফদ্বনভয় ওদ্বয। আভযা বাফ 

দ্বফদ্বনভয় ওযদত ওথাদও দ্বরদ্বঔ। আভযা সরঔায ভধ্য দ্বদদয় বাফ দ্বফদ্বনভয় ওদ্বয। এই ওথা ফরা ফা সরঔায ভধ্য দ্বদদয় 

বাফ দ্বফদ্বনভয়ই আভাদদয বালা।  

প্রাথদ্বভও দ্বফদ্যারয় সথদও দ্বদঔ আা ‘বালা’-য আফায নতুন দ্বও দ্বযঘয় দফ ? তদফ দ্বও ড়ায সওান 

নতুন সওৌর ? আদক ‘বালা’য দ্বযঘদয় মা চানা দ্বঙর সগুদরাদ্বও ফহুর দ্বঙর ? এফা দ্বচজ্ঞাা খুফ স্বাবাদ্বফও। 

তদফ ওদরদচ ‘বালা’ দ্বনদয় সম ড়াশুনা দফ তা নতুন। দ্বফদ্যারয় স্তদয সতাভযা বালায কঠ্ন (ফণণ , ব্দ, দ, ফাওয, 

ওাযও, ভা, ব্যযৎদ্বি, দ্বরঙ্গ, ফঘন, পুরুল ইতযাদ্বদ) দ্বনদয় ড়াশুনা ওদযঙ। ওদরদচ ড়দত দফ – ‘ফাাংরা 

বালা’ ওদফ, ওীবাদফ চন্ম র। ইদ্বতাদয ধাযায় ফাাংরা বালায কঠ্দন দ্বও দ্বও দ্বযফতণ ন এদদঙ, ওীবাদফ এদদঙ, 

দ্বফদ্ববন্ন ভদয়য ফাাংরা বালায কঠ্ন (ধ্বদ্বনতাদ্বিও  রূতাদ্বিও) সওভন দ্বঙর ? ফাাংরা বালায় ওীবাদফ এওটি ব্দ 

দ্ববন্ন দ্ববন্ন স্থাদন উচ্চাযদণ ফা কঠ্দন ব্যফধান খদেদঙ (উবালা) ? এওটি দব্দয প্রকৃতরূ উচ্চাযণ ওযায ভয় 

ওীবাদফ াদে মায় (সমভন কৃষ্ণ > ওানাই, যাদ্বত্র > যাত) ? বালায এই নতুন দ্বদওটি সফাছায চন্য প্রাথদ্বভও প্রস্তুদ্বত 

দ্বদদফ ‘বালা’ ড়া আফশ্যও।  

সঔরায ভাদঠ্ আম্পায়ায দ্বফদ্ববন্ন ইদ্বঙ্গত ওদযন – ও) Out, ঔ)  ঙয়, ক) ঘায, খ) No-Ball, গ) 

বায সল ইতযাদ্বদ। আম্পায়ায এই ইদ্বঙ্গতগুদ্বর াদতয াাদে ওদযন এফাং সঔদরায়াড় ফা দণ দওযা সগুদ্বর 

ব্যছদত াদয। আফায যাস্তায় দ্বফদ্ববন্ন দ্বকন্যার সদঔাদনা য় – এগুদরা আভযা ইদ্বঙ্গত ভদতা সভদন দ্বনদয় যাস্তা 

ঘদ্বর। দূদযয ওাউদও ডাওদত ঘাই, দ্বওন্তু মুদঔয আয়াচ সৌৌঁঙাদফ না ব্যছদর াদতয ইাযা ওদয ডাদ্বও। উদয সম 

দ্বতনটি প্রঙ্গ আদরাঘনা ওযরাভ - এগুদ্বরদত আদঙ দ্বনদ্বদণ ষ্ট অথণ  ফা াংদওত-অথণ । ভানুদলয মুদঔয বালা সতভদ্বন 

এওটি াংদওত-অথণ । উদাযণ দ্বদদয় সফাছাদনা মাও –  

ও) আভায নাভ ওদযানা। দ্বঘদন আভায ফা। (ফাাংরা)  

ঔ)  My name is Corona. I live in China. (ইংরেজি)  

ক) সভযা নাভ ওদযানা। সভযা খয ঘাইনা।  (দ্বদ্বি) 

দ্বতনটি দ্ববন্ন দ্ববন্ন াংদওত দ্বদদয় এওটিই ওথা ফরা দয়দঙ। অথণ াৎ প্রদ্বতটি বালায এওটি দ্বনদ্বদণ ষ্ট াংদওত আদঙ – 

মায িাযা ভদনয বাফ প্রওা ওযা য়।  

 আভযা ভদনয বাফ প্রওা ওযদত মুদঔ উচ্চাদ্বযত ধ্বদ্বন াংদওত ব্যফায ওদ্বয তাই ‘বালা’। মুদঔ উচ্চাযণ 

ওযদত দ্বকদয় আভযা প্রথদভ দ্বও ফরফ ঠিও ওদ্বয – তাযয সইওথা ফা বাফ প্রওাদয দ্বনদ্বদণ ষ্ট ব্দ-দ-ফাদওয 

উচ্চাযণ ওদ্বয। এই উচ্চাযণ র ‘ধ্বদ্বন’ এফাং ‘ধ্বদ্বন’য দ্বরদ্বঔত রূ র ‘ফণণ ’। অথণ াৎ ‘বালা’য দুটি দ্বদও –  

ও) বাদফয উদমাকী ধ্বদ্বন-ব্দ-দ-ফাওয ফরা এফাং তায অথণ  উরদ্বি ওযদত াযা – এদও ফরা য় 

‘দ্বযওল্পনা’।  

ঔ) ধ্বদ্বন-ব্দ-দ-ফাওয এগুদ্বর দ্বরদ্বঔত আওাদয সঘাদঔ সদঔা মায় এফাং উচ্চাদ্বযত রূদ সওফর ওাদন সানা 

মায়। এই দ্বরদ্বঔত রূ  উচ্চাদ্বযত রূদও ফরা য় ‘রূায়ণ’।  



ফণণ   
আভযা মুদঔ সম াংদওতপূণণ  আয়াচ ওদ্বয ফা ধ্বদ্বন উচ্চাযণ ওদ্বয  ভদনয বাফ প্রওা ওদ্বয তা-ই 

‘বালা’। এই ধ্বদ্বন াংদওতদও দ্বঘদে ফা দ্বরদ্বঔত রূদ প্রওা ওদ্বয ওদয়ওটি উওযণ দ্বনদয়। এই উওযণগুদ্বর র 

ফণণ -ধ্বদ্বন-ব্দ-দ-ফাওয ইতযাদ্বদ। এই উওযণগুদ্বরয দ্বযঘয় আভযা ওদরই চাদ্বন। আচ আদযওটু দ্বফস্তৃত  

দ্বফজ্ঞানম্মত দ্বযঘয় গ্রণ ওযফ।  

ফণণ  – উচ্চাদ্বযত ধ্বদ্বন-াংদওদতয দ্বরদ্বঔত রূ র ‘ফণণ ’। সমভন – অ, আ, ই, ও, ঔ, ঘ, ে ইতযাদ্বদ। 

ফাাংরা বালায় এই ফণণ গুদ্বরদও দুটি সেদ্বণদত বাক ওযা দয়দঙ – স্বযফণণ   ব্যঞ্জনফণণ । প্রথদভ আভযা স্বযফদণণ য 

আদরাঘনা ওযফ।  

‘ধ্বদ্বন’ উচ্চাযণওাদর ওন্ঠ সথদও ষ্ঠ র্্ দমন্ত সওাথা ফাৌঁধা না সদয় এফাং অন্য সওান ‘ধ্বদ্বন’য াাে 

ঙাড়াই সমফ ‘ধ্বদ্বন’ উচ্চাদ্বযত য়, তাদও ‘স্বযধ্বদ্বন’ ফদর।  

ফাাংরা বালায় এই ‘স্বযফণণ ’ সভাে ১১টি। ‘ফণণ ’গুদ্বর র – অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, , । 

আধুদ্বনও ফাাংরা বালায় ‘৯’ ‘স্বযফণণ ' লুপ্ত দয় দ্বকদয়দঙ । আফায ফণণ ভারা না থাওদর ফাাংরায় উচ্চাদ্বযত য় 

‘অযা’(সযাভান ফণণ  ‘å’) ধ্বদ্বনটি।  

এই ধ্বদ্বনগুদ্বরদও এওটু সঔয়ার ওযদত দফ –  

অ – এওওবাদফ উচ্চাদ্বযত দয়দঙ। 

আ – এওওবাদফ উচ্চাদ্বযত দয়দঙ।  

ই – এওওবাদফ উচ্চাদ্বযত দয়দঙ। 

উ – এওওবাদফ উচ্চাদ্বযত দয়দঙ। 

এ – এওওবাদফ উচ্চাদ্বযত দয়দঙ।  

 – এওওবাদফ উচ্চাদ্বযত দয়দঙ।  

অযা – এওওবাদফ উচ্চাদ্বযত দয়দঙ।  

অন্যান্য স্বযগুদ্বর এওও স্বয নয়, দ্বদ-স্বয ফা সমৌদ্বকও স্বয ফা দ্বিস্বয। অথণ াৎ ফাাংরা বালায় উচ্চাদ্বযত 

‘স্বযধ্বদ্বন’গুদ্বরদও ‘স্বয’ অনুাদয দুটি বাক –  

ও) সভৌদ্বরও স্বয এফাং  

ঔ) সমৌদ্বকও স্বয।    

≥ সভৌদ্বরও স্বযঃ  

অ, আ, ই, উ, এ, , অযা এই স্বযগুদ্বর ফা ধ্বদ্বনগুদ্বর অন্য সওান স্বদযয াাে না দ্বনদয় এফাং এওও 

স্বযরূদ উচ্চাদ্বযত য় এফাং অন্যস্বযদও উচ্চাদ্বযত দত াাে ওদয থাদও। এই স্বযগুদ্বরদও ‘সভৌদ্বরও স্বয’ ফদর।   

ফাাংরা বালায় ‘সভৌদ্বরও স্বদয’য াংখ্যা দ্বনদয় ভতদবদ আদঙ – সুকুভায সন – আেটি স্বযধ্বদ্বন – অ, 

আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ।  

দ্বফত্র যওায – ‘আভাদদয ভান্য ঘদ্বরত ফাাংরায় (Stander Colloquial Bengali) মুদঔ আভযা 

াতটি স্বযধ্বদ্বন উচ্চাযণ ওদ্বয - অ, আ, অযা, এ, , ই, উ।’ উদযাক্ত অদ্ববভত দুটিয ভদধ্য দ্বিতীয় ভতটি যুদ্বক্তযুক্ত 

ফদর আভযা ভথণ ন ওদ্বয।  

আভযা ফরদত াদ্বয সম, ফাাংরা সভৌদ্বরও ‘স্বযধ্বদ্বন’ র ৭টি - অ, আ, ই, উ, এ, , অযা।  

≥ সমৌদ্বকও স্বয / দ্বি-স্বয / দ্বিস্বযঃ   

দুটি স্বযফদণণ য ভফাদয় উচ্চাদ্বযত ধ্বদ্বনদও ফরা য় – ‘সমৌদ্বকও স্বয’ / ‘দ্বি-স্বয’ / ‘দ্বিস্বয’। সমভন – 

ঐ (অ+ই),  (+উ), ইএ, ইউ, এই, আ ইতযাদ্বদ। সুনীদ্বতকুভায ঘদটাাধ্যায় ২৫টি ‘দ্বিস্বদয’য ওথা 

ফদরদঙন।  



≥ উচ্চাযণ অনুমায়ী ফাাংরা স্বযধ্বদ্বনয সেদ্বণদ্বফবাকঃ   

‘স্বযধ্বদ্বন’ উচ্চাযণ ওযায ভয় সঠ্াৌঁদেয পাৌঁদওয আকৃদ্বত, আয়তন এফাং মুদঔয ভদধ্য দ্বচহ্বায অফস্থান 

অনুমায়ী ওদয়ওটি সেদ্বণদত বাক ওযা য়। এইগুদ্বর র –  

এও॥ সঠ্াৌঁে দুটিয ভদধ্যয পাৌঁও মদ্বদ সকারাওায য়, তদফ স ‘স্বযধ্বদ্বন’ ফতুণ র  কুদ্বিত। সমভন - , উ।  

দুই॥ সঠ্াৌঁে দুটিয ভদধ্যয পাৌঁও প্রাদ্বযত দর স ‘স্বযধ্বদ্বন’ প্রসৃত ফা দ্বফস্তাদ্বযত। সমভন - ই, এ, আ, অযা।   

দ্বতন॥ সঠ্াৌঁে দুটিয ভদধ্যয পাৌঁসওয আয়তন ওভ দর তা াংবৃত ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন – ই, উ।  

ঘায॥ সঠ্াৌঁে দুটিয ভদধ্যয পাৌঁসওয আয়তন ওভ দর তা দ্বফবৃত ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন – আ।  

াৌঁঘ॥ সঠ্াৌঁে দুটিয ভদধ্যয পাৌঁসওয আয়তন এওটু ওভ দর তাদও ফদর অধণ দ্বফবৃত। সমভন – অযা।  

ঙয়॥ দ্বচহ্বা াভদনয দ্বদদও থাওদর তাদও ফদর মু্মঔ ‘স্বযধ্বদ্বন’ । সমভন – ই, ঐ, অযা।  

াত॥ দ্বচহ্বা ভাছাভাদ্বছ থাওদর তাদও ফদর সওন্দ্রীয় ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন – আ।  

আে॥ দ্বচহ্বা দ্বঙদনয দ্বদদও থাওদর তাদও ফদর শ্চাৎ ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন – উ, , অ।  

নয়॥ দ্বচহ্বা এদওফাদয দয থাওদর ঊধ্বণ ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন – ই, উ।  

দ॥ দ্বচহ্বা দযয এওটু দ্বনদঘ থাওদর তাদও ফদর ঊধ্বণভধ্য ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন – এ, ।  

একাদযা॥ দ্বচহ্বা এদওফাদয দ্বনদঘ থাওদর দ্বনন্ম ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন – আ।  

ফাদযা॥ দ্বচহ্বা এদওফাদয দ্বনদঘয এওটু দয থাওদর তাদও ফদর দ্বনন্মভধ্য ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন - অযা, অ।   
সতদযা॥ দ্বচহ্বা াভদনয তালুয দ্বদদও থাওদর তারব্য ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন – ই, এ, অযা।   

সঘাদ্দ॥ দ্বচহ্বা দ্বঙদনয দ্বদদও থাওদর ওন্ঠয ‘স্বযধ্বদ্বন’। সমভন – অ, , উ।  

 

 ফাাংরা ‘স্বযধ্বদ্বন’য উচ্চাযণ অনুমায়ী সেদ্বণদ্বফবাকদও ঙদওয াাদে সদঔাদনা রঃ  

  

                                    প্রসৃত (সঠ্াৌঁে)  

মু্মঔ  

                                             তারব্য 

ঊধ্বণ        াংবৃত    ই  

                         

                         ঈ 

ঊধ্বণভধ্য    অধণ  াংবৃত       এ  

                                    অযা 

                                                আ 

দ্বনন্ম-ভধ্য  অধণ  দ্বফবৃত    

(সঠ্াৌঁে) ফতুণ র  

                                                      শ্চাৎ 

ওন্ঠয   

                                    উ     াংবৃত    ঊধ্বণ  

                                 ঊ 

                                    অধণ  াংবৃত    ঊধ্বণভধ্য  

                      

             অ 

 

                                        অধণ  দ্বফবৃত  দ্বনন্ম-ভধ্য 

 

  

 

 

 

ফাাংরা স্বযধ্বদ্বন’য উচ্চাযদণয স্থান  উচ্চাযণ অনুাদয নাভওযণ ওযা দয়দঙ দ্বনন্মরূ – 

 

স্বযফণণ  উচ্চাযণ স্থান নাভওযণ 



অ, আ ওন্ঠ ওন্ঠয ফণণ   

ই, ঈ তালু  তারব্য ফণণ    

উ, ঊ ষ্ঠ  ষ্ঠয ফণণ  

ঋ মূধণ া মূধণণ্য ফণণ  

এ, ঐ ওন্ঠ  তালু  ওন্ঠয তারব্য ফণণ  

,   ওন্ঠয  ষ্ঠ  ওদন্ঠযাষ্ঠয ফণণ   

---------------------------- 
 

  যফতী ক্লাদ ‘ব্যঞ্জনফণণ ’ দ্বনদয় আদরাঘনা ওযফ।  


