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কাঙ্গেয় ভবূমভ ঞ্চঙ্গরয মিয়া বালাবালীঙ্গদয ওমথতবালায় বামলও মভশ্রঙ্গণয
ধ্বমনতামিও ৼফমষ্ট্য-এওমি াধাযণ অঙ্গরাঘনা
স্বঙ্গদ যঞ্জন ৻ঘৌধুযী
Abstract
In between area of the Ganga and the Padma Rivers; Dialectical tendency and speciality NonBengalee speaking people. Arrival of the ORIA-people due to industrial growth. Social manners and
customs and dialectical change. Explanation of the main rule of immigration. Oria language is
closer to Bengali than Hindi language. Although the ORIA-speaking people are the descendent of
the same supreme Mother, but there is a distance in coparcenary relation. The ORIA people have
their own dialect. Their utterance speciality is also evident. Somewhere they are permanent, some
where they are migratory, Morphological speciality analysis in relation to their dialectical
tendency, age, generation, education and occupation. The change of their utterd words of different
age group and illiterate-literate members. Morphological sides have been shown. The young are
moderate in their utterance. Proximitary of RARI influence. Morphological rotation in utterance in
non-Bengali speaking people is change according to age group literate-illiterate, static and nonstatic. Morphological difference is very less in the use of words of the people of age group above
sixty and below sixty. The difference due to mobile and immobile. General dialectical conflict is
started. RARI influenced on colloquial language of the people of age group-below sixty.
Keywords: Industrial Growth; necessity of livelihood; limited statistics; Dialectical tendency;
colonization; phonological analysis

ভকধী বালাঙ্গকাষ্ঠীঙ্গও ড. ুওুভায ৻ন ূফ৽ভকধীয় এফং মিভ ভকধীয় এআ দুআ বাঙ্গক বাক ওঙ্গযঙ্গঙন। এআ মফবাঙ্গকয ূফ৽ভকধীয়
বালায মফবাচঙ্গন দুমি াঔা মিয়া এফং ফে-ভীয়া। মিয়া বালাআ বাযতীয় অম৽বালায নফযবাযতীয় বালাগুমরয ভঙ্গধয এও
মফঙ্গল ৼফমঙ্গষ্ট্যয মধওাযী। প্রায় ওর নফযবাযতীয় অম৽বালায় াধাযণবাঙ্গফ দ ৻ঙ্গল ‘’ স্বযধ্বমন মফরুপ্ত, মওন্তু মিয়া
বালায় এআ ‘’ স্বযধ্বমনয উচ্চাযণআ এয মফঙ্গল ৼফমষ্ট্য। অফায মরম মফঙ্গেলঙ্গণ ৻দঔা মায় ৻দফনাকযী ফণ৽ভারা ৻ম ফ
নফযবাযতীয় অম৽বালা গ্রণ ওঙ্গযঙ্গঙ ৻গুমরয ভঙ্গধয ন্তস্থ ফঙ্গণ৽য দভধযস্থ ফযঞ্জনফণ৽ীয় ‘য়’ ধ্বমনয চনয ৻ওান মফঙ্গল মরম
ংঙ্গওত ৻নআ। ৻তভমন ি-ফঙ্গক৽য ‘ড’  ‘ঢ’- দভঙ্গধয ফা ঙ্গন্তয ফযফহৃত ‘ি’ এফং ‘ঢ়’ উচ্চাযণ য়। ফাংরায ভঙ্গতাআ মিয়া
বালাঙ্গত ফণ৽ভারায় এফং উচ্চাযঙ্গণ এআ মতনমি ফঙ্গণ৽য মরম ংঙ্গওত ংঙ্গমামচত ঙ্গয়ঙ্গঙ। দভধযস্থ ‘ম’ এয উচ্চাযণ ‘চ’এয
ভতন। ঙ্গফ৽াময নফযবাযতীয় অম৽বালাভূঙ্গ এভনমও ফে-ভীয়াঙ্গত ‘র’ ধ্বমনয দুআ যওভ ফযফায ৻নআ। মওন্তু মিয়া
বালাঙ্গত এয ফযফায রক্ষ্যণীয়। দাঙ্গন্ত ফা দভঙ্গধয ফযফহৃত ‘র’ ধ্বমন এফং ঙ্গদয অমদঙ্গত ফযফহৃত ‘র’ ধ্বমনয চনয দুআ
যওভ মরম ংঙ্গওত ফযফহৃত ঙ্গয়ঙ্গঙ। নযমদঙ্গও মিয়াঙ্গদ মতগন্ত প্রওযঙ্গণয ‘মন্ত’ প্রওযণমি মিয়া বালায় খিভান ফত৽ভান,
মওংফা ুযাখমিত ফত৽ভান ওাঙ্গরয ভধযভ ুরুল এফং প্রথভ ুরুঙ্গল ফযফহৃত।
কো দ্মায ৻দায়াফ ঞ্চঙ্গর ফফাওাযী ফাংরাবালীঙ্গদয বামলও ৼফমষ্ট্য মল্প মফস্তাঙ্গযয ওাযঙ্গণ ভুম৽দাফাদ, নদীয়া 
দুআ ঘমি যকণা ৻চরায় ন্ধান দুঃাধয। থঘ এঙ্গদয এওিা কমযষ্ঠ ংআ চীমফওায প্রঙ্গয়াচঙ্গন মল্পাঞ্চঙ্গর ফা ওঙ্গয।
তঙ্গফ যওাযী ম৽াঙ্গয় ফযাওবাঙ্গফ এঙ্গদয ৻িাঙ্গিভ নুাঙ্গয উঙ্গকাষ্ঠীয ন্ধান ৻ঙ্গর বার ত। ভুম৽দাফাদ ৻চরায ূফ৽
বাকীযথী ঞ্চর, নদীয়া এফং দুআ ঘমি যকণা ৻চরায় মফস্তৃত মযংঔযান ঙািাআ ীমভত ওঙ্গয়ওমি ঙ্গওি এফং মফমিন্নবাঙ্গফ
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মফমবন্ন ৻ায় মনমুক্ত মভশ্র মযঙ্গফঙ্গ ওভ৽যত মমি (ঙ্গবাচুময, ৼভমথরী) এফং মিয়া চনঙ্গকাষ্ঠীয মযফাযগুমরঙ্গও ফরম্বন
ওঙ্গয তাঙ্গদয বামলও ৼফমষ্ট্য এফং াভামচও যীমতনীমতয মযফত৽ন অঙ্গরাঘনা ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। এ ফ ৻চরায় মবফাঙ্গনয ভূর
ূত্র, ুতযাং এবাঙ্গফ ফযাঔযা ওযা ৻মঙ্গত াঙ্গয ৻ম, ফযাওবাঙ্গফ ৻ওান এরাওায এও ুমনমদ৽ষ্ট্ ফাংরাঙ্গকাষ্ঠী ভূঙ্গর এফ
৻চরায় ঘঙ্গর অঙ্গ মন। মফমবন্ন ভঙ্গয় ওাঙ্গচয প্রঙ্গয়াচঙ্গন ফযমক্তকত ৻ওান বূভযামধওাযী ফা মিওাদায ফা স্ব-উঙ্গদযাঙ্গক ওাময়ও
শ্রঙ্গভয চনযআ এঙ্গদয মনঙ্গয় অা ঙ্গয়মঙর। মিভ ফাংরায় চন ংঔযায বালা মফঘাঙ্গয ফাংরাবালীঙ্গদয ঙ্গযআ মমিবালীঙ্গদয
ংঔযা উঙ্গেঔ ওযা ৻মঙ্গত াঙ্গয। মযংঔযানকত মদও মদঙ্গয় ফাংরাবালী চনঙ্গকাষ্ঠীয ভঙ্গধয মমিবালীযাআ ংঔযা কমযষ্ঠ।
বালাতামিও উৎ মফঘাঙ্গয ফাংরা এফং মমি এওআ প্রাওৃত বালা উদ্ভূত ঙ্গর ভীয়া এফং তৎঙ্গয মিয়া ফাংরায মতঔামন
ওাঙ্গঙয, মমি ততিা নয়। থ৽াৎ এওআ অমদচননীয ফংধয ঙ্গর মযওানী ম্পঙ্গও৽ এওিু দূঙ্গযয। ফাংরাবালী চনঙ্গকাষ্ঠীয
ভতআ মিয়াঙ্গদয মনচস্ব উবালা এফং তায উচ্চাযণ ৼফমষ্ট্য যঙ্গয়ঙ্গঙ। ওাঙ্গচয প্রঙ্গয়াচঙ্গন এঙ্গদয প্রায় প্রমতমি ৻চরাঙ্গত ৻দঔা
ায়া মায়। ৻ওাথা এযা স্থায়ী ফামিা ঙ্গয় াওাামওবাঙ্গফ উমনঙ্গফ কঙ্গি তুঙ্গরঙ্গঙ। অফায ৻ওাথা মযমায়ী ঘমযঙ্গত্রয।
ওাঙ্গচয মফঙ্গল ভযশুঙ্গভ স্থায়ী ফামিা। তায পঙ্গর ৻দঔা মায় এযা ওথাফাত৽ায়, ব্দ প্রঙ্গয়াঙ্গক মনমদ৽ষ্ট্ এরাওায বামলও
প্রবাফ ুস্পষ্ট্ না ঙ্গর মবমনঙ্গফ ওাঙ্গয রক্ষ্য ওযঙ্গর নুধাফনঙ্গমাকয।
এআ মিয়া বালাবালীঙ্গদয বামলও প্রফণতা ফয়, প্রচন্ম, মক্ষ্া, ৻ায মদও ৻থঙ্গও ধ্বমনতামিও ৼফমষ্ট্য মফঙ্গেলঙ্গণ; মফমবন্ন
ফয়ঃিমভও মনযক্ষ্য  াক্ষ্য দযঙ্গদয উচ্চামযত ব্দগুমরঙ্গত ৻ম মযফত৽ন ামধত ঙ্গয়ঙ্গঙ তায ধ্বমনতামিও মদওগুমরঙ্গও
৻দঔাঙ্গত ৻ঘষ্ট্া ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। এঔাঙ্গন াক্ষ্য মনযক্ষ্য, ঘর ফা ঘর ৻ম ৻ওান ৻শ্রমণবুক্ত ৻ান না ৻ওন, ৻ফম ফয়ঙ্গয ফাঘও
৻কাষ্ঠীযা াভামচও যীমতনীমতয ভঙ্গতাআ উচ্চাযঙ্গণয ৻ক্ষ্ঙ্গত্র তীতঙ্গও অঁওঙ্গি যাঔঙ্গত ঘাআঙ্গঙন। ল্প ফয়স্কযা ৻শ্রমণ মনমফ৽ঙ্গঙ্গল
উচ্চাযঙ্গণয ৻ক্ষ্ঙ্গত্র ৻ভািাভুমি ভধযন্থী থ৽াৎ তাযা প্রাঘীন বযা মওঙুিা ফচায় যাঔঙ্গর যাঢ়ী প্রবাঙ্গফ উচ্চাযঙ্গণয নতুন রূঙ্গও
৻ভঙ্গন মনঙ্গত ততিা ম্মত নন। অয ঘমেঙ্গয মনম্নফয়স্কযা থ৽াৎ ঙ্গক্ষ্াওৃত নতুন মাযা তাযা ঙ্গনও ঙ্গচআ প্রাঘীন বযা
ফচ৽ন ওঙ্গয যাঢ়ী ঙ্গব্দয নতুন রূঙ্গও স্বিঙ্গি ৻ভঙ্গন মনঙ্গত যামচ। ফাংরাবালী ফামঘও ৻কাষ্ঠীঙ্গদয উচ্চামযত ঙ্গব্দয ধ্বমনতামিও
মফফত৽নমি ফয়ঃিমভও ঙ্গয় উঙ্গিঙ্গঙ। উচ্চামযত ব্দগুমরয ধ্বমনতামিও মফঙ্গেলঙ্গণ নয অয এও অওল৽ণীয় মদ্ধাঙ্গন্ত অঙ্গত
াযফ। এআ মফফত৽ন স্পষ্ট্বাঙ্গফ ৻দঔাঙ্গত ৻কঙ্গর ফয়ঃিমভও মনযক্ষ্য, াক্ষ্য, ঘর  ঘর মদও ৻থঙ্গও মফঘায ওযঙ্গত ঙ্গফ।
বামলও প্রফণতায াথ৽ওয মনরূঙ্গণ ফাঘও ৻কাষ্ঠীয ওথযবালায ম্পঙ্গও৽ অঙ্গরাঘনা ওযঙ্গত ঙ্গফ। মাঁযা প্রঙ্গয়াচঙ্গন ফা মফঙ্গল
ওাযঙ্গণ এরাওায় মাফায প্রঙ্গয়াচন নুবফ ওঙ্গযন না, তাযাআ ঘর অয মাঁযা এরাওায ফাআঙ্গয মাতায়াত ওঙ্গযন তাঁঙ্গদয ঘর
ফঙ্গর উঙ্গেঔ ওযা র। প্রমতঙ্গক্ষ্ঙ্গত্রআ ফয় নুমায়ী ফাংরাবালী ফাঘও ৻কাষ্ঠীঙ্গদয ফাঙ্গযামি বাঙ্গক বাক ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ।
এও- লাঙ্গিয উঙ্গধ্ব৽ মনযক্ষ্য ঘর ‘১’, দুআ- লাঙ্গিয উঙ্গধ্ব৽ মনযক্ষ্য ঘর ‘১’, মতন- লাঙ্গিয উঙ্গধ্ব৽ াক্ষ্য ঘর ‘২’,
ঘায- লাঙ্গিয উঙ্গধ্ব৽ াক্ষ্য ঘর ‘২’, াঁঘ- ঘমেঙ্গয উঙ্গধ্ব৽ মনযক্ষ্য ঘর ‘৩’, ঙয়- ঘমেঙ্গয উঙ্গধ্ব৽ মনযক্ষ্য ঘর ‘৩’,
াত- ঘমেঙ্গয উঙ্গধ্ব৽ াক্ষ্য ঘর ‘৪’, অি- ঘমেঙ্গয উঙ্গধ্ব৽ াক্ষ্য ঘর ‘৪’, নয়- ঘমেঙ্গয নূধ্ব৽ মনযক্ষ্য ঘর ‘৫’,
দ- ঘমেঙ্গয নূধ্ব৽ মনযক্ষ্য ঘর ‘৫’, একায- ঘমেঙ্গয নূধ্ব৽ াক্ষ্য ঘর ‘৬’, ফাঙ্গযা- ঘমেঙ্গয নূধ্ব৽ াক্ষ্য ঘর
‘৬’। প্রথভ ৻শ্রমণয ৻ক্ষ্ঙ্গত্র থ৽াৎ ১, ১, ২, ২, ৩, ৩, ৪, ৪,-ফাঘও ৻কাষ্ঠীয উচ্চাযণ ৻ভািাভুমি এওআ যওঙ্গভয ৻থঙ্গও
৻কঙ্গঙ। মওন্তু ঘমে নূধ্ব৽ ৻ল ঘামযমি ৻শ্রমণ ৫, ৫, ৬, ৬,-এয ফাঘও ৻কাষ্ঠীযা ফাস্তফ প্রঙ্গয়াচঙ্গনয মযঙ্গপ্রমক্ষ্ঙ্গত
অওমিওবাঙ্গফ যাঢ়ী উচ্চাযণঙ্গওআ মনচস্ব উচ্চাযণ রূঙ্গ প্রওা ওঙ্গযঙ্গঙ। তাআ প্রথভ অিমি ৻শ্রমণয ৻ক্ষ্ঙ্গত্র এওআ উচ্চাযণঙ্গও
অিফায উঙ্গেঔ না ওঙ্গয এওফায ভাত্র উঙ্গেঔ ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। যফত৽ী ঘাযমি ৻শ্রমণয ৻ক্ষ্ঙ্গত্র তাঁযা মওবাঙ্গফ যাঢ়ী উচ্চাযণঙ্গও
নুধাফন ওঙ্গযঙ্গঙ ৻িাআ ৻দঔাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গঙ। ১, ১, ২, ২, ৩, ৩, ৪, এফং ৪ ফাঘও ৻কাষ্ঠীয অঞ্চমরও উচ্চাযঙ্গণয
মবমিঙ্গত মফমবন্ন ঙ্গদয নভুনা ৻দঔাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গঙ।
১ এফং ১ ফাঘও ৻কাষ্ঠীয ফযফহৃত ঙ্গব্দয ধ্বমন মযফত৽ন ঔুফআ াভানয। ৻ম ধ্বমন মযফত৽ন ৻দঔাঙ্গনা ঙ্গয়ঙ্গঙ তা শুধু ১
এফং ১ ৻বঙ্গদয চনয।
১-ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔয বালায়, ‚নমডযা, নযওু, ঙ্গনও, র, িমওফা, তাায, ঔমফা, ৻ভায, ৻মওনম,
ঔ’িা, মঔ, ফুট, নুভমতঙ্গদফা, ধ‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ঙ্গব্দয অমদমস্থত, ভধযমস্থত  ঙ্গন্তয ওন্ঠ্য--স্বযধ্বমন, ওঙ্গন্ঠ্াষ্ঠয স্বযধ্বমনঙ্গত স্বাবামফওবাঙ্গফ মযফমত৽ত ঙ্গয় ১-এয উচ্চামযত ধ্বমন ঙ্গয় ঙ্গি, ‚নমডযা, নযওু, ঙ্গনক, র, িমওফা,
তাায, ৻ঔামফা, ৻ভায, ৻মঙ্গওানম, ৻ঔা’িা, মঔ, ফুি, নুঙ্গভামতঙ্গদফা, ধ‛। ১-দযঙ্গদয ভুঙ্গঔ, ‚ভামনঅ,
৻তাঙ্গত, রঙ্গআবঅ, ৻ফাউ, ৻ামদনা তয, ৻াময, ঢনা, ৻ঔাম, ধ, ৻ওারথ্ ৻, ট, এঙ্গওাউম, ৻তায, ৻াআ,
কামরফা‛, ব্দগুি ওঙ্গঠাষ্ঠযা -স্বযধ্বমন ৻থঙ্গও ঙ্গয মকঙ্গয় ওঠয -স্বযধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ১-এয ফুমর ঙ্গয় উিঙ্গঙ ‚ভামনঅ,
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তঙ্গত, ঙ্গরআফাা্, ফউ, মদনাাতয, মযস, ঢনা, ঔম, ধ, ওরথ্, ৻, ি, একউম, তয,আ, কামরফা‛। ১
দঙ্গযয ‚তুভঙ্গব, উছামনব, উমিফা, উামডফা, উঙ্গআফা, ওতুমযফা, ওুমদফা, কচুমযফা, ৻বউ, ৻ওউিিা, ৻ওামনুঙ্গঁ”,
প্রবৃমত ব্দগুি ষ্ঠয উ-স্বযধ্বমনঙ্গও স্থানঘুযত ওঙ্গয ওঙ্গঠাষ্ঠয -স্বযধ্বমন চায়কা ওঙ্গয মনঙ্গয় ১-এয ফুমর ঙ্গয় ঙ্গি, ‚৻তাভঙ্গব,
ছামনবঅ, মিফা, মডফা ঙ্গআফা, ওঙ্গতামযফা, ৻ওামদফা, কঙ্গচামযফা, ৻ব, ৻ওঁিা, ৻ওামঙ্গনাঙ্গঁ‛। ১-এয ভুঙ্গঔ,
‚৻ওঁউিা, ভুঁমনঙ্গচ, ৻ডঁউমযঅ, ফাঁরুঅ, ঁরাকঙ, ডাঅঁ, াঁউ, নআঁবঅ, ভুঁ, ভাভুঁ, বঁযঁ,‛ প্রবৃমত ব্দগুি নামওয ফযঞ্জন
৻রা ৻ঙ্গয় ১-এয ফুমর ঙ্গয় উঙ্গিঙ্গঙ‛, ৻ওউিা, ভুমনঙ্গচ, ৻ডউমযঅ, ফারুঅ, তরাকঙ, ডাঅ, াউ, নআবঅ, ভু,
ভাভু, বঁয‛। ১-এয, ‚ছাংমওফা, িাংমকফা, দংমফা, মংঔামন, ৻ডংকা, ৻িংকা, ওংমও, হংওা, মওংও‛ ব্দাফরীঙ্গত ঙ্গখাল
ভাপ্রাণ নুনামও ৲•-ধ্বমন ঙ্গয মকঙ্গয় নামওয দন্তয ন-ধ্বমনঙ্গত -এ ঙ্গয় উিঙ্গত ঘাআঙ্গঙ, ‚ছনমওফা, িানমফা, দনমফা,
মনঔামন, ৻ডনকা, ৻িনকা, ওনমঔ, হনওা, মছনও‛। ১ দঙ্গযয, ‚ভাঙযঙওা, ভাগওড, ঔগওায, রঙও, িঙওা ওনঘারঙ্কা,
ছুঙমওফা, মঙগমওফা, ওগওডা, তুভবগওু, অনাগওু, ৻াভানগওু‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ওঠয নামওয গ-ফযঞ্জনধ্বমন নামওয দন্তয
ন-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গও চায়কা ওঙ্গয মদঙ্গয় ১-এ ৻ফারঙ্গঙ, ‚ভাঙযনওা ভানওড, ঔনওায, রনও, িনওাা্, ওনঘারনওা, ছুনমওফা,
মঙনমওফা, ওনওডা, তুভবনওু, অনানওু, ৻ভাননওু‛। ১-দযঙ্গদয ভুঙ্গঔ, ‚এিারু, ৻ঔু, ওানথ্, ঢনা, ৻ভখু, ৻কাআমি,
নছা, ভামিঅ, মভঙ, খা, াঔুডা, ওঔারু, ভনডামিা, ঔনওায‛, প্রবৃমত ব্দগুি ভাপ্রাণীনতা ঙ্গত ৻দঔমঙ ১-৻দয
ভুঙ্গঔ ভুঙ্গঔ, ‚এিারু, ৻রগু, ওানত, ডনা, ৻ভগুঅ, ৻কাআমি, নচা, ভামিঅ, মভচ, কা, াওুডা, ওওারু, ভনডামিা,
ওনওায।‛ ১-দযঙ্গদয, ‚৻কাদযা, দ, ঘুঘুনদযা, নদয,‛ ব্দগুঙ্গি ৻খাল দন্তয দ-ফযঞ্জনধ্বমন, ঙ্গখাল দন্তয তস্প৽ ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ১-এয ৻ভৌমঔও বালা র, ‚৻কাতযা, ঘুঘুনতযা, ত, ভনতযা্‛। ১-এয ‚অখাতওমযফা,
তউময, বাতুমড, তনমত, হএত, াত, মতনমতফা, ৻তাযামন, াফতভা, ফতও, তালগুি, ৻তনু, মবতঙ্গয,‛ ব্দগুঙ্গি
৻খালীবফন প্রমিয়ায় ১-এ ৻ফারঙ্গত শুনমঙ, ‚অখাদওমযফা, দউময, বাদমড, তনমদ, হএদ, াদ, মতনমদফা, ৻দাযামন,
াফদভা, ফদক, দালগুচ, ৻দনু, মবদঙ্গয‛। ১-এয ভুঙ্গঔ, ‚৻াও, ৻ফকনডা ঘকআ, নাকপুল, ৻চাক ওওায,
থযওু, তাাওু, ৻ওৌনমঙ্গরাক, ৻ওঙ্গতওমযভাঙ্গন, ৻িকউঅ, উকউমন, তমওঅ, ৻ফক‛ প্রবৃমত ব্দাফরীঙ্গত ঙ্গখালওঠয
স্প৽ ও-ফযঞ্জনধ্বমন ৻খালীবফঙ্গনয পঙ্গর ৻খাল ওঠযধ্বমন ক-ধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ১-এ ৻ফারঙ্গঙ, ‚৻াগ, ৻ফগনডাা্, ঘগআ,
নাগপুর, ৻চাগ ওকায, থযগু, তাাগু, ৻ওৌনমঔঙ্গরাগ, ৻ওতগমযভাঙ্গন, উগউমন, তামকঅ, ৻ফগ।‛ ১-এয,
‚৻ফাকআফা, ফকউমডফা, চকউঅরআ, রুগঅ, ভুগ, াগ, ঔডাাগ, কচুমযফা, ৻চাযারগঅ, গঅধুঅ‛, প্রবৃমত ঙ্গব্দঙ্গত
ঙ্গখাল ক-ফযঞ্জনধ্বমন ঙ্গখালফৎ ঙ্গয় ওঠয ও-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ১-ফরঙ্গত ঘায়, ‚৻ফাকআফা ফকউমডফা, চকউঅরআ,
মরকঅ ভুক, াক, ঔতাাক, ওচুমযফা, ৻চাযারক, কঅধুঅ,‛। ১ দযঙ্গদয ভুঙ্গঔ, ‚ডাআফা, িআফা,
যা, ওভআফা, ৻ঙ, ৻ঘাা, যওামত, ওািিা, ৻আময, অিুঅ‛ প্রবৃমত ব্দাফরীঙ্গত ঙ্গখাল ষ্ঠয ফযঞ্জনধ্বমন ঙ্গখাল ঙ্গয় ৻মঙ্গত ৻দমঔ ১-এ এফং ফরঙ্গঙ, ‚বডাআফা, িবআফা, যফা, ওভবআফা, ৻ঙব, ৻ঘাফা, ফযওামত,
ওািবিা, ৻আবময, বঅিুঅ‛। ১-দযঙ্গদয ফুমরঙ্গত, ‚ঘানমঙবঅ, বাদ, ৻ঘতাআবঅ, বুমরমচবঅ, দনডঙ্গদবঅ,
মনধাআবঅ, মফনমধবঅ, বসতা, মঙনমওফঅ‛ প্রবৃমত ঙ্গব্দঙ্গত ফ-ফযঞ্জনধ্বমন ঙ্গখালীবফন প্রমিয়ায় এঙ্গ ১-এ ফরঙ্গত শুমন,
‚ঘানমঙঅ, াদ, ৻ঘতাআঅ, বুমরমচঅ, দনডঙ্গদঅ, মনধাআঅ, মফনধঅ, সতা, মঙনমওঅ‛। ১-এয
ফুমর, ‚ঢকঢওওময, ঢমরঢমর, মভভুমড, ননা, দামদ, ওাওযমিা, গুনন, চুরচুমরঅঙ্গাও, ওাওযা, ওুওুডা, মতনমতব অ,‛
প্রবৃমত ঙ্গব্দঙ্গত ভফযঞ্জনধ্বমনয এওমি রূান্তয খমিঙ্গয় ১-এ ৻ফারঙ্গত ঘাআঙ্গঙ, ‚ডকঢওওময, ঢমরডমর, মমফুমড, রনা, দামড,
ওাকযমিা, গুরন, চুরচুমনঅ-৻াক, ওাকযা, ওুগুড, মতনমিফঅ,‛। ১-এয ওথায়, ‚াওঔাতওমযফা, ৻পাামডফা, ওাঔ,
ঙনমও, তটওা, ৻তরুমন, ৻ওঙ্গতগুমিএ, রুঘাঙা, কনমিমর, তযাি‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি দুমি মফলভফযঞ্জন ধ্বমন ভরূত্ব রাব
ওঙ্গয ভীবূত ঙ্গয় ১-এয ফুমর র মকঙ্গয়, ‚াওওাতওমযফা, ৻াামডফা, ওাও, ঙকমও, ততওা, তনুমন, ৻ওঙ্গতগুমতএ,
রুঘাঘা, কলমিমর, িযাট।‛ ১ দঙ্গযয ভুঙ্গঔভুঙ্গঔ ‚মচমচফা, রাআফা, হকঙ্গরআফা, সতকতওমযফা, চাাঙ্গাউ, চাাঙ্গওউ,
চাকযতঙ্গফা, হনডা, াআফা, হকঅ, াভুঙ্গযআফা‛ প্রবৃমত ব্দগুি ওঠযনারীয় উষ্ম ৻খালফৎ ভাপ্রাণ -ফযঞ্জনধ্বমন ঙ্গচআ
৻রা ৻ঙ্গয় মাঙ্গি ১-এ, ‚মচমচফা, রাআফা, উগুঙ্গরআফা, সতকতওমযফা, চাঅউ, চাঅঙ্গওউ, চাকযতএফা, উনডা,
াআফা, উওঅ, অভুঙ্গযআফা‛। ১ ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔয ওথায়, ‚িমওফা, ওিওমযফা, িানমকবঅ, এযারুি, ৻ভনিাআফা,
পুঙ্গিআফা, ওমিওঙ্গাডা, মঔমযঘিা, ামি, ৻িাা, িাওুঅ, মিন, ওযািাা্, তিওা, ত্বযাি‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ঙ্গব্দয অমদঙ্গত,
ব্দভঙ্গধয  ঙ্গব্দয ৻ঙ্গল ঙ্গখাল ভূধ৽নয ি-ফযঞ্জনধ্বমন ঙ্গখালীবূত ঙ্গয় ঙ্গখাল ভুধ৽নয ত-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ১-এ ৻ফারঙ্গঙ,
‚তমওফা, ওতওমযফা, তানমকবঅ, এযারুত, ৻ভনতাআফা, পুঙ্গতআফা, ওমতওঙ্গাযা, মঔমযচতা, ামত, ৻তাা, তাওুঅ,
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মতন, ওযাতা, ততওা, ত্বযাত‛।  ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীঙ্গদয ভুঙ্গঔ ‚অঙ্গভ, ওাভুমডফা, ভনঅওমযফা, ওাায, ফাহডা, ানমড,
ওযাঙ্গঙ্গর, ডারা ডামযাওাউ, ামিযওামন, নডাওাযা্, অফু, ছার, ওনঅ, ামনঅ, ঔমিঅ‛ প্রবৃমত ব্দগুি ওঠয স্বযধমনঙ্গত এঙ্গ ১-এ ফঙ্গর, ‚ঙ্গভ, ওভুমডফ, ভনওমযফা, ওায, ফাহড নমড, ওযাঙ্গঙ্গর, ডার, ডাভযাওউ, ামিযওমন,
নডওায, ফু, ছর, ওন, ামন, ঔমি‛। ১ ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔয বালায়, ‚৻ভাতএযা অভএযা, নএযা,
তুভএযাভানএযামনচএযা, এযাভানএযা, ৻কাঙ্গিআএযা, এযাঙ্গওাউম, ভুিাএযা, ৻নথাএযা, গুিাএযা‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি মফফৃত এযাস্বযধ্বমন ওঠযতারফয এ স্বযধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ১-এ ৻ফারঙ্গঙ, ‚তুভএভানএমনচএ, এভানএ, ৻কাঙ্গিআএ, এঙ্গওাউম, ভুিাএ,
৻নথাএ, গুিাএ‛। ১ দযঙ্গদয ভুঙ্গঔয ফুমরঙ্গত, ‚ওামিফা, তু’ ঔা, ফািওমযফাা্, ঔনঅ, মফঙা, মছঅময, গুঅ, মঢা, ফুমিঅমন,
অনচুরা,‛ ব্দগুি ওঠয অ-স্বযধ্বমন তারফয এ-স্বযধ্বমন ঙ্গয় ১-এ ফঙ্গরঙ্গঙ, ‚ওামিঙ্গফ, তুঙ্গঔ, ফািওমযবএ, ঔনএ, মফঙ্গঙ,
মছএময, গুএ, মঙ্গঢ, ফুমিএমন, অনচুঙ্গর‛।
এঔন অভযা লাঙ্গিয উঙ্গদ্ধ৽ মিয়া বালাবালী ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয স্বাক্ষ্য ম্প্রদাঙ্গয়য মনঙ্গয় বামলও মভশ্রঙ্গণয অংমওও মঙ্গফ
মনণ৽ঙ্গয় ভীক্ষ্ায় এঙ্গকারাভ। ঘর  ঘর ৻বঙ্গদ ‘২’ এফং ‘২’ রূঙ্গ মঘমিত ওযরাভ। ূফ৽যাঢ়ীয় প্রবাফ উঙ্গরঔঙ্গমাকয না
ঙ্গর তঙ্গফ রক্ষ্ণীয়। ৻ম মযফত৽ন ৻দঔাঙ্গনা ঙ্গি তা শুধু ‘২’ এফং ‘২’ ৻বঙ্গদয চনয। এঙ্গদয বামলও প্রমতমিয়া ৻ভািাভুমি
শুরু ফরা ৻মঙ্গত াঙ্গয। অভযা িয চন ওঙ্গয দয মনঙ্গয় ভীক্ষ্ায় এঙ্গকারাভ।
২ ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔয বালায় উচ্চামযত ব্দগুি, ‚নযওু, নমডযাফঙুময, চাআফা, ঙ্গফঙ্গঙ্গয, মনামধযমফা,
নুভমতঙ্গদফা, মতত, ভরভাস, ঙ্গনওঅকরু, মরঔা‛ প্রবৃমত ব্দগুি স্বাবামফওবাঙ্গফআ -স্বযধ্বমন -স্বযধ্বমনঙ্গও
চায়কা ওঙ্গয মদঙ্গি ২-৻ত, ‚নযওু, নমডযাঙ্গফাঙুময, ৻াচাআফা, ফঙ্গসফা, মনমধঙ্গযামফা, নুভমতঙ্গদফা, মতত,
ভরভা, ঙ্গনওঅকরু, মরঔা‛। ২-এয, ‚৻ফাহ, ৻কামধভধযঙ্গয, ৻চাযঙ্গযওমফা, ি, ৻ওামর, ৻ঙাট, ৻চাক, ৻ওাউিু,
রিাআঙ্গদফা, ৻াঙাুমঙ‛ ব্দগুি -স্বযধ্বমন -স্বযধ্বমনঙ্গও ৻িঙ্গর মদঙ্গি ২-এ অয ওমথত রূ র মকঙ্গয়, ‚ফহ,
কমধভধযঙ্গয, চযঙ্গযওমফা, ট, ওমর, ঙট, চক, ওউিু, রিাআঙ্গদফা, রুমফা, উুনাঘাউল‛ ঙ্গব্দঙ্গত উ-স্বযধ্বমন
-স্বযধ্বমনঙ্গও স্থান ওঙ্গয মদঙ্গি ২-৻ত অয ৻ফারঙ্গঙ, ‚৻ওঁভাঙ্গন, ৻চঁভাঙ্গন, মনদরুমিফা, ৻দামডফা, ৻কনঙ্গডা, াসমযফা,
৻পামরফা, ৻তারনওমযফা, ৻যামফা, ুনাঘাল‛। ২-এয, ‚৻ভাউচা, ৻ামঙফা, ৻ঔাজআফা, ৻তামরবঅ, ৻াআ, ট,
৻ামদনা, ৻চার, ৻ভাাত, ৻ভাির‛ ব্দগুঙ্গি -স্বযধ্বমন উ-স্বযধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ২-এ ফঙ্গর, ‚ভুউচা, ুমঙফা, ঔুমচফা,
তুমরবঅ, ুআ, উট, ুমদনা, চুর, ভুাত, ভুিয‛। ২-এয, ‚ফামওঁফা, রাঁনঙ, বঁযঁ, াআঁ, ৻ডআঁফা, ওামঁমও, ৻ওঁউিাঙ্গয,
ওাঁঘ‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি, ল্পপ্রাণ ৻খালফৎ নুনামও ৺ “ফযঞ্জনধ্বমন ৻রা ৻ঙ্গয় মাঙ্গি ২-৻ত ‚ফামওফা, রানঙ, বয, াআ,
৻ডআফা, ওামমও, ৻ওউিাঙ্গয, ওাঘ‛। ২-এয, ‚ংমফা, ওংা, ওংঘা, াডবংকা, মছংও, হংওা, তাংমওফা, ংাযক,
অংগুমি, মছংওাময, ওংমও, কাডফংক‛, ঙ্গব্দঙ্গত ঙ্গখাল ভাপ্রাণ নুনামও ঙ্গমাকফা ৲৹-ফযঞ্জনধ্বমন উচ্চাযঙ্গণ ভাপ্রাণতা
ামযঙ্গয় ন-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ২-এ ৻ফারঙ্গঙ, ‚দনমফা, ওনা, ওনঘা, াডবনকা, মছনও, হনওা, ঢানমওফা, নাযক,
অনগুমি, মছনওাময, ওনমও, কাডফনক‛। ২-এয, ‚কমধঅ, িা, ুধঅউমযফা, উলাযআা্ফা, উরঙ্গছআফা, ৻ঔামফা, ৻দঔাআফা,
মফনমধফা, ঔাল বযাওমযফা,‛ ব্দগুঙ্গি ভাপ্রাণধ্বমনয ভাপ্রাণীনতা রক্ষ্য ওযা ৻কঙ্গঙ ২-৻ত, ‚কমদঅ, িা,
ুদউমযফা, উলাযআফা, উরঙ্গচআফা, ৻ওামফা, ৻দওাআফা, মফনমদফা, ওাল‛। ২-এয ‚ফাদাম, দল, ওাদু, দযানমডফা,
৻দামর, ৻দামন, ওনদ, অদ ৻বদআফা, ভুদআফা, ফাফদঙ্গয‛ ব্দগুি ঙ্গখালীবফন প্রমিয়ায় ২-এ র মকঙ্গয়, ‚ফাতাম, তল,
ওাতুঅ, তযানমডফা, ৻তামর, ৻তামন, ওনত, অতউ, ৻বতআফা, ভুতআফা ফাফতঙ্গয‛। ২-এয, ‚মফকআফা, কএআফা, ঢাঁকআফা,
ধকএআফা, ঙ্গওআফা, ৻ফাকআফা কআল, নামফক‛, ও-ফযঞ্জনধ্বমন ক-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ২-এ ফঙ্গর, ‚মফগআফা, গএআফা,
ঢাগআফ, ধগএমফ, ঙ্গকআফা, ৻ফাকআফা, কআল, নামফগ‛। ২-এয ‚ভাগআফা, ৻বাগএমফ, কএিা, বগআফা, চাগআফা, ভুগ,
যাবঘু, চুকঙ্গয, রনকলরুা‛ ব্দগুি ক-ধ্বমন ও-ধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ২-৻ত ফরঙ্গঙ, ‚ভাকআফা, ৻বাকএমফ, ওএিা, বকআফা,
চযাকআফা, ভুক, যাওুঘু, চুওঙ্গয, রনওররুা‛। ২-এয, ‚িানমকফা, পঙ্গিআফা ফুিঙ্গচাতঅ, মপটআফা, ৻কামি, মছনমিওা,
যঘমিঅ, পিুরু, ুওুমিমচফা‛ ব্দগুঙ্গি ি-ধ্বমন ত-ধ্বমনঙ্গও স্থান ওঙ্গয মদঙ্গি ২-৻ত, ‚তানমকফা, পঙ্গতআফা, ফুতঙ্গচাতঅ,
মপতআফা, ৻কামত, মছনমতওা, যঘমতঅ, পাতুরু, ুওুমতমচফা‛। ২-এয ‚এমভমত, মতনতামফ, ৻ওমভমত, াতঙ্গয, ফমত,
ওাচরামত, ফাআকনত, ঙাত, ৻ওঙ্গতগুমডএ, ুতুযা, অত, তওুত, ব্দগুঙ্গি স্বঙ্গতাভূধ৽নযীবফঙ্গনয পঙ্গর ২-এ ফঙ্গর,‛
এমভমি, মঙনিামফ, ৻ওমভমি, াটঙ্গয, ফমি, ওচলামি, ফাআকনি, ঙাি, ৻ওঙ্গিগুমডএ, ুিুযা, অিাা্, তওুসি‛। ২-এয,
‚ঔা, ওু, ৻ঙ, িুঅ, চামনঅমযমফমন, ওাউনু, ঙা, ৻নথা‛ ব্দগুঙ্গি -ধ্বমন ন্তঃস্থ ফ-ধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ২-এ
ফঙ্গর, ‚ঔাব, ওুব, ৻ঙব, ফিুঅ, চামনবঅমযমফমন, ফওাউনু, ঙাব, ৻ফনথা‛। ২-এয, ‚কঙ্গডআব, ঙ্গযআবঅ,
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ফানমধবঅ, ডমযবঅ, মতনমতবঅ, মঙনমঙবঅ, ঘানমঙবঅ, মঙনমওবঅ, দযানমডবঅ,‛  -এয ব্দাফরীঙ্গত, ‚কঙ্গডআাা্অ,
কঙ্গযআঅ, ফানমধঅ, ডমফঅ, মতনমতঅ, মঙনমঙঅ, ঘানমঙঅ, মঙনমওঅ, দযানমডঅ‛। ২-এয, ‚৻তাতা,
মযফল, চামফ, াআফা, ভুিা, থঙ্গয, ফমত, িা, ঔচা, ঘুমর, ভুমদ,‛ ব্দগুঙ্গিয উচ্চাযঙ্গণ ৻চায মদঙ্গত মকঙ্গয় দভধযমস্থত
ফযঞ্জনধ্বমনয মিত্ব ঙ্গি ২-এ ‚৻তাততা, মযবফল, জচামফ, াআবফা, ভুটিা, থযঙ্গয, ফতমত, টিা, ঔচচা, ঘুলমর,
মভুমদ‛। ২-এয ‚ামনওঔারু, তযাট, তামিঅ, ঙনমঘনা, ঙানঘুমন, ুমবফা, রুঘাঙা,‛ ব্দগুঙ্গি দুমি মফলভ ফযঞ্জনধ্বমন
ভরূত্ব রাব ওঙ্গয ২-এ,‛ ামনওওারু, তযাত, তামতঅ, ঙনমঙনা, ঙানঙুমন, মফফা, রঙাঙা‛। ২-এয ‚মচফা, াঘুময,
ারুওা, ফাহডা, ামরঅ, ানমঘ, ৻ভাাত, ভনমতঅমন, মিমচফা, আযানঙ্গফা, মনান, চন,‛ ব্দগুঙ্গি -ফযঞ্জনধ্বমনয
৻খালফিা াযাঙ্গি’ ২-এ, ‚মচফা, অতউময, অরুওা, ফাউডা, অমরঅ, অনমঘ, ৻ভাঅনত, ভনমতঅমন, মিমচফা,
আযানঙ্গফা, মনঅন, চন‛। ২-এয ‚ন, ফমড, মখ, মতওমঙ্গয, ভমনা, ফচাআফা, মফা‛ ব্দগুঙ্গি -ধ্বমন অধ্বমন ঙ্গি ২-এ ‚না, ফামড, মখঅ, অমতওমঙ্গয, ভামনা, ফাচাআফা, ামফা‛। ২-এয, ‚াঔঙ্গয, ওুঅঙ্গড, অঙ্গকআফা,
অউথঙ্গয, ঔুঅআমফমন, অমনঘু, অমএ, অএ‛, ব্দাফরীঙ্গত অ-ধ্বমন -ধ্বমনঙ্গও চায়কা ওঙ্গয মদঙ্গি ২-এ, ঔঙ্গয, ওুঙ্গড,
ঙ্গকআফা, আথঙ্গয, ঔুআমফমন, মনঘু, মএ, সএ‛। ২-এয ‚এা, এায, এম, এগুমডক, মওএ, মচএমও, এমডফযা,
ওানঙ্গধআফযা, তুভঙ্গবভানএ, অনভানএ, তুঙ্গভমনজএ‛ প্রবৃমত ব্দগুি এ-ধ্বমন ঙ্গয় মাঙ্গি ২-এ, ‚আা, আায, আম,
আগুমযক, মওআ, মচআমও, আমডফযা, ওানমধআফযা, তুমঙ্গবভানআ, অনভানআ, তুঙ্গভমনজআ‛। ২-এয, ‚৻মনজএযা ৻ভানএযা,
ঘামফযা, উবয়এযা, ুরএযাআ, মিমওএযা, ভধযযএযা‛ ব্দগুঙ্গি মফফৃতএযা-ধ্বমন ওন্ঠ্যতারফয এ-ধ্বমন ঙ্গি ২-এ ‚৻মনজএ,
৻ভানএ, ঘামঙ্গফ, বা্এ, ুযএআ, মিমওএ, ভধযরএ‛। ২-এয, ‚িমওবঅ, ফকভুমডফযা, মওযা, ওুমিবযা, জযা,
ভনদযার,‛ ব্দগুঙ্গচ্চ যা স্বযধ্বমন অ-ধ্বমন ঙ্গি ২-এ ‚িমওফা, ওাভুমডফা, মওঅ, ওুমিবঅ, চঅ ভনদার‛। ২-এয,
‚ঙানঙ, ৻ঙঙা, ৻ওঙ্গতঙ্গয, ততরাামন, ওামরমও, নওকিা, ৻ফঙ্গরঙ্গফঙ্গর, আলমর, ভকওা, ঔটিা, ৻ওৌনমফযকমত, ৻ওৌনমঙ্গরাক‛,
প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি মফলভীবূত ঙ্গি ২-এ, অয ৻ফারঙ্গঙ, ‚ঙানঘ, ৻ঙঘা, তদরাামন, ওামরমক, নঔকিা, ৻ফঙ্গরঙ্গফঙ্গন, আনমর,
ভগওা, ঔতিা, ৻ওৌনমফযগমড, ৻ওৌনমঙ্গরাগ‛।
এঔন ঁয়তামে ৻থঙ্গও ঞ্চান্নয ভঙ্গধয মনযক্ষ্য ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔয বালা ংগ্র ওযঙ্গত ঘর  ঘর ৻বঙ্গদ দুমি বাঙ্গক
বাক ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। মনযক্ষ্যফাঘও ৻কাষ্ঠীয ভুঙ্গঔয বালা মনঙ্গয় বামলও-মভশ্রঙ্গণয ভীক্ষ্ায় এঙ্গকাফ। এ ফয়ঙ্গয মিয়া
বালাবালী ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔয বালায় এঔানওায ূফ৽যাঢ়ীয ফ৽চন ঘমরত ওথয বালায ঙা ঙ্গিঙ্গঙ। ঁঘািয চন ওঙ্গয
দযঙ্গদয ভুঙ্গঔয বালা মনঙ্গয় ভীক্ষ্ায় এঙ্গকারাভ ঘর  ঘর ৻বঙ্গদ। ঘর  ঘর ৻বঙ্গদ ঘর  ঘরঙ্গদয ‘৩’ এফং
‘৩’ রূঙ্গ ংঙ্গক্ষ্ঙ্গ মরঔরাভ।
৩-এয ভুঙ্গঔয ফুমর, ‚মি, কউড, নিা, মদয, িা, ঔচা, তঙ্গত, ৻ভার, অন, র, ঙ্গনক, অঙ্গযক,
অর, চমকফা, ঢাল, চা, ু, চদআ‛ ব্দগুঙ্গি -স্বযধ্বমন ওঙ্গন্ঠ্াষ্ঠয -স্বযধ্বমনঙ্গও চায়কা ওঙ্গয মদঙ্গয় মনঙ্গচ ঙ্গয
মকঙ্গয় ৩-এ ৻ফারঙ্গঙ, ‚৻ামি, কউড, নিা, মদয, িা, ৻ঔাচা, ৻তাঙ্গত, ৻ভায, অন, র, ঙ্গনক, অঙ্গযও,
অয, ৻চামকফা, ঢার, চা, ু, ৻চামদআ‛। ৩-এয, ‚দা, চন, রাআফা, ৻ওামযফা, ৻কাঙ্গডআফা, ৻খাঙ্গিআফা, ৻ফাউ,
রাআফা, ৻াঔময, ধ, ট, ৻রামডফা, ৻থাক, ৻ওাউিু,‛ ব্দগুঙ্গি -স্বযধ্বমন -স্বযধ্বমন র মকঙ্গয় ৩ এঙ্গত ‚দা,
চনত্ব, রআফা, ওমযফা, কঙ্গডআফা, খঙ্গিআফা, ফউ, হরাআফা, ঔময, ধ, ট, রমডফা, থক, ওউিু‛। ৩-এয ‚নআফ,
আয, ভআর, যভু, রু, মনমথঙ্গরন‛ ব্দগুি স্বাবামফওবাঙ্গফ স্বযেমত ঙ্গয় ৻কর ৩-এ ‘৻নাফ, ৻ায, ৻ভার, ৻যাভু, ৻ারু,
৻নঙ্গাঙ্গথরন‛ ব্দগুমর। ৩-এয, ‚ওাউগুমিও, ুমনচা, উমডফা, রুমফা, ওুমদফা, উনমডফা, দউা্মডফা, ফুছাআফা, মফরুঅ,
ুন,‛ ব্দগুমর উ-স্বযধ্বমন -স্বযধ্বমন ঙ্গয় উঙ্গিঙ্গঙ ৩-এ, ‚ওাগুমিও, ৻ামনচা, মডফা, ৻যামফা, ৻ওামদফা, নমডফা,
দমডফা, ৻ফাছাআফা, মফঙ্গরাঅ, ৻ান‛। ৩-এয, ‚৻াউঙ্গাউ, ৻ফাফাএ, ৻দামর, ৻ঙািা, ৻ওার, ি, ৻কাযা, ৻কাড, ি, দা,
৻রািাএ, ৻ঔামরফা, ৻িাঙ্গওআ,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি -স্বযধ্বমন উ স্বযধ্বমন ঙ্গি ৩-এ ‚৻াউহউ, ফুফাএ, দুমর, ঙুিা, ওুরা্,
উি, গুযা, গুড, উিা, উদা, রুিাএ, ঔুমরফা, িুঙ্গওআ‛। ৩-এয ‚অনঙ্গিআফা, ঔালা্, ঔরঙ্গয, ৻ঙমর, মফধ, ঘঙ্গঢআ, ফানমধফা,
ুনমঔবঅ, ভুিাআফা, ািরু, ফুমছফু, ঙাডমডঙ্গদমফ, ৻আ, থাউ, মরবাআফা’ ব্দগুঙ্গি ভাপ্রাণীনতা রক্ষ্য ওযা মাঙ্গি ৩-৻ত
‚অনঙ্গিআফা, ওারা্, ওরঙ্গয, ৻ঘার, মফদ, ঘঙ্গডআ, ফানমদফা, ুনমওবঅ, ভুিাআফা, অিরু, ফুমচফু, ঘািমডঙ্গদমফ, এআ, তাউ,
মরফাআফা‛। ৩-এয, ঙ্গতআফা, ফতঅআফা, মকতঙ্গফামরফা, মফফযতআফা, াত, তওুত, নাতউমন, াযওাতআ,
ুতউযা‛, ব্দগুঙ্গি ত-ফযঞ্জনধ্বমন দ-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৩-এ ফরঙ্গঙ ‚ঙ্গদআফা, ফদঅআফা, মকদঙ্গফামরফা, মফফযদআফা,
াদ, দওুদ, নাদউমন, াযওাদআ, ুদউযা‛। ৩-এয, াদ, দামঢ, মফদঅওমযফা, যনদা, ফাফদঙ্গয, ধানকডাবদা,
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ওনদত্মভুল ৻দঙ্গিআ, ওাদআ, দঅ, ননজআ,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি দ-ফযঞ্জনধ্বমন ত-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত ঙ্গয় ৩-এ-ফঙ্গর,
‚াত, তামঢ, মফতঅওমযফা, যনতা, ফাফতঙ্গয, ধানকডাবতাা্, ওনততভুল, ৻তঙ্গিআ, ওাতআ, তঅ, ননাতআ‛। ৩এয, ‚তমকউ, চাাকউ, ৻ওঁউগুমডক, ফনওযআফা, দননওমযফা, ফাটওযাআফা, ৻চাউতুক, ফনমঘফাকাউ, ভাচমওব‛
ব্দগুঙ্গি ও-ফযঞ্জনধ্বমন ক-ফযঞ্জনধ্বমন ঙ্গয় উিঙ্গঙ ৩-এ, ‚তমকউ, চাাগউ, ৻ওউগুমডক, ফনকমযফা, দননকমযফা,
ফাটকযাআফা, ৻চাউতুকত, ফনমঘকাউ, ভচমকবঅ‛। ৩-এয ‚রট, নাটও, রটমওফা, ফুটআফা, ঔিআফা, মরট‛,
ব্দগুঙ্গি ঙ্গখাল ল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট্ ভূধ৽নয ি-ফযঞ্জনধ্বমন ল্পপ্রাণ ঙ্গখাল দন্তয ত-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৩-এ ৻ফারঙ্গঙ,
‚যত, নাতক, রতমওফা, ফুতআফা, ঔতআফা, মরত’। ৩-এয, ‚ওুাত, ঘামত, ওচরামত, তরা, নাসমত,
মফমদতভ, ৻াওানত,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ল্পপ্রাণ ঙ্গখাল দন্তয স্প৽ ত-ফযঞ্জনধ্বমন, স্বঙ্গতাভূধ৽নযীবফঙ্গনয পঙ্গর ল্পপ্রাণ
ঙ্গখাল ভূধ৽নয স্প৽ ি-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৩-এয ওথযবালা র মকঙ্গয়, ‚ওুাি, ঘামি, ওচরামি, টরা, নামি,
মফমদট, ৻াওানট‛। ৩-এয ‚৻কারা, যাধ, মরআফা, চাআফা, মিআফা, ঙাআফা, ৻িাআ,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি
ল্পপ্রাণ ষ্ঠয -ফযঞ্জনধ্বমন ৻খালফৎ ঙ্গয় ল্পপ্রাণ দঙ্গন্তাষ্ঠয ন্তঃস্থ ফ-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৩-এয ফুমর ঙ্গি, ‚৻কারাব,
বযাধ, মরবআফা, চাবআফা, মিবআফা ঙাবআফা, ৻িাবআ’। ৩-এয ‚বাবআফা, মবঅ, খুযাআবঅ, ফুঙ্গডআবঅ ৻নবঅ,
উমিবঅ, তমফজ‛, প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি দভঙ্গধয  ঙ্গন্তয ল্পপ্রাণ দঙ্গন্তাষ্ঠয ন্তঃস্থ ফ-ফযঞ্জনধ্বমন ঙ্গখালীবূত ঙ্গয় ল্পপ্রাণ
ষ্ঠয -ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত উচ্চামযত ঙ্গি ৩-এ, ‚বাআফা, মঅ, খুযাআঅ, ফুডআঅ, ৻নঅ, উমিঅ, তামজ‛। ৩এয, ‚দা, ফুঙ্গডআফা, অলত, ভআদা, িা, ডফা, রু, ুঙ্গনআ, অমবআ, াতঙ্গয‛ ব্দগুঙ্গি ঔুফ ৻চাঙ্গয শ্বাাখাত ৻তু ফণ৽মিত্ব
ঙ্গয় মাঙ্গি ৩-এ ‚দদা, ফুডঙ্গডআফা, অলরত, ভআদদা, ঠিা, ডবফা, ররু, ুনঙ্গনআ, অসমবআ, াততঙ্গয‛। ৩-এয,
‚খাগযা, উফা, মফরুদধঙ্গয, দুধঙ্গঙনা, খযমরমবথা, ঙমঘনদযা, ওঔারু,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি দুমি মফলভ ফযঞ্জনধ্বমন
ভরূত্ব রাব ওঙ্গয ভীবূত ঙ্গয় মায় ৩-এ, ‚কাগযা, উবফাস, মফরুদদঙ্গয, দুদা্ঙ্গঙনা খযমমফা, ঘমঘনদযা,
ওওারু‛। ৩-এয, ‚ওুকআফা, মকওায, দদা, মঘকওন, ুমনমফমন, ঙনঙামনঅ, গুডডা,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গিয ভধ্বমনয
এওমি ৻রা াঙ্গি অয মফলভীবূত ঙ্গয় যঙ্গঙ ৩-এ, ‚গুওআফা, মককাযঅ, দতা, মঘককন, ুমনমফমর, ঘনঙামনঅ,
গুটডা‛। ৩-এয ‚রদআ, ররআ, ার, অার, দম, কম, এা, এাওু, এায, এম, ৻ম, ওাার, চাার,‛
প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি শ্বাাখাত ৻তু ওঠযনারীয় উষ্ম ৻খালফৎ -ফযঞ্জনধ্বমন দামদ, দভধয  দাঙ্গন্তয দুফ৽র অয রুপ্ত প্রায় তাআ
৩-এ ৻ফারঙ্গত শুমন, ‚রদআ, রযআ, অরঅ, অঅর, দআ, কম, এঅ, এঅওু, এঅর, এআ, ৻আ, ওাঅর,
চাঅর‛। ৩-এয, ‚তভাওু মঔফা, ওভার, ওযতভ, ভরুতবনডা, ঔা, ব,‛ ব্দগুঙ্গি ওঠয--স্বযধ্বমন ওন্ঠ্য অ
স্বযধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৩ এ ফঙ্গর, ‚তাভাওু, মঔফাা, ওাভর, ওযাত, অভরুতবানডা, াঔা, বঅ‛। ৩-এয
‚৻ওঁউভানএ, মচএ, িারএ, যসএ, এওা, ৻তঙ্গফঙ্গর, ৻ঔামি, মঙ্গভআ, ৻ঔঘুমি, এমভমত, মরাওএ, ভুিাএ‛,ঙ্গব্দঙ্গত
অমদ,ভধয  ঙ্গন্তয ওন্ঠ্যতারফয এ-স্বযধ্বমনতারফয আ-স্বযধ্বমনঙ্গতচায়কা ওঙ্গয মদঙ্গয় ৩-এয ভুঙ্গঔয ওমথত বালা র মকঙ্গয়,
‚মওউঁভানএ,মচআ,িাযআ, ফসআ, আওা, ৻ঙ্গতমফঙ্গর, মঔামি, মমভআ, মঔঘুময,আমভমত,মরামওআ, ভিাআ‛। ৩-এয, ‚যামএ,
যামদরএ, ফুছাআফযা, ৻বযা, কযাআবযা, মনমধবযা, ফুযআফযা‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি মফফৃত এযা-স্বযধ্বমন ওঠয অ-স্বযধ্বমন
ঙ্গয় ৩-এ ফঙ্গর, ‚অমএ, অমদরএ, ফুমছবঅ, ৻বঅ, কাআবঅ, মনমধবঅ, ফুমফআবঅ‛। ৩-এয ‚তভএযা, যএযা, এযাা,
৻ভনএযা মনমনরএযা, রযাআফা, এযমভমত, ওযামভমত, ওুঅডযা, যাভলচ, এযাঙ্গনঙ্গতনযা‛, প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি মফফৃত এযাস্বযধ্বমন ংফৃত ওঠয তারফয এ-স্বযধ্বমন ঙ্গয় মকঙ্গয় ৩ ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔ ভুঙ্গঔ ফঙ্গর ৻পঙ্গর ‚তমএ, যএ, এা, ৻ভানএ,
মনমনযএ, লঙ্গআফা, এমভমত, ৻ওমভমত, ওুঅঙ্গড, ৻ভল, এঙ্গনঙ্গতঙ্গন‛। ৩-এয, ‚রাআ, ঔুঅ, অআ, দাঢুঅ, মচঅ,
মফুঅ‛ ব্দগুঙ্গি ওঠয অ-স্বযধ্বমন ওঠযতারফয এ-স্বযধ্বমন ঙ্গয় মায় ৩-এ, ‚ঙ্গরআ, ঔুএ, এআ, দাঢুএ, মচএ, মফুএ‛।
৩-এয, ‚মঘমনঙ্গনআমও, ওরামন, কউমন, নাআঙ্গয, নআ, তুনড,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ‘র’  ‘ন’-এয ক্কমঘৎ মফম৽য় শুমন ৩-এ,
‚মঘমনঙ্গরআমও, ওরামর, কউমর, রাআঙ্গয, রআ, তুরড‛। ৩-এয, ‚রগঅ, ৻রাদআফা, রাল, নাকপুল, রউ, রুমঘ, ডামর,
মচমরম, মচুমর,‛ প্রবৃমত ঙ্গব্দঙ্গত ল্পপ্রাণ ৻খালফৎ দন্তয ন্থঃস্থ র-ফযঞ্জনধ্বমন নামওয ভাপ্রাণ ন-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৩এ ফঙ্গর, ‚নকঅ, ৻নাদআফা, নার, নাওপুন, নউ, নুমঘ, ডামন, মচমনম, মচুমন‛। ৩-এয, ‚মযমঙ, ফাআগন, ৻ফাআমত,
মফময, তামযমন, মওযামন, ভুমনঅ‛ ব্দগুঙ্গি দামদ,দভধয  দাঙ্গন্তয তারফয আ-স্বযধ্বমন ওঠযতারফয এ-স্বযধ্বমনঙ্গও ফমঙ্গয়
৩-এয ভুঙ্গঔ ভুঙ্গঔ উচ্চামযত ঙ্গত শুমন, ‚ঙ্গযমঙ, ফাএগন, ৻ফাএমত, এফময, তামযঙ্গন, ৻ওযামন, ভুঙ্গনঅ‛। ৩-এয ‚অল,
চুঅমর, ওামর, তমওঅ, অম, অুন, ফাফুঅমন,‛ ব্দগুঙ্গি ওঠয অ-স্বযধ্বমন ওঠয -স্বযধ্বমনঙ্গত স্থান ওঙ্গয মদঙ্গয় ৩-এ
৻ফারঙ্গত শুমন, ‚ল, চুমর, ওমর, তমও, ম, ন, ফাফুমন‛। ৩-এয, ‚ুযাুময, অউওমযমফমন, ঙতুঅ, অনুমঘ,
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যাগুঘু, ওুিঅ, ুওার‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি দামদ, দভধয  দাঙ্গন্তয ওঠয অ-স্বযধ্বমন ওঙ্গঠাঠয -স্বযধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৩-এ
ফরঙ্গত শুমন, ‚ুঙ্গযাুময, উা্ওমযমফমন, ঘথু, নুমঘ, ৻যাগুঘু, ওুট, ুঙ্গওার‛।
এঔন অভযা ঁয়তামে ৻থঙ্গও ঞ্চান্ন ফয়ঙ্গয স্বাক্ষ্য ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔয বালায় ূফ৽যাঢ়ীয উবালায প্রবাঙ্গফয িমভও
ফৃমদ্ধয ভাত্রা মনরুঙ্গণ ঘর  ঘর ৻বঙ্গদ ‘৪’ এফং ‘৪’ রূঙ্গ মঘমিত ওযরাভ। এফ মিয়া বালাবালীঙ্গদয ৻ভৌমঔও ওথয
বালায মযফত৽ন মফঙ্গলবাঙ্গফ রক্ষ্ণীয় ূফ৽যাঢ়ীয ঙা মঙ্গথষ্ট্ ফত৽ভান।
৪-ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔয ওথয বালায়, ‚চ, ধযআফা, ফমবঅ, মযফারঅ, চনমভবঅ, ওভআফা, নচযা, নডুঅম‛
প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি দামদ, দভধযস্থ  ঙ্গন্তয ওঠয--স্বযধ্বমন ওঙ্গঠাষ্ঠয -স্বযধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৪-এয ফুমর ঙ্গয়ঙ্গঙ মকঙ্গয়,
‚চ, ৻ধাআরফা, ৻ফামবঅ, ৻ামযফার, ৻চানমভবঅ, ৻ওামআফা, ৻ানঙ্গচাযা, ৻ানডুঅম‛। ৪-এয, ‚ভুঁ, তু, তুমএ,
তুময, তাওু, তানওু, বুমরফা, রুমফা, রুমিফা, গুঅ, অরুঅন, কাভুঙা, রুভাল, রুগঅ, রুিআ, ওুিঅ, তুরঅ‛ প্রবৃমত
ব্দগুঙ্গি ষ্ঠয উ-স্বযধ্বমন ওঙ্গঠাষ্ঠয -স্বযধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৪-এয ওমথত বালা মকঙ্গয় দাঁিায়, ‚৻ভাঁ, ৻তা, ৻তামএ, ৻তামর,
তাঙ্গওা, তানঙ্গওা, ৻বামরফা, ৻যামফা, ৻রামিফা, ৻কাঅ, অঙ্গরাঅন, কাঙ্গভাঙা, ৻যাভার, ৻রাকঅ, ৻যাটআ, ৻ওাটঅ,
৻তালঅ‛। ৪-এয, ‚৻তাউমরঅ, ৻ামদনাতর, ৻াআ, ৻দাা, ৻ামযস, ৻তাযামন, ি, ৻কামড‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ওঠয স্বযধ্বমন ওঙ্গঠাষ্ঠয -স্বযধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৪-এয ফুমর ঙ্গয়ঙ্গঙ, ‚তউা্মরঅ, মদনাতর, আ, দা, মযস, তযামন, ি,
কমড‛। ৪-এয, ‚ভাখআফা, মখআফা, ভাঠআফা, খাতক, কধ, ওভযফনধঅ, মযঙ্গাধ, যাধ, ৻রখআফা, ঙ্গভআফা,
ফুমছবঅ‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ভাপ্রাণধ্বমনয ভাপ্রাণীন ঙ্গয় ৪-এয উচ্চাযণ ঙ্গয়ঙ্গঙ, ‚ভাকআফা, মকআফা, ভটআফা, কাতক,
কদ, ওভযফনদঅ, মযঙ্গাদঅ, যাদ, ৻রওআফা, ঙ্গভআফা, ফুমচবঅ‛। ৪-এয ‚তঅ, ৻ফত, াতউময, তনতআ,
ভত, লফত, তরএ, ামিতুনড, ৻ফাউতমঢমঘ, ৻ঘতঅ, মঘতঅওুিা, অতভাত‛ ঙ্গব্দঙ্গত ল্পপ্রাণ ঙ্গখাল দন্তয স্প৽
ত-ফযঞ্জনধ্বমন ৻খালীবফন প্রমিয়ায় ল্পপ্রাণ ৻খালফৎ দন্তয দ-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত ঙ্গয এঙ্গ ৪-এ ৻ফারঙ্গত শুনমঙ, ‚দঅ,
৻ফদ, াদউময, দনতআ, ভদ, রফদ, দরএ, ামিদুনড, ৻ফাউদমঢমঘ, ৻ঘদঅ, মঘদঅওুিা, অতভাদ‛। ৪-এয,
‚ভনদার, অনঙ্গদারান, ফাদক, ফাদউমড, মনদ, ধানতাকদা, দানডঙ্গয, ৻িমরঙ্গদবতযা, ওনদ, দানত‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি দফযঞ্জন ধ্বমনয ঙ্গখালীবফন প্রমিয়ায় ঙ্গখাল ত-ফযঞ্জনএ এঙ্গ ৪-এ ৻ফারঙ্গঙ, ‚ভনতার, অনঙ্গতারান, ফাতক, ফাতউমড,
মনত, ধানতকতা, তানডঙ্গয, ৻িমরঙ্গতবঅ, ওনত তানত‛। ৪-এয ‚মিমিঙ্গদব, ওুওঔযাত, ভলরা্, মঢমিমমি, চামননা,
ওঙ্গওআ, ৻কলফযঙ্গয, নভুমনব, াুমর‛, ব্দগুঙ্গি দুমি ভফযঞ্জনধ্বমনয এওমিয রূান্তয খমিঙ্গয় স্বাবামফওবাঙ্গফআ
মফলভীবূত ঙ্গয় ৪-এয ফুমর ঙ্গয়ঙ্গঙ, ‚মতমিঙ্গদব, ওুকঔযাত, ভনরা্, মছমডমমি, ওঙ্গকআ, ৻কারফিঙ্গয, নভুমরব,
ফাুমর‛। ৪-এয ‚ঔুঁট, মঔটমভট, ছট, তিওা, ামি, ৻ট, নিা, পুিন, ঘি, ঔানমি, ৻িাঅ, নমিরা, াটঙ্গয,
ািরু, ঔুনিঙ্গয‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ল্পপ্রাণ ঙ্গখাল ভূধ৽নয ি-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গও ঙ্গখাল দন্তয স্প৽ ত-ফযঞ্জনধ্বমন মযঙ্গয় মদঙ্গয়
উচ্চামযত ঙ্গি ৪-এ, ‚ঔুঁত, মঔতমভট, ছত, ততওা, ামত, ৻ত, নতা, পুতন, ঘত, ঔানমত, ৻তাঅঙ্গিাঅ,
নমতরা, াতঙ্গয, াতরু, ঔুনতঙ্গয‛। ৪-এয, ‚লফত, তাকউ, তনমিমঘম, মনামত, তযবুজ, তামতঅ, ‚ব্দগুঙ্গি
ল্পপ্রাণ ত-ফযঞ্জনধ্বমন স্বঙ্গতাভূধ৽নযীবফঙ্গনয প্রবাঙ্গফ ল্পপ্রাণ ি-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৪-ফরঙ্গঙ, ‚লফট, িাকউ,
িনমিমঘম, মনামি, িরবুজ, তামিঅ‛। ৪-এয ‚তাকউ, তাাকউ, অযকউ, কআফা, যকতফমফা, িকআফা, ডাকআফা,
নাক, ছযওা, িাকউযামন, ৻ফকঙ্গিমও, ৻ফক, গুনক, ৻বাকওরুমঘ,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ঙ্গখাল ল্পপ্রাণ ও-ফযঞ্জনধ্বমন
৻খালফৎ ঙ্গয় মচহ্বাভূরীয়ল্পপ্রাণ ক-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৪-এ ৻ফারঙ্গত শুনমঙ, ‚তাগউ, তাাগউ, অযগউ, গআফা,
যগতফমফা, িগআফা, নাগতা, ছরকা, িাগউফামন, ৻ফগঙ্গিমও, ৻ফগ, গুনিগ, ৻বাগওরুমঘ‛। ৪-এয ‚রউগঅ, াগ,
াকরআ, মপংমকঙ্গদআঙ্গথঙ্গর, তগুসত, কযা, গম‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ঙ্গখাল ল্পপ্রাণ ক-ফযঞ্জনধ্বমন ঙ্গখালীবফন ঙ্গয়
ঙ্গখাল ল্পপ্রাণ ও-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গত মযফমত৽ত ঙ্গয় ৪-এ ৻ফারঙ্গঙ, ‚রউকঅ, াক, াওলআ, মপংমওঙ্গদআঙ্গথঙ্গর, তওুত,
ওযা, কম‛। ৪-এয ‚াওান, উাস, াউমর, অন, ঙা, িুমভুমঁ, ৻িাঙ্গ, ন,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি
ঙ্গখাল ল্পপ্রাণ ষ্ঠয -ফযঞ্জনধ্বমন ঙ্গখাল ল্পপ্রাণ ৻খালফৎ দঙ্গন্তাষ্ঠয ন্তঃস্থ ফ-ফযঞ্জনধ্বমনঙ্গও চায়কা ওঙ্গয মনঙ্গচ ঙ্গয
মকঙ্গয় ৪-এয ফুমর ঙ্গি, ‚াবওান, উফাস, াবউমর, অবন, ঙাবঅ, িুফমভুমঁ, ৻িাঙ্গফ, বন‛। ৪-এয নাবআক,
ঢালআবঅ, বাজআবঅ, যআবঅ, ঘামরমচব, ভমব, ওফাট, মভব, ফনধাওবআ, অমফল, ডাকফারা‛, প্রবৃমত
ব্দগুঙ্গি -ফযঞ্জনধ্বমন ফ-ফযেনধ্বমনঙ্গও মযঙ্গয় মদঙ্গয় স্বাবামফওবাঙ্গফআ ৪-এয ওথয বালা ঙ্গি ‚নাআক, ঢারআঅ,
বাচআঅ, যআঅ, ঘামরমচঅ, ভম, ওাট, মভ, ফনধাওআ, অমল, ডাকারা‛। ৪-এয ‚চনম,
কম, যড, রহমন, ৻খালদম, াড, ভহ, ওমমর, মঘনা, মমনভামন, ফাাখর, ৻ানঅকনা,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি শ্বাখাত
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স্বঙ্গদ যঞ্জন ৻ঘৌধুযী

৻তু ওঠযনারীয় উষ্ম ৻খালফৎ -ফযঞ্জনধ্বমন দামদ, দভধয অয দাঙ্গন্তয দুফ৽র অয প্রায় রুপ্ত ৻ওাযঙ্গণ ৪-৻ফারঙ্গত শুমন,
‚চনআ, কম, যড, রউমর, ৻খালদআ, অড, ভউ, ওআমর, মঘনঅ, আমনভামন, ফাঅখয, ৻ানঅকাা্না‛। ৪-এয
‚ছকভক, ছলভল, মকখরায, ৻ওঙ্গতথর, ুমনঙ্গর উচঙন, ঘতুযমথ, মফরামন,‛ প্রবৃমত ব্দগুি দুমি মফলভধ্বমন
ভরূত্ব রাব ওঙ্গয ভীবূত ঙ্গি ৪-এ অয ঙ্গয় ঙ্গি, ‚ছগভক, ছনভরঅ, মককযায, ৻ওঙ্গততর, ুমনঙ্গন,
উচ্চা্ন, ঘতুরমত, মফনামন‛। ৪-এয ‚ফনযা, ৻দাা, তঙ্গভ, ফাট, ুমন, ঙ্গওআ, চনা, অমদ, বচা, ঘদয,‛ প্রবৃমত
ব্দগুঙ্গি মতমযক্ত শ্বাাখাতঙ্গতু ফণ৽মিত্ব ঙ্গয় মায় ৪-এ ‚ফননযা, ৻দাসা, তমঙ্গভ, ফাটি, ুনমন, কঙ্গওআ, চননা,
অদমদ, বজচা, ঘদদয‛। ৪-এয ‚নডা, িা, দা, ঙতউ, ফরা, মফঙনা, ু, ঘুর, বচা, মদ, ওমর, ঔিা,‛ ব্দগুঙ্গি
অমদ, ভধয  ঙ্গন্তয ওঠয -স্বযধ্বমন ওঠয অ-স্বযধ্বমন চায়কা মদঙ্গি ৪-এ অয ফঙ্গর, ‚অনডা, অিা, অদা, ঙাতউ, ফারা,
মফঙানা, ুঅ, ঘুলঅ, বাচা, অমদ, ওামর, ঔািা‛। ৪-এয ‚এার, ৻ফাফাএ, নযত্র, ভুিাএ, ামিএ, ামিঙ্গয, ঘুবএ, ৻রঙ্গঔ,
৻ঙউ, থঙ্গয,‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি ওঠযতারফয এ-স্বযধ্বমন অমদ, ভধয  ঙ্গন্তয তারফয আ-স্বযধ্বমনঙ্গও চায়কা ওঙ্গয ৻দয় ৪-এ
অয ফঙ্গর, ‚আার, ৻ফাফাআ, নাআ, ভুিাআ, ামি৽আ, ামি৽ময, ঘুবআ, মরঙ্গঔ, মঙউ, থময‛। ৪-এয ‚মচএযা, ফনএযা, ফুরযাআবঅ,
ঙযামর, মবনযাআ, উনযাআম‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি মফফৃত এযা-স্বযধ্বমন ংফৃত ওঠযতারফয এ-স্বযধ্বমন ঙ্গয় মায় ৪-এ‛ মচএ, ফনএ,
ফুঙ্গরআবঅ, ৻ঙমর, মবঙ্গনআ, উঙ্গনআম‛। ৪-এয, ‚মযা, মা, মখযা, ারমন, মকচা, মদর, মনর, মভততা, ুযাুময, মফসনা,
মন, মদন, মফযামন, মযামন, দুঅয,‛ প্রবৃমত ব্দগুি ফযাওবাঙ্গফ স্বযেমত ঙ্গয় মাঙ্গি ৪-এয ভুঙ্গঔ ভুঙ্গঔ, ‚মঙ্গয,
মঙ্গ, মখঙ্গয, ারুমন, ৻কচা, মদরা, মনরা, মভতঙ্গত, ুঙ্গযাুময, মফসঙ্গন, ৻ন, ৻নন, ৻দন, মফরুমন, মরুমন, দুয ুয‛।
৪-এয, ‚৻দমঔ, ৻ঔমর, ৻ভমর, ৻রমঔ, ৻মঔ, ৻চাগক, ৻ভনিা, ৻ওিা, ৻ফরিা, মরঔমনঅ, মঔমনঅ, মকরমনঅ, মফমনঅ,
াতুঅ, ািুঅ, ফারুঅ, ভাতুঅ, রাগুঅ, ওমযর, ঔাআঅ, মাআঅ, নমঅ, আর, বযা, াচযা, নামও, মভওা, থয, মভথযা,
আসা, মবওচা, ুরাুমর, ফাতরুম, াদয, কাচয, ওাঁয, রাফন, ফাদম, ঔাফয,‛ এআ ব্দগুমর ঔুফআ স্বাবামফওবাঙ্গফ
স্বযেমত ঙ্গয় মাঙ্গি ৪-এয ভুঙ্গঔ, ‚৻দঔুক, ৻ঔরুও, ৻ভরুও, ৻রঔুও, ৻ঔুও, চুগমক, ৻ভনমি, ৻কমি, ৻ফলমি, মরঔুঙ্গন,
মঔুঙ্গন, মকরুঙ্গন, মফুঙ্গন, ৻ঙ্গতা, ৻ঙ্গিা, ৻ফঙ্গরা, ৻ভঙ্গতা, ৻রঙ্গকা, ৻ওাফঙ্গরা, ৻নঙ্গি, ৻ঔএ, ৻চএ, ৻নঙ্গ, ৻ার, ৻বঙ্গ, ৻ঙ্গচ,
মনমও, মমও, মথয, মভঙ্গথয, আসঙ্গ, মবওঙ্গঔ, ুঙ্গরাুমর, ফাঙ্গতাম, াঙ্গদায কাঙ্গচায, ওাঁঙ্গায, রাঙ্গফান, ফাঙ্গদাভ, ঔাঙ্গফায,‛।
৪-এয ভুঙ্গঔয ওথায়, ‚ওুঅয, উদাভ, ফতাভ, দুরান, ুঅন, ওুরান, ঔুফান, চুতান, ুযান, ঔুফান,‛ ব্দগুঙ্গি -স্বযধ্বমন
স্বযেমত প্রমিয়ায় -স্বযধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ৪-এয ভুঙ্গঔয ফুমর ঙ্গয় ৻কর, ‚ওুয, উঙ্গদাভ, ফুঙ্গতাভ, দুঙ্গরাঙ্গনা, ুঙ্গনা,
ওুঙ্গরাঙ্গনা, ভুঙ্গযাঙ্গনা, চুঙ্গতান, ুযান, ঔুঙ্গফাঙ্গনা‛। ৪-এয, কমত, ফমর, ওমর, ধময, ময, ফু, ভমত, ঔমন, তরু, ভনু, ওুন,
রুন, করুন, ভুও, ফরুও, ফারও, াফও, অন, কাতন, ওযান, চযাভ, যান, ৻ওভন, এভন, ৻তভন, ৻চভন, যতন, ভযন,
যর, ঔন, ওর, চঔন,‛ব্দগুঙ্গি ফযাও স্বযেমত খমিঙ্গয় -ধ্বমনঙ্গও -ধ্বমনঙ্গত ৻ফাঙ্গর মদঙ্গয় ৪-এয ভুঙ্গঔয বালা র
মকঙ্গয়, ‚৻কামত, ৻ফামর, ৻ওামর, ৻ধাময, ৻াময, ৻ফাু, ৻ভামত, ৻ঔামন, ৻তারু, ৻ভানু, ৻াওুন ৻ারুন, ৻ধারুন, ৻কারুন, ভুও,
৻ফারুও, ফাঙ্গরাও, াঙ্গফাও, অঙ্গভান, কাঙ্গতান, ওযাঙ্গনা, চযাঙ্গনা, যাঙ্গনা, ৻ওঙ্গভান, যঙ্গতান, চঙ্গফান, ভঙ্গযান, ঙ্গযার, তঙ্গঔান,
ঙ্গওার, চঙ্গঔান‛। ৪-এয ‚ানমও, াওময, রাকময, াওময, রাওময, ফারমও, ানমও, ফারমত, এঔন ঔন, তঔন, এভন,
চরন, যাধমন, ংওময, ব্দগুঙ্গি -ধ্বমন উ-ধ্বমনঙ্গত এঙ্গ স্বযেমত প্রমিয়ায় ৪-এ ৻ফারঙ্গঙ, ‚ানুমও, াওুঙ্গয, রাগুঙ্গয,
াওুঙ্গয, রাওুময, ফারুমও ানুমত, ফারুমত, এঔুমন, ঔুমন, তঔুমন, এভুমন, চরুমন, যাধুমন, াওুময‛। ৪ ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ওথায়,
‚দুরন, নুতন, ুঘন, খুযন, ঔুরন, ভুদ, ািুঅ, তরুঅ, দরাঅ, রুঅ, িুঅ, দরুঅ, ওরুঅ, তুমভ, ুনা, গুনা, তুনা,
রুম, গুমন, ওুঙ্গি, রুঙ্গি, দুঙ্গর, ঔুঙ্গর, ভুঙ্গর‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গিয উ-ধ্বমন ৻থঙ্গও -ধ্বমনঙ্গত এঙ্গ স্বযেমত প্রবাঙ্গফ ৪-এয
বালা র, ‚৻দারন, ৻নাতন, ৻াযন, ৻ঔাযন, ৻ঔারন, ৻ভান, াঙ্গিা, ৻কঙ্গযা, ৻তাঙ্গযা, ৻দাঙ্গরা, ৻াঙ্গযা, ৻ঙ্গিা, ৻দঙ্গযা, ৻ওঙ্গরা,
৻রাঙ্গি, ৻দাঙ্গর ৻ঔাঙ্গর, ৻ভাঙ্গর‛। ৪-এয, ‚ুচাুমচ, খুযাখুময, ফুতাভ, গুদাভ, দুঅভ, ুযাুময, দুযাদুময, চুঅন, ওুযান,
ুচা, রুওা, রূা, ধুনা, উযা, তুরা, ঔুযা, ওারা, ুনা, যাধা, ভুচা, ুতা, ওুরা, নুফা, বুরাঙ্গনা, ফুছাঙ্গনা, উফামন, রুামর,
মফাঙ্গত, মফরাঙ্গত, মঔাঙ্গত‛, প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি অ-ধ্বমন ঙ্গয় উিঙ্গঙ স্বযেমত ঙ্গয় ৪-এ, ‚ুঙ্গচাুমচ, ঔুঙ্গযাঔুময, ফুঙ্গতাভ,
গুঙ্গদাভ, দুভ, ুঙ্গযাুময, দুঙ্গযাদুময, চুন, ওুঙ্গযান, ুঙ্গচা, ওঙ্গা, ধুঙ্গনা, উঙ্গযা, তুঙ্গরা, ঔুঙ্গযা, ওাঙ্গরা, ৻ানা, যাঙ্গধা, ভুঙ্গচা,
ুঙ্গতা, ওুঙ্গরা, নুঙ্গযা, বুরাঙ্গনা, ফুঙ্গছাঙ্গনা, উঙ্গফামন, ওঙ্গামর, মঙ্গফাঙ্গত, মফঙ্গরাঙ্গত, মঙ্গঔাঙ্গত‛। ৪-এয ‚আি, চুমথ, দাত,
৻া, া, াদ, াম, ৻ঔাওা, ছািা, ফাওুযা, াাতার,‛ ব্দগুঙ্গি স্বঙ্গতানামওযীবফন ঙ্গয় মায় স্বাবামফওবাঙ্গফ ৪-এ ‚আঁি,
চুআঁ , দাঁত, ৻ঁা, াঁ, াঁদ, াঁম, ৻ঔাঁওা, ঙাঁিা, ফাঁওুযা, াঁাতার‛। ৪-এয ‚াআ, তাঐ, মঅল, াঅ, মঘঅর‛ প্রবৃমত
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৪

ব্দগুঙ্গি শ্রুমতধ্বমন ঙ্গত শুঙ্গনমঙ, ‚ামর, তারঐ, মকার, াঅ, ৻দফার‛।  -এয, ৻ওাআঙ্গা, ৻ধাআঙ্গ, ওআফা, ৻ধাওযা,‛
ঙ্গব্দঙ্গত ভধযস্বয ৻রা ঙ্গয় মায় অয ৪-এ ফঙ্গর, ‚৻ওাঙ্গ, ৻ধাঙ্গ, ৻ওাফা, ৻ধাওয‛।
এঔন ঘমে নূধ্ব৽ ফয়ঙ্গয াক্ষ্য ঘর  ঘর ম্প্রদাঙ্গয়য ফাঘওঙ্গকাষ্ঠী ৻ফাছামি। এঁযা এঔানওায নূতন প্রচঙ্গন্ময।
৻ওাযণ এঔানওায অফায়া ৻বৌঙ্গকামরও মযঙ্গফঙ্গয ভঙ্গধযআ রামরত। এঔানওায ওমথত বালা এঁঙ্গদয ভুঙ্গঔ ভুঙ্গঔ ঘঙ্গর
এঙ্গঙ্গঙ। এফং তও৽তায ঙ্গে স্থানীয় ওমথত ৻ভৌমঔও বালাঙ্গও যপ্ত ওঙ্গয ৻পঙ্গরঙ্গঙ মনযক্ষ্য ঘর  ঘর ফাঘওঙ্গকাষ্ঠী।
এঙ্গদয মনযক্ষ্য ঘর  ঘর ৻ও ‘৫’  ‘৫’ এফং স্বাক্ষ্য ঘর  ঘরঙ্গও ‘৬’ এফং ‘৬’ রূঙ্গ মিও ওযরাভ। ‘৫’
 ‘৫’ এফং ‘৬’  ‘৬’ ৻বদাঙ্গবদ মনণ৽য় ওযা ঔুফ ওমিন ফযাায। যাঢ়ী উবালায স্বযধ্বমন ঘাঞ্চরয এআ প্রচঙ্গন্ময
ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ভুঙ্গঔ ভুঙ্গঔ স্বাবামফওবাঙ্গফ ঘঙ্গর এঙ্গঙ্গঙ। স্বয-ফযঞ্জনধ্বমন, স্বযধ্বমন  স্বযেমতয প্রবাঙ্গফ এআ ঘমে নূধ্ব৽
দযযা নায়াঙ্গআ ূফ৽যাঢ়ীয ওমথত উবালা প্রবামফত ঘমরত ফাগরায উচ্চাযঙ্গণয ঢঙ্গগ বযস্থ ঙ্গয় ঙ্গিঙ্গঙ। অঙ্গরাঘনায
ুমফধায চনয প্রমতঙ্গক্ষ্ঙ্গত্র ঘমে নূঙ্গধ্ব৽য লািচন ওঙ্গয দয মনঙ্গয় তাঙ্গদয ভুঙ্গঔয বালা ংগ্র ওঙ্গযমঙ। এআ ফ মিয়া
বালাবালীয দযঙ্গদয ওথযবালা মনঙ্গয় ভীক্ষ্ায় এঙ্গকারাভ। (৫  ৬) এয, ‚করু, রু, ওরু, আর, ওরভ, ফাদাভ, মদর,
মর, মরঔ,’ ঙ্গব্দঙ্গত -ধ্বমন  ধ্বমন য় (৫  ৬)-এ, ‚৻কারু, ৻ারু, ৻ওারু, ৻ার, ওঙ্গরাভ, ফাঙ্গদাভ, মদঙ্গরা, মঙ্গরা,
মরঙ্গঔা‛। (৫  ৬) এয, ‚ঔুর, নুযভ, তুঙ্গভ, গুঙ্গন, ভুঙ্গর, রাতুয, অওুয, রুঙ্গি, ভুঙ্গি, নুঙ্গত, দুনয, ফুনভ, নুতন, ছুভয,
তুরন, ফারু,‛ ব্দগুি উ-ধ্বমন -ধ্বমন ঙ্গয় উিঙ্গঙ (৫  ৬)-এ, ‚৻ঔার, ৻নাযন, ৻তাঙ্গভ, ৻কাঙ্গন, ৻াঙ্গর, রাঙ্গতায,
অওঙ্গযা, ৻রাঙ্গি, ৻ভাঙ্গি, ৻নাঙ্গত, ৻দানয, ৻ফানভ, ৻নাতন, ৻ছাভয, ৻তারন, ফাঙ্গরা‛। (৫  ৬)“এয, ভুওতায, চতুও,
৻াও, ুতও, অধুমনও, ারাও, রাতও‛, ব্দগুঙ্গি ও-ধ্বমন ক-ধ্বমন ঙ্গি (৫  ৬) এ ‚ভুকতায, চতুক,ঙ্গাক, ুস্তক,
অধুমনক, ারাক, রাতক‛।(৫  ৬) এয, ‚৻তঅক, ভুক, ফক, ভআনাক; াত, মনতমত, ৻ফারতা, ৻ততা; মফি, ৻যািআ,
িমন, মফওি; তু অঙ্গয, রুিাঙ্গত, দুঅঙ্গয, তুরা, ওুযা, ওুতাওুমত, যা; ৻ওনুও, ৻ফুও, ভরুও; রাআফা, ফাহফা, ওমফা;
মযওা, ডারনা, ৻তাভওা; চযদা, ফযা, ধযভ, ভাযর; ফযমদমদ, ৻ািওাওা ৻ভচওাওা; ৻াঔঙ্গয, দুধ, পাও,‛ প্রবৃমত ব্দগুি,
ক-ধ্বমন ও-ধ্বমন য়, ‚৻তঅও, ভুও, ফও, ভআনাও‛; ত-ধ্বমন ি-ধ্বমন ঙ্গয় ঙ্গি, ‚াি, মনতমি, ৻ফারিা, ৻তিা‛; ি-ধ্বমন তধ্বমন ঙ্গি, ‘মফত, ৻যাতআ, তমন, মফওত’; অ-ধ্বমন -ধ্বমন ঙ্গি, ‚তুঙ্গয, রুঙ্গিাঙ্গত, দুঙ্গয, তুঙ্গরা, ওুঙ্গযা,
ওুঙ্গতাওুমত, ঙ্গযা’; এ-ধ্বমন আ-ধ্বমন ঙ্গি, ‘মওনুও, মফুও, মভরুও,; -ওায ৻রা ৻ঙ্গয় মাঙ্গি, ‚রাআফা, ফাউফা,
ওআফা’; ধ্বমন মফম৽য় শুমন,‛ মফওা, ডানরা, ৻তাওভা’; ভীবূত ঙ্গি, ‘চদদা, ফা, ধভভ, ভারর’; ভাক্ষ্য ৻রা াঙ্গি,
‚ফযমদ, ৻ািওা, ৻ভচওা’; ল্পপ্রামণত ঙ্গি, ‚াওঙ্গয, দুদ, াও’, (৫  ৬)-এ। ুনযায় (৫  ৬)-এ ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীঙ্গদয
ভুঙ্গঔ, ‘বচা, ওওা, কধা, মফয, ওুওুয, দা; ডামর, মথময, মফময, ৻ঔচুময; যঙ্গকারা, ৻ভতুঅ, মঔরাময, ফানয; নামও, ামন,
ওুওাময ুতাময, ুচাময; মনযামন, মনামর, মফনাময; মতর, মরি, মকরা; ফাঙ্গযনদা, ছাঙ্গভরা, ফাঙ্গনরা, ৻ফরন, ৻ঔরন, ৻ওভন;
মচঙ্গযাঙ্গত, আঙ্গাঙ্গর, মকঙ্গরাঙ্গত; ৻ভাচা, ৻দারা, ৻ঔারা, ৻রানা; নমদ, নার, যুন; াঙ্গরা, ৻রাও, ৻রািা; নাুমন, মরুমন,
মঔুময, মফচুমর, মরুমর, মদলফাহঙ্গয; ফরদ, ফাদামদন, মনযাদ; ফুতফার,  তাত, উমফত, প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি
(৫  ৬)-এ ঙ্গয় মাঙ্গি, -ধ্বমন মঔন অ-ধ্বমন ঙ্গি, ‘বাচা, ওাওা, কাধা, অমফয, ওাওুয, অদা; আ-ধ্বমন ওঔন ধ্বমন ঙ্গি, ‘ডার, মথয, মফয, ৻ঔচুয; মিত্ব ঙ্গয় মাঙ্গি, ‘যঙ্গকাররা, ৻ভততুরা, মঔলরাময, ফাননয; অ-ধ্বমন আ-ধ্বমন ঙ্গয়
মায়, ‘মনমও, মমন, ওুমওময, ুমতময ুমচময; অ-ধ্বমন উ-ধ্বমন ঙ্গয় মায়, ‘মনরুমন, মনুমর, মফনুময; আ-ধ্বমন এ-ধ্বমন ’৻ত শুমন,
৻তর, ৻রি, ৻করা; অফায এ-ধ্বমন অ-ধ্বমন ঙ্গয় মায় ঙ্গচআ, ফাযনদা, ছাভারা, ফানারা, -ধ্বমন উ-ধ্বমন ঙ্গয় ঙ্গে
ঙ্গে -ধ্বমন আ-ধ্বমন ঙ্গয় মায়, ‚৻ফরুমন, ৻ঔরুমন, ৻ওভুমন; -ধ্বমন উ-ধ্বমন ঙ্গয় উিঙ্গঙ, ‘মচরুঙ্গত, আুঙ্গর, মকরুঙ্গত; -ধ্বমন
উ-ধ্বমনঙ্গত অয অ-ধ্বমন -ধ্বমনঙ্গত ঙ্গয় উিঙ্গঙ, ‚ভুঙ্গচা, দুঙ্গরা, ঔুঙ্গরা, রুঙ্গনা; ন  র এয ঘাঞ্চরয ৻দমঔ, ‘রমদ, রমর,
যুর; র-ধ্বমন ন-ধ্বমন ঙ্গত শুমন, ‚াঙ্গনা, ৻নাও, ৻নািা; উ-ধ্বমন -ধ্বমন য় ‚নামন, মযমন, মঔময, মফচমর, মযমর,
মদরফাহয, দ-ধ্বমন ত-ধ্বমন ঙ্গয় মায়, ফরত, ফাতমদন, মনযাত; ত-ধ্বমন দ-ধ্বমনঙ্গত এঙ্গ ফঙ্গর, ‚ফুদফার, 
তাদ, উমফদ‛। (৫  ৬) এয ভুঙ্গঔ ভুঙ্গঔ, ‚এও, এওন, এমভমত, ৻চমভমত; কাঙ্গভাঙা, ওমরওাতা, ওাাওরা; ফু,
অমচ, চর, াঙ্গযকাভা; ি, চা উওথা; কাঙতরা, ৻ভচদা, নাঙ; অনুনা, উধায, রা‛ প্রবৃমত ব্দগুঙ্গি (৫  ৬)-এ
ঙ্গয় ৻মঙ্গত শুমন, এ-ধ্বমন এযা-ধ্বমনঙ্গত অঙ্গ, ‚এযাও, এযাওন, এযামভমত, চযামভমত; ভধযস্বযধ্বমন ৻রা ঙ্গয় মায়, ‚কাভঙা,
ওরওাতা, ওাসওরা; ন্তযস্বয ৻রা ঙ্গয় মায় ‚৻ফাস, অচ, চর, রকভ; অমদস্বয ৻রা ঙ্গত শুমন, ‚৻িাি, ৻যাচা,
রূওথা‛; ঙ-ধ্বমন -ধ্বমন ঙ্গয় মায় অয ঙ্গে ঙ্গে চ-ধ্বমন -ধ্বমনঙ্গত এঙ্গ, ‚কাতরা, ৻ভসদা না; অমদস্বয ৻রা
ঙ্গত শুমন, ‚নুনা, ধায, রা‛ (৫  ৬)–ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ওমথত ব্দগুি, ‚মঙন, মফযার, অ, ুচা, মঔ, ুঔ, দুরন,
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৻ওভন, ৻ওন, ঘাওময, মিামন, মনরাভ, মতনিা, মনড, যর, ফারও, ু, দভদভ, ঔযদা, তা, অমভ, তুমভ, মনযামভময, মভতা,
ফুতাভ, মঘনাঘুয, ৻ওর, মঘমঙ্গি‛ প্রবৃমত ব্দগুি ফযাও স্বযেমত ঙ্গয় মাঙ্গি (৫  ৬) এয ভুঙ্গঔ ভুঙ্গঔ, ‚৻ঙন, ৻ফযার,
মত, ুঙ্গচা, ৻ঙ্গঔা, ুঔ, ৻দারন, ওযাঙ্গভান, ওযাঙ্গনা, ঘাওুঙ্গয, মিুমন, মনঙ্গরভ, মতনঙ্গি, মনমড, ঙ্গযার, ফাঙ্গরাও, ু,
৻দাভদভ, ৻খাযদা, ৻ারতা, অভায, ৻তাভায, মনমযমভময, মপঙ্গত, ফুঙ্গতাভ, ৻ঘনাঘয‛। ুনযায় (৫  ৬) ফাঘওঙ্গকাষ্ঠীয ওথা,
‚ঘাআমও, এমভমত, ৻চমভমত, ৻মভমত, এমডমও, ৻চমতমও, ৻ওমতমও, ৻মতমও; ওামঁমও, ঘামঁমও, ৻ওউঁমি, ৻চউঁমি, ৻ওাউমি, ৻আমি,
৻চাউমি, ৻কাআমি, াঔ, ওাঔ‛ (৫  ৬)-এ আ-ধ্বমন এযা-ধ্বমন ঙ্গয় ঙ্গি, অয ফঙ্গর, ‚ঘযাঁমও, এঔযামত, ৻চভযামত, ৻ভযামত,
এতযামও, ৻চতযামও, ৻ওতযামও, ৻তযামও; অফায ল্পপ্রামণত ঙ্গি ‚ওাআঁমও, ঘাআঁমও, ৻ওউঁমি, ৻চউঁমি, ৻ওাউমি, ৻আমি,
৻চাউমি, ৻কাআমি, াও, ওাও‛।
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