
বিজয়গড় জজযোবিষ রোয় কলেজ

িোাংেো বিভোগ

িোাংেো সোম্মোবিক,িৃিীয় পিব
বিষয় :-ঐবিহোবসক ভোষো বিজ্ঞোি।

প্রভোষক - উত্তম কুমোর মুখোজী



ভোষো

'ভাষ্' ধাতুর উত্তর 'আ' প্রতযয় য াগ করর ভাষা শব্দটি সৃষ্টি হরয়রে।

• ভাষা হল ভারের োহন।
• োগ রের সাহার য উচ্চাষ্টরত অর্থ পূনথ ধ্বষ্টন সমষ্টি  া একটি ষ্টনষ্টদথ ি যগাষ্ঠীর মানুরষর পারস্পষ্টরক ভাে ষ্টেষ্টনমরয়র জনয েযেহৃত
হয়, তাই হল ভাষা।

বিবভন্ন ভোষো বিঞ্জোিী বিবভন্ন ভোলি ভোষোর সাংঞ্জো বিলয়লেি।

• ভাষাচা থ সুনীষ্টত কুমার চরটাপাধযায় এর মরত :-"মরনর ভাে প্রকারশর জনয োগ রের সাহার য উচ্চাষ্টরত ধ্বষ্টনর দ্বারা ষ্টনষ্পন্ন, 
যকান ষ্টেরশষ জনসমারজ েযেহৃত, স্বতে ভারে অেষ্টিত তর্া োরকয প্র ুক্ত, শব্দ সমষ্টিরক ভাষা েরল।
•ড. সুকুমার যসন এর মরত :-”মানুরষর উচ্চাষ্টরত অর্থেহ, েহুজন যোধয ধ্বষ্টন সমষ্টিই ভাষা "।
• জামথান পষ্টিত মযাক্সমুলার মরন কররন:-" ভাষা হল ষ্টচন্তার প্রতীক"।



ভোষোর প্রলয়োজিীয়িো :-

রিীন্দ্রিোথ ঠোকুলরর মলি - "আমোলির এই

বিক্ষোর সবহি জীিলির সোমঞ্জসয সোধিই এখিকোর

বিলির সিবপ্রধোি মলিোল োলগর বিষয় হইয়ো

িোাঁ ড়োইয়োলে "।



ভোষোর প্রকোরলভি

১ / কথযভোষো
২ /জেখয ভোষো িো সোবহবিযক ভোষো



ভোষোর বিবিষ্ট্য

• মানুরষর মরনর ভাে প্রকারশর মাধযম হল ভাষা।

• ভাষা মানুরষর সহজাত প্রেৃষ্টত্তর প্রকাশ, আোর মানুরষর ষ্টনজ ষ্টনজ জনরগাষ্ঠীর

পরম্পরাগত প্রর্া।

• ভাষা যভৌরগাষ্টলক ভারে সীমােদ্ধ, অঞ্চল ষ্টভষ্টত্তক ভারে গঠিত।

• ভাষা উত্তরাষ্টধকার সূরে প্রাপ্ত।

• সামাষ্টজক পষ্টররপ্রষ্টিরত ষ্টেকষ্টশত।



• ভাষার সরে োগধ্বষ্টন, শব্দ, অর্থ, প্রতীক ও সংরকরতর ষ্টনষ্টেড় সম্পকথ ররয়রে।

• ভাষার ধ্বষ্টন গুষ্টল ষ্টনষ্টদথ ি ষ্টনয়ম যমরন অষ্টভেযক্ত হয়।

• ভাষার দুটি রূপ - কর্যরূপ ও যলখ্যরূপ।

• ভাষা মানুষরক পৃষ্টর্েীর যেষ্ঠ জীরে পষ্টরনত করররে।

• ভাষা কাল ও িান যভরদ সতত পষ্টরেতথ নশীল এেং গষ্টতশীল।

• যকান ভাষার েযেহার উপর াষ্টগতা করম যগরল তা 'মৃত ভাষা' েরল ষ্টচষ্টিত হয়।



ভাষা
েংশ
সমূহ

➢ ইলদো-ইউলরোপীয়

➢ দ্রোবিড়

➢ জভোট চীিীয়

➢ অবিক

➢ জসলমটিক হোবিটিলক

➢ িোনু্ট

➢ এবিলমো

➢ িুকব - জমোঙ্গে- মোঞু্চ

➢ বিলন্নো- উগ্রীয়

➢ কলকিীয়

➢ উত্তর- পূিব সীমোন্তীয় এিাং

➢ আলমবরকোর আবিম ভোষো গুবে।



অলগোষ্ঠীভুক্ত প্রচবেি ভোষো গুবে হে –

ক/ যকারীয় জাপাষ্টন
খ/ আন্দামাষ্টন
গ/ পাপুয়ান
ঘ/ অরেষ্টলয়
ঙ/ আইরেরীয় োস্ক ইতযাষ্টদ।



ইলদো ইউলরোপীয় ভোষোিাংি

পূিব গুচ্ছ িো সিম গুচ্ছ পবিম গুচ্ছ িো জকন্তুম গুচ্ছ

ইরন্দা-ইরানীয় ষ্টিক, 

োলরতা- স্লাষ্টেক, ইতাষ্টলক
আলরেষ্টনয়া, যকলষ্টতক
আরমথনীয়। টিউশষ্টনর ো জামথাষ্টনক

যতরখ্ারীয়
ষ্টহত্তীয়







ইরন্দা-ইরানীয় শাখ্ার য উপশাখ্াটি ভারতেরষথ প্ররেশ করর, তারকই
প্রাচীন ভারতীয় আ থ ভাষা নারম অষ্টভষ্টহত করা হয়।

আ ব ভোষো



ভোরিীয় আ ব ভোষোর  ুগ বিভোজি

প্রাচীন ভারতীয়
আ থ ভাষা ো OIA

( Old Indo-

Aryan) 1500 

B.C to 600 B.C

মধয ভারতীয়
আ থ ভাষা ো

MIA (Middle 

Indo-Aryan) 600 

B.C to 900

নেয ভারতীয়
আ থ ভাষা ো

NIA( New Indo -

Aryan) 900 
ষ্টিস্টাব্দ যর্রক আজ

প থন্ত।



মূলযায়ণ
১/ পৃষ্টর্েীর যমাট কতগুষ্টল ভাষারক ভাষা েংরশর অন্তভুথ ক্ত করা হরয়রে? 

২/ পৃষ্টর্েীর ভাষা গুষ্টলরক যমাট কয়টি ভাষা পষ্টরোরর ভাগ করা হরয়রে?

৩/ ইরন্দা- ইউররাপীয় ভাষা েংরশর প্রধান শাখ্া কয়টি? 

৪/ আ থ ভাষা েলরত ষ্টক যোঝা? 

৫/ 'আরেস্তা' কারদর ধমথ িন্থ?



পরিিী পোঠ

প্রাচীন ভারতীয় আ থ ভাষার বেষ্টশিয।



ধিযিোি….


