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An analysis of the numerical and qualitative characteristics of the
adverb ābār in Bengali
বাংলা ি য়ািবেশষণ আবার : সংখ াগত ও ণগত বিশ
Nag Goutam Kumar
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Abstract

The present paper consists of a linguistic analysis of the various uses of the Bengali adverb
ābār. This term denotes second occurrence or repetition; this is considered to be the primary
usage of the term. However we find instances where this term is used in connection with nonrepetitive actions. These uses apparently are not in conformity with the fundamental sense of
the term. Ābār in the second sense is an expletive. Through an in depth analysis of the
apparently unrelated primary and expletive uses of this adverb, we have tried to bring out the
unifying factor. We have attempted to demonstrate that all the uses of this adverb may be
defined in terms of its numerical and qualitative characteristics
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Article

আমরা এই আেলাচনার সূ পাত করিছ একিট সু পিরিচত অতু ্ল সােদর গান িদেয়।
ক আবার বাজায় বাঁিশ এ ভাঙা কু বেন ?

িদ মার উঠল কাঁিপ’ চরেণর সই রণেন ।।

কােয়লা ডাকল আবার, যমু নায় লাগল জায়ার ;

ক তু িম আিনেল জল ভির’ মার দু ই নয়েন ।।

আমােদর আেলাচ এই গানিট নয়, গানিটেত দু বার ব ব ত একিট শ
কিলর ি তীয়

ােন শ িটর

েয়াগ, তারপর তৃ তীয় কিলেত তার পু নরািবভাব৷ ি তীয়

। ি তীয়বার বা পু নবার অেথ এই
হে । এই কিলর একিট পাঠই স ব,

েত,

থম

ে

শে র অথ

েয়াগ ---অথাৎ ি য়ার ( কােয়লার ডাক) পু নরাবৃ ি

িনেদশ করা

থেবাধকতার কান অবকাশ নই। িক

েযাজ নয় । বংশী িন শানা গেছ এবং কিবর
বাঁিশর

--- আবার৷ গােনর

ক এই বংশীবাদক৷ িক

থম কিল স ে

এই কথা

কােযলার ডােকর মত

িনও য ি তীয়বার শানা গেছ একথা িনি তভােব বলা যায় না। সিট একিট স াবনা ; ি তীয়

স াবনা বাঁিশর

িন একবারই

ধু শানা গেছ, িক এই ভাঙা কু বেন ক বাঁিশ বাজােত পাের ভেব কিব
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িব য় বাধ করেছন। এই পাঠ অনু সাের ‘’আবার’’এর
ব
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েয়াগ পু নরাবৃ ি িনেদশ করেত নয়, িব েয়র গভীরতা

করেত।

আমােদর আেলাচ ‘আবার’ শে র এই সংখ ািনেদশক এবং অনু ভূিতেদ াতক
সম

েয়াগ হেত পাের । এই িনবে

যাগসূ ্

আমােদর উে শ আপাত অস ৃ

িনেদশ করা। এই উে েশ আমরা িবিভ

েয়াগ এবং এছাড়াও আর য

এই িবিভ

েয়ােগর মেধ একিট

পিরি িতেত ব ব ত “আবার”-যু

নমু নাবাক

বেছ

িনেয়িছ।

অিভধােন ‘আবার’
থেম আমরা িবিভ

অিভধােন

দ

“আবার’’এর শ াথ এবং

েয়ােগর িবিভ

উদাহরণ িল দেখ

নব। এই উে েশ বাংলা ভাষার অিভধান ছাড়াও আমরা বাংলা-ইংরািজ ি ভািষক অিভধােনরও সাহায
িনেয়িছ।
চলি কা

: পু নবার ( ___ আিসব)। অিধক , আরও ( র, ____ পেটর অসু খ) অিব ােস (‘ স___গান গাইেব)১

ব ীয় শ েকাষ : [ আরবার --- মূ ল] ১ অন বার, পু নবার “ আবার গগেন কন সু ধাং উদয় র’’
২ ি তীয়তঃ, প া ের, এেক নাম আন

, তােত আবার ফলােরর গ ।

[ আবার আবার --- পু নঃপু ন, আবার যাব,আবার আসব ? ]২
বা ালা ভাষার অিভধান : আর একবার; পু ন ার, “আবার গগেন কন সু ধাং উদয় র ।’’
২সাবধান করণ , ভয় দশন বা শাসনসূ চক। ৩ সে হা ক ;
‘ তার আবার যাওয়া হেব’ (অথাৎ যাওয়ার িন য়তা নাই)

ে (negative sense)
‘ স আবার সাহায করেব’

(সাহায করেব িকনা সে হ) ‘ কাথায় আবার যাব ’ (যাব না) ‘ কাথায় আবার িগেয়িছলাম’

( যাই নাই )। ৪ অিধক ; উপর ; এত তীত (...) আরও। যদু , নিন, রাধু গেলই হেব তু িম
আবার কন যােব? ৫ (...) অপর কথা, আর এক কথা।৩
৪

বা ালা শ েকাষ

: আর বার, পু নবার। ...। একবার বিলয়ািছেল আবার বল।

ব বহািরক শ েকাষ

: পু নরায় (আবার স িদন আিসেব) ; অব া, সে হ, অস িত ইত ািদ সূ চক
(পাগেলর আবার
কন)

র বাড়ী ; কাথায় আবার যাব); অিধক

( স-ই পারেব,তু িম আবার

৫

সরল বা ালা অিভধান : পু নবার, পু নরায়, ফর, বারিদগর, আরও, পু ন , ; সে েহ ; প া ের।৬

সংসদ বাংলা অিভধান : ১পু নবার, পু নরায়, ( একবার গছ তা কী হেয়েছ, আবার যাও) ; ২ অিধক , উপর (গিরব,
আবার বদেখয়ািল ) ৩ অিন য়তা বা অিব াস বাঝােত ও নিতমূ লক

ে ( দিরে র আবার

সু খশাি ; তার মেতা লাক আবার সাহায করেব ; কী আবার করব)৭
The Modern Bengali Dictionary For Non-Bengali Readers
আবার১ adv. Again, once more, and also moreover, besides
ābār eseche āsadh ākas cheye The monsoon has arrived again
casting the sky.
আবার২ ind. expressing : uncertainty or negation or distrust or
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Interrogation৮
Unique World Dictionary:
আবার adv. --- once more ; moreover and also; again ( আবার যিদ ই া কর )
Interj. --- expressing uncertainty or distrust or negation
( প ু র আবার িগিরল েনর চ া, িচরদু ঃখীর আবার আন । ডাকাতেক আবার ঘের আনা)

িবিভ

অিভধান পযােলাচনা কের

যায়। এই শে র

‘আবার’ এর িবিভ

েয়াগেক মূ লত িতনিট

াথিমক অথ পু নবার বা ি তীয়বার । িবিভ অিভধান েণতা এই শে র

িণিবন াসই ক ন না কন বা তাঁেদর উদাহরেণর সংখ া যাই হাক না কন এর
মতেভদ নই।

িণেত িবভ

েত েকই ‘পু নবার’ বা তার এক বা একািধক সমাথক শ

‘আবার’এর ব াখ া িদেয়েছন। বা িবক শ িট

শানামা

পু নরাবৃ ি িনেদশক ভূ িমকার কথা। য অিভধােন একিটমা

য

করা

েয়ােগর যমন

াথিমক অথ িনেয় কান

(ইংরািজেত again) িদেয়

কান বাংলাভাষীর মেন আসেব এর

েয়াগ দখােনা হেয়েছ সখােন এই

েয়াগিটই

দখােনা হেয়েছ।
এরপর অিধকাংশ অিভধােনই ‘আবার’এর একিট অথ বলা হেয়েছ ‘উপর ’ ( বা কান সমাথক শ ,
ইংরািজেত moreover, and also)।
এছাড়া

‘আবার’এর অন ান

েয়াগ িবিভ অিভধােন যভােব দখােনা হেয়েছ তােত বাঝা যায় য এই

েয়াগ িলেক অিভধান েণতারা অেনক কম
বেল িবেবচনা কেরেছন। কউ পূ েবা
কেরেছন; কউ আবার একািধক
বাক াল ারবাচক অব য়
অনু ভূিতর সূ

দু িট

েয়ােগর বাইের অন

েয়াগ িলেক গৗণ বা

েয়ােগর একিটমা

িচি ত করেলও কান উদাহরণ দন িন। এই

াি ক
িচি ত

িণভু

‘আবার’

--- এিট ব বহার না করেলও বােক র অথগত কান পিরবতন ঘেট না, কবল

তারতম ঘেট।

একথা িনি ত ভােব বলা যায় য উ
বা পর

িদেয়েছন, অেনেকই এই

অিভধানসমূ েহ

দ

র অস ৃ ; এেদর মেধ আপাতদৃ ি েত কান যাগসূ

িবিভ

িণর উদাহরণ িল পর

রিবি

ধরা পেড় না।

আেলাচনা
এই িনব িট আমরা মূ ল দু িট পযােয় িবভ
‘ি য়া’

সে

একিট কথা

কেরিছ। পযায়িবভােগর মাপকািঠ ি য়ার অনু ানসংখ া। এই

থেমই বেল নওয়া

েয়াজন নয়েতা িব াি

সৃ ি

হেত পাের। এই িনবে

“ি য়া’’ শ িট আমরা action অেথ বা ঘটনার সমাথক অেথ ব বহার কেরিছ ; verb অেথ “ি য়াপদ” শ িট
ব বহার করা হেয়েছ। আেলাচ ি য়া বা ঘটনা অেথ “আবার” যু

ি য়াপেদর ারা িনিদ ি য়া বা ঘটনা

বাঝান হেয়েছ।
িনবে র

থম অংেশর

িতিট উদাহরণবােক ই আেলাচ ি য়া বা ঘটনার পু নরাবৃ ি

িনেদশ করা হেয়েছ

--- অথাৎ ি য়ার অনু ানসংখ া দু ই । ি তীয় পযােয়র উদাহরণ িলেত আেলাচ ি য়ার অনু ানসংখ া এক।
আমরা আেগই বেলিছ আমােদর ল

এই িবিভ

েয়ােগর অ িনিহত ঐক তু েল ধরা। এছাড়াও আেলাচনার
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সময় আমরা দখব এই সম

েয়ােগর

ে , িবেশষত আল ািরক

েয়ােগর

ে

িনিদ

89

শত আেছ

িকনা।

পু নরাবৃ ি িনেদশক ‘আবার’
এই

েযােগর যেথ সংখ ক উদাহরণ আমরা ইিতমেধ পেয়িছ। এই অংেশ আমরা দখব এই

কান শত আেছ িকনা। িববৃ িতমূ লক, িব য়েবাধক, অনু া ও

েযােগর

বাক ---- সব ধরেণর বােক ই

পু নরাবৃ ি িনেদশক ‘আবার’এর ব বহার স ব।
িববৄিতমূ ্লক বােক :
১) ভারত আবার জগৎ সভায়
২) আজ িবেকেল

আসন লেব।

দীপ আবার এেসিছল।

িব যেবাধক বােক :
৩)
,

তু িম আবার এেসছ !

৪) ও একই ভু ল আবার করল !

অনু াবােক :
৫)

লখাটা হয় িন, আবার লখ।

৬)

টিলেফােন আওয়াজ হে

, কী বলেল নেত পলাম না, আবার বল।

বােক :
৭) তু িম বইটা আবার নেব ?
৮) আপিন িডিভিড িফ টা আবার দখেবন ?

উে খ ,

বাক িল সম ই সদথক। পু নরাবৃ ি িনেদশক ‘আবার’এর

নঞথক বােক

েযােগর এিট একিট আবিশ ক শত।

পা িরত করেত হেল “আবার’’ এর ােন “আর’’ বসেব।

৯) আিম কালেক আবার আসব।
১০) আবার যাও।

→ →
→ →

আিম কালেক আর আসব না।
আর যও না।

চ াকার আবতনিনেদশক ‘আবার’
পূ ববতী উদাহরণ িলর মত পরবতী দু িট উদাহরেণও ঘটনার পু নরাবৃ ি

িনেদশ করা হেয়েছ। পাথক

এই য আেগর উদাহরণ িলেত একক ঘটনার পু নরাবৃ ি িনেদশ করা হেয়িছল আর এবােরর উদাহরণ িলেত
আেলাচ ঘটনািটেক অন আর একিট ঘটনার সে যু

কের উপ াপনা করা হেয়েছ।
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চ ঠা া।

১২) ঈ র িনরাকার, আবার ভে র ডােক িতিন সাকার।

এগার নং উদাহরেণ কবলমা

“ঠা া পড়া’’র পু নরাবৃ ি

পেরর উদাহরেণ ধু ঈ েরর সাকার
ধু মা

“গরম পড়া”রও পু নরাবৃ ি

ঘটেছ।

প ধারেণরই নয়, তার িনরাকার থাকারও পু নরাবৃ ি ঘেটেছ।

উে খ এই দু িট উদাহরেণই একটা
যায়। িক

নয়, সইসে

বপরীত ধরা পেড়। দু িট

দু িট িবপরীত বিশ

ে ই “আবার”এর

উপ াপনার জন ‘আবার’এর

েয়াগ করা

ােন “িক ” বলা
যায় না। বার নং

উদাহরেণর ােন আমরা বলেত পাির না :
১৩) *ছা িট মধাবী আবার অলস।
১৪) *সু েরেশর কান িডি

বার নং উদাহরেণ ঈ েরর এই দু ই
যায়। িক
িক

তর, চৗ

িডে ামা নই , আবার খু ব ভােলা কাজ কের।

েপর

কাশেক দু িট িভ মু হূেত অনু ি ত দু িট ঘটনা বেল ক না করা

নং উদাহরণদু িটেত তা স ব নয়। ঈ র একবার িনরাকার, আর এক মু হূেত সাকার।

বলা যােব না ছা িট একবার মধাবী, অন এক মু হূেত অলস। একইভােব আমরা বলেত পাির না

থমবার সু েরেশর িডি
িবপরীত বিশ

িডে ামা নই, আর ি তীয়বার স ভাল কাজ কের। সু েরশ অথবা ওই ছা িটর মেধ দু িট

একই সে

বতমান। সহাব ােনর

ােন ‘’িক ’’ বসেব। ‘’আবার’’ এর

একবার অনু ি ত ি য়ার

ে

“আবার” এর

েয়ােগ একটা কালগত িববতেনর

েয়াগ স ব নয়, এে ে

“আবার”এর

প ধরা পেড়।

ে ‘আবার’ এর ব বহার

িনবে র এই অংেশ আমােদর উে শ একবার অনু ি ত ি য়ার জন পু নরাবৃ ি েদ াতক ‘আবার’এর
েয়াগ ব াখ া করা। যিদও আমরা আেলাচনার জন
কান নমু নাবােক

বেছ িনেয়িছ একবার অনু ি ত ি য়ার উদাহরণ, কান

থেবাধকতার অবকাশ থেক গেছ। কাথাও কাথাও দখা যােব ি য়ার অনু ানসংখ া

একও হেত পাের, আবার দু ইও হেত পাের। এইসব
স ে

ভাষািতির

ে

সিঠক সংখ া জানেত হেল পািরপাি ক পিরি িত

ােনর (extra linguistic knowledge)

েয়াজন। িনবে র এই অংেশ সব

ে ই

আেলাচ ঘটনািট একবারমা ঘেটেছ ধের িনেয়ই আমরা আমােদর িবে ষণ চািলেয় যাব।
িনবে র এই পবিট আমরা উদাহরণবােক র

কৃিত অনু সাের িতনিট ভােগ িবভ

আমরা িববৃ িতমূ লক ও িব য়েবাধক নমু নাবাক িবে ষণ কেরিছ, ি তীয় অংেশ
শষ অংেশ আমরা বেছ িনেয়িছ

কেরিছ।

থেম

ান পেয়েছ অনু াবাক এবং

বাক ।

িববৃ িতমূ লক ও িব য়েবাধক বােক ‘আবার’
অনু ভূিতেদ াতক ‘আবার’
িনবে র এই অংেশর আেলাচনায় আমরা দখব িবিভ
অনু ভূিতর বিহঃ কাশ ঘেটেছ। এই অংেশর
পাে ।

উদাহরেণ ‘আবার’এর

েয়ােগর মধ িদেয় ব ার

থম দু িট উদাহরেণ ব ার িদক থেক

বল অিন া

কাশ
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১৫) আিম এখন আবার বাজাের যাব!
১৬) এস না আমরাই কাজটা কির। শ ামলেক আবার ডাকব, ও আবার আসেব, আবার
ওেক সব বাঝােত হেব ! তার চেয় তু িম আিম িমেল যা পাির তাই কির।

পেনর নং উদাহরেণ এমন হওয়া অস ব নয় য ব া ইিতপূ েবই বাজাের গেছ, স পু নরায় যেত অিন ু ক।
িক

এমনও যিদ হয় য সারািদেন এর আেগ স একবারও বাজাের যায় িন, তােক এই

যেত অনু েরাধ করা হেয়েছ, তাহেলও স ‘আবার’ -যু
পাের। এইে ে

ওই বাক িটর মাধ েম তার

থমবার বাজাের

বল অনীহা ব

‘আবার’ শে র ব বহােরর তাৎপয এই য এই মু হূেত কাজিট ব া অত

মসাধ িবেবচনা করেছ। ‘যাওয়া’ ি য়ািট একবারই ঘটেব, িক ব ােক তার জন যন ি
হেব। সংখ াগত িবচাের ‘যাওয়া’ একবার

ঘটেলও পািরপাি ক

অথবা ব ার িদক থেক কান অসু িবধার (

িতকূলতা ( চ

বৃ ি ,

ণ

করেত
কিঠন বা

য়াস করেত

খর রৗ

.....)

াি , বািড় থেক বাজােরর দূ র ...) কারেণ ব ার কােছ তা

দু বার যাওয়ার সািমল।
এই উদাহরেণর সে পরবতী ষাল নং উদাহরেণর পাথক এই য ি তীয়
আেলাচ ঘটনা ম। এে ে

ে একক ঘটনার পিরবেত

াতা চাইেছ য কাজিট করার কথা তার জন শ ামলেক ডাকা হাক, িক

সটা

ব ার অনিভে ত। এমন হেত পাের শ ামলেক আেগই ডাকা হেয়িছল, স এেসিছল, তােক সব বাঝােনা
হেয়িছল। আবার এমনও হেত পাের উি িখত ঘটনার কানিটই ঘেট িন। এে ে

ব ার ব ব য কাজিট

করার কথা, শ ামলেক ডেক, তার আসার অেপ া কের, তােক সব বু িঝেয় স কাজিট করেত গেল
সময় ন হেব। ‘আবার’ এর
পৗনঃেপৗিনক

েয়ােগর মাধ েম

িতিট ি য়ােকই আরও দীঘািয়ত

েয়ােগর ফেল সময় নে র কারেণ ব ার এই অিন ার মেনাভােবর

ধু অিন া বা অনীহাই নয়, ‘আবার’ এর
অনু ভূিতর ( িবরি ,

েয়ােগর মাধ েম িবিভ

াধ, উ া ... / মু তা, পিরতৃ ি ...) তী তা

চু র

েপ দখােনা হে । এই
াবল

কাশ পাে ।

ধরেণর নিতবাচক বা ইিতবাচক

কাশ করা যায়। নিতবাচক অনু ভূিতর

আরও উদাহরণ :
১৭) আবার দাঁত বার কের হাসা হে
১৮) আবার মজাজ দখাে

!

!

১৯) উিন আবার এক গা গয়না পেরেছন !

সেতর ও আঠার নং নমু নাবাক দু িট

যেহতু

ভাববােচ তাই ব ার ম েব র ল

াতা য়ং হেত পাের। উিনশ নং উদাহরেণ বােক র কতা
কথা বলা হেয় থাকেত পাের।
উি

বি

থম দু িট

ে

থমপু ষ হেলও

তৃ তীয় কান ব ি
াতার উে েশ ও ব

মাটামু িটভােব একই মেনাভাব

কাশ পাে ।

অথবা
কের এ

থম

ে

য আচরণ কেরেছ, ব া মেন কের তােত তার লি ত বাধ করা উিচত ; অথচ লি ত হওয়ার

পিরবেত স এমন িনল ভােব হাসায় ব া অত
উদাহরণিটেতও উি

বি

ু

হেয়েছ বা

চ

ঘৃ ণা অনু ভব করেছ। পরবতী

তমন কান গিহত আচরণ কেরেছ; তারপর চু প কের থাকার বদেল স মজাজ

দখােনায় ব া উ া অথবা ঘৃ ণা অনু ভব করেছ। শষ উদাহরণিটেত ব া বলেত চাইেছ উি
এক গা গয়না পের অত

হাস কর দখাে । ইিতবাচক অনু ভূিতর উদাহরণ :

ব ি িটেক
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২০) িবকাশ আবার গান গায় !
২১) এই হােটলটায় আবার সু ইিমং পু ল আেছ।

কুিড় নং উদাহরেণ ব া িবকােশর

িতভার পিরচয় পেয় মু

মেধ ও স ািরত করেত চায়। ‘আবার’এর

বা উ িসত। তার সই অনু ভূিত স

েয়ােগ এই স শংশ মেনাভােবর গভীরতা

ভােব ব া ছু িট কাটােত এেস তার পছে র হােটেল সু ইিমং পু ল আেছ দেখ অত
অবশ এই উি
পিরি িত স ে

ােনর

পেত পাের, তমিন স ূ ণ অিব াসও
বসু েরা , তারপরও
এই

েয়ােগর

ে

িতফিলত । একই

আনি ত।

অনু ভূিত ইিতবাচক না নিতবাচক তা বাঝার জন অেনক

ভাষািতির

াতার

ে

পািরপাি ক

েয়াজন হেত পাের। কুিড় নং উদাহরেণ যমন ব ার মু তা

কাশ

কাশ পেত পাের। এমনও হেত পাের ব া জােন য িবকােশর গলা

স গান গেয় থােক এবং এই কারেণ ব া তােক তী ভােব িব প করেছ। ‘আবার’এর
িবেশষণ (বা ি য়ািবেশষণ) অথবা িবেশষণীয় পদ ে র অনু পি িতেত

অবকাশ থেক যায়। কুিড় নং উদাহরণিটর পু নিলিখত

থেবাধকতার

পিট িনেয় সংশেয়র কান অবকাশ থােক না।

২০ক) িবকাশ আবার খু ব ভােলা গান গায়।

পূ ববতী ঘটনার সে সংেযাগিনেদশক ‘আবার’
এই অংেশ আমােদর আেলাচ ঘটনািটর সে
স ে র

পূ ববতী কান ঘটনার যাগসূ

কৃিত অনু সাের আেলাচনার এই অংশিটেক দু িট উপপযােয় িবভ

ঘটনািট কান সংেযাজন ঘটায়; ‘উপর ’ বা ‘তার উপর’ অেথ ‘আবার’এর
ঘটনার মেধ কাযকারণ স

করা হেয়েছ।

। ঘটনাযু গেলর
থম

ে ি তীয়

েয়াগ ঘেটেছ। ি তীয়

ে

দু িট

িবদ মান।

উপর অেথ ‘আবার’
‘আবার’এর এই

েয়ােগর কথা সব অিভধােন রেয়েছ। এই

েয়ােগর িকছু উদাহরণ :

২২) সারািদন লখাপড়ার নাম নই, এখন স ােবলায় আবার িসেনমায় যাওয়া হে

!

২৩) এক পয়সা রাজগােরর মু েরাদ নই, আবার বড় বড় কথা !
২৪) িবজয় ফুটবল খেল, আবার গানও গায়।

২৫) আমােদর এই নূ তন বািড়টা এেকবাের মেনর মত হেয়েছ। িনিরিবিল পিরেবশ, আবার শহর
থেকও খু ব দূ ের নয়।

বাইশ নং উদাহরেণ িসেনমায় যাওয়ার ঘটনািট একবারই ঘেটেছ --- এই ব াপাের সংশেয়র

কান অবকাশ

নই। তইশ নং উদাহরেণ বড় বড় কথা বলার ঘটনা একািধকবার ঘেট থাকেত পাের, আবার ধু একবারই
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িতিট উদাহরেণই

93

থম ঘটনািট ঘটােত য

অনু ভূিতর স ার হেয়েছ, ি তীয় ঘটনািট ঘটায় তা তী তর হেয় উেঠেছ। স ািরত অনু ভূিত
উদাহরেণর

ে

নিতবাচক (

াধ, ঘৃ ণা...) পরবতী দু িট

ে

ইিতবাচক (মু তা, পিরতৃ ি ...)

অধ য়নিবমু খ ছা িট সারািদন পড়ােশানা না করােত অিভভাবেকর মেন য
স িসেনমায় যাওয়ােত তা আরও বৃ ি

পায়। পেরর উদাহরণিটেত

উপাজেন অ ম হওয়ায় িনেজেক উপহােসর পা
বিশ হাস া

থম দু িট

ােধর উে ক হয়, স ােবলা

াতা ( অথবা অন কান তৃ তীয় ব ি )

কের তু েলেছ, এরপর তার বাগাড় েরর ফেল স আরও

দ হেয় উেঠেছ। চি শ নং উদাহরেণ ভাল ফুটবল খলা িবজেয়র একিট

শংসনীয়

ণ, এর

পর গান গাওয়ার জন স আরও বিশ

শংসার যাগ হেয় উেঠেছ। শষ উদাহরেণ ব া িনিরিবিল পিরেবেশ

একিট বািড় পেয় খু ব খু িশ, সইসে

বািড়িট শহর থেক কােছ হওয়ায় স আরও খু িশ। সু তরাং ি তীয়

ঘটনািট দু বার না ঘটেলও ইিতপূ েব উি

অনু ভূিতর তী তা স

অনু ানসংখ া নয়, পু নরাবৃ ি েদ াতক ‘আবার’ এে ে

যন ি

ণ কের তু েলেছ। ঘটনার

স ািরত অনু ভূ িতর মা া িনেদশ করেছ --- সই

অনু ভূিত নিতবাচক বা ইিতবাচক যাই হাক না কন। পূ ববতী অংেশর উদাহরণ িলেতও (এগার থেক
একুশ) আমরা ‘আবার’এর
অংেশর উদাহরণ িলর

েয়ােগর একই ব াখ া িদেয়িছ : অনু ভূিতর তী তা িনেদশ। পাথক এই য বতমান

েত কিটেত আেলাচ ঘটনািট সু

েপ উি িখত আর একিট ঘটনার সে যু

হেয়

এই তী তা বািড়েয় তু েলেছ।
অনু ানসংখ ার িবচােরও এক অেথ এই পু নরাবৃ ি িনেদশক শে র

েয়াগ ব াখ া করা যায়। বাইশ নং

উদাহরেণ ‘পড়ােশানা না করা’ এবং ‘ িসেনমায় যাওয়া’ দু িট ত ঘটনা হেলও দু ইেয়র মেধ একটা চািরি ক
ঐক রেয়েছ ; বলা যায় দু িটই অনিভে ত ঘটনা। দু িট ঘটনার এই

কৃিতগত ঐেক র িভি েত আমরা ‘িসেনমা

যাওয়া’ ঘটনািটেক ি তীয় একিট পৃ ্থক ঘটনা না ভেব ‘অবাি ত ঘটনা’র পু নরাবৃ ি

বেল ভাবেত পাির।

তইশ নং উদাহরেণ ‘বড় বড় কথা বলা’ ঘটনািটেকও একইভােব ব াখ া করা যেত পাের। চি শ ও পঁিচশ
নং উদাহরেণর

ত কিট ঘটনােক ‘আন দায়ক’ বা ‘সে াষজনক’ বলা যেত পাের। সই একই যু ি েত

‘িবজেয়র গান গাওয়া’ অথবা ‘বািড়িট শহর থেক

দূ ের হওয়া --- এই

দু িট ঘটনার

েত কিটেকই

‘আন দায়ক ঘটনা’র পু নরাবৃ ি বেল ভাবা যেত পাের।
এই িবে ষেণর আেলােক ‘আবার’এর এই

েয়াগেক একইসে

ণগত ও সংখ াগত বেল িচি ত করেত

েত কিট উদাহরেণ ব া তার ব ব জািনেয়

সই ব েব র সমথেন যু ি র অবতারণা

পাির।

কাযকারণ স

ও আবার

এই অংেশর
করেছ। ব া

থেম তার ভিবষ ৎ বা অতীত আচরেণর কথা জানাে

অনু েরাধ করেছ ; তার কারণ স ‘আবার’-যু

অথবা

াতােক কান আেদশ বা

বােক র মাধ েম ব াখ া করেছ।

২৬) অেনক রাত হেয় গেছ, আিম এবার উিঠ; কালেক আবার খু ব সকােল বিড়েয় যেত হেব।
২৭) রেমনবাবু আসেছন েন আিম তাড়তািড় বাজাের চেল গলাম ; উিন আবার মাছ ছাড়া খেত
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পােরন না।

বািধেয় দেব।

২৮) কাজটা মন িদেয় কর। একটু ভু ল হেল মািলক আবার কু ে
২৯) কালেকর অনু ানটা য হে
এত দূ র

না সটা আমােদর সদস েদর ফান কের জািনেয় দাও। ওঁরা আবার

থেক এেস িফের যােবন।

িতিট উদাহরেণই দু িট ঘটনার মেধ কাযকারণ স
যাওয়া,

িট সু

। ব ার িবদায় িনেত চাওয়া, ব ার বাজাের

াতােক মন িদেয় কাজ করার পরামশ দওয়া, ফােন সদস েদর খবর দওয়ার িনেদশ – এই

ঘটনা িলর কারণ যথা েম পরিদন খু ব সকােল বেড়ােনার
মািলেকর রগচটা
স

94

েয়াজন, রেমনবাবু র মাছ ছাড়া খেত না পারা,

ভাব, সদস েদর অযথা হয়রািনর স াবনা। অবশ ই ‘আবার’এর

িনেদশ করেছ না ; শ িট বাদ িদেলও এই স

কারণিনেদশক ঘটনািট বাড়িত

িট অ ু

থােক। িক

েয়াগ এই কাযকারণ

‘আবার’এর উপি িতর জন

লাভ করেছ। ছাি শ নং উদাহরেণ ‘ বিড়েয় যাওয়া’র ঘটনািট সংখ ার

িবচাের দু বার নয়, একবারই ঘটেব, িক

ব া িবেশষভােব ( যন ি

আকষণ করেত চায়। ওই ঘটনার উপর অিতির

ণ

িদেয়) সিদেক

আেরাপ কের ব া দখাে

নওয়াটা অপিরহায। সাতাশ নং উদাহরেণ রেমনবাবু র খাদ াভ াসেক ব া িবেশষ
খবর শানামা

মাছ আনেত বাজাের যায়। আঠাশ নং উদাহরেণ ব া

এখন তার িবদায়
দয় তাই তাঁর আসার

াতােক মািলেকর রগচটা

কথা িবেশষভােব মেন কিরেয় িদেত চায় --- ঘটনািট একবার ঘটেব িক
কিরেয় িদেত চায়। তার উে শ

াতার দৃ ি

ব া

াতা যন মন িদেয় কাজ করার

াতােক যন দু বার মেন

উপলি

কের। উনি শ নং

উদাহরেণ ব া সদস েদর এখনই ফান করেত বলেছ কারণ সদস েদর অযথা হয়রািনর স াবনার
ভেব স উি

এবং এর জন ব ব া নওয়াটা অত

কথা

জ ির বেল স মেন করেছ।

এে ে ‘আবার’ ি য়ার অনু ানসংখ ার পিরবেত তার

ষা ক

ভােবর

ণগত

ে র ইি ত িদে ।

েয়াগ

এই অংেশর উদাহরণবাক িলর বিশ
নঞথক বােক র মাধ েম সদথক বাতা

এই য সদথক বােক র মাধ েম নঞথক বাতা এবং একইভােব

াপন করা হেয়েছ। আেগ যা বলা হেয়েছ বা ভাবা হেয়েছ ‘আবার’যু

বােক র ব বহাের সই স াবনা স ূ ণভােব খািরজ কের
৩০) তামােদর

দওয়া হেয়েছ।

ােবর ছেলরা আবার দেশর কাজ করেব !

৩১) সু িমত আবার জু েডা িশখেব !
৩২) সতীশ আবার মদ খায় না !
৩৩) অতীন আবার কােজ ফাঁিক দয় না !

িতিরশ নং উদাহরেণ ওই

ােবর ছেলেদর য পিরচয় পাওয়া গেছ তােত তারা য দেশর সবা করেব তা

অক নীয়। তারা কখনও য দেশর কাজ করেব না তা ব ার িবচাের সে হাতীত। সু িমেতর জু েডা শখা,
সতীেশর মদ না খাওয়া, অতীেনর কােজ ফাঁিক না দওয়া স ে ও একই কথা

েযাজ । অন ভােব বলা চেল
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যা বলা হেয়েছ তা বা েব ঘটা অস ব এবং এই ব াপাের “ি তীয়বার”

তালা যায় না। একবার অনু ি ত

ঘটনার পিরে ি েত পু নরাবৃ ি িনেদশক ‘আবার’এর মূ েল ‘’ি তীয়বার’’-এর এই ধারণািট
এইে ে

বােক ‘আবার’এর অব ান

95

রেয়েছ।

সে একিট সংেযাজন : নঞথক বােক বি শ ও তি শ নং

উদাহরণবাক িলর মত “আবার’’ ি য়ার আেগ বসেত পাের, আবার ি য়ার পেরও বসেত পাের। ওই দু িট
উদাহরণ িলর মত পু নিলিখত উদাহরণবাক দু িটও সমান হণেযাগ :
৩২ক) সতীশ মদ খায় না আবার !
৩৩ক) অতীন কােজ ফাঁিক দয় না আবার।

অপরপে

সদথক বােক ‘আবার’এর অব ান ি য়ার আেগই। িতিরশ ও একি শ নং উদাহরেণ ‘আবার’

যিদ ি য়ার পর বসান হয় তাহেল বাক িল আড়
৩০ক) * তামােদর

শানােব।

ােবর ছেলরা

দেশর কাজ করেব আবার!

৩১ক) * সু িমত জু েডা িশখেব আবার !

অিব াস ব
সে

করেত ‘আবার’ এর এই

েয়ােগর কথা একািধক অিভধােন উে খ করা হেয়েছ। এর

আমরা আরও িকছু উদাহরণ সংেযাজন করিছ। উপেরা

বি শ ও

পরবতী এই উদাহরণ িলেতও নঞথক বােক র মধ িদেয় সদথক বাতা
ব ব য এই িবষেয় “ি তীয়বার” আর

তি শ নং উদাহরেণর মেতাই
াপন করা হে । এখােনও ব ার

করা চেল না। এই উদাহরণ িল পূ ববতী উদাহরণ িলর থেক

আলাদা নয়। ধু এখােন ব া িনিদ ভােব

াতার কান

ে র উ র িদে

। স

াতার

বােক ব ব ত

ি য়ািটর পু নরাবৃ ি কের অস ূ ণ বােক ‘আবার’ যাগ কের উ র িদে ।
৩৪) --- মলয় কী কের বড়াে

ওর বাবা মা জােন না ?

---- জােন না আবার! ওেদর

েয়ই তা ছেলটা উ ে

গল।

৩৫) --- তু িম ম ােনজারেক আমােদর সব সমস ার কথা খু েল বল িন?
--- বিল িন আবার! উিন সব েনও িকছু ই করেবন না।
৩৬) --- তামার ছেলেমেয়রা খাওয়া িনেয় গ েগাল কের না ?
--- কের না আবার ! বািড়

এই উদাহরণ িলেত

ু লাক িহমিসম খেয় যায়।

াতা ভাবেছ মলেয়র বাবা মা হয়েতা জােনন না মলয় কী করেছ, ব া হয়েতা

ম ােনজারেক সমস ার কথা খু েল বেল িন, ব ার ছেলেমেয়রা হয়েতা খাওয়া িনেয় কান গ েগাল কের না।
তার ধারণা দৃ ঢ়ভােব খ ন কের ব া বলেত চাইেছ মলেয়র বাবা মা তােদর পু ে র কীিতর কথা ভালভােবই
জােনন, ব া িনেজ ম ােনজারেক সবই জািনেয়িছল, তার ছেলেমেয়রা খাওয়া িনেয় খু বই গ েগাল কের। যা
জানা থাকার কথা, যা িনেয় “ি তীয়বার’’
ব া িবি ত।

াতার কথার পু নরাবৃ ি

ব ার িদক থেক ব ে র মেনাভাব

করা যায় না বেলই ব ার িব াস, তমন িবষেয়

করােত

করায় ব ার কথাটা যন ভঙিচ কাটার মত শানায়। তার ফেল
। তার

কাশেক তী তর কের তােল ‘আবার’এর উপি িত।
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ে র উ ের ‘আবার’এর এই

বােক র মাধ েম সদথক বাতা দওয়া যায় িক

েয়ােগর

একিট শত আেছ। এে ে

‘আবার’-যু
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‘আবার’-যু

নঞথক

সদথক বােক র মাধ েম নঞথক বাতা দওয়া

যায় না। ছি শ নং উদাহরেণর িবষয়িট একটু বদেল নওয়া যাক। ধরা যাক

াতা ব ােক িজ াসা করেছ

তার ছেলেমেয়রা িঠকমত পড়ােশানা কের িকনা এবং ব া যিদ বলেত চায় য তারা এেকবােরই পড়ােশানা
কের না, তখন স িক ‘আবার’-যু

সদথক বাক

েয়াগ করেত পারেব না।

৩৬ক) --- তামার ছেলেমেয়রা িঠকমত পড়ােশানা কের ?
--- * কের আবার !

‘আবার’-যু

বাক িট ব করণস ত নয়।

অনু াবােক ‘আবার’
‘আবার’ এর এই

েয়ােগর কথা পূ েবাি িখত অিভধান িলর কানিটেতই বলা হয় িন। এই অংেশর

উদাহরণ িলেত বারণ বা িনেষধ করার উে েশ ‘আবার’-যু

অনু াবাক

েয়াগ করা হেয়েছ।

৩৭) ওরা ছেলমানু ষ, একটু দু ু িম কেরেছ, ওই িনেয় ওেদর বকাবিক কার না আবার।
৩৮) অজেয়র সে

দখা হেল কথা বল, িঠক আেছ, তাই বেল ওর বািড়েত যও না আবার।

৩৯) এই কথা েলা বাবােক বেল িদস না আবার।
৪০) আিম এখনই আসিছ, একটু অেপ া কিরস, চেল যাস না আবার।

উি িখত উদাহরণ িলেত ‘আবার’ এর

েয়ােগর তাৎপয এই নয় য

াতা আেগ যা কেরেছ তা তােক

ি তীয়বার করেত িনেষধ করা হে । আমরা দেখিছ পু নরাবৃ ি িনেদশক ‘আবার’এর
বােক ই হেত পাের ; তমন কান বাক েক নঞথক বােক

পা িরত করেল ‘আবার’এর

সাঁইি শ নং উদাহরণিট নওয়া যাক। পািরপাি ক পিরি িত স ে
দু ু িমর জন অিভযু

ওই িশ েদর এখনও বকাবিক করা

েয়াগ

ভাষািতির

ধু মা

সদথক

ােন ‘আর’ বসেব।

ান ছাড়াই বলা যায় য

হয় িন, সই স াবনা আেছ পরবতী কান

সমেয়। যিদ এমন হত য ওই িশ েদর বকাবিক করা হেয়েছ, (অথবা এখনও বকাবিক করা হে ) এবং
াতােক ি তীয়বার এই কাজ করা থেক িনবৃ
৩৭ক)

করা ব ার উে শ তাহেল স বলত

..... ওেদর আর বকাবিক কার না।

একইভােব আটি শ নং উদাহরণ

সে বলা যায় যিদ এমন হত য

গেছ এবং ব া তােক ি তীয়বার যেত বারণ করেছ তাহেল বলা হত

াতা এর আেগ অজেয়র বািড়েত
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..... ওর বািড়েত আর যও না।

এই উদাহরণ িলেত”আবার’এর

েয়ােগর তাৎপয তেব িক?

িতিট

ে ই ব া আশ া করেছ য

াতা কান অবাি ত ঘটনা ঘটােব : িশ েদর িতর ার করা, অজেয়র বািড়েত যাওয়া, বাবােক গাপন কথা
বেল দওয়া, অেপ া না কের চেল যাওয়া। ব া সই স াবনা দখেছ ; অন ভােব বলা যায় ঘটনা িল ব ার
ভাবনায় ঘেটেছ। এে ে
াতােক িনবৃ
বব া

‘আবার’এর

করা নয়,

েয়ােগর উে শ যা ইিতপূ েব ঘেটেছ তা ি তীয়বার ঘটােনার থেক

থমবার ব ার ভাবনায় যা ঘেটেছ, ি তীয়বার বা েব যন তা না ঘেট সই জন

হণ করা। সই কারেণ

াতােক িনেদশ দওয়া হে ।

ধু মা

বারণ বা িনেষধ করা যিদ ব ার

উে শ হয়, তার িনেষধা া লি ত হেত পাের তমন কান আশ া যিদ ব ার মেন না থােক সে ে
অনু াবােক ‘আবার’এর

েয়াগ ঘটেব না।

‘আবার’ এর ব বহােরর আর একিট উে শ িনেষধা ােক দীঘািয়ত করা। বাংলাভাষায় ি য়াপেদর
নঞথক অনু ার

পিট িনেয়

( যও) উভেয়রই নঞথক
ি য়াপেদর নঞথক

থেবাধকতার অবকাশ রেয়েছ। বতমান অনু া (যাও) ও ভিবষ ৎ অনু া

প হেব ভিবষ ৎ অনু ার ি য়া েপর সে

পিট দেখ িনেষধা া কবলমা

“না” যাগ কের ( যও না)। ফেল

বতমান মু হূেতই

পালনীয় সই িবষেয় িনি ত কের িকছু বলা যায় না। িক ‘আবার’এর

েযাজ নািক পরবতী সমেয়ও

েয়াগ হেত পাের কবলমা ি তীয়

ে ই। অথাৎ নঞথক অনু াবােক ‘আবার’এর সংেযাজেনর ফেল িনেষধা ার ময়াদ িনেয় কান অ

তা

থােক না।
সাঁইি শ নং উদাহরণিটর অনু াবাক থেক ‘আবার’ িবযু

কের তার পু নিলিখত

পিট দখা যাক।

৩৭খ) ওেদর বকাবিক কার না।

এই বােক র অথ এই হেত পাের য ব া চায় এই মু হূেত ব ার উপি িতেত ওই িশ েদর যন িতর ার না

করা হয় (অথাৎ পের করা গেলও যেত পাের) । আবার এমনও হেত পাের ব া চায় য

ধু বতমান

মু হূেতই নয়, পরবতী সমেয়, ব া চেল যাওয়ার পরও যন তােদর িতর ার না করা হয়। দু িট

ে ই একই

বাক

েয়াগ করা হেব। িক

‘আবার’ যু

সাঁইি শ নং বাক িট

যু

হেব কবল তখনই যখন ব া চাইেছ

য এখনই নয়, পরবতী সমেয় তার অনু পি িতেতও যন তার িনেদশ ল ন না করা হয়। পরবতী িতনিট
উদাহরণবােক ও ‘আবার’এর একই ভূ িমকা। প া ের যখােন
তােক িনবৃ

াতা ব ার উপি িতেত যা করেছ তার থেক

করাই ব ার উে শ সখােন ‘আবার’এর ব বহার ঘটেব না। ধরা যাক

াতা ব ােক উ

করেছ বা িচৎকার করেছ তখন তােক বারণ করেত কখনই বলা হেব না ;
৪১) * িবর
৪২) *

কার না আবার।

ালাতন কার না আবার।

৪৩) * িচৎকার কার না আবার।

নঞথক অনু াবােক ‘আবার’ ি য়ার পু নরাবৃ ি িনেদশ কের না, তার ময়াদেক বািড়েয় তােল।
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েয়াগ হেত পাের কবলমা
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িনেষধা া আেরাপ করার জন ই। সদথক অনু াবােক

েয়াগ হয় না। আমরা বলেত পাির :
৪৪) এই দরকাির কাগজপ

েলা হািরেয় ফেলা না আবার।

৪৫) সবিকছু ভালভােব না পেড় সই কার না আবার।
৪৬) বেড়ােনার আেগ সব দরজা জানালা ব করেত ভু েল যও না আবার।
িক আমরা বলেত পাির না :
৪৪ক) * এই দরকাির কাগজপ

েলা য

কের রেখা আবার।

৪৫ক) * সই করার আেগ সবিকছু ভালভােব পেড় িনও আবার।
৪৬ক) * বেড়ােনার আেগ সব দরজা জানালা মেন কের ব

সদথক অনু াবােক ‘আবার’এর

কার আবার।

েয়াগ ধু মা পু নরাবৃ ি িনেদশক।

বােক ‘আবার’
এই অংেশর

বাক িলেক আমরা দু িট ভােগ িবভ

শ িবহীন নমু নাবাক --- অথাৎ য সম
হেব

েবাধক শ যু

েবাধক শ িবহীন

কেরিছ।

থেম আমরা বেছ িনেয়িছ

েবাধক

ে র উ র ‘হ াঁ’ অথবা ‘না’। এরপর আমেদর আেলাচনার িবষয়

নমু নাবাক --- যখােন

ি য়াস

াদেনর ান, কাল, পা , ইত ািদ সং া ।

বাক

আমরা এই অংেশর আেলাচনা

করিছ িনে া

দু িট নমু নাবাক িদেয় :

৪৭) তু িম আবার বাজাের যােব ?
৪৮) অিমতেক আবার ডাকব ?

পেনর ও ষাল নং উদাহরণদু িটর য ব াখ া দওয়া হেয়িছল সই ব াখ াই এখােন
উদাহরণদু িট িব য়েবাধক বাক , বতমােন আেলাচ সাতচি শ ও আটচি শ
এটাই পাথক । দু িট
উদাহরেণ

ে ই ব ার িবেবচনায় উ

কাযিট অত

াতার যাওয়ার কথা উেঠেছ তখন স বতঃ

অেনক দূ ের বা যাওয়ার

ে

চ

েযাজ । পূ েবা

নং নমু নাবাক দু িট

কিঠন বা

বৃ ি পড়েছ অথবা

েবাধক

মসাধ । সাতচি শ

নং

খর রাদ অথবা বাজার

অন কান বাধা আেছ। আটচি শ নং উদাহরেণও অিমতেক ডাকার

ে

কান না কান বাধা আেছ --- তার বাস ােনর দূ র , তােক খবর দওয়ার অসু িবধা, তার সে ব া ও তার
স ীেদর খু ব ভাল স ক না থাকা, ইত ািদ। য ঘটনা একবারই ঘটেব, পািরপাি ক বাধা কািটেয় উঠেত হেব
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বেল মেন হে

যন ঘটনািট দু বার ঘটােনা হেব। উ

নয়, তার িজ াস সব পািরপাি ক

েবাধক শ যু

িতকূলতা ( যন ি
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ঘটনািট ি তীয়বার ঘটেব িকনা সটা ব ার িজ াস
ণ বাধা)অিত ম কের ঘটনািট ঘটেব িকনা।

বাক

এই অংেশর

বাক িলেক দু িট

িকছু জানেত চাইেছ। ি তীয়

ে

আমরা এই িনব

িণেত িবভ

বাক

করা যায়।

থম

েয়াগ করা হেলও ব ার

কেরিছলাম ‘আবার’ যু

একিট

ে

বাক ব বহার কের ব া

কৃতপে

কান িজ াস

নই।

বাক িদেয় --- যখােন ব ার যথাথ

কান িজ াস িছল : ‘ ক আবার বাজায় বাঁিশ’। তমন আরও িকছু উদাহরণ :
৪৯) এত রােত আবার ক এল ?
৫০) তামার আবার কী চাই ?
৫১) তু ই আবার এই ঝােমলায় জড়ােত গিল কন ?
৫২) সু িজত আবার কাথায় গল ?
৫৩) নবীন আবার কেব চাকির পল ?
৫৪) এ আবার ক?
৫৫) এটা আবার িক ?
‘ ক আবার বাজায় বাঁিশ এ ভাঙা কু বেন’ --ধু মা

বংশীবাদক

েতই আমরা এই

বােক

‘আবার’এর

েয়ােগর ব াখ া িদেয়িছ।

ক একথা জানাই কিবর উে শ নয়, িতিন এই কথা ভেব িবি ত য এই ভাঙা কু বেন কউ

বাঁিশ বাজােত পাের। উপেরা

উদাহরণ িলর

িব য়। িব েয়র কারণ এক একিট

ে

ে ও এই ব াখ া

েযাজ ।

িতিট

ে ই

িতিট

ে র সে রেয়েছ

এক এক রকম। উনচি শ নং উদাহরেণ ব া বাইের কারও পােয়র শ

েন বা দরজায় কিলং বেলর আওয়াজ েন িবি ত কারণ তখন অেনক রাত হেয় গেছ, সই সমেয় কারও
আসা

ত ািশত নয়। প াশ নং উদাহরেণ ব া কবল

কেরিছল

াতার চািহদা িনেয়

করেছ তা নয়, স মেন

াতার আর িকছু চাওয়ার থাকেত পাের না। তাই সিব েয় স জানেত চাইেছ তার চাওয়ার কী

থাকেত পাের। একা নং উদাহরেণ ব া মেন করেছ য
হেত পাের য ব া
তা তার পে

াতােক অত

াতার ওই ঝােমলায় জড়ােনা উিচত হয় িন; এমন

িনরীহ মানু ষ বেলই জােন, স য কান ঝােমলায় জিড়েয় পড়েত পাের

অভাবনীয়। বাহা নং উদাহরেণ ব া মেন করেছ সই সমেয় সু িজেতর সখােন থাকা উিচত

িছল ; এমন হেত পাের একটু আেগও স ব ার কােছই িছল, এই মু হূেত তােক দখেত না পেয় ব া
িবি ত। িত া

নং উদাহরেণ স বতঃ নবীন দীঘিদন বকার িছল, ব ার হয়ত ধারণা িছল

বকার। এতিদন তার চাকির পাওয়ার কথা জানেত পাের িন ভেব
কবলমা

স িবি ত। চু য়া নং উদাহরেণ ব া

একজন অপিরচত ব ি র পিরচয় জানেত চাইেছ না; ‘আবার’এর উপি িত ইি ত িদে

ােন ওই মু হূেত উ
ব ি েক দখামা

ব ি র উপি িত ব ার কােছ

স এখনও
য ওই

ত ািশত িছল না। এমন হেত পাের অপিরিচত ওই

ব ার মেন িব প মেনাভােবর স ার হেয়েছ। ল ণীয় এইে ে

সাধারণতঃ নিতবাচক

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2014, Vol 1, No.8, 86-101.

মেনাভাবই

কাশ পায়। অপিরিচত কান ব ি েক দেখ ব া যিদ মু

েয়াগ করা হত না। সই কারেণ িনে া

100

হেয় যত তাহেল ওই

বাক িট ব করণগত িবচাের

বাক িট

হেলও হণেযাগ নয়

৫৪ক) ? ওই সু পু ষ ভ েলাক / সু রী ভ মিহলা আবার ক?

। আবার এমনও হেত পাের য সিট একিট পিরিচত ব িক

প া নং উদাহরেণ একিট অপিরিচত ব স ে

ওই মু হূেত ওই ােন ব িটর থাকার কথা নয়। ব িট কান না কান ভােব িব েয়র উে ক করেছ।

উে খ করা অ াসি ক হেব না,
ভূ িমকা আেছ। উপেরা

বােক ‘আবার’ এর

কৃিতিনধারেণ

উদাহরণবাক িলর মেধ ি য়াপদহীন শষদু িট বাক বাদ িদেল

এর ভূ িমকা পু নরাবৃ ি িনেদশকও হেত পাের। ‘আবার’ যিদ িব য়েবাধক শ
েবাধক শে র উপর। পু নরাবৃ ি িনেদশক হেল

‘ ক’র উপর পেড় তার অথ একবারই একজন এেসেছ িক

িতিটেতই ‘আবার’

হয় তেব

াসাঘাত পড়েব ‘আবার’এর

উপর। উনপ াশ নং উদাহরণিট আবার দখা যাক। ‘আবার’এর উপর
‘আবার’এর উপর

াসাঘােতর (stress) একটা
াসাঘাত পড়েব

থম দল (syllable) ‘আ’র

াসাঘাত না পেড় যিদ

েবাধক

রাত অেনক হওয়ােত ব া িবি ত। যিদ

াসাঘাত পেড় তার অথ হেব এই রােত এর আেগ কউ এেসিছল, এবার আর একজন

এেসেছ। ব ার িজ াস ক এই ি তীয় ব ি । িত া নং উদাহরণ পয
ভূ িমকা। িব য়েবাধক ‘আবার’

িতিট বােক ই

াসাঘােতর একই

াসাঘাতহীন (unstressed) এবং পু নরাবৃ ি িনেদশক ‘আবার’

াসাঘাতযু

(stressed)।
এবার আমরা য উদাহরণ িল দখব সখােন ব ার কান
৫৬) --- এই সম িজিনষপ
---

ই নই।

ক ল ভ কের রেখেছ?

ক আবার ? তামার ণধর ছেল।

৫৭) --- সতীশবাবু তামােক অত ণ ধের কী বলিছেলন?
--- কী আবার বলেবন? িনেজর ণকীতন করিছেলন।
৫৮) --- িবনয় কাথায় গেছ?
--- কাথায় আবার যােব?

মােড়র চােয়র দাকােন আ

া মারেছ।

৫৯) --- তপন ফল করল কন?
---

কন আবার?

িতিদন ধু ব ু েদর সে গ কের আর িসেনমা দেখ কািটেয়েছ তাই।

৬০) --- ব ীরা জল থেক পালাল িকভােব?
--- িকভােব আবার? র ীেদর সে ষড়য কের।

িতিট

ে ই

াতার

ে র উ ের তারই ব ব ত

দওয়ার আেগ আর একিট

বাক রচনা করেছ। ব া মেন করেছ এই

জানা থাকা উিচত), এই িবষেয় কান
করা চেল না।

ষা ক

েবাধক শ িটর সে ‘আবার’ যাগ কের ব া উ র

েয়ােগর

অংেশর উদাহরণ িলেতও ‘আবার’এর

ে র উ র সকেলরই জানা (বা

থাকেতই পাের না। অন ভােব বলা যায় এই িনেয় “ি তীয়বার’’
ে

(িতিরশ থেক ছি শ নং উদাহরণ) আমরা যা দেখিছলাম, এই

েয়ােগর িভি “ি তীয়বার’’এর সই ধারণা।

আমরা এই অংেশর পূ ববতী উদাহরণ িলেত দেখিছ

ে র িবষয়িটেক ক

কের ব ার মেন িব েয়র

রেয়েছ। আমােদর বতমােন আেলাচ উদাহরণ িলেত আেলাচ িবষয় িনেয় য কান
কথা ভেব ব া িবি ত। উভয়ে ে ই িব েয়র তী তা ।

থাকেত পাের সই
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উপসংহার
এই িনবে আেলািচত িবিভ
অস ৃ

এই

দু ই

িণর

েয়ােগর িভি “আবার’এর দু িট বিশ

েয়ােগর মেধ ,

আিধক িনেদশক ভূ িমকায়।

াথিমক

াথিমক ও আল ািরক

--- সংখ াগত ও ণগত। আপাত
েয়ােগর মেধ ঐক ‘আবার’এর

েয়ােগ, সংখ াগত িবচাের “আবার’’ আিধক িনেদশ করেছ ি য়ার

অনু ানসংখ ার পযােয়। আল ািরক

েয়ােগ,

ণগত িবচাের এই আিধক ি য়ার অনু ােন উি

অনু ভূ িতর

পযােয়।
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