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Dialect of Paschim Medinipur District of India and a Sketch of its Usefulness
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Abstract
Mind is an independent identifying token of human beings in this vast universe. According to the rule of
evolution the expression of mind is next to life. Whatever this introspective mind thinks is the expression
through the extrovert language and this dialect is the part of language. In Bengali language there are five dialects
and of them one is jharkhandi. This jharkhandi dialect is customary in many districts. One of them is Paschim
Medinipur. Besides,this dialect is introduced in Bankura and Purulia also. Paschim Medinipur is a wide district.
As a result here we find the differences of regional languages among various regions. In this region the
difference of regional language is different from other dialects and in these areas the used dialects are quite
spontaneous . The people of Paschim Medinipur keep up their own culture through the use of their dialects.
Infact whatever they use as the expression of medium of their dialect is their own i.e.,inborn or gained from
environment. W. Nelson Fransis considered this use of language as the principle social aspect. He said , “The
first point we must take about language then is that it is a social rather than a biological aspect of human life.”
The use of dialect in different regions of Paschim Medinipur district is excellent as well as glorious. In many
region of this district Keshpur, Jhargram, Panskura, Medinipur Sadar, Ghatal, Khargapur, Binpur etc. People use
nominal verbs at random and apply nasal tone in using sounds or voices. Having many mistakes in their
pronunciation we find the change of meaning of a word and distortion of sounds. The people of these regions
utter unaspirated like aspirated such as du>dhu. Like this,they use the inflection ‘KA’at random. Infect these
characters of sound and philology are inherent in these regions. In using these collection of sound and dialect
they exchange their feelings and get much pleasure as well as feel comfortable. The periphery of this dialect and
its familiarity is so much vivid that it add deep affection to create literature. Above all ,it may be said that the
collection of sound and dialect that are used by the people of Paschim Medinipur are enriched with life
,motivated by mind and coloured with their consciousness.
Keywords: dialect , Paschim Medinipur, India

Article
িব
াে
তথা িব
কৃ িত রােজ মানুেষর াতে র অিভ ান
হল মন। িববতেনর ধারা মেন এই মেনর
িবকাশ ােণর পের। এই অ মুখী মন যা িচ া কের তারই কাশ হয় বিহমুখী ভাষার মাধ েম। আর ভাষারই
অ গত হল উপভাষা। বাংলা ভাষার পাঁচ
উপভাষার মেধ অন তম হল ঝাড়খ ী। এই ঝাড়খ ী উপভাষা
অেনক িল জলােত চিলত। যার মেধ অন তম হল পি ম মিদনীপুর জলা।এছাড়া এই উপভাষা বাঁ ড়া ও
পু িলয়ােতও চিলত। পি ম মিদনীপুর জলার িব ৃ িত ব দূর। ফেল িবিভ অ েলর মেধ ভাষার আ িলক
পাথক ল
করা য়ায়। এই অ েলর ভাষার য আ িলক পাথক তা অন ান উপভাষা অ েলর থেক পৃথক। এবং
এই সব অ েল ব বহারকারী উপভাষা াতে র পিরচয় রােখ। পি ম মিদনীপুর জলার মানুেষরা
িন সমি
তথা উপভাষার ব বহার িনজ সং ৃ িতর ধারাপাতােক বজায় রােখ। আসেল এই য উপভাষা তারা কাশ মাধ ম
িহসােব ব বহার কের তা এেকবােরই তােদর িনজ । তথা জ গত ও পিরেবিশক সূে পাওেয়। এই ভাষা ব বহারেক
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ধান িহসােব গণ কেরেছন। িতিন বেলেছন-“The First point we must take

about language, then is it a social rather than a biological aspect of human life”।পি ম মিদনীপুর জলার িবিভ
অ েলর উপভাষা ব বহার যমন চমৎকার তমনই বিচ পূণ। এই জলার কশপুর, ঝাড় াম, ঘাটাল, গড়েবতা,
খ পুর, িবনপুর, নাড়ােজাল, পাঁশ ড়া, মিদনীপুর সদর শহর ভৃ িত অ েলর মানুেষরা যমন কথা বলার
ে
ব ল পিরমােন নামধাতু ব বহার কের তমিন তােদর
িনসমি ব বহাের আনুনািসক েরর ব াপক েয়াগ ল
করা য়ায়। এেদর উ ারেন অেনক
থাকার ফেল শে র অেথর যমন পিরবতন ঘেট তমিন বণ িবপযাস
জিনত শে র েয়াগও ল
করা যায়। এই অ েলর মানুেষরা অ ানেক মহা ান কের উ ারন কের। যমন দূঃ
ক ধূঃ িহসােব।
ভাষাতাি ক

তমিন ‘ক’

বিশ ই এই

ত য় ব বহার িবপুল পিরমােন কের। আসেল এই সব

জলার অ েলর মেধ

ি য়াশীল। এই

কার

িনসমি

িন

বিশ ই তথা

তথা উপভাষা ব বহার কের

তৎসহ ভাব িবিনময় কের তারা আন
পায় এবং
অনুভব কের। এই উপভাষার পিরিধ তথা জনি য়তা
এতটাই বৃি
পেয়েছ যা সািহত সৃি েত অনুরাগ জাগায়। তাই সেবাপির বলা যায় পি ম মিদণীপুর জলা ও তার
িবিভ অ ল য সম
িন সমি তথা উপভাষা ব বহার কের তা তােদর ােনর ারা জীব , মেনর ারা সচল
ও তাঁেদর চতনারই রেঙ রঙীন।

ভূ িমকা
আমরা ভাষার মাধ েম মেনর ভাব কাশ কির। উে জনা, আেবগ, সুখ-দুঃখ ইত ািদ ভাব ভাষার ারাই কািশত।
তাই িচ া থেক য ভােবর সৃি হয় তার থেক িনগত ভাষার মেধ অ াি ক স ক আেছ। িচ ার সে , মানুেষর
মেনর সে , আ ার সে মানুেষর অিবে দ সংেযাগ, িচর ন বাঝােপাড়া। পি ম মিদনীপুর জলার িবিভ
অ েলর মানুেষর কথাবাতা, শ ব বহার, উ ারন বিশ তৎসহ িবিভ
িনতাি ক, পতাি ক তথা ভাষাতাি ক
য বিশ পাওয়া যায় তা এককথায় ঝাড়খ ী উপভাষারই অ গত। িক আমােদর থেম জেন নওয়া দরকার
ভাষা িক, উপভাষা িক। জামান মনীষী মেবা বেলন –“মানুেষর ভাষাই হল তার আ া, আর তার আ াই হল
ভাষা”। আসেল মানুষই সব থম ানী যারা মেনর ভাবেক ভাষায় কাশ কেরেছ। এই সৃি কােরা ারা স ব
হয়িন কারন অন
কান
ানীর মেধ এই মন নামক ব র অি
খুেঁ জ পাওয়া যায়িন। ভাষাচায
সুনীত মারচে াপাধ ায় বেলেছন-“মেনর ভাব কােশর জন , বাগযে র সাহােয উ ািরত,
িনর ারা িন
,
কান িবেশষ জন সমােজ ব ব ত, ত ভােব অবি ত, তথা বােক যু , শ সমি েক ভাষা বেল”।
মানুেষর এই মুল াত
িচ
য মনন ও িচ ন তার উপযু
ীকার কের বলেত পাির মানুেষর মন ও
তার মেনর বাতা অেন র কােছ পৗঁছােনার জন ব া ল। আর এই ব া লতা থেক ভাষার সৃি । আসেল ভাষা হল
মানুেষর ভাব কাশক অথবহ
িনসমি । সু মার সেনর ভাষায় – “মানুেষর উ ািরত, অথবহ, ব জন বাধ
িন সমি ই ভাষা”।
িক

একই ধরেনর

িন সমি

িদেয় সব মানুেষর কাজ চেল না। িবিভ

রকেমর

িনসমি

ও

িনসমােবশ রেয়েছ। অথাৎ এক এক
জন সমি র িনজ
কাশ মাধ ম। আর িবিশ
িন সমি র িবিধব
েপ ব বহারকারী জন সমি ই হল এক এক ভাষা স দায়। তাই বলা যায়- “ A Group of people who used
to the same system of speech signals is a speech community.” মানুেষর ভাষা কাশ েপর অ ের আেছ য
অথস দ, তার বাহ গঠেনর তেল রেয়েছ য গভীরতম গঠন এবং বাহ ব বহাের অ ের িনিহত আেছ ভাব
ক
প য মন, তােক আিব ার করাই ভাষা িজ াসার অন তম আসল ল । তাই চমি র ভাষায় বলা যায়“.........In the technical sense, linguistic theory is mentalistic, since it is concerned with discovering a mental
reality underlying actual behavior.”
যিদ কান ভাষা িব ৃ ত অ ল জুেড় ব ব ত হয় তেব সই ভাষার কথ প সব জায়গায় সমান বা এক হয় না।
অ ল ভেদ পৃথক পৃথক কথ প পাওয়া যায়। এেক উপভাষা বেল। সু মার সন বেলন –“ কান ভাষা স দােয়র
অ গত ছাট ছাট দেল বা অ েল িবেশষ

চিলত ভাষাছাঁদেক উপভাষা বেল”।

‘A Dictionary of linguistics’ এ বলা হেয়েছ –“ A Specific form of given language spoken in a certain locality
of geographical area, showing sufficient differences from the standard or locality form of that language.”
সব িব ৃ ত মুল ভাষারই িকছু িকছু উপভাষা রেয়েছ। যমন াচীন ীক ভাষায় Attic-lonic, Arcadian-cyprian ,
Aeolic, Doric ইত ািদ আ িলক উপভাষা িছল তমিন হামােরর মহাকাব েতও lonic ও Aelolic উপভাষার পিরচয়
রেয়েছ। জামান ভাষার মেধ ও পাওয়া যায় অেনক উপভাষার

খাঁজ। বাংলা ভাষাও তার থেক ব িত ম নয়।
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উপভাষা পাওয়া যায়া যার মেধ অন তম হল ঝাড়খ ী উপভাষা। এই ঝাড়খ ী উপভাষার

িব ৃ িত অেনকদূর। যার মেধ পি ম মিদনীপুর জলা এর অন তম।
পি ম মিদনীপুর জলা এক সুবৃহৎ জলা। ওই জলার িবিভ আ েল মানুেষরা ভাষা ব বহাের তােদর
িনজ সং ৃ িত ও বিশ েক তু েল ধেরেছ। তাঁরা তােদর কাজকেম, সভাসিমিতেত ও পার িরক ভাব িবিনমেয় ওই
উপভাষার ব বহার কের। আসেল এই ভাষা তােদর জ গত তথা পিরেবিশক ভাষা। তা তােদর অ েরর অ ঃ ল
থেক জাত। আর এই ভাষা তারা সু ও মািজত ভােব ব বহার কের এবং আন পায়। এই উপভাষার মেধ ই মূল
বাংলা ভাষার
নটু
িনিহত আেছ। তাই বলা যায়-“The real and natural life of a language is its dialact.”
িনে া আেলাচনায় এর
িনতাি ক ও পতাি ক বিশ আেলাচনা করা হল।

উে শ
এই গেবষনা পে র উে শ হলi.
ii.
iii.

পি ম মিদনীপুর জলা ও তার িবিভ অ েলর মানুেষর ভাষা ব বহাের িক িক
পাওয়া যায় তা তু েল ধরা।
তাঁেদর ভাষা ব বহাের পতাি ক বিশ েক তু েল ধরা।
সেবাপির পি ম মিদণীপুর জলার উপভাষার সািবক িচ েক তু েল ধরা।

িনতাি ক

বিশ

এলাকা
পি ম মিদণীপুর জলার িবিভ অ ল যমন কশপুর, গড়েবতা, ঘাটাল, ঝা াম, খ পুর, মিদনীপুর
সদর, পাঁশ ড়া, িবনপুর ভৃ িত ােনর উপর
সমী া কের সখানকার উপভাষার সািবক িচ েক তু েল
ধরার চ া করা হেয়েছ।

প িত
আেলাচ

গেবষনা পে

ঘাটাল, িবনপুর

ভৃ িত

পি ম

মিদনীপুর

জলা মুলত ঝা

াম, গড়েবতা,

কশপুর,

মিদনীপুর সদর, পাঁশ ড়া,

ােনর আ িলক ভাষা তথা উপভাষার উপর গেবষনা করা হেয়েছ। আিম এই গেবষনার

ে
কশপুর েকর ১০০
পিরবােরর মেধ Ramdom Sampling method-এর উপর মাধ েম বািড় বািড় িগেয়
সমী া কেরিছ। এবং সই Ramdom Sampling এরউপর িভি কেরই পাওয়া তেথ র মাধ েম পি ম মিদনীপুর
জলার উপভাষা ব বহােরর এই পেরখা তু েল ধরা হেয়েছ।

পি ম মিদনীপুর জলার উপভাষা ও তার ব বহািরক

পেরখা

পি ম মিদনীপুর জলার ঝাড়খ ী উপভাষা ‘জ লমহেলর ভাষা’ নােমও পিরিচত। চতন চিরতামৃেত এই সব
অ েলর ভাষােক ‘ঝািরখ ’ নােম অিভিহত করা হেয়েছ।পি ম মিদনীপুর জলা ঝাড়খ ী উপভাষার অ গত হেলও
িবিভ অ েলর মেধ িকছু িকছু আ িলক পাথক ল করা যায়। আসেল বাংলা ভাষার যমন িবিভ উপভাষা
সৃি হেয়েছ তমিন ঝাড়খ ী উপভাষারও িবিভ িবভাষার সৃি হেয়েছ। ফেল তােদর ািনক তারতম অনুসাের
মানুেষর পশা, িশ া, খাদ ভাস, ভূ - কৃ িত, আবহাওয়া ভৃ িতর েভেদ ভাষার পৃথক পৃথক আ িলক পাথক গেড়
উেঠেছ। এই সব আ েলর মানুেষরা যসব ভাষা ব বহার কের তা তারা িনজ সং ৃ িত ধারা তথা িনজ
উপভািষক বিশ েক বজায় রেখেছ। এরই পাশাপািশ এই সব অ েলর মানুেষরা কাজ তথা কেমর সূে অন
উপভাষা অ েলর মানুষ এই উপভাষা অ েলর মেধ যাতায়ােতর ফেল রাঢী, ব ালী, ও কাম পী উপভাষার অেনক
শ উ ারন বিশ এই অ েলর উপভাষা গৃহীত হেয়েছ। সে ে পি ম মিদনীপুর জলা ও তার িবিভ অ ল
ও পািরপাি ক জলার মেধ এক

উপভািষক যাগসূ

আিব ৃ ত হেয়েছ।
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সন

উপভাষা তথা
প’ ে এক

তাঁর ‘ লাকসং ৃ িতর সীমানা ও

40

লাক ভাষার সীমানা িনেদশ করেত িগেয় ডঃ প ব
তািলকা িনেদশ কেরেছন। -

া ীয় উপভাষা
ামীন উপভাষা
মেয়িল উপভাষা
ছা মহেলর ভাষােলাকভাষা / উপভাষা
লাক সািহেত র ভাষা
গালাগািলর ভাষা
অপরাধ জগেতর ভাষা
আসেল পি ম মিদনীপুর জলার মানুেষর িতিদনকার কাজকম, চাওয়া-পাওয়া, হািস-কা া, ব বহািরক
স সকল িবষেয়ই লাকসাধারেনর লাকায়ত ভাষাছাঁদ সমাজ েরর অিত গভীের িনিহত। ফেল অ ল
ভেদ যমন একই ভাষার মেধ অ
পাথক হয় তমিন সামািজক র ভেদও একই ভাষাভাষী
লােকেদর কথায় অ িব র পাথক ল করা য়ায়। যমন একজন া ন পি ত বা একজন অধ াপক বা
একজন উিকল িকংবা একজন রাজৈনিতক নতা য ভাষা উ ারন কের একজন
া বা অপরাধী সই
ভাষা বা শ
েয়াগ কের না। তারই একই উপভাষা অ েল িবিভ ভাষা নীর সৃি হয়।
যায় তা িনে

পি ম মিদনীপুর জলার উপভাষার মেধ
আেলাচনা করা হল।–

এই জলার আনুনািসক

েরর ব াপক

েয়াগ ল

য

পাওয়া

করা যায়। যমন-আঁটা, চাঁ, উঁট, ইত ািদ।

িনদশন- এিদেক আঁটা িনেয় আয়েতা। (এখােন ‘আটা’ উ ািরত হেয়েছ ‘আঁটা’
‘ও’ কােরর ‘অ’ কার

িনতাি ক বিশ

বনতা এই জলার অ েলর ভাষা ব বহাের ল

েপ)।

করা যায়। যমন-

লাক > লক
বান > বন
ভার > ভর ইত ািদ।
িনদশন- লকটা এ পার িদয়া গল।
অনু ান

িনেক মহা ন উ ারন করার

বনতা ল

করা যায়।

যমন- দূর>ধূর, পতাকা> ফতাকা, কাল> খাল।
িনদশন- রাম অেনক ধূের।
অিপিনিহিত ও িবপযােসর ফেল শে র মেধ আগত বা িবপযা
লাপ বা অিভ িত জিনত পিরবতন হয় না। যমনস

া> সাঁইঝ>সাঁইজ
কািল>কাইল> কাইল
রািত>রাইত> রাইত

িনদশন- কাল সাঁইেঝ সভা বসেবক।

িনর

ীন উ ারন থেক যায়। তার
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সে াচেনর উদাহরন এই জলার ভাষায় পাওয়া যায়। যমনবলেলক>বে ক
িহসাব>িহ া
ছােটা>ছু টু
িনদশন- বাপ হ, আমােদর দৗলেতর যা িহ া আিম পাব তা আমােক দাও।
‘ল’ কাথাও কাথাও ‘ন’

েপ উ ািরত হয়। যমনলুিচ >নুিচ
লাল >নাল
লবন > নুন

িনদশন- ভােতর সে
শে র অে

নুনটা দাও।

অবি ত অেঘাষ

িন কখেনা কখেনা সেঘাষ

িন হেয় যায়।

যমন- কাক>কাগ
ছ >ছাদ
লাব> গালাপ ইত ািদ।
িনদশন- কাগটা মের পেড় আেছ।
কখেনা কখেনা চ, ছ জ, ঘৃ

িন

িল উ

িন

েপ উ ািরত হয়।

যমন- খাইেছ> খাইেস
যাে > যাইেস
িনদশন- লকটা খাইেস পা াভাত।
এই জলায় িবিভ

অ েলর ভাষায় ‘ড়’ ‘র’

েপ উ ািরত হয়।

যমন- বািড়>বাির
বেড়া > বেরা
বােড়া > বােরা
িনদশন – বাির যাব।
‘ড়’ উ ারন

বনতা এই ভাষায় গভীর পিরমােন ল

যমন – তার>তাড়
জার > জাড়
তারাতািড় >তাড়াতািড়
িনদশন- তাড়াতািড় বািড় িফের আয়।
‘স’ অেনক সময় ‘চ’

েপ উ ািরত হয়।

করা যায়।
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যমন-
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ান> চান

িনদশন- তাড়াতািড় চান কের ন।
ঝাড়খ ী উপভাষা তথা পি ম মিদনীপুর জলার িবিভ

অ েলর ভাষােত ‘ব’ ও ‘ম’ িবপয

হেয়েছ।

যমন- যমুনা>যবুনা
রামায়ন> রাবায়ন
িনদশন- রাবায়েন রাম

চির ।

এই জলার ভাষায় ‘হ’,‘ঢ’ ইত ািদর িবিশ
যমন-

মার >

ব বহার হেয়েছ।

মহার

গিড় > গঢ়িহ
িনদশন –

মহারেদর পাড়ায় মলা বেসেছ।
এই জলার ভাষায়

রস িতর তমন

ভাব নই।

যমন- ধূলা > ধূলা
িশয়াল > িশয়াল
িনদশন – ধূলা মেখ ছেল

বেস আেছ।

ব বচেন ‘গা’, ‘িগলা’র

েয়াগ ল

করা যায়।

যমন- গ িগলা, ছঁ ড়াগা ইত ািদ।
িনদশন- গ িগলা দাড়াে ।
এই পি ম
বিশ

পাওয়া যায় তা িন
ি য়াপেদ ‘ক’

মিদনীপুর

জলার িবিভ

অ েলর মেধ

প ত েয়র

চু র ব বহার ল

করা যায়।

যমন- যােবক নাই,
খােবক নাই,
করেবক বেট ইত ািদ।
িনদশন- লকটা কােজ যােবক নাই বলেছ।
এই অ েলর ভাষায় ‘আছ’ ধাতু র বদেল ‘বট’ ধাতু র

েযাগ ল

করা যায়।

যমন- ক বেট লাক ,
িব

বেটন ইত ািদ।

িনদশন- ক বট আপিন, িক করেছন ওখােন।
অিধকরন কারেক ‘ ক’ িবভি ল
করা যায়। যমন-রাইতেক যািব।
অিধকরন কারেক ‘এ’ িবভি র েয়াগ ল করা যায়। যমন- িসতাএিসঁ দর
ু দ।
অপাদান কারেক ‘ ল’, ‘নু’ িবভি ল

করা যায়।

য

পতাি ক
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যমন- মেয়র ল মািসর গরদ।
বাঁেশর নু কঁ ইিচ বড়। ইত ািদ
কমকারেক ‘ ক’ িবভি । যমন – জলেক গেছ।
ঘরেক চল। ইত ািদ
এই জলার িবিভ

অ েলর কথাবাতায় নাম ধাতু র

েয়াগ ল

করা যায়। যমন- নাম ধাতু হল ‘জাড়’।

িনদশন –এবার শীেত ভাির জােড়েব।(এখােন নামধাতু হল জাড়)
গৗন কেম ‘ ক’ িবভি

ল

করা যায়।

যমন- হামাক দাও
গৗন কেম ‘ র’ িবভি ও ল

করা যায়।

যমন- তাের খেত দাও।
অপাদান কারেক ‘থািক’ অনুসগ ল
করা যায়। যমন –ঘর থািক।(এখােন থািক অনুসগ)
যৗিগক ি য়াপেদ ‘ খায়া’ ধাতু র ব বহার আেছ। যমন- মেন লাগা >মনতেখায়া।
ি য়া েপ নঙথ উপসেগর ব বহার দখা যায়। যমন- না জ াঁও।
এই অ েলর ভাষায় পু ষ ভেদ সবনােমর িনে া
প ল
কির। যমনউ ম পু েষ- মুই- আমরা
মধ ম পু েষ- তু ই- তামরা
পি ম
িকছু বাক গঠনগত বিশ ও পাওয়া যায়। যা িন

মিদনীপুর জলার
পতাি ক বা
েপ আেলািচত হল।

িনতাি ক

বিশে র মেতা

নিতবাচক ব েক নঞথক অব য় সমািপকা ি য়ার আেগ বেস। যমন- জল খাবার তু ই কেন নাই িদিল।
(এখােন জল খাবার িদিল না কন? এই বাক হত)
সে াধন সূচক ‘হ াঁেলা’ শে র ব বহার। যমন- হ াঁেলা তু ই কাথায় গিল গা।
এছাড়াও অন উপভাষা তথা রাঢ়ী,ব ালী,কাম পী উপভাষার িকছু ভাষা
তাি ক বিশ

এই উপভাষায় তথা এই জলার ভাষায় ব ব ত হেত দখা যায়। তা িন

েপ দখােনা হল।

রাঢ়ী উপভাষােত ব ব ত শ মধ
নািসক ব ন যখােন লাপ পেয়েছ, সখােন পূববতী
ভবন ঘেটেছ। যমনব > বাঁধ
চ

েরর নািসক ী

> চাঁদ

এই জলার ভাষােতও এই বিশ

ল

করা যায়।

উ ম পু েষ সাধারণ ভিবষ ত কােলর িবিভি
হল ‘উম’ বা ‘মু’ । যমন- আিম যামু(আিম যােবা)
(ব ালী উপভাষার ারা ভািবত হেয় এ জলার ভাষার ব ব ত হেত দখা যায়)।
কখেনা িবপযাস জিনত ‘অ’ এর ােন ‘র’ এর বনতা ল
করা যায়। যমন- আম > রাম (বের ী
উপভাষার ভাবপু হেয় এই ভাষার কখেনা ব ব ত হেত দখা যায়)
‘ও’ কখেনা ‘উ’ েপ উ ািরত হয়। যমন – তামার > তু মা, বান >বুন
(কাম পী উপভাষার

ভােব এই পি ম মিদনীপুর জলার ভাষায় গৃহীত)
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ম ব
ভাষার দু

িদক আেছ। যথা এক বিহর , দুই অ র ।

থেম

িন, ি তীয়

Expression ও Content। সব িমিলেয় বলা যায় পি ম মিদনীপুর জলার িবিভ

অথ।

ীসেনর ভাষায় যথা েম

ােনর ভাষার

য

িনতাি ক,

পতাি ক বিশ পাওয়া যায় তথা ভাষা ব বহােরর য কৗশল বা উ ারন ভি পাওয়া যায় তা যমন চমৎকার
তমিন তাঁেদর কােছ সই ভাষার ব বহার াভািবক, সহজ অনায়াস সাধ তায় পিরপূন। এই জলার ভাষা ব বহােরর
মেধ যমন একটা সৗ য রেয়েছ তমিন নতু ন নতু ন শ ব বহােরর চমৎকাির ও রেয়েছ। যেহতু এই ভাষা
তােদর জীবন ধারেনর ভাষা, আলাপ পিরচেয়র ভাষা তাই এই ভাষার মেধ তারা ােনর িনিবঢ় টান অনুভব
কের। সবেশেষ বলা যায় এই ভাষা তােদর সামািজক েয়াজন মটায়।তাই বলা যায় by which the members of a
social group co-operate and interact.
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