AECC
(Communicative Assamese)
১) অসমীয়া ভাষাৰ বাক গঠন ৰীিতক গঠন অনুসিৰ কইটা ভাগত ভগাব পািৰ৷ উদাহৰণৰ সেত
ব াখ া কৰা৷
উ ৰঃ পৃিথৱীৰ েত ক ভাষােৰ এেকাটা িনজা বা কীয় গঠন ৰীিত আেছ৷ আনিক এেক গা ীভু
মাজেতা এেন িভ তা পিৰলি

ভাষাসমূহৰ

ত হয়৷ অসমীয়া ভাষা আয ভাষাৰ এক পিৰৱিতত আৰু পিৰৱিধত ৰূপ৷ িক

সেয় হ’ লও আযভাষাৰ লগত িত তবম য় আৰু অি ক পিৰয়ালৰ ভাষাৰ ভাৱত সময়ৰ লেগ লেগ অসমীয়া
ভাষােটােৱ কীয় ৰূপত িবকাশ লাভ কেৰ৷ সেয়েহ অসমীয়া ভাষাৰ গঠন ৰীিত সমজাতীয় বাংলা, উিৰয়া
আিদতৈক অেনক

ত িভ ৷

অসমীয়া ভাষাৰ বাক গঠন ৰীিতক গঠন অনুযায়ী, অথ বা ভাৱ অনুযায়ী, উি

অনুযায়ী, বাচ অনুযায়ী আিদ

িবিভ ভাগত ভাগ কিৰ আেলাচনা কিৰব পৰা যায়৷ তলত অসমীয়া ভাষাৰ বাক গঠন ৰীিতক গঠন অনুযায়ী
আেলাচনা কৰা হ’ল৷
আকৃ িত বা গঠন অনুযায়ী অসমীয়া বাক িতিন ভাগত ভাগ কৰা হয় – সৰল বাক , িম বা জ ল বাক
আৰু যৗিগক বাক ৷
ক) সৰল বাক ঃ
কৱল এটা কতা আৰু এটা ি য়াপদযু

বাক ই সৰল বাক ৷ অৱেশ কতা আৰু ি য়াপদহীন বাক এেকাটাও

সৰল বাক হয়৷ যেনকতা-ি য়াযু

বাক – ৰােম ভাত খাইেছ৷

কতা-ি য়াহীন বাক – সােহই িসি ৷
খ) িম বা জ ল বাক ঃ
বাক ৰ এটা অংশ যিতয়া আন এটা অংশৰ অধীন হ থােক তিতয়া তেন বাক ক িম বা জ ল বাক বুিল
কাৱা হয়৷ যেনকািল িযজন ল’ৰা আিহিছল তওঁক মই আগেৰ পৰাই জােনা৷

গ) যৗিগক বাক ঃ
অব য় পদৰ াৰা সংযু

হ দুটা বা তােতািধক পূণ বাক ই যিতয়া এটা বাক ৰ সৃি কেৰ তােক যৗিগক বাক

বােল৷ যেনদী াই টবুলত পিঢ় আেছ আৰু ি তাই মিজয়াত খিল আেছ৷

২) বাক ত যিত িচ ৰ ব ৱহাৰ িকয় কৰা হয় আেলাচনা কৰা৷
উ ৰঃ আিম কথা কওঁেত উ ািৰত শ েবাৰ এেকেলথািৰেয় উ াৰণ নকেৰাঁ৷ িকছু মান পদ উ াৰণ কৰা িপছত
অলপ সময়ৰ বােব িবৰাম লাৱা হয়৷ এেনদেৰ লাৱা িবৰােমই যিত৷ িলেখােত এই িবৰাম বুজাবৈল কতেবাৰ িচন
ব ৱহাৰ কৰা হয়৷ বাক অথেবাধক কৰাৰ বােব লাৱা িবৰাম বুজাবৈল ব ৱহাৰ কৰা এই িচনেবাৰেক যিত িচন
বালা হয়৷
সাধাৰণেত মানুেহ িতিনটা কাৰণত যিত বা িবৰাম ল’ব লগা হয়৷
ক) উশাহ-িনশাহৰ সুিবধাৰ বােব৷
খ) মনৰ ভাৱ বা অথ সহজেবাধ হ’বৰ বােব৷
গ) কাৱা কথাক লয়যু
উপৰু

কিৰ িনবৈল ৱলা কিৰবৰ বােব৷

িতিনটা কাৰণ অনুসিৰ কথাৰ মাজত লাৱা িবৰাম বা যিতক িতিনটা ভাগত ভগাব পািৰ৷ তলত

সইসমূহ চমুৈক আেলাচনা কৰা হ’ল ক) াস-

াসজিনত িবৰাম বা াসযিতঃ
উশাহ-িনশাহ লাৱােটা মানুহৰ এটা াভািৱক ি য়া৷ কথা কওঁেত বা শ উ াৰণ কেৰাঁেত

িন

ৱাহৰ মাজত উশাহ-িনশাহৰ বােব লাৱা অপিৰহায িবৰিতেক াসযিত বােল৷
খ) অথ বা ভাৱজিনত িবৰাম বা ভাৱযিতঃ
কথা-বতৰা কওঁেত বা িলিখত ৰূপত কােনা ভাৱ কাশ কেৰাঁেত ভাৱেটা স

ূণ ৰূপত কাশ হাৱাৈক

অথানুযায়ী মােজ মােজ শ াংশৰ মাজত িবৰিত লাৱা হয়৷ অথ অনুযায়ী লাৱা এেন িবৰাম বা িবৰিতেক
ভাৱযিত বুিল কাৱা হয়৷
গ)

িত মাধু ্ য ৰ বােব লাৱা িবৰাম বা ছ যিতঃ

কিতয়াবা াসযিত বা ভাৱযিত লাৱাৰ উপিৰও িনবৈল ৱলা হ’বৰ বােব

িন ৱাহৰ মাজত

পযায় েম িবৰিত লাৱা হয়৷ এেন িবৰিত বা িবৰামেক ছ যিদ বুিল কাৱা হয়৷ ই ঘাইৈক কিবতা আৰু গীতৰ
ৰ ত েযাজ ৷
এই যিতসমূহ বুজাবৰ বােব অসমীয়া ভাষাত সতেত ব ৱহাৰ হ থকা কতেবাৰ যিত িচ
ক’লন, চিমক’লন, দািড়,

হেছ – কমা,

েবাধক িচন, ভাৱেবাধক িচন, ড , উ কমা, ব নী, হাইেফন আিদ৷

৩) ভাল লখাৰ সাধাৰণ ল ণসমূহ িক িক আেলাচনা কৰা৷
উ ৰঃ লখা এটা কেন হ’ ল তাক ভাল বুিল গণ কৰা হ’ব সই স

েক এেকবােৰ ধৰাব া কতেবাৰ িনয়ম

নাই৷ িকয়েনা লখা এটাৰ ভাল বয়া িনভৰ কেৰ পাঠকৰ দৃি ভংগীৰ ওপৰত৷ সেয় হ’ লও ভাল লখা এটাত
থািকব লগা সাধাৰণ ল ণ কইটামান তলত উে খ কৰা হ’ল –
ক) লখােটা সকেলা

ণীৰ পাঠকৰ বােব সুখপাঠ আৰু সহজেবাধ হ’ব লািগব৷

খ) িলখেটাত সংগ িবন াস, অনুে দ গঠন আিদেবাৰ সুষম ৰূপত থািকব লািগব৷
গ) অিত জ ল বা গভীৰ িবষয় এটাও অিত সৰল ৰূপত উপ াপন কিৰব পৰােটা ভাল লখা এটা
ৰু পূণ ল ণ৷
ঘ) মািজত তথা শালীন িবষয়ব , শ , ভাৱ আিদেবােৰা ভাল লখা এেকাটাৰ অন তম ধান ল ণ৷
ঙ) লখা এটা ভাল হ’বৈল হ’ ল িস কৱল সংবাদ ধম হ নাথািক ৰেসা ীণ ৰূপ লাভ কিৰব লািগব৷
চ) লখা এটাই কৱল তথ ৰ যাগান ধিৰেলই নহ’ব, িস কলা ণ আয় কিৰব পািৰব লািগব৷
জ) ভাষা সদায়

হ’ব লািগব৷ বানান, বাক গাঁথিন, যিত িচনৰ ব ৱহাৰ যথাযথ হ’ব লািগব৷

ঝ) ভাষা সহজ-সৰল হাৱা উিচত৷ অ েয়াজনীয় বাক বা শ বজন কৰা উিচত৷
ঞ) লখােটাৰ িবষয়ব েৱ িচ াৰ খাৰাক যাগাব লািগব৷
এেনদেৰই ভাল লখা এটাৰ ল ণ স ভত ভােলিখিন িদশ জিড়ত হ থােক৷

