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জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

বাাংলাবেশ সবিবালয়, ঢা া। 
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মুখবন্ধ 

জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয়েি বাাংলা ভাষা বাস্তবােি ককাষ প্রশাসনিক পনিভাষাি 

একটি িতুি সাংস্কিণ প্রকাশ কিয়ে কজয়ি আনম অত্যন্ত আিনিত্। ভাষা সব বদা 

নববত্বিশীল ও নবকাশমাি। সময়েি সয়ে সয়ে ভাষাি ব্যবহাি ও প্রয়োয়েও 

পনিবত্বি আয়স। ফয়ল অনভধাি, শব্দয়কাষ, পনিভাষা ইত্যানদ নিেনমত্ভায়বই 

পনিমাজবি ও পনিবধ বি কিাি প্রয়োজিীেত্া কদখা কদে। এয়েয়ে সিকানি 

উয়যােও নপনেয়ে পড়য়ল চলয়ব িা। 

প্রিবলত বববেবশ শবের ভাবানুবােমূল  প্রবতশেব ই পাবরভাবষ  শে বলা 

হয়। সুষ্ঠ ুও সুশৃঙ্খল প্রশাসনযবন্ত্রর জন্য প্রশাসবন  পবরভাষার যবেষ্ট গুরুত্ব 

রবয়বে। 

ইত্ঃপূয়ব ব সাংস্থাপি মন্ত্রণালে সব বপ্রথম ১৯৮৭ সায়ল পূণ বাে প্রশাসনিক 

পনিভাষা প্রকাশ কয়ি। নকন্তু এি পিবত্ী দুটি সাংস্কিণ প্রকানশত্ হয়েনেল 

যথাক্রয়ম ৭ ও ১৭ বেি নবিনত্য়ত্। আমিা এই ধািা কথয়ক কবনিয়ে এয়স এখি 

কথয়ক নিেনমত্ভায়ব, অথ বাৎ অন্তত্ চাি-পাঁচ বেি পিপি প্রশাসনিক 

পনিভাষাি িতুি সাংস্কিণ প্রকায়শি উয়যাে নিয়েনে। এিই অাংশ নহয়সয়ব 

বত্বমাি পনিমানজবত্ ও পনিবনধ বত্ সাংস্কিণ প্রকায়শি ব্যবস্থা গৃহীত্ হয়েয়ে। 

আমাি নবশ্বাস বত্বমাি সাংস্কিণটি নবনভন্ন মন্ত্রণালে/নবভাে/অনধদপ্তি ও 

অন্যাি¨ সিকানি সাংস্থাি প্রাত্যনহক কায বক্রয়ম সহােক ূমনমকা িাখয়ব। 

পনিভাষা প্রকায়শি সয়ে জনড়ত্ জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয়েি বাাংলা ভাষা 

বাস্তবােি ককায়ষি সকল কম বকত্বায়ক আনম আন্তনিক ধন্যবাদ ও অনভিিি 

জািাই। আশা কনি আোমী নদয়িও ত্াঁিা ত্াঁয়দি এই ইনত্বাচক প্রোস 

অব্যাহত্ িাখয়বি।  

 ইসমাত্ আিা সায়দক 

 প্রনত্মন্ত্রী 

 জিপ্রশাসি মন্ত্রণালে, 

 বাাংলায়দশ সনচবালে, ঢাকা। 
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ভূবম া 

েণপ্রজাত্ন্ত্রী বাাংলায়দশ সিকায়িি সকল স্তয়ি ত্থা অনফস-আদালয়ত্ বাাংলা ভাষা 

প্রচলয়িি অাংশ নহয়সয়ব প্রশাসনিক কায়জ বহুল ব্যবহৃত্ ইাংয়িনজ শব্দাবনলি 

সহজয়বাধ্য ও যয়থাপযুক্ত পনিভাষা প্রণেি আবশ্যক হওোে ত্ৎকালীি সাংস্থাপি 

মন্ত্রণালয়েি অধীি বাাংলা ভাষা বাস্তবােি ককাষ সব বপ্রথম ১৯৮৬ সায়ল ‘প্রশাসনিক 

পনিভাষা ABC (আাংনশক)’ প্রকাশ কয়ি। এিই ধািাবানহকত্াে ১৯৮৭ সায়ল 

‘প্রশাসনিক পনিভাষা প্রথম সাংস্কিণ (সাংয়যাজি)’ এবাং ১৯৯৪ ও ২০১১ সায়ল 

‘প্রশাসনিক পনিভাষা’-এি িতুি সাংস্কিণ প্রকানশত্ হে। 

২০১১ সায়ল প্রশাসনিক পনিভাষা প্রকানশত্ হওোি পি কবশ নকছু শয়ব্দি 

সাংয়শাধি, নবয়োজি, পনিমাজবি ও পনিবধ বয়িি প্রয়োজিীেত্া কদখা কদওোে 

বাাংলা ভাষা বাস্তবােি ককায়ষি দানেত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম-সনচব ড. কহলাল উনিি আহয়মদ 

এি িতুি সাংস্কিণ সাংকলি ও প্রকায়শি উয়যাে কিি। এ কায়জ ত্াঁয়ক অনুবাদ 

কম বকত্বা কমা. কমাস্তফা ও ককায়ষি অন্যান্য কম বকত্বা সব বয়ত্াভায়ব সহােত্া প্রদাি 

কয়িি। ত্াঁিা প্রনত্টি শয়ব্দি মূলঅথ ব, প্রাসনেকত্া, বত্বমায়ি প্রয়যাজযত্া ইত্যানদ 

যাচাই-বাোই ও পয বায়লাচিা কয়িি। পিবত্ীয়ত্ বাাংলা একায়ডনমি মহাপনিচালক 

শামসুজ্জামাি খায়িি কিতৃয়ত্ব নবয়শষজ্ঞেণ পাণ্ডুনলনপটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পিীো কয়ি 

ত্া চূড়ান্তভায়ব অনুয়মাদি ও কভটিাং প্রদাি কয়িি। 

কায়লি নববত্বয়ি একটি জীবন্ত ভাষাে সঞ্চনিত্ িতুি শব্দাবনলি যথাযথ পনিভাষা 

প্রণেি কবশ দুরূহ কাজ। বত্বমাি সাংস্কিয়ণ কযমি কবশ নকছু অপ্রয়োজিীে ও 

অপ্রচনলত্ শব্দ বাদ কদওো হয়েয়ে, কত্মনি অয়িকগুয়লা প্রয়োজিীে পানিভানষক 

শব্দ সাংয়যানজত্ হয়েয়ে। এই শ্রমসাধ্য কাজটি সম্পাদয়িি জন্য আনম বাাংলা ভাষা 

বাস্তবােি ককায়ষ কম বিত্ কম বকত্বােণয়ক আন্তনিক ধন্যবাদ ও অনভিিি জািাই।  

ভনবষ্যয়ত্ প্রশাসনিক পনিভাষায়ক আিও প্রাঞ্জল, সমৃদ্ধ ও সহজয়বাধ্য কিাি 

কযয়কায়িা পিামশ ব ও প্রস্তাব সাদয়ি গৃহীত্ ও নবয়বনচত্ হয়ব।  

 

 ড. কামাল আবদুল িায়সি কচৌধুিী 

 নসনিেি সনচব 

 জিপ্রশাসি মন্ত্রণালে। 
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উপক্রমবণ া 

কেবশ বাাংলা ভাষায় পূণ ণাঙ্গ প্রশাসবন  পবরভাষা সব ণপ্রেম প্র াশ  বরবেল বাাংলা 

এ াবেবম, ১৯৭৫ সাবলর কেব্রুয়াবর মাবস। এরও আবগ ১৯৭২ সাবল অবেস-

আোলবত ব্যবহৃত পবরভাষার এ টি কোট ক াষ বাাংলা এ াবেবম প্র াশ  বর।  

পরবতীবত ‘বাাংলা ভাষা প্রিলন আইন, ১৯৮৭’ িালু হওয়ার কপ্রবিবত তৎ ালীন 

সাংস্থাপন মন্ত্রণালবয়র বাাংলা ভাষা বাস্তবায়ন ক াষ ১৯৮৭ সাবল সর াবর পয ণাবয় 

এ টি পূণ ণাঙ্গ প্রশাসবন  পবরভাষা প্র াশ  বর। সমবয়র বববতণবন পবরববতণত 

িাবহোর কপ্রিাপবট এর পবরমাবজণত ও পবরববধ ণত সাংস্করণগুবলা প্র াবশত হয়েবেল 

১৯৯৪ ও ২০১১ সাবল। 

 ালপবরক্রমায় নতুন িাবহো ও প্রবয়াজনীয়তার  ো ববববিনা  বর জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালবয়র মাননীয় প্রবতমন্ত্রী ও বসবনয়র সবিববর বনবে ণশনা অনুযায়ী বতণমান 

সাংস্করণটি প্র াবশর উবযাগ কনওয়া হয়। এবত নতুন শোববল সাংবযাজবনর 

পাশাপাবশ কবশ ব ছু পাবরভাবষ  শে পবরবতণন, পবরমাজণন ও বববয়াজন  রা 

হবয়বে। পাশাপানশ পূব ববত্ী সাংস্কিয়ণি নকছু ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণ-প্রমাদও সাংয়শাধি 

কিা হবয়বে। পরবতীবত বাাংলা এ াবেবমর মহাপবরিাল  পাণ্ডুবলবপটি 

পয ণাবলািিা এবাং বববশষজ্ঞবের সহায়তায় তা চূড়ান্তভাবব অনুবমােন  বরন। 

এই নতুন সাংস্করণ প্র াবশর সয়ে সাংবিষ্ট সবার প্রবত আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা 

প্র াশ  রবে। এ ই সবঙ্গ পরবতী সাংস্করণটি আিও সমৃদ্ধ ও উন্নততর  রার 

জন্য স ল স্তবরর সর াবর  ম ণ তণা ও  ম ণিারীবের েঠিমূলক প্রস্তাব ও পরামশ ণ 

আহ্বান  রবে। পবরভাষাটি সর াবর  াবজ আিও গ্রহণবযাগ্যতা কপবল ও 

বহুলভাবব ব্যবহৃত হবল আমাবের শ্রম সাে ণ  হবয়বে ববল মবন  রববা। 

 

ে. কহলাল উবিন আহবমে 

যুগ্মসবিব 

বাাংলা ভাষা বাস্তবায়ন ক াষ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। 

কমা. ইব্রাহীম কহাবসন খান 

অবতবরক্ত সবিব 

সাংস্কার, গববষণা ও আইন অনুববভাগ 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়   
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A 

A/C Payee Only ককবল প্রাপয়কি নহসায়ব 

Ab Initio প্রািয়েই 

Abandon পনিত্যাে কিা 

Abandoned property  পনিত্যক্ত সম্পনি 

Abatement প্রশমি 

Abatement (of revenue) (িাজস্ব) হ্রাসকিণ 

Abatement (of appeal) (আনপল) বানত্ল/খানিজ 

Abbreviation শব্দসাংয়েপ 

Abet সহয়যানেত্া কিা/প্রয়িাচিা কদওো 

Abeyance স্থনেত্াবস্থা, স্থনেত্কিণ 

Abolition (of post) (পদ) নবয়লাপসাধি 

Above par অনধহাি 

Abridgement সাংয়েপকিণ, সাংয়েনপত্ বস্তু/পাঠ 

Abrogate িদ 

Abrogation বানত্ল 

Abrogation বানত্লকিণ, িদকিণ 

Abruptly আচমকা, আকনিকভায়ব, হুট কয়ি 

Absconder কফিানি 
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Absconder আত্ময়োপিকািী/পলাত্ক 

Absconding offender কফিানি আসানম/অপিাধী 

Absent without leave নবিা ছুটিয়ত্ অনুপনস্থত্ 

Absentee অনুপনস্থত্ ব্যনক্ত 

Absentee list অনুপনস্থনত্ ত্ানলকা 

Absentee statement অনুপনস্থনত্ নববিণী 

Absolute নিিঙ্কুশ, নিঃশত্ব 

Absolutism স্বস্বিশাসি, যয়থচ্ছাচাি 

Absorption আিীকিণ 

Abstract সািাাংশ 

Abstract নবমূত্ব 

Abstract idea নবমূত্ব ধািণা 

Absurd অয়যৌনক্তক, উদ্ভট 

Abuse অপব্যবহাি 

Abuse of power  েমত্াি অপব্যবহাি 

Academic অযাকায়ডনমক, নশোসাংক্রান্ত, 

জ্ঞািচচ বা সাংক্রান্ত 

Academic qualifications নশোেত্ কযাগ্যত্া 

Academy অযাকায়ডনম, একায়ডনম 
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Accede সম্মত্/িানজ হওো, কযাে কদওো 

Acceding state সম্মত্/য়যােদািকািী িাষ্ট্র 

Accelerated promotion ত্বিানিত্ পয়দান্ননত্ 

Accept গ্রহণ কিা 

Acceptability গ্রহণয়যাগ্যত্া 

Acceptance গ্রহণ/সম্মনত্ 

Acceptance letter সম্মনত্পে, স্বীকৃনত্পে, গ্রহণপে 

Access প্রয়বশানধকাি 

Accessibility অনভেম্যত্া, প্রয়বশয়যাগ্যত্া 

Accessories আনুষনেক উপকিণ 

Accommodation আবাসি 

Accommodation board গৃহসাংস্থাি কবাড ব/আবাসি কবাড ব 

Accomplice (নবয়শষত্ দুষ্কয়ম বি) সহয়যােী 

Accord সম্মনত্ 

Accordingly ত্দনুসায়ি/ত্দনুযােী 

Account নহসাব 

Account book নহসাববই 

Account code নহসাব-নবনধ, নহসাব-ককাড 

Account number নহসাব-িম্বি 
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Accounts Officer নহসাবিেণ কম বকত্বা 

Accredited স্বীকৃত্, সব বজিগ্রাহয 

Accretion সাংয়যাজি, বৃনদ্ধ 

Accrue জমা হওো 

Accrued interest সনঞ্চত্ সুদ 

Accumulated সনঞ্চত্/পুঞ্জীূমত্ 

Accumulated dividend  সনঞ্চত্ লভযাাংশ 

Accuracy সঠিকত্া, খ ুঁত্হীিত্া 

Accurate নিখ ুঁত্, সঠিক 

Accused আসানম 

Accused অনভযুক্ত 

Accuser ফনিোনদ, বাদী 

Acknowledgement প্রানপ্তস্বীকাি/কৃত্জ্ঞত্াস্বীকাি 

Acknowledgement due প্রাপ্য কৃত্জ্ঞত্াস্বীকাি 

Acknowledgement 

receipt 

প্রানপ্তস্বীকাি িনসদ 

Acquaintance পনিনচত্জি 

Acquire অনধগ্রহণ কিা 

Acquire অজবি কিা 
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Acquired অনধগৃহীত্/অনজবত্ 

Acquired estate অনধগৃহীত্ সম্পনি 

Acquisition অনধগ্রহণ  

Acquit কবকসুি খালাস কদওো, খালাস কদওো 

Acquittal কবকসুি খালাস, খালাস  

Acronym আযেিা 

Act কম ব 

Act আইি (সাংসদ প্রণীত্) 

Act of God স্বদবঘটিা 

Acting  কম বিত্/দানেত্বপ্রাপ্ত/ভািপ্রাপ্ত 

Acting President ভািপ্রাপ্ত িাষ্ট্রপনত্, ভািপ্রাপ্ত কপ্রনসয়ডন্ট 

Action ব্যবস্থা/নক্রো 

Active সনক্রে 

Active partner সনক্রে অাংশীদাি 

Actual grant প্রকৃত্ অনুদাি 

Actual investment প্রকৃত্ নবনিয়োে 

Ad hoc অযাডহক, অিানুষ্ঠানিক, অস্থােী 

Ad hoc appointment অযাডহক/অিানুষ্ঠানিক/অস্থােী নিয়োে 

Ad hoc Committee অযাডহক কনমটি 
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Ad interim অন্তব বত্ীকালীি  

Ad interim relief অন্তব বত্ীকালীি সাহায্য 

Adaptation অনভয়যাজি 

Addendum সাংয়যাজি 

Addendum সাংয়যাজিী 

Addicted আসক্ত 

Addiction আসনক্ত 

Addition সাংয়যাজি/য়যাে 

Additional অনত্নিক্ত 

Address ঠিকািা, ভাষণ, বক্তৃত্া, সয়ম্বাধি 

Address of welcome স্বােত্ভাষণ 

Addressee প্রাপক 

Adept সুদে, কুশলী 

Adequate পয বাপ্ত 

Adherence আনুেত্য, নবশ্বস্তত্া, সাংলগ্নত্া, 

সাংনিষ্টত্া 

Adjacent সনন্ননহত্, নিকটস্থ 

Adjoining সাংলগ্ন, পাশ্বববত্ী 

Adjournment মুলত্নব 
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Adjusted সমনিত্ 

Adjustment খাপ খাওোয়িা, সামঞ্জস্য-নবধাি, 

সমিে সাধি 

Administration প্রশাসি 

Administrative approval প্রশাসনিক অনুয়মাদি 

Administrative control প্রশাসনিক নিেন্ত্রণ 

Administrative exigency প্রশাসনিক অত্যাবশ্যকত্া 

Administrative 

machinery 

প্রশাসিযন্ত্র 

Administrative sanction প্রশাসনিক ম্জুরনি 

Administrative tribunal প্রশাসনিক ট্রাইব্যযিাল 

Administrator প্রশাসক 

Admiral অযাডনমিাল 

Admissibility গ্রাহযত্া, গ্রহণয়যাগ্যত্া 

Admissible গ্রহণয়যাগ্য 

Admit card প্রয়বশপে 

Adolescence বেঃসনি, স্বকয়শাি 

Adoption কপাষ্যগ্রহণ, গ্রহণ 

Adult franchise প্রাপ্তবেস্ক কভাটানধকাি 

Adulteration কভজাল, কভজালকিণ, কভজাল-নমশ্রণ 
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Advance অনগ্রম 

Advance copy অনগ্রম-প্রনত্নলনপ, অনগ্রম-অনুনলনপ 

Advance increment অনগ্রম কবত্িবৃনদ্ধ 

Advance salary অনগ্রম কবত্ি 

Adventure অনভযাি, অনভযাো 

Adversary প্রনত্পে, নবপে 

Adverse নবরূপ, নবপ্রত্ীপ, প্রনত্কূল, স্ববিী 

Adverse possession স্ববিী দখল 

Adverse remark নবরূপ মন্তব্য 

Advertisement নবজ্ঞাপি 

Advice পিামশ ব/উপয়দশ 

Advice note নিয়দ বশপে 

Advice register পিামশ ব নিবিিবনহ 

Advices and certificates পিামশ ব ও সিদ 

Advisor উপয়দষ্টা 

Advisory board উপয়দষ্টা কবাড ব 

Advisory centre পিামশ বয়কন্দ্র 

Advisory council উপয়দষ্টা পনিষদ 

Advocate অযাডয়ভায়কট/উনকল/প্রবক্তা 
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Aerodrome নবমািঘাঁটি 

Aeronautical নবমািচালিসাংক্রান্ত 

Aeronautics নবমািচালিনবযা 

Aeroplane উয়ড়াজাহাজ, নবমাি 

Aerospace বােবাকাশ 

Affairs নবষোনদ 

Affect প্রভানবত্ কিা 

Affected েনত্গ্রস্ত 

Affidavit হলফিামা 

Affiliated অনধভুক্ত 

Affiliation অনধভুনক্ত, অনধভুক্তকিণ 

Affirmation দৃঢ় কঘাষণা 

Affirmation কঘাষণা (সাংনবধাি অনুযােী) 

Affirmative reply ইনত্বাচক জবাব 

Affixed সাংযুক্ত কিা 

Afford সামর্থ্ব থাকা 

Aforesaid পূয়ব বাক্ত 

Age bar বেয়সি বাধা 

Age limit বেঃসীমা 
 

২ 
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Age of retirement অবসিগ্রহয়ণি বেস, অবসয়িি বেস 

Agency এয়জনি 

Agency সাংস্থা 

Agenda আয়লাচযসূনচ 

Agent প্রনত্নিনধ/দালাল 

Agent এয়জন্ট 

Aggregate সমনষ্টূমত্, সমনষ্ট 

Aggregate output সামনগ্রকভায়ব উৎপাদি, সমনষ্টূমত্ 

উৎপাদি 

Aggressive আগ্রাসী 

Aggrieved সাংক্ষুব্ধ, েনত্গ্রস্ত 

Aggrieved party সাংক্ষুব্ধ পে 

Agrarian কৃনষসম্বিীে 

Agreement চুনক্ত 

Agreement সম্মনত্ 

Agricultural census কৃনষশুমানি 

Agricultural credit কৃনষঋণ 

Agricultural 

diversification 

কৃনষবহুমুখীকিণ 
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Agriculture research কৃনষেয়বষণা 

Air conditioner শীত্াত্প নিেন্ত্রক 

Air cooler শীত্ােক 

Aircraft নবমাি, উয়ড়াজাহাজ 

Air hostess নবমািবালা 

Air mail নবমািডাক 

Airport নবমািবিি 

Air terminal নবমািবিয়িি প্রানন্তক স্থাপিা 

Alias ডাকিাম, উপিাম, ওিয়ফ 

Alien নভিগ্রহবাসী, নভিয়দনশ 

Alimony স্ত্রীি কখািয়পাশ 

Allegation অনভয়যাে 

Allege অনভয়যাে কিা 

Alleged অনভযুক্ত 

Allegiance আনুেত্য 

Alleviate হ্রাস কিা, লাঘব কিা 

Alleviation লাঘব, হ্রাস 

Alliance স্বমেী, স্বমেীয়জাট, নমেত্া 

Allocate বিাি কিা 
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Allocation বিাি 

Allocation বণ্টি 

Allocation নবভাজি 

Allocation of Business কায ববণ্টি 

Allocator বিািকািী 

Allotment বিাি 

Allottee বিাি প্রাপক 

Allow অনুমনত্ প্রদাি 

Allowance ভাত্া 

Alluvial পালনলক 

Alphabet বণ বমালা 

Alter পনিবত্বি কিা 

Alteration পনিবত্বি 

Alteration of pay কবত্ি পনিবত্বি 

Alternative নবকল্প 

Alternative candidate নবকল্পপ্রাথী 

Amalgamation সাংযুক্তকিণ (সাংনবধাি অনুযােী) 

Amalgamation একেীকিণ 

Ambassador িাষ্ট্রদূত্ 
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Ambiguous দ্ব্যথ বয়বাধক/অস্পষ্ট 

Amend সাংয়শাধি কিা 

Amended সাংয়শানধত্ 

Amendment সাংয়শাধিী 

Ammunition কোলাবারুদ 

Amnesty িাষ্ট্রীে েমা 

Amoral অনিনত্ক 

Analogous সাদৃশ্যপূণ ব 

Ancillary আনুষনেক, সহােক 

Animal husbandry পশুপালি 

Annex সাংয়যাজি কিা 

Annex পনিনশষ্ট 

Annihilate সম্পূণ বরূয়প ধ্বাংস কিা, নিনিহ্ন কিা 

Annotation টীকা িচিা, টীকা 

Announcement কঘাষণা 

Annual বানষ বক 

Annual budget 

statement 

বানষ বক বায়জট নববিণ 

Annual confidential 

report 

বানষ বক কোপিীে অনুয়বদি 
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Annual financial 

statement 

বানষ বক আনথ বক নববিণ 

Annual increment বানষ বক কবত্িবৃনদ্ধ 

Annuity বানষ বক আে 

Anomaly অসাংেনত্ 

Antecedent পূব ববত্ী, পূব বোমী 

Antecedent প্রাক-পনিনচনত্ 

Antedated ূমত্ায়পে 

Antedated  seniority ূমত্ায়পে কজযষ্ঠত্া 

Anticipated পূব বানুনমত্/প্রত্যানশত্ 

Anticipation পূব বাভাস, পূব বানুমাি 

Anticipatory bail আোম জানমি 

Anticipatory measure পূব বানুমািনভনিক ব্যবস্থা/পদয়েপ 

Anticorruption দুিীনত্-নবয়িাধী 

Anti-desertification মরুকিণয়িাধক 

Anti-salinity লবণাক্তত্ায়িাধক 

Anti-smuggling কচািাচালাি-নবয়িাধী 

Apartheid বণ বনবষম্য 

Apology দুঃখ-প্রকাশ 
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Appeal আনপল 

Appellate authority আনপল কতৃবপে 

Appellate division আনপল নবভাে 

Appellate tribunal আনপল ট্রাইব্যযিাল 

Appended সাংযুক্ত 

Appendix পনিনশষ্ট/সাংয়যানজত্ অাংশ 

Appliance যন্ত্রপানত্ 

Applicant আয়বদিকািী 

Application আয়বদিপে 

Application প্রয়োে 

Appointment নিয়োে 

Appreciation প্রশাংসা, মূল্যােি, মূল্যবৃনদ্ধ 

Apprehend কগ্রপ্তাি কিা 

Apprehend আশঙ্কা কিা 

Apprehend কটি পাওো, ব্যঝয়ত্ পািা 

Apprentice নশোিনবশ 

Apprenticeship নশোিনবনশ 

Appropriate লােসই 

Appropriate যয়থাপযুক্ত 
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Appropriation  েনচ্ছত্ িাখা 

Appropriation আত্মসাৎকিণ 

Appropriation of money অথ ব আদাে 

Approval অনুয়মাদি 

Approve অনুয়মাদি কিা/য়দওো 

Approved অনুয়মানদত্ 

Approver িাজসােী 

Approving authority অনুয়মাদিকািী কতৃবপে 

Approximate আনুমানিক 

Arbitrary খনশময়ত্া/যয়থচ্ছ 

Arbitration সানলশ নিষ্পনি/মধ্যস্থত্া 

Arbitration award সানলনশ িাে 

Arbitrator মধ্যস্থত্াকািী/সানলশ নিষ্পনিকািী 

Arboriculture বৃেপালি 

Archaeology প্রত্নত্ত্ত্ব 

Archaic প্রাচীি, কসয়কয়ল 

Architect স্থপনত্ 

Architecture স্থাপত্যনবযা, স্থাপত্য 

Archive আকবাইভ 
 



21 

 

Argument ত্কব/যুনক্ত 

Armed police সশস্ত্র পুনলশ 

Armed services সশস্ত্র বানহিী 

Armed services board সশস্ত্র বানহিী কবাড ব 

Armoury অস্ত্রাোি 

Army headquarters কসিাসদি 

Arrangement ব্যবস্থা 

Arrangement নবন্যাস 

Arrear  বয়কো 

Arrear demand বয়কো দানব 

Arrest কগ্রপ্তাি 

Arrival আেমি 

Arsenic আয়স বনিক 

Artery ধমনি 

Article অনুয়চ্ছদ/ধািা 

Article িচিা/নিবি 

Articles নজনিসপে 

Articles of association সাংঘনবনধ 

Articulation স্পবষ্টাচ্চারণ 
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Artifice দেত্া, চালানক, চাতুনি 

As desired অনভপ্রাে কমাত্ায়বক 

As proposed প্রস্তাব অনুযােী 

As the case may be    যাহাই প্রয়যাজয হউক 

Ascending ক্রয়মান্নেি 

Ascent আয়িাহণ, উন্ননত্ 

Aspect নদক, রূপ 

Assassin গুপ্তঘাত্ক 

Assassination গুপ্তহত্যা 

Assembly সভা, সয়ম্মলি 

Assent সম্মনত্দাি 

Assent সম্মনত্ 

Assessment মূল্যােি 

Assessment কি/জনিমািা নিরূপণ 

Assessment year কি-বৎসি 

Assessor মূল্য-নিরূপক/কি-নিধ বািক 

Asset পনিসম্পদ (সাংনবধাি অনুযােী) 

Asset পনিসম্পদ 

Assets and liabilities পনিসম্পদ ও দাে 
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Assign আয়িাপ কিা 

Assignee স্বত্বপ্রাপক 

Assignment নিনদ বষ্ট কাজ, অনপ বত্ দানেত্ব, অপ বণ 

Assimilate অেীূমত্ কিা, আিীকৃত্ কিা 

Assimilation অেীূমত্কিণ, আিীকিণ 

Associate অাংশীদাি, সহয়যােী 

Association সাংঘ 

Assumption of duty কায বভাি গ্রহণ 

Asterisk ত্ািকানচহ্ন 

Asylum আশ্রে 

At an interval অন্তি অন্তি, নবিনত্ি পি 

At once ত্াৎেনণকভায়ব 

At par সমহাি, সমাি 

Atmospheric research আবহাওো/বায়ুমণ্ডলীে েয়বষণা 

Atomic energy পিমাণুশনক্ত 

Attaché অযাটায়শ/সাংযুক্ত কম বকত্বা 

Attached department সাংযুক্ত অনধদপ্তি 

Attachment সাংযুনক্ত 

Attainment প্রানপ্ত, অজবি 
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Attainment পদাপ বণ 

Attempt উয়যাে, প্রয়চষ্টা 

Attendance উপনস্থনত্, হানজিা 

Attendance register হানজিা বই 

Attention ময়িায়যাে, ময়িানিয়বশ 

Attestation সত্যােি 

Attested সত্যানেত্ 

Attested copy সত্যানেত্ প্রনত্নলনপ 

Attorney General অযাটনি ব কজিায়িল 

Auction নিলাম 

Auction purchaser নিলাম খনিিাি 

Audacity ঔদ্ধত্য 

Audience কশ্রাতৃমন্ডলী, দশ বকমন্ডলী, দশ বি 

Audio-visual দৃশ্য-শ্রাব্য/শ্রবণ-দশ বি 

Audio-visual aid দৃশ্য-শ্রাব্য সহােক, শ্রবণ ও দশ বি 

সহােক 

Audit নহসাবনিিীো 

Audit and Accounts নিিীো ও নহসাব 

Audit objection নিিীো আপনি 
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Audit office নিিীো দপ্তি 

Audited নিিীনেত্ 

Auditorium নমলিােত্ি 

Augment বৃনদ্ধ কিা, সমৃদ্ধ কিা 

Auspicious শুভ, অনুকূল, মেলজিক 

Authentic নিভ বিয়যাগ্য (সাংনবধাি অনুযােী) 

Authentic প্রমাণনসদ্ধ/খাঁটি/প্রকৃত্/যথাথ ব 

Authenticated প্রমাণীকৃত্ 

Authentication প্রমাণীকিণ 

Authenticity প্রামানণকত্া, যথাথ বত্া, সত্যত্া 

Author কলখক, গ্রন্থকাি 

Authoritative কতৃবত্বপূণ ব 

Authority কতৃবত্ব 

Authority নবশািদ 

Authority কতৃবপে 

Authority েমত্া 

Authorisation কতৃবত্ব-প্রদাি 

Authorisation letter কতৃবত্ব-প্রদাি পে 

Authorise কতৃবত্ব প্রদাি কিা 
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Authorised officer কতৃবত্বপ্রাপ্ত কম বকত্বা 

Autobiography আত্মজীবিী 

Autocracy একিােকত্ন্ত্র, স্বস্বিত্ন্ত্র 

Automatic স্বোংনক্রে 

Automation স্বোংনক্রে নিেন্ত্রণব্যবস্থা 

Autonomous স্বােিশানসত্, স্বশানসত্ 

Autonomous body স্বশানসত্ সাংস্থা/প্রনত্ষ্ঠাি, স্বােিশানসত্ 

সাংস্থা/প্রনত্ষ্ঠাি 

Autonomy স্বশাসি, স্বােিশাসি 

Autopsy ব্যবয়চ্ছদ 

Auxiliary সহােক 

Auxiliary forces সহােক বানহিী 

Available লভয, পাওো যাে 

Availability প্রাপ্যত্া, লভযত্া 

Avenue প্রশস্ত িাজপথ, পথ 

Average েড়, েড়পড়ত্া, মধ্যমাি 

Avian পানখসাংক্রান্ত 

Aviation নবমািচালিা 

Aviator নবমািচালক, স্ববমানিক 
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Avoid এড়ায়িা 

Award পুিস্কাি 

Award কিায়েদাদ 

Award িাে 

Award উপানধ 

Award প্রদাি 

Award of benefit সুনবধা প্রদাি 

Award of compensation েনত্পূিণ 

Award of gallantry বীিত্ব উপানধ 

Award winner পুিস্কাি নবজেী 

Awful জঘন্য, ভোবহ, ভোিক, ভোংকি 

Awkward কবঢপ, কবমািাি, নবসদৃশ 

Axe কুঠাি, কুড়াল 

Axiomatic স্তত্ঃনসদ্ধ 

Axis অে, অেয়িখা 

Ayah আো 

Ayurveda আয়ুয়ব বদশাস্ত্র 

Azaan আজাি 

Azure উজ্জ্বল িীল 
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B 

Babble হড়বড়ায়িা 

Baby নশশু, বালক, কখাকা 

Baccalaureate স্নাত্ক পিীো 

Bachelor কুমাি, অকৃত্দাি, অনববানহত্ 

Bachelor স্নাত্ক 

Back নপঠ 

Back নপেয়ি, নপনেয়ে যাওো 

Back নপেয়ি 

Background পটূমনম 

Backlog জমা-কাজ 

Backward অিগ্রসি 

Backward পিাৎমুখী 

Backward movement পিাদ েমি 

Bad খািাপ, মি 

Bad conduct কদাচাি, খািাপ আচিণ, কু-আচিণ 

Bad debt অিাদােী ঋণ, কু-ঋণ 

Bad weather দুয়য বােপূণ ব আবহাওো, খািাপ 

আবহাওো 
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Baggage মালপে 

Bail জানমি 

Bail bond জানমিপে 

Bailable জানমিয়যাগ্য 

Bailable offence জানমিয়যাগ্য অপিাধ 

Balance উদৃ্ব্ি, নস্থনত্, ভািসাম্য, কজি 

Balance of accounts নহসায়বি কজি 

Balance of payment ব্যালাি অব কপয়মন্ট, আন্তজবানত্ক 

পনিয়শাধ নস্থনত্ 

Balance of trade ব্যালাি অব কট্রড, বনহব বানণজয কজি 

Balance sheet নস্থনত্পে 

Balanced budget
 সুষম বায়জট 

Balanced growth সুষম উন্নেি/প্রবৃনদ্ধ 

Ballot কভাট 

Ballot box
 কভাটবাক্স 

Ballot paper কভাটপে 

Ban নিয়ষধাজ্ঞা 

Ban নিনষদ্ধ কিা 

Bangladesh gazette বাাংলায়দশ কেয়জট 

৩ 
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Bangladesh secretariat বাাংলায়দশ সনচবালে 

Banishment নবত্াড়ি, নিব বাসি 

Bank balance ব্যাাংকনস্থনত্ 

Bank charge ব্যাাংক-নফ 

Bank draft ব্যাাংক-ড্রাফট 

Bank guarantee ব্যাাংক-গ্যািানন্ট, ব্যাাংক-জামািত্ 

Bank note ব্যাাংক-কিাট 

Bank of issue মুদ্রা প্রচলিকািী ব্যাাংক 

Bank pass book ব্যাাংয়কি পাসবই 

Bankrupt কদউনলো 

Bankruptcy কদউনলো অবস্থা, কদউনলোত্ব 

Banner ব্যািাি 

Bar আইিজীবী সমাজ 

Bar বাধা 

Bar against dual 

membership 

স্বদ্ব্ত্-সদস্য হওোে বাধা 

Bar council বাি কাউনিল 

Barrage বাঁধ 

Barred debt ত্ামানদ ঋণ 
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Barrister ব্যানিস্টাি 

Barter agreement পণ্য নবনিমেচুনক্ত 

Base নভনি 

Basic কমৌনলক/ব্যনিোনদ 

Basic education ব্যনিোনদ নশো 

Basic pay মূলয়বত্ি 

Battalion ব্যাটানলেি 

Battery ব্যাটানি 

Battery charge ব্যাটানি-চাজব 

Bearer bond বাহক-বণ্ড 

Bearer cheque বাহক-কচক 

Bearing letter মাশুলনবহীি নচঠি 

Beginning শুরু/সূচিা 

Behaviour আচিণ 

Belief নবশ্বাস 

Belongings নজনিসপে 

Below par নিয়চি হাি/েড়হায়িি কম 

Bench কবঞ্চ ( কযমি ‘হাইয়কাট ব কবঞ্চ’) 

Bench এজলাস 
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Bench নবচািক সমাজ 

Bench কবনঞ্চ/লম্বা কায়ঠি আসি 

Beneficiary সুনবধায়ভােী/নহত্য়ভােী 

Benefit সুনবধা/উপকাি/লাভ 

Benefits সুনবধানদ 

Biannual অধ ব-বানষ বক, ষাণ্মানসক 

Bias পেপাত্ 

Biased পেপাত্দুষ্ট 

Bidder নিলামকািী 

Bidder নিলাম ডাকদাত্া 

Biennial নদ্ব্বানষ বক 

Bifurcation নদ্ব্ভাজি 

Bilateral নদ্ব্পানেক 

Bilingual নদ্ব্ভানষক 

Bilingual নদ্ব্ভাষী 

Bill নবল, আইয়িি খসড়া 

Bill of entry আেমপে, প্রয়বশপে 

Bill of exchange নবনিমেপে 

Bill of indemnity নিষ্কৃনত্পে 
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Bill of lading বহিপে 

Bimonthly নদ্ব্-মানসক 

Binding বাধ্যত্ামূলক 

Biodiversity জীবনবনচেয 

Bio-data জীবিবৃিান্ত 

Biography জীবিী 

Bipartisan foreign 

policy 

উভেপে সমনথ বত্ পিিাষ্ট্রিীনত্ 

Birth control জন্মনিেন্ত্রণ 

Birth rate জন্মহাি 

Biweekly অধ বসাপ্তানহক 

Black list কায়লাত্ানলকা 

Black money কায়লাটাকা 

Black out নিষ্প্রদীপ 

Blackmail ব্ল্যাকয়মইল, কোপি ত্র্থ্ প্রকায়শি 

ভে প্রদশ বিপূব বক সুনবধা আদাে 

Bloc কজাট 

Block বাধা, প্রনত্বিক 

Block কনপকল 

Block ব্ল্ক (মুদ্রণ, এলাকা ও ইমািত্ অয়থ ব) 
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Block letter ববড়াহিফ 

Blockade অবয়িাধ 

Blueprint িীলিকশা 

Board কবাড ব 

Board of directors পনিচালিা পষ বদ 

Board of revenue িাজস্বয়বাড ব 

Body পষ বদ 

Body সাংস্থা 

Body কদহ 

Body corporate সাংনবনধবদ্ধ সাংস্থা/প্রনত্ষ্ঠাি 

Body search কদহত্ল্লানশ 

Boiler বেলাি 

Bona-fide প্রকৃত্ 

Bona-fide intention সদুয়িশ্য 

Bond মুচয়লকা 

Bond বন্ড 

Bonus কবািাস 

Bonus dividend কবািাস-লভযাাংশ 

Bonus share কবািাস-কশোি 
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Bonus voucher কবািাস-ভাউচাি 

Book fair বইয়মলা 

Book post কখালাডাক 

Book value বনহভুক্ত মূল্য 

Booking office টিনকট-ঘি 

Border প্রান্ত 

Border সীমান্ত 

Borrow ঋণ/ধাি/কজব/হাওলাত্ কিা 

Borrower খাত্ক, ঋণগ্রহীত্া 

Bottleneck প্রনত্বিকত্া 

Boundary সীমািা 

Boundary কচৌহনি (জনমি) 

Boycott বেকট/বজবি 

Brackets বিিী 

Branch  অনধশাখা (প্রশাসনিক অয়থ ব), শাখা 

Brave martyrs বীি শনহদ 

Bravery সাহনসকত্া 

Breach of discipline শৃঙ্খলাভে 

Breach of peace শানন্তভে 
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Bribe ঘুষ 

Brief অনুব্যাখ্যা 

Brief ব্যঝাইো কদওো 

Brief মামলাি নববিণ 

Brief নিফ (উনকয়লি) 

Brief সাি-সাংয়েপ 

Brief case নিফয়কস 

Brief-less ময়েলহীি 

Broadband িডব্যান্ড 

Broadband connection িডব্যান্ড সাংয়যাে 

Broadcast সম্প্রচাি (কিা) 

Broadcasting সম্প্রচাি 

Broad-gauge িডয়েজ 

Broadsheet বয়ড়াকােজ 

Brought forward ইজা 

Browsing (website) িাউনজাং (ওয়েবসাইট) 

Budget বায়জট 

Budget allotment বায়জটবিাি 

Budget estimate বায়জট-প্রােলি 
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Budget head বায়জটখাত্ 

Budget session বায়জট-অনধয়বশি 

Budget statement বায়জট-নববৃনত্ 

Budget year বায়জট-বৎসি 

Build নিম বাণ কিা 

Building দালাি/ইমািত্ 

Built নিনম বত্ 

Built-in অেস্থ 

Buoy in launches লঞ্চ-বো 

Bureaucracy আমলাত্ন্ত্র 

Bus depot বাস-নডয়পা 

Bus service বাস-সানভ বস 

Bus terminal বাস-কস্টশিভবি 

Business কায ব 

Business  ব্যাবসা 

Business concern বানণনজযক প্রনত্ষ্ঠাি 

By command হুকুমবয়ল 

By messenger বাহক-মািফত্ 

By-election উপ-নিব বাচি 

By-law উপ-আইি 
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C 

C & F (cost and freight) ব্যে ও মাশুল 

CIF (cost including 

freight) 

ব্যে, নবমা ও মাশুল 

Cabin ককনবি/কে 

Cabinet মনন্ত্রসভা 

Cabinet decision মনন্ত্রসভাি নসদ্ধান্ত 

Cabinet meeting মনন্ত্রসভা-স্ববঠক 

Cabinet room মনন্ত্রসভাকে 

Cable ত্াি 

Cablegram ত্ািবাত্বা 

Cadastral survey নকয়স্তাোি জনিপ 

Cadet কযায়ডট 

Cadre কযাডাি 

Cadre composition rule কযাডাি েঠিনবনধ 

Cadre post কযাডাি পদ 

Cadre Service কযাডাি সানভ বস 

Calamity দুনদ বব, নবপয বে, চিম দুদ বশা 

Calculate নহসাব কিা, েণিা কিা 
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Calculation নহসাব 

Calculator কযালকুয়লটি, েণিযন্ত্র 

Calendar পনঞ্জকা/বষ বপনঞ্জ 

Calendar day পনঞ্জকা নদবস 

Calendar year পনঞ্জকা বষ ব 

Calibrate ক্রমাঙ্ক নিণ বে/নিধ বািণ 

Calibration ক্রমাঙ্কি 

Calibre ধীশনক্ত, চানিনেক গুণ, কযাগ্যত্া, 

সুিাম 

Call ত্লব কিা, ডাকা 

Call back নফনিয়ে আিা, কফিত্ আিা 

Call money কলমানি, ত্লনব টাকা 

Call off বানত্ল কিা, প্রত্যাহাি কিা 

Camp কযাম্প 

Camp নশনবি 

Campaign অনভযাি 

Campaign প্রচািানভযাি 

Campus (স্কুল/কয়লজ/নবশ্বনবযালে) অেি, 

কযাম্পাস 

Campus অেি 
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Canal খাল 

Cancel বানত্ল কিা 

Cancellation বানত্লকিণ 

Cancellation of debt ঋণ বানত্লকিণ 

Candidacy/Candidature প্রানথ বত্া 

Candidate প্রাথী, পদপ্রাথী 

Canon নবনধ, িীনত্ 

Cantonment কসিানিবাস, কসিা-োউনি 

Canvassing প্রচািণা 

Capacity উৎপাদি-েমত্া 

Capacity ধািণ-েমত্া 

Capacity সামর্থ্ব 

Capital িাজধািী 

Capital মূলধি/পু ুঁনজ 

Capital expenditure মূলধি খায়ত্ ব্যে 

Capital gain মূলধনি লাভ 

Capital goods মূলধিী দ্রব্য ( কভাগ্যপণ্য উৎপাদয়ি 

ব্যবহৃত্) 

Capital investment পু ুঁনজনবনিয়োে 
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Capital offence মৃতুযদণ্ডয়যাগ্য অপিাধ 

Capital outlay মূলধনি ব্যে 

Capital punishment মৃতুযদণ্ড 

Capitalisation পু ুঁজীকিণ 

Capitalise পু ুঁজীূমত্ কিা 

Capitalised পু ুঁজীকৃত্ 

Capitation মাথানপছু কি 

Capitation grant মাথানপছু অনুদাি 

Captain কযায়েি/অনধিােক/দলপনত্ 

Caption কযাপশি, পনিচেজ্ঞাপক নববিণ 

Capture বনি কিা, আটক কিা 

Carbon-copy কাব বি-কনপ 

Cardiac হৃদে সম্পকীে 

Cardinal প্রধাি, মুখ্য 

Cardiovascular Disease হৃদয়িাে 

Care of (C/O) প্রযয়ত্ন 

Caretaker ত্ত্ত্বাবধােক 

Caretaker Government ত্ত্ত্বাবধােক সিকাি 

Career কপশা, জীনবকা 
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Career opportunity  কম বয়েয়ে উন্ননত্ি সুয়যাে 

Career planning কপশা পনিকল্পিা, জীনবকা পনিকল্পিা 

Cargo বানহত্ মাল 

Cargo on board কবাঝাই মাল 

Carried forward কজি 

Carried over কজি 

Carry out পালি/সমাধা কিা 

Cartel কজাট 

Case নবষে, ককস 

Case মামলা 

Case কেে 

Cash িেদ 

Cash allowance িেদ-ভাত্া 

Cash balance িেদ কজি, িেদ-নস্থনত্ 

Cash balance (Treasury) কট্রজানিয়ত্ িেদ-নস্থনত্ 

Cash book কযাশবই 

Cash crop অথ বকিী ফসল, িেনদ ফসল 

Cash delivery িেদমূয়ল্য নবনল 

Cash deposit িেদ-আমািত্ 
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Cash order িেদ-আয়দশ 

Cash register িেদ অয়থ বি বনহ/বই 

Cash remittance িেদ কপ্রিণ 

Cash Sarkar কযাশসিকাি 

Cash transaction িেদ কলিয়দি 

Cash-crop অথ বকিী ফসল 

Cashier ককাষাধ্যে, খাজানঞ্চ, কযানশোি 

Cash-licence কযাশ-লাইয়সি 

Cash-memo কযাশ-কময়মা, িনশদ 

Cash-register কযাশ-কিনজস্টাি 

Cassette কযায়সট 

Caste বণ ব/য়োে 

Castigate ত্ীি নিিা কিা, ভৎবসিা কিা 

Castigation কয়ঠাি শানস্ত, ত্ীি নিিা জ্ঞাপি 

Casting vote নিণ বােক কভাট 

Casual স্বিনমনিক, আকনিক 

Casual leave স্বিনমনিক ছুটি 

Catalogue ত্ানলকা, পনঞ্জ 

Catalyst অনুঘটক 
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Catastrophe মহানবপয বে 

Catchword ইনেত্শব্দ 

Categorically সুস্পষ্টরূয়প, সুনিনদ বষ্টভায়ব 

Category কশ্রনণ 

Category নবভাে 

Cattle breeding farm েবানদ পশুি প্রজিি খামাি 

Cattle farm েবানদ পশুি খামাি 

Caucus ককাস 

Cause list মামলাি ত্ানলকা 

Cause of action নক্রোি কািণ, কয়ম বি কািণ 

Caution সত্কবত্া/সাবধািত্া 

Caution money সত্কবত্ামূলক জামািত্ 

Cease বি হওো, োন্ত হওো 

Ceasefire অস্ত্র-সাংবিণ, যুদ্ধনবিনত্ 

Ceiling সয়ব বাচ্চ সীমা 

Ceiling নসনলাং/োদ 

Ceiling fan নসনলাং/োদপাখা 

Cell ককাষ 

Censor Board নববাচি কবাড ব, কসিি কবাড ব 
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Censored নববানচত্ 

Censure নত্িস্কাি 

Censure নত্িস্কাি কিা 

Censure motion নত্িস্কাি প্রস্তাব 

Censured নত্িস্কৃত্ 

Census আদমশুমানি, কলাকেণিা 

Central bank ককন্দ্রীে ব্যাাংক 

Central jail ককন্দ্রীে কািাোি 

Certificate সাটি বনফয়কট, সিদ, অনভজ্ঞািপে 

Certificate  প্রত্যেিপে, প্রমাণপে 

Certificate case সাটি বনফয়কট মামলা 

Certificate holder প্রত্যেিপে ধািক, প্রত্যেিধািী, 

সিদধািী 

Certificate of fitness উপয়যানেত্া/য়যাগ্যত্াি 

প্রত্যেিপে/ প্রত্যেি 

Certificate of gallantry বীিত্ব-সিদ 

Certificate of public 

demand 

সিকানি দানবি প্রত্যেিপে 

Certificate of registration নিবিি-সিদ 

Certification প্রত্যেি 

৪ 
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Certified প্রত্যনেত্ 

Certified copy  প্রত্যনেত্ অনুনলনপ 

Certify প্রত্যেি কিা 

Cess উপকি 

Cession সমপ বণ, স্বত্বত্যাে 

Chairman সভাপনত্, কচোিম্যাি 

Chalan চালাি 

Chamber of Commerce বনণক সনমনত্ 

Chancellor আচায ব 

Chancery চযািানি, প্রধাি নবচািপনত্ি/ 

সিকানি িনথপয়েি দপ্তি 

Channel প্রণানল 

Channel of 

communication 

কযাোয়যাে মাধ্যম 

Channel of distribution বণ্টন মাধ্যম 

Chaos চিম নবশৃঙ্খলা 

Chapter পনিয়চ্ছদ/অধ্যাে 

Character চনিে 

Character Certificate চনিেসিদ 
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Characteristics নবয়শষ গুণ, স্ববনশষ্টয 

Charge কায বভাি 

Charge দানব 

Charge মাশুল, মজুনি, মূল্য, ভাড়া, নফ 

Charge চাজব 

Charge নজম্মা 

Charge অনভয়যাে/আক্রমণ 

Charge d' affaires চাজব য অযায়ফোস ব, ভািপ্রাপ্ত 

িাষ্ট্রদূত্ 

Charge report দানেত্বভাি-প্রনত্য়বদি 

Charge sheet অনভয়যােপে 

Charged অনভযুক্ত 

Charged expenditure চানজবত্ ব্যে (সাংসয়দ বায়জয়টি কয 

ব্যয়েি অনুয়মাদি নিয়ত্ হে িা) 

Charger চাজবাি, চাজব কিাি যন্ত্র 

Charges on 

consolidated fund 

সাংযুক্ত ত্হনবয়লি উপি দাে 

(সাংনবধাি অনুযােী) 

Charitable dispensary দাত্ব্য নচনকৎসালে 

Charitable 

endowments 

দাত্ব্য সম্পনি 



48 

 

 

Charter অনধকাি সিদ 

Charter সিদ 

Charter of duties কত্বব্য-ত্ানলকা, দানেত্ব-ত্ানলকা 

Chartered Accountant চাট বািড অযাকাউন্টযান্ট 

Chartered aircraft চাট বািকৃত্ নবমাি 

Chattels অস্থাবি সম্পনি 

Chattels Mortgage অস্থাবি সম্পনি বিক 

Check পিীো 

Check পিীো কিা 

Check কিাধ কিা 

Check-list যাচাই-ত্ানলকা 

Check-post ত্ল্লানশ ফাঁনড়/য়চৌনক 

Check Signal Book যাচাই সাংয়কত্ বই 

Check-in আেমিভুনক্ত 

Checking officer পিীোকািী কম বকত্বা 

Checks and balances ভািসাম্যিোি ব্যবস্থা 

Cheque কচক/ব্যাাংক-কচক 

Cheque order কচক-আয়দশ 

Chit নচিকুট 
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Choose পেি কিা 

Chronological কালানুক্রনমক, কালানুক্রয়ম 

Chronological order কালানুক্রনমকভায়ব 

Chronology কালানুক্রম, কালপনঞ্জ 

Circle পনিমণ্ডল 

Circle বৃি, সায়কবল 

Circuit House সানকবট হাউজ 

Circular পনিপে, বৃিাকাি 

Circular railway চক্রয়িল 

Circular route চক্রপথ 

Circulate প্রচাি/নবনল কিা 

Circulation প্রচাি, নবনল 

Circulation figure প্রচাি সাংখ্যা 

Circumstances ঘটিা, পনিনস্থনত্ 

Circumstantial evidence অবস্থােত্ প্রমাণ 

Citizen িােনিক 

Citizen charter কসবাদাি সিদ 

Citizen's charter িােনিক অনধকাি সিদ 

Citizenship certificate িােনিকত্ব সিদ 
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City িেি/িেিী 

Civil কদওোনি 

Civil নসনভল 

Civil কবসামনিক, অসামনিক 

Civil action কদওোনি মামলা 

Civil Aviation কবসামনিক নবমাি চলাচল 

Civil case কদওোনি মামলা 

Civil code কদওোনি আইি/নবনধ 

Civil Court কদওোনি আদালত্ 

Civil Defence কবসামনিক প্রনত্িো 

Civil Defence অসামনিক প্রনত্িো 

Civil Law কদওোনি আইি 

Civil List কবসামনিক ত্ানলকা 

Civil Officer কবসামনিক কম বকত্বা, অসামনিক 

কম বকত্বা 

Civil Procedure Code কদওোনি কায বনবনধ 

Civil Proceedings কদওোনি মামলা, কদওোনি কায বক্রম 

Civil right িােনিক অনধকাি 

Civil Service নসনভল সানভ বস 
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Civil Service Act নসনভল সানভ বস আইি 

Civil Service of 

Bangladesh 

বাাংলায়দশ নসনভল সানভ বস 

Civil suit কদওোনি মামলা 

Civil works পূত্ব-কাজ, পূত্ব-কায ব 

Claim দানব 

Claimant দানবদাি 

Clarification স্পষ্টীকিণ, ব্যাখ্যা 

Classroom aid কশ্রনণকয়েি নশো-উপকিণ 

Classification কশ্রনণনবভাে 

Classification কশ্রণীকিণ 

Classified documents কোপি-কশ্রনণভুক্ত দনলল 

Clause দফা, অনুয়চ্ছদ 

Clause by clause দফাওোনি 

Clearance োড় 

Clearance certificate োড়পে 

Cleared cheque নিকানশত্ কচক 

Clearing agency খালাসএয়জনি 

Clearing agent খালাসএয়জন্ট 
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Clearing Bank নিকাশব্যাাংক 

Clearing charge খালাস-মাশুল 

Clearing House নিকাশ-ঘি 

Clearing list নিকাশ-ত্ানলকা 

Clearing sale নিকাশ-নবক্রে 

Clerical error কিনণক ভুল 

Clerical staff কিনণকবৃি 

Clerk কিনণক 

Client ময়েল 

Clientele পৃষ্ঠয়পাষকবে ব/খনিিািবৃি 

Climate জলবায়ু 

Clinic নিনিক/নচনকৎসায়কন্দ্র/নচনকৎসালে 

Clinical নিনিকাল, নচনকৎসা-সাংক্রান্ত 

Clinical diagnosis নিনিকাল/নচনকৎসায়থ ব কিােনিণ বে 

Clinical method নচনকৎসা-পদ্ধনত্ 

Close বি কিা, সমাপ্ত কিা 

Closed বি, রুদ্ধ 

Closed door meeting রুদ্ধদ্ব্াি স্ববঠক 

Closed door policy রুদ্ধদ্ব্াি িীনত্ 
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Closed door session রুদ্ধদ্ব্াি অনধয়বশি 

Closing balance সমাপিী কজি, নিকাশ কজি 

Closing stock সমাপিী মজুদ 

Closure  সমানপ্ত, বিকিণ 

Co-accused সহঅনভযুু্ক্ত, সহআসানম 

Coaching centre ককানচাং কসন্টাি/নশোদাি ককন্দ্র 

Coal gas কেলা গ্যাস 

Coalition government কজাট সিকাি 

Coastal belt উপকূলীে অঞ্চল 

Code আইি/নবনধ  

Code সাংয়কত্ 

Code name সাাংয়কনত্ক িাম 

Code of Civil Procedure কদওোনি কায বনবনধ 

Code of Conduct আচিণনবনধ 

Code of Criminal 

Procedure 

কফৌজদানি কায বনবনধ 

Coerce জবিদনস্ত/ভীনত্প্রদশ বি কিা 

Coercion জবিদনস্ত 

Coercive জবিদনস্তমূলক 
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Cognizable আদালত্গ্রাহয 

Cognizable আমলয়যাগ্য 

Cognizable offence আমলয়যাগ্য অপিাধ 

Coincidence কাকত্ালীে সাংঘটি 

Collaboration সহয়যানেত্া, কযােসাজশ 

Collaborator সহয়যােী, কযােসাজশকািী, দালাল 

Colleague সহকমী 

Collecting officer আদােকািী কম বকত্বা 

Collection সাংগ্রহ, আদাে 

Collector সাংগ্রাহক 

Collector আদােকািী 

Collector কায়লক্টি 

Collectorate কজলাপ্রশাসয়কি/কায়লক্টয়িি 

কায বালে 

College মহানবযালে 

Colloquial language কর্থ্ভাষা 

Collusion কূটয়যাে, ষড়যন্ত্র, কযােসাজশ 

Column কলাম, স্তে 

Column-head কলামশীষ ব, স্তেশীষ ব 
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Columnist কলাম-কলখক 

Command হুকুম কিা, হুকুম 

Command (over language) দখল (ভাষাি উপি) 

Commanding officer অনধিােক 

Commencement আিে, শুরু, প্রবত্বি 

Commend প্রশাংসা কিা 

Commendable প্রশাংসিীে 

Commendation প্রশাংসা 

Comment মন্তব্য 

Comment মন্তব্য কিা 

Commentary ভাষ্য/ধািাভাষ্য 

Commentator ভাষ্যকাি 

Commerce বানণজয 

Commercial বানণনজযক 

Commercial agency বানণনজযক এয়জনি/সাংস্থা 

Commercial agent বানণনজযক এয়জন্ট/নিযুক্তক 

Commercial area বানণনজযক এলাকা 

Commercial Attaché বানণনজযক অযাটায়শ 

Commercial bank বানণনজযক ব্যাাংক 
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Commercial beneficiary বানণনজযক নহত্য়ভােী/ উপকাি 

কভােকািী 

Commercial deal বানণনজযক কলিয়দি, চুনক্ত 

Commercial 

establishment 

বানণনজযক সাংস্থাপি/স্থাপিা 

Commercial institute বানণনজযক নশোলে/প্রনত্ষ্ঠাি 

Commercial interest বানণনজযক স্বাথ ব 

Commercial 

organization 

বানণনজযক প্রনত্ষ্ঠাি/সাংস্থা 

Commercial policy বানণনজযক িীনত্ 

Commercial tax বানণজয-কি 

Commercial treaty বানণজয-চুনক্ত 

Commercialisation বানণনজযকীকিণ 

Commission কনমশি, দালানল, লায়ভি ভাে 

Commission কনমশি (নিনদ বষ্ট কম বসম্পাদয়িি জন্য) 

Commission agent কনমশি এয়জন্ট/দালাল 

Commitment প্রনত্শ্রুনত্ 

Commitment (to work) নিষ্ঠা (কায়জ) 

Committee কনমটি 

Commodity পণ্য 
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Common সাধািণ 

Common অনভন্ন 

Common market অনভন্ন বাজাি 

Common property সাধািয়ণি সম্পনি, অনভন্ন সম্পনি 

Commonwealth কমিওয়েলথ 

Communal harmony সাম্প্রদানেক সম্প্রীনত্ 

Communalism সাম্প্রদানেকত্া 

Communicate জ্ঞাপি কিা, জািায়িা 

Communication যাত্াোত্, কযাোয়যাে, কযাোয়যাে 

স্থাপি 

Communication gap কযাোয়যায়েি অভাব, কবাঝাপড়াি 

অভাব 

Communiqué ইশয়ত্হাি, কঘাষণাপে 

Community সম্প্রদাে 

Community development সম্প্রদায়েি উন্নেি 

Community involvement সম্প্রদায়েি সম্পৃক্তত্া 

Commute দণ্ড হ্রাস/মওকুফ কিা 

Commute যাত্াোত্ কিা 

Company ককাম্পানি 
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Comparable তুল্য 

Comparatively তুলিামূলকভায়ব 

Compare তুলিা কিা 

Compared তুলিাকৃত্/তুনলত্ 

Comparison তুলিা 

Compel বাধ্য কিা 

Compendious সাংনেপ্ত অথচ ত্র্থ্বহুল 

Compensation েনত্পূিণ, কখসািত্ 

Compensation gratuity েনত্পূিণমূলক আনুয়ত্ানষক 

Compensation pension েনত্পূিণমূলক অবসি-ভাত্া 

Compensatory 

allowance 

েনত্পূিক ভাত্া 

Compensatory leave েনত্পূিক ছুটি 

Compensatory pension েনত্পূিক অবসি-ভাত্া 

Compete প্রনত্য়যানেত্া কিা 

Competent দে, কযাগ্য, েমত্াবাি 

Competent authority কযাগ্য/উপযুক্ত কতৃবপে 

Competition প্রনত্য়যানেত্া 

Competitive প্রনত্য়যানেত্ামূলক 
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Competitive examination প্রনত্য়যানেত্ামূলক পিীো 

Competitive market প্রনত্য়যানেত্াপূণ ব বাজাি 

Competitive price প্রনত্য়যানেত্ামূলক দাম 

Competitor প্রনত্য়যােী 

Compilation সাংকলি 

Complain িানলশ/অনভয়যাে কিা 

Complainant বাদী, ফনিোনদ 

Complainant অনভয়যােকািী 

Complaint িানলশ/অনভয়যাে 

Complaint book অনভয়যাে-বই 

Complementary পনিপূিক 

Compliance পালি, প্রনত্পালি 

Compliance নিয়দ বশ পালি 

Compliance report প্রনত্পালি প্রনত্য়বদি 

Complicate জটিল কিা 

Complicated জটিল 

Complication জটিলত্া 

Compliment কসৌজন্য 

Complimentary copy কসৌজন্য-কনপ/সাংখ্যা 
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Component অে, অাংশ 

Composite নমশ্র 

Compound জটিল, কযৌনেক, কযৌে 

Compound প্রােণ 

Compound interest চক্রবৃনদ্ধ সুদ 

Compound rate চক্রবৃনদ্ধ হাি 

Compounder কম্পাউন্ডাি/ঔষধ প্রস্তুত্কািী 

Comprehensive ব্যাপক 

Comprehensive সামনগ্রক 

Compression সাংয়কাচি 

Compromise আয়পাশ 

Comptroller নহসাব-নিোমক/নিেন্ত্রক 

Compulsion বাধ্যবাধকত্া 

Compulsory বাধ্যত্ামূলক 

Compulsory education আবনশ্যক/বাধ্যত্ামূলক নশো 

Compulsory retirement বাধ্যত্ামূলক অবসি 

Computation েণিা/পনিেণিা 

Computer কনম্পউটাি 

Conceal কোপি কিা/িাখা 
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Concentration of power েমত্া ককন্দ্রীকিণ 

Concern বানণনজযক প্রনত্ষ্ঠাি, উয়দ্ব্ে 

Concerned সাংনিষ্ট, উনদ্ব্গ্ন 

Concession কিোত্, সুনবধা 

Conciliation মীমাাংসা 

Conclusion উপসাংহাি 

Conclusion নসদ্ধান্ত 

Conclusive চূড়ান্ত, নসদ্ধান্তমূলক 

Concocted বায়িাোট, বািায়িা 

Concurrence সম্মনত্, সহমত্ 

Condemn নিিা কিা 

Condemnation Board বানত্লকািী কবাড ব 

Condemned নিনিত্ 

Condemned  বনজবত্/বানত্লকৃত্ 

Condemned Cell মৃতুযদণ্ডপ্রায়প্তি কািায়কাষ 

Condition অবস্থা 

Condition শত্ব 

Condition of service চাকনিি শত্ব 

Conditional  শত্বাধীি/শত্বযুক্ত/শত্বসায়পে 

৫ 
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Conditional aid শত্বযুক্ত সাহায্য 

Conditionality শত্বসায়পেত্া 

Conditionally শত্বসায়পয়ে 

Condolence কশাকপ্রকাশ 

Condonation প্রমাজবি 

Condone মাজবিা কিা 

Condone নশনথল কিা 

Condone প্রমাজবি কিা 

Conduct পনিচালিা কিা 

Conduct পনিচালিা 

Conduct আচিণ 

Confer অপ বণ কিা 

Confer প্রদাি কিা 

Conference সয়ম্মলি 

Conferred অনপ বত্ 

Confession স্বীকায়িানক্ত 

Confidence আস্থা 

Confident আস্থাবাি/আস্থাশীল, নিনিত্ 

Confidential কোপিীে 
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Confidential Report কোপিীে অনুয়বদি 

Confirm নিনিত্ কিা 

Confirm অনুয়মাদি কিা 

Confirmation স্থােীকিণ, অনুয়মাদি, নিনিত্কিণ 

Confirmation (in service) (চাকনি) স্থােীকিণ 

Confirmed স্থােীকৃত্ 

Confiscate বায়জোপ্ত কিা 

Confiscated বায়জোপ্ত, বায়জোপ্তকৃত্ 

Confiscation বায়জোপ্তকিণ 

Conflict দ্ব্ন্দ্ব, সাংঘাত্ 

Conflicting report পিস্পিনবয়িাধী প্রনত্য়বদি 

Conform অনুবত্বি কিা, অনুরূপ হওো 

Conformity অনুবত্বি, সাংেনত্পূণ ব 

Confusing কঘালায়ট/নবভ্রানন্তকি 

Confusion খটকা/নবভ্রানন্ত 

Connotation গূঢ়াথ ব 

Connotative গূঢ়াথ বক 

Conscious সয়চত্ি, নবচািব্যনদ্ধসম্পন্ন 

Consecutive ধািাবানহক 
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Consecutive পি পি 

Consent সম্মনত্, অনুমনত্ 

Consented সম্মত্ হওো 

Consequence ফল, পনিণনত্ 

Consequent ফলস্বরূপ, পনিণনত্স্বরূপ 

Consequential ফলস্বরূপ, পনিণনত্স্বরূপ 

Consequently ফলত্, ফয়ল 

Conservation সাংিেণ 

Consideration নবয়বচিা 

Consign কপ্রিণ কিা 

Consignee প্রাপক 

Consignment চালাি 

Consignor কপ্রিক 

Consistency সাংেনত্ 

Consistency সামঞ্জস্য 

Consistent সামঞ্জস্যপূণ ব 

Consistent সাংেনত্পূণ ব 

Consolidate সাংহত্ কিা, একে কিা, সাংবদ্ধ কিা 

Consolidated account সাংবদ্ধ নহসাব 
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Consolidated fund সাংবদ্ধ ত্হনবল 

Consolidated fund সাংযুক্ত ত্হনবল (সাংনবধাি অনুযােী) 

Consolidated pay সাকুল্য কবত্ি 

Consolidated pay সাংবদ্ধ কবত্ি 

Consolidated statement সাংবদ্ধ নববিণী 

Consolidation (of gains) সাংহত্কিণ, সাংবদ্ধকিণ, একেীকিণ 

Consolidation (of land) (জনম) সাংবদ্ধকিণ 

Consolidation (of pay) (য়বত্ি) সাংবদ্ধকিণ 

Consolidation (of power) (েমত্া) সুসাংহত্কিণ 

Conspiracy ষড়যন্ত্র 

Conspiratorial ষড়যন্ত্রমূলক 

Conspire ষড়যন্ত্র কিা 

Constable কিয়স্টবল 

Constituency নিব বাচিী এলাকা 

Constitution সাংনবধাি, শাসিত্ন্ত্র 

Constitution (of 

Association) 

(সনমনত্ি) েঠিত্ন্ত্র 

Constitution (of the State) (িায়ষ্ট্রি) সাংনবধাি 

Constitutional 

(Association)  

েঠিত্ানন্ত্রক (সনমনত্) 
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Constitutional সাাংনবধানিক 

Construction নিম বাণ 

Consul কিসাল, িাষ্ট্রীে প্রনত্নিনধ 

Consular office কিসুলাি/কিসাল দপ্তি 

Consulate দূত্ালে, কিসুয়লট, কিসালাবাস 

Consul-Honorary অনবত্নিক কিসাল 

Consult পিামশ ব কিা 

Consultant পিামশ বক 

Consultation পিামশ ব 

Consumer কভাক্তা 

Consumer goods কভাগ্যপণ্য 

Consumption কভাে, ব্যবহাি 

Contagious কোঁোয়চ, সাংক্রামক 

Contained অন্তভু বক্ত, অন্তে বত্ 

Container পাে/আধাি/কয়ন্টইিাি 

Container service কয়ন্টইিাি সানভ বস 

Contaminated দূনষত্, কলনঙ্কত্ 

Contamination দূষণ, স্পশ ব-দূষণ 

Contemplate পনিকল্পিা কিা, ধ্যািমগ্ন থাকা, 

নবয়বচিা 
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Contemporary সমকালীি 

Contempt অবমািিা 

Contempt of court আদালত্-অবমািিা 

Context প্রসে, কপ্রনেত্ 

Contextual sense প্রাসনেক অথ ব 

Contingency আকনিকত্া 

Contingencies আকনিক/অনিনিত্/অনিধ বানিত্ 

Contingency allowance আনুষনেক ভাত্া 

Contingency bill আকনিক/অনিধ বানিত্ ব্যে নবল 

Contingency fund আকনিক/অনিনিত্/অনিধ বানিত্ 

ত্হনবল 

Contingency grant আকনিক/অনিধ বানিত্ ম্জুরনি 

Contingency reserve আকনিক/অনিধ বানিত্ মজুত্ 

Contingency staff আনুষনেক কম বচািী 

Contingent দল, কোষ্ঠী, শত্বসায়পে 

Contingent situation শত্বসায়পে/নিভ বিশীল পনিনস্থনত্ 

Continuous service ধািাবানহক চাকনি, নিিবনচ্ছন্ন চাকনি 

Contract চুনক্ত 

Contract ঠিকা 
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Contract labour ঠিকা মজুি 

Contracting firm ঠিকাদানি প্রনত্ষ্ঠাি, চুনক্তকািী 

প্রনত্ষ্ঠাি 

Contracting party চুনক্তকািী পে 

Contraction সাংয়কাচি 

Contractor ঠিকাদাি 

Contradict খণ্ডি কিা 

Contradiction নবয়িাধ, অসাংেনত্, মত্ানিকয 

Contradictory নবয়িাধী, পিস্পি-নবয়িাধী 

Contrary নবপিীত্ 

Contrast স্ববসাদৃশ্য 

Contravene লঙ্ঘি কিা 

Contravention লঙ্ঘি 

Contribution চাঁদা, অবদাি, দাি 

Contributory provident 

fund 

প্রয়দে ভনবষ্য ত্হনবল 

Control নিেন্ত্রণ 

Control room নিেন্ত্রণ কে 

Control station নিেন্ত্রণ ঘাঁটি/য়স্টশি 

Controller নিেন্ত্রক 
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Controlling authority নিেন্ত্রণ কতৃবপে 

Controlling officer নিেন্ত্রক/নিেন্ত্রণকািী কম বকত্বা 

Controversial নবত্নকবত্ 

Controversy মত্নবয়িাধ, নবত্কব 

Convene আহ্বাি কিা 

Convener  আহ্বােক 

Convention প্রথা, িীনত্ 

Convention সয়ম্মলি 

Converse নবপিীত্, আলাপ কিা 

Conversion ধম বান্তি 

Conversion রূপান্তি 

Conversion (of currency) নবনিমে (মুদ্রাি) 

Conversion rate (of 

currency) 

নবনিমে হাি (মুদ্রাি) 

Converted পনিবনত্বত্ 

Convertible নবনিমেয়যাগ্য 

Convertible currency নবনিমেয়যাগ্য মুদ্রা 

Convey বহি কিা 

Convey জ্ঞাপি কিা 
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Conveyance যািবাহি, পনিবহণ 

Conveyance Allowance যাত্াোত্ ভাত্া 

Convict কয়েনদ 

Convict কদাষী সাব্যস্ত কিা 

Convicted কদাষী সাব্যস্ত 

Convicted দনণ্ডত্ হওো 

Convicted কদাষী প্রনত্পন্ন 

Conviction প্রত্যে 

Conviction কদাষী সাব্যস্তকিণ 

Convincing প্রত্যে-গ্রাহয, নবশ্বাসয়যাগ্য 

Convocation সমাবত্বি 

Convoy সামনিক বহি, বহি 

Cooperative সমবাে 

Cooperative Society সমবাে সনমনত্ 

Co-opt সহয়যাজি কিা 

Co-opt ককা-অে কিা (সদস্য নহসায়ব 

অন্তভু বক্ত কিা) 

Cooption সহয়যাজি 

Coordinate সমিে কিা 
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Coordination সমিে 

Coordinator সমিেকািী/সমিেক 

Co-partner সহ-অাংশীদাি 

Copy প্রনত্নলনপ (হুবহু িকল অয়থ ব) 

Copy িকল (দনলল, িাে ইত্যানদি) 

Copy িকল কিা, প্রনত্নলনপ কিা 

Copy নলনপ (পাণ্ডুনলনপ অয়থ ব) 

Copy অনুনলনপ 

Copy কনপ (প্রস্ত অয়থ ব) 

Copyist নলনপকাি 

Copyright কনপিাইট, গ্রন্থস্বত্ব 

Cordon কবষ্টিী 

Core মূল, মজ্জা, মম বস্থল 

Corporation কিয়পায়িশি 

Correct শুদ্ধ 

Correct শুদ্ধ কিা 

Correction শুদ্ধীকিণ 

Correlated পিস্পি সম্পনকবত্ 

Correspondence পে-কযাোয়যাে, নচঠি 
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Correspondent সাংবাদদাত্া 

Correspondent অনুরূপ, সদৃশ 

Correspondent (bank) প্রনত্ষেী (ব্যাাংক) 

Corresponding to কমাত্ায়বক, নমল কিয়খ 

Corrigendum শুনদ্ধপে 

Corroborate সমথ বি কিা 

Corroboration সমথ বি 

Corroborator সমথ বক 

Corrupt দুিীনত্কািী, দুিীনত্গ্রস্ত 

Corrupted দুিীনত্গ্রস্ত, নবকৃত্ 

Corruption দুিীনত্ 

Co-sharer সহ-শনিক 

Cost ব্যে, খিচ 

Cost & management 

accountant 

ব্যে ও ব্যবস্থাপিা নহসাবিেক 

Cost control ব্যে-নিেন্ত্রণ 

Cost of delivery নবনল খিচা, নবত্িণ ব্যে 

Cost of freight পণ্যপনিবহণ ব্যে 

Cost of installation স্থাপি-ব্যে 
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Cost of living জীবি-যাপি ব্যে 

Cost of production উৎপাদি-ব্যে 

cost price ক্রেমূল্য 

Cost-free ব্যেমুক্ত, নিখিচা, নবিামূয়ল্য 

Costing ব্যে-নিধ বািণ 

Costly ব্যেবহুল/দানম 

Cost-push inflation ব্যেবৃনদ্ধজনিত্ মূল্যস্ফীনত্ 

Co-surety সহ-জানমি 

Council পনিষদ 

Council of directors পনিচালিা পনিষদ 

Council of ministers মনন্ত্রপনিষদ 

Counsellor ককৌুঁসুনল 

Counter delivery কাউন্টাি নবনল 

Counteract প্রনত্য়িাধ কিা, প্রনত্হত্ কিা, 

পাল্টা ব্যবস্থা কিওো 

Counter-attack পাল্টা আক্রমণ 

Counter-claim পাল্টা দানব 

Counterfeit িকল 

Counterfoil প্রনত্পে 
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Countermand প্রত্যাহাি কিা, বানত্ল কিা 

Counterpart অপি পে 

Countersign প্রনত্স্বােি কিা 

Countersignature প্রনত্স্বােি 

Countersigned প্রনত্স্বােনিত্ 

Coup d'état অভুযত্থাি 

Course ককাস ব, েনত্পথ 

Court custody আদালয়ত্ি কহফাজত্ 

Course of action কায়জি ধািা, কায বধািা 

Course of studies পাঠ্যধািা 

Court আদালত্, নবচািালে 

Court fee আদালত্-নফ 

Court of appeal আনপল-আদালত্ 

Court of enquiry ত্দন্ত-আদালত্ 

Court of justice নবচাি-আদালত্ 

Court-fee stamp আদালত্-নফ স্টযাম্প 

Covenant চুনক্তপে, অেীকাি 

Covenanted চুনক্তবদ্ধ 

Cover letter কপ্রিণ-পে, উপস্থাপক পে, 

কমাড়ক-পে 
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Covert কোপি, গুপ্ত 

Credentials পনিচেপে 

Credible নবশ্বাসয়যাগ্য 

Credit ঋণ/ধাি 

Credit কৃনত্ত্ব, স্বীকৃনত্ 

Credit জমা 

Credit agency ঋণপ্রদািকািী সাংস্থা 

Credit balance জমা-কজি, ঋয়ণি নস্থনত্ 

Credit bill ঋণ-নবল 

Credit control ঋণ-নিেন্ত্রণ 

Credit controller ঋণ-নিেন্ত্রক 

Credit note ঋণপে 

Credit purchase ঋয়ণ ক্রে 

Credited জমাকৃত্ 

Creditor পাওিাদাি 

Credit-worthiness ঋণয়যাগ্যত্া, ঋণ-নবশ্বাসয়যাগ্যত্া 

Crime অপিাধ 

Criminal অপিাধী 

Criminal কফৌজদানি 
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Criminal act অপিাধমূলক কম ব 

Criminal action কফৌজদানি ব্যবস্থা 

Criminal assault অপিাধমূলক আক্রমণ 

Criminal breach of trust অপিাধমূলক নবশ্বাসভে 

Criminal case কফৌজদানি মামলা 

Criminal court কফৌজদানি আদালত্ 

Criminal intimidation অপিাধমূলক ভীনত্প্রদশ বি 

Criminal law কফৌজদানি আইি 

Criminal offence কফৌজদানি অপিাধ 

Criminal Procedure 

Code 

কফৌজদানি কায বনবনধ 

Criminal proceedings কফৌজদানি কম বধািা 

Criminal process কফৌজদানি প্রনক্রো 

Criminology অপিাধনবযা, অপিাধনবজ্ঞাি 

Crisis সাংকট 

Criterion নিণ বােক, মাপকাঠি, মািদণ্ড 

Critic সমায়লাচক 

Critical সাংকটপূণ ব, সমায়লাচিামূলক 

Cross-breed সাংকি 

Cross-check ক্রস-নিিীেণ, পুিঃনিিীেণ 

Cross-claim পাল্টাদানব 
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Crossed cheque কিখানঙ্কত্ কচক, ক্রসড কচক 

Cross-examination কজিা 

Cross-examine কজিা কিা 

Cross-reference সূে-যাচাই, প্রসে-নিয়দ বশ, সূে-নিয়দ বশ  

Crossroad সনিেণ, কচৌিাস্তা, সড়ক-সাংয়যােস্থল 

Cross-suit পাল্টা মামলা 

Crossing the floor দলবদল, দয়লি নবপয়ে যাওো 

Cross-verification প্রনত্-প্রনত্পাদি 

Crucial সাংকটপূণ ব, গুরুত্ি, অত্যন্ত গুরুত্বপূণ ব 

Crude অয়শানধত্ 

Culpable কদাষাবহ, দণ্ডিীে, শানস্তয়যাগ্য 

Culprit অপিাধী, কদাষী 

Cultural academy সাাংস্কৃনত্ক অযাকায়ডনম/একায়ডনম 

Cultural institute সাাংস্কৃনত্ক ইিনস্টটিউট 

Culvert কালভাট ব 

Cumulative ক্রমপুনঞ্জত্, পুঞ্জীূমত্ 

Curfew সািয-আইি 

Curfew order সািয-আইি আয়দশ 

Currency মুদ্রা, কিাট 

৬ 
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Currency note কােয়জি কিাট 

Current account চলনত্ নহসাব 

Current affairs চলনত্ নবষোবনল 

Current charge চলনত্ দানেত্ব 

Current demand চলনত্ দানব 

Current file চলনত্ িনথ 

Curriculum পাঠ্যক্রম 

Custodian কহফাজত্কািী 

Custody কহফাজত্ 

Custody warrant কহফাজত্ পয়িাোিা 

Custom প্রথা, আচাি, িীনত্, কিওোজ 

Customary প্রথানসদ্ধ 

Customary law প্রথানসদ্ধ আইি 

Customer গ্রাহক, কক্রত্া 

Customs duty শুল্ক 

Customs intelligence শুল্ক-কোয়েিা 

Customs valuation শুল্ক মূল্যনিধ বািণ 

Cut motion োঁটাই প্রস্তাব 

Cycle চক্র 

Cyclone ঘূনণ বঝড় 

Cipher গুপ্ত সাংয়কত্ 

Cipher code গুপ্ত সাংয়কত্ ককাড 
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D 

Daily স্বদনিক, স্বদনিক পনেকা 

Daily allowance স্বদনিক ভাত্া 

Daily schedule স্বদনিক সূনচ, স্বদনিক কায বক্রম 

Daily wage স্বদনিক মজুনি 

Dairy দুগ্ধ-উৎপাদি 

Dairy farm দুগ্ধ-উৎপাদি খামাি 

Dairy product দুগ্ধজাত্ পণ্য 

Dairy project দুগ্ধ-উৎপাদি প্রকল্প 

Dairyman দুগ্ধ-উৎপাদি কমী 

Dak Bungalow ডাকবাাংয়লা 

Dak Book ডাকবই 

Dam বাঁধ 

Damage েনত্ 

Damage suit েনত্পূিণ মামলা 

Damp স্যাঁত্য়েঁয়ত্, আদ্র ব 

Damp-proof আদ্র বত্ায়িাধক 

Dampen হয়ত্াযম কিা, উৎসাহ ভে কিা 

Danger level নবপদসীমা 
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Danger signal নবপদ-সাংয়কত্ 

Dangerous নবপজ্জিক, নবপদসাংকুল 

Data উপাি 

Date of issue জানিি ত্ানিখ 

Date of maturity পনিপক্বত্াি ত্ানিখ, কমোদপূনত্বি 

ত্ানিখ 

Day labour, day labourer নদিমজুি 

Daylight নদবায়লাক, নদয়িি আয়লা 

Day off ছুটিি নদি 

Deactivate নিনিে কিা 

Dead account অচল নহসাব 

Dead stock অনবনলয়যাগ্য মালামাল 

Deadline সমেসীমা 

Deadlock অচলাবস্থা 

Dealer ব্যবসােী/পনিয়বশক 

Dealing Assistant সাংনিষ্ট সহকািী 

Dean অনুষদপ্রধাি 

Dearness মহাঘ বত্া 

Dearness allowance মহাঘ ব ভাত্া 
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Death certificate মৃতুযি প্রত্যেিপে 

Death penalty মৃতুযদণ্ড 

Death rate মৃতুযহাি 

Death-cum-retirement 

benefit 

মৃতুয ও অবসি সুনবধা 

Debatable ত্কবসায়পে, নবচািসায়পে 

Debate নবত্কব 

Debated নবত্নকবত্ 

Debater ত্ানকবক 

Debenture ঋণপে, নডয়বঞ্চাি 

Debit খিচ 

Debit নবকলি 

Debit & Credit জমা-খিচ, আকলি-নবকলি 

Debit balance খিয়চি কজি 

Debit balance নবকলি-নস্থনত্ 

Debited নবকলিকৃত্ 

Debt ঋণ 

Debt cancellation fund ঋণ বানত্য়লি ত্হনবল 

Debtor ঋণী 
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Debtor কদিাদাি 

Decade  দশক 

Decease মৃতুয, প্রাণনবয়োে, প্রোণ 

Decent যয়থানচত্, কশাভিীে, নশষ্টাচািসম্মত্ 

Decentralisation নবয়কন্দ্রীকিণ 

Decentralisation of 

power 

েমত্াি নবয়কন্দ্রীকিণ 

Decibel কডনসয়বল (শয়ব্দি উচ্চত্াি একক) 

Decide নসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা 

Decipher গুপ্তসাংয়কত্-মুক্ত কিা, অয়থ বাদ্ধাি কিা 

Decision নসদ্ধান্ত 

Decision-making process নসদ্ধান্তগ্রহণ প্রনক্রো 

Decisive চূড়ান্ত নিধ বািক 

Declaration কঘাষণা 

Declaratory decree কঘাষণামূলক নডনক্র 

Declaratory suit জ্ঞাপক মামলা 

Declare কঘাষণা কিা, আনুষ্ঠানিকভায়ব জািায়িা 

Declared goods কঘানষত্ মালামাল 

Declared value কঘানষত্ মূল্য 
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Declination হ্রাস, পত্ি 

Decline প্রত্যাখ্যাি, অস্বীকৃনত্, হ্রাস পাওো 

Decode সাংয়কত্মুক্ত কিা, সাংয়কত্উদ্ধাি কিা 

Decontamination দূষণমুক্তকিণ, দূষণ কমাচি 

Decoration ূমষণ, অলাংকিণ, কশাভাবধ বি 

Decorate সাজায়িা, কশানভত্ কিা, সম্মানিত্ কিা 

Decorum নশষ্টত্া, ঔনচত্য, সুিীনত্ 

Decree নডনক্র 

Decree িাে 

Dedicate উৎসে ব কিা 

Deduction নবয়োে, নসদ্ধান্ত, অবয়িাহ 

Deduction কত্বি 

Deed দনলল 

Deed of Agreement চুনক্তপে 

Deed of consent সম্মনত্পে 

Deed of debt ঋণচুনক্ত 

Deed of gift দািপে/য়হবািামা 

Deed of lease ইজািাপে/পাট্টা 

Deed of mortgage বিকিামা, বিনক দনলল 
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Deed of partition বণ্টিিামা, ভাোভানেি দনলল 

Deed of partnership শনিকািা/অাংশীদানিয়ত্বি দনলল 

Deed of sale কবালা/নবক্রেপে 

Deed writer দনলল-কলখক, মুহুনি 

Deem েণ্য কিা, নবয়বচিা কিা 

Deface নবকৃত্ কিা 

Defaced coin নবকৃত্ মুদ্রা 

Defacement নবকৃত্কিণ 

De facto বাস্তয়ব, কায বত্ 

De facto government কায বত্ সিকাি, বাস্তবত্ সিকাি 

Defalcation ত্হনবল ত্েরুপ, অথ ব আত্মসাৎ 

Defamation মািহানি, অপবাদ 

Defamation suit মািহানি মামলা 

Default (কত্বব্য পালয়ি) ব্যথ ব হওো, 

ব্যনত্ক্রম কিা 

Default ব্যথ বত্া, ব্যনত্ক্রম, কখলাপ 

Defaulted কখলানপ 

Defaulter কখলানপ 

Defect ত্রুটি 
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Defection পেত্যাে 

Defective ত্রুটিপূণ ব 

Defence প্রনত্িো 

Defence purchase প্রনত্িো সামগ্রী ক্রে 

Defence science প্রনত্িো নবজ্ঞাি 

Defend িো কিা, সমথ বি কিা, আত্মিো 

Defendant নববাদী 

Defence support প্রনত্িো সাহায্য/সহােত্া/সমথ বি 

Defensive প্রনত্িোমূলক 

Defer স্থনেত্ কিা, মুলত্নব কিা, নবলনম্বত্ কিা 

Deferred pay স্থনেত্ কবত্ি, নবলনম্বত্ কবত্ি 

Deferred payment নবলনম্বত্ পনিয়শাধ, নবলনম্বত্ অথ ব 

প্রদাি 

Defiance নবরুদ্ধাচিণ, অবাধ্যত্া 

Deficiency অভাব, ত্রুটি 

Deficit ঘাটনত্ 

Deficit budget ঘাটনত্ বায়জট 

Definite সুনিনদ বষ্ট 

Definition সাংজ্ঞা 
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Deflation মূল্যস্ফীনত্ হ্রাস 

Deforestation অিণ্যনবিাশ, বৃেনিধি, বি-উজাড় 

Defunct লুপ্ত 

Defy অমান্য কিা 

Degradation অবিমি, েে পাওো 

Degradation অবিনমত্কিণ 

Degradation অবিনত্, অবেে 

Degrade (পদ বা ময বাদাি) হানি কিা, ময বাদা 

অবিনমত্ কিা 

Degree মাো 

Degree নশোি নডনগ্র 

Degree উপানধ 

Dehydrate পানিশূন্য কিা 

Delay নবলম্ব 

Delay fine নবলম্ব জনিমািা 

Delayed নবলনম্বত্ 

Delegacy প্রনত্নিনধবে ব, প্রনত্নিনধয়ত্বি ব্যবস্থা 

Delegate প্রনত্নিনধ, দানেত্ব অপ বণ 

Delegation প্রনত্নিনধদল 
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Delegation of authority কতৃবত্ব অপ বণ 

Delegation of power েমত্া অপ বণ 

Delete অবয়লাপ/নবয়লাপ কিা, মুয়ে কফলা 

Deletion অবয়লাপি, নবয়লাপি 

Deliberate ইচ্ছাকৃত্ বা উয়িশ্যপ্রয়ণানদত্ 

Delicacy কমিীেত্া, ককামলত্া, স্বাদুত্া 

Delicate স্পশবকাত্ি, সূক্ষ্ম, িাজুক 

Delimitation সীমািা নিধ বািণ 

Delinquency দুষ্কৃনত্, অপকম ব, কম বনবমুখত্া, 

কত্বব্যনবমুখত্া, কত্বয়ব্য অবয়হলা 

Delinquent কত্বব্যনবমুখ 

Deliver প্রসব কিা 

Deliver নবনল কিা, প্রদাি কিা 

Deliver সম্পাদি কিা 

Delivery প্রদাি 

Delivery নবনল 

Delivery সিবিাহ 

Delivery order অপ বণায়দশ, বণ্টিায়দশ, সিবিাহ 

আয়দশ 

Deluge মহাপ্লাবি, জয়লাচ্ছ্বাস 
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Demand চানহদা 

Demand দানব 

Demand Draft ত্লনব ড্রাফট 

Demand Note দানবপে 

Demarcate সীমািা নচনহ্নত্ কিা 

Demarcation সীমািা-নিয়দ বশ 

Demarcation line সীমায়িখা 

Demerit  কদাষ, ত্রুটি 

Demi-official letter উপানুষ্ঠানিক পে 

Demise মৃতুয 

Demission পদত্যাে, পনিত্যাে, অধঃপত্ি 

Demit পদত্যাে কিা, অনধকাি কিা 

Democracy েণত্ন্ত্র 

Democratic  েণত্ানন্ত্রক 

Demolish কভয়ে কফলা, ধ্বাংস কিা 

Demonstration প্রদশ বি 

Demonstration নবয়োভ প্রদশ বি 

Demoralise সাহস/আত্মনবশ্বাস/ময়িাবল কভয়ে 

কদওো/যাওো 
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Demote পদময বাদা লাঘব কিা, 

নিম্নপদস্থ/পদাবিনমত্ কিা 

Demotion পদাবিমি 

Demurrage নবলম্বশুল্ক, নবলম্ব-কখসািত্ 

Denationalisation নবিাষ্ট্রীেকিণ 

Denial অস্বীকাি, প্রত্যাখ্যাি, অস্বীকৃনত্ 

Denomination মুদ্রামাি 

Denomination (of notes) মুদ্রামূল্য 

Denounce জিসময়ে অনভযুক্ত কিা 

Deny অস্বীকৃনত্ জ্ঞাপি কিা, অস্বীকাি/ 

প্রত্যাখ্যাি কিা 

Department অনধদপ্তি 

Departmental 

candidate 

নবভােীে প্রাথী 

Departmental 

examination 

নবভােীে পিীো 

Departmental leave নবভােীে ছুটি 

Departmental 

proceedings 

নবভােীে মামলা 

Departmental 

regulation 

নবভােীে প্রনবধাি 
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Departmental rules নবভােীে নবনধমালা 

Departure প্রস্থাি 

Departure wePz¨wZ/ব্যনত্ক্রম 

Dependence পিনিভ বিত্া, পিমুখায়পনেত্া 

Depicted নচনেত্, বনণ বত্ 

Deponent নলনখত্ সােীদাত্া 

Deportation নিব বাসি 

Deposit জমা 

Deposit জমা কদওো 

Deposition সােয, (েমত্া কথয়ক) অপসািণ 

Depositor আমািত্কািী, জমাকািী 

Depot নডয়পা, ভাণ্ডাি 

Depreciated cost অবনচত্ মূল্য 

Depreciation অবচে 

Depreciation cost অবচে মূল্য 

Depression নিম্নচাপ 

Depression মিা 

Deprive বনঞ্চত্ কিা 

Deputation কপ্রষণ 
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Deputation allowance কপ্রষণভাত্া 

Deputy কডপুটি, উপ 

Derequisition অনধগ্রহণমুক্তকিণ 

Derogate কহে কিা 

Derogatory অবমািিাকি 

Desert পনিত্যাে কিা, কেয়ড় যাওো 

Desert পলােি কিা, কস্বচ্ছাে কম বত্যাে কিা 

Desertion কস্বচ্ছাে কম বত্যাে, পলােি 

Deserving কযাগ্য, উপযুক্ত 

Design অনভসনি 

Design িকশা 

Designate ময়িািীত্ 

Designate ময়িািীত্ কিা 

Designated ময়িািীত্ 

Designation ময়িািেি 

Designation পদনব 

Designer িকশাকাি 

Desirable  বাঞ্ছিীে, কাম্য, কানিত্ 

Desire অনভপ্রাে, ইচ্ছা, কামিা, বাসিা, 

আকািা 



92 

 

 

Desired অনভয়প্রত্ 

Desirous অনভলাষী 

Despatch কপ্রিণ 

Despatch কডসপ্যাচ 

Destination েন্তব্য 

Destitute নিঃস্ব 

Detach নবযুক্ত কিা, নবনচ্ছন্ন কিা 

Detailed head নবস্তানিত্ খাত্ 

Details নবশদ নববিণ 

Detain আটক কিা 

Detainee আটক ব্যনক্ত 

Detect উদ ঘাটি কিা, খ ুঁয়জ কবি কিা 

Detection উদ ঘাটি 

Detective কোয়েিা 

Detention আটকাবস্থা 

Detente  সম্পকব প্রশমি 

Deterioration অবিনত্ 

Determination নিণ বে, নিরূপণ, েণিা 

Determination দৃঢ়সাংকল্প 
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Determined সাংকল্পবদ্ধ 

Detonate নবয়স্ফািণ ঘটায়িা 

Detonation নবয়স্ফািণ 

Detriment েনত্, অনিষ্ট 

Detrimental েনত্কি, অনিষ্টকি 

Devaluation অবমূল্যােি 

Devalue (মুদ্রাি) মূল্যমাি হ্রাস 

Devastate ধ্বাংস কিা, নবধ্বস্ত কিা 

Develop উন্নেি কিা, উন্নত্ কিা 

Developing country উন্নেিশীল কদশ 

Development উন্নেি 

Development budget উন্নেি-বায়জট 

Development project উন্নেি-প্রকল্প 

Deviate ববচ্যুত হওো, ব্যত্যে ঘটায়িা 

Deviation নবচুযনত্ 

Device ককৌশল, কলকব্জা 

Devolution নবয়কন্দ্রীকিণ, েমত্া-হস্তান্তি 

Devotion েভীি অনুিনক্ত 

Dexterity দেত্া, নিপুণত্া 

৭ 
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Dhobi allowance কধালাই ভাত্া 

Diagnosis কিাে-নিণ বে 

Dialect ভাষাি আঞ্চনলক রূপ, উপভাষা, 

আঞ্চনলক ভাষা 

Dialogue সাংলাপ, কয়থাপকথি 

Diarise ডায়েনিভুক্ত কিা 

Diarised ডায়েনিভুক্ত 

Diarrhoea উদিামে 

Diary কিাজিামচা/নদিপনঞ্জ 

Diary Register নচঠিপে নিবিি-বনহ, ডায়েনি 

কিনজস্টাি, ডায়েনি-বনহ 

Dictation শ্রুনত্নলনপ 

Dictator একিােক, স্বস্বিশাসক 

Dictionary অনভধাি 

Diet সাধািণ খায 

Dietary পর্থ্ ও পর্থ্নবনধসাংক্রান্ত 

Dietician পর্থ্নবযানবশািদ 

Difference পাথ বকয 

Difference of opinion মত্পাথ বকয 

Digest সািসাংয়েপ, হজম/পনিপাক কিা, 

আত্মস্থ কিা 
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Digital নডনজটাল 

Dignified সম্মানিত্, ময বাদাবাি 

Dignitary উচ্চপদস্থ ব্যনক্ত, উচ্চময বাদাসম্পন্ন 

ব্যনক্ত 

Dignity ময বাদা 

Digression নবচুযনত্ 

Diligent অধ্যবসােী, পনিশ্রমী 

Dimension মাো, নদক 

Diminish হ্রাস কিা, হ্রাসপ্রাপ্ত হওো 

Dining car খাবাি োনড় 

Diploma নডয়প্লামা (নশোেত্ কযাগ্যত্া) 

Diplomacy কূটিীনত্ 

Diplomat কূটিীনত্ক 

Diplomatic কূটনিনত্ক 

Diplomatic Corps কূটনিনত্ক ককাি 

Diplomatic immunity কূটনিনত্ক নবমুনক্ত/সুিো 

Diplomatic Mission কূটনিনত্ক নমশি 

Diplomatist কূটিীনত্নবদ 

Direct নিয়দ বশ কদওো 
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Direct সিাসনি 

Direct evidence প্রত্যে সােয 

Direct recruitment সিাসনি নিয়োে 

Direct taxation প্রত্যে কিায়িাপ 

Direction  নিয়দ বশ, েনত্পথ, নদক 

Direction পনিচালিা 

Directive নিয়দ বশ 

Directory নিয়দ বনশকা 

Disability প্রনত্বনিত্া 

Disability অেমত্া, অসামর্থ্ব, অপািেত্া 

Disability allowance অসামর্থ্ব ভাত্া 

Disability leave অসামর্থ্ব ছুটি 

Disabled প্রনত্বিী 

Disadvantage অসুনবধা 

Disadvantaged সুনবধাবনঞ্চত্ 

Disagreement মত্ানিকয, অমত্ 

Disallow অগ্রাহয কিা 

Disappointed আশাহত্, হত্াশ 

Disappointment আশাভে, হত্াশা 
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Disapproval অিনুয়মাদি 

Disapprove অিনুয়মাদি কিা 

Disaster নবপয বে, দুয়য বাে 

Disburse (অথ ব) প্রদাি কিা, (অথ ব) োড় কিা  

Disbursement (অথ ব) োড়কিণ, (অথ ব) প্রদাি 

Discharge অব্যাহনত্ কদওো 

Discharge (from a 

charge) 

খালাস, অব্যাহনত্ 

Discharge of duties কত্বব্য সম্পাদি, দানেত্ব পালি 

Disciplinary action শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা 

Disciplinary measure শৃঙ্খলামূলক পদয়েপ 

Disciplinary 

proceedings 

শৃঙ্খলামূলক কায বক্রম 

Discipline শৃঙ্খলা 

Disclose প্রকাশ কিা, জািায়িা 

Discount বাটা, োড় 

Discourage নিরুৎসানহত্ কিা, নিরুযম কিা 

Discredit সুিামহানি, অসম্মাি 

Discreet সত্কব, ককৌশলী, নবচেণ, সূক্ষ্ম 

Discrepancy েিনমল 
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Discretion নবচেণত্া, সুনবয়বচিা, সত্কবত্া 

Discretionary power কস্বচ্ছাধীি েমত্া 

Discrimination স্ববষম্য 

Discriminatory স্ববষম্যমূলক 

Discursive অসাংলগ্ন, অপ্রাসনেক, অবান্তি 

Discussion আয়লাচিা 

Disembarkation অবত্িণ 

Disenfranchisement কভাটানধকাি হিণ 

Disgrace সম্মািহানি, অসম্মাি 

Disgruntled অসন্তুষ্ট, হত্াশ 

Disguise েদ্ময়বশ 

Disharmonious অসাংেনত্পূণ ব 

Disharmony অসামঞ্জস্য, অনমল 

Dishearten হত্াশ কিা, নিরুৎসানহত্ কিা 

Dishonest অসৎ, অসাধু 

Dishonesty অসাধুত্া, অসত্ত্া 

Dishonour অগ্রাহয কিা, প্রত্যাখ্যাি কিা, 

অসম্মাি কিা 

Dishonoured bill প্রত্যাখ্যাত্ নবল 
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Dishonoured cheque প্রত্যাখ্যাত্ কচক 

Disincentive নিরুৎসাহকি 

Disinclination অনিচ্ছা, নিসৃ্পহত্া 

Disinvestment পু ুঁনজ প্রত্যাহাি 

Dislocation নবভ্রাট, নবচুযনত্, স্থািচুযনত্ 

Dismiss বিখাস্ত কিা, চাকনিচুযত্ কিা 

Dismissal বিখাস্তকিণ 

Disobedience অবাধ্যত্া 

Disobey অমান্য কিা 

Disorder নবশৃঙ্খলা 

Disparity স্ববষম্য, অসমত্া 

Dispatch কপ্রিণ 

Dispatch নডসপ্যাচ 

Dispatcher কপ্রিক 

Dispensable পনিহায ব, পনিহািয়যাগ্য 

Dispensary ঔষধালে 

Disperse েেভে হওো/কিা 

Display প্রদশ বি কিা 

Displeasure অসয়ন্তাষ 
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Disposal (of property) (সম্পদ) হস্তান্তি 

Disposal (of business) (কায ব) নিষ্পনি 

Dispose নিষ্পনি কিা 

Disposed of নিষ্পন্ন/নিষ্পত্তীকৃত্ 

Disprove ভুল/নমর্থ্া প্রমাণ কিা  

Dispute নববাদ 

Disputed issue নববায়দি নবষে/প্রসে/প্রশ্ন 

Disputed issue ত্নকবত্/মত্য়ভয়দি প্রশ্ন/প্রসে/নবষে 

Disputed property নববাদাধীি/নবয়িাধপূণ ব সম্পনি 

Disputing parties নববাদমাি পেসমূহ 

Disqualification অয়যাগ্যত্া 

Disqualified অয়যাগ্য 

Disseminate প্রচাি কিা 

Dissent অসম্মনত্, নভন্নমত্ 

Dissertation েয়বষণামূলক িচিা, অনভসিভব 

Dissident নভন্নমত্াবলম্বী 

Dissolve ভানেো কদওো, েলায়িা, নময়শ যাওো 

Distillery মদ স্বত্নিি কািখািা, ভাটিখািা, 

কচালাইখািা 
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Distinction স্বাত্ন্ত্রয, নবনশষ্টত্া, সম্মাি 

Distinctive স্বাত্ন্ত্রযসূচক 

Distinguished নবনশষ্ট, সম্মানিত্ 

Distortion নবকৃনত্ 

Distress warrant কক্রানক পয়িাোিা 

Distressed দুঃস্থ 

Distribute নবত্িণ কিা, বণ্টি কিা 

Distribution নবত্িণ, বণ্টি 

Distributor পনিয়বশক 

District কজলা 

District Board কজলা-কবাড ব 

District-wise quota কজলা-ওোনি ককাটা 

Ditto ঐ 

Diverse িািািকম, নবনভন্ন 

Dividend লভযাাংশ 

Division নবভাে 

Division নবভাজি 

Division Bench নডনভশি-কবঞ্চ 

Dock worker ডক-শ্রনমক 
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Docket ডয়কট, (নচঠিপে) ত্ানলকাভুক্ত কিা 

Doctrine মত্বাদ, আদশ ব 

Document দনলল, প্রমাণ 

Documentary দানলনলক 

Documentary film প্রামাণ্য নচে 

Domain এলাকা, কেে, কডায়মইি 

Domestic market অভযন্তিীণ বাজাি 

Domicile স্থােী নিবাস 

Domiciliary স্থােী নিবাস সম্পনকবত্ 

Dominate কতৃবত্ব কিা, আনধপত্য কিা, 

প্রাধান্য খাটায়িা 

Donor দাত্া 

Dormitory গুচ্ছ-শয্যালে, ডনম বটনি, কহায়স্টল 

Down payment ক্রেমূয়ল্যি প্রাথনমক 

পনিয়শাধয়যাগ্য অাংশ, ডাউিয়পয়মন্ট  

Downtown শহয়িি নিম্ন-এলাকা 

Dowry কযৌতুক 

Draft খসড়া 

Draft letter খসড়া পে 

Draft plan খসড়া পনিকল্পিা 
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Drafting খসড়া প্রণেি, খসড়াকিণ 

Drainage অপচে 

Drainage নিষ্কাশি 

Drawback ত্রুটি 

Drawing and 

Disbursing Officer  

আেি ও ব্যেি কম বকত্বা 

Drive উযম 

Drive and initiative উযম ও উয়যাে 

Drought খিা, অিাবৃনষ্ট 

Dual appointment স্বদ্ব্ত্ নিয়োে 

Due প্রয়দে, কদে 

Due বানক, বয়কো 

Due date নিধ বানিত্ ত্ানিখ 

Due(s) প্রয়দে, কদে 

Duly যথাযথভায়ব 

Duplicate প্রনত্নলনপ, অনবকল িকল 

Duplicate copy প্রনত্নলনপ, অনবকল িকল  

Duplication প্রনত্নলনপকিণ, িকল 

Duplicity কপটত্া, শঠত্া 
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Durability স্থানেত্ব 

Duration নস্থনত্কাল, কমোদ 

Duration স্থানেত্বকাল 

During ব্যাপী, যাবৎ 

Duteous কত্বব্যনিষ্ঠ 

Dutiable শুল্কােিয়যাগ্য, শুল্কয়যাগ্য  

Dutiful কত্বব্যনিষ্ঠ, কত্বব্যপিােণ 

Duty কত্বব্য 

Duty শুল্ক 

Duty officer দানেত্বিত্ কম বকত্বা 

Dynamic প্রাণবন্ত, কম বশনক্তপূণ ব  
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E 

Early প্রািয়ে 

Earmark প্রািনেক সাংখ্যা/নবষে 

Earmarked নিনদ বষ্টকৃত্, নিধ বানিত্ 

Earned income অনজবত্ আে 

Earned leave অনজবত্ ছুটি 

Earnest money দিজামািত্, দাদি, বােিা 

Earnings উপাজবি 

Earthquake ূমনমকম্প 

E-commerce ই-বানণজয 

Economic অথ বনিনত্ক 

Economic activities অথ বনিনত্ক কম বকাÐ 

Economic appraisal 

committee 

অথ বনিনত্ক মূল্যােি কনমটি 

Economic blockade অথ বনিনত্ক অবয়িাধ 

Economic depression অথ বনিনত্ক মিা 

Economic 

development 

অথ বনিনত্ক উন্নেি 

Economic growth অথ বনিনত্ক প্রবৃনদ্ধ 
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Economic stagnation অথ বনিনত্ক স্থনবিত্া 

Economic transaction অথ বনিনত্ক কলিয়দি 

Economical নমত্ব্যেী 

Economy অথ বিীনত্ 

Economy অথ বব্যবস্থা 

Economy নমত্ব্যনেত্া 

Edited সম্পানদত্ 

Editing সম্পাদিা 

Edition সাংস্কিণ 

Education নশো 

Educational adviser নশো-উপয়দষ্টা 

Educational 

qualification 

নশোেত্ কযাগ্যত্া 

Effect ফলাফল, পনিণনত্, প্রভাব 

Effective কায বকিী, ফলপ্রসূ 

Effectiveness কায বকানিত্া 

Efficiency দেত্া 

Efficiency bar দেত্া সীমা 

Eid advance ঈদ-অনগ্রম 
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Eject বনহষ্কাি কিা, নিে বত্ হওো 

Ejection নিে বমি, বনহষ্কাি 

Elaborate নবস্তানিত্ 

Elastic নস্থনত্স্থাপক 

Elected নিব বানচত্ 

Election নিব বাচি 

Election agent নিব বাচি প্রনত্নিনধ/এয়জন্ট 

Election Commission নিব বাচি কনমশি 

Electric installation স্ববদুযনত্ক স্থাপিা 

Electricity নবদুযৎ, ত্নড়ৎ, নবদুযৎ প্রবাহ 

Election Tribunal নিব বাচি-ট্রাইব্যযিাল 

Electrocute নবদুযৎস্পৃষ্ট কিা, ত্নড়ত্াহত্ কিা 

Elementary প্রাথনমক/প্রািনেক 

Elevated highway উড়াল সড়ক 

Eligibility কযাগ্যত্া 

Eligible কযাগ্য 

Eliminate নিনিহ্ন/নিমূ বল কিা, মুয়ে কফলা 

Elimination নিনিহ্ন, নিমূ বল 

Elucidate ব্যাখ্যা/পনিস্ফূট কিা, নবচাি-

নবয়িষণ কিা 
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E-mail ই-কমইল 

Emancipation মুনক্ত 

Embankment বাঁধ 

Embarrassing নবিত্কি 

Embargo অবয়িাধ, নিয়ষধাজ্ঞা, নিয়ষধ 

Embarkation আয়িাহণ 

Embassy দূত্াবাস 

Embezzlement ত্হনবল ত্েরুপ, অথ ব আত্মসাৎ 

Emblem প্রত্ীক 

Emergency জরুনি 

Emergency জরুনি অবস্থা 

Emergency measure জরুনি কায বব্যবস্থা/পদয়েপ 

Emergency provision জরুনি নবধাি, জরুনি সাংস্থাি 

Emergency situation জরুনি পনিনস্থনত্ 

Emergency ward জরুনি ওোড ব 

Emigrant কদশান্তিী 

Emigrate কদশত্যাে কিা 

Emigration বনহে বমি 

Emigration welfare বনহে বমি কল্যাণ 
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Emoluments কবত্িানদ, চাকনিি আে 

Emphasis গুরুত্ব প্রদাি, কজাি প্রদাি 

Emphasise কজাি কদওো, গুরুত্ব কদওো 

Empirical প্রায়োনেক 

Employ নিয়োে কিা 

Employee কম বচািী 

Employer নিয়োেকািী, নিয়োে-কত্বা 

Employment নিয়োে 

Employment চাকনি 

Employment bureau কম বসাংস্থাি ব্যযয়িা 

Employment policy কম বসাংস্থাি িীনত্ 

Empower েমত্া প্রদাি কিা, েমত্ােি 

কিা, েমত্াপন্ন কিা 

Empowered েমত্ােিকৃত্, েমত্াপন্ন 

Enable সেম কিা, েমত্া প্রদাি কিা 

Enact আইি প্রণেি কিা 

Enactment আইি প্রণেি 

En-bloc একয়যায়ে, একসয়ে 

Encadre কযাডািভুক্ত কিা 

৮ 
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Encashing of cheque কচক ভাোয়িা 

Enclave নেটমহল 

Enclose অন্তভু বক্ত কিা 

Enclosed অন্তভু বক্ত/য়ঘিা/আবদ্ধ 

Enclosure কঘি, কবষ্টিী 

Encounter কমাকায়বলা কিা 

Encounter কমাকায়বলা 

Encourage উৎসানহত্ কিা, উৎসাহ কদওো 

Encroachment সীমালঙ্ঘি, অনবধ দখল/অজবি 

Encyclopaedia নবশ্বয়কাষ, জ্ঞািয়কাষ 

Endangered নবপদগ্রস্ত, নবপন্ন 

Endeavour প্রয়চষ্টা, উযম 

Endorse পৃষ্ঠাঙ্কি কিা 

Endorse সমথ বি/সত্যােি কিা 

Endorsed পৃষ্ঠানঙ্কত্/সত্যানেত্/সমনথ বত্ 

Endorsement পৃষ্ঠাঙ্কি/সত্যােি/সমথ বি 

Endorsement (on 

cheque) 

সমথ বিসূচক নলখি (য়চয়কি 

উপি) 

Endorsement (of copy) অনুনলনপি সমথ বি/সত্যােি 
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Endorsement of cheque কচয়কি সমথ বি/সত্যােি 

Endorser পৃষ্ঠাঙ্কিকািী, সমথ বিকািী, 

সত্যােিকািী 

Endowment বৃনি, ভাত্া, অথ ব সাংস্থাি 

Endowment policy জীবিনবমা পনলনস 

Enemy property শত্রু সম্পনি 

Enforce বলবৎ কিা 

Enforcement বলবৎকিণ 

Enfranchise কভাটানধকাি কদওো 

Enfranchisement কভাটানধকাি প্রদাি 

Engineering প্রয়কৌশল 

Engineering service প্রয়কৌশল সানভ বস/য়সবা 

Engrave কখাদাই কিা, উৎকীণ ব কিা 

Enhance বাড়ায়িা, বৃনদ্ধ কিা 

Enhanced বনধ বত্ 

Enhancement বৃনদ্ধ 

Enlarge বনধ বত্ কিা, বড় কিা 

Enlargement প্রসািণ, স্ফীনত্, আেত্ি বৃনদ্ধ 

Enlist ত্ানলকাভুক্ত কিা 
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Enlistment ত্ানলকাভুনক্ত/ত্ানলকাকিণ 

Enquiry অনুসিাি 

Enquiry ত্দন্ত 

Enquiry Commission ত্দন্ত-কনমশি 

Enquiry office অনুসিাি দপ্তি 

Enquiry procedure ত্দন্ত-পদ্ধনত্ 

Enrichment মাি-উন্নেি, সমৃদ্ধ কিা 

Enrolled ত্ানলকাভুক্ত, ভনত্ব 

Enrolment ভনত্ব, ত্ানলকাভুনক্ত 

En route  পয়থ 

Entangle জনড়য়ে পড়া, জড়ায়িা 

Entente আঁত্াত্, বন্ধুত্বপূণ ব সময়ঝাত্া 

Entertainment নবয়িাদি 

Entertainment 

allowance 

আপ্যােি-ভাত্া 

Entertainment tax প্রয়মাদ-কি 

Enthusiasm প্রবল আগ্রহ, প্রবল উৎসাহ 

Enthusiastic উৎসাহী, উচ্ছ্বনসত্ 

Entitle প্রানধকাি কদওো, প্রানধকািপ্রাপ্ত 

কিা 
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Entitled প্রানধকাি থাকা 

Entitlement প্রাপ্যত্া 

Entitlement প্রানধকাি 

Entity সিা 

Entrepreneur উয়যাক্তা 

Entry ভুনক্ত 

Entry প্রয়বশ 

Entry fee ভুনক্ত/প্রয়বশনফ 

Entry fee প্রয়বশ-মূল্য 

Entry point প্রয়বশ-স্থল 

Entry point প্রয়বশ পয বাে/নবন্দু/পথ 

Enumerate েণিা কিা 

Envelope খাম, আচ্ছাদি 

Envelope আচ্ছানদত্ কিা 

Environment পনিয়বশ, পনিপাশ্বব 

Environmental পানিপানশ্ববক 

Envoy দূত্ 

Epicentre ূম-কম্পি নবন্দু 

Epidemic মহামানি 
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Equal status  সমময বাদা 

Equal rights সমঅনধকাি 

Equality সময়যাগ্যত্া 

Equality সমত্া 

Equator নবষুবয়িখা, নিিেয়িখা 

Equilibrium ভািসাম্য 

Equipment সিঞ্জাম 

Equitable ন্যাোনুে, ন্যায্য 

Equitable distribution ন্যােসাংেত্ বণ্টি 

Equity ন্যােপিােণত্া, ন্যায্যত্া, 

নবনিয়োে অাংশীদানি 

Equivalent সমাথ বক, সমতুল্য 

Equivocal দ্ব্যথ বয়বাধক, দ্ব্যথ বক 

Era যুে 

Eradication মূয়লাৎপাটি 

Erase মুনেো কফলা, নিনিহ্ন কিা 

Eraser ইয়িজাি (য়মাোি িাবাি) 

Erasures ঘষামাজা 

Erratic judgement কখোনল নবচাি/নবয়বচিা 
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Erratum শুনদ্ধপে 

Error ভুল, ভ্রানন্ত, ত্রুটি 

Error of omission বাদ পড়াি ভুল 

Escape পালায়িা, পলােি কিা 

Escort পনিিেক, প্রনত্িো সহচি, 

এসকট ব 

Espionage গুপ্তচিবৃনি 

Essential  আবনশ্যক, অত্যাবশ্যকীে 

Essential service অত্যাবশ্যকীে চাকনি 

Essential work অপনিহায ব কাজ, অত্যাবশ্যকীে 

কাজ 

Establishment  সাংস্থাপি 

Establishment charges সাংস্থাপি ব্যে 

Establishment cost সাংস্থাপি ব্যে 

Establishment Manual এস্টানব্ল্শয়মন্ট ম্যানুয়েল 

Estate এয়স্টট 

Estate ূমসম্পনি 

Esteem অত্যন্ত শ্রদ্ধা কিা, উচ্চধািণা 

কপাষণ কিা 

Esteem অত্যন্ত শ্রদ্ধা, উচ্চধািণা 
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Estimate প্রােলি, আনুমানিক নহসাব 

Estimate committee প্রােলি কনমটি 

Estimated প্রােনলত্ 

Estimated value প্রােনলত্ মূল্য 

Estimating method প্রােলি পদ্ধনত্ 

Estimation প্রােলি 

Ethics িীনত্নবযা 

Ethnic sect নৃ-কোষ্ঠী 

Etiquette নশষ্টাচাি, আদব-কােদা 

Evacuate অপসািণ কিা, খানল কিা 

Evacuee উদ্ব্াস্তু, স্থািান্তনিত্ ব্যনক্ত 

Evaluation মূল্যােি 

Evade এড়ায়িা 

Evasion ককৌশয়ল পনিহাি, এনড়য়ে যাওো 

Evict উয়চ্ছদ কিা 

Eviction উয়চ্ছদ 

Evidence সােয, প্রমাণ 

Evil design দুিনভসনি 

Ex post facto ঘটিা-উিি 
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Exact ঠিকঠিক, হুবহু 

Exaggerated অনত্িনঞ্জত্ 

Examine পিীো কিা 

Example দৃষ্টান্ত 

Example উদাহিণ 

Ex-cadre কযাডাি-বনহূম বত্ 

Excavation খিি 

Exceeding মাোনত্নিক্ত 

Excellence উৎকষ ব 

Exception ব্যনত্ক্রম 

Exceptional case ব্যনত্ক্রমী কেে 

Excess বাড়নত্ 

Excess বাড়াবানড় 

Excess benefit মাোনত্নিক্ত সুনবধা 

Excess grants অনত্নিক্ত ম্জুরনি 

Excessive মাোনত্নিক্ত 

Excessive punishment মাোনত্নিক্ত শানস্ত 

Exchange এক্সয়চঞ্জ 

Exchange নবনিমে 



118 

 

 

Exchange rate নবনিমে-হাি 

Exchangeable নবনিমেয়যাগ্য 

Exchequer ককাষাোি 

Excise আবোনি 

Excise duty আবোনি শুল্ক 

Exclude বাদ কদওো 

Excluded বনহূম বত্, বনজবত্ 

Exclusion বজবি, বাদ 

Exclusive নবনশষ্ট, অিন্য 

Exclusive interview একান্ত সাোৎকাি 

Exclusiveness নবয়শষত্ব, স্বাত্ন্ত্রয 

Execute সম্পাদি কিা 

Execute (মৃতুযদণ্ড) কায বকি কিা 

Executive নিব বাহী, কায বনিব বাহী 

Executive authority নিব বাহী কতৃবপে, নিব বাহী কতৃবত্ব 

Executive body কায বনিব বাহী সাংস্থা 

Executive committee কায বনিব বাহী কনমটি 

Executive council কায বনিব বাহী পনিষদ 

Executive function নিব বাহী কায ব 
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Executive officer নিব বাহী কম বকত্বা 

Executive order নিব বাহী আয়দশ 

Executive power নিব বাহী েমত্া 

Executive secretary নিব বাহী সনচব 

Executor নিব বাহক, কায বসম্পাদিকািী 

Exemplary punishment দৃষ্টান্তমূলক শানস্ত 

Exempt কিহাই কদওো 

Exemption মওকুফ 

Exemption অব্যাহনত্ 

Exercise প্রয়োে কিা 

Exercise অনুশীলি 

Exhaust নিঃয়শষ কিা 

Exhaustive সমগ্র, সম্পূণ ব, পুঙ্খানুপুঙ্খ 

Exhibit প্রদশ বি কিা 

Exhibit প্রদশ বি সামগ্রী 

Exhibit প্রামানণক দনলল 

Exhibit একনজনবট 

Exhibition প্রদশ বিী 

Existing প্রচনলত্ 
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Existing নবযমাি 

Ex-officio পদানধকািবয়ল 

Exotic নবয়দনশ, অদ্ভুত্, চমকপ্রদ 

Ex parte একত্িফা 

Expatriate প্রবাসী (ব্যনক্ত) 

Expatriation 

allowance 

নবয়দশ-ভাত্া 

Expedience উপযুক্তত্া 

Expedient উপয়যানেত্াপূণ ব 

Expedient সমীচীি 

Expedite ত্বিানিত্ কিা 

Expelled নবত্ানড়ত্ কিা 

Expenditure ব্যে 

Experienced অনভজ্ঞ 

Experimental  পিীোমূলক 

Experimental project পিীোধীি প্রকল্প 

Expert নবশািদ, নবয়শষজ্ঞ 

Expertise নবয়শষজ্ঞত্া, দেত্া 

Expire কমোয়দািীণ ব/অবসাি/নিঃয়শনষত্ 

হওো, মািা যাওো 
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Expired কমোয়দািীণ ব, মৃত্ 

Exploit কশাষণ কিা 

Exploit চমকপ্রদ অজবি 

Exploitation কশাষণ 

Explanation স্বকনফেত্ 

Explicit সুস্পষ্ট 

Exploration অনভযাি, আনবষ্কাি, উদ ঘাটি, 

অনুসিাি 

Explosion নবয়স্ফািণ 

Export িপ্তানি 

Export duty িপ্তানি শুল্ক 

Export promotion িপ্তানি উন্নেি 

Export Promotion 

Bureau 

িপ্তানি উন্নেি ব্যযয়িা 

Export trading িপ্তানি বানণজয 

Exportable িপ্তানিয়যাগ্য 

Exporter িপ্তানিকািক 

Exposure প্রকানশত্কিণ, অিাবৃত্কিণ 

Exposure প্রকাশ, সাংস্পশ ব 
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Express দ্রুত্োমী 

Express প্রকাশ কিা 

Express delivery দ্রুত্নবনল 

Express letter জরুনি পে 

Express telegram জরুনি/দ্রুত্ ত্ািবাত্বা 

Express train দ্রুত্োমী কট্রি 

Expression প্রকাশ, বনহঃপ্রকাশ 

Expunge প্রত্যাহাি কিা, মুয়ে কফলা 

Extend বাড়ায়িা, প্রসানিত্ কিা 

Extension বৃনদ্ধ, বধ বি, কমোদবৃনদ্ধ 

Extension সম্প্রসািণ 

Extension Officer সম্প্রসািণ কম বকত্বা 

Extent আকাি, সীমা, নবস্তাি 

Extent of application প্রয়োয়েি পনিনধ, প্রয়োে-পনিনধ 

External স্ববয়দনশক, পিিাষ্ট্র 

External affairs স্ববয়দনশক নবষোনদ 

External debt স্ববয়দনশক ঋণ 

External intervention স্ববয়দনশক হস্তয়েপ 

External publicity বনহঃপ্রচাি 
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External trade বনহব বানণজয, স্ববয়দনশক বানণজয 

Extinct নবলুপ্ত 

Extinction নবয়লাপ, নবলুনপ্ত 

Extortion চাঁদাবানজ 

Extract উদ্ধৃত্াাংশ 

Extrajudicial নবচাি-বনহূম বত্ 

Extraordinary অসাধািণ 

Extraordinary অসামান্য 

Extraordinary নবয়শষ 

Extraordinary budget নবয়শষ/অসাধািণ বায়জট 

Extraordinary leave অসাধািণ ছুটি 

Extravagance অনমত্ব্যনেত্া, অসাংযম 

Extreme চিম 

Extrovert বনহমু বখী 

Eye evidence প্রত্যে সােয, চাক্ষুষ সােয 

Eyewash কধাঁকা, কলাক-কদখায়িা 

Eyewitness প্রত্যেদশী 
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F 

Fabricated বায়িাোট 

Fabricated মিেড়া 

Fabrication বায়িাোট/মিেড়া কানহনি 

Face Value অনভনহত্ মূল্য 

Face Value কঘানষত্ মূল্য 

Facilitate সহােত্া কিা 

Facsimile অনবকল প্রনত্রূপ, ফযানক্সনমনল 

Fact প্রকৃত্ ঘটিা, ত্র্থ্ 

Fact-finding 

Committee 

ত্র্থ্ানুসিাি কনমটি 

Factories  কলকািখািা 

Factory কািখািা 

Facts in issue আয়লাচয নবষয়েি ত্র্থ্ 

Factual mistake ত্র্থ্েত্ ভুল 

Faculty অনুষদ, নবয়শষ দেত্া 

Fair and equitable স্বচ্ছ ও ন্যায্য 

Fair copy পনিচ্ছন্ন কনপ 

Fair deal ন্যায্য-চুনক্ত 
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Fair ledger পাকা খনত্োি 

Fair price ন্যায্য-মূল্য 

Fair wage ন্যায্য/উপযুক্ত মজুনি 

Fallow land পনত্ত্ জনম 

False presentation নমর্থ্া উপস্থাপি 

Falsify নমর্থ্া প্রনত্পন্ন কিা 

Family pension পানিবানিক কপিশি 

Family planning পনিবাি পনিকল্পিা 

Fare ভাড়া 

Farm খামাি 

Father of the Nation জানত্ি নপত্া 

Fault কদাষ, ত্রুটি, অপিাধ 

Favour অনুগ্রহ, আনুকূল্য 

Favourable balance 

of trade 

অনুকূল বনহব বানণজয 

Favourable market অনুকূল বাজাি 

Favouritism স্বজিপ্রীনত্ 

Feasibility report সোব্যত্া-প্রনত্য়বদি 

Feature স্ববনশষ্টয, নবয়শষ নদক 

৯ 
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Fee নফ 

Feeder post কজাোি পদ 

Fellowship কফয়লানশপ 

Ferry কখো/য়ফনি 

Ferry-boat কখোত্নি 

Ferry-ghat কখোঘাট 

Festival allowance উৎসব-ভাত্া 

Festival bonus উৎসব-কবািাস 

Fibre optic cable ফাইবাি অপটিক ত্াি 

Fictitious অলীক, অবাস্তব, কাল্পনিক 

Fidelity bond নবশ্বস্তত্াি মুচয়লকা 

Field মাঠ 

Field কেে 

Field appointment মাঠ পয বায়ে নিয়োে 

Field channel মাঠ-প্রণানল 

Field officer মাঠ-কম বকত্বা 

Field worker মাঠকমী 

File িনথ 

File িনথভুক্ত কিা 
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File রুজু কিা 

File board িনথ-কবাড ব 

File cover িনথ-কভাি, িনথ-প্রচ্ছদ 

File keeper িনথিেক 

File Movement 

Register 

িনথ-চলাচল কিনজস্টাি 

File Register িনথ নিবিি-বনহ 

Final চূড়ান্ত 

Final disposal চূড়ান্ত নিষ্পনি 

Final judgment চূড়ান্ত িাে 

Final notice চূড়ান্ত নবজ্ঞনপ্ত 

Final report চূড়ান্ত প্রনত্য়বদি/নিয়পাট ব 

Finally accepted চূড়ান্তভায়ব গৃহীত্ 

Finance অথ ব 

Finance Act অথ ব-আইি 

Financial অথ বসম্পনকবত্, আনথ বক 

Financial Adviser অথ ব-উপয়দষ্টা 

Financial benefit আনথ বক সুনবধা 

Finance Bill অথ ব-নবল 
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Financial control আনথ বক নিেন্ত্রণ 

Financial involvement আনথ বক সাংনিষ্টত্া 

Financial Management আনথ বক ব্যবস্থাপিা 

Financial policy আনথ বক িীনত্ 

Financial power আনথ বক েমত্া 

Financial rules অথ ব-নবনধ, আনথ বক নবনধমালা 

Financial statement আনথ বক নববিণ 

Financial year অথ ব-বৎসি 

Financing agency অথ বসাংস্থািকািী/অয়থ বি 

কজাোিদাত্া প্রনত্ষ্ঠাি 

Findings (ত্দয়ন্ত) প্রাপ্ত ত্র্থ্ 

Fine জনিমািা 

Fingerprint expert অঙ্গুনলোপ নবশািদ 

Fingerprint আঙুয়লি োপ, অঙ্গুনলোপ 

Finished goods স্বত্নি পণ্য/মাল 

Fire Service দমকলবানহিী 

Fire Station দমকল ককন্দ্র/য়স্টশি 

Fire-brigade দমকলবানহিী 

Fire-extinguisher অনগ্ননিব বাপক 
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Firm ব্যাবসা-প্রনত্ষ্ঠাি 

First Aid প্রাথনমক নচনকৎসা 

First Information 

Report (FIR) 

এজাহাি 

Firsthand 

information 

সিাসনি/প্রত্যে ত্র্থ্ 

Fiscal policy নফসকাল পনলনস, িাজস্বিীনত্ 

Fiscal year অথ ব-বৎসি 

Fishery মৎস্য-চাষ 

Fit উপযুু্ক্ত, কযাগ্য 

Fix নিধ বািণ কিা 

Fixation (of pay) (য়বত্ি) নিধ বািণ 

Fixed deposit কমোনদ জমা 

Fixed income নিনদ বষ্ট আে 

Fixed pay বাঁধা কবত্ি 

Fixtures and fittings সাজ-সিঞ্জাম 

Fleet কিৌ-বহি, বহি 

Flexibility িমিীেত্া 

Flight উড্ডেি, উড়াল 

Floating bridge ভাসমাি কসতু 
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Floating capital প্রাথনমক মূলধি 

Floating debt চানহবামাে পনিয়শাধিীে ঋণ 

Floating staff ভাসমাি কমী 

Fluctuation উঠািামা/হ্রাসবৃনদ্ধ 

Flying Club উড্ডেি িাব 

Flyover উড়াল কসতু 

Foolscap size ফুলস্কযাপ আকাি 

Footprint পায়েি োপ 

Force of law আইয়িি বল 

Forecast পূব বাভাস 

Foreclosure বিনক সম্পনিি দখল গ্রহণ 

Foregoing পূব ববত্ী 

Foreign Affairs পিিাষ্ট্র নবষোনদ 

Foreign aid স্ববয়দনশক সাহায্য 

Foreign aided project স্ববয়দনশক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প 

Foreign currency স্ববয়দনশক মুদ্রা 

Foreign employment স্ববয়দনশক নিয়োে 

Foreign exchange স্ববয়দনশক মুদ্রা 

Foreign exchange 

reserve 

স্ববয়দনশক মুদ্রা মজুদ 
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Foreign mission স্ববয়দনশক নমশি, নবয়দনশ দূত্াবাস 

Foreign policy পিিাষ্ট্র িীনত্ 

Foreign service পিিাষ্ট্র নবষেক সানভ বস 

Foreign title নবয়দনশ কখত্াব 

Foreign trade স্ববয়দনশক বানণজয 

Forestation বিােি 

Foreword মুখবি 

Forfeit বায়জোপ্ত কিা, অনধকাি কখাোয়িা 

Forfeiture  বায়জোপ্ত হওো, অনধকািহানি 

Forged জাল 

Forgery জানলোনত্ 

Form ফিম 

Form আকৃনত্ 

Form প্রকাি 

Form of capital মূলধয়িি প্রকাি 

Formal আনুষ্ঠানিক 

Formal approval আনুষ্ঠানিক অনুয়মাদি 

Formal order আনুষ্ঠানিক আয়দশ 
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Format ফিমা 

Formation েঠি, নবন্যাস 

Former প্রাক্তি, সায়বক 

Forthwith ত্াৎেনণকভায়ব 

Fortnight পেকাল 

Fortnightly পানেক 

Fortuitous আকনিক, স্বদনবক 

Forum কফািাম, মঞ্চ 

Forward diary অনগ্রম নদিপনঞ্জ 

Forward purchase অনগ্রম ক্রে 

Forward sale আোম নবক্রে 

Forwarded কপ্রনিত্, অগ্রােিকৃত্ 

Forwarding letter কপ্রিণ-পে 

Foundation ফাউয়ণ্ডশি, নভনি 

Foundation stone নভনিপ্রস্তি 

Franchise কভাটানধকাি, সানব বক িােনিক 

অনধকাি 

Fraudulent প্রত্ািণামূলক 

Free access অবাধ প্রয়বশানধকাি 
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Free competition অবাধ প্রনত্য়যানেত্া 

Free entry অবাধ প্রয়বশ 

Free port শুল্কমুক্ত বিি 

Free trade অবাধ বানণজয 

Freedom from 

exploitation 

কশাষণমুনক্ত 

Freedom of assembly সমায়বয়শি স্বাধীিত্া 

Freedom of association সাংেঠয়িি স্বাধীিত্া 

Freedom of expression মত্প্রকায়শি স্বাধীিত্া 

Freedom of movement চলায়ফিাি স্বাধীিত্া 

Freedom of occupation বৃনিি স্বাধীিত্া 

Freedom of press সাংবাদপয়েি স্বাধীিত্া 

Freedom of profession বৃনিি স্বাধীিত্া 

Freedom of religion ধমীে স্বাধীিত্া 

Freedom of speech বাক -স্বাধীিত্া 

Freedom of thought & 

conscience 

নচন্তা ও নবয়বয়কি স্বাধীিত্া 

Freight পনিবহণ মাশুল, ভাড়া 

Frequency কপৌিঃপুন্য 
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Frequent ঘিঘি 

Fringe benefit প্রানন্তক সুনবধা 

Full power পূণ বেমত্া 

Full-fledged পূণ বাে 

Full-time পূণ বকালীি 

Fund ত্হনবল 

Fundamental কমৌনলক 

Fundamental principles মূলিীনত্ 

Fundamental principles 

of constitution 

সাংনবধায়িি মূলিীনত্ 

Fundamental rights কমৌনলক অনধকাি 

Furnish প্রদাি কিা 

Furnish সনজ্জত্ কিা 
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G 

Gallant সাহসী, অকুয়ত্াভে 

Gallantry নিভীকত্া, সাহনসকত্া 

Gallantry award বীিত্ব পুিস্কাি 

Gallery গ্যালানি, প্রদশ বকে 

Garage গ্যায়িজ, োনড়ঘি 

Gas গ্যাস 

Gas contract গ্যাসচুনক্ত 

Gas light গ্যায়সি আয়লা 

Gas plant গ্যাসকািখািা 

Gate-keeper দায়িাোি/দ্ব্ািিেী 

Gauge কেজ, পনিমায়পি মািদণ্ড, পনিমাপযন্ত্র 

Gauge, Broad িড কেজ 

Gauge, Metre নমটাি কেজ 

Gazette কেয়জট 

Gazette notification কেয়জট প্রজ্ঞাপি 

Gazetted কেয়জয়ট কঘানষত্, কঘানষত্ 
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Gazetted officer কেয়জয়ট কঘানষত্ কম বকত্বা, 

কেয়জয়টড কম বকত্বা 

Gazetted officer কেয়জয়টড অনফসাি 

Gazetteer কেয়জটিোি 

Gazetteer (district) কভৌয়োনলক অনভধাি (য়জলা) 

General সাধািণ 

General administration সাধািণ প্রশাসি 

General amnesty সাধািণ েমা 

General assembly সাধািণ পনিষদ 

General conditions of 

service 

চাকনিি সাধািণ শত্বাবনল 

General election সাধািণ নিব বাচি 

General information 

for public 

সব বসাধািয়ণি অবেনত্ি জন্য 

General post office 

(GPO) 

প্রধাি ডাকঘি 

General power of 

attorney 

আম-কমাক্তািিামা 

General Provident Fund সাধািণ ভনবষ্য ত্হনবল 

General strike হিত্াল 
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Genocide েণহত্যা 

Genocide convention েণহত্যা নিবািণ চুনক্ত/সিদ/িীনত্ 

Gentlemen's 

agreement 

অনলনখত্ চুনক্ত, ভদ্রয়লায়কি চুনক্ত 

Genuine demand যথাথ ব দানব 

Genuineness যথাথ বত্া 

Geographical  কভৌয়োনলক 

Geological ূমত্ানত্ত্বক 

Gift দাি, উপহাি 

Girl guide োল ব োইড 

Gist সািমম ব, মূলকথা 

Global নবশ্বব্যাপী, সব বব্যাপী, স্ববনশ্বক 

Glossary শব্দপনঞ্জ 

Godown গুদাম, ভাণ্ডাি 

Good conduct নশষ্টাচাি, সদাচাি, সদাচিণ 

Good faith সিল নবশ্বাস 

Good offices মধ্যস্থত্া/সহােত্া 

Goodwill সুিাম 

Goodwill mission শুয়ভচ্ছা নমশি 
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Governing body েভনি বাং বনড, পনিচালিা পনিষদ/পষ বদ 

Government machinery সিকানি ব্যবস্থানদ, প্রশাসিযন্ত্র 

Government order সিকানি আয়দশ 

Government pleader সিকানি উনকল 

Government press-note সিকানি সাংবাদ-নবজ্ঞনপ্ত 

Government 

Promissory Note 

সিকানি প্রনমসনি 

কিাট/প্রনত্শ্রুনত্পে 

Government 

Provident Fund 

সিকানি ভনবষ্য ত্হনবল 

Government servant সিকানি কম বচািী 

Government service সিকানি চাকনি 

Government security সিকানি ঋণপে/নসনকউনিটি 

Gradation পয বাে, ক্রমােণ 

Gradation list কজযষ্ঠত্া ত্ানলকা 

Gradation list ক্রমােণ ত্ানলকা 

Grade পয বাে 

Grade কগ্রড 

Grading মািনবন্যাস 

Granary শস্যাোি 
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Grand total সব বয়মাট 

Grant অনুদাি 

Grant ম্জুরনি 

Grant ম্জুরি কিা 

Granted ম্জুরিকৃত্ 

Grant-in-aid সহােক অনুদাি 

Grantor দাত্া 

Graph কিখানচে 

Graphic স্বিনখক, স্বলনখক, জীবন্ত 

Gratuitous নবিামূয়ল্য প্রদি/প্রাপ্ত 

Gratuity আনুয়ত্ানষক 

Grave গুরু, েেীি 

Grave কবি 

Grave offence গুরুত্ি অপিাধ 

Gravity োেীয ব, গুরুত্ব 

Great Danger Signal মহানবপদ সাংয়কত্ 

Great Depression মহামিা 

Great powers বৃহৎ শনক্তবে ব 
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Green book সিকানি কায বনববিণী পুস্তক, সব্যজ 

পুস্তক 

Grievously hurt গুরুত্ি আঘাত্ 

Gross স্থূল, কমাট, পুিা, কোটা 

Gross অিীল, অমানজবত্ 

Gross domestic product কমাট কদশজ উৎপাদি 

Gross income কমাট/পুিা আে 

Gross mistake গুরুত্ি/মািাত্মক ভুল 

Gross National Product কমাট জাত্ীে উৎপাদি 

Ground ূমনম 

Ground for penalty দয়ণ্ডি নভনি 

Ground water ূম-েভবস্থ পানি 

Grounds কহতু, নভনি 

Group insurance কোষ্ঠী-নবমা 

Growth বৃনদ্ধ, প্রবৃনদ্ধ 

Guarantee অেীকাি 

Guarantee জানমি 

Guarantee নিিেত্া প্রদাি কিা 

Guarantor অেীকািিামা/নিিেত্াপ্রদািকািী 
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Guarantor জানমিদাি 

Guard file োড ব ফাইল/প্রহিা-িনথ 

Guardian অনভভাবক 

Guest allowance অনত্নথ-ভাত্া 

Guest control অনত্নথ-নিেন্ত্রণ 

Guidance নদক-নিয়দ বশিা 

Guide নিয়দ বশক, োইড 

Guide book নিয়দ বনশকা, নিয়দ বনশকা বই 

Guidelines নিয়দ বশিা 

Guild নেল্ড, সমবাে সাংঘ 

Guilt কদাষ, অপিাধ 

Guilty কদাষী, অপিাধী 

Guilty conscience অপিাধয়বাধ 

১০ 



142 

 

 

H 

Habeas Corpus কহনবোস কপ বাস, বনি প্রদশ বি 

Half-pay অধ ব-কবত্ি 

Hamper ব্যাহত্ কিা 

Hand-bill প্রচািপে, ইশয়ত্হাি 

Handbook সািগ্রন্থ, নিয়দ বনশকা, হযান্ডব্যক 

Handcuff হযান্ডকাফ, হাত্কড়া, হাত্কড়া পিায়িা 

Handicraft হস্তনশল্প 

Handloom ত্াঁত্ 

Handloom Board ত্াঁত্ কবাড ব 

Handwriting expert হস্তােি নবশািদ 

Hang ফাঁনস কদওো 

Hangman জল্লাদ, ফাঁসুয়ড় 

Haphazard নবশৃঙ্খল 

Harass হেিানি কিা, িাকাল কিা 

উিযক্ত কিা 

Harbour কপাত্াশ্রে, সমুদ্রবিি 

Harbour আশ্রে কদওো 
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Harbouring আশ্রেদাি 

Hard currency দুল বভ মুদ্রা 

Hard disc হাড বনডস্ক 

Harmful েনত্কি 

Harmonious নমলনবনশষ্ট 

Harmony সামঞ্জস্যপূণ ব 

Harmony সাদৃশ্য, নমল, সাংেনত্ 

Harvest time ফসল কত্ালাি সমে 

Head প্রধাি, খাত্ 

Head of account নহসায়বি খাত্ 

Head of expenditure ব্যয়েি খাত্, ব্যে-খাত্ 

Head of Government সিকাি-প্রধাি 

Head of State িাষ্ট্রপ্রধাি 

Head Office প্রধাি কায বালে, প্রধাি অনফস/দপ্তি 

Headquarters সদি দপ্তি 

Heading নশয়িািাম 

Health Certificate স্বাস্থযসম্পনকবত্ প্রত্যেি/সিদ 

Hearing শুিানি 
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Hearing of a case মামলাি শুিানি 

Hearsay জিশ্রুনত্ 

Hearsay evidence শ্রুনত্মূলক প্রমাণ 

Heavy industry ভািী নশল্প 

Heavy punishment গুরুদণ্ড 

Heir উিিানধকািী/ওোনিশ 

Hereafter অত্ঃপি 

Heretofore ইনত্পূয়ব ব/ইত্ঃপূয়ব ব 

Herewith এইসয়ে 

Heroism বীিত্ব 

Hidden interest লুোনেত্ স্বাথ ব, সুপ্ত সুদ 

Hidden tax গুপ্ত/সুপ্ত কি 

Hideout কোপি আশ্রে 

Hierarchy পদয়সাপাি 

High Commission হাই-কনমশি 

High seas েভীি সমুদ্র 

High standard উচ্চমাি 

High water কজাোি 
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High water-mark কজাোি-কিখা 

Highway মহাসড়ক 

High-yield উচ্চফলিশীল 

Hijack হাইজযাক/নেিত্াই 

Hijacker নেিত্াইকািী 

Hire ভাড়া কিা 

Hire-purchase নকনস্তয়ত্ ক্রে 

History of services চাকনিি ইনত্বৃি 

History sheet ইনত্বৃি 

Hoarding মজুত্দানি 

Hoisting (of flag) উয়িালি 

Hold (a meeting) (সভা) অনুষ্ঠাি কিা 

Hold (a post) (পয়দ) আসীি থাকা 

Holding কজাত্, দখনল সম্পনি, ভবি 

Holiday ছুটিি নদি 

Homeopathy  কহানমওপ্যানথ 

Honourable মািিীে 

Honesty সাধুত্া 
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Honorarium সম্মািী 

Honorary অনবত্নিক 

Horse Power (hp) অশ্বশনক্ত 

Horticulture উযািনবযা, উযািচচ বা 

Hospital হাসপাত্াল 

Hospital leave হাসপাত্াল ছুটি 

Hospitality আনত্য়থেত্া, অনত্নথপিােণত্া 

Hospitalised হাসপাত্ায়ল ভনত্ব 

Host নবপুল, অেনণত্ 

Host স্বােনত্ক, নিমন্ত্রণকািী 

Hostage পণবনি 

Hostile witness স্ববিী সােী 

Hotline হটলাইি, সিাসনি লাইি 

Hourly rate ঘণ্টাপ্রনত্ হাি 

House building advance গৃহনিম বাণ ঋণ/অনগ্রম 

House rent বানড় ভাড়া 

House rent allowance বানড়ভাড়া ভাত্া 

House search গৃহত্ল্লানশ 

Housing গৃহােি 



147 

 

 

Housing and settlement গৃহােি ও বসনত্ 

Huge অনত্কাে, নবশাল 

Human rights মািবানধকাি 

Humanitarian মািনবক 

Humanitarian ground মািনবক কািণ 

Humid region আদ্র ব অঞ্চল 

Humidity আদ্র বত্া 

Hunger strike অিশি ধম বঘট 

Hush up কচয়প যাওো, কোপি কিা 

Hybrid হাইনিড, সাংকি, কদা-আঁশলা 

Hydraulic জয়লি চাপ দ্ব্ািা চানলত্, পানিশনক্ত 

Hydraulic power জলনবদুযৎ 

Hydraulic research পানিশনক্ত েয়বষণা 

Hygienic স্বাস্থযসম্মত্ 

Hypocrisy কপটত্া, ভণ্ডানম 

Hypocrite কপট, ভণ্ড 

Hypothecate দােবদ্ধ কিা, বিক িাখা 

Hypothecation bond দােবিি মুচয়লকা 

Hypothesis অনুমাি, অনুনমনত্, ত্ত্ত্ব 

Hypothetical কনল্পত্, অনুমািনভনিক, ত্ত্ত্বীে 
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I 

i.e. (id est) অথ বাৎ, কযমি 

Identical সদৃশ 

Identifiable শিাক্তকিণয়যাগ্য 

Identification শিাক্তকিণ 

Identify শিাক্ত কিা 

Identify নচনহ্নত্ কিা 

Identity পনিচে 

Identity card পনিচেপে 

Ignorance অজ্ঞত্া 

Ignore উয়পো কিা 

Illegal অনবধ 

Illegal contract অনবধ চুনক্ত 

Illegal gratification ঘুষ, উৎয়কাচ, অনবধ সুনবধা আদাে 

Illegal possession জবি-দখল, অনবধ দখল 

Illegible দুষ্পাঠ্য, অস্পষ্টােি 

Illegitimate অনবধ 

Illegitimate demand অন্যায্য দানব 

Illicit অনবধ 
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Illiteracy নিিেিত্া 

Illiterate নিিেি 

Ill temper বদয়মজাজ 

Ill-tempered বদয়মজানজ 

Illustration উদাহিণ, নিদশ বি 

Imitation অনুকিণ, অনুকৃনত্ 

Immature অপক্ব, অপনিপক্ব, অপনিণত্ 

Immediate নবয়শষ/অত্ীব জরুনি 

Immediate অনবলয়ম্ব 

Immediately অনবলয়ম্ব 

Immediately after অব্যবনহত্ পয়ি 

Immigration বনহিােমি 

Immoral অনিনত্ক 

Immorality অনিনত্কত্া 

Immovable স্থাবি 

Immovable property স্থাবি সম্পনি 

Immunity দােমুনক্ত, দােনবমুনক্ত 

Immunity কিােপ্রনত্য়িাধ শনক্ত 

Immunization সাংক্রমণ নিিাকিণ, প্রনত্য়ষধক প্রদাি 
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Impact প্রভাব 

Impact of taxes কি-প্রভাব, কয়িি প্রভাব 

Impartial নিিয়পে 

Impeachment অনভশাংসি, মহানভয়যাে 

Impending আসন্ন 

Impersonal অব্যনক্তক, স্বিব্যবনক্তক 

Impetus কপ্রিণা, েনত্শনক্ত, প্রয়ণাদিা 

Implement বাস্তবােি কিা 

Implementation বাস্তবােি 

Implements হাল্কা যন্ত্রপানত্ 

Implication ত্াৎপয ব 

Implicit নিনহত্ 

Imply নিনহত্, ইনেত্ কিা 

Import আমদানি 

Import duty আমদানি শুল্ক 

Import licence আমদানি লাইয়সি 

Import Policy আমদানি িীনত্ 

Impose আয়িাপ কিা 

Imposed আয়িানপত্ 
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Impression ধািণা 

Impression োপ 

Imprest account অগ্রদি নহসাব 

Imprest fund অগ্রদি ত্হনবল, অয়গ্র প্রদি ত্হনবল 

Imprest money অগ্রদি ত্হনবল 

Imprint মুনদ্রত্ কিা, মুনদ্রত্ 

Imprisoned কয়েদ 

Imprisonment কািাদণ্ড 

Improper অসাংেত্, অনুনচত্ 

Improvement উন্ননত্/উৎকষ ব সাধি 

Improvement Trust উন্নেি ট্রাস্ট 

In accordance with অনুসায়ি 

In anticipation (of 

sanction) 

(ম্জুরনিি) প্রত্যাশাে 

In cancellation of বানত্লক্রয়ম 

In cash িেদ, িেয়দ 

In consequence of ফলশ্রুনত্য়ত্ 

In consultation with পিামশ বক্রয়ম 

In continuation of অনুবৃনিক্রয়ম 
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In contravention of  লঙ্ঘিপূব বক 

In detail সনবস্তায়ি 

In disposing of নবক্রেকায়ল, নিষ্পনিকায়ল 

In dispute নবত্নকবত্ 

In exercise of the 

power 

েমত্াবয়ল, েমত্াি বয়ল 

In figures অয়ঙ্ক 

In force বলবৎ, চালু 

In future ভনবষ্যয়ত্ 

In good faith সিল নবশ্বায়স 

In jeopardy নবপদগ্রস্ত, নবপদাপন্ন 

In kind দ্রয়ব্য 

In letter and spirit ভাষাে/অেয়ি ও ভায়ব 

In order of merit কমধা অনুসায়ি 

In order of priority অগ্রানধকাি অনুসায়ি, অগ্রানধকািক্রয়ম 

In partial modification আাংনশক সাংয়শাধিক্রয়ম 

In pursuance of অনুসিণপূব বক/অনুসিয়ণ 

In reference to সূয়ে/প্রসয়ে/বিায়ত্ 

In substantiation প্রমাণস্বরূপ, ত্র্থ্ নদয়ে সমথ বি 
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In supersession অনত্ক্রমণপূব বক 

In the backdrop of পনিয়প্রনেয়ত্ 

In the background of পনিয়প্রনেয়ত্, কপ্রোপয়ট 

In the context of প্রসয়ে 

In the course of time কালক্রয়ম 

In the interest of স্বায়থ ব 

In the light of আয়লায়ক 

In this circumstance এমত্াবস্থাে, এই অবস্থাে 

In transit পনিবহণকালীি, ভ্রমণকালীি, েমিপয়থ 

In triplicate নত্িপ্রস্থ 

In view of কপ্রনেয়ত্ 

In vogue প্রচনলত্ 

Invoice চালাি 

In words কথাে 

In words and deeds কথাে ও কায়জ 

Inactivity নিনিেত্া 

Inadequate অপ্রতুল, অপয বাপ্ত 

Inadmissible অগ্রহণয়যাগ্য 

Inadvertently অিবধািত্াবশত্ 
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Inapplicability অপ্রয়যাজযত্া 

Inapplicable অপ্রয়যাজয, অপ্রয়োেয়যাগ্য 

Inappropriate অসাংেত্ 

Inaugural ceremony উয়দ্ব্াধিী অনুষ্ঠাি 

Inaugural speech উয়দ্ব্াধিী ভাষণ 

Inaugurate উয়দ্ব্াধি কিা 

Inauguration উয়দ্ব্াধি 

Inbox (Email) (ই-কমইয়লি) ইিবক্স 

Incapacity অসামর্থ্ব 

Incapacity অেমত্া 

Incentive প্রয়ণাদিা 

Inception শুরু, আিে 

In-charge ভািপ্রাপ্ত 

Incidence ঘটিা 

Incidental আনুষনেক 

Incidental charges আনুষনেক ব্যে 

Incidental expenses প্রাসনেক ব্যে 

Incidentally ঘটিাক্রয়ম 

Inclination কঝাঁক, আকািা 
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Include অন্তভু বক্ত কিা 

Inclusion অন্তভু বনক্ত 

Income আে 

Income tax আেকি 

Incompatible অসামঞ্জস্যপূণ ব 

Inconsistency অসাংেনত্ 

Inconsistent অসাংেনত্পূণ ব 

Inconvertible অপনিবত্বিীে 

Increment বৃনদ্ধ 

Increment কবত্িস্তয়িান্ননত্ 

Increment of pay কবত্ি-বৃনদ্ধ 

Incumbency পদানধকাি, পয়দ আসীি থাকা 

Incumbent পদধািী, েমত্াসীি 

Indecision নসদ্ধান্তহীিত্া 

Indecisive নসদ্ধান্তহীি 

Indemnify নিিাপদ কিা 

Indemnity দােমুনক্ত (সাংনবধাি অনুযােী) 

Indemnity bond েনত্পূিণ বন্ড 

Indent অনধযাচি, ফিমাশপে, খাঁজ কাটা 
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Indenting firm অনধযাচি প্রনত্ষ্ঠাি 

Indenter অনধযাচক, ইিয়ডন্টাি 

Independence স্বাধীিত্া 

Independence স্বাত্ন্ত্রয 

Indeterminate অনিয়ণ বে 

Index সূচক, নিঘ বণ্ট 

Index No. সূচক সাংখ্যা 

Index register বণ বানুক্রনমক নিবিি-বনহ 

Index slip বণ বানুক্রনমক কােজ 

Indexing (of files) (িনথি) বণ বানুক্রনমক নবন্যাস 

Indication লেণ, ইনেত্ 

Indicative ইনেত্ কয়ি, ইনেত্বহ 

Indicator নিয়দ বশক, ইনেত্বাহী 

Indigenous কদশজ 

Indirect পয়িাে 

Indirect tax পয়িাে কি 

Indispensable অপনিহায ব 

Individual ব্যনক্ত, একক 

Individual visa ব্যনক্ত নভসা 
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Induced প্রলুদ্ধ, আনবষ্ট, প্রয়িানচত্ 

Industrial sector নশল্প-খাত্ 

Industrial technical 

assistance 

নশল্প-কানিেনি সহােত্া 

Industrialisation নশল্পােি 

Industry নশল্প 

Ineffective অকায বকি, অফলপ্রসূ 

Inefficiency অদেত্া 

Inelastic অনস্থনত্স্থাপক 

Ineligibility অয়যাগ্যত্া 

Ineligible অয়যাগ্য 

Inequality of wealth সম্পদ-স্ববষম্য 

Inertia নিনিেত্া, জড়ত্া 

Inevitable অবশ্যোবী 

Inexperienced অিনভজ্ঞ 

Infant mortality নশশু-মৃতুয 

Inference অনুমাি, অনুনমনত্ 

Inferior নিকৃষ্ট 

Inferior service নিকৃষ্ট/নিম্নস্তয়িি চাকনি 

১১ 
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Infirmity অেমত্া 

Inflation মুদ্রাস্ফীনত্, মূল্যস্ফীনত্ 

Inflexible অিমিীে 

Influence প্রভাব 

Influential প্রভাবশালী 

Informal অিানুষ্ঠানিক 

Information ত্র্থ্ 

Information gap ত্র্থ্-ব্যবধাি 

Informer সাংবাদদাত্া, ত্র্থ্দাত্া 

Infrastructure অবকাঠায়মা 

Infringement লঙ্ঘি 

Ingredient উপাদাি, উপকিণ 

Ingress প্রয়বশ, প্রয়বশানধকাি 

Inhabitant অনধবাসী 

Inharmonious অসমঞ্জস, সামঞ্জস্যহীি 

Inherent অন্তনি বনহত্, সহজাত্ 

Inherit উিিানধকািসূয়ে পাওো 

Inhibition সাংয়বাধ, সাংযত্/দনমত্ হওো 
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Initial প্রািনেক 

Initial অনুস্বােি 

Initial deposit প্রািনেক জমা 

Initial pay প্রািনেক কবত্ি 

Initiate সূেপাত্ কিা, সূচিা কিা 

Initiate উয়যাে গ্রহণ কিা 

Initiative উয়যাে 

Injunction নিয়ষধাজ্ঞা 

Injured party েনত্গ্রস্ত পে 

Injury আঘাত্, েনত্ 

Inland অভযন্তিীণ 

Inlet প্রয়বশপথ 

Innate সহজাত্ 

Inner অন্তঃ, অভযন্তি 

Innocent নিয়দ বাষ 

Innovation উদ্ভাবি 

Inorganic অনজব 

Inquest সুিত্হাল 

Inquest report সুিত্হাল প্রনত্য়বদি 
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Inquiry ত্দন্ত/অনুসিাি 

Inquiry Commission ত্দন্ত কনমশি 

Inquiry officer ত্দন্ত কম বকত্বা 

Inquiry procedure ত্দন্ত পদ্ধনত্ 

Insane অপ্রকৃনত্স্থ, মািনসকভায়ব অসুস্থ 

Insanity মািনসক অসুস্থত্া, অপ্রকৃনত্স্থত্া 

Insecticide কীটিাশক 

Insectivorous পত্েভুক 

Insert সনন্নয়বশ কিা, প্রয়বশ কিায়িা, 

ঢুকায়িা 

Inserted সনন্নয়বনশত্, প্রনবষ্ট 

Insertion সনন্নয়বশ, প্রয়বশ, কঢাকা 

In-service training চাকনিকালীি প্রনশেণ 

Insight অন্তদৃ বনষ্ট, অন্তজ্ঞবাি 

Insolvency কদউনলোত্ব 

Insolvent কদউনলো 

Inspect পনিদশ বি কিা 

Inspection পনিদশ বি 

Inspector পনিদশ বক 
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Inspector General মহাপনিদশ বক 

Inspire অনুপ্রানণত্ কিা 

Install স্থাপি 

Installation স্থাপিা, স্থানপত্ যন্ত্র 

Instalment নকনস্ত 

Instant ত্াৎেনণক 

Instigate প্রয়িানচত্ কিা 

Instigate উস্কানি কদওো 

Instinct সহজাত্ প্রবৃনি 

Institute ইিনস্টটিউট 

Institution প্রনত্ষ্ঠাি 

Instruction অনুয়দশ 

Instruction নিয়দ বশ 

Instructor অনুয়দশক, নিয়দ বশক, নশেক, প্রনশেক 

Instrument দনলল, হানত্োি, যন্ত্রপানত্ 

Instrument, Musical বাযযন্ত্র 

Insubordinate দুনব বিীত্, অবাধ্য 

Insubordination অবাধ্যত্া 

Insufficient অপ্রতুল, অপয বাপ্ত 
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Insurance নবমা 

Insurance policy নবমাপে 

Insurance premium নবমাি নপ্রনমোম 

Intake গ্রহণ কিা, গ্রহণ 

Integral অনবয়চ্ছয 

Integrated সাংহত্, সমনিত্, অনবয়চ্ছয 

Integrated programme সমনিত্ কম বসূনচ 

Integration অেীূমত্কিণ, সাংহত্কিণ, 

সমনিত্কিণ 

Integrity চানিনেক নিষ্কলুষত্া, সত্ত্া, শুদ্ধত্া, 

সাধুত্া 

Integrity অখণ্ডত্া 

Intellectual ব্যনদ্ধজীবী, ব্যনদ্ধবৃনিক, ব্যনদ্ধবাদী 

Intelligence ব্যনদ্ধ, কমধা, ব্যনদ্ধমিা 

Intelligence quotient (IQ) ব্যনদ্ধমিা-নিয়দ বশক 

Intelligence test ব্যনদ্ধমিা-পিীো 

Intemperate habit অসাংযমী অভযাস 

Intended অনভয়প্রত্ 

Intending tenderer আগ্রহী দিপেদাত্া 

Intensity ত্ীিত্া 
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Intention অনভপ্রাে, ইচ্ছা 

Inter alia অন্যান্য নবষে/নজনিয়সি ময়ধ্য, 

অন্যায়ন্যি ময়ধ্য 

Inter seniority পািস্পনিক কজযষ্ঠত্া 

Interaction নমথনিো 

Intercept মাঝপয়থ কিাধ/আটক কিা, মাঝপয়থ 

থামায়িা 

Interchange পািস্পনিক নবনিমে 

Interest সুদ 

Interest আগ্রহ 

Interested আগ্রহী 

Interest-free loan সুদমুক্ত ঋণ 

Interfere হস্তয়েপ কিা, অিনধকাি চচ বা কিা 

Interference হস্তয়েপ, অিনধকাি চচ বা 

Interim অন্তব বত্ীকালীি 

Interim dividend অন্তব বত্ীকালীি লভযাাংশ 

Interim government অন্তব বত্ীকালীি সিকাি 

Interim report অন্তব বত্ীকালীি প্রনত্য়বদি 

Interlink আন্তঃসাংয়যাে 

Interlinked পিস্পি সাংযুক্ত 
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Intermediary মধ্যবত্ী, মধ্যস্থত্াকািী 

Intern আটক 

Interne ইণ্টাি ব নশোথী, প্রনশেণাধীি নচনকৎসক 

International আন্তজবানত্ক 

International treaty আন্তজবানত্ক চুনক্ত 

Interned  অন্তিীণ 

Internee অন্তিীণ (ব্যনক্ত) 

Internee নশোিনবশ নচনকৎসক 

Internet ইন্টািয়িট 

Internet connection ইন্টািয়িট সাংয়যাে 

Internship অন্তিীণত্া, নশোিনবনশ 

Inter-pleader suit আন্তঃদানব মামলা 

Interpolation প্রয়েপণ 

Interpretation অনধব্যাখ্যা, ব্যাখ্যা 

Interpreter কদাভাষী 

Interrogation নজজ্ঞাসাবাদ, কজিা 

Interrupt ব্যাহত্ কিা 

Interruption বাধা 

Interruption কেদ 
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Interruption in service চাকনিয়ত্ কেদ/নবিনত্ 

Intersection কেদ, কেদনবন্দু 

Interval নবিনত্ 

Interval অন্তি 

Intervene হস্তয়েপ কিা 

Intervening period মধ্যবত্ী সমে 

Intervention হস্তয়েপ, বাধা 

Interview সাোৎকাি 

Interviewee সাোৎকািদাত্া 

Intimation জ্ঞাত্কিণ, অবনহত্কিণ 

Intrigue চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র 

Intrinsic value অন্তনি বনহত্ মাি/মূল্য 

Introduction ূমনমকা, সূচিা, পনিচে 

Intrusion অনুপ্রয়বশ 

Intuition স্বজ্ঞা, অন্তজ্ঞবাি 

Inundate প্লানবত্ কিা 

Invalid অনসদ্ধ, অকায বকি 

Invalid অচল 

Invalid অেমত্া 
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Invalid pension অেমত্াজনিত্ অবসিভাত্া, 

অেমত্াি কািয়ণ অবসিভাত্া 

Invaluable  অমূল্য 

Inventory দ্রব্য-ত্ানলকা, মজুত্-ত্ানলকা 

Inverse নবপিীত্, নবপ্রত্ীপ 

Invert উল্টায়িা 

Invest নবনিয়োে কিা, লনগ্ন কিা 

Investigation ত্দন্ত/অনুসিাি 

Investment নবনিয়োে 

Investor নবনিয়োেকািী 

Invigilation পনিিেণ, পিীোে পাহািা কদওো 

Invigilator পনিিেক,পিীোি পাহািাদাি 

Invitation আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ 

Invoiced price চালাি-মূল্য 

Involuntary  অনিনচ্ছক, অনিচ্ছাকৃত্ 

Involved জনড়ত্, সম্পৃক্ত 

Involvement সম্পৃক্তত্া 

Irradiation ব্যাপি, িনিপাত্ 

Irrational অয়যৌনক্তক, নবচািব্যনদ্ধহীি 

Irrecoverable অিায়দে, অপূিণীে 

Irregular অনিেনমত্ 
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Irregularity অনিেম 

Irrelevance অপ্রাসনেকত্া 

Irrelevant অপ্রাসনেক 

Irreparable অপূিণীে 

Irresponsibility দানেত্বহীিত্া 

Irresponsible দানেত্বহীি 

Irreversible অপনিবত্বিীে 

Irrevocable অপ্রত্যাহািয়যাগ্য, চূড়ান্ত 

Irrigation কসচ 

Irrigation channel কসচপ্রণানল 

Irritable temperament নখটনখয়ট কমজাজ 

Isolation নবনচ্ছন্নকিণ, নবনচ্ছন্নত্া 

Issue নবষে, প্রসে, প্রশ্ন 

Issue জানি কিা 

Issue প্রদাি কিা 

Issue number জানি সাংখ্যা 

Issue Register জানি নিবিিবনহ 

Issuing officer জািীকিণ কম বকত্বা 

Item দফা, বস্তু 

Item of work কায়জি দফা 
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J 

Jail কািা 

Jail কজল 

Jail কািাোি/য়জলখািা 

Jail code কািা-নবনধ 

Jail depot কািা-ভাণ্ডাি 

Jam জট 

Jargon নবনশষ্টাথ বক শব্দ 

Jealous ঈষ বানিত্ 

Jeopardise নবপন্ন কিা 

Jest ককৌতুক 

Jet plane কজট নবমাি 

Jetty জাহাজঘাট, কজটি 

Job চাকনি 

Job কাজ/কম ব/কায ব 

Job analysis কায ব-নবয়িষণ 

Job description কায়জি নববিণ/বণ বিা 

Job evaluation কায ব-মূল্যােি 

Jobless কম বহীি, কবকাি 
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Joining report কযােদািপে, কযােদাি-প্রনত্য়বদি 

Joining time কযােদাি-কাল 

Joint কযৌথ 

Joint যুগ্ম 

Joint যুক্ত 

Joint account কযৌথ-নহসাব 

Joint collaboration কযৌথ-সহয়যানেত্া 

Joint Commission কযৌথ-কনমশি 

Joint Communique কযৌথ-ইশয়ত্হাি 

Joint editor যুগ্ম-সম্পাদক 

Joint enterprise কযৌথ-উয়যাে 

Joint estate এজমানল/য়যৌথ ূম-সম্পনি, জয়েন্ট 

এয়স্টট 

Joint holder কযৌথ-মানলক 

Joint liability কযৌথ-দাে 

Joint ownership কযৌথ-মানলকািা 

Joint property এজমানল সম্পনি, কযৌথ-সম্পনি 

Joint resolution কযৌথ-প্রস্তাব 

Joint session কযৌথ-অনধয়বশি 
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Joint stock কযৌথ-মূলধি 

Joint stock company কযৌথ-মূলধনি ককাম্পানি 

Joint venture কযৌথ-উয়যাে 

Journal জাি বাল/পনেকা 

Judge নবচািক/জাজ 

Judgment নবচাি, িাে 

Judicial নবচাি নবভােীে 

Judicial custody আদালয়ত্ি কহফাজত্ 

Judicial function নবচানিক দানেত্ব 

Judicial inquiry নবচাি-নবভােীে ত্দন্ত 

Judicial power নবচানিক েমত্া 

Judicial precedence নবচানিক পূব বদৃষ্টান্ত 

Judicial proceedings নবচাি কায বক্রম 

Judicial review নবচানিক পুিনব বয়বচিা 

Judicial separation নবচাি নবভাে পৃথক কিণ 

Judicial trustee নবচানিক অনে 

Judiciary নবচাি নবভাে 

Junction জাংশি 

Junior কনিষ্ঠ 

Junior executive কনিষ্ঠ নিব বাহী 
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Jurisdiction এখনত্োি/অনধয়েে 

Jurisdictional dispute অনধয়েেীে নববাদ 

Jurist জুনিস্ট, আইি-নবয়শষজ্ঞ 

Juror জুনি সদস্য 

Jury জুনি 

Jury জুনিমণ্ডলী 

Just claim ন্যায্য-দানব 

Justice নবচাি 

Justice ন্যােনবচাি 

Justice নবচািপনত্ 

justifiable যুনক্তযুক্ত, যুনক্তগ্রাহয 

Justification কযৌনক্তকত্া 

Justified যুনক্তযুক্ত 

Justify কযৌনক্তকত্া জানহি কিা 

Jute goods পাটজাত্ দ্রব্য 

Jute mill পাটকল, চটকল 

Juvenile delinquency নকয়শাি অপিাধ 

Juvenile labour নকয়শাি শ্রম 

Juvenile offender  নকয়শাি অপিাধী 

Juxtaposition পাশাপানশ স্থাপি 



172 

 

 

K 

Keen intelligence ত্ীক্ষ্ণ-ব্যনদ্ধ 

Keen mind ত্ীক্ষ্ণ-মািস 

Keeper of records দনললিেক, কমাহায়ফজ 

Key industry মূল-নশল্প, প্রধাি নশল্প 

Keynote মূলভাব, মূল 

Keynote speech মূল-বক্তৃত্া 

Key performance 

indicator 

গুরুত্বপূণ ব কয়ম বি মািদণ্ড 

Key-point installation গুরুত্বপূণ ব স্থাপিা 

Khas Kamra খাস-কামিা 

Khas land খাস-জনম 

Khas Mahal খাস-মহল 

Kit box নকট বক্স, যন্ত্রপানত্ি বাক্স 

Knot নিঁট, গ্রনন্থ 

Know-how  ককৌশল/কলা-ককৌশল 
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L 

Label ল্যায়বল 

Laboratory েয়বষণাোি, পিীোোি 

Laboratory ল্যাবয়িটনি 

Labour শ্রম, শ্রনমক 

Labour agreement শ্রম-চুনক্ত 

Labour Bureau শ্রনমক-ব্যযয়িা 

Labour charge শ্রনমক-মজুনি 

Labour court শ্রম-আদালত্ 

Labour dispute শ্রম-নবয়িাধ 

Labour federation শ্রনমক-কফডায়িশি, শ্রনমক-সাংঘ 

Labour law শ্রম-আইি 

Labour movement শ্রনমকআয়িালি 

Labour policy শ্রম-িীনত্ 

Labour strike শ্রনমক-ধম বঘট 

Labour tribunal শ্রনমক-ট্রাইব্যযিাল 

Labour union শ্রনমক-ইউনিেি 

Labour unrest শ্রনমক-অসয়ন্তাষ 

১২ 
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Labour welfare শ্রনমক-কল্যাণ 

Laissez faire অবাধ কম বকাণ্ড 

Laissez passer োড়পে, পািনমট 

Lame excuse কখাঁড়া/বায়জ অজুহাত্ 

Land ূমনম 

Land acquisition ূমনম-অনধগ্রহণ 

Land mortgage bank ূমনম-বিকী ব্যাাংক 

Land policy ূমনম-িীনত্ 

Land record ূমনম-কিকড ব 

Land registration ূমনম-নিবিি 

Land revenue ূমনম-িাজস্ব, জনমি খাজিা 

Land settlement ূমনম-পিি 

Land survey ূমনম-জনিপ 

Land tax ূমনম-কি 

Land tenure system ূমনম কভােদখল ব্যবস্থা 

Landed property ূম-সম্পনি 

Landless peasant ূমনমহীি কৃষক 

Lapse ত্রুটি 

Lapse ত্ামানদ হওো 
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Lapsed ত্ামানদ 

Lapsed deposit ত্ামানদ জমা 

Laptop ল্যাপটপ 

Last entry কশষ ভুনক্ত 

Last pay certificate কশষ কবত্ি প্রত্যেিপে 

Late attendance নবলয়ম্ব হানজিা 

Lateral পানশ্ববক 

Lateral entrance পাশ্ববপ্রয়বশ 

Lateral entry পাশ্ববপ্রয়বশ 

Latest  সব বয়শষ 

Latrine পােখািা 

Law আইি 

Law administration আইি-প্রশাসি 

Law agent আইি-প্রনত্নিনধ 

Law and order আইি-শৃঙ্খলা 

Law division আইি-নবভাে 

Law in force বলবৎ/কায বকি আইি 

Law of evidence সােয আইি 

Law suit মামলা, কমাকিমা 
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Lawyer আইিজীবী 

Lay-off কল-অফ, সামনেক চাকনিচুযনত্ 

Lay-out কল-আউট, িকশা নবন্যাস 

Leader of the House সাংসদ কিত্া 

Leader of the Opposition নবয়িাধী দলীে কিত্া 

Leaflet প্রচািপে 

Leaflet নলফয়লট 

Leakage of information ত্র্থ্ ফাঁস 

Leakage of revenue িাজস্ব েিণ 

Lease ইজািা 

Lease holder ইজািাদাি 

Leave ছুটি 

Leave অনুমনত্ 

Leave admissibility 

report/certificate 

ছুটি-প্রাপ্যত্া 

প্রনত্য়বদি/প্রত্যেিপে/সিদ 

Leave on average pay েড় কবত্য়ি ছুটি 

Leave on half average 

pay 

অধ ব েড় কবত্য়ি ছুটি 

Leave preparatory to 

retirement 

অবসি-প্রস্তুনত্ ছুটি 
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Leave procedure ছুটি প্রদাি প্রনক্রো 

Leave rules ছুটি-নবনধ 

Leave salary ছুটিি কবত্ি 

Leave salary 

contribution 

ছুটিি কবত্ি খায়ত্ জমা 

Leave earned অনজবত্ ছুটি 

Ledger খনত্োি 

Ledger book খনত্োি-বনহ 

Ledger entry খনত্োি ভুনক্ত 

Legacy উিিানধকাি সূয়ে প্রাপ্ত 

Legal স্ববধ, আইিসম্মত্ 

Legal advice আইনি উপয়দশ 

Legal proceedings আইনি কায বক্রম 

Legal proceedings আইিেত্ ব্যবস্থানদ 

Legalise আইিনসদ্ধ কিা 

Legislative আইিপ্রণেি নবষেক 

Legislative procedure আইিপ্রণেি পদ্ধনত্ 

Legitimacy স্ববধত্া 

Legitimate স্ববধ 
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Legitimate claim স্ববধ দানব 

Legitimate right আইিানুে অনধকাি, ন্যােসাংেত্ 

অনধকাি 

Lessee ইজািাদাি 

Lessor  ইজািাদাত্া 

Letter পে/নচঠি 

Letter বণ ব, অেি 

Letter box নচঠিি বাক্স 

Letterhead পেশীষ ব, িামানঙ্কত্ নচঠিি পাত্া 

Letterhead pad িামানঙ্কত্ নচঠিি প্যাড 

Letter of acceptance সম্মনত্পে 

Letter of allotment বিািপে 

Letter of appointment নিয়োেপে 

Letter of authority অনধকািপে, কতৃবত্বপে 

Letter of guarantee নিিেত্াপে, অেীকািপে 

Letter of 

hypothecation 

দােবিি-পে 

Letter of indemnity েনত্পূিণপে, েনত্পূিণসাংক্রান্ত 

প্রনত্শ্রুনত্পে 

Letter of instruction নিয়দ বশিাপে 

Letter of introduction ূমনমকাপে 

Level crossing কলয়ভল ক্রনসাং 
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Levy কিায়িাপ কিা, কিায়িাপ, কি/ 

খাজিা 

Levy কলনভ 

Levy of tax কিায়িাপ 

Lexical আনভধানিক 

Lexicography অনভধাি, সাংকলি 

Lexicon অনভধাি, শব্দয়কাষ 

Liberation war মুনক্তযুদ্ধ 

Librarian গ্রন্থাোনিক 

Library গ্রন্থাোি 

Licence/License লাইয়সি 

Licensed লাইয়সিপ্রাপ্ত 

Licensee লাইয়সিধািী 

Licensing authority লাইয়সিপ্রদাি কতৃবপে 

Lien  (চাকনিয়ত্) স্বত্ব সৃনষ্ট/জন্মায়িা 

Lien (চাকনিয়ত্) স্বত্ব বজাে থাকা 

Life annuity আজীবি বানষ বক-ভাত্া 

Life insurance জীবি-নবমা 

Life member আজীবি সদস্য 

Life vest লাইফ কভস্ট 

Light house বানত্ঘি 
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Light refreshments হাল্কা িাস্তা 

Limestone চুিাপাথি 

Limit সীমা 

Limited সীনমত্ 

Limited company সীনমত্ ককাম্পানি 

Limited income সীনমত্ আে 

Limited liability সীনমত্ দাে 

Line of action নক্রোধািা 

Linked file সাংযুক্ত িনথ 

Liquidate অবসােি কিা, খত্ম কয়ি কদওো 

List  ত্ানলকা, ত্ানলকা কিা 

Listed post ত্ানলকাভুক্ত পদ 

Listing ত্ানলকাকিণ 

Literacy সােিত্া 

Livery কপাশাকানদ 

Livestock পশুসম্পদ 

Loan ঋণ 

Loans and advances ঋণ ও অনগ্রম 

Lobby লনব, কহায়টয়লি স্ববঠকখািা 
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Lobbying প্রভানবত্ কিাি প্রোস, লনবাং 

Local স্থািীে 

Local Body স্থািীে সাংস্থা 

Local Call স্থািীে কফািকল 

Local exchange স্থািীে এক্সয়চঞ্জ 

Local fund স্থািীে ত্হনবল 

Local Government স্থািীে সিকাি 

Local Inspection স্থািীে পনিদশ বি 

Local Office স্থািীে অনফস 

Lock-out লক-আউট, ত্ালা নদয়ে িাখা 

Lock-up হাজত্ 

Log-book লেবই 

Logical যুনক্তগ্রাহয/যুনক্তসম্মত্ 

Long-term দীঘ বয়মোনদ 

Low priority নিম্ন অগ্রানধকাি 

Lower subordinate 

service 

নিম্ন অধঃস্তি সানভ বস 

Lump grant কথাক ম্জুরনি 

Lump-sum (money) কথাক (টাকা) 

Lunacy  মািনসক অসুস্থত্া, অপ্রকৃনত্স্থত্া 

Lunatic  অপ্রকৃনত্স্থ, মািনসকভায়ব অসুস্থ 



182 

 

 

M 

M/S (Messer's) কমসাস ব 

M/S (Messer's)  সব বজিাব 

Machine কমনশি/যন্ত্র 

Machinery কলকব্জা/যন্ত্রপানত্ 

Machinery (govt.) (সিকানি) ব্যবস্থানদ/যন্ত্রানদ 

Magazine অয়স্ত্রি গুদাম, কাতুবয়জি কুঠুনি 

Magazine সামনেকী 

Magistracy ম্যানজয়েয়টি পদ/কাজ 

Magistrate হানকম 

Magnitude নবশালত্ব 

Magnitude মাো, পনিমাপ 

Mail ডাক 

Mail bag কমইল ব্যাে, ডাক-থনল 

Mailbox (email) (ই-কমইয়লি) কমইলবক্স 

Mail-train কমইল-কট্রি/য়িলোনড় 

Maintenance ভিণ-কপাষণ 

Maintenance িেণায়বেণ 

Maintenance cost িেণায়বেণ ব্যে 
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Maintenance engineer িেণায়বেণ প্রয়কৌশলী 

Major সাবালক, কমজি (য়সিাবানহিীি) 

Major প্রধাি 

Major head মুখ্য খাত্ 

Majority সাংখ্যােনিষ্ঠ 

Majority সাংখ্যােনিষ্ঠত্া 

Make over হস্তান্তি কিা 

Malkhana chest মালখািা নসন্দুক 

Malnutrition অপুনষ্ট 

Malpractice অপকম ব 

Manage ত্ত্ত্বাবধাি কিা, ব্যবস্থা কিা 

Management ব্যবস্থাপিা 

Management Service ব্যবস্থাপিা সানভ বস/ কসবা 

Management 

Committee 

ব্যবস্থাপিা কনমটি 

Mandate (কায বসম্পাদয়িি) েমত্া/কতৃবত্ব, 

ম্যায়ন্ডট 

Mandate কতৃবত্ব/েমত্া প্রদাি 

Mandatory বাধ্যত্ামূলক, অবশ্যকিণীে 

Man-days জি-নদবস 
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Mangrove forest উষ্ণমণ্ডলীে অিণ্য 

Manhole ম্যািয়হাল 

Man-hour শ্রমঘণ্টা 

Manifesto ইশতাহাি 

Manipulation কািসানজ, অসৎ ককৌশল অবলম্বি 

Man-month জি-মাস 

Manoeuvre ককৌশল, পনিচালিা ককৌশল 

Manpower  জিশনক্ত 

Manpower 

employment 

জিশনক্ত কম বসাংস্থাি 

Manual হস্তচানলত্, হস্ত দ্ব্ািা কৃত্ 

Manual ম্যানুোল, নিয়দ বশগ্রন্থ 

Manual labour কানেক শ্রম 

Manufacture প্রস্তুত্ কিা 

Manure সাি 

Manuscript পাণ্ডুনলনপ 

Map মািনচে 

Margin নকিািা, প্রান্ত 

Margin মানজবি, অনত্নিক্ত প্রাপ্য 
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Margin হানশো/পাড় (গ্রয়ন্থি/িনথি) 

Marginal  প্রানন্তক 

Marginal (note) হানশো কিাট 

Marginal productivity প্রানন্তক উৎপাদিেমত্া 

Marine সামুনদ্রক, কিৌ-সম্পনকবত্ 

Marine Academy কমনিি একায়ডনম/অযাকায়ডনম 

Marine engineer কিৌ-প্রয়কৌশলী 

Marine Insurance কিৌ-নবমা 

Marital status স্বববানহক অবস্থা 

Maritime সামুনদ্রক 

Maritime law সমুদ্র-আইি 

Mark নচহ্ন 

Mark মাকবা 

Mark Sheet িম্বিপে 

Market বাজাি 

Market price বাজািদি 

Market value বাজািমূল্য 

Marketing নবপণি 

Mark নচহ্ন 
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Marks িম্বি 

Marks obtained প্রাপ্ত-িম্বি 

Martial law সামনিক আইি 

Martyrs' monument শনহদনমিাি 

Mass congregation েণ-জমায়েত্, েণ-সমায়বশ 

Mass education েণ-নশো 

Mass literacy েণ-সােিত্া 

Mass media েণ-মাধ্যম 

Mass movement েণ-আয়িালি 

Mass production েণ-উৎপাদি 

Mass rally েণ-সমায়বশ 

Mass communication েণ-কযাোয়যাে 

Master plan মহাপনিকল্পিা 

Master roll মাস্টাি কিাল 

Material  উপকিণ 

Material evidence বস্তুেত্ সােয 

Material gain স্ববষনেক প্রানপ্ত 

Material progress বস্তুেত্/পানথ বব অগ্রেনত্ 

Maternity মাতৃত্ব 
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Maternity benefit প্রসূনত্কালীি সুনবধা 

Maternity centre মাতৃসদি 

Maternity leave প্রসূনত্ ছুটি 

Matter under 

consideration 

নবয়বচিাধীি নবষে/প্রশ্ন 

Mature policy পনিপক্ব পনলনস 

Maturity পনিপক্বত্া, পনিপূণ বত্া 

Maximum সয়ব বাচ্চ 

Maximum price সয়ব বাচ্চ মূল্য 

Mean sea level েড় সমুদ্রপৃষ্ঠ 

Measurement পনিমাপ/মাপ 

Measuring instrument মাপক যন্ত্র 

Measuring rod মাপক দÐ 

Measuring scale মাপক কস্কল 

Measuring tape মাপক নফত্া 

Mechanical  যানন্ত্রক 

Mechanization যানন্ত্রকীকিণ 

Medal পদক 

Media প্রচািমাধ্যম 
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Mediator মধ্যস্থত্াকািী 

Medical allowance নচনকৎসা-ভাত্া 

Medical board নচনকৎসা-পষ বদ 

Medical centre নচনকৎসা-ককন্দ্র 

Medical certificate  ডাক্তানি/নচনকৎসা প্রত্যেিপে/সিদ 

Medical examination ডাক্তানি পিীো 

Medical inspection room নচনকৎসা পনিদশ বি ককন্দ্র 

Medical Officer কমনডয়কল অনফসাি/নচনকৎসা কম বকত্বা 

Medical Room নচনকৎসাকে 

Medical Service নচনকৎসায়সবা 

Medium মাধ্যম 

Medium  মধ্যম/মাঝানি 

Medium size মাঝানি আকাি/আেত্ি 

Member সদস্য 

Member of parliament সাংসদ সদস্য 

Memo িািক 

Memorandum িািকনলনপ 

Memorandum of 

Association 

সাংঘ-িািক 
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Memorandum of 

Understanding 

সময়ঝাত্া-িািক 

Memorial স্মৃনত্য়সৌধ, িািক 

Menial নমনিোল, চাকি-বাকয়িি উপয়যােী 

Mental মািনসক 

Mental infirmity মািনসক অেমত্া 

Mentor নবজ্ঞ পিামশ বদাত্া 

Merit list কমধা-ত্ানলকা 

Merit quota কমধা-ককাটা 

Merit rating কমধা-নবচাি 

Merit-cum-seniority কমধা ও কজযষ্ঠত্া 

Meritorious Service কৃনত্ত্বপূণ ব চাকনি/য়সবা 

Message বাত্বা 

Messenger বাত্বাবাহক 

Meteorology আবহাওোনবজ্ঞাি 

Method প্রণানল 

Method পদ্ধনত্ 

Metre নমটাি 

Metre gauge নমটাি কেজ 

১৩ 
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Metropolis মহািেি 

Metropolitan 

Magistrate 

মহািেি হানকম 

Metropolitan Police মহািেি পুনলশ 

Microscope অণুবীেণ যন্ত্র 

Middleman মধ্যস্বত্বয়ভােী, মধ্যসুনবধায়ভােী, 

ফনড়ো, দালাল, মধ্যস্থত্াকািী 

Midwife ধােী 

Migration কদশান্তি, বসবায়সি উয়িয়শ্য 

বাসস্থাি পনিবত্বি 

Mileage allowance মাইয়লজ ভাত্া 

Milestone মাইলফলক 

Militant জনে 

Military সামনিক 

Military Attache সামনিক অযাটায়শ 

Mill  নমল 

Mill কলকািখািা, কািখািা 

Mine খনি 

Mineral resources খনিজ সম্পদ 

Minimum ন্যযিত্ম 
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Minimum নিম্নত্ম 

Minimum সব বনিম্ন 

Minimum price ন্যযিত্ম মূল্য 

Minimum wage ন্যযিত্ম মজুনি 

Minimum Wage Board ন্যযিত্ম মজুনি পষ বদ/য়বাড ব 

Minister মন্ত্রী 

Minister without 

portfolio 

দপ্তিনবহীি মন্ত্রী 

Ministry মন্ত্রণালে 

Minor head কেৌণ খাত্ 

Minor penalty লঘু দÐ 

Minor races ক্ষুদ্র জানত্সত্ত্বা 

Minority সাংখ্যালঘু 

Minority community সাংখ্যালঘু সম্প্রদাে 

Mint টাঁকশাল 

Minutes of meeting সভাি কায বনববিণী 

Misappropriation আত্মসাৎ 

Misbehave দুব্যববহাি কিা 

Misbehaviour দুব্যববহাি 
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Miscellaneous নবনবধ 

Misconduct অসদাচিণ 

Miscreant দুষ্কৃত্কািী, দুবৃ বি 

Misdeed অপকম ব 

Misdeed দুষ্কম ব 

Mislead নবভ্রান্ত কিা, নবপয়থ চালায়িা 

Missed call নমস ড কল, িা-ধিা কফািকল 

Missing নিয়খাঁজ 

Mission নমশি, অনভযাি 

Mistake of law আইনি ভুল 

Misuse অপব্যবহাি 

Misuse of power েমত্াি অপব্যবহাি 

Misuse of resources সম্পয়দি অপব্যবহাি 

Mixed নমশ্র 

Mixed economy নমশ্র অথ বিীনত্ 

Mixture নমশ্রণ 

Mixture নমকচাি (ঔষধ) 

Mob উচৃ্ছঙ্খল জিত্া 

Mobile ভ্রাম¨gvণ 
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Mobile court ভ্রাম্যমাণ আদালত্ 

Mobile phone কমাবাইল কফাি 

Mobilise একনেত্ কিা, জয়ড়া কিা 

Mobilise সময়বত্ কিা, সাংগ্রহ কিা, 

উয়িালি কিা 

Mobilise অনুপ্রানণত্ কিা 

Mode of payment পনিয়শায়ধি পদ্ধনত্ 

Model আদশ ব 

Model farm আদশ ব খামাি 

Modem ময়ডম, ইন্টািয়িট সাংয়যায়েি যন্ত্র 

Modesty নবিে, শালীিত্া 

Modification সাংয়শাধি, পনিবত্বি 

Modified সাংয়শানধত্, পনিবনত্বত্ 

Modus operandi কায বসাধি পদ্ধনত্/প্রণানল 

Moisture আদ্র বত্া 

Molasses নচটাগুড় 

Monetary benefit আনথ বক সুনবধা 

Monetary policy মুদ্রািীনত্ 

Money bill অথ ব-নবল 
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Money laundering অথ ব-পাচাি 

Money lender ঋণদাত্া/মহাজি 

Money order মানি অড বাি, অথ ব-কপ্রিয়ণি আয়দশ 

Money suit অথ ব-মামলা 

Monitor মনিটি, পনিবীেণ কিা, 

কনম্পউটাি পদ বা 

Monitoring পনিবীেণ 

Monogram ময়িাগ্রাম, বয়ণ বি িকশা 

Monopoly ময়িাপনল, একয়চটিো 

Monopoly একয়চটিো অনধকাি 

Monotonous একয়ঘয়ে 

Monthly report মানসক প্রনত্য়বদি 

Monument স্মৃনত্য়সৌধ, স্মৃনত্স্তে 

Moral character স্বিনত্ক চনিে 

Moral support স্বিনত্ক সমথ বি 

Morale ময়িাবল 

Morality স্বিনত্কত্া 

Morgue মে ব, শবাোি 

Mortality rate মৃতুযহাি 
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Mortgage বিক 

Mortgagee বিক গ্রহীত্া 

Most immediate অনত্ জরুনি 

Motherboard মাদািয়বাড ব (কনম্পউটায়িি) 

Motion (in parliament) প্রস্তাব (সাংসয়দ) 

Motivation প্রয়ণাদিা 

Motivation উদু্ব্দ্ধকিণ 

Motor car কমাটি-োনড় 

Motor vehicle কমাটি-যাি 

Mounted Police অশ্বায়িাহী পুনলশ 

Mouse (of computer) (কনম্পউটায়িি) মাউস 

Movable property অস্থাবি সম্পনি 

Muhrar মুহুনি 

Multilateral বহুপানেক 

Multiplier গুণক 

Multi-purpose বহুমুখী 

Multi-storied building বহুত্ল ভবি 

Municipal tax কপৌি-কি 

Municipality কপৌিসভা 
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Municipal area কপৌিএলাকা 

Muscle power কপনশশনক্ত 

Museum জাদুঘি 

Mutation িামজানি 

Mutatis Mutandis প্রয়োজিীে পনিবত্বিসহ 

Mute  শব্দহীি, িীিব 

Mute বাক শনক্তহীি 

Mutilated note কেঁড়া কিাট 

Mutiny নবয়দ্রাহ (শৃঙ্খলা বানহিীি) 

Mutual পািস্পনিক 

Mutual consultation পািস্পনিক আয়লাচিা 

Mutual settlement পািস্পনিক নিষ্পনি 

Mysterious িহস্যমে 
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N 

Name (in block letter) িাম (য়োটা অেয়ি), িাম 

(বয়ড়াোঁয়দি অেয়ি) 

Nameplate িামফলক 

Name-stamp িাম-কমাহি 

National জাত্ীে, িাষ্ট্রীে 

National anthem জাত্ীে সাংেীত্ 

National Assembly জাত্ীে সাংসদ 

National Income জাত্ীে আে 

National Independence জাত্ীে স্বাধীিত্া 

National integrity জাত্ীে সাংহনত্/সত্ত্া/শুদ্ধত্া/সাধুত্া 

National liberation 

struggle 

জাত্ীে মুনক্তসাংগ্রাম 

National memorial জাত্ীে স্মৃনত্য়সৌধ 

Nationalised sector িাষ্ট্রােি খাত্ 

Nationalism জাত্ীেত্াবাদ 

Nationality জাত্ীেত্া 

Nationality certificate জাত্ীেত্া সিদ 

Nationalised িাষ্ট্রােি 
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Natural প্রাকৃনত্ক, স্বিসনে বক 

Natural boundary প্রাকৃনত্ক সীমািা 

Natural death স্বাভানবক মৃতুয 

Natural gas প্রাকৃনত্ক গ্যাস 

Natural justice ন্যাোনুে নবচাি, প্রাকৃনত্ক নবচাি, 

সহজাত্ ন্যােমূলক নবচাি 

Natural resources প্রাকৃনত্ক সম্পদ 

Nature প্রকৃনত্ 

Nautical mile িটিকাল মাইল, কিৌ-মাইল 

Navigable িাব্য 

Navigability িাব্যত্া 

Navigate চালিা কিা, (যাোপথ) নিয়দ বশ কিা 

Navigation চালি, (যাোপথ) নিয়দ বশিা 

Navigator (যাোপথ) নিয়দ বশক, চালক 

Navy কিৌবানহিী 

Necessary action প্রয়োজিীে ব্যবস্থা 

Negative attitude কিনত্বাচক দৃনষ্টভনে, কিনত্বাচক 

ময়িাভাব 

Negative reply িা-সূচক/য়িনত্বাচক জবাব 
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Neglect of duty কত্বয়ব্য অবয়হলা 

Negligence অবয়হলা 

Negotiable হস্তান্তিয়যাগ্য, নবনিয়মে, আয়পায়শ 

নিষ্পনিয়যাগ্য 

Negotiable instrument নবনিয়মে দনলল 

Negotiable Instrument 

Act 

হস্তান্তিয়যাগ্য/নবনিয়মে দনলল আইি 

Negotiate সময়ঝাত্াি আয়লাচিা কিা 

Negotiation সময়ঝাত্াি আয়লাচিা 

Nepotism স্বজিপ্রীনত্ 

Net income নিট/প্রকৃত্ আে 

Net loss নিট/প্রকৃত্ েনত্ 

Net profit নিট/প্রকৃত্ মুিাফা 

Net profit নিট/প্রকৃত্ লাভ 

Net weight নিট/প্রকৃত্ ওজি 

Neutrality নিিয়পেত্া 

Neutralisation নিনিেকিণ, প্রশমি 

Neutralise নিনিে কিা, প্রশনমত্ কিা 

News agency সাংবাদ-এয়জনি 

News editor বাত্বা-সম্পাদক 
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News reporter সাংবাদ-প্রনত্য়বদক 

News report সাংবাদ-প্রনত্য়বদি 

News value সাংবাদমূল্য 

Next higher officer অব্যবনহত্/পিবত্ী ঊধ্ববত্ি 

অনফসাি 

Next of kin  নিকটত্ম আত্মীে 

Nil শূন্য 

Nil statement শূন্য-নববিণী 

Nil report শূন্য-প্রনত্য়বদি 

No-objection 

certificate 

অিাপনি পে 

No confidence motion অিাস্থা প্রস্তাব 

No-demand িা-দানব 

No-demand certificate িা-দানব প্রত্যেিপে/সিদ 

Nomenclature িামকিণ পদ্ধনত্ 

Nominal িামমাে 

Nominate ময়িািীত্ কিা 

Nominated ময়িািীত্ 

Nomination ময়িািেি 

Nominee ময়িািীত্ ব্যনক্ত 

Non-bailable অজানমিয়যাগ্য 
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Non-encumbrance 

certificate  

নিদ বাে প্রত্যেিপে 

Non-gazetted officer িি-কেয়জয়টড/অয়ঘানষত্ কম বকত্বা 

Non-gazetted staff িি-কেয়জয়টড/অয়ঘানষত্ কম বচািী 

Non-negotiable অনবনিয়মে, আয়পাশয়যাগ্য িে 

Non-party নিদ বলীে 

Non-party Caretaker 

Government 

নিদ বলীে ত্ত্ত্বাবধােক সিকাি 

Non-practicing 

allowance 

কপশা-নিবৃনি ভাত্া 

Non-recurring অিাবত্বক 

Non-resident অ-নিবাসী  

Non-standard form অ-প্রনমত্ ফিম 

Non-transferable অ-হস্তান্তিয়যাগ্য 

Non-transferable অ-বদনলয়যাগ্য 

Non-transferable 

service 

অ-বদনলয়যাগ্য চাকনি 

Norms নিেমাচাি 

Not amenable সাংয়শাধি-অয়যাগ্য 

Not certified অপ্রত্যানেত্ 

Notwithstanding যাহা নকছুই থাকুক িা ককি 

Notary Public কিাটানি পাবনলক 
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Note টীকা 

Note নচঠা 

Note কিাট, কােয়জি টাকা 

Note টুয়ক িাখা 

Noted নবখ্যাত্, প্রনসদ্ধ, সুপনিনচত্ 

Note down নলনপবদ্ধ কিা 

Note of dissent নদ্ব্মত্, নভন্নমত্ 

Note sheet কিাট-নশট 

Note-book কিাট-বনহ 

Notice কিাটিস, কিাটিশ 

Notice নবজ্ঞনপ্ত 

Notice book নবজ্ঞনপ্ত-বই 

Notification প্রজ্ঞাপি 

Notified authority প্রজ্ঞানপত্ কতৃবপে 

Novice িনবশ 

Nuisance কিাাংিানম 

Null and void বানত্ল 

Nullify বানত্ল কিা 

Number-plate িম্বি-কপ্লট 

Nutrition পুনষ্ট 

Nutritious পুনষ্টকি 
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O 

Oath শপথ 

Oath হলফ 

Oath of allegiance আনুেয়ত্যি শপথ 

Oath of office পদানধষ্ঠাি শপথ 

Oath-taking ceremony শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠাি 

Obedient অনুেত্ 

Obituary মৃতুযসাংবাদ 

Obituary reference কশাক-প্রস্তাব 

Objection আপনি 

Objective লেয 

Objective বস্তুনিষ্ঠ 

Objective report বস্তুনিষ্ঠ প্রনত্য়বদি 

Objective test বস্তুনিষ্ঠ পিীো 

Obligation বাধ্যবাধকত্া (নিনত্ক বা আইিেত্) 

Obligatory অবশ্যপালিীে 

Oblige বানধত্ কিা 

Obscene অিীল 

Obscure অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ 
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Observation মন্তব্য 

Observation পয বয়বেণ 

Obsessed আনবষ্ট, আচ্ছন্ন, বানত্কগ্রস্ত 

Obsolete কসয়কয়ল 

Obstruct বাধা কদওো 

Obstruction প্রনত্বিকত্া, বাধা 

Obtain পাওো 

Obtain অজবি/সাংগ্রহ কিা 

Obtain ককিা 

Obverse প্রনত্নপঠ, নচেয়খানদত্ নপঠ 

Occasion নিনদ বষ্ট ঘটিাি সমে, উপযুক্ত সমে 

Occasion উপলেয 

Occasional অনিেনমত্, আকনিক 

Occupancy right দখনলস্বত্ব 

Occupant দখলদাি 

Occupation কপশা, কভােদখল 

Occupy কভােদখল কিা, দখল কিা, 

অনধকাি কিা 

Ocean floor সমুদ্র-ত্লয়দশ 
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Octroi িেিশুল্ক 

Odd নবসদৃশ, কবয়জাড় 

Off the record কিকড ব-বনহূম বত্ 

Offence অপিাধ, আইি/নিেয়মি লঙ্ঘি 

Offender অপিাধী 

Offensive আক্রমণাত্মক 

Offensive behaviour দুব্যববহাি, আক্রমণমূলক ব্যবহাি 

Offensive language অশালীি ভাষা, আক্রমণাত্মক ভাষা 

Offensive smell দুে বি 

Offer প্রদাি কিয়ত্ চাওো 

Offer প্রদায়িি অনভপ্রাে জ্ঞাপি 

Offer প্রস্তাব 

Office অনফস/দপ্তি/কায বালে 

Office accommodation অনফস আবাসি, অনফস-নিবাস 

Office copy অনফস প্রনত্নলনপ/অনুনলনপ 

Office directive অনফস নিয়দ বশিা 

Office memorandum অনফস-িািক 

Office time অনফস-সমে 

Officer অনফসাি/কম বকত্বা 

১৪ 
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Official আনুষ্ঠানিক 

 Official কত্বব্যসাংক্রান্ত 

Official অনফসীে/দাপ্তনিক 

Official সিকানি 

Official সিকানি কম বকত্বা 

Official capacity পদানধকািবয়ল 

Official 

correspondence 

সিকানি/দাপ্তনিক পেয়যাোয়যাে 

Official duty সিকানি কাজ/কত্বব্য/দানেত্ব 

Official duty দাপ্তনিক কাজ/কত্বব্য/দানেত্ব 

Official letter অনফসীে পে, সিকানি/দাপ্তনিক পে 

Official procedure অনফসীে/দাপ্তনিক/সিকানি পদ্ধনত্/ 

কায বনবনধ 

Official receiver অনফনশোল/সিকানি নিনসভাি 

Official records দাপ্তনিক/সিকানি িনথপে/দনললপে 

Official report দাপ্তনিক/সিকানি প্রনত্য়বদি 

Official seal অনফসীে/দাপ্তনিক নসলয়মাহি 

Official secrecy অনফসীে/দাপ্তনিক কোপিীেত্া 

Official Trustee সিকানি ট্রানস্ট 

Officiating অনফনসয়েটিাং, কায বনিব বাহী 
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Ombudsman ন্যােপাল 

Omission বজবি, নবয়লাপ, বাদ 

Omit বাদ কদওো 

Omitted নবলুপ্ত, বাদ পড়া 

On approval অনুয়মাদিক্রয়ম 

On credit ধায়ি, কদিাে 

On demand চানহদামানফক, চানহদাক্রয়ম 

On demand চানহদামাে, দানব অনুযােী 

On duty কত্বব্যিত্/দানেত্বিত্ 

On parole শত্বাধীয়ি (বনি) মুনক্ত 

On payment পনিয়শাধক্রয়ম 

On probation প্রয়বশিাধীি 

On the contrary নবপিীত্ক্রয়ম, অপিপয়ে, অন্যনদয়ক 

On the spot ঘটিাস্থয়ল, ত্দস্থায়ি, ত্াৎেনণক 

Open cheque বাহক-কচক 

Open competition উনু্মক্ত প্রনত্য়যানেত্া 

Open house মুক্তদ্ব্াি, উনু্মক্ত 

Open house discussion মুক্ত আয়লাচিা, মুক্তদ্ব্াি/উনু্মক্ত 

আয়লাচিা 
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Open invitation অবাধ আমন্ত্রণ 

Opening balance প্রািনেক নস্থনত্ 

Opening ceremony উয়দ্ব্াধিী অনুষ্ঠাি 

Operating cost পনিচালি ব্যে 

Operation অয়স্ত্রাপচাি 

Operation অনভযাি 

Operation and 

Maintenance 

পনিচালি ও িেণায়বেণ 

Opinion অনভমত্/মত্ 

Opposite party প্রনত্পে 

Opt ইচ্ছানধকাি প্রয়োে কিা, কবয়ে কিওো 

Option ইচ্ছানধকাি, কবয়ে কিওোি সুয়যাে 

Optional ঐনচ্ছক 

Oral evidence কমৌনখক সােয 

Order আয়দশ 

Order ক্রম 

Order of preference অগ্রানধকািক্রম 

Order sheet আয়দশিামা, আয়দশপে 

Order suppliers আয়দশ অনুযােী সিবিাহকািী 
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Ordinance অধ্যায়দশ 

Ordinance-making 

power 

অধ্যায়দশ প্রণেি েমত্া 

Ordinary সাধািণ 

Ordnance সমিাস্ত্র 

Ordnance factory সমিাস্ত্র কািখািা 

Organization সাংেঠি 

Organization and 

Management 

সাংেঠি ও ব্যবস্থাপিা 

Orientation অনভয়যাজি, পনিনচত্ কিায়িা/হওো 

Original  আনদ 

Ostensible means আপাত্/জ্ঞাত্ আে/উপাে 

Out of stock নিঃয়শনষত্, নিঃয়শষ 

Outbox আউটবক্স, বনহঃবক্স 

Outdated কসয়কয়ল 

Outdoor broadcast বনহস্থ সম্প্রচাি 

Outdoor department বনহনব বভাে 

Outdoor recording বনহস্থ শব্দধািণ/দৃশ্যধািণ 

Outgoing বনহে বামী, নবদানে 

Outlet নিে বমিপথ 

Outline রূপয়িখা 

Output উৎপানদত্ পণ্য, উৎপাদি, ফল 
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Outright সিাসনি 

Outright purchase সিাসনি ক্রে/খনিদ 

Outstanding অনিষ্পন্ন, বয়কো 

Outstanding  অিন্য, অসাধািণ 

Outstanding advance বয়কো অনগ্রম 

Outstanding balance বয়কো নস্থনত্ 

Outstanding balance বয়কো কজি 

Outstanding claim অনিষ্পন্ন দানব 

Outstanding debt অিাদানে ঋণ 

Outstanding issue অনিষ্পন্ন নবষে/প্রশ্ন 

Outstanding liability অনিষ্পন্ন দাে 

Outward consignment বনহে বামী চালাি 

Ovation উচ্ছ্বনসত্ সাংবধ বিা 

Overcharge অনত্নিক্ত মূল্য 

Over-draft ওভািড্রাফ্ট, অনত্নিক্ত উয়িালি 

Over-payment অনত্নিক্ত পনিয়শাধ 

Over-valuation অনত্মূল্যােি 

Over-valued অনত্মূল্যানেত্ 

Over-writing উপনিনলখি 

Overall সামনগ্রক 

Overdraw অনত্উয়িালি 

Overhauling আোয়োড়া/সম্পূণ ব কমিামত্ 
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Overhead charges/ 

expenses 

আনুষনেক ব্যে 

Overhead cost প্রানত্ষ্ঠানিক ব্যে 

Overlap সমাপনত্ত্ হওো, যুেপৎ সাংঘটিত্ 

হওো 

Overlapping যুেপৎ সাংঘটি, সমাপত্ি 

Overleaf উল্টা পৃষ্ঠা 

Overnight িাত্ািানত্, িানেকায়ল, িায়ত্ি ময়ধ্য 

Over-production অতুযৎপাদি 

Overrule বানত্ল/খানিজ/অগ্রাহয কিা 

Overruled বানত্ল/খানিজ/অগ্রাহয 

Overseas স্ববয়দনশক/নবয়দয়শ 

Overseas edition স্ববয়দনশক/নবয়দনশ সাংস্কিণ 

Overseas pay স্ববয়দনশক কবত্ি 

Overseas trade স্ববয়দনশক বানণজয 

Overstay অনত্নিক্ত সমে অবস্থাি 

Overstay অনত্যাপি 

Overtime অনধকাল 

Overtime allowance অনধকাল ভাত্া 

Owner মানলক 

Ownership মানলকািা 
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P 

Package কমাড়ক 

Package deal প্যায়কজ চুনক্ত, কপটিবদ্ধ চুনক্ত, সম্পূণ ব 

প্রস্তাব 

Packet প্যায়কট, কোয়টা কমাড়ক 

Pact চুনক্ত, সনি 

Page পৃষ্ঠা 

Paid পনিয়শাধকৃত্, পনিয়শানধত্, প্রদি 

Paid-up পনিয়শাধকৃত্, পনিয়শানধত্ 

Pamphlet প্রচািপে 

Panel ত্ানলকা 

Panel প্যায়িল 

Paper under 

consideration 

নবয়বচয কােজ 

paper under disposal নিষ্পনিি অধীি কােজ 

Par exchange rate নবয়দনশ মুদ্রাি নবনিমে-হাি 

Parade প্যায়িড, কুচকাওোজ 

Paragraph অনুয়চ্ছদ 

Parcel পায়স বল, কমাড়ক 

Pardon েমা, অনুকম্পা 
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Parliament জাত্ীে সাংসদ 

Parliamentarian সাাংসদ, সাংসদ সদস্য 

Parliamentary সাংসদীে, সাংসদনবষেক 

Parliamentary 

democracy 

সাংসদীে েণত্ন্ত্র 

Parliamentary 

Secretariat 

সাংসদ সনচবালে 

Parole শত্বাধীি মুনক্ত (বনিি) 

Part payment আাংনশক পনিয়শাধ, আাংনশক প্রদাি 

Part time খণ্ডকালীি 

Partial আাংনশক 

Partiality পেপানত্ত্ব 

Particulars নববিণ 

Particulars বনবে ণষ্ট ত্র্থ্ানদ  

Partisan দলীে 

Partner শনিক/অাংশীদাি 

Partnership শনিকািা/অাংশীদানিত্ব 

Partnership Act অাংশীদানিত্ব আইি 

Partnership business অাংশীদানি কািবাি 

Partnership business অাংশীদানি ব্যাবসা 
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Partnership firm অাংশীদানি প্রনত্ষ্ঠাি 

Pass পাস 

Pass পাশ 

Password পাসওোড ব, প্রয়বশানধকাি-শব্দ 

Passage money িাহা/পথ/েমি খিচ 

Passbook পাসবই 

Passport পাসয়পাট ব, োড়পে 

Patent প্যায়টন্ট, কৃনত্স্বত্ব, স্পষ্টত্ প্রত্ীেমাি 

Patrol টহল 

Patrol Police টহল পুনলশ 

Patronage পৃষ্ঠয়পাষকত্া 

Pauper কপদ বকহীি 

Pay কবত্ি 

Pay প্রদাি/পনিয়শাধ কিা 

Pay bill কবত্ি-নবল 

Pay fixation কবত্ি-নিধ বািণ 

Pay increase কবত্ি-বৃনদ্ধ 

Pay of employees কম বচািীেয়ণি কবত্ি 

Pay of officers কম বকত্বাবৃয়িি কবত্ি 
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Pay Order কপ-অড বাি, পনিয়শাধ-আয়দশ 

Pay rise কবত্ি-বৃনদ্ধ 

Payroll কপ-কিাল, কবত্ি-ত্ানলকা 

Payable পনিয়শাধয়যাগ্য, প্রয়দে, পনিয়শাধ্য 

Payee প্রাপক 

Payment মূল্য/অথ ব প্রদাি 

Payment পনিয়শাধ 

Payment by instalment নকনস্তয়ত্ পনিয়শাধ 

Payment in cash িেদ পনিয়শাধ 

Pay-scale কবত্িক্রম/য়বত্ি-কস্কল 

Payslip কপ-নিপ, কবত্ি-নিপ 

Peaceful settlement শানন্তপূণ ব মীমাাংসা 

Penal code দণ্ডনবনধ 

Penal interest দণ্ডসুদ 

Penal law কফৌজদানি আইি 

Penal offence দণ্ডিীে অপিাধ 

Penalty দণ্ড, শানস্ত 

Pending অনিষ্পন্ন 

Pending cases অনিষ্পন্ন ককসসমূহ 
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Pending list অনিষ্পন্ন ত্ানলকা 

Pen-picture কলখনচে 

Pension অবসি-ভাত্া 

Pension কপিশি 

Pension payment order অবসি-ভাত্া প্রদাি আয়দশ 

Pensionable service কপিশিয়যাগ্য চাকনি 

Pensioner  কপিশিয়ভােী 

Per annum বানষ বক, বেিওোনি, বেিপ্রনত্ 

Per diem allowance স্বদনিক ভাত্া 

Perforate ফুয়টা কিা, নেদ্র কিা 

Perforation নেদ্রকিণ 

Perform কম বসম্পাদি কিা 

Performance কম বসম্পাদি, কায বসম্পাদি 

Performance 

guarantee 

কম বসম্পাদি জামািত্, কম বসম্পাদি 

অেীকাি 

Performing art পনিয়বশি নশল্পকলা 

Period of assessment কি নিরূপণকাল 

Periodic সামনেক, পয বানেক 

Periodic check সমোন্তনিক/পয বাবৃি পিীো 
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Periodical সামনেকী 

Periodical সমোন্তনিক 

Periodical settlement কমোনদ বয়িাবস্ত 

Periodical statement সমোন্তনিক/পয বাবৃি নববিণী 

Periphery কচৌহনি, পনিসীমা 

Permanent স্থােী 

Permanent post স্থােী পদ 

Permanent settlement স্থােী বয়িাবস্ত 

Permanent settlement নচিস্থােী বয়িাবস্ত (ঐনত্হানসক অয়থ ব) 

Permanently 

incapacitated 

স্থােীভায়ব অেম 

Permission অনুমনত্ 

Permit অনুমনত্পে 

Permit পািনমট 

Perpetual শ্বাশ্বত্, নচিস্থােী 

Perpetual succession নচিস্থােী উিিানধকাি 

Persecution নিপীড়ি 

Persistent উপযু বপনি, ক্রমােত্ 

Persistent অটল, নস্থিপ্রনত্জ্ঞ 



218 

 

 

Persona grata গ্রহণয়যাগ্য ব্যনক্ত, বানঞ্ছত্ ব্যনক্ত 

Personal belongings নিজ/ব্যনক্তেত্ মালপে 

Personal bond ব্যনক্তেত্ মুচয়লকা/সখ্যত্া 

Personal effects নিজ/ব্যনক্তেত্ মালপে 

Personal ledger account ব্যনক্তেত্ খনত্োি নহসাব 

Personal pay ব্যনক্তেত্ কবত্ি 

Personal undertaking ব্যনক্তেত্ অেীকাি 

Personality ব্যনক্তত্ব 

Persona non-grata অগ্রহণয়যাগ্য/অবানঞ্ছত্ ব্যনক্ত 

Perspective পনিয়প্রনেত্, কপ্রোপট 

Perusal পঠি 

Pesticide কীটিাশক 

Petition দিখাস্ত, আয়বদি 

Petitioner আয়বদিকািী 

Petrol কপয়ট্রাল 

Petty ক্ষুদ্র 

Petty  লঘু 

Petty কোয়টাখায়টা 

Petty offence লঘু অপিাধ 
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Pharmacy ফায়ম বনস (ঔষয়ধি কদাকাি) 

Phase পয বাে 

Phone কফাি, দূিালাপনি 

Photo কফায়টা 

Photo-print কফায়টানপ্রন্ট, কোবটামুদ্রণ 

Photostat/Photocopy কোবটাকনপ, প্রনত্নলনপ, অনবকল িকল 

Physical  কভৌত্ 

Physical assault স্বদনহক আঘাত্/আক্রমণ 

Physical change কভৌত্/নদনহক পনিবত্বি 

Physical education শিীিচচ বা নশো 

Physical fitness 

certificate 

শািীনিক কযাগ্যত্া সিদ 

Physical progress বাস্তব অগ্রেনত্, বস্তুেত্ অগ্রেনত্, 

কভৌত্ অগ্রেনত্ 

Physical punishment শািীনিক শানস্ত 

Physical target বস্তুেত্ লেয 

Physical verification বাস্তব প্রনত্পাদি, কভৌত্ প্রনত্পাদি, 

কভৌত্ যাচাই 

Picketing নপয়কটিাং, বাধাপ্রদাি কিা 

Piece rate ঠিকা দি, জিপ্রনত্ হাি 
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Piecework খচিা কাজ 

Pilot project পাইলট প্রকল্প 

Pilot project পিীোমূলক প্রকল্প 

Pilot scheme পিীোমূলক নস্কম/পনিকল্প 

Pioneer পনথকৃৎ, অগ্রপনথক 

Placard প্লাকাড ব, প্রাচীিপে/য়ঘাষণাপে, কপাস্টাি 

Plaint আনজব 

Plaintiff বাদী, ফনিোনদ 

Plan ফনি 

Plan িকশা 

Plan পনিকল্পিা 

Planning পনিকল্পিা 

Planning Commission পনিকল্পিা কনমশি 

Plant প্লান্ট, উনদ্ভদ 

Plant protection উনদ্ভদ সাংিেণ 

Plasticity িমিীেত্া 

Platform প্লাটফম ব 

Platform মঞ্চ 

Platoon প্লাটুি, ককাম্পানিি উপ-নবভাে/দল 
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Plea সনিব বি অনুয়িাধ, অজুহাত্, ওজি 

Plea অনভযুয়ক্তি জবাব, আয়বদয়িি 

স্বপয়ে নববৃনত্ 

Plead (guilty) (কদাষ/অপিাধ) স্বীকাি কিা 

Pleader উনকল 

Pleadings (িানলয়শি) আিনজ/জবাব 

Pleasure তুনষ্ট 

Plebiscite েণয়ভাট 

Pledge বিক, জামািত্ 

Pledge অেীকাি, প্রনত্শ্রুনত্ 

Pledger বিকদাত্া, প্রনত্শ্রুনত্দাত্া 

Plot জনম, ূমনমখণ্ড 

Plot িীল-িকশা, ষড়যন্ত্র 

Point of view দৃনষ্টয়কাণ 

Polarisation কমরূকিণ 

Police পুনলশ 

Police custody পুনলনশ-কহফাজত্ 

Police Force পুনলশ-বানহিী 

Police outpost পুনলশ-ফাঁনড় 

১৫ 
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Police report পুনলশ-প্রনত্য়বদি 

Police verification পুনলনশ-যাচাই 

Policy number পনলনস িম্বি 

Political  িাজনিনত্ক 

Political Asylum িাজনিনত্ক আশ্রে 

Political Secretary িাজনিনত্ক সনচব 

Polling agent কভাট/নিব বাচিী এয়জন্ট 

Polling booth কভাট-ব্যথ 

Polling Officer কভাটগ্রহণ কম বকত্বা 

Polling Station কভাটয়কন্দ্র 

Polyclinic পনলনিনিক, আয়িাগ্যশালা 

Port বিি 

Portfolio কপাট বয়ফানলও, মন্ত্রীি কায বভাি 

Portfolio পোধাি, নবনিয়োে-ত্ানলকা 

Portrait প্রনত্কৃনত্ 

Post facto কায়য বািি, ঘটিা-উিি 

Post-office ডাকঘি 

Postage ডাকমাশুল 

Postal article ডাক-সামগ্রী 
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Postal life insurance ডাক জীবি-নবমা 

Postal order কপাস্টাল, ডাক-আয়দশ 

Post-audit উিি-নিিীো 

Poster প্রাচীিপে/য়পাস্টাি 

Postgraduate স্নাত্য়কািি 

Posthumous মিয়ণািি 

Posting (in a job) পদােি 

Posting (of accounts) (নহসাব) নলনপবদ্ধকিণ 

Post-mortem মেিাত্দন্ত 

Postpone স্থনেত্ কিা 

Post-retirement leave 

(PRL) 

অবসি-উিি ছুটি 

Potential সোবিাপূণ ব 

Poultry হাঁসমুিনে 

Poultry farm হাঁসমুিনেি খামাি 

Power শনক্ত 

Power েমত্া 

Power নবদুযৎ 

Power house নবদুযৎ-ককন্দ্র 
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Power of attorney পাওোি অব অযাটনি ব 

Power of attorney আময়মাক্তািিামা 

Power plant নবদুযৎ-উৎপাদি ককন্দ্র 

Power, duties and 

responsibilities 

েমত্া, কত্বব্য ও দানেত্ব 

Practical application ব্যবহানিক প্রয়োে 

Practices প্রচলি 

Practising doctor কপশাচচ বািত্ ডাক্তাি 

Practising lawyer কপশাচচ বািত্ আইিজীবী 

Pragmatic প্রায়োনেক, প্রাজ্ঞ 

Pragmatically প্রয়োেমুখীভায়ব, প্রাজ্ঞত্াপূণ বভায়ব 

Pragmatism প্রজ্ঞা 

Preamble প্রস্তাবিা, মুখবি, ূমনমকা 

Pre-audit প্রাক-নিিীো, পূব ব-নিিীো 

Precaution পূব ব-সত্কবত্া 

Precedence অগ্রেণ্যত্া 

Precedent িনজি, পূব বনিদশ বি, উদাহিণ 

Précis সাংনেপ্ত ব্যাখ্যা, সািসাংয়েপ, সািমম ব 

Predecessor পূব বসূনি 
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Preface মুখবি 

Prefer (অনধকত্ি) পেি কিা, অগ্রেণ্য কিা 

Preferable অগ্রেণ্য 

Preferable (অনধকত্ি) পেিিীে 

Preference অগ্রানধকাি, অগ্রেণ্যত্া 

Preference অনধকত্ি পেি 

Preferred অনধকত্ি পেিকৃত্, অগ্রানধকািপ্রদি 

Prefix উপসে ব 

Prefixed পূব ব-সাংযুু্ক্ত 

Prejudice পেপাত্, কুসাংস্কাি 

Prejudicial পেপাত্দুষ্ট 

Prejudicial পনিপনন্থ 

Preliminary প্রাথনমক, নপ্রনলনমিানি 

Premature কমোদপূব ব 

Premature অপনিণত্ 

Premature death অকালমৃতুয 

Premeditated পূব বপনিকনল্পত্ 

Premier প্রধািমন্ত্রী 

Premises ঘিবানড় 
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Premium                  নবমা-নকনস্ত 

Premium নপ্রনমোম, পুিস্কাি, পানিয়ত্ানষক, 

অনধকমূল্য 

Prepaid আোম পনিয়শানধত্ 

Prepaid পূব ব/প্রাক-প্রদি, আোম প্রদি 

Prepaid telegram আোম-মাশুল/পনিয়শানধত্ কটনলগ্রাম/ 

ত্ািবাত্বা 

Preparatory প্রস্তুনত্মূলক 

Prepayment প্রাকপ্রদাি, প্রাক-পনিয়শাধ 

Prerogative নবয়শষ অনধকাি, প্রানধকাি 

Prescribe নিধ বািণ কিা, পিামশ ব কদওো 

Prescribe ব্যবস্থা প্রদাি, সুপানিশ কিা 

Prescribed authority নিধ বানিত্ কতৃবপে 

Prescription ব্যবস্থাপে 

Presence of mind উপনস্থত্ ব্যনদ্ধ 

Presentation of claims দানব উপস্থাপি, দানব উত্থাপি  

Preservation সাংিেণ 

Press সাংবাদপে 

Press clipping কপ্রস-নিনপাং, সাংবাদ-নিনপাং 

Press Club কপ্রস-িাব 
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Press Conference সাংবাদ-সয়ম্মলি, সাাংবানদক-সয়ম্মলি 

Press Council কপ্রস-কাউনিল, সাংবাদপে-পনিষদ 

Press cutting কপ্রস-কাটিাং, সাংবাদ-কাটিাং 

Press Institute কপ্রস-ইিনস্টটিউট 

Press Note সাংবাদ-নবজ্ঞনপ্ত, কপ্রস-কিাট 

Pressure চাপ 

Presumption ধািণা 

Presumptive pay ধািণাকৃত্ কবত্ি 

Previous পূব ববত্ী 

Price মূল্য, দাম 

Price-list মূল্য-ত্ানলকা 

Prima facie আপাত্দৃনষ্ট 

Primary প্রাথনমক 

Primary Education প্রাথনমক নশো 

Prime cost মূল-ব্যে 

Principal candidate মুখ্য প্রাথী 

Printer নপ্রন্টাি, মুদ্রণযন্ত্র 

Printing মুদ্রণ 

Prior approval পূব বানুয়মাদি 
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Priority অগ্রানধকাি 

Prison cell কািায়কাষ 

Prisoner কয়েনদ, বনি 

Private ownership ব্যনক্তমানলকািা 

Private sector কবসিকানি খাত্ 

Privileges নবয়শষ অনধকাি, প্রানধকাি 

Prize Bond প্রাইজ বন্ড 

Probation প্রয়বশি, নশোিনবনশ 

Probation period নশোিনবশ কাল 

Probation period প্রয়বশিকাল 

Probationer নশোিনবশ, প্রয়বশিাি 

Problem সমস্যা 

Procedure কায বপদ্ধনত্, কায বনবনধ, কায বধািা 

Proceeding কায বনববিণী, কায বক্রম 

Proceedings of a 

meeting 

সভাি কায বনববিণী/কায বক্রম 

Process পদ্ধনত্ 

Process প্রনক্রো 

Processing প্রনক্রোজাত্কিণ 
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Processing প্রনক্রোকিণ 

Processing Zone প্রনক্রোকিণ এলাকা/অঞ্চল 

Process-register প্রনক্রো-কিনজস্টাি 

Proclamation ফিমাি (সাংনবধাি অনুযােী) 

Proclamation কঘাষণা 

Procurement সাংগ্রহ, ক্রে 

Production উৎপাদি 

Production প্রয়যাজিা 

Profession কপশা, বৃনি 

Profile কপ্রাফাইল, নববিণ, প্রনত্কৃনত্ 

Profit লাভ, মুিাফা 

Proforma েক 

Programme কম বসূনচ 

Programme অনুষ্ঠাি 

Progress report অগ্রেনত্ প্রনত্য়বদি 

Progressive total ক্রময়যানজত্/ক্রমবধ বমাি/আনুক্রনমক, 

সমনষ্ট 

Prohibition নিনষদ্ধকিণ 

Prohibited zone নিনষদ্ধ এলাকা/অঞ্চল 
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Project প্রকল্প 

Promise প্রনত্জ্ঞা 

Promissory note প্রনমসনি কিাট, প্রনত্শ্রুনত্বহ কিাট, 

প্রত্যথ বপে 

Promotee পয়দান্ননত্প্রাপ্ত ব্যনক্ত 

Promotion পয়দান্ননত্ 

Promotion উন্নেি 

Promulgate (Acts, 

Ordinances etc.) 

 (আইি/অধ্যায়দশ ইত্যানদ) জানি 

কিা 

Proof প্রমাণ, প্রুফ, সােযপ্রমাণ, মুনদ্রত্ 

কােজ 

Proof reader প্রুফ-নিডাি, মুদ্রণ-সাংয়শাধক 

Propaganda প্রচািণা 

Propensity প্রবণত্া 

Proper channel যথামাধ্যম 

Property সম্পনি 

Proposal প্রস্তাব 

Proprietary right মানলকািা স্বত্ব 

Prosecute মামলা রুজু কিা, মামলা কিা 

Prosecute অনভযুক্ত কিা 

Prosecution অনভয়যাে, মামলা পনিচালিা 

Prosecution বাদীপে 
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Protection নিিাপিা 

Protection িেণ 

Protection of right অনধকাি িেণ 

Protective custody নিিাপিা কহফাজত্ 

Protocol প্রয়টাকল 

Protocol িাষ্ট্রাচাি 

Provided that ত্য়ব শত্ব থায়ক কয 

Provident Fund ভনবষ্য ত্হনবল 

Provision সাংস্থাি 

Provision নবধাি 

Provisional সামনেক 

Proviso অনুনবনধ, শত্ব 

Proviso শত্বাাংশ (সাংনবধাি অনুযােী) 

Prudence পনিণামদনশ বত্া, সাবধািত্া 

Prudent সত্কব, পনিণামদশী 

Pseudonym েদ্মিাম 

Public Accounts সিকানি নহসাব 

Public Accounts of the 

Republic 

প্রজাত্য়ন্ত্রি সিকানি নহসাব 

Public Administration জিপ্রশাসি 

Public auction সিকানি নিলাম 

Public borrowing সিকানি ঋণ 
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Public debt সিকায়িি ঋণ 

Public demand সিকানি দানব 

Public Health জিস্বাস্থয 

Public holiday সাধািণ ছুটি 

Public interest জিস্বাথ ব 

Public money সিকানি অথ ব 

Public notice েণ-নবজ্ঞনপ্ত 

Public nuisance প্রকাশ্য কিাাংিানম 

Public opinion জিমত্ 

Public prosecutor সিকানি উনকল, সিকানি 

আইিজীবী 

Public purpose জি-উয়িশ্য 

Public relation জিসাংয়যাে 

Public sector সিকানি খাত্ 

Public servant েণ-কম বচািী 

Public servant সিকানি কম বচািী (সাংনবধাি অনুযােী) 

Public Works েণপূত্ব 

Publicity প্রচাি 

Punch নেদ্র কিা, ঘুনস মািা 

Purpose উয়িশ্য 

Put up কপশ/উপস্থাপি কিা 
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Q 

Quadruple চতুগুবণ 

Quadruplicate চাি প্রস্থ 

Qualification কযাগ্যত্া 

Qualified কযাগ্যত্াসম্পন্ন 

Qualified কযাগ্য 

Qualify শত্বযুক্ত কিা 

Qualify শত্বপূিণ কিা 

Qualify কযাগ্য কিা/হওো 

Qualifying examination কযাগ্যত্া-প্রমাণ পিীো 

Qualifying service কযাগ্যত্া-অজবিকািী চাকনি 

Quality গুণ/নবনশষ্টয 

Qualitative গুণেত্ 

Qualitative analysis গুণেত্ নবয়িষণ 

Qualitative data গুণেত্ উপাি 

Quality control মাি-নিেন্ত্রণ 

Quality goods গুণসম্পন্ন/উন্নত্মায়িি দ্রব্য/পণ্য 

Quantitative পনিমাণেত্ 

Quarantine leave সেয়িাধ ছুটি 

Quarantine period সেয়িাধ কাল 

Quarter চতুথ বাাংশ 
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Quarterly স্বেমানসক 

Quarterly statement স্বেমানসক নববিণী 

Quarters বাসা/য়কাোট বাি 

Quash বানত্ল কিা 

Quasi অধ ব/আধা 

Quasi-judicial আধা-নবচানিক 

Quasi-judicial function আধা-নবচানিক কায ব 

Quasi-permanent অধ বস্থােী 

Query নজজ্ঞাসা/প্রশ্ন কিা 

Quest সিাি, অনুসিাি, প্রোস 

Question of law আইিেত্ প্রশ্ন 

Questionable  সয়িহজিক 

Questionable প্রশ্নসায়পে 

Questionable 

character 

সয়িহজিক/সয়িহভাজি চনিে 

Questionnaire প্রশ্নমালা 

Queue সানি 

Quick action ত্বনিত্ ব্যবস্থা 

Quorum ককািাম 

Quota ককাটা 

Quotation উদ্ধৃনত্ 

Quotation মূয়ল্যাদ্ধৃনত্  
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R 

Race নৃয়োষ্ঠী, মািবপ্রজানত্, িিয়োষ্ঠী, বণ ব 

Race কদৌড় প্রনত্য়যানেত্া 

Racial নৃয়োষ্ঠীেত্, বণ বনবয়দ্ব্ষী 

Racialism নৃয়োষ্ঠীেত্ নবয়দ্ব্ষ, বণ বনবয়দ্ব্ষ 

Racism নৃয়োষ্ঠীেত্ নবয়দ্ব্ষ, বণ বনবয়দ্ব্ষ 

Radar িাডাি 

Radiation নবনকিণ 

Radical আমূল, কমৌনলক 

Radio station কবত্াি ককন্দ্র 

Radioactivity কত্জনিেত্া 

Radish মুলা 

Raffle লটানি 

Railway কিলপথ, কিলওয়ে 

Railway police কিল-পুনলশ 

Railway station কিল-কস্টশি 

Railway Terminal কিল-প্রানন্তকভবি 

Rally ি যানল, সমায়বশ 

Rally কমাটিযায়িি প্রনত্য়যানেত্া 
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Random selection অক্রম/এয়লাপাথানড় নিব বাচি 

Rank পদময বাদা 

Rank and status পদ ও ময বাদা 

Ransack ত্েিে কিা, ত্ন্ন ত্ন্ন কয়ি কখাঁজা 

Ransom মুনক্তপণ 

Rate হাি 

Rate মূল্যােি, মূল্য নিণ বে কিা 

Rate of exchange নবনিমে হাি 

Ratify অনুসমথ বি কিা 

Rating মূল্য নিরূপণ/নিধ বািণ, কশ্রণীকিণ 

Ratio অনুপাত্ 

Ration card কিশি কাড ব 

Raw material কাঁচামাল 

Reactionary প্রনত্নক্রোশীল 

Ready reckoner নহসাব সািনণ-বই 

Real estate property ূম-সম্পনি, স্থাবি সম্পনি 

Realise আদাে 

Realise আদাে কিা 

Realise উপলনদ্ধ কিা 
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Realisable dues আদােয়যাগ্য/প্রাপ্য 

Reappraisal পুিনব বচাি/পুিনব বয়বচিা 

Re-appropriation পুিঃউপয়যাজি 

Rebate কিোত্ 

Recall প্রত্যাহাি কিা, িিণ কিা 

Recall পুিঃত্লব কিা, নফিাইো আিা 

Recasting পুিনব বন্যাস, পুিনব বন্যাসকিণ 

Receipt িনসদ 

Receipt প্রানপ্ত 

Receipt and Issue প্রানপ্ত ও জানি 

Receipt and Despatch প্রানপ্ত ও কপ্রিণ 

Receipt Book প্রানপ্ত/িনসদ-বই 

Receiver নিনসভাি, গ্রহীত্া 

Receiver গ্রাহকযন্ত্র 

Recent সাম্প্রনত্ক 

Reception অভযথ বিা 

Recession আনথ বক মিাবস্থা, মিা 

Recipient প্রাপক 

Reclamation পুিরুদ্ধাি 

১৬ 
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Reclamation (of fallow 

land) 

পুিরুদ্ধাি (পনত্ত্ জনম) 

Recognised স্বীকৃনত্প্রাপ্ত/স্বীকৃত্ 

Recognised body স্বীকৃনত্প্রাপ্ত/স্বীকৃত্ সাংস্থা 

Recognised council স্বীকৃনত্প্রাপ্ত/স্বীকৃত্ পনিষদ 

Recognised university স্বীকৃনত্প্রাপ্ত/স্বীকৃত্ নবশ্বনবযালে 

Recommend সুপানিশ কিা 

Recommendation সুপানিশ 

Recommended and 

forwarded 

সুপানিশসহ কপ্রনিত্/অগ্রানেত্ 

Reconcilement (of 

accounts)  

সাংেনত্সাধি (নহসায়বি) 

Reconciliation আয়পাশ-মীমাাংসা 

Reconciliation সাংেনত্সাধি, পুিঃসাংেনত্সাধি 

Reconsideration পুিনব বয়বচিা 

Reconstruction পুিনি বম বাণ 

Reconstruction পুিে বঠি 

Record িনথপে 

Record কিকড ব, কলখ্যপ্রমাণ 

Record নলনপবদ্ধ/িনথভুক্ত/কিকড বভুক্ত কিা, 

ধািণ কিা 



239 

 

 

Record management িনথ-ব্যবস্থাপিা, ত্র্থ্-ব্যবস্থাপিা 

Record of rights স্বত্বনলনপ 

Record of service চাকনিবৃিান্ত 

Record of the case মামলাি িনথ 

Record Room কমাহায়ফজখািা 

Recorded  কিকড বভুক্ত, নলনপবদ্ধ, িনথভুক্ত, 

ধািণকৃত্ 

Recording of files িনথ কিকড বকিণ/নলনপবদ্ধকিণ 

Recount পুিে বণিা 

Recoverable আদােয়যাগ্য/পুিরুদ্ধািয়যাগ্য  

Recover নফয়ি পাওো, পুিরুদ্ধাি কিা, 

আয়িাগ্যলাভ কিা 

Recovery আদাে, পুিরুদ্ধাি, আয়িাগ্যলাভ 

Recreation allowance নবয়িাদি-ভাত্া 

Recruitment িবনিয়োে 

Rectification সাংয়শাধি 

Rectify সাংয়শাধি কিা 

Rector কিক্টি, নশো বা ধমীে প্রনত্ষ্ঠায়িি 

প্রধাি 

Recurrence আবত্বি, পুিঘ বটি 
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Recurring  আবত্বক 

Recurring expenditure আবত্বক ব্যে 

Redemption of debt ঋণয়মাচি 

Redemption of liability দােয়মাচি 

Re-designation পুিঃিামকিণ, পুিঃপদনবনিধ বািণ 

Reduce হ্রাস কিা 

Reduced price হ্রাসকৃত্ মূল্য 

Reduction in pay কবত্ি-হ্রাস 

Reduction in rank পদময বাদা হ্রাস 

Reduction of post পদাবিনত্, পদাবিমি 

Re-election পুিনি বব বাচি 

Re-employment পুিঃনিয়োে, পুিনি বয়োে 

Refer (ব্যবস্থাগ্রহণ/নসদ্ধায়ন্তি জন্য) কপ্রিণ/ 

শিণ 

Referee কিফানি 

Reference সূে, বিাত্, নিয়দ বশ 

Reference (to the 

President) 

কপ্রিণ/উপস্থাপি (িাষ্ট্রপনত্ি নিকট) 

Reference book সহােক/নিয়দ বনশত্ গ্রন্থ 

Reference No. সূে িম্বি 
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Referencing সূে-নিয়দ বশ 

Referendum েণয়ভাট 

Refined কশাধিকৃত্, নবয়শানধত্, পনিয়শানধত্ 

Refinery কশাধিাোি 

Reflected প্রনত্ফনলত্ 

Reformation সাংস্কাি 

Refreshment হালকা িাস্তা 

Refreshment room আপ্যােি কে 

Refugee শিণাথী 

Refund প্রত্যপ বণ, পুিঃঅথ বােি 

Refuse প্রত্যাখ্যাি কিা 

Regional আঞ্চনলক 

Register নিবিিবনহ 

Registered কিনজস্ট্রীকৃত্ 

Registered নিবিিকৃত্, নিবনিত্ 

Registered parcel কিনজস্ট্রীকৃত্ পায়স বল 

Registration নিবিি 

Regular নিেনমত্ 

Regularise নিেনমত্ কিা 
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Regulate নিেন্ত্রণ কিা 

Regulation নিেন্ত্রণ 

Regulation প্রনবধাি (সাংনবধাি অনুযােী) 

Regulation প্রনবনধ 

Regulations প্রনবনধমালা 

Rehabilitate পুিব বানসত্ কিা 

Rehabilitated পুিব বানসত্ 

Rehabilitation পুিব বাসি 

Rehearse মহড়া/অনুশীলি কিা 

Rehearsal মহড়া/অনুশীলি 

Reimburse ব্যেপনিয়শাধ কিা 

Reimbursable পুিভবিণয়যাগ্য 

Reimbursement ব্যেপনিয়শাধ 

Reimbursement পুিভবিণ 

Reinstatement পুিব বহাল, পুিঃপ্রনত্ষ্ঠা 

Reject প্রত্যাখ্যাি কিা 

Rejection of plaint আনজব িাকচ 

Rejoinder প্রনত্বক্তব্য, প্রতুযিি 

Related সম্পনকবত্ 
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Relaxation নশনথল, নশনথলােি 

Relaxation of age-limit বেঃসীমা নশনথলকিণ 

Release (from post) অব্যাহনত্/োড়পে প্রদাি কিা (পদ 

হইয়ত্) 

Release (of fund) অবমুনক্ত/োড় (ত্হনবয়লি) 

Release order অব্যাহনত্পে/োড়পে 

Released অবমুক্ত, অব্যাহনত্প্রাপ্ত 

Relevant প্রাসনেক 

Reliable নিভ বিয়যাগ্য 

Reliable source নবশ্বস্ত/নিভ বিয়যাগ্য সূে 

Reliance নিভ বিত্া 

Reliance প্রত্যে (সাংনবধাি অনুযােী) 

Relief োণ 

Relief উপশম 

Relief camp োণ-নশনবি 

Relieve অব্যাহনত্ কদওো 

Relieved officer অব্যাহনত্প্রাপ্ত কম বকত্বা 

Relieving officer অব্যাহনত্দােক/অব্যাহনত্দািকািী 

কম বকত্বা 

religious ধম ব-নবষেক 
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Religious ধানম বক, ধম বপিােণ 

Relinquish পনিত্যাে কিা 

Relinquishment পনিত্যাে 

Rely নিভ বি কিা 

Remand নিমান্ড/পুনলনশ কহফাজত্ 

Remark মন্তব্য 

Remarkable উয়ল্লখয়যাগ্য 

Reminder ত্ানেদপে 

Reminder register ত্ানেদপে নিবিি-বনহ 

Remission মওকুফ 

Remission লাঘব, হ্রাস 

Remit কপ্রিণ কিা (অথ ব), হ্রাস পাওো 

Remittances কপ্রনিত্ অথ ব 

Remote sensing দূি অনুধাবি 

Removal অপসািণ 

Remove অপসািণ কিা 

Remuneration পানিয়ত্ানষক 

Remuneration পানিশ্রনমক, সম্মািী 

Renaissance কিয়িসাঁ, িবজােিণ 
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Rendering প্রদাি, উপস্থাপি, ভাষান্তি, অনুবাদকিণ 

Renew িবােি কিা 

Renewal িবােি 

Renovation সাংস্কাি 

Rent খাজিা 

Rent ভাড়া 

Reoccupation পুিদ বখল 

Reorganization পুিে বঠি 

Reorientation পুিনব বন্যাস 

Repatriate প্রত্যাবাসি কিা 

Repatriated প্রত্যাবানসত্ 

Repatriation প্রত্যাবাসি 

Repay পনিয়শাধ কিা 

Repayment পনিয়শাধ 

Repeal িনহত্কিণ, িনহত্ 

Repeat পুিিাবৃনি কিা, পুিিাে কিা/ঘটা/ 

হওো 

Repeatedly পুিঃপুি, বািবাি 

Repetition পুিিাবৃনি 
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Replaced স্থলানভনষক্ত, প্রনত্স্থানপত্ 

Replacement স্থলানভনষক্তকিণ 

Replacement প্রনত্স্থাপি 

Replacement value প্রনত্স্থাপি মূল্য 

Replenish পুিঃয়যাজি কিা, পুিিাে সিবিাহ 

কিা/পাওো 

Replica কিনপ্লকা 

Reply জবাব 

Report প্রনত্য়বদি 

Report (ACR) অনুয়বদি (বানষ বক কোপিীে অনুয়বদি) 

Reporter প্রনত্য়বদক, নিয়পাট বাি 

Reporting officer অনুয়বদিকািী কম বকত্বা, 

প্রনত্য়বদিদািকািী কম বকত্বা 

Representation প্রনত্নিনধত্ব 

Representation অনভনিয়বদি, আয়বদি 

Representative প্রনত্নিনধ 

Repressed অবদনমত্ 

Repressive measures নিয বাত্িমূলক/দমিমূলক ব্যবস্থা/ 

পদয়েপ 

Reprint পুিমু বদ্রণ কিা 
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Reproach ভৎবসিা, নিিা, োলাোল কিা 

Reproduction পুিরুৎপাদি, প্রজিি 

Republic প্রজাত্ন্ত্র 

Repudiate অস্বীকাি কিা 

Repudiation অস্বীকাি, অস্বীকৃনত্ জািায়িা, 

Repugnance নবয়িাধ, প্রবল অিীহা/অপেি 

Repugnant পনিপনন্থ, অপেিিীে/নবস্বাদ 

Repulse প্রনত্য়িাধ কিা 

Repulsion নবকষ বণ/প্রনত্য়িাধ 

Reputation খ্যানত্ 

Reputed  নবখ্যাত্ 

Requirement প্রয়োজি 

Requisite qualification প্রয়োজিীে কযাগ্যত্া 

Requisition ত্লব 

Requisition হুকুমদখল 

Requisition meeting ত্লনব সভা 

Requisition slip ফিমাশ নিপ 

Requisitioned house হুকুমদখলকৃত্ বানড়, ফিমাশকৃত্ বানড় 

Rescind (আইি/চুনক্ত) িদ/বানত্ল কিা 
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Rescue উদ্ধাি কিা 

Research েয়বষণা, েয়বষণা কিা 

Research Fellow েয়বষণা কফয়লা 

Research scholarship েয়বষণা বৃনি 

Resemble সদৃশ/নমল হওো 

Resemblance নমল, সাদৃশ্য 

Reservation সাংিেণ 

Reservation আপনি 

Reserve সাংিনেত্ কিা 

Reserve forest সাংিনেত্ বি 

Reserve fund সাংিনেত্ ত্হনবল 

Reserved সাংিনেত্ 

Reservoir জলাধাি, আধাি, ভাণ্ডাি 

Residence বাসা, আবাসস্থল, নিবাস 

Resident বানসিা 

Residential আবানসক 

Residential 

accommodation 

আবাসি, আবাস সাংস্থাি 

Resign পদত্যাে কিা, ইস্তফা কদওো 

Resignation পদত্যাে, ইস্তফা 
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Resignation letter                                                                পদত্যাে-পে 

Resistance প্রনত্য়িাধ, প্রনত্বিকত্া 

Resistant প্রনত্য়িাধী, প্রনত্য়িাধক 

Resolution নসদ্ধান্ত-প্রস্তাব 

Resolve নসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা, নস্থিপ্রনত্জ্ঞ হওো 

Resort নবয়িাদি-ককন্দ্র 

Resort আশ্রে 

Resource সম্পদ 

Respective স্ব স্ব, যাি যাি, নিজ নিজ 

Respective সাংনিষ্ট 

Respectively যথাক্রয়ম 

Respondent নববাদী, প্রনত্বাদী 

Responsibility দানেত্ব, কত্বব্য 

Rest House নবশ্রামাোি 

Resting place নবশ্রামস্থল 

Restore পুিরুদ্ধাি/পুিঃপ্রনত্ষ্ঠা কিা, 

পূব বাবস্থাে নফনিয়ে আিা 

Restriction বাধানিয়ষধ 

Result ফলাফল 
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Resume পুিিািে কিা 

Resume জীবিবৃিান্ত 

Retail খচিা 

Retain বহাল িাখা 

Retain সাংিেণ কিা 

Retention বহাল/সাংিেণ 

Retirement অবসি 

Retirement অবসিগ্রহণ 

Retirement benefit অবসি-সুনবধা 

Retract (বক্তব্য) প্রত্যাহাি 

Retreat পিাদ পসিণ 

Retrench োঁটাই কিা 

Retrial পুিনব বচাি 

Retrieval পুিরুদ্ধাি 

Retrieved পুিরুদ্ধািকৃত্ 

Retrospective ূমত্ায়পে 

Retrospective effect ূমত্ায়পনেক কায বকিত্া 

Return কফিত্ কদওো 

Return প্রত্যাবত্বি, প্রত্যাবত্বি কিা 
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Return প্রনত্দাি 

(Tax) Return (কি) নববিণী 

Return (on investment) নবনিয়োয়ে লাভ 

Return (for) নবনিময়ে 

Reunion পুিনম বলি 

Revalidated পুিঃনবধকৃত্, পুিঃনসদ্ধকৃত্ 

Revaluation পুিমূ বল্যােি 

Revenue িাজস্ব 

Revenue Board িাজস্ব কবাড ব 

Revenue court িাজস্ব আদালত্ 

Revenue deposit িাজস্ব জমা 

Revenue expenditure িাজস্ব ব্যে 

Revenue income িাজস্ব আে 

Revenue policy িাজস্ব িীনত্ 

Revenue receipt িাজস্ব আে, িাজস্ব প্রানপ্ত 

Revenue stamp িাজস্ব স্টযাম্প 

Reverse নবপিীত্, উল্টাইো কদওো 

Reverse নবপিীত্ পৃষ্ঠা 

Reverse (an order) (আবেশ) উল্টাইো কদওো 
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Reverse (in order) (ক্রম) উল্টাইো কদওো 

Reverse order নবপিীত্ক্রম 

Reversion প্রত্যাবত্বি, পূব বাবস্থা 

Revert (আয়েি অবস্থাে) কফিত্ যাওো 

Revert পূব বাবস্থাে প্রত্যাবত্বি কিা/কিায়িা 

Revert (পূব বপয়দ) প্রত্যাবত্বি কিা/কিায়িা 

Review পয বায়লাচিা, পুিনব বয়বচিা, পুিনি বিীেণ 

Review of judgement িাে পুিনি বিীেণ 

Revise  সাংয়শাধি কিা 

Revised estimate সাংয়শানধত্ প্রােলি 

Revised Leave Rules সাংয়শানধত্ ছুটি নবনধমালা 

Revision পুিনি বিীেণ 

Revision পুিিাে পাঠ, সাংয়শাধি 

Revision case নিনভশি মামলা 

Revival পুিরুজ্জীবি 

Revive পুিজীনবত্ কিা, পুিরুজ্জীনবত্ কিা 

Revocation বানত্লকিণ, িদকিণ 

Revoke প্রত্যাহাি কিা, বানত্ল/িদ কিা 

Revoked বানত্লকৃত্, িদকৃত্, প্রত্যাহৃত্ 
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Revolution নবপ্লব 

Revolutionary স্ববপ্লনবক, নবপ্লবী 

Revolutionary fervour নবপ্লবী উিীপিা 

Reward পুিস্কাি 

Rewrite পুিনল বখি 

Rhetoric অলাংকািবহুল ভাষা 

Right অনধকাি 

Right to access প্রয়বশানধকাি 

Right to property সম্পনিি অনধকাি 

Rigid কয়ঠাি, অিমিীে 

Rigorous imprisonment সশ্রম কািাদণ্ড 

Riot দাো 

Risk ঝুঁনক 

Rival প্রনত্দ্ব্ন্দ্বী 

Riverine িদীমাতৃক 

Road mileage সড়ক মাইয়লজ 

Role ূমনমকা 

Roll েড়ায়িা, েনড়য়ে কদওো/চলা 

Roll ত্ানলকা 

Root cause মূল-কািণ 

Rootless কশকড়হীি, বাস্তুচুযত্ 

১৭ 
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Roster-book কিাস্টাি বই 

Rotary Club কিাটানি িাব 

Rotation পালাক্রয়ম 

Rotation duty পালাক্রনমক দানেত্ব 

Rough অমসৃণ, খসখয়স, অমানজবত্ 

Rough copy খসড়া কনপ 

Rough estimate খসড়া প্রােলি 

Round কোল, কোলাকাি 

Roundtable conference কোল-কটনবল স্ববঠক 

Route েমিপথ 

Route মাধ্যম 

Routine রুটিি, নিত্যনিনমনিক, েত্ানুেনত্ক 

Routine duty নিত্যনিনমনিক দানেত্ব/কাজ 

Routine work েত্ানুেনত্ক/নিত্যনিনমনিক/ 

স্বদিনিি কাজ 

Row সানি, দাঁড় টািা, ঝেড়া 

Rowdy উচৃ্ছঙ্খল 

Royalty িেযালটি, স্বত্বানধকািীি সম্মািী 

Royalty িাজবাংশীে ব্যনক্তবে ব, িাজপদ, 

িাজেমত্া 

Rubber-stamp িবাি স্টযাম্প, যথাযথ নবয়বচিা 

োড়া অনুয়মাদি 
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Rudimentary প্রাথনমক, প্রািনেক 

Rule নবনধ, নিেম 

Rule শাসি 

Rule making power নবনধ-প্রণেি েমত্া 

Rule of exclusion বজবি-নবনধ 

Rule of law আইয়িি শাসি 

Ruler শাসক, শাসিকত্বা 

Rules নবনধমালা, নিেমাবনল 

Rules and regulations নবনধ ও প্রনবনধ, নবনধনবধাি 

Rules of Business কায বনবনধ 

Rules of Procedure কায বপ্রণানল নবনধ 

Ruling  েমত্াসীি 

Ruling রুনলাং, নসদ্ধান্ত, আয়দশ 

Rumour গুজব 

Running commentary ধািা নববিণী 

Runway িািওয়ে, (নবমায়িি) ধািণূমনম 

Rural গ্রামীণ 

Rural Development পনল্ল-উন্নেি 

Rural Electrification পনল্ল-নবদুযত্ােি 

Rush hour ব্যস্ত/নভয়ড়ি সমে 
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S 

Sack োঁটাই/বিখাস্ত কিা, বস্তা, োলা 

Safe custody নিিাপদ কহফাজত্ 

Safe deposit নিিাপদ জমা 

Safe deposit vault নিিাপিা ভল্ট 

Safeguard িোকবচ 

Salaried কবত্িভুক 

Salary কবত্ি 

Sale নবক্রে 

Sale tax নবক্রে-কি 

Salinity লবণাক্তত্া 

Saloon কসলুি, সামানজক ব্যবহায়িি জন্য কে 

Salute অনভবাদি, সামনিক অনভবাদি, 

স্যালুট 

Sample িমুিা 

Sampling িমুিা-গ্রহণ, িমুিােি 

Sanatorium আয়িাগ্য-নিয়কত্ি, স্বাস্থযনিবাস 

Sanction ম্জুরনি 

Sanction order ম্জুরনি আয়দশ 
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Sanctioned strength অনুয়মানদত্ জিবল 

Sanctioning authority ম্জুরিকািী কতৃবপে 

Sanguine নিনিন্ত, আশাবাদী 

Sanitary পনিচ্ছন্ন, জীবাণুমুক্ত 

Sanitary fittings স্যানিটানি/পনিচ্ছন্ন/জীবাণুমুক্ত 

সিঞ্জামানদ 

Sanitary latrine স্বাস্থযসম্মত্ পােখািা 

Sanitation স্বাস্থযনবধাি, পনিষ্কাি-পনিচ্ছন্নত্া 

Satisfaction সন্তুনষ্ট 

Satisfactory সয়ন্তাষজিক 

Save সঞ্চে/িো কিা 

Savings সঞ্চে 

Savings certificate সঞ্চেপে 

Scale মািদণ্ড 

Scale দাঁনড়পাল্লা 

Scale কস্কল, মাপিী, মাপদণ্ড 

Scale of pay কবত্িক্রম, কবত্িয়স্কল 

Schedule ত্ফবশল 

Schedule Bank ত্ফবশনল ব্যাাংক 
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Schedule of expenditure খিয়চি ত্ফবশল 

Scheme নস্কম, পনিকল্প, সাংকল্পিা 

Scholar পনণ্ডত্ 

Scholarship বৃনি 

School নবযালে 

Scientific method স্ববজ্ঞানিক পদ্ধনত্ 

Scout স্কাউট, গুপ্তদূত্, বেস্কাউট 

Script-writing নিে িচিা, পাণ্ডুনলনপ িচিা 

Scroll কিাল, কলখ্যপট 

Scrutinise সূক্ষ্মভায়ব যাচাই কিা, সূক্ষ্ম 

নিিীেণ কিা 

Scrutiny সূক্ষ্মনিিীেণ, সূক্ষ্মযাচাই 

Sea-coast সমুয়দ্রাপকূল 

Sea-going সমুদ্রোমী 

Sea-going vessel সমুদ্রোমী জলযাি 

Seal নসলয়মাহি 

Sealed নসলয়মাহিানঙ্কত্ 

Sea-level সমুদ্রপৃষ্ঠ, সমুদ্রসমত্ল 

Seaman িানবক 
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Seamanship কিৌদেত্া, িানবকবৃনি 

Sea-port সমুদ্র-বিি 

Search warrant ত্ল্লানশ পয়িাোিা 

Searchlight সাচ বলাইট, অয়িষক-আয়লা 

Search-party সাচ ব-পাটি ব, অনুসিািী-দল 

Seasonal কমৌসুনম 

Seasoned পাকা, পনিপক্ব 

Seat আসি 

Seat reservation আসি-সাংিেণ 

Seat-belt নসট-কবল্ট, আসি-কটিবি 

Sea-weed সমুদ্র-স্বশবাল 

Secondary কেৌণ, অপ্রধাি, মাধ্যনমক, মধ্যম 

Secondary education মাধ্যনমক নশো 

Secondary school মাধ্যনমক নবযালে 

Secondary School 

Certificate 

মাধ্যনমক স্কুল সাটি বনফয়কট/সিদ 

Seconder সমথ বক 

Second-hand ব্যবহৃত্, পুিাত্ি 

Secrecy কোপিীেত্া 
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Secret কোপি, কোপিীে 

Secret file কোপিীে িনথ 

Secretarial assistance সানচনবক সহােত্া 

Secretariat সনচবালে 

Secretariat Instructions সনচবালে নিয়দ বশমালা 

Section শাখা 

Section (of law) ধািা (আইয়িি) 

Sector কসক্টি, সামনিক এলাকা/অঞ্চল 

Sector খাত্, শাখা 

Secular ধম বনিিয়পে 

Secular ইহজােনত্ক/পানথ বব, কলাকােত্ 

Secularism ধম বনিিয়পেত্া 

Secure নিিাপদ, নিনিন্ত, সুিনেত্, আঁটা, 

বাোয়িা 

Security নসনকউনিটি, নিিাপিা 

Security নিিাপিা জানমি (ব্যনক্ত অয়থ ব) 

Security নিিাপিা জামািত্ (মুদ্রা বা টাকা 

অয়থ ব) 

Security bond জামািত্-বন্ড 

Security Council নিিাপিা পনিষদ 
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Security deposit জামািত্ 

Security deposit নিিাপিা জমা 

Security measure নিিাপিা ব্যবস্থা, নিিাপিা পদয়েপ 

Security money জামািয়ত্ি টাকা 

Sedition িাষ্ট্রয়দ্রানহত্া 

Seed multiplication 

farm 

বীজবধ বি খামাি 

Seed-bed বীজত্লা 

Seedling চািা 

Segmentation নবভাজি, খণ্ডকিণ 

Segregate পৃথক/নবনচ্ছন্ন/নবযুক্ত কিা 

Segregation পৃথককিণ/নবনচ্ছন্নকিণ 

Seismic ূমকম্পীে, ূমকম্পিঘটিত্ 

Seismology ূমকম্পনবযা 

Seize জব্দ কিা, (আইিেত্) দখল কিা 

Seizure জব্দকিণ, বায়জোপ্তকিণ, 

হৃদয়িায়েি আক্রমণ 

Seizure list জব্দ/আটক ত্ানলকা 

Select বাোই/নিব বাচি কিা 

Selection Board বাোই/নিব বাচি কবাড ব 
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Selection বাোই, নিব বাচি 

Selection committee বাোই/নিব বাচি কনমটি 

Selection grade বাোই/নিব বাচি কগ্রড 

Selection post বাোই পদ 

Self-assessment স্ব-নিধ বািণ, স্ব-মূল্যােি 

Self-contained স্বোংসম্পূণ ব 

Self-contradictory স্ব-নবয়িাধী 

Self-defence আত্মপে সমথ বি 

Self-defence আত্মিো 

Self-explanatory স্ব-ব্যাখ্যাত্ 

Self-reliance স্বনিভবিত্া, আত্মনিভবিত্া 

Self-reliant স্বনিভবি, আত্মনিভবি 

Self-sufficiency স্বোংসম্পূণ বত্া 

Self-sufficient স্বোংসম্পূণ ব 

Semi-autonomous আধা-স্বশানসত্, অধ ব-স্বশানসত্ 

Seminar কসনমিাি 

Semi-skilled আধা-দে, অধ ব-দে 

Senate নসয়িট, উচ্চত্ম িাষ্ট্রীে পনিষদ, 

উচ্চকে 
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Sender কপ্রিক 

Senior কজযষ্ঠ/নসনিেি/ঊধ্ববত্ি/বয়োয়জযষ্ঠ 

Senior officer কজযষ্ঠ কম বকত্বা 

Seniority কজযষ্ঠত্া 

Seniority cum merit কমধা ও কজযষ্ঠত্া 

Seniority in service চাকনিয়ত্ কজযষ্ঠত্া 

Sense of guilt অপিাধয়বাধ 

Sensible সজাে, নবচেণ 

Sensitive স্পশবকাত্ি, সাংয়বদিশীল 

Sentence সাজা 

Sentenced সাজাপ্রাপ্ত 

Sentry সানন্ত্র, প্রহিী, িেী 

Septic tank কসপটিক ট্াাংক, বীজ-দূনষত্ ট্াাংক, 

মলয়শাধিী 

Sequence ক্রম 

Serial ক্রনমক 

Serial number ক্রনমক িম্বি 

Sericulture কিশম চাষ 

Serious গুরুত্ি, গুরুত্বপূণ ব, সাাংঘানত্ক 
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Serious offence গুরু অপিাধ 

Service চাকনি 

Service  সানভ বস 

Service কসবা 

Service book চাকনি-বই 

Service charge সানভ বস চাজব, কসবা-নফ/চাঁদা 

Service matters চাকনিসাংক্রান্ত নবষোবনল 

Service postage stamp সানভ বস ডাক-টিনকট 

Service record চাকনি-বৃিান্ত 

Service rules চাকনি-নবনধ 

Service structure চাকনি-কাঠায়মা 

Service tenure চাকনিকাল 

Session অনধয়বশি 

Session (academic) নশোবষ ব 

Sessions of parliament সাংসয়দি অনধয়বশি 

Set aside বানত্ল/িদ কিা 

Set-in শুরু হওো 

Set-off দানব সমিে 

Settlement বয়িাবস্ত 
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Settlement বসনত্ 

Settlement কসয়টলয়মন্ট 

Settlement নিষ্পনি 

Settlement of accounts নহসাব-নিষ্পনি 

Settlement of dispute নবয়িাধ মীমাাংসা 

Sewer connection পেঃসাংয়যাে 

Shadow file োো-িনথ 

Shallow অেভীি 

Share অাংশ, নহস্যা, ভাে, বখিা 

Share কশোি 

Share capital কশোি-মূলধি 

Share certificate কশোি-সাটি বনফয়কট/সিদ 

Share market কশোি-বাজাি 

Share-holder কশোি-কহাল্ডাি, কশোি-মানলক/ 

নহস্যাদাি 

Shariah শনিোহ 

Shift পালা, নশফট 

Shifting স্থািান্তিকিণ 

Shifting স্থাি-পনিবত্বি 
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Shifting of 

responsibility 

দানেত্ব অন্যে চাপায়িা, দানেত্ব 

এড়ায়িা 

Shipping সমুদ্র-পনিবহণ 

Shipping documents সমুদ্র-পনিবহণ দনললপে 

Shipwreck জাহাজডুনব 

Shooting শুটিাং, গুনল কিা, নশকাি, নচেগ্রহণ 

Shop কদাকাি 

Shore-line ত্টয়িখা 

Shores ত্ট, ত্ীি 

Short-circuit শট ব-সানকবট, বত্মবয়েপ 

Short-cut সাংনেপ্ত/সাংয়েপ কিা 

Short notice স্বল্পকালীি/সাংনেপ্ত কিাটিশ 

Short title সাংনেপ্ত নশয়িািাম 

Shortage ঘাটনত্ 

Shorthand সাঁটনলনপ 

Short-term স্বল্পয়মোনদ 

Short-term agreement স্বল্পয়মোনদ চুনক্ত/সময়ঝাত্া 

Short-term deposit স্বল্পয়মোনদ আমািত্ 

Short-term loan স্বল্পয়মোনদ ঋণ 
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Show প্রদশ বি, প্রদশ বি কিা, প্রদশ বিী, কদখায়িা 

Show cause কািণ দশ বায়িা 

Show cause notice কািণ দশ বায়িাি কিাটিশ 

Show-room কশা-রুম, প্রদশ বিী-কে 

Shuttle train শাটল-কট্রি, আসা-যাওোি কট্রি 

Sick-bed কিােশয্যা 

Sick-leave অসুস্থত্া-ছুটি 

Side effect পাশ্ববপ্রনত্নক্রো 

Siege অবয়িাধ 

Sign নচহ্ন 

Signal সাংয়কত্ 

Signatory স্বােিকািী 

Signature স্বােি/দস্তখত্ 

Signboard সাইিয়বাড ব, নবজ্ঞাপিফলক 

Significance ত্াৎপয ব 

Significant ত্াৎপয বপূণ ব, সাথ বক 

Silk expert কিশম-নবয়শষজ্ঞ 

Silky কিশনম 

Similar অনুরূপ 
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Simplification সহজীকিণ 

Simultaneous যুেপৎ 

Simultaneously যুেপৎভায়ব 

Siren সাইয়িি, সাংয়কত্-বাঁনশ, সত্কবধ্বনি 

সৃনষ্টকািী যন্ত্র 

Site (নিনদ বষ্ট) স্থাি 

Sketch কস্কচ, কিখানচে 

Skill দেত্া 

Skilled labour দে শ্রনমক 

Skyscraper েেিচুম্বী অট্টানলকা 

Slack নশনথল, িথ 

Slanting কহলায়িা, নত্য বক 

Slaughter house  কসাইখািা 

Sleeping partner নিনিে/ঘুমন্ত অাংশীদাি 

Slip নিপ 

Slip নচিকুট 

Slip pad নিপ-প্যাড 

Slogan কিাোি, দলেত্ নজনেি 

Sluice-gate স্লুইস-কেট, জলকপাট 
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Slum বনস্ত 

SMS খয়দ-বাত্বা 

Smuggling কচািাচালাি, কচািাচালানি 

Social সামানজক 

Social responsibility সামানজক দােবদ্ধত্া/দানেত্ব 

Social service সমাজয়সবা 

Social welfare সমাজকল্যাণ 

Socialism সমাজত্ন্ত্র 

Society সনমনত্, সমাজ 

Socio-economic আথ ব-সামানজক 

Soil fertility মৃনিকা-উব বিত্া 

Social resource মৃনিকাসম্পদ 

Soil Science মৃনিকানবজ্ঞাি 

Soil test মৃনিকা-পিীো 

Solar year কসৌি-বষ ব 

Sole অনদ্ব্ত্ীে, একমাে 

Sole agent একমাে এয়জন্ট 

Sole distributor একমাে পনিয়বশক 

Solicit কামিা কিা, চাওো 

১৮ 
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Solicitor সনলনসটি 

Solidarity সাংহনত্ (সাংনবধাি অনুযােী) 

Sort (বস্তুি) প্রকাি/ কশ্রনণ, ভায়ে-ভায়ে/ 

ক্রম অনুযােী সাজায়িা 

Sorting বাোইকিণ 

Sound health সুস্বাস্থয 

Sound-proof শব্দয়িাধী 

Source উৎস, সূে 

Source of revenue িাজস্ব-উৎস 

Souvenir সুযয়ভনিি, িিনণকা 

Sovereign সাব বয়ভৌম 

Sovereign state সাব বয়ভৌম িাষ্ট্র 

Sovereignty সাব বয়ভৌমত্ব 

Space research মহাকাশ েয়বষণা 

Spare copy অনত্নিক্ত কনপ/অনুনলনপ 

Special নবয়শষ 

Special allowance নবয়শষ ভাত্া 

Special disability leave নবয়শষ অেমত্া ছুটি 

Special envoy নবয়শষ দূত্ 
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Special grant নবয়শষ অনুদাি 

Special messenger নবয়শষ বাত্বাবাহক 

Special pay নবয়শষ কবত্ি 

Special sanction নবয়শষ ম্জুরনি 

Special Security Force নবয়শষ নিিাপিা বানহিী 

Specialised knowledge নবয়শষজ্ঞ-জ্ঞাি 

Specialist  নবয়শষজ্ঞ 

Speciality স্ববনশষ্টয 

Specialised নবয়শষানেত্ 

Specific সুনিনদ বষ্ট 

Specific programme সুনিনদ বষ্ট কম বসূনচ 

Specification সুনিনদ বষ্ট নববিণ, কস্পনসনফয়কশি, 

স্ববনশষ্টযাবনল 

Specimen িমুিা 

Specimen copy িমুিা কনপ 

Specimen signature িমুিা স্বােি 

Speculation পূব বানুমাি, ফটকাবানজ 

Speech বক্তৃত্া, কথা 

Speed boat নস্পড-কবাট 
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Speedy trial দ্রুত্ নবচাি 

Spinning mill সুত্াকল 

Spiral  প্যাঁচায়লা, প্যাঁচায়িা েনত্/আকৃনত্ 

Spiral binding স্পাইিাল বাইনন্ডাং/বাঁধাই 

Spokesman মুখপাে 

Sponsor স্পিি, ব্যেভাি বহিকািী, 

আয়োজিকািী 

Spontaneous স্বত্ঃস্ফূত্ব 

Sports control ক্রীড়া-নিেন্ত্রণ 

Spy গুপ্তচি 

Spying গুপ্তচিবৃনি 

Stability নস্থনত্শীলত্া 

Stable নস্থনত্শীল 

Stadium কস্টনডোম, কখলাি মাঠ 

Staff স্টাফ, েনড়/হানত্োি, কম বচািী/ 

কম বকত্বা 

Stage পব ব, অবস্থা, পয বাে, মঞ্চ 

Stagnant নস্থি, বদ্ধ, নিিল 

Stagnancy বদ্ধত্া 

Stake দণ্ড, লাঠি, খ ুঁটি, পণ িাখা, বানজ ধিা 
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(at) Stake ঝুঁনকি ময়ধ্য 

Stakeholder সাংনিষ্ট পে 

Stall স্টল, কদাকাি 

Stall  আটকায়িা, থানময়ে কদওো 

Stamp স্টযাম্প 

Stamp ডাকটিনকট 

Stand released ত্াৎেনণক অবমুক্ত হওো, নবমুক্ত 

েণ্য হওো 

Standard মাি 

Standard form প্রনমত্ ফিম 

Standard of living জীবিযাোি মাি 

Standard size প্রনমত্ আকাি 

Standard time প্রমাণ সমে 

Standardisation (মাি) প্রনমত্ীকিণ 

Standardise (মাি) প্রনমত্ কিা 

Standardised প্রনমত্ 

Standing Committee স্থােী কনমটি 

Standing Order স্থােী আয়দশ 

State িাষ্ট্র, কদশ 
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State language িাষ্ট্রভাষা 

State of emergency জরুনি অবস্থা 

State religion িাষ্ট্রধম ব 

State trading িাষ্ট্রীে বানণজয 

Statement নববিণ/বণ বিা 

Statement নববৃনত্ 

Statement of accounts নহসাব-নববিণী 

Statement of facts ত্র্থ্-নববিণী 

Station কস্টশি (যািবাহয়িি) 

Station কম বস্থল 

Stationary নস্থি/নিিল 

Stationery মনিহানি 

Stationery কলখসামগ্রী 

Stationery goods কলখসামগ্রী, মনিহানি দ্রব্যানদ 

Statistical data পনিসাংখ্যাি উপাি 

Statistics পনিসাংখ্যাি 

Status ময বাদা 

Status quo নস্থত্াবস্থা 

Statute সাংনবনধ 
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Statutory সাংনবনধবদ্ধ 

Statutory body সাংনবনধবদ্ধ সাংস্থা 

Stay order স্থনেত্ায়দশ 

Steady  নিেত্, অটল, অিঢ়, দৃঢ় 

Steering committee পনিচালি কনমটি 

Stencil কস্টিনসল, কস্টিনসল কাটা 

Stereotyped বাঁধাধিা, েৎবাঁধা, স্ববনচেযহীি 

Stimulate উিীনপত্ কিা 

Stimulation উিীপি, উিীপিা 

Stimulus উিীপক 

Stipend স্টাইয়পন্ড, বৃনি, ভাত্া 

Stipulated time নিধ বানিত্ সমে 

Stock স্টক, কশোি 

Stock মজুত্ 

Stock accounts মজুত্-নহসাব 

Stock Exchange স্টক এক্সয়চঞ্জ, কশোিবাজাি, 

কশোি নবনিমে ককন্দ্র 

Stock register মজুদ নিবিিবনহ 

Stock taking মজুত্ েণিা 
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Stock verification মজুত্ যাচাই 

Stock-book মজুত্-বনহ 

Stop-watch নবিাম-ঘনড় 

Storage গুদামজাত্কিণ 

Store-house গুদাম-ঘি 

Store-room ভাণ্ডাি, গুদাম 

Stores মালামাল 

Strategic ককৌশলেত্ 

Strategic study ককৌশলেত্ সমীো 

Strategy ককৌশল, িণয়কৌশল 

Strength বল, সামর্থ্ব 

Strict economy কয়ঠাি নমত্ব্যনেত্া 

Strict vigilance কয়ঠাি সত্কবত্া 

Strike ধম বঘট 

Strike off ককয়ট কদওো 

Strike out ককয়ট কদওো, বাদ কদওো 

Strong room োং-রুম 

Structure কাঠায়মা 

Struggle সাংগ্রাম 
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Study leave অধ্যেি-ছুটি, নশো-ছুটি 

Style স্বশলী, ধিি, িীনত্ 

Style of living জীবিযাোি ধিি 

Sub-judice নবচািাধীি 

Sub-post office সাব-কপাস্টঅনফস, উপ-ডাকঘি 

Sub-agency সাব-এয়জনি, উপ-এয়জনি 

Sub-clause উপ-দফা, উপানুয়চ্ছদ 

Sub-committee সাব-কনমটি, উপ-কনমটি 

Sub-conscious অবয়চত্ি 

Sub-continent উপ-মহায়দশ 

Sub-contract সাব-কন্ট্রাক্ট, উপ-ঠিকা 

Sub-depot সাব-নডয়পা, উপ-ভাণ্ডাি 

Subdivision মহকুমা 

Sub-division উপ-নবভাে 

Sub-head উপ-খাত্ 

Sub-jail সাব-কজল, উপ-কািাোি 

Subjective ময়িােত্, আত্মনিষ্ঠ, আত্মেত্ 

Subject-matter নবষেবস্তু 

Submarine ডুয়বাজাহাজ, সমুদ্রত্ল 
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Submarine cable সাবয়মনিি/সমুদ্রত্য়লি ককবল/ত্াি 

Submission দানখল, কপশ 

Submit কপশ কিা 

Subordinate অধস্তি 

Subordinate court অধস্তি আদালত্ 

Subordinate office অধস্তি অনফস/দপ্তি 

Subordinate officer অধস্তি কম বকত্বা 

Sub-rule উপ-নবনধ 

Subscribe গ্রাহক হওো, চাঁদা প্রদাি 

Subscriber গ্রাহক 

Subscriber চাঁদাদাত্া 

Subscription চাঁদা 

Sub-section উপ-শাখা 

Sub-section (law) উপ-ধািা (আইি) 

Subsequent পিবত্ী 

Subsidiary সহােক 

Subsidiary সম্পূিক 

Subsidiary অধীিস্থ 

Subsidiary register সহােক নিবিি-বনহ 
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Subsidiary subjects সহােক নবষে 

Subsidise ভতুবনক কদওো 

Subsidy ভতুবনক 

Subsistence allowance জীবিধািণ ভাত্া 

Subsistence grant জীবিধািণ অনুদাি 

Substance সািাাংশ 

Substantiate প্রমাণনসদ্ধ কিা 

Substantiation প্রমাণীকিণ 

Substantive 

appointment 

স্থােী নিয়োে 

Substantive post স্থােী পদ 

Substitute প্রনত্স্থাপি কিা, স্থলানভনষক্ত কিা 

Substitute নবকল্প 

Substituted প্রনত্স্থানপত্, স্থলানভনষক্ত 

Substitution প্রনত্স্থাপি, স্থলানভনষক্তকিণ 

Sub-title উপনশয়িািাম, উপিাম 

Subtle সূক্ষ্ম 

Sub-Treasury সাব-কট্রজানি, উপ-কট্রজানি 

Suburb শহিত্নল 
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Subversive activities িাশকত্ামূলক কায বকলাপ 

Subvert ধ্বাংস কিা 

Subvert পিাহত্ কিা (সাংনবধাি অনুযােী) 

Succession উিিানধকাি 

Succession certificate উিিানধকাি প্রত্যেিপে/সিদ 

Successor উিিানধকািী 

Successor উিিসূনি 

Suffrage কভাটানধকাি 

Suit মামলা 

Summary সাি-সাংয়েপ 

Summary of 

recommendations 

সুপানিয়শি সাি-সাংয়েপ 

Summary trial সাংনেপ্ত নবচাি 

Summit শীষ ব সয়ম্মলি, শীষ ব (নবন্দু/স্থাি) 

Summons সমি 

Sumptuary allowance ব্যনক্তেত্ ব্যেভাত্া 

Sumptuous ব্যেবহুল, জাঁকায়লা 

Sundry expenses িকমানি ব্যে 

Superannuation অনত্ বেস্কত্া, বেস-উিীণ বত্া  
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Superannuation 

pension 

বাধ বকযয়হতু অবসিভাত্া 

Superficial ভাসাভাসা, বাহয, বনহস্থ, পৃষ্ঠস্থ 

Superior কসিা, উৎকষ ব, উন্নত্ত্ি, কশ্রে, উচ্চত্ি 

Superior authority ঊধ্ববত্ি কতৃবপে 

Superior post ঊধ্ববত্ি পদ 

Superior selection board ঊধ্ববত্ি বাোই কবাড ব 

Superior service সুনপনিেি সানভ বস, উচ্চত্ি সানভ বস 

Supernumerary post সুপািনিউয়মিানি পদ, 

সাংখ্যানত্নিক্ত পদ 

Supersede অনত্ক্রম কিা 

Superseded অনত্ক্রান্ত 

Supersession অনত্ক্রমণ 

Supervisor ত্ত্ত্বাবধােক 

Supplement কক্রাড়পে 

Supplementary সম্পূিক 

Supplementary অনত্নিক্ত 

Supplementary bill সম্পূিক নবল 

Supplementary budget সম্পূিক বায়জট 

Supplementary grant সম্পূিক ম্জুরনি 
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Supplementary 

question 

সম্পূিক প্রশ্ন 

Supplementary rules সম্পূিক নবনধমালা 

Supplier সিবিাহকািী 

Supply সিবিাহ 

Support সমথ বি 

Suppress কোপি কিা, দমি কিা, চানপয়ে িাখা 

Suppressed কোপিকৃত্, অবদনমত্ 

Supremacy প্রাধান্য, কশ্রষ্ঠত্ব 

Supreme command সব বানধিােকত্া (সাংনবধাি অনুযােী) 

Supreme commander সব বানধিােক 

Supreme Judicial 

Council 

সয়ব বাচ্চ নবচাি পনিষদ 

Surcharge সািচাজব, বাড়নত্ কি, বাড়নত্-নফ, 

অনধ-শুল্ক 

Surety জানমিদাি, জামািত্ 

Surface উপনিত্ল 

Surfing ত্িেক্রীড়া, লহনিলীলা 

Surfing (internet) (ইন্টািয়িট) সানফবাং 

Surgery শল্যনচনকৎসা 
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Surplus উদৃ্ব্ি 

Surplus budget উদৃ্ব্ি বায়জট 

Surplus personnel উদৃ্ব্ি কম বচািী 

Surprise visit আকনিক পনিদশ বি/সফি/ভ্রমণ 

Surrender  সমপ বণ 

Surrender  আত্মসমপ বণ, বশ্যত্া স্বীকাি 

Surrender value সমপ বণ মূল্য 

Survey জনিপ 

Suspend স্থনেত্ কিা/িাখা 

Suspend সামনেক বিখাস্ত কিা 

Suspended সামনেক বিখাস্তকৃত্ 

Suspense head অনিধ বানিত্/অনিনদ বষ্ট খাত্ 

Suspension সামনেক বিখাস্তকিণ 

Suspension স্থনেত্কিণ 

Symbol প্রত্ীক 

Symbolic প্রত্ীকী 

Sympathy সময়বদিা 

Symposium নসয়ম্পানজোম, আয়লাচিা-সভা 

Symptom লেণ 



284 

 

 

Syndicate নসনন্ডয়কট 

Synonym সমাথ বক শব্দ 

Synonymous সমাথ বক 

Synopsis সাংনেপ্ত সাি, সািাাংশ 

Synthesis সাংয়িষ 

Synthetic নসিয়থটিক, সাংয়িষী 

System পদ্ধনত্, প্রণানল, ব্যবস্থা 

System loss পদ্ধনত্েত্ অপচে/েনত্ 

Systematic প্রণানলবদ্ধ 

Systematic পদ্ধনত্েত্ 
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T 

Table সািনণ 

Table of contents সূনচপে 

Tabulation সািনণবদ্ধ 

Tact ককৌশল, সুব্যনদ্ধ, নবচেণত্া 

Tactful সুয়কৌশলী 

Tag ট্াে, জুয়ড় কদওো 

Take over (দানেত্ব) গ্রহণ কিা, নিেন্ত্রণ কিওো 

Tally নহসাব নমলায়িা 

Tannery ট্ািানি, চামড়ানশল্প 

Tap আনড়পাত্া, কটাকা, চাপড়, িয়লি মুখ 

Target লেয, লেযমাো 

Tariff ট্ানিফ, আমদানি শুল্ক 

Tax কি 

Tax administration কি-প্রশাসি 

Tax assessment কি-নিণ বে/নিরূপণ/নিধ বািণ 

Tax base কিনভনি 

Tax exemption কি-মওকুফ 

১৯ 
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Tax holiday কি-অবকাশ 

Tax policy কি-িীনত্ 

Tax rate কি-হাি 

Tax relief কি-উপশম 

Tax return কি-নববিণী 

Taxable কিয়যাগ্য 

Taxable income কিয়যাগ্য আে 

Tax-burden কিভাি 

Tax-free কিমুক্ত 

Taxpayer কিদাত্া 

Team দল 

Team spirit দলেত্ ময়িাবৃনি/উিীপিা 

Teamwork দলেত্ কম ব 

Technical কানিেনি 

Technical difficulties কানিেনি/য়কৌশলসাংক্রান্ত/প্রায়োনেক 

ত্রুটি 

Technical discussion কানিেনি/প্রায়োনেক আয়লাচিা 

Technical Education কানিেনি নশো 
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Technical know-how কানিেনি জ্ঞাি 

Technical pay কানিেনি কবত্ি 

Technical procedure কানিেনি পদ্ধনত্ 

Technical terms কানিেনি শব্দ 

Technique ককৌশল 

Technological প্রযুনক্তেত্ 

Technologist প্রযুনক্তনবদ 

Technology প্রযুনক্ত 

Telecast কটনল-সম্প্রচাি 

Telecommunication কটনলয়যাোয়যাে 

Telegram ত্ািবাত্বা, কটনলগ্রাম 

Telegraph ত্াি 

Telegraph line ত্াি-লাইি 

Telegraphic money 

order 

ত্ািয়যায়ে মানিঅড বাি 

Telegraphic transfer ত্ািয়যায়ে কপ্রিণ 

Telephone কটনলয়ফাি, দূিালাপনি 

Tele-printer কটনলনপ্রন্টাি 

Telescope দুিনবি, দূিবীেণযন্ত্র 
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Telex কটয়লক্স 

Temporary অস্থােী 

Temporary 

appointment 

অস্থােী নিয়োে, সামনেক নিয়োে 

Temporary post অস্থােী পদ 

Temporary provisions অস্থােী নবধািাবনল 

Temporary settlement অস্থােী বয়িাবস্ত 

Tenant ভাড়ায়ট, প্রজা 

Tenancy প্রজাস্বত্ব 

Tenancy Act প্রজাস্বত্ব আইি 

Tenancy right প্রজাস্বত্ব অনধকাি 

Tendency প্রবণত্া 

Tender প্রদাি কিা, জমা কদওো 

Tender দিপে 

Tender notice দিপে-নবজ্ঞনপ্ত 

Tenderer দিপেদাত্া 

Tent ত্াঁব্য 

Tentative সোব্য 

Tentative date আনুমানিক ত্ানিখ 
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Tenure কমোদ 

Tenure of office পয়দি কমোদ 

Tenure of office কয়ম বি কমোদ (সাংনবধাি অনুযােী) 

Tenure of service চাকনিকাল 

Term শত্ব, কমোদ 

Term of office কয়ম বি কমোদ 

Term of office পয়দি কমোদ (সাংনবধাি অনুযােী) 

Terminal Building প্রানন্তক ভবি 

Terminal tax প্রানন্তক কি 

Terminate অবসাি ঘটা/ঘটায়িা 

Terminate পনিসমানপ্ত ঘটা/ঘটায়িা 

Terminate োঁটাই কিা 

Terminated অবনসত্, োঁটাইকৃত্ 

Termination অবসাি, োঁটাইকিণ 

Terminology পনিভাষা, পানিভানষক শব্দ 

Terms of reference কায ব-পনিনধ, কায বসূে 

Terms of reference নবচায ব নবষে, শত্বাবনল 

Terms of service চাকনিি শত্ব 

Terrestrial কটয়িনেোল, পৃনথবীসম্পনকবত্ 
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Territory িাষ্ট্রীে সীমািা, ূম-খণ্ড, এলাকা/ অঞ্চল 

Terrorism সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ 

Terrorist সন্ত্রাসী 

Test পিীো 

Test কটস্ট 

Test relief কটস্ট নিনলফ, পিীোমূলক োণ 

Testimonial প্রশাংসাপে 

Testimony প্রমাণ, সােয 

Testing laboratory পিীোোি 

Text পাঠ 

Text-book পাঠ্যপুস্তক 

Textile বস্ত্র 

Textile industry বস্ত্রনশল্প 

Textile institute  বস্ত্র ইিনস্টটিউট/প্রনত্ষ্ঠাি 

Textile mill বস্ত্রকল 

The press সাংবাদপে, সাংবাদমাধ্যম 

The press সাাংবানদকমহল 

Theoretical ত্ত্ত্বীে, ত্ানত্ত্বক 

Therapy নচনকৎসা কথিানপ 
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Thesis মূল-প্রনত্পায, অনভসিভব 

Thoroughfare উনু্মক্ত জিপথ 

Through proper 

channel 

যথামাধ্যম, যথাযথ কতৃবপয়েি 

মাধ্যয়ম 

Tick-mark টিক-নচহ্ন 

Tidal bore জয়লাচ্ছ্বাস 

Tide কজাোি-ভাটা 

Timber কাঠ 

Time-barred সমে-উিীণ ব, ত্ামানদ 

Time-scale টাইম-কস্কল, সমে-কস্কল 

Tissue paper টিশু কপপাি 

Title নশয়িািাম 

Title স্বত্ব 

Title উপানধ 

Title page িামপৃষ্ঠা 

Title suit স্বত্ব-মামলা 

Title deed স্বত্ব-দনলল 

To প্রাপক 

To award a benefit সুনবধা প্রদাি কিা 
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To award a certificate প্রত্যেিপে/সিদ নবত্িণ কিা 

To award a medal পদক-এ ূমনষত্ কিা 

To award punishment শানস্ত প্রদাি কিা 

To award a title স্বত্ব প্রদাি, উপানধ প্রদাি, 

নশয়িািাম নিধ বািণ/প্রদাি 

To award a decree নডনক্র প্রদাি 

To commission কায বভাি প্রদাি কিা 

To commit crime অপিাধ কিা 

To commit offence অপিাধ কিা 

To commit to session দােিায়ত্ কসাপদ ব কিা 

To commit to trial নবচািায়থ ব কসাপদ ব কিা 

To go underground আত্ময়োপি কিা 

To integrate অেীূমত্ কিা 

To interrupt ব্যাহত্ কিা 

To interrupt বাধাপ্রদাি কিা 

To intimate জ্ঞাপি কিা 

To meet a query নজজ্ঞাসা-নিবৃি কিা, অনুসিাি 

নমটায়িা 

Toilet টেয়লট, কশৌচাোি 

Toilet paper টেয়লট কােজ, কশৌচাোয়িি কােজ 
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Token নচহ্ন, নিদশ বি, প্রত্ীক 

Token money নিদশ বি-মুদ্রা 

Tolerance  সহিশীলত্া 

Toll bridge কটাল-কসতু 

Tools হানত্োি 

Top priority সয়ব বাচ্চ অগ্রানধকাি 

Top secret অনত্-কোপিীে 

Top-ranking সয়ব বাচ্চ ময বাদাসম্পন্ন/মািসম্পন্ন  

Tornado ঘূনণ ববাত্বা, ঘূনণ বঝড় 

Total কমাট, সব বয়মাট 

Tour ভ্রমণ, পয বটি 

Tour ভ্রমণ, সফি 

Tour diary ভ্রমণ/সফি ডায়েনি 

Tour programme ভ্রমণসূনচ/সফিসূনচ 

Tourism পয বটি 

Tourist পয বটক 

Town শহি 

Town development শহি-উন্নেি 

Town planning িেি-পনিকল্পিা 
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Toxic নবষাক্ত 

Toxin নবষ 

Trade balance বানণজয/বানণনজযক ভািসাম্য 

Trade Mark পণ্য-প্রত্ীক 

Trade union কট্রড-ইউনিেি, শ্রনমক-ইউনিেি 

Tradition ঐনত্হয 

Traditional ঐনত্নহযক, ঐনত্হযেত্ 

Traffic ট্রানফক 

Traffic jam যািজট 

Traffic signal ট্রানফকসাংয়কত্ 

Trafficking পাচাি 

Trained প্রনশেণপ্রাপ্ত 

Trainee প্রনশেণাথী 

Trainer প্রনশেক 

Training প্রনশেণ 

Training methods প্রনশেণ-পদ্ধনত্ 

Transaction কলিয়দি 

Transaction of 

Business 

কায ব পনিচালিা 
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Transfer বদনল 

Transfer হস্তান্তি 

Transfer স্থািান্তি 

Transfer certificate বদনল-সিদ 

Transfer of charge দানেত্ব হস্তান্তি 

Transfer of properties সম্পনি হস্তান্তি 

Transferable বদনলয়যাগ্য 

Transferable service বদনলয়যাগ্য চাকনি 

Transferee গ্রহীত্া, হস্তান্তি গ্রহীত্া 

Transferee বদলীকৃত্ ব্যনক্ত 

Transferred বদলীকৃত্, স্থািান্তনিত্ 

Transformation রূপান্তি, পনিবত্বি 

Transformer ট্রািফম বাি, পনিবত্বক 

Transit ট্রািনজট, পনিবহণ, েমিপথ, নবিাম 

Transit camp নবিাম-নশনবি, যােী-নশনবি 

Transit passenger ট্রািনজট যােী 

Transit passenger ভ্রমণকালীি যােী 

Transit allowance ট্রািনজট-ভাত্া 

Transit visa ট্রািনজট-নভসা, েমিপথ নভসা 
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Transition ক্রানন্তকাল, উিিয়ণি সমে 

Transition period ক্রানন্তকাল 

Transitional ক্রানন্তকালীি, পনিবত্বিমূলক 

Transitional crisis ক্রানন্তকালীি সাংকট 

Transmission কপ্রিণ, পনিবহণ 

Transmitted কপ্রনিত্, বানহত্ 

Transport পনিবহণ 

Transport যািবাহি 

Transport pool যািবাহি-পুল 

Transpose স্থাি-পনিবত্বি 

Transposition স্থািনবন্যাস 

Travel ভ্রমণ 

Traveller's cheque ট্রায়ভলািস কচক, ভ্রমণ-কচক 

Travelling allowance ভ্রমণ-ভাত্া 

Trawler ট্রলাি, মাে ধিাি কিৌকা/জাহাজ 

Treacherous নবশ্বাসঘাত্কত্ামূলক 

Treasury কট্রজানি, সিকানি ককাষাোি 

Treasury bill কট্রজানি-নবল 

Treasury chalan কট্রজানি-চালাি 
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Treasury note সিকানি মুদ্রা 

Treasury return কট্রজানি নববিণ/নিটাি ব 

Treaty সনি, চুনক্ত 

Trench পনিখা 

Trespass অিনধকাি-প্রয়বশ 

Trespass অনবধ-প্রয়বশ 

Trial নবচাি 

Trial and error method শুদ্ধশুনদ্ধ-প্রণানল, ভুল-কশাধিায়িা 

পদ্ধনত্ 

Trial balance কিওোনমল, মহড়া নহসাব, মহড়া কজি 

Tribes উপজানত্ 

Tribunal ট্রাইব্যযিাল, নবচািালে 

Trip ভ্রমণ, কখপ, যাো (ভ্রমণ) 

Tripartite নেপেীে 

Triplicate copy তৃত্ীে প্রস্থ 

Trophy ট্রনফ, নবজেিািক, পুিস্কাি 

Tropical গ্রীষ্মমণ্ডলীে, ক্রান্তীে 

Truce যুদ্ধনবিনত্ 

True copy অনবকল প্রনত্নলনপ 
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Trunk call ট্রাাংক-কল, দূিবত্ী স্থায়ি কফাি কিা 

Trust আস্থা, নবশ্বাস 

Trust ট্রাস্ট 

Trust fund ট্রাস্ট ত্হনবল 

Trustee অনে 

Trustee board অনে/ট্রানস্ট কবাড ব 

Tube-well িলকূপ 

Turn পালা 

Turn কমাড় 

Turnover টাি বওভাি, কমাট ক্রে-নবক্রে 

Twisted পাকায়িা, প্যাঁচায়িা 

Type মুদ্রােি, টাইপ 

Typewriter মুদ্রােিযন্ত্র 

Typhoid টাইফয়েড 

Typing টাইপকিণ 

Typography মুদ্রােিনবযা 

Typographical mistake মুদ্রণ-প্রমাদ 
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U 

Ulterior motive প্রচ্ছন্ন উয়িশ্য 

Ultimate চূড়ান্ত 

Ultimate responsibility চূড়ান্ত দানেত্ব 

Ultimatum চিমপে, চিমপ্রস্তাব 

Ultra violet অনত্য়বগুনি 

Ultra-vires এখনত্োি-বনহূম বত্ 

Ultra-modern অত্যাধুনিক 

Ultra-sonogram আল্ট্রাসয়িাগ্রাম 

Umpire আম্পাোি, কিফানি, নবচািক 

Unabridged অসাংয়েনপত্, সম্পূণ ব, পূণ বাে 

Unacceptable অগ্রহণয়যাগ্য, অগ্রহণীে 

Unaccompanied 

baggage 

সেীহীি মালপে, আলাদাভায়ব 

কপ্রনিত্ মালপে 

Unacknowledged অস্বীকৃত্, অিেীকৃত্ 

Unambiguous স্পষ্ট, দ্ব্যথ বহীি 

Unanimous সব বসম্মত্ 

Unapproved অিনুয়মানদত্ 

Unarmed নিিস্ত্র, অিনেত্ 
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Unattached অসাংযুক্ত 

Unattested অসত্যানেত্ 

Unaudited অনিিীনেত্ 

Unauthenticated অপ্রামানণক, অপ্রমাণীকৃত্ 

Unauthorised কতৃবত্বহীি 

Unavoidable অনিবায ব 

Unavoidable 

circumstances 

অনিবায ব কািণ 

Uncalled for অযানচত্ 

Unclaimed কবওোনিশ, দানবদািহীি 

Unconditional নিঃশত্ব, শত্বহীি 

Unconfirmed অসমনথ বত্ 

Unconstitutional অসাাংনবধানিক 

Uncontested নবিা প্রনত্দ্ব্নন্দ্বত্াে 

Undecided অমীমাাংনসত্, নসদ্ধান্তহীি 

Undeclared অয়ঘানষত্ 

Undelivered অনবলীকৃত্ 

Under intimation to অবনহত্ কিয়খ 

Under process প্রনক্রোধীি 
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Under suspension সামনেক বিখাস্তকৃত্ 

Under trial নবচািাধীি 

Undercharge নিম্নমূল্য দানব, কম নফ দানব 

Undercharge নিম্নমূল্য দানব কিা, কম নফ দানব কিা 

Underestimate নিম্নমূল্যােি/ঊিমূল্যােি কিা, কোট 

কয়ি কদখা, কম অনুমাি কিা 

Underground ূমেভবস্থ, ূম-েভব 

Underground কোপি 

Underground 

activities 

কোপি/ূমেভবস্থ ত্ৎপিত্া 

Underground cable ূমেভবস্থ ককবল/ত্াি 

Underhand activities অপত্ৎপিত্া 

Underhand policy কোপিিীনত্ 

Underline গুরুত্বায়িাপ/ কজাি কদওো 

Underlined নিম্নয়িখকৃত্ 

Underlying অন্তনি বনহত্ 

Undersigned নিম্নস্বােিকািী 

Undersigned is 

directed to inform 

নিম্নস্বােিকািী নিয়দ বশক্রয়ম 

জািায়চ্ছ 

Understanding সময়ঝাত্া 

২০ 
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Understanding উপলনদ্ধ 

Under-strength কময়জাি 

Undertake অেীকাি কিা, দােগ্রহণ কিা 

Undertake (responsibility 

of training) 

(প্রনশেয়ণি দানেত্ব) গ্রহণ কিা 

Undertake (work) (কাজ) হায়ত্ কিওো 

Undertaking অেীকাি 

Undertaking অেীকািিামা 

Undervaluation অবমূল্যােি 

Underweight ওজয়ি কম 

Underwrite অবনলখি কিা 

Underwriter দাে-গ্রহণকািী, অবয়লখক 

Underwriting দাে-নলখি, অবনলখি 

Underwriting দাে-গ্রহণ 

Undesirable অিনভয়প্রত্, অবাঞ্ছিীে 

Undisbursed অনবত্িণকৃত্ 

Undrawn অনুয়িানলত্ 

Undue অপ্রাপ্য, অসাংেত্, সমীচীি, 

অন্যায্য, অনুনচত্ 

Undue advantage অপ্রাপ্য সুনবধা 
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Undue influence অপপ্রভাব, অনুনচত্ প্রভাব 

Unedited অসম্পানদত্ 

Unemployed কবকাি 

Unemployment কবকািত্ব 

Unequal অসম 

Unequivocal সুস্পষ্ট, দ্ব্যথ বহীি 

Unessential কেৌণ, অিাবশ্যক, আবশ্যকত্ানবহীি 

Unexpected 

expenditure 

অপ্রত্যানশত্ ব্যে 

Unfair অন্যায্য, অসাধু 

Unfair means অসাধু উপাে/পন্থা 

Unfavourable balance 

of trade 

প্রনত্কূল বনহব বানণজয, প্রনত্কূল 

বানণনজযক ভািসাম্য 

Unforeseen অদৃষ্টপূব ব 

Unheard of  অশ্রুত্পূব ব 

Unidentifiable অশিাক্তকিণয়যাগ্য 

Unidentified অ-শিাক্তকৃত্ 

Unification একীূমত্কিণ 

Unified একীূমত্, একত্াবদ্ধ 

Uniform উনদ ব, কপাশাক 
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Uniform একরূপ, সমরূপ 

Uniformity সমরূপত্া 

Unify একীূমত্ কিা 

Unilateral একপেীে, একত্িফা 

Unilateral contract একত্িফা চুনক্ত 

Unintelligible অ-কবাধেম্য, দুয়ব বাধ্য 

Uninterrupted অনবনচ্ছন্ন, অব্যাহত্ 

Uninterrupted service অব্যাহত্/অনবনচ্ছন্ন চাকনি 

Union ইউনিেি 

Union নমলি 

Union সাংয়যাে 

Union Council ইউনিেি পনিষদ 

Unique অনদ্ব্ত্ীে 

Unique অিন্য 

Unit একক (বস্তু বা দল) 

Unit ইউনিট 

United ঐকযবদ্ধ, একত্াবদ্ধ 

Unity ঐকয, একত্া 

University নবশ্বনবযালে 
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Unjust অন্যায্য, অন্যাে 

Unlawful কবআইনি 

Unlicensed লাইয়সিনবহীি 

Unload খালাস কিা 

Unofficial কবসিকানি, অদাপ্তনিক 

Unpaid অপনিয়শানধত্, অপ্রদি 

Unpardonable offence অমাজবিীে অপিাধ 

Unparliamentarily অসাংসদীেভায়ব 

Unprecedented িনজিনবহীি, অূমত্পূব ব 

Unprofitable অলাভজিক 

Unqualified অয়যাগ্য, কযাগ্যত্াহীি 

Unquestionable প্রশ্নাত্ীত্ 

Unrecorded অয়িকড বভুক্ত, অনলনপবদ্ধ, অিনথভুক্ত 

Unregistered অনিবনিত্ 

Unsettled অনিষ্পন্ন 

Unsettled অনস্থনত্, অনস্থি 

Unskilled অদে 

Unsorted অবাোইকৃত্ 

Unsound mind অপ্রকৃনত্স্থ 

Unspecified অনিনদ বষ্ট, অনিধ বানিত্ 

Unspent balance অব্যনেত্ কজি 

Unstable অনস্থনত্শীল, নস্থিত্াশূন্য, অনস্থি, 

িড়বয়ড় 
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Unstamped  স্টযাম্পহীি, নসলয়মাহিহীি, 

টিনকটনবহীি 

Unstrained চাপমুক্ত 

Unthinkable অনচন্তিীে, অনবয়বচয 

Unthought-of অভানবত্, অপ্রত্যানশত্ 

Up-to-date হালিাোদ 

Update হালিাোদ কিা 

Upgrading স্তয়িান্নেি 

Upkeep পনিপালি 

Urban Development িেি-উন্নেি 

Urgent জরুনি 

Urgent issue জরুনি নবষে/প্রশ্ন 

Usage ব্যবহাি, প্রয়োে, প্রয়োেনবনধ 

Use ব্যবহাি, প্রচলি 

Usefulness উপয়যানেত্া 

Utilisation ব্যবহাি, সদ্ব্যবহাি  

Utilise ব্যবহাি/সদ্ব্যবহাি কিা 

Utmost যথাসাধ্য, যথাসেব 

utmost সব বানধক, চিম, পিম, সয়ব বাচ্চ 

Utter উচ্চািণ কিা, বলা 

Utterance উনক্ত, কথা, উচ্চািণ, বাচি 
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Vacancy পয়দি শূন্যত্া 

Vacancy শূন্যত্া 

Vacant শূন্য, খানল 

Vacant post শূন্য পদ, খানল পদ 

Vacation অবকাশ, ছুটি 

Vacation শূন্য হওো 

Vacation bench অবকাশকালীি কবঞ্চ 

Vacation court অবকাশকালীি আদালত্ 

Vacation department অবকাশ নবভাে 

Vacation of seats আসি শূন্য হওো 

Vaccinate টিকা কদওো 

Vaccination টিকা প্রদাি 

Vaccine টিকা 

Vagabond ভবঘুয়ি 

Vagrant ভবঘুয়ি 

Vagrant home ভবঘুয়ি আবাস/নিবাস 

Vague অস্পষ্ট 

Vagueness অস্পষ্টত্া 
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Valid স্ববধ 

Valid বলবৎ 

Valid অকাট্ 

Valid  নসদ্ধ 

Valid document স্ববধ দনলল, নসদ্ধ দনলল 

Validate স্ববধ কিা 

Validity স্ববধত্া, নসদ্ধত্া 

Validity কায বকানিত্া 

Validity অকাট্ত্া 

Valour সাহস, পিাক্রম, নবক্রম, কশৌয ব 

Valuables মূল্যবাি সামগ্রী 

Valuation মূল্যনিণ বে/নিধ বািণ 

Value মূল্য 

Values মূল্যয়বাধ 

Value payable parcel মূল্য-প্রয়দে পায়স বল/য়মাড়ক 

Variable পনিবত্বিশীল, পনিবত্বিীে, চলক 

Variation কভদ, নভন্নত্া, নবনভন্নত্া 

Variety show নবনচোনুষ্ঠাি 

Various নবনভন্ন, নভন্ন নভন্ন 
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Vault ভল্ট, ূমেভবস্থ কে, পাত্ালকুঠুনি 

Vegetarian উনদ্ভদয়ভাজী, নিিানমষাশী 

Vehicles যািবাহি 

Veil অবগুণ্ঠি, মুখাবিণ, কিকাব 

Velocity েনত্, দ্রুনত্ 

Vendee কক্রত্া 

Vendor নবয়ক্রত্া 

Venerable শ্রয়দ্ধে, ভনক্তভাজি 

Ventilated বাত্ানেত্, বায়ু সঞ্চানলত্ 

Ventilation বায়ুচলি 

Ventilator বায়ুিন্ধ্র, ঘুলঘুনল, কভনন্টয়লটি 

Venture প্রোস, উয়যাে 

Venue নিনদ বষ্ট স্থাি 

Verbal শব্দঘটিত্, কমৌনখক, বাচনিক 

Verbal order কমৌনখক আয়দশ 

Verbatim আেনিক, অেয়ি অেয়ি 

Verdict িাে 

Verification যাচাই, প্রনত্পাদি 

Verification of cash িেদ-যাচাই 
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Verification of service চাকনি প্রনত্পাদি 

Verified প্রনত্পাদিকৃত্/যাচাইকৃত্ 

Verify প্রনত্পাদি/যাচাই কিা 

Verifying officer প্রনত্পাদিকািী কম বকত্বা 

Vernacular কদশীে ভাষা 

Versus বিাম 

Vessel পাে, আধাি 

Vessel ধমনি 

Vessels কিৌযাি, ত্িী 

Vest অপ বণ কিা 

Vest কেনঞ্জ, কভস্ট 

Vested অনপ বত্ 

Vested interest কায়েনম স্বাথ ব 

Vested property অনপ বত্ সম্পনি 

Veterinary পশু-নচনকৎসা সম্বিীে 

Vice পাপ, কদাষ, খ ুঁত্, অধম ব, অিাচাি 

Vice-versa ত্নদ্ব্পিীত্, অপিপয়েও 

Vice-chairman ভাইস-কচোিম্যাি 

Vice-chairman সহ-সভাপনত্ 
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Vice-consul উপ-কিসাল 

Vicinity স্বিকট্, সামীপ্য 

Vicious পাপাচািপূণ ব, দূনষত্, কলুনষত্ 

Vicious cycle দুষ্টচক্র 

Victim নশকাি, েনত্গ্রস্ত, বনল, উপদ্রুত্ 

Victimisation নশকাি/েনত্গ্রস্ত কিা/হওো, 

নিগৃহীত্ কিা/হওো 

Victimised নশকাি, েনত্গ্রস্ত, নিগৃহীত্ 

Victory নবজে, জে 

Vide  দ্রষ্টব্য, মাধ্যয়ম 

Vie পাল্লা কদওো, প্রনত্য়যানেত্া কিা 

View দৃনষ্ট, নবয়বচিা, পনিয়প্রনেয়ত্ 

Vigil সজাে থাকা, পাহািা কদওো, 

নিনশপালি 

Vigilance সত্কবত্া, পাহািা 

Vigilance team সজাে/সত্কব/অত্ন্দ্র দল 

Vigilance team নভনজল্যাি টিম 

Vigilance team পাহািা দল 

Vigilant সত্কব, হু ুঁনশোি, অত্ন্দ্র, 

সদাসত্কব 
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Violate লঙ্ঘি কিা, ভে কিা, অময বাদা 

কিা 

Violation লঙ্ঘি, ভে, ময বাদাহানি 

Violence উগ্রত্া, নহাংস্রত্া 

Violent উগ্র, নহাংস্র 

Violent প্রচণ্ড 

Virtue গুণ, সদ &&̧  
Visa নভসা, প্রয়বয়শি অনুমনত্ 

Vis-a-vis নবপিীত্ক্রয়ম, সম্পয়কব, তুলিাে, 

মুয়খামুনখ 

Viscera (শিীয়িি) আন্তিযন্ত্র, িানড়-ভু ুঁনড় 

Visceral আনন্ত্রক 

Vision দৃনষ্ট, দূিদৃনষ্ট 

Visit সাোৎ 

Visit ভ্রমণ/সফি 

Visit দশ বি 

Visiting card সাোয়ত্ি কাড ব 

Visiting hour সাোয়ত্ি সমে 

Visitor দশ বক 

Visitor অভযােত্ 
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Visitor দশ বিাথী, সাোৎপ্রাথী 

Visitor book দশ বিাথীি বই 

Visitor-list সাোৎপ্রাথীি ত্ানলকা 

Visitors' room সাোৎপ্রাথীি কে 

Vitamin নভটানমি 

Vitamin খাযপ্রাণ 

Viva-voce কমৌনখক পিীো 

Vivid সজীব, প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল 

Vividness উজ্জ্বলত্া, সজীবত্া, প্রাণবন্তত্া 

Viz. (namely) যথা, অথ বাৎ 

Vocabulary শব্দসোি 

Vocation বৃনি 

Vocational education বৃনিমূলক নশো 

Vocational training বৃনিমূলক প্রনশেণ 

Voice vote কণ্ঠয়ভাট 

Void শূন্য 

Void বানত্ল, অকায বকি 

Volt কভাল্ট, স্ববদুযনত্ক শনক্তি একক 

Voluntarily কস্বচ্ছাে 
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Voluntary কস্বচ্ছাপ্রয়ণানদত্, স্বত্ঃপ্রবৃি 

Voluntary confession কস্বচ্ছা-স্বীকায়িানক্ত 

Voluntary 

organization 

কস্বচ্ছায়সবী সাংস্থা/সাংেঠি 

Voluntary retirement কস্বচ্ছা-অবসি 

Voluntary service কস্বচ্ছায়সবা 

Volunteer কস্বচ্ছায়সবক 

Votable expenditure কভাটভুক্ত ব্যে 

Vote কভাট 

Voted কভায়ট গৃহীত্ 

Voter কভাটাি, কভাটদাত্া 

Voter-list কভাটাি ত্ানলকা 

Voucher ভাউচাি, কলখ্যপ্রমাণ, িনসদ, 

প্রানপ্ত-নিদশ বি 

Vow প্রনত্জ্ঞা, শপথ 

Vow প্রনত্জ্ঞা কিা, শপথ কিা 

Voyage সমুদ্রযাো, সমুদ্রভ্রমণ 

Vulgar অনশষ্ট, ইত্ি, কুরুনচপূণ ব, 

অমানজবত্ 

Vulnerable অিনেত্, দুব বল 
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W 

Wage মজুনি, নলপ্ত হওো, চানলয়ে যাওো 

Wage Board মজুনি কবাড ব 

Wage earner মজুনি উপাজবিকািী 

Wage earner স্ববয়দনশক মুদ্রা উপাজবিকািী 

Wages মজুনি 

Waiting list অয়পেমাি ত্ানলকা 

Waiting room অয়পো কে 

Waive প্রত্যাহাি কিা, োড় কদওো 

Waiver দানবত্যাে 

Waqf ওোকফ, ধমীে উয়িয়শ্য দাি 

Walk-out কে-ত্যাে, সভাবজবি, ওোকআউট 

Walk-over একত্িফা নবজে, নবয়িাধীত্াহীি 

নবজে 

War criminal যুদ্ধাপিাধী 

War of independence স্বাধীিত্াযুদ্ধ 

Ward কপাষ্য 

Ward ওোড ব/য়পৌিএলাকা 

Warehouse পণ্যাোি, গুদাম 
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Warning হু ুঁনশোনি, সত্কবত্া 

Warning signal সত্কবত্া/হু ুঁনশোনি সাংয়কত্ 

Warrant পয়িাোিা 

Warrant অনধকািপে 

Warrant of arrest কগ্রফত্ানি পয়িাোিা, হুনলো 

Warrant of precedence পদময বাদাি মািক্রম, পদমািক্রম 

Warranty নিিেত্াপে 

Washing allowance কধালাইভাত্া 

Wastage অপচে 

Ways and means উপাে-উপকিণ, উপাে ও পদ্ধনত্ 

Wealth tax সম্পদ কি 

Weather আবহাওো 

Weather forecast আবহাওো পূব বাভাস 

Weather signal আবহাওো সাংয়কত্ 

Weather-report আবহাওোবাত্বা 

Weave কাপড় কবািা, ত্াঁত্ কবািা 

Weaver ত্াঁনত্ 

Web জাল 

Website ওয়েবসাইট (ইন্টািয়িট) 
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Week-day কায বনদবস 

Weekend সাপ্তানহক ছুটি 

Weekly সাপ্তানহক 

Weighing machine ওজিযন্ত্র 

Weight ওজি 

Weight ভাি 

Weightage আয়পনেক ভাি/ওজি 

Weights বাটখািা 

Welcome অভযথ বিা, স্বােত্ 

Welcome address স্বােত্-ভাষণ 

Welfare  কল্যাণ, মেল 

Welfare centre কল্যাণ-ককন্দ্র 

Welfare state কল্যাণ-িাষ্ট্র 

Wetlands জলাূমনম 

Wholehearted সব বান্তঃকিয়ণ 

Wholesale পাইকানি 

Wholesale market পাইকানি বাজাি 

Wholesale price পাইকানি দাম/মূল্য 

Whole-time সাব বেনণক 

২১ 
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Whole-time worker সাব বেনণক কমী 

Wildlife বন্যপ্রাণী 

Wilful default ইচ্ছাকৃত্ কখলাপ 

Wilfully ইচ্ছাকৃত্ভায়ব 

Wilful neglect of duty ইচ্ছাকৃত্ দানেয়ত্ব অবয়হলা 

Willingly ইচ্ছাপূব বক, কস্বচ্ছাে 

Wind up গুটায়িা, গুটিয়ে কফলা 

Window delivery উপনস্থত্ নবনল 

With immediate effect অনবলয়ম্ব কায বকি, অনবলয়ম্ব বলবৎ 

With retrospective 

effect 

ূমত্ায়পেভায়ব কায বকি/বলবৎ 

With zeal and 

enthusiasm 

আগ্রহ ও উযমসহ 

Withdraw উঠাইো লওো, উয়িালি কিা 

Withdrawal প্রত্যাহাি, উয়িালি 

Withhold স্থনেত্ িাখা 

Witness সােী 

Work কম ব, কাজ 

Work-charged staff কম বনভনিক কম বচািী 

Worker কমী 
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Worker মজুি, শ্রনমক 

Working capital চলনত্ মূলধি 

Working class শ্রমজীবী কশ্রনণ 

Working committee কায ব-পনিচালিা কনমটি 

Working expense কায বব্যে 

Working group কমীদল 

Working paper কায বপে 

Working partner কম বিত্ অাংশীদাি 

Workman's 

compensation 

শ্রমজীবীি েনত্পূিণ 

Workmanship কানিেনি দেত্া 

Works পূত্ব-কায ব 

Works programme পূত্ব-কম বসূনচ 

Workshop কািখািা 

Workshop কম বনশনবি 

Workshop কম বশালা 

World পৃনথবী, জেৎ, নবশ্ব, ভুবি, দুনিো 

Writ of possession দখনল পয়িাোিা/আয়দশ 

Writ petition নিট আয়বদি 
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Write off অবয়লাপি 

Write-up কলখা, িচিা 

Writer কলখক, নলনপকাি 

Writer of deeds দনললয়লখক 

Writing pad নলখিপ্যাড 

Wrong side উল্টা নদক, ভুল নদক 

Wrongdoer অন্যােকািী 

Wrongful confinement অন্যাে আটক 

 
 

X 

Xenophobia নবয়দনশয়দি অয়হতুক ভে/ঘৃণা 

Xerox প্রনত্নলনপ মুদ্রণ 

Xmas/Christmas বয়ড়ানদি 

X-ray িঞ্জি-িনি 

X-ray analysis িঞ্জি-িনি নবয়শ্রষণ 

X-ray apparatus িঞ্জি-িনি যন্ত্রপানত্ 

X-ray examination িঞ্জি-িনি/এক্স-কি পিীো 

X-ray plate িঞ্জি-িনি ফলক/য়প্লট 

X-ray report এক্স-কি নিয়পাট ব, িঞ্জি-িনি প্রনত্য়বদি 

Xylophone বাযযন্ত্রনবয়শষ 
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Y 

Yacht প্রয়মাদত্বর/ইেট 

Yarn সুত্া 

Yard েজ 

Yard অেি 

Year বৎসি 

Year-ending বৎসিানন্তক 

Year-ending সালত্ামানম 

Yearbook বষ ব-পুনস্তকা, বষ বগ্রন্থ 

Yearly বাৎসনিক, বানষ বক 

Yearly expenditure বানষ বক ব্যে 

Yearly receipt বানষ বক প্রানপ্ত 

Yearly report বানষ বক প্রনত্য়বদি 

Yearly subscription বানষ বক চাঁদা 

Yellow journalism হলুদ সাাংবানদকত্া, 

অপসাাংবানদকত্া 

Yellow press হলুদ-সাংবাদপে 

Yeoman service সুদীঘ বকাল দেয়সবা 

Yield ফলি 
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Yield সমপ বণ 

Yield মানিো লওো 

Yield স্থাি সমপ বণ 

Young ত্রুণ, অল্পবেস্ক 

Yours faithfully আপিাি নবশ্বস্ত 

Yours obediently আপিাি অনুেত্ 

Yours sincerely আন্তনিকত্াসহ আপিাি 

Yours truly আপিাি নবশ্বস্ত 

Youth যুব, যুবক, কযৌবি, ত্রুণ, ত্ারুণ্য 

Youth welfare যুব-কল্যাণ 
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Z 

Zamindar জনমদাি, জনমি মানলক 

Zeal আগ্রহ, উৎসাহ 

Zealot কোঁড়া, কমৌলবাদী, ধম বাি 

Zealous আগ্রহী, উৎসাহী 

Zebra crossing কজিা পািাপাি 

Zebra crossing পথচািী পািাপাি 

Zenith সয়ব বাচ্চ নবন্দু 

Zero defect খ ুঁত্শূন্য 

Zero growth শূন্য-বৃনদ্ধ, শূন্য-প্রবৃনদ্ধ 

Zero hour সূচিাি সমে/লগ্ন, মধ্যিাত্ 

Zero in ময়িায়যাে কদওো 

Zero population 

growth 

শূন্য জিসাংখ্যা বৃনদ্ধ 

Zero tolerance শূন্য-সহিশীলত্া 

Zest উিীপিা 

Zigzag আঁকা-বাঁকা, সনপ বল 

Zilla কজলা 

Zilla Gazetteer কজলা ত্র্থ্য়কাষ 
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Zonal আঞ্চনলক 

Zonal office আঞ্চনলক কায বালে 

Zone এলাকা, অঞ্চল 

Zoning অঞ্চল নবভক্তকিণ/নবভাজি 

Zoo নচনড়োখািা 

Zoological garden প্রাবণ-উযাি 

Zoologist প্রানণনবদ 

Zoology প্রানণনবজ্ঞাি/প্রানণনবযা 
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