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प्रसताविा

वजै्ाननक तथा तकनीकी िब्ावली आ्योग की सथापना राषट्रपनत 
जी के अप्रलै 1960 के आ्ेि के अनुसार अकततूबर 1961 को की गई 
थी। आ्योग का मुख्य उद ्े््य दहं् ी तथा अन्य आधुननक भारती्य 
भाषाओ ंमें एकरूप तकनीकी िब्ावली का ननमामाण तथा ववकास करना 
है। िब्ावली के क्ेत् में ्यह एक राषट्री्य महतव की संसथा है तथा इसे 
सभी ववष्यों (ववधध को छौडकर) के तकनीकी िब्ों को मानकीकृत करने 
की अधधकाररता प्रापत है। 

आ्योग सभी भारती्य भाषाओं में तकनीकी िब्ावली का ननमामाण, 
ववकास, और अनुमो्न करता है। आ्योग का एक उद ्े््य ्यह भी है कक 
सभी भारती्य भाषाओ ंमें तकनीकी िब्ावली में एकरूपता सुननश््चत 
की जाए। इस की पतूनत मा हेतु आ्योग ववशभनन ववष्यों में राषट्री्य तकनीकी 
िब्ावली का ननमामाण करेगा शजस में एक अगें्जी िब् के शलए सभी 
भारती्य भाषाओ ंमें अलग-अलग प्यामा्य द्ए जाएँगे। इस प्रकार के का्यमा 
से भारत के संववधान की आठवीं अनुसतू्ची में उललेखखत सभी भारती्य 
भाषाओ ंके ववष्यवार प्यामा्य ऐसी िब्ावली में पाठक को एक ही सथान 
पर उपलबध हो सकें गे।

इस संबंध में ्यह आव््यक समझा ग्या कक भारती्य भाषाओ ं
में मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली नाम से एक िृंखलाबद ध पुसतकों का 
ननमामाण और प्रकािन कक्या जाए। इस िृंखला में भारत के संववधान की 
आठवीं अनुसतू्ची में उललेखखत सभी भारती्य भाषाओ ंमें पुसतकें  प्रकाशित 
कराने की ्योजना है। ्योजना के अतंगमात प्रत्ेयक भाषा के शलए एक 
पुसतक त्ैयार कराई जाएगी शजस में अगें्जी के तकनीकी िब् के शलए 
उस भारती्य भाषा में प्यामा्य द्ए जाएँगे।

प्रसतुत िब्ावली में लगभग 4700 अगें्जी प्रववशषटि्याँ हैं शजन 
के शलए भारती्य भाषाओ ंमें प्यामाय़ द्ए गए हैं ्यद्यवप इस िब्ावली का 
सवरूप छोटिा है तथावप इससे भावी िब्ावली का मागमा प्रिसत होता है 
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शजसे भववष्य में आ्योग दवारा प्रसतुत कक्या जाएगा। इस से अन्य ववष्यों 
की िब्ावशल्यों के शलए असीशमत संभावनाओ ंके नए आ्याम खुल गए 
हैं। ्यह िब्ावली उन हजारों कममा्चारर्यों की जरूरतों को पतूरा करेगी जो 
्ेि में राज्य-सतर ्या शजला-सतर पर का्यमा कर रहे हैं।

्यह पहले ही कहा जा ्चुका है कक भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत 
प्रिासननक िब्ावली का िृंखलाबद ध ननमामाण एवं प्रकािन आ्योग का 
प्रथम प्र्यास है तथा इसे ्यथासंभव ्ोष-रदहत रखने का प्र्यास कक्या 
ग्या है। प्रसतुत भाषा के प्र्योकताओं एवं पाठकों से अनुरोध है कक वे इस 
के संबंध में अपने उप्योगी सुझाव भेजें ताकक भववष्य में इस पुसतक में 
सुधार कक्या जा सके। ऐसे सुझाव आ्योग द वारा सवीकार ककए जाएँगे।   

मैं उन सभी ववदवानों, ववष्य-वविषेज्ों, एवं भाषावव्ों के प्रनत 
हाद म्ाक आभार व्यकत करता हतू ँ शजनहोंने इस का्यमा को पतूरा करने के शलए 
अपनी वविषेज्ता का लाभ आ्योग को उपलबध करा्या। 

भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली का िृंखलाबद्ध 
प्रकािन कराने के शलए मैं श्ी महेनद्र कुमार भारल के प्रनत आभार व्यकत 
करता हतू ँ शजनहोंने इस का्यमा को पतूरा करने के शलए कुिलतापतूवमाक उतकृषटि 
पहल की।

नई द्लली (प्रो. करे शरी लाल वमा्ग)
              अध्यक्

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-बांगला)
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संपा्कीय
आ्योग ने प्रापत अधध्ेि के अनुसार ववशभनन ववष्यों की तकनीकी 

िब्ावली का ननमामाण, अखखल भारती्य िब्ावली पररभाषा-कोिों, 
्च्यननकाओं, पाठमालाओ ंतथा वव्वववद्याल्य सतर की दहं् ी तथा अन्य 
भारती्य भाषाओं की पुसतकों के ननमामाण-संबंधी प्र्यास ककए हैं।

आ्योग के का्ययों के संबंध में शिक्ावव्ों, भाषावव्ों तथा ववद वानों की 
्यह धारणा है कक सभी भारती्य भाषाओ ंके तकनीकी िब्ों में एकरूपता 
अव््य होनी ्चादहए ताकक अतंर-भाषा्यी सम्पे्रषण में सुववधा रहे। इसी 
पररपे्रक््य में आ्योग दवारा भारती्य भाषाओ ं में मतूलभतूत प्रिासननक 
िब्ावली का िृंखलाबद ध प्रकािन कराने की िुरुआत की गई है। इस 
्योजना के अतंगमात भारत के संववधान की आठवीं अनुसतू्ची में उललेखखत 
सभी भारती्य भाषाओ ंमें पुसतकें  प्रकाशित कराने की ्योजना है। 

इस िब्ावली का मखु्य उद ्े््य ववशभनन भाषाओ ं के उपलबध 
तकनीकी िब्ों के प्यामा्यों को इकट्ा करना है ताकक ्यह ववद्त हो सके कक 
अधधकांि भारती्य भाषाओँ िब् ननमामाण के के्त् में पहले से ही समदृ्ध हैं। 

हमारे ्ेि का प्रिासननक गठन तथा का्यामातमक प्रणाली इस प्रकार 
की है शजसमें अखखल भारती्य सेवाओ ंके अधधकारर्यों का एक राज्य से 
्तूसरे में सथानांतरण होता रहता है। ऐसी पररशसथनत्यों में उनहें अचछे 
प्रिासन के शलए राज्य की भाषा में उपलबध प्रिासननक िब्ावली का 
पतूरा ज्ान होना परम आव््यक है। वे इसका प्र्योग करके अचछा प्रिासन 
्े सकत ेहैं तथा जनता के साथ उप्योगी अन्योन्यकरि्या सरलता से कर 
सकेगें। 

आ्योग ने प्रारंभ में भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली 
का िृंखलाबद ध प्रकािन कराने की िुरुआत की है। ्यह अपने ककसम 
की पहली िब्ावली है शजसे “भारती्य भाषाओ ंमें मतूलभतूत प्रिासननक 
िब्ावली” के नाम से प्रकाशित कक्या जा रहा है। उसके बा् अन्य ववष्यों 
पर सभी भारती्य भाषाओं में राषट्री्य िब्ावशल्याँ तै्यार की जाएंगी। 

इस िब्ावली में अगें्जी की लगभग 4700 प्रववशषटि्यां हैं शजनमें 
प्रत्ेयक िब् के शलए भाषा वविषे में प्रिासननक प्यामा्य द्ए गए हैं। 
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्यद्यवप प्रसतुत संसकरण एक लघु संसकरण है तथावप इसमें ऐसे बहृत ्
संसकरण के शलए मं्च त्ैयार कर द््या है शजसे आ्योग द वारा भववष्य 
में तै्यार कक्या जाएगा। इस िब्ावली को उन िब्ावशल्यों का अग््तु 
समझा जाना ्चादहए शजनहें इसके बा् आ्योग द वारा प्रकाशित कक्या 
जाएगा।

इस िब्ावली का का्यमा ववष्य-वविषेज्ों, ववद वानों तथा भाषावव्ों 
द वारा करवा्या ग्या है। प्रारंभ में सीशमत प्रनत्यां मुदद्रत कराई जा रही 
हैं। प्र्योकताओ ंसे सुझाव प्रापत होने बा् ही इस िब्ावली का संिोधधत 
और पररवधधमात संसकरण तै्यार कक्या जा सकेगा। अतः प्र्योकताओं से 
अनुरोध है कक इस िब्ावली में सुधार एवं पररवतमान करने के शलए अपने 
ताककमा क सुझाव िब्ावली के संपा्क को भेजें ताकक उनके आधार, पर 
जहाँ तक संभव हो सके िब्ावली के अगले संसकरण में सुधार पररवतमान 
ककए जा सकें । 

 मैं ्योजना में सशम्मशलत उन ववष्य-वविषेज्ों एवं भाषा-वव्ों 
के प्रनत हाद म्ाक आभार व्यकत करता हतूं शजनहोंने इस का्यमा में अपना 
्योग्ान आ्योग को द््या। मैं डॉ. िाहजा् अहम् असंारी, स.व.ैअ. तथा 
श्ीमती ्चकप्रम बबनो्नी ्ेवी स.व.ैअ. को साधुवा् ्ेना ्चाहतूंगा शजनहोंने 
इस ्योजना के करि्यानव्यन के महतवपतूणमा ्योग्ान द््या। मैं श्ी ज्यशसहं 
रावत, स.व.ैअ., श्ी प्र्ीप कुमार, स.व.ैअ. तथा श्ी िलेैनद्र शसहं, स.व.ैअ. 
की भी वविषे रूप से प्रिंसा करता हतू ँ शजनहोंने इस ्योजना को सफल 
बनाने के शलए कदठन पररश्म कक्या। 

मैं पतूवमा अध्यक् प्रो. के. बबज्य कुमार के प्रनत भी अपना आभार 
प्रकटि करता हतू ँ शजनहोंने आठवीं अनुरू्ची में वखणमात सभी भाषाओ ंमें एक 
साथ का्यमा प्रारंभ कराकर व.ैत.ि. आ्योग को नतूतन द्िा प्र्ान करने में 
महतवपतूणमा भतूशमका ननभाई।

मैं अध्यक् महो््य के प्रनत भी हाद म्ाक आभार व्यकत करता हतू ँ 
शजनहोंने पतूणमा अका्शमक एवं प्रिासननक ्योग्यता के साथ राषट्री्य महतव 
के इस का्यमा को पतूरा करने की शजम्मे्ारी मुझ ेसौंपी। 
नई द्लली महरेन्द्र कुमार भारल
     संपा्क

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-बांगला)
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वजै्ानिक तथा तकिीकी शब्ावली आयोर दवारा सवीकृत 
शब्ावली निमा्गण करे  मसद धांत

1. अतंरराषट्री्य िब्ों को ्यथासंभव उनके प्र्चशलत अगें्जी रूपों में ही 
अपनाना ्चादहए और दहं् ी व अन्य भारती्य भाषाओ ंकी प्रकृनत के 
अनुसार ही उनका शलप्यंतरण करना ्चादहए। अतंरराषट्री्य िब्ावली 
के अतंगमात ननम्नशलखखत उ्ाहरण द्ए जा सकत ेहैं:

(क) ततवों और ्यौधगकों के नाम, जसेै - हाइड्ोजन, काबमानडाइआकसाइड, 
आद्।

(ख) तौल और माप की इकाइ्याँ और भौनतक पररमाण की इकाइ्याँ, 
जसेै - डाइन, कैलॉरी, ऐशम्प्यर, आद्।

(ग) ऐसे िब् जो व्यशकत्यों के नाम पर बनाए गए हैं, जसेै - 
माकसमावा् (कालमा माकसमा), बे्ल (बे्ल), बा्यकॅाटि (कैपटेिन बॉ्यकाटि), 
धगलोदटिन (डॉ. धगलोदटिन) गेरीमैंडर (शम. गेरी) एशम्प्यर (शम. 
एशम्प्यर फारेनहाइटि तापरिम (शम. फारेनहाइटि आद्)।

(घ) वनसपनत ववज्ान, प्राखणववज्ान, भतूववज्ान आद् की दववप्ी 
नामावली।

(ड.) शसथरांक, जसेै - π, g आद्

(्च) ऐसे अन्य िब् शजनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो 
रहा है, जसेै - रेडड्यो, पेट्रोल, रेडार, इलेकट्रान, प्रोटिॉन, न्यतूट्रान, 
आद्।

(छ) गखणत और ववज्ान की अन्य िाखाओ ं के संख्यांक, प्रतीक, 
ध्चहन और सतूत्, जसेै - साइन, कोसाइन, टेिनजेनटि, लॉग, आद् 
(गखणती्य संकरि्याओ ंमें प्र्युकत अक्र रोमन ्या ग्ीक वणमामाला 
के होने ्चादहए)
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2.  प्रतीक, रोमन शलवप में अतंरराषट्री्य रूप में ही रखे जाएँगे परंतु 
संक्क्पत रूप नागरी और मानक रूपों में भी, वविषेत: साधारण तौल 
और माप में शलखे जा सकत ेहैं, जसेै - सेंटिीमीटिर का प्रतीक cm 
दहं् ी में भी ऐसे ही प्र्ुयकत होगा परंतु नागरी संक्क्पत रूप से.मी. भी 
हो सकता है। ्यह शसद्धांत बाल-सादहत्य और लोकवप्र्य पुसतकों में 
अपना्या जाएगा, परंतु ववज्ान और प्रौद्योधगकी की मानक पुसतकों 
में केवल अतंरराषट्री्य प्रतीक, जैसे - cm ही प्र्ुयकत करना ्चादहए।

3. ज्याशमती्य आकृनत्यों में भारती्य शलवप्यों के अक्र प्र्ुयकत ककए जा 
सकत ेहैं, जसेै - क, ख, ग ्या अ, ब, स परंतु बत्कोणशमती्य संबंधों 
में कवेल रोमन अथवा ग्ीक अक्र ही प्र्युकत करने ्चादहए, जसेै- 
साइन A,  कॉस B, आद्।

4. संकलपनाओ ंको व्यकत करने वाले िब्ों का सामान्यत: अनुवा् 
कक्या जाना ्चादहए।

5. दहं् ी प्यामा्यों का ्चुनाव करत ेसम्य सरलता, अथमा की पररिुद्धता, और 
सुबोधता का वविषे ध्यान रखना ्चादहए। सुधार-ववरोधी प्रवशृतत्यों से 
ब्चना ्चादहए।

6. सभी भारती्य भाषाओ ंके िब्ों में ्यथासंभव अधधकाधधक एकरूपता 
लाना ही इसका उद्े््य होना ्चादहए और इसके शलए ऐसे िब् 
अपनाने ्चादहए जो-
(क) अधधक से अधधक प्रा्ेशिक भाषाओ ंमें प्र्युकत होत ेहों, और
(ख) संसकृत धातुओ ंपर आधाररत हों।

7. ऐसे ्ेिी िब् जो सामान्य प्र्योग के पाररभावषक िब्ों के सथान पर 
हमारी भाषाओ ंमें प्र्चशलत हो गए हैं, जसेै - telegraphy/telegram के 
शलए तार, continent के शलए महादवीप, post के शलए डाक, आद् 
इसी रूप में व्यवहार में लाए जाने ्चादहए।

8. अगें्जी, पुतमागाली, फांसीसी, आद् भाषाओ ंके ऐसे वव्ेिी िब् जो 
भारती्य भाषाओ ंमें प्र्चशलत हो गए हैं, जसेै - दटिकटि, शसगनल, 
पेनिन, पुशलस ब्यतूरो, रेसतरां, डीलकस, आद् इसी रूप में अपनाए 
जाने ्चादहए।

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-बांगला)



  

xi

9. अतंरराषट्री्य िब्ों का ्ेवनागरी शलवप में शलप्यंतरण- अगें्जी िब्ों 
का शलप्यंतरण इतना जदटिल नहीं होना ्चादहए कक उसके कारण 
वतमामान ्ेवनागरी वणयों में नए ध्चहन व प्रतीक िाशमल करने की 
आव््यकता पडे

़
। िब्ों का ्ेवनागरी शलवप में शलप्यंतरण अगें्जी 

उच्चारण के अधधकाधधक अनुरूप होना ्चादहए और उनमें ऐसे 
पररवतमान ककए जाएं जो भारत के शिक्क्त वगमा में प्र्चशलत हों।

10. मलरं - दहं् ी में अपनाए गए अतंरराषट्री्य िब्ों को, अन्यथा कारण 
न होने पर, पुशललंग रूप में ही प्र्ुयकत करना ्चादहए।

11. संकर शब् - पाररभावषक िब्ावली में संकर िब्, जसेै guaranteed 
के शलए गारंदटित, classical के शलए ‘कलाशसकी’, codifier के शलए 
‘कोडकार’ आद् के रूप सामान्य और प्राकृनतक भाषािासत्ी्य प्रकरि्या 
के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे िब् रूपों को पाररभावषक िब्ावली 
की आव््यकताओं तथा सुबोधता, उप्योधगता, और संक्क्पतता का 
ध्यान रखत ेहुए व्यवहार में लाना ्चादहए।

12. पाररभावषक शब्ों में संधध और समास - कदठन संधध्यों का ्यथासंभव 
कम से कम प्र्योग करना ्चादहए और सं्युकत िब्ों के ्ो िब्ों के 
बी्च हाइफन लगा ्ेना ्चादहए। इससे नई िब्-र्चनाओं को सरलता 
और िीघ्रता से समझने में सहा्यता शमलेगी। जहाँ तक संसकृत पर 
आधाररत ‘आद्ववृद्ध’ का संबंध है, ‘व्यावहाररक’, ‘लाक्खणक’, आद् 
प्र्चशलत संसकृत ततसम िब्ों में आद्ववृद्ध का प्र्योग ही अपेक्क्त है 
परंतु नवननशममात िब्ों में इससे ब्चा जा सकता है।

13. हलंत - नए अपनाए हुए िब्ों में आव््यकतानुसार हलंत का प्र्योग 
करके उनहें सही रूप में शलखना ्चादहए।

14. पंचम वण्ग का प्रयोर - पं्चम वणमा के सथान पर अनुसवार का प्र्योग 
करना ्चादहए। परंतु lens, patent, आद् िब्ों का शलप्यंतरण लेंस, 
पेटिेंटि न करके, लेनस, पेटेिनटि ्या पेटेिणटि ही करना ्चादहए।
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Principles for Evolution of Terminology Approved 
by the Commission For Scientific and Technical 

Terminology

1. ‘International terms’ should be adopted in their current English 
forms, as far as possible and transliterated in Hindi and other 
Indian languages according to their genius. The following should 
be taken as example of international terms.
(a) Names of elements and compounds, e.g. Hydrogen, Carbon  

dioxide, etc. ;
(b) Units of weights, measures and physical quantities, e.g. 

dyne, calorie, ampere, etc.
(c) Terms based on proper names e.g., Marxism (Karl Marx). 

Braille (Braille), Boycott (Capt. Boycott), Guillotine (Dr. 
Guillotin, Gerrymander (Mr. Gerry), Ampere (Mr. Ampere), 
Fahrenheit scale (Mr. Fahrenheit). etc.

(d) Binomial nomenclature in such sciences as Botany, Zoology, 
Geology etc.;

(e) Constants, e.g., π, g, etc.;
(f) Words like radio, radar, electron, proton, neutron, etc., which 

have gained practically world-wide usage.
(g) Numerals, symbols, signs  and formulae used in mathemat-

ics and other sciences e.g., sin, cos, tan, log etc. (Letters used 
in mathematical operation should be in Roman or Greek al-
phabets).

2. The symbols will remain in international form written in Ro-
man script, but abbreviations may be written in Nagari and stan-
dardised form, specially for common weights and measures, e.g., 
the symbol ‘cm’ for centimeter will be used as such in Hindi, 
but the abbreviation in Nagari may be  सें.मी. This will apply to 
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books for children and other popular works only, but in standard 
works of science and technology, the international symbols only 
like cm., should be used.

3.	 Letters	of	Indian	scripts	may	be	used	in	geometrical	figures	e.g.,	
क, ख, ग or अ़, ब़, स but only letters of Roman and Greek alpha-
bets should be used in trigonometrical relations e.g., sin A, cos B 
etc.

4. Conceptual terms should generally be translated.

5. In the selection of Hindi equivalents simplicity, precision of 
meaning and easy intelligibility should be borne in mind. Obscu-
ratism and purism may be avoided.

6. The aim should be to achieve maximum possible identity in all 
India languages by selecting terms.

 (a) common to as many of the regional languages as possible, 
and

 (b) based on Sanskrit roots.

7. Indigenous terms, which have come into vogue in our languages 
for certain technical words of common use, as  तार for telegraph/
telegram, महादवीप for continent, डाक for post etc. should re-
tained. 

8. Such loan words from English, Portuguese, French, etc., as have 
gained wide currency in Indian  languages should be retained 
e.g., ticket, signal, pension, police, bureau, restaurant, deluxe etc.

9. Transliteration of International terms into Devanagari 
Script- The transliteration of English terms should not be made 
so complex as to necessitate the introduction of new signs and 
symbols in the present Devanagari characters. The Devanagari 

Fundamental Administrative Terminology (English-Bangla)



  

xiv

rendering of English terms should aim at maximum approxima-
tion	to	the	standard	English	pronunciation	with	such	modifica-
tions as prevalent amongst the educated circle in India.

10. Gender—The International terms adopted in Hindi should be 
used in the masculine gender, unless there are compelling rea-
sons to the contrary.

11. Hybrid formation—Hybrid forms in technical terminologies 
e.g.,  गारंदटित for ‘guaranteed’, कलाशसकी for ‘classical’, कोडकार 
for	‘codifier’	etc.,	are	normal	and	natural	linguistic	phenomena	
and such forms may be adopted in practice keeping in view the 
requirements for technical terminology, viz., simplicity, utility 
and precision.

12. Sandhi and Samasa in technical terms—Complex forms of 
Sandhi may be avoided and in cases of compound words, hyphen 
may be placed in between the two terms, because this would en-
able the users to have an easier and quicker grasp of the word 
structure of the new terms. As regards आद्ववृद्ध in Sanskrit-based 
words, it would be desirable to use आद्वदृ धध in prevalent san-
skrit tatsama words e.g.,  व्यावहाररक, लाक्खणक etc. but may be 
avoided in newly coined words.

13. Halant—Newly adopted terms should be correctly rendered 
with the use the ‘hal’ wherever necessary.

14. Use of Pancham Varna—The use of अनुसवार may be preferred 
in place of पं्चम वणमा but in words like ‘lens’, ‘patent’, etc., the 
transliteration should be लेनस, पेटेिनटि and not लेंस, पेटिेंटि or पेटेिणटि.

मतूलभतूत प्रिासननक िब्ावली (अगें्जी-बांगला)
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abatement অবসান

abbreviation সংক্ষেপন, সংক্ষেপ্ত রূপ

abduction অপহরণ

abeyance স্থক্িতকরণ, মলূতুক্ব

ability সামর্থ্য, কম্থদষেতা

ab initio আরম্ভত, গিাড়া গরক্ক, শুরু গরক্ক

able সমর্থ, গ�াি্য

abnormal অস্াভাক্বক

abolition ক্বক্লাপ করা, তুক্ল গদওয়া, রদ করা

abolition of post পদ ক্বক্লাপ করা

above mentioned উপক্র উক্লিক্িত

above quoted উপক্র উদ্ধৃত

above said উপক্র ক্ববধৃত

absence অনপুক্স্থক্ত, িরহাক্িরা

absentee অনপুক্স্থত, অনাবাসী

absenteeism অনপুক্স্থক্তবাদ, কক্ম্থ অনপুক্স্থত রাকার অভ্যাস

absentee statement িরহাক্ির তাক্লকা, অনপুক্স্থক্তর তাক্লকা

absolute চূড়ান্ত, চরম, পূণ্থ

absolute monopoly পূণ্থ একক্চটিয়া অক্িকার

absolute ownership পূণ্থ মাক্লকানা

absorption অন্তভূ্থ ক্তিকরণ

abstract সারসংক্ষেপ, চুম্বক, ক্বমতূ্থ
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abstract statement সংক্ষেপ্ত ক্ববধৃক্ত

absurd অক্�ৌক্তিক, অসম্ভব, অসমঞ্জস

abundance প্াচু�্থ

abuse of power শক্তির অপপ্ক্য়াি/দবু্থ্যবহার

abusive language অক্শষ্ট ভাষা

academic ক্শষোিত, ক্শষোক্বষয়ক

academic discussion ক্শষোক্বষয়ক আক্লাচনা

academic leave ক্শষোিত ছুটি

academic	qualification ক্শষোিত গ�াি্যতা

academic record ক্শষোিত দক্লল/নক্র/গলি্য

accede সম্মত হওয়া, গমক্ন গনওয়া

accept স্ীকার করা, গ্রহণ করা

acceptance স্ীকার (-পত্র), গ্রহণ, স্ীকধৃ ক্ত, প্াক্প্ত স্ীকার

acceptance	of	office কা�্থালয় স্ীকধৃ ক্ত

acceptance of tender মলূ্যজ্াপন গ্রহণ, দরপত্র গ্রহণ

access অক্ভিমন, প্ক্বশ

accession সংক্�ািন, গ�ািনা, বধৃক্দ্, পক্রগ্রহণ

accessory অনষুঙ্গ, সহায়ক

accident দরু্থটনা

acclimatization পক্রক্বশানকুূল

accommodation বাসস্থান, স্থান-সংস্থান

accompanist সঙ্গী, সঙ্গতবাদক

accord সংহক্ত, ঐক্যমত, প্দান করা

accordance অনরুূপতা, অনসুাক্র, অন�ুায়ী

accordingly তদনসুাক্র, গসই অনসুাক্র

account ক্হসাব, িণন

accountability িবাবক্দক্হ, দায়ী রাকা

accountable দায়বদ্তা, দায়ী 

accountancy ক্হসাবশাস্ত্র
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accountant ক্হসাবরষেক, িাণক্নক

account for কারণ দশ্থাক্না

account head ক্হসাব িাত

accrued	benefit সক্চিত সুক্বিা

accrued pension সক্চিত অবসর ভাতা/বধৃক্তি

accumulation পুঞ্জীকরণ, িক্ড়া করা

accuracy �ারার্থ্য, �ারা�র্য

accurate �রা�র, প্কধৃ ত

accuse অক্ভক্�াি করা, গদাষাক্রাপ করা

accused অক্ভ�ুতি, আসামী

achievement অি্থ ন, ক্সক্দ্, কীক্ত্থ  

acknowledgement স্ীকার, স্ীকধৃ ক্ত, প্াক্প্তস্ীকার

acknowledgement due প্াক্প্তস্ীকার পত্র

acquaintance পক্রক্চক্ত, অবিক্ত

acquisition অক্িগ্রহণ, আহরণ, অি্থ ন

acquittance ঋণপক্রক্শাি, ষেক্তপূরণ

act আইন

acting allowance ভারপ্াক্প্তর ভাতা

action ব্যবস্থা, ক্রিয়া, নাক্লশ, মামলা, ব্যবহার, কা�্থ

action plan ক্রিয়া পক্রকল্পনা

active সক্রিয়

actively সক্রিয়ভাক্ব

activist সক্রিয় অংশগ্রহণকারী/কমমী

act of God দদব দকু্ব্থপাক

act of misconduct দরুাচরণ, অসদাচরণ

acts of omission and commis-
sion

ভুলভ্াক্ন্ত

actual বাস্তব, �রার্থ, প্কধৃ ত, আসল

actuals বাস্তব পক্রসংি্যান



adaptation administer oath
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adaptation অক্ভক্�ািন, প্ক্তক্�ািন, গ্রহণ

addition সংক্�ািন, একত্রীকরণ

additional charge অক্তক্রতি দ্াক্য়ত্বভার

additional fund অক্তক্রতি তহক্বল/ক্নক্ি

additional grant অক্তক্রতি অনদুান/মঞ্জরুী

additional information অক্তক্রতি তর্য/বাত্থ া

additional pay অক্তক্রতি গবতন

addition and alteration রদবদল, পক্রবত্থ ন-পক্রবি্থন

address অক্ভভাষণ, ঠিকানা, সক্ম্বািন

addressee প্াপক

address of welcome স্ািতভাষণ

adequate প�্থাপ্ত, �ক্রষ্ট

adhere to অনিুত রাকা, দধৃঢ় রাকা

ad hoc তদর্থক

ad hoc claim তদর্থক দাবী/স্ত্ব প্ার্থনা

ad hoc committee তদর্থক সক্মক্ত, তদর্থক কক্মটি

ad hoc increase তদর্থক বধৃক্দ্

ad hoc payment তদর্থক অর্থ প্দান

adjacent পার্্থবতমী, সক্নিক্হত

adjoining (=contiguous) সংলগ্ন, সং�ুতি

adjournment মলুতুক্ব

adjournment motion মলুতুক্ব প্স্তাব

adjudge ক্নণ্থয় করা, সাব্যস্ত

adjudicate ন্যায় ক্নণ্থয় করা, ক্বচার করা

adjudication ন্যায় ক্নণ্থয়

adjudicator ন্যায় ক্নণ্থায়ক

adjustment সমন্বয়ন

administer পক্রচালনা করা

administer oath শপর করাক্না



administration adultery
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administration প্শাসন, পক্রচালনা

administration of justice ন্যায়-প্শাসন

administrative প্শাসক্নক

administrative action প্শাসক্নক ব্যবস্থা

administrative appraisal প্শাসক্নক মলূ্যায়ণ

administrative approval প্শাসক্নক অনকু্মাদন

administrative authority প্শাসক্নক সংস্থা

administrative control প্শাসক্নক ক্নয়ন্ত্রণ

administrative decision প্শাসক্নক ক্সদ্ান্ত

administrative department প্শাসক্নক ক্বভাি

administrative head প্শাসক্নক প্িান

administrative headquarters প্শাসক্নক সদর কা�্থালয়/দপ্তর

administrative measures প্শাসক্নক উপায়/পদক্ষেপ

administrative power প্শাসক্নক ষেমতা

administrative sanction প্শাসক্নক মঞ্জকু্র

administrative technique প্শাসক্নক গকৌশল/প্ণালী

administrative tribunal প্শাসক্নক অক্িকরণ

admissibility গ্রাহ্যতা, স্ীকা�্থতা

admissible expenditure গ্রাহ্য ব্যয়

admit স্ীকার করা, প্ক্বশানমুক্ত গদওয়া, ভক্ত্থ  করা

admit card প্ক্বশপত্র

admitted স্ীকধৃ ক্ত, প্ক্বষ্ট

admonish ভর্থ সনা করা, সতক্থ  করা

adoptee দতিক

adoptor দতিক গ্রহীতা

adoption দতিক গ্রহণ, অবলম্বন

adult বয়স্ক

adulteration অপক্মশ্রণ, গভিাল

adultery ব্যক্ভচার



adult franchise age limit
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adult franchise প্াপ্ত বয়ক্স্কর গভাটাক্িকার, বয়স্ক গভাটাক্িকার

ad valorem duty মলূ্যানসুারী শুল্ক

advance অক্গ্রম, আিাম, দাদন, বায়না

advance booking অক্গ্রম সংরষেণ

advance copy অক্গ্রম প্ক্তক্লক্প, আিাম কক্প

advanced increment অক্গ্রম গবতন বধৃক্দ্

advance payment অক্গ্রম অর্থ প্দান

adverse entry প্ক্তকূল (মন্তব্য) ভুক্তি

adverse remarks প্ক্তকূল ক্লিন /মন্তব্য

adverse report প্ক্তকূল প্ক্তক্বদন

advertisement ক্বজ্াপন

advice উপক্দশ, মন্ত্রণা

advice of payment অর্থ প্দান-এর উপক্দশ

advisory committee উপক্দষ্টা সক্মক্ত

advisory council উপক্দষ্টা সংসদ

advocate অক্িবতিা

affairs ক্বষয়, কাি, মামলা

affidavit শপর, হলফনামা

affiliation অনকু্মাদন, অক্িভুক্তি

affirmation সত্যাপন করা, হলফ কক্র বলা, 

affirmative সদর্থক

afford সমর্থ হওয়া

aforesaid পূক্ব্থাতি, প্াগুতি

afresh নতূন ভাক্ব

against ক্বরুক্দ্, ক্বপক্ষে

age বয়স

age	certificate বয়ক্সর প্মাণ পত্র

age for suffrage গভাটাক্িকার বয়স

age limit বয়ঃসীমা, বয়ক্সর সীমা



agency allowable expenses
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agency অনসুংিঠন

agenda আক্লাচ্য-সূক্চ, কধৃ ত্য-সূক্চ

age of retirement অবসর গ্রহক্ণর বয়স

age of superannuation অবসরণ বয়স

aggregation সমক্ষ্টকরণ

aggrieved ষেক্তগ্রস্ত, ষুেব্ধ

agitation আক্্ালন

AGM (annual general meet-
ing)

বাক্ষ্থক সািারণ সভা, বাক্ষ্থক মহাসভা

agreement চুক্তি, স্ীকার, সম্মক্ত, মততক্য

agreement form চুক্তিপত্র, স্ীকারপত্র

agriculture কধৃ ক্ষ, কধৃ ক্ষক্বষয়ক

agro-industry কধৃ ক্ষ-ক্শল্প

aid সাহা�্য, অবলম্বন

alarm ক্বপদ সংক্কত

alertness সক্চতনতা

alias ওরক্ফ, উপনাম, নামান্তর

allegation গদাষাক্রাপ, অক্ভক্�াি, অক্ভক্�াি-ক্ববধৃক্ত

allegiance আনিুত্য, বশ্যতা

alliance দমত্রী

allied services সম্বন্ধ�ুতি গসবা/কম্থ

all inclusive cost সকল িরচ ব্যয় অন্তভু্থ ক্তি

All India Services সব্থভারতীয় গসবা/ অক্িল ভারতীয় গসবা

allocation ক্বভািন, বণ্টন

allotment বরাদ্দ, আবণ্টন, ক্বক্ল

allotment letter ক্বক্লপত্র

allottee আবণ্টনপ্াপ্ত, ক্বক্লপ্াপ্ত, বরাদ্দভািী

allowable প্ক্দয়, মঞ্জরুক্�াি্য, অনকু্মাদনীয়

allowable expenses মঞ্জরুক্�াি্য িরচ, অনকু্মাদনীয় িরচ



allow an appeal annual report
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allow an appeal আক্পল মঞ্জরু করা

allowance ভাতা, দস্তুক্র

all rights reserved সব্থস্ত্ব সংরক্ষেত

alphabetic order বণ্থানরুিক্মক

altercation বাক্ ক্বতন্া, বাদানবুাদ

alternate একান্তর

alternative ক্বকল্প

amalgamation ক্মশ্রণ, সং�ুক্তি, ক্মলন

amended draft সংক্শাক্িত িসড়া

amendment সংক্শািন, সংক্শািন প্স্তাব

amenity সুি-সুক্বিা

amicable গসৌহাদ্থ পূণ্থ, দমত্রীপূণ্থ

ammunition গিালাবারুদ

amortization of debt ঋণ পক্রক্শাি, ঋণমকু্তি

amount পক্রমাণ, অঙ্ক

amount of pension অবসর ভাতা’র পক্রমাণ/অঙ্ক

analogous post অনরুূপ পদ

analysis ক্বক্লেষণ

analytical study ক্বক্লেষণমলূক ক্শষো

ancestor পূব্থপুরুষ

ancillary industry অঙ্গীভূত ক্শল্প, অন্তভু্থ তি ক্শল্প

animosity ক্বক্দ্ষ, শত্রুতা

annexure সংক্�ািনী

anniversary বাক্ষ্থক ক্তক্রর বা তাক্রক্ির আবত্থ ন/তদপুলক্ষে 
অনষু্ান, বাক্ষ্থকী

announcement গরাষণা

annoyance ক্বরক্তি,ক্বরক্তির কারণ

annual	financial	statement বাক্ষ্থক অর্থ ক্ববধৃক্ত, বাক্ষ্থক ক্বতি-ক্ববধৃক্ত

annual report বাক্ষ্থক প্ক্তক্বদন



annuity applied
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annuity বাক্ষ্থক-বধৃক্তি, বাক্ষ্থক প্াপ্য সুদ, সাক্লয়ানা

anonymous অজ্াতনামা, গবনাক্ম

anonymous complaint গবনাক্ম অক্ভক্�াি

answerability উতিরসাি্যতা

answer sheet উতিরপত্র

antagonist ক্বক্রািী, শত্রু, দবরী

antecedents কুলশীল, পূব্থ-পক্রচয়

anticipated expenditure পূব্থানকু্মত ব্যয়, প্ত্যাক্শত ব্যয়

anticipated income পূব্থানকু্মত আয়, প্ত্যাক্শত আয়

anticipation পূব্থানমুান, পূব্থজ্ান, প্ত্যাশা

anticipatory bail আিাম িাক্মন

anti-corruption measure দনুমীক্ত ক্বক্রািী উপায়/পদক্ষেপ

anti-dumping উরপাটন ক্নক্রািী

antique প্াচীন, অক্ত পুরাতন

apartheid বণ্থতবষম্য

apathy অনীহা

apex body শীষ্থ প্ক্তষ্ান

apology সদঃুক্ি ত্রুটি বা অপরাি স্ীকার

appeal আক্বদন

appearance দধৃক্ষ্টক্িাচরতা, উপক্স্থক্ত, প্কাশ, আক্বভ্থ াব

appeasement সন্তুক্ষ্টকরণ

appellate tribunal আক্পল ন্যায়পীঠ/ট্াইবনুাল

appendix পক্রক্শষ্ট

appliance �ন্ত্রপাক্ত

applicable প্ক্�াি্য

applicant আক্বদক, আক্বদনকারী

application আক্বদন, আক্বদনপত্র, দরিাস্ত, প্ক্য়াি

application form আক্বদন ক্নদশ্থ, আক্বদন ফম্থ

applied ব্যবহাক্রক, ফক্লত, প্াক্য়াক্িক



apply archives
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apply দরিাস্ত করা, প্ক্য়াি করা, প্�ুতি হওয়া

appointee কক্ম্থ ক্ন�ুতি ব্যক্তি

appointing authority ক্নক্য়াি-অক্িকারী, ক্নক্য়াি কতধৃ্থ পষে

appointment ক্নক্য়াি, পদ, ক্নরূপণ, ক্নি্থারণ

appointment letter ক্নক্য়ািপত্র

Appointments Committee of 
the Cabinet

মন্ত্রীমন্ক্লর ক্নক্য়াি সক্মক্ত

apportionment of wages মিকু্রর বণ্টন, মিকু্রর ক্বভািন

appraisal মলূ্যায়ণ

appraiser মলূ্যাক্নরূপক

appreciation তাক্রফ, মলূ্যক্বচার, মলূ্যবধৃক্দ্

apprehension গগ্রফতার, গচতনা, আশঙ্কা, প্তীষো

apprentice ক্শষোনক্বশ, ক্শষোিীন

approach সমীপবতমী হওয়া, অক্ভিমন করা

appropriate �ক্রাপ�ুতি, �রা�র

appropriate action �রা�র ব্যবস্থা

appropriate head ক্নি্থাক্রত বা ক্নক্দ্থষ্ট িাত

appropriation উপক্�ািন

approval অনকু্মাদন

approximate আনমুাক্নক, আসনি, কাছাকাক্ছ

aptitude test প্বণতা পরীষো

arbitrary ক্বক্িবক্হভু্থ তি, ইচ্ামত, িামক্িয়ালী, গস্চ্াচারী, 
অবাি

arbitrate মি্যস্থতা করা

arbitration মি্যস্থতা, সাক্লক্শ

arbitration tribunal মি্যস্থতা ন্যায়পীঠ/ট্াইবনুাল

arbitrator মি্যস্থ, সাক্লশ

architecture স্থাপত্য, স্থাপত্য ক্বজ্ান, স্থাপত্য ক্বদ্যা

archives গলি্যািার, মহাক্ফিিানা, অক্ভক্লিািার



area assessor
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area অচিল, গষেত্র, স্থান, এলাকা, গদশ

area headquarter আচিক্লক সদর, দপ্তর

argument �ুক্তি, সওয়াল-িবাব

arise ওঠা, উত্ান, িাগ্রত হওয়া

armed forces সশস্ত্র বাক্হনী

arrangement সুক্বন্যস্ত, সািান

arrear বক্কয়া, বাক্ক, অবক্শষ

arrear statement বক্কয়া ক্ববরণ/এিাহার

arrival report আিমন প্ক্তক্বদন

arrogance অ�রা িব্থ, ঔদ্ত্য

arsenal অস্ত্রািার

article অনকু্চ্দ, িারা

articles of association সক্মক্তর ক্নয়মাবলী, পক্রক্মল বন্ধ

articles ক্নয়মাবলী

ascending order আক্রাহীরিক্ম, ঊর্্থিরিক্ম

ascertain ক্নক্চিত করা, ক্স্থর করা, ক্নণ্থয় করা

as is where is গ�িাক্ন গ�মনভাক্ব

aspect চাহক্ন, দধৃশ্য, দধৃক্ষ্টভক্ঙ্গ, দধৃক্ষ্টক্কাণ

aspersion ক্ন্াক্রাপ, অপবাদ

assassination হত্যাকাণ্ড, হত্যা

assault হঠার প্বল আরিমণ

assemble একত্র করা, একত্র হওয়া

assembly সভা, সমািম, িমাক্য়ত

assent সম্মক্ত

assert সপ্মাণ করা, দধৃঢ়রূক্প গরাষণা করা

assessee করদাতা

assessment ক্নি্থারণ, করক্নি্থারণ, কর ক্নরূপণ

assessment year ক্নি্থারণ বষ্থ, ক্নরূপণ বষ্থ

assessor (কর) ক্নি্থারক, (কর) ক্নরূপক



assets attitude
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assets িমা, সম্মক্ত, সম্পদ

assignee অক্িকারপ্াপ্ত প্ক্তক্নক্ি, ভারপ্াপ্ত প্ক্তক্নক্ি, স্ত্ব-
গ্রহীতা

assignment হস্তান্তক্রর দক্লল, (রািস্) ক্নক্য়াি

assignor প্দানকত্থ া, ক্নক্য়ািকত্থ া

assistance সহায়তা

associate সহক্�ািী, অংশীদার

association সভা, সঙ্ঘ, সক্মক্ত, অনষুঙ্গ

assumption of charge দ্াক্য়ত্ব গ্রহণ,

assurance আর্াস, ক্বমা

assurance company ক্বমা সংস্থা

assure ক্নক্চিতকরণ, কধৃ তক্নচিয়

at discount অবহার, বাটা, ছাড়

atomic power পারমানক্বক শক্তি/বল

at par সমমলূ্য, সমহার

at premium অক্িহার, পাক্রক্তাক্ষক, বাড়ক্ত লাভ

attach সংলগ্ন, সং�ুতি

attached	office সং�ুতি কা�্থালয়

attachment সং�ুক্তি, 

attachment order সং�ুতি ক্নক্দ্থশ

attainment অি্থ ন, সাফল্য, ক্সক্দ্

attempt প্ক্চষ্টা, উক্দ্যাি

attendance উপক্স্থক্ত, হাক্িরা

attendance register হাক্িরা বই/িাতা

attendance slip হাক্িরা পত্রী/ক্চরকুট

attention মক্নাক্�াি, গুরুত্ব

attestation প্ত্যয়ন

attested copy প্ত্যক্য়ত নকল/প্ক্তক্লক্প 

attitude আচরণ, মক্নাভক্ঙ্গ



attractive salary autonomous body
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attractive salary আকষ্থণীয় গবতন/পাক্রশ্রক্মক

auction ক্নলাম

auctioneer ক্নলামদার, ক্নলাম ক্বক্রিতা

auction sale ক্নলাক্ম ক্বক্রি, ক্নলাম ক্বরিয়

audience গশ্রাতধৃ বধ্ৃ , গশ্রাতধৃ মন্লী

audio-visual display শ্রক্ত-দশ্থ প্দশ্থনী

audio-visual publicity শ্রক্ত-দশ্থ প্চার

audit ক্নরীষো, আয়-ব্যয় পরীষো, ক্হসাব ক্নকাশ

audited accounts ক্নরীক্ষেত ক্হসাব/আয়ব্যয়ক

audited balance sheet ক্নরীক্ষেত ক্হসাব-ক্নকাশ পত্র, ক্স্থক্ত পত্র, উদ্ত্থ  
পত্র

auditing ক্হসাব পরীষো

audit objection ক্নরীষো আপক্তি

auditor's report ক্নরীষেক্কর প্ক্তক্বদন/ক্রক্পাট্থ

auditorium গপ্ষোিধৃহ, সভারর

audit paragraph ক্নরীষো অনকু্চ্দ

audit report ক্নরীষো প্ক্তক্বদন

austerity সং�ম, অনাড়ম্বর, ক্মতব্যয়

austerity measures ক্মতব্যয়ীতার উপায়/পদক্ষেপ

authentic প্ামাক্ণক

authorised representative অনকু্মাক্দত প্ক্তক্নক্ি

authoritative কতধৃ্থ ত্বব্যঞ্জক, কতধৃ্থ ত্বপূণ্থ

authority কতধৃ্থ ত্ব, অক্িকারী, কতধৃ্থ পষে

authority letter কতধৃ্থ পক্ষের পত্র

authorized অনকু্মাক্দত, অক্িকারপ্াপ্ত, প্াক্িকধৃ ত

authorized capital অনকু্মাক্দত মলূিন

automatic স্য়ংক্রিয়, স্চাক্লত

autonomous স্শাক্সত

autonomous body স্শাক্সত সংস্থা



autonomy bad character
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autonomy স্শাসন

auxiliary সহায়ক

available প্াক্প্তসাি্য, উপলব্ধ

average িক্ড়, হাক্র

average leave িড় ছুটি

aversion ক্বমিু, ক্বরূপ

avert ব্যাহত করা, প্ক্তহত করা

avoid ব্যর্থ করা, এড়াক্না, পক্রহার করা

avoidance of tax কর এড়াক্না, কর গরক্ক বাঁচা

awaited প্তীক্ষেত

award পুরস্কার, উপাক্ি, রায়

awarding authority ক্বক্নণ্থয় অক্িকারী/কতধৃ্থ পষে

awareness সক্চতনতা, িাগ্রত

B

backdated প্াগ্ ক্দনাক্ঙ্কত, পুব্থ-ক্দনাক্ঙ্কত

background পটভূক্ম, পচিাদ্ ভূক্ম, পচিারপট

back log িক্ম রাকা কাি

back out অস্ীকার করা, গিলাপ করা

back reference পূব্থ উক্লিি, পূব্থ সূত্র, পূব্থ প্সঙ্গ

back up িরুক্র সচিয়ণ/ প্ক্য়ািনাক্র্থ সচিয়ণ /ব্যাক আপ

backward classes অনগ্রসর গশ্রণী

backward tribe অনগ্রসর আক্দবাসী

bad bargain অলাভকর দরাদক্র, ষেক্তর দরাদক্র

bad behaviour িারাপ ব্যবহার

bad character িারাপ মানক্সকতা, দচুিক্রত্র



bad climate allowance banquet
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bad climate allowance িারাপ আবহাওয়া িক্নত ভাতা

bad conduct দষু্ট আচরণ, অসদাচরণ

bad debt অক্শাি্য ঋণ, অনাদায়ী ঋণ

baggage মালপত্র, লটবহর

bail িাক্মন

balance ক্স্থক্ত, বাক্ক, উদ্ বত্থ

balance brought down গির, গির বাক্ক

balance brought forward গির, গির বাক্ক, গির অগ্রসর করা

balanced budget সুষম আয়ব্যয়ক/ বাক্িট

balance sheet ক্স্থক্ত পত্র, উদ্ বত্থ  পত্র

ballot গিাপন মতদান, গিাপন গভাট

ballot box গভাট বাক্স

ballot paper গভাট পত্র

ban ক্নক্ষিাজ্া

bank ব্যাঙ্ক

bank account ব্যাক্ঙ্কর িাতা

bank balance ব্যাঙ্ক-ক্স্থক্ত, ব্যাঙ্ক-িমা

bank charges ব্যাক্ঙ্কর পক্রক্ষবা মলূ্যাক্দ

bank guarantee ব্যাঙ্ক িাক্মন, ব্যাঙ্ক ক্নচিয়তা

bank holiday ব্যাঙ্ক অবকাশ

banking facility ব্যাক্ঙ্কর সুক্বিা

banking hours ব্যাক্ঙ্কর কা�্থকাল/ কা�্থসময়

banking transaction ব্যাক্ঙ্কর গলন-গদন, ব্যাক্ঙ্কর আদান প্দান

bank rate ব্যাক্ঙ্কর হার

bank reconciliation ব্যাক্ঙ্কর সমািান, ব্যাক্ঙ্কর সংিক্ত সািন

bankrupt গদউক্লয়া

bank security ব্যাঙ্ক িমানত

bank statement ব্যাক্ঙ্কর প্ক্তক্বদন

banquet গভািসভা



bar council benefit	of	doubt
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bar council আইনিীবী পক্রষদ

bargain দরাদক্র

bargaining দর কষাকক্ষ

barren land অনবু্থর িক্ম/গষেত

barter পণ্য ক্বক্নময়

base ক্ভক্তি, আিার

baseless ক্ভক্তিহীন, আিারহীন

basement ভূক্মক্নম্নতল

base year আিার/ক্ভক্তি বষ্থ

basic মলূ, বকু্নয়াদ

basically মলূতঃ, ক্ভক্তিিত ভাক্ব

basic intelligence গমৌক্লক তর্য/সংবাদ/বকু্দ্

basic pay মলূ গবতন

basic scale of pay মলু গবতনমান/ গবতনরিম

basic training বকু্নয়াদী প্ক্শষেণ

basis আিার, ক্ভক্তি

batch দল

batch number দক্লর সংি্যা/নম্বর

bearer cheque বাহক্ক গচক, িারক গচক

before cited পূব্থ কক্রত

behaviour ব্যবহার

belief ক্বর্াস

below par ক্নম্নমলূ্য, ক্নম্নহার

bench এিলাস, ক্বচারকমন্লী

benchmark ক্নরূপক ক্চহ্ন, মাপকাঠি

beneficial ক্হতকারী, লাভদায়ক

beneficiary উপস্ত্বক্ভািী, উপকধৃ ত

benefit লাভ, উপকার

benefit	of	doubt প্মাণাভাক্ব ছাড়, 



benevolence birth rate
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benevolence ক্হতকারীতা

benevolent fund ক্হতকারী তহক্বল/ক্নক্ি

bequeath ইচ্ারিক্ম দানপত্র

bequest দানপত্র

bereaved গশাকসন্তপ্ত, ক্বক্য়াি ব্যরাতুর

best endeavours ক্নভ্থ রক্�াি্য প্য়াস

betterment সমনুিক্ত, উনিয়ণ

bias পষেপাতপূণ্থ

biased opinion পষেপাতপূণ্থ মতামত

bibliography গ্রন্থক্ববরণ-পঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী

biennial ক্দ্বাক্ষ্থক

bifurcate দদ্ভাক্িক, ক্দ্ভাক্িক

bigamy পুনক্ব্থবাহ, ক্দ্ক্ববাহ

bilateral ক্দ্পাক্ষেক

bilingual ক্দ্ভাক্ষক, ক্দ্ভাষী

bicameral ক্দ্কষে ক্বক্শষ্ট

bill ক্বক্িয়ক, ক্বল

bill of exchange ক্বক্নময় পত্র, হুক্ন্

bimonthly report অি্থ-মাক্সক প্ক্তক্বদন, পাক্ষেক প্ক্তক্বদন

binding বন্ধন, বাঁিাই, গগ্রপ্তার বা আটক

biodata িীবনপক্ঞ্জ

bipartite দইু িক্ণ্ড বা অংক্শ ক্বভতি

bipartite agreement ক্দ্পাক্ষেক চুক্তি

birth anniversary িন্ম বাক্ষ্থকী

birth	certificate িাতকপত্র

birth control িন্ম-ক্নয়ন্ত্রণ

birth date িন্ম ক্তক্র, িন্ম তাক্রি

birth place িন্মস্থান, িন্মভূক্ম

birth rate িন্ম-হার



biweekly bogus voucher
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biweekly অি্থ-সাপ্তাক্হক

black economy কাক্লা অর্থব্যবস্থা

black list দষু্ট-সূক্চ, দািী তাক্লকা

blackmail বদনাম গদওয়ার দষু্ট গকৌশল, অন্যায় অর্থাদায়

black market গচারাকারবার, কাক্লাবািার

blame গদাষাক্রাপ, ক্ন্া, ত্রুটি

blank cheque ক্নরঙ্ক গচক, সাদা গচক, ফাঁকা গচক

blanket deal সব্থস্তরীয় গলনক্দন

blanket order সব্থস্তরীয় আক্দশ

blast প্বল বাত্যা, ঝঞ্া

blending ক্মশ্রণ

block িণ্ড, অবক্রাি

blockade অবক্রাি

blocked capital অবরুদ্ পুকঁ্ি

block letter স্থলূভাক্ব গিাদাই করা অষের, গমাটা অষের

blood donation রতিদান

blood relations জ্াক্ত, সক্িাত্র, একবংশিাত ব্যক্তি

blue collar job শ্রক্মর কম্থ

blueprint আক্লাক ক্চত্রাক্দর প্ক্তক্লক্প, প্ক্তক্চত্র, পক্রকল্পনা, 
ক্বশদ ছক

bluff িাপ্াবাক্ি দ্ারা প্তাক্রত করা, িাপ্া গদওয়া, 
স্পষ্টবাদী

board পষ্থর, পষ্থদ

boarding and lodging রাকা িাওয়া

board of directors পক্রচালন পষ্থদ

board of revenue রািস্ পষ্থদ

body গদহ, শরীর, কায়া

bodyguard গদহরষেী

bogus voucher ভুয়া প্মাণক, ক্মর্যা/িাল দক্লল



bonafides breach	of	confidence
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bonafides ক্বর্স্ততা, �রার্থতা, সদকু্দ্দশ্য

bond প্ক্তজ্াপত্র, মচুক্লকা, বন্ধকপত্র, বাঁিন

bonded labour গবিার শ্রক্মক

bonus অক্িবধৃক্তি

booking	office টিক্কট ক্বরিক্য়র অক্ফস, টিক্কটরর

book-keeper ক্হসাব রষেক

book-keeping ক্হসাব রষেণ, ক্হসাব রষেণক্বদ্যা

booklet পুক্স্তকা

book of reference স্ভ্থ  পুক্স্তকা

book value নক্রভুতি মলূ্য/দাম

booth গভাটদাক্নর দফতর, বরু, সািারণভাক্ব ক্নক্ম্থত 
গছাট গদাকানরর

booth capturing বরু দিল, গভাটকষে দিল

border allowance সীমান্ত ভাতা

border line সীমাক্রিা, সীমান্তক্রিা

borrower অিমণ্থ, িাতক, গদনাদার

borrowing power ঋণগ্রহণ ষেমতা

boss মক্নব, সদ্থ ার শ্রক্মক বা উপরওয়ালা

bottleneck গকান কাি আটক্ক গিক্ছ এমন, পণ্যাক্দ 
উরপাদক্নর পক্র বািা

bracket বন্ধনী-ক্চহ্ন, প্লক্ম্বত আলম্ব, নািদণ্ড, 
গদওয়ালক্িক্র

boundary সীমা, সীমানা, গচৌহক্দ্দ

boycott বি্থ ন, বয়কট

brain drain গমিা রাটক্ত, গমিা পলায়ন

branch	office শািা দপ্তর/কা�্থালয়

breach ব্যত্যয়, লঙ্ঘন, ভঙ্গ, চু্যক্ত

breach of agreement চুক্তিভঙ্গ, চুক্তিলঙ্ঘন

breach	of	confidence আস্থাভঙ্গ, আত্মক্বর্াসভঙ্গ
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breach of contract চুক্তিভঙ্গ

breach of discipline ক্নয়ম/শধৃঙ্খলা ভঙ্গ

breach of law আইনভঙ্গ

breach of peace শাক্ন্তভঙ্গ

breach of privilege ক্বক্শষাক্িকার ভঙ্গ

breach of promise প্ক্তশ্রুক্ত ভঙ্গ

breach of rule ক্নয়মভঙ্গ, শাসন/ক্বক্িভঙ্গ

breach of trust ক্বর্াসভঙ্গ

breakage ক্বক্য়াি, ক্ব�ুক্তি, ক্বক্চ্দ, ক্বদারণ, চূণ্থন, ফাটল

break down ক্বপ�্থয়, গভক্ে পড়া

break in service কক্ম্থ ক্বরক্ত, চাকুক্রক্ত গছদ

break-up চূণ্থক্বচূণ্থ করা, দল গভক্ে গদওয়া

breed িন্ম গদওয়া, প্সব করা, বংশবধৃক্দ্ করা

bribe রুষ, উরক্কাচ

brief মামলার ক্ববরণ

briefing বকু্ঝক্য় গদওয়া

brief resume সংক্ষেপ্ত চুম্বক/সার সংকলন

brilliant record অতু্যতকধৃ ষ্ট গরকর্থ /কীক্ত্থ

bring into notice নিক্র আনা, মক্নাক্�াি আকষ্থণ করা

broadcast সম্প্রচার করা, সম্প্রচার

broadsheet প্সাক্রত নক্র, বড় নক্র/দক্লল

brochure পুক্স্তকা

brokerage দালাক্ল

brought forward (b/f) গির,  গির টানা

budget allocation আয়ব্যয়ক বন্টন, বাক্িট ক্বভািন

bugetary control আয়ব্যক্য়র ক্নয়ন্ত্রণ, বাক্িটীয় ক্নয়ন্ত্রণ

budget estimate প্াক্ কক্লত বা আনমুাক্নক আয়ব্যয়ক, বাক্িট 
ক্হসাব

budget provision আয়ব্যয়ক ব্যবস্থা, বাক্িট সংস্থান
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building ক্নম্থাণ, স্থাপন, ক্নক্ম্থত বস্তু, অট্াক্লকা

bulk প্চুর পক্রমাণ, গরাক

bulk purchase প্চুর পক্রমাক্ণ রিয়, গরাক রিয়

bulletin জ্াপনপত্র, বকু্লটিন

bumper crop সুপ্চুর শক্ষ্যারপাদন

bunching of vacancies ক্রতি পক্দর সংকলন

bungling গিালমাল, গিালমাল করা

bureaucracy আমলাতন্ত্র

bureaucrat আমলাতন্ত্রবাদী ব্যক্তি, ষেমতাসীন আমলা

business class ব্যবসাক্য়ক গশ্রণী

business hours (= hours of 
business)

কাক্ির সময়, কা�্থকাল

businessman ব্যবসায়ী, কারবাক্র

buy-back (ক্বক্রিতা কতধৃ্থ ক)ক্বরিীত দ্রব্য পুনরায় ক্কক্ন 
গনওয়া

buyer গরিতা, িক্রদদার

bye election (by election) উপক্নব্থাচন

by hand হাক্ত-হাক্ত, হস্ত মাি্যক্ম

by post রাক মাি্যক্ম

C

cabin baggage গকক্বন ব্যাি

cabinet মন্ত্রীপক্রষদ, মন্ত্রীসভা

cadre বি্থ, পদবি্থ, পদাক্ল, ক্যারার

calamity চরম দদু্থশা বা দঃুি

calculation িণনা করা, কষা-কক্ষ

calendar year পক্ঞ্জকা-বষ্থ



campaign cash

22

campaign অক্ভ�ান, প্চারাক্ভ�ান

campus কক্লি বা সু্কক্লর বাক্ড়র এলাকাভুতি িক্ম

campus interview (প্ক্তষ্ান) পক্রসক্র সাষোরকার

cancel ক্বক্লাপ করা, বাক্তল করা

cancellation বাক্তলকরণ

candidate ক্নব্থাচন-প্ারমী, পদপ্ারমী

candidature উক্মদাক্র, প্ারমী হওয়া

canvassing �াচ্ ঞা করা, প্ার্থনা করা

capability গ�াি্যতা, সামর্থ্য

capable সষেম, গ�াি্য, দষে

capacity িারণষেমতা, িারণসীমা

capital মলূিন, পুকঁ্ি

capital expenditure মিু্যব্যয়, মলূিক্ন ব্যয়

capital punishment মধৃতু্যদণ্ড, প্াণদণ্ড

capitation fee মারাক্পছু গদয়, মারট

capture ব্ী করা, বলপূব্থক অক্িকার করা

care �ত্ন

career িীবক্নর িারা/অগ্রিক্ত/উনিক্ত

career development িীক্বকাি্থ ক্নর উনিক্ত

caretaker government অবিায়ক সরকার

carried forward (c/f) গির, গির টানা

carry forward পক্রর পধৃষ্ায় গির গটক্ন ক্নক্য় �াওয়া, গির 
টানা

carrying cost বহন ব্যায়/িরচ

carry over গির টানা

cartage পশুবাক্হত বা হাক্ত-গঠলা িাক্ড়র ভাড়া

case ক্বষয়, মামলা, গষেত্র

case study ক্বষয় অি্যয়ণ

cash নিদ, গরাক
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cash balance নিদ তহক্বল, গরাকক্স্থক্ত

cash book নিদান, গরাকড়

cash card নিদপত্রী

cash	certificate নিদ প্মাণপত্র

cash counter নিদ কাউন্টার/ প্ক্কাষ্

cash crop অর্থকর ফসল

cash discount নিদ ছাড়

cash down মাল সরবরাক্হর সক্ঙ্গ সক্ঙ্গ দাম আদাক্য়র প্রা

cash in hand নিদ তহক্বল

cash memo ক্বরিয় স্ারক, ক্যাশ গমক্মা

cash payment নিদ গশাি, গরাক-গশাি

caste বণ্থ, িাত

caste	certificate িাক্ত প্মাণপত্র

casting vote ক্নণ্থায়ক গভাট, ক্নণ্থায়ক মত

casual আকক্স্ক, দনক্মক্তিক

casual labour ঠিকা শ্রক্মক

casual leave দনক্মক্তিক ছুটি

casualty আকক্স্ক রটনা, দদবরটনা, আপতন

casual vacancy দনক্মক্তিক শনূ্যপদ

catalogue তাক্লকা

categorical ক্নক্চিত, ব্যক্তরিমহীন, স্পষ্ট

category প�্থায়, গশ্রণী

catering service গভািন পক্রক্ষবা

caution সতক্থ তা, মক্নাক্�াি

caution money িামানত

cease	fire অস্ত্রসংবরণ

ceiling (as of "price") সক্ব্থাচ্চ মলূ্য

celebration উদ্ �াপন, পালন, অনষু্ান

cell phone গসল গফান



censor certify

24

censor ক্ববাচক, গসনসর

censure ক্তরস্কার

censure motion ক্তরস্কার প্স্তাব

census িনিণনা, আদমসুমাক্র

central cess গকন্দীয় উপকর/িািনা

central civil service (CCS) 
rules

গকন্দীয় ক্সক্ভল গসবা ক্নয়মাবলী

central excise গকন্দীয় অন্তঃশুল্ক

central government গকন্দীয় সরকার

centralization গকন্দীকরণ

centralized service গকক্ন্দত কম্থ/চাকক্র

centrally funded scheme গকন্দীয় ক্নক্িপুষ্ট পক্রকল্প

centrally sponsored scheme গকন্দক্পাক্ষত পক্রকল্প

central	office গকন্দীয় কা�্থালয়/দপ্তর

central revenues গকন্দীয় রািস্

central sales tax গকন্দীয় ক্বরিয় কর

centre গকন্দ, মি্যস্থল

century শতাব্দ, শতক

cereal দানাশস্য

cerealist িান্য, শষ্য

ceremonial parade আনষু্াক্নক কুচকাওয়াি/প্যাক্রর

ceremony অনষু্ান, পব্থাক্দ পালন

certificate শংসাপত্র, প্মাণপত্র

certificate	of	fitness ষেমত্বপত্র, সুস্থতাপত্র, কাক্�্থাপক্�ািপত্র

certificate	of	posting রাক্কর প্মাণ

certificate	of	service কম্থ পক্রক্ষবা/গসবা প্মাণপত্র

certification শংসাপত্র প্দান

certified	copy প্ত্যক্য়ত প্ক্তক্লক্প

certify প্ত্যয়ন করা, শংসা করা
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cess উপকর

cessation অবসান, িাক্রি

chain িারা, প্বাহ, গ্াত, শধৃঙ্খল, প�্থায়

chairman/chairperson সভাপক্ত, সভাক্নত্রী, সভামিু্য, সভাপ্িান

challan চালান

challenge গকান ক্বষয় মীমাংসার্থ �ুক্দ্ বা প্ক্তদ্ক্্বিতায় 
আহ্ান করা

chamber কষে, সভাকষে

chamber of commerce বক্ণকসভা

change পক্রবত্থ ন করা, ক্বক্নময় করা, বদল করা

chaos ক্বশধৃঙ্খলা

chapter অি্যায়, শািা(সংস্থা বা সক্মক্তর),পক্রক্চ্দ

character assassination চক্রত্রহনন

character	certificate চাক্রত্রপত্র, শীলপত্র

charge ব্যয়, অক্ভক্�াি, কা�্থভার

charge over property সম্পক্তি ক্বষয়ক ব্যয়/অক্ভক্�াি

charge sheet অক্ভক্�ািপত্র

charitable পরক্হতপরায়ণ, বদান্য, দাতব্য

charity পরক্হত, পক্রাপকার, সদয়তা

chart ক্চত্র, ছক

charter সনদ

chasis number কাঠাক্মা নম্বর, গচক্সস নম্বর

cheating ছলনা, ঠকাক্না

check পরীষো করা, বীষো, ক্মক্লক্য় গদিা, প্ক্তহত করা

check list নির তাক্লকা

check post নির-ফাঁক্ড়, গচকক্পাস্ট

chemist রসায়নক্বদ

cheque গচক

cheque let গচক পত্র
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chief প্িান, মিু্য, সক্ব্থাচ্চ

children education allowance সন্তান ক্শষে ভাতা

child exploitation ক্শশু ক্ন�্থাতন

child labour ক্শশু শ্রক্মক

child welfare ক্শশু কল্যাণ

chronic দীর্থস্থায়ী, অক্বরত, িটিল

chronological order(=chrono-
logical sequence)

কালানরুিক্মক

circle মণ্ডল, বধৃতি, চরি

circuit house সদর বাংলা, সাক্ক্থ ট হাউস

circular (=circular letter) প্চার ক্বজ্ক্প্ত, চরিক্বড়, সাকু্থ লার

circulation ভাবপ্কাক্শর িন্য প্ক্য়ািনাক্তক্রতি শক্ব্দর প্ক্য়াি

circumstance রটনা, পক্রক্স্থক্ত

circumstantial evidence পাক্রপাক্র্্থক প্মাণ

citation কধৃ ক্ত-করন, উরস ক্নক্দ্থশ

citizenship নািক্রকত্ব, নািক্রক অক্িকার

city compensatory allowance নির ষেক্তপূরণ ভাতা

civic amenities গপৌর/রাষ্টীয় সুি-সুক্বিা

civil অসামক্রক, গদওয়াক্ন, সাম্প্রদাক্য়ক

civil code গদওয়াক্ন সংক্হতা

civil defence অসামক্রক প্ক্তরষো

civil list রািপুরুষ সূক্চ

civil marriage আইক্ন ক্ববাহ

civil procedure code গদওয়াক্ন কা�্থক্বক্ি

civil service প্শাসন কধৃ ত্যক

civil suit আইক্ন মামলা, গদওয়াক্ন মামলা

civil supplies অসামক্রক সরবরাহ

civil war িধৃহ�ুদ্

claim দাক্ব, স্ত্ব প্ার্থনা
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claimant দাক্বদার, স্ত্বারমী

claim form দাক্ব পত্র/ফম্থ

claim for refund প্ত্যাপ্থক্ণর দাক্ব

clarification ব্যাি্যা, স্পষ্টীকরণ

class পদম�্থাদার মান, গশ্রণী, িাক্ত

classified	advertisement বিমীকধৃ ত বা গশ্রণীবদ্ ক্বজ্াপন

classified	documents গশ্রণীবদ্ দস্তাক্বি

classified	information গশ্রণীবদ্ তর্যসামগ্রী

classify গশ্রণীবদ্

classwise গশ্রণী অনসুাক্র

clause দফা, িারা, উপিারা

clearance ক্নকাশ, িালাস

clear vacancy স্পষ্ট শনূ্যপদ

clerical করক্ণক

clerical cadre করক্ণক বি্থ/ক্যারার

clerical error গলিার ভুল

clerical staff করক্ণকবি্থ

clerical work করক্ণক-এর কম্থ

client উক্কল প্ভধৃ ক্তর মক্কেল, িক্রদ্দার

cloak room মালপক্ত্রর রর

close of the year বষ্থ সমাক্প্ত

closing balance গশষ গির, অন্ত ক্স্থক্ত

closing date অক্ন্তম তাক্রি

closure বন্ধ, অবসান, গশষ, ছুটি

clue রহস্য সমািাক্নর সূত্র

co (as in 'co-chairman') সহ, একক্ত্র, �ুতিভাক্ব

co-accused সহ-অক্ভ�ুতি

coaching তাক্লম, ক্শষোদান, উপক্দশ

coalition government গ�ৌর সরকার
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code সংক্কত, সংক্হতা

code number সংক্হতা নম্বর/সংি্যা

code of conduct আচার সংক্হতা

code word সংক্কত শব্দ

coding সংক্কতায়ণ

coercion ক্নগ্রহ-ব্যবস্থা, পীড়ন-ব্যবস্থা

co-existence সহাবস্থান, সহ-ক্স্থক্ত

cognizable আদালত গ্রাহ্য

cognizable offence গ্রাহ্য অপরাি

cognizance গ্রাহ্যতা

coincidence সমস্থাক্নকতা, সমকালীনতা, ক্মল, সমাপতন

collaboration সহক্�াি

collateral security অক্তক্রতি িাক্মন

colleague সহকম্থচারী

collective সমক্ষ্টিত, সামকূ্হক

collective responsibility গ�ৌর দাক্য়ত্ব

collectorate সমাহত্থ ালয়

collusion গ�ািসািস

colony গকান রাক্ষ্টর ঔপক্নক্বক্শক অিীন রাি্য

colour blindness বণ্থান্ধতা

column স্তম্ভ, রর, রাম

combing operation ক্চরুনী তলিাক্শ

command আক্দশ করা, দাক্ব করা

commemoration স্ধৃক্তরষেণ, স্ধৃক্তরষোর্থ উরসব

commendable প্শংসনীয়

commensurate সমপক্রমাণ, সমক্বস্তার, �রাপক্রমাণ

commentary ভাষ্য

comments মন্তব্য, মতামত, সমাক্লাচনা

commerce ব্যাপক পণ্য ক্বক্নময়, বাক্ণি্য
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commercial break বাক্ণক্ি্যক ছুটি

commission আক্য়াি, দস্তুক্র, কক্মশন

commissioning চাল ুকরা, সম্পাদন করা

commit প্ক্তশ্রুতবদ্ হওয়া, করা গদওয়া, করা

commitment প্ক্তশ্রুক্ত

commodity পণ্য

common সািারণ, অক্ভনি, প্চক্লত, গ�ৌর

communal সাম্প্রদাক্য়ক

communal harmony সাম্প্রদাক্য়ক সম্প্রীক্ত

communicate বাত্থ া গপ্রণ, বলা, করা বলা, সম্পক্থ  স্থাপন 
করা

communication গ�ািাক্�াি, সংক্�াি

communication gap গ�ািাক্�াক্ির ব্যবিান

communique ইস্তাহার, ক্ববধৃক্ত

community সম্প্রদায়, গলাকসমাি, সমক্ষ্ট

community centre সমাি ভবন, সমক্ষ্টক্কন্দ

community development 
project

সমক্ষ্ট উনিয়ন প্কল্প

community service সামাক্িক গসবা

commutation লরুকরণ, ক্নষ্ক্রয়ণ

commuted leave ক্বক্নময় ছুটি, ক্নষ্ক্রীত ছুটি

commuted value ক্নষ্ক্রীত মলূ্য

comparison তুলনা

compassion অনকুম্পা

compassionate ground অনকুম্পাক্হতু

compassionate leave অনকুম্পাক্হতু ছুটি

compatible সংিক্তপূণ্থ

compel বাি্য করা

compendium সংকলন
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compensation ষেক্তপূরণ

compensatory allowance ষেক্তপূরণ ভাতা, পূক্ত্থ  ভাতা

compensatory leave পূরক ছুটি

competence সষেমতা

competent গ�াি্য, উপ�ুতি, সষেম

competent authority গ�াি্য কতধৃ্থ পষে, গ�াি্য অক্িকারী

competition প্ক্তক্�াক্িতা

competitive examination প্ক্তক্�াক্িতামলূক পরীষো

compilation সংকলন

complaint অক্ভক্�াি, নাক্লশ, ফক্রয়াদ

complaint book অক্ভক্�াি বই

complement পূরক

complementary পক্রপূরক

complete পূণ্থ করা, সমাপ্ত করা

completion	certificate সমাপন প্মাণ পত্র

compliance পালন

complicated িটিল

compliment অক্ভন্ন

complimentary copy গসৌিন্য সংি্যা

comply with পালন করা, মান্য করা

composite culture ক্বক্মশ্র সংস্কধৃ ক্ত, সমক্ন্বত সংস্কধৃ ক্ত

composition রচনা, িঠন, 

comprehensive সামক্গ্রক

comprehensive insurance সামক্গ্রক ক্বমা

compromise আপস, রফা, ক্মটমাট

compulsory আবক্শ্যক

compulsory retirement আবক্শ্যক অবসর(গ্রহণ)

computer কক্ম্পউটার, পক্রিণক, িক্ণত্র

computer centre পক্রিণক গকন্দ
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computer friendly কক্ম্পউটার অনকুূল, িক্ণত্র অনকুূল, 

computerization কক্ম্পউটাক্রকধৃ ত, 

computer language কক্ম্পউটার ভাষা

computer literacy কক্ম্পউটার সাষেরতা

concept িারণা, ভাবনা

concern অবক্হত, ক্চন্তা

concession ছাড়

concessional rate সুক্বিা মলূ্য

concession	certificate ছাড় প্মাণ পত্র

conciliation মীমাংসা, সাক্লক্শ

concluding remarks সমাপনী মন্তব্য

conclusion উপসংহার, ক্সদ্ান্ত

conclusive চূড়ান্ত

concur একমত হওয়া, সহমত হওয়া, সম্মত হওয়া

concurrence সহমত, সম্মক্ত

condemn বাক্তল, পক্রত্যতি

condition শত্থ

conditional শত্থ �ুতি, শত্থ সাক্পষে, শত্থ ািীন

conditional acceptance শত্থ সাক্পক্ষে স্ীকধৃ ক্ত

conditions of contract চুক্তির শত্থ

conditions of service চাকক্রর শত্থ

condolence সমক্বদনা, গশাক

condone ষেমা করা, মাফ করা

conduct আচরণ

conduct rules আচরণ ক্বক্ি

conference সক্ম্মলন

conference room সক্ম্মলন িধৃহ

conferencing facility বহুিন সংলাপ ক্বক্ি

confer প্দান করা
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confidential গিাপনীয়, আপ্ত

confinement সীমাবদ্ করা, অবক্রাি করা, আটক করা

confirm অনকু্মাদন করা

confirmation অনকু্মাদন, সমর্থন, দধৃঢ়ীকরণ

confirmation	of	service চাকক্রর স্থায়ীকরণ

confirmation	order স্থায়ীকরণ ক্নক্দ্থশ

confiscation অক্িগ্রহণ, বাক্িয়াপ্ত করা, উপিধৃহীত

conflict সংরষ্থ, ক্বক্রাি, ক্বক্রাক্িতা

conflicting	views পরস্পরক্বক্রািী দধৃক্ষ্টক্কাণ

conformity অনরুূপতা

congratulation শুক্ভচ্া

connection সংক্�াি

connivance গ�ািসািস, প্চ্নি প্শ্রয়, গমৌন সম্মক্ত

conscience ক্বক্বক

consensus মততক্য

consent ঐকমত্য, সম্মক্ত

consequence ফল, পক্রণাম

consequent ফলস্রূপ, পক্রণাম

conservation সংরষেণ

consideration zone ক্বচার গষেত্র

consignee গ্রাহী

consignment চালান, গপ্ষণ

consignment note চালান বই

consistent সামঞ্জস্যপূণ্থ, ক্স্থর, িারাবাক্হক, সংিক্তপূণ্থ

consolidated fund সক্চিত ক্নক্ি, একীকধৃ ত তহক্বল

consolidated pay একীকধৃ ত গবতন

consolidated statement একীকধৃ ত প্ক্তক্বদন/ ক্ববরণ

consolidation একীকরণ

conspicuous দধৃক্ষ্ট আকষ্থণকারী, প্কট
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conspiracy চরিান্ত, ষড়�ন্ত্র

constant ক্স্থর

constituency ক্নব্থাচন গষেত্র

constituent ক্নব্থাচক, ক্নক্য়ািক, ক্নব্থাচনীয়

constitution সংক্বিান, শাসনতন্ত্র, িঠনতন্ত্র

constraint বাি্য করা, মক্নাভাব-দমন, সং�ম

construction ক্নক্ম্থক্ত

consultant উপক্দশপ্ারমী, গপশাদার উপক্দষ্টা

consultation পরামশ্থ

consultative committee পরামশ্থদায়ক/উপক্দশক সক্মক্ত

consumable item গভাি্য বস্তু

consume অপচয় করা, ব্যয় করা, গশষ কক্র গদওয়া

consumer's goods গভাি্যপণ্য

consumer forum/council উপক্ভাতিা মচি/পক্রষদ

consumer orientation উপক্ভাতিা অক্ভমিুীকরণ

consumption ব্যবহার কক্র গশষ কক্র গদওয়া, িরচ, গদক্হর 
ষেত, ষেয়ক্রাি

contact স্পশ্থ, সংসি্থ, সাষোর, সম্পক্থ

contact programme সম্পক্থ  কা�্থরিম

contagious disease সংরিামক ব্যাক্ি

contain অভ্যন্তক্র িারণ করা, সং�ত রািা

contemplate মক্নাক্�াক্ির সক্ঙ্গ ক্বক্বচনা করা, মনস্থ করা, 
ি্যান করা

contemporary সমকালীন, সমসামক্য়ক

contempt of court ক্বচারালয়/আদালত অবমাননা

contention ক্ববাদ, কলহ, তক্থ , �ুক্তি

contents ক্বষয়বস্তু, আক্িয়

contest আপক্তি করা, প্ক্তবাদ করা, প্ক্তক্�াক্িতা করা

context প্সঙ্গ
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contingencies সম্ভাব্য গষেত্র, উপক্নক্মতি, আকক্স্ক

contingency দনক্মক্তিক

contingency allowance দনক্মক্তিক ভাতা

contingency fund দনক্মক্তিক তহক্বল

contingency grant দনক্মক্তিক অনদুান

contingency plan দনক্মক্তিক পক্রকল্পনা

contingent charges দনক্মক্তিক ব্যয়

continuous appointment অক্বক্চ্নি/ িারাবাক্হক ক্নক্য়াি

continuous development িারাবাক্হক উনিয়ন/উনিক্ত

continuous process অব্যাহত/িারাবাক্হক প্ক্রিয়া

continuous service একটানা চাকক্র, অক্বক্চ্নি চাকক্র

contraband আইনবক্ল ক্নক্ষদ্, গব-আইনী, ক্নক্ষদ্

contract চুক্তি, ঠিকা

contract deed চুক্তি পত্র, চুক্তির দক্লল

contract of employment ক্নক্য়াক্ির দক্লল

contract period চুক্তিপব্থ

contractual document চুক্তিক্ভক্তিক গলি্য

contractual liability চুক্তিক্ভক্তিক দ্ায়বদ্তা

contractual service চুক্তিক্ভক্তিক পক্রক্ষবা

contradiction প্ক্তবাদ, ক্বক্রাি

contradictory statement ক্বক্রািাত্মক ক্ববধৃক্ত

contrary ক্বপরীত, ক্বরুদ্, অসংিত

contravention লঙ্ঘন, উলিঙ্ঘন

contribution অংশরূক্প প্দান, অবদান

contributory pension scheme অংশদায়ী অবসর ভাতা পক্রকল্প

contributory provident fund অংশপ্দায়ী ভক্বষ্য ক্নক্ি

control ক্নয়ন্ত্রণ

controlling	officer ক্নয়ামক আক্িকাক্রক

controversial ক্বতক্থ মলূক
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controversial matter ক্বতক্থ মলূক ক্বষয়

controversy বাদ-প্ক্তবাদ, ক্বতক্থ

convenience সুক্বিা

convention ক্নয়ম, সক্ম্মলন

conventional প্চক্লত

conversant অন্তরঙ্গভাক্ব পক্রক্চত, অবিত, িভীর জ্ানসম্পনি

convert পক্রণত বা প�্থবক্সত করা, িম্থান্তক্রত করান

converted leave রূপান্তক্রত চুটি

conveyance বাহন, রাহা িরচ, স্ত্বান্তর পত্র

conveyance allowance �াতায়াত ভাতা

conveyance deed স্ত্বান্তর দক্লল

conveyance expenses �াতায়াত ব্য্য/িরচ

convict গদাষী সাব্যস্ত করা, সাব্যস্ত অপরািী, কক্য়ক্দ

conviction গদাষী সাব্যস্তকরণ, কক্য়দ

convocation সমাবত্থ ন

cooling off period উপশমন অবক্ি

cooperation সহক্�াক্িতা

cooperative সমবায়, সমবাক্য়ক

cooperative society সমবায় সক্মক্ত

co-opt সহক্�ািন করা

co-opted member সহক্�াক্িত সদস্য

co-ordination সমন্বয়-সািন, সমন্বয়, সহক্�ািন

co-owner সহ-মাক্লক

co-partner সহ-অংশীদার, সহ-মাক্লক

copy প্ক্তক্লক্প, নকল, কক্প

copying নকল করা, প্ক্তক্লক্প করা

copyright গলিস্ত্ব, গলিকস্ত্ব

cordial সহৃদয়, আন্তক্রক, সাদর

coroner কক্রানার, শব-পরীষেক
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corporate body ক্নিমবদ্ সংস্থা, ক্নিক্মত সংস্থা

corporate planning ক্নিম পক্রকল্পনা

corporation ক্নিম, কক্প্থাক্রশন

corporation tax ক্নিম-কর

correction সংক্শািন, শুক্দ্

corrective measures (=correc-
tives)

গশািনমলূক উপায়/পদক্ষেপ

correspondence পত্রব্যবহার, পত্রাচার

correspondence course পত্রাচার পাঠরিম

correspondence portion পত্রাচার অংশ

correspondent সংবাদদাতা

corresponding প্ক্তষঙ্গী, প্াক্তষক্ঙ্গক

corrigendum শুক্দ্ক্নক্দ্থশ

corroborate সত্য বক্ল দধৃঢ়ভাক্ব সমর্থন করা

corroboration সমর্থন

corrupt কলকু্ষত বা দকূ্ষত করা বা হওয়া

corruption দনুমীক্ত, ভ্ষ্টাচার

corrupt practice ভ্ষ্ট আচরণ/অভ্যাস

cosmopolitan city আন্তি্থ াক্তক শহর

cost ব্যয়, িরচা

cost accountant ব্যয়-ক্হসাবরষেক

cost analysis ব্যয়-ক্বক্লেষণ

cost ceiling ব্যয় সীমা

cost effectiveness ব্যয় কা�্থকাক্রতা/ফলপ্দতা

cost of living িীবন�াপন ব্যয়, সংসার-িরচ

cost overrun ব্যয় বধৃক্দ্

cottage industry কুটিরক্শল্প

council পক্রষদ, সংসদ

council of ministers মন্ত্রী পক্রষদ
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council of states রাি্যসভা

counsel  গকৌঁসুক্ল, পরামশ্থদাতা

counselling মন্ত্রণা, পরামশ্থ

counter ক্বপরীত ক্দক্ক, প্ক্তকূক্ল, ক্বরুক্দ্

counter action িবাক্ব প্ক্তক্রিয়া/ প্ক্তকূল ক্রিয়া

counter	affidavit প্ক্ত-শপর পত্র

counter charge প্ত্যক্ভক্�াি, পালটা অক্ভক্�াি

counter claim প্ক্ত-দাক্ব

counterfeit currency অচল/িাল মদু্রা

counterfeiting নকল করা, িাল করা

counterfoil প্ক্তপত্র, গচকমকু্ড়

counter offer প্ক্তপ্স্তাব

countersign প্ক্তসাষের করা

coup (de etat) সামক্রক অভু্যত্ান

coupon কুপন

courier িাবন্ত বাত্থ াবহ, দতূ

courier service কু্যক্রয়ার পক্রক্ষবা

course পর, িক্ত, রিম

courses of study পাঠরিম

court case আদালক্তর মামলা

courtesy গসৌিন্য, ক্শষ্টাচার

court of small causes গছাক্টা আদালত

covenant চুক্তি, চুক্তিপত্র, চুক্তিনামা

cover আবধৃত, আচ্াক্দত, ঢাকা

coverage আবধৃত বা অন্তভু্থ তি স্থাক্নর পক্রক্ি

covering letter (ব্যাি্যাসহ) গপাষক পত্র, সহায়কপত্র 

covering memo (ব্যাি্যাসহ) সহজ্াপন/ সহক্মক্মা

covering note (ব্যাি্যাসহ) মন্তব্য/গলি্য

crash programme দ্রুত কা�্থরিম
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creamy layer নক্বানিত বি্থ /উচ্চ স্তর

creation সধৃিন, সধৃক্ষ্ট, িিরসধৃক্ষ্ট

creative সধৃিক, সধৃিনী

creativity সধৃিনাত্মক, সধৃিনশীলতা

creche ক্শশুসদন

credentials committe পক্রচয়পত্র সক্মক্ত

credibility ক্বর্াসক্�াি্যতা

credit িমা, আকলন

creditable কধৃ ক্তত্বপূণ্থ, সম্মানিনক

credit advice িমা জ্াপন

credit and thrift society সচিয় ও ঋণ সক্মক্ত

credit card গরিক্রট কার্থ

credit facilities ঋণ সুক্বিা

credit entry িমা প্ক্বক্ষ্ট

credit note িমাপত্র

creditor উতিমণ্থ, পাওনাদার

cremation গশষকধৃ ত্য, শবদাহ করা

cremation ground শ্মশানভূক্ম

crew দল, কমমীদল

crime অপরাি, অসর বা অন্যায় কম্থ

criminal breach of trust দণ্ডনীয় ক্বর্াসভঙ্গ

criminal court গফৌিদারী আদালত

criminal negligence িভীর উক্পষো, অপরািমলূক উক্পষো/অবক্হলা

criminal offence দণ্ডনীয় অপরাি

criminal procedure code গফৌিদারী কা�্থক্বক্ি

crisis সক্ন্ধষেণ, সঙ্কটকাল

crisis management সংকট মকাক্বলা ব্যবস্থা

criterion মাপকাঠি

criticism সমাক্লাচনা
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cross গকক্ট গদওয়া, শঙ্কর

cross breed সংকর

cross checking প্ক্তপরীষো

crossed cheque গরক্িত গচক

cross examination গিরা

cross reference প্ক্ত-ক্নক্দ্থশ, প্ক্ত-উক্লিি

cross voting পষোন্তর গভাটদান/মতদান

crucial date ক্নণ্থায়ক ক্তক্র/তাক্রি

crude অপক্রপকে, অক্শাক্িত, অমাক্ি্থ ত

culpable homicide গদাষাবহ নরহত্যা

culprit গদাষী

cultivation চাষ-আবাদ

cultural exchange programme সাংস্কধৃ ক্তক আদান প্দান অনষু্ান/কা�্থরিম

cumulative পুঞ্জীভবনশীল, রিমপুক্ঞ্জত

currency মদু্রা

currency exchange মদু্রা ক্বক্নময়

currency note পত্রমদু্রা, কািক্ির গনাট

current চলক্ত, সামক্য়ক, ক্বদ্ুযর

current account চলক্ত ক্হসাব

current duties বত্থ মান দ্াক্য়ত্বসমহূ/কত্থ ব্যসমহূ

current session বত্থ মান অক্িক্বশন

curriculum vitae (CV) িীবনবধৃতি

curtail সংক্ষেপ্ত করা

custodian ক্িম্মাদার

custody অক্ভরষো, ক্িম্মা, গহফািত, 

custom শুল্ক, রীক্ত, প্রা, স্ভাব

custom(s) শুল্ক (ক্বভাি), রীক্ত, প্রা

customary প্রান�ুায়ী, রীক্তিত

customary procedure প্রানিু প্ক্রিয়া, অভ্যাসিত পদ্ক্ত
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custom duty বক্হঃশুল্ক

customer িক্রদ্দার, গরিতা

customer friendly গরিতা অনকুূল

custom examination গরিতা ক্নরীষেণ

cut down হ্াস করা, স্াস্থ্যহাক্ন রটাক্না

cut motion ছাঁটাই প্স্তাব

cut off date তাক্রি সীমা

cycle আবত্থ ন, চরি, সাইক্কল

D

daily দদক্নক, দদক্নকপত্র

daily allowance দদক্নক ভাতা

daily diary দদক্নক গরািনামচা/রাক্য়ক্র

daily register দদক্নক িাতা, দদক্নক ক্নবন্ধ

daily report দদক্নক প্ক্তক্বদন

daily routine গরািনামচা

daily wages দদক্নক মিকু্র

dak stage রাক স্তর

dak tray রাক গট্/ গটক্বল

damage ষেক্ত

damages ষেক্তসকল

dangerous ক্বপজ্জনক, ঝঁুক্কপূণ্থ

daring দঃুসাহসী, ক্নভমীক

data উপাতি, তর্য

data bank তর্য ভাণ্ডার, তর্য ব্যাঙ্ক

data base তর্য ভূক্ম

data collection তর্য সংগ্রহ
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data feeding তর্য প্ক্বক্ষ্টকরণ

data processing তর্য প্ক্রিয়াকরণ

date তাক্রি

date of arrival আিমণ ক্তক্র/তাক্রি

date of birth িন্ম-তাক্রি

date of departure প্স্থান ক্তক্র/তাক্রি

date of discharge কা�্থমকু্তি ক্তক্র/তাক্রি, অব্যাহক্ত ক্তক্র

date of maturity গময়াদ পূক্ত্থ র তাক্রি

date of receipt প্াক্প্ত ক্তক্র/তাক্রি

date stamp তাক্রি-ছাপ

day scholar অনাবাসী ছাত্র/ছাত্রী/িক্বষক

day shift ক্দবসকালীন

days of  grace করুণার ক্দন

day to day work প্ক্তক্দক্নর কাি

dead account ক্নক্ষ্ক্রয় ক্হসাব

dead line সময়সীমা

deadlock অচল অবস্থা

dead stock register অক্বক্রিয় মিতু িাতা

dead weight গুরুভার, পীড়াদায়ক ভার বা গবাঝা

deal ব্যবসাক্য়ক গলনক্দন

dealing assistant ক্নব্থাহ সহায়ক

dealing ব্যবসাক্য়ক সম্পক্থ

death anniversary মধৃতু্যবাক্ষ্থকী

dearness allowance মহার্থ্য ভাতা, দমুূ্থল্য ভাতা

death	benefit মধৃতু্যিক্নত লাভ

death-cum-retirement gratuity মধৃতু্য তরা অবসর আনকু্তাক্ষক

death in service কা�্থক্ষেক্ত্র মধৃতু্য

deauthorizatioin অনমুক্ত প্ত্যাহার করা

debar বক্চিত করা, বাদ গদওয়া
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debit িরচ, ক্বকলন

debit advice িরচ জ্াপন

debt ঋণ

debt management ঋণ ব্যবস্থা/ব্যবস্থাপনা

debtor ঋণী, অিমণ্থ, িাতক, গদনদার

deceased মধৃত বা সম্প্রক্ত মধৃত

decency গশাভনতা, উপ�ুতিতা, নম্রতা, পক্রক্মত ভাব

decentralization ক্বক্কন্দীকরণ

deciding factor ক্নণ্থায়ক ক্বষয়

decision ক্সদ্ান্ত

decision making ক্সদ্ান্ত গ্রহণ, ক্সদ্ান্তকরণ

decision making process ক্সদ্ান্তগ্রহণ প্ক্রিয়া

declaration গরাষণা, হলপ, গরাষণাপত্র

declaration of income আয়-এর গরাষণা

declared value গরাক্ষত মলূ্য, জ্াক্পত মলূ্য

declare on oath শপরসহ গরাষণা

decode সক্ঙ্কতক্লক্পর পাক্ঠাদ্ার বা অক্র্থাদ্ার করা

decontrol ক্নয়ন্ত্রণ-মতুি করা, ক্বক্নয়ক্ন্ত্রত করা

decorum গশাভনতা, শালীনতা, ভদ্রতা

decrease হ্াস হওয়া বা করা

decree ক্রক্রি, আক্দশ

dedication সমপ্থণ

deductible ক্বক্য়ািক্�াি্য

deduction ব্যবকলন, বাদ

deduction at source উরস গরক্ক ক্বক্য়াি

deduction from salary গবতন গরক্ক ক্বক্য়াি

deed দক্লল

deed of mortgage বন্ধক-পত্র, বন্ধক্ক তমসুক

deemed university পক্রিণ্য ক্বর্ক্বদ্যালয়, প্ক্তম ক্বর্ক্বদ্যালয়
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deface গসৌ্�্থহাক্ন করা, ম�্থাদাহাক্ন করা

de facto কা�্থত

defalcation তহক্বল তছরুপ

defamation মানহাক্ন

default গিলাপ, ব্যক্তরিম

defaulter গিলাপকারী, ব্যক্তরিমী, গিলাক্প

defective ত্রুটিপূণ্থ, গদাষ�ুতি

defence প্ক্তরষো, আত্মপষে সমর্থন

defence counsel প্ক্তরষো পষে/কাউক্সিল

defence production প্ক্তরষো উরপাদন

defendant প্ক্তবাদী, ক্ববাদী, প্ত্যরমী

defer স্থক্িত/মলুতুক্ব রািা

deferred expenditure স্থক্িত ব্যয়/িরচ

defiance অবজ্াপূণ্থ ক্বক্রাক্িতা

deficit ন্ূযনতা, রাটক্ত

deficit	budget রাটক্ত আয়ব্যয়ক/বাক্িট

define �রা�রভাক্ব ক্স্থর করা বা ক্নি্থারণ করা

defy প্কাক্শ্য ক্বক্রাক্িতা করা

degradation অবনয়ন, অবনক্ত

degree মান, অংশ, উপাক্ি, প�্থায়, মাত্রা

dejure আইনত, ক্বিানত

delay ক্বলম্ব

delegate ষেমতা অপ্থণ করা

delegated authority অক্প্থত কতধৃ্থ পষে

delegation অপ্থণ, প্ক্তক্নক্িবি্থ, প্ক্তক্নক্িত্ব

delegation of powers ষেমতা অপ্থণ

delete মকু্ছ গফলা, গকক্ট গদওয়া, দরূ করা

deletion অবক্লাপ, বাদ

deliberately সতক্থ ভাক্ব
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deliberation ক্বক্শষভাক্ব ক্বক্বচনা বা ক্চন্তন

delicencing অনজু্াপত্র রদ করা, লাইক্সসি বাক্তল করা

delimitation সীমা ক্নি্থারণ

deliver প্দান করা, অপ্থণ করা, ক্বক্ল করা

delivery ক্বক্ল, অপ্থণ

demand চাক্হদা, দাক্ব

demand note দাক্বপত্র

demarcation সীমাক্নক্দ্থশ

demi-official আিা সরকাক্র

democracy িনতন্ত্র

demonstration প্দশ্থক

demoralization মক্নাবল হ্াস হওয়া, নীক্তভ্ষ্ট, আত্মক্বর্াস হীন

demurrage ক্বলম্বশুল্ক, ক্বলক্ম্বর গিসারত

denial অননকু্মাদন, অস্ীকার, ত্যাি, বি্থ ন

denomination মদু্রা, মদু্রামলূ্য, মলূ্যমান, িম্থসম্প্রদায়

de novo নতুন কক্র, নতুন ভাক্ব

deny অস্ীকার করা, অননকু্মাদন বা অগ্রাহ্য করা

depart প্স্থান করা, রওনা হওয়া বা �াত্রা শুরু করা

department ক্বভাি

departmental ক্বভািীয়

departmental action ক্বভািীয় ব্যবস্থা

departmental enquiry ক্বভািীয় তদন্ত

departmental investigation ক্বভািীয় অনসুন্ধান/তদন্ত

departmental irregularity ক্বভািীয় অক্নয়ম

departmental library ক্বভািীয় গ্রন্থািার

departmental negligence ক্বভািীয় আনবিান/অবক্হলা

departmental permission ক্বভািীয় সম্মক্ত

departmental qualifying exam-
ination

ক্বভািীয় গ�াি্যতাক্নণ্থয় পরীষো
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departure প্স্থান, মধৃতু্য

dependency	certificate ক্নভ্থ রশীল প্মাণপত্র

dependent ক্নভ্থ রশীল, গপাষ্য

dependent children ক্নভ্থ রশীল সন্তান

deploy ভাঁি গিালা, গমলা, ক্বস্তার করা, প্সাক্রত করা

deponent গ� ব্যক্তি আদালক্ত হলফ কক্র সাষে্য গদয়

deportation ক্নব্থাসন, ক্বতাড়ন

depose পদচু্যত বা িক্দচু্যত করা

deposit আমানত, িমা গদওয়া

depot ভাণ্ডার, ক্রক্পা

depreciation অবচয়

depressed class দক্লত বি্থ, দক্লত গশ্রণী

deprive ক্বরক্হত বা বক্চিত করা, ক্বক্য়ািব্যরাপীক্ড়ত 
করা

deputation প্ক্তক্নক্য়াি, প্ক্তক্নক্িত্ব

deputation allowance প্ক্তক্নক্য়াি ভাতা

deputy উপ, প্ক্তক্নক্ি

deregistered অপক্ঞ্জকধৃ ত, অক্নক্বক্ন্ধত

dereliction of duty কত্থ ক্ব্যর অবক্হলা

dereservation অনারক্ষেত

derogation হ্াসকর, িব্থ করা,

derogatory অসম্মানিনক, অবমাননাকর

derogatory remark অসম্মানিনক মন্তব্য

descendant বংশির, উতিরসূরী

description ক্ববরণ

deserving গ�াি্যতাসম্পনি, উপ�ুতি

design নকশা

designate নাম বা আি্যা গদওয়া, কা�্থাক্দক্ত ক্ন�ুতি করা

designation পদনাম
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despatch গপ্রণ করা, সংবাদ

despatch note গপ্রণপত্র

despatch register গপ্রণ িাতা

destination িন্তব্যস্থান, লষে্য

destitute ক্নঃস্

detail ক্বশদ ক্ববরণ, িুটঁিনাটি, অনপুুঙ্খ

detailed পুঙ্খানপুুঙ্খ, ক্বশদ

detect িুকঁ্ি গবর করা, আক্বস্কার করা

detention ক্নক্রাি, আটক

detenu রািব্ী

determination ক্নণ্থয়, ক্নি্থারণ

deterrence প্ক্তক্রাি, পক্রক্শািন

detriment ষেক্ত

detrimental ষেক্তকর

devaluation মলূ্য হ্াস, অবমলূ্যায়ন

devastation র্ংস সািন, ক্বনাশ করা

development উনিয়ন, ক্বকাশ

deviate পরভ্ষ্ট হওয়া বা করা

device পক্রকল্পনা, ফক্্, গকৌশল

devotion উরসি্থ ন, ভিবদ্ভক্তি, িাক্ম্থকতা, আরািনা

diagnose লষেণ গদক্ি গরাি ক্নণ্থয় করা

diagram নকশা, ক্চত্র, গরিা-ক্চত্র, পক্রক্লি

diary ক্দনক্লক্প, ক্দনপক্ঞ্জ, গরািনামচা, রাক্য়ক্র

dictation শ্রুতক্লিন

dies non অকা�্থ ক্দবস, অক্দন

diet পর্য

digest হিম বা পক্রপাক করা বা হওয়া

dignified সম্মাক্নত, ম�্থাদাপূণ্থ

dignity উরকষ্থ, ম�্থাদা



digression discharge slip

47

digression ক্বষয়ান্তরণ

dilatory দীর্থসূত্রী

dilemma উভয়সঙ্কট

diligent অি্যবসায়ী, পক্রশ্রমী

dimension মাত্রা, ক্দকমাত্রা

diploma উপাক্িপত্র, ক্রক্্ামা

diplomacy কূটনীক্ত

diplomatic immunity রাষ্টতনক্তক অব্যাহক্ত/ উন্মকু্তি

direct প্ত্যষে

direct competition প্ত্যষে প্ক্তক্�াক্িতা

direct interview প্ত্যষে সাষোরকার

direction ক্নক্দ্থশ

directory ক্নক্দ্থশপূণ্থ, ক্নক্দ্থশক

direct recruit সরাসক্র ক্নক্য়াি/ক্ন�ুক্তি

disallow অননকু্মাদন, নাকচ করা, নামঞ্জরু করা

disability অসামর্থ্য, অক্�াি্যতা

disabled person অসমর্থ্য ব্যক্তি

disablement	benefit অঙ্গহাক্ন িক্নত লাভ, অঙ্গতবকল্য িক্নত লাভ,

disadvantage অসুক্বিা

disagree অসম্মক্ত

disallowed অননকু্মাক্দত, নাকচ করা, নামঞ্জরু করা

disapproval অননকু্মাদন

disaster ক্বপ�্থয়, ক্বপদ

disaster management ক্বপ�্থয় ব্যবস্থাপন

disband গভক্ে গফলা, ভঙ্গ করা

disbursement ব্যয়ন, অর্থপ্দান, বন্টন

discard আলাদা করা, হটিক্য় গদওয়া, বাক্তল করা

discharge অব্যাহক্ত, দায়ক্শাি, পালন, ক্নব্থাহ করা

discharge slip অব্যাহক্ত পত্র
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disciplinary action অনশুাসনাত্মক ব্যবস্থা, শাক্স্তমলূক ব্যবস্থা

disciplinary procedure অনশুাসনাত্মক কা�্থরিম, শাক্স্তমলূক কা�্থরিম

discipline ক্নয়ম, ক্বনয়, শধৃঙ্খলা

disclaim দাবী ত্যাি করা, অস্ীকার করা

disclosure প্কাশ, প্কট করা

discontent অসক্ন্তাষ

discontinuance বন্ধ হওয়া/করা, রামাক্না, অবসান হওয়া/করা

discontinue বন্ধ করা, রামাক্না

discord মতক্ভদ, অক্মল

discount বাটা, অবহার, ছাড়

discover আক্বস্কার, গিাঁি, অক্ন্বষণ

discredit অস্ীকার করা, সুনামহাক্ন করা, অক্বর্াসক্�াি্য 
মক্ন করা, 

discrepancy অসংিক্ত, িরক্মল

discretion স্ক্বক্বচনা, ইচ্া

discretionary grant স্ক্বক্বচনামলূক তহক্বল

discretionary power স্ক্বক্বচনামলূক ষেমতা

discrimination দবষম্য, পষেপাক্তত্ব, ক্বক্ভদ

discussion আক্লাচনা, প�্থাক্লাচনা

dishonest অসর

dishonour (a cheque) অগ্রাহ্য করা, প্ত্যাি্যান করা (অগ্রাহ্য/প্ত্যাি্যাত 
গচক)

disintegration ক্বসংিক্ত

disk ক্রস্ক

dislocation ক্বকল, ক্বঘ্ন, ব্যারাত

disloyal ক্নষ্াহীন

dismiss পদচু্যত করা, বরিাস্ত করা, িাক্রি করা

dismissal পদচু্যক্ত, বরিাস্ত, িাক্রি

dismissal procedure পদচু্যক্ত প্ক্রিয়া
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disobey অবজ্া করা, অনাদর করা

disorder ক্বকলতা, ক্বশধৃঙ্খলা

disorganise অব্যবস্থা

disparity অসাম্য

dispatch section গপ্রণ ক্বভাি

dispensable পক্রহা�্থ

disperse ক্বকীণ্থ করা, ক্বসি্থ ন করা

displaced স্থানচু্যত করা, বাস্তুহারা

display প্দশ্থন করা, িাক্হর করা

displeasure অসক্ন্তাষ

disposal ক্নষ্পক্তি

dispose of ক্নষ্পক্তিকধৃ ত

disposition ক্বন্যাস, ব্যবস্থা

dispossess অক্িকারচু্যত করা

dispute ক্ববাদ, কলহ, ক্বক্রাি, ক্বতক্থ

disqualification অক্�াি্যতা, অষেমতা, অবগুণ

disregard অবক্হলা

disruption বািা, ভঙ্গ 

dissatisfaction অসক্ন্তাষ, অতধৃ ক্প্ত

dissent অসম্মক্ত

disservice অপকার, কুক্সবা

dissociate ক্ব�ুতি করা, পধৃরকীকরণ

dissolution ভঙ্গ করা, অবসান করা

dissolve ভঙ্গ করা বা গভক্ঙ্গ গফলা

distance learning দরূ ক্শষেণ

distillery ভাটিিানা, গচালাইিানা

distinct স্তন্ত্র, ক্বক্শষ্ট

distinguish পধৃরক করা, ক্বক্শষ্টতা অি্থ ন করা

distortion ক্বকধৃ ক্ত
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distress কষ্ট, ক্বপক্তি, অভাব

distribute ক্বতরণ করা, বণ্টন করা, ক্বক্ল করা

distribution ক্বতরণ, বণ্টন

district গিলা

district centre গিলা গকন্দ, গিলা সদর

disturbance উপদ্রব, অশাক্ন্ত

ditto �ক্রাপক্র, উপক্রক্লিক্িত অনসুাক্র

diversion বদল পর, গমাড় বা বাঁক

dividend লাভাংশ

division ক্বভাি

divorce ক্ববাহ ক্বক্চ্দ, তালাক

docket সারক্লক্প, রক্কট

doctor ক্চক্করসক

document দস্তাক্বি, গলি্য

documentary evidence গলি্য প্মাণ

documentation তর্য সংরষেণ

domicile ক্নক্বশ, ক্নক্বশাক্িকার

domicile	certificate ক্নক্বশী প্মাণপত্র

dominant প্ভাবী/প্বল/প্িান/আক্িপত্য

donation দান, অনদুান

dossier দক্ললগুচ্

doubtful সক্ন্ধগ্ধ, সংশয়াত্মক

dove tailing (পক্রকল্পনাক্দ) সং�ুক্তিকরণ

down grade অবনয়ন

draft িসড়া, পূব্থক্লি

draft reply িসড়া উতির

drastic measure কক্ঠার উপায়/পদক্ষেপ

draw আহরণ করা, গতালা, আঁকা

drawer আহরণ কত্থ া, গপ্রক(ব্যাঙ্ক সম্পক্ক্থ ত)
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drawing আহরণ করা, গতালা, আঁকা

drought িরা, অনাবধৃক্ষ্ট

dry promotion ক্নল্থাভ পক্দানিক্ত

dual charge দদ্ত কা�্থভার

dual citizenship ক্দ্-নািক্রকত্ব

due বাকী, বক্কয়া, পক্রক্শাি্য, ক্নক্দ্থষ্ট, �রাক্বক্হত

due diligence �ক্রাপক্র, তরপরতা

dues বক্কয়া রাক্শ

duly ক্বক্িবর, �রাক্বক্হত

duplicate প্ক্তরূপ

duration ক্স্থক্তকাল

duress সং�মন, ক্বক্িক্নক্ষি আক্রাপ

duty শুল্ক, মাশুল, কম্থ, কত্থ ব্য

duty allowance কম্থ ভাতা

duty chart কম্থ সারণী

duty leave কত্থ ব্যান্তর

duty room কত্থ ব্য কষে/কম্থ কষে

dying declaration মধৃতু্যকালীন িবানব্ী

dynamics িক্তক্বজ্ান, িক্তশীলতা

E

earmark ক্নক্দ্থষ্ট

earned leave অক্ি্থ ত ছুটি

earnings উপাি্থ ন

eco-friendly পক্রক্বশানকুূল

ecology বসক্তক্বদ্যা, পক্রক্বশ তত্ত্ব
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economic আক্র্থক, অর্থতনক্তক

economical exploitation অর্থতনক্তক গশাষণ

economy অর্থতনক্তক ব্যবস্থা

economy class সাশ্রয়কারী গশ্রণী

editing সম্পাদনা

edition সংস্করণ

editorial সম্পাদকীয়

education ক্শষো

educational career ক্শষোিত অগ্রিক্ত/পক্রচয়

educational institute ক্শষো প্ক্তষ্ান

educational	qualification ক্শষোিত গ�াি্যতা

effect সম্পনি করা, কা�্থকর করা

effective কা�্থকর

effective date কা�্থকর হওয়ার তাক্রি

effects প্ভাব, প্ক্তক্রিয়া

efficacy ফলপ্দ

efficiency গ�াি্যতা, কম্থকুশলতা

efficient দষে, সমর্থ

ejectment উক্চ্দ, উরসাদন, গবদিল

elaborate ক্বশদ করা

elapse অক্তবাক্হত হওয়া

elected representative ক্নব্থাক্চত প্ক্তক্নক্ি

election ক্নব্থাচন

electoral college ক্নব্থাচক মণ্ডল

electorate ক্নব্থাচন গষেত্র, ক্নব্থাচক মণ্ডলী

electrification দবদ্ুযক্তকরণ

electronic media ইক্লকট্ক্নক প্চার মাি্যম

elementary প্ারক্ম্ভক

eligibility প্াপ্যতা
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eligibility test প্াপ্যতা পরীষেণ

elimination ক্নষ্াশন করা

eloquence বাগ্ীতা

embarrass অপদস্থ করা, হতবকু্দ্ করা

embezzlement তছরূপ করা, আত্মসার করা

emblem প্তীক

embossing seal উরক্িাক্দত সীল

emergency িরুক্র অবস্থা

emergency relief আপরকালীন অব্যাহক্ত

emergent উত্ানশীল, ক্নি্থমনশীল

emigration গদশান্তর

emoluments গমাট পাওনা

empanelment তাক্লকাভুক্তি

empathy পরানভূুক্ত

employ ক্নক্য়াি করা, গসবায় ক্ন�ুতি করা

employee কম্থচারী

employee participation কম্থচারী অংশগ্রহণ/উপক্স্থক্ত

employee’s contribution কম্থচারী অংশপ্দান

employees provident fund কম্থচারী ভক্বষ্য-ক্নক্ি

employer ক্নক্য়ািকত্থ া

employment কম্থসংস্থান

employment exchange কম্থসংস্থান গকন্দ

employment notice কম্থসংস্থান ক্বজ্ক্প্ত/সূচনা

employment	office কম্থসংস্থান কা�্থালয়

empower ষেমতা প্দান

empowerment ষেমতায়ন

enact ক্বক্িবদ্ করা

enactment ক্বক্িবদ্করণ

en bloc একক্�াক্ি, সদলবক্ল
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encash নিক্দ রূপান্তর করা, ভাোক্না

enclose সংলগ্ন করা

encouragement উরসাহদান

encroachment অন্যায় দিল, িবর দিল

encumbrance দায়ভার

endorse পধৃষ্াক্ঙ্কত করা, অনকু্মাদন  করা

endowment উরসি্থ, উরসি্থ ন, দান

end product অক্ন্তম উরপাদন

energy শক্তি

enforce প্বত্থ ন করা, বলবর করা

engage ক্ন�ুতি করা

enhancement বধৃক্দ্ রটাক্না, বাড়াক্না

enjoin আক্দশ গদওয়া

en masse সামকূ্হক রূক্প, দলবদ্ ভাক্ব

enquiry অনসুন্ধান, তদন্ত, ক্িজ্াসা (বাদ)

enrol তাক্লকাভুতি, পঞ্জীভুতি

enrolment (=enrollment) তাক্লকাভুতিকরণ

enrolment number তাক্লকাভুতিকরণ নম্বর/সংি্যা

en route পক্র

ensuing আসনি, আিামী

ensure ক্নক্চিত করা

enter প্ক্বষ্ট করা, প্ক্বশ করাক্না

enterprise উক্দ্যাি

entertain গ্রহণ করা, গ্রাহ্য করা, মক্নারঞ্জন করা

entertainment প্ক্মাদ 

entitle অক্িকারী হওয়া, অক্িকারী করা

entitled অক্িকারী 

entitlement অক্িকারী

entrance প্ক্বশ



entrant even number
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entrant প্ক্বশী

entry প্ক্বক্ষ্ট

entry level job প্ক্বক্ষ্ট স্তক্রর কাি

enumeration িণনা, গিানা

environment পক্রক্বশ, পক্রপার্্থ

envoy দতূ

epidemic (disease) মহামারী

epitome সার, সংক্ষেপ্তসার

equality সমতা

equilibrium ভারসাম্য, সাম্য, ক্স্থক্ত

equipment উপকরণ, সরঞ্জাম

equity সমদশমী, ন্যায়

equivalent তূল্য, সমতুল

equivocal দ্্যর্থবাচক, দ্্যর্থক্বািক, দ্্যর্থক

eradicate সমকূ্ল উরপাটন করা

errata ভ্ম সংক্শািনী

error ভ্ম, ভুল

escalation স্তঃবধৃক্দ্, তীব্রতা বধৃক্দ্

escort অনরুষেক

essential অক্নবা�্থ, প্ক্য়ািনীয়

establishment স্থাপনা, সংস্থা

estimate প্াক্ কলন, মলূ্যানমুান

estimated cost প্াক্ কক্লত ব্যয়, অনকু্মত ব্যয়

ethics নীক্তশাস্ত্র

etiquette ক্শষ্টাচার, সহবত

evacuation উদ্ বাসন

evade গকৌশক্ল এড়াক্না

evaluation মলূ্যায়ণ

even number সমসংি্যা
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eventual সম্ভাক্বত

eviction উরিাতকরণ, উরসাদন, উক্চ্দ

evidence সাষে্য, প্মাণ, সাবদু

evolve ক্বকক্শত করা

exact �রা�র

examination পরীষো

examinee পরীষোরমী

examiner পরীষেক

example দধৃষ্টান্ত, নমনুা, উদাহরণ

excavation িনন

excellent উরকধৃ ষ্ট, পরক্মারকধৃ ষ্ট

exception ব্যক্তরিম

exceptional অসািারণ, ব্যক্তরিমী

excess অক্তক্রতি, আক্িক্য

exchange ক্বক্নময়

exchequer রািক্কাষ, সরকারী অর্থভাণ্ডার

excise (=excise duty) অন্তঃশুল্ক, আবিাক্র শুল্ক

exclude বক্হভূ্থ ত

exclusive  ক্বক্শষ, অনন্যসািারণ

excuse ষেমা করা, মাফ করা

execute ক্নব্থাহ করা

executive ক্নব্থাহী, ক্নব্থাক্হক

executive committee ক্নব্থাহী সক্মক্ত

executive power ক্নব্থাক্হক ষেমতা

executives অক্িকারী বধ্ৃ /বি্থ

executive staff ক্নব্থাহী কম্থচারী

exempt গরহাই গদওয়া, অব্যাহক্ত প্াপ্ত

exemption ছাড়/ গরহাই পাওয়া

exercise প্ক্য়াি, প্ক্য়াি করা, অনশুীলন করা



ex gratia explore 
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ex gratia গসৌিন্য/অনগু্রহ/কধৃ পাপূব্থক

ex gratia payment গসৌিন্য/অনগু্রহমলূক/কধৃ পাপূব্থক অর্থপ্দান

exhaust ক্নঃক্শষ করা, ক্নকাশী

exhaustive সব্থাঙ্গীণ

exhibit প্দশ্থ, প্দশ্থন করা

exigency িরুক্র অবস্থায়

exim policy আমদাক্ন-রপ্তাক্ন নীক্ত

exit ক্নি্থমন, ক্নকাশ দ্ার, বক্হি্থমন, প্স্থান

exit interview বক্হি্থমন সাষোরকার

exit policy বক্হি্থমন নীক্ত

exit poll ক্নি্থমন মতানমুান

ex-officio পদক্হতু, পদসূক্ত্র

exonerate অক্ভক্�াি গমাচন, গরহাই গদওয়া

expansion প্সারণ, সম্প্রসার

ex-parte একতরফা, একপাক্ষেক

expatriation গদশান্তরণ

expedient সমীচীন, সঙ্গত, সুক্বিািনক

expedite ত্বরাক্বিত করা

expel ক্নষ্াশন করা, ক্বতাক্ড়ত/ক্নব্থাক্সত করা

expenditure ব্যয়, িরচ

experience অক্ভজ্তা, অনভুব

experiment প্ক্য়াি, পরীষো

expert দষে, ক্বক্শষজ্, ক্বশারদ

expiry অবসান, সমাক্প্ত

expiry date অবসান ক্তক্র, সমাক্প্ত তাক্রি, গশষ তাক্রি

explanation ব্যাি্যা, দকক্ফয়ত

explicit ক্বশদ

exploitation গশাষণ

explore অক্বিষণ করা, গিাঁি করা
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explosion ক্বক্্ারণ

export রপ্তাক্ন, ক্নি্থম

ex-post facto কাক্�্থাতির

express দ্রুত, প্কাশ করা

expression অক্ভব্যক্তি, মত, বাক্যাংশ

expulsion ক্নষ্াশন, বক্হষ্ার

expunge িাক্রি, অনান্তভু্থ ক্তি

extend প্সাক্রত হওয়া/করা

extent প্সার, ক্বস্তার, ব্যাক্প্ত

external বাহ্য, দবক্দক্শক

extortion (টাকা) আদায় করা

extra অক্তক্রতি, বাড়ক্ত

extract উদ্ধৃ ক্ত, সার, চুম্বক

extraordinary অনন্যসািারণ, অসািারণ

extravagant অপব্যয়ী, অপচয়কর

extremist চরমপন্থী

extrovert গকৌতুহলী/বক্হমু্থিী ব্যক্তি

eye witness প্ত্যষেদশমী

F

fabricate বানাক্না, ক্মর্যা উদ্ভাবন করা

face value মকু্দ্রত মলূ্য, অক্ভক্হত মলূ্য, আপাত মলূ্য

facilitate সহি বা সহিতর করা

facility সুক্�াি-সুক্বিা

facsimile অক্বকল প্ক্তরূপ

fact তর্য, রটনা
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factionalism দলাদক্লবাদ, দলাদক্ল প্বণ

factor গিামশতা, উরপাদক, গুণনীয়ক

factory কারিানা

factual তর্যিত, তর্যসংরিান্ত

faculty অনষুদ

fail অনতুিীণ্থ হওয়া, ব্যর্থ হওয়া

fair স্পষ্ট, ন্যা�্য, শুদ্

faith িম্থমত

fake ক্মর্যা ক্ববরণ দতরী করা, িাল করা

family সংসার, পক্রবার

famine দকু্ভ্থ ষে

fare �াত্রী ভাড়া

farewell ক্বদায়

farming কধৃ ক্ষকাি

fatigue মানক্সক বা শারীক্রক শ্রাক্ন্ত, পক্রশ্রম

fault অষেমতা, ভ্ম, ভুল

favour অনগু্রহ

feasibility সম্ভাব্যতা

federation আক্মল, গফরাক্রশন

fee মাশুল, ক্ফ

feed back প্ক্তক্রিয়া, প্ক্তবাত্থ া

feeling স্পশ্থানভূুক্ত, আক্বিপ্বণতা, সংক্বদন

felicitate আন্ বা সুি জ্াপন করা, সংবি্থনা করা

fellow সহকমমী, সমকষে সঙ্গী, সারী

fellowship সহকাক্রতা, সাহচ�্থ

female স্ত্রীক্লাক বা বাক্লকা

fertile উব্থর, ফলপ্সূ, উদ্ভাবনশক্তিসম্পনি

fictitious অলীক, কক্ল্পত, অসত্য

fidelity সততা, আনিুত্য
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field গষেত্র, মাঠ, ময়দান

figure গচহারা, আকার, িঠন

file নক্র, নক্রভুতি করা, দাক্িল করা

filing নক্রভুক্তি, নক্রভুক্তিকরণ, নক্রবদ্করণ, দাক্য়র 
করা

film চলক্চ্চত্র

final অক্ন্তম, চূড়ান্ত

finance অর্থ, ক্বতি, অর্থসংস্থান

financial আক্র্থক, অর্থতনক্তক

financier অর্থসংস্থানকারী

findings ক্সদ্ান্ত, রায়

fine অর্থদণ্ড, িক্রমানা

fine	arts লক্লতকলা, চারুকলা

finger	print আেুলাঙ্ক, আেুলছাপ

finished	goods দতরী পণ্য, দতরী মাল

fire অক্গ্ন, আগুন

firing ব্কু দািা

firm বাক্ণি্য প্ক্তষ্ান

first	aid প্ারক্মক ক্চক্করসা

first	class প্রম গশ্রণীর, গশ্রষ্, সক্ব্থারকধৃ ষ্ট

first	division প্রম ক্বভাি

first	information	report প্রম এক্তিলা

fiscal রািস্-সম্পক্ক্থ ত

fisheries মরস

fit গ�াি্য

fitness গ�াি্যতা

fix ক্স্থর করা, বাঁিা বা সংলগ্ন করা

fixation রনীভবন, ক্নচিলতা, ক্নি্থারণ

fixed অটল, ক্নচিল, স্থায়ী
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flag পতাকা, ক্নশান

flap গপটি, গবষ্টনী

flat মসধৃণ, সমতল

fleet দ্রুত, ষেণস্থায়ী, অিভীর িাঁক্ড়

flexibility নমনীয়তা, নম্যতা, নমনশীলতা

flight উড্ডয়ন, উড়ান, সাক্র

flood	relief বন্যাত্রাণ

floor িধৃহতল, মচি

flow প্বাহ, গ্াত, িারা, প্বহণ

fluctuation হ্াসবধৃক্দ্, ক্বচলন, ওঠানামা

foeticide ভ্রূণহত্যা

folder গফাল্ার

folio পত্র, পাতা, গফাক্লও

follow অনকুরণ বা অনসুরণ করা, গমক্ন চলা

following পরবতমী, ক্নম্নবতমী

follower অনচুর, অনিুামী

foment লালন করা, বলীয়ান করা, প্ক্রাক্চত করা

foot note পাদটীকা

forced labour গবিার

forecast পূব্থাভাস, পূব্থানমুান

foregone conclusion ক্বচাক্রর আক্িই িধৃহীত ক্সদ্ান্ত, অবশ্যম্ভাবী 
ফলাফল

foreign ক্বক্দশী, পরক্দশী

foreman অক্িকক্ম্থক, কম্থনায়ক, সদ্থ ার

forenoon পূব্থাহ্ন

foresight দরুদক্শ্থতা

foreword পূব্থকরা, প্স্তাবনা, ভূক্মকা

forfeit বাক্িয়াপ্ত

forged িাল
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forgery িাক্লয়াক্ত

form ফম্থ, ক্নদশ্থ, আকার, িাঁচ

formal �রাক্বক্ি, ক্বক্িবর, আনষু্াক্নক

format আদল

former পূব্থবতমী, পূক্ব্থাতি, আক্িকার

formula সূত্র

forthwith অক্বলক্ম্ব

forward অক্গ্রম, গপ্রণ করা

forwarding letter গপ্রণ-পত্র

foundation ক্ভক্তি, ক্ভত, বকু্নয়াদ, প্ক্তষ্ান

fraction ভগ্নাংশ

franchise গভাটদাক্নর অক্িকার বা গ�াি্যতা, 
নািক্রকাক্িকার

fraud প্তারণা

free বন্ধনহীন, মতুি, স্ািীন

freeze বরক্ফ পক্রণত হওয়া বা করা, ক্হমাক্য়ত হওয়া 
বা করা

freight মাক্লর ভাড়া, মাশুল

frequency বারংবারতা, পুনঃক্পৌক্নকতা

fuel জ্ালাক্ন দ্রব্য, ইন্ধন

full-scale অঙ্কনীয় ব্যক্তি প্াণী বা বস্তুর সমান মাক্প 
অক্ঙ্কত

function কধৃ ত্য, কম্থ, ক্রিয়া

fund তহক্বল, ক্নক্ি

fundamentalism গমৌলবাদ, মলূতত্ত্ববাদ

furnish সরবরাহ করা, গিািান গদওয়া, দাক্িল করা

further action অন্য ব্যবস্থা
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G

gainful employment লাভদায়ক গরািিার

gainful occupation লাভদায়ক গপশা/বধৃক্তি

gate pass দ্ারপত্র, গিটপাস

gazetted রািপক্ত্র গরাক্ষত

gazetted holiday গরাক্ষত ছুটি

general সািারণ, সামান্য

general administration সািারণ প্শাসন

general body সািারণ প্ক্তষ্ান

general election সািারণ ক্নব্থাচন

general meeting সািারণ সভা

general practice সািারণ পদ্ক্ত

general procedure সািারণ পদ্ক্ত

general rule সািারণ ক্নয়ম, সামান্য ক্নয়ম

general ward সািারণ ওয়ার্থ

generation উরপাদন, সধৃক্ষ্ট, িন্ম, উদ্ভব, প্িনন

genius ক্বক্শষ বা সহিাত দষেতা, প্ক্তভা

genuine আসল, িাঁটি, ক্বশুদ্

gift দান

gist সারমম্থ

global tender ক্বর্-দরপত্র

glossary শব্দপক্ঞ্জ, শব্দক্কাষ

goal িাবন-পক্রর গশষ সীমাক্রিা, লষে্য, গিাল করা

godown গুদাম

golden handshake (=golden 
parachute)

স্ণ্থালী ক্বদায়

good ভাক্লা, শুভ, মঙ্গলকর
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good conduct ভাক্লা ব্যবহার/আচরণ

good faith সরল ক্বর্াস

good	offices মি্যস্থতা, সুপ্ভাব

goodwill ব্যবসার সুনাম

govern পক্রচালনা করা, শাসন করা, ক্নয়ক্ন্ত্রত করা

governance শাসন

government সরকার

Government of India ভারত সরকার

Government of India Concern ভারত সরকাক্রর অবক্হক্ত
Government of India Under-
taking

ভারত সরকাক্রর সংস্থা

government press সরকাক্র সংবাদপত্র, সরকাক্র ছাপািানা

government servants conduct 
rules

সরকাক্র কম্থচারীক্দর আচরণক্বক্ি

government service সরকাক্র চাকক্র

gradation প�্থায়

grade গশ্রণী পদ, বি্থ

grading গশ্রণীকরণ, প�্থায়করণ

graduate স্াতক

graduated wages রিমবক্ি্থষু্  মিকু্র/ভাতা

graduate trainee স্াতক ক্শষোনবীশ/প্ক্শষেণারমী

graft বধৃক্ষের কলম, গিাড় কলম

grand total সব্থক্মাট

grant অনদুান, মঞ্জকু্র

grant-in-aid সহায়ক অনদুান

grapevine দ্রাষোলতা

graph ক্চত্র, গলি

graphology হস্তক্লি ক্বজ্ান

grateful কধৃ তজ্
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gratuity আনকু্তাক্ষক

green hand নবক্শক্ষেত

greeting(s) আন্ বা শুক্ভচ্া জ্াপন, প্ীক্তসম্ভাষণ, 
অক্ভবাদন

grievance অক্ভক্�াি

grievous দঃুিদায়ক, গশাচনীয়

gross গমাট

gross amount গমাট পক্রমাণ

gross misconduct গরার দরুাচরণ

gross negligence গুরুতর অবক্হলা

gross	profit গমাট লাভ, গরাক লাভ

gross revenue গমাট রািস্

gross total সব্থক্মাট

groundless ক্ভক্তিহীন, অকারণ, ক্মর্যা

ground rent ভূক্মকর

grounds ভূপধৃষ্ট, ভূতল, স্থলভূক্ম, মধৃক্তিকা

group মণ্ডলী, পুঞ্জ, গিাষ্ী

grouping and grading বিমীকরণ ও গশ্রণীকরণ

guarantee ি্যারাক্ণ্ট, িাক্মন

guarantor িাক্মনদার, ি্যারাক্ণ্টদাতা

guard রষেী, প্হরী, পাহারাদার

guard	file ক্নক্দ্থ ক্শকা নক্র

guardian অক্ভভাবক

guest house অক্তক্রশালা

guide পক্রচালনা করা, ক্নয়ক্ন্ত্রত করা

guidelines ক্নক্রি, ক্নক্দ্থ ক্শকা

guilt গদাষ, অপরাি, পাপ
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H

habit স্ভাব, প্কধৃ ক্ত, আচরণ, অভ্যাস

habitual অভ্যাসিত, রীক্তিত

half-holiday অি্থক্দবস ছুটি, একক্বলা ছুটি

half pay অি্থ-গবতন

hall বড় বাক্ড়র বধৃহতিম কষে, হলরর

halt সামক্য়কভাক্ব রামা বা রামান

hand হাত, হস্ত

handbill প্চার-পত্র, ইস্তাহার

handbook সারপুক্স্তকা

handicap প্ক্তবন্ধী

handle পক্রচালনা করা, আক্লাচনা করা, হাতল

handloom হস্তচাক্লত তাঁত

handy কুশলী, হাক্তর নািাক্লর মক্ি্য অবক্স্থত, 
সুক্বিািনক

hand-over হস্তান্তক্রত করা

handwriting হস্তক্লক্প

harassment হয়রাক্ন

harbour গপাতাশ্রয়

hard labour শ্রমসাি্য শ্রক্মক

hardware গলাহালকেড়

hard working পক্রশ্রমী

haulage মালবহন ভাড়া

hawker গফক্রওয়ালা, হকার

hazard পাশাক্িলাক্বক্শষ, অক্নক্চিত ভাি্য, দদব, 
আকক্স্ক রটনা

head প্িান, িাত, শীষ্থ
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head	office করণ-প্িান

headquarter মিু্যস্থান, সদর

health	certificate স্াস্থ্যশংসাপত্র

hearing শুনাক্ন

hearsay িনশ্রুক্ত

heavy vehicle গবাঝাই িাক্ড়

heir উতিরাক্িকারী

held up ওঠান, রামান, গিাপক্ন রািা, সহ্য করা

herewith ইহার সক্ঙ্গ

heritage উতিরাক্িকার, ক্রকর

hierarchy পদম�্থাদারিম

higher authority ঊর্্থতন কতধৃ্থ পষে

high grade উচ্চ গশ্রণী

high level উচ্চ স্তর

high level decision উচ্চস্তরীয় ক্সদ্ান্ত

highlights ক্বক্শষভাক্ব উক্লিি করা, স্শ্থন

high	official উচ্চপদস্থ কম্থচারী

high priorty উচ্চ প্ারক্মকতা/অগ্রাক্িকার/ পূক্ব্থতা

high school উচ্চ ক্বদ্যালয়

Hindi version ক্হ্ীভাষা মাি্যম

hire ভাড়া, ভাড়ামলূ্য

hiring ভাড়া করা, ভাড়ায় রািা

history sheet কম্থক্লক্প

hoarding মিতুদাক্র, ক্বজ্ক্প্ত পট, গহাক্র্থ ং

holding গিাত, রায়ক্ত

holiday ছুটির ক্দন, বন্ধ-ক্দন

homage আনিুত্য-স্ীকার, শ্রদ্া বা সশ্রদ্ স্ীকধৃ ক্ত

home বাসভবন, আবাস, স্িধৃহ

homicide নরহত্যা
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honest সর, সািু, সততাপরায়ণ, সত্যবাদী

honorarium সম্মানী, সম্মানদক্ষেণা

honorary অতবতক্নক, সাম্মাক্নক

honour শ্রদ্া, উচ্চ সম্মান

hostel আবাস, হক্স্টল

hostile প্ক্তকূল, ক্বক্রািী

house rent বাক্ড়-ভাড়া

house rent allowance বাক্ড়ভাড়া ভাতা

house tax িধৃহ-কর

housing আবাসন

housing society আবাসন সক্মক্ত

hue and cry গশারক্িাল

humane মনষু্যত্বপূণ্থ, দয়াল,ু গকামলহৃদয়, ষেমাশীল

human rights মানবাক্িকার

humiliation অপমান, অনাদর

hygiene স্াস্থ্যক্বজ্ান, স্াস্থ্যক্বক্ি

hypothecation দায়বন্ধন

I

idea ভাব

ideal আদশ্থ

identical অক্ভনি, একরূপ

identification শনাতিকরণ

identity অক্ভনি বা একরূপ করা, শনাতি করা

identity card পক্রচয়-পত্র

ignorance অজ্ানতা, মিূ্থতা, ক্শষোহীনতা

ignore ইচ্াকধৃ তভাক্ব অগ্রাহ্য করা বা তুচ্ করা
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illegal অতবি, গবআইক্ন

illegal strike গবআইক্ন িম্থরট

illigible দষু্পাঠ্য, অস্পষ্ট

ill-feeling প্ক্তকূলতা, শত্রুতা, ক্বক্দ্ষ

illicit অতবি, ক্নক্ষদ্

illiteracy ক্নরষেরতা

illogical অক্�ৌক্তিক

illustration অলংকরণ, ক্চত্র, উদাহরণ

image ক্বম্ব, প্ক্তক্বম্ব, প্ক্তরূপ

imbalance দইু গ�ািফক্লর মক্ি্য িরক্মল

immature অপক্রণত, অপকে

immediate অক্বলম্ব, অব্যবক্হত, আশু

immediate action দ্রুত ব্যবস্থা

immediate	officer অব্যবক্হত আক্িকাক্রক

immigrant অক্ভবাসী

immoral অসর, অসচ্চক্রত্র

immovable স্থাবর

immune অনারিম্য

immunity অনারিম্যতা, ক্বমকু্তি

impact সংরাত, অগ্রভার

impartial পষেপাতশনূ্য, ক্নরক্পষে, ন্যায়পরায়ণ

impeachment মহাক্ভক্�াি

impediment বািা, লটবহর, গতাত্ লাক্ম

imperative আক্দশব্যঞ্জক, উপক্দশমলূক, অনকু্রািাত্মক

impersonation ক্মর্যা/ভুয়া পক্রচয় দান

implement রূপায়ণ করা, কাক্�্থ পক্রণত করা

implicate ক্বিক্ড়ত করা, সংক্লেষ্ট করা, অর্থপ্কাশ করা

implicite অন্তক্ন্থক্হত, ক্নক্হত

import আমদাক্ন, আমদাক্ন করা
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important গুরুত্বপূণ্থ

importer আমদাক্ন-কারক

impost প্ক্বশ কর

impound অবরুদ্ কক্র রািা, আইনসম্মত দিল গনওয়া, 
বাক্িয়াপ্ত করা

impression িারণা, প্ভাব

imprest অগ্রদতি

improper অনকু্চত, অনপু�ুতি, অপ্কধৃ ত

improve উনিক্তক্বিান বা উনিক্তলাভ করা

improvement উনিয়ন

improvisation তারকাক্লক ব্যবস্থা

impute আক্রাপ করা

in abeyance স্থক্িতাবস্থায়, মলুতুক্ব-রত

inability অষেমতা

inaccessible অপ্ক্বশ্য, অিম্য, অপ্াপ্য

inadmissible অগ্রহণীয়, অস্ীকা�্থ

inadvertently অজ্ান, অনবিান

inauguration উদ্ গবািন

in cash অক্র্থ, নিক্দ

incentive উরসাহ, গপ্ারসাহ

incidental আনষুক্ঙ্গক, প্াসক্ঙ্গক

inclination আনক্ত, নক্ত

inclusive অন্তভু্থ ক্তিকর, সব্থব্যাপী, পক্রক্বষ্টক

incognito অপক্রক্চত বা আত্মপক্রচয় গিাপনকারী বা 
ছদ্মক্বশী

income আয়

income tax আয়কর

income	tax	clearance	certifi-
cate

আয়কর পক্রষ্রণ/িালাশ প্মাণপত্র



income tax return indisputable

71

income tax return আয়কর ক্ববরণ/দাক্িলা

incoming প্ক্বশ করক্ছ এমন, আিমণ

incompetency অষেমতা, অক্�াি্যতা

incompetent অসমর্থ, অক্�াি্য, অনক্িকারী

incomplete অসমূ্পণ্থ, অসমাপ্ত

inconclusive ক্নষ্পক্তিহীন, মীমাংসাহীন

incongruous অসংিত

inconsistency অসামঞ্জস্য, অসংিক্ত, অসংলগ্নতা

inconvenience অসুক্বিা, ঝাক্মলা

incorporated ক্নিমবদ্, ক্নিক্মত

incorrect ত্রুটিপূণ্থ, ভ্মাত্মক, অনকু্চত

incredible অতুল্য, অক্বর্াস্য

increment বধৃক্দ্

incumbent পদিারী, পদস্থ

incumbrance ভার

indemnification ষেক্তপূরণ

indent ফরমাশ, ফরমাশপত্র, চাক্হদা, চাক্হদাপত্র

independence day স্ািীনতা ক্দবস

independent স্তন্ত্র, স্ািীন

index অনরুিমণী, সূক্চ, ক্নর্থণ্ট

index card সূক্চপত্রী

indication ইক্ঙ্গত, লষেণ, ক্নক্দ্থশ, সূচনা

indict অক্ভ�ুতি করা

indifference িতানিুক্তকতা, নীরসতা, গকৌতূহলশনূ্যতা

indirect অপ্ত্যষে, পক্রাষে, গিৌণ

indiscipline ক্নয়মক্নষ্ার অভাব, উচ্ধৃঙ্খলতা

indiscretion অসমীচীন, অদরূদশমী

indiscriminate তারতম্যহীন, বাছক্বচারহীন

indisputable ক্নক্ব্থবাদ, তক্থ াতীত
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indistinct অস্পষ্ট

indorsement পধৃষ্াঙ্কন

individual ব্যক্তি, ব্যক্ষ্ট, একক

induction আনয়ন, গ্রহণ, অক্িক্ষ্ত করা

in duplicate ক্দ্তীয় প্ক্তক্লক্পসহ, অনকু্লক্পসহ

industrialization ক্শল্পায়ন

industrial staff ক্শল্প কমমী

industrious পক্রশ্রমী, অি্যবসায়ী

industry ক্শল্প

inefficiency অদষে, অপটু

inequity পষেপাত, অক্বচার

inevitable অবশ্যম্ভাবী, অপক্রহা�্থ

inexpedient অসুক্বিািনক, অক্বচষেণ, অসমীচীন

inexperienced অনক্ভজ্, অননভুবী

in fact বস্তুতঃ, বাস্তক্বক গষেক্ত্র

infection সংরিমণ

inferior অিস্তন, অবর, অক্িাবতমী

infirmity গদৌব্থল্য, অশতি,অদধৃঢ়

inflation মদু্রা্ীক্ত, ্ীক্ত

inflation	rate মদু্রা্ীক্তর হার

influential প্ভাবশালী

informal অনপুচাক্রক, রক্রায়া, অনানষু্াক্নক

information জ্াপন, তর্য, বাত্থ া

infrastructure পক্রকাঠাক্মা

infringe (ক্বক্ি) লঙ্ঘন

infringement (ক্বিাক্নক) লঙ্ঘন

infructuous ক্নষ্ফল

inherent অন্তক্ন্থক্হত

inherit উতিরাক্িকার
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initial প্ারক্ম্ভক, প্ারক্মক

initials নামাষের, সংক্ষেপ্ত হস্তাষের

initiate সূত্রপাত করা

injuction ক্নক্ষিাজ্া, হুকুম

injury আরাত, ষেক্ত

inland letter অন্তক্দ্থশীয় পত্র

inoculation টিকাকরণ

input পক্রক্�ািন

inquiry ক্িজ্াসা, ক্িজ্াসাবাদ, তদন্ত

insert সক্নিক্বক্শত করা, প্ক্বষ্ট করা

insight অন্তদধৃ্থ ক্ষ্ট

inspect পক্রদশ্থন করা

inspector পক্রদশ্থক

instability অক্স্থরতা

installation সংস্থাপন, স্থাপন, স্থাক্পত �ন্ত্র

instalment ক্কক্স্ত

instigate প্ক্রাচনা, উস্কাক্ন

instigation প্ক্রাচনা গদওয়া, উস্কাক্ন গদওয়া

institute প্ক্তষ্ান, সংস্থা, স্থাক্পত করা, প্ারম্ভ করা

instruction ক্নক্দ্থশ, অনকু্দশ

instrument �ন্ত্র, নক্রপত্র, দক্লল

insubordination অবাি্যতা

insurance ক্বমা

insure ক্বমা করা

integral অক্বক্চ্দ্য

integration সমূ্পরণ, অিণ্ডতা, সংহক্ত

integrity সমূ্পণ্থতা, অিণ্ডতা, ন্যায়পরায়ণতা

intelligible গবািিম্য, স্পষ্ট

intensive তীব্র, প্চণ্ড, প্িাঢ়
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intent দধৃঢ় সংকল্প

interaction ক্মরক্ষ্ক্রয়া

inter alia অন্যান্য ক্বষক্য়র মক্ি্য

inter-departmental আন্তক্ব্থভািীয়

interest গকৌতুহল, সুদ, স্ার্থ

interfere হস্তক্ষেপ করা, ব্যক্তচার 

interim অন্তব্থতমী, মি্যকালীন

interim order অন্তব্থতমী আক্দশ/রিম, মি্যকালীন আক্দশ

interim relief অন্তব্থতমী ত্রাণ/উপশম/সহায়তা 

interim report অন্তব্থতমী প্ক্তক্বদন

intermediate মি্যবতমী

intermediate college মি্যবতমী কক্লি

intern স্থানীন, ক্শষোনবীশ

internal আভ্যন্তরীণ

international law আন্তি্থ াক্তক আইন/ক্বক্ি

internship স্থানীনতা, ক্শষোনবীশী

interpolation সক্নিক্বষ্ট প্ক্ষেপ্ত অংশ, প্ক্ষেপ

interpretation ব্যাি্যা, ভাষ্য

interrogate ক্িজ্াসাবাদ করা

interrupt ব্যাহত করা, বািা গদওয়া

interruption ক্বঘ্ন, বািা

inter se পরস্পর, ক্নক্িক্দর মক্ি্য

intervene মি্যস্থক্ল আসা, মি্যবতমী হওয়া, হস্তক্ষেপ করা

intervention মি্যস্থতা করা, হস্তক্ষেপ করা

interview সাষোরকার

interviewee সাষোরকত্থ া, গ� ব্যক্তির সক্ঙ্গ সাষোর করা হয়

interviewer গ� (সাংবাক্দক/উক্মদার) সাষোর করক্ত আক্স

intimate রক্নষ্, অন্তরঙ্গ

intimation জ্াপন, সংবাদ, ইক্ঙ্গত
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intimidation ভীক্ত প্দশ্থন

intolerance পরমত অসক্হষু্তা, অসহনশীলতা

intoxication প্মতিতা

intricacy িটিলতা

intricate িটিল, ক্বিক্ড়ত

introduce পক্রচয় করাক্না, ভূক্মকা, প্স্তুত করাক্না

introduction উপস্থাপন, গপশ করা

invalid অশতি, আতুর, অক্সদ্

invalidity অক্সদ্তা

invariably অপক্রবক্ত্থ ত ভাক্ব, অবশ্যই

investigation অনসুন্ধান, তদন্ত

investment ক্বক্নক্য়াি

invitation আমন্ত্রণ

involuntary অতনক্চ্ক, অক্নচ্াকধৃ ত

involved িক্ড়ত

ipso facto কা�্থত, বস্তুত

ipso jure ক্বক্িবর

irrational ক্বচারহীন, �ুক্তিহীন, তক্থ হীন, অসংিত

irrecoverable অক্শাি্য, পুনরুদ্াক্রর অসাি্য

irregular অক্নয়ক্মত

irrelevant অপ্াসক্ঙ্গক

irresponsible দ্াক্য়ত্বজ্ানহীন

irrevocable প্ত্যাহার করার অসাি্য

issue গপ্রণ, প্চার প্দান, ক্বষয়, িাক্র করা, পক্ত্রকা 
সংি্যা, সন্তান

issue order ক্বষয় ক্নক্দ্থশ/আক্দশ

issue price ক্বক্লমলূ্য

item দফা, পদ
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J

job চাকক্র, কাি

job description কম্থ ক্ববরণ

job evaluation কম্থ মলূ্যায়ণ

job freeze ক্নক্য়াি রদ করা

job hunting কম্থাক্বিষণ

jobless কম্থহীন, গবকার

job-oriented কম্থাক্ভমিূী

job rotation কম্থ আবত্থ ন

job satisfaction কম্থ সক্ন্তাষ/সন্তুক্ষ্ট

job security কম্থ সুরষো

job	specification কম্থ ক্বক্নক্দ্থশ/ক্বক্শষ্টতা

job study কা�্থ অি্যায়ন

job work িুচক্রা কাি

join কা�্থভার গ্রহণ করা, কাক্ি গ�ািদান করা

joining date কা�্থভার গ্রহণ তাক্রি, কাক্ি গ�ািদান তাক্রি

joining pay কা�্থগ্রহণ গবতন

joining period কা�্থভার গ্রহণকাল

joining report কম্থগ্রহণ প্ক্তক্বদন

joining time গ�ািদান কাল

joint সং�ুতি

joint account �ুতিক্হসাব

joint cadre সং�ুতি পদবি্থ/পদাক্ল/ক্যারার

joint committee সং�ুতি সক্মক্ত

joint consultative committee সং�ুতি পরামশ্থদাতা সক্মক্ত

joint family একানিবতমী পক্রবার, গ�ৌর পক্রবার

jointly সং�ুতিভাক্ব
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jointly and severally ক্মক্লতভাক্ব ও পধৃরকভাক্ব

joint ownership গ�ৌর মাক্লকানা

joint responsibility গ�ৌর দাক্য়ত্ব

joint venture গ�ৌর উক্দ্যাি/প্ক্চষ্টা

journal পক্ত্রকা

journalist সাংবাক্দক, পত্রকার

judgement রায়, ক্বচার

judicial ক্বচার, ন্যায়, ন্যাক্য়ক

judicial custody আদালক্তর ক্িম্মা/গহপািত

judicial enquiry ক্বচারক্বভািীয় তদন্ত

judicial notice ক্বচারক্বভািীয় ক্বজ্ক্প্ত

judicial power ক্বচারক্বভািীয় ষেমতা

judicial service ক্বচারক্বভািীয় পক্রক্ষবা

judiciary ক্বচারক্বভািীয় ব্যবস্থা, ক্বচারকবি্থ

judicious ক্বক্বকসম্মত, ন্যায়সম্মত

junior administrative grade কক্নষ্ প্শাসক্নক গশ্রণী

junior clerk কক্নষ্ করক্ণক

junior in rank পদম�্থাদায় কক্নষ্

juniority কক্নষ্তা

junior most কক্নষ্তম

junior scale কক্নষ্ গবতনমান

jurisdiction অক্িকারক্ষেত্র, অক্িক্ষেত্র, এক্তিয়ার

just ঠিক, ন্যা�্য, �রার্থ

justice ন্যায়াক্িপক্ত, ক্বচারপক্ত, ন্যায়, ক্বচার

justiciable ক্বচারণীয়

justify সমর্থন করা, প্ক্তপালন করা, ঔক্চত্য প্দান 
করা
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K

key মলূ, গ�ািক, মিু্য

keynote address মলূভাষণ, অক্ভপ্ায়ভাষণ

kick back উরক্কাচ

kin স্িন

kith and kin ক্নকট সম্বন্ধীয়

know-how প্ক্কৌশল, কা�্থকরী জ্ান

knowledgeable জ্ানবান

L

labour শ্রম, শ্রক্মকবি্থ, শ্রক্মক

labour charges মিকু্র

labour contract শ্রম-চুক্তি

labour court শ্রম-আদালত, শ্রম-ক্বচারালয়

labour dispute শ্রম-ক্বক্রাি

labour force শ্রম-শক্তি

labour laws শ্রম-আইন/ক্বক্ি

labour room প্সূক্ত কষে

labour union শ্রক্মক-সংর/ইউক্নয়ান

labour welfare শ্রম/শ্রক্মক কল্যাণ

land aquisition ভূক্ম/িক্ম অক্িগ্রহণ

land mark সীমাক্চহ্ন, ক্দকক্চহ্ন

land records পরচা, ভূক্মক্লি্য, ভূক্মক্নবন্ধ

land reforms ভূক্ম সংস্কার
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land revenue ভূক্মরািস্, ভূক্ম কর

land settlement িক্ম পতিক্ন, িক্ম বক্্াবস্ত, প্িাক্বক্ল

land tenure প্িাস্ত্ব

land	use	certificate ভূক্ম ব্যবহার প্মাণপত্র

lapse তামাক্দ, তামাক্দ হওয়া, ত্রুটি

large scale বধৃহদায়তন, বক্ড়া আকাক্রর

last date অক্ন্তম ক্তক্র, অক্ন্তম তাক্রি

lasting স্থায়ী, গটকসই, গটকা

lastly গশষত, পক্রক্শক্ষ

last payment অক্ন্তম পক্রক্শাি

late ক্বলম্ব, গদরীক্ত, স্িমীয়

late attendance statement ক্বলক্ম্বত উপক্স্থক্ত প্মাণপত্র

late duty অক্িসময় কম্থ/কত্থ ব্য

late payment ক্বলক্ম্বত পক্রক্শাি

latest নবীনতম, সাম্প্রক্তক

laudable প্শংসনীয়

launch প্রম্ভ করা

law ক্বক্ি, আইন

law and order আইন ও শধৃঙ্খলা

law breaker আইনভঙ্গকারী

law court (=court of law) আদালত, ক্বচারালয়, ন্যায়ালয়

lawsuit মামলা, মকদ্দমা

lawyer আইনিীবী,ব্যবহারিীবী

layoff বক্সক্য় গদওয়া

layout নকশা, সজ্জা পক্রকল্পনা

leader গনতা, নায়ক, অগ্রণী, প্মিু

leadership quality গনতধৃ ক্ত্বর গুণাবলী

leaflet প্চারপত্র

leak ষেয়, ক্ছদ্র, ফাঁস হক্য় �াওয়া
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leap year অক্িবষ্থ

learning ক্শষেণীয় ক্বষয়, ক্শষো গ্রহণ

lease পাট্া, ইিারা, গময়াক্দ বক্্াবস্ত

leased accommodation গময়াক্দ আবাস

leasehold পাট্া/ইিারা গময়াদ

leaseholder পাট্ািারী, ইিারাদার

leasing পাট্া গদওয়া, ইিারা গদওয়া

leave ছুটি, অবকাশ, অনমুক্ত

leave encashment ছুটি নিদীকরণ, ছুটির বদক্ল টাকা

leave salary ছুটির গবতন

leave vacancy আবকাক্শক শনূ্যপদ

leave without pay ক্বনাক্বতক্ন ছুটি

leave with pay সক্বতন ছুটি

lecture hall বতিধৃ তা কষে/িধৃহ

ledger িক্তয়ান

ledger balance িক্তয়ান-উদ্ বত্থ , িক্তয়াক্নর বাক্ক কাটা

legacy দায়, উতিরাক্িকার

legal দবি, আইনসম্মত, ক্বক্িসঙ্গত

legality দবিতা

legalization দবিীকরণ

legally আইনত, দবি রূক্প

legal practice ওকালক্ত, আইন ব্যবসা

legatee �াক্ক উইল কক্র সম্পক্তি গদওয়া হয়

legible পাঠসাি্য

legislative ক্বিান ক্বষয়ক, ক্বিাক্নক

legislative business ক্বিাক্নক কা�্থ

legislature ক্বিানমন্ল

legitimacy দবিতা, ঔক্চত্যপূণ্থতা

legitimate দবি
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leisure অবসর, অবকাশ

leniency ষেমাশীলতা, গকামলতা, আরামপ্দতা, 
উপশমকাক্রতা

lessee পাট্াদার, ইিারাদার

letter পত্র, ক্চঠি

letter pad গলিার প্যার

levy িা�্থ করা

liability দায়, গদনা

liable দায়ী, দ্াক্য়ত্ব

liaison সংক্�াি, সম্পক্থ

library গ্রন্থািার

licence অনজু্াপত্র, লাইক্সসি

licence holder অনজু্ািারী, লাইক্সসিিারী

licensed অনজু্াপ্াপ্ত, লাইক্সসিপ্াপ্ত

licensee অনজু্াপক

lien পূব্থস্ত্ব

life	certificate িীবন প্মাণপত্র

limit সীমা,কাষ্া, অবক্ি

limitation গময়াদ, পক্রসীমা

limited সীক্মত, সসীম

limited concern সীক্মত অবক্হক্ত/ক্চন্তা

limited liability সীক্মত দায়

limited tender সীক্মত দরপত্র/ মলু্যজ্াপন/গটন্ারপত্র

link শধৃঙ্খলা, সংক্�াি

linked শধৃঙ্খক্লত, সং�ুতি

linked	file সংলগ্ন/সং�ুতি নক্র

link language সম্পক্থ  ভাষা

liquidated damages অবক্লাপন ষেক্ত

liquidation অবলকু্প্ত



liquidator low grade
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liquidator অবক্লাপন আক্িকাক্রক

list সূক্চ, তাক্লকা, ফদ্থ

list of business কা�্থসূক্চ

literate সাষের

litigant মামলাকারী

litigation মামলা

livery allowance পক্রচ্দ/গপাষাক ভাতা

livestock পশুসম্পদ

living standard িীবন�াত্রার মান

living wage ক্নব্থাহ মিকু্র/গবতন

loading (মালপত্র) গবাঝাই/চড়াক্না, প্ক্রিয়ার প্স্তুক্ত

loan ঋণ, িার, গদনা

loaner ঋণগ্রহীতা

loaning department গলান ক্বভাি

lobby উপশালা, বারা্া

lobbying সমর্থন গিািাড়, গিাপন প্ভাব ক্বস্তার করা

lock in period আবদ্ কাল/অবক্ি

lock out তালা বন্ধ, কারবার স্থক্িত

locus standi ক্স্থত্যক্িকার, মি্যস্থতা করার অক্িকার

lodging আবাস, অস্থায়ী/ভাড়াক্ট বাস

log book ক্দন িাতা, লি বই

logic তক্থ শাস্ত্র, তক্থ , �ুক্তিক্বদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র

logo নামক্চত্র, গলাক্িা

long distance call দরূবতমী (দরূভাষ) কক্রাপকরন

long hand হস্তক্লিা, হাক্তর গলিা

lot ভাি, অংশ, গুচ্, অক্নক

lower অিস্তন, ক্নম্নতর

lowest rate ক্নম্নতম হার/দাম/মলূ্য

low grade ক্নম্নক্শ্রণী, ক্নম্নমান



loyal mandays
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loyal অনিুত, কত্থ ব্যক্নষ্

lump sum এককালীন ক্কক্স্ত, গরাক টাকা

lumpsum grant এককালীন অনদুান

M

machinery ব্যবস্থা, �ন্ত্রপাক্ত

machinery of government সরকারী শাসন

magazine কাতু্থ িবন্ধনী, কাতু্থ িরষেণী, পক্ত্রকা

mailing list রাকসূচী, ঠিকানা সূচী

maintain রষেণাক্বষেণ করা, বহাল রািা, চাল ুরািা

maintenance রষেণ, রষেণাক্বষেণ, ভরণক্পাষণ

major মিু্য, প্িান, সাবালক

majority সংি্যািক্রষ্তা, সাবালকত্ব, পূণ্থবয়স্কতা

major works প্িান কম্থ/িক্বষণা, বক্ড়া কাি, ভারী ক্নম্থাণ

make up ক্স্থর করা, সামাল গদওয়া

maladjustment অসমন্বয়ন, কুসমন্বয়ন

maladministration কুশাসন

malafide দভু্থ াবনা, অসদ্ভাবপূণ্থ

malice ক্বক্দ্ষ

malpractice অপকম্থ, অন্যায় আচরণ

maltreatment দবু্থ্যবহার

management পক্রচালন, অি্যষেতা, ব্যবস্থাপন, পক্রচালকবি্থ

manager ব্যবস্থাপক, পক্রচালক, কম্থাি্যষে

mandate আজ্া, আক্দশ

mandatory আজ্ািীন

mandays শ্রম ক্দন
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manhours শ্রম রন্টা

manifesto গরাষণা পত্র

manipulation কারসাক্ি, কারচুক্প

manoeuvre গকৌশল, পক্রচালন গকৌশল

manpower িনবল, গলাকবল, শ্রমশক্তি

man-to-man ranking ব্যক্তি গশ্রণীকরণ

manual সারগ্রন্থ, ক্নক্দ্থ ক্শকা, কাক্য়ক

manual labour শারীক্রক শ্রম, শ্রক্মক

manufacture ক্নম্থান করা, দতরী করা, প্স্তুত করা, 
ক্শক্ল্পারপাদন

manufacturer ক্নম্থাতা, প্স্তুতকারক

manuscript পাণু্ডক্লক্প

map মানক্চত্র

margin প্ান্ত গরিা, উপান্ত

marginal প্াক্ন্তক

marital status দববাক্হক অবস্থান

marketing ক্বপণন

marketing economy বািার অর্থনীক্ত

mark ক্চহ্ণ, লষেণ

marksheet মলূ্যাঙ্কণ পত্র

marks obtained প্াপ্ত অঙ্ক

mass িণ, িনসমহূ

mass communication িনসচিার

mass consumption িন উপক্ভাি

mass immunization িন প্ক্তরষো

mass media িণ মাি্যম

mass production অক্িক মাত্রায় উরপাদণ

master	file প্িান নক্র, মাস্টার ফাইল, 

master of ceremonies প্িান সমাক্রাহ
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master plan মহা-পক্রকল্পনা

matching grant অনরুূপ অনদুান

material দ্রব্যসামগ্রী, মাল-মশলা

maternity প্সূক্ত, মাতধৃ ত্ব

maternity leave প্সূক্ত ছুটি/অবকাশ

matriculate ম্যাক্ট্ক পাস

matrimonial দববাক্হক, ক্ববাহ সংরিান্ত

mature পক্রণত, পক্রপকে, প্বীণ

maturity date পূণ্থ পক্রণক্ত তাক্রি, গময়াদপূরণ তাক্রি

maximum সক্ব্থাচ্চ, িক্রষ্

means উপায়, পন্থা

measure পক্রমাপ, মাপা, 

measurement পক্রমাপ, মাপ

measures উপায়, পদক্ষেপ

mechanic �ন্ত্রী, ক্মস্ত্রী, কাক্রির

mechanical �াক্ন্ত্রক

mechanism ক্রিয়া-গকৌশল, ক্রিয়াক্বক্ি

media মাি্যম, িনসচিার মাি্যম

mediate মি্যস্থতা করা

medical ক্চক্করসা

medical	benefit ক্চক্করসা সুক্বিা

medical examination স্াস্থ্য পরীষো

medico-legal ক্চক্করসা ও আইন সংরিান্ত ক্বক্ি

medium মাি্যম

meeting in camera রুদ্দ্ার দবঠক/ অক্িক্বশন

member সদস্য

memo জ্াপন, স্ারক, গমক্মা

memorial স্ারক

mental ability গুণ, গ�াি্যতা
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menu সূচী, গমনু

merger ক্বলয়, ক্বক্মশ্রণ

merit গুণ, গ�াি্যতা

merit list গ�াি্যতানসুারী তাক্লকা

meritorious গুণসম্পনি, গুণী,

merits গুণাবলী

merit scholarship গ�াি্যতানসুারী ছাত্রবধৃক্তি

message বাত্থ া, বাণী

method প্ণালী, পদ্ক্ত

methodology কা�্থ প্ণালী, প্ণালীতত্ত্ব

metropolitan area মহানির অচিল/গষেত্র

middle income group মি্য আয় গিাষ্ী

middleman মি্যস্থতাকারী, দালাল

midwifery িাত্রীক্বদ্যা, প্সূক্ততন্ত্র

migrant পক্র�ায়ী

mileage মাইল-দরুত্ব, লাভ

militancy �ুদ্বধৃক্তি, লড়াকু

millennium সহ্াব্দ

miniature লরু, ষুেদ্র

minimum ন্ুযনতম, লক্রষ্, ক্নম্নতম

mining িনন

ministerial মন্ত্রনালয় সংরিান্ত

ministry মন্ত্রনালয়

minor নাবালক, অল্পবয়স্ক, গিৌণ

minority সংি্যা লরু

minor works লরু কম্থ/িক্বষণা, গছাট কাি, লরু ক্নম্থাণ

minutes কা�্থক্ববরণ

misappropriation আত্মসারকরণ, তছরূপ

misbehaviour অসদাচরণ, দবু্থ্যবহার, অনকু্চত আচরণ
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miscarriage of justice ন্যায়-এর হত্যা, আইক্নর অবমাননা

miscellaneous ক্বক্বি

mischief উপদ্রব, উরপাত

misclassification ভ্ান্ত বিমীকরণ, 

misconduct দরুাচরণ, অনকু্চত আচরণ, অনকু্চত আচরণ

mislead ক্বভ্ান্ত করা, ভুল পক্র গপ্ক্রত করা

mismanagement অব্যবস্থা

misrepresentation ভ্ান্ত উপস্থাপন

misstatement of facts তক্র্যর ভ্ান্তক্ববধৃক্ত, তক্র্যর অপব্যাি্যা

misunderstanding ভুল গবাঝাবকু্ঝ, 

misuse অপব্যবহার

mixed economy ক্মশ্র অর্থনীক্ত

mob উচ্ধৃঙ্খল িনতা, িনতা

mobile চলমান, চলাক্ফরা, চলমান দরূভাষ �ন্ত্র/গমাবাইল

mobility িক্তশীলতা

mode প্ক্রিয়া, প্কার, রীক্ত

model আদশ্থ, মক্রল

moderator সচিালক, ক্নয়ামক

modification পক্রবত্থ ন, সংক্শািন, অদল-বদল

modus operandi কা�্থ প্ণালী

monetary grant আক্র্থক অনদুান

money িন, অর্থ, মদু্রা

monitor অনবুীষেক, ক্নরীষেক, নির, দধৃশ্যমান 
পদ্থ া(কক্ম্পউটার স্কীন)

monogamy একক্ববাহ (প্রা)

monogram গমাহর, মদু্রাষের

monopoly একক্চটিয়া

monotony একক্রক্য়

monthly tour diary মাক্সক পক্রভ্মণ িাতা
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month to month মাক্স মাক্স, মাস গরক্ক মাক্স

moral দনক্তক, দনক্তকতা, সুনীক্ত

morale মক্নাবল, আত্মক্বর্াস

moral turpitude দনক্তক অিঃপতন, চক্রত্রক্দাষ, দনক্তক ভ্ষ্টাচার

moratorium ক্স্থতাক্দশ

mortality মধৃতু্য-হার

mortgage বন্ধক

most	confidential অক্ত গিাপনীয়

mother tongue মাতধৃ ভাষা

motion প্স্তাব, িক্ত

motion study িক্ত অি্যয়ন

motivation অনকু্প্রণা, উরসাহ

motive উক্দ্দশ্য, মতলব

motto উক্দ্দশ্য, আদশ্থ

mouthpiece মিুপাত্র, করাবলার �ন্ত্র

movable অস্থাবর

move পদক্ষেপ, চাল, প্সঙ্গ উত্াপন

movement আক্্ালন, িক্তক্বক্ি, চলাচল

multifarious (duties) বহুক্বি দ্াক্য়ত্ব

multipurpose বহু উক্দ্দশ্যমলূক

municipal tax গপৌর কর

museum প্দশ্থশালা, সংগ্রহশালা, িাদরুর

muster roll নাক্মর তাক্লকা

mutation নামান্তরকরণ, নামিাক্রকরণ

mutatis mutandis �রাবশ্যক পক্রবত্থ নসহ, প্ক্য়ািনমক্তা 
পক্রবত্থ নসহ

mutual understanding আপস সমক্ঝাতা, গবাঝাপড়া



name card negotiability
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N

name card নাম কার্থ , নাম ফলক

narcotic মাদক

narrative appraisal ক্ববরণাত্মক মলূ্যাঙ্কন/প্শক্স্ত

narrator ক্ববরণকারী, করক

nation রাষ্ট

national রাষ্টীয়, িাতীয়

nationalism িাতীয়তাবাদ, রাষ্টবাদ

nationality িাতীয়তা, রাষ্টীয়তা

nationalization িাতীয়করণ, রাষ্টীয়করণ

national language রাষ্টভাষা

national	savings	certificate রাষ্টীয় সচিয়পত্র

native মলূ ক্নবাসী, প্াকধৃ ক্তক, গদশীয়

natural প্াকধৃ ক্তক, স্াভাক্বক

naturalization গদশীয়করণ, নািক্রকীকরণ

naval force গনৌ-শক্তি, গনৌ-বল

navigable গনৌবাহক্�াি্য, গনৌ-িম্য

navigation গনৌবাহ

nayes ‘না’ পষে

necessary action আবশ্যক ব্যবস্থা, প্ক্য়ািনীয় ব্যবস্থা/পদক্ষেপ

needful আবশ্যক, প্ক্য়ািনীয়, �রাকরণীয়

negative নঞর্থক, না-সূচক, গনক্তবাচক

neglect উক্পষো, অবক্হলা

negligence অসাবিানতা, অবক্হলা

negligible নিন্য, উক্পষেনীয়

negotiability হস্তান্তরক্�াি্যতা, সম্প্রক্দয়তা
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negotiable instrument করাবাত্থ ার উপকরণ, হস্তান্তরক্�াি্য দক্লল, 
সম্প্রক্দয় পত্র

negotiation (আক্পাষ বা রফার িন্য) আলাপ আক্লাচনা, 
করাবাত্থ া

negotiator বাত্থ াকার

nepotism স্িন গপাষণ

net শুদ্, মলূ, িাল

net investment শুদ্ ক্বক্নক্য়াি

neutral ক্নরক্পষে

news সংবাদ, িবর, বাত্থ া

newsletter বাত্থ াপত্র

newspaper সংবাদপত্র

news reader সংবাদ পাঠক

next of kin ক্নকটতম সম্বন্ধীয়

night duty রাক্ত্রকালীন দ্াক্য়ত্ব, দনশ দ্াক্য়ত্ব

nil report শনূ্য প্ক্তক্বদন/ক্রক্পাট্থ

no admission প্ক্বশ ক্নক্ষদ্

no	demand	certificate অক্দয়তা প্মানপত্র

nomenclature সংজ্া, পদ্ক্ত, নামকরণ

nominal cost নামমাত্র ব্যয়/িরচ

nominal value নামমাত্র মলূ্য

nominate মক্নানীত করা, মক্নানয়ন করা

nomination মক্নানয়ন

nominee মক্নানীতক, মক্নানীত ব্যক্তি

non-age অবয়স্ক

non-contributory অনবদানমলূক

non-essential অপ্ক্য়ািনীয়

non-gazetted (রািপক্ত্র) অক্রাক্ষত কম্থচারীবধ্ৃ

non-interest bearing সুদ ক্বহীণ
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non-judicial অনাদালক্ত

non-ministrial মন্ত্রনালয় সংরিান্ত নয়

non-negotiable অহস্তান্তরক্�াি্য, অসম্প্রক্দয়

non-official	 কা�্থালয় সংরিান্ত নয়

non-payment অপক্রক্শাি

non-payment	certificate	 অপক্রক্শাি প্মানপত্র

non-practising allowance অব্যবহাক্রক ভাতা

non-recurring expenditure অনাবতমী ব্যয়

non-refundable অক্ফরতক্�াি্য

non-statutory অসাংক্বিাক্নক

non-taxable income আয়করক্�াি্য গরািিার নয়

non-technical post অ-কাক্রিক্র পদ, অপ্�ুক্তিক পদ

non-traditional পরম্পরািত নয়

non-verbal communication গমৌক্িক কক্রাপকরন নয়

no	objection	certificate	 অনাপক্তি প্মাণপত্র

no	profit,	no	loss	 লাভ-ষেক্তহীন

norm ক্নয়মাচার, আদশ্থ, মান

normal স্ভাবী, স্ভাক্বক, সািারণ

no smoking িূমপান ক্নক্ষি

notable উক্লিিনীয়, ক্বক্শষ, গুরুত্বপূণ্থ

not applicable (N/A) প্ক্�াি্য নয়

not available (N/A) উপলব্ধ নয়, 

note মন্তব্য

notice ক্বজ্ক্প্ত, প্জ্াপন, গনাটিশ

noticeable উক্লিিনীয়, উক্লিিক্�াি্য

notification	 প্জ্াপন

notified	area	 প্জ্াক্পত অচিল

noting and drafting ক্লক্পবদ্করণ ও পূব্থক্লি

notional pay কক্ল্পত গবতন
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not negotiable হস্তান্তর-অক্�াি্য, অক্�াি্য-সম্প্রক্দয়

not negotiable instrument হস্তান্তর-অক্�াি্য গলি্য আইন, অক্�াি্য-সম্প্রক্দয় 
পত্র আইন

nucleus গকন্দমলূ, গকন্দক্ব্ু
null বাক্তল, িাক্রি

null and void িাক্রি এবং বাক্তল

number সংি্যা, নম্বর

numbering সংি্যাক্য়ত করা, সংি্যাঙ্কণ করা

numeral সংি্যাঙ্ক, অঙ্ক

O

oath শপর

oath of allegiance আনিুক্ত্যর শপর

oath	of	office পদাক্িষ্াক্নর শপর

obedience আনিুত্য

obituary গশাকক্লক্প, প্য়াণক্লি

object বস্তু, আপক্তি করা

objection আপক্তি

objective উক্দ্দশ্য, লষে্য, বস্তুক্নষ্, ক্বষয়ক্নষ্

objects and reasons উক্দ্দশ্য এবং কারণ

obligatory বাি্যতামলূক, অবশ্যকত্থ ব্য

obscene অলেীল

obscene gesture অলেীল আচরণ

observer প�্থক্বষেক, দ্রষ্টা

obsolete অপ্চক্লত, গসক্কক্ল

obstruction বািা, প্ক্তবন্ধক, প্ক্তবন্ধ
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obvious স্পষ্ট

occasional উপলষে, ক্নক্মতি, কদাচ

occupancy গভািস্ত্ব, দিক্লস্ত্ব

occupant দিলদারী, দিলদার

occupation গপশা, বধৃক্তি, উপিীক্বকা, দিল, গভাি

occupy দিল করা, অক্িকার করা

octroi duty চুক্ঙ্গ কর, পণ্যপ্ক্বশ কর

off day ছুটির ক্দন

off duty কাক্ির পক্র, কাক্ি না আসা

offensive আরিমণাত্মক

offer প্স্তাব, গদওয়া

offer of appointment ক্নক্য়াি প্স্তাব

office কা�্থালয়, অক্ফস, দপ্তর, করণ

office	of	profit লাভদায়ক পদ

official সরকাক্র, অক্ফস সংরিান্ত, পদস্থ কম্থচারী

officialdom অক্িকারীবি্থ, উচ্চাক্িকাক্রক িণ

official	duty সরকাক্র কাি, প্াক্তষ্াক্নক কত্থ ব্য

officialese কা�্থালয় ভাষা

official	language রািভাষা

officially সরকাক্রভাক্ব, প্াক্তষ্াক্নকভাক্ব

official	report সরকাক্র প্ক্তক্বদন/ক্রক্পাট্থ

official	version সরকাক্র ভাষ্য/করন

officiating ভারপ্াপ্ত, স্থাপন, অস্থায়ী

“off the job” training কাক্�্থতর প্ক্শষেণ

off the record অনক্রভুতি, গরকর্থ  বক্হভূ্থ ত

okay (O.K.; okey) সমর্থন করা, ঠিক আক্ছ

ombudsman গলাকপাল, অম্বড্ স্ মান

on account grant বশত অনদুান, দরুন মঞ্জকু্র

on demand চাক্হদা অনসুাক্র, চাওয়া মাত্র



on duty organizer

94

on duty কাক্�্থ রত

one sided একপষেীয়, একপাক্ষেক

on line অক্পষো করা, দরুভাষ সংক্�াক্ি অক্পষো করা

on-special duty ক্বক্শষ কাক্�্থ রত

on the job training কা�্থিত প্ক্শষেণ

onus ভার, দায়

open day কা�্থ ক্দবস, গিালা ক্দন

open system মতি ব্যবস্থা

opening উদ্াটন, শুভারম্ভ, অবসর, িাক্ল িায়িা

opening balance প্ারক্ম্ভক ক্স্থক্ত

opening hours কা�্থকাল, গিালা রাকার সময়

open learning মতুি অক্িিম, মতুি ক্শষোগ্রহণ

open letter মতুি পত্র, গিালা ক্চঠি

open university মতুি ক্বর্ক্বদ্যালয়

operating cost প্ারক্ম্ভক ব্যায়/িরচ

operating staff প্চালন কম্থচারী

operation প্চালন, অক্স্ত্রাপচার, চালনা, দল�াত্রা, �ুদ্�াত্রা

operative কা�্থকর, প্বত্থ নশীল, কমমী, প্বতমী

opinion মত, রায়

opposition ক্বক্রািী পষে, ক্বপষে

option ইচ্া, ক্বকল্প

oral গমৌক্িক

order আক্দশ, রিম

order cheque আক্দষ্ট গচক, আক্দশবক্ল গচক

order of reservation আরষেণ রিম

ordinance অি্যাক্দশ

organization সংিঠন, প্ক্তষ্ান

organization chart সাংিঠক্নক ক্চত্র/ছক, প্াক্তষ্াক্নক ক্চত্র/ছক

organizer আক্য়ািক, সংিঠনকত্থ া
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oriented অক্ভমিূীন, অক্ভক্বন্যস্ত, 

original মলূ, আসল, আক্দম

original department মলূ ক্বভাি

original sale deed মলূ ক্বরিয় দক্লল

ostensible owner বাহ্য মাক্লকানা, প্কাশ্য মাক্লকানা

outbreak হটার আরম্ভ, ক্ষেপ্ত হক্য় ওঠা, ক্বক্দ্রাহ

outfit	allowance পক্রিান ভাতা, উক্দ্থ ভাতা

outgoing member ক্বদায়ী সদস্য, বক্হি্থামী সদস্য

outgoing	file বক্হি্থামী নক্র/ফাইল

outlay ব্যয়, ক্বক্নক্য়াি

outlet ক্নকাক্শ

outline রূপক্রিা, পক্রক্লি, আকারক্রিা

outlook দধৃক্ষ্টক্কাণ

out of court আদালক্তর বক্হভূ্থ ত, ন্যায়ালক্য়র বাইক্র

out of date অপ্চক্লত, গসক্কক্ল

out of order ক্বকল, অক্কক্িা, রিমভঙ্গ

out of print মকু্দ্রত গনই, ছাপা গনই

out of turn রিমবক্হভূ্থ ত ভাক্ব

out of turn allotment রিমবক্হভূ্থ ত ভাক্ব আবণ্টন/প্দান

outpost সীমা গচৌক্ক/রানা, ফাঁক্ড়

output উরপাদন

outright purchase সরাসক্র রিয়, সরাসক্র িক্রদ

outsource বাহ্য উরস (গরক্ক পক্রক্ষবা গনওয়া)

outstanding অক্নষ্পনি, বাক্ক, বক্কয়া, অসামান্য

over age বয়ক্সাতিীণ্থ

overall সামক্গ্রক, সক্ব্থাপক্র

overall	deficit সামক্গ্রক ষেক্ত

over  billing বক্ি্থত মলূ্যপত্র/ক্বল

overcharge উপক্রব্যয়



overdue parent
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overdue গময়াদউতিীণ্থ

overestimate অক্ত প্াক্ কলন/ মলূ্যানমুান

overhead charge উপক্রব্যয়, উপক্রক্স্থতব্যয়, ক্স্থরব্যয়

overlapping অক্িরিমণ, প্াবরণ

overriding priority অক্িভাবী অগ্রাক্িকার

over-rule বাক্তল করা, িাক্রি করা

oversight দধৃক্ষ্ট এড়াক্না, গচাি এক্ড়ক্য় �াওয়া

overtime pay বাড়ক্ত সমক্য়র গবতন

overvaluation অক্তমলূ্যায়ণ

ownership মাক্লকানা, স্ত্বাক্িকার

P

package সামক্গ্রক, গুচ্, 

package deal সামক্গ্রক চুক্তি, গুচ্ প্স্তাব/চুক্তি

packing and marking পুক্ল্া বাঁিা এবং ক্চহ্ণাক্ঙ্কত করা (প্যাক্কং ও 
দাি গদওয়া)

packing list প্যাক্কং সূচী

pact চুক্তি

paid পক্রক্শাক্িত

paid up capital প্াপ্ত মলূিন, আদায়কধৃ ত মলূিন

pamphlet পুক্স্তকা

panel নামসূচী, নামতাক্লকা

paper কািি, দস্তাক্বি

para অনকু্চ্দ

paramount পরম, অতীব

parent মলূ, মাতা-ক্পতা
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parental দপক্ত্রক

parent	office মলূ কা�্থালয়

par excellence সক্ব্থাপক্র, সক্ব্থাতিম

pari passu সমরূপ, সমান িক্তক্ত

parity সমতা

parliament সংসদ

part অংশ, ভাি

part	file িন্ ফাইল/নক্র

partial আংক্শক, পষেপাতপূণ্থ

participate অংশগ্রহণ

particular ক্বক্শষ, ক্নক্দ্থষ্ট

particulars ক্বক্শষ ক্ববরণ, জ্তব্য ক্বষয়, িুটঁিনাটি

partition ভাি, বাক্টায়ারা

partner অংশী, অংশীদার

partnership deed অংশীদাক্র দক্লল

part payment আংক্শক পক্রক্শাি

part-time িণ্ডকালীন, আংক্শক সময়

party পষে, দল

par value সমমলূ্য

pass অনমুক্ত পত্র, ছাড় পত্র

passage পর, মাি্থ, অংশ, উদাহরণ

password সংক্কত শব্দ

patent কধৃ ক্তস্ত্ব, অসপত্ন অক্িকার

patron পধৃষ্ক্পাষক, গ্রাহক, সংরষেক

pay গবতন

pay bill গবতন ক্বল, গবতন গদয়ক

pay	certificate গবতন প্মাণপত্র

pay day গবতক্নর ক্দন, গবতন ক্দবস

payee প্াপক
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payer প্দানকত্থ া, গবতনদানকারী

payment পক্রক্শাি, অর্থপ্দান

pay off পক্রক্শাি করা

pay order পক্রক্শাি আক্দশ, প্দান আক্দশ

pay roll গবতন পত্রক/সূক্চ

pay scale গবতন মান

pecuniary িন সম্বন্ধী, আক্র্থক স্ার্থ

penal দণ্ডমলূক

penal code দণ্ডসংক্হতা

penal interest শাস্তমলূক সুদ

penalize দক্ণ্ডত করা

penalty দণ্ড, শাক্স্ত

pending অক্পষেমান, মলুতুক্ব, বক্কয়া

pen down strike কলম িম্থরট

pension অবসর ভাতা

pensionable অবসর ভাতাক্�াি্য

pensioner অবসর ভাতাক্ভািী

pension scheme অবসর ভাতা পক্রকল্প

per annum বাক্ষ্থক, প্ক্ত বরসর

per bearer বাহক দ্ারা/মারফর, গলাকক্�াক্ি

per capita (=per head) মারাক্পছু

percent শতাংশ, শতকরা

perennial দীর্থকালীন, ক্চরিীবী, বরাবক্রর

preferential purchase অক্িমানী রিয়, পছ্রিক্ম রিয়

perform পালন করা, সম্পনি করা

performance অনষু্ান, কািকম্থ

period কাল, কালপব্থ

periodical সামক্য়কপত্র, সামক্য়কী

period under review সমীষোিীন পব্থ
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perjury ক্মর্যা সাষে্য

perks উপক্র পাওনা, ভাতা, দস্তুক্র

permanent স্থায়ী

per mensem প্ক্তমাক্স, মাক্সক

permissible আজ্াক্�াি্য, মঞ্জরুক্�াি্য

permission অনমুক্ত

permit অনকু্মাদন, অনজু্া, অনমুক্তপত্র

permitted অনমুক্তপ্াপ্ত, অনজু্াপ্াপ্ত

perpetual শার্ত, ক্চরস্থায়ী

perpetuity ক্চরস্থাক্য়ত্ব, ক্বরামহীনতা, অনন্তকাল

perquisites (=perks) প্াক্ন্তক সুক্বিা, আনষুক্ঙ্গক সুক্বিা

personal ব্যক্তিিত, স্কীয়

personal assets ব্যক্তিিত সম্পদ/সম্পক্তি

personal bond ব্যক্তিিত মচুক্লকা

personality ব্যক্তিত্ব

persona non grata অবাক্ছিত ব্যক্তি

personnel কম্থচারীবধ্ৃ

personnel policy কম্থ নীক্ত, কাক্ম্থক নীক্ত

perspective পক্রক্প্ক্ষেত

persuasion অননুয় করা, গবাঝাক্না, সম্মত করা

pertinent প্াসক্ঙ্গক, সঙ্গত

perusal অবক্লাকন, প�্থক্বষেণ

petition আক্ি্থ , দরিাস্ত

petitioner দরিাস্তকারী

phase প�্থায়, চরণ

photograph আক্লাকক্চত্র, ফক্টা

photostat প্ক্তক্লক্প

physical checking প্ত্যষে ক্নরীষো/অনসুন্ধান

physical defect শারীক্রক গদাষ/ত্রুটি
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physical education শারীর-ক্শষো

physically handicapped শারীক্রকভাক্ব ক্বকলাঙ্গ/অষেম

physical	verification প্ত্যষে সত্যতা প্মাণ/�াচাই

piecemeal িণ্ডাকাক্র, টুকক্রা

piece rate ঠিকা হার, ফুরন হার

pilgrim তীর্থ�াত্রী

pilot programme অগ্রণী কা�্থরিম

PIN (postal index number) ক্পন

placement service স্থানন্তর পক্রক্ষবা

place of birth িন্মস্থান

place of work কম্থস্থল

plaintiff বাদী, ফক্রয়াক্দ

plan পক্রকল্পনা, গ�ািনা

planning পক্রকল্পনা, গ�ািনা

plant উরপাদনািার, কারিানা

player বাদক, গিক্লায়াড়

plea অিহুাত, আক্বদন

pleader উক্কল, আক্বদক

plebiscite িণক্ভাট, িনমত সংগ্রহ

pledge অঙ্গীকার, শপর

plenary session পূণ্থ অক্িক্বশন

plenipotentiary পূণ্থাক্িকারী

plinth area ক্ভটা এলাকা, গপাতা এলাকা

policy নীক্ত, ক্বমা পক্লক্স

political activity রািতনক্তক কম্থকাণ্ড/ক্রিয়াকলাপ

poll গভাট, মত গ্রহণ

pollution দষূণ

political রািতনক্তক

pool সাক্র, প�্থায়, পুল
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portfolio (of a minister) পত্রক্কাষ, দপ্তর, গপাট্থ ক্ফাক্লও, মন্ত্রাক্িকার

position ক্স্থক্ত, অবস্থান

positive সদর্থক, হ্যাঁ-সূচক

post রাক, পদ, স্তম্ভ, স্থান, গচৌক্ক

post-dated উতির তাক্রি (প্দতি/অক্ঙ্কত)

post-graduate স্াতক্কাতির

post-facto sanction রটক্নাতির অনকু্মাদন

posthumous মরক্ণাতির

posting রাক্ক গদওয়া, িক্তয়ানভুতিকরণ, বহাল, অক্িষ্ান

post mortem examination ময়নাতদন্ত, শব পরীষো

postpone স্থক্িত রািা, মলুতুক্ব রািা

postscript (P.S.) পুনচি

power শক্তি, অক্িকারী, ক্বদ্ুযর

power of attorney গমাতিারনাম, ওকালতনামা

practicable ব্যবহাক্রক, প্াক্য়াক্িক

practice অভ্যাস, রীক্ত, আইন ব্যবসা, ক্চক্করসা ব্যবসা

pre-audit পূব্থ ক্নরীষো

precaution পূব্থাক্হ্নক সতক্থ তা, পূব্থাবিান, 

precedent পূব্থ দধৃষ্টান্ত, নক্ির

precis মম্থ, সারাংশ

precise সুক্নক্দ্থষ্ট, �রা�র, স্পষ্ট

preclude পূব্থানমুানবক্ল বািা গদওয়া/ ক্নবারণ করা

preconception প্াকিারণা/ পূব্থ িারণা

predecessor পূব্থসূরী

predominant প্িান, প্বল

preface ভূক্মকা, মিুবন্ধ

prefer পছ্ করা, গপশ করা, উপস্থাক্পত করা

prejudice হাক্ন, অক্নষ্ট, প্ক্তকূলতা, পষেপাত, অমলূক 
সংস্কার
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preliminary প্ারক্ম্ভক

premature কালপূব্থ, অপক্রণত

premises িধৃহ, রর-বাক্ড়, বাসস্থান

premium বাড়ক্ত লাভ, ক্বমার ক্কক্স্ত

prepaid আিাম প্দতি

prepaid card আিাম প্দতি কার্থ /পত্রী

pre-planned পূব্থপক্রকক্ল্পত

prepone পুব্থক্স্থর করা

pre-receipted bill পূব্থ প্াক্প্তস্ীকার ক্বল

prerogative পদলব্ধ ক্বক্শষাক্িকার

prescribe ব্যবস্থা গদওয়া, ক্বিান গদওয়া

prescribed ক্নক্দ্থষ্ট গ�াি্যতা

prescribed form ক্নক্দ্থষ্ট ক্নদশ্থ/ফম্থ

presentation উপস্থাপনা, উপহার

preside সভাপক্তত্ব করা, কতধৃ্থ ত্ব করা

president রাষ্টপক্ত, সভাপক্ত

press সংবাদ পত্র, মদু্রা�ন্ত্র, ছাপািানা

press copy মদু্রণ-প্ক্তক্লক্প

press gallery পত্রকার ি্যালাক্র, সাংবাক্দকক্দর িন্য সংরক্ষেত 
স্থান ক্বক্শষ

presumed কল্পনা করা

presumptive pay সম্ভাব্য গবতন

presupposed পূব্থকক্ল্পত

pretext ওির, ছুক্তা, অক্ছলা

prevail প্চক্লত হওয়া

prevent ক্নবারণ করা

prevention ক্নবারণ

preventive ক্নবারক, ক্নবত্থ ন
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price	fluctuation	(=price	move-
ments)

মলূ্য হ্াস-বধৃক্দ্, দর ওঠা-নামা

pricing মলূ্য ক্নি্থারণ

prima facie প্ারক্মক ভাক্ব

primarily প্ারক্মক রূক্প

primary প্ারক্মক, মলূ, মিু্য

primary receipt মলূ রক্সদ প্াক্প্ত

principal প্িান, মলূিন, অি্যষে, মাক্লক

principal debtor মলূ ঋণী

printer মদু্রক

printing মদু্রণ

prior indication পূব্থ সংক্কত

priority grading অগ্রাক্িকার অনসুাক্র গশ্রণীকরণ

prison গিলিানা, কারা

prisoner ব্ী

privacy একান্ততা

private	and	confidential ব্যক্তিিত ও গিাপনীয়

privilege ক্বক্শষাক্িকার, সুক্�াি-সুক্বিা

privilege committee অক্িকাররষো সক্মক্ত/কক্মটি

prize পুরস্কার

probability সম্ভাব্যতা

probate ইক্ষ্ট প্মাণক

probation অক্বষো, ক্শষোনক্বক্শ

probationary অক্বষোিীন, ক্শষোনক্বশ

probationer অক্বষোিীন (ব্যক্তি), ক্শষোিীন(ব্যক্তি)

probe অনসুন্ধান, তদন্ত

procedural rules ক্রিয়াক্বক্ি ক্নয়মাবলী

procedure প্ণালী, প্ক্রিয়া, কা�্থরিম

proceedings কা�্থক্ববরণ
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process প্ক্রিয়া

processing প্ক্রিয়াকরণ

procession গশাভা�াত্রা

proclaim গরাক্ষত

proclamation গরাষণা

procurement সংগ্রহ, গিািাড়

product উরপনি সামগ্রী, ফল

production উরপাদন

profession বধৃক্তি, গপশা

professional achievement গপশািত অি্থ ন/প্াক্প্ত

proficiency	certificate প্বীণতা প্মাণপত্র

profile পার্্থক্চত্র

profit লাভ

programme কা�্থরিম, অনষু্ান

programme schedule অনষু্ান সূক্চ, কা�্থরিম

programming কা�্থরিম প্ণয়ন

progress অগ্রিক্ত

progressive প্িক্তশীল, বক্ি্থষু্

prohibited ক্নক্ষদ্

prohibited area ক্নক্ষদ্ এলাকা/অচিল

prohibition ক্নক্ষি

prohibitory order ক্নক্ষিাজ্া

project প্কল্প

projection প্ক্ষেপণ

prominent প্মিু্য, প্িান

promise প্ক্তশ্রুক্ত

promissory note (pronote) বচনপত্র, ঋণপত্র

promote পক্দানিত করা, উরসাহ দান

promoter প্বত্থ ক, উক্দ্যাতিা



promotion provident fund
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promotion পক্দানিক্ত

promt তরপর, চটপক্ট

promulgate িাক্হর করা, ব্যাপকভাক্ব প্চার করা

pronounce গশানাক্না, ক্নণ্থয় িানাক্না

pronouncement ক্নণ্থয় গশানাক্না

proof প্মাণ, সাষে্য, সাবতু

proof of despatch গপ্ষণ প্মানপত্র

proof reading প্রুফ সংক্শািন/পড়া

propagate প্চার করা

propagation প্চার

proper উক্চত সমকু্চত

property সম্পক্তি

proposal প্স্তাব

propose প্স্তাব রািা

propound প্ক্তপাক্দত করা

proprietary মাক্লকানা, সম্পক্তির অক্িকারী

propriety �রা�রতা, মাক্লকানা

pro-rata আনপুাক্তক

pro-rata quota আনপুাক্তক গকাটা

prorogue স্থক্িত করা

pros and cons পষে-ক্বপষে, আক্ি-ক্পক্ছ

proscribe ক্নক্ষদ্ করা

prosecution গফৌিদাক্র মামলা

prospectus পক্রচাক্য়কা

protempore appointment স্ল্পকালীন ক্ন�ুক্তি

protocol সরকাক্র আদব-কায়দা, চুক্তি-িসড়া

prove প্মাণ করা

provided এই শত্থ  সাক্পক্ষে

provident fund ভক্বষ্য-ক্নক্ি
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provision ক্বিান, ব্যবস্থা

provisional সামক্য়ক, অস্থায়ী

provisional list অস্থায়ী তাক্লকা

proviso অনকু্বক্ি

proximity দনকট্য

proxy প্ক্তক্নক্ি

public িনসািারণ

publication প্কাশন, প্কাশ

public duty সরকাক্র দ্াক্য়ত্ব

public interest litigation (PIL) িনস্ার্থ মামলা

publicity প্চার

publish প্কাশ করা

punctual সময়ক্নষ্

punishment শাক্স্ত

purchase রিয়

purely temporary পূণ্থত অস্থায়ী

purpose অভীষ্ট

pursue অনসুরণ করা, নিক্র রািা

pursuit অনসুরণ, বধৃক্তি, গপশা

purview আমল, আওতা, এক্তিয়ার

put up গপশ করা, প্স্তুত করা

put-up slip গপশ-পত্রী

Q

qualification গ�াি্যতা, গুণ

qualified	candidate গ�াি্য প্ারমী
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qualify গ�াি্যতা প্াপ্ত হওয়া

qualifying examination গ�াি্যতা পরীষো

qualifying test গ�াি্যতা পরীষেণ

qualitative techniques গুণিত কলাক্কৌশল

quality গুণিত মান

quality control গুণমান ক্নয়ন্ত্রণ

quantity পক্রমান, মাত্রা

quarantine leave ক্নবারক অবকাশ/ছুটি

quarterly দত্রমাক্সক

quash বাক্তল করা

quasi আিা

quasi-permanency আিা-স্থায়ী

query ক্িজ্াসা, প্শ্ন

question প্শ্ন

questionable প্শ্নভািন

question hour প্ক্শ্নাতির কাল/পব্থ

questionnaire প্শ্নাবলী, প্শ্নমালা

quit ত্যাি করা, পদত্যাি করা

quorum ন্ুযনতম উপক্স্থক্ত

quota ক্নি্থাক্রত অংশ/ভাি/গকাটা

quotation উদ্ধৃ ক্ত, মলূ্যজ্াপন

quote উদ্ধৃত

R

race িাক্ত, প্ক্তক্�াক্িতা

racial discrimination িাক্তিত গভদাক্ভদ
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rack রাক, র ্�াক

raid িানা তলিাক্শ

railway গরলপর

raise (pay) গবতন বধৃক্দ্

random �দধৃক্চ্ক, অক্নয়ক্মতভাক্ব (এক্লাক্মক্লা)

random sampling �দধৃচ্ নমনুা সংগ্রহ, অরিম নমনুা সংগ্রহ

range পক্রসর, অচিল

rank পদস্তর

rank	and	file সািারণ দসন্য, সািারণ কমমী, িন সািারণ

ranking গশ্রণীকরণ, গশ্রণীরিম

rapid action force (RAF) দ্রুত ক্রিয়া বাক্হনী, র ্�াক্পর এ্যাকশন গফাস্থ

rare দলু্থভ, ক্বরল

rash গবপক্রায়া, হঠকারী

ratable value করক্�াি্য মলূ্য

rate হার/মলূ্য, িক্ত

rate contract ঠিকাদর, মলূ্যচুক্তি

rate list দরসূক্চ, মলূ্যসূক্চ

ratification অনসুমর্থন

rating ক্নি্থারণ, মলূ্যায়ণ

ratio অনপুাত

ration সংভাি, গরশন, রসদ

rational �ুক্তিসংিত

rationalization �ুক্তিসংিক্ত, �ুক্তিসংিত পুনি্থঠন

ration allowance সংভাি ভাতা, গরশন ভাতা, রসদভাতা

raw material কাঁচামাল

raw product কাঁচা উরপাদন

reaction প্ক্তক্রিয়া

reading প�্থক্বষেণ, পাঠ, পাঠাঙ্ক

readjust পুনঃ সমক্�াক্িত করা
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ready-made plan দতরী পক্রকল্পনা

ready reckoner িণনাসারক্ণ

real প্কধৃ ত, িাঁটি, বাস্তব, সত্য

real earning প্কধৃ ত গরািিার/উপাি্থ ন/আয়

real estate ভূসম্পক্তি, স্থাবর সম্পক্তি

reality বাস্তব বস্তু

realization উপলক্ব্ধ, সনাতিকরণ

realize বাস্তক্ব পক্রণত করা, সম্পাদন করা

reappointment পুনক্ন্থক্য়াি

reappropriation পুনরূপক্�ািন

reason কারণ, তক্থ

reassessment পুনক্ন্থি্থারণ

rebate ছাড়

recall স্রণ করা, প্ত্যাহরণ

recede হ্াসপ্াপ্ত হওয়া, ক্পছু হটা, অপসধৃত হওয়া

receipt প্াক্প্ত, রক্সদ, আয়

receipt book রক্সদ বই

receipts and disbursements আয়-ব্যয়ন

receive প্াপ্ত করা

receiver প্াপক

recent সাম্প্রক্তক, অক্ভনব

reception অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন

receptive ভাবগ্রাহী, গ্রহণশীল,সুগ্রাহী

recess ক্বরক্ত, ক্বরক্তকাল

recipient প্াক্প্তকত্থ া, 

reciprocal পারস্পক্রক, পূরক, অক্ন্যান্য

reciprocal demand পারস্পক্রক দাবী

reciprocate আদান প্দান করা, ক্বক্নময় করা

reciprocity পারস্পক্রক সম্বন্ধ, ব্যক্তহার
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reckless গবপক্রায়া, হঠকারী

reckon িণনা করা, ক্হসাব করা, মলূ্য ক্বচার করা

reckonable service সংিণনা পক্রক্ষবা

reclamation উদ্ার, হাক্সল, সংক্শািন

recognition অক্ভজ্া, স্ীকার, স্ীকধৃ ক্ত, অনকু্মাদন

recognized অনকু্মাক্দত

recollect অনসু্রণ করান, মক্নাক্�ািী করান

recommend সুপাক্রশ করা

recommendation সুপাক্রশ

recommendatory letter সুপাক্রশমলূক পত্র

reconcile সংিক্তসািন করা

reconciliation সংিক্তসািন

reconsideration পুনক্ব্থক্বচনা

reconstitution পুনি্থঠন

reconstruction পুনক্ন্থমান

reconstruction	of	file নক্রর পুনঃরচনা,পুনক্ন্থমান

record গলি্য, নক্র

record book নক্র বই, অক্ভক্লি পুস্তক

record of service গসবা অক্ভক্লি

recourse প্বাহ, প্বহণ, আশ্রয়

recover পুনরুদ্ার, আদায় করা

recovery আদায়

recreation ক্বক্নাদন

recruit ক্নক্য়াি, ভক্ত্থ

recruiting authority ক্নক্য়াি কতধৃ্থ পষে

recruitment প্ক্বশন, ক্নক্য়াি, ভক্ত্থ

recruitment rules ক্নক্য়াি ক্বক্ি/ক্নয়মাবলী

rectification পক্রক্শািন, সংক্শািন

recurring আবত্থ ক
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redeem অর্থ ক্দক্য় দায়মতুি হওয়া, পুনরায় রিয় করা

redemption দায়মকু্তি, উদ্ার, পক্রক্শাি

redirected পুনঃক্প্ক্রত

redress ক্নবারণ, দরূ করা

redressal ক্নবারণ

red-tapism লাল ক্ফক্তর ফাঁস

reduction হ্াস, ছাড়

redundant বাড়ক্ত, প্ক্য়ািনাক্তক্রতি

re-employment পুনক্ন্থক্য়াি

re-entry পুনঃপ্ক্বশ

refer ক্নক্দ্থশ করা, উক্লিি করা, নির গদওয়া

reference উক্লিি, সূত্র, প্সঙ্গ

referral অক্ভক্নক্দ্থশ

refixation	of	pay গবতক্নর পুনক্স্থরীকরণ

reform সংস্কার সািন করা

refrain from ক্বরত রাকা, না করা

refreshment িলপান, অল্পাহার

refund প্ত্যপ্থণ

refundable প্ত্যপ্থণক্�াি্য

refusal অস্ীকধৃ ক্ত, প্ত্যাি্যান

refuse অস্ীকার করা

refused leave অস্ীকধৃ ত ছুটি

refutation িণ্ডন

regard মানা, ক্বক্বচনা করা, ক্নরীষেণ, সম্মান

region প্ক্দশ

regional প্াক্দক্শক, আচিক্লক

register িাতা, ক্নবন্ধ, ক্নবন্ধভুতি করা

registered ক্নক্বক্ন্ধত, পঞ্জীকধৃ ত, গরক্িক্্রিকধৃ ত

registered	office পঞ্জীকধৃ ত কা�্থালয়, গরক্িক্্রিকধৃ ত অক্ফস
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registering authority ক্নবন্ধন কতধৃ্থ পষে

registrtion fee ক্নবন্ধ মলূ্য

registration form ক্নবন্ধ ফম্থ

registry ক্নবন্ধ

regret গিদ/দঃুি প্কাশ করা

regrouping পুনঃবিমীকরণ

regular ক্নয়ক্মত

regular cadre ক্নয়ক্মত পদাক্ল/পদবি্থ

regularization ক্নয়ক্মতীকরণ

regular service ক্নয়ক্মত গসবা/পক্রক্ষবা

regulations প্ক্নয়ম

rehabilitation পুনব্থাসন

rehearsal মহড়া

reimburse ব্যয়পূরণ করা, পুনভ্থ রণ করা

reinstate পুনঃস্থাপন করা, বহাল করা

reiterate পুনরাবধৃক্তি

reject অস্ীকার/নাকচ/প্ত্যাি্যান/বাক্তল করা

rejection প্ত্যাি্যান, অস্ীকার

rejoinder িবাব, প্তু্যতির

relation সম্বন্ধ, সম্পক্থ

relative সাক্পষে, সম্বন্ধ�ুতি, সম্পক্ক্থ ত

relative valuation সাক্পষে মলূ্যায়ণ

relaxation ক্শক্রলকরণ

relaxation of rules ক্নয়ক্মর ক্শক্রলকরণ/ছাড়

release মকু্তি, মকু্তিলাভ

release date মকু্তিলাক্ভর ক্দন

relevant প্াসক্ঙ্গক

relevant papers প্াসক্ঙ্গক নক্র/দস্তাক্বি

reliable ক্বর্স্ত, ক্নভ্থ রক্�াি্য
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relief ত্রাণ, উপশম, সহায়তা

relief and rehabilitation ত্রাণ ও  পুনব্থাসন

relief list ত্রাণ সূক্চ

relief works ত্রাণ কা�্থ

relieve দায়মতুি করা

reliever ভারমতুি/দায়মতুি আক্িকাক্রক

relinquishment ত্যাি করা, গছক্ড় গদওয়া

relinquishment of charge কা�্থভার ত্যাি করা

relocation পুনক্ব্থন্যাস

reluctance অক্নচ্া, অনাগ্রহ

remark মন্তব্য

remarks column মন্তক্ব্যর কলাম

remedial action প্ক্তকার কা�্থ

remedial measures প্ক্তকারমলূক উপায়/পদক্ষেপ

remedial transfer প্ক্তকারমলূক বদক্ল/স্থানান্তরণ

reminder তাক্িদ, স্ারক

remission ক্নষ্ধৃ ক্ত, মকুব

remit গপ্রণ করা, দণ্ড মকুব করা

remitee প্াপক

remittance গপ্রণ, গপ্ষণ

remote সুদরূ, ক্নি্থ ন, ক্বক্চ্নি

remote control দরূ ক্নয়ন্ত্রণ

removal অপসারণ, স্থানান্তরণ

remuneration পাক্রশ্রক্মক

render প্ক্তদাক্ন গদওয়া, গপশ করা, দাক্িল করা

renewal নবীকরণ

renewal of demand দাবীর নবীকরণ

renounce ত্যাি করা, গছক্ড় গদওয়া

renovation পুনন্থবীকরণ
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rent ভাড়া

rented space ভাড়ায় গনওয়া স্থান

reopening পুনঃ আরম্ভ

reorganization পুনি্থঠন

reorientation পুনরক্ভমিুন

repairable গমরামতক্�াি্য, সংস্কারক্�াি্য

repatriate প্ক্তবাক্সত করা, প্ত্যাবক্ত্থ ত করা

repatriation of services গসবার প্ক্তবাসন

repay গশাি করা

repayable পক্রক্শাি্য, গশাি্য

repeal ক্নরসন, রক্হত করা

repeat order পুনরাক্দশ

repetitive work বারংবার কা�্থ

replace প্ক্তস্থাপন করা

replacement প্ক্তস্থাপন

replenishment পুনঃপূক্ত্থ

report প্ক্তক্বদন

repository ভাণ্ডার, সংগ্রহ

representation প্ক্তক্নক্িত্ব, ক্নক্বদন, আক্বদন

representative প্ক্তক্নক্ি, প্ক্তক্নক্িত্বমলূক

reprimand সরকাক্র ভর্থ সনা

reprint পুনমু্থদ্রণ

reprisal প্ক্তক্শাি

reproduce প্ক্তকধৃ ক্ত ক্নম্থাণ, প্িনন করা

reproduction বংশবধৃক্দ্, িনন, পুনরুরপাদন

republic day প্িাতন্ত্র ক্দবস

repudiate অস্ীকার করা

repugnant ক্বক্রািী, প্ক্তকূল

repurchase পুনঃ রিয়
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reputation ি্যাক্ত, সুনাম

requirement প্ক্য়ািন, অক্পষো

requisite অক্পক্ষেত

requisite information অক্পক্ষেত তর্য

requisites অক্পক্ষেত বস্তু

requisition �াচন, তলব, অক্িগ্রহণ, দাবী

requisition form দাবীপত্র

requisition slip �াচনপত্রী

rescue উদ্ার

research work অনসুন্ধান কা�্থ, িক্বষণা

resentment অপ্সনিতা, অসক্ন্তাষ

reservation সংরষেণ

reservation fee সংরষেণ শুল্ক

reservation of post পদ/আসন সংরষেণ

reserve সংরক্ষেত

reserved accommodation সংরক্ষেত স্থান/আবাসন

reserved constituency সংরক্ষেত ক্নব্থাচন গষেত্র

reserve price ন্ুযনতম মলূ্য, সংরক্ষেত মলূ্য

resettlement পুনঃবাসন, পুনঃস্থাপন

reshuffle গফর বদল, রদবদল

residence আবাস, ক্নবাস

resident permit আবাস পত্র, অনজু্া পত্র

resident আবাক্সক

residential আবাস/ক্নবাস সংরিান্ত

residential accommodation আবাস-স্থান/আবাসন

residential address আবাক্সক ঠিকানা

residential quarter আবাক্সক গকায়াট্থ ার

residuary অবক্শষ্ট

residuary pension অবক্শষ্ট অবসর ভাতা
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residuary power অবক্শষ্ট ষেমতা

resignation পদত্যাি, ইস্তফা

resist প্ক্তক্রাি/প্ক্তহত করা

resolution প্স্তাব, সংকল্প

respectfully সাদক্র

respectively রিমানসুাক্র, রিমশ

respondent প্ক্তবাদী

response প্তু্যতির

responsibility দ্াক্য়ত্ব

responsible দ্াক্য়ত্ববান

responsive অনকু্রিয়াশীল

rest house ক্বশ্রাম িধৃহ

restore পুনঃস্থাপন/প্ত্যাবত্থ ন করা

restraint অবক্রাি, সংক্কাচন, ক্নয়ন্ত্রণ, সং�মন, দমন

restricted সীমাবদ্

restricted leave ক্নয়ক্ন্ত্রত ছুটি, সংরক্ষেত ছুটি

restriction বািাক্নক্ষি

result oriented work পক্রণামমিু্য কা�্থ

resume সারসংকলন, চুম্বক, পুনরারম্ভ করা

resummon পুনঃ আহবান, পুনঃ সমন িাক্র করা

resumption পুনগ্র্থহণ, পুনরারম্ভ

retain বহাল রািা, িক্র রািা, প্ক্তিারণ করা

retention price প্ক্তিারণ মলূ্য

retired অবসরপ্াপ্ত

retirement অবসর

retirement	benefits অবসরকালীন সুক্বিা

retiring age অবসর গ্রহণ বয়স

retiring pension অবসর-ভাতা, অবসর-গবতন

retrenched staff ছঁটাই হওয়া কমমী
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retrenchment ছাঁটাই

retroactive pay পূব্থপ্ভাবী গবতন

return ক্ববরণী, দাক্িলা, প্ক্তলাভ, প্ক্তফল, গফরত, 
আয়কর ক্রটান্থ

return journey ক্ফরক্ত �াত্রা

return of post ক্ফরক্ত রাক

revalidation পুনঃক্সদ্ করা, পুনতব্থি করা

revaluation পুনমু্থল্যায়ণ

revenue রািস্

revenue expenditure রািস্ ব্যয়/িরচ

revenue stamp রািস্ টিক্কট

reverse ক্বপরীত, উলক্টা

reverted প্ক্তবক্ত্থ ত

review সমীষো, পুনক্ব্থক্বচনা

review board পুনক্ব্থক্বচনা গবার্থ /মন্লী

revise সংক্শািন, পুনরীষেণ

revised agenda সংক্শাক্িত আক্লাচ্যসূক্চ/কধৃ ত্যসূক্চ

revised budget সংক্শাক্িত আয়ব্যয়ক/বাক্িট

revised estimate সংক্শাক্িত প্াক্ কলন, মলূ্যানমুান

revised rules সংক্শাক্িত ক্নয়মাবলী

revision পক্রক্শািন, পুনরীষেণ

revision of pay scale গবতন মান/কাঠাক্মার পক্রক্শািন বা পুনরীষেণ

revival পুনরুজ্জীবন, পুনঃপ্বত্থ ন

revocation বাক্তলকরণ, রদকরণ

revoke বাক্তল করা, রদ করা

revolution পক্ররিমণ, রিাক্ন্ত

revolving fund পক্ররিমী ক্নক্ি

reward পাক্রক্তাক্ষক, পুরস্কার

reward scheme পুরস্কার পক্রকল্প
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right অক্িকার, সঠিক

rightful claimant স্াক্িকার দাবীদার

rigid অনমনীয়, কক্ঠার

riot দাঙ্গা

risk ঝঁুক্ক

risk purchase ঝঁুক্ক রিয়

rival প্ক্তদ্্বিী, ক্বক্রািী

road mileage মাইল ভাতা,মাইল িম্য

roadways সড়ক পক্রবহন

role ভূক্মকা

roll পঞ্জী, নামাবলী, ফদ্থ , িড়াক্না

rolling plan প্বাহী গ�ািনা/পক্রকল্পনা

roll number গরাল নম্বর/রিম

roster পালারিম, গরাস্টার

rotation রুণ্থন, আবত্থ ন, চরিানরুিম

rough িসড়া, কাঁচা গলিাক্লক্ি

rough copy িসড়া প্ক্তক্লক্প/িাতা

rounding off পূণ্থসংি্যায় পক্রণত করা

route �াত্রাপর

routine িরাবাঁিা, ক্নক্দ্থষ্ট, গরািনামচা

routine note ক্নয়মমাক্ফক মন্তব্যপত্র, ক্নক্দ্থষ্ট মন্তব্যপত্র

routine test ক্নয়মমাক্ফক পরীষো

royalty স্ত্বমলূ্য, রয়্যালটি

rubber stamp রবার স্ট্যাম্প, রবার ছাপ/সীল

rude অক্শষ্ট, অভদ্র

rule ক্নয়ম, ক্বক্নণ্থয় করা, ক্বক্ি, শাসন, গরিা

ruler শাসক, মাপক গস্কল

rules and regulations ক্নয়মাবলী

rules of business কা�্থক্বক্ি, কা�্থ-ক্নয়মাবলী
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ruling ক্বক্নক্দ্থশ

ruling party শাসক দল

rumour গুিব

running staff বত্থ মান কম্থচারী, কম্থরত

rural development plan গ্রামীণ উনিয়ন পক্রকল্পনা

rural upliftment গ্রাক্মানিয়ন, গ্রাক্মানিক্ত

rustication ক্নষ্াশন, ক্বক্নষ্াশন

S

sabbatical leave ক্বরামবকাশ

sabotage অন্তর্থাত

sack বরিাস্ত করা

safe ক্নরাপদ, সংরক্ষেত

safe custody ক্নরাপদ গহপািত, সুরক্ষেত হপািত

safeguarding রষোকবচ

safety সুরষো, রষো

safety device সুরষো �ন্ত্র

safety regulations সুরষো ক্নয়মাবলী

salaried class গবতনভুক গশ্রণী

salary গবতন

salary cheque গবতন গচক

salary deduction গবতন ব্যবকলন

salary review গবতন সমীষো

salary structure গবতন কাঠাক্মা

sale deed ক্বরিয় দক্লল

sales department ক্বরিয় ক্বভাি, ক্বপনন ক্বভাি
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sales tax ক্বরিয় কর

salient মিু্য, প্মিু

salvage উদ্ার করা, বক্ি্থ ত বা রদ্দী 

salvage and scrap বক্ি্থ ত ও রদ্দী

sample নমনুা

sample checking নমনুা ক্নরীষো

sample survey নমনুা সমীষো/িক্রপ

sampling নমনুা সংগ্রহ/গনওয়া

sanction অনকু্মাদন, মঞ্জকু্র, অবক্রাি

sanctioned budget অনকু্মাক্দত আয়ব্যয়ক/বাক্িট

sanctioned budget estimate অনকু্মাক্দত আয়ব্যয়ক/বাক্িট প্াককলন/
মলূ্যানমুান

sanctioned project অনকু্মাক্দত প্কল্প

sanctioned strength অনকু্মাক্দত কমমীবল/কম্থচারীবল

sanctioning authority অনকু্মাদন কতধৃ্থ পষে

sanctioning order অনকু্মাদন আক্দশ/ক্নক্দ্থশ

sanctity পক্বত্রতা

sanitation স্চ্তা, স্াস্থ্যরষো

satisfaction সন্তুক্ষ্ট, সমািান

satisfactory সক্ন্তাষিনক

saving clause সচিয় িণ্ড

savings scheme সচিয় পক্রকল্প

scale রিম, মাপ, মান

scale of pay গবতনরিম

scarcity ন্ুযন্যতা, কম, অভাব, দলু্থভ

scarcity area অভাবগ্রস্থ এলাকা/অচিল

scarcity of resources সম্পদাভাব

scenario পক্রদধৃশ্য

schedule তফক্শল, তাক্লকা
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scheduled bank তফক্শলভুতি ব্যাঙ্ক

scheduled caste তফক্শক্ল সম্প্রদায়/িাক্ত

scheduled tribe তফক্শক্ল আক্দবাসী

schedule of demands চাক্হদার তাক্লকা/তফক্শল

schedule of supply গ�ািাক্নর তাক্লকা/তফক্শল

scheme পক্রকল্প

scholarship বধৃক্তি, িলপাক্ন, পাক্ণ্ডত্য

scientific	management দবজ্াক্নক ব্যবস্থাপন

scope সুক্�াি, পক্রক্ি

score প্াপ্তাঙ্ক

score out গকক্ট গদওয়া

scrap value রক্দ্দ মলূ্য

screening বাছাই, পরি করা

screening committee বাছাই পষ্থদ/সক্মক্ত

script ক্লক্প, আক্লি

scrutinizer সমীষেক

scrutiny সমীষো, িুটঁিক্য় গদিা

seal ক্সলক্মাহর, নামমদু্রা

sealed গমাহরাক্ঙ্কত, নামমদু্রাক্ঙ্কত

sealed tender গমাহরাক্ঙ্কত/ নামমদু্রাক্ঙ্কত দরপত্র বা গটন্ার

sealer মদু্রাঙ্কক

seal	of	office কা�্থালক্য়র ক্সলক্মাহর/নামমদু্রা

search গিাঁি, অনসুন্ধান, তলিাক্শ

search campaign তলিাক্শ অক্ভ�ান

search operation তলিাক্শ চালনা

search warrant তলিাক্শ পক্রায়ানা

seasonal unemployment মরসুক্ম গবকারত্ব

season ticket গময়াক্দ টিক্কট

secondary মি্য, মাি্যক্মক
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secondary education মি্য ক্শষো

secondary industry মি্য ক্শল্প

second class ক্দ্তীয় গশ্রণী

secrecy গিাপনীয়তা

secret গিাপন

secretarial সক্চবালয় সংরিান্ত

secretariat service সক্চবালয় গসবা

secret ballot গিাপন(গুপ্ত) গভাট/ব্যালট

secret cover গিাপন িাম/আবরণ

secret funds গিাপন ক্নক্ি

secret inquiry গিাপন অনসুন্ধান

secret instruction গিাপন ক্নক্দ্থশ

secret letter গিাপন পত্র/ক্চঠি

section ক্বভাি, িারা, পক্তি, উপশািা, উপক্বভাি

sector গষেত্র

secular িম্থক্নরক্পষে

security ক্নরাপতিা

security deposit সুরষো আমানত/িমা

security instruction সুরষো ক্নক্দ্থশাবলী

security measure সুরষো উপায়/পদক্ষেপ

segregate পধৃরকীকরণ

seizure আটক

select committee প্বর সক্মক্ত

selection বাছাই, ক্নব্থাচন

selection board ক্নব্থাচন পষ্থদ

selection committee ক্নব্থাচন সক্মক্ত

selection grade ক্নব্থাক্চত প�্থায়/স্তর

selection post ক্নব্থাচন পদ

selection procedure ক্নব্থাচন প্ক্রিয়া
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selection test ক্নব্থাচন পরীষো

select list ক্নব্থাক্চক্তর সূক্চ

self-appraisal (self-assessment)স্মলূ্যায়ণ, আত্মসমীষো

self-confidence আত্মক্বর্াস

self-contained note সয়ংসমূ্পণ্থ গলি/ক্ববরণ

self-employment স্ক্রািিার

self-explanatory স্ব্যাি্যাতা

self-government স্ায়তিশাসন

semester গসক্মস্টার

semi-autonomous আিা-স্শাক্সত সংস্থা

seminar আক্লাচনাসভা, গসক্মনার

semi-skilled labour অি্থ-পটু শ্রক্মক, আিা-ক্নপুণ শ্রক্মক

senate অক্িষদ, গসক্নট

sender গপ্রক

senior বক্রষ্, উর্্থতন

senior administrative grade বক্রষ্ প্শাসক্নক পদ/গশ্রণী/বি্থ/প�্থায়

senior grade বক্রষ্ পদ/গশ্রণী/বি্থ/প�্থায়

seniority বক্রষ্তা, গি্যষ্তা

seniority-cum-fitness বক্রষ্তা ও উপ�ুতিতা

seniority-cum-merit বক্রষ্তা ও সহ-গ�াি্যতা রিম

seniority system বক্রষ্তা পদ্ক্ত

senior management বক্রষ্ ব্যবস্থাপন/প্বন্ধন

seniormost বক্রষ্তম

senior scale বক্রষ্ গবতনমান

senior timescale বক্রষ্ সময়-মান

sensation সংক্বদনশীল, আক্লাড়ন

sensitive সংক্বদনশীল, স্পশ্থকাতর

sentence বাক্য, দণ্ড, শাক্স্ত

separated family পধৃরিনি পক্রবার
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separation পধৃরিবাস

sequence অনরুিম

serial list রিম সূক্চ

serial number রিমাঙ্ক, রিম সংি্যা

series মালা, গশ্রণী

serious গুরু, গুরুতর, গুরুত্বপূণ্থ

servant গসবক, চাকর

serve গসবা করা, আক্দশ মানা, গদওয়া/প্দান করা

service কধৃ ত্যক, কম্থ, চাকক্র, গসবা

serviceable কক্ম্থর গ�াি্য, গমরামত গ�াি্য, পক্রক্ষবা গ�াি্য

service book কধৃ ত্যক বই/পুক্স্তকা

service conditions কধৃ ত্যক শত্থ াবলী

service contract কধৃ ত্যক চুক্তি

service of summon সমন মানা/তাক্মল করা

service postage stamp সরকাক্র রাকটিক্কট

service record গসবাবধৃতিান্ত/গরকর্থ

service roll কধৃ ত্যক সূক্চ

service rules কধৃ ত্যক ক্বক্ি

service	verification গসবা/ কধৃ ত্যক সত্যতা প্মাণ/�াচাই

session অক্িক্বশন, পাঠবষ্থ, ক্শষেবষ্থ

session of parliament সংসদ অক্িক্বশন

set সমচু্চয়, গুচ্, গিাড়া

set aside বাক্তল করা, িাক্রি করা

settlement ক্নষ্পক্তি, বক্্াবস্ত, ফয়সালা, প্িাক্বক্ল, পতিন, 
ভূ-বাসন

set-up কাঠাক্মা, ব্যবস্থা

severally পধৃরকভাক্ব, স্তন্ত্রভাক্ব

severance of relations সম্বন্ধ ক্বক্চ্দ

severe action কক্ঠার পদক্ষেপ
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sewage বাক্হত মল

sex ক্লঙ্গ, গ�ৌন, কাম

sex discrimination ক্লঙ্গ দবষম্য

share ভাি, অংশ

share holder অংশভািী, অংশীদার

sharing সহভািন

shift পালা, স্থান পক্রবত্থ ন

shifting স্থান পক্রবত্থ ন

shift system পালা ব্যবস্থা

shift transfer পালা পক্রবত্থ ন

shortage রাটক্ত, অল্পতা

shortage of manpower িনবল /গলাকবল রাটক্ত

shortfall রাটক্ত

shorthand সংক্কত ক্লক্প, লরু ক্লক্প

short leave অল্পাবক্ি ছুটি

shortlist ক্নব্থাক্চত, লরু সূক্চ

short notice সংক্ষেপ্ত (ষুেদ্র)ক্বজ্ক্প্ত/সূচনা

short staffed স্ল্পসংি্যক কমমী ক্বক্শষ্ট

short term স্ল্পকালীন

short-term-course স্ল্পকালীন পাঠরিম

short title সংক্ষেপ্ত শীষ্থক/নাম

show cause notice কারণ দশ্থাক্নার ক্বজ্ক্প্ত

shut down বন্ধ হওয়া

sick industry রুগ্ন ক্শল্প

sick leave অসুস্থতািক্নত ছুটি/অবকাশ

sickness	benefit অসুস্থতাকালীন সুক্বিা, গরািকালীন সুক্বিা

sick report অসুস্থতা প্ক্তক্বদন

sign ক্চহ্ন, সংক্কত, স্াষের, সই(সক্হ)

signature স্াষের, সই(সক্হ)



signature campaign slip
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signature campaign স্াষের অক্ভ�ান

signature pad স্াষের প্যার/িাতা

significant তারপ�্থপূণ্থ, মহত্বপূণ্থ

signify ব্যতি করা, প্কট করা

similar সদধৃশ,অক্ভনি

simple interest সরল সুদ

simultaneous সমসামক্য়ক, একই সমক্য়

simultaneously সমসামক্য়ক ভাক্ব, একই সমক্য় সংরটিত

sincere ক্নষ্াবান, সত্যক্নষ্

sine die অক্নক্চিত কাল অবক্ি

sine qua non অপক্রহা�্থ শত্থ

single entry system একক প্ক্বক্ষ্ট পদ্ক্ত

single fare এক তরক্ফর ভাড়া

single	file	system এক নক্র/ফাইল পদ্ক্ত

sir শ্রী�ুতি, মান্যবর

site গষেত্র, স্থল, স্থান

site plan স্থল নকশা

sitting member বত্থ মান সদস্য

situation পক্রক্স্থক্ত

situations vacant পদ ক্রক্তি, পদ শনূ্য

situations wanted পদ প্ার্থনীয়

skeleton staff স্ল্প কমমীবি্থ

skilled labourer দষে শ্রক্মক, পটু শ্রক্মক

slackness ক্শক্রলতা, ক্ঢক্লক্ম

slack season ম্ার কাল, ক্শক্রল পব্থ

slander অপমানকর করা

sleeper class শায়ন�ান/গশ্রণী

sliding scale ক্বসপমী মান

slip ক্চরকূট, ত্রুটি



slow down sorting
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slow down িক্ত হ্াস, িীর িক্ত হওয়া

slum বক্স্ত

slump ম্া

small savings fund স্ল্প সচিয় ক্নক্ি

small scale enterprise ষুেদ্রায়তন উক্দ্যাি

small scale industry ষুেদ্রায়তন ক্শল্প

smartness ্ূক্ত্থ

smooth মসধৃণ, সহি

snap inspection আকক্স্ক ক্নরীষেণ

snap strike আকক্স্ক িম্থরট

social security সামাক্িক সুরষো

social welfare সমাি কল্যাণ

software প্ক্রিয়া সামগ্রী/সফটওয়্যর

sojourn অবস্থান, ক্বরাম

sole একমাত্র

sole agency একমাত্র এক্িক্সি/সংস্থা

solemn সত্যক্নষ্, িম্ভীর

solemn	affirmation সত্যক্নষ্ প্ক্তজ্ান

solemnity সত্যক্নষ্তা

solemnize ক্বক্িবর সত্যক্নষ্া সহ করা

solemnly সত্যক্নষ্াপূব্থক

sole owner একমাত্র মাক্লক

solicit �াচ্ ঞা করা

sodiarity ঐক্যবদ্, একিটু

solitary ক্নঃসঙ্গ, ক্নি্থ ন, একান্ত, একা

solitary case একমাত্র মাম্া/ক্বষয়

solution সমািান, ক্নরসন, দ্রবণ

solve সমািান করা, ক্নরসন করা

sorting বাছাই
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sorting appliance বাছাই উপ�ন্ত্র

source উরস

source of income আক্য়র উরস

souvenir স্ারক্নকা, স্ারকগ্রন্থ

sovereign সাব্থক্ভৌম

sovereignty সাব্থক্ভৌমত্ব

space মহাকাশ, স্থান, গষেত্র

spacing গলিাক্লক্িক্ত ছাড় গদওয়া

spade work প্ারক্ম্ভক কা�্থ, প্স্তুক্তহীন কাি

spare অক্তক্রতি

spare copy অক্তক্রতি প্ক্তক্লক্প

spare time অক্তক্রতি সময়

speaker বতিা, আক্লাচক, অি্যষে

special ক্বক্শষ

special ability test ক্বক্শষ গ�াি্যতা পরীষো

special allowance ক্বক্শষ ভাতা

special cell ক্বক্শষ কষে

special commendation ক্বক্শষ গপ্ারসাহন/ প্শংসা

special compensatory allownce ক্বক্শষ ষেক্তপূরণ ভাতা
special drive ক্বক্শষ অক্ভ�ান/উক্দ্যাি

special grant ক্বক্শষ অনদুান

specialist ক্বক্শষজ্

specialization ক্বক্শষজ্তা

special messanger ক্বক্শষ বাত্থ াবাহক

special pay ক্বক্শষ গবতন

special power of attorney ক্বক্শষ গমাতিারনামা/ওকালতনামা

special protection group (SPG) ক্বক্শষ সুরষো গিাষ্ী/দল
specific ক্নক্দ্থষ্ট, ক্বক্নক্দ্থষ্ট

specification ক্বক্নক্দ্থশ, ক্নক্দ্থষ্ট ক্ববরণ



specific	denial stagnation
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specific	denial স্পষ্ট িণ্ডন/অস্ীকার

specific	reason ক্নক্দ্থষ্ট কারণ

specimen signature নমনুা স্াষের

speculation অনমুান, পক্রকল্পনা

speech ভাষণ, বাক

speed িক্ত, দ্রুততা, শীঘ্রতা

speed breaker িক্তক্রািক

speed limit িক্তসীমা

speed post দ্রুতিামী পত্র

speedy action দ্রুত পদক্ষেপ

sphere গষেত্র

spiral binding রূণ্থায়মান আবন্ধন

split duty ক্বভাক্িত দ্াক্য়ত্ব

spokesman (=spokes person) প্বতিা

sponsor গপাষক, গপাষণ করা

sponsorship গপাষকতা

spot inspection স্থল পরীষো, সক্রিক্মন পরীষো

spot payment স্থল পক্রক্শাি, সক্রিক্মন পক্রক্শাি

spouse স্ামী বা স্ত্রী, ক্ববাক্হত

squad দল, গস্কায়ার

stability ক্স্থরতা, স্থাক্য়ত্ব

staff কম্থচারী

staff association কম্থচারী সংর

staff inspection unit (SIU) কম্থচারী ক্নরীষেণ একক

staff quarter কমমী আবাস

staff room কম্থচারী কষে

staff welfare fund কম্থচারী কল্যাণ ক্নক্ি

stage স্তর, প�্থায়, মচি

stagnation িক্তক্রাি



stake state government
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stake অংশীদারী

stamp রাকটিক্কট, ক্সলক্মাহর, মদু্রা, ছাপ

stamp duty মদু্রাঙ্ক শুল্ক

stamped envelope টিক্কট সংলগ্ন িাম

stamp pad ক্সলক্মাহর প্যার

stamp paper মদু্রাক্ঙ্কত কািি

stand অবস্থান, বাস স্ট্যান্, রাট

standard আদশ্থ/ মান্য

standard agreement আদশ্থ/ মান্য চুক্তি

standard deduction আদশ্থ/ মান্য ব্যবকলন

standard format আদশ্থ/ মান্য সংরূপ

standardization মান-সমীকরণ, প্ক্মতকরণ

standard man-hours আদশ্থ শ্রম রন্টা

standard of living িীবন �াপক্নর মান

standard performance আদশ্থ কািকম্থ

standard rate আদশ্থ হার/মলূ্য

standby arrangement আপাত উপক্�ািী ব্যবস্থা

standing স্থায়ী

standing commission স্থায়ী আক্য়াি/কক্মশন

standing committee স্থায়ী সক্মক্ত

standing order স্থায়ী আক্দশ

standstill গরক্ম �াওয়া

starred তারাক্ঙ্কত

starred question তারাক্ঙ্কত প্শ্ন

starter আরম্ভক

starting salary আরক্ম্ভক গবতন

state রাি্য, অঙ্গরাি্য, রাষ্ট, ক্স্থক্ত, অবস্থা

state banquet সরকাক্র গভাি, রািক্ভাি

state government রাি্য সরকার
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state guest রািকীয় অক্তক্র

state list রাি্যসূক্চ

stalemate িক্ত অবক্রাি

statement প্ক্তক্বদন

statement of account গলিা ক্ববরণ

statement of facts তর্য প্ক্তক্বদন

state of health স্াস্থ্য অবস্থা/ক্স্থক্ত

statesman রািপুরুষ, সম্মাক্নত রািব্যক্তিত্ব

static ক্স্থর

station গকন্দ, গস্টশন

stationary stock সামগ্রী মিতু, উপকরণ মিতু

stationery সামগ্রী, উপকরণ

station leave গস্টশন ত্যাক্ির অনমুক্ত

statistical পক্রসংি্যান সংরিান্ত

statistical data পক্রসংি্যান তর্য/ক্ববরণ

statistics পক্রসংি্যান, রাক্শক্বজ্ান

status প্ক্তষ্া, ম�্থাদা

status quo ক্স্থতাবস্থা

status report ক্স্থক্ত প্ক্তক্বদন

status symbol প্ক্তষ্া প্তীক

statute ক্বক্িবদ্, ক্বক্িক্নয়ম

statutory ক্বক্িবদ্

statutory body ক্বক্িবদ্ সংস্থা

statutory holiday ক্বক্িবদ্ ছুটি

statutory rights ক্বক্িবদ্ অক্িকার

stay স্থক্িতাক্দশ, রামাক্না, বন্ধকরণ, রাকা

STD (subsriber trunk dialling) এস টি ক্র

steady growth সতত বধৃক্দ্

steep increase তীব্র বধৃক্দ্



steering committee strenuous
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steering committee পক্রচালন সক্মক্ত

stenography লরুক্লক্প, সাঁটক্লক্প

sterilization অনবু্থরীকরণ, বন্ধ্যকরণ

stern action কক্ঠার পদক্ষেপ

stigma লাছিনা, কলঙ্ক

stimulation উদ্দীপন

stipend বধৃক্তি, গবতন

stipulate অনবুন্ধ করা

stipulated time limit অনবুক্ন্ধত সময়সীমা

stipulation শত্থ

stock মিতু, সংভার

stock register মিতু বই, সংভার বই

stock-taking মিতু সমীষো

stock valuation মিতু সামগ্রীর মলূ্যায়ণ

stopgap arrangement অন্তব্থতমীকালীন ব্যবস্থা

storage গুদামিাতকরণ

storage space মিকু্তর স্থান/িায়িা

store ভাণ্ডার

straight গসািা, সরল, স্পষ্ট

strain ভার, চাপ

strange অপক্রক্চত, ক্বক্চত্র

stranger অপক্রক্চত ব্যক্তি, 

strata স্তর

strategy গকৌশল, রণনীক্ত

stratification স্তরণ

streamline সুপ্বাহী করা

strength সামর্থ্য, শক্তি

strengthen মিবতু করা, শক্তিশালী করা

strenuous শ্রমসাি্য



stress sub-district
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stress ভার, চাপ

stress management ভার প্বন্ধন

strict কড়া, কক্ঠার

strictly কক্ঠারভাক্ব

strictness কক্ঠারতা

stricture অবক্ষেপ

strike িম্থরট, আরাত করা, গকক্ট গদওয়া

strike call িম্থরক্টর/হরতাক্লর আহবান

stringency কক্ঠারতা, কড়া মক্নাভাব

strip পক্ট্

strive প্য়াস করা

storage capacity িারণ ষেমতা

strong room সুরক্ষেত কষে

structural িঠনিত, কাঠাক্মািত

structure িঠন, কাঠাক্মা

structured interview সংরক্চত সাষোরকার

structured pay সংরক্চত গবতন

struggle সংগ্রাম, সংরষ্থ

stubborn গিদ, একগুক্য়

studios পাঠাসতি, অি্যয়নশীল

study অি্যয়ন

study leave ক্শষো ছুটি

stuff সামগ্রী

stupendous ক্বস্য়কর, বধৃহর, ভারী

style দশলী, ঢং

sub (subordinate) অিস্তন

sub-committee উপ-সক্মক্ত

sub-contract উপ-চুক্তি/ঠিকা

sub-district উপ-গিলা



sub-division subsidise
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sub-division মহকুমা, উপক্বষয়

sub-head অনশুীষ্থ, অনিুাত

subject ক্বষয়, প্িা

subjective আত্মক্নষ্, ক্বষয়ক্নষ্, ব্যক্তিক

subjudice ক্বচারািীন, ক্বচারাক্পষে

sublease দর-ইিারা গদওয়া, দরপাট্া গদওয়া, বি্থা গদওয়া

subletting উপভাড়াক্ট

submission ক্নক্বদন, মানা, স্ীকার করা, িমা গদওয়া

submissive ক্বনীত, ক্বনম্র

subordinate	office অিস্তন কা�্থালয়

subordinate services অিীনস্ত গসবা/পক্রক্ষবা

subordinate staff অিস্তন কম্থচারী

subparagraph উপ অনকু্চ্দ

subrule উপ ক্নয়ম

subscribe চাঁদা গদওয়া, গ্রাহক হওয়া, সহমত হওয়া

subscribed capital অক্ভদতি পুক্ঞ্জ

subscriber গ্রাহক, হস্তাষেরদাতা

subscription অক্ভদান, চাঁদা

subsection উপ িারা, উপ ক্বভাি

subsequent পরবতমী, উতিরকালীন

subsequent action পরবতমী পদক্ষেপ

subsequently উতিরকালীন

subsidiary গিৌণ, সহায়ক

subsidiary bodies উপ সংস্থা

subsidiary industry সহায়ক/উপ ক্শল্প

subsidiary mandate সমূ্পরক আক্দশ

subsidiary receipt সহায়ক রক্সদ 

subsidiary register সহায়ক গরক্িস্টার/ িাতা

subsidise সরকাক্রর আক্র্থক সহায়তা দান, ভতু্থ ক্ক দান
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subsidised আক্র্থক সহায়তা দান, ভতু্থ ক্ক দান

subsidized accommodation সহায়তাপ্াপ্ত আবাস

subsidy সহায়ক, ভতু্থ ক্ক

subsistence ক্বদ্যমানতা, অক্স্তত্ব, ক্নব্থাহ

subsistence allowance গিারাক্ক

subsistence grant ক্নব্থাহ অনদুান

substandard ক্নম্নমান

substantial বাস্তক্বক, প্কধৃ ত, প্কধৃ ত অক্স্তত্বপূণ্থ, গদহী

substantiate ক্সদ্ করা, প্মাণ করা, বাস্তবাক্য়ত করা

substantive অক্স্তত্বব্যঞ্জক, স্তন্ত্র, মলূ,

substantive pay মলূ পদ গবতন

substantive post মলূ পদ

substitute ক্বকল্প, পক্রবত্থ , প্ক্তস্থাপন

substitution ক্বকল্প, পক্রবত্থ , প্ক্তস্থাপন করা

sub sub-paragraph উপ উপ অনকু্চ্দ

suburban উপনিরীয়, শহরতলী

subvention সরকাক্র অর্থসাহা�্য

subversion র্ংস, পরাভব

subway ভূিভ্থ স্থ পর, পাতাল পর

succeeding উতিরবতমী

succession উতিরাক্িকার, পারম্প�্থ, প�্থায়

successive পরম্পরািত, িারাবাক্হক

successor উতিরাক্িকারী, উতিরবতমী

succour (সংকক্ট/দদু্থশাক্দক্ত) সাহা�্য, উদ্ার

sue মামলা আনা, নাক্লশ করা

suffer সহ্য করা, পীক্ড়ত হওয়া

suffering শাক্স্ত, �ন্ত্রণা প্ভধৃ ক্ত গভাি

sufficient প�্থাপ্ত

suffix পর প্ত্যয়, পরসি্থ, অক্ন্ত �ুতি হয় এমন
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suffrage গভাটাক্িকার

suggestion প্স্তাব, ইক্ঙ্গত, ব্যঞ্জনা

suggestion box প্স্তাব বাক্স

suggestions book প্স্তাব পুক্স্তকা

suggestive ইক্ঙ্গতময়, ব্যঞ্জনাময়

suicide আত্মহত্যা, আত্মহনন

suit মামলা, মকদ্দমা

suitability উপ�ুতিতা, ঔক্চত্য

suitable action উপ�ুতি পদক্ষেপ 

suited উপ�ুতি

sum রাক্শ, গ�ািফল, গিাড়

summarily সংক্ষেক্প, সরাসক্রভাক্ব

summary সংক্ষেপ্তসার, সার সংক্ষেপ, চুম্বক

summary trial সরাসক্র ক্বচার

summing up উপসংহার, সমাহার

summit ক্শির সক্ম্মলন

summon আহবান পত্র, সমন, গরক্ক পাঠাক্না

sumptuary allowance ব্যয় ভাতা

sum up সমাহার করা

sundry ক্বক্বি, রকমাক্র

suo moto স্তঃপ্বধৃতি

superannuation অবসর গ্রহণ

superannuation pension অবসর ভাতা/গপনশন

superficial উপক্রতল/ভাসা ভাসা

superfluous অনাবশ্যক, প্ক্য়ািনাক্তক্রতি

superimpose প্ত্যাক্রাপ করা

superior গসরা, উচ্চ, ঊদ্্থ তন, উপরওয়ালা

superiority গশ্রষ্তা

supernumerary সংি্যাক্তক্রতি
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supernumerary post সংি্যাক্তক্রতি পদ

superscribe উপক্রাক্লিক্িত

superscription উপক্রাক্লিিন

supersede অক্তরিম করা

supersession রক্হত করা, বাক্তল করা, অক্তরিমণ

superstructure অক্িকাঠাক্মা, উপরতল

supertax অক্িকর

super timescale অক্িসময় মান

supervision প�্থক্বষেণ,অক্বষেণ, তত্ত্বাবিান

supervisor প�্থক্বষেক, অক্বষেক, তত্ত্বাবিায়ক

supervisory staff তত্ত্বাবিান কমমী

supplement গরিাড়পত্র, পূরণ, সমূ্পরণ, অনপূুরণ

supplementary অনপূুরক, অক্তক্রতি

supplementary budget অনপূুরক আয়ব্যয়ক

supplementary cost অনপূুরক ব্যয়

supplementary demand অনপূুরক চাক্হদা/দাক্ব

supplementary grant অনপূুরক অনদুান

supplementary question অনপূুরক/অক্তক্রতি প্শ্ন

supplementary rules অনপূুরক/অক্তক্রতি ক্নয়মাবলী

supplier সরবরাহকারী, গিািানদার

supply সরবরাহ, গিািান

support সমর্থন, অবলম্বন, সহায়তা

supporter সমর্থক, সহায়ক

supporting documents সমর্থক দস্তাক্বি

suppress দমন করা, গিাপন করা

supremacy সক্ব্থাচ্চতা

supreme উচ্চতম, সক্ব্থাচ্চ

surcharge অক্িকর, অক্িভার

surety িাক্মন, প্ক্তভূ
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surety bond িাক্মন, মচুক্লকা

surface inspection ভূতল ক্নরীষেণ

surface transport ভূতল পক্রবহণ

surgery শল্য ক্চক্করসা

surname বংশনাম, পদবী

surplus উদবধৃতি, বাড়ক্ত

surplus budget উদবধৃতি আয়ব্যয়ক

surplus report উদবধৃতি প্ক্তক্বদন

surplus staff উদবধৃতি কমমী

surprise check আকক্স্ক ক্নরীষেণ

surprise visit আকক্স্ক পক্রভ্মণ

surrender সমপ্থণ, ত্যাি, আত্মসমপ্থণ

surroundings পক্রপার্্থ, পক্রক্বষ্টন

surtax উপক্র কর

surveillance নিরদাক্র

survey সমীষো, িক্রপ, পক্রমাপ

survey report সমীষো প্ক্তক্বদন

survival উদ্ত্থ ন, উতিরিীবী

surviving উতিরিীবী, অবক্শষ্ট

survivor উতিরিীবী

susceptibility সংক্বদনশীলতা, সুগ্রাহীতা

suspect সক্্হভািন

suspend ক্নলক্ম্বত করা, ক্নক্ষ্ক্রয়ণ, সামক্য়ক কম্থচু্যত করা

suspense উরকন্াপূণ্থ, অক্নচিয়তা

suspense account ক্নলক্ম্বত ক্হসাব

suspension ক্নলম্বন, ক্নক্ষ্ক্রয়ণ, সামক্য়ক বরিাস্ত

suspension order ক্নলম্বন আক্দশ

suspicion সক্্হ, অক্বর্াস

sustainable িারণ কক্র রািা, িক্র রািা, অব্যাহত
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sustainable growth অব্যাহত বধৃক্দ্

sustained অব্যাহত

swear শপর করা

swearing-in-ceremony শপর গ্রহণ অনষু্ান

syllabus সারসংক্ষেপ বা ক্নর্থণ্ট, পাঠ্যসূক্চ

symbol প্তীক, সংক্কত, ক্চহ্ন

symmetry প্ক্তসাম্য

sympathy সমক্বদনা, সহানভূুক্ত

sympathy strike সমক্বদনা িক্নত িম্থরট

symposium আক্লাচনাচরি

symptom লষেণ

synchronise সমলয় করা

synopsis সার, সার-ক্ববরণ

synthesis সংক্লেষ

synthetic সংক্লেষী, কধৃ ক্ত্রম

system ব্যবস্থা, পদ্ক্ত, প্ণালী

systematic রীক্তবদ্, প্ণালীবদ্, �রাপ্ণালী

systematic work প্ণালীবদ্ কাি/কম্থ

systems analysis তন্ত্র ক্বক্লেষণ

T

tab folder ট্যাব গফাল্ার

table সারণী, তাক্লকা

tableau মক্নর উপক্র স্পষ্ট ছক্বর ন্যায় ছাপ

table of contents ক্বষয় সারণী

table of the house সদন সত্র
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tabular সারণী

tabulated statement সারণীবদ্ ক্ববরণ

tabulation সারণীবন্ধন

tabulator সারণীকত্থ া

tackle �ন্ত্রপাক্ত, কলকব্া, সািসরঞ্জাম

tact পক্রর মন বকু্ঝ চলার ষেমতা

tactful গকৌশলী

tactic কম্থাক্দ সািক্নর গকৌশল, গকৌশলী পন্থা

tag নর

take home pay হাক্ত পাওয়া গবতন

take over কা�্থভার গ্রহণ

talented স্াভাক্বক সহিাত বা ক্বক্শষ কম্থদষেতাসম্পনি

talent search গমিা অক্ন্বষণ

tally গমলক, ক্মল

tally card ক্মল পত্র

tampering ক্বকধৃ ত করা, নষ্ট করা, গহর-গফর করা

tangible মতূ্থ , বাস্তব, শরীরী

tangible asset বাস্তব সম্পদ

tape ক্ফতা

tapping আক্ড় পাতা

tardiness ক্শক্রলতা, আলস্য

target লষে্য, ক্নশানা

target date উক্দ্দষ্ট তাক্রি

tariff মাশুল, শুল্ক

tarnish কাক্লমাক্লপ্ত করা, কলক্ঙ্কত করা

task কা�্থ

task force ক্বক্শষ কা�্থসািন গিাষ্ী

tax কর

tax abatement কর অবসান
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taxable কর গ�াি্য

taxable income কর গ�াি্য আয়

tax adjustment কর সমন্বয়ন

tax assessment কর ক্নি্থারণ

taxation করাক্রাপ

tax avoidance (tax loophole) কর পক্রহার

tax consultant আয়কর পরামশ্থদাতা

tax declaration কর গরাষণা

tax deducted at source আক্য়র উরস গরক্ক কর ব্যবকলন/বাদ

tax deduction কর ব্যবকলন/বাদ

tax evasion কর এড়াক্না

tax exemption কর ছাড়

tax free কর মতুি

tax payer কর দাতা

tax rebate কর হ্াস

tax return আয়কর ক্ববরণ

tax schedule আয়কর অনসূুক্চ

team spirit দলিত ভাবনা/উদ্দীপনা

team work দলিত কম্থ

tear gas কাঁদাক্ন ি্যাস

technical প্করণিত, প্াক্য়াক্িক

technical advice প্াক্য়াক্িক পরামশ্থ/উপক্দশ

technical college প্াক্য়াক্িক কক্লি

technical data প্াক্য়াক্িক তর্য

technical post প্াক্য়াক্িক পদ

technical	qualification প্াক্য়াক্িক গ�াি্যতা

technical skill প্াক্য়াক্িক দষেতা

technical term প্াক্য়াক্িক পব্থ/পক্রভাষা

technical training প্াক্য়াক্িক প্ক্শষেণ
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technician �ন্ত্রক্বদ, প্ক্য়ািকুশলী

technique প্ক্য়ািক্কৌশল, কলাক্কৌশল

technocracy পক্রচালনা

technocrat প্�ুক্তিক্বদ

technological প্া�ুক্তিক, প্াক্য়াক্িক, প্ক্কৌশলিত

technologist প্�ুক্তিক্বদ, প্ক্কৌশলী

technology প্�ুক্তিক্বদ্যা, প্ক্কৌশল

telebanking গটক্লক্ফানক্�াক্ি ব্যাক্ঙ্কং পক্রক্ষবা

telegram তারবাত্থ া

telegraphic address তার ঠিকানা

telegraphy তার সচিার

teleprinter message দরূমদু্রক বাত্থ া

television দরূদশ্থন

teleworking গটক্লক্ফাক্নর মাি্যক্ম কা�্থসািন

telex তারবাত্থ া গপ্রক্ণর উপায় ক্বক্শষ

teller করক, িণনাকারী, িািাক্চি

temper গমিাি, স্ভাব

temperament শারীক্রক বা মানক্সক িাত/গমিাি/স্ভাব

temperamental গমিািী

temperature তাপমাত্রা

tempo িক্ত, গটক্ম্পা িাক্ড়

temporary অস্থায়ী, সামক্য়ক

temporary advance অস্থায়ী অক্গ্রম

temporary appointment অস্থায়ী ক্নক্য়াি

temporary disability অস্থায়ী অপারিতা/অক্ষ্মতা

temporary post অস্থায়ী পদ

temporary restriction অস্থায়ী ক্নক্ষিাজ্া/বািা

temporary vacancy অস্থায়ী শনূ্যপদ

temptation প্ক্লাভন
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tenable মান্য

tenacity দধৃঢ়তা, মক্নাক্�াি

tenancy প্িাস্ত্ব

tenant প্িা, ভাড়াক্ট

tendency প্বণতা, প্বধৃক্তি, গঝাঁক

tender দরপত্র, মলূ্যজ্াপন, গটন্ার

tender box দরপত্র বাক্স

tenderer দরপত্র দাতা

tender notice দরপত্র ক্বজ্ক্প্ত

tentative উপক্স্থত মক্তা

tenure গময়াদ, মি্যস্ত্ব

tenure of land পাট্াদারী কাল

tenure	of	office পদিারণ অবক্ি

tenure of post পদ কাল

tenure of work কা�্থকাল, কম্থিীবন

tenure post গময়াদী পদ

term শত্থ , অক্ভিা, পক্রভাষা, পদ, রাক্শ, সংি্যা, 
নাম

terminable সমাপ্য, সমাপনীয়

terminal (report etc.) প্ান্তীয় প্ক্তক্বদন

terminal tax সীমা কর

termination অবসান

termination clause অবসান ক্বক্ি

termination notice অবসান ক্বজ্ক্প্ত

termination of service গসবা অবসান

terminology পাক্রভাক্ষক শব্দ

term loan গময়াদী ঋণ

term	of	office পক্দর গময়াদ, কা�্থকাল

terms শত্থ , সম্বন্ধ
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terms and conditions শত্থ াবলী

terms of delivery ক্বক্লর/অপ্থক্ণর শত্থ

terms of reference ক্বচা�্থ ক্বষয়

terms of service চাকক্রর শত্থ

territory রাি্যক্ষেত্র, অচিল

terror সন্ত্রাস

terrorism সন্ত্রাসবাদ

terrorist সন্ত্রাসবাদী

tertiary	benefit তধৃ তীয় সুক্বিা

test পরীষো, অভীষো

testament সাষে্য, গশষ ইচ্াপত্র, উইল

test charge পরীষেণ ব্যয়/িরচ

test check নমনুা পরীষেণ

tester পরীষেক

testify সাষে্য গদওয়া

testimonial প্শংসা পত্র, শংসা পত্র

testimony সাষে্য, পক্রসাষে্য

testing report পরীষেণ প্ক্তক্বদন/ক্রক্পাট্থ

text মলূপাঠ, মলূ

thankful কধৃ তজ্

theme ক্বষয়বস্তু

therapy ক্চক্করসা

third party অন্যপষে, তধৃ তীয় পষে

thoroughly পূণ্থায়ত

thoughtful ক্বচারশীল

threat আশঙ্কা

thrift ক্মতব্যয়

through দ্ারা, মি্যক্ম, গসািা, পারিামী

throw out অস্ীকার করা, গফক্ল গদওয়া
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thumb impression টিপ সই

thumping majority অক্নক বহুমত, অক্নক গভাক্ট

ticket টিক্কট

tie বাঁিা, গিাট

tied loan ক্নবদ্ ঋণ

tier স্তর, পদক্শ্রণী

tilt গঝাঁকা

time সময়, কাল

time allowed অনমুত সময়

time barred তামাক্দ

time bound সময়বদ্

time card সময় কার্থ /পত্র

time	deposit	(=fixed	deposit) গময়াদী িমা

time keeping সময় পালন

time limit সময় সীমা, কাল সীমা

time off স্ল্পাবকাশ

time overrun সময় লঙ্ঘন

timed programme সময়বদ্ অনষু্ান/কা�্থরিম

time rate (time work) কালানপুাক্ত দর, কালানপুাক্ত কা�্থ

time recording machine কাল ক্নক্বশন �ন্ত্র

time scale সময় রিম

time schedule সময় সূক্চ

time stamp সময় ক্সলক্মাহর

time study equipment সময় অি্যয়ন উপকরণ

time table সময় সারণী

timing সময়

tips অক্গ্রম সংক্কত, বিক্শশ্ 

title শীষ্থক, উপাক্ি, আি্যা, গিতাব, পদবী

title holder অক্িকাক্র
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toilet প্সািন, গশৌচালয়

token প্তীক

token member প্তীকী সদস্য

token pay প্তীকী গবতন

token strike প্তীক িম্থরট

tone স্র, সুর

tone down সুর নামাক্না, পক্রক্মত করা, গকামল/লরু করা

tone up সবলতর, প্িাঢ়তর, উজ্জ্বলতর-করা বা হওয়া

tool �ন্ত্র, সািন, উপকরণ

tool down strike �ন্ত্র িম্থরট

top ক্শির, শীষ্থ, উচ্চ, পরম

topic প্করণ, ক্বষয়, প্সঙ্গ

top level discussion উচ্চস্তরীয় ক্নণ্থয়

top management শীষ্থ কতধৃ্থ পষে

topmost সক্ব্থাচ্চ

top	official শীষ্থ আক্িকাক্রক

topography ভূ-সংস্থান, স্থানক্ববরণ

top priority সক্ব্থাচ্চ অগ্রাক্িকার

top ranking প্রম সাক্রর পদ

top secret অক্ত গিাপনীয়

torture ক্ন�্থাতন

total গমাট

total service সব্থক্মাট গসবা/পক্রক্ষবা

tough কড়া, কক্ঠার, কঠিন

tour ভ্মণ, সফর

tour programme ভ্মণ সূক্চ, সফর সূক্চ

tour report ভ্মণ প্ক্তক্বদন/ক্রক্পাট্থ

tout দালাল

town (city) নির, শহর
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township শহক্রর এলাকা

trace সন্ধান করা, সূত্র

tract ভূভাি

traction কষ্থণ

trade agreement বাক্নি্য চুক্তি

trade union শ্রক্মক সঙ্ঘ

tradition ঐক্তহ্য

train গরলিাক্ড়

trainee প্ক্শষোরমী, ক্শষোনবীশ

traineeship ক্শষোনবীশী

trainer প্ক্শষেক

training প্ক্শষেণ

training centre প্ক্শষেণ গকন্দ

training college প্ক্শষেণ কক্লি/ মহাক্বদ্যালয়

training division প্ক্শষেণ ক্বভাি

training institute প্ক্শষেণ সংস্থা

training period প্ক্শষেণ পব্থ

training programme প্ক্শষেণ কা�্থরিম

training unit প্ক্শষেণ একক

trait প্লষেণ, দবক্শষ্ট্য

traitor গদশক্দ্রাহী, রাষ্টক্দ্রাহী, ক্বর্াসরাতক

tranquility প্শাক্ন্ত

transaction গলনক্দন, সচিালন

transaction of business ব্যবসাক্য়ক গলনক্দন

transcription প্ক্তক্লিন, অনকু্লিন

transfer বদক্ল, স্থানান্তরণ

transferable goods স্থানান্তরণ গ�াি্য বস্তু/সামগ্রী

transfer entry স্থানান্তরণ প্ক্বক্ষ্ট

transfer fee হস্তান্তরণ শুল্ক
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transfer memorandum স্থানান্তরণ জ্াপন

transfer on deputation স্থানান্তরক্ণ প্ক্তক্নক্য়াি

transfer order স্থানান্তরণ আক্দশ

transformation রূপান্তরণ

transit চলাকালীন, স্থানান্তরণ, স্থানান্তর-গপ্রণ

transit duty স্থানান্তরণ দ্াক্য়ত্ব

transitional অন্তব্থতমীকালীন

transit pass স্থানান্তরণ ছাড়পত্র

transit visa স্থানান্তরণ ক্ভসা

transit workshop স্থানান্তরণ কম্থশালা

translation অনবুাদ

transliteration প্ক্তবণমীকরণ

transmission গপ্রণ

transmit গপ্রণ করা, হস্তান্তক্রত করা

transport পক্রবহণ

transport allowance পক্রবহণ ভাতা

transportation দ্ীপান্তর, পক্রবহণ

transposition স্থান ক্বক্নময়, পষোন্তরণ

trap ফাঁদ, িাল,পাশ

travel �াত্রা

travel expenses �াত্রা ব্যয়/িরচ

traveller’s cheque �াত্রী/ভ্মণকারীর গচক

travelling allowance ভ্মণ ভাতা, রাহা িরচ

travelling allowance bill ভ্মণ ভাতা ক্বল, রাহা িরচ ক্বল

travelling concession ভ্মণ ছাড়

treachery ক্বর্াসরাতকতা

treason রািক্দ্রাহ

treasury গকাষািার

treasury bench গকাষািার পষে/গবচি
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treasury deposit recipt (T.D.R.) গকাষািার িমা রক্সদ
treasury receipt গকাষািার প্াক্প্ত রক্সদ

treasury voucher গকাষািার প্মাণক

treat মানা, ব্যবহার করা, ব্যবস্থা করা, পক্রচালন 
করা

treaty সক্ন্ধ

treaty of extradition প্ত্যাপ্থণ সক্ন্ধ

trek দিূ্থম পদ�াত্রা

trend প্বধৃক্তি, প্বণতা, গঝাঁক

trespass অনক্িকার প্ক্বশ

trial ক্বচার

trial balance গরওয়াক্মল

trial period পরি কাল

tribal area development আক্দবাসী অচিল উনিয়ন

tribal welfare আক্দবাসী কল্যাণ

tribe আক্দবাসী, িনিাক্ত

tribunal ন্যায়পীঠ

tribute শ্রদ্াঞ্জক্ল, সম্মান

trim কাট-ছাঁট করা

trip ভ্মণ

tripartite ক্ত্রদলীয়

triple ত্রয়ী, ক্ত্রগুণ

triplicate ক্তন প্স্থ

true copy অক্বকল প্ক্তক্লক্প/ নকল

trunk call ট্াঙ্ক কল (বহুদরূ গরক্ক দরূভাক্ষ কক্রাপকরন)

trust অক্ছ, ন্যাসপাল, ক্বর্াস

trustee অক্ছ, ন্যাস রষেক

trustworthy ক্বর্াসভািন, ক্বর্াসক্�াি্য

turn down হতাশ করা, অস্ীকার করা
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turnkey basis ঠিকাচুক্তি ক্ভক্তিক্ত

turnout উপক্স্থক্ত, প্ক্তপাক্দত হওয়া

turnover গমাট ব্যবসামলূ্য, গমাট উরপাদন

turpitude অিমতা, নীচতা, অসচ্চক্রত্রতা

tutelage অক্ভভাবকত্ব

twin city �মি শহর

twin sharing basis ক্দ্ভািী আিাক্র/গপ্ক্ষেক্ত

type মদু্রাষের, টাইপ, আদশ্থ, নমনুা

typescript টাইপ রাইটাক্র মকু্দ্রত

typewriter মদু্রক্লি, টাইপ রাইটার

typewriting মদু্রাষের ক্লিন

typical প্তীকস্রূপ

typing টাইপ রাইটাক্র টাইপকরণ

typing machine মদু্রক্লি �ন্ত্র, টাইপ রাইটার

typing pool টাইপ করার পুল

typographical error মদু্রণ প্মাদ, মদু্রণ ত্রুটি

U

ulterior motive গুপ্ত/িূঢ় অক্ভপ্ায়

ultimate অক্ন্তম, চরম

ultimate consignee অক্ন্তম প্াপক

ultimate cost চূড়ান্ত ব্যয়

ultimate goal চরম লষে্য

ultimately অন্তত

ultimate objective চরম উক্দ্দশ্য

ultimatum অক্ন্তম সতক্থ বাণী
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ultimo িত মাক্সর

ultravires অক্িকারাতীত

umpire অিীক্নণ্থায়ক

unacceptable অস্ীকা�্থ

unaccompanied baggage অসঙ্গী আসবাব/সামগ্রী

unaided সহায়তা অপ্াক্প্ত

unambiguous অসক্ন্ধগ্ধ

unanimity মততক্য, ঐকমত্য, সব্থসম্মক্ত

unanimous সব্থসম্মত

unanimous decision সব্থসম্মত ক্সদ্ান্ত

unassuming ক্বনম্র

unattached ক্ব�ুতি, অলগ্ন

unauthorized অননকু্মাক্দত

unavoidable অক্নবা�্থ

unavoidable circumstances অক্নবা�্থ পক্রক্স্থক্ত

unavoidable delay অক্নবা�্থ ক্বলম্ব

unbecoming অক্শাভনীয়, গবমানান

uncashed অনিদীকরণ

uncertain অক্নক্চিত

unclaimed গবওয়াক্রস, দাক্বদারহীন

unclaimed baggage দাক্বদারহীন আসবাব/সামগ্রী

unclassified অবিমীকধৃ ত

uncommitted অপ্ক্তবদ্

uncommon অসামান্য

uncompromising আক্পাষক্বক্রািী

unconditional ক্নঃশত্থ , শত্থ হীন

unconfirmed অসমক্র্থত

unconfirmed	report অসমক্র্থত সংবাদ

unconstitutional অসাংক্বিাক্নক, সংক্বিানক্বরুদ্
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uncontested ক্নক্ব্থক্রাি

uncontrolled অক্নয়ক্ন্ত্রত

uncorroborated অসমপুষ্ট

uncovered demand অপূণ্থ দাক্ব

undated তাক্রিহীন

undelivered letter অক্বক্তক্রত পত্র

under অিীন, ন্ূযন, কম, অল্প

under-age অল্প বয়স

under assessment অবক্নি্থারণ, স্ল্পক্নি্থারণ

under billing স্ল্প অক্ঙ্কর রক্সদ কাটা

under	certificate	of	posting রাক প্ত্যক্য়ত

under consideration ক্বক্বচনািীন, ক্বক্বচ্য

underconsumption স্ক্ল্পাপক্ভাি

underdeveloped স্ক্ল্পানিত

under employed আংক্শকভাক্ব ক্ন�ুতি

under employment ঊনক্নক্য়াি, আিাক্বকারী

under-estimate অব-প্াককলন, স্ল্প-মলূ্যানমুান

under examination পরীষোিীন

undergraduate পূব্থ-স্াতক

underground ভূিভ্থ , ভূিভ্থ স্থ

under-hand dealing গিাপন গলনক্দন

under invoicing অবচালাক্নকরণ

underlined ক্নম্নক্রি

under-manned অবসংি্যক

under-paid অল্প মলূ্যপ্দান

under-population িনাল্পতা, কম িনসংি্যা

under-production স্ক্ল্পারপাদন, উরপাদন-অিীন

under reference প্সঙ্গািীন

undersigned ক্নম্নসাষেরকারী
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understanding গবাঝাপড়া

undertake দাক্য়ত্বভার গ্রহণ করা

undertaking উপরিম, প্ক্তশ্রুক্ত

undertrial ক্বচারািীন

under-utilization অল্প-উপক্�াি

under-valuation অল্প-মলূ্যায়ণ

undesirable অবাক্ছিত

undignified অক্শাভনীয়, অভদ্র

undisbursed loan অপ্দতি/অবক্ণ্টত ঋণ

undisputed ক্নক্ব্থবাদ, অক্বসংবাদী

undivided অক্বভতি

undoubtedly ক্নঃসক্্হ

undue অনকু্চত, অসংিত

undue delay অনকু্চত ক্বলম্ব

undue	influence অন্যায় প্ভাব

unearned income অনক্ি্থ ত আয়

unearth গিাঁি করা, সন্ধান করা

uneconomical অলাভকর

unemployment গবকারত্ব, কম্থহীনতা, গবকাক্র

uneven land অসমতল ভূক্ম

unexpected delay অপ্ত্যাক্শত ক্বলম্ব

unexpired অসমাপ্ত

unfair অনকু্চত

unfair dismissal অনকু্চত বরিাস্তকরণ

unfair labour practices অনকু্চত শ্রম ব্যবহার

unfair means অসািু উপায়

unfavourable প্ক্তকূল, অননকুূল

unfit অক্�াি্য, অনপু�ুতি

unfit	for	promotion পক্দানিক্তর অক্�াি্য



unforeseen unlimited
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unforeseen অদধৃষ্ট, অপ্ত্যাক্শত

unforeseen charges অদধৃষ্ট ব্যয়/িরচ

unforeseen circumstances অপ্ত্যাক্শত পক্রক্স্থক্তসকল

unicameral এককষেীয়

unicameral legislature এককষেীয় ক্বিানমণ্ডল

unification সমন্বয়সািন, ঐক্যসািন

unified	scale একীকধৃ ত গবতনমান

uniform একরূপ, উক্দ্থ , গপাশাক

uniform increase একরূপ বধৃক্দ্

uniformity একরূপতা

unilateral একতরফা, একপষেীয়

unilateral action একতরফা পদক্ষেপ/ক্সদ্ান্ত

uninterrupted power supply 
(UPS)

অবাি ক্বদ্ুযর সরবরাহ

uninterrupted service অক্বক্চ্নি গসবা, অক্বরত পক্রক্ষবা

union সংর

unionism সংরবাদ

union list সংর সূক্চ

union territory সংর রাি্য-গষেত্র

unique অনন্য, অক্দ্তীয়

unit একক

unitary ঐক্কক, ঐক্যমলূক

united সং�ুতি

unity একতা

universal সাব্থক্ভৌম, সাব্থিনীন

unjust অন্যায়পূণ্থ, অনকু্চত

unlawful আইনক্বরুদ্, গবআইক্ন

unlawful purpose গবআইক্ন প্ক্য়ািন

unlimited অসীম, অসীক্মত



unlimited power unregistered	firm
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unlimited power অসীক্মত শক্তি

unlisted অসূক্চবদ্

unloading মাল িালাস করা

unmarried অক্ববাক্হত

unnatural অস্াভাক্বক, অপ্াকধৃ ক্তক

unnatural death অস্াভাক্বক মধৃতু্য, অপমধৃতু্য

unnecessary অনাবশ্যক

unofficial গবসরকাক্র

unofficial	letter গবসরকাক্র পত্র

unofficial	note গবসরকাক্র গলি/গনাট

unofficial	strike গবসরকাক্র িম্থরট

unopposed ক্নক্ব্থক্রাি

unpaid wages অপক্রক্শাক্িত/অপ্দতি মিকু্র বা গবতন

unparliamentary অসংসদীয়

unpopular অিনক্প্য়

unprecedented অভূতপূব্থ, নক্িরহীন

unpredictable অপ্ত্যাক্শত

unproductive অনরুপাদক, ক্নষ্ফল

unproductive labour অনরুপাদক শ্রম

unprofitable অলাভকারী

unpunctual অ-সময়ক্নষ্

unqualified অক্�াি্য

unqualified	apology ক্বনাশক্ত্থ  ষেমাপ্ার্থনা

unquestionable প্শ্নাতীত

unrealizable sum অপ্াপ্য রাক্শ

unreasonable অ�ুক্তি�ুতি, অনকু্চত

unrecorded অনক্ভক্লক্িত

unregistered document অপঞ্জীকধৃ ত প্ক্লি/দস্তাক্বি

unregistered	firm অপঞ্জীকধৃ ত সংস্থা/ফাম্থ



unreserved vacancy uphold
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unreserved vacancy অনারক্ষেত শনূ্যপদ/ক্রক্তি

unsafe অসংরক্ষেত

unsatisfactory অসক্ন্তাষিনক

unsecured অসুরক্ষেত

unsecured loan অপ্ক্তভূত ঋণ

unserviceable অব্যবহা�্থ

unskilled অকুশল, অদষে

unskilled labour অদষে শ্রক্মক

unsound mind ক্বকধৃ ত ক্চতি

unspecified অক্বক্নক্দ্থষ্ট

unstable অক্স্থর

unstable government অক্স্থর সরকার

unstarred অতারাক্ঙ্কত

unsuitable অনপু�ুতি

untenable অসমর্থনীয়

untouchability অস্পধৃশ্যতা

untrained অপ্ক্শক্ষেত

untrustworthy অক্বর্াসক্�াি্য

unused অব্যবহৃত

unusual delay অস্াভাক্বক ক্বলম্ব

unutilized grant অপ্�ুতি অনদুান

unwarranted অনিীকধৃ ত

unwilling অক্নচ্কু

unworthy অক্�াি্য, অপাত্র

updation হালনািাদ করা

upgrade উনিত করা

upgrading উনিীতকরণ

upgrading of post পক্দর উনিয়ন

uphold পুষ্ট করা, মান্যতা গদওয়া, ঊক্দ্্থ াতিলন



upkeep utilization	certificate
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upkeep সংরষেণ, বিায় রািা

uplift উত্ান

upper উচ্চ

upper age limit বয়ক্সর উচ্চ সীমা

uppermost সক্ব্থাপক্র

up to date অি্যাবক্ি

upright গসািা, সর, ন্যায়পরায়ণ

upset ক্বষুেব্ধ

upward communication ঊদ্্থ মিুী গ�ািাক্�াি

upward trend ঊদ্্থ মিুী প্বণতা

urban নির

urbanization নিরায়ন

urgency অত্যাবশ্যকতা, িরুক্র

urgent িরুক্র, ত্বক্রত

urgent action িরুক্র পদক্ষেপ

urgent call িরুক্র তলব

urgent slip িরুক্র পত্রী/গলি

usage প্ক্য়াি, চলন, প্চলন, প্রা

useful উপক্�ািী

user উপক্�ািকত্থ া, উপক্ভাতিা

user item উপক্ভাতিা বস্তু

usual সামান্য, সািারণ

usurp অন্যায় পক্রগ্রহণ, আত্মসার

utility উপক্�াক্িতা

utilization উপক্�াি

utilization	certificate উপক্�াি প্মাণপত্র



vacancy vehicle
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V

vacancy ক্রতি, শনূ্য পদ

vacant post শনূ্য পদ, ক্রক্তি

vacate িাক্ল করা, গছক্ড় গদওয়া

vacation অবকাশ, দীর্থাবকাশ

vacation pay অবকাশকালীন গবতন

vacuum শনূ্যতা

vague idea অস্পষ্ট ভাবনা, অস্চ্ িারণা

valedictory address সমাপনী ভাষণ, ক্বদায়ী সম্ভাষণ

valedictory function সমাপনী অনষু্ান

valedictory session সমাপনী পব্থ/অক্িক্বশন

valid মান্য, দবি, ক্বক্িবর

valid argument মান্য �ুক্তি/সওয়াল-িবাব

validity date ক্বক্িবদ্ তাক্রি

valid reason মান্য কারণ, ক্বক্িবদ্ কারণ

valuation মলূ্যায়ণ

valuation	certificate মলূ্যায়ণ পত্র, মলূ্যায়ণ প্মাণ পত্র,

valuation report মলূ্যায়ণ প্ক্তক্বদন

value মলূ্য, মান, গুরুত্ব

valuer মলূ্যকার, মলূ্য ক্নি্থারক

variable পক্রবত্থ নশীল

variance আন্তর, ক্ভনিতা, মতক্ভদ

variant ক্ভনি, প্কারান্তর

variation পক্রবত্থ ন, অবস্থান্তর, তারতম্য

variation in quality গুণিত মাক্ন তারতম্য

variety ক্বক্ভনিতা, দবক্চত্র্য

vehicle �ান, িাক্ড়, মাি্যম



ventilate veto
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ventilate বাতাক্য়ত,অক্ভব্যতি করা

venture প্ক্চষ্টা, ঝঁুক্ক

venue স্থান

veracity সত্যবাক্দতা

verbal গমৌক্িক

verbal agreement গমৌক্িক চুক্তি

verbal discussion গমৌক্িক আক্লাচনা

verbal order গমৌক্িক আক্দশ

verbal statement গমৌক্িক প্ক্তক্বদন

verbal warning গমৌক্িক সতক্থ বাণী

verbatim আষেক্রক

verbatim report আষেক্রক প্ক্তক্বদন

verdict রায়, ক্নণ্থয়

verification সত্যতা প্মাণ, �াচাই

verification	of	antecedents পূব্থ পক্রচয় �াচাই

verification	of	stores মালপক্ত্রর �াচাই

verification	sheet দস্তাক্বক্ির �াচাই

verified	copy সত্যতা প্মাক্ণত প্ক্তক্লক্প

vernacular মাতধৃ ভাষা, গদশীয়ভাষা

version অনবুাদ, অক্ভমত

versus বনাম

vertical communication ঊদ্্থ  গ�ািাক্�াি/সচিার

vertical	filing	system দাঁড় করাক্না ফাইল পদ্ক্ত

vertical mobility ঊদ্্থ মিুীন িক্তশীলতা

very good িুব ভাক্লা

vessel বহনী, িল�ান, গপাত, পাত্র, বাক্হকা

vest ক্নক্হত রাকা, ন্যস্ত হওয়া/করা

vested right ক্নক্হত অক্িকার

veto গভক্টা, প্ক্তক্ষি, নাকচ



vetting visiting hours
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vetting পুনরীষেণ

vettor পুনরীষেক

via মারফত

viability সষেমতা

viable স্য়ংসংিত ও বাস্তবায়নক্�াি্য

via media মাি্যক্ম

vice উপ, সহ, পক্রবক্ত্থ

vice versa ক্বপরীতভাক্ব, পালটাভাক্ব

vicious circle দষু্ট চরি

victimise চরিাক্ন্তর/অন্যাক্য়র ক্শকার

victimization অন্যায় ক্নপীড়ন

victory িয়

video conferencing দধৃশ্যমান দরূসংলাপ

view দধৃক্ষ্ট

view point দধৃক্ষ্টক্কাণ

views দধৃক্ষ্টক্কাণ, মত, অবক্লাকন

vigilance সতক্থ তা

vigilance case সতক্থ তা মামলা

vigilence clearance সতক্থ তা ছাড়পত্র/ অনাপক্তি

vigorous প্চণ্ড, কক্ঠার, গিারদার

vindictive প্ক্তক্শাি পরায়ণ

violate লঙ্ঘন করা

violation লঙ্ঘন, অক্তরিম

virtue গুণ, মলূ্য, আিার

virtuours সদগুণী, সুনীক্তসম্পনি

visa ক্ভসা, প্বাসাজ্া

vis-a-vis মকু্িামকু্ি প্সক্ঙ্গ

visit পক্রদশ্থন, সাষোর

visiting hours সাষোর কাল



visitor voluntary settlement
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visitor সাষোর প্ারমী

visitor's book সাষোরপ্ারমী/দশ্থনারমী িাতা

visitor's gallery দশ্থক মচি

visual দধৃশ্য, দশ্থন, চাষুেস

visual display দধৃশ্য প্দশ্থনী

visual inspection দধৃশ্য পক্রদশ্থন/ক্নরীষেণ

visualize রূপ কল্পনা করা

visual publicity দধৃশ্য প্চার

vital মহত্বপূণ্থ, িীবনািার

vitality প্াণশক্তি, িীবনীশক্তি

vital part মম্থস্থল, মহত্বপূণ্থ অংশ

vital service অত্যাবশ্যক গসবা

vital statistics অত্যাবশ্যক পক্রসংি্যা

viva voce গমৌক্িক পরীষো

vivid সুস্পষ্ট

viz. গ�মন, �রা

vocabulary শব্দভাণ্ডার

vocal মিুর, সরব, কণ্ঠ

vocation বধৃক্তি

vocational বধৃক্তিমলূক

vocational guidance বধৃক্তিমলূক ক্নক্দ্থশনা

vocational training বধৃক্তিমলূক প্ক্শষেণ

voice কণ্ঠ, আওয়াি

void বাক্তল

volume রনমান, আয়তন, িণ্ড

voluminous ক্বশালাকার

voluntary গস্চ্া

voluntary agency গস্চ্া/দস্ক্চ্ক সংস্থা

voluntary settlement গস্চ্া বক্্াবস্ত



voluntary work wage contract
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voluntary work গস্চ্া গসবা

volunteer গস্চ্াক্সবক

votable গভাটদান গ�াি্য

vote গভাট, মত

voted গভাক্ট িধৃহীত

vote of censure ক্ন্া প্স্তাব

vote of thanks িন্যবাদ প্স্তাব

vote on account আপাত ব্যয়-মঞ্জকু্র

voter গভাটদাতা, গভাটার

voting গভাট দান

voting by ballot ব্যালক্ট গভাটদান/মতদান

voting right গভাটাক্িকার

vouched সপ্মাক্ণত

voucher প্মাণক, ভাউচার

vow প্ক্তজ্া, ব্রত

vulgar অক্শষ্ট, অভদ্র

vulnerable ক্নরাপতিাহীন, অসহায়, অরক্ষেত

vulnerable section (of society) ক্নরাপতিাহীন/অসহায়/অরক্ষেত বি্থ

W

wage মিকু্র, গবতন

wage administration মিকু্র প্শাসন

wage agreement মিকু্র চুক্তি

wage board মিকু্র গবার্থ

wage ceiling মিকু্রর অক্িকতম সীমা

wage contract মিকু্রর চুক্তি/ঠিকা



wage earner wear and tear
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wage earner মিকু্র প্াপক

wage formula মিকু্র সূত্র

wage payment মিকু্র পক্রক্শাি

wage policy মিকু্র নীক্ত

wage rate মিকু্র হার

wage review মিকু্র সমীষো

waiting list প্তীষো-তাক্লকা

waive (দাবী, স্ত্ব) মকুব করা/গরহাই গদওয়া

walk-in-interview প্ক্বশ সাষোরকার, সরাসক্র সাষোরকার

want অভাব, চাক্হদা, প্ক্য়ািন

ward কষে, প্ক্তপাল্য, আক্শ্রত

warehouse পণ্যািার, গুদাম

warehousing charges পণ্যািার ব্যায়/িরচ

warning সতক্থ বাণী

warrant পক্রায়ানা, অক্িপত্র

warranty আর্াসপত্র, দায়পত্র

washing allowance গিালাই ভাতা

wastage অপচয়

waste land পক্তত িক্ম

waste paper basket বাক্ি কািক্ির ঝুক্ড়

watch নিরদাক্র

watch and ward পাহারা ও টহলদাক্র

water proof িলক্রািক

water supply িলসরবরাহ

way bill মাক্লর চালানপত্র

ways উপায়

ways and means উপায়-উপকরণ

ways and means committee উপায়-উপকরণ সক্মক্ত

wear and tear ভাো গচারা, ব্যবহাক্রর ফক্ল ষেয়



weathering wilful
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weathering ক্বচূণমীভবন, আবক্হক ক্বকার, ষেয়

weeding ছাঁটা

weed out ছাঁটাই করা

weekly report সাপ্তাক্হক প্ক্তক্বদন

weigh ওিন করা, গতৌল করা

weight ওিন, ভার, গতৌলমান

weightage ক্বক্শষ গুরুত্ব, ভার

weight bridge িম্থ কাঁটা, গতৌল গচৌক্ক

welcome স্ািত, অভ্যর্থনা

welcome address স্ািতভাষণ

welfare কল্যাণ

welfare state কল্যানব্রতী রাষ্ট

well behaved ক্শষ্ট

well-paid সুক্বতন�ুতি

well-qualified সুক্শক্ষেত

well-versed সুপ্বীণ

wherebouts গিাঁি-িবর

whereas গ�িাক্ন, গ�ক্হতু

whimsical সংশয়ী

whip সক্চতক

white paper গর্তপত্র

whole-time পুণ্থ সমক্য়র/ পূণ্থকালীন, সব্থষেণ 

whole-time employee সব্থষেক্ণর কমমী

wide ranging ব্যাপক, ক্বস্তধৃত

widely read সুপঠিত, বহুপঠিত

widow ক্বিবা

widower মধৃতদার পুরুষ

wildcat strike অনক্িকধৃ ত হরতাল

wilful ইচ্াকধৃ ত, জ্াতসাক্র, গিক্ন শুক্ন



window envelope working hours
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window envelope ঠিকানার িায়িা ক্বক্শষ্ট িাম

wind up সমাপন করা, গিাটাক্না

wing প্শািা

winter allowance শীতকালীন ভাতা

wipe out অপসারণ করা, সাফাই কক্র গদওয়া

wireless set গবতার �ন্ত্র

withdrawal প্ত্যাহার

withdrawal of motion প্স্তাব প্ত্যাহার

withhold প্ক্তক্রাি করা, িক্র রািা

within অন্তি্থত

without delay অক্বলক্ম্ব

without permission ক্বনা অনমুক্তক্ত

withstand সহ্য করা

witness সাষেী

work book কা�্থ পুস্তক

work-charged ঠিকাকাি

work culture কম্থ সংস্কধৃ ক্ত

work environment কম্থ পক্রক্বশ

worker কমমী, শ্রক্মক

worker’s compensation শ্রক্মক্কর ষেক্তপূরণ

worker’s training শ্রক্মক্কর প্ক্শষেণ

work experience কম্থ অক্ভজ্তা/অনভুব

work force কম্থ গপ্রণা/শক্তি

working কম্থ সািন, কম্থ চালনা

working committee পক্রচালন সক্মক্ত

working conditions কা�্থ ক্স্থক্ত

working days কা�্থ ক্দবস

working group পক্রচালন গিাষ্ী

working hours কা�্থ কাল



working knowledge writing
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working knowledge কা�্থজ্ান

working paper কাক্ির দস্তাক্বি/দক্লল

working plan কম্থ পক্রকল্পনা

working result কম্থ পক্রণাম

working rules কা�্থ ক্নয়মাবলী

working supervisor কা�্থবাহক প�্থক্বষেক/তত্ত্বাবিায়ক

workload কা�্থ ভার

workman কাক্রির

workmanship কাক্রিক্র দষেতা/কুশলতা

workmen’s compensation শ্রক্মক্কর ষেক্তপূরণ

work order কা�্থ আক্দশ

workout ক্হসাব করা, পূব্থাকলন, সমািান করা

work permit কা�্থ অনজু্া পত্র

works ক্নম্থাণ কা�্থ, কা�্থ

worksheet কা�্থ পত্র

workshop কম্থশালা, কারিানা

work stoppage কম্থ গরাি, কম্থ বন্ধ

work study কা�্থ অি্যয়ন

work to rule (strike) ক্নয়মানসুার কা�্থ (িম্থরট)

workup সহি করা

worth মলূ্য, উপক্�াক্িতা, মহত্ব

worthless উপক্�াক্িতাহীন, গবকার, মলূ্যহীন

worth recording নক্রভুক্তিকরক্ণর (গরকর্থ -এর) গ�াি্য

worthy সুক্�াি্য, মলূ্যবান

writ আজ্াক্লি, গলি

write off িমা-িরক্চর িাতায় বাদ গদওয়া/অবক্লাপন করা

write-up আক্লি্য, গলি্য, ক্ববরণ গলিা

writing গলিা
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writing pad গলিার প্যার/ কািক্ির বাক্ণ্ডল/গুচ্

writ petition ক্রট/ আজ্াক্লি আক্ি্থ

written down value হ্াসমান মলূ্য

written warning ক্লক্িত সতক্থ বাণী

wrongdoer অন্যায়কারী

wrongdoing অন্যায়কম্থ

wrongful অন্যা�্য, অন্যায়

wrongful dismissal অন্যায় পদচু্যক্ত

wrongly অন্যায়ভাক্ব

X

Xerox copy প্ক্তক্লক্প

Y

yardstick মানদণ্ড

year-book বষ্থপঞ্জী

yearly বাক্ষ্থক, বারসক্রক

year to year বষ্থানবুষ্থ

yield উরপাদন, ফলন, নক্ত স্ীকার করা

youth training scheme �ুব প্ক্শষেণ পক্রকল্প
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Z

zeal উরসাহ

zenith চরম সীমা, পরাকাষ্া

zero hour চরম মহূুত্থ , মক্হন্দষেণ

zero tax-paying capacity শনূ্য কর প্দান ষেমতা

zonal আচিক্লক

zonal coordination আচিক্লক সমন্বয়

zonal	office আচিক্লক কা�্থালয়

zone অচিল

zoning অচিল ক্বভাি


