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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। 

आ्योग में का्यमारत डा. बी.एस. बेहेरा, वररषठ वजै्ाननक अधधकारी 
(आ्युववमाज्ान) का उललेख ्यहाँ आव््यक प्रतीत होता है क्योंकक उनहोंने 
बहुत ही अलप सम्य में ओडड्या भाषा के का्यमा को पतूणमा कक्या।

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-ओडड्या)
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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-ओडड्या)
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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-ओडड्या)
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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 
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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-ओडड्या)
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A

abatement ଛାଡ଼, ହ୍ାସ, ଉପଶମନ
abbreviation ସଂକ୍ଷେପଣ, ସଂଷେଷିପ୍ଷି 
abduction ଅପହରଣ, ହରଣଚାଲ
abeyance ସ୍ଥଗଷିତ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ଥଗନୟ
ability ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦଷେତା, କ୍�ାଗ୍ୟତା
ab initio ଆରମ୍ଭରୁ
able ସମର୍ଥ, କା�୍ଥ୍ୟଷେମ, ଦଷେ
abnormal ଅସ୍ାଭାବଷିକ
abolition ଉକ୍ଛେଦଷିତ, କ୍ଲାପକୃତ
abolition of post ଉକ୍ଛେଦଷିତ ପଦ
above mentioned ଉପକ୍ର ଲଷିଖିତ
above quoted ଉପକ୍ର  ଉଦୃ୍ତ
above said ଉପକ୍ର କଥିତ
absence ଅନୁପସ୍ଥଷିତଷି, ଅଭାବ, ଗହ୍ଥାଜଷିର
absentee ଅନୁପସ୍ଥତ ବ୍ୟକ୍ଷି, ଅନ୍ୟତ୍ର ବାସୀ
absenteeism କା�୍ଥ୍ୟରୁ ଅନୁପସ୍ଥଷିତ ରହଷିବାର କୁ ଅଭ୍ୟାସ
absentee statement ଅନୁପସ୍ଥଷିତ ବ୍ୟକ୍ଷିର ବଷିବୃତଷି
absolute ସଂପୂର୍୍ଥ, ଅନକ୍ପଷେଷିତ, ପରମ, ନଷିରଙୁ୍ଶ, ଅମଷିଶ୍ର, 

ନଷିଜ୍ଥଳ, ସ୍ତନ୍ତ୍ର, କାଏମ୍, ପକ୍ା
absolute monopoly ସପୂର୍୍ଥ ସ୍ଇଛୋ
absolute ownership ନଷିରଙୁ୍ଶ ମାଲଷିକାନା
absorption ବଷିକ୍ଶାଷଣ, ଅନ୍ତଭୁ୍ଥକ୍ଷି
abstract ସାର ସଂଗ୍ରହ କରଷିବା, ସଂକ୍ଷେପ କରଷିବା, ସାର ସଂଗ୍ରହ, 

ଅମରୂ୍୍ଥ, ନଷିଗୂଢ଼
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abstract statement ନଷିଗୂଢ଼ ବଷିବୃତଷି
absurd ଅକ୍�ୌକ୍ଷିକ, ହାସ୍ୟକର, ଉଦ୍ଭଟ
abundance ପ୍ାଚୁ�୍ଥ୍ୟ
abuse of power ଷେମତାର ଅପବ୍ୟବହାର
abusive language ଅପବ୍ୟବହାର ଭାଷା
academic ବଷିଦ୍ୟାଗତ, ସାରସ୍ତ, ଏକାକ୍େମଷିକ୍
academic discussion ତାତ୍ତଷିକ ଆକ୍ଲାଚନା
academic leave ସାର ସ୍ତ ଛୁଟଷି, ବଷିଦ୍ୟାଗତ ଛୁଟଷି
academic	qualification ବଷିଦ୍ୟାଗତ କ୍�ାଗ୍ୟତା
academic record ବଷିଦ୍ୟାଗତ ତର୍ୟ, ବଷିଦ୍ୟାଗତ ନଥି, ବଷିଦ୍ୟାଗତ ସଚୂନା
accede ପ୍କ୍ବଶ କରଷିବା, ସ୍ଷିକାର କରଷିବା
accept ସ୍ଷିକାର କରଷିବା, ଗହଣ କରଷିବା
acceptance ସ୍ଷିକାର, ଗ୍ରହଣ, ଅନୁକ୍ମାଦନ
acceptance	of	office କା�୍ଥ୍ୟାଳୟର ଅନୁକ୍ମାଦନ
acceptance of tender କ୍ଟଣ୍ଡର ଅନୁକ୍ମାଦନ
access ପ୍କ୍ବଶ, ପ୍କ୍ବଶ ସବୁଷିଧା, ପହଞ୍ଷି
accession ସଂକ୍�ାଗ, ଅଭଷିକ୍ଷକ
accessory ଉପସାଧନ, ସହକାରୀ ସଂକ୍�ାଗ, ଅତଷିରଷିକ୍, 

ସାହା�୍ୟକାରୀ, ଆନୁଷଙ୍ଷିକ
accident ଦୁର୍ଥଟଣା, ସମ୍ଭାବନା
acclimatization ଅବସ୍ଥାନୁକୂଳନ, ଭଷିନ୍ନ ଜଳବାୟୁକ୍ର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କ୍ହବା
accommodation ସପୁାରଷିଶ, ବାସ ସବୁଷିଧା, ଆସନ ସଷିବଷିଧା, 

ଉପକ୍�ାଗଷିତା, ଅର୍ଥ ସାହା�୍ୟ
accompanist ଗାୟକ ସହ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା ବ୍ୟକ୍ଷି, ସହକ୍�ାଗୀ 

ବାଦକ
accord ଐକ୍ୟ, କ୍ମଳ, ରାଜଷିନାମା
accordance ଐକ୍ୟ, କ୍ମଳ, ସମରୂପୋ
accordingly ତଦନୁସାକ୍ର, ତଦନୁ�ାୟୀ
account ହଷିସାବ, ବଷିବରଣ, ଆୟବ୍ୟୟର ହଷିସାବ ଫଦ୍୍ଥ
accountability ଦାୟଷିତ୍ବ୍ୱଧୀନତା, ଉର୍ରଦାୟଷିତ୍ୱ
accountable ଦାୟଷିତ୍ୱଧୀନ, ଉର୍ରଦାୟୀ
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accountancy ହଷିସାବ ବଷିଦ୍ୟା, ବଷିସାବ କ୍ଲଖ କମ୍ଥ
accountant ହଷିସାବରଷେକ, ହଷିସାବବଷିଦ୍, ଆକାଉଣ୍ାଣ୍ଟ୍
account for କାରଣ ଦଶ୍ଥାଇବା, ହଷିସାବ କ୍ଦବା
account head ହଷିସାବ ଶୀଷ୍ଥ
accrued	benefit ଅଭଷିବର୍ଦ୍ଧିତ ଲାଭ
accrued pension ଅଭଷିବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ପନସନ୍
accumulation ପଞ୍ା�କ, ସଞ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ଷି
accuracy ପରଷିଶୁର୍ଦତା, ନଷିଭୁ୍ଥଲତା, �ରାର୍ଥତା, ସଠଷିକତା, 

ଭ୍ରମଣୂନ୍ୟତା
accurate ନଷିଭୁ୍ଥଲ କରଷିବା, ଅଟକଳ କରଷିବା
accuse ଅଭଷିକ୍�ାଗ କରଷିବା, କ୍ଦାଷାକ୍ରାପ କରଷିବା, ଅପବାଦ 

କ୍ଦବା
accused ଅଭଷି�ୁକ୍
achievement ସଫଳତା, ସଷିର୍ଦଷି, କୃତଷି, ଉପଲବ୍ଷି, ସଫଳ ସଂପାଦନ
acknowledgement ପ୍ାପ୍ଷି ସ୍ୀକାର , ସ୍ୀକୃତଷି, ସ୍ଷିକୃତଷି ପତ୍ର
acknowledgement due ପ୍ାପ୍ଷି ସ୍ୀକୃତଷି
acquaintance ପରଷିଚଷିତ କରାଇବା, ଅବଗତ କରାଇବା
acquisition ଅଜ୍ଥନ, ଅଧିକାରଭୁକ୍ କରଣ
acquittance ପ୍ାପ୍ଷି ସ୍ୀକାରପତ୍ର, ପ୍ାପ୍ଷିସଚୂକ ରସଷିଦ
act ଅଧିନଷିୟମ, କା�୍ଥ୍ୟ, ଅଙ୍, କା�୍ଥ୍ୟ କରଷିବା, ଅଭଷିନୟ 

କରଷିବା, ଆଚରଣ କରଷିବା
acting allowance କା�୍ଥ୍ୟକାରୀ ଭର୍ା
action କା�୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ାନ, କ୍ଷିୟା, କା�୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର, ଗତଷିବଷିଧି
action plan କା�୍ଥ୍ୟ କ୍�ାଜନା
active ସକ୍ଷିୟ କରଷିବା, ସକ୍ଷିୟ, ଉକ୍ଦ୍ୟାଗୀ, କମ୍ଥଠ, କ୍ଷିୟାଶୀଳ
actively ସକ୍ଷିୟ ଭାକ୍ବ, ତତ୍ପରତା, ସହଷିତ
activist କ୍ଷିୟାକଳାପ
act of God କ୍ଦୈବୀ ରଟଣା
act of misconduct ଅସଦାଚରଣ, ଦୁବ୍ଥ୍ୟବହାର
acts of commission and omis-
sion

ଭୁଲଚୁକ
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actual ବାସ୍ତବ, ବାସ୍ତବଷିକ, �ରାର୍ଥ
actuals ବାସ୍ତବ ଆୟ ବା ବ୍ୟୟ
adaptation ଆବଶ୍ୟକତାନୁସାର ବସୁ୍ତକୁ ଉପକ୍�ାଗୀ କରଷିବା, ଖାପ 

ଖଆୁଇ କ୍ନବା
addition କ୍�ାଗ, ମଷିଶାଣ, ସମଷ୍ଷି
additional charge ଅତଷିରଷିକ୍ କ୍ଦୟ
additional fund ଅତଷିରଷିକ୍ ପାଣ୍ଷି
additional grant ଅତଷିରଷିକ୍ ଅନୁଦାନ
additional information ଅତଷିରଷିକ୍ ତର୍ୟ
additional pay ମଷିଶ୍ରଣ ଏବଂ ପରଷିବର୍୍ଥନ
addition and alteration ଅତଷିରଷିକ୍ କ୍ବଦନ
address ଅଭଷିଭାଣ, ମାନପତ୍ର, ଠଷିକଣା, ନଷିକ୍ବଦନ ପତ୍ର, 

ସକ୍ମବାଧନ, ବକୃ୍ତା, ବକୃ୍ତା କ୍ଦବା, ଅଭଷିଷାଣ କ୍ଦବା, 
ଲଷେ୍ୟ କରଷିବା

addressee ପତ୍ରଗ୍ରାହୀ, ପତ୍ର ପ୍ାପକ, ଚଷିଠଷି ପାଇବା କ୍ଲାକ
address of welcome ସ୍ାଗତ ଅଭଷିଭାଷଣ
adequate ପ�୍ଥ୍ୟାପ୍ତା, �ରାକ୍�ାଗ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ମତୁାବକ, 

�କ୍ରଷ୍
adhere to ଲାଖି କରଷିବା, ସଂଲଗ୍ନ କ୍ଦବା
ad hoc ଆେହକ୍, କାମଚଳା, କ୍ସହଷି ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟକ୍ର
ad hoc claim କାମଚଳା ଦାବୀ, କାମଚଳା ଅଧିକାର, କାମଚଳା 

ପ୍ାପ୍ୟ
ad hoc committee  କାମଚଳା ସଂଗଠନ
ad hoc increase କାମଚଳା ବୃର୍ଦଷି
ad hoc payment କାମଚଳା କ୍ଦୟ
adjacent ସନ୍ନଷିହଷିତ, ସନ୍ନଷିକଟ, ନଷିକଟବର୍୍ଥୀ
adjoining (=contiguous) ପାର୍୍ଥବର୍୍ଥୀ
adjournment ମହଲତଷି, ମଲୁତବଷି
adjournment motion ମଲୁତବଷି ପ୍ସ୍ତାବ
adjudge ନ୍ୟାୟ ନଷିର୍୍ଥୟ କରଷିବା
adjudicate ନ୍ୟାୟ ନଷିର୍୍ଥୟ କରଷିବା
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adjudication ନ୍ୟାୟ ନଷିର୍୍ଥୟନ, ରାୟ ଦାନ
adjudicator ନ୍ୟାୟ ନଷିର୍୍ଥାୟକ
adjustment ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ, ସମାକ୍�ାଜନ
administer ପ୍ଶାସନ କରଷିବା, ପରଷିଚାଳନା କରଷିବା, ପ୍କ୍ୟାଗ 

କରଷିବା, କା�୍ଥ୍ୟନଷିବ୍ଥାହ କରଷିବା
administer oath ଶପର କରାଇବା
administration ପ୍ଶାସନ
administration of justice ନ୍ୟସ ପ୍ଶାସନ
administrative ପ୍ଶାସନଷିକ, ପ୍ଶାସନୀୟ, ପରଷିଚାଳନା ସଂପକ୍ଥୀୟ
administrative action ପ୍ଶାସନଷିକ ଗତଷିବଷିଧି, ପ୍ଶାସନଷିକ ଆଚରଣ
administrative appraisal ପ୍ଶାସନଷିକ ମଲୂ୍ୟାୟନ 
administrative approval ପ୍ଶାସନୀୟ ଅନୁକ୍ମାଦନ
administrative authority ପ୍ଶାସନୀୟ ଅଧିକାରୀ
administrative control ପ୍ଶାସନୀୟ ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ
administrative department ପ୍ଶାସନୀୟ ବଷିଭାଗ
administrative decision ପ୍ଶାସନୀୟ ନଷିର୍୍ଥୟ
administrative head ପ୍ଶାସନୀୟ କା�୍ଥ୍ୟ
administrative headquarters ପ୍ଶାସନୀକ ମଖୁ୍ୟାଳୟ
administrative measures ପ୍ଶାସନୀୟ ଅଟକଳ
administrative power ପ୍ଶାସନୀୟ ଷେମତା
administrative sanction ପ୍ଶାସନୀୟ ମଞ୍ରୁୀ
administrative technique ପ୍ଶାନଷିକ ପ୍ଣାଳୀ, ପ୍ଶାସନଷିକ କ୍କୌଶଳ
administrative tribunal ପ୍ଶାସନୀୟ ନ୍ୟାୟାକରଣ  ବା ଟ୍ଷିବୁ୍ୟନାଲ
admissibility ବଷିଚାର ବା ଗ୍ରହଣ କ୍�ାଗ୍ୟ, ଗ୍ରହଣୀୟ
admissible expenditure ଗ୍ରାହ୍ୟ ବ୍ୟୟ
admit ସ୍ୀକାର କରଷିବା, ମାନଷିବା, ଗ୍ରହଣ କରଷିବା, ପ୍କ୍ଦଶ 

ଅନୁମତଷି କ୍ଦବା, ପ୍କ୍ବଶାନୁମତଷି
admit card ପ୍କ୍ବଶ ପତ୍ର
admitted ସ୍ୀକୃତ, ପ୍ବଷିଷ୍, ଦାଖଲ କ୍ହାଇଥିବା, ଗହୃୀତ
admonish ଉପକ୍ଦଶ କ୍ଦବା, ମକ୍ନ ପକାଇବା
adoptee ଦର୍କ, କ୍ପାଷ୍ୟପୁତ୍ର
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adoptor ସଂରଷେକ, ଅବଲମବକ, ଦାୟାଦ ଗ୍ରହଣ
adoption କ୍ପାଷ୍ୟ ଗହଣ, ପରଷିଗ୍ରହ, ଅଙ୍ୀକାର, ଅବଲମବନ
adult ବୟସ୍କ, କ୍ପ୍ୌଢ଼, ଅଣକ୍ସୈନଷିକ, ପ୍ଶଷିଷେଣ ପରଷିକ୍ପନା
adulteration ଅପମଷିଶ୍ରଣ, କ୍ଭଜାଲ
adultery ଜାରକମ୍ଥ, ବ୍ୟଭଷିଚାର, ପରଦାରା ଗମନ
adult franchise ବୟସ୍କ ମତାଧିକାର
ad valorem duty ମଲୂ୍ୟାନୁ�ାୟୀ ଶୁଳ୍କ, ମଲୂ୍ୟାନୁ�ାୟୀ
advance ଅଗ୍ରଷିମ, ଉନ୍ନତ, ବଇନା, ଅଗ୍ରଷିମ ଦାନ, ଉନ୍ନତଷି ସାଧନ 

କରଷିବା
advance booking ଅଗ୍ରଷିମ ସ୍ଥାନ ସଂରଷେଣ, ଅଗ୍ରୀମତାଲଷିକାଭୁକ୍
advance copy ଅଗ୍ରଷିମ ନକଲ
advanced increment ଅଗ୍ରଷିମ କ୍ବତନ ବୃର୍ଦଷି
advance payment ଅଗ୍ରଷିମ ଅର୍ଥପ୍ଦାନ, ଅଗ୍ରଷିମ କ୍ଦୟ
adverse entry ପ୍ତଷିକୂଳ ପ୍କ୍ବଶ, ବଷିରୁର୍ଦ କ୍ଲଖନ
adverse remarks ପ୍ତଷିକୂଳ ମନ୍ତବ୍ୟ
adverse report ପ୍ତଷିକୂଳ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ/ ବଷିବରଣୀ
advertisement ବଷିଜ୍ାପନ
advice ଉପକ୍ଦଶ, ସଚୂନା
advice of payment ଅର୍ଥପ୍ଦାନ ସଚୂନା, କ୍ଦୟ ସଂ ପନ
advisory committee ଉପକ୍ଦଷ୍ା କମଷିଟଷି
advisory council ଉପକ୍ଦଷ୍ା ପରଷିଷଦ
advocate ଓକଷିଲାତଷି କରଷିବା, ପଷେକ୍ପାଷଣ କରଷିବା, 

ଆେକ୍ଭାକ୍କଟ୍,ଅଧିବକ୍ା
affairs ବ୍ୟାପାର, ମାମଲା, କ୍ପ୍ମ ସଂପକ୍ଥ, ବଷିଷୟ, 

କା�୍ଥ୍ୟକଳାପ
affidavit ଶପର ପତ୍ର, ଆଫଷିକ୍େଭଷିଟ୍, ସତ୍ୟପାଠ
affiliation ସହବନ୍ଧନ, ଅଙ୍ୀକରଣ
affirmation ଦୃଢ଼ୀ କରଣ, ଶପର ପାଠପୁବ୍ଥ ଜମାଜ ବନ୍ୀ
affirmative ଆସ୍ତଷିବାଚକ. ଦୃଢ଼ତାସଚୂକ
afford ସଷେମ କ୍ହବା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, କ୍ଦବା
aforesaid ପୂକ୍ବ୍ଥାକ୍
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afresh ପୁନରାତ୍ମ, ନୂତନ ଭାବକ୍ର
against ବଷିକ୍ରାଧକ୍ର, ପାର୍୍ଥକ୍ର, ପ୍ତଷିକୂଳକ୍ର, ବଷିପଷେକ୍ର, 

ତୁଳନାକ୍ର
age ବୟସ, �ୁଗ
age	certificate ବୟସ ପ୍ମାଣପତ୍ର
age for suffrage ମତାଧିକାର ବୟସ
age limit ବୟସ ସୀମା
agency ଏକ୍ଜନସଷି, ଅଭଷିକରଣ, ମାଳ ଅଞ୍ଳ, ମାଧ୍ୟମ
agenda କା�୍ଥ୍ୟସଚୂୀ
age of retirement ଅବସର ବୟସର, କ୍ସବାନଷିବୃର୍ଷି ବୟସ
age of superannuation କ୍ସବାନଷିବୃର୍ଷି ବୟସ
aggregation ଏକତ୍ରୀକରଣ, ସମଷ୍ଷି, ସମଚୁ୍ଚୟ
aggrieved ବ୍ୟଥିତ, ଷେୁବ୍, ଅପମାନଷିତ
agitation ଆକ୍ନ୍ାଳଷିତ
AGM (annual general meeting) ବାଷ୍ଧିକ ସାଧାରଣ କ୍ବୈଠକ
agreement ସମ୍ମତଷି, ରାଜଷିନାମା, ଐକ୍ୟ
agreement form ରାଜଷିନାମା ପତ୍ର, ଏକରାର-ନାମା
agriculture କୃଷଷି, ଚାଷ
agro-industry କୃଷଷି-ଉକ୍ଦ୍ୟାଗ, କୃଷଷି-ଶଷିଳ୍ପ
aid ସହାୟତା, ସାହା�୍ୟ
alarm ତ୍ରାସ, ବଷିପଦ ସଂକ୍କତ, ଆଲାରମ୍
alertness ସାବଧାନତା, ସତକ୍ଥତା
alias ଉପନାମ, ଓରଫ, ବନାମ
allegation ଅଭଷିକ୍�ାଗ, ଆକ୍ରାପ
allegiance ନଷିଷ୍ା, ରାଜନଷିଷ୍ା
alliance ସନ୍ଧଷି, ସମବନ୍ଧ, କ୍ମଳ, କ୍ମୈତ୍ରୀ
allied services ସଶବଗ୍ଥୀୟ କ୍ସବା
all inclusive cost ସବ୍ଥ ସକ୍ମତ ମଲୂ୍ୟ
All India Services ଆକାଶ ବାଣୀ
allocation  ବଣ୍ନ, ବଣୁ୍ଆରା
allotment ଆବଣ୍ନ
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allotment letter ଆବଣ୍ନ ଚଷିଠଷି, ଆବଣ୍ନ ପତ୍ର
allottee ଆବଣ୍ନଗ୍ରାହୀ
allowable ସମ୍ମତଷିକ୍�ାଗ୍ୟ, ମଞ୍ରୁ କ୍�ାଗ୍ୟ, ସ୍ୀକାର କ୍�ାଗ୍ୟ
allowable expenses ମଂଜୁରୀ କ୍�ାଗ୍ୟ ଖଚ୍ଚ୍ଥ, ସମ୍ମତଷି କ୍�ାଗ୍ୟ ବ୍ୟୟ
allow an appeal ପ୍ାର୍ଥନା ମଂଜୁରୀ
allowance ଭର୍ା, ମାଫଷି , ଛାଡ଼
all rights reserved ସବ୍ଥସ୍ତ୍ୱ ସଂରଷେଷିତ
alphabetic order ବର୍୍ଥାନୁକ୍ମ
altercation କ୍ବାଲାକ୍ବାଲଷି, ବଷିତଣ୍ା ବଷିତକ୍ଥ
alternate ଏକାନ୍ତର, ବଷିକଳ୍ପ, ପାଳଷିକରଷି
alternative କ୍ବୈକଳ୍ପଷିକ, ଗତ୍ୟନ୍ତର, ବଷିକଳ୍ପ
amalgamation ମଷିଶ୍ରଣ
amended draft ସଂକ୍ଶାଧିତ ଚଷିଠା ଖସଡ଼ା
amendment ସଂକ୍ଶାଧନ
amenity ମଖୁ୍ୟ ସ୍ାଛେଷିନ୍୍ୟ, ସବୁଷିଧା
amicable କ୍ମୈତ୍ରୀପୂର୍୍ଥ, ଆକ୍ପାଷ ସମ୍ମତ
ammunition କ୍ଗାଳାବାରୁଦ, ଆସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ କ୍ଗାଳାବାରୁଦ
amortization of debt ଋଣ ପରଷିକ୍ଶାଧନ
amount ପରଷିମାଣ, ମାତ୍ରା, ରାଶଷି
amount of pension କ୍ସବାନଷି ବୃର୍ଷି କ୍ବତନ ପରଷିମାଣ
analogous post ଏକ ସଦୃଶପଦ
analysis ବଷିକ୍ଳେଷଣ
analytical study ବଷିକ୍ଶଲେଷଶାତ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ
ancestor ପୂବ୍ଥପୁରୁଷ, ପୂବ୍ଥଜ
ancillary industry ଅନୁସଙ୍ୀ ଉକ୍ଦ୍ୟାଗ/ଶଷିଳ୍ପ
animosity ଶତରୁତା, ବଷିକ୍ୱେଷ
annexure ସଂ�ୁକ୍ ଗହୃ, ପରଷିଶଷିଷ୍
anniversary ବାଷ୍ଧିକୀ, ବାଷ୍ଧିକ ଉସ୍ଚବ
announcement କ୍ରାଷଣା
annoyance ବଷିରକ୍ଷି
annual	financial	statement ବାଷ୍ଧିକ ବଷିର୍ୀୟ ବଷିବରଣୀ
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annual report ବାଷ୍ଧିକ ବଷିବରଣୀ
annuity ବାଷ୍ଧିକ ବୃର୍ଷି, ସାଲଷିଆନା, ବାଷ୍ଧିକୀ
anonymous କ୍ବନାମୀ, ଅନାମ
anonymous complaint କ୍ବନାମଷି ଅଭଷିକ୍�ାଗ
answerability ଉର୍ରଦାୟଷିତ୍ୱ, ଉତରଦାୟ
answer sheet ଉର୍ର ପୁସ୍ତଷିକା
antagonist ପ୍ତଷିପଷୋତ୍ମକ, ବଷିକ୍ରାଧାତ୍ମକ
antecedents ପୂବ୍ଥ ଚରଷିତ, ପୂବ୍ଥବୃର୍ାନ୍ତ
anticipated expenditure ଅନୁମାନଷିକ ବ୍ୟ�, ପ୍ତ୍ୟାଶୀ ବ୍ୟୟ
anticipated income ପ୍ତପାଶୀ ଆୟ, ଅନୁମାନଷିକ ଆୟ
anticipation ପ୍ତ୍ୟାଶା, ପୂବ୍ଥାନୁମାନ
anticipatory bail ପ୍ତ୍ୟାଶାମଲୂକ ଜାମଷିନ୍
anti-corruption measure ଦୁନ୍ଥୀତଷି ନଷିବାରଣ ଉପାୟ
anti-dumping ପାଟନ ବଷିକ୍ରାଧି
antique ପୁରାକାଳୀନ, ଅତଷି ପ୍ାଚୀନ
apartheid ବର୍୍ଥକ୍ବୈଷମ୍ୟ
apathy ଅନାଗ୍ରହ, ଉଦାସୀନତା
apex body ଶଷିଖର ସଂସ୍ଥା, ଅଧିକାରୀଗଣ
apology ଷେମାପ୍ାର୍ଥନା
appeal ଅପଷିଲ, ପ୍ାର୍ଥନା
appearance ରୂପାକୃତଷି, କ୍ଚକ୍ହରା, ଉପସ୍ଥଷିତଷି, ହାଜଷିରଷି, ଆଭାସ
appeasement କ୍ତାଷଣ, ତୁଷ୍ଷିକରଣ
appellate tribunal ଅପଷିଲ ଟ୍ଷିବୁ୍ୟନାଲ୍
appendix ପରଷିଶଷିଷ୍
appliance ସାଧନ, ଉପ�ନ୍ତ୍ର, ନଷିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ କା�୍ଥ୍ୟପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 

ଉପକରଣ
applicable ପ୍କ୍�ାଜ୍ୟ, ଲାଗୁ, ଉପ�ୁକ୍
applicant ଦରଖାସ୍ତକାରୀ, ଆକ୍ବଦନକାରୀ
application ଦରଖାସ୍ତ, ପ୍କ୍ୟାଗ
application form ଆକ୍ବଦନ ପତ୍ର
applied ପ୍କ୍ୟାଗାତ୍ମକ, ପ୍�ୁକ୍
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apply ପ୍କ୍ୟାଗ କରଷିବା, ଲାଗୁ କ୍ହବା, ଖଟାଇବା, ଦରଖାସ୍ତ 
କରଷିବା, ଲଗାଇବା

appointee ନଷି�ୁକ୍ ବ୍ୟକ୍ଷି                                                                    
appointing authority ନଷି�ୁକ୍ଷି ପ୍ାଧିକାରୀ
appointment ନଷି�ୁକ୍ଷି, ପଦ, ସାଷୋତ, ସମୟ ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶ
appointment letter ନଷି�ୁକ୍ଷି ପତ୍ର
Appointments Committee of the 
Cabinet

ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀ� ନଷି�ୁକ୍ଷି ସମଷିତଷି ମଂଜୁରୀ ବଷିଭାଜନ

apportionment of wages ମଜୁରୀ ବଷିଭାଜନ
appraisal ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ
appraiser ମଲୂ୍ୟ ନଷିରୂପକ
appreciation ପ୍ଶଂସା, ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ, ମଲୂ୍ୟବୃର୍ଦଷି, ପସନ୍
apprehension ଆଶଙ୍ା, କ୍ଗ୍ରପ୍ାର
apprentice ଶଷିଷୋନବଷିସ, ଆକ୍ପ୍ଣ୍ଷିସ୍
approach ନଷିକଟକୁ �ଷିବା, ଅନୁକ୍ରାଧ କରଷିବା, ପ୍କ୍ବଶ ମାଗ୍ଥ
appropriate ସମଚୁଷିତ, �ରାକ୍�ାଗ୍ୟ, ବଷିନଷିକ୍�ାଗ କରଷିବା, ଆତ୍ମସାତ୍ 

କରଷିବା
appropriate action ଉଚଷିତ ପଦକ୍ଷେପ, �ରାର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ
appropriate head �ରାର୍ଥ ମଖୁ୍ୟ, ଉଚଷିତ ପଦାଧିକାରୀ
appropriation ବଷିନଷିକ୍�ାଗ, ଆତ୍ମସାତ୍ କରଣ
approval ଅନୁକ୍ମାଦନ
approximate ଆନୁମାନଷିକ, ପ୍ାୟ ପାଖାପାଖି, ସନ୍ନଷିକଟ କ୍ହବା
aptitude test ଦଷେତା ପରୀଷେଣ
arbitrary କ୍ସ୍ଚ୍ଚଚ୍ଥନ୍ ଭାବକ୍ର, ମନମଖୁୀ ଭାବକ୍ର, କ୍ସ୍ଚ୍ଚଚ୍ଥାଚାରୀ 

ଭାକ୍ବ
arbitrate ମଧ୍ୟସ୍ଥଷି କ୍ହବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥଷି କରଷିବା
arbitration ମଧ୍ୟସ୍ଥଷି ନଷିର୍୍ଥୟ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା
arbitration tribunal ମଧ୍ୟସ୍ଥଷି ନ୍ୟାୟାଧୀକରଣ
arbitrator ମଧ୍ୟସ୍ଥ
architecture ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ବାସୁ୍ତଶଷିଳ୍ପ
archives ଅଭଷିକ୍ଲଖାଗାର
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area କ୍ଷେତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ
area headquarter କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମଖୂ୍ୟାଳୟ
argument ତକ୍ଥ, �ୁକ୍ଷି
arise ଜାତ, ଜାଗ୍ରତ କ୍ହବା, ଉଠଷିବା, କ୍ଦଖାକ୍ଦବା
armed forces ସଶସ୍ତ୍ର ନଷିଷ୍ପଷେତା
arrangement ଆକ୍ୟାଜନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାନ୍ୟାସ
arrear ବକ୍କୟା, ଅବଷିଶଷିଷ୍ କ୍ଦୟ
arrear statement ବକ୍କୟା ବଷିବରଣୀ
arrival report ଆଗମନ ବଷିବରଣ, ଆଗମନ ସମବାଦ 
arrogance ଉର୍ଦତ, ଅହଙ୍ାରୀ, ଦାମ୍ଭଷିକ
arsenal ଶସ୍ତ୍ରାଗାର
article ଅନୁକ୍ଛଦ, ଦ୍ରବ୍ୟ, ଲଖା, ନଷିୟମ, ସରଞାମ
articles of association ସଂର ନୟମାବଳୀ
articles ନଷିୟମ, ନଷିୟମାବଳୀ
ascending order ଆକ୍ରାହୀ କ୍ମ
ascertain ନଷିରୂପଣ କରଷିବା, ଜାଣଷିବା, ନଷିର୍୍ଥ ୟ କରଷିବା
as is where is କ୍�ମଷିତଷି, କ୍�ଉଠଷି
aspect ଦୃଷ୍ଷିକ୍କାଣ, ଦଷିଗ
aspersion ଆକ୍ଷେପ
assassination ଗୁପ୍ହତ୍ୟା
assault ଆକ୍ମଣ ଉଦ୍ୟମ କରଷିବା, ଆକସ୍ଷିକ ଆକ୍ମଣ କରଷିବା, 
assemble ସମକ୍ବତ କ୍ହବା, ଏକତ୍ର କ୍ହବା ବା କରଷିବା, ଜମା 

କ୍ହବା
assembly ବଷିଧାନସଭା, ଜନ ସମାକ୍ବଶ, ସକ୍ମ୍ମଳନ, ସଭାଗହୃ
assent ସମ୍ମତଷି
assert ଦୃକ୍ଢ଼ାକ୍ଷି କରଷିବା
assessee କରଦାତା
assessment ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ, କର ବସାଣ 
assessment year କର ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ ବଷ୍ଥ
assessor କର ନଷିର୍ଦ୍ଥାରକ, ଆକ୍ସସର୍
assets ଆସ୍ତଷି, �ାୟ, ପରଷିସଂପର୍ଷି
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assignee ସମପ୍ଥଣଗ୍ରାହୀ, ସଂପର୍ଷିଗ୍ରହୀତା
assignment ସମପ୍ଥଣ ନଷି�ୁକ୍ଷି ନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍ କର୍୍ଥବ୍ୟ ବା ଦାୟଷିତ୍ୱ, 

ହସ୍ତାନ୍ତରୀକରଣ
assignor  ହସ୍ତାନ୍ତରକାରୀ, ସମପ୍ଥଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ଷି
assistance ସହାୟତା, ସାହା�୍ୟ
associate ସହକ୍�ାଗୀ କ୍ହବା, ସହକ୍�ାଗୀ, ସଂ�ୁକ୍, ବନୁ୍ଧ, 

ଅଂଶୀଦାର
association ସଂର, ସମବନ୍ଧ, ସକ୍ମ୍ମଳନ
assumption of charge ଭାର ଗ୍ରହଣ, ପଦ ଗ୍ରହଣ
assurance ଭରସା, ନଷିଭ୍ଥରତା, ବୀମା, ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ପତ୍ର
assurance company ବୀମା କଂପାନୀ
assure ନଷିଶ୍ଷିତ କରଷିବା, ଭରସା କରଷିବା, ଭରସା କ୍ଦବା, 

ବଷିର୍ାସ ଜନ୍ାଇବା
at discount ରଷିହାତଷି ମଲୂ୍ୟକ୍ର
atomic power ପରମାଣବଷିକ ଷେମତା, ଆଣବଷିକ ଷେମତା
at par ସମାନ ମଲୂ୍ୟକ୍ର, ସମମଲୂ୍ୟକ୍ର
at premium ଅଧିକ ମଲୂ୍ୟକ୍ର
attach ସଂଲଗ୍ନ କରଷିବା, ଆସକ୍ କ୍ହବା, କ୍କାରଖ କରଷିବା
attached	office ସଲଗ୍ନ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ, ସଂ�ୁକ୍ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
attachment ଆସକ୍, କ୍କାରଖ
attachment order କ୍କାରଖ ଆକ୍ଦଶ
attainment ସଷିର୍ଦଷି, ଅଜ୍ଧିତ ବଷିଦ୍ୟା
attempt ପ୍�ତ୍ନ, ଉଦ୍ୟମ, କ୍ଚଷ୍ା
attendance ହାଜଷିରା, ପରଷିଚ�୍ଥ୍ୟା, ହାଜଷିରଷି
attendance register ହାଜଷିରା ଖାତା, ଉପସ୍ଥଷିତଷି କ୍ରଜଷିଷ୍ର
attendance slip ହାଜଷିର ଚଷିରକୁଟଷି, ଉପସ୍ଥଷିତ ଚଷିରକୁଟଷି
attention ମକ୍ନାକ୍�ାଗ, �ତ୍ନବାନ୍
attestation ଅନୁପ୍ମାଣନ, ପ୍ାମାଣଷିକ ସ୍ାଷେର
attested copy ସହଷିକ୍ମାହର ନକଲ, ଅନୁପ୍ମାଣଷିତ ନକଲ
attitude  ଭାବ, ମକ୍ନାବୃର୍ଷି, ଦୃଷ୍ଷିଭଙ୍ୀ
attractive salary ଆକଷ୍ଥଣୀୟ କ୍ବତନ
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auction ନଷିଲାମ, ୋକରା-ବଷିକ୍ୀ
auctioneer ନଷିଲାମକାରୀ, ନଷିଲାମକର୍୍ଥା
auction sale ନଷିଲାମ ଖରଷିଦଦାର
audience କ୍ଶ୍ରାତାଗଣ, ଦଶ୍ଥକଗଣ, ଦଶ୍ଥନ
audio-visual display ଶ୍ରାବଦୃଶ୍ୟ ପ୍ଦଶ୍ଥନ
audio-visual publicity ଦୃଶ୍ୟ-ଶ୍ରାବ୍ୟ ପ୍ସାର
audit ହଷିସାବ ତନଖି କରଷିବା, ସମୀଷୋ କରଷିବା, ହଷିସାବ 

ତନଖି, ସମୀଷୋ
audited accounts ସମୀଷେଷିତ ହଷିସାବ
audited balance sheet ସମୀଷେଷିତ ଜମାଖଚ୍ଚ୍ଥ ପଦ୍୍ଥ
auditing ସମୀଷେଣ
audit objection ସମୀଷୋ ଆପର୍ଷି
auditor’s report ସମୀଷେକ ରୀକ୍ପାଟ୍ଥ
auditorium କ୍ପ୍ଷାଳୟ
audit paragraph କ୍ଲଖା ପରୀଷୋ ପାରା
audit report ସମୀଷୋ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
austerity ସଂ�ମ, କକ୍ଠାରତା, କକ୍ଥଶତା
austerity measures ସଂକ୍�ାମ ଉପାୟ, କକ୍ଠାର ଉପାୟ
authentic ପ୍ାମାଣଷିକ, ଅସଲଷି
authorised representative ପ୍ାଧିକୃତ ପ୍ତଷିନଷିଧି
authoritative ପ୍ାଧିକାରଷିକ ପ୍ଭୁତ୍ୱବ୍ୟଂଜକ
authority ପ୍ାଧିକରୀ, କରୃ୍୍ଥପଷେ, ପ୍ାଧିକାର, ନଜଷିର, ଶାସକ
authority letter ପ୍ାଧିକାର ପତ୍ର
authorized ପ୍ାଧିକୃତ, ଷେମତା ପ୍ାପ୍
authorized capital ପ୍ାଧିକୃକ ପୁଂଜୀ
automatic ସ୍ୟଂକ୍ଷିୟା, ସ୍ୟଂଚାଳଷିତ
autonomous ସ୍ାୟର୍, ସ୍ୟଂଶାସଷିତ
autonomous body ସ୍ୟଂଶାସଷିତ ସଂସ୍ଥା
autonomy ସ୍ାୟର୍ତା, ସ୍ୟଂ ଶାସନ
auxiliary ସହାୟକ 
available ଲଭ୍ୟ, ସହଜଲଭ୍ୟ
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average ହାରାହାରଷି, ସାଧାରଣ, କ୍ମାଟାକ୍ମାଟଷି
average leave ହାରାହାରଷି ଛୁଟଷି
aversion ବଷିମଖୁତା, ବଷିରକ୍ଷି, ଅନଷିଚ୍ଚଚ୍ଥା
avert କ୍ରାକଷିବା, ଏେଷିବା
avoid ଦୂକ୍ରଇ ରହଷିବା, ପରଷିହାର କରଷିବା
avoidance of tax କରରୁ ବଂଚଷିତ
awaited ପ୍ତଷିଷେଷିତ
award ଅଧିନଷିର୍୍ଥୟ, ପୁରସ୍କାର, ଅଧିନଷିର୍୍ଥୟ କ୍ଦବା, ପ୍ଦାନ 

କରଷିବା, ମଂଜୁର କରଷିବା
awarding authority ଅଧିନଷିର୍୍ଥୟ କରୃ୍ପଷେ
awareness ଜାଗରୁକତା

B

backdated ପୁବ୍ଥଦଷିନାଙ୍ଷିତ, ପୁରୁଣାକାଳଷିଆ, ପଷିଛଷିଲା ତାରଷିଖର
background ପଷୃ୍ଭୂମଷି, ପଛପଟ
back log ପଷିଛଷିଲା କାମ, ବକ୍କୟା କାମ
back out ହଟଷି�ଷିବା
back reference ପଷିଛଷିଲା ସଂଖ୍ୟା
back up ସମର୍ଥନ କରଷିବା
backward classes ଅନୁନ୍ତ କ୍ଶ୍ରଣୀ
backward tribe ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତଷି
bad bargain ଅଲାଭକର ସଉଦା
bad behaviour ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ
bad character ଖରାପ ଚରଷିତ୍ର
bad climate allowance ଖରାପ ଜଳବାୟୁ ଭର୍ା
bad conduct ମନ୍ ଆଚରଣ
bad debt ବୁଡ଼ଷି�ଷିବା ଋଣ
baggage ସମସ୍ତ ଜଷିନଷିଷପତ୍ର, ଗଣ୍ଷିଲଷି
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bail ଜାମଷିନ, ଜମାନତ, ଜାମଷିନକ୍ର କ୍ନବା
balance ଅବକ୍ଶଷ, ସନୁ୍ତଳନ, ନଷିକଷିତଷି, କ୍ରାକଡ଼ାବାକଷି, 

ଭାରସାମ୍ୟ
balance brought down ଅକ୍ଧାନୀତ କ୍ଶଷ
balance brought forward ଅଗ୍ରନୀତ କ୍ଶଷ
balanced budget ସନୁ୍ତଳଷିତ ବକ୍ଜଟ
balance sheet ସନୁ୍ତଳଷିତ ଫଦ୍୍ଥ
ballot ମତପତ୍ର, କ୍ଭାଟପତ୍ର
ballot box କ୍ଭାଟ୍ ବାକ୍ସ
ballot paper କ୍ଭାଟ କାଗଜ, ମତପତ୍ର
ban ବାରଣ, ନଷିକ୍ଷଧାଜ୍ା, ବାରଣ କରଷିବା,
bank ତଟ, ବ୍ୟାଙ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ର ରଖିବା
bank account ବ୍ୟାଙ୍ ହଷିସାବ, ବ୍ୟାଙ୍ ଆକାଉଣ୍
bank balance ବ୍ୟାଙ୍ କ୍ଶଷ
bank charges ବ୍ୟାଙ୍ ପ୍ଭାର
bank guarantee ବ୍ୟାଙ୍ ପ୍ତ୍ୟାଭୂତଷି
bank holiday ବ୍ୟାଙ୍ ଛୁଟଷିଦଷିନ
banking facility ବ୍ୟାଙ୍ଷିଙ୍ ସବୁଷିଧା
banking hours ବ୍ୟାଙ୍ କା�୍ଥ୍ୟ ସମୟ
banking transaction ବ୍ୟାଙ୍ ଆଦାନ ପ୍ଦାନ
bank rate ବ୍ୟାଙ୍ ଦର
bank reconciliation ବ୍ୟାଙ୍ ସମାଧ୍ାନ
bankrupt ଦଷିବାଳଷିଆ ପଣ
bank security ଋଣ ପ୍ମାଣପତ୍ର
bank statement ବ୍ୟାଙ୍ ଉଦକ୍ରାଷମା
banquet ପ୍ୀତଷିକ୍ଭାଜନ
bar council ଓକଷିଲ ପରଷିଷଦ, ବାର କାଉନସଷିଲ
bargain ଦର କଷଷିବା, ମକୂ୍ଲଇବା, ଲାଭଜନକ ସଉଦା
bargaining ଦର କଷଷିବା
barren land ପଡ଼ଷିଆ ଭୂମଷି, ବନ୍ଧ୍ୟା ଭୂମଷି
barter ବଦଳ କ୍ବପାର, ବଦଳ କ୍ବପାର କରଷିବା
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base ପାଦକ୍ଦଶ, ମଳୂ, ଆଧାର, ଆସ୍ଥାନ, ରାଟଷି, ନଷିଧାନ, 
ନୀଚ

baseless ଅମଳୂକ, ଅନାଧାରଷିତ
basement ଭୂତଳ କ୍କାଠରୀ
base year ଆଧାର ବଷ୍ଥ, ଭଷିର୍ଷି ବଷ୍ଥ
basic କ୍ମୌଳଷିକ, ଖାରଷିଆ, ଆଧାରଭୂତ
basically ମଳୂତ:
basic intelligence କ୍ମୌଳଷିକ ଆସଚୂନା
basic pay ମଳୂ କ୍ବତନ
basic scale of pay ମଳୂ କ୍ବତନ ମାନ
basic training କ୍ମୌଳଷିକ ତାଲଷିମପ୍ାପ୍ ଶଷିଷେକ
basis ମଳୂ, ଭଷିର୍ଷି, ଆଧାର
batch ଦଳ ଦଫା, ବଗ୍ଥୀକରଣ କରଷିବା
batch number ଜନ ସଂଖ୍ୟା, ଦଳ ନମବର
bearer cheque ବାହକ କ୍ଚକ୍
before cited ପୂବ୍ଥକଥିତ,  ପୂବ୍ଥ ଉଦବୃର୍
behaviour ଆଚର, ଚାଲଷିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର
belief ବଷିର୍ାସ, ଧାରଣା
below par ଅଳ୍ପ ମଲୂ୍ୟକ୍ର
bench ନ୍ୟାୟଧୀଶ ଓ ଓକଷିଲ ମଣ୍ଳୀ
benchmark ତଳ ଚଷିହ୍ନ, ମାନକ
beneficial ହଷିତକର, ଉପକାରୀ
beneficiary ହଷିତାଧିକାରୀ
benefit ହଷିତପ୍ଦ ସ୍ୟାର୍ଥ
benefit	of	doubt ସକ୍ନ୍ହ କ୍ହତୁ ଫାଇଦା, ସକ୍ନ୍ହ କ୍ହତୁ କ୍ଦାଷ ମକୁ୍ଷି
benevolence ହଷିତକାରୀତା
benevolent fund ହଷିତକାରୀ ସମାଜ
bequeath ଉଇଲ୍ କରଷିବା
bequest ଉଇଲ୍ ଦାନ, ଉଇଲ୍ ସମ୍ପର୍ଷି
bereaved କ୍ଶାକସନ୍ତପ୍
best endeavours ସକ୍ବ୍ଥାକୃଷ୍ ଉଦ୍ୟମ
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betterment ଉନ୍ନତଷି
bias ପଷେପାତଷିତା, ଆସକ୍ଷି 
biased opinion ପୁଟାଗ୍ରହ ମତାମତ
bibliography ଗ୍ରନ୍ଥ-ସଚୂୀ
biennial ୱେଷିବାଷ୍ଧିକ
bifurcate ୱେଷିଶାଖା କ୍ହବା, ଦୁଇ ଭାଗ କରଷିବା
bigamy ୱେଷିବଷିବାହ 
bilateral ୱେଷିପଷେୀୟ, ଦୁଇତରଫା
bilingual ୱେଷିଭାଷୀ, ୱେଷିଭାଷଷିକ
bicameral ୱେଷିଧ୍ଥାଷେ, ୱେଷିପ୍କ୍କାଷ୍ୀୟ
bill ବଷିକ୍ଧୟକ, ହୁଣ୍ଷି, ପତ୍ର, ପ୍ଚାର ଫଦ୍୍ଥ, ବଷିଲ୍, ଚଞ୍,ୁ 

ମଲୂ୍ୟପତ୍ର, ବଷିଲ୍ ତଷିଆରଷି କରଷିବା, ବଷିଲ୍ କରଷିବା
bill of exchange ବଷିନଷିମୟ ପତ୍ର, ହୁଣ୍ଷି
bimonthly report ୱେଷିମାସଷିକ ବଷିବରଣ
binding ବକ୍ନ୍ଧଇ, ଅବଶ୍ୟ-ପାଳନୀୟ, ବନ୍ଧାକ୍ହାଇଥିବା, 

ବକ୍ନ୍ଧଅ
biodata ଜୀବନୀ-ତର୍ୟ, ଜୀବନୀ-ବୃର୍
bipartite ୱେୀପାଷେଷିକ
bipartite agreement ୱେୀପାଷେଷିକ ରାଜଷିନାମା
birth anniversary ଜନ୍ଦଷିବସ
birth	certificate ଜନ୍ ପ୍ମାଣପତ୍ର
birth control ଜନ୍ ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ
birth date ଜନ୍ଦଷିନ
birth place ଜନ୍ସ୍ଥାନ
birth rate ଜନ୍ ହାର
biweekly ୱେଷିସାପ୍ାହଷିକ, ଅର୍ଦ୍ଥ ସାପ୍ାହଷିକ, ପାଷେଷିକ
black economy କଳା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା
black list କ୍ଦାଷୀ ତାଲଷିକା
blackmail ଧମକାଇ ଆଦାୟ କରଷିବା
black market କଳା ବଜାର, କ୍ଚାରା ବଜାର
blame ନଷିନ୍ା କରଷିବା, ନଷିନ୍ା
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blank cheque ଫାଙ୍ା କ୍ଚକ୍, ନଷିରଙ୍ କ୍ଚକ୍
blanket deal ବ୍ୟାପକ ସଉଦା
blanket order ବ୍ୟାପକ ଆକ୍ଦଶ
blast ବଷିକ୍୍ାଟନ କରଷିବା, ବଷିକ୍୍ାଟନ
blending ସମ୍ମଶ୍ରଣ
block ସଂବଗ୍ଥ, ଗହୃ ସମଷ୍ଷି, ଛାଞ୍, ବଲେକ୍, ବାଧା, କାଠଗଡ଼ା, 

ବାଧା କ୍ଦବା
blockade ଅବକ୍ରାଧ
blocked capital ଅବରୁର୍ଦ ପୁଂଜୀ
block letter ବଡ଼ ଅଷେର, ସୁ୍ ଷ୍ ଅଷେର
blood donation ରକ୍ଦାନ
blood relations ରକ୍ସଂପକ୍ଥ
blue collar job କାୟଷିକ କା�୍ଥ୍ୟ
blueprint ପକ୍ା ନକ୍ସା, ନୀଳ ଛାପା, ପ୍ତଷିଚଷିତ୍ର
bluff ଭୁରୁଡ଼ଷି, ଭୁରୁଡ଼ଷି ମାରଷିବା, ଫାଙ୍ଷିବା
board ମଣ୍ଳୀ,  କ୍ବାେ୍ଥ, କ୍ଭାଜନ, ପଟା, ଫଳକ, ସମଷିତଷି, 

ପରଷିଷଦ
boarding and lodging କ୍ରାଜନ ଏବଂ ଆବାସ
board of directors ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶକ ମଣ୍ଳୀ, ପରଷିଚାଳନା ମଣ୍ଳୀ
board of revenue ରାଜସ୍କ୍ବାେ୍ଥ, ରାଜସ୍ ପରଷିଷଦ
body ଶରୀରସ ନଷିକାୟ, ମଖୁ୍ୟାଂଶ
bodyguard ଅଙ୍ରଷେୀ, କ୍ଦହରଷେୀ
bogus voucher ନକଲଷି ଭାଉଚର, ନକଲଷି ପ୍ାପ୍ଷି ସଚୁକ ରସଷିଦ
bonafides ସାଧୁତା, ଅକପଟତା
bond ତମସକୁ,ବନ୍ଧପତ୍ର, ମଚୁାଲଷିକା, ବଣ୍, ଅଙ୍ୀକାର ପତ୍ର
bonded labour କ୍ବଠଷିଆ, ବନ୍ଧକ ଦାସ, କ୍ଗାତଷି ଶ୍ରମଷିକ
bonus କ୍ବାନସ, ଅଧିଲାଭ
booking	office ଟଷିକଟ ରର
book-keeper ହଷିସାବ ରଷେକ
book-keeping ହଷିସାବ କ୍ଲଖନ
booklet ପୁସ୍ତଷିକା
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book of reference ସଦଭ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସଂଦଭ୍ଥ ପୁସ୍ତକ
book value ଖାତାମଲୂ୍ୟ
booth ପଲ୍ା, ବୁଥ୍, ବଷିକ୍ଶଷ ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟକ୍ର ତଷିଆରଷି ଅସ୍ଥାୟୀ 

ରର
booth capturing ବୁର ଅକ୍ଷିୟାର
border allowance ସୀମା ଭର୍ା
border line ସୀମାକ୍ରଖା
borrower ଧାରକର୍୍ଥା, ଧାରକ

borrowing power ଉଧାର କ୍ନବା ଶକ୍ଷି

boss ମନୁଷିବ, ହାକଷିମ, କର୍୍ଥା, ପ୍ଭୁତ୍ୱ ଜାରଷି କରଷିବା
bottleneck ଅନ୍ତରାୟ, ବାଧା
bracket ବନ୍ଧନୀ, ନାଗଦନ୍ତ, ବ୍ାକ୍କକ୍ଟ, ବନ୍ଧନୀକ୍ର ରଖିବା
boundary ସୀମା
boycott ବହଷିଷ୍ାର
brain drain ପ୍ତଷିଭା ପ୍ବାସ, ପ୍ତଷିଭା ପଳାୟନ
branch	office ଶାଖା କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
breach ଫାଟ, ଭଙ୍, ରାଇ, ଭଙ୍ କରଷିବା, ବାଟ ଭାଙ୍ଷିବା
breach of agreement ରାଜଷିନାମା ଭଙ୍
breach	of	confidence ଆସ୍ଥା ଭଙ୍
breach of contract ଚୁକ୍ଷି ଭଙ୍
breach of discipline ଶଙୃ୍ଖଳା ଭଙ୍
breach of law ବଷିଧି ଭଙ୍, ଆଇନ ଭଙ୍
breach of peace ଶାନ୍ତଷି ଭଙ୍
breach of privilege ସ୍ାଧିକାର ଭଙ୍
breach of promise ବଚନ ଭଙ୍
breach of rule ନଷିୟମ ଭଙ୍
breach of trust ପ୍ତ୍ୟୟ ଭଙ୍
breakage ଭଙ୍, ଭଙ୍ା ଜଷିନଷିଷପାଇଁ ଷେତଷିପୂରଣ
break down ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଭଙ୍, ଭଙ୍, (ଜାନବାହନ) ଅଚଳତା, �଼ାନ୍ତ୍ରଷିକ 

ଗଣ୍କ୍ଗାଳ
break in service କ୍ସବାକ୍ର ସମାଧାନ
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break-up ବଷିଭାଜନ, ଉକ୍ଛେଦ
breed ଆଭଷିଜାତ, ବଂଶବୃର୍ଦ, ବଷିସ୍ତାର, ପ୍ସବ, ପ୍ସବ କରଷିବା, 

ବଢାଇବା
bribe ଲାଞ୍, ରସୁ, ଲାଞ୍କ୍ଦବା, ରସୁକ୍ଦବା
brief ସଂକ୍ଷେପ କ୍ଲଖନ, ଓକଷିଲ ନଷି�ୁକ୍ କରଷିବା,ସ୍ଳ୍ପ, 

ସଂଷେଷିପ୍, ଷେଣସ୍ଥାୟୀ
briefing ସଂଷେଷିପ୍ ସଚୂନା, ସାରାଂଶ
brief resume ସାରାଂଶ
brilliant record ବଷିଚଷେଣ କୀର୍୍ଧିମାନ୍, କ୍ଶ୍ରଷ୍ତମ କୃତଷିତ୍ୱ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 

କ୍ରକଡ଼୍ଥ
bring into notice ଧ୍ୟାନ ଆକଷଷିକ କରନା
broadcast ପ୍ସାର କରଷିବା, ବୁଣଷିବା, ପ୍ସାରଣ
broadsheet ପ୍ଶସ୍ତ ଫଦ୍୍ଥ
brochure ବଷିବରଣଷିକା, ତର୍ୟ ପୁସ୍ତଷିକା
brokerage ଦଲାଲଷି
brought forward (b/f) ଅକ୍ଗ୍ରନୀତ
budget allocation ବକ୍ଜଟ ବଣ୍ନ
bugetary control ବକ୍ଜଟ ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ
budget estimate ବକ୍ଜଟ୍  ଅଟକଳ, ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ
budget provision ବକ୍ଜଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
building କ୍କାଠା, ଭବନ, ନଷିମ୍ଥାଣ କରଷିବା, ଆସ୍ଥା ରଖିବା
bulk ସୂ୍ଥଳ ଫରମାସ
bulk purchase ସମହୂ କ୍ୟ,କ୍ମାଟା ଆକାରର ଖରଷିଦ
bulletin ଇସ୍ତାହାର, ବୁକ୍ଲଟଷିନ୍
bumper crop ପ୍ଚୁର ଫସଲ
bunching of vacancies ରଷିକ୍ ପଦ ଗୁଛେନ
bungling କ୍ଗାଳମାଳ, ଗଡ଼ବଡ଼
bureaucracy ଆମଲାତନ୍ତ୍ର, ହାକଷିମ ତନ୍ତ୍ର
bureaucrat ହାକଷିମ, ଅମଲା
business class ବ୍ୟବସାୟୀ ବଗ୍ଥ
business hours (= hours of 
business)

କା�୍ଥ୍ୟ ସମୟ
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businessman ବ୍ୟବସୟୀ, କ୍ବପାରୀ
buy-back ପ୍ତଷି କ୍ୟ
buyer କ୍କ୍ତା, କଷିଣାଳଷି
bye election (by election) ଉପ-ନଷିବ୍ଥାଚନ
by hand ହାତକୁ ହାତ
by post ଡ଼ାକକ୍ର, ୋକୱୋରା

C

cabin baggage କ୍କବଷିନ ଆସବାବପତ୍ର
cabinet ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ, ଷେୁଦ୍ର କଷେ, ରାକ�ୁକ୍ ଆଲମାରଷି, 

କ୍ୟାବଷିକ୍ନଟ୍
cadre ସଂବଗ୍ଥ, କମ୍ଥଚାରୀ କ୍ଗାଷ୍ୀ, କ୍ଶ୍ରଣୀ, ପଦବୀ, କ୍ୟାେର୍
calamity ଦୁବ୍ଧିପାକ, ବଷିତ୍ପାତ
calculation ଗଣନା, ପରଷିକଳନ, ହଷିସାବ
calendar year ପଞ୍ଷିବଷ୍ଥ
campaign ପ୍ଚାର, ଅଭଷି�ାନ
campus ବଷିଦ୍ୟା ବଷିହାର/ ପ୍ାଙ୍ଣ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍
campus interview ପରଷିସର ସାଷୋତକାର
cancel ରଦ୍ କରଷିବା, ବାତଷିଲ କରଷିବା
cancellation ରଦ୍କରଣ, ବାତଷିଲ, ରହଷିତ,ପ୍ତ୍ୟାହାର
candidate ପ୍ାର୍ଥୀ, ପରୀଷୋର୍ଥୀ
candidature ପ୍ାର୍ଧିତ୍ୱ
canvassing କ୍ଭାଟ ପ୍ାର୍ଥନା, କୁହାକ୍ପାଛା
capability ପାରଙ୍ମ, ଦଷେତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ
capable ପାରଙ୍ମ, ସମର୍ଥ, ଦଷେ, ପରଷିବାର

capacity ଧାରଣ ଶକ୍ଷି, କ୍ବୈଧାନଷିକ ଦଷେତା, ଉତ୍ପାଦନ ଷେମତା

capital ରାଜଧାନୀ, ପୁଞ୍ଷି , ମଳୂଧନ, ମଖୁ୍ୟ, ପ୍ଧାନ, ବଡ଼, 
ମାରାତ୍ମକ, ଷେତଷିକାରକ
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capital expenditure ପୁଂଜଷିଗତ ବ୍ୟୟ
capital punishment ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ
capitation fee ମଣୁ୍ ପଷିଛା ଫଷିସ୍
capture ପକଡ଼ଷିବା, ଧରଷିବା, କରଗତ କରଷିବା, ବନ୍ୀ କରଷିବା
care ସାବଧାନତା, କାତଷିର, କ୍ହପାଜତ, �ତ୍ନ
career ବୃର୍ଷି, ବୃର୍ଷିକ୍ମ, ଜୀବନ, କ୍ୟାରଷିଅର
career development ଜୀବଷିକା ବଷିକାସ
caretaker government କାମଚଳା ସରକାର
carried forward (c/f) ଅପ୍ କ୍ପ୍ଷେଣ
carry forward ଆଗକୁ କ୍ନଇ�ଷି ବା, ଅପ୍ସଂକ୍ପ୍ଷେଣ
carrying cost ରଖରଖାବ ମଲୂ୍ୟ
carry over ଆଗକୁ କ୍ନବା
cartage ଶଗଡ଼ ଭଡ଼ା
case ମାମଲା, ଅବସ୍ଥା, ବଷିଷୟ, କ୍ପଡ଼ଷି କ୍ଖାଳ, ଚଷିକଷିତ୍ାଧୀନ 

ବ୍ୟକ୍ଷି, କ୍ରାଗ ଦଶା
case study କ୍କସ ଅଧ୍ୟୟନ
cash ନଗଦ, କ୍ରାକଡ଼, ଜମାଖଚ୍ଚ୍ଥ ପତ୍ର
cash balance କ୍ରାକେ ଅବକ୍ଶଷ, ଜମାଖଚ୍ଚ୍ଥ ଅବକ୍ଶଷ
cash book କ୍ରାକଡ଼ ବହଷି, ଜମାଖଚ୍ଚ୍ଥ ବହଷି
cash card ନଗତ ପତ୍ର
cash	certificate କ୍ରାକେ ପ୍ମାଣପତ୍ର, ଜମାଖଚ୍ଚ୍ଥ ପତ୍ର
cash counter ଧନ କ୍ନଣକ୍ଦଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷିଷ୍ କ୍ମଜ
cash crop ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ନଗଦୀ ଫସଲ
cash discount ନଗଦ ବଟ୍ା, ନଗଦ ରଷିହାତଷି
cash down ଏକ ବାରନ ଗତ
cash in hand ନଗଦ ଟଙ୍ା
cash memo ନଗଦ ଟଙ୍ା ରସଷିଦ, କ୍ୟାସ କ୍ମକ୍ମା
cash payment ନଗଦ ଅର୍ଥପ୍ଦାନ
caste ଛାଞ୍, ଭୂମଷିକା ବଣ୍ନ (ନାଟକ ପ୍ଭୃତଷିକ୍ର), ଢକ୍ଳଇ, 

ଫଷିଙ୍ଷିବା, ଢକ୍ଳଇ କରଷିବା
caste	certificate କ୍ରାକେ ପ୍ମାଣପତ୍ର, ଜନାଖଚ୍ଚ୍ଥ ପତ୍ର
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casting vote ନଷିର୍୍ଥାୟକ କ୍ଭାଟ
casual ସାମୟଷିକ, କ୍ନୈମଷିର୍ଷିକ, ଆକସ୍ଷିକ, ସାଧାରଣ, 

ଅପ୍ତ୍ୟାଶଷିତ
casual labour ସାଧାରଣ ଶ୍ରମଷିକ
casual leave କ୍ନୈମଷିର୍ଷିକ ଛୁଟଷି, ସାମୟଷିକ ଛୁଟଷି
casualty ହତାହତ ବ୍ୟକ୍ଷି, ଆହତ ବ୍ୟକ୍ଷି, ଆପାତ ଚଷିକଷିତ୍ା
casual vacancy ସାମୟଷିକ ଶୂନ୍ୟତା
catalogue ତାଲଷିକା
categorical ନଷିରକ୍ପଷେ, ସର୍୍ଥବଷିହୀନ, ପ୍ାଞ୍ଳ
category ବଗ୍ଥ, ବଷିଭାଗ, ଜାତଷି
catering service ଖାନ ପାନ କ୍ସବା
caution ସାବଧାନତା,  ସତକ୍ଥତା, କ୍ଚତାବନୀ, ଜମାନତ
caution money ଜମାନତ ଧନ
cease	fire �ୁର୍ଦ ବଷିରତଷି
ceiling (as of “price”) ଛାତତଳ,  ସଷିଲଷିଂ, ସକ୍ବ୍ଥାଚ୍ଚ ସୀମା,ଉ
celebration ଉତ୍ବ, ଉତ୍ବ ପାଳନ, ସମାକ୍ରାହ
cell phone କ୍ସଲ କ୍ଫାନ
censor କ୍ଦାଷ ବଷିଚାରକ, କ୍ସନ୍ସର, ଆପର୍ଷିଜନକ ବଷିଷୟ �ାଞ୍ 

କରଷିବା
censure ନଷିନ୍ା, ନଷିନ୍ା କରଷିବା
censure motion ନଷିନ୍ା ପ୍ସ୍ତାବ
census ଜନଗଣନା
central cess କ୍କନ୍ଦୀୟ ଉପକର
central civil service (CCS) rules କ୍କନ୍ଦୀୟ ସଷିଭଷିଲ କ୍ସବା
central excise କ୍କନ୍ଦୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳକ
central government କ୍କନ୍ଦ ଶାସନ, କ୍କନ୍ଦ ସରକାର
centralization କ୍କନ୍ଦୀ କରଣ
centralized service କ୍କନ୍ୀକୃତ କ୍ସବା
centrally funded scheme କ୍କନ୍ଦୀୟ କ୍ପାଷଷିତ କ୍�ାଜନା
centrally sponsored scheme କ୍କନ୍ଦୀୟପ୍ାକ୍ତ୍ାଜଷିତ କ୍�ାଜନା
central	office କ୍କନ୍ଦୀୟ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
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central revenues କ୍କନ୍ଦୀୟ ରାଜସ୍
central sales tax କ୍କନ୍ଦୀୟ ବଷିକ୍ୀକର
centre କ୍କନ୍ଦ, ମଧ୍ୟବର୍୍ଥୀ, କ୍କନ୍ଦସ୍ଥ
century ଶତାଦ୍ୀ
cereal ଧାନ ଆଦଷି ଶସ୍ୟ
cerealist ଧାନ୍ୟବଷିଦ୍
ceremonial parade ସମାକ୍ରାହ କ୍ପକ୍ରଡ୍
ceremony ସମାକ୍ରାହ, ଉତ୍ବ, ଅନୁଷ୍ାନ, ଆଡ଼ମବର, ଶଷିଷ୍ାଚାର
certificate ପ୍ମାଣପତ୍ର, ସାଟ୍ଧିଫଷିକ୍କଟ୍
certificate	of	fitness ଆକ୍ରାଗ୍ୟ ପ୍ମାଣପତ୍ର
certificate	of	posting ୋକ କ୍ପ୍ରଣ ପ୍ମାଣପତ୍ର
certificate	of	service କ୍ସବା ପ୍ମାଣପତ୍ର
certification ପ୍ମାଣନ, ପ୍ମାଣୀକରଣ
certified	copy ପ୍ମାଣୀକୃତ ନକଲ
certify ପ୍ମାଣନ କରଷିବା
cess ଉପ-କର, କ୍ସସ୍
cessation ବଷିରତଷି, ସମାପ୍ଷି, ଅବସାନ
chain ଜଞ୍ଷିର, କ୍ଚନ୍, ଜରଷିବ, ଶଙୃ୍ଖଳ
chairman/chairperson ସଭାଧ୍ୟଷେ, କ୍ଚୟାରମ୍ୟାନ୍, ମଖୂ୍ୟ, ଆଧ୍ୟଷେ
challan ଚାଲାନ
challenge ଆହବାନ କରଷିବା, ଆପର୍ଷି କରଷିବା, ଆହବାନ, ଆପର୍ଷି
chamber କଷେ, କ୍କାଠରୀ, ଚାମବର, ସଭାଗହୃ, ସଂଗଠନ
chamber of commerce ବଣଷିକ ମଣ୍ଳ
change ପରଷିବର୍୍ଥନ, ଖଚୁୁରା, ସ୍ଥାନ ପରଷିବର୍୍ଥନ, ବଷିନଷିମୟ
chaos ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅରାଜକତା
chapter ଅଧ୍ୟାୟ
character assassination ଚରଷିତ୍ର ସଂହାର
character	certificate ଚରଷିତ୍ର ପ୍ମାଣପତ୍ର
charge ଭାର, ଚାଜ୍ଥ, ଆକ୍ମଣ, କ୍ଦାଷାକ୍ରାପ, କ୍ଦୟ, 

ପରାମଶ୍ଥ, ଭରଷିବା, କ୍ଦୟ ତଲବ କରଷିବା, ଆକ୍ମଣ 
କରଷିବା, ଭାର କ୍ଦବା, ପରାମଶ୍ଥ କ୍ଦବା
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charge over property ସଂପର୍ଷି ଉପକ୍ର ପ୍ଭାର
charge sheet କ୍ଦାଷାକ୍ରାପ ଫଦ୍୍ଥ, ଚାଜ୍ଥସଷିଟ୍
charitable ଦାତବ୍ୟ
charity ଦାନଶୀଳତା, ଖଇରାତ
chart ଚାଟ୍ଥ, ତର୍ୟ ଫଦ୍୍ଥ, ଚାଟ୍ଥ ତଷିଆରଷି କରଷିବା, ନକ୍ସା କରଷିବା
charter ସନ୍ନ, ଭୋକ୍ର କ୍ନବା
chasis number କ୍ଚସଷିସ ସଂଖ୍ୟା
cheating ଠକ୍କଇ, ପ୍ତାରଣା
check �ାଞ୍ କରଷିବା, ଗତଷିକ୍ରାଧ କରଷିବା, ଦବାଇବା, 

ଗତଷିକ୍ରାଧ, �ାଞ୍, ତନଖି
check list ଜାଂଚ ସଚୂୀ
check post ତନଖି ରାଟଷି, �ାଞ୍ ରାଟଷି
chemist ରସାୟନବଷିଦ୍, ଔଷଧ ବଷିକ୍କ୍ତା
cheque କ୍ଚକ୍, ଧନାକ୍ଦଶ ପତ୍ର
cheque let କ୍ଚକ ପତ୍ରକ
chief ମଖୁ୍ୟ ପ୍ଧାନ
children education allowance ସନ୍ତାନ ଶଷିଷୋ ଭର୍ା
child exploitation ଶଷିଶୁ କ୍ଶାଷଣ
child labour ଶଷିଶୁ ଶ୍ରମଷିକ
child welfare ଶଷିଶୁ କଲ୍ୟାଣ
chronic ପୁରାତନ କ୍ରାଗ, ଦୀର୍ଥକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କଷ୍ଦାୟକ
chronological order (=chrono-
logical sequence)

କାଳକ୍ମ

circle ମଣ୍ଳ, ବୃର୍
circuit house ସକ୍ଧିଟ୍ ହାଉସ, ଗସ୍ତକାରୀ ସରକାରୀ, କମ୍ଥଚାରୀଙ୍ 

ବଷିଶ୍ରାମ ଭବନ
circular (=circular letter) ପରଷିପତ୍ର ଚଷିଠଷି
circulation ପ୍ବଳନ, ସଂଚାଳନ, ପ୍ସାର, ବଷିସ୍ତାର
circumstance ପରଷିସ୍ଥଷିତଷି
circumstantial evidence ପରଷିସ୍ଥଷିତଷି-ଗତ ସାଷେ୍ୟ
citation ଗୁକ୍ଣାକ୍ଲ୍ଖ, ନଷିଜର, ତଲବନାମା, ଉରୃ୍ଦତ
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citizenship ନାଗରଷିକତା
city compensatory allowance ନଗର ପ୍ତଷିକର ଭର୍ା
civic amenities ନାଗରଷିକ ସବୁଷିଧା
civil କ୍ବସାମରଷିକ, ସଷିଭଷିଲ୍, କ୍ପୌର, ଶଷିଷ୍, କ୍ଦବାନଷି, 

କ୍ବୈଧାନଷିକ
civil code କ୍ଦବାନଷି ସଂହଷିତା
civil defence କ୍ବସାମରଷିକ ପ୍ତଷିରଷୋ
civil list କ୍ବସାମରଷିକ ଅଧିକାରୀ ତାଲଷିକା, ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟା 

କମ୍ଥଚାରୀଙ୍ ତାଲଷିକା
civil marriage କ୍ବୈଧାନଷିକ ବଷିବାହ, ଆଇନସମ୍ମତ ବଷିବାହ
civil procedure code ସଷିଭଷିଲ ପ୍କ୍ଷି�ା ସଂହଷିତା
civil service ସରକାରୀ ଚାକଷିରଷି
civil suit କ୍ଦବାନଷି ମକଦ୍ମା
civil supplies ନାଗରଷିକ ପୁର୍୍ଥ
civil war ଗହୃ �ୁର୍ଦ
claim ଦାବଷି, ଦାବଷି କରଷିବା
claimant ଦାବଷିଦାର
claim form ଦାବଷି ଫମ୍ଥ
claim for refund କ୍ଫରସ୍ତ ଦାବୀ
clarification ୍ଷ୍ୀକରଣ
class କ୍ଶ୍ରଣୀ, ଜାତଷିଆ, କ୍ଶ୍ରଣୀୟ
classified	advertisement ବଗ୍ଥୀକୃତ ବଷିଜ୍ାପନ
classified	documents ବଗ୍ଥୀକୃତ ଦସ୍ତାକ୍ବଜ
classified	information ବଗ୍ଥୀକୃତ ସଚୂନା
classify କ୍ଶ୍ରଣୀକୃତ, ବଗ୍ଥୀକୃତ
classwise କ୍ଶ୍ରଣୀବାର, ବଗ୍ଥବାର
clause ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟାଂଶ,ଦଫା, ଧାରା
clearance ନଷିକାସ, ନଷିଷ୍ାସନ, ପରଷିଷ୍ରଣ, ଅନୁକ୍ମାଦନ
clear vacancy ୍ଷ୍ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ
clerical କଷିରାଣୀୟ, କ୍ଲଖନ ସମବନ୍ଧୀୟ, କ୍ଲଖାଗତ
clerical cadre କଷିରାଣୀ ସବଗ୍ଥ
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clerical error କଷିରାଣୀ ତୃଟଷି
clerical staff କଷିରାଣୀବୃନ୍ 
clerical work କଷିରାଣୀୟ କା�୍ୟଟ୍୍ଥ
client ଗରାଖ, ମହକଷିଲ
cloak room ଅମାନତୀ ସାମାନ ରର, ଜଷିନଷିଷପତ୍ର, ଜମା ରଖିବା 

ରର
close of the year ବଷ୍ଥ ସମାପ୍
closing balance ଅନ୍ତଷିମ ଅବକ୍ଶଷ, କ୍ଶଷାବକ୍ଶଷ
closing date ଅନ୍ତଷିମ ତାରଷିଖ
closure ସମାପ୍ଷି
clue ସତୂ୍ର, ରହସ୍ୟାର ଖିଅ
co (as in ‘co-chairman’) ସହ, ଉପ
co-accused ସହ-ଅଭଷି�ୁକ୍
coaching ଅନୁଶଷିଷେଣ, ରକ୍ରାଇ ଶଷିଷୋଦାନ
coalition government ମଷିଳଷିତ ସରକାର
code ସଂହଷିତା, ବଷିଧି ଗ୍ରନ୍ଥ, ସକ୍ଙ୍ତ ଲଷିପଷି, କୂଟ ଲଷିଖନ, 

ସକ୍ଙ୍ତ କ୍ଦବା
code number ସକ୍ଙ୍ତଷିକ ନମବର
code of conduct ଆଚରଣ ବଷିଧି, ଆଚରଣ ସଂହଷିତା
code word ସକ୍ଙ୍ତ ଶଦ୍
coding ନଷିୟମ ବର୍ଦ
coercion ବାଧ୍ୟକରଣ, ଦମନ, ବଳପ୍କ୍ୟାଗ
co-existence ସହାବସ୍ଥାନ
cognizable ଧରଷିବ୍ୟ
cognizable offence ଧରଷିବ୍ୟ ଅପରାଧ
cognizance ସଂଜ୍ାନ, ଅବଗତଷି, ଅବଧାରଣା 
coincidence କ୍ଦୈବ ସଂକ୍�ାଗ, ସମକାଳକ୍ର ସଂରଟନ, ଆକସ୍ଷିକ  

ସଂରଟନ
collaboration ସହକ୍�ାଗ, ମଷିଳଷିତ ଉଦ୍ୟମ
collateral security ସହପାର୍୍ଧିକ ପ୍ତଷିଭୂତଷି
colleague ସହକମ୍ଥୀ, ସହକ୍�ାଗୀ
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collective ସାମହୂ ଷିକ, ମଷିଳଷିତ, କ୍�ୌର
collective responsibility ସାମହୂୀକରଣ
collectorate ଜଷିଲ୍ାପାଳ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ, କଷିଲକ୍ଟରୀ
collusion ଗତ�ନ୍ତମଳୂକ, ପ୍ତାରଣା ପୂର୍୍ଥ
colony ଉପନଷିକ୍ବଶ, କକ୍ଲାନୀ, ବସତଷି
colour blindness ବର୍୍ଥହୀନ, ରଙ୍ହୀନ
column ସ୍ତମ୍ଭ
combing operation ସରନ କ୍ଖାଜ ଅଭଷି�ାନ
command ହୁକୁମ, ସମାକ୍ଦଶ, ଅକ୍ଷିଆର, ସମାକ୍ଦଶ କ୍ଦବା
commemoration ସୃ୍ତଷି ଉତ୍ବ, ସ୍ାରକୀ ଉତ୍ବ
commendable ପ୍ଶଂସନୀୟ
commensurate ସମାନୁପାତଷିକ
commentary ଭାଷ୍ୟ, ବଷିବରଣୀ
comments ଟଷିପ୍ପଣୀ
commerce ବାଣଷିଜ୍ୟ
commercial break ବଷିଜ୍ାପନ ଅନ୍ତରାଳ
commission ଆକ୍ୟାଗ, ନ୍ୟସ୍ତକମ୍ଥ, କମଷିଶନ, କରଣ, ପରୁଆନା, 

ପ୍ାଧିକୃତ କରଷିବା
commissioning ଚାଲୁ କରବା
commit କରଷିବା, ପ୍ତଷିଶରୁତଷିବର୍ଦ କ୍ହବା, ନ୍ୟସ୍ତ କରଷିବା, ସପୁଦ୍୍ଥ 

କରଷିବା
commitment ସପୁଦ୍୍ଥ, ଅଙ୍ୀକାର
commodity ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ
common ସାଧାରଣ, ଜଣାଶୁଣା, କ୍କାଠା, କ୍ଗାଷ୍ୀଗତ
communal ସାମ୍ପ୍ରଦାୟଷିକ
communal harmony ସାଂପ୍ଦାୟଷିକ ସଦ୍ଭାବ
communicate ଜଣାଇ କ୍ଦବା, ସଂସଚୂଷିତ କରଷିବା, ସମବାଦ କ୍ଦବା 
communication କ୍�ାଗାକ୍�ାଗ, ସଂସୂଚନା, ସଂସଚୂନା ପତ୍ର, ଭାବର 

ଆଦାନପ୍ଦାନ
communication gap ସମବାଦ ସଂକ୍ପ୍ଷେଣ ଅଭାବ
communique ସରକାରୀ ବଷିଜ୍ପ୍ଷି/ଇସ୍ତାହାର
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community କ୍ଗାଷ୍ୀ
community centre କ୍ଗାଷ୍ୀ କ୍କନ୍ଦ, ଅବସରବଷିକ୍ନାଦନ କ୍କନ୍ଦ
community development project କ୍ଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ପରଷିକ୍�ାଜନା
community service କ୍ଗାଷ୍ୀ କ୍ସବା
commutation ଲର ୁକରଣ, ପ୍ତଷିବଷିନଷିମୟ, ପରଷିବର୍୍ଥନ
commuted leave ବଦଳା ଛୁଟଷି, ପରଷିବର୍୍ଧିତ ଛୁଟଷି
commuted value ସାଂରାଣୀକୃତ ମଲୂ୍ୟ
comparison ତୁଳନା, ମଷିଳାଣ
compassion କରୁଣା, ଅନୁକମ୍ପା
compassionate ground ଅନୁକମ୍ପା ଭଷିତଷି
compassionate leave ଅନୁକମ୍ପା ଛୁଟଷି
compatible ସସୁଙ୍ତ
compel ବାଧ୍ୟ କରଷିବା
compendium ସାର ସଂଗ୍ରହ
compensation ଷେତଷିପୂରଣ
compensatory allowance ଷେତଷିପୂରକ ଭର୍ା
compensatory leave ଷେତଷିପୂରକ ଛୁଟଷି
competence କା�୍ଥ୍ୟ ଦଷେତା
competent କା�୍ଥ୍ୟଦଷେ, ଷେମତାପନ୍ନ
competent authority ଷେମତାପନ୍ନ ଅଧିକାରୀ
competition ପ୍ତଷିକ୍�ାଗଷିତା
competitive examination ପ୍ତଷିକ୍�ାଗଷିତାମଳୂକ ପରୀଷୋ
compilation ସଙ୍ଳନ
complaint ଫରଷିଆଦ, କ୍ଫରାଦ, ଅଭଷିକ୍�ାଗ, ଆପର୍ଷି
complaint book ଅଭଷିକ୍�ାଗ ପୁସ୍ତଷିକା
complement ପୁରକ
complementary ପରଷିପୂରକ, ପର୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା
complete ସମାପ୍ କରଷିବା, ପୂର୍୍ଥ କରଷିବା, ସମାପ୍ସ ସଂପୂର୍୍ଥ
completion	certificate ସମାପ୍ଷି ପ୍ମାଣପତ୍ର
compliance ଅନୁପାଳନ, ଆକ୍ଦଶ ପାଳନ 
complicated ଜଟଷିଳ
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compliment ଅଭଷିନନ୍ନ, ସମ୍ମାନ
complimentary copy ବଷିନାମଲୂ୍ୟକ୍ର ପ୍ଦର ପୁସ୍ତକ
comply with ଅନୁପାଳନ
composite culture ମଷିଶ୍ର ସଂସ୍କତୃଷି
composition ରଚନା, ମଷିଶ୍ରଣ, ରଫା, ଅଷେରଖଞ୍ା, ନଷିମ୍ଥାଣ
comprehensive ଅକ୍ବାଧ୍ୟ, ବ୍ୟାପକ, ବଷିସ୍କତୃ
comprehensive insurance ବ୍ୟାପକ ବୀମା
compromise ସାଲଷିସ କରଷିବା, ସାଲଷିସ
compulsory ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ, ଅନଷିବା�୍ଥ୍ୟ
compulsory retirement ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅବସର, ଅନଷିବା�୍ଥ୍ୟ କ୍ସବା ନଷିବୃତଷି
computer ସଂଗଣକ, କମୁ୍ପ୍ୟଟର
computer centre କମୁ୍ପ୍ୟଟର କ୍କନ୍ଦ
computer friendly କମୁ୍ପ୍ୟଟର ଅନୁକୁଳ
computerization କମୁ୍ପ୍ୟଟର କରଣ
computer language କମୁ୍ପ୍ୟଟର ଭାଷା
computer literacy କମୁ୍ପ୍ୟଟର ସାଷେରତା
concept ଧାରଣା
concern ବଷିଷୟ, ସମ୍ପକ୍ଥ, ବ୍ୟାପାର, ଉଦକ୍ବଗ, ସଂପକୃ୍ କରଷିବା, 

ସଂପକୃ୍ କ୍ହବା
concession ରଷିଆତଷି, ରଷିହାତଷି
concessional rate ରଷିହାତଷି ଦର
concession	certificate ରଷିହାତଷି ପ୍ମାଣପତ୍ର
conciliation ମଷିଳାମଷିଶା, କ୍ତାଷଣ
concluding remarks ସମାପନ ମନ୍ତବ୍ୟ
conclusion ସମାପ୍, ଉପସଂହାର, ନଷିର୍୍ଥୟ
conclusive ନଷିର୍୍ଥାୟକ
concur ସହମତ କ୍ହବା, ସମବର୍୍ଥୀ କ୍ହବା,ସହକ୍�ାଗୀ କ୍ହବା
concurrence ସହମତଷି, ସମବର୍୍ଧିତା
condemn କ୍ଦାଷ କ୍ଦବା, ଅକାମୀ କରଷିବା
condition ସର୍୍ଥ, ଅବସ୍ଥା, ଦଶା
conditional ସର୍୍ଥମଳୂକ
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conditional acceptance ସର୍୍ଥମଳୂକ ସ୍ୀକୃତୀ
conditions of contract ଠଷିକା ସର୍୍ଥ
conditions of service କ୍ସବା ମାଫଷି
condolence ସମକ୍ବଦନା ଜଣାଇବା, କ୍ଶାକ ପ୍କାଶ କରଷିବା
condone ମାଫ୍ କରଷିବା, ଷେମା କ୍ଦବା

conduct ଆଚରଣ, ସଞ୍ାଳନ, କା�୍ଥ୍ୟ ସଞ୍ାଳନ, ସଞ୍ାଳନ 
କରଷିବା, ଦଷିଗ ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶ କରଷିବା

conduct rules ଆଚରଣ ନଷିୟମାବଳୀ
conference ସମ୍ମଷିଳନୀ
conference room ସମ୍ମଷିଳନୀ କଷେ
conferencing facility ସମ୍ମଷିଳନୀ ସବୁଷିଧା, ବାର୍୍ଥାଳାପ ସବୁଷିଧା
confer ଅପ୍ଥଣ କରଷିବା, କରା କ୍ହବା
confidential କ୍ଗାପନୀୟ
confinement କ୍କାରାକ୍ରାଧ, ପ୍ସବାବସ୍ଥା
confirm କାଏମ କରଷିବା, ବାହାଲ କରଷିବା, ସ୍ଥା�ୀ କରଷିବା, 

ସତ୍ୟ-ପ୍ମାଣ କରଷିବା
confirmation ସ୍ଥାୟୀକରଣ, ବାହାଲ, ଦୃଢ଼ୀକରଣ ସମର୍ଥନ
confirmation	of	service କ୍ସବା ସ୍ଥା�ୀ କରଣ
confirmation	order ସ୍ଥାୟୀକରଣ ଆକ୍ଦଶ
confiscation ବାଜ୍ୟାପ୍ଷି, ଜବତ
conflict ୱେନ୍ଦ୍ୱ
conflicting	views ବଷିକ୍ରାଧି ଦୃଷ୍ଷିପଷେ
conformity ଅନୁରୂପତା, ସମ୍ମତଷି
congratulation ଅଭଷିନନ୍ନ
connection ସଂକ୍�ାଗ, ସମବନ୍ଧ, ସଂପକ୍ଥ
connivance ଭଷିତଷିରଷି ସହକ୍�ାଗ, କ୍ମୌନ ସହମତଷି
conscience ବଷିକ୍ବକ
consensus ମକ୍ତୈକ୍ୟ, ମତ-ଏକତା
consent ସମ୍ମତଷି
consequence ପରଷିଣାମ
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consequent ପରଷିଣାମୀ, ଅନୁଶାରୀ, ଅନୁବର୍୍ଥୀ, ଆନୁଷଙ୍ଷିକ, 
ନ୍ୟାୟସଙ୍ତ

conservation ସଂରଷେଣ, ଅବ୍ୟୟନ, ଷେୟ ନଷିବାରଣ
consideration zone ବଷିଚାର କ୍ଷେତ୍ର
consignee ମାଲ୍ ଗ୍ରାହୀତା, ମାଲ୍ ଗ୍ରାହୀ, ମାଲ୍ ପ୍ାପକ
consignment କ୍ପ୍ରଷିତ ମାଲ୍, ମାଲ୍ କ୍ପ୍ରଣ, କ୍ପ୍ରଣ ପତ୍ର
consignment note କ୍ପ୍ରଣ କ୍ନାଟ୍/ ଟଷିପ୍ପଣୀ
consistent ଏକ ରୂପ, ସଂଗତ
consolidated fund ଏକତ୍ରୀକୃତ ନଷିଧି, ସଂଚଷିତ ନଷିଧି
consolidated pay ଏକତ୍ରୀକୃତ କ୍ବତନ
consolidated statement ଏକତ୍ରୀକୃତ ବଷିବରଣ
consolidation ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଚକବନ୍ୀ
conspicuous ସପୁ୍କଟ, ବଷିକ୍ବଚନାକ୍�ାଗ୍ୟ, ଧ୍ୟାନାକଷ୍ଥୀ
conspiracy ଷଡ଼�ନ୍ତ୍ରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ଷି
constant ସ୍ଥଷିର, ଅଟଳ, ଅବଷିରତ
constituency ନଷିବ୍ଥାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
constituent ନଷିବ୍ଥାଚକ, ସଂରଟକ
constitution ସଂବଷିଧାନ, ଗଠନ, ସଂରଟନ, ଗଢ଼ଣ, ସଂସ୍ଥାପନ
constraint ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟତା
construction ନଷିମ୍ଥାଣ, ଗଠନ, ଅନବୟ କରଷିବା
consultant ପରାମଶ୍ଥ କରଷିବା
consultation ପରାମଶ୍ଥ, ମନ୍ତ୍ରଣା
consultative committee ପରାମଶ୍ଥ କମଷିଟଷି
consumable item ଉପକ୍ଭାଗ୍ୟ ବସୁ୍ତ
consume ଉପକ୍ଭାଗ କରଷିବା, ବ୍ୟୟ କରଷିବା, ବଷିନଷ୍ କରଷିବା, 

ଖାଇବା
consumer’s goods ଖାଉଟଷି ମାଲ୍
consumer forum/council ଖାଉଟଷି ବଷିଚାର ସ୍ଥଳ, ଖାଉଟଷି ପରଷିଷଦ
consumer orientation ଖାଉଟଷି ପୂବ୍ଧିଭଷିମଖୂୀ କରଣ
consumption ବ୍ୟବହାର, ଉପକ୍ଭାଗ, �କ୍ଷା କ୍ରାଗ, ଷେୟ କ୍ରାଗ
contact ସଂସଗ୍ଥ, ସଂପକ୍ଥ, ୍ଶ୍ଥ, କ୍�ାଗାକ୍�ାଗ ସ୍ଥାପନ କରଷିବା
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contact programme ସଂସଗ୍ଥ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ, ସମ୍ପକ୍ଥ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ
contagious disease ସାଂଗଗ୍ଧିକ କ୍ରାଗ
contain ଧାରଣ କରଷିବା, ସଂ�ତ କରଷିବା, ଅନ୍ତଗ୍ଥତ କରଷିବା
contemplate ଅନୁଧ୍ୟାନ କରଷିବା, ମନନ କରଷିବା
contemporary ସମକାଳଷିକ, ସାଂପ୍ତଷିକ, ସମସାମୟଷିକ
contempt of court ଅଦାଲତ ଅବମାନନା
contention ବଷିବାଦ, �ୁକ୍ଷି
contents ପ୍ତଷିକ୍�ାଗଷିତା କରଷିବା, ପ୍ତଷିୱେନ୍ଦ୍ୱଷିତା କରଷିବା, ଆପର୍ଷି 

ଉଠାଇବା, ବଷିବାଦ କରଷିବା, ପ୍ତଷିକ୍�ାଗଷିତା, ପ୍ତଷିୱେନ୍ଷିତା, 
ଆପର୍ଷି, ବଷିବାଦ

contest ବଷିବାଦଷିତ. ପ୍ତଷିୱେନ୍ଦ୍ୱଷିତାମଳୂକ
context ପ୍ସଙ୍, ପରଷିକ୍ପ୍ଷେୀ
contingencies ଆକସ୍ଷିକବ୍ୟୟ
contingency ଆକସ୍ଷିକତା, ଅନଷିଶ୍ଷିତ ସମ୍ଭାବନା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରଷିସ୍ଥଷିତଷି, 

ଆକସ୍ଷିକ ବ୍ୟୟ, ଆନୁଷଙ୍ଷିକ ଖଚ୍ଚ୍ଥ
contingency allowance ଆକସ୍ଷିକତା ଭର୍ା
contingency fund ଆକସ୍ଷିକତା ନଷିଧି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନଷିଧି
contingency grant ଆକସ୍ଷିକ ଅନୁଦାନ
contingency plan ଆକସ୍ଷିକ କ୍�ାଜନା
contingent charges ଆକସ୍ଷିକ ପ୍ଭାର, ଅନଷିୟତ ଦାୟଷିତ୍ୱ
continuous appointment ସତତ ନଷି�ୁକ୍ଷି
continuous development ସତତ ବଷିକାସ
continuous process ସତତ ପ୍କ୍ଷିୟା
continuous service ସତତ କ୍ସବା
contraband ନଷିଷଷିର୍ଦ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ନଷିଷଷିର୍ଦ
contract ଚୁକ୍ଷି କରଷିବା, ସଙୁ୍ଚଷିତ କରଷିବା, ଚୁକ୍ଷି, ଠଷିକା
contract deed ଠକା ବଷିକ୍ଲଖ, ଚୁକ୍ଷି ବଷିକ୍ଲଖ
contract of employment ନଷି�ୁକ୍ଷି ଠଷିକା
contract period ଠଷିକା ଅବଧି, ଚୁକ୍ଷିବର୍ଦ କାଳ
contractual document ଠଷିକା ପ୍କ୍ଲଖ, ଚୁକ୍ଷି ବଷିଷୟକ ଦଲଷିଲ
contractual liability ଠଷିକା କ୍ଦ�ତା, ଚୁକ୍ଷି କ୍ଦ�ତ
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contractual service ଠଷିକା କ୍ସବା, ଚୁକ୍ଷି କ୍ସବା
contradiction ଖଣ୍ଡନ, ପ୍ତଷିବାଦ
contradictory statement ବଷିକ୍ରାଧାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ
contrary ପ୍ତଷିକୂଳ, ବଷିକ୍ରାଧକାରୀ, ଓଲଟା
contravention ଉଲ୍ରଂନ, ଖଣ୍ଡନ
contribution ଅଂଶ ଦାନ, କ୍ଲଖା ପ୍ଦାନ
contributory pension scheme ଅଂଶଦାୟୀ କ୍ପନ୍ସନ୍
contributory provident fund ଅଂଶଦାୟୀ ଭବଷିଷ୍ୟନଷିଧି
control ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ କରଷିବା
controlling	officer ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀ
controversial ବଷିବାଦୀୟ, ବଷିବାଦମଳୂକ
controversial matter ବଷିବାଦମଳୂକ ବଷିଷୟ
controversy ବାଦ- ବଷିବାଦ
convenience ସବୁଷିଧା
convention କ୍ଲାକାଚାରଷିକ, ସକ୍ମ୍ମଳନ, ଆନ୍ତତଃରାଜ୍ୟ ଚୁକ୍ଷି
conventional କ୍ଲାକଚାରଷିକ, ପ୍ଚଳଷିତ, ଗତାନୁଗତଷିକ, 

ପରଂପରାନୁକ୍ମାଦଷିତ
conversant ଅଭଷିଜ୍, ପରଷିଚଷିତ
convert ଧମ୍ଥାନ୍ତରଷିତ ବ୍ୟକ୍ଷି, ପରଷିବର୍୍ଥନ କରଷିବା, ଧମ୍ଥାନ୍ତରଣ 

କରଷିବା
converted leave ପରଷିବର୍୍ଧିତ ଛୁଟଷି
conveyance ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ପତ୍ର, ହସ୍ତାନ୍ତରଣ, �ାନହାବାନ, କ୍ପ୍ରଣ
conveyance allowance �ାନବାହନ ଭର୍ା
conveyance deed ହସ୍ତାନ୍ତରତା ବଷିକ୍ଲଖ
conveyance expenses ବାହାନ ବ୍ୟୟ
convict କ୍ଦାଷୀ ପ୍ମାଣଷିତ କରଷିବା, ଦଣ୍ଡଷିତ ଅପରାଧୀ, 

ସଜାପ୍ାପ୍ ଆସାମୀ
conviction ଧାରଣା, କ୍ଦାଷସଷିର୍ଦଷି, କ୍ଦାଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତୀକରଣ
convocation ସମାବର୍୍ଥନ, ଦୀଷୋନ୍ତ ସମାକ୍ରାହ
cooling off period ଉପଶମନ ଅବଧି
cooperation ସହକ୍�ାଗ, ସମବାୟ
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cooperative ସହକ୍�ାଗୀ, ସମବାୟ ଭଷିର୍ଷିକ
cooperative society ସମବାୟ ସମଷିତଷି
co-opt ସହବରଣ କରଷିବା
co-opted member ସହବରଷିତ ସଦସ୍ୟ, ସହକ୍�ାଜଷିତ ସଭ୍ୟ
co-ordination ସମନବୟ
co-owner ସହ-ମାଲଷିକ
co-partner ସହ-ଭାଗୀଦାର
copy ପ୍ତଷିରୂପ, ପ୍ତଷିଲଷିପଷି, ନକଲ, ଅଣ୍ଡ, ପାଣୁ୍ଡଲଷିପଷି, ନକଲ 

କରଷିବା
copying ନକଲକାର, ନକଲନବଷିସ୍, ପ୍ତଷିଲଷିପଷିକାର
copyright ରଚନାସ୍ତ୍ୱ, ସ୍ତ୍ୱାଧିକାର, ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ତ୍ୱ,
cordial ହାର୍ଦ୍ଧିକ, ସୂ୍ର୍ଷିକାରକ, କ୍ସୈହାଦ୍୍ଥପୂର୍୍ଥ
coroner ଅପମତୁୃ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ
corporate body ନଷିଗମ ନଷିକାୟ
corporate planning କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ୟାଜନା, କମ୍ପାନୀ କ୍�ାଜନା
corporation ନଷିଗମ, କରକ୍ପାକ୍ରସନ୍
corporation tax ନଷିଗମ କର
correction ସଂକ୍ଶାଧନ, ଭ୍ରମଶୁର୍ଦଷି
corrective measures (=correc-
tives)

ସଂକ୍ଶାଧନ ଷେମ, ସଂକ୍ଶାଧନ କାରକ, ସଂକ୍ଶାଧକ

correspondence ପତ୍ର ବଷିନଷିମୟ, ଅନୁରୂପତା, ସଦୃଶତା
correspondence course ପତ୍ର ବଷିନଷିମୟ ପାଠ୍ୟକ୍ମ
correspondence portion ପତ୍ର ବଷିନଷିମୟ ଭାଗ
correspondent ସମବାଦଦାତା, ପତ୍ର ବଷିନଷିମୟକାରୀ, ନଷିୟମଷିତ ପତ୍ର 

କ୍ପ୍ରକ
corresponding ଅନୁରୂପ, ତତସମବନ୍ଧୀ
corrigendum ଶୁର୍ଦଷିପତ୍ର
corroborate ସମର୍ଥନ କରଷିବା, ପ୍ମାଣଷିତ କରଷିବା
corroboration ସଂପୁଷ୍ଷି, କ୍ପାଷକତା, ସମର୍ଥନ, ପ୍ମାଣୀ କରଣ
corrupt ଭ୍ରଷ୍ କରଷିବା, ଭ୍ରଷ୍, ଦୁନ୍ଥୀତଷିଗ୍ରସ୍ତ
corruption ଦୁନ୍ଥୀତଷି, ଅପଭ୍ରଂଶ, ଭ୍ରଷ୍ାଚାର, ନୀତଷିଭ୍ରଷ୍ତା
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corrupt practice ଭ୍ରଷ୍ ଆଚରଣ
cosmopolitan city କ୍ବୈଶ୍ବଷିକ ସହର
cost ଖଚ୍ଚ୍ଥା, ଦାମ୍, ବ୍ୟୟ, ପରଷିଚୟ, ଲଗୁତଷି, ଷେତଷି
cost accountant ପରଷିବ୍ୟୟ ହଷିସାବବଷିତ୍, ପରଷିବ୍ୟୟ କ୍ଲକାକାର
cost analysis ପରଷିବ୍ୟୟ ବଷିକ୍ଶଲେଷଣ
cost ceiling ପରଷିବ୍ୟୟ ସୀମା
cost effectiveness ପରଷିବ୍ୟୟ ପ୍ଭାବଷିତ
cost of living ଜୀବନ ନଷିବ୍ଥାହ ବ୍ୟୟ
cost overrun ପରଷିବ୍ୟୟ ଅତଷିକ୍ମଣ
cottage industry କୁଟୀର ଶଷିଳ୍ପ
council ପରଷିଷଦ
council of ministers ମନ୍ତ୍ରୀ ପରଷିଷଦ
council of states ରାଜ୍ୟସଭା

counsel  ମନ୍ତ୍ରଣା, ଓକଷିଲ, ମନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଦବା

counselling ପରାମଶ୍ଥ କ୍ସବା, ମନ୍ତ୍ରଣା କ୍ସବା
counter ବଷିକ୍ରାଧ କରଷିବା, ଖଣ୍ଡନ କରଷିବା, କାଉଣ୍ର, ଗଣନାର 

ସାଧନ, ଖଣ୍ଡନପତ୍ର, ପ୍ତଷିକୂଳ, ପାଲଟା
counter action ପ୍ତଷିକ୍ଷିୟାମଳୂକ କା�୍ଥ୍ୟ
counter	affidavit ପ୍ତଷି-ଶପରପତ୍ର, ପ୍ତଷି-ସତ୍ୟପାଠ
counter charge ପାଲଟା କ୍ଦାଷାକ୍ରାପ
counter claim ପାଲଟା ଦାବଷି
counterfeit currency ଜାଲ୍ ମଦୁ୍ରା
counterfeiting ଜାଲୀକରଣ
counterfoil ମଣୁ୍ଡା କ୍ଚକ୍, ପ୍ତଷିପତ୍ର, ମଣୁ୍ଡା ରସଷିଦ
counter offer ପ୍ତଷି-ପ୍ସ୍ତାବ, ପାଲଟା ପ୍ସ୍ତାବ
countersign ପ୍ତଷି-ସ୍ାଷେର କରଷିବା, ପ୍ମାଣୀକରଣ କରଷିବା
coup (de etat) ସଂରାତ
coupon କୁପନ
courier ଷେଷିପ୍ବାହକ, ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବାର୍୍ଥାବହ
courier service ଷେଷିପ୍ବାହୀକ୍ସବା, ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବାର୍୍ଥାବାହୀ କ୍ସବା
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course ମାଗ୍ଥ, ଅଗ୍ରଗତଷି, କ୍ମ, ପାଠ୍ୟକ୍ମ, ସ୍ତର, ରଦା
courses of study ପାଠ୍ୟକ୍ମ
court case ଅଦାଲତ ମାମଲା, ନ୍ୟାୟାୟ ମାମବା
courtesy କ୍ସୌଜନ୍ୟ
court of small causes ଲରବୁାଦ ନ୍ୟା�ାଳୟ
covenant ଅଙ୍ୀକାର, ଅଙ୍ୀକାର କରଷିବା
cover ମଲାଟ, ଲଫାପା, ଆଚରଣ, ଢ଼ାଙୁ୍ଣଷି, ଚଦର, ଆଶ୍ରୟ, 

ଢ଼ାଙ୍ଷିବା, ଅନ୍ତଭୁ୍ଥକ୍ କ୍ହବା
coverage ସଂରଷେଣ, ବ୍ୟାପ୍ଷି, ସମାକ୍ବଶନ
covering letter ବ୍ୟାଖ୍ୟାମଳୂକ ପତ୍ର, ସହପତ୍ର
covering memo ସହଜ୍ାପନ
covering note ସହ ଟଷିପ୍ପଣୀ
crash programme ଦ୍ରରୃ ତ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ, ଜରୁରୀ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ
creamy layer ନକ୍ବାନ୍ନତ ବଗ୍ଥ, ନକ୍ବାନ୍ନତ ସ୍ତର
creation ସଷୃ୍ଷି, ସଜ୍ଥନା
creative ସଜ୍ଥନାତ୍ମକ, ସଷୃ୍ଷିଶୀଳ
creativity ସଜ୍ଥନ ଶୀଳତା, ସଷୃ୍ଷି ଶୀଳତା
creche ଶଷିଶୁ ସଦନ, ଶଷିଶୁ ଜଗାରଖା ନସ୍ଥରୀ 
credentials committe ପ୍ତ୍ୟୟ ପତ୍ର ସମଷିତଷି
credibility ପ୍ତ୍ୟୟକ୍�ାଗ୍ୟତା, ବଷିର୍ସନୀୟତା
credit ଜମା, ବଷିର୍ାସ, ଉଧାର, ବାକଷି, ଆକଳନ, ଖ୍ୟାତଷି, 

କ୍ଗୌରବ
creditable ପ୍ଶଂସାକ୍�ାଗ୍ୟ, ବଷିର୍ାସକ୍�ାଗ୍ୟ
credit advice ଜମା ସଂଞ୍ାପନ, ମଜା ବଷିଜ୍ପ୍ଷି
credit and thrift society ଜମା, ଉଧାର ସମଷିତଷି
credit card କ୍କ୍େଷିଟ କାେ୍ଥ, ବାକଷିକ୍ର ଜଷିନଷିଷପତ୍ର କଷିଣଷିବା 

ଅଧିକାରପ୍ାପ୍ କାେ୍ଥ
credit facilities ଋଣ ସବୁଷିଧା ସମହୂ
credit entry ଜମା ପ୍ବଷିଷ୍
credit note ଜମା ପତ୍ର
creditor ଋଣଦାତା
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cremation ଶବ ଦାହ
cremation ground ଶ୍ଶାନ, ମଶାଣଷି
crew ନାବଷିକରଣ, କମ୍ଥୀ-ଦଳ
crime ଅପରାଧ
criminal breach of trust ଅପରାଧିକ ବଷିର୍ାସ ଭଙ୍
criminal court କ୍ଫୌଜଦାରୀ ନ୍ୟାୟ
criminal negligence ଅପରାଧିକ ଉକ୍ପଷୋ
criminal offence ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ
criminal procedure code କ୍ଫୌଜଦାରୀ ପ୍କ୍ଷିୟା ସଂହଷିତା
crisis ସଙ୍ଟ
crisis management ସଙ୍ଟ ପ୍ବନ୍ଧନ
criterion ମାନଦଣ୍ଡ, ଲଷେଣ, କଷଟଷି
criticism ସମାକ୍ଲାଚନା
cross ପାରଷିକ୍ହବା, ସଙ୍ର ସଙ୍ମ କରାଇବା, ଛକଚଷିହ୍ନ, 

ସଙ୍ର ଜାତଷି
cross breed ସଙ୍ର ଜାତଷି, ମଷିଶ୍ର ଜାତଷି
cross checking ୱେଷିତରଫା ଜାଞ୍, ପ୍ତଷି ପରୀଷୋ ଜାଞ୍
crossed cheque କ୍ରଖାଙ୍ଷିତ କ୍ଚକ୍, କ୍ସ କ୍ଚକ୍
cross examination କ୍ଜରା, ପ୍ତଷି-ପରଷିଷୋ
cross reference ପ୍ତଷି-ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶ, ପର୍ର ପ୍ସଙ୍, ବହଷିର ଏକ ଅଂଶ 

ସହ ଅନ୍ୟର ତୁଳନା
cross voting ପ୍ତଷି-କ୍ଭାଟଦାନ
crucial date ନଷିର୍୍ଥାୟକ ଦଷିନ
crude ଅପରଷିପକ୍ୱ, ଅକ୍ଶାଧିତ
culpable homicide ଅପରାଧଜନକ ନରବଧ
culprit କ୍ଦାଷୀ, ଅପରାଧୀ
cultivation ଚାଷ, କୃଷଷି
cultural exchange programme ସାଂସ୍କତୃଷିକ ବଷିନଷିମୟ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ
cumulative କ୍ମବର୍ଦ୍ଧିଷୁ୍, ସାମହୂ ଷିକ
currency  ପ୍ଚଳଷିତ ମଦୁ୍ରା
currency exchange ମଦୁ୍ରା ବଷିନଷିମୟ
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currency note କକ୍ରନ୍ସଷି କ୍ନାଟ, ପ୍ଚଳଷିତ କ୍ନାଟ
current ପ୍ବାହ, ଚଳଷିତ, ଚାଲୁ
current account ଚାଲୁହଷିସାବ, ଚାଲୁ ଖାତା
current duties ଚଳଷିତ କର୍୍ଥବ୍ୟ
current session ଚଳଷିତ ଅଧିକ୍ବଶନ
curriculum vitae (cv) ଜୀବନ ବୃର୍ 
curtail କାଟଷିବା, କ୍ଛାଟ କରଷିବା, କମ୍ କରଷିବା
custodian ଅଭଷିରଷେକ, ଜଷିମାଦାର, ନ୍ୟାସୀ
custody ଅଭଷିରଷୋ, ହାଜତ, ଜଷିମା, ମାଫ୍ଥତ
custom କ୍ଲାକାଚାର, ପ୍ରା, ସୀମା, ଶୁଳ୍କ, ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ
custom(s) କ୍ଲାକାଚାର, ପ୍ରା, ସୀମା, ଶୁଳ୍କ, ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ
customary କ୍ଲାକଚାରସଷିର୍ଦ, ପ୍ରାନୁ�ାୟୀ, ପ୍ରାନୁକ୍ମାଦଷିତ
customary procedure ପ୍ରା ପ୍କ୍ଷିୟା, କ୍ଲାକାଚାର ପ୍କ୍ଷିୟା
custom duty ସୀମା ଶୁଳ୍କ
customer ଗରାଖ, ଗ୍ରାହକ
customer friendly ମଷିଳାମଷିଶା ଗ୍ରାହକ
custom examination ସୀମା ଶୁଳ୍କ ପରୀଷୋ
cut down କମ କରଷିବା
cut motion କାଟ-ପ୍ସ୍ତାବ
cut off date ବଷିକ୍ଛେଦକତଷିଥି
cycle ଚକ୍, ସାଇକ୍କଲ୍

D

daily କ୍ଦୈନଷିକ, ପ୍ତ୍ୟହ, ପ୍ତଷିଦଷିନ, କ୍ଦୈନଷିକ ସମବାଦପତ୍ର
daily allowance କ୍ଦୈନଷିକ ଭର୍ା
daily diary  କ୍ଦୈନଷିକ ୋଇରଷି, ଦଷିନଲଷିପଷି
daily register କ୍ଦୈନଷିକ କ୍ରଜଷିଷ୍ର
daily report କ୍ଦୈନଷିକ ବଷିବରଣୀ
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daily routine କ୍ଦୈନଷିକ କାମ
daily wages କ୍ଦୈନଷିକ ମଜୁରଷି
dak stage ୋକ ସ୍ତର
dak tray ୋକକ୍ଟ୍
damage ଷେତଷି, କ୍ଲାକସାନ, ଷେତଷି କରଷିବା,
damages କ୍ଖସରା, କ୍ଖସାରତ
dangerous ବଷିପଜ୍ଜନକ, ବଷିପଦସଙୁ୍ଳ
daring ନଷିଭ୍ଥୀକ, ସାହସୀ, ନଷିଭ୍ଥୀକତା, ସାହସଷିକତା, ସାହସ
data ତର୍ୟାବଳୀ, ଦର୍-ତର୍ୟ
data bank ତର୍ୟାବଳୀ ବ୍ୟାଙ୍
data base ସଂଗଣକ(କଂପୁ୍ୟଟର)କ୍ର ଶଙୃ୍ଖଳଷିତ ଭାକ୍ବ ରଷେଷିତ 

ସ୍ୀକୃତ ବଷିଷୟ, ୋଟା ପ୍କ୍ସସଷିଂ, ତରାବଳୀ ପ୍କ୍ସସଷିଂ
data collection ତର୍ୟବଳୀ ସଂଗ୍ରହ
data feeding ତର୍ୟାବଳୀ କ୍�ାଗାଣ, ତର୍ୟାବଳୀ ଫଷିେଷିଂ
data processing ଦର୍ ବଷିଷୟ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ସ୍ୟଂକ୍ଷିୟ ପର୍ଦତଷି, ୋଟା 

ପ୍କ୍ସସଷିଂ
date ତାରଷିଖ, ଖଜୁରୀ, ତାରଷିଖ ନଷିରୂପଣ କରଷିବା, କାଳ 

ଗଣନା କରଷିବା
date of arrival ଆସଷିବା ଦଷିନ, ଆଗମନ ତାରଷିଖ
date of birth ଜନ୍ ତାରଷିଖ
date of departure �ଷିବା ଦଷିନ, ପ୍ସ୍ଥାନ ତାରଷିଖ

date of discharge କା�୍ଥ୍ୟମକୁ୍ଷି ତାରଷିଖ

date of maturity ପରଷିପକ୍ୱତା ତାରଷିଖ
date of receipt ଗ୍ରହଣ କରଷିବା ତାରଷିଖ
date stamp ତାରଷିଖୀ କ୍ମାହର
day scholar ଅନାବାସୀ ଛାତ୍ର
day shift ଦଷିନବାରଷି
days of  grace କ୍କାହଳ ସମୟ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ଦର୍ କାଳ, ରଷିହତଷି କାଳ
day to day work କ୍ଦୈନନ୍ଷିନ, ପ୍ତଷିଦଷିନ
dead account ଅଚଳ ହଷିସାବ, ନଷିଷ୍କଷିୟ ଖାତା
dead line ଅନ୍ତକ୍ରଖା, ଅନ୍ତଷିମ ସମୟ ସୀମା
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deadlock ଅଚଳାବସ୍ଥା, ଗତଷିକ୍ରାଧ
dead stock register ମତୃୋକ ପଂଜଷିକା
dead weight ଅସହ୍ୟ ଭାର, ସମସ୍ତ କ୍ବାଝ
deal କ୍ନଣକ୍ଦଣ, ଦର କଷାକଷଷି
dealing assistant ସଂପକୃ୍ ସହାୟକ
dealing ସଂପକୃ୍, ସଂମବନ୍ଧଷିତ
death anniversary ପୁଶ୍ୟ ତଷିଥି
dearness allowance ମହଙ୍ା ଭର୍ା
death	benefit ମତୁୃ୍ୟ ହଷିତଲାଭ
death-cum-retirement gratuity ମତୁୃ୍ୟ ତରା ଅବସର ଗ୍ରହଣ
death in service କ୍ସବା ଅବଧି ମତୁୃ୍ୟ
deauthorizatioin ପ୍ାଧିକାର ନଷିରସ୍ତ
debar ବଞ୍ଷିତ କରଷିବ, ବହଷିଷ୍ାର କରଷିବା,
debit ବଷିକଳନ, ଖଚ୍ଚ୍ଥ, ଖଚ୍ଚ୍ଥ ପଷୃ୍ା, ଖଚ୍ଚ୍ଥ କ୍ଲଖିବା
debit advice ଖଚ୍ଚ୍ଥ ପରାମଶ୍ଥ, ବଷିକଳନ ସଂଜ୍ାପନ
debt ଋଣ, କରଜ, କ୍ଦଣା
debt management ଋଣ ପ୍ବନ୍ଧନ
debtor ଋଣୀ, ଖାତକ
deceased ପରକ୍ଲାକଗତ, ମତୃ
decency ଶାଳୀନତା, ଶଷିଷ୍ତା
decentralization ବଷିକ୍କନ୍ଦୀ କରଣ
deciding factor ନଷିର୍୍ଥାୟକ କାରଣ
decision ନଷିଷ୍ପର୍ଷି, ସଷିର୍ଦାନ୍ତ, ନଷିର୍୍ଥୟ
decision making ନଷିର୍୍ଥୟନ
decision making process ନଷିର୍୍ଥୟନ ପ୍କ୍ଷିୟା
declaration କ୍ରାଷଣା, ପ୍ଚାର
declaration of income ଆୟର କ୍ରାଷଣା
declared value କ୍ରାଷଷିତ ମଲୂ୍ୟ
declare on oath ଶପରପୂବ୍ଥକ କ୍ରାଷଣା
decode କୂଟବାଚନ କରଷିବା
decontrol ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣମକୁ୍ଷି କରଷିବା
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decorum ଶଷିଷ୍ାଚାର, ମ�୍ଥ୍ୟାଦା
decrease ହ୍ାସ କ୍ହବା, ହ୍ାସ
decree େଷିକ୍ଷି, ଫଏସଲା
dedication ଉତ୍ଗ୍ଥ, ଉତ୍ଗ୍ଥପତ୍ର
deductible ବଷିକ୍ୟାଗ କ୍�ାଗ୍ୟ
deduction ସଷିର୍ଦାନ୍ତ, ବଷିକ୍ୟାଗ, କାଟ
deduction at source କ୍୍ାତ କାଟ, କ୍୍ାତ ବଷିକ୍ୟାଗ
deduction from salary ଦରମାରୁ କାଟ
deed ଦଲଷିଲ, କା�୍ଥ୍ୟ
deed of mortgage ବନ୍ଧକ ଦଲଷିଲ୍
deemed university ମାନଷିତ ବଷିଶ୍ୟବଷିଦ୍ୟାଳୟ
deface ବଷିରୂପ କରଷିବା
de facto କା�୍ଥ୍ୟତତଃ
defalcation କ୍ତାସରଫ କରଷିବା
defamation ମାନହାନଷି
default ଖିଲାପ, ବ୍ୟତଷିକ୍ମ
defaulter ଖିଲାପକାରୀ, ଗରହାଜଷିର ବ୍ୟକ୍ଷି
defective ତରୁଟଷିପୂର୍୍ଥ
defence ପ୍ତଷିରଷୋ, ପ୍ତଷିବାଦ, ରଷୋ, ପ୍ତଷିବାଦୀର ଅଭଷିବଚନ
defence counsel ପ୍ତଷିରଷୋ ପରାମଶ୍ଥଦାତା
defence production ପ୍ତଷିରଷୋ ଉତ୍ପାଦକ
defendant ପ୍ତଷିବାଦୀ
defer ସ୍ଥଗଷିତ ରଖିବା, ମତ ଅନୁସରଣ କରଷିବା
deferred expenditure ଆସ୍ଥଗଷିତ ବ୍ୟୟ
defiance ଅବଜ୍ା, କ୍ବଖାତଷିର
deficit ନଷିଅଣ୍
deficit	budget ନଷିଅଣ୍ଷିଆ ବକ୍ଜଟ୍
define ସଂଜ୍ା କରଷିବା, ପରଷିଭାଷଷିତ କରଷିବା, ନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍ କରଷିକ୍ଦବା
defy ଅବଜ୍ା କରଷିବା, କ୍ବଖାତଷିର କରଷିବା
degradation ପଦ ହ୍ାସନ, ଅଧତଃପତନ
degree ମାତ୍ରା, ଅଂଶ, ଉପାଧି, ଉର୍ାପ ପରଷିମାପକ ଏକକ
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dejure ବଷିଧିତତଃ
delay ବଷିଳମବ କରଷିବା, କ୍େରଷି କରଷିବା, କା�୍ଥ୍ୟ ପକ୍କଇ ରଖିବା, 

ବଷିଳମବ, କ୍େରଷି
delegate ଅଧିକାର ଅପ୍ଧିତ, ଷେମତାପ୍ାପ୍
delegated authority ପ୍ତ୍ୟାକ୍ୟାଜଷିତ କରୃ୍୍ଥପଷେ
delegation ପ୍ତଷିନଷିଧି ମଣ୍ଡଳ, ଅଧିକାର ଅପ୍ଥଣ
delegation of powers ଷେମତା ପ୍ତ୍ୟାକ୍ୟାଜନ
delete ଉଠାଇ କ୍ଦବା, ଅପସାରଣ କରଷିବା, କାଟଷି କ୍ଦବା
deletion ବଷିକ୍ଲାପ, ଅପସାରଣ, କାଟ
deliberately କ୍ସ୍ସ୍ଥାକୃତ ଭାବକ୍ର, ସଚୁଷିନ୍ତଷିତ ଭାବକ୍ର, ଜାଣଷିଶୁଣଷି 

କରଷି
deliberation ବଷିଚାର ବଷିମଶ୍ଥ, ଅନୁଶୀଳନ
delicencing ରାଇକ୍ସନସ ରଦ୍ଷିକରଣ
delimitation ପରଷିସୀମା ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ
deliver କ୍ଦବା, ପ୍ସବ କରଷିବା, ଉର୍ଦାର କରଷିବା, ବଷିତରଣ 

କରଷିବା
delivery ଦାନ, ଭାଷଣ କ୍ଶୈଳୀ, ପ୍ସବ, ବଷିତରଣ
demand ଦାବଷି କରଷିବ, ତଲବ କରଷିବା, ଦାବଷି, ଚାହଷିଦା, ତଲବ, 

ମାଗଣ
demand note ଦାବଷି କ୍ନାଟଷିସ୍
demarcation ସୀମାଙ୍ନ
demi-official ଅର୍ଦ୍ଥ-ସରକାରୀ
democracy ଗଣତନ୍ତ୍ର
demonstration ପ୍ଦଶ୍ଥନ, ପ୍ତଷିପାଦନ, ବଷିକ୍ଷୋଭ ପ୍ଦଶ୍ଥନ
demoralization କ୍ନୈତଷିକ ଅକ୍ଧାପତନ, ମକ୍ନାବଳ ହ୍ାସ
demurrage ବଷିଳମବ ଶୁଳ୍କ
denial ଅସ୍ୀକାର, ପ୍ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
denomination ନାମକରଣ, ଅଙ୍ଷିତ ମଲୂ୍ୟ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମଦୁ୍ରା 

ପରଷିମାପକ ଏକକ
de novo ନୁଆ ପ୍କାକ୍ର, ନୁଆକରଷି
deny ଅସ୍ୀକାର କରଷିବା,  ପ୍ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରଷିବା
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depart ପ୍ସ୍ଥାନ କରଷିବା, ଚାଲଷି�ଷିବା
department ବଷିଭାଗ
departmental  ବଷିଭାଗୀୟ
departmental action ବଷିଭାଗୀୟ କା�୍ଥ୍ୟ
departmental enquiry ବଷିଭାଗୀୟ �ାଞ୍
departmental investigation ବଷିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ
departmental irregularity ବଷିଭାଗୀୟ ଅନଷିୟମଷିତତା
departmental library ବଷିଭାଗୀୟ ପାଠାଗାର
departmental negligence ବଷିଭାଗୀୟ ଉକ୍ପଷୋ
departmental permission ବଷିଭାଗୀୟ ଅନୁମତଷି
departmental qualifying exam-
ination

ବଷିଭାଗୀୟ କ୍�ାଗ୍ୟ ବଷିକ୍ବଚନା ପରୀଷୋ

departure ପ୍ସ୍ଥାନ, ବ୍ୟତଷିକ୍ମ
dependency	certificate ଆଶ୍ରଷିତ ପ୍ମାଣପତ୍ର, ନଷିଭ୍ଥରଶୀଳତା ପ୍ମାଣ ପତ୍ର
dependent ଅବଲମବଷିତ, ପରାଧୀନ
dependent children ପରାଧୀନ ଛୁଆ
deploy ମତୁାୟନ
deponent ଅଭଷିସାଷେୀ
deportation ନଷିବ୍ଥାସନ
depose ଅଭଷିସାଷେ୍ୟ କ୍ଦବା, ପଦଚୁ୍ୟତ କରଷିବା
deposit ଜମା କରଷିବା, ଜମଷିବା, ଜମା ଅମାନତ କାଣ୍ଷି
depot ଭଣ୍ଡାର, େଷିକ୍ପା, କ୍ସନା ଭଣ୍ଡାର
depreciation ମଲୂ୍ୟହ୍ାସ, ଅବମଲୂ୍ୟନ
depressed class ଦଳଷିତ କ୍ଶ୍ରଣୀ
deprive ବଞ୍ଷିତ କରଷିବା
deputation କମ୍ଥାନ୍ତର କ୍ପ୍ରଣ, ପ୍ତଷିନଷି�ୁକ୍ଷି, ପ୍ତଷିନଷିଧି ଦଳ, 

ପ୍ତଷିନଷିଧି କ୍ପ୍ରଣ
deputation allowance ପ୍ତଷିନଷି�ୁକ୍ଷି ବ୍ୟକ୍ଷି
deputy ପ୍ତଷିନଷିଧି, କ୍େପୁଟଷି
deregistered ବଷିପଞ୍ୀକୃତ
dereliction of duty କର୍୍ଥବ୍ୟ ଅବକ୍ହଳା
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dereservation ବଷିସଂରଷେଷିତ
derogation ମ�୍ଥ୍ୟାଦା ହାନଷି, ହ୍ାସକରଣ
derogatory ମ�୍ଥ୍ୟାଦା ହାନଷିକର, ଅପବାଦସଚୂକ
derogatory remark ମ�୍ଥ୍ୟାଦାହାନଷିକର ମନ୍ତବ୍ୟ
descendant ସନ୍ତାନ, ବଂଶଧର
description ବର୍୍ଥନା, କ୍ଶ୍ରଣୀ ବା ପ୍କାର
deserving କ୍�ାଗ୍ୟ, ଉପ�ୁକ୍
design ନକ୍ସା, ପରଷିକଳ୍ପନା, ଅଭଷିସନ୍ଧଷି
designate ନାମଷିତ, ନାମଷିତ କରଷିବା
designation ପଦନାମ, ପଦବୀ
despatch କ୍ପ୍ରଣ, ଷେଷିପ୍ତା, କ୍ପ୍ରଷିତ ପତ୍ର, କା�୍ଥ୍ୟ ସାରଷିବା, 

କ୍ପ୍ରଣ କରଷିବା, ବଧ କରଷିବା, ବହଷିତଃ କ୍ପ୍ରଣ କରଷିବା
despatch note କ୍ପ୍ରଣ ପତ୍ର
despatch register କ୍ପ୍ରଣ କ୍ରଜଷିଷ୍ର
destination ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଲଷେ୍ୟ ସ୍ଥଳ
destitute ଅଭାଗଗ୍ରସ୍ତ, ନଷିରାଶ୍ରୟ
detail ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବଷିବରଣ, ବଷିଶଦ ବଷିବରଣ, ବଷିସ୍ତାରଷିତ 

ବଷିବରଣ
detailed ବଷିସୃ୍ତତ, ବଷିଶଦ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ
detect ସନ୍ଧାନ କରଷିବା
detention ଅଟକ, କ୍େରଷି, ନଜରବନ୍ୀ
detenu ଅଟକବନ୍ୀ
determination ସଂକଳ୍ପ, ଦୃଢ଼ ପ୍ତଷିଜ୍ା, ଅବଧାରଣ, ସମାପନ
deterrence ନଷିବୃର୍ଷିକରଣ
detriment ଷେତଷି
detrimental ଷେତଷିକାରକ
devaluation ମଲୂ୍ୟହ୍ାସ, ଅବମଲୂ୍ୟାୟନ
devastation ସବ୍ଥନାଶ, ବଷିଧ୍ଂସ
development ବଷିକାଶ, ଉନ୍ନୟନ
deviate ଭଷିନ୍ନ କ୍ହବା, ପରଚୁ୍ୟତ କ୍ହବା
device ଫନ୍ଷି, ଉପକରଣ, ସାଧନ
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devotion ନଷିଷ୍ା, ଅନୁରକ୍ଷି, ସମପ୍ଥଣ
diagnose ନଷିଦାନ କରଷିବା, କ୍ରାଗ ନଷିର୍୍ଥୟ କରଷିବା
diagram କ୍ରଖାଚଷିତ୍ର, ନକ୍ସା
diary ୋଇରଷି, କ୍ରାଜନାମା, ଦଷିନ ପଂଜଷି
dictation ଶରୁତଲଷିଖନ, ହୁକୁମ
dies non ଅକା�୍ଥ୍ୟ, ଦଷିବସ, ଅଦଷିନ
diet ପର୍ୟ, ଆହାର
digest ହଜମ କରଷିବା, ସଂଷେଷିପ୍ କରଷିବା, ସଂଷେଷିପ୍ ସଂଗ୍ରହ
dignified କ୍ଗୌରବାନବଷିତ
dignity ମହତ୍ତ, ମ�୍ଥ୍ୟଦା, କ୍ଗୌରବାନବଷିତ କରଷିବା
digression ପ୍ସଙ୍ଚୁ୍ୟତଷି, ବଷିପରଗମନ
dilatory ବଷିଳମବକାରୀ, ମନ୍ଥର, କାଳ-କ୍ଷେପଣକାରୀ
dilemma ସଂଶୟ, ୱେଷିଧା
diligent ଉଦ୍ୟମୀ, ତପ୍ର
dimension ଆୟତନ, ପରଷିସର
diploma ଉପାଧି ପତ୍ର, େଷିକ୍ପଲୋମା
diplomacy କୂଟନୀତଷି
diplomatic immunity କୁଟକ୍ନୈତଷିକ ଉନ୍ମୁକ୍ଷି
direct ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶ କ୍ଦବା, ପ୍ତ୍ୟଷେ
direct competition ପ୍ତ୍ୟଷେ ସାଷୋତକାର
direct interview ପ୍ତ୍ୟଷେ ସାଷୋତକାର
direction ଦଷିଗ, ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶନା, ନଷିଦ୍୍ଥଶ
directory ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶଷିକା, ବଷିରରଣୀ ପୁସ୍ତଷିକା
direct recruit ପ୍ତ୍ୟଷେ ଭର୍୍ଧି
disallow ନାମଞ୍ରୁ
disability ଅସାର୍ଥ୍ୟ, ଅକମ୍ଥଣ୍ୟ
disabled person ଅସମର୍ଥ କ୍ଲାକ
disablement	benefit ଅଫଗତା ଲାଭ, ନଷିତଃଶକ୍ତା ହଷିତଲାଭ
disadvantage ଅସବୁଷିଧା, ଅହଷିତ
disagree ଅସମ୍ମତ କ୍ହବା
disallowed ଅସ୍ୀକୃତ, ନାମଞ୍ରୁ
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disapproval ଅନନୁକ୍ମାଦନ, ନାପମନ୍
disaster ଦୁଦ୍୍ଥଶା, ବଷିନାଶ
disaster management ବଷିପନା ପ୍ଦବନ୍ଧନ
disband ଦଳଭଂଗ କ୍ହବା, ଦଳ ଭାଙ୍ଷିବା
disbursement କ୍ବତନ
discard ପରଷିତ୍ୟାଗ କରଷିବା
discharge ନଷିବ୍ଥାହ କରଷିବା, ଖଲାସ କରଷିବା, କମ୍ଥଚୁ୍ୟତ 

କରଷିବା,ଗୁଳଷି କରଷିବା, ନଷିକାଲଷିବା, ପରଷିକ୍ଶାଧ କରଷିବା, 
ଗୁଳଷିଚାଳନା, କମ୍ଥଚୁ୍ୟତଷି, ଖଲାସ, ନଷିତଃସରଣ

discharge slip କା�୍ଥ୍ୟମକୁ୍ଷି ଚଷିରକୁଟଷି
disciplinary action ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ, କା�୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ାନ
disciplinary procedure ଅନୁଶାସନ ପ୍କ୍ଷିୟା, ଶଙୃ୍ଖଳା ପ୍କ୍ଷିୟା
discipline ଶଙୃ୍ଖଳା, ଅନୁଶାସମ, ବଷିଦ୍ୟା
disclaim ଦାବଷି ତ୍ୟାଗ କରଷିବା, ଅସ୍ୀକାର କରଷିବା
disclosure ପ୍କଟନ, ପ୍କଟଷିତ ବଷିଷୟ
discontent ଅସକ୍ନ୍ତାଷ, ଅସନୁ୍ତଷ୍, ଅସନୁ୍ତଷ୍ କରଷିବା
discontinuance ସମାଗନ, ସମାପ୍ଷି
discontinue ସମାପ୍ କରଷିବା, ପରଷିତ୍ୟାଗ କରଷିବା
discord ମତକ୍ଭଦ , ମତକ୍ଭଦ କ୍ହବା
discount ଛଡ଼ା, ବଟ୍ା, େଷିସ୍କାଉଣ୍, ରଷିହାତଷି
discover ଆବଷିଷ୍ାର
discredit ଦୁନ୍ଥାମ, ଅପ�ଶ, ଅବଷିର୍ାସ, ଦୁନ୍ଥାମ କରଷିବା, ଅଖ୍ୟାତଷି 

ଆଣଷିବା
discrepancy ଭଷିନ୍ନତା, ଅସାମଞ୍ସ
discretion ବଷିକ୍ବକ, ସଦବଷିକ୍ବଚନା
discretionary grant ବଷିକ୍ବକାନୁସାରୀ ଅନୁଦାନ
discretionary power ବଷିକ୍ବକାଧିକାର
discrimination ପଷେପାତ କରଷିବା
discussion ଆକ୍ଲାଚନା କରଷିବା
dishonest ଅସାଧୁ, କ୍ବଇମାନ
dishonour (a cheque) ଅସମ୍ମାନ, ଅନାଦର, ଅସମ୍ମାନ କରଷିବା,ଅନାଦର 

କରଷିବା
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disintegration ବଷିରଟନ, ଭଙ୍, ବଷିଚ୍ଚଚ୍ଥ ଷିନ୍ନତା
disk େଷିସ୍କ
dislocation ସ୍ଥାନଚୁ୍ୟତଷି, ସନ୍ଧଷିଚୁ୍ୟତଷି
disloyal ରାଜକ୍ଦ୍ରାହୀ, ଅବଷିର୍ାସୀ, ଅବଷିର୍ସ୍ତ
dismiss ବରଖାସ୍ତ କରଷିବା, ଖାରଜ କରଷିବା
dismissal ବରଖାସ୍ତ, ଖାରଜ, ପଦଚୁ୍ୟତ
dismissal procedure ବରଖାସ୍ତ ପ୍କ୍ଷିୟା, ଖାରଜ ପ୍କ୍ଷିୟା
disobey ଅବଜ୍ା, ଅମାନ୍ୟ
disorder ବଷିଶଙୃ୍ଖଳା, ଉପଦ୍ରବ, ଅସସୁ୍ଥତା
disorganise ଅବ୍ୟବସ୍ଥଷିତ କରଷିବା
disparity ବଷିଷମତା, ଅସମାନତା, ଅସାଦୃଶ୍ୟ
dispatch section କ୍ପ୍ରଣ ବଷିଭାଗ
dispensable ପରଷିହା�୍ଥ୍ୟ
disperse ବଷିଷେଷିପ୍ କରଷିବା, ଛତ୍ରଭଙ୍, ଛଷିନ୍ନଭଷିନ୍ନ
displaced ସ୍ଥାନଚୁ୍ୟତ
display ପ୍ଦଶ୍ଥନ
displeasure ଅପ୍ସନ୍ନ କରାଇବା, ଅସକ୍ନ୍ତାଷ
disposal ବଷିନ୍ୟାସ, ନଷିକାଶ, ଫଏସଲା, କରୃ୍୍ଥତ୍ୱ, ଅଧିକାର
dispose of ଫଏସଲା କରଷିବା, ନଷିକାଶ କରଷିବା
disposition ମଷିଜାଜ, ପ୍ବଣତା, ବଷିନ୍ୟାସ
dispossess କ୍ବଦଖଲ କରଷିବା
dispute ବଷିବାଦ
disqualification ଅକ୍�ାଗ୍ୟତା, ଗୁଣାଭାବ
disregard ଅନାଦର କରଷିବା, ଅବକ୍ହଳା କରଷିବା, ଅନାଦର, 

ଅବକ୍ହଳା
disruption ଭଙ୍, ବଷିଦାରଣ, ବଷିକ୍ଭଦନ
dissatisfaction ଅସକ୍ନ୍ତାଷ, ବଷିରକ୍ଷି
dissent ଭଷିନ୍ନମତ, ମତାକ୍ନୈକ୍ୟ, ସମ୍ମତଷି କ୍ଦବାକୁ, ସ୍ୀକାର 

କରଷିବା
disservice ଅନଷିଷ୍, ଅପକାର
dissociate ଅଲଗା କ୍ହବା, ବଷିକ୍�ାଜଷିତ କ୍ହବା
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dissolution ବଷିରଟନ, ଭଙ୍, ବଷିଲୟ
dissolve ମଷିଳାଇବା, ଭାଙ୍ଷିକ୍ଦବା, ବଷିରଟନ କରଷିବା, ରଦ୍ କରଷିବା
distance learning ଦୁରସ୍ଥ ଶଷିଷେଣ
distillery ପାତନକର୍୍ଥା, ସରୁାପ୍ସୁ୍ତତଷିକାରୀ
distinct ପରୃକ, ଭଷିନ୍ନ, ପ୍ଞ୍ଳ
distinguish ପ୍କ୍ଭଦ ବାରଷିବା/କ୍ଦଖାଇବା, ଚଷିହ୍ନାଇବା, ଖ୍ୟାତ 

କରାଇବା
distortion ଚଷିର୍ ବଷିକ୍ଷେପ, ବଷିକଷ୍ଥଣ, ଅନ୍ୟମନସ୍କତା
distress ଜବତ, କ୍କଲେଶ, ଦୁରବସ୍ଥା
distribute ବଷିତରଣ କରଷିବା, ବାଣ୍ଷିବା
distribution ବଷିତରଣ, ବଣ୍ନ
district ଜଷିଲା
district centre ଜଷିଲ୍ା କ୍କନ୍ଦ
disturbance କ୍ଗାଳମାଳ କରଷିବା, ବଷିଘ୍ନ ରଟାଇବା
ditto ଏଜନ ( ” )ଚଷିହ୍ନ, ପୂବ୍ଥ ପ୍କାକ୍ର କରଷିବା, ପୂବ୍ଥ 

ପ୍କାକ୍ର
diversion ଗତଷି ପରଷିବର୍୍ଥନ, କ୍ମାଡ଼, ଶାଖା, ଆକ୍ମାଦ
dividend ଲାଭାଂଶ, ଭାଜ୍ୟ
division ବଷିଭାଜନ, ହରଣ, ପ୍ଭାଗ, ଖଣ୍ଡ, େଷିଭଷିଜନ, କ୍ଶ୍ରଣୀ
divorce ବଷିବାହ ବଷିକ୍ଛେଦ କରଷିବା, ଛାେପତ୍ର କ୍ଦବା, ବଷିବାହ 

ବଷିକ୍ଛେଦ, ଛାେପତ୍ର
docket ସଂଷେଷିପ୍ ସଚୂନା କ୍ଲଖିବା, େକ୍କଟ କରଷିବା, ସଂଷେଷିପ୍ 

ସଚୂନା, େକ୍କଟ୍
doctor ୋକ୍ର, ଚଷିକଷିତ୍କ
document ଦସ୍ତାବଷିଜ, ଦଲଷିଲ୍ ପ୍ମାଣ
documentary evidence ଦସ୍ତାବଷିଜ ସାଷେ୍ୟ, ପ୍ାମାଣଷିକ ଦଲଷିଲଭଷିର୍ଷିକ ନଜଷିର
documentation ଦଲଷିଲ ସଂଗ୍ରହ, ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
domicile ଅଧିବାସ, ବାସସ୍ଥାନ
domicile	certificate ଅଧିବାସୀ ପ୍ମାଣପତ୍ର
dominant ପ୍ଧାନ, ପ୍ଭାବୀ, ପ୍ବଳ
donation ଦାନ
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dossier ନଥିପତ୍ର
doubtful ସକ୍ନ୍ହଜନକ, ଅନଷିଶ୍ଷିତ
dove tailing କ୍ମାକ୍ବଶ
down grade ନଷିନ୍ପଦସ୍ଥ କରଷିବା, ନଷିମ୍ମାନର କରଷିବା
draft ଚଷିଠା, ଖସଡ଼ା, କ୍ରଖାଚଷିତ୍ର, ଡ୍ାଫଟ
draft reply ଚଷିଠା ଜବାବ
drastic measure କକ୍ଠାର ଉପାୟ
draw ଆଙ୍ଷିବା, ଟାଣଷିବା, ଉଠାଇବା, ଲଷିପଷିବର୍ଦ କରଷିବା, 

ଅମୀମାଂସଷିତ କ୍ଶଷ(କ୍ଖଳ), ଉଠାଣ (ଲକ୍ଟରୀ)
drawer ଟଣାୋଲା, ହୁଣ୍ଡଷିଦାତା, ଉକ୍ର୍ାଳକ,  ଜଙ୍ଷିଆ, ଟଣାଳଷି
drawing ଚଷିତ୍ରାଙ୍ନ, କ୍ରଖାଚଷିତ୍ର, ଆହରଣ
drought ଅନାବୃଷ୍ଷି, ଜଳାଭାବ, ମରୁଡ଼ଷି
dry promotion ଲାଭହୀନ ପକ୍ଦାନ୍ନତଷି
dual charge ୱେଷିବଷିଧ, ୱେଷିବଷିଧ ପ୍ଭାର
dual citizenship ୱେଷି ନାଗରଷିତା, କ୍ୱେୈତ ନାଗରଷିତା
due କ୍ଦଣା, ପାଉଣା, �କ୍ରାଚଷିତ, ସମ୍ୟକ୍, କ୍ଦଣା ରାଶଷି, 

ପାଉଣା ରାଶଷି
due diligence ସମ୍ୟକ୍ ତତ୍ପରତା
dues ପାଉଣା, କ୍ଦୟରାଶଷି
duly �ରାବଷିଧି, ସମ୍ୟକ୍ ରୂକ୍ପ
duplicate କ୍ଦାହରା, ୱେଷିଗୁଣ, ପ୍ତଷିରୂପ, ପ୍ତଷିଲଷିପଷି, ୱେଷିଗୁଣ କରଷିବା, 

ପ୍ତଷିରୂପ କରଷିବା
duration କାଳାବଧି, କା�୍ଥ୍ୟକାଳ
duress ବଳପ୍କ୍ୟାଗ
duty କର୍୍ଥବ୍ୟ, ଶୁଳ୍କ
duty allowance କର୍୍ଥବ୍ୟ ଭର୍ା
duty chart କର୍୍ଥବ୍ୟ ତାଲଷିକା, େଷିଉଟଷି ଚାଟ୍ଥ
duty leave କା�୍ଥ୍ୟାର୍ଥ ଛୁଟଷି,
duty room କା�୍ଥ୍ୟ-କ୍କାଠରୀ, େଷିଉଟଷି ରୁମ୍
dying declaration ମତୁୃ୍ୟକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ୀ
dynamics ଗତଷିଶୀଳ, ସକ୍ୀୟ
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E

earmark ଚଷିହ୍ନଷିତ କରଷିବା, ସଚୂକ ଚଷିହ୍ନ
earned leave ଉପାଜ୍ଧିତ ଛୁଟଷି
earnings ଉପାଜ୍ଥନ, କକ୍ମଇ, କ୍ରାଜଗାରଷିଆ, ଉପାଜ୍ଥନଷେମ
eco-friendly ପ�୍ଥ୍ୟାବରଣ ଅନୁକୁଳ
ecology ପରଷିକ୍ବଶ ବଷିଜ୍ାନ
economic ଅର୍ଥକ୍ନୈତଷିକ, ମଷିତବ୍ୟୟୀ,
economical exploitation ଆର୍ଧିକ କ୍ଶାଷଣ
economy ମତବ୍ୟୟଷିତା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖଚ୍ଚ୍ଥ କାଟ
economy class ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଶ୍ରଣୀ
editing ସଂପାଦନ
edition ସଂସ୍କରଣ
editorial ସମ୍ପାଦନ କରଷିବା
education ଶଷିଷୋ, ଶଷିଷୋଦାନ
educational career କ୍ଶୈଷେଷିକ ଜୀବନ
educational institute ଶଷିଷୋନୁଷ୍ନ, ଶଷିଷୋୟତନ
educational	qualification ଶଷିଷୋଗତ କ୍�ାଗ୍ୟତା
effect ପରଷିମାଣ, ତାତ୍ପ�୍ଥ୍ୟ, ପ୍ଭାବ, ସଷିର୍ଦ କରଷିବା, ପ୍ଭାବ 

ପକାଇବା
effective ପ୍ଭାବୀ, କ୍ୀୟାଶୀଳ, ଫଳପ୍ଦ, ବାସ୍ତବଷିକ
effective date କ୍ୀୟୀଶୀଳ ତାରଷିଖ
effects ପରଷିଣାମ, ତାତ୍ପ�୍ଥ୍ୟ, ପ୍ଭାବ, ସଷିର୍ଦ କରଷିବା, ପ୍ଭାବ 

ପକାଇବା
efficacy ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ଭାବକାରଷିତା
efficiency ଦଷେତା
efficient କା�୍ଥ୍ୟଦଷେ, କା�୍ଥ୍ୟକୁଶଳ
ejectment ବଷିହଷିଷ୍ରଣ
elaborate ସବଷିସ୍ତାର, �ତ୍ନସଷିର୍ଦ
elapse ବତଷି�ଷିବା, ଅତୀତ କ୍ହବା
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elected representative ନଷିବ୍ଥାଚଷିତ ପ୍ତଷିନଷିଧି
election ନଷିବ୍ଥାଚନ
electoral college ନଷିବ୍ଥାଚକଗଣ
electorate ନଷିବ୍ଥାଚନ କ୍ଷେତ୍ର, ନଷିବ୍ଥାଚନ ମଣ୍ଡଳ
electrification ବଷିଦୁ୍ୟତୀକରଣ
electronic media ସଂଚାର ମାଧ୍ୟମ, ପ୍ସାରଣ ମାଧ୍ୟମ
elementary ପ୍ାରମଷିକ, କ୍ମୌଳଷିକ
eligibility କ୍�ାଗ୍ୟତା, ବରଣୀୟତା, ବାଞ୍ଛନୀୟତା
eligibility test କ୍�ାଗ୍ୟତା ପରୀଷେଣ
elimination ନଷିରାକରଣ, ଅପସାରଣ
eloquence ବାଗ୍ଷିତା
embarrass ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା, ଅଡୁ଼ଆକ୍ର ପକାଇବା, ହଇରାଣ 

କରଷିବା
embezzlement ଆତ୍ମସାତ୍କରଣ
emblem ପ୍ତୀକ, ସକ୍ଙ୍ତ, ନଷିଦଶ୍ଥନ
embossing seal ଉଠାହୁଆ କ୍ମାହର
emergency ଆପତ୍କାଳ, ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା, ଆଶୁ
emergency relief ଆପାତକାଳୀନ ରଷିଲଷିଫ, ଆଶୁ ରଷିଲଷିଫ
emergent ଉଦ୍ଗମନଶୀଳ
emigration ସ୍କ୍ଦଶ ତ୍ୟାଗ
emoluments ପରଷିଲାଭ, ଭୂତଷି
empanelment ତାଲଷିକାଭୁକ୍
empathy ସମାନୁଭୂତଷି
employ ନଷିକ୍ୟାଜନ କରଷିବା, କାମକ୍ର ଲଗାଇବା, ନଷିକ୍ୟାଜନ
employee କମ୍ଥଚାରୀ, କ୍ବତନପ୍ାପ୍ କମ୍ଥଚାରୀ
employee participation କମ୍ଥଚାରୀ ସହଭାଗୀତା
employee’s contribution କମ୍ଥଚାରୀ ଅଂଶଦାନ
employees provident fund କମ୍ଥଚାରୀ ଭବଷିଷ୍ୟନଷିଧି
employer ନଷିକ୍ୟାଜକ, ନଷିକ୍�ାକ୍ା
employment ନଷିକ୍ୟାଜକ, କମ୍ଥକ୍�ାଗାଣ
employment exchange କମ୍ଥକ୍�ାଗାଣ ସଂସ୍ଥା, କମ୍ଥନଷିକ୍ୟାଜନ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
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employment notice କମ୍ଥକ୍�ାଗାଣ ସଚୂନା, କମ୍ଥ କ୍�ାଗାଣ ବଷିଜ୍ପ୍ଷି
employment	office କମ୍ଥକ୍�ାଗାଣ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
empower ଷେମତା କ୍ଦବା, ଅଧିକାର କ୍ଦବା
empowerment ଷେମତାପନ୍ନ କରଷିବା, ଅଧିକାର କ୍ଦବା
enact ଅଧିନଷିୟମନ କରଷିବା, ମଞ୍ସ୍ଥ କରଷିବା
enactment ବଷିଧାନ, ଅଧିନଷିୟମ, ଅନୁକ୍ମାଦଷିତ ଆଇନ
en bloc ସମହୂତତଃ, ଏକା ସାଙ୍କ୍ର
encash ନଗଦ ରାଶଷିକ୍ର ପରଷିଣତ କରଷିବା
enclose ପରଷିବର୍ଦ କରଷିବା, ସଂଲଗ୍ନ କରଷିବା
encouragement ଉତ୍ାହ
encroachment ଅନଧିକାର ପ୍କ୍ବଶକାରୀ
encumbrance ଋଣଭାର
endorse ସମର୍ଥନ କରଷିବା, ପଷୃ୍ାଙ୍ନ କରଷିବା, ଅନୁକ୍ମାଦନ 

ସଚୂକ ଦସ୍ତଖତ କରଷିବା
endowment ବୃର୍ଷିଦାନ, କ୍ନୈସଗ୍ଧିକ ଗୁଣ, ପ୍ଦର୍ ସମ୍ପର୍ଷି, କ୍ଦକ୍ବାର୍ର 

ସମ୍ପର୍ଷି
end product ଅନ୍ତଷିମ ଉତ୍ପାଦ
energy ଶକ୍ଷି, ଊଜ୍ଥା
enforce ପ୍ବର୍୍ଥନ କରାଇବା, ବାଧ୍ୟ କରଷିବା
engage କାମକ୍ର ଲଗାଇବା, ନଷି�ୁକ୍ କରଷିବା, ଲାଗଷିବା, 

କା�୍ଥ୍ୟରତ କ୍ହବା
enhancement ବୃର୍ଦଷି, ଉନ୍ନତଷି
enjoin ଆକ୍ଦଶ କ୍ଦବା, ହୁକୁମ କ୍ଦବା, ନଷିକ୍ଷଧ କରଷିବା
en masse ବଳବର୍ଦଭାକ୍ବ, ଏକା ସାଙ୍କ୍ର
enquiry ତଦନ୍ତ, ଜଷିଜ୍ାସା
enrol ନାମାଙ୍ନ କରଷିବା, ତାଲଷିକାଭୁକ୍ କରଷିବା
enrolment (=enrollment) ନାମକ୍ଲଖା, ତାଲଷିକାଭୁକ୍
enrolment number ନାମକ୍ଲଖା ଅଙ୍
en route ମାଗ୍ଥକ୍ର, ବାଟକ୍ର
ensuing ଆଗାମୀ, ଆସନ୍ତା
ensure ସନୁଷିଶ୍ଷିତ କରଷିବା
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enter ପ୍କ୍ବଶ କରଷିବା, ପଶଷିବା, ଦରଜ କରଷିବା, ପ୍ବୃର୍ କ୍ହବା
enterprise ଉକ୍ଦ୍ୟାଗ, ସାହସଷିକ କମ୍ଥ
entertain ଆପ୍ୟାୟଷିତ କରଷିବା, ଗ୍ରହଣ କରଷିବା, କ୍ପାଷଣ କରଷିବା
entertainment ଆପ୍ୟାୟନ, ଆକ୍ମାଦପ୍କ୍ମାଦ
entitle ହକଦାର କରଷିବା, ଅଭଷିହଷିତ କରଷିବା, ଉପାଧି କ୍ଦବା
entitled ହକଦାର, ଅଭଷିହଷିତ, ଉପାଧିପ୍ାପ୍
entitlement ହକଦାରଷି
entrance ପ୍କ୍ବଶ ୱୋର, ପ୍କ୍ବଶାଧିକାର, ପ୍କ୍ବଶ, ଆଗମ
entrant ପ୍କ୍ବଶକାରୀ
entry ପ୍କ୍ବଶ, ଦରଜ, ପ୍କ୍ବଶ ୱୋର
entry level job ପ୍କ୍ବଶସ୍ତର କା�୍ଥ୍ୟ
enumeration ପରଷିଗଣନା
environment ପରଷିକ୍ବଶ, ପ�୍ଥ୍ୟାବରଣ
envoy ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ତଷିନଷିଧି
epidemic (disease) ସଂକ୍ାମକ, ସଂକ୍ାମକ କ୍ରାଗ, ମହାମାରୀ
epitome ସଂଷେଷିପ୍ ସାର
equality ସମାନତା, ସମତା
equilibrium ସମତୁଳନ , ସାମ୍ୟ ସ୍ଥଷିତଷି, ଭାରସାମ୍ୟ
equipment ସାଜ, ସାଜ ସରଞ୍ାମ, ସାଜସଜ୍ଜା
equity ନ୍ୟାୟ, ନଷିଷ୍ପଷେତା, ସାମ୍ୟ
equivalent ସମମଲୂ୍ୟ ବଷିଶଷିଷ୍, ସମତୂଲ୍ୟ
equivocal ଅକ୍ନକାର୍ଥକ, ୱେଷିଅର୍ଥକ୍ବାଧକ
eradicate ମକୂ୍ଳାତ୍ପାଟନ, ଉନମଳୂନ
errata ଅଶୁର୍ଦଷିପତ୍ର
error ତରୁଟଷି
escalation ବୃର୍ଦଷି
escort କ୍ଦହରଷେୀ, ରଷୋଚର, ସହଚର
essential ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ସାରଭୂତ
establishment ପ୍ତଷିଷ୍ାନ, ପ୍ତଷିପାଦନ, କମ୍ଥଚାରୀ ଗଗ୍ଥ
estimate ଅଟକଳ କରଷିବା, ଜ୍ାନ କରଷିବା, ପ୍ାକ୍ଳନ କରଷିବା, 

ଅଟକଳ, ପ୍ାକ୍ଳନ
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estimated cost ପ୍ାକ୍ଳଷିତ ବ୍ୟୟ
ethics ନୀତଷିଶାସ୍ତ୍ର, ସଦାଚାର
etiquette ଭଦ୍ରାଚାର, ଆଦବ-କାଇଦା
evacuation ବାସୁ୍ତହରଣ, ମଳତ୍ୟାଗ, ନଷିଷ୍କମଣ
evade ଏଡ଼ଷିବା, ଟାଳଷିବା
evaluation ମଲୂ୍ୟ ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ
even number �ୁଗ୍ ସଂଖ୍ୟା
eventual ସମ୍ଭାବ୍ୟ, ଅନ୍ତଷିମ
eviction ଦଖଲଚୁ୍ୟତଷି, ଉକ୍ଛେଦ, କ୍ବଦଖଲଷି
evidence ସାଷେ୍ୟ, ୍ଷ୍ତା, ପ୍ମାଣ
evolve ବଷିବର୍୍ଧିତ କ୍ହବା, କ୍ମ ବଷିକଶଷିତ କ୍ହବା
exact ଠଷିକ୍, �ରାର୍ଥ, ଅବଷିକଳ, ବଳ ପୂବ୍ଥକ ଆଦାୟ କରଷିବା
examination ପରୀ ଷୋ
examinee ପରୀଷୋର୍ଥୀ
examiner ପରୀଷେକ
example ଉଦାହରଣ
excavation ଉତ୍ଖନନ
excellent ଉତ୍କରୃ ଷ୍, ମହତ୍ତ
exception ବ୍ୟତଷିକ୍ମ, ଆପର୍ଷି, ନଷିପାତନ
exceptional ଅସାଧାରଣ ବଷିକ୍ଶଷ, ନଷିୟମ ବହଷିଭୁ୍ଥତ
excess ଅତଷିଶୟ, ଅତ୍ୟଧିକ
exchange ବଷିନଷିମୟ, ବଷିନଷିମୟ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ, ବଷିନଷିମୟ କରଷିବା, 

ଅଦଳବଦଳ 
exchequer ରାଜକ୍କାଷ
excise (=excise duty) ଅବକାରୀ ଟଷିକସ, ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ, କର୍୍ଥନ କରଷିବା, 

ଅବକାରୀ ଟଷିକସ ଧା�୍ଥ୍ୟ କରଷିବା
exclude ବହଷିଷ୍ତୃ କରଷିବା, ବାଦ କ୍ଦବା
exclusive ବହଷିଭୂ୍ଥତ, ସମାଜ ବାସନ୍ କ୍�ାଗ୍ୟ
excuse ଷେମା ପ୍ାର୍ଥନା, ବାହାନା, ଷେମା କରଷିବା, ଷେମା ମାଗଷିବା
execute ଜାରଷି କରଷିବା, ନଷିଷ୍ପାଦନ କରଷିବା, କା�୍ଥ୍ୟ ନବ୍ଥାହ 

କରଷିବା, ଫାଶୀ କ୍ଦବା
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executive କା�୍ଥ୍ୟ ନଷିବ୍ଥାହକ, କା�୍ଥ୍ୟନଷିବ୍ଥାହୀ
executive committee କା�୍ଥ୍ୟନଷିବ୍ଥାହୀ କମଷିଟଷି
executive power କା�୍ଥ୍ୟନଷିବ୍ଥାହୀ ଷେମତା, କା�୍ଥ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ଷି
executives କା�୍ଥ୍ୟନଷିବାହୀଗଣ, ପ୍ଶାସକ ଗଣ
executive staff କା�୍ଥ୍ୟନଷିବ୍ଥାହୀ କମ୍ଥଚାରୀ ବୃନ୍

exempt ଛାେକ୍ଦବା, ଅବ୍ୟାହତଷି କ୍ଦବା

exemption ଅବ୍ୟାହତଷି, ଛାେ, ମାଫ୍
exercise ପ୍କ୍ୟାଗ କରଷିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରଷିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରଷିବା, 

ବ୍ୟାୟାମ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍କ୍ୟାଗ, ଅନୁଶୀଳନୀ
ex gratia ସାନୁଗ୍ରହ, ଅନୁଗ୍ରହପୂବ୍ଥକ ପ୍ଦର୍
ex gratia payment ସାନୁଗ୍ରହ ଅନୁଦାନ
exhaust ନଷିତଃକ୍ଶଷ କରଷିବା, କ୍ାନ୍ତ କ୍ହବା
exhaustive ସବୁଷିସୃ୍ତତ, ସବ୍ଥାଙ୍ୀନ, ନଷିତଃକ୍ଶଷକ, କ୍ାନ୍ତଷିକର
exhibit ପ୍ଦଶ୍ଥନ କରଷିବା, ପ୍ଦଶ୍ଧିତ  ବସୁ୍ତ
exigency ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା, ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା
exim policy ଆୟାତ ନଷି�୍ଥ୍ୟାତ ନୀତଷି
exit ପ୍ସ୍ଥାନ
exit interview ବହଷିଗ୍ଥମନ ସାଷୋତକାର
exit policy ବହଷିଗ୍ଥମନ ନୀତଷି
exit poll ନଷିଗ୍ଥମ ମତ ଅନୁମାନ
ex-officio ପଦ�ୁକ୍, କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ ପଦକ୍ହତୁକ
exonerate କ୍ଦାଷମକୂ୍ କରଷିବା, ଭାରମକୁ୍ କରଷିବା
expansion ପ୍ସାରଣ
ex-parte ଏକତରଫା
expatriation ସ୍କ୍ଦଶତ୍ୟାଗ, କ୍ଦଶରୁ ବହଷିଷ୍ାର, ନଷିବ୍ଥାସନ
expedient ସମୀଚୀନ
expedite ତ୍ୱରାନବଷିତ କରଷିବା
expel ବହଷିଷ୍ାର କରଷିବା
expenditure ବ୍ୟୟ, ଖଚ୍ଚ୍ଥ
experience ବ୍ୟୟସାକ୍ପଷେ, ବହୁମଲୂ୍ୟ
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experiment ପରୀଷେଣ, ପ୍କ୍ୟାଗ, ପରଷିଷେଣ କରଷିବା, ପ୍କ୍ୟାଗ 
କରଷିବା

expert ପ୍ବୀଣ, ସବୁଷିଜ୍, ପାରଙ୍ମ, ବଷିକ୍ଶଷଜ୍
expiry ଅବସାନ, ସମାପନ
expiry date ସମାପନ ତାରଷିଖ
explanation ୍ଷ୍ୀକରଣ, କ୍କୈଫଷିୟତ କ୍ଦବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରଷିବା, ଅର୍ଥ 

ବୁଝାଇବା
explicit ସୁ୍ ଷ୍
exploitation କ୍ଶାଷଣ, ସ୍ାର୍ଥ ସାଧନ, ଉପକ୍�ାଗ

explore ଅକ୍ନବଷଣ କରଷିବା

explosion ବଷିକ୍୍ାରଣ
export ରପ୍ାନଷି
ex-post facto କାକ୍�୍ଥ୍ୟାର୍ର, ପୂବ୍ଥ ପ୍ଭାବୀ
express ଦରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ଷି, ବ୍ୟକ୍, ତ୍ୱରଷିତ, ଦରୁତ
expression ଅଭଷିବ୍ୟକ୍ଷି, ପଦସଂହତଷି, ଭାବପ୍କାଶ, କଳାତ୍ମକ 

ପ୍କାଶଭଙ୍ୀ
expulsion ବହଷିଷ୍ାର, ବଷିତାେନ
expunge କାଟଷିକ୍ଦବା, ବାଦ୍ କ୍ଦବା
extend ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରଷିବା
extent ବଷିସ୍ତାର, ମାତ୍ରା, ବ୍ୟାପ୍ଷି
external ବାହ୍ୟ, ବହଷିତଃ
extortion ବଳପୂବ୍ଥକ ଗ୍ରହଣ, ବଳପୂବ୍ଥକ ଆଦାୟ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ
extra ଅଧିକ, ଅନ୍ୟତର, ଅତଷିରଷିକ୍
extract ଉରୃ୍ଦତ କରଷିବା, ନଷିତଃସାରଣ କରଷିବା, ନଷିଗାେଷିବା, 

ବଳପୂବ୍ଥକ କ୍ନବା, ବାହାର କରଷିବା, ନଷି�୍ଥ୍ୟାସ, ଉରୃ୍ଦତ, 
ଉରୃ୍ଦତାଂଶ

extraordinary ଅସାଧରଣ, ବଷିକ୍ଶଷ ଭାକ୍ବ ନଷି�ୁକ୍ଷି, ଅତଷିରଷିକ୍
extravagant ଅମଷିଚବ୍ୟୟୀ, ଅତ୍ୟଧିକ
extremist ଚରମପନ୍ଥୀ
extrovert ବହଷିମୁ୍ଥଖୀ, ମନକ୍ଖାଲା, ମଷିଳାମଷିଶା ପ୍ଷିୟ, କ୍ମଳାପୀ
eye witness ପ୍ତ୍ୟଷେଦଶ୍ଥୀ ସାଷେୀ, ଆଖିକ୍ଦଖା ସାଷେୀ
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fabricate ଗଢ଼ଷିବା, ଜାଲ୍ କରଷିବା
face value ମଦୁ୍ରଷିତ ମଲୂ୍ୟ, ଅଭଷିହଷିତ ମଲୂ୍ୟ
facilitate ସବୁଷିଧା କରଷିବା, ସହଜ କରଷିବା
facility ସବୁଷିଧା,କ୍ସୌକ�୍ଥ୍ୟ
facsimile ପ୍ତଷିରୂପ, ଅବଷିକଳ ପ୍ତଷିଲଷିପଷି
fact ତର୍ୟ, ସତ୍ୟତା
factionalism ଦଳବାଦ, କ୍ଗାଷ୍ୀବାଦ
factor ଗୁଣନୀୟକ, ଉତ୍ପାଦକ, ରଟକ, କାରକ, ବଷିଷୟ, 

ଗୁମାସ୍ତା
factory କାରଖାନା
factual ତର୍ୟମଳୂକ, ବାସ୍ତବଷିକ
faculty ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅନୁଷଦ, ବଷିଭାଗୀୟ, ଅଧ୍ୟାପକ କ୍ଗାଷ୍ୀ
fail ଅକୃତକା�୍ଥ୍ୟ କ୍ହବା, ନଷିରାଶ କରଷିବା, ଷେୀଣ କ୍ହବା, 

ଅସଫଳ କ୍ହବା, ଅକୃତକା�୍ଥ୍ୟତା, ଅସଫଳତା,  କ୍ଫଲ୍
fair କ୍ମଳା, ଉଚଷିତ, ସନୁ୍ର, କ୍ଗାରା, ପ୍ାଞ୍ଳ, ପରଷିଷ୍ାର
faith ଧମ୍ଥବଷିର୍ାସ, ବଷିର୍ାସ
fake ନକଲଷି, ଜାଲ୍, ମନଗଡ଼ା
family ପରଷିବାର, କୁଟୁମବ
famine ଦୁଭ୍ଧିଷେ
fare କ୍ଖାରାକଷି, �ାତ୍ରଷି ମାସଲୁ, �ାତ୍ରୀ, ସଫଳ କ୍ହବା, �ାତ୍ରା 

କରଷିବା, ଖଆୁଇବା
farewell ବଷିଦାୟ
farming କୃଷଷି କମ୍ଥ, ଚାଷ କାମ
fatigue କ୍ାନ୍ତଷି
fault କ୍ଦାଷ, ତରୁଟଷି, ଗଲତଷି
favour ଅନୁଗ୍ରହ, ସପଷେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରଷିବା, ସମର୍ଥନ କରଷିବା
feasibility ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ସମ୍ଭାବନା, ସାଧ୍ୟତା, କା�୍ଥ୍ୟକାରଷିତା
federation ମହାସଂର, ସଂର ଶାସନ
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fee ଫଷିସ୍, ଫଷି
feed back ପ୍ତଷିକ୍ଷି�ା, ରଟଣା ବା ପରୀଷେଣ ର ପ୍ତଷିକ୍ଷି�ା
feeling ଅନୁଭବ, ମକ୍ନାଭାବ, ସଂକ୍ବଦନା
felicitate ଅଭଷିନନ୍ନ କରଷିବା
fellow ଅଧିସଦସ୍ୟ, ସତୀର୍ଥ, ବୃର୍ଷିକ୍ଭାଗୀ ଗକ୍ବଷକ, 

ସହଚର, ସାଥି
fellowship ଅଧିସଦସ୍ୟତା, ଅଧିଛାତ୍ରବୃର୍ଷି
female ମହଷିଳା, ମାଈ
fertile ଉବ୍ଥର, ପ୍ଜନନଷେମ
fictitious ମନଗଢ଼ା                                                                                  
fidelity ବଷିର୍ସ୍ତତା, ଏକନଷିଷ୍ତା, ଶୁର୍ଦତା
field କ୍ଷେତ୍ର, �ୁର୍ଦକ୍ଷେତ୍ର, ପଡ଼ଷିଆ, (କ୍ଷିକ୍କଟ) କ୍ଷେତ୍ରରଷେଣ 

କରଷିବା
figure ଅଙ୍, ଚଷିତ୍ର, ଆକୃତଷି
file ଦାଏର କରଷିବା, ଦାଖଲ କରଷିବା, ନଥିକ୍ର ରଖିବା, 

ଉହାକ୍ର ମାଜଷିବା, ଧାଡ଼ଷିବାନ୍ଧଷି �ଷିବା, ନଥି, ଫାଇଲ୍, 
ଉହା, ଧାଡ଼ଷି

filing ଫାଇଲ କରନା, ନଧିଭୁକ୍ କରନା
film ଚଳଚ୍ଚଷିତ୍ର, ଫଷିଲମ୍, ପତଳା ପରଦା
final ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ଅନ୍ତଷିମ, କ୍ଶଷ
finance ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଷିବା, ମଳୂଧନ 

କ୍�ାଗାଇବା
financial ବଷିର୍ୀୟ
financier ଅର୍ଥକ୍�ାଗାଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ଷି ବା ସଂସ୍ଥା
findings ପ୍ାପ୍ ବସୁ୍ତ, ସଷିର୍ଦାନ୍ତ
fine କ୍ଜାରଷିମାନା, ଦଣ୍ଡ, କ୍ଜାରଷିମାନା କରଷିବା
fine	arts ଲଳଷିତ କଳା, ଚାରୁକଳା
finger	print ଟଷିପଚଷିହ୍ନ, ଆଙୁ୍ଳଷି ଛାପ
finished	goods ତଷିଆରଷି ଦ୍ରବ୍ୟ
fire ନଷିଆଁ ଅଗ୍ନଷି, କ୍ପାେଷି, ନଷିଆଁ ଲଗାଇବା, ଗୁଳଷି କରଷିବା
firing ଗୁଳଷି ଚାଳନା
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firm ମଜଭୁତ୍, ଦୃଢ଼, ଫାମ୍ଥ
first	aid ପ୍ାରମଷିକ ଚଷିକଷିତ୍ା
first	class ପ୍ରମ କ୍ଶ୍ରଣୀ
first	division ପ୍ରମ କ୍ଶ୍ରଣୀ
first	information	report ଏତଲା, ପ୍ରମ ସଚୂନା ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
fiscal ରାଜସ୍ ସମବନ୍ଧୀୟ
fisheries ମତ୍୍ୟପାଳନ, ମାଛଧରା ବ୍ୟବସାୟ
fit ଉପ�ୁକ୍ କ୍ହବା, ଉପ�ୁକ୍ କରଷିବା, ଉପ�ୁକ୍, କ୍�ାଗ୍ୟ, 

ସସ୍ଥ, ମଛୂେ୍ଥା, ମଛୂେ୍ଥାକ୍ରାଗ, ଅପସ୍ାର
fitness ସସୁ୍ଥତା
fix ଧା�୍ଥ୍ୟ କରଷିବା, ସ୍ଥଷିର କରଷିବା, ଲଗାଇବା, ସ୍ଥାୟୀ 

କରଷିବା, ଆକ୍ୟାଜନ କରଷିବା
fixation ସ୍ଥଷିରୀକରଣ
fixed ନଷିୟତ, ସ୍ଥାୟୀ, ସ୍ଥଷିରୀକୃତ, ଧା�୍ଥ୍ୟ
flag ପତାକା, ନଷିଶାଣ, ଧ୍ଜା
flap ଲଟକଣ, ଆଛୋଦକ, କ୍େଣା ଝାେଷିବା
flat କ୍ଚପ୍ା, ନଷିକ୍ସ୍ତଜ, ସମଭୂମଷି, ଭବନାଂଶ, ଫଲୋଟ
fleet ଦରୁତଗାମୀ, କ୍ନୌବହର, କ୍ପାେ ସମହୂ
flexibility ମନମୀୟତା
flight ଉଡ଼ଷିବା ଶକ୍ଷି, ବଷିମାନ �ାତ୍ରୀ, ଉଡ଼ାଣ, ଉେନ୍ତା ପଷେୀ 

ଦଳ
flood	relief ବନ୍ୟା ରଷିଲଷିଫ୍
floor ଚଟାଣ, ତଳ, ମହଲା
flow ପ୍ବାହଷିତ କ୍ହବା, ପ୍ବାହ
fluctuation କ୍ଦାଳାୟମାନ ଅବସ୍ଥା, ହ୍ାସବୃର୍ଦଷି
foeticide ଭୃଣହତ୍ୟା
folder ଭାଙ୍କରା କ୍ଖାଲ, ଭାଙ୍କରା ବହଷି, କ୍ଫାଲଡ଼ର
folio ଭଙ୍ା-କାଗଜ, କ୍ଫାଲଷିଓ
follow ଅନୁସରଣ କରଷିବା, ଅନୁଗମନ କରଷିବା, ବୁଝଷି ପାରଷିବା
following ନଷିନ୍ଲଷିଖିତ, ପରବର୍୍ଥୀ, ଅନୁଗାମୀ ବଗ୍ଥ
follower ଅନୁଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ଷି, ଅନୁସଣଷିଆଁ
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foment କ୍ସକଷିବା, ଉକ୍ର୍ଜଷିତ କରଷିବା
foot note ପାଦଟଷିପ୍ପଣୀ, ପାଦଟୀକା
forced labour କ୍ବଠଷି
forecast ପୂବ୍ଥାନୁମାନ, ପୂବ୍ଥାନୁମାନ କରଷିବା,
foregone conclusion ପୂବ୍ଥବଷିଦଷିତ ପରଷିଣାମ
foreign ବାହ୍ୟ, କ୍ବୈକ୍ଦଶଷିକ, ବଷିକ୍ଦଶୀ
foreman କ୍ଫାରକ୍ମନ୍, କା�୍ଥ୍ୟ ନଷିରୀଷେକ କମ୍ଥଚାରୀ, ଶ୍ରମ 

ନଷିରୀଷେକ
forenoon ପୂବ୍ଥାହ୍ନ
foresight ଦୂରଦଶ୍ଧିତା
foreword ଅଗ୍ରକ୍ଲଖ, ଭୂମଷିକା, ମଖୁବନ୍ଧ
forfeit ହରଣ କରଷିବା, ବାଜ୍ୟାପ୍ କରଷିବା, ଅଧିକାର ରହଷିତ 

ବସୁ୍ତ, କ୍ଜାରଷିମାନା ବାବଦକୁ ଦଷିଆ�ଷିବା ପଦାର୍ଥ
forged ଜାଲ୍
forgery ଜାଲଷିଆତଷି
form ରୂପ, ଫାରମ୍, ଫମ୍ଥ, ଆକାର, ଗଠନ କରଷିବା, ନଷିମ୍ଥାଣ 

କରଷିବା
formal �ରାରୀତଷି,  ନଷିୟମାନୁସାରୀ, ଔପଚାରଷିକ,   

ଆନୁଷ୍ାନଷିକ
format ସଂରୁପ, ଆକାର ଓ ଗଠନ
former ପୂବ୍ଥତନ, ପୂକ୍ବ୍ଥାକ୍
formula ସତୂ୍ର
forthwith ତତଷେଣାତ୍, ତତ୍କାଳ
forward ଆଗକୁ ପଠାଇବା, ଅଗ୍ରଗାମୀ, ଆଗୁଆ, ଆଗଷିଲା
forwarding letter ସହାୟକ ପତ୍ର
foundation ମଳୂଭଷିର୍ଷି, ମଳୂାଧାର, ସ୍ଥାୟୀପାଣ୍ଷି, ମଳୂପାଣ୍ଷି, 

ପ୍ତଷିଷ୍ାକରଣ
fraction ଖଣ୍ଡ, ଭଗ୍ନାଂଶ
franchise ମତାଧିକାର, କ୍ଭାଟ ଅଧିକାର, ମଳୂଢାଞ୍ାର ଅଧିକାର
fraud ପ୍ବଞ୍ନା, ପ୍ବଞ୍କ
free ମକୁ୍, ସ୍ାଧୀନ, ଅବାଧ, ମାଗଣା, ମକୁ୍ କରଷିବା
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freeze ବରଫ କରଷିବା, ବରଫ କ୍ହବା, ଅଚଳ କରଷିବା, 
ବରଫକ୍ର ସାଇତଷିବା, ଶୀତଳ-କ୍ପଟଷିକା, ରନୀଭୂତ 
ଅବସ୍ଥା

freight ମାଲ ପରଷିବହନ, ମାଲଭଡ଼ା
frequency ବାରମବାରତା,  କ୍ପୌନତଃପୁନଷିକତା
fuel ଇନ୍ଧନ, ଜାକ୍ଳଣଷି
full-scale ପୂର୍୍ଥ ବ୍ୟାପକ
function କୃତ୍ୟ, କା�୍ଥ୍ୟ, ସମାକ୍ରାହ, ଉତ୍ବ
fund ନଷିଧି, ପାଣ୍ଷି
fundamentalism ମଳୂତତ୍ତ ବାଦ
furnish ଉପଲବ୍ କରାଇବା, ସଜ୍ଜଷିତ କରଷିବା, ଜୁଟାଇବା, 

କ୍�ାଗାଇବା
further action ଅତଷିରଷିକ୍ କା�୍ଥ୍ୟ

G

gainful employment ଲାଭକାରୀ କ୍ରାଜଗାର
gainful occupation ଲାଭକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ
gate pass ପ୍କ୍ବଶ ପତ୍ର
gazetted କ୍ଗକ୍ଜଟଭୁକ୍, ରାଜପତ୍ରଷିତ
gazetted holiday ରାଜପତ୍ରଷିତ ଅବକାଶ�/ ଛୁଟଷି
general ସାଧାରଣ, ସାବ୍ଥଜନଷିକ, ବ୍ୟାପକ
general administration ସାଧାରଣ ପ୍ଶାସନ
general body ସାଧାରଣ ନଷିକାୟ
general election ସାଧାରଣ ନଷିବ୍ଥାଚନ
general meeting ସାଧାରଣ ସଭା
general practice ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ
general procedure ସାଧାରଣ ପ୍କ୍ଷିୟା
general rule ସାଧାରଣ ନଷିୟମ
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general ward ସାଧାରଣ ଓଟ୍ୱାେ୍ଥ/ ବଷିଭାଗ
generation ଉତ୍ପାଦନ, ପୀଢ଼ଷି, ପୁରୁଷ
genius ପ୍ତଷିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ଷି, ପ୍ତଷିଭା
genuine �ରାର୍ଥ, ଅସଲଷି, ଖାଣ୍ଷି, ପ୍ାମାଣଷିକ, ବଷିଶୁର୍ଦ
gift ଉପହାର
gist ସାରାଂଶ, ସଂଷେଷିପ୍ ବଷିବରଣ
global tender ବଷିର୍ ନଷିବଷିଦାପତ୍ର/ କ୍ଟଣ୍ଡର
glossary ଶଦ୍କ୍କାଷ, ପରଷିଭାଷା
goal ଲଷେ୍ୟ, କ୍ଗାଲ୍
godown କ୍ଗାଦାମ

golden handshake (=golden 
parachute)

ଛକ୍ଟଇ ମଳୁକ ଅବସର ଜନଷିତ କ୍ଦୟ

good ଉର୍ମ
good conduct ଉର୍ମ ଆଚରଣ
good faith ସଦ୍ ବଷିର୍ାସ
good	offices ମଧ୍ୟସ୍ଥତା
goodwill ସଦ୍ଷିଛୋ, ସଦ୍ଭାବନା, ସନୁାମ
govern ଶାସନ କରଷିବା, ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ କରଷିବା, ପରଷିଚାଳନା କରଷିବା
governance ଶାସନ ରୀତଷି, ଶାସନ ଷେମତା
government ଶାସନ, ସରକାର
Government of India ଭାରତ ସରକାର
Government of India Concern ଭାରତ ସରକାର ଉପକ୍ମ
Government of India Under-
taking

ଭାରତ ସରକାର ଉପକ୍ମ

government press ଭାରତ ସରକାର ମଦୁ୍ରାଣାଳୟ
government servants conduct 
rules

ସରକାରୀ କମ୍ଥଚାରୀ ଆଚରଣ ନଷିୟମାବଳୀ

government service ସରକାରୀ କ୍ସବା
gradation ଅନୁକ୍ମ, ପଦକ୍ମ
grade ପଦକ୍ମ, କ୍ଶ୍ରଣୀ, କ୍ବଦନମାଳା
grading କ୍ଶ୍ରଣୀ କରତା
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graduate ସ୍ାତକ, କ୍ମାଙ୍ଷିତ କରଷିବା
graduated wages କ୍ମବଦ୍୍ଧି ମଜୁରୀ
graduate trainee ସ୍ାତକ ପ୍ଶଷିଷୁେ
graft କଲମ, କଲମ କରଷିବା
grand total ଗାଏକ୍ମାଟ
grant ଅନୁଦାନ, ମଞ୍ରୁୀ, କ୍ଦବା, ମଞ୍ରୁ କରଷିବା
grant-in-aid ସହାୟକ ଅନୁଦାନ
grapevine ଅଙୁ୍ର ଲତା
graph ଗ୍ରାଫ, ରରା, କ୍ଲଖାଚଷିତ୍ର
graphology ହସ୍ତାଷେର ପରୀଷୋ ବଷିଦ୍ୟା
grateful କୃତଜ୍
gratuity ଗ୍ରାଚୁ୍ୟଟଷି, ଅନୁକ୍ତାଷଷିକ
green hand ନବଶଷିଷୋର୍ଥୀ, କ୍କାମଳ ଶଷିଷୋର୍ଥୀ
greeting(s) ଅଭଷିବାଦନ, ଶୁକ୍ଭଛୋ
grievance ଅଭଷିକ୍�ାଗ, ବଷିଷାଦର କାରଣ
grievous ବଷିଷାଦଜନକ, ଦାରୁଣ, କ୍ରାର
gross ସୂ୍ଥଳ, କ୍ମାଟ, କ୍ରାର, ଗ୍ରସ
gross amount ସବ୍ଥକ୍ମାଟ
gross misconduct କ୍ରାର ଅସଦାଚାର
gross negligence କ୍ରାର ଅବକ୍ହଳା
gross	profit କ୍ମାଟ  ଲାଭ
gross revenue କ୍ମାଟ ରାଜସ୍
gross total ସବ୍ଥକ୍ମାଟ ମଷିଶ୍ରଣ
groundless ନଷିରାଧାର
ground rent ପଟା�ୁକ୍ ରରଜମଷି ଖଜଣା
grounds ଆଧାର, ମଳୂ କାରଣ
group ସମହୂ, ବଗ୍ଥ
grouping and grading ବଗ୍ଥୀକରଣ ଏବଂ କ୍ଶ୍ରଣୀ କରଣ, ବଗ୍ଥ କ୍ମ ଏବଂ 

ପ୍ୟକ୍ମ
guarantee ପ୍ତ୍ୟାଭୂତଷି, ନଷିଭ୍ଥରତା, ଗାକ୍ରଣ୍ଷି
guarantor ପ୍ତଷିଭୂତଷି ଦାତା, ଗାକ୍ରଣ୍ଷି ଦାତା, ଜାମଷିନଦାର
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guard ପ୍ହରୀ, ରଷେୀ, ତତ୍ତାବଧାରକ, ରଷୋ କରଷିବା, ପହରା 
କ୍ଦବା

guard	file ରଷେକ ନଥି, ଗାେ୍ଥ ଫାଇଲ୍
guardian ଅଭଷିଭାବକ
guest house ଅତଷିଥି ଗହୃ, ଅତଷିଥିଶାଳା
guide ପର ପ୍ଦଶ୍ଥକ, ମାଗ୍ଥଦଶ୍ଥକ, ଗାଇଡ୍, ବାଟ ବକ୍ତଇବା, 

ଦଷିଗଦଶ୍ଥନ କ୍ଦବା, ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ କରଷିବା
guidelines ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶକ ନଷିୟମାବଳୀ
guilt କ୍ଦାଷୀ

H

habit ଅଭ୍ୟାସ, ସ୍ଭାବ, କ୍ଖାଇ, ପ୍କୃତଷି, କ୍ଭକ ଧରଷିବା
habitual ଅଭ୍ୟାସଗତ, ସ୍ଭାବଗତ
half-holiday ଅଧା-ଛୁଟଷି
half pay ଅଧା କ୍ବତନ
hall ହଲ୍, ପ୍ଶସ୍ତ କଷେ, ଭବନ
halt ବଷିରାମ, ନଷିବୃର୍ଷି, ସାମୟଷିକ ଅବସ୍ଥାନ
hand ହାତ, କଣ୍ା, ହସ୍ତକ୍ଲଖା, କମ୍ଥଚାରୀ, ତତଷେଣାତ୍, 

ସକ୍ଙ୍ ସକ୍ଙ୍
handbill ପ୍ଚାର ପତ୍ର
handbook ସହାୟକ ପୁସ୍ତଷିକା
handicap ଅସବୁଷିଧା, ପ୍ତଷିବନ୍ଧକ
handle କ୍ବଣ୍, ହାଣ୍ଡଲ, ହାତକୁ କ୍ନବା, ଚକ୍ଳଇବା, ସମ୍ଭାଳଷିବା, 

କାରବାର କରଷିବା, ପରଷିଚାଳନା କରଷିବା
handloom ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର
handy ସବୁଷିଧାଜନକ, ଷେୁଦ୍ର
hand-over କ୍ଦଇକ୍ଦବା, ହସ୍ତାନ୍ତର କରଷିବା
handwriting ହସ୍ତାଷେର, ହାତକ୍ଲଖା
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harassment ହଇରାଣ
harbour କ୍ପାତାଶ୍ରୟ, ଆଶ୍ରୟ କ୍ଦବା
hard labour କଠଷିନ ପରଷିଶ୍ରମ, କକ୍ଠାର ଶ୍ରମ
hardware ଲୁହା ସାମାନ, ଧାତବ ସାମଗ୍ରୀ, କଂପୁ୍ୟଟର ପ୍ଭୃତଷି 

ଇକ୍ଲକ୍କ୍ ା୍ନଷିକ ଉପାଦାନ
hard working କଠଷିନ ପରଷିଶ୍ରମୀ
haulage ଲକ୍ଦଇ ଶୁଳ୍କ
hawker କ୍ଫରଷିବାଲା, ବୁଲା ବଷିକାଳଷି
hazard ସଙ୍ଟ, ସଙ୍ଟ ବରଣ କରଷିବା
head ମଣୁ୍ଡ, ମଖୁ୍ୟ, ପ୍ଧାନ, ବୁର୍ଦଷି, ଶୀଷ୍ଥ, ସାମନା କରଷିବା, 

ଅଗ୍ରସର କ୍ହବା, କ୍ନତୃତ୍ୱ କ୍ନବା
head	office ମଖୁ୍ୟ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
headquarter ସଦର ମହକୁମା, ମଖୁ୍ୟାଳୟ
health	certificate ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ
hearing ଶୁଣାଣଷି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ଷି
hearsay ଶୁଣା କରା, ଜନରବ
heavy vehicle ଭାରଷି ବାହନ, କ୍ଚୌରସ �ାନ
heir ଜାୟାଦ୍ଥ, ଓଟ୍ୱାରସ, ଉର୍ରାଧିକାରୀ
held up ଅଟକଷିଥିବା
herewith ଏହା ସହଷିତ
heritage ଦାୟ, ପରମ୍ପରା, ଐତଷିହାସଷିକ କୀର୍୍ଧି
hierarchy ପଦାନୁକ୍ମ, ପୁକ୍ରାହଷିତ ତନ୍ତ୍ର, କ୍କ୍ମାଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା
higher authority ଉଚ୍ଚ କରୃ୍୍ଥପଷେ
high grade ଉଚ୍ଚ ପଦକ୍ମ
high level ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ
high level decision ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନଷିର୍୍ଥୟ
highlights ପ୍ଧାନ ଅଂଶ, ମଖୁ୍ୟାଂଶ
high	official ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ
high priorty ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ରାଧିକାର, ଉଚ୍ଚ ପ୍ାରମଷିକତା
high school ଉଚ୍ଚ ବଷିଦ୍ୟାଳୟ
Hindi version ହଷିନ୍ଷିରୁପାନ୍ତର
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hire ଭଡ଼ା ଲଗାଇବା, ଭଡ଼ାକ୍ଲ କ୍ନବା
hiring ଉୋକ୍ନବା
history sheet ଇତଷିହାସ ଫଦ୍୍ଥ
hoarding ବଷିଜ୍ାପନ ପଟା, ଅସ୍ଥାୟୀ ହାଲୁକା ବାେ, ଜମାକ୍ଖାରଷି, 

ମହଜଦୁଦକ୍ଖାରଷି
holding କ୍ଜାତ, କ୍ହାଲେଷିଂ
holiday ଛୁଟଦଷିନ, ଅବକାଶ
homage ଶ୍ରର୍ଦାଞ୍ଳଷି
home ରର, ସ୍ରାଷ୍ଟ୍ର, ସ୍କ୍ଦଶ
homicide ନରବଧ, ନରହତ୍ୟା
honest ସାଧୁ, ସକ୍ଚ୍ଚାଟ
honorarium ମାନ କ୍ଦୟ, ପାରଷିକ୍ତାଷଷିକ
honorary ଅକ୍ବୈତନଷିକ, ମାନଦାୟୀ
honour ସମ୍ମାନ, ମମ୍ମାନଷିତ କରଷିବା, ଗ୍ରହଣ କରଷିବା, 

ଅତଷିଥିସତ୍କାର କରଷିବା
hostel ଛାତ୍ରାବାସ, ଛାତ୍ରୀନଷିବାସ, ହକ୍ଷ୍ଲ୍
hostile ପ୍ତଷିକୂଳ, ବଷିକ୍ରାଧ
house rent ରରଭଡ଼ା
house rent allowance ରରଭଡ଼ା ଭର୍ା
house tax ରତ ଟଷିକସ
housing ଗହୃ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗହୃ ନଷିମ୍ଥାଣ
housing society ଗହୃ ନଷିରମାଣ ସମଷିତଷି
hue and cry ହଇଚଇ, କ୍ହା-ହଲ୍ା
humane ସହୃଦୟ
human rights ମାନବାଧିକାର
humiliation ଅବମାନନା, ଅପମାନ
hygiene ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବଷିଜ୍ାନ, ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟରଷୋ
hypothecation ବନ୍ଧକୀ କରଣ, ବନ୍ଧକ ରଖିବା
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I

idea ଧାରଣା, ମତା ବା ବଷିର୍ାସ
ideal ଆଦଶ୍ଥ, ସକ୍ବ୍ଥାତ୍କରୃ ଷ୍
identical ସବ୍ଥସମ, ଏକାଭଳଷି, ଅଭଷିନ୍ନ
identification ଚଷିହ୍ନଟ, ସମୀକରଣ, ଅଭଷିନ୍ନତା
identity ସବ୍ଥସମତା, ଚଷିହ୍ନଟ, ପରଷିଚୟ
identity card ପରଷିଚୟ ପତ୍ର
ignorance ଅବଜ୍ା
ignore ଉକ୍ପଷୋ କରଷିବା
illegal କ୍ବଆଇନ, ଆଇନ ବଷିରୁର୍ଦ
illegal strike ଅକ୍ବୈଧ ହେତାଳ
illigible ଅ୍ଷ୍, ଦୁଷ୍ପାଠ୍ୟ
ill-feeling ଅସସୁ୍ଥ ମକ୍ନାଭାବ, ମନ୍ ଭାବନା
illicit ଅନୁଚଷିତ, ନଷିଷଷିର୍ଦ
illiteracy ନଷିରଷେରତା
illogical ଅ�ୁକ୍ଷିକର, ଅକ୍�ୌ କ୍ଷିକ, ଅସଙ୍ତ
illustration ଦୃଷ୍ାନ୍ତ, ଉଦାହରଣ, ସଚଷିତ୍ର ପ୍ଦଶ୍ଥନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ
image ପ୍ତଷିମା, ପ୍ତଷିବଷିମବ, ରୂପକଳ୍ପ, ଭାବମରୁ୍୍ଥ, ଖ୍ୟାତଷି, 

ଅବଧାରଣା
imbalance ଅସଂତୁଳନ, ଅସମତୁଳନା
immature ଅପରଷିପକ୍ୱ, ଅପରଷିଣତ, ଅବଷିକଶଷିତ
immediate ଅଦୂର, ତୁରନ୍ତ, ତତଷେଣାତ, କ୍ସହଷିଷେଣଷି, ଅବ୍ୟବହଷିତ
immediate action ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ
immediate	officer ଆସନ୍ନ ଅଧିକାରୀ
immigrant ଆପ୍ବାସୀ, ବଷିକ୍ଦଶାଗତ
immoral ଅକ୍ନୈତଷିକ, ଅସାଧୁ, ଦୁରାଚାରୀ
immovable ସ୍ଥାବର, ଅଚଳନ୍ତଷି, ଅଚଳ
immune ପ୍ତଷିକ୍ରାଧକାରୀ, ପ୍ତଷିକ୍ରାଧଷେମ
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immunity ପ୍ତଷିକ୍ରାଧକାରଷିତା, ପ୍ତଷିକ୍ରାଧ ଷେମତା, ସଂକ୍ମଣ 
ବାଧକତ୍ୱ

impact ସଂରାତ, ପ୍ଭାବ
impartial ନଷିଷ୍ପଷେ, ନଷିରକ୍ପଷେ, ସମଦଶ୍ଥୀ
impeachment ମହାଭଷିକ୍�ାଗ
impediment ବାଧା, ଅନ୍ତରାୟ, ବାକକ୍ଦାଷ
imperative ଶଷିକ୍ରାଧା�୍ଥ୍ୟ, ଆଜ୍ାର୍ଥକ
impersonation ପର ରୂପଧାରଣ
implement ସରଞ୍ାମ, ଉପକରଣ, କା�୍ଥ୍ୟକାରୀ କରଷିବା, ସାଧନ 

କରଷିବା
implicate ଜଡ଼ଷିତ କରଷିବା, ସଂଶଲେଷିଷ୍ କରଷିବା
implicite ଅନ୍ତନ୍ଧିହଷିତ, ନଷିବ୍ଧିବାଦ
import ଆମଦାନୀ କରଷିବା, ଆମ ଦାନୀ, ତାତ୍ପ�୍ଥ୍ୟ, ଗୁରୁତ୍ୱ, 

ପ୍ାଧାନ୍ୟ
important ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଥ, ସହତ୍ତପୂର୍୍ଥ
importer ଆୟାତକ
impost ମାହାସଲୁ
impound ପରଷିବର୍ଦ କରଷିବା, ବାଜ୍ୟାପ୍ କରଷିବା
impression ଧାରଣା, ମଦୁ୍ରଣ
imprest ବଇନା, ଅଗ୍ରଷିମ
improper ଅନୁଚଷିତ, ଅନୁପ�ୁକ୍, ଅଶାଳୀନ
improve ଉନ୍ନତଷି କରଷିବା, ଅଭଷିବୃର୍ଦଷି କରଷିବା
improvement ଉନ୍ନତଷି, ଅଭଷିବୃର୍ଦଷି, ଉନ୍ନତଷି ସାଧନ, ସଂକ୍ଶାଧନ
improvisation ଆଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଶୁ କ୍ଷିୟା
impute କ୍ଦାଷ ଲଗାଇବା, ଲାଞ୍ଛନା କ୍ଦବା
in abeyance ପ୍ାସ୍ଥଗଷିତ
inability ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ଷିହୀନତା
inaccessible ଅପହଞ୍, ଅଗାମ୍ୟ, ଦୁଷ୍ଟ୍ରାପ୍ୟ
inadmissible ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ଅସ୍ୀକା�୍ଥ୍ୟ
inadvertently ଅଜ୍ାତକ୍ର, ଅସାବଧାନତାକ୍ର
inauguration ଉଦରାଟନ
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in cash ନଗଦ ଆକାରକ୍ର
incentive କ୍ପ୍ାତ୍ାହନ, କ୍ପ୍ାତ୍ାହକ
incidental ଆନୁଷଙ୍ଷିକ, ରଟନୀୟ
inclination ପ୍ବୃର୍ଷି, ଅଭଷିରୁଚଷି, ଝୁଙ୍ାଣ, ଅବନମନ, ଗଡ଼ାଣଷିଆ ସ୍ଥାନ
inclusive ସକ୍ମତ, ଅନ୍ତଭୁ୍ଥକ୍
incognito ଛଦ୍ଭାବକ୍ର, ଛଦ୍, ଗୁପ୍
income ଆୟ
income tax ଆୟ କର
income	tax	clearance	certificate ଆୟକର ନଷିକାସ ପ୍ମାଣପତ୍ର
income tax return ଆୟକର ବଷିବରଣୀ
incoming ଆସଥୁିବା, ଆଗନୁ୍ତକ
incompetency ଅଷେମତା
incompetent ଅଦଷେ
incomplete ଅସମାପ୍
inconclusive  ଅନଷିର୍୍ଧିତ, ଅମୀମାଂସଷିତ
incongruous ଅକ୍ମଳ, ଅସଙ୍ତ
inconsistency ଅସଙ୍ତଷି
inconvenience ଅସବୁଷିଧା
incorporated ଅନ୍ତଭୁ୍ଥକ୍ କରଷିବା
incorrect ଅଶୁର୍ଦ, ଭୁଲ
incredible ଅବଷିର୍ାସ୍ୟ, ପ୍ତ୍ୟାୟାତୀତ
increment ବୃର୍ଦଷି, କ୍ବତନ ବୃର୍ଦଷି
incumbent ପଦାଧିକାରୀ, ଅବଶ୍ୟ କରଣୀୟ
incumbrance ଋଣ ଭାର
indemnification ଷେତଷିପୁରଣ
indent ଫରମାସ କରଷିବା, ଫରମାସ
independence day ସ୍ାଧୀନତା ଦଷିବସ
independent ସ୍ାଧୀନ
index ସଚୂକ ପତ୍ର, ସଚୂକ, ମଲୂ୍ୟସଚୂୀ ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ
index card ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶଷିକ ପତ୍ର
indication ସଂକ୍କତ, ସଚୂନା
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indict ଅପରାଧ ଆକ୍ରାପ କରଷିବା
indifference ଉଦାସୀନ, ନଷିରକ୍ପଷେ
indirect ପକ୍ରାଷେ, ଅପ୍ତ୍ୟଷେ
indiscipline ବଷିଶଙୃ୍ଖଳା, ଅନୁଶାସନ ହୀନତା
indiscretion ଅବଷିକ୍ବକଷିତା
indiscriminate ବାଛବଷିଚାର ନକରଷି, ନଷିବ୍ଧିଚାରକ୍ର, ଅବଷିଚାରଷିତ ଭାକ୍ବ
indisputable ନଷିବ୍ଧିବାଦ
indistinct ଅ୍ଷ୍
indorsement ପଷୃ୍ାଙ୍ନ
individual ବ୍ୟକ୍ଷି, ବ୍ୟକ୍ଷିଗତ
induction ପ୍କ୍ରାଚନା, ଆକ୍ରାହ, ଅନୁମାନ, ପଦାସୀନ କରଣ
in duplicate ଦୁଇ କଷିତାକ୍ର, ଅନୁଲଷିପଷି ସହଷିତ
industrialization ଉକ୍ଦ୍ୟାଗୀକରଣ, ଶଷିଳ୍ପାୟନ
industrial staff ଔକ୍ଦ୍ୟାଗଷିକ କମ୍ଥଚାରଷି
industrious ଅଧ୍ୟବସାୟୀ, ଉକ୍ଦ୍ୟାଗୀ
industry ଉକ୍ଦ୍ୟାଗ, ଶଷିଳ୍ପ, ଅଧ୍ୟବସାୟ
inefficiency ଅପ୍ଭାବୀ, ପ୍ଭାବହୀନ, ନଷିଷ୍ପଳ, ଅକାମୀ, ଫଳ 

ପ୍ଦାନକ୍ର ଅଷେମ
inequity ଅସମତା
inevitable ଅନଷିବା�୍ଥ୍ୟ
inexpedient ଅସମୀଚୀନ
inexperienced ଅନଭଷିଜ୍ତା, ଅନଭ୍ୟସ୍ତତା
in fact ବସୁ୍ତତତଃ
infection ରାଗ ସଂକ୍ମଣ, ଡ଼ଷିଆଁକ୍ରାଗ
inferior ନଷିମ୍ସ୍ଥ, ନଷିକୃଷ୍ତା, ହୀନତା
infirmity ଶାରୀରଷିକ ଅଷେମତା, ଦୁବ୍ଥଳତା
inflation ସ୍ୀତଷି, ମଦୁ୍ରାସ୍ୀତଷି
inflation	rate ମଦୁ୍ରାସ୍ୀତଷି ଦର
influential ପ୍ଭାବଶାଳୀ, ପ୍ତଷିପର୍ଷିଶାଳୀ
informal ଅକ୍ନୌପଚାରଷିକ, ରକ୍ରାଇ, ଧାରାବଜ୍ଧିତ
information ସଚୂନା, ଅବଗତଷି
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infrastructure ଅନ୍ତନ୍ଧିମ୍ଥାଣ, ଭଷିର୍ଷି ସଂରଚନା
infringe ଲଂରନ କରଷିବା
infringement ଲଂରନ
infructuous ନଷିଷ୍ଫଳ
inherent ଅନ୍ତନ୍ଥହଷିତ, ସହଜାତ
inherit ଉର୍ରାଧୀକରୀ ଭାକ୍ବ ପାଇବା, ଦାୟ ସକୂ୍ତ୍ର ପାଇବା
initial ଆଦ୍ୟ, ପ୍ାରମ୍ଭଷିକ, ଆଦ୍ୟାଷେର କରଷିବା, ସଂଷେଷିପ୍ ସ୍ାଷେର 

କରଷିବା, ସଂଷେଷିପ୍ ସ୍ଷେର, ଆଦ୍ୟଷେର
initials ଆଦ୍ୟ ଅଷେର, ପ୍ାରମ୍ଭଷିକ
initiate ଆରମ୍ଭ କରଷିବା, ଦୀଷେଷିତ କରଷିବା, ନବଦୀଷେଷିତ, 

ନବଦୀଷେଷିତ ବ୍ୟକ୍ଷି
injuction ଆକ୍ଦଶନାମା
injury ଷେତଷି କରଷିବା, ଆରାତ କରଷିବା
inland letter ଅନ୍ତକ୍ଦ୍ଥଶୀୟ
inoculation ଟଷିକା ଦାନ
input ନଷିକ୍ଦଶ, ଲଗୁଡ଼ଷି
inquiry ତଦନ୍ତ, ଜଷିଜ୍ାସା, ପଚାରାଉଚୁରା
insert ଭର୍୍ଧି କରଷିବା, ଅନ୍ତତଃସ୍ଥାପନ କରଷିବା
insight ଅନ୍ତଦୃ୍ଥଷ୍ଷି
inspect ନଷିରୀଷେଣ କରଷିବା, ପରଷିଦଶ୍ଥନ କରଷିବା
inspector ପରଷିଦଶ୍ଥକ
instability ଅସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଅସ୍ଥଷିରତା
installation ସଂସ୍ଥାପନ
instalment କଷିସ୍ତଷି
instigate ପ୍କ୍ରାଚଷିତ କରଷିବା, ମତାଇବା
instigation ପ୍କ୍ରାଚନା, ମତାଣ
institute ଅନୁଷ୍ାନ, ଆରମ୍ଭ କରଷିବା, କ୍ଦଏର କରଷିବା, ପ୍ତଷିଷ୍ା 

କରଷିବା
instruction ଅନୁକ୍ଦଶ, ଶଷିଷୋଦାନ
instrument ସାଧନ, �ନ୍ତ୍ର, ବଷିକ୍ଲଖ
insubordination ଅବାଧ୍ୟତା
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insurance ବୀମା
insure ବୀମା କରଷିବା
integral ପୂର୍୍ଥାଙ୍, ଏକୀକୃତ, ପୂର୍୍ଥତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ପୂର୍୍ଥ 

ମାତ୍ରାକ୍ର
integration ଏକୀକରଣ, ସଂହତଷି
integrity ସକ୍ଚ୍ଚାଟତା
intelligible କ୍ବାଧଗମ୍ୟ
intensive ପ୍ଗାଢ଼ତା
intent ଅଭଷିଳାଷ, ଅଭଷିପ୍ାୟ, ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟ
interaction ପାର୍ରଷିକ ପ୍ତଷିକ୍ଷିୟା
inter alia ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଷିଷୟ ମଧ୍ୟକ୍ର
inter-departmental ଅନ୍ତବ୍ଧିଭାଗୀୟ
interest ସଧୁ, ସ୍ାର୍ଥ, ଆଗ୍ରହ
interfere ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରଷିବା
interim ମଧ୍ୟବର୍୍ଥୀ, ମଧ୍ୟକାଳୀନ
interim order ମଧ୍ୟକାଳୀନ ପ୍ମାଣପତ୍ର
interim relief ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସହାୟତା
interim report ଅସ୍ଥାୟୀ ବଷିବରଣୀ, ସାମୟଷିକ ବଷିବରଣୀ, ମଧ୍ୟବର୍୍ଥୀ 

ବଷିବରଣୀ
intermediate ମଧ୍ୟବର୍୍ଥୀ
intermediate college ଇଣ୍ରମଷିେଷିଏଟ୍ ମହାବଷିଦ୍ୟାଳୟ, ମାଧ୍ୟମଷିକ 

ମହାବଷିଦ୍ୟାଳୟ
intern ନଜରବନ୍ୀକ୍ର ରଖିବା, ନଜରବନ୍ କରଷିବା,ଶଷିଷୋର୍ଥୀ 

ଚଷିକଷିତ୍କ, ଗୁରୁ ଛାତ୍ର
internal ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ
international law ଆନ୍ତଜ୍ଥାତଷିକ, ଆନ୍ତତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
internship ପ୍ଶଷିଷୁେତା
interpolation ପ୍ଷେଷିପ୍ାଂଶ, ଅନ୍ତକ୍ବ୍ଥଶନ
interpretation ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରଷିବା
interrogate ପୁଛେତାଛେ କରଷିବା, ପଚରା ଉଚ୍ଚରା କରଷିବା
interrupt ବଷିଘ୍ନଷିତ କରଷିବା, କ୍ମଭଙ୍ କରଷିବା, ବ୍ୟାହତ କରଷିବା
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interruption ବଷିଘ୍ନ, କ୍ମଭଙ୍ କରଷିବା, ବ୍ୟାହତ କରଷିବା
inter se  ପର୍ର ମଧ୍ୟକ୍ର
intervene ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ କରଷିବା, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରଷିବା
intervention ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ
interview ସାଷୋତ୍କାର, କ୍ମୌଖିକ ପରୀଷୋ
interviewee ସାଷୋତକାର ଦ୍ରାଦା
interviewer ସାଷୋତ କର
intimate ରନଷିଷ୍, ସହୃୃଦ, ଅନ୍ତରଙ୍, ଜଣାଉବା, ବଷିଜ୍ାପନ କରଷିବା
intimation ଜ୍ାପନ , ସଚୂନା
intimidation ଭୀତଷି ପ୍ଦଶ୍ଥନ କରଷିବା
intolerance ଅସହଷିଷୁ୍ତା
intoxication ନଶା, ମଉତା
intricacy ଜଟଷିଳତା
intricate ଜଟଷିଳ,  ଛନ୍ାଛନ୍ଷି, ବଷିଜଡ଼ଷିତ
introduce ଉପସ୍ଥାପନ କରଷିବା, ପରଷିଚୟ କରାଇକ୍ଦବା, ପ୍ଚଳନ 

କରଷିବା
introduction ପ୍ସ୍ତାବନା, ଉପକ୍ମ, ପ୍ବର୍୍ଥନ, ଆୟତନ, ପରଷିଚୟ 

ପ୍ଦାନ, ଉପସ୍ଥାପନା
invalid ଅକାମୀ, ଅକମ୍ଥଣ୍ୟ, ଅସଷିର୍ଦ
invalidity ଅକମ୍ଥଣ୍ୟତା
invariably ସବୁକ୍ବକ୍ଳ
investigation ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତଦନ୍ତ
investment ପୁଞ୍ଷିଲଗାଣ, ବଷିନଷିଧାନ
invitation ନଷିମନ୍ତ୍ରଣ
involuntary ଅକ୍ନୈଛେଷିକ, ଅନଭଷିକ୍ପ୍ତ
involved ସାମଷିଲ୍, ଜେଷିତ, ସଂଶଲେଷିଷ୍
ipso facto ତର୍ୟତତଃ
ipso jure ବଷିଧିତତଃ
irrational ଅକ୍�ୌକ୍ଷିକ, ଅବଷିକ୍ବକୀ
irrecoverable ଅସଲୁ ଅକ୍�ାଗ୍ୟ, ଅପୁନତଃପ୍ାପ୍ୟ, ଅଭରଣୀୟ
irregular ଅନଷିୟମଷିତତା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା
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irrelevant ଅପ୍ାସଙ୍ଷିକ, ଅସଙ୍ତ, ଅବାନ୍ତର
irresponsible ଦାୟଷିତ୍ୱହୀନ, ଦାୟଷିତ୍ୱଜ୍ାନଶୂନ୍ୟ
irrevocable ରଦ୍ ଅକ୍�ାଗ୍ୟ, ଅପ୍ତ୍ୟାହାରୀ
issue ନଷିଗ୍ଥମ କରଷିବା, ବାହାର କରଷିବା, ପ୍ଚଳନ କରଷିବା, 

ଜାରଷି କରଷିବା, ବାଦ ବଷିଷୟ, ସନ୍ତାନ, ବଷିଷୟ, ପ୍ଦାନ, 
ନଷିଗ୍ଥମ

issue order ନଷିଗ୍ଥମ ଆକ୍ଦଶ, ଆକ୍ଦଶ ପ୍ଦାନ
issue price ନଷିଗ୍ଥମ ମଲୂ୍ୟ, ନଷିଗ୍ଥମଦର
item ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବସୁ୍ତ, ଦଫା, ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସମବାଦ

J

job ଠଷିକାକାମ, ଚାକଷିରଷି
job description କା�୍ଥ୍ୟ ବଷିବରଣ
job evaluation କା�୍ଥ୍ୟ ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ
job freeze କା�୍ଥ୍ୟ କୀଳନ
job hunting ଚାକଷିରଷି କ୍ଖାଜଷିବା କା�୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ନବଷଣ
jobless କ୍ବକାର, କମ୍ଥହୀନ
job-oriented କାକ୍�୍ଥାଳୁଖ
job rotation କା�୍ଥ୍ୟ କ୍ମାବର୍୍ଥନ
job satisfaction କା�୍ଥ୍ୟ ସନୁ୍ତଷ୍ଷି
job security କା�୍ଥ୍ୟ ସରୁଷୋ
job	specification କା�୍ଥ୍ୟ ବଷିଶଷିଷ୍, କା�୍ଥ୍ୟ ବଷିନଷିକ୍ଦ୍ଥଶ
job study କା�୍ଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ
job work କ୍ଛାଟ କ୍ମାଟ କା�୍ଥ୍ୟ
join କ୍�ାଗକ୍ଦବା, କ୍�ାେଷିବା
joining date କ୍�ାଗଦାନ ତାରଷିଖ
joining pay କା�୍ଥ୍ୟାରମ୍ଭକାଳୀନ କ୍ବତନ
joining period କା�୍ଥ୍ୟାରମ୍ଭ ଅବଧି
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joining report କ୍�ାଗଦାନ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
joining time �ାଗଦାନ ସମୟ
joint ସନ୍ଧଷି, କ୍�ାଡ଼, ସଂ�ୁକ୍, କ୍�ୌର,ମଷିଳଷିତ, ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ଷି 

ଅଧିକୃତ
joint account ସଂ�ୁକ୍ ହଷିସାବ, ସଂ�ୁକ୍ ଜମାଖାତା
joint cadre ସଂ�ୁକ୍ ସଂବଗ୍ଥ
joint committee ସଂ�ୁକ୍ କମଷିଟଷି
joint consultative committee ସଂ�ୁକ୍ ପରାମଶ୍ଥଦାତ୍ରୀ ସମଷିତଷି
joint family ସଂ�ୁକ୍ ପରଷିବାର, କ୍�ୌର ପରଷିବାର
jointly ମଷିଳଷିତ ଭାବକ୍ର
jointly and severally ମଷିଳଷିତ ଭାବକ୍ର ଓ ପରୃକ୍ ଭାବକ୍ର
joint ownership ସଂ�ୁକ୍ ମାଲଷିକତ୍ୱ, ସଂ�ୁକ୍ ସାମଷିତ୍ୱ
joint responsibility ସଂ�ୁକ୍ ଉର୍ର ଦା�ଷିତ୍ୱ
joint venture ସଂ�ୁକ୍ ଅଦ୍ୟମ
journal ପତ୍ରଷିକା, କ୍ଦୈନନ୍ଷିନୀ, ଜର୍୍ଥାଲ୍
journalist ସମବାଦଷିକ
judgement ରାୟ, ବଷିକ୍ବଚନା, ନଷିର୍୍ଥୟ, ନଷିଷ୍ପର୍ଷି
judicial ନ୍ୟାୟଷିକ, ବଷିଚାର ବଷିଭାଗୀୟ, ବଷିଚାର ସମବନ୍ଧୀୟ, 

ବଷିଚାରରକ୍�ାଗ୍ୟ
judicial custody ନ୍ୟାୟଷିକ ହଷିରାସତ
judicial enquiry ବଷିଚାର ବଷିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ
judicial notice ନ୍ୟାୟଷିକ ଅକ୍ବଷେଣ
judicial power ନ୍ୟାୟଷିକ ଷେମତା
judicial service ନ୍ୟାୟଷିକ କ୍ସବା
judiciary ନ୍ୟାୟପାଳଷିକା
judicious ବଷିକ୍ବକୀ, ବଷିଚାରବନ୍ତ
junior administrative grade କନଷିଷ୍ ପ୍ଶାସନଷିକ ସ୍ତର
junior clerk କନଷିଷ୍ କଷିରାଣଷି
junior in rank ପଦକ୍ର କନଷିଷ୍ 
juniority କନଷିଷ୍ତା
junior most କନଷିଷ୍ତମ
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junior scale କନଷିଷ୍ କ୍ବତନମାନ
jurisdiction ଇଲାକା, ଅଧିକରଷିତା, କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର, ଅଧିକାର ସୀମା
just ନ୍ୟା�୍ୟ, ଠଷିକ୍, ଉପ�ୁକ୍, �ରାର୍ଥ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, 

ନ୍ୟାୟସଙ୍ତ
justice ନ୍ୟାୟ, ବଷିଚାରପତଷି, ନ୍ୟାୟମରୂ୍୍ଧି
justiciable ବଷିଚାରକ୍�ାଗ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ଦାନକ୍�ାଗ୍ୟ
justify �ରାର୍ଥତା/ ସତ୍ୟତା ପ୍ତଷିପାଦନ

K

key ଚାବଷି, କଞ୍ଷି
keynote address ଆଧର ଭାଷଣ, ଆଧାର ଉଦକ୍ବାଧନ
kick back ଉକ୍ତ୍କାଚ
kin ଜ୍ାତଷି, ସ୍ଜନ, କୁଟୁମବ
kith and kin ବନୁ୍ଧ ଓ ଜ୍ାତଷି
know-how କା�୍ଥ୍ୟଜ୍ାନ, ବ୍ୟାବହାରଷିକ ଜ୍ାନ
knowledgeable ବଷିଜ୍, ଜ୍ାନୀ, ବହୁଦଶ୍ଥୀ, ଜାଣଷିବା-ଶୁଣଷିବା

L

labour ଶ୍ରମ, ଶ୍ରମଷିକ ବଗ୍ଥ, ସନ୍ତାନ ପ୍ସବ କଷ୍, ଶ୍ରମ କରଷିବା, 
ଖଟଷିବା

labour charges ମଜଦୁରୀ, ମଜୁରୀ
labour contract ଶ୍ରମଷିକ ଠଷିକା
labour court ଶ୍ରମନ୍ୟାୟାଳୟ
labour dispute  ଶ୍ରମଷିକ ବଷିବାଦ
labour force ଶ୍ରମଷିକ ଶକ୍ଷି
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labour laws ଶ୍ରମଷିକ ଆଇନ
labour room ପ୍ସତୂଷି କଷେ
labour union ଶ୍ରମଷିକ ସଂର
labour welfare ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ, ଶ୍ରମ ମଙ୍ଳ
land aquisition ଭୂ-ଅଜ୍ଥନ
land mark ଭୁଚଷିହ୍ନ, ବଷିଶଷିଷ୍ ସ୍ଥାନ, �ୁଗାନ୍ତକାରୀ ରଟଣା
land records ଭୂ- ଅଭଷିକ୍ଲଖ, ଜମଷି-ଦଲଷିଲ
land reforms ଭୂ-ସଂସ୍କାର, ଭୂମଷି-ସଦୁାର
land revenue ଭୂ-ରାଜସ୍
land settlement ବକ୍ନ୍ାବସ୍ଥ
land tenure ଭୂ-ସ୍ତ୍ୱ 
land	use	certificate ଭୂ-ଉପକ୍�ାଗ ପ୍ମାଣ ପତ୍ର
Lapse ବଷିତଷି�ଷିବା, ସମାପ୍ କ୍ହବା, ଚୁ୍ୟତ କ୍ହବା, ଚୁ୍ୟତଷି, 

ସମାପ୍ଷି, ତରୁଟଷି ପ୍ମାଦ, ଭ୍ରମ, ଅସାବଧାନତା
large scale ବୃହଦାକାର, ବ୍ୟାପକ, ବହୁଳ
last date କ୍ଶଷ ତାରଷିଖ
lasting ଦଷିର୍ଥସ୍ଥାୟୀ
lastly ସବ୍ଥକ୍ଶଷକ୍ର, ପରଷିକ୍ଶଷକ୍ର
last payment ଅନ୍ତଷିମ ପ୍ଦର୍ ଅର୍ଥ
late ବଷିଳମବଷିତ, ସ୍ଗ୍ଥତ, ଦଷିବଂଗତ, ବଷିଳମବକ୍ର, ସମ୍ପ୍ରତଷି
late attendance statement ବଷିଳମବଷିତ ଉପସ୍ଥାନ
late duty ବଷିଳମବଷିତ କା�୍ଥ୍ୟ
late payment ବଷିଳମବଷିକ୍ର ପ୍ଦର୍ ଅର୍ଥ
latest କ୍ଶଷମତ, ଅଧୁନାତନ, ସବ୍ୟତମ
laudable ପ୍ଶଂସନୀୟ, ପ୍ଶଂସାହ୍ଥ
launch ପ୍ାରମ୍ଭ କରନା
law ବଷିଧି, ଆଇନ୍, ନଷିୟମ
law and order ଆଇନ ଓ ଶଙୃ୍ଖଳା, ବଷିଧି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା
law breaker ଆଇନ ଭଙ୍କାରୀ
law court (=court of law) ନ୍ୟାୟାଳୟ
lawsuit ବାଦ



lawyer legally

79

lawyer ଓକଷିଲ, ବଷିଧିବକ୍ା
layoff ଛକ୍ଟଇ, ଛକ୍ଟଇ କରଷିବା
layout ଅଭଷିନ୍ୟାସ କରଷିବା, ବକ୍ନଇବା, ଅଭଷିନ୍ୟାସ, 

ସଜ୍ଜୀକରଣ
leader କ୍ନତା, ଅଗ୍ରକ୍ଲଖା, ଦଳମଖୁ୍ୟ
leadership quality କ୍ନତୃତ୍ୱ ଷେମତା
leaflet ପର୍୍ଧିକା, ପ୍ଚାର ପତ୍ରଷିକା
leak ଗଳଷିବା, ଗୁପ୍ତର୍ୟ ପ୍କାଶ କ୍ହବା, କଣା, ଗଳନ, 

ଷେରଣ, ଗୁପ୍ତର୍ୟ ପ୍କାଶ
leap year ଅଧିବଷ୍ଥ
learning ପାଣ୍ଡଷିତ୍ୟ, ଜ୍ାନ, ବଷିଦ୍ୟା
lease ଚୁକ୍ଷି, ଭଡ଼ା, ପଟ୍ା, ପଟ୍ା କ୍ଦବା, ଭଡ଼ାକ୍ଦବା
leased accommodation ପଟା ଆବାସ
leasehold ପଟ୍ାଦାରଷି, ପଟ୍ାଜମଷି
leaseholder ପଟ୍ାଦାର
leasing ପଟାକ୍ଦବା, ରଷିଜକ୍ଦବା
leave ଅନୁମତଷି, ଛୁଟଷି, ବଷିଦାୟ, ଅବସର,ତ୍ୟାଗ କରଷିବା, 

ଛାେଷିବା, ଛାଡ଼ଷି ଚାଲଷିଜଷିବା, ବଷିଦାୟ କ୍ନବା
leave encashment ଛୁଟଷି ଭଙ୍ାଇବା
leave salary ଛୁଟଷି ଦରମା
leave vacancy ଛୁଟଷିଜନଷିତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ
leave without pay ବଷିନା କ୍ବତନ ଛୁଟଷି
leave with pay କ୍ବତନ ଛୁଟଷି
lecture hall ବକୃତା କଷେ, ଭାଷଣ ପ୍କ୍କାଷ୍, ଅଧ୍ୟାପନା କଷେ
ledger କ୍ଲଜର୍, ଖାତା
ledger balance ଖାତା ହଷିସାବ
legacy ବସଷିୟତ, ଇଛୋପତ୍ର
legal କ୍ବୈଧ, କ୍ବୈଧାନଷିକ, ବଷିଧିକ, ବଷିଧି, ଆଇନସମ୍ମତ
legality କ୍ବୈଧତା
legalization କ୍ବୈଧିକରଣ
legally କ୍ବୈଧ ଭାବକ୍ର
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legal practice ଆଇନ କ୍ପଶା
legatee ବସୀୟତଦାର
legible ୍ଷ୍, ସପୁାଠ୍ୟ
legislative ବଷିଧାୟୀ, ବଷିଧାନସ କ୍ବୈଧାନଷିକ
legislative business କ୍ବୈଧାନଷିକ କା�୍ଥ୍ୟ
legislature ବଷିଧାନ ମଣ୍ଡଳ
legitimacy ବଷିଧିସଙ୍ତଷି
legitimate ବଷିଧିସଙ୍ତ, ଆଇନସଙ୍ତ
leisure ଫୁରୁସତ୍, ଅବକାଶ, ଅବସର
leniency ସଦୟତା, କ୍କାହଳ ଭାବ
lessee ପଟ୍ାଧାରୀ, ଭଡ଼ାଟଷିଆ
letter ପତ୍ର, ଚଷିଠଷି, ଅଷେର
letter pad ପତ୍ର କ୍ପଡ୍
levy କରବସାଣ କ୍�ାଗ୍ୟ, କର ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ କ୍�ାଗ୍ୟ
liability ଦାୟଷିତ୍ୱ,ଦାୟ, ଋଣ
liable ଉର୍ରଦାୟୀ, ଜଷିମ୍ମାଦାର, ଦାୟୀ
liaison କ୍�ାଗସତୂ୍ର, ସଂପକ୍ଥ ରଷୋ, ସଂକ୍�ାଗ, କ୍�ାଗାକ୍�ାଗ
library ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ପାଠାଗାର
licence ଅନୁଜ୍ପ୍ଷି, ଲାଇକ୍ସନସ
licence holder ଅନୁଜ୍ପ୍ାପ୍ଷି ଅଧିକାରଷି
licensed ଲାଇକ୍ସନସ ପ୍ାପ୍
licensee ଅନୁଜ୍ପ୍ ବ୍ୟକ୍ଷି, ଲାଇକ୍ସନସୀ
lien ଧାରଣାଧିକାର, ସ୍ସ୍ଥାନ ଦଖଲ ଅଧିକାର
life	certificate ଜୀବନ ପ୍ମାଣପତ୍ର
limit ସୀମଷିତ କରଷିବା, ଆକଟ କରଷିବା,ସୀମା
limitation ସୀମା ବନ୍ଧନ, ପରଷିସୀମା, ଆକଟ
limited ସସୀମ, ସମାବର୍ଦ, ସୀମଷିତ
limited concern ନଷିୟନ୍ତ୍ରଷିତ ପ୍ତଷିଷ୍ାନ
limited liability ସୀମଷିତ ଦାୟଷିତ୍ୱ
limited tender ସୀମଷିତ ନଷିକ୍ବଦ, ସୀମଷିତ କ୍ଟଣ୍ଡର
link କଡ଼ଷି, ସଂକ୍�ାଗ, କ୍�ାେଷିବା
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linked ସଂକ୍�ାଗକୃତ
linked	file ସଂକ୍�ାଗକୃତ ଫାଇଲ୍, ସଂଲଗ୍ନ ନଥି
link language ସଂକ୍�ାଜନ ଭାଷା
liquidated damages ସମାପଷିତ ଷେତଷି
liquidation ସମାପନ, କ୍ଦବାଳଷିଆ, ସପର୍ଷିର ହଷିସାବ ନଷିକାଶ, ଋଣ 

ପରଷିକ୍ଶାଧକ
liquidator ସମାପକ, କ୍ଦବାଳଷିଆ, ସଂପର୍ଷିର ଋଣ ପରଷିକ୍ଶାଧକ
list ତାଲଷିକା କରଷିବା, ତାଲଷିକା, ଚଷିଠା
list of business କା�୍ଥ୍ୟସଚୂୀ
literate ସାଷେର, ଲଷିଖନ-ପଠ ଷେମ
litigant  ମକର୍ଦମାକ୍ର ଜଡ଼ଷିତ ପଷେ, ବଷିବଦମାନ, 

ମକଦ୍ମାକ୍ଖାର
litigation ମାଲଷିମକଦ୍ମା, ମକଦ୍ମାବାଜଷି
livery allowance କ୍ପଷାକ ଭର୍ା
livestock ପଶୁସମ୍ପଦ
living standard ଜୀବନ ସ୍ତର
living wage ଜୀବୀକା ନଷିବ୍ଥାହ ଖଚ୍ଚ୍ଥ
loading କ୍ବାକ୍ଝଇ, ଲଦନ
loan କରଜ, ଧାର, ଋଣ
loaner କରଜ କ୍ନବା କ୍ଲାକ
loaning department କରଜ କ୍ଦବା ବଷିଭାଗ
lobby ଲବଷି, କ୍ଗାଷ୍ୀ କଷେ, ଅକ୍ପଷୋଗହୃ ବାରଣ୍ଡା, 

କ୍ଗାଷ୍ୀମତ ପ୍ଚାର କରଷିବା
lobbying ସମର୍ଥନ କ୍ମାଗାତ କରଷିବା
lock in period ତାଲାବନ୍ ସମୟ
lock out ତାଲାବନ୍ୀ, ତାଲାବନ୍ କ୍ରାଷଣା
locus standi କ୍ବୈଧ ସ୍ଥଷିତଷି, ସ୍ଥଷିତଷି ଅଧିକାର
lodging ଭଡ଼ା ରର, ଲଜଷିଂ
log book କା�୍ଥ୍ୟପଞ୍ଷି , �ାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଲଗ୍ ବୁକ୍
logic ତକ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର, �ୁକ୍ଷି
logo ସଂସ୍ତାର ଚଷିହ୍ନ ବା ପ୍ତୀକ
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long distance call ଦୂରସ୍ଥ ୋକରା
long hand ହସ୍ତଲଷିପଷି
lot ପ୍ଚୁର
lower ତଳ, ନଷିମ୍ତର, କମାଇବା, ଖସାଇବା
lowest rate ନଷିନ୍ତମ ଦର, ସବ୍ଥମଷିମ୍ ଦର
low grade ନଷିମ୍ କ୍ଶ୍ରଣୀ
loyal ନଷିଷ୍ାବାନ
lump sum କ୍ରାକ ଧନ
lumpsum grant ଏକକାଳୀନ ପ୍ଦର୍ ଅନୁଦାନ, କ୍ରାକଦାନ

M

machinery �ନ୍ତ୍ରପାତଷି, କଳକବ୍ା
machinery of government ସରକାରୀ କଳ
magazine ଆୟୁଧାଗାର, ବାରୁଦଖାନା, ପତ୍ରଷିକା, ଗୁଳଷିକ୍ଖାପ
mailing list ଚଷିଠଷି �ଷିବା ବ୍ୟକ୍ଷିଙ୍ ତାଲଷିକା
maintain ଭରଣକ୍ପାଷଣ କରଷିବା, ବଜୟ ରଖିବା, ଅନୁରଷେଣ 

କରଷିବା
maintenance ଭରଣକ୍ପାଷଣ, ରଷୋ, ରଷେଣାକ୍ବଷେଣ
major ସାବାଳକ, ପ୍ାପ୍ବୟସ୍କ, ମଖୁ୍ୟ, ବୃହତ୍, ବଡ଼, କ୍ମଜର୍, 

ଗୁରୁତର
majority ସାବାଳକତ୍ୱ, ବହୁମତ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ୍ୟ
major works ବଡ଼ ନଷିମ୍ଥାଣ କା�୍ଥ୍ୟ
make up ପୁରଣ କରଷିବା
maladjustment କୁବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ବଖାପ ଅବସ୍ଥା
maladministration କୁ-ଶାସନ 
malafide ଦୁରାଶୟ, ଅସଦ୍
malice ଅହଷିତ ଇଛୋ, କ୍ୱେଷ
malpractice ଅସଦାଚାର, ଅସଦାଚରଣ, କୁକ୍ଷିୟା, ଅକ୍ବୈଧ କମ୍ଥ
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maltreatment ଦୁବ୍ଥ୍ୟବହାର, ଅତ୍ୟାଚାର
management ପରଷିଚାଳନାବଗ୍ଥ, ପରଷିଚାଳନା
manager ପରଷିଚାଳକ, ନଷିବ୍ଥାହକ
mandate ଜନାକ୍ଦଶ, ଆକ୍ଦଶନାମା
mandatory ଜନାଦଷିଷ୍, ଅବଶ୍ୟ ପାଳନୀୟ, ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ, 

ଆକ୍ଦଶାତ୍ମକ
mandays କମ୍ଥ ଦଷିବସ, ଶ୍ରମଦାନ ଦଷିବସ
manhours ଶ୍ରମ ରଣ୍ା, ଶ୍ରମ ସମୟ
manifesto କ୍ରାଷଣାପତ୍ର, ଇସ୍ତାହାର
manipulation କାରସାଦଷି, କୂଟକ୍କୌଶଳ
manoeuvre ଚାଲ କପଟ ଉପାୟ, ଚାଲ୍ କରଷିବା
manpower ଜନଶକ୍ଷି, କ୍ଲାବ-ବଳ
man-to-man ranking ବ୍ୟକ୍ଷିଶତଃ କ୍ଶ୍ରଣୀକରଣ
manual ହସ୍ତଚାଳଷିତ, ହସ୍ତକୃତ, ଶାରୀରଷିକ, ନଷିୟମ ବହଷି, 

ପ୍କରଣ ପୁସ୍ତଷିକା
manual labour ଶାରୀରଷିକ ଶ୍ରମ
manufacture ନଷିମ୍ଥାଣ କରଷିବା, ପ୍ସୁ୍ତତ କରଷିବା
manufacturer ନଷିମ୍ଥାତା, ପ୍ସୁ୍ତତକର୍୍ଥା
manuscript ପାଶୁଲଷିପଷି
map ମାନଚଷିତ୍ର, ମାନଚଷିତ୍ର ଅଙ୍ଷିତ
margin ଧାରା, ହାସଷିଆ, ପ୍ାନ୍ତ, ଅନ୍ତର, ମଖୁ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ
marginal ଧାରୀୟ, ଧାରସ୍ଥ, ପ୍ାନ୍ତଷିକ, ପାର୍୍ଥଲଷିଖିତ, ନାମମାତ୍ର, 

ଅଳ୍ପ
marital status କ୍ବୈବାହଷିକ ସ୍ଥଷିତଷି
marketing ବଷିପଣନ
marketing economy ବଜାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା
mark ଚଷିହ୍ନ କ୍ଦବା, ଦାଗ କ୍ଦବା, ଲଷେ୍ୟ କରଷିବା, ଚଷିହ୍ନ, 

ବଷିଶଷିଷ୍ତା, ମାକ୍ଥ, ଅଙ୍, ସୀମା
marksheet ଅଙ୍ ତାଲଷିକା, ନମବର ତାଲଷିକା
marks obtained ପ୍ାପ୍ ଅଙ୍
mass ପଷିଣ୍ଡ, ଗଣ, ରାଶଷି, ମଖୁ୍ୟ
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mass communication ଗଣ କ୍�ାଗାକ୍�ାଗ
mass consumption ବ୍ୟାପକ ଉପକ୍ଭାଗ
mass immunization ବ୍ୟାପକ ପ୍ତଷିରଷେଣ
mass media ଗଣ ମାଧ୍ୟମ
mass production ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ
master	file ପ୍ଧାନ ଫାଇଲ
master of ceremonies ସାମାଜଷିକ ଉତ୍ବ ର ପରଷିଚାଳକ
master plan ମହାକ୍�ାଜନା
matching grant ଅନୁରୂପ ଅନୁଦାନ
material ସାମଗ୍ରୀ, ବସୁ୍ତ,  କ୍ଭୌତଷିକ, ପାର୍ଧିକ,  ସାରବାନ,  

ବାସ୍ତବ
maternity ପ୍ସତୂଷି, ମାତୃତ୍ୱ
maternity leave ପ୍ସ ୂତଷି ଛୁଟଷି
matriculate କ୍ମଟ୍ଷିକ ପାସ
matrimonial କ୍ବୈବାହଷିକ
mature ପାକଳ, ପୂର୍୍ଥ ବଷିକଶଷିତ, ପରଷିପକ୍ୱ
maturity date ପରଷିପକ୍ୱ ତାରଷିଖ
maximum ଅଧିକତମ
means ସାଧନ, ମାଧ୍ୟମ, ଆର୍ଧିକ ସମବଳ, ଧନସଂପର୍ଷି
measure ମାପ, ଉପାୟ, କା�୍ଥ୍ୟପନ୍ଥା, ପରଷିମାଣ, ମାପକ, 

ମାପଷିବା
measurement ପରଷିମଷିତ, ମାପଚୁପ
measures କା�୍ଥ୍ୟପନ୍ଥା, ଉପାୟ
mechanic �ାନ୍ତ୍ରଷିକ, �ନ୍ତ୍ରବତ୍, କ୍ମକାନଷିକ୍, କାରଷିଗର, ମଷିସ୍ତ୍ରୀ, 

�ନ୍ଦସାଳ
mechanical �ନ୍ତ୍ରଚାଳଷିତ, �଼ାନ୍ତ୍ରଷିକ
mechanism �ନ୍ତ୍ରକ୍ଷିୟା, ସଂକ୍ଷିୟା, �ନ୍ତ୍ର ବଷିନ୍ୟାସ, �ନ୍ତ୍ରବାଦ
media ମାଧ୍ୟମ, କ୍�ାଗକ୍�ାଗ, ମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା 
mediate ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରଷିବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥଷିତ
medical ୋକ୍ରୀ, ଚଷିକଷିତ୍ାବଷିଦ୍ୟା ସଂପକ୍ଥୀୟ
medical	benefit ଚଷିକଷିତ୍ା ସବୁଷିଧା
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medical examination ୋକ୍ରୀ ପରୀଷୋ
medico-legal ନ୍ୟାୟ କ୍ବୈଦ୍ୟକ
medium ମାଧ୍ୟମ, ମଧ୍ୟମ
meeting in camera ଗୁପ୍ କ୍ବୈଠକ
member ସଦସ୍ୟ, କ୍ଲାକ, ସଭ୍ୟ
memo ସ୍ାରକପତ୍ର ଜ୍ାପନ
memorial ସ୍ାରକୀ, ସ୍ାରକୀ ପ୍ତଷିଷ୍ାନ, ସୃ୍ତଷି ରଷେକ, ସୃ୍ତଷି 

ସମବନ୍ଧୀୟ
mental ability ମାସକଷିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ
menu ବ୍ୟଂଜନ ସଚୂୀ
merger ବଷିଲୟନ, ମଷିଶ୍ରଣ, ଏକୀକରଣ,
merit କ୍�ାଗ୍ୟତା, ଗୁଣ, ଉତ୍କଷ୍ଥ, ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ହବା, କ୍�ାଗ୍ୟ 

କ୍ହବା
merit list କ୍�ାଗ୍ୟତା ତାଲଷିକା
meritorious ଗୁଣବନ୍ତ, ଗୁଣସଂପନ୍ନ
merits ଗୁଣାଗୁଣ
merit scholarship କ୍�ାଗ୍ୟତା ଛାତ୍ରବୃତଷି
message ବାର୍୍ଥା, ସକ୍ନ୍ଶ, ସମବାଦ
method ପର୍ଦତଷି,ପ୍ବଷିଧି
methodology ପର୍ଦତଷି ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ଣାଳୀ ବଷିଜ୍ାନ, 
metropolitan area ମହାନଗର କ୍ଷେତ୍ର
middle income group ମଧ୍ୟମ ଆୟବଗ୍ଥ
middleman ଭଲକ୍ଲାକ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ଦଲାଲ 
midwifery ପ୍ସତୂଷି ବଷିଦ୍ୟ
migrant ପ୍ବାସୀ, କ୍ଦଶାନ୍ତରୀ
mileage ମାଇଲ-ବଡ଼ା, ମାଇଲ ଦୂରତା
militancy ଲୋକୁ ବୃର୍ଷି
millennium ସହ୍ାବ୍ଷି
miniature ଷେୁଦ୍ରକାର, ଷେୁଦ୍ର ରୂପ
minimum ନୂ୍ୟନତମ, ନୂ୍ୟନତମ ସଂଖ୍ୟା
mining ଖଣଷି ବଷିଦ୍ୟା, ଖଣନ
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ministerial ଲଷିପଷିକ ବଗ୍ଥୀୟ କମ୍ଥଚାରୀ ସମହୂ
ministry ମନ୍ତ୍ରଳୟ
minor ନାବାଳଷିକ
minority ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ
minor works ଷେୁଦ୍ର ନଷିମ୍ଥାଣ କା�୍ଥ୍ୟ
minutes କା�୍ଥ୍ୟ ବଷିବରଣୀ, କା�୍ଥ୍ୟବୃର୍
misappropriation ଆତ୍ମାସାତ୍/କରଣ, କ୍ତାଷରଫ
misbehaviour କଦାଚାର, ଦୁବ୍ଥ୍ୟବହାର
miscarriage of justice ନ୍ୟାୟର ହତ୍ୟା
miscellaneous ବଷିବଷିଧ, ବହୁବଷିଧ
mischief ଅନର୍ଥ, ଚଗଲାମଷି, ଅନର୍ଥକ, କା�୍ଥ୍ୟ, ଉତ୍ପାଦ, ବଦମାସଷି
misclassification କୁବଗ୍ଥୀକରଣ
misconduct କୁଆଚରଣ
mislead ପରଭ୍ରଷ୍ କରଷିବା, ବଷିପରଗାମୀ କରଷିବା
mismanagement କୁପରଷିଚାଳନା
misrepresentation କ୍ମାତ୍ମକ ପ୍ତଷିକ୍ବଦନ, ଭୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ, ମଷିର୍ୟା 

ବଷିବରଣୀ ପ୍ଦାନ
misstatement of facts କୁବଷିବୃର୍ଷି ତର୍ୟ, କୁତର୍ୟ ବଷିବୃର୍ଷି
misunderstanding ଊୁଲ ବୁଝାମଣା, ମନାନ୍ତର
misuse ଅପବ୍ୟବହାର କରଷିବା, ଅପବ୍ୟବହାର 
mixed economy ମଷିଶ୍ର ପ୍ତଷିକ୍ଷି�ା 
mob ବଷିଶଙୃ୍ଖଳ ଜନତା, ବଷିଷୁେବ୍ ଜନତା
mobile ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ, ଚଳମାନ
mobility ଚଳମାନତା, ଗତଷିଶୀଳତା
mode ଢଙ୍, ପ୍କାର
model ଆଦଶ୍ଥ, ପ୍ତଷିରୂପ
moderator ନଷିୟାମକ, ସଂଚାଳକ, ଅନୁକ୍ଶାଧକ, ଅବଦମକ
modification ସଂ�ମ, ନଷିୟମନ, ଅନୁକ୍ଶାଧନ, ଅବଦମନ
modus operandi କା�୍ଥ୍ୟସାଧନ ପ୍ଣାଳୀ
monetary grant ଆର୍ଧିକ ଅନୁଦାନ
money ଧନ, ସଂପଦ, ଟଙ୍ା-ପଇସା, ଅର୍ଥ
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monitor ପ�୍ଥ୍ୟାକ୍ଲାଚନ,  ବଡ଼ଚାଟ, ମନଷିଟର
monogamy ଏକବଷିବାହ ପ୍ରା
monogram ମକ୍ନାଗ୍ରାମ, ଗୁଛୋଷେର
monopoly ଏକଚାଟଷିଆ, ଏକାଧିକାର
monotony ଏକସ୍ରତା, ଏକତାନତା
monthly tour diary ମାସଷିକ ଗ୍ରସ୍ତ-ୋଏରୀ
month to month ମାସକୁ ମାସ
moral କ୍ନୈତଷିକ, ନୀତଷିଶଷିଷୋ
morale କ୍ନୈତଷିକ ବଳ, ଆତ୍ମବଷିର୍ାସର ବଳ
moral turpitude କ୍ନୈତଷିକ ଭ୍ରଷ୍ାଚାର
moratorium ପରଷିକ୍ଶାଧ ସ୍ଥଗନ, ଅଧିସ୍ଥଗନ
mortality ମତୁୃ୍ୟସଂଖ୍ୟା, ମରଣଶୀଳତା
mortgage ବନ୍ଧକ, ବନ୍ଧକ କ୍ଦବା
most	confidential ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଗାପନୀୟ
mother tongue ମାତୃଭାଷା
motion ପ୍ସ୍ତାବ, ଗତଷି, ସମାକ୍ବଦନ, ମଳତ୍ୟାଗ
motion study ଗତଷି ଅଧ୍ୟୟନ
motivation କ୍ପ୍ରଣା କ୍ଦବା
motive କ୍ପ୍ରଣା, ଅଭଷିପ୍ାୟ, ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟ, କ୍ପ୍ରକ, ଗତଷିଦାୟୀ
motto ଆଦଶ୍ଥ ଉକ୍ଷି, ନୀତଷି ବାକ୍ୟ
mouthpiece ମଖୁପାତ୍ର, ପ୍ବକ୍ା, ମଖୁନଳ, ଲଗାମ, କ୍ଫାନ୍ ରଷିସଷିଭର
movable ଅସ୍ଥାବର, ଗତଷିଶୀଳ, ଚଳନ୍ତଷି
move ଚକ୍ଳଇବା, ରଞୁ୍ ଷିବା, ରଞୁ୍ାଇବା, ଆଗତ କରଷିବା, 

କ୍ଚଷ୍ା ଆରମ୍ଭ, ଚଳନ, ଚାଳନ, ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ସ୍ଥାନ
movement ଚଳନ୍ତ, ଚାଲଷିଚଳନ, ଆକ୍ନ୍ାଳନ, ଲୟ
multifarious (duties) ବହୁବଷିଧ, ବଷିବଷିଧ
multipurpose ବହୁମଖୁୀ
municipal tax କ୍ପୌର କର
museum ସଂଗ୍ରହାଳୟ
muster roll ହାଜଷିରା ନାମାବଳୀ
mutation ଦାଖଲ ଖାରଜ୍, ନାମାନ୍ତରଣ
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mutatis mutandis ଆବଶ୍ୟକ ପରଷିବର୍୍ଥନ ସହଷିତ
mutual understanding ପାର୍ରଷିକ ବୁଝାମଣା

N

name card ନାମ କାେ୍ଥ
narcotic ନଷିଦ୍ରାକାରକ, ନଷିଦ୍ରାକାରକ ଔଷଧ
narrative appraisal ବର୍୍ଥନାତ୍ମକ ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ
narrator ବର୍୍ଥନକର୍୍ଥା, ବାଚକ
nation ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାତଷି, କ୍ଦଶ
national ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ଜାତୀୟ
nationalism ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ
nationality ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା, ଜାତୀୟତା
nationalization ଜାତୀ ୟ କରଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କରଣ
national language ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା
national	savings	certificate ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଚୟ ପ୍ମାଣପତ୍ର
native କ୍ଦଶୀ, କ୍ଦଶୀୟ, କ୍ଦଶକ, ଜନ୍ଜାତ, ଆଦଷି ନଷିବାସୀ, 

ମଳୂ ନଷିବାସୀ
natural ପ୍ାକୃତଷିକ, ସ୍ାଭାବଷିକ, ସାଧାରଣ, ନଷିୟତ
naturalization କ୍ଦଶୀୟକରଣ
naval force କ୍ନୌ ବଳ
navigable ସନୁାବ୍ୟ, ନାବ ଚଳାଚଳକ୍�ାଗ୍ୟ
navigation କ୍ନୌରପରଷିବହନ, କ୍ନୌଚାଳନ
nayes ନାଁ-ପଷେ
necessary action ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ, ଦରକାରୀ କ୍ଷିୟା
needful ପ୍କ୍ୟାଜନୀ�, କ୍ଲାଡ଼ା, ଦରକାରୀ
negative ନକାରାତ୍ମକ, ଫକ୍ଟା କ୍ନକ୍ଗଟଷିଭ, ପ୍ଖ୍ୟାଖ୍ୟାନ
neglect ଅବକ୍ହଳା କରଷିବା, ଉକ୍ପଷୋ କରଷିବା, ଅବକ୍ହଳା, 

ଉକ୍ପଷୋ
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negligence ଅବକ୍ହଳନ, ଉକ୍ପଷୋ
negligible ଉକ୍ପଷେଣୀୟ, ନଗଣ୍ୟ
negotiability ଚୁକ୍ଷି କ୍�ାଗ୍ୟ, ବଷିଚାରଣୀୟ
negotiable instrument ଚୁକ୍ଷି ଲଷିଖିତ
negotiation କରାବାର୍୍ଥା, ଚୁକ୍ଷି ପୂବ୍ଥ ଆକ୍ଲାଚନା, ନଷିବ୍ଥନ୍ଧ, କ୍ଲଖାପଢ଼ଷି
negotiator ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ମଧ୍ୟସ୍ଥଷି
nepotism ସ୍ଜନ କ୍ତାଷଣ, ସ୍ଜନ ପଷେପାତ
net ଜାଲ୍, ନଷିଟ୍, ଫାଶ, ଅବଶଷିଷ୍, ସବ୍ଥନଷିମ୍, ପ୍କୃତ
net investment ପ୍କୃତ ନଷିକ୍ବଶ
neutral ନଷିଷ୍ପଷେ, ନଷିରକ୍ପଷେ
news  ସମବାଦ, ଖବର
newsletter ସମାଚାର ପତ୍ର
newspaper ସମବାଦପତ୍ର, ଖବରକାଗଜ
news reader ସମବାଦ ବକ୍ା, ଖବର ବକ୍ା, ସମାଚାର ବକ୍ା
next of kin  ପତ୍ରଷିକା କ୍ଦାକାନ
night duty ରାତ୍ରଷି କର୍୍ଥବ୍ୟ
nil report କଷିଛଷିନାହିଁ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ, ଶୂନ୍ୟ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
no admission ପ୍କ୍ବଶ ନଷିକ୍ଷଧ, ପ୍କ୍ବଶ ମନା
no	demand	certificate ନା-ଦାବଷି ପ୍ମାଣପତ୍ର
nomenclature ନାମମାତ୍ର, ଅତଷି ନଗଣ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ
nominal cost ନାମମାତ୍ର ମଲୂ୍ୟ
nominal value ନାମମାତ୍ର ମଲୂ୍ୟ, ମଦୁ୍ରଷିତ ମଲୂ୍ୟ
nominate ମକ୍ନାନୟନ କରଷିବା, ମକ୍ନାନୀତ କରଷିବା, ନାମଷିତ 

କରଷିବା
nomination ମକ୍ନାନୟନ, ନମାଙ୍ନ
nominee ମକ୍ନାନୀତ ବ୍ୟକ୍ଷି
non-age ଅପ୍ାପ୍ବୟସ୍କତା, ନାବାଳକତା
non-contributory ଅଣସହାୟକ, ଅଣସାହା�୍ୟାକାରୀ, ଚାନ୍ା 

ଦଷିଆ�ାଉନଥିବା
non-essential ଅନାବଶ୍ୟକ, ଅମଜରୁରୀ
non-gazetted ଅଣକ୍ଗକ୍ଜଟଭୁକ୍, ଅରାଜପତ୍ରଷିତ
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non-interest bearing ସଧୁରହଷିତ,
non-judicial ଅଣନ୍ୟାୟଷିକ
non-ministrial ଅଲଷିପଷିକ ବଗ୍ଥୀୟ
non-negotiable ଅବଷିନଷିକ୍ମୟ, ଅବଷିଚାରଣୀୟ
non-official	 କ୍ବସରକାରୀ, ରକ୍ରାଇ
non-payment ଅପ୍ଦାନ, ଅପରଷିକ୍ଶାଧ, ଅନାଦାୟ
non-payment	certificate	 ଅପ୍ଦାନ ପ୍ମାଣପତ୍ର, ଅପରଷିକ୍ଶାଧ ପ୍ମାଣପତ୍ର, 

ଅନାଦାୟ ପ୍ମାଣପତ୍ର
non-practising allowance ଅଣବୃର୍ଷିକ ଭର୍ା
non-recurring expenditure ଅନାବର୍୍ଥୀ ବ୍ୟୟ
non-refundable ଅଣକ୍ଫରସ୍ତକ୍�ାଗ୍ୟ, ଅଣକ୍ଫରସ୍ତୀ, ଅପ୍ତଷିକ୍ଦୟ
non-statutory ଅଣକ୍ବୈଧାନଷିକ
non-taxable income ଅକରକ୍�ାଗ୍ୟ ଆୟ, କର ରହଷିତ ଆୟ
non-technical post ଅପ୍ାୟଗଷିକ ପଦ, ଅକ୍ବୈଷୟଷିକ ପଦ
non-traditional ଅଣପାରଂପରଷିକ, ଅପରାଂପରାଗତ
non-verbal communication ଅଶାଦ୍ଷିକ ସମବାଦ ପ୍ଦାନ, ଚଷିଠଷିପତ୍ର ଆଦାନପ୍କ୍ଦାନ
no	objection	certificate	 ଅନାପର୍ଷି ପ୍ମାଣପତ୍ର
no	profit,	no	loss	 ବଷିନା ଲାଭ ଷେତଷି
norm ମାନାଦଶ୍ଥ, ରୀତଷି
normal �ରାରୀତଷି, ସ୍ାଭାବଷିକ
no smoking ଧୂମପାନ ନଷିଷଷିର୍ଦ
notable ମହତ୍ତପୂର୍୍ଥ, 
not applicable (N/A) ଅପ୍ପୁଜ୍ୟ
not available (N/A) ଅନୁପଲବ୍
note ଟଷିପ୍ପଣୀ, କ୍ନାଟ୍, ପତ୍ର, ଟଷିବଷିବା, ଟଷିପ୍ପଣୀ କ୍ଲଖିବା, 

ଦୃଷ୍ଷିକ୍ଦବା
notice କ୍ନାଟଷିସ୍, ବଷିଜ୍ପ୍ଷି, ଧ୍ୟାନ
noticeable ଦଶ୍ଥନୀୟ, ଉକ୍ଲ୍ଖନୀୟ, ଜ୍ାପନୀୟ, ଜ୍ାପନକ୍�ାଗ୍ୟ
notification	 ଅଧିସଚୂନା, ସଚୂନାପତ୍ର, ଇସ୍ତାହାର, ବଷିଜ୍ାପନ, 

କ୍ରାଷଣା
notified	area	 ବଷିଜ୍ାପଷିତ କ୍ଷେତ୍ର / ଅଞ୍ଳ
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noting and drafting ଟଷିପଣ ଏବଂ ଚଷିଠା
notional pay ଆନୁମାନଷିକ କ୍ବତନ, ଅନବଧାରଷିତ କ୍ବତନ
not negotiable ଅବଷିଚାରଣୀୟ, ଅବଷିନଷିକ୍ମୟ
not negotiable instrument ଅବଷିନଷିକ୍ମ� ଉପକରଣ, ଅବଷିଚାରଣୀ� ଉପକରଣ
nucleus ନ୍ୟଷ୍ଷି, କ୍କନ୍ଦକ, ନଷିଉକଲେଷିୟସ୍
null ବାତଷିଲ
null and void ବାତଷିଲ ଓ ବ୍ୟର୍ଥ
number ସଂଖ୍ୟା, ନମବର, ଗଣଷିବା, ସଂଖ୍ୟା ବସାଇବା, ନଷିରୂପଣ 

କରଷିବା
numbering ସଂଖ୍ୟାଙ୍, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ
numeral ଅଙ୍

O

oath ଶପର, ହଲପ
oath of allegiance ନଷିଷ୍ା ଶପର
oath	of	office ପଦ ଶପର
obedience ଆଜ୍ାଧୀନତା, ଆଜ୍ାକାରଷିତା
obituary ମତୁୃ୍ୟ ସଚୂନା, ମତୁୃ୍ୟସଚୂକ
object ବସୁ୍ତ, ପଦାର୍ଥ, ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟ, କମ୍ଥ, ଆପର୍ଷି କରଷିବା, 

ପ୍ତଷିବାଦ କରଷିବା
objection ଆପର୍ଷି, ବଷିକ୍ରାଧ, ଅସମ୍ମତଷି
objective ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟ, ବସୁ୍ତନଷିଷ୍, ବାସ୍ତବଷିକ
objects and reasons ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟ ଓ କାରଣ
obligatory ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ, ଅବଶ୍ୟ କରଣୀୟ, ନଷିଶ୍ଷିତ ପ ାଳନୀୟ
obscene ଅଳେୀଳ, ଅଶଷିଷ୍, କୁତ୍ଷିତ
obscene gesture ଅଶଲେୀଳ ହାବଭାବ
observer ପାଳନକର୍୍ଥା, ପ�୍ଥ୍ୟକ୍ବଷେକ, ମନ୍ତବ୍ୟଦାତା, ନଷିରୀଷେକ
obsolete ଅପ୍ଚଳଷିତ, କ୍ମଲୁପ୍, ପୁରାତନ
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obstruction ବାଧା, ଅବକ୍ରାଧ, ଅନ୍ତରାୟ
obvious ୍ଷ୍, ପତ୍ୟଷେ, ପ୍କଟ
occasional ସାମୟଷିକ, ଅନଷିୟମଷିତ, ପ୍ାସଙ୍ଷିକ
occupancy କ୍ଭାଗଦଖଲ, ଅଧିକ୍ଭାଗ
occupant କ୍ଭାଗଦଖଲକାରୀ, ଅଧିକ୍ଭାଗୀ
occupation ବୃର୍ଷି ସମବନ୍ଧୀୟ, ବର୍ଷିଗତ, ବ୍ୟବସାୟଷିକ, ଦଖଲ 

ସମବନ୍ଧୀୟ
occupy ବ୍ୟାପତୃ ରହଷିବା, କ୍ବାଗଦଖଲ କରଷିବା, ଅଧିକାର 

କରଷିବା
octroi duty ଅକ୍ ା୍ଇ କର
off day ଛୁଟଷିଦଷିନ, କମ୍ଥମକୁ୍ ଦଷିନ
off duty କା�୍ଥ୍ୟମକୁ୍, କମ୍ଥମକୁ୍
offensive ଆକ୍ମକ, ମ�୍ଥ୍ୟାଦା ଆନଷିକାରକ
offer ଅପ୍ଥଣ କରଷିବା, ପ୍ସ୍ତାବ କ୍ଦବା, ଉପହାର କ୍ଦବା, 

ଅପ୍ଥଣ, ପ୍ସ୍ତାବ, ନଷିକ୍ବଦନ, ଉପହାର
offer of appointment ନଷି�ୁକ୍ଷି ପ୍ସ୍ତାବ
office ପଦ, କା�୍ଥ୍ୟଳାୟ, ଦପ୍ର
office	of	profit କା�୍ଥ୍ୟାଳୟର ଲାଭ
official ଅଧିକାରଷିକ, ପଦୀୟ, ଶାସକୀୟ, ସରକାରୀ, 

ପଦାଧିକାରୀ
officialdom ଅଧିକାରୀ ବଗ୍ଥ, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର
official	duty ସରକାରୀ କର
officialese ସରକାରୀ ଅରବା କ୍ବସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରକ୍ର 

ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା
official	language ସରକାରୀ ଭାଷା
officially ସରକାରୀ ଭାବକ୍ର
official	report ସରକାରୀ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
official	version ସରକାରୀ କରନ, ଆନୁଷ୍ାନଷିକ ବଷିବରଣୀ
officiating ସ୍ଥାନାପନ୍ନ, ପଦାସୀନ
“off the job” training କାକ୍�୍ଥ୍ୟାର୍ର ପ୍ଶଷିଷେଣ
off the record କ୍ରକେ୍ଥ ବହଷିଭୁ୍ଥତ
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okay (O.K.; okey) ସବୁ ଠଷିକ୍, ଆଛୋ
ombudsman କ୍ଲାକପାଳ, କ୍ଲାକ ଆୟୁକ୍
on account grant କ୍ଲଖାଗତ ଅନୁଦାନ
on demand ଦାବଷି ମାକ୍ତ୍ର
on duty କର୍୍ଥବ୍ୟରତ, କାମକ୍ର
one sided ଦୁବ୍ଥହ, ଦୁତଃସହ
on line ଅନ-ଲାଇନ
on-special duty ବଷିକ୍ଶଷ କରଷିବା କ୍ହତୁ
on the job training କା�୍ଥ୍ୟ କରଷିବା ସମୟକ୍ର ପ୍ଶଷିଷେଣ
onus ଜଷିମା, ଭାର, ଦାୟଷିତ୍ୱ
open day କ୍ଖାଲା ଦଷିନ
open system କ୍ଖାଲା ପର୍ଦତଷି
opening ରନ୍ଦ ବାଟ, କ୍ଖାଲା ଜାଗା, ପ୍ାରମ୍ଭ
opening balance ପ୍ାରମ୍ଭଷିକ ଅବକ୍ଶଷ
opening hours କ୍ଖାଲା ରହଷିବା ସମୟ
open learning ମକୁ୍ ଶଷିଷେଣ
open letter କ୍ଖାଲା ପତ୍ର
open university ମକୁ୍ ବଷିର୍ବଷିଦ୍ୟାଳୟ
operating cost ପ୍ଚାଳନ ମଲୂ୍ୟ, ପ୍ଚାଳନ ଲାଗତ
operating staff ପ୍ଚାଳନ ଅମଲା
operation ଅକ୍ସ୍ତ୍ରାପଚାର, କମ୍ଥ, ସମ୍ପାଦନ, ଚାଳନା, ପ୍ବର୍୍ଥନ
operative ପ୍ବର୍୍ଥନୀୟ, କା�୍ଥ୍ୟକାରୀ, ବ୍ୟାବହାରଷିକ, ଫଳପ୍ଦ
opinion ମତ, ଅଭଷିମତ
opposition ଜନମତ ସବ୍ଥକ୍ଷେଣ
option ପସନ୍, ଇଛୋଧୀନ, କ୍ବୈକଳ୍ପ ଷିକ, ଚୟନ
oral କ୍ମୌଖିକ, ବାଚନଷିକ
order ଆକ୍ଦଶ, ଶଙୃ୍ଖଳା, କ୍ମ, ପନ୍ଥା, ଆକ୍ଦଶ କ୍ଦବା, ଆଜ୍ା 

କ୍ଦବା, ମଗାଇବା, ସଜାଇ ରଖିବା
order cheque ଆକ୍ଦଶ କ୍ଚକ୍
order of reservation ଆରଷେଣ କ୍ମ
ordinance ଅଧ୍ୟାକ୍ଦଶ
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organization ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା
organization chart ସଂଗଠନ ତାଲଷିକା
organizer ସଂଗଠକ
oriented ଅଭଷିମଖୁୀ
original ମଳୂ, ପ୍ାରମଷିକ, କ୍ମୌଳଷିକ
original department ମଳୂ ବଷିଭାଗ
original sale deed ମଳୂ ଦଲଷିର
ostensible owner କ୍ଦଖାଣଷିଆ ମାଲଷିକ, ପ୍ତୀୟମାନ ମାଲଷିକ
outbreak ପ୍ାଦୁଭ୍ଥାବ, ବଷିକ୍ଦ୍ରାହ
outfit	allowance ସାଜାସଜ୍ଜା ଭର୍ା
outgoing member ବହଷିଗ୍ଥାମୀ ସଭ୍ୟ, ବଷିଦାୟୀ ସଭ୍ୟ, ବହଷିଗ୍ଥମନ ସଭ୍ୟ
outgoing	file ବହଷିଗ୍ଥାମୀ ପାଇଲ୍
outlay ଖଚ୍ଚ୍ଥ, ବ୍ୟୟ
outlet ନଷିଗ୍ଥମ ପର, ମହାଣ
outline ରୂପକ୍ରଖା, ବାହ୍ୟକ୍ରଖା, ଚଷିଠଷି ଖସଡ଼ା
outlook ଦୃଷ୍ଷିକ୍କାଣ, ଦୃଷ୍ଷିଭଙ୍ୀ
out of court ନ୍ୟାୟାଳୟ ବାହାକ୍ର
out of date ଅପ୍ଚଳଷିତ
out of order ବଷିଶଙୃ୍ଖଳ, ବଷିଗଷିଡ଼ଷି �ାଇଥିବା
out of print ଅପ୍ାପ୍ୟ
out of turn ଉତ୍ପନ, ଉତ୍ପନନ ଦ୍ରବ୍ୟ, କା�୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ଫଳାଗମ
out of turn allotment ବଷିନା କ୍ମ ଆବଣ୍ନ, ବଷିଜାବାରଷି ଆବଣ୍ନ
outpost ଫାଣ୍ଡଷି
output ଉତ୍ପାଦନ, ପରଷିଣାମ
outright purchase ସଷିଧାସଳଖ ଖରଷିଦ, ଏକାରକ୍ର କଷିଣା
outsource ବାହ୍ୟ କ୍୍ାତ
outstanding ଅଦଷିଆ, ଅଶୁଝା, ଅତଷି ଉକୃଷ୍, ଉକ୍ଲ୍ଖନୀୟ
over age ଅଧିକ ବୟସ
overall ସବ୍ଥପରଷି, ସାମଗ୍ରଷିକ, ସାରା
overall	deficit ସାମଗ୍ରଷିକଷେତଷି
overall billing ସାମଗ୍ରଷିକ ବଷିଲ ପ୍ସୁ୍ତତ କରଷିବା
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overcharge ଅଧିକ କ୍ଦୟ ମାଗଷିବା, ଅଧିକ ଭାର
overdue ସମୟାତଷିକ୍ାନ୍ତ, ସମୟାତୀତ
overestimate ଅଧିକ ଅଟକଳ କରଷିବା
overhead charge ଉପରଷି କ୍ଦୟ
overlapping ଅତଷି ବ୍ୟାପ୍ଷି
overriding priority ଅଧିଭାବୀ ପ୍ାରମଷିକତା
over-rule ଓଲଟାଇବା, ନାମଞ୍ରୁ କରଷିବା
oversight ଅନବଧାନତା
overtime pay ଅଧିକାଳଷିକ କ୍ବତନ
overvaluation ଅଧିମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ
ownership ମାଲଷିକ ସ୍ତ୍ୱ, ମାଲଷିକାନା

P

package ଗଣ୍ଷିଲଷି, ପ୍ୟାକ୍କଟ୍
package deal ସାମହୂ ଷିକ ଚୁକ୍ଷି, ସାମହୂ ଷିକ ସର୍୍ଥ
packing and marking ପ୍ୟାକଷିଙ୍, ଗଣ୍ଷିଲଷି/େଷିବା ବକ୍ନ୍ଧଇ ଓ ମାକ୍ଧିଙ୍
packing list ପ୍ୟାକଷିଙ୍ ତାଲଷିକା
pact ଚୁକ୍ଷି, କ୍ମଣ୍, ବୁଝାମଣା, ସନ୍ଧଷି
paid ପ୍ଦର୍, କ୍ବତନଗ୍ରାହୀ
paid up capital ସମାଦର୍ ପୁଞ୍ଷି
pamphlet ପ୍ଚାର ପତ୍ର, ମଦୁ୍ରଷିତ ପତ୍ର
panel ନାମ ତାଲଷିକା
paper କାଗଜ
para ଅନୁକ୍ଛେଦ, ପାରା
paramount ପରମ, ସବ୍ଥକ୍ଶ୍ରଷ୍
parent ପଷିତାମାତା, ମଳୂ
parental  କ୍ପୈତୃକ
parent	office ମଳୂ ଦପ୍ର/ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
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par excellence ସକ୍ବ୍ଥାକୃଷ୍
pari passu ସମରୂପ, ସମଗତଷି
parity ସମାନତା, ସମ ମଲୂ୍ୟତା
parliament ସଂସଦ, ପାଲ୍ଥାକ୍ମଣ୍
part ଅଂଶ, ଭାଗ, ଭୂମଷିକା, �ନ୍ତ୍ରାଂସ, ବଷିଦାୟ କ୍ନବା, ବଷିଭକ୍ 

କରଷିବା
part	file ଆଂଶଷିକ ନଥିବା, ଖଣ୍ଡ-ଫାଇଲ୍
partial ଆଂଶଷିକ, ପଷେପାତୀ, ଅପୂର୍୍ଥ
participate ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଷିବା, କ୍�଼ାଗକ୍ଦବା
particular ବଷିକ୍ଶଷ, ନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍, ସ୍ତନ୍ତ୍ର
particulars ସବଷିକ୍ଶଷ ବଷିବରଣ
partition ବଣୁ୍ଆରା, ବଷିଭାଜନ, ବାଣ୍ଷିବା, ଆଂଶଷିକ 
partner ଭାଗୀଦାର, ସହଭାଗୀ, ଅଂଶୀଦାର
partnership deed ଭାଗଷିଦାରୀ ଦଲଷିଲ
part payment ଆଂଶଷିକ ପ୍ଦାନ
part-time ଅଂଶକାଳଷିକ
party ପଷେ, କ୍ଭାଜଷି
par value ସମମଲୂ୍ୟ
pass ଉର୍ୀଣ୍ଥ କ୍ହବା, ପାରଷିତ କ୍ହବା, ପାର କ୍ହବା, ପାରଣ, 

ପାସ୍, ଗଷିରଷିସଙ୍ଟ, ଅନୁମତଷି ପତ୍ର, ଉର୍ୀର୍୍ଥ
passage �଼ାତ୍ରା, ମାଗ୍ଥ, ପାରଣ, କ୍ଲଖାଂଶ, �଼ାନବଡ଼ା
password ସକ୍ଙ୍ତ ସବ୍
patent ଅଠାକ୍ର କ୍�ାଡ଼ଷିବା, ଅଠା, କ୍ଲହଷି
patron ପଷୃ୍କ୍ପାଷକ, ସଂରଷେକ, ଗ୍ରାହକ
pay ପ୍ଦାନ କରଷିବା, ପରଷିକ୍ଶାଧ କରଷିବା, ମଲୂ୍ୟ କ୍ଦବା, 

କ୍ବତନ
pay bill କ୍ବତନ ବଷିଲ୍, ଦରମା ବଷିଲ୍
pay	certificate କ୍ବତନ ପ୍ମାଣପତ୍ର
pay day କ୍ବତନ ଦଷିବସ, ଦରମା ତାରଷିଖ
payee ଗ୍ରହୀତା, ପ୍ାପ୍କର୍୍ଥା, ପ୍ାପକ
payer ପ୍ଦାତା, ପ୍ଦାନକର୍୍ଥା
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payment ଅର୍ଥ ପ୍ଦାନ, ଟଙ୍ାଦଷିଆ, ପରଷିକ୍ଶାଧ
pay off ପରଷିକ୍ଶାଧ କରଷିବା
pay order ପ୍ଦାନ ଆକ୍ଦଶ
pay roll କ୍ବତନ ନାମାବଳୀ, କ୍ବତନ ପତ୍ରକ
pay scale କ୍ବତନ ହାର
pecuniary ଧନଗତ, ଆର୍ଧିକ, ଅର୍ଥ ସମବନ୍ଧୀୟ
penal ଦଣ୍ଡନୀୟ, ଶାସ୍ତଷି ସମବନ୍ଧୀୟ
penal code ଦଣ୍ଡ ସଂହଷିତା
penal interest ଦଣ୍ଡ ସ୍ରୂପ ସଧୁ
penalize ଶାସ୍ତଷିକ୍ଦବା, ଦଣ୍ଡଷିତ କରଷିବା
penalty ଶାସ୍ତଷି, କ୍ଜାରଷିମାନା, ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ
pending ବଷିଚାରାଧୀନ, ଅମୀମାଂସଷିତ, ପଡ଼ଷିରହଷିଥିବା
pen down strike କଲମ ଛାଡ଼ ଧମ୍ଥରଟ
pension କ୍ପନସନ୍, କ୍ସବା ନଷିବୃକ୍ଷି କ୍ବତନ
pensionable କ୍ପନସନ୍ କ୍�ାଗ୍ୟ
pensioner କ୍ପନସନକ୍ଭାଗୀ
pension scheme କ୍ପନସନ୍ କ୍�ାଜନା
per annum ବଷ୍ଥ ପଷିଛୋ
per bearer ବାହକ ୱୋରା
per capita (=per head) ଜଣପଷିଛା, ମଣୁ୍ଡପଷିଛା
percent ପ୍ତଷିଶତ, ଶତକଡ଼ା
perennial ବାରମାସୀ, ଦୀର୍ଥସ୍ଥାୟୀ
preferential purchase ଅଧିମାନୀ କ୍ୟ, ବଷିକ୍ଶଷ କ୍ୟ, ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସବୁଷିଧା ମଳୂକ 

କ୍ୟ
perform ସମ୍ପାଦନ କରଷିବା, କା�୍ଥ୍ୟନଷିବ୍ଥାହ କରଷିବା
performance ସମ୍ପାଦନ, କରଣଷି, କା�୍ଥ୍ୟନଷିବ୍ଥାହ, ନଷିଷ୍ାଦନ, ଅଭଷିନୟ
period କାଳାବଧି, କାଳ, ପରଷିଅଡ୍
periodical ନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍କାଲଷିକ, ସାମୟଷିକ ପତ୍ରଷିକା
period under review ସମୀଷୋଧୀନ ଅବଧି/କାଳ
perjury କପଟ ସାଷେ୍ୟ, ଶପରଭଙ୍
perks ଉପରଷି ପାଉଣା, ଅଧିକ ଭର୍ା
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permanent ସ୍ଥାୟୀ
per mensem ମାସଷିକ
permissible ଅନୁକ୍ଜ୍ୟ, ଅନୁମତଷିକ୍�ାଗ୍ୟ
permission ଅନୁମତଷି, ଅନୁଜ୍ା
permit ଅନୁମତଷି କ୍ଦବା, ଅନୁଜ୍ା ପତ୍ର, ଅକ୍ଦଶ ପତ୍ର
permitted ଅନୁମତଷିପ୍ାପ୍, ଅନୁଜ୍ାପ୍
perpetual ଶାର୍ତ, ଚଷିରକାଳଷିକ
perpetuity ଶାର୍ତତା, ଚଷିରନ୍ତନତା
perquisites (=perks) ପରଷିଲବ୍ଷି, ଅଧିକ ଆୟ
personal ବ୍ୟକ୍ଷିଗତ, ଆପଣା, ସ୍ାୟ
personal assets ବ୍ୟକ୍ଷିଗତ ସମ୍ପଦ
personal bond ବ୍ୟକ୍ଷିଗତ ମଚୁାଲଷିକା / ବନ୍ଧପତ୍ର
personality ବ୍ୟକ୍ଷିତ୍ୱ
persona non grata ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ଷି
personnel କମ୍ଥଚାରୀବଗ୍ଥ, କାମ୍ଧିକ
personnel policy କାମ୍ଧିକ ନୀତଷି
perspective ପରଷିକ୍ପ୍କ୍ଷେଣ, ସଂଦୃଶ୍ୟ
persuasion ପ୍ବର୍୍ଥନା, ପ୍କ୍ରାଚନା, ପ୍ତୀତଷି
pertinent ପ୍ସକ୍ଙ୍ାଚଷିେ, ସଙ୍ତ
perusal ପଠନ, ଅବକ୍ଲାକନ, ଅନୁଶୀଳନ 
petition ଆଜ୍ଧିଦାତା, �ାଚଷିକା, ଆକ୍ବଦନ
petitioner ଅଜ୍ଧିଦାତା, �ାଚଷିତକା ଦାତା
phase ପ�୍ଥ୍ୟାୟ, ଅବସ୍ଥା
photograph  ଆକ୍ଲାକ ଚଷିତ୍ର, କ୍ଫାଟଗ୍ରାଫ
photostat ଫକ୍ଟାଷ୍ାଟ ନକଲ, ଫକ୍ଟା କପଷି
physical checking ବସୁ୍ତଗତ �ାଞ୍, ପତ୍ୟଷେ �ାଞ୍
physical defect ଶାରଷିରୀକ କ୍ଦାଷ
physical education ଶାରଷିରୀକ ଶଷିଷୋ, ବ୍ୟାୟାମ ଶଷିଷୋ
physically handicapped ଶାରଷିରୀକ ଅଷେମ, ବଷିକଳାଙ୍, କ୍ଦୈହ ଷିକ ବଷିକୃତ
physical	verification ବସୁ୍ତଗତ ସତ୍ୟାପନ
piecemeal ଖଣ୍ଡାଂଶ
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piece rate ଖଣ୍ଡ ଦାମ / ମଲୂ୍ୟ / ଦର
pilgrim ତୀର୍ଥ�ାତ୍ରୀ
pilot programme ଅଗ୍ରଗାମୀ  କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ, ପ୍ାକ୍ୟାଗଷିକ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ
PIN (postal index number) ପଷିନ୍, ସରୁ ଲୁହା ଖିଲ
placement service ସ୍ଥାପନ କ୍ସବା
place of birth ଜନ୍ ସ୍ଥାନ
place of work କା�୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥଳ
plaintiff ଦାବୀ, ଅଦାଲତକ୍ର ଅଭଷିକ୍�ାଗକାରୀ
plan କ୍�ାଜନା, କ୍ରଖାଙ୍, କ୍�ାଜନା କରଷିବା, କ୍ରଖାଙ୍ନ 

କରଷିବା
planning କ୍�ାଜନା
plant ଉଦ୍ଭଦ, ଚାରାଗଛ, ସଂ�ନ୍ତ୍ର, କଳକାରଖାନା, ପଲୋଣ୍, 

କ୍ରାପଣ କରଷିବା
player କ୍ଖଳାଳଷି, ବାଦକ, ଅଭଷିକ୍ନତା
plea ବାହାନା, ଆଳ, ଆପର୍ଷି
Pleader ଓକଷିଲ
plebiscite ଜନମତ
pledge ଚଳବନ୍ଧକ କ୍ଦବା, ଚଳବନ୍ଧକ
plenary session ପୂର୍୍ଥାଙ୍ ଅଧିକ୍ବଶନ
plenipotentiary ପୂର୍୍ଥାଧିକାର
plinth area କ୍ମଜଷିୟା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ
policy ନୀତଷି, କମ୍ଥପର୍ଦତଷି, ପଲଷିସଷି, ବୀମା-ପତ୍ର
political activity ରାଜନୀତଷିକ କ୍ଷିୟାକଳାପ
poll କ୍ଭାଟଦାନ, କ୍ଭାଟଦାନ କରଷିବା
pollution ପ୍ଦୂଷଣ
political ରାଜକ୍ନୈତଷିକ
pool ଜଳାଶୟ, ସମଚୁ୍ଚୟ, ଏକତ୍ର କରଷିବା
portfolio (of a minister) ବଷିଭାଗ 
position ଅବସ୍ଥାନ, ସ୍ଥାନ, ଅପମ�୍ଥ୍ୟାଦା
positive ନଷିଶ୍ୟାତ୍ମକ, ସରକାରତ୍ମ, ଧନାତ୍ମକ, ସନୁଷିଶ୍ଷିତ
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post ୋକକ୍ର ପଠାଇବା, ମତୁୟନ କରଷିବା, ଖାତାକ୍ର 
ଚଢ଼ାଇବା, ସ୍ତମ୍ଭ, ପଦ, ସ୍ଥାନ, କ୍ସୈନ୍ୟରାଟଷି

post-dated ଆଗଷିଲା ତାରଷିଖ�ୁକ୍
post-facto sanction କାକ୍�୍ଥାର୍ର ମଞ୍ରୁୀ
post-graduate ସ୍ାତକ୍କାର୍ର
posthumous ମରକ୍ଣାର୍ର
posting ମତୁୟନ, ୋକକ୍ର କ୍ପ୍ରଣ, ଖାତା-ଚଢ଼ାଣ
post mortem examination ଶବ ପରୀଷେଣ, ମରକ୍ଣାପରାନ୍ତ ପରୀଷେଣ
postpone ମଲୁତବଷି ରଖିବା, ସ୍ଥଗଷିତ କରଷିବା
postscript (P.S.) ପଛକ୍ଲଖା, ପୁନଶ୍
power  ଶକ୍ଷି, ରାତ, ଷେମତା
power of attorney ମକୁ୍୍ୟରନାମା, ଷେମତାପତ୍ର
practicable ସାଧ୍ୟ, ଅଭ୍ୟାସକ୍�ାଗ୍ୟ
practice ଅଭ୍ୟାସ, ସାଧନ, ପ୍ରା, କ୍ପ୍ରଣା, କା�୍ଥ୍ୟପର୍ଦତଷି
pre-audit ପୂବ୍ଥ କ୍ଲଖା ପରୀଷୋ, ପ୍ାକ କ୍ଲଖା ପରୀଷୋ
precaution ପ୍ାକ୍ ସାବଧାନତା
precedent ପୂବ୍ଥ ଦୃଷ୍ାନ୍ତ, ପୂବ୍ଥ ନଷିଷ୍ପତଷି, ପୂବ୍ଥ ନଷିଜଷିର, ପୂବ୍ଥବର୍୍ଥୀ
precis ସଂଷେଷିପ୍ ସାର, ସାରକ୍ଲଖ
precise �ରା�ର, ସଠଷିକ, ନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍
preclude ପ୍ବାରଷିତ କରଷିବା, କାରଣ କରଷିବା
preconception ପ୍ାକ୍-ଧାରଣା
predecessor ପୂବ୍ଥାଧିକାରୀ, ପୂବ୍ଥପୁରୁଷ, ପୂବ୍ଥକ
predominant ପ୍ଧାନ, ପ୍ବଳ, ପ୍ଭାବୀ
preface ପ୍ାକ୍-କରନ, ମଖୁବନ୍ଧ, ଭୂମଷିକା
prefer ପସନ୍ କରଷିବା, ଆଗତ କରଷିବା
prejudice ପୂବ୍ଥଧାରଣା, ପ୍ତଷିକୂଳ ପ୍ଭାବ, ବନ୍ଧମଳୂ ଧାରଣା, 

ପଷେପାତ ବଷିଚାରକରଷିବା
preliminary ପ୍ାରମ୍ଭଷିକ
premature ସମୟପୂବ୍ଥ, ପ୍ାକ୍ ବଷିକଶଷିତ
premises ପରଷିସର, ହତା
premium ପ୍ଷିମଷିୟମ, ଅଧିମଲୂ୍ୟ
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prepaid ପୂବ୍ଥ-ପ୍ଦର୍
prepaid card ପୂବ୍ଥ-ପ୍ଦର୍ କାେ୍ଥ
pre-planned ପୂବ୍ଥ କ୍�ାଜନା, ପୂବ୍ଥ ନଷିକ୍ୟାଜଷିତ
prepone ପୂବ୍ଧିତ କରଷିବା
pre-receipted bill ରସଷିଦ ସହବଷିଲ
prerogative ପରମାଧିକାର
prescribe ବଷିହଷିତ କରଷିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଷିବା
prescribed ବଷିହଷିତ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୃତ, ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଷିତ
prescribed form ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଷିତ ଫମ୍ଥ
presentation ଉପହାର, ଉପସ୍ଥାପନା, ପ୍ଦାନ, ପରଷିବଷିତୀକରଣ
preside ସଭାପତଷିତ୍ୱ କରଷିବା, ପୀଠାସୀନ କ୍ହବା
president ରାଷ୍ଟ୍ରପତଷି, ସଭାପତଷି
press କ୍ପେଷିବା, ପୀୋ କ୍ଦବା, ଦବାଇବା, ଛାପଷିବା, 

ଛାପାଖାନା, ମଦୁ୍ରଣ, ସମବାଦପତ୍ର, ସାମବାଦଷିକ
press copy ମଦୁ୍ରଣ ପ୍ତଷିଲଷିପଷି
press gallery ସାମବାଦଷିକ ଗ୍ୟାକ୍ଲରୀ
presumed ପ୍ାକ୍ କଳ୍ପଷିତ, ଅନୁମଷିତ
presumptive pay ପୂବ୍ଥାନୁମଷିତ କ୍ବତନ, ସମ୍ଭାବଷିତ କ୍ବତନ
presupposed ପୂବ୍ଥକଳ୍ପ ଷିତ
pretext କ୍ପଖନା, ବାହାନା
prevail ଆୟାର୍ାଧୀନ କରଷିବା, ବଳବର୍ର କ୍ହବା
prevent ନଷିବାରଣ କରଷିବା, ବାଧା କ୍ଦବା
prevention ନଷିବାରଣ, ବାଧା
preventive ନଷିବାରକ, ପ୍ତଷିକ୍ଷଧକ
price	fluctuation	(=price	move-
ments)

ମଲୂ୍ୟ ବଢ଼ଷିବା କମଷିବା, ମଲୂ୍ୟ କମକ୍ବଶୀ କ୍ହବା

pricing ମଲୂ୍ୟ ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ
prima facie ପ୍ରମ ଦୃଷ୍ଷିପାତ
primarily ପ୍ରମତତଃ
primary ପ୍ାରମଷିକ
primary receipt ପ୍ାରମଷିକ ରଷିସଷିପଟ୍
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principal ମଖୁିଆ, ପ୍ମଖୁ, ମଳୂଜମା, ଅଧ୍ୟଷେ, ପ୍ାଚା�୍ଥ୍ୟ
principal debtor ପ୍ମଖୁ ଋଣଷି
printer ମଦୁ୍ରାକର
printing ମଦୁ୍ରଣ
prior indication ପୂବ୍ଥ ସକ୍ଙ୍ତ
priority grading ପୂବ୍ଥତା 
prison ବନ୍ୀଗହୃ, ବନ୍ୀଶାଳା, କ୍ଜଲ
prisoner ବନ୍ୀ, କଇଦଷି
privacy ଏକାନ୍ତତା, କ୍ଗାପନତା
private	and	confidential ନଷିଜ ଏବଂ କ୍ଗାପନୀୟ
privilege ସ୍ାଧିକାର, ବଷିକ୍ଶଷାଧିକ
privilege committee ବଷିକ୍ଶଷାଧିକାର କମଷିଟଷି/ସମଷିତଷି
prize ପୁରସ୍କାର, ଜଷିଣା ମାଲ
probability ସମ୍ଭାବ୍ୟତା
probate ପ୍ମାଣଷିତ ଇଛୋପତ୍ର, ଇଛୋପତ୍ରର ପ୍ମାଣୀକରଣ
probation ପରଷିବୀଷୋ, ପରଖ, ପରଖକାଳ
probationary ପରୀଷୋଧିନ
probationer ପରୀଷୋଧିନ କମ୍ଥଚାରୀ, ଶଷିଷୋନବଷିଶ
probe ଛାନବୀନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ
procedural rules ପ୍କ୍ଷିୟା ନଷିୟମ
procedure ପ୍କ୍ଷିୟା, କ୍ଷିୟାବଷିଧି
proceedings କା�୍ଥ୍ୟବାହୀ, କା�୍ଥ୍ୟଧାରା, ବଷିବରଣୀ
process କା�୍ଥ୍ୟଧାରା, ପ୍ଷିକ୍ଷିୟା
processing ପ୍କ୍ଷିୟାଗତ, ସଂସାଧନ, ପ୍କ୍ମଣ, କ୍ମଷିକ ଗତଷି
procession କ୍ଶାଭା�ାତ୍ରା, ପଟୁଆର
proclaim ଉଦ୍ କ୍ରାଷଣା
proclamation ପ୍ବଣତା
procurement ସଂଗ୍ରହଣ, କ୍�ାଗାଡ଼
product ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୁଣଫଳ, ଦ୍ରବ୍ୟ
production ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ସୁ୍ତତଷିକରଣ
profession କ୍ପଶା, ମତ ପ୍କାଶ
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professional achievement ବୃର୍ଷିଗତ ଉପଲବ୍ଷି
proficiency	certificate ପାରଦଶ୍ଥୀ ପ୍ମାଣପତ୍ର
profile ପାର୍୍ଥଚଷିତ୍ର, କ୍ରଖାଚଷିତ୍ର
profit ଲାଭ
programme କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ
programme schedule କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ ଅନୁସଚୂୀ
programming କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମଣ
progress ପ୍ଗତଷି, କ୍କ୍ମାନ୍ନତଷି 
progressive ପ୍ଗତଷିଶୀଳ, ଅଗ୍ରଗାମୀ, କ୍କ୍ମାନ୍ନତଷିଶୀଳ,
prohibited  ନଷିଷଷିର୍ଦ
prohibited area ନଷିଷଷିର୍ଦ କ୍ଷେତ୍ର, ନଷିଷଷିର୍ଦାଞ୍ଳ
prohibition ନଷିକ୍ଷଧ, ନଷିଶା ନଷିବାରଣ
prohibitory order ନଷିକ୍ଷଧାଞ୍ା
project ପରଷିକ୍�ାଜନା କରଷିବା, ପ୍କ୍ଷେପ କରଷିବା, 

ପରଷିକ୍�ାଜନା, ପ୍କଳ୍ପ
projection ପ୍କ୍ଷେପଣ, ପ୍କ୍ଷେପ
prominent ବଷିଶଷିଷ୍, ସୁ୍ ଷ୍
promise ବଚନ, ପ୍ତଷିଜ୍ା କରଷିବା, ପ୍ତଷିଶତୃଷି କ୍ଦବା
promissory note (pronote) ବଚନ ପତ୍ର
promote ପକ୍ଦାନ୍ନୀତ କରଷିବା, କ୍ପ୍ାତ୍ାହନ କ୍ଦବା, ଆକ୍ଗଇ 

କ୍ନବା
promoter ପକ୍ଦାନ୍ନୀତର, କ୍ପ୍ାତ୍ାହନର
promotion ପକ୍ଦାନ୍ନତଷି, କ୍ପ୍ାତ୍ାନ୍ନତଷି, କଲୋସଉଠା
promt ପ୍କ୍ଣାଦଷିତ କରଷିବା, ଉତ୍ାହଷିତ କରଷିବା, ତତ୍ପର, 

ଅବଷିଳକ୍ମବ
promulgate ପ୍ଖ୍ୟାପନ କରଷିବା
pronounce ଉଚ୍ଚାରଣ କରଷିବା, ଶୁଣାଇବା
pronouncement ଅଧିକ୍ରାଷଣା
proof ପ୍ମାଣ, ସହ, ପରୀଷୋ, ସଂକ୍ଶାଦନ ପତ୍ର, ପରୁଫ୍
proof of despatch କ୍ପ୍ଷଣ-ପ୍ମାଣ
proof reading ପରୁଫ୍ ସଂକ୍ଶାଧକ
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propagate ମତ ପ୍ଚାର କରଷିବା
propagation ମତ ପ୍ଚାରଣ, ପ୍ଚାର
proper ଉଚଷିତ, ସମଚୁଷିତ
property ସମ୍ପର୍ଷି, ଗୁଣ
proposal ପ୍ସ୍ତାବ
propose ପ୍ସ୍ତାବ କରଷିବା, ପ୍ସ୍ତାବ କ୍ଦବା
propound ପ୍ସ୍ଥାବ କରଷିବା, ବଷିଚାରାର୍ଥ ଉପସ୍ଥାପନ କରଷିବା
proprietary ସ୍ତ୍ୱାଧିକାରଷିତା
propriety ଔଚଷିତ୍ୟ
pro-rata �ରାନୁପାତ, �ରାଭାଗ
pro-rata quota �ରାନୁପାତ କ୍କାଟା
prorogue ସତ୍ରାବସାନ କରଷିବା, ସାମୟଷିକ ଭାକ୍ବ ସଭା ସ୍ଥଗଷିତ 

ରଖିବା
pros and cons  ସପଷେ-ବଷିପଷେ, ଆଗ-ପଛ
proscribe ଅକ୍ବୈଧ କ୍ରାଷଣା କରଷିବା
prosecution ଅଭଷିକ୍�ାଜନ, ଅନୁଶୀଳନ
prospectus ବଷିବରଣ ପତ୍ରଷିକା
protempore appointment ସ୍ଳ୍ପ ସମୟ ନଷି�ୁକ୍ଷି
protocol ମଳୂକ୍ରଖା, ଆଦବ କାଇଦା, ମାନ୍ୟକ୍ମ, ଆଚରଣ 

ବ୍ୟବସ୍ଥା
prove ପ୍ମାଣ କରଷିବା, ସଷିର୍ଦ କରଷିବା
provided ପ୍ମାଣଷିତ, ସଷିର୍ଦୀକୃତ
provident fund ଭବଷିଷ୍ୟ ନଷିଧି
provision ବ୍ୟବସ୍ଥା
provisional କଚ୍ଚା, ଅସ୍ଥାୟୀ, ଅଳ୍ପକାଳୀନ, କାମଚଳା, ଅନନ୍ତଷିମ
provisional list ଅନ୍ତଷିମ ତାଲଷିକା
proviso ପରନୁ୍ତକ
proximity ସମୀପସ୍ଥ, ନଷିକଟସ୍ଥ
proxy ପ୍ତଷିପୁରୁଷ, ବଦଳ
public ସାବ୍ଥଜନଷିକ, ସାବ୍ଥଜନୀକ, ସରକାରୀ, ସବ୍ଥବଷିଦଷିତ, 

ଜନସାଧାରଣ, କ୍ଲାକ, ଜନ
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publication ପ୍କାଶନ
public duty ସରକାରୀ କର
public interest litigation (PIL) ଜନସ୍ାର୍ଥ, କ୍ଲାକହଷିତ
publicity ପ୍ଚାର
publish ପ୍କାଶ କରଷିବା
punctual ସମୟାନୁବର୍୍ଥୀ
punishment ଦଣ୍ଡ କ୍ଦବା, ଶାସ୍ତଷି କ୍ଦବା
purchase ଖରଷିଦକରଷିବା, କ୍ୟକରଷିବା, ଖରଷିଦ, କ୍ୟ
purely temporary ପୂର୍୍ଥତତଃ ଅସ୍ଥାୟୀ
purpose ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟ, ଅଭଷିପ୍ାୟ
pursue ଅନୁସରଷିବା, ପଛକ୍ର ଲାଗଷିବା, ଚାଲୁ ରଖିବା, ଲଷେୟ 

ରଖିବା
pursuit ପ୍�ତ୍ନ, କ୍ଖାଜ, ଅନୁଧାବନ
purview ଦୃଷ୍ଷିସୀମା, କା�୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର
put up କ୍ପଶ୍ କରଷିବା, ଉପସ୍ଥାପନ କରଷିବା
put-up slip ସଲେଷିପ୍ କ୍ପଶ୍ / ଉପସ୍ଥାପନ

Q

qualification କ୍�ାଗ୍ୟତା
qualified	candidate କ୍�ାଗ୍ୟତାପ୍ାପ୍, କ୍�ାଗ୍ୟ, ବଷିକ୍ଶଷଷିତ ପ୍ାର୍ଥୀ
qualify ଉର୍ୀର୍୍ଥ
qualifying examination କ୍�ାଗ୍ୟକାରୀ ପରୀଷୋ
qualifying test କ୍�ାଗ୍ୟକାରରୀ ପରୀଷୋ
qualitative techniques ଗୁମାତ୍ମକ କ୍କୌଶଳ
quality ଗୁଣ, ଗୁଣବର୍ା, ଗୁମତା
quality control ଗୁଣ ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ
quantity ପରଷିମାଣ, ମାତ୍ରା
quarantine leave ସଂଗକ୍ରାଧ ଛୁଟଷି
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quarterly କ୍ତ୍ରୈମାସଷିକ, କ୍ତ୍ରୈମାସଷିକ ପତ୍ର
quash ନାକଚ କରଷିବା, ଦମନ କରଷିବା
quasi ପ୍ାୟ କଳ୍ପ
quasi-permanency ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ାୟ
query ପ୍ଶ୍, ଜଷିଜ୍ାସା, ପଚରାଉଚୁରା
question ପ୍ଶ୍, ସକ୍ନ୍ହ, ପ୍ଶ୍ କରଷିବା, ସକ୍ନ୍ହ କରଷିବା
questionable ସକ୍ନ୍ହାତ୍ମକ
question hour ପ୍ଶ୍ କାଳ
questionnaire ପ୍ଶ୍ାବଳୀ, ପ୍ଶ୍ମାଳା
quit ଛାଡ଼ଷିବା, ବାହାରଷି�ଷିବା, ତ୍ୟାଗ କରଷିବା,  ବଷିଦାୟ କ୍ନବା
quorum କ୍କାରମ, ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା, ଗମପୂର୍୍ଧି
quota କ୍କାଟା, �ରାଂଶ, ଆନୁପାତଷିକ ଭାଗ
quotation ଉରୃ୍ଦତାଂଶ, ଉର୍ଦରଣ, ମଲୂ୍ୟାଙ୍, କ୍କାକ୍ଟସନ୍
quote ଉରୃ୍ଦତ କରଷିବା, ମଲୂ୍ୟାଙ୍ କରଷିବା

R

race କ୍ଦୌଡ଼, ମାନବ ଜାତଷି, ମଳୂବଂଶ, ପ୍ଜାତଷି, କ୍ଦୌଡ଼ 
ପେଷିଆ

racial discrimination ବର୍୍ଥଗତ କ୍ଭଦଭାବ,  ପ୍ଜାତଷି କ୍ଭଦ
rack �ନ୍ତ୍ରଣା, ରାକ, ଆଧାର, ଧ୍ଂସ, ବଷିନାଶ, �ନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଦବା
raid ଚଢ଼ଉ କରଷିବା
railway କ୍ରଳପର, କ୍ରଳବାଇ
raise (pay) କ୍ୋଳଷିବା, ଉଠାଇବା, ବୃର୍ଦଷି କରଷିବା 
random �ାଦୃଛେଷିକ, ଅନଷିୟତ
random sampling �ାଦୃଛେଷିକ ପ୍ତଷିଚୟନ, ଅନଷିୟତ ପ୍ଚଷିଚୟନ
range ବଷିସ୍ତାର, ପରଷିସର, କ୍ଶ୍ରଣୀ, ମାଳା, କ୍ରଞ୍, ଚକଲା, 

ଲାଖବଷିନ୍ଧା ଜାଗା, 
rank ପାହ୍ୟ, ପଦ, କ୍ଶ୍ରଣୀ, ପତ୍ରବହୁଳ
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rank	and	file ସାଧରଣ କ୍ସୈନ୍ୟ, ସାଧାରଣକ୍ଲାକ
ranking କ୍ଶ୍ରଣୀକ୍ମ, କ୍ଶ୍ରଣୀ କରଣ, ପାହ୍ୟା କ୍ମ, ପଦ କ୍ମ
rapid action force (RAF) ଦରୁତ କା�୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ବଳ
rare ବଷିରଳ, ଦୁଲ୍ଥଭ, ଅସାମାନ୍ୟ
rash ଅପରଷିଣାମଦଶ୍ଥୀ, କ୍ବପରୁଆ, ଅଖାେୁଆ, କୁଣ୍ଡଷିଆ, 

ବଷିକ୍ସ୍ାଟକ
ratable value ଦରକ୍�ାଗ୍ୟ ମଲୂ୍ୟ
rate ହାର, ଦର, ମଲୂ୍ୟ ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ, ମଲୂ୍ୟ
rate contract ଦର-ଠଷିକଣା
rate list ଦର ତାଲଷିକା
ratification ଅନୁସମର୍ଥନ, ପରଷିଗ୍ରହଣ
rating ଦର ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ, ସ୍ତର ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ
ratio ଅନୁପାତ, ହାର
ration ପେଷି, ରସଦ, ପେଷି ବାଣ୍ଷିବା
rational �ୁକ୍ଷି�ୁକ୍, �ୁକ୍ଷିସଂଗତ, ବଷିକ୍ବକବନ୍ତ, ବଷିଚାରବନ୍ତ, 

ସକ୍ମବଦନଶୀଳ
rationalization ସବୁ୍ୟବସ୍ଥାକରଣ, ତକ୍ଥ, ସଙ୍ତଷିକରଣ, ଔଚଷିତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ
ration allowance ରାସନ ଭର୍ା
raw material କଞ୍ାମାଲ
raw product କଚ୍ଚା ଉତ୍ପାଦ
reaction ପ୍ତଷିକ୍ଷିୟା, ପ୍ତଷିକ୍ବଦନା
reading ପଠନ, ଅଧ୍ୟୟନ, ସବ୍ଥ ସାଧାରଣକ୍ର ଆବୃର୍ଷି, 

ପାଠ୍ୟବହଷି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା
readjust ପୁନତଃ ସମାକ୍ୟାଜଷିତ କରଷିବା
ready-made plan ପୂବ୍ଥ ପ୍ସୁ୍ତତଷି କ୍�ାଜନା
ready reckoner ସଦ୍ୟଗଣକ ପୁସ୍ତକ
real ବାସ୍ତବ, ପ୍କୃତଷି
real earning ପ୍କୃତ ଉପାଜ୍ଥନ
real estate ଜମଷିଜମା, ଅସ୍ଥାବର ସଂପର୍ଷି
reality ବାସ୍ତବତା, �ରାର୍ଥତା, ପ୍କୃତ ରଟଣା
realization ୍ଷ୍ରୂକ୍ପ ବୁଝଷିବା, �ରାର୍ଥୀନୁଭବ, ନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍ ମଲୂ୍ୟକ୍ର
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realize �ରାର୍ଥାନୁଭବ କରଷିବା, ନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍ ମଲୂ୍ୟକ୍ର ବଷିକ୍ଷି କଷିରଷିବା
reappointment ପୁନନ୍ଧି�ୁକ୍ଷି
reappropriation ପୁନବ୍ଧିନଷିକ୍�ାଗ
reason କ୍ହତୁ, କାରଣ, �ୁକ୍ଷି�ୁକ୍ତା
reassessment ପୁନବ୍ଧିନ୍ୟାସ, ପୁନସ୍ଥଜ୍ଜୀକରଣ
rebate ରଷିହାତଷି, ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ କ୍ଦବା
recall ପ୍ତ୍ୟାହାର କରଷିବା, ମକ୍ନ ପକାଇବା, ସ୍ରଣ କରଷିବା, 

ପ୍ତ୍ୟାହାର ସ୍ରଣ
recede ପଛକୁ ହଟଷିବା, ଅପସରଷି �ଷିବା
receipt ପ୍ାପ୍, ରସଷିଦ୍, ପାଉତଷି
receipt book ରସଷିଦ ବହଷି
receipts and disbursements ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବଷିତରଣ
receive ଗ୍ରହଣ କରଷିବା, ପାଇବା, ସ୍ାଗତ କରଷିବା, ହାତକୁ 

ଆସଷିବା
receiver ତତ୍ତାବଧାୟକ, ରଷିସଷିଭର୍, ଗ୍ରାହୀ, ଗ୍ରହୀତା, ପ୍ାପ୍ଷିକର୍୍ଥା
recent ସାମ୍ପ୍ରତଷିକ, ହାଲ, ନଷିକଟ ଅତୀତ
reception ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ସ୍ାଗତ, ସମାକ୍ରାହ, ପ୍ାପ୍ଷି, ସାମାଜଷିକ 

ମଷିଳନ
receptive ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ଗ୍ରହଣଷେମ
recess ଅବକାଶ, ବଷିରତଷି, ଠଣା
recipient ପ୍ାପ୍ଷିକର୍୍ଥା, ଆଦାତା
reciprocal ଆକ୍ପାଶୀ, ପାର୍ରଷିକ
reciprocal demand ଆକ୍ପାଶୀ / ପାର୍ାରଷିକ ଦାବଷି
reciprocate ଦବାକ୍ନବା, ଅଦଳବଦଳ କରଷିବା, ଆଦାନ ପ୍ଦାନ 

କରଷିବା
reciprocity ପର୍ରତା, ଆଦାନପ୍ଦାନ
reckless ଅସାବଧାନ, କ୍ବପରୁଆ
reckon ଗଣନା କରଷିବା, ବଷିଚାର କରଷିବା
reckonable service ବଷିଚାରକ୍�ାଗ୍ୟ କ୍ସବା
reclamation ଆବାଦ, ଜମଷି ଉଠଷିଆ, ସଂସ୍କାର ସାଧନ, ଉର୍ଦାର
recognition ସ୍ୀକୃତଷି, ମାନ୍ୟତା, ସ୍ରଣ, ଚଷିହ୍ନା, ପ୍ତଷିଷ୍ା
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recognized ଚଷିହ୍ନଷିବା, ମାନଷିବା, ମଂଜୁରଷି କ୍ଦବା, ସ୍ୀକାର କରଷିବା
recollect ସ୍ରଣ କରଷିବା, କ୍ହଜଷିବା
recommend ସପୁାରଷିଶ କରଷିବା, ଜଷିମା କ୍ଦବା
recommendation ସପୁାରଷିଶ, ଜଷିମା
recommendatory letter ସପୁାରଷିଶ କୃତ, ସପୁାରଷିଶ କରାକ୍ହାଇଥିବା
reconcile ମଷିଳାମଷିଶା କରଷିବା, ସମାଧାନ କରଷିବା
reconciliation ମଷିଳାମଷିଶା, ସମାଧାନ
reconsideration ପୁନବ୍ଧିଚାର
reconstitution ପୁନତଃନଷିମ୍ଥାଣ, ପୁନତଃ ସଂଗଠନ
reconstruction ପୁନତଃନଷିମ୍ଥାଣ
reconstruction	of	file ପୁନତଃନଷିମ୍ଥାଣ ପାଇଲ୍
record ଅଭଷିଲଷିଖନ କରଷିବା, କ୍ଲଖି ରଖିବା, ନଥିଭୁକ୍ କରଷିବା, 

ପୁନତଃ ପ୍ସାରଣ ପାଇଁ ସାଇତଷି ରଖିବା, ଦଲଷିଲ, 
ଦସ୍ତାବଷିଜ, ନଥି , ଅଭଷିକ୍ଲଖ, କୀର୍୍ଧିମାନ କ୍ରକଡ଼୍ଥ

record book ଅଭଷିକ୍ଲଖ ବହଷି, କ୍ରକେ୍ଥ ବହଷି
record of service କ୍ସବାବୃର୍, କ୍ସବା କ୍ରକେ୍ଥ
recourse ଶରଣ, ଉପାଶ୍ରୟ, ଉପଚାର
recover ଅସଲୁ କରଷିବା, ସସୁ୍ଥ କ୍ହହା
recovery ଅସଲୁ, ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟକାର
recreation ଚଷିର୍ ବଷିକ୍ନାଦନ
recruit ମକରଷିର୍ ବ୍ୟକ୍ଷି, ମକୁରଷିର୍ କରଷିବା
recruiting authority ନଷି�ୁକ୍ଷି ପ୍ଦାନ ଅଧିକାରୀ
recruitment ମକୁରଷିର୍, ନଷି�ୁକ୍ଷି ପ୍ଦାନ
recruitment rules ନଷି�ୁକ୍ଷି ନଷିୟମ
rectification ପରଷିକ୍ଶାଧନ, ସଂକ୍ଶାଦନ
recurring ଆବର୍୍ଥୀ, କ୍ପୌନକ୍ପୌନଷିକ
redeem କ୍ମାଚନ କରଷିବା, ପୂରଣ କରଷିବା
redemption କ୍ମାଚନ, ପୁନରୁର୍ଦାର
redirected ପୁନତଃ କ୍ପ୍ଷଷିତ
redress ପ୍ତଷିକାର କରଷିବା, ସଜାେଷିବା
redressal ପ୍ତଷିକାର, ପ୍ତଷିବଷିଧାନ
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red-tapism ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରଷିକ ଧାରା/ଅବକ୍ହଳା
reduction କମତଷି, କାଟ, ହ୍ାସ
redundant ଫାଲତୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ
re-employment ପୁନନ୍ଧିକ୍ୟାଜନ, ପୁନତଃନଷି�ୁକ୍ଷି
re-entry ପୁନତଃପ୍କ୍ବଶ
refer ପ୍ସଙ୍ ସଚୂାଇବା, ବଷିଚାରାର୍ଥ ପଠାଇବା, କ୍ଖାଜଷି 

କ୍ଦଖିବା, ଉକ୍ଲ୍ଖ କରଷିବା
reference ପ୍ସଙ୍, ପ୍ସଙ୍ ସଚୂନା, ବଷିଚାରର୍ଥ କ୍ପ୍ରଣ, 

କ୍ରଫକ୍ରନ୍ସ (ଆଇନ)
referral କ୍ପ୍ରଣ
refixation	of	pay କ୍ବତନ ପୁନତଃ ସ୍ଥଷିରୀକରଣ
reform ସଧୁାରଷିବା, ସଂସ୍କାର କରଷିବା, ସଂସ୍କାର, ସଧୁାର, କ୍ଦାଷ 

ଦୂରୀକରଣ
refrain from ବଷିରତ କ୍ହବା
refreshment ଜଳକ୍�ାଗ, ସକ୍ତଜତା
refund କ୍ଫରସ୍ତ କ୍ଦବା, କ୍ଫରସ୍ତ, ପଇଠ
refundable କ୍ଫରସ୍ତକ୍�ାଗ୍ୟ, ପ୍ତଷିକ୍ଦୟ
refusal ପ୍ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ମନା
refuse ଅଳଷିଆ, ଆବଜ୍ଥନା, ଉଦ୍ଷିଷ୍, ପ୍ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରଷିବା, ମନା 

କରଷିବା, ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରଷିବା
refused leave ଆଗ୍ରହ୍ୟ ଛୁଟଷି, 
refutation ଖଣ୍ଡନ, ପ୍ତ୍ୟାଖାନ
regard ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରର୍ଦା, ଧ୍ୟାନକ୍ଦବା, ବଷିଚାର କରଷିବା, ହଷିସାବକୁ 

କ୍ନବା
region ଅଂଚଳ, ସୀମାଙ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର
regional ଆଂଚଳଷିକ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ
register କ୍ରଜଷିଷ୍ର, ଅଭଷିକ୍ଲଖ ବହଷି, କ୍ରଜଷିଷ୍ଟ୍ରୀ କରଷିବା, 

ପଂଜୀକରଣ କରଷିବା
registered କ୍ରଜଷିଷ୍ଟ୍ରୀକୃତ, ପଂଜଷିକୃତ
registered	office କ୍ରଜଷିଷ୍ଟ୍ରୀକୃତ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ, ପଂଜଷିକୃତ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
registering authority କ୍ରଜଷିଷ୍ଟ୍ରୀକରମ ଅଧିକାରୀ
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registrtion fee କ୍ରଜଷିଷ୍ଟ୍ରୀକରଣ ଶୁକ୍
registration form କ୍ରଜଷିଷ୍ଟ୍ରୀକରଣ ଫମ୍ଥ
registry କ୍ରଜଷି
regret ଦୁତଃଖ, କ୍ଖଦ, ଅନୁକ୍ଶାଚନା, ଦୁତଃଖ କରଷିବା, କ୍ଖଦ 

କରଷିବା
regrouping ପୁନତଃବଗ୍ଥୀକରଣ
regular ନଷିୟମଷିତ, ବଷିଧିସମ୍ମତ, ଗତାନୁଗତଷିକ, ନଷିୟତ, ସଂୁସହତ
regular cadre ନଷି�ମଷିତ ସଂବଗ୍ଥ
regularization ନଷିୟମଷିତୀକରଣ, କ୍ବୈଧୀକରଣ
regular service ନଷିୟମଷିତ କ୍ସବା
regulations ବଷିନଷିୟମ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ, ନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଇନ, ବଷିଧି
rehabilitation ରଇରାନ, ପୁନବ୍ଥାସ
rehearsal ପୂବ୍ଥାଭଷିନୟ, ପୂବ୍ଥାଭ୍ୟାସ
reimburse ପ୍ତଷିପୂରଣ କରଷିବା, ପ୍ତଷିପ୍ଦାନ କରଷିବା
reinstate ପୁନତଃସ୍ଥାପନ କରଷିବା, ପୁନତଃପଦସ୍ଥୀକରଣ
reiterate ପୁଣଷି କହଷିବା, ନାମଂଜୁର କରଷିବା
reject ଖାରଜ କରଷିବା, ନାମଂଜୁର କରଷିବା
rejection ଖାରଜଷି, ପ୍ତ୍ୟାଖ୍ୟାତ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
rejoinder ପ୍ଚୁ୍ୟର୍ର, ପାଲଟା ଜବାବ
relation ସମ୍ପକ୍ଥ, ବନୁ୍, କ୍�ୌନ ସମ୍ପକ୍ଥ
relative ଆକ୍ପଷେଷିକ, ସଂପକ୍ଥୀୟ
relative valuation ଆକ୍ପଷେଷିକ ମଲୂ୍ୟ
relaxation ଶଷିଥିଳୀକରଣ, ଆରାମ
relaxation of rules ନଷିୟମ ଶଷିଥିଳନ
release ଖଲାସ କରଷିବା, ଉକ୍ନ୍ନାଚନ କରଷିବା, ମକୁ୍ଷିଲାଭ କରଷିବା, 

ଖଲାସ ଉକ୍ନ୍ନାଚନ କରଷିବା, ବଷିକ୍ମାଚନ, ମକୁ୍ଷିଲାଭ 
କରଷିବା

release date ମକୁ୍ଷି ତାରଷିଖ, ଖରାସ ତାରଷିଖ
relevant ପ୍ାସଙ୍ଷିକ, ସଙ୍ତ, ସମ୍ପକୃ୍
relevant papers ପ୍ାସଙ୍ଷିକ କାଗଜପତ୍ର
reliable ଭରସାକ୍�ାଗ୍ୟ, ନଷିଭ୍ଥରକ୍�ାଗ୍ୟ
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relief ଭାରମକୁ୍, ଉପଶମ, ସାହା�୍ୟ, ପ୍ତଷିକାର, ଆରାମ
relief and rehabilitation ସାହା�୍ୟ ଓ ରଇରାନ
relief list ସାହା�୍ୟ ତାରଷିକା
relief works ସାହା�୍ୟ କା�୍ଥ୍ୟ
relieve ଭାରମକୁ୍ କରଷିବା, ଉପଶମ କରଷିବା, ସାହା�୍ୟ କରଷିବା, 

ଉର୍ଦାର କରଷିାବ
reliever ଭାରମକୁ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ଷି, ଭାରମକୁ୍କ
relinquishment ତ୍ୟାଗ, ହସ୍ତାନ୍ତର
relinquishment of charge କା�୍ଥ୍ୟଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର
relocation ପୁନତଃ ସ୍ଥାନ ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ, ପୁନତଃ ସ୍ଥାନ ନଷିରୁପଣ
reluctance ଅନଷିଛୁେକ, କୁଣ୍ଷିତ, ବଷିମଖୁ
remark ମନ୍ତବ୍ୟ, ମନ୍ତବ୍ୟ କ୍ଦବା
remarks column ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ
remedial action ପ୍ତଷିକାରାତ୍ମକ କା�୍ଥ୍ୟ
remedial measures ପ୍ତଷିକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ
remedial transfer ପ୍ତଷିକାରତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ପ୍ତଷିକାରାତ୍ମକ ବଦଳଷି 
reminder ଅନୁସ୍ାରକ, ସ୍ରଣ ପତ୍ର
remission ମାଫଷି , ହ୍ାସ
remit ପଠାଇବା, ମାଫଷି  କ୍ଦବା
remitee ପାଇବା କ୍ଲାକ, ପ୍ାପକ
remittance ଟଙ୍ା କ୍ପ୍ରଣ, କ୍ପ୍ରଷିତ ଅର୍ଥ
remote ସଦୂୁର, ଦୂରବର୍୍ଥୀ, ପକ୍ରାଷେ
remote control ପକ୍ରାଷେନଷିୟନ୍ତ୍ରଣ
removal ଅସସାରଣ, ନଷିଷ୍ାସନ
remuneration ପାରଷିଶ୍ରମଷିକ, ପାରଷିକ୍ତାଷଷିକ
render କ୍ଦବା, କରାଇବା, ତଜ୍ଥମା କରଷିବା, ରୂପାନ୍ତର କରଷିବା
renewal ନବୀକରଣ, ନବାୟନ
renewal of demand ଦାବୀ ନବୀକରଣ
renounce ତ୍ୟଜଷିବା, ତ୍ୟାଗ କରଷିବା 
renovation ପୁନରୁର୍ଦାର କରଷିବା, ମରାମତଷି କରଷିବା
rent ଭଡ଼ା, ଖଜଣା, ରରଭଡ଼ା
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rented space ଭଡ଼ା ଜାଗା
reopening ପୁନତଃ ଆରମ୍ଭ
reorganization ପୁନତଃ ସଙ୍ଠନ
reorientation ପୁନତଃ ପୂବ୍ଥାଭଷିମଖୀ କରଣ, ପୁନତଃ ଅନୁସ୍ଥାପନ
repairable କ୍�ଉଁ ଷେତଷି ପୁରଣୀୟ, ମରାମତଷି, ପ୍ତଷିକାର, ସଜଡ଼ା
repatriate ସ୍କ୍ଦଶକୁ ଫରଷିବା, ସ୍କ୍ଦଶ କ୍ଫରନ୍ତା କ୍ଲାକ, ସ୍କ୍ଦଶ 

ପ୍ତ୍ୟାବର୍୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ଷି
repatriation of services କ୍ସବାକ୍ର ପ୍ତ୍ୟାବର୍୍ଥନ
repay ଶୁଝଷିବା, ପରଷିକ୍ଶାଧ କରଷିବା
repayable ପରଷିକ୍ଶାଧ୍ୟ, ପ୍ତଷିକ୍ଦୟ
repeal ନଷିରସନ କରଷିବା, ରଦ୍ କରଷିବା, ନଷିରସନ, ରଦ୍ କରଷିବା, 

ନଷିରସନ, ରଦ୍, ପ୍ତ୍ୟାହାର
repeat order ପୁନର ଆକ୍ଦଶ, ପୁନରାକ୍ଦଶ
repetitive work ବାରମବରୀ କା�୍ଥ୍ୟ
replace ପ୍ତଷିସ୍ଥାପନ କରଷିବା, ପୁନତଃସ୍ଥାପନ କରଷିବା, ବଦଳ 

କ୍ଦବା, ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରଷିବା
replacement ପୁନତଃସ୍ଥାପନ, ପ୍ତଷିସ୍ଥାପନ
replenishment ପୁନତଃଭରଣ
report ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ, ବଷିବୃତଷି, ପ୍ତଷିକ୍ବଦନ, ଖ୍ୟାପନ କରଷିବା, 

ସମବାଦ କ୍ଦବା
repository ଭଣ୍ଡାର, ବଷିଧାନ, ସଂଗ୍ରହ
representation ପ୍ତଷିନଷିଧିତ୍ୱ, ପ୍ତଷିକ୍ବଦନ, ନଷିକ୍ବଦନ, ଉପସ୍ଥାପନ
representative ପ୍ତଷିନଷିଧି, ପ୍ତଷିନଷିଧି ମଳୂକ, ପ୍ତୀକାତ୍ମକ, ପ୍ତଷିନଷିଧି 

ସ୍ଥାନୀୟ
reprimand ଭତ୍୍ଥନା, ଭତ୍୍ଥନା କରଷିବା
reprint ପୁନମୁ୍ଥଦ୍ରଣ
reprisal ପ୍ତଷିପୀଡ଼ନ, ପ୍ତଷିକ୍ଶାଧ
reproduce ପ୍ଚଳନ କରଷିବା, ପୁନତଃ ଉତ୍ପାଦନ କରଷିବା, ନକଲ 

କରଷିବା 
reproduction ପ୍ଜନନ, ପୁନରୁତ୍ପାଦନ, ପ୍ତଷିରୂପ, ପ୍ତଷିଲଷିପଷି
republic day ଗଣରାଜ୍ୟ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣରାଜ୍ୟ ଦଷିବସ
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repudiate ପତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରଷିବା, ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରଷିବା
repugnant ବଷିରୁର୍ଦ, ଅରୁଚଷିକର
repurchase ପୁନତଃ କ୍ୟ
reputation ଖ୍ୟାତଷି, ପ୍ସଷିର୍ଦ, ସନୁାମ
requirement କ୍ଲାଡ଼ା, ପ୍କ୍ୟାଜନ, କ୍ଲାଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକତା, 

ଚାହଷିଦା
requisite ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ
requisite information ଆବଶ୍ୟକ ସଚୂନା
requisites ଆବଶ୍ୟକ ବସୁ୍ତ ସମହୂ, ଆବଶ୍ୟକଗୁଣ ସମହୂ
requisition ଅଧଗ୍ରହଣ, ବରାଦ, ବରାଦ କରଷିବା, ଦରକାର ପଡ଼ଷିବା
requisition form ବରାଦ ଫମ୍ଥ
requisition slip ପରାଦ ଚଷିରକୁଟ
rescue ଉର୍ଦାର କରଷିବା, ମକୁ୍ କରଷିବା, ଉର୍ଦାର, ମକୁ୍ଷି, ରଷୋ
research work ଗକ୍ବଷମା କାମ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କା�୍ଥ୍ୟ
resentment ଅପ୍ସନ୍ନତା, କ୍ରାଷ, ବଷିରକ୍ଷି
reservation ସଂରଷେଣ, ଆରଷେଣ, ସର୍୍ଥ
reservation fee ଆରଷେଣ ଶୁଳ୍କ, ସଂରଷେଣ ପଷିସ୍
reservation of post ପଦ ସଂରଷେଣ
reserve ଆରଷେଣ କରଷିବା, ଅପ୍କାଶଷିତ ରଖିବା, ଜମା ରଖିବା, 

ସଂଚଷିତ ରଖିବା, ଗାମ୍ଭୀ�୍ଥ୍ୟ, ଆରଷେଣ, ଅତଷିରଷିକ୍ 
କ୍ଖଳାଳଷି, 

reserved accommodation ଆରଷେଷିତ ସ୍ଥାନ
reserved constituency ସଂରଷେଷିତ ନଷିବ୍ଥାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
reserve price ସଂରଷେଷିତ ମଲୂ୍ୟ
resettlement ପୁନବ୍ଥସତଷି, ସାନଷି ବକ୍ନ୍ାବସ୍ତ
reshuffle ଅଦଳବଦଳ, କ୍ଫଣ୍ାକ୍ଫଣ୍ଷି (ତାସ୍)
residence ନଷିବାସ, ବାସସ୍ଥାନ, ଆବାସ
resident permit ନଷିବାସୀ ଆକ୍ଦଶ ପତ୍ର, ନଷିବାସୀ ଅନୁମତଷି ପତ୍ର
resident ନଷିବାସୀ, ଅଧିବାସୀ, ସ୍ଥାୟୀ ବାସଷିନ୍ା, ସ୍ଥାନଷିତ, ନଷିବାସୀ
residential ଆବାସଷିକ, ନଷିବାସ ସମବନ୍ଧୀୟ
residential accommodation ଆବସଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
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residential address ଆବାସ ଠଷିକଣା
residential quarter ଆବାସ ଗହୃ
residuary ଅବଷିଶଷିଷ୍, ଅବଶଷିଷ୍ାଂଶ
residuary pension ଅବଶଷିଷ୍ାଂଶ ଭର୍ା
residuary power ଅବଶଷିଷ୍ ଶକ୍ଷି
resignation ଇସ୍ତଫା, ପଦତ୍ୟାଗ
resist ପ୍ତଷିକ୍ରାଧ କରଷିବା, ବାଧା କ୍ଦବା
resolution ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ, ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ସ୍ତାବ
respectfully ସମ୍ମାନପୂବ୍ଥକ, ଶଷିଷ୍, ବଷିନୀତ
respectively ସମ୍ମାନପୂର୍୍ଥ, ସାଦର
respondent ଜବାବଦାତା, ପ୍ତଷିବାଦୀ
response ଜବାବ, ଉର୍ର, ପ୍ତଷିକ୍ଷିୟା
responsibility ଦାୟଷିତ୍ୱ, ଉର୍ରଦାୟଷିତ୍ୱ, ଭାର
responsible ଦାୟଷିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ, ଦାୟୀ, ଉର୍ରଦାୟୀ, ସମ୍ମାନଜନକ, 

ବଷିର୍ାସନୀୟ
responsive ଉର୍ର ପ୍ଦାନକାରୀ, ସହାନୁଭୂତଷିଶୀଳ
rest house ବଷିଶ୍ରାମ ଗହୃ
restore ପୁନରୁର୍ଦାର କରଷିବା, ପୁନତଃପ୍ତଷିଷ୍ା କରଷିବା, ପୁନତଃସ୍ଥାପନ 

କରଷିବା
restraint ଅବକ୍ରାଧ କରଷିବା, ସଂ�ତ କରଷିବା, 
restricted ସୀମଷିତ, ପ୍ତଷିବନ୍ଧଷିତ, ନଷିଷଷିର୍ଦ 
restricted leave ସୀମଷିତ ଛୁଟଷି
restriction କଟକଣା, ନଷିକ୍ଧଧ, ସୀମାର୍ଦ
result oriented work ପରୀଣାମଖୁୀ କା�୍ଥ୍ୟ
resume ପୁଣଷି ଦଖଲ କ୍ନବା, ପୁନଗ୍ର୍ଥହମ, ପୁନରାରମ୍ଭ, ପୁଣଷି 

ଆରମ୍ଭ
resummon ପୁନତଃ ସମ୍ମନ କରଷିବା, ପୁନରାୟ ସମ୍ମନ କରଷିବା
resumption ପୁନଦ୍ଥଖଲ, ପୁନତଃଗ୍ରହଣ, ପୁନରାରମ୍ଭ, ପୁଣଷି ଆରମ୍ଭ
retain ଧରଷି ରଖିବା, ରଖିବା
retention price ପ୍ତଷିଧାରଣ ମଲୂ୍ୟ
retired ଅବସରପ୍ାପ୍, କ୍ସନାନଷିବୃର୍, ପତ୍ୟାବୃର୍
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retirement ଅବସର ଗ୍ରହଣ, କ୍ସବା ନଷିବୃର୍ଷି
retirement	benefits ଅବସରକାଳୀନ ଲାଭ, କ୍ସବାନଷିବୃର୍ଷି ଲାଭ
retiring age ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଆୟୁ, କ୍ସବା ନଷିବୃର୍ଷି ବୟସ
retiring pension ଅବସରକାଳୀନ କ୍ପନ୍ସନ୍
retrenched staff ଛକ୍ଟଇ କମ୍ଥଚାରୀ
retrenchment ଛକ୍ଟଇ, କାଣ୍ଛାଣ୍
retroactive pay ପଷିଛଷିଲା କ୍ବତନ
return ରଷିଟର୍୍ଥ, ବଷିବରଣୀ, ଉତ୍ପନ୍ନଷି, ପ୍ତ୍ୟାଗମ୍, କ୍ଫରସ୍ତ, 

ପ୍ତ୍ୟାବର୍୍ଥନ, ପରଷିକ୍ଶାଧ, କ୍ଫରଷିବା, କ୍ଫରାଇ କ୍ଦବା, 
କ୍ଫରନ୍ତା

return journey ଫରନ୍ତା �ାତ୍ରା
return of post କ୍ଫରନ୍ତା ୋକ
revalidation ପୁନତଃ ବଷିଧିମାନ୍ୟତା ପ୍ଦାନ, ପୁନତଃ କ୍ବୈଧୀକରଣ
revaluation ସାନଷି ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ, ପୁନତଃ ମଲୂ୍ୟାୟନ
revenue ରାଜସ୍, ଆଗମ, ରାଜ୍ୟର ଆୟ
revenue expenditure ରାଜସ୍ ବ୍ୟୟ
revenue stamp କ୍ରଭଷିନୁ୍ୟ ଷ୍ାମ୍ପ, ରସଷିଦ ଟଷିକଟ
reverse ମାନ୍ୟ କରଷିବା, ପଶ୍ାଦ୍ ଗାମୀବଷି, ପ�୍ଥ୍ୟୟ
reverted ପ୍ୟ୍ଥାବର୍୍ଧିତ, ପୂବ୍ଥ ପଦାଧିଷ୍
review ପୁନବ୍ଧିକ୍ଲାକନ, ସମୀଷୋ, ପୁନତଃପରୀଷୋ
review board ପୁନବ୍ଧିକ୍ଲାକନ ମଣ୍ଡଳ, ପୁନତଃପରୀଷୋ ମଣ୍ଡଳ
revise ପୁନରୀଷେଣ କରଷିବା, ପୁଣଷି କ୍ଦଖିବା
revised agenda ସଂକ୍ଶାଧିତ କା�୍ଥ୍ୟସଚୂୀ
revised budget ସଂକ୍ଶାଧିତ ବକ୍ଜଟ୍
revised estimate ସଂକ୍ଶାଧିତ ଅଟକଳ
revised rules ସଂକ୍ଶାଧିତ ନଷିୟମାବଳୀ
revision ପୁନରୀଷେଣ, ପୁନତଃପାଠ, ଶୁର୍ଦ ପାଠ, ସଂକ୍ଶାଧନ
revision of pay scale କ୍ବତନ ହାର ସଂକ୍ଶାଧନ
revival ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ, ପୁନତଃପ୍ବର୍୍ଥନ
revocation ବଷିଖଣ୍ଡ
revoke ବଷିଖଣ୍ଡ କରଷିବା, ପ୍ତ୍ୟାହାର କରଷିବା, ରଦ୍ କରଷିବା
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revolution ପରଷିକ୍ମଣ, କ୍ାନ୍ତଷି, ବଷିପଲେବ
revolving fund ଆବର୍୍ଥୀ ବଷିଧି
reward ପାରଷିକ୍ତାଷଷିକ, ପୁରସ୍କାର କ୍ଦବା
reward scheme ପାରଷିକ୍ତାଷଷିକ, ପୁରସ୍କାର, ଉପାୟନ, ପାରଷିକ୍ତାଷଷିକ 

କ୍ଦବା, ପୁରସ୍କାର କ୍ଦବା
right ଅଧିକାର, ଦଷେଷିଣ, ସମ, ଠଷିକ୍, ଠଷିକ୍ କରଷିବା, ଭୁଲ 

ସଧୁାରଷିବା
rightful claimant ଉଚଷିତ ଦାବଷିଦାର
rigid ଦୃଢ଼, କକ୍ଠାର, ଅନମନୀୟ
riot ଦଙ୍ା, ଶାନ୍ତଷିଭଙ୍
risk ଷେତଷିଭୟ, ରଷିସ୍କ, ଝୁଙ୍ଷି, ଶଙ୍ା, ଝୁଙ୍ଷି କ୍ନବା, ବଷିପଦର 

ସମ୍ମଖୁୀନ କ୍ହବା, ଷେତଷି ସହଷିବାକୁ ପ୍ସୁ୍ତତ କ୍ହବା
risk purchase ଶଙ୍ା�ୁକ୍ କ୍ୟ
rival ପ୍ତଷ୍ି ର୍ଦ୍ଥା, ପ୍ତଷିୱେନ୍ଦ୍ୱୀ, ପ୍ତଷ୍ି ର୍ଦ୍ଥାତ୍ମକ, ପ୍ତଷ୍ି ର୍ଦ୍ଥା କରଷିବା, 

ପ୍ତଷିୱେନ୍ଦ୍ୱଷିତା କରଷିବା
road mileage ରାସ୍ତା ମାଇଲ-ଭଡ଼ା, ରାସ୍ତା ଦୂରତା
roadways ସଡ଼କ ପର, ସଡ଼କ ମାଗ୍ଥ
role ଭୂମଷିକା, ବ୍ୟକ୍ଷି ବା ବସୁ୍ତର କା�୍ଥ୍ୟ
roll ନାମାବଳୀ, ଗୁଡ଼ା କାଗଜ, ଫଜଷି, ଗଡ଼ଷିବା, ଗୁକ୍ଡ଼ଇବା
rolling plan ପ୍ବାହୀ କ୍�ାଜନା
roll number ନାମ-କ୍ମାଙ୍, ପଂଜଷି-କ୍ମ
roster କାମପାଳଷି, ପାଳଷି ତାଲଷିକା, କ୍ରଷ୍ର୍
rotation ରରୂ୍୍ଥନ, ପ�୍ଥ୍ୟାୟ
rough ଅସମ, ଖଦଡ଼ା, ଅଶଷିଷ୍, ଷେୁଦ୍ର, କଚ୍ଚା, ରଫ୍, ସୂ୍ଥଳ, 

ଆବଡ଼ାଖାବଡ଼ା
rough copy କଚ୍ଚା ପ୍ତଷିଲଷିପଷି
rounding off ଫୂର୍୍ଥାଙ୍ କରଷିବା
route ମାଗ୍ଥ, ଗତଷିପର
routine ନଷିତ୍ୟକା�୍ଥ୍ୟ, ରୁଟଷିନ୍ଥରାବନ୍ଧା, ତଷିନଷିଦଷିନଷିଆ, ଅଭ୍ୟାସଗତ
routine note ନଷିତଷିଦଷିନଷିଆ କ୍ନାଟ
routine test ରରାବନ୍ଧା ପରୀଷେଣ
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royalty ରାଜକୀୟତା, ରାଜଭାଗ ରୟାଲ୍ଷି, କ୍ଲଖକୀୟ ସ୍ତ୍ୱ
rubber stamp ରବର କ୍ମାହର, ରବର ଷ୍ାମ୍ପ
rude ରୁଷେ,କ୍ସୌଜନ୍ୟବଷିହୀନ, ଉର୍ଦାତ
rule ନଷିୟମ, ଶାସନ, ଶାସନ, ରୁଲ୍, ନଷିୟମ ତଷିଆରଷି କରଷିବା, 

ଶାସନ କରଷିବା
ruler ଶାସକ, 
rules and regulations ନଷିୟମ-କାନୁନ୍
rules of business କା�୍ଥ୍ୟ ସଂଚାଳନା ନଷିୟମାବଳୀ / ନଷିୟମ
ruling ବଷିନଷିର୍୍ଥୟ, ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶନାମା
ruling party ଶାସକ ଦଳ, ସରକାରୀ ଦଳ
rumour ଗୁଜବ, ବଡ଼ା ଖବର, ଜନରବ
running staff ଚାଳନ ଷ୍ାଫ
rural development plan ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କ୍�ାଜନା, ଗ୍ରାମୀଣ ବଷିକାଶ କ୍�ାଜନା
rural upliftment ଗ୍ରାମ ଉତ୍ାନ, ଗ୍ରାକ୍ମାତ୍ାନ
rustication ବହଷିଷ୍ାର

S

sabbatical leave ସକ୍ବଟଷିକାଲ ଛୁଟଷି, ଶଷିଷେକ ଭ୍ରମଣ ଛୁଟଷି (ଗକ୍ବଷଣାର୍ଥ)
sabotage ଅନ୍ତର୍ଥାତୀ କା�୍ଥ୍ୟ, ଅନ୍ତଧ୍୍ଥଂସ, ଅନ୍ତର୍ଥାତୀ କରଷିବା, 

ଅନ୍ତଧ୍୍ଥଂସ କରଷିବା, ପଣ୍ଡ କରଷିକ୍ଦବା
sack ଅଖା, ବସ୍ତା, ଲୁଟ୍, ବସ୍ତାକ୍ର ରଖିବା, ଦରଖାସ୍ତ କରଷିବା, 

ଲୁଟଷିବା, ଧ୍ଂସ କରଷିବା
safe ନଷିରାପଦ, ସରୁଷେଷିତ, ଅଷେତ, ଲୁହା ସଷିନୁ୍କ
safe custody ନଷିରାପଦ ଅଭଷିରଷୋ
safeguarding ନଷିରାପଦ ରଖିବା
safety ନଷିରାପଦ, ସରୁଷୋ, ବଷିପଦମକୁ୍ଷି
safety device ସରୁଷୋ ସାଧନ
safety regulations ସରୁଷୋ ଆଇନ, ସରୁଷୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ
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salaried class କ୍ବତନକ୍ଭାଗ୍ୟ ବଗ୍ଥ
salary କ୍ବତନ, ଦରମା
salary cheque ଦରମା କ୍ଚକ୍, କ୍ବତନ କ୍ଚକ୍
salary deduction ଦରମା କାଟ, ଦରମା ବଷିକ୍ୟାଗ
salary review ଦରମା ସମୀଷୋ
salary structure ଦରମା ସଂରଚନା
sale deed କବଲା, ବଷିକ୍ୟ ଦଲଷିଲ୍
sales department ବଷିକ୍ୟ ବଷିଭାଗ
sales tax ବଷିକ୍ଷି କର
salient ପ୍ମଖୁ, ମଖୁ୍ୟ, ପ୍ଧାନ, ଉକ୍ଲ୍ଖକ୍�ାଗ୍ୟ
salvage ଧ୍ଂକ୍ସାର୍ଦାର, ଉର୍ଦାର କରଷିବା, 
salvage and scrap ପରଷିତ୍ୟକ୍ ଏବଂ ରଦଷି
sample ନମନୁା, ନମନୁା କ୍ନବା
sample checking ନମନୁା �ାଞ୍
sample survey ନମନୁା ସକ୍ବ୍ଥଷେଣ
sampling ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ
sanction ମଞ୍ରୁଷି, ମଞ୍ରୁ କରଷିବା,
sanctioned budget ସଂସ୍ୀକୃତ ବକ୍ଜଟ
sanctioned budget estimate ସଂସ୍ୀକୃତ ବକ୍ଜଟ ଅନୁମାନ
sanctioned project ମଂଜୁରଷିପ୍ାପ୍ ପରଷିକ୍�ାଜନା
sanctioned strength ସଂସ୍ୀକୃତ ସଂଖ୍ୟା
sanctioning authority ମଂଜୁରଷିଦାତା ପ୍ାଧିକାରୀ
sanctioning order ମଂଜୁରୀ ଆକ୍ଦଶ
sanctity ପବଷିତ୍ରତା, ସରୁ୍ଦତା
sanitation ସକ୍ଫଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା
satisfaction ସକ୍ନ୍ତାଷ, ତୃପ୍ଷି 
satisfactory ସକ୍ନ୍ତାଷଜନକ, କ୍ଦାଷଦାୟୀ
saving clause ଅପଦାବୀ ଖଣ୍ଡ
savings scheme ସଞ୍ୟ କ୍�ାଜନା
scale ମପାକ୍ମ, ହାର, ସ୍ରକ୍ମ, କାତଷି, ତରାକୁ, ନଷିକଷିତଷି, କାତଷି 

ଛଡ଼ା, ଚଢ଼ଷିବା, ମାପ କରଷିବା
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scale of pay କ୍ବତନ ହାର
scarcity ଅପ୍ଚୁରତା, ସ୍ଛେ, ଅଭାବ
scarcity area ଅଭାବ ଗ୍ରନ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର
scarcity of resources କମ୍ଥ ସଂସାଧନ
scenario ପରଷିଦୃଶ୍ୟ
schedule ଅନୁସଚୂଷିତ କରଷିବା
scheduled bank ଅନୁସଚୂଷିତ ବ୍ୟାଙ୍
scheduled caste ଅନୁସଚୂଷିତ ଜାତଷି
scheduled tribe ଅନୁସଚୂଷିତ ଜନଚାତଷି
schedule of demands ଚାହଷିଦା ଅନୁସଚୂୀ
schedule of supply କ୍�ାଗାଣ ଅନୁସଚୂୀ
scheme ପରଷିକଳ୍ପନା, କ୍�ାଜନା, କ୍ପଞ୍, ପରଷିକଳ୍ପନା କରଷିବା, 

କ୍�ାଜନା କରଷିବା, ଷଢ଼�ନ୍ତ୍ର କରଷିବା
scholarship ବଷିଦ୍ୟାବୃର୍ଷି, ବଦ୍ ବର୍ା
scientific	management ବଷିଦ୍ୟାଭଭଷିମାନୀ
scope ଅବକାଶ, ପରଷିସର, କା�୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର
score କ୍କାଡ଼ଷିଏ, କ୍ହତୁ, ଗଣନା, ପ୍ାପ୍ ଅଙ୍, ଆଞ୍ଡୁ଼ା, 

କାଟଷିକ୍ଦବା, କ୍ରଖା ଟାଣଷିବା, ପ୍ାପ୍ କ୍ହବା, (କ୍ଗାଲ) 
କ୍ଦବା

score out କାଟଷି କ୍ଦବା
scrap value ରଦ୍ଷି ମଲୂ୍ୟ
screening ଚଳଚଷିତ୍ର ପ୍ଦଶ୍ଥନ, ତଲାସ, ବଛାବଛଷି, ନଷିବ୍ଥାଚନ
screening committee ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମଷିତଷି, ଜାଞ୍ ସମଷିତଷି
script ଲଷିପଷି, ହାତକ୍ଲଖା, ଆକ୍ଲଖ, ପରୀଷୋର୍ଥୀର ଉର୍ର 

ଖାତା
scrutinizer ସବୀଷେକ, ତନଖିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ଷି
scrutiny ସମ୍ୟଷୋ, ସଂବାଷୋ, ତନଖି
seal କ୍ମାହର, ମଦୁ୍ରା, ନାମମଦୁ୍ରା, କ୍ମାହର କରଷିବା, ମଦୁ 

କ୍ଦବା
sealed କ୍ମାହର�ୁକ୍, ମଦୁଦଷିଆ
sealed tender ମଦୁଦଷିଆ କ୍ଟଣ୍ଡର, ନଷିବଷିଦା
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sealer ମଦୁ୍ରାଙ୍ନ
seal	of	office ଅଫଷିସ କ୍ମାହର, କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ କ୍ମାହର
search ତଲାସଷିବା, କ୍ଖାଜଷିବା, ଅକ୍ନବଷଣ
search campaign ତଲାସଷି ଅ�ାନ
search operation ତଲାସଷି, ପ୍ବର୍୍ଥନ
search warrant ତଲାସଷି ପରବାନା
seasonal unemployment କ୍ମୌସମୁୀ କ୍ବକ୍ରାଜଗାରୀ, କ୍ମୌସମୁୀ କ୍ବକାରୀ
season ticket ମଷିଆଦଷି ଟଷିକ୍କଟ
secondary କ୍ଗୌଣତତଃ, ମାଧ୍ୟମଷିକ, ପରବର୍୍ଥୀ, କ୍ସକ୍କଣ୍ଡାରୀ
secondary education ମାଧ୍ୟବଷିକ ଶଷୋ
secondary industry ୱେଷିତୀୟକ୍ଶ୍ରଣୀ ଶୀଳ୍ପ
second class ୱେଷିତୀୟ କ୍ଶ୍ରଣୀ
secrecy କ୍ଗାପନୀୟତା, ରହସ୍ୟ
secret ଗୁପ୍, କ୍ଗାପନୀୟ, ରହସ୍ୟ, ଗୁପ୍ ତର୍ୟ
secretarial ସଚଷିବାଳୟୀ
secretariat service ସଚଷିବାଳୟୀ କ୍ସବା
secret ballot ଗୁପ୍ ମମଦାନ
secret cover ଗୁପ୍ ଲଷିଫାଫା
secret funds ଗୁପ୍ ପାଣ୍ଷି, ଗୁପ୍ନଷିଧି
secret inquiry ଗୁପ୍ ଜାଞ୍
secret instruction ଗୁପ୍ ଅନୁକ୍ଦଶ
secret letter ଗୁପ୍ ପତ୍ର
section ଉପବଷିଭାଗ, ପରଷିକ୍ଛେଦ, ଭାଗ, ଧାରା, ପଦାଦଷିତ 

ବାହଷିନୀର ଏକ ଅଂଶ
sector କ୍ସକ୍ର, ବୃର୍ଖଣ୍ଡ, କ୍ଷେତ୍ରକ
secular ଧମ୍ଥ ନଷିରକ୍ପଷେ
security ସରୁଷୋ, ପ୍ତଷିଭୂ, ପ୍ତଷିଭୂତଷି, ନଷିରାପର୍ା, ନଷିଭ୍ଥୟତା
security deposit ପ୍ଷିତଭୂ ଅମାନତ, ଅମାନତ ଜମା
security instruction ସରୁଷୋ ଅନୁକ୍ଦଶ
security measure ସରୁଷୋ ଉପାୟ
segregate ବଷିଭଷିନ୍ନ କରଷିବା, ଅଲଗା କରଷିବା



seizure senior management

122

seizure ଅଭଷିଗ୍ରହଣ, କ୍କାରଖ, ଜବତ, ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍, (କ୍ରାଗ) 
ଆକସ୍ଷିକ ଆକ୍ମଣ

select committee ପ୍ବର୍ କମଷିଟଷି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କମଷିଟଷି
selection ପ୍ବରଣ, ବଛାବଛଷି, ମକ୍ନାନୟନ, ନଷିବ୍ଥାଚନ, ପସନ୍
selection board ପ୍ବରଣ ମଣ୍ଡଳୀ, ବଛାବଛଷି ମଣ୍ଡଳୀ
selection committee ପ୍ବରଣ କମଷିଟଷି, ବଛାବଛଷି କମଷିଟଷି
selection grade ପ୍ବରଣ  ପଦକ୍ମ
selection post ପ୍ବରଣ ୋକ, ମକ୍ନାନୟନ ୋକ
selection procedure ଚୟନ ପ୍କ୍ଷିୟା, ମକ୍ନାନୟନ ପ୍କ୍ଷିୟା
selection test ମକ୍ନାନୟନ ପରୀଷୋ, ଚୟନ ପରୀଷୋ
select list ମକ୍ନାନୟନ ସଚୂୀ, ଚୟନ ସୀଚୀ
self-appraisal (self-assessment) ସ୍ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ
self-confidence ଆତ୍ମ-ପ୍ତ୍ୟୟ, ଆତ୍ମବଷିର୍ାସ
self-contained note ସ୍ତ୍ତଃପୂର୍୍ଥ କ୍ନାଟ, ସ୍ୟଂସମୂ୍ପର୍୍ଥ ତାଲଷିକା
self-employment ଆତ୍ମ-ନଷି�ୁକ୍ଷି
self-explanatory ସ୍ତତଃପ୍ାଂଜଳ, ସ୍ତତଃ୍ଷ୍
self-government ସ୍ାୟର୍ ଶାସନ, ସ୍ଶାସନ
semester ବଷ୍ଥାର୍ଦ୍ଥ ପାଠ୍ୟକ୍ମ, ଷାଣ୍ାସଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ମ, କ୍ସକ୍ମଷ୍ର୍
semi-autonomous ଅର୍ଦ୍ଥସ୍ାୟର୍, ଅର୍ଦ୍ଥ ସ୍ୟଂଚାଳଷିତ
seminar ପାଠଚକ୍, ଆକ୍ଲାଚନା ଚକ୍, ସଂକ୍ଗାଷ୍ୀ
semi-skilled labour ଅର୍ଦ୍ଥକୁଶଳୀ
senate ସଷିକ୍ନଟ୍, ଅଧିସଭା, ବରଷିଷ୍ ସଭା
sender କ୍ପ୍ରକ, କ୍ପ୍ଷକ
senior କ୍ଜ୍ୟଷ୍, ବରଷିଷ୍, ଉଚ୍ଚତର, ପଦବୀଧାରୀ, ସନଷିୟର୍
senior administrative grade ବରଷିଷ୍ ପ୍ଶାସବଗ୍ଥ
senior grade ବରଷିଷ୍ ସଦସ୍ୟ
seniority ବରଷିଷ୍ତା, କ୍ଜ୍ୟାଷ୍ତା
seniority-cum-fitness ବରଷିଷ୍ତା ସହ ଉପ�ୁକ୍ତା
seniority-cum-merit ବରଷିଷ୍ତା ସହ କ୍�ାଗ୍ୟତା
seniority system ବରଷିଷ୍ତା ପର୍ଦତଷି
senior management ବରଷିଷ୍ ପ୍ବନ୍ଧକ ବଗ୍ଥ, ବରଷିଷ୍ ପରଷିଚାଳନ ବଗ୍ଥ
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seniormost ସବ୍ଥବରଷିଷ୍, ବରଷିଷ୍ତମ
senior scale ବରଷିଷ୍ କ୍ବତନ ହାର
senior timescale ବରଷିଷ୍ କାଳ-ମାନ
sensation ସକ୍ମବଦନ, ଇନ୍ଦଷିୟାନୁଭୂତଷି
sensitive ସକ୍ମବଦନଶୀଳ, ୍ଶ୍ଥକାତର
sentence ବାୟ୍ଥ, ଦଣ୍ଡାକ୍ଦଶ
separated family ପରୃକ ପରଷିବାର
separation ପରୃକୀକରଣ, ବଷିକ୍ଛେଦ, ବଷିଭଷିନ୍ନ
sequence ଅନୁକ୍ମ, ପରଷିଣତଷି
serial list କ୍ମସଚୂୀ
serial number କ୍ମଷିକ ସଂଖ୍ୟା
series ଅନୁକ୍ମ, ପ�୍ଥ୍ୟାୟ, ଆବଳୀ
serious କ୍ସାଚନୀୟ, ସାଙ୍ାତଷିକ, ଚଷିନ୍ତାଶୀଳ, ଗମ୍ଭୀର, 

ଉକ୍ଦ୍ବଗଜନକ
servant କ୍ସବକ, ଚାକଷିରଷିଆ, କମ୍ଥଚାରୀ
serve କ୍ସବା କରଷିବା, କା�୍ଥ୍ୟ କରଷିବା, ପରଷଷିବା, ଜାରଷି 

କରଷିବା, (ଦଣ୍ଡ) କ୍ଭାଗ କରଷିବା, କାକ୍�୍ଥ୍ୟାପଗୀ କ୍ହବା
service କ୍ସବା, ପରଷିକ୍ବଷଣ, ଜାରଷି, ମରାମତଷି, ସରକାରୀ 

କାମ
serviceable କ୍ସବାକ୍�ାଗ୍ୟ, କାକ୍�୍ଥ୍ୟାପକ୍�ାଗୀ
service book କ୍ସବା ପୁସ୍ତକ
service conditions କ୍ସବା-ସର୍୍ଥ, ଚାକଷିରୀ ସର୍୍ଥ
service contract ସମତ ତାଲଷିମ, ସମନ ଜାରଷି
service of summon ସମନ ତାଲଷିମ, ସମନ ଜାରଷି
service postage stamp ସରକାରୀ ୋକ-ଟଷିକଟ
service record କ୍ସବା କ୍ରାକେ୍ଥ
service roll କ୍ସବା ନାମାବଳୀ, କ୍ସବା-ବୃର୍
service rules କ୍ସବା ନଷିୟମ
service	verification କ୍ସବା ସତ୍ୟାପନ
session ଦୀର୍ଥ, କାରାବାସ, ଅଧିକ୍ବଶନ, ସତ୍ର, ଅଦାଲତର 

କ୍ବୈଠକ, ଶଷିଷୋବଷ୍ଥ
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session of parliament ସଂସଦ ପତ୍ର, ସଂସଦ ଅଧିକ୍ବଶନ
set ଖରଷିତ କରବା, ବସାଇବା, ସ୍ଥଷିର କରଷିବା, ଅସ୍ତ କ୍ହବା, 

ବଷିନଷିକ୍�ାଗ କରଷିବା, ବସାମ, ସଜ, ସମଦୁାୟ, ଦୃଢ଼ବର୍ଦ, 
ସ୍ଥଷିରୀକୃତ, ସଂକଳ୍ପଷିତ, ଖଚଷିତ, ବଷିନ୍ୟାସ, ଅପରଷିବର୍୍ଧିତ, 
ପୂବ୍ଥପ୍ସୁ୍ତତ

set aside ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରଷିବା, ନାପସନ୍ କରଷିବା
settlement ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବକ୍ନ୍ାବସ୍ତ, ବସତଷି ସ୍ଥାପନ, ମୀମାଂସା, 

ରାଜଷିନାମା, ସ୍ଥଷିରୀକରଣ, ଋଣ ପରଷିକ୍ଶାଧ
set-up ଗଠନ କରଷିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଷିବା, ଗଠନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା, 

ପ୍ତଷିଷ୍ା
severally ପରୃକ୍ ଭାବକ୍ର
severance of relatiions ସଂବନ୍ଧ ବଷିକ୍ଛେଦ
severe action କକ୍ଠାର କା�୍ଥ୍ୟ, କକ୍ଠାର ଆଚରଣ
sewage ମଇଳା ପାଣଷି, ନାଳବାହଷିତ ଆବଜ୍ଥନା
sex ଲଷିଙ୍, କ୍�ାନଷି, କ୍�ୌନ, କ୍�ୌନ ସମବନ୍ଧୀୟ
sex discrimination ଲଷିଙ୍ କ୍ଭଦଭାବ
share ଅଂଶ, ଭାଗ, ଲଙ୍ଳ ଫାଳ, ଅଂଶଧନ, ଭାଗ କରଷିବା, 

ସହଭାଗୀ କ୍ହବା
share holder ଅଂଶୀଦାର
sharing ସହଭାଜନ, ଅଂଶଭାଜନ
shift ପାଳଷି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଚାଲ୍, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରଷିବା, 

ବଦଳାଇବା, କ୍କୌଶଳ କରଷିବା, ଚଳଷି�ଷିବା
shifting ସାନାନ୍ତାରମ, ଲବଣ, ପରଷିବର୍୍ଥନ
shift system ପାଳଷି ପର୍ଦତଷି
shift transfer ପାଳଷି ବଦଳ
shortage କମତଷି, ଅଭାବ, ନଅଣ୍
shortage of manpower ଅଭାବ କ୍ଲାକଶକ୍ଷି, ନଅଣ୍ ଜନଶକ୍ଷି
shortfall ନଅଣ୍ କମତଷି
shorthand ଆଶୁଲଷିପଷି, ସଟ୍ଥକ୍ହଣ୍ଡ
short leave ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମକ୍ନାନୟନ ତାଲଷିକା, ଅଳ୍ପାବଧି ଛୁଟଷି
shortlist ଲରସୁଚୂୀ
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short notice ସାମାନ୍ୟ ସଚୂନା, ସ୍ଳ୍ପକାଳୀନ ସଚୂନା
short staffed କମଷ୍ାଫ �ୁକ୍
short term ସ୍ଳ୍ପମଷିଆଦୀ, ସ୍ଳ୍ପକାଳୀନ
short-term-course ସ୍ଳ୍ପକାଳୀନ ପାଠ୍ୟକ୍ମ
short title ସଂଷେଷିପ୍ ନାମ
show cause notice କାରଣଦଶ୍ଥା କ୍ନାଟଷିସ
shut down ବନ୍ କରଷିବା
sick industry ରୁଗ୍ ଣ ଶଷିଳ୍ପ
sick leave କ୍ବମାରୀ ଛୁଟଷି
sickness	benefit ଅଳ୍ପସ୍ଥତା ସବୁଷିଧା
sick report ଅସସୁ୍ଥତା ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
sign ଲଷେଣ, ଚଷିହ୍ନ, ରାଶଷିଚଷିହ୍ନ, ଇସାରା, ଦସ୍ତଖତ କରଷିବା, 

ସ୍ାଷେର କରଷିବା, ଚଷିହ୍ନଷିତ କରଷିବା, ଇସାରା କ୍ଦବା
signature ସ୍ାଷେର, ଦସ୍ତଖତ
signature campaign ଦସ୍ତଖତ ଅଭଷି�ାନ
signature pad ଦସ୍ତଖତ ପ୍ୟାଡ୍
significant ତାତ୍ପ�୍ଥ୍ୟପୂର୍୍ଥ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଥ, ସାର୍ଥକ, ଉକ୍ଲ୍ଖକ୍�ାଗ୍ୟ
signify ବ୍ୟକ୍ କରଷିବା, ପ୍କଟ କରଷିବା
similar ସଦୃଶ, ସଜାତୀୟ, ସମତୁଲ୍ୟ
simple interest ସରଳ ସଧୁ
simultaneous ସମକାଳ ରଟଷିତ, ଏକକାଳଷିକ
simultaneously �ୁଗପତ୍, ଏକ ସମୟକ୍ର
sincere ଆନ୍ତରଷିକ, ସକ୍ଚ୍ଚାଟତା
sine die ଅନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍ କାଳପାଇଁ
sine qua non ଏକାନ୍ତ ପ୍କ୍ୟାଜନୀୟ, ଅପରଷିହା�୍ଥ୍ୟ ସର୍୍ଥ
single entry system ଏକମାତ୍ର ପ୍କ୍ବଶ ପର୍ଦତଷି
single fare ଏକଳ ବଡ଼ା, ଏକ ତରଫା ଭଡ଼ା
single	file	system ଏକମାତ୍ର ନଧି ପର୍ଦତଷି
sir ମହାଶୟ, ସାର୍ (ଉପାଧିବଷିକ୍ଶଷ)
site ଗହୃନଷିମ୍ଥାଣ ଭୂମଷି, ଜାଗା, କା�୍ଥ୍ୟସ୍ଥଳ
site plan ଗହୃ ନଷିମ୍ଥାଣ ନକ୍ସା, ଜାଗା ନକ୍ସା
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sitting member ଆସୀନ ସଦସ୍ୟ
situation ଅବସ୍ଥା, ଅବସ୍ଥଷିତଷି
situations vacant ରଷିକ୍ ସ୍ଥାନ
situations wanted କାମ ଆବଶ୍ୟକ
skeleton staff ଅତ୍ୟାଳ୍ପ ଷ୍ାଫ
skilled labourer କୁଶଳୀ ଶ୍ରମଷିକ
slackness ଶଷିଥିଳତା, ଢ଼ଷିଲାପଣ, ମନ୍ଥରତା
slack season ଶଷିଥିଳ ସମୟ, ଶଷିଥିଳ ଅବଧି
slander ଅପବାଦ, କୁତ୍ା, ନଷିନ୍ା, ଅପବାଦ କ୍ଦବା, କୁତ୍ ରଟଷିବା
sleeper class ନଷିଷ୍କଷିୟ କ୍ଶ୍ରଣୀ
sliding scale ବଷିସପ୍ଥ ମାନ
slip ଖସଷି�ଷିବା, ଛାଡ଼ଷିକ୍ଦବା, ଚଷିରକୁଟ, ପ୍ମାଦ, ସ୍କଳନ
slow down କା�୍ଥ୍ୟମନ୍ଥରତା, କ୍ବଗ ହ୍ାସକରଣ
slum ଝୁମୁ୍ପଡ଼ଷି ବସ୍ତଷି, ବସ୍ତଷି ଅଞ୍ଳ
slump ମାନ୍ା ଅବସ୍ଥା, ହଠାତ୍ ପଡ଼ଷି�ଷିବା
small savings fund ସ୍ଳ୍ପ ସଂଚୟ ନଷିଧି
small scale enterprise ଲର ୁଉକ୍ଦ୍ୟାଗ
small scale industry ଷେୁଦ୍ର ଶଷିଳ୍ପ
smartness ପୂର୍୍ଧି, ଉତ୍ାହ, ପରଷିଛେନ୍ନତା
smooth ମସଣୃ, ଚଷିକ୍ଣ, ମସଣୃ / ଚଷିକ୍ଣ କରଷିବା, ବଷିବ୍ଧିଘ୍ନକ୍ର
snap inspection ହଠାତ୍, ଭାଙ୍ଷିକ୍ଦବା, ଫକ୍ଟା ଉଠାଇବା, ହଠାତ୍, 

ଫକ୍ଟା ଗ୍ରହଣ
snap strike ହଠାତ୍ ଆକ୍ନ୍ାଳନ
social security ସାମାଜଷିକ ରଷିରାପର୍ା
social welfare ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ
software ପ୍କ୍ଷିୟା ସାମଗ୍ରୀ, ସଫ୍ କ୍ୱୟାର
sojourn କଷିଛଷିକାଳ ରହଷିବା, ଅବସ୍ଥାନ, ବଷିରାମ
sole ଏକାକୀ, ଏକା, ତଳଷିପା, କ୍ଜାତା ତଳଷି, ତଳଷି ଲଗାଇବା
sole agency ଏକମାତ୍ର ପ୍ତଷିନଷିଧିତ୍ୱ
solemn ସତ୍ୟନଷିଷ୍, ଗମ୍ଭୀର
solemn	affirmation ସତ୍ୟନଷିଷ୍ ପ୍ତଷିଜ୍ାନ
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solemnity ଗମ୍ଭୀରତା, ଗାମ୍ଭୀ�୍ଥ୍ୟ
solemnize ବଷିଧିବତ୍, ପାଳନ କରଷିବା
solemnly ଗମ୍ଭୀରତା, ଗାମ୍ଭୀ�୍ଥ୍ୟ
sole owner ଏକକ ମାଲଷିକ, ଏକ ସ୍ାମୀ
solicit ମଷିନତଷି କରଷିବା, ଅନୁନୟ କରଷିବା, ମାଗଷିବା, ଆନ୍ତରଷିକ 

ଭାକ୍ବ କ୍ଚହଷିବା
solidarity ଏକତ, ଏକତ୍ର, ସଂହତଷି
solitary ଏକଲା, ନଷିତଃସଙ୍, ବଷିଜନ
solitary case ଏକଜୁଟତା
solution ଦ୍ରବଣ, ସମାଧାନ
solve ଦ୍ରବ କରଷିବା, ସମାଧାନ କରଷିବା
sorting ବଛୋକାମ, ରକମ କରମ କରଷିବା କା�୍ଥ୍ୟ
sorting appliance ବଛୋକାମ ଉପକରଣ
source ଉତ୍, ଉଦ୍ଗମ, କ୍୍ାତ
source of income ଆୟମାଗ୍ଥ, ଆୟପନ୍ଥା
souvenir ସ୍ରଣଷିକା, ସ୍ାରକୀ
sovereign ସାବ୍ଥକ୍ଭୌମ, ୍ବଶକ୍ଷିମାନ
sovereignty ସାବ୍ଥକ୍ଭୌମତ୍ୱ, ସାବ୍ଥକ୍ଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର
space ବ୍ୟବଧାନ, ଫାଙ୍ା, ମହାକାଶ, ଜାଗା, ଫାଙ୍ା ରଖିବା
spacing ଅନ୍ତରଣନ, ବ୍ୟବଧାନୀକରଣ
spade work ପ୍ସୁ୍ତତ କା�୍ଥ୍ୟ, ପ୍ାରମ୍ଭଷିକ କା�୍ଥ୍ୟ
spare ଅତଷିରଷିକ୍, ଅଧିକା, ମଷିତବ୍ୟୟୀ କ୍ହବା, ଛାଡ଼ଷିକ୍ଦବା, 

ତ୍ୟାଗ କରଷିବା
spare copy ଅଧିକା ନକଲ
spare time ପୁରସତ୍, ଫାଙ୍ ସମୟ
speaker ବକ୍ା, ବାଗ୍ୀ ବ୍ୟକ୍ଷି, ବାଚ୍ତଷି, ସ୍ରବର୍ଦ୍ଥକ �ନ୍ତ୍ର
special ସ୍ତନ୍ତ୍ର, ଖାସ୍, ବଷିକ୍ଶଷ
special ability test ବଷିକ୍ଶଷ କ୍�ାଗ୍ୟତା ପରୀଷେଣ
special allowance ବଷିକ୍ଶଷ ଭର୍ା
special cell ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍କ୍କାଷ୍, ବଷିକ୍ଶଷ ପ୍କ୍କାଷ୍
special commendation ବଷିକ୍ଶଷ ପ୍ଶଂସା
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special compensatory allownce ବଷିକ୍ଶଷ ଷେତଷିପୁରକ ଭର୍ା
special drive ବଷିକ୍ଶଷ ଅଭଷି�ାନ
special grant ବଷିକ୍ଶଷ ଅନୁଦାନ
specialist ବଷିକ୍ଶଷଜ୍
specialization ବଷିକ୍ଶଷଜ୍ତା, ବଷିକ୍ଶଷ ଜ୍ାନ ହାସଲ, ବଷିକ୍ଶଷୀକରଣ
special messanger ବଷିକ୍ଶଷ ବାର୍୍ଥାବହ
special pay ବଷିକ୍ଶଷ କ୍ବଦନ
special power of attorney ବଷିକ୍ଶଷ ମଖୁତାରନାମା
special protection group (SPG) ବଷିକ୍ଶଷ ରଷେଣଦଳ
specific ବଷିନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍, ସନୁଷିଦ୍୍ଧିଷ୍, ସ୍ତନ୍ତ୍ର
specification ସନୁଷିଦ୍୍ଧିଷ୍ ବଷିକରଣ, ସନୁଷିଦ୍୍ଧିଷ୍କରଣ, ବଷିନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶନ
specific	denial ବଷିକ୍ଶଷ ରଷେଣଦଳ
specific	reason ନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍ କରାଣ, ବଷିକ୍ଶଷ କାରଣ
specimen signature ନଷିଦଶ୍ଥନ ସ୍ାଷେର, ନମନୁା ସ୍ାଷେର
speculation ଅନ୍ାଜ, ଅଟକଳ, ଜୁଆ
speech ବଚନ, ବାଣୀ, ଭାଷଣ, ବକ୍ବ୍ୟ
speed ଗତଷି, କ୍ବଗ, କ୍ବଗ ବଢ଼ାଇବା, ଗତଷି ବଢ଼ାଇବା, 

କ୍ଜାରକ୍ର ଚଳାଇବା
speed breaker ଗତଷିକ୍ରାଧକ
speed limit କ୍ବଗ ସୀମା, ଗତଷି ସୀମା
speed post କ୍ବଗଗାମୀ ୋକ, ଷ୍ିେ କ୍ପାଷ୍
speedy action ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ
sphere କ୍ଗାଲକ, ନଭମଣ୍ଡଳ, ପ୍ଭାବ କ୍ଷେତ୍ର, କା�୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର
spiral binding ସପ୍ଧିଳ ବକ୍ନ୍ଧଇ
split duty ବଷିଭାଜଷିତ କର୍୍ଥବ୍ୟ
spokesman (=spokes person) ମଖୁପାତ୍ର, ପ୍ବକ୍ା
sponsor ପ୍କ୍ୟାଜଷିତ କରଷିବା, କ୍ପାଷକତା କରଷିବା, ପ୍ାକ୍ୟା
sponsorship ପ୍କ୍ୟାଜନତା
spot inspection ରଟଣାସ୍ଥଳ ପରୀଷେଣ
spot payment ସ୍ଥକ୍ଳ ପ୍ଦାନ, ରଟଣା ସ୍ଥକ୍ଳ ପ୍ଦାନ, ତତ୍ ଷେଣାତ 

ପ୍ଦାନ
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spouse ପତଷି ବା ପତ୍ନୀ, ଜୀବନ ସାରୀ
squad ଦଳ, ସ୍କବାେ୍ଥ, ଷୁେଦ୍ର କମ୍ଥୀକ୍ଗାଷ୍ୀ
stability ସ୍ଥଷିରତା, ଦୃଢ଼ତା
staff କମ୍ଥଚାରୀବୃନ୍, ଲାଠଷି, ଅବଲମବନ
staff association କମ୍ଥଚାରୀ ସଂର
staff inspection unit (SIU) କମ୍ଥଚାରୀ ନଷିରୀଷେଣ ଏକକ
staff quarter କମ୍ଥଚାରୀ ନଷିବାସ
staff room କମ୍ଥଚାରୀ ପ୍କ୍କାଷ୍
staff welfare fund କମ୍ଥଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ନଷିଧି
stage ଅବସ୍ଥା, ସ୍ତର, ମଞ୍, ଭାରା, ମଞ୍ସ୍ଥ କରଷିବା, ପ୍ଦଶ୍ଥନ 

କରଷିବା, ଅଭଷିନୟ କଷିରଷିବା
stagnation ନଷିଶ୍ଳତା, ସ୍ଥଷିରତା, ମାନ୍ାପଣ
stake ବାଜଷି ମାରଷିବା, କ୍ଗାଜ ମାରଷିବା, ବାଜଷି, କ୍ଗାଜ
stamp ଷ୍ାମ୍ପ, ମଦୁ୍ରାଙ୍, ଷ୍ାମ୍ପ କ୍ଦବା, ମଦୁ୍ରାଙ୍ଷିତ କରଷିବା
stamp duty ଷ୍ାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ
stamped envelope ଷ୍ାମ୍ପ ଲଫପା
stamp pad କ୍ମାର ପ୍ୟାଡ଼, ଷ୍ାମ୍ପ ପ୍ୟାଡ଼
stamp paper ଷ୍ାମ୍ପ କାଗଜ
stand ଠଷିଆକ୍ହବା, ଅଚଳ କରଷିବା, ସ୍ଥଷିତଷି, ଷ୍ାଣ୍ଡ, ଗତଷି ବଷିରତଷି, 

ରୁଖା, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା, ଦୃଷ୍ଷିଭଙ୍ୀ, ଆଭଷିମଖୁ୍ୟ
standard ମାନକ
standard agreement ମାନକ ଚୁକ୍ଷି, ମାନକ ରାଜଷିନାମା
standard deduction ମାନକ କାଟ
standard format ମାନକ ସଂରୁପ
standardization ମାନକୀକରଣ
standard man-hours ମାନକ ଶ୍ରମ ରଟଷିବା
standard of living ଜୀବନ୍ତ ସ୍ତର, ଜୀବଷିକା ନଷିବ୍ଥହନ ସ୍ତର
standard performance ମାନକ ନଷିଷ୍ପାଦନ
standard rate ମାନକ ଦର
standby arrangement ଆପାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା
standing ସ୍ଥଷିତଷି, ପ୍ତଷିଷ୍ା, ସ୍ଥାୟୀ, ଠଷିଆ
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standing commission ସ୍ଥାୟୀ ଆକ୍ୟାଗ
standing committee ସ୍ଥାୟୀ କମଷିଟଷି
standing order ସ୍ଥାୟୀ ଆକ୍ଦଶ
standstill ପୂର୍୍ଥ ବଷିରତଷି, ଅଚଳ, ସ୍ଥଷିର
starred ତାରାଙ୍ଷିତ, ତାରକଷିତ
starred question ତାରାଙ୍ଷିତ ପ୍ଶ୍
starter ଚାଲୁକାରୀ �ନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଆରମ୍ଭକ
starting salary ପ୍ାରମ୍ଭଷିକ କ୍ବତନ
state ରାଜ୍ୟ, ଅବସ୍ଥା, ରାଟ, ବ୍ୟକ୍ କରଷିବା, ଜଣାଇବା, 

କହଷିବା
state banquet ରାଜକ୍ଭାଜଷି
state government ରାଜ୍ୟ ସରକାର
state guest ସରକାରୀ ଅତଷିଥି, ରାଜ ଅତଷିଥି
state list ରାଜ୍ୟ ତାଲଷିକା
stalemate ବଷିବରଣ, କରନ
statement ବଷିକୃତଷି, ବଷିବରଣ, କରନ, ବକ୍ବ୍ୟ
statement of account କ୍ଲଖା ବଷିବରଣ
statement of facts ତର୍ୟ କରନ, ତର୍ୟ ବୟାନ
state of health ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥଷିତଷି
statesman ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତଷିଜ୍
static ପରଷିସଂଖ୍ୟାନବଷିଦ୍
station କ୍କନ୍ଦ, କ୍ଷ୍ଶନ
stationary stock ସ୍ଥଷିର ଷ୍କ
stationery କ୍ଲଖନ ସାମଗ୍ରୀ
station leave ସ୍ଥାନତ୍ୟାଗ, ରଷିବାବା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼
statistical ପରଷିସଂଖ୍ୟନୀୟ, ପରଷିସଂଖ୍ୟାନ
statistical data ପରଷିସଂଖ୍ୟାନ ତର୍ୟ
statistics ପରଷିସଂଖ୍ୟନ
status ଅବସ୍ଥା, ମ�୍ଥ୍ୟାଦା, ପଦମ�୍ଥ୍ୟାଦା
status quo ପୂବ୍ଥାବସ୍ଥା, ସ୍ଥଷିତାବସ୍ଥା
status report ସ୍ଥଷିତଷି  ର ବଷିବରଣୀ
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status symbol ମ�୍ଥ୍ୟାଦା ପ୍ତୀକ
statute ବଷିଧି, ବଷିଧାନ, ଆଇନ
statutory କ୍ବୈଧାନଷିକ, ବଷିଧିସମ୍ମତ
statutory body ସଠାବଷିଧିକ ନଷିକାୟ
statutory holiday ସଠାବଷିଧିକ ଅବକାଶ
statutory rights ସଠାବଷିଧିକ ଅଧିକାର
stay ରହଷିବା, ସ୍ଥଷିଗଷିତ ରଖିବା, ଅଟକଷିବା,
STD (subsriber trunk dialling) ଉପକ୍ଭାକ୍ା ଟ୍ଙ୍ ୋଏଲଷିଙ୍
steady growth ସତତବୃର୍ଦଷି
steep increase ତୀଖ, ତୁଙ୍, ମହଙ୍ା
steering committee ପ୍ଚଳନ କମଷିଟଷି
stenography କ୍ଷ୍କ୍ନାଗ୍ରାଫଷି , ଆଶୁକ୍ଲଖନ, ଆଶୁକ୍ଲଖା, ଷେଷିପ୍ଷିଲଷିପଷି
sterilization ସନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ଜୀବାଣୁମକୁ୍କ
stern action କକ୍ଠାର ପଦକ୍ଷେପ
stigma ଲାଞ୍ଛନ, କଳଙ୍
stimulation ଉକ୍ର୍ଜନ, ଉକ୍ର୍ାଜନ
stipend ବୃର୍ଷି, ଛାତ୍ରବୃର୍ଷି, ଭର୍ା
stipulate ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ କରଷିବା, ଅନୁବନ୍ଧନ କରଷିବା, 
stipulated time limit ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଷିତ ସମୟ ସୀମା
stipulation ଅନୁବନ୍ଧ , ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ
stock ମହକୁଦ୍ ରଖିବା, ଜମା ରଖିବା, ଗଛେଷିତ ରଖିବା, ଗଣ୍ଡଷି, 

ମାଲ, ପୁଞ୍ଷିପତ୍ର, ବଂଶ, ଭମ୍ାର, ଷ୍କ୍
stock register ସମାନ୍ ବଷିବରଣୀ, ମାଲ ବଷିବରଣୀ
stock-taking ଷ୍କ ଅରବା ମାଲର ଜାଠଚ 
stock valuation ମାଲର ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ
stopgap arrangement କାମଚଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା
storage ମହଜୁଦ୍, ଭଣ୍ଡାରଣ, ଭଣ୍ଡାରବଡ଼ା
storage space ମାଲରଖା ସ୍ଥାନ
store ଗଛେଷିତ କରଷିବା, କ୍ଷ୍ାର, ଭଣ୍ଡାର, ଗଛେଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, 

(କମୁ୍ପ୍ୟଟର) ତତ୍ୟ ସଂରଷେଣ
straight ସଷିଧା, ସରଳ, ସଷିଧାଭାବକ୍ର
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strain ଅତଷି ଖଟଷିବା, ଆୟାସ କରଷିବା, କ୍ଜାରରକ୍ର ଟାଣଷିବା, 
ଛାଣଷିବା, ଜାତଷିଧାରା, ଟଣାଭଷିଡ଼ା, ସ୍ର, ଅତଷି ଖଟଣଷି

strange ଅପରଷିଚଷିତ, ଅଭୁତ, ଆଶ୍�୍ଥ୍ୟଜନକ
stranger ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ଷି, ଅଚଷିହ୍ନା କ୍ଲାକ, ପରକ୍ଦଶୀ କ୍ଲାକ, 

ଅନଭଷିଜ୍ ବ୍ୟକ୍ଷି
strata ବଷିଭଷିନ୍ନ ସ୍ତର
strategy �ୁର୍ଦ କ୍କୌଶଳ, ଚାଲ୍, କା�୍ଥ୍ୟପନ୍ଥା
stratification ସ୍ତରବଷିନ୍ୟାସ
streamline ପ୍ବାହ କ୍ରଖା, ବ୍ୟବସ୍ଥଷିତ ଧାରା, ସପୁ୍ବାହୀ କରଷିବା, 

ବ୍ୟବସ୍ଥଷିତ କରଷିବା
strength ତାକତ, କ୍ଜାର, ସଂଖ୍ୟା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ଷି, ଶକ୍ଷିମର୍ା
strengthen କ୍ଜାରଦାର କରଷିବା, ସାମର୍ଥ କରଷିବା
strenuous ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ, କଷ୍ସାକ୍ପଷେ
stress ଚାପ, ସ୍ରାରାତ, ଗୁରୁତ୍ୱ
stress management ଚାପ ପରଷିଚାଳନା
strict କଡ଼ା, ନଷିୟମାବର୍ଦ, କକ୍ଠାର
strictly କକ୍ଠାରତାପୁବ୍ଥକ ସବ୍ଥରା
strictness କକ୍ଠାରତା
stricture ଚାରଷିତ୍ରଷିକ ଆକ୍ଷେପ, କଟୁ, ଆକ୍ଲାଚନା, ଉତ୍୍ଥନାମଳୂକ 

ମନ୍ତବ୍ୟ
strike ବାକ୍ଡ଼ଇବା, ପ୍ହାର କରଷିବା, ଛୁଇଁବା, ଧମ୍ଥରଟ, 

ପ୍ହାର 
strike call ଧମ୍ଥରଟ ୋକରା
stringency ଅକାଟ୍ୟତା, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତତା
strip କାଢ଼ଷିକ୍ନବା, ଅନାବୃର୍କ୍ହବା, ପଟଷି
strive ପ୍ୟାସ କରଷିବା, ସଂରଷ୍ଥ କରଷିବା
storage capacity ମହଜୁଦ୍ ସଷେମ, ଭଣ୍ଡାରଣ ସଷେମ
strong room କ୍କାଷ କଷେ, ନଷିରାପଦ କଷେ
structural ଗଠନ ସମବନ୍ଧୀୟ, ସଂରଚନାତ୍ମକ
structure ଚଢ଼ଣ, ଗଠନ, ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାପନ, ଢ଼ାଞ୍ା
structured interview ସଠରଚଷିତ ସାଷୋତକାର
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structured pay ସଂରଚଷିତ ଦରମା
struggle ସଂଗ୍ରାମ, ସଂଗ୍ରାମ କରଷିବା, �ୁଝଷିବା
stubborn ଜଷିକ୍ଦ୍ଖାର, ଜଷିଦ୍ କ୍ଖାର, ଜଷିଦକ୍ଖାର, ଏକଜଷିଦଷିଆ
studios ଷୁ୍େଷିଓ
study ଅଧ୍ୟୟନ, ପଢ଼ା, ଅଧ୍ୟୟନ କଷେ, ପଢ଼ଷିବା, ଅଧ୍ୟୟନ 

କରଷିବା
study leave ପଢ଼ାଛୁଟଷି, ଅଧ୍ୟୟନାର୍ଥ ଛୁଟଷି
stuff ଉପାଦନ, ରଦ୍ଷି ମାଲ୍, ସାମ୍ରଗୀ, କ୍ଠସଷି ପୂରାଇବା, 

ଚୁଣ୍ଷିବା, କ୍ଠଲଷିବା
stupendous ଅତଷି ବଷିଶାଳ, ବଷିସ୍ୟକାରୀ
style କ୍ଶୈଳୀ, ଢଙ୍, ବାଗ, କା�୍ଥ୍ୟକ୍ଶୈଳୀ
sub (subordinate) ଉପ
sub-committee ଉପକମଷିଟଷି, ଉପସମଷିତଷି
sub-contract ଉପ-ଠଷିକା
sub-district ଉପ-ଜଷିଲ୍ା
sub-division ଉପପ୍ଭାଗ, ଉପଖଣ୍ଡ
sub-head ଉପଶୀଷ୍ଥ
subject ବଷିଷୟ, ପ୍ଜା, କରୃ୍୍ଥପଷେ, ଅଧୀନସ୍ଥ କରଷିବା, ଅଧୀନ, 

ପରାଧିନ
subjective ଆତ୍ମନଷିଷ୍, କରୃ୍୍ଥପଦୀୟ
subjudice ବଷିଚାରାଧୀନ, ନଷିର୍୍ଥୟାଧୀନ
sublease ସଷିକଷିମୀ ପଟ୍ା, ସଷିକଷିମୀ ପଟ୍ା କ୍ଦବା
subletting ଭୋକ୍ର କ୍ନଇ ଅନ୍ୟକୁ ଭୋକ୍ଦବା
submission ନଷିକ୍ବଦନ, ଉପସ୍ଥାପନ, ବଶ୍ୟତାସ୍ୀକାର
submissive ବଶବର୍୍ଥୀ, ବଶ୍ୟ, ବଷିନୀତ
subordinate	office ଅଧସ୍ତନ, ଅଧୀନସ୍ଥ, ଅଧୀନ
subordinate services ଅଧସ୍ତନ କ୍ସବା, ଅଧୀନସ୍ଥ କ୍ସବା
subordinate staff ଅଧସ୍ତନ କମ୍ଥଚାରୀ ବଗ୍ଥ
subparagraph ଉପ-ଅନୁକ୍ଛେଦ, ଉପ-ପାରା
subrule ଉପ-ନଷିୟମ
subscribe ପ୍ତଷିସ୍ଥାପନ କରଷିବା



subscribed capital suburban

134

subscribed capital ଅଭଷିଦର୍ ପୁଂଜଷି
subscriber ଚାନ୍ାଦାତା, ଗ୍ରାହକ, ସ୍ାଷେରକାରୀ
subscription ଚାନ୍ା, ସ୍ାଷେରକରଣ, ଗ୍ରାହକ କ୍ଦୟ (ପ୍ତ୍ରପତ୍ରଷିକାର)
subsection ଉପଧାରୀ, ଉପଭାଗ
subsequent ପରବର୍୍ଥୀ, ଅନୁବର୍୍ଥୀ
subsequent action ଉର୍ରବର୍୍ଥୀ କା�୍ଥ୍ୟ
subsequently ପରବର୍୍ଥୀ କାଳକ୍ର, ତତ୍ପଶ୍ାତ୍, ଉର୍ର କାଳକ୍ର
subsidiary କ୍ଗୌଣ, ସହାୟକ, ସଂପୂରକ
subsidiary bodies ସହାୟକ, ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ଷିକ
subsidiary industry ସହାୟକ ଶଷିଳ୍ପ
subsidiary mandate ସହାୟକ ଅଧିକ୍ବଶ
subsidiary receipt କ୍ଗୌଣ ରସଷିଦ, କ୍ଗୌଣପ୍ାପ୍ଷି
subsidiary register କ୍ଗୌଣ କ୍ରଜଷିଷ୍ର
subsidise ଆର୍ଧିକ ସାହା�୍ୟ କ୍ଦବା
subsidised ଆର୍ଧିକ ସାହା�୍ୟ ପ୍ାପ୍
subsidized accommodation ଆର୍ଧିକ ସାହା�୍ୟ ପ୍ାପ୍ ଆବସ
subsidy ଆର୍ଧିକ ସାହା�୍ୟ, ସହାୟଷିକୀ
subsistence ଜୀବନ ନଷିବ୍ଥାହ, ସର୍ା
subsistence allowance ଜୀବନ ନଷିବ୍ଥାହ ଭର୍୍ଥା
subsistence grant ନଷିବ୍ଥାହ ଅନୁଦାନ
substandard ନଷିକୃଷ୍, ନ୍ୟନ
substantial ବାସ୍ତବ, ପ୍କୃତ, ପ�୍ଥ୍ୟାପ୍, ପ୍ଚୁର, ନଷିଦା, ସାରବାନ୍
substantiate ପ୍ତଷିପାଦନ କରଷିବା, ପ୍ତଷିପନନ କଷିରଷିବା, ପ୍ତଷିପନ୍ନ 

କରଷିବା
substantive ଅଧିଷ୍ାୟୀ, କ୍ମୌଳଷିକ, ମଳୂ
substantive pay ମଳୂପଦ କ୍ବତନ
substantive post ମଳୂପଦ
substitute ପ୍ତଷିସ୍ଥାନଷିକ, ବଦଳ, ପ୍ତଷିକଳ୍ପ
substitution ପ୍ତଷିସ୍ଥାପନ, ବଷିକଳ୍ପ
sub sub-paragraph ଉପଉପ-ପାରା
suburban ଉପନଗରୀୟ
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subvention କରକାରୀ ସହାୟତା, ଆର୍ଧିକ ସହାୟତା
subversion ବଷିଧ୍ଂସ, ଧ୍ଂସ 
subway ସେୁଙ୍ ମାଗ୍ଥ, ଗୁପ୍ପର
succeeding ଉର୍ରବର୍୍ଥୀ, ଉର୍ରାଧିକାର ପ୍ାପ୍
succession ଉର୍ରାଧିକାର, ପ�୍ଥ୍ୟାୟ
successive ଆନୁକ୍ମଷିକ
successor ଉର୍ରାଧିକାରୀ
succour ସଙ୍ଟକାଳୀନ ସାହା�୍ୟ
sue ନାଲଷିସ୍ କରଷିବା, ମକଦ୍ମା କରଷିବା, ପ୍ଣୟ ଭଷିଷୋ 

କରଷିବା
suffer ସହଷିବା, କ୍ଭାଗଷିବା, ଷେତଷିଗ୍ରସ୍ତ କ୍ହବା
suffering ଦତଃଖକ୍ଭାଗ, କ୍ବଦନା, କ୍ବଦନାର୍୍ଥ, �ନ୍ତ୍ରଣାର୍୍ଥ, 

ଦୁତଃଖପ୍ାପ୍
sufficient ପ�୍ଥ୍ୟାପ୍, �କ୍ରଷ୍
suffix ପାଶ୍ାତ୍ କ୍�ାଗ, ପ୍ତ୍ୟୟ, ପକ୍ଛେ କ୍�ାେଷିବା
suffrage ମତାଧିକାର, ଷେୁଦ୍ର �ାଚଷିକା
suggestion ସଚୂନା, ପ୍ସ୍ତାବ
suggestion box ସଚୂନାତ୍ମକ, ସକ୍ଙ୍ତପୂର୍୍ଥ
suggestions book ପ୍ସ୍ତାବ ପୁସ୍ତଷିକା
suggestive ସଚୂନାତ୍ମକ, ସକ୍ଙ୍ତପୂର୍୍ଥ
suicide ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆତ୍ମରାତୀ କା�୍ଥ୍ୟ
suit ମକଦ୍ା, ପ୍ଣୟାକାଂଷୋ, ପ୍ମୟ ନଷିକ୍ବଦନ, ସଟୁ୍, 

ଉପ�ୁକ୍ କ୍ଦବା, ମାନଷିବା
suitability ଉପ�ୁକ୍ତା, ସମୀଚୀନତା, କ୍�ାଗ୍ୟତା
suitable action ଉପ�ୁକ୍ ପଦକ୍ଷେପ
suited ଉପ�ୁକ୍
sum ରାଶଷି, ଧନରାଶଷି, କ୍�ାଗଫଳ, ଅଙ୍, ସାରକରା
summarily ସଂକ୍ଷେପକ୍ର
summary ସାରାଂଶ, ସଂଷେଷିପ୍ସାର, ସରାସରଷି ସଂଷେଷିପ୍
summary trial ସଂଷେଷିପ୍ ବଷିଚାରଣ
summing up ଉପସଂହାର
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summit ଶୀଷ୍ଥ, ଶଷିଖର
summon ସମନ କରଷିବା, ୋକଷିବା
sumptuary allowance ସତ୍କାର ଭର୍ା
sum up ସଂକ୍ଷେପକ୍ର, ସାରାଂଶକ୍ର
sundry ନାନାପ୍କାର, ବଷିବଷିଧ
suo moto କ୍ସ୍ଛୋକ୍ର, ଆପଣା ଛାଏଁ
superannuation ଅବସର, କ୍ସବାନଷିବୃର୍ଷି
superannuation pension ଅବସରପ୍ାପ୍ / କ୍ସବାନଷିବୃର୍ଷି କ୍ସନ୍ସନ୍
superficial ଉପରଠାଉରଷିଆ, ଅଗଭୀର
superfluous ଅତଷିମାନବୀୟ
superimpose ଆକ୍ରାପଷିତ କରଷିବା
superior ଉତ୍କରୃ ଷ୍ଥ, ବରଷିଷ୍, ଉଚ୍ଚତର, ଉପରଷିସ୍ଥ, ଉପରଷିକ, ଗୁରୁଜନ
superiority ଉତ୍କରୃ ଷ୍୍ଥ ବରଷିଷ୍ତା
supernumerary ପ୍କ୍ୟାଜନାତଷିରଷିକ୍, ଅଧିସଂଖ୍ୟକ ପଦ
supernumerary post ଅଧିସଂଖ୍ୟକ ପଦ
superscribe ଉପକ୍ର କ୍ଲଖିବା
superscription ଉପରଷିକ୍ଲଖ, ଉପରଷିକ୍ଲଖନ, ଠଷିକଣା
supersede ଅଧିକ୍ଣଣ କରଷିବା, ଅନ୍ୟର ସ୍ଥା ଅକ୍ଷିଆର କରଷିବା, 

ରଦ୍ କରଷିବା
supersession ଅଧିକ୍ମଣ, ଅନ୍ୟର ସ୍ଥାନ 
superstructure ଅଧିସଂରଚନା
supertax ଅଧି କର, ଅତଷିରଷିକ୍ କର
super timescale ଅଧି-ସମୟ ମାନ / ହାର
supervision ପ�୍ଥ୍ୟକ୍ବଷେକ
supervisor ପ�୍ଥ୍ୟକ୍ବଷେକ
supervisory staff ପ�୍ଥ୍ୟକ୍ବଷେଣକାରୀ କମ୍ଥଚାରୀ ବଗ୍ଥ
supplement ଅନୁପୂରଣ କରଷିବା, ଅନୁପୂରକ
supplementary ଅନୁପୂରକ, ପରଷିପୂରକ
supplementary budget ଅନୁପୂରକ ବକ୍ଜଟ
supplementary cost ଅନୁପୂରକ ଦାମ/ପରଷିବ୍ୟୟ
supplementary demand ଅନୁପୂରକ ଦାବୀ/ଟାହଷିଦା
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supplementary grant ଅନୁପୂରକ ଅନୁଦାନ
supplementary question ଅନୁପୂରକ ପ୍ଶନ
supplementary rules ଅନୁପୂରକ ନଷିୟମାବଳୀ
supplier କ୍�ାଗାଣଷିଆ, ପ୍ଦାୟକ
supply କ୍�ାଗାମ, କ୍�ାଗାଇବା
support ଅବଲମବନ, ଢଷିରା, ସମର୍ଥନ
supporter ସମର୍ଥକ
supporting documents ସମର୍ଥ ଦଲଷିଲ
suppress ଦାବଷି କ୍ଦବା, ଦମନ କରଷିବା, କ୍ଗାପନ ରଖିବା, 

ଦକ୍ବଇ ରଖିବା
supremacy ପରମାଧିପତ୍ୟ, ସକ୍ବ୍ଥାଚ୍ଚତା
supreme ପରମ, ସକ୍ବ୍ଥାଚ୍ଚତା
surcharge ଅଧିଭାର, ଅତଷିରଷିକ୍ କର, ସରଚାଜ୍ଥ, ଅଧିଭାରଷିତ 

କରଷିବା
surety ପ୍ତଷିଭୂ, ନଷିଶ୍ଷିତାତ, ଜାମଷିନ
surety bond ଜମାନତ ବନ୍ଧପତ୍ର
surface inspection ଉପରଷିଭାଗ ନଷିରୀଷେଣ
surface transport ଭୂତଳ ପରଷିବହନ
surgery ଶଲ୍ୟ ଚଷିକଷିତ୍ତ, ସଜ୍ଥନ
surname ସାଙ୍ଷିଆ, କୁଳନାମ
surplus ଉଦ୍ବରୃର୍, ବଳକା, ଉଦ୍ବରୃର୍ାଂଶ
surplus budget ବଳକା ବକ୍ଜଟ
surplus report ବଳକା ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ, ଅଧିକ୍ବଶ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
surplus staff ବଳକା କମ୍ଥଚାରୀ ବଗ୍ଥ
surprise check ଆକସ୍ଷିକ �ାଞ୍
surprise visit ଆକସ୍ଷିକ ନଷିରୀଷେଣ
surrender ଆତ୍ମସମପ୍ଥଣ କରଷିବା, ସମପ୍ଥଣ କରଷିବା, ପରାଜୟ 

ସ୍ୀକାରର କରଷିବା, ଆତ୍ମ ସମପ୍ଥଣ, ସମପ୍ଥଣ, 
ଅଭ୍ୟପ୍ଥଣ

surroundings ପରଷିପାର୍୍ଥ, ପରଷିକ୍ବଷ୍ନୀ
surtax ଉପରଷି କର, ଅତଷିରଷିକ୍ କର
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surveillance ନଷିରା, ସଂନଷିରୀଷେମ, କଡ଼ା ନଜର
survey ଜରଷିବ କରଷିବା, ସକ୍ବ୍ଥାଷେଣ କରଷିବା, ବକ୍ନ୍ାବସ୍ତ, ସକ୍ଭ୍ଥ, 

ସକ୍ବ୍ଥଷେଣ
survey report ସକ୍ବ୍ଥାଷେଣ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ, ବକ୍ନ୍ାବସ୍ତ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ, ସକ୍ଭ୍ଥ 

ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
survival କ୍ଦବାବକ୍ଶଷ, ତଷିଷ୍ଷି ରହଷିଥିବା, ଜୀବନ, 

ଉର୍ରଜୀବୀତା
surviving ଉର୍ର ଜୀବୀ, ଅବଶଷିଷ୍
survivor ଉର୍ରଜୀବୀ
susceptibility ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ପ୍ବଣତା
suspect ସକ୍ନ୍ହ କରଷିବା, ସକ୍ନ୍ହ ପାତ୍ର, ସନ୍ଷିବ୍ ବ୍ୟକ୍ଷି, 

ସକ୍ନ୍ହକ୍�ାଗ୍ୟ
suspend ନଷିଲମବନ କରଷିବା, ଝୁଲାଇବା, ସ୍ଥଗଷିତ ରଖିବା, ଅସ୍ଥାୟୀ 

ବରଖାସ୍ତ କରଷିବା
suspense ଅନଷିଶ୍ଷିତତା, ଉତ୍କଣ୍ା, ଅସମଂଜସ
suspense account ଅସମଂଜସ ହଷିସାବ
suspension ନଷିଲମବନ, ସାମୟଷିକ ବରଖାସ୍ତ
suspension order ନଷିଲମବନ ଆକ୍ଦଶ
suspicion ସକ୍ନ୍ହଜନକ, ସକ୍ନ୍ହୀ
sustainable କ୍ପାଷଣୀୟ, ସହନୀୟ
sustainable growth କ୍ପାଷଣୀୟ ବୃର୍ଦଷି
sustained ଅବଷିରତ, ଅବଷିରାମ
swear ଶପର କ୍ନବା, ଶପର ଗ୍ରହଣ କରଷିବା
swearing-in-ceremony ଶପର ଗ୍ରହଣ କରଷିବା
syllabus ପାଠ୍ୟସଚୂୀ, ସଷିଲାବସ୍
symbol ପ୍ତୀକ୍, ସକ୍ଙ୍ତ
symmetry ପ୍ତଷିସାମ୍ୟ, ସନୁଷିନ୍ୟସ୍ତ, ସମରୂପତା, �ରାନୁପାତ
sympathy ସହାନୁଭୂତଷି, ସମକ୍ବଦନା, ଦରଦ
sympathy strike ସହାନୁଭୂତଷି ହେତାଳ
symposium ଆକ୍ଲାଚନା ଚକ୍, ସଂପାନ
symptom ଲଷେଣ, ଚଷିହ୍ନ, ସଂକ୍କତ



synchronise take home pay

139

synchronise ଏକକାଳଷିନ ଧ୍ନଷି
synopsis ସାର ସଂକ୍ଷେପ, ବଷିଷୟ ସଂକ୍ଷେପ
synthesis ସଂକ୍ଳେଶଣ, କୃତ୍ରଷିମ ବସୁ୍ତ ପ୍ସୁ୍ତତଷି
synthetic ସଂକ୍ଳେଷଷିକ, କୃତ୍ରଷିମ
system ପର୍ଦତଷି, ପ୍ଣାଳୀ, ତନ୍ତ୍ର, ନଷିକାୟ, ବଷିଧି, ରୀତଷି, ସାମାଜଷିକ 

ବ୍ୟବସ୍ଥା
systematic ପର୍ଦତଷିଗତ, ପ୍ଣାଳୀବର୍ଦ, ବ୍ୟବସ୍ଥଷିତ
systematic work ପ୍ଣାଳୀବର୍ଦ କା�୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥଷିତ କା�୍ଥ୍ୟ
systems analysis ତନ୍ତବଷିକ୍ଶଲେଷଣ, ପ୍ଣାଳୀ ବଷିକ୍ଳେଷଣ

T

tab folder କ୍ଟବ କ୍ଫାଲେର
table କ୍ମଜ, କ୍ବବୁଲ, ସାରଣୀ, ତାଲଷିକା, କ୍ମଜ ଉପକ୍ର 

ରଖିବା, ଉପସ୍ଥାପନ କରଷିବା, ଆଗତ କରଷିବା
tableau ପ୍ଜ୍ାପନ କ୍ମଢ଼
table of contents ବଷିଷୟ ସାରଣୀ
table of the house ସଦନ ପଟ୍ଳ, ଗହୃ ପଟ୍ଳ
tabular ସାରଣୀବର୍ଦ, ତାଲଷିକାବର୍ଦ
tabulated statement ସାରଣୀଭୁକ୍ ବଷିବରଣ
tabulation ସାରଣୀକରଣ
tabulator ସାରଣୀକାର, ସାରଣୀ-ଲଷିପଷିକ
tackle କ୍କୌଶଳକ୍ର ସମାଧାନ କରରଷିବା, ମକୁାବଷିଲା କରଷିବା, 

ଅକ୍ଷିଆରକ୍ର ରଖିବା
tact ଚତୁରତା, ବ୍ୟବହାର କ୍କୌଶଳ
tactful ସଚୁତୁର, ବ୍ୟବହାର-କୁଶଳ, କ୍କୌଶଳ
tactic ରଣଚାତୁରୀ, ଚାତୁ�୍ଥ୍ୟ, କ୍କୌଶଳ
tag ଟ୍ୟାଗ୍, ଟ୍ୟାଗ୍ କରଷିବା, ନଥି କରଷିବା
take home pay ହାତ- ଦରମା
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take over କା�୍ଥ୍ୟଭାର କ୍ନବା, ଦାୟଷିତ୍ୱବହନ କରଷିବା
talented ପ୍ତଷିଭାଶାଳୀ, ସଦୁଷେ, କମ୍ଥଦଷେ
talent search ପ୍ତଷିଭା ଅକ୍ନବଷଣ
tally କ୍ମଳ କରଷିବା, କ୍ମଳ ଖାଇବା, କ୍ମଳ
tally card କ୍ମଳ କାେ୍ଥ
tampering ବଦଳାବଦଳଷି, କ୍ହରକ୍ଫର
tangible ମରୂ୍୍ଥ, ମରୂ୍୍ଥମାନ, ୍ଶ୍ଥନୀୟ
tangible asset ୍ଶ୍ଥନୀୟ ପୁଜ୍ଷି
tape ମାପ ଫଷିତା, କ୍କକ୍ସଟ୍ ଫଷିତା, ଅଠାଦଷିଆ ଫଷିତା, ଫଷିତା, 

ଫଷିତା ବାନ୍ଧଷିବା, ଫଷିକ୍ତକ୍ର କ୍ରକେ୍ଥ କଷିବା, ମାପଷିବା, 
କ୍�ାଡ଼ଷିବା

tapping ଉପକ୍�ାଗ କରଷିବା, କ୍ରକେ୍ଥ କରଷିବା
tardiness ଧୀରତା, ମଂଦତା
target ଲଷେ୍ୟ, ଚାନ୍ମାରଷି, ଲଷେ୍ୟକ୍ଭଦପଟା
target date ଲଷେ୍ୟ ତାରଷିଖ
tariff ଟାରଷିଫ, ସୀମା ପ୍ଶୁଳ୍କ, ଶୁଳ୍କସଚୂୀ
tarnish ମଳଷିନ କଷିବା, ସମ୍ମାନ ନଷ୍ କରଷିବା
task କା�୍ଥ୍ୟ, କା�୍ଥ୍ୟଭାର, ଖଟାଇବା
task force ବଷିକ୍ଶଷ କା�୍ଥ୍ୟରତ କ୍ସନା
tax କର, କର ବସାଇବା/ଧା�୍ଥ୍ୟ କଷିରଷିବା, ଭାର ଲଦଷିବା, 

ପୀଡ଼ା କ୍ଦବା
tax abatement କରକମ କ୍ହବା
taxable କରକ୍�ାଗ୍ୟ
taxable income କରକ୍�ାଗ୍ୟ ଆୟ
tax adjustment କର ସମନବୟ, କରସମାକ୍ୟାଜନ
tax assessment କରନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ
taxation କରଧା�୍ଥ୍ୟ, କର ଆକ୍ରାପଣ
tax avoidance (tax loophole)  କର ଏଡ଼ଷିବା, କର ପରଷିହାର
tax consultant କର ପରାମଶ୍ଥଦାତା
tax declaration କର କ୍ରାଷଣା
tax deducted at source ଆୟ କ୍୍ାତରୁ କଟା�ାଇଥିବା କର
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tax deduction କର କାଟ
tax evasion କର କଞ୍ନ, କର-ଫାଙ୍ଷି
tax exemption କର ଛୁଟ, କର ଛାେ
tax free କର ମକୁ୍
tax payer କରଦାତା
tax rebate କର ରଷିହାତଷି
tax return କର ବଷିବରଣୀ
tax schedule କର ତାଲଷିକା
team spirit ଦଳ ଗତ ଭାବନା, ସାମହୂ ଷିକ ଭାବନା
team work ଦଳଗତ/ସାମହୂ ଷିକ କା�୍ଥ୍ୟ
tear gas ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍
technical ପ୍ାକ୍ୟାଗଷିକ, କ୍ବୈଷୟଷିକ, ପାରଷିଭାଷଷିକ, �ନ୍ତ୍ରକ୍କୌଶଳ 

ସଂକ୍ାନ୍ତୀୟ
technical advice କ୍ବୈଷୟଷିକ ଉପକ୍ଦଶ
technical college କ୍ବୈଷୟଷିକ ମହାବଷିଦ୍ୟାଳୟ
technical data କ୍ବୈଷୟଷିକ ଦର୍ତର୍ୟ
technical post କ୍ବୈଷୟଷିକ ପଦ
technical	qualification କ୍ବୈଷୟଷିକ କ୍�ାଗ୍ୟତା
technical skill କ୍ବୈଷୟଷିକ କ୍କୌଶଳ
technical term କ୍ବୈଷୟଷିକ ଶବ୍
technical training କ୍ବୈଷୟଷିକ ପ୍ଶଷିଷେଣ
technician ପ୍ା�ୁକ୍ଷିକ, ବଷିଷୟ-ବଷିଦ୍
technique କ୍କୌଶଳ, ପ୍କ୍ୟାଗ କ୍କୌଶଳ
technocracy ପ୍ବଷିଧି ତନ୍ତ୍ର, ପ୍�ୁକ୍ ତନ୍ତ୍ର
technocrat ପ୍�ୁକ୍ବଷିଦ୍
technological ପ୍�ୁକ୍ଷିକ
technologist ପ୍�ୁକ୍ବଷିଦ୍, ପ୍କ୍ୟାଗ ବଷିଦ୍ୟାବଷିଦ୍
technology ପ୍�ୁକ୍ଷି ବଷିଦ୍ୟା, ପ୍କ୍ୟାଗ ବଷିଜ୍ାନ
telebanking ଦୁର ବ୍ୟାଂକଷିଙ୍
telegram ତାରବାର୍୍ଥା, ଦୂରବାର୍୍ଥା ପଠାଇବା, ତାର, ଦୂରକ୍ଲଖ
telegraphic address ତାର ଠଷିକଣା
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telegraphy ତାର
teleprinter message ତାର ସମବାଦ/ସକ୍ନ୍ଶ
television ଦୁରଦଶ୍ଥନ, କ୍ଟଲଷିଭଷିଜନ, ଟଷି.ଭଷି.
teleworking ଦୁର କା�୍ଥ୍ୟ, ତାର କା�୍ଥ୍ୟ
telex କ୍ଟକ୍ଲକ୍ସ
teller କରକ, ଗଣନାକାରୀ, ଗଣନକ
temper ମଷିଜାଜ୍, ମକ୍ନାସ୍ଥଷିତଷି, କ୍କାପ, ନରମା କରଷିବା, ପାଣଷି 

କ୍ଦବା, ଶାନ୍ତକରଷିବା
temperament ସ୍ାଭାବ, ପ୍କୃତଷି
temperamental ସ୍ାଭାବଗତ, ପ୍କୃତଷିଗତ
temperature ତାପ, ତାପମାତ୍ରା
tempo କ୍ବଗମାତ୍ରା, ଲୟ
temporary ଅସ୍ଥାୟୀ, ଷେମସ୍ଥାୟୀ, ସାମୟଷିକ
temporary advance ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ରଷିମ
temporary appointment ଅସ୍ଥାୟୀ ନଷି�ୁକ୍ଷି
temporary disability ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଷେମ
temporary post ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦ
temporary restriction ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ତଷିବନ୍ଧ
temporary vacancy ଅସ୍ଥାୟୀ ରଷିକ୍ସ୍ଥାନ
temptation ପ୍କ୍ଲାଭନୀୟ, ଆକଷ୍ଥଣୀୟ
tenable ସମର୍ଥନୀୟ, ତକ୍ଥସଙ୍ତ
tenacity ଟାଣପମ, ଦୃଢ଼ପ୍ତଷିଜ୍ା
tenancy ପ୍ଜାସ୍ତ୍ୱ ବଷିଧି
tenant ପ୍ଜା, ଭଡ଼ାଟଷିଆ
tendency ପ୍ବୃର୍ଷି, ପ୍ବଣତା
tender କ୍କାମଳ, ୍ଶ୍ଥକାତର, �ାଚଷିବା, ପ୍ଦାନ କରଷିବା, 

ଅପ୍ଧିବା, ନଷିକ୍ବଦପତ୍ର, କ୍ଟଣ୍ଡର
tender box ନଷିକ୍ବଦ କ୍ପଟୀ, କ୍ଟଣ୍ଡର କ୍ପଟୀ
tenderer କ୍ଟଣ୍ଡର ଦାତା
tender notice ନଷିକ୍ବଦ ସଚୂନା
tentative ପ୍କ୍ୟାଗାତ୍ମକ, ତତ୍କାଳାର୍ଥ, ଅନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍
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tenure ରୟତଷି ସ୍ତ୍ୱ, ପଦଧାରଣ, ଧାରଣାବଧି
tenure of land ଭୁରୟତଷି
tenure	of	office ପଦାଧି, ପଦାଧିକାର କାଳ
tenure of post ଧାରଣାବଧି ପଦ
tenure of work ଠଷିକା ଅବଧି, କା�୍ଥ୍ୟାବଧି
tenure post ଧାରଣାବଧି ପଦ
term କା�୍ଥ୍ୟକାଳ, ମଷିଆଦ, ନଷିବନ୍ଧନ, ପଦ, ସର୍୍ଥ, ସଂପକ୍ଥ
terminable ସମାପ୍ୟ, ସମାପନୀୟ
terminal (report etc.) ଅନ୍ତଷିମ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
terminal tax ଅନ୍ତଷିମ କର
termination ସମାପ୍ଷି, ଅବସାନ
termination clause ସମାପ୍ଷି ଖଂେ
termination notice ସମାପ୍ଷି ସଚୂନା
termination of service କ୍ସବା ସମାପ୍ଷି
terminology ପାରଷିଭାଷଷିକ ଶବ୍ାବଳୀ
term loan ମଷିଆଦଷି କରଜ, ଅବଧି-କରଜ
term	of	office ପଦାବଧି
terms ଶର, ଅବଧି, ନଷିବନ୍ଧନ
terms and conditions ନଷିବନ୍ଧନ, ଓ ସର୍୍ଥ
terms of delivery ହସ୍ତନ୍ତର ସର୍୍ଥ
terms of reference ନଷିକ୍ଦ୍୍ଥଶ ନଷିବନ୍ଧନ
terms of service ଚାକଷିରଷି ସର୍୍ଥ, କ୍ସବା ସର୍୍ଥ
territory ରାଜ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରୀୟ, ପ୍ାକ୍ଦଶଷିକ
terror ସନ୍ତ୍ରାସ, ଆତଙ୍
terrorism ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ଆତଙ୍ବାଦ
terrorist ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ, ଆତଙ୍ବାଦୀ
tertiary	benefit ତୃତୀୟକ ଲାଭ
test ପରୀଷେଣ, କଷଟଷି, ନମନୁା, ପରଖିବା, ପରୀଷୋ କରଷିବା
testament ଇଛୋପ୍ର, ରସଷିୟତନାମା
test charge ପରଷିଷେଣ ଖଚ୍ଚ୍ଥ
test check ନମନୁା �ାଞ୍
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tester ପରୀଷୋର୍ଥୀ
testify ପ୍ମାଣଷିତ କରଷିବା, ସାଷେ୍ୟ କ୍ଦବା
testimonial ପ୍ଶଂସାପତ୍ର, ଚାରଷିତ୍ରଷିକ ପ୍ମାଣପତ୍ର
testimony ପରଷିସାଷେ୍ୟ, ତର୍ୟ ପ୍କାଶ
testing report ପରୀଷେଣ ବଷିବରଣୀ
text ପାଠ୍ୟ, ମଳୂପାଠ, ପାଠ
thankful କୃତଜ୍
theme ବଷିଷୟ ବସୁ୍ତ
therapy ବଷିନା-ଅକ୍ସ୍ତ୍ରାପଚାରୀ ଚଷିକଷିତ୍ା
third party ତୃତୀୟ ପଷେ
thoroughly ସମ୍ୟକରୂକ୍ପ, ସମୂ୍ପର୍୍ଥରୂକ୍ପ, ସମୂ୍ପର୍୍ଥ ଭାକ୍ବ
thoughtful ଚଷିନ୍ତାଶୀଳ, ବଷିଚାରବନ୍ତ, ବଷିଚାରଶୀଳ
threat ଧମକ, ବଷିପଦ, େରାଣ
thrift ମଷିେବ୍ୟୟ, ମଷିେବ୍ୟୟତା
through ୱୋରା, ମଧ୍ୟକ୍ଦଷି, ଜରଷିଆକ୍ର, କ୍ଶଷ ପ�୍ଥ୍ୟନ୍ତ, ପୂରା, 

ଆଦ୍ୟପ୍ାନ୍ତ, ସଷିଧା
throw out ପ୍ତ୍ୟାଖାନ କରଷିବା, ଲଷିଭାଇକ୍ଦବା, ତ୍ୟାଗ କରଷିବା
thumb impression ଆଙୁ୍ଳଷି ଛାପ, ଟଷିପଚଷିହ୍ନ
thumping majority ପୁର୍୍ଥ ବହୁମତ, ଭାରୀ ବହୁମତ
ticket ଟଷିକ୍କଟ
tie ବନ୍ଧନ, ବରାବରଷି, ସମଫଳତା, ସମବନ୍ଧନ
tied loan ନଷିବର୍ଦ ଋଣ ବା କରଜ, ରର ମାଲଷିକ ପାଇଁ କା�୍ଥ୍ୟ 

କରଷିବା, ସର୍୍ଥକ୍ର ଋଣ
tier ରାକ, ସ୍ତର, ଧାଡ଼ଷି, ପଦବୀ, ଟାୟର୍
tilt ଢଳଷି ପେଷିବା, ଟୁଙ୍ଷି ପେଷିବା
time ସମୟ, କ୍ବଳ, ରର, ଅବସର
time allowed ଦର୍ ସମୟ, ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଷିତ ସମୟ
time barred ତମାଦୀ କାଳବାରଷିତ
time bound ସମୟାର୍ଦ
time card ସମୟ କାେ୍ଥ, ସମୟ ପତ୍ରକ
time	deposit	(=fixed	deposit) ସ୍ଥାୟୀ ଜମା
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time keeping ସମୟ ପାଳନ
time limit ସମୟ ସୀମା, ନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍ଥିବା ସମୟ
time off ସମୟ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
time overrun ସମୟ ଲଙ୍ନ
timed programme ରଡ଼ଷି
time rate (time work) କାଳ ଆନୁପାତଷି ଦର
time recording machine ସମୟକ୍ଲଖି କ୍ମସଷିନ
time scale ଅବଧି କ୍ବତନ
time schedule ସମୟ ଅନୁସଚୂୀ
time stamp ସମୟ କ୍ମାହର
time study equipment ସମୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପକରଣ
time table ସମୟ ସାରଣୀ, କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ
timing ରଷିଟାବା ସମୟ, ସମୟ ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ
tips ବକ୍ସଷିସ୍, ପରାମଶ୍ଥ
title ଉପାଧି, ହକ୍, ସ୍ତ୍ୱ, ଶଷିକ୍ରାନାମା, ଶଷିଶ୍ଥକ, ନାମସଚୂକ 

କ୍ଲଖା
title holder ହକଧାରୀ, ଉପାଧିଧାରୀ
toilet ପ୍ସାଧନ, କ୍ଶୌଚାଳୟ
token ନଷିଦଶ୍ଥନ, କ୍ଟାକନ୍, ପ୍ତୀକ
token member ପ୍ତୀକ ସଭ୍ୟ
token pay ପ୍ତୀକ କ୍ବତନ
token strike ପ୍ତୀକ ଧମ୍ଥରଟ
tone ସମାଧ ପରର
tone down ଧିକ୍ର କରଷିବା, କମ କରଷିବା
tone up ବଢ଼ାଇବା, ଅଧିକ କରଷିବା, ମଜବୁତ କରଷିବା
tool ହତଷିଆର, ସାଧନ, କ୍ୀଡ଼ନକ
tool down strike କାମ କ୍ଛାେ ଆକ୍ନ୍ାଲନ
top ଶଷିଖର, ଉପର ଭାଗ, ଉର୍ଦ୍ଥ ଭାଗ, ନନୁ, ଟବଷି �ଷିବା, 

ଅଗ କାଟଷିବା, ଶଷିଖରକ୍ର ପହଞ୍ଷିବା
topic ଆକ୍ଲାଚ୍ୟ ବଷିଷୟ, ପ୍ସଙ୍
top level decision ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନଷିର୍୍ଥୟ 
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top management ଶୀଷ୍ଥ ପରଷିଚାଳନା
topmost ଉର୍ଦ୍ଥତମ, ଶୀଷ୍ଥତମ
top	official ଶୀଷ୍ଥ ଅଧିକାରୀ
topography ସ୍ଥଳାକୃତଷି, ଭୂବଷିବରଣ, 
top priority ସବ୍ଥାଧିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର
top ranking ଶୀଷ୍ଥସ୍ଥ
top secret ସବ୍ଥାଧିକ କ୍ଗାପନୀୟ
torture ନଷି�୍ଥ୍ୟାତନା, �ନ୍ତ୍ରଣା, ନଷି�୍ଥ୍ୟାତନା କ୍ଦବା
total ସମଦୁାୟ, ସମୂ୍ପର୍୍ଥ, ସମଷ୍ଷି, କ୍ମାଟ, କ୍ମାଟ କରଷିବା, 

କ୍�ାଗ କରଷିବା
total service ସାମଗ୍ରଷିକ କ୍ସବା
tough ଟାଣ, କଠଷିନ, ଶକ୍, କଷ୍କର
tour ସସ୍ତ କରଷିବା
tour programme ଗସ୍ତ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ
tour report ଗସ୍ତ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
tout ଦଲାଲ, ଚଢ଼ା ଦରକ୍ର ଟଷିକ୍କଟ ବଷିକ୍କ୍ତା
town (city) ସହର
township ନୂତନ ଭାକ୍ବ ଗଢ଼ଷିଉଠୁଥିବା ସହର
trace କ୍ଖାଜଷି ପାଇବା, ଓର ପାଇବା, ଅନୁକ୍ରଖମ କରଷିବା, 

ଓର, ଗତଷିପର
tract ପୁସ୍ତଷିକା, ଭୂଖଣ୍ଡ
traction କଷ୍ଥଣ
trade agreement ବ୍ୟାପାର ଚୁକ୍ଷି/ରାଜଷିନାମା
trade union ଶ୍ରମଷିକ ସଂର, କ୍ଟ୍େ ୟୁନଷିୟନ୍
tradition ପରମ୍ପରା
train ପ୍ଶଷିଷେଣ କ୍ଦବା, ତାଲଷିମ କ୍ଦବା, ପଙକ୍ଷି
trainee ପ୍ଶଷିଷେଣାର୍ଥୀ
traineeship ପ୍ଶଷିଷେଣାର୍ଥୀ ବୃର୍ୀ
trainer ପ୍ଶଷିଷେକ
training ପ୍ଶଷିଷେଣ
training centre ପ୍ଶଷିଷେଣ କ୍କନ୍ଦ
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training college ପ୍ଶଷିଷେଣ ମହାବଷିଦ୍ୟାଳୟ
training division ପ୍ଶଷିଷେଣ ବଷିଭାଗ
training institute ପ୍ଶଷିଷେଣ ଇନଷ୍ଷିଚୁ୍ୟଟ୍
training period ପ୍ଶଷିଷେଣ କାଳ
training programme ପ୍ଶଷିଷେଣ କା�୍ଥ୍ୟକ୍ମ
training unit ପ୍ଶଷିଷେଣ ଏକକ
trait ବଷିକ୍ଶଷତା, ଚାରଷିତ୍ରଷିକ କ୍ବୈଶଷିଷ୍୍ୟ
traitor କ୍ଦଶକ୍ଦ୍ରାହୀ, ବଷିର୍ାସରାତକ
tranquility ପ୍ଶାନ୍ତଷି, ସ୍ଥଷିରତା, ଅବଚଳଷିତତା
transaction କ୍ଦଣକ୍ନଣ, କାରବାର, କା�୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ନଷିବ୍ଥାହ
transaction of business କାରବାର ସଂଚାଳନ, କାରବାର ସଂପାଦନ
transcription ପ୍ତଷିକ୍ଲଖନ, ଅନୁକ୍ଲଖନ
transfer ବଦଳଷି
transferable goods ହସ୍ତାନ୍ତର କ୍�ାଗ୍ୟ ବସୁ୍ତସମହୂ
transfer entry ବଦଳଷି ପ୍ବଷିଷ୍
transfer fee କା�୍ଥ୍ୟସଂପାଦନ ମଳୁକ, ବଦଳୀ ମଳୂକ
transfer memorandum ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଜ୍ାପନ                 
transfer on deputation ପ୍ତଷିନଷି�ୁକ୍ଷି ବଦଳଷି
transfer order ବଦଳଷି ଆକ୍ଦଶ
transformation  ରୁପାନ୍ତରଣ
transit ସଞ୍ାର, ସଂକ୍ମଣ, ଅଭବହନ
transit duty ସଂଚାର ମଳୂକ, ଗମନ ଶୁଳକ
transitional ସଂକ୍ମଣ କାଳୀନ
transit pass ପର ଗମନ ପାସ
transit visa ସଞ୍ାର ଆଜ୍ା
transit workshop ପାର ଗମନ କମ୍ଥଶାଳା
translation ଅନୁବାଦ, ଭାଷାନ୍ତରଣ
transliteration ଲଷିପ୍ୟନ୍ତରଣ
transmission ସଂଚାରଣ
transmit ସଂଚାରଷିତ କରଷିବା, ପଠାଇବା
transport ପରଷିବହନ କରଷିବା, ନଷିବ୍ଥାସଷିତ



transport allowance tribunal

148

transport allowance ପରଷିବହନ ଭର୍ା
transportation ପରଷିବହନ, ନଷିବ୍ଥାସନ, 
transposition ସ୍ଥାନବଷିନଷିମୟ
trap ଫାନ୍, ଫନ୍ଷି, ଫାନ୍କ୍ର ପକାଇବା
travel ଭ୍ରମଣ କରଷିବା, ଗ୍ରସ୍ତ କରଷିବାବୁଲଷିବାକୁ �ଷିବା, ଭ୍ରମଣ, 

ଗ୍ରସ୍ତ
travel expenses ଭ୍ରମଣ ଖଚ୍ଚ୍ଥ, 
traveller’s cheque �ାତ୍ରୀ କ୍ଚକ, ଭ୍ରମଣକାରୀ କ୍ଚକ୍
travelling allowance ଗସ୍ତ ଭର୍ା
travelling allowance bill ଗସ୍ତ ଭର୍ା ବଷିଲ୍
travelling concession �ାତ୍ରା ରଷିହାତଷି
treachery ବଷିର୍ାସରାତକତା, ଦଗାବାଜଷି
treason ରାଜକ୍ଦ୍ରାହ, ବଷିର୍ାସ ଭଙ୍
treasury କ୍କାଷାଗାର, କ୍ଟ୍କ୍ଜରଷି
treasury bench ଶାସନ ପଷେ
treasury deposit recipt(T.D.R.) କ୍ଟ୍କ୍ଜରଷି ଜମା ରସଷିଦ
treasury receipt କ୍ଟ୍କ୍ଜରଷି  ରଷେୀ, କ୍କାଷାଗାର ରଷେୀ
treasury voucher କ୍ଟ୍କ୍ଜରୀ ଭାଉଚର
treat ଚଷିକଷିତ୍ା କରଷିବା, ବ୍ୟବହାର କରଷିବା, ଗଣ୍ୟ କ୍ଦବା,
treaty ସନ୍ଧଷି
treaty of extradition ପ୍ତ୍ୟପ୍ଥଣ ସନ୍ଧଷି
trek ଦୁଗ୍ଥମ ପଦ�ାତ୍ରା
trend ପ୍ବୃର୍ଷି, ଧାରା, ମହୁାଁଇବା
trespass ଅନଧିକାର ପ୍କ୍ବଶ, ଅନଧିକାର ପ୍କ୍ବଶ କରଷିବା
trial ବଷିଚାରଣ, ପରୀଷୋ, କ୍ଚଷ୍ା
trial balance କ୍ଶଷ ପରୀଷେଣ
trial period ପରୀଷେଣ ସମୟ
tribal area development ଆଦଷିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବଷିକାସ
tribal welfare ଆଦଷିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ
tribe ଆଦଷିବାସୀ, ଜନଜାତଷି
tribunal ନ୍ୟାୟାଧିକରଣ, ଟ୍ଷିବୁ୍ୟନାଲ୍
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tribute ଶ୍ରର୍ଦାଞ୍ଳଷି, ଦଶ୍ଥନୀ, କ୍ପସ୍କସ୍
trim ସଜଡ଼ା, ସଜାଡ଼ଷି କଟଷିବା, କତୁରଷିବା, 
trip ଲରଭୁ୍ରମଣ, କ୍ଷେପ
tripartite ତ୍ରଷିପଷେୀୟ
triple ତ୍ରଷିଗୁମ, ତଷିନଷିଟଷିକଷିଆ
triplicate ତଷିନଷି ପ୍ତଷିଲଷିପଷି ବଷିଶଷିଷ୍, ତ୍ରଷିଗୁଣଷିତ, ତଷିନଷି ପ୍ତଷିଲଷିପଷି କରଷିବା, 

ତଷିନକ୍ନାଟଷି କରଷିବା
true copy ଠଷିକ୍ ନକଲ, ଅବଷିକଳ ନକଲ
trunk call ଅତଷି ଦୂରଭାଷ, ଟ୍ଙ୍ କଲ୍
trust ବଷିର୍ାସ, ଟ୍ଷ୍, ନ୍ୟାସ
trustee ଟ୍ଷ୍ଷି, ନ୍ୟାସୀ
trustworthy ବଷିସ୍ାସ, ଟ୍ଷ୍, ନ୍ୟାସ
turn down ଅସ୍ୀକୃତ କ୍ହବା
turnkey basis ଆଦ୍ୟପ୍ାନ୍ତ ଆଧାର, ଆକ୍ଦ୍ୟାପାନ୍ତ ଆଧାର
turnout ଉତ୍ପାଦ, ଉପସ୍ଥଷିତଷି
turnover କାରବାର, କାରବାର ପରଷିମାଣ, ଓଲାଟାଇବା, 

କାରବାର କରଷିବା
turpitude ନୀଚତା, ଭ୍ରଷ୍ତା
tutelage ତତ୍ତାବଧାନ, ସରୁଷୋ
twin city �ୁଗ୍ ନଗରୀ, ସଂ�ୁକ୍ ନଗର
twin sharing basis �ୁଗ୍ଭାଗୀତା ଆଧାର, ୱେଷିଭାଗୀତା ଆଧାର
type ପ୍କାର, ଷେୁଦ୍ରରାଷେର, ଟାଇପ୍ କରଷିବା
typescript ଟାଇପ ନକଲ
typewriter ଟାଇପ �ନ୍ତ୍ର
typewriting ଟାଇପ କରଷିବା, ଟାଇପ କମ୍ଥୀ
typical ନମନୁାରୂପକ, ବଷିକ୍ଶଷତାସଚୂକ
typing ଟଇପଷିଙ୍ଟ୍
typing machine ଟଙ୍ଣ କ୍ମସଷିନ, ଟାଇପ କ୍ମସଷିନ
typing pool ଟାଇପଷିଙ୍ ପୁଲ
typographical error ମଦୁ୍ରଣ ତରୁଟଷି
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U

ulterior motive ଗୁପ୍ ଅଭଷିପ୍ାୟ
ultimate ଚରମ, ଅନ୍ତଷିମ
ultimate consignee ଅନ୍ତଷିମ ମାଲ ଗ୍ରହୀତା
ultimate cost ଅନ୍ତଷିମ ପରଷିବ୍ୟୟ/ଖଚ୍ଚ୍ଥ
ultimate goal ଅନ୍ତଷିମ ଲଷେ୍ୟ
ultimately ଅନ୍ତତତଃ, କ୍ଶଷକ୍ର
ultimately objective ଅନ୍ତଷିମ ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟ
ultimatum ଚରମ ପତ୍ର, କ୍ଶଷ କରା
ultimo ବଷିଗତ ମାସର
ultravires ଅଧିକାରାତୀତ
umpire ନଷିକ୍ର୍୍ଥତା, କ୍ଖଳ ବଷିଚାରକ, ଅମ୍ପାୟାର
unacceptable ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ଅସ୍ୀକା�୍ଥ୍ୟ
unaccompanied baggage ଅସଙ୍ୀ ଆସବାବପତ୍ର
unaided ଅଣସାହା�୍ୟପ୍ାପ୍
unambiguous ସୁ୍ ଷ୍, ଅସନ୍ଷିଗ୍ଧ
unanimity ସବ୍ଥସମ୍ମତଷି, ମକ୍ତୈକ୍ୟ
unanimous ସବ୍ଥସମ୍ମତ
unanimous decision ସବ୍ଥସମ୍ମତ ନଷିର୍୍ଥୟ, ଏକମତ
unassuming ବଷିନୂତ, ନଷିରଭଷିମାନ
unattached ଅନାସକ୍, ଅସଂଲଗ୍ନ
unauthorized ଅପ୍ାଧିକୃତ
unavoidable ଅପରଷିହା�୍ଥ୍ୟ
unavoidable circumstances ଅପରଷିହା�୍ଥ୍ୟ ପରଷିସ୍ଥଷିତଷି
unavoidable delay ଅପରଷିହା�୍ଥ୍ୟ ବଷିଳମବ
unbecoming ଅନୁଚଷିତ, ଅକ୍ଶାଭନୀୟ
uncashed ଅଣନଗଦ
uncertain ଅନଷିଶ୍ଷିତ
unclaimed ଅସ୍ାମଷିକ, ଦାବଷିହୀନ
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unclaimed baggage ଦାବଷିହୀନ ଗଣ୍ଷିଲଷି, ଅସ୍ାମଷିକ ଜଷିନଷିଷପତ୍ର
unclassified ଅବଗ୍ଥୀକୃତ, କ୍ଶ୍ରଣୀବଷିହୀନ
uncommitted ଅପ୍ତଷିବର୍ଦ
uncommon ଅସାମାନ୍ୟ, ଅସାଧାରଣ
uncompromising ସାଲଷିସହୀନ, ଏକବାଗଷିଆ
unconditional ସର୍୍ଥଶୂନ୍ୟ, ନଷିତଃସର୍୍ଥ
unconfirmed ଅସମର୍ଧିତ, ଅଦୃଢ଼ୀକୃତ
unconfirmed	report ଅସମର୍ଧିତ ସମବାଦ, ଶୁଣା ଖବର
unconstitutional ଅସାଂବଷିଧାନଷିକ
uncontested ନଷିବ୍ଧିକ୍ରାଧ
uncontrolled ଅନଷିୟନ୍ତ୍ରଷିତ
uncorroborated ଅସମର୍ଧିତ
uncovered demand ଅପୁରଣୀୟ ଦାବୀ 
undated ବଷିନା ତାରଷିଖ, ତାରଷିଖ ବଷିହୀନ
undelivered letter ଅବଷିତରଷିତ ପତ୍ର
under ତକ୍ଳ, ଅନୁ, ଅଧୀନ
under-age ଅଳ୍ପବୟସ୍କ
under assessment କମ ନଷିର୍ଦ୍ଥାରଣ
under billing କମରାଶଷିର ବଷିଲ
under	certificate	of	posting ୋକ ପ୍ମାଣଷିତ
under consideration ବଷିଚାରାଧୀନ
underconsumption ଅଳ୍ପ ଉପକ୍�ାଗ, ଅଳ୍ପ ଉପକ୍ଭାଗ
underdeveloped ଅକ୍ଳ୍ପାନ୍ନ ତ, ବଷିକାଶମଖୁୀ
under employed ନୁ୍ୟନନଷିକ୍ତ୍ାଜଷିତ, ଅବନଷିକ୍ୟାଜଷିତ 
under employment ଅସଂପୂଣ୍ଥ କମ୍ଥ ନଷିକ୍ୟାଜନ
under-estimate ଊଣା ଅଟକଳ, ନୂ୍ୟନ ଜ୍ାନ, ନୂ୍ୟନ ଜ୍ାନ କରଷିବା
under examination ପରୀଷୋଧୀନ
undergraduate ପ୍ାକ୍-ସ୍ାତକ
underground ଭୂଗଭ୍ଥ, ଭୂତଳ, ଗୁପ୍
under-hand dealing କପଟପୂର୍୍ଥ, କ୍ଚାରା
under invoicing ଅବବୀଜନ
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underlined କ୍ରଖାଙ୍ଷିତ କରଷିବା
under-manned  ନୁ୍ୟନସଂଖ୍ୟକ, ଅବସଂଖ୍ୟକ
under-paid ଅଳ୍ପ କ୍ବୈତନଷିକ, ଅଳ୍ପ ମଲୂ୍ୟାଙ୍ଷିତ
under-population କମ ଜନସଂଖ୍ୟା
under-production ନଷିମ୍ଥାଣାଧୀନ, ନୂ୍ୟନ ଉତ୍ପାଦନ
under reference ପ୍ସଙ୍ାଧୀନ
undersigned ନଷିମ୍ସ୍ାଷେରକାରୀ
understanding ଜ୍ାନ, କ୍ବାଧ, ବୁଝାମଣା
undertake ଅଙ୍ୀକାର କରଷିବା, ଦାୟଷିତ୍ୱ କ୍ନବା
undertaking କା�୍ଥ୍ୟ, ଉକ୍ଦ୍ୟାଗ, ଅଙ୍ୀକାର
undertrial ବଷିଚାରାଧୀନ
under-utilization ନୂ୍ୟନ ଉପକ୍�ାଗ, ଉପକ୍�ାଗାଧୀନ
under-valuation ଅବମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ
undesirable ଅବାଞ୍ଛନୀୟ, ଅବାଂଛଷିତ
undignified କ୍ଗୌରବ ହାନଷିକର, ମ�୍ଥ୍ୟାଦା ହାନଷିକର
undisbursed loan ଅସଂବଷିତରଷିତ ଋଣ
undisputed ନଷିବ୍ଧିବାଦ, ଅବଷିସମବାଦଷିତ
undivided ଅବଷିଭକ୍, ଅବଷିଭାଜଷିତ
undoubtedly ନଷିତଃସକ୍ନ୍ହ
undue ଅନୁଚଷିତ
undue delay ଅନୁଚଷିତ ବଷିଳମବ
undue	influence ଅନୁଚଷିତ ପ୍ଭାବ
unearned income ଅନ ଅଜ୍ଧିତ ଆୟ
unearth କ୍ଖାଜଷି ବାହାବ କରଷିବା, କ୍ଖାଳଷିବା
uneconomical ଅଲାଉ କର
unemployment କ୍ବକାରଷି, କ୍ବକ୍ରାଜଗାର
uneven land ଆବଡ଼ାଖାବଡ଼ା ଜାଗା
unexpected delay ଆଶାତୀତ ବଷିଳମବ
unexpired ଅସମାପ୍, ଅନବସରଷିତ
unfair ଅନୁଚଷିତ, ଅସାଧୁ
unfair dismissal ଅନୁଚଷିତ ବଖ୍ଥାସ୍ତ 
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unfair labour practices ଅନୁଚଷିତ ଶ୍ରମ ବ୍ୟବହାର
unfair means ଅନୁଚଷିତ ଉପାୟ, ଅସାଧୁ ଉପାୟ
unfavourable ପ୍ତଷିକୂଳ
unfit ଅନୁପ�ୁକ୍, ଅନୁପ�ୁକ୍ କରଷିବା
unfit	for	promotion ଅଦୃଷ୍ପୂବ୍ଥ
unforeseen ଅଦୃଷ୍ପୂବ୍ଥ
unforeseen charges ଅଦୃଷ୍ପୂବ୍ଥ ପ୍ଭାର/ ଭାର
unforeseen circumstances ଅଦୃଷ୍ପୂବ୍ଥ ପରଷିସ୍ଥଷିତଷି
unicameral ଏକ ସଦନୀୟ
unicameral legislature ଏକ ସଦନୀୟ ବଷିଧାନମଣ୍ଡଳ
unification ଏକୀକରଣ
unified	scale ଏକୀକୃତ କ୍ବତନ ହାର/ ମାନ
uniform ସମକ୍ପାଷାକ, ସମକ୍ବଶ, ଏକରୂପ
uniform increase ଏକ ସମାନ ବୃର୍ଦଷି, ସମରୂପୀ ବୃର୍ଦଷି
uniformity ଏକରୂପତା
unilateral ଏକପଷେୀୟ, ଏକପାର୍୍ଧିକ
unilateral action ଏକପଷେୀୟ ଏକପାର୍୍ଧିକ
uninterrupted power supply 
(UPS)

ଅବାଧ ବଷିଦୁ୍ୟତ କ୍�ାଗାଣ, ଅବଷିରତା ବଷିଦୁ୍ୟତ କ୍�ାଗାଣ

uninterrupted service ଅବାଧ କ୍ସବା, ଅବଷିରତ କ୍ସବା
union ସଂର, ସମଷିତଷି, ମଷିଳନ
unionism ସଂରବାଦ
union list ସଂରସଚୂୀ
union territory ସଂର ରାଜ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର
unique ଅୱେଷିତୀୟ, ଅନନ୍ୟ
unit ଏକକ, ୟୁନଷିଟ୍
unitary ଏକାତ୍ମକ, ଐକଷିକ
united ମଷିଳଷିତ, �ୁକ୍, ସଂ�ୁକ୍
unity ଏକତା, ସଂହତଷି, ଐକ୍ୟ
universal ବଷିର୍ବ୍ୟାପୀ, ସାବ୍ଥଜନୀନ
unjust ଅନ୍ୟାୟ
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unlawful କ୍ବଆଇନ, ବଷିଧିବଷିରୁର୍ଦ
unlawful purpose କ୍ବଆଇନ ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟ
unlimited ଅସୀମଷିତ, ଅସୀମାବଦ୍
unlimited power ଅସୀମ ଷେମତା / ଅଧିକାର / ଶକ୍ଷି
unlisted ଅସଚୂୀଗତ
unloading ଭାର କମ କରଷିବା, ଉର୍ାରଷିବା
unmarried ଅବଷିବାହଷିତ, ଅଭଷିଆଡ଼ୀ
unnatural ଅପ୍ାକୃତଷିକ, ଅସ୍ାଭାବଷିକ
unnatural death ଅପମତୁୃ୍ୟ, ଅପ୍ାକୃତଷିକ ମତୁୃ୍ୟ
unnecessary ଅନାବଶ୍ୟକ, ଅଦରକାରୀ
unofficial କ୍ବସରକାରୀ, ଅକ୍ନୌପଚାରଷିକ
unofficial	letter କ୍ବସରକାରୀ ଚଷିଠଷି
unofficial	note କ୍ବସରକାରୀ ଟଷିପ୍ପଣୀ
unofficial	strike ଅକ୍ନୌପଚାରଷିକ ଧମ୍ଥରଟ, କ୍ବସରକାରୀ ଧମ୍ଥରଟ
unopposed ନଷିବ୍ଧିକ୍ରାଧ
unpaid wages ଅକ୍ବୈତନଷିକ ମଜୁରୀ
unparliamentary ଅସଂସଦୀୟ ବଷିଶଷିଷ୍
unpopular ଅପ୍ଷିୟ, ଅକ୍ଲାକପ୍ଷିୟ
unprecedented ଭଭୂତବୂବ୍ଥ, ଅତୁଳନୀୟ
unpredictable ଅବୂବ୍ଥାନୁକ୍ମୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ
unproductive ଅନୁତ୍ପାଦକ, ନଷିଷ୍ଫଳ
unproductive labour ଅନୁତ୍ପାଦକ ଶ୍ରମ
unprofitable ଲାଭହୀନ, ଫାଇଦାହୀନ
unpunctual ଅସମାୟାନୁବର୍୍ଥୀ
unqualified ଅଭଷିକ୍ଶଷଷିତ, ନଷିତଃସର୍୍ଥ, କ୍�ାଗ୍ୟତାହୀନ, ଅକ୍�ାଗ୍ୟ
unqualified	apology ବଷିନା ଶର୍୍ଥମାନ, ସର୍୍ଥ ଷେମା
unquestionable ପ୍ଶ୍ାତୀତ, ସଂକ୍ଦହାତୀତ
unrealizable sum ଅନାକ୍ଦୟ ଅର୍ଥ, ଅଲଭ୍ୟ ଅର୍ଥ
unreasonable ଅକ୍�ୌକ୍ଷିକ
unrecorded ଅନଭଷିଲଷିଖିତ
unregistered document ଅପଂଜୀକୃତ/ ଅନଷିବନ୍ଧଷିତ େକୁକ୍ମଣ୍
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unregistered	firm ଅପଞ୍ୀକୃତ ଫାମ୍ଥ
unreserved vacancy ଅନାରଷେଷିତ, ରଷିକ୍ଷି (ଖାଲଷିସ୍ଥାନ)
unsafe ନଷିରାପର୍ାହୀନ, ବଷିପଦଜନକ
unsatisfactory ଅସକ୍ନ୍ତାଷଜନକ, ଗ୍ରହଣ ଅକ୍�ାଗ୍ୟ
unsecured ସରୁଷୋହୀନ, ଅସରୁଷେଷିତ
unsecured loan ଅସରୁଷେଷିତ ଋଣ
unserviceable ଅବ୍ୟବହା�୍ଥ୍ୟ, ଅନୁପକ୍�ାଗ୍ୟ
unskilled ଅକୁଶଳୀ, ଅଦଷେ, ଅନଷିପୁଣ
unskilled labour ଅକୁଶଳୀ ଶ୍ରମଷିକ
unsound mind ଚଷିର୍ବଷିକୃତଷି
unspecified ଅନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍, ଅନୁଲଷିଖିତ
unstable ଅସ୍ଥଷିର, ଅଦୃଢ଼
unstable government ଅସ୍ଥଷିର ସରକାର
unstarred ଅତାରାଙ୍ଷିତ, ଅଚଷିହ୍ନଷିତ
unsuitable ଅନୁପ�ୁକ୍, ଅନୁପକ୍�ାଗୀ
untenable ଅସମର୍ଥନୀୟ, ଅକ୍ପାଷଣୀୟ
untouchability ଅ୍ଶୃ୍ୟତା
untrained ଅଣତାଲଷିମପ୍ାପ୍, ଅପ୍ଶଷିଷେଷିତ
untrustworthy ଅବଷିର୍ସନୀୟ
unused ଅବ୍ୟବହୃତ, ଅନଭ୍ୟସ୍ତ
unusual delay ଅସାମାନ୍ୟ ବଷିଳମବ
unutilized grant ଅପ୍�ୁକ୍ ଅନୁଦାନ
unwarranted ଅ�ୁକ୍ଷି�ୁକ୍, ଅନଧିକୃତ, ଅନକ୍ପଷେଷିତ
unwilling ଦୁବ୍ଥହ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍କର
unworthy ଅକ୍�ାଗ୍ୟ, ନାଲାଏକକ୍
updation ଅଦ୍ୟତନୀ କରଣ
upgrade ପାହ୍ୟା ବୃର୍ଦଷି କରଷିବା
upgrading ପାହ୍ୟବୃର୍ଦଷି
upgrading of post ପଦର ପାହ୍ୟା ବୃର୍ଦଷି
uphold ସମର୍ଥନ କରଷିବା, ବଜାୟ ରଖିବା
upkeep ରଷୋଣାକ୍ବଷେଣ
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uplift ଉନ୍ନତଷି ସାଧନ, ଉଠାଇବା, ଉନ୍ନତଷି କରଷିବା
upper ଉପର, ଉଚ୍ଚତର
upper age limit ଉପର ବୟସ ସୀମା
uppermost ସକ୍ବ୍ଥାଚ୍ଚ
up to date ଅଦ୍ୟତନ
upright ସଷିଧା, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, ସତ୍
upset ଓଲଟାଇବା, ବଷିଚଳଷିତ କ୍ହବା
upward communication କ୍କାଳାହଳ, ପାଟଷିତୁଣ୍ଡ, କ୍ଗାଳମାଳ
upward trend ଉଦ୍ବ୍ଥମଖୂୀ ପ୍ବୃର୍ଷି
urban କ୍ପୌର, ନଗର, ସହରୀ
urbanization ନଗରୀକରଣ
urgency ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା
urgent ଜରୁରୀ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ
urgent action ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ
urgent call ଜରୁରୀ ୋକରା
urgent slip ଜରୁରୀ ଚଷିରକୁଟ
usage ଚଳଣଷି ପ୍ରା, ଅପ୍କ୍ୟାଗ ବଷିଧି
useful ବ୍ୟବହାରକ୍�ାଗ୍ୟ, ଦରକାରୀ
user ଉପକ୍ଭାକ୍, ଉପକ୍�ାଗ କର୍୍ଥା
user item ଉପକ୍ଭାଗ୍ୟ ବସୁ୍ତ
usual ସାଧାରଣ, ପ୍ାୟଷିକ, ଅଭ୍ୟାସଗତ
usurp ମାଡ଼ଷି ବସଷିବା, ଅନ୍ୟାୟ ଦଖଲ କରଷିବା
utility ଉପକ୍�ାଗଷିତା, ଉପକାରଷିତା
utilization ହଷିତବାଦୀ, ବ୍ୟାବହାରଷିକ
utilization	certificate ଉପକ୍�ାଗ ପ୍ମାଣପତ୍ର

V

vacancy ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ଶୂନ୍ୟତା
vacant post ଶୂନ୍ୟପଦ, ରଷିକ୍ ପଦ
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vacate ଖାଲଷି କରଷିବା, ଶୂନ୍ୟ କରଷିବା
vacation ଅବକାଶ, ଛୁଟଷି
vacation pay ଛୁଟଷି କ୍ବତନ
vacuum ଶୂନ୍ୟତା, ନଷିବ୍ଥାତ ସ୍ଥାନ
vague idea ଅ୍ଷ୍ ବଷିଚାର, ଅନଷିଦ୍୍ଧିଷ୍ ବଷିଚାର
valedictory address ବଷିଦାୟକାଳୀନ ଭାଷଣ
valedictory function ସମାପନ ସମାକ୍ରାହ
valedictory session ସମାପନ ସତ୍ର
valid କ୍ବୈଧ, ନ୍ୟା�୍ୟ, ଆଇନସମ୍ମତ
valid argument କ୍ବୈଧ�ୁକ୍ଷି, ଆଇନସମ୍ମତ �ୁକ୍ଷିତକ୍ଥ
validity date କ୍ବୈଧତା ତାରଷିଖ, ନଷିଧିମାନ୍ୟତା ତାରଷିଖ
valid reason କ୍ବୈଧ କାରଣ
valuation ମଲୂ୍ୟବାନ୍ ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ, ମଲୂ୍ୟ
valuation	certificate ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ ପ୍ମାଣପତ୍ର
valuation report ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
value ମଲୂ୍ୟ, ଗୁରୁତ୍ୱ
valuer ମଲୂ୍ୟାଙ୍କ, ଦର ନଷିର୍ଦ୍ଥାରକ
variable ପରଷିବର୍୍ଥନୀୟ, ପରଷିବର୍୍ଥନଶୀଳ
variance ଅକ୍ମଳ, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ
variant ଭଷିନ୍ନ ରୂପ, ଭଷିନ୍ନ ପ୍କାର
variation ପରଷିବର୍୍ଥନ, ରୂପକ୍ଭଦ
variation in quality ଗୁଣକ୍ର ପରଷିବର୍୍ଥନ
variety ବଷିଭଷିନ୍ନତା, କଷିସମ, ବଷିଚଷିତ୍ରା
vehicle �ାନ, �ାନବାହାନ
ventilate ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରଷିବା, ଜଣାଇବା
venture ସାହସଷିକ ଉଦ୍ୟମ, ସାହସଷିକ ଉଦ୍ୟମ କରଷିବା, ବାଜଷି 

ଲଗଇବା
venue ରଟମାସ୍ଥଳ, ସଭାସ୍ଥାନ
veracity ସତ୍ୟବାଦଷିତା, ସତ୍ୟତା
verbal କ୍ମୌଖିକ, ଅଲଷିଖିତ, ଶବ୍ଷିକ
verbal agreement କ୍ମୌଖିକ ରାଜଷିନାମା
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verbal discussion କ୍ମୌଖିକ ଆକ୍ଲାଚନା
verbal order କ୍ମୌଖିକ ଆକ୍ଦଶ
verbal statement କ୍ମୌଖିକ ବୟାନ
verbal warning କ୍ମୌଖିକ କ୍ଚତାବନୀ
verbatim ଅବଷିକଳ, ଅଷେକ୍ର ଅଷେକ୍ର
verbatim report ଅବଷିକଳ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
verdict ନଷିର୍୍ଥୟ ଅଧିମତ, କ୍ଲାକମତ,  ନଷିଷ୍ପତଷି
verification ସତ୍ୟାପନ, ସତ୍ୟପ୍ମାଣନ
verification	of	antecedents ପୂବ୍ଥ ଚରଷିତର ସତ୍ୟାପନ
verification	of	stores ମାଲ ସତ୍ୟାପନ/ �ାଞ୍
verification	sheet ସତ୍ୟାପନ , ସତ୍ୟପ୍ମାଣ
verified	copy ସତ୍ୟାପଷିତ ନକଲ
vernacular କ୍ଦଶୀଭାଷା, ସ୍ଥାନ ଭାଷା, 
version ପାଠାନ୍ତର, ବୟାନ
versus ବନାମ, ବଷିରୁର୍ଦରକ୍ର
vertical communication ସଷିଧା କ୍�ାଗାକ୍�ାଗ, ଭୂଲମବ କ୍�ାଗାକ୍�ାଗ
vertical	filing	system ସଷିଧା ଫାଇଲ ପର୍ଦତଷି
vertical mobility ସଷିଧା ଭାମ୍ୟମାଣ
very good ଅତଷି ଭଲ, ଅତଷି ଉର୍ମ
vessel ପାତ୍ର, ଜଳ�ାନ, ବାହଷିକା
vest ନଷିହଷିତ କରଷିବା, ନ୍ୟସ୍ତ କ୍ହବା
vested right ନଷିହତ ଅଧିକାର
veto ଭଷିକ୍ଟା, ନଷିକ୍ଷଧ  ଅଧିକାର, ନଷିକ୍ଷଧ କରଷିବା
vetting ଜାଞ୍, ପୁନରୀଷେଣ
vettor ଜାଞ୍ କର୍୍ଥା, ପୁନରୀଷେକ
via ଭାୟା, ଜରଷିାକ୍ର, ବାକ୍ଟ
viability ଜୀବନ ଷେମତା
viable ଜୀବନଷେମ
via media ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା, ମଧ୍ୟ ମାଗ୍ଥ
vice ଦୁଷ୍ମ୍ଥ, ପାପା, ପାପାଚାର, କ୍ଦାଷ, ସଣୁ୍ଡଆସଷି, ଉପ, 

ପରଷିବକ୍ର୍୍ଥ
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vice versa ବଷି ପରୀତ କ୍ମକ୍ର, ଓଲଟା ପ୍କାକ୍ର
vicious circle କୁଚକ୍, ପାପଚକ୍
victimise ବଳଷିପଡ଼ଷିବା, ଉତ୍ପୀେନ କରଷିବା
victimization ବଳଷିକରଣ, ଉତ୍ପୀେନ
victory ବଜୟ, ଜୟଲାଭ
video conferencing ଭଷିେଷିଓ ସମ୍ମଳନୀ
view ଦୃଶ୍ୟ, ମତ, ଦୃଷ୍ଷିସୀମା, ଦୃଷ୍ଷି, ବଷିଚାର, କ୍ଦଖିବା, 

ମନକ୍ର ଧାରଣା କରଷିବା
view point ଦୃଷ୍ଷିକ୍କାଣ, ମତ
views ଦୃଷ୍ଷିକ୍କାଣ, ମତ
vigilance ଦଶ୍ଥକ, ମତଦାତା, ପରଷିଦଶ୍ଥକ
vigilance case ସତକ୍ଥତା କ୍କସ
vigilence clearance ସତକ୍ଥତା ଅନାପର୍ଷି
vigorous କ୍ତଜ, କମ୍ଥଶକ୍ଷି, ଓଜସ୍ଷିତା, କ୍ଜାର, ବଳ, ସୂ୍ର୍୍ଧି
vindictive ପ୍ତଷିକ୍ଶାଧାତ୍ମକ, ପ୍ତଷିହଷିଂସାତ୍ମକ କରଷିବା
violate ଲଂରନ କରଷିବା, ଅପବଷିତ୍ର କରଷିବା
violation ଉଗ୍ରତା, ପ୍ଚଣ୍ଡତା, ହଷିଂସା
virtue ସଦ୍ ଗୁଣ, ସାମର୍ଥୟ
virtuours ସଦଗୁଣୀ
visa ଭଷିସା, ପ୍ବାସାଜ୍ା, ପ୍କ୍ବଶ ପତ୍ର
vis-a-vis ମହୁାମହୁ ିଁ, ତୁଳନାକ୍ର
visit କ୍ଦଖିବାକୁ �ଷିବା, କ୍ଭଟଷିବାକୁ �ଷିବା, ପରଷିଦଶ୍ଥନ 

କରଷିବା, ପରଷିଦଶ୍ଥନ
visiting hours କ୍ଭଟ ସମୟ, କ୍ଭଟ କ୍ବଳା
visitor ପରଷିଦଶ୍ଥକ, ଦଶ୍ଥକ, ଅଭ୍ୟଗତ, ଆଗନୁ୍ତକ, ଦଶ୍ଥନାର୍ଥୀ
visitor’s book ପରଷିଦଶ୍ଥକ ପୁସ୍ତଷିକା
visitor’s gallery ଦଶ୍ଥକ ବୀରୀ, ଦଶ୍ଥକ କଷେ
visual ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଚାଷେୁଷ, ଦୃଷ୍ଷିଗତ
visual display ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ଦଶ୍ଥନ
visual inspection ଦୃଶ୍ୟ ନଷିରୀଷେଣ
visualize କଳ୍ପନା କରଷିବା, ମନକ୍ର ରୂପାୟନ କରଷିବା, ଦୃଷ୍ଷିଗତ 

କ୍ହବା



visual publicity vote on account

160

visual publicity ଦଶ୍ୟ ପ୍ଚାର
vital ଜୀବନପ୍ଦ, ଅତଷି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଥ
vitality ସଜୀବତା, ଜୀବନ ଶକ୍ଷି
vital part ମମ୍ଥସ୍ଥଳ, ଅତଷି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍୍ଥ ଅଂଗ
vital service ଜୀବନପ୍ଦ କ୍ସବା
vital statistics ନାରୀର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଙ୍ର ମାପ, ଜନ୍ମତୁୃ୍ୟ ବଷିବାହ 

ଆଦଷିର ପରଷିସଂଖ୍ୟାନ
viva voce କ୍ମୌଖିକ, କ୍ମୌଳଷିକ ପୀରୀଷୋ
vivid ବଷିଶଦ, ପ୍ାଣବନ୍ତ, ସୁ୍ ଷ୍
viz. ଅର୍ଥାତ୍, �ରା, ଅନ୍ୟ ଭାଷାକ୍ର 
vocabulary ଶବ୍ଭଣ୍ଡାର, ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ାବଳୀ
vocal ସ୍ର�ୁକ୍, ସସ୍ର, ବାଚଷିକ
vocation ଧନ୍ା, ବୃର୍ଷି, କ୍ପଶା
vocational ଧନ୍ାମଳୂକ, ବୃର୍ଷିଗତ
vocational guidance ଧନ୍ାମଳୂକ ମାଗ୍ଥଦଶ୍ଥନ
vocational training ଧନ୍ାମଳୂକ ପ୍ଶଷିଷେଣ
voice ସ୍ର, ଧ୍ନଷି, ମତାମତ
void ଶୂନ୍ୟ, ବ୍ୟର୍ଥ, ଅସଷିର୍ଦ
volume ଗ୍ରନ୍ଥଖଣ୍ଡ, ଆୟତନ, ସ୍ରମାତ୍ରା
voluminous ବଷିଶାଳକାୟ, ବଷିପୁଳ, ବୃହଦକାୟ
voluntary କ୍ସଛୋକୃତ, କ୍ସ୍ଛୋ ପ୍କ୍ଣାଦଷିତ
voluntary agency କ୍ସ୍ଛୋକ୍ସବୀ ସଂଗଠନ
voluntary settlement କ୍ସଛୋକୃତ ବକ୍ନ୍ାବସ୍ତ
voluntary work କ୍ସଛୋକୃତ କା�୍ଥ୍ୟ
volunteer କ୍ସ୍ଛୋକ୍ସବୀ
votable କ୍ଭାଟକ୍�ାଗ୍ୟ
vote କ୍ଭାଟ, ମତଦାନ, କ୍ଭାଟ କ୍ଦବା, ମତଦାନ କରଷିବା
voted ପ୍ଦର ମତ
vote of censure ନଷିନ୍ାପ୍ସ୍ତାବ, ପରନଷିନ୍ା ପ୍ସ୍ତାବ
vote of thanks ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ସ୍ତାବ, ଧନ୍ୟବାଦ୍ୟ ଅପ୍ଥଣ
vote on account ବ୍ୟୟ ମଞ୍ରୁୀ ମତଦାନ
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voter କ୍ଭାଟଦାତା, ମତଦାତା
voting କ୍ଭାଟ ଦାନ, ମତ ବାନ
voting by ballot କ୍ଭାଟ ଦାନ, ମତ ଦାନ
voting right କ୍ଭାଟ ଦାନ ଅଧିକାର, ମତ ଦାନ ଅଧିକାର
vouched ସଂପ୍ମାଣଷିତ
voucher ଭାଉଚର, ସଂପ୍ମାଣ ପତ୍ର
vow ରାଣ, ଦୁହାଇ, ବ୍ତ, ପ୍ତଷିଜ୍ା, ରାଣ ପକାଇବା, ଦୁହାଇ 

କ୍ଦଇ କରଷିବା
vulgar ଅଶଷିଷ୍, ଇତର, ଅଶାଳୀନ
vulnerable ସକୁ୍ଭଦ୍ୟ, ସମାକ୍ରାଚ୍ୟ
vulnerable section (of society) ସକୁ୍ଭଦ୍ୟ ବଷିଭାଗ

W

wage ମଜୁରଷି, ଚଳାଇବା
wage administration ମଜୁରଷି ପ୍ଶାସନ
wage agreement ମଜୁରୀ ନାଜଷିନାମା
wage board କ୍ବତନ କ୍ବାଡ଼୍ଥ
wage ceiling ମଜୁରୀର ଅଧିକତମ ସୀମା
wage contract ମଜୁରଷି ଠଷିକା
wage earner ମଜୁରଷିଆ, ଶ୍ରମଷିକ
wage formula ମଜୁରଷି ସତୂ୍ର
wage payment ମଜୁରଷି ପ୍ଦାନ
wage policy ମଜୁରୀ ନୀତଷି
wage rate ମଜୁରଷି ମଲୂ୍ୟ
wage review ମଜୁରୀ ସମୀଷେ
waiting list ପ୍ତଷିଷୋ ତାଲଷିକା
waive ଅଧିତ୍ୟାଗ କରଷିବା, ଛାେ କରଷିବା
walk-in-interview ପ୍କ୍ବଶ ସାଷୋତକାର
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want ଆବଶ୍ୟକତା, ଇଛୋ
ward ୱାେ୍ଥ
warehouse ପଣ୍ୟାଗାର, କ୍ଗାଦାମ ରର
warehousing charges ପଣ୍ୟାଗାର ପ୍ଭାବ
warning କ୍ଚତାବନୀ କ୍ଦବା, କ୍ଚକ୍ତଇ କ୍ଦବା
warrant ପରବାନା, ୱାରଣ୍, ଆଜ୍ାପତ୍ର, ଔଚଷିତ୍ୟ ପ୍ମାଣ କରଷିବା
warranty ନଷିଭ୍ଥରତା ପତ୍ର, ବଷିକ୍ଷି ବସୁ୍ତର ଜାମଷିନ୍ ନାମା
washing allowance ଧୂକ୍ଲଇ ଭର୍ା
wastage ଅପଚୟ, ନଷ୍, ଷେୟ
waste land ପତଷିତ ଜମଷି, ବଂଜର ଭୂମଷି, ବନ୍ଧ୍ୟାଭୂମଷି
waste paper basket ରଦ୍ଷି କାଗଜ ଟାଙୁ୍େଷି
watch ରେଷି, ପ୍ହର, ପହରାଦାରଷି, ନଜର, ଜଗଷିବା, ନଜର 

ରଖିବା
watch and ward ରଷୋ ପ୍ହରା
water proof ଜଳକ୍ରାଧକ
water supply ଜଳ କ୍�ାଗାଣ
way bill �ାତ୍ରା ତାଲଷିକା, ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲଷିକା
ways ଉପାୟ
ways and means ସାଧକ୍ନାପାୟ, ଅର୍ଥାଗମ ପନ୍ଥା
ways and means committee ସାଧକ୍ନାପାୟ, ଅର୍ଥାଗମ ପନ୍ଥା ସମଷିତଷି
wear and tear ବ୍ୟବହାରଜନଷିତ ଷେୟ
weathering ପାଣଷିପାଗ, ପାଗ
weeding ଅଗଛା ବକ୍ଛଇ
weed out ବାଛଷିବା
weekly report ସପ୍ାହଷିକ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ, ସପ୍ାହଷିକ ବଷିବରଣୀ
weigh ଓଜନ କରଷିବା, ବଷିକ୍ବଚନା କରଷିବା
weight ବଟକରା, ଗୁରୁତ୍ୱ, ଓଜନ
weightage ମହତ୍ତ, ବଳ, ଭାର
weight bridge ଓଜନ କ୍ସତୁ, କ୍ବାକ୍ଝଷି ଗାଡ଼ଷି, ଓଜନ �ନ୍ତ୍ର
welcome ସ୍ାଗତସମ୍ଭାଷମ, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ସ୍ାଗତ କରଷିବା, 

ସ୍ାଗତକ୍�ାଗ୍ୟ, ସାଦକ୍ର ଗହୃତ
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welcome address ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ
welfare କଲ୍ୟାଣ, ମଙ୍ଳ, ହଷିତ
welfare state ଜନକଲ୍ୟାଣ ରାଜ୍ୟ, ଜନମଙ୍ଳ ରାଷ୍ଟ୍ର
well behaved ସଶୁୀଳଷ, ସଦାଚାରୀ
well-paid ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିବା
well-qualified ସକୁ୍�ାଗ୍ୟ, ସଶୁଷିଷେଷିତ
well-versed ସପୁ୍ବୀଣ
wherebouts ଠାବ ଠଷିକଣା
whereas କ୍�ହାତୁ, ପଷୋନ୍ତର
whimsical ଖିଆଲୀ, ଖାମଖିଆଲୀ, ଅଦୁ୍ଭତ
whip ସକ୍ଚତକ, ଛାଟଷିଆ, ଚାବୁକ, କ୍କାରଡ଼ା
white paper କ୍ର୍ତପତ୍ର, ତର୍ୟ ସମବ ଳଷିତ ସରାରୀ ରଷିକ୍ପାଟ୍ଥ
whole-time ପୂର୍୍ଥକାଳଷିନ
whole-time employee ପୂର୍୍ଥକାଳଷିନ କମ୍ଥଚାରୀ
wide ranging ଓସାରଷିା, ପ୍ଶସ୍ତ, ବ୍ୟାପକ
widely read ସପୁଠଷିତ, ବହୁ ପଠଷିତ
widow ବଷିଧବା
widower ବଷିପତ୍ନୀକ
wildcat strike ଅନାୟାସ ହେତାଳ
wilful ଇଛୋକୃତ, ଉକ୍ଦ୍ଶ୍ୟମଳୂକ, ଭାକ୍ବ
window envelope ପତାଦଶ୍ଥୀ ଲଷିଫାଫା
wind up ସମାପନ
wing କ୍େଣା, ଅଙ୍, ପାର୍୍ଥଭାଗ
winter allowance ଶୀତ କାଳ ଭର୍ା
wipe out ପ୍ତଷିକ୍ଶାଧ କ୍ନବା, ଧ୍ଂସ କରଷିବା
wireless set ତାର, ତାରବାର୍୍ଥା, ତାର ଖଞ୍ଷିବା, ତାର କରଷିବା, ତାର 

କ୍ରରାଇବା
withdrawal ପ୍ତ୍ୟାହରତା, ଅପସାରଣ
withdrawal of motion ପ୍ତ୍ୟାହାର ପ୍ସ୍ତାବ
withhold ଅଟକାଇ ରଖିବା, କ୍ରାକଷିବା
within ମଧ୍ୟକ୍ର, ଭଷିତକ୍ର
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without delay ଅବଷିଳକ୍ମବ
without permission ବଷିନା ଅନୁମତଷି
withstand ପ୍ତଷିକ୍ରାଧ କରଷିବା, ବାଧାକ୍ଦବା
witness ସାଷେୀ, ସାଷେ୍ୟ, କ୍ଦଖିବା, ସାଷେ୍ୟକ୍ଦବା, ପ୍ମାଣ କଷିବା
work book କା�୍ଥ୍ୟ ପୁସ୍ତଷିକା
work-charged କା�୍ଥ୍ୟଭାରଷିତ
work culture କା�୍ଥ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ବଷିବୃତଷି
work environment କା�୍ଥ୍ୟ ପରଷିକ୍ବଶ
worker କା�୍ଥ୍ୟକର୍୍ଥା, କମ୍ଥୀ
worker’s compensation କା�୍ଥ୍ୟ କର୍୍ଥା ପ୍ତଷିକର
worker’s training କମ୍ଥୀ ପ୍ଶଷିଷେଣ
work experience କା�୍ଥ୍ୟାନୁଭବ
work force କା�୍ଥ୍ୟବଳ
working କା�୍ଥ୍ୟରତ, କମ୍ଥଜୀବୀ
working committee କା�୍ଥ୍ୟକାରୀ କମଷିଟଷି
working conditions କମ୍ଥକାରୀ ସ୍ଥଷିତଷି, କା�୍ଥ୍ୟକାରୀ ଅବସ୍ଥା
working days କା�୍ଥ୍ୟ ଦଷିବସ
working group କା�୍ଥ୍ୟଦଳ
working hours କାମ କ୍ବଳ, କାମ ସମୟ
working knowledge କା�୍ଥ୍ୟସଂପଦାନ ଜ୍ାନ
working paper ଆଧାର ପତ୍ର
working plan କା�୍ଥ୍ୟକାରୀ କ୍�ାଜନା
working result କା�୍ଥ୍ୟ ପରଷିଣାମ
working rules କା�୍ଥ୍ୟ ନଷିୟମ
working supervisor କା�୍ଥ୍ୟ ପ�୍ଥ୍ୟକ୍ବଷେକ
workload କା�୍ଥ୍ୟଭାର
workman ଶ୍ରମଜୀବୀ, କାରଷିଗର
workmanship କାରଷିଗରଷି, କମ୍ଥକ୍କୌଶଳ
workmen’s compensation ଶ୍ରମଜୀବୀ ଷେତଷିପୂରଣ ଅଧିନଷିୟମ
work order କା�୍ଥ୍ୟାକ୍ଦଶ
workout ସମ୍ପନ୍ନ କରଷିବା, (ଅଙ୍) କଷଷିବା
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work permit କା�୍ଥ୍ୟ ପରଷିମଷିଟ୍, 
works କା�୍ଥ୍ୟଶାଳା, କୃତଷି, ନଷିମ୍ଥାଣ
worksheet କା�୍ଥ୍ୟପତ୍ରକ
workshop କମ୍ଥଶାଳା, କମ୍ଥଶଷିବଷିର
work stoppage କାମ ବନ୍ କରଷିବା
work study କା�୍ଥ୍ୟ ଅଧ୍ୟ�ନ / ଅନୁଧ୍ୟନ
work to rule (strike) ନଷିୟମାନୁସାର କା�୍ଥ୍ୟ
workup ସରଳ କରଷିବା, ସଉଦା କରଷିବା
worth ମଲୂ୍ୟ, କ୍�ାଗ୍ୟତା
worthless ମଲୂ୍ୟହୀନ, କ୍�ାଗ୍ୟତାହୀନ
worth recording �ରାର୍ଥ କ୍ରକେଷିଂଗ
worthy ସକୁ୍�ାଗ୍ୟ, �ରାର୍ଥ
writ ରଷିଟ୍, ଆଜ୍ାକ୍ଦଶ, ଆକ୍ଦଶନାମା
write off ହଷିସାବରୁ ବାଦ କ୍ଦବା, ସଂପୂର୍୍ଥ ପରଷିତ୍ୟାଗ
write-up ଅକ୍ଲଖ
writing କ୍ଲଖନ
writing pad କ୍ଲଖନ ପ୍ୟାେ
writ petition ରଷିଟ �ାଚଷିକା
written down value ହ୍ାସଷିତ ମଲୂ୍ୟ
written warning ଲଷିଖିତ ସକ୍ଚତ
wrongdoer କ୍ଦାଷୀ, ଅପକମ୍ଥୀ
wrongdoing ଭୂଲ କମ୍ଥ, କୁକମ୍ଥ, କ୍ବଆଇନ କାମ
wrongful କ୍ଦାଷାବହ, କ୍ବଆଇନ, ଅକ୍ବୈଧ କାମ
wrongful dismissal ଅନ୍ୟାୟପୂବ୍ଥକ, କ୍ଦାଷାବହ ଭାକ୍ବ
wrongly ଭୁଲବଶତତଃ

X

Xerox copy କ୍ଜରକ୍ସ ପ୍ତଷିଲଷିପଷି
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Y

yardstick ଗଜକାଠଷି, ମାପକାଠଷି, ମାନଦଣ୍ଡ
year-book ବଷ୍ଥପଞ୍ୀ, ଅବ୍ କ୍କାଷ, ଅବ୍ ଦ କ୍କାଷ
yearly ବାଷ୍ଧିକ
year to year ବଷ୍ଥକୁ ବଷ୍ଥ
yield ଉପୁଜାଇବା, ବଶ କ୍ହବା, ଉତ୍ପନନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅମଳ, 

ଉପଜ
youth training scheme �ୁବାବସ୍ଥା ପ୍ଶଷିଷେଣ କ୍�ାଜନା

Z

zeal ଉତ୍ାହ, ଆଗ୍ରହ, ଉଦ୍ କ୍�ାଗ
zenith ଶଷିକ୍ରାବଷିନୁ୍, ଶୀଷ୍ଥବଷିନୁ୍
zero hour କା�୍ଥ୍ୟାରମ୍ଭ, କ୍ବଳ, ଅଭଷି�ାନ କ୍ବଳ, ଶୂନ୍ୟକାଳ
zero tax-paying capacity ଶୂନ୍ୟ କର ପ୍ଦାନ ଷେମତା
zonal ମହାମଣ୍ଡଳୀୟ, ଆଞ୍ଳଷିକ
zonal coordination ଆଞ୍ଳଷିକ ସମନବୟ
zonal	office ଆଞ୍ଳଷିକ କା�୍ଥ୍ୟାଳୟ
zone କଟଷିବନ୍ଧ, ମହାମଣ୍ଡଳ, ଅଞ୍ଳ କ୍ଜାନ୍
zoning କ୍ଜାନ ପ୍ସୁ୍ତତ କରଷିବା, ଅଞ୍ଳ ପ୍ସୁ୍ତତ କରଷିବା


