সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার

বিগত িছর ক োন এ ভোই ২০১৬ সোলের কভো োিুেোবরর এ টো সংগ্রহ বিলেবছলেন। পড়োর পর
কিশ ভোলেো কেলগবছে। এই োজটটর কেরণো মুেত ওখোলনই। কৃতজ্ঞতা জাককর’স কিকসএস
স্পেশালস স্পেইজ ও ি্াাংককাং ক্াকরয়ার ইন িাাংলাদেশ েকরিারদক।

কিদশষ কৃতজ্ঞতা : তাদের প্রকত যারা স্পেধায় গড়া স্পেষ্টার ফসল কিধাহীনভাদি কেদয় েদলদেন।
আোর স্পোদে তারা উোরতার জ্বলন্ত প্রেীে।

সকদলর শুভকােনায়,
শাোওয়াত সজজি
িকরশাল কিশ্বকিে্ালয় ।
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messy place -স্পনাাংরা স্থান
worrisome regulatory -কিরজিকর কনয়ন্ত্রক
exuberance(impetus, pathos)উদ্দীেনা
complacency -প্রসন্নতা
Stalking-উত্তপ্ত করা
molestation of women- নারী কনযাতন
য
transgress (overcome, conquer, surpass)-অকতক্রে করা
stabbed - েুকরকাঘাত
local miscreant -স্থানীয় েুষ্কৃতকারী
Arbitration-সাকলকস
snail's pace- ধীর গকত
put into jeopardy-কিেদের েদধ্ রাো
lacklustre performance - কনিঃশব্দ কেক্ষেতা
য
eludes -নাগাদলর িাইদর
commensurate effort- আনুোকতক প্রদেষ্টা
utterly rudderless -েরেভাদি কেকভ্রান্ত
spurning -েেেকলত করা
bilateral free-trade agreement -কিেক্ষীয় েুি িাকিজ্ েুজি
further diminution - আরও হ্রাস
doldrums-েনেরা ভাি
relish (encouragement, zest,impetus)- উত্সাহ
costs and speculations - েরে এিাং অনুোন
sense of complacency - আত্মকিশ্বাদসর অনুভূকত
bear the brunt - অন্তদর োো রাগ
echoed - প্রকতধ্বকনত
staple rice - প্রধানতে োল
shrimp wholesale depot - কোংকড় োইকারী কিদো
constant hemorrhage - স্থাকয়ভাদি রেরো
absurd - ককে্ভুতককোকার
indulging politically - রাজননকতকভাদি জকড়ত
convicted criminals - স্পোষী সাি্স্ত অেরাধী
impetus উদ্দীেনা(stimulus,enthusiasm)
ramification - জটিল-গঠন িস্তুর শাো প্রশাো তু ল্ কিভাগ
Tautological - কিরূি
boredom - একদঘদয়কে(monotony, humdrum)
radicalisation and terrorism - স্পেৌলিাে এিাং সন্ত্রাসিাে
preach religion - ধে প্রোর
য
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oblivious- অন্েনস্ক(abstracted, unmindful)
ransom in exchange for the victim's release - িজির েুজির কিকনেদয় েুজিেি
enforced disappearance - িলেূিক
য গুে
blemish of - কলঙ্ক
convicted criminals - স্পোষী সাি্স্ত অেরাধী
laudable step - প্রশাংসনীয় েেদক্ষে
respiratory assistance - শ্বাসযদন্ত্রর সহায়তা
condition of anonymity - নাে না প্রকাদশর সদতয
besieged rebel - সাংরূদ্ধ কিদরাহী
enclave - রাদের স্পয অাংশ অন্ রােিারা েকরদিটষ্টত
vehemently opposing - তীব্র কিদরাকধতা
take any punitive action - স্পকান শাজস্তেূলক েেদক্ষে গ্রহি
special rapporteur - কিদশষ েূত
forced relocations স্পজারেূিক
য েুনিাসন
য
, and to enforced disappearance -, এিাং িলেূিক
য গুে
ethnic minorities – জাকতগত সাংে্ালঘু
Persecute কনযাতন
য
perpetrators of rights violations - অেরাধীদের অকধকার লঙ্ঘন
cohort - েল(group outfit
liberty to divulge - প্রকাশ করার স্বাধীনতা
vindicated - েজিত(cloven, furcate)
expansionary monetary policy - সম্প্রসারিেূলক েুরানীকত
inmate rehab - কারাগাদর েুনিাসন
য
allegedly raping - ধষদির
য
অকভদযাগ
exacerbated - িকধতয করা
unpredictable and indeed volatile - অকনদেযশ্ এিাং প্রকৃতেদক্ষ অকস্থর
starkly diverging - েষ্টভাদি কিভ্রান্ত
dimly aware - অেদনাদযাগী সদেতন
money laundering - অর্োোর
য
করা
turmoil - অশাকন্ত(turbulence, unrest)
reluctance - অকনচ্ছা(disrelish,aversion, unwillingness)
commendable - প্রশাংসনীয়(laudable, praiseworthy, gracious)
tumultuous year - স্পকালাহলেূি িের
য
stigma and ostracisation - লাঞ্ছনা এিাং কিজচ্ছন্নতা
reluctance - অকনচ্ছা
political affiliation - রাজননকতক অন্তভুজয ি
audacity - েধা য
donning - ধারি করা
successfully apprehending - সফলভাদি ধরা
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heinous acts - জঘন্ কাজ
special rapporteurs - কিদশষ েূত
outright victory - সরাসকর কিজয়
tacitly - অদঘাকষতভাদি
disbursed - কিতরি
precisely - সটঠকভাদি
sharp warnings - তীব্র সতকযতা
forthcoming - আসন্ন
failure to expedite clearance - োলাস প্রসাকরত করদত ি্র্তা
য
handy -উেকারী
ludicrous -হাস্কর
sluggish exports -েন্থরগকতর রপ্তাকন
political patronage -রাজননকতক েৃষ্ঠদোষকতা
looms over –কিেেজনক
adopt disciplinary sanctions -শাজস্তেূলক কনদষধাজ্ঞা গ্রহি
mysterious disappearance -রহস্জনক গুে
apathy - ঔোসীন্
contradictory narratives and statements -অসঙ্গকতেূলক কিিৃকত এিাং িক্তৃতা
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abductors -অেহরিকারীরা
forced displacement - স্পজারেূিক
য স্থানেু্কত
perpetrators of genocide - গিহত্ার অেরাধী
worked relentlessly-অকিজচ্ছন্নভাদি কাজ করা

10 undeniably causing problem -অকনিায সেস্া
য
সৃটষ্টকারী
0
Part 2
1 Arson- অকিসাংদযাগ
2 Topple- কিগিাজজ োইয়া েড়া।
3 Outskirts- প্রান্তদেশ, শহরতলী
4 Lenient- স্পকােল
5 Grisly- ভয়ানাক
6 Squeaking- কেিঁ কেিঁ শব্দ করা
7 Precarious-কনরােত্তাহীন
8 Sublime- েকহোকিত
9 Jetting- উৎসাকরত করা
10 .Ribcage- িুদকর অকস্থসেূহ; িুদকর োিঁো
11 Trauma- োনকসক আঘাত
12 Indefatigable- অক্লান্ত
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Nod- নড়া
Surrogate- প্রকতকনকধ
Nonetheless-তিু; অর্ে
Frisking- লাফালাকফ
Carry out- সম্পন্ন করা, োকলদয় যাওয়া
Spree- োতলাকে
Ironfist- স্পলৌহেুটষ্ট
.Hunt down- অনসরিেূিক
য
Spate- জদলাচ্ছাস,িন্া
cavalier manner - স্পিেদরায়া আেরি
inevitable - অকনিায য
reiteration - েুনরািৃকত্ত
blatant - কদঠার
serious jeopardy - গুরুতর কিেে
pledges - অঙ্গীকার
displacement by ethnic conflicts জাকতগত িন্দ্ব িারা স্থানেু্কত
reconciliation েুনকেলন
য
contentious issue - কিতককযত সেস্া
Rohingya repatriation and resettlement স্পরাকহঙ্গা প্রত্ািাসন এিাং েুনিাসন
য
notoriously Byzantine - কুে্াত িাইদজন্টাইন
impetus - উদ্দীেনা(enthusiasm, pathos,spur)
unscripted outburst - অকনজিত কিদফারি
political agony - রাজননকতক উদিগ
perpetrator - অেরাধী(offender, delinquent, convict, criminal)
Ostracized-একঘদর
Misspell (ভুল িানান করা)
Maintenance (ভরিদোষি)
Millennium (সহস্রাব্দ)
Leisure (অিসর)
Colonel (কদনল)
য
Challenge (ে্াদলন্জ)
Brilliant (স্পেধািী)
Burglar (স্পোর)
Guerrilla (স্পগকরলা যুদ্ধা)
* Accommodation (িাসস্থান)
* Diarrhoea (িায়করয়া)
* Restaurant (স্পরদস্তারািঁ)
* Cigarette (কসগদরি)
* Commission (ককেশন)

* Committee (ককেটি)
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erode - ক্ষয় করা
appease - প্রশকেত করা
outright criminal acts - সম্পূি অেরাধেূ
য
লক কাজ
Extortion, abduction and torture - োিঁোিাজজ, অেহরি ও কনযাতন
য
ad-hoc - েূি েকরককিত
য
নয় এেন
stern action - কটঠন েেদক্ষে
curb - প্রকতিন্ধক
misconduct and offence - অসোেরি এিাং অেরাধ
protracted and noisy process - েীঘস্থায়ী
য
এিাং স্পশারদগাল প্রজক্রয়া
secessionists declared independence - কিজচ্ছন্নতািােীদের স্বাধীনতা স্পঘাষিা
scrambled - স্পঠলাদঠকল ককরয়া একত্র করান
exile - কনিাসন(expatriation,
য
punishment)
political alignment - রাজননকতক সাংকেশ্রি
impious - অধাকেক
য
communal riots - সাম্প্রোকয়ক োঙ্গা
incumbent - আদরাকেত(assigned, imposed)
aforementioned sections - উেদর উকিকেত কিভাগ
judicial punishment - কিোরকিকহত েি
transparent - স্বচ্ছ
brutal military crackdown - নৃশাংস সােকরক অকভযান
denials and smokescreen - অস্বীকার এিাং ধুম্রজাল
outrageous - ভয়ানক
Special Rapporteur - কিদশষ েূত
financial reprisals - আকর্ক
য প্রকতদশাধ
rescinded - িাকতল
Hectic- অকস্থর
Globetrotter- ভূ েযিক
য
Traumatic- আঘাতেূলক
blatantly deny - কনকলপ্তভাদি
য
অস্বীকার
onus - ভার,োকয়ত্ব
epidemic - েহাোরী
outcries - উচ্চ কেৎকার
question paper leaks - প্রশ্নেত্র ফািঁস
urge - স্পজাদর োলনা করা
escalation of violence - সকহাংসতা িৃজদ্ধ
deep anguish and concern - গভীর যন্ত্রিা এিাং উদিগ
hatched - কিিকধতয করা
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legal and political obligation - বিধ ও রাজননকতক িাধ্িাধকতা
dangerous ramification - কিেজ্জনক কিপ্লি
unilateral US decision - একতরফা োককযন কসদ্ধান্ত
threatening to jeopardise - হুেককর সম্মুেীন
act of sabotage অন্তঘাদতর
য
কাজ
militant hideout - জকঙ্গ আস্তানা
terror outfit - সন্ত্রাসী সাংগঠন
null and void legally - অকাযকর
য এিাং আইনতভাদি অনিধ
enforced disappearance - স্পজারেূিক
য গুে
torture or death in police custody - েুকলশ স্পহফাজদত কনযাতন
য
িা েৃতু্
extrajudicial killings - কিোরিকহভূ ত
য হত্াকান্ড
. denial - অস্বীকার
puzzling - কিরজিকর
hub - েক্রদকন্দ্র
travel accessories - ভ্রেি আনুষাকঙ্গক
collaboration and proliferation - সহদযাকগতা এিাং কিস্তার
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rob - হরি করা
roam freely - অিাদধ স্পঘারা
indigenous community - আকেিাসী সম্প্রোয়
Dire= ভয়ািহ
legitimate expectation - বিধ প্রত্াশা
international consensus - আন্তজযাকতক ঐক্েত্
arduous task - কটঠন কাজ
. demonetisation of the currency - েুরার কিকনেয়ীকরি
reluctant - অকনচ্ছুক(unwillingness, loathe,disagree)
unanimously wanted - সিসম্মকতক্রদে
য
স্পেদয়কেদলন
ethnic minorities - জাকতগত সাংে্ালঘু
vividly remember -েষ্টভাদি েদন রাো
lamentable - স্পশােনীয়(miserable abject, dire)
orchestrated - সুষ্ঠুভাদি সেকিত কররা
act of sabotage - অন্তঘাদতর
য
কাজ
trauma - োনকসক আঘাত
callous indifference - কনোরুি উোসীনতা
Clampdown- শি হাত েেন
beleaguered - অিরুদ্ধ(blockade, besiege)
formidable attributes - েুেযান্ত গুিািলী
brochure - ক্ষুর েুজস্তকা(pamphlet)
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predecessor - েূিেু
য রুষ(forefather, sire,ancestral)
bigots, misogynist - ধোন্ধ,
য নারীকিদিষী
discernible climate change - েৃশ্োন জলিায়ু েকরিতযন
spiritual epicentre - আধ্াজত্মক উেদকন্দ্র
ideological conundrum - েতােকশক
য স্পকৌতু ক
rapture - কনকিড় আনদিাচ্ছাস
traumatised - োনকসকভাদি আঘাত
brutal crackdown - নৃশাংস ি্িস্থা
extortion - োিঁোিাজজ
face dire consequence - ভয়ানক ফলাফদলর সম্মুেীন
Escalates-ধাদে ধাদে িৃুুজদ্ধ করা
Contingency- বেিঘিনা; আকজিক
Resilience- কস্থকতস্থােকতা
Traceless - কেহ্নহীন
Rift- ফুিা;কেড়া
Retaliation- প্রকতদশাধ;িেলা
Gleaning- কুড়ান;সাংগ্রহ
Provision- কিধান;সাংগ্রহ.
Referred- উদিে;উদিে করা
Sweeping- সুের
ূ প্রসাকরত
Detention- আিক
absurd mockery - অে্ভুত ঠাট্টা
snub - কতরস্কার(impendence,censure, threat)
maim the nation permanently - স্থায়ীভাদি জাকত েঙ্গু করা
said bluntly - েষ্টভাদি িদলন
role as the mediator - েধ্স্থতা কহসাদি ভূ কেকা
evangelist - ধেপ্রোরক
য
Zionist - ইহুকেিােী
extremism and terrorism - েরেেন্থা এিাং সন্ত্রাসিাে
impetus - উদ্দীেনা(enthusiasm, pathos)
callousness - কনেেতা
য
detains - আিক
revoked - প্রত্াহার করা
anguish - যন্ত্রিা
state funeral - রােীয় অদন্ত্টষ্টজক্রয়া
discrepancies in the process of listing - তাকলকা প্রজক্রয়ার েদধ্ বিষে্
Fall out= স্পশষ হওয়া, ধদর েড়া
ancestral home - েূিেু
য রুদষর িাকড়
Clutch- স্পোিঁ;র্ািা
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Scar- েুত
িঁ ;ক্ষত কেহ্ন
Reckoning- কিদয়াগ;কহসাি
Dashes- স্পিদগ ধািন;হানাহাকন
Presumptive- আনুোকনক
Scrap- স্ক্াে;োরাোকর
Inquisitive- সন্ধানী; অনুকুসকন্ধৎসু
Contraceptive- গভযকনদরাধক
Plummeted- কদে; অি
impunity in grabbing, looting - েেল, লুিোি স্পর্দক েুজি
Hull= স্পোসা োড়াদনা।
snapped= িেদেজাজজ।
Forfeited= অকধকারহীন/শাজস্ত/স্পোয়াদনা।
Anticipated= আদগ স্পর্দক িুঝদত োরা।
Breakneck= ঘিনা ঘিদত োদর এেন কিেেজনক গকত।
siphons= আকাদর িাকাদনা।
Embattled= যুদদ্ধর জন্ প্রস্তুত হওয়া।
prejudge= কিনা কিোদর কসদ্ধান্ত স্পনওয়া।
Couched= কেদনর আদলা িসা/ঝু কক/কিরুধেুেী।
lean= কনভযর করা/কৃশ।
Gauntlet= স্পলাহার েস্তনা।
Aligned= সাকরিদ্ধ।
skepticism - সাংশয়িাে
Dynastic= নৃেকত/রাজিাংশ স্পলাক।
pare= স্পোসা োড়াদনা।
Backpedaling= To move back step with quick
Hovering= িাতাদস কস্থর হওয়া।
Distortion=কিকৃত করা
squabbling= তু েুল ঝগড়া করা।
chalk out= েকরকিনা করা/েক করা।
loom= আকিভূ ত
য হওয়া।
stripped= েুদল স্পফলা।
plunged= িুকিদয় স্পেওয়া।
sexual harassment - স্পযৌন হয়রাকন
abducted - অেহরি
gruesome incident - ভয়ানক ঘিনা
raping and mutilating - ধষিয এিাং অঙ্গদচ্ছে করা
stalker - উত্ত্িকারী
sickened - েীকড়ত হওয়া

10 prompt arrests - রুত স্পগ্রপ্তার
0
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isolated incident - কিজচ্ছন্ন ঘিনা
The worst part- কনকৃষ্ট অাংশ
women's dormitory- নারী োত্রািাস
meaningful action- অর্িহ
য েেদক্ষে
at the time of assault- হােলার সেয়
Reportedly,
প্রকতদিেন অনুযায়ী
self-serving power ধািািাজ ক্ষেতা
biggest impediment - সিদেদয় িড় িাধা

9 patriarchal oppression - কেতৃতাকন্ত্রক কনেীড়ন
10 pilgrim - A person travels to a sacred place for religious reasons.
11 forces of religious extremism -. ধেীয় েরেেন্থা িাকহনী
12 zenith - সদিাচ্চ
য স্থান(acme,pinnacle)
13 diabolical onslaught- নারকীয় আক্রেি
14 Sexual predators- স্পযৌন কশকারী
15 loopholes in the legal system
আইকন ি্িস্থায় সেস্া
16 patrolled the area -এলাকা োহারা স্পেওয়া
17 ramshackle - জীি(dilapidated,
য
seedy)
18 embankment - িািঁধ।
19 meagre - অপ্রেুর(scant,short)
20 stood in queue - সাকরদত োিঁকড়দয়
21 frantically – extremely anxious
22 pledged - প্রকতশ্রুত
23 thwarting a plot to attack - আক্রেদির জন্ একটি েক্রান্ত ি্র্ করা
য
24 rehabilitation of the victims - ক্ষকতগ্রস্তদের েুনিাসন
য
25 doldrum - কনজীি অিস্থা
26 cloud of silence and ignorance
নীরিতা এিাং অজ্ঞতার স্পেঘ
27 all socio-economic backgrounds
সকল সাোজজক-অর্ননকতক
য
েিভূ কে
28 fall prey to these predators
কশকাকরদের হাদত কশকাদর েকরিত হওয়া
29 defamation case - োনহাকন োেলা
30 plaintiffs - ফকরয়ােী(denunciator)
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general consensus - সাধারি ঐক্েত্
unfortunate coincidence - েুিঃেজনকভাদি সেস্থাদন অিস্থান
traumatic stories - আঘাতোয়ক গি
great risk of being abused
কনযাকতত
য
হওয়ার ি্ােক ঝুিঁ কক
Child domestic workers -কশশু গৃহকেী শ্রকেক
law enforcers- আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থা
unfold the gross apathy- েরে উোসীনতা উৎঘািন করা
sexual assault survivors স্পযৌন লাঞ্চনা রক্ষাপ্রাপ্তরা
month long survey োসি্ােী জকরে
social stigma সাোজজক কলঙ্ক
Apart from - এোড়া/ ি্াকতদরদক
depth story- কনগূঢ় কাকহনী
child sexual abuse- কশশু স্পযৌন কনযাতন
য
chilling picture - কিশ্রী েৃ শ্
assertive action- সজক্রয় েেদক্ষে
perpetrators - অেরাধী(delinquent, convict)
abuse of power and impunity - ক্ষেতার অেি্িহার এিাং োয়েুজি
abolishing - িাকতল করা
expulsion - কিতাড়ন
assaulted - লাকঞ্ছত
defamation case - োনহাকন োেলা
virulent and persistent denial - প্রািঘাতী এিাং ক্রোগত অস্বীকার
anticipatory bail - আগাে জাকেন
ad-interim - েধ্িতীকালীন
audacity - েধা য
Limbo- নরক, কারাগার
serious implications - োরাত্মক প্রভাি
Unreserved- অ-সাংরকক্ষত
Outraged- ক্ষুব্ধ
virulent and persistent denial - প্রািঘাতী এিাং ক্রোগত অস্বীকার
placing wreaths - েুষ্পস্তিক অেিয
anticipatory bail - আগাে জাকেন
ad-interim - েধ্িতীকালীন
viciousness and tyranny - জঘন্তা ও অত্াোর
abuse of power- ক্ষেতার অেি্িহার
impunity - োয়েুজি
abolishing - িাকতল করা
expulsion - কিতাড়ন

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
10
0
1
2
3
4
5

assaulted - লাকঞ্ছত
audacity - েধা য
plaintiffs - ফকরয়ােী(denunciator)
wield moral influence - বনকতক প্রভাি রেিেল করা
stupendous humanitarian crisis - অসাধারি োনকিক সাংকি
latest exodus - সিদশষ
য
স্থানান্তর
double jeopardy - কিগুি কিেে
whole sojourn - েুদরা িাসস্থান
Reputably - সম্মানজনক(creditable, honourable)
genocide and ethnic cleansing - গিহত্া এিাং জাকতগত কনেূলয
manipulative dictation - ধািািাজজর স্পপ্ররিা
perpetrators - অেরাধী(delinquent, convict
wield moral influence - বনকতক প্রভাি রেিেল করা
manipulative dictation - ধািািাজজর স্পপ্ররিা
military junta - সােকরক জান্তা
viciousness and tyranny - জঘন্তা ও অত্াোর
Whirlwind- ঘূিীঝড়
short-sighted- অেূরেশী/ক্ষীি েশী
military junta - সােকরক জান্তা
stalled peace process - স্থকগত শাকন্ত প্রজক্রয়া
disputed territory- কিতককযত এলাকা
wakeup call- জাগরিী িাক/আহিান
address it cohesively- সেদযাতার সাদর্ স্পোকাদিলা
lip service- েুদের কর্াদত শ্রদ্ধা স্পেোদনা (শুকদনা কর্ায় কেড়া স্পভজাদনা)
lip service to the peace process
শাকন্ত প্রজক্রয়ায় শুধু েুদের কর্া
genocide and ethnic cleansing - গিহত্া এিাং জাকতগত কনেূলয
general consensus - সাধারি ঐক্েত্
unfortunate coincidence - েুিঃেজনকভাদি সেস্থাদন অিস্থান
traumatic stories - আঘাতোয়ক গি
Condoned and protected -. অনুেযুি এিাং সুরকক্ষত
political commitment - রাজননকতক অঙ্গীকার
Part 5
bittersweet remembrance - স্পিেনাোয়ক ও েধুেয় িৃকত
aptly - যর্াদযাগ্ভাদি
salient characteristic - প্রধান বিকশষ্ট্
notion of inferiority - কনকৃষ্টতা ধারিা
depict the degraded conditions - অেি্িহাদরর শতযািলী িকিতয
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bias against the poor - েকররদের কিরুদদ্ধ েক্ষোকতত্ব
vigorous trade and investments - তীব্র িাকিজ্ এিাং কিকনদয়াগ
communal discord - সাম্প্রোকয়ক কিদরাধ
peace and conciliation - শাকন্ত ও সেদঝাতা
meticulously planned - সািধাদন েকরকিনা
deny the allegation - অকভদযাগ অস্বীকার
camouflage - েদ্মদিশ(cloak, disguise)
tantamount - সেেকরোি
demolition - ধ্বাংসকরি(bale,wrack,spoil)
Hindu zealots - কহিু ধোন্ধ
য
mob উদত্তজজত জনতা
common denominator - সাধারি কনধারক
য
unnecessarily rankle - অকারদি েীড়া স্পেওয়া
issue of radicalism - েরেেন্থার কিষয়
hoisting halfmast flag - অধনকেত
য
েতাকা উদত্তালন করা
diabolical onslaught - নারকীয় আক্রেি
exemplary punishment. - েৃষ্টান্তেূলক শাজস্ত
. loopholes in the legal system - আইকন ি্িস্থা েদধ্ ফািঁকদফাকর
take assertive action against perpetrator - অেরাধীর কিরুদদ্ধ েৃঢ় েেদক্ষে গ্রহি
gross apathy of law enforcers - আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থার কনিা
social stigma - সাোজজক কলঙ্ক
child sexual abuse - কশশু স্পযৌন কনযাতন
য
chilling picture - হতাশাজনক কেত্র
robust and credible evidences - েৃঢ় এিাং কিশ্বাসদযাগ্ প্রোি
Corruption is a menace - েুনীকত একটি ভয়ািহ কিেে
bearing striking resemblance - আকষিীয়
য
সােঞ্জস্ সহকাদর
controversial Section 57 - কিতককযত ৫৭ ধারা
Problematic provision - সেস্াযুি কিধান
making efforts for mediation - েধ্স্থতা জন্ প্রদেষ্টা করা
impunity – েুজি
conviction - েিাজ্ঞা
mercilessly - ক্ষোহীনভাদি
prominent member - কিকশষ্ট সেস্
hacked repeatedly - িারিার ফাকল-ফাকল ককরয়া কািঁিা
fugitive - েলাতক
subsequent triennial review - েরিতী বত্রয়কেক েযাদলােনা
য
volatility in commodity market - েি্ িাজাদর অকস্থরতা
aid fatigue - সাহায্ ক্লাকন্ত
rekindle the debate - কিতকয েুনরায় জাকগদয় স্পতালা
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pertinent - প্রাসকঙ্গক(relevant, incidental)
auspicious place - শুভ জায়গা
grotesque drama -অসাধারি নািক
ambiguity - অেষ্টতা(obscuirity,torpor)
ambidextrous approach - েুেুদো েদ্ধকত
consolidation against minority communalism - সাংে্ালঘু সাম্প্রোকয়কতার কিরুদদ্ধ
একত্রীকরি
frenetic triumphalism - োগলদের জয়জয়কার
delirious - উন্মত্ত(demented, insane)
traumatic event - আঘাতেূলক ঘিনা
plaintiff's - িােীর
shamefully evident - লজ্জাজনক েষ্ট
harrowing image - কিরজিকর েকি
blatant disregard - কনিনীয় অিজ্ঞা
appalling - আতঙ্কজনক
to pay homage - শ্রদ্ধা কনদিেন করা
tremendous investment opportunities - কিশাল কিকনদয়াগ সুদযাগ
intermittency problem - কিরকতর সেস্া
reiterate the pledge - অঙ্গীকাদরর েুনরািৃকত্ত
ended abruptly - হঠাৎ কদর স্পশষ
enthusiastically denouncing Trump's obstinacy - উৎ্সাহীভাদি ট্রাদের োতু য কনিা
য
করা
peace mediator - শাকন্ত েধ্স্থতা
status quo - কস্থতািস্থা
raucous supporters - েুনীকতিাজ সের্ক
য
Cognisance - জ্ঞান
Sedition - রাজদরাহ
Defamation - োনহাকন(abasement, reproach)
prior to - েূদি(before)
য
confiscated - িাদজয়াপ্ত
cycle of exodus - িকহষ্কৃত েক্র
hostility and uncertainty - শত্রুতা এিাং অকনিয়তা
MoU - memorandum of understanding
repatriation of the displaced Rohingyas - িাস্তুেু্ত স্পরাকহঙ্গাদের প্রত্ািাসন
more intricate - আদরা স্পিকশ জটিল
strong reciprocity - শজিশালী োরেকরকতা
incremental relations - ক্রেিধোন
য
সম্পকয
begrudge - নারাজ হত্তয়া(flutter,grudge)
politically impeccable - রাজননকতকভাদি কনদেযাষ
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hazardous situations - কিেজ্জনক েকরকস্থকত
precariously leaning - েষ্টতই ঝুিঁ কক
Marginalised communities - প্রাকন্তক সম্প্রোয়
naval blockade - স্পনৌ অিদরাধ
sufficient gravity - যদর্ষ্ট গাম্ভীয য
humanitarian aid toward Gaza - গাজার কেদক োনকিক সহায়তা
deadly flotilla raid - োরাত্মক স্পলাটিলা হােলা
ancestral land - েূিেু
য রুদষর জকে
eviction of the indigenous people - আকেিাসী জনগদির উদচ্ছে
dwindling economy and stagnating social and human development - ক্ষকতকর
অর্নীকত
য
এিাং স্থায়ী সাোজজক ও োনি উন্নয়ন
rehabilitation of internally displaced people and refugees - অভ্ন্তরীিভাদি িাস্তুেু্ত
োনুষ এিাং উিাস্তুদের েুনিাসন
য
implementing the accord - েুজি িাস্তিায়ন
unabated - অপ্রকতহত( unimpeded, undiminished)
sufferings, subordination, and exploitation - কষ্ট, অধস্তনতা এিাং স্পশাষি
vicious infighting - জাগকতক কিেযয়য
political posturing - রাজননকতক অঙ্গীকার
bizarre solution - উদ্ভি সোধান
vague terms - অেষ্ট শতযািলী
Part 6
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ultra poor - অকত েকরর
rigorous marriage annulment procedure কদঠার কিদয় কিদলাদের প্রজক্রয়া
tracked incidents of violence and harassment - সকহাংসতা ও হয়রাকনর ঘিনাগুকল
কেকহ্নত করা
irresponsible developments and environmental degradation - োকয়ত্বজ্ঞানহীন উন্নয়ন
এিাং েকরদিশগত অিনকত
denounce - সোদলােনা করা(decry,censure)
Careerism is leprosy - কেজীিন
য
কুষ্ঠ হয়
condemnation - কনিা(reproach, slander)
homosexual person - সেকােী ি্জি
religion, ethnicity, gender, occupation, and physical condition - ধে,য জাকতগত, কলঙ্গ,
স্পেশা, এিাং শারীকরক অিস্থা
atheist - নাজস্তক(infidel,sceptic)
full of conflicts - িন্দ্ব েূি য
cloak - েদ্মদিশ(dodge, camouflage, disguise)
renounce - অস্বীকার করা(give up,deny)
increasingly secular world - ক্রেিধোন
য
ধে যকনরদেক্ষ কিশ্ব
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displaced people - িাস্তুেু্ত োনুষ
relocation of Rohingyas - স্পরাকহঙ্গাদের স্থানান্তর
hamper repatriation - প্রত্ািতযন ি্াহত
ransacked and looted - লুটিত এিাং লুি করা
religious and ethnic minorities - ধেীয় ও জাকতগত সাংে্ালঘু
extermination - কিধ্বাংস(devastation, demolition)
stigmatised - কলজঙ্কত(rusted,tarnished)
deterrent for reckless driving - স্পিেদরায়া
ড্রাইকভাং এর জন্ প্রকতিন্ধক
set a precedent in future - ভকিষ্দত একটি েৃষ্টান্ত স্থােন
heretofore - ইত: েূদি।য
applaud - তাকরফ করা
delinquent - অেরাধী(offender, perpetrator)
credibility with depositors - আোনতকারীদের সদঙ্গ কিশ্বাসদযাগ্তা
augmentation of family-based directorship - েকরিার কভকত্তক েকরোলকিৃকত্তর িৃজদ্ধ
politically expedient - রাজননকতকভাদি সুকিধাজনক
entirely redundant - সম্পূিরূদে
য
অপ্রদয়াজনীয়
economic sanctions - অর্ননকতক
য
কনদষধাজ্ঞা
consensus - ঐক্েত্
infringement - লঙ্ঘন(contravention, breach)
recalibrate the strategy - স্পকৌশল কশো
idiosyncratic Gulf state - আকেগন্ত উেসাগরীয় রাে
indulging in genocide - গিহত্ার প্রশ্রয় স্পেত্তয়া
long term implications- েীঘস্থায়ী
য
জি
counter -intuitive fashion - স্বজ্ঞাতকিদরাধী ধরি িা উোয়
at all- একেেই, স্পোদিই, একেে, এদকিাদর, একান্ত, স্পনহাৎ, সম্পূিরূদে,
য
কনতান্ত,
স্পোদিই
heretofore (কহয়ারিুদফার)-ইত: েূদি,য েূদি য
compensation trial = ক্ষকতেূরি কিোর
Motor Vehicles Ordinance 1983- েির গাড়ী কিকধ ১৯৮৩
Compensation- ক্ষকতেূরি, েূরি, স্পেসারৎ, গচ্চা,
landmark verdict উদিেদযাগ্ রায়
Landmark- বিকশষ্ট্, বিকশদষ্ট্র লক্ষি
applaud (এেলি)- তাকরফ করা, প্রশাংসা করা
more conciliatory - আরও িন্ধুত্বেূি য
subjugated to politics - রাজনীকতদত েেত্াগ
Hazard- কিেকত্ত, ঝুিঁ কক
oversight
ভ্রে, ভুল, অনিধানতা, ত্রুটি, অকনচ্ছাকৃত ত্রুটি, অনিধানজকনত ভুল

51 duly improved
যর্াযর্ভাদি উন্নত
52 apt measures
যর্াযর্/উেযুি েেদক্ষে
53 accomplice - েুষ্কদে যসহদযাগী
54 deterrent
প্রকতিন্ধক
55 reckless driving
ি্ােদরায়া ড্রাইকিাং
56 Reasonable- ন্ায্, যুজিসাংগত, যুজিযুি
57 condemn the genocidal acts গিহত্া আইদনর কনিা
58 deviously present - েূ ড়ান্তভাদি উেকস্থত
59 staunchly defended its decision - েৃঢ়ভাদি তার কসদ্ধান্ত রকক্ষত করা
60 quite a bit of furore - স্পিশ ককেুিা কিরজিকর
62 dwindle - ক্ষীি হত্তয়া
63 unmitigated -অপ্রশকেত
64 state of doldrums - কনজীি অিস্থা
65 Healing- আদরাগ্, কেককত্সা, আদরাগ্কর
66 indicators- ইজন্ডদকির, প্রেশক
য
67 stringent-কদঠার, োকাদোি
68 Expiry-অিসান, অিসান, স্পেয়াে-স্পশষ
69 Negligence-অিদহলা, অযত্ন, অেদনাদযাগ, গাকফলকত, অেদনাদযাগ, অযন্ত, অসািধানতা
70 attempting to harness - উদ্দীেনার স্পেষ্টা
71 Blatant-স্র্ূল, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ইতর, অোজজযত, কিশ্রী, ভীষি, অকশষ্ট, অদশাভন
72 deplorable -স্পশােনীয়, কনরকতশয় েি, স্পশােনীয়, েু:েোয়ক, েুেিঃজনক
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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84
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Raid-আক্রেি, , হানা, লুঠনার্ক
য আক্রেি, িকহরাক্রেি, েুকলদসর অপ্রত্াকশত হানা
a recent drive সাম্প্রকতক অকভযান
Lately-ইোনীাং, সম্প্রকত, অি ককেুকাল েূদি,য সাম্প্রকতককাদল
Scrutiny-সুকিদিেনা, গভীর তেন্ত, েুঙ্খানুেুঙ্খ তেন্ত, সতকয তেন্ত
Stench-েুগন্ধ,
য
circuitous ways - আিঁকািািঁকা ের্
A milestone verdict-[এক োইলফলক রায়]
dissent - কভন্নেত স্পোষি করা
sacred right - েকিত্র অকধকার
blatant and unnecessary use of force - জিরেস্ত এিাং অপ্রদয়াজনীয় শজি ি্িহার
umpteenth - গিনাতীত
remonstrating - তীব্র আেকত্ত করা
noise emitting devices - শব্দকনগতয কিভাইস
deadly force - োরাত্মক শজি

87 quest for apparent novelty - আোত নতু নত্ব জন্ স্পোিঁজা
88 bad odour - োরাে গন্ধ
89 Compensation for road crash victims
[স্পরাি েুঘিনায়
য
ক্ষকতগ্রস্থদের প্রকতোন/ক্ষকতেূরি]
90 stunning consolidation - অত্ািয একত্রীকরি
য
91 intellectual titillation - িুজদ্ধজীিীদের সুড়সুকড়
92 precocious - ইিঁেদড় োকা(flippant, impertinent)
93 defy - তু চ্ছ করা
94 appeasement policy - েীোাংসা নীকত
95 baffled - হতিুজদ্ধ
96 publicly denounced - প্রকাদশ্ কনিা
97 corpus - স্পকান কিষদয়র স্পলো সাংকলন
98 obvious dismay - সুেষ্ট উকিিতা
99 racial slur - জাকতগত কলঙ্ক
10 overwhelming consensus - অসাধারি ঐক্েত্
0
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1 flourish in tandem - এদকর ের এক উন্নকত
2 disillusioned with globalisation - কিশ্বায়দন স্পোহেুি
3 To accumulate wealth - সম্পকত্ত একজত্রত করা (amalgamate, gather)
4 to dodge tax - কর ফািঁকক স্পেয়া
5 Furore - উন্মােনা, (madness, alienation)
6 cryptic description - গুঢ়, গুপ্ত কিিরি (covert, secret)
7 envisage - সম্মুেীন হওয়া ( encounter, tackle)
8 to show gallantry - সাহকসকতা স্পেোদনা
9 losing one's sheen - কাদরা োককেক্ হারাদনা
10 pomp and ceremony - স্পশাভাযাত্রা ও অনুষ্ঠান
11 Exploitation - স্পশাষি
12 spreading a conspiracy theory - ষড়যন্ত্র তত্ত্ব েড়ান
13 Objectionable - আেকত্তকর
14 Obnoxious
Outrageous - ভয়ানক, Terrible, Frightening, Horrible
15 inflammatory rhetoric - জ্বালােয়ী িক্তৃতা
16 Ironic=কিরূ োত্মক
17 Vulnerable-আঘাত িা আক্রেি করা যায় এেন, সুরকক্ষত নয় এেন
18 urge - োলনা করা
19 precisely - সটঠকভাদি
20 most ironic - সিদেদয় কিদিষেূি য
21 completely incomprehensible সম্পূি অেষ্ট
য
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fraudsters - প্রতারক
mortgaged properties - িন্ধকী সম্পকত্ত
Islamic terrorism/extremism - ইসলােী সন্ত্রাসিাে / েরেেন্থা
Infringe the sovereignty - সািদভৌেত্ব
য
লঙ্ঘন করা, (transgress, contravene, violate)
incursion - িকহরাক্রেি, শত্রুর প্রদিশ (invasion)
constant disparagement - অকিরত সম্মানহাকন
corrigendum - শুজদ্ধেত্র (correction)
Retribution - প্রকতফল ( retaliation, revenge, punishment)
to hatch a conspiracy - ষড়যন্ত্র সৃটষ্ট করা
sparkle - জ্বলজ্বল করা
hefty sums - স্পোিা অাংদকর
Makeshift-অস্থায়ী, ক্ষিস্থায়ী, সােকয়ক
makeshift bamboo bridge-ক্ষিস্থায়ী িাদশর কব্রজ
Jurisdictional-এেকতয়ারভুি
Lurch-কাউদক তার কিেদের সেয় েকরত্াগ করা, কিেদের েুদে স্পফদল স্পরদে সদর েড়া।
Vicinity-সাকন্নধ্, োশ্বিতী
য
িা োকরধাদির অঞ্চলসেূহ
Rickety-ক্ষীি, েুিল,
য আক্রান্ত
sort out-িাোই করা
Realistic-িাস্তিিােী, িাস্তিধেী, িস্তুকনষ্ঠ।
frontage সম্মূেভাগ
come up with
কেন্তা করা
flouting কিরুে করা, অিজ্ঞা করা, ক্রূর কিরূ ে করা
blatantly ভয়ানকভাদি
Harsher-ঝািঁজাল, কদঠার
Fatalities-েরে েুেযশা, োরাত্মকতা
Symptomatic-লাক্ষকিক, লক্ষিাত্মক, লাক্ষিেূলক
den গতয,কনজযন কেস্থল,
য
ইতর স্পলাদকদের স্পগােন আড্ডাোনা
misrepresentation কের্্া িিনা
য
omission ভ্রাকন্ত, ি্কতদরক,িজযন, স্পলাে, িাে স্পেওয়া
factual িাস্তকিক, প্রকৃত, িাস্তিতর্্েূলক
damning প্রািনাশক, োরাত্মক
watchdog রক্ষী কুকুর
graft ঘুস, অসাধুতায় রত র্াকা, অসাধুতা করা
comply with-স্পেদন েলা, োকতর করা
within a stipulated timeframe-শতযাধীন সেয়সীোর েদধ্
Timeframe-সেয়সীোর
Stipulate-েুজির শতয করা, স্পসােেজত্রকা
Incomprehensible-েুদিাধ্,
য ধারিাতীত, রহস্েূি,য অিিনীয়,
য
সোধানহীন
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Ascent-েড়াই, ঊধ্বগকত,
য
ঊধ্বগেন,
য
আদরাহি
to boost interoperability - তদর্্র আোন -প্রোন ও ি্িহারদক উন্নত করা
Underprivileged-সুকিধািজঞ্চত, অিদহকলত
heed কেন্তা-ভািনা, েদনাদযাগ, লক্ষ্ করা, েদনাদযাগ স্পেওয়া
restoration েুন: প্রকতষ্ঠা, েুনরূদ্ধার, প্রত্য়েি,
য েুন:প্রোলন
depict রকেত, িিা য করা, কেত্র িিনয করা
benefactors কহতকারী,োতা, অনুগ্রহকারী, উেকারী ি্জি, িন্ধু, েৃষ্ঠদোষক
deliberations সুকেকন্তত কায,য কিোর, কিদিেনা, আদলােনা
outflow কনগেন, িকহিঃপ্রিাহ, কনিঃসৃত, কনিঃসরি, িকহগেন,
য
নেীর স্পোহানা
sewerage ridden নেযো জজযকরত
ridden সাংকুল,জজযকরত, অধু্কষত
sewerage নেযো, ভূ গভযস্থ নালী
dismal অন্ধকারেয়, স্পিেনাোয়ক, কনরানি, নীরস, েু:েোয়ক, অস্বজস্তকর, ভীকতপ্রে
geostrategic orientation - ভূ দকৌশলগত েদনাভাি
Ameliorate উন্নয়নসাধন করা
compel িাধ্ করা
sanctions অনুেকত, অনুেকত স্পেত্তয়া, অনুদোেন করা।
punitive শাজস্তেূলক, েিেূলক
contradict কিেরীত হত্তয়া, কিরূদ্ধ হত্তয়া, কিেরীত হওয়া
mounting evidence েড়া প্রোি /যদর্ষ্ট প্রোি।
constrained িাধ্, অপ্রস্তুত, কৃজত্রে, অস্বাভাকিক।
crippled by congestion - অস্বাভাকিক রি জোয় েঙ্গু হওয়া
Distortion=কিকৃত করা
squabbling= তু েুল ঝগড়া করা।
chalk out= েকরকিনা করা/েক করা।
loom= আকিভূ ত
য হওয়া।
siphons= আকাদর িাকাদনা।
prejudge= কিনা কিোদর কসদ্ধান্ত স্পনওয়া।
Embattled= যুদদ্ধর জন্ প্রস্তুত হওয়া।
wracked= Ruin/Destruction
stripped= েুদল স্পফলা।
plunged= িুকিদয় স্পেওয়া।
Dire= ভয়ািহ
Fall out= স্পশষ হওয়া, ঝদর েড়া
at times োদঝ োদঝ, সেদয় সেদয়, োদঝ োদঝ, কেনত্ত কেনত্ত
minimal অিে, যৎসাোন্
philanthropists কিশ্বদপ্রকেক, োনিকেত্র, স্পলাককহনতষী।
dilapidated ধ্বাংসপ্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, ঝরঝদর, ভাঙ্গাদোরা।

99 Emulate অনুকরি করা, প্রকতিজন্দ্বতা করা, সেকক্ষ হইদত স্পেষ্টা করা, োোইয়া যাইদত
স্পেষ্টা করা
10 substandard কনকৃষ্ট োদনর, স্বাভাকিক োন অদেক্ষা হীনতর.
0
Part 8
1 plunder লুিোি, অেহরি, অেহরি করা, লুিন করা
2 flagrant স্পঘার, অকত অসৎ, কনোরূি,
3 bothered কিরি, োর্া ঘাোন, কিরি করা
4 hesitant কিধাগ্রস্ত
5 livestock েশুসম্পকত্ত
6 whistle blowing অননকতক, অনিধ কাদজর কর্া ফাস করা স্পকান কেোরীর
য
স্পক্ষদত্র িদস
7 loathsome ঘৃকিত, জঘন্, ঘৃি্
8 filth েয়লা, স্পনাাংরা, অশ্লীলতা
9 Truckloads ট্রাকভকতয
10 inflicted কনযাতন,
য
হানা
11 appendages উোঙ্গ। আসল িাাংলায় িলদল, রাজননকতক স্পনতাদের সাঙ্গোঙ্গ।
12 all the more আদরা যত আদে
13 arena রিদক্ষত্র, কেদক্ষত্র
য
14 tumultuous - আদলাড়নেূি(turbulent,
য
pathological)
15 manifestation কিকাশ, প্রােুভায ি
16 অকিরাে িৃটষ্ট = Incessant Rain
17 েুটষ্টদেয় = A Handful
18 কসদ্ধ োল = parboiled rice
19 স্পোিা োল = Coarse Rice
20 েুে্ অর্নীকতকিে
য
= Chief Economist
21 প্রদিােনা স্পেওয়া = Give Incentive
22 অেকরিকতযত = Unchanged
23 িহুজাকতক = Multinational
24 অর্িের
য
= Fiscal Year
25 কাযকেিস
য
= Working Day
26 স্পনকতিােক প্রিৃজদ্ধ = Negative Growth
27 োেড়াজাত েন্ = Leather Goods
28 প্রকি = Project
29 হস্তান্তর করা = Handover
30 স্পভৌত অিকাঠাদো = Hard Infrastructure
31 প্রজ্ঞােন জাকড় = Issue Notification
32 কর অি্াহকত = Tax Exemption
33 নীকতগত অনুদোেন = Approval Of Draft Policy
34 অিদরাহী েদ্ধকত = Deductive Method
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আেোকন শুল্ক = Import Duty
কাগদজ-কলদে = On Paper
োলাস করা = Release
লক্ষ্োত্রা = Target
েিাভাি = Recession
কিতীয় সদিাচ্চ
য = The Second Highest
কহোকয়ত োে্ = Frozen Foods
অগ্রাকধকার কভকত্তদত = On Priority Basis
অর্ননকতক
য
অঞ্চল = Economic Zone
রপ্তাকন প্রজক্রয়াকরি অঞ্চল = Export Processing Zone
েূল্িৃজদ্ধ = Price Hike
স্পেশি্ােী = Nationalwide
আড়ম্বরেূি অনু
য
ষ্টান = Gala Event
প্রাক্কলন করা = Estimate
স্বচ্ছতা ও জিািকেকহতা = Transparency & Accountability
েক্ষ োনি সম্পে = Skilled Man Power
নীকত কনধারি
য = Policy Making
আকর্ক
য শৃঙ্খলা = Financial Discipline
সম্পদের সুষ্ঠু িরাদ্দ = Optimum Utilization Of Resources
অগ্রাকধকার কভকত্তদত = On Priority Basis
অর্ননকতক
য
অঞ্চল = Economic Zone
রপ্তাকন প্রজক্রয়াকরি অঞ্চল = Export Processing Zone
অি্াহত র্াকা = On Continuation
স্পযৌজিক েযাদয়
য = In Logical Level
কিকনদয়াগিান্ধি = Investment Friendly
িাজারিান্ধি = Market Friendly
লভ্াাংশ = Dividend
োত = Sector
ি্ােক েরেতন = Massive Price Fall
প্রধান কাযালয়
য
= Headquarter
কশিোত = Industry Sector
গুনগত োন = Quality Standard
আয় বিষে্ = Income Discrimination
েুজঞ্জভূ ত করা = Accumulate
সাংকি = Crisis
উদে্ািা = Entrepreneurship
উজ্জ্বল ভকিষ্ৎ = Bright Future
ভারসাে্হীন = Unstable
stalwart অেে্, সাহসী, িকলষ্ঠ
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accused of nepotism - স্বজনপ্রীকতর জন্ অকভযুি
forthcoming election - আসন্ন কনিােন
য
principle of consensus - ঐক্েদত্র নীকত
stalwart - কস্থরসাংকি(reliable, daring,valiant)
denounced the controversial ordinance - কিতককযত অধ্াদেদশর কনিা
fledgling - জাতেক্ষ
commitment to communism -সোজতদন্ত্রর প্রকতশ্রুকত
Sustain িজায় রাো।
Reconcile কেিোি করা
Reinforce আদরা শজিশালী করা
Realign েুনিঃকনোি
য
Regionalize আঞ্চকলকতা
Factional কিদরাধেূি য
Coercive িাধ্কারী
Grievance অসদন্তাষ
Palpable অনুধািনদযাগ্
Ritualistically প্রর্াগতভাদি
harbor আশ্রয় স্পেয়া
Stance ভকঙ্গো
Purport উদদ্দশ্
formidable task - েুেযান্ত কাজ
bilateral agreements - কিোকক্ষক েুজি
calamity befalls - কিেে প্রতীয়োন
bankruptcy - স্পেউকলয়া অিস্থা
similar agony - অনুরূে যন্ত্রিা
assuage the tremendous pain - অসাধারি ি্র্া সোকহত করা
Part 09

1
2
3
4
5
6
7

worst atrocity - োরাে আক্রেন
orchestrating - েকরকিনা
genocide and crimes against humanity োনিতার কিরুদদ্ধ গিহত্া এিাং অেরাধসেুহ
notorious Serb military commander - কুে্াত সাভয সােকরক কোন্ডার
'Butcher of Bosnia - িসকনয়া এর কসাই
Conviction - অেরাধী সাি্স্ত হওয়া(sentence, notion)
vanguards of development - কিকাদশর অগ্রেূত

diversity in ethnicity, race, religion, language and culture - জাকতগত, জাকত, ধে,য
ভাষা ও সাংস্কৃকতর বিকেত্র্
9 Incriminating স্পোষাদরাে করা
10 Sophisticated িাস্তি িুজদ্ধ সম্পন্ন
8
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Gleefully উিাকসত ভাদি
Maim কিকলাঙ্গ করা
Extort কেনাইয়া স্পনয়া
Hooligans গুিারা
Blasphemy ধেকনিা
য
Convince উেলকব্দ করাদনা
Haste ত্বরাকিত করা
Missive িাতযা
Raison উদদ্দশ্
thoroughfare সরাসকর রাস্তা, উন্েুি রাস্তা।
defy তু চ্ছ করা।
জাহাজ কনোি
য কশি = Shipbuilding Industry
Competently উেযুি
Nouveau নতু ন
Distinction স্পভোদভে
Fruition সার্কতা
য
Tenure অকধকার
Debilitating েুিলয করা
Ventures উদে্াগ
Evolving নি্
Epistemology জ্ঞানতত্ত্ব
Emphasis কিদশষ গুরুত্ব
Dissemination কিকীিতা
য
Anonymity নােহীনতা
েুজি োকফক = Contract Basis
প্রকতদযাকগতােূি ি্িসা
য
োত = Competitive Business
কনম্নেুেী কিকনদয়াগ প্রিনতা = Downward Investment Trend
Sector = োত ।
শীষস্থানীয়
য
কশিপ্রকতষ্ঠান = Leading Industries
গ্াস সাংকি = Gas Crisis
আন্তজযাকতক োনসম্পন্ন = International Standard
েেত্াগ = Resignation
েযাদলােনা
য
প্রকতদিেন = Review Report
সাংকশ্লষ্ট ি্জিরা = Concerned People
ওষুধ এিাং রসায়ন োত = Pharmaceutical & Chemical Sectors
কনয়ে-নীকত উদেক্ষা করা = Ignore Rules & Regulations
কনোিাধীন
য
= Under Construction
অকধেপ্তর = Department
সাংদশাধনী প্রস্তাি = Amendment Proposal
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কনজস্ব তহকিল = Own Funds
কাঙ্ক্ষিত = Expected
োর-স্পলন কিকশষ্ট েহাসড়ক = A Four-Lane Highway
Breakneck= ঘিনা ঘিদত োদর এেন কিেেজনক গকত।
Anticipated= আদগ স্পর্দক িুঝদত োরা।
Forfeited= অকধকারহীন/শাজস্ত/স্পোয়াদনা।
major tailbacks - প্রধান স্পভাগাকন্ত িা সেস্া
Dragged= someone or something that is boring/annoying
Hull= স্পোসা োড়াদনা।
snapped= িেদেজাজজ।
Delusional ভ্রোত্নক
Complacency প্রসন্নতা
Unceremoniously হঠাত কদর
Convicted অেরাধী
Etcetera ইত্াকে
Accomplishment সম্পােন
Camouflage েদ্মদিশ
Frank অ ক ে ি
Unflattering অ-তৃকপ্তকর
Adoration ভজি
Glimpse আভাস
Escapees কদয়কে
Escapist েলায়নের ি্জি
Sedition রােদোহ
Innocuous কনদেযাষ
Surveillance কনকিড় েযদিক্ষি
য
, নজরোকর
Obvious সুেষ্ট
Fugitive েলায়নরত
Eerily কতকেরাচ্ছন্ন
Messy স্পনাাংরা
Abscond আত্নদগােন করা
Mingle কেকশ্রত হওয়া
Pouting স্পঠাদির এক ধরদনর প্রকাশভঙ্গী
Aspiring উচ্চাকািী
impunity the perpetrators - অেরাধীদের েেন করা
shunned - েকরহার করা
societal taboo - সাোজজকভাদি কনকষদ্ধ
inability to curb violence - সকহাংসতা েেদনর অক্ষেতা
daunting picture - ভীকতকর কেত্র
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repression - েেন
domestic violence - োকরিাকরক সকহাংসতা
shameful - লজ্জাজনক
insurgent - কিদরাহী(mutineer, disloyal)
absurd - হাস্কর(farcical, ludicrous, ridiculous)
struck the repatriation deal - প্রত্ািতযন েুজিদত আঘাত
foundriesঢালাইদয়র কারোনা,ঢালাই-কিে্া
harsh truth প্রের/ককযশ সত্
government amending laws
সরকারী সাংদশাধনী আইন
well being কল্ান
A government survey
একটি সরকাকর জকরে
Part 10
Ruling party -- শাসকেল।
Stage Demonstration -- কিদক্ষাভ প্রেশন।
য
Peace talk --- শাকন্ত আদলােনা।
Peace loving people -- শাকন্তকােী োনুষ।
Unconditional Withdraw of troops -- কন:শতয বসন্ প্রত্াহার।
Party in Opposition -- কিদরাধীেল।
pittance সাোন্ স্পিতন, সাোন্ িৃকত্ত
end up স্পশষ
compliant অনুিতী, কিনয়ী, কশষ্ট, িাধ্, িশাংিে
verbal abuse স্পেৌকেক গালাগাকল/কুিেন
Abuse / Malpractice of political power - রাজননকতক ক্ষেতার অেি্িহার।
On the condition of Anonymity - নাে প্রকাশ না করার শদতয।
conventions সদম্মলন
tackle িাধা স্পেয়, েকেদয় রাো
perpetuate কেরস্থায়ী করা
vicious েুিকরত্র, ি্াকধযুি, েজঙ্কল, কিদিষেূি য
Hovering= িাতাদস কস্থর হওয়া।
Couched= কেদনর আদলা িসা.(couch=Sofa for two persons)
lean= কনভযর করা/কৃশ।
Gauntlet= স্পলাহার েস্তনা।
Aligned= সাকরিদ্ধ।
Clogged = A shoe/sandal that usually wooden
Dynastic= নৃেকত/রাজিাংশ স্পলাক।
pare= স্পোসা োড়াদনা।
Backpedaling= To move back step with quick
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found loitering - েীঘসূয ত্র হত্তয়ার স্পোজ োওয়া
ransacked - স্পতালোড়
bucolic - গ্রাে্(rural, peasant)
existentialist interpretation - অজস্তত্বিােী ি্াে্া
Forced Disappearance - স্পজারেূিক
য অদগাের হওয়া
dreadful - ভয়ঙ্কর
Raid of Plainclothes police -- সাো স্পোষাকোরী েুকলদশর তিাশী।
Repercussion of verdict - রাদয়র োলিা প্রকতজক্রয়া।
Apprehended accused - স্পগ্রপ্তারকৃত আসােী।
State Minister for Home -- স্বরাে প্রকতেন্ত্রী।
Home minister -- স্বরােেন্ত্রী
Issuing section 144 -- ১৪৪ ধারা জাকর।
Internal strife -- েলীয় অন্তিঃদকািল
Local elites -- স্থানীয় গি্োন্ ি্াজিিগ।য
Mass hunger strike -- গিঅনশন ধেঘি।
য
Total Disregard and betrayal of constitution - সাংকিধাদনর সম্পুি অিোননা
য
এিাং
কিশ্বাসঘাতকতা
Self-sufficient- স্বয়াং সম্পূিতা
য
impeccable - ত্রুটিহীন, অোেকিদ্ধ , কনষ্পাে , অনিে্, কনদেযাষকনরেরাধ, অনেরাধ,
অকনি্, অকনিনীয়, কনষ্কলঙ্ক, কনেুত
িঁ
punitive- শাজস্তেূলক / কদঠার
Vigilant-সজাগ, জাগ্রেিস্থ, সতকয প্রহরারত, জাগ্রেিস্থায় অকতিাকহত, উকন্নর, অতন্দ্র,
অতজন্দ্র
Imminent-আসন্ন, আগতপ্রায়, অেকরহায,য অকনিায, য প্রত্াসন্ন, কনকি
endorsement- অনুদোেন
Implicate-অর্প্রকাশ
য
করা
complicity- কুকদেরয সহকাকরতা
fire and brimstone statements - কদঠার হুিঁকশয়ারী স্পেওয়া
Abducted Businessman - অেহৃত ি্িসায়ী।
Intrude in Court's premise - আোলত েত্বদর অনিধভাদি প্রদিশ করা।
Go on Rampage Haphazardly - এদলাোর্াকড় ভাাংেুর করা।
Deploying police in the spot - ঘিনাস্থদল েুকলশ স্পোতাদয়ন।
Ensue as the backlash of controversy - কিতদকযর স্পজড় ধদর সুত্রোত হওয়া।
egregious dogma - গুরুতর অহাংকার
feudal bondage - সােন্ত োসত্ব
displacement - স্থানেু্কত(prolapse,translocation)
inexorable forces of Nature - প্রকৃকতর অদযৌজিক শজি
burning and butchering - জ্বাকলদয় স্পেওয়া এিাং নৃশাংসভাদি হত্া করা
placid denial - কনেুত
িঁ অস্বীকার

63 complacent and contemptuous - কনেুত
িঁ এিাং ঘৃি্
64 marauding tribes and invading armies - উেজাকতদের আক্রেি এিাং আক্রেিকারী
বসন্িাকহনী
65 vengeance and vicious hunger - প্রকতদশাধ এিাং ভয়ানক ক্ষুধা
66 Resources to forgery --- জাকলয়াকতর আশ্রয় স্পনয়।
67 grudgingly - অকনচ্ছায়
68 expedient political and economic affiliations - সেদয়ােদযাগী রাজননকতক ও
অর্ননকতক
য
সাংদযাজন
69 perplexing moral dimension - কিরজিকর বনকতক োত্রা
70 Mass Beating to Death - গি কেিুকনদত েৃতু্।
71 Swoop on broad day light - প্রকাশ্ কেিাদলাদক অতককযত হােলা করা।
72 Went into hiding for apprehension - স্পগ্রপ্তাদরর ভদয় গা ঢাকা স্পেয়া।
73 massacre- হত্াকাি, genocide, atrocities , mass execution
74 groundbreaking- যুগান্তকারী
75 churn out - েনস্থ করা
76 ingrained -িদ্ধেূল
77 entrenched-জকড়ত
78 incrementally- ক্রোগতভাদি িৃজদ্ধলাভ
79 distressing aspect- েু:জনক কিষয়
80 worthwhile- উেযুি
81 mammoth- িৃহৎ , অকতকায়
81 salvage-রক্ষাকারী
83 offer prayer- স্পোয়া করা
84 shrine - োজার
85 Digital security act 2018 - কিজজিাল কনরােত্তা আইন ২০১৮।
86 debacle - ধস
87 tough task - অকি েরীক্ষা , কটঠন কাজ
88 took oath- শের্ স্পনয়া , sworn in
89 systemic flaws and the loopholes- ি্িস্থােনাগত ত্রুটি ও ফািঁকদফািঁকর
90 corrected and plugged - সাংদশাধন ও েূরীভুত করা
91 Aggravate the situation - অিস্থার অিনকত করা।
92 National Consensus - জাতীয় ঐক্।
93 Dismal-অন্ধকারেয়, কনরানি, গুদোিেূি, য নীরস, কিষণ্ণ, েু: েোয়ক, স্পিেনাোয়ক
94 Political Sanctions -- রাজননকতক কনদষধাজ্ঞা।
95 Brutally Killed - নৃশাংসভাদি হত্া।
96 vengeance- প্রকতকহাংসা
97 Further Deterioration of Law enforcing agencies - আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থা গুদলার আদরা
অিনকত।

98 Faction clash on Centering the issue of forthcoming election - আসন্ন কনিােনদক
য
স্পকন্দ্র
কদর েলীয় স্পকািল।
99 Absconding Accused - স্পফরাকর আসােী।
10 August -েকহোকিত, শ্রদদ্ধয়, েহান
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1 Curb stringently - শিভাদি েেন করা।
2 Derogatory information - অিোননাকর তর্্।
3 Submitting memoranda to Deputy commissioner - স্পজলা প্রশাসদকর কাদে িারককলকে
স্পেশ করা।
4 Exemplary Punishment - েৃষ্টান্তেুলক শাজস্ত।
5 Defamation of the father of nation --- জাকতর কেতার অিোননা।
6 To file a defaming case -- োনহাকনর োেলা করা।
7 Distorting History - কিকৃত ইকতহাস.
8 ignite-প্রজ্বকলত করা, জ্বালান, প্রজ্বাকলত করা, উদত্তজজত করা
9 brewing - কসদ্ধ করা
10 downright inhuman- এদকিাদরই অোনকিক
11 advent- আকিভযাি
12 courtesy call- স্পসৌজন্ সাক্ষাৎ করা
13 eclipse- গ্রাস করা , অন্ধকাদর স্পেদয় স্পেওয়া
14 scrupulously - সতকযভাদি , যর্াযর্ভাদি
15 usurper-েেলোর
16 faltering-অস্বচ্ছি,
17 reprehensible- কনিনীয়
18 envisage- কিদিেনা করা, সম্মুেীন হত্তয়া, েনিদক্ষ স্পেো, সম্মুেিতী হত্তয়া
19 untoward incident- অনাকাঙ্ক্ষিত ঘিনা
20 dearth.অপ্রােুয।nounঅভাি,ক্ষ
য
ু ধাঅপ্রােুয, য েুকভযক্ষ, প্রিল
21 demographic dividend - জনতাজত্ত্বক সুফল িা লভ্াাংশ
22 Fiasco-ন্াক্কারজনক ঘিনা , েরে ি্র্তা,
য কলঙ্কর ফল, কাযকিেকত্ত
য
23 sought blessings - স্পোয়া করা / প্রার্না
য করা
24 retrieve -স্পেরােত করা, েুনরূদ্ধার করা, ত্রাি করা, স্পেরােত করা, ক্ষকতেূরি করা,আদরাগ্
করা
25 entire sum - েুদরািাই
26 sophisticated-অত্াধুকনক ,িাস্তিিুজদ্ধসম্পন্ন , স্পভজালকেকশ্রত, অকিশুদ্ধ, অপ্রকৃত,
িাস্তিধেী
27 major chunk- স্পোিা অদঙ্কর িা কিশাল েকরোি
28 genocide and ethnic cleansing" - গিহত্া ও জাকতগত কনধন ।
29 crackdown - কদঠার ি্িস্থা
30 pledges steps- েেদক্ষে গ্রহদি আশ্বাস
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over-optimistic- উচ্চাকভলাষী
lingering- ধীর , েন্থর , েীঘস্থায়ী
য
করা prolonged
rendezvous- কেলন স্থান
intensify- তীব্র কদর স্পতালা
struck a deal - েুজি স্বাক্ষর করা
innumerable problems- অসাংে্ সেস্া
vigorously- সিদল
Wan - কনদস্তজ , ফ্াকাদশ , অেষ্ট
abdicate- প্রত্াে্ান করা , অস্বীকার করা
becoming obsolete - স্পসদকদল হদয় যাওয়া
stray- কিেেগােী , আকজিক
maraud- লুিন
encroachment- অকভযান, অনকধকার , সীোলঙ্ঘন
hoarse- ককযশ
knee-jerk reaction - হািু-স্পগড়া/শি প্রকতজক্রয়া
siphoning off fund - তহকিল োকল করা িা অন্কেদক স্থানান্তকরত করা
graft case- েুনীকত োেলা
untoward incident - অনাকাঙ্ক্ষিত ঘিনা
albeit_যে্কে, তারা হইদলত্ত, তত্সদত্ত্বত্ত, তর্াকে
tussle- ধস্তাধজস্ত
inclusive-অন্তভুজয িকর,সদেত,েকরদিষ্টক,সিি্ােী,ি্ােক
য
plummet to lows - কনম্নোদন েতন হওয়া
to move duly - যর্াসেদয় োলাদনা
quashed or dismissed - রে করা িা িরোস্ত করা
covert efforts - স্পগােন প্রদেষ্টা
reconciliation and peace - েুনকেলন
য এিাং শাকন্ত
pontiff - প্রধান যাজক
currency convertibility - েুরা েকরিতযনদযাগ্তা
most persecuted minorities - সিাকধক
য
কনেীকড়ত সাংে্ালঘুরা
ongoing persecution - েলোন কনেীড়ন
vehemently - তীব্রভাদি
condemned the violence - সকহাংসতা কনিা
unleashed - কনয়ন্ত্রিেুি করা
global stature - কিশ্বোনিতা
Liquidity Crisis-তারল্ সাংকি
global financial crisis - বিকশ্বক অর্ননকতক
য
েিা
resilience - কস্থকতস্থােকতা
prerequisite - েূি শতয
য
official visit - রােীয় সফর

repatriation - প্রত্ািাসন
abuses- কনযাতন
য
social inclusion, - সাোজজক উন্নয়ন
bilateral relation- কিোকক্ষক সম্পকয
solidarity- ভ্রাতৃত্ব স্পিাধ , সাংহকত
great concern - িড়ই উদিদগর কিষয়
proactive action প্রদরাকেত কাজ
running rampant িাধাহীন েলা
reel নািাই, েরকা, ঘূিাকয়ত
য
হত্তয়া, ঘূিোন
য
হত্তয়া
depopulate জনশূন্ করা, জনসাংে্া হ্রাস করা
pouring ঢালা, িহান, িহা, িষিয করা, স্পস্রাদতর ন্ায় কনগতয করান।
emboldened সাহসী, উত্সাকহত করা, সাহসী করা
impunity অি্াহকত, েুজি, শাজস্ত স্পর্দক স্পরহাই
breeding প্রজনন, জন্মোন, লালনোলন
inaction আলস্, কনজিয়তা, কনদিষ্টতা, উে্দের অভাি, উে্েহীনতা
exodus প্রস্থান, যাত্রা, েলিদ্ধভাদি প্রস্থান, েলিদ্ধভাদি অকভকনিেি
concession period - অনুদোেন কাল
revised সাংদশাকধত
retention ধারি ক্ষেতা, িজায় রাো,
stipulated time - শতযাদরাে সেয়
bulldozing over mass grave - শজিশালী যন্ত্র কেদয় গিকির কনজিহ্ন কদর স্পেয়া
protruding from bags -ি্াদগর কভতর স্পর্দক প্রসাকরত হওয়া িা স্পির হওয়া।
fact-finding mission - অনুসন্ধানী েল(investigative)
to throng any place - স্পকান জায়গা কভদড় েূি করা
য
referral for someone - কাদরা জন্ সুোকরশ (recommendation)
cognisance of the allegation - অকভদযাদগর স্বীকার করা িা অিগত হওয়া
habeas corpus - িজিপ্রেশন,
য ( a writ ordering a prisoner to be brought before
judge.)
98 conning gullible people - সহদজ প্রতারিাদযাগ্ ি্জিদক প্রতাকরত করা
99 epidemic proportion - ি্ােক অনুোদত
10 exacerbate tensions -উদত্তজনা আদরা অকধকতর োরাে করা
0
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1 Self-sufficient- স্বয়াং সম্পূিতা
য
2 churn out - েনস্থ করা
3 groundbreaking- যুগান্তকারী
4 massacre- হত্াকাি, genocide, atrocities , mass execution
5 complicity- কুকদেরয সহকাকরতা
6 Implicate-অর্প্রকাশ
য
করা
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showing resilience - প্রত্ািতযন িা কস্থকতস্থােকতা স্পেোদনা
spillover effects -অকতকরি প্রভাি
confessional statement - স্বীকারুজিেূলক তর্্
Rendezvous - কনকেযষ্ট কেলনস্থল
compunction - অনুদশােনা, অনুতাে
Drubbing - প্রহার করা
to envisage - কিদিেনা করা
difficult proposition - কটঠন প্রস্তাি
masterstroke - অকতশয় কনেুি কাজ
to cast one's spell - কিদোকহত করা, আককষতয করা
respite - অিকাশ, স্পরহাই
realm of conjecture - অনুোন িা ধারনার স্পক্ষত্র
convincing evidence - কিশ্বাসদযাগ্ প্রোি
conventional discourse - গতানুগকতক আদলােনা
convergence of devt process - উন্নয়ন প্রজক্রয়ার এক-স্পকন্দ্রকভেুে
unorthodox efforts - স্পগািঁড়াকেেুি উদে্াগ
inclination to withdraw - প্রত্াহার করার আগ্রহ
social discontent - সাোজজক অসদন্তাষ
disillusionment - স্পোহেুজি, ভ্রাকন্তদোেন
slashing of cash payment - নগে অর্ প্রোদনর
য
কনিা
to make concessions - কিদশষ অকধকার িা সুকিধা বতকর করা
laudable steps - প্রশাংকসত েেদক্ষে
a medallion embossed with - অলাংকৃত িৃহৎ েেক
declassified memo - স্বদশ্রিীেু্ত িারককলকে
to subvert the election - কনিােনদক
য
েরাভূ ত িা ধ্বাংস করদত
to surveil - তত্ত্বািধান করদত
stumbling blocks - কদঠার প্রকতিন্ধক
horrendous feats - ভীষি কৃকতসুলভ কাজ
ceasefire violation - যুদ্ধকিরকতর লঙ্ঘন
de facto border - অকেোাংকসত সীোন্ত।
endorsement- অনুদোেন
cognisance স্বীকার, অিগকত, েকরেয়জ্ঞােক কিদশষ স্পকাদনা কেহ্ন.
devious আিঁকািািঁকা, প্রতারিােূি,য ভ্রাকন্তেয়
unanimous সিসম্মত,
য
একেত, সিজনসম্মত
য
perpetuate কেরস্থায়ী করা, িািঁোইয়া রাো
unified সেকিত, সেিয়সাধন করা, ঐক্সাধন করা।
overwhelming অকভভূ তকারী, অপ্রকতদরাধ্, েুিার।
য
overdue কিলকম্বত, সেয় োর-হদয়-যাওয়া,

45 abettor of wrongdoing - কুকেদত
য সাহায্কারী
decisive
46
কনষ্পকত্তেূলক, েূ ড়ান্ত, কনজিত
47 stringent কদঠার
48 to dangle a meeting - বিঠক িা সভাদক স্পোলায়োন রাো।
49 undergone a speedy transformation - রুত রূোন্তকরত হওয়া
50 pledge - অঙ্গীকার(commitment, vow)
51 materialise the plan - েকরকিনা িাস্তিায়ন করন
52 reciprocity - োরেকরক সুকিধা োদনর নীকত
53 freedom-curtailing law - স্বাধীনতা েিকারী
য
আইন
54 to mend broken ties - কেন্ন িন্ধনদক সাংস্কার িা সাংদশাধন করা
55 rescind - িাকতল িা রে করা
56 inter alia - অদন্র সাদর্
57 to crystallise - েষ্ট করা ( elucidate, clear up, enlighten)
58 state functionaries - রােীয় কেভারপ্রাপ্ত
য
ি্জি
59 eloquent - িাকেিু ( loquacious, fluent)
60 taking cognisance - অিগত হওয়া (awareness,
62 impeccable - ত্রুটিহীন, অোেকিদ্ধ , কনষ্পাে , অনিে্, কনদেযাষকনরেরাধ, অনেরাধ,
অকনি্, অকনিনীয়, কনষ্কলঙ্ক, কনেুত
িঁ
63 Imminent-আসন্ন, আগতপ্রায়, অেকরহায,য অকনিায,য প্রত্াসন্ন, কনকি
64 punitive- শাজস্তেূলক / কদঠার
65 Prompt Action - তাৎক্ষকিক েেদক্ষে।
66 ultra poor হত েকরর/েরে েকরর
67 doldrum, কনজীি েনেরা ভাি, কস্থর অিস্থা, অেঞ্চল
68 procurement আসােন,আহরি
69 curtail সাংদকােন করা, হ্রাস করা, কোন, সঙ্কুকেত করা, সাংকক্ষপ্ত করা।
70 unmitigated েুরােস্তুর, েরে, অপ্রশকেত, অিাধ।
71 Zero Tolerance - স্পকান োড় না স্পেয়া।
72 Stringent action - কদঠার েেদক্ষে।
73 অিকসদ্ধ parboiled
74 Vigilant-সজাগ, জাগ্রেিস্থ, সতকয প্রহরারত, জাগ্রেিস্থায় অকতিাকহত, উকন্নর, অতন্দ্র,
অতজন্দ্র
75 permanently conceal evidence - স্থায়ীভাদি প্রোি স্পগােন
76 exonerated - েুনিাসন
য
করা
77 allegations of ethnic cleansing - জাকতগত কনেুদলর
য
অকভদযাগ
78 influx - অন্তিঃপ্রিাহ
79 Military Coup - সােকরক অভু্ত্থান।
80 Non-coperatinon Movement - অসহদযাগ আদিালন।
81 Mass Movement -- গি আদিালন।
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Mass Communication -- গিদযাগাদযাগ।
Multiparty Politics -- িহুেলীয় রাজনীকত।
Multiparty democracy -- িহুেলীয় গিতন্ত্র।
credible probe - কিশ্বাসদযাগ্ প্রোি (reliable, authentic, plausible)
Press Conference /Release -- সাংিাে সদম্মলন / কিজ্ঞকপ্ত।
Mutual Cooperation -- োরেকরক সহদযাগীতা
solitary confinement - কনজযন কারািাস (secluded, desolate)
a frenzy of violence - সকহাংসতার প্রিল উদত্তজনা
groundbreaking - যুগান্তকারী, উদ্ভািনেূলক
chilling report - ভীকতসঞ্চারী প্রকতদিেন (scary)
impeccable security measures -কনেুত
িঁ কনরােত্তা ি্িস্থা
churn out -রুতগকতদত উৎোেন করা (produce something at a fast rate)
beaten, sexually assaulted, stabbed - স্পেিাদনা, স্পযৌন কনযাতন,
য
েুকরকাঘাত
enforced disappearance - স্পজারেূিক
য গুে
brazen attempt - কনলজ্জ
য িা েুিঃসাহসী স্পেষ্টা
political impasse - রাজননকতক সাংকি
mattress money - গকে িা স্পতাষদক জোদনা িাকা
Mutual Mistrust -- োরেকরক অকিশ্বাস।
inflation phobia - েুরাফীকত ভীকত
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dispensation- কিকধর কিধান
remiss-অিদহলনাকারী
By the same token- অনুরুেভাদি/ অেরেদক্ষ
shun - েকরহার করা
vitiate-েঙ্গু করা, েুদিঁ তল করা , কিকৃত করা, অকাযকর
য করা, অেকিত্র করা, অকিশুদ্ধ করা
turf control- আকধেত্ কিস্তার
mire - েজঙ্কল স্পকাদনা ককেুদত েি হওয়া
Things have gotten to the stage - অিস্থা এেন েযাদয়
য স্পগদে স্পয
descending popularity - অিনত জনকপ্রয়তা (deteriorating)
disperse - েত্র ভঙ্গ করা
speculation - ভািনাকেন্তা, কিনা (reflexion)
flare up - জ্বদল উঠা ( ignite, kindle)
unwavering commitment - অিল প্রকতশ্রুকত
imputation - কনিা, অকভদযাগ ( blame, condemnation)
severely curbed - কদঠারভাদি েকেত হওয়া
sterling achievement - কনোে অজযন
stark contrast - েুদরােস্তর বিসােৃশ্
litigation - োেলা েকদ্দো
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emphatic - স্পজারাদলা ( powerful, strong)
Throttling freedom of expression - েত প্রকাদশর স্বাধীনতার কিদরাধ ( gag, choke)
dishonest or disgruntled - অসৎ িা কিষণ্ণ
Mass Media -- গিোধ্ে
muzzle - কাদরা েুেিন্ধ করা, স্তব্ধ করা
impede - ি্াহত করা। ( hamper, thwart)
draconian character - কদঠার আইন প্রদয়াগকারী নীকত
non-bailable case - অজাকেনদযাগ্ োেলা
defamation case - োনহাকনকর োেলা
duped by - প্রতাকরত হওয়া ( cheated, deceived)
to gag freedom - স্বাধীনতাদক কিদরাধ করা
vagueness of language - ভাষার অেষ্টতা
incursion into - হঠাৎ অন্দেদশ আঘাত হানা
regional imbroglio - আঞ্চকলক জটিলতা (tangled)
incarcerate - কারারুদ্ধ করা, আিক করা (detain, imprison)
confer - কাউদক প্রোন করা
carte blanche - েূি ক্ষেতা,
য
স্পস্বচ্ছােত কাজ ককরিার অকধকার
widespread consternation - সিি্ােী
য
আতঙ্ক ( panic, fear, dismay)
palpably clear - প্রতীয়োনভাদি স্বচ্ছ (apparent, overt)
war ravaged - যুদ্ধ কিধ্বস্ত
negative proclivities - স্পনকতিােক প্রিিতা (leaning, tendency) .
stacked স্তুকেকৃত, গাো করা
sully স্পনাাংরা করা।
nefarious design - বেশাকেক নকশা
Sporadic attack and counter chase -- কিকক্ষপ্ত ধাওয়া োলিা ধাওয়া।
Spasmodic communal riot -- আকজিক সাম্প্রোকয়ক োঙ্গা
Communal Politics -- সাম্প্রোকয়ক রাজনীকত।
Foiling the blue print of conspiracy -- ষড়যদন্ত্রর নীল নকশা নস্াৎকরি
Mass upsurge --- গিঅঅভু্ত্থান
Public Administration -- স্পলাক প্রশাসন।
Token Hunger Strike -- প্রকতকী অনশন ধেঘি।
য
Tarnishing image of the government -- সরকাদরর ভািেূকতয ক্ষুন্নকরি।
Judicial Killing -- আইকন প্রজক্রয়ায় হত্া।
Tragic Accident -- েোকন্তক
য
েুঘিনা।
য
Political Affiliation -- রাজননকতক সাংকশ্লষ্টতা
Political Alliance -- রাজননকতক স্পজাি।
Political Insight -- রাজননকতক েুরেকশতা।
য
Autonomous body -- স্বায়ত্তশাকসত প্রকতষ্টান।
Political Feud -- রাজননকতক স্পকািল।
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Location Administration -- স্থানীয় সরকার।
defalcation of money - অর্ অেহরি
য
(embezzlement)
Peace Accord / Agreement -- শাকন্তেুজি।
Politically Motivated -- রাজননকতক উদদ্দশ্ প্রদিাকেত।
Political turmoil/Relentless -- রাজননকতক অকস্থকতশীলতা / অকস্থরতা
Politics of Hartal & repression -- হরতাল ও কনযাতদনর
য
রাজনীকত।
Politics of Vengeance and vendetta --- প্রকতকহাংসার ও প্রকতদশাদধর রাজনীকত ।
Political upsurge -- রাজননকতক উত্থান।
Self Contradictory Statement of Government/ Party in Opposition --- সরকাদরর / কিদরাধী
েদলর স্বকিদরাধী িিি্।
repatriation deal- প্রত্ািাসন েুজি
illustrate-কিশে করা, েষ্ট করা, ি্াে্া করা, উোহরি স্পেত্তয়া, েৃষ্টান্ত স্পেত্তয়া, কেজত্রত করা,
েকি আিঁকা
strengthen regulation - আইনদক কদঠার করা
expertise- অকভজ্ঞতা , কিদশষদজ্ঞর করদোিয , কিদশষ জ্ঞান
sizable revenue- স্পোি অদঙ্কর রাজস্ব
sorry state_ ভি েশা / োরাে অিস্থা disturbing picture
Political Violence -- রাজননকতক সকহাংসতা।
curb the illegal practices - েুনীকত েেন করা
Rohingya cleansing- স্পরাকহঙ্গা কনধন
mockery- হাস্কর ,েল . ভান, উেহাস
holistic solution- কাযকরী
য
ি্ােক উদে্াগ গ্রহি
exodus- প্রস্থান
defiant- স্পিেদরায়া , desperate
rigorous imprisonment -কটঠন কারােি
seeking anonymity - নাে প্রকাদশ অকনচ্ছুক
profound condolence - গভীর সেদিেনা
sprawling compound - আিঁকািািঁকা প্রাঙ্গি / হাোগুকড় স্পেয়া অিস্থা
unrelenting pursuit - কদঠার সাধনা
disenfranchised people - েরাধীন জনদগাষ্ঠী
entourage - ভ্রেিসঙ্গী
Bilateral Discussion -- কিোকক্ষক আদলােনা।
taint - কলঙ্ক , সাংক্রেি, স্পোষ , েূষি
vent- অকভি্জি প্রকাশ করা
toil hard- কদঠার েকরশ্রে করা
Feign - ভান করা , েল করা , িানান করা
bounty - েুরস্কার , োন
defalcation of money - অর্ অেহরি
য
(embezzlement)
ostensibly-িাহ্ত
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veteran- অকভজ্ঞ / প্রিীন
intrusion - অনুপ্রদিশ
tarnish the image - ভািেূকতয ক্ষুন্ন করা
propensity- প্রিৃকত্ত
succession - েযায়
য , ধারা , অনুক্রে
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culpable crimes - কনিনীয় অেরাধ
escape persecution - কনেীড়ন হদত অি্াহকত
mattress money - গকে িা স্পতাষদক জোদনা িাকা
concluding the repatriation - প্রত্ািতযন স্পশষ
specific bilateral instrument - কনকেযষ্ট কিেক্ষীয় যন্ত্র
forcibly displaced - স্পজারেূিক
য কিজচ্ছন্ন
lead to more extremism and violence - আদরা েরেেন্থা এিাং সকহাংসতা হদত োদর
. horrendous atrocities - ভয়ািহ অত্াোর
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তলিী েূলধনিঃcall up capital
েলকত েূলধনিঃcirculating money
অর্ায়নিঃ
য
Funding
অদর্রয প্রিাহিঃcash flow
নগে অর্িঃয cash money
with no blot - স্পকান স্পোষ িা কলঙ্ক োড়াই
enforced disappearance - স্পজারেূিক
য গুে
candid - অকেি, সাধাকসদধ, ( frank, outspoken)
brazen attempt - কনলজ্জ
য িা েুিঃসাহসী স্পেষ্টা
political impasse - রাজননকতক সাংকি
eloquent - িাকেিু ( loquacious, fluent)
িাকষক
য প্রিৃজদ্ধর হারিঃAnnual growth rate
ঋিেত্রিঃcredit paper
কিকনদয়াগিঃ investment

িাকষক
য আয়ি্াদয়র েকতয়ানিঃannual budget

inflation phobia - েুরাফীকত ভীকত
25 Unbanked rural area - ি্াাংককাং স্পসিা িজঞ্চত গ্রাোঞ্চল
26 েুরানীকত - Monetary policy
27 েুরার অিেূল্ায়ন হদল রপ্তাকন সহজতর হয় - export becomes easier if money is
devaluated
28 েূল্ সূেদক িড় েরেতন - a big fall in the price index
29 In this brick built city's - ইি োর্দরর এই শহরদক কঘদরই
30 Micro and small enterprise - ক্ষুর ও কুটির কশি

31 Mortgage market-িন্ধক িাজার,
32
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Lender-ঋিোতা,
Continuous development - উত্তদরাত্তর অগ্রগকত
Legitimacy crisis - বিধতার সাংকি
Mandate of majority - অকধকাাংদশর সের্নয
Sky-high popularity - আকাশেুম্বী জনকপ্রয়তা
ধদেরয অেি্াে্া - Misinterpretation of religion
িাজার েূদল্র সাদর্ সঙ্গকতেূি -য Consistent with market price
Overall improvement - সাকিক
য উন্নকত
Micro finance-ক্ষুর অর্নীকত
য
Borrower-ঋিগ্রহীতা,
Sub prime-উে সদিাচ্চ
য
েূরাজফকতিঃ Inflation
অনুদোকেত েূলধনিঃAuthorized capital
সম্পকত্তিঃassets
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ঋি স্পেলােীিঃLoan defaulting
িাকষক
য েকরকিনািঃAnnual planning
সম্পেিঃResourse
সুেিঃinterest
জাোনতিঃsecurities
েি্:Commodity
প্রেকলত শুল্কিঃconventional tarrif
আিগাকর শুল্ক:Excise duty
ঋি কনয়ন্ত্রিিঃcredit control
েলকত কহসািিঃcurrent account
েূরানীকতিঃmonetery policy
েূলধনী িাদজিিঃcapital budget
েূলধদনর উের এককালীন করিঃCapital levy
Plainclothesman - a detective who wears civilian clothes on duty
churn out -রুতগকতদত উৎোেন করা( produce something at a fast rate)
abettor of wrongdoing - কুকেদত
য সাহায্কারী
to crystallise - েষ্ট করা ( elucidate, clear up, enlighten)
taking cognisance - অিগত হওয়া( awareness
state functionaries - রােীয় কেভারপ্রাপ্ত
য
ি্জি
to rescind - িাকতল িা রে করা
to dodge the protesters -কিদক্ষাভকারীদের সরাদত
to lodge a case - োেলা োদয়র করা
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internal strife -অন্তিঃ স্পকািল
impervious -অসাংদিেনশীল (unperceptive)
trivial matter - তু চ্ছ ি্াোর
sneaking into - হীন আেরি করা
undeniable evidence -অকাি্ প্রোি
salvo -অজুহাত, শতয (plea, pretext)
to provide impetus - স্পপ্ররিা স্পযাগাদনা
estrangement - কিদচ্ছে (separation, rupture, breach)
sluggish complacency -েন্থর আত্মতু টষ্ট
petty squabble - তু চ্ছ কলহ।
freedom-curtailing law - স্বাধীনতা েিকারী
য
আইন
impeccable security measures -কনেুত
িঁ কনরােত্তা ি্িস্থা
chilling report - ভীকতসঞ্চারী প্রকতদিেন( scary)
groundbreaking - যুগান্তকারী, উদ্ভািনেূলক
a frenzy of violence - সকহাংসতার প্রিল উদত্তজনা
solitary confinement - কনজযন কারািাস( secluded, desolate)
credible probe - কিশ্বাসদযাগ্ প্রোি( reliable, authentic, plausible)
perfunctory-ভাসা - ভাসা
surrogate-প্রকতকনকধ
befitting tribute - যর্াদযাগ্ সম্মান
rigorous-কদঠার
coerce-কনগৃহীত করা,েেন করা, িাধ্ করা
lean on someone - কাদরা উের কনভযর করা
widespread outcry - ি্ােক সোদলােনা
stripped off one's post - কাদরা েেেু্ত হওয়া
plunged into unrest - অকস্থরতায় জকড়দয় েড়া
unfolding pol. crisis - প্রসাকরত / প্রকাকশত রাজননকতক সাংকি
unscrupulous traders - অসাধু ি্িসায়ী
combustible oil - োহ্ স্পতল
imbued with spirit - স্পেতনা িারা অনুপ্রাকিত
surreal situation- কিনাতীত অিস্থা
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existential dilemma - অজস্তদত্বর সাংকি
to deny staunchly - েৃঢ়ভাদি অস্বীকার করা।
sanctuary area - কনরােে স্থান
crumbled reputation - ক্ষয় হদয় যাওয়া ে্াকত
state of somnolence - তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাি িা কনিঃস্তব্ধ অিস্থা
dystopian picture - কনেেয প্রকতচ্ছকি িা েৃশ্
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implications- প্রভাি
fathom- অনুধািন করা , গভীরতা কনিয়য করা
linguistic diversity - ভাষা সাংক্রান্ত বিকেত্র্
উদে্ািািঃEntrepreneur
আোনতিঃdeposit
েূরাসাংদকােনিঃDeflation
েূরা অিেূল্ায়নিঃDevaluation of money
অর্ননকতক
য
প্রিৃজদ্ধিঃEconomic growth
অর্ননকতক
য
েিািঃEconomic depression/shut down/ recession
ঋি অস্বীকার:Denial of loan
ঋি েওকুফিঃDebt excuse
ঋি সাহায্িঃdebt aid
অর্ননকতক
য
কস্থকতশীলতা: Economic stability
অর্ননকতক
য
স্থকিরতািঃEconomic Stagnation
সূেক প্রিৃজদ্ধিঃExpo
অনুোনিঃgrants
ি্ািসাকয়ক সাোজজক োয়িদ্ধতািঃcorporate social responsibilities(CSR)
িাদজি ঘািকতিঃBudget deficit
ভতু কয কিঃsubsidies
ি্ািসাকয়ক করিঃ Corporate tax
ভকিষৎ অর্ায়নিঃ
য
provision of financing
তারল্িঃliquidity
িাস্তিায়নিঃimplenmentation
politicisation রাজনীকতকরি
incompetent অেোর্,য অনকধকার, কাযাক্ষে,
য
অনুেযুি, অদযাগ্, অক্ষে, স্পযাগ্তাহীন
meddling অনকধকারেেযা, েরেেযা
cahoots েক্রাদন্ত কলপ্ত
anomalies ি্কতক্রেসেূহ, ি্ত্য়, ি্কতক্রে, অকনয়ে, কিশৃঙ্খলা
honorarium েকক্ষিা, কিদশষ কাদজর জন্ স্পস্বচ্ছাপ্রেত্ত িা রীকতেত স্পিতদনর িেদল প্রেত্ত
োকরশ্রকেক
entrenched স্পপ্রাকর্ত, েকরো িারা সুরকক্ষত করা
[systemic and entrenched graft]
substandard কনকৃষ্ট োদনর,স্বাভাকিক োন অদেক্ষা হীনতর
nepotism আত্মীয়দোষি, স্বজনদোষি
laced কফতা লাগান, জকর লাগান, কফতা কেয়া িািঁধা
Default rate-স্পেলাকে হার,
Default-ঋি স্পেলাে,
Spending -েরে
Recession -েিা
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Inflation-েূরাফীকত
Deficit -ঘািকত
Fiscal-রাজস্বঘটিত
Appreciate -েূল্িৃজদ্ধ করা
Bankrupt -স্পেউকলয়া/সিস্বান্ত
য
Monetary - আকর্ক
য
Fiscal Year - অর্িের
য
Coffer - রাজদকাষ
Bribe - ঘুষ।
Tax holiday-কর অিকাশ।
Fiscal year-অর্ িের।
য
Forgery-জাকলয়াকত,
Transparency-স্বচ্ছতা,
Money laundering-েুরা োোর।
Fiscal year-অর্ িের।
য
Forgery-জাকলয়াকত,
Down payment-অকগ্রে ককজস্ত,
First payment-প্রর্ে ককজস্ত
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Credit risk - ঋদির ঝুিঁ কক,
High performing quality growth - গুিগত োন উন্নয়ন,
Medium term - েধ্িতী সেদয়,
Monetary policy instrument - আকর্ক
য নীকত উেকরি,
Perspective plan - স্পপ্রকক্ষত েকরকিনা,
Macro economic policy - সােটষ্টক অর্ি্িস্থা,
য
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Insurance-িীো,
boastful োকম্ভক, অহাংকারী
manipulate কনেূিভাদি ি্িহার করা, স্বকাদয লাগান
য
Commandeer =ইচ্ছােত অকধকার করা।
paltry তু চ্ছ, নগি্, জঘন্।
notorious arson attack - কুে্াত অকিসাংদযাগ আক্রেি
supersede - রকহত করা, অেসারি করা,(abolish, repeal,replace)
makeshift conditions. - অস্থায়ী অিস্থায়।
concerned over - স্পকান কিষদয় উকিি হওয়া

Ruling Class -শাসক স্পশ্রিী,
Credit flow -অদর্রয প্রিাহ
dissemination of language - ভাষার কিস্তার িা প্রসার

Savings-সঞ্চয়

83 Launch capsize- লন্ে িুদি যাওয়া
84 extemporaneousবেিাৎ,তত্ক্ষকিক,অকেকন্ততেূি,েূ
য িপ্রস্তুকতহীন,আকজিক,বেিাৎ,আেকতক,
য
অকনয়কেত
85 joint venture - স্পযৌর্ উদে্াগ
86 grabbing land -ভূ কের স্পিেেল
87 tussle -ধস্তাধজস্ত( scuffle)
88 biodegradable - জীিািুকিদয়াজ্
89 communicable diseases.- সাংক্রােক স্পরাগ
90 ramp up - স্পকান ককেু করদত ি্কতি্স্ত হওয়া
91 Adverse weather- প্রকতকূল আিহাওয়া
92 unscrupulous traders - অসাধু ি্িসায়ী
93 sturdy- িকলষ্ট / শজিশালী
94 grave danger- োরাত্মক ঝুিঁ কক েদধ্ / েরে কিেদের েদধ্
95 public perception- জনগদনর েৃটষ্টভকঙ্গ
96 ecstatic experience-েুিই েজার অকভজ্ঞ
97 political fiasco - রাজননকতক ি্র্তা
য ( cropper)
98 notorious - কুে্াত( infamous, proverbial)
99 extemporaneous transition - আকজিক েকরিতযন
10 get plunged into - স্পকান ককেুদত কনেি হওয়া
0

