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পররকেল পৃরিেীর মস্ত প্রোণীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূণ ণ। আমোকের 

চোরপোকলর ে র ছুই পররকেকলর অংল। পররকেকলর প্ররত্টি উপোেোকের সুমরিত্ 

রূপই কো সুস্থ পররকেল। এই সুমরিত্ রূকপর ব্যত্যয়ই পররকেকলর দূণ ঘটোয় 

এেং পররকেকলর স্বোভোরে  মোত্রোর অেক্ষয় দেখো দেয়। পররকেল ংরক্ষকণ 

েোংোকেল ইকত্োমকে জোত্ীয় ও আন্তজণোরত্ ভোকে প্রলংরত্ কয়কে। মোকজর 

 কর রিরত্ অংলগ্রকণর মোেকমই যিোযিভোকে পররকেল ংরক্ষণ  রো 

ম্ভে। েোংোকেল েহুরেধ পররকেলগত্ মস্যো দমো োকেোপূে ণ  এ  অপ্ররত্করোে 

গরত্কত্ মেম আকয়র দেকলর রেক  এরগকয় যোকে। এরই ধোরোেোর ত্োয় পররকেল, 

েে ও জেোয়ু ংক্রোন্ত পররভোোগুকোক   কর রে ট জকেোে  কর দত্োোর 

জন্য এ পুরস্ত ো প্র োল এ টি মকয়োপকযোগী ও প্রলংেীয় উকযোগ।  

জোরত্র রপত্ো েঙ্গেন্ধুর সুকযোগ্য  ন্যো মোেেীয় প্রধোেমন্ত্রীর দেতৃকত্ব 

েত্ণমোে র োর পররকেল ও েে ংরক্ষণ এেং জেোয়ু পররেত্ণেকরোকধ অত্যন্ত 

আন্তরর ত্োর োকি  োজ  কর যোকে। এ প্র োলেোটিকত্ ংরিষ্ট রেকয়র 

পররভোোগুকোক  প্রোঞ্জ ভোোয় উপস্থোপে  রো কয়কে যো  কর জন্য োয়  

ভূরম ো পোে  রকে েক আমোর রেশ্বো।  

আরম এ পুরস্ত োটি প্র োলেোর োকি ংরিষ্ট  ক  আন্তরর  ধন্যেোে 

জোেোরে।      
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পররকেল ও েেভূরম রক্ষোর পোলোপোরল জেোয়ু পররেত্ণেজরেত্ ঝুঁর  

দমো োকেোয় পররকেল, েে ও জেোয়ু পররেত্ণে মন্ত্রণোয় গুরুত্বপূণ ণ ভূরম ো পোে 

 রকে। পররকেল ও জেোয়ু পররেত্ণে ংক্রোন্ত রেরভন্ন লব্দোেী (terminology) 

জোত্ীয় ও আন্তজণোরত্ ভোকে     ব্যেহৃত্ কে। এ লব্দোেীর োকি ংরিষ্ট 

র োরর/কের োরর ংস্থোয়  ম ণরত্  ম ণ ত্ণো/ ম ণচোরীবৃন্দ অেরত্ িো কও 

অন্যোন্য মন্ত্রণোয়/েপ্তর/ংস্থোয়  ম ণরত্  ম ণ ত্ণো/ ম ণচোরীকের মকে এ রেকয় 

স্পষ্টত্ো েো িো োয় রেরভন্ন দরমেোর/রকপোরজয়োম/ওয়ো ণলকপ ঠি ভোকে ত্োকের 

অেেোে রোখো ম্ভে য় েো। ত্োেোড়ো এ   লব্দোেী োধোরণ জেগকণরও দেোধগম্য 

েো ওয়োয় ত্োকের মকে পররকেল ও জেোয়ু পররেত্ণে ংক্রোন্ত রেকয় কচত্েত্ো 

সৃরষ্টকত্ োয়  কে েো। েীঘ ণরেে যোেৎ এ মস্যোটি মোধোকের উপোয় রেকয় ত্োরগে 

অনুভূত্ কে এেং এ ব্যোপোকর  রণীয় রেকয় এ মন্ত্রণোকয়র িোরেত্ রচে 

অন্যোন্য  ম ণ ত্ণোকের রেকয় আকোচেোর দপ্ররক্ষকত্ রচে মকোেকয়র রে রেকে ণলেোয় 

এ ংক্রোন্ত লব্দোেী কজ দেোধগম্য  রোর জন্য এ পুরস্ত োটি প্র োল  রো য়।  

এ পুরস্ত োটি োধোরণ মোনুকর দেোধগম্য  কর পররকেল, েে ও জেোয়ু 

পররেত্ণে ংরিষ্ট েহু ব্যেহৃত্ লকব্দর পরররচরত্ েণ ণেো ও উেোরণ এেং        

দোকি প্রকযোজয দক্ষকত্র েরে প্রোঞ্জ ভোোয় েণ ণেো  রো কয়কে যো এ ংক্রোন্ত 

রেকয় কচত্েত্ো সৃরষ্ট ও এ মন্ত্রণোয়ক  ভোকোভোকে জোেোর দক্ষকত্র োয়  ভূরম ো 

পোে  রকে। এটি পররকেল, েে ও জেোয়ু পররেত্ণে এর োকি জরড়ত্ রেকলজ্ঞ, 

রলক্ষ মন্ডী, দপলোজীেী ও কে ণোপরর োধোরণ মোনুকর জন্য এ টি ত্থ্য ভোণ্ডোর 

রককে  োজ  রকে েক আরম আলোেোেী। 

আরম এ পুরস্ত োটি প্র োকলর োকি ংরিষ্ট  ক  আন্তরর  ধন্যেোে ও 

কৃত্জ্ঞত্ো জোেোরে। 
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 ‘লব্দক ো’ এ টি গ্রন্থ েয়, মন্ত্রণোকয়র অধীকে দয  ম ণধোরো এেং ত্োর 

আওত্োধীে েপ্তরমূক েহু প্রচরত্ লব্দোেী এ কত্র রন্নকেরলত্  রোই আমোকের এ 

উকযোগ। আলো  রর এ প্রকচষ্টো ও উকযোগ মন্ত্রণোকয়র  োজক  আরও মৃদ্ধ  রকে।  

 উকেখ্য, এ পুরস্ত োটি প্ররিম ংস্করণ এেং স্বল্প মকয় প্র োল  রো কয়কে। 

ত্োই একত্ ভুত্রুটি িো ো অস্বোভোরে  েয়। একক্ষকত্র ব্যেোর োরীগণ যরে ত্াঁকের 

সুরচরন্তত্ মত্োমত্/পরোমল ণ রেকয় োয়ত্োর োত্ প্রোররত্  করে, ত্োক আমরো 

ংকলোধকে যত্নেোে কেো এেং পরেত্ী ংস্করকণ ত্ো দূর  রো ম্ভে কে।  
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ব্দকওোল 
 

1 

A  

 

Abiotic Disorder (অ্যোফোকোটিও ডড-অ্ড ডোয): অ্চীফী ওোযণভ। 

যমভন- ডফডবন্ন ধযকনয োযীযবৃত্তী ভস্যোয চন্য যযোক সৃডি ো।  

Accession Number (একেন নম্বয): এওটি অ্নন্য (Unique) ংখ্যো মো 

প্রকতযওটি োযকফডযোভ ীট ংযক্ষকণয পূকফ ড প্রদোন ওযো । োযকফডযোভ ডোটোকফ 

ততযীকত এফং প্রডতটি উডিদ প্রচোডতয োযকফডযোভ ীট খ ুঁকচ যকত একেন নম্বয 

ব্যফহৃত । 

Acclimatization (এডিভোটোইকচন): এও ডযকফ যথকও ডবন্নতয যওোকনো 

ডযকফক উডিকদয ঔো ঔোোকনো। যমভন-টিস্যয ওোরঘোয প্রডিো উৎন্ন ঘোযোকও 

গ্রীনোউকচ এফং যফতীকত ককফলণো প্লকট স্থোনোন্তযওযণ। 

Acquired Forest (অ্ডচডত ফন): পূকফ ড এ ধযকনয ফনোঞ্চর চডভদোয, 

োভন্তপ্রভু, যদী যোচোকদয অ্ধীকন ডঙর। যোষ্ট্রী অ্ডধগ্রণ  প্রচোস্বত্ব আইন-১৯৫০ 

ফকর ব্যডি ভোডরওোনোভুি এ ফনগুকরোয দোডত্ব যওোয গ্রণ ওকয। 

Adaptation (অ্ডবকমোচন): চরফোয়ু ডযফতডকনয ক্ষডতওয প্রবোফগুডরয োকথ 

ঔো ঔোইক যনোয চন্য গৃীত দকক্ষ ফো ওোম ডিভ অ্ডবকমোচন ফো Adaptation 

নোকভ অ্ডবডত। যমভন- িভফধ ডভোন ভৄকেয উচ্চতো বৃডিয োত কত যক্ষো োোয 

চন্য ডফদ্যভোন ফাঁকধয উচ্চতো বৃডি ফো যমঔোকন ফাঁধ যনই যঔোকন নতুন ফাঁধ ডনভ ডোণ; উচ্চ 

তোভোত্রো, রফণোি  ঔযো ডষ্ণু স্য উিোফন ওযো। 

Adaptation Fund (অ্ডবকমোচন তডফর): উন্ননীর যদগুডর  এফং 

চরফোয়ু ঝুঁডওপূণ ড ভৄে তীযফতী যঙোট দ্বীযোষ্ট্রভ এফং স্বকপোন্নত যদভক 

অ্ডবকমোচনভরও প্রওপ এফং ওভ ডসূডঘ ফোস্তফোকন আডথ ডও োতো প্রদোকনয রকক্ষয 

চরফোয়ু ডযফতডন ম্পডওডত চোডতংখ যেভোওড ওনকবনকনয অ্ধীকন ডওকোকটো 

প্রকটোওকরয আতো কঠিত এওটি তডফর। যমভন-ডিন যডকবরকভন্ট যভওোডনচভ ফো 

ওোফ ডন ডনক ডভন ওভোকনোয ডফডবন্ন যপ্রোগ্রোভগুডর যথকও প্রোপ্ত অ্কথ ডয ২% উি তডফকর 

চভো যোঔো । এঙোড়ো উন্নত ডফকেয যদগুকরো কত প্রোপ্ত অ্থ ড এ তডফকরয উৎ। 

Aerial Photography (এডযযোর পকটোগ্রোডপ): ভূডভয োকথ ংস্প ড নো 

যযকঔ যম ঙডফ যতোরো  তোকও এডযযোর পকটোগ্রোডপ ফকর। এডযযোর পকটোগ্রোডপ কে 

এডযযোর োকব ডয ওাঁঘোভোর মোয উয ডবডত্ত ওকয এডযযোর োকব ড ওযো । এডযযোর 

পকটোগ্রোডপ Central Projection  এয ভোধ্যকভ ঙডফ যতোরো । োধোযণত ভূডভ 

যথকও ঙডফ তুরকর Line Projection এয ভোধ্যকভ ঙডফ যতোরো । 

Stereoscope-এয োোকে এডযযোর পকটোগ্রোডপকত যওোকনো ফস্তুয ডতন ভোত্রোয দৃশ্য 

(3- dimensional view)োো মো ভোনডঘত্র ততযীয যক্ষকত্র ফো যওোকনো এরোওোয 

ধোযণো যকত োোে ওকয। ফনোঞ্চর চডযকয যক্ষকত্র এটি গুরুত্বপূণ ড ভূডভওো যোকঔ।  
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Aerial Root (ফোফী ভর): কোকঙয ওোণ্ড কত যম ডওড় যফয । যমভন- ফট 

কোঙ, স্যন্নযফকনয ছোনো, কচডন।  

Aerial Survey (এডযযোর োকব ড): এডযযোর োকব ড কে এওটি চডয িডত 

মো ওযো  ভূডভয োকথ যোডয ম্পওড নো যযকঔ অ্থ ডোৎ ভূডভয উকয (ফোতোক ফো 

যওোকনো যওোকনো যক্ষকত্র ভোশূন্য কত) যওোকনো এওটি ডনডদিড ডফন্দু কত। এঔন উন্নত 

ডফকে এডযযোর োকব ডয ভোধ্যকভই ওর চডযওোম ড ঘোরোকনো । এডযযোর োকব ডয 

ভোধ্যকভ যম যওোকনো ফস্তুয ডত্র-ভোডত্রও দৃশ্য (3-dimensional view) োো মো। 

অ্প ভক এফং এও োকথ অ্কনও এরোওোয ঙডফ োো মো। ফন ব্যফস্থোনোয যক্ষকত্র 

এ চডয অ্কনও ওোম ডওয। 

Afforestation (ফনোন): যম এরোওো পূকফ ড যওোকনো ফন ডঙর নো য ওর 

এরোওো ফনোন ওযোকও Afforestation ফকর। যমভন- উকূরী এরোওো সৃডচত 

ফন। 

Agri-Silviculture (কৃডল-ফন): একও Agro-forestry ফরো । এটি 

এওটি ঘোল িডত। ফনচেব্য, শু-ঔোদ্য, ঔোদ্য-স্য ফ এও োকথ ঘোল ওযো । 

Agro-Forestry (কৃডল-ফন): বৃক্ষ উৎোদকনয োোোড এওই চডভকত কৃডল 

পর উৎোদনকও কৃডল ফনোন ফরো । ভোনুকলয অ্থ ডননডতও অ্ফস্থোয উন্নকনয চন্য 

কৃডল  ফনচ বৃকক্ষয এওকত্র ঘোল ওযো , একত গ্রোভীণ ভোনুকলয অ্থ ডননডতও অ্ফস্থোয 

উন্নডত । চডভয ঠিও ব্যফোয , চডভয উফ ডযো ডি বৃডি ো, ভূডভয ক্ষকযোধ 

  ডযকফকয বোযোম্য যক্ষো । যমভন- কৃডলফকন বৃকক্ষয োকথ স্য, ভোঙ ঘোল, 

শুঔোদ্য ইতযোডদ। 

 

ডঘত্র: কৃডল ফন। 

Air-dried metric tons (এডডএভটি): চকনয ডবডত্তকত ১০% োডনভেি 

ভণ্ড। এও ADMT= ০.৯ যভডিও টন কবকন শুওোকনো ভকেয (ডডএভটি) ভোন। 

Air borne fungi (এোয ফযন পোনডচ): ফোয়ুফোডত ঙত্রোও। যম ভস্ত ঙত্রোও 

ফোতোক যবক যফড়ো এফং ফোয়ুফোডত যযোক সৃডি ওকয।  
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Air Pollution (ফোয়ুদূলণ): ফোয়ুয যবৌত, যোোডনও  তচফ গুণোফরীয ক্ষডতওয 

ডযফতডন মোয পকর ভোনুল ফো ওর প্রোণী  উডিদ এফং প্রোকৃডতও ম্পকদয স্বোস্থয ফো 

অ্ফস্থো ক্ষডতগ্রস্ত । ফোতোক বোভোন ফস্তুওণো (SPM), অ্ডতসূক্ষ্ম ফস্তুওণো (PM2.5, 

PM10), োরপোকযয অ্েোইডভ (SOx), নোইকিোকচকনয অ্েোইডভ (NOx), 

ওোফ ডনভকনোেোইড (CO), যরড ইতযোডদয উডস্থডতয ওোযকণ ফোয়ুদূলণ খকট। 

Air Quality Index- AQI (ফোয়ুভোন সূঘও):  তদডনও ফোয়ুভোন ডযকোট ড 

ওযোয চন্য এওটি সূঘও। এয ভোধ্যকভ যওোকনো য-নকয ফো যদকয ফোয়ুয ডযেন্নতো, 

ফো দূলণ অ্ফস্থো ফো অ্স্বোস্থযওয অ্ফস্থো ফো চনস্বোকস্থযয উয ফোয়ুভোকনয অ্ফস্থোয প্রবোফ 

ফো উকদ্বক প্রওো ওযো । এটি ংখ্যো দ্বোযো প্রওো ওযো । ফতডভোকন ডযকফ 

অ্ডধদপ্তকযয ডনভ ডর ফোয়ু  যটওই ডযকফ প্রওপ ওতৃডও ঢোওো ভোনককযয প্রডতডদকনয 

AQI প্রওো ওযো ।  

ফোংরোকদকয ফোয়ুভোন সূঘও 

ফোয়ুভোন সূঘও ফোয়ুভোকনয অ্ফস্থো যকগ প্রওো 

০-৫০ বোকরো বুচ 

৫১-১০০ ভোছোডয/নী লুদোব বুচ 

১০১-১৫০ তওডতোচনও লুদ 

১৫১-২০০ অ্স্বোস্থযওয ওভরো 

২০১-৩০০ খফ অ্স্বোস্থযওয রোর 

৩০১-৫০০ অ্তযন্ত অ্স্বোস্থযওয যফগুডন 

উৎ: ডনভ ডর ফোয়ু  যটওই ডযকফ প্রওপ, ডযকফ অ্ডধদপ্তয। 

Air Quality Management (ফোয়ুভোন ব্যফস্থোনো): ফোয়ুদূলকণয 

ক্ষডতওয প্রবোফ কত ডযকফ, প্রডতকফ, প্রোণীয আফো (Habitat)  ভোনুকলয 

স্বোস্থয স্যযডক্ষত যোঔোয উকেকশ্য গৃীত ওোম ডিভ। যমভন- যওোকনো প্রওকপয ফো 

ডপওোযঔোনোয ফো মোনফোকনয ফোয়ুদূলণ ডনন্ত্রণ। 

Allometric Model (এএরএভ): কোকঙয চ ডযডভডতয োোকে (কমভন- 

যফড়  উচ্চতো) অ্ডধওতয ওঠিন ডযডভডত (কমভন- আতন, ফোকোভো, ওোফ ডন 

ধোযকণয ডযভোণ) ডনণ ডকয কোডণডতও ভীওযণ ।  

Alpha Cellulose (α-যলুকরোচ): যলুকরোকচয ভকধ্য যমগুকরোয ওোফ ডন যঘইন 

রম্বো যগুকরোকও আরপো যলুকরোচ ফকর। মো ১৭% ওডিও যোডোকত অ্েফণী।  

Anastomosing (এনোটুকভোডং): একও অ্কযয োকথ ংকমোক, ডফকল ওকয 

কোকঙয ডযোয যক্ষকত্র ব্যফোয ওযো ।  
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Angiosperm (অ্যোনডচস্পোভ ড): আবৃতফীচী উডিদ। যমফ উডিকদয পৄর, পর 

 ফীচ  এফং ফীচগুকরো পকরয ভকধ্য আবৃত থোকও, তোকদযকও আবৃতফীচী উডিদ 

ফকর। যমভন- আভ, ওাঁঠোর।  

Annual (অ্যোনুযোর) ফো ফল ডচীফী উডিদ: এফ োফ ড (Herb) এও ফঙয ফো তোয 

ওভ ভ চীডফত থোকও। যমভন- Brassica napus (ডযলো), Cicer 

arietinum (যঙোরো), Oryza sativa (ধোন) ইতযোডদ। 

Annual Ring (ফোডল ডও ঘি): কোঙ োধোযণত ীতওোকর বৃডি ো নো। একত 

কোকঙয ডবতকয এওটি যকোরোওোয দোক কড় মো কোঙ আড়োআডড়বোকফ ওোটকর যফোছো 

মো। এ যকোরোওোয দোক ফো ঘি যথকও কোকঙয ফ যফয ওযো মো। যগুন কোকঙ এ ঘি 

অ্তযন্ত স্পিবোকফ োো মো। এ ঘিকও ফরো  Annual Ring ফো Growth 

Ring। 

Anthropogenic Climate Change (ভনুষ্য ওভ ডওোণ্ডচডনত চরফোয়ু 

ডযফতডন): ভোনুকলয উন্ননভরও ফো অ্ন্য যম যওোকনো ধযকনয ডিোওরোকয ওোযকণ 

চরফোয়ুয যম ডযফতডন খকট। IPCC এয ভকত ফতডভোন চরফোয়ু ডযফতডন ভোনুকলয 

ডফডবন্ন ওভ ডওোকণ্ডয পকর খটকঙ। 

Appraisal (ভল্য ডনধ ডোযণ): যওোকনো প্রওকপয ডফডনকোকক অ্থ ডননডতও  

যটওডনকওর স্যডফধো মোঘোইক আডথ ডও  ব্যফস্থোনো প্রডিো এফং ডফডনকোককয গুণকত 

ভোন ডযভোকয চন্য প্রোক্-ডফডনকোক ডফকেলণ ওকয একপ্রইচোর ওযো ।  

Aquifer (োডনধোযও স্তয): ভূকবডস্থ ডরো ফো ভডত্তওো স্তকযয এভন যওোকনো স্তয 

মোো োডন ধোযণ এফং ডযফন ওডযকত োকয এফং মোো ইকত োডন উকত্তোরন ওযো 

মো।  

সূত্র: ফোংরোকদ োডন আইন, ২০১৩। 

AR-5 (এআয-৫): ইন্টোযকবন ডকভন্টোর প্যোকনর অ্ন িোইকভট যঘঞ্জ (IPCC) ওতৃডও 

ডফকত ২০১৩ এফং ২০১৪ োকরয ভকধ্য প্রওোডত চরফোয়ু ডযফতডকনয ওোযণ  প্রবোফ 

ম্পডওডত ককফলণোরব্ধ ঞ্চভ ভল্যোন প্রডতকফদন। উি ককফলণোয তথ্য অ্নুোকয ১৯৫০ 

োর যথকও ডফেব্যোী উষ্ণোকনয প্রবোফোরী ওোযকণয ভকধ্য ৯৫% এয চন্য ডফজ্ঞোনীযো 

ভনুষ্য ওভ ডওোণ্ডকও দোী ওকযকঙন। 

Arboreal (বৃক্ষফোী): যম ওর চীফ তোয চীফন ওোর কোকঙয ভকধ্য অ্ডতিোন্ত 

ওকয তোকদযকও বৃক্ষফোী ফকর। যমভন- উল্লুও।  

Arboretum (আযকফোকযটোভ): ককফলণোয চন্য ফন উদ্যোন। যমঔোকন ডফডবন্ন 

প্রচোডতয কোকঙয ডিরকন বৃক্ষ উদ্যোন সৃডি ওযো । চীন ব্যোংও স্থোকনয রকক্ষয 

আযকফোকযটোভ ততডয ওযো ।  

Artificial Regeneration (কৃডত্রভ ডযকচনোকযন): কৃডত্রভবোকফ ফনোন 

সৃডি ওযোকও বুছো । ভোনুল দ্বোযো ফন ফো কোঙ-োরো সৃডিকও বুছো। 
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Artificial plantation (আটি ডডপডোর প্লোকন্টন): কৃডত্রভবোকফ সৃডচত 

ফনোন। ভোনুল দ্বোযো ফনোন ফো কোঙোরো রোকোকনো বুছো।  

Aspect (ডদও): োোডড় এরোওো ঢোর (Slope) যম ডদকও ভৄঔ ওকয থোকও। 

োধোযণত োোকড়য পূফ ড  দডক্ষণ ডদকও এয কোঙোরোভ ডদকনয যফডযবোক সূকম ডয 

আকরো যক থোকও ফকর বৃডি যফড । 

Assistant Field Superintendent (-ভোঠ তত্ত্বোফধোও): যটডং 

স্যোযবোইচোযকদয ওোচ তদোযডও, প্রকোচনী তথ্য প্রদোন ওোযী ব্যফস্থোওকদয 

ওোকচ কমোডকতো ওযোয চন্য -ভোঠ তত্ত্বোফধোও (AFS) ডনকোডচত থোকও। 

Autophytes (স্ব-যবোচী উডিদ): যম ওর উডিদ যিোকযোডপর দ্বোযো ডনকচকদয 

ঔোদ্য ডনকচযোই ততযী ওযকত ক্ষভ তোকদয স্বকবোচী উডিদ ফকর। যমভন- আভ, চোভ, 

ওাঁঠোর ইতযোডদ উডিদ।   

Autotrophic plant (অ্কটোিডপও প্লোন্ট): যম ওর কোঙ ভোটি, ফোতো  

োডনয ভধ্য কত অ্নচফ ফস্তু গ্রণ ওকয থোকও তোকও অ্কটোিডপও প্লোন্ট ফরো । 

যমভন-                  (Algae)। 
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B    

Baid (ফোইদ):  োরফকন অ্ফডস্থত নীচু চডভ মোকত োধোযণত কৃডল পর ঘোলোফোদ 

ওযো । উদোযণ: কোচীপুয  ভদৄপুয ফনোঞ্চকরয নীচুভূডভ। 

Band Saw Machine (ব্যোে ’যভডন): যকোর কোঙ/ওোঠ ডঘযোই ওযোয চন্য 

যম ওযোতওর ব্যফোয ওযো  তো করো ব্যোে ’যভডন। 

Baoali (ফোোরী): স্যন্নযফকন মোযো ওোঠ, যকোরোতো  অ্ন্যোন্য ফনচেব্য আযণ 

ওকয চীডফওো ডনফ ডো ওকয, তোযো ফোোরী নোকভ ডযডঘত।  

Basal Area (যফোর এডযো): বুও ভোন উচ্চতো (৪.৫ পৄট) ওোকণ্ডয/কোকঙয 

আড়োআডড়বোকফ ভতর (Cross Section) আতনকও বুছো। 

Baseline Study: এও ধযকনয ভীক্ষো মোয ভোধ্যকভ উন্নন ওভ ডওোকণ্ডয পকর 

ডযকফকত অ্ফস্থোয উয ডওরূ প্রবোফ ড়কফ য ম্পডওডত তথ্য ংগ্র  ব্যোখ্যো ওযো 

। 

Baseline Year (ডবডত্ত ফঙয): যম ফঙয যওোকনো যদ তোকদয গ্রীনোউচ গ্যো 

ডনক ডভন ওভোকনোয রক্ষযভোত্রো ডযভো ওকয। ডওকোকটো যপ্রোকটোওর ১৯৯০ োরকও যফরোইন 

ফঙয ডককফ ব্যফোয ওকয। ডওছু যদ যফতী যফরোইন ব্যফোয ওযকত ঙন্ন ওকয। 

যমভন- ভোডওডন ভেিযোকষ্ট্রয চরফোয়ু ডযফতডন আইন, ২০০৫ োরকও যফরোইন ডককফ 

ব্যফোয ওকয। 

Batten (ব্যোকটন): ওোকঠয এওটি োইচ। এ োইকচয ওোকঠয প্রস্থ/যভোটো            

৫ যডন্টডভটোকযয যফড কফ নো। 

BCCGAP- Bangladesh Climate Change and Gender 

Action Plan (ফোংরোকদ িোইকভট যঘঞ্জ এে যচেোয এযোওন প্লোন): IUCN 

এয ওোডযকডয োতো ২০১৩ োকর ডযকফ, ফন  চরফোয়ু ডযফতডন ভন্ত্রণোর 

কত এ ওভ ডডযওপনোটি প্রণন ওযো । এটি চরফোয়ু  যচেোয যভইনডিডভং 

ডফলও এওটি ৫ ফঙয যভোডদ ওভ ডডযওপনো। 

BCCSAP- Bangladesh Climate Change Strategy 

and Action Plan (ফোংরোকদ িোইকভট যঘঞ্জ িোকটডচ এে এযোওন প্লোন): 

এওটি ১০ ফঙয যভোদী ওভ ডডযওপনো মো ২০০৯ োকর প্রণীত । চরফোয়ু 

ডযফতডকনয অ্ডবখোত যভোওোকফরো যদকয ওযোোডটি  ডযডচডরকন্প বৃডিয রকক্ষয 

ডফডডএএড প্রণন ওযো  মো ফোংরোকদকয গুরুত্বপূণ ড ডরড ডকুকভন্ট। একত ৬টি 

ডথকভটিও এডযো এফং ৪৪টি ওভ ডসূডঘ যককঙ। ফতডভোকন এটিয োরনোকোদ ওোচ ঘরকঙ।  



 
 

 

 

ব্দকওোল 
 

7 

BCCT- Bangladesh Climate Change Trust (ফোংরোকদ  

িোইকভট যঘঞ্জ িোি): চরফোয়ু ডযফতডকনয অ্ডবখোত যভোওোকফরো প্রডতডিত এওটি 

ংডফডধফি ংস্থো। ডযকফ, ফন  চরফোয়ু ডযফতডন ভন্ত্রণোরকয আতো এটি 

২০১৩ োকরয ২৪ চোনুোযী প্রডতডিত । 

Beat Office (ডফট অ্ডপ): ডফট অ্ডপ কে ফন ডফবোককয ফ ডডনম্ন প্রোডনও 

ওোঠোকভো। ডফট অ্ডপকয দোডকত্ব ডমডন থোকওন তোকও ডফট অ্ডপোয ফকর। োধোযণত 

পকযিোয ফো যডপুটি যযঞ্জোয ডফট অ্ডপকয দোডকত্ব থোকওন। এওটি ডফকট ৪০০-৮০০ 

এওয ম ডন্ত ফনভূডভ থোকও। 

Beel (ডফর): প্রোকৃডতও নীচু চোকো ফো বৃত্তোওোয এরোওো মোো বৃডিোত ফো নদীয 

োডনয দ্বোযো প্লোডফত  এফং মোো ভগ্র ফৎয োডনকত ডনভডিত থোকও ফো ফৎকযয 

আংডও ভ আংডও ফো পূণ ড শুষ্ক থোকও। যমভন- োওোলুডও োকযয ঘোতরো ডফর, 

োইর োকযয ফোইক্কো ডফর। 

সূত্র: ফোংরোকদ োডন আইন, ২০১৩।  

Bench Mark (যফঞ্চভোওড): ফন চডযকয ওোকচ এটি ব্যফোয । যওোকনো 

স্োকনয চোনো উচ্চতো যও Bench Mark ফকর। এ চোনো উচ্চতোয োকথ যমোক ডফকোক 

ওকয ওোডিত স্োকনয উচ্চতোকও ডযভো ওযো ।  

Beneficiary (উওোযকবোকী): োভোডচও ফনোকন চনককণয কমোডকতো 

ফনোন ওযো  এফং োভোডচও ফনোন কত প্রোপ্ত রবযোংকয এওটি অ্ং স্োনী 

চনকণ ো। োধোযণত উৎোডদত পকরয তওযো ৪৫% তোযো ো। যক্ষত্র ডফককল 

এয ডযফতডন কত োকয।   

Biennial (ফোইএডনযোর) ফো ডদ্বফল ডচীফী উডিদ: এ ফ োফ ড (Herb) োধোযণত 

দুই ফঙযওোর চীডফত থোকও এফং প্রথভ ফঙকয তদডও বৃডিম্পন্ন   ডদ্বতী ফঙকয 

পৄর  পর । যমভন-Raphanus sativus (ভরো), Brassica oleracea 

var. botrytis (পৄরওড)।  

Billet (ডফকরট): এও ডভটোয রম্বো যকোর ওোঠকও বুছো মো োধোযণত জ্বোরোডন ফো 

োপ ডককফ ব্যফোয ওযো ।  

Binomial Nomenclature (ডদ্বদ নোভওযণ): কণ নোকভয যকল এওটি 

প্রচোডতও দ (Species Epithet) ভেি ওকয দু’টি কদয (কব্দয) ভোধ্যকভ 

ICBN এয নীডতভোরো অ্নুোকয এওটি ডনডদ ডি প্রচোডতয চকন্য এওটি ডনডদ ডি তফজ্ঞোডনও 

নোভ প্রদোন ওযোকও ফরো  ডদ্বদ নোভওযণ। যমভন- Oryza sativa (ধোন)।  

Biochemical Oxygen Demand (BOD): োডনয 

Biodegradable Organic Material-যও অ্ণুচীফ দ্বোযো oxidize ওযকত 

প্রকোচনী েফীভূত অ্ডেকচনকও Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

ফকর। প্রডত ডরটোয োডনয Biodegradable Organic Material-যও ২০ ডডডগ্র 
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যরডো তোভোত্রো ৫ ডদকন অ্ণুচীফ দ্বোযো oxidize ওযকত ডভডরগ্রোকভ প্রওোডত 

যম ডযভোণ েফীভূত অ্ডেকচন প্রকোচন  তোই BOD। BOD-এয এওও 

ডভডরগ্রোভ/ডরটোয। 

Biodiversity (চীফনফডঘত্রয): পৃডথফীপৃকি, অ্ন্তযীকক্ষ এফং স্বোদু োডন  

োভৄডেও চরোভক অ্ফস্থোনযত চীফনধোযী ওর প্রওোয চীকফয ভকধ্য ডফযোডচত 

(চীনকত, ফোস্থোনকত, প্রচোডত ফো প্রওযণকত) ডফডবন্নতোকও চীফনফডঘত্রয ফকর।  

Biodiversity (চীফনফডঘত্রয): চীফচককতয ভকধ্য ডফযোচভোন ডফডবন্নতো, মো 

োভডগ্রওবোকফ ডযকফকয অ্ং এফং স্থরচ, চরচ ফো োভৄডেও ডযকফক ডফদ্যভোন 

প্রচোডতকত ডফডবন্নতো (Species Diversity), যওৌডরকত ডফডবন্নতো (Genetic 

Diversity)  প্রডতকফকত ডফডবন্নতো (Ecosystem Diversity) ইোয 

অ্ন্তভু ডি ইকফ”।  

সূত্র: ফোংরোকদ চীফনফডঘত্রয আইন, ২০১৭। 

Biodiversity Conservation (চীফনফডঘত্রয ংযক্ষণ): ভোনুকলয স্যস্থ, 

স্যন্নয  স্বোবোডফও চীফনমোকনয চন্য উভেি বোযোম্যপূণ ড  স্যিুবোকফ 

ফফোকোকমোকী ডযকফ ফচো যোঔোয উকেকশ্য স্যডযওডপতবোকফ উডিদকুর 

(Flora)  প্রোডণকুর (Fauna)যও অ্ঘ, ধ্বং  ডফলুডপ্তয োত যথকও যক্ষো 

ওযোয ডফজ্ঞোনিত ব্যফস্থো গ্রণ ওযোয প্রডিোকও চীফনফডঘত্রয ংযক্ষণ ফরো ।   

Biodiversity Hotspot: চীফম্পদ ফো চীফনফডঘকত্রয ভি অ্থ ডোৎ প্রোণী  

উডিকদ ভি যবৌককোডরও এরোওো মো ভোনুকলয ওভ ডওোকণ্ডয পকর হুভডওগ্রস্ত ক 

কড়কঙ। যমভন- পৃডথফীকত ফোংরোকদ Biodiversity Hotspot ডককফ ডযডঘত। 

Biofuel (তচফ জ্বোরোডন): তচডফও উৎ যমভন ভুট্টো, আকঔয যঙোফড়ো, অ্ড়য এয 

ডোর, এফং ডওছু ডওছু পর তচফ ফচডয যথকও প্রোপ্ত নফোনকমোগ্য জ্বোরোডন। 

Biological Control (প্রোকৃডতও ডনন্ত্রণ): যওোকনো যোোডনও লধ প্রকোক 

নো ওকয প্রোকৃডতও উোক যযোক, ওীটতঙ্গ ডনন্ত্রণকও প্রোকৃডতও ডনন্ত্রণ বুছো। 

কোঙোরোয যক্ষকত্র যমভন- যওোকনো এরোওো শুোডঔ এফং ওীটতকঙ্গয অ্নুোত মডদ 

 ২:১, তোকর লধ প্রকোক নো ওকযই ওীটতঙ্গ ডনন্ত্রণ ওযো ম্ভফ। কোঙোরো 

উৎোদকনয যক্ষকত্র এও প্রচোডত এওই োকথ উৎোদন নো ওকয ডফডবন্ন প্রচোডতয 

ংডভশ্রণ ওকয উৎোদন ওযকর কোকঙয যযোক এফং যোওোভোওকড়য আিভণ ওভ ।  

Biological Oxygen Demand (BOD) োডনকত ডফদ্যভোন তচফ 

দূলওকও চোডযত ওযকত যম অ্ডেকচন প্রকোচন তোকও ডফডড ফরো  । 

Biological Resources (চীফম্পদ): উডিদ, প্রোণী  অ্ণুচীফ ফো উোকদয 

অ্ংডফকল, ফংকত উোদোন  উচোকতয (ভর ংকমোডচত ণ্য ফো উওযণ 

ব্যতীত) অ্ন্তক ডত যওৌডরম্পদ (Genetic Resources) অ্থফো যওোকনো প্রডতকফ 
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ব্যফস্থোয অ্ন্তক ডত এইরূ যওোকনো চীফচ উোদোন (Biotic Component), ভোনুকলয 

ডনওট মোোয প্রকৃত ফো ম্ভোব্য ব্যফোয ফো ব্যফোডযও ভল্য যডোকঙ, তকফ ভোনফ চীন 

উোদোন উোয অ্ন্তভু ডি ইকফ নো”।  

সূত্র: ফোংরোকদ চীফনফডঘত্রয আইন, ২০১৭।  

Biomass (ফোকোভো): কোকঙয ওর অ্ং (ওোণ্ড, োতো, ডোরোরো)যও এওত্র 

ওকয যম আতন োো মো তোকও উি কোকঙয Biomass ফকর। 

Biome (ফোকোভ): ডযকফকয প্রবোকফ ডফকল ধযকনয উডিদ  প্রোণীয ভন্বক 

ককড় উঠো চীফভণ্ডকরয বৃৎ যবৌককোডরও এওওকওই ফোকোভ ফকর। এটি ফোস্তুংস্থোকনয 

ফকঘক ফড় এওও।  

Bio-Pesticides (প্রোকৃডতও ওীটনোও):  প্রোকৃডতও উোক কোকঙয োতো, 

ওোণ্ড, ডওড়, নীভ কোকঙয ফীচ, ভডযঘ ফীচ, আতোপকরয ফীচ, তোভোও োতো  ওোণ্ড 

এফং অ্ন্যোন্য অ্কনও কোকঙয ফীচ, োতো  ওোণ্ড যোওোভোওড় দভন ওযোয চন্য 

ব্যফহৃত । 

Biosafety (চীফডনযোত্তো): আদৄডনও চীফপ্রভেডিয ডনযোদ প্রকোক  উিোফন 

এফং চীফপ্রভেডিয ভোধ্যকভ উৎোডদত ডচএভ কণ্যয ডনযোদ উৎোদন, ঘরোঘর  

ব্যফোয ডনডিত ওযোয যক্ষকত্র অ্নুসৃত ডনভ-নীডত এফং ডনন্ত্রকণয িডতভ।  

সূত্র: ফোংরোকদ চীফডনযোত্তো ডফডধভোরো, ২০১২। 

Bio-survey/Bio-utilization (চীফ-ভীক্ষো/চীফ-ব্যফোয): যওোকনো 

উকেকশ্য প্রচোডত  উ-প্রচোডত ডনডফ ডককল চীফম্পকদয যম যওোকনো উোদোন, ডনম ডো, 

যওৌডরকত তফডিয ফো যওোল-ওরোয তফডিয ংগ্র, ডনরূণ ফো তফজ্ঞোডনও অ্নুন্ধোন 

ংডেি ওোম ড”।  

সূত্র: ফোংরোকদ চীফনফডঘত্রয আইন, ২০১৭। 

Biotechnology (চীফপ্রভেডি): এভন যওোকনো প্রভেডি মোো প্রকোককয ভোধ্যকভ 

যওোকনো চীকফ (উডিদ ফো প্রোণী ফো অ্ণুচীফ) ঐ চীফ ফো ইোয যওোকনো বুকনো প্রচোডত ফো 

ম্পূণ ডরূক ডবন্ন অ্ন্য যওোকনো চীফ ইকত প্রোপ্ত নতুন তফডিয ফো ফংকডতয ফোও ফো 

চীকনয অ্নুপ্রকফ খটোইো নতুন যওৌডরকত তফডিয ম্পন্ন চীফ এয উিোফন ওযো ”।  

সূত্র: ফোংরোকদ চীফডনযোত্তো ডফডধভোরো, ২০১২। 

Biotic Factor (তচডফও প্রবোফ): চীফন্ত ফস্তুয প্রবোফ। কোঙোরো (আকোঙো, 

রতোোতো), যোওোভোওড়, ভোনুল, চীফচন্তু একদয প্রবোফ (একওয উয অ্কযয)। 

Birds Flyway: প্রচনকনয চন্য এফং তীব্র ীকতয প্রকওো যথকও ডনকচকদয 

স্যযক্ষো ওযোয চন্য ডযমোী োডঔযো যম থ ধকয মোতোোত ফো ডযমোন ওকয তো 

Birds Flyway ডককফ ডঘডিত। Birds Flyway-গুকরোকত োডঔকদয চন্য 

স্যডফধোচনও আফো, ডফশ্রোকভয স্যডফধো এফং ঔোকদ্যয ংস্থোন যককঙ। Birds 
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Flyway-গুকরোকও আওোক োডঔকদয ভোড়ও ফরো মো। পৃডথফীয প্রধোন Birds 

Flyway-গুকরো: East Asian-Australisian Flyway, Central Asian 

Flyway, West Asian-East African Flyway, Black 

Sea/Mediterranean Flyway, East Atlantic Flyway, Atlantic 

Americas Flyway, Mississippi Americas Flyway, Pacific 

Americas Flyway, West Pacific Flyway।  

সূত্র: BirdLife International 

 

                 ।। 

Black Carbon (ওোকরো ওোফ ডন): চীফোশ্ম জ্বোরোডন, তচফ জ্বোরোডন, এফং 

তচফফস্তুপুকঞ্জয (ওোঠ, শু যকোফয, ইতযোডদ) অ্ম্পূণ ড দকনয পকর প্রোপ্ত ওোকরো 

ভূকলো/দৄরো/ঝর। এটি ফকঘক ডিোরী চরফোয়ু-উষ্ণোন একযোর। এটি পৃডথফীয 

ফোয়ুভণ্ডকর অ্ফকরোডত (ইনেোকযড) ডফডওযণকও আটকও যদ, সূম ডোকরোকওয ভস্ত 

তযঙ্গ তদখ ডযকও যোলণ ওকয এফং তোযয এ ডিটিকও অ্ফকরোডত (ইনেোকযড) 

ডফডওযণ ডককফ গ্রীনোউচ গ্যোকয ডফযীকত পুনযো ফোয়ুভণ্ডকর ডনক ডভন ওকয পকর 

ডফে উষ্ণোন খকট। 

BLC- Boat Licence Certificate: স্যন্নযফকন ওোঠ, ভদৄ ফো যম যওোকনো 

ফস্তু ফো ণ্য ডযফকনয চন্য ডফএরড ফো যনৌওোয রোইকন্প ওযকত । প্রডতটি 

যনৌওোয ধোযণক্ষভতো ওত ভণ কফ তো যভক ডনডদ ডি ওকয যদো । যনৌওোয রোইকন্প 

নম্বয যনৌওোয কোক যরঔো থোকও। 

Block (ব্লও): ব্লও কে ফন ব্যফস্থোনোয ফ ডডনম্ন ব্যফস্থোনো এওও 

(Management Unit), োধোযণত এওই ব্লকও এওই ধযকনয ব্যফস্থোনো ওযো । 
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Boiler Machine (ফরোয যভডন): চরী ফোষ্প (ডিভ) ততযী ওযোয চন্য যম 

যভডন ব্যফোয ওযো  তো ফরোয যভডন নোকভ ডযডঘত। 

 

wPÎt eqjvi †gwkb। 

Bonsai (ফনোই): ফনোই চোোনী ব্দ ফন (bon) অ্থ ড থোরো চোতী অ্কবীয 

োত্র এফং োই (sai) অ্থ ড কোঙ। ফনোই ব্দটি আক্ষডযও অ্কথ ড টকফ কোঙ ঘোল ফরো 

ক থোকও। ডনডদ ডি ব্যফস্থোনোয ভোধ্যকভ (যমভন- ঔোদ্য ডনন্ত্রণ, যক্ষণোকফক্ষণ ইতযোডদ) 

কোঙকও ডনডদ ডি আকৃডতকত ীভোফি যোঔো ।  

 

          । 

Botanical Garden (উডিদ উদ্যোন): উডিদ উদ্যোন অ্থ ড যওোকনো এরোওো 

যমঔোকন যদী ডফকদী ডফডবন্ন প্রচোডতয উডিদ প্রচোডতভকও ংযক্ষণ ওযো  অ্থফো 

অ্ন্য আফোস্থর কত একন ডক্ষো, ককফলণো, চীনপুর (Gene pool) উৎ ংযক্ষণ 

এফং উন্নকনয চন্য ব্যফস্থো ওযো  এফং মো “ফন্যপ্রোণী (ংযক্ষণ  ডনযোত্তো) আইন 

২০১২” এয ধোযো ১৯ অ্নুোকয যওোডয প্রজ্ঞোকনয ভোধ্যকভ যখোডলত। 

Botanist (যফোটোডনি): উডিদতত্ত্বডফদ। ডমডন উডিদ ম্পকওড ককফলণো ফো অ্নুন্ধোন 

ওকযন।  

Brackish Water: রফণোি এফং ডভঠোোডনয ভোছোভোডছ এরোওোয উকূরী 

ঔোর-ডফর-নদী-নোরোয োডন। 

Breast Height (বুও ভোন উচ্চতো): কোকঙয যফড়, ব্যোোধ ড, Basal areaযও 

যম উচ্চতো ভোো । ফোংরোকদ এডোয অ্ন্যোন্য যদক ভোটি কত ৪.৫ পৄট 
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(১.৩৭ ডভটোয) এফং ইউকযোকয অ্ন্যোন্য যদক ভোটি কত ৪.২৫ পৄট (১.৩০ ডভটোয) 

উচ্চতো এ ডযভো গ্রণ ওযো । এটোই বুও ভোন উচ্চতো। 

Brightness (উজ্জ্বরতো): ওোকচ ফো ভকণ্ডয আকরোও প্রডতপরন ধভ ড। ডব্লঘড 

িযোপট ভকণ্ডয উিরতো ীভো ফ ডডনম্ন ৮০ যথকও ৯০ এয উকয। আনডব্লঘড মোডন্ত্রও 

ভকণ্ডয ীভো ৫৫ যথকও ৬২ ম ডন্ত ডফস্তৃত।  

Broadcasting: ফীচ ডঙটোকনোকও বুছো। ফীচ ডঙটিক ফনোন ওযোকও ফরো 

। 

Broad Leaved Species (ঘড়ো োতোয বৃক্ষ প্রচোডত): গ্রীষ্মভণ্ডরী 

এরোওো যমঔোকন বৃডিোত যফড  যঔোকনই এ ধযকনয বৃক্ষ প্রচোডত যদঔো মো। 

যমভন- যভকডন, ওড়ই, কচডন প্রভৃডত। এয ওোঠ অ্কনও ি ।  

Browsing: োতো ফো োতো ঙোড়ো যঙোট ডোরোরো ঔোোকও বুছো। চীফচন্তুই 

এটি ওকয থোকও। 

Budding (ফোডডং-যঘোঔ ফো কুুঁডড়ওরভ): ডনফ ডোডঘত উডিকদয কুুঁডড় ডওছুটো ফোওর 

ডফডেন্ন ওকয িও উডিকদয ওোকণ্ড যচোড়ো রোডকক ঘোযো ততডয ওযোয প্রডিোকও যঘোঔ ফো 

কুুঁডড়ওরভ ফকর।  

Bulk (ফোল্ক): যভোটোভৄটিবোকফ ঘতুকওডোণ ফক ড আকৃডতয ওোঠকও বুছো। এঙোড়ো ডঘযোই 

ওোঠ মোয আড়োআডড় ডফস্তৃডত (Sectional dimension) এওডদকও দুই ইডঞ্চয যফড 

এফং অ্ন্যডদকওয ডফস্তৃডত ৮ ইডঞ্চয যফড।  

Bulletin of the Bangladesh National Herbarium 

(বুকরটিন অ্ফ ডদ ফোংরোকদ ন্যোনোর োযকফডযোভ): ফোংরোকদ ন্যোনোর 

োযকফডযোভ ওতৃডও প্রওোডত চোন ডোর যমঔোকন ডফডবন্ন উডিদ ভীক্ষো ওোম ডিকভয 

পরোপর, ট্যোকেোনডভও ককফলণোয ভোধ্যকভ আডফষ্কৃত নতুন যযওড ড/প্রচোডতভ এফং 

ককফলণোরব্ধ অ্ন্যোন্য পরোপর প্রফন্ধোওোকয প্রওোডত । 

 

ডঘত্র: ন্যোনোর োযকফডযোভ বুকরটিন। 
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Burning (আগুন রোকোকনো): ফনোকন  চঙ্গকর আগুন রোকোকনো এওটি ডযডঘত 

ব্দ। ফকন ডফডবন্ন ধযকনয আগুন রোকক ফো রোকোকনো । যমভন (১) Controlled 

Burning: ডনডন্ত্রতবোকফ ফনোঞ্চকর আগুন রোকোকনো । ফনোঞ্চকরয নীকঘ কড় থোওো 

রতোোতোকও যোড়োকনো  মোকত ফনোঞ্চর আগুন দ্বোযো নি কত নো োকয (২) Early 

Burning: শুওকনো যভৌস্যকভয আককই শুওকনো রতোোতো ইতযোডদ পুড়োকনো  মোকত 

শুষ্ক যভৌস্যকভ ফনোঞ্চকর আগুন নো রোকক। (৩) Burning Strip: ফনোঞ্চকর ৫ কত ১৫ 

ডভটোয প্রস্থ ওকয রোইন ওকয আগুন রোডকক স্থোনটিকও শুওকনো রতোোতো ইতযোডদ শূন্য 

ওযো  মোকত ফনোঞ্চকর আগুন রোকোকর উি স্থোন অ্ডতিভ ওকয আগুন ফোড়কত নো 

োকয। একও Fire Line ফরো ।  

Butt: কোকঙয গুুঁডড়য (log) নীকঘয অ্ং অ্থ ডোৎ যভোটো অ্ংকও বুছো। 

Business as usual (স্বোবোডফও ডযডস্থডত): এওটি দৃশ্যওপ মো বডফষ্যত 

ওোফ ডন ডনক ডভন ্োকয প্রর্রাোক্করনগুডরয চন্য যওোকনো দকক্ষ ফো নতুন দকক্ষ গ্রণ নো 

ওকয স্বোবোডফও ডযডস্থডতকত ওোফ ডন ডনক ডভন ্োকয ভস্যোটি ভোধোন ওযো।  

Butteress (ফোকি): কোকঙয ওোকণ্ডয (ঠিও ভোটিয উয) অ্স্বোবোডফও বৃডিকও 

বুছো। ডওড় ভোটিয কবীকয নো মোোয ওোযকণ ডফডবন্ন কোকঙয যকোড়ো ঘড়ো ফোকি 

চকন্। এটো কোকঙয অ্ডবকমোচন যওৌর।  
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C  

C.S (ড.এ): Bengal Tenancy Act 1885 এয আতো বৃটি আভকর 

ফকঙ্গ যম ভূডভয চডয ওকয ম্যো, নওো, দোক ইতযোডদ ম্বডরত ভূডভয যযওড ড ডযভো 

ওযো  তোই C.S. ফো Cadastral Survey. 

Cabinet Manufacturing Plant (ডএভড): ফোংরোকদ ফনডপ 

উন্নন ওক ডোকযকনয অ্ধীনস্থ ঘট্টগ্রোকভয ওোলুযখোকট  ঢোওোয ডভযপুকয অ্ফডস্থত ২টি 

আফোফত্র ততযীয ওোযঔোনোয নোভ। 

Calendering (ওযোকরেোডযং): ওোককচয পৃিতর ভসৃণ ওযোয চন্য ওতগুকরো 

ভসৃণ  বোযী ইস্পোত ডনডভ ডত যযোরোকযয ভধ্য ডদক ওোকচ ঘোরোকনোয প্রডিো। এ 

যযোরোয ওোকচকও ওম্পযোক্ট  ভসৃণ ওকয উিরতো বৃডি ওকয। 

Callus (ওযোরো): কোঙ যযোকগ্রস্ত ফো আখোতপ্রোপ্ত োয পকর আিোন্ত স্থোন পৄকর 

মো ফো callus কঠন ওকয। স্যন্নযী, শুয প্রভৃডত কোকঙ এ ধযকনয কর ফো callus ক 

থোকও।  

Canker (ওযোংওোয): এটি উডিকদয ঙত্রোওচডনত এওটি যযোক। যযোককয আিভকণ 

ওোকণ্ডয ফোওর ধ্বংপ্রোপ্ত ক ওোঠ যফয ক আক। ফোওকরয ক্ষত ডওছু ডদন য বোর 

ক মো। একত ফোওকর ডফকল ধযকনয টিস্যয সৃডি । পকর অ্নোবৃত ওোকঠয ঘোযধোয 

উঁচু ক মো। 

Canopy Density (আেোদকনয খনত্ব): আেোদকনয খনত্ব তুরনোভরওবোকফ 

ডোফ ওযো । যওোকনো এরোওো আেোদকনয খনত্ব মডদ এরূ  যম সূকম ডয আকরো 

ভোটিকত কড় নো তোকর যঔোনওোয আেোদকনয খনত্বকও ধযো  ১.০ (এওও)। এয 

উযই ডনব ডয ওকয আেোদকনয খনত্ব ডনম্নরূবোকফ ডোফ ওযো । 

ফন্ধ আেোদন (Closed Canopy) = আেোদকনয প্রওো ১.০ 

খন আেোদন = ০.৮-১.০ 

যভোটোভৄটি খন আেোদন = ০.৬-০.৮ 

োতরো আেোদন = ০.৪-০.৬ 

যঔোরো আেোদন = ০.২-০.৪ 

এওদভ যঔোরো = ০.২ এয ওভ 

Carbon Capture and Storage (ওোফ ডন আযণ এফং ংযক্ষণ): 

ডফদুযৎ যওন্ধগুকরোয ভকতো ফড় ডনক ডভন উৎ যথকও অ্থফো ফোয়ুভণ্ডর কত খনীভূত 

ওোফ ডন ডোই-অ্েোইড গ্যো ংগ্র  গ্যোভ কবীয ভূকবডস্থ ডযতযি ঔডনকত, 

ভূতোডত্ত্বও পোটর ফো পাঁওো স্থোকন ংযক্ষণ। ওোফ ডন আযণ এফং ংযক্ষণ ওঔন 

ওঔন ভূতোডত্ত্বও sequestration ডোকফ উকেঔ ওযো ।  
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Carbon dioxide (CO2): ওোফ ডন ডোই-অ্েোইড পৃডথফীয ফোয়ুভণ্ডকরয এওটি 

প্রধোন গ্রীনোউচ গ্যো। এটি প্রোকৃডতওবোকফ এফং চীফোশ্ম জ্বোরোডন দন ফো যোড়োকনোয 

পকর চোত ডককফ ডনক ডত । ডওকোকটো প্রকটোওকরয আতো ডফে উষ্ণোকনয 

ক্ষভতো/স্যপ্তডি (Global Warming Potential) ডককফ এ গ্যোকও এওও 

ধকয ফোডও গ্রীনোউচ গ্যোভকও ডযভো ওযো ।  

Carbon Footprint: এওটি ডনডদ ডি ভকয ভকধ্য এওচন ব্যডি ফো এওটি 

প্রডতিোন দ্বোযো ডনক ডত ওোফ ডন ডোই-অ্েোইকডয ডযভোণ ফো ণ্য উৎোদকনয ভ ডনক ডত 

ওোফ ডকনয ডযভোণ। 

Carbon Intensity: যভোট যদী ণ্য উৎোদকনয প্রডত এওকও এওটি যদ 

দ্বোযো ডনক ডত ওোফ ডকনয ডযভোণ। 

Carbon Monoxide- CO (ওোফ ডন ভকনোেোইড): ওোফ ডন ভকনোেোইড (CO) 

ওোফ ডন এফং অ্ডেকচন ডভডশ্রত এওটি ক্ষডতওয গ্যো। ডনম্নভোকনয ইডঞ্জকন জ্বোরোডনয 

অ্ম্পূণ ড দকন ওোফ ডন ভকনোেোইড সৃডি । ওোফ ডন ভকনোেোইড ভোনফ স্বোস্থয  

ডযকফকয য ক্ষডতওয প্রবোফ যপকর। 

Carbon Neutral (ওোফ ডন ডনডিতো): এভন এওটি প্রডিো যমঔোকন যওোকনো 

ব্যডি ফো প্রডতিোন ওতৃডও ফো যওোকনো েব্য উৎোদকন ফো যওোকনো অ্নুিোকন উৎোডদত 

CO2 এয ডনিঃযণ পৃডথফীয যমকওোকনো চোকো অ্কথ ডয ডফডনভক ভডযভোণ CO2 

্োকয ভোধ্যকভ োভঞ্জস্য আনো ।   

Carbon offsetting (ওোফ ডন অ্পকটিং): পৃডথফীয যমকওোকনো স্থোকন 

ডনিঃডযত CO2, যওোকনো প্রওপ ওোম ডিকভয ভোধ্যকভ ফোয়ুভণ্ডর ফো ডযকফ কত 

ভডযভোণ CO2 এয ডযভোণ ্ো ওযো। 

Carbon Sequestration (ওোফ ডন আত্মীওযণ): ওোফ ডন ডোই-অ্েোইড 

ংযক্ষণ ওযোয এওটি প্রডিো। এটি প্রোকৃডতওবোকফ খটকত োকয, ওোযণ কোঙোরো  

কোঙোরো তচফফস্তুপুকঞ্জ (ওোঠ, োতো, ইতযোডদ) CO2 আযণ এফং ংযক্ষণ ওযকত 

োকয।  

Carbon Sink (ওোফ ডন ডঙ্ক): যওোকনো প্রডিো ফো ওোম ডওরো মো ফোয়ুভণ্ডর 

যথকও ওোফ ডন অ্োযণ ওকয। বৃত্তভ ওোফ ডন ডঙ্ক পৃডথফীয ভোোকয এফং ফন, মো 

পৃডথফীয ফোয়ুভণ্ডর যথকও প্রচুয ডযভোকণ ওোফ ডন ডোই-অ্েোইড যোলণ ওকয। 

Carnivorous Plants (তঙ্গকবোচী উডিদ): যম ওর কোঙ যঙোট যঙোট প্রোণী 

 যোওো ধকয। যমভন- তোভোও কোঙ। 

Carpological collection (যফোতকর ংযডক্ষত শুওকনো নভৄনো): যওোকনো 

যওোকনো উডিকদয ভর/ওোকণ্ডয ফোওর, োতো, পৄর, পর, ফীচ ইতযোডদ শুডওক স্বে 

ওাঁকঘয যফোতকর এফং যোোডনও দোথ ড ভেিওকয ংযক্ষণ ওযো । এফ নভৄনো 

ভোউকন্টড োযকফডযোভ ীকটয ডযপূযও ডককফ ওোচ ওকয। ন্যোনোর োযকফডযোকভ 
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এভন ২০০-এয অ্ডধও উডিদ প্রচোডতয নভৄনো ংযডক্ষত যককঙ। এ ওর নভৄনো চীন 

ব্যোংও এফং ককফলণো ওোকচ ডডএনএ এেিোওকনয ওোকচ ব্যফহৃত ক থোকও। 

Carrying Capacity (ফনক্ষভতো): ডযকফ, প্রডতকফ  চীফনফডঘকত্রযয 

অ্ফক্ষ নো খটিক এওটি ডনডদ ডি এরোওো যম ংখ্যও ভোনুল ফো অ্ডধফোী, প্রোণী, উডিদ 

অ্থফো পকরয ফোকমোগ্যতো ফো টিকও থোওো ডনডিত ওযকত োকয তো ঐ এরোওোয 

Carrying Capacity। যমভন ফোংরোকদকয যন্টভোটি ডন দ্বীকয Carrying 

Capacity এও োচোয চকনয ওভ ভোনুল ফো অ্ডধফোী। ডওন্তু ফনক্ষভতোয যঘক 

অ্কনও যফড ভোনুল ফো ম ডটকওয অ্নোওোডিত উডস্থডতয পকর যন্টভোটি ডন দ্বীকয 

ডযকফ, প্রডতকফ  চীফনফডঘত্রয আচ ভোযোত্মও হুভডওয ভৄকঔ কড়কঙ। 

Cartagena Protocol (ওোট ডোকনো যপ্রোকটোওর): চোডতংখ চীফনফডঘত্রয 

নকদয (Convention on Biological Diversity-CBD) আতো গৃীত 

এওটি প্রকটোওর র ওোট ডোকনো যপ্রোকটোওর অ্ন ফোকোকপটি (Cartagena 

Protocol on Biosafety-CPB)। ফোংরোকদ যওোয এটি ২০০০ োকর স্বোক্ষয 

(Sign) ওকয এফং ২০০৪ োকর অ্নুভথ ডন (Ratify) ওকয। চীফপ্রভেডিয ভোধ্যকভ 

উৎোডদত কণ্যয ঝুঁডও যথকও ডযকফ  ভোনফস্বোস্থয স্যযক্ষো ওযোই এ প্রকটোওকরয 

উকেশ্য। যমভন- ডচএভ কণ্যয ঝুঁডও যথকও ডযকফ  ভোনফস্বোস্থয স্যযক্ষো ওযো। 

Catchment (নদী অ্ফফোডওো): যম ফ অ্ঞ্চর যথকও প্রোকৃডতও ভূদৃশ্য 

(Landscape) দ্বোযো বৃডি, ফযপ, তুলোযোত ভূকবডস্থ চরোধোকযয োডন নদীকত 

ডতত  য অ্ঞ্চর  অ্ঞ্চরভ কে নদীয অ্ফফোডওো। 

Catchment Area:  োডন প্রফোকয উৎডত্ত স্থরকও Catchment Area 

ফকর। প্রডতটি নদীয এওটি উৎ এরোওো আকঙ। যমভন- মভৄনো  দ্মো নদীয উৎ 

এরোওো কে ডভোর।   

Cattle (কফোডদ শু): ফন আইকন কফোডদ শু ফরকত োডত, উট, ভডল, যখোড়ো, 

যখোটওী, ডঙন্নভলও, অ্ে, টোট্টু, পুরুল অ্েোফও, ডশু যখোটওী, ঔচ্চয, কদ ডব, শুওয 

োফও, যবড়ো, যভল োফও, ঙোকর ঙোনোভকও বুছো। 

CCTA- Climate Change Trust Act (িোইকভট যঘঞ্জ িোি এযোক্ট): 

চরফোয়ু ডযফতডকনয অ্ডবখোত যভোওোকফরো প্রডতডিত আইন মো ২০১০ োকর ফরফৎ 

ওযো । 

CCTF- Climate Change Trust Fund (িোইকভট যঘঞ্জ িোি 

পোে): চরফোয়ু ডযফতডকনয অ্ডবখোত যভোওোকফরো ২০০৯-১০ অ্থ ডফঙকয যওোকযয 

যোচস্ব ফোকচট কত এটি প্রডতিো ওযো । 

Cellulose (যলুকরোচ): যলুকরোচ এওটি ওোফ ডোইকেট মোয যফডযবোকই 

উডিকদয যওোল প্রোঘীকযয ডবতয োো মো। ওোকচ ততডযয প্রধোন উৎ যলুকরোচ। 

এটি তন্তু ডককফ ওোকঠয ভকধ্য যফড ডযভোকণ থোকও।  
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Cement Bonded Particle Board (ডকভন্ট ফকেড োটি ডকওর 

যফোড ড): ডকভন্ট দ্বোযো ফন্ধনকৃত কুুঁডঘ তিো।  

Census (শুভোডয): যওোকনো ডফলকয প্রডতটি এওওকও ব্যফোয ওকয উডিদ ফো 

প্রোডণকুকরয কণনো ওযোকও শুভোডয ফরো । ফকনয অ্ফস্থো চোনোয যক্ষকত্র এয ব্যফোয 

। 

Central/Common Effluent Treatment Plant- CETP 

(যওন্ধী তযর ফচডয ডযকোধনোকোয): ভূডভয ব্যফোয ্োওযণ  আডথ ডও স্যডফধোয 

চন্য যপ্তোডন প্রডিোওযণ এরোওো, ডফডও ডপনকযী, অ্থ ডননডতও অ্ঞ্চর ফো যওোকনো 

অ্নুকভোডদত ডপএরোওো অ্ফডস্থত অ্কনও ডপওোযঔোনোয তযর ফচডয এওোকথ 

ডযকোধকনয চন্য স্থোডত যওন্ধী তযর ফচডয ডযকোধনোকোয (CETP)।  

সূত্র: ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭।  

Certified Emission Reduction (CER): CER কে        

ডডডএভ প্রওকপয ভোধ্যকভ এফং ্োকৃত গ্রীনোউচ গ্যোকয আন্তচডোডতওবোকফ িত 

িডতয (Agreed method) ভোধ্যকভ ডনণীত ডযভোণ। ১ টন CO2 ভতুল্যকও 

CER এয এওও ডককফ ব্যফোয ওযো । 

Cetacean (ডটোডো ): চরচ স্তন্যোী প্রোণী। ডতডভ, ডরডপন এফং যক 

ডটোডো  প্রোণী যকোিীয অ্ন্তক ডত। ডটোড    য যরচ আড়োআডড়, মো উকয নীকঘ 

নকড়। 

Chain Saw (যঘইন ‘’): যকোর ওোঠকও ডফডবন্ন োইকচ ঔণ্ডন ওযোয চন্য 

ব্যফহৃত । 

Chain Survey (যঘইন চডয): যযঔোকত ফো তযডঔও (linear) ডযভোকয 

ভোধ্যকভ যম চডয ঘোরোকনো । ফন চডযকয যক্ষকত্র এটি এওটি উকেঔকমোগ্য ভোধ্যভ। 

Chala (ঘোরো): োরফকন উঁচু ভূডভ যমঔোকন ফন/কোকঙয আেোদন থোকও। উদোযণ: 

ভদৄপুয  কোচীপুকয অ্ফডস্থত োরফন। 

Check Station (ফনচ েব্য যীক্ষণ পাঁডড়): যওোকনো ফনচ েব্য ডযফন 

ওোকর ফনচ েব্য যীক্ষকণয চন্য ডনধ ডোডযত যীক্ষণ স্থোন। যওোকনো ফনচ েব্য 

ডযফনওোকর ফনচ েব্য যীক্ষণ পাঁডড়কত তো যীক্ষো ওযো । যফআইনীবোকফ 

ডযফনযত ফনচ েব্য যীক্ষণ পাঁডড় ওতৃডও আটও ওযো  এফং আইনকত ব্যফস্থো 

গ্রণ ওযো । 

Chemical Oxygen Demand (COD): োডনয Total Organic 

Carbon Materials oxidize ওযোয চন্য প্রকোচনী অ্ডেকচন কে 

Chemical Oxygen Demand (COD)। প্রডত ডরটোয োডনয Total 

Organic Carbon Material oxidize ওযকত ডভডরগ্রোকভ প্রওোডত যম 
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ডযভোণ অ্ডেকচন প্রকোচন  তোকও COD ফকর। COD-এয এওও 

ডভডরগ্রোভ/ডরটোয। 

Chlorine dioxide (যিোডযন ডোই অ্েোইড- ClO2): ডিোরী অ্ডেডোইডচং 

একচন্ট মো ভণ্ডকও ডফযডঞ্জত এফং ভণ্ড যথকও যডগন দোথ ড দূযীওযকণ ব্যফহৃত ।  

CFCs (যিোকযোকলোকযোওোফ ডনভ): কচোনস্তয ক্ষওোযী েব্য ফো গ্যোভ। এটি 

োধোযণত যযডেচোকযন  এোযওডেডনং-এ ডভোও, যপোভ উৎোদকন যব্লোডং 

একচন্ট, ডফডবন্ন ডকপ েোফও  একযোর উৎোদকন যপ্রোককরন্ট ডককফ ব্যফহৃত । 

 Circular Machine (োকুডরোয যভডন): ডঘযোইকৃত ওোঠকও ঘোডদোভত 

আওোকয ওতডন ওযোয চন্য এ যভডন ব্যফোয ওযো । 

CITES (োইটি): CITES মোয পূণ ডরূ Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; এটি 

এওটি আন্তচডোডতও ংস্থো মো ডফন্ন প্রোণী  উডিকদয ংযক্ষকণ ওোচ ওকয।  

Clean Air (ডনভ ডর ফোয়ু): চ  স্বোবোডফও েো-প্রেোকয চন্য দূলণভৄি 

স্বোস্থযওয ফোয়ু। 

Clean coal technology (ডযেন্ন ওরো প্রভেডি): ওরো ফ ঘোইকত 

অ্ডযেন্ন চীফোশ্ম জ্বোরোডন। এ ধযকনয প্রভেডি ব্যফোকযয পকর ওরোডবডত্তও ডফদুযৎ 

যওকন্ধ ওরো ব্যফোয ওযো কর CO2-এয ডনিঃযণ তুরনোভরওবোকফ ওভ । 

Clean Development Mechanism (CDM): ডওকোকটো 

প্রকটোওকরয আতো এভন এওটি ব্যফস্থো মোয ভোধ্যকভ ডকপোন্নত যদ মথো    

Annex-Iভুি যদভ (Kyoto Protocol এয Annex-Bভুি যদভ) 

উন্ননীর যদক (Kyoto Protocol এয Non-Annex-Bভুি যদভ) 

ডফডনকোককয ভোধ্যকভ অ্ডচডত Certified Emission Reduction (CER) 

ডনকচয ঔোকত অ্ন্তভু ডি ওযকত োকয। 

Clear Felling (োপোই ওতডন): ফনোঞ্চর কত কোঙ ওোটোয এওটি িডত। 

আফতডওোর (Rotation) যল কর ফো প্রকোচকন ফনোঞ্চকরয ওর কোঙ যওকট 

পুনযো ফনোন ওযো ।   

Climate Change (চরফোম ু ডযফতডন): যওোকনো চোকোয কড় আফোোয 

দীখ ডকভোদী  অ্থ ডপূণ ড ডযফতডন মোয ব্যোডপ্ত ওকও ভেক যথকও ওকও রক্ষ ফঙয ম ডন্ত কত 

োকয তোকও চরফোয়ু ডযফতডন ফরো । চরফোয়ু ডযফতডন প্রোকৃডতও এফং ভনুষ্যসৃি কত 

োকয। তকফ ডফজ্ঞোনীকদয ভকত ফতডভোন চরফোয়ু ডযফতডন ভরত ভনুষ্য সৃি।  

Climate Technology Centre and Network (CTCN): 

চোডতংকখয চরফোয়ু ডযফতডন ডফলও আন্তচডোডতও ওোঠোকভো UNFCCC-এয 

আতো ডফকেয উন্নত যদগুকরো কত উন্ননীর যদভক চরফোয়ু ডযফতডনচডনত 
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অ্ডবকমোচন এফং চরফোয়ু ডযফতডন যযোকধ প্রভন প্রভেডি স্তোন্তয ত্বযোডন্বত ওযোয 

রকক্ষয প্রডতডিত ককঙ CTCN। 

Climate Vulnerability Assessment: চরফোয়ু ডযফতডকনয দরুন 

ডফরূবোকফ প্রবোডফত োয প্রফণতোকও ভল্যোন ওযো। এ প্রডতকফদকন ফোংরোকদকয 

ডফডবন্ন অ্ঞ্চকর চরফোয়ু ডযফতডনচডনত প্রবোফ ডনরূণ ওযো ককঙ এফং চরফোয়ুয 

প্রবোফ যভোওোকফরো অ্ডবকমোচকনয চন্য গৃীত ব্যফস্থো ম্পকওড স্যোডয ওযো ককঙ। 

Climate-resilient Green Economy (CRGE): ইডথডো 

ওতৃডও প্রণনকৃত এওটি ডযওপনো। প্রথোকত উন্নন প্রডিোয ফোইকয ডকক উন্নকনয 

যক্ষকত্র ডযকফকও এওীভূত ওযো ককঙ, প্রোকৃডতও ম্পকদয যটওই ব্যফোয এফং 

গ্রীনোউচ গ্যো ডনক ডভন ্োকও এঔোকন গুরুত্ব আকযো ওযো ককঙ। 

Climatic Factor (িোইকভটিও পযোক্টয): যওোকনো স্থোকনয বৃডিোত, তোভোত্রো 

ইতযোডদয প্রবোফকও বুছো মো কোঙোরোয চন্োকনোকও প্রবোডফত ওকয। এটিকও 

আফোোয প্রবোফ ফরো । আকরো, তো, ফোতো, আে ডতো, ঔযো, োডন, ফোতো 

ইতযোডদ এ প্রবোকফয অ্ন্তভু ডি। 

Climax (ঘযভ অ্ফস্থো): যওোকনো স্থোকনয কোঙোরো চন্োকনোয এভন এওটি স্তয যম 

স্তকযয য স্থোকনয ডফঘোকয ডনডদ ডি কোঙোরোয আয উৎওল ড োধন ম্ভফ ন। এ অ্ফস্থো 

যওোকনো এওটি ডনডদ ডি কোঙ কত যফড উৎোদন ওযো মো। যওোকনো স্থোকনয আফোো 

ডনডদ ডি  কোঙোরো চন্োকনোয কফ ডোচ্চ ীভোনো। 

Climber Cutting (িোইভফোয ওোটিং): ভর কোকঙ যেঁঘোকনো রতোোতো ইতযোডদ 

ওোটোকও বুছো। কোকঙয স্বোবোডফও বৃডিয চন্যই এটি ওযো । 

Climber (আকযোী): উডিদ রতো চোতী কোঙ মো অ্ন্য কোকঙ, ফাঁক ফো োোেওোযী 

যওোকনো ডওছু যেঁডঘক উকঠ এফং অ্ফস্থোন ওকয। 

Coagulating Tank (যওোোগুকরটিং ট্যোংও): ফোকোন কত ওল ংগ্রকয য 

ওোযঔোনো যডক্ষত যম ট্যোংকও ওল যঢকর োডন  এডকডয োকথ ডভডক ওল 

চভোটফাঁধোকনো  তো কে যওোোগুকরটিং ট্যোংও। 

Coastal Forests (উকূরী ফন): ফোংরোকদকয উকূরী এরোওো সৃডচত 

ফনকও উকূরী ফন ফরো । উকূরী ফকন োধোযণত যওড়ো বৃকক্ষয প্রোধোন্য রক্ষয 

ওযো মো। ১৯৬০ োর যথকও ফোংরোকদ ফন ডফবোক উকূরী ঘযভূডভকত ফনোন 

ওোম ডিভ ঘোডরক আকঙ। 

Cockrefer (ওওকযপোয): এও প্রওোয ভর যঔকওো ডফটর চোতী যোওো (ডফটর 

ভোটিয নীকঘ অ্ফস্থোনওোযী যোওো)। 

Collar (ওরোয): কোকঙয ডওড়  ওোকণ্ডয ভোছঔোকনয অ্ংকও বুছো। এ অ্ংটি 

ডওড়  ওোণ্ডকও োথ ডওয ওকয। 
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Colony (ওকরোনী): যডিকপ্লকট কৃডত্রভ ঔোফোকয ডফডবন্ন ধযকনয অ্ণুচীফ চন্োকনোকও 

বুছো। ওকরোনী ডফডবন্ন যং এয  যমভন- োদো, ওোকরো, দয ইতযোডদ।  

Co-Management (-ব্যফস্থোনো): -ব্যফস্থোনো অ্থ ড যওোকনো এওটি 

এরোওোয প্রোকৃডতও ম্পদ ব্যফস্থোনোয যক্ষকত্র ংডেি অ্ংীচকনয ভকধ্য ঐওযভকতয 

ডবডত্তকত উি ম্পকদয ব্যফস্থোনো ফো যক্ষণোকফক্ষকণয চন্য অ্ংীদোডযকত্বয ভোধ্যকভ 

ওর কক্ষয ডি অ্ংগ্রণ ডনডিতওযণ বুছো এফং মো “ফন্যপ্রোণী (ংযক্ষণ  

ডনযোত্তো) আইন ২০১২” এয ধোযো ২১ এ উডেডঔত -ব্যফস্থোনো িডত। 

Commensalism (ওকভনকডরচভ): যম আন্তিঃম্পকওড কমোকীকদয ভকধ্য 

এওচন ভোত্র উকৃত  তকফ অ্ন্যচন উকৃত ফো ক্ষডতগ্রস্থ  নো তোকও 

ওকভনকডরচভ ফকর। যমভন- কোকঙয ককতড োডঔয ফো। 

Commercial use of biodiversity (চীফনফডঘকত্রযয ফোডণডচযও 

ব্যফোয): “ফোডণডচযও উকেকশ্য চীফম্পকদয ব্যফোকযয ভোধ্যকভ ডফডবন্ন ণ্য ততডয ফো 

উৎোদন যমভন- লধ ডকপ ব্যফোম ড এনচোইভ, ঔোকদ্যয স্যকডন্ধ, ভোনফকদক ব্যফোম ড 

স্যকডন্ধ  প্রোধনী, যং, ইভোরডপোইোয, ডরকযডচন্, প্রভৃডত অ্ণুচীফ, স্য, 

ভৎস্য এফং প্রোডণম্পকদয যওৌডরকত ডযফতডকনয উকেকশ্য অ্ন্য চীফ ইকত ডনম ডো ফো 

চীন ংগ্র ওযো”।  

সূত্র: ফোংরোকদ চীফনফডঘত্রয আইন, ২০১৭।  

Community Forestry (ওডভউডনটি পকযডি): এটি োভোডচও ফনোকনয 

অ্য নোভ। ওডভউডনটি পকযডিকত এওটি ওডভউডনটি ফো চনককোিীকও এওডত্রত ওকয 

ফনোন ওযো । এয আতো উত্তয ফকঙ্গয যচরোভক ফনোন ওযো ককঙ। এয 

পর ওডভউডনটিয যরোও ো।  

 

ডঘত্র: ওডভউডনটি পকযডি। 

Compartment (ওম্পোট ডকভন্ট): ফন ব্যফস্থোনোয চন্য এওটি ব্লওকও ওকতও 

ওম্পোট ডকভকন্ট বোক ওযো । এটি ফকনয এওটি স্থোী আঞ্চডরও ইউডনট, মো স্থোীবোকফ 
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প্রোন, ফণ ডনো এফং যযওকড ডয উকেকশ্য স্থোডত তোকও ওম্পোট ডকভন্ট ফকর। ওম্পোট ডকভন্ট 

১, ২, ৩, ৪ ইতযোডদ ডদক ডনডদ ডি থোকও।  

Compensation (ক্ষডতপূযণ): ডযকফকত  প্রডতকফকত ক্ষডতয ডযভোণ 

ডযকফ অ্ডধদপ্তয ফো মথোমথ ওতৃডক্ষ ওতৃডও অ্নুকভোডদত িডতকত ডোফ ওকয 

টোওোয অ্কঙ্ক ডনধ ডোযণ  আদো। 

Composite Wood (ওকম্পোডচট উড): প্লোইউড, যরডভকনকটড উড ততযী 

ওযোয ভ প্রডতটি োতরো ওোঠকও ঘো প্রকোক ওকয আঠো চোতী ফস্তু দ্বোযো এওটি 

আয এওটিয োকথ রোকোকনো । এই ধযকনয ওোঠকও Composite wood ফরো 

। 

Compost (ওকম্পোি): খো, রতোোতো, তডয-তযওোযীয অ্ফডি অ্ং, যকোফয, 

ভর, প্রোণীচ ইতযোডদ কাঁচকনয ভোধ্যকভ যম তচফ োয ততডয ওযো  তোকওই বুছো। 

এগুকরোকও েঁডঘক ভোটি ঘোো ডদক ওকম্পোি ততডয ওযো । 

Coniferous Species (যর ফকী বৃক্ষ): যভোঘোকৃডতয ডঘয বুচ বৃক্ষ মোয 

োতো োধোযণত স্যঘোকরো ফো রূোন্তডযত ত্র ডফডি । োধোযণত ইউকযোক এ কোঙ 

যফড চকন্। যফড উচ্চতো, যমঔোকন ঠোণ্ডো  ফযপ কড় যঔোকন এ কোঙ । এয ওোঠ 

নযভ। োইন, ফীঘ এ চোতী কোঙ। 

Connectivity (আন্তিঃংকমোক): যওোকনো এরোওো, যদ ফো অ্ঞ্চকরয নদীনোরো-

ঔোরডফর-প্লোফনভূডভ-চরোভূডভয আন্তিঃংকমোক মোয পকর ডনডদ ডি এরোওো, যদ ফো 

অ্ঞ্চকরয প্রডতকফ ওোম ডওযবোকফ যফো প্রদোকন ক্ষভ থোওকত োকয। 

Conservation (ংযক্ষণ ওযো): কোঙোরো ডযকফকও ংযক্ষণ ওকয। 

ংযক্ষণ ভোটি, োডন, প্রভৃডত যক্ষকত্র ক থোকও। বৃক্ষ আেোদন এ ওর ংযক্ষকণ 

ইডতফোঘও ভূডভওো যোকঔ। 

Conservation Management Plan- CMP (ংযক্ষণ 

ব্যফস্থোনো ডযওপনো): প্রডতকফ, চীফনফডঘত্রয  প্রোকৃডতও ম্পদ ভি এরোওো 

ংযক্ষণ  ব্যফস্থোনোয চন্য গৃীত ডযওপনো। 

Continuous Air Monitoring Station - CAMS (োফ ডক্ষডণও 

ফোয়ুভোন ডযফীক্ষণ যিন): ডযকফ অ্ডধদপ্তয ওতৃডও যদকয ডফডবন্ন এরোওো 

স্থোডত োফ ডক্ষডণও ফোয়ুভোন ডযফীক্ষণ যিকনয ভোধ্যকভ ডনডভত ফোয়ুকত ডফদ্যভোন 

ডফডবন্ন দূলও ডযভো ওযো  এফং যিকন প্রোপ্ত তকথ্যয তফজ্ঞোডনও ডফকেলণ ওযো 

। 

Contour Cropping (ওনটুযয আফোদ): োোকড়য ঢোর ফযোফয (Along 

the slope) স্য  ঘোযো রোকোকনোকও বুছো।  
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Control Grazing (ডনডন্ত্রতবোকফ শুঘোযণ): শুঘোযণ এয পকর ফনোকনয 

অ্কনও ক্ষডত । ডনডন্ত্রত শুঘোযকণয ভোধ্যকভ ফনোকনয ভোকছ শু ঔোদ্য উৎোদন 

ওকয মো যওকট শুকও ঔোোকনো । এঙোড়ো ফনোকনয ভোকছ শুকও ডনডন্ত্রতবোকফ 

ঘযোকনো । 

Control Line (ওকরোর রোইন): কোঙ যটডং ওযোয চন্য কোকঙয যম ডনডদ ডি 

রোইন কত যটডং শুরু ওযো  তো করো ওকরোর রোইন।  

Convention-এওটি কিরকন ংখ্যোকডযি যদকয ভকধ্য এওটি চুডি মো ডফডবন্ন 

যদকয প্রডতডনডধকদয আন্তচডোডতও বো ডোকফ শুরু  এফং ডনডদ ডি ডফলগুডরকত 

(যমভন, তফডেও উষ্ণতো, চরোভূডভ, ডফন্ন প্রচোডত, ইতযোডদ) িডত ফো ওভ ড ম্পকওড 

োধোযণ চুডি ডোকফ ডযণত । যমভন- UNFCCC, UNCBD. 

Cook (কুও): যোোডনও দোথ ডকমোকক ডনডদ ডি তোভোত্রো  ঘোক ওোকঠয ভকধ্য 

যলুকরোচ ঙোড়ো অ্ন্যোন্য দোথ ডভকও েফীভূত ওকয ভণ্ড ততযীয প্রডিো। 

Conference of the Parties (CoP): ডফডবন্ন ওনকবনকনয দস্য 

যোকষ্ট্রয প্রডতডনডধকদয অ্ংগ্রকণ ফোডল ডও ফো ডদ্বফোডল ডও ফো ডনডদ ডি ভ অ্ন্তয যম 

ভোডিরন অ্নুডিত  এফং যমঔোকন ওনকবনকনয কফ ডোচ্চ ডিোন্তগ্রণওোযী 

োংকঠডনও ওোঠোকভোয যনতৃবৃন্ন ওনকবনন ফোস্তফোকন গুরুত্বপূণ ড ডিোন্তগ্রণ ওকয 

থোকও। যমভন- চোডতংখ চরফোয়ু ডযফতডন নদ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change-UNFCCC)-এয 

CoP অ্নুডিত  প্রডত ফঙয। আফোয United Nations Convention on 

Biological Diversity (UNCBD)-এয CoP অ্নুডিত  দুই ফঙয অ্ন্তয। 

Coppice (ওড): কোঙ যওকট যপরোয য কোকঙয যকোড়ো যথকও পুনযো এওোডধও 

কোঙ চন্োকনোকও ওড ফকর। োর, ইউওযোডরটো প্রভৃডত কোকঙ ওড ক থোকও।  

Coppicing Power (ওডডং ডি): যম কোকঙয যকোড়ো যওকট ডদকর নতুন 

ওকয কোঙ কচো ফো চন্ো তোয ক্ষভতোকও Coppicing Power ফকর। 

ইউওযোডরটো, আওোভডন, যগুন, োর ইতযোডদ প্রচোডতয কোকঙয এ ক্ষভতো আকঙ। 

Copping method (ওডং যভথড): ওডং িডত ফরকত োঔো-প্রোঔো 

দ্য ওোটো যকোর ফাঁ ছোকড় দাঁড়োকনো অ্ফস্থো ফাঁকয যকোড়ো ফোরডতকত ২০% ডডডফ 

(ওোয-যিোভ-যফোযন) েফণ দ্বোযো ংযক্ষণ ওযোয িডত বুছো।  

COR- Compounding Offence Report (ড  আয):  এও ধযকনয 

ফন ভোভরো দোকয িডত। এ ওর ফন ভোভরো ফন আইন ১৯২৭ এ ফন ওভ ডওতডো 

ওতৃডও ভীভোংো ওযোয ক্ষভতো যদো আকঙ।  

Coral Reef (যওোযোর ডযপ): ভৄেতকটয অ্কবীয োডনকত প্রফোর, তফোর  

অ্ন্যোন্য চরচ চীকফয ভন্বক কঠিত ভি চরচ প্রডতকফ। ফোংরোকদক যন্টভোটি ডন 

দ্বী ংরগ্ন ভৄে এরোওো যওোযোর ডযপ/যওোযোর ওকরোনী যককঙ।  
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Coral (প্রফোর ফো যওোযোর): যন্টভোটি ডন দ্বীক ভৄকেয তরকদক এও ধযকনয প্রোণীয 

যদ যথকও ডনিঃসৃত ি চুনো োথকযয ভকতো অ্ভসৃণ ফস্তু যদঔো মো মোকও প্রফোর ফো 

যওোযোর ফকর। যন্টভোটি ডন দ্বীক যওোযোর োো মো।  

Corezone (যওোযকচোন): যওোযকচোন অ্থ ড যডক্ষত এরোওোয ফকঘক গুরুত্বপূণ ড 

ডফদ্যভোন ফন এরোওো, মো চীফনফডঘত্রয ভি এফং ফন্যপ্রোণীয ডনযোদ ফংবৃডিয চন্য 

ওর ধযকনয ফনচেব্য আযণ ম্পূণ ড ডনডলি এফং ম ডটও প্রকফ ীডভত ওযোয চন্য 

ব্যফস্থোনো ওযো  এফং মো “ফন্যপ্রোণী ংযক্ষণ  ডনযোত্তো আইন ২০১২” এয ধোযো 

২০ অ্নুোকয যওোডয প্রজ্ঞোকনয ভোধ্যকভ যখোডলত। 

Correlation (োযস্পডযও ম্পওড): দুটি ঘরকওয ভকধ্যওোয ম্পওডকও বুছো। 

এওটি ডযফতডনীর ঘরকওয োকথ আয এওটি ডযফতডনীর ঘরকওয ভকধ্য ম্পওডকও 

বুছো। এটি ফন ডযংখ্যোকন ব্যফোয । যমভন- কোকঙয যফড় বৃডি যকর কোকঙয 

উচ্চতো বৃডি োকফ। 

Corridor (ওডযকডোয): ওডযকডোয অ্থ ড যডক্ষত এরোওোয প্রোন্ত ীভোনো অ্ফডস্থত 

ঘরোঘর থ ফো এরোওো মোয ভধ্য ডদক ফন্যপ্রোণী এও আফোস্থর ফো এরোওো কত অ্ন্য 

আফোস্থকর ফো এরোওো মোতোোত ওকয থোকও এফং মো “ফন্যপ্রোণী (ংযক্ষণ  

ডনযোত্তো) আইন ২০১২” এয ধোযো অ্ধীন ওডযকডোয ডোকফ যওোডয প্রজ্ঞোকনয 

ভোধ্যকভ যখোডলত। যমভন- োডতয ওডযকডোয। 

Coupe (কূ): ফনোঞ্চকর ফনচ েব্য আযণ ডঘডিত এরোওো। কোঙ ওোটো ফো অ্ন্য 

ফনচ েব্য ডনডদ ডি ভক আযণ ওযোয চন্য এরোওো ডঘডিত ওকয ওোচ ওযো । উি 

এরোওোকওই কূ ফরো । যমভন- স্যন্নযফকন যকোরোতো ওোটোয কূ। 

Critically Endangered (ভোডফন্ন): মঔন যওোকনো উডিদ ফো প্রোণী 

(Taxon) ডনওট বডফষ্যকত প্রকৃডত যথকও ডফলুপ্ত োয ঝুঁডও অ্তযন্ত প্রফর অ্নুডভত 

, ম্ভোফনো থোকও, তঔন যই উডিদ ফো প্রোণীকও ভোডফন্ন ফকর ডফকফঘনো ওযো । 

যমভন- যকর যফঙ্গর টোইকোয, বল্লুও, োডত ইতযোডদ।  

Cronquist’s System of Classification (িনকুইকিয 

যশ্রডণডফন্যো িডত): ডনউইওড যফোটোডনওযোর কোকড ডকনয ড. আথ ডোয িনকুইি উডিদ 

চককতয এওটি যশ্রডণডফন্যো িডত প্রস্তোফ ওকযন। The Evolution and 

Classification of Flowering Plants নোভও পুস্তকও তাঁয যশ্রডণডফন্যো 

িডত প্রওোডত । ফোংরোকদ ন্যোনোর োযকফডযোকভ আথ ডোয িনকুইকিয (১৯৮১) 

যশ্রডণডফন্যো অ্নুমোী পুস্পও উডিদ ডযফোযগুকরো ডফন্যস্ত ওকয যোঔো ককঙ এফং 

প্রডতটি ডযফোকযয অ্ধীন কণ এফং প্রডতটি ককণয অ্ধীন প্রচোডতগুকরো ফণ ডোনুিডভওবোকফ 

োচোকনো আকঙ।  

Crop Density (কোকঙয খনত্ব): যওোকনো এরোওোয স্বোবোডফও উৎোডদত ফনচ 

েকব্যয োকথ তুরনোভরও ডফঘোয ওকয কোকঙয খনত্বকও বুছোকনো ক থোকও। যমভন- 
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যওোকনো এরোওো মডদ স্বোবোডবও বোকফ বোর যক্ষণোকফক্ষকণয ডযকপ্রডক্ষকত ১০০টি কোঙ 

 আয ঐ এরোওো মডদ ৬০ টি কোঙ ডফযোচ ওকয তোকর ঐ স্থোকনয খনত্ব কে ০.৬ 

ফো তওযো লোট বোক।  

Crown (কোকঙয ভৄকুট): কোকঙয গুুঁডড়য উকয োতোয ডফস্তৃডতকও Crown ফরো 

।   

Crown Closure (িোউন যিোচোয): ফনোঞ্চকর কোকঙয আেোদকনয ডযভোণ। 

এটি োধোযণত তওযো ডোকফ প্রওো ওযো । যওোকনো এওও আতকনয এরোওোয 

কোকঙয যভোট আেোদকনয ডভডরত আতন যফয ওকয তওযো ডোকফ প্রওো ওযো ।  

Crown Height (িোউন উচ্চতো): কোকঙয ফকঘক নীকঘয বুচ ডোর এফং 

ডোরোরো কোকঙয যকোরোওোয অ্ংকয ভোছ কত ভোটিয দূযত্বকও বুছো। 

Cryptogamia (ডিকটোগ্যোডভো): যম ফ উডিকদয পৄর, পর  ফীচ  নো, 

তোযোই অ্পুষ্পও উডিদ। একদয ফং ডফস্তোয প্রধোনত যস্পোয (Spore) এয ভোধ্যকভ 

োডধত । যমভন- তফোর, ঙত্রোও।  

Cultural Operation (ওোরঘোযোর অ্োকযন): কোঙ রোকোকনোয য কোকঙয 

ডযঘম ডোকও বুছো। আকোঙো ফোঙোই, রতো ওোটো, খনত্ব দূযীওযণ প্রভৃডতকও বুছো। 

Cup (ওো):  যোফোয কোকঙয ওল আযকণয চন্য ব্যফহৃত ফোটিকও ওো ফরো ।  

Cuplump (ওোরোম্প): ওল আযকণয ফোটি কত ওল ফোরডত/চোকয ঢোরোয য 

যম ওল ফোটিয কোক যরকক থোকও তোকও ওোরোম্প ফকর। 

Cut Allowable (অ্নুকভোডদত ওতডন): যম ডযভোণ ফনচেব্য ডনডদ ডি ভক 

ফনোঞ্চর কত প্রোপ্ত রোকবয (Sustained yield) আতো ওোটো । এ ডযভোকণয 

ফনচেব্য ওোটোয পকর ফনচেকব্যয ভজুকদয যওোকনো ক্ষডত  নো। 

Annual Cut (ফোডল ডও ওতডন): যম ডযভোণ ফনচেব্য ফোৎডযও ফো ডনডদ ডি ভক 

ফনোঞ্চর কত ওোটো । 

Cutting (ওোটিং): মঔন যওোকনো কোকঙয ওোটো ওডঘ ডোর (Twig) ফো োতো মোয 

যকোড়ো আে ড ভর ভোধ্যকভ (Wet root media) যোঔকর যকোড়ো কত অ্স্থোডনও ভর 

উৎন্ন  তোকও Cutting ফকর।  

Cutting Rubber (ওোটিং যোফোয): দভোনকৃত যোফোয ীকটয যম অ্ং 

পুকযোপুডয দভোন নো তো ওতডন ওকয পুনযো দভোন ওযোয য যম টুওযো যোফোয 

উৎোডদত  তো করো ওোটিং যোফোয। 
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D  

DBH- Diameter at Breast Height (ডডডফএইঘ): োধোযণত ভূডভ 

কত বুও ভোন উচ্চতো কোকঙয যম ব্যো ডযভো ওযো । োধোযণত ১.৩ ডভটোয 

উচ্চতো এ DBH ভোো ।  

Damage Assessment (ক্ষডত ডনধ ডোযণ): ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ 

আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)  অ্ন্যোন্য আইন  ডফডধভোরোভকয 

ডনডযকঔ ওোয ভোধ্যকভ ডযকফ  প্রডতকফকয দূলণ ফো ডযকফকয যওোকনো উোদোন 

ফো অ্ং দঔর ফো অ্োযকণয পকর সৃি ক্ষডত ডযকফ অ্ডধদপ্তয ফো মথোমথ ওতৃডক্ষ 

ওতৃডও অ্নুকভোডদত িডতকত ডনরূণ প্রডিো। 

Damage Boundary (DB)- ডযোকভচ ফোউেোডয (ডডডফ): ক্ষডতয ীভোনো। 

এটি ফ ডডনম্ন স্তকযয ক্ষডত মো ডযভো ওযো যমকত োকয।  

Damping Off (ঢকর ড়ো যযোক): ঘোযো কোঙ এ যযোকক আিোন্ত । কোকঙয 

যকোড়ো েঁকঘ মো। একত কোঙ ঢকর কড়। পোঙ্গো (Phythium) এয ওোযকণ এ যযোককয 

সৃডি ।  

Data Deficiet (ডোটোয খোটডত): মঔন যওোকনো অ্নুন্ধোন ফো ককফলণো ওোকচ 

উোকত্তয খোটডত থোকও।  

Datum (যডটোভ): যওোকনো তথ্য ফো চডয ঘোরোকনোয চন্য যওোকনো স্থোনকও ফো 

তথ্যকও Reference এয ডোকফ ধযো । এ Reference এয তথ্য ফো 

স্থোনকও Datum ফরো  ।  

Deciduous Forest (ত্রছযো ফন): শুষ্ক যভৌস্যকভ এ ফকন োতো ছকয মো। 

োর কোঙ এ ফকনয প্রধোন বৃক্ষ। এঙোড়ো রদু, ফকযো, ওড়ই, কোভোয, বোডদ ইতযোডদ এ 

ফকন চকন্। ঢোওো, টোংকোইর, কুডভেো, ভভনডং  ডদনোচপুকয এ ফন আকঙ।  

Degradation (অ্ফক্ষ): যওোকনো ডনডদ ডি ডচডনকয ভোন  ব্যফোকযয 

উকমোডকতো ওকভ মোো। 

Degraded Air Shade: ফোয়ুদূলকণয পকর অ্ফক্ষডত ককঙ এভন 

এরোওোয োডযোডেডও ফোয়ু। 

Deinked market pulp (ডডইনওড ভোকওডট োপ - ডডএভড): ওোডর এফং 

দূলও অ্োযকণয ভোধ্যকভ উচ্চতয যগ্রকডয ডভকরয ওোকচ কত পুনরুিোযকৃত ভণ্ড। এটো 

৫০% আে ডতোভেি ফো ফোয়ু শুওোকনোরূক উৎোডদত  মো বোডচডন োকপয োকথ ডভডশ্রত 

ওকয ব্যফোয ওকয। 
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Delta Plan (ফ-দ্বী ডযওপনো): চরফোয়ু ডযফতডকনয অ্ডবখোত  প্রোকৃডতও 

দুকম ডোককয ঝুঁডও যভোওোকফরো এফং ডযকফকত ক্ষক্ষডত ডনযকনয রকক্ষয ফোংরোকদ 

যওোয ‘ফোংরোকদ ফ-দ্বী ডযওপনো ২১০০’ নোকভ এওটি ভোডযওপনো প্রণন 

ওকযকঙ। এটি যওোকযয প্রো এও ত ফঙকযয যওৌরকত ভোডযওপনো মোয ভোধ্যকভ 

যদকয স্বপ  ভধ্যকভোদী ডযওপনোভ ভন্ব ওকয োডন, চরফোয়ু, ডযকফ  

যটওই ভূডভ ব্যফস্থোয ঘযোকরঞ্জভ যভোওোকফরো ওকয ২০৩০ োকরয ভকধ্য উচ্চ-ভধ্যভ 

আকয যদ এফং ২০৪১ োকরয ভকধ্য এওটি ভি যদকয ভম ডোদো অ্চডন ম্ভফ কফ। 

‘ফোংরোকদ ফ-দ্বী ডযওপনো ২১০০’ প্রোথডভওবোকফ  ২০৫০ ম ডন্ত ভধ্যকভোদী যডল্টো 

একচেো ফোস্তফোকনয চন্য প্রণীত কর একত ২০৫০ যফতী দীখ ডকভোদী একচেো 

ফোস্তফোকনয ডফল অ্ন্তভু ডি ককঙ। 

Demarcation (ীভোনো ডনধ ডোযণ): ফনভূডভ মো যওোকনো প্রোকৃডতও ঔোর, নদী, 

টিরো, ছণ ডো ফো অ্ন্যকওোকনো ডফবোচন ডদক অ্থফো খ ুঁটি/ডরোয ইতযোডদ ডদক ীভোনো 

ডঘডিত ওযো , তোকও Demarcation ফো ীভোনো ডনধ ডোযণ ফরো । 

Denuded (নগ্ন): ফনোঞ্চকর বৃক্ষীন এরোওো অ্থ ডোৎ যম এরোওো কোঙোরো 

একওফোকযই যনই।  

Dereserve (ডড ডযচোব ড): ফন আইকনয আতো ংযডক্ষত ফনোঞ্চরকও 

ংযডক্ষত এরোওোভৄি যখোলণো ওযোকও Dereserve ফকর। 

D-Form (ডড-পযভ): মোযো ফনচেব্য ি ওকয থোকওন তোকদযকও ১০০ োতোয 

এওটি ফই যফযো ওযো । D-Form এয ভোধ্যকভ ফনচেব্য ফনোঞ্চর কত অ্স্থোী 

ডডকোকত ডযফন ওযো । 

Dia tap (ডোো যট): কোকঙয ওোকেয ব্যোোধ ড ডযভো ওোকচ ব্যফহৃত ডফকল 

ডপতো। ভর যফড়কও ৩.১৪ ডদক বোক ওকয ডডডফএইঘ ভোোয ওোকচ ব্যফহৃত ডপতো।   

Dibbling (ডডফডরং): যঙোট যঙোট কতড ওকয ফীচ ফনকও বুছো। 

Dicotyledons (ডোইওটিডরডন): যম ফ উডিকদয ফীকচ দু’টি ফীচত্র থোকও 

তোকদযকও ডদ্বফীচত্রী উডিদ ফরো । যমভন- যেঁতুর, ডযলো।  

Die-Back (ডোই-ব্যোও): কোকঙয আকো শুডওক ভকয মোো। যমভন- ডশু কোকঙ এ 

যযোক যদঔো মো। 

Direct regeneration (ডোইকযক্ট ডযকচনোকযন): ওোরঘোযকৃত এেপ্লোন্ট 

যথকও যোডয যওোকনো উডিদ অ্ংককয ডফওো োকও বুছো।  

Disease (যযোক): কোঙ ফো প্রোডণকুকরয যযোককও বুছো। ব্যোওকটডযো, ঙত্রোও, 

বোইযো প্রভৃডতয ওোযকণ এ যযোক । যযোক ংিোভও  অ্ংিোভও । এঙোড়ো 

স্থোনী (Endemic) যযোক মো যওোকনো এরোওো ংকঠিত ক থোকও। ভোভোযী 
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(Epidemic) যযোক মো কর ব্যোওোকয কোঙ ভোযো মো। ডফডক্ষপ্ত (Sporadic 

disease) যযোক মো অ্ডনডভতবোকফ ক থোকও। 

Disease cycle (ডডডচ োইকওর): যযোক ঘি। যওোকনো যযোক উৎোদকন 

উডিকদয যদক যম খটনোভকয অ্নুিভ এওটিয য এওটি ধোযোফোডওবোকফ প্রওো 

যকত থোকও। 

Dissolved Oxygen-DO: প্রডত ডরটোয োডনকত গ্রোকভ প্রওোডত যম 

ডযভোণ েফীভূত অ্ডেকচন থোকও তোকও েফীভূত অ্ডেকচন ফকর। 

Domh- Dominant height (ডডএভএইঘ): প্রডত যক্টকয ওর কোকঙয 

ভকধ্য ফকঘক উঁচু ১০০টি কোকঙয উচ্চতো।  

Dominant (ডডভন্যোন্ট): যওোকনো এরোওো ফন ফো ফনোঞ্চকর যম কোঙগুকরোয 

আকৃডত  ংখ্যো ফকঘক উঁচু  অ্ডধও ঐ কোঙগুডরকও ঐ ফকনয Dominant 

প্রচোডত ফকর। 

Dominant girth (ডডএভডচ): প্রডত যক্টকয ওর কোকঙয ভকধ্য ফকঘক 

যভোটো ১০০টি কোকঙয যফড়।  

Dripping Shade (ডেডং যড): যযোরোয যভডন কত যযোডরংকৃত ীট 

ডযষ্কোয োডন ডদক যধোোয য োডন ছযোকনোয চন্য যম যকডয ডনকঘ যোঙ্গোকযয 

ভোধ্যকভ ঝডরক যোঔো  তোকও ডেডং যড ফকর। 

 

ডঘত্র: ডেডং যড 

DRR- Disaster Risk Reduction (ডডচোিোয ডযস্ক ডযডোওন): 

ডফডবন্ন যক্টকয প্রোকৃডতও দুকম ডোককয পকর সৃি ঝুঁডও ্ো ওযো।  

Dry end (শুওোকনোয যল প্রোন্ত): ওোককচয যভডকনয অ্ং যমঔোকন েোোয, 

ওোটোয, ডিটোয এফং ডযরগুডর অ্ফডস্থত। ওোকচ কফ যভডকনয এ অ্ংক শুষ্ক ীট 

কঠিত । 
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Dryers (েোোয): ওোককচয যভডকনয অ্ং যমঔোকন ডবচো ওোকচ যথকও োডন 

ডযক যপরো । খন নরোওোয ধোতফ েোভ ফো এটি কযভ ফোতোকয প্রফোকয ভধ্য 

ডদক ঘোরোকনো । 

Dunnage (ডোকনচ): ভজুদকৃত ভোরোভোর দীখ ডভ ংযক্ষকণয স্বোকথ ড গুদোকভয 

যভকছকত ওোঠ দ্বোযো ততডয ডফকল ধযকনয যম োটোতন ব্যফোয ওযো  তো ডোকনচ 

নোকভ ডযডঘত।  

 

ডঘত্র: ডোকনচ। 

Dyke (ডোইও)  Mound (ভোউে): নন-ম্যোনকগ্রোব প্রচোডতয ঘোযো যযোণ 

িডত। ডোইও করো রম্বো ভোটিয ডঢড ফো ডবটি মো অ্কনওটো আইর ফো ফাঁধ এয ভত। 

প্রডত যক্টয চডভকত ১০৪ টি ডোইও ডনভ ডোণ ওযো । োধোযণত যক্টয প্রডত ডোইও 

িডতকত ফ ডকভোট ১৪৫৬ টি ঘোযো যযোণ ওযো মো। অ্ন্যডদকও ভোউে ফো ডঢড 

িডতকত প্রডত যক্টয চডভকত ১৬০০ টি ভোউে ডনভ ডোণ ওযো মো। প্রডতটি ভোউকে ১টি 

ওকয ঘোযো ডোকফ প্রডত যক্টকয ১৬০০ টি নন ম্যোনকগ্রোব ঘোযো যযোণ ওকয ফনোন 

ওযো মো। 
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E  

EAE/ইএই - ইকওোকর একনোকর ইকওোকবযোকরন্ট (ভতূল্য ফোৎডযও নকদ প্রফো): 

এওোডধও ফল ডচীফী কস্যয (বৃক্ষ প্রচোডতয ফোকোন) যক্ষকত্র গৃীত প্রওকপয ব্য-আ 

ংভেি ওকয এয ডফকেলকণয ভওোকর ভবোকফ ফঙয ডবডত্তও রোব/ক্ষডতয ডযভোণ 

ভন্ব ওযো । এটি ভরত উৎোদনকমোগ্য কৃডলচ ম্পকদয োকথ ফনচ ম্পকদয 

ভল্যভোন, ভতুল্য ফোৎডযও নকদ প্রফো ডদক তুরনো ওযোয চন্য ব্যফহৃত । 

EC (ইড) - ইকরওডিওযোর ওনডোওটিডবটি: ভোটিয রফণোিতো ডযভোকয যক্ষকত্র 

ব্যফহৃত । 

Ecological Balance (প্রডতকফকত বোযোম্য): প্রডতকফকয ভধ্যওোয 

বোযোম্য ফো এওটি ডস্থডতীর ফোস্তুতকন্ত্রয অ্ফস্থো। 

Ecological Footprint: প্রডতকফকয য ভোনুকলয ঘোডদো। যমভন- 

চনককণয চন্য অ্থ ডননডতও ওভ ডওোণ্ড ফো উন্নন ওোম ডিভ ডযঘোরনো যম ডযভোণ 

প্রোকৃডতও ম্পকদয প্রকোচন । 

Ecological Restoration (প্রডতকফ পুনরুিোয): অ্ংীচকনয 

(stakeholder) অ্ংগ্রকণ অ্ফক্ষডত (degraded), ক্ষডতগ্রস্ত (damaged) 

এফং ধ্বংপ্রোপ্ত (destroyed) প্রডতকফ পুনরুিোয ওযোয প্রডিো। যমভন- োওোলুডও 

োয, টোঙ্গুোয োয ফো যন্টভোটি ডন দ্বীকয প্রডতকফ পুনরুিোয ওোম ডিভ।  

Ecologically Critical Area- ECA (প্রডতকফকত ংওটোন্ন 

এরোওো): ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)-

এয ধোযো ৫ এয অ্ধীন যখোডলত “এভন এরোওো মোো অ্নন্য চীফনফডঘত্রয ভি ফো 

ডযকফকত ডফকফঘনো গুরুত্বপূণ ড ো ধ্বংোত্মও ওভ ডওোণ্ড ইকত যক্ষো ওযো ফো 

ংযক্ষণ ওযো প্রকোচন”।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)। 

Ecology (ফোস্তুতন্ত্র ডফদ্যো): এওটি ডনডদ ডি ডযকফক কোঙোরো  চীফচন্তুয অ্ফস্থোন 

এফং তোকদয ডফন্যো ডফলও ডফজ্ঞোন বুছো।  

Economic Feasibility- ইকওোকনোডভও ডপডচডফডরটি (অ্থ ডননডতও স্যডফধো): 

প্রওকপ ব্য ডনফ ডোকয পকর ঘরভোন ওোম ডিভ  ডফডনকোককয ভ ডযডধয আডথ ডও 

ভল্যভোকন ওল্যোণ োধকনয ভোত্রোকও বুছোকনো । 

Economic Threshold Level (ETL) - ইকওোকনোডভও যেকোল্ড 

যরকবর: অ্থ ডননডতও ডফম ডকয ভোত্রো। মঔন যোওোয ক্ষডত এফং অ্থ ডননডতও ক্ষডত 

এওটি ডনডদি ভোত্রো থোকও।  
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Economic Viability- ইকওোকনোডভও বোকডফডরটি (অ্থ ডননডতও 

ওোম ডওোডযতো): ককফলণো ওোম ডত্রকভয নেো প্রণণওোকর ফোকচট ডফকেলকণয ভোধ্যকভ নতুন 

প্রভেডিয অ্থ ডননডতও ওোম ডওোডযতো ডনরূণ ওযো । 

Economic Zone (অ্থ ডননডতও অ্ঞ্চর): যদকয িোৎদ  অ্নগ্রয এরোওো 

ম্ভোফনোভ ওর এরোওো দ্রুত অ্থ ডননডতও উন্নকনয চন্য ডপোন, ওভ ডংস্থোন, উৎোদন 

এফং যপ্তোডন বৃডি  ফহুভৄঔীওযকণ উৎো প্রদোন এফং যোকষ্ট্রয োভোডচও  অ্থ ডননডতও 

অ্ঙ্গীওোযভ ফোস্তফোকনয রকক্ষয ক্ষুে  কুটিযডপ অ্ন্য যমকওোকনো ডপ, ফোডণডচযও  

ম ডটন স্থোনো প্রডতিোয চন্য ‘ফোংরোকদ অ্থ ডননডতও অ্ঞ্চর আইন, ২০১০’ অ্নুোকয 

যওোডয যককচকট প্রজ্ঞোন দ্বোযো যখোডলত অ্থ ডননডতও অ্ঞ্চর।  

সূত্র: ফোংরোকদ অ্থ ডননডতও অ্ঞ্চর আইন, ২০১০। 

Eco-Park (ইকওোোওড):  ইকওোোওড অ্থ ড উডিদ  প্রোণীয স্বোবোডফও প্রোকৃডতও 

(Natural) আফোস্থর  ননোডবযোভ দৃশ্য ম্বডরত এরোওো যমঔোকন ম ডটওকদয 

ডঘত্তডফকনোদকনয স্যকমোক স্যডফধোডদ সৃডিয রকক্ষয ব্যফস্থোনো ওযো  এফং মো “ফন্যপ্রোণী 

ংযক্ষণ  ডনযোত্তো আইন ২০১২” এয ধোযো ১৯ অ্নুোকয যওোডয প্রজ্ঞোকনয 

ভোধ্যকভ যখোডলত।                                    ১১ । 

Ecosystem (প্রডতকফ): ডযকফকয উোদোনভকয োযস্পডযও ডনব ডযীরতো 

এফং বোযোম্যভেি চটির ডিরন, মোো উডিদ  প্রোণীকুকরয ংযক্ষণ  ডফওোকয 

োতো  প্রবোডফত ওকয”।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)। 

Ecosystem Goods and Services (প্রডতকফকয ণ্য  যফো): 

প্রডতকফ যথকও আভযো যম ণ্য এফং যফো (Goods and Services) অ্থ ডোৎ ঔোদ্য-

ফস্ত্র-ফোস্থোন-ডঘডওৎো উওযণ োই তোই Ecosystem Goods and 

Services (প্রডতকফকত ণ্য  যফো)। যমভন- োডন, পর, পর, ভোঙ, ওোঠ, 

তনডক ডও দৃশ্য প্রভৃডত ণ্য  যফো আভযো প্রডতকফ যথকও োই। এগুকরোয োভোডচও, 

অ্থ ডননডতও, োংস্কৃডতও, নোন্নডনও ভল্য ফই প্রডতকফকয ণ্য  যফোয অ্ন্তভু ডি। 

Eco- Tourism (ইকওোটুযডযচভ): প্রোকৃডতও ডযকফকয যওোকনো যওকভয ক্ষডত 

নো ওকয স্থোনী চনককণয অ্থ ডননডতও উন্নকনয চন্য যম ম ডটন ডপ ককড় যতোরো  

তোকও Eco-Tourism ফরো ।  

Effluent Treatment Plant- ETP (তযর ফচডয ডযকোধনোকোয): 

ডপওোযঔোনোয তযর ফচডয ডযকফিতবোকফ ডযকোধন ওযোয রকক্ষয ডপওোযঔোনো 

ফো যওোকনো প্রওপ ওতৃডও স্থোডত স্যডফধো ফো ডযকোধনোকোয। ফোংরোকদ ডযকফ 

ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)-এয অ্ধীন ডযকফ ংযক্ষণ 

ডফডধভোরো, ১৯৯৭ ডনধ ডোডযত ভোন ডনডিত ওকয তযর ফচডয ডযকোধকনয য তো 

ডযকফক ডনিঃযণ ওযো মোকফ।  

সূত্র: ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭। 
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Elytra (ইরোইিো): ি আফযণ (এওটি পুরু ঘভ ডফৎ অ্থফো ওণ্টও ধযকনয িুঔ 

ডোনোকও ইরোইিো ফকর। যমভন- ওডরকটযো  ডোযম্যোকটযো ফকক ডয তকঙ্গ ডোনো 

ইরোইিো কঠন ওকয)। 

Emission Trading Scheme (ETS): Kyoto Protocol এয 

Article 17 অ্নুমোী Kyoto Protocol এয Annex-Bভুি যওোকনো যদ তোকদয 

চন্য ডনধ ডোডযত emission এয ীভো অ্ডতিভ ওযকর অ্ন্য যদকয emission এয 

Permit-এয উদ্বৃত্ত অ্ং ি ওকয তোয emission ডনধ ডোডযত ীভোয ভকধ্য যোঔোয 

িডতই emission trading। পূফ ড ইউকযোকয অ্ডধওোং যদ তোকদয অ্নুকভোডদত 

ীভোয ওভ emission ওযো অ্ন্যোন্য ডিভ ইউকযোকয যদকয ডনওট তোকদয উদ্বৃত্ত 

emission ET-এয ভোধ্যকভ ডফি ওযোয স্যকমোক ো। ডফকে European Union 

Emission Trading Scheme ফকঘক ফড় ET ওোম ডিভ ডযঘোরনো ওকয।  

Endangerd species (ডফন্ন প্রচোডত): যই ওর চীফম্পদ ফো উোকদয 

প্রচোডত ফো উ-প্রচোডত, মোো ভোডফন্ন ন ডওন্তু অ্ডস্তত্ব হুভডওয িুঔীন এফং অ্দূয 

বডফষ্যকত প্রকৃডত ইকত ডফলুপ্ত ইফোয আঙ্কো যডোকঙ। যমভন- Aspidopterys 

oxyphylla উডিদটি ফোংরোকদক ডফন্ন প্রচোডত।  

সূত্র: ফোংরোকদ চীফনফডঘত্রয আইন, ২০১৭।  

Enforcement: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল 

ংকোডধত ২০১০) এফং এ আইকনয অ্ধীন প্রণীত ডফডধভোরোভ প্রকোক। এঙোড়ো উি 

আইন এফং আইকনয অ্ধীন প্রণীত ডফডধভোরোভ রংখন ওযোয দোক ডফডবন্ন ব্যডি ফো 

প্রডতিোকনয ডনওট কত ক্ষডতপূযণ আদোকয রকক্ষয ক্ষভতো প্রকোক। 

Environment (ডযকফ)  “োডন, ফোয়ু, ভোটি,  যবৌত ম্পদ  ইোকদয 

ভকধ্য ডফদ্যভোন োযস্পডযও ম্পওড ইোকদয ডত ভোনুল, অ্ন্যোন্য প্রোণী, উডিদ  

অ্ণুচীকফয ডফদ্যভোন োযস্পডযও ম্পওড”।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)। 

Environmental Clearance Certificate (ডযকফকত 

ঙোড়ত্র): ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০) 

এফং ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭ অ্নুোকয যওোকনো প্রওপ ফোস্তফোকনয চন্য ফো 

ডপওোযঔোনো ডযঘোরনোয চন্য ডযকফ অ্ডধদপ্তয ওতৃডও প্রদত্ত অ্নুভডত ফো ঙোড়ত্র।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)  

ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭।  

Environmental Conservation (ডযকফ ংযক্ষণ): ডযকফকয 

ডফডবন্ন উোদোকনয গুণকত  ডযভোণকত ভোন উন্নন এফং গুণকত  ডযভোণকত 

ভোকনয অ্ফনডত যযোধ”।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)। 
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Environmental Flow: নদী এফং যভোনোয প্রডতকফ  ফোস্তুতন্ত্র অ্ক্ষুণ্ণ 

যোঔোয চন্য প্রকোচনী ডযভোণ গুণকত ভোন ম্পন্ন োডনপ্রফো। নদী  অ্ন্যোন্য 

ধযকনয চরো ফো চরোভূডভয ভৎস্য  অ্ন্যোন্য চরচ ফো চরঘয প্রোণী, উডিদ  

োডঔ এফং ভোনুকলয স্যস্থতো  চীডফওো এ ফোস্তুতন্ত্রগুকরোয উয ডনব ডযীর। 

Environmental Impact Assessment- EIA (ডযকফকত 

প্রবোফ ডনরূণ): যওোকনো প্রওপ গ্রণ ফো ডপওোযঔোনো প্রডতিোয পূকফ ড প্রওপ ফোস্তফোন 

ফো ডপওোযঔোনো ডযঘোরনোয পকর ডযকফ  প্রডতকফকয উয ওী ধযকনয প্রবোফ 

ড়কফ তো ডঘডিতওযণ ডফস্তোডযতবোকফ ডনরূণ, ম ডোকরোঘনো এফং ডঘডিত 

প্রবোফভকয ক্ষডত প্রভকনয ডফজ্ঞোনডবডত্তও উো ডনধ ডোযণ ওযোয চন্য ডযকফকত 

প্রবোফ ডনরূণ ওযো । ডযকফকত ব্যফস্থোনো ডযওপনো (Environmental 

Monitoring Plan-EMP) EIA-এয এওটি আফডশ্যও উোদোন।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)  

ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭। 

Environmental Monitoring Plan- EMP (ডযকফকত 

ব্যফস্থোনো ডযওপনো): যওোকনো প্রওপ ফোস্তফোন ফো ডপওোযঔোনো ডযঘোরনোয পকর 

ডযকফ  প্রডতকফকয উয ওী ধযকনয প্রবোফ কড় তো ডঘডিতওযণ এফং ডঘডিত 

প্রবোফভকয ক্ষডত প্রভকনয চন্য োংকঠডনও ওোঠোকভো  ফোস্তফোন ব্য 

ডযকফকত ব্যফস্থোনো ডযওপনো (EMP) প্রণন ওযো । ডযকফকত ব্যফস্থোনো 

ডযওপনো EIA-এয এওটি আফডশ্যও উোদোন।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)  

ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭।  

Ethnobotany (ইথকনোকফোটোডন): উডিদ ডফজ্ঞোকনয যম োঔো উডিকদয প্রথোকত 

ব্যফোয ইতযোডদ ডনক আকরোঘনো ওযো  তোকও ইথকনোকফোটোনী ফকর (যমভন- লডধ, 

ধভী)। 

Environmental Quality Standard- EQS: ডযকফকয ভোন 

ভৄন্নত ফো স্বোস্থযওয যোঔোয রকক্ষয দূলও ডনিঃযকণয এওটি কফ ডোচ্চ অ্নুকভোডদত ীভো 

মোয যফড ভোত্রোয ফো ডযভোকণয দূলও ডযকফক ডনিঃযণ ওযো মোকফ নো।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)  

ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭।  

Evergreen Forest (ডঘযবুচ ফন): এ ফকনয কোঙ ত্রশূন্য  নো। 

ফোংরোকদক ঘট্টগ্রোভ  ডকরট যচরো এ ওর কোঙ চকন্। ঘোোডর, চোভ, কচডন, 

ডডবট, ডঘওযোড, ফোটনো, যতরস্যয প্রভৃডত বৃক্ষ এ ফকন চকন্। ফকনয ডনকঘয স্তকয 

োধোযণত ফাঁ, যফত, রতোোতো দ্বোযো আেোডদত থোকও। এ ফনকও ডঘযবুচ ফন এফং 

প্রচোডতকও ডঘযবুচ প্রচোডত ফরো  । 
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Ex-situ Conservation (এে-ডটু ওনচোযকবন): ফোস্থোন তথো ভর 

প্রোকৃডতও ডযকফকয ফোইকয চীফনফডঘত্রয ংযক্ষণ ওযোকও Ex-situ Conservation 

ফরো । যফোটোডনকওর কোকড ডন, ীড ব্যোংও, ডপল্ড চীন ব্যোংও, ডনম্ন তোভোত্রো  তযর 

নোইকিোকচকন ংযক্ষণ িডতগুকরো করো এে-ডটু ওনচোযকবন।  

 

ডঘত্র: এে-ডটু ওনচোযকবন 

Exotic species (এককচোটিও যস্পড): যম ওর প্রচোডত ডবন্ন যদ ফো 

আফোস্থর কত স্থোনোন্তকযয ভোধ্যকভ যযোণ ওযো ককঙ তোকদযকও Exotic 

species ফরো । যমভন- ইউওযোডরটো, যগুন, ইডর-ইডর, আওোভডন, 

ভোরোওোনো ইতযোডদ।  

Explant (এেপ্লযোন্ট): টিস্যযওোরঘোয ককফলণো ব্যফহৃত ভোতৃউডিদ যথকও 

ংগ্রকৃত উডিদ ফো উডিদোং।  

Ex-situ Conservation (এেডটু ওনচোযকবন - কৃডত্রভ ংযক্ষণ): ডনচ 

প্রোকৃডতও আফোস্থর যথকও দূকয ডফকল ব্যফস্থো চোভ ডপ্লোচভ ংযক্ষণ িডতকও      

Ex-situ Conservation ফকর।  

Extinct in the wild (ফন্য ডযকফক ডফলুপ্ত প্রচোডত): যম প্রচোডতটি তোয 

প্রোকৃডতও ফন্য ডযকফক আয োো মো নো ফকর ডনডিত ো যককঙ ডওন্তু ফোকোকন 

ঘোলোফস্থো ফো যওোথো োডরত অ্ফস্থো (প্রোণীয যক্ষকত্র) এঔন ংযডক্ষতবোকফ চীডফত 

দস্য যককঙ তোকও ফরো  ফন্য ডযকফক ডফলুপ্ত। Anthurium 

leuconeurum এভন এওটি প্রচোডত মো ফন্য অ্ফস্থো ডফলুপ্ত ডওন্তু Kew 

Garden-এ রোকোকনো আকঙ।  

Extinct Species (ডফলুপ্ত প্রচোডত): যম প্রচোডতটিয ম্ভোব্য ফ ফোস্থোন এফং 

ফঙকযয ফ ঋতুকত ম ডোিডভও অ্নুন্ধোন ওোম ডিভ ঘোরোকনোয য ডনডিত ো যককঙ যম, 

প্রচোডতটিয ফ ডকল দস্যটিয ভতুয ককঙ। এয আয যওোকনো দস্য যেঁকঘ যনই। 

ফোংরোকদকয একেডভও Nothopegia acuminata J. Sinclair এঔন ডফলুপ্ত।  

Extractive (ডনম ডো): কোকঙ ডফদ্যভোন ওভ আণডফও বয ডফডি তচফ যমৌক। 

যমভন -তোড ডনকড (Terpenoid)। 
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F  

Fair and equitable benefit sharing (চীফনফডঘত্রয ম্পকদয 

ন্যোে ডস্যো ফণ্টন): স্থোনী ম্প্রদো ফো চনককোিী, ককফলও, চীফনফডঘত্রয 

ংযক্ষণওোযী, জ্ঞোনধোযণওোযী এফং উিোফনওোযী ংডেি ওকরয চন্য 

যওৌডরম্পদ ফো চীফম্পদ কত প্রোপ্ত স্যপকরয ন্যোে ডস্যো ফণ্টন িডত।  

Fal-g Brick (পোরডচ ইট): লোই এযো (Fly ash), রোইভ (Lime) এফং 

ডচোভ (Gypsum)-এয ভন্বক ডযকফফোন্ধফ উোক ততডয ওযো ইট। পুডড়ক ইট 

ততডয ওযকত  নো ফকর এয ভোধ্যকভ ফোয়ুদূলণ  নো। 

Family (যকোত্র): এও ফো যস্পয ডনওট ম্পওডভেি এওোডধও কণ ডনক কঠিত এও 

এওটি যকোত্র। Artocarpus, Ficus, Morus ইতযোডদ কণ ডনক কঠিত ককঙ 

Moraceae যকোত্র।  

Fauna (প্রোডণকুর): প্রোডণকুকরয ভডিকও ফরো । োধোযণ যক্ষকত্র ফনোঞ্চকর 

প্রোডণকুকরয ভডিকও এওকত্র এবোকফ ফরো । 

Feedstock (ডপডিও): ওোকচ ফো ওোকচত্র ততডয ওযকত ব্যফহৃত ওাঁঘোভোর। 

Felling Cycle (ওতডন ঘি): কোঙ ওোটোয ঘিকও বুছো। যওোকনো ডনডদ ডি 

এরোওো কোকঙয ডযক্কতো  তোয উৎোদন, ব্যফোয অ্ফরম্বন ওকয এ ঘিকও ততডয 

ওযো । 

Filler (ডপরোয): ওযোরডোভ ওোকফ ডোকনট এফং অ্ন্যোন্য োদো যকগয দোথ ড, মো 

ওোককচয ভৄেণ যমোগ্যতো উন্নত ওযোয চন্য ভকণ্ড যমোক ওযো । 

Financial Rotation - পোইনোনডকর যযোকটন (আডথ ডও আফতডনওোর): 

বৃক্ষ প্রচোডতয উৎোদন এফং ফোৎডযও ডনট যোচস্ব প্রচোডতয যম ফক কফ ডোচ্চ , 

প্রচোডতয য ফকও আডথ ডও আফতডনওোর ডোকফ ডনধ ডোডযত । 

Fire Tolerance (আগুন য ওযোয ক্ষভতো): যওোকনো যওোকনো প্রচোডতকত 

আগুন রোককর তো কচ ভকয মো নো। একদয আগুন য ওযোয ক্ষভতো আকঙ। 

যমভন- যগুন, এওোডো, ইউওযোডরটো ইতযোডদ। 

Fk (এপকও)- Volume upto k cm top end girth conversion 

factor: ফোওর কোকঙয ডনণীত যভোট আতন কত কোকঙয ডনডদ ডি (k যডভ) যফড় 

ম ডন্ত আতন ডনণ ডকয রূোন্তয গুণও।   

Flood Flow Zone (ফন্যোপ্রফো অ্ঞ্চর) : ফল ডোওোকর নদীয োডন দুই তীয 

প্লোডফত ওকয যম এরোওো ডদক প্রফোডত  তোই ফন্যোপ্রফো অ্ঞ্চর (Flood Flow 

Zone)। নদী অ্ফফোডওোয োডন ডনষ্কোন, প্রডতকফকয বোযোম্য স্যযক্ষো, চডভয 
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উফ ডযতো যক্ষো, চীফনফডঘত্রয স্যযক্ষো এফং চরফোয়ুয বোযোম্য যক্ষো ফন্যোপ্রফো অ্ঞ্চকরয 

গুরুত্ব অ্ডযীভ। 

Floodplain (প্লোফনভূডভ): োধোযণত নীকঘ এফং নদী  চরোভূডভয ডনওটফতী 

ভতর ভূডভ যম এরোওো ফল ডোওোকর ডনডভতবোকফ প্লোডফত  ফো প্লোডফত োয 

ম্ভোফনো থোকও তোই। এঙোড়ো ্দ ডওংফো ভৄে উকূকরয োকথ ংভেি ভূডভ মো 

োধোযণত শুষ্ক থোকও এফং ভোকছ ভকধ্য োডন দ্বোযো প্লোডফত ভূডভ প্লোফনভূডভ। 

ফোংরোকদকয োোডড় এরোওো এফং ডওছু উচ্চভূডভয এরোওো ঙোড়ো প্রো পুকযো যদই 

প্লোফনভূডভ। 

Flora (যলোযো): যওোকনো ডফকল এরোওোয ওর উডিদ প্রচোডত। যমভন- যলোযো অ্ফ 

ডকরট ফরকত যফোছো ডকরট যচরোয ওর উডিদ প্রচোডত। 

Flora of Bangladesh (যলোযো অ্ফ ফোংরোকদ): ফোংরোকদক চকন্ এভন 

ওর উডিদ প্রচোডতয তফজ্ঞোডনও নোভ, ফোংরো নোভ, ইংকযডচ নোভ, কোকঙয ডফস্তোডযত 

ফণ ডনো, পৄর-পর প্রদোকনয ভ, ফোস্থোন, যবৌককোডরও ডফস্মৃডত, ব্যফোয, যযঔোডঘত্র 

ইতযোডদ তথ্য ংফডরত প্রওোনো। 

Flotation deinking (যলোকটন ডডইনডওং): ওোকচ পুনব্যডফোযকমোগ্য 

ওযোয চন্য পৃিতর ডি (Surfactant) দোথ ড যমোক ওকয োডনকত অ্ডভশ্রণী 

ওোডর অ্োযণ প্রডিো।  

Flue-gas desulfurization- FGD: ডপওোযঔোনোয উচোত ডককফ 

উৎন্ন োরপোয ডোই-অ্েোইড ফোয়ুভণ্ডকর ডনক ডত ো যযোধ ওযোয চন্য ব্যফহৃত 

িডত। এ প্রডিো উৎোদন িডত যথকও োরপোয ডোই-অ্েোইড মোডন্ত্রওবোকফ ধোযণ 

ওকয ডনধ ডোডযত িডতকত ব্যফস্থোনো ওযো । 

Fluting (ফ্লুটিং): ওোকণ্ডয অ্স্বোবোডফও বৃডিকও Fluting ফকর। একত কোঙ ঠিও 

যকোরোওোয নো ক অ্ভ আকৃডতয ।  

Folding (পডল্ডং): ফডযোঙ্গন ডফকনোদন এরোওো যখোড়ো ফো অ্ন্যোন্য শুোডঔ 

যঔোোকড় যোঔোয ব্যফস্থোকও  স্থোনকও পডল্ডং ফকর।  

Forage (শু ঔোদ্য বৃক্ষ): এওটি এরোওো আযণকমোগ্য কোঙোরো মো শু ঔোদ্য 

ডককফ ব্যফোয । 

Foreshore (যপোযকোয): “ফৎকযয যমকওোকনো ভ বযোওটোর (ordinary 

spring tide) এয ভ নদীয ফ ডডনম্ন োডন স্তয (low water mark) ইকত 

কফ ডোচ্চ োডন স্তয (high water mark) এয ভধ্যফতী অ্ং; এফং Ports Act, 

1908 (Act. No. XV of 1908) অ্নুমোী যখোডলত নদী ফন্নয  ভৄে ফন্নয 

এরোওো কফ ডোচ্চ োডন স্তয ইকত নদীয তীয ৫০ (ঞ্চো) ডভটোয এফং অ্ন্যোন্য 

এরোওো কফ ডোচ্চ োডন স্তয ইকত ১০ (দ) ডভটোয ম ডন্ত ডফস্তৃত এরোওো”।  

সূত্র: ফোংরোকদ োডন আইন, ২০১৩। 
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Forest Division (ফন ডফবোক): ফন ব্যফস্থোনোয চন্য এওটি ডনডদ ডি এরোওো 

ডনক এও এওটি ফন ডফবোককয সৃডি । এটি প্রোডনও ডফবোককয ভত ন। ফন 

এরোওো এফং ওোকচয িডতয উয ডনব ডয ওকয এওটি ফন ডফবোককয সৃডি ওযো । 

যোংকোভোটিকত োফ ডতয ঘট্টগ্রোকভয চন্য ঘোযটি ফন ডফবোক যককঙ। আফোয োতক্ষীযো, 

মকোয, নড়োইর, ভোগুযো, ডছনোইদ যচরোয চন্য এওটি ফন ডফবোক আকঙ। এওচন 

ডফবোকী ফন ওভ ডওতডো (উফনংযক্ষও) ডফবোককয দোডকত্ব থোকওন। তোকও 

কমোডকতো ওকযন এও ফো এওোডধও ওোযী ফনংযক্ষও।  

Forest Extension (ফন ম্প্রোযণ): ফন ম্প্রোযণ কে যওোয এফং 

চনককণয ডভডরত প্রকঘিোয দ্বোযো ফন উন্নন ওভ ডওোণ্ড ওযো মোয দ্বোযো চনককণয 

অ্থ ডননডতও অ্ফস্থোয উন্নডত কত োকয এফং ডযকফ ডনভ ডর থোওকত োকয।  

Forest fire (পকযি পোোয):                                     

       Forest fire ফকর। আভোকদয যদক োরফকন ভোনুকলয দ্বোযো আগুন 

রোকক। 

Forest floor (পকযি যলোয): স্যন্নযফকনয ফনভূডভ, যমঔোকন কোঙ  ঘোযো চকন্। 

স্যন্নযফকনয পকযি যলোকয অ্কনও পাঁওো চোকো আকঙ।  

Forest Inventory (ফন চডয): ফন ম্পডওডত ডযংখ্যোনকত ফণ ডনোভরও 

তোডরওো। এঔোকন ফকনয আতন, ম্পদ, ওোকঠয ডযভোণ, চোত, চোকোয ডফফযণ, 

কোকঙয ব্যো, উচ্চতো, ক্ষডত প্রভৃডতয ডফফযণ থোকও। ফন ব্যফস্থোনো এটি অ্তযন্ত 

চরুডয।  

Forest Management (পকযি ম্যোকনচকভন্ট): ফকন তফজ্ঞোডনও, ওোডযকডয 

 অ্থ ডননডতও তত্ত্ব ফো নীডতভকয ফোস্তফ প্রকোককও ফন ব্যফস্থোনো ফকর।  

Forest Mensuration (ফন ডযভো): এটি ফন ডফজ্ঞোকনয এওটি োঔো। এই 

োঔো কোকঙয ডযভো, আতন, ফনচেকব্যয ডযভো, ফনচেকব্যয ফোৎডযও বৃডি 

প্রভৃডত ডফলক জ্ঞোন দোন ওযো । 

Forest Offence (ফন অ্যোধ): যওোডয ফকন (ডযচডোব, প্রকটওকটড)  

গ্রোম্যফকন ডফডবন্ন ওোচ ডফনো অ্নুভডতকত ওযো ডনডলি এফং এগুকরো ফন অ্যোধ ডোকফ 

কণ্য । ফন আইন ১৯২৭ এয ২৬ ধোযো ভকত ডফনো অ্নুভডতকত ফকন প্রকফ ওযো, 

আগুন জ্বোরোকনো, শু ঘযোকনো, কোঙ ওোটো, কোঙ অ্োযণ ওযো, ডফনো অ্নুভডতকত কোঙ 

ডযফন ওযো, ংযক্ষণ ওযো, চুরো ফো  ওোঠ ওরো যোড়োন, অ্ন্য যওোকনো ফনচেব্য 

ংগ্র ওযো, ফকন ঘোলোফোদ ওযো, ফকনয ভূডভ ডযষ্কোয ওযো, যওোকনোরূ ডওোয ওযো, 

ডফনো অ্নুভডতকত আকগ্নোস্ত্র ব্যফোয ওযো, ফকনয ডবতয ডদক প্রফোডত নদী-নোরো কত 

ভোঙ ধযো, োডন ডফলোি ওযো, যওোকনো পাঁদ োতো, কোঙ ডঘযোই ওযোয চন্য কতড ওযো, 

ফকনয যওোকনোরূ ক্ষডত ওযো ইতযোডদ ফন অ্যোধ এফং এয চন্য োডস্তয ডফধোন ওযো 

ককঙ। যডক্ষত (Protected forest) ফকন প্রো উকযোি অ্যোকধয চন্য ফন 
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আইকনয ৩৩ ধোযো ভকত োডস্তয ব্যফস্থো আকঙ। “ফন্যপ্রোণী (ংযক্ষণ  ডনযোত্তো) 

আইন ২০১২” এয ৩৪-৪০  ধোযো ভকত চঙ্গর ফো চঙ্গকরয ফোডকয ফন্যপ্রোণী ডওোয 

ওযো, ধযো, ভোং  তোয ঘোভড়ো ইতযোডদ যনো ফো ওোউকও যদো, ংযক্ষণ ওযো 

ইতযোডদ ফন অ্যোধ। ফন এরোওো ডনচস্ব চডভকত ডফনো অ্নুভডতকত ওোঠ ওোটো, 

ডযফন ওযো ফন অ্যোধ ডোকফ ডফকফডঘত। অ্ন্যোন্য ফনোঞ্চকর (Village 

Forest, Acquired, Vested Forest) এ ওর চোকো ডফনো অ্নুভডতকত এ 

ওর ওোচ ওযো অ্যোধ। ফন এরোওো অ্নফধবোকফ ফফো  অ্ফস্থোন ওযো 

অ্যোধ। ফন অ্যোধ ওযকর ডফনো োকযকন্ট ফন ওভীযো অ্যোধী ধযকত োকয।   

Forest Officer (ফন ওভ ডওতডো): ফন আইন অ্নুমোী ফন ওভ ডওতডো ফরকত 

যওোয অ্থফো যওোয ওতৃডও ক্ষভতোপ্রোপ্ত ক যমকওোকনো ওভ ডওতডো, এ আইকনয যম 

যওোকনো ফো ভস্ত উকেশ্য ভোধোকনয ডনডভকত্ত ফো এ আইকনয অ্ধীকন যওোকনো ডফডধ 

যভোতোকফও ফন ওভ ডওতডো ওতৃডও যওোকনো ওোম ড ওযোয ডনডভকত্ত ডনকোক ওকযন। ফন 

আইকনয ধোযো ফন প্রযী ম ডন্ত ফন ওভ ডওতডো বুছো। এঙোড়ো োধোযণবোকফ প্রধোন     

ফন ংযক্ষও কত পকযি যযঞ্জোয ম ডন্ত ফন ওভ ডওতডো। 

Forest Plantation (ফন ফোকোন): ঘোযো যযোণ ওকয যম ফনোঞ্চকরয সৃডি 

ককঙ। ফীচ ফকনয ভোধ্যকভ এ ফনোঞ্চকরয সৃডি ।  

Forest Policy (ফন নীডত): ফন উন্নন এফং ফন ব্যফস্থোনো ডযঘোরনোয চন্য 

যওোয চোতী ফননীডত প্রফ ডতন ওকয ফনভূডভয ব্যফোয, ফন প্রোন, ফনচেব্য 

আযণ প্রভৃডত ডফলক ফন নীডতকত ডদও ডনকদ ডনো থোকও।  

Forest Product (ফনচেব্য): ফনচেব্য ফরকত ওোঠ, ওোঠ ওরো, যোফোয, 

ঔকয, ওোকঠয ততর, দৄনো, প্রোকৃডতও ফোডণ ড, রোক্ষো, ভহুো, পৄর, ভহুো ফীচ, কুথ, 

ডযতওী, আভরওী, ফযো- এ ওর েব্য যমকওোকনো চোকো (ফকন, ফকনয ফোইকয) 

যদঔো মো তোই ফনচেব্য। কোঙ এফং োতো, পৄর এফং পর, বৃকক্ষয যমকওোকনো অ্ং, 

বৃক্ষ ন এভন উডিদ (খো, রতো, নর, যরো উতযোডদ) এফং উি উডিকদয ভস্ত 

উৎন্ন অ্ং, ফন্যপ্রোণীভ এফং উোকদয ঘোভড়ো, োডতয দাঁত, ডং, োড়, যযকভয 

গুটি, ভদৄ এফং যভোভ এফং প্রোণীচোত ভস্ত উৎন্ন ফো উোয অ্ং, ভূ-পৃি ততর, ডরো 

এফং ঔডনচভ, োথয চুনো, ল্যোকটযোইট, ঔডনচনতর এফং ঔডনভ  ঔডনভকয 

ভস্ত উৎন্নভ মঔন যওোকনো ফকন যদঔো মো ফো যওোকনো ফন কত আনো । 

Forest Survey (ফন চডয): ফন ভূডভয ডযভোণ, ফনচ ম্পকদয ডযভোণ 

যফয ওযোয চন্য চডযকয প্রকোচন কড়। ফন ংযক্ষণ  ফন উন্নকনয চন্য এ চডয 

অ্ডযোম ড। এওর ওোকচয যম চডয ওযো  তোকওই ফন চডয ফকর।  

Forest Vegetation (ফন বৃক্ষযোচী): ফনোঞ্চকর ওর ধযকনয কোঙোরোকও 

ডভডরতবোকফ ংকক্ষক Forest Vegetation ফরো ।  
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Normal Forest (আদ ড ফন): এ ফকন কোকঙয ফ  বৃডি ভোনুোডতও কফ। 

উি ফন কত ডনডদ ডি ভ যয ভআতকনয ওোঠ আযণ ওযো ম্ভফ কফ। ওোঠ 

আযকণয পকর ফকন ওোকঠয বডফষ্যৎ বৃডিকত যওোকনো প্রডতফন্ধওতোয সৃডি কফ নো।  

Forest, Unclassed (অ্কশ্রডণভুি ফন): ফন ডফবোককয ডনন্ত্রকণয ফোইকয 

যওোকযয ডনন্ত্রকণ ডওছু ফনোঞ্চর আকঙ। এ ফনোঞ্চরকও Unclassed State 

Forest ফকর। এ ফনোঞ্চকরয চডভ ঔো। োধোযণত এ চডভ যোচস্ব ডফবোককয অ্ধীকন 

থোকও।  

Forest (ফন): পকযি ফো ফন এও ওথো প্রওো ওযো ম্ভফ ন। ডফডবন্ন যক্ষকত্র 

ডফডবন্নবোকফ এয ব্যোখ্যো কত োকয। চীফ ফো উডিকদয ডিডরত আফোস্থরকও ফন ফরো 

মো (Complex Community Of Organism)। মঔন অ্কনও কোঙ এওই 

চোকো চকন্ তঔন তোকও ফন ফরো মো। FAO এয ংজ্ঞো অ্নুোকয ০.৫ যক্টকযয 

যফড যওোকনো ফনভূডভ মোয আেোদকনয (crown closure) তওযো োয ১০ এয 

অ্ডধও, কোকঙয উচ্চতো ৫ ডভটোকযয যফড এফং মোয প্রোথডভও ব্যফোয ফনোঞ্চর ঙোড়ো 

অ্ন্য ডওছু ন এরূ এরোওোকও ফনোঞ্চর ফকর। আইকনয দৃডিবডঙ্গকত ফন আইকনয 

আতো মোকও ফন ডোকফ ডঘডিত ওযো ককঙ তোকও ফন ফকর। 

 

ডঘত্র: স্যন্নযফন। 

Forking (পডওডং): যওোকনো কোঙ দুটি বোকক ডফবি ক বৃডি োোকও 

Forking ফকর।  

Fossil fuels (চীফোশ্ম জ্বোরোডন): প্রোকৃডতও ম্পদ, যমভন ওরো, যতর এফং 

প্রোকৃডতও গ্যো, মোয ভকধ্য োইকেোওোফ ডন যককঙ। এ জ্বোরোডন পৃডথফীকত রক্ষ রক্ষ ফঙয 

ধকয কঠিত  এফং পুকড় মোোয ভ ওোফ ডন ডোই-অ্েোইড ডনকতড ওকয। 
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FRL: চোডতংকখয চরফোয়ু ডযফতডন ডফলও ভকছোতো ওোঠোকভো প্রণীত ংজ্ঞো 

অ্নুমোী Forest Reference Level (FRL) কে Redd+ ওোম ডিকভয 

অ্ধীকন উন্ননীর যদগুকরোকত ফন উচোড়  ফন অ্ফক্ষ যযোকধয ভোধ্যকভ ওোফ ডন 

ডনিঃযণ ওভোকনোয ওভ ডদক্ষতো ভল্যোকনয ডযভো (benchmark)। FRL কে  

Redd+ ওোম ডিভ ভল্যোকনয ডবডত্ত। FRL এয ভোধ্যকভ চোতী Redd+ ওোম ডিকভয 

োপল্য  ব্যথ ডতো ডযভো ওযো । UNFCCC, FRL এয ভোকছ ডনডদ ডি যওোকনো 

োথ ডওয ওকযডন। তকফ োধোযণবোকফ ফরো মো, FREL এয যক্ষকত্র শুদৄভোত্র ওোফ ডন 

ডনিঃযণ ্োকয (Reducing Emissions) ওোম ডিভ অ্ন্তভু ডি, যমভন ফন উচোড়  

ফন অ্ফক্ষ যযোকধয ভোধ্যকভ ওোফ ডন ডনিঃযণ ওভোকনো। অ্ন্যডদকও, FRL এয যক্ষকত্র 

ওোফ ডন ডনিঃযণ ওভোকনোয এফং ওোফ ডন অ্োযণ (Carbon Removals From 

Atmosphere) বৃডিয ওোম ডিভ অ্ন্তভু ডি অ্থ ডোৎ ‘+’ ডঘি ভেি ডতনটি ওোম ডিভ। 

এওওথো, Forest Reference Emission Level করো ওোফ ডন ডনিঃযকণয 

ভোত্রো এফং Forest Reference Level করো ওোফ ডন ডনিঃযণ  অ্োযকণয 

ভোত্রো। োধোযণত এই ওোফ ডন ডনিঃযণ  ওোফ ডন অ্োযণ ভোত্রো ডনধ ডোযণ ওযো  ডনওট 

অ্তীকতয ১০ (দ) ফঙকযয তথ্য  উোকত্তয ডবডত্তকত। 

Fruit Body (ফ্রুট ফডড): োট ড যট আিোন্ত কোকঙ রক্ষণ প্রওো নো যকর কোকঙয 

ওোকণ্ডয যওোথো নো যওোথো ঙত্রোকওয যদোং ফো ফ্রুট ফডড চকন্।  

Fub (এপইউডফ)- Volume under bark conversion factor: 

ফোওর কোকঙয ডনণীত যভোট আতন কত ফোওরঙোড়ো আতন ডনণ ডকয রূোন্তয 

গুণও।  

Fungus (ঙত্রোও): এও ধযকনয অ্ণুচীফ। একদয যদ োধোযণত স্যতোকৃডত, 

ফীচওণোয (Spore) ভোযপত ফং ডফস্তোয ওকয। একদয যদক যওোকনো প্রওোয 

যিোকযোডপর (Chlorophyll) যনই। এ যচীফী ঙত্রোও উডিকদয ক্ষডত ওকয। 

Furnish (পোডন ড): ওোকচ এফং ওোকচ যফোড ড ততডয ওযকত কট এে (wet 

end)-এ িও যদোয চন্য ভণ্ড, যং এফং ংকমোচনী ডভডশ্রত েব্য।  

Furniture Mart (পোডন ডঘোয ভোট ড): পোডন ডঘোয ভোট ড ফো টিম্বোয প্রকডং ইউডনট 

অ্থ ড যমকওোকনো ধযকনয ক্ষুে ডপ যমঔোকন ফোডণডচযও উকেকশ্য ফনচেব্য যঘযোই, ওতডন 

ফো অ্ন্য যওোকনো উোক এয আওোকযয প্রকোচনী ডযফতডন, ংকমোক, 

প্রডিোচোতওযণ ফো ংযক্ষকণয ভোধ্যকভ ব্যফোয উকমোকী ওকয যতোরো ।  
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G  

Gall (কর): কোঙ যযোকগ্রস্ত ফো আখোতপ্রোপ্ত োয পকর আিোন্ত স্থোন পৄকর কর ফো 

callus কঠন ওকয। স্যন্নযী, শুয প্রভৃডত কোকঙ এ ধযকনয কর ফো callus ক থোকও।  

Gardling (কোড ডডরং): কোকঙয যকোড়োয ঘোযোক ৪-১০ ইডঞ্চ ঘড়ো এফং ৩/৪ ইডঞ্চ 

কবীয ওকয (কোকঙয উকযয অ্ং নযভ ওোঠ) ঘোডযডদকও ওোটো । একত কোকঙয বৃডি 

ফন্ধ ক মো এফং কোঙ োডনশূন্য কত থোকও এফং িভোন্বক ভকয মো। ১০/১৫ ডদন 

য কোঙ ওোটকর কোঙ কচ ওোটো মো এফং কোঙ োডনশূন্য অ্ফস্থো থোকও। 

Gazette Notification (যককচট যনোটিডপকওন): যওোয ওতৃডও 

ডফজ্ঞোডত যমকওোকনো আকদ ফো ডনকদ ড ফো ডিোন্ত ডফডচ যপ্র ওতৃডও প্রওোডত  তোই 

যককচট যনোটিডপকওন। যমভন- ফন ডফবোককয অ্ধীন ফনভূডভ যওোয ওতৃডও ফন আইন 

১৯২৭ এয ২০ ধোযো অ্নুমোী ংযডক্ষত ফন যখোলণোয চন্য চোডযকৃত ডফজ্ঞডপ্ত। 

GBH (ডচডফএইঘ): Girth at breast height- ভূডভ কত ১.৩ ডভ. উকয 

(আন্তচডোডতও িডত) কোকঙয ডযডধ/কফড়।  

Gene (চীন): ডনউডিও এডকডয এওটি অ্ং মো যপ্রোটিন ফো আযএনএ ততযীয চন্য  

দোী।  

General Equilibrium Position- GEP (যচনোকযর ইকুইডরডব্রোভ 

ডচন): এটি দীখ ড ভক যোওোয কড় যমঔোকন ডফডবন্ন প্রবোফও (তোভোত্রো, প্রকৃডতও 

ত্রু, বৃডিোত, আে ডতো, ফোতো, ঔোকদ্যয প্রোচুম ডতো ইতযোডদ) দ্বোযো প্রবোডফত ক এও 

ভ যোওোয বৃডি ডস্থয ক মো।  

Genetic code (যচকনটিও যওোড): ডফটি অ্যোভোইকনো এডড এফং ডতনটি 

টোডভ ডকনন যওোডনকও যওোড ওকয এভন যঘৌলডট্ট যওোকডয এওটি পুকযো যট।  

Genetic engineering (যচকনটিও ইডঞ্জডনোডযং): ডফকল প্রভেডি প্রকোক 

ওকয নতুন চীন ভডন্বত চীফ উৎোদন ওযো।  

Genetic resource (যওৌডরম্পদ): ঔোদ্য, কৃডল  তৎংডেি উডিদ ম্পদ 

মোকদয প্রকৃত  ম্ভোব্য ভল্যভোন যককঙ যতভন যওৌডরফস্তু (Genetic material)।  

Genetically Modified Organism- GMO (যওৌডরকতবোকফ 

ডযফডতডত চীফ): “চীফপ্রভেডিয প্রকোকক সৃি যওোকনো চীফ”।  

সূত্র: ফোংরোকদ চীফডনযোত্তো ডফডধভোরো, ২০১২।  

Genetically modified plant (যচকনটিওযোডর যভোডডপোইড প্লোন্ট): 

ইউডনও চীন ভন্বক কঠিত এওটি উডিদ মো প্রকৃডতকত ডঙর নো ।  
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Genus (কণ): এও ফো যস্পয ডনওট ম্পওডভেি এওোডধও প্রচোডতয ভন্বক 

কঠিত  এও এওটি কণ। Artocarpus heterophyllus (ওাঁঠোর), 

Artocarpus chaplasha (ঘোোডর), Artocarpus lacucha (যডো) 

ইতযোডদ ডনওট ম্পওডভেি প্রচোডতভকয ভন্বক কঠিত ককঙ Artocarpus  কণ।  

Germination (অ্ঙ্কুকযোদকভ): ফীচ কত ঘোযো কচোকনোকও বুছো। ফীকচয 

উডযবোককয ি আফযণ যবকঙ্গ ঘোযো কচো। 

Girth (কোকঙয যফড়): ভোটি কত ১.৩ ডভটোয (বুও ভোন) উচ্চতো কোকঙয ডযডধ 

ভোো । 

Girth Class (যফড় যশ্রডণ): মঔন ফনোকন ফো ফনোঞ্চকর অ্কনও কোকঙয ডযডধ 

ভোো  তঔন যওোকনো ডনডদ ডি ডযভোকয ব্যোডপ্তয ভকধ্য ওতগুকরো কোঙ আকঙ তো কণনো 

ওকয ফনচ েকব্যয আতন, ডযভোণ ম্বকন্ধ ধোযণো গ্রণ ওযো । যমভন- Girth 

class ১০-২০ যডভ অ্থ ডোৎ ১০ যডভ কত ২০ যডভ ম ডন্ত ডযডধয মতগুকরো কোঙ 

আকঙ মো ঐ Girth class এয ভকধ্য কড়। 

GIS: GIS এয অ্_© কে Geographical Information System- এটি 

এওটি ডডডচটোর ভূডভয ডযভো িডত। এ িডতকত ওর তথ্য ংযক্ষণ ওযো  

এফং উন্নকনয ওোকচ ওর তথ্যকও ব্যফোয ওযো । ফন ব্যফস্থোনো  উন্নকন এ 

ব্যফস্থো অ্তযন্ত ওোম ডওযী। এ িডতকত ওর তথ্যকও যস্পয োডচক (Overlap) 

প্রকোচনী তকথ্যয ডন্নকফন ওযো । প্রকোচকন এ ওর তথ্য ব্যফোয ওযো ।  

Global Environment Facility (GEF): ১৯৯০ োকরয ডয আথ ড 

োডভকটয প্রোক্কোকর ডযকফকত ভস্যোয যভোওোকফরো োতো ওযকত GEF প্রডতডিত 

। এটি ফতডভোকন ১৮৩ টি যদকয আন্তচডোডতও অ্ংীদোডযত্ব, নোকডযও ভোচ ংস্থো 

এফং যফযওোডয অ্ংীদোযকদযকও প্রওপ/ওভ ডসূডঘ ফোস্তফোকন আডথ ডও োতো প্রদোন 

ওকয।  

Global Warming Potential (GWP): গ্রীনোউচ গ্যোভকয 

ফোয়ুভণ্ডকর উষ্ণতো বৃডিয তুরনোভরও ক্ষভতো। যম গ্যোকয GWP মত যফড যটি 

ফোয়ুভণ্ডরকও তত যফড উত্তপ্ত ওযকত োকয। উদোযণস্বরু: ডভকথন গ্যোকয GWP, 

ওোফ ডন ডোই-অ্েোইকডয GWP-এয ২১ গুণ অ্থ ডোৎ এটি ওোফ ডন ডোই-অ্েোইড এয 

তুরনো ফোয়ুভণ্ডরকও একু গুণ যফড উত্তপ্ত ওযকত োকয।  

Grading (যগ্রডডং): দভখয কত যফয ওযোয য ফোডের ওযোয ভ ীটগুকরোকও 

গুণকতভোকনয উয ডবডত্ত ওকয ফোঙোই ওযোয প্রডিোকও যগ্রডডং ফকর। 

ডফএপআইডডডকত আযএএ (যোফোয ীট) এয ৩টি যগ্রড মথোিকভ আযএএ-১, 

আযএএ-২,  আযএএ-৩ যককঙ।   

Grafting (যচোড়ওরভ): যওোকনো যওোকনো কোকঙয উয এওই প্রচোডতয ফো অ্ন্য 

প্রচোডতয এওটি কোকঙয অ্ং ডফকল যচোড়ো রোডকক চন্োকনো । বোর চোকতয চন্য 
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এ ওোচ ওযো । যম কোকঙয উয চন্োকনো কফ (আডদ যচোড়) তোয ডোর ‘ক’ অ্ক্ষয ফো 

ডচব এয ভত যওকট অ্ডবকপ্রত কোঙ ফো তোয অ্ং (উকচোড়) স্যন্নযবোকফ যওকট আডদ 

যচোড়-এ বোরবোকফ গুুঁকচ ডদকত কফ ফো ডভডরক ডদকত কফ। বোরবোকফ চোকোটিকত 

ওোদো যরক ডদকত এফং যপাঁটো যপাঁটো োডন ডদকত কফ। উকচোড় অ্ংক ১০-১৫ যডভ 

োঔো যফয কর তঔডনই যর যদো অ্ংকয ঢোওো খকর ডদকত । 

Grazing (শু ঘযোকনো): ফনোঞ্চকর শু  গৃোডরত শু ঘকয থোকও। ডফডবন্ন 

চোকো এফং ডফডবন্ন ভক ফনোঞ্চকর শু ঘযোকনো ডনডলি থোকও অ্থফো ডনডন্ত্রত 

উোক শু ঘযোকনো ক থোকও। 

Green Climate Fund- GCF: চোডতংখ চরফোয়ু ডযফতডন 

ওনকবনন (UNFCCC) এ  আতো চরফোয়ু ডযফতডনচডনত ঝুঁডও যভোওোকফরো, 

অ্ডবকমোচন  প্রভন ওোম ডিভ গ্রণ, ডযকফ  চরফোয়ুফোন্ধফ প্রভেডিয উন্নন  

স্থোনোন্তয, যদী ম ডোক ক্ষভতো বৃডি ইতযোডদ যক্ষকত্র প্রকোচনী আডথ ডও োতো 

প্রদোকনয উকেকশ্য তফডেও ম ডোক কঠিত এওটি পোে মো গ্রীন িোইকভট পোে নোকভ 

ডযডঘত। 

Greenhouse effect (গ্রীনোউচ প্রবোফ): গ্রীনোউচ প্রডতডিো কে এভন 

এওটি প্রডিো মোয দ্বোযো ভূপৃি কত ডফওীণ ড তো ফোয়ুভণ্ডরী গ্রীনোউচ গ্যোভ 

দ্বোযো যোডলত ক পুনযো ফোয়ুভণ্ডকরয অ্বযন্তকয ডফডওডযত । ভূপৃকিয তথো 

ফোয়ুভণ্ডকরয কড় তোভোত্রোকও ফোডড়ক যদ। 

Greenhouse gases (ডচএইঘডচ): ফোয়ুভণ্ডকরয যমওর গ্যোকয উডস্থডতয 

পকর গ্রীনোউচ প্রডতডিোয সৃডি  য গ্যোগুডরকও গ্রীনোউচ গ্যো ফকর। ডওকোকটো 

প্রকটোওকরয আতো গ্রীনোউচ গ্যোভ কে ওোফ ডন ডোই-অ্েোইড (CO2), নোইিো 

অ্েোইড (N2O), ডভকথন (CH4), োইকেোফ্লুকযোওোফ ডন, োযফ্লুকযোওোফ ডন  োরপোয 

যেোকলোযোইড। 

Ground Truthing: ভোওো কত Truthing স্যোকটরোইকটয ভোধ্যকভ ঙডফ 

যনোয য তোয অ্ফস্থোন  অ্ন্যোন্য চডয ংিোন্ত ডফল ডনডিত োয চন্য 

ভূডভকত এয নভৄনো মোঘোই ওযো । ভূ-ডঘত্র ব্যফোকযয ভোধ্যকভ Remote 

sensing software ব্যফোয ওকয চডযকয যক্ষকত্র Ground Truthing ওযো 

ক থোকও।  

Ground Water (ভূকবডস্থ োডন): “ভূপৃকিয নীকঘয যওোকনো োডন মোো যওোকনো 

চরোধোকযয ভধ্য ডদক প্রফোডত  ফো ভূপৃকিয উয প্রোকৃডতও ফো কৃডত্রভ উোক 

উকত্তোরন ওযো মো”।  

সূত্র: ফোংরোকদ োডন আইন, ২০১৩।  

Growing Stock: ফনোঞ্চকর ওর কোকঙয ডভডরত উৎোদনকও Growing 

Stock ফরো ।  
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Growth Ring: প্রডত ফৎয কোঙ বৃডিকত ওোকঠয ডবতকয ঘোডযডদকও বৃত্ত 

অ্ফরম্বন ওকয এওটি ঘি ততযী । এই ঘিকও Growth Ring বুছো। এ ঘি 

কণনো ওকয কোকঙয ফ যফয ওযো মো।  

GY- Growth and Yield (ডচোই): ফকয োককক্ষ কোকঙয উৎোদন  

ফধ ডন। যমভন- ১০ ফঙয ফকয কোঙটিয যফড়, উচ্চতো, উৎোদন ওত কফ।  

GYM- Growth and Yield Model (ডচোইএভ): ফকয োককক্ষ 

কোকঙয উৎোদন  ফধ ডনোয ডনণ ডকয কোডণডতও ভীওযণ। এ ভীওযকণয োোকে 

ডনডদ ডি ভ য কোঙটিয ফধ ডন  উৎোদন ওত কফ তো ডনণ ড ওযো মো।  

Gymnosperm (ডচভকনোস্পোভ ড): নগ্নফীচী উডিদ। যম ফ উডিকদ পৄর  ডওন্তু 

পর  নো এফং ফীচগুডর অ্নোবৃত থোকও, তোকদযকও নগ্নফীচী উডিদ ফকর। যমভন- 

োইওো, োইনো।  
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H  

Habitat (আফো): প্রোকৃডতও ডযকফক যমঔোকন চীফ ফফো ওকয এফং ফফো 

ওযোয চন্য প্রকোচনী ঔোদ্য, আশ্র এফং ফংবৃডিয চন্য অ্নুকূর অ্ফস্থো 

(favourable condition) খ ুঁকচ ো। 

Habitat Degradation (আফোকয অ্ফক্ষ): চীফ ফফো ওযোয চন্য 

প্রকোচনী ঔোদ্য, আশ্র এফং ফংবৃডিয চন্য অ্নুকূর ডযকফ ো নো এভন অ্ফস্থো। 

Halophytes: রফণোি ভোটিকত যম ওর উডিদ চকন্। যমভন- স্যন্নযফন  

উকূরী অ্ঞ্চকর স্যন্নযী, যওড়ো, যকো ইতযোডদ। 

Hammer (োতুডড়): কোকঙয তফধতো  ভোডরওোনোস্বত্ব ডনধ ডোযকণয চন্য যোভোয 

ব্যফোয ওযো । যোভোয ফো োতুডড় যরোোয ততযী এফং এটি যকোরোওোয  ঘোযকওোণো 

। োতুডড়য ভোছঔোকন ডওছু যরঔো ফো ডঘি থোকও। োতুডড় ডফডবন্ন প্রওোয ক থোকও। 

যমভন- Pass Hammer, Property Hammer, Sell Hammer, Seize 

Hammer, Marking Hammer  Digital Hammer. 

Haor (োয): োয কে ভূ-আকরোড়কনয পকর ফো অ্ন্য যওোকনো প্রোকৃডতও উোক 

সৃি ওড়োই ফো কোভরো আকৃডতয বৃদোওোয যওোকনো ডনম্নভূডভ ফো চরোভূডভ যমঔোকন 

অ্কনও োডন চকভ থোকও। এওটি োকয অ্কনও ডফর থোকও। স্যনোভকঞ্জ, যভৌরবীফোচোয, 

ডকরট, ডফকঞ্জ, ডওকোযকঞ্জ, যনত্রকওোণো প্রভৃডত যচরো অ্কনও োয যককঙ। যমভন- 

ডকরট  যভৌরবীফোচোয যচরোয োওোলুডও োয, স্যনোভকঞ্জ যচরোয টোঙ্গুোয োয। 

Hard Wood (ি ওোঠ): ফড় োতো ডফডি বৃক্ষ। ভৄকুট  ডডকভয আকৃডত। 

োধোযণত এ কোকঙয যওোকনো চূড়ো থোকও নো । োর, যগুন, যভকডন প্রভৃডত এ চোতী 

কোঙ। 

Hardening (িওযণ): নো ডোডযকত চন্োকনো ঘোযো কোঙ ভোকঠ রোকোকনোয পূকফ ড এয 

য ডি বৃডি ওযোয চন্য ডফডবন্ন তোভোত্রো যোঔোয প্রডিো। এওটি ডনডদ ডি ভ য 

ঘোযোগুকরো স্যডফধোভত ডযফন ওযো  এফং যযোণ ওযো  । একত কোঙ ঔযো য 

ওযোয ক্ষভতো অ্চডন ওকয। 

Hazard: ম্ভোব্য বডফষ্যত প্রোকৃডতও ফো ভনুষ্যসৃি যওোকনো যবৌত খটনো ফো যবৌত 

প্রবোফ মো চীফনোডন যথকও শুরু ওকয যমকওোকনো ধযকনয ডযকফকত ক্ষক্ষডতয ওোযণ 

কত োকয। 

Hazardous Substance (ডফিনও দোথ ড): এভন যওোকনো দোথ ড মোোয 

যোোডনও ফো তচফ-যোোডনও ধভ ড এভন যম উোয উৎোদন, ভজুদ, অ্ফভৄডি ফো 

অ্ডনডন্ত্রত ডযফন ডযকফকয চন্য ক্ষডতওয।  
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সূত্র: ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)। 

Heart Rot (োট ড যট): কোকঙয ফোওর ঙোড়ো ডবতকযয অ্ং েঁকঘ মোো যযোক 

বুছো। োট ড যট যযোককয পকর ম্যোনডচোভ কোকঙয ওোির অ্ং েঁকঘ মো ।  

Heart Wood (োট ড উড): ওোকঠয ডবতকযয স্তয। যমঔোকন যর আয চীফন্ত থোকও 

নো। যং োধোযণত কোঢ় । 

Hedge orchard (যচ অ্যঘোড ড): যফড়ো ফোকোন। যচ ফোকোন যথকও 

প্রকোচনী োন/ফোড ডনক অ্ংকচ প্রচনন ওযো ।  

Height, Class (উচ্চতো, যশ্রডণ): ডনডদ ডি ভোকয উচ্চতোয ব্যোডপ্তয ভকধ্য (যমভন-    

৩০'- ৩৫'৬") ওতগুকরো উচ্চতোয কোঙ আকঙ তোয ংখ্যো। ডযংখ্যোনকত তকথ্যয চন্য 

এটি ওযো । 

Hemicellulose (যডভকলুকরোচ): োডনকত কচ েফণী ডরস্যোওোযোইডকও 

যডভকলুকরোচ ফরো ।  

Herb (োফ ড) ফো ফীরুৎ: নযভ ওোণ্ডডফডি উডিদকও োফ ড ফো ফীরুৎ ফকর। যমভন- 

Oryza sativa (ধোন), Triticum aestivum (কভ), Brassica napus 

(ডযলো)।  

Herbarium (োযকফডযোভ): োযকফডযোভ র উডিদ ংগ্রোরো। মো কে শুষ্ক 

ফো ডস্পডযকট ংগৃীত ডফদ তথ্য ম্বডরত, এওটি ডনডদ ডি িডতকত ডফন্যস্ত উডিদ 

ংযক্ষণোকোয। এঔোকন উডিদ নভৄনো শুডওক তফজ্ঞোডনও উোক স্তকয স্তকয োডচক যোঔো 

। এটোকও উডিদ নভৄনোয চোদুখয ফরো যমকত োকয। তোঙোড়ো, এঔোকন উডিদ 

ম্পডওডত  ডফডবন্ন তথ্য থোকও। োযকফডযোকভয উোত্ত কত যদকয ডফডবন্ন ফনোঞ্চকরয 

উডিদ নভৄনোয ডফস্তৃডত ম্পকওড ম্যও জ্ঞোন রোব ওযো মো মো পুনযো ফন সৃডিকত 

োও । এঙোড়ো ডফলুপ্তপ্রোপ্ত উডিদ প্রচোডত ডনরূকণয োও ভূডভওো োরন 

ওকয। 

Herbarium Cupboard (োযকফডযোভ ওোকফোড ড): ঘতুভু ডচ আকৃডতয 

ওোঠফোে যমঔোকন োযকফডযোভ ীট ংযক্ষণ ওযো । 

Herbarium Label (োযকফডযোভ যরকফর): োযকফডযোভ ীকট উডিদ 

নভৄনোয ডযডঘডত এফং তথ্য ংফডরত যম ওোকচ আঁটো থোকও। 
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Herbarium Sheet (োযকফডযোভ ীট): যম স্যইডড যফোড ড যোকয 

(Swedish Board Paper) উডিদ নভৄনো রোকোকনো থোকও। 

 

ডঘত্র: োযকফডযোভ ীট। 

Herbivorous (তৃণকবোচী): যম ওর চীফ উডিদ যঔক চীফন মোন ওকয। 

যমভন- ঔযককো।  

Hibernation (ীতডনেো): যমফ প্রোণী অ্ডত ঠোণ্ডো এফং ঔোদ্যোবোফ যভোওোকফরো 

এওটি ডনডদ ডি ভ ধকয ককতড লুডওক ফফো ওকয এ অ্ফস্থোকও প্রোণীটিয ীতডনেো  

(Hibernation) ফকর। যমভন- কুকনো ব্যোগ। 

Hill and Hillock (োোড়  টিরো): “প্রোকৃডতওবোকফ সৃি োেডফতী ভতর  

ভূ-পৃি ইকত উঁচু ভোটি অ্থফো ভোটি  োথয অ্থফো োথয অ্থফো ভোটি  ওাঁওড় অ্থফো 

অ্ন্য যওোকনো ওঠিন দোথ ড ভন্বক কঠিত স্তু ফো স্থোন এফং যওোডয যযওড ডকত্র োোড় 

ফো টিরো ডোকফ উডেডঔত ভূডভ”।  

সূত্র: ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)। 

 

ডঘত্র:োোড়  টিরো। 
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Hill Forests (োোড়ী ফনোঞ্চর): ফোংরোকদকয বৃত্তয ডকরট, ঘট্টগ্রোভ  

োফ ডতয ঘট্টগ্রোকভ যম ওর ফনোঞ্চর অ্ফডস্থত।  

Hormone (যকভোন): এও প্রওোয তচফ দোথ ড মো উচ্চ যশ্রডণয উডিকদ 

স্বত:স্ফুতডবোকফ ততযী  এফং কৃডত্রভ উোক যোোডনও িডতকত উৎোদন ওযো মো।  

Humus: কোঙোরো, রতোোতো ইতযোডদ ভোটিকত েঁকঘ এও ধযকনয তচফ দোকথ ডয 

সৃডি  মো ভোটিয উফ ডযতো এফং ভোটিয োডন ধোযণ ক্ষভতো বৃডি ওকয । Humus 

ভোটিকত থোওকর কোঙ বোরবোকফ বৃডি ো এফং স্য বোর ।  

Hydrapulper (োইেোোরোয): এওটি ফড় যঘৌফোচ্চো ডফকল মো োডন যোলণ 

এফং ভণ্ড প্রস্তুতওযণ অ্থফো তন্তু ডযস্কোয এফং প্রডিোচোতওযকণয চন্য ব্যফহৃত । 

Hydrocarbon- HC (োইকেোওোফ ডন): এও ধযকনয ফোয়ুদূলও। ডডকচর এও 

ধযকনয োইকেোওোফ ডকনয ডভশ্রণ। ডডকচকরয অ্ম্পূণ ড দন  ফোষ্পীওযকণয পকর 

গ্যোী োইকেোওোফ ডকনয সৃডি । এ োইকেোওোফ ডকনয ভকধ্য অ্কনও ডফলোি দোথ ড 

থোকও মো ওযোন্পোয সৃডি এফং স্বোকস্থযয উয অ্ন্যোন্য ক্ষডতওয প্রবোফ যপকর থোকও। 

Hydrocholorofluro Carbon- HCFC (োইকেোকিোকযোকলোকযোওোফ ডন-

এইঘডএপড): স্বপ ভোত্রোয কচোনস্তয ক্ষওোযী েব্য ডওন্তু মোয ডফে উষ্ণোকনয প্রঘণ্ড 

ক্ষভতো যককঙ। ডএপড-এয অ্ন্তফতীওোরীন ডফওপ ডককফ ব্যফত  এফং 

ডভোও, যব্লোডং একচন্ট, এযোকযোর উৎোদন  অ্ডগ্নডনফ ডোণ ইতযোডদ ওোকচ ব্যফহৃত 

। 

Hyperplasia (োইোযপ্লোডো): অ্ডতফধ ডন। যযোক চীফোণুয প্রবোকফ কোকঙয 

আিোন্ত অ্ংকয যওোকলয ংখ্যো  আওোয অ্স্বোবোডফও বৃডি রোব ওকয।  
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I  

ICBN- International Code of Botanical Nomenclature 

(আইডডফএন): উডিদ নোভওযণ ংিোন্ত আন্তচডোডতও নীডতভোরো। যওোকনো নতুন উডিদ 

নোভওযকণয যক্ষকত্র কণ নোকভয যকল এওটি প্রচোডতও দ (Species Epithet) 

ভেি ওকয দু’টি কদয (কব্দয) ভোধ্যকভ ICBN এয নীডতভোরো অ্নুোকয এওটি ডনডদ ডি 

প্রচোডতয চকন্য এওটি ডনডদ ডি তফজ্ঞোডনও নোভ প্রদোন ওযো ।  

Immunization (ইভৄযনোইকচন): কোকঙয যযোক প্রডতকযোধীতোয উন্নডতোধন 

ওকয যযোক ডনন্ত্রণকও বুছো।  

Improve Cook Stove- ICS (ফন্ধুচুরো): ফোংরোকদ ডফজ্ঞোন  ডপ 

ককফলণো ডযলদ উিোডফত এফং চোভ ডোন উন্নন কমোকী ংস্থো ডচআইকচড ওতৃডও 

ডযভোডচডত এওটি উন্নত চুরো। 

In-situ Conservation (ইন-ডটু ওনচোযকবন): চীফনফডঘকত্রযয 

উোদোনকও তোকদয ডনচস্ব আফোভূডভকত যযকঔই ংযক্ষণ ওযো। চীফনফডঘত্রয 

ংযক্ষকণয ফকঘক স্যডফধোচনও উো করো ইন-ডটু িডতকত ওনচোব ড ওযো। 

ন্যোনোর োওড, ইকওোোওড, োপোডয োওড, ফন্য প্রোণী অ্বোযণ্য, ভৎস্য অ্বোশ্রভ 

ইতযোডদ সৃডিয ভোধ্যকভ ইন-ডটু ওনচোযকবন ওযো ।  

In vitro (ইন্ ডবকিো): এটি এওটি ল্যোটিন ব্দ। ককফলণোয উকেকশ্য ওাঁকঘয োকত্র 

কৃডত্রভবোকফ উডিদকওোল, ওরো ফো অ্কঙ্গয ওোরঘোয বুছো।  

In vivo (ইন্ ডবকবো): এটি এওটি ল্যোটিন ব্দ। মঔন যওোল, টিস্যয ফো অ্ঙ্গ চীকফয 

কঙ্গ অ্ডফডেন্ন অ্ফস্থো থোকও।  

Increment (বৃডি): কোকঙয ফো কোঙভকয যফড়, উচ্চতো, কোকঙয তকরয 

আতকক্ষকত্রয আতন ইতযোডদয বৃডিকও বুছো। এ বৃডি এওটি ডনডদ ডি ভকয ভকধ্য 

ক থোকও। 

Incubation period (ইনডওউকফন ডডযড): ইনকপওোন ফো আিভকণয 

কঙ্গ কঙ্গই কোকঙয যযোককয রক্ষণ প্রওো ো নো, ডওছু ভকয প্রকোচন । 

আিভণ  যযোককয রক্ষণ প্রওোকয ভধ্যওোয এ ভকয ব্যফধোন ইনডওউকফন 

ডডযড ।  

Indigenous species (ইনডডকচনো যস্পড): আডদ প্রচোডত, স্বকদী 

প্রচোডত যম ওর প্রচোডত স্যপ্রোঘীন ওোর যথকও আভোকদয যদক ফতডভোন যওর 

প্রচোডতকও স্বকদী প্রচোডত ফকর। যমভন- ডচর, ওড়ই, কচডন, যতরস্যয, ঢোডওচোভ, 

তভোর ইতযোডদ। 
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Indumentum (ইনডুকভন্টোভ): চুকরয ভকতো অ্ং মো োধোযণত কোকঙয ফোইকযয 

অ্ংক োো মো।  

Infection court (ইনকপওন যওোট ড): উডিদ যদকয যম স্থোকন (ডফন্দুকত) 

প্যোকথোকচন প্রকফ ওকয ডনকচকও প্রডতডিত ওকয তোকও ইনকপওন যওোট ড ফকর।  

Infiltration: এটি ভূ-ককব ড োডন ডযফকনয এওটি িডত। এ িডতকত োডন 

ভোটিয ভকধ্য ঔোড়োবোকফ প্রকফ ওযোকও বুছো। 

Initial Environmental Examination- IEE (প্রোথডভও 

ডযকফকত ভীক্ষো): যওোকনো প্রওপ গ্রকণয পূকফ ড এওটি প্রওকপয ডযকফকত অ্ফস্থো, 

ম্ভোব্য প্রবোফ, এফং প্রবোফ প্রভকনয ব্যফস্থো, প্রোডতিোডনও প্রকোচনীতো এফং 

ডযকফকত ডযফীক্ষণ প্রস্তুডত যফোছোয চন্য প্রোথডভও ডযকফকত ভীক্ষো ম্পোদন 

ওযকত ।  

সূত্র: ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭।  

Inoculation (ইকনোকুকরন): ডফচোন। যস্পোয অ্থফো অ্ন্যোন্য ংিোভও অ্ং 

কোকঙয ংস্পক ড আো।  

Inorganic Insecticides (ইনঅ্যকোডনও ইনকডক্টোইড): অ্নচফ 

ওীটনোও যোোডনও দোথ ড কোকঙ প্রকোক ওযকর যোওো তোয স্বোবোডফও ঔোদ্য গ্রকণ 

ফোধো ো ডওন্তু ভোযো মো নো। 

Insect Trap (ইনকক্ট িো): তকঙ্গয পাঁদ। তঙ্গ দভকন যম পাঁদ ব্যফোয 

ওযো । যমভন- আকরোয পাঁদ, ডফলকটো, ডফডবন্ন ধযকনয পাঁদ। 

Insecticide (ইনকডক্টোইড): ওীটনোও। মোয দ্বোযো ফো মো প্রকোক ওকয 

ক্ষডতওয যোওোভোওড় দভন ওযো /মো।  

In-situ conservation (ইন-ডটু ওনচোযকবন - প্রোকৃডতও ংযক্ষণ): 

ডনচ প্রোকৃডতও আফোস্থকর ডফকল ব্যফস্থো চোভ ডপ্লোচভ ংযক্ষণ িডতকও In-situ 

Conservation ফকর।  

Integrated Pest Control - IPC (ইডন্টকগ্রকটড যি ওকরোর): ডফডবন্ন 

দভন িডতকও এওোকথ ব্যফোয ওকয ক্ষডতওয যোওো দভন ওযো। আইডএভ  

আইডড এওই ।  

Integrated Pest Management- IPM (ইডন্টকগ্রকটড যি 

ম্যোকনচকভন্ট): একওয অ্ডধও যওৌর প্রকোক ওকয মঔন যওোকনো ক্ষডতওয যোওোয 

আিভণ পকরয ক্ষডত ীভোয নীকঘ যোঔো মো তোকও ংকক্ষক আইডএভ ফকর।  

Intergovernmental Panel on Climate Change- 

IPCC (আইডডড): চরফোয়ু ডযফতডকনয বোফতো ম্পকওড আন্তচডোডতও ভকর 

িভফধ ডভোন উকদ্বককয ডযকপ্রডক্ষকত ১৯৮৮ োকর World Meteorological 
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Organization (WMO) এফং United Nations Environment 

Program(UNEP) এয আতো ডফজ্ঞোনীকদয ভন্বক Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) কঠিত । আইডডড চরফোয়ু 

ডযফতডকনয োকথ ম্পডওডত তফজ্ঞোডনও, প্রভেডিকত এফং আথ ডোভোডচও ককফলণো 

ম ডোকরোঘনো এফং ভল্যোন ওকয এফং প্রডত াঁঘ ফঙয অ্ন্তয Assessment Report 

প্রণন ওকয। তকফ আইডডড ডনকচ ককফলণো ডযঘোরনো ওকয নো। 

Invasive Alien Species- IAS (ফডযোকত আগ্রোী প্রচোডত): এও 

প্রডতকফ যথকও অ্ন্য প্রডতকফক স্থোনোন্তডযত উডিদ  প্রোণী। স্থোনোন্তকযয পকর মোকদয 

ভোধ্যকভ যযোক, ওীট এফং অ্ন্যোন্য চীফোণু ঙডড়ক কড় প্রতযক্ষ  কযোক্ষবোকফ 

প্রডতকফকয ক্ষডতোধন ওকয। যমভন- Parthenium hysterophorus 

(োকথ ডডনোভ গ্রো)।   
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Jhumming (ঝভ ঘোল): োধোযণত োোডড় এরোওো োোডড় যরোও এ িডতকত 

ডফডবন্ন পকরয ঘোল ওকয। তোযো যওোকনো োোড় এরোওোয চডভ পুডড়ক যঔোকন ধোন, 

কভ, ডতডল, তুরো ইতযোডদ এও োকথ ঘোল ওকয। এবোকফ ৩/৪ ফৎয ঘোল ওযোয য 

অ্ন্য এরোওো এবোকফ পুনযো ঘোল ওযো । একত োোড় এরোওোয চডভয প্রচুয ক্ষডত 

।  

Joint Crediting Mechanism - JCM: চোোন যওোকযয এওটি 

ডনচস্ব উকদ্যোক। JCM-এয আতো ফোংরোকদ যওোয চোোন কত ডফদুযৎ, জ্বোরোডন, 

ডপ  ফচডয ব্যফস্থোনো ংডেি অ্ন্যোন্য ঔোকত স্বপ ওোফ ডন ডনিঃযণকমোগ্য প্রভেডি, 

ণ্য, যফো  অ্ফওোঠোকভো ডনভ ডোণ প্রঘরকন আডথ ডও  ওোডযকডয োতো রোব ওযকফ 

মোয ভর রক্ষয স্বপ ওোফ ডন ডনিঃযণকমোগ্য উন্নন ডনডিত ওযো  যটওই উন্নকন 

অ্ফদোন যোঔো। 

Joint Implementation - JI: ডওকোকটো প্রকটোওকরয আটি ডকওর-৬ 

অ্নুমোী উি প্রকটোওকরয Annex-Bভুি যদকয ওোফ ডন ডনিঃযণ ্ো ংিোন্ত প্রওপ 

কত ডনিঃযণ ্ো ইউডনট (Emission Reduction Unit) ফো ERU ংগ্র 

ওযকত োকয। ডস্থযকৃত ডনিঃযণ ্ো অ্চডন ওযোয স্বোকথ ড এবোকফ Annex-Bভুি 

দু’যটো যদকয কমোডকতোভরও ডনিঃযণ ্ো ওযোয প্রডিোকও Joint 

Implementation (JI) ফকর। 

Jot (যচোত): ব্যডি ভোডরওোনোধীন ভূডভকত উৎন্ন/সৃডচত ফন ফো বৃক্ষযোডচ মো ফন 

ডফবোক এয অ্নুভডতিকভ ওতডন/অ্োযণ ওযো মো। যমভন- োফ ডতয ঘট্টগ্রোকভয 

অ্কশ্রডণভুি ফনভূডভয কোঙ োরো। 

Juvenile tree (জুকবনোইর ডি):  যঙোট ঘোযো কোঙ, ডওকোয ফকয স্যন্নযী কোঙ 

ইতযোডদ বুছোকত Juvenile tree উচ্চোডযত ।  
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Kaolin (যওডরন): প্রোথডভওবোকফ ঔডনচ যওডরনোইট (kaolinite) এ কঠিত 

োদো ভোটি। ওোকচ প্রস্তুডতয চন্য এটি এওটি ডপরোয এফং যরযঙ্গও (যওোটিং) 

ডককফ ব্যফহৃত । 

Kappa number (ওোপ্পো নম্বয): এওগ্রোভ োডনভৄি ভণ্ড ০.১ নযভোর 

টোডোভ োযম্যোঙ্গোকনট েফকণয মত ডভডরগ্রোকভয োকথ ডফডিো ওকয তোকও ওোপ্পো 

নম্বয ফকর। 

Knots (নট): ওোকঠয ডবতকয পৄকর উঠো অ্ংকও বুছো। এটি ২০ ডভডরডভটোয কত 

৪০ ডভডরডভটোয ম ডন্ত যফড় কত োকয। 

Kraft Paper (িোপট যোয): অ্ডফযডঞ্জত োরকপট (িোপট) ভণ্ড যথকও ততডয 

উচ্চ ডি ধভ ডডফডি ওোকচ। প্রকৃতকক্ষ ফোদোভী যকগয ওোকচ।  

Kraft Pulp (িোপট োপ): োরকপট ভণ্ড ফরো । োরপোকযয যমৌক যমোকক এ 

ভণ্ড ক্ষোযী িডতকত ততডয ওযো ।    

Kyoto Protocol (ডওউকটো প্রকটোওর): এওটি ফহুযোষ্ট্রী আন্তচডোডতও চুডি মো 

এ চুডিকত স্বোক্ষযওোযী যোষ্ট্রগুডরকও গ্রীনোউচ গ্যো ডনক ডভন ্োকয চন্য দোফি ওকয। 

১৯৯৭ োকর চোোকনয ডওকোকটো কয এ চুডি প্রথভ গৃীত  এফং ২০০৫ োকর 

প্রথভ ওোম ডওয । ফতডভোকন এ চুডি দ্বোযো ১৯২টি যদ দোফি যককঙ। এ চুডিয 

ভোধ্যকভ ফোয়ুভণ্ডকর গ্রীনোউচ গ্যোকয ডযভোণ ওডভক চোডতংখ চরফোয়ু ডযফতডন 

নদ বো গৃীত রক্ষযভোত্রোভ পূযণ ওযোয ওথো ফরো ককঙ। ঐডতোডওবোকফ 

উন্নত যদগুকরো ফোয়ুভণ্ডকর গ্রীনোউচ গ্যোকয ফতডভোন ডযভোকণয চন্য দোী ফকর 

ডঘডিত ওকয এ চুডি উন্নত যদগুকরোকও ডনিঃযকণয ডযভোণ ওডভক আনোয চন্য 

দোফি ওকয। এয পকর ২০০৮ যথকও ২০১২ োকরয ভকধ্য প্রথভ দোফিতো ভওোকর 

৩৭টি ডকপোন্নত যদকয ডনিঃযকণয ডযভোণ যেঁকধ যদো । ২০১২ োকর এ চুডিকও 

ডযফডধ ডত ওকয য ওযো , মো যদোো ংকোধনী নোকভ ডযডঘত। 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%8B
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%9C_%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%B8_%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8&action=edit&redlink=1
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L  

L & T (এর এে টি)- Leaves and Twigs: কোকঙয বয ডনণ ড ওযোয চন্য 

আরোদোবোকফ কোকঙয োতো  যঙোট োঔো-প্রোঔোয বয ডনণ ড ওযো ।  

Laboratory (ল্যোফকযটডয): যোোডনও েব্য দ্বোযো ংযক্ষণকৃত ওোকঠয 

যডনকিন, ডযকটনন ইতযোডদ ডনণ ড ওযোয স্থোন। 

Lac (রোক্ষো): এওচোতী দোথ ড (Resinous) মো Lac যোওো ততযী ওকয। 

তফজ্ঞোডনও নোভ: Tachardia lacca. 

Land (ভূডভ):                                                    । 

                                         ।                   

                      ।     -                 ।  

Land Degradation (ভূডভক্ষ): ভূডভয অ্ফক্ষডত অ্ফস্থো। প্রোকৃডতও ফো 

ভোনুকলয ওোম ডওরো উব ওোযকণ ভূডভক্ষ খটকত োকয। ঔযো, নদীবোঙ্গন, ঘূডণ ডছড় 

প্রভৃডত প্রোকৃডতও ওোযকণ ভূডভয অ্ফক্ষ কত োকয। অ্ডতডযি ঘোলোফোদ, কৃডলকত 

যোোডনও োয  ওীটনোকওয ব্যফোয, অ্ডতডযি শুঘোযণ, ফনচঙ্গর ডফনো, 

ডপওোযঔোনোয দূলণ প্রভৃডত ভনুষ্যসৃি ওোযকণ ভূডভক্ষ খটকত োকয। 

Land Degradation Neutrality- LDN: চোডতংখ ভরুভতো 

প্রডতকযোধ নদ (United Nations Convention to Combat 

Desertification-UNCCD) ওতৃডও ২০৩০ োকরয ভকধ্য পৃডথফীয ভূডভক্ষ যযোধ 

ওযোয চন্য রক্ষযভোত্রো ডনধ ডোযণ ওকযকঙ। UNCCD-এয দস্য যদ ডককফ 

ফোংরোকদ ইকতোভকধ্য প্রডতকফকত ণ্য এফং যফো (Goods and Services) 

যফযো ডনডিত ওযোয চন্য যদকয ভূডভকও অ্ফক্ষভৄি যোঔোয চন্য National 

Land Degradation Neutrality Targets প্রণন ওকযকঙ। 

Landfill (বযোট): নদী, ঔোর, ডফর, দীডখ, ছণ ডো ফো চরোভূডভ ফো চরো ডককফ 

ডঘডিত ফো যওোয ফো যওোকনো স্থোনী যওোয ংস্থো ওতৃডও যওোডয যককচকট প্রজ্ঞোন 

দ্বোযো ফন্যো প্রফো এরোওো ডককফ যখোডলত যওোকনো চোকো এফং রর োডন এফং বৃডিয 

োডন ধোযণ ওকয এভন যওোকনো ভূডভ ব্যতীত তফধবোকফ উন্ননকমোগ্য ভূডভয বযোট। 

Landscape (প্রোকৃডতও ভূ-দৃশ্য): যওোকনো যবৌককোডরও এরোওোয ভূডভরূকয 

োভডগ্রও অ্ফস্থো ফো ডঘত্র র ঐ যবৌককোডরও এরোওোয Landscape (প্রোকৃডতও 

ভূদৃশ্য)। নদী-নোরো, চরোভূডভ, প্লোফনভূডভ, অ্যণ্য, যছোছোড়, োোড়-ফ ডত, পকরয 

ভোঠ, খযফোডড় ফ ডভকরই এওটি এরোওোয প্রোকৃডতও ভূ-দৃশ্য কঠিত । 

Landscaping (ল্যোেকস্কডং): ফডযোঙ্গন ভূডভয যৌন্নেড ফধ ডনকও ল্যোেকস্কডং 

ফকর। যোবো ফধ ডনওোযী অ্থফো অ্ন্যোন্য প্রওোকযয কোঙোরো রোডকক োডনয ছণ ডো স্থোন 
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দ্বোযো, ভূপ্রকৃডতয োভোন্য ডযফতডন ওকয োটোয থ ততযী ওকয ফডযোঙ্গন ভূডভয 

যৌন্নম ড ফোড়োকনো মো।  

Landslide (ভূডভ ধ্ব): ঢোলু যফক ঠোৎ ওকয ভোটি ধ্বক ড়ো। এরূবোকফ 

োোড় ধ্বক ড়কত োকয। 

Larva (রোব ডো): ওীড়ো (কোওোয ডডভ পৄকট ফোচ্চো যফড় ক পুত্তডর/ডউো/কওোকুন 

এয আককয দো/ম ডো)।  

Latex (ল্যোকটে): উৎোদনীর যোফোয কোঙ কত যটডং এয ভোধ্যকভ যম তযর 

োদো ওল োো মো তোই ল্যোকটে।  

 

wPÎ: j¨v‡U•। 

Lath Machine (যরদ যভডন): ডঘযোইকৃত ওোঠকও ডফডবন্ন যডকওোকযটিব 

আওোকয আনোয চন্য এ যভডন ব্যফোয ওযো । 

Leaf Extract (ডরপ এেিোক্ট): োতোয ডনম ডো। ডফডবন্ন ধযকনয োতো যমভন- 

ডনভ, ডনডন্নো, ফীলওোটোরী ইতযোডদ যেঁতডরক োতোয য যফয ওযো।  

Leaf Folder (ডরপ যপোল্ডোয): োতোকভোড়োকনো যোওো। োতো ভৄডড়ক যোওোয 

রোব ডো োতো ঔো  ডবতকয অ্ফস্থোন ওকয।  

Leaf Miner (ডরপ ভোইনোয): োতো শুড়ঙ্গওোযী যোওো। োতোয ভধ্যডযো 

ফযোফয রোব ডো ডবতকয অ্ফস্থোন ওকয এফং োতোয ক্ষডত ওকয। 

Leguminosae (ডরকডভকনো): ডভ চোতী কোঙ। এওর কোঙ নোইকিোকচন 

ংকমোচকনয ভোধ্যকভ ভোটিকত উফ ডযো ডি বৃডি ওকয। এ ওর কোকঙয ডওকড় এও 

ধযকনয যকোটো (Nodules)  মোকত নোইকিোকচন ধোযণ ওকয। ইডর-ইডর, ওড়ই, 

আওোভডন ইতযোডদ এ চোতী কোঙ। 

Length of Rotation (আফতডওোকরয তদখ ডয): এটি এওটি কোকঙয ফো ফকনয 

কঠন  চূড়োন্ত ওতডকনয ভধ্যফতী ভ।  
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LEV/এরইডব- ল্যোে এেককক্টোন বযোলু (ভূডভয প্রতযোডত ভল্য): যওোকনো চডভকত 

স্যডনডদ ডি পর যমভন - কৃডলচ, ফনচ ফো পরদ উৎোদন োককক্ষ আ-ব্যকয ভন্বক 

ডনট আকয ডযভো ওকয ভূডভয প্রতযোডত ভল্য ডনরূণ ওযো । ভূডভয প্রতযোডত 

ভল্য ডনরূকণ পকি ম্যোকনয স্যত্রিঃ Le = a/(( 1+i)
r
-1), Le = ভূডভয প্রতযোডত 

ভল্য, r = আফতডকনয ফ, a = প্রডত r ফঙকয ডনট আ, i=স্যকদয োয।  

Liana (রোইোনো): গ্রীষ্ম প্রধোন অ্ঞ্চকরয ফনোঞ্চকর এও ধযকনয রতো আকঙ মোযো 

কোকঙয ওোণ্ড যফক উকঠ। এ রতোগুকরো ওোঠ চোতী । 

Lignin (ডরকডনন): উডিকদয প্রোঘীকয ওোকফ ডোোইকেকটয োকথ ডওছু ডরভোডযও 

আঠোকরো দোথ ড থোকও, মোকও ফরো  ডরকডনন।  

Linerboard (ডরডনোযকফোড ড): অ্ডফযডঞ্জত িোপট ভণ্ড ফো পুনব্যডফোযকমোগ্য 

ওোকচ অ্থফো দুটিয ডভশ্রকণ ততডয দুই ফো তকতোডধও আে ড ীটকও ঘোকয প্রবোকফ ততডয 

বোযী এফং অ্ডধও পুরু ওোকচ। 

Litter (1) (ডরটোয): ফনোঞ্চকর ভোটিয উয দ্য চকভ থোওো কোকঙয ফোওর, রতো-

োতো ফো োতোয স্তয । 

Litter (2) (ডরটোয): ডংকয ফোচ্চোকদয এওকত্র Litter ফকর।   

Loamy Soil (যদো-আঁ ভোটি): কোঙ চন্োকনোয চন্য উভেি ভোটি। এ ভোটিকত 

তওযো ২০-৭০ বোক ফোডর ওণো থোকও। এটি দু’ধযকনয কত োকয। ১) যফকর যদো-আঁ 

ভোটি। একত তওযো ৪৫-৬৫ বোক ফোডর থোকও। ২) এঁকটর যদো-আঁ ভোটি। একত 

তওযো প্রো ৩৫ বোক ওোদো ফো অ্নুরূ ডরওণো থোকও। এ ভোটি োডন যফড ধোযণ 

ওযকত োকয। 

Log (রক): ওোটো অ্ফস্থো কোকঙয ওোণ্ড, ওোকেয অ্ং, কোকঙয ডোরকও বুছো। 

LSWZ (যর স্যোরোইন োটোয যচোন): স্যন্নযফকনয ওভ রফণোি অ্ঞ্চর। 

যণকঔোরো, ফকী প্রভৃডত ওভ রফণোি অ্ঞ্চর। এঔোকন কোকঙয বৃডি যফড এফং ফকনয 

উচ্চতো প্রো ২০ ডভটোকযয ভকতো। স্যন্নযী, শুয, যকো, যওড়ো, যকোরোতো ইতযোডদ এ 

অ্ঞ্চকরয প্রধোন বৃক্ষ।  

Lumber (যেো): ডঘযোইকৃত যকোর ওোঠকও প্রোথডভওবোকফ ফোওর যওকট যম 

আতোওোয/ফক ডোওোয োইকচ রূোন্তডযত ওযো  তোই যেো নোকভ ডযডঘত।  

Lumber Processing Complex (LPC): ফোংরোকদ ফনডপ উন্নন 

ওক ডোকযকনয অ্ধীন ঘট্টগ্রোকভয ওোপ্তোইক অ্ফডস্থত এওটি ওোঠ প্রডিোচোতওযণ ডপ 

ইউডনট। এঔোকন যকোরওোঠ ডঘযোই, ডিটকভন্ট  ডচডনং এফং ওোকঠয আফোফত্র ততযী 

ওযো । 
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M  

M. Mhos (ডভডর ভ): োডনয রফণোিতো ডযভোকয এওও। োডনয রফণোিতো 

ডযভোকয এওও, যমভন-৬ ডভডরভ।  

M.A.I (এভএআই):  Mean Annual Increment। ফোৎডযও কড় উৎোদন। 

ফনোঞ্চকরয ফোৎডযও কড় উৎোদনকও বুছো। 

Mangrove (উকূরী যচোোয-বোটোয ফন): রফণোি ফো রফণোি এফং 

ডভঠোোডনয ভোছোভোডছ এরোওোয উকূরী প্রডতকফক সৃি রফণোিতো ডষ্ণু ডফরুৎ, 

গুল্ম, বৃকক্ষয ফন যমঔোকন ফন্যপ্রোণী, োডঔ, যদী  ডযমোী চরঘয োডঔ, চরচ ফো 

চরঘয প্রোণীয ভি প্রডতকফ ককড় যতোকর। যদকয দডক্ষণ-পূফ ড উকূরী এরোওো 

ম্যোনকগ্রোব ফনকও প্যোযোফন ফরো । স্যন্নযফন পৃডথফীয ফকঘক ফড় ম্যোনকগ্রোব ফন। 

গ্রোভ ংযক্ষণ দকরয দস্যকদয অ্ংগ্রকণ ডযকফ অ্ডধদপ্তয ওতৃডও ওেফোচোয 

যচরোয ডফডবন্ন স্থোকন প্যোযোফন সৃচন  ংযক্ষণ ওযো ককঙ। 

 

ডঘত্র: চনককণয অ্ংগ্রকণ ডযকফ অ্ডধদপ্তয ওতৃডও সৃডচত ওেফোচোয যচরোয  

নুডনোযঙড়ো ম্যোনকগ্রোব ফন। 
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Mangrove Forest (ম্যোনকগ্রোব ফন): ভৄে উকূকর এফং নতুন যচকক উঠো 

ঘকয এ ফনোঞ্চকরয সৃডি । রফণোি য ওযোয ক্ষভতো ম্পন্ন বৃক্ষ এঔোকন চকন্। 

ডনডদ ডি ভ অ্ন্তয অ্ন্তয এই ফকন যচোোকযয োডন উকঠ। খরনো, ফডযোর, ফোককযোট, 

োতক্ষীযো, যবোরো, যনোোঔোরী, টুোঔোরী, ঘিগ্রোভ অ্ঞ্চকর এ ফন আকঙ। ফোংরোকদকয 

বৃত্তয ফন স্যন্নযফন উকূরী ফকনয অ্ন্তভু ডি। স্যন্নযী, যকো, যওড়ো, ফোইন, 

ওোওড়ো, যকোরোতো প্রভৃডত প্রচোডতয কোঙ এ ফকন চকন্।  

 

ডঘত্র: ম্যোনকগ্রোব ফন। 

Maowali (ভোোরী): স্যন্নযফন কত মোযো প্রোকৃডতওবোকফ চন্োকনো ভদৄ আযণ 

যো ডনকোডচত তোকদযকও ভোোরী ফকর। 

Marine litter: ডরডথন, প্লোডিও োভগ্রী, োডনয যফোতর, টিন ফো 

অ্যোলুডভডনোভ যওৌটো ইতযোডদ, ডযতযোি চোর, যোকটর-যভোকটর ফো কযয 

িঃডনষ্কোন, নদী-নোরো ফো ঔোকর যবক আো আফচডনো, ওর-ওোযঔোনোয ফচডয, 

োভৄডেও চোোচ ফো ভোঙধযোয িরোয যথকও ডনডক্ষপ্ত ডফডবন্ন দোথ ড ফই যভডযন 

ডরটোকযয অ্ন্তভু ডি। 

Marine Protected Area (MPA): োকয, উোকয, যভোনো 

অ্ফডস্থত যডক্ষত এরোওো মো ভরত প্রোকৃডতও ম্পদ যক্ষোয চন্য ংযক্ষণ ওযো  এফং 

যমঔোকন ভোনফ ওোম ডিভ ীভোফি ওযো । 

Marking (ওোকঠ ফো কোকঙ ডঘি যদো): কোঙ ওোটোয চন্য, যঘোযোই ওোকঠ, ফন 

ব্যফস্থোনোয আকরোকও ডযফকনয ভ কোকঙ ফো ওোকঠ ডঘি যদোয প্রকোচন । 

ডঘি ডনডদ ডি োতুডড়য োোকে যদো ।  

Master Plan (ভোিোয প্লোন): এওটি যদকয উকেশ্য োধকন ভোফি 

ডযওপনো। যোচধোনী উন্নন ওতৃডক্ষ, ঘট্টগ্রোভ উন্নন ওতৃডক্ষ, খরনো উন্নন ওতৃডক্ষ, 
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যোচোী উন্নন ওতৃডক্ষ এফং অ্ন্য যওোকনো য উন্নন ওতৃডক্ষ ফো ডফবোকী  

যচরো য ওর যৌযবো প্রডতিোওোযী আইকনয অ্ধীন প্রণীত ভোিোয প্লোন-এয 

অ্ন্তভু ডি। এঙোড়ো, নদীয নোব্যতো যক্ষোকথ ড  দূলণ যযোকধ ডযবোয ভোিোযপ্লযোন যককঙ।  

MEA (Malt Extract Agar) (ভল্ট এেিোক্ট একোয): ভল্ট এেিোক্ট একোয 

এওটি ভোধ্যভ মো ঙত্রোও চন্োকনোয চন্য ব্যফোয ওযো । 

Mechanical Thinning (যভওোডনওযোর ডথডনং): ফনোন ওযোয য 

ফোকোকন কোকঙয খনত্ব ্ো ওযোয চন্য ডনডদ ডি ভকয য কোঙ ওতডন ওযো । 

োধোযনত ৬, ১২ ফৎয য ১ টি কোকঙয য ১ টি কোঙ ওতডন ওযো । 

Medical Waste (ডঘডওৎো ফচডয): ভোনফকুকরয ডঘডওৎো, প্রডতকলধও ব্যফস্থো, 

যযোক ডনণ ড ফো যযোক ংিোন্ত ককফলণোয পরশ্রুডতকত উৎোডদত যম যওোকনো ওঠিন, 

তযর, ফোফী  যতচডি দোথ ড মো ডনক ডত, ডনডক্ষপ্ত ফো স্তুীকৃত ক ডযকফকয 

ক্ষডতওয ডযফতডন োধন ওকয।  

সূত্র: ডঘডওৎো ফচডয ব্যফস্থোনো ডফডধভোরো, ২০০৮। 

Mensuration (বৃক্ষ ভো ডফদ্যো): এটি কোকঙয ডযভো িডত মোকত কোকঙয 

(চীফন্ত, ওোটো, ম্পূণ ড ফো অ্ং ডফকল) আতন (যফড়, উচ্চতো, খনত্ব ইতযোডদ), ফ, 

বৃডি ইতযোডদ ডযভো ওযো । 

Merchantable Height (ফোডণডচযও উচ্চতো): ফোডণডচযও উকেকশ্য কোকঙয 

যকোড়ো (ভোটিয উকয) যথকও ডনডেডি ব্যফোম ড উচ্চতো ম ডন্ত ডফিকমোগ্য যম ফনচেব্য 

োো মো যই ম ডন্ত উচ্চতোকও বুছো। 

Mesophytes (স্থরচ উডিদ): এ ওর উডিদ ডোঙ্গো চকন্। যমভন- আভ, 

ওাঁঠোর, যগুন, যভকডন ইতযোডদ। খফ শুষ্ক এফং খফ যবচো অ্ফস্থো এ প্রচোডতগুকরো 

চকন্ নো। 

Mesophytic (যভকোপোইটিও): ডফকল বৃক্ষ প্রচোডত মো আে ড এফং শুষ্ক যম 

যওোকনো ডযকফকই ঔো ঔোোকত ক্ষভ ন। 

Micro Capital Grant- MCG (ক্ষুে ভরধন অ্নুদোন): প্রডতকফকত 

ংওটোন্ন এরোওো ব্যফস্থোনোয রকক্ষয প্রোকৃডতও ম্পকদয উয ডনব ডযীর চনককোিীয 

ডফওপ আভরও ওোম ডিকভয চন্য প্রদত্ত অ্নুদোন। 

Microclimate (ভোইকিোিোইকভট): স্থোনী আফোোকও বুছো। চডভয ধযন, 

ভোটি, উচ্চতো প্রভৃডতয চন্য স্থোনীবোকফ আফোোয ডযফতডন  মো কোঙ-োরো 

চন্োকনোয যক্ষকত্র ডফযোট ভূডভওো যোঔকত োকয।  

Microscopic organism (ভোইকিোকস্কোডও অ্ক ডোডনচভ): আণুফীক্ষণীও 

অ্ণুচীফ, মোকদয অ্ণুফীক্ষকণয োোকে যদঔো মো।  
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MIE-Multilateral Implementing Entity (ভোডল্টল্যোটোযোর 

ইভডপ্লকভডন্টং এনটিটি): গ্রীন িোইকভট পোকেয আতো আন্তচডোডতও ম ডোক স্বীকৃত 

ংস্থো। চরফোয়ু ডযফতডকনয অ্ডবখোত যভোওোকফরোয চন্য গৃীত প্রওপ, ওোম ডিভ  

ওভ ডসূডঘ ফোস্তফোকনয চন্য এ ওর স্বীকৃত আন্তডচোডতও ংস্থোয ভোধ্যকভ ডচডএপ তোয 

ওোম ডিভ ডযঘোরনো ওকয থোকও।  

Migratory Bird (ডযমোী োডঔ):  প্রডত ফঙয ফো ওকও ফঙয য য 

এওটি ডনডদ ডি ঋতুকত ফো ভক ওভ ওকয দুটি অ্ঞ্চকরয ভকধ্য যম ওর োডঔ আো 

মোো ওকয।  চীফচন্তুয যক্ষকত্র ভোইকগ্রন (Migration) এয ঠিও ডযবোলো কে 

োংফোৎডযও ডযমোন। যম ফ প্রচোডতয োডঔ ডযমোকন অ্ং যন, তোকদযকও 

ডযমোী োডঔ ফকর। এ োডঔযো প্রো প্রডতফঙয ডফকল ঋতুকত পৃডথফীয যওোকনো যদ ফো 

অ্ঞ্চর যথকও অ্ন্য যওোকনো অ্ঞ্চকর ঘকর মো। ডনডদ ডি ভ ফো ঋতুয যকল তোযো আফোয 

তোকদয ডনচস্ব ভর ফোস্থোকন ডপকয মো এভন আো মোো ওঔকনো এও ফঙকয ীডভত 

থোকও নো। এ খটনো প্রডত ফঙয খটকত থোকও  ওভকফড এওই ভক। ফোংরোকদকয 

নদীনোরো, ফড় ফড় দীডখ  চরোভূডভ ডফডবন্ন প্লোফনভূডভকত ীতওোকর উত্তকযয 

োইকফডযো ফো ডতব্বত অ্ঞ্চর যথকও ওকও ত প্রচোডতয ডযমোী োডঔযো আক।  

Migratory Species (ডযমোী প্রচোডত): যম ফ প্রচোডত ডযমোকন অ্ং 

যন, তোকদযকও ডযমোী প্রচোডত ফকর। যমভন- োভৄডেও ওোডঙভ, ইডর ভোঙ। 

Minamata Convention (ডভনোভোতো ওনকবনন): চোোকনয ডভনোভোতো 

কয ডকপয ফচডয োডন যথকও োযকদয ডফলডিো অ্কনও যরোও ভোযো মো তোযই 

পরশ্রুডতকত ভোনফ স্বোস্থয এফং ডযকফকও োযকদয ক্ষডতওয প্রবোফ যথকও যক্ষোয চন্য 

স্বোক্ষডযত  ডভনোভোতো ওনকবনন। আকি ২৬, ২০১৭ োকর এটি ওোম ডওয ।  

Mitigation (প্রভন): যম ওর দকক্ষকয ভোধ্যকভ ভনুষ্য ওভ ডওোকণ্ডয পকর 

সৃি গ্রীনোউচ গ্যো এয ডনিঃযণ ্ো ওযো মো। 

Mitigation Measure for Pollution Control (দূলণ প্রভন 

ব্যফস্থো): উন্নন প্রওপ ফো ডপওোযঔোনো ওর ধযকনয দূলণ ডনন্ত্রণ ফো ফন্ধ ওযোয 

চন্য গৃীত ব্যফস্থো। 

Moisture Content (ভিোয ওনকটন্ট): Moisture contant (MC) 

কব্দয অ্থ ড করো ওোকঠয চরী অ্ং ফো তযর দোকথ ডয ডযভোণ। ওোঠকও ংযক্ষণ 

ওযোয চন্য ২৫% MC এয ওভ থোওো ফোঞ্ছনী এফং আফোফ ত্র ততযীয চন্য      

১২-১৪% MC এয ওভ থোওো ফোঞ্ছনী। উকেখ্য যম, ওাঁঘো ওোকঠ ৫০-২০০% ম ডন্ত 

MC থোওকত োকয।  

Monitoring (ডযফীক্ষণ): ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ 

(ংকোডধত ২০১০) অ্নুমোী ডফডবন্ন ওরওোযঔোনো ডযঘোডরত কে ডও নো ফো অ্ন্য 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
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যওোকনো উোক যওোকনো ব্যডি/প্রডতিোন ওতৃডও ডযকফ দূলণ ওযো কে ডওনো 

ডফলগুকরো তদোযডওওযণ ফো ডযফীক্ষণ। 

Monitoring, Reporting and Verification-MRV: 

চোতীবোকফ গ্রীনোউচ গ্যো ডনক ডভকনয ভোত্রো ডনরূকণয স্বেতো বৃডি ওযোয এওটি 

প্রডিো যমঔোকন গ্রীনোউচ গ্যো ডনক ডভন ্োকয ব্যোোকয ডনধ ডোডযত রক্ষযভোত্রো ওতঔোডন 

অ্ডচডত ককঙ য ম্পডওডত তথ্য যোয ওযো । 

Monocotyledons (ভকনোওটিডরডন): যমফ উডিকদয ফীকচ এওটিভোত্র 

ফীচত্র থোকও, তোকদযকও এওফীচত্রী উডিদ ফকর। যমভন- ধোন, কভ, নোডযকওর, 

স্যোডয ইতযোডদ।  

Monoculture (অ্ডবন্ন প্রচোডত ঘোল): এওই ধযকনয প্রচোডত দ্বোযো যম ফনোন 

ওযো  তোকও Monoculture ফরো । যমভন- শুদৄ যগুন অ্থফো যভকডন ফো 

আওোভডন ঘোযো দ্বোযো ফনোন। 

Montreal Protocol: কচোনস্তয ক্ষকযোধ ংিোন্ত প্রকটোওর। ডবকনো 

ওনকবনকনয ধোযোফোডওতো ১৯৮৭ োকর ভডরর প্রকটোওর গৃীত । এ প্রকটোওকরয 

অ্ধীন পৃডথফীয ওর যদক কচোনস্তয যক্ষো পরবোকফ ওোম ডওয এ ভেকোন্তওোযী 

দকক্ষ গ্রণ ওযো ককঙ। 

Mortality (ভতুযোয): যওোকনো স্থোকনয কোঙ-োরো ভোযো মোোয োযকও বুছো। 

যযোক, যোওোয আিভণ, ঔযো, আগুন, ছড় ইতযোডদয ওোযকণ কোকঙয ভড়ও  এফং 

কোঙ নি ।  

Motel (যভোকটর): কথয োক ম ডটওকদয কোড়ী ঘোরওকদয যোডত্র মোকনয চন্য 

আফোডও স্যডফধোকও যভোকটর ফকর। যভোকটর োধোযণত য যথকও দূকয  এফং 

এঔোকন কোডড় োডওডং, গ্যোকযচ, যযস্টুকযন্ট স্যডফধো এফোং ডফকনোদকনয ব্যফস্থো থোকও।  

Mounting (ভোউডন্টং): ঙত্রোও এফং ব্যোওকটডযো নোিওযকণয চন্য 

ভোইকিোকস্কো এ যদঔো।  

Mounting (ভোউডন্টং): োযকফডযোভ ীকট আঠো ডদক উডিদ নভৄনো রোকোকনোয 

প্রডিো। 

MSWZ (ভডোকযট স্যোরোইন োটোয যচোন): স্যন্নযফকনয ভদু/ভোছোডয রফণোি 

অ্ঞ্চর। ঢোংভোযী, ওোরোফকী, ঘাঁদোই প্রভৃডত এ অ্ঞ্চকরয অ্ন্তভু ডি। স্যন্নযী, শুয, 

ওাঁওড়ো, যকো, যওড়ো, যকোরোতো ইতযোডদ এ অ্ঞ্চকরয প্রধোন বৃক্ষ।  

Mudlump (ভোডরোম্প): যোফোয কোঙ কত ওল আযকণয চন্য কোকঙয োকথ 

ঝরোকনো ফোটিকত ওল ংগ্র যকল কোঙ কত ডওছু ওল যপাঁটো যপাঁটো ওকয কোকঙয 

যকোড়ো ভোটিকত কড়। উি ভোটি ংগৃীত ওলকও ভোডরোম্প ফকর। 
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Mulch (ভোরচ্):  শুষ্ক যভৌস্যকভ ঘোযোয যকোড়ো খো, রতো-োতো দ্বোযো যঢকও যদো  

মোকত ঘোযোয যকোড়ো কত োডন দ্রুত শুডওক নো মো। 

Mulching (ভোরডঘং): ভোটি কত য মোকত ফোষ্প ক যফয ক যমকত নো োকয এফং 

ভোটিকত মোকত তো বৃডি ো যচন্য ঔড় ইতযোডদ ডদক যফড ফো ডরব্যোক যঢকও যদোকও 

ভোরডঘং ফকর।  

Multilateral Environmental Agreements (MEAs)-

আন্তচডোডতও আইন দ্বোযো োডত ফো ডযঘোডরত দুই ফো তকতোডধও যদ ফো ংস্থোয ভকধ্য 

ডযকফকত স্যযক্ষোয রকক্ষয ডরডঔত আওোকয গৃীত চুডি। যমভন- UN 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), UN 

Convention on Biological Diversity (UNCBD), UN Convention 

to Combat Desertification (UNCCD) প্রভৃডত। 

Multiple Shoot (ভোডল্টর শূট): এওটি ডফটকও পুনিঃ পুনিঃ ওোরঘোয ওকয 

ডফটকয ংখ্যো ফগুকণ বৃডি ওযো। 

Museum (ডভউডচোভ): মোদুখয। ম্যোনকগ্রোব ডভউডচোভ স্যন্নযফকনয উডিদ  

প্রোণীয নভৄনো ংগ্রোরো। এঔোকন পযভোডরন  োডনয ংডভশ্রকণ ওাঁকঘয তফোকভ 

স্যন্নযফকনয উডিদ  প্রোণীয নভৄনো ংযক্ষণ  ঙডফ ংগ্র থোকও। দ ডনোথীকদয চন্য এ 

ডভউডচোভ উন্ুি থোকও। 

Mutualism (ডভউচুোডরচভ): যম আন্তিঃম্পকওড কমোকী দুটি চীফই উকৃত 

 তোকও ডভউচুোডরচভ ফো ডভকথোচীডফতো ফকর। যমভন- যভৌভোডঙ, প্রচোডত প্রভৃডত 

যোওো-ভোওকড়য োকথ কোকঙয (Flowering Plants) ম্পওড।   
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N  

Nagoya Protocol: চোডতংকখয চীফনফডঘত্রয নদ অ্নুমোী চীফনফডঘত্রয 

ংযক্ষণ  এয উোদোনভকয যটওই ব্যফোয, চীফম্পদ  তৎংডেি জ্ঞোন 

ব্যফোয কত প্রোপ্ত স্যপকরয স্যি ু ন্যোে ডস্যো ফণ্টন ংিোন্ত প্রকটোওর।  

Naphthalene (ন্যোথোডরন): এও ধযকনয যোোডনও দোথ ড মো উডিদ নভৄনো 

োযকফডযোভ ওোকফোকড ড ংযক্ষণ ওযোয ভ ঙত্রোওকযোধও ডককফ ব্যফোয ওযো 

।  

National Ambient Air Quality Standards- NAAQS 

(চোতী োডযোডেডও ফোয়ুয গুণকত ভোন): োডযোডেডও ফোয়ুয গুণকত ভোন মো 

ভোনফস্বোস্থয ফো োডযোডেডও ডযকফকয ক্ষডতোধন ওযকত োকয তোয এওটি ীভো ফো 

ডনকদ ডও ডককফ ওোচ ওকয। 

National Biodiversity Strategy and Action Plan- 

NBSAP (চোতী চীফনফডঘত্রয ওভ ডকওৌর  ওভ ডডযওপনো): চোতী চীফনফডঘত্রয 

যওৌর  ওভ ডডযওপনো। ফোংরোকদ চোডতংখ চীফনফডঘত্রয নদ (United 

Nations Convention on Biological Diversity-CBD, 1992)-এয 

অ্ংীদোয (Party)। এ নকদয উকেশ্যভ ফোস্তফোকন ফোংরোকদ NBSAP 

প্রণন ওকয এফং ভ ভ আকডট ওকয। ফতডভোকন NBSAP 2016-21 

ফোস্তফোন ওযো কে।  

সূত্র: National Biodiversity Strategy and Action Plan 2016-21. 

National Environment Award (চোতী ডযকফ দও): ২০০৯ 

োর যথকও প্রডত ফঙয ডযকফ ংযক্ষণ  দূলণ ডনন্ত্রণ, ডযকফকত ডক্ষো  প্রঘোয 

এফং ডযকফ ডফলও ককফলণো  প্রভেডি এই ৩টি যক্ষকত্র অ্োভোন্য অ্ফদোকনয চন্য 

ব্যডি  প্রোডতিোডনও ম ডোক চোতী ডযকফ দও ঘোলু ওযো ককঙ। চোতী 

ডযকফ দও ডককফ ২ যতোরো চকনয স্বণ ডদও ফো ভভোকনয অ্থ ড, নদত্র, যিি 

এফং ঞ্চো োচোয টোওো িোনী প্রদোন ওযো । ভোননী প্রধোনভন্ত্রী ওতৃডও ডফে 

ডযকফ ডদফকয অ্নুিোকন দও প্রোপ্তকদয দও প্রদোন ওযো ।  

National Oil and Chemical Spill Contingency Plan 

(NOCSCP): ভৄে ফো উকূরী এরোওো চোোচ ফো অ্ন্য যওোকনো যনৌমোন যথকও 

দুখ ডটনোিকভ ফো অ্ন্য যম যওোকনোবোকফ যতর ফো যোোডনও দোথ ড কড় যককর তো 

অ্োযণ ফো ব্যফস্থোনোয চন্য গৃীত ডযওপনো। এয দ্বোযো োডন দূলণ যযোধ তথো 

োডনয চীফনফডঘত্রয যক্ষো চরুডয ওোম ডিভ গ্রণ ওযো । 
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National Park (চোতী উদ্যোন): চোতী উদ্যোন অ্থ ড ভকনোযভ  প্রোকৃডতও 

যৌন্নম ডভডণ্ডত তুরনোভরওবোকফ বৃত্তয এরোওো মোয ভৄখ্য উকেশ্য চনোধোযণকও ডক্ষো, 

ককফলণো  ডফকনোদকনয অ্নুভডত প্রদোন এফং উডিদ  ফন্যপ্রোণীয প্রোকৃডতও ডযকফ  

স্যন্নয ননোডবযোভ দৃশ্য ংযক্ষণ ওযোয উকেকশ্য ব্যফস্থোনো ওযো  এফং মো 

ফন্যপ্রোণী (ংযক্ষণ  ডনযোত্তো) আইন ২০১২ ধোযো ১৭ এয অ্ধীন যওোডয প্রজ্ঞোকনয 

ভোধ্যকভ যখোডলত যওোকনো এরোওো।                           ১৯ ।  

Natural Forest (প্রোকৃডতও ফন): এ ফন ডনকচ যথকওই প্রোকৃডতও ডনকভ 

চকন্কঙ। ফোংরোকদকয ঘট্টগ্রোভ, োফ ডতয-ঘট্টগ্রোভ, স্যন্নযফন, ঢোওো, ভভনডং, 

টোংকোইর, ডদনোচপুকয এ প্রোকৃডতও ফন যককঙ। 

Natural Heritage (তনডক ডও ঐডতয): উডিদ, প্রোণী, ফোস্তুতন্ত্র এফং 

ভূতোডত্ত্বও ওোঠোকভো চীফনফডঘকত্রযয ডিরন ঐডতয মো পূফ ডফতী প্রচন্ যথকও প্রোপ্ত, 

বডফষ্যত প্রচকন্য চন্য ফতডভোকন যক্ষণোকফক্ষণ ওযো । 

Natural Reservoir (প্রোকৃডতও চরোধোয):  ‘প্রোকৃডতও চরোধোয’ অ্থ ড নদী, 

ঔোর, ডফর, দীডখ, ছণ ডো ফো চরো ডোকফ ভোিোয প্লোকন ডঘডিত ফো যওোয, স্থোনী 

যওোয ফো যওোকনো ংস্থো ওতৃডও যওোডয যককচকট প্রজ্ঞোন দ্বোযো ফন্যো প্রফো এরোওো 

ডোকফ যখোডলত যওোকনো চোকো এফং রর োডন এফং বৃডিয োডন ধোযণ ওকয এভন 

যওোকনো ভূডভ এয অ্ন্তভু ডি কফ। 

NDC- Nationally Determined Contributions (ন্যোনোরী 

ডডটোযভোইে ওনডিডফউন-এনডডড): প্যোডয চুডিয আতো ওোফ ডন ডনক ডভকণয 

ভোত্রো ওভোকনোয রকক্ষয স্বপ্রকণোডদতবোকফ প্রডতটি উন্নত  উন্ননীর যোকষ্ট্রয গৃীত 

উকদ্যোক। ফোংরোকদ ড়ও ডযফন, ডফদুযৎ এফং ডপ এই ডতন যক্টকযয NDC 

Roadmap UNFCCC-এ দোডঔর ওকযকঙ। ফোংরোকদ তডীনবোকফ ২০৩০ োকরয 

ভকধ্য ডফদুযৎ, ডযফন  ডপঔোকত ৫% ওোফ ডন-ডোইঅ্েোইড ওভোকনোয অ্ঙ্গীওোয 

ওকযকঙ। আন্তচডোডতও োতো যকর উি ভকয ভকধ্য ১৫% গ্রীনোউচ গ্যো 

ডনিঃযণ ওভোকফ।  

NIE (এনআইই) National Implementing Entity (ন্যোনোর 

ইভডপ্লকভডন্টং এনটিটি): গ্রীন িোইকভট পোকেয আতো চোতী ম ডোক স্বীকৃত ংস্থো। 

চরফোয়ু ডযফতডকনয অ্ডবখোত যভোওোকফরোয চন্য গৃীত প্রওপ, ওোম ডিভ  ওভ ডসূডঘ 

ফোস্তফোকনয চন্য এ ওর স্বীকৃত ংস্থোয ভোধ্যকভ ডচডএপ তোয ওোম ডিভ ডযঘোরনো 

ওকয থোকও। 

Nitrogen Oxide-NOx (নোইকিোকচকনয অ্েোইডভ): নোইকিোকচন এফং 

অ্ডেকচন এও োকথ ভেি ক নোইকিোকচকনয অ্েোইডভ সৃডি । ডনম্নভোকনয 

ইডঞ্জকন জ্বোরোডনয অ্ম্পূণ ড দকন নোইকিোকচকনয অ্েোইডভ সৃডি । নোইকিোকচন 

অ্েোইড সূম ডোকরোকওয উডস্থডতকত োইকেোওোফ ডকনয োকথ ডফডিো ওকয কচোন গ্যো 

সৃডি ওকয মো েোতকন্ত্রয ভস্যো সৃডি ওকয। নোইকিোকচন অ্েোইকডয ডফডিো নোইকিট 
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ওণো, এডড একযোর এফং নোইকিোকচন ডোই-অ্েোইড সৃডি ওকয মো েোতকন্ত্রয ভস্যো 

সৃডিয চন্য দোী। 

Nodules (নডডউর): ডরগুভ প্রচোডতয বৃকক্ষয ডওকড় এও ধযকনয গুটি থোকও 

মোকও Nodules ফকর। এই গুটিকত প্রচুয ডযভোকণ নোইকিোকচন থোকও মো ভোটিয উফ ডযো 

ডিকও বৃডি ওকয। ওড়ই, ছোউ, ভোরোওোনো, ইডর-ইডর প্রভৃডত কোকঙ এ ধযকনয 

Nodules ।  

Noise Pollution (ব্দদূলণ): ব্দ দূলণ (ডনন্ত্রণ) ডফডধভোরো ২০০৬-এ 

উডেডঔত কব্দয ভোনভোত্রো অ্ডতিভওোযী এভন যওোকনো ব্দ সৃডি ফো ঞ্চোরন মো 

ডযকফকয চন্য ক্ষডতওয ফো ক্ষডতয োও কত োকয।  

সূত্র: ব্দদূলণ (ডনন্ত্রণ) ডফডধভোরো, ২০০৬। 

Non-timber forest products (নন টিম্বোয পকযি যপ্রোডোক্ট): অ্প্রধোন 

ফনচ ম্পদ। যমভন- যাঁতোর, যোকরো, যকোরোতো, ঙন, নরঔোকড়ো প্রভৃডত স্যন্নযফকনয 

অ্প্রধোন ফনচ ম্পদ। 

Nursery (ফীচতরো): বোর ঘোযো োোয চন্য তফজ্ঞোডনও িডতকত যমঔোকন ঘোযো 

উৎোদন ওযো  তোকওই ফীচতরো ফো নো ডোডয ফকর। ফীচতরোকও কোকঙয সূডতওোকোয 

ফরো  যমঔোকন কোকঙয প্রোথডভও ডযঘম ডো । ফীচতরোয আতন ডফডবন্ন যওকভয 

ক থোকও। 

Nymph (ডনম্ফ): য যোলও যোওোয ফোচ্চো, মো যদঔকত পূণ ডোঙ্গ যোওোয ভত ।  
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O  

Ocean acidification (ভোোকয অ্ম্লোন/এডডডডপকওন): ভোোকয 

ফোয়ুভণ্ডর যথকও প্রো এও-ঘতুথ ডোং ভনুষ্য উন্নন ওভ ডওোকণ্ডয পকর সৃি CO2 যোলণ 

ওকয, মো প্রডতকূর চরফোয়ু ডযফতডকনয প্রবোফগুডরকও ওভোকত োতো ওকয। মঔন 

অ্ডতডযি CO2 ভৄে োডনয োকথ েফীভূত ,     ওোফ ডডনও অ্যোডড কঠিত । এ 

খটনোটিকও Ocean acidification (ভোোকয অ্যোডডডডপকওন) ফকর। 

Oil spill (অ্কর ডস্পর): ততর ডফচ্ছুযণ। স্যন্নযফকনয নদী কথ চরমোন দ্বোযো 

ফোডত ততর  ফচডয োডনকত কড় োডন দূলণ, নদী  ভোটি দূলণ খটো। 

Open Space (উন্িু স্থোন): উন্ুি স্থোন অ্থ ড ভোিোয প্লোকন উন্ুি স্থোন ডোকফ 

ডঘডিত ফো যওোয ওতৃডও, যওোডয যককচকট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, উন্ুি স্থোন ডোকফ 

যখোডলত এভন স্থোন মো দীখ ডডদন কত ঈদকো ফো অ্ন্য যওোকনোবোকফ চনোধোযণ ওতৃডও 

ব্যফোয কে। 

Opportunity Cost- অ্যচুডনটি ওি (স্যকমোক ব্য): ডফডনকোককয অ্কনও 

স্যকমোকক ওোডিত ভোত্রোয উৎোদকনয চন্য অ্ন ডোকফ মডদ যওোকনো ঔোভোয 

ভোডরওকও এওটিভোত্র ণ্য ডনফ ডোঘন ওযকত । য যক্ষকত্র এওটি অ্ন্যটিয স্যকমোক ব্য 

ডোকফ ডঘডিত । যমভন- এওটি ডনডদ ডি চডভকত পরদ ফো ফনচ বৃকক্ষয ফোকোন ওযোয 

স্যকমোক যককঙ। মডদ পরদ বৃকক্ষয ফোকোন ওযো  তকফ ঔোভোয ভোডরওকও ফনচ বৃকক্ষয 

স্যপর োোয স্যকমোক যথকও ফডঞ্চত কত কফ, অ্যডদকও ফনচ বৃকক্ষয ফোকোন ওযকর 

পরদ উৎোদকনয স্যপর োোয স্যকমোক যথকও ফডঞ্চত কত কফ। অ্থ ডোৎ এ দুই 

উৎোদন ব্যফস্থো এওটি অ্ন্যটিয স্যকমোক ব্য ডঘডিত  । 

Organism (অ্ক ডোডনচভ): অ্ণুচীফ। যমভন- ঙত্রোও, ব্যোকক্টডযো, যনভোকটোড এফং 

বোইযো।  

Ornithology (ক্ষীডফদ্যো): চীফডফজ্ঞোকনয যম োঔো োডঔয চীফন প্রণোরী, 

ঔোদ্যোবযো  প্রচনন ংিোন্ত ডফল ডনক আকরোডঘত ।  

Orthodox seed (অ্থ ডডে ীড - দীখ ডচীফী ফীচ): যম ভস্ত ফীচ োধোযণত 

ওঠিন আফযণ দ্বোযো আবৃত থোকও এফং অ্নুকূর ডযকফক অ্ংকুকযোদকভ ক্ষভতো অ্কনও 

ডদন মোফৎ ফচো থোকও তোকও Orthodox seed ফো দীখ ডচীফী ফীচ ফকর। যমভন- 

ীরওড়ই, যগুন, কোভোয, যরোোওোঠ ইতযোডদ।   

Oven dry weight (কবন েোই কট): Oven dry weight ফরকত 

ওাঁঘো ফো যবচো ওোঠকও কবকন শুওোকনোয য চন ওযো বুছো। 

Oxbow (ফোয): ফোয র পুযোতন নদীয কডতথ ডযফতডকনয ভোধ্যকভ সৃি 

লাঁকড়য খকযয আকৃডতয ন্যো চরো ফো চরোভূডভ। বৃত্তয মকোয এরোওো এফং 
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যদকয ভধ্য  উত্তয অ্ঞ্চকর অ্কনও ফোয যককঙ। যমভন- ডছনোইদ যচরোয ভোযচোত 

ফোয। 

Ozone Layer (কচোনস্তয): ফোয়ুভণ্ডকর কচোন গ্যো দুটি স্তকয ডফদ্যভোন। 

ফোয়ুভণ্ডকরয িকোডিোকয অ্থ ডোৎ ভূ-পৃি কত প্রো ১০-১৬ ডওকরোডভটোয উচ্চতো ম ডন্ত 

১০% কচোন োো মো আয ফোডও ৯০% কচোন ভূ-পৃকিয ১০ ডওকরোডভটোয উচ্চতো 

যথকও ৫০ ডওকরোডভটোয ম ডন্ত ডফস্তৃত িোকটোডিোকয ডফদ্যভোন। িোকটোডিোকযয এ 

অ্ংকও োধোযণবোকফ কচোনস্তয ফকর। এ স্তয সূকম ডয ক্ষডতওয যডশ্ম কত ভোনফ 

যদকও যক্ষো ওকয। 

Ozone ফো O3 (কচোন): ডতনটি অ্ডেকচন যভোণু ডভকর খটিত এওটি ফণ ডীন 

গ্যো। Volatile Organic Carbon (VOCs)-এয োকথ নোইকিোকচকনয 

অ্েোইডভ (NOx) সূম ডোকরোকওয উডস্থডতকত যোোডনও ডফডিোয ভোধ্যকভ কচোন 

গ্যো ততযী ওকয। 
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P  

PAI (ডএআই) Periodic Annual Increment: ডনডদ ডি ভকয 

ব্যফধোকন কোকঙয যম উৎোদন  তোকও বুছো। 

Panel Line (প্যোকনর রোইন): যোফোয কোঙ যথকও ওল ংগ্র ওযোয চন্য কোকঙয 

এওটি ডনডদ ডি স্থোকন ১৫ ডভডভ পুরুকত্ব যটডং ঘোকু দ্বোযো ওকরোর রোইন কত স্প্রোউট 

রোইন ম ডন্ত ৩০ ডডগ্রী যওোকণ যম রোইন ততযী ওযো  তো করো প্যোকনর রোইন। 

Paris Agreement           ): চরফোয়ু ডযফতডনকত প্রবোফ 

যভোওোডফরো গ্রীনোউচ গ্যো ডনিঃযণ ্োকয রকক্ষয চোডতংখ চরফোয়ু ডযফতডন 

নদ (UNFCCC)-এয আতো ২০১৬ োকর েোকন্পয যোচধোনী প্যোডযক স্বোক্ষডযত 

পৃডথফীয যোষ্ট্রভকয চন্য যভকন ঘরো ফোধ্যতোভরও চুডি। এ চুডিয ভর উকেশ্য    

প্রোও-ডপ ভেককয তুরনো তফডেও তোভোত্রো বৃডি ২ ডডডগ্র যরডোকয যফ ওকভ 

(Well below to 2
0
C) ীভোফি যোঔো, তকফ ১.৫ ডডডগ্র যরডোকয ডনকঘ যোঔোয 

প্রকঘিো অ্ব্যোত যোঔো। 

Park (উদ্যোন): উদ্যোন অ্থ ড ভোিোয প্লোকন ফো ভূডভ চডয নওো উদ্যোন ফো োওড 

ডোকফ ডঘডিত ফো যওোয ওতৃডও যওোডয যককচকট প্রজ্ঞোন দ্বোযো, উদ্যোন ফো োওড 

ডোকফ যখোডলত যওোকনো স্থোন।  

Particulate Matter-PM (ফস্তুওণো): অ্ডত সূক্ষ্ম ফস্তুওণো মো যোডয 

জ্বোরোডনয দন যথকও অ্থফো ফোয়ুভণ্ডকরয োরপোয অ্েোইড (SOx), নোইকিোকচন 

অ্েোইড (NOx) এফং তচফ দোথ ড যথকও সৃডি । এফ ফস্তুওণো ডদকনয য ডদন 

ফোয়ুভণ্ডকর অ্ফস্থোন ওকয এফং এও চোকো যথকও অ্ন্য চোকো ডযভ্রভণ ওকয। এফ 

ফস্তুওণো ভোনফস্বোস্থয  ডযকফকয য ক্ষডতওয প্রবোফ যপকর। 

o অ্যোচভোয রক্ষণকও তীব্রতয ওকয। 

o পৄপৄকয ডিোকও দূফ ডর ওকয। 

o হৃদমকন্ত্রয যযোককয ওোযণ । 

o অ্ওোর ভতুয খটো। 

o ডডকচর যথকও ডনিঃসৃত ফস্তুওণো ওযোন্পোয যযোককয ওোযণ। 

Partition Plate (োটি ডন যপ্লট): যওোোগুল্যোটিং ট্যোংকও ওল চভোটফাঁধোয 

চন্য ১ ইডঞ্চ দূযকত্ব এযোলুডভডনোকভয ততযী যম যপ্লট ব্যফোয ওযো  তোকও োটি ডন 

যপ্লট ফরো । 

Pasture (ঘোযণভূডভ): ফন এরোওোয ভোকছ এরূ চডভ যদঔো মো যমঔোকন শু 

ডফঘযণ ওকয এফং ঔোদ্য গ্রণ ওকয। 
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Pathogen (প্যোকথোকচন): যযোকচনও ডি। এটি এওটি ক্ষডতওোযও একচন্ট। 

পোঙ্গো, ব্যোওকটডযো  বোইযো প্রভৃডত ওোযকণ এ যযোকচনও সৃডি ।  

Pathogenicity (প্যোকথোকচডনডটি): প্যোকথোকচকনয যযোক সৃডি ওযোয 

ক্ষভতোকও প্যোকথোকচডনডটি ফকর।  

Pathogenisis (প্যোকথোকচকনড): যযোক সৃডিয ভ প্যোকথোকচন  যোলকওয 

ডিোয পকর যমফ খটনো খকট তোকও প্যোকথোকচকনড ফকর।  

PCR (ডডআয)- Project Completion Report (প্রকচক্ট ওভডপ্লন 

ডযকোট ড): ফোংরোকদ চরফোয়ু ডযফতডন িোি পোকেয অ্থ ডোকন ফোস্তফোডত প্রওকপয 

ওোচ মথোমথবোকফ ম্পন্ন োয য প্রোডনও ভন্ত্রণোরকয ভোধ্যকভ এই প্রওপ 

ভোপ্ত প্রডতকফদন ফোংরোকদ চরফোয়ু ডযফতডন িোকি দোডঔর ওযো । 

PDA- Potato Dextrose Agar (কটকটো যডেকিোচ একোয): আলু 

যডেকিোচ একোয (ডডডএ) ঙত্রোও উৎোদন এয োধোযণ ভোধ্যভ।  

PDB (কটকটো যডেকিোচ যব্রোথ): আলু যডেকিোচ যব্রোথ (ডডডডফ) ঙত্রোও উৎোদন 

এয োধোযণ ভোধ্যভ।  

Penetration (যডনকিন): Penetration কব্দয অ্থ ড প্রকফন। প্রকফন 

ফরকত ওোঠ ফো ফাঁকয ডবতয ংযক্ষণওয ফো ডপ্রচোযকবটিফ (Preservative) প্রকফ 

বুছো।   

Per-capita emissions (চনপ্রডত ডনিঃযণ): এওটি যদকয ভোথোডছু 

গ্রীনোউচ গ্যো ডনিঃযকণয ডযভোণই করো Per-capita emissions অ্থ ডোৎ 

এওটি যদ ওতৃডও ডনক ডভনকৃত গ্রীনোউচ গ্যোকয যভোট ডযভোণকও যভোট চনংখ্যো 

ডদক বোক ওযকর চনপ্রডত ডনিঃযণ োো মোকফ। ফোংরোকদক চনপ্রডত ডনিঃযকণয 

ডযভোণ ০.৯৮ টন ওোফ ডন ডোই-অ্েোইড (২০১২ োরকও ডবডত্ত ফৎয ধযো ককঙ)।  

Perennial (যকযডনযোর) ফো ফহুফল ডচীফী উডিদ: এ ফ োফ ড (Herb) দু’ফঙকযয 

যফড যেঁকঘ থোকও। যমভন- Zingiber officinale (আদো), Curcuma 

domestica (লুদ) প্রভৃডত কোঙ।  

Permit (োযডভট): ফনচেব্য আযকণয চন্য ফন ডফবোক ওতৃডও ডনধ ডোডযত পযকভ 

অ্োযণ/ওতডকনয অ্নুডভতত্র। যমভন ঘো ফোকোকনয কোঙ, ফাঁ ফোকোকনয ফাঁ, যচোত 

ভূডভয কোঙোরো ইতযোডদ আযকণয চন্য প্রদত্ত অ্নুভডত ত্র। 

Persistent Organic Pollutants (POPs): যম ওর তচফ 

যোোডনও দোথ ড )nrganic Chemical cubstance (  ডযকফক দীখ ডভ 

ধকয অ্ক্ষত                                              এ        

                     ।     -         এ         এ           ।  

Pest (আদ): ক্ষডতওয ওীটতঙ্গ, ইঁদুয ইতযোডদকও যি ফকর। 
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Pesticide (যডিোইড): আদনোও। মোয দ্বোযো ফো মো প্রকোক ওকয 

আদ/ক্ষডতওয যোওো-ভোওড় দভন ওযো /মো।  

PGPR- Plant Growth Promoting Rhizobacteria (প্লোন্ট 

যগ্রোথ প্রকভোটিং যোইকচোব্যোওকটডযো): উডিদ ডওকড় ফফোওোযী এও ধযকনয 

উওোযী ব্যোওকটডযো মোযো উডিকদয বৃডি ত্বযোডন্বত ওকয এফং তচফ ডনন্ত্রণওোযী 

একচন্ট ডোকফ ওোচ ওকয।  

Ph (ডএইঘ): 'ডএইঘ' কে অ্ম্ল-ক্ষোয এয অ্নুোত। এয ভোওোঠি রকোডযদডভও 

অ্থ ডোৎ যওোকনো েফকণ এটি োইকেোকচন আকনয খনকত্বয ডযভোণ। প্রচোডত  ভূডভয 

োভঞ্জস্য ডফধোন ওকয। কোঙ চন্োকনোয যক্ষকত্র 'ডএইঘ' অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ ড ভূডভওো োরন 

ওকয। ফোংরোকদক ভডত্তওোয 'ডএইঘ' োধোযণ যক্ষকত্র ৩.০ যথকও ৮.০ ম ডন্ত । 

'ডএইঘ' ভোত্রো ৭.০ কে ডনউিোর যচোন। ৭.০ এয যফড কর ভোটি ক্ষোযভেি এফং ৭.০ 

এয ওভ কর ভোটি অ্ম্লভেি। 

Phanerogamia (পযোকনকযোগ্যোডভো): যমফ উডিকদ পৄর  এফং ফীচ দ্বোযো 

ফং ডফস্তোয ওকয তোকদযকও পুষ্পও উডিদ ফকর। যমভন- আভ, ওাঁঠোর প্রভৃডত। 

Photosynthesis (োকরোও ংকেলণ): যম প্রডিো উডিদ যৌয ডিকও 

যোোডনও ডিকত রূোন্তডযত ওকয থোকও  ডনকচয ঔোদ্য ডনকচই প্রস্তুত ওকয তোকও 

Photosynthesis ফকর। যমভন- ধোন, কভ ইতযোডদ। 

Phynate method (প্যোইনোইট যভথড): প্যোইনোইট ফো ডকনট িডত ফরকত 

োডনকত ডুডফক ওোঠ ফো ফাঁ ংযক্ষণ ওযো বুছো।  

Planner Machine (প্লোনোয যভডন): ডঘযোইকৃত ওোঠকও ভসৃণ ওযোয চন্য এ 

যভডন ব্যফোয ওযো । 

Plant Poison (প্লোন্ট চন): উডিদ চোতী ওীটনোও। যমভন- ডনকওোটিন 

চোতী লধ।  

Plant Taxonomy (উডিদ যশ্রডণডফন্যো): ডফডঘত্র ধযকনয অ্ংখ্য 

উডিদযোডচকও ঘোডযডত্রও তফডকিযয োদৃকশ্যয ডবডত্তকত এওোকথ এফং তফোদৃকশ্যয 

ডবডত্তকত পৃথও দকর স্থোকনয নীডতভোরো পৃডথফীয ফ উডিদকও ডওংডভ, ডফবোক, 

যশ্রডণ, ফক ড, যকোত্র, কণ, প্রচোডত প্রভৃডত দর-উদকর ডফন্যো ওযোয িডতকও ফরো  

উডিদ যশ্রডণডফন্যো।  

Plant Tissue Culture (উডিদ টিস্যয ওোরঘোয):  এ িডতকত উডিকদয 

ফধ ডনীর (Meristimatic) অ্ংককয ক্ষুে অ্ং যমভন- ভর, ওোণ্ড, োতো, অ্ংকুডযত 

ঘোযোয ডফডবন্ন অ্ং ইতযোডদ ডনধ ডোডযত আফো ভোধ্যকভ (Culture medium) এফং 

চীফোণুভৄি  ডনডন্ত্রত ডযকফক আফোদ ওযো । এ ওোরঘোকযয পকর এফ ফধ ডনীর 



 
 

 

 

ব্দকওোল 

70 

অ্ং কত অ্ংখ্য অ্নুঘোযো উৎন্ন । এফ অ্নুঘোযো কয উভেি ডযকফক পৃথও 

পৃথও পূণ ডোঙ্গ উডিকদ ডযণত ।  

Plantation (ফনোন): োধোযণত ভোনুকলয ততডয ফন সৃডিকও ফনোন ফরো । 

ফনোন ওভ ডসূডঘ ভোঘ ড কত জুরোই-আকি ভো মন্তড ঘকর। োধোযণ যক্ষকত্র জুন ভোক 

৬'×৬' দূযকত্ব ঘোযো রোকোকনো । ঘোযো রোকোকনোয পূকফ ড ফনোকনয চোকো ডযষ্কোয ওযো 

। যক্ষত্রডফকল এফং প্রকোচকন ঘোযোয দূযত্ব বৃডি ওযো মো। 

Plantation Journal (ফোকোন চোন ডোর): ফনোন ওযোয য ফনোন ম্পডওডত 

তথ্য যম যযডচিোকয ডরডফি ওযো । 

Plantlet (প্লোন্টকরট): ওোরঘোয টিউফ ফো োকত্র উৎোডদত ক্ষুে ঘোযো ফো অ্নুঘোযো ফো 

অ্ঙ্কুডযত ভ্রূণ।  

Plus Tree (প্লোডি): ফন ফোকোন কত অ্নন্য োধোযণ তফডিয ম্পন্ন ফীচ 

ংগ্রকয চন্য যম কোঙ ডনফ ডোঘন ওযো  তোকও প্লোডি ফকর। এফ তফডকিযয ভকধ্য 

যককঙ দ্রুত ফধ ডনীর, ফর  যকোরোওোয ওোণ্ড, যযোকফোরোই ভৄি।  

Plywood (প্লোইউড): ডতন ফো তকতোডধও ডবডনোয এয স্তয আঠো চোতী ফস্তু দ্বোযো 

ঘোক (২৫-৩৫ kg/sq.cm) যচোড়ো রোডকক তিো ডযণত ওযো । ডবডনোযগুকরো 

এভনবোকফ স্থোন ওযো  মোকত প্রডতটি ডবডনোকযয grain অ্ন্য ডবডনোকযয 

grain-এয োকথ ভকওোণ স্থোন ওকয। 

PM10 (Particulate Matter) ফস্তুওণো: ১০ ভোইকিোডভটোয ফো তোয যঘক 

ওভ ব্যোকয সূক্ষ্ম ফস্তুওণো মো ডনেোকয োকথ ভোনফকদক প্রকফ ওযকত োকয। PM10 

ভোনফস্বোকস্থযয চন্য ক্ষডতওয। 

PM2.5 (Particulate Matter) স্যক্ষ্ম ফস্তুওণো: ২.৫ ভোইকিোডভটোয ফো তোয 

যঘক ওভ ব্যোকয সূক্ষ্ম ফস্তুওণো মো ডনেোকয োকথ ভোনফকদক প্রকফ ওযকত োকয। 

PM2.5 ভোনফস্বোকস্থযয চন্য ক্ষডতওয। 

Pneumatophore (ডনউকভটোকপোয): েোভর। ম্যোনকগ্রোব চোতী প্রো ওর 

প্রচোডতয কোকঙ এ ধযকনয েোভর চকন্ থোকও। এ েোভর ভোটিয উকয থোকও। 

যচোোকয মঔন োডন উকঠ তঔন ডওড় োডনয উয যথকও অ্ডেকচন ডনক থোকও। 

যমভন স্যন্নযী, শুয, যওড়ো, তঙরো প্রভৃডত কোকঙয েোভর যদঔো মো।  

Polish (ডর): আফোফত্র ততডযয য তোয ঘোওডঘওয বৃডিয চন্য ডর ওযো 

। 

Pollen dilution zone (যোকরন ডোইকরোন যচোন): ফোকোকনয ঘোডযোক 

এওটি ডনডদ ডি রোইন ততডযওযণ মো দ্বোযো এও প্রচোডতয ফোকোন যথকও অ্ন্য প্রচোডতয 

ফোকোনকও পৃথও ওযো ।  
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Pollen feeder (যোকরন ডপডোয): তঙ্গ মঔন পৄকরয যোককও ঔোদ্য ডককফ 

ঔো। যমভন-যভৌভোডঙ, ডওছু প্রচোডতয ডেঁড়ো। 

Pollination (যোকোন): উডিকদয ফং ডফস্তোকযয প্রডিো। কোকঙয পুরুল পৄকরয 

যযণু (ফোতো, োডঔ, যোওো ইতযোডদ দ্বোযো) স্ত্রী পৄকরয যযণুকত ফোডত  এফং পৄকর 

পকরয সৃডি   ফং ডফস্তোয খকট। 

Pollutant (দূলও): ডযকফকয চন্য ক্ষডতওয ফো ক্ষডতয োও ইকত োকয 

এভন যওোকনো ওঠিন, তযর ফো ফোফী দোথ ড এফং তো, ব্দ  ডফডওযণ অ্ন্তভু ডি 

ইকফ”। 

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)। 

Pollution (দূলণ): ফোয়ু, োডন ফো ভোটিয তো, স্বোদ, কন্ধ, খনত্ব ফো উোকদয 

অ্ন্যোন্য তফডকিযয ডযফতডন ফোয়ু, োডন ফো ভোটিয দূডলতওযণ ফো উোকদয যবৌডতও, 

যোোডনও ফো তচডফও গুণোফরীভকয ডযফতডন, অ্থফো ফোয়ু, োডন, ভোটি ফো 

ডযকফকয অ্ন্য যওোকনো উোদোকনয ভকধ্য তযর, গ্যোী, ওঠিন, যতচডি ফো অ্ন্য 

যওোকনো দোকথ ডয ডনক ডভকনয ভোধ্যকভ ফোয়ু, োডন, ভোটি, কফোডদ শু, ফন্যপ্রোণী, োডঔ, 

ভৎস্য, কোঙোরো ফো অ্ন্য ফ ধযকনয চীফন চনস্বোকস্থযয প্রডত  গৃওভ ড, ফোডণচয, 

ডপ, কৃডল, ডফকনোদন ফো অ্ন্যোন্য ব্যফোডযও যক্ষকত্র ক্ষডতওোযও, অ্ডতওয ফো 

ধ্বংোত্মও ওোম ড”।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)। 

Polychlorinated biphenyls (PCB): এটি এও ধযকনয 

অ্যোকযোকভটিও োইকেোওোফ ডন মোকত দুইটি ডপনোইর ডযং ((C6H5)2)2 এফং ওভকক্ষ 

এওটি যিোডযন যভোণু থোকও মো োইকেোকচন দ্বোযো প্রডতস্থোডত। এটি এও ধযকনয 

Persistent Organic Pollutants (POPs).  

 

 
 

Polyphagous (ডরপযোকো): যম তঙ্গ এওোডধও কোকঙয োতো যঔক থোকও।  

Population Dynamics (চনংখ্যো কডতডফদ্যো): চনংখ্যো কডতডফদ্যো 

ফোস্তফিত ভ এফং স্থোন তফডঘকত্রযয োকথ ম্পডওডত এও ফো এওোডধও প্রচোডতয 

চনংখ্যোয আওোয এফং খনত্ব।  

POR (ডআয)- Prosecution Offence Report: ফন আইন 

১৯২৭ এয যওোকনো ধোযো রঙ্ঘন ওযকর যম ভোভরো ফন ওভ ডওতডো ওতৃডও আদোরকত রুজু 

ওযো  তোই ডআয। এ ওর ফন ভোভরো আদোরত ওতৃডও ডনষ্পডত্ত ওযো । 
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PPCCTF- Project Proposal on Climate Change 

Trust Fund(প্রকচক্ট প্রকোচোর অ্ন িোইকভট যঘঞ্জ িোি পোে-ডডডডটিএপ): 

এটি চরফোয়ু ডযফতডন িোি পোকেয অ্থ ডোকন প্রওপ প্রস্তোফ দোডঔকরয চন্য প্রণীত ঙও।  

Ppt (ডডটি): োডনয রফণোিতো ডযভোকয এওও। োট ড োয থোউকচে - োচোয 

বোককয এওবোক। োডনয রফণোিতো ডযভো ওযো  রফণোিতোয এওও। যমভন- 

ঢোংভোযী এরোওো োডনয রফণোিতো ৪ ডডটি।  

Preservative (ডপ্রচোযকবটিব): Preservative কব্দয অ্থ ড যোোডনও েব্য 

ফো ংযক্ষণওয। যম ভস্ত যোোডনও েব্য ব্যফোকযয ভোধ্যকভ ওোঠ ধ্বংওোযী চীফোণু 

 যোওো-ভোওড় এয োত যথকও যক্ষো ওকয ওোকঠয স্থোডত্ব/আয়ুস্কোর বৃডি ওযো  য 

ওর যোোডনও েব্যকও ংযক্ষণওয ফো ডপ্রচোযকবটিফ (Preservative) ফরো । 

যমভন-ওোয োরকপট ফো তুুঁকত (CuSO4.5H2O), যোডডোভ ডোইকিোকভট 

(Na2Cr2O7. 2H2O), যফোডযও এডড (H3BO3), যফোযোে (Na2B4O7.10 H2O) 

ইতযোডদ।  

Pressure Treatment Plant (যপ্রোয ডিটকভন্ট প্লোন্ট):  যকোর ওোঠ 

অ্তযোদৄডনও িডতকত ডঘযোই, ডফডবন্ন যওডভকওর দ্বোযো ডিটকভন্ট  ডচডনং ওযোয চন্য 

যম প্লযোন্ট ব্যফোয ওযো  তোকও যপ্রোয ডিটকভন্ট প্লযোন্ট ফরো । 

Propagation (যপ্রোোককন): ফংডফস্তোয। পর, ফীচ  ওোটিং যথকও নতুন 

ঘোযো উকত্তোরন যওৌর।  

Protected Area (যডক্ষত এরোওো): যডক্ষত এরোওো অ্থ ড “ফন্যপ্রোণী (ংযক্ষণ 

 ডনযোত্তো) আইন ২০১২” এয ঘতুথ ড অ্ধ্যোকয ধোযো ১৩, ১৭, ১৮, ১৯  ২০ 

অ্নুোকয যওোয যখোডলত ওর অ্বোযণ্য, চোতী উদ্যোন, ওডভউডনটি ওনচোযকবন 

এরোওো, োপোযী োওড, ইকওোোওড, উডিদ উদ্যোন  ঞ্চভ অ্ধ্যোকয ধোযো ২২ অ্নুোকয 

কঠিত ডফকল চীফনফডঘত্রয ংযক্ষণ এরোওো এফং ধোযো ২৩ অ্নুোকয কঠিত চোতী 

ঐডতয  কুঞ্জফন। 

Protocol (প্রকটোওর): প্রকটোওর কে ইকতোভকধ্য ম্পোডদত চুডি/ওনকবনকনয 

অ্ডতডযি যওোকনো আইনকত ডবডত্ত। প্রকটোওর োধোযণত ভর চুডি ফো ওনকবনকনয 

োকথ ংডেি যওোকনো ডফলক ভর চুডি/ওনকবনকন অ্ডতডযি যওোকনো ডফলক 

অ্ন্তভু ডডিয চন্য ওযো ক থোকও। যমভন -United Naions Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC)-এয আতো গৃীত 

Kyoto Protocol ফো United Nations Convention on Biological 

Diversity (UCBD) এয আতো গৃীত Nagoya Protocol  

Cartagena Protocol. 
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Pruning (ঙোটোই): কোকঙয ভযো, বোঙ্গো ডোর-োরো ওোটোকও বুছো। অ্কনও ভ 

কোকঙয ডোর স্যন্নয োইচ সৃডিয চন্য এরূবোকফ ওোটো । পর চোতী বৃকক্ষয ডোর 

যওকট পকরয ংখ্যো ফোড়োকনো । 

PSC- Project Steering Committee (প্রকচক্ট ডিোডযং ওডভটি-

ডএড): ফোংরোকদ চরফোয়ু ডযফতডন পোকেয অ্থ ডোকন ৫ যওোটি ফো তদুধ্বড প্রোক্কডরত 

ব্য ম্বডরত ফোস্তফোনোধীন প্রওকপ স্যিু ফোস্তফোকনয চন্য ংডেি ভন্ত্রণোরকয 

ডডনয ডঘফ/ডঘফ ভকোদকয যনতৃকত্ব কঠিত এওটি ওডভটি। ওডভটিকত ডযকফ ফন 

 চরফোয়ু ডযফতডন ভন্ত্রণোর, চরফোয়ু ডযফতডন িোি, ডযওপনো ওডভন, অ্থ ড 

ডফবোক, আইএভইডড ংডেি ভন্ত্রণোর/ডফবোক/দপ্তয/ংস্থোয প্রডতডনডধ অ্ন্তভু ডি 

থোকও। 

PSP (ডএড): োযভোকনন্ট স্যোম্পর প্লট ফো স্থোী নভৄনো প্লট। স্থোী নভৄনো প্লকট 

ভস্ত কোকঙয বৃডি  যেঁকঘ থোওোয তথ্য এফং ডও ডযভোণ ঘোযো চকন্ ফো ভোযো মো তোয 

োরনোকোদ তথ্য ংগ্র ওযো  এ স্থোী নভৄনো প্লট কত। 

Pulp (োপ): ি ফো নযভ যম যওোকনো ধযকনয ওোঠ, ফাঁ, আকঔয যঙোফড়ো, োট 

প্রভৃডত দোথ ডভকও ডফডবন্ন মোডন্ত্রও উোক ফো যোোডনও েকব্যয ংডভশ্রকণ ডি ওকয 

প্রডিোচোতওযকণয ভোধ্যকভ যম যলুকরোচ তন্তু (পোইফোয) োো মো তোকওই ভণ্ড ফো 

োপ ফরো । 

Pushing (পুডং): দ্রুত ওল ডনক ডভকনয চন্য ওকরোর রোইকনয শুরুকত যটডং ঘোকু 

দ্বোযো োভোন্য ফোওর উঠোকনোকও পুডং ফরো । 
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Q  

QPM- Quality planting materials (যওোোডরটি প্লযোডন্টং 

যভকটডযোর): ভোনম্পন্ন, যযোণকমোগ্য বৃক্ষোভগ্রী। যমভন- ফীচ, োন, য যোকভট 

ইতযোডদ। 

Quarantine (ঙ্গকযোধ): এও যদকয কোঙ, ফীচ, পর অ্ন্য যদক আনোয ভ 

চীফোণু ফন ওকয ডওনো তো যীক্ষো ওযোয প্রডিো। এটি এওটি নীডতভোরো যভকন ঘকর।  

Quary (যওোোডয): এইরূ স্থোন যমস্থোকন, ভূডভয উডযবোকক ফো উ-উডযবোককয 

(Sub-Surface) স্তকয প্রোকৃডতওবোকফ ঔডনচ ফো ডরো চভো যডোকঙ এফং যমস্থোন 

ইকত ঔনন ব্যতীত ফো কফ ডোচ্চ ৫ (াঁঘ) ডভটোয উরম্ব কবীযতো ঔডনচ োো মো।”  

সূত্র: ঔডন  ঔডনচ ম্পদ ডফডধভোরো, ২০১২। 
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R  

R.S (আযএ): যোষ্ট্রী অ্ডধগ্রণ  প্রচোস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এয আতো ডএ 

যযওকড ডয যম োরনোকোদ ভূডভ চডয ম্পন্ন ওযো  তোই Revisional Survey 

(R.S) নোকভ অ্ডবডত। প্রধোনত ডকরট ডফবোককয যচরোগুকরোকত এ চডয ওযো । 

Rag Paper (যোক ওোকচ): তুরো যথকও ততডয ওোকচ, প্রকৃতকক্ষ তুরো ফো স্যতোয 

ওোড় যথকও ততডয ডওন্তু ফতডভোকন তুরো ফীকচয আঁ যথকও এ ওোকচ ততডয । 

Rain Forest (যযইন পকযি): ডনযক্ষকযঔোয ওোকঙ যম ফনোঞ্চর। ভৄে পৃি যথকও 

এয উচ্চতো যফড ন। ফোৎডযও বৃডিোত ৯০-১০০ ইডঞ্চ। োযো ফৎকযই কযভ থোকও। 

আভোচোন, ওকঙ্গো, নোইচোয, দডক্ষণ আকভডযওো, দডক্ষণ-পূফ ড এডোকত এ ফনভূডভ 

ডফস্তৃত। 

Ramet (য যোকভট): যচোড়ওরভ এয ভোধ্যকভ ততডয পর ঘোযোকও য যোকভট ফকর।  

Ramsar Convention (যোভোয ওনকবনন): ১৯৭১ োকর ইযোকনয 

যোভোকয গৃীত Convention on Wetlands of International 

Importance, especially as Waterfowl Habitat অ্থ ডোৎ গুরুত্বপূণ ড 

চরোভূডভ যক্ষোয চন্য স্বোক্ষডযত ওনকবনন। ফোংরোকদ পৃডথফীয ১৭০টি যোষ্ট্র 

যোভোয ওনকবনকন স্বোক্ষয ওকযকঙ। 

Ramsar site (যোভোয োইট): যোভোয ওনকবনকনয আতো যখোডলত 

গুরুত্বপূণ ড চরোভূডভ। এ ম ডন্ত পৃডথফীকত ২৩৪১টি চরোভূডভকও যোভোয োইট যখোলণো 

ওযো ককঙ। এম ডন্ত ফোংরোকদকয দুইটি এরোওোকও যোভোয োইট যখোলণো ওযো 

ককঙ। ১৯৯২ োকর যখোডলত ৫৬০ নম্বয যোভোয োইট ফোংরোকদকয স্যন্নযফন 

ডযচোব ড পকযি এফং ২০০০ োকর যখোডলত ১০৩১ নম্বয যোভোয োইট টোঙ্গুোয োয। 

Range (1):  প্রোকৃডতও ফনোঞ্চর যমঔোকন কফোডদ শু ঘকয যফড়ো ঔোকদ্যয চন্য। 

শুয ঘোযণভুডভ ডোকফ এটিকও ব্যফোয ওযো । যঙোট যঙোট কোঙ-োরো থোকও মো 

শুঔোদ্য ডোকফ ব্যফোয ওযো । 

Range (2):  ভোঠ ম ডোকয প্রোডনও এওও। ওকওটি যযঞ্জ ডনক এওটি ফন 

ডফবোক কঠিত । 

Range Office (যযঞ্জ অ্ডপ): ভরত যযঞ্জ অ্ডপ ফন ডযঘোরনোয যওন্ধডফন্দু। 

ভোঠ ম ডোকয প্রধোন অ্ডপ কে যযঞ্জ। ওকওটি যযঞ্জ ডনকই এওটি ফন ডফবোক কঠিত 

। যযকঞ্জয অ্ধীকন ওকওটি ডফট অ্ডপ (যওোকনো যওোকনো যক্ষকত্র পকযি যিন  কূ 

অ্ডপ) থোকও। 
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Rare Species (ডফযর প্রচোডত): এফ প্রচোডতয পুকরন ংখ্যো খফ ওভ 

এফং ডফডক্ষপ্তবোকফ ডফস্তৃত ফো যবৌককোডরও অ্ঞ্চকর ীডভত থোকও। Strobilanthes 

urticifolia উডিদটি ফোংরোকদক এওটি ডফযর প্রচোডত। তোঙোড়ো অ্চকয, উল্লুও 

ডফযর প্রচোডত। 

Rate of Growth (কযট অ্ফ যগ্রোথ): বৃডিয োয। বৃডিয োয প্রচোডত, োইট 

উফ ডযতো (ভোটি, চরফোয়ু, টকোগ্রোডপ প্রভৃডত) এফং ডথডনং এয তীব্রতো প্রভৃডতয োকথ 

ডযফতডন ।  

Recalcitrant seeds (ডযওযোরডকিন্ট ীড -স্বপচীফী ফীচ): যম ভস্ত 

ফীকচয অ্ংকুকযোদকভ ক্ষভতো দ্রুত যরো ো তোকও স্বপচীফী ফীচ ফকর। এভস্ত ফীচ 

অ্ডধওোংই যোকরো এফং গুদোভচোত ওযো মো নো। যমভন- ডনভ, োর, ঘম্পো, কচডন, 

যতরশূয, ঘাঁোডর, ঢোওীচোভ ইতযোডদ। 

Reconnaissance (প্রোথডভও ম ডকফক্ষণ): প্রোথডভওবোকফ ম ডকফক্ষণ ওকয 

এওটি এরোওো ম্পকওড ধোযণো যনো । এ ধোযণো যফতী ডযওপনো ওোকচ রোকক। 

Recycling paper (ডযোইডিং যোয): পুনিঃব্যফহৃত ওোকচ। এভন ওোকচ 

মো অ্ন্তত ৫০% ফচডয ওোকচ যথকও ততডয ওযো । 

Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh 

(যযড ডোটো বুও অ্ফ বোস্কুরোয প্লযোন্টস্  অ্ফ ফোংরোকদ): ফোংরোকদকয ডফলুপ্তপ্রো ফো 

ডফলুডপ্তয আংওোভেি উডিদ প্রচোডতয নোভ, ফোংরো নোভ, ইংকযডচ নোভ, কোকঙয 

ডফস্তোডযত ফণ ডনো, ফোস্থোন, যবৌককোডরও ডফস্তৃডত, ডফলুডপ্তয ওোযণ ডঘডিত ওকয 

ংযক্ষকণয উো ইতযোডদ তথ্য ম্বডরত প্রওোনো। 

 

   :                           । 
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Red List (কযড ডরি): ডফলুপ্ত প্রো ফো ংওটোন্ন উডিদ অ্ফস্থোয তোডরওো। 

IUCN ওতৃডও এ তোডরওো প্রণন ওযো ক থোকও। 

Rediscovery (ডযডডওবোডয):  যম উডিদ ফহু ফঙয য পুনযো আডফষ্কৃত 

ককঙ তোকও ডযডডওবোডয ফকর। যমভন- Corymborkis veratrifolia 

(Reinw.) উডিদ এওটি ডযডডওবোডয পয ফোংরোকদ। 

Redd: ফন উচোড়  ফন অ্ফক্ষকয ওোযকণ সৃি ওোফ ডন ডনিঃযণ ্ো (Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation) এয 

ইংকযডচ আদ্যক্ষয গুকরো ডভডরক ংকক্ষক Redd ফরো । Redd করো এভন 

এওটি ওোম ডিভ মোয উকেশ্য উন্ননীর যদগুকরোয ফন উচোড়  ফন অ্ফক্ষ যযোকধয 

ভোধ্যকভ ওোফ ডন ডনিঃযণ ্ো ওযো। ভরত Redd এওটি ওোম ডিডত মোয ভোধ্যকভ 

উন্নীর যদগুকরোকত ফনচ ম্পদ যক্ষো, ফন ম্পকদয অ্ডধওতয দক্ষ ব্যফস্থোনো 

এফং ডফঘক্ষণ ব্যফোকযয চন্য প্রকণোদনো প্রোডপ্তয যক্ষত্র ততযী ওকয  চরফোয়ু 

ডযফতডকনয প্রবোফ যভোওোকফরো তফডেও রড়োইক োোে ওকয। 

Redd+: চরফোয়ু ডযফতডকনয প্রবোফ প্রভকনয চন্য ফোয়ুভণ্ডর কত ওোফ ডন 

অ্োযকণয যক্ষকত্র: ১) ভজুদকৃত ওোফ ডন ংযক্ষণ, ২) যটওই ব্যফস্থোনো  ৩) ফকনয 

ওোফ ডন ভজুদ বৃডি, এই ডতনটি ওোম ডিভকও ‘+’ ডঘি ডদক Redd এয োকথ ভেি ওকয 

এওোকথ Redd+ ফরো । অ্থ ডোৎ Redd+ ডনম্ন ডরডঔত াঁঘটি ওোম ডিকভয ভোধ্যকভ 

ফোস্তফোডত িঃ 

১. ফন উচোড় যযোধ ওকয ওোফ ডন ডনিঃযণ ্ো 

ওযো; 

২. ফকনয অ্ফক্ষ যযোধ ওকয ওোফ ডন ডনিঃযণ 

্ো ওযো;    

৩. ফকনয ভজুদ ওোফ ডন ংযক্ষণ;   

৪. যটওই ফন ব্যফস্থোনো; এফং       

৫. ফকনয ওোফ ডন ভজুদ ফোড়োকনো; 

Reforestation (পুন:ফনোন): যম ওর চোকো পূকফ ড ফন ডঙর যই ওর 

চোকো ফনোন ওযোকও বুছো। পূকফ ডয ফন যওকট বোর প্রচোডতয বৃক্ষ দ্বোযো ফনোন 

ওযো ক থোকও। 

Regeneration: প্রোকৃডতওবোকফ অ্থফো কৃডত্রভবোকফ ফনোন ওকয ফনোঞ্চর ককড় 

যতোরোকও বুছো। প্রোকৃডতওবোকফ কর Natural Regeneration এফং 

কৃডত্রভবোকফ কর Artificial Regeneration ফরো । 

Renewable Energy (নফোনকমোগ্য জ্বোরোডন): যম জ্বোরোডনয উৎ ওঔন 

পৄযো নো, নফোনকমোগ্য, মোয উৎোদকন দূলণ যনই অ্থফো খফই ওভ। যমভন- যৌয 

ডি ফো ফোয়ুডি ডনব ডয জ্বোরোডন। 

Renewal of Environmental Clearance Certificate 

(ডযকফকত ঙোড়ত্র নফোন): ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল 

ংকোডধত ২০১০) এফং ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭ অ্নুোকয যওোকনো প্রওপ 
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ফোস্তফোকনয চন্য ফো ডপওোযঔোনো ডযঘোরনোয চন্য ডযকফ অ্ডধদপ্তয ওতৃডও প্রদত্ত 

অ্নুভডত ফো ঙোড়কত্রয তড যভোতোকফও ডনডদ ডি ভ অ্ন্তয নফোন ওযো।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)  

ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭। 

Repellant (ডযডল্যোন্ট): ডফওল ডও। যম ওর যোোডনও দোথ ড প্রকোকক যোওো 

অ্ন্যত্র কয থোওকত ফোধ্য ।  

Reserve Forest (ংযডক্ষত ফন): ফন আইন ১৯২৭ অ্নুোকয এ ধযকনয ফকন 

অ্নুভডত ব্যডতকযকও যমকওোকনো ধযকনয ওভ ডওোণ্ড ডনডলি। এ ফকন চনোধোযকণয অ্ডধওোয 

থোকও নো। চনোধোযকণয অ্ডধওোযকও ডনডন্ত্রত ওযো । এটি ফন আইন ১৯২৭ অ্নুোকয 

ওযো । যওোয তোয ডনচ ভোডরওোনোধীন ফনভূডভ ফো ডতত চডভ অ্থফো ফনোনকমোগ্য 

যওোকনো ভূডভ অ্থফো মোকত যওোকযয ভোডরওোনো অ্ডধওোয যককঙ এরূ চডভয ভগ্র ফো 

আংডও যওোডয ফন ডোকফ যখোলণো ওযকত োকয। ফন আইকনয ২০ ধোযো অ্নুোকয 

এটি ওযো ।  

Retention (ডযকটনন): Retention কব্দয অ্থ ড ধোযণ। ধোযণ ফরকত ওোঠ ফো 

ফাঁকয ডবতয ংযক্ষণওয ফো ডপ্রচোযকবটিব (Preservative) ওতটুকু ধোযণ 

ওকযকঙ তো বুছো।    

Rhizome (যোইকচোভ): এটি ভরত রূোন্তডযত ওোণ্ড। ওোণ্ডগুকরো যভোটো এফং 

যোকরো। এয দ্বোযো ফং ডফস্তোয ম্ভফ। যমভন- ফাঁকয যভোটো ডওড়। 

Ribbed Smoke Sheet (আযএএ): দভখকয দভোনকৃত যোফোয 

ীটগুডরকও আযএএ ফকর।  

RIMS (Resource Information Management 

System): এটি এওটি ওডম্পউটোযডবডত্তও িডত মোকত ম্পদ ডফলও তথ্যোফরী 

প্রস্তুতওযণ, ংযক্ষণ, োরনোকোদওযণ এফং ঘোডদো যফযো ওযো ।  

River Health: নদীয প্রডতকফকত অ্ঔণ্ডতো ফচো যযকঔ ভোনুকলয চন্য ঔোফোয 

োডন যফযো ওকয, ভোঙ এফং চরচ প্রোণীয চন্য পুডি যফযো ওকয, ফন্যোয ডফরুকি 

ফোপোয ডককফ ওোচ ওকয, ডফকনোদকনয উৎ ডককফ ওোচ ওকয, ডযফকনয ওোচ 

ওকয, ফচডয ব্যফস্থোনো ওকয। 
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Roadside Plantation (ড়ও ফনোন): ড়ও, ভোড়ও প্রভৃডতয োকেড 

ফনোন ওযোকও বুছো। স্থোনী চনকণ, স্থোনী ংস্থো, যওোয ওকরয ডভডরত 

উকদ্যোকক োভোডচও ফনোকনয আতো এ ফনোন ওযো । এ ফনোকনয রবযোং 

ফনোকনয অ্ংীদোযকণ যক থোকওন। জ্বোরোডন ওোঠ এফং পর উৎোদনওোযী কোঙ 

এঔোকন রোকোকনো ক থোকও। 

 

   :          । 

Roller Machine (যযোরোয যভডন): চভোটফাঁধো ১ ইডঞ্চ পুরুকত্বয ীট কত 

অ্ডতডযি োডন অ্োযণ ওকয ীট োতরো ওযোয চন্য যম যভডন ব্যফোয ওযো  

তো যযোরোয যভডন ডককফ ডযডঘত। 

Root feeder (রুট ডপডোয): ভরকঔকওো যোওো (মোযো ভর যঔক যেঁকঘ থোকও)।  

Root rot (রুট যট): কোকঙয ভর েঁঘন। কোকঙয ভকর যযোককয ওোযকণ েঁঘন  মোয 

পকর কোঙ ভোযো মো।  

Root Sucker:  অ্কনও কোকঙয ডওড় কত ওোণ্ড যফয । এয ভোধ্যকভ পুনযো 

কোঙ কত োকয। এটিকও Root Sucker ফরো ।  

Rotation (আফতডওোর): কোঙ রোকোকনো যথকও ওোটো মন্তড (ডযক্ক যম অ্ফস্থো ফো 

প্রকোচনী ভ) যম ভ তোকওই ফরো  আফতডওোর। 

RPPCCTF- Revised Project Proposal on Climate 

Change Trust Fund (ডযবোইড প্রকচক্ট প্রকোচোর অ্ন িোইকভট যঘঞ্জ 

িোি পোে- আযডডডডটিএপ): চরফোয়ু ডযফতডন িোি পোকেয অ্থ ডোকন 

ফোস্তফোনোধীন প্রওকপয ংকোধনী প্রস্তোফ দোডঔকরয চন্য প্রণীত ঙও। প্রওপ ঘরোওোরীন 

ভক যওোকনোরূ ংকোধকনয প্রকোচন কর এ ঙকও প্রওপ প্রস্তোফ প্রণন ওকয দোডঔর 

ওযো । 

Run off (োডন প্রফো): ভোটিয উডযবোকক োডনয প্রফোকও Run off ফরো । 

এটি প্রওো ওযো  ডরটোয/যকওে। চ বোলো বৃডিোকতয পকর ভোটি কত যম 

োডন কডড়ক কড়। 
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S  

Safari Park (োপোডয োওড): োপোডয োওড অ্থ ড যমঔোকন যদী-ডফকদী 

ফন্যপ্রোণীভ নুযনতভ প্রোকৃডতও ডযকফক যডক্ষত অ্ফস্থো যথকও ফং বৃডিয স্যকমোক 

োকফ এফং উন্ুি অ্ফস্থো ডফঘযণ ওযকফ এফং মো “ফন্যপ্রোণী (ংযক্ষণ  ডনযোত্তো) 

আইন ২০১২” এয ধোযো ১৯ অ্নুোকয যওোডয প্রজ্ঞোকনয ভোধ্যকভ যখোডলত।         

     ২                 ।  

Safe Water Intake (ডনযোদ োডন উকত্তোরন): োডনধোযও স্তয কত োডন 

উকত্তোরকনয এভন ডযভোণ মোকত উৎক োডন যফযো ্ো নো ো এফং এ 

উকত্তোরকনয পকর োডনধোযও স্তয, োডনয গুণকতভোন অ্থফো ডযকফকয যওোকনো ক্ষডত 

নো । 

Sample Survey (নভৄনো চডয): মঔন নভৄনোকনয ভোধ্যকভ যওোকনো ডনডেডি 

এরোওোয ডনফ ডোডঘত ংখ্যও এওও ফো প্রডতডনডধয ওোঙ যথকও তথ্য ংগ্র ওযো  

তঔন তোকও নভৄনো চডয ফকর। ফন ডযংখ্যোকন ফকনয অ্ফস্থো চোনোয চন্য এটিকও 

ব্যফোয ওযো । 

Sanctuary (অ্বোযণ্য): অ্বোযণ্য অ্থ ড যওোকনো এরোওো যমঔোকন ফন্যপ্রোণী ধযো, 

ভোযো, গুডরকঙোড়ো ফো পাঁদ োতো ডনডলি এফং ভৄখ্যত ফন্যপ্রোণীয ডনযোদ ফং ডফস্তোকযয 

রকক্ষয ওর প্রোকৃডতও ম্পদ যমভন- উডিদ, ভোটি  োডন ংযক্ষকণয ডনডভকত্ত 

ব্যফস্থোনো ওযো  এফং মো “ফন্যপ্রোণী ংযক্ষণ  ডনযোত্তো আইন ২০১২” এয ধোযো 

১৩ অ্নুোকয যওোডয প্রজ্ঞোকনয ভোধ্যকভ যখোডলত। 

Sander Machine (যেোয যভডন): ডরকয ওোকচয স্যডফধোকথ ড ওোকঠয 

উডযবোক ভসৃণ ওযোয চন্য যম যভডন ব্যফোয ওযো  তো যেোয যভডন নোকভ 

ডযডঘত। 

Sangu Matamuhuri Project (এএভড): ফোংরোকদ ফনডপ উন্নন 

ওক ডোকযকনয অ্ধীন ঘট্টগ্রোকভয ওোলুযখোকট অ্ফডস্থত এওটি ওোঠ আযণী ডপ 

ইউডনট। এঔোকন ফন ডফবোক  ডফএপআইডডড’য যোফোয ফোকোন কত চীফনঘি োযোকনো 

কোঙ ংগ্র ওকয ডনচস্ব ইউডনকট যফযো ওযো ।  

Sap-displacement method (যপ্ ডডকপ্লকভন্ট যভথড - প্রোণয 

ডফচুযডত): যপ্ ডডকপ্লকভন্ট িডত ফরকত োঔো-প্রোঔো ঙোড়ো দ্য ওোটো যকোর ফাঁ 

২০% ডডডফ (ওোয-যিোভ-যফোযন) েফণ দ্বোযো প্লোডিকওয েোকভ ংযক্ষণ ওযোয 

িডত বুছো।  

Sapling:  ঘোযোয যফতী ম ডোক ঘোযো কত এওটু ফড় কোঙকও Sapling ফরো 

। Sapling োধোযণত উচ্চতো ১.০ ডভটোয যথকও ৩.০ ডভটোয মন্তড ক থোকও।  
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Sapsucker (স্যোোওোয): য যোলও যোওো। োতো, নযভ ওোকে অ্ফস্থোন 

ওকয য যোলণ ওকয থোকও।  

Satellite tree (স্যোকটরোইট ডি): প্লো ডি/ভোতৃবৃকক্ষয ঘোযোক যম ১০ টি কোঙ 

ডকরওন ওকয তুরনো িডতয ভোধ্যকভ প্লোডি ডনফ ডোঘন ওযো  তোকও স্যোকটরোইট কোঙ 

ফরো । 

Savanna: প্রো বৃক্ষ শূন্য খোকয ফনোঞ্চরকও Savanna ফরো । আকভডযওো 

এ ধযকনয ফনোঞ্চর আকঙ। ফোংরোকদক এরূ ফনোঞ্চর নোই। 

Scion (োন): যচোড়ওরকভয (গ্রোপটিং) উকযয অ্ং মো ভোতৃবৃক্ষ যথকও ংগ্র 

ওযো ।  

Seasoning (ডচডনং): ডঘযোইকৃত োইচ ওোঠকও ফোকষ্পয োোকে আদৄডনও 

িডতকত আে ডতো (১২-১৪%) ওভোকনোয প্রডিোকও ডচডনং ফকর।  

Secateur (ডকওটিোয): উডিদ ওোটোয মন্ত্র মো উডিদ চডযওোকর নভৄনো ংগ্রকয 

চন্য ব্যফহৃত ।  

Secondary metabolism (ককওেোডয যভটোকফোডরচভ): ডদ্বতী ম ডোকয 

ডফোও। চীডফত প্রডতটি যওোকল যম যোোডনও ডফডিো ঘকর, এ প্রডিো দ্বোযো কোঙ ঔোদ্য 

গ্রণ ওকয এফং তোয বৃডি ।  

Seed bed (ীড যফড -ফীচতরো): যম স্থোকন ফীচ যথকও ঘোযো উৎন্ন ওযো  য 

স্থোনকও ফীচতরো ফকর।  

Seed borne fungi (ীড যফোযন পোনডচ): ফীচ ফোডত ঙত্রোও। যম ভস্ত 

ঙত্রোও ডফডবন্ন ধযকনয ফীকচ ফফো ওকয এফং ফীচফোডত যযোক সৃডি ওকয।  

Seed Dispersal (ফীকচয ঘরোঘর): ফোতো, োডন, োডঔ, ভোধ্যোওল ডণ, শু-

োডঔ দ্বোযো ফীকচয ঘরোঘরকও বুছো। ফীকচয এবোকফ স্থোনোন্তকযয পকর কোঙ চন্ো। 

Seed Orchard (ীড অ্যঘোড ড): যম ফ ফন ফোকোন শুদৄভোত্র ফীচ উৎোদকনয 

চন্য স্থোন ওযো  তোকদয ফীচফোকোন ফো ীড অ্যঘোড ড ফকর। ডফএপআযআই যদকয 

ডফডবন্ন অ্ঞ্চকর ৮টি ফীচ ফোকোন স্থোন ওকযকঙ।  

Seed Production Area - SPA (ীড যপ্রোডোওন এরোওো): যফড 

ডযভোকণ (অ্ন্ত:ফতীওোরীন ভ) ফীচ প্রোডপ্তয চন্য প্রোকৃডতও ফন ফো ভোনুল ওতৃডও 

সৃডচত ফকনয এওটি ডনডদ ডি এরোওো ডনধ ডোযণ যমঔোন যথকও প্রকোচনী ডযভোকণ ফীচ 

ংগ্র ওযো ।  

Seed Stand (ীড িযোে - অ্প ডযকযয ফীচ উৎোদন এরোওো): অ্প 

ডযভোণ বোকরো ফীচ ংগ্রকয চন্য ীড িযোে ডনফ ডোঘন ওযো ।  
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Seed Viability (ফীচ অ্ঙ্কুকযোদকভ ক্ষভতো): ফীচ অ্ঙ্কুকযোদকভ কফ ডওনো তো 

যীক্ষো ওযো প্রকোচন । বোর ফীচ পুি  ভ্রূণভেি। োডনকত যঙকড় ডদকর োধোযণ 

যক্ষকত্র ঔোযো ফীচ যবক উকঠ। 

Seed Year (ফীচ ফল ড): যওোকনো প্রচোডতয কোকঙ যওোকনো ডনডেডি ফৎকয প্রচুয 

ডযভোকণ ফীচ আক। উি প্রচোডতয যক্ষকত্র উি ফৎয Seed Year. 

Seedling (ঘোযো): ফীচ যথকও ঘোযো কচোকনোয য ১.০ ডভটোয উচ্চতো ম ডন্ত 

ডোকফ কণ্য ওযো । এ ভক এয বৃডি অ্তযন্ত দ্রুত । 

Selection System (ফোঙোই ওতডন িডত): ফনোঞ্চর কত কোঙ ওোটোয এওটি 

িডত। এ িডতকত ডনডেডি যফকড়য কোঙ ডঘডিত ওকয ওোটো । ফোডও কোঙ ফনোঞ্চকর 

যযকঔ যদো । ফোডও কোঙ ওোটোয উকমোকী কর তো কয ওোটো । 

Semi Evergreen (আংডও ডঘযবুচ ফন): এ ফকনয অ্কনও প্রচোডতয কোঙই 

ীতওোকর ত্রশূন্য । আংডও ডঘযবুচ (ডযৎ) ফকন যফত এফং ফাঁকয প্রোধোন্য 

যদঔো মো। কচডন, ঘোোডর, ওড়োই, ডঘওযোড, ীতযোচ, তফরোভ, ডভৄর, যগুন প্রভৃডত 

কোঙ এ ফকন চকন্। এ ফনোঞ্চর ঘট্টগ্রোভ, োফ ডতয ঘট্টগ্রোভ  ডকরকট অ্ফডস্থত।  

Severe affected (ডডবোয একপওকটড): যযোকোিভকণয ভোত্রো। কোঙ ৫০-

৭৫% আিোন্ত োকও বুছো।  

Sewage Treatment Plant-STP (িঃফচডয ডযকোধনোকোয): 

গৃস্থোডর এফং ডপ প্রডতিোকনয িঃফচডয ডযকফিতবোকফ  ডনযোদ 

ডযকোধকনয ব্যফস্থো।  

সূত্র: ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭। 

Shade Bearer: যম ওর কোঙ চন্োকনোয যক্ষকত্র ঙোোয প্রকোচন । যমভন- 

ঘোোডর, তুন, কচডন ইতযোডদ কোকঙয যফরো প্রোথডভও অ্ফস্থো ঙোোয প্রকোচন । 

Shade Demander:  যম ওর কোঙ সূকম ডয আকরো য ওযকত োকয নো। 

যমভন- চোভ, নোককেয ইতযোডদ। 

Shade Tree (ঙোোপ্রদোনওোযী কোঙ): ফনোকনয প্রোথডভও অ্ফস্থো যঙোট ঘোযোকও 

অ্তযডধও তো কত যক্ষো ওযোয চন্য অ্ড়য, ফকোকভডুরোয ঘোল ফনোকনয ভোছ রোইন 

ফযোফয ওযো  মো ঙোো প্রদোনওোযী কোঙ ডোকফ ওোচ ওকয। 

Shadow Price- শ্যোকডো প্রোইচ (ঙোোভল্য): যম যফো ফো কণ্যয দোভ আোতত 

ডফদ্যভোন ফোচোকয ম ডোপ্ত ন এফং এয ভল্যোকন ডফওপ িডত ব্যফোযপূফ ডও ঙোোভল্য 

ডনরূণ ওযো । যমভন- খকযয গৃডনী ডযফোকয যম যফো প্রদোন ওকয তো ঙোো ভকল্য 

ডনরূণ ওযো যমকত োকয।   

Sheet (ত্রও): এওটি এওও ীট। ওোককচয ভোন ফো ওোককচয ফণ ডনো ব্দটি 

প্রকোক ওযো । যমভন- প্রডরপ্ত (কওোকটড), অ্প্রডরপ্ত (আনকওোকটড), অ্পকট ইতযোডদ। 
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Shelter Belt (যল্টোয যফল্ট):  ফনোন ফো স্যকও প্রোকৃডতও ডফম ডকয োত 

কত যক্ষো ওযোয চন্য ডফডবন্ন যশ্রডণয কোঙোরো ডদক যম ফোধো সৃডি ওযো  তোকওই 

বুছো। স্য যক্ষকত্রয ঘোডযডদকও (যমভন- অ্ড়য, ফকোকভডুরো, ইডর-ইডর, ধইঞ্চো) 

রোডকক ফনোন  স্যকও অ্ডধও তো, ঘো, যোওো-ভোওড় প্রভৃডত কত যক্ষো ওযো 

। 

Short Lived Climate Pollutants- SLCP (স্বপস্থোী চরফোয়ু 

দূলও): স্বপস্থোী চরফোয়ু দূলও করো ফোয়ুভণ্ডকর ওভ ভকয চন্য ডফযোচভোন 

ওতগুকরো উোদোন মো চরফোয়ুয উষ্ণোনকও প্রবোডফত ওকয। প্রধোন স্বপস্থোী চরফোয়ু 

দূলওভ করো- ওোকরো ওোফ ডন, ডভকথন  িকোকিোডযও কচোন। ওোফ ডন          

ডোই-অ্েোইকডয কযই এগুকরো গ্রীনোউচ গ্যো প্রবোকফয চন্য ফকঘক গুরুত্বপূণ ড। 

স্বপস্থোী চরফোয়ু দূলওভ আফোয ভোযোত্মও ফোয়ুদূলও। এগুকরো ভোনফস্বোস্থয, কৃডল  

প্রডতকফকয ডফডবন্ন ক্ষডতোধন ওকয। অ্ন্যোন্য স্বপস্থোী ফোয়ুদূলওভকয ভকধ্য যককঙ 

ওতগুকরো োইকেোকলোকযোওোফ ডন। 

Shrub (গুল্ম): যম ওর উডিকদয ওোণ্ড ওোির, ফহুফল ডচীফী কত োকয। 

োধোযণত এও ওোণ্ডীন এফং যকোড়ো কত অ্ডধও োঔো-প্রোঔো ডফস্তোয ওকয যছোক 

ডযণত  তোই শ্রোফ ফো গুল্ম। যমভন- Hibiscus rosa-sinensis (চফো), Ixora 

caccinea (যঙ্গণ)। 

SI- Site Index (এ.আই): ভূডভয গুণোগুকণয ডবডত্তকত GYM (Growth 

and Yield Model) ডনণ ডকয চন্য ভূডভয ডফডবন্ন সূঘও ব্যফোয ওযো । domh 

(Dominant height) যথকও কোডণডতও ভীওযকণয োোকে SI (Site Index) 

ডনণ ড ওযো ।  

Siltation (ডরকটন): ডরতন। স্যন্নযফকন যচোোয-বোটোয পকর এফং উচোকন 

োডনয প্রফো ওকভ মোো ফনভূডভকত যখোরো োডনয ডর ভোটিকত চকভ েোভর যঢকও 

মো। পকর অ্কনও প্রচোডতয ম্যোনকগ্রোব উডিদ নোনোরূ ডযকফী প্রবোকফ ক্ষডতগ্রস্ত 

।  

Silvicultural Rotation- ডরডবওোরঘোযোর যযোকটন (ডরডবওোরঘোয 

আফতডনওোর): যম আফতডনওোকর বৃক্ষ প্রচোডত প্রফরবোকফ বৃডি এফং প্রচনন ক্ষভতো 

অ্ব্যোত থোওোয পকর ডফদ্যভোন ভূডভকত স্ব-স্ব প্রচোডতয ফং বৃডিয ডনোভওভ 

কন্তোলচনওবোকফ দৃশ্যভোন  তোকও ডরডবওোরঘোয আফতডনওোর ফকর।  

Silviculture (ফনঘোল): ফনচেব্য উৎোদকনয ওরোকওৌরকও বুছো। কোঙ 

যযোণ, তোয ডযঘম ডো এফং ফনচেব্য আযকণয ডফজ্ঞোনকও বুছো। 

Simble Tree (স্মোযও বৃক্ষ): স্মোযও বৃক্ষ অ্থ ড োভোডচও, োংস্কৃডতও  

প্রথোকত ভল্য যককঙ এরূ ঐডতযফোী বৃক্ষ ফো পুযোতন ফস্ক যদী উডিদ ফো তফলী 

বৃক্ষ। 
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Site Quality (স্থোকনয গুণকতভোন): যওোকনো প্রচোডতয তুরনোভরও উৎোদকনয 

স্থোন। যমভন- কচডন কোঙ ওেফোচোকয বোর । কচডন কোকঙয চন্য ওেফোচোকয ফনোঞ্চর 

এয ডনধ ডোডযত স্থোন কে Site Quality ১। 

Slash & Burn Farming (জুভঘোল): চঙ্গরোবৃত যওোকনো োোড়, োোকড়য 

ঢোলু এরোওো  ফ ডত, ফ ডকতয োদকদকয চঙ্গর যওকট ওড়ো যযোকদ শুডওক পুডড়ক 

োপ ওযোয য নোনোডফধ কস্যয যম ঘোল ওযো  তোকও জুভ ঘোল ফকর। োধোযণত 

তঘত্র ভোক চডভ ততযী ওযো  এফং তফোকঔয প্রথভ বৃডিয য চডভকত কতড ফো থোডর 

ততযী ওকয ফীচ ফণ ওযো । এবোকফ আদো, লুদ, ভুট্টো, মফ, ডতর, তুরো ফন ওযো 

।  

SLWZ (িং স্যোরোইন োটোয যচোন): স্যন্নযফকনয তীব্র রফণোি অ্ঞ্চর। ভৄডন্পকঞ্জ, 

বুডড় যকোোডরনী প্রভৃডত এরোওো এ অ্ঞ্চকরয অ্ন্তভু ডি। শুয, যকো, যওড়ো, কযোন, 

যাঁতোর, ঔরী ইতযোডদ এ অ্ঞ্চকরয প্রধোন বৃক্ষ।  

SMART- Spatial Monitoring and Reporting Tool 

(স্মোট ড): স্মোট ড অ্থ ড স্থোডনও ম ডকফক্ষণ  প্রডতকফদকনয মন্ত্র, মো ংযক্ষণ আইন 

প্রকোকীওযণ টকরয ওোম ডওোডযতো  ম ডকফক্ষণ এয ভল্যোন এফং উন্নন োধকন 

ব্যফহৃত ।  

Smoke House (দভখয): ডেডং এয য যোফোয ীট শুওোকনোয চন্য তো 

ডদক দভোন ওযোয চন্য যম খয ব্যফোয ওযো  তো করো দভখয।  

 

ডঘত্র: দভখয। 

Smoking (দভোন): যোফোয ীটগুকরো ১৩০-১৫০ডডগ্রী পোকযনোইট তোভোত্রো 

৩/৪ডদন দভখকয যম প্রডিো শুওোকনো  তোকও দভোন ফরো ।  

Smoothness (স্মদুকন): ওোককচয যক্ষকত্র ভসৃণতো। এটো ওোককচয পৃিতর 

ডদক ফোতো প্রডতকযোকধয ডডগ্রী দ্বোযো ডযভো ওযো । 
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Soaking method (যোডওং যভথড): Soaking কব্দয অ্থ ড চুফোকনো ফো 

ডুফোকনো। ১০% ডডডফ (ওোয-যিোভ-যফোযন) অ্থফো ১০% ডফডফ (কফোযোে-ফডযও 

এডড) েফণ দ্বোযো ওোঠ ফো ফাঁ চুডফক ংযক্ষণ ওযোয িডত বুছো। 

Social Forestry (োভোডচও ফনোন): স্থোনী চনককণয কমোডকতো 

ফনোন সৃডি ওকয তোয স্যপর চনোধোযণকও প্রদোকনয নোভই োভোডচও ফনোন। 

োভোডচও ফনোন ফরকত যওোয এফং চনককণয ডভডরত প্রকঘিোয দ্বোযো ফন উন্নন 

ওভ ডওোণ্ড ওযো, মোয দ্বোযো চনককণয অ্থ ডননডতও, োভোডচও অ্ফস্থোয উন্নডত কত োকয 

এফং ডযকফ ডনভ ডর থোওকত োকয। ওডভউডনটি পকযডি, গ্রোভীণ ফনোন, ঔোভোয 

ফনোন, প্রোডন্তও ভূডভ ফনোন ইতযোডদকও োভোডচও ফনোন ফকর। 

Sodium dicromate (কোডডোভ ডোইকিোকভট): যোডডোভ ডোইকিোকভট ফো 

যোডডোভ ডডকিোকভট র এও ধযকনয ংযক্ষণওয ফো ডপ্রচোযকবটিফ 

(Preservative) মোয ংকওত-Na2Cr2O7. 2H2O। 

Soft Wood (নযভ ওোঠ): ওডনপোয  োইনককোকত্রয অ্ন্তভু ডি বৃক্ষভ। এ 

ধযকনয কোকঙয োতো স্যঘ আকৃডতয, ভৄকুট কফ যভোঘো আকৃডতয। 

Soil (ভোটি): পৃডথফীয ি আফযকণয উকযয অ্ং যমঔোকন উডিদ চন্োকনোয 

অ্নুকূর ডযকফ থোকও। কোঙ চন্োকনোয চন্য ভোটিয প্রকোচন । োধোযণ যক্ষকত্র 

ভোটিয উোদোন কে ঔডনচ ফো ধোতফ দোথ ড ৪৫% বোক, তচফ দোথ ড ৫% বোক, ফোয়ু 

২৫% বোক, োডন ২৫% বোক। ডফডবন্ন প্রচোডত কোকঙয চন্য ডফডবন্ন ধযকনয ভোটিয 

প্রকোচন । যমভন-স্যন্নযী, যওড়ো প্রভৃডত কোঙ রফণোি ভোটিকত । ইউওযোডরটো 

শুষ্ক ভোটিকত । চোরুর যবচো ভোটিকত । 

Soil borne fungi (কর যফোযন পোনডচ): ভোটি ফোডত ঙত্রোও। যম ভস্ত 

ঙত্রোও ভোটিকত ফফো ওকয এফং অ্নুকূর ডযকফক ভোটি ফোডত যযোক সৃডি ওকয। 

Soil erosion (কর ইকযোোন): ভোটি ক্ষ। যচোোয-বোটো, নদীয যরোত, 

চরমোকনয যঢউ প্রভৃডতয ওোযকণ ভোটি ক্ষ  নদী বোগকনয খটনো খকট।  

Soil treatment (কর ডিটকভন্ট): ভোটি যোধন। যম িডতকত ভোটি যোধন 

ওযো । যমভন- যযোকদয তো, পযভোডরন, স্বে ডরডথন ীট ইতযোডদ।  

Solar kiln (যোরোয ডওরন্): যৌয চুডে। ফোংরোকদ ফন ককফলণো ইনডিটিউট 

উিোডফত ওোঠ শুওোকনোয চ  স্যরব িডত।  

Somaclonal variation (কোভোকিোনোর যবডযকন): উডিকদয চীফ 

তদডও যওোল ফো ওরো যথকও ওোরঘোকযয ভোধ্যকভ সৃি উডিদভকয ভকধ্য (চীনকত 

ডবন্নতোয পরস্বরূ) যম যপকনোটোইকত ডবন্নতো যদঔো মো।  

Somatic embryo (যোভোটিও এভব্রোকো): টিস্যযওোরঘোয প্রডিো তদডও 

যওোল যথকও এভব্রোকো এয উিফ খটোকও বুছো।  
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Sorting (ফোঙোই): ডরব্যোককয ঘোযোয বৃডিকও ত্বযোডন্বত ওযোয চন্য ডরব্যোকক 

ফীচ ফন ওযোয ৩০/৪০ ডদন য উচ্চতোয ডবডত্তকত ঘোযোয যশ্রডণওযণ ওযোকওই টি ডং 

ফকর। একক্ষকত্র যঙোট ঘোযো, ফড় ঘোযো আরোদো ওযো  এফং ভর ঙোটোই ওযো ।  

Spacing (দূযত্ব): ঘোযো রোকোকনোয ভ এওটি ডনডদ ডি দূযকত্ব ঘোযো রোকোকনো । 

োধোযণ যক্ষকত্র ঘোযো ঙ পৄট দূযকত্ব রোককোকনো । একত ঘোযো যোচো ক উকঠ। ঘোযোয 

ংখ্যো যফয ওযো  ওত দূযকত্ব ঘোযো রোকোকনো কফ তোয ফক ড ডদক ঘোযো রোকোকনোয 

আতনকও বোক ওকয।  

Species (প্রচোডত): প্রচোডত করো যশ্রডণডফন্যোকয যভৌডরও এওও (Basic Unit 

of Classification) মো ডদ্বদী নোকভয ভোধ্যকভ প্রওো ওযো । োধোযণবোকফ 

প্রচোডত ফরকত ডফডবন্ন তফডকিয ফ ডোডধও ডভরম্পন্ন এওদর উডিদকও যফোছো মোযো 

ডনকচকদয ভকধ্য ডভরকন উফ ডয ন্তোন উৎোদকন ক্ষভ ডওন্তু অ্ন্য প্রচোডতয োকথ ডভরকন 

উফ ডয ন্তোন উৎোদকন অ্ক্ষভ। যমভন- Mangifera indica (আভ), যগুন, 

যভকডন, কোভোয ইতযোডদ একওওটি প্রচোডত।  

Spout (স্পোউট): কোঙ কত ওল ংগ্রকয উকেকশ্য যটডং রোইন ডদক ওল ফোটিকত 

ড়োয স্যডফধোকথ ড ডিকরয ততযী যঙোট নোরোকৃডতয উওযণকও স্পোউট ফকর।  

Spout Line (স্পোউট রোইন): প্যোকনর রোইন কোকঙয যম অ্ংক যল  তো 

কে স্পোউট রোইন।  

SRF (এআযএপ - স্যন্নযফন ডযচোব ড পকযি): স্যন্নযফন ংযডক্ষত ফনভূডভ। 

এআযএপ এয যভোট আতন ১০,০০০ ফক ড ডওকরোডভটোয। ফোংরোকদ অ্ংকয 

ডযভোণ ৬,০১৭ ফক ড ডওকরোডভটোয এফং বোযতী স্যন্নযফকনয আতন ৪,০০০ ফক ড 

ডওকরোডভটোয। ফতডভোকন ফোংরোকদকয স্যন্নযফন, স্যন্নযফন পূফ ড  স্যন্নযফন ডিভ ফন 

ডফবোকক ডফবি। 

Stepping method (যিডং যভথড): যিডং িডত ফরকত োঔো-প্রোঔো 

দ্য ওোটো যকোর ফাঁ ২০% ডডডফ (ওোয-যিোভ-যফোযন) েফণ দ্বোযো প্লডিকওয েোভ 

ফো ফোরডতকত ংযক্ষণ ওযোয িডত বুছো। 

Sterilization (ডনচীফওযণ): মন্ত্রোডত, কৃডত্রভ ঔোফোয ভস্ত ডওছু চীফোণুভৄি 

ওযো। 

Stilt root (যেঁ ভর): অ্কনও ম্যোনকগ্রোব প্রচোডতয stilt root ফো যেঁভর চকন্। 

পকর কোঙ যোচো থোওকত োযীযতোডত্ত্বও ভথ ডন যক থোকও। নদীয ডওনোকয যেঁভকরয  

ভোধ্যকভ যরোতডস্বনী অ্ফস্থো এ ভকরয োোকে কোঙ যেঁ ডদক ডনকচকও যোচো যোকঔ। 

যমভন বোতওোঠি, ছোনো প্রভৃডত কোঙ।  
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Stockholm Convention (িওকোভ ওনকবনন): ভোনফচোডতকও 

Persistent Organic Pollutants(POPs)- এ                       

                    ।                    এ                  

এ                     (Ratify)    । 

Strategic Environmental Assessment- SEA (যওৌরকত 

ডযকফকত প্রবোফ ডনরূণ ভীক্ষো): যওোকনো ডনডদ ডি এরোওো ডযকফ চীফনফডঘত্রয 

এফং প্রডতকফকও ংযক্ষণপূফ ডও এয দ্বোযো যওোয এওটি এরোওো ডযকফিত 

উন্নন ডযওপনো গ্রণ ওযকত োকয। উন্নকনয চন্য নীডত (Policy), ডযওপনো 

(Plan) এফং ওোম ডিভ (Programme) গ্রকণয পূকফ ড ডযকফ ডফলও ভীক্ষো।  

Strip Plantation (প্রোডন্তও ভূডভ ফনোন): যদক ডফডবন্ন ড়ও, ফাঁধ, যযরথ 

এয োকেড যম ওর চোকো ঔোডর আকঙ তোকত ফনোন ওযোকওই Strip Plantation 

ফকর। 

 

ডঘত্র: প্রোডন্তও ভূডভ ফনোন। 

Stump (িোম্প) (1): এওটি ঘোযো ১৫ যডভ ডওড় এফং ৩ যডভ ওোণ্ড ডনক 

যযোকণয চন্য যম ফস্তু ততযী  তোকও িোম্প ফকর। যগুন, চোরুর ইতযোডদ ঘোযোয 

ডযফকতড িোম্প যযোণ ওযো । এফ যক্ষকত্র িোম্প যযোণ ওযকর বৃডি ত্বযোডন্বত । 

Stump (িোম্প) (2): ফড় কোকঙয গুুঁডড়কও Stump ফকর।  

Succession (োওকন): অ্নুফতডন। নুতন যচকক উঠো ঘকয অ্নুফতডকনয ভোধ্যকভ 

প্রডতডিত ফন।  

Succession, Hydrarch (োওকন োইেোওড): যম এরোওো পূকফ ড যওোকনো 

কোঙোরো ডঙর নো যরূ চোকো ম ডোিকভ যম কোঙ-োরো চকন্ তোয ধোযোকও বুছো। 

নতুন যচকক উঠো চডভকত এরূবোকফ ম ডোিকভ কোঙ-োরো চকন্। 
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Sulfur Dioxide- SO2 (োরপোয ডোই-অ্েোইড): োরপোয এফং অ্ডেকচন 

এওোকথ ভেি ক োরপোয ডোই-অ্েোইড সৃডি । যওোকনো প্রওোয জ্বোরোডনকত 

োরপোয ডভডশ্রত থোওকর তো যোড়োকর ফোয়ুয অ্ডেকচকনয োকথ ডভক োরপোয     

ডোই-অ্েোইড চোতী ক্ষডতওয গ্যো সৃডি । ভোনুল ডফকল ওকয ডশু  ফস্ককদয 

েোতকন্ত্রয যযোক সৃডিকত ভূডভওো যোকঔ। হৃদকযোক  পৄপৄকয ভস্যোকও আয 

তীব্রতয ওকয। 

Surface Water (ভূডযস্থ োডন): ভূডভয উডযবোককয চরোধোকযয যওোকনো 

োডন। সূত্র: ফোংরোকদ োডন আইন, ২০১৩। 

Susceptibility (ংকফদনীরতো): যোলকওয যযোক োয প্রফণতোয অ্থ ডই 

ংকফদনীরতো।  

Suspended Particulate Matter (SPM): ফোতোক প্ররডম্বত 

োডফ ডও ফস্তুওণো। প্রডত খন ডভটোয ফোতোক যম ডযভোণ ভোইকিোগ্রোকভ প্রওোডত ফস্তুওণো 

থোকও তোকও SPM (Suspended Particulate Matter) ফকর। 

Sustainable Development (যটওই উন্নন): বডফষ্যৎ প্রচকন্য 

চীফনধোযকণয ওর প্রকোচনীতো পূযণ মোকত ব্যোত নো  এভনবোকফ ফতডভোন 

প্রচকন্য চন্য উন্নন ওযোই র যটওই উন্নন। 

Sustainable Development Goals (যটওই উন্নন অ্বীি): 

২০১৬-২০৩০ ভক পৃডথফীজুকড় ডযকফফোন্ধফ  যটওই উন্নন ডনডিত ওযোয 

রকক্ষয গৃীত উন্নন ডযওপনো। যটওই উন্নন অ্বীি অ্চডকন ১৭টি অ্বীকিয অ্ধীন 

১৬৯টি স্যডনডদ ডি রক্ষযভোত্রো যককঙ। 

Sustainable use of biodiversity (চীফনফডঘকত্রযয যটওই 

ব্যফোয): “চীফনফডঘকত্রযয উোদোনভকয এরূ ব্যফোয িডত, মোো ফো যম ওর 

ওোম ডিভ চীফনফডঘকত্রযয দীখ ডকভোকদ টিডওো থোডওফোয যক্ষকত্র যওোকনো প্রওোয হুভডও 

সৃডি নো ওডযো ফতডভোন এফং বডফষ্যৎ প্রচকন্য প্রকোচন ডভটোইফোয উকেকশ্য ব্যফহৃত 

”।  

সূত্র: ফোংরোকদ চীফনফডঘত্রয আইন, ২০১৭। 

Sustainable Water Intake (যটওই োডন উকত্তোরন): োডনয তচফ, 

যোোডনও এফং যবৌত অ্ফস্থোয যক্ষণোকফক্ষণ োডনয উৎকয বডফষ্যৎ যটওই 

ংযক্ষকণয রকক্ষয যওোকনো প্রওোয ক্ষডত নো ওকয োডন উকত্তোরন। 

Sustained Yield (প্রোপ্ত রোব): ফন কত এওটি ডনডদ ডি ভক প্রোপ্ত 

উৎোদনকও বুছো মো উৎোদন এফং ওতডন (harvest) এয োকথ োভঞ্জস্য থোকও। 
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Swamp Forests (চরোভূডভয ফন): ফোংরোকদকয বৃত্তয ডকরট যচরোয 

োয এরোওো ডনম্নভূডভকত/চরোভূডভকত অ্ফডস্থত ফনকও চরোভূডভয ফন ফকর। 

চরোভূডভয ফন ফৎকযয ৬-৭ ভো ধকযই োডনকত ডনভডিত থোকও। ডকরকটয 

যোতোযগুর চরোভূডভয ফন ডচর, ওযকঘয চন্য ডফখ্যোত। 

 

               । 

Swelling (কডরং): িীতওযণ। ওোঠ োডনকত চুডফক যোঔোয য িীত োয 

ভোত্রো।  

Systemic fungicides (ডকটডভও পোনডচোইড): যম ভস্ত ঙত্রোওফোযও 

যোলও ডফকোলণী ওকয ফ ডোকঙ্গ ডযঘোরনো ওকয।  
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T  

Tapper (যটোয): এওটি ডযক্ক যোফোয কোঙ কত ডনডন্ত্রতবোকফ ফোওর যওকট 

ওল ংগ্রওোযী যটোয নোকভ ডযডঘত। 

Tapping (যটডং): এওটি ডযক্ক যোফোয কোঙ কত ডনডন্ত্রতবোকফ ফোওর যওকট 

ওল ংগ্র ওযোয িডতকও যটডং ফরো । 

  

ডঘত্র: যটডং। 

Tapping Block (যটডং ব্লও): যটডং ওযোয চন্য যটোযকও প্রকদ ২টি 

যটডং টোস্ক এয ভন্বক যটডং ব্লও ডনধ ডোযণ ওযো । ফোংরোকদ ফনডপ উন্নন 

ওক ডোকযকনয অ্ধীন ফোকোনগুডরকত ১চন যটোযকও ৬০০টি কোঙ ফযোে ডদক এওটি 

যটডং ব্লও ডনধ ডোযণ ওযতিঃ ‘এ’  ‘ডফ’ টোকস্ক ডফবি ওযো । 

Tapping Supervisor (যটডং স্যোযবোইচোয): ৩০ (ডত্র) চন যটোকযয 

যটডং ওোচ  রক্ষযভোত্রোয ডফযীকত অ্চডন তদোযওী ওযোয চন্য ডমডন ডনকোডচত 

থোকওন তোকও যটডং স্যোযবোইচোয ফকর। যটোয দ কত কদোন্নডতয ভোধ্যকভ যটডং 

স্যোযবোইচোয ওযো । 

Task (টোস্ক): এওচন যটোযকও প্রকতযওডদন মতগুডর কোঙ যটডং ওযোয চন্য ফযোে 

যদো  তো করো যটডং টোস্ক। োধোযণত ৩০০টি কোঙ দ্বোযো ০১ টি টোস্ক কঠন ওযো 

। 

Taungya System (ট্যোংককোো): কৃডল পর এফং বৃক্ষ এওই স্থোকন রোকোকনোয 

িডত। ১০০ ফৎয আকক ফোভ ডো এ িডত ঘোলু । োধোযণত োোডড় এরোওো এ 

িডতকত কৃডল-ফন এয আফোদ ওযো । এওোকথ কৃডল পর এফং বৃক্ষ ঘোল ওযোয 
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য ৩/৪ ফৎয মন্তড কৃডল-পর োো মো। একত চডভয কফ ডোচ্চ ব্যফোয । এটি 

কৃডল-ফন (Agro-forestry) এয ভত। দোডযেয ডফকভোঘকন এ ওভ ডসূডঘ অ্তযন্ত 

োও। ফোংরোকদক োফ ডতয ঘট্টগ্রোকভ এ িডতয প্রঘরন যককঙ।   

 

ডঘত্র: ট্যোংককোো ডকিভ। 

Tear Strength (টিোয ডি): এওটি ওোককচয ীট ডিঁকড় যপরোয প্রডতকযোধী 

ধভ ড, োধোযণত িযোেোড ড অ্ফস্থোয অ্ধীকন এওটি ওোককচয ীট যিঁড়োয প্রকোচনী ফর 

দ্বোযো ডযভো ওযো ।  

TEG Machine (টিইডচ যভডন): এ যভডকনয দ্বোযো ওোকঠয তিোকও 

যকযওডফীন যচোড়ো যদোয চন্য গ্রুব ওযো । 

Tending: এটি এও ধযকনয ডযঘম ডো িডত। ফনোঞ্চকর অ্থফো কোঙ রোকোকনো 

এরোওো কোকঙয ডযঘম ডোয চন্য ডফডবন্ন ওোম ডিভ গ্রণ ওযো । এ ডযঘম ডো কোকঙয 

আফতডওোকরয যম যওোকনো ভক ওযো । এ ডযঘম ডোগুডর কে আকোঙো ফোঙোই, 

ডযষ্কোয ওযো, খনত্ব দূযীওযণ, রতো-োতো ওোটো, কোকঙয ডোর-োরো ঙোটো ইতযোডদ। 

Tendril (যটনডের): ডযফডতডত ওোণ্ড যথকও কঠিত এওটি োতরো অ্ঙ্গ।  

Tensile Strength (কটনোইর যিন্থ): ডনডন্ত্রত তোভোত্রো  আে ডতো প্রদত্ত 

প্রকস্থয ওোককচয টুওযো বোগোয চন্য ফ ডোডধও ডি। এওটি নভৄনোয প্রডত ইউডনট প্রস্থ 

বোগোয ডফন্দুকত ডও ডযভোণ ফর (ইডঞ্চ প্রডত োউে) প্রকোচন  তো ডযভো ওযো 

।  

Thematic Map: যওোকনো ডনডদ ডি ওোকচয চন্য ফো উকেকশ্য যম ভোনডঘত্র ততযী 

ওযো । এটি শুদৄভোত্র চঙ্গর এরোওো যদঔোকনোয চন্য কত োকয। আফোয ভূডভ চফয 

দঔর এরোওো ডঘডিত ওযোয চন্য কত োকয। 

Therapy (যথযোড): যথযোড অ্থ ড যযোক ডঘডওৎো। কোকঙয যযোক োয কয একও 

যযোকভৄি ওযোয ব্যফস্থো।  

Thicknessar Machine (ডথওকনোয যভডন): ডঘযোই ওোকঠয পুরুত্ব 

মথোমথ যোঔোয চন্য যম যভডন ব্যফোয ওযো  তো কে ডথওকনোয যভডন। 
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Thinning (ডথডনং):  োতরোওযণ। ফকনয ভধ্য কত অ্কক্ষোকৃত দূফ ডর, খন বৃক্ষ, 

যযোকগ্রস্ত, ফকোিঃবৃি, ভত প্রভৃডত কোঙ অ্োযণকও বুছো। ডথডনং এয পকর অ্ন্যোন্য 

বৃক্ষ দ্রুত যফকড় কঠ এফং পর আযকণয পূকফ ডই ডওছু ম্পদ োো মো।  

Third National Communication- TNC (থোড ড ন্যোনোর 

ওডভউডনকওন-টিএনড): ফোংরোকদ যওোকযয Voluntary obligation 

ডককফ ন্যোনোর ওডভউডনকওন (এনড) প্রডতকফদন প্রণন ওযো  মো চরফোয়ু 

ডযফতডন ংিোন্ত প্রোডঙ্গও তথ্যোডদ ভি। ফোংরোকদ  যওোয (থোড ড ন্যোনোর 

ওডভউডনকওন-টিএনড) প্রণন ওকযকঙ এফং তো ইকতোভকধ্য United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) এ য 

ওযো ককঙ। একত ফোংরোকদক গ্রীনোউচ গ্যো ডনিঃযকণয ডযভোণ ডনধ ডোযকণয রকক্ষয 

Green House Gas Inventory যককঙ । এ ইনকবনটডযকত 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এয 

কোইডরোইন অ্নুমোী গ্রীনোউচ গ্যো ডনিঃযকণয ডযভোণ ডনণ ড ওযো ককঙ । 

Threatened (হুভডওগ্রস্ত) প্রচোডত: অ্ডতডফন্ন, ডফন্ন, ডফদগ্রস্ত যশ্রডণ ডতনটিকও 

এওকত্র হুভডওগ্রস্ত প্রচোডত ফকর। Colocasia mannii Hook. f. উডিদটি 

ফোংরোকদক হুভডওগ্রস্ত প্রচোডত ।  

Tidal forest (টোইডোর পকযি): উকূরী ফন। যমঔোকন যচোোয বোটো  

এভন এরোওোয ফন।  

Timber (ওোঠ): জ্বোরোডন ওোঠ ঙোড়ো কোঙ কত রূোন্তডযত অ্ং মো আফোফত্র 

ডফডবন্ন ডনভ ডোণ োভগ্রীকত ব্যফোয । 

Tissue paper (টিস্যয ওোকচ): ১৮ োউকেয ওভ যফড চন ডফডি োরওো 

 স্বে ওোকচকও টিস্যয ওোকচ ফরো । টিস্যয ওোকচ ন্যোডওন, ফোথরুভ টিস্যয, 

ওোককচয যতোোকর ইতযোডদ ততডযকত ব্যফোয ওযো  । 

Top dying (ট ডোইং): আকোভযো যযোক। ডযকফী  যযোকতোডত্ত্বও প্রবোকফ 

আকোভযো যযোক ক থোকও। স্যন্নযফকন ৬৪% স্যন্নযী বৃকক্ষয ভোোয। একদয ভকধ্য প্রো 

৪০% স্যন্নযী বৃক্ষ আকোভযো যযোকক আিোন্ত।  

Top Soil: ভূপৃকিয/কৃডল চডভয উকযয অ্ংকয ভোটি যমঔোকন পর উৎোদকনয 

চন্য প্রকোচনী পুডি উোদোন, ভোইকিোঅ্ক ডোডনচভ এফং তচফ দোথ ড থোকও।  

Topographic Map: ভূ-পৃকিয আকৃডত, ঢোর ইতযোডদ ওকন্টোয রোইন ব্যফোয 

ওকয যম ভোনডঘকত্র যদঔোকনো  তোকওই Topographic Map ফকর। এ ভোনডঘকত্র      

ভূ-পৃকিয ওর ফস্তুয অ্ফস্থোন িকন্ধ ধোযণো োো মো। 
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Total Chlorine Free (টিডএপ): যওোকনো যিোডযনভেি যমৌক যমভন- 

যিোডযন ডোই-অ্েোইড ব্যফোয নো ওকয ডফযডঞ্জতওযণ প্রডিো। 

Total Dissolved Solid - TDS: োডনকত েফীভূত োডফ ডও ওঠিন ফস্তুয 

ডযভোণ কে Total Dissolved Solid (TDS)। প্রডত ডরটোয োডনকত গ্রোকভ 

প্রওোডত যম ডযভোণ ওঠিন ফস্তু েফীভূত থোকও তোকও োডনয েফীভূত ওঠিন ফস্তু ফো 

Total Dissolved Solid (TDS) ফকর। 

Total Suspended Solid - TSS: প্রডত ডরটোয োডনকত গ্রোকভ প্রওোডত 

যম ডযভোণ ওঠিন ফস্তু প্ররডম্বত থোকও তোকও Total Suspended Solid (TSS) 

ফকর। 

Totipotency (টটিকটডন্প): চীফন্ত যওোল যথকও পূণ ডোঙ্গ চীফ সৃডিয ক্ষভতো।  

Traced (যিইঘড): ডঘডিত ওযো। যযোকোিোন্ত অ্ং (োতো, ডওড়, ওোণ্ড) নোি 

ওযো।  

Trail (যিইর): ফকনয ভকধ্য অ্ফডস্থত োক োটো থকও কভন থ ফো যিইর ফকর। 

Transit Pass (ঘরোঘর ো): ফনচেব্য ঘরোঘকরয চন্য অ্নুভডত ত্র। ডনডদ ডি 

পযকভ ফনচেকব্যয ডফফযণ ডরকঔ ংডেি ডফবোককয ডফবোকী ফন ওভ ডওতডো এ তফধ 

ওোকচ ফনচেকব্যয ভোডরওকও প্রদোন ওকয থোকওন। 

Treatment (ডিটকভন্ট): এওটি ডডরেোকযয ভকধ্য যডক্ষত ডঘযোই/োইচ ওোকঠ 

যপ্রোকযয ভোধ্যকভ যফোডযও এডড  যফোযোে এয ডভশ্রণকও োই যপ্রোকযয ভোধ্যকভ 

ওোকঠয ডবতকয যডনকিট ওযোকনোই ডিটকভন্ট। 

Treaty: দুটি দর, দস্য ফো এভনডও যদগুডরয ভকধ্য এওটি আন্তচডোডতও চুডি 

যমঔোকন এটিয ক্ষগুডর োধোযণ রকক্ষয যৌুঁঙোকত এফং দ্বন্দ ফো ভতডফকযোধ এড়োকনোয 

চন্য আকরোঘনো ওকয। এটি োধোযণত যওোকযয আইন প্রণনওোযী ওতৃডক্ষ ওতৃডও 

অ্নুকভোডদত  মোয প্রডতডনডধ এটিকত স্বোক্ষয ওকযকঙ।  

Tree (ডি) ফো বৃক্ষ: স্যস্পি এওও ওোণ্ডডফডি উঁচু ওোির উডিদকও ডি ফো বৃক্ষ ফরো 

। এযো ফহুফল ডচীফী। যমভন- Mangifera indica (আভ), Syzygium 

cumini (চোভ), Artocarpus heterophyllus (ওাঁঠোর) প্রভৃডত। 

Tree Farming Fund (বৃক্ষকযোণ তডফর): োভোডচও ফনোন ডফডধভোরো, 

২০০৪ অ্নুমোী প্রকতযও োভোডচও ফনোন এরোওোয চন্য বৃক্ষকযোণ তডফর কঠন 

ওযো । কোঙ ডফডিয রবযোং কত ১০% টোওো উি তডফকর চভো ওযো । ফনোন 

ওোম ডিভকও যটওই ওযোয চন্য প্রথভ আফতডওোর যফতী ওর বৃক্ষকযোণ  

প্রকোচনী ডযঘম ডোয ব্যবোয এ বৃক্ষকযোণ তডফর কত ডনফ ডো ওযো ।  
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Treelase (ডিকরঙ): যোফোয কোঙ কত ওল আযণ যকল ডওছু ওল প্যোকনর রোইকন 

যরকক থোকও। উি ওল যফতী যটডং এয পূকফ ড কোঙ কত ংগ্র ওকয ডপতোয ন্যো যম 

যোফোয োো মো তোকও ডিকরঙ ফকর।  

Trophy (িডপ): িডপ অ্থ ড যওোকনো ভত ফো আফি ফন্যপ্রোণীয ম্পূণ ড ফো এয অ্ং, 

মো ডযকোধন ফো প্রডিোচোত ওকয স্বোবোডফওবোকফ যোঔো । যমভন- 

(ও) ঘোভড়ো, কভয যভোটো ঘোদয, ম্পূণ ড ফো আংডও ভোউডন্টং ফন্যপ্রোণী অ্থফো 

ট্যোডেডোডভ ড ওযো অ্ং; এফং  

(ঔ) ডযকণয োঔোভেি ডং  োড়, ওেকয ি যঔোর, োভৄও  ডছনুকওয যঔোর, 

স্তীদন্ত, যভৌঘোও, ভ, োরও, নঔ, দাঁত, খয এফং ডডভ। 

Tropical Deciduous Forests (ডফষুফী আে ড ত্রছযো ফন): 

ভভনডং  টোঙ্গোইর যচরোয ভোছোভোডছ কত ঢোওো যচরোয উত্তয অ্ং মন্তড উত্তয 

দডক্ষকণ ৯৫ ডওকরোডভটোয রম্বো  ৮-৪০ ডওকরোডভটোয ঘড়ো ডফস্তৃত ফনকও ডফষুফী 

আে ড ত্রছযো ফন ফকর। যদকয উত্তযোঞ্চর এফং যংপুয যচরো ডফডক্ষপ্তবোকফ এ ফন 

ডফদ্যভোন। এ ফকনয উকেঔকমোগ্য বৃক্ষ কে োর, ঘোোডর, ফকযো, ডযতডও ইতযোডদ।  

Tropical Evergreen Forests (ডফষুফী ডঘযবুচ ফন): যদকয 

পূফ ডোঞ্চর অ্থ ডোৎ উত্তকয ডকরট যথকও দডক্ষকণ ওেফোচোয যচরোয যটওনোপ অ্ফডধ ডফস্তৃত 

ফনকও ডফষুফী ডঘযবুচ ফন ফরো । এ ফকনয উকেঔকমোগ্য বৃক্ষ কে কচডন, ডডবট, 

ঘম্পোপৄর, যতরস্যয, ঢোডওচোভ ইতযোডদ। 

TSP (টিএড): যটম্পযোডয স্যোম্পর প্লট ফো অ্স্থোী নভৄনো প্লট। অ্প ভকয চন্য এ 

প্লট কত কোকঙয ঘোযো, ভোটি  োডনয ডফডবন্ন তথ্য-উোত্ত ংগ্র ওযো ।  
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UDOR- Undetected Offence Report (ইউডডআয): যম ওর 

ফন ভোভরো আোভীকও োো মো নো ফো নোি ওযো মো নো। 

Unbleached (অ্ডফযডঞ্জত): ভণ্ড যথকও ততডয ওোকচ ফো ওোকচকফোড ড মো উির 

(Brightened) ওযো  নো ।  

Unclassed State Forests (অ্কশ্রডণভুি ফনোঞ্চর): ফন ডফবোককয ডনন্ত্রকণ 

ন এভন ফনভূডভ। ঘিগ্রোভ এফং োফ ডতয ঘিগ্রোকভ এ যশ্রডণয ফনোঞ্চর অ্ফডস্থত। এয ডযভোণ 

প্রো ৬,৬৪,০০০ এওয। এ ফনোঞ্চর ংডেি যচরো প্রোওকণ ডনন্ত্রণ ওকযন। 

Underplanting (আেোয প্লোডন্টং): প্রডতডিত যওড়ো ফকনয অ্বযন্তকয অ্ন্যোন্য 

ম্যোনকগ্রোব প্রচোডতয ফনোন। 

Undershrub (আেোযশ্রোফ) ফো উগুল্ম: শ্রোফ এয যঘক যঙোট আওোকযয ওোির উডিদকও 

আেোযশ্রোফ ফকর। পকযকিয ফড় বৃকক্ষয ঙোো চন্ যনো যঙোট আকৃডতয ওোির উডিদ। যমভন- 

Cassia sophera (ওোল্কোস্যন্নো), Glycosmis arborea (আঁ যড়ো)।  

Uneven Aged: ডফডবন্ন ফকয কোঙ-োরোয ভোকফকও বুছো। একক্ষকত্র 

ফকয ব্যফধোন ডফ ফৎকযয যফড কত োকয। 

United Nations Convention on Biological 

Diversity- UNCBD (চোডতংখ চীফনফডঘত্রয নদ): তফডেও চীফনফডঘত্রয 

্ো যভোওোকফরো ংিোন্ত ওনকবনন। ১৯৯২ োকর ব্রোডচকরয ডয ডড যচকনডযকত 

অ্নুডিত ধডযত্রী কিরকন যোষ্ট্রভকয স্বোক্ষকযয চন্য উন্ুি ওযো । ফোংরোকদ 

পৃডথফীয প্রো ওর যদই এ ওনকবনকন স্বোক্ষয ওকযকঙ। 

United Nations Convention to Combat 

Desertification- UNCCD (চোডতংখ ভরুভতো প্রডতকযোধ নদ): 

ফোংরোকদ UNCCD স্বোক্ষয  অ্নুস্বোক্ষয ওকয মথোিকভ ১৯৯৪  ১৯৯৬ োকর। 

UNCCD-এয আতো অ্ফশ্য ওযণী ওোম ডিকভয ভকধ্য যককঙ- (১) ভরুভতো, 

ঔযো  ভূডভয অ্ফক্ষ যযোকধ চোতী ওভ ডডযওপনো প্রণন (National Action 

Plan, NAP) ওযো, (২) ঔযো  ভূডভয অ্ফক্ষ যযোকধ ফোংরোকদ ওতৃডও 

গৃীত/ফোস্তফোডত ওোম ডিকভয উয ডদ্বফোডল ডও প্রডতকফদন প্রণন ওকয UNCCD 

ডঘফোরক দোডঔর ওযো।  

The United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC): ডয ডড যচকনডযকত ১৯৯২ এয ডফে 

ধডযত্রী কিরকন গৃীত ডফেব্যোী ডযকফকত ডফলগুডরয আন্তচডোডতও চুডিগুডরয 

এওটি মো চরফোয়ু ডযফতডন ম্পডওডত চোডতংকখয যেভোওড ওনকবনন ফো UN 

Framework Convention on Climate Change নোকভ ডযডঘত। 
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Varani (বোযোডন):  স্যন্নযফকনয ভকধ্য দুইটি নদী ফো দুইটি ফড় ঔোকরয ংকমোকওোযী 

প্রফভোন যঙোট ঔোরকও বোযোডন ফকর। স্যন্নযফকন প্রো ঘোযত বোযোডন আকঙ।  

Vascular Plant (বোস্কুরোয প্লযোন্ট): যম ওর উডিকদয (Vascular 

Bundle) ডযফনতন্ত্র যককঙ। যমভন-Mangifera indica L. (আভ)। 

VC(s)- Volatile compounds (কবোরোটোইর ওভোউে): উদ্বোী দোথ ড । 

ঙত্রোও এফং ব্যোওকটডযোয যদ কত ডনিঃসৃত দোথ ড। 

VCF- Village Common Forest (ডবডএপ): যওোডয ফকনয ফোইকয 

গৃকও যওন্ধ ওকয ককড় উঠো প্রোকৃডতও ফন। 

Veneer (ডবডনোয):  ওোঠকও অ্তযন্ত োতরোবোকফ যওকট যফয ওযো । ওোকঠয 

গুুঁডড়কও ঘুডযক এ োতরো অ্ং যফয ওযো । এয পুরুত্ব োধোযণত ০.২৫ ডভডভ কত 

৬ ডভডভ মন্তড । 

Vertebrate (যভরুদেী প্রোণী): যভরুদণ্ড ডফডি ওর চীফকও Vertebrate 

ফকর। যমভন- ঔযককো ।  

Vested Forest (অ্ড ডত ফন): এটি ব্যডি ভোডরওোনো ফন মোয ব্যফস্থোনোয 

দোডত্ব যফতীকত যওোকযয উয অ্ড ডত ককঙ। 

Viena Convention (ডবকনো ওনকবনন): কচোনস্তয যক্ষো ১৯৮৫ োকর 

চোডতংখ ডযকফ ওভ ডসূডঘয (ইউএনইড) উকদ্যোকক ডবকনো এওটি আন্তচডোডতও 

বো অ্নুডিত । এ বো কচোনস্তয যক্ষো ডবকনো ওনকবনন গৃীত । উি 

ওনকবনকন কচোনস্তয ক্ষওোযী েব্য ডনন্ত্রকণ যওোকনো ওভ ডসূডঘ যনো ডন। তকফ 

ওনকবনকন কচোনস্তয যক্ষো ককফলণো  কচোনস্তয ক্ষওোযী েকব্যয উৎোদন  

ব্যফোয ংিোন্ত তথ্য ংগ্র  আদোন-প্রদোকনয ডিোন্ত যনো । এ অ্কথ ড ডবকনো 

ওনকবনন কচোনস্তয যক্ষো আন্তচডোডতও ম ডোক প্রথভ দকক্ষ। 

Village Conservation Group- VCG (গ্রোভ ংযক্ষণ দর): 

প্রডতকফকত ংওটোন্ন এরোওোয চনকণকও ংকঠিত ওকয প্রডতকফকত ংওটোন্ন 

এরোওো ব্যফস্থোনো ডফডধভোরো, ২০১৬ অ্নুোকয প্রডতকফকত ংওটোন্ন এরোওো 

ব্যফস্থোনোয রকক্ষয কঠিত দর মো ভফো অ্ডধদপ্তকয ডনফডন্ধত।  

সূত্র: প্রডতকফকত ংওটোন্ন এরোওো ব্যফস্থোনো ডফডধভোরো, ২০১৬। 

Vineer Factory (ডবডনোয পযোক্টযী): ডবডনোয পযোক্টযী অ্থ ড এও ধযকনয 

ক্ষুে ডপ ওোযঔোনো যমঔোকন টিম্বোয এয গুুঁডড় কত মকন্ত্রয োোকে টিম্বোকযয োরওো 
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আফযণ ততযী ওকয টিম্বোয এয োভগ্রী ফো ব্যফোয উকমোগ্য টিম্বোয এয আস্তযণ ততযী 

ওযো ।  

Vistiwala (ডবডস্তোরো): োডনয উৎ কত ফোকোকনয অ্ডপ  ফোো-ফোডড়কত 

োডন যফযোওোযীকও ডবডস্তোরো ফরো । 

Viviparous germination (চযোয়ুচ অ্ংকুকযোদকভ): স্যন্নযফকনয অ্থ ডোৎ 

ম্যোনকগ্রোব প্রচোডতয অ্ডধওোং পর  ফীচ কোকঙ থোওো অ্ফস্থো অ্ংকুডযত  এফং 

কয ছকয কড় ওোদো ফীচ আটডওক ঘোযো ফড় । একও চযোয়ুচ অ্ংকুকযোদকভ 

ফকর। যমভন- স্যন্নযী ব্যডতত ওাঁওড়ো, বোতওোঠি, কযোন, ছোনো প্রভৃডতয চযোয়ুচ 

অ্ংকুকযোদকভ খকট থোকও।  

Vob- Volume over bark (ডবডফ): ফোওর ম্পূণ ড কোকঙয যভোট 

আতন (খন এওকও)। 

Volatile Organic Compound- VOC: এও ধযকনয ফোয়ুদূলও 

দোথ ড মো োধোযণ তোভোত্রো উদ্বোী অ্ফস্থো থোকও। 

Vub- Volume under bark (ডবইউডফ): ফোওরঙোড়ো ম্পূণ ড কোকঙয যভোট 

আতন (খন এওকও)।  

Vulnerable (ংওটোন্ন): মঔন যওোকনো যশ্রডণয উডিদ ফো প্রোণী ডফন্ন ফো 

ভোডফন্ন ন, অ্থঘ ফোংরোকদক প্রোকৃডতও ডযকফ যথকও ঙ্কোচনওবোকফ অ্দৃশ্য 

ক মোকে ফকর অ্নুডভত তঔন য যশ্রডণকও ংওটোন্ন ফরো মো ।   

Vulnerable Species (ডফদগ্রস্ত/ঙ্কোগ্রস্ত প্রচোডত): ডফলুডপ্তয ওোযণভ 

অ্ব্যোত থোওকর যম ওর প্রচোডত বডফষ্যকত ডফন্ন যশ্রডণভুি োয ম্ভোফনো যককঙ 

তো করো ডফদগ্রস্ত ফো ঙ্কোগ্রস্ত যশ্রডণ। Antidesma khasianum Hook. f. 

উডিদটি ফোংরোকদক ডফদগ্রস্ত/ঙ্কোগ্রস্ত প্রচোডত।  
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Waste (ফচডয):“যম যওোকনো তযর, ফোফী, ওঠিন, যতচডি দোথ ড মোো ডনক ডত, 

ডনডক্ষপ্ত, ফো স্তুীকৃত ক ডযকফকয ক্ষডতওয ডযফতডন োধন ওকয”।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)।  

Water body (চরোধোয/চরো): “নদী, ঔোর, ডফর, োয, ফোয, দীডখ, পুকুয, 

ছণ ডো ফো চরো ডোকফ যওোডয ভূডভ যযওকড ড ডঘডিত ভূডভ, ফো যওোয, স্থোনী যওোয 

ফো যওোডয যওোকনো ংস্থো ওতৃডও যওোডয যককচকট প্রজ্ঞোন দ্বোযো যখোডলত যওোকনো 

চরোভূডভ, ফন্যোপ্রফো এরোওো, রর োডন  বৃডিয োডন ধোযণ ওকয এভন যওোকনো ভূডভ”।  

সূত্র: ফোংরোকদ ডযকফ ংযক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (ফ ডকল ংকোডধত ২০১০)।  

Water Critical Area (োডন ংওটোন্ন এরোওো): চরোধোয ফো োডনধোযও 

স্তকযয স্যযক্ষোয চন্য, মথোমথ অ্নুন্ধোন, যীক্ষো ডনযীক্ষো ফো চডযকয পরোপকরয 

ডবডত্তকত, যওোডয যককচকট প্রজ্ঞোন দ্বোযো ডনডদ ডি ভকয চন্য যখোডলত যম যওোকনো 

এরোওো ফো এরোওোয অ্ংডফকল ফো োডনম্পদ ংডেি যমকওোকনো ভূডভ যমঔোকন 

যভৌডরও ঘোডদো অ্নুমোী োডনয প্রোপ্যতো অ্প্রতুর এভন এরোওো।  

সূত্র: ফোংরোকদ োডন আইন, ২০১৩। 

Water Pollution (োডনদূলণ): প্রতযক্ষ  কযোক্ষবোকফ োডনয যবৌত, 

যোোডনও অ্থফো তচফ গুণোফরীয ক্ষডতওয ডযফতডন। 

Water Quality Monitoring Station: ডযকফ অ্ডধদপ্তয ওতৃডও 

ভূডযস্থ  ভূকবডস্থ যম ভস্ত ককন্ট োডনয ভোন ডযফীক্ষণ ওযো । 

Water Resources (োডনম্পদ): “ভূডযস্থ োডন, ভূকবডস্থ োডন  বৃডিয 

োডন তথো ফোয়ুভণ্ডকরয োডন; এফং যভোনো, োডনধোযও স্তয, প্লোফনভূডভ, চরোভূডভ, 

চরোধোয, যপোযকোয, উকূর  অ্নুরূ যওোকনো আধোয ফো স্থোকনয োডন উোয 

অ্ন্তভু ডি ইকফ”।  

সূত্র: ফোংরোকদ োডন আইন, ২০১৩। 

Water Treatment Plant- WTP (োডন ডযকোধনোকোয): ভূকবডস্থ ফো 

ভূপৃিস্থ োডন ডপওোযঔোনো ব্যফোকযয পূকফ ড ব্যফোয উকমোকী ওযোয রকক্ষয োডন 

ডযকোধনোকোয (WTP) এয ভোধ্যকভ ডযকোধন ওকয যনো ।  

সূত্র: ডযকফ ংযক্ষণ ডফডধভোরো, ১৯৯৭। 

Watershed Management (চরচ অ্ফফোডওো ব্যফস্থোনো): চরচ 

অ্ফফোডওোয উৎস্থর ব্যফস্থোনোয ভোধ্যকভ ভোটি ক্ষকযোধ ওকয ডফশুি োডন প্রফো 

ডনডিত ওযো । 
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Weedicide/Herbicide (উইডডোইড): যম যওোকনো কোঙ ফো আকোঙো দভকনয 

লধ।                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Weeding (আকোঙো ডযষ্কোয): ফনোকন ওোডিত উডিকদয বৃডি ত্বযোডন্বত ওযকত 

অ্ন্যোন্য বৃক্ষ/রতো-োতো ওতডন ওযোকও বুছো। োধোযণ যক্ষকত্র প্রথভ ফৎয ফনোকন 

ডতনফোয, ডদ্বতী ফৎয ফনোকন দুইফোয এফং তৃতী ফৎয ফনোকন এওফোয আকোঙো 

       ওযো ।  

Weevil (উইডবর): যওোডরকটযো ফকক ডয এও প্রওোয শুযডফডি ডফটর যোওো।  

Wetland (চরোভূডভ): এ                                          

                                                                 

এ                                  এ              এ           

    ।                                                  । 

                          ৩। 

Wetland Sanctuary (চরোভূডভয অ্বোশ্রভ): চরোভূডভয ভৎস্য  ওর 

চরচ ম্পদ োভডগ্রওবোকফ চরোভূডভয প্রডতকফ ংযক্ষণ  উন্নকনয রকক্ষয 

োওোলুডও োকয ডযকফ অ্ডধদপ্তয ওতৃডও প্রডতডিত অ্বোশ্রভ। 

Wetland Swamp Forest (চরোভূডভয ফন): চরোভূডভকত স্থোীবোকফ 

ককড় ঠো ফন মো ফল ডো ঋতু ফঙকযয ফড় এওটি ভ োডনকত প্লোডফত থোকও যমঔোকন 

ভৎস্য  অ্ন্যোন্য চরচ ফো চরঘয প্রোণী, উডিদ, ফন্যপ্রোণী, োডঔয ভি প্রডতকফ ককড় 

কঠ। ডকরট  যভৌরবীফোচোয যচরোয োওোলুডও োয, স্যনোভকঞ্জ যচরোয টোঙ্গুোয 

োকয এফং ডওকোযকঞ্জ  যনত্রকওোণো যচরোয োয এরোওো চরোভূডভয ফন যককঙ। 

ডকরট যচরোয যোতোযগুর এওটি চরোভূডভয ফন।  

 

ডঘত্র: গ্রোভ ংযক্ষণ দকরয দস্যকদয অ্ংগ্রকণ ডযকফ অ্ডধদপ্তয ওতৃডও ডকরট  

যভৌরবীফোচোয যচরোয োওোলুডও োকয চরোভূডভয ফন সৃচন  ংযক্ষণ। 
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Wild Animal (ফন্য প্রোণী): যম ওর প্রোণী প্রোকৃডতও ডযকফক চকন্  যফকড় 

কঠ তোকও ফন্য প্রোণী ফকর। ভোনুল এফং গৃোডরত চীফ-চন্তু, ভোঙ ঙোড়ো যম যওোকনো 

যভরুদণ্ডফোী চীফ, োডঔ  যীসৃ। 

Wildlife Sanctuary (ফন্যপ্রোণীয অ্বোশ্রভ): ফনোঞ্চকরয এওটি অ্ং 

যমঔোকন ফন্যপ্রোণী ডওোয ওযো, গুডর যঙাঁড়ো, ধযো প্রভৃডত ডনকলধ। উি স্থোন ফন্যপ্রোণীয 

ডনযোদ ফোস্থোন। উি স্থোকন ডফনো অ্নুভডতকত প্রকফ এফং প্রোকৃডতও ডযকফ ধ্বং 

ওযো দণ্ডনী। ফোংরোকদক Wildlife Sanctuary এয ংখ্যো ২০টি। ফন্যপ্রোণী 

ংযক্ষণ  ডনযোত্তো আইন, ২০১২ এয ধোযো ১৩(২) অ্নুোকয এটি যখোলণো ওযো । 

Wood anatomy (উড এনোটভী):  ওোকঠয অ্বযন্তযীণ কঠন ম্পকওড অ্ফকত 

ো।  

Wood Preservation (উড ডপ্রচোযকবোন) ওোি ংযক্ষণিঃ যোোডনও েব্য 

যমভন যফোযোে-ফডযও, ওোয-যিোভ-যফোযন ইতযোডদ ব্যফোকযয ভোধ্যকভ ওোঠ ধ্বংওোযী 

চীফোণু  যোওো ভোওড় এয োত যথকও যক্ষো ওকয ওোকঠয স্থোডত্ব/আয়ুস্কোর বৃডিয যম 

যওৌর অ্ফরম্বন ওযো  তোকও ওোি ংযক্ষণ ফকর। 

Wood Treating Plant (WTP): (ওোঠ প্রডিোওযণ ডপ) ফোংরোকদ 

ফনডপ উন্নন ওক ডোকযকনয অ্ধীন ঘট্টগ্রোকভয ওোলুযখোকট অ্ফডস্থত এওটি ওোঠ 

প্রডিোচোতওযণ ডপ ইউডনট। এঔোকন যকোরওোঠ ডঘযোই, ডিটকভন্ট  ডচডনং এফং 

ওোকঠয আফোফত্র ততযী ওযো । 

Wood veneer (উড ডবডনোয): ওোকঠয োতরো আফযণ/ স্তয।  

Working Plan (ওভ ড ডযওপনো): ফনোঞ্চকর ডনডদ ডি এফং ওোডিত ওোম ডিভ 

ডযঘোরনোয চন্য অ্নুকভোডদত ডযওপনো/ওোঠোকভো মো ফন নীডত  অ্ন্যোন্য ডযওপনোয 

োকথ োভঞ্জস্যপূণ ড। ডরডঔতবোকফ ফন ব্যফস্থোনোয এওটি ডযওপনো মো ফন নীডতভোরোয 

আকরোকও ক থোকও। ফনোঞ্চকর এওটি ডনডদিড উকেশ্য ডনক যম এরোওো ওোচ ওযো 

 তোকও Working Circle ফকর। 
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X  

Xerophytes (যচকযোপোইট): ওভ বৃডিোত এরোওো যম ওর কোঙ-োরো 

চকন্। অ্থ ডোৎ শুষ্ক ভোটিকত, ভরুভূডভকত এ ওর কোঙ-োরো চকন্। যমভন-ওযোওটো, 

পডণভনো, যঔজুয ইতযোডদ। 

Xylarium (চোইকরডযোভ): গ্রীও ব্দ চোইকরোচ যথকও চোইকরডযোভ কব্দয 

উৎডত্ত। যমঔোকন উডিকদয চোইকরভ ফো ওোকঠয অ্ং তফজ্ঞোডনও িডতকত ডিত 

যোঔো । ফোংরোকদ ফন ককফলণো ইনডিটিউট, ঘট্টগ্রোকভ যদকয এওভোত্র 

চোইকরডযোভটি অ্ফডস্থত। ইনডিটিউট ওতৃডও উিোডফত ‘যোে যরন্প ওী’ ব্যফোয ওকয 

তফজ্ঞোডনও িডতকত ওোকঠয ফোডযও এফং অ্বযন্তযীণ কঠন যওৌর ডফকেলণ ওকয 

ডফডবন্ন ওোঠ নোিওযণ ওযো ।  

 

ডঘত্র: চোইকরডযোভ। 
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Y  

Yield (ইল্ড):  ফন ব্যফস্থোনোয আতো কোঙ, ওোঠ ইতযোডদয ফোৎডযও অ্থফো 

ডনডদ ডি ভকয ব্যফধোকন যম উৎোদন  এফং উি উৎোডদত েব্য যফয ওযো ফো 

ংগ্র ওযোকও বুছো। 

 

 

Z  

Zero Discharge (শূন্য ফচডয ডনিঃযণ): যওোকনো প্রডতিোকনয ওর ধযকনয 

ফচডয ফোইকয ডনক ডভন নো ওকয পুনযো ব্যফোয ওযো। 

Zero Liquid Discharge (ZLD) (শূন্য তযর ফচডয ডনিঃযণ): যওোকনো 

প্রডতিোকনয ওর ধযকনয তযর ফচডয ফোইকয ডনক ডভন নো ওকয তো ডযকোধনপূফ ডও 

পুনযো ব্যফোয ওযো। 

Zoonosis (জুকনোড): যভরুদেী প্রোণী যথকও প্রোকৃডতওবোকফ ভোনুকলয ভকধ্য 

স্থোনোন্তডযত যওোকনো যযোক ফো আিোন্ত োকও জুকনোড ফকর। 

3-R Strategy: ফচডয ব্যফস্থোনো আদৄডনও  ডফজ্ঞোনিত ব্যফস্থো প্রঘরকনয 

ভোধ্যকভ ফচডযকও ম্পকদ রূোন্তকযয রকক্ষয যওোয ওতৃডও ২০১০ োকর National  

3-R (Reduce, Reuse and Recycle) Strategy for Waste 

Management প্রণন ওযো ককঙ।  

3-R: ফচডয ব্যফস্থোনো Reduce (ফচডয ্ো), Reuse (ফচডয পুনিঃব্যফোয) এফং 

Recycle (ফচডয পুনিঃঘিোন)। 

 

 

 

 


