
      
 

24 × 7 चौबीसों घंटे অহোরাত্র/দিবানিশি  

3 D Printing त्रि -मुद्रण आयामी  ত্রিমাত্রিক মূদ্রণ  

A.A. (author’s alteration) लेखककृत परिवततन (ले)..  লেখককৃত পরিমার্জনা  

A.I.R. आकाशवाणी অল ইন্ডিয়া রেডিও/ 

আকাশবাণী  

a.m. (anti meridiem) पूवातह्न পূর্বাহ্ন  

A.N.P.A. (=American 

News papers Publishers 

Association) 

अमेरिकी समाचाि पि 

प्रकाशक संघ 

আমেরিকার সংবাদপত্র 

প্রকাশনা সংস্থা  

A.P (Associated Press) एसोत्रसऐटेड पे्रस এসোসিয়েটেড প্রেস  

A.P.I. ए .पी.आई. , ऐसोत्रसएटेड 

पे्रस ऑफ इंत्रडया 

এসোসিয়েটেড প্রেস অফ 

ইন্ডিয়া  

A3 Paper ए3 कागज এ৩ পরিমাপের কাগজ  

A4 Paper ए4 कागज এ৪ পরিমাপের কাগজ  

AAP (Australian 

Associated Press) 
(ऑस्ट्रेत्रलयन ऐसोत्रसएटेड 

पे्रस) 

অস্ট্রেলিয়ান 

এসোসিয়েটেড প্রেস  

abandonment  त्याग, परित्याग  পরিবর্জন/ পরিত্যাগ  

Abbreviation संक्षेप সংক্ষেপন  

ABC (American 

Broadcasting Company)/ 

(Australian broadcasting 

Corporation) 

अमेरिकी ब्रॉडकासस्ट्टंग 

कंपनी /  आस्ट्रेत्रलया

त्रनगम ब्रॉडकासस्ट्टंग  

আমেরিকান ব্রডকাস্টিং 

কোম্পানি/ অস্ট্রেলিয়ান 

ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন  

ABC (Audit Bureau of 

Circulation) 
ऑत्रडट ब्यूिो ऑफ 

सकुत लेशन / लेखापिीक्षा प्रसाि

कायातलय 

অডিট ব্যুরো অফ 

সার্কুলেশন/ প্রচারের 

নিরীক্ষা দপ্তর  

ABNI (Asia Burness 

News International) 
एत्रशया त्रबत्रजनेस न्यूज 

इंटिनेशनल 

আন্তর্জাতিক এশিয়া 

বার্নেস সংবাদ 

above-the-fold मोड़ के ऊपि का त्रिस्ट्सा ভাাঁজের উপরিভাগ  

abrasive (P.P.) अपघर्षी, अपघर्षतक  মোচনযোগ্য   

abrasive paper (P.P.) िेगमाि মোচনযোগ্য কাগজ  

Abridgement संक्षेपण /संत्रक्षप्तकिण  সংক্ষেপন/ সংক্ষেপকরণ   

absolute privilege 1.त्रनिपेक्ष त्रवशेर्षात्रिकाि  

2.पूणत त्रवशेर्षात्रिकाि 

নিরঙ্কুশ সুযোগ-সুবিধা  

absorbency (P.P) अवशोर्षकता বিশোষকতা/নিবিষ্টতা   

absorbent paper (P.P.) अवशोर्षक कागज বিশোষক কাগজ  

academic writing अकादत्रमक लेखन, शैत्रक्षक 

लेखन 

শৈক্ষিক/ কেতাবি লিখন   



accelerated motion  

(I.&B.) 
त्वरित गत्रत ত্বরিত গতি (তথ্য ও 

সম্প্রচার) 

 Accent स्ट्वािाघात, लिजा স্বরাঘাত  

Acceptance स्ट्वीकृत्रत স্বীকৃতি  

accepted stock 1.स्ट्वीकृत माल 2.तैयाि 

लुगदी 

স্বীকৃত/ গৃহীত সম্ভার  

Acceptor circuit (I.&B.) स्ट्वीकािी परिपथ গ্রহণকারী প্রদক্ষিণ পথ 

(তথ্য ও সম্প্রচার)   

Accreditation प्रत्यायन, मान्यता, 

अत्रिस्ट्वीकृत संवाददाता 

মান্যতা/স্বীকৃতি  

accerdited press 

correspondent 
प्रत्यात्रयत पे्रस संवाददाता, 

मान्य पे्रस संवाददाता 

স্বীকৃত সংবাদদাতা/ 

স্বীকৃত সংবাদ প্রতিনিধি   
accessory advertising अत्रतरिक्त त्रवज्ञापन, उप 

त्रवज्ञापन 

অনুষঙ্গিক বিজ্ঞাপন  

accident stories दघुतटना समाचाि দুর্ঘটনা সংবাদ  

accidental sampling 

(P.P.) 
आकत्रस्ट्मक प्रत्रतचयन  আকস্মিক নমুনা-সংগ্রহ/ 

প্রতিচয়ন  

Accompaniment (I.&B.) संगत সঙ্গত (তথ্য ও সম্প্রচার)  

Accompanist (I.&B.) संगतकाि সঙ্গতকার/ সঙগ্তবাদক 

(তথ্য ও সম্প্রচার)   

accordion fold (P.P.) एकार्डतयन मोड़ একর্ডিয়ানের ভাাঁজ সদৃশ 

কাগজের ভাাঁজ     

Account 1.लेखा 2.त्रवविण 3.ब्योिा বিবরণ  

account book paper लेखा -कागज बिी  রোজনামচা খাতার কাগজ/ 

আমানত খাতার কাগজ  

account chronological कालक्रत्रमक त्रवविण অনুপূর্বিক বিবরণ/ 

পর্যায়ক্রমিক বিবরণ  

Account Executive लेखा कायतपालक /लेखा 

कायतकािी 

বিবরণ নির্বাহ আধিকারিক  

Accounts Manager लेखा प्रबंिक আমানত 

নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রনকারী   

accumulator (I.&B.) संचायक সঞ্চয়কারী (তথ্য ও 

সম্প্রচার) 

Accuracy सटीकता যথাযথতা/ নিখুাঁত  

accuracy & fairness सटीकता औि त्रनष्पक्षता যাথাথ্য ও নিরপেক্ষতা   

ace तेज -तिाि , शे्रष्ठ শ্রেষ্ঠ/যোগ্য  

ace newsman शे्रष्ठ पिकाि / तेजतिाि

पिकाि 

শর্েষঠ্/ পারদরশ্ী সাংবাদিক 

acetate sheet (P.P.) ऐसीटेट शीट  সির্কাম্ল দ্বারা জারিত এক 

খন্ড কাগজ  

ACI (Advertising एडवतटाइसजंग काउत्रन्सल এডভারট্াইসিং কাউনস্িল 



Council of India) ऑफ इंत्रडया, भाितीय 

त्रवज्ञापन परिर्षद 

অফ ইনড্িয়া / ভারতীয় 

বিজ্ঞাপন পরিষদ   

acid dyestuff (P.P.) अम्लीय िंजक द्रव्य রঙ করার অম্ল ডাই  

acid plant (P.P.) अम्ल संयंि অম্লসত্র   

Acid Resist (An acid-

proof protective coating 

applied to metal plates to 

etching) 

अम्लिोिी অম্ল নিরোধী  

acid size (P.P.) अम्ल माड़ी অম্ল পরিমান/মাপ   

acid-free paper (P.P.)* अम्ल मुक्त कागज অম্লমুক্ত কাগজ  

acid-free paper (paper 

made from pulp 

containing little or no 

acid) 

अम्ल ित्रित कागज স্বলপ্ বা অমল্মকুত্ 

মণড্ দ্বারা নিরম্িত 

কাগজ  
acid-proof paper (P.P.)  अम्लसि कागज অম্লনিরোধী কাগজ  

acknowledgement of 

source* 
स्रोत का उल्लेख সূত্রের স্বীকৃতি/ সূত্র-

স্বীকৃতি   

acoustic feed back 

(I.&B.)* 
ध्वत्रन पुनः त्रनवेशन ধ্বনিক প্রতিবার্তা  

acoustic feedback ध्वत्रनक प्रत्रतपुत्रि ধ্বনিক মন্তব্য  

acoustic tile (I.&B.) ध्वत्रनिोि टाइल ধ্বনিনিরোধক টালি  

acoustic wave (I.&B.) ध्वत्रन तिंग ধ্বনিক তরঙ্গ  

acoustics (of room) 

(I.&B.) 
1.ध्वात्रनकता (की कमिे)  

2.ध्वात्रनकी (त्रवज्ञान)  

শ্রুতিগম্যতা (ঘরের) (তথ্য 

ও সম্প্রচার)  

act of vandalism गुंडागदी গুন্ডাগিরি  

actinometer paper (P.P.) ऐत्रटटनोमीटि कागज, ककिण 

कक्रयामापी (फोटो )कागज  

রশ্মির তীব্রতা মাপক 

কাগজ   
 Action कायत, काितवाई ক্রিয়া  

active audience सजग श्रोता /श्रोता सकक्रय  সক্রিয় শ্রোতা/ পাঠক/ 

দরশ্ক 

active paper (P.P.) आद्रतता .कागज संवेदी  অধিক বয্বহতৃ  কাগজ  

(A4) 
active proceedings (sub 

judice) 
सकक्रय कायतवािी / न्यायालय

त्रवचाििीन में  

সক্রিয়/ চালু  কার্যবিবরণী 

(বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত)  

actuality recording यथातथता अंकन তথ্যনিষ্ঠ নিবেশন/ 

লিপিবদ্ধকরণ  

actuality recording 

(I.&B.) 
स्ट्थल पि रिकार्डिंग, मौके 

पि रिकार्डिंग 

তথ্যনিষ্ঠ নিবেশন/ 

লিপিবদ্ধকরণ  

Actuate चालू किना, प्रवृत्त किना সক্রিয় করা  

Acutuality यथातथता, वास्ट्तत्रवकता তথ্যনিষ্ঠ  

ad agency त्रवज्ञापन एजेंसी বিজ্ঞাপন সংস্থা  



ad interim copyright 

clause 
अन्तरिम कापीिाइट खंड / 

 त्रलप्यत्रिकाि प्रत्रत अंतरिम

खंड 

বিজঞ্াপন অন্তর্বর্তী 

স্বত্বাধিকার ধারা  

ad lib आशु रटप्पण যথেচ্ছ বিজ্ঞাপন 

ad libs आशु रटप्पणी তাৎক্ষণিক বিজঞ্াপন 

ad ratio त्रवज्ञापन अनुपात বিজঞ্াপনের অনুপাত  

ad rule त्रवज्ञापन त्रनयम বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী  

adansonia एडने्सोत्रनया আফ্রিকার বিপন্ন 

গাছবিশেষ  

adaptation रूपान्ति সাঙ্গীকরণ/ অভিযোজন    

adapter अनुकूत्रलि উপযোজনকারী   

adapter (I.&B.) 1ण्ऐडपे्टि 

2.रूपान्तिकाि3ण्ऐडपे्टि 

कागज 

পরিগ্রাহক (তথ্য ও 

সম্প্রচার)  

adcut (=logo =logotype) ऐडकट (लोगो , नामशैली) অ্যাডকাট /লোগো/ 

নামচিত্র  

add alley/ ad alley  त्रवज्ञापन (वीत्रथ)  বিজ্ঞাপন বীথি  

add matter/ Ad matter  त्रवज्ञापन त्रवर्षयवस्ट्तु বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু  

add, to बढ़ाना, जोड़ना সংযোজন করা / যুক্ত করা  

additive color योज्य िंग সংযোজনযোগ্য রঙ  

addressing पता .मुद्रण , पता लेखन অভিভাষণ  

addressograph पता .लेत्रखि  খামে ঠিকানা লেখার কাজে 

ব্যবহৃত যন্ত্র  

addressograph operator पतालेत्रखि प्रचालक খামে ঠিকানা লেখার কাজে 

ব্যবহৃত যন্ত্রচালক  

adequate sample पयातप्त नमूना পর্যাপ্ত নমুনা  

adherography (P.P.) आसंजन प्रत्रवत्रि আসঞ্জন বিধি  

adhesive (P.P.) आसंजनशील, आसंजक আঠালো/আসঞ্জক  

adhesive binding  आसंजक त्रजल्द  আঠালো/আসঞ্জক বাাঁধাই  

adipo-cellulose एडीपो सलुलोस কৃত্রিম রেশমাদি প্রস্তুত 

করার মেদযুক্ত রাসায়নিক 

পদার্থ  

adjacencies सिवती कायतक्रम সংলগ্নতা  

adjustable bed (P.P.)  समायोज्य तल পুনর্বিন্যাসযোগ্য তল  

adjustable camera समायोज्य कैमिा পুনর্বিন্যাসযোগ্য 

আলোকচিত্র 

যন্ত্র/ক্যামেরা  

adjustable focus lens समायोज्य फोकस लेंस পুনর্বিন্যাসযোগ্য 

রশ্মিকেন্দ্র নিরূপক কাাঁচ  

adjusting nut समायोजक कढ़बिी, বিন্যাস কাজে ব্যবহৃত 



समायोजक नट লোহা/স্টিলের নাট  

adless paper  त्रवज्ञापन . ित्रित

समाचाि.पि  

বিজ্ঞাপন-রহিত 

সংবাদপত্র/ কাগজ   

adless paper त्रवज्ञापनित्रित समाचाि पि বিজ্ঞাপন-শূন্য সংবাদপত্র  

administration branch प्रशासन शाखा প্রশাসনিক শাখা  

advance announcement पूवत उद्घोर्षणा আগাম ঘোষণা   

advance copy अत्रिम प्रत्रत আগাম প্রতিলিপি  

advance feed tape अत्रिम प्रसाि सामिी टेप আগাম প্রসার সামগ্রী   

advance release अत्रिम त्रवज्ञत्रप्त আগাম বিজ্ঞপ্তি  

advance story अत्रििम समाचाि আগাম সমাচার  

advanced photo system आिुत्रनक फोटो तंि আধুনিক আলোকচিত্র 

মাধ্যম /পদ্ধতি   

advancing the cylinder  

(P.P.) 
बेलन को आगे बढ़ाना, 

त्रसत्रलन्डि को आगे बढ़ाना  

বেলন অগ্রবর্তী করা   

adventure correspondent साित्रसक संवाददाता অভিযান-সাংবাদিক/ 

প্রতিবেদক   

advertise  त्रवज्ञापन किना, त्रवज्ञापन 

दनेा 

বিজ্ঞাপন দেওয়া  

advertisement त्रवज्ञापन বিজ্ঞাপন  

advertisement agent त्रवज्ञापन अत्रभकतात বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি  

advertisement canvasser त्रवज्ञापन संििकतात বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী  

advertisement casual आकत्रस्ट्मक त्रवज्ञापन, यदाकदा 

त्रवज्ञापन 

অমনোযোগী/অসতর্ক 

বিজ্ঞাপন  

advertisement classified वगीकृत त्रवज्ञापन শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন 

advertisement 

composition 
त्रवज्ञापन संिचना বিজ্ঞাপন সংরচনা  

advertisement 

compositor 
त्रवज्ञापन अक्षियोजक, 

त्रवज्ञापन कंपोत्रजटि 

বিজ্ঞাপন বিন্যাশকারী  

advertisement copy  

(=advertising matter) 
त्रवज्ञापन त्रवज्ञापन कॉपी বিজ্ঞাপনের অনুকৃতি/ 

প্রতিলিপি  

advertisement 

department  

(= advertising 

department) 

त्रवज्ञापन त्रवभाग বিজ্ঞাপন বিভাগ  

advertisement director 

(=advertising director) 
त्रवज्ञापन त्रनदशेक বিজ্ঞাপন অধিকর্তা  

advertisement embryo कच्चा त्रवज्ञापन বিজঞ্াপনের সতূর্ 

advertisement office त्रवज्ञापन कायातलय বিজ্ঞাপন কার্যালয়  

advertisement 

representative 
त्रवज्ञापन प्रत्रतत्रनत्रि বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি  

Advertiser त्रवज्ञापनदाता বিজ্ঞাপনদাতা  



Advertising  বিজ্ঞাপন  

advertising agency  বিজ্ঞাপন সংস্থা  

advertising agent त्रवज्ञापन, त्रवज्ञापन दनेा বিজ্ঞাপন সংস্থার 

প্রতিনিধি  

advertising angle त्रवज्ञापन एजेन्सी, त्रवज्ञापन 

अत्रभकिण 

গর্াহকদের কাছে 

বিজঞ্াপনী বারত্া 

advertising appeal त्रवज्ञापन ऐजेन्ट, त्रवज्ञापन 

अत्रभकतात 

বিজ্ঞাপনী  আবেদন   

advertising approach त्रवज्ञापन दतृ्रिकोण বিজ্ঞাপনের অভিমুখ  

advertising appropriation त्रवज्ञापन अपील বিজ্ঞাপনের দখলদারি  

advertising area त्रवज्ञापन उपागम, त्रवज्ञापन 

तिीका 

বিজ্ঞাপন পরিসর  

advertising artist त्रवज्ञापन त्रवत्रनयोजन বিজ্ঞাপনের কলাকুশলী  

advertising association त्रवज्ञापन क्षेि বিজ্ঞাপন সংসদ  

advertising budget त्रवज्ञापन कलाकाि  বিজ্ঞাপন খাতে বার্ষিক 

আয়-ব্যয়-পরিকল্পনা    

advertising bulletin त्रवज्ञापन संघ বিজ্ঞাপন সমাচার  

advertising campaign त्रवज्ञापन बजट বিজ্ঞাপনী প্রচার   

advertising catalogue त्रवज्ञापन बुलेरटन বিজ্ঞাপনমূলক 

তালিকা/সূচিপত্র    

advertising censorship त्रवज्ञापन  

अत्रभयान /प्रत्रतस्ट्पिात  

বিজ্ঞাপন অনুমোদন 

আধিকারিক  

advertising circular त्रवज्ञापन सूचीपि বিজ্ঞাপনমূলক বিজ্ঞপ্তি  

advertising club त्रवज्ञापन अत्रभवेचन বিজ্ঞাপন সংসদ   

advertising column त्रवज्ञापन परिपि বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ  

advertising competition त्रवज्ञापन टलब বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতা  

advertising consultant त्रवज्ञापन स्ट्तंभ বিজ্ঞাপন পরামর্শদাতা  

advertising contest त्रवज्ञापन प्रत्रतयोत्रगता বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতা 

advertising copywriter त्रवज्ञापन  पिामशतदाता বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপিকারী  

advertising cost त्रवज्ञापन प्रत्रतयोत्रगता বিজ্ঞাপন খাতে খরচ  

advertising cut-off त्रवज्ञापन प्रत्रत त्रलत्रप .लेखक  বিজ্ঞাপনী চিত্রের 

অংশবিশেষ ছেদন/ বর্জন / 

বিজ্ঞাপনের ছেদ-সীমা  

advertising directory त्रवज्ञापन लागत বিজ্ঞাপনের নির্দেশিকা  

advertising division त्रवज्ञापन त्रवच्छेद -सीमा/ कट

ऑफ 

বিজ্ঞাপন বিভাগ  

advertising executive त्रवज्ञापन त्रनदते्रशका বিজ্ঞাপন নির্বাহী 

আধিকারিক  

advertising expenditure त्रवज्ञापन प्रभाग বিজ্ঞাপন খাতে ব্যয়  

advertising expert त्रवज्ञापन कायतकािी, त्रवज्ञापन বিজ্ঞাপন কাজে 



प्रबंिक দক্ষ/বিশেষজ্ঞ  

advertising film त्रवज्ञापन व्यय বিজ্ঞাপনমূলক চলচ্চিত্র   

advertising gift त्रवज्ञापन त्रवशेर्षज्ञ বিজ্ঞাপনী উপহার  

advertising man त्रवज्ञापन कफल्म বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক  

advertising manager त्रवज्ञापन उपिाि, त्रवज्ञापन 

भेंट 

বিজ্ঞাপন পরিচালক   

advertising material त्रवज्ञापन व्यवसायी, त्रवज्ञापन 

कमी 

বিজ্ঞাপনের উপাদান  

advertising matter 

(=advertisement copy) 
त्रवज्ञापन व्यवस्ट्थापक, 

त्रवज्ञापन प्रबंिक 

বিজ্ঞাপনের বিষয় 

(বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি)  

advertising medium त्रवज्ञापन सामिी বিজ্ঞাপন-মাধ্যাম  

advertising message त्रवज्ञापन प्रत्रत त्रलत्रप বিজ্ঞাপনের বার্তা  

advertising news त्रवज्ञापन माध्यम বিজ্ঞাপনমূলক সংবাদ  

advertising page त्रवज्ञापन संदशे বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা  

advertising plan त्रवज्ञापन समाचाि বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যমুখি 

পরিকল্পনা  

advertising poster त्रवज्ञापन पृष्ठ বিজ্ঞাপন প্রাচীরপত্র/ 

পোস্টার/ বিজ্ঞাপনপত্র  

advertising practitioner त्रवज्ञापन योजना বিজ্ঞাপন পেশাধারী/ 

বিজ্ঞাপনজীবী   

advertising profession पोस्ट्टि त्रवज्ञापन বিজ্ঞাপন পেশা  

advertising programme त्रवज्ञापन व्यवसायी বিজ্ঞাপন কর্মসূচি  

advertising promotion त्रवज्ञापन व्यवसाय বিজ্ঞাপন সংবর্ধন  

advertising publication त्रवज्ञापन कायतक्रम বিজ্ঞাপন প্রকাশনা  

advertising radio त्रवज्ञापन संवितन বিজ্ঞাপনমূলক বেতার  

advertising rate त्रवज्ञापन प्रकाशन বিজ্ঞাপনের দর  

advertising regulation िेत्रडयो -त्रवज्ञापन  বিজ্ঞাপনের নিয়মকানুন  

advertising research त्रवज्ञापन दि বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত 

গবেষণা  

advertising return त्रवज्ञापन त्रवत्रनयम (न)  বিজ্ঞাপন প্রতিলাভ   

advertising revenue त्रवज्ञापन अनुसंिान /सोि  বিজ্ঞাপন বাবদ রাজস্ব  

advertising salesman त्रवज्ञापन प्रत्रतलाभ  বিজ্ঞাপন বিক্রেতা/ 

সংগ্রাহক  

advertising schedule त्रवज्ञापन आय / त्रवज्ञापन

िाजस्ट्व 

বিজ্ঞাপনের অনুসূচি  

advertising sketch त्रवज्ञापन संििकतात বিজ্ঞাপনের নকশা  

advertising solicitor त्रवज्ञापन क्रम .सूची/ त्रवज्ञापन

अनुसूची-योजना त्रवज्ञापन  

বিজ্ঞাপনের ব্যবহারদেশক/ 

সলিসিটার  

advertising specialist त्रवज्ञापन िेखात्रचि বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ   



advertising strategy त्रवज्ञापन संिािक বিজ্ঞাপন কৌশল  

advertising tape त्रवज्ञापन त्रवशेर्षज्ञ বিজঞ্াপনী টেপ 

advertising theme त्रवज्ञापन कायतनीत्रत / त्रवज्ञापन

िणत्रनत्रत 

বিজ্ঞাপনের মূল বিষয়বস্তু  

advertising value (I.& 

B.) 
त्रवज्ञापन फीता বিজ্ঞাপনিক গুরুত্ব   

advertising, classification 

of 
त्रवज्ञापन त्रवर्षय বিজ্ঞাপনের শ্রেণিবিন্যাস  

advertorial त्रवज्ञापन मूल्य, त्रवज्ञापन 

मित्व 

বিজ্ঞাপন-লেখ/ মূদ্রিত 

প্রকাশনায় সংবাদ-প্রবন্ধ 

সদৃশ বিজ্ঞাপন   

advice column त्रवज्ञापन वगीकिण পরামর্শ কলম/স্তম্ভ  

advisor त्रवज्ञापन -लेख  পরামর্শদাতা  

advocacy journalism सलाि स्ट्तंभ পক্ষাবলম্বী সাংবাদিকতা  

aerial advertising सलािकाि বেতারবাহী বিজ্ঞাপন  

aerial advertising पक्षिि पिकारिता বেতারবাহী/ তরঙ্গবাহী 

বিজ্ঞাপন   

aerometer िवाई त्रवज्ञापन বায়ুমান যন্ত্র  

aether (I.&B.) िवाई त्रवज्ञापन, आकाशी 

त्रवज्ञापन 

ইথার  

agate line वायुमापी সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপনের 

জন্য নির্ধারিত স্থানের 

মাপ   

agency copy ईथि (द्रव्य )आकाश  এজেন্সি কপি/ প্রতিলিপি  

agency report अक्षित्रवन्यास िेखा এজেন্সি প্রতিবেদন   

agency system एजेन्सी कॉपी দালালি পদ্ধতি  

agenda setting एजेन्सी रिपोटत / अत्रभकिण

संवाद 

সার্বজনীন বিষয়সূচি্র 

গুরুত্ব  প্রভাবিত করার 

সক্ষমতা  

agitation एजेंसी प्रणाली বিক্ষোভ   

agitator (P.P.) कायतसूची त्रनिातिण আনদ্োলনকারী 

(সংবাদপত্র বিষয়ক) 

agony column आंदोलन ব্যক্তি-সমস্যার খবর 

ছাপার সংবাদপত্রের স্তম্ভ  

air bell (=bubble mark) त्रवलोडक, आंदोलक বাতাস-চালিত দোলক  

air blast (P.P.) व्यथा स्ट्तंभ, व्यथा कथा বায়ু বিস্ফোরণ  

air brush (P.P) 
फफोला -त्रचह्न , बुलबुला 

त्रचह्न 

রঙের মসৃণ ক্রম সৃষ্টির 

শিল্পীর  কৌশল   

air compressor (I. & B.) िवा का झोंका, वात्या বাতাস সংক্ষেপক 

air condenser (I. & B.) िवा -बु्िश   বাষ্প তরল করার 

যন্ত্রবিশেষ  



air cooled वाय ुसंपीडक বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করা/ 

শীতলকৃত  

air core choke (I. & B.) वायु -संिारिि  শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্রের 

বিদ্যুতের অতিরিক্ত ভার 

লাঘব করার যন্ত্রাংশ  

air cushion head (P.P.) वाय ुशीतल হাওয়া বালিশের শীরষ্দেশ  

air cushion head leather 

cup (P.P.) 
वाय ुक्रोड चोक হাওয়া বালিশের শীরষ্দেশের 

চামড়ার পেয়ালা  

air cushion head plate 

(P.P.) 
वायु -शीर्षत तल्प  হাওয়া বালিশের শীরষ্ 

তাওয়া/ পাটা   

air cushion head spring 

expander (P.P) 
वायुतल्प शीर्षत का चमडेे़ 

का प्याला 

হাওয়া বালিশের কালি 

নিরোধক যনত্র্ 

air cylinder वायु -तल्पशीर्षत प्लेट বায়ু বেলন  

air dielectric capacitor 

(I&B) 
वायु - कमानी शीर्षत तल्प

प्रसािक 

বাতাস অপরিবাহী 

তড়িতধারক  

air hole (in air cushion 

head plate) 
वाय ुत्रसत्रलन्डि, वाय ुबेलन  বায়ু নিষ্কাশন ছিদ্র   

air roll वाय ुडाइ - इलेत्रटरक

संिारिि 

বাতাসের দোলন/ আবর্তন  

air-dired वाय ुत्रववि /त्रछद्र वायु  বায়ু-শুষ্ক   

air-knife coating वायुिोिी बेलन বসত্ু থেকে তরল উপাদান 

উড়িয়ে দেওয়ার আসত্রণ 

air-proof paper वायु -शुष्क  বাতাস নিরোধক কাগজ  

akali-proof/ alkali-proof?  वायु -लेपन फल  ক্ষার-নিরোধক  

alabaster वायु -कागज सि  আলাবাস্টার/ তৈলস্ফটিক  

albert क्षाि -सि  আলবার্ট  

album एलाबास्ट्टि চিত্র বা ডাকটিকিট 

সংগ্রহের খাতাবিশেষ   

albumenized paper एलबटत ( का कागज

आकाि)  

অ্যালবুমিনযুক্ত কাগজ   

alibi copy त्रचि संिि, एलबम অজুহাতের নকল  

alignment क्षिीय कागज / वायुिोिी

कागज 

শ্রেণিবদ্ধকরণ  

alive संदभत प्रत्रत / कथन त्रमथ्या

प्रत्रत 

জীবন্ত/ প্রাণবন্ত  

alkali-cellulose 1.सिेखण 2. ;प्ण् -  ठण्द्ध

एकिेखण 

ক্ষার কোষময়   

all caps 3.;च्ण्द्च्ण्द्दि् समिेख  সমূহ বড় হরফ  

All India Newspaper सजीव সর্বভারতীয় সংবাদপত্র  

All India Radio (I. & B.) क्षािीय सेलुलोस অল ইনড্িয়া রেডিও 

all up सभी कैत्रपटल में মোট   



all-in-hand अत्रखल भाितीय समाचािपि সর্ব হস্তগত/ পূর্ব বিতরিত   

allocation आकाशवाणी বন্টন  

allotment of 

programme(I. & B.) 
पूणत त्रनष्पाकदत অনুষ্ঠান-সূচির আবন্টন  

alloy 1.पूणत त्रवतरित 2.पूणत 

त्रनयंिण 

মিশ্রণ  

all-purpose linotype आवंटन, बंटवािा, त्रनयतन সব কাজে ব্যবহৃত 

লাইনোটাইপ   

all-wave aerial (I.& B.) कायतक्रम /आवंटन प्रोिाम , 

कायतक्रम  सांपना 

সর্ব তরঙ্গবাহী বেতার  

almanac ;पपध प्रोिाम त्रमश्र िातु, 

ऐलाय, त्रमश्रातु ;अध िातु 

त्रमश्रण किना 

পঞ্জিকা/বর্ষপঞ্জি   

alpha cellulose सवतकािी लाइनोटाइप আলফা কোষময়/সেলুলোজ   

alphabet length सवततिंग एरियल বর্ণমালা-দৈর্ঘ্য  

alphatype पंचांग, त्रतत्रथ -पि  ক্ষণস্থায়ী মূদ্রণ  

alphatype printer  अल्फा सेलुलोस কাগজ ও উষ্ণতার সংযোগে 

ছাপার মূদ্রণযন্ত্র  

altar fold अक्षि लंबाई স্তম্ভাকৃতি কাগজের ভাাঁজ  

alternating current (a.c.) 

(I&B) 
अल्फाटाइप পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ  

alternation अल्फाटाइप मुद्रक यंि পর্যায়ানুবৃত্তি  

alternation of colours आल्टि फोल्ड রঙ্গের পর্যায়ক্রমিক 

পরিবর্তন  

alternative journalism प्रत्यावती िािा (प्र .िा).  বিকল্প সাংবাদিকতা  

alternative programe 

(I&B) 
एकांतिण, प्रत्यावततन বিকল্প অনুষ্ঠান  

alternator (I.& B.) िंग परिवततन বিকল্পক (তথ্য ও সমাচার)  

alum (=aluminium 

sulphate) 
वैकत्रल्पक पिकारिता ফিটকিরি/ অ্যালুমিনিয়াম 

সালফেট   

alum liquor वैकत्रल्पक प्रोिाम, वैकत्रल्पक 

कायतक्रम 

ফিটকিরির আরক   

aluminoferric प्रत्यावर्तति ফিটকিরি ও লোহা সমৃদ্ধ 

amateur (I &B) कफटकिी অপেশাদার/শখের কর্মী 

(তথ্য ও সম্প্রচার)  

amateur performance कफटकिी घोल অপেশাদার/অপটু 

কৃতি/সম্পাদন  

 ऐलुत्रमनोफेरिक-  

ambient light शौककया, अव्यवसायी, 

नौसत्रखया 

চৌহদ্দির আলো  

ambush journalism 1‐नौत्रसत्रखया 

प्रदशतन /प्रदशतन अपरिपक्व  

অতর্কিত আক্রমক 

সাংবাদিকতা  



ammeter (I&B) 2. शौककया प्रदशतन শব্দতরঙ্গে বিদ্যুৎ 

তরঙ্গের স্রোত মাপার 

যন্ত্র   

ammonia plant परिवेशी प्रकाश অ্যামোনিয়া কারখানা   

ammunition paper आक्रामक पिकारिता সামরিক সমভ্ারে ব্যবহৃত 

কাগজ/ কার্তুজের কাগজ  

ampere hour  एम्मीटि ( शत्रक्त त्रवद्युतिािा

यंि का नापने)  

বিদ্যুৎ তরঙ্গের এককের 

সময়  

ampere hour (I.& B.) अमोत्रनया संयि শব্দতরঙ্গের এককের সময় 

(তথ্য ও সম্প্রচার)  

ampere minute (I.& B.) काितसूी कागज শব্দতরঙ্গের এককের 

সময়ের ভগ্নাংশ  

ampere turns (I.& B.) एपंीयि ऑवि শব্দতরঙ্গের এককের 

আবর্তন  

amplifier ऐत्रम्पयि घंटा সম্প্রসারক/ বিবর্ধক  

amplifier ऐत्रम्पयि त्रमनट  

amplitude ऐत्रम्पयि फेिे আয়াম  

amplitude (I.& B.) प्रवितक, ऐम्पलीफायि আয়াম (তথ্য ও সম্প্রচার) 

amplitude distortion (I.& 

B.) 
ध्वत्रन -प्रवितक  আয়াম বিকৃতি (তথ্য ও 

সম্প্রচার)  

amplitude modulation 

(I.& B.) 
आयाम আয়াম নিয়ন্ত্রন/ 

সামঞ্জস্যবিধান  

analoge system आयाम সমান্তরাল রৈখিক প্রণালী    

analogous colours आयाम त्रवकृत्रत সদৃশ রঙ  

analogue signal आयाम मॉडुलन অ্যানালগ সংকেত  

analogy  lead एनालॉग व्यवस्ट्था / सदशृ

व्यवस्ट्था/प्रणाली  

সদৃশ সূচনা  

anchor सदशृ िंग সঞ্চালক  

anchor story एनालॉग संकेत /संकेत सदशृ  যোগসূত্র উপাখ্যান  

anchoring साम्य कथा -मुख  সঞ্চালনা   

anecdotal lead संयोजक /एकंि  উপাখ্যান সূচনা  

anecdote  आिाि समाचाि ক্ষুদ্র কাহিনি / উপাখ্যান  

angle संयोजन দৃষ্টিকোণ  

angle (=angle-

out=angular paper) 
उपाख्यान आमुख /कथा  কোণ (কৌণিক কাগজ)  

angle bar उपाख्यान রোটারি প্রেসে ব্যবহৃত 

কাগজ সরবরাহের গতি 

নিয়ন্ত্রক যন্ত্র  

angle of incidence (I.& 

B.) 
कोण, दतृ्रिकोण, पिलू, पक्ष ঘটনার অভিমুখ  

angle of operating कोणी कागज চালনার অভিমুখ  



angle of view कोण छड़ দৃষ্টিকোণ  

angle-cutter  

(=angle cutting machine) 
आपतन कोण লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম 

দন্ড কাটার যন্ত্র  

angle-cutter  

(=angle cutting machine) 
प्रचालन कोण লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম 

দন্ড কাটার যন্ত্র  

ANI (Asian News 

International) 
दतृ्रिकोण এশিয়ান নিউজ 

ইনট্ারনয্াশনাল / 

আন্তর্জাতিক এশিয়ান 

নিউজ  

announcement station वार्र्षतकांक, वार्र्षतकी, जयतंी 

अंक 

ঘোষণা স্থল, ঘোষণা 

কেন্দ্র 

announcement, advance जयंती प्रकाशन আগাম ঘোষণা/ আগাম 

সূচনা/ পূর্ব ঘোষণা 

announcer (I.& B.) एलान, आख्यापन, सूचना, 

घोर्षणा, उद्घोर्षणा 

ঘোষক, সূচক 

annual business उद्घोर्षणा स्ट्टेशन /  उद्घोर्षणा

कें द्र 

বার্ষিক ব্যবসা 

 anode (I. & B.) पूवत एलान, पूवत 

आख्यापन /उद्घोर्षणा पूवत  

তড়িৎ পর্বাহক ধনাতম্ক 

প্রানত্ 

anodized plate 1.उद्घोर्षक 2.वाचक, 

आख्यापक 

অ্যানোড পাত 

anonymity सालाना कािोबाि ছদ্মনাম যুক্ত, অপ্রকাশিত 

নামা  

anonymous source ऐनोड গোপন সূত্র 

antenna ऐनोत्रडत प्लेट অ্যান্টেনা 

antenna array अनात्रमकता, नामििीत অ্যান্টেনার পরিসর 

antenna impedance (I.& 

B.) 
अज्ञात स्रोत অ্যান্টেনার প্রতিবন্ধকতা 

antenna resistance ऐन्टेना, आकाशी ताि অ্যান্টেনা প্রতিরোধ 

antenna resistance (I.& 

B.) 
ऐन्टेना कताि, ऐन्टेना व्यूि 

;प्ण् - ठण्द्ध  

 

anthology ऐन्टेना प्रत्रतबािा সংকলন 

anti-acid manila paper ऐन्टेना प्रत्रतिोि প্রতি-অম্ল ম্যানিলা কাগজ 

antichlor (=antichlorine) ऐन्टेना प्रत्रतिोि ব্লিচিং নিষ্কাশন 

anticipative चयत्रनका প্রত্যাশিত 

anticipatory news प्रत्रत -कागज मनीला अम्ल  পূর্বানুমানিক সংবাদ 

anti-forth oil (=foam 

killer) 
प्रत्रतटलोि ফেনা–রোধক তেল 

antinode पूवतकत्रल्पत, पूवतकल्पी আন্টিনোড 

antipiracy पूवातनुमात्रनत समाचाि চৌর্যবৃত্তি বিরোধী, 

কুম্ভীলকবৃত্তি বিরোধী 



antiquarian फेन -िोिी तेल, झागनाशी 

तेल 

প্রাচীন নিদর্শন বা বস্ত ু

বিশেষজ্ঞ 

antique ऐन्टीनोड পুরাতাত্ত্বিক, প্রাচীন 

antique finish अवैि िेत्रडयो पि िोक দৃশ্যত পুরাতন নিদর্শন 

যুক্ত 

antique paper ऐत्रन्टके्वरियन ( का कागज़

आकाि )  

ভুর্জপত্র 

anti-tarnish paper 1.एनटीक মলিনতা প্রতিরোধক 

কাগজ 

aperiodic 2.प्राचीन, पुिातन অসাময়িক 

aperture खुिदिा परिष्किण ক্যামেরার লেন্সের 

আলোকছিদ্র  

aperture distortion (I.& 

B.) 
पुिातन पि ক্যামেরার আলোক ছিদ্রের 

বিকৃতি। 

application server मत्रलनतािोिी कागज़ অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার।  

 অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার 

এমন একটি প্রোগ্রাম যা 

ঐ অন্তর্জালের সংশ্লিষ্ট 

কম্পিউটার ব্যাবহারকারী  

এবং কোনও প্রতিষ্ঠানের 

নিজস্ব ব্যবসায িক 

অ্যাপ্লিকেশন বা 

ডেটাবেসের মধ্যে সমস্ত 

অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা 

করে। 

applied art अनावती ফলিত শিল্পকলা 

appraisal दवूािक, त्रछद्र মূল্যায ন  

 

approval त्रछद्र त्रवकृत्रत অনুমোদন 

approve अनुप्रयोग परिसेवक অনুমোদন করা 

apron board अनुप्रयुक्त कला,  অ্যাপ্রন বোর্ড 

apron board मूल्यांकन  

apron(=projection slice) अनुमोदन অভিকষ্েপ প্রতিরোধক 

aquarel (=water-colour 

drawing paper) 
अनुमोदन किना জলছবির কাগজ 

arc (I.& B.) मोमजामा फलक আর্ক; কোনও গল্প কোন 

পথে অগ্রসর হয়ে কীভাবে 

শেষ হবে তা নির্দেশ করে 

আর্ক। এই শব্দটিকে 

নাটকীয় আর্কও বলা হয়। 

arc lamp (I.& B.) एप्रन बोडत, मोमजामा फलक ফল্াডলাইটসলুভ উজজ্ব্ল 

আলো  



area sampling एप्रन , मोमजामा ক্ষেত্রীয় নমুনা চয়ন 

arm जल .कागज़ आिेख िंग  সংবাদ সূত্র  

arm feed आकत  সাংবাদিক এবং সংবাদ 

সুত্রের সুসম্পর্ক 

armature आकत बत्ती আত্মরক্ষা মূলক বর্ম 

arrangement क्षेिीय नमूना -चयन , क्षेिीय 

नमूना बानगी 

বিন্যাস 

arrowroot paper भुजा অ্যাররুট কাগজ 

 

arsenical paper भिक भुजा আর্সেনিক কাগজ 

art आमेचि কলা, শিল্প 

art agency  योजन, व्यवस्ट्थापन কলা কেন্দ্র 

art division अिािोट कागज কলা বিভাগ 

art editor आसेत्रनकीय कागज কলা সম্পাদক 

art matt paper कला শিল্পে ব্যবহৃত দ্যুতিহীন 

কাগজ 

art of editing कला अत्रभकिण / कला

ऐजेन्सी 

সম্পাদনা কৌশল 

art paper कला प्रभाग আাঁকার কাজে ব্যবহৃত কাগজ 

বিশেষ 

art periodical कला संपादक শিল্প-সাময়িকী 

art pull कला -कागज़ द्युत्रतिीन  শিল্প পুল 

art service संपादन कला শিল্প পরিষেবা 

art technique आटत कागज़ শিল্প কৌশল 

art work कला -पत्रिका  শিল্প-কৃতি 

article आटत कागज पि पू्रफ নিবন্ধ 

article condensed कला -सेवा  সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ  

article informative कला -तकनीक , कला -प्रत्रवत्रि  তথ্যমূলক নিবন্ধ 

article magazine कला कायत পঞ্জীকৃত নিবন্ধ 

article professional लेख পেশাদারী নিবন্ধ 

article puffing सािलेख প্রচার নিবন্ধ, প্রশংসা 

নিবন্ধ 

articulate reader सूचनात्मक लेख গ্রন্থিবদ্ধ পাঠক/ 

সোচ্চার পাট 

articulating paper पत्रिका लेख গর্নথ্িবদধ্ কাগজ 

articulation (I.& B.) व्यवसाय संबंिी लेख স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কথা 

artifact व्यत्रक्त -लेख प्रचाि , प्रशंसा 

लेख 

সাংবাদিকতায় অধ্যয়নের 

জন্য কোন ছবি বা 

শিল্পকর্মে চিহ্নিতকরন, 

কলাকৃতি 



artificial cotton मुखि पाठक কৃত্রিম তুলো 

artificial leather दमुुिां कागज़ কৃত্রিম  চর্ম 

artificial light (स्ट्पि  )उच्चािण  কৃত্রিম আলো 

artificial parchmet कलाकृत्रत কৃত্রিম চর্মপত্র  

artist कृत्रिम रूई শিল্পী, কলাকার 

artist casual (I.& B.) कृत्रिम चमत নৈমিত্তিক শিল্পী 

artist staff (I.& B.) कृत्रिम प्रकाश শিল্পী কর্মী 

artist visiting (I.& B.) कृत्रिम चमत -पि  অতিথি শিল্পী 

artistic layout कलाकाि শৈল্পিক বিন্যাস 

artistic merit नैत्रमत्रत्तक कलाकाि শৈল্পিক যোগ্যতা 

artistic quality स्ट्टाफ कलाकाि শৈল্পিক মান 

artype अत्रतत्रथ 

कलाकाि / आकत्रस्ट्कमक

कलाकाि 

শিল্প প্রকার 

Arundo donar cane कलात्मक त्रवन्यास ইউরোপীয  বাাঁশ 

asbestine कलात्मक गुण / कलात्मक

प्रत्रतभा, कलात्मक गुण 

অদাহ্য  

ascender कलात्मक गुण আরোহী (উপরের অক্ষর) 

ash scale आिटाइप মুদ্রনযোগ্য কাগজের 

প্রজ্বলিত অংশে ছাইয়ের 

পরিমাণ, 

ashless paper यूिोपीय बांस ছাই হীন কাগজ 

Asianet (channel) ऐस्ट्बेस्ट्टीन कागज এশিয়ানেট (টেলিভিশন 

চ্যানেল) 

aspect ratio आिोिी ( ऊपिी का अक्षि

भाग)  

টেলিভিশন বা সিনেমা পর্দার 

মাত্রা অনিপাত 

assemble िाखमापनी, िाखतिाज ू একত্রিত করা 

assertion  िाखिीन कागज দৃঢ় কথন 

Assiatant News reportor एत्रशयानेट (चैनल)  সহকারী সংবাদদাতা  

assignment आयाम अनुपात বরাদ্দকৃত কাজ 

assignment book समुच्चय किना কাজের বরাদ্দ সংক্রান্ত 

বই 

assignment editor दढ़ृ कथन কাজ বরাদ্দকারী সম্পাদক 

assignment man सिायक संवाददाता কাজ বরাদ্দকৃত কর্মী 

assignment of copyright आबंरटत कायत স্বত্বাধিকারের অধিকার 

প্রদান 

Assistant Chief Engineer समनुदशेन पुस्ट्तक সহকারী প্রধান প্রকৌশলী 

Assistant City Editor आवंटन संपादक সহকারী শহর সম্পাদক 

Assistant Director, 

Administration  
समनुदते्रशत व्यत्रक्त /(कायत )  প্রশাসনিক সহকারী 



(I.& B.) कमी आवंटन  পরিচালক,  

Assistant Director, 

Programmes (I.& B.) 
1. प्रकाशन अत्रिकाि प्रदान 

किना, कापीिाइट दनेा 2. 

प्रत्रतत्रलप्यत्रिकाि आवंटन 

সহকারী পরিচালক, 

অনুষ্ঠান 

assistant editor सिायक मुख्य 

इंजीत्रनयि /अत्रभयन्ि  

সহকারী সম্পাদক 

Assistant Engineer सिायक नगि संपादक সহকারী প্রকৌশলী 

Assistant Information 

Officer 
सिायक त्रनदशेक, प्रशासन সহকারী তথ্য অধিকারী 

Assistant Station 

Director  

(I.& B.) 

सिायक त्रनदशेक (कायतक्रम)  সহকারী কেন্দ্র পরিচালক 

Assistant Station 

Engineer  

(I.& B.) 

सिायक संपादक  সহকারী সট্েশন প্রকৌশলী 

associate advertising सिायक इंजीत्रनयि /अत्रभयन्ि  সহ বিজ্ঞাপন 

Associate Editor सिायक सचूना अत्रिकािी সহযোগী সম্পাদক 

associated advertising सिायक कें द्र त्रनदशेक সহ বিজ্ঞাপন  

associated press (AP) सिायक कें द्र 

इंजीत्रनयि /अत्रभयन्ि  

আসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)  

associsated press सि त्रवज्ञापन সহায ক প্রেস 

astatic सियोगी संपादक অস্থিতিশীল 

astatic, galvano meter 

(I.& B.) 
सि त्रवज्ञापन অস্থিতিশীল, গ্যালভানো 

মিটার 

asterisk एसोत्रसएटेड पे्रस, सियोगी 

पे्रस 

বৈশিষ্ট্যসূচক তারকাচিহন্ 

asthma paper सियोगी पे्रस বিশেষ ধরণের কাগজ 

astro turfing अस्ट्थैत्रतक বার্তা বা সংস্থার 

পৃষ্ঠপোষকদের মুখোশ 

পরানোর অনুশীলন 

atlas अस्ट्थेत्रतक गैल्वैनोमीटि ১। মানচিত্রাবলী 

২। কাগজের মাপ 

atlas descriptive तािात्रचह्न বর্ণনামূলক মানচিত্র 

atmospherics (I.& B.) दमा कागज़ ১। বৈদ্যুতিক গোলযোগের 

কারণে রেডিও সংকেতে 

বিঘ্ন। 

২। বায ুমণ্ডল 

attachment ऐस्ट्रोटर्फिं ग অতিরিক্ত কাগজের 

সংযুক্তি 

attenuator 1.मानत्रचिावली, ऐटलस 

2.ऐटलस ( का कागज

आकाि)  

প্রবিকৃতি ছাড াই বৈদ্যুতিক 

সংকেতের প্রশস্ততা হ্রাস 

করার যন্ত্র 



attribution वणतनात्मक मानत्रचिावली, 

वणतनात्मक ऐटलस 

তথ্য সূত্রের উল্লেখ 

auction आकाशी क्षोभ নিলামী 

audible spectrum (I.& 

B.) 
संलग्नक শ্রবনযোগ্য বায়ূস্তর বা 

বর্ণালী 

audience क्षीणकािी শ্রোতা 

audience research आिोपण শ্রোতা সমীক্ষা 

audio नीलामी ধ্বনি 

audio  mixer श्रव्य स्ट्पेटरम ধ্বনি মিশ্রক 

audio console श्रोतागण /गण दशतक  ধ্বনি নিয়ন্ত্রক 

audio frequency (I.& B.) श्रोता अनुसंिान, दशतक 

अनुसंिान, पाठक अनुसंिान 

শ্রাব্যস্পন্দ-সংখ্যা 

audio frequency response श्रव्य ध्वत्रन, श्रव्य শ্রাব্যস্পন্দ-সংখ্যা জনিত 

প্রতিক্রিয়া 

audio sensitivity ध्वत्रन त्रमश्रक ধ্বনি সংবেদনশীলতা 

audio-dub  ध्वत्रन त्रनयंिण পৃথক ভাবে শব্দ গ্রহণ  

audio-visual  श्रव्यआवृत्रत्त শ্রাব্য - দৃশ্য 

audition ध्वत्रन आवृत्रत्त अनुकक्रया বাচিক-গুণ পরীক্ষা 

audition (I.& B.) ध्वत्रन संवेकदता বাচিক-গুণ পরীক্ষা  

audition channel (I.& B.) ध्वन्यंतिण বাচিক-গুণ পরীক্ষার পথ  

audition committee श्रव्य दृश्य বাচিক-গুণ পরীক্ষা সমিতি  

Augar method 1.स्वरपरीक्षण 2.श्रवण আগার পদ্ধতি 

author श्रवण লেখক 

author’s alteration श्रवण सरणी /चैनल  লেখককৃত পরিবর্তন 

authorised agent श्रवण समिमि অনুমোদিত  প্রতিনিধি 

authorised version औगर पद्धमि অনুমোদিত সংস্করন 

authoristative writing लेखक, गं्रथकार, रचमििा  প্রামাণিক লেখা 

authoritarian theory  

(of the press) 
लेखककृि पररवितन কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব 

auto type plate प्रामिकृि अमिकिात, 

प्रामिकृि एजेन्ट 

স্বয়ংক্রিয় টাইপ পাত 

autocue अमिकृि /पाठ प्रामिकृि , 

प्रािामणक पाठ 

স্বয়ংক্রিয় সংকেত  

autofocus (AF) प्रािामणक लेख স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রবিন্দ ু

autography सत्तावादी मसद्धांि ( पे्रस

का)  

১।স্বহস্তে লিখন 

২। চিত্রের অবিকল 

প্রতিরূপ গ্রহণ 

automatic ऑटो टाइप पे्लट স্বয়ংক্রিয় 

automatic camera स्विः  संकेि স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা 



automatic exposure स्विः  फोकस স্বয ংক্রিয  এক্সপোজার 

automatic folder ऑटोग्राफी, स्वाक्षररकी স্বয ংক্রিয  মোড়ক 

automatic frequency 

control 
स्वचलन, स्वचामलि স্বয ংক্রিয  কম্পাঙ্ক 

নিয ন্ত্রণ 

automatic gain control स्वचामलि कैिरा স্বয ংক্রিয  লব্ধি 

নিয ন্ত্রণ 

automatic printing स्वचामलि 

उद्भासन /एक्सपोजर  

স্বয ংক্রিয  মুদ্রণ 

automatic type setting स्वचल िोड़क /फोल्डर  স্বয ংক্রিয  অক্ষর বিন্যাস 

automatic typewriter स्विः  आवृमत्त मनिंत्रण স্বয ংক্রিয  লিখন যন্ত্র / 

টাইপরাইটার 

automatic voltage 

regulator 

(I.& B.) 

स्विः  लब्धि मनिंत्रण, स्विः  

लब्धि मनिंत्रक 

স্বয ংক্রিয  বিদ্যুতের 

মাত্রা  নিয়ন্ত্রক 

automatic volume 

control  

(I.& B.) 

स्वचामलि िुद्रण স্বয ংক্রিয  শব্দমাত্রা 

নিয়ন্ত্রক 

automobile editor स्वचामलि कंपोजन মোটরযান সম্পাদক  

autopositive  स्वचामलि टंकण िंत्र, 

स्वचामलि टाइपराइटर 

নেগেটিভ ব্যতিরেকে 

স্বয ংক্রিয  ভাবে  ছবির 

পজিটিভ রুপে পরিবর্তন 

autoscreen film स्विः  वोले्टज मनिािक অটোস্ক্রিন ফিল্ম 

autotypist स्विः  प्रबलिा 

मनिंत्रण / वोलिूि स्वि ः

मनिंत्रक 

স্বয ংক্রিয  টাইপিস্ট 

auto-typist  िोटरिान संपादक  

auxiliary advertising ऑटोपामिमटव সহায ক বিজ্ঞাপন 

auxiliary anode ऑटोस्क्रीन मफल्म  সহায ক অ্যানোড 

auxiliary anode (I.& B.) स्विः  टंकक সহায ক অ্যানোড 

auxiliary strainer ऑटो -टाइमपस्ट  সহায ক ছাাঁকনি 

available column सहािक मवज्ञापन, सह 

मवज्ञापन 

উপলব্ধ কলাম 

Avenized सहािक एनोड এভেনিজড (কাগজ)  

average circulation अमिररक्त ऐनोड গড় প্রচার সংখ্যা 

average frequency सहािक छन्ना গড় কম্পাঙ্ক  

average readership उपलि सं्ति গড  পাঠক সংখ্যা 

average viewership एवेनाइज्ड (कागज)  গড  দর্শক সংখ্যা 

aviation editor औसि प्रसार বিমানচালনাসংক্রান্ত 

সম্পাদক 

Azograph औसि आवृमत्त অ্যাজোগ্রাফ 

Azure औसि पाठक -संख्या  উজ্জ্বল নীল রং 



B (bulb) setting औसि दर्तक -संख्या  বাল্ব মোড হল একটি শুটিং 

মোড যা কিছু ক্যামেরায  

পাওয া যায । ক্যামেরাটি 

বাল্ব মোডে সেট করার 

সাথে সাথে, শাটারটি 

যতক্ষণ এটি টিপে থাকবে 

ততক্ষণ খোলা থাকবে, 

নির্ধারিত সময ের জন্য 

ছেড ে দেওয ার পরিবর্তে 

baby spotlight (I.& B.) मविानन संपादक স্বল্প ওয়াটের ছোট 

স্পটলাইট 

Back एजोग्राफ পশ্চাদপট, / পিছনের 

মার্জিন 

 

back announcement आसिानी পার্শ্ব ঘোষণা 

back break बी ( .बल्ब )सेमटंग  কল্ানত্িকর 

back edge लघु स्पॉट, लघु पंुजदीप পশ্চাদপ্রান্ত 

back lighting (I.& B.) पश्च हामर्िा পশ্চাৎ আলো  

back mark पार्श्तघोष পশ্চাৎ চিহ্ন  

back music दुिंग আবহ সঙগ্ীত 

back page पीठ -उपांि  পশ্চাৎ পৃষ্ঠা 

back to back पृष्ठदीपन পিঠে পিঠে 

back up (=backing up 

=perfecting) 
पीठ -मचह्न  সহায়ক ভূমিকা পালন করা 

back water (=pulpwater) 

(P.P.) 
पार्श्त संगीि সজ্জা জল 

backbone (=spine) मपछला पृष्ठ বইয ের বাাঁধাইয ের পিছনের 

অংশ  

background एक के बाद एक প্রেক্ষাপট 

background audio पीठ िुद्रण পশ্চাদ ধ্বনি  

background light लुगदी जल পটভূমি আলো 

background music (I.& 

B.) 
पीठ আবহ সঙ্গীত 

background report पृष्ठिूमि পটভূমি প্রতিবেদন 

backgrounder पार्श्तध्वमन পটভূমি পরিচায়ক 

backgrounder पार्श्त प्रकार् পটভূমি পরিচায়ক 

backing paper पार्श्त संगीि ভিতত্িপর্দানকারী কাগজ  

backing wire पृष्ठिूमि ररपोटत ভিতত্িপর্দানকারী তার  

backlash पृष्ठ -िूमिका , पृष्ठिूमि लेख প্রবল বা তীব্র প্রতিক্রিয়া 

backlighting संदित सािग्री /लेख पृष्ठिूमि  প্রেক্ষাপট আলোকিতকরন 

back-pack journalism पीठ -कागज  সাংবাদিকতার একটি 



উদীয মান রূপ যার জন্য 

একজন সাংবাদিককে 

একজন রিপোর্টার, 

ফটোগ্রাফার এবং 

ভিডিওগ্রাফার, পাশাপাশি 

একজন সম্পাদক এবং 

গল্পের প্রযোজক হতে 

হবে। 

bad break पीठ -िार  ভুল জায গায  লাইন ভেঙ্গে 

ফেলা 

bad register मपच्छट ত্রুটিপূর্ণ ম্যাচ 

badger (P.P.) पार्श्त प्रकार् -व्यवस्था  অবশিষট্ সজ্জা 

badoo paper बहुमवज्ञिा पत्रकाररिा ফ্লেক পেপার 

baffle दुिंग / पर जगह गलि

टूटना लाइन  

অবরোধ, প্রতিরোধ 

bag cap दोषपूणत मिलान ব্যাগ ক্যাপ (বিশেষ ধরনের 

কাগজ) 

bag paper अवमर्ष्ट लुगदी এক ধরণের কর্াফট কাগজ 

baggy paper बैडू पेपर, झोलवाला कागज জোলওয ালা কাগজ 

bakelite paper अवरोिक  বাকেলাইট কাগজ 

balance बैग कैप ( का कागज

आकार)  

ভারসাম্য 

balanced make up थैली कागज সমতামূলক সজ্জা 

balanced make-up झोल वाला कागज সমতামূলক সজ্জা 

balanced transmission 

line  

(I.& B.) 

बेकलाइट कागज সুষম প্রেষণ লাইন 

balancing colour संिुलन ভারসাম্যপূর্ণ রঙ 

balloon (=cartoonist’s 

balloon) 
संिुमलि सज्जा, संिुमलि 

िेकअप 

১। চিত্রলেখ দ্বারা 

প্রদর্শিত কথোপকথন। 

২। চরিত্রায ন 

band advertising संिुमलि सज्जा পটি বিজ্ঞাপন 

band spread (I.& B.) संिुमलि संचरण 

लाइन /रेखा  

তরঙ্গ বিস্তার  

band tuning (I.& B.) संिुमलि रंग, संिुलन रंग তরঙ্গ টিউনিং 

band-change switch (I.& 

B.) 
पात्रोब्धक्त তরঙ্গ-পরিবর্তন সুইচ 

band-pass filter (I.& B.) पट्टी मवज्ञापन তরঙ্গ-প্রেরক পরিশ্রাবক 

bandwidth बैंड फैलाव তরঙ্গদৈর্ঘ্য 

bank बैंड मिलाना শীর্ষ 

bank-note paper बैंड बदल ब्धस्वच ব্যাঙ্ক-নোট কাগজ  



banner 

(=steamer=line=ribbon) 
बैंड पारक छन्ना ব্যানার 

সংবাদপত্রের প্রথম্পাতা 

জুড়ে প্রথম শীর্ষ  

banner advertising बैन्ड पट्टी, बैन्ड मवस्तार ব্যানার বিজ্ঞাপন 

banner headline र्ीषत ব্যানার শিরোনাম 

bar बैंक नोट कागि বার 

bar code िहार्ीषत বার কোড 

bar gripper पट्ट मवज्ञापन বার গ্রিপার 

bar line (=cross line) पिाका र्ीषतक /रेखा मर्रो  একক সারির শিরোনাম 

Barber-dried छड़ ফয্াশন এর কাজে বয্বহতৃ 

যনত্র্বিশেষ 
Barites बार कोड বারাইটস 

barker (=barking 

machine) 
पकड़ छड़ অনুষ্ঠানের মুখ্যবিষয় 

গুলিকে যিনি সোচ্চার হয়ে 

জানান দেন 

barker(=barking 

machine) 
एकपंब्धक्त र्ीषत  

baronet बारबर -र्ोमषि मवमि  ব্যারোনেট 

base बैराइटीज ভিত্তি 

base art छाल -िर्ीन छील  ভিত্তিমূলক কলা 

base compensation (I.& 

B.) 
छालछील िर्ीन ধীর প্রতিদান 

base paper (=body 

paer=raw paper) 
बैरोनेट ( का कागज

आकार)  

কাাঁচা কাগজ 

Baskerville आिार বাসকারভিল 

basket coil (I.& B.) आिार कला ঝুড ি কুণ্ডলী 

bass (I.& B.) िंद प्रमिपूमित নিম্ন-ধ্বনি  

bass compensation आिार पत्र, कच्चा कागज নিম্ন-ধ্বনি প্রতিপূরক 

bass stone (=bedstone) बास्करमवल टाइप বৃহদাকার ভিত্তি প্রস্তর 

bath note (I.& B.) मपटक कंुडली বিশেষ প্রকার ভাাঁজ 

batik paper िंद (स्वर)  বাটিক কাগজ 

batter िंद प्रमिपूमित ভাঙ্গা টাইপ 

battery charging (I.& B.) आिार पत्थर, िावक पत्थर চারজ্ হচ্ছে এমন বয্াটারি  

battery paper बाथ नोट ( का कागज

आकार)  

ব্যাটারি চার্জ 

BBC (British 

Broadcasting 

Corporation) 

बामिक कागि বিবিসি (ব্রিটিশ 

ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন)/ 

ব্রিটিশ সম্প্রচার নিগম  

Beacon (I.&B.) टूटा टाइप বিকন/ বাতি স্তম্ভ  

beam (I.& B.) बैटरी चाजत करना একটি অনলাইন ডিজিটাল 



ডেলিভারি এবং কন্টেন্ট 

ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম 

beam tube (I.& B.) बैटरी कागज একধরণের ভয্াকমু টিউব 

Bearer मिमटर् िॉडकाब्धसं्टग 

कॉपोरेर्न 

বহনকারী 

bearing press telegram बीकन / सं्ति दीप  বারত্াবাহক প্রেস 

টেলিগর্াম 

beat frequency oscillator  1.मकरणपंुज, बीि 2.बीि 

करना 

মর্স কোড থেকে শ্রাব্য 

সংকেত প্রস্তুতকারী যন্ত্র 

beat reception बीि टू्यब বেতারের সংকেত গ্রহণকারী 

যন্ত্র 

Beats 1.आिार पत्ती 2.पार्श्त पत्ती 

3.बगली पत्ती 

স্বল্প কম্পনমাত্রা 

সম্পন্ন শব্দ থেকে 

শ্রবনযোগ্য সংকেত 

beeper बैरंग पे्रस िार বিপার 

belisk (=dagger) मिश्र आवृमत्त दोमलत्र অনলাইন রেডিও 

bent stock  मिश्र अमिग्रहण বক্র মূল 

Bhasha मवसं्पद ভাষা (একটি সংবাদ সংস্থা০ 

bi-  directional mic बीपर দ্বি-মুখী মাইক্রোফোন  

bibliometer (=blotting 

paper tester) 
कटार मचह्न গ্রন্থপঞ্জি পরীক্ষক  

(ব্লটিং পেপার টেস্টার) 

big room िुड़ा सं्कि বিগরুম (ইলেকট্রন) 

bill board hoarding  िाषा ( का समिमि संवाद

नाि)  

বিল বোর্ড হোর্ডিং 

bill posting मििुखी िाइक्रोफोन বিজ্ঞাপনী কাগজ  

billboard मबब्धििोिीटर বিলবোর্ড 

billing मबग रूि (इलेक्ट्र ॉन)  বিল প্রস্তুতি 

bilmetal plate मवज्ञापन पट्ट দ্বিধাতু – পাত  

binary code पचात लगाना বাইনারি কড 

binder line  मवज्ञापन पटल যোজক শীর্ষ, পৃষ্ঠা শীর্ষ 

binder’s waste मबल बनाना পান্ডূলিপি বা মুদ্রকের 

বর্জ্য   

binding मििािुक पे्लट বাাঁধাই 

biographical feature   জীবনীমূলক প্রবন্ধ 

bit िोजक र्ीषत, पृष्ठ र्ीषत বিট 

bitmap मजल्साजी अपमर्ष्ट বিটম্যাপ, চিত্রের 

পিক্সেলের মাপ নির্নায়ক 

বাইনারী বিন্যাস 

black & white मजल्दसाजी কাল ও সাদা 

black balance जीवनी কাল রঙের সমতা 



आलेख /फीचर/रूपक  

black frame (= thick 

frame = heavy frame) 
मबट, दं्व्यक কালো রঙের ভারী কাঠামো 

black liquor मबट िैप, दं्व्यक प्रमिमचत्र কালো তরল পদার্থ 

black plate रे्श्िश्याि /रे्श्ि श्याि  কালো পাত  

black print paper  

(=black line paper) 
श्याि संिुलन কালো আবরণ কাগজ 

black type श्याि फे्रि /चौखटा/ िारी

चोखटा 

কালো টাইপ 

black-out paper िुक्तरे्ष द्रव ব্ল্যাক-আউট কাগজ  

blank form काली पे्लट ফাাঁকা ফর্ম 

blank groove काला आवरण कागि নিম্ন স্বর যুক্ত রেকর্ডিং 

একক 

blank groove (I.& B.) काला टाइप নিম্ন স্বর যুক্ত রেকর্ডিং 

একক 

blank news िैकआउट कागि সংবাদপত্রের খালি পৃষ্ঠা 

blank page कोरा फाित অমুদ্রিত পৃষ্ঠা, খালি পৃষঠ্া 

blank space िूक ध्वमनपथ খালি জায়গা 

blanket (rubber-coated 

pad mounted on a 

cylinder of an offset 

press) 

िूक ध्वमनपथ মুদ্রনযন্ত্রে বেলনের গায়ে 

রবারের আবরণ 

blanket head कोरा अखबारी कागि রবার আবরণী শীর্ষদেশ 

blanket mark अिुमद्रि पृष्ठ, कोरा पन्ना আবরণী চিহ্ন 

blanket service कोरा स्थान /स्थान खाली  সার্বজনীন সেবা 

blanking paper आवरण /िैंकेट  সাদা কাগজ, প্রলেপহীন 

কাগজ 

blaow type press सवतछादी र्ीषत /हैड िैंकेट  ব্লাউ টাইপ মুদ্রণ পদ্ধতি 

blasphemous material  चूषण दोष, चूषण िब्बा দ্বেষ বা নিন্দাজনক  

উপাদান 

blast (I.& B.) सवतछादी सेवा তীব্র সমালোচনামূলক 

উপাদান 

blast, air सादा कागि, लेपहीन 

कागज 

প্রবল হাওয়া 

blasting paper िेओ प्रकार का पे्रस বিস্ফোরক সংবাদপত্র 

bleach ईर् -सािग्री मनंदात्मक  ব্লিচ, রঙ চড়ানো। 

bleaching engine ;दद्धमवस्फोट রঞ্জক যন্ত্র 

bleaching liquor 

(=bleach solution) 
;अद्धमवस्फोट রঞ্জক তরল পদার্থ 

bleaching powder हवा का झोकंा, वत्या রঞ্জক গুাঁড়া  

bleach-scale मवस्फोटक सिाचारपत्र রঞ্জক মাত্রা 



bleed रंग उड़ाना, मवरंजन करना মুদ্রিত কাগজের মার্জিনের 

বাইরের মুদ্রণ 

bleed, cut मवरंजन िर्ीन প্রান্তভাগ কর্তন  

bleed, off page मवरंजक द्रव মুদ্রিত কাগজের মার্জিনের 

বাইরের মুদ্রণ যা 

পার্শ্ববর্তী কাগজে চলে 

যায় 

blimp (I.& B.) मवरंजन चूणत বাতাসের চেয়ে হালকা 

বায়বীয় থলি 

blind folio मवरंजन दाग সংখ্যাবিহীন পৃষ্ঠা 

blind impression अपकंृिन /िूड़ना  অস্পষ্ট ছাপ 

blind interview मसरांि कितन অনাম্নী সাকষ্াৎকার, 

পরিচয় রহিত সাক্ষাৎকার 

blind lead कोराि छपाई, कोर िक 

छपाई 

সন্দেহজনক খবর 

blind stamping  ক োষ রঙহীন মুদ্রাঙ্কন 

blind tooling संख्या -पृष्ठ रमहि  প্রচ্ছদের উপাদানে 

bliste (=bubble) अंिी छाप স্ফীত 

blob अनामिक साक्षात्कार, 

पहचान -साक्षात्कार रमहि  

ব্লব, দাগ  

blob of colour संमदग्ध सिाचार /आिुख  রঙের দাগ 

block उिरी छपाई ব্লক  

block condenser (I.& B.) िमसहीन दाब -छपाई  ব্লক ঘণীভবনকারী 

block cutout (I.& B.) फुला পরিকর্তিত ব্লক   

block flush cut (I.& B.) 1. िॉब 2. िब्बा, दाग ব্লক ছাপার জন্য বইয়ের 

পৃষ্ঠার মাপে প্রচ্ছদের 

কাগজের কর্তন 

block incised (I.& B.) रंग का िब्बा, रंग का दाग কর্তিত ব্লক 

block letter िॉक ব্লক অক্ষর  

block line िॉक संिाररत्र ব্লক লাইন 

block print पररकमिति िॉक ব্লক মুদ্রণ 

block printing मसरांि िॉक ব্লক মুদ্রণ 

block programming कमिति िॉक  ব্লক কার্যক্রমশ  

block selling िॉक अक्षर ব্লক বিক্র্যশ 

block solid िॉक लाइन নিরেট ব্লক  

block vignette (I.& B.) िॉक िुद्रण, िॉक िुमद्रि 

प्रमि 

পুস্তকের নামপত্রে বা 

অধ্যায়ের প্রথম বা শেষে 

নকশাদার চিত্রের ব্লক  

blockbuster िॉक िुद्रण, िॉक छपाई ধামাকাদার  

blocking काितक्रि का अनुक्रिण রোধক 



blocking oscillator िॉक मवक्रि রোধকারী দোলক 

blog सपाट िॉक ব্লগ 

blogger मवसररि िॉक ব্লগ লেখক 

blogosphere ििाकेदार (कृमि)  ব্লগ জগত 

blooping गुटका बनाना, रोकना স্বল্প শব্দ নির্গত করা  

blooping patch िॉक दोमलत्र /मचट्ठा  শব্দ প্রতিবন্ধক 

blossom िॉग  ব্লসম (একপ্রকার কাগজ) 

blotter िॉग -लेखक/लेखन मचट्ठा  কালি-শোষক  

blotting paper िॉग -जगि  কালি-শোষক কাগজ 

blotting paper tester 

(=biblometer)  

(P.P.) 

ध्वमन -व्यविान  গ্রন্থপঞ্জি পরীক্ষক  

(ব্লটিং পেপার টেস্টার) 

blow off ध्वमनव्यविान चेपी, 

स्वचेपी;प्ण - ठण्द्द्ध  

আকারে বৃদ্ধি করা  

blow up (I.& B.) िॉसि ( का कागि

आकार)  

কোনও চিত্রের আকার 

বৃদ্ধি করা 

blower motor सोख्ता আকার বৃদ্ধিকারী যন্ত্র 

blower nozzle सोख्ता कागज আকার বৃদ্ধিকারী যন্ত্রের 

নলযুক্ত অগ্রভাগ 

blowpipe सोख्ता कागज परीमक्षत्र, 

मबब्धििोिीटर 

বাাঁকা নল 

blue journalism उत्सजतन, मनस्सारण অশ্লীল সাংবাদিকতা 

blue plate बड़ा करना, बढ़ाना, संवितन নীল পাত 

blue print िौकनी िंत्र, िोअर िोटर রূপরেখা, নীল নকশা, ব্লু 

প্রিন্ট 

blue print paper िोअर िंुड, िोअर चंचु নীল নকশার কাগজ 

blueing paper फंुकनी ব্লুইং কাগজ   

blueline  अश्लील पत्रकाररिा মুদ্রণ খসড়া  

blue-penciling नीली पे्लट সংশোধন 

blur 1.रूपरेखा 2.नील नक्शा, 

िूमपं्रट 3. 

অস্পষ্ট 

blurb ;प्ण - अनुरेख ठण्द्द्ध  গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রকাশকের 

প্রচার লিপি 

 blurred outline िूमपं्रट कागज অস্পষ্ট প্রান্তভাগ 

board नील -कागि  ফলক 

board feed िुद्रण पू्रफ বোরড্ ফিড 

board lifter bar (P.P.) संर्ोिन ফলক উত্তোলন রড 

board lifter pawl (P.P.) िंुिला होना ফলক উত্তোলন আঙটা 

board lifter stop (P.P.) 1.आवरण -पररचि ফলক উত্তোলন বিরাম 



2.प्ररं्मसका, िबत 

board machine अस्पष्ट रूपरेखा ফলক যন্ত্র 

board scraper (P.P.) 1.गत्ता, दफ्तरी 2.फलक, 

पटल 

ফলক চাাঁছনি 

bobbin (P.P.) िरक पटल সূতা জড াবার নলি 

Bodoni फलक उत्थापक छड़ বোধোনি (অক্ষরের টাইপ) 

body फलक उत्थापक कुत्ता বডি, অবয়ব 

body colour फलक उत्थापक मवराि অবয়বের রঙ  

body language बोडत िर्ीन অবয়বের ভাষা  

body matter फलक खुरचनी অবয়বের বিষয় 

body paper  

   (=base paper=raw 

paper) 

वेिनी, सूजा অবয়বের কাাঁচা কাগজ  

body paper (=base 

paper=raw paper) 
बॉडानी (टाइप)  অবয়বের কাাঁচা কাগজ 

body-bag journalism बॉडी, काि মিথ্যা সাংবাদিকতা 

boil down काि -रंग  তথ্যের সংক্ষিপ্তকরণ  

boiler देह िाषा তথ্য সংক্ষেপকারী 

boiler plate वसु्त মানোপোযোগী পুনঃ  

ব্যবহারযোগ্য তথ্য  

boiling agent आिार कागि, कच्चस 

कागि 

ফটুতে সাহাযয্ের নিমিতত্    

boiling type कच्चा कागज, आिार 

कागज 

ফটুনত্ টাইপ 

bold face झोलाछाप पत्रकाररिा মোটা টাইপ 

bold type संके्षपण, मनष्कषत মোটা অক্ষর 

bolometer (I.& B.) वाब्धित्र, बॉिलर বোলোমিটার 

bolt िािु पमट्टका, बॉिलर पे्लट অর্গল, বোল্ট 

bond paper क्वथनक বন্ড কাগজ 

bond paper िोटा टाइप বন্ড কাগজ 

book काला अक्षर বই, পুস্তক 

book binding िोटा टाइप বই বাাঁধাই 

book cloth बोलोिीटर, िेजिापी বই বাাঁধাইয়ের কাপড় 

book end paper 1.काबला, बोल्ट 2.अनकटी 

कोर (की कागि )  

বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা   

book hungry बॉन्ड (प्रकार का कागि)  পুস্তকপ্রেমী  

book jacket बॉन्ड पेपर  পুস্তক জ্যাকেট 

book keeper पुस्तक, गं्रथ, रचना, कृमि পুস্তক রক্ষক 

book lining paper  मजल्दसाजी পুস্তকের আস্তরণের 



(=book end paper) কাগজ 

book mark मजल्द -कपड़ा  পুস্তক চিহ্ন 

book paper अंत्य कागज, अस्तर कागज পুস্তকের কাগজ  

book seller पुस्तक पे्रिी, पुस्तक -व्यसनी  পুস্তক বিক্রেতা 

booking बुक जैकेट, पुस्तक आवरण সংরক্ষণ 

booklet बही लेखक পুস্তিকা 

booster अस्तर कागि, अंत्य कागि বর্ধক  

booth पुस्तक मचह्न অস্থায ী কটুীর 

booth, newspaper मकिाबी कागि সংবাদপত্রের অস্থায ী 

বিক্রয়স্থল 

border पुस्तक मवके्रिा সীমানা, প্রান্তভাগ 

both side glazed paper ;दद्ध बुमकंग ;अद्ध बुक 

करना 

উভ-পার্শ্ব উজ্জ্বল এমন 

কাগজ 

bottom guide गं्रमथका, पुब्धस्तका তদন্তমূলক সাংবাদিকতায় 

তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করা 

bottom left or right वितक নিম্নভাগের বাম বা ডান দিক 

bottom right or left 1.;प्ण - ठण्द्द्धबूथ , कमक्षका 

2.दुकान 

নিম্নভাগের ডান বা বাম দিক 

bottom traverse rack सिाचार पत्र / की अखबार

दुकान 

সিাঁড়ির নিম্ন ধাপ 

bounce card मकनारा বাউন্স কার্ড 

bounce lighting दुचिकी कागि প্রতিসরণিত আলো 

Bourges colour process िली मनिािक বার্গীস রঙ প্রক্রিয া 

bowl rails बािां िा दािां मनचला 

िाग 

  

bowl track मनचला दािां िा बािां 

िाग 

চাকা পথ 

box िली बदल रैक বাক্স  

box head बाउन्स काडत  চৌকোনা শীর্ষ  

box heading प्रत्यावमिति प्रकार् -व्यवस्था  চৌকোনা শিরোনাম 

box number बगीज रंग प्रमक्रिा  বাক্স সংখ্যা  

box printing पमहिा -पटररिां  বর্গাকার মুদ্রণ 

box story पमहिा -पथ  বর্গাকার ক্ষেত্রে আবদধ্ 

সংবাদ কাহিনী 

brace makeup 1.बक्स, पेटी, मडब्बा 

2.चौखटा 

ওপর থেকে নিচের দিকে  

কোনাকুনি পৃষ্ঠা সজ্জা  

bracket चौखटा र्ीषत বন্ধনী 

bracket gripper pin चौखटा र्ीषतक বন্ধনী ধারক কীলক 

bracketing पेटी संख्या, बाक्स संख्या বন্ধনীকরন 



BRAI(Broadcast 

Regulatory Association 

of India) 

पेटी िुद्रण, मडब्बा िुद्रण ব্রাই (ব্রডকাস্ট রেগুলেটরি 

অ্যাসোসিয েশন অফ 

ইন্ডিয া) 

brail journalism चौखटी सिाचार ব্রেইল সাংবাদিকতা 

brail script पार्श्त सज्जा, पार्श्त िेकअप ব্রেইল লিপি 

brains trust िैकेट, बंिनी বিজ্ঞান মণ্ডল, প্রতিভা 

ট্রাস্ট 

brand पकड़ मपन बंिनी ব্র্যান্ড 

brand attitude कोष्ठीकरण ব্র্যান্ড মনোভাব 

brand awareness िॉडकास्ट रेगू्यलेटरी 

एसोमसिेर्न ऑफ इंमडिा 

ব্র্যান্ড সচেতনতা 

brand equity िेल पत्रकाररिा ব্র্যান্ড সমতা 

brand image िेल मलमप ব্র্যান্ড ভাবমূর্তি 

brand loyalty मवज्ञ िंडल, प्रमििा न्यास ব্র্যান্ড আনুগত্য 

brand magazine छाप ব্র্যান্ড পত্রিকা 

brand manager िाकात अमिवृमत्त ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপক 

brand preference िाकात /जागरूकिा छाप  ব্র্যান্ড পছন্দ 

branded article िांड इब्धक्वटी ব্র্যান্ডেড নিবন্ধ 

brass shim िांड छमव পিতলের শিম 

breach of privilege िांड के प्रमि लगाव বিশেষাধিকার লঙ্ঘন 

break िांड पमत्रका বিরতি 

break line िांड प्रबंिक সারি ভাঙ্গা 

break off छाप पसंद, छाप वरीििा বিচ্ছিন্ন করা 

breakdown (of 

machinery) 
छाप वाली वसु्त ভাঙ্গন 

breaking news पीिल की फननी, पीिल 

का पच्चर 

সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদ 

breaking of story (=news 

break) 
मवरे्षामिकार िंग /हनन  বিরতি 

 

breakover  िोड़, िंग পরবরত্ী পষৃঠ্ায় অবয্াহত 

খবরের খণড্িত অংশ 

bridge सोपानी र्ीषत সেতু 

bridge रे्षांकन সেতু 

brief(n) मबगाड़, िंग, फेल होना সংক্ষিপ্ত 

briefing िेमकंग नू्यज সারসংক্ষেপ 

bright सिाचार मवस्फोट, िाजा 

सिाचार 

সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদ 

bright (news) रे्षांर् অবশিষট্ 

bright copy 1.सेिु वाक्य 2.सेिु 

संगीि;प्ण - ठण्द्द्ध  

উজ্জ্বল অনুলিপি 



bright enamel (paper) 3.;प्ण - पक्षसार ठण्द्द्धअंर्  প্রাথমিক সংস্করণ 

brightype सिाचार सेिु উল্লেখযোগ্য খবর 

brilliance (of the print) 1.जानकारी 2.पक्षसार পর্তিভাময় (উৎকরষ্)  

প্রকাশনা  
bristle अमिकृि जानकारी देना আক্রমণাত্মক 

bristle mark (P.P.) सरस सिाचार নিবন্ধ যা সম্পাদনা এবং 

টাইপসেটিংয ের জন্য জমা 

দেওয া হয  

bristol board (white) लोकरुमच सिाचार সম্পাদকীয  বোর্ড 

bristol paper लोकरुमच सिाचार ব্রিস্টল কাগজ  

অঙ্কন কাগজ 

broad fold िेज चिकीला कागि পৃষ্ঠার অংশের মধ্যে 

কাল্পনিক রেখা  

broad sheet िाइटाइप বড  কাগজ 

broad side चिक, चिकीलापन প্রশস্ত দিক 

broadband मिस्टल, रू्क ব্রডব্যান্ড 

broadcast  रू्क मचह्न সম্প্রচার 

broadcast (I.& B.) मिस्टल बोडत (रे्श्ि)  সম্প্রচার (তথ্য এবং 

সম্প্রচার) 

broadcast band (I.& B.) मिस्टल पेपर সম্প্রচার ব্যান্ড (তথ্য ও 

সম্প্রচার) 

broadcast contract (I.& 

B.) 
बड़ा िोड़ (कागज)  সম্প্রচার চুক্তি (তথ্য ও 

সম্প্রচার) 

broadcast coverage बड़ा पचात সম্প্রচার কভারেজ 

broadcast engagement 1.पंुजदीप ;प्ण - ठण्द्द्ध 

2.वृहद पत्रक 3.;ंंकरद्ध 

अनुप्रस्थ 

সম্প্রচার প্রবৃত্তি 

broadcast engagement 

(I.& B.) 
िॉडबैंड সম্প্রচার প্রবৃত্তি 

broadcast feature प्रसारण সম্প্রচার বৈশিষ্ট্য 

broadcast quality प्रसारण সম্প্রচারের মান 

broadcast receiver (I.& 

B.) 
प्रसारण बैंड সম্প্রচার গ্রহণকারী 

যন্ত্র  

broadcast transmitter 

(I.& B.) 
प्रसारण संमवदा সম্প্রচার প্রেরকযন্ত্র  

broadcasting (I.& B.) प्रसारण सिावेर्न সম্প্রচার 

broadcasting 

simultaneous (I.& B.) 
प्रसारण आबंि একযোগে সম্প্রচার 

broadcasting station प्रसारण आबंि সম্প্রচার কেন্দ্র 

broadside array (I.& B.) प्रसारण रूपक /फीचर  ভাল সম্প্রচার  

brochure प्रसारण गुणवत्ता প্রচারপত্র 



broken (or mixed) 

makeup 
प्रसारण अमिग्रामहत्र, रेमडिो ভাঙা (বা মিশ্র) মেকআপ 

broken make up 

(=mixed make up) 
प्रसारण पे्रमषत्र ভাঙা মেক আপ 

(= মিশ্র মেক আপ) 

B-roll प्रसारण সম্পূরক চিত্র 

bromide एक साथ प्रसारण মৌলিক 

bromide paper प्रसारण कें द्र উজ্জ্বল মুদ্রণ কাগজ 

bronzing अनुप्रस्थ (आकार्ी )वू्यह  ব্রোঞ্জিং 

browser मववरमणका, पुब्धस्तका ব্রাউজার 

browsing संब्धश्लष्ट सज्जा ব্রাউজিং  

brush मिमश्रि साज -सज्जा  তলুি  

brush drawing  बी‘रॉल তলুি দিয়ে আাঁকা   
brush mark िोिाइड তলুির দব্ারা একটি দশৃয্মান 

চিহ্ন  

brush-coated िोिाइड पेपर তলুির পর্লেপ  

bsic dyestuff िॉब्ध्जंग মৌলিক রঙ  

 

bsic weight (=basis 

weight) 
िाउजर মৌলিক ওজন  

bubble (=blister) िाउमजंग বুদবুদ  

bubble mark (=air bell) िुर्, िूमलका বুদবুদ চিহ্ন ( ঘণ্টা) 

bubble mark (=bill) िूमलका मचत्र সংবাদ প্রকাশ 

buckram िुर् मचह्न পর্যবেক্ষক 

budget story िुर् -लेमपि  পরের দিনের জন্য 

নির্ধারিত সংবাদ 

buffer hand (P.P.) आिार रंजक -द्रव्य  বেস রঞ্জক  

buffer head आिार िार বাফার হেড 

buffer shot फफोला বাফার শট 

bulge बुलबुला मचह्न স্ফীত 

bulk फफोला मचह्न, बुलबुला मचह्न স্তূপ 

bull dog बुकरि প্রহরী 

bullet intro बजट सिाचार বলুেট ইনট্র্ো  

bulletin बफर हैंड সংবাদ-বিবৃতি 

bulletin news (I.& B.) बफर हैड বিবৃতি সংবাদ 

bump बफर र्ॉट অকস্মাৎ-সংবাদ 

bureau उिार দপ্তর 

bureau chief आििन, स्थूलिा /अमिक 

िात्रा 

সংবাদ 

দপ্তর প্রধান 

bureau of advertising प्रारंमिक संस्करण বিজ্ঞাপন দপ্তর 



burnish बुलेट इंटर ो চাকচিক্য 

bus advertising 1.बुलेमटन 2.मवज्ञब्धि বড  বিজ্ঞাপন 

business सिाचार बुलेमटन বাণিজয্/বয্বসা   

business beat उछाल, िक्का বাণিজয্ সংকর্ানত্ বিট   

business beat बू्यरो  

 

business department बू्यरो प्रिुख ব্যবসা বিভাগ 

business department मवज्ञापन बू्यरो  

business division चिकना ব্যবসা শাখা 

business division बस -मवज्ञापन   

business editor कारोबार, व्यापार বাণিজ্য সম্পাদক 

 

business editor कारोबार के्षत्र  

business form वामणज्य के्षत्र বাণিজ্যিক এলাকা  

business journalism कारोबार मविाग বাণিজ্য সাংবাদিকতা 

business magazine वामणज्य मविाग বাণিজ্য পত্রিকা 

business manager कारोबार प्रिाग বাণিজ্য পরিচালক 

business name वामणज्य प्रिाग বাণিজ্যিক নাম 

business newspaper  कारोबार संपादक বাণিজ্য পত্রিকা 

business notice वामणज्य संपादक  বাণিজ্য বিজ্ঞপ্তি 

business page कारोबार फॉित, वामणज्य प्रपत्र বাণিজ্য পাতা 

business publication वामणज्य पत्रकाररिा বাণিজ্য প্রকাশনা 

butcher’s manila वामणज्य पमत्रका বাণিজ্যিক পত্রিকা 

butted end कारोबार प्रबंिक ধাক্কা মারা 

butter paper कारोबार नाि, वामणज्य नाि বাণিজ্যিক নাম 

butterfly nut व्यापाररक सिाचार -पत्र  বাণিজ্যিক সংবাদপত্র 

buttery व्यापार सूचना বাণিজ্যিক তথ্য 

button व्यापार पृष्ठ ব্যবসা পৃষ্ঠা 

by line (=print line) व्यापाररक प्रकार्न মুদ্রণ লাইন 

by liner पीि वेष्टन कागि লাইন দ্বারা 

by-line story अकोण मसरा, कंुमदि मसरा লাইন দ্বারা খবর 

bystanders’ journalism िखमनिा कागि দর্শকদের সাংবাদিকতা 

byte मििली मिबरी / बटरफ्लाई 

नट 

সংবাদের একক 

C.G.O (can go over) मचकनी সেনট্র্াল গভরন্মেনট্ 

অফিসেস 

C1S and C2S(coated one 

side and coated both 

sides)  

बटन C1S এবং C2S (একপাশে 

এবং উভয  দিকে) 



cabinet size  नाि पंब्धक्त, िुद्रक पंब्धक्त নামপঙক্তি 

cable (I.& B.) नाि (से छपने) वाला টেলিগ্রাফের তার 

cable advertising नाि पंब्धक्त सिाचार কেবল বিজ্ঞাপন 

cable authority ििार्बीन पत्रकाररिा কেবল কর্তৃপক্ষ 

cable authority (I.& B.) बाइट কেবল কর্তৃপক্ষ 

cable desk सदैव प्रकाश्य খবরের কাগজের বিভাগীয় 

দপ্তর 

 

cable editor एक ओर लेमपि और दोनां 

ओर लेमपि 

বিভাগীয় দপ্তর সম্পাদক 

cable news channels कैमबनेट आकार কেবল সংবাদ চ্যানেল 

cable paper केबल কেবল সংবাদ কাগজ 

cable television केबल मवज्ञापन কেবল টেলিভিশন 

cable television 

regulation act 
केबल प्रामिकारी কেবল টেলিভিশন নিয ন্ত্রণ 

আইন 

cable toll केबल (िेजने का) 

प्रामिकार/प्रामिकारी 

কেবল (প্রেরণ) কর্তৃপক্ষ 

cablese केबल डेस्क কয্াবলেগর্ামের ভাষা  

cafemom केबल संपादक  মাততৃব্-সম্পরক্িত 

ওয়েবসাইট  

calendar केबल सिावार चैनल নির্ঘণ্ট 

calendar journalism केबल कागि নির্ঘণ্ট সাংবাদিকতা 

calendar news story केबल टेलीमवजन নির্দিষ্ট খবর 

calendared paper केबल टेलीमवजन मनिंत्रण 

अमिमनिि 

তালিকাভুক্ত করা কাগজ 

calico paper केबल िार /कर  ক্যালিকো পেপার 

caliper केबल संकेि िाषा প্রাত্যহিক 

call letters कैफेिॉि আহ্বান-পত্র 

call sign ;दण्द्द्धकैलेंउर, मिमथ पत्र 

;अण्द्द्धमचकनाना 

আহ্বান চিহ্ন 

call time मिमथगि पत्रकाररिा নির্দিষ্ট সময  

calligraphist मिमथगि सिाचार লিপিকার 

calligraphy मचकनािा कागि লিপিবিদ্যা 

calling card (=visiting 

card) 
कैमलका कागि, रूिाली 

कागि 

সাক্ষাত্প্রার্থীর 

পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড 

calling card (=visiting 

card) 
कैमलपर সাক্ষাত্প্রার্থীর 

পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড 

calumny नािाक्षर মিথ্যা অপবাদ 

cam race अमिज्ञान संकेि স্বীকৃতি সংকেত 

cam shaft बुलावा सिि কয্ামেরা শয্াফট  



camcorder सुलेखकार, खुर्नवीस, 

कामिब 

ক্যামকর্ডার 

cameo process सुलेखन সংকষ্িপত্ ভাষাচিতর্  

camera नािपत्रक আলোকচিত্র গ্রহণের 

যন্ত্র 

camera angle (I.& B.) आगंिुक पररचि पत्रक ক্যামেরা কোণ 

camera lucida मिथ्यामििोग, झठूा आके्षप কয্ামেরায় সুপারইমপ্োস 

করার পর্কর্িয়া  

camera man (I.& B.) कैि चाल, कैिरा गमि চিত্রগাহক 

camera ready कैि रै्फ्ट ক্যামেরা প্রস্তুত 

camera shake कैिकॉडतर ক্যামেরা স্থানান্তর 

camera view point (I.& 

B.) 
कैमििो प्रमक्रिा ক্যামেরা দৃষট্িকোণ 

camio process कैिरा ক্যামিও প্রক্রিয া 

campaign कैिरा कोण অভিযান 

campaign offier कैिरा लू्यमसडा অভিযান কর্মকর্তা 

campaign, whispering कैिरा िैन প্রচার, ফিসফিস  

Canadian Press (National 

News Agency of 

Canada) 

कैिरा -िैिार (संकेि)  কানাডিয ান প্রেস (কানাডার 

জাতীয  সংবাদ সংস্থা) 

cancel  कैिरा कंपन বাতিল করা 

candid photograph कैिरा लक्ष्य স্পষ্ট ছবি 

candid picture  कैमिओ प्रमक्रिा  স্পষ্ট ছবি 

canned copy अमििान ধাতুপাত্রে রক্ষিত কপি 

cannos of journalism मवरे्ष प्रचार अमिकारी দ্রুত সাংবাদিকতা 

capitalization कानाफूसी अमििान নিজ সুবিধার্থে প্রয োগ 

capitulation कनामडिन पे्रस আত্মসমর্পণ 

caps (=capitals) रद्द करना বড়ো হাতের অক্ষর 

caps and small caps प्रकृि फोटोग्राफ বড়ো এবং ছোটহাতের 

অক্ষর 

capsule lead प्रकृि मचत्र মুখ্য বার্তা 

capsule lead मडब्बाबंद प्रमि  

caption पत्रकाररिा के नीमि -मसद्धांि  প্রবন্ধ বা পরিচ্ছেদের 

শিরোনাম 

CAR (computer assisted 

reporting) 
कैमपटल अक्षरीकरण সিএআর (কম্পিউটার 

সহায তায  রিপোর্টিং) 

car cards आत्मापतण, घुटने टेकना আত্মসমর্পণ 

carbon copy कैप्स, कैमपटल, दीघातक्षर অনুলিপি 

carbon copy paper कैमपटल अक्षर िथा छोटे 

कैमपटल अक्षर 

অনুলিপি কাগজ 



carbon paper संपुट कथािुख অনুলিপি কাগজ 

carbon tissue कैपू्सल लीड, संपुट कथािुख অনুলিপি পাতলা নরম কাগজ 

carbonate paper र्ीषतक, मचत्रपररचि কার্বনেট কাগজ 

carbonless paper (paper 

coated with chemicals 

that enable transfer of 

images from one sheet to 

another) 

कंपू्यटर सहामिि सिाचार-

लेखन 

কার্বনবিহীন কাগজ 

(রাসায নিক দিয ে লেপা 

কাগজ যা এক শীট থেকে 

অন্য পাতায  চিত্র 

স্থানান্তর করতে সক্ষম) 

 

card िान -मवज्ञापन सािग्री  শক্ত কাগজ 

card board काबतन प्रमि, काबतन कापी শক্ত কাগজ 

card guide काबतन प्रमिमलमप कागि প্রদর্শক 

card index काबतन कागि কাগজ সূচি 

card paper काबतन िनुपत्र, पिला कागि পাতলা কাগজ 

card, catalogue काबोनेट कागि তালিকা 

career feature  काबतनरमहि पेपर /कागज  কর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য 

caret काडत তোলা-চিহ্ন 

carrier गत्ता বাহক 

carrier pigeon काडत मनिािक, काडत गाइड তালিম দেওয়া 

carry over  काडत सूचक স্থগিত রাখা 

carted shot  काडत कागि, पत्रक कागि  দূরে শট 

cartography क्रिसूची काडत  মানচিত্র নির্মানবিদ্যা 

cartoon रोजगारपरक रूपक ব্যঙ্গাত্মক 

চিত্র,রঙ্গচিত্র 

cartoon film (I.& B.) हंसपद मनवेष मचह्न, 

कैरट /चूक मचह्न  

ব্যঙ্গাত্মক চলচ্চিত্র 

cartoonist वाहक, वामहत्र ব্যঙ্গচিত্র অংকনকারী 

cartoonist’s 

balloon(=balloon) 
वाहक कबूिर প্রতীক 

cartoonist’s bollon 

(=balloon) 
अगले पृष्ठ पर প্রতীক 

cartouche काटेड मचत्र আধার 

cartridge िानमचत्रण কার্ট্রিজ  

cartridge paper वं्यग्य मचत्र কার্ট্রিজ কাগজ 

case (=type case) काटूतन मफल्म, वं्यग्य मफल्म হরফ রূপ  

case cabinet वं्यग्य मचत्रकार /काटर ीमनस्ट  হরফ স্থান 

case room काटूतनकार का बैलून জায গা 

 

case-study पात्रोब्धक्त গবেষণামলূক ঘটনার 

অধয্য়ন  



Caslon कािूतरे्, िानमचत्रकारदर्ी একটি বিশেষ ধরণের সেরিফ 

টাইপফেস (সেরিফ)   

cassette कामटर तज ক্যাসেট 

cast (I.& B.) कामटर तज कागि প্রবণতা 

cast coated paper टाइप िानी, टाइप कोर् প্রলিপ্ত কাগজ 

cast of mats टाइप िानी अलिारी বিবর্ণ উপস্থাপন 

cast off टाइप कक्ष পরিত্যাগ করা 

Caster व्यब्धक्त अध्यिन  উপস্থাপক 

Casting कैसलन टाइप পেশ করা 

casting machine operator कैसेट উপস্থাপনযন্ত্র চালক 

casting off पात्र वगत, पात्र सूची ছাড িয া দেত্তয া 

casual advertisement प्लाब्धस्टक लेमपि कागि নৈমিত্তিক বিজ্ঞাপন 

casual clause lead आिानी पे्लट िलाई নৈমিত্তিক ধারা 

catalogue (=catalog) िुमद्रिानुिान তালিকা 

catalogue card िलाईकार তালিকা পত্র 

catalogue, advertising 1.िली वसु्त 2.पात्र मनिातरण 

;प्ण - ठण्द्द्ध 3. िलाई 

তালিকা,বিজ্ঞাপন 

 

catch line िलाई -िर्ीन प्रचालक  ধারণ রেখা 

catch line (=slug line)  

(=guide line) 
िुमद्रिानुिान, काब्धसं्टग ऑफ ক্যাচ লাইন (= স্লাগ লাইন) 

(= গাইড লাইন) 

catch-up आकब्धिक मवज्ञापन, करार 

मवज्ञापन, संमवदा मवज्ञापन 

গ্রহণ 

category कारण -हेिुक वाक्यांर् 

आिुख 

বিভাগ 

cater-cornered paper 1.सूचीपत्र 2.क्रिसूची পূরণ-কোণযুক্ত কাগজ 

catharsis theory क्रिसूची काडत  পরিশোধনতত্ত্ব 

CATV (community 

antenna television) 
मवज्ञापन सूचीपत्र সি এ টি ভি (কমিউনিটি  

অ্যান্টেনা টেলিভিশন) 

CCD संकेि पंब्धक्त সাংবাদিক হিসেবে 

কর্মজীবন 

CCTV(closed circuit 

television) 
संकेि पंब्धक्त সিসিটিভি (ক্লোজ সার্কিট 

টেলিভিশন) 

CD पकड़, अटकाव কম্প্যাক্ট ডিস্ক 

 

celebration वगत, कोमट, शे्रणी উদযাপন 

celebrity endorsement मिरछा, कटा कागज খ্যাতি অনুমোদন 

celebrity journalism मवरेचन मसद्धांि সেলিব্রিটি সাংবাদিকতা 

cell (I.& B.) कमु्यमनटी एने्टना टेलीमवजन তথ্য এবং সম্প্রচার কক্ষ 

cellular (structure) चाज्डत कपल 

मडवाइस /सीसीटी  

গড ন 

 



cellular board 

(=corrugated board) 
सीसीटीवी /क्लोज्ड समकत ट 

टेलीमवजन 

সংস্থান সমিতি 

 

cellulose acetate सीडी /कॉमै्पक्ट् मडस्क  জারিত করা 

cellulose nitrate सिारोह সেলুলোজ নাইট্রেট 

cement चमचति व्यब्धक्त का अनुसिथतन বন্ধন 

censor चमचति व्यब्धक्त (आिाररि) 

पत्रकाररिा 

সংবাদপত্রের পরীক্ষক 

 

censor board सैल, कमक्षका নির্বাচন বোর্ড 

censorship कोमर्कीि, कोमश्रकािि সেন্সরশিপ / বিবাচন 

censorship bureau सेलुलर बोडत , नालीदार बोडत  সেন্সরশিপ দপ্তর 

center spread सेलुलोस एसीटेट কেন্দ্র বিস্তার 

centered सेलुलोस नाइटर ेट কেন্দ্রিক 

central ledership 1.जोड़ना 2.सीिेंट3.गांद  কেন্দ্রীয  নেতৃত্ব 

central press 

accreditation committee 
सेन्सर, अमिवेचक কেন্দ্রীয  প্রেস স্বীকৃতি 

কমিটি 

central press accredition 

committee 
सेन्सर बोडत কেন্দ্রীয  প্রেস স্বীকৃতি 

কমিটি 

centre spread (double  

page) 
सेंसरमर्प, अमिवेचन কেন্দ্র বিস্তার (ডবল 

পৃষ্ঠা) 

centre to सेन्सर कािातलि, अमिवेचन 

कािातलि 

কেন্দ্রে 

centre-faced rule दुपन्नी, सेंटर सै्प रड কেন্দ্রমুখী নিয ম 

ceriph (=serif) कें द्रीकृि সেরিফ 

chain dot कें द्रीि नेिृत्व চেইন ডট 

chain lines कें द्रीि पे्रस 

प्रत्यािन /अमिस्वीकरण 

समिमि 

শৃঙ্খল রেখা 

 

chalk overlay paper कें द्रीि पे्रस 

प्रत्यािन /अमिस्वीकरण 

समिमि 

 বিস্তৃত সংবাদপত্র 

chalking (=powdering) दुपन्नी सजावट, िध्यपन्नी 

सजावट 

অঙ্কিত করা 

chalking (of link) बीच िें लाना সংযুক্ত করা 

change-over (I.& B.) िध्यिुखी पटरी অবস্থান্তর 

change-over cue सेररफ, नौकं -पलक  পরিবর্তন-সংকেত 

changeover cue (I.& B.) मबंदु शंखला পরিবর্তন-সংকেত 

changing audience पंब्धक्त शंखला দর্শকদের পরিবর্তন 

channel (I.& B.) खमड़िा लेमपि कागि গতিপথ 

channel allocation खमड़िा लगाना গতিপথ বণ্টন 

characoal and crayon (स्याही  (अनासंजन , चॉमकंग রঙিন চক দিয়ে ছবি আাঁকা 



drawing 

character बदलना অক্ষর 

character assassination बदलाव संकेि চরিত্র হনন 

character count बदल संकेि অক্ষর গণনা 

character recognition श्रोिा /दर्तक पररवितन  চরিত্র স্বীকৃতি 

character set सरमण অক্ষর শৈলী 

characteristics सरमण मवमनिोजन, चैनल 

आवंटन 

বৈশিষ্ট্য 

chart कोिला और के्रिन आरेख তালিকা 

chart paper अंक, अक्षर िुद्र সংবাদপত্র তালিকা 

chase चररत्र हत्या অনুধাবন 

chasel plate पंक्त्यक्षर -गणना  অনুধাবন ফলক 

chat अक्षर अमिज्ञान আলাপচারিতা  

check अक्षर सिुच्चि নিয়ন্ত্রণ করা 

 

check folio लक्षण -अमिलक्षण  ভাাঁজ-করা কাগজ 

 

check up चाटत, नक्शा মিলাইয া দেখা 

 

checking copy नक्शा कागि প্রতিলিপি পরীক্ষা করা 

 

cheese cake पररबंि, चेस সংবাদপত্রের ছবি 

 

chemical filter (P.P.) पररबंि पे्लट, पररबंि फिात রাসায নিক ফিলট্ার 

 

 

chemical pulp (P.P.) बिचीि, बिकही /गपर्प  রাসায়নিক মণড্  

 
chemicalwood pulp 

(P.P.) 
जांच রাসায়নিক কাঠের মণড্  

 
cheque book journalism चेक फोमलिो )कागज का 

आकार(  

চেক বই সাংবাদিকতা 

 

chief editor जांच -पड़िाल (करना)  প্রধান সম্পাদক 

 

chief engineer जांच प्रमि মুখ্য প্রকৌশলী 

 

   

chief news editor चीज केक মূখ্য বার্তা সম্পাদক 

Chief Proof Reader  िासायत्रनक छन्ना, िासायत्रनक 

कफल्टि कागज़ 

মূখ্য খসড়া পরীক্ষক 

chief sub editor िासायत्रनक लुगदी মূখ্য অবর সম্পাদক 

children’s programme िासायत्रनक कठ -लुगदी  শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান 



(I.& B.) 

chill चेकबुक पिकारिता ঠানড্া 

chip board मुख्य संपादक মাদারবোরড্ (কমপ্িউটার) 

chipper (=chopper) (P.P.) अत्रभयन्ता শীতল করা 

chit-chat मुख्य समाचाि संपादक কথোপকথন, খোশগল্প 

chop (=cutting length) मुख्य पू्रफ िीडि কর্তন 

chorus (I.& B.) मुख्य उपसंपादक কোরাস 

chroma key बच्चों का प्रोिाम, बच्चों का 

कायतक्रम 

মুদ্রণে নির্দিষ্ট কালি বন্ধ 

করার চাবি  

chrome colour बेरूखी ক্রোম রঙ 

chrome handle घरटया गत्ता ক্রোম হাতল  

chromo paper कततक ক্রোমো কাগজ 

(দ্যুতিযুক্ত আতালো 

কাগজ) 

chronicler वातातलाप কাহিনিকার  

chronological account काट, कततन কালানুক্রমিক হিসাব 

chronological format कोिस, वृंदगान কালানুক্রমিক বিন্যাস 

chronological lead क्रोमा की কালানুক্রমিক লীড  

chronological lead  क्रोम िंग  

chronological narrative क्रोम ित्था কালানুক্রমিক বর্ণনা 

chronology narrative इकलेपी कागज़ ক্রমিক বর্ণনা 

chronology of events इत्रतवृत्तकाि, इत्रतिासकाि ঘটনাগুলির কালক্রম 

churnalism कालक्रम त्रवविण গঠন মূলক উপাদান 

সম্পর্কিত সাংবাদিকতা 

cine cameraman (I.& B.) कालक्रत्रमक प्रारूप চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রাহক 

cine-correspondent क्रालक्रत्रमक कथामुख চলচ্চিত্র সংবাদদাতা 

cine-editor कालक्रत्रमक आमुख চলচ্চিত্র সম্পাদক 

cine-journalism कालानुक्रत्रमक वणतन চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা 

cinematograph (I.& B.) कालक्रत्रमक कथन চিত্রনাট্য 

circular घटना कालानकु्रम বিজ্ঞপ্তি 

circulation तैयाि सामिी आिारित 

पिकारिता 

প্রচার 

circulation date त्रसने कैमिामैन প্রচার তারিখ 

circulation manager कफल्म संवाददाता প্রচার আধিকারিক 

circulation policy कफल्म संपादक প্রচার নীতি 

circus make-up कफल्म पिकारिता সার্কাস পৃষঠ্াসজ্জা 

citation चलत्रचि উদ্ধৃতি 

citizen journalism परिपि নাগরিক সাংবাদিকতা 



city affairs 1.प्रसाि 2.प्रकाशन 3.त्रबक्री  শহর বিষয ক ঘটনা 

city desk 4. ;प्ण् - संख्या ठण्द्धप्रचाि  শহর সংবাদ সংক্রান্ত 

ডেস্ক 

city news प्रसाि त्रतत्रथ শহর প্রতিবেদন 

city reporter प्रसाि प्रबंिक শহর প্রতিবেদক 

city room प्रसाि नीत्रत শহর কক্ষ 

civic journalism सकसत सज्जा, त्रवत्रचि सज्जा নাগরিকোচিত সাংবাদিকতা 

civic news 1.उधिण 2.प्रशत्रस्ट्त নাগরিকোচিত সংবাদ 

civic project (news) नागरिक पिकारिता নাগরিক প্রকল্প (সংবাদ)  

civic project news नगि -चचात , स्ट्थानीय मुद्द े নাগরিক প্রকল্প সংক্রান্ত 

সংবাদ  

civil right नगि डसे्ट्क নাগরিক অধিকার 

clamp नगि समाचाि / स्ट्थानीय

समाचाि 

ক্লাম্প (বন্ধনী, শেকল) 

clamp bar नगि संवाददाता ক্লাম্প বার,বন্ধনী আধার 

clam-shell type नगि कक्ष একধরণের ফল্য্াট বেড 

সক্র্িনপর্িনট্িং পর্েস 

clapper जन पिकारिता, स्ट्थानीय 

त्रनकाय पिकारिता 

অভিঘাত করে শব্দ 

সৃষ্টিকারী 

clapper (I.& B.) नगि पात्रलका समाचाि, 

स्ट्थानीय त्रनकाय समाचाि 

অভিঘাত করে শব্দ 

সৃষ্টিকারী 

clarity नगि परियोजना 

(समाचाि)  

স্বচ্ছতা 

clarity of expression नगि परियोजना समाचाि প্রকাশের স্বচ্ছতা 

class publication नागरिक अत्रिकाि শ্রেণি প্রকাশনা  

classical music (I.& B.) त्रशकंजा, टलैम्प শাস্ত্রীয় সঙ্গীত 

classification of 

advertising 
त्रशकंजा छड़ বিজ্ঞাপনের শ্রেণি বিভাগ  

classified टलैम -शैल प्रकाि শ্রেণিবদ্ধ  

classified ad टलैपि শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন  

classified advertisement खटक শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন  

classified advertising स्ट्पिता শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি  

classified business अत्रभव्यत्रक्त की स्ट्पिता শ্রেণিবদ্ধ ব্যবসা  

classified information स्ट्तिीय प्रकाशन শ্রেণিবদ্ধ তথ্য  

classified journal शास्त्रीय संगीत, पक्का गाना শ্রেণিবদ্ধ সাময়িকী  

classified journalism त्रवज्ञापन वगीकिण শ্রেণিবদ্ধ সাংবাদিকতা  

"classified" manager वगीकृत শ্রেণিবদ্ধ আধিকারিক  

classified notice वगीकृत त्रवज्ञापन শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি  

classified section वगीकृत त्रवज्ञापन শ্রেণিবদ্ধ অধ্যায়  



clean copy वगीकृत त्रवज्ञापन পরিচ্ছন্ন প্রতিলিপি  

clean proof वगीकृत कािोबाि পরিচ্ছন্ন খসড়া  

cleaning blade वगीकृत सूचना জেরোগ্রাফি পরিষ্কার 

করার প্রক্রিয া 

clear channel वगीकृत जनतल পরিচ্ছন্ন মাধ্যম  

clearning house वगीकृत पिकारिता অনয্ের দব্ারা বিবতৃিকে 

সাকষ্র করার পর্ক্রিয়াকে 

পরিচালনা করা 

cliche ‘वगीकृत‘ त्रवज्ञापन 

व्यवसथापक 

গতানুগতিক  

click वगीकृत त्रवज्ञापन ক্লিক  

clientele वगीकृत अनुभाग গ্রাহককুল   

clip सिी त्रलत्रप /प्रत्रत स्ट्वच्छ  কর্তিত অংশ  

clip book (=stock cuts) साफ पू्रफ ক্লিপ বই  

clipping माजतक फल কর্তন  

clipping bureau 1.त्रटलयि चैनल, 2.त्रनबाति 

माध्यम / चैनल/सित्रण  

ক্লিপিং ব্যুরো  

clipping service त्रवतिण कें द्र ক্লিপিং পরিষেবা 

clip-sheet त्रपिोत्रक्त অংশবিশেষ সমন্বিত পাতা  

clip-sheet service त्रटलक অংশবিশেষ সমন্বিত পাতা 

তৈরির পরিষেবা  

close िािक -वगत  বন্ধ  

close ended 1.कततन 2.त्रटलप, पकड़नी আবদ্ধ  

close medium short (I.& 

B.) 
स्ट्टॉक ब्लॉक ক্লোস মিডিয়াম শট  

close register job कतिन নিবনধ্ন বনধ্ করার কাজ 

Close-up (I.& B.) कतिन ब्यूिो আবদ্ধ  

closing ceremony समाचाि कतिन सेवा সমাপনী অনুষ্ঠান  

cloth printing कतिन पिक কাপড়ের উপর মুদ্রণ  

club कतिन सेवा ক্লাব  

club news टलोज ক্লাব সংবাদ  

clubbed news त्रवकल्पिीन प्रश्न বিভিন্ন সংবাদের সমাহার  

clubbing offer मध्य त्रनकट शॉट ক্লাবিং অফার  

CMS बािीक त्रमलान कायत কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট 

সিস্টেম 

CMYK ;प्ण् - शॉट त्रनकट ठण्द्ध  সি এম ওয়াই কে  

CNN (cable news 

network) 
समापन समािोि  সি এন এন (কেবল সংবাদ 

অনত্রজ্াল)  

coal gas वस्त्र -मुद्रण  কয়লার বাষ্প  



coarse screen टलब (आकाि का कागज)  অমসৃণ পর্দা  

coarse-screen (P.P.) टलब समाचाि  

coated paper योत्रजत समाचाि প্রলিপ্ত কাগজ 

coated stock संयुक्त शुल्क, संयुक्त पेशकश প্রলিপ্ত স্টক  

co-author कंटेंट मैनेजमेंट त्रसस्ट्टम, 

अंतवतस्ट्तु प्रबंिन प्रणाली 

সহলেখক  

cocled सी एम वाई के (नीला , 

मैजेन्टा, पीला, काला )

वणतक्रम 

ঠান্ডা  

COD (collect on delivery 

service) 
सी एन एन ( न्यूज केबल

नेटवकत )  

বিলি মারফত সংগ্রহ 

code of ethics  कोल गैस দর্শনশাস্ত্রের নীতিমালা 

co-editor खुिदिा पटल সহ-সম্পাদক  

coffee house मोटी जाली কফি হাউস 

coil लेत्रपत कागज, अबिी कागज কুন্ডলি  

cold colour लेत्रपत कागज শীতল মাত্রার রং  

cold gold (=gold mark) सिलेखक স্বর্ণ চিহ্ন  

cold type  त्रसलवटी, त्रसलवटदाि সাধারণ টাইপরাইটারের 

অনুরূপ মেশিন দ্বারা 

প্রস্তুত পাঠ্য  

cold type system (CTS) प्रात्रप्त पि भुगतान, सेवा সাধারণ টাইপরাইটারের 

অনুরূপ মেশিন দ্বারা পাঠ্য 

প্রস্তুত করার একটি সহজ 

এবং সুলভ পদ্ধতি  

collaboration आचाि -संत्रिता  সহযোগিতা 

collaborative journalism सि संपादक সহযোগী সংবাদিকতা  

collaborator कॉफी िाउस সহযোগী 

collage कंुडली কোলাজ 

collating ठंडा िंग, नील -िंग प्रमुख  যে প্রক্রিয া দ্বারা 

প্রিন্টার বা বাইন্ডার 

কাগজের শীট বা এই ধরনের 

শীটের ভাাঁজ সেট একত্রিত 

করে 

collating mark सुनििा काबतन পৃষ্ঠাসমূহ একত্রিকরণ 

চিহ্ন  

collation फोटो अक्षिांकन পাঠনির্ণয় 

collective memory फोटो अक्षिांकन प्रणाली 

(त्रसस्ट्टम टाइप कोल्ड)  

সমষ্টিগত স্মৃতি 

collotype सियोग  আলোক রাসায়নিক মুদ্রন 

প্রক্রিয া 



colon साझा पिकारिता কোলন 

colonial press सिकतात, सिलेखक ঔপনিবেশিক পর্েস 

colophon कोलाज পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠা 

color blanks त्रमलान, सियोगी রঙহীন  

color break त्रमलान त्रचह्न যে বিন্দু বা রেখায  এক রঙ 

অন্য রঙের সাথে মেশে 

color cast समाकलन, त्रमलान রঙিন সম্প্রচার 

color control bar सामूत्रिक स्ट्मृत्रत  মুদ্রনে রঙ নিয ন্ত্রণ বার 

color correction कौलोटाइप প্রযুক্তিগত প্রক্রিয া যা 

রঙের সমস্যার সমাধান করে 

color curve jax&oØ চিত্রের রঙের ভারসাম্য 

পুনর্নির্মাণ করার টুল 

color key jax&ladsrd মুখ্য রঙ 

color plate jaxhu eqnz.k IysV রঙের প্লেট 

coloron dyjkWu রঙিন 

colour (=color) jax রঙ 

colour analogous ln`”k jax অনুরূপ রঙ 

colour balance  jax larqyu বর্ণ সামঞ্জস্য, রঙের 

ভারসাম্য 

colour block jaxhu CykWd রঙের সারি 

colour cartoon jaxhu 
O;aX;fp=@dkVZwu 

রঙিন কার্টুন 

colour complementary iwjd jax পরিপূরক রঙ 

colour engraving jax&r{k.k] jax mRdh.kZu চিহ্নিত বস্তুকে রঙ যোগ 

করার প্রক্রিয া 

colour filter (I.& B.) o.kZ fQYVj] o.kZ Nuuk রঙিন কাচের তৈরি একটি 

ফটোগ্রাফিক ফিল্টার যা 

নির্বাচনীভাবে রঙ শোষণ 

করে ফিল্মের আলোকে 

পরিবর্তন করে 

colour full (=pure colour) “kqn~Ëk jax রঙিন 

colour harmonies jax&leUo;] jax lkeatL; নান্দনিক এবং 

আনন্দদায ক রঙের 

সংমিশ্রণ  

colour mat dyj eSV দ্যুতিহীন রঙ  

colour photography jaxhu QksVksxzkQh রঙিন আলোকচিত্ৰবিদ্যা 

colour press 1-jaxhu eqnz.k 2-jaxhu 
eqnz.k ;a= 

রঙিন মুদ্রণের প্রেস 

colour printing jaxhu eqnz.k] jax eqnz.k রঙিন মুদ্রণ 

colour proof 1-jax izwQ( jaxhu izwQ 
2-jax&lg 

রঙ সুরক্ষক  



colour scheme jax&;kstuk বর্ণবিন্যাস 

colour screen dyj iVy রঙিন পর্দা 

colour separation jax i`FkDdj.k যে প্রক্রিয ার মাধ্যমে মূল 

পূর্ণ-রঙের ডিজিটাল 

ফাইলগুলি চার-রঙের 

প্রক্রিয া মুদ্রণের জন্য 

পৃথক রঙের উপাদানগুলিতে 

পৃথক করা হয  

colour sequence jax&vuqØe রঙের ক্রম 

colour synchronisation jax ledkyu রঙের ছন্দসমতা 

colour transparency jaxhu ikjnf”kZdk রঙের স্বচ্ছতা 

colouraid jax&;ksx রঙিন 

coloured comic jaxhu dkWfed] jaxhu 
gkL; fQYe 

রঙিন কমিক 

coloured design jaxhu vfHkdYi] jaxhu 
fMtkbu 

রঙিন নকশা 

coloured map jaxhu uD”kk] jaxhu 
ekufp= 

রঙিন মানচিত্র 

coloured paper jaxhu dkxt রঙিন কাগজ 

coloured printing paper jaxhu dkxt ¼?kfV;k½ রঙিন মুদ্রণ কাগজ 

colouroto (=coloured 

rotogravure) 
jaxhu jksVksxzsO;sj রঙিন 

colours intro dylZ bUVªks রঙের ভূমিকা 

column LraHk] [kkuk] dkWye কলাম 

column advice lykg&dkWye] lykg LraHk কলাম সম্পর্কিত 

নির্দেশাবলী 

column centimeter dkye lsUVhehVj কলাম সেন্টিমিটার 

column critical review vkykspuk LraHk কলামের সমালোচনামূলক 

পর্যালোচনা 

column essay fucaËk LraHk কলাম-প্রবন্ধ 

column family section ikfjokfjd LraHk কলাম শ্রেণিবিন্যাস 

column head LraHk “kh’kZ কলাম শীর্ষ 

column header dkWye gsMj] dkWye 
“kh’kZ 

কলাম হেডার 

column inch LraHk bap কলাম ইঞ্চি 

column interior 

decoration 
Hkhrjh lTtk LraHk কলাম অন্তর সজ্জা 

column recipe ikd&ppkZ LraHk কলাম আঙ্গিক 

column rule LraHk js[kuh] LraHk :y কলাম রুল 

column society lekt LraHk সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 

সম্পর্কিত কলাম  

column sports [ksy LraHk ক্রীড়া সম্পর্কিত কলাম 



column wedding fookg LraHk বিবাহ সম্পর্কিত কলাম 

column writer LraHk ys[kd কলাম লেখক 

column writing LraHk ys[ku কলাম রচনা 

columnist LraHk ys[kd কলামিসট্  

combination halftone and 

line plate 
la;qDr vn~ËkZ Nk;k vkSj 
js[kk IysV 

হাফটোন ও লাইন প্লেটের 

মধ্যে সমন্বয  

 

combination plate la;qDr IysV] la;qDr Qyd সমন্বয  কারক 

combination run la;qDr eqnz.k সমন্বয  ব্যাপ্তি 

 

combined film (I.& B.) la;qDr fQYe সংযুক্ত  চলচ্চিত্র 

comedy lq[kkard হাস্যকৌতুক 

comedy short NksVh lq[kkar fQYe] 
y?kq lq[kkard 

স্বল্প দৈর্ঘ্যের  

হাস্যকৌতুক  

comic dkWfed] gkL; fQYe হাস্যকর 

comic (=comic strip) gkL; fQYe ¼iV~Vh½ কমিক স্ট্রিপ 

 

comic strip(three-or four-

panel drawings that form 

a story) 

dkWfed fLVªi তিন বা চারটি প্যানেল দ্বারা 

নির্মিত  কমিক স্ট্রিপ 

 

 

comics gkL; dFkk] gkL; fp=] 
gkL; fQYe 

কমিক্স 

comma vYi fojke বিরামচিহ্ন 

commemoration volume Lekjd xzaFk] vfHkuanu 
xzaFk 

 

স্মরণ সংখ্যা 

comment fVIi.kh] Vhdk মন্তব্য 

 

commentary Vhdk] leh{kk] fooj.k] 
o.kZu] fVIi.kh 

ভাষ্য 

commentary press i= fVIi.kh ভাষ্য সাংবাদিকতা 

commentary running 

(I.& B.) 
vka[kksa ns[kk gky ভাষ্য সম্প্রচার (I.& B.) 

commentator 1-leh{kd] Vhdkdkj 2-(I.& 

B.) fooj.kdkj 
ভাষ্যকার 

commentator on news 

(I.& B.) 
lekpkj&leh{kd সংবাদ  ভাষ্যকার (I.& B.) 

commentator’s box (I.& 

B.) 
fooj.kdkj d{k ভাষ্যকারের কক্ষ্য 

commerce page  okf.kT; i`’B বাণিজ্য পৃষ্ঠা, বিকিকিনি 

পৃষ্ঠা 

commercial okf.kfT;d] O;kikfjd] 
O;kolkf;d okf.kT;] O;kikj 

বাণিজ্যিক , বিজ্ঞাপনী 

commercial bill board okf.kT; foKkiu iV~fVdk  বাণিজ্যিক বিল বোর্ড, 



বিজ্ঞাপনী বিল বোর্ড 

 

commercial listening 

public  

   (I.& B.) 

foKkiu dk;ZØe Jksrk বিজ্ঞাপন  শ্রোতা(I.& B.) 

commercial net work okf.kfT;d tky  মুল বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ 

commercial network okf.kfT;d latky বাণিজ্যিক অন্তর্জাল 

commercial page okf.kT;d i`’B] O;kikj i`’B বাণিজ্যিক পৃষঠ্া 

commercial printer okf.kT; eqnzd @ O;kikfjd 
eqnzd  

বাণিজ্যিক মুদ্রণ যন্ত্র 

commercial printing okf.kT; eqnz.k] O;kikfjd 
NikbZ 

বাণিজ্যিক মুদ্রণ  

commercial programme okf.kT; dk;ZØe বাণিজ্যিক কার্যক্রম 

 

commercial prospectus O;kolkf;d foojf.kdk বাণিজ্যিক প্রস্তাবিত 

কমপন্থা 

commercial writing O;kolkf;d ys[ku বাণিজ্যিক লিখন 

commissioner of patents ,dLo vk;qDr] isVsaV 
dfeu”j 

পেটেন্ট কমিশনার 

commodification of news lekpkj dk lkexzhdj.k সংবাদের পণ্যায়ন 

commonness lkekU;rk] le:irk সাধারণত্ব 

communication barriers lapkj ckËkk,a সংজ্ঞাপন প্রতিবন্ধকতা 

communication chief lapkj izeq[k মুখ্য সংজ্ঞাপন কর্তা 

communication flavour lkeqnkf;d :>ku সংজ্ঞাপন প্রকৃতি 

communication level lapkj&Lrj] laokn Lrj] 
laisz’k.k Lrj 

সংজ্ঞাপন স্তর 

communication research lapkj “kksËk সংজ্ঞাপন গবেষণা 

communication satellite lapkj mixzg সংজ্ঞাপন উপগ্রহ 

community branch leqnk; “kk[kk শাখা গোষঠ্ী  

community journalism lkeqnkf;d i=dkfjrk গোষ্ঠী সাংবাদিকতা 

 

community programme LFkkuh; izksxzke] 
lkeqnkf;d dk;ZØe 

গোষ্ঠী কার্যক্রম 

 

community radio lkeqnkf;d jsfM;ks গোষ্ঠী বেতার 

community weekly lkeqnkf;d lkIrkfgd গোষ্ঠী সাপ্তাহিকী 

companion (s) lgkf;dk] lgk;d iqLrdsa সহচর, সঙ্গী, সঙ্গিনী,  

companion paper lg;ksxh i= অংশিদারি প্রবন্ধ 

companion paper Lkglekpkj i=  

compassion fatigue vuqdaik Dykafr  দুঃসংবাদ জনিত অবসাদ 

compere (I.& B.) 1-lek;kstu 2-lek;kstd  
3-lek;kstu djuk] lw=èkkj 

শিল্পী-পরিচায়ক (I.& B.) 

compering (I.& B.) lek;kstu শিল্পীর পরিচয় দেওয়া 



competing paper izfrLiËkhZ lekpkj i= সংবাদ প্রতিপক্ষ 

competing weekly izfr;ksxh lkIrkfgd সাপ্তাহিক প্রতিপক্ষ 

competing weekly izfrLiËkhZ lkIrkfgd  

competitive field izfr;ksxh {ks= প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেতর্ 

competitive field  LiËkkZ {ks=  

competitor’s paper izfr;ksxh i= প্রতিযোগীর সংবাদপত্র 

competitor’s paper  izfrLiËkhZ dk lekpkj i=  

complementary colour iwjd jax পরিপূরক রঙ  

complete copy iwjh dkih সম্পূর্ণ কপি 

completed copy iw.kZr% laikfnr lekpkj সম্পন্ন কপি 

compliation lafgrk] laxzg ¼iqLrd½] 
ladyu 

সংকলন 

Complimentary ekukFkZ সৌজন্যমূলক, প্রশংসনীয  

complimentary list ekukFkZ lwph সৌজন্যমূলক তালিকা 

composer (I.& B.) laxhrdkj ছাপাখানা মুদ্রনের অক্ষর 

বিন্যসকারী 

composing room v{kj&;kstu d{k] daiksftax 
d{k 

অক্ষর বিন্যস কক্ষ ্

composing-stick v{kj&;kstu iV~Vh মুদ্রণ কাঠামো  

composite (I.& B.) feyktqyk] lkekfld] lafeJ সমন্বিত 

composite art film lkekfld dyk fQYe সমন্বিত সৃষ্টিশীল চলচিতর্ 

composite film lesfdr fQYe] la;qDr fQYe সমন্বিত চলচিত্র 

composite proof la;qDr iwzQ সমন্বিত প্রুফ্ 

composite story lafeJ lekpkj সমন্বিত সংবাদ, সমন্বিত 

গল্প 

composition 1-(Ptg) v{kj&;kstu 2-(I.& 

B.) jpuk 3-la?kVu] 
la;kstu 

সংকলন  

composition of fibres  rarq la?kVu ফাইবারের গঠন 

compositor v{kj&;kstd] daiksftVj ছাপাখানা মুদ্রনের অক্ষর 

বিন্যসকারী 

compositor, 

advertisement 
foKkiu v{kj&;kstd] foKkiu 
dEiksftVj 

মুদ্রনের বিন্যস সংক্রান্ত 

বিজ্ঞাপন 

composograph jksfir fp= আলোকচিত্ৰ কে স্বকার্যে 

ব্যবহারের  পথিকৃৎ 

composograph Lka;ksftr fp=   

compos-o-line  

   (=sequential-card 

camera) 

vuqØfed la;a=] dkMZ 
la;a= 

লেখক স্বীকৃতি 

comprehensive (e.g. 

edition) 
fo”kn বিস্তৃত 



comprehensive dummy lekos”kh iwoZ:i বিস্তৃত কৃত্রিম প্রতিমূর্তি 

comprehensive news 

service 
fo”kn lekpkj lsok বিস্তৃত সংবাদ পরিষেবা 

 

comprehensive news 

service 
lekos”kh laokn lsok  

comprehensive school lekos”kh foe”kZ&lewg বিস্তৃত চিন্তাশক্তি 

compressibility (of 

paper) 
laihM~;rk সংকোচনযোগ্যতা 

 

compressible laihM~; সংকোচনযোগ্য 

compression 1-la{ki.k 2-laihMu সংকোচন 

compressor 1-la{ksid 2-laihMd সংকোচকারী 

computer enhancement daI;wVjh; laoËkZu কম্পিউটার পরিবর্ধন 

computer image daI;wVjh; Nfo  কম্পিউটার  প্রতিবিম্ব 

computer to film  daI;wVj ls fQYe কম্পিউটার থেকে চলচ্চিত্র 

 

computer to plate daI;wVj ls IysV কম্পিউটার থেকে সরাসরি 

প্রেরিত ডিজিটাল ইমেজ 

computer to print daI;wVj ls eqnz.k কম্পিউটার থেকে সরাসরি 

মুদ্রন কৌশল 

computer typesetting vfHkdfy= v{kj&;kstu] 
daI;wVj Vkbi lsfVax 

কম্পিউটারে অকষ্রবিন্যাস 

concert (I.& B.) laxhr xks’Bh] laxhr lHkk সঙ্গতি (I.& B.) 

concessive chause (lead) ;n~;fi&okD;ka”k 
¼dFkkeq[k½ 

সম্মতিসূচক ধারা 

concise laf{kIr সংক্ষিপ্ত 

condensed article la?kfur vkys[k সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ 

conductor (I.& B.) o`an uk;d তত্ত্বাবধায়ক (I.& B.) 

cone “kadq] dksu শঙ্কু 

confessional journalism vkReLohd`fr i=dkfjrk স্বীকারোক্তিমূলক 

সাংবাদিকতা 

confidentiality xksiuh;rk গোপনীয তা 

conflit of interest LokFkZ dk Vdjko স্বার্থের সংঘাত, 

উদ্দেশ্যের অসঙগ্তি 

conjuction ;ksx] ;qfr সংযোগ 

connecting rod ;kstd NM+ সংযোগ কারী দন্ড 

(যন্ত্রের অংস বিসেস) 

connecting rod (P.P.) la;ksth “kykdk] la;ksth 
naM 

যে দণ্ড মেশিনের পারস্পরিক 

অংশের মধ্যে গতি 

সঞ্চারিত করে 

connglomeration 1-laxqVhdj.k 2-laxqfVr 
lewg 

ঘনসন্নিবেশ, সমষ্টি 

consent lgefr সম্মতি 



consignment 1-iszf’kr lkexzh 2-izs’k.k চালান, প্রেরণ 

console (I.& B.) dUlksy 
বৈদ্যুতিক যন্ত্র 

নিয ন্ত্রণের আনুষঙ্গিক 

অংশসমূহ (I.& B.) 

consolidation lesdu এক-কেন্দ্রাভিমুখতা 

constructive work jpukRed dk;Z গঠনমূলক কাজ 

consumer miHkksDrk ক্রেতা 

consumer advertising miHkksDrk foKkiu ক্রেতা বিজ্ঞাপন 

 

consumer market miHkksDrk cktkj ক্রেতা পণ্যবীথি 

contact laidZ সংযোগ, যোগাযোগ 

contact platemaker dkWUVSDV IysV esdj সংযোগকারী পল্েট 

প্রসত্তুকারক    

contact print izFke eqfnzzr izfr কাগজ, প্লেট বা ফিল্মের 

সংস্পর্শে নেগেটিভ দিয ে 

তৈরি একটি ফটোগ্রাফিক 

প্রিন্ট 

contact screen laLi”kZ LØhu গ্রেডড ঘনত্বের ফিল্মে 

তৈরি একটি হাফটোন 

স্ক্রিন, এবং ফিল্মের সাথে 

ভ্যাকুয াম যোগাযোগে 

ব্যবহৃত হয  

container printing fMCck&eqnz.k ধারক মুদ্রণ 

contemporaneous le&lkef;d] ledkyhu সমসাময িক 

contemporaries ledkyhu i=] ledkfyd i= সমকালীন 

contemporaries lelkef;d@ledkyhu 
¼lekpkj i= vkfn½ 

 

contempt of court U;k;ky;&voekuuk 
আদালত অবমাননা 

content analysis fo’k;&oLrq fo”ys’k.k] 
varoZLrq fo”ys’k.k 

আধেয  বিশ্লেষণ 

content audit fo’k;&oLrq laijh{kk আধেয  নিরীক্ষা 

contest department LiËkkZ&vk;kstu foHkkx প্রতিযোগিতা বিভাগ 

continuity Øecn~Ëkrk] dM+h] 
lkrR;] fujarjrk 

ধারাবাহিকতা 

continuity fujarjrk  

continuous printing  yxkrkj NikbZ ক্রমাগত মুদ্রণ 

continuous tone(=full 

tone) 
lrr Nk;k] iw.kZ Nk;k যেখানে ছবির যেকোনো 

বিন্দুতে প্রতিটি রঙ একক 

স্বর হিসাবে পুনরুত্পাদন 

করা হয , এবং বিচ্ছিন্ন 



হাফটোন হিসাবে নয  

contour ifjjs[kk] vkd`fr রেখান্যাস 

contract lafonk] Bsdk চুক্তি 

contract advertisement vuqcaËk foKkiu  বিজ্ঞাপনের চুক্তি 

contract rate vuqcaËk&nj চুক্তির নির্নিষ্ট মুল্য বা 

দর 

contractual agreement lafonk djkj চুক্তিমূলক চুক্তি 

contradiction [kaMu] izfrokn দ্বন্দ্ব, অসঙ্গতি 

contradiction 1-varfoZjksËk 2-[kaMu( 
izfrokn 

 

contrast (color) jax&Hksnu বৈপরীত্য 

contrast and balance 

make-up 
oS’kE;kRed rFkk larqfyr 
vklTtu 

বৈপরীত্য রেখে ভারসাম্য 

contrast lead csesy dFkkeq[k বিপরীত লিড 

contributed article izkIr ys[k প্রকাশনার পাঠকদের জন্য 

প্রাসঙ্গিক বিষয গুলিতে 

বিক্রেতা-নিরপেক্ষ 

দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা 

বোঝানো  

control fu;a=.k নিয ন্ত্রণ 

control desk fu;a=.k MsLd খবরের কাগজের বিভাগীয় 

দপ্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত  

control knob fu;a=.k ?kqaMh নিয়ন্ত্রণ স্ফীতি 

control room fu;a=.k d{k নিয়ন্ত্রণকক্ষ 

controversial speech fookfnr oDrO; ;k dFku বিতর্কিত বক্তৃতা 

convention story lekxe lekpkj প্রচল সংবাদ 

conventional story ikjaifjd lekpkj প্রচলিত সংবাদ 

convergence vfHklj.k এক-কেন্দ্রাভিমুখতা 

conversational style laokn “kSyh কথোপকথন শৈলী 

cookie Dqdh কুকি 

cooking editor ikd laiknd  রন্ধন সম্পাদক 

co-operative society lgdkjh lfefr সমবায  সমিতি 

coopy butcher dkWih uk”kd অবড় সম্পাদক 

coordination leUo;] rkyesy সমন্বয  

coordination desk leUo; MsLd সমন্বয  ডেস্ক 

coordinator leUo;d সমন্বয কারী 

copper engraving rkez&mRdh.kZ তাম্র খদিত 

copper plate engraving rkeziV~V mRdh.kZu তাম্র পত্রে খদিত 

coppering 1-lekpkj dk uohuhdj.k  
2-rkez ys[ku 

তাম্র বেষ্টিত 



copumn, love lorn izse&ppkZ LraHk প্রেমে অসুখী পাঠকের জন্য 

উপদেশ মূলক কলাম  

copy 1-izfr] 2-izfrfyfi] udy 3-
dkWih  
4-ikaMqfyfi] fyfi] 
eqnz.kkFkZ lkexzh 

কপি, প্রতিলিপি 

copy approval dkWih dk vuqeksnu প্রতিলিপি অনুমোদন 

copy boy dkWih ckW; নবীন কর্মচারী (সংবাদপত্র 

সংস্থা) 

copy casting eqfnzrkuqeku প্রতিলিপি প্রক্ষেপণ 

copy checking tkap izfr প্রতিলিপি নিরীক্ষণ 

copy correction dkWih “kksèku] dkWih 
laiknu 

প্রতিলিপি সংশোধন 

copy cutter fyfi&drZd প্রতিলিপি কর্তনকারী 

copy cutter dkWih drZd  

copy desk dkWih&est প্রতিলিপি ডেস্ক 

copy dirty vLi’V ikaMqfyfi মলিন প্রতিলিপি 

copy editing dkWih laiknu] ikaMqfyfi 
laiknu 

প্রতিলিপি সম্পাদনা 

 

copy editor dkWih laiknd] ikaMqfyfi 
laiknd 

 প্রতিলিপি সম্পাদক 

copy fitting eqfnzr&fuËkkZj.k নিরধাতিত স্থানে উপযুক্ত 

প্রতিলিপি স্থাপন  

copy holder dkWih èkkjd প্রতিলিপি ধারক 

copy manuscript dkWih ikaMqfyfi প্রতিলিপির পাণ্ডুলিপি 

copy paper dkWih isij প্রতিলিপি লেখার কাগজ 

copy plan dkWih ;kstuk প্রতিলিপির পরিকল্পনা 

copy preparation dkWih&rS;kjh প্রতিলিপির প্রস্তুতি 

copy reader (=copy 

editor) 
fyfi laiknd] dkWih laiknd প্রতিলিপি সম্পাদক 

copy reading mark fyfi&laiknu&fpg~u] 
dkWih laiknu 

প্রতিলিপি পড ার চিহ্ন 

copy right business dkWihjkbV@LoRokfËkd
kj dk O;olk;@dk;Z 

স্বত্বাধিকার ব্যবসা 

copy taster dkWih vuqeksnd প্রতিলিপি নিরীক্ষক 

copy tasting dkWih vuqeksnu প্রতিলিপি নিরীক্ষণ 

copy writer ikaMqfyfi ys[kd] dkWih 
ys[kd 

প্রতিলিপি লেখক 

copy writing ikaMqfyfi&ys[ku] dkWih 
ys[ku 

প্রতিলিপি লিখন 

copying izfrfyfidj.k নকলকরণ 

copying paper izfrfyfi dkxt নকলকরণের কাগজ 

copyright izfrfyI;fËkdkj] dkWihjkbV স্বত্বাধিকার 



copyright business dkWihjkbV dkjksckj স্বত্বাধিকার ব্যবসা 

copyright document dkWihjkbV nLrksot স্বত্বাধিকার নথি 

copyright fee dkWihjkbV “kqYd স্বত্বাধিকার পারিশ্রমিক 

copyright list dkWihjkbV lwph স্বত্বাধিকার তালিকা 

copyright matters dkWihjkbV lacaËkh 
ekeys 

স্বত্বাধিকার বিষয়ক 

copyright 

misconeception of 
dkWihjkbV dh Hkzkar 
èkkj.kk 

স্বত্বাধিকারের ভুল ধারণা 

copyright notice of dkWihjkbV dh lwpuk স্বত্বাধিকারের বিজ্ঞপ্তি 

copyright office dkWihjkbV dk;kZy; স্বত্বাধিকারের দপ্তর 

copyright protection of dkWihjkbV dk laj{k.k স্বত্বাধিকারের সংরক্ষণ 

copyright registration dkWihjkbV dk uohdj.k স্বত্বাধিকারের নিবন্ধন 

copyright validity of dkWihjkbV dh 
fofËkekU;rk 

স্বত্বাধিকারের বৈধতা 

copyright, infringement 

of 
dkWihjkbV dk vfrya?ku স্বত্বাধিকার লঙ্ঘন 

copyrighted work dkWihjkbV izkIr jpuk স্বত্বাধিকার কার্য 

Coquille dkWfdy ¼rduhd½ সামুদ্রিক খাবার   

cord Mksjh একটি লম্বা পাতলা নমনীয  

উপাদান যা সাধারণত বেশ 

কয েকটি সট্্র্যান্ড (সুতার 

মতো) সমন্বয ে বোনা বা 

পাকানো থাকে 

cord mask Mksjh&vkoj.k করড্ের মখুোশ  

cord mask dkWMZ ekLd  

core(=cente) pj[kh ¼dkxt yisVus dh½ মূল 

corfue dkW¶Z;w  

corner stone vkËkkjf”kyk মূলভিত্তি 

corps of journalist i=dkj&o`an সাংবাদিকের দল 

correcting stick “kksèkd fLVd সংশোধনের মাপকাঠি 

correction “kksËku] la”kksËku] 
HkwylqËkkj] lqËkkj 

সংশোধন 

correspondent Lkaoknnkrk সংবাদ প্রতিনিধি 

correspondent 

adventurous 
lkglh laoknnkrk দুঃসাহসিক সংবাদ 

প্রতিনিধি 

corrugated paper ukyhnkj dkxt প্যাকেজিংয ের জন্য  

ঢেউখেলান কাগজ 

cosmopolitan loZns”kh; বিশ্বজনীন 

cost ykxr খরচ 

cost effective ykxr&izHkkoh সাশ্রয ী 

cotter pin dkWVj fiu বিভক্ত পিন 



couch mark nks’k fpg~u পালঙক্ চিহন্ 

countdown myVh fxurh কাউন্টডাউন 

counter propaganda izfrizpkj] tckoh izpkj পাল্টা প্রজ্ঞাপন 

counter rotate Ikzfr?kw.kZu] myVk 
?kqekuk 

পাল্টা আবর্ত 

counting house ys[kk foHkkx গননা কেন্দ্র 

country copy xzkeh.k lekpkj গ্রামীণ প্রতিলিপি 

country correspondent Xkzkeh.k@nsgkrh 
laoknnkrk 

গ্রামীণ সংবাদ প্রতিনিধি 

country newspaper Xkzkeh.k izknsf”kd 
lekpkji= 

গ্রামীণ সংবাদপত্র 

country paper {ks=h; lekpkj&i= গ্রামীণ কাগজ 

coupon dwiu কুপন 

courtesy lkStU; সেৌজন্য 

cover 1-vkoj.k 2-fyQkQk আবরণ, প্রচ্ছদ 

cover paper vkoj.k&dkxt প্রচ্ছদের কাগজ 

cover shot doj “kkWV  প্রচ্ছদ শট 

cover story vkoj.k dFkk প্রচ্ছদ কাহিনি  

cover to 1-laokn ladyu djuk  
2-lekos”k djuk 

প্রচ্ছদ থেকে 

cover to cover vkn~;ksikar] vkfn ls var 
rd 

প্রচ্ছদ থেক প্রচ্ছদ 

coverage 1-O;kfIr 2-lekos”ku কভারেজ 

coverage daily nSfud O;kfIr] nSfud 
lekos”ku 

দৈনিক কভারেজ 

Coyright Act dkWihjkbV vfËkfu;e] 
izfrfyI;kfèkdkj vfèkfu;e] 
d`fr lkE; vfèkf;e 

স্বত্বাধিকার আইন 

CPM: cost per thousand 

impressions (M being the 

Roman numeral for 

1,000) 

izfr gtkj izfr ykxr সহস্র প্রতি দর  

CPU lh-ih-;w-] dsanzh; 
lalkËku bdkbZ 

সিপিইউ 

Cr.P.C.(Criminal 

Prosedure Code) 
naM izfØ;k lafgrk ফৌজদারি পদ্ধতির 

নিয মাবলী 

craft f”kYi নৈপুণ্য, কারূশিল্প 

craft  paper Øk¶V isij কারূশিল্পের কাগজ 

 

craft-color f”kYi&jax কারূশিল্পে ব্যাবহারের রঙ 

craftype Øk¶Vkbi নৈপণুয্  

crane down Øsu Mkmu কপিকল অবতরণ 

crane up Øsu vi কপিকল উত্তরণ 



crank 1-ØSad 2-ludh বাাঁকা 

crank arm (P.P.) ØSUd Hkqtk বাাঁকা বাহ ু

crank pin vjky dhy] ØSUd fiu বাাঁকা পিন 

crater [kM~M গর্ত 

crawl ?kqVus&Vsduk হামাগুড ি 

crayon paper fp=kadu dkxt] Øs;kWu 
dkxt+ 

মম জারিত কাগজ  

creaking (of paper) fonj.k বিঘ্নমুলক শব্দ 

cream paper Øhe dkxt+ মসৃণ কাগজ 

creased paper flyoVnkj dkxt+ ভাাঁজপূর্ণ কাগজ 

creasing 1-flyoV 2-eqM+u] 
fldqM+u 

কুাঁচকানো 

creative caption ltZukRed fp=&ifjp;  সৃজনশীল ক্যাপশন 

credit line (I.& B.) 1-vkHkkj iafDr 2-
ukeksYys[k] lw=ksYys[k 

চিত্রগ্রাহকের স্বীকৃতি 

creed (I.& B.) ØhM] nwjeqnz.k সাংবাদিকতার নীতিশাস্ত্র 

creeping title (I.& B.) pkfyr “kh’kZd চলমান শিরোনাম 

crepe paper Øsi dkxt+ ভাাঁজ খেলানো পাতলা কাগজ 

crescendo (I.& B.) LouksRd’kZ] vkjksg সুরে তীব্রতার ক্রমবৃদ্বি 

crew Øw] ny] Vhe সাহায্যকারী দল 

crime correspondent vijkËk laoknnkrk অপরাধ মূলক সংবাদ 

প্রতিনিধি  

crime journalism vijkËk i=dkfjrk  অপরাধ মূলক সাংবাদিকতা 

crime news vijkËk lekpkj অপরাধ মূলক সংবাদ 

crime reporter vijkËk fjiksVZj অপরাধ মূলক প্রতিবেদক 

crinkled paper >qjhZnkj dkxt+ কুাঁচকে যাওয া কাগজ 

critical review column vkykspuk LraEHk] 
leh{kk LraHk 

সমালোচনামূলক 

পর্যালোচনা কলাম 

critical writing vkykspukRed ys[ku সমালোচনামূলক লেখা 

crocking [kqjpuk বিকল হত্তয া 

crony journalism nyky i=dkfjrk ক্রনি সাংবাদিকতা 

crop (=cropping) dkVuk] dkV&NkaV djuk ছাাঁটা  

crop mark ØkWi ekdZ ছাাঁটার জন্য চিহ্ন  

cropped  vfr dfrZr ছাাঁটা 

cross bar ØkWl ckj অনুভূমিক রেখাচিত্র 

cross check izfr&ijh{k.k যাচাই করা 

cross fade ØkWl QsM ক্রসফেড 

cross grain fibre ØkWl xzsu Qkbcj] ikj 
js”kk 

সংকরিত  শস্যের তন্ত ু



cross head line (=bar 

line) 
,diafDr “kh’kZ বার শিরোনাম 

cross promotion lg laoèkZu 
এক পণ্যের দ্বারা অন্য 

পণ্যের  প্রচার 

cross reference izfr lanHkZ প্রতিনির্দেশ 

cross stay vkM+k fLFkjd ক্রস স্টে 

cross talk fr;Zd~ okrkZ] vizklafxd 
okrkZ 

১। কৌতুকপূর্ণ 

কথোপকথন, 

২। যোগাযোগের মাধ্যমের 

মধ্যে অবাঞ্ছিত সংকেতের 

স্থানান্তর 

cross verfication  iqu% lR;kiu পুনরায  যাচাইকরণ 

cross-cut (I.& B.) lgn`”; dkV ক্রস কাট ( দৃশ্য শ্রব্য 

মাধমের সম্পাদনার 

কৌশল) 

crossover (type or art 

that continues from one 

page to the opposite 

page) 

1-vfrØeh 2-vfrØe সংকরায়ন 

crossword puzzle “kCn igsyh শব্দের ধাাঁধা 

 

crowd sourcing tu&ladqy lzksr ¼u½ মিলিত প্রচেষ্টা 

crown paper Økmu dkxt+ ক্রাউন কাগজ 

crown size Økmu ¼dkxt+ dk½ 
vkdkj 

ক্রাউন মাপ (পুস্তকের মাপ 

বিশেষ ১৯ X ২৫ সেন্টি 

মিটার) 

crushed roll fipdh jhy  

crushing (=crush mark) vfrnkc&fpg~u ক্রাশ মার্ক (ভিডিওর টাইম 

লাইন চিহ্ন) 

crystallization fØLVyu স্ফটিককরণ 

cub izf”k{kq  নবীন 

cub reporter izf”k{kq fjiksVZj] Uko 
lekpkjnkrk 

নবীন প্রতিবেদক 

 

cue (I.& B.) (n.)D;w] ladsr (v.)D;w 
djuk 

কিউ  

cue sheet (I.& B.) D;w “khV] ladsr i= নিরদ্েশনা পতর্ / সচূি  

cultural imperialism lkaLd`frd lkezkT;okn সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ 

cupboard-shelf (=lining 

paper) 
vLrjh dkxt+ আস্তরণের কাগজ 

cure mipkj নিরাময  

curling cy iM+uk] dfyZax কুঞ্চিত 



currency paper djsUlh&dkxt+  

মুদ্রার কাগজ 

 

current affairs (I.& B.) lkef;d fo’k; 
(Journ.)lkef;d ppkZ 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 

current number rktk vad] uohu vad বর্তমান সংখ্যা 

current topic  lkef;d eqn~nk সাম্প্রতিক বিষয় 

cursive f{kiz ys[ku] gLrys[kor~ 
Vkbi  

টানা লেখা 

cursive letters izokgh v{kj টানা অকষ্র 

cursor dlZj কার্সার 

curtain raiser izos”kd উপক্রম-নাটিকা 

cut (I.& B.) dV] dkV বিরাম  

cut flash dV ¶yS”k সম্পাদনার কৌশলের 

অকস্মাৎ পরিবর্তন 

cut line (=under line) 

(=caption) 
fp= ifjp; ক্যাপশন 

cut off foHksnd js[kk বিচ্ছিন্ন করা 

cut off rule foHksnd :y বিচ্ছিন্ন করার নিয়ম 

cut out block ifjdfrZr CykWd অপসারণ করার ব্লক 

cut out block dV vkmV CykWd  

cut point  dV ikbaV কাট পয েন্ট 

cut size (paper size used 

with office machines and 

small presses) 

¼dfrZr½ i`’B vkdkj কাজরে মাপ  

cut to bleed fljkUr drZu] vuqi;qDr 
fulaiknd 

কাট টু ব্লিড, সীমান্ত 

কর্তন 

cut-in head ik”oZ&izfo’V “kh’kZd সম্পাদনার মাধ্যম 

cut-in letter (=drop letter) 1-vyad`r v{kj 2-
nh?kkZ{kj 

ড্রপ লেটার 

 

cut-line dV ykbu] u;k iSjk ক্যাপশন 

cuts vyxko] dkV কাট 

cutter (I.& B.) drZd কর্তনকারী বস্তু, ব্যক্তি 

বা যন্ত্র 

cutter blade drZd Qy সম্পাদনায় ব্যবহৃত 

ডিজিটাল ব্লেড 

cutting drZu] dVkbZ drju কাটা, কাটছাাঁট 

cutting book dfVax cqd@drju lafpdk বইয়ের কাট-ছাাঁট 

cutting copy dkWih drZu] laikfnr 
dkWih 

কপি সম্পাদনা 

cutting die drZu lkapk বানোয াট প্রক্রিয া দ্বারা 

অভিপ্রেত আকৃতি ও নকশা 



করা 

cutting machine drZu e”khu কাটিং যন্ত্র 

cutting print drZu fQYe izfr কাটিং প্রিন্ট 

cutting room drZu d{k কাটিং কক্ষ 

cyan uhfyek ¼jax½  সায ান 

(সবজে নীল রঙ) 

cyanotype or pellet paper lkb,uksVkby dkxt সায ানোটাইপ 

 

cyber crime lkbcj vijkËk সাইবার অপরাধ 

cyber journalism lkbcj i=dkfjrk সাইবার সাংবাদিকতা 

cyber journalist lkbcj i=dkj সাইবার সাংবাদিক 

cyber law lkbcj dkuwu সাইবার আইন 

cyber space lkbcj Lisl সাইবার স্পেস 

cyclorama py n`”;kHkkl সাইক্লোরামা 

cylinder (P.P.) csyu] flfyUMj বেলন 

cylinder adjusting screw 

(P.P.) 
csyu lek;kstu isap বেলন সমন্বয  স্ক্রু 

 

cylinder band (P.P.) csyu iV~Vh ফ্লেক্সোগ্রাফি তে  

ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ 

cylinder box stop csyu ckWDl jksd বেলন বক্স রোধ 

cylinder brake arm (P.P.) csyu jksd Hkqtk বেলন মন্থরকারী বাহু  

cylinder brush (P.P.) csyu cq:”k বেলন তুলি 

cylinder brush bracket 

(P.P.) 
csyu cq#”k caËkuh বেলন তুলির দেত্তয ালাগার  

cylinder brush cam lever 

(P.P.) 
csyu cq#”k dSe 
mRrksyd 

বেলন তুলির ঘূর্ণমান গতি 

কে রৈখিক গতি তে  

রূপান্তরিত করার 

ভারোত্তোলন-দণ্ড 

cylinder brush 

mechanism (P.P.) 
csyu cq#”k ;kaf=dRo বেলন তুলি ব্যবহারের 

প্রক্রিয া 

 

cylinder catch (P.P.) csyu idM+ বেলন পাকড ান 

cylinder check handle 

(P.P.) 
csyu&jksËk gRFkk বেলন দমন হাতল 

cylinder check incline 

(P.P.) 
csyu&jksËk vkufr ঝুাাঁকে যাওয়া বেলনের দমন 

cylinder dressing (P.P.) csyu&vLrj বেলন পরিধাবন 

cylinder impression csyu Nki বেলন মুদ্রিতকরণ 

cylinder lug (P.P.) csyu vVd বেলন টানা 

cylinder press flfyaMj izsl বেলন প্রেস 

cylinder segment gear csyu [kaM fxvj সিলিন্ডার সেগমেন্ট গিয়ার 



(P.P.) 

cylinder shaft washer 

(P.P.) 
csyu “kS¶V ok”kj বেলনের খাদ প্রক্ষালক 

cylinder spring block 

(P.P.) 
csyu dekuh CykWd সিলিন্ডার স্প্রিং ব্লক 

cylinder-setting 

mechanism (P.P.) 
csyu&foU;kl ;kaf=dRo বেলন বিন্যাস প্রক্রিয া 

 

DAB (digital audio 

broadcasting) 
fMftVy Ëofu izlkj.k ডিজিটাল অডিও সম্প্রচার 

 

dab (of paste) gYdk lk ysi লেপন করা 

dagger (=obelisk) dVkj ¼fpg~u½ খাঁজর 

Dahlia paper Mkfy;k dkxt+ ডালিয়া পেপার 

daily 1-nSfud 2-nSfud lekpkj 
i= 

দৈনিক 

daily allocation nSfud vkoaVu দৈনিক বরাদ্দ 

 

daily coverage nSfud lekos”k] nSfud 
dojst 

দৈনিক আবৃত্ত  স্থানের 

পরিধি , 

দৈনিক কভারেজ 

daily newspaper nSfud lekpkj i= দৈনিক সংবাদপত্র 

daily press  nSfud lekpkj i= দৈনিক প্রেস 

 

dais (I.& B.) eap মঞ্চ 

damping roller (P.P.) ikuh :yk স্যাাঁতসোঁতে বেলন 

danger zone [krjs dk {ks= বিপদজনক এলাকা 

dark room MkdZ :e আলোকচিত্রের 

রসায নাগার 

dash js[k] MS”k ড্যাশ 

data collection vkadM+k laxzg তথ্য সংগ্রহ 

database vkadMk lap; তথ্যশালা 

date line frfFk js[kk] fnukd js[kk ডেট লাইন, সময়-রেখা 

date of release Hkstus dh frfFk মুক্তির তারিখ 

date of release tkjh djus dk fnukad  

DAVP foKkiu ,oa n`”; izpkj 
funs”kky; 

ডিরেক্টরেট অফ 

এডভার্টাইসিং এন্ড 

ভিজ্যুয়াল পাবলিসিটি (ডি এ 

ভি পি) 

day plan nSfud dk;Z&;kstuk দিনের পরিকল্পনা 

day pool (DP) fnu dh ikyh দৈনিক নিধি 

day side Ms lkbM দিনের সময় 

dB: (decibel) Msflcsy ডি বি (ডেসিবেল) 



dead 1-csdkj Vkbi 2-jn~n 
lekpkj 

মৃত 

dead  fuf’Ø;  

dead air Ëofu&vojksËkh {ks= সম্প্রচারে নিঃশব্দের সময় 

সীমা 

dead band fuf’Ø; cSaM ডেড ব্যান্ড 

dead knife fLFkj pkdw] HkksFkjk 
pkdw 

ডেড নাইভ 

dead line 1-vafre lhek 2-bfrjs[kk  নির্দিষ্ট সময সীমা 

dead metal 1-¼cykWd dk½ 
veqnz.kh; Hkkx 2-jn~nh 
eky 

অব্যবহৃত ধাতু 

dead stone MsMLVksu সাময়িক বা সম্পূর্ণ ভাবে 

থামানো 

dead type csdkj QkWUV অব্যবহৃত  টাইপ 

death-knock laiknu ladsr একজন মৃত ব্যক্তির 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মানুষের 

সাথে যোগাযোগের 

সাংবাদিকদের রীতি 

debate oknfookn] cgl বিতর্ক 

deboss (to press an 

image into paper so it 

lies below the surface. 

also called tool.) 

fMckWl djuk পৃষ্ঠতলে কোন নকশার 

খাাঁজ কাটা 

decalcomania paper fMdSydkseSfu;k dkxt+ কোন নকশা বা ছবি কে 

স্থানান্তর করার 

বিশেষভাবে প্রস্তুত কাগজ 

decimo-octavo (=18 mo) vBkjg isth পাতার আট ভাগের এক ভাগ 

মাপ বিশেষ 

decimo-sexto (16=mo) lksyg isth পাতার ছয় ভাগের এক ভাগ 

মাপ বিশেষ 

deck “kh’kZ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের সারাংশ 

থাকে যে শিরোনামে 

deckle edge vleku fljk] vdfrZr fljk রুক্ষ, অসমাঙগ্ কাগজের 

প্রান্ত 

decoding  foladsru ডিকোডিং 

deed  MhM ¼fyQkQs dk 
vkdkj½ 

দলিল 

deep throat xqIr lzksr গোপনীয তার আড ালে 

তথ্যদাতার দ্বারা প্রকাশিত 

ক্ষতিকর তথ্য 

deep-etch offset xgjk fu{kkj.k vkWQlsV] 
Mhi ,p vkWQlsV 

যে মুদ্রণপ্রণালীতে 

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছবির 

অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ 



দেওয়া হয়    

 


