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ৃথথফীয ফয়  ৪৬০ ক োথি ফছয (৪.৬ থফথরয়ন ফছয)।  

আয়তন  ৫১ ক োথি ৬৬ োজোয ফর্গথ থভ।  

স্থরবোর্য আয়তন  ১৪ ক োথি ৮৬ রোখ ৪৭ োজোয ফর্গথ থভ (ভোি আয়তনয ২৯.১%)। 

জরবোর্য আয়তন  ৩৬ ক োথি ১৪ রোখ ১৯ োজোয ফর্গথ থভ (ভোি আয়তনয ৭০.৯%)।  

ভুদ্র এরো োয আয়তন  ৩৩ ক োথি ৫২ রোখ ৫৮ োজোয ফর্গথ থভ।  

উ ূরীয় কযখোয আয়তন  ৩ রোখ ৫৬ োজোয ফর্গথ থভ।  

থযথধ   

থনযক্ষযখো ফযোফয ৪০,০৬৬ থ থভ।  

কভরুযখো ফযোফয ৩৯,৯৯২ থ থভ।  

ফযো   

থনযক্ষযখো ফযোফয ১২,৭৫৩ থ থভ।  

কভরুযখো ফযোফয ৬,৩৫৫ থ থভ।  

ফযোোধগ   

থনযক্ষযখো কথ  ৬,৩৭৬ থ থভ।  

কভরুযখো কথ  ৬,৩৫৫ থ থভ। 

ফগোচ্চ থফনু্দ  ভোউন্ট এবোযষ্ট, উচ্চতো ৮৮৫০ থভিোয।  

ফগথনম্ন থফনু্দ  কফন্টর োফগ্ল্যোথয়োর কেঞ্চ, মো ভুদ্র ভতর কথ  ২৫৫৫ থভিোয র্বীয। োভুথদ্র  এরো োয় ফগথনম্ন থফনু্দ 
প্রোন্ত ভোোর্যয ভোথযয়োনো কেঞ্চ, মো ১০,৯২৪ থভিোয ফো ৩৫,৮৪০ পুি র্বীয। 

'রীভো  ২ রোখ ৫০ োজোয ৪৭২ থ থভ।  
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ফগোথধ  ীভোন-কফথষ্টত কদ  দুথি; চীন ও যোথয়ো (উবয় কদ ১৪থি কদ  তৃগ  ীভোন-কফথষ্টত)।  

োথনয প্র োযবদ  দুই প্র োয (৯৭% রফণোক্ত, ৩% ুয়।)   

ূমগয চোযথদ  ঘুয আত ভয় রোর্  ৩৬৫ থদন ৫ ঘন্টো ৪৮ থভথনি ৪৭ ক ন্ড।  

থনজ অক্ষয উয এ ফোয আফতগন  যত ভয় রোর্  ২৩ ঘন্টো ৫৬ থভথনি।  

আফতগনয র্থতফর্  ৬৬,৭০০ ভোইর/ঘন্টো ফো ১,০৭,৩২০ থ থভ/ঘন্টো। 

ূমগ কথ  দূযত্ব  ১৪ ক োথি ৯৫ রক্ষ থ থভ (প্রোয়)।  

এ ভোত্র উগ্র  চোাঁদ।  

উত্তয কর্োরোধগ ফচয় ফ দ থদন  ২১ জুন।  

দথক্ষণ কর্োরোধগ ফচয় ফ দ থদন  ২২ থিম্বয।  

ফগত্র থদনযোথত্র ভোন  ২১ ভোচগ ও ২৩ কেম্বয।  

বূত্ব য র্ঠন  করোো ৩৫%, অথিজন ২৮%, ভযোর্নথয়োভ ১৭%, থথর ন ১৩%, োরপোয ২.৭%, থন র ২.৭%, 

 যোরথয়োভ ১.২% ও এরুথভথনয়োভ ০.৪%।  

আয়তন থফেয ফৃত্তভ কদ  যোথয়ো; ১,৭০,৭৫,২০০ ফর্গথ থভ ফো ৬৫,৯২,৭৬৮.৮৭ ফর্গভোইর।  

জনংখযোয ফৃত্তভ কদ  চীন, ১৩৪ ক োথি ৫৮ রোখ [UNFPA ২০০৯]। 

আয়তন ফৃত্তভ ভুথরভ কদ   োজোখস্থোন  ২৭,১৭,৩০০ ফর্গথ থভ।  

জনংখযোয় ফৃত্তভ ভুথরভ কদ  ইন্দোনথয়ো।  

আয়তন ও জনংখযোয় কু্ষদ্রতভ কদ  বযোথি যোন; আয়তন ০.৪৪ ফর্গথ থভ ফো ০.১৭ ফর্গভোইর এফং করো ংখযো ৯২০ জন (ভোচগ 

২০১০)। 

ভোোর্য  ৫থি; প্রোন্ত ভোোর্য, আিরোথন্ট  ভোোর্য, বোযত ভোোর্য, দথক্ষণ ফো এন্টো গথি ো ভোোর্য ও উত্তয ফো 

আ গথি  ভোোর্য।  

ফৃত্তভ ভোোর্য  প্রোন্ত ভোোর্য।  

র্বীযতভ ভোোর্য  প্রোন্ত ভোোর্য।  
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ভোোর্যয ফগোচ্চ র্বীয খোত  প্রোন্ত ভোোর্যয ভোথযয়োনো কেঞ্চ।  

র্বীযতভ োর্য   যোথযথফয়োন োর্য, মোয র্বীযতো ২২৭৮৮ পুি ফো ৬৯৪৬ থভিোয।  

ফৃত্তভ োর্য  দথক্ষণ চীন োর্য (আয়তন ২৯,৭৪,৬০০ ফর্গথ থভ)।  

দীঘগতভ নদী  নীর নদ, আথি ো, দদঘগয ৬৮২৫ থ থভ। 

উচ্চতভ দ্বী  থনউথর্থন (ভুদ্র ভতর কথ  মোয উচ্চতো ৫০৩০ থভিোয ফো ১৬৫০০ পুি)।  

ফৃত্তভ হ্রদ দ্বী  ভযোথনিুথরন, (থউযন হ্রদ, অন্টোথযও; আয়তন ১০৬৮ ফর্গভোইর ফো ২৭৬৬ ফর্গথ থভ)।  

ফৃত্তভ হ্রদ   োথিয়োন অফস্থোন এথয়ো-ইউযো; আয়তন ৩,৭১,০০০ ফর্গথ থভ।  

র্বীযতভ হ্রদ  দফ োর হ্রদ, রু কপিোযন; র্বীযতো ৫,৩১৫ পুি ফো ১৬২০ থভিোয।  

ভোদ  ৭থি; এথয়ো, আথি ো, ইউযো, উত্তয আভথয ো, দথক্ষণ আভথয ো, ওথনয়ো এফং আন্টো গথি ো।  

আয়তনয ফৃত্তভ ভোদ  এথয়ো; ৪ ক োথি ৪৫ রোখ ৭৯ োজোয ফর্গথ থভ।  

করো ংখযোয় ফৃত্তভ ভোদ  এথয়ো; ৪১২ ক োথি ১১ রোখ [UNFPA ২০০৯]। 

জনূনয ভোদ এন্টো গথি ো।  

স্বোধীন কদ  ১৯৪থি।  

জোথতংঘবুক্ত কদ  ১৯২থি।  

এরথিথবুক্ত কদ  ৪৯থি।  

ফগল স্বোধীন কদ   োবো; স্বোধীনতো রোব  য ১৭ কপব্রুয়োথয ২০০৮।  

ফগোচ্চ ংখয  স্বোধীন কদ যয়ছ  আথি ো ভোদ (৫৩থি)।   

প্রধোন ধভগ  ইরোভ, থিষ্ট, কফৌদ্ধ, থনু্দ প্রবৃথত।  

উত্তযয নর্যী  যোভোযপোষ্ট (নযওয়)।  

দথক্ষণয নর্যী  ুয়োতগো উইথরয়োভ (থচথর)।  

থছদ্রোথয়ত যোষ্ট্র  ইতোথর ( োযণ ইতোথরয ভধয বযোথি োন ও োনভোথযনো যোষ্ট্র অফথস্থত।  
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প্রোচীনতভ কদ  োনভোথযনো; ৩০১ থিষ্টোে প্রথতথিত।  

উচ্চতভ যোজধোনী  রোোজ।  

ফগোথধ  যোষ্ট্রবোলোয কদ  বোযত।  

োযভোণথফ  থক্তধয যোষ্ট্র  ৮থি (মুক্তযোষ্ট্র, যোথয়ো, থিিন, িোন্স, চীন, বোযত োথ স্তোন ও উত্তয ক োথযয়ো)।  

উচ্চতভ ফগতৃঙ্গ  ভোউন্ট এবোযষ্ট, চীন কনোর; ৮৮৫০ থভিোয ফো ২৯,০৩৫ পুি। 

ঘনফথতূণগ কদ  কভোনো ো;  ১৬,২০৫ জন প্রথত ফর্গথ থভ []। 

 ভ ঘনফথতূণগ কদ  ভঙ্গোথরয়ো ও নোথভথফয়ো ২ জন প্রথত ফর্গথ থভ।  

জনংখযো ফৃথদ্ধয োয  ১.২%। [UNFPA ২০০৯]। 

ভথরো প্রথত উফগযতোয োয  ২.৫৪ তোং।  

ভোথোথছু আয়  ৯,৯৭২ ভোথ গন িরোয।  

ফগোচ্চ ভুদ্রোথিথতয কদ  থজম্বোফুয়।  

ফগোথধ  জনংখযো ফৃথদ্ধোযয কদ   োতোয, ১০.৭% [UNFPA ২০০৯]। 

ফগোথধ  থশু ভৃতুযোযয কদ  থয়যো থরওন, প্রথত োজোয জীথফত জন ২৬২ জন ভয।  

ফগথনম্ন থশু ভৃতুযোযয কদ  থঙ্গোুয, ুইিন, রুিভফোর্গ, থরচিনষ্টোইন, আইরযোন্ড; প্রথত োজোয জীথফত জন ৩ জন।  

ফগোচ্চ র্ দ আযু়য কদ  জোোন;  ৮২.৭ ফছয [UNFPA ২০০৯]। 

ফগথনম্ন র্ দ আযু়য কদ  আপর্োথনস্থোন, ৪৩.৬ ফছয [ ভোনফ উন্নয়ন থযোিগ ২০০৯]।  

ফগোথধ  ফযফহৃত বোলো  ভোন্দোথযন (চীনো); তোথধ  ক োথি ভোনুল এথি ফযফোয  য।  

ফৃত্তভ যোজধোনী য (জনংখযোয়)  কিোথ ও (জোোন); ৩ ক োথি ৫৩ রোখ ২৭ োজোয।  

ফৃত্তভ নর্য (জনংখযোয়)   োংোই (চীন);  ১ ক োথি ৩৩ রোখ।  

উষ্ণতভ স্থোন  দোরোর, কদনোথ র থিপ্রন, ইথথওথয়ো; ফোথলগ  র্ দ তোভোত্রো ৯৩.২০ পোযনোইি ফো ৩৪০ কথন্টগ্রি। 

 



t  t  

ফৃত্তভ ভরুবূথভ   

   - উষ্ণভণ্ডরীয়  োোযো, উত্তয আথি ো; ৩৫,০০,০০০ ফর্গভোইর ফো ৯১,০০,০০০ ফর্গথ রোথভিোয।  

   - উ ূরীয়  আতো োভো, থচথর; ৫৪,০০০ ফর্গভোইর ফো ১৩৯,৮৬০ ফর্গথ রোথভিোয।  

   - নোথতীতোষ্ণ  কর্োথফ ভরুবূথভ, চীন; ৫,০০,০০০ ফর্গভোইর ফো ১২,৯৫,০০০ ফর্গথ রোথভিোয।  

ৃথথফীয ফৃত্তভ অযণয  দতর্ো। 

ফৃত্তভ দ্বী থগ্রনরযোন্ড, মোয আয়তন ৮,৪০,০০৪ ফর্গ ভোইর ফো ২১,৭৫,৬০০ ফর্গথ রোথভিোয। উেখয, অষ্ট্রথরয়ো রো 
ফযো বোফ ভোদীয় বূখণ্ড থফ থযথচত ৃথথফীয ফৃত্তভ দ্বী, মোয আয়তন ২৯,৪১,৫১৭ ফর্গভোইর ফো ৭৬,১৮,৪৯৩ 

ফর্গথ রোথভিোয।  

ফৃত্তভ দ্বী কদ  ইন্দোনথয়ো, মোয আয়তন ৭,৩৫,৩৫৮ ফর্গভোইর ফো ১৯,০৪,৫৬৯ ফর্গথ রোথভিোয।  

ফৃতত্ম আেয় দ্বী  ুভোত্রো, ইন্দোনথয়ো; আয়তন ১,৭১,০৬৯ ফর্গভোইর ফো ৪,৪৩,০৬৬ ফর্গথ রোথভিোয। 

ীতরতভ স্থোন  প্লোিু কষ্টন, এন্টো গথি ো; ফোথলগ  র্ দ তোভোত্রো- ৫৬.৭০ করথয়ো।  

আদ্রগতভ স্থোন  ভথনযোভ, আোভ, বোযত; ফোথলগ  র্ দ ফৃথষ্টোত ১১,৮৭৩ থভথরথভিোয ফো ৪৬৭৪ ইথঞ্চ।  

শুষ্কতভ  স্থোন  আতো োভো ভরুবূথভ, থচথর (ফোথলগ  ফৃথষ্টোত অনুমোয়ী)। 

শুষ্কতভ স্থোন (জনফথতূণগ)  আওয়োন, থভয; ফোথলগ  ফৃথষ্টোত ০.০২”। 

আদ্রগতভ জনফথতূণগ স্থোন   ফুয়নো কবনথতয়ো,  রথম্বয়ো, ফোথলগ  ফৃথষ্টোত ২৬৭ ইথঞ্চ ফো ৬৭৮১.৮০ থভথরথভিোয। 
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আয়তন(ফর্গ থ থভ)  ৪,৪৫,৭৯,০০০ 

ৃথথফীয আয়তনয ত যো োয  ৩০% 

ৃথথফীয করো ংখযোয ত যো োয  ৬০.৪০%  

কদংখযো(স্বোধীন কদ)  ৪৪ 

জোথতংঘবূক্ত কদ  ৪৪ 

ফগোচ্চ স্থোন (থভিোয)  ভোউন্ট এবোযষ্ট (৮৮৫০) 

ফগথনম্ন স্থোন (থভিোয)  ভৃত োর্য (-৪০০) 

   

আয়তন(ফর্গ থ থভ)  ৩,০০,৬৫,০০০  

ৃথথফীয আয়তনয ত যো োয  ২০.০% 

ৃথথফীয করো ংখযোয ত যো োয  ১৪.২৯%   

কদংখযো(স্বোধীন কদ)  ৫৩  

জোথতংঘবূক্ত কদ  ৫৩  

ফগোচ্চ স্থোন (থভিোয)  থ থরভোঞ্জোযো (৫৯৬৩) 

ফগথনম্ন স্থোন (থভিোয)  কর  আোর (-১৫৬) 

   

আয়তন(ফর্গ থ থভ)  ২,৪৪,৭৪,০০০  

ৃথথফীয আয়তনয ত যো োয  ১৬.৫% 

ৃথথফীয করো ংখযোয ত যো োয  ৭.৯৮%   

কদংখযো(স্বোধীন কদ)  ২৩  

জোথতংঘবূক্ত কদ  ২৩  

ফগোচ্চ স্থোন (থভিোয)  ভযো থ নর (৬১৯৪) 

ফগথনম্ন স্থোন (থভিোয)   কিথ বযোথর (-৮৬) 
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আয়তন(ফর্গ থ থভ)  ১,৭৮,১৯,০০০ 

ৃথথফীয আয়তনয ত যো োয  ১২% 

ৃথথফীয করো ংখযোয ত যো োয  ৫.৮২%   

কদংখযো(স্বোধীন কদ)  ১২ 

জোথতংঘবূক্ত কদ  ১২ 

ফগোচ্চ স্থোন (থভিোয)  এ োঙ্কোগুয়ো (৬৯৫৯) 

ফগথনম্ন স্থোন (থভিোয)   কথননুরো (-৪০) 

   

আয়তন(ফর্গ থ থভ)  ৯৯,৩৮,০০০ 

ৃথথফীয আয়তনয ত যো োয  ৬.৮% 

ৃথথফীয করো ংখযোয ত যো োয  ১১.০০% 

কদংখযো(স্বোধীন কদ)  ৪৮  

জোথতংঘবূক্ত কদ  ৪৬ 

ফগোচ্চ স্থোন (থভিোয)  ভোউন্ট এরিো (৫৬৩৩) 

ফগথনম্ন স্থোন (থভিোয)   োথিয়োন োর্য (-২৮.০) 

   

আয়তন(ফর্গ থ থভ)  ৮৪,৮৪,৬২০ 

ৃথথফীয আয়তনয ত যো োয  ৫.৮% 

ৃথথফীয করো ংখযোয ত যো োয  ০.৫১% 

কদংখযো(স্বোধীন কদ)  ১৪ 

জোথতংঘবূক্ত কদ  ১৪ 

ফগোচ্চ স্থোন (থভিোয)  ুাঁো  জোয়ো (৪৮৮৪) 

ফগথনম্ন স্থোন (থভিোয)  কর  আয়োয (-১১৬) 
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আয়তন(ফর্গ থ থভ)  ১,৩২,০৯,০০০ 

ৃথথফীয আয়তনয ত যো োয  ৮.৯% 

ফগোচ্চ স্থোন (থভিোয)  থবনন ভযোথপ (৪৮৮৪) 

ফগথনম্ন স্থোন (থভিোয)  কফন্টর োফগ্ল্যোথয়োর কেঞ্চ (-২৫৫.৫) 

 নদী (মৌথবোফ)  থভথথথ থভৌযী  

 প্রোচীয  চীনয ভোপ্রোচীয 

 ফগতভোরো  আথন্দজ ফগতভোরো  

 ভুদ্র দ ত   িফোজোয  

 প্রণোরী  তোতোয প্রণোরী  

 উ দোর  দ তু  ফোং নো এিপ্রওয় (থোইরযোন্ড, ৫৪ থ থভ)  

 খোর  গ্রযোন্ড খোর  

  ৃথত্রভ খোর  ুয়জ খোর  

 কযরথ  েোন্স োইফথযয়োন কযরথ  

 নদী  নীর নদ  

 োাঁতোযয থ  ইংথর চযোনর 

 থফযথতীন কেন  ফ্লোইং স্কিভযোন  

 কযর ু দঙ্গ  তোন্নো (জোোন)  

 থর্থযখোত  ভোরোক্কো অফফোথ ো  

 নদী অফফোথ ো  আভোজোন অফফোথ ো  

 প্রোণী (দীঘগজীফী)   চ্ছ (জীফন োর ১৯০-২০০ ফছয)  

 রি প্রোণী   যোঙ্গোরু 

  থযিোয  যোভেযভ ভথন্দযয  থযিোয  

 র্রোথফথষ্ট প্রোণী  থজযোপ   

 ভূথতগ  ভোদোযরযোন্ড (যোথয়ো)  

 চরথচ্চত্র  থদ থউভযোন  থন্ডন  

 মুদ্ধ  তফলগফযোী মুদ্ধ (িোন্স-থিিন)  

 জোোজ  এভথব ভন্ট (ূফগনোভ  ন  কনথব)  
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 থভথরিোথয জোোজ  এন্টোযপ্রোইজ ক্লো  

 মোত্রীফোী জোোজ  ওয়োথ অফ দয থ  

  োঠয জোোজ  থিোয বন িযোনথজং  

 ভুদ্র প্রোচীয  োইভনথজয়োভ থ ওয়োর (দ. ক োথযয়ো)  

 ভুদ্র কতু  োংফু কফ কতু (চীন)  

 ঝুরন্ত কতু  ুতং কতু (চীন)  

 কযরওয় িোনর  কই োন িোনর (জোোন) 

 প্রোণী  থচতো ফোঘ  

 োথখ  ুইপি োথখ 

 ভোছ  িুথন ভোছ 

 ো  আথি োয  োরো ভোম্বো   

 মোত্রীফোী থফভোন   ন িগ  

 মুদ্ধথফভোন  র থি YF 123 (েয কচয় থতনগুণ কফথ দ্রুত)  

 কেন  োযভথন এিপ্র (চীন) 

 ভোোর্য  প্রোন- ভোোর্য  

 খোদ  ভোথযয়োনো কেঞ্চ (প্রোন- ভোোর্য)  

 োর্য   যোথযথফয়োন োর্য 

 উোর্য  কভথি ো উোর্য  

 হ্রদ  দফ োর হ্রদ  

 প্রোণী  থজযোপ  

 য  ওয়ন চুয়োন (থতব্বত)  

 যোজধোনী  রোোজ (ফথরথবয়ো)  

 থিথব ভো'র  ক থবএরওয়োই থিথব ভোস্তুর (মুক্তযোষ্ট্র) 

 কদ  থতব্বত  

 ফগতভোরো  থভোরয়  

 ফগতৃঙ্গ  এবোযষ্ট (নোর)  

 থভনোয  ফোদো োোন ভথজদয থভনোয (ভযক্কো)  
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 স্থোন  আথজথজয়ো (থরথফয়ো) 

 ভোরবূথভ  োথভয  

 বফন  ফুজগ খথরপো (ংমুক্ত আযফ আথভযোত)  

 আেয়থর্থয   িোিী (আথন্দজ, ই ুয়িয)  

 জরপ্রোত  এঞ্জর (বথনজুয়রো)  

 হ্রদ  থিথি ো ো (ফথরথবয়ো)  

 র্রনোঙ্ক  িযোংষ্টন  

 ফৃক্ষ   যোথরপোথনগয়োয উ ূরয কযি উি কেণীয র্োছ  

 থর্থযথ  আথিনো  

 থফেয র্বীযতভ  

 ভোদ  ওথনয়ো  

 কদ  বযোথি োন থথি  

 ভুথরভ কদ  ভোরদ্বী  

 থদন  ২২ থিম্বয (উত্তয কর্োরোধগ) 

 যোত  ২১ জুন (উত্তয কর্োরোধগ)  

 নদী  থি থযবোয (মুক্তযোষ্ট্র)  

 োথখ  োথভং ফোিগ 

 ভোোর্য  আ গথি  ভোোর্য  

 গ্র  ফুধ  

 থর্জগো  চযোন্স অফ োন্তো-ইোফর (বযোথি োন থথি)  

 পুর  থথরয়ো ভোইরোপোথরয়ো  

 প্রজোতন্ত্র  নোউরু  

 ভোছ  ইনষ্টযোন্ট থপ (ওজন ১ থভ. গ্রোভ)  

 োফভথযন  কযোথপনো (দঘগয ৪০ কথভ) 

 ভোদ  এথয়ো 

 ভোোর্য  প্রোন্ত ভোোর্য 

 কদ (আয়তন)  যোথয়ো 

 কদ (জনংখযোয়)  চীন 
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 জনংখযোয় (ভুথরভ কদ)  ইন্দোনথয়ো 

 ভুথরভ কদ (আয়তন)   োজোখস্তোন  

 গ্র  ফৃিথত  

 নক্ষত্র  আয-১৩৬-এ  

 ঘণ্টো  ভস্কোয ঘণ্টো  

 োথখ (ওজন)  উিোথখ (১৫৫ ক থজ)  

 চরথচ্চত্র কপ্রক্ষোরৃ্  যথি (থনউইয়গ )  

 থদন  ২১ জুন (উত্তয কর্োরোধগ)  

 যোত  ২২ থিম্বয (উত্তয কর্োরোধগ)  

 ফ-দ্বী  ফোংরোদ 

 ভরুবূথভ  োোযো 

 োর্য  দথক্ষণ চীন োর্য  

 হ্রদ   োথিয়োন  

 জরপ্রোত (োথন তন)  গুয়যোইয়ো (িোথজর) 

 য (আয়তন)  রন্ডন  

 য (রো ংখযোয়)  কিোথ ও (জোোন)  

 ঘথ দ  থফর্ কফন (রন্ডন)  

 ফোাঁধ (উচ্চতোয়)  যগুন (তোথজথ স্তোন)  

 ফোাঁধ (আয়তন)  তোযফরো (োথ স্তোন) 

 ভযোনগ্রোব পযষ্ট  ুন্দযফন  

 দ্বী  থগ্রনরযোন্ড  

  ৃথত্রভ হ্রদ  থভি হ্রদ (ফোল্ডোয ফোাঁধ)  

 থভথষ্ট োথনয হ্রদ  ুথথযয়য হ্রদ  

 গ্রন্থোর্োয  রোইিথয অফ থদ  ংগ্র (ওমোথংিন) 

 ভথজদ  ো পয়োর ভথজদ (োথ স্তোন)  

 ফগতভোরো (উচ্চতোয়)  থভোরয় ফতগভোরো  

 ফগতভোরো (দঘগয)  আথন্দজ ফগতভোরো  

 জোদুঘয  থিথি থভউথজয়োভ  

 োভুথদ্র  োথখ  এরফোেগ  

 দূযফীক্ষণ মন্ত্র  ভোইন্ট, োরোভোয (মুক্তযোষ্ট্র)  

 আেয়থর্থয  ভওনো করোয়ো (োওয়োই)  
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 উোর্য  কভথি ো উোর্য  

 'রফথষ্টত উোর্য  কভথি ো উোর্য  

 দ্বীুঞ্জ  ইন্দোনথয়ো  

 দূতোফো  জজ িথিউ’ কপ্ল (ইযো )  

 ছোোখোনো  R R Donnelly Sons  

 প্রোণী  নীর থতথভ  

 স্থরজ প্রোণী  োথত  

 স্থনযোয়ী প্রোণী  নীর থতথভ  

 িোনো  এরফোেগ 

 পুর  যোপরথয়ো(Rafletia) আযনল্ড (জোবো) 

 প্রোোদ  ইিথযয়োর যোর (চীন)  

 উদ্বী  বোযত  

 োথন থফদুযৎ ক ন্দ্র  তুযখোনোস্ক (যোথয়ো)  

 ো গ  ইয়রো কষ্টোন নযোনোর ো গ (মুক্তযোষ্ট্র)  

 থর্জগো  কন্ট থিোযয প্রোোদ (বযোথি োন)  

 ীয  খথন  থ ম্বোথরগ (দথক্ষণ আথি ো)   

 থর্থযখোত  গ্রযোন্ড  যোথনয়ন  

 মোত্রীফোী থফভোন  এয়োযফো এ-৩৮০ 

 ফযোং   থথি ফযোং  (মুক্তযোষ্ট্র) 

 কজরখোনো  খোয ব কজরখোনো (যোথয়ো)  

 যোজনথত  দর  চীনো কোযোথরষ্ট োথিগ  

 োরগোভন্ট  চোয়নো নযোনোর  ংগ্র 

 ক োিোথন  থথি গ্রু (মুক্তযোষ্ট্র)  

  থিউিোয প্রথতিোন  ভোইরোপি থরিঃ  

 করৌ খথন  ফুরু ুিুয (িোথজর)  

 ফনোঞ্চর   নপোযো ফন  

 তৃণোঞ্চর  কপ্রইথয  

 অযণয  দতর্ো (যোথয়ো)  

 ফন্দয  থনউইয়গ  ফন্দয  

 ভরুবূথভ (এথয়োয়)  কর্োথফ (ভঙ্গোথরয়ো) 
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 ৃথথফীত ভোোর্য  োাঁচথি।  

 যোথথপ  েয অথগ  োন্ত।  

 আয়তন থফেয ফৃত্তভ ভোোর্য  প্রোন- ভোোর্য।  

 ভোোর্য, োর্য, উোর্য, হ্রদ প্রবৃথত থনয় র্থঠত  ফোথযভণ্ডর।  

 উনু্মক্ত থফস্তীণগ োথনযোথ  ফর  ভোোর্য (Ocean )।  

 ৃথথফীয ভোোর্যগুরোয নোভ  প্রোন- ভোোর্য, আিরোথন্ট  ভোোর্য, বোযত ভোোর্য, উত্তয ভোোর্য ও দথক্ষণ 

ভোোর্য।  

 প্রোন্ত ভোোর্য অফথস্থত উেখমোর্য দ্বীযোষ্ট্রয নোভ  থপথরোইন, োুয়ো থনউথর্থন, োরোউ, নোউরু, রোভন দ্বীুঞ্জ 

ইতযোথদ।  

 আিরোথন্ট  ভোোর্যয উেখমোর্য দ্বীযোষ্ট্রগুরো  মুক্তযোজয, ফোোভো, ফোযভুিো, কিোথভথন োন প্রজোতন্ত্র, গ্রীনরযোন্ড, থ উফো 

ইতযোথদ।  

 আিরোথন্ট  ভোোর্যয র্বীযতভ স্থোন  নযোয়োগ (ুয়তগোথয ো)। 

 আিরোথন্ট  ভোোর্য োথ দ কদয়ো প্রথভ নোযী  কজথনপোয থপর্, মুক্তযোষ্ট্র (১২ জোনুয়োথয-৫ কপব্রুয়োথয ২০০৯)।   

 প্রোন্ত ভোোর্যয নোভ কদন ‘যোথথপ ’  তুগথর্জ অথবমোত্রী পোথদগনোন্দ ভযোজরোন।  

 প্রোন্ত ভোোর্যয র্বীযতভ স্থোনয নোভ  ভোথযয়োনো কেঞ্চ।  

 বোযত ভোোর্য অফথস্থত উেখমোর্য দ্বীগুরো  থথথর, ভথযো, থদয়োর্ো, র্োথগয়ো, ভোরদ্বী ও ভোরোর্োথ।  

 ৃথথফীয র্বীযতভ ভোোর্য  প্রোন্ত ভোোর্য।  

 বূ-ভধযোর্যয র্বীযতভ স্থোনয নোভ  ভোতোযোন।  

 দথক্ষণ ভোোর্যয অনয নোভ   ুভরু ভোোর্য।  

 দথক্ষণ ভোোর্য অফথস্থত  দথক্ষণ কভরুয থন িস্থ এন্টো গথি ো ভোদয চতুথদগ  থফসৄ্তত। 

 আয়তন ফচয় কছোি ভোোর্য  এন্টো গথি ো ভোোর্য (দথক্ষণ ভোোর্য)।  
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 আ গথি  ফো উত্তয ভোোর্যয অনয নোভ  ুভরু ভোোর্য।  

 ৃথথফীয ফৃত্তভ প্রফোর প্রোচীয কগ্রি কফথযয়োয যীপ অফথস্থত  প্রোন- ভোোর্য।  

 ‘িোইিোথন  জোোজ’ থনভথিত য়থছর ক োন ভোোর্য  আিরঅথন্ট  ভোোর্য (১৫ এথপ্রর ১৯১২ োর)।  

 ইংথর চযোনরয দদঘগয  ৫৬০ থ রোথভিোয।  

 ইংথর চযোনর ক োন দুথি ভোোর্য  মুক্ত  যছ  আিরোথন্ট  ভোোর্য ও উত্তয ভোোর্য।  

 ইংথর চযোনর অথতরভ োযী প্রথভ নোযী  র্োিগি ইউথয কর, মুক্তযোষ্ট্র (১৯২৬)।  

 ইংথর চযোনর অথতরভ োযী প্রথভ ফযথক্ত   যোেন ভযোথু ওয়ফ, থিিন (২৫ আর্ষ্ট ১৮৭৫)  

 ইংথর চযোনর অথতরভ োযী প্রথভ ফোঙোথর  িজন দো, ফোংরোদ।  

 ইংথর চযোনর অথতরভ োযী প্রথভ বোযতীয়  থভথয কন, ১৯৫৮ োর।  

 ইংথর চযোনর অথতরভ োযী প্রথভ ফোঙোথর ও এীয় নোযী  আযথত কনগুপ্তো, বোযত।  

 থতন থদ  স্থরদ্বোযো কফথষ্টত োথনযোথ  কফ (ইধু) ফো উোর্য ফর। স্থরবোর্য ভধয প্রথফষ্ট জরবোর্য দদঘগয মথদ উনু্মক্ত 
ভুখয দদঘগয অক্ষো  ভ য়, তোর তো  কফ ফর। কমভন- কফ অফ কফঙ্গর, োিন কফ।  

 র্োরপ (Gulf)  এয আথবধোথন  অথগও উোর্য। তফ 'রবোর্য ভধয প্রথফষ্ট জরবোর্য দদঘগয মথদ উনু্মক্ত ভুখয 

দদঘগয অক্ষো কফথ য়, তফ তো  র্োরপ ফরো য়। কমভন  োথগয়োন র্োরপ, র্োরপ অফ কভথি ো।  

 যভুজ প্রণোরী অফথস্থত  ওভোন উোর্য ও োযয উোর্যয ভধয।  

 থফেয ফৃত্তভ উোর্য  কভথি ো উোর্য (র্োরপ থফ) ও ফঙ্গোোর্য (ফ থফ)।  

 ক োন নদীয ফয় আনো োথনয প্রবোফ উোর্যীয় করোতয ৃথষ্ট য়ছ  থভথথথ।  

 কজভ উোর্য ক োন কদ অফথস্থত    োনোিোয়।  

 োযয উোর্য ক োন দ্বী অফথস্থত  ফোযোইন দ্বী।  
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 উোর্যীয় করোতয ফণগ  র্োঢ় নীর।  

 ফযোথপন উোর্য অফথস্থত   োনোিো ও থগ্রনরযোন্ড দ্বীয ভধযফতগী স্থোন।  

 োিন উোর্য অফথস্থত   োনোিোয়।  

 আরোস্কো উোর্য ক োন ভোদ অফথস্থত  উত্তয আভথয ো।  

 ফুথথয়ো উোর্য অফথস্থত   োনোিোয়।  

  য় থি থফখযোত উোর্য  

--ফঙ্গোোর্য   আয়তন ২২,০০,০০০ ফ. থ থভ 

--কভথি ো উোর্য   আয়তন ১৫,৪২,৯৮৫ ফ. থ থভ  

--োিন উোর্য   আয়তন ১২,৩২,৩০০ ফ. থ থভ 

--োযয উোর্য   আয়তন ২,৩৭,৭৬০ ফ. থ থভ 

  

 ভোোর্যয কচয় আয়তন কছোি োথনযোথ  ফর  োর্য (Sea)।  

 করোথত োর্যয প্রোচীন নোভ  োইনো আযোথফ ো।  

 UNCLOS  চুথক্ত  োমগ য য়  ১৬ কফেয ১৯৯৪।  

 আয়তন থফেয ফগফৃৎ োর্য  দথক্ষণ চীন োর্য (২৯,৭৪,৬০০ ফর্গ থ থভ)।  

 এথজয়োন োর্য অফথস্থত  থগ্র ও তুযস্কয ভধযফতগী স্থোন।  

 থফেয ফচয় র্বীযতভ োর্য   যোথযথফয়োন োর্য (৭২৩৯ থভিোয)।  

 কম দুই োর্যয ভোঝ ক োথযয়ো উদ্বী অফথস্থত  জোোন োর্য ও ীত োর্য।  

 ক োন োর্যয তীয ফচয় কফথ ংখয  কদ অফথস্থত  বূভধযোর্যয তীয।  

 দফোর োর্য  উত্তয আিরোথন্ট  ভোোর্যয প্রোন্ত থদয় থফথবন্ন করোত প্রফোয পর ভোঝোভোথঝ স্থোন করোতফোথত 

িোরোরো, ঘো, দফোর প্রবৃথত প্রচুয থযভোণ থঞ্চত য় কম করোতীন োর্যয ৃথষ্ট য়ছ তো দফোর োর্য নোভ থযথচত।  
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 ইউনোইিি নযোন্স  নবনন অন দয র’ অফ দয থ (UNCLOS) স্বোক্ষথযত য়  ১০ থিম্বয ১৯৮২। 

 

  

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ২৫,১৫,৯০০ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ২,৫৬০ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ৭,২৩৯ 

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ১৩,৯২,১০০ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ৮৩৮ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ৩,৬৫৮  

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ২৫,১০,০০০ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ১,৪২৯ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ৪,৬৩২ 

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ২৯,৭৪,৬০০  

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ১,৬২৫ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ৫,০১৬ 

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ২২,৬১,১০০  

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ১,৫৪৭ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ৪,৭৭৩ 

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ৫,৭৫,৩০০ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ৯০ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ৬৬০ 
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 আয়তন (ফ. থ থভ)  ৫,০৭,৯০০ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ১১০০ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ২,২৪৪ 

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ১০,১২,৯০০ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ১,৩৭০ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ৩,৭৪২ 

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ৪,৩৭,৭০০ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ৪৯০ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ২,২১১ 

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ৪,২২,১৬০  

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ৫৫ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ৪২১ 

 আয়তন (ফ. থ থভ)  ১২,৪৩,১৯৫ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ)  ৪৯ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ)  ১০৬ 

 আয়তন  ১৫,৫৫,৫৭,০০০  

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ.)  ১০,৯২৪ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ.)  ৪,০৭৯ 

 র্বীযতভ স্থোনয নোভ  ভোথযয়োনো কেঞ্চ  

 আয়তন  ৭,৬৭,৬২,০০০ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ.)  ৯,২১৯  

 র্ দ র্বীযতো (থভ.)  ৩,৯২৬ 
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 র্বীযতভ স্থোনয নোভ  নযোয়োগ  

 আয়তন  ৬,৮৫,৫৬,০০০ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ.)  ৭,৪৫৫ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ.)  ৩,৯৬৩ 

 র্বীযতভ স্থোনয নোভ  ুন্দো কেঞ্চ  

 আয়তন  ২,০৩,২৭,০০০ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ.)  ৫,৭৪৫ 

 র্ দ র্বীযতো (থভ.)  ১৪৯ 

 র্বীযতভ স্থোনয নোভ   

 আয়তন  ১,৪০,৫৬,০০০ 

 ফগোচ্চ র্বীযতো (থভ.)  ৫,৬২৫  

 র্ দ র্বীযতো (থভ.)  ১,২০৫ 

 র্বীযতভ স্থোনয নোভ  ইউযথয়োন কফথন 

ৃথথফীয ফৃত্তভ ভোদ  এথয়ো।  
এথয়োয কবৌর্োথর  অফস্থোন  ১০থিগ্রী দথক্ষণ কথ  ৭৮থিগ্রী উত্তয অক্ষোং এফং ২৫ থিগ্রী ূফগ কথ  ১৭০থিগ্রী থিভ 

দ্রোথঘভো মগন্ত-থফসৃ্তত।  
ভোদ দুথি  এ োথ ইউযথয়ো ফরো য়  এথয়ো ও ইউযো 

এথয়ো ও ইউযো  ইউযথয়ো ফরো য়   ইউযো ভোদয োথ স্থর দ্বোযো এথয়ো ভোদ মুক্ত ওয়োয়।  

এথয়ো ভোদ অনযোনয ভোদয কচয় ফ দ  আথি োয প্রোয় ১.৫, উত্তয আভথয োয ১.৮২, দথক্ষণ আভথয োয প্রোয় ২.৪, 

ইউযোয প্রোয় ৪.১৯, অষ্ট্রথরয়োয ৫.৭৩ এফং এন্টো গথি ো ৩.১২ গুণ ফ দ।  

এথয়ো ভোদভয আয়তন  ৪ ক োথি ৪৫ রোখ ৭৯ োজোয ফর্গ থ রোথভিোয।  

এথয়ো ভোদয আয়তন ৃথথফীয কভোি আয়তনয তোং  ৩০ তোং।  

এথয়ো ভোদয জনংখযো  ৪১২ ক োথি ১১ রোখ [UNFPA ২০০৯]। 
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এথয়ো ভোদয ফগোচ্চ থফনু্দ  ভোউন্ট এবোযষ্ট।  

এথয়ো ভোদয ফগথনম্ন থফনু্দ  ভৃত োর্য।  

এথয়ো ভোদয ফৃত্তভ উদ্বী  আযফ উদ্বী।  

এথয়ো ভোদয ফৃত্তভ দ্বী  কফোথনগও।  

এথয়ো ভোদয ফৃত্তভ োর্য  দথক্ষণ চীন োর্য।  

এথয়ো ভোদয ফৃত্তভ হ্রদয নোভ   োথিয়োন। উেখয, এথি এথয়ো এফং ইউযো ভোদ অফথস্থত।  

এথয়ো ভোদয র্বীযতভ হ্রদয নোভ  দফ োর হ্রদ।  

এথয়ো ভোদয ফগোচ্চ ফগতৃঙ্গ  ভোউন্ট এবোযষ্ট; অফস্থোন চীন-কনোর ীভোন্ত।  

এথয়ো ভোদয দীঘগতভ নদীয নোভ  ইয়োংথথ য়োং (চীন)।  

এথয়ো ভোদয ফৃত্তভ ভরুবূথভ  কর্োথফ ভরুবূথভ, অফস্থোন চীন-ভঙ্গোথরয়ো।  

এথয়ো ভোদয ফৃত্তভ ভবূথভয নোভ  থিভ োইফযীয় ভবূথভ।  

আয়তন এথয়ো ভোদয ফৃত্তভ কদ  চীন।  

জনংখযোয় এথয়ো ভোদয ফৃত্তভ কদ  চীন (১৩৪ ক োথি ৫৮ রোখ) [UNFPA ২০০৯]।  

আয়তন এথয়ো ভোদয কু্ষদ্রতভ কদ  ভোরদ্বী।  

জনংখযোয় এথয়ো ভোদয কু্ষদ্রতভ কদ  ভোরদ্বী (৩ রোখ) (UNFPA ২০০৯]।  

এথয়ো ভোদয ফগ থিভয থফনু্দয নোভ  কফফো অন্তযী।  

এথয়ো ভোদয ফৃত্তভ অযণয  দতর্ো।  

এথয়ো ভোদয স্বোধীন কদ  ৪৪থি। 

এথয়ো ভোদয ৪৪তভ স্বোধীন কদ  ূফগ থতভুয।  

এথয়োয ফগ উত্তযয থফনু্দ  কচথরউথ ন অন্তযী । 
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ইউযো ভোদয আয়তন  ৯৯ রোখ ৩৮ োজোয ফর্গ থ রোথভিোয (ূফগ-থিভ দদঘগয ৬,৪০০ থ রোথভিোয এফং উত্তয-

দথক্ষণ ৪৮০০ থ রোথভিোয)।  
ৃথথফীয কভোি আয়তনয তোং ইউযো  ৬.৮ তোং।  
ইউযো ভোদয জনংখযো  ৭৩ ক োথি ২২ রোখ  

আয়তন ইউযো ভোদয ফৃত্তভ কদয নোভ  যোথয়ো।  

জনংখযোয় ইউযো ভোদয ফৃত্তভ কদ  যোথয়ো; ১৪ ক োথি ৯ রোখ।  

আয়তন ইউযো ভোদয কু্ষদ্রতভ কদ  বযোথি োন থথি।  

জনংখযোয় ইউযো ভোদয কু্ষদ্রতভ কদ  বযোথি োন থথি (৯২০ জন; কভ ২০১০)।   

ইউযো ভোদয ফৃত্তভ উদ্বী  স্কযোথন্ডনথবয়ো।  

ইউযো ভোদয ফৃত্তভ দ্বী  থগ্রনরযোন্ড।  

ইউযো ভোদয ফগোচ্চ থফনু্দ  ভোউন্ট এরিো।  

ইউযো ভোদয ফগথনম্ন থফনু্দ   োথিয়োন োর্য। 

ইউযো ভোদয ফৃত্তভ োর্যয নোভ  বূভধযোর্য।  

ইউযো ভোদয ফৃত্তভ হ্রদ  রোিোর্ো হ্রদ।  

ইউযো ভোদয দীঘগতভ ফগতভোরো  আি।  

ইউযো ভোদয দীঘগতভ নদীয নোভ  বরর্ো।  

ইউযো ভোদয ফৃত্তভ ভবূথভ  ভধয ইউযোয থফস্তীণগ ভবূথভ।  

ইউযোয দ্বোয ফরো য় য   থবয়নো।  

ইউযোয ফৃত্তভ ু দঙ্গথয নোভ  চযোনর িোনর।  

ইউযোয   থি ফরো য়  কফরথজয়োভ কদ ।  
ইউযো ভোদয স্বোধী কদ  ৪৮থি।  
অঞ্চরথবথত্ত  ইউযোয কদভূ  
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ৃথথফীয থদ্বতীয় ফৃত্তভ ভোদ  আথি ো।  

আথি ো ভোদয আয়তন  ৩ ক োথি ৬৫ োজোয ফর্গথ থভ।  

আয়তন আথি ো ভোদ ৃথথফীয কভোি  ২০ তোং।  

আথি ো ভোদয জনংখযো  ১০০ ক োথি ৯৯ রোখ   

আয়তন আথি ো ভোদয ফৃত্তভ কদ  ুদোন।  

আয়তন ও জনংখযো আথি ো ভোদয কু্ষদ্রতভ কদয নোভ  থচর।  

জনংখযোয় আথি ো ভোদয ফৃত্তভ কদয নোভ  নোইজথযয়ো (১৫ ক োথি ১৫ রোখ)  

আথি ো ভোদয ফগোচ্চ থফনু্দ  থ থরভোঞ্জোযো (তোঞ্জোথনয়ো)।  

আথি ো ভোদয ফগথনম্ন থফনু্দ  কর  আোর (থজফুথত)।  

আথি ো ভোদয ফৃত্তভ ভরুবূথভয নোভ  োোযো।  

আথি ো ভোদয দীঘগতভ নদীয নোভ  নীরনদ।  

আথি ো ভোদয ফৃত্তভ দ্বী  ভোদোর্োস্কোয। 

আথি ো ভোদয স্বোধীন কদ  ৫৩থি।  
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ৃথথফীয তৃতীয় ফৃত্তভ ভোদ  উত্তয আভথয ো।  

উত্তয আভথয ো ভোদয আয়তন  ২ ক োথি ৪৪ রোখ ৭৪ োজোয ফর্গ থ থভ।  

উত্তয আভথয ো ভোদ ৃথথফীয কভোি আয়তনয ১৬.৫ তোং।  

উত্তয আভথয ো ভোদয জনংখযো  ৫৪ ক োথি ১৭ রোখ।  

উত্তয আভথয ো ভোদয প্রথত ফর্গ থ রোথভিোয জনংখযোয ঘনত্ব  ১৫ জন।  

আয়তন উত্তয আভথয ো ভোদয ফৃত্তভ কদ   োনোিো।  

জনংখযোয় উত্তয আভথয ো ভোদয ফৃত্তভ কদয নোভ  মুক্তযোষ্ট্র (৩১ ক োথি ৪৭ রোখ)।  

আয়তন উত্তয আভথয ো ভোদয কু্ষদ্রতভ কদ  কন্ট থ ি এন্ড কনথব।  

জনংখযোয় উত্তয আভথয ো ভোদয কু্ষদ্রতভ কদ  কন্ট থ ি এন্ড কনথব। 

উত্তয আভথয ো ভোদয ফগোচ্চ থফনু্দ  ভযো থ নথর (মুক্তযোষ্ট্র)। 

উত্তয আভথয ো ভোদয ফগথনম্ন থফনু্দ  কিথ বযোথর (মুক্তযোষ্ট্র)।  

উত্তয আভথয ো ভোদয ফৃত্তভ হ্রদ  ুথথযয়য।  

উত্তয আভথয ো ভোদয দীঘগতভ নদীয নোভ  থভথথথ।   

উত্তয আভথয ো ভোদয উষ্ণতভ স্থোন  কিথ বযোথর ( যোথরপোথনগয়ো)।  

উত্তয আভথয ো ভোদয র্বীযতভ থর্থযখোত  গ্রযোন্ড  যোথনয়ন।  

উত্তয ও দথক্ষণ আভথয ো থফথচ্ছন্ন োযী খোরয নোভ  োনোভো খোর।  

আয়তন উত্তয আভথয ো ভোদয ফৃত্তভ জরপ্রোতয নোভ  নোয়োগ্রো।  

উত্তয আভথয ো ভোদয ফগোচ্চ আেয়থর্থয  কভথি োয কোো যোির।  

উত্তয আভথয ো ভোদয ফৃত্তভ ো গ   োনোিোয উি ফোপরো। 
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উত্তয আভথয ো ভোদয স্বোধীন কদ  ২৩থি।  

 

দথক্ষণ আভথয োয আয়তন  ১ ক োথি ৭৮ রোখ ১৯ োজোয ফর্গথ থভ।  

দথক্ষণ আভথয ো ৃথথফীয কভোি আয়তনয তোং  ১২ তোং।  

দথক্ষণ আভথয োয জনংখযো  ৩৮ ক োথি ৯১ রোখ।   

দথক্ষণ আভথয োয উ ূর কযখোয দদঘগয  ২৭ োজোয ৭০০ থ রোথভিোয।  

দথক্ষণ আভথয োয ফগোচ্চ ফগতভোরোয নোভ  আথন্দজ ফগতভোরো।  

দথক্ষণ আভথয োয ফনবূথভ এয কভোি আয়তনয অং  কভোি আয়তনয ৫২ তোং।  

উচ্চতো অনুমোয়ী দথক্ষণ আভথয োয উচ্চতভ জরপ্রোতয নোভ  এঞ্জর পর (বথনজুয়রো)।  

দথক্ষণ আভথয োয ফগোচ্চ থফনু্দ  এ োঙ্কোগুয়ো (আজগথন্টনো)।  

দথক্ষণ আভথয োয ফগথনম্ন থফনু্দ  কথননুরো (আজগথন্টনো)। 

দথক্ষণ আভথয োয দীঘগতভ নদী  আভোজোন। 

দথক্ষণ আভথয োয উচ্চতভ (োথনয থযভোণ অনুমোয়ী) জরপ্রোত  গুয়োথযয়ো (িোথজর); ১৩০০ থ উথফ / ক ন্ড। 

জনংখযোয দথক্ষণ আভথয োয ফৃত্তভ কদ  িোথজর (১৯ ক োথি ৩৭ রোখ)।  

আয়তন দথক্ষণ আভথয োয ফৃত্তভ কদ  িোথজর।  

জনংখযোয় দথক্ষণ আভথয োয কু্ষদ্রতভ কদয নোভ  ুথযনোভ (৪,৬১,০০০)।  

আয়তন দথক্ষণ আভথয োয কু্ষদ্রতভ কদ  ুথযনোভ।  

দথক্ষণ আভথয োয থচয ফন-য কদয নোভ  ই ুয়িয।  

দথক্ষণ আভথয ো তথো ৃথথফীয উচ্চতভ যোজধোনীয নোভ  রোোজ (ফথরথবয়ো)।  

দথক্ষণ আভথয োয় প্রথভ উথনফ স্থোন  য  কিন কদ।  
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দথক্ষণ আভথয োয স্বোধীন কদ  ১২থি।  

থফেয কু্ষদ্রতভ ভোদ  ওথনয়ো।  

ওথনয়ো ভোদয আয়তন  ৮৪ রোখ ৮৪ োজোয ৬২০ ফর্গথ থভ।  

ওথনয়ো ভোদ ৃথথফীয কভোি আয়তনয ৫.৮ অং।  

ওথনয়ো ভোদয জনংখযো  ৩ ক োথি ৫৪ রোখ।  

ওথনয়ো ভোদয ফগোচ্চ থফনু্দ  ুাঁো  জোয়ো।  

ওথনয়ো ভোদয ফগথনম্ন থফনু্দ  কর  আয়োয।   

আয়তন ওথনয়ো ভোদয ফৃত্তভ কদ  অষ্ট্রথরয়ো, আয়তন ৭৬ রোখ ৮৬ োজোয ৮৫ ফর্গথ থভ। 

জনংখযোয় ওথনয়ো ভোদয ফৃত্তভ কদ  অষ্ট্রথরয়ো; ২ ক োথি ১৩ রোখ।  

আয়তন ওথনয়ো ভোদয কু্ষদ্রতভ কদ  নোউরু। 

জনংখযোয় ওথনয়ো ভোদয কু্ষদ্রতভ কদ  িুবযোরু।  

ওথনয়ো ভোদয স্বোধীন কদ  ১৪থি।  

ওথনয়ো ভোদয দীঘগতভ নদীয নোভ  ভোয িোথরগং (অষ্ট্রথরয়ো)।  

ওথনয়ো ভোদয ফৃত্তভ হ্রদ  আয়োয।  

ওথনয়ো ভোদয ফগোচ্চ ফগতৃঙ্গ  োিজ  জোজো (ইথযয়োন)।  

ওথনয়ো ভোদয ফৃত্তভ দ্বী  থনউথর্থন। 
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এন্টো গথি ো ভোদয আয়তন  ১ ক োথি ৩২ রোখ ৯ োজোয ফর্গথ থভ।  

এন্টো গথি ো ভোদয আয়তন ৃথথফীয কভোি আয়তনয  ৮.৯% তোং।  

এন্টো গথি ো ভোদয থরয় আেয়থর্থয  ভোউন্ড ইযফো।  

এন্টো গথি ো ভোদয ফগোচ্চ থফনু্দ  থবন্সন ভযোথপ; ৫১৪০ থভিোয।  

এন্টো গথি ো ভোদয ফগথনম্ন থফনু্দ  কফন্টর োফগ্ল্যোথয়োর কেঞ্চ, -২৫৫৫ থভিোয।  

এন্টো গথি ো ভোদয জীফজন্তু ভূ  এন্টো গথি োয প্রোণীদয ভধয কঙু্গইন, থতথভ ও ীর ভোছ অনযতভ।  

এন্টো গথি ো ভোদয প্রধোন িদ  প্রধোন িদ োভুথদ্র  োথয।  

এন্টো গথি ো ভোদয জরফোযু়  দতযপ্রফো, তুলোয ঝ দ, কভঘভয় ও  ুয়োোয় কভরুদীয় আফোওয়ো। ফ দ ফ দ ফযপখণ্ড ফো 
আইফোর্গ উ ূর অঞ্চর  থঘয কযখছ। 

  

ফোংরোদ  -  ফোংরোদ ফযোং  ১৯৭১ 

বোযত  -থযজোবগ ফযোং  অফ ইথন্ডয়ো ১৯৩৫ 

োথ স্তোন    কেি ফযোং  অফ োথ স্তোন ১৯৮৪ 

জোোন  থদ ফযোং  অফ জোোন ১৮৮২ 

চীন  থদ ফযোং  অফ চোয়নো ১৯১৮ 

 োনোিো  থদ ফযোং  অফ  োনোিো ১৯৩৪ 

িোন্স  থদ ফযোং  অফ িোন্স ১৮০০ 

মুক্তযোষ্ট্র  থদ কপিোযর থযজোবগ ফযোং  ১৯১৩ 

মুক্তযোজয    থদ ফযোং  অফ ইংরযোন্ড ১৬৯৪ 

যোথয়ো  থদ র্ ফযোং  ১৯১৭ 

ুইজোযরযোন্ড  থদ ুই নযোনোর ফযোং  ১৯০৭ 

অেথরয়ো   থদ থযজোবগ ফযোং  অফ ১৯৬০ 

তুযস্ক   ভোয জ ফযোং োগী ১৯৩১ 

ইযো   থদ নযোনোর ফযোং  অফ ইযো  ১৯৪৯  
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থ উফো  থদ থ উথফয়োন নযোনোর ফযোং  ১৯৫০ 

ইিোরী  থদ ফযোং  অফ ইিোথর 

তূগর্োর    থদ ফযো  অফ তুগর্োর ১৯৪৬ 

জোভগোনী    গুয়ন্ডোগ ফোর্গ  ১৯৩৫ 

িোথজর  থদ কযন ক োো িোথজর ১৯৪১ 

কভথি ো    থদ ফোং  অফ কভথি ো ১৯২৫ 

ইযোন  থদ ফযোং  অফ ভোয োজী ১৯৬১ 

ুইিন    থয  ফযোং  

নযওয়    ফযোং  অফ নযওয় 

কনদোযরযোন্ড  থদ কনদোযরযোন্ড ফযোং  

থপথরোইন  কন্ট্রোর ফযোং  অফ থপথরোইন 

 

ফোংরোদ  র্ণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোদ 

অথেয়ো   অয়েোথয  

জোোন    থনপ্পন  ো ু 

কভথি ো  ইেোযো উইনিোভ, কভথি োনো 

র্যোফন     থযোফথর  র্যোফনোইজ 

িোন্স      থযোফথর  িোক্কোইজ 

থপনরযোন্ড  কভৌথর 

ুইজোযরযোন্ড  করথবথিয় 

কিন     থোথনয়ো 

তুগর্োর   থযোফথর  তুগর্গুয়ো 

কোরযোন্ড  কোরোঙ্কো 

থর্থন      থযোফথর  থি গুয়নো 

থগ্রনরযোন্ড  কগ্রোন্ডরযোন্ড 

থগ্র  কেো 

কচ োলোবোথ য়ো কচ োলোবো ো 

চোাঁদ  থযোফথর  থিইি -থি চোাঁদ  

ইিোরী     থযোফথর  ইিোরী 
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আজগথন্টনো  থযোফথর  আজগথন্টনো 

( ইন্টারনেট হনে সংগ্রহীে)  

 

http://www.facebook.com/tanbir.cox

