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 ভাদদ এশয়া 
 দদ যাশয়া 
 নদী(দদদঘযে) শভশশশ ও শভদৌরী 
 নদী (প্রদে) আভাজন 
 ফযতদেণী কাযাদকাযাভ ফযতদেণী 
 য (দরাকংখো) দ াশকও (জাান) 
 ভাাগয প্রান্ত ভাাগয 
 াগয দশিণ চীন াগয 
 উ-াগয দভশিদকা উ-াগয 
 রফণাক্ত হ্রদ (দীঘযতভ) কাশিয়ান াগয 
 শভঠা াশন হৃদ ুশশযয়য হৃদ 
 দ্বী গ্রীনরোন্ড 
 জরপ্রাত (আয়তদন)  নায়াগ্রা জরপ্রাত 
 ভরুবূশভ াাযা ভরুবূশভ 
 উদ্বী আযফ উদ্বী 
 জরজ প্রাণী নীর শতশভ 
 েরজ প্রাণী াশত 
 শফভান ফন্দয ফাদা আফদুর আশজজ শফভানফন্দয, দজদ্দা 
 নগযী (আয়তদন)  ভাইশিা (অদেশরয়া) 
 ফ-দ্বী ফাংরাদদ 
 কৃশিভ হ্রদ দরকশভয়াড 
 ীযক খশন শকম্বারযী (দশিণ আশিকা) 
 ভশজদ া পয়র ভশজদ, াশকত্মান 
 ঘিা ভদকায জায করাদকার (যাশয়া) 
 প্রাাদ শয়ায  াওয়ায (শকাদগা) 
 দযর দেন গ্রোি দন্ট্রার  াশভযনার দযর দেন (শনউইয়কয) 

 দ্বীুঞ্জ ভারয় দ্বীুঞ্জ 
 ফনভানুল আশিকায জায়াদযয দগশযরা 
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 াশখ উ াশখ 
 াভুশিক াশখ অোরফাট্র 
 ভাছ নীর শতশভ 
 াকয উড ফাদপদরা নোনার াকয (কানাডা) 
 অশপ বফন দিাগন শফশডং (মুক্তযাষ্ট্র) 
 দেশডয়াভ োইব দেশডয়াভ (দচদকাদাবাশকয়া) 
 মুদ্ধ জাাজ কাশনযবার দডশেশনশ  
 দনৌ-ফয প্তভ দনৌ-ফয (মুক্তযাষ্ট্র) 
 ডুদফাজাাজ নশ রা (মুক্তযাষ্ট্র) 
 দজরখানা খাযকফ দজরখানা (যাশয়া) 
 শফভান দতশযয কাযখানা শের দফাশয়ং কদযাদযন (মুক্তযাষ্ট্র) 
 াাতার শডশেক্ট দভশডদকর দিায (শকাদগা) 
 শফশ্বশফদোরয় এভ.শব.রদভানব (ভদকা) 
 রাইদেযী ইউনাইদ ড দে র রাইদেযী অফ কংদগ্র 
 শভউশজয়াভ রন্ডন শভউশজয়াভ 
 গ্র ফৃিশত 
 শদন ২১ জুন (উত্তয দগারাদধয) 
 ভাকাফে ভাবাযত 
 শডকনাযী শদ অিদপাডয ইংশর শডকনাযী 
 ফোংক ুই ফোংক 
 মািীফাী শফভান কনকডয (িান্স+শেদ ন); ফতযভাদন উড্ডয়ন ফন্ধ 
 শগশযখাত গ্রান্ড কোশনয়ন 
 দাদ র এভ শজ এভ গ্রোন্ড দাদ র (রাদবগা) 
 যাত ২২ শডদম্বয (উত্তয দগারাদধয) 

 ফযতৃঙ্গ এবাদযে 
 শগশযখাত আরশনা শগশযখাত 
 আদেয়শগশয গুয়ারাশ শয আদগড়ফয়শগশয (শচশর) 
 জরপ্রাত অোদঞ্জর জরপ্রাত 
 ভারবূশভ াশভয ভারবূশভ (শতফফত) 
 হ্রদ শ শ কাকা (ফশরশবয়া-দরু) 
 য ওদয়ন চুয়ান (চীন) 
 ফাাঁধ দফাডায ফাাঁধ(মুক্তযাষ্ট্র) 
 যাজধানী রাাজ (ফশরশবয়া) 
 প্রাাদ বোশ কান শশ  প্রাাদ 
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 স্তম্ভ আইদপর  াওয়ায (োশয) 
 শভনায ফাদা শদ্বতীয় াান ভশজদ শভনায (ভযদকা) 
 দতু জজয দতু (মুক্তযাষ্ট্র) 
 প্রাণী শজযাপ 

 নদী নীর নদ(এককবাদফ) শভশশশ-শভদৌযী(দমৌথবাদফ) 
 ুযঙ্গ দইকান ুযঙ্গ (জাান) 
 দযরথ ট্রান্স-াইদফশযয়ান দযরথ 
 প্রাচীয চীদনয ভাপ্রাচীয 
 প্রণারী তাতায প্রণারী 
 ঝুরন্ত দতু আকাশ কাইশকও দতু (জাান) 
 দযর দতু হুদয় শরব দতু 
 কৃশিভ জরথ গ্রান্ড কোনার (চীন) 
 চরশিি শদ শউভোন কশন্ডন 
 মুদ্ধ তফলযফোী মুদ্ধ (িান্স ও শেদ ন) 

 ভাাগয প্রান্ত ভাাগয 
 শগশযখাত দর কোশনয়ন(মুক্তযাষ্ট্র) 
 হ্রদ দফকার হ্রদ (াইদফশযয়া) 
 খার ানাভা খার 
 খশন ওদয়োনয শডদরদফর (দশিণ আশিকা) 

 ভাদদ অদষ্ট্রশরয়া/ উদশনয়া 
 ভাাগয আকযশ ক ভাাগয ফা উত্তয ভাাগয 
 দদ বোশ কান শশ  
 নদী শড. শযবায (মুক্তযাষ্ট্র) 
 গ্র ফুধ 
 শদন ২২ শডদম্বয (উত্তয দগারাদধয) 
 যাত ২১ জুন (উত্তয দগারাধয) 
 াশখ াশভং ফাডয 
 পুর শশরয়া ভাইদরাদপাশরয়া 
 প্রজাতন্ত্র নাউরু প্রজাতন্ত্র (অদেশরয়া ভাদদ) 



t  t  

খার  দদ  দদঘযে  প্রে  গবীযতা  উদদ্বাধন  
গ্রোন্ড খার   চীন   ২২৭ শকশভ    -  ৭ভ তদক  
দগা াখার   ুইদডন   ১৮৫শকশভ   ৪শভ ায   ৩ শভ ায ১০.৩৬  ১৮৩২ার  
ুদয়জ খার   ভয   ১৬২শকশভ  ০শভ ায   শভ ায   ১৯১৩ ার   
ানাভা খার   আদভশযকা  ৮১শকশভ  ১শভ ায   ১৪শভ ায   ১৯১৩ার   
এরদফদট্রব খার  জাভযাশন   ৬৬শকশভ   ২শভ য   ৪.৬শভ ায   ১৯৮০ার  

 

 গ্রীনরোন্ড (ৃশথফীয ফৃত্তভ) উত্তয আ রাশিক ভাাগয 
 দগ্র  ফৃদ ন উত্তয-শিভ ইউদযা 
 আয়াযরোন্ড দগ্র  ফৃদ দনয শিদভ 
 আইরোন্ড উত্তয আ রাশিকা ভাাগয 
 শকউফা কোযাশফয়ান াগয 
 শনউ গাদয়না উত্তয-শিভ প্রান্ত ভাাগয 
 নু জাান াগয 
 ভাদাগাকায বাযত ভাাগয 
 শকনু জাান াগয 
 ুভািা বাযত ভাাগয 
 আফু ভুা াযা উাগয 
 াখাশরন ওখ ক াগয 
 ূফয শতভুয বাযত ভাাগয 
 শ্রীরংকা, ভারী বাযত াাগয 
 কুশযর প্রান্ত ভাাগয 
 াইপ্রা বূ-ভধোগয 
 ভশযা বাযত ভাাগয 
 দি দদরনা দশিণ আ রাশিকা ভাাগয 
 পকরোন্ড দশিণ আ রাশিকা ভাাগয 
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 শল্প শফপ্লফ ইংরোন্ড 
 কাগজ শল্প চীদন 
 অথযনীশতয চচযা চীদন 
 কয়রায ফেফায চীদন 
 দযদনাাঁ ইতারী 
 শরদক  দখরা ইংরোন্ড 
 পু ফর দখরা চীদন 
 শযিা জাাদন 
 দরাায ফেফায এশয়ায ভাইনয 
 ইশতা চচযা গ্রী 
 ভাজতদন্ত্রয চচযা দাশবদয়ত ইউশনয়ন 
 গণতন্ত্র গ্রীদ 
 আধুশনক করোণ যাষ্ট্র ইংরোদন্ড 
 দযরগাড়ীয প্রচরন ইংরোদন্ড 
 ডাক শ দকদ য প্রচরন ইংরোদন্ড 
 শরশখত আইদনয প্রচরন ফোশফরদন 
 জাতীয় তাকায প্রচরন দডনভাদকয 
 কাফাশড দখরা জাাদন 
 কৃশল দচ শভয 
 কৃশল এশয়া ভাইনয 

প্রথভ যাশয়া ১,৭০,৭৫,৪০০ ফগয শকশভ 
শদ্বতীয় কানাডা ৯৯,৭৬,১৪০ ফগয শকশভ 
তৃতীয় চীন ৯৫,৯৬,৯৬০ ফগয শকশভ 
চতুযথ মুক্তযাষ্ট্র ৯৩,৭২,৬১৪ ফগয শকশভ 
ঞ্চভ োশজর ৮৫,১১,৯৬৫ ফগয শকশভ 

প্রথভ বোশ কোন ০.৪৪ ফগয শকশভ 
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শদ্বতীয় দভানাদকা ১.৯৫ ফগয শকশভ 
তৃতীয় নাউরু ২১.১ ফগয শকশভ 
চতুযথ  ুবোরু ২৬.০ ফগয শকশভ 
ঞ্চভ ানভোশযদনা ৬১.০ ফগয শকশভ 

প্রথভ বোশ কান ১০০০জন 
শদ্বতীয় নাউরু ১০,৭০০জন 
তৃতীয় ট্রবোরু ১২,০০০জন 
চতুযথ ারাউ ১৯,০০০জন 
ঞ্চভ োনদভশযদনা ২৫,৫০০জন 

প্রথভ ফাংরাদদ ৯৫৩ জন /৮৩৪ জন 
শদ্বতীয় চীন ৬৪০ জন 
তৃতীয় দনদাযরোন্ড ৪৪২ জন 
চতুযথ দশিণ দকাশযয়া ৪৩৯ জন 
ঞ্চভ দফরশজয়াভ ৩২৮ জন 

বাযত  ারযাদভি অদাক ত্মম্ভ 
ফাংরাদদ  জাতীয় ংদ ারা 
অদেশরয়া  ারযাদভি কোঙ্গারু 
াশকস্তান  জাতীয় শযলদ ও শদন অধযচন্দ্র 
আপগাশনস্তান  রযা শজযগা শিশয 
কনাডা  ারযাদভি দশ্বতদ্ম 
চীন  কংদগ্র শাভ গাছ 
দডনভাকয   দপাদকশ ং ভুি দকত 
শভয  দারুর আওয়াভ ভুি দকত 
িান্স  দচম্বায দ্ম 
জাভযাশন  যাইখেোড েপুর 
ইযান  ভজশর দগারা 
ই ারী  শদন  দশ্বতদ্ম 
দিন  দরা  ঈগর 
মুক্তযাষ্ট কংদগ্র স্বণযদন্ড 
মুক্তযাজে ারযাদভি দগারা 
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জাান  ডাদয়  শরদনশথভা 
ইযাইর  দনদ  - 
আয়াযরোন্ড  দডর আয়ায এোন শিদ গাছ 
দনার  কংদগ্র - 
ইদন্দাদনশয়া  ারযাদভি - 
ভারদয়শয়া  ভজশর - 
দ. আশিকা  াউ অফ এোদম্বরী - 
আরদফশনয়া  শরস্ এোদম্বরী - 
শপশরাইন  আায াউ - 
উগান্ডা  National Registras Council - . 

ভায়ানভায   
State law & Order Restoration 

Council . 
তাইওয়ান  উয়ান - 
ভদঙ্গাশরয়া  থুযার - 
িান্স  দচম্বায - 

বাযত  ারযাদভি 
উিকি- যাজেবা  / 
শনম্নকি- দরাকবা 

যাশয়া    ারযাদভি 
উিকি- রু দপডাদযনকাউশন্সর  
শনম্নকি- ডুভা/দুভা 

মুক্তযাষ্ট্র কংদগ্র 
উিকি- শদন  / 

শনম্নকি- প্রশতশনশধবা 

মুক্তযাজে ারযাদভি 
উিকি- রডযবা  / 
শনম্নকি- কভন্সবা 

দ্বী ভাদদ  অদেশরয়া  
দানারী োদগাডায দদ  ভায়ানভায  
কার দফরায াশন্ত  দকাশযয়া  
াদা াতীয দদ   থাইরোন্ড  
ফাজাদযয য  কায়দযা  
ৃশথফীয ছাদ  াশভয ভারবূশভ 
ভুক্তায দ্বী  ফাযাইন  
রফঙ্গ দ্বী  জাশঞ্জফায  
শনশলদ্ধ দদ  শতফিত  
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নীর নদদয দদ  শভয  
াজায দ্বীদয দদ  শপনরোন্ড  
দশিদণয দগ্র  ফৃদ ন শনউশজরোন্ড  
ভশন্দদযয য  দফনায  
উত্তদযয দবশন  েকদাভ  
দ্বীদয নগযী  দবশন  
জাকজভদকয নগযী  শনউইয়কয  
বূ-ভধোগদয প্রদফ দ্বায  শজোল্টায  
ঞ্চ নদদয দদ  াঞ্জাফ  
দশিদণয যাণী  শড্নী  
াশকত্মাদনয প্রদফ দ্বায  কযাচী  
শরশর পুদরয দদ  কানাডা  
ইউদযাদয রুে ভানুল  তুযক   
দগারাশ য  যাজোন (বাযত)  
শচয ফদন্তয নগযী  শকদ া (দশিণ আদভশযক)  
রোন্ড অফ ভাদফযর  ই ারী  
গ্রানাইদ য য  এফাযশডন  
দাদয য  দযাভ  
শফি বূশভ োদরোইন  
দানারী আদয দদ   ফাংরাদদ  
কোঙ্গারুয দদ  অদেশরয়া  
ূদমযাদদয়য দদ   জাান  
শনীথ ূদমযয দদ  নযওদয়  
ইউদযাদয যণদিি  দফরশজয়াভ  
ইউদযাদয রীড়াবশভ  ুইজাযরোন্ড 
বূ-স্বগ কাশ্মীয  
ভদিয ফধু  দগ্র  ফৃদ ন 
অন্ধকাযাচ্ছন্ন ভাদদ   আশিকা  
শনশলদ্ধ নগযী  রাা  
ফাতাদয য  শকাদগা  
াত াাদড়য য  দযাভ  
প্রাদচেয দগ্র  ফৃদ ন জাান  
দশ্বতাঙ্গদদয কফযোন  শগশনদকাে  
াযশকউশরদয ত্মম্ভ  শজোল্টায ভারবূশভ 
চীদনয দুুঃখ দায়াংদা নদী  
বাযদতয প্রদফ দ্বায  দফাদম্ব (ভুদম্ব) 
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প্রাদচেয দবশন  ফোঙ্কক  
প্রাদচেয ভোনদঞ্চোয  ওাকা (জাান)  
ভোর াতায দদ  কানাডা  
দেরদনয য  দজদনবা  
াদায য  দফরদগ্রড  
শফদশ্বয রুশ য ঝুশড   দুঃ আদভশযকায দপ্রইশয অঞ্চর  
শফি াাড়  পুশজয়াভা 
শচয ফুদজয দদ   না ার  
ান্নায দ্বী  আয়াযরোন্ড  
বূশভকদেয দদ   জাান  
নীযফ য  দযাভ  
ভশজদদয য  ঢাকা  

Buffer Zone ওয়া ায রু 
Buffer State দফরশজয়াভ 
The land of Morning calm দ. দকাশযয়া 
Horns of Africaইশথওশয়া 
The Bread basket of the Soviet Unionইউদরন 
City of flowering treesাযাদয (শজম্বাফুদয়য যাজধানী) 
City of Culture োশয 
The tigers of Bicycle শবদয়তনাভ 
অশধক ীভান্তদফশষ্টত দদ চীন 
টু্রশয়ার যযাষ্ট ংমুক্ত আফয আশভযাত 
শনজ বূশভদত যাধীন শপশরশত্মন 
শছিাশয়ত যযাষ্ট ইতাশর ও দ. আশিকা 
এশয়ায ভাইনয তুযক 
ভুি অশবমািীয দদ তুযগার 
চীদনয ধান বান্ডায হুনান প্রদদ 
দশ্বত কয়রায দদ ুইজাযরোন্ড 
বূভধোগদযয রাই  াউ েম্বশর আদগড়ফয়শগশয 
শনু্ধয শ  শ্রীরংকা 
ানাইন শরশয দদ দ. দকাশযয়া 
নীর নদদয দান শভয 
ৃশথফীয শনভজ্জভান নগযী দগ 
নগয যযাষ্ট শঙ্গাুয 
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গজযনীর ড্রাগদনয যাজে বু ান 
রফঙ্গ দ্বী জাশঞ্জফায 
বূ ভধোগদযয চাশফশজোল্টায 
আশিকায ূময ৃঙ্গ দাভাশরয়া। 

আশফশশনয়া  ইশথওশয়া  
ফা াশবয়া   জাকাতযা    
ফাুদতারোন্ড দরদাদথা  
দফচয়ানারোন্ড  ফতদায়ানা  
কেুশচয়া কদম্বাশডয়া  
দক কদনশবযার  দক দকদনশড  
শংর   শ্রীরংকা  
খ্রীশেনা  অদরা  
কনেোশিদনাার  ইত্মামু্বর 
দাদশভ  দফশনন  
ডাচ ইে ইশন্ডজ  ইদন্দাদনশয়া  
ডাচ গায়াদনা  ুশযনাভ 
ফৃশ  শগয়ানা  গাদয়না  
রোন্ড  দনদাযরোন্ড  
শনপ্পন  জাান  
ভাদাগাকায  ভারাগাশ  
ভানচুশকদয়া  ভাঞু্চশযয়া 
জায়াদয  কদঙ্গা  
দচচশনয়া  ইচদকশযয়া  
উত্তয দযাদডশয়া  জাশম্বয়া  
নায়াারোন্ড  ভারাশফ  
দরশননগ্রাদ  দিশ াযফুগয 
াযে  ইযান  
দারাঙ্কা  দারোন্ড  
োভদদ  থাইরোন্ড  
পযদভাজা  তাইওয়ান  
োন্ডউইচ 
দ্বীুঞ্জ 

াওয়াই  
দ্বীুঞ্জ 

দশিণ শিভ আ নাশভশফয়া  
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শিভ আশিকা  এোদঙ্গারা  
উত্তয দফাশনযও   াফা  
দগাড দকাে  ঘানা  
শিশর  শরশফয়া  
শনউ দোইশডজ  বানুয়াতু 
দ. দযাদডশয়া  শজম্বাফুদয় 
রদফযী  াযাদয  
েোশরন গ্রাড  দবারদদাগ্রাড  
দরদবশ য়া   ুইজাযরোন্ড 
ফাভযা  ভায়ানভায  
ায়গণ  দা শচ শভন শশ   
দগ্রাজনী  জওযগারা।  

 ২ অদক্টাফয  আন্তজযাশতক অশংা শদফ 
 ১৪ নদবম্বয  শফশ্ব ডায়াদফশ ক শদফ 
 ২৯ নদবম্বয  শফশ্ব ংশত শদফ 
 ১ শডদম্বয  শফশ্ব এইড শদফ 
 ৩ শডদম্বয  আন্তজযাশতক প্রশতফন্ধী শদফ 
 ৫ শডদম্বয  শফশ্ব দস্বচ্ছাদফক শদফ 
 ৭ শডদম্বয  আন্তজযাশতক দফাভশযক শফভান চরারচর শদফ 
 ১০ শডদম্বয  আন্তজযাশতক ভানফাশধকায শদফ 
 ভাচয ভাদয শদ্বতীয় দাভফায  কভওদয়রথ শদফ 
 জুরাই ভাদয প্রথভ শনফায  আন্তজযাশতক ভফায় শদফ 
 দদেম্বয ভাদয ৩য় ভঙ্গরফায  শফশ্ব াশন্ত শদফ 
 অদক্টাফয ভাদয প্রথভ  দাভফায  শফশ্ব শশু অশধকায শদফ 
 অদক্টাফয ভাদয শদ্বতীয় ফুধফায  আন্তজযাশতক প্রাকৃশতক দুদমযাগ হ্রা শদফ। 
 ২৩ জুন  আন্তজযাশতক অশরশেক শদফ 
 ১১ জুরাই  শফশ্ব জনংখো শদফ 
 ৬ আগে  শদযাশভা শদফ (জাান) 
 ৯ আগে  নাগাশশক শদফ (জাান) 
 ৮ দদেম্বয  শফশ্ব স্বািযতা শদফ 
 ২৭ দদেম্বয  শফশ্ব ময ন শদফ 
 ৯ অদক্টাফয  শফশ্ব ডাক শদফ 
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 ১৫ অদক্টাফয  শফশ্ব াদা ছশড় শদফ 
 ১৬ অদক্টাফয  শফশ্ব খাদে শদফ 
 ২৪ অদক্টাফয  জাশতংঘ শদফ। 
 

ARAB LEAGUE  কায়দযা (শভয) 
COLOMBO PLAN  করদম্বা (শ্রীরংকা) 
ESCAP  ফোংকক (থাইরোন্ড) 
D-8  ইস্তাফুর (তুযক) 
AU  আশদ্দ আফাফা (ইশথওশয়া) 
ADB, IRRI  ভোশনরা (শপশরাইন) 
EU, NATO, BENELUX  োদর (দফরশজয়াভ) 
IMO, COMMONWEALTH  রন্ডন (UK) 
ICJ  দগ (দনদাযরোন্ড)। 
FAO, IFAD  দযাভ (ইতাশর) 
UNESCO  োশয (িান্স) 
IAEA  শবদয়না (অশেয়া) 
SAARC  কাঠভনু্ড (দনার) 
ASEAN  জাকাতযা (ইদন্দাদনশয়া) 
OIC  দজদ্দা (দৌশদ আযফ) 
UPU  ফাণয (ুইজাযরোন্ড) 
UNEP  নাইদযাফী (দকশনয়া) 

ইযান  দতযান  শযয়ার  
ইযাক  ফাগদাদ  শদনায  
ইদয়দভন  ানা  শযয়ার  
ইযাইর  দতরাশফফ  দদকর  
ওভান  ভাকা   শযয়ার  
কাতায  দদাা  শযয়ার  
কুদয়ত কুদয়ত শশ   শদনায  
জদযান  আোন  শদনায  
তযক  আংকাযা  শরযা  
ফাযাইন  ভানাভা  শদনায  
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দরফানন  দফরুত  াউন্ড  
ংমুক্ত  আফয আশভযাত আফুধাশফ  শদযাভ  
শশযয়া  দাদভক  াউন্ড  
দৌশদ আযফ  শযয়াদ  শযয়ার  

  দশিণ দকাশযয়া  শউর  ওয়ান  
  চীন  দফইশজং  ইউয়ান  
  জাান  দ াশকও  ইদয়ন  
  তাইওয়ান  তাইদ  ডরায  

  ভদঙ্গাশরয়া  
উরান 
ফাদ ায  তুগশযক 

  উজদফশকস্তান   তাখন্দ  দাভ  
  কাজাখস্তান  আরভাআতা  দ নদডা  
  শকযশগজস্তান  শফদকক  দাভ  
  তাশজশকস্তান  দুানদফ রুফন।  

জাভযাশন  ফাশরযন  ইউদযা  
দারোন্ড  ওয়ায  দজাশ   
আরদফশনয়া  শতযানা  দরক  
াদঙ্গযী  ফুদাদষ্ট দপাশযষ্ট  
ফরদগশযয়া  দাশপয়া  দরব  
দরাদয়শয়া  জাগদযয  দরানা  
াশফযয়া  দফরদগ্রড  শদনায  
ভশিশনদগ্রা  দাডদগাশযদকা  ইউদযা  
ফশনয়া-াদজযদগাশবনা  াযাদয়দবা  শদনায  
রুভাশনয়া  ফুখাদযে শরউ  
দফরারু  শভনক  রুফর  
দচক প্রজাতন্ত্র  প্রাগ  দকারুনা  
দভশদডাশনয়া  কুশজ শদনায  
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দাবাশকয়া  ফাশ দস্নাবা  দকারুনা   
দাবাশনয়া  রুফজানা ইউদযা  
কদাবা  শপ্রশেনা  ইউদযা  

অশষ্টয়া  শবদয়না  ইউদযা  
আইরোন্ড  শযকবাজাশবযক  দরানা  
আয়াযরোন্ড  ডাফশরন  ইউদযা  
ইতাশর  দযাভ   ইউদযা  
গ্রী  এদথন্স  ইউদযা  
দডনভাকয  দকাদনদদগন   দরানা  
নযওদয়  অদরা   দরানা  
দনদাযরোন্ড  দগ  ইউদযা  
তুযগার শরফন  ইউদযা  
শপনরোন্ড  দরশংশক  ইউদযা  
িান্স  োশয  ইউদযা  
দফরশজয়াভ  োদরস্  ইউদযা  
দভানাদকা  ভদিকাদরা  ইউদযা  
ভাল্টা  বোদর া  ইউদযা  
ফৃদ ন রন্ডন  াউন্ড োশরযং  
যাশয়া  ভদকা  রুফর  
ুইদডন েকদাভ  দরানা  
ুইজাযরোন্ড ফাণয  ুই িাঙ্ক 
াইপ্রা  শনদকাশয়া  ইউদযা  
দিন  ভাশিদ  ইউদযা  
রুদিভফাগয রুদিভফাগয ইউদযা  
তুযক আঙ্কাযা  শরযা  
রা শবয়া  শযগা  রা   
এদত্মাশনয়া  তাশরস্নন  দরানা  
জশজযয়া  শতফশরশ  কুন 
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ফাংরাদদ, বাযত, াশকস্তান, শ্রীরংকা, দনার, বু ান, ভারী, ভায়ানভায এফং আপগাশনস্তান। 

ইদন্দাদনশয়া, ভারদয়শয়া, রাও, কদম্বাশডয়া, শঙ্গাুয, থাইরোন্ড, শপশরাইন, শবদয়তনাভ, ব্রুনাই, ূফয শতভুয। 

ইযান, ইযাক, কুদয়ত, ওভান, দৌশদ আযফ, তুযক, জডযান, দরফানন, কাতায, ইযাইর, ফাযাইন, শশযয়া, ইদয়দভন, ংমুক্ত আযফ 
আশভযাত, শপশরশস্তন। 

কাজাশকস্তান, উজদফশকস্তান, তুকযদভশনস্তান, তাশজশকস্তান, শকযশগশজস্তান। 

াশফযয়া, ভশিশনদগ্রা, ফশনয়া-াদজযদগাশবশনয়া, দভদাদডাশনয়া, দাদবশনয়া ও দরদয়শয়া। 

রুভাশনয়া, গ্রী, দাদবশনয়া, আরদফশনয়া, ফুরদগশযয়া, াশফযয়া, ফশনয়া-াদজযদগাশবশনয়া, দরাদয়শয়া, দভশদডাশনয়া, ভশিশনদগ্রা, 
কদাদবা, দগাবাশকয়া, দচকপ্রজাতন্ত্র। 

মুক্তযাষ্ট্র, কানাডা, দভশিদকা। 

ফাাভা, ফাযফাদডা, শকউফা, দডাশভশনকান প্রজাতন্ত্র, গ্রানাডা, াইশত, জোভাইকা, দি রুশয়া, দডাশভশনকা, এশিগুয়া ও ফাযভুডা, দি 
শক  এন্ড দনশব, দি শবনদি, শিশনদাদ ও দ াফাদগা। 

অদেশরয়া, শপশজ, শনউশজরোন্ড, দ াঙ্গা, াুয়া শনউশগশন, শিভ াদভায়া, নাউরু প্রজাতন্ত্র, ভাযার দ্বীুঞ্জ, টু্রবোরু, দরাভন 
দ্বীুঞ্জ। 

োশজর, আদজযশিনা, োযাগুদয়, দরু, ফশরশবয়া, ুশযনাভ, উরুগুদয়, করশম্বয়া, ইকুদয়ডয, শচশর, ায়ানা, দবশনজুদয়রা। 

শনকাযাগুয়া, দকাোশযকা, ানাভা, এর ারবাদয, গুদয়দতভারা, নু্ডযা, দফশরজ। 
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যাশয়া, ইউদরন, দফরারু, আদভযশনয়া, ভারদদাবা, উজদফশকস্তান, কাজাশকস্তান, তাশজশকস্তান, শকযশঘশজস্তান, তুকযদভশনস্তান, জশজযয়া। 

ংমুক্ত আযফ আশভযাত, ওভান, দৌশদ আযফ, কুদয়ত, কাতায, ফাযাইন, জডযান, দরফানন, ইযাক, শশযয়া, শপশরশস্তন, ইদয়দভন, 
শতউশনশয়া, আরদজশযয়া, শজফুশত, ইশযশিয়া, দাভাশরয়া, ুদান, শভয, শরশফয়া, ভযদকা, দভৌশযতাশনয়া। 

বাযদতয উত্তয-ূফযাঞ্চরীয় ৭শ  যাজেদক একদি দদবন শোয ফদর;  যাজেগুদরা দরা;  
আাভ; শিুযা, দভঘারয়, ভশনুয, শভদজাযাভ, অরুনাচর, নাগারোন্ড। 

ভায়ানভায, রাও ও থাইরোন্ড ীভাদন্ত অফশেত আশপভ উৎাদনকাযী অঞ্চর। 

ফাংরাদদদয কুশষ্টয়া দজরায ২৬শ  গ্রাভদক গাাঁজা উৎাদদনয কাযদণ একদি দগাদডন শবদরজ ফরা য়। 

রাও, কদম্বাশডয়া, শবদয়তনাভ। 

রা শবয়া, শরথুশনয়া, এদস্তাশনয়া। 

শপনরোন্ড, ুইদডন, দডনভাকয, আইরোন্ড, নযওদয়। 

জাান, জাভযাশন, ইতাশর। 

দশিণ দকাশযয়া, তাইওয়ান, শঙ্গাুয, ংকং। 

মুক্তযাষ্ট্র, মুক্তযাজে, যাশয়া, চীন এফং অদেশরয়া। 

 কুইদফক কানাডায পযাী বালী অঞ্চর। 
 কাযফারা ইযাদক মযত ইভাভ দাাইন (যা.) এয সৃ্মশত শফজশড়ত োন; দপাযাত নদীয তীদয অফশেত। 
 কোশন্ড ভধে শ্রীরংকায প্রাচীয য এফং দফৌদ্ধ ভশন্দদযয জনে শফখোত। 
 খ্রীেভা দ্বী বাযত ভাাগদয অফশেত একশ  দ্বী। 
 দগাশফ ভরুবূশভ চীন ও ভদঙ্গাশরয়ায় অফশেত ভধে এশয়ায শফার ভরুবূশভ 
 দগাডন ণয তুযদকয এশয়া অঞ্চদর অফশেত্ 
 দচচশনয়া যাশয়া দত শফশচ্ছন্ন ভুশরভ প্রজাতন্ত্র। ফতযভাদন দখাদন স্বায়ত্তান চরদছ। 
 দচযাুশঞ্জ বাযদতয দভঘারদয়য শরং-এ অফশেত ফৃশষ্ট ফহুর অঞ্চর। 
 দজরুজাদরভ  ইযাইদরয অন্তগযত শতন ধভযাফরম্বীদদয শফি োন। 
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 ট্রয় তুযদক অফশেত 
 দাদগস্তান- উত্তয কদকা অঞ্চদর যাশয়ায একশ  প্রদদ। 
 শনউইয়কয USA-এয ভোনো ন দ্বীদ অফশেত জাশতংঘ দও দপ্তয । 

গুখযা    দনারী দনে   
জনফুর ইংদযজ জাশত   
শজ. আই  আদভশযকান দনে   
ভোন্ডাশযন   চীনা যাজ কভযচাযী   
ুরু   পযাী দনে   
 শভ এ শকন   ইংদযজ দনে  
আংদকর োভ    ঝ যকায এফং অশধফাী  

 যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয (বাযত) শফশ্বকশফ 
 কাজী নজরুর ইরাভ (ফাংরাদদ) শফদিাী কশফ 
 জওযরার দনদরু(বাযত) শন্ডতজী, চাচা 
 রার ফাাদুয াস্ত্রী (বাযত) াশন্তয ভানুল 
 পজরুর ক (ফাংরাদদ) ফাংরায ফাঘ, দযইফাংরা 
 ভাগযাদয  থোচায(ইংরোন্ড) দরৌ ভানফী 
 কাভার াা (তুযক) আতাতুকয 
 দদযাদডা া(গ্রী) ইশতাদয জনক 
 দভাােদ আরী শজনড়ফা (াশকস্ত াান) কদয়দদ আমভ 
 যাণী প্রথভ  এশরজাদফথ (মুক্তযাজে) কুভাযী যানী 
 ূমযদন (ফাংরাদদী) ভাষ্টায দা 
 দা শচ শভন (শবদয়তনাভ) আংদকর দা 
 শফভাকয (জাভযাশন) আধুশনক জাভযানীয জনক 
 শডউক অফ ওদয়শরং ন (ফৃদ ন) আয়যন শডউক 
 দফনজীয বূদটা (াশকত্মান) ড ায অফ দো ইষ্ট 
 দজনাদযর দযাদভর (মুক্তযাজে) দডজা য পি 
 শচত্তযঞ্জন দা(বাযত) দদফনু্ধ 
 ুবাল চন্দ্র দফা(বাযত) দনতাজী 
 ভাত্মা গান্ধী (বাযত) ফাুজী 
 এডরপ শ রায (জাভযাশন) পুদয়যায 
 দলাদযন্স নাইশ ংদগর(ইতাশর) দরশড উইথ দে রোে 
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 আবু্দর গাফ্পায খান(াশকত্মান) ীভান্ত গান্ধী 
 দযাশজনী নাইডু (বাযত) নাইশ ংদগর অফ ইশন্ডয়া 

বাযতফদলয আরভণকাযী প্রথভ ইউদযাীয়  আদরকজান্ডায শদ দগ্র    
আদভশযকায প্রথভ দপ্রশদডি  জজয ওয়াশং ন   
চীন ভ্রভণকাযী প্রথভ ইউদযাীয়   ভাদকযা দাদরা   
বাযতফদলয শযভ্রভণকাযী প্রথভ চীনা শযোজক   পা-শদয়ন   
দনাদফর শফজয়ী প্রথভ ফাঙারী   যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয   
চীনা প্রজাতদন্ত্রয প্রথভ দপ্রশদডি   ান-ইয়াৎ-দন   
শেদ দনয প্রথভ প্রধানভন্ত্রী   যফা য ওয়ারদার   
চাদদ প্রথভ া যাদখন   নীর আভযেং(আদভশযকা)   
ভাদনে গভনকাযী প্রথভ ভানুল  ইউশয গোগাশযন(যাশয়া)  
প্রথভ ভাকাগাভী ভশরা   বোদরনশতনা দতদযদকাবা (যাশয়া)   
এবাদযষ্ট ৃঙ্গ ফযপ্রথভ শফজয় কদযন।    দতনশজং ও শরাযী   
প্রথভ শেশ  প্রধানভন্ত্রীয ফাংরাদদদ আগভন   উইশরয়াভ দজপাযন শফর শিন ন   
ভুশরভ শফদশ্বয প্রথভ ভশরা প্রধানভন্ত্রী    দফনজীয বূদটা 
আশিকা দথদক প্রথভ ফঙ্গ বাযদত ভ্রভণকাযী   ইফদন ফতুতা (ভযদকা)  
শফদশ্বয প্রথভ ভশরা দপ্রশদডি   শ্রীভাদবা ফন্দয নাদয়দক (শ্রীরংকা)   
ৃশথফীয ফো ফযপ্রথভ শনণযয়কাযী   ইযাদ াদথশন   

ফতযভাদন শফদশ্বয ৩৩শ  দদদয শনজস্ব দকান ভুি ফন্দয দনই। 
দশিণ আদভশযকায ফশরশবয়া ও োযাগুদয় ফাদদ অনোনে দদদয ভুিফন্দয যদয়দছ। 
ভধে এশয়ায অন্তগযত দকান দদদযই ভুিফন্দয দনই। 

শভয    দা য দয়দ, ুদয়জ, আদরকজাশন্দ্রয়া।   
মক্তযাষ্ট্র  শনউইয়কয, শকাদগা, ানিাশন্সদকা   
কানাডা   ভশন্ট্রর   
চীন  াংাই, কোিন   
বাযত    দফাদম্ব, দকারকাতা, ভািাজ   
অদষ্ট্রশরয়া   শডনী, দভরদফাণয, শেদফন, ডাযউইন   
ফৃদ ন রন্ডন, শেষ্টর,  গাদগা ,শরবাযুর, ভোনদচষ্টায   
শঙ্গাুয শঙ্গাুয 
াশকত্মান   কযাচী   
জাভযানী   াভফুগ 
ই ারী    দনর দবশন   
ভায়ানভায   দযঙু্গন, আশকয়াফ   
যাশয়া    দরশরনগ্রাড   
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জাান   ওাকা, ইয়াদকাাভা   
োশজর   শযওশডদজদনশযও   

শফদশ্বয উিতয জরপ্রাতএোদঞ্জর জরপ্রাত। 
নায়াগ্রা জরপ্রাত মুক্তযাষ্ট্র ও কানাডা ীভাদন্ত অফশেত 
এোদঞ্জর জরপ্রাতদবশনজুদয়রায়। 
শবদক্টাশযয়া জরপ্রাতশজম্বাফুদয় 
দগাশফ ভরুবূশভভদঙ্গাশরয়ায় অফশেত। 
াাযা ভরুবূশভউত্তয আশিকায় অফশেত। 
দফারান শগশযথাশকস্তাদন অফশেত। 
াশকত্মানআপগাশনস্তান ীভাদন্ত অফশেতখাইফায শগশযথ। 
িান্স দত ফৃদ ন মযন্ত শফসৃ্তত ুযঙ্গ থইউদযা  োদনর 
শফদশ্বয দীঘযতভ দতুয নাভদাদক েীজ (৩৭ শক.শক. দদঘযে, মুক্তযাদষ্ট্র অফশেত)। 

ভাদদ এশয়া  ফযতভারা শভারয়   দফযাি ফতযঙ্গ এবাদযষ্ট  
ইউদযা   আল্প   ভাউিফোঙ্ক   
আশিকা   কোদভরুন   শকশরভাঞ্জাদযা   
উত্তয আদভশযকা   আরাষ্কা   ভোকশকনশর   
দশিণ আদভশযকা   আশন্দজ   একাঙ্কাওয়া   
অদষ্ট্রশরয়া    দগ্র  শডবাইশডং দযঞ্জ  দকাশয়াদকা   

নীরনদ    শবদক্টাশযয়া হ্রদ   বূভধোগয 
গঙ্গা   শভারয়   ফদঙ্গাাগয   
 াইগ্রী   আদভযশনয়ায উিবূশভ াযে উাগয   
দরনা   দফকার হ্রদ   উত্তয ভাাগয   
দায়াংদা   কুনরুন ফযত   দশচশর উাগয   
দাশনয়ফ   ফোক পদযে   কৃষ্ণ াগয 
বরগা   বরদাই াাড়   কাশিয়ান াগয   
আভাজান   আশন্দজ ফযত   আ রাশিক ভাাগয   
ভাদয ডাশরযং   দকাশয়াদকা   এনকাউিায উাগয   
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শজোল্টায প্রণারী   ইউদযা-আশিকা   উুঃ আ রাশিকা- বূভধোগয 
ক প্রণারী   বাযত-শ্রীরংকা   বাযত ভাাগয-আযফ াগয  
ভারাকা প্রণারী   ুভািা -ভারদয়শয়া   ফদঙ্গাাগয-জাবা াগয   
 দফশযং প্রণারী   আদভশযকা-এশয়া   উত্তয াগয-দফশযং াগয   
 দলাশযডা প্রণারী   শকউফা-দলাশযডা    দভশিদকা উাগয-আ রাশিকা ভাাগয   
ুন্দা প্রণারী   ভািা-জাবা   বাযত ভাাগয-জাবাাগয   
দভশনা প্রণারী   ইতাশর-শশশর   দ দযাশনয়ান-আইওশনয়ান াগয   
দডাবায প্রণারী   িান্স-শেদ ন   ইংশর চোদনর-উত্তয াগয  
ফপযা প্রণারী   এশয়া-ইউদযা   ভভযয াগয- কৃষ্ণ াগয   
দাদযাদনশর প্রণারী   তুযষ্ক--এশয়া   ইশজয়ান াগয-ভভযয াগয   
ফাদফর ভাদন্দফ   এশয়া-আশিকা   এদডন-দরাশত াগয   
ইংশর চোদনর  িান্স-শেদ ন   আ রাশিক-উত্তয াগয   
পযদভাজা প্রণারী   চীন-তাইওয়ান   ূফয চীন াগয- ংশকং উাগয  
যভজ প্রণারী   ইযান- ংমুক্ত  আফয আশভযাত   াযে উাগয-ওভান উাগয   

 

* অজন্তা ও ইদরাযাবাযদতয ভাযাদষ্ট্র 
আর আকা ভশজদদজরুমাদরভ (শপশরশত্মন) 
কুতুফ শভনায  শদল্লী 
ভযখন্দউজদফশকস্তাদনয যাজধানী তাঘন্দ 
শজনশজয়াংচীদনয ভুশরভ অধুেশলত প্রদদ। 
াভীযভধে এশয়ায ভারবূশভৃশথফীয ছাদ। 
ফযা  মযত যাদফয়া (যাুঃ) এয জন্মোন, ইযাদক। 
নাপাজমযত আরী (যাুঃ) এয ভাজায যীপ, ইযাক। 
* শতদয়ন আনদভন দকায়ায  চীদনয দফইশজং এ 
জনথ দযাড  শদরী, বাযদতয প্রধানভন্ত্রীয ফাবফন 
* ভোকাও  দশিণ চীন াগদয অফশেত; এশয়ায ইউদযাদয প্রাচীনতভ উশনদফ: ১৯৯৯ াদর এশ   
          চীদনয াদথ অঙ্গীবূত য়; ভোকাও তুযগাদরয উশনদফ শছর। 
ফোশফরদনয ঝুরন্ত উদোনইযাদক অফশেত 
দদট্রানা  ুইন  াওয়াযকুয়ারারাভুয, ভারদয়শয়া 
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যাই ায শফশডংকশরকাতা শিভফঙ্গ যকাদযয কামযারয় 
* ফু াউজশউর, দ. দকাশযয়া দপ্রশদডদিয ফাবফন 
* গণতন্ত্র চত্বযনভদন, কদম্বাশডয়া 
ফাফযী ভশজদবাযদতয উত্তয প্রদদদয অদমাধো নাভক জায়গায় 
চাযাযইযীপকাশ্মীদয অফশেত ভশজদ। 
মযত ফার ভশজদ  কাশ্মীয 
স্বণযভশন্দয  াঞ্জাদফয অভৃতদয অফশেত শখদদয শফি োন 
* দট্রের শট্রশ্রীরংকায দপ্রশদডদিয যকাযী ফাফবন 
শিভ তীয গাজা, যাভারা, দফযণশপশরশস্তন 
* ভারাফায শরভুম্বাই, বাযত 
দাডারা প্রাাদশতফফত 
শয়াদচয শভফাবাযতাশকস্তান ীভাদন্ত 
শভশন ফাংরাদদদযাঙু্গন, শঙ্গাুয 
দগ্র  রচীদন 
শভন্দানাওপ্রান্ত ভাাগদয অফশেত শপশরাইদনয একশ  ভুশরভ অধুেশলত দ্বী/প্রদদ 
ভাযদদকা প্রাাদজাকযাতায় অফশেত, ইদন্দাদনশয়ায দপ্রশদডদিয ফাবফন। 
* ানভুজাভ গ্রাভদুই দকাশযয়ায ভাদঝ শযদযাধ ূণয োন। 
দনার যাজতন্ত্র শফরুপ্ত দয় প্রজাতদন্ত্র শযণত য়২৮দভ, ২০০৮ 
জাান ম্রাদ য দফীশভকাদডা 
আযফ উেীদয জনফহুর যাষ্টা য ইদয়দভন 
চীদনয দুুঃখ ফদর শযশচতদায়াংদা নদী। 
দশিণ এশয়ায েরদফশষ্টত দদদনার, বূ ান ও আপগাশনস্তান 
ইদন্দাদনশয়া স্বাধীনতা রাব কদয ১৯৪৫ াদর (দনদাযরোদন্ডয কাদছ দথদক) 
শপশরাইদনয ফতযভান দপ্রশদডিদগাশযয়া ভোকাাগর অোদযাইদযা 
ভারীদয ফতযভান দপ্রশদডিআশনড়ফ নাশদ 
দগ্র  ওয়ার অফশেত  চীন 
বাযদত দভা  যাজে২৮শ  
বাযদতয ফযদল দঘাশলত যাজে ৩শ  দচ্ছ মথাক্রদভছশিগড়, উত্তযাঞ্চর এফং ঝাড়খন্ড 
শিভফদঙ্গয ভূখেভন্ত্রী ফুদ্ধদদফ বটাচাদমযয দশিক ফাবূশভ: ফাংরাদদদয দগাারগঞ্জ দজরায়। 
ূদফয দকান দদশ  কাদযা অধীদন শছর নাথাইরোন্ড 
ইযাকইযান মুদ্ধ শফযশত তদাযকীদত অংগ্রণকাযী জাশতংঘ ফাশনীয ংশিপ্ত নাভUNIMOG. 
যাশজফ গান্ধীদক তোয জনে দফাভা ফনকাযী আত্মঘাতী ভশরায নাভনশরনী। 
স্বাধীন শপশরশস্তনী যাষ্ট্রদক ফযপ্রথভ  স্বীকৃশত দদয়আরদজশযয়া 
জাাদনয ১২৫ তভ ম্রা  আশকশদতা একজনভুি জীফশফজ্ঞানী 
ফছদয নয় ভা ফযদপ আছন্ন থাদক এশয়াযউত্তয উকূর 
এশয়া ও ইউদযা ভাদদদক একদি ফরা য়ইউদযশয়া 
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জাান াগয ও ীত াগদযয ভদধে অফশেতদকাশযয়া উেী 
দরাশত াগয ও ুদয়জ খার এশয়াদক শফশচ্ছন্ন কদযদছআশিকা দথদক। 
বাযদতয ফৃত্তয শল্পফস্ত্র শল্প 
দশিণ এশয়ায ফৃত্তভ দদবাযত 
এশয়া ভাদদদ প্রশত ফগয শক. শভ াদয দরাক ফা কদয৪১ জন 
এশয়া ভাদদদ ফযপ্রথভ  ািাতে প্র াায মন্ত্রশদল্পয ূচনা কদযজাান। 
ৃশথফীয প্রায় দুইতৃতীয়াং যাফায উৎন্ন য়শ্রীরংকা ও বাযদত 
ৃশথফীয ফৃত্তভ অযণেদতগা 
এশয়ায ীতর অযণে অঞ্চদরয োনীয় নাভদতগা 
ৃশথফীয ীতরতভ োনবাযখয়ানক (যাশয়া) 
ৃশথফীয গবীযতভ হ্রদ(গবীযতা) দফকার হ্রদ, ১৬২০ শভ ায 
ৃশথফীয ফৃত্তভ রফণ হ্রদকাশিয়ান াগয 
ৃশথফীয শদ্বতীয় উিতভ ফযতৃঙ্গগডউইন অশষ্টন, ৮৬১১ শভ ায 
শফদশ্বয দফযাি ফযতৃঙ্গ এবাদযষ্টয উিতা৮৮৫০শভ./২৯০৩৫পু  
াযে উাগদয অফশেতফাযাইন দ্বী 
ভুশরভ শফদশ্ব প্রথভ  ভশরা যকায প্রধান/প্রধানভন্ত্রীদফনজীয বুদটা 
 অাদযন অোরা বাযদতয শিুযা যাদজে শফশচ্ছন্নতাফাদী ও জঙ্গী তৎযতা রুখদত বাযদতয   
        ীভান্তযিী ফাশনী শফএএপ কতৃযক শযশচশরত শফদল অশবমান। 
 ইদন্দাদনশয়ায জনগদণয যাশয দবাদ  প্রথভ ফাদযয ভত শনফযাশচত দপ্রশদডি ুশদরা ফাভফাং   ইয়াদধাদয়াদনা। 
 বাযদতয নাগারোদন্ড নফগশঠত জঙ্গী ংগঠনশযপাযদন আশভয অফ নাগারোন্ড। 
 দিার অোকদ দপ্রাগ্রাভ ইযাদকয ফন্দী শনমযাতদনয দগান কভযূশচ। 
 শ্রীরংকায ফতযভান দপ্রশদডিভাশন্দ্র যাজাাকদ। 
 শ্রীরংকা যকায ও শফদিাী তাশভরদদয ভাদঝ ভদঝাতাকাযী দদনযও দয়। 
 শদ্বতীয় শফশ্বমুদ্ধকাদর দকাশযয়া শছর জাাদনয অধীদন 
 শদ্বতীয় শফশ্বমুদ্ধকাদর ইযান ভথযন কদযজাভযাশনদক 
 SAARC বূক্ত দদ ভারী ও বূ াদন শনজস্ব দনাফাশনী দনই 
 PLO গশঠত য়১৯৬৪ াদর। 
 শএরও ইযাইর াযিাশযক স্বীকৃশত দশরদর স্বািয কদয১০ দদেম্বয ১৯৯৩ াদর। 
 আযফ দদভূ ািাদতেয উয প্রথভ  দতর অফদযাধ কদয১৯৭৩ াদর। 
 ১৯৯৭ দন এশয়ায দকান যাদষ্ট্র ‘‘একদদ, দুই দ্ধশত’’ নীশত চারু য়গণচীন (২০৪৭ ার মযন্ত চরদফ) 
 ইযাইর যাদষ্ট্রয জন্ম য়১৯৪৮ াদর। 
 ইযাকইযান মুদ্ধ ফদন্ধ প্রধান ভধেেতাকাযীজাশতংদঘয াদফক ভাশচফ দজশবয়ায দদযজ দো কুদয়রায। 
 ইযানইযাক মুদদ্ধয প্রধান কাযণ শছরাশতর আযফ জরধাদযয শনয়ন্ত্রণ। 
 এর.শ .শ .ই দচ্ছ শ্রীরংকাযচযভন্থী তাশভরদদয একশ  ংগঠন। 
 দফদপায দকদরংকাযীয াদথ জশড়ত বাযতীয় প্রধানভন্ত্রীযাজীফ গান্ধী 
 দজ.দক.এর.এপ দকাথাকায স্ত্র ংগঠনবাযদতয কাশ্মীয 
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 আকারীবাযদতয াঞ্জাফ যাদজেয শখদদয যাজননশতক দর। 
 বাযত ও ফাংরাদদদয ভদধে ৩০ ফছয দভয়াদী গঙ্গায াশন চুশক্ত স্বািশযত য়১৯৯৬ াদরয ১২ শডদম্বয। 
 ‘শর একন াশ ’ দম দদদয যাজননশতক দরশঙ্গাুয। 
 এন.এর.শড দকান দদদয শফদযাধী দরভায়ানভাদযয (ুশচয যাজননশতক দর) 
 আাদভ শফশচ্ছন্নতাফাদী দগশযরা ংগঠনশ য নাভ দচ্ছউরপা 
 শফদশ্বয প্রথভ  ভশরা প্রধানভন্ত্রীশ্রীভাদবা ফন্দযনাদয়দক (শ্রীরংকা)। 

A Long Walk to Freedom দনরন ভোদন্ডরা 
Asian Drama গুনায শভযডার 
One Hundred Years of Solitude ভাযকুদয়জ 
শকতাফুর দযহুরা ইফদন ফতুতা 
Anna Karenina শরও  রেয় 
Akbar Nama আফুর পজর 
As He saw এশরদয়  রুজদবল্ট 
Sons and Lovers D. H. Lawrence 
দে দনযে দনে শজশভ কা যায 
The Ancient Mariner S.T.Coleridge. 

আদয়াজন কাযী ংো-ICC। আয -১০ভ । 
আদয়াজন কাযী দদ- ফাংরাদদ, বাযত ও শ্রীরংকা। 
উদদ্বাধন অনুষ্ঠান -১৭ দপব্রুয়াযী ২০১১ইং ফঙ্গফনু্ধ দেশডয়াভ, ঢাকা। 
উদদ্বাধশন ভোচ - ফাংরাদদ ( দদয ফাংরা দেশডয়াভ শভযুয) 
পাইনার ভোচ-ওয়াংদখদড় দেশডয়াভ (ভুম্বাই বাযত) 
অং গ্রনকাযী দদ - ১৪শ । 
দভা  ভোচ - ৪৯শ ,বাযদত-২৯শ , ফাংরদদদ-৮শ , শ্রীরংকায়-১২শ । 
দভা  বেনু-১৩শ  (ফাংরাদদ ২শ )। 
পাইনার ভোচ-২ এশপ্রর ২০১১ইং। 
ভাক -েোশে (১০ফছয ফয়শ ফাচচা াশতয প্রশতকৃশত)। 
শথভ ং - দদ ঘুভা দক, মায অথয র, দজাদও ভাদযা।(ঙ্কয ভাধ্বন,এান নুযানীও রয় দভন্ডাজা) এশ  শশন্দ, ফাংরায় ও  
        শংশর বালায় বালান্তয কযা য়। 
ফাংরায় শথভ ংশ য গায়ক দরন- যাঘফ চদটাাধোয় (শিভফঙ্গ বাযত)। 
চেশেয়ান য়ুঃ বাযত - (৩০ রাি ডরায ফা, ২১ দকাশ   াকা)। 
যানাযা য়ুঃ শ্রীরংঙ্কা - (১৫ রাখ ফা, ১০.৫ দকাশ   াকা)। 
ভোন অফ দে শশযজুঃ মুফযাজ শং (বাযত) 
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ভোন অফ দে ভোচুঃ ভাদন্দ্র শং দধাশন (পাইনাদর) 
ফযাশধক যানুঃ শতরকাযদতড়ফ শদরান (৫০০ যান, শ্রীরংকা) 
ফযাশধক উইদক ুঃ ীদ আশিশদ ও জশয খান (২১ উইদক ) 
দশভ পাইনাদর যাশজত- ৭.৫রাখ ডরায (৫.২৫দকাশ   াকা)। 
আগাভী শফশ্বকা শরদক  আয দফ- ১১ তভ আয, শনউশজরোন্ড ও অদেশরয়া ২০১৫ াদর। 
ফযাশধক শফশ্বকা ট্রশপদত চোশেয়ান য়- অদেশরয়া। 

প্রশতষ্ঠাতা :-জুশরয়ান র অোাঞ্জ । * 
জন্মোন :- কুইন্সরোদন্ডয  াউনেনশবদর, অদেশরয়া। * 
জন্ম ুদি;- অদেশরয়ায নাগশযক। * 
জন্ম ার:-১৯৭১ াদরয ৩ জুরাই। * 
শিাগত দমাগেতা- গশণত ও দাথয শফজ্ঞাদন শডগ্রী শনদয়শছদরন। 
দা:- গশণতশফদ, াংফাশদক ও োকায। * 
উইশকশর র;- একশ  ংফাদ ংো ও ওদয়ফ াই  । এয োদক দরন জুশরয়ান অোদঞ্জ। 
এশ  প্রশতশষ্ঠত য় :-২০০৬ াদর। 

ফুশদ্ধদদফ বটাচাময কশফ ুকান্ত বটাচাদমযয ভ্রাতুষু্পি 
জীফনানন্দ দা কশফ কুুভকুভাযী দাদয ুি 
ওস্তাদ আরাউদ্দীন খাাঁশফখোত ঙ্গীতজ্ঞ আরী আকফয খাাঁয শতা 
ুরতানা কাভার কশফ ুশপয়া কাভাদরয কনো (তত্ত্বফধায়ক যকাদযয াদফক উদদষ্ট) 
ানড়ফা কায়ায শফখোত দরখক ীদুরস্না কায়াদযয স্ত্রী 
নফাফ শযাজউদদ্দারানফাফ আরীফদযী খাাঁয দদৌশি 
দফনজীয বুদটাজরশপকায আরী বুদটায কনো (স্বাভী আশপ আরী জাযদাযী, ুিশফরাওয়ারা বুদটা) 
যাজীফ গান্ধী ইশন্ধযা গান্ধীয ুি 
দাশনয়া গান্ধী যাজীফ গান্ধীয স্ত্রী (জন্মূদি- ইতাশরয নাগশযক), দছদর যাহুর গান্ধী,  
     দভদয় দাশনয়া গান্ধী 
রায়রা আরী শফখোত ভুশষ্টদমাদ্ধা দভাােদ আরীয কনো (শফখোত ভশরা ভুশষ্টদমাদ্ধা) 
দভঘফতযী ুকনযুিী ইদন্দাদনশয়ায জাশতয জনক ড. আভদ ুকদনযায কনো 
শরাযী দযডদভ শিন ন ভাশকযন ৪২তভ দপ্রশদডি শফর শিন দনয স্ত্রী (ভাশকযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী) 
জজয ডশফস্নউ ফু ভাশকযন ৪১তভ দপ্রশদডি জজয ফুদয ুি (৪৩তভ দপ্রশদডি) 
এশরদয়  রুজদবল্ট ভাশকযন ৩২তভ দপ্রশদডি িাংকশরন শড. যম্নজদবদল্টয স্ত্রী 
যাউর কোদো শকউফায জাশতয জনক শপদদর কোদেোয বাই (ফতযভান দপ্রশদডি) 
দভাঘর আভদরয াকদদয রভমযায় ফাফযহুভায়ুনআকফযজাাঙ্গীযাজাান আওযঙ্গদজফ 
(Technique ফাফায দয়শছর একফায জ্বও াশযর ঔলদধ)  
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শুযম্নশদলেয রভমযায়দরশ দদ াএোশযষ্ট রআদরকজান্ডায 

( ইন্টারনেট হনে সংগ্রহীে)  

 

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

