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প্রফাী ত্রিকা প্রকাত্রত প্রফন্ধন্ প্রাপ্ত স্থান-নাভঃ একত্রি ত্রফন্ধেলণ 
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Abstract 

Geographical area is the base of any subject as well as any discipline. Places are the basic 

stand of from where any subject can be specified. The place can specifies any discussion.  

Here in this paper the places are identified from the publications of the famous Bengali 

periodical “Prabasi”. About 77 year’s journey, the periodical published many 

contemporary articles. These are now a day very much informative for the researchers 

widely.  From these published articles the name of places are identified and analyzed. Thus 

a user can easily reach his or her desired topic by places. This paper is fruitful for the 

researchers on any subject area specially humanities.   
 

Key Words: Geographical areas, Bengali periodical, Prabasi, Name of places, 

Humanities, Social Sciences. 
 

বুত্রভকা: যাভানন্দ  চন্ধটাাধযা, প্রফাী ত্রিকায ম্পাদক। ১৩০৮ – ১৩৮৪ ফঙ্গাব্দ ম্ন্ত প্রকাত্রত ন্ধত্রছর। এআ 

ত্রিকা প্রকাত্রত ন্ধন্ধছ ত্রফত্রবন্ন ভন্ধয ত্রফত্রবন্ন ত্রফলাফরী যমভন, অআন কানুন, ত্রল্প করা, ফাত্রণজয, বফন্ধদত্রক 

ম্পক্, আত্রতা, জীফনী, বূন্ধগার, ঙ্গীত, কত্রফতা, গল্প, উনযা, নািক, গ্রন্থাগায ংফাদ, ত্রচিকরা, যাজননত্রতক 

অন্ধন্দারন, যাজননত্রতক তত্ত্ব, যাজননত্রতক নানা প্রাতযত্রক ত্রফল,  ত্রফন্ধদন্ধয কথা, ত্রফজ্ঞান প্রঙ্গ, াংস্কৃত্রতক চচ্া, গ্রন্থ 

ংফাদ, যফীন্ন ংফাদ, ভ্রভণ ফৃত্তান্ত, প্রত্নতত্ত্ব, ভাজ তত্ত্ব, ত্রক্ষা, বা ত্রভত্রত, াভত্রক ত্রফল, ত্রফজ্ঞান, আতযাত্রদ। 

ত্রিকা প্রকাত্রত ন্ধত্রছর ত্রনত্রভত ত্রফবাগ যমভন- যদ ত্রফন্ধদন্ধয কথা, ত্রফত্রফধ প্রঙ্গ, ঞ্চয, কত্রি াথয, ুস্তক 

ত্রযচ, অন্ধরাচনা আতযাত্রদ। ফ্াকুন্ধরয প্রফাী একত্রি ত্রফত্রফধ ত্রফলক াত্রতযি। ত্রফ তন্ধকয প্রথভান্ধধ্ ফাঙারী 

ংস্কৃত্রত প্রফাীয াতা মন্ধথি প্রত্রতপত্ররত ন্ধন্ধছ। উনত্রফং তাব্দীন্ধত অথ্- াভাত্রজক  যাজননত্রতক ত্রফল 

ম্বত্ররত যকান ত্রিকাআ ত্রছর না।  যমগুত্রর ত্রছর যগুত্রর  ত্রছর ধভ ্ভতাদ ্ত্রিকা। যত্রদক যথন্ধক ‘প্রফাী’য প্রকা 

ত্রিকায প্রকানায ধাযান্ধক নফ খান্ধত প্রফাত্রত  কন্ধযন্ধছন যাভানন্দ। ফাংরা যআ ভন্ধ এ ধযন্ধনয ফহু ত্রফল 

ত্রভত্রিত ত্রিকায বাফ ত্রছর। যআ বাফ ূযণ কন্ধযত্রছর ‘প্রফাী’ ত্রিকাত্রি। 
 

     ৃত্রথফীয নাক্তকযন্ধণ যবৌগত্ররক স্থান্ধনয গুরুত্ত্ব ত্রযীভ। যবৌগত্ররক স্থান ত্রফলন্ধয গবীযতা ফৃত্রি কন্ধয। যকান 

ত্রফলন্ধয প্রবাফ ফা প্রন্ধান্ধগ ফা ফযফান্ধয যম যকান স্থান্ধনয বূত্রভকা অন্ধছ। উদাযণ ত্রান্ধফ ফরা মা যম,  ‘জাান্ধন 

ফন্ধন্তাৎফ’ ফা ‚অান্ধভ রাআনপ্রথা‛ ত্রন্ধযানাভত্রিন্ধত ‘জাান’  ‘অাভ’ স্থানত্রিয উন্ধেখ ফন্ত উৎফ এফং 

রাআনপ্রথা ত্রফলত্রিন্ধক ূক্ষ্মতা প্রদান কন্ধযন্ধছ। ুতযাং স্থান-নান্ধভয উন্ধেখ যম যকান ত্রফলন্ধক ূক্ষ্ম স্তন্ধয ত্রনন্ধ মা। 

অন্ধরাচয প্রফন্ধন্ স্থান নাভ ফরন্ধত স্থান নাভ তত্ত্বন্ধক (Toponymy) যফাঝান্ধনা  ত্রন।  এখান্ধন স্থান নাভ ফরন্ধত 

ভূরত ৃত্রথফীয উত্রযবান্ধগ ফত্রস্থত যাজননত্রতক ঞ্চর ভূন্ধক ফঝান্ধনা ন্ধন্ধছ। ‘প্রফাী’ ত্রিকায প্রফন্ধন্য 



প্রফাী ত্রিকা প্রকাত্রত প্রফন্ধন্ প্রাপ্ত স্থান-নাভঃ একত্রি ত্রফন্ধেলণ         নান্টু অচাম্য 
 

Volume-III, Issue-I                                                    July 2016                                                                          28 

ত্রন্ধযানান্ধভ উন্ধেত্রখত স্থান নাভ গুত্ররয ত্রফন্ধেলণ কযা ন্ধন্ধছ। যমন্ধকান্ধনা ত্রফলন্ধয গন্ধফলণায জনয স্থান নাভ ত্রফন্ধল 

উন্ধমাগী। 
 

প্রফাী-য কথা: প্রফাী ত্রফং তাব্দীয ূচনারন্ধে ত্রিত্রি বাযতফন্ধল্ প্রফত্রত্ত একত্রি াত্রতয াভত্রমকী। এআ ভাত্রক 

ত্রিকাত্রি ফাংরা বালাম প্রকাত্রত ন্ধতা। এত্রিয ম্পাদক ত্রছন্ধরন যাভানন্দ চন্ধটাাধযাম এফং কাম্যাধযক্ষ ত্রছন্ধর 

অশুন্ধতাল চক্রফত্ী। ফাংরায ফাআন্ধয যথন্ধক থ্াৎ প্রফা যথন্ধক প্রকাত্রত ফন্ধর আত্রন এআ ত্রিকায নাভ ত্রদন্ধত্রছন্ধরন 

প্রফাী। ১৩০৮ ফঙ্গান্ধব্দয বফাখ ভান্ধ (এত্রপ্রর ১৯০১) এয ূচনা ংখযা প্রকাত্রত ন্ধমত্রছর। এ ংখযাত্রি 

এরাাফান্ধদয আত্রিমান যপ্র যথন্ধক ভুত্রিত ন্ধমত্রছর। ফাত্রল্ক ভূরয অডাআ িাকা। ছত্রফ, রংকযণ প্রবৃত্রতন্ধত ত্রিকাত্রি 

ত্রছর অকল্ণীম। ত্রচন্ধযআ ত্রিকাত্রি জনত্রপ্রমতা র্জ্্ন কন্ধয। প্রফাীয যল ভাত্রক ংখযাত্রি ১৩৮৪ ফঙ্গাব্দ ভাঘ ভান্ধ 

াা মা। 
 

     ১৯০১ ত্রিস্টাব্দ যথন্ধক শুরু কন্ধয প্রফাী প্রাম ৭৭ ফৎয প্রকাত্রত ন্ধমত্রছর।ত্রিকা প্রকাত্রত ন্ধত্রছর ত্রনত্রভত 

ত্রফবাগ যমভন- যদ ত্রফন্ধদন্ধয কথা, ত্রফত্রফধ প্রঙ্গ, ঞ্চয, কত্রি াথয, ুস্তক ত্রযচ, অন্ধরাচনা আতযাত্রদ।  এয 

যফীযবাগ ভম ম্পাদক ত্রছন্ধরন যাভানন্দ চন্ধটাাধযাম। ত্রতত্রন নাযী-ুরুন্ধলয ভাত্রনধকান্ধয ত্রফশ্বা কযন্ধতন এফং 

নাযী-প্রগত্রত ত্রফলমক যরখা ছান্ধতন। ত্রধকন্তু ত্রতত্রন নাযীন্ধদয যরখাম উৎাত্রত কযন্ধতন। ১৯৪২ ান্ধরয ৩০ য 

ন্ধটাফয ৭৭ ফছয ফন্ধ যাভানন্ধন্দয ভৃতুয । তাাঁয ভৃতুযয য  প্রফাী যফী ফছয  ত্রিাঁত্রকন্ধম যাখা ম্ভফ ম ত্রন। 
   

উন্ধেয:  অন্ধরাচয প্রফন্ধন্ ত্রনম্নত্ররত্রখত উন্ধেযগুত্রর ত্রনণ্ কযা ন্ধন্ধছ। 
 

১। প্রফাীয াভত্রগ্রক প্রফন্ধন্য ত্রফস্তৃত্রত 

২। প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানান্ধভ স্থান-নান্ধভয ত্রফস্তৃত্রত 

৩। স্থান-নান্ধভয প্রকায যবদ 

৪। স্থান-নাভ  ত্রফল ত্রফনযা 

৫। নযানয স্থান-নাভ তাত্ররকা 

৬। ভুখয ত্রফলাফরী  স্থান-নান্ধভয ংখযা 
 

গন্ধফলণা িত্রত: অন্ধরাচয গন্ধফলণাত্রি ত্রযফৃত ন্ধন্ধছ ‚প্রফাী‛ ত্রিকায প্রকানা ত্রনন্ধ। এআ গন্ধফলণায ুন্ধরান 

(Population) ফরন্ধত যফাঝান্ধনা ন্ধন্ধছ প্রফাীয কর প্রকানা। থ্াৎ ১৩০৮ ফঙ্গাব্দ যথন্ধক ১৩৮৪ ফঙ্গাব্দ ম্ন্ত 

প্রফাীয কর প্রকানাআ এআ গন্ধফলণায ুন্ধরান। এআ যক্ষন্ধি যকানরূ যান্ধম্পর (Sample) এয াাময যনা 

 ত্রন।  যমন্ধতু এত্রি একত্রি ত্রিকায কর প্রকানায উয গন্ধফলণা, তাআ তথয ংগ্রন্ধয যক্ষন্ধি যকানরূ ভীক্ষা, 

যকান্ধিনীায, ত্রত্রডউর যকান ত্রকছুআ ফযফায কযা  ত্রন। 
 

     প্রফাী ত্রিকায কর ংখযা মথামথ বান্ধফ ংগ্র কযা ন্ধন্ধছ। যন্ধক্ষন্ধি ত্রফত্রবন্ন ুযাতন গ্রন্থাগায মথা, যফীন্ন 

বাযতী ত্রফশ্বত্রফদযার গ্রন্থাগায, কত্ররকাতা ত্রফশ্বত্রফদযার যকন্নী গ্রন্থাগায, করযাণী ত্রফশ্বত্রফদযার যকন্নী গ্রন্থাগায, 

যন্টায পর্ স্টাত্রড আন যাার ান্ধন্ধস, কত্ররকাতা, যাজয যকন্নী গ্রন্থাগায, উত্তযফঙ্গ যাজয যকন্নী গ্রন্থাগায, 

ফঙ্গী াত্রতয ত্রযলদ গ্রন্থাগায, উত্তযাড়া জকৃষ্ণ গ্রন্থাগায, যাভনগয কাত্রন্তচন্ন উচ্চ ত্রফদযার গ্রন্থাগায   ত্রফত্রবন্ন 

গ্রন্থাগায এফং ত্রফত্রবন্ন ন্ধফ াআি, যডিান্ধফ (Digital Library of India), ন্ধফ াব্ায (SavifaDoK, 

wbpublibnet) আতযাত্রদ যথন্ধক প্রফাী ত্রিকায ংখযাগুত্রর ংগ্র কযা ন্ধন্ধছ।   
 

     গন্ধফলণায জনয প্রন্ধাজন প্রফাীন্ধত প্রকাত্রত াভত্রগ্রক তথয। যআজনয কর ংখযাগুত্রর প্রা ূণ্াঙ্গ  ত্রফকৃত 

ফস্থা ংগ্র কযা ন্ধন্ধছ। ১৩০৮ যথন্ধক ১৩৮৪ ন্ধনয প্রা ভস্ত ংখযাগুত্রর থ্াৎ ৭৭ ফছন্ধযয যভাি প্রকাত্রত 

ংখযা (৭৪ X ১২) = ৯২৪ ত্রি। এআ কর প্রকানাগুত্রর ুন্ধব্ উন্ধেত্রখত উৎ যথন্ধক ংগ্র কযা ন্ধন্ধছ। এন্ধক্ষন্ধি 

ত্রিকা ঋণ ফা ত্রিকায পন্ধিাকত্র  ফা যাত্রয গ্রন্থাগান্ধয ত্রগন্ধ খুফ মত্ন কান্ধয তথয ংগ্র কযা ন্ধন্ধছ উক্ত 
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ন্ধিয যম যম উন্ধেযগুত্রর  নুভানগুত্রর অন্ধছ, যগুত্রর চত্রযতাথ্ কযন্ধত তথয ংগ্র কযা ন্ধন্ধছ। প্রত্রতিা ৃষ্ঠা 

উন্ধেত্রখত তন্ধথযয গ্রন্থজীগীগত তথয ংগ্র কযা ন্ধন্ধছ।  
 

     যভাি ৭৭ ফছন্ধযয প্রাপ্ত ৯২৪ত্রি ংখযা য য াত্রজন্ধ ত্রফন্ধেলণ কযা শুরু কযা ন্ধন্ধছ। প্রাপ্ত তথযগুত্রর 

গন্ধফলণায উন্ধেয চত্রযতাথ্ কযায জনয ত্রফত্রবন্ন ত্রফবাগ  উত্রফবান্ধগ ত্রফবক্ত কযা ন্ধন্ধছ। প্রথন্ধভ প্রত্রতত্রি ংখযা 

যথন্ধক ভূর প্রকানাগুত্ররয ধযণ নাক্ত কন্ধয ত্রন্ধযানাভ, খণ্ড ংখযা, ফল্ ংখযা, ৃষ্ঠা ংখযা  স্বতন্ত্র কাগন্ধজ 

ত্ররত্রফি কযা ন্ধন্ধছ। যফত্ী স্তন্ধয প্রকানাগুত্ররয ত্রফল ত্রফন্ধেলণ কন্ধয ত্রন্ধযানাভ, খণ্ড ংখযা, ফল্ ংখযা, ৃষ্ঠা 

ংখযা  স্বতন্ত্র কাগন্ধজ ত্ররত্রফি কযা ন্ধন্ধছ। এন্ধক্ষন্ধি ত্রফল ত্রফন্ধেলণ ংকীণ্ বান্ধফ কযা ন্ধন্ধছ মান্ধত প্রকাত্রত 

যরখায ত্রফল ফস্তুয ূক্ষ্ম ত্রফন্ধেলণ । স্থান-নাভ ভত্রিত যরখনগুত্রর ত্ররত্রফি কযা ন্ধন্ধছ। 
 

তথয ত্রফন্ধেলন্ধণয য প্রাপ্ত াযণী  তাত্ররকাগুত্রর ত্রফজ্ঞান ম্মত বান্ধফ উস্থাত্রত কযা ন্ধন্ধছ। 
 

তথয ত্রফন্ধেলণ:  

প্রফাীয াভত্রগ্রক প্রফন্ধন্য ত্রফস্তৃত্রত 
 

     ত্রনন্ধম্ন প্রদত্ত াযণীন্ধত প্রফাী ত্রিকা প্রাপ্ত প্রফন্ধন্য ংখযা প্রদান কযা ন্ধন্ধছ। াযণী যথন্ধক জানা মা যম, 

১৩৫৯ ন্ধন ফ্াত্রধক প্রফন্ প্রকাত্রত ন্ধন্ধছ। প্রফন্ধন্ ংখযা ১৮৯ ত্রি। ত্রিতী স্থান্ধন অন্ধছ ১৩৬২ ন্ধনয প্রকানা 

(১৮১ত্রি)। তৃতী স্থান্ধন অন্ধছ ১৩৬৪ ান্ধর (১৭৯ত্রি)। ফন্ধচন্ধ কভ প্রকাত্রত ন্ধন্ধছ ১৩৮২ ন্ধন (০৫ত্রি)  [এখান্ধন 

উন্ধেখয ১৩৮২ ন্ধন প্রফাীয শুধুভাি িাফণ ভান্ধয ংখযায প্রফন্াফরী প্রাপ্ত ন্ধন্ধছ]। ফন্্ধভাি ৮৩৭৬ত্রি প্রফন্ 

ত্রনত্রদ্ি ন্ধন্ধছ। 

 
 

াযণী ১ 
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প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানান্ধভ স্থান-নান্ধভয ত্রফস্তৃত্রত 
 

     াযণী ২ এ যদখান্ধনা ন্ধন্ধছ, যম প্রফাী ত্রিকায ৭৭ ফছন্ধযয ৮৩৭৬ত্রি প্রফন্ধন্য ভন্ধধয ২০৫৬ত্রি প্রফন্ধন্য 

ত্রন্ধযানান্ধভ স্থান-নান্ধভয উন্ধেখ অন্ধছ। ১৩৫৮  ১৩৫৯ ান্ধর ফ্াত্রধক স্থান-নান্ধভয উন্ধেখ অন্ধছ ৫১ত্রি কন্ধয। 

এখান্ধন ১৩২৪ ান্ধরয প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানান্ধভয যকান স্থান নান্ধভয উন্ধেখ াা মা ত্রন। চাি্ ১ এ যদখান্ধনা ন্ধন্ধছ, 

স্থান-নাভ ত্রফীন  স্থান নাভ মুক্ত প্রফন্ধন্য তকযা ত্রান্ধফয ত্রফন্ধেলণ। এআ চান্ধি্ স্থান-নাভ মুক্ত প্রফন্ধন্য ংখযা প্রা 

এক-চতুযাং (২৪.৫৫%)। 
 

ফল ্

স্থান-

নান্ধভয 

ংখযা 

১৩০৮ ১২ 

১৩০৯ ২২ 

১৩১০ ১২ 

১৩১১ ২৯ 

১৩১২ ১৮ 

১৩১৩ ২০ 

১৩১৪ ২৮ 

১৩১৫ ২২ 

১৩১৬ ২৫ 

১৩১৭ ২৩ 

১৩১৮ ৪২ 

১৩১৯ ৪০ 

১৩২০ ৩৫ 

১৩২১ ১২ 

১৩২২ ২৯ 

১৩২৩ ২৩ 

১৩২৪ ২৫ 

১৩২৬ ৩৫ 

১৩২৭ ১৮ 

১৩২৮ ২০ 

১৩২৯ ২২ 

১৩৩০ ২৮ 

১৩৩১ ২৮ 

১৩৩২ ২৫ 

১৩৩৩ ৩৬ 

১৩৩৪ ৩৫ 

১৩৩৫ ৩৬ 

১৩৩৬ ৩২ 

১৩৩৭ ৩৩ 

১৩৩৮ ২৫ 

১৩৩৯ ৩৩ 

১৩৪০ ৩০ 

১৩৪১ ৪০ 

১৩৪২ ৩১ 

১৩৪৩ ৩৩ 

১৩৪৪ ৩৪ 

১৩৪৫ ৪১ 

১৩৪৬ ৩৩ 

১৩৪৭ ২৯ 

১৩৪৮ ৩৪ 

১৩৪৯ ৩২ 

১৩৫০ ২২ 

১৩৫১ ২২ 

১৩৫২ ৩৪ 

১৩৫৩ ৪০ 

১৩৫৪ ৪৫ 

১৩৫৫ ৩৬ 

১৩৫৬ ৪৮ 

১৩৫৭ ৪০ 

১৩৫৮ ৫১ 

১৩৫৯ ৫১ 

১৩৬০ ৩১ 

১৩৬১ ৩৪ 

১৩৬২ ৪৪ 

১৩৬৩ ৩৬ 

১৩৬৪ ৪১ 

১৩৬৫ ২৮ 

১৩৬৬ ৩৩ 

১৩৬৭ ২৪ 

১৩৬৮ ০৮ 

১৩৬৯ ২৪ 

১৩৭০ ১২ 

১৩৭১ ০৭ 

১৩৭২ ০৭ 

১৩৭৩ ০৯ 

১৩৭৪ ২০ 

১৩৭৫ ১০ 

১৩৭৬ ১০ 

১৩৭৭ ১০ 

১৩৭৮ ২৪ 

১৩৭৯ ৩১ 

১৩৮০ ২২ 

১৩৮১ ১১ 

১৩৮২ ০২ 

১৩৮৩ ১৮ 

১৩৮৪ ১১ 

যভাি ২০৫৬ 
  

াযণীঃ ২ 

 
 

 

চািঃ্ ১ 
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স্থান-নান্ধভয প্রকায যবদ 
 

     যভাি ২০৫৬ত্রি প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানান্ধভ নানান স্থান-নান্ধভয উন্ধেখ াা যগন্ধছ। এখান্ধন যভাি ৪৩৭ত্রি স্বতন্ত্র স্থান-

নাভ াা যগন্ধছ। এগুত্ররয ভন্ধধয ২৩০ত্রি স্থান-নাভ একফায কন্ধয াা যগন্ধছ। ফ্াত্রধক াা যগন্ধছ ‘বাযত’ নাভ 

(২৪৯ত্রি প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানান্ধভ)। এযয ‘ফাংরান্ধদ‛ এয নাভ (১৮৩ত্রি প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানান্ধভ) এফং ‘প্রাচীন বাযত’ 

(৭৭ত্রি প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানান্ধভ)। ত্রনন্ধম্ন একত্রি তাত্ররকান্ধত প্রথভ ২০ত্রি স্থান-নান্ধভয য যাঙ্ক দে যদা র। 
 

ক্রত্রভক 

ংখযা স্থান-নাভ প্রাত্রপ্ত ংখযা 

১ বাযত ২৪৯ 

২ ফাংরান্ধদ ১৮৩ 

৩ প্রাচীন বাযত ৭৭ 

৪ চীন ৬৭ 

৫ জাান ৪৪ 

৬ ত্রতবত ৪৩ 

৬ িহ্মন্ধদ ৪৩ 

৭ অন্ধভত্রযকা ৩৯ 

৮ আউন্ধযা ৩৮ 

৯ ত্রিভফাংরা ৩৭ 

৯ ভার ৩৭ 

৯ 

যাত্রবন্ধত 

যাত্রা ৩৭ 

১০ কত্ররকাতা ৩৬ 

১১ কাশ্মীয ৩৩ 

১২ যনার ২০ 

১৩ অত্রিকা ১৯ 

১৪ মফিী ১৮ 

১৫ আতারী ১৭ 

১৫ উত্রড়লযা ১৭ 

১৫ জাভ্ানী ১৭ 

১৬ ফাাঁকুড়া ১৬ 

১৬ ফীযবূভ ১৬ 

১৭ অাভ ১৫ 

১৮ চন্দননগয ১৪ 

১৮ ভাত্রক্ন ১৪ 

১৯ ত্রফক্রভুয ১৩ 

১৯ াত্রন্তত্রনন্ধকতন ১৩ 

২০ ঢাকা ১২ 

২০ ত্রফায ১২ 
 

াযণীঃ ৩ 
 

স্থান-নাভ  ত্রফল ত্রফনযা 
 

     ত্রনন্ধম্নয তাত্ররকা স্থান-নাভ  ত্রফল ত্রফনযা যদা র। এখান্ধন ৬৩ত্রি স্থান-নান্ধভয উন্ধেখ কন্ধয যআ স্থান-

নান্ধভয ান্ধথ ম্পক্ীত প্রফন্ধন্ ত্রফলন্ধক যদখান্ধনা ন্ধন্ধছ। এখান্ধন ‘বাযত’ স্থান-নান্ধভয ান্ধথ মুক্ত অন্ধছ ৯২ত্রি 

প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানাভ। এআ প্রফন্ধন্ ত্রফল গুত্রর র- কৃত্রল কাজ, খত্রনজ, গত্রণত, জাাজ, যজযাত্রতত্রফ্জ্ঞান, যজযাত্রতল, 

মানফান, শুারন, ফান্ধস্কা, ত্রফদ্যযৎ, যান, যচ, থ্নীত্রত, কাযখানা ত্রযংখযান, তাাঁত ত্রল্প, ত্রযংখযান, 

ফাত্রনজয, ত্রল্প কাগজ, ত্রল্প ক্ষায, ত্রল্প তাাঁত, ত্রল্প ত্রদারাআ, ত্রল্প ফস্ত্র, ত্রল্প যবলজ, ত্রল্প যযভ, ত্রল্প 

যান, িভ থ্নীত্রত, জাত্রত, জাত্রতন্ধবদ, জাতীতান্ধফাধ, যফৌি ধভ্, অআন, অন্ধন্দারন, আত্রতা, আত্রতা অম্য, 

আত্রতা বফত্রদক, আত্রতা ভধযমুগ, উচ্চ ত্রক্ষা, উানা, খাদয, গণতন্ত্র, গন্ধফলণা, গ্রাভ, গ্রন্থাগায, ত্রচি করা, 

চরত্রচ্চি, ডাকঘয, দ্ন, নাযী ভাজ, নৃতয করা, প্রদ্নী, যযাষ্ট্র নীত্রত, প্রান, শুারন, বফষ্ণফ, ফযাাভ, 

ফণ্ন্ধবদ, বূন্ধগার, বাস্কম্, যবলজ, ভ্রভণ, ত্রভউত্রজাভ, যাজনীত্রত, যাষ্ট্র নীত্রত, ত্ররত্র, যরাকাচায, ত্রল্প, ত্রল্প করা, 

ংস্কৃত্রত, ঙ্গীত, াভাত্রজক ফস্থা, াত্রতয, স্থাতয, স্বাধীনতা, বা ত্রভত্রত, ভাজ ত্রফজ্ঞান, ভাজ যফা, হ্রদ, 

প্রান।  
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প্রফন্ 

প্রাত্রপ্ত 

ংখযা 

স্থান-নাভ অন্ধরাত্রচত ত্রফল 

২৪৯ বাযত 

কৃত্রল কাজ, খত্রনজ, গত্রণত, 

জাাজ, যজযাত্রতত্রফ্জ্ঞান, 

যজযাত্রতল, মানফান, 

শুারন, ফান্ধস্কা, 

ত্রফদ্যযৎ, যান, যচ, 

থ্নীত্রত, কাযখানা, তাাঁত 

ত্রল্প, ত্রযংখযান, 

ফাত্রনজয, ত্রল্প কাগজ, 

ত্রল্প ক্ষায, ত্রল্প তাাঁত, 

ত্রল্প ত্রদারাআ, ত্রল্প 

ফস্ত্র, ত্রল্প যবলজ, ত্রল্প 

যযভ, ত্রল্প যান, িভ 

থ্নীত্রত, জাত্রত, 

জাত্রতন্ধবদ, 

জাতীতান্ধফাধ, যফৌি ধভ্, 

অআন, অন্ধন্দারন, 

আত্রতা, আত্রতা অম্য, 

আত্রতা বফত্রদক, আত্রতা 

ভধযমুগ, উচ্চ ত্রক্ষা, 

উানা, খাদয, গণতন্ত্র, 

গন্ধফলণা, গ্রাভ, গ্রন্থাগায, 

ত্রচি করা, চরত্রচ্চি, 

ডাকঘয, দ্ন, নাযী 

ভাজ, নৃতয করা, 

প্রদ্নী, যযাষ্ট্র নীত্রত, 

প্রান, শুারন, 

বফষ্ণফ, ফযাাভ, ফণ্ন্ধবদ, 

বূন্ধগার, বাস্কম্, যবলজ, 

ভ্রভণ, ত্রভউত্রজাভ, 

যাজনীত্রত, যাষ্ট্র নীত্রত, 

ত্ররত্র, যরাকাচায, ত্রল্প, 

ত্রল্প করা, ংস্কৃত্রত, 

ঙ্গীত, াভাত্রজক ফস্থা, 

াত্রতয, স্থাতয, 

স্বাধীনতা,বা ত্রভত্রত, 

ভাজ ত্রফজ্ঞান, ভাজ 

যফা, হ্রদ, প্রান 

১৮৩ ফাংরান্ধদ 

কৃত্রল কাজ, ত্রচত্রকৎা, 

মানফান, তঙ্গ, ফাাঁধ, 

ভৎয চাল, থ্নীত্রত, 

উৎাদন, কাযখানা, 

ত্রযংখযান, ফযাংক, ত্রল্প 

কুিীয, ত্রল্প ত্রঘ, ত্রল্প 

যযভ, ত্রল্প রফণ, ত্রল্প 

ক্যা, ভফা, জাত্রত, 

জাতীতাফাদ, 

অদভশুভাত্রয, অন্ধন্দারন, 

আত্রতা, উৎফ, খাদয, 

গন্ধফলণা, ত্রচিকরা, 

চরত্রচ্চি, জীফনী, 

জত্রভদায, মুি, নাযী 

ভাজ, নফজাগযণ, 

প্রান, ত্রফদযার, ত্রফপ্লফ, 

ফযাাভ, বুন্ধগার, ভত্রন্দয, 

যাজনীত্রত, যরাকংস্কৃত্রত, 

যরাকাচায, ত্রক্ষা, ত্রল্প, 

ত্রল্পকরা, ংফাদি, 

ংস্কৃত্রত, ঙ্গীত, 

াভাত্রজক ফস্থা, াভত্রক 

ি, াত্রতয,  স্থাতয,  

বা ত্রভত্রত, ভাজ 

ত্রফজ্ঞান, যরাকাচায, 

যজযাত্রতল ত্রফদযা, রফণ, 

জাত্রতন্ধবদ, যাধ,  

বজন, দ্ন,  ত্রফফা, 

বাস্কম্, যরাককথা, 

াত্রতয কভ্ 

৭৭ প্রাচীন বাযত 

কৃত্রল কাজ, উত্রিদ ত্রফজ্ঞান, 

গত্রণত, প্রমুত্রক্ত, ত্রফজ্ঞান, 

যান, া, থ্নীত্রত, 

কয, ত্রল্প কা্া, জাত্রত, 

জাত্রতন্ধবদ, স্ত্র, অআন,  

অদভ ুভাত্রয, অন্ধন্দারন, 
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আত্রতা, আত্রতা - ধভ্, 

আত্রতা ি ত্ররখন, 

আত্রতা প্রাচীন বাযত, 

উচ্চ ত্রক্ষা, খাদয, জীফনী, 

মুি, নাযী ভাজ, 

ত্রযচ্ছদ, প্রান, 

ত্রফদযার, যরাকাচায, 

ত্রক্ষা, ত্রল্প, ঙ্গীত, বা 

ত্রভত্রত, ভাজ ত্রফজ্ঞান 

৬৭ চীন 

স্বন্ধদী অন্ধন্দারন, 

অত্রপভ যফন, থ্নীত্রত, 

কৃত্রল কাজ, জাত্রত, 

যযাষ্ট্রনীত্রত, মুি, 

াত্রতয, যাষ্ট্রনীত্রত, যরাক 

ংস্কৃত্রত, যরাকাচায, 

ত্রক্ষা, প্রান, বূন্ধগার, 

ভ্রভণ, ধভ্, নািয াস্ত্র, 

নাযী ভাজ, আত্রতা, 

উৎফ, যখরা ধুরা, ত্রচি 

করা, জীফনী 

৪৪ জাান 

কৃত্রল ত্রফদযা, থ্নীত্রত, 

অআন, উৎফ, মুি, ধভ্ 

জাান, নািয াস্ত্র, 

ত্রযচ্ছদ, যযাষ্ট্র নীত্রত, 

বূন্ধগার, ভ্রভণ, ত্রক্ষা 

জাান, ত্রল্প করা, 

াভাত্রজক ফস্থা, ভাজ 

ত্রফজ্ঞান, যাজননত্রতক 

ম্পক্, যরাক ংস্কৃত্রত 

৪৩ ত্রতবত 

থ্নীত্রত, ফাত্রণজয, যফৌি 

ধভ্, উচ্চ ত্রক্ষা, 

ত্রযিাজক, যযাষ্ট্র নীত্রত, 

প্রান, বূন্ধগার, ভ্রভণ, 

যাজনীত্রত,  যরাকাচায, 

ত্রক্ষা, ংস্কৃত্রত,  

াভাত্রজক ফস্থা, 

ত্রতকাযী 

৪৩ িহ্মন্ধদ বালা, বূন্ধগার, 

যযাষ্ট্রনীত্রত, যালাক 

ত্রযচ্ছদ, নাযী ভাজ, 

মুি, যরাকাচায, যাষ্ট্রনীত্রত, 

ভ্রভণ, বাস্কম্, স্বাধীনতা, 

াভাত্রজক ফস্থা, ংস্কৃত্রত, 

ত্রক্ষা, যফৌি ধভ্, ত্রল্প 

দারু, উৎফ, আত্রতা, 

খাদয, জাত্রত, ত্রন্দু ধভ্ 

৩৯ অন্ধভত্রযকা 

কৃত্রল কাজ, ফাত্রণজয, 

ফযাংক, যাধ, উচ্চ 

ত্রক্ষা, গ্রাভ উন্নন, 

অত্রফষ্কায, থ্নীত্রত, 

ত্রফজ্ঞান, ত্রচিকরা, জীফনী, 

দান ধযান, নািয াস্ত্র, নাযী 

ভাজ, ত্রনফ্াচন, প্রজাতন্ত্র, 

যযাষ্ট্র নীত্রত, প্রান, 

ত্রফদযার, বূন্ধগার, 

বাস্কম্,ভ্রভণ, ত্রক্ষা, 

ত্রল্প, ত্রশু ারন, 

াভাত্রজক ফস্থা, বা 

ত্রভত্রত, ভাজ ত্রফজ্ঞান 

৩৮ আউন্ধযা 

স্থাতয, নািয াস্ত্র, নাযী 

ভাজ, ফযাাভ, বূন্ধগার, 

ভ্রভণ, যাজনীত্রত, ত্রক্ষা, 

ত্রল্প করা. ভাজ ত্রফজ্ঞান 

৩৭ ত্রিভফাংরা 

কৃত্রল কাজ, খাদয,  

জরন্ধচ, প্রান, বাস্কম্, 

যভরা, জাত্রত, ারন, 

রফণ, থ্নীত্রত, 

ত্রযংখযান, ফান্ধজি, 

ফযাংক, ত্রল্প, বা 

ত্রভত্রত, ত্রল্প যযভ 

৩৭ ভার 
আত্রতা, ভ্রভণ, জাতী, 

ফযফা 

৩৬ কত্ররকাতা 

প্রান, ত্রযংখযান, 

অআন, আত্রতা, উচ্চ 

ত্রক্ষা, ত্রচি করা, জীফনী, 

জন গণনা, নািয াস্ত্র, 
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নাযী ভাজ, ুযাতত্ত্ব, 

প্রদ্নী, প্রান, 

ত্রফদযার, ত্রফফা, ফনযা, 

বূন্ধগার, রিাত্রয 

যখরা,ত্রক্ষা, াভাত্রজক 

ফস্থা, স্থাতয, স্বন্ধদী 

অন্ধন্দারন, বা ত্রভত্রত, 

ভাজ ত্রফজ্ঞান 

৩৩ কাশ্মীয 

জীফনী, কাযখানা, জাত্রত, 

আত্রতা, প্রান, 

বূন্ধগার, ভ্রভণ, ভত্রন্দয, 

ত্রল্প করা, ভাজ ত্রফজ্ঞান 

২৩ যাত্রবন্ধত 

থ্নীত্রত, াত্রতয, 

াভাত্রজক ফস্থা, ংস্কৃত্রত, 

ত্রক্ষা, ভ্রভণ, যযাষ্ট্র 

নীত্রত, নাযী ভাজ, মুি, 

জীফনী, কৃত্রল কাজ, বা 

ত্রভত্রত 

২০ যনার 

বূন্ধগার, জাত্রত যফৌি ধভ্, 

উৎফ, জীফনী, প্রান, 

বূন্ধগার, ভ্রভণ, ভত্রন্দয 

যনার, যরাকাচায, 

যরাকাচায, াভাত্রজক 

ফস্থা, ভাজ ফযফস্থা 

১৯ অত্রিকা 

াভাত্রজক ফস্থা, 

াম্রাজযফাদ, ত্রল্প করা, 

বূন্ধগার, ভ্রভণ, ধভ্ 

আরাভ, প্রান, যযাষ্ট্র 

নীত্রত, অন্ধন্দারন, ছাি, 

কৃত্রল কাজ, া, জাত্রত, 

জাত্রতন্ধবদ 

১৮ মফিী 
নািয াস্ত্র, উত্রনন্ধফ, 

ভ্রভণ 

১৭ আতারী 

ভ্রভণ, উৎফ, ত্রচি করা, 

মুি, যালাক ত্রযচ্ছদ, 

যযাষ্ট্র নীত্রত, বুন্ধগার, 

বূন্ধগার, ভ্রভণ 

১৭ উত্রড়লযা স্থাতয, রংকায, 

আত্রতা, বচতনযন্ধদফ, 

জীফনী, ভ্রভণ, ত্রক্ষা, 

ত্রল্প করা, াভাত্রজক 

ফস্থা, াত্রতয 

১৭ জাভ্ানী 

অন্ধন্দারন, নািয াস্ত্র, 

নাযী ভাজ, প্রান, 

ত্রফদযার, বাস্কম্, ভ্রভণ, 

ত্রক্ষা কাত্রযগত্রয, ংস্কৃত্রত, 

াভাত্রজক ফস্থা, াত্রতয, 

বা ত্রভত্রত, ত্রফজ্ঞান, 

যান, থ্নীত্রত 

১৬ ফাাঁকুড়া 

ত্রচত্রকৎা,ত্রযংখযান, 

আত্রতা, দ্যত্রব্ক্ষ, 

ুযাতত্ত্ব, প্রদ্নী, 

ত্রভউত্রজাভ, ত্রক্ষা, ত্রল্প 

করা, াভাত্রজক ফস্থা, 

াত্রতয, বা ত্রভত্রত, 

জাত্রত 

১৬ ফীযবূভ 

কৃত্রল কাজ, খত্রনজ, ত্রল্প 

তয, ত্রল্প যযভ, ত্রল্প 

ক্যা, জাত্রত, জাত্রত, 

আত্রতা, ত্রনকাত্র ফযফস্থা, 

ত্রল্প করা, াভাত্রজক 

ফস্থা, বা ত্রভত্রত, 

ভাজ ত্রফজ্ঞান, ত্রল্প 

রাক্ষা, ত্রল্প ুতা, 

বূন্ধগার 

১৫ অাভ 

ত্রকায, জাত্রত, উৎফ, 

প্রান, যাষ্ট্র নীত্রত, ত্রল্প 

করা 

১৪ চন্দননগয 

বা ত্রভত্রত, ভত্রন্দয, 

বূন্ধগার, প্রদ্নী, জীফনী, 

আত্রতা, ত্রল্প ফন, 

যরাক ংসৃ্কত্রত, াভত্রক 

ি, ত্রল্প করা, 

াভাত্রজক ফস্থা 

১৪ ভাত্রক্ন 
যমাগান্ধমাগ, জাত্রত, নাযী 

ভাজ, যযাষ্ট্র নীত্রত, 
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প্রান, ত্রক্ষা, াভাত্রজক 

ফস্থা, বা ত্রভত্রত 

১৪ যাত্রা 

প্রান, যযাষ্ট্র নীত্রত, 

নাযী ভাজ, দ্যত্রব্ক্ষ, 

অদারত, রংকায, 

ভাকা ত্রফজ্ঞান,ত্রক্ষা 

১৩ ত্রফক্রভুয 

বাস্কম্, যরাকাচায, 

স্থাতয, আত্রতা, 

বূন্ধগার, বা ত্রভত্রত 

১৩ াত্রন্তত্রনন্ধকতন 

আত্রতা, অিভ, ংস্কৃত্রত, 

বাস্কম্, উৎফ, বূন্ধগার, 

ত্রক্ষা, ত্রফদযার, জীফনী, 

প্রদ্নী, াত্রতয 

১২ ঢাকা 

ফযফা, ত্রল্প ফন, 

যাধ, অিভ, আত্রতা, 

মুি, ুযাতত্ত্ব, বূন্ধগার, 

স্থাতযবা ত্রভত্রত 

১২ ত্রফায 

জাত্রত, উত্রনন্ধফ, ঙ্গীত, 

াভাত্রজক ফস্থা, ভাজ 

জীফন 

১১ াযয বুন্ধগার, ভ্রভণ 

১১ ত্রভয 

কৃত্রল কাজ, আত্রতা, 

ুযাতত্ব, যযাষ্ট্র নীত্রত, 

বূন্ধগার, বাস্কম্, ভ্রভণ, 

যদফতা 

১১ ত্রংর 

জাত্রত, স্বাধীনতা, ভ্রভণ, 

বূন্ধগার, জীফনী, ত্রচি 

করা, উৎফ, যফৌি ধভ্, 

াভাত্রজক ফস্থা 

১০ ন্ধমাধযা প্রফাী ফাঙ্গারী, আত্রতা 

১০ ভংুয ত্রচত্রকৎা, ভ্রভণ, জীফনী 

৯ এত্রা 

যযরথ, আত্রতা, 

গ্রন্থাগায, দ্ন, নাযী 

ভাজ, নফজাগযণ, 

যযাষ্ট্র নীত্রত, াভাত্রজক 

ফস্থা 

৯ বকরা ভ্রভণ, আত্রতা 

৯ ত্রত্রকং বূন্ধগার, স্থাতয, আত্রতা 

৯ যফাম্বাআ 
ত্রচি করা, বাস্কম্, 

বূন্ধগার, ভ্রভণ 

৯ ভািাজ 

ত্রল্প করা, উচ্চ ত্রক্ষা, 

উৎফ, জীফনী, প্রদ্নী, 

ত্রফফা, বূন্ধগার, ভ্রভণ 

৮ আংরি 

জীফনী, প্রান, যান 

ত্রফদযা, ত্রযংখযান, 

ভফা, ত্রফদযার, 

যাজনীত্রত, ত্রক্ষা 

৮ যগৌড় আত্রতা 

৮ জুয 
বূন্ধগার, স্থাতয, ভ্রভণ, 

আত্রতা 

৮ মুক্তযাষ্ট্র 

াভাত্রজক ফস্থা, ত্রল্প, 

প্রান, উৎফ, কৃত্রল 

কাজ 

৭ অন্দাভান 
ভ্রভণ, জাত্রত, বা ত্রভত্রত, 

াভাত্রজক ফস্থা 

৭ কাী 
ত্রক্ষা, উৎফ, যখরাধুরা, 

ত্রফদযার, বূন্ধগার, বাস্কম্ 

৭ যগাাত্ররয 
স্থাতয, গ্রাভ উন্নন, কৃত্রল 

কাজ, ত্রল্প করা 

৭ ত্রদেী 
আত্রতা, ভ্রভণ, স্থাতয, 

বা ত্রভত্রত, জীফনী 

৭ প্রাগ উৎফ, বূন্ধগার 

৭ ত্রফরাত 

ত্রচত্রকৎা, ন্ধমাগ 

অন্ধন্দারন, মুি, নাযী 

ভাজ, ত্রফদযার, বূন্ধগার 

৭ যাজুতানা 

ভত্রন্দয, জীফনী, 

উত্রনন্ধফ, আত্রতা, 

জাত্রত, ত্রফন্ধনাদন 

৬ ন্ধ্রপ্রন্ধদ 
াভাত্রজক ফস্থা, ভ্রভণ, 

অন্ধন্দারন, বূন্ধগার 

৬ উৎকর ভ্রভণ, বচতনয যদফ 

৬ ত্রিুযা 

আত্রতা, প্রান, 

বূন্ধগার, ঙ্গীত, াত্রতয, 

ভাজ ত্রফজ্ঞান 

৬ াজীগাফ 
উত্রনন্ধফ, ত্রল্প করা, 

ঙ্গীত 
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৬ যান্ধরস্টাআন 
বূন্ধগার,প্রান, যযাষ্ট্র 

নীত্রত, জাত্রত 

৬ ফরীিী 
গন্ধফলণা, যরাকাচায, নৃতয 

করা, বূন্ধগার 

৬ ত্রভরা ভ্রভণ, স্থাতয 

৫ অগ্রা বা ত্রভত্রত, স্থাতয, 

ভ্রভণ,ুযাতত্ত্ব, আত্রতা 

৫ গ্রী ভ্রভণ, ত্রক্ষা, আত্রতা 

৫ যছািনাগুয াত্রতয, জাত্রত 

৫ ািুা 
আত্রতা, বূন্ধগার, ত্রল্প 

করা, স্থাতয 

৫ ত্রিন্ধচযী জীফনী 
 

াযনীঃ ৪ 
 

 

নযানয স্থান-নাভ তাত্ররকা 

ত্রনন্ধম্ন উন্ধেত্রখত াযনীন্ধত স্থান নান্ধভয একত্রি ফণ্ানুত্রক্রক তাত্ররকা যদা ন্ধন্ধছ। উক্ত তাত্ররকান্ধত উত্রয উন্ধেত্রখত 

৬৩ত্রি স্থান-নাভ ফযাত্রতন্ধযন্ধক ৩৭৪ত্রি যদা র। ৬১২ত্রি প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানান্ধভ উন্ধেত্রখত ৩৭৪ত্রি স্থান-নাভ াা 

যগন্ধছ। 
 

জন্তা 

যাত্রযন্ধজানা 

ভৃতয 

ভযনাথ 

রকানন্দা 

ত্র 

ত্রষ্ট্রা 

ন্ধেত্ররা 

ন্ধরা 

ভদনগয 

অআরযাি 

অজভীয 

অাঁিুয 

অত্রদনা 

অপগাত্রনস্থান 

অযাভফাগ 

অযফ 

অরাস্কা 

অত্ররুয 

অরীগড় 

অভদাফাদ 

অড়াআর গ্রাভ 

অাযািা 

অাযরযাি 

আত্রথত্রা 

আন্ধন্দাচীন 

আন্ধন্দান্ধনত্রা 

আন্ধন্দায 

আযাক 

আন্ধরাযা 

উজ্জ্বত্রনী 

উতাকাভি 

উত্তয ত্রিভ প্রন্ধদ 

উত্তযফঙ্গ 

উেীানা 

উদুয 

ঋত্রলত্তন 

এরাফাদ 

ারন্ধিায 

কন্ধঙ্গা 

কাাঁচড়াাড়া 

কাঞ্চী 

কািভিু 

কাঠভান্ধড়া 

কানাডা 

কানাড়া 

কাত্রনক্কয 

কান্দাায 

কানুয 

কাফুর 

কাভাখযা 

কাভতা 

কাভরূ 

কাযফারা 

কাত্ররম্পং 

কান্ধযা 

ত্রকন্ধাযগজীগ 

কচ্ছন্ধদ 

যকক 

যকদাযনাথ 

যকত্রনা 

যকন্দুত্রর 

যকযারা 

যকাত্রচন 

যকাচত্রফায 

যকািা 

যকািাত্ররাড়া 

যকাতরুয 

যকানাযক 

যকাত্রযা 

যকারাফা 

যকারায 

যকারাুয 

যকার 

যকৌানী 

কিক 

কনযাকুভাত্রযকা 

কুিা 

কত্ররাফস্তু 

কুভাত্রযকা ন্তযী 

কুভাযট 

কুত্রভো 

কন্ধম্বাজ 

কুরুন্ধক্ষি 

কুগ্ 

কযাচী 

কন্ধযৌরী 

কুরু 

কত্ররঙ্গ 

কৃষ্ণনগয 

খাআফায 

খাজুযান্ধা 

খান্ধন্দ 

খানুয 

যখড়া 

খণ্ডত্রগত্রয 
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খুরনা 

গঙ্গাআন্ধকািন্ধচারুযভ 

গান্ধনা 

ত্রগত্রযত্রড 

ত্রগরত্রগি 

যগাীফেবুয 

যগাভুখ 

যগাযক্ষুয 

যগারকুিা 

যগাা 

যগাারাড়া 

যগৌাত্রি 

গুজযাি 

গুণু্টয 

গুত্রপ্তাড়া 

গুরভাগ্ 

চািগাাঁ 

ত্রচন্ধতায 

ত্রচত্তযজীগন 

ত্রচিকূি ধাভ 

ত্রচত্রযত্রভত্রয 

চুাঁচুড়া 

যচন্ধকান্ধলাবাত্রকা 

যচাভযা 

চটগ্রাভ 

চন্নন্ধকতুগড় 

চন্নন্ধকাণা 

চত্রব যগণা 

চম্পা 

চম্বা 

ছাতনা 

ছিন্ধবাগ 

জগদীুয 

জাবািী 

যজৌনুয 

জুনাগয 

জুন্নায 

জুনুি 

জবরুয 

জভািগিী 

জম্মু 

জরন্দয 

জরস্থর 

ঝাাঁত্র 

ঝাড়খণ্ড 

ঝাড়গ্রাভ 

মুক্ত প্রন্ধদ 

মুন্ধগাোত্রবা 

িািা 

মাদফুয 

ত্রিউত্রনত্রা 

যমাধুয 

মন্ধায 

ঠানা যজরা 

ডারন্ধৌী 

যডনভাক্ 

যডযাং 

যেন্ধডন 

তান্ধজীগায 

তাত্রভরনাড়ু 

তাম্রত্ররপ্ত 

ত্রতরুবাো 

যতন্ধরগুন্ধদ 

তন্ধাফন 

তভরুক 

ত্রিগত্ন্ধদ 

ত্রিফাঙ্ক দেুয 

ত্রিন্ধফণী 

যিত্রন্তন্ধনা 

তুযস্ক 

থাআরযাি 

দত্রক্ষণ বাযত 

দাত্রক্ষণাতয 

দাত্রজ্ত্ররং 

ত্রদনাজুয 

দীঘা 

যদউরত্রবড়া 

যদযাদ্যন 

দণ্ডকাযণয 

দ্যফযাজুয 

িাত্রফড় 

দব্নগয 

দ্যরাাজযা 

ধনুন্ধষ্কাত্রি 

ধরবূভ 

নাআত্রনতার 

নাগুয 

নািার 

নানুয 

নারন্দা 

নাত্রক 

নান্ধগ্রা 

ত্রনউ ত্রদেী 

ত্রনউআক্ 

ত্রনউত্রগত্রন 

যনাাখারী 

নদীা 

নফগ্রাভ 

নফফাযাকুয 

নযন্ধ 

াত্রকস্থান 

াকুড় 

াাঁচভঢ়ী 

াঞ্চার 

ািনা 

ািত্ররুি 

াত্রতারা 

াত্রনথ 

াফনা 

াাড়ুয 

যন্ধাায 

যারযাি 

যাত্রয 

ুনা 

প্রাগ 

ুযী 

ুরুত্ররা 

ুষ্কয 

ত্রপত্রজ 

পন্ধতুযত্রত্রক্র 

িান্স 

পযাডাঙ্গা 

পত্রযদুয 

পযন্ধভাজািী 

পরতা 

ফন্ধক্রশ্বয 

ফক্সা 

ফাগািা 

ফাগদাদ 

ফাদাগা 

ফারুআুয 

ফাযানী 

ফাত্রর্ন 

ফারুযঘাি 

ত্রফকানীয 

ত্রফজনগয 

ত্রফত্রদা নগয 

ত্রফষ্ণূুয 

ফীজাুয 

যফকুানারযাি 

যফরুফাড়ী 

যফরন্ধগত্রযা 

যফরুত্রচস্থান 

যফরত্রজাভ 

বফারী 

যফাত্রণ্ িী 

যফারুয 

যফাড়ার 
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ফযাত্রফরন 

ফদযীনাথ 

ফৃন্দাফন 

ফুন্ধন্দরখি 

িান্ধর 

ত্রিন্ধিন 

ত্রিির 

ফন্ধযাদা 

ফি্ভানন্ধজরা 

ফরকান 

ফড়ু 

ফুড়াফুত্রড় 

বাগরুয 

ত্রবন্ধৎনাভ 

ত্রবন্ধনা 

যবত্রন 

বুফন্ধনশ্বয 

বূযশুি 

বুরুা 

বূলণা 

ভক্কা 

ভগধ 

ভুন্ধঙ্গয 

ভাত্রিদ 

ভানারী 

ভাত্রনকুয 

ভানবূভ 

ভারাক্কা 

ভারাফায 

ভারদ 

ভান্ধ নগয 

ত্রভউত্রনক 

ত্রভত্রথরা 

ভীনাফাজায 

ভীযাি 

যভত্রক্সন্ধকা 

যভত্রদনীুয 

যভফায 

যভন্ধান্ধিত্রভা 

ভত্রজরুয 

ভজপপযুয 

ভত্রণুয 

ভথুযাুয 

ভধযপ্রন্ধদ 

ভন্দার 

ভযন্ধক্কা 

ভুত্র্দাফাদ 

ভুরতান 

ভন্ধস্কা 

ভান্ধজীগায 

ভুন্ধৌযী 

ভাফরীুযভ 

ভাফন্ধরশ্বয 

ভাফেীুয 

ভাযাষ্ট্র 

ভীশুয 

ভন্ধন্ধজীগাদান্ধযা 

ভুযবজীগ 

যাআুয 

যাাঁত্রচ 

যাজগীয 

যাজগৃ 

যাজঘাি 

যান্ধজাাড়া 

যাজনগয 

যাজফরাি 

যাজভর 

যাধানগয 

যাভগড় 

যাভন্ধিক 

যাগড় 

যযান্ধডত্রা (দত্রক্ষণ) 

যযাভ 

যত্নত্রগত্রয 

রক্ষষন্ধণৌ 

রাক্ষািী 

রাদাক 

যরজা -ুআজাযরযাি 

রছভনন্ধঝারা 

রযান্ধিাযা 

রযারযাি 

রিন 

রফন্ধকাি 

ৃন্ধঙ্গযী 

ত্রকান্ধগা 

ত্রফত্রনফা 

ত্রফুযী 

িীযঙ্গভ 

িীযাভুয 

িীট 

শুশুত্রনা 

যলারাুয 

ুআজাযরযাি 

ুআন্ধডন 

স্কযান্ধিন্ধনত্রবা 

স্কিরযাি 

াংাআ 

াআন্ধফত্রযা 

াাঁত্রচ 

াতাযা 

াযনাথ 

াত্রব্া 

ত্রংবূভ 

ত্রত্রকভ 

ত্রনু্ন্ধদ 

ীতাকুণ্ড 

যণ্ট ভত্রযৎ 

যফাগ্রাভ 

যন্ধযঙ্গা 

যযুয 

যাত্রবন্ধত 

ুদান 

ন্ধী 

ুন্দযফন 

যেন 

ফযভতী 

ম্বয 

ংকং 

হুগরী 

াড়া 

াাআিী 

ান্ধঙ্গযী 

াজাযীফাগ 

াত্ররয 

ািাফাদ 

ত্রভাচরপ্রন্ধদ 

যরত্রত্রঙ্ক দে 

যান্ধভকা 

নরুরু 

ত্রযণঘািা 

ত্রযিায 

রদীঘাি 

 

াযনীঃ ৫ 
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ভুখয ত্রফলাফরী  স্থান-নান্ধভয ংখযা 
 

     ত্রনন্ধম্নাত্ত াযণীন্ধত প্রফন্ধন্য ভূর ত্রফলাফরীয প্রথভ ৩০ত্রি যদা ন্ধন্ধছ। এখান্ধন উক্ত ত্রফলাফরী গুত্রর ূক্ষ্ম এফং 

াধাযন ম্ান্ধয অন্ধছ। এআ তাত্ররকাত্রি ফণ্ানুক্রত্রভক অন্ধছ। যভাি ১২২ত্রি ত্রফলন্ধক নাক্ত কযা যগন্ধছ। উন্ধেত্রখত 

তাত্ররকা ভ্রভণ (৩৪৭ত্রি), আত্রতা (২২০ত্রি), বূন্ধগার (১৮১ত্রি), প্রান (৯৪ত্রি) ত্রফলাফরী ংক্রান্ত প্রফন্ধন্ 

ফ্াত্রধক স্থান নান্ধভয উন্ধেখ অন্ধছ। একত্রি স্থান নান্ধভয উন্ধেখ অন্ধছ এভন ত্রফলন্ধয ংখযা ৪৬ত্রি।  
 

ক্রত্রভক 

ংখযা 
ত্রফলাফরী 

স্থান-নাভ অন্ধছ 

এভন ত্রন্ধযানান্ধভয 

ংখযা 

১ থ্নীত্রত ৩১ 

২ অন্ধন্দারন ১৬ 

৩ আত্রতা ২২০ 

৪ উৎফ ২৯ 

৫ কৃত্রল ত্রফদযা ৪০ 

৬ ত্রচত্রকৎা ১২ 

৭ ত্রচিকরা ২৫ 

৮ জাতী ৭৩ 

৯ জীফনী ৪০ 

১০ মুি ২৮ 

১১ নাযী ভাজ ৩২ 

১২ প্রদ্নী ১৪ 

১৩ যযাষ্ট্রনীত্রত ৪৪ 

১৪ প্রান ৯৪ 

১৫ ত্রফদযার ১৩ 

১৬ বূন্ধগার ১৮১ 

১৭ বাস্কম্ ২৬ 

১৮ ভ্রভণ ৩৪৭ 

১৯ যাজনীত্রত ১৬ 

২০ যাষ্ট্রনীত্রত ১৫ 

২১ যরাকাচায ২৫ 

২২ ত্রক্ষা ৫১ 

২৩ ত্রল্প ৪০ 

২৪ ত্রল্পকরা ৩৬ 

২৫ ঙ্গীত ২২ 

২৬ 
াভাত্রজক 

ফস্থা 
৬৯ 

২৭ াত্রতয ২৪ 

২৮ স্থাতয ৫৩ 

২৯ বা ত্রভত্রত ৫০ 

৩০ ভাজ ত্রফজ্ঞান ২৪ 
 

াযনীঃ ৬ 
 

পরাপরঃ উন্ধেত্রখত উন্ধেযগুত্ররয জনয তথযাফরী ত্রফন্ধেলণ কন্ধয জানা মা যম, প্রফাী ত্রিকা প্রকাত্রত 

প্রফন্াফরীন্ধত স্থান-নান্ধভয মন্ধথি (প্রা ২৫%) উন্ধেখ অন্ধছ। যভাি ২০৫৬ত্রি প্রফন্ধন্য ত্রন্ধযানান্ধভ স্থান-নান্ধভয 

উন্ধেখ াা যগন্ধছ। যভাি স্বতন্ত্র স্থান-নান্ধভয ংখযা ৪৩৭ত্রি। এআ স্থান “নান্ধভয ভন্ধধয অন্ধছ ভান্ধদন্ধয নাভ, 

যদন্ধয নাভ, যান্ধজযয ফা প্রন্ধদন্ধয নাভ, যজরায নাভ, ত্রফত্রবন্ন ঞ্চন্ধরয নাভ, ন্ধযয নাভ এফং গ্রান্ধভয নাভ। এআ 

ান্ধথ অন্ধছ ত্রকছু ঐত্রতাত্রক স্থান-নাভ যমভন, ভন্ধন্ধজীগাদান্ধযা, ত্রনু্ন্ধদ, কন্ধম্বাজ আতযাত্রদ।  
 

     াধাযণ বান্ধফ ‘বাযত’-এয নাভ ফ্াত্রধক উন্ধেখ থাকন্ধর ত্রিভফাংরা, কাশ্মীয, উত্রড়লযা, অাভ, ত্রফায, 

ন্ধ্রপ্রন্ধদ, ভধযপ্রন্ধদ, ভাযাষ্ট্র এতযাত্রদয নাভ স্বতন্ত্র বান্ধফ াা যগন্ধছ। বাযত ছাড়া যম কর ত্রফন্ধদন্ধয নাভ 

াা যগন্ধছ যগুত্রর র, ফাংরান্ধদ, চীন, জাান, িহ্মন্ধদ, ত্রংর, ত্রতবত, অন্ধভত্রযকা, যাত্রবন্ধত যাত্রা, 

যনার, অত্রিকা, আতারী, জাভ্াত্রন, আংরযাি, ত্রভয, গ্রী, ুআন্ধডন, যেন, াত্রকস্থান, অপগাত্রনস্থান, ুআজাযরযাি 

আতযাত্রদ।  
 

     ত্রফলগত অন্ধরাচনা যদখা যগন্ধছ যম, ভ্রভণ ংক্রান্ত প্রফন্ধন্ ফ্াত্রধক স্থান-নান্ধভয উন্ধেখ অন্ধছ। এছাড়া 

আত্রতা, বূন্ধগার, প্রান, জাতী, াভাত্রজক ফস্থা, স্থাতয, ত্রক্ষা, বা ত্রভত্রত, যযাষ্ট্রনীত্রত, কৃত্রল ত্রফদযা, জীফনী, 

ত্রল্প, ত্রল্পকরা, নাযী ভাজ, থ্নীত্রত, উৎফ, মুি, বাস্কম্, ত্রচিকরা, যরাকাচায, াত্রতয, ভাজ যফা, ঙ্গীত, 

অন্ধন্দারন, যাজনীত্রত, যাষ্ট্রনীত্রত, প্রদ্নী, ত্রফদযার, ত্রচত্রকৎা, খাদয, ত্রযংখযান, উচ্চ ত্রক্ষা, গ্রাভ উন্নন, 

উত্রনন্ধফ, কাযখানা ত্রযংখযান, খত্রনজ, নািয াস্ত্র, নৃতয করা, অআন আতযাত্রদ ত্রফলন্ধ স্থান-নান্ধভয উন্ধেখ অন্ধছ। 

ুতযাং স্থান-নাভ জ্ঞান জগন্ধতয ফ্ স্থান্ধনআ ংমুক্ত অন্ধছ।  
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     প্রফাী ত্রিকা একত্রি ফাংরা বালা প্রকাত্রত এভন ত্রিকা যমত্রি ফাংরায ফাআন্ধয যথন্ধক প্রকাত্রত ত। এআ 

ত্রিকায কন্ধরফয যম ৃত্রথফী ফযাী তা এয প্রকানায ভাধযন্ধভআ প্রকাত্রত। প্রা ভস্ত যদন্ধয নাভআ উন্ধেত্রখত 

ন্ধন্ধছ প্রফাীয প্রফন্ধন্ নানা ত্রফলন্ধয ন্তযান্ধর। াত্রতয তথা ভাজ ত্রফজ্ঞান্ধনয গন্ধফলন্ধকয কান্ধছ প্রফাীয যচনা 

ম্ভায ত্রনঃন্ধন্দন্ধ একত্রি প্রাথত্রভক তথয উৎ। এআ উৎ নুন্ান্ধন স্থান-নাভ ত্রফন্ধল উন্ধমাগী। ফত্ভান গন্ধফলণা 

স্থান যকত্রন্নকতা ত্রফন্ধলবান্ধফ রক্ষণী। প্রফাীয এআ স্থান বফত্রচন্ধিযয অন্ধরা গন্ধফলণায ভান্ধনান্নন ঘন্ধি চরুক। 
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