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পরিকল্পনা পরিভাষা 

 

ভূরমকা 

অদনকরেন ধ্দিই পরিকল্পনা ফপশাি নানা কাদি এই ফপশাি র্াদথ র্ম্পরকসত অদনক ইাংদিরি 
শদেি উপযুক্ত বাাংলা পরিভাষা র্ময়মদতা খুুঁদি পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় ফর্িা আবাি 
র্কদলি কাদি গ্রহণীয় বা র্মরথসত নয়। তাই র্িকারি ফবর্িকারি নানা কাদি পরিকল্পনা ফপশাি 
র্াদথ র্ম্পরকসত শেগুদলাি উপযুক্ত শ্রুরতমধু্ি বাাংলা পরিভাষা প্রদয়ািন হদয় পদেদি।  

প্রাথরমকভাদব আমিা পরিকল্পনা ফপশাি রবরভন্ন েরলল, আইনী নরথ, পাঠ্যবই ও প্রকাশনাগুদলাদত 
ফয র্কল ইাংদিরি শে (Terminology) অহিহ বযবহৃত হদয় থাদক, ফর্র্ব শেদক একিা 
িায় ায় িদো কদিরি এবাং ফর্গুদলাি উপযুক্ত ও স্বীকৃত বাাংলা পরিভাষা ততরি কিাি উদেযা  
গ্রহণ কদিরি। প্রথম প্রদেষ্টায় আমিা বাাংলা তিিমার্হ প্রায় ফষাল শতারধ্ক ইাংদিরি শদেি একরি 
খর্ো তারলকা কদিরি। “পরিকল্পনা পরিভাষা” ততরিি এ উদেযাদ ি র্াদথ আমাদেি রব.আই.রপ.-ি 
অদনক র্ম্মারনত র্ের্য িরেত ফথদকদিন এবাং তাদেি আন্তরিক ও প্রতযক্ষ র্হদযার তায় প্রথম 
প্রকাশনাি কািরি র্ম্পন্ন হদয়দি। এই কাদিি র্াদথ িরেত র্কদলি প্ররত আমাদেি কৃতজ্ঞতা। 

খুব স্বাভারবকভাদবই আমিা রবশ্বার্ করি এরি একরি অর্মূ্পণস তারলকা। অদনক গুরুত্বপূণস শেও 
এখাদন বাে পদে র দয়দি রকাংবা এখদনা অন্তভূসক্ত হয়রন। আমাদেি পরিকল্পনারবেিা অদনদকই 
অদনক রবদশষারয়ত রবষদয় কাি কদিন ফযখাদন পরিকল্পনা ফপশাি র্াদথ র্ম্পরকসত আিও অদনক 
শে বযবহাি কিা হয় যা আমাদেি অদ ােদি ফথদক ফ দি। আমিা ফর্ই র্কল শেদকও এই 
তারলকায় যুক্ত কিদত োই। আমাদেি অনুদিাধ্ থাকদব ভরবষযদত এি আিও বরধ্সত এবাং 
পরিশীরলত র্াংস্কিণ ফবি হদব ফযখাদন আিও অদনক শদেি বাাংলা পরিভাষা অন্তভূসক্ত হদব।  

“পরিকল্পনা পরিভাষা” বাাংলাদেশ ইনরিরিউি অব প্ল্যানার্স (রব.আই.রপ.)-ি একরি প্রকাশনা রহর্াদব 
বহুলভাদব বযবহাি িনয উনু্মক্ত কিা হদব যাদত ধ্ীদি ধ্ীদি এই র্কল বাাংলা শদেি বযবহাি 
র্কদলি র্মথসন পায় এবাং বযপকভাদব বযবহৃত হয়। অরধ্কন্তু “পরিকল্পনা পরিভাষা” প্রণয়ন 
প্ররিয়ারি েলমান থাকদব। পিবরতসদত এ তারলকায় র্াংদযািন, রবদয়ািন, পরিবধ্সন ও পরিমািসদনি 
কাি অবযহত থাকদব। ভাষা নেীি ফরাদতি মদতা। পরিবতসন ও পরিমািসদনি মধ্য রেদয় এরি 
এর দয় যাদব।  

পরিকল্পনারবে অধ্যাপক ড. আকতাি মাহমুে 
আহবায়ক, “পরিকল্পনা পরিভাষা” প্রকাশনা উপ-করমরি



পরিকল্পনা পরিভাষা 

পৃষ্ঠা 1 

A  

Abandon : পরিতযক্ত 

Abandoned Building : পরিতযক্ত োলান/ইমািত/ভবন 

Abandonment : পরিতযা , রবর্িসন 

Abatement : হ্রার্ কিা, উপশম, লাঘব কিা 

Abutting : র্াংলগ্ন (র্াংলগ্ন ফেয়াল, প্ল্ি), একই র্ীমানাযুক্ত 

Abutting Owner : র্াংলগ্ন মারলক (প্ল্ি) 

Accretion : বৃরি, পরিবৃরি, প্রদলপ 

Access : প্রদবশ, প্রদবশপথ 

Accessibility, Accessible : প্রদবশদযা য 

Accessory Building or Use : আনুষরিক োলান, ইমািত, র্হায়ক োলান/ইমািত 

Access Connection : প্রদবশ, র্াংদযা পথ 

Access, Direct : র্িার্রি প্রদবশপথ , র্িার্রি প্রদবশ 

Access Drive, Driveway :  ারে প্রদবশপথ 

Access, Indirect : পদিাক্ষ প্রদবশপথ 

Access Management : প্রদবদশি বযবস্থাপনা 

Access Point : প্রদবশমুখ 

Access, Private : প্রদবশপথ, বযরক্ত ত  

Access, Public : প্রদবশপথ, র্বসিনীন 

Access Strip : প্রদবশপথ 

Accessory : আনুষরিক, র্হায়ক, র্হদযা ী, অরতরিক্ত 

Accessory Apartment : বর্বাদর্ি অরতরিক্ত স্থান, আনুষরিক বর্বাদর্ি স্থান 

Accessory Structure : আনুষরিক ইমািত, োলান, কাঠ্াদমা 

Accessory Structure, 
Nonresidential 

: আনুষরিক ইমািত, োলান, কাঠ্াদমা, অনাবারর্ক 



পরিকল্পনা পরিভাষা 

পৃষ্ঠা 2 

Accessory Use : আনুষরিক বযবহাি 

Access way : প্রদবশপথ 

Access way, Private : বযরক্ত ত প্রদবশপথ 

Accommodation, Housing 
and Urbanization 

: আবার্ন,  ৃহায়ন ও ন িায়ন 

Accountability : িবাবরেরহতা 

Accretion : পরিবৃরি 

Acquisition  অরধ্গ্রহণ 

Acre : একি, ৬০ কাঠ্া, ১০০ শতক 

Acre, Commercial : একি, বারণরিযক 

Acre-Foot : একি-েুি 

Acreage, Gross : র্ারবসক পরিমাণ (ভূরম) 

Acreage, Net : রনি পরিমাণ (ভূরম) 

Acreage, Net Residential : রনি আবারর্ক এলাকা 

Act : আইন 

Action Plan : কমসপরিকল্পনা  

Activity Centre : রিয়াকলাপ ফকন্দ্র, কমসকাদেি ফকন্দ্র 

Active Frontage : কাযসকি র্মু্মখভা  

Active Use : কাযসকি বযবহাি 

Adaptation : অরভদযািন, খাপ খাওয়াদনা 

Adaptability : অরভদযািন র্ক্ষমতা 

Addition : র্াংদযািন, পরিবধ্সন 

Addition, Major : বৃহত্তি র্াংদযািন, বৃহত্তি পরিবধ্সন 

Additive Processes : র্াংদযািনমূলক প্ররিয়া 

Adequate Public Facilities : পযসাপ্ত র্িকারি রু্রবধ্ারে 

Adjacent, Adjoining : র্াংলগ্ন, পাশ্বসবতসী 
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পৃষ্ঠা 3 

Administrative Decision : প্রশার্রনক রর্িান্ত 

Administrative Entity : প্রশার্রনক র্ত্তা 

Administrative Office : প্রশার্রনক েপ্তি 

Administrative Waiver : প্রশার্রনক িাে, মওকুে 

Adverse Impact : রবরূপ প্রভাব 

Aerobic Digestion : বায়বীয় পােন 

Aerosol : অপ্রার্রিক শে 

Aesthetic Control : নান্দরনক রনয়ন্ত্রণ, নান্দরনকভাদব রনয়ন্ত্রণ 

Affected Person : ক্ষরতগ্রস্ত বযরক্ত 

Affiliate : অনুদমারেত, র্ম্পকসযুক্ত 

Affordable Housing : র্াশ্রয়ী আবার্ন, মূলয র্াশ্রয়ী আবার্ন 

Affordable Rent : র্ামদথসযি মদধ্য ভাো, র্াশ্রয়ী মূদলযি ভাো 

Affordable Sales Price : র্াশ্রয়ী রবিয় মূলয 

Affordable Unit : র্াশ্রয়ী একক 

Afforestation : অিণযায়ন, র্বুিায়ন, বৃক্ষদিাপণ 

Agency : প্ররতষ্ঠান, র্াংস্থা 

Agenda : আদলােযরূ্রে 

Agglomeration : পুরিভূত 

Agriculture : কৃরষ, কৃরষি 

Agricultural Activity : কৃরষ কাি 

Agricultural Building : কৃরষ র্ম্পরকসত ভবন 

Agricultural Land : কৃরষি ভূরম, কৃরষিরম, 

Agricultural Preserve : কৃরষি র্াংিক্ষণ 

Agricultural Protection Zone : কৃরষ র্াংিরক্ষত এলাকা, র্াংিরক্ষত কৃরষি, কৃরষ অঞ্চল 

Agricultural Urbanism : কৃরষ র্হায়ক ন িায়ন 

Agricultural Dwelling : কৃরষরভরত্তক আবার্ন 
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পৃষ্ঠা 4 

Agricultural Waste : কৃরষি বিসয 

Alignment : পথদিখা, রবনযার্ 

Air, Clean : রনমসল বায়ু 

Air Contaminant : বায়ু েূষণকারি 

Air Pollutant : বায়ুেূষক 

Air Pollution : বায়ু েূষণ 

Air Quality : বায়ুমান 

Air Quality Action Plan : বায়ুমান কমস পরিকল্পনা 

Air Quality Criteria : বাতাদর্ি মান পরিমাপক ,বায়ুমাদনি মাত্রা 

Air Quality Management 
Area (AQMA) 

: বায়ুমান বযবস্থাপনা এলাকা 

Air Quality Index (AQI) : বায়ুমান রূ্েক  

Air Quality Management 
Strategy (AQMS) 

: বায়ুমান বযবস্থাপনা ফকৌশল 

Air Quality Standards : বাতাদর্ি মান-রূ্েক 

Air Rights : বায়ু র্ীমানা র্ম্পরকসত অরধ্কাি 

Airport-Related Use : রবমানবন্দি র্ম্পরকসত বযবহাি 

Alternative Planning Strategy 
(APS) 

: রবকল্প পরিকল্পনা ফকৌশল 

Allocation : বিাদ্দ 

Alignment : পথদিখা  

Alteration : পরিবতসন 

Ambient : পরিদবরষ্টত 

Ambient Air Quality : পরিদবরষ্টত বায়ুমান, বাতাদর্ি মান 

Ambient Noise Level : োিপাদশি শদেি মাত্রা 

Amendment : র্াংদশাধ্ন 
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পৃষ্ঠা 5 

Amenity : রু্দযা রু্রবধ্া 

Amenity Green-Space : রু্বদন্দাবস্ত র্বুি স্থান 

Amortization : রনরেসষ্ট র্ময়র্ীমাি মদধ্য ঋণ পরিদশাধ্ 

Amortize : ঋণ প্রোনকািীি কাদি বন্ধরক োয়বিতা 

Amusement Arcade : ফতািণ ফশারভত রবদনােন স্থান, রবদনােন অিন 

Amusement Park : রেত্তরবদনােক উেযান, রবদনােন উেযান 

Ancillary Benefits : আনুষারিক লাভ, আনুষারিক রু্রবধ্া, উপকারিতা  

Annex, annexation : অরতরিক্ত,পরিরশষ্ট, র্াংযুক্ত 

Annexure : র্াংলরগ্ন, র্াংদযািন, র্াংযুরক্ত, পরিরশষ্ট 

Anthropogenic : মনুষয র্াংঘরিত, মনুষয র্ৃষ্ঠ 

Apartment : বার্া, বার্স্থান,  ৃহায়ন 

Apartment Block, House : বার্স্থান গুচ্ছ 

Appeal : আদবেন (পুনরবসোদিি) 

Appropriation : েখল, বিাদ্দ 

Applicant : আদবেনকািী 

Application : আদবেন 

Appraisal : মূলযায়ন 

Appurtenance : আনুষরিক 

Acquisition : অরধ্গ্রহণ 

Arcade : ফতািণ ফশারভত পথ 

Area, Buildable : রনমসাণদযা য এলাকা 

Area, Built-up : রনরমসত এলাকা 

Area, Common : র্বসিনীন এলাকা 

Area, Commercial : বারণরিযক এলাকা 

Area, Conservation : র্াংিরক্ষত এলাকা 

Area, Ecologically Critical : প্ররতদবশ ত র্াংকিাপন্ন এলাকা 
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Area, Core : মূল এলাকা 

Area, Exurban : বরহমুসখী অঞ্চল 

Area, Flood-Prone : বনযাপ্রবণ অঞ্চল 

Area, Fringe : প্রারন্তক এলাকা 

Area, Gross : সূ্থল এলাকা 

Area, Habitat Protection : বর্রত র্াংিরক্ষত এলাকা 

Area, Hazard-Prone : রবপরত্তপ্রবণ এলাকা 

Area, Historic : ঐরতহারর্ক এলাকা 

Area, Jurisdiction : এখরতয়ািভূক্ত এলাকা 

Area, Natural : প্রাকৃরতক অঞ্চল 

Area, Occupied : েখলকৃত এলাকা 

Area, Parking : পারকসাং এলাকা 

Area, Peripheral : প্রান্ত এলাকা 

Area, Protected  র্াংিরক্ষত এলাকা 

Area, Public : র্াবসিনীন উনু্মক্ত এলাকা 

Area, Recycling : পুনেসিায়ন এলাকা 

Area, Residential : আবারর্ক এলাকা 

Area, Site : রনমসাণ স্থান  

Area, Statistical : পরির্াংখযান এলাকা 

Area, Unbuildable : উন্নয়ন অনুপদযা ী এলাকা 

Area, Vulnerable : ঝুুঁরকপূণস এলাকা 

Area, Ward : মহল্লা, এলাকা 

Area, Urban : ন ি এলাকা 

Areas for Conservation and 
Protection 

: র্াংিরক্ষত, রু্িরক্ষত এলাকা 

Arterial Road : প্রধ্ান র্েক, ধ্মরন র্েক 
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Authority Concerned : র্াংরিষ্ট কতৃসপক্ষ 

Avenue : রু্প্রশস্ত িাস্তা, র্িরণ 

B 

Back Lane, Access : পশ্চাৎ রেদকি প্রদবশ পথ 

Backlog : ঘািরত 

Back-to-Back : পিস্পদিি ফপিদন 

Balcony : বািান্দা 

Base Flood : রভরত্ত বনযা 

Base Flood Area : মূলবনযা প্রবাহ এলাকা 

Base Flood Elevation : বনযাি রভরত্ত উচ্চতা 

Base Map : মূল মানরেত্র 

Basement : ইমািদতি ভূ ভসস্থ অাংশ 

Beautification : ফর্ৌন্দযসবধ্সন 

Benchmark : মাপকারঠ্ 

Beneficiary : উপকািদভা ী 

Betterment Fee : উন্নয়ন রেত্র 

Bicycle-Friendly : বাইর্াইদকল বান্ধব 

Bicycle Lanes, Paths and 
Routes 

: বাইর্াইদকল ফলন, পথ ও  রতপথ 

Bikeways : বাইর্াইদকল/মিির্াইদকল পথ 

Biodiversity : িীবববরেত্রয 

Biological Diversity : িীবববরেত্রয 

Biosafety : িীবরনিাপত্তা 
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Block : ব্লক 

Blue Print : নীল নকশা 

Borrow Pit : মানবর্ৃষ্ট তিরখক খাে 

Boundary : র্ীমানা 

Bridge and Culverts : ফর্তু ও পুল 

Buffer : রনরিয় 

Buildable Land : উন্নয়নদযা য িরম, রনমসাণদযা য িরম 

Builder : রনমসাতা 

Building : োলান, ইমািত, অট্টারলকা, ভবন 

Building Adaptation : ইমািদতি অরভদযািন 

Building Code : ভবন, ইমািত রনমসাণ রবরধ্ 

Building Control : ইমািত রনয়ন্ত্রণ 

Building Coverage : ইমাািদতি আচ্ছােন 

Building Cycle : রনমসাণ েি 

Building Envelope : ভবন আচ্ছারেত স্থান 

Built Environment : রনরমসত পরিদবশ 

Building Exposure : ইমািদতি বাইদিি অাংশ 

Building Facade : ইমািদতি বরহভসা  

Building Footprint : ইমািদতি পোঙ্ক 

Building Form : ইমািদতি আকৃরত 

Building Frontage : ইমািদতি র্মু্মখাাংশ 

Building Height : ইমািদতি উচ্চতা 

Building, High-Rise : বহুতল ভবন, বহুতল ইমািত 

Building Intensity : স্থাপনাি ঘনত্ব 

Building Line : ভবনর্ীমা 

Build-Out : রনরমসত 
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Building Pattern : ইমািত রবনযার্ 

Building Registers : ইমািত রনবন্ধন তারলকা 

Building Regulations : ইমািদতি রবরধ্মালা 

Building Replacement : ইমািত প্ররতস্থাপন 

Building Site : ইমািদতি স্থান 

Building Width : ইমািদতি প্রস্থ 

Blue Print : নীল নকশা 

Bulk : রবশাল আয়তন, রবশাল আকাি 

Bulk Regulations : রনয়ামাবরলি সূ্তপ 

Bus Rapid Transit (BRT) : বার্ ি যারপড াানরিি, দ্রুত পরিবহন পথ 

Bye-Law (By-Law) : উপরবরধ্ 

By Right : অরধ্কাি বদল 

C 

Cadastral : িরিপ পিরত (কযাডাস্ট্রাল) 

Canal : খাল 

Capacity : র্ক্ষমতা 

Capacity, Net : ফমাি র্ক্ষমতা, প্রকৃত র্ক্ষমতা 

Capital Investment Plan : মূলধ্ন রবরনদয়া  পরিকল্পনা 

Capital Improvement : মূলধ্ন উন্নয়ন 

Carbon Emission : কাবসন রনোঃর্িণ 

Carbon Footprint : কাবসন পোঙ্ক, কাবসন পেরেহ্ন 

Carbon Neutral : কাবসন রনরিয়তা 

Carbon Offset : কাবসন হ্র ার্কিণ 

Carbon Sequestration : কাবসন আবিকিণ 
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Carbon Sequester : কাবসন ফশাষক,  কাবসন ধ্ািক 

Carbon Sink : কাবসন আধ্াি, কাবসন ভাোি  

Carpool :  ারে র্াংিক্ষণা াি 

Car Parking, On-Street : িাস্তাি উপি পারকসাং 

Car share : অাংরশোিী কাি 

Carrying Capacity : বহন র্ক্ষমতা 

Carrying Capacity Analysis : বহন র্ক্ষমতা রবদিষণ 

Catchment Area : অববারহকা 

Center, Distribution : রবতিণ ফকন্দ্র 

Center, Convention : র্দম্মলন ফকন্দ্র 

Census Tract : রহর্াব রনিক্ষণ  

Central Business District 
(CBD) 

: ফকন্দ্রীয় বারণরিযক এলাকা 

Certificate of 
Appropriateness 

: উপদযার তাি র্নে 

Certificate of Completion : র্মারপ্তি র্নে 

Certificate of Compliance : প্ররতপালন র্নে পত্র 

Certificate of Occupancy : বর্বাদর্ি র্নে পত্র 

Certified : প্রতযারয়ত, র্তযারয়ত 

Certify : প্রতযয়ন 

Challenge : প্ররতবন্ধকতা 

Change of Use : বযবহাদিি পরিবতসন 

Character : েরিত্র 

Channelization : প্রবারহতকিণ 

Circulation Network : র্াংবহন অন্তিসাল 

Circulation Space : র্াংবহন এলাকা 
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City : শহি (ন ি, ন িী) 

City Block : ন ি ব্লক 

City Corporation : ন ি র্ভা 

City Council : ন ি পরিষে 

City Centre : ন িদকন্দ্র, শহিফকন্দ্র 

City Planner : ন ি পরিকল্পনারবে 

City Planning : ন ি পরিকল্পনা 

City Network : শহি অন্তিসাল 

City Region : ন িাঞ্চল 

Civic Amenity Site : র্ামারিক রু্রবধ্াস্থল 

Clean Air : রনমসল বায়ু 

Climate Change : িলবায়ূ পরিবতসন 

Climate Change Mitigation 
and Adaption 

: িলবায়ু পরিবতসদনি প্রশমন ও অরভদযািন 

Climate Induced Displaced 
People 

: িলবায়ু পরিবতসনিরনত বাস্তুেুযত িন ণ  

Climate Refugee : িলবায়ু শিনাথসী, িলবায়ু উদ্বাস্তু 

Coalescence : একীভূত হওয়া 

Coastal and Marine 
Ecosystem 

: উপকূলীয় ও র্ামুরদ্রক প্ররতদবশ 

Coastal Change : উপকূল পরিবতসন 

Coastal Zone Management : উপকূলীয় অঞ্চল বযবস্থাপনা 

Commercial : বারণরিযক 

Community : িনবর্রত, র্মাি, র্ম্প্রোয় 

Community Benefits : র্ামারিক রু্রবধ্া 

Community Care Facility : র্ামারিক ফর্বাি রু্রবধ্া 
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Community Center : র্ামারিক রমলনদকন্দ্র 

Community Character : র্ামারিক েরিত্র 

Community Displacement : র্ামারিক উৎখাত 

Community Facility : র্ামারিক রু্দযা -রু্রবধ্ারে 

Community Greens : র্ামারিক র্বুিায়ন 

Community Involvement : র্ামারিক অাংশগ্রহণ 

Community Right to Build : রনমসাদণি র্ামারিক/ র্াম্প্রোরয়ক অরধ্কাি 

Community Separator : িনবর্রত রবভািক 

Community Service : র্ম্প্রোয় পরিদষবা 

Community Service Area : র্ম্প্রোয় পরিদষবা অঞ্চল 

Commute : যাতায়াত 

Commute Mode : যাতায়াদতি মাধ্যম 

Commute Mode, Alternative : রবকল্প যাতায়াদতি মাধ্যম  

Commute, Reverse : রবপিীত যাতায়াত  

Commute Shed : যাতায়াত িাউরন 

Commuter : রনতযযাত্রী, যাতায়াতকািী 

Commuter Matching Service : রনতযযাত্রী র্হায়ক ফর্বা 

Compatibility : র্ামির্যতা 

Compatible Land use : র্ামির্যপূণস ভূরম বযবহাি 

Compatibility Standard : র্ামির্যতাি মান 

Compensation : ক্ষরতপূিণ 

Compensative Regulations : ক্ষরতপূিদণি আইন  

Compliance : পরিপালন 

Compost : তিবর্াি, রমশ্রর্াি 

Composting : তিবর্াি প্ররিয়াকিণ 

Composting Facility : তিবর্াি প্ররিয়াকিণ রু্রবধ্াস্থল বা ফকন্দ্র 
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Condemnation : রনন্দাজ্ঞাপন 

Conditional Land Use : শতসর্াদপক্ষ ভূরম বযবহাি 

Connerbation : র্রম্মলন 

Conservation : র্াংিক্ষণ (িীরবত বস্তুি ফক্ষদত্র) 

Conservation, Agricultural 
Land 

: কৃরষিরম র্াংিক্ষণ 

Conservation District : র্াংিরক্ষত এলাকা 

Conservation District, 
Historic 

: ঐরতহারর্ক র্াংিরক্ষত এলাকা  

Conservation District, 
Neighborhood 

: পাো (দনইবািহুড) র্াংিক্ষণ এলাকা  

Conservation, Ecosystem : প্ররতদবশ র্াংিক্ষণ 

Conservation Element : র্াংিক্ষণদযা য উপাোন 

Conservation, Nature : প্রকৃরত র্াংিক্ষণ 

Consistency : েৃঢ়তা, র্ামির্যতা 

Construction : রনমসাণকাি 

Construction and Demolition 
Waste 

: রনমসাণ ও ধ্বাংর্সূ্তপ বিসয 

Contaminated Land : েূরষত িরম 

Control Point : রনয়ন্ত্রণ ফকন্দ্র 

Connectivity : ফযা াদযা  

Conurbation : ন িগুচ্ছ, ন িপুি 

Core City : মূল শহি, মূল ন ি 

Core and Feeder Public 
Transport Network 

: মূল এবাং র্াংযুক্ত  ণপরিবহণ অন্তিসাল 

Corner Plot : প্রারন্তক প্ল্ি 

Cost-Benefit Analysis : আয়বযয় রবদিষণ 
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Councilor : র্ের্য, পরিষে র্ের্য, পারিষে 

Court Yard : উঠ্ান, আরিনা, প্রািণ 

Cross Section : প্রস্থদচ্ছে 

Cultural Heritage : র্াাংসৃ্করতক ঐরতহয 

Cul-De-Sac : কানা রল 

Curative Measures : প্ররতকািমূলক বযবস্থা 

D 

Data : তথয 

Database : তথযভান্ডাি 

Decentralization : রবদকন্দ্রীকিণ 

Decent Home : মানর্ম্পন্ন, শালীন, উপযুক্ত বারে 

Decision-Making Authority : রর্িান্ত গ্রহণকািী কতৃসপক্ষ 

Declaration of Use : বযবহাদিি ফঘাষণা 

Deforestation : বনরনধ্ন, অিণযরবনাশ 

Degree of Saturation : পরিপূণসতাি মাত্রা 

Delegated Powers : অরপসত ক্ষমতা 

Demand Responsive 
Transport 

: োরহো অনুযায়ী পরিবহণ 

Demarcation of Planning 
Area 

: পরিকল্পনা এলাকা রেরহ্নতকিণ 

Demographics : িনরমরত 

Demolition : ফভদি ফেলা 

Departure : প্রস্থান 

Deposit : িমা, আমানত 
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Density : ঘনত্ব 

Density Bonus : ঘনত্ব প্রদণােনা 

Density, Control of : ঘনত্ব রনয়ন্ত্রণ 

Density, Employment : কদমসি ঘনত্ব 

Density, Gross : র্ারবসক িনঘনত্ব 

Density, Housing : আবার্ন ঘনত্ব 

Density, Maximum Allowable : অনুদমােনদযা য র্দবসাচ্চ িনঘনত্ব 

Density, Net : রনি ঘনত্ব 

Density, Residential : আবারর্ক ঘনত্ব 

Density, Street : িাস্তাি ঘনত্ব 

Density Transfer : ঘনত্ব স্থানান্তি 

Density Zoning : ঘনত্ব ফিারনাং এলাকা 

Design : নকশা 

Design Code : নকশাি রনয়মাবলী 

Design Control : নকশা রনয়ন্ত্রণ 

Design Guide : নকশা প্রস্তুদতি রনদেসরশকা 

Design Quality : নকশাি মান 

Design Plan : নকশা পরিকল্পনা 

Design Review : নকশাি পযসাদলােনা 

Design Standards : নকশাি রূ্েক 

Design Statement : নকশাি বণসনা 

Designation for Future Land 
Use 

: ভরবষযদতি ভূরম বযবহাি রনরেসষ্টকিণ 

Detached House : পৃথক বারে 

Detachment : রবরচ্ছন্ন 

Detailed Area Plan : রবস্তারিত স্থারনক, রবশে অঞ্চল পরিকল্পনা 
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Detailed Planning 
Application 

: রবস্তারিত পরিকল্পনাি প্রদয়া  

Determination : রু্রনরেসষ্টকিণ 

Detention Dam : পারন ধ্দি িাখাি বাুঁধ্ 

Developable Acres, Net : একি প্ররত রনি উন্নয়দনাপদযা ী িরম 

Developable Land : উন্নয়নদযা য িরম 

Developed Property : উন্নয়নকৃত র্ম্পরত্ত 

Developer : রনমসাণকািী 

Developer’s Agreement : রনমসাণকািীি েুরক্ত 

Development : উন্নয়ন 

Development Agreement : উন্নয়ন েুরক্ত 

Development Approval : উন্নয়ন অনুদমােন 

Development, Cluster : গুচ্ছ উন্নয়ন 

Development Control : উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ 

Development Control & 
Management 

: উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ ও বযবস্থাপনা 

Development Control Data : উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ তথয 

Development Coverage : উন্নয়ন অন্তভূসরক্ত 

Development, Dispersed 
Urban 

 রবরক্ষপ্ত ন ি উন্নয়ন 

Development, Economic  অথসবনরতক উন্নয়ন 

Development Impact Fee : উন্নয়ন প্রভাবক কি 

Development Incentive : উন্নয়ন প্রদণােনা 

Development Limits : উন্নয়ন র্ীমা 

Developmental Method : উন্নয়ন প্ররিয়া 

Development Phasing : উন্নয়দনি পযসায় 
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Development Plan Review : উন্নয়ন পরিকল্পনা পযসাদলােনা 

Development Pressure : উন্নয়ন োপ 

Development Process : উন্নয়ন প্ররিয়া 

Development Project : উন্নয়ন প্রকল্প 

Development Proposal : উন্নয়ন প্রস্তাব, প্রস্তাবনা 

Development Report : উন্নয়ন প্ররতদবেন 

Development Requirement : উন্নয়ন পূবসশতস 

Development Rights : উন্নয়ন অরধ্কাি 

Development Schemes : উন্নয়ন প্রকল্প 

Development Site : উন্নয়ন স্থান 

Development Stage : উন্নয়ন পযসায় 

Development Standards : উন্নয়ন রূ্েক 

Discretionary Decision : একক রর্িাদন্তি ক্ষমতা 

Disaster : েূদযসা  

Disaster Resilient : েূদযসা  র্হনশীল 

Disposal : পরিতযিন 

Distance Between Buildings : ইমািদতি মধ্যবতসী েূিত্ব 

Distributor Road : রবতিণকািী িাস্তা 

District : ফিলা, এলাকা 

District Centers : আঞ্চরলক ফকন্দ্র 

Displacement : স্থানেূযত 

Diversity : তবরেত্রয 

Downstream : ভারি 

Drain : নালা, নালী, িলনালী, নেসমা 

Drain Network Development : রনষ্কাশন িাল উন্নয়ন 

Drainage : রনষ্কাশন, নেমসা 
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Drainage and Flood Plan : িল রনষ্কাশন ও বনযা পরিকল্পনা 

Drainage Basin : িল রনষ্কাশন অববারহকা 

Drainage Detention Structure : রনকারশ িলাধ্াি 

Drainage Network : রনষ্কাশন অন্তিসাল 

Drainage Outfalls : িল রনষ্কাশন রন সমনপথ 

Drainage Pattern : রনষ্কাশন পিরত 

Drainage, Subsurface : ভূ ভসস্থ রনষ্কাশন 

Drainage, Surface : ভূপৃষ্ঠ রনষ্কাশন 

Drainage System : রনষ্কাশন বযবস্থা 

Drinking Water Facilities : রু্দপয় পারন রু্রবধ্া 

Drainage Well : পারন রনকারশ কুয়া 

Drainage way : পারন রনষ্কাশন পথ 

Dumping site : রনমজ্জন স্থান 

Dwelling Unit : বর্রতি একক 

Dwelling Unit, Accessory : বর্বাদর্ি অরতরিক্ত স্থান, আনুষরিক বর্বাদর্ি স্থান 

E 

Earthen (Primary) Drain : মারিি (প্রাথরমক) রনকারশ 

Easement : অদনযি িরমি ওপি রেদয় েলােদলি অরধ্কাি 

Easement, Conservation : অদনযি িরমি ওপি রেদয় েলােদলি অরধ্কাি র্াংিক্ষণ 

Ecology : বাস্তুর্াংস্থান, প্ররতদবশ 

Economic Valuation : অথসবনরতক মূলযায়ন 

Ecosystem : বাস্তুতন্ত্র, প্ররতদবশ 

Ecotourism : পরিদবশবান্ধব পযসিন 

Eco-Towns : প্ররতদবশবান্ধব শহি 
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Edge City : শহদিি প্রান্ত 

Education and Research Zone : রশক্ষা ও  দবষণা ফিান 

Effluent : তিল , প্রবাহমান বিসয 

Effluent Treatment Plant : তিল , প্রবাহমান বিসয ফশাধ্না াি 

Elevation : উচ্চতা 

Emergency Shelter : িরুিী আশ্রয় 

Eminent Domain : ফেদশি র্কল িরমি ওপি িাদেি র্াবসদভৌম অরধ্কাি 

Emissions : রন সমন, রনোঃর্িণ 

Emission Standard : রন সমন মাদনা/রূ্েক 

Emission Tax : রন সমন কি 

Enabling Development : উন্নয়ন র্হায়ক কাযসিম 

Encroachment : র্ীমালঙ্ঘন,িবিেখল 

Endangered Species : রবপন্ন প্রিারত 

Energy Intensity : শরক্তি তীব্রতা 

Energy-Efficiency : জ্বালারন র্াশ্রয়ী 

Eviction : উদচ্ছে 

Environment : পরিদবশ 

Environment Friendly : পরিদবশবান্ধব 

Environmental Aspects : পরিদবশ ত রেক 

Environmental Audit : পরিদবশ ত রনিীক্ষা 

Environmental Condition : পরিদবশ ত শতস 

Environmental Flow : পরিদবশ ত প্রবাহ 

Environmental Growth : পরিদবশ ত বৃরি, প্রবৃরি 

Environmental Issues : পরিদবশ ত রবষয় 

Environmental Impact 
Assessment (EIA) 

: পরিদবশ ত প্রভাব মূলযায়ন 
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Environmental Impact 
Report (EIR) 

: পরিদবশ ত প্রভাব প্ররতদবেন 

Environmental Management : পরিদবশ বযবস্থাপনা 

Environmental Management 
Plan 

: পরিদবশ বযবস্থাপনা পরিকল্পনা 

Environmental Quality 
Standard 

: পরিদবশ মান/মাত্রা 

Environmentally Critical 
Areas (ECAs) 

: পরিদবশ ত র্াংকিাপন্ন এলাকা 

Environmentally Sensitive 
Areas (ESAs) 

: পরিদবশ ত র্াংদবেনশীল এলাকা 

Environmental Statement 
(EA) 

: পরিদবশ ত রববৃরত 

Estate : তবষরয়ক, র্ম্পরত্ত 

Eviction : উদচ্ছে 

Exaction : বলপূবসক আোয় 

Existing Deficiencies : রবেযমান ঘািরত 

Existing Land Use : রবেযমান বা বতসমান ভূরম বযবহাি 

Existing Use : রবেযমান বা বতসমান বযবহাি 

Existing-Use Zoning : রবেযমান উন্নয়দনি ফিানরভরত্তক রবভািন 

Expansion : র্ম্প্রর্ািণ 

Expenditure : বযয় 

Expressway : িািপথ 

Extremely Low-Income 
Household 

: অতযন্ত স্বল্প আদয়ি  ৃহস্থারল 

Externalities : বারহযকতা 
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F 

Facade : ইমািদতি বা ভবদনি র্েদিি বরহভসা  

Facility : রু্রবধ্াদকন্দ্র 

Facility Operations : রু্রবধ্ারে র্ঞ্চালন 

Facilities for Pedestrians : পথোিী রু্রবধ্া 

Feasible : র্ম্ভাবয 

Feasibility Analysis : র্ম্ভাবযতা যাোই 

Feasibility Study : র্ম্ভাবযতা যাোই  দবষণা  

Feedback : মতামত, প্ররতরিয়া  

Findings : েলােল 

Fire Exit : অরগ্ন রন সমন 

Fire Lane : অরগ্ন রনবসাপদণি পৃথক পথ 

Fire Hydrant : অরগ্ন রনবসাপদণি স্বতন্ত্র পারনি কল 

Fire Protection Facilities : অরগ্ন রু্িক্ষা রু্রবধ্া 

Fiscal Impact Analysis : আরথসক প্রভাব রবদিষণ 

Fecal Sludge Management 
(FSM) 

: পয়োঃবিসয বযবস্থাপনা  

Fiscal Year : অথস বিি 

Flood Control : বনযা রনয়ন্ত্রন 

Floodplain Fringe : বাৎর্রিক বনযাি প্রারন্তক র্ীমানা 

Flood Frequency : বনযা র্াংঘিদনি র্াংখযা 

Flood : বনযা 

Flood Profile : বনযাি পরিদলখ 

Flood Protection Elevation : বনযারু্িক্ষা উচ্চতা 

Flood Protection System : বনযারু্িক্ষা বযবস্থা 
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Floodplain : প্ল্াবনভূরম 

Floodplain Compensatory 
Storage 

: প্ল্াবনভূরম উন্নয়নকদল্প অনযত্র প্ররতকািমূলক ভূরম 
র্াংিক্ষণ 

Floodplain Development : প্ল্াবনভূরম উন্নয়ন 

Floodplain Management : প্ল্াবনভূরম বযবস্থাপনা 

Floodplain Management 
Regulations 

: প্ল্াবনভূরম বযবস্থাপনা রবরধ্মালা 

Flood proofing : বনযা প্ররতদিাধ্মূলক 

Flood Risk Assessment : বনযাি ঝুুঁরক মূলযায়ন 

Flood Risk Mitigation : বনযাি ঝুুঁরক প্রশমন 

Flood Storage : বনযাি পারন র্াংিক্ষণা াি 

Floodway : বনযাপ্রবাহ 

Floor Area Ratio (FAR) : ফমদঝ এলাকা অনুপাত 

Floor Area (Gross) : ফমদঝ এলাকা (সূ্থল) 

Footpath : হাুঁিাপথ 

Freeway : দ্রুত ামী িাস্তা 

Frontage : র্মু্মখভা  

Functional Classification : কাযসকিী ফশ্ররণরবনযার্ 

Functional Linkage : কাযসকিী র্াংদযা  

Future Projections : ভরবষযৎ অরভদক্ষপ 

G 

Gateway : প্রদবশপথ 

General Revenue : র্াধ্ািণ িািস্ব 

General Tax : র্াধ্ািণ কি 
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Gentrification : পুনরুজ্জীরবতকিণ 

Geographic Information 
Systems (GIS) 

: ফভৌ রলক তথযপিরত 

Geologically Hazardous Areas : ভূতারিক রবপরত্তকি এলাকা 

Geo-morphology : ভূ-অির্াংস্থানরবেযা 

Global Positioning System : ফভৌ রলক অবস্থান রনণসয় পিরত 

Global Warming : তবরশ্বক উষ্ণতা 

Governance : পরিোলন, শার্ন 

Grade : ফশ্ররণ 

Grade Separation : ফশ্ররণ পৃথকীকিণ 

Gradient : নরত, ঢাল  

Greenbelt : র্বুি ফবষ্টরন 

Green Category : র্বুি ফশ্ররণভুক্ত 

Green Economy : র্বুি অথসনীরত 

Greenfield : র্বুি মাঠ্ 

Green Infrastructure : র্বুি অবকাঠ্াদমা 

Green Job : র্বুি ফশ্ররণভুক্ত কাি 

Greenhouse Effect : রগ্রনহাউদিি প্রভাব 

Greenhouse Gas (GHG) : রগ্রনহাউি  যার্ 

Green Space : র্বুি স্থান 

Greenways : র্বুি িাস্তা 

Green Wedges : র্বুদিি ক্ষীণ প্রারন্তক র্মাদিাহ 

Grey field : ধূ্র্ি মাঠ্ 

Gross Acreage : একদি ফমািামুরি পরিমাপ 

Gross Floor Area : সূ্থল ফমদঝ এলাকা 

Ground Control Point : ভূরম রনয়ন্ত্রণ ফকন্দ্র/রবনু্দ 
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Ground Coverage : সূ্থল আবিণ  

Ground Shaking : ভূকম্পন 

Groundwater : ভূ ভসস্থ পারন 

Groundwater Recharge : ভূ ভসস্থ পারন পুনোঃর্ঞ্চয়ন, পুনভসিণ 

Groundwater Recharge Area : ভূ ভসস্থ পারন পুনোঃর্ঞ্চয়ন এলাকা 

Growth Center : রবকাশদকন্দ্র 

Growth Management : প্রবৃরি বযবস্থাপনা 

Growth Projection : প্রবৃরি অরভদক্ষপ 

Growth Rate : প্রবৃরিি হাি 

Guidelines : রনদেসরশকা 

Guided Land Development : রনয়রন্ত্রত ভূরম উন্নয়ন 

H 

Habitat : আবার্, বর্রত 

Hamlet : পল্লী, কু্ষদ্র গ্রাম 

Hazard : রবপরত্ত 

Hazard, Flood : বনযা রবপরত্ত 

Hazard, Geologic : ভূতারিক রবপরত্ত 

Hazard, Natural : প্রাকৃরতক ঝুুঁরক, রবপরত্ত, রবপে 

Hazardous Material : রবপজ্জনক উপাোন 

Hazardous Substance : রবপজ্জনক দ্রবয 

Hazardous Waste Disposal 
Area 

: রবপজ্জনক বিসয রনষ্কাশন, পরিতযিন এলাকা 

Hazardous Waste Disposal 
Facility 

: রবপজ্জনক বিসয রনষ্কাশন, পরিতযিন রু্রবধ্া 
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Hazardous Waste Processing 
Facility 

: রবপজ্জনক বিসয প্ররিয়ািাতকিণ রু্রবধ্া 

Hazardous Waste Storage : রবপজ্জনক বিসয র্াংিক্ষণা াি 

Hazardous Waste Treatment : রবপজ্জনক বিসয পরিদশাধ্ন 

Health : স্বাস্থয 

Health Care Facility : স্বাস্থয ফর্বাি রু্রবধ্া 

Health Disparity : স্বাস্থয তবষময 

Healthy Community, Healthy 
Places 

: র্মৃিশালী র্ম্প্রোয়, স্বাস্থযকি িায় া 

Height, Building : উচ্চতা, ভবন 

Height Limit : উচ্চতা র্ীমা 

Heritage : ঐরতহয 

Heritage Impact Assessment 
(HIA) 

: ঐরতহয প্রভাব রনরুপণ  

Heterogeneous : রভন্নধ্মসী 

Hierarchy : ফশ্ররণ রবনযার্ 

High Occupancy Vehicle 
(HOV) 

: উচ্চবহন ক্ষমতার্ম্পন্ন বাহন 

Highway : মহার্েক 

Highway Safety Zone : মহার্েক রনিাপত্তা এলাকা 

Hillside landforms : পাহারে এলাকাি ভূপ্রকৃরত 

High street : বযস্ত িাস্তা 

Historic Building : ঐরতহারর্ক রবরডাং 

Historic District : ঐরতহারর্ক এলাকা 

Historic Landmark District : নিিকাো ঐরতহারর্ক স্থাপনা এলাকা 

Historic Preservation : ঐরতহারর্ক র্াংিক্ষণ 

Historical and Heritage Zone : ঐরতহারর্ক ও ঐরতহয এলাকা 
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High Density Land Use : উচ্চ ঘনদত্বি িরমি বযবহাি 

High Intensity Land Use : উচ্চ ঘনদত্বি ভূরম বযবহাি 

Higher Density Residential 
Building 

: উচ্চ ঘনদত্বি আবারর্ক ভবন 

Higher Density Residential 
Precinct 

: আবারর্ক এলাকাি বহুল বযবহাদিি পেোরি পথ 

Home : বারে 

Homeless Shelter :  ৃহহীনদেি আশ্রয়দকন্দ্র 

Homogeneous : একইধ্মসী 

Household : বর্তরভিা,  ৃহস্থারল 

Household Waste Recovery 
Centre 

:  ৃহস্থারল বিসয পুনরুিাি ফকন্দ্র 

Housing :  ৃহায়ন, আবার্ন 

Housing Authority :  ৃহায়ন কতৃসপক্ষ 

Housing, Low-Income : আবার্ন (স্বল্প আয়) 

Housing, Middle-Income : আবার্ন (মধ্যম আয়) 

Housing, Moderate-Income : আবার্ন (পরিরমত আয়) 

Housing Policy : আবার্ন নীরত 

Housing Project : আবার্ন প্রকল্প 

Housing Region : আবার্ন অঞ্চল 

Housing, Short-Term Rental : স্বল্প ফময়াদেি ভাো বারে 

Housing, Substandard : রনম্ন মাদনি আবার্ন 

Housing, Transitional : পরিবতসনশীল আবার্ন  

Housing Unit : বর্ত একক 

Housing, Very-Low-Income : হত েরিদ্রদেি আবার্ন 

Human Rights Act : মানবারধ্কাি আইন 
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Human Hauler : মানুষ বহনকারি যান  

Humidity : আদ্রতা 

Hydrology : িলরবজ্ঞান 

I 

Impact : প্রভাব 

Impact Areas : প্ররভারবত এলাকা 

Impact, Ecological : প্ররতদবশ ত প্রভাব 

Impervious (Impermeable) 
Surface 

: অদভেয ভূতল 

Impervious Surface Coverage : অদভেয ভূতল এলাকা 

Improvement : উৎকষসর্াধ্ন 

Improved Land : উন্নত িরম 

Implementation Guidelines : বাস্তবায়ন রনদেসরশকা 

Improvement Standards : উন্নত রূ্েক 

Incentive : প্রণেনা 

Incompatible Land Use : অর্ামির্য ভূরম বযবহাি 

Inclusive : অন্তভূসরক্তমূলক 

inclusive community : অন্তভূসরক্তমূলক িনবর্রত 

Incorporation : অন্তভূসরক্ত 

Industrial Center : রশল্পদকন্দ্র 

Industrial District : রশল্প এলাকা 

Industrial Park : রশল্প উেযান 

Industrialization : রশল্পায়ন 

Infill Development : রবেযমান বর্রতি োুঁকা িায় ায় রনমসাণ 
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Inflow : অন্তপ্রবাহ 

Infrastructure : অবকাঠ্াদমা 

Infrastructure Development 
Plan 

: অবকাঠ্াদমা উন্নয়ন পরিকল্পনা 

Institutional Capacity : প্রারতষ্ঠারনক র্ক্ষমতা 

Intangible Heritage : অবস্তু ত ঐরতহয 

Integrated : র্মরিত 

Integrated Coastal Zone 
Management 

: র্মরিত উপকূলীয় অঞ্চল বযবস্থাপনা 

Integrated Pollution Control : র্মরিত েূষণ রনয়ন্ত্রণ 

Intensity : প্রবলতা, খিতা, আরতশযয, তীব্রতা 

Intensity of Traffic Volume : তীব্রতা 

Intensity of Use : বযবহাদিি তীব্রতা 

Interagency : আন্তোঃর্াংস্থা 

Interchange : রবরনময় 

Intermediate Housing : অন্তবসতসী আবার্ন 

Intermittent Stream : রনিরবরচ্ছন্ন প্রবাহ 

Initial Environmental 
Examination (IEE) 

: প্রাথরমক পরিদবশ ত র্মীক্ষা 

Initial Study : প্রাথরমক র্মীক্ষা 

Initiatives : উদেযা  

In-Lieu Fee : পরিবরতসত প্রদেয় 

Innovation Economy : উদ্ভাবন অথসনীরত 

Institutional Uses : প্রারতষ্ঠারনক বযবহাি 

Investment Earnings : রবরনদয়াদ ি আয় 

Issues : রবষয়, আদলােয, প্রর্ি 
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J 

Jobs, Housing Balance : কমসর্াংস্থান ও আবার্ন র্মিয় 

Joint-use Agreements : ফযৌথ বযবহাদিি র্মদঝাতা 

Juvenile Development Centre  : রশশু উন্নয়ন ফকন্দ্র 

K 

Kerbside Collection : েুিপাদথি র্েকপ্রান্ত বযবহািিরনত প্রদেয় 

Key Diagram : মূল ফিখারেত্র 

Key Worker Living : প্ররতষ্ঠাদনি অপরিহাযস কমসী রনবার্ 

Knowledge Based Industry : জ্ঞানরভরত্তক রশল্প 

L 

Land : ভূরম 

Land Assets : ভূর্ম্পরত্ত 

Land Banking : ভরবষযদতি িনয িরম র্াংিক্ষণ 

Land Clearance Certificate : ভূরম িােপত্র 

Land Compensation : ভূরম ক্ষরতপূিণ 

Land Development : ভূরম উন্নয়ন 

Land-Developing Activity : ভূরম উন্নয়ন কমসকান্ড 

Land Development 
Regulation 

: ভূরম উন্নয়ন রবরধ্মালা 

Land Division : ভূরম ভা  
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Land Erosion : ভূরম ক্ষয় 

Land Measurement Unit : ভূরম পরিমাদপি একক 

Land Pooling : ভূরম একরত্রকিণ 

Land Readjustment : ভূরম পনরবসনযার্ 

Land Records : ভূরমি নরথ 

Landscape : ভূরেত্র নকশা  

Land Survey : ভূরম িরিপ 

Land Use : ভূরম বযবহাি 

Land Use Classification : ভূরম বযবহাি ফশ্রণীরবনযার্ 

Land Use Control : ভূরম বযবহাি রনয়ন্ত্রণ 

Land Use Plan : ভূরম বযবহাি পরিকল্পনা 

Land Use Policy : ভূরম বযবহাি নীরত 

Land Use Projection : ভূরম বযবহাি ও অরভদক্ষপ 

Land Use Proposals : ভূরম বযবহাি প্রস্তাবণা 

Land Use Regulation : ভূরম বযবহাি রবরধ্মালা 

Land Use and Urban Services : ভূরম বযবহাি ও ন ি রু্রবধ্া র্মূহ 

Land, Vacant : খারল বা অবযবহৃত ভূরম 

Land Value : ভূরম মুলয 

Landfill (including land 
raising) 

: ভূরম উন্নয়ন, পুনরুিাি 

Landfill (by solid waste) : ভা াে 

Landmark : র্াবসিনীন পরিরেত স্থান 

Landslide : ভূরমধ্বর্ 

Lane :  রল 

Laneway :  রলপথ 

Latrine : পায়খানা 
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Large Development Site : বৃহৎ উন্নয়দনি রনধ্সারিত স্থান 

Laws and Regulations : আইন ও রবরধ্মালা 

Layout : রবনযার্, নকশা 

Leachate : েুয়ারন 

Leapfrog Development : বযাি লাে, লম্ফ উন্নয়ন 

Lease : ইিািা 

Legibility : স্পষ্টতা 

Level of Service : পরিদষবা স্তি 

Leverage : অরতরিক্ত রু্রবধ্া 

Levy : কি 

Licenses and Permits : লাইদর্ন্স এবাং অনুমরত 

Lien : পূবসস্বত্ব 

Life-Cycle Costing : িীবনেি বযয় 

Light Rail Transit : হালকা ফিল পরিবহন 

Limited Obligation Bonds : র্ীরমত োয়বিতাি মুেদলকা 

Linkage : র্াংদযা , র্াংযুরক্ত 

Liquefaction : তিলতা 

Listed Building : তারলকাভুক্ত ভবন 

Lived Climate Pollutants : স্বল্পস্থারয় িলবায়ু েূষক  

Livelihood : িীরবকা 

Local Authority : স্থানীয় কতৃসপক্ষ 

Local Community : স্থানীয় র্ম্প্রোয় 

Local Government : স্থানীয় র্িকাি 

Local Nature Reserve : স্থানীয় প্রাকৃরতক আধ্াি 

Local Park : স্থানীয় উেযান 

Local Plan : স্থানীয় পরিকল্পনা 
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Local Planning Authority : স্থানীয় পরিকল্পনাকািী কতৃসপক্ষ 

Location Map : অবস্থান মানরেত্র 

Lot : প্ল্িগুচ্ছ 

Lot Area : প্ল্িগুদচ্ছ িরমি পরিমাণ 

Lot Area Per Dwelling : বার্স্থান প্ররত প্ল্িগুদচ্ছি িরমি পরিমাণ 

Lot Averaging : প্ল্িগুদচ্ছি  ে পরিমাপ 

Lot-by-Lot Development : প্ল্িগুচ্ছ রভরত্তক উন্নয়ন 

Lot, Car Parking :  ারে িাখাি স্থান,  ারে পারকসদয়ি স্থান 

Lot Cluster : প্ল্িগুচ্ছ 

Lot Coverage : প্ল্িগুদচ্ছি আয়তন 

Lot Line Adjustment : প্ল্িগুদচ্ছি র্ীমানা র্মিয় 

Lot Line, Building : ভবন গুদচ্ছি র্ীমানা 

Lot, Parking : পারকসাং 

Low-Income Household : স্বল্প-আদয়ি আবার্ন 

M 

Mahallah : মহল্লা 

Maintain : বিায় িাখা, বহাল িাখা 

Maintenance : িক্ষণাদবক্ষণ 

Main Street : প্রধ্ান র্েক, পথ 

Major Intersections : প্রধ্ান, মূল র্াংদযা স্থল (র্েক) 

Major Planning Application : পরিকল্পনাি মূল, প্রধ্ান প্রদয়া  

Major Road : প্রধ্ান র্েক 

Mandatory Ground Coverage 
(MGC) 

 বাধ্যতামূলক সূ্থল আবিণ 
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Mangrove Forest : পযািাবন 

Man-made Drainage Network : মানুষ রনরমসত রনষ্কাশন বযবস্থা 

Map : মানরেত্র 

Marginal : প্রারন্তক 

Market : বািাি 

Market Place : বািাি বর্াি স্থান, িায় া 

Market Town : বািাদিি শহি 

Market Value : বািাি েি, রবপণন মূলয 

Mass Awareness :  ণর্দেতনতা 

Mass People : িন ণ 

Mass Transit :  ণপরিবহণ 

Master Plan : মহাপরিকল্পনা 

Master Plan, Climate Change 
Resilient 

: িলবায়ু র্রহষু্ণ মহাপরিকল্পনা  

Maximum Allowable Density : র্বসারধ্ক অনুদমারেত ঘনত্ব 

Mayor, City Corporation : মহান ি র্ভা অরধ্কারিক, মহান িপরত  

Mayor, Municipality : পুিাধ্যক্ষ, ন িপরত 

Mean :  ে 

Mean High Tide Line : ফিায়াদিি  ে উচ্চতা ফিখা,  ে ফিায়াি উচ্চতা ফিখা 

Mean Sea Level :  ে র্মুদ্র-র্মতল,  ে র্মুদ্র পৃদষ্ঠি উচ্চতা 

Median : মধ্যমা, মধ্যবতসী 

Medical Waste Facility : রেরকৎর্া বিসয রু্রবধ্া 

Megacity : বৃহৎ শহি 

Metropolitan : মহান ি 

Metropolitan Planning 
Organization (MPO) 

: মহান ি পরিকল্পনা র্াংস্থা, প্ররতষ্ঠান 
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Microclimate : কু্ষদ্রিলবায়ু, কু্ষদ্র, স্বল্প পরির্দিি িলবায়ু 

Micro-town : কু্ষদ্র শহি 

Mid Term : মধ্যদময়ারে 

Migrant : বাস্তুেুযত 

Migration : অরভবার্ন 

Migratory : পরিযারয় 

Mining Site : খরন এলাকা 

Ministerial (Administrative) 
Decision 

: মরন্ত্রর্ভাি (প্রশার্রনক) রর্িান্ত 

Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change 
(MoEFF) 

: পরিদবশ, বন ও িলবায়ু পরিবতসন মন্ত্রণালয় 

Ministry of Housing and 
Public Works (MoHPW) 

:  ৃহায়ন ও  ণপূতস মন্ত্রণালয় 

Ministry of Local 
Government, Rural 
Development, and 
Cooperatives (MoLGRDC) 

: স্থানীয় র্িকাি, পল্লী উন্নয়ন, এবাং র্মবায় মন্ত্রণালয় 

Minor Land Division : কু্ষদ্র ভূরম রবভা  

Mitigated Negative 
Declaration 

: প্রশমনাত্মক ফনরতবােক ফঘাষণা 

Mission : রবদশষকাযস, উদদ্দশয 

Mitigation : প্রশমন 

Mitigation Measures : প্রশমন বযবস্থা, কাযসিম 

Mitigation Monitoring 
Program 

: প্রশমন পযসদবক্ষণ কাযসিম 

Mixed-Use : রমশ্র বযবহাি 
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Mixed-Use Development : রমশ্র বযবহাদিি উন্নয়ন 

Mixed-Use Structure : রমশ্র বযবহাদিি কাঠ্াদমা 

Mobile home : অস্থাবি, বহনদযা য ঘি 

Modal Choices : পিন্দর্ই ধ্িন 

Mode : ধ্িন, প্রকৃরত 

Model : আেশস, কাঠ্াদমা, আেল 

Mode of Transport : পরিবহদনি ধ্িন, পিরত 

Moderate-Income Household : মধ্যরবত্ত পরিবাি 

Modular Unit : কাঠ্াদমাি একক 

Monotown : একক শহি 

Moratorium : স্থর তাদেশ 

Motor Vehicle License Fee : ফমািি  ারেি রনবন্ধন রে 

Mound : স্তুপ, রিলা, রঢরব 

Mouza Map : ফমৌিা মযাপ, মানরেত্র 

Mouza Schedule : ফমৌিা তেরশল 

Movement : রবেলন 

Movement Network :  রতরবরধ্ি অন্তিসাল 

Multi-family Units : বহু পরিবাি রভরত্তক একক স্থান 

Multimodal : বহুমারত্রক, বহুমাধ্যম রভরত্তক 

Multiple Family Residential : একারধ্ক পরিবাদিি আবার্স্থল  

Multiplier Effect : গুণক প্রভাব, গুদণাত্তি প্রভাব 

Municipal Authority : ফপৌি কতৃসপক্ষ 

Municipal Services : ফপৌি ফর্বা 

Municipality : ন ি র্ভা, ফপৌির্ভা 

Municipal Solid Waste 
(MSW) 

: ফপৌি করঠ্ন বিসয 
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N 

Natural Calamities : প্রাকৃরতক েুদযসা  

Natural Condition : প্রাকৃরতক অবস্থা, পরিরস্থরত 

Natural Disaster : প্রাকৃরতক েুদযসা , প্রাকৃরতক রবপযসয় 

Natural Drainage Network : প্রাকৃরতক রনষ্কাশন বযবস্থা 

Natural Feature : প্রাকৃরতক, তনর্র সক তবরশষ্টয 

Natural Hazard Area : প্রাকৃরতক ঝুুঁরকপূণস অঞ্চল  

Natural Heritage : প্রাকৃরতক ঐরতহয 

Natural Resource : প্রাকৃরতক র্ম্পে 

Need : প্রদয়ািন, েিকাি 

Negative Declaration : ফনরতবােক ফঘাষণা, রববৃরত 

Neighborhood : প্ররতদবশ, পাো, মহল্লা 

Neighborhood Association : পাো, মহল্লা র্রমরত 

Neighborhood Character : পাো, মহল্লাি তবরশষ্টয 

Neighborhood Completeness : পাো, মহল্লাি পূণসািতা 

Neighborhood Facility : পাো, মহল্লাি রু্রবধ্ারে 

Neighborhood Planning : পাো, মহল্লাি পরিকল্পনা 

Neighborhood Park : পাো, মহল্লা উেযান 

Neighborhood Unit : পাো, মহল্লাি একক বা মাত্রা 

Neo-urbanism : নবয ন িায়ন 

Net Area : মূল, প্রকৃত এলাকা 

Net Acreage : প্রকৃত ভূর্ম্পরত্তি পরিমাণ 

New Area Development : নতুন অঞ্চল উন্নয়ন 

New Urban Agenda : নতুন শহুদি আদলােযরূ্রে 

New Town : নতুন শহি 
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New Sub-urbanism : নতুন শহিতরল 

New Urban Area : নতুন ন ি অঞ্চল, নতুন শহুদি এলাকা 

New Urbanism : নতুন ন িায়ন 

National Housing Authority 
(NHA) 

: িাতীয়  ৃহায়ন কতৃসপক্ষ 

National Register Structure 
or District 

: িাতীয় রনবন্ধন কাঠ্াদমা বা ফিলা 

Natural Calamities and 
Localized Hazards 

: প্রাকৃরতক েুদযসা  ও স্থানীয় ঝুুঁরক, রবপে 

Neighborhood Improvement 
District (NID) 

: পাো, মহল্লা উন্নীত এলাকা 

Noise Attenuation : শে উপশম 

Noise : শে 

Noise Contour : শদেি র্দমান্নরত-ফিখা 

Noise Element : শে উপাোন 

Noise & Vibration : শে ও অনুকম্পনিরনত েূষণ  

Non-Attainment : অপ্রারপ্ত 

Non-conforming Use : অর্িরতপূণস বযবহাি 

Notice (of Hearing) : রবজ্ঞরপ্ত 

Notice of Completion (NOC) : র্মাপদনি রবজ্ঞরপ্ত 

Notice of Determination 
(NOD) 

: রনধ্সািদণি রবজ্ঞরপ্ত 

Notice of Preparation (NOP) : প্রস্তুরতি রবজ্ঞরপ্ত 
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O 

Objective : উদদ্দশয, অভীষ্ট 

Occupancy : ফভা েখল 

Occupancy, Change of : ফভা েখল, পরিবরতসত 

Occupancy, Condemnation 
for 

: ফভা েখল, েরেত অবস্থা 

Occupancy Certificate : েখরলস্বত্ব, র্নে 

Occupant : বারর্ন্দা, েখলকািী, েখলোি, ফভা েখলকািী 

Odor : েু সন্ধ 

Odorous Matter : েু সন্ধময়, পূরতময় বস্তু 

Off-road Vehicle : র্েক বরহস্থ যানবাহন 

Off-Shore Facilities : র্মুদ্রতীি েূিবতসী রু্রবধ্ারে 

Off-Site : রনধ্সারিত স্থাদনি বাইদি 

Off-site Improvements : রনধ্সারিত স্থাদনি বাইদি উন্নরত 

Off-the-Grid : রনরেসষ্ট স্থাদনি বাইদি 

On-Site : রনধ্সারিত স্থাদন 

Open Space : উনু্মক্ত স্থান, ফখালা িায় া 

Open Space, Active : উনু্মক্ত স্থান, র্রিয়, োলু 

Open Space, Common : উনু্মক্ত স্থান, র্বসিনীন 

Open Space, Communal : র্ামারিক উনু্মক্ত স্থান 

Open Space, Detached : উনু্মক্ত স্থান, রবরচ্ছন্ন 

Open Space, Developed : উনু্মক্ত স্থান, উন্নত 

Open Space District : উনু্মক্ত স্থান এলাকা 

Open Space Element : উনু্মক্ত স্থাদনি উপাোন 

Open Space, Improved : উনু্মক্ত স্থান, উন্নত 
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Open Space, Land : উনু্মক্ত স্থাদনি ভূরম, িরম 

Open Space, Livable : উনু্মক্ত স্থান, বার্দযা য 

Open Space, Natural : উনু্মক্ত স্থান, প্রাকৃরতক 

Open Space, Private : উনু্মক্ত স্থান, বযরক্ত ত, ফবর্িকারি 

Open Space, Public : উনু্মক্ত স্থান, র্িকারি, র্বসর্াধ্ািদণি 

Open Space Reserve : উনু্মক্ত স্থান, র্াংিরক্ষত 

Open Space, Surface : উনু্মক্ত স্থান, ভূপৃদষ্ঠি, ভূতদলি 

Open Space, Total : উনু্মক্ত স্থান, র্মূ্পণস, ফমাি, র্মগ্র 

Open Space, Usable : উনু্মক্ত স্থান, বযবহািদযা য 

Opportunity Cost : রবকল্প রু্দযা  বযয় 

Orange Category : কমলা ফশ্ররণ 

Ordinance : অধ্যাদেশ 

Origin and Destination 
Survey 

: উৎপরত্ত ও  ন্তবয িরিপ 

Organizational Structure, 
Setup 

: র্াাং ঠ্রনক, প্রারতষ্ঠারনক কাঠ্াদমা 

Outdoor Advertising 
Structure 

: বরহিািদনি রবজ্ঞাপনী কাঠ্াদমা 

Outdoor Recreation Use : বরহোঃ রবদনােদনি বযবহাি 

Outer Approach Zone : বরহস্থ অরভমুখ অঞ্চল 

Out-of-Centre : ফকন্দ্রস্থদলি বাইদি 

Out growth : উপবৃরি 

Out-of-Town : শহদিি বাইদি 

Outstanding Planning 
Permission 

: অরনষ্পন্ন পরিকল্পনা অনুমরত 

Overbearing : উিত 

Overburden : ভািািান্ত 
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Over-Development : অরত উন্নয়ন 

Overlooking : উদপক্ষা কিা 

Overshadowing : ম্লান কিা 

Overlay : প্ররতস্থাপক 

Overlay District : প্ররতস্থাপক এলাকা 

Owner : মারলক, স্বত্বারধ্কািী 

Owner of Record : মারলকানাি েরলল বা নরথ 

Ownership, Common : মারলকানা, প্রেরলত, র্াধ্ািণ, র্বসিনীন 

Ownership, Single : একক মারলকানা  

Oxygen, Dissolved : দ্রবীভূত অরিদিন  

Oxygen Demand, Biological : প্রাণিার্ায়রনক অরিদিন োরহো  

Oxygen Demand, Chemical : িার্ায়রনক অরিদিন োরহো  

Ozone Layer : ওিন স্তি 

P 

Passenger Car Unit : যাত্রী বাহন একক 

Pathway : হাুঁিাপথ 

Parcel : খে 

Parking Lot, Commercial : বারণরিযক পারকসাং 

Parking Lot, Private : বযরক্ত ত পারকসাং 

Parking Lot, Public : র্াবসিনীন পারকসাং  

Parking Management : পারকসাং বযবস্থাপনা  

Parking Management Plan : পারকসাং বযবস্থাপনা পরিকল্পনা  

Park : উেযান 

Particulate Matter (PM) : বস্তুকণা 
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Particulate Matter, 
Suspended 

 প্রলরিত বস্তুকণা  

Pedestrian : পথোিী,পরথক, পেোিী 

Pedestrian and Bicycle Paths : পথোিী ও বাইর্াইদকল ফলন  

Pedestrian Friendly : পথোিী, পেোিী বান্ধব 

Pedestrian-Oriented 
Development 

: পরথকমুখী উন্নয়ন, পেোিী রভরত্তক উন্নয়ন 

Pedestrian Walkway : হাুঁিাপথ 

Performance Standards : মূলযায়দনি মানেে 

Permanent Structure : স্থায়ী কাঠ্াদমা 

Permit : অনুমরত, অনুমরত পত্র 

Permit, Building : ইমািদতি অনুদমােন পত্ি 

Permit, Conditional Use : অনুমরত, শতসর্াদপক্ষ বযবহাি 

Permit, Demolition : ফভদি ফেলাি অনুমরত পত্র 

Permit, Development : উন্নয়দনি অনুদমােন পত্র 

Permit, Land Use : ভূরম বযবহাি অনুদমােন 

Permit, Relocation : স্থানান্তিকিণ অনুদমােন 

Permit, Sign : অনুদমারেত রেহ্ন 

Permit, Special Use : রবদশষ বযবহাি অনুদমােন 

Permit, Temporary : অস্থায়ী অনুদমােন 

Permitted Development : অনুদমারেত উন্নয়ন 

Permitted Development 
Rights 

: অনুদমারেত উন্নয়ন অরধ্কাি 

Permitted Reserves : অনুদমারেত র্াংিক্ষণ 

Permitted Land Use : অনুদমারেত ভূরম বযবহাি 

Pervious : প্রদবশয 
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Physical Diversity : ফভৌত তবরেত্রয 

Physical Features Survey : ফভৌত অবকাঠ্াদমা িরিপ 

Physical Infrastructure 
Development 

: ফভৌত অবকাঠ্াদমা উন্নয়ন 

Physical Infrastructure 
Sectors 

: ফভৌত অবকাঠ্াদমা খাতর্মূহ 

Pick Hour : শীষসকাল 

Phanomena : ঘিনা, প্রপঞ্চ 

Plan : পরিকল্পনা 

Plan Analysis : পরিকল্পনা রবদিষণ 

Plan Approval : পরিকল্পনা অনুদমােন 

Plan, Area : স্থারনক পরিকল্পনা 

Plan, City : পরিকল্পনা, শহি 

Plan, Community : িনবর্রতি পরিকল্পনা 

Plan, Context : রূ্ত্র, প্রর্ি পরিকল্পনা 

Plan, Comprehensive : র্ামরগ্রক পরিকল্পনা 

Plan, Concept : ধ্ািণামূলক পরিকল্পনা 

Plan, Contingency : আপেকালীন পরিকল্পনা  

Plan, Construction : রনমসাণ পরিকল্পনা 

Plan, Deficiency : ঘািরত পরিকল্পনা 

Plan, Development : উন্নয়ন পরিকল্পনা 

Plan Division : পরিকল্পনা রবভা  

Plan, Drainage : পারন রনষ্কাশন পরিকল্পনা 

Plan Element : পরিকল্পনা উপাোন 

Plan, General : র্াধ্ািণ পরিকল্পনা 

Plan, Implementation : বাস্তবায়ন পরিকল্পনা 
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Plan, Improvement : উন্নতকিণ পরিকল্পনা 

Plan Implementation 
Strategy 

: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ফকৌশল 

Plan, Interchange : রবরনময় পরিকল্পনা 

Plan Line : পরিকল্পনা র্ীমা 

Plan, Monitor, and Manage 
(PMM) 

: পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবাং বযবস্থাপনা 

Plans for New Area 
Development 

: নতুন এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা 

Plan, Management : বযবস্থাপনা পরিকল্পনা 

Plan, Mining Site : খরন এলাকাি পরিকল্পনা, নকশা 

Plan, Neighborhood : পাো, মহল্লা পরিকল্পনা 

Plan, Site : স্থল পরিকল্পনা, স্থারনক পরিকল্পনা 

Plan, Specific : রনরেসষ্ট পরিকল্পনা 

Plan, Reclamation : পুনরুিাি পরিকল্পনা 

Plan, Redevelopment : পুন সঠ্ন পরিকল্পনা 

Plan, Regid : অপরিবতসশীল পরিকল্পনা  

Plan Unit : পরিকল্পনা একক 

Planned, Capacity : র্ক্ষমতা, পরিকরল্পত 

Planned Commercial 
Development 

: পরিকরল্পত বারণরিযক উন্নয়ন 

Planned Community : পরিকরল্পত র্ম্প্রোয়/পাো 

Planned Development : পরিকরল্পত উন্নয়ন 

Planned Neighborhood 
Development 

: পরিকরল্পত মহল্লা উন্নয়ন 

Planned Town : পরিকরল্পত শহি 

Planned Unit Development : পরিকরল্পত একক উন্নয়ন 
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(PUD) 

Planned Urbanization : পরিকরল্পত ন িায়ন 

Planner : পরিকল্পনারবে 

Planning Aid : পরিকল্পনা ত র্হায়তা 

Planning Agency : পরিকল্পনা র্াংস্থা 

Planning 
Application,Permission 

: পরিকল্পনা আদবেন/অনুমরত  

Planning Appeal : পরিকল্পনা আদবেন 

Planning Authority : পরিকল্পনাকািী কতৃসপক্ষ 

Planning Area : পরিকল্পনা এলাকা 

Planning Board : পরিকল্পনা পরিষে 

Planning Commission : পরিকল্পনা করমশন 

Planning Conditions : পরিকল্পনাি বাধ্যবাধ্কতার্মূহ 

Planning Consultant : পরিকল্পনা পিামশসক 

Planning, Extension : র্ম্প্রর্ারিত পরিকল্পনা 

Planning Permission : পরিকল্পনা অনুদমােন 

Planning Principles : পরিকল্পনাি মূলনীরত 

Planning Standards : পরিকল্পনাি মানেে, পরিকল্পনাি রূ্েক 

Planning Unit Area : পরিকল্পনা একক এলাকা 

Playground : ফখলাি মাঠ্ 

Plaza : প্রািণ 

Plot : প্ল্ি 

Plot Ratio : প্ল্ি অনুপাত 

Policy : নীরতমালা 

Pollutant : েূষক 

Pollution : েূষণ 
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Pollution, Chemical : িার্ায়রনক েূষণ  

Pollution Control : েূষণ রনয়ন্ত্রণ 

Pollution, Indoor :  ৃহ অভযন্তিীণ েূষণ  

Pollution, Nonpoint Source : েূষণ রূ্ক্ষ্মাগ্রভা রবহীন উৎর্ 

Pollution, Photo,Lighting  আদলাক েূষণ  

Pollution, Point Source : েূষণ, অকুস্থল উৎর্ 

Pollution Prevention and 
Control 

: েূষণ প্ররতদিাধ্ ও রনয়ন্ত্রণ 

Pollution, Radiation : ফতিরিয় রবরকিণিরনত েূষণ  

Pollution, Thermal : র্কল প্রকাি তাপীয়েূষণ  

Pollution, Visual : েৃশযমান েূষণ  

Population and Development 
Strategies 

: িনর্াংখযা ও উন্নয়ন ফকৌশল 

Population Density : িনর্াংখযাি ঘনত্ব 

Population Policy : িনর্াংখযা নীরত 

Population Projection : িনর্াংখযা অরভদক্ষপ 

Population Size : িনর্াংখযাি আকাি 

Population Statistics : িনর্াংখযাি পরির্াংখযান 

Poverty Level : োরিদ্র র্ীমা 

Poverty Reduction Strategy : োরিদ্রয রবদমােন ফকৌশল 

Power of Attorney : আদমাক্তাি নামা  

PRA Participatory Rapid 
Appraisal 

: অাংশগ্রহণমূলক দ্রুত মূলযায়ন 

Preamble : প্রস্তাবনা ও ফপ্ররক্ষত 

Prefabricated : র্াংদযািদনি মাধ্যদম রনমসাণ র্মূ্পণস কিাি িনয খে খে 
কদি রনমসাণ 

Preparedness : প্রস্তুরত 
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Preservation : র্াংিক্ষণ 

Preservation District : র্াংিক্ষণ অঞ্চল 

Preserve : র্াংিরক্ষত কিা 

Previously Developed Land 
(PDL) 

: পূদবসি উন্নয়নকৃত ভূরম 

Primary Drain : প্রাথরমক ফেন 

Primary Road : প্রাথরমক িাস্তা 

Principles : মূলনীরত 

Priority : অগ্রারধ্কাি  

Priority Tasks : অগ্রারধ্কািমূলক কাযস 

Private Road,Private Street : বযরক্ত ত িাস্তা 

Private Open Space : বযরক্ত ত উনু্মক্ত স্থান 

Program : কাযসিম 

Project : প্রকল্প 

Project Improvements : প্রকল্প উন্নয়ন 

Project Site : প্রকদল্পি রনধ্সারিত স্থান 

Projected Land Use : অরভরক্ষপ্ত ভূরম বযবহাি 

Property : র্ম্পরত্ত 

Property, Abandoned : পরিতযক্ত র্ম্পরত্ত  

Property Line : র্ম্পরত্ত র্ীমা 

Property Tax : র্ম্পরত্ত কি 

Proposals Map : প্রস্তাবনামূলক মানরেত্র 

Prototype : আরেরূপ 

Proximity : তনকিয 

Public : িন ণ, িনর্াধ্ািণ 

Public Access : িনর্াধ্ািদণি প্রদবশারধ্কাি 
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Public Agency : র্িকারি প্ররতষ্ঠান 

Public Consultation Meeting : র্বসর্াধ্ািদণি আদলােনা র্ভা 

Public Health and Health 
Services 

: িনস্বাস্থয ও স্বাস্থযদর্বা 

Public Improvement : িন উন্নয়ন 

Public Land : খার্ ভূরম 

Public Participation : িন অাংশগ্রহণ 

Public and Quasi-Public 
Facilities 

: র্িকারি এবাং প্রায় র্িকারি িনরু্রবধ্া 

Public Records : র্িকারি নরথভূরক্ত 

Public Services : র্িকারি ফর্বা, োকুরি  

Public Safety Facilities : িন রু্িক্ষা রু্রবধ্া 

Public Space :  ণপরির্ি 

Public Toilet :  ণদশৌো াি 

Public Transportation :  ণপরিবহন 

Public Transportation System :  ণপরিবহন বযবস্থা 

Public Use :  ণবযবহাি 

Public Works :  ণপূতস 

Q 

Quality of Life : িীবনমান 

Quality Bus Route : গুন ত বার্  মনপথ  

Queue Space : র্ারিবি হওয়াি স্থান  
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R 

Railroad : ফিলপথ 

Railroad Use : ফিলপথ বযবহাি 

Ramp : ঢালু পথ 

RCC Drain : আিরর্রর্ নালা 

Real Estate : ভূর্ম্পরত্ত 

Real Estate Development : ভূর্ম্পরত্ত উন্নয়ন 

Rebuilding : পুনরনসমসাণ 

Recession : মন্দা 

Recharge : পুন র্ঞ্চয়ন 

Reclamation : পুনরূিাি 

Reconstruction : পুন সঠ্ন 

Reconnaissance Survey : িরিপ 

Record : নরথ 

Record of Survey : িরিদপি নরথ 

Recover,Recovery : পুনরুিাি 

Recreation : রেত্তরবদনােন, রবদনােন 

Recreation, Active : রেত্তরবদনােন, র্রিয় 

Recreation, Passive : রেত্তরবদনােন, পদিাক্ষ  

Recreation, Rural : রেত্তরবদনােন, গ্রামীণ 

Recycle : পুনেসিায়ন 

Recyclable Material : পুনেসিায়নদযা য উপাোন 

Recycling Center : পুনেসিায়ন ফকন্দ্র 

Recycling Collection Center : পুনেসিায়ন র্াংগ্রহ ফকন্দ্র 

Recycling Facility : পুনেসিায়ন রু্রবধ্া 
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Recycling Plant : পুনেসিায়ন ফশাধ্না াি 

Recycling Processing Facility : পুনেসিায়ন প্ররিয়ািাতকিণ রু্রবধ্া 

Recycling, Tire processing 
Site 

: পুনেসিায়ন, োকা প্ররিয়ািাতকিদণি রনধ্সারিত স্থান 

Recycling Transfer Facility : পুনেসিায়ন স্থানান্তি রু্রবধ্া 

Red Category : লাল ফশ্ররণভুক্ত 

Redevelop : পুন সরঠ্ত কিা 

Redevelopment : পুন সঠ্ন 

Adaptive Redevelopment : অরভদযারিত উন্নয়ন 

Redevelopment Agency 
(RDA) 

: পুন সঠ্ন র্াংস্থা 

Redevelopment Cycle : পুন সঠ্ন েি 

Reduce : হ্রার্কিণ 

Reforestation : পুনোঃঅিণযায়ন, পুনোঃবনায়ন 

Refuse : প্রতযাখযান কিা 

Regeneration : পুনরূৎপােন 

Region : অঞ্চল 

Regional : আঞ্চরলক 

Regional Housing Needs 
Assessment, Allocation 

: আঞ্চরলক আবার্ন োরহো রনরূপণ, বিাদ্দ 

Regional Housing Needs Plan : আঞ্চরলক আবার্ন োরহো পরিকল্পনা 

Regional Planning : আঞ্চরলক পরিকল্পনা 

Regional Park : আঞ্চরলক উেযান 

Regional Transportation Plan 
(RTP) 

: আঞ্চরলক পরিবহন পরিকল্পনা 

Regulation : রবরধ্মালা 

Rehabilitation : পুনবসার্ন 
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Related : র্ম্পরকসত 

Relocate : স্থানান্তি কিা 

Relocation : স্থানান্তিকিণ 

Remediation : উপশম 

Remote Sensing : েূি অনুধ্াবন 

Renew : নবায়ন 

Renewal : নবায়নদযা য 

Renewable Energy : নবায়নদযা য জ্বালারন, শরক্ত 

Renovation : র্াংস্কাি 

Rent : ভাো, খািনা 

Rentable Unit : ভাোদযা য একক 

Repair : ফমিামত 

Replacement : প্ররতস্থাপন 

Replacement Value : প্ররতস্থাপন মূলয 

Repletion : প্রতযাহাি, পরিপূিণ 

Report : প্ররতদবেন 

Request for Proposal (RFP) : প্রস্তাদবি িনয অনুদিাধ্ 

Request for Qualifications 
(RFQ) 

: ফযা যতাি িনয অনুদিাধ্ 

Requisition : হুকুমেখল 

Research Activity :  দবষণা কাযস 

Research and Development 
Facility 

:  দবষণা ও উন্নয়ন রু্রবধ্া 

Reservoir : আধ্াি 

Reserved Matters : র্াংিরক্ষত রবষয় 

Resettlement : পুনবসার্ন, পুনবসারর্ত কিা 
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Resettlement Period : পুনবসার্ন র্ময় 

Resettlement Plan : পুনবসার্ন পরিকল্পনা 

Residence : বার্স্থান, আবার্ 

Residence, Occupied : আবার্, েখল 

Residence, Permanent : স্থায়ী আবার্  

Resident : বারর্ন্দা 

Residential : আবারর্ক 

Residential Accretion : আবারর্ক স্বীকৃরত 

Residential Amenities : আবারর্ক রু্রবধ্া 

Residential Care Facility : আবারর্ক ফর্বাি রু্দযা রু্রবধ্া 

Residential District : আবারর্ক অঞ্চল 

Residential Development 
Unit 

: আবারর্ক উন্নয়ন একক 

Residential Gross Density : আবারর্ক সূ্থল ঘনত্ব 

Residual Waste : অবরশষ্ট বিসয 

Resilience, city : র্রহষু্ণ ন ি 

Resilient : র্হনশীলতা, র্ক্ষমতা, র্রহষু্ণ 

Resolution : র্মাধ্ান 

Response : র্াো  

Retail : খুেিা 

Retention : আধ্াি 

Retention Pond : িলাধ্াি 

Retrofitting : েৃঢ়কিণ 

Reuse : পুনবসযবহাি 

Revenue Survey : কি িরিপ 

Review : পযসাদলােনা 



পরিকল্পনা পরিভাষা 

পৃষ্ঠা 52 

Review Authority : পযসাদলােক কতৃসপক্ষ 

Revitalization : পুনরুজ্জীরবতকিণ 

Ribbon Development : রেতা উন্নয়ন 

Ring Road : েিাকাি র্েক 

Risk : ঝুুঁরক 

Risk, Acceptable : গ্রহণদযা য মাত্রাি ঝুুঁরক, র্হনীয় মাত্রাি ঝুুঁরক 

Risk Sensitive : ঝুুঁরক র্াংদবেনশীল  

Risky : ঝুুঁরকপূণস 

Riverbank : নেীতীি, নেীপাে 

Road : র্েক 

Roadway Characteristics : র্েক তবরশষ্ট্য 

Road Network Development : র্েকিাল উন্নয়ন 

Route : যাত্রাপথ 

Row : র্ারি 

Rules : রবরধ্ 

Rural : গ্রামীণ 

Rural Development Area : গ্রামীণ উন্নয়ন এলাকা 

Rural Diversification : গ্রামীণ তবরেত্রকিণ 

Rural Growth Center : গ্রামীণ রবকাশ ফকন্দ্র 

Rural Settlement : গ্রামীণ বর্রত 

Rush Hour : রভদেি র্ময় 
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S 

Sanitation : স্বাস্থযবযবস্থা, স্বাস্থযরবধ্ান 

Satellite City : উপগ্রহ শহি 

Sectoral Development : খাতরভরত্তক উন্নয়ন 

Seep : েুইদয় পো 

Seepage : েুইদয় পো 

Segregation : পৃথকীকিণ 

Seismic Hazard Area : ভূরমকদম্পি রবপে অঞ্চল 

Service : ফর্বা 

Service Charges : ফর্বা মূলয 

Settlement : বর্রত 

Sewage : পয়োঃরনষ্কাশন 

Sewage Treatment Plant : পয় ফশাধ্না াি 

Sewer : নেসমা 

Sewerage System : পয়োঃরনষ্কাশন বযবস্থা 

Shelter : আশ্রয়, আশ্রয়স্থল 

Shock : অরভঘাত 

Shock Resilient : অরভঘাত র্হনশীল 

Shopping Center : ফোকানপাি 

Short Term : স্বল্পদময়ারে  

Short-Term Housing : স্বল্পদময়ােী আবার্ন 

Sidewalk : েুিপাত  

Sign : রেহ্ন 

Significance : তাৎপযসপূণস 

Significant Effect, Impact : উদল্লখদযা য প্রভাব 
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Siltation : পরল িমা 

Simplified Planning Zone : র্িলীকৃত পরিকল্পনা অঞ্চল 

Sismic noise : ভূকম্পন 

Site : রনধ্সারিত স্থান 

Site Analysis : স্থারনক রবদিষণ 

Site Coverage : স্থারনক আচ্ছােন 

Site Description : স্থারনক বণসনা 

Site Improvements : স্থান উন্নরতকিণ 

Site Plan Approval : স্থারনক পরিকল্পনা অনুদমােন 

Site Plan, Conceptual : ধ্ািণামূলক স্থারনক পরিকল্পনা 

Site Plan Review : স্থারনক পরিকল্পনা পযসাদলােনা 

Site Visit : স্থান পরিেশসন 

Skyline : রে ন্ত ফিখা 

Slope : ঢালু 

Sludge : কাো, কেসম, পঙ্ক 

Slum : বরস্ত 

Smart Growth : েিপদি উন্নয়ন 

Social Development : র্ামারিক উন্নয়ন 

Social Network : র্ামারিক িাল 

Social Service : র্মািদর্বা 

Socio-Economic : আথস-র্ামারিক 

Socio-Economic Sectors : আথস-র্ামারিক খাত 

Solid Waste Collection Point : করঠ্ন বিসয র্াংগ্রহ স্থান 

Solid Waste Facility : করঠ্ন বিসয রু্রবধ্া 

Solid Waste Management : করঠ্ন বিসয বযবস্থাপনা 

Solid Waste Transfer Facility : করঠ্ন বিসয স্থানান্তি রু্রবধ্া 
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Solid Waste and Garbage 
Disposal 

: করঠ্ন বিসয এবাং আবিসনা পরিতযিন 

Social Housing : র্ামারিক আবার্ন/ ৃহায়ন 

Social Impact Assessment 
(SIA) 

: র্ামারিক প্রভাব রনরূপন  

Spatial Development : স্থারনক উন্নয়ন 

Spatial Development Plan : স্থারনক উন্নয়ন পরিকল্পনা 

Spatial Planning : স্থারনক পরিকল্পনা 

Spatial Vision : স্থারনক েশসন 

Special Needs Housing : রবদশষ োরহোর্ম্পন্ন আবার্ন 

Special Populations : রবদশষ িনর্াংখযা 

Special Protection Areas 
(SPA) 

: রবদশষ রু্িক্ষা অঞ্চল 

Special Tax : রবদশষ কি 

Special Use : রবদশষ বযবহাি 

Specific Plan : রনরেসষ্ট পরিকল্পনা 

Speed, Average :  রত,  ে 

Sprawl, Urban,Suburban : শহিতরল 

Square : প্রািণ, অিন 

Squatter : ঝুপরে, খুপরে, স্বত্বহীন বর্রত 

Stakeholder : অাংশীোি, অাংশীিন 

Standards : মানেে, মান, রূ্েক 

Standards Authority : মান কতৃসপক্ষ 

Statutory : র্াংরবরধ্বি 

Statutory Body : র্াংরবরধ্বি কতৃসপক্ষ 

Steep : খাো 
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Sterilisation : রনবসীরিত কিা  

Storm Drain : বৃরষ্টি পারন রনষ্কাশন নালা 

Storm Drain System : বৃরষ্টি পারন রনষ্কাশন 

Stormwater : বৃরষ্টি পারন 

Stormwater Detention : বৃরষ্টি পারন ধ্দি িাখা  

Stormwater Management : বৃরষ্টি পারন বযবস্থাপনা  

Stormwater Management, 
Off-Site 

: প্ল্দিি বাইদি বৃরষ্টি পারন বযবস্থাপনা 

Stormwater Management, 
On-Site 

: প্ল্দিি ফভতি বৃরষ্টি পারন বযবস্থাপনা 

Stormwater Retention Area : বৃরষ্টি পারনি আধ্াি/ধ্ািন এলাকা 

Stormwater Runoff : বৃরষ্টি পারন প্রবাহ 

Stormwater Storage Area : বৃরষ্টি পারন র্াংগ্রহ এলাকা 

Strategic Development 
Control Policies 

: ফকৌশল ত উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ নীরত 

Strategic Environmental 
Assessment (SEA) 

: ফকৌশল ত পরিদবশ র্মীক্ষা 

Strategic Housing Land Area 
Assessment (SHLAA) 

:  ফকৌশল ত আবার্ন ভূরম অঞ্চল মূলযায়ন 

Strategic Flood Risk 
Assessment (SFRA) 

: ফকৌশল ত বনযাি ঝুুঁরক মূলযায়ন 

Strategic Plan : ফকৌশল ত পরিকল্পনা 

Street : র্িরণ, র্েক 

Street Classification : র্িরণ, র্েক ফশ্ররণরবনযার্ 

Street Frontage : র্িরণ, র্েক র্মূ্মখভা  

Street Furniture : র্িরণ, র্েক আর্বাব 

Street Improvement : র্িরণ, র্েক উন্নয়ন 



পরিকল্পনা পরিভাষা 

পৃষ্ঠা 57 

Street Intersection : র্িরণ, র্েক র্াংদযা স্থল 

Street, Limited Access : র্িরণ, র্েক, র্ীরমত প্রদবশ 

Street Network or Grid : র্েকিাল 

Structure : কাঠ্াদমা 

Structure plan : কাঠ্াদমা পরিকল্পনা 

Study : র্মীক্ষা  

Subdivision : পুনরবসভািন 

Subdivision Map : পুনরবসভািন মানরেত্র 

Subdivision Map, Land : ভূরম রবভািন মানরেত্র 

Subdivision Plan : পুনরবসভািন পরিকল্পনা 

Subdivision Plan, Land  : ভূরম রবভািন পরিকল্পনা 

Submission Document : োরখলকৃত েরলল  

Subregional : উপ-আঞ্চরলক 

Subsidence : ফেদব যাওয়া, অবনমন  

Subsidize : ভতুসরক 

Subsidy : ভতুসরক  

Substandard Housing : রনকৃষ্ট মাদনি আবার্ন 

Substantial Damage : প্রেুি ক্ষরত  

Substantial Evidence : প্রেুি পরিমাদণ প্রমাণ 

Substantial Improvement : প্রেুি ক্ষরত  

Substantial Modification : প্রেুি পরিমাদণ র্াংদশাধ্ন 

Suburb,Suburban : শহিতরল 

Subway : ভূ ভসস্থ পথ 

Surface Water : ভূপৃষ্ঠ িল 

Surface Water Management 
Plan (SWMP) 

: ভূপৃষ্ঠ িল বযবস্থাপনা পরিকল্পনা 
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Survey : িরিপ  

Sustainable,Sustainability : ফিকর্ই 

Sustainable Production : ফিকর্ই উৎপােন 

Sustainability Appraisal 
(including Environmental 
Appraisal) 

: ফিকর্ই মূলযায়ন  

Sustainable Communities : ফিকর্ই িনবর্রত 

Sustainable Communities 
Plan 

: ফিকর্ই িনবর্রত পরিকল্পনা 

Sustainable Communities 
Strategy (SCS) 

: ফিকর্ই িনবর্রত ফকৌশল  

Sustainable Development : ফিকর্ই উন্নয়ন 

Sustainable Drainage Systems 
(SUDS) 

: ফিকর্ই রনষ্কাশন বযবস্থা  

Sustainable Economy : ফিকর্ই অথসনীরত 

Sustainable Travel , 
Transport Plan 

: ফিকর্ই পরিবহন পরিকল্পনা 

Sustainable Production and 
Consumption 

 ফিকর্ই উৎপােন ও ফভা   

Swamp Forest  িলাভূরমি বন  

T 

Tactical Urbanism : ফকৌশল ত ন িায়ন, না রিকতাবাে 

Temperature : তাপমাত্রা 

Temporary Control Points : অস্থায়ী রনয়ন্ত্রণ ফকন্দ্র 

Temporary Use : অস্থায়ী বযবহাি 
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Tenure : ফভা েখল 

Terminal (Bus & Truck) : িারমসনাল (বার্, াাক) 

Territorial Water : ফেদশি র্মুদ্রর্ীমা 

Threshold Population : রনরেসষ্ট িনর্াংখযা 

Topographic Map,Contour : স্থানরববিণ,র্ীমারূ্েক মানরেত্র 

Topography : স্থানরববিণ 

Town : শহি 

Town Centre : শহিদকন্দ্র 

Town Centre Mall : শহিদকন্দ্র রবতান  

Town Centre Management : শহিদকন্দ্র বযবস্থাপনা 

Town Centre Uses : শহিদকন্দ্র বযবহাি 

Townhouse : শহুদি বারে 

Townhouse Development : শহুদি বারে উন্নয়ন 

Traffic : পরিযান, যানবাহন 

Traffic, Average Daily :  ে তেরনক পরিযান  

Traffic Circle : পরিযান েি 

Traffic Control Device : পরিযান রনয়ন্ত্রণ যন্ত্র, কল 

Traffic Flow and Safety : পরিযান প্রবাহ এবাং রু্িক্ষা 

Traffic Impact : পরিযান প্রভাব 

Traffic Impact Assessment 
(TIA) 

: পরিযান প্রভাব মূলযায়ন 

Traffic Impact Mitigation 
Measure 

: পরিযান প্রভাব প্রশমন বযবস্থা 

Traffic Island : র্েক দ্বীপ 

Traffic Management : পরিবহন বযবস্থাপনা 

Traffic Model : পরিবহন মদডল 
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Traffic, Peak Period : শীষস র্মদয় পরিযান, যানবাহন 

Traffic Route : পরিবহন পথ 

Traffic Signal : পরিবহন র্াংদকত 

Traffic Volume : পরিবহন পরিমাণ 

Traffic Volume Survey : পরিবহন পরিমাণ িরিপ 

Transfer of Development 
Rights (TDR) 

: উন্নয়ন অরধ্কাি হস্তান্তি 

Transfer Station : হস্তান্তি ঘাুঁরি 

Transit : পরিবহন 

Transit-Dependent Persons : পরিবহন-রনভসিশীল বযরক্ত ণ 

Transit-Dependent : পরিবহন-রনভসিশীল 

Transit Facility :  ণপরিবহন রু্রবধ্া 

Transit, Public : পরিবহন,  ণ 

Transit-Oriented 
Development (TOD) 

: পরিবহন-মুরখ উন্নয়ন 

Transit-Oriented 
Development Area 

: পরিবহন-মুরখ উন্নয়ন এলাকা 

Transitional Use : রূপান্তরিত বযবহাি 

Transmission Line : প্রবাহ লাইন 

Transparency : স্বচ্ছতা 

Transport : পরিবহন 

Transport Assessment (TA) : পরিবহন রনরূপণ 

Transport and 
Communication 

: পরিবহন এবাং ফযা াদযা  

Transport Infrastructure Map : পরিবহন অবকাঠ্াদমা মানরেত্র 

Transportation Capacity : পরিবহন র্ক্ষমতা 
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Transportation Demand 
Management (TDM) 

: পরিবহন োরহো বযবস্থাপনা 

Transportation Facilities : পরিবহন রু্রবধ্ারে 

Transportation Network : পরিবহন অন্তিসাল 

Transportation Plan : পরিবহন পরিকল্পনা 

Transportation, Public :  ণপরিবহন  

Transportation Systems : পরিবহন বযবস্থা 

Transportation Systems 
Management 

: পরিবহন বযবস্থা বযবস্থাপনা 

Transportation System 
Management Strategy (TSM) 

: পরিবহন বযবস্থা বযবস্থাপনা ফকৌশল 

Transportation and Traffic 
Management Plan 

:  পরিবহন এবাং পরিযান বযবস্থাপনা পরিকল্পনা 

Travel Demand : ভ্রমণ,  মন োরহো 

Travel Demand Management : ভ্রমণ োরহো বযবস্থাপনা 

Travel Demand Forecasting : ভ্রমণ োরহো অরভদক্ষপ 

Travel Generators : ভ্রমণ উৎপােক 

Travel Plan (commuter plan) : ভ্রমণ পরিকল্পনা 

Trend of Growth : প্রবৃরিি প্রবণতা 

Triangular Irregular Network : রত্রভুিাকাি অরনয়রমত অন্তিসাল 

Trip : যাত্রা 

Trip Generation : যাত্রা উৎপােন 

Typical Layout : র্াধ্ািণ রবনযার্, প্রেরলত 
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U 

Unauthorized Development : অননুদমারেত উন্নয়ন 

Underground Facilities : ভূ ভসস্থ পরিদষবা 

Underground Storage Tank : ভূ ভসস্থ র্াংিক্ষণাধ্াি 

Undevelopable : অনুন্নয়নদযা য  

Unified Development Code : র্মরিত উন্নয়ন রবরধ্ 

Uniform Building Code (UBC) : অরভন্ন ইমািত রবরধ্ 

Uniform Housing Code (UHC) : অরভন্ন আবার্ন রবরধ্ 

Union Council : পল্লী পরিষে 

Unitary Development Plan : ঐকযমূলক উন্নয়ন পিকল্পনা 

Universal Accessibility : র্াবসিনীন প্রদবশ মযতা 

Universal Design : র্াবসিনীন নকশা 

Unpaved : কাংরিিমুক্ত 

Unstable Land : অরস্থরতশীল িরম 

Urban : ন ি 

Urban Agriculture : ন ি কৃরষ 

Urban Area Plan : ন ি এলাকা পরিকল্পনা 

Urban Biodiversity : ন ি িীবববরেত্র  

Urban Capacity Study : ন ি র্ক্ষমতা র্মীক্ষা 

Urban Conservation : ন ি র্াংিক্ষণ 

Urban Context (or 'Context') : ন ি ফপ্ররক্ষত 

Urban Context Analysis : ন ি ফপ্ররক্ষত রবদিষণ 

Urban Deferred : ন ি স্থর তকিণ 

Urban Design : ন ি নকশা 

Urban Design Framework : ন ি নকশা কাঠ্াদমা 
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Urban Development Control : ন ি উন্নয়ন রনয়ন্ত্রণ 

Urban Development 
Directorate (UDD) 

: ন ি উন্নয়ন অরধ্েপ্তি 

Urban Extension : ন ি বৃরিকিণ 

Urban Fallow : পরতত িরম 

Urban Fortifications : ন ি েূ স 

Urban Forestry : ন ি বনায়ন 

Urban Fringe : ন ি প্রান্ত 

Urban Fringe Belt : ন ি প্রান্ত ফবিনী 

Urban Growth : ন ি রবকাশ 

Urban Growth Boundary 
(UGB) 

: ন ি উন্নয়ন র্ীমানা 

Urban Growth Center : ন ি রবকাশ ফকন্দ্র 

Urban Heat Island : ন ি তাপ দ্বীপ 

Urban Housing Capacity 
Study (UHCS) 

: ন ি আবার্ন র্ক্ষমতা র্মীক্ষা 

Urbanisation : ন িায়ন 

Urbanism : না রিকতাবাে 

Urban landscape : শহুদি েৃশকল্প 

Urban Land Use : ন ি ভূরম বযবহাি 

Urban Land Resources : ন ি ভূরম র্ম্পে 

Urban Limit Line : ন ি র্ীমানা 

Urban Management Policy : ন ি বযবস্থাপনা নীরত 

Urban Migration : ন ি অরভ মন 

Urban Mobility : ন ি  রতশীলতা 

Urban Poverty : ন ি োরিদ্র 
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Urban Poverty and Slum 
Improvement Policy 

: ন ি োরিদ্র ও বরস্ত উন্নয়ন নীরত 

Urban Regeneration : ন ি পুনরুজ্জীবন 

Urban Renewal : ন ি নবায়ন 

Urban Reserve : ন দিি র্াংিরক্ষত এলাকা 

Urban Risk Reduction  ন ি ঝুুঁরক হ্র ার্  

Urban-Rural Fringe : ন ি-গ্রাদমি প্রান্ত 

Urban Service Area (USA) : ন ি পরিদষবা এলাকা 

Urban Service Plan Map : ন ি পরিদষবা পরিকল্পনা মানরেত্র 

Urban Services : ন ি পরিদষবা 

Urban Sprawl : শহিতলী 

Urban Structure : ন ি কাঠ্াদমা 

Urban-to-Rural Transect : গ্রাম ফথদক ন ি রুপান্তদিি ধ্াপ 

Urban Volunteer  ন ি ফস্বচ্ছাদর্বক  

Use : বযবহাি 

Use, Change of : বযবহাি পরিবতসন 

Use Classes Order : বযবহাদিি ফশ্ররণিম 

Use, Conditional : শতসযুক্ত বযবহাি 

Use, Discontinued : স্থর ত বযবহাি 

Use, Essential : আবশযকীয় বযবহাি 

Use, Existing : বতসমান বযবহাি 

Use, Illegal : অননুদমারেত বযবহাি 

Use, Incompatible : অর্ামির্য পূণস বযবহাি 

Use, Limited : র্ীরমত বযবহাি 

Use, New : নতুন বযবহাি 

Use, Permitted : অনুদমারেত বযবহাি 
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Use, Prohibited : রনরষি বযবহাি 

Use, Temporary : র্ামরয়ক বযবহাি 

Utilities : পরিদষবা 

Utilities, Communications 
Facilities 

: পরিদষবা, ফযা াদযা  রু্রবধ্া 

Utilities Infrastructure : পরিদষবা অবকাঠ্াদমা 

Utility Services : পরিদষবা রু্রবধ্া 

V 

Vacant Land : খারল বা অবযবহৃত ভূরম 
Variance : অরমল, রবরভন্নতা 

Vegetation : র্বুিায়ন 

Vehicle : যানবাহন 

Vertical Expansion : উল্লি র্ম্প্রর্ািণ 

Very-Low Income Household : অরত-রনন্ম আদয়ি আবার্ন 

Viaduct : রপলাদিি উপি রনরমসত পথ  

Vision : রূপকল্প 

Volume-to-Capacity Ratio : আয়তন-ক্ষমতা অনুপাত 

Void Space : অকাযসকি স্থান 

Vulnerable : রবপোপন্ন  

Vulnerability Assessment : রবপন্নতা রনরূপণ 
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W 

Ward : মহল্লা, এলাকা 

Ward Action Plan : মহল্লা কমসপরিকল্পনা 

Walkability : েলােল ফযা য 

Walkable Community : হাুঁিাবান্ধব মহল্লা 

Walkable Neighborhood : েলােিদযা য পাো 

Walkway : হাুঁিাপথ 

Wash-Over Village : পারন রবদধ্ৌত গ্রাম 

Waste Collection Authority 
(WCA) 

: বিসয র্াংগ্রহকািী কতৃসপক্ষ 

Waste, Construction, 
Demolition 

: রনমসাণ বিসয 

Waste Disposal Authority 
(WDA) 

: বিসযরনষ্পরত্ত কতৃসপক্ষ 

Waste, Commercial : বারণরিযক এলাকাি বিসয 

Waste, Controlled : রনয়রন্ত্রত বিসয 

Waste, Demolition : ফভদি ফেলা বিসয 

Waste, Domestic :  ৃহস্থারল বিসয 

Waste, Hazardous : রবপেিনক বিসয 

Waste Hierarchy : বিসয ফশ্ররণরবভা  

Waste, Household :  ৃহস্থারল বিসয 

Waste, Industrial : রশল্প বিসয 

Waste Local Plan : স্থানীয় বিসয পরিকল্পনা 

Waste, Medical : রেরকৎর্া বিসয 

Waste, Solid : করঠ্ন বিসয 
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Wasteland : পরতত ভূরম 

Waste Minimization, 
Reduction 

: বিসয হ্র ার্কিণ 

Waste Planning Authority 
(WPA) 

: বিসয পরিকল্পনাকািী কতৃসপক্ষ 

Waste to Energy : বিসয ফথদক শরক্ত 

Waste Transfer Station : বিসয স্থানান্তি ঘাুঁরি 

Wastewater : বিসযপারন 

Wastewater, Domestic : বিসযপারন ( ৃহস্থালী) 

Wastewater Treatment Plant : বিসযপারন ফশাধ্না াি 

Water and Wastewater 
Facilities 

: পারন ও বিসযপারন ফশাধ্না াি 

Water Area : িলাঞ্চল 

Water Dependent Use : পারন রনভসিশীল বযবহাি 

Water Discharge : িলরাব , িল রন মসন 

Water Logging : িলাবিতা 

Water Pollution : িলেূষণ 

Water Pollution Control 
Facility 

: িলেূষণ রনয়ন্ত্রণ রু্রবধ্া 

Water-Related Use : পারন র্ম্পরকসত বযবহাি 

Water Resources : পারনর্ম্পে 

Water Supply Land : িল র্িবিাহ ভূরম 

Water Supply System : পারন র্িবিাহ বযবস্থা 

Water Surface : িলপৃষ্ঠ 

Waterbodies : িলাধ্াি 

Watercourse : িলদরাত 

Water Efficient Urban Design : িলর্াশ্রয়ী ন ি নকশা 
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Watershed : িলাশয় 

Watershed-Based Zoning : িলরবভারিকা রভরত্তক ফিারনাং 

Water Table : ভূিলতল 

Water Treatment Plant : পারন ফশাধ্না াি 

Weather : আবহাওয়া 

Wetlands : িলাভূরম 

Wetland Buffer : িলাভূরমি বাোি, রনরিয়াঞ্চল 

Wetland Enhancement : িলাভূরম বধ্সন 

White Land : শুভ্রভূরম 

Wilderness Areas : বনয এলাকা 

Wildlife : বনয িীবন, বনযপ্রারণ 

Wildlife Corridor : বনযপ্রারণি েলােল পথ 

Wildlife Habitat : বনযপ্রারণি বার্স্থান 

Wildlife Refuge : বনযপ্রারণ শিণাথসী 

Windfall Site : বায়ুপ্রবাহ স্থান 

Workforce Development : কমসশরক্ত উন্নয়ন 

Workplace : কমসদক্ষত্র 

Workplace Use : কমসদক্ষদত্রি বযবহাি 

World Heritage Site : রবশ্বঐরতহয স্থান 

Written Representations : রলরখত প্ররতরনরধ্ত্ব 

Written Statement : রলরখত রববৃরত 
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X 

Y 

Yard : আরিনা, উঠ্ান 

 

Z 

Zone : ফিান, অঞ্চল 

Zone Boundary : ফিান র্ীমা, অঞ্চল র্ীমা 

Zone, Buffer : রনরিয় এলাকা 

Zone, Fire Hazard : অরগ্ন রবপজ্জনক ফিান 

Zone, Flood Risk : বনযা ঝুুঁরকপূণস অঞ্চল 

Zone, Flood : বনযাপ্রবাহ অঞ্চল 

Zone, Flood Flow : বনযাপ্রভাব এলাকা 

Zone, Miscellaneous : রবরবধ্ অঞ্চল 

Zone, Traffic : পরিযান ফিান 

Zone, Transitional : রূপান্তি এলাকা 

Zone of Transition : রূপান্তি এলাকা 

Zoning : ফিারনাং, অঞ্চলীকিণ, রবভারিত অঞ্চল 

Zoning Administrator : ফিারনাং প্রশার্ক 
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Zoning, Aesthetic : নান্দরনকভাদব অঞ্চল রবভািন 

Zoning, Airport : রবমানবন্দি এলাকা বা অঞ্চল 

Zoning Amendment : ফিারনাং র্াংদশাধ্ন 

Zoning Approval : ফিারনাং অনুদমােন 

Zoning Certificate : ফিারনাং অনুমরত 

Zoning, Conditional : শতসর্াদপক্ষ ফিারনাং 

Zoning, Cumulative : িমপুিীভূত, ফপৌনোঃপুরনক অঞ্চলীকিণ 

Zoning, Incentive : ফিারনাং প্রদণােনা 

Zoning, Inclusionary : অন্তভূসরক্তমূলক ফিারনাং 

Zoning, Land Use : ভূরম বযবহাি ফিারনাং 

Zoning Map : ফিারনাং মযাপ 

Zoning, Overlay : প্ররতস্থাপন অঞ্চল 

Zoning Permit : ফিারনাং অনুদমােন 



 

 

 


