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EAAFP KEY TERMS 

(BENGALI) 
 

ENGLISH BENGALI 

Action plan কর্ মপরিকল্পনা 

Adviser  উপদেষ্টা 

Advisory group   উপদেষ্টা গ্রু প 

Agreement on the Conservation of African-

Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA) 

কনজািদেশন অফ অযারিকান-ইউদিরিয়ান 

র্াইদেটিী ওয়াটািবার্মি (AEWA) এি চুক্তি 

Alaska আলাস্কা  

Amur-Heilong Basin আর্ুি-হেইলং হবরিন  

Anatidae এনাটটরর্  

Annual cycle  বারষ মক চক্র 

Appendix  এদপনরর্ক্স 

Artificial Breeding Ground কৃক্তির্ প্রজনন হেি  

Asian Dowitcher এশীয় র্উইচাি  

Asian-Pacific Migratory Waterbird 

Conservation Strategy (APMWCS) 

এশীয়-পযরিরফক র্াইদেটিী ওয়াটািবার্ম 

কনজািদেশন স্ট্র্যাদটক্তজ (এরপএর্র্ারিউরিএি)  

Auks (Alcidae) অকির (অলরিরর্)  

Australasian Wader Studies Group - Birdlife 

Australia 

অস্ট্র্াদলরিয়ান ওদয়র্াি স্টারর্ি গ্রু প- বার্মলাইফ 

অদস্ট্র্রলয়া  

Australia অদস্ট্র্রলয়া  

Avian Influenza এরেয়ান ইনফর লুদয়ঞ্জা  

Baer’s Pochard  হবয়াদিি-েূরিো াঁি 

Band বযান্ড  

Bangladesh বাংলাদেশ  

Bar-tailed Godwit োরগ্দলজ-হজৌিারল 

Benefits and Expectations  িুরবধা এবং প্রিযারশি রবষয়  

Bilateral Agreement রিপারেক চুক্তি  

Bilateral agreements  রিপারেক চুক্তিির্ূে 
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Bird  পারি 

Bird Conservation Society of Thailand  বার্ম কনজািদেশন হিািাইটট, থাইলযান্ড 

Bird Flu বার্ম ফর লু  

Bird watching / Bird watcher পারি হেিা/ পারি পর্ মদবেক  

Birdlife বার্মলাইফ  

Birdlife International   বার্মলাইফ ইন্ট্যািনযাশনাল 

Birds পারি  

Black-bellied Tern কাদলাদপট-পানরচল  

Black-faced Spoonbill কাদলার্ুি-চার্চঠুাঁদটা  

Black-tailed Godwit কালাদলজ-হজৌিারল   

Bohai হবাোই  

Bottleneck  †evZjbvK 

Breeding Site/ Ground প্রজনন এলাকা/ হেি  

Briefing Paper রিরফং হপপাি  

Broader-based বৃেত্তি রেরত্তক 

Business sector বারিক্তজযক িাি  

Cambodia কযাদবারর্য়া  

Capacity building  িের্িা বৃক্তি 

CEPA Working Group রিইরপএ ওয়ারকমং গ্রুপ 

Chick  পারিি ছানা 

China (CH) চীন (CH) 

Chinese Crested Tern চাইরনজ হক্রদস্টর্ টান ম  

Chinese Egret চাইরনজ বক  

Chinese Wild Bird Federation চাইরনজ  ওয়াইল্ড বার্ম হফর্াদিশন 

CITES (The Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora) 

 িাইটটি (েযা কনদেনশন অন ইন্ট্যািনযাশনাল হের্ 

ইন এনদর্নজাির্ স্পিরশজ অফ ওয়াইল্ড হলািা এন্ড 

ফনা) 

Coastal and inland habitat উপকূলীয় এবং অন্তদেমশীয় আবািস্থল 

Collaborative effort িক্তিরলি প্রদচষ্টা  

Colour Flagging কালাি লযারগ্ং  

Colour Flagging Protocol কালাি লযারগ্ং এি রনয়র্-নীরি  

Colour Marking কালাি র্ারকমং  
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Common effort িাধািি প্রদচষ্টা  

Communication হর্াগ্াদর্াগ্  

Communication Strategy  হর্াগ্াদর্াদগ্ি হকৌশল 

Comprehensive network রবিরিৃি হনটওয়াকম  

Conservation of Artic Flora and Fauna(CAFF) 

কনজািদেশন অফ আকমটটক হলািা এন্ড ফনা 

(রিএএফএফ)  

Conservation, Preservation, Protection িংিেি, পরিিেি, রনিাপত্তা  

Convention on Biological Diversity (CBD) 

কনদেনশন অন বাদয়ালক্তজকযাল র্াইোিরিটট 

(রিরবরর্)  

Convention on the Conservation of Migratory 

Species of Wild Animals (CMS) 

কনদেনশন অন েযা কনজািদেশন অফ র্াইদেটিী 

স্পিরশজ অফ ওয়াইল্ড এরনদর্লির (রিএর্এি) 

Cormorants পানদকৌরি  

Cranes  িািি 

Criteria/Criterion রনি মায়ক  

Critical Site Network (CSN)  িংকটপূি ম এলাকারেরত্তক হনটওয়াকম (রিএিএন) 

Critically Endangered (CE)  র্োরবপোপন্ন (CR) 

Critically endangered species র্োরবপোপন্ন প্রজারি  

Curlew Sandpiper গুরলন্দা বাটান  

Dalmatian Pelican র্ালর্াটটন হপরলকযান  

Data Deficient িথয অপ্রিুল  

Decision maker  রিিান্ত রনধ মািক 

Destination Flyways গ্ন্তবয লাইওদয় 

Diver/ Loon (Gaviidae)  র্াইোি/ লুন (গ্যারেরর্) 

Divers রু্বুরি  

EAAF ইএএএফ 

East Asia  ইস্ট-এরশয়া 

East Asian-Australasian Flyway Partnership ইস্ট এরশয়ান-অস্ট্র্াদলরিয়ান লাইওদয় পাটমনািরশপ 

Eastern Curlew (Far Eastern Curlew)  পুদবি গুরলন্দা 

Ecological community বাস্তুিংস্থারনক িম্প্রোয়  

Ecological integrity বাস্তুিংস্থারনক অিন্ডিা 

Ecosystem বাস্তুিংস্থান  

Ecosystem Conservation Area  ইদকারিদস্টর্ কনজািদেশন এরিয়া  



 

4 

Updated as of 8/4/2020, Produced by EAAF Secretariat 

Endangered  রবপোপন্ন  

Endangered species  রবপোপন্ন প্রজারি 

Environmental Impact Assessment (EIA) ইনোয়িনদর্ন্ট্াল ইর্পযাক্ট এদিিদর্ন্ট্(EIA) 

Eurasian Curlew  ইউদিশীয় গুরলন্দা 

Extinct   রবলুপ্ত 

Extinct in the Wild   বুদনা পরিদবদশ রবলপু্ত 

Feeding Site  িাবাদিি স্থান/জায়গ্া 

Finfoot পযািাপারি  

Flag  লযাগ্ 

Flyway লাইওদয়  

Flyway Network     লাইওদয় হনটওয়াকম 

Flyway Network Site   লাইওদয় হনটওয়াকম িাইট 

Flyway Site Network   লাইওদয় িাইট হনটওয়াকম 

Flyway wide approach লাইওদয়ি প্রশস্ত পন্থা 

Food & Agriculture Organisation UN (FAO) 
ফুর্ এন্ড এরেকালচাি অগ্ মানাইদজশন ইউ এন (FAO) 

Funding অথ মায়ন  

Geographical Route হেৌগ্রলক র্ািাপথ/ ুট  

Geum Estuary ক্তজয়ার্ হর্ােনা  

Global migratory waterbirds systems ববরিক পরির্ায়ী জলচি পারি পিরি  

Globally threatened species  রবিবযাপী েুর্রকি িিুিীন প্রজারি 

Goals  লেয 

Government Partner  িিকারি অংশীোি 

Greater Adjutant বি র্েনটাক  

Grebe (Podicipedidae) েীব (হপারর্রিদপরর্রর্) 

Gull, Terns and Kimmers গ্াঙরচল, পানরচল, এবং গ্াঙচষা 

Gulls গ্াঙরচল 

Habitat loss আবািস্থল ধ্বংি 

Hatch রর্র্ পািা  

Heron, Egret and Bittern বক, বগ্া এবং বগ্লা  

Hooded Crane েুদর্র্ িািি  

Human disturbance র্ানবিৃষ্ট রবশৃঙ্খলা  
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Ibises and Spoonbill (Threskiornithidae) কাদস্তচিা এবং চার্চঠুাঁদটা (হেিরকওিরনরথরর্) 

Implement  বাস্তবায়ন 

Implementation Strategy বাস্তবায়ন হকৌশল  

Important Bird and Biodiversity Area গুুত্বপূি ম পারি এবং জীবববরচিযির্ৃি এলাকা  

Important Bird Area (IBA) গুুত্বপূি ম পারিি এলাকা  

India (IN) োিি  (IN) 

Indonesia ইদন্দাদনরশয়া  

Informal অনানুষ্ঠারনক  

Initiative উদেযাগ্ 

Inter-Governmental Partner আন্তঃিিকারি অংশীোি  

Intergovernmental Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services (IPBES) 

ইন্ট্ািগ্োি মদর্ন্ট্াল প্ল্যাটফর্ ম অন বাদয়ার্াইোিরিটট 

এন্ড ইদকারিদস্টর্ িারেমদিি (IPBES) 

international business sector আন্তজারিমক বারিজয রবোগ্  

International Crane Foundation (ICF) ইন্ট্ািনযাশনাল হক্রন ফাউদন্ডশন  (ICF) 

International Non-Government Partner আন্তজারিমক হবিিকারি অংশীোি  

Internationally important site আন্তজারিমকোদব গুুত্বপূি ম এলাকা  

Intertidal mudflat  কাোচি  

IUCN আইইউরিএন  

IUCN red list  আইইউরিএন লাল িারলকা 

Jacana (Jacanidae) রপরপ (জাকারনরর্)  

Japan জাপান  

Japanese Night-heron জাপারনজ রনরশবক  

Least Concern কর্ উদিদগ্ি  

Lesser White-fronted Goose হছাট িাোর্দুিা-িাজো াঁি  

Life cycle  জীবনচক্র 

Living creature জীরবি প্রািী  

Local community  স্থানীয় জনদগ্াষ্ঠী 

Long-tailed Duck  লবাদলজী ো াঁি 

Low tide / High tide োটা/ হজায়াি  

Malaysia (MY) র্ালদয়রশয়া (MY) 

Malaysian Nature Society র্ালদয়রশয়ান হনচাি হিািাইটট 

Management Committee বযবস্থাপনা করর্টট  
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Management Committee  বযবস্থাপনা করর্টট  

Mangrove  র্যানদোে 

Marine Biodiversity Institute of Korea(MBIK) 

হর্রিন বাদয়ার্াইোিরিটট ইন্সটটটটউট অফ হকারিয়া 
(MBIK) 

Masked Finfoot কালার্ুি-পযািাপারি  

Meeting of Partners (MoP)  রর্টটং অফ পাটমনািির  (MoP) 

Memorandum of Understanding (MoU) ির্দ ািা স্মািক (MoU) 

Metal band ধািুি বিরি বযান্ড  

Migration পরির্ায়ন  

Migratory পরির্ায়ী  

Migratory Bird  পরির্ায়ী পারি 

Migratory strategy পরির্ায়ন হকৌশল  

Migratory waterbird   পরির্ায়ী জলচিপারি 

Migratory Waterbird sightings পরির্ায়ী জলচিপারি হেিা 

Migratory waterbirds পরির্ায়ী জলচিপারি  

Migratory waterbirds taxonomic groups পরির্ায়ী জলচিপারি রবষয়ক হেিীরবনযািকিিগ্রু প 

Ministry of Oceans and Fisheries  ির্ুদ্র ও র্াৎিয িম্পে র্ন্ত্রিালয় 

Mongolia র্দগারলয়া  

Monitoring  পর্ মদবেি  

Multilateral Environmental Agreement (MEA) র্ারিলযাদটিাল ইনোয়িনদর্ন্ট্াল এরেদর্ন্ট্(MEA) 

National Biodiversity Strategy and Action Plan 

(NBSAP) 

নযাশনাল বাদয়ার্াইোিরিটট স্ট্র্যাদটক্তজ এন্ড অযাকশন 

প্ল্যান(NBSAP) 

National government জািীয় িিকাি   

National Institute of Biological Resources 

(NIBR) 
নযাশনাল ইন্সটটটটউট অফ বাদয়ালক্তজকযাল রিদিাদি মি 

(NIBR) 

National Institute of Ecology (NIE) নযাশনাল ইন্সটটটটউট অফ ইদকালক্তজ (NIE) 

National Parks (NP) জািীয় উেযান (NP) 

Natural and historical monument (NM)  নযাচািাল এন্ড রেদস্টারিকযাল র্নুদর্ন্ট্ (NM) 

Natural Monument  প্রাকৃরিক স্থাপনা   

Natural Monument Protection Area প্রাকৃরিক স্থাপনা িরেি এলাকা 

Natural resource manager প্রাকৃরিক িম্পে বযবস্থাপক  

Nature Reserves (NR) প্রাকৃরিক িংিরেি েূরর্ 

Near Threatned  িংকটাপন্ন 
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Nesting site bxo  

Net Positive Impact হনট ধনাত্মক প্রোব 

New Zealand রনউক্তজলযান্ড  

Nomination of network site  হনটওয়াকম িাইদটি র্দনানয়ন  

Nomination template  র্দনানয়ন নর্ুনা 

Non-breeding season অপ্রজননকাল 

Non-breeding Site / Ground  অপ্রজনন স্থল 

Non-legal অববধ  

Nordmann's Greenshank (Spotted Greenshank) নর্মর্যান-িবুজপা (োরগ্- িবুজপা)  

North-East Asian Subregional Programme for 

Environmental Cooperation (NEASPEC) 

নথ ম-ইস্ট এরশয়ান িাবরিক্তজওনাল হপ্রাোর্ ফি 

ইনোয়িনদর্ন্ট্াল হকাঅপাদিশন (NEASPEC) 

Not Evaluated  র্ূলযায়ন কিা েয়রন  

Objective উদেশয  

Oriental Stork ওরিদয়ন্ট্াল স্টকম  

Ornithologist পারিরবে  

Out of session  হিশন বরেেূিম 

Partnership Document  অংশীোরিদত্বি েরলল 

Passage migrant  পরির্ায়ন পথ 

Pelicans (Pelecanidae) হপরলকযানির (হপদলকযারনরর্)  

Peoples Republic of China: State Forestry 

Administration 

রপপলির রিপাবরলক অফ চায়না: হস্টট ফদিরস্ট্র্ 

এর্রর্রনদস্ট্র্শন  

Philippines  রফরলপাইনির 

Plover (Charadriidae)  পরলুোি (কযািাক্তিরর্) 

Portfolio েফিি 

Potential site গুুত্বপূি ম এলাকা  

Pratincole (Glareolidae) প্রযাটটনদকাল (গ্ল্যারিওরলরর্)  

Priority species অোরধকাি প্রজারি 

Private sector হবিিকারি িাি 

Public Awareness  গ্িিদচিনিা 

Public awarness   গ্িিদচিনিা 

Pukorokoro Miranda Naturalist Trust  পুদকাদিাদকাদিা রর্িান্ডা নযাচািারলস্ট োস্ট  

Rails, Gallinules and Coots (Rallidae) হিইল, গ্যারিনুলির এবং কুটির (িয্ারলরর্)  

Ramsar Convention িার্িাি কনদেনশন  
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Ramsar Convention Secretariat   িার্িাি কনদেনশন হিদক্রটারিদয়ট 

Ramsar Regional Initiative  িার্িাি এি আঞ্চরলক উদেযাগ্ 

Ramsar Site  িার্িাি এলাকা 

Rare  রবিল 

Reclamation  উিাি 

Red and Green Tide  AcªwZK‚j এবং cªwZK‚j †Rvqvi 

Red Knot  লাল-নট 

Red-crowned Crane হির্-ক্রাউনর্র িািি 

Red-necked Stint লালঘাি-চাপারি  

Relict Gull  হিরলক্ট-গ্াঙরচল 

Republic of Korea (South Korea) রিপাবরলক অফ হকারিয়া  

Resolution  ির্াধান 

Ringing রিংরগ্ং  

Rio Tinto (EAAFP Partner) রিও টটনদটা  

Roosting Site  রবোদর্ি স্থান 

Russia িারশয়া  

Russian Far East পুদবি িারশয়ান  

Russian Far East   পুদবি িারশয়ান  

Saemangeum রির্যানক্তজয়ার্  

Sandpiper (Scolopacidae)  বাটান (হস্কাদলাপারিরর্) 

Satellite tracking device িযাদটলাইট েযারকং র্ন্ত্র  

Saunders’s Gull িনদর্িির গ্াঙরচল  

Scaly-sided Merganser স্কযারল-িাইদর্র্ র্ািদগ্নজাি  

Seabirds িার্ুরদ্রক পারি  

Survey জরিপ  

Service হিবা  

Secretary General এিক্তজ  

Shared species  হশয়ািকৃি প্রজারি 

Shearwater (Procellariidae) রশয়ািওয়াটাি (হপ্রাদিিারিরর্)  

Shorebirds  উপকূলীয় পারি  

Shorebirds' food উপকূলীয় পারিি িাবাি   

Siberian Crane  িাইদবরিয়ান িািি 
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Singapore রিংগ্াপুি  

Sister Site রিস্টাি িাইট  

sister site arrangement  রিস্টাি িাইট বযবস্থা 

Sister wetland affiliation programme রিস্টাি ওদয়টলযান্ড অন্তেুমক্তি কর্ মিূরচ   

Site boundary map  এলাকারেরত্তক িীর্ানা র্ানরচি 

Site Information Sheet এলাকারেরত্তক িথয শীট  

Site এলাকা/রবোগ্ 

Site manager এলাকারেরত্তক বযবস্থাপক  

Skuas (Stercoraiidae) সু্কয়াির (হস্টিদকাদিইরর্)  

South-east Asia েরেি-পূব ম এরশয়া  

Species groups  প্রজারি হেিী 

Spoon-billed sandpiper চার্চঠুাঁদটা-বাটান  

Staging criteria উপস্থাপদনি র্ানেন্ড  

Staging site উপস্থারপি এলাকা  

Stakeholder অংশীোি  

Steller’s Eider  হস্টলািির ইর্াি 

Stilts and Avocet (Recurvirostridae) রস্টিির এবং এদোদিট (রিকািোইিরস্ট্র্রর্)  

Stopover  র্ািারবিরি  

Storks (Ciconiidae) স্টকমির (রিদকারনরর্)  

Storm Petrel (Oceanitidae) স্টর্ ম হপ্রদেল (ওরশয়ারনটটরর্)  

Strategic Environmental Assessment (SEA) স্ট্র্যাদটক্তজক ইনোয়িনদর্ন্ট্াল এদিিদর্ন্ট্ (SEA) 

Strictly Protected Area (SPA)  রস্ট্র্করল হপ্রাদটকদটর্ এরিয়া  

Subspecies  উপ-প্রজারি 

Surface of tidal flat জদলাচ্ছ্বাদিি ির্িল 

Sustainable use হটকিই বযবোি  

Swan Goose  হিায়ান িাজো াঁি 

Swans, Geese and Ducks (Anatidae)  হিায়ানির, িাজো াঁি এবং ো াঁি (এনাটটরর্) 

Swinhoe’s Rail  িুইনদো’ি-ক্ত রি 

Tab  টযাব 

Task Force  টাস্ক হফাি ম 

Technical advisory group  হটকরনকযাল উপদেষ্টা গ্রুপ 

Terms of Reference  শিমাবলী 
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Thailand (TH) থাইলযান্ড  (TH) 

Threatened species  িংকটাপন্ন প্রজারি  

Tidal flat / Mudflat  কাোচি 

Tidal wetland  হজায়াদি প্ল্ারবি জলােূরর্ 

Transitional guidline পরিবিমনকালীন রনদেমরশকা  

UNESCO Biosphere Reserve ইউদনদস্কা বাদয়াক্তিয়াি রিজােম  

United States of America (USA)  ইউনাইদটর্ হস্টটির অফ আদর্রিকা (ইউএিএ) 

UNWTO ইউএনর্ারিউটটও  

Urbanisation   শেিায়ন 

US Fish & Wildlife Service  ইউএি রফি এন্ড ওয়াইল্ডলাইফ িারেমি 

Vulnerable  রবপন্ন 

Waterbirds  জলচিপারি 

Wetland  জলােূরর্ 

Wetland Protected Area  িরেি জলােূরর্ 

Wetlands International  ওদয়টলযান্ড ইন্ট্ািনযাশনাল 

White-eared Night-heron িাোকান-রনরশবক  

White-naped Crane  িাোঘাি-িািি 

Wild Bird Society of Japan  ওয়াইল্ড বার্ম হিািাইটট অফ জাপান 

Wildfowl & Wetlands Trust(WWT) 

 ওয়াইল্ডফাউল এন্ড ওদয়টলযান্ড োস্ট 

(র্ারিউর্ারিউটট) 

Wildlife Conservation Society  ওয়াইল্ডলাইফ কনজািদেশনদিািাইটট 

Wintering Site / Ground শীিকালীন িাইট/ েূরর্  

Wood Snipe উর্ স্নাইপ 

Work Plan  কর্ মপরিকল্পনা 

Working Group ওয়ারকমং গ্রু প  

World Migratory Bird Day (WMBD)  রবি পরির্ায়ী পারি রেবি (WMBD) 

World Summit on Sustainable Development 

(WSSD) 
ওয়াল্ডম িারর্ট অন িািদটইদনবল হর্দেলপদর্ন্ট্ 

(WSSD) 

World Summit on Sustainable Development ওয়াল্ডম িারর্ট অন িািদটইদনবলদর্দেলপদর্ন্ট্  

World Wildlife Fund (WWF)  ওয়াল্ডমওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড (র্ারিউর্ারিউএফ) 

Yellow Sea Ecoregion ইদয়াদলা রি পরিদবশগ্ি অঞ্চল 

Yeongjong-do  ইয়ংজং-রু্  

Yubu-do ইউব-ুরু্  
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