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খলার নাম স িকত শ  

  

∗১) অ াথেল  
⇒ শটপুট, ি পল জা  স কাি , িরেল, িডসকাস া, ফেটািফিনশ, হ ামার 
া, াক, লন, ইত ািদ। 

∗২) কবািড 
⇒ লিব, কা , িস ং ক, অল আউট, বানাস পেয় , বানাস লাইন, বক 
লাইন, লানা, ােগল, রইড, রইডার, অ াি  রইডার, সুপার ট ােকল, ইত ািদ। 

∗৩) ি   ⇒ ি াইল, পেয় , হাল নলসন, িহভ, ইত ািদ।  

∗৪) ক ারােট  
⇒ সানবন, কাকা, ডািচ, ইবুিক, অিব, চু ার, মােলট, বা ার, এজ জিুক, হািজেম, 
ইত ািদ।  

∗৫) ি েকট    

⇒ িসিল পেয় , শট িপচ, অভার িপচ, িহট উইেকট, বাউ ারী, অভার 
বাউ ারী, াক, সুইং, গিল, ফুল টস, হ াি ক, ওভার, িমেডন অভার, ি প, 
থাডম ান, য়ার লগ, না বল, ওয়াইড বল, ডড বল, অফ ক, লট কাট, 
ক, বাউ ার, অ াশস, ওভার া, প াভািলয়ন, অ াশস, ক াচ, বা , ওভার া, 
বাই, লগ বাই, উইেকট িকপার, আ ায়ার, ট াইভ, বাই রান, গািল পেয় , 
চায়না ম ান, ইত ািদ। 

∗৬) খা-েখা  
⇒ ফাউল, রানার, চজার, আউট অফ িলিমটস, এি , লিব, পাল, চি ং, লট 
খা, রািনং, ি  জান, এি , িগভ খা, ডিজং, ইত ািদ। 

∗৭) গলফ 
⇒ িনদান, চা গান, দািচ, গডান, ওিব, হািজেম, িজওন, কাকােটা, কােকা, সানেবান, 
আকা, পুট, , ফয়ারওেয়ল, বা ার, ি সাম, মুিলগান, ক ািড, িচপ, া ি প, 
কনেডার, দােলগ, ডাব, ইত ািদ। 

∗৮) জেুডা  ⇒ চুই, িজগটাই, কােকা, ডান, হািজিম, ই ন, ইেয়ািশ, ইউেকা, ইত ািদ। 

∗৯) িজমন াি কস ⇒ িডশ, টাে ল, ক, প ারালাল বার, হরাইজ াল বার, পুষ আপ, ইত ািদ। 

িবিভ  খলার সােথ স পিকত শ  সমূহ 
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∗১০) টিবল টিনস  
⇒ ব াক ি ন, াইভ ি ন,চপ, পুশ, টুইিডল, ভিল, হাফ ভিল, লট সািভস, লুপ, 
অ াি  লপ, ইত ািদ। 

∗১১) তাস    ⇒ ি জ, সাফল, না- াম, াম, অ ান, রেভাক, িচেকন, ইত ািদ। 

∗১২) দাবা    
⇒ া  মা ার, ই ারন াশনাল মা ার, গ াি ট, িকংস ইি য়ান িডেফ , 
িবশপ, ক াপচার, চকেমট, নাইট, ইন, ক াসিলং, আ ার েমা ং, ইত ািদ। 

∗১৩) বসবল  
⇒ িপি ং, হাম রান, বস রানার, পারেফ  গম, াইক, পটু আউট, বাি ং, 
ডায়ম , িপচার ট, পলু আউট, ক াচার, ব াটাির, ইত ািদ। 

∗১৪) ব াডিম ন  
⇒ শাটল কক, সািভস কাট, ডাবল ফ , ডাবল াপ, াশ, িহট, প, নট, 
শ, নট শটস, লাভ অল,  হ া , ব াক হ া , াউ  াক, গম, 

ইত ািদ। 

∗১৫) বি ং  
⇒ নক আউট, িরং েপজ, পা , রাউ , িকডিন পা , টাইিমং, ফুট ওয়াক, 
আপার কাট, ওেয়ট ইন, ক, জ াব, াম, ইত ািদ। 

∗১৬) বাে টবল  
⇒ ি  া, কমন ফাউল, আ ার হড, টকিনক াল ফাউল, ওভার হড, জা  
বল, িপভট, িকং, ইত ািদ। 

∗১৭) িবিলয়াড  
⇒ বাি ং, িকউ, িজগার, বা লাইন, ক, াচ, শট প, লং জিন, পাট, পুল, 
অবেজ  বল, ক শট, ইত ািদ।  

∗১৮) ভিলবল    
⇒ ি কারস, িকং, বু ার, িডউস, ডাবিলং, িহভ, াশ, সাইডআম, প ািনে শন, 
উই িমল, ট াি ক াল, বাড, রাশ, ইত ািদ। 

∗১৯) ভার উে ালন ⇒ জাক, াচ, ইত ািদ।  

∗২০) ফুটবল     

⇒ গাল, পলাি  িকক, রড কাড, ইেয়ােলা কাড, ি  িকক, কনার িকক, 
অফসাইড, হড, ফাউল, লফট আউট, রাইট আউট, পার, িডেফ ার, 
সাইডব াক, পাস, বসলাইন, িরবাউ , কমার িবক, াইেবকার, গালিকিপং, 
সুইপার, ইত ািদ। 

∗২১) লন টিনস  ⇒ বািবট, আপার কাট, পা , কাট, লট, লাভ, হাফ ভিল, াইস, ইত ািদ। 

∗২২) হস রাইিডং   ⇒ শাজাি ং, ফ স, ইত ািদ।  
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