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ବ୍ୟବ୍ହୃତ ସଂକ୍ଷେପଣ (Abbreviations used in the dictionary) 

 

ଅ., ଅବ୍ୟ. ଅବ୍ୟୟପଦ (preposition) 

ଅ.କା. ଅତୀତ କାଳ (past tense) 

ଅ.କ୍ରି. ଅକର୍ମକ କ୍ରୟିା (intransitive verb) 

ଅ.କ୍ରି.ଜ.ପ. ଅତୀତକାଳୀନ କ୍ରିୟାଜନତି ପଦ (past participle) 

ଅନ୍ତ. ଅନ୍ତନକି୍ଷେପ (interjection) 

ଅପ. ଅପର୍ାନଜନକ (offensive) 

ଅବ୍. ଅବ୍ଜ୍ଞାସଚୂକ (derogatory) 

ଅକ୍ଷେ. ଅକ୍ଷେଲୀୟ (Australian) 

ଆଇ. ଆଇରସି୍ (Irish) 

ଆଳ. ଆଳଂକାରକି (rhetorical) 

ଆକ୍ଷର୍. ଆକ୍ଷର୍ରକିୀୟ (American) 

ଇ. ଇସ୍ ଲାମ୍ ଧର୍ମ 
ଇଂ. ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଂରାଜୀ 
ଇଂ.ବ୍.ି ଇଂରାଜୀ ବ୍କି୍ଷେଷ୍ୟ 

ଇଂ.ବ୍ଂି. ଇଂରାଜୀ ବ୍କି୍ଷେଷ୍ଣ 

ଇଟା. ଇଟାଲୀୟ 

ଇତ.ି ଇତହିାସ ସର୍ବନ୍ଧତି 

ଉଦା. ଉଦାହରଣ 

ଉ.ପ. ଉପପଦ 

ଉ.ଭା. ଉପଭାଷ୍ା (dialect) 

ଏ.ବ୍. ଏକବ୍ଚନ (singular number) 

ଔପ. ଔପଚାରକି (formal) 

କ.ଭା. କଥ ିତ ଭାଷ୍ା (colloquial) 

କାବ୍ୟ. କାବ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ଷୟାଗ (poetical) 

କ୍ଷକଥ. କ୍ଷରାର୍ାନ୍ କ୍ଷକଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ମ (Roman Catholic Church) 

କ୍ରି. କ୍ରିୟା (verb) 

କ୍ରି.ଜ.ପ. କ୍ରିୟାଜନତିପଦ 

କ୍ରି.ବ୍.ି କ୍ରିୟା ବ୍କି୍ଷେଷ୍ୟ 

କ୍ରି.ବ୍ଂି. କ୍ରିୟା ବ୍କି୍ଷେଷ୍ଣ (adverb) 

ଖ୍ରୀ. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ (Christianity) 

ଜ. ଜର୍ମାନ୍ (German) 

ଜା. ଜାତଗିତ (racial) 

ଜା. ଅପ. ଜାତଗିତ ଅପର୍ାନସଚୂକ (racially offensive) 

ଜୟା. ଜୟାର୍ିତ ି(Geometry) 

କ୍ଷଜୟା. କ୍ଷଜୟାତବି୍ଜି୍ଞାନ (Astronomy) 

ଗଣିତ ଗଣିତ ୋସ୍ତ୍ର (Mathematics) 

ଗୁଣ. ଗୁଣବ୍ାଚକ (attributive) 

ଗ୍ରୀ. ଗ୍ରୀକ୍ (Greek) 

ତକମ ତକମ ୋସ୍ତ୍ର (Logic) 

ଦ. ଦେମନ ୋସ୍ତ୍ର (Philosophy) 

କ୍ଷଦ. କ୍ଷଦେଜ 

କ୍ଷଦ.ବ୍.ି କ୍ଷଦେଜ ବ୍କି୍ଷେଷ୍ୟ 
କ୍ଷଦ.ବ୍ଂି. କ୍ଷଦେଜ ବ୍କି୍ଷେଷ୍ଣ 

ଦ୍ର. ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ (see) 

ଧର୍ମ ଧର୍ମ ୋସ୍ତ୍ର (religion, theology) 

ପଦାଥମ ପଦାଥମ ବ୍ଜି୍ଞାନ (Physics) 

ପ.ପ୍ର. ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରକ୍ଷୟାଗ (suffix) 

ପର.ି ପରହିାସବ୍ୟଞ୍ଜକ (jocular) 

ପୁ. ପୁରାଣ (mythology) 

ପୁଂ. ପୁଂଲିଙ୍ଗ (masculine gender) 

ପୂ.ପ୍ର. ପୂବ୍ମ ପ୍ରକ୍ଷୟାଗ (prefix) 

ପ୍ର. ପ୍ରତୀକ (symbol) 

ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ଜି୍ଞାନ (Zoology) 

ପ୍ରା.ପ୍ର. ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରକ୍ଷୟାଗ (archaic) 

ଫ. ଫରାସୀ (French) 

ଫକ୍ଷଟା. ଫକ୍ଷଟାଗ୍ରାଫି (photography) 

ବ୍.ବ୍. ବ୍ହୁ ବ୍ଚନ (plural number) 

ବ୍.ି ବ୍କି୍ଷେଷ୍ୟ (noun) 

ବ୍ଂି. ବ୍କି୍ଷେଷ୍ଣ (adjective) 

ବ୍କି. ବ୍କିଳ୍ପ (variant) 

ବ୍ଜି୍ଞା. କ୍ଷବ୍ୈଜ୍ଞାନକି (scientific) 

ବ୍କି୍ଷେ. ବ୍କି୍ଷେଷ୍ତଃ (especially) 

କ୍ଷବ୍ୈ. କ୍ଷବ୍ୈକ୍ଷଦେକି 

କ୍ଷବ୍ୈ.ବ୍.ି କ୍ଷବ୍ୈକ୍ଷଦେକି ବ୍କି୍ଷେଷ୍ୟ 

କ୍ଷବ୍ୈ.ବ୍ଂି. କ୍ଷବ୍ୈକ୍ଷଦେକି ବ୍କି୍ଷେଷ୍ଣ 

ବ୍ୟା. ବ୍ୟାକରଣ (grammar) 
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ବୁ୍ୟ. ବୁ୍ୟତ୍ପତ୍ତ ି 

ଭା. ଭାରତ, ଭାରତୀୟ 

ଭାଷ୍ା ଭାଷ୍ାତତ୍ତ୍ୱ (Linguistics) 

ଭୂ. ଭୂକ୍ଷଗାଳ/ଭୂତତ୍ତ୍ୱ (Geography/Geology) 

ର୍ନ. ର୍ନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ (Psychological) 

ର୍ୂ. ର୍ୂଳତଃ (originally) 

ରସା. ରସାୟନ ବ୍ଜି୍ଞାନ (Chemistry) 

ଯା. ଯାବ୍ନକି 

ଯା.ବ୍.ି ଯାବ୍ନକି ବ୍କି୍ଷେଷ୍ୟ 

ଯା.ବ୍ଂି. ଯାବ୍ନକି ବ୍କି୍ଷେଷ୍ଣ 

ଯା.ଅବ୍ୟ. ଯାବ୍ନକି ଅବ୍ୟୟ 

ଯା.କ୍ରି. ଯାବ୍ନକି କ୍ରୟିା 
ଲା. ଲାଟନି୍ (Latin) 

ଉ.ପ. ଉପପଦ 

ଲାେ. ଲାେଣକି (figurative) 

ସ., ସବ୍ମ. ସବ୍ମନାର୍ (pronoun) 

ସଂ. ସଂଯୁକ୍ତଭାବ୍କ୍ଷର (combination, combining) 

ସଂଣ. ସଂକ୍ଷେପଣ (abbreviation, contraction) 

ସଂକ୍ଷଯା. ସଂକ୍ଷଯାଜକ (conjuction) 

ସ.କ୍ରି. ସକର୍ମକ କ୍ରୟିା (transitive verb) 

ସର୍ବନ୍ଧ. ସର୍ବନ୍ଧସୂଚକ (possessive) 

ସହ. କ୍ରି. ସହକ୍ଷଯାଗୀ (ସହାୟକ) କ୍ରିୟା (auxiliary verb) 

ସ୍କଟ୍. ସ୍କଟଶି୍ (Scottish) 

ସ୍ୱ. ସ୍ୱତ୍ୱାଧ ିକାରର୍ୂଳକ ପଦ (Proprietary term) 

ସା. ସାଧାରଣତଃ (usually, generally) 

ସା.ଏ.ବ୍. ସାଧାରଣତଃ ଏକବ୍ଚନ 

ସା.ବ୍.ବ୍. ସାଧାରଣତଃ ବ୍ହୁବ୍ଚନ 

ସାହ.ି ସାହତିୟିକ (literary) 

ସୀ.ପ୍ର. ସୀର୍ିତ ପ୍ରକ୍ଷୟାଗ (slang) 

ସ୍ତ୍ରୀ. ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ (feminine gender) 

ହ.ି ହନି୍ଦୀ

 


