
Spoken English (Class: IV) 

World Nicknames 

(বিশ্ব ডাকনাম গুবি) 

Words Pronunciations Bengali meanings 
China - The Red Dragon চায়-না = দ্য রেড ড্র্যাগ-ন লাল ড্র্াগন 

Japan - The Land Of The Rising Sun জ-প্যান = দ্য লযান্ড অফ দ্য োই-স িং  ান  ূর্যাদ্রয়ে রদ্শ 

Egypt – The Gift Of The Nile ই-সজপ্ট = দ্য সগফ-ট অফ দ্য না-ইল নীল নরদ্ে দ্ান 

Switzerland – The Land Of Milk And 
Honey 

 ুইট-জাে-লযান্ড = দ্য লযান্ড অফ সিল-ক 

এন্ড হ-সন 

দ্ুধ ও িধুে রদ্শ 

USA – Uncle Sam ইউ এ  এ = আিং-কল  যাি  যাি কাকাবাবু 
Thailand – Land Of White Elephants থাইলযান্ড = লযান্ড অফ রহায়াইট এসল-

রফন্ট  

 াদ্া হস্তীে রদ্শ 

Singapore – The Lion City স ঙ্গা-প্ুে = দ্য লায়-ন স টি স িংহ শহে 

England – The Land Of Hope And 
Glory 

ইিংলযান্ড = দ্য লযান্ড অফ রহাপ্ এন্ড রলােী আশা এবিং গসেিাে রদ্শ 

Brazil – Land Of Palms ব্র-সজল = লযান্ড অফ প্াি-  রেজরুেে রদ্শ 

Australia – Land Of Golden Fleece অ -রে-সলয়া = লযান্ড অফ রগাল্ড-ন সি-   ুবর্য রেড়াে রলারিে রদ্শ 

Norway – Land Of The Midnight 
Sun 

নে-ওরয় = লযান্ড অফ দ্য সিড-নাই-ট  ান সনশীথ  ূর্যে রদ্শ 

South Africa – Rainbow Nation  া-উথ আফ-সেকা = রেই-ন-রবা রন-শন োিধনু জাসি 

Bhutan – Land Of The Thunder 
Dragon 

েূ-টান = লযান্ড অফ দ্য থন-ডে ড্র্যাগ-ন বজ্রপ্ারিে রদ্শ 

Finland – Land  Of The Thousand 
Lakes 

সফ-ন-লযান্ড = লযান্ড অফ দ্য থা-উ -এন্-

ড রলক-  

হাজাে সিরলে রদ্শ 

Indonesia – Emerald Of The 
Equator 

ইন- রডা- রনস য়া = এ-ি-রেল্ড অফ দ্য 
ইক-ওরয়-টে 

সনেক্ষীয় অঞ্চরলে প্ান্না 
 

Mongolia – Land Of Blue Sky িঙ্গল-ইয়া = লযান্ড অফ ব্লু স্কাই নীল আকারশে রদ্শ 

Philippines – The Pearl Of The 
Orient Seas 

সফসলপ্-ইন-  = দ্য প্ে-ল অফ দ্য ওো-
এন-ট স -জ 

প্রাচয  িুরেে িুরতা 
 

Israel – The Holy Land ইজ-োই-ল = দ্য রহাসল লযান্ড প্সবত্র েূসি 

Sri Lanka - India's Tear Drop শ্রী লঙ্কা = ইসন্ড-আ  টী-আে ড্র্প্ োেরিে রচারেে জরলে সবনু্দ 

Italy – The Boot ই-টযাসল = দ্য বুট বুট 

 

Note: 

• Drop your queries regarding the chapter in comment box, if have any. 

• Mention your NAME, CLASS, SECTION and ROLL NO. 

• Provide your CONTACT NUMBER so that we can get back to you about 

your queries. 


