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!ছাটেদর 
ডাইেনাসর 



আজ Dথেক ৬৬ িমিলয়ন বছর আেগ (৬.৬ DকাH) পিৃথবীেত ডাইেনাসরেদর সব9েশষ পদচারনা িছল। মানষু 
সৃOর বP পেূব9 পিৃথবীেত ডাইেনাসর বসবাস করেতা। Dকান Dকান ডাইেনাসর অিত বR হৎ । আকাের মানেুষর 
Dথেক কেয়ক Tণ বড় আর শিA িছল অেনক Dবিশ। তারা মলূত মাংসাশী, তR ণেভাজী ও সব9ভ% ক @াণী। :ল 
ভােগ বসবাস তারা Dবিশ পছY করেতা। িব5ানীেদর ধারনা বত9মান DমিZেকার িচZলুাভ নামক জায়গায় 
মহাশনূ2 Dথেক একH বR হৎ উ]া পাত হয়। যার ফেল পিৃথবীেত কেয়ক DকাH বছর ঘের বসবাস করা বR হৎ 
@াণীর িবলিু` হয়। 

Dছাটেদর ডাইেনাসর  খেa, Dয সমb ডাইেনাসরTেলা  Dদখােনা হেয়েছ তারা মলূত বত9মান ইিcয়া Dত  িবিভd 

@েদেশ বসবাস করেতা । যিদও কেয়কH ডাইেনাসর ইিcয়া সহ আেম9িনয়া, আেজ9eনা fােg ও বসবাস 

করেতা। ইিcয়ােত @ধানত  মধ2 @েদশ, Dতেলhা, তািমলনাi%  Dত ডাইেনাসর Tেলা বসবাস করেতা। ইিcয়ােত 

বসবাসকারী ডাইেনাসরেদর মেধ2  টাইটানসরাস ই সjবত সব9বR হৎ। 

                      সkাদক

ভ( িমকা



আলওয়ােকিরয়া (Alwalkeria) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

আলওয়ােকিরয়া (Alwalkeria) ডাইেনাসর িছল 
সব9ভ% ক @াণী। গােছর কিচ পাতা ও Tl লতা 
িছল তােদর ি@য় খাবার। তারা মাংসও  Dখত । 
mায়াসিসক সমেয় তারা বত9মান ইিcয়ােত 
বসবাস করত। Dতেলhা (ইিcয়া) Dথেক ইহার 
ফিসল পাওয়া িগেয়েছ।
পিরিচিতঃ 

কারিনয়ান সময় Dথেক ২২৮ িমিলয়ন বছর আেগ পয9q 

বসবাস করেতা।:েল বা ডাhায় বসবাস করেতা।

আলওয়ােকিরয়া (Alwalkeria) ডাইেনাসেরর ছিব 



 ব2ারপাসরাস একH তR ণেভাজী ডাইেনাসর। 
এটা ইিcয়ােত জুরািসক সমেয় বসবাস করেতা। 
Dতেলhা (ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ।

ব8ারাপােসারাস 
(Barapasaurus ) ডাইেনাসেরর 
ছিব ও পিরিচিত

পিরিচিতঃ 

িসেনমুিরয়ান সময় Dথেক িrেনসবািকয়ান সমেয় বসবাস করেতা। এটা 
কাদামাH সদৃশ জায়গােত বসবাস পছY করেতা। ব2ারাপাসরাস 

ডাইেনাসররা িডম Dপেড় তােদর বংশ বR িs করেতা।



পিরিচিতঃ 

@াৈগিতহািসক 

কােল পৃিথবীেত 

বসবাসরত 

সমb 

ডাইেনাসরেদর 

মেধ2  uvহাতেকয়সরাস  সjবত সব9বR হৎ। যিদও দিwণ ইিcয়ােত এর একH 

মাx ফিসল পাওয়া িগেয়েছ এবং সুনািমর কারেণ Dসই ফিসেলর ও ব2াপক wিত 

হেয়েছ। ইহার ফিসল Dথেক ধারনা করা হয়  uvহাতেকয়সরাস এর ওজন িছল 

১০০ টন এর কাছাকািছ। এটা {দেঘ92 ৩৫ িমটার বা ১১৫ ফ% ট ল~া িছল।

9:হাতেকয়েসারাস 
(Bruhathkayosaurus) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

 uvহাতেকয়সরাস একH তR ণেভাজী ডাইেনাসর। 
এটা ইিcয়ােত ি�েটিসয়াস  (৭০ িমিলয়ন বছর 
পেূব9) সমেয় বসবাস করেতা। তািমলনাi%  
(ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া িগেয়েছ।



<কােয়লুরাইডস (Coeluroides) ডাইেনাসেরর ছিব ও 
পিরিচিত

 Dকােয়লরুাইডস একH মাংসাশী ডাইেনাসর। এটা 
ইিcয়ােত  Dলট ি�েটিসয়াস  (৬৬ িমিলয়ন বছর 
পেূব9) সমেয় বসবাস করেতা। 
িকরিঘিজ:ান ও মধ2 @েদশ 
(ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল 
পাওয়া িগেয়েছ।



কমেসাসাকাস (Compsosuchus) ডাইেনাসেরর ছিব 
ও পিরিচিত

কমেসাসাকাস একH মাংসাশী 
ডাইেনাসর। এটা ইিcয়ােত  ি�েটিসয়াস  
(১৪৫ Dথেক ৬৫ িমিলয়ন বছর পেূব9) 
সমেয় বসবাস করেতা। মধ2 @েদশ 
(ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ।



ডা>ােকাসরাস (Dandakosaurus) ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

ডাcােকাসরাস একH মাংসাশী 
ডাইেনাসর। এটা ইিcয়ােত  জুরািসক 
সমেয় বসবাস করেতা। Dতেলhা 
(ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ।



ি?@সরাইডস Dryptosauroides) ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

ি��সরাইডস একH মাংসাশী ডাইেনাসর। এটা ইিcয়ােত  
ি�েটিসয়াস সমেয় বসবাস করেতা। মধ2@েদশ (ইিcয়া) Dথেক 
ইহার ফিসল পাওয়া িগেয়েছ।



ইAেসারাস (Indosaurus) ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত
ইYেসারাস একH মাংসাশী ডাইেনাসর। এটা ইিcয়ােত  ি�েটিসয়াস  (৭০.৬ 
Dথেক ৬৫.৫ িমিলয়ন বছর পেূব9) সমেয় বসবাস করেতা। মধ2 @েদশ (ইিcয়া) 
Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া িগেয়েছ। ইহা :ল ভােগ বা ডাhায় বসবাস করেতা। 
এরা িডম Dপেড় বা�া উৎপাদন করেতা।



ইAসুকাস (Indosuchus) ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

ইYসকুাস একH 
মাংসাশী 
ডাইেনাসর। এটা 
ইিcয়ােত  
ি�েটিসয়াস  (৭০.৬ 
Dথেক ৬৫.৫ িমিলয়ন 
বছর পেূব9) সমেয় 
বসবাস করেতা। মধ2 
@েদশ (ইিcয়া) Dথেক 
ইহার ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ। ইহা :ল 
ভােগ বা ডাhায় 
বসবাস করেতা। এরা 
িডম Dপেড় বা�া 
উৎপাদন করেতা।



ইিসেসারাস (Isisaurus) ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

ইিসেসারাস একH তR ণেভাজী ডাইেনাসর। এটা ইিcয়ােত  ি�েটিসয়াস  সমেয়র  ৭০.৬ Dথেক ৬৫.৫ িমিলয়ন 
বছর পেূব9 সমেয় 
বসবাস করেতা। মধ2 
@েদশ (ইিcয়া) Dথেক 
ইহার ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ। ইহা :ল 
ভােগ বা ডাhায় 
বসবাস করেতা। 
এরা িডম Dপেড় 
বা�া উৎপাদন 
করেতা।Dথেক ইহার 
ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ।



যাইেনাসরাস (Jainosaurus) ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

যাইেনাসরাস একH তR ণেভাজী ডাইেনাসর। এটা ইিcয়ােত  Dলট ি�েটিসয়াস  সমেয়র  ৯৯.৫ Dথেক ৬৫.৫ 
িমিলয়ন বছর পেূব9 
সমেয় বসবাস করেতা। 
মধ2 @েদশ (ইিcয়া) 
Dথেক ইহার ফিসল 
পাওয়া িগেয়েছ। ইহা :ল 
ভােগ বা ডাhায় বসবাস 
করেতা। এরা িডম Dপেড় 
বা�া উৎপাদন করেতা।



যাCাপািDসরাস (Jaklapallisaurus) ডাইেনাসেরর ছিব ও 
পিরিচিত

যা]াপাি�সরাস একH সব9ভ% ক ডাইেনাসর। এটা ইিcয়ােত  �য়াসিসক  সমেয়র অqগ9ত 
228 Dথেক ২১০ িমিলয়ন বছর পেূব9 সমেয় বসবাস করেতা। Dতেলhা (ইিcয়া) Dথেক ইহার 
ফিসল পাওয়া িগেয়েছ। ইহা :ল ভােগ বা ডাhায় বসবাস করেতা।



জুবFGুিরয়া (Jubbulpuria) ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

ডাcােকাসরাস একH মাংসাশী 
ডাইেনাসর। এটা ইিcয়ােত  ি�েটিসয়াস 
সমেয় বসবাস করেতা। মধ2 @েদশ 
(ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ।



<কাটাসরাস (Kotasaurus) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

িসেনমুিরয়ান সময় 

Dথেক ১৮DকাH ২৫ 

লw বছর পূেব9 
বসবাস করেতা। 

ডাhায় বসবাস 

করেতা। িডম Dপেড় 

বা�া উৎপাদন 

করেতা।এ পয9q ২ টা 
ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ।

Dকাটাসরাস একH তR ণেভাজী ডাইেনাসর। এটা 
ইিcয়ােত  জুরািসক সমেয় বসবাস করেতা। 
Dতেলhা (ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ।



<লিভসুকাস (Laevisuchus) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত
Dলিভসকুাস (Laevisuchus Dainosaur) একH মাংসাশী ডাইেনাসর। 

এটা ইিcয়ােত  জুরািসক সমেয় বসবাস করেতা। মধ2@েদশ (ইিcয়া) Dথেক 

ইহার ফিসল পাওয়া িগেয়েছ। এই ডাইেনাসর Maastrichtian সময় Dথেক 

ি�েটিসয়াস িপিরয়েডর  ৬৬ িমিলয়ন বছর আেগ বাসবাস করেতা। 

Dলিভসকুাস (Laevisuchus) মলূত একH :ল ভােগর ডাইেনাসর িছল। 

এরা িডম Dপেড় বা�া ফ% Hেয় বংশ বR িs করত।  এখন পয9q এই 

ডাইেনাসেরর মাx একH ফিসল পাওয়া িগেয়েছ।।

Dলিভসুকাস (Laevisuchus) 



লােমটাসরাস (Lametasaurus) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

লােমটাসরাস (Lametasaurus) একH মাংসাশী ডাইেনাসর। এটা 
ইিcয়ােত  ি�েটিসয়াস সমেয় বসবাস করেতা। মধ2@েদশ (ইিcয়া) Dথেক ইহার 
ফিসল পাওয়া িগেয়েছ। এই ডাইেনাসর Maastrichtian সময় Dথেক 
ি�েটিসয়াস িপিরয়েডর  ৬৬ িমিলয়ন বছর আেগ বাসবাস করেতা। 
লােমটাসরাস (Lametasaurus) মলূত একH :ল ভােগর ডাইেনাসর িছল। 
এরা িডম Dপেড় বা�া ফ% Hেয় বংশ বR িs করত।  এখন পয9q এই ডাইেনাসেরর 
মাx একH ফিসল পাওয়া িগেয়েছ।।



ল8া"লুঘেসৗরা (Lamplughsaura) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

ল2াkলঘুেসৗরা (Lamplughsaura) একH তR ণেভাজী 
ডাইেনাসর। ল2াkলঘুেসৗরা ভারেতর িসিনমিুরয়ান-য%গ 
Dসৗিরিশয়ান ডায়েনাসেরর একH িজনস, এH ১৯66 Dথেক 
১৯০ িমিলয়ন বছর পেূব9 ইিcয়ােত  জুরািসক সমেয় বসবাস 
করেতা। Dতেলhা (ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া িগেয়েছ। 
একH :ল ভােগর ডাইেনাসর িছল। এরা িডম Dপেড় বা�া 
ফ% Hেয় বংশ বR িs করত।  এখন পয9q এই ডাইেনাসেরর মাx 
চারH ফিসল পাওয়া িগেয়েছ।।



নাKািলয়া (Nambalia) ডাইেনাসেরর 
ছিব ও পিরিচিত

না~ািলয়া (Nambalia) একH সব9ভ% ক ডাইেনাসর। 
না~ািলয়া (Nambalia) ২২৮-২০৮ িমিলয়ন বছর পেূব9 
ইিcয়ােত  �য়াসিসক সমেয় বসবাস করেতা। Dতেলhা 
(ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া িগেয়েছ। একH :ল 
ভােগর ডাইেনাসর িছল। এরা িডম Dপেড় বা�া ফ% Hেয় 
বংশ বR িs করত।  এখন পয9q এই ডাইেনাসেরর মাx 
একH ফিসল পাওয়া িগেয়েছ।।



অরিনেথািমওেয়ডস 
(Ornithomimoides) ডাইেনাসেরর 

ছিব ও পিরিচিত
অরিনেথািমওেয়ডস (Ornithomimoides) একH 
মাংসাশী ডাইেনাসর। অরিনেথািমওেয়ডস 
(Ornithomimoides) ২২৮-২০৮ িমিলয়ন বছর পেূব9 
ইিcয়ােত  Dলট ি�েটিসয়াস সমেয় বসবাস করেতা। মধ2 
@েদশ (ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া িগেয়েছ। একH 
:ল ভােগর ডাইেনাসর িছল।



আেথNাগিনওেসৗরাস 
(Orthogoniosaurus) ডাইেনাসেরর 

ছিব ও পিরিচিত
আেথ9াগিনওেসৗরাস (Orthogoniosaurus) একH 
মাংসাশী ডাইেনাসর। আেথ9াগিনওেসৗরাস 
(Orthogoniosaurus) ইিcয়ােত  Dলট ি�েটিসয়াস 
সমেয় বসবাস করেতা। মধ2 @েদশ (ইিcয়া) Dথেক ইহার 
ফিসল পাওয়া িগেয়েছ। একH :ল ভােগর ডাইেনাসর 
িছল।



Pাধািনয়া (Pradhania) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

@াধািনয়া (Pradhania) একH সব9ভ% ক ডাইেনাসর। 
@াধািনয়া (Pradhania) ইিcয়ােত  জুরািসক সমেয় 
বসবাস করেতা। Dতেhগা (ইিcয়া)  
Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া  
িগেয়েছ। একH :ল ভােগর  
ডাইেনাসর িছল।



রিহওিলেসৗরাস (Rahiolisaurus) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত

রিহওিলেসৗরাস (Rahiolisaurus) একH মাংসাশী 
ডাইেনাসর।  

রিহওিলেসৗরাস (Rahiolisaurus) ইিcয়ােত  
ি�েটিসয়াস সমেয় (৭২-৬৬ িমিলয়ন বছর পেূব9) বসবাস 
করেতা। Tজরাট (ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ। একH :ল ভােগর ডাইেনাসর িছল।



রাজাসরাস (Rajasaurus) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও পিরিচিত
রাজাসরাস (Rajasaurus) একH মাংসাশী 
ডাইেনাসর। রাজাসরাস (Rajasaurus) ইিcয়ােত  
ি�েটিসয়াস সমেয় (৭২-৬৬ িমিলয়ন বছর পেূব9) 
বসবাস করেতা। Tজরাট (ইিcয়া) Dথেক ইহার ফিসল 
পাওয়া িগেয়েছ। ইহা নদীর উপত2কায় বসবাস 
করেতা। এখন পয9q এই ডাইেনাসেরর মাx একH 
ফিসল পাওয়া িগেয়েছ।।



টাইটােনাসরাস 
(Titanosaurus) 
ডাইেনাসেরর ছিব ও 

পিরিচিত

টাইটােনাসরাস (Titanosaurus) একH তR ণেভাজী  
ডাইেনাসর। টাইটােনাসরাস (Titanosaurus) 
ইিcয়ােত ি�েটিসয়াস সমেয় (১৪৫-৬৬ িমিলয়ন 
বছর পেূব9) বসবাস 
 করেতা।



টাইটােনাসরাস (Titanosaurus)  ইিcয়া সহ রvমািনয়া, আেজ9eনা ও fাg Dথেকও ইহার ফিসল পাওয়া 
িগেয়েছ। একH :ল ভােগর ডাইেনাসর িছল। এখন পয9q এই ডাইেনাসেরর  ৩৭ H ফিসল পাওয়া িগেয়েছ।।



কR ত5তাঃ 
https://dinosaurpictures.org/india-dinosaurs
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