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S + am/is/are + to + PV (1st)  
i) আমারক  সু্করে তেরে হয় ।=- I am to go to school. 
 ii) োরক রমরিং এ অংশগ্রহন কররে হয় ।=- He is to attend the meeting. 
iii) তোমারক গারড় চাোরে হয় ।=-You are to drive car. 
 

  
S + have/has + to + PV (1st)  
i) রমরথোরক কাজ কররেই  হয় ।=- Mithila has to do work. 
 ii) োরক রমরিং এ অংশগ্রহন কররেই হয় ।=- He has to attend the meeting. 
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iii) তোমারক গারড় চাোরেই হয় ।=-You have to drive car. 
 

 

S + had to + PV (1st)  
i) আমারের ফুিবে তখেরেই হরয়রিে ।=- We had to play football. 
 ii) োরক রমরিং এ অংশগ্রহন কররেই হরয়রিে ।=- He had to attend the meeting. 
 

 

S + shall/will have to + PV (1st)  
i) তোমারক  ধধেয রাখরে হইরব  ।=- You will have to keep patience. 
 ii) আমারক কথা রাখরে হইরব ।=- I shall have to keep word. 
 

 

S + have/has got to  + PV (1st)  
i) তোমারক  ধধেয রাখরেই হইরব ।=-You have got to keep patience. 
 ii) আমারক কথা রাখরেই হইরব ।=- I have got to keep word. 
 

 

S + am/is/are + supposed to + PV (1st). 
i) আমার ইংররজী তশখার কথা আরি।=- I am supposed to learn English. 
 ii) রফররারজর  অররঞ্জরবরডরে চাকরর পাওয়ার কথা আরি।=- ।=- Firoz is supposed to get a job at 
Orangebd. 
  iii) তোমার আজ নামাজ পড়ার কথা আরি=-Today you are supposed to say prayer 
iii) তোমার গেমারি রবরয় করার কথা রিে।=- You were supposed to get married last month. 
 

 

S + was/were + supposed to + PV(1st). 
 i) আমার ইংররজী তশখার কথা রিে।=- I was supposed to learn English. 
 ii) রফররারজর  অররঞ্জরবরডরে চাকরর পাওয়ার কথা রিে।=- 
 

 

S + am/is/are + likely to + PV (1st). 
i) i) আমার এ+ পাওয়ার িম্ভাবনা আরি।=- I am Likely to get A+. 
 ii) বৃরি হওয়ার িম্ভাবনা আরি।=-It is Likely to rain. 
iii) তোমার ভাে চাকরর পাওয়ার িম্ভাবনা আরি।=-You are Likey to get a good job. 
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S + was/were + likely to + PV (1st). 
i) i) আমার এ+ পাওয়ার িম্ভাবনা রিে।=- I was Likely to get A+. 
 ii) বৃরি হওয়ার িম্ভাবনা রিে।=-It was Likely to rain. 
iii) তোমার ভাে চাকরর পাওয়ার িম্ভাবনা রিে।=-You were Likey to get a good job. 
 

 

S + can not but + PV (1st). 
i) আমরা ভাে না  তখরয় পারর না  =- We can’t but eat rice. 
 ii) আমরা বাথরুরম না তেরয় পারর না ।=-we can't but go washroom. 
 

 

S + could not but + PV (1st). 
i) আমরা োরক  না তমরর পারোম না =- We couldn’t but bit him. . 
 ii) আরম তিখারন না তেরয় পারোম না ।=- I couldn’t but go there 
 

 

S + should have + PV(3rd). 
i)আমার কথা রাখা উরচে রিে।=- I should have kept word. 
 

 

S + should not have + PV(3rd). 
i) তোমার ঘুষ খাওয়া রিক হয় নাই।=-You shouldn’t have taken bribe. 
ii) তোমার কথারি না রাখা উরচে হয় নাই ।=- You shouldn’t have broken the word. 
 

 

S + intend to + PV(1st) . 
i) আমার একিা গারড় তকনার ইচ্ছা আরি ।=-: I intend to buy a car. 
ii) ফারুরকর রবরেশ োবার ইচ্ছা আরি ।=-Faruk intends to go abroad. 

 

 

S + enjoy + PV.ing + .... 
i) আরম গারড় চারেরয় মজা পারচ্ছ ।=- I enjoy driving car. 
ii) আরম তিরেরভশন তেরখ মজা পারচ্ছ ।=-I enjoy watching TV. 
 

 

Having + PV(3rd) + obj, another clause..... . 
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i) ভাে খাইয়া আরম করেরজ োব ।=- Having eaten rice, I will go to collage. 
ii) ওেু কররয়া আরম নামাজ পড়ব ।=-Having taken ablution, I will say prayer. 
 

 

S + feel like + PV.ing. 
i) আমার চা তখরে ইরচ্ছ কররি।=-I feel like taking tea. 
 ii) আমার অরফরি তেরে ইরে কররি।=-I feel like going to office. 
iii) আমার বৃরিরে রভজরে ইরচ্ছ কররি।=-I feel Like getting wet in the rain. 
 

 

How dare + S + PV (1st) . 
i) এে বড় িাহি আমার মুরখর িামরন কথা বরেি ?=-How dare you speak before my nose ? 
 

 

S + need to + PV (1st) . 
i) আমার একিা কেম তকনা েরকার।=-I need to buy a pen. 
ii) আমার ইংরররজ তশখা প্ররয়াজন ।=-I need to learn english. 
 

 

S + get (AT) + adj +....... 
i) আমার মাথা গরম হরয় োরচ্ছ।=- My head is getting hot(adj). 
ii) চা িান্ডা হরয় োরচ্ছ।=-Tea is getting cold(adj). 
iii)  আমার শরীর অবশ হরয় োরচ্ছ।=-My body is getting numb (adj) 
 

 

What+ is + on + .........?  
i) তিখারন রক হরচ্ছ ?=-What’s on there? 
ii) TV তে রক হরচ্ছ ?=-  What’s on TV? 
 

 

S + PV(AT) + obj + at + possessive Case + own risk. 
i) মাোমাে আপনার রনজ োরয়রে রাখুন।=- keep your goods at your own risk. 
ii) ো রকিুই কর,তোমার  রনজ োরয়রে কররা।=- Whatever you do, do it at your own risk. 
 

 

S + PV(AT) + obj + on + possessive Case + own interest . 
i) তি োর রনজ স্বারথয আমারক িাণ্ডা রারখ ।=- He keeps me cool on his own interest . 
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ii) ো রকিুই কর ,তোমার  রনজ স্বারথয কর  ।=- Whatever you do , do it on your own interest  . 
 

 

S + be verb + having problem + PV.ing  
i) আমার ঘুমারে িমিযা হরচ্ছ।=- I am having problem sleeping. 
ii) আমার প্রশ্ন কররে িমিযা হরচ্ছ।=- I am having problem asking question. 
 

 

S + hardly + PV(1st). 
i) আরম খুবই কম কম চা চাই।=- I hardly take tea. 
ii) আরম খুবই কম কম ঘুষ খাই।=- I hardly take bribe. 
 তোমার কাজরি করা উরচে রিে।=- You should have done the work. 
ii) iii) আরম খুবই কম কম নামাজ পরড়।=- I hardly say prayer. 
 

 

S + PV(AT) + obj + as often as + S + PV(AT) +. ... 
i) আরম েে বার তিখারন োই েে বার ইংরররজ বরে ।=-I speak English as often as I go there  . 
ii) তি েেবার তগ্রপ্তার হয় েে বার িাড়া পায়  ।=-He is released as often as he is arrested . 
 

 

Every after how long+ AV + S + PV (AT) + ?   
i) েুরম কেক্ষণ পরপর ঔষুধ খাও ।=- Every after how long do you take medicine ?  
ii) েুরম কেক্ষণ পরপর এখারন আি ।=- Every after how long do you come here? 
 

 

S + PV(AT) + obj + as well as + N/P .  
i)  তি আমারক থাকরেও রেরয়রিে এবং খাইরেও রেরয়রিে  ।=-He gave me food as well as shelter   
. 
ii) তি ইংরররজও বেরে পারর এবং বাংোও বেরে পারর  ।=- He speaks English as well as Bangla . 
 

  
Where there + be verb + N/P + there + be verb + N/P +.... 
i) তেখারন ভােবািা আরি তিখারনই শারি আরি।=- Where there is love there is peace. 
ii) তেখারন নারী আরি তিখারনই িমিযা আরি।=- Where there is woman there is problem. 
 

  
অরপক্ষাকৃে তিাি কাজ + let alone + অরপক্ষাকৃে বড় কাজ ..  . 
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i) েুরম  হারেরো েূররর কথা  একরি রবড়ােও মাররে পাররব না ।=-You will not be able to kill a cat 
let alone an elephant . 
ii) তি ইংরররজ তো েূররর কথা বাংোই বেরে পারর না।=- He can't speak bangla let alone english 
. 
 

  
S + have/has + got + fancy + for + N/P +.. 
i) গাড়ীরি আমার মরন ধরররি।=- I have got fancy for the car. 
ii) তমরয়রি আমার মরন ধরররি।=- I have got fancy for the girl. 
 

  
No + N/P + be verb + left + to + PV(1st). 
i) তকান িমিযা তবাঝা বাকী নাই।=- No problem is left to understand. 
ii) তকান কাজ করা বাকী নাই।=- No work is left to do. 
 

  
S + be verb + lost + in + N/P  . 
i) আরম োর তচারখর মারঝ  হারররয় তগরি ।=-I am lost in her eyes. 
ii) আরম তোমার ভােবািার মরধয হারররয় রগরয়রিোম ।=-I was lost in your love . 
 

  
S + PV(AT) + obj + at + possessive case + Convenience + .... 
i) েুরম েরে তোমার িুরবধা মে কাজ কর োহরে রবপরে পররব ।=-You will fall in danger if you do 
at your convenience  . 
ii) তি োর িুরবধা মে কাজ কররি ।=-He is doing work at his convenience   . 
 

  
S + establish(AT) + N/P + After + possessive case + name . 
i) আরম আমার মারয়র নারম একিা হিরপিাে প্ররেষ্ঠা করব।=-I will establish a hospital After my 
mother's name. 
ii) আরম আমার বাবার নারম একিা সু্কে প্ররেষ্ঠা করব ।=- I will establish a school After my 
father's name . 
 

  
PV(1st) + let + PV(1st)   . 
i)  কর এবং কররে োও ।=-Do let do . 
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ii) রনরজ খাও অনযরক তখরে োও ।=-Eat let eat.  . 
 

  
S + PV(AT)+ obj + for the sake of + PV.ing +...... 
i) আমরা ইংরররজর তশখার খারেরর এখারন এরিরি ।=-We have come here for the sake of 
learning  English . 
 

  
There + be verb + a point + in + PV.ing + (S) + Ext. 
i) তিখারন োওয়ার েুরি আরি ।=-There is a point in going there. 
ii) ঋেুরক ভােবািার েুরি রিে   ।=- There was a point in loving Ritu . 
 

  
There + be verb + no less try to + PV(1st) . 
i)  রবরয় কররে তচিার তকান  ত্রুরি  নাই।=- There is no less try to marry . 
ii) ইংরররজ বেরে তচিার তকান  ত্রুরি  নাই  ।=-  There is no less try to speak English. 
 

  
S + boast (AT) + in + PV.ing  + ..... 
i) কাজরি কররে তি অহংকার কররয়ারি ।=-He has boasted in doing the work . 
ii) ফারজানা গান গাইরে  অহংকার  কররেরি   ।=- Farjana is boasting in singing song . 
 

  
S + be verb + thanked + to + PV(1st) . 
i) আরম তোমারক ভােরবরি ধনয হরয়রি ।=- I am thanked to love you . 
ii) আরম এখারন এরি ধনয হরয়রি ।=- I am thanked to come here . 
 

  
How about + PV.ing+...... 
i) ইংররজী রশখরে তকমন হয়?=- How about learning English? 
ii) তপ্রম কররে তকমন হয়?=- How about making love? 
iii) রবরয় কররে তকমন হয়?=- How about marrying? 
 

  
S + PV(AT) + obj + ignoring + N/P.....   
i) আরম  তঝারড়া বাোশ উরপক্ষা করর এখারন  আরিয়ারি  ।=-I have come here ignoring gusty 
wind. 

http://facebook.com/tanbir.ebooks
http://tanbircox.blogspot.com/


 Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks 

  facebook /gmail/skype: -        http://tanbircox.blogspot.com  

ii) বাবা মারয়র কথা উরপক্ষা করর আমারের রকিু করা উরচে না।=-We should not do anything 
ignoring parents’ order. 
 

  
S + PV(AT) + at the edge of + N/P.....  
i)  আরম রবপরের দ্বারপ্রারি তপৌরি তগরি ।=-  I have reached at the edge of danger. 
ii) আরম রববারহর দ্বারপ্রারি তপৌরি তগরি  ।=-  I have reached at the edge of marriage . 
 

  
It + be verb + no + good + PV.ing. 
i) েুরনয়ার রপরি ঘুরর োভ নাই।=- It is no good to run after the world. 
ii) িাকার রপরি ঘুরর োভ তনই।=- It is no good to run after money. 
iii) তপ্রম করর োভ তনই।=- It is no good to make love. 
 

  
What good to + PV(1st)? 
i) িাকার রপরি ঘুরর োভ রক?=- What good to run after money? 
ii) ইংররজী রশরখ োভ রক?=- What good to learn English? 
iii) চাকরর করর োভ রক?=- What good to do job? 
 

  
What + harms to + PV(1st)? 
i) এখারন োরড়রয় থাকরে ক্ষরে রক?=- What harms to stand here? 
ii) রবরেরশ তগরে ক্ষরে রক?=- What harms to go abroad? 
iii) িাকা ধার রেরে ক্ষরে রক?=- What harms to lend money? 
 

  
S + PV(AT) + obj + lest + S + should + PV(AT)  . 
i) দ্রুে তেৌড়াও পারি আবার তেন হারারব ।=- Run fast lest you should miss the train. 
ii) এক খণ্ড জরম রকরন তফে পারি রকনরে পাররব না ।=- Buy a piece of land lest you should be 
unable to buy . 

 
S + back(AT) + compliment + to + N/P or place . 
i) আমার ধশশব সৃ্মরে আমারক রপিরন রনরয় রগরয়রি।=- My childhood memory has backed me to 
the past. 
ii) এই িরবরি আমারক রাজশারহরে রনরয় োয় ।=- This picture backs me to rajshahi. 
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ধেনরিন জীবরন আমারেররক নানা ধররনর কাজ কররে হয়। কারজর প্রিঙ্গ আিরে পারা বা না পারার কথা 
ওরি। তকউ তকারনা কাজ কররে পারর রক পারর না এই জােীয় তোগযোরক বণযনা করার জনয িচরাচর Can 
বযবহৃহ হয়। এরি একরি Modal Auxiliary োর পরর িব িময় verb এর Simple Form হয়। 
I can ........ 
You can ...... 
Can একরি Modal Verb হওয়ায় এর িারথ s/es েুি হয় না এবং এরপর To infinity বযবহৃে হয় না। 
I can do it. → আরম এরি কররে পারর। 
She can speak English fluently. → তি িাবেীেভারব ইংরররজ বেরে পারর। 
 
Negative sentence-এ contraction (িংরক্ষপ্ত) 'can't' বযবহৃে হয়। Question-এ এরক মূে verb-এর 
আরগ বিারনা হয়। 
I can't lift the box. → আরম বাক্সরি উিারে পারর না। 
Can he speak English? → তি রক ইংরররজ জারন? 

 

করথাপকথরন তকান রবষরয়র পরক্ষ মে প্রোন কররে হরে অরধকাংশ তক্ষরে োর পরক্ষ েথয প্রোন কররে হয়। 
এভারব প্রেত্ত েরথযর িারথ আররা েথয প্রোন কররে হরে রকিু word বা phrase দ্বারা এই িংরকে রেরে হয় 
তে এ রবষরয় আররা রকিু বো হরচ্ছ। তেমন- 
Also → োিাড়া 
And → এবং 
Moreover → অরধকন্তু 
Besides that → এিাড়া/োিাড়া 
Another thing → আররকরি রবষয় 
Not only that → শুধু োই নয় 
Another important things is that → আররকরি গুরুেপূণয বযাপার হরো 
There's another reason why → ো তকন ঘরি োর আররকরি কারণ আরি 
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কাউরক কারি বা ধূর তথরক নাম, পররচয়, বা পেবী ধরর ডাকারক বরে িরবাধন করা। তেশ তভরে এবং বযরি 
তভরে এগুরো রভন্ন রভন্ন হয়। িরবাধন রীরের এই তেণীরভে বাংোরেও আরি। Informal পরররবরশ অরেপরররচে 
আত্মীয়-স্বজন বা বনু্ধ-বান্ধরবর তক্ষরে: 
Hi Ruma, where are you going? 
Shahin, come here. 
May I come in? 
Did you call me mother? 

 

কাররা তকারনা প্রস্তারব রারজ হরে ো রকভারব প্রকাশ কররবন? অরধকাংশ িমরয় কাররা তকারনা মিরবয একমে 
হরে ইরেবাচক িায় তেওয়ার েরকার হয়। প্রস্তারব রারজ হরয়া বা না হওয়া প্রকাশ কররে িচরাচর রনরচর style 
গুরে বযবহৃে হয়। 
I agree → আরম একমে 
You're right → রিক বরেরিন 
I agree with you → আরম আপনার িারথ একমে 
Yes, that's right → হযাাঁ, ো রিক 
I couldn't agree more → আরম পুররাপুরর রারজ 
That's really the case → ঘিনািা আিরেই োই 
You're absolutely right → এরকবারর রিক বরেরিন 
You can say that again → আরম আপনার িারথ পুররাপুরর রারজ 
Yes, I have the same opinion → হযাাঁ, আমারও একই মে 

 

রাগ প্রকাশ করার জনয িবরচরয় তবরশ বযবহৃে হয় স্বরভরঙ্গ এবং বাকযভরঙ্গ। ফরে তে বাকযরূপ দ্বারা প্রশংিা করা 
োয়, ো রেরয় েীব্র রাগ এবং রবররিও প্রকাশ করা োয়। অরনক িমরয় শুধু রবরশষ ধররনর প্ররশ্নর দ্বারাও রাগ 
প্রকাশ করা হয়। েরব তচোরা এবং স্বররর পররবেযন অবশযই কররে হরব। তেমন: 
What are you doing? → েুরম কী কররিা? 
What the hell are you doing? → কী কররিা েুরম, শুরন? 

 

পরথ চেরে চেরে অরচনা তকারনা তোকরক তডরক িরিক পথ িবরন্ধ রজজ্ঞািা কররে হরে, অনযমনস্ক বা রনরজর 
কারজ বযস্ত তোকরিরক তকান প্ররয়াজরন ডাকরে হরে, ইেযারে তক্ষরে প্রথরম প্ররয়াজন হয় ভদ্রোপূণযভারব কাররা 
েৃরি আকষযণ করা। বাংোয় এরূপ কাজ আমরা ‘এই তে ভাই শুনুন’ ধাাঁরচর বাকয বা উরি দ্বারা িম্পন্ন করর থারক। 
ইংরররজরে এরূপরক্ষরে প্রাথরমক পেযারয়র ভদ্রোপূণয express গুরো রনরচ তেওয়া হরো-- 
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Excuse me → শুনুন 
Listen → শুনুন 
Oh, come on! → আহ, একিু বুঝরে তচিা কররা তো! 
Do you follow me? → আমার কথা বুঝরে পাররিা তো? 
Are you with me? → আমার কথা শুনরিন তো? 
Am I clear to you? → আরম রক রবষয়িা বুঝারে তপরররি? 
Am I not right? → রিক বরেরন? 
Isn't it true? --- এিা রক িেয নয়? 
Isn't it really true? → এিা রক আিরেই িেয নয়? 

 

কারক রকভারব বকা রেরে হরব, ো রনভযর করর তে বকা রেরব োর িারথ োরক বকা তেওয়া হরব োর িম্পরকযর 
ওপর। রনরচ এধররনর রকিু expression তেওয়া হরো-- 
What! You can't do it? → কী! েুরম এিা কররে পাররব না? 
Shut up! Don't talk nonsense! → চুপ কররা! বারজ বরকা না! 
That's enough! → অরনক হরয়রি! 
How foolish! Who told you to do it that way? → কী তবাকা! তোমারক এিা ঐভারব কররে তক 
বরেরি? 
 

 

মানুষ তে কথাই বেুক, তে েথযই প্রোন করুন, োর িারথ িংরিি বযাপারর তি রনরজর মেরক প্রকাশ কররে 
পিি করর। এরূপ শব্দগচ্ছরক ইংরররজরে বো হয় comment clause. তকারনা বারকয ো বো হরো, তি 
রবষরয়র প্ররে বিার রনরজর মরনাভাব প্রকাশ করার জনয এরূপ clause বযবহৃে হয়। রনরচ রকিু comment 
clause-এর উোহরণ তেওয়া হরো-- 
I regretted that he didn't take my advice = To my regret, he didn't take my advice. 
To my regret = I regretted that (regret = আরক্ষপ করা) 
It was surprising that he didn't get frightened at all = Surprisingly, he didn't get 
frightened at all. 
Surprisingly = It was surprising that (frightened = ভয় পাওয়া) 
I was surprised to find them all = To my surprise, I found them all. 
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মরনর ভাব প্রকারশর এক বযাপক অংশ জুরড় থারক েুেনার বযাপার। েুই বা েরোরধক বযরি বা বস্তু ইেযারেরক 
আমরা একরির িারথ অপররিরক রবরভন্নভারব েুেনা করর থারক। 
As ........ as 
Not so/as ........ as 
Nearly as ........ as 
Exactly as ........ as 
She is as beautiful as her sister. → তি োর তবারনর মরো িুিরী। 
She is not so beautiful as her sister. → তি োর তবারনর মরো িুিরী নয়। 

 

আমরা েখন কথা বরে েখন একরি পূণযাঙ্গ বিবযরক একরি তেৌরিক প্রবারহর মরধয িামরনর রেরক এরগরয় রনরয় 
োওয়ার তচিা করর। ফরে কাররণর (cause) িারথ ফেরক (effects) িংেুি করার জনয আমারেররক অরেররি 
রকিু word বা phrase বযবহার কররে হয়। এগুরেরক এক কথায় বরে transition markers বা 
connectives. তেমন -- 
And → এবং 
Moreover → অরধকন্তু 
Besides → োিাড়া 
Again → অরধকন্তু 
While → য়খন 
Whereas → অথচ 
To speak in detail → রবস্তাররেভারব বেরে তগরে 
One word more about it → এ িবরন্ধ আররকিা কথা বো োক 
And that's not all → এরেই ঘিনার তশষ নয় 
Not only that → শুধু োই নয় 
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কাররা তকান কারজর বা কথার বা রবশ্বারির িমারোচনা কররে তগরে রবরশষ তকারনা গিরনর (structure) বাকয 
প্ররয়াজন হয় না। তিরক্ষরে িংরিি পরররিরে এবং বোর ভরঙ্গ তথরকই বুঝা োয় তোোর তকান কথারি 
িমারোচনামূেক। েবুও িচরাচর তকান রকিুর িমারোচনা করার িময় আমরা তে ভাবগুরেরক িবরচরয় তবরশ 
প্রকাশ করর থারক তিগুরে হরো: 

 
Are you mad? → েুরম রক পাগে? 

 
You are not permitted to come here → তোমার এখারন আিার অনুমরে তনই। 

 
What a rubbish! → রক রবশ্রী! 

 
I will teach you a good lesson. → আরম তোমারক উরচৎ রশক্ষা রেরবা। 

* েৃঢ়ো প্রকাশ করার জনয shall-এর পররবরেয will বযবহৃে হয়। 

 

আরগ ঘরিরি বা ঘিরি বরে মরন করা হরয়রি এমন তকান ঘিনার িেযোরক অস্বীকার করা হরে োরক বরে 
অস্বীকৃরে বা Denial. 
Kamal denied having gone there. → কামাে তিখারন োবার বযাপাররি অস্বীকার করররিরো। 
She denied having broken the window. → জানাোরি ভাঙ্গার কথা তি অস্বীকার কররো। 
 
Negative sentence বযবহার করর িরািরর তকান ঘিনার িেযোরক অস্বীকার করা োয়। তেমন: 
You went there, didn't you? → েুরম তিখারন রগরয়রিরে, রগরয়রিরে রক? 
No. I didn't. → না, আরম োই রন। 

 

তকান রেরক বা তকান রকিুর অরভমুরখ তকান গরেশীেোরক প্রকাশ কররে হরে উি রেকরিরক প্রকাশ করার উপায় 
জানরে হয়। রনরচ রেক প্রকাশক রকিু word এবং phrase তেওয়া হরো: 
To (রেরক) → Go to the college. 
Towards (িামরনর রেরক) → He is coming towards me. 
Ahead (িামরনর রেরক) → Go ahead to find the place. 
Back (রপিরন/রপিরনর রেরক) → Please come back. 
Backward (রপিরনর রেরক) → Look backward. 
Beside (পারশ/পারশর রেরক) → Sit beside me. 
Above (উপররর রেরক) → The fan is above my head. 
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Upward (উপররর রেরক) → Go upward the hill. 
Down (রনরচ) → He fall down from the tree. 
Along (বরাবর; িামরনর রেরক) → Go along the road. 
Around (চাররেরক) → There are flowers around him. 
About (প্রায়) → It is about five o'clock. 
Straight (তিাজা; বরাবর) → The road is straight. 

 

পিি করা রশখরে হরে অপিি করাও রশখরে হয়। ফরে পিিরক প্রকাশ করা রশখরে হরে অপিিরকও 
প্রকাশ করা রশখরে হয়। অপিরির িারথ রবররি, তরাধ ইেযারে তবারধর তোগিূে তমৌরেক বরে তকান তকান বাকয 
এরূপ এরকর অরধক ভাবও প্রকাশ কররে পারর। 
I don't like it. → এিা আরম পিি করর না। 
How do you tell me to like such a .... ? → েুরম রকভারব এমন একিা .......রক আমারক পিি কররে 
বেরিা? 
I can't approve that plan. → ঐ পররকল্পনারক আরম অনুরমােন কররে পারর না। 

 

ধেনরিন জীবরন অরনক রকিুর বযাপাররই আমারেররক িরিহ তপাষণ কররে এবং ো প্রকাশ কররে হয়। 
ইংরররজরে এ উরেরশয তবশ রকিু উপারয় বাকয গিন করা হয়। তেমন: 
I'm not sure whether it's true or false. → এিা িেয রক রমথযা এ বযাপারর আরম রনরিে নই। 
Are you sure of your success? → েুরম রক তোমার িফেোর বযাপারর রনরিে? 

 

তকান কাজ কেক্ষণ ধরর ঘিে বা ঘরি বা ঘিরব বা ঘিরো ো বুঝারে রবরশষ রকিু time expression বযবহার 
করা হয়। 
Always → িবযো 
All the time → িব িময় 
All the while → িব িময় 
Most of the time → অরধকাংশ িময় 
From time immemorial → স্মরণােীেকাে তথরক 
Since morning → িকাে তথরক 
For two hours → েু’ঘণ্টা োবে 
Time-consuming → িময়িারপক্ষ 
Durable → তিকিই 
Long lasting → েীঘযকাে রিরক এমন 
Everlasting → রচরিায়ী 
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Transient → ক্ষণিায়ী 
Short lived → স্বল্পায়ু 
Till → েেক্ষণ পেযি 
Until → েেক্ষণ পেযি না 
As long as → েেক্ষণ পেযি 
The whole day → িারারেন ধরর 
The whole night → িারারাে ধরর 
In a month → এক মারি 
By that time → তিই িমরয়র মরধয 
 
 

 

করথাপকথরন প্রায়শই আমারের তোোরক অনুরপ্ররণা রেরে হয়। এরি একরি স্বাভারবক িামারজক ররয়াকাণ্ড। এই 
অনুরপ্ররণা কখরনা কখরনা িমরবেনার রূপও রনরে পারর। রকিু রবরশষ structure এবং expression-এর 
মাধযরম এই জােীয় মরনাভাব প্রকাশ করা হয়। োরের করয়রি রনরচ তেওয়া হে: 
So what? → োরে কী হরয়রি? 
But does it matter, anyway? → রকন্তু োরে রক রকিু আরি োয়? 
But it matters little. → রকন্তু োরে তেমন রকিু আরি োয় না। 
But who cares? → োরে রক োয় আরি? 
But it matters nothing. → রকন্তু, এরে রকিু োয় আরি না। 
 

 

‘বাহ! রক িুির’, ‘উহ’ ইেযারে তেিব word বা phrase দ্বারা মরনর আরবগরক িরািরর প্রকাশ করার তচিা করা 
হয় তিগুরেরক বরে exclamation. Exclamation প্রকারশর করয়করি উপায় আরি:- একরিমাে word দ্বারা, 
একরি phrase দ্বারা, verb রবহীন বাকয দ্বারা, what/how/so/such দ্বারা রনরমযে বাকয দ্বারা, negative বাকয 
দ্বারা এবং িরিক বাগভরঙ্গ েুি তে তকান বাকয দ্বারা। তেমন- 
How foolish! → রক তবাকা! 
How silly! → রক তবাকারম! 
How ugly! → রক কুৎরিে! 
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কথাবােযায়, বকৃোয়, তেকচারর, তেখায় তকান রবষয়রক রবশে বযাখযা করার জনয অরধকাংশ িমরয় োর িপরক্ষ 
উোহরণ িানরে হয়। এরূপ উোহররণর বণযনায় ঢুরক পড়ার িমরয় রকিু িূচক শব্দগুচ্ছ বা বাকয দ্বারা ইরঙ্গে করা 
হয়। তেমন: 
Such as ........ 
For example ........ 
To give an example ........ 
To cite (িাইি) an example ........ 
Let's consider an example ........ 
To cite another example ........ 
For instance ........ 

 

িামারজক ররয়াকারণ্ডর মরধয এমনও তক্ষে আরি তেখারন তকউ অরনচ্ছায় কাররা িামানয মরনাকরির কারণ হয় এবং 
োর জনয রবনরয়র িারথ তমৌরখকভারব ক্ষমা চাইরে অপর বযরি ভদ্রোবশে ো ক্ষমা করর তেয়। এই িামারজক 
তিৌজনয তেখারনার ভাষা তকমন হরব? রনরচ বহুে বযবহৃে করয়করি উপায় তেওয়া হরো: 
I'm sorry. It's I who made the mistake first. → আরম েুুঃরখে। আরমই প্রথরম ভুেিা করররিোম। 
It's all right. You didn't do it intentionally. → আচ্ছা রিক আরি। আপরন তো ইচ্ছাকৃেভারব ো 
কররনরন। 
Oh, that doesn't matter, really. → আিরে ওিা তকান বযাপার না। 

 

তকান কাজ করোবার ঘিে বা ঘরি বা ঘিরব বা ঘিার কথা, ো প্রকাশ করা হয় রকিু adverb দ্বারা োরেররক 
বরে adverb of frequency. করথাপকথরন এরেররক প্রায়ই বযবহার করার প্ররয়াজন হয়। রনরচ িবরচরয় তবরশ 
বযবহৃে হয় এমন রকিু word এবং phrase তেওয়া হরো: 
once → একবার 
twice → েুইবার 
double → েুু্ইগুণ 
three times/thrice → রেনবার 
four times → চারবার 
ten times → েশবার 
many times → অরনকবার 
several times → করয়কবার 
often → প্রায়/প্রায়শই 
frequently → বারবার 
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most of the time → অরধকাংশ িময় 
sometimes → মারঝ মারঝ 
intermittently → ক্ষরণ ক্ষরণ 
by turns → পেযায়ররম 
over and over again → বারবার 
here and there → এখারন তিখারন 
off and on → মারঝ মরধয 
always → িবযো 
almost always → প্রায় িবযো 
all the time → িব িময় 
rarely → মারঝ মরধয 
day and night → রেনরাে ধরর 
day after day → রেরনর পর রেন ধরর 
month after month → মারির পর মাি ধরর 

 

রকিু েথয তথরক িংরিি রবষয় িবরন্ধ িংরক্ষপ্ত রিধানাি তেয়ারক বরে িাধারণীকরণ। োরে বিার বিবয তেমন 
তেৌরিকোপূণযভারব স্পি হরয় ওরি, তেমরন তোোর জনযও ো অনুধাবন কররে িুরবধা হয়। এরূপ তক্ষরে তেিব 
word বা expression িচরাচর তবরশ বযবহৃে হয়, তিগুরে রনরচ তেওয়া হে: 
in fact → আিরে 
truly speaking → িেয বেরে রক 
to be truthful → িেয বেরে রক 
to speak the truth → িেয বেরে রক 

 

িম্ভবে োবেীয় িামারজক বাকযাভযারির মরধয অরভবােন জানারনার ঘিনা ঘরি িবযারধক িংখযকবার। বাংোরে 
িচরাচর ‘স্বাগেম’, ‘িাের িম্ভাষণ’ ইেযারে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বযবহার করা হয়। রকন্তু ইংরররজরে অরভবােন 
জানারনার উপায় আররকিু রভন্ন। রনরচ এই কারজ বযবহৃে িবযারধক প্রচরেে রকিু expression তেওয়া হরো: 
Good morning/afternoon/evening/night (ভরদ্রারচে) 
Hello (পরররচে style) 
Hi (ঘরনষ্ঠ style) 
Happy birthday 
Happy new year 
Eid Mubarak (Muslim tradition) 
Merry Christmas (Christian tradition) 
Many many happy returns of the day. 
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অপেযাপ্ত েরথযর ওপর রভরত্ত করর বা তকান েথয িাড়াই তকান রবষরয় তকান মিবয করারক guessing বরে। 
স্বাভারবক statement তথরক অনুমারনর পাথযকয বুঝারনার জনয অনুমারনর বাকযরক রবরশষ কায়োয় গিন কররহ 
রকংবা statement-এর িারথ রকিু রবরশষ expression জুরড় রেরে হয়। তেমন: 
It will rain today → আজ বৃরি হরব। (রনরিে) 
It may rain today → আজ বৃরি হরে পারর। (িম্ভাবনা) 
 

 

রনরজর অভযাি প্রকাশ করা এবং প্রাকৃরকে অভযািবশে রকিু ঘরি এই ভাব প্রকাশ করা বারকযর কািারমাগে রেক 
তথরক অরনকখারন রমেিম্পন্ন। উভয়রক্ষরেই Present Indefinite Tense বযবহৃে হয়। প্রথম তক্ষরে রকিু 
রবরশষ শব্দও বযবহৃে হয়। তেমন: 
Usually → িচরাচর 
Normally → িাধারণে 
Most of the time → অরধকাংশ িময় 
 

 

ঘৃণা বা রবেৃষ্ণা প্রকাশ করার জনয রবরশষ বারকযর পাশাপারশ বারকযর মরধয রবশষ word বযবহৃে হয়। 
Hate+Object 
I hate it. → আরম এরি ঘৃণা করর। 
Hate+Verb(ing) 
I hate smoking in the public place. → আরম প্রকারশয ধুমপান ঘৃণা করর। 
 

 

কথাবােযায় আমরা অরনক ধররনর মোমে রকিু expression বা phrase বযবহার করর আোোভারব রচরিে করর 
থারক। রনরচর উোহরণগুরে তথরক রবষয়রি স্পি হরব। 
The real thing is that → আিে ঘিনা হরো 
When it really means is than → এর দ্বারা আিরে ো বুঝায় ো হরো 
Now it's clear that → এখন এিা স্পি তে 
As a matter of fact → প্রকৃে পরক্ষ 
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তকান adjective বা adverb-এর অরথযর প্রাবেযো বা েীব্রো প্রকাশ করার জনয রকিু expression বা phrase 
বযবহৃে হয়। বিরবয রবরশষ অরভঘাে (stress) রকংবা আরবগ (emotion) প্রোন করার উরেরশয তিগুরেরক 
আমরা বযবহার করর। 
She looks very nice indeed. → তি তো আিরে খুব িুির। 
The project was a total loss. → প্রকল্পরি রিরো একিা ডাহা ক্ষরে। 
They were utterly (আিারেয) powerless. → োরা রিরো পুররাপুরর ক্ষমোহীন। 
That's absolutely true. → ো পুররাপুরর িেয। 
He's really a genius. → তি আিরে একিা রজরনয়াি। 
It was truly a gigantic creature. → ওিা রিরো আিরে একিা বড় আকাররর জীব। 

 

ইংরররজরে রনমন্ত্রণ করা আর বনু্ধেপূণয প্রস্তারব রাখা প্রায় একই রজরনি। এজনয তবশ করয়করি উপায় আরি। 
I invite you tonight at the dinner. And I hope you'll accept it. → আরম আপনারক আজ রারের 
রডনারর আমন্ত্রণ জানারচ্ছ। আশাকরর আপরন ো গ্রহণ কররবন। 
Would you be my guest tonight at the dinner? → আজ রারের রডনারর আমার অরেরথ হরবন রক? 

 

তকান রকিুর ধেঘযয এবং িারনর েূররের ধারণা আমারের রচিা-রচেনার পধানরের িারথই রনরবড়ভারব জরড়ে। এরূপ 
ধারণা প্রকাশ করার জনয উপেুি ভাষা-েক্ষো না থাকরে আমরা অরনরক মরনাভাবই স্পিভারব প্রকাশ কররে 
পারোম না। িান এবং কারের িারপরক্ষ ধেঘযয বেরে ো বুঝায় োরক আমরা রবরভন্নভারব প্রকাশ করর থারক। 
তেমন: 
tow meters long = having the length of two metes. 
a two meter long = The stick is two meters long. 

 

কাররা কথা শুনরে রগরয় আমরা িব িমরয় িাড়া প্রোন করর থারক। এই িাড়া প্রোরনর উপায় হরে পারর মাথা 
নাড়ারনা তথরক শুরু করর ‘হযাাঁ’ ‘না’ ‘অবশযই’ ‘ো রিক’ ‘হুম’ ইেযারে। ইংরররজরে এরূপ তক্ষরে রবরভন্ন অথয 
বুঝারনার জনয রবরভন্ন expression বযবহৃে হয়। তেমন: 
Yes, right → জ্বী, আচ্ছা 
I see → োই বুরঝ 
Strange! → কী অদু্ভে! 
How funny! → চমৎকার তো! 
Is that so! → োই নারক? 
So that's the case? → োহরে বযাপারিা এই? 
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Yes, go on. → হযাাঁ, বেরে থারকা 
Exactly → এরকবারর রিক বরেরিন 
Of course, I will → অবশযই আরম ো কররবা 
That's right → রিক বরেরিন 
That's exactly the case → ঘিনারি রিক োই 
I agree → আরম এিা স্বীকার করর 
What! → কী বেরে েুরম! 
Oh my God! → হায় আল্লাহ, োই নারক! 

 

খাবার-োবাররর ধরন এবং পেযায় অনুিারর ো প্রকাশ করার জনয উপেুি শব্দ বযবহার কররে হয়। এখন আমরা 
িংরিি রবরভন্ন ধররনর শব্দ এবং expression-এর িারথ পরররচে হরবা। 
eat → খাওয়া 
drink → পান করা 
suck → চুরষ তনওয়া 
lick → তেহন করা বা চািা 
bite → কামড়ারনা 
swallow → রগরে তফো 
sip → চুমুক 
taste → আস্বােন করা 
chew → রচবারনা 
bite off → কামরড় রিাঁরড় তনওয়া 
eat voraciously → তগাগ্রারি খাওয়া 
eat like a bird → অল্প খাওয়া 
throw up → বরম করা (vomit) 
eat too much → অেযরধক আহার করা 
vegetarian → রনরারমষরভাজী 
breakfast → িকারের নাস্তা 
lunch → মধযািরভাজ বা েুপুররর খাবার 
dinner → রারের খাবার 
supper → রেরনর তশষ খাবার 
feast → আনিময় তভাজ 
starve → অনাহারর কািারনা 
fast → তরাজা রাখা 
overeat → অরেরভাজন করা/পররমারণ তবরশ তখরয় তফো 
go without food → না তখরয় থাকা 
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তকারনা রকিু করার উপায় রকভারব প্রকাশ কররে হয় ো জানা আবশযক। এরূপ প্রকাশভরঙ্গ প্রধানে 
Preposition এবং Adverb-এর বযবহাররর ওপর রনভযরশীে। 
By any means → তে তকান উপারয় 
By hook or by crook → তে তকান ভারবই তহাক 
with a stick → একরি োরির িাহারেয 

 

তকারন বযি বা অবযি কাররণ তকউ তকান রকিু কররে বাধয এই ভাব প্রকাশ করার জনয ইংরররজরে করয়করি 
উপায় আরি। উপায়গুরে রনম্নরূপ: 
Have To + V = I have to go now. 
Must + V = You must do it. 
Shall + V = I shall go there. 
Be To + V = I am to go to office everyday. 
Be Supposed To + V = He is supposed to do the work. 
Can't But + V = I can't but help him. 
Can't Help + V(ing) = I can't help smoking. 
 

 

বযরিগে অরভমেরক বোয় এবং তেখায় ধনবযযরিক (objective) েথয তথরক আোো করা হয়। এজনয রকিু 
common expression-ও বযবহার করা হয়। রনরচ বহুে বযবহৃে রকিু expression তেওয়া হে: 
I think → আরম ভাবরি 
I think so → আমার তো োই মরন হয় 
I don't think so → আমার তো তেমন মরন হয় না 
I think so, too. → আমারও োই মরন হয় 
 

 

তকান বযরির বা েুরির রবররারধকা কররে হরে করয়করি উপারয় ো তঘাষণা করা োয়। তেমন: 
I have an objection. → আমার একিা আপরত্ত আরি। 
But I'm afraid I oppose that view. → রকন্তু আরম েুুঃরখে তে আরম ঐ েৃরিভরঙ্গর রবররারধো কররি। 
But I'm afraid I can't agree. → রকন্তু আরম তে একমে হরে পাররি না। 
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কথাবােযার মরধয তকান রকিু মরন না পড়ার কাররণ বা িঙ্গে কাররণ বেরে তেরর হওয়ার কাররণ আমরা তথরম 
থারক। রকন্তু িচরাচর কথার মরধয চুপ করর তথরম থাকা মানুরষর অভযাি নয়। এ কাররণ অরনরক কথার এরূপ 
শূনযিানরক রবরভন্ন অথযহীন ধ্বরন দ্বরা পূরণ করর থারক। 
er......... (আ.......) 
mm........ (ম্ ম্ .....) 

 

কাউরক তকান রকিু কররে অনুমরে রেরে বা কররা কাি তথরক অনুমরে চাইরে হরে may এবং can বযবহার করা 
হয়। 
Can I use your pen? 
Yes, you can. 
May I speak to you for a minute? 
Yes, you may. 

 

ধেনরিন জীবরন এমন একরি পেযায়ও তনই োরে তকান রকিু গণনা বা পররমাপ করার প্ররয়াজন হয় না। এিব 
কারজর জনয ইংরররজরে রবরচে উপায় ররয়রি। এরূপ োবেীয় উপায় পুররাপুরর আয়রত্ত রাখা উরচে। রনরচ এগুরো 
আরোচনা করা হরো। 
One = First = 1st 
Two + Second = 2nd 
Three = Third = 3rd 
Four = Fourth = 4th 
Five = Fifth = 5th 
Six = Sixth = 6th 
Seven = Seventh = 7th 
Eight = Eighth = 8th 
Nine = Ninth = 9th 
Ten = Tenth = 10th 
.............................. 
.............................. 
..............................  
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বাংো ভাষায় তে িব কারকয ররয়া থারক না, তি িব বাকয ইংরররজ করার িময় am/is/are বযবহার কররে হয়। 
এগুরো মূেে বারকযর main verb রহরিরব বযবহৃে হয়। 
আরম একজন বােক → I am a boy. 
পৃরথবী তগাোকার → The earth is round. 
োরা িাহিী → They are brave. 
 

বাংো প্রশ্নরবাধক বারকয ররয়া না থাকরে ঐ বারকযর ইংরররজ করার িময় বাকযরি am/is/are রেরয় শুরু কররে 
হরব এবং বারকযর তশরষ প্রশ্নরবাধক (?) রচি রেরে হরব। 
আরম রক একজন িাে? → Am I a student? 
পৃরথবী রক তগাোকার? → Is the earth round? 
োরা রক িাহিী? → Are they brave? 
 

বাংো বারকয নই/নও/নয় কথা থাকরে োর ইংরররজ করার িময় am/is/are-এর পরর not বযবহার কররে 
হয়। 
আরম রমথযাবােী নই। → I am not a liar. 
ধনীরা িব িময় িুরখ নয়। → The rich are not always happy. 
 

বাংো ররয়াহীন বারকয েরে তকান অবিা অেীেকাে হরে বেযমান কাে পেযি রবসৃ্তে বুঝায়, োহরে ইংরররজ করার 
িময় have been/has been বরি। 
তি েুই রেন োবে অিুি। → He has been ill for two days. 
োরা তরাববার হরে অনুপরিে। → They have been absent since Sunday last. 
েু’ঘণ্টা োবে প্রবে বৃরি হরচ্ছ। → It has been raining heavily for two hours. 

Note: Singular Subject-এর পরর 'has' এবং Plural Subject-এর পরর 'have' বরি।  
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অেীেকাে হরে বেযমান কাে পেযি ঐ ররয়াহীন বাকযগুরোরক েরে প্রশ্নরবাধক হয়, োহরে ইংরররজ করার িময় 

বারকযর মরধয অবরিে has/have শব্দগুরো বারকযর প্রথরম বরিরয় রেরে হয় এবং বারকযর তশরষ প্রশ্নরবাধক (?) 

রচি রেরে হয়। 

তি রক েুই রেন োবে অিুি? → Has he been ill for two days? 

োরা রক তরাববার হরে অনুপরিে? → Have they been absent since Sunday last? 

অেীেকাে হরে বেযমান কাে পেযি রবসৃ্তে ঐ ররয়াহীন বাংো বাকযগুরো েরে ‘না তবাধক’ হয়, োহরে ইংরররজ 
করার িময় Have not been/Has not been বরি। 
োরা রেন মাি োবে অিুি নয়। → They have not been ill for three months. 
িকাে হরে বৃরি হরচ্ছ না। → It has not been raining since morning. 

বাংো ভাষায় িংখযাবাচক Noun-এর পূরবয একক িংখযা (একরি, একখানা, একজন ইেযারে) বযবহার কররেও 
চরে, না কররেও চরে। রকন্তু ইংরররজরে A/An অবশযই বযবহার কররে হয়। 
ঢাকা (একরি) পুরােন শহর। → Dhaka is an old city. 
তি (একজন) ভারো তিরে। --- He is a good boy. 

ইংরররজ ভাষায় Adjective (Noun-এর তোষ-গুণ-অবিা)-এর পূরবয A/An বরি না। রকন্তু Adjective-এর পরর 
Noun থাকরে একবচন বুঝাবার জনয A/An বরি। 
তি িুিরী। → She is beautiful. 
তি িুিরী বারেকা। → She is a beautiful girl. 
এিা খুব শি। → It is very hard. 
একা খুব শি কাজ। → It is a very hard work. 

ইংরররজ ভাষায় Adjective-এর পূরবয The বযবহার কররে তিিা Noun হরয় োয় এবং বহুবচন বুঝায়। 
অন্ধরা তেখরে পায় না। → The blind can not see. 
জ্ঞানীরা তবরশ কথা বরে না। → The wise do not talk more. 

জারে বুঝারে Singular Common Noun-এর পূরবয The বরি। 
The cat. The rose. The cow. The Bangladesh 
 

Note: Man অরথয মানব জারে এবং Woman অরথয নারী জারে বুঝারেও োর পূরবয তকান Article 

(A/An/The) বরি না। 
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বযরি বা বস্তু ো আরগ বো হরয়রি, ো রনরেযশ করার জনয The বরি। 

I have read a book.  → - The book is interesting. 

তেণী বা িম্প্রোয় বুঝারে The বরি। 
The rich are not always happy. 

নেী, িাগর, উপিাগর, মহািাগর, দ্বীপপুঞ্জ, পবযেরেণী এবং জাহারজর নারমর পূবয The বরি। 
The Padma, The Bay of Bengal. The Indian Ocean. 

ধমযগ্রন্থ বা পরেকা, রবমান, তরে প্রভৃরের নারমর পূরবয The বরি। 
The Holy Quran. The Ittefaq. 

িূেয, চাাঁে, োরা, পৃরথবী, উত্তর, েরক্ষণ, পূবয, পরিম ইেযারের পূরবয The বরি। 
The earth. The moon, The sun. The east. The west. 

Adjective-এর Comparative এবং Superlative Degree-এর পূরবয The বরি। 
The earlier, The better, The best boy. 

বণযনামূেক ও অথযপূণয তেশ বা িান, প্ররিধান প্ররেষ্ঠান, প্রািাে, ঐরেহারিক ঘিনা বা বস্তুর নারমর 

পূরবয The বরি। 
The Sundarbans, The USA. The Tajmahal, The High Court. 

োররখ ও ররমক িংখযার পূরবয The বরি। 
Reza is the first boy in the class, He will come on the 15th February. 
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করোগুরো তরারগর নারমর পূরবয The বরি। 
The cancer. 

তে িকে Noun দ্বারা বৃরত্ত বা তপশা বুঝায় োরের পূরবয The বরি। 
He joined the Bar. 

তকান রকিুর রবরশষ তকান অংশরক বুঝারে Adjective-এর পূরবয The বরি। 
He likes the part of an egg. 

Noun-এর পূরবয All/Both/Half প্রভৃরে থারক, েরব োরের পরর এবং Noun-এর পূরবয The বরি। 
He spent all the money. 
He ate half the bread. 
 
 

কাররা রকিু আরি বুঝারে ‘আরি’ ররয়ার ইংরররজ Have/Has বরি। এরি মূেে বারকয main verb রহরিরব 
বযবহৃে হয় এবং এর পরর অবশই Noun বরি। 
আমার একরি কেম আরি। → I have a pen. 
গরুর েুইরি রশং আরি। → The cow has two horns. 
 

কাররা রকিু আরি রক বুঝারে ‘আরি রক’ কথার ইংরররজ েুইভারব করা োয়। 
োর িাো আরি রক? → Has he an umbrella?/Does he have an umbrella? 
তোমার রক একরি বই আরি?  → Have you a book?/Do you have a book? 
 

কাররা রকিু নাই বুঝারে ‘নাই’ কথার ইংরররজ েুইভারব করা োয়। 
আমার বই নাই। → I have no book./I don't have any book. 
োর তকান অহংকার তনই। → She has no pride./She does not have any pride. 
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Note: 3rd person singular number হরে verb-এর তশরষ s/es তোগ হয়। 
 

রনরেযি তকান বযরি বা বস্তু বা প্রাণী তকাথাও আরি বুঝারে ‘আরি’ ররয়ার ইংরররজ Am/Is/Are বরি। 
তি বারড়রে আরি। → He is in the house. 
োরা রবপরে আরি। → They are in danger. 
 

রনরেযি তকান বযরি বা বস্তু বা প্রাণী আরি রক বুঝারে ‘আরি রক’ কথার ইংরররজ কররে বারকযর ঐ Am/Is/Are 
বারকযর প্রথরম বরি এবং বারকযর তশরষ প্রশ্নরবাধক (?) রচি তেওয়া হয়। 
তি বারড়রে আরি রক? → Is he in the house? 
োরা রবপরে আরি রক? → Are they in danger? 
 

তকান রনরেযি বযরি বা বস্তু বা প্রাণী আরি বুঝারে ‘আরি’ কথার ইংরররজ There is/There are হয়। 
মারি েু’রি গরু আরি। → There are two cows in the field. 
পঞ্চগরড় একরি জােুঘর আরি। → There is a museum in Panchagarh. 

অরনরেযি তকহ বা রকিু ‘আরি রক’ বুঝারে োর ইংরররজ করার িময় Is/Are শব্দগুরো There-এর আরগ বরি 
এবং বারকযর তশরষ প্রশ্নরবাধক রচি রেরে হয়। 
এই গ্রারম তকান আইনজীরব আরি রক? → Is there any lawyer in this village? 
তোমার পরকরি রেনরি কমে আরি রক? → Are there three pens in your pocket? 
 

Note: তকান অরনরেযি বযরি বা বস্তু নাই বুঝারে ‘নাই’ কথার ইংরররজ There is no বরি। তেমন: 
আমারের গ্রারম তকান ডািার নাই। → There is no doctor in our village. 

অেীে িময় হরে তকউ তকাথাও আরি বুঝারে ‘আরি’ ররয়ার ইংরররজ Have been/Has been বরি। 
আরম গে তরাববার হরে এখারন আরি। → I have been here since Sunday last. 
তেহা েুই ঘণ্টা োবে সু্করে আরি। → Sneha has been in the school for two hours. 

অেীে িময় হরে তকউ তকাথাও আরি রকনা প্রশ্ন কররে ‘রক আরি’ ররয়ার ইংরররজ কররে হরে have/has 

বারকযর প্রথরম বরি এবং বারকযর তশরষ প্রশ্নরবাধক (?) রচি রেরে হয়। 
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েুরম রক এক মাি োবে ঢাকায় আরিা? → Have you been in Dhaka for one month? 

তি রক েশিা হরে তোমার বারড়রে আরি? → Has he been in your house since 10 a.m.? 

অেীে িময় হরে তকউ তকাথাও নাই বুঝারে ‘নাই’ কথার ইংরররজ Have not bee/Has not been বরি। 
তি রেন রেন োবে ঘরর নাই। → He has not been in the house for three days. 
িােরা রবরকে ৫িা হরে করেরজ নাই। → The students have not been in the college since 5 p.m. 

‘ইরয়’ বা ‘এ’ েুি ররয়ার পর ‘আরি’ কথা থাকরে ইংরররজ করার িময় Subject-এর পরর am/is/are বরি 
এবং verb-এর পরর ing েুি হয়। 
গারির ডারে পারখ বরি আরি। → A bird is sitting on the branch of the tree. 
রাস্তায় বােকরি োাঁরড়রয় আরি। → The boy is standing on the road. 

প্রশ্নরবাধক বারকয ‘ইরয়’, ‘ইয়া’ বা ‘এ’ েুি ররয়ার পর ‘আরি’ কথা থাকরে ইংরররজ করার িময় বারকযর মধযি 

am/is/are আরগ বরি এবং বারকযর তশরষ প্রশ্নরবাধক (?) রচি বরি। 

তি রক ঘরর েুরকরয় আরি? → Is he hiding in the room? 

োরা রক তচয়ারর বরি আরি? → Are they sitting on the chair? 

‘ইরয়’ বা ‘এ’ েুি ররয়ার পরর ‘নাই’ কথা থাকরে োর ইংরররজ করার জনয subject-এর পরর am not/is 
not/ are not বরি এবং verb-এর িারথ ing েুি হয়। 
ইাঁেুররি গরেয েুরকরয় নাই। → The rat is not hiding in the hole. 
তিরেরি উিারন োাঁরড়রয় নাই। → The boy is not standing in the yard. 

'Is' এর অেীেরূপ হে 'Was' এবং 'Are' এর অেীেরূপ হে 'Were' আর Have ও Has এর অেীেরূপ হে 
Had. কাররা রকিু রিরো বুঝারে ‘রিরো’ ররয়ার ইংরররজ Had বরি। 
আমার একরি বই রিরো। → I had a book. 
ইংরররজরে োর ভাে জ্ঞান রিরো। → He had good knowledge in English. 

কাররা রকিু রিরো রক বুঝারে ‘রিরো রক’ কথার ইংরররজ কররে বারকযর মাঝখারনর Had আরগ আনরে হরব। 

ঢাকায় োর তকান বারড় রিরো রক? → Had he a/any house in Dhaka? 

মরহোরির তকান অহংকার রিরো রক? → Had the any pride? 
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কাররা রকিু রিরো না বুঝারে ‘রিরো না’ কথার ইংরররজ কররে Had not/Had no বরি। 
োরের একরিও িিান রিরো না। → They had not a single child./ They had no child. 
োর তকান বনু্ধ রিরো না। → He had not a single friend./He had no friend. 
 
 

তকান রনরেযি বযরি বা বস্তু রিে বুঝারে ‘রিে’ কথার ইংরররজ was/were বরি। 
আরম তিখারন উপরিে রিোম। → I was present there. 
কাজরি তোমর জনয করিন রিে। → The work was tough for you. 
 

তকান রনরেযি বযরি বা বস্তু ‘রিে রক’ বুঝারে োর ইংরররজ করার িময় বারকযর মধযি was/were প্রথরম বরি। 
েুরম রক অিুি রিরে? → Were you ill? 
কররম রক সু্করে রিে? → Was Karim in the school? 
 

তকান রনরেযি বযরি বা বস্তু ‘রিে না’ বুঝারে োর ইংরররজ was not/were not বরি। 
গরুগুরো মারি রিে না। → The cows were not in the field. 
তি রনয়মানুবেযী রিে না। → He was not punctual. 
 

তকান অরনরেযি বযরি বা বস্তু ‘রিে’ বুঝারে োর ইংরররজ There was/There were বরি। 
এই গ্রারম েু’জন অন্ধ রিে। → There were two blind men in this village. 
বরন একরি বাঘ রিে। → There was a tiger in the forest. 
 

তকান অরনরেযি বযরি বা বস্তু ‘রিে রক’ বুঝারে োর ইংরররজ করার জনয বারকযর মধযি was/were আরগ বরি। 
এখারন রক একরি তোকান রিরো? → Was there a shop here? 
এই পুকুরর মাি রিরো রক? → Was there any fish in this pond? 
 

তকান অরনরেযি বযরি বা বস্তু ‘রিে না’ বুঝারে োর ইংরররজ There was not/There were not বরি। 
এই শহরর রভকু্ষক রিে না। → There was no beggar in this town. 
সু্করে একজন রশক্ষকও রিে না। → There was not a single teacher in the school. 
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‘ইরয়’, ‘ইয়া’ বা ‘এ’ েুি ররয়ার পর ‘রিে’ বা ‘রিোম’ কথা থাকরে োর ইংরররজ করার জনয was/were-িহ 
verb-এর িরঙ্গ ing তোগ হয়। 
আরম তিখারন রগরয়রিোম।  → - I was going there. 
মরহোরি োর বযাগ তখাাঁজ কররেরিে। → The woman was looking for her bag. 
 

‘ইরয়’, ‘ইয়া’ বা ‘এ’ েুি ররয়ার পর ‘রিে রক’ থাকরে োর ইংরররজ করার জনয বাকয মধযি was/were আরগ 
বরি এবং verb-এর িারথ ing তোগ হয়। 
োর রক জঙ্গরে (েুরকরয়) রিে? → Were they hiding in the jungle? 
তি রক রাস্তায় োাঁরড়রয় রিে? → Was he standing in the road? 
 

‘ইরয়’ (ইয়া) বা ‘এ’ েুি ররয়ার পর ‘রিে না’ থাকরে োর ইংরররজ was not/were not বরি। 
োরা ঘরর শুরয় রিে না। → They were not lying in the house. 
আরম মারি তখো কররিোম না। → I was not playing in the field. 
 

অেীরে তকহ তকাথাও রকিু িময় রিে বুঝারে োর ইংরররজ had been বরি। 
তি আরমররকায় েুই মাি রিে। → He had been in America for two months. 
আরম মাে রেন ঘণ্টা অরফরি রিোম। → I had been in the office for three hours only. 
 
 

বাংো বারকযর ররয়ার পর ‘কথা রিে’ োর ইংরররজ কররে হরে supposed to অথযাৎ (supposed to + verb) 
বরি। 
আমার চট্টগ্রাম োবার কথা রিে। → I was supposed to go to Chittagong. 
োরের আজ তখোর কথা রিে। → They were supposed to play today. 
 

Note: To-এর পর verb-এর present form হয়। 
 

বাংো বারকয কারজর িম্ভাবনা বুঝারে ইংরররজ could অথযাৎ (could + verb simple) বরি। 
েুরম রেরন আিরে পাররে। → You could come at day. 
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েুরম বইরি রকনরে পাররে। → You could buy the book. 
 

Sentence-এর প্রথরম IF, Had, Oh that ইেযারে বযবহার করর Exclamatory Sentence গিন করা হয়। 
If I were a bird! 
Had I two wings! 
Oh that, I could die! 
 

তকান কাজ অেীরে শুরু হরয় এখরনা চেরি বুঝারে োর ইংরররজ করার জনয Have been/Has been বরি 
এবং verb ing তোগ হয়। 
আরম রেন বির োবে এই সু্করে পড়রি। → I have been reading in this school for three years. 
িকাে হইরে প্রবে বৃরি হরচ্ছ। → It has been raining heavily since morning. 
 

তে ঘিনারি অেীেকারে রকিু িময় ধরর ঘরিরিে প্রকাশ করর, অথযাৎ ররয়ার িরঙ্গ ‘ইরেরিে’ বা ‘ইরেরিোম’ বা 
‘ইরেরিরেন’ েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয was/were হয় এবং verb-এর তশরষ ing তোগ হয়। 
আমরা পারখ রশকার কররিোম (করররেরিোম)। → We were hunting bird. 
িুমা সু্করে োরচ্ছে। → Suma was going to school. 
 

বাংো বারকয ররয়ার িরঙ্গ এ-রি (ইয়ারি, ইয়ারি) েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয have/has এবং verb-
এর past participle রূপ বিরব। 
আরম একরি বই রকরনরি। → I have bought a book. 
তোমার বাবা এিা করররি। → Your father has done this. 
 

অেীেকাে বুঝারে এ-রিে (ইরয়রিে, ইয়ারিোম) েুি  ররয়ার ইংরররজ করার জনয verb-এর past tense বরি। 
আরম োরক রারে তেরখরিোম। → I saw him at night. 
তি গে বির বইরি রকরনরিে। → He bought the book last year. 
 

বেযমানকারে প্রশ্নরবাধক বারকয এ-রি (ইয়ারি), এ-রি (ইয়ারি) েুি ইংরররজ ররয়ার ইংরররজ করার জনয 
have/has এবং verb-এর past participle বরি। 
তি রক কাজরি তশষ করররি? → Has he completed the work? 
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েুরম রক অংকরি কররি? → Have you done the sum? 
 

অেীেকারে প্রশ্নরবাধক বারকয ইয়ারিে, ইয়ারিোম েুি ররয়ার ইংরররজ করার িময় did বরি। 
েুরম রক গেকাে এরিরিরে? → Did you come yesterday? 
তি রক গেমারি কাজরি তশষ করররিে? → Did he complete the work last month? 
 
 

বেযমানকাে বুঝারে ররয়ার িরঙ্গ ‘রন’ (নাই) কথার ইংরররজ করার জনয have not/has not এবং verb-এর 
past participle হয়। 
আরম তোমারক আজ তেরখরন। → I have not seen you today. 
তি আমারক কেমিা তেয় রন। → He has not given me the pen. 
 

অেীেকাে বুঝারে ররয়ার িরঙ্গ ‘রন’ (নাই) কথার ইংরররজ করার জনয did not বরি। 
আরম তোমারক গেকাে তেরখরন। → I did not see you. 
রহমান মারি োয়রন। → Rahman did not go to the field. 
 

বাংো বারকয তে ররয়ার িরঙ্গ এ-রিে (ইয়ারিে), ‘ে’ (ইে) ‘ে’ (ইে) েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয 
verb-এর past tense বরি। 
তি রেরনর তবোয় এরিরিরো। → He came during the day. 
তি আমারক খুব ভারোবািরো। → She loved me very much. 
 

‘এ-রিে’ (ইয়ারিে) ‘ে’ (ইে) ‘ে’ (ইে) েুি ররয়ার িরঙ্গ ‘রক’ প্রশ্ন থাকরে োর ইংরররজ করার িময় প্রথরম Did 
বরি। 
েুরম রক গল্পরি জানরে? → Did you know the story? 
ররহম রক তিখারন রগরয়রিে? → Did Rahim go there? 
 

বাংো বারকয তে ররয়ার িরঙ্গ ‘রন’ (নাই) ‘ো-না’ (ইে না) ‘ে-না’ (এে না) েুি থাকরে োর ইংরররজ din not 
হয়। 
আমরা শব্দরি শুরনরন। → We did not hear the sound. 
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বােকরি রনয়রমে সু্করে তেে না। → They boy did not go to school regularly. 
 

ব/রব েুি ররয়ার ইংরররজ করার জনয shall/will বযবহার কররে হয়। 
আরম পড়ব। → I shall read. 
েুরম তখেরব। → You will play. 
 

ব/রব েুি ররয়ার িরঙ্গ ‘রক’ প্রশ্ন থাকরে ইংরররজ করার জনয shall/will প্রথরম বিরব। 
েুরম রক ঢাকা োরব? → Will you go to Dhaka? 
তি রক িাাঁোর কািরব? → Will he swim? 
 

ব/রব েুি ররয়ার িরঙ্গ ‘না’ কথা থাকরে োর ইংরররজ করার িময় shall not/will not বিরব। 
আরম আজ সু্করে োব না। → I shall not go to school today. 
তি আজ তখেরব না। → He will not play today. 
 

ব/রব েুি ররয়ার অথয ‘তজাড়ারো’ হরে shall/will-এর বেরে must বিরব। 
আরম োবই। → I must go. 
েুরম অবশযই আিরব। → You must come. 
 
 

বাংোয় ররয়ার তশরষ ‘অ’, ‘ও’ বা ‘ই’ ধ্বরন থাকরে োর ইংরররজ করার জনয শুধু verb বরি। 
তি উপনযাি পরড়। → He reads novel. 
আমরা রারে রবোম েই। → We take rest at night. 
 

কেযা বহুবচন হরে এবং মূে ররয়ার তশরষ ‘এ’ বা ‘আয়’ ধ্বরন থাকরে ঐ ররয়ার ইংরররজ করার জনয শুধু 
simple verb বযবহার করা হয়। 
পারখরা আকারশ উরড়। → Birds fly in the sky. 
এই ঘরর েুইজন তোক বাি করর। → Two men live in this room. 
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কেযা একবচন হরে এবং ররয়ার তশরষ ‘এ’ বা ‘আয়’ ধ্বরন থাকরে ঐ ররয়ার ইংরররজ করার জনয s/es েুি 
verb বযবহার কররে হয়। 
রমথযাবােীরক িবাই ঘৃণা করর। → Everybody hates a liar. 
তোকরি শীরে কি পায়। → The man suffers from cold. 
 

‘ই’, ‘অ’ বা ‘ও’ ধ্বরন েুি ররয়ার িরঙ্গ ‘রক’ কথা থাকরে এর ইংরররজ করার িময় প্রথরম Do বরি। 
েুরম রক আমায় ভারোবাি? → Do you love me? 
তেমারা রক ইংরররজ রশখরে চাও? → Do you want to learn English? 
 

‘এ’ বা ‘আয়’ ধ্বরন েুি ররয়ার িরঙ্গ ‘রক’ কথা থাকরে এর ইংরররজ করার িময় প্রথরম Do/Does বরি। 
কুকুররি রক তোমার বারড় পাহারা তেয়? → Does the dog guard your house? 
তোকরি রক রনয়রমে অরফরি োয়? → Does the man go to office regularly? 
 

‘ই’, ‘অ’ বা ‘ও’ ধ্বরন েুি ররয়ার িরঙ্গ ‘না’ কথা থাকরে োর ইংরররজ do not বরি। 
আরম রমথযা বরে না। → I don not tell a lie. 
আরম তিখারন োই না। → I do not go there. 
 

‘এ’ বা ‘আয়’ ধ্বরন েুি ররয়ার িরঙ্গ ‘না’ কথা থাকরে োর ইংরররজ করার িময় do not/does not বরি। 
তি এখারন আরি না। → He does not come here. 
োরা স্বািযরবরধ তমরন চরে না। → They do not obey the rules of health. 
 

Note: কেযা একবচন হরে does not এবং বহুবচন হরে do not বযবহার কররে হয়। Does not-এর 
পর verb-এর s/es িংরঙ্গ েুি হরব না। 
 

বারকয ‘হয়’ বা ‘োয়’ কথা থাকরে োর ইংরররজ করার জনয am/is/are এবং verb-এর past participle 
form হয়। 
িুিরবরন বাঘ তেখা োয়। → Tigers are seen in the Sundarbans. 
পারন নানা কারজ বযবহার করা হয়। → Water is used in various works. 
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ররয়ার পর ‘হয় রক’ থাকরে ইংরররজ করার িময় am/is/are প্রথরম বরি এবং verb-এর past participle 
form হয়। 
তোমারের িারি রক ইংরররজ পড়ারনা হয়? → Is English taught in your class? 
এই কামরারি প্রেযহ তধায়া হয় রক? → Is this room washed everyday? 
 
 

বাংো বারকয রবরশষণ (adjective - noun-এর তোষ, গুণ, অবিা) এর পর ‘হয়’ কথা থাকরে ‘হয়’ ররয়ার 
ইংরররজ করার জনয get/grow/become বরি। 
বৃরির পর আকাশ পররষ্কার হয়। → The sky becomes clear after the rainfall. 
বৃধানরা করিার পররেরম িাি হরয় পরড়। → Old men grow tired by hard work. 
 

‘েরে’ বা ‘েখন’ কথার পর ‘হওয়া’ (হও, হই, হয়) ররয়ার ইংরররজ am/is/are বরি। 
েুরম েরে রভকু্ষক হও, িবাই তোমারক ঘৃণা কররব। → If you are a beggar, everybody will hate you. 
েুরম েরে অেি হও েরব বযথয হরব। → If you are lazy, you will fail. 
 

আরেশ, উপরেশ, অনুররাধ িূচক বারকয ‘হওয়া’ ররয়ার ইংরররজ be বযবহার করা হয়। 
েয়া করর শাি হও। → Please be quiet. 
রনষু্ঠর হইওনা। → Don't be cruel. 
 

তেখার িাহারেয তকান অবিার পররবেযরনর কথা বো হরে ‘তেখারচ্ছ’ কথার ইংরররজ look হরব। 
তোমরক তমািা তেখারচ্ছ। → You look fatty. 
োরক রবষণ্ন তেখারচ্ছ। → He looks gloomy. 
 

অনুমারনর িাহারেয ‘মরন হওয়া’ বুঝারে seem হরব। 
োরক চাোক মরন হরচ্ছ। → He seems clever. 
োরক িাি বরে মরন হরচ্ছ। → He seems to be tired. 
 

http://facebook.com/tanbir.ebooks
http://tanbircox.blogspot.com/


 Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks 

  facebook /gmail/skype: -        http://tanbircox.blogspot.com  

অনুভূরের মাধযরম ‘মরন হরচ্ছ’ বুঝারে feel হরব। 
ঘররি গরম মরন হরচ্ছ। → The room feels warm. 
রবিানািা আরামোয়ক মরন হরচ্ছ। → The bed feels comfortable. 
 

তকান একরি বিরবযর পূরবয বা পরর ‘মরন হয়’ কথার ইংরররজ I think বিরে পারর। 
আজ বৃরি হরব বরে মরন হয়। → I think it will rain today. 
মরন হয় তোকরি তবাঁরচ তনই। → I think the man is not alive. 
 

ররয়ার পর হরয়রি (হইয়ারি) বা এ-রি কথা থাকরে োর ইংরররজ করার জনয have been/has been বরি 
এবং verb-এর past participle হয়। 
েরখাস্তরি জমা তেওয়া হরয়রি। → The application has been submitted. 
রচরিরি তপাস্ট করা হরয়রি। → The letter has been posted. 
 

অেীেকাে বুঝারে ররয়ার পর হরয়রি (হইয়ারি) কথার ইংরররজ was/were বরি এবং verb-এর past 
participle হয়। 
বারড়রি জানুয়ারর মারি রনমযাণ করা হরয়রি। → This house was built in January. 
বইগুরো অরনকরেন আরগ তকনা হরয়রি। → The books were bought a long time ago. 
 

বেযমানকাে বুঝারে ররয়ার ‘হরয়রি রক’ কথার ইংরররজ করার িময় have/has বারকযর প্রথরম বরি এবং verb-
এর past participle হয়। 
কামরারি পররষ্কার করা হরয়রি রক? → Has the room been cleaned? 
রচরিগুরো তপাস্ট অরফরি পািারনা হরয়রি রক? → Have the letters been sent to the post office? 
 
 

অেীেকারে ররয়ার পর ‘হরয়রি রক’ কথার ইংরররজ করার িময় was/were বারকযর প্রথরম বরি এবং verb-
এর past participle হয়। 
গেকাে বইগুরো তকনা হরয়রি রক? → Were the books bought yesterday? 
গেকাে তচাররিরক ধরা হরয়রি রক? → Was the thief caught yesterday? 
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বেযমানকারে ররয়ার পর ‘হয়রন’ (হয় নাই) কথার ইংরররজ করার িময় has not been/have not been বরি 
এবং verb-এর past participle হয়। 
োরক বইিা তেয়া হয় নাই। → He has not been given the book. 
োরক খবররি তেয়া হয় নাই। → He has not been given the news. 
 

অেীেকারে ‘হয়রন’ (হয় নাই) বুঝারে was not been/were not been বরি এবং verb-এর past 
participle হয়। 
কাজগুরো গেকাে তশষ হয় নাই। → The works were not been completed yesterday. 
গরুিা গেকাে রবরর হয় নাই। → The cow was not been sold yesterday. 
 

বাংো বারকয Adjective (রবরশষণ)-এর পর ‘হরয়রি’ কথার ইংরররজ have/has এবং িরঙ্গ 
got/grown/become বরি। 
তোকরি পাগে হরয়রি। → The man has become mad. 
তি আরও িুিরী হরয়রি। → She has become more beautiful. 
 

তকান একরি অবিা অেীেকাে হরে বেযমানকাে পেযি রবসৃ্তে বুঝারে ‘হরয়রি’ েুি ররয়ার ইংরররজ had 
been/have been হয়। 
গে তরাববার হরে আকাশ তমঘো হরয়রি। → The sky has been cloudy since Sunday last. 
তি অরনকরেন োবে অিুি হরয়রি। → He has been ill for a long time. 
 

বাংো ররয়ার পর ‘হরয়রিে/হে/হে/রেে’ থাকরে োর ইংরররজ করার িময় was/were বরি এবং verb-এর 
past participle হয়। 
বােরিরক ঢাকা পািারনা হে। → The boy was sent to Dhaka. 
কররমরক পুরস্কার তেয়া হরয়রিে। → Karim was given a prize. 
 

ররয়ার পর ‘হরয়রিে রক/হে রক/হে রক/রেে রক’ থাকরে োর ইংরররজ করার িময় was/were বরি এবং 
verb-এর past participle হয়। 
তোমারক ডাকা হরয়রিে রক? → Were you called in? 
এই বরন বাঘ তেখা তেে রক? → Were tigers seen in this jungle? 
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ররয়ার পর ‘হয়রন/োয়রন/হে না/হে না’ থাকরে োর ইংরররজ করার জনয were not/was not বরি এবং 
verb-এর past participle হয়। 
বইরি পাওয়া োয় রন। →  The book was not found. 
তোকগুরোরক িাহােয করা হে না। → The people were not helped. 
 

বাংো বারকযর রবরশষণ (adjective)-এর পর ‘হে’ ররয়ার became/grew/got ইংরররজ বরি। 
বােকরি অন্ধ হে। → The boy became blind. 
তি রাগারিে হে। → He got angry. 
 

বাংো বারকযর ররয়ার পর ‘হরচ্ছ/োরচ্ছ’ থাকরে োর ইংরররজ am being/is being/are being বরি এবং 
verb-এর past participle হয়। 
োরক মারি তেখা োরচ্ছ। → He is being seen in the field. 
ঘররি তমরামে করা হরচ্ছ। → The house is being repaired. 

‘আরেশ করা, অনুররাধ করা, উপরেশ তেয়া’ ইেযারে ররয়ার পর ‘হরচ্ছ/োরচ্ছ’ থাকরে ের ইংরররজ am/is/are 
বরি এবং verb-এর past participle হয়। 
কারজ তোগোরনর জনয তোমারক রনরেযশ তেয়া হে। → You are directed to join in your duty. 
রমথযা কথা বোর জনয তোমারক রনরষধ করা হরচ্ছ। → You are forbidden to tell a lie. 
 

বাংো বারকয Adjective (রবরশষণ)-এর পর ‘হরচ্ছ’ থাকরে োর ইংরররজ am/is/are এবং getting/growing 
বরি। 
গািরি েবা হরচ্ছ। → The tree is growing tall. 
তি অিুি হরচ্ছ। → He is getting sick. 
 

বাংো বারকয ররোর পর ‘হরচ্ছে’ থাকরে োর ইংরররজ করার জনয was being/were being বরি এবং verb-
এর past participle হয়। 
তোকরিরক উপহাি করা হরচ্ছে। → The man was being laughed at. 
িানরজোরক ডাকঘরর পািারনা হরচ্ছে। → Sunjida was being sent to the post office. 
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বাংো বারকযর Adjective (রবরশষণ)-এর পর ‘হরচ্ছে’ থাকরে োর ইংরররজ করার জনয was/were বরি এবং 
োর িরঙ্গ getting/growing হয়। 
জায়গািা আররা গরম হরচ্ছে। → The place was growing hot. 
গররবরা আরও গররব হরচ্ছ। → The poor were getting poorer. 
 

ররয়ার পর ‘হব/হরব’ থাকরে োর ইংরররজ করার জনয shall be/will be বরি এবং verb-এর past 
participle হয়। 
বােকরিরক শারস্ত তেওয়া হরব। --- The boy will be punished. 
তোমারক ভাে রশক্ষা তেয়া হরব। → You will be given a good lesson. 
 

তকান রনরেযি বযরি বা বস্তু ‘রকিু হরব’ বুঝারে োর ইংরররজ shall be/will be হয়। 
আরম রশক্ষক হব। → I shall be a teacher. 
ররহম ডািার হরব। → Rahim will be a doctor. 
 

তকান অরনরেযি বযরি বা বস্ত ‘রকিু হরব’ বুঝারে োর ইংরররজ There shall be/There will be হরব। 
সু্কে প্রাঙ্গরণ জনিভা হরব। → There will be a public meeting in the school yard. 
এ বির বনযা হরব না। → There will be no flood in this year. 
 

তকান কারজর ফরে তকান অবিার পররবেযরনর কথা বো হরে ‘হরব’ ররয়ার ইংরররজ shall/will হয় এবং োর 
িরঙ্গ become বরি। 
রনয়রমে পড়রে িফে হরব। → If you read regularly, you will become successful. 
েরে েুরম নড়, েরব মারা োরব। → If you move, you will die. 
 

তকান কারজর ফরে মানরিক অবিার পররবেযন হরে ‘হরব’ ররয়ার ইংরররজ করার জনয shall be/will be বরি। 
েুরম আিরে আরম খুরশ হব। → I shall be glad if you come. 
ফররোরক রবরয় কররে েুরম িুখী হরব। → You will be happy if you marry Farida. 
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ররয়ার িরঙ্গ ‘তে হয়’ েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয have to/has to বরি। 
আমারক তরাজ একিা ওষুধ রকনরে হয়। → I have to buy a medicine everyday. 
তজরেরক রক মাি ধররে হয়? (প্রশ্নরবাধক) → Does the fisherman have to catch fish? 
 
 

ররয়ার তশরষ ‘তে হে/রে হরয়রিে’ েুি থাকরে োর ইংরররজ had to বরি। 
আমারক ঢাকা তেরে হরয়রিে। → I had to go to Dhaka. 
োরক পেেযাগ কররে হরয়রিে। → He had to resign his post. 
 

কেযা না থাকরে ‘তে হরয়রিে’ েুি ররয়ার ইংরররজ করার জনয had to be বরি এবং verb-এর past 
participle হয়। 
স্বাধীনো েুরধান অরনক জীবন উৎিগয কররে হরয়রিে।  → Many lives had to be sacrificed during the 
war of independence. 
একিা নেুন বারড় রকনরে হরয়রিে। →  A new house had to be bought. 
প্রশ্নরবাধক: Had a new house to be bought? 
না-রবাধক: A new house had not to be bought. 
 

ররয়ার পরর ‘তে হরব’ েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয shall have to/will have to বরি। 
আমারক চট্টগ্রাম তেরে হরব। → I shall have to go to Chittagong. 
তোমারক একরি িরব আাঁকরে হরব। → You will have to draw a picture. 
 

Subject (কেযা) না থাকরে ‘তে হরব’ েুি ররয়ার ইংরররজ করার জনয shall have to be/will have to be 
বরি এবং verb-এর past participle হয়। 
কাজরি োড়াোরড় তশষ কররে হরব। → The work will have to be completed. 
বারড়রি রবরর কররে হরব। → The house will have to be sold. 
 

‘তে হরব’ েুি ররয়া তজাড়ারো করা হরে must have to বরি। 
োরক কাজিা কররেই হরব। → He must have to do the work. 
আমারক কথা রাখরেই হরব। → I must have to keep my word. 
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Subject (কেযা) না থাকরে ‘তে হরব’ ররয়ারক তজারারো করা হরে must have to be বরি এবং verb-এর 
past participle হয়। 
িন্ত্রাি রনয়ন্ত্রণ কররেই হরব। → Terrorism must have to be controlled. 
আইরনর শািন প্ররেষ্ঠা কররেই হরব। → The rule of law must have to be established. 
 

ররয়ার তশরষ ‘তে থাকরব’ েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয shall be/will be বরি এবং verb-এর িারথ 
ing তোগ হয়। 
আমরা তেৌঁড়ারে থাকরবা। → We shall be running. 
িারবনা অরপক্ষা কররে থাকরব। → Sabina will be waiting. 
 

ররয়ার তশরষ ‘এ থাকব’ (য়া থাকরবা) ‘এ থাকরব’ (য়া থারকরব) েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয shall 
have/will have বরি এবং verb-এর past participle রূপ হয়। অবশযই কথািা থাকরে shall have/will 
have-এর পররবরেয must have হরব। 
তোমরা গল্পিা শুরন থাকরব। → You will have heard the story. 
েুরম তোকরিরক অবশযই তেরখ থাকরব। → You must have seen the man. 
 

বাংো বারকয ররয়ার িরঙ্গ ‘তে’ থাকরে োর ইংরররজ to হরব। 
তি আমারক তেখরে এরিরিে। → He came to see me. 
মা আমারক রমথযা কথা বেরে রনরষধ করররিে। → Mother forbade me to tell a lie. 
 

Preposition 'of'-এর পরর verb-এর িারথ ing তোগ কররে হয়। 
I am afraid of working. 
He is fond of playing cricket. 
 
 
 

See, hear, find, watch ইেযারে verb-এর পর তকান verb বযবহার করার প্ররয়াজন হরে শুধু simple verb 
বযবহার কররে হয়। 
আরম বােকরিরক সু্করে তেরে তেখোম। → I saw the boy to go to school. 
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আরম োরক তজারর কথা বেরে শুনোম। → I heard him to talk loudly. 
 

Verb-এর কাজ রকভারব িম্পন্ন হয় বুঝাবার জনয েরে অপর একরি verb বযবহার করা হয়, োহরে তি verb-
এর িারথ ing েুি কররে হয়। 
কররম এখারন তেৌঁরড় আিরো। → Karim came hear running. 
তমরয়রি নাচরে নাচরে চরে তগে। → The girl went away dancing. 
 

Know, teach, show ইেযারে verb-এর পর তকান verb বযবহার করার প্ররয়াজন হরে how to + verb 
simple বরি। 
আরম োরক পড়া রশরখরয়রি। → I have taught him how to read. 
তি িাাঁোর কািরে জারন না। → Se does not know how to swim. 
 

Let, help ইেযারে verb-এর পর তকান verb বযবহার কররে হরে শুধু simple verb বযবহার কররে হরব। 
োরক তেরে োও। → Let him go. 
োরক ঘুমারে োও। → Let him sleep. 
 

Active form-এ বযবহার করা হরে used to-এর পর simple verb বরি। রকন্তু passive form-এ বযবহার 
করা হরে োর পর verb-এর ing form বযবহার কররে হয়। 
He used to walk in the morning. (Active) 
He was used to walking in the morning. (Passive) 
Rana used to play for an hour in every morning. (Active) 
Rana was used to playing an hour in every morning. (Passive) 
 

Finish, enjoy, practice, avoid, admit, appreciate, can't, don't mind ইেযারের পর অনয তকান verb 
বযবহার করা প্ররয়াজন হরে ing form বরি। 
আরম বইরি পড়া তশষ করররি। → I have finished reading the book. 
আরম েুপুরর িাাঁোর কািরে ভারোবরি। → I enjoy swimming at noon. 
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বাংোয় তেমন ররয়ার িরঙ্গ ‘এ’ (ইয়া) েুি হয়, তেমরন ইংরররজরে verb-এর িরঙ্গ ing েুি হয়। তেমন: তখরয় 
(খাইয়া) Eat-ing, শুরন (শুরনয়া) Hear-ing ইেযারে। 
আমারক তেরখ তি পারেরয় তগে। --- Seeing me he ran away. 
ঘরর ঢুরক আরম োরক পড়রে তেখোম। → Entering the room I found him reading. 
 

তকান কারজর ফরে তকান অবিার পররবেযরনর কথা বো হরে ‘এ’ (ইয়া) েুি ররয়ার ইংরররজ কররে হরে 
বারকযর প্রথরম By বযবহার কররে হয় এবং ‘হওয়া’ ররয়ার ইংরররজ become হয়। 
অরধক আহার করর তি অিুি হরয়রি। → By eating much he has become ill. 
 

তকান কারজর ফরে মানরিক অবিার পররবেযরনর কথা বো হরে ‘এ’ (ইরয়) েুি ররয়ার ইংরররজ কররে হরে 
verb-এর ing form হরব এবং ‘হওয়া’ ররয়ার ইংরররজ become হরব। 
জাপারন রগরয় োরা িুখী হে না। → Going to Japan they could not become happy. 
তোমারক তেরখ আরম খুরশ হরয়রি। → Seeing you I have become glad. 
 

তেখার ফরে, তশানার ফরে, জানার ফরে, পাওয়ার ফরে তকান মানরিক অবিার পররবেযরনর কথা বো হরে ‘এ’ 
েুি ররয়ার ইংরররজ করার জনয to + verb simple বরি এবং ‘হওয়া’ ররয়ার ইংরররজ 
am/is/are/was/were হয়। 
খবর শুরন রেরন রাগরিে হরেন। → He was angry to hear the news. 
তোমার রচরি তপরয় তোমার মা খুরশ হরয়রিন। → Your mother is glad to receive your letter. 
 
 
 

একরি কারজর িাহারেয আররকরি কারজর কথা বো হরে ‘এ’ (ইয়া) েুি ররয়ার ইংরররজ by বযবহার কররে হয়। 
িেয কথা বরে আমরা জীবরন িুখী হরে পারর। → We can be happy in life by speaking truth. 
করিারভারব পরড় আমরা ভাে ফোফে কররে পারর। → We can do good result by reading hard. 
 

Shall এবং Will-এর Past tense-এ would বযবহার হয়। 
তি বেে তে তি োড়াোরড় আিরব। → He said that he would come soon. 
েুরম না আিরে আরম োব না। → If you did no come I would not go. 
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অবাস্তব ইচ্ছা প্রকাশ করার জনয would that বযবহার কররে হয়। 
আরম েরে পারখ হোম। → Would that I were a bird. 
িূেয েরে পরিম রেরক উিরো। → Would that the sun rose in the west. 
 

অনুররাধ ও রবনয় একই িরঙ্গ প্রকাশ করার জনয would you please বা would you mind বযবহার কররে 
হয়। 
আমার একরি কেম েরকার েরে রকিু মরন না কররন োহরে েয়া করর আপনার কেমরি আমারক ধার তেন। → 
Would you please lend me your pen/Would you mind lending me your pen. 
জানাোরি তখাো েরকার েরে রকিু মরন না কররন োহরে েয়া করর জানাোরি খুরে তেন। → Would you 
please open the window/Would you mind opening the window. 
 

রবনয় ও প্রাথযনা একই িরঙ্গ প্রকাশ করার জনয Beg to বা Would like to বযবহার করা হরয় থারক। 
রবনীে প্রাথযনা এই তে, আমার তবারনর রবরয় উপেরক্ষয আরম আগামীকাে সু্করে উপরিে থাকরে পাররবা না। → 
Beg to state that I shall not be able to attend school tomorrow on account of my sister's 
marriage ceremony. 
or 
I would like to state that I shall not be able to attend school tomorrow on account of my 
sister's marriage ceremony. 
 

বাংো বারকয ররয়ার পর ‘উরচে’ কথা থাকরে ইংরররজ should বা ought to বা it is ....... duty to বরি। 
আমারের তভারর ওিা উরচে। → We should get up early in the morning./We ought to get up 
early in the morning./ It is our duty to get up early in the morning. 
 

তে বারকয কেযা (subject) থারক না, তি বারকয ‘উরচে’ ইংরররজ করার জনয should be বরি এবং verb-এর 
past participle হয়। 
রশশুরির েত্ন তনওয়া উরচে। → The baby should be taken care of. 
অন্ধরক উপহাি করা উরচে নয়। → The blind should not be laughed at. 
 

কাররা রকিু ‘হওয়া উরচে’ বুঝারে ‘হওয়া উরচে’ ররয়ার ইংরররজ should be বরি। 
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তোমার ডািার হওয়া উরচে। → You should be a doctor. 
তোমার িাবধান হওয়া উরচে। → You should be careful. 
 

কাররা রকিু ‘হওয়া উরচে রিে’ বুঝারে ‘হওয়া উরচে রিে’ ররয়ার ইংরররজ should have been বরি। 
তোমার চাোক হওয়া উরচে রিে। → You should have been clever. 
োহার রশক্ষক হওয়া উরচে রিে। → You should have been a teacher. 
 

তকান বযরির ‘তকাথাও থাকা উরচে’ রকংবা তকান অবিার ‘হওয়া উরচে’ কথার ইংরররজ should stay/should 
remain/should live হয়। 
তোমার এখারন থাকা উরচে। → You should stay here. 
সু্কে বন্ধ থাকা উরচে। → The school should remain closed. 
 

কাররা রকিু ‘থাকা উরচে’ বুঝারে ‘থাকা উরচে’ ররয়ার ইংরররজ should have হয়। 
তোমার েুইরি কেম থাকা উরচে। → You should have two pen. 
তোমার রকিু অেঙ্কার থাকা উরচে। → You should have some ornaments. 
 

তকান অরনরেযি বযরি বা বস্তুর ‘তকাথাও থাকা উরচে’ বুঝারে ‘থাকা উরচে’ কথার ইংরররজ There should be 
হয়। 
এই গ্রারম একরি সু্কে থাকা উরচে। → There should be a school in this village. 
প্ররেযক গ্রারম একজন ভাে ডািার থাকা উরচে। → There should be a qualified doctor in every 
village. 
 
 
 

ররয়ার পর ‘উরচে রিে’ কথার ইংরররজ should be এবং verb-এর past participle হরব। 
আমার ঢাকা োওয়া উরচে রিে। → I should have gone to to Dhaka. 
বইরি পড়া তোমার উরচে রিে। → You should have read the book. 
 

‘উরচে রিে’ কথার ইংরররজ should have been বরি এবং verb-এর past participle হয়। 
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োরক শারস্ত তেয়া উরচে রিে। → He should have been punished. 
তোকরিরক একিা িাকা তেওয়া উরচে রিে। → The man should have been given a taka. 
 

তকান রনরেযি বযরি বা বস্তু তকাথাও ‘থাকা উরচে রিে’ বুঝারে োর ইংরররজ There should have been হরব। 
এই সু্করে পাাঁচজন রশক্ষক থাকা উরচে রিে। → There should have been five teachers in this 
school. 
এই বরন রকিু হররণ থাকা উরচে রিে। → There should have been some deer in this forest. 
 

একরি কারজর ভরয় আররকরি কাজ করা বুঝারে Lest.......should বরি। 
তফে করার ভরয় তি তবরশ পররেম করররিে। → He worked hard lest he should fail. 
 

তকান কারজর িম্ভাবনা বুঝারে ‘পারর’ কথার ইংরররজ may বরি। 
তি আজ আিরে পারর। → He may come today. 
রেরন আজ গল্পরি বেরে পাররন। → He may tell the story today. 
 

তকান কারজর অনুমরে চাওয়া বুঝারে may প্রথরম বরি। 
আরম রক বইরি পড়রে পারর? → May I read the book? 
আরম তোমারক িাহােয কররে পারর? → May I help you? 
 

তকান কারজর অনুমরে তেয়া বুঝারে may বরি। 
েুরম এখন তেরে পার। → You may go now. 
েুরম বইরি রনরে পার। → You may take the book. 
 

তকান বযরি বা বস্তু রকিু হরে পারর বুঝারে ‘হরে পারর’ কথার ইংরররজ may be হয়। 
তি একজন ভাে গায়ক হরে পারর। → He may be a good singer. 
কেমরি োরম হরে পারর। → The pen may be costly. 
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তকাথাও রকিু হরে পারর বা ঘিরে পারর এইরূপ িম্ভাবনা বুঝারে ‘হরে পারর’ কথার ইংরররজ There may be 
হরব। 
পরথ রবপে হরে পারর। → There may be danger on the way. 
আজ তকান িাি নাও হরে পারর। → There may be no class today. 
 

তকান অরনরেযি বযরি বা বস্তু তকাথাও থাকরে পারর এরূপ িম্ভাবনা বুঝারে ‘থাকরে পারর’ কথার ইংরররজ There 
may be হরব। 
তিরবরের ওপর একরি কেম থাকরে পারর। → There may be a pen on the table. 
এই বরন নানা পারখ থাকরে পারর। → There may be different kinds of birds in this forest. 
 

তকান রনরেযি বযরি বা বস্তু তকাথাও থাকার িম্ভাবনা বুঝারে বাকযরি I think রেরয় শুরু কররে হরব। 
গরুরি মারি থাকরে পারর। → I think the cow is in the field. 
কেমরি তিরবরে থাকরে পারর। → I think the pen is on the table. 
 

কাররা রকিু থাকরে পারর এইরূপ িম্ভাবনা বুঝারে ‘থাকরে পারর’ কথার ইংরররজ may have হরব। 
তোকরির অরনক িাকা থাকরে পারর। → The man may have a lot of money. 
ঢাকায় োর একরি বারড় থাকরে পারর। → He may have a house in Dhaka. 
 
 

ররয়ার পর ‘তেরে পারর’ কথার ইংরররজ may be বরি এবং verb-এর past participle হয়। 
আজ চাাঁে তেখা তেরে পারর। → The moon may be seen today. 
তোকরিরক শারস্ত তেয়া তেরে পারর। → The man may be punished. 
 

ইচ্ছা বা প্রাথযনািূচক বারকয may বরি। 
েুরম েীঘযজীরব হও। → May you live long. 
জীবরন তোমার উন্নরে তহাক। → May you prosper in life. 
 

ররয়ার পর ‘থাকরে পারর’ কথার ইংরররজ করার জনয may have বরি এবং verb-এর past participle হয়। 
তি তোমারক তেরখ থাকরে পারর। → He may have seen you. 
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তি কাজরি করর থাকরে পারর। → He may have done the work. 
 

মূে বাকযরি ‘হযাাঁ-রবাধক’ হরে Tag ‘না-রবাধক’ প্রশ্ন হয় 
এিা তোমার কেম, োই না? → It is your pen, isn't it? 
তি তোমর ঘরনষ্ঠ বনু্ধ রিে, োই না? → He was your close friend, wasn't he? 
 

মূে বাকযরি ‘না-রবাধক’ হরে Tag ‘হযাাঁ-রবাধক’ প্রশ্ন হয়। 
অন্ধরা তেখরে পায় না, পায় রক? → The blind can not see, can they? 
তি তোমারক ভারোবারি না, বারি রক? → She does not love you, does she? 
 

‘রক’ (কী) প্ররশ্নর উত্তর েরে ‘হযাাঁ’ বা ‘না’ দ্বারা তেয়া না োয় োহরে ‘রক’ প্ররশ্নর ইংরররজ What বযবহার কররে 
হরব। 
েুরম কী কররিা? → What are you doing? 
গ্রীন হাইজ বেরে কী বুঝ? → What do you understand by green house? 
 

‘কী’ প্রশ্নরবাধক বারকয Subject না থাকরে What-তক Subject রহরিরব বযবহার করা োয়। এরক্ষরে Verb-এর 
Interrogative form বযবহার হরব না। 
কী হরয়রিে তোমার? → What happened to you? 
কী তোমারক রবরি করর? → What disturbs you? 
 

তক, কারা, তক-রক ইেযারে রেরয় গরিে বারকযর ইংরররজ করার জনয Who বযবহার কররে হয়। Who-এর পরর 
Verb-এর Interrogative form বযবহার করা হয় না। 
তক তোমারক পড়ায়? → Who teaches you? 
কারা আিরি? → Who are come? 
 

ইংরররজরে Which দ্বারা প্রশ্নরবাধক বাকয গিন করার িময় Subject থাকরে verb-এর Interrogative form 
বিরব। আর Subject না থাকরে Interrogative form হরব না। 
তকান কেমরি ভাে তেরখ? → Which pen writes well? 
তকান বইি আজ রকরনি? → Which book have you bought today? 
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েুরম তকান্ িুরপিা চাও? → Which cap do you want? 
 

Why (তকন), How (তকমন, রকভারব), When (কখন), Where (তকাথায়), Whom (কারক), Whose (কার) 
ইেযারে রেরয় প্রশ্নরবাধক বাকয গিন করার িময় Verb-এর Interrogative form অবশযই বযবহার কররে হরব। 
রেরন তকন তিখারন রগরয়রিরেন? → Why did he go there? 
েুরম রকভারব োরক তচন? → How do you know him? 
 

ইংরররজ বাকয গিন করার িময় িাধারণে singular subject-এর িরঙ্গ singular verb এবং plural 
subject-এর িরঙ্গ plural verb বরি। 
তি এখারন উপরিে রিে। → He was present here. 
রুমা ও িুমা বাজারর োয়। → Ruma and Suma go to market. 
োরা এখারন উপরিে রিে। → They were present here. 
 
 

First, Second and Third person-তক conjunction দ্বারা েুি করার িময় প্রথরম Second person 
োরপর Third person এবং িবযরশরষ First person রেখরে হরব। 
You and I are friends. 
You and he are old. 
You, he and I have done this work. 
 

Not.........but দ্বারা েু’রি Noun/Pronoun-তক েুি করা হরে পরবেযী Noun/Pronoun অনুোয়ী verb 
বযবহার কররে হরব। 
Not he but his sons are guilty. 
Not the brothers but their sister done this. 
 

Of দ্বারা একারধক Noun/Pronoun-তক েুি করা হরে পূবযবেযী Noun/Pronoun অনুোয়ী verb বযবহার 
কররে হরব। 
The study of English and Economics is not easy. 
The legs of this chair are not new. 
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একরি Singular subject ও একরি Plural subject-তক তকান Conjunction দ্বারা েুি করার িময় Plural 
subject-রি তশরষ রেখরে হরব এবং Plural verb বযবহার কররে হরব। 
He and his brothers are guilty. 
Karim or his sisters are liar. 
 

And..........not রেরয় েু’রি Noun/Pronoun-তক েুি করা হরে পূবযবেযী Noun/Pronoun অনুোয়ী verb 
বরি। 
He and not his sons has done this. 
The teachers and not their students are responsible for this. 
 

কেযার (subject) পরর েরে ‘ই’ থারক অথযাৎ আরমই েুরমই প্রভৃরে বুঝায় েরব subject অনুোয়ী to be verb 
বিরব। 
I am the person who have done this. 
You are the man who are responsible for this. 
 

And দ্বারা েুি একারধক িংখযা বা একারধক রজরনরির িমরি েরে র একরি িংখযা বা একরি রজরনিরক বুঝায়, 
োরক Singular subject রহরিরব বযবহার কররে হরব। 
Five and three makes eight. 
Bread and butter is my daily food. 
 

Relative Pronoun-এর পূবযবেযী Noun/Pronoun অনুোয়ী verb বযবহার কররে হয়। 
It is he who has come first. 
It is you who have come late. 
 

The red and the blue বেরে েুই রং বুঝায়; রকন্তু The red and blue বেরে একরি রং বুঝায়। 
The green and the black book have been found under the table. 
রকন্তু, The green and black book has been found under the table. 
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Noun-এর পূরবয Many a বযবহার করা হরে Singular subject ধররে হরব এবং Singular verb বযবহার 
কররে হরব। 
Many a student goes to school without preparing their lesson. 
 

Noun-এর পূবয Each, Every, No ইেযারে বযবহার করা হরে োরক Singular subject রহরিরব ধররে হরব 
এবং Singular verb বযবহার কররে হরব। 
Each boy and each girl is present here. 
 

As well as, Along with, Together with ইেযারে দ্বারা একারধক Noun/Pronoun েুি করা হরে পরবেযী 
Noun/Pronoun অনুোয়ী verb বযবহার কররে হরব। 
You as well as your brothers were absent yesterday. 
He together with his friends are playing in the field. 
 
 

Phrase, Clause, Gerund, Infinitive ইেযারে Subject রহরিরব বযবহার কররে হরে Singular verb বযবহার 
কররে হয়। 
The sum and substance of the story is this. 
Walking is a good exercise. 
 

ইংরররজ ভাষায় past participle-এর িরঙ্গ preposition-এ noun েুি করর phrase গিন করা হরয় থারক। 
এ ধররনর phrase-তক past participle phrase বরে। 
Made in Japan 
Written by Nazrul. 
 

বযরির িরঙ্গ ‘ই’ েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয It is ......... who বযবহার কররে হয়। 
আরমই প্রথম তোমারক তেরখরি। → It is I who have seen you first. 
েুরমই এ কাজরি করররিা। → It is you who have done this work. 
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বস্তু, প্রাণী বা িারনর িরঙ্গ ‘ই’ েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয It is ......... which বরি। 
কক্সবাজারই বাংোরেরশর একমাে িমুদ্র ধিকে। → It is Cox's Bazar which is the only sea-beach of 
Bangladesh. 
অরধক জনিংখযার ই আমারের জােীয় িমিযা।  → It is over population which is our main national 
problem. 
 

এই কথার পরর ‘ই’ েুু্ি noun-এর ইংরররজ করার জনয This is/are the ....... who/which বরি। 
এই বারড়রিই আরম রকনরে চাই। → This is the house which I want to buy. 
এই বােকগুরোই মারি তখরেরিে। → These are the boys who were playing in the field. 
 

‘তেখারন.........রিখারন’ দ্বারা গরিে বারকযর ইংরররজ করার িময় ‘তেখারন’ কথার ইংরররজ The place where 
বিরব এবং ‘তিখারন’ কথা উহয রাখরে হরব। েরব বারকযর রদ্বেীয় অংশ প্রথরম রেখরে হরব। 
েুরম তেখারন োরব আরম তিখারন োব না। → I shall not got the place where you will go. 
তেখারন শারি তিখারন িবাই তেরে চায়। → Everybody wants to go to the place where there is 
peace. 
 

‘তে’ েুি িারনর তশরষ ‘এ/রে’  েুি থাকরে ‘তে’ কথার ইংরররজ where বযবহার কররে হরব। 
তি তে বারড়রে বাি করর তিরি তনাংরা। → The house where he lives is very nasty. 
েুরম তে তেরশ োরব আরম তি তেরশ োব না। → I shall not go to the country where you will go. 
 

‘তেখারন’ কথা দ্বারা েু’রি বাকয েুি হরে োর ইংরররজ করার িময় where বযবহার কররে হয়। 
বাংোরেরশ এমন তকান গ্রাম তনই, তেখারন তকান সু্কে তনই। → In Bangladesh there is no village where 
there is no school. 
আরম গ্রারম রগরয়রিোম, তেখারন আমার রপোরক তেরখরিোম। → I went to village where I saw my 
father. 
 

িারনর নারমর তশরষ ‘এই/রেই’ েুি থাকরে োর ইংরররজ করার িময় It is ........ where বযবহার কররে হয়। 
তি বাংোরেরশই থাকরব। → It is Bangladesh where he will live. 
এই ঢাকারেই রেনরি রবশ্বরবেযােয়। → It is Dhaka where there are three universities. 
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এই কথার পর ‘এই/রেই’ েুি িারনর নাম থাকরে োর ইংরররজ This is the ...... where হরব। 
এই তেরশই আরম জরেরি। → This is the country where I was born. 
এই শহররই পাাঁচরি করেজ আরি। → This is the city where there are five colleges. 
 

িমরয়র নারমর িারথ ‘এই’ েুি থাকরে োর ইংরররজ করার জনয It is ......... when বযবহার কররে হরব। 
তি এই রারেই আিরব। → It is the night when he will come. 
 

এই কথার পরর ‘ই’ েুি Noun ইংরররজ করার জনয This is/are the .............. who/which বরি। 
এই বারড়রিই আরম রকনরে চাই। → This is the house which I want to buy. 
এই বােকগুরোই মারি তখেরিে। → These are the boys who are playing in the field. 
 
 
 

‘র’ েুি বযরির পূরবয ‘তে’ কথা থাকরে ‘তে’ কথার ইংরররজ whose বা who বযবহার কররে হরব। 
তে মরহোর েু’রি বারড় আরি। → The lady who has two houses. 
তে তোকরির এক তচাখ অন্ধ রিে। → The man whose one eye was blind. 
 

বস্তু, প্রাণী বা িারনর নারমর পূরবয ‘তে’ কথার ইংরররজ which বিরব। 
তে রবড়ােরি........ → The cat which......... 
তে মািরি .......... → The field which............ 
 

‘র’ েুি বস্তু বা প্রাণীর পূরবয ‘তে’ কথার ইংরররজ which বা of which বিরব। 
তে গারির পাো তনই। → The tree which has no leaf. 
তে গারির পাোগুরো েবা। → The tree of which the leaves are long. 
 

‘তে’ েুি বযরি, বস্তু বা প্রাণীর Subject + verb থাকরে whom/which-এর বযবহার উহয রাখা োয়। 
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তে বইিা েুরম পড়রন। → The book which you did not read. 
তে তোকরিরক আরম ঢাকা পারিরয়রিোম। → The man whom I sent to Dhaka. 
 

বাংো ভাষায় তে, তে উহা, োরা-োরা ইেযারে বযবহার করর বাকয গিন করা হরয় থারক। এরূপ বাকয ইংরররজ 
করার িময় তি, ইহা, োরা, োরক ইেযারে কথাগুরো উহয রাখরে হরব। 
তে তোকরি এখারন এরিরিে তি আমার বনু্ধ। → The man who came here is my friend. 
 

তে োরক, তে উহা, োরক, তে োর ইেযারে বযবহার করর বাকয গিন করা হরে এবং বারকযর রদ্বেীয় অংরশ কেযা 
থাকরে ইংরররজ করার িময় রদ্বেীয় অংশরি প্রথম রেখরে হয় এবং োরক, োর, উহা ইেযারে কথাগুরো উহয 
রাখরে হরব। 
তে তোকরি এখারন এরিরিে, আরম োরক রচরন। → I know the man, who came here. 
েুরম োরক তচরনা না, োরক আরম রচরন। → I know the person whom you do not know. 
 

তে বারকয ‘ো ............ ো’ কথা থারক, তিই বারকযর ইংরররজ করার িময় ‘ো’ কথা উহয রাখরে হরব। ‘ো’ কথার 
ইংরররজ what বযবহার কররে হরব। 
তি ো রেখরি ো ভুে। → What he has written is wrong. 
েুরম ো বে, ো িরেয নয়। → What you say is not true. 
 

‘ো ....... ো’ দ্বারা গরিে বারকয রদ্বেীয় অংশশ কেযা থাকরে ঐ অংশরি প্রথরম রেখরে হরব। 
েুরম ো চাও, ো েুরম পারব না। → You will not get what you want. 
তি আমারক ো রেরয়রিে, ো আরম গ্রহণ করর রন। → I did not accept what he give me. 
 

কাররা তকান ক্ষরে বা ধ্বংি হবার জনয অরভশাপ তেয়া বুঝারে Woe to বযবহার করর Exclamatory Sentence 
গিন করা হরয় থারক। 
Woe to the liars! 
Woe to the cruel people! 
 

Imperative Sentence-এর তবোয় What clause-রি পরর বযবহার কররে হয়। 
আকবর িবরন্ধ ো জান তেখ। → Write what you know about Akbar. 
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ো কররে চাও কর। → Do what you want to do. 
 

প্রশ্নরবাধক বারকয প্রশ্নরবাধক অংশরি প্রথরম রেখরে হয়। প্রশ্নরবাধক বারকয Subject থাকরে ‘ো’ কথারি উহয 
রাখরে হয়। আর Subject না থাকরে ‘ো’ কথারি Subject রহরিরব বযবহার কররে হয়। 
তি ো বরেরি, েুরম রক ো শুরনি? → Have you heard what he has said? 
তি ো বরে ো রক িেয? → Is it true what he says? 

বেযমানকারে তে ররয়ার িরঙ্গ পূরবয কথা থাকরে, তি ররয়ার ইংরররজ করার জনয verb-এর present tense 
বযবহার কররে হয়। 
আরম সু্করে োবার পূরবয তি এখারন আরি। → He comes here before I go to school. 
আরম ঘুমাবার পূরবয মা এক গ্লাি েুধ তেন। → Mothers gives me a glass of milk before I go to 
sleep. 
 

অেীেকারে তে ররয়ার িরঙ্গ পূরবয কথা থাকরে, তি ররয়ার ইংরররজ করার জনয verb-এর past tense বযবহার 
কররে হয়। এবং ‘এ রিে’ (ইরয়রিে) েুি ররয়ার ইংরররজ করার জনয had বরি এবং verb-এর past 
participle বযবহার কররে হয়। 
িারেয়া আিার পূরবয িারজে এরিরিে। → Sadia had come before Sajid came. 
তি তস্টশরন তপৌঁিার পূরবয তেন চরে তগে। → The train had left before he reached the station. 
 

ভরবষযেকারে তে ররয়ার িরঙ্গ পূরবয কথা থারক, তি ররয়ার ইংরররজ করার জনয verb-এর present tense 
বযবহার কররে হয়। 
রেজা আিবার পূরবয নজরুে আিরব → Nazrul will come before Liza comes. 
আরম চট্টগ্রাম োবার পূরবয ঢাকা োব। → I shall go to Dhaka before I go to Chittagong. 
 

বেযমানকারে তে ররয়ার িরঙ্গ ‘পর’ কথা থারক, তি ররয়ার ইংরররজ করার জনয have/has বরি এবং িরঙ্গ 
verb-এর past participle form বযবহার কররে হয়। 
তি ভাে খাবার পর এক কাপ চা খায়। → He takes a cup of tea after he has eaten rice. 
তখো তশষ করার পর আমরা বারড় রফরর। → We return home after we have finished our game. 
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অেীেকারে তে ররয়ার িরঙ্গ ‘পর’ কথা থারক, তি ররয়ার ইংরররজ করার জনয had বরি এবং িরঙ্গ verb-এর 
past participle বযবহার কররে হয়। 
তরাগী মরার পর ডািার এরিরিে। → The doctor came after the patient had died. 
আরম বারড় তপৌঁিার পর বৃরি শুরু হরয়রিে। → The rain started after I had reached home. 
 

ভরবষযেকারে তে ররয়ার িরঙ্গ ‘পর’ কথা থারক, তি ররয়ার ইংরররজ করার জনয verb-এর present tense 
বযবহার কররে হয়। 
তি পড়ার পর রেখরব। → He will write after he reads. 
তি আিার পর আরম ভাে খাব। → I shall eat rice after he comes. 
 

‘পূরবয/পর’ কথা দ্বারা েুি বারকয েরে উভয় অংরশর কেয (subject) একই বযরিরক বুঝায় োহরে তে ররয়ার 
িরঙ্গ ‘পূরবয/পর’ কথা থারক তি ররয়ার ইংরররজ করার জনয verb + ing বযবহার কররে হয়। এিা তে তকান 
কারের (বেযমান, অেীে, ভরবষযে) তবোয় প্ররোজয। 
তি ভাে খাবার পূরবয সু্করে রগরয়রিে। → He went to school before eating rice. 
তি ভাে খাবার পর সু্করে োরব। → He will go to school after eating rice. 
 

ররয়ার িরঙ্গ ‘িময়’ বযবহার কররে োর ইংরররজ করার জনয while বরি এবং িরঙ্গ verb + ing বযবহার কররে 
হয়। 
বারড় োবার িময় →  While going home 
রমরিং-এ ভাষণ তেবার িময় → While addressing the meeting 
 

একই বারকয েু’বযরির েু’রি কাজ করা বুঝারে তিিার উভয় অংরশ subject + verb বযবহার কররে হরব। 
সু্করে োবার িময় একরি কুকুর োরক কামড় রেরয়রিে। → While he was going to school a dog bit 
him. 
 

‘তে’ (ইরে) েুি ররয়া বা ‘েরে’ দ্বারা বাকয েুি কররে ইংরররজ If বিরব। If রেরয় গরিে অংরশ Present tense 
বযবহার করা হরে অপর অংরশ Present tense বা Future tense বিরব। 
পড়রেই জানরে পাররব। → If you read, you will learn. 
েুরম তচিা কররে পাশ কররে পাররব। → If you tried, you would pass. 
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ররয়ার িরঙ্গ ‘মাে’ বা ‘িারথ িারথ’ কথা থাকরে োর ইংরররজ as soon as বিরব। 
তি আমারক তেখা মাে পারেরয় তগে। → As soon as he saw me, he ran away. 
তি বইরি তকনা মাে হারররয় তফেে। → As soon as he bought the book, he lost it. 
 

বাংোয় তেরে না তেরে, তখরে না তখরে, তেখরে না তেখরে, বেরে না বেরে, শুনরে না শুনরে ইেযারে বযবহার 
করর েু’রি বাকয েুি করা হরে োর ইংরররজ No sooner .......... than বিরব। 
তি আিরে না আিরে চরে তগে। → No sooner had he come than he went away. 
 
 

েরে হযাাঁ তবাধক বারকযর েু’রি অংশ থারক এবং উভয় অংরশর subject রভন্ন হরেও েরে অবরশি অংশ রভন্ন না 
হয়, েরব subject েু’রিরক not only ........... but also দ্বারা েুি কররে হয়। 
রেজাও েুি, িােমাও েুি। → Not only Liza but also Salma is wicked. 
 

না তবাধক বারকযর উভয় অংরশর subject েু’রি রভন্ন হরে এবং বারক অংশ অরভন্ন হরে রকংবা subject েু’রি 
অরভন্ন হরয় verb েু’রি রভন্ন হরে subject েু’রিরক neither ............ nor দ্বারা েুি কররে হয়। 
নারিমাও ভাে খারব না, ফারেমাও ভাে খারব না। → Neither Nasima nor Fatema will eat rice. 
তি তখেরবও না, পড়রবও না। → He will neither play nor read. 
আরমও োব না আমার ভাইও োরব না। → Neither my brother nor I shall go. 
োরা বইও রকরন রন, খাোও রকরন রন। →  They bought neither books nor khatas. 
 

অথবা/হযাাঁ/না কথার ইংরররজ করার জনয Either ............ or বযবহার করা হয়। 
ররহম অথবা কররম আিরব। → Either Rahim or Karim will come. 
তি রেখরব না হয় পড়রব। → He will either write or read. 
 

একরি হযাাঁ তবাধক ও একরি না তবাধক বাকযরক েুি করার জনয Not ........... but বযবহার কররে হয়। 
ররহম আিরব, কররম আিরব না। → Not Karim but Ramim will come. 
আরম তোমারক রচরন না, তোমার রপোরক রচরন। → I know not you but your father. 
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বাংো বারকয ‘এে তে’ কথা থাকরে োর ইংরররজ So ......... that বরি। 
তি এে েূবযে তে হাাঁিরে পারর না। → He is so weak that he can't walk. 
তি এে অহংকারী তে আমার িারথ কথা বরে না। → He is so proud that he does not talk to me. 
 

‘আশায়’ বা ‘তেন’ কথার ইংরররজ করার জনয So that বিরব। 
আরম চাকুররর আশায় ঢাকায় রগরয়রিোম। →  went to Dhaka so that I could get a job. 
তি করিার পররেম করররিে তেন প্রথম রবভারগ পাি কররে পারর। →  He worked hard so that he 
could pass in the first division. 
 

একরি কারজর ভয় বা আশংকা এড়াবার জনয অনয একরি কাজ করা বুঝারে ঐ বারকযর ইংরররজ করার িময় 
Lest ........ should বযবহার করা োরব। 
শারস্তর ভরয় িােরি সু্করে আরি রন। → The student did not come to school lest he should be 
punished. 
পারি তি বইরি হারররয় তফরে তি ভরয় আরম োরক রেইরন। → I did not give him the book lest he 
should lose it. 

Noun-এর পূরবয What বযবহার করর Exclamatory Sentence গিন করা হরয় থারক। 
What a fine place it is! 
What a sad news I heard! 

Adjective-এর পূরবয How বযবহার করর Exclamatory Sentence গিন করা হরয় থারক। 
How beautiful the flower is! 
How tall the man is! 

আনরির কথা বুঝারে Hurrah! বযবহার করর Exclamatory Sentence গিন কররে হয়। 
Hurrah! You have got a job. 
Hurrah! We have won the game. 

েুুঃরখর কথা বুঝারে Alas! বযবহার করর Exclamatory Sentence গিন কররে হয়। 
Alas! The man is dead. 
Alas! He has lost everything. 
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ইন্টাররনি হরে িংগ্রহীে ……। 

 

  

▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬ 
িীরমে ইন্টাররনি পযারকরজর ও তনরির তলা রস্পরড়র জনয োরা আমার তশয়ার করা ই-বুক ও িফিওয়যার গুরো 
ডাউনরোড কররে পাররিন না ...! 
অথবা োরা বযস্তাোর জনয ডাউনরোড করার িময় পারচ্ছন না…… 
অথবা এেগুরো বই একিা একিা করর ডাউনরোড কররে োরের রবররিকর মরন হয় … 
োরা রনরচর রেংরক তেখুন …আশা করর আপনারা আপনারের িমাধান তপরয় োরবন...... 

 
http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html 
 

অথবা  

ডাউনল াড করুন.....১ এমবি মাত্র . 
  

বাংো ই-বুক, িফিওয়যার ,রশক্ষণীয় েথয ও রবরভন্ন রিপি িম্পরকয আপরডি তপরে চাইরে “বাংো বইরয়র [ 
প্ররয়াজনীয়_বাংো_বই _Useful -Bangla- e-books ] এই তফিবুক তপরজ “েইক like রেরে পাররন … আশা 
করর এরে আপনার তকান ক্ষরে হরব না োিাড়া এই তপইরজ কখরনা অযাড তেওয়া হরব না … েরব আপনারের 
100% উপকারর আিরব … 

রবশ্বাি না হরে তপইরজর আরগর তপাস্ট গুরো একবার তেরখ আিুন …… 
https://www.facebook.com/tanbir.ebooks 

তপইজ োইরক েরে কাররা িমিযা থারক োরা চাইরে আমারক ফরো করর আপরডি তপরে পাররন …। 

  

 http://www.facebook.com/tanbir.cox 

আিরে আমার উরেশয অনযরক ভারো রকিু জানারনা … 
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আপনি যযহতু এই যখা পড়হেি , তাই আনম ধহর নিনি যয আপনি কনিউটার ও ইন্টারহিট বযবাহর অনভজ্ঞ ,কাহেই কনিউটাহরর প্রহয়ােিীয় 
নবয় গুহা িহকে  ভাহা খারাপ নবহবচিা করারা ক্ষমতা অবশ্যই আহে … 
তাই আপিাহের কাহে একান্ত অনুহরাধ “ আপিারা ামান্য একটু ময় বযয় কহর ,শুধু এক বার নিহচর নিংহক নিক কহর এই DVD গুহার মহধয 
অবনিত বই ও ফটওয়যার এর িাম মূহর উপর যচাখ বুনহয় নিি।”তাহই বুহে যহবি যকি এই DVD গুহা আপিার কাহকলহি রাখা 
েরকার!আপিার আেহকর এই বযয়কৃত ামান্য ময়  ভনবষ্যহত আপিার অহিক কষ্ট াঘব করহব ও আপিার অহিহক ময় বাাঁনচহয় নেহব। নবশ্বা 
করুি আর িাই করুিঃ- “নবনভন্ন কযাটাগনরর এই DVD গুহার মহধয যেওয়া বািংা ও ইিংনল বই , ফটওয়যার ও নটউহটানরয়া এর কাহকলি 
যেহখ আপনি তবাক হয় যাহবি !”  
আপনি যনে বতেমাহি কনিউটার বযবার কহরি ও ভনবষ্যহতও কনিউটার াহে যুক্ত োকহবি তাহ এই নিনভনি গুহা আপিার অবশ্যই আপিার 
কাহকলহি রাখা েরকার........ কারিঃ  
 এই নিনভনি গুহা যকাি যোকাহি পাহবি িা আর ইন্টারহিহটও এহতা ইিরটযান্ট কাহকলি একাহে পাহবি বহ মহি য় িা।তাোড়া এত বড় 
াইহের ফাই যিট যেহক িামাহিা খুবই কষ্টাধয ও ময়াহপক্ষ বযাপার।এোড়া আপনি যযই ফাইটা িামাহবি তা ফু ভােি িাও হত পাহর .. 
 
 এই নিনভনি গুহা আপিার কাহকলহি োকহ আপিাহক আর যকাি কনিউটার নবহলজ্ঞহের কাহে নগহয় টাকার নবনিমহয় বা বনু্ধহের খানতহর 
“ভাই একটু যল্প করুি” বহ অন্যহক নবরক্ত করা াগহব িা ... ও  নিহেহকও য়রানি হত হব িা ।  
 

 এই নিনভনি গুহার মহধয অবনিত আমার করা ৩০০ টা বািংা ই-বুক (pdf) ও যোট াইহের প্রহয়ােিীয় ফটওয়যার আপিাহের েন্য 
নবিামূহয আমার াইহট যলয়ার কহর নেহয়নে । নকন্তু প্রহয়ােিীয় বড় াইহের বই, নটহটানরয়া ও ফু ভােি ফটওয়যার  গুহা যলয়ার াইট 
গুহার ীমাবদ্ধতা ও ইন্টারহিহটর যলা আপহাি গনতর েন্য যলয়ার করহত পারাম িা । তাোড়া এই বড় ফাই গুহা িাউিহাি করহত যগহ 
আপিার ইন্টারহিট পযাহকহের      নেনব খরচ করহত হব ... যযখাহি ১ নেনব পযাহকে েন্য  বেনিম্ন ৩৫০ টাকা যতা খরচ হব , এর াহে 
ময় ও ইন্টারহিট গনতরও একটা বযাপার আহে। এই ব নবয় নচন্তা কহর আপিাহের েন্য এই নিনভনি পযাহকে চাু কহরনে ... 
 

যমাট কো আপিাহের কনিউটাহরর নবনভন্ন মস্যার নচরিায়ী মাধাি ও কনিউটাহরর েন্য প্রহয়ােিীয় ব বই, ফটওয়যার ও নটউহটানরয়া এর 
ানবেক াহপাটে নেহত আমার খুব কাযেকর একটা উহেযাগ হি এই নিনভনি পযাহকে গুহা ...  

 
এই                                                ... শুধু একবার যচাখ বুাি    

  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html  
 

[যমাট দুইটা নিনভনি , াইে ৯ নেনব] আপিার নলক্ষােীবহির েন্য প্রহয়ােিীয় ব বািংা বই ও ফটওয়যার   
  http://tanbircox.blogspot.com/2013/04/Complete-Solution-of-your-Education.html  
 

 [যমাট নতিটা নিনভনি, াইে ১৩.৫ নেনব]Genuine Windows XP Service Pack 3 , 

Windows 7 -64 & 32 bit & Driver Pack Solution 13 এর াহে রহয়হে উইহন্িাহের েন্য প্রহয়ােিীয় বািংা বই ও ফটওয়যার  
  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Genuine-Windows-Collection.html  
 

  All MS Office, documents ,pdf reader & Pdf edit Software  এবং প্রহয়ােিীয় ব বািংা বই।  
যয যকাি ধরহির িকুহমন্ট এনিট , কিভাটে ও নিোইি করার েন্য এই নিনভনি নট যহেষ্ট , এই নিনভনি যপহ অনফ ও িকুহমন্ট িনকেত যয 

যকাি কাহে অাধয বহ নকেু োকহব িা... আপিার অনফনয়া কাহের েন্য প্রহয়ােিীয় ফটওয়যাহরর িূর্ে ও নচরিায়ী মাধাি... 
  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/office-documents-soft-dvd.html  
 

: [ হয় যাি যরা নিোইিার ] নিোইি ,গ্রানফক্স ও েনব এনিট িনকেত প্রহয়ােিীয় ব 
বািংা ও ইিংনল ই-বুক ,নটউহটানরয়া ও ফু ভােি ফটওয়যার।      ও এ          ই     ও       এ    ই   আ      ই           

http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Design-and-Graphics-Software.html  
 

 প্রহয়ােিীয় ব বািংা ও ইিংনল ই-বুক ,নটউহটানরয়া ও ফু ভােি ফটওয়যার। 
   http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Internet-And-Web-programming-Software.html  

 A2Z Audio & Video player , Edito & converter . CD, DVD edit 
ও উইহন্িাে যক সুন্দর যেখাহিার েন্য প্রহয়ােিীয় ব ফু ভােি ফটওয়যার। 
  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Multimedia-And-Windows-Style-Software.html  
 

  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/mobile-software-hardware-dvd-5000.html  
 

   http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/A2Z-Bangla-ebooks-Collection.html  
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