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আরি ↠ I  

আরি এবং েুরি ↠ I and you  
আিরা দুজরন (আিরা উভরয়ই) ↠ both of us  
   
তি (তেরে) ↠ he  
তি (তেরে) এবং তি (তিরয়) ↠ he and she  
োরা দুজরন ↠ they both  
   
পুরুষ ↠ the man  
স্ত্র  / িরিো ↠ the woman  
রশশু ↠ the child  
   
একরি পররবার ↠ a family  
আিার পররবার ↠ my family  
আিার পররবার এখারন ৷ ↠ My family is here.  
  আরি এখারন ৷ ↠ I am here.  
েুরি এখারন ৷ ↠ You are here.  
তি (তেরে) এখারন এবং তি (তিরয়) এখারন ৷ ↠ He is here and she is here.  
  আিরা এখারন ৷ ↠ We are here.  
তোিরা এখারন ৷ ↠ You are here.  
োরা িবাই এখারন ৷ ↠ They are all here.  
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 াকুরদা (IN) / দাদা / দাদু (BD) ↠ the grandfather  
 াকুরিা (IN) / দাদ  / রদদা (BD) ↠ the grandmother  
তি (তেরে) এবং তি (তিরয়) ↠ he and she  
  
রপো / বাবা / আব্বা ↠ the father  
িাো / িা / আরি ↠ the mother  
তি (তেরে) এবং তি (তিরয়) ↠ he and she  
  
তেরে / বযািা ↠ the son  
তিরয় / তবরি ↠ the daughter  
তি (তেরে) এবং তি (তিরয়) ↠ he and she  
  
ভাই / ভাইজান ↠ the brother  
তবান ↠ the sister  
তি (তেরে) এবং তি (তিরয়) ↠ he and she  
  
কাকা / িািা / চাচা / িািু / খােু ↠ the uncle  
কাক িা / িাি িা / চাচ  / িাি  / খাো ↠ the aunt  
তি (তেরে) এবং তি (তিরয়) ↠ he and she  
  
আিরা একরি পররবার ৷ ↠ We are a family.  
পররবাররি তোি নয় ৷ ↠ The family is not small.  
পররবাররি বর ৷ ↠ The family is big.  
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নিস্কার! (IN) / আিিোি আরেকুি (BD) ↠ Hi!  
নিস্কার! (IN) / আিিোি আরেকুি (BD) ↠ Hello!  
আপরন তকিন আরেন? ↠ How are you?  
  
আপরন রক ইউররাপ তথরক এরিরেন? ↠ Do you come from Europe?  
আপরন রক আরিররকা তথরক এরিরেন? ↠ Do you come from America?  
আপরন রক এরশয়া তথরক এরিরেন? ↠ Do you come from Asia?  
  
আপরন তকান্ তিারিরে উর রেন / উ রেন? ↠ In which hotel are you staying?  
আপরন এখারন কেরদন  রর আরেন? ↠ How long have you been here for?  
আপরন কেরদন থাকরবন? ↠ How long will you be staying?  
  
আপনার রক এখারন ভাে োগরে? ↠ Do you like it here?  
আপরন রক এখারন েুরি কািারে এরিরেন? ↠ Are you here on vacation?  
আপরন কখরনা এরি আিার িরে তদখা করুন! ↠ Please do visit me sometime!  
  
এিা আিার র কানা ৷ ↠ Here is my address.  
আগাি  কাে রক আিরা এরক অপররর িরে তদখা কররে পারর? ↠ Shall we see each other tomorrow?  
আরি দুুঃরখে, আিার আরগ তথরকই রকেু পররকল্পনা করা আরে৷ ↠ I am sorry, but I already have plans.  
  
রবদায়! ↠ Bye!  
এখন োিরে আরি! ↠ Good bye!  
শ ঘ্রই তদখা িরব! ↠ See you soon!  
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আিরা তকাথায়? ↠ Where are we?  
আিরা রবদযােরয় ৷ ↠ We are at school.  
আিারদর িাি আরে ৷ ↠ We are having class / a lesson.  
  
ওরা োত্র ৷ ↠ Those are the school children.  
উরন রশরিকা ৷ ↠ That is the teacher.  
ওিা িাি ঘর / কি ৷ ↠ That is the class.  
  
আিরা ক  কররে? ↠ What are we doing?  
আিরা রশখরে ৷ ↠ We are learning.  
আিরা একরি ভাষা রশখরে ৷ ↠ We are learning a language.  
  
আরি ইংররজ  রশখরে ৷ ↠ I learn English.  
েুরি পীডযারনশ রশখে ৷ ↠ You learn Spanish.  
তি (ও) জািমান রশখরে ৷ ↠ He learns German.  
  
আিরা তেঞ্চ রশখরে ৷ ↠ We learn French.  
তোিরা িবাই ইিারেয়ান রশখে ৷ ↠ You all learn Italian.  
োরা (ওরা) রারশয়ান রশখরে ৷ ↠ They learn Russian.  
  
ভাষা তশখািা একিা দারুন বযাপার ৷ ↠ Learning languages is interesting.  
আিরা িানুষরক বুঝরে চাই ৷ ↠ We want to understand people.  
আিরা িানুরষর িরে কথা বেরে চাই ৷ ↠ We want to speak with people.  
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জন েণ্ডন তথরক এরিরে ৷ ↠ John is from London.  
েণ্ডন তেি রিরিরন অবরিে ৷ ↠ London is in Great Britain.  
তি (ও) ইংররজ রে কথা বরে ৷ ↠ He speaks English.  
  
িাররয়া িারিদ তথরক এরিরে ৷ ↠ Maria is from Madrid.  
িারিদ তপীডরন অবরিে ৷ ↠ Madrid is in Spain.  
ও পীডযারনশ ভাষা বরে ৷ ↠ She speaks Spanish.  
  
রপিার এবং িাথমা বারেমন তথরক এরিরে ৷ ↠ Peter and Martha are from Berlin.  
বারেমন জািমান রে অবরিে ৷ ↠ Berlin is in Germany.  
তোিরা দুজরনই রক জািমান বে? ↠ Do both of you speak German?  
  
েণ্ডন একরি রাজ ান  ৷ ↠ London is a capital city.  
িারিদ এবং বারেমনও রাজ ান  ৷ ↠ Madrid and Berlin are also capital cities.  
রাজ ান গুরো বর এবং তকাোিেপূর্ম িয় ৷ ↠ Capital cities are big and noisy.  
  
োন্স ইউররারপ অবরিে ৷ ↠ France is in Europe.  
রিশর আরেকায় অবরিে ৷ ↠ Egypt is in Africa.  
জাপান এরশয়ায় অবরিে ৷ ↠ Japan is in Asia.  
  
কানাডা উত্তর আরিররকায় অবরিে ৷ ↠ Canada is in North America.  
পানািা ি য আরিররকায় অবরিে ৷ ↠ Panama is in Central America.  
িারজে দরির্ আরিররকায় অবরিে ৷ ↠ Brazil is in South America.  
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আরি পরর ৷ ↠ I read.  
আরি একিা অির পরর ৷ ↠ I read a letter.  
আরি একিা শব্দ পরর ৷ ↠ I read a word.  
  
আরি একিা বাকয পরর ৷ ↠ I read a sentence.  
আরি একিা রচর  পরর ৷ ↠ I read a letter.  
আরি একরি বই পরর ৷ ↠ I read a book.  
  
আরি পরর ৷ ↠ I read.  
েুরি পর ৷ ↠ You read.  
তি পরর ৷ ↠ He reads.  
  
আরি রেরখ ৷ ↠ I write.  
আরি একিা অির রেরখ ৷ ↠ I write a letter / character.  
আরি একিা শব্দ রেরথ ৷ ↠ I write a word.  
  
আরি একিা বাকয রেরখ ৷ ↠ I write a sentence.  
আরি একিা রচর  রেরখ ৷ ↠ I write a letter.  
আরি একিা বই রেরখ ৷ ↠ I write a book.  
  
আরি রেরখ ৷ ↠ I write.  
েুরি তেখ ৷ ↠ You write.  
তি তেরখ ৷ ↠ He writes.  
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আরি গর্না করর ↠ I count:  
এক,দুই,রেন ↠ one, two, three  
আরি রেন পেমন্ত গর্না করর ৷ ↠ I count to three.  
  
আরি গর্না কররে থারক ৷ ↠ I count further:  
চার, পাাঁচ,েয় ↠ four, five, six,  
িাে, আি, নয় ↠ seven, eight, nine  
  
আরি গর্না করর ৷ ↠ I count.  
েুরি গর্না কর ৷ ↠ You count.  
তি গর্না করর ৷ ↠ He counts.  
  
এক. প্রথি ↠ One. The first.  
দুই. রিে য় ↠ Two. The second.  
রেন. েৃে য় ↠ Three. The third.  
  
চার. চেুথম ↠ Four. The fourth.  
পাাঁচ. পঞ্চি ↠ Five. The fifth.  
েয়. ষষ্ঠ ↠ Six. The sixth.  
  
িাে. িপ্তি ↠ Seven. The seventh.  
আি. অষ্টি ↠ Eight. The eighth.  
নয়. নবি ↠ Nine. The ninth.  

 

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


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

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

 
িাফ কররবন! ↠ Excuse me!  
অনুেি করর বেুন, কিা বারজ? ↠ What time is it, please?  
আপনারক অিংখয  নযবাদ ৷ ↠ Thank you very much.  
  
এখন একিা বারজ ৷ ↠ It is one o’clock.  
এখন দুরিা বারজ ৷ ↠ It is two o’clock.  
এখন রেনরি বারজ ৷ ↠ It is three o’clock.  
  
এখন চাররি বারজ ৷ ↠ It is four o’clock.  
এখন পাাঁচিা বারজ ৷ ↠ It is five o’clock.  
এখন েিা বারজ ৷ ↠ It is six o’clock.  
  
এখন িােিা বারজ ৷ ↠ It is seven o’clock.  
এখন আিিা বারজ ৷ ↠ It is eight o’clock.  
এখন নিা বারজ ৷ ↠ It is nine o’clock.  
  
এখন দশিা বারজ ৷ ↠ It is ten o’clock.  
এখন এগাররািা বারজ ৷ ↠ It is eleven o’clock.  
এখন বাররািা বারজ ৷ ↠ It is twelve o’clock.  
  
ষাি তিরকরণ্ড এক রিরনি িয় ৷ ↠ A minute has sixty seconds.  
ষাি রিরনরি এক ঘন্টা িয় ৷ ↠ An hour has sixty minutes.  
চরব্বশ ঘন্টায় এক রদন িয় ৷ ↠ A day has twenty-four hours.  
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তিািবার ↠ Monday  
িেেবার ↠ Tuesday  
বু বার ↠ Wednesday  
  
বৃিপীডরেবার ↠ Thursday  
শুক্রবার ↠ Friday  
শরনবার ↠ Saturday  
  
ররববার ↠ Sunday  
িপ্তাি ↠ the week  
তিািবার তথরক ররববার পেমন্ত ↠ from Monday to Sunday  
  
প্রথি রদন িে তিািবার ৷ ↠ The first day is Monday.  
রিে য় রদন িে িেেবার ৷ ↠ The second day is Tuesday.  
েৃে য় রদন িে বু বার ৷ ↠ The third day is Wednesday.  
  
চেুথম রদন িে বৃিপীডরেবার ৷ ↠ The fourth day is Thursday.  
পঞ্চি রদন িে শুক্রবার ৷ ↠ The fifth day is Friday.  
ষষ্ঠ রদন িে শরনবার ৷ ↠ The sixth day is Saturday.  
  
িপ্তি রদন িে ররববার ৷ ↠ The seventh day is Sunday.  
িাে রদরন এক িপ্তাি ৷ ↠ The week has seven days.  
আিরা তকবেিাত্র পাাঁচ রদন কাজ করর ৷ ↠ We only work for five days.  
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গেকাে শরনবার রেে ৷ ↠ Yesterday was Saturday.  
গেকাে আরি রিরনিা তদখরে রগরয়রেোি ৷ ↠ I was at the cinema yesterday.  
রফল্মরি বা েরবিা আকষমর্ য় রেে ৷ ↠ The film was interesting.  
  
আজ ররববার ৷ ↠ Today is Sunday.  
আরি আজ কাজ কররে না ৷ ↠ I’m not working today.  
আরি আজ বািায় আরে ৷ ↠ I’m staying at home.  
  
আগাি কাে তিািবার ৷ ↠ Tomorrow is Monday.  
আগাি কাে আরি আবার কাজ করব ৷ ↠ Tomorrow I will work again.  
আরি একরি অরফরি কাজ করর ৷ ↠ I work at an office.  
  
ও তক? ↠ Who is that?  
ও িে রপিার ৷ ↠ That is Peter.  
রপিার একজন োত্র ৷ ↠ Peter is a student.  
  
ও তক? ↠ Who is that?  
ও িে িাথমা ৷ ↠ That is Martha.  
িাথমা একজন তিরক্রিার  ৷ ↠ Martha is a secretary.  
  
রপিার এবং িাথমা িে বনু্ধ ৷ ↠ Peter and Martha are friends.  
রপিার িে িাথমার বনু্ধ ৷ ↠ Peter is Martha’s friend.  
িাথমা িে রপিাররর বাÜব  ৷ Martha is Peter’s friend.  
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জানুয়ার  ↠ January  
তফব্রুয়ার  ↠ February  
িাচম ↠ March  
  
এরপ্রে ↠ April  
তি ↠ May  
জুন ↠ June  
  
এইগুরে িে েয় িাি ৷ ↠ These are six months.  
জানুয়ার , তফব্রুয়ার , িাচম ↠ January, February, March,  
এরপ্রে, তি এবং জুন ৷ ↠ April, May and June.  
  
জুোই ↠ July  
আগস্ট ↠ August  
তিরেম্বর ↠ September  
  
অরক্টাবর ↠ October  
নরভম্বর ↠ November  
রডরিম্বর ↠ December  
  
এইগুরেও িে েয় িাি ৷ ↠ These are also six months.  
জুোই, আগস্ট, তিরেম্বর ↠ July, August, September,  
অরক্টাবর, নরভম্বর এবং রডরিম্বর ৷ ↠ October, November and December.  
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আরি চা খাই (পান করর) ৷ ↠ I drink tea.  
আরি করফ খাই (পান করর) ৷ ↠ I drink coffee.  
আরি রিনাররে ওয়ািার খাই (পান করর) ৷ ↠ I drink mineral water.  
  
েুরি রক তেবু রদরয় চা খাও? ↠ Do you drink tea with lemon?  
েুরি রক রচরন রদরয় করফ খাও (পান কর) ? ↠ Do you drink coffee with sugar?  
েুরি রক বরফ রদরয় জে (IN) / পারন (BD) খাও (পান কর) ? ↠ Do you drink water with ice?  
  
এথারন একিা পারিম চেরে ৷ ↠ There is a party here.  
তোরকরা শযারেন খারে (পান কররে) ৷ ↠ People are drinking champagne.  
তোরকরা ওয়াইন (িদ) এবং রবয়ার খারে (পান কররে) ৷ ↠ People are drinking wine and beer.  
  
েুরি রক িদযপান কর? ↠ Do you drink alcohol?  
েুরি রক হুইরস্ক খাও (পান কর) ? ↠ Do you drink whisky / whiskey (am.)?  
েুরি রক তকারকর িারথ রাি খাও (পান কর) ? ↠ Do you drink Coke with rum?  
  
আিার শযারেন ভাে োরগ না ৷ ↠ I do not like champagne.  
আিার ওয়াইন (িদ) ভাে োরগ না ৷ ↠ I do not like wine.  
আিার ব য়ার ভাে োরগ না ৷ ↠ I do not like beer.  
  
রশশুর দু  ভাে োরগ ৷ ↠ The baby likes milk.  
রশশুর তকারকা এবং আরপরের রি ভাে োরগ ৷ ↠ The child likes cocoa and apple juice.  
ভদª িরিোর কিোরেবু এবং আেুররর রি ভাে োরগ ৷ The woman likes orange and grapefruit juice.  
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িাথমা ক  করর? ↠ What does Martha do?  
তি (ও) অরফরি কাজ করর ৷ ↠ She works at an office.  
তি (ও) করেউিারর কাজ করর ৷ ↠ She works on the computer.  
  
িাথমা তকাথায়? ↠ Where is Martha?  
রিরনিারে ৷ ↠ At the cinema.  
তি একরি রিরনিা তদখরে ৷ ↠ She is watching a film.  
  
রপিার ক  করর? ↠ What does Peter do?  
তি রবশ্বরবদযােরয় পরর ৷ ↠ He studies at the university.  
তি রবরভন্ন ভাষা পররে ৷ ↠ He studies languages.  
  
রপিার তকাথায়? ↠ Where is Peter?  
কযারফ তে ৷ At the café.  
তি করফ খারে (পান কররে) ৷ ↠ He is drinking coffee.  
  
োরদর (ওরদর) তকাথায় তেরে ভাে োরগ? ↠ Where do they like to go?  
িে ে আিরর ৷ ↠ To a concert.  
োরা (ওরা) িে ে শুনরে পেন্দ করর ৷ ↠ They like to listen to music.  
  
োরদর (ওরদর) তকাথায় তেরে ভাে োরগ না? ↠ Where do they not like to go?  
রডরস্কা তে ৷ ↠ To the disco.  
োরা (ওরা) নাচরে পেন্দ করর না ৷ ↠ They do not like to dance.  
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বরফ িাদা ৷ ↠ Snow is white.  
িূেম িেুদ ৷ ↠ The sun is yellow.  
কিোরেবু কিো ৷ ↠ The orange is orange.  
  
তচর  োে ৷ ↠ The cherry is red.  
আকাশ ন ে ৷ ↠ The sky is blue.  
ঘাি িবুজ ৷ ↠ The grass is green.  
  
িারি বাদাি  ৷ ↠ The earth is brown.  
তিঘ  ূির ৷ ↠ The cloud is grey / gray (am.).  
িায়ার কারো ৷ ↠ The tyres / tires (am.) are black.  
  
বররফর রং ক ? িাদা ৷ ↠ What colour / color (am.) is the snow? White.  
িূরেমর রং ক ? িেুদ ৷ ↠ What colour / color (am.) is the sun? Yellow.  
কিোরেবুর রং ক ? কিো ৷ ↠ What colour / color (am.) is the orange? Orange.  
  
তচর র রং ক ? োে ৷ ↠ What colour / color (am.) is the cherry? Red.  
আকারশর রং ক ? ন ে ৷ ↠ What colour / color (am.) is the sky? Blue.  
ঘারির রং ক ? িবুজ ৷ ↠ What colour / color (am.) is the grass? Green.  
  
িারির রং ক ? বাদাি  ৷ ↠ What colour / color (am.) is the earth? Brown.  
তিরঘর রং ক ?  ূির ৷ ↠ What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.).  
িায়াররর রং ক ? কারো ৷ ↠ What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black.  
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আিার কারে একিা স্ট্ররবর  আরে ৷ ↠ I have a strawberry.  
আিার কারে একিা রকউই এবং একিা েরিুজ আরে ৷ ↠ I have a kiwi and a melon.  
আিার কারে একিা কিোরেবু এবং একিা আেুর আরে ৷ ↠ I have an orange and a grapefruit.  
  
আিার কারে একিা আরপে এবং একিা আি আরে ৷ ↠ I have an apple and a mango.  
আিার কারে একিা কো এবং একিা আনারি আরে ৷ ↠ I have a banana and a pineapple.  
আরি একিা েুি িযাোড বানারে ৷ ↠ I am making a fruit salad.  
  
আরি তিাস্ট খারে ৷ ↠ I am eating toast.  
আরি িাখন রদরয় একিা তিাস্ট খারে ৷ ↠ I am eating toast with butter.  
আরি িাখন এবং জযাি রদরয় একিা তিাস্ট খারে ৷ ↠ I am eating toast with butter and jam.  
  
আরি একিা িযাণু্ডইচ খারে ৷ ↠ I am eating a sandwich.  
আরি িাজমাররন রদরয় একিা িযাণু্ডইচ খারে ৷ ↠ I am eating a sandwich with margarine.  
আরি িাজমাররন এবং িরিরিা রদরয় একিা িযাণু্ডইচ খারে ৷ ↠ I am eating a sandwich with margarine 
and tomatoes.  
  
আিারদর রুরি এবং চাে প্ররয়াজন ৷ We need bread and rice.  
আিারদর িাে এবং তস্টক (গরুর িাংি) প্ররয়াজন ৷ We need fish and steaks.  
আিারদর রপত্জা এবং পীডযারগরি প্ররয়াজন ৷ We need pizza and spaghetti.  
  
এোরা আিারদর আর ক  প্ররয়াজন? What else do we need?  
িুরপর জনয আিারদর গাজর এবং িরিরিা প্ররয়াজন ৷ We need carrots and tomatoes for the soup.  
িুপার িারকমি তকাথায়? ↠ Where is the supermarket?  
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এইগুরো িে রবরভন্ন ঋেু ↠ These are the seasons:  
বিন্ত, ে ষ্ম ↠ Spring, summer,  
শরত্ এবং শ ে ↠ autumn / fall (am.) and winter.  
  
ে ষ্মকাে উষ্ণ ৷ ↠ The summer is warm.  
ে ষ্মকারে িূরেমর আরো উজ্বে িয় ৷ ↠ The sun shines in summer.  
আিরা ে ষ্মকারে িাাঁিরে ভােবারি ৷ ↠ We like to go for a walk in summer.  
  
শ েকাে  াণ্ডা ৷ ↠ The winter is cold.  
শ েকারে বরফ পরর বা বৃরষ্ট িয় ৷ ↠ It snows or rains in winter.  
শ েকারে আিরা ঘরর থাকরে ভােবারি ৷ ↠ We like to stay home in winter.  
  
এখন  াণ্ডা ৷ ↠ It is cold.  
এখন বৃরষ্ট িরে ৷ ↠ It is raining.  
এখন ঝররা িাওয়া বইরে ৷ ↠ It is windy.  
  
এখন গরি ৷ ↠ It is warm.  
এখন তরাদ আরে ৷ ↠ It is sunny.  
এরি িরনারি (তরাদ খুব করা) ৷ ↠ It is pleasant.  
  
আজ আবিাওয়া তকিন? ↠ What is the weather like today?  
আজ  াণ্ডা পররে ৷ ↠ It is cold today.  
আজরক গরি পররে ৷ ↠ It is warm today.  
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আিারদর বার  এখারন ৷ ↠ Our house is here.  
উপরর োদ ৷ ↠ The roof is on top.  
ন রচ েেঘর ৷ ↠ The basement is below.  
  
বার র তপেরন একিা বাগান আরে ৷ ↠ There is a garden behind the house.  
বার র িািরন তকারনা রাস্তা তনই ৷ ↠ There is no street in front of the house.  
বার র পারশ অরনক গাে আরে ৷ ↠ There are trees next to the house.  
  
এখারন আিার এপািমরিন্ট ৷ ↠ My apartment is here.  
এখারন রান্নাঘর এবং বাথরুি (স্নানঘর) ৷ ↠ The kitchen and bathroom are here.  
ওখারন বিবার ঘর এবং তশাবার ঘর ৷ ↠ The living room and bedroom are there.  
  
িািরনর দরজা বন্ধ আরে ৷ ↠ The front door is closed.  
রকন্তু জানোগুরো তখাো আরে ৷ ↠ But the windows are open.  
আজরক গরি পররে ৷ ↠ It is hot today.  
  
আিরা বিবার ঘরর োরে ৷ ↠ We are going to the living room.  
এখারন একরি তিাফা এবং আরািরকদারা আরে ৷ ↠ There is a sofa and an armchair there.  
অনুেি করর, বিুন! ↠ Please, sit down!  
  
ওখারন আিার করেউিার আরে ৷ ↠ My computer is there.  
ওখারন আিার রস্টররও আরে ৷ ↠ My stereo is there.  
রিরভ তিিিা এরকবারর নেুন ৷ ↠ The TV set is brand new.  
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আজ শরনবার ৷ ↠ Today is Saturday.  
আজ আিারদর কারে িিয় আরে ৷ ↠ We have time today.  
আজ আিরা এপািমরিন্ট পররষ্কার কররে ৷ ↠ We are cleaning the apartment today.  
  
আরি বাথরুি (স্নানঘর) পররষ্কার কররে ৷ ↠ I am cleaning the bathroom.  
আিার স্বাি  গার  পররষ্কার কররে ৷ ↠ My husband is washing the car.  
বাচ্চারা িাইরকে পররষ্কার কররে ৷ ↠ The children are cleaning the bicycles.  
  
 াকুরিা (IN) / রদদা (BD) গারে জে (IN) / পারন (BD) রদরেন ৷ ↠ Grandma is watering the 
flowers.  
বাচ্চারা োরদর ঘর পররষ্কার কররে ৷ ↠ The children are cleaning up the children’s room.  
আিার স্বাি  োর রনরজর তডস্ক পররষ্কার কররে ৷ ↠ My husband is tidying up his desk.  
  
আরি ওয়ারশং তিরশরন জািাকাপর রাখরে ৷ ↠ I am putting the laundry in the washing machine.  
আরি জািাকাপর তিেরে ৷ ↠ I am hanging up the laundry.  
আরি জািাকাপর ইরস্ত্র কররে ৷ ↠ I am ironing the clothes.  
  
জানোগুরো তনাংরা ৷ ↠ The windows are dirty.  
তিরঝ তনাংরা ৷ ↠ The floor is dirty.  
খাবাররর থাো বারি তনাংরা ৷ ↠ The dishes are dirty.  
  
জানোগুরো তক পররষ্কার কররে? ↠ Who washes the windows?  
তক ভযারকউি কররে? ↠ Who does the vacuuming?  
তক থাো বারি পররষ্কার কররে? ↠ Who does the dishes?  
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তোিার রান্নাঘর রক নেুন? ↠ Do you have a new kitchen?  
েুরি আজ ক  রান্না করে? ↠ What do you want to cook today?  
েুরি রক রবদুযরে রান্না কর নারক গযাি তস্টারভ? ↠ Do you cook on an electric or a gas stove?  
  
আরি রক তপাঁয়াজ কািরবা? ↠ Shall I cut the onions?  
আরি রক আেুর তখািা োরারবা? ↠ Shall I peel the potatoes?  
আরি রক তেিুি / িযাোড ত ারবা? ↠ Shall I rinse the lettuce?  
  
গ্লািগুরো তকাথায়? ↠ Where are the glasses?  
থাো বারি গুরো তকাথায়? ↠ Where are the dishes?  
েুরর – কাাঁিা – চািচ তকাথায়? ↠ Where is the cutlery / silverware (am.)?  
  
তোিার কারে রক কযান ওরপনার আরে? ↠ Do you have a tin opener / can opener (am.)?  
তোিার কারে রক তবােে ওরপনার আরে? ↠ Do you have a bottle opener?  
তোিার কারে রক ককম স্ক্রু আরে? ↠ Do you have a corkscrew?  
  
েুরি রক এই বািরন িুযপ রান্না করে? ↠ Are you cooking the soup in this pot?  
েুরি রক এই োওয়ায় িাে ভারজ করে? ↠ Are you frying the fish in this pan?  
েুরি রক এই রেরে িবরজ রেে করে? ↠ Are you grilling the vegetables on this grill?  
  
আরি তিরবরে খাবার রদব ৷ ↠ I am setting the table.  
এখারন েুরর – কাাঁিা – চািচ আরে ৷ ↠ Here are the knives, the forks and the spoons.  
এখারন গ্লাি, থাো এবং নযাপরকন আরে ৷ ↠ Here are the glasses, the plates and the napkins.  
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আরাি করর বিুন! ↠ Make yourself comfortable!  
অনুেি করর এিারক রনরজর বার  িরন করুন! ↠ Please, feel right at home!  
আপরন ক  খারবন (পান কররবন) ? ↠ What would you like to drink?  
  
আপনার রক িে ে পেন্দ? ↠ Do you like music?  
আিার শাস্ত্র য় িে ে পেন্দ ৷ ↠ I like classical music.  
এগুরো আিার রিরড ৷ ↠ These are my CD’s.  
  
আপরন রক তকারনা বাদযেন্ত্র বাজান? ↠ Do you play a musical instrument?  
এিা আিার রগিার ৷ ↠ This is my guitar.  
আপরন রক গান গাইরে ভােবারিন? ↠ Do you like to sing?  
  
আপনার রক িন্তান আরে? ↠ Do you have children?  
আপনার রক কুকুর আরে? ↠ Do you have a dog?  
আপনার রক রবরাে আরে? ↠ Do you have a cat?  
  
এগুরো আিার বই ৷ ↠ These are my books.  
আরি বেমিারন এই বইরি পররে ৷ ↠ I am currently reading this book.  
আপরন ক  পররে ভােবারিন? ↠ What do you like to read?  
  
আপনার রক িে রের আিরর তেরে ভাে োরগ? ↠ Do you like to go to concerts?  
আপনার রক রথরয়িারর তেরে ভাে োরগ? ↠ Do you like to go to the theatre / theater (am.)?  
আপনার রক োত্রায় (অরপরায়) তেরে ভাে োরগ? ↠ Do you like to go to the opera?  
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আপরন তকাথা তথরক এরিরেন? ↠ Where do you come from?  
বযারিে তথরক ↠ From Basel.  
বযারিে িুইজারেযারণ্ড অবরিে ৷ ↠ Basel is in Switzerland.  
  
আরি রি. রিোররক পররচয় করারে চাই ৷ ↠ May I introduce Mr. Miller?  
তি একজন রবরদশ  ৷ ↠ He is a foreigner.  
তি রবরভন্ন ভাষায় কথা বরে ৷ ↠ He speaks several languages.  
  
আপরন রক এখারন প্রথিবার এরিরেন? ↠ Are you here for the first time?  
না, আরি গেবেরর একবার এখারন এরিরেোি ৷ ↠ No, I was here once last year.  
রকন্তু শু ুিাত্র এক িপ্তারির জনয ৷ ↠ Only for a week, though.  
  
আপনার আিারদর এখারন তকিন োরগ? ↠ How do you like it here?  
খুব ভাে, এখানকার তোকজন খুব ভাে ৷ ↠ A lot. The people are nice.  
এবং আিার এখানকার দৃশযও খুব ভাে োগরে ৷ ↠ And I like the scenery, too.  
  
আপরন ক  কররন? ↠ What is your profession?  
আরি একজন অনুবাদক ৷ ↠ I am a translator.  
আরি বই অনুবাদ করর ৷ ↠ I translate books.  
  
আপরন রক এখারন একা আরেন? ↠ Are you alone here?  
না, আিার স্ত্র  / আিার স্বাি ও এখারন আরে ৷ ↠ No, my wife / my husband is also here.  
এবং ওরা িে আিার দুই িন্তান ৷ ↠ And those are my two children.  
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আপরন রক  ূিপান কররন? ↠ Do you smoke?  
িযাাঁ, আরগ করোি ৷ ↠ I used to.  
রকন্তু এখন আরি আর  ূিপান করর না ৷ ↠ But I don’t smoke anymore.  
  
আরি রিগাররি তখরে রক আপনার অিুরব া িরব? ↠ Does it disturb you if I smoke?  
না, এরকবাররই নয় ৷ ↠ No, absolutely not.  
আিার তকারনা অিুরব া িরব না ৷ ↠ It doesn’t disturb me.  
  
আপরন রক রকেু খারবন (পান কররবন) ? ↠ Will you drink something?  
িযারণ্ড? ↠ A brandy?  
না, িম্ভব িরে রবয়ার ৷ ↠ No, preferably a beer.  
  
আপরন রক অরনক ভ«িন কররন? Do you travel a lot?  
িযাাঁ, তবশ রভাগ বযবিার কারজ ৷ ↠ Yes, mostly on business trips.  
রকন্তু এখন আিারদর েুরি ৷ ↠ But now we’re on holiday.  
  
ক  রভষর্ গরি ৷ ↠ It’s so hot!  
িাাঁ, আজ িরেযই খুব গরি ৷ ↠ Yes, today it’s really hot.  
চেুন বারান্দায় োই ৷ ↠ Let’s go to the balcony.  
  
আগাি কাে একিা পারিম আরে ৷ ↠ There’s a party here tomorrow.  
আপরনও রক আিরেন? ↠ Are you also coming?  
িাাঁ, আিারদরও রনিন্ত্রর্ করররে ৷ ↠ Yes, we’ve also been invited.  
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আপরন তকাথায় পীডযারনশ ভাষা রশরখরেন? ↠ Where did you learn Spanish?  
আপরন রক পেুমগ জ ভাষাও বেরে পাররন? ↠ Can you also speak Portuguese?  
িযাাঁ, এবং আরি ইিারেয়ান ভাষাও অল্প অল্প বেরে পারর ৷ ↠ Yes, and I also speak some Italian.  
  
আিার িরন িয় আপরন খুব ভােই বরেন ৷ ↠ I think you speak very well.  
এই ভাষাগুরে প্রায়ই এক রকরির ৷ ↠ The languages are quite similar.  
আরি এগুরো ভােভারব বুঝরে পারর ৷ ↠ I can understand them well.  
  
রকন্তু বো এবং তেখা কর ন ৷ ↠ But speaking and writing is difficult.  
এখনও আরি অরনক ভুে করর ৷ ↠ I still make many mistakes.  
অনুেি করর িবিিয় আিার ভুে শু রর তদরবন ৷ ↠ Please correct me each time.  
  
আপনার উচ্চারর্ খুব ভাে ৷ ↠ Your pronunciation is very good.  
আপরন তকবেিাত্র অল্প স্বরভরেরে উচ্চারর্ কররন ৷ ↠ You only have a slight accent.  
আপরন তকাথা তথরক এরিরেন ো তে তকউ বেরে পারর ৷ ↠ One can tell where you come from.  
  
আপনার িােৃভাষা ক ? ↠ What is your mother tongue / native language (am.)?  
আপরন রক তকারনা ভাষারশিার তকািম রনরেন? ↠ Are you taking a language course?  
আপরন তকান বই বযবিার কররেন? ↠ Which textbook are you using?  
  
আরি এখন নািিা িরন কররে পাররে না ৷ ↠ I don’t remember the name right now.  
এখন িাইরিে নািিা র ক িরন কররে পাররে না ৷ ↠ The title is not coming to me.  
আরি নািিা ভুরে তগরে ৷ ↠ I’ve forgotten it.  
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তোিার বাি রক চরে তগরে? ↠ Did you miss the bus?  
আরি তোিার জনয আ   ঘন্টা  রর অরপিা করররেোি ৷ ↠ I waited for you for half an hour.  
তোিার কারে রক তিাবাইে তফান তনই? ↠ Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you?  
  
পররর বার র ক িিরয় আিরব! ↠ Be punctual next time!  
পররর বার িযারি তনরব! ↠ Take a taxi next time!  
পররর বার রনরজর িারথ একিা োো রনরয় আিরব! ↠ Take an umbrella with you next time!  
  
আগাি কাে আিার েুরি ৷ ↠ I have the day off tomorrow.  
আিরা রক আগাি  কাে তদখা করব? ↠ Shall we meet tomorrow?  
আরি দুুঃরখে, কাে আরি আিরে পারব না ৷ ↠ I’m sorry, I can’t make it tomorrow.  
  
েুরি রক িপ্তািারন্তর েুরির জরনয অরেি পররকল্পনা করর তররখরো? ↠ Do you already have plans for this 
weekend?  
নারক তোিার আরগ তথরকই তদখা করবার িিয় রন মাররে করা আরে ৷ ↠ Or do you already have an 
appointment?  
আিার িে িে আিরা িপ্তারির তশরষর েুরিরে তদখা করব ৷ ↠ I suggest that we meet on the 
weekend.  
  
আিরা রক রপকরনরক োব? ↠ Shall we have a picnic?  
আিরা রক েরি োব? ↠ Shall we go to the beach?  
আিরা রক পািারর োব? ↠ Shall we go to the mountains?  
  
আরি তোিারক অরফি তথরক েুরে তনব ৷ ↠ I will pick you up at the office.  
আরি তোিারক বার  তথরক েুরে তনব ৷ ↠ I will pick you up at home.  
আরি তোিারক বাি স্টপ তথরক েুরে তনব ৷ ↠ I will pick you up at the bus stop.  
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আরি তস্টশরন তেরে চাই ৷ ↠ I would like to go to the station.  
আরি রবিানবন্দরর তেরে চাই ৷ ↠ I would like to go to the airport.  
আরি রিরি তিন্টারর তেরে চাই ৷ ↠ I would like to go to the city centre / center (am.).  
  
আরি ক ভারব তস্টশরন োব? ↠ How do I get to the station?  
আরি ক ভারব রবিানবন্দরর োব? ↠ How do I get to the airport?  
আরি ক ভারব রিরি তিন্টারর োব? ↠ How do I get to the city centre / center (am.)?  
  
আিার একিা িযারি চাই ৷ ↠ I need a taxi.  
আিার শিররর একিা িযাপ বা িানরচত্র চাই ৷ ↠ I need a city map.  
আিার একিা তিারিে চাই ৷ ↠ I need a hotel.  
  
আরি একিা গার  ভারা রনরে চাই ৷ ↠ I would like to rent a car.  
এই আিার তক্ররডি কাডম ৷ ↠ Here is my credit card.  
এই আিার োইরিন্স ↠ Here is my licence / license (am.).  
  
শিরর তদখবার িে ক  আরে? ↠ What is there to see in the city?  
আপরন পুররারনা শিরর োন ৷ ↠ Go to the old city.  
আপরন শির ঘুরর তদখরে োন ৷ ↠ Go on a city tour.  
  
আপরন বন্দরর োন ৷ ↠ Go to the harbour / harbor (am.).  
আপরন বন্দর ঘুরর তদখরে োন ৷ ↠ Go on a harbour / harbor (am.) tour.  
এোরা অনয তকারনা তদখবার জায়গা আরে? ↠ Are there any other places of interest?  
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েুরি রক ওখারন রিনার তদখরে পাে? ↠ Do you see the tower there?  
েুরি রক ওখারন পািার তদখরে পাে? ↠ Do you see the mountain there?  
েুরি রক ওখারন োি তদখরে পাে? ↠ Do you see the village there?  
  
েুরি রক ওখারন নদ  তদখরে পাে? ↠ Do you see the river there?  
েুরি রক ওখারন পুে তদখরে পাে? ↠ Do you see the bridge there?  
েুরি রক ওখারন িররাবর তদখরে পাে? ↠ Do you see the lake there?  
  
আিার ওই পাখ িা ভাে োরগ ৷ ↠ I like that bird.  
আিার ওই গােিা ভাে োরগ ৷ ↠ I like that tree.  
আিার ওই পাথরিা ভাে োরগ ৷ ↠ I like this stone.  
  
আিার ওই পাকমিা ভাে োরগ ৷ ↠ I like that park.  
আিার ওই বাগানিা ভাে োরগ ৷ ↠ I like that garden.  
আিার এই ফুেিা ভাে োরগ ৷ ↠ I like this flower.  
  
আিার ওিা িুন্দর োরগ ৷ ↠ I find that pretty.  
আিার ওিা আকষমর্ য় োরগ ৷ ↠ I find that interesting.  
আিার ওিা চিত্কার োরগ ৷ ↠ I find that gorgeous.  
  
আিার ওিা রবশ্রী োরগ ৷ ↠ I find that ugly.  
আিার ওিা রবররিকর োরগ ৷ ↠ I find that boring.  
আিার ওিা ভয়ঙ্কর োরগ ৷ ↠ I find that terrible.  
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আপনার কারে খারে কািরা আরে? ↠ Do you have a vacant room?  
আরি একিা কািরা িংররিে (বুক) করর তররখরে ৷ ↠ I have booked a room.  
আিার নাি রিোর ৷ ↠ My name is Miller.  
  
আিার একজরনর জনয একিা কািরা চাই ৷ ↠ I need a single room.  
আিার দুজরনর জনয একিা কািরা চাই ৷ ↠ I need a double room.  
এক রারের জনয ঘররর ভারা কে? ↠ What does the room cost per night?  
  
আরি স্নারনর ঘর িরিে একিা কািরা চাই ৷ ↠ I would like a room with a bathroom.  
আরি শাওয়ার েুি একিা কািরা চাই ৷ ↠ I would like a room with a shower.  
আরি রক কািরািা তদখরে পারর? ↠ Can I see the room?  
  
এখারন রক গযাররজ আরে? ↠ Is there a garage here?  
এখারন রক রিনু্দক আরে? ↠ Is there a safe here?  
এখারন রক ফযাি তিরশন আরে? ↠ Is there a fax machine here?  
  
র ক আরে, আরি কািরািা তনব ৷ ↠ Fine, I’ll take the room.  
এই তে চারবগুরো ৷ ↠ Here are the keys.  
এই আিার রজরনষপত্র ৷ ↠ Here is my luggage.  
  
আপরন কখন জেখাবার (IN) / নাশো (BD) তদরবন? ↠ What time do you serve breakfast?  
আপরন কখন দুপুররর খাবার তদরবন? ↠ What time do you serve lunch?  
আপরন কখন রারের খাবার তদরবন? ↠ What time do you serve dinner?  
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শাওয়ার কাজ কররে না ৷ ↠ The shower isn’t working.  
গরি জে (IN) / পারন (BD) আিরে না ৷ ↠ There is no warm water.  
আপনারা রক এিা র ক করারে পাররন? ↠ Can you get it repaired?  
  
ঘরর তকারনা তিরেরফান তনই ৷ ↠ There is no telephone in the room.  
ঘরর তকারনা তিরেরভশন তনই ৷ ↠ There is no TV in the room.  
ঘরর তকারনা বারান্দা তনই ৷ ↠ The room has no balcony.  
  
ঘরর খুব তবশ  তচাঁচারিরচ তশানা োরে ৷ ↠ The room is too noisy.  
ঘরিা খুব তোি ৷ ↠ The room is too small.  
ঘরিা খুব অন্ধকার ৷ ↠ The room is too dark.  
  
রিিার কাজ কররে না ৷ ↠ The heater isn’t working.  
এয়ার করণ্ডশন কাজ কররে না ৷ ↠ The air-conditioning isn’t working.  
রিরভ চেরে না ৷ ↠ The TV isn’t working.  
  
আিার এিা ভাে োগরে না ৷ ↠ I don’t like that.  
এিা খুবই দাি  ৷ ↠ That’s too expensive.  
আপনার কারে একিু িস্তা রকেু আরে রক? ↠ Do you have anything cheaper?  
  
এখারন আরিপারশ রক তকারনা ইয়ুথ তিারস্টে আরে? ↠ Is there a youth hostel nearby?  
এখারন আরিপারশ রক তকারনা থাকবার জায়গা আরে? ↠ Is there a boarding house / a bed and 
breakfast nearby?  
এখারন আরিপারশ রক তকারনা তরসু্টররন্ট আরে? ↠ Is there a restaurant nearby?  
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এই তিরবেিা রক খারে? ↠ Is this table taken?  
দয়া করর আিারক তিনু রদন ৷ ↠ I would like the menu, please.  
আপরন রক িুপাররশ কররন? ↠ What would you recommend?  
  
আিার একিা ব য়ার চাই ৷ ↠ I’d like a beer.  
আিার একিা রিনাররে ওয়ািার চাই ৷ ↠ I’d like a mineral water.  
আিার একিা কিোরেবুর রি চাই ৷ ↠ I’d like an orange juice.  
  
আিার একিা করফ চাই ৷ ↠ I’d like a coffee.  
আিার দু  িি একিা করফ চাই ৷ ↠ I’d like a coffee with milk.  
দয়া করর রচরন তদরবন ৷ ↠ With sugar, please.  
  
আিার একিা চা চাই ৷ ↠ I’d like a tea.  
আিার একিা তেবু চা চাই ৷ ↠ I’d like a tea with lemon.  
আিার একিা দু  চা চাই ৷ ↠ I’d like a tea with milk.  
  
আপনার কারে রিগাররি আরে? ↠ Do you have cigarettes?  
আপনার কারে োইদারন আরে? ↠ Do you have an ashtray?  
আপনার কারে আগুন আরে? ↠ Do you have a light?  
  
আিার কারে কাাঁিা চািচ তনই ৷ ↠ I’m missing a fork.  
আিার কারে েুরর তনই ৷ ↠ I’m missing a knife.  
আিার কারে চািচ তনই ৷ ↠ I’m missing a spoon.  
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দয়া করর একিা আরপরের রি আনুন ৷ ↠ An apple juice, please.  
দয়া করর একিা তেবুর জে আনুন ৷ ↠ A lemonade, please.  
দয়া করর একিা িরিরিার রি আনুন ৷ ↠ A tomato juice, please.  
  
আিার এক গ্লাি োে িদ (তরড ওয়াইন) চাই ৷ ↠ I’d like a glass of red wine.  
আিার এক গ্লাি িাদা িদ (তিায়াইি ওয়াইন) চাই ৷ ↠ I’d like a glass of white wine.  
আিার এক তবােে শযারেন চাই ৷ ↠ I’d like a bottle of champagne.  
  
েুরি রক িাে পেন্দ কর? ↠ Do you like fish?  
েুরি রক গরুর িাংি পেন্দ কর? ↠ Do you like beef?  
েুরি রক শুকররর িাংি পেন্দ কর? ↠ Do you like pork?  
  
আিার িাংিরবি ন রকেু চাই ৷ ↠ I’d like something without meat.  
আিার নানারকি তিশারনা িবরজ চাই ৷ ↠ I’d like some mixed vegetables.  
আিার এিন রকেু চাই োরে তবশ  িিয় না োরগ ৷ ↠ I’d like something that won’t take much time.  
  
আপনার রক োর িারথ ভাে চাই? ↠ Would you like that with rice?  
আপনার রক োর িারথ পাস্তা চাই? ↠ Would you like that with pasta?  
আপনার রক োর িারথ আেু চাই? ↠ Would you like that with potatoes?  
  
আিার এর স্বাদ পেন্দ িয় রন ৷ ↠ That doesn’t taste good.  
খাবারিা  াণ্ডা ৷ ↠ The food is cold.  
আরি এিা আনরে বরেরন ৷ ↠ I didn’t order this.  
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আিার একিা স্টািমার চাই ৷ ↠ I would like a starter.  
আিার একিা িযাোড চাই ৷ ↠ I would like a salad.  
আিার একিা িুযপ চাই ৷ ↠ I would like a soup.  
  
আিার একিা তডজািম চাই ৷ ↠ I would like a dessert.  
আিার তফিারনা ক্র ি িি একিা আইিক্র ি চাই ৷ ↠ I would like an ice cream with whipped 
cream.  
আিার ফে অথবা পরনর চাই ৷ ↠ I would like some fruit or cheese.  
  
আিরা জেখাবার (IN) / নাশো (BD) তখরে চাই ৷ ↠ We would like to have breakfast.  
আিরা দুপুররর খাবার তখরে চাই ৷ ↠ We would like to have lunch.  
আিরা রারের খাবার তখরে চাই ৷ ↠ We would like to have dinner.  
  
আপনার জেখাবাররর (IN) / নাশোর (BD) জনয ক  চাই? ↠ What would you like for breakfast?  
জযাি এবং ি ু রদরয় তরাে? ↠ Rolls with jam and honey?  
িরিজ এবং চ জ রদরয় তিাস্ট? ↠ Toast with sausage and cheese?  
  
একিা তিদ্ধ করা রডি? ↠ A boiled egg?  
একিা ভাজা রডি? ↠ A fried egg?  
একিা ওিরেি? ↠ An omelette?  
  
দয়া করর আর একিা দই রদন ৷ ↠ Another yoghurt, please.  
দয়া করর একিু নুন এবং তগােিররচও রদন ৷ ↠ Some salt and pepper also, please.  
দয়া করর আর এক গ্লাি জে (IN) / পারন (BD) রদন ৷ ↠ Another glass of water, please.  
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তকচাপ িি একিা তেঞ্চ োই ৷ ↠ I’d like chips / French fries (am.) with ketchup.  
এবং তিয়রনজ িি দুরিা ৷ ↠ And two with mayonnaise.  
এবং কািুরন্দ িি রেনরি িরিজ ৷ ↠ And three sausages with mustard.  
  
আপনার কারে ক  ক  িবরজ আরে? ↠ What vegetables do you have?  
আপনার কারে রক রবন আরে? ↠ Do you have beans?  
আপনার কারে রক ফুেকরপ আরে? ↠ Do you have cauliflower?  
  
আিার রিরষ্ট ভুট্টা তখরে ভাে োরগ ৷ ↠ I like to eat (sweet) corn.  
আিার শশা তখরে ভাে োরগ ৷ ↠ I like to eat cucumber.  
আিার িরিরিা তখরে ভাে োরগ ৷ ↠ I like to eat tomatoes.  
  
আপরন রক ে কও তখরে পেন্দ কররন? ↠ Do you also like to eat leek?  
আপরন রক বাাঁ া করপও তখরে পেন্দ কররন? ↠ Do you also like to eat sauerkraut?  
আপরন রক ডােও তখরে পেন্দ কররন? ↠ Do you also like to eat lentils?  
  
েুরি রক গাজরও তখরে পেন্দ কর? ↠ Do you also like to eat carrots?  
েুরি রক িরকারেও তখরে পেন্দ কর? ↠ Do you also like to eat broccoli?  
েুরি রক কযাপরিকািও তখরে পেন্দ কর? ↠ Do you also like to eat peppers?  
  
আিার তপাঁয়াজ ভাে োরগ না ৷ ↠ I don’t like onions.  
আিার জেপাই ভাে োরগ না ৷ ↠ I don’t like olives.  
আিার িাশরুি ভাে োরগ না ৷ ↠ I don’t like mushrooms.  
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বারেমরনর জনয পরবেম  তেন কখন আরে? ↠ When is the next train to Berlin?  
পযারররির জনয পরবেম  তেন কখন আরে? ↠ When is the next train to Paris?  
েণ্ডরনর জনয পরবেম  তেন কখন আরে? ↠ When is the next train to London?  
  
ওয়ািমর জনয পরবেম  তেন কিার িিয় আরে? ↠ When does the train for Warsaw leave?  
স্টকরিারির জনয পরবেম  তেন কিার িিয় আরে? ↠ When does the train for Stockholm leave?  
বুডারপরস্টর জনয পরবেম  তেন কিার িিয় আরে? ↠ When does the train for Budapest leave?  
  
আিার িারিরদর একরি রিরকি চাই ৷ ↠ I’d like a ticket to Madrid.  
আিার প্রারগর একরি রিরকি চাই ৷ ↠ I’d like a ticket to Prague.  
আিার বারনমর জনয একরি রিরকি চাই ৷ ↠ I’d like a ticket to Bern.  
  
তেন রভরয়নারে কথন তপৌঁোরব? ↠ When does the train arrive in Vienna?  
তেন িরস্কারে কথন তপৌঁোরব? ↠ When does the train arrive in Moscow?  
তেন আিস্টারডারি কথন তপৌঁোরব? ↠ When does the train arrive in Amsterdam?  
  
আিারক রক তেন বদে কররে িরব? ↠ Do I have to change trains?  
তেন তকান্ প্ল্যািফিম তথরক োরর? ↠ From which platform does the train leave?  
তেরন রক রিপার আরে? ↠ Does the train have sleepers?  
  
আিার িারিরে োবার জনয একিা রিরকি চাই ৷ ↠ I’d like a one-way ticket to Brussels.  
আিার তকারপনরিরগন তথরক রফরবার জনয একিা রিরকি চাই ৷ ↠ I’d like a return ticket to 
Copenhagen.  
রিপারর একিা বারথমর খরচা কে? ↠ What does a berth in the sleeper cost?  
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এিা রক বারেমরন োবার তেন? ↠ Is that the train to Berlin?  
এই তেনিা কখন োররব? ↠ When does the train leave?  
এই তেনিা বারেমরন কখন তপৌঁোরব? ↠ When does the train arrive in Berlin?  
  
িাফ কররবন, আরি রক আরগ তেরে পারর? ↠ Excuse me, may I pass?  
আিার িরন িয় এিা আিার বিবার জায়গা ৷ ↠ I think this is my seat.  
আিার িরন িয় আপরন আিার জায়গায় বরি আরেন ৷ ↠ I think you’re sitting in my seat.  
  
রিপার তকাথায়? ↠ Where is the sleeper?  
রিপার তেরনর তশরষর রদরক আরে ৷ ↠ The sleeper is at the end of the train.  
আর খাবার জায়গা তকাথায়? – িািরনর রদরক ৷ ↠ And where is the dining car? – At the front.  
  
আরি রক ন রচ শুরে পারর? ↠ Can I sleep below?  
আরি রক িাঝখারন শুরে পারর? ↠ Can I sleep in the middle?  
আরি রক উপরর শুরে পারর? ↠ Can I sleep at the top?  
  
আিরা বডমারর কখন তপৌঁোব? ↠ When will we get to the border?  
বারেমন োত্রায় কে িিয় োরগ? ↠ How long does the journey to Berlin take?  
তেন ক  তদর রে চেরে? ↠ Is the train delayed?  
  
আপনার কারে পরবার িে রকেু আরে? ↠ Do you have something to read?  
এখারন খাবার এবং পান করার জনয রকেু পাওয়া তেরে পারর? ↠ Can one get something to eat and to 
drink here?  
আপরন রক দয়া করর আিারক ৭ িার িিয় জারগরয় তদরবন? ↠ Could you please wake me up at 7 
o’clock?  
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আরি এরথরন্স োবার জনয একিা রবিারনর রিরকি বুক কররে চাই ৷ ↠ I’d like to book a flight to 
Athens.  
এই রবিানরি রক িরািরর োয়? ↠ Is it a direct flight?  
অনুেি করর জানোর  াররর,  ূিপান রনরষদ্ধ ি ি তদরবন ৷ ↠ A window seat, non-smoking, please.  
  
আরি আিার িংরির্ িুরনরিে কররে চাই ৷ ↠ I would like to confirm my reservation.  
আরি আিার িংরির্ বারেে কররে চাই ৷ ↠ I would like to cancel my reservation.  
আরি আিার িংরির্ পররবেমন কররে চাই ৷ ↠ I would like to change my reservation.  
  
তরারি োবার পরবেম  রবিান কখন? ↠ When is the next flight to Rome?  
দুরিা ি ি রক এখনও খারে আরে? ↠ Are there two seats available?  
না, আিারদর কারে তকবেিাত্র একিা খারে ি ি আরে ৷ ↠ No, we have only one seat available.  
  
আিরা কখন ন রচ নািব? ↠ When do we land?  
আিরা তিখারন কখন তপৌঁোরবা? ↠ When will we be there?  
রিরি তিন্টারর োবার জনয কখন বাি আরে? ↠ When does a bus go to the city centre / center 
(am.)?  
  
এিা রক আপনার িুিরকি? ↠ Is that your suitcase?  
এিা রক আপনার বযাগ? ↠ Is that your bag?  
এিা রক আপনার রজরনষপত্র? ↠ Is that your luggage?  
  
আরি রনরজর িারথ কে রজরনষ রনরে তেরে পারর? ↠ How much luggage can I take?  
২০ রকরো ↠ Twenty kilos.  
রক? িাত্র ২০ রকরো? ↠ What? Only twenty kilos?  
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বাি তকাথায় থারি? ↠ Where is the bus stop?  
রিরি তিন্টারর তকান্ বাি োয়? ↠ Which bus goes to the city centre / center (am.)?  
আরি তকান্ বারি চরব? ↠ Which bus do I have to take?  
  
আিারক রক বাি বদে কররে িরব? ↠ Do I have to change?  
আিারক তকাথায় বাি বদে কররে িরব? ↠ Where do I have to change?  
একিা রিরকরির দাি কে? ↠ How much does a ticket cost?  
  
রিরি তিন্টার পেমন্ত বাি কেবার থারি? ↠ How many stops are there before downtown / the city 
centre?  
আপনারক এখারন নািরে িরব ৷ ↠ You have to get off here.  
আপনারক রপেন রদক রদরয় নািরে িরব ৷ ↠ You have to get off at the back.  
  
পরবেম  তেন ৫ রিরনরির ির য আিরব ৷ ↠ The next train is in 5 minutes.  
পরবেম  োি ১০ রিরনরির ির য আিরব ৷ ↠ The next tram is in 10 minutes.  
পরবেম  বাি ১৫ রিরনরির ির য আিরব ৷ ↠ The next bus is in 15 minutes.  
  
তশষ তেন কখন আরে? ↠ When is the last train?  
তশষ োি কখন আরে? ↠ When is the last tram?  
তশষ বাি কখন আরে? ↠ When is the last bus?  
  
আপনার কারে রিরকি আরে রক? ↠ Do you have a ticket?  
রিরকি? – না,আিার কারে তনই ৷ ↠ A ticket? – No, I don’t have one.  
োিরে আপনারক জররিানা রদরে িরব ৷ ↠ Then you have to pay a fine.  
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তি তিািরবাইক চারেরয় োয় ৷ ↠ He drives a motorbike.  
তি িাইরকে চারেরয় োয় ৷ ↠ He rides a bicycle.  
তি তিাঁরি োয় ৷ ↠ He walks.  
  
তি জািারজ করর োয় ৷ ↠ He goes by ship.  
তি তনৌকা করর োয় ৷ ↠ He goes by boat.  
তি িাাঁোর কািরে ৷ ↠ He swims.  
  
এখারন রক রবপরদর আশংকা আরে? ↠ Is it dangerous here?  
একা একা ঘুরর তবরারনা রক রবপদজনক? ↠ Is it dangerous to hitchhike alone?  
রারে ঘুরর তবরারনা রক রবপদজনক? ↠ Is it dangerous to go for a walk at night?  
  
আিরা পথ িারররয়রে ৷ ↠ We got lost.  
আিরা ভুে রাস্তায় আরে ৷ ↠ We’re on the wrong road.  
আিারদর রনিয়ই রপেরন রফরর তেরে িরব ৷ ↠ We must turn around.  
  
এখারন তকাথায় গার  দাাঁর করারনা তেরে পারর? ↠ Where can one park here?  
এখারন রক গার  দাাঁর করারনার জায়গা আরে? ↠ Is there a parking lot here?  
এখারন কেির্ গার  দাাঁর করারনা োরব? ↠ How long can one park here?  
  
আপরন রক স্ক  কররন? ↠ Do you ski?  
আপরন রক স্ক  – রেফ্ট ওপরর োরবন? ↠ Do you take the ski lift to the top?  
এখারন রক স্ক  ভারা করা োয়? ↠ Can one rent skis here?  
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অনুেি করর একিা িযারি তডরক রদন ৷ ↠ Please call a taxi.  
তস্টশন তেরে কে িাকা োগরব? ↠ What does it cost to go to the station?  
রবিানবন্দরর তেরে কে িাকা োগরব? ↠ What does it cost to go to the airport?  
  
অনুেি করর তিাজা িািরনর রদরক চেুন ৷ ↠ Please go straight ahead.  
অনুেি করর এখান তথরক ডান রদরক োন ৷ ↠ Please turn right here.  
অনুেি করর তকানার তথরক বাাঁ রদরক বাাঁক রনন ৷ ↠ Please turn left at the corner.  
  
আিার খুব োরা আরে ৷ ↠ I’m in a hurry.  
আিার িারে িিয় আরে ৷ ↠ I have time.  
অনুেি করর   রর   রর গার  চাোন ৷ ↠ Please drive slowly.  
  
অনুেি করর এখারন থািুন ৷ ↠ Please stop here.  
অনুেি করর এক তিরকণ্ড থািুন ৷ ↠ Please wait a moment.  
আরি এখনই রফরর আিব ৷ ↠ I’ll be back immediately.  
  
অনুেি করর আিারক ররিদ রদন ৷ ↠ Please give me a receipt.  
আিার কারে খুচররা পয়িা তনই ৷ ↠ I have no change.  
র ক আরে, অনুেি করর বাক  িাকা আপরন তররখ রনন ৷ ↠ That is okay, please keep the change.  
  
আিারক এই র কানায় রনরয় চেুন ৷ ↠ Drive me to this address.  
আিারক তিারিরে রনরয় চেুন ৷ ↠ Drive me to my hotel.  
আিারক েরি রনরয় চেুন ৷ ↠ Drive me to the beach.  
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িবরথরক কারের তপরোে পাে তকাথায়? ↠ Where is the next gas station?  
আিার িায়ার তফরি তগরে ৷ ↠ I have a flat tyre / tire (am.).  
আপরন রক িায়ার পাল্টারে পাররবন? ↠ Can you change the tyre / tire (am.)?  
  
আিার দু – এক রেিার রডরজে চাই ৷ ↠ I need a few litres / liters (am.) of diesel.  
আিার কারে তপরোে তনই ৷ ↠ I have no more petrol / gas (am.).  
আপনার কারে রক তপরোরের রডরব আরে? ↠ Do you have a petrol can / jerry can / gas can 
(am.)?  
  
আরি তকাথা তথরক তফান কররে পারর? ↠ Where can I make a call?  
আিার দরর রদরয় গার  তিরন রনরয় োবার পরররষবা চাই ৷ ↠ I need a towing service.  
আরি একিা গযাররজ খুাঁজরে ৷ ↠ I’m looking for a garage.  
  
একিা দুঘমিনা ঘরিরে ৷ ↠ An accident has occurred.  
িবরথরক কারে তকাথায় তিরেরফান আরে? ↠ Where is the nearest telephone?  
আপনার কারে তিাবাইে / তিে তফান আরে? ↠ Do you have a mobile / cell phone (am.) with 
you?  
  
আিারদর িািােয চাই ৷ ↠ We need help.  
ডািাররক ডাকুন! ↠ Call a doctor!  
পুরেশ ডাকুন! ↠ Call the police!  
  
অনুেি করর আপনার কাগজপত্র তদখান  ↠ Your papers, please.  
অনুেি করর আপনার োইরিন্স তদখান ৷ ↠ Your licence / license (am.), please.  
অনুেি করর আপনার গার র কাগজপত্র তদখান ৷ ↠ Your registration, please.  
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িাফ কররবন! ↠ Excuse me!  
আপরন রক আিারক িািােয কররে পাররন? ↠ Can you help me?  
এখারন আরিপারশ তকাথায় ভাে তরসু্টররন্ট আরে? ↠ Is there a good restaurant around here?  
  
ওই তকারর্র তথরক বাাঁ রদরক বাাঁক রনন ৷ ↠ Take a left at the corner.  
োরপরর রকেুির্ তিাজা োন ৷ ↠ Then go straight for a while.  
োরপরর একশ রিিাররর িে ডান রদরক োন ৷ ↠ Then go right for a hundred metres / meters 
(am.).  
  
আপরন বারি কররও তেরে পাররন ৷ ↠ You can also take the bus.  
আপরন োরি কররও তেরে পাররন ৷ ↠ You can also take the tram.  
আপরন আপনার গার  কররও আিারক অনুিরর্ কররে পাররন ৷ ↠ You can also follow me with your 
car.  
  
আরি ফুিবে তস্টরডয়ারি ক ভারব োব? ↠ How do I get to the football / soccer (am.) stadium?  
পুে পার িরয় োন! ↠ Cross the bridge!  
িারনরের ি য রদরয় োন! ↠ Go through the tunnel!  
  
েৃে য় রিগনযাে না আিা পেমন্ত গার  চারেরয় োন ৷ ↠ Drive until you reach the third traffic light.  
োরপরর আপনার ডানরদরকর প্রথি রাস্তায় বাাঁক রনন ৷ ↠ Then turn into the first street on your 
right.  
োরপরর তিাজা পরবেম  তচৌরাস্তা পার িরয় োন ৷ ↠ Then drive straight through the next 
intersection.  
  
িাফ কররবন, আরি রবিান বন্দর পেমন্ত ক ভারব োব? ↠ Excuse me, how do I get to the airport?  
িবরথরক ভাে িয় েরদ আপরন িাবওরয় রদরয় োন ৷ ↠ It is best if you take the underground / 
subway (am.).  
তিাজা এরকবারর তশষ স্টপ পেমন্ত চরে োন ৷ ↠ Simply get out at the last stop.  
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পেমিন েথযরকন্দ্র তকাথায়? ↠ Where is the tourist information office?  
আপনার কারে শিররর একিা িানরচত্র পাওয়া োরব? ↠ Do you have a city map for me?  
এখারন রক একিা তিারিে কািরা ভারা করা তেরে পারর? ↠ Can one reserve a room here?  
  
পুররারনা শির তকান রদরক বা তকাথায়? ↠ Where is the old city?  
কযারথড্রাে চাচম তকান রদরক বা তকাথায়? ↠ Where is the cathedral?  
রিউরজয়াি বা জাদুঘর তকান রদরক বা তকাথায়? ↠ Where is the museum?  
  
স্টযাে বা ডাক রিরকি তকাথা তথরক তকনা োয়? ↠ Where can one buy stamps?  
ফুে তকাথা তথরক তকনা োয়? ↠ Where can one buy flowers?  
রিরকি তকাথা তথরক তকনা োয়? ↠ Where can one buy tickets?  
  
বন্দর তকান রদরক বা তকাথায়? ↠ Where is the harbour / harbor (am.)?  
বাজার তকান রদরক বা তকাথায়? ↠ Where is the market?  
দূগম তকান রদরক বা তকাথায়? ↠ Where is the castle?  
  
ভ্রির্ কখন শুরু িরব? ↠ When does the tour begin?  
ভ্রির্ কখন তশষ িরব? ↠ When does the tour end?  
এই ভ্রির্ কেির্  রর চেরব? ↠ How long is the tour?  
  
আিার এিন একজন গাইড চাই তে জািমান বেরে পারর ৷ ↠ I would like a guide who speaks 
German.  
আিার এিন একজন গাইড চাই তে ইিারেয়ান বেরে পারর ৷ ↠ I would like a guide who speaks 
Italian.  
আিার এিন একজন গাইড চাই তে ফরাি  বেরে পারর ৷ ↠ I would like a guide who speaks French.  
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বাজার রক ররববার তখাো থারক? ↠ Is the market open on Sundays?  
তিো রক তিািবার তখাো থারক? ↠ Is the fair open on Mondays?  
প্রদশমন  রক িেেবার তখাো থারক? ↠ Is the exhibition open on Tuesdays?  
  
রচররয়াখানা রক বু বার তখাো থারক? ↠ Is the zoo open on Wednesdays?  
রিউরজয়াি বা জাদুঘর রক বৃিপীডরেবার তখাো থারক? ↠ Is the museum open on Thursdays?  
গযাোরর বা েরব প্রদশমন  রক শুক্রবার তখাো থারক? ↠ Is the gallery open on Fridays?  
  
েরব তোোর অনুিরে আরে রক? ↠ Can one take photographs?  
এখারন রক প্ররবশ শুল্ক রদরে িরব? ↠ Does one have to pay an entrance fee?  
প্ররবশ শুল্ক কে িাকা? ↠ How much is the entrance fee?  
  
দরের জনয রক তকারনা োর আরে? ↠ Is there a discount for groups?  
রশশুরদর জনয রক তকারনা োর আরে? ↠ Is there a discount for children?  
রবদযাথম রদর জনয রক তকারনা োর আরে? ↠ Is there a discount for students?  
  
ওই বার িা ক ? ↠ What building is that?  
ওই বার িা কে রদরনর পুররারনা? ↠ How old is the building?  
ওই বার িা তক তের  করররেরেন? ↠ Who built the building?  
  
আরি বাস্তুকোয় আেি  ৷ ↠ I’m interested in architecture.  
আরি রশল্পকোয় আেি  ৷ ↠ I’m interested in art.  
আরি রচত্রকোয় আেি  ৷ ↠ I’m interested in paintings.  
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রচররয়াখানা ওখারন ৷ ↠ The zoo is there.  
ওখারন রজরাফ আরে ৷ ↠ The giraffes are there.  
ভােুক তকাথায়? ↠ Where are the bears?  
  
িারে তকাথায়? ↠ Where are the elephants?  
িাপ তকাথায়? ↠ Where are the snakes?  
রিংি তকাথায়? ↠ Where are the lions?  
  
আিার কারে একিা কযারিরা আরে ৷ ↠ I have a camera.  
আিার কারে একিা রভরডও কযারিরাও আরে ৷ ↠ I also have a video camera.  
আরি বযািারর তকাথায় পাব? ↠ Where can I find a battery?  
  
তপেুইন তকাথায়? ↠ Where are the penguins?  
কযাোরু তকাথায়? ↠ Where are the kangaroos?  
গণ্ডার তকাথায়? ↠ Where are the rhinos?  
  
তশৌচােয় তকাথায়? ↠ Where is the toilet / restroom (am.)?  
ওখারন একিা কযারফ আরে ৷ There is a café over there.  
ওখারন একিা তরসু্টররন্ট আরে ৷ ↠ There is a restaurant over there.  
  
উি তকাথায়? ↠ Where are the camels?  
তগাররো আর তজিা তকাথায়? ↠ Where are the gorillas and the zebras?  
বাঘ আর কুি র তকাথায়? ↠ Where are the tigers and the crocodiles?  
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এখারন রক তকারনা রডরস্কা আরে? ↠ Is there a disco here?  
এখারন রক তকারনা নাইি িাব আরে? ↠ Is there a nightclub here?  
এখারন রক তকারনা পাব আরে? ↠ Is there a pub here?  
  
আজ িন্ধযায় রেিরঞ্চ রক নািক িরে? ↠ What’s playing at the theatre / theater (am.) this 
evening?  
আজ িন্ধযায় রিরনিা িরে রক েরব িরে? ↠ What’s playing at the cinema / movies (am.) this 
evening?  
আজ িন্ধযায় রিরভরে রক অনুষ্ঠান িরে? ↠ What’s on TV this evening?  
  
রথরয়িাররর রিরকি রক এখনও পাওয়া োরে? ↠ Are tickets for the theatre / theater (am.) still 
available?  
রিরনিার রিরকি রক এখনও পাওয়া োরে? ↠ Are tickets for the cinema / movies (am.) still 
available?  
ফুিবরের রিরকি রক এখনও পাওয়া োরে? ↠ Are tickets for the football / soccer am. game still 
available?  
  
আরি িবরথরক রপেরন বিরে চাই ৷ ↠ I want to sit in the back.  
আরি িাঝখারন তকাথাও বিরে চাই ৷ ↠ I want to sit somewhere in the middle.  
আরি িািরন বিরে চাই ৷ ↠ I want to sit at the front.  
  
আপরন আিারক রকেু িুপাররশ কররে পাররন? ↠ Could you recommend something?  
প্রদশমন কখন শুরু িরব? ↠ When does the show begin?  
আপরন রক আিারক একিা রিরকি এরন রদরে পাররন? ↠ Can you get me a ticket?  
  
এখারন কাোকারে তকারনা গরের িা  আরে? ↠ Is there a golf course nearby?  
এখারন কাোকারে তকারনা তিরনরির িা  আরে? ↠ Is there a tennis court nearby?  
এখারন কাোকারে িাাঁোররর জনয তকারনা ইরণ্ডার িুইরিং পুে আরে? ↠ Is there an indoor swimming 
pool nearby?  
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আিরা রিরনিায় তেরে চাই ৷ ↠ We want to go to the cinema.  
আজরক একিা ভাে রফল্ম বা েরব চেরে ৷ ↠ A good film is playing today.  
রফল্মিা বা েরবিা একদি নেুন ৷ ↠ The film is brand new.  
  
কযাশ তররজস্টার তকাথায়? ↠ Where is the cash register?  
এখনও রক তকারনা ি ি খারে আরে? ↠ Are seats still available?  
রিরকরির দাি কে? ↠ How much are the admission tickets?  
  
রফল্ম বা েরব কখন শুরু িয়? ↠ When does the show begin?  
রফল্ম বা েরব কেির্  রর চেরব? ↠ How long is the film?  
রিরকি িংরির্ করা োরব? ↠ Can one reserve tickets?  
  
আরি িবরথরক রপেরন বিরে চাই ৷ ↠ I want to sit at the back.  
আরি িািরন বিরে চাই ৷ ↠ I want to sit at the front.  
আরি িাঝখারন বিরে চাই ৷ ↠ I want to sit in the middle.  
  
রফল্মিা আকষমর্ য় রেে ৷ ↠ The film was exciting.  
রফল্মিা একরঘরয় রেে না ৷ ↠ The film was not boring.  
রকন্তু তে বইরয়র ওপর রভরত্ত করর রফল্মিা তের  িরয়রেে তিিা আররা ভাে রেে ৷ ↠ But the book on 
which the film was based was better.  
  
িে ে রকরকি রেে? ↠ How was the music?  
অরভনয় তকিন রেে? ↠ How were the actors?  
ইংররজ  ভাষায় িাবিাইরিে রেে? ↠ Were there English subtitles?  
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এই ি িিা রক ফাকা? ↠ Is this seat taken?  
আরি রক আপনার িারথ বিরে পারর? ↠ May I sit with you?  
িযাাঁ রনিয়ই ৷ ↠ Sure.  
  
আপনার িে ে তকিন োগরে? ↠ How do you like the music?  
একিু তবশ  তজারর িরে ৷ ↠ A little too loud.  
রকন্তু বযাণ্ড ভাে বাজারে ৷ ↠ But the band plays very well.  
  
আপরন রক এখারন প্রায়ই আরিন? ↠ Do you come here often?  
না, এই প্রথিবার এরিরে ৷ ↠ No, this is the first time.  
আরি আরগ এখারন কখরনা আরিরন ৷ ↠ I’ve never been here before.  
  
আপরন রক নাচরে চান? ↠ Would you like to dance?  
িয়ে রকেুির্ পরর ৷ ↠ Maybe later.  
আরি খুব ভাে নাচরে পারর না ৷ ↠ I can’t dance very well.  
  
এিা খুব তিাজা ৷ ↠ It’s very easy.  
আরি আপনারক তদরখরয় তদব ৷ ↠ I’ll show you.  
না, িয়ে পরর কখরনা অনয িিরয় ৷ ↠ No, maybe some other time.  
  
আপরন রক কাররার জনয অরপিা কররেন? ↠ Are you waiting for someone?  
িযাাঁ, আিার বনু্ধর জনয ৷ ↠ Yes, for my boyfriend.  
এই তো, তি এরি তগরে! ↠ There he is!  
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তোিারক আিারদর িুিরকি তগাোরে িরব! ↠ You have to pack our suitcase!  
তকারনা রকেু ভুেরব না! ↠ Don’t forget anything!  
তোিার একিা বর িুিরকি চাই! ↠ You need a big suitcase!  
  
পািরপািম রনরে ভুরো না! ↠ Don’t forget your passport!  
রিরকি রনরে ভুরো না! ↠ Don’t forget your ticket!  
েযারভোিম তচক রনরে ভুরো না! ↠ Don’t forget your traveller’s cheques / traveler’s checks (am.)!  
  
িান – ক্রল  র্ তোশন িরে নাও ৷ ↠ Take some suntan lotion with you.  
িান – গ্লাি বা তরাদ চশিা িরে নাও ৷ ↠ Take the sun-glasses with you.  
িান – িযাি বা তরাদ িুরপ িরে নাও ৷ ↠ Take the sun hat with you.  
  
েুরি রক রাস্তার িানরচত্র রনরে চাও? ↠ Do you want to take a road map?  
েুরি রক পথপ্রদশমক – পুরস্তকা রনরে চাও? ↠ Do you want to take a travel guide?  
েুরি রক োো রনরে চাও? ↠ Do you want to take an umbrella?  
  
পযান্ট, শািম এবং তিাজা িরন করর রনও ৷ ↠ Remember to take pants, shirts and socks.  
িাই, তবল্ট এবং তখোর জযারকি িরন করর রনও ৷ ↠ Remember to take ties, belts and sports jackets.  
পায়জািা, রারের তপাষাক, এবং রি – শািম িরন করর রনও ৷ ↠ Remember to take pyjamas, 
nightgowns and t-shirts.  
  
তোিার জুরো, চপ্পে এবং বুি জুরো চাই ৷ ↠ You need shoes, sandals and boots.  
তোিার রুিাে,িাবান এবং তনে রিপার চাই ৷ ↠ You need handkerchiefs, soap and a nail clipper.  
তোিার রচরুন , দাাঁে িাজার িাশ এবং তপস্ট চাই ৷ ↠ You need a comb, a toothbrush and 
toothpaste.  
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েি রক পররষ্কার আরে? ↠ Is the beach clean?  
ওখারন স্নান কররে পারর? ↠ Can one swim there?  
তিখারন িাাঁোর কািা রবপদজনক নয় তো? ↠ Isn’t it dangerous to swim there?  
  
এখারন রক ভারায় বর তরাদ – োো পাওয়া োয়? ↠ Can one rent a sun umbrella / parasol here?  
এখারন তডক তচয়ার ভারায় পাওয়া োয়? ↠ Can one rent a deck chair here?  
এখারন ভারায় তনৌকা পাওয়া োয়? ↠ Can one rent a boat here?  
  
আরি িাফম করব ৷ ↠ I would like to surf.  
আরি ডাইভ তদব ৷ ↠ I would like to dive.  
আরি ওয়ািার স্ক  করব ৷ ↠ I would like to water ski.  
  
িাফমরবাডম ভারায় পাওয়া োয়? ↠ Can one rent a surfboard?  
ডাইভ করবাব েন্ত্রপারে ভারায় পাওয়া োয়? ↠ Can one rent diving equipment?  
ওয়ািার স্ক  ভারায় পাওয়া োয়? ↠ Can one rent water skis?  
  
আরি এখন িরব রশখরে ৷ ↠ I’m only a beginner.  
আরি তিািািুরি ভাে ৷ ↠ I’m moderately good.  
আরি এিা খুব ভাে পারর ৷ ↠ I’m pretty good at it.  
  
স্ক  – রেফ্ট তকাথায়? ↠ Where is the ski lift?  
তোিার কারে স্ক  আরে? ↠ Do you have skis?  
তোিার কারে স্ক  বুি আরে? ↠ Do you have ski boots?  
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েুরি রক বযায়াি কর? ↠ Do you exercise?  
িযাাঁ, আিার বযায়াি করবার প্ররয়াজন আরে ৷ ↠ Yes, I need some exercise.  
আরি একরি তপীডািমস্ িারবর িদিয ৷ ↠ I am a member of a sports club.  
  
আিরা ফুিবে তখরে ৷ ↠ We play football / soccer (am.).  
আিরা কখরনা কখরনা িাাঁোর কারি ৷ ↠ We swim sometimes.  
অথবা আিরা িাইরকে চাোই ৷ ↠ Or we cycle.  
  
আিারদর শিরর একিা ফুিবে তস্টরডয়াি আরে ৷ ↠ There is a football / soccer (am.) stadium in 
our city.  
বাপীডস্নান িরিে একিা িুইরিং পুেও আরে ৷ ↠ There is also a swimming pool with a sauna.  
এবং একিা গরের িয়দান আরে ৷ ↠ And there is a golf course.  
  
তিরেরভশন ক  িরে? ↠ What is on TV?  
এখন একিা ফুিবে তখো িরে ৷ ↠ There is a football / soccer (am.) match on now.  
জািমান দে ইংররজ দরের রবরুরদ্ধ তখেরে ৷ ↠ The German team is playing against the English 
one.  
  
তক রজেরব? ↠ Who is winning?  
আিার তকারনা  ারর্া তনই ৷ ↠ I have no idea.  
এই িিয় এিা অি িাংরিে ৷ ↠ It is currently a tie.  
  
তরফারর তবেরজয়াি তথরক এরিরে ৷ ↠ The referee is from Belgium.  
এখন একিা তপনারল্ট রকক িরব ৷ ↠ Now there is a penalty.  
তগাে!এক – শূনয ↠ Goal! One – zero!  
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আজ গরি পররে ৷ ↠ It is hot today.  
আিরা রক িুইরিং পুরে োব? ↠ Shall we go to the swimming pool?  
তোিার রক িাাঁোর কািবার ইরে িরে? ↠ Do you feel like swimming?  
  
তোিার কারে রক তোয়ারে আরে? ↠ Do you have a towel?  
তোিার কারে রক িাাঁোররর পায়জািা আরে? ↠ Do you have swimming trunks?  
তোিার কারে রক িাাঁোররর তপাষাক আরে? ↠ Do you have a bathing suit?  
  
েুরি রক িাাঁোর কািরে পার? ↠ Can you swim?  
েুরি রক ডুব োগারে পার? ↠ Can you dive?  
েুরি রক জরে ঝাাঁপ রদরে পার? ↠ Can you jump in the water?  
  
শাওয়ার তকাথায়? ↠ Where is the shower?  
কাপর বদোরনার ঘর তকাথায়? ↠ Where is the changing room?  
িাাঁোররর চশিা তকাথায়? ↠ Where are the swimming goggles?  
  
জে (IN) / পারন (BD) রক খুব গভ র? ↠ Is the water deep?  
জে (IN) / পারন (BD) রক পররষ্কার পররেন্ন? ↠ Is the water clean?  
জে (IN) / পারন (BD) রক উষ্ণ? ↠ Is the water warm?  
  
আরি  াণ্ডায় জরি োরে ৷ ↠ I am freezing.  
জেিা (IN) / পারনিা (BD) খুবই  াণ্ডা ৷ ↠ The water is too cold.  
আরি এখন জে (IN) / পারন (BD) তথরক উর  আিরে ৷ ↠ I am getting out of the water now.  
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আরি োইরির রে তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the library.  
আরি বইরয়র তদাকারন তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the bookstore.  
আরি খবররর কাগরজর তদাকারন তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the newspaper stand.  
  
আরি একিা বই  ার কররে চাই ৷ ↠ I want to borrow a book.  
আরি একিা বই রকনরে চাই ৷ ↠ I want to buy a book.  
আরি একিা খবররর কাগজ রকনরে চাই ৷ ↠ I want to buy a newspaper.  
  
আরি একিা বই  ার কররে োইরির রে তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the library to borrow a 
book.  
আরি একিা বই রকনরে বইরয়র তদাকারন তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the bookstore to buy a 
book.  
আরি একিা খবররর কাগজ রকনরে খবররর কাগরজর তদাকারন তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the kiosk / 
newspaper stand to buy a newspaper.  
  
আরি চশিার তদাকারন তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the optician.  
আরি িুপার িারকমরি তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the supermarket.  
আরি তবকার রে তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the bakery.  
  
আরি একিা চশিা রকনরে চাই ৷ ↠ I want to buy some glasses.  
আরি রকেু ফে এবং িবরজ রকনরে চাই ৷ ↠ I want to buy fruit and vegetables.  
আরি তরাে এবং পাাঁউরুরি রকনরে চাই ৷ ↠ I want to buy rolls and bread.  
  
আরি চশিা তকনার জনয চশিার তদাকারন তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the optician to buy glasses.  
আরি ফে এবং িবরজ তকনার জনয িুপার িারকমরি তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the supermarket to 
buy fruit and vegetables.  
আরি তরাে এবং পাাঁউরুরি তকনার জনয তবকার রে তেরে চাই ৷ ↠ I want to go to the baker to buy 
rolls and bread.  
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আিরা রক রডপািমরিন্ট তস্টারর োব? ↠ Shall we go to the department store?  
আিার রকেু তকিাকািা করবার আরে ৷ ↠ I have to go shopping.  
আরি অরনক রকেু তকনাকািা কররে চাই ৷ ↠ I want to do a lot of shopping.  
  
অরফি িেরকমে রজরনষপত্র তকাথায়? ↠ Where are the office supplies?  
আিার খাি এবং রচর  তেখার কাগজ চাই ৷ ↠ I need envelopes and stationery.  
আিার কেি এবং িাকমার চাই ৷ ↠ I need pens and markers.  
  
আিবাবপত্র তকাথায়? ↠ Where is the furniture?  
আিার একিা আেিার  এবং তচস্ট ড্রয়ার চাই ৷ ↠ I need a cupboard and a chest of drawers.  
আিরা একিা তডস্ক এবং বই রাখার োক চাই ৷ ↠ I need a desk and a bookshelf.  
  
তখেনাগুরো তকাথায়? ↠ Where are the toys?  
আিার একিা পুেুে এবং তিরড রবয়ার চাই ৷ ↠ I need a doll and a teddy bear.  
আিার একিা ফুিবে এবং দাবার তবাডম চাই ৷ ↠ I need a football and a chess board.  
  
েন্ত্রপারেগুরো তকাথায়? ↠ Where are the tools?  
আিার একিা িােুরর এবং এক তজারা রচিিা চাই ৷ ↠ I need a hammer and a pair of pliers.  
আিার একিা রড্রে এবং স্ক্রুড্রাইভর চাই ৷ ↠ I need a drill and a screwdriver.  
  
গয়নার রবভাগ তকাথায়? ↠ Where is the jewellery / jewelry (am.) department?  
আিার একিা তচন এবং তিিরেি বা চুরর চাই ৷ ↠ I need a chain and a bracelet.  
আিার একিা আংরি এবং কারনর দুে চাই ৷ ↠ I need a ring and earrings.  
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আিরা একিা তখোর রজরনরষর তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ We’re looking for a sports shop.  
আিরা একিা কিাইরয়র বা িাংরির তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ We’re looking for a butcher shop.  
আিরা একিা ওষুর র তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ We’re looking for a pharmacy / drugstore (am.).  
  
আিরা একিা ফুিবে রকনরে চাই ৷ ↠ We want to buy a football.  
আিরা িাোরি রকনরে চাই ৷ ↠ We want to buy salami.  
আিরা ওষু  রকনরে চাই ৷ ↠ We want to buy medicine.  
  
আিরা একিা ফুিবে তকনার জনয একিা তখোর রজরনরষর তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ We’re looking for a sports 
shop to buy a football.  
আিরা িাোরি তকনার জনয একিা কিাইরয়র বা িাংরির তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ We’re looking for a butcher 
shop to buy salami.  
আিরা ওষু  তকনার জনয একিা ওষুর র তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ We’re looking for a drugstore to buy 
medicine.  
  
আরি একিা গয়নার তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ I’m looking for a jeweller / jeweler (am.).  
আরি একিা ফরিার তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ I’m looking for a photo equipment store.  
আরি একিা তকরকর তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ I’m looking for a confectionery.  
  
আরি আিরে একিা আংরি তকনার পররকল্পনা কররে ৷ ↠ I actually plan to buy a ring.  
আরি আিরে একিা রফরল্মর তরাে তকনার পররকল্পনা কররে ৷ ↠ I actually plan to buy a roll of film.  
আরি আিরে একিা তকক তকনার পররকল্পনা কররে ৷ ↠ I actually plan to buy a cake.  
  
আরি একিা আংরি তকনার জনয একিা গয়নার তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ I’m looking for a jeweler to buy a 
ring.  
আরি একিা রফরল্মর তরাে তকনার জনয একিা ফরিার তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ I’m looking for a photo shop 
to buy a roll of film.  
আরি একিা তকক তকনার জনয একিা তকরকর তদাকান খুাঁজরে ৷ ↠ I-- l------ f-- a c------------ t- b-- a c--
-.  
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আরি একিা উপিার রকনরে চাই ৷ ↠ I want to buy a present.  
রকন্তু খুব তবশ  দারির না ৷ ↠ But nothing too expensive.  
িয়ে একিা িােবযাগ? ↠ Maybe a handbag?  
  
আপনার তকান রং পেন্দ? ↠ Which color would you like?  
কারো, বাদাি  বা িাদা? ↠ Black, brown or white?  
বর না তোি? ↠ A large one or a small one?  
  
আরি রক এিা তদখরে পারর? ↠ May I see this one, please?  
এিা রক চািরার তের ? ↠ Is it made of leather?  
নারক এিা প্ল্ারস্টক রদরয় তের ? ↠ Or is it made of plastic?  
  
অবশযই, চািরা রদরয় তের  ৷ ↠ Of leather, of course.  
এিা খুব ভাে িারনর ৷ ↠ This is very good quality.  
এবং বযাগরি িরেযই খুব িেে দারির ৷ ↠ And the bag is really very reasonable.  
  
এিা আিার পেন্দ ৷ ↠ I like it.  
আরি এিা তনব ৷ ↠ I’ll take it.  
েরদ প্ররয়াজন িয় োিরে রক আরি এিা বদোরে পারর? ↠ Can I exchange it if needed?  
  
অবশযই ৷ ↠ Of course.  
আিরা এিারক উপিাররর িে তবাঁর  তদব ৷ ↠ We’ll gift wrap it.  
কযারশয়ার ওখারন আরেন ৷ ↠ The cashier is over there.  
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আপরন ক  কাজ কররন? ↠ What do you do for a living?  
আিার স্বাি  একজন ডািার ৷ ↠ My husband is a doctor.  
আরি পািম িাইি নািম কাজ কররে  ↠ I work as a nurse part-time.  
  
আিরা খুব শ ঘ্রই তপনশন পাব ৷ ↠ We will soon receive our pension.  
রকন্তু কর খুব তবশ  ৷ ↠ But taxes are high.  
এবং স্বািয ব িা খুব বযায় িারপি ৷ ↠ And health insurance is expensive.  
  
েুরি ক  িরে চাও? ↠ What would you like to become some day?  
আরি একজন ইরিন য়ার িরে চাই ৷ ↠ I would like to become an engineer.  
আরি রবশ্বরবদযােরয় পররে চাই ৷ ↠ I want to go to college.  
  
আরি একজন রশিানব শ ৷ ↠ I am an intern.  
আরি তবশ  তরাজগার করর না ৷ ↠ I do not earn much.  
আরি রবরদরশ প্ররশির্ রনরে ৷ ↠ I am doing an internship abroad.  
  
উরন আিার বর িারিব ৷ ↠ That is my boss.  
আিার িিকিম রা ভাে ৷ ↠ I have nice colleagues.  
আিরা তরাজ দুপুরর কযারফরিররয়ারে োই ৷ ↠ We always go to the cafeteria at noon.  
  
আরি একিা চাকর  খুাঁজরে ৷ ↠ I am looking for a job.  
আিার গে এক বের  রর চাকর  তনই ৷ ↠ I have already been unemployed for a year.  
এই তদরশ অরনক তবশ  িংখযক তবকার তোক আরেন ৷ ↠ There are too many unemployed people in 
this country.  
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ইচো থাকা ↠ to feel like / want to  
আিারদর ইচো আরে ৷ ↠ We feel like. / We want to.  
আিারদর ইচো নাই ৷ ↠ We don’t feel like. / We do’t want to.  
  
ভয় পাওয়া ↠ to be afraid  
আিার ভয় কররে ৷ ↠ I’m afraid.  
আিার ভয় কররে না ৷ ↠ I am not afraid.  
  
িিয় থাকা ↠ to have time  
োর কারে িিয় আরে ৷ ↠ He has time.  
োর কারে তকারনা িিয় তনই ৷ ↠ He has no time.  
  
রবরি িরয় োওয়া ↠ to be bored  
তি রবরি িরয় তগরে ৷ ↠ She is bored.  
তি রবরি িরয় োয় রন ৷ ↠ She is not bored.  
  
রখরদ পাওয়া ↠ to be hungry  
তোিারদর রক রখরদ তপরয়রে? ↠ Are you hungry?  
তোিারদর রক রখরদ পায় রন? ↠ Aren’t you hungry?  
  
তেষ্টা পাওয়া ↠ to be thirsty  
োরদর তেষ্টা তপরয়রে ৷ ↠ They are thirsty.  
োরদর তেষ্টা পায় রন ৷ ↠ They are not thirsty.  
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আিার ডািাররর িারথ িািাত্কার আরে ৷ ↠ I have a doctor’s appointment.  
আিার িািাত্কার ১০িার িিয় ৷ ↠ I have the appointment at ten o’clock.  
আপনার নাি রক? ↠ What is your name?  
  
অনুেি করর প্রে িােরয় বিুন ৷ ↠ Please take a seat in the waiting room.  
ডািার রকেুিরর্র ির য এরি োরবন ৷ ↠ The doctor is on his way.  
আপরন তকান্ তকাোন  তথরক ব িা করররয়রেন? ↠ What insurance company do you belong to?  
  
আরি আপনার জনয ক  কররে পারর? ↠ What can I do for you?  
আপনার ক  বযথা কররে? ↠ Do you have any pain?  
আপনার তকাথায় বযথা কররে? ↠ Where does it hurt?  
  
আিার িবিিয় রপর  বযথা িয় ৷ ↠ I always have back pain.  
আিার প্রায়ই িাথায় বযথা িয় ৷ ↠ I often have headaches.  
আিার কখরনা কখরনা তপরি বযথা িয় ৷ ↠ I sometimes have stomach aches.  
  
আপনার ওপররর জািাকাপর খুেুন ৷ ↠ Remove your top!  
পর িা করবার তিরবরে শুরয় পরুন ৷ ↠ Lie down on the examining table.  
আপনার রিচাপ র ক আরে ৷ ↠ Your blood pressure is okay.  
  
আরি আপনারক একিা ইনরজকশন তদব ৷ ↠ I will give you an injection.  
আরি আপনারক রকেু ওষু  তদব ৷ ↠ I will give you some pills.  
আরি আপনারক ওষু  তনবার জনয তপ্রিরকপশন রেরখ রদরে ৷ ↠ I am giving you a prescription for the 
pharmacy.  
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আরি একজন িানুরষর েরব আাঁকরে ৷ ↠ I am drawing a man.  
িবরচরয় আরগ িাথা ৷ ↠ First the head.  
িানুষরি একরি িুরপ পরর আরে ৷ ↠ The man is wearing a hat.  
  
োর চুে তদখা োয় না ৷ ↠ One cannot see the hair.  
োর কানও তদখা োয় না ৷ ↠ One cannot see the ears either.  
োর রপ িাও তদখা োয় না ৷ ↠ One cannot see his back either.  
  
আরি তচাখ এবং িুখ আাঁকরে ৷ ↠ I am drawing the eyes and the mouth.  
তোকরি নাচরে এবং িািরে ৷ ↠ The man is dancing and laughing.  
তোকিার েম্বা নাক আরে ৷ ↠ The man has a long nose.  
  
তি োর িারে একিা েরর  রর আরে ৷ ↠ He is carrying a cane in his hands.  
তি োর গোরেও একিা স্কাফম জরররয় আরে ৷ ↠ He is also wearing a scarf around his neck.  
এখন শ ে কাে এবং  াণ্ডার িিয় ৷ ↠ It is winter and it is cold.  
  
িাে দুরিা িজবুে ৷ ↠ The arms are athletic.  
পা দুরিাও িজবুে ৷ ↠ The legs are also athletic.  
িানুষরি বরফ রদরয় তের  ৷ ↠ The man is made of snow.  
  
তি পযান্ট আর তকাি তকারনািাই পরর তনই ৷ ↠ He is neither wearing pants nor a coat.  
রকন্তু িানুষিার  াণ্ডা োগরে না ৷ ↠ But the man is not freezing.  
তি একজন রিি িানব ৷ ↠ He is a snowman.  
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িবরথরক কারের ডাকঘররি তকাথায়? ↠ Where is the nearest post office?  
ডাকঘররি রক এখান তথরক অরনক দূরর? ↠ Is the post office far from here?  
িবরথরক কাোকারে ডাক বাি তকাথায়? ↠ Where is the nearest mail box?  
  
আিার রকেু ডাক রিরকি চাই ৷ ↠ I need a couple of stamps.  
একিা কাডম এবং একিা রচর র জনয ৷ ↠ For a card and a letter.  
আরিররকার জনয ডাক শুল্ক কে? ↠ How much is the postage to America?  
  
পযারকরির ওজন কে? ↠ How heavy is the package?  
আরি রক এিা িাওয়াই ডারকর (এয়ার তিরের) িা যরি পা ারে পারর? ↠ Can I send it by air mail?  
এিা ওখারন তপৌঁোরে কে িিয় োগরব? ↠ How long will it take to get there?  
  
আরি তকাথা তথরক তফান কররে পারর? ↠ Where can I make a call?  
িবরথরক কারের তিরেরফান বুথ তকাথায়? ↠ Where is the nearest telephone booth?  
আপনার কারে করেং কাডম আরে রক? ↠ Do you have calling cards?  
  
আপনার কারে তিরেরফান ডাইররক্টর  আরে রক? ↠ Do you have a telephone directory?  
আপরন অরস্ট্রয়ার এররয়া তকাড জারনন? ↠ Do you know the area code for Austria?  
এক রিরনি, আরি তদখরে ৷ ↠ One moment, I’ll look it up.  
  
োইনিা িবিিয় বযস্ত থারক ৷ ↠ The line is always busy.  
আপরন তকান্ নম্বর ডায়াে করররেন? ↠ Which number did you dial?  
আপনারক প্রথরি একিা শূর্য ডায়াে কররে িরব! ↠ You have to dial a zero first!  
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আরি একিা অযাকাউন্ট খুেরে চাই ৷ ↠ I would like to open an account.  
এই আিার পািরপািম ৷ ↠ Here is my passport.  
এবং এই আিার র কানা ৷ ↠ And here is my address.  
  
আরি আিার একাউরন্ট িাকা জিা রদরে চাই ৷ ↠ I want to deposit money in my account.  
আিার আিার অযাকাউন্ট তথরক িাকা েুেরে চাই ৷ ↠ I want to withdraw money from my account.  
আরি আিার একাউরন্টর রববৃরে রনরে চাই ৷ ↠ I want to pick up the bank statements.  
  
আরি একিা েযারভোিম তচক ভাোরে চাই ৷ ↠ I want to cash a traveller’s cheque / traveler’s check 
(am.).  
এর রফ কে? ↠ What are the fees?  
আরি তকাথায় িই করব? ↠ Where should I sign?  
  
আরি জািমান  তথরক িাকা আিবার জনয অরপিা কররে ৷ ↠ I’m expecting a transfer from Germany.  
এই আিার একাউন্ট নম্বর ৷ ↠ Here is my account number.  
িাকা রক এরিরে? ↠ Has the money arrived?  
  
আরি িাকা রবরনিয় কররে চাই ৷ ↠ I want to change money.  
আিার আরিররকান ডোর চাই ৷ ↠ I need US-Dollars.  
আিারক তোি তনাি রদরে পাররন? ↠ Could you please give me small notes / bills (am.)?  
  
এখারন তকারনা এরিএি আরে? ↠ Is there a cashpoint / an ATM (am.)?  
কে িাকা তোো তেরে পারর? ↠ How much money can one withdraw?  
তকান্ তক্ররডি কাডম বযবিার করা তেরে পারর? ↠ Which credit cards can one use?  
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প্রথি িাি িে জানুয়ার  ৷ ↠ The first month is January.  
রিে য় িাি িে তফব্রুয়ার  ৷ ↠ The second month is February.  
েৃে য় িাি িে িাচম ৷ ↠ The third month is March.  
  
চেুথম িাি িে এরপ্রে ৷ ↠ The fourth month is April.  
পঞ্চি িাি িে তি ৷ ↠ The fifth month is May.  
ষষ্ঠ িাি িে জুন ৷ ↠ The sixth month is June.  
  
েয় িারি অর মক বের িয় ৷ ↠ Six months make half a year.  
জানুয়ার , তফব্রুয়ার , িাচম ↠ January, February, March,  
এরপ্রে, তি, জুন ↠ April, May and June.  
  
িপ্তি িাি িে জুোই ৷ ↠ The seventh month is July.  
অষ্টি িাি িে আগস্ট ৷ ↠ The eighth month is August.  
নবি িাি িে তিরেম্বর ৷ ↠ The ninth month is September.  
  
দশি িাি িে অরক্টাবর ৷ ↠ The tenth month is October.  
একাদশ িাি িে নরভম্বর ৷ ↠ The eleventh month is November.  
িাদশ িাি িে রডরিম্বর ৷ ↠ The twelfth month is December.  
  
বাররা িারি এক বের ৷ ↠ Twelve months make a year.  
জুোই, আগস্ট, তিরেম্বর ↠ July, August, September,  
অরক্টাবর, নরভম্বর, রডরিম্বর ↠ October, November and December.  
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তশখা ↠ to learn  
রশিাথম রা রক অরনক রকেু তশরখ? ↠ Do the students learn a lot?  
না, োরা কি তশরখ ৷ ↠ No, they learn a little.  
  
প্রশ্ন রজজ্ঞািা করা ↠ to ask  
আপরন রক বার বার আপনার রশিকরক প্রশ্ন রজজ্ঞািা কররন? ↠ Do you often ask the teacher 
questions?  
না, আরি োরক বার বার প্রশ্ন রজজ্ঞািা করর না ৷ ↠ No, I don’t ask him questions often.  
  
উত্তর তদওয়া ↠ to reply  
অনুেি করর উত্তর রদন ৷ ↠ Please reply.  
আরি উত্তর রদই ৷ ↠ I reply.  
  
কাজ করা ↠ to work  
তি রক এই িুিূরত্তম কাজ কররে? ↠ Is he working right now?  
িযাাঁ, তি এই িুিূরত্তম কাজ কররে ৷ ↠ Yes, he is working right now.  
  
আিা ↠ to come  
আপরন রক আিরেন? ↠ Are you coming?  
িযাাঁ, আিরা আিরে ৷ ↠ Yes, we are coming soon.  
  
থাকা ↠ to live  
আপরন রক বারেমরন থারকন? ↠ Do you live in Berlin?  
িযাাঁ, আরি বারেমরন থারক ৷ ↠ Yes, I live in Berlin.  
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আিার একিা শখ আরে ৷ ↠ I have a hobby.  
আরি তিরনি তখরে ৷ ↠ I play tennis.  
তিরনরির িয়দান তকাথায়? ↠ Where is the tennis court?  
  
তোিার রক তকারনা শখ আরে? ↠ Do you have a hobby?  
আরি ফুিবে তখরে ৷ ↠ I play football / soccer (am.).  
ফুিবে িয়দান তকাথায়? ↠ Where is the football / soccer (am.) field?  
  
আিার িারে বযাথা কররে ৷ ↠ My arm hurts.  
আিার পারয়র পাো এবং িারেও বযাথা কররে ৷ ↠ My foot and hand also hurt.  
এখারন রক ডািার আরেন? ↠ Is there a doctor?  
  
আিার একিা গার  আরে ৷ ↠ I have a car / an automobile.  
আিার একিা িির িাইরকেও আরে ৷ ↠ I also have a motorcycle.  
গার  দাাঁর করারনার জায়গা তকাথায়? ↠ Where could I park?  
  
আিার একিা তিারয়িার আরে ৷ ↠ I have a sweater.  
আিার একিা জযারকি এবং এক তজারা রজন্সও আরে ৷ ↠ I also have a jacket and a pair of jeans.  
ওয়ারশং তিরশন তকাথায়? ↠ Where is the washing machine?  
  
আিার কারে একিা তপ্ল্ি আরে ৷ ↠ I have a plate.  
আিার কারে একিা েুরর, কাাঁিা এবং চািচ আরে ৷ ↠ I have a knife, a fork and a spoon.  
নুন এবং তগােিররচ তকাথায়? ↠ Where is the salt and pepper?  
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আরি এই শব্দিা বুঝরে পাররে না ৷ ↠ I don’t understand the word.  
আরি এই বাকযিা বুঝরে পাররে না ৷ ↠ I don’t understand the sentence.  
আরি এই িারনিা বুঝরে পাররে না ৷ ↠ I don’t understand the meaning.  
  
রশিক ↠ the teacher  
আপরন রক রশিকরক বুঝরে পাররন? ↠ Do you understand the teacher?  
িাাঁ,আরি োরক ভােভারবই বুঝরে পারর ৷ ↠ Yes, I understand him well.  
  
রশরিকা ↠ the teacher  
আপরন রক রশরিকারক বুঝরে পাররন? ↠ Do you understand the teacher?  
িাাঁ,আরি োরক ভােভারবই বুঝরে পারর ৷ ↠ Yes, I understand her well.  
  
তোক ↠ the people  
আপরন রক তোকজনরদর বুঝরে পাররন? ↠ Do you understand the people?  
না, আরি োরদর ভােভারব বুঝরে পারর না ৷ ↠ No, I don’t understand them so well.  
  
তিরয় বনু্ধ ↠ the girlfriend  
আপনার রক তকারনা তিরয় বনু্ধ আরে? ↠ Do you have a girlfriend?  
িাাঁ, আরে ৷ ↠ Yes, I do.  
  
তিরয় ↠ the daughter  
আপনার তকারনা তিরয় আরে? ↠ Do you have a daughter?  
না, আিার তকারনা তিরয় তনই ৷ ↠ No, I don’t.  
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আংরিিা রক দাি ? ↠ Is the ring expensive?  
না, এর দাি িাত্র একশ ইউররা ৷ ↠ No, it costs only one hundred Euros.  
রকন্তু আিার কারে িাত্র ৫০ই আরে ৷ ↠ But I have only fifty.  
  
তোিার রক িরয় তগরে? ↠ Are you finished?  
না, এখরনা িয় রন ৷ ↠ No, not yet.  
েরব আিার থুব োরাোরর তশষ িরয় োরব ৷ ↠ But I’ll be finished soon.  
  
েুরি রক আর িুযপ তনরব? ↠ Do you want some more soup?  
না, আিার আর চাই না ৷ ↠ No, I don’t want anymore.  
রকন্তু আর একিা আইিক্র ি চাই ৷ ↠ But another ice cream.  
  
েুরি রক এখারন অরনক বের  রর আে? ↠ Have you lived here long?  
না, তকবেিাত্র এক িাি োবে ৷ ↠ No, only for a month.  
রকন্তু আিার এর িারঝই অরনক তোরকর িংরগ পররচয় িরয়রে ৷ ↠ But I already know a lot of people.  
  
েুরি রক আগাি কাে গার  চারেরয় বার  োে? ↠ Are you driving home tomorrow?  
না, তকবেিাত্র িপ্তারির তশরষর েুরিরে ৷ ↠ No, only on the weekend.  
রকন্তু আরি ররববার রফরর আিব ৷ ↠ But I will be back on Sunday.  
  
তোিার তিরয় রক িাবারেকা? ↠ Is your daughter an adult?  
না, োর তকবেিাত্র ১৭ বের বয়ি ৷ ↠ No, she is only seventeen.  
রকন্তু এখন তথরকই োর একিা তেরেবনু্ধ আরে ৷ ↠ But she already has a boyfriend.  
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আরি – আিার ↠ I – my  
আরি আিার চারব খুাঁরজ পারে না ৷ ↠ I can’t find my key.  
আরি আিার রিরকি খুাঁরজ পারে না ৷ ↠ I can’t find my ticket.  
  
েুরি – তোিার ↠ you – your  
েুরি তোিার চারব খুাঁরজ তপরয়ে? ↠ Have you found your key?  
েুরি তোিার রিরকি খুাঁরজ তপরয়ে? ↠ Have you found your ticket?  
  
তি – োর (রেরে) ↠ he – his  
েুরি জান ওর চারব তকাথায়? ↠ Do you know where his key is?  
েুরি জান ওর রিরকি তকাথায়? ↠ Do you know where his ticket is?  
  
তি – োর (রিরয়) ↠ she – her  
োর িাকা চুরর িরয় তগরে ৷ ↠ Her money is gone.  
এবং োর তক্ররডি কাডমও চুরর িরয় তগরে ৷ ↠ And her credit card is also gone.  
  
আিরা – আিারদর ↠ we – our  
আিারদর  াকুরদা (IN) / দাদু (BD) অিুি ৷ ↠ Our grandfather is ill.  
আিারদর  াকুরিা (IN) / রদদা (BD) িুি আরেন ৷ ↠ Our grandmother is healthy.  
  
তোিরা – তোিারদর ↠ you – your  
বাচ্চারা, তোিারদর বাবা তকাথায়? ↠ Children, where is your father?  
বাচ্চারা, তোিারদর িা তকাথায়? ↠ Children, where is your mother?  
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চশিা ↠ the glasses  
তি োর চশিা ভুরে তগরে ৷ ↠ He has forgotten his glasses.  
তি োর চশিা তকাথায় তফরে তগরে? ↠ Where has he left his glasses?  
  
ঘরর ↠ the clock  
োর ঘরর খারাপ িরয় তগরে ৷ ↠ His clock isn’t working.  
ঘররিা তদওয়ারে তঝাোরনা আরে ৷ ↠ The clock hangs on the wall.  
  
পািরপািম ↠ the passport  
তি োর পািরপািম িারররয় তফরেরে ৷ ↠ He has lost his passport.  
োিরে োর পািরপািম তকাথায়? ↠ Where is his passport then?  
  
োরা – োরদর ↠ they – their  
বাচ্চারা োরদর বাবা – িারক খুাঁরজ পারে না ৷ ↠ The children cannot find their parents.  
এই তো ওরদর বাবা – িা এরি তগরেন ৷ ↠ Here come their parents!  
  
আপরন – আপনার ↠ you – your  
আপনার োত্রা তকিন িে. রি. রিোর? ↠ How was your trip, Mr. Miller?  
আপনার স্ত্র  তকাথায়, রি. রিোর? ↠ Where is your wife, Mr. Miller?  
  
আপরন – আপনার ↠ you – your  
আপনার োত্রা তকিন িে. রিরিি রিথ? ↠ How was your trip, Mrs. Smith?  
আপনার স্বাি  তকাথায়, রিরিি রিথ? ↠ Where is your husband, Mrs. Smith?  
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বর এবং তোি ↠ big and small  
িারে বর ৷ ↠ The elephant is big.  
ইাঁদুর তোি ৷ ↠ The mouse is small.  
  
অন্ধকার এবং উজ্বে ↠ dark and bright  
রাে অন্ধকার িয় ৷ ↠ The night is dark.  
রদন উজ্বে িয় ৷ ↠ The day is bright.  
  
বৃদ্ধ / বৃদ্ধা এবং েুবক / েুবে  ↠ old and young  
আিারদর  াকুরদা (IN) / দাদু (BD) খুবই বৃদ্ধ ৷ ↠ Our grandfather is very old.  
৭০ বের আরগ তি েুবক রেে ৷ ↠ 70 years ago he was still young.  
  
িুন্দর এবং কুরত্িে ↠ beautiful and ugly  
প্রজাপরে িুন্দর িয় ৷ ↠ The butterfly is beautiful.  
িাকরিা কুরত্িে িয় ৷ ↠ The spider is ugly.  
  
তিািা এবং তরাগা ↠ fat and thin  
তে িরিোর ওজন ১০০ তকরজ রেরন তিািা ৷ ↠ A woman who weighs a hundred kilos is fat.  
তে পুরুরষর ওজন ৫০ তকরজ রেরন তরাগা ৷ ↠ A man who weighs fifty kilos is thin.  
  
দাি  এবং িস্তা ↠ expensive and cheap  
গার িা দাি  ৷ ↠ The car is expensive.  
খবররর কাগজরি িস্তা ৷ ↠ The newspaper is cheap.  
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আিার একিা রবোনার প্ররয়াজন ৷ ↠ I need a bed.  
আরি ঘুরিারে চাই ৷ ↠ I want to sleep.  
এখারন তকারনা রবোনা আরে? ↠ Is there a bed here?  
  
আিার একিা বারের প্ররয়াজন ৷ ↠ I need a lamp.  
আরি পররে চাই ৷ ↠ I want to read.  
এখারন তকারনা আরো আরে? ↠ Is there a lamp here?  
  
আিার একিা তিরেরফারনর প্ররয়াজন ৷ ↠ I need a telephone.  
আরি একিা তফান কররে চাই ৷ ↠ I want to make a call.  
এখারন রক তকারনা তিরেরফান আরে? ↠ Is there a telephone here?  
  
আিার একিা কযারিরার প্ররয়াজন ৷ ↠ I need a camera.  
আরি েরব েুেরে চাই ৷ ↠ I want to take photographs.  
এখারন রক কযারিরা আরে? ↠ Is there a camera here?  
  
আিার একিা করেউিাররর প্ররয়াজন ৷ ↠ I need a computer.  
আরি একিা ই – তিে পা ারে চাই ৷ ↠ I want to send an email.  
এখারন রক একিা করেউিার আরে? ↠ Is there a computer here?  
  
আিার একিা কেরির প্ররয়াজন ৷ ↠ I need a pen.  
আরি রকেু রেখরে চাই ৷ ↠ I want to write something.  
এখারন রক কাগজ কেি আরে? ↠ Is there a sheet of paper and a pen here?  
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আপরন রক  ূিপান কররে চান? ↠ Would you like to smoke?  
আপরন রক নাচরে চান? ↠ Would you like to dance?  
আপরন রক তবরারে চান? ↠ Would you like to go for a walk?  
  
আরি  ূিপান কররে চাই ৷ ↠ I would like to smoke.  
তোিার রক একিা রিগাররি চাই? ↠ Would you like a cigarette?  
তি আগুন চায় ৷ ↠ He wants a light.  
  
আরি রকেু পান কররে চাই ৷ ↠ I want to drink something.  
আরি রকেু তখরে চাই ৷ ↠ I want to eat something.  
আরি একিু আরাি কররে চাই ৷ ↠ I want to relax a little.  
  
আরি আপনারক রকেু রজজ্ঞািা কররে চাই ৷ ↠ I want to ask you something.  
আরি আপনার কারে রকেু চাই ৷ ↠ I want to ask you for something.  
আরি আপনারক রনিন্ত্রর্ কররে চাই  ↠ I want to treat you to something.  
  
আপরন ক  চান? ↠ What would you like?  
আপরন রক করফ তখরে চান? ↠ Would you like a coffee?  
নারক আপরন চা তখরে চান? ↠ Or do you prefer a tea?  
  
আিরা ঘরর তেরে চাই ৷ ↠ We want to drive home.  
তোিরা রক িযারি চাও? ↠ Do you want a taxi?  
োরা / ওাঁরা একিা তফান কররে চায় / চান ↠ They want to make a call.  
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তোিরা ক  কররে চাও? ↠ What do you want to do?  
তোিরা রক ফুিবে তখেরে চাও? ↠ Do you want to play football / soccer (am.)?  
তোিরা রক বনু্ধরদর িরে তদখা কররে চাও? ↠ Do you want to visit friends?  
  
চাওয়া ↠ to want  
আরি তদর রে তপৌঁোরে চাই না ৷ ↠ I don’t want to arrive late.  
আরি তিখারন তেরে চাই না ৷ ↠ I don’t want to go there.  
  
আরি বার  তেরে চাই ৷ ↠ I want to go home.  
আরি বার রে থাকরে চাই ৷ ↠ I want to stay at home.  
আরি একা থাকরে চাই ৷ ↠ I want to be alone.  
  
েুরি রক এখারন থাকরে চাও? ↠ Do you want to stay here?  
েুরি রক এখারন খাবার তখরে চাও? ↠ Do you want to eat here?  
েুরি রক এখারন ঘুরিারে চাও? ↠ Do you want to sleep here?  
  
আপরন রক আগাি কাে চরে তেরে চান? ↠ Do you want to leave tomorrow?  
আপরন রক আগাি কাে পেমন্ত থাকরে চান? ↠ Do you want to stay till tomorrow?  
আপরন রক আগাি কাে রবে রদরে চান? ↠ Do you want to pay the bill only tomorrow?  
  
তোিরা রক রডরস্কারে তেরে চাও? ↠ Do you want to go to the disco?  
তোিরা রক রিরনিারে তেরে চাও? ↠ Do you want to go to the cinema?  
তোিরা রক কযারফরে তেরে চাও? Do you want to go to a café?  
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অবশযই ↠ must  
আিারক অবশযই রচর িা পা ারে িরব ৷ ↠ I must post the letter.  
আিারক অবশযই তিারিরের িাকা তশা  কররে িরব ৷ ↠ I must pay the hotel.  
  
তোিারক অবশযই োরােরর তজরগ উ রে িরব ৷ ↠ You must get up early.  
তোিারক অবশযই অরনক কাজ কররে িরব ৷ ↠ You must work a lot.  
তোিারক অবশযই িিয়ানুবেম  িরে িরব ৷ ↠ You must be punctual.  
  
োরক (রেরে) অবশযই তপরোে রনরে িরব ৷ ↠ He must fuel / get petrol / get gas (am.).  
োরক (রেরে) অবশযই গার  িারারে িরব ৷ ↠ He must repair the car.  
োরক (রেরে) অবশযই গার   ুরে িরব ৷ ↠ He must wash the car.  
  
োরক (রিরয়) অবশযই তকনাকািা কররে িরব ৷ ↠ She must shop.  
োরক অবশযই এপািমরিন্ট পররষ্কার কররে িরব ৷ ↠ She must clean the apartment.  
োরক অবশযই জািাকাপর  ুরে িরব ৷ ↠ She must wash the clothes.  
  
আিারদর অবশযই এখনই রবদযােরয় তেরে িরব ৷ ↠ We must go to school at once.  
আিারদর অবশযই এখনই কারজ তেরে িরব ৷ ↠ We must go to work at once.  
আিারদর অবশযই এখনই ডািাররর কারে তেরে িরব ৷ ↠ We must go to the doctor at once.  
  
তোিরদর অবশযই বারির জনয অরপিা কররে িরব ৷ ↠ You must wait for the bus.  
তোিরদর অবশযই তেরনর জনয অরপিা কররে িরব ৷ ↠ You must wait for the train.  
তোিরদর অবশযই িযারির জনয অরপিা কররে িরব ৷ ↠ You must wait for the taxi.  
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তোিার রক গার  চাোরনার অনুিরে আরে? ↠ Are you already allowed to drive?  
তোিার রক িদযপান করার অনুিরে আরে? ↠ Are you already allowed to drink alcohol?  
তোিার একা রবরদরশ োবার অনুিরে আরে? ↠ Are you already allowed to travel abroad alone?  
  
অনুিরে পাওয়া ↠ may / to be allowed  
আিরা রক এখারন  ূিপান কররে পারর? ↠ May we smoke here?  
এখারন  ূিপান করার অনুিরে আরে রক? ↠ Is smoking allowed here?  
  
তক্ররডি কারডমর িা যরি রক িাকা তদওয়া তেরে পারর? ↠ May one pay by credit card?  
তচরকর িারা রক িাকা তদওয়া তেরে পারর? ↠ May one pay by cheque / check (am.)?  
তকবে রক শু ু নগদ িাকা তদওয়া তেরে পারর? ↠ May one only pay in cash?  
  
আরি রক একিা তফান কররে পারর? ↠ May I just make a call?  
আরি রক রকেু রজজ্ঞািা কররে পারর? ↠ May I just ask something?  
আরি রক রকেু বেরে পারর? ↠ May I just say something?  
  
োর বাগারন তশাবার অনুিরে তনই ৷ ↠ He is not allowed to sleep in the park.  
োর গার র ির য তশাবার অনুিরে তনই ৷ ↠ He is not allowed to sleep in the car.  
োর তরে তস্টশরন তশাবার অনুিরে তনই ৷ ↠ He is not allowed to sleep at the train station.  
  
আিরা রক বিরে পারর? ↠ May we take a seat?  
আিরা রক তিনু কাডম তপরে পারর? ↠ May we have the menu?  
আিরা রক আোদাভারব িাকা রদরে পারর? ↠ May we pay separately?  
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আপরন রক আিার চুে কািরে পাররবন? ↠ Can you cut my hair?  
দয়া করর খুব তোি কররবন না ৷ ↠ Not too short, please.  
দয়া করর আর একিু তোি করর রদন ৷ ↠ A bit shorter, please.  
  
আপরন রক েরবগুরো তের  কররে পাররবন? ↠ Can you develop the pictures?  
েরবগুরো রিরডরে আরে ৷ ↠ The pictures are on the CD.  
েরবগুরো কযারিরারে আরে ৷ ↠ The pictures are in the camera.  
  
আপরন রক ঘরর র ক কররে পাররবন? ↠ Can you fix the clock?  
কাাঁচ তভরে তগরে ৷ ↠ The glass is broken.  
বযািারর তশষ / খাে  িরয় তগরে ৷ ↠ The battery is dead / empty.  
  
আপরন রক শািমিা ইরস্ত্র কররে পাররবন? ↠ Can you iron the shirt?  
আপরন রক পযান্টিা পররষ্কার কররে পাররবন? ↠ Can you clean the pants / trousers?  
আপরন রক জুরোিা র ক কররে পাররবন? ↠ Can you fix the shoes?  
  
আপরন আগুন  রাবার জনয রকেু রদরে পাররন? ↠ Do you have a light?  
আপনার কারে রক তকারনা তদশোই বা োইিার আরে? ↠ Do you have a match or a lighter?  
আপনার কারে রক োইদান  আরে? ↠ Do you have an ashtray?  
  
আপরন রক রিগার খান? ↠ Do you smoke cigars?  
আপরন রক রিগাররি খান? ↠ Do you smoke cigarettes?  
আপরন রক পাইপ থান? ↠ Do you smoke a pipe?  
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আপরন তকন আিরেন না? ↠ Why aren’t you coming?  
আবিাওয়া খুব খারাপ ৷ ↠ The weather is so bad.  
আরি আিরে না কারর্ আবিাওয়া ভ ষর্ থারাপ ৷ ↠ I am not coming because the weather is so bad.  
  
তি (রেরে) তকন আিরে না? ↠ Why isn’t he coming?  
োরক রনিন্ত্রর্ করা িয় রন ৷ ↠ He isn’t invited.  
তি আিরে না কারর্ োরক রনিন্ত্রর্ করা িয় রন ৷ ↠ He isn’t coming because he isn’t invited.  
  
েুরি তকন আিে না? ↠ Why aren’t you coming?  
আিার কারে িিয় তনই ৷ ↠ I have no time.  
আরি আিরে না কারর্ আিার িিয় তনই ৷ ↠ I am not coming because I have no time.  
  
েুরি তকন থাকে না? ↠ Why don’t you stay?  
আিার এখরনা কাজ কররে িরব ৷ ↠ I still have to work.  
আরি থাকরে না কারর্ আিার এখরনা কাজ কররে িরব ৷ ↠ I am not staying because I still have to 
work.  
  
আপরন তকন এখনই চরে োরেন? ↠ Why are you going already?  
আরি িান্ত ৷ ↠ I am tired.  
আরি চরে োরে কারর্ আরি িান্ত ৷ ↠ I’m going because I’m tired.  
  
আপরন তকন এখনই চরে োরেন? ↠ Why are you going already?  
ইরোির য তদর  িরয় তগরে ৷ ↠ It is already late.  
আরি চরে োরে কারর্ ইরোির য তদর  িরয় তগরে ৷ ↠ I’m going because it is already late.  
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েুরি তকন আিরন? ↠ Why didn’t you come?  
আরি অিুি রেোি ৷ ↠ I was ill.  
আরি আরিরন কারর্ আরি অিুি রেোি ৷ ↠ I didn’t come because I was ill.  
  
তি (রিরয়) তকন আরিরন? ↠ Why didn’t she come?  
তি িান্ত রেে ৷ ↠ She was tired.  
তি আরিরন কারর্ তি িান্ত িরয় পরররেে ৷ ↠ She didn’t come because she was tired.  
  
তি (রেরে) তকন আরিরন? ↠ Why didn’t he come?  
োর ইরে রেে না ৷ ↠ He wasn’t interested.  
তি আরিরন কারর্ োর ইরে রেে না ৷ ↠ He didn’t come because he wasn’t interested.  
  
তোিরা তকন আিরন? ↠ Why didn’t you come?  
আিারদর গার  খারাপ িরয় তগরে ৷ ↠ Our car is damaged.  
আিরা আরিরন কারর্ আিারদর গার  খারাপ িরয় তগরে ৷ ↠ We didn’t come because our car is 
damaged.  
  
তোরকরা তকন আরিরন? ↠ Why didn’t the people come?  
োরদর তেন চরে রগরয়রেে ৷ ↠ They missed the train.  
োরা আরিরন কারর্ োরদর তেন চরে রগরয়রেে ৷ ↠ They didn’t come because they missed the 
train.  
  
েুরি তকন আিরন? ↠ Why didn’t you come?  
আিার আিবার অনুিরে রেে না ৷ ↠ I was not allowed to.  
আরি আরিরন কারর্ আিার আিবার অনুিরে রেে না ৷ ↠ I didn’t come because I was not allowed to.  
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আপরন তকন তকক খারেন না? ↠ Why aren’t you eating the cake?  
আিারক আিার ওজন কিারে িরব ৷ ↠ I must lose weight.  
আরি এিা খারে না কারর্ আিারক অবশযই আিার ওজন কিারে িরব ৷ ↠ I’m not eating it because I 
must lose weight.  
  
আপরন তকন ব য়ার খারেন না? ↠ Why aren’t you drinking the beer?  
আিারক গার  চাোরে িরব ৷ ↠ I have to drive.  
আরি ব য়ার খারে না কারর্ আিারক গার  চাোরে িরব ৷ ↠ I’m not drinking it because I have to 
drive.  
  
েুরি তকন করফ খাচরো না? ↠ Why aren’t you drinking the coffee?  
এিা  াণ্ডা ৷ ↠ It is cold.  
আরি করফ খারে না কারর্ এিা  াণ্ডা ৷ ↠ I’m not drinking it because it is cold.  
  
েুরি তকন চা খাচরো না? ↠ Why aren’t you drinking the tea?  
আিার কারে রচরন তনই ৷ ↠ I have no sugar.  
আরি চা খারে না কারর্ আিার কারে রচরন তনই ৷ ↠ I’m not drinking it because I don’t have any 
sugar.  
  
আপরন তকন িুযপ খারেন না? ↠ Why aren’t you eating the soup?  
আরি অডমার করররন ৷ ↠ I didn’t order it.  
আরি এিা খারে না কারর্ আরি এিা অডমার করররন ৷ ↠ I’m not eating it because I didn’t order it.  
  
আপরন তকন িাংি খান না? ↠ Why don’t you eat the meat?  
আরি একজন রনরারিষরভাজ  ৷ ↠ I am a vegetarian.  
আরি এিা খারে না কারর্ আরি একজন রনরারিষরভাজ  ৷ ↠ I’m not eating it because I am a 
vegetarian.  
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একজন বৃদ্ধা িরিো ↠ an old lady  
একজন তিািা িরিো ↠ a fat lady  
একজন রজজ্ঞািু িরিো ↠ a curious lady  
  
একিা নেুন গার  ↠ a new car  
একিা দ্রুে গার  ↠ a fast car  
একিা আরািদায়ক গার  ↠ a comfortable car  
  
একিা ন ে তপাষাক ↠ a blue dress  
একিা োে তপাষাক ↠ a red dress  
একিা িবুজ তপাষাক ↠ a green dress  
  
একিা কারো বযাগ ↠ a black bag  
একিা বাদাি  বযাগ ↠ a brown bag  
একিা িাদা বযাগ ↠ a white bag  
  
ভাে তোক ↠ nice people  
নম্র তোক ↠ polite people  
দারুন তোক ↠ interesting people  
  
তস্নিশ ে বাচ্চারা ↠ loving children  
দুষু্ট বাচ্চারা ↠ cheeky children  
িভযভি বাচ্চারা ↠ well behaved children  
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আরি ন ে তপাষাক পরররে ৷ ↠ I am wearing a blue dress.  
আরি োে তপাষাক পরররে ৷ ↠ I am wearing a red dress.  
আরি িবুজ তপাষাক পরররে ৷ ↠ I am wearing a green dress.  
  
আরি একিা কারো বযাগ রকনরে ৷ ↠ I’m buying a black bag.  
আরি একিা বাদাি  বযাগ রকনরে ৷ ↠ I’m buying a brown bag.  
আরি একিা িাদা বযাগ রকনরে ৷ ↠ I’m buying a white bag.  
  
আিার একিা নেুন গার  চাই ৷ ↠ I need a new car.  
আিার একিা দ্রুে গার  চাই ৷ ↠ I need a fast car.  
আিার একিা আরািদায়ক গার  চাই ৷ ↠ I need a comfortable car.  
  
ওপরর একজন বৃদ্ধা িরিো থারকন ৷ ↠ An old lady lives at the top.  
ওপরর একজন তিািা িরিো থারকন ৷ ↠ A fat lady lives at the top.  
ন রচ একজন রজজ্ঞািু িরিো থারকন ৷ ↠ A curious lady lives below.  
  
আিারদর অরেরথরা ভাে তোক রেরেন ৷ ↠ Our guests were nice people.  
আিারদর অরেরথরা নম্র তোক রেরেন ৷ ↠ Our guests were polite people.  
আিারদর অরেরথরা দারুন তোক রেরেন ৷ ↠ Our guests were interesting people.  
  
আিার বাচ্চারা তস্নিশ ে ৷ ↠ I have lovely children.  
রকন্তু প্ররেরবশ রদর বাচ্চারা দুষু্ট ৷ ↠ But the neighbours have naughty children.  
আপনার বাচ্চারা রক িভয ভি? ↠ Are your children well behaved?  
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োর (রিরয়) একিা কুকুর আরে ৷ ↠ She has a dog.  
কুকুরিা বর ৷ ↠ The dog is big.  
োর (রিরয়) একিা বর কুকুর আরে ৷ ↠ She has a big dog.  
  
োর (রিরয়) একিা বার  আরে ৷ ↠ She has a house.  
বার িা তোি ৷ ↠ The house is small.  
োর (রিরয়) একিা তোি বার  আরে ৷ ↠ She has a small house.  
  
তি (রেরে) একিা তিারিরে থারক ৷ ↠ He is staying in a hotel.  
তিারিেিা িস্তা ৷ ↠ The hotel is cheap.  
তি (রেরে) একিা িস্তা তিারিরে থাকরে ৷ ↠ He is staying in a cheap hotel.  
  
োর (রেরে) একিা গার  আরে ৷ ↠ He has a car.  
গার িা দাি  ৷ ↠ The car is expensive.  
োর (রেরে) একিা দাি  গার  আরে ৷ ↠ He has an expensive car.  
  
তি (রেরে) একিা উপনযাি পরর ৷ ↠ He reads a novel.  
উপনযািরি একরঘরয় িারন্তকর ৷ ↠ The novel is boring.  
তি (রেরে) একিা একরঘরয় িারন্তকর উপনযাি পররে ৷ ↠ He is reading a boring novel.  
  
তি (রিরয়) একিা রিরনিা তদখরে ৷ ↠ She is watching a movie.  
রিরনিারি আকষমর্ য় ৷ ↠ The movie is exciting.  
তি (রিরয়) একিা আকষমর্ য় রিরনিা তদখরে ৷ ↠ She is watching an exciting movie.  
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তেখা ↠ to write  
তি (রেরে) একিা রচর  রেরখরেে ৷ ↠ He wrote a letter.  
এবং তি (রিরয়) একিা কাডম রেরখরেে ৷ ↠ And she wrote a card.  
  
পরা ↠ to read  
তি (রেরে) একিা পরত্রকা পরররে ৷ ↠ He read a magazine.  
এবং তি (রিরয়) একিা বই পরররে ৷ ↠ And she read a book.  
  
তনওয়া ↠ to take  
তি (রেরে) একিা রিগাররি রনরয়রেে ৷ ↠ He took a cigarette.  
তি (রিরয়) এক িুকররা চরকারেি রনরয়রেে ৷ ↠ She took a piece of chocolate.  
  
তি (রেরে) তবইিান রেে, রকন্তু তি (রিরয়) রবশ্বস্ত রেে ৷ ↠ He was disloyal, but she was loyal.  
তি (রেরে) অেি রেে, রকন্তু তি (রিরয়) পররশ্রি  রেে ৷ ↠ He was lazy, but she was hard-working.  
তি (রেরে) গর ব রেে, রকন্তু তি (রিরয়) বররোক রেে ৷ ↠ He was poor, but she was rich.  
  
োর (রেরে) তকারনা িাকা রেে না, বরং তকবে ঋর্ রেে ৷ ↠ He had no money, only debts.  
োর (রেরে) তিৌভাগয রেে না, বরং দুভমাগয রেে ৷ ↠ He had no luck, only bad luck.  
োর (রেরে) তকারনা িাফেয রেে না, বরং তকবে বযথমো রেে ৷ ↠ He had no success, only failure.  
  
তি (রেরে) িন্তুষ্ট রেে না, বরং অিন্তুষ্ট রেে ৷ ↠ He was not satisfied, but dissatisfied.  
তি (রেরে) িুখ  রেে না, বরং দুুঃখ  রেে ৷ ↠ He was not happy, but sad.  
তি (রেরে) বনু্ধভাবাপন্ন রেে না, বরং শত্রুভাবাপন্ন রেে ৷ ↠ He was not friendly, but unfriendly.  
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তোিারক রক এমু্বরেন্স ডাকরে িরয়রেে? ↠ Did you have to call an ambulance?  
তোিারক রক ডািার ডাকরে িরয়রেে? ↠ Did you have to call the doctor?  
তোিারক রক পুরেশ ডাকরে িরয়রেে? ↠ Did you have to call the police?  
  
আপনার কারে রক তিরেরফান নম্বর আরে? এখনই আিার কারে রেে ৷ ↠ Do you have the telephone 
number? I had it just now.  
আপনার কারে রক র কানা আরে? এখনই আিার কারে রেে ৷ ↠ Do you have the address? I had it just 
now.  
আপনার কারে শিররর িানরচত্র আরে? এখনই আিার কারে রেে ৷ ↠ Do you have the city map? I had 
it just now.  
  
তি (রেরে) রক িিয় িে এরিরেে? তি িিয় িে আিরে পারর রন ৷ ↠ Did he come on time? He could 
not come on time.  
তি (রেরে) রক রাস্তা খুাঁরজ তপরয়রেে? তি রাস্তা খুাঁরজ পায়রন ৷ ↠ Did he find the way? He could not 
find the way.  
তি (রেরে) তোিারক বুঝরে তপরররেে? তি আিারক বুঝরে পারররন ৷ ↠ Did he understand you? He 
could not understand me.  
  
েুরি িিয় িে তকন আিরে পাররন? ↠ Why could you not come on time?  
েুরি তকন রাস্তা খুাঁরজ পাওরন? ↠ Why could you not find the way?  
েুরি তকন োরক বুঝরে পাররন? ↠ Why could you not understand him?  
  
আরি িিয় িে আিরে পারররন কারর্ তকারনা বাি রেে না ৷ ↠ I could not come on time because 
there were no buses.  
আরি রাস্তা খুাঁরজ পাইরন কারর্ আিার কারে শিররর তকারনা িানরচত্র রেে না ৷ ↠ I could not find the way 
because I had no city map.  
আরি োরক / ওনারক বুঝরে পারররন কারর্ খুব তজারর গান বাজরেে ৷ ↠ I could not understand him 
because the music was so loud.  
  
আিারক িযারি রনরে িরয়রেে ৷ ↠ I had to take a taxi.  
আিারক শিররর একিা িানরচত্র রকনরে িরয়রেে ৷ ↠ I had to buy a city map.  
আিারক তররডও বন্ধ কররে িরয়রেে ৷ ↠ I had to switch off the radio.  
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তিরেরফান করা ↠ to make a call  
আরি তিরেরফান করররে ৷ ↠ I made a call.  
আরি িারািিয় তিরেরফারন কথা বেরেোি ৷ ↠ I was talking on the phone all the time.  
  
রজজ্ঞািা করা ↠ to ask  
আরি রজজ্ঞািা করররেোি ৷ ↠ I asked.  
আরি িবিিয় রজজ্ঞািা করররেোি ৷ ↠ I always asked.  
  
বর্মনা করা ↠ to narrate  
আরি বর্মনা করররেোি ৷ ↠ I narrated.  
আরি পুররা গল্পিা বর্মনা করররেোি ৷ ↠ I narrated the whole story.  
  
পরাশুনা করা ↠ to study  
আরি পরাশুনা করররেোি ৷ ↠ I studied.  
আরি িারা িরন্ধয পরাশুনা করররেোি ৷ ↠ I studied the whole evening.  
  
কাজ করা ↠ to work  
আরি কাজ করররেোি ৷ ↠ I worked.  
আরি পুররা রদন কাজ করররেোি ৷ ↠ I worked all day long.  
  
খাওয়া ↠ to eat  
আরি তখরয়রেোি ৷ ↠ I ate.  
আরি িিস্ত খাবার তখরয় রনরয়রে ৷ ↠ I ate all the food.  
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পরা ↠ to read  
আরি পরররে ৷ ↠ I read.  
আরি পুররা উপনযািিা পরররে ৷ ↠ I read the whole novel.  
  
বুঝরে পারা ৷ ↠ to understand  
আরি বুঝরে তপরররে ৷ ↠ I understood.  
আরি পুররা পরািা বুঝরে তপরররে ৷ ↠ I understood the whole text.  
  
উত্তর তদওয়া ↠ to answer  
আরি উত্তর রদরয়রে ৷ ↠ I answered.  
আরি িিস্ত প্ররশ্নর উত্তর রদরয়রে ৷ ↠ I answered all the questions.  
  
আরি তিিা জারন – আরি তিিা জানোি ৷ ↠ I know that – I knew that.  
আরি তিিা রেরখ – আরি তিিা রেরখরে ৷ ↠ I write that – I wrote that.  
আরি তিিা শুরন – আরি তিিা শুরনরে ৷ ↠ I hear that – I heard that.  
  
আরি এিা পাব – আরি এিা তপরয়রেোি ৷ ↠ I’ll get it – I got it.  
আরি ওিা রনরয় আিব – আরি ওিা রনরয় এরিরেোি ৷ ↠ I’ll bring that – I brought that.  
আরি ওিা রকনব – আরি ওিা রকরনরে ৷ ↠ I’ll buy that – I bought that.  
  
আরি তিিা আশা করর – আরি তিিা আশা করররেোি ৷ ↠ I expect that – I expected that.  
আরি তিিা বযাখযা করব – আরি তিিা বযাখযা করররেোি ৷ ↠ I’ll explain that – I explained that.  
আরি তিিা জারন – আরি তিিা জানোি ৷ ↠ I know that – I knew that.  
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আপরন কেিা পান করররেন? ↠ How much did you drink?  
আপরন কে কাজ করররেন? ↠ How much did you work?  
আপরন কে রেরখরেন? ↠ How much did you write?  
  
আপরন ক ভারব ঘুরিরয়রেরেন? ↠ How did you sleep?  
আপরন ক ভারব পর িায় পাশ করররেরেন? ↠ How did you pass the exam?  
আপরন ক ভারব রাস্তা খুাঁরজ তপরেন? ↠ How did you find the way?  
  
আপরন কার িারথ কথা বেরেরেন? ↠ Who did you speak to?  
আপরন কার িারথ তদখা করররেরেন? ↠ With whom did you make an appointment?  
আপরন কার িারথ আপনার জন্মরদন পােন করররেরেন? ↠ With whom did you celebrate your 
birthday?  
  
আপরন তকাথায় রেরেন? ↠ Where were you?  
আপরন তকাথায় থাকরেন? ↠ Where did you live?  
আপরন তকাথায় কাজ করররেন? ↠ Where did you work?  
  
আপরন ক  পরািশম রদরয়রেন? ↠ What did you suggest?  
আপরন ক  তখরয়রেন? ↠ What did you eat?  
আপরন ক  অরভজ্ঞো োভ করররেন? ↠ What did you come to know?  
  
আপরন কে দ্রুে গার  চারেরয়রেন? ↠ How fast did you drive?  
আপরন কেির্  রর রবিারন োত্রা করররেন? ↠ How long did you fly?  
আপরন কে ঊাঁচু পেমন্ত োফ রদরয়রেন? ↠ How high did you jump?  
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েুরি তকান িাই পরররেরে? ↠ Which tie did you wear?  
েুরি তকান গার িা রকরনরো? ↠ Which car did you buy?  
েুরি তকান খবররর কাগজ রনরয়রেরে? ↠ Which newspaper did you subscribe to?  
  
আপরন কারক তদরখরেরেন? ↠ Who did you see?  
আপরন কার িারথ তদখা করররেরেন? ↠ Who did you meet?  
আপরন কারক রচনরে তপরররেরেন? ↠ Who did you recognize?  
  
আপরন কখন উর রেন? ↠ When did you get up?  
আপরন কখন শুরু করররেন? ↠ When did you start?  
আপরন কখন তশষ করররেন? ↠ When did you finish?  
  
আপরন তকন তজরগ উর রেন? ↠ Why did you wake up?  
আপরন তকন রশিক িরয়রেন? ↠ Why did you become a teacher?  
আপরন তকন িযারি রনরয়রেন? ↠ Why did you take a taxi?  
  
আপরন তকাথা তথরক এরিরেন? ↠ Where did you come from?  
আপরন তকাথায় রগরয়রেরেন? ↠ Where did you go?  
আপরন তকাথায় রেরেন? ↠ Where were you?  
  
েুরি কারক িািােয করররেরে? ↠ Who did you help?  
েুরি কারক রেরখরেরে? ↠ Who did you write to?  
েুরি কারক উত্তর রদরয়রেরে? ↠ Who did you reply to?  
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আিারদর গারে জে রদরে িরয়রেে ৷ ↠ We had to water the flowers.  
আিারদর অযাপািমরিন্ট বা ঘর পররষ্কার কররে িরয়রেে ৷ ↠ We had to clean the apartment.  
আিারদর বািন িাজরে িরয়রেে ৷ ↠ We had to wash the dishes.  
  
তোিারদর রক রবে রদরে িরয়রেে? ↠ Did you have to pay the bill?  
তোিারদর রক প্ররবশ শুল্ক রদরে িরয়রেে? ↠ Did you have to pay an entrance fee?  
তোিারদর রক জররিানা রদরে িরয়রেে? ↠ Did you have to pay a fine?  
  
তক রবদায় জানারে চাইরেে? ↠ Who had to say goodbye?  
কারক আরগ বার  তেরে িরয়রেে? ↠ Who had to go home early?  
কারক তেরন তেরে িরয়রেে? ↠ Who had to take the train?  
  
আিরা তবশ রদন থাকরে চাইরেোি না ৷ ↠ We did not want to stay long.  
আিরা তকারনারকেু পান কররে চাইরেোি না ৷ ↠ We did not want to drink anything.  
আিরা রবরি কররে চাইরেোি না ৷ ↠ We did not want to disturb you.  
  
আরি শু ুিাত্র একিা তফান কররে তচরয়রেোি ৷ ↠ I just wanted to make a call.  
আরি একিা িযারি ডাকরে তচরয়রেোি ৷ ↠ I just wanted to call a taxi.  
আিরে আরি গার  চারেরয় বার  তেরে তচরয়রেোি ৷ ↠ Actually I wanted to drive home.  
  
আরি তভরবরেোি তে েুরি তোিার স্ত্র রক তফান কররে তচরয়রেরে ৷ ↠ I thought you wanted to call your 
wife.  
আরি তভরবরেোি তে েুরি েথযরকরন্দ্র তফান কররে তচরয়রেরে ৷ ↠ I thought you wanted to call 
information.  
আরি তভরবরেোি তে েুরি রপত্জা অডমার কররে তচরয়রেরে ৷ ↠ I thought you wanted to order a pizza.  

 

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


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

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

 

আিার তেরে পুেুে রনরয় তখেরে চাইে না ৷ ↠ My son did not want to play with the doll.  
আিার তিরয় ফুিবে তখেরে চাইে না ৷ ↠ My daughter did not want to play football / soccer 
(am.).  
আিার স্ত্র  আিার িরে দাবা তখেরে চাইে না ৷ ↠ My wife did not want to play chess with me.  
  
আিার বাচ্চারা তিাঁরি তেরে চাইে না ৷ ↠ My children did not want to go for a walk.  
োরা োরদর ঘর পররষ্কার কররে চাইে না ৷ ↠ They did not want to tidy the room.  
োরা শুরে তেরে চাইে না ৷ ↠ They did not want to go to bed.  
  
োর (রেরে) আইিক্র ি খাবার অনুিরে রেে না ৷ ↠ He was not allowed to eat ice cream.  
োর (রেরে) চরকারেি খাবার অনুিরে রেে না ৷ ↠ He was not allowed to eat chocolate.  
োর (রেরে) রিরষ্ট খাবার অনুিরে রেে না ৷ ↠ He was not allowed to eat sweets.  
  
আিার রকেু চাইবার অনুিরে রেে ৷ ↠ I was allowed to make a wish.  
আিার রনরজর জনয একিা তপাষাক তকনার অনুিরে রেে ৷ ↠ I was allowed to buy myself a dress.  
আিার চরকারেি তনবার অনুিরে রেে ৷ ↠ I was allowed to take a chocolate.  
  
েুরি রবিারন  ূিপান করবার অনুিরে তপরয়রেরে? ↠ Were you allowed to smoke in the airplane?  
েুরি িািপাোরে ব য়ার পান করবার অনুিরে তপরয়রেরে? ↠ Were you allowed to drink beer in the 
hospital?  
েুরি কুকুর রনরয় তিারিরে োবার অনুিরে তপরয়রেরে? ↠ Were you allowed to take the dog into the 
hotel?  
  
েুরিরে বাচ্চারা তবশ ির্ পেমন্ত বাইরর থাকবার অনুিরে তপরয়রেে ৷ ↠ During the holidays the children 
were allowed to remain outside late.  
োরা অরনকির্  রর উর ারন তখেবার অনুিরে তপরয়রেে ৷ ↠ They were allowed to play in the yard 
for a long time.  
োরা তবশ  রাে করর তজরগ থাকবার অনুিরে তপরয়রেে ৷ ↠ They were allowed to stay up late.  
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েুরি ক  অেি – এে আেরিরি তকাররা না! ↠ You are so lazy – don’t be so lazy!  
েুরি কেির্  রর ঘুিাও – এেির্ পেমন্ত ঘুরিও না! ↠ You sleep for so long – don’t sleep so late!  
েুরি কে তদর  করর আরিা – এে তদর  করর এরিা না! ↠ You come home so late – don’t come 
home so late!  
  
েুরি ক  তজারর তজারর িাাঁরিা – এে তজারর তিাঁরিা না! ↠ You laugh so loudly – don’t laugh so loudly!  
েুরি ক  নরি ভারব কথা বে – এে নরি ভারব কথা তবারো না! ↠ You speak so softly – don’t speak 
so softly!  
েুরি খুব তবশ  িদযপান কর – এে তবশ  িদযপান তকাররা না! ↠ You drink too much – don’t drink so 
much!  
  
েুরি খুব তবশ   ূিপান কর – এে তবশ   ূিপান তকাররা না! ↠ You smoke too much – don’t smoke so 
much!  
েুরি খুব তবশ  কাজ কর – এে তবশ  কাজ তকাররা না! ↠ You work too much – don’t work so much!  
েুরি খুব তজারর গার  চাোও – এে তজারর গার  চারেও না! ↠ You drive too fast – don’t drive so fast!  
  
উর  পরুন, রি. রিোর! ↠ Get up, Mr. Miller!  
বিুন, রি. রিোর! ↠ Sit down, Mr. Miller!  
বরি থাকুন, রি. রিোর! ↠ Remain seated, Mr. Miller!  
  
ত েম  রুন! ↠ Be patient!  
  রর   রর করুন! ↠ Take your time!  
এক িূহুেম অরপিা করুন! ↠ Wait a moment!  
  
িাব ান! ↠ Be careful!  
িিয়রনষ্ঠ তিান! ↠ Be punctual!  
তবাকারি কররবন না! ↠ Don’t be stupid!  
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দারর কািাও! ↠ Shave!  
স্নান কররা! ↠ Wash yourself!  
চুে আাঁচরাও! ↠ Comb your hair!  
  
তফান কররা / করুন! ↠ Call!  
শুরু কররা / করুন! ↠ Begin!  
থারিা / থািুন! ↠ Stop!  
  
োরুন / তেরর রদন! ↠ Leave it!  
এিা বরো / বেুন! ↠ Say it!  
এিা তকরনা / রকনুন! ↠ Buy it!  
  
কথরনা তবইিারন তকাররা না! ↠ Never be dishonest!  
কথরনা দুষু্টরি তকাররা না! ↠ Never be naughty!  
কথরনা অিভযো তকাররা না! ↠ Never be impolite!  
  
িবিিয় িত্ থারকা! ↠ Always be honest!  
িবিিয় ভাে থারকা! ↠ Always be nice!  
িবিিয় নম্র থারকা! ↠ Always be polite!  
  
আশা করর আপরন রনরাপরদ বার  তপৌঁোরবন! ↠ Hope you arrive home safely!  
রনরজর তখয়াে রাখুন! ↠ Take care of yourself!  
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িম্ভবেুঃ আগাি কাে আবিাওয়ার উন্নরে িরব ৷ ↠ Perhaps the weather will get better tomorrow.  
তিিা আপরন ক  করর জানরে পাররেন? ↠ How do you know that?  
আরি আশা কররে তে এিা ভাে িরব ৷ ↠ I hope that it gets better.  
  
তি অবশযই আিরব ৷ ↠ He will definitely come.  
এিা রক রনরিে? ↠ Are you sure?  
আরি জারন তে তি আিরব ৷ ↠ I know that he’ll come.  
  
তি অবশযই তফান কররব ৷ ↠ He’ll definitely call.  
িরেয? ↠ Really?  
আিার রবশ্বাি তে তি তফান কররব ৷ ↠ I believe that he’ll call.  
  
িদিা রনিই পুররারনা ৷ ↠ The wine is definitely old.  
আপরন রনরিে জারনন? ↠ Do you know that for sure?  
আিার িরন িয় তে এিা পুররারনা ৷ ↠ I think that it is old.  
  
আিারদর বর িারিবরক তদখরে িুন্দর ৷ ↠ Our boss is good-looking.  
আপনার োই িরন িয়? ↠ Do you think so?  
আিার ওনারক খুব িুদশমন োরগ ৷ ↠ I find him very handsome.  
  
বর িারিরবর রনিয়ই তকারনা তিরয়বনু্ধ আরে ৷ ↠ The boss definitely has a girlfriend.  
আপনার রক িরেযই োই িরন িয়? ↠ Do you really think so?  
ওনার তিরয়বনু্ধ থাকার খুবই িম্ভবনা আরে ৷ ↠ It is very possible that he has a girlfriend.  
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আিার খুব রাগ িয় কারর্ েুরি নাক ডাক ৷ ↠ I’m angry that you snore.  
আিার খুব রাগ িয় কারর্ েুরি অরেররি ব য়ার খাও ৷ ↠ I’m angry that you drink so much beer.  
আিার খুব রাগ িয় কারর্ েুরি ভ ষর্ তদর রে আি ৷ ↠ I’m angry that you come so late.  
  
আিার িরন িরয় তে ওর / ওনার ডািাররর প্ররয়াজন আরে ৷ ↠ I think he needs a doctor.  
আিার িরন িরয় তে ও / উরন অিুি ৷ ↠ I think he is ill.  
আিার িরন িরয় তে ও / উরন এখন ঘুিারে / ঘুিারেন ৷ ↠ I think he is sleeping now.  
  
আিরা আশা করর তে ও আিারদর তিরয়রক রবরয় কররব ৷ ↠ We hope that he marries our daughter.  
আিরা আশা করর তে ওর অরনক িাকা আরে ৷ ↠ We hope that he has a lot of money.  
আিারদর িরন িয় তে ও োখপরে ৷ ↠ We hope that he is a millionaire.  
  
আরি শুরনরে তে তোিার স্ত্র র একিা দুঘমিনা ঘরিরেে ৷ ↠ I heard that your wife had an accident.  
আরি শুরনরে তে উরন িািপাোরে আরেন ৷ ↠ I heard that she is in the hospital.  
আরি শুরনরে তে তোিার গার  িেূর্মভারব নষ্ট িরয় তগরে ৷ ↠ I heard that your car is completely 
wrecked.  
  
আরি খুব খুশ  তে আপরন এরিরেন ৷ ↠ I’m happy that you came.  
আরি খুব খুশ  তে আপনার আেি আরে ৷ ↠ I’m happy that you are interested.  
আরি খুব খুশ  তে আপরন বার িা রকনরে চান ৷ ↠ I’m happy that you want to buy the house.  
  
আিার আশংকা িরে তে তশষ বািিা আরগ তথরকই চরে তগরে ৷ ↠ I’m afraid the last bus has already 
gone.  
আিার আশংকা িরে তে আিারদর একিা িযারি রনরে িরব ৷ ↠ I’m afraid we will have to take a taxi.  
আিার আশংকা িরে তে আিার কারে তকারনা িাকা তনই ৷ ↠ I’m afraid I have no more money.  
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আরি জারননা তি আিারক ভােবারি রক না ৷ ↠ I don’t know if he loves me.  
আরি জারননা তি রফরর আিরব রক না ৷ ↠ I don’t know if he’ll come back.  
আরি জারননা তি আিারক তফান কররব রক না ৷ ↠ I don’t know if he’ll call me.  
  
তি আর আিারক ভােবারি রক না? ↠ Maybe he doesn’t love me?  
তি আর রফরর আিরব রক না? ↠ Maybe he won’t come back?  
তি আর আিারক তফান কররব রক না? ↠ Maybe he won’t call me?  
  
আরি জারন না তে তি আিার কথা ভারব রক না ৷ ↠ I wonder if he thinks about me.  
আরি জারন না তে োর অনয আর তকউ আরে রক না ৷ ↠ I wonder if he has someone else.  
আরি জারন না তে তি রিরথয কথা বেরে রক না ৷ ↠ I wonder if he lies.  
  
িয়ে তি আিার কথা ভারব? ↠ Maybe he thinks of me?  
িয়ে োর অনয আর তকউ আরে? ↠ Maybe he has someone else?  
িয়ে তি িরেয কথা বেরে? ↠ Maybe he tells me the truth?  
  
আিার িরন্দি িরে তে তি িরেযই আিারক পেন্দ করর রক না ৷ ↠ I doubt whether he really likes me.  
আিার িরন্দি িরে তে তি আিারক রচর  রেখরব রক না ৷ ↠ I doubt whether he’ll write to me.  
আিার িরন্দি িরে তে তি আিারক রবরয় কররব রক না ৷ ↠ I doubt whether he’ll marry me.  
  
তি রক িরেযই আিারক ভােবারি? ↠ Does he really like me?  
তি রক আিারক রচর  রেখরব? ↠ Will he write to me?  
তি রক আিারক রবরয় কররব? ↠ Will he marry me?  
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বৃরষ্ট না থািা পেমন্ত অরপিা কর ৷ ↠ Wait until the rain stops.  
আিার তশষ না িওয়া পেমন্ত অরপিা কর ৷ ↠ Wait until I’m finished.  
তি রফরর না আিা পেমন্ত অরপিা কর ৷ ↠ Wait until he comes back.  
  
আিার চুে েেির্ না শুরকারে েেির্ আরি অরপিা করব ৷ ↠ I’ll wait until my hair is dry.  
রিরনিা েেির্ না তশষ িরয় োরে েেির্ আরি অরপিা করব ৷ ↠ I’ll wait until the film is over.  
োরফরকর আরো িবুজ না িওয়া অবর  আরি অরপিা করব  ↠ I’ll wait until the traffic light is green.  
  
েুরি েুরিরে কথন োরব? ↠ When do you go on holiday?  
গররির েুরির আরগ? ↠ Before the summer holidays?  
িযাাঁ, গররির েুরি শুরু িবার আরগ ৷ ↠ Yes, before the summer holidays begin.  
  
শ ে শুরু িবার আরগ োদিা িারাই কর ৷ ↠ Repair the roof before the winter begins.  
তিরবরে বিার আরগ রনরজর িাে  ুরয় নাও ৷ ↠ Wash your hands before you sit at the table.  
বাইরর োবার আরগ জানোিা বন্ধ কর ৷ ↠ Close the window before you go out.  
  
েুরি কথন বািায় রফরর আিরব? ↠ When will you come home?  
িারির পরর? ↠ After class?  
িযাাঁ, িাি তশষ িরয় োবার পরর ↠ Yes, after the class is over.  
  
োর দুঘমিনা িবার পরর, তি আর কাজ কররে পারররন ৷ ↠ After he had an accident, he could not 
work anymore.  
োর চাকর  োবার পরর, তি আরিররকা চরে তগরে ৷ ↠ After he had lost his job, he went to 
America.  
তি আরিররকা চরে োবার পরর, বররোক িরয় তগরে ৷ ↠ After he went to America, he became rich.  
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করব তথরক ও আর কাজ কররে না? ↠ Since when is she no longer working?  
ওর রবরয় িবার পর তথরক? ↠ Since her marriage?  
িাাঁ, ওর রবরয় িবার পর তথরকই ও আর কাজ কররে না ৷ ↠ Yes, she is no longer working since she 
got married.  
  
েখন তথরক ওর রবরয় িরয়রে েথন তথরকই ও আর কাজ কররে না ৷ ↠ Since she got married, she’s no 
longer working.  
েখন তথরক ওরা এরক অপররর িরে রিরেে িরয়রে,েখন তথরক ওরা খুশ  আরে ৷ ↠ Since they have met 
each other, they are happy.  
েখন তথরক ওরদর বাচ্চা িরয়রে, ওরা খুব কি বাইরর োয় ৷ ↠ Since they have had children, they 
rarely go out.  
  
তি কখন তফান কররব? ↠ When does she call?  
গার  চাোরনার িিয়? ↠ When driving?  
িাাঁ, েখন ও (রিরয়) গার  চাোরব ৷ ↠ Yes, when she is driving.  
  
েখন তি (রিরয়) গার  চাোয় েখন তি তফান করর ৷ ↠ She calls while she drives.  
েখন তি (রিরয়) ইরস্ত্র করর েখন তি রিরভ তদরখ ৷ ↠ She watches TV while she irons.  
েখন তি (রিরয়) কাজ করর েখন তি গান তশারন ৷ ↠ She listens to music while she does her work.  
  
েখন আিার চশিা থারক না েখন আরি রকেু তদখরে পাই না ৷ ↠ I can’t see anything when I don’t 
have glasses.  
েখন খুব তজারর গান বারজ েখন আরি রকেু বুঝরে পারর না ৷ ↠ I can’t understand anything when 
the music is so loud.  
েখন আিার িরদম িয় েখন আরি তকারনা গন্ধ পাই না ৷ ↠ I can’t smell anything when I have a cold.  
  
েরদ বৃরষ্ট িয় োিরে আিরা িযারি রনরয় তনব ৷ ↠ We’ll take a taxi if it rains.  
েরদ আিরা েিার িা রজরে োই োিরে আিরা িারা পৃরথব  ঘুরর তবরারবা ৷ ↠ We’ll travel around the 
world if we win the lottery.  
েরদ তি োরাোরর না আরি োিরে আিরা খাওয়া শুরু করব ৷ ↠ We’ll start eating if he doesn’t come 
soon.  
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ঘর রে অযাোিম বাজবার িরে িরে আরি উর  পরর ৷ ↠ I get up as soon as the alarm rings.  
েখনই আরি পরা শুরু করর েখনই িরে িরে আরি িান্ত িরয় পরর ৷ ↠ I become tired as soon as I 
have to study.  
েখনই আরি ৬০ বেররর িরয় োব িরে িরে আরি কাজ করা বন্ধ করর তদব ৷ ↠ I will stop working as 
soon as I am 60.  
  
আপরন কখন তফান কররবন? ↠ When will you call?  
েখনই আরি তকারনা িিয় পাব ৷ ↠ As soon as I have a moment.  
েখনই তি একিু িিয় পারব েখনই িরে িরে তি তফান কররব ৷ ↠ He’ll call, as soon as he has a little 
time.  
  
আপরন কেির্ কাজ কররবন? ↠ How long will you work?  
েেির্ আরি পারব েেির্ কাজ করব ৷ ↠ I’ll work as long as I can.  
আরি েেরদন িুি থাকব, েেরদন কাজ করব ৷ ↠ I’ll work as long as I am healthy.  
  
তি কাজ করবার পররবরেম রবোনায় শুরয় থারক ৷ ↠ He lies in bed instead of working.  
তি রান্না করবার পররবরেম খবররর কাগজ পরর ৷ ↠ She reads the newspaper instead of cooking.  
তি ঘরর োবার পররবরেম িরদর তদাকারন বরি আরে ৷ ↠ He is at the bar instead of going home.  
  
আরি েেদূর জারন তি এখারন থারক ৷ ↠ As far as I know, he lives here.  
আরি েেদূর জারন োর স্ত্র  অিুি ৷ ↠ As far as I know, his wife is ill.  
আরি েেদূর জারন তি তবকার ৷ ↠ As far as I know, he is unemployed.  
  
আরি ঘুরিরয় পরররেোি, ো না িরে আরি র ক িিরয় তপৌঁরে তেোি ৷ ↠ I overslept; otherwise I’d have 
been on time.  
আরি বািিা  ররে পারররন, ো না িরে আরি র ক িিরয় তপৌঁরে তেোি ৷ ↠ I missed the bus; otherwise 
I’d have been on time.  
আরি রাস্তা খুাঁরজ পাইরন, োনািরে র ক িিরয় তপৌঁরে তেোি  ↠ I didn’t find the way / I got lost; 
otherwise I’d have been on time.  
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রিরভ চােু থাকা িরেও তি ঘুরিরয় পরররে ↠ He fell asleep although the TV was on.  
অরনক তদর  িওয়া িরেও তি আররা রকেুির্ তথরক রগরয়রেে ৷ ↠ He stayed a while although it was 
late.  
আিারদর তদখা করবার কথা থাকা িরেও তি আরি রন ৷ ↠ He didn’t come although we had made an 
appointment.  
  
রিরভ চােু রেে, ো িরেও তি ঘুরিরয় পরররে ↠ The TV was on. Nevertheless, he fell asleep.  
আরগই অরনক তদর  িরয় তগরয়রেে, ো িরেও তি আররা রকেুির্ তথরক রগরয়রেে ৷ ↠ It was already late. 
Nevertheless, he stayed a while.  
আিারদর িািাত্কার করার কথা রেে, ো িরেও তি আরি রন ৷ ↠ We had made an appointment. 
Nevertheless, he didn’t come.  
  
েরদও োর কারে োইরিন্স তনই, ো িরেও তি গার  চাোয় ৷ ↠ Although he has no license, he drives 
the car.  
েরদও রাস্তা খুবই রপেে,েবুও তি খুব তজারর গার  চাোয় ৷ ↠ Although the road is slippery, he drives 
so fast.  
েরদও তি িাোে, ো স্বরেও তি বাই িাইরকরে োরব ৷ ↠ Although he is drunk, he rides his bicycle.  
  
োর কারে ড্রাইরভং োইরিন্স না থাকা িরেও তি গার  চাোয় ৷ ↠ Despite having no licence / license 
(am.), he drives the car.  
রাস্তা খুবই রপেে িওয়া িরেও তি খুব তজারর গার  চাোয় ৷ ↠ Despite the road being slippery, he 
drives fast.  
তি িাোে, ো স্বরেও তি বাই িাইরকরে োরব ৷ ↠ Despite being drunk, he rides the bike.  
  
েরদও তি (রিরয়) করেরজ পরররে, েবুও তি একিা চাকর  পারে না ৷ ↠ Although she went to college, 
she can’t find a job.  
বযথা িওয়া স্বরেও, তি ডািাররর কারে োরে না ৷ ↠ Although she is in pain, she doesn’t go to the 
doctor.  
েরদও োর কারে তকারনা িাকা তনই, েবুও তি একিা গার  রকনরে ৷ ↠ Although she has no money, she 
buys a car.  
  
তি (রিরয়) করেরজ পরররেে, ো িরেও তি একিা চাকর  পারে না ৷ ↠ She went to college. 
Nevertheless, she can’t find a job.  
োর বযথা কররে, ো িরেও তি ডািাররর কারে োরে না ৷ ↠ She is in pain. Nevertheless, she 
doesn’t go to the doctor.  
োর কারে তকারনা িাকা তনই  ো িরেও তি একিা গার  রকনরে ৷ ↠ She has no money. Nevertheless, 
she buys a car.  
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োত্রা খুব ভাে রেে, রকন্তু ভ ষর্ িারন্তকর ৷ ↠ The journey was beautiful, but too tiring.  
তেন িিয় িে এরিরেে, রকন্তু খুবই ভ র রেে ৷ ↠ The train was on time, but too full.  
তিারিে আরািদায়ক রেে রকন্তু খুবই বযয়বহুে ৷ ↠The hotel was comfortable, but too expensive.  
  
তি (রেরে) িয় বারি োরব না িয় তেন োরব ৷ ↠ He’ll take either the bus or the train.  
তি (রেরে) িয় আজ িন্ধযায় আিরব না িয় কাে িকারে আিরব ৷ ↠ He’ll come either this evening or 
tomorrow morning.  
তি (রেরে) িয় আিারদর িরে থাকরব না িয় তিারিরে থাকরব ৷ ↠ He’s going to stay either with us or 
in the hotel.  
  
তি (রিরয়) পীডযারনি আর ইংররজ  দুরিাই বরে ৷ ↠ She speaks Spanish as well as English.  
তি (রিরয়) িারিদ আর েণ্ডন দুই জায়গারেই তথরকরে ৷ ↠ She has lived in Madrid as well as in 
London.  
তি (রিরয়) তপীডন আর ইংেযাণ্ড দুরিার িেরকমই জারন ৷ ↠ She knows Spain as well as England.  
  
তি (রেরে) শু ু তবাকাই নয়, তিই িরে অেিও ৷ ↠ He is not only stupid, but also lazy.  
তি (রিরয়) শু ু িুন্দর ই নয়, তিই িরে বুরদ্ধিে ও ৷ ↠ She is not only pretty, but also intelligent.  
তি (রিরয়) শু ু জািমানই বরে না, তিই িরে তেঞ্চও বরে ৷ ↠ She speaks not only German, but also 
French.  
  
না আরি রপয়ারনা বাজারে পারর না রগিার ৷ ↠ I can neither play the piano nor the guitar.  
না আরি ওয়াল্টজ্ নাচ কররে পারর না িাম্বা ৷ ↠ I can neither waltz nor do the samba.  
না আরি অরপরা পেন্দ করর না বযারে ৷ ↠ I like neither opera nor ballet.  
  
েে োরাোরর েুরি কাজ কররব, েে োরাোরর েুরি কাজ তশষ কররে পাররব ৷ ↠ The faster you work, 
the earlier you will be finished.  
েে োরাোরর েুরি আিরব, েে োরাোরর েুরি তেরে পাররব ৷ ↠ The earlier you come, the earlier 
you can go.  
েে বয়ি বাররব, িানুষ েে   র গরের িরব ৷ ↠ The older one gets, the more complacent one 
gets.  
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আিার তিরয় বনু্ধর রবরাে ↠ my girlfriend’s cat  
আিার তেরে বনু্ধর কুকুর ↠ my boyfriend’s dog  
আিার বাচ্চারদর তখেনা ↠ my children’s toys  
  
এিা আিার িিকিম র ওভার তকাি ৷ ↠ This is my colleague’s overcoat.  
ওিা আিার িিকিম র গার  ৷ ↠ That is my colleague’s car.  
ওিা আিার িিকিম রদর কাজ ৷ ↠ That is my colleagues’ work.  
  
জািার তবাোি রোঁরর তগরে ৷ ↠ The button from the shirt is gone.  
গযারররজর চারব িারররয় তগরে ৷ ↠ The garage key is gone.  
বর িারিরবর করেউিার কাজ কররে না ৷ ↠ The boss’ computer is not working.  
  
এই তিরয়রির বাবা – িা তক? ↠ Who are the girl’s parents?  
আরি ওর বাবা – িার বার রে ক  করর োই? ↠ How do I get to her parents’ house?  
বার িা রাস্তার তশষ প্রারন্ত ৷ ↠ The house is at the end of the road.  
  
িুইজারেযারণ্ডর রাজ ান র নাি ক ? ↠ What is the name of the capital city of Switzerland?  
বইরির রশররানাি ক ? ↠ What is the title of the book?  
প্ররেরবশ র বাচ্চারদর নাি ক ? ↠ What are the names of the neighbour’s / neighbor’s (am.) 
children?  
  
বাচ্চারদর সু্করে েুরি করব? ↠ When are the children’s holidays?  
ডািাররর িরে তদখা করবার িিয় কখন? ↠ What are the doctor’s consultation times?  
োদুঘর কখন তখাো থারক? ↠ What time is the museum open?  
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আরগ তথরকই – এখনও পেমন্ত নয় ↠ already – not yet  
আপরন রক এর আরগও বারেমরন রেরেন? ↠ Have you already been to Berlin?  
না, এখনও পেমন্ত নয় ৷ ↠ No, not yet.  
  
কাউরক – কাউরক না ↠ someone – no one  
আপরন এখারন কাউরক তচরনন? ↠ Do you know someone here?  
না, আরি এখারন কাউরক রচরন না ৷ ↠ No, I don’t know anyone here.  
  
একিু তদর  – খুব তবশ  তদর  নয় ↠ a little longer – not much longer  
আপরন রক এখারন আররা তবশ  িিয় থাকরবন? ↠ Will you stay here a little longer?  
না, আরি এখারন খুব তবশ  িিয় থাকব না ৷ ↠ No, I won’t stay here much longer.  
  
অনয রকেু – অনয রকেুই না ↠ something else – nothing else  
আপরন রক অনয রকেু পান কররে চান? ↠ Would you like to drink something else?  
না, আরি আর রকেুই চাই না ৷ ↠ No, I don’t want anything else.  
  
আরগ তথরকই রকেু – এখনও পেমন্ত রকেুই না ↠ something already – nothing yet  
আপরন রক আরগ তথরকই রকেু তখরয়রেন? ↠ Have you already eaten something?  
না, আরি এখরনা পেমন্ত রকেুই খাই রন ৷ ↠ No, I haven’t eaten anything yet.  
  
অনয তকউ – তকউ না ↠ someone else – no one else  
আর কাররা করফ চাই? ↠ Does anyone else want a coffee?  
না, আর কাররার না ৷ ↠ No, no one else.  

 

ইন্টাররনি িরে িংেি ে ……  
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▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬ 
ি রিে ইন্টাররনি পযারকরজর ও তনরির তিা রপীডররর জনয োরা আিার তশয়ার করা ই-বুক ও িফিওয়যার গুরো 
ডাউনরোড কররে পাররেন না ...! 
অথবা োরা বযস্তাোর জনয ডাউনরোড করার িিয় পারেন না…… 
অথবা এেগুরো বই একিা একিা করর ডাউনরোড কররে োরদর রবররিকর িরন িয় … 
োরা রনরচর রেংরক তদখুন …আশা করর আপনারা আপনারদর িিা ান 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 ,রশির্ য় েথয ও রবরভন্ন রিপি িেরকম আপরডি তপরে চাইরে “বাংো বইরয়র [ 
প্ররয়াজন য়_বাংো_বই _Useful -Bangla- e-books ] এই তফিবুক তপরজ “েইক like রদরে পাররন … আশা 
করর এরে আপনার তকান িরে িরব না োোরা এই তপইরজ কখরনা অযাড তদওয়া িরব না … েরব আপনারদর 
100% উপকারর আিরব … 

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

তপইজ োইরক েরদ কাররা িিিযা থারক োরা চাইরে আিারক ফরো করর আপরডি তপরে পাররন …। 

  

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

আিরে আিার উরেশয অনযরক ভারো রকেু জানারনা … 

 

 

http://facebook.com/tanbir.ebooks
http://tanbircox.blogspot.com/
file:///C:/Users/TANBIR/Desktop/2014%20Document/এখানে%20ক্লিক%20করুনঃ%20http:/tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html
file:///C:/Users/TANBIR/Desktop/2014%20Document/এখানে%20ক্লিক%20করুনঃ%20http:/tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html
http://sourceforge.net/projects/tanbir/files/Complete%20Computer%20Solutions%20%28Just%20read%20it%20once%29.pdf/download
https://www.facebook.com/tanbir.ebooks
https://www.facebook.com/tanbir.ebooks
https://www.facebook.com/tanbir.ebooks
https://www.facebook.com/tanbir.ebooks
https://www.facebook.com/tanbir.ebooks
http://www.facebook.com/tanbir.cox


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

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

 http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox 

 http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox 
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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  
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