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অনুারয স্ক্রর স্পীড রিও ওরয রনন।  

Alphabet ফররত ইংরযচীয ২৬ রি ফণণভারারও ফুছায়।  

Pronunciation of Alphabet ( তরানানররয়ন অফ্ অযারপারফি) ফরণণয উচ্চাযণ :  
A (এ) ---মরদ A (এ) উচ্চাযণ ওযা য় তরফ ‘A book’ ‘a cat’ এ ধযরনয Word  Sentence এয ভয় এয 
উচ্চাযণ য় ‘আ’ মা করায রবতয তথরও আর এফং উচ্চাযরণয ভয় ভুঔ কহ্বয পাাঁও রফ।  
B (রফ) -রফ উচ্চাযণ এওিু তচারয রফ এফং রচহ্বায ভাছ তথরও উচ্চারযত রফ।  
C (র) -র উচ্চাযরণয ভয় রায় দাাঁত ফন্ধ থাওরফ এফং রচহ্বায তল রান্ত তথরও উচ্চারযত রফ।  
D (রড) --- এিা Hard Sound তফ তচারয উচ্চারযত রফ।  
E (ই) --- করায রবতয তথরও উচ্চারযত রফ।  
F (এপ) --- রচহ্বায আকা তথরও উচ্চারযত রফ।  
G (রচ) --- দাাঁত ফন্ধ থাওরফ রওন্তু করায রবতয তথরও উচ্চাযণ ওযরত রফ।  
H (এইঘ) --- এিা Hard Sound তচারয উচ্চারযত রফ। রচহ্বায আকা াভানয উরিরয় মারফ।  
I (আই) --- করায রবতয তথরও আরফ।  
J (তচ) --- রচহ্বায ভাছঔান তথরও উচ্চারযত রফ।  
K (তও) --- ‘তও’ এফং ‘তঔ’ এয ভাছাভারছ তম উচ্চাযণ তবারফ উচ্চারযত রফ। এিা Hard Sound  
L (এর) --- রচহ্বা উরযয তারুরত তিওরফ।  
M (এভ) --- করায রবতয তথরও উচ্চারযত রফ।  
N (এন) --- রচহ্বা উরিরয় করায রবতয তথরও উচ্চারযত রফ।  
O () --- তিাাঁি তথরও উচ্চারযত রফ।  
P (র) --- তিাাঁি তথরও উচ্চারযত রফ।  
Q (রওউ) --- রচহ্বা উরিরয় করায রবতয তথরও উচ্চারযত রফ।  
R (আয) --- রচহ্বা উরিরয় এরওফারয উরযয তারুয ারথ তিওরফ।  
S (এ) --- করায রবতয তথরও উচ্চারযত রফ।  
T (রি) --- ‘রি’  ‘রি’ এয ভরধযয ভাছাভারছ উচ্চাযণ।  
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U (ইউ) --- রচহ্বা উরিরয় উচ্চারযত রফ।  
V (রব) --- ‘রব’  ‘রফ’ এয ভাছাভারছ উচ্চাযণ।  
W (ডরফউ) --- ডফর ইউ উচ্চারযত রফ। রচহ্বা উরিরয় উচ্চারযত রফ।  
X (এক্স) --- রচহ্বায ভাছ তথরও উচ্চারযত রফ।  
Y (য়াই) --- ভুঔ বরয উচ্চাযণ ওযরত রফ।  
Z (তচড) --- এিা Hard Sound তফ তচারয উচ্চারযত রফ।  
মরদ Alphabet ম্মরন্ধ তভািাভুরি ররতযরওযই জ্ঞান আরঙ তথার তমবারফ রনরদণ তদয়া রয়রঙ তবারফ উচ্চাযণ ওযা 
না রর ফা Practice না ওযরর Perfect উচ্চাযণ আরফ না। ুতযাং রনরদণরত উারয় Practice ওরুন রে ড়া  
ঘারররয় মান।  

আধুরনও মুরক তফ রওঙু ইংরযচী ব্দ ফরায ভয় Shortened এ ফরা য় মা শ্রুরতভধুয এফং মুরকারমাকী।  

Long form Short form  
I am I’m  (আই এযাভ) (আয়ভ)  
I am not I’m not  (আই এযাভ নি) (আয়ভ নি)  
He is He’s  (র ইচ) (র’চ)  
He is not He isn’t / he’s not  (র ইচ নট্) (র ইরচন্ি/ র’চ নট্)  
It is It’s (ইি ইচ) (ইট্)  
It is not It isn’t / It’s not (ইি ইচ নি) (ইি ইরচন্ি/ ইট্ নি)  
You are You’re (ইউ আয) (ইয)  
You are not You aren’t / You’re not (ইউ আয নি) (ইউ আরযন্ি/ ইয নি)  
We are We’re (উই আয) (উরয়য)  
We are not We aren’t / We’re not (উই আয নি) (উই আরযন্ট / উরয়য নি)  
I have I’ve (আই যাব) (আইব)  
I have not I haven’t / I’ve not (আই যাব নি) (আই যারবন্ট / আইব নি)  
They have They’ve (তদই যাব) (তদইব)  
They have not They haven’t / They’ve not (তদই যাব নি) (তদই যারবন্ট / তদইব নি)  
I had I’d (আই যাড) (আইড)  
I had not I hadn’t (আই যাড নি) (আই যারডন্ট)  
I would I’d (আই উড্) (আইড)  
I would not I wouldn’t / I’d not (আই উড্ নি) (আই উরডন্ট / আইড নি)  
He does He doesn’t (র ডাচ) (র ডারচন্ট)  
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I did I didn’t (আই রডড) (আই রডরডন্ট)  
I can not I can’t (আই ওযান নি) (আই ওযান্ট)  
I could not I couldn’t (আই ওুড্ নি) (আই ওুডন্ট)  
I shall not I shan’t (আই যার নি) (আই যান্ট)  
I will I’ll (আই উইর) (আয়র)  
I will not I won’t (আই উইর নি) (আই নি)  
He will He’ll (র উইর) (রর)  
He will not He’ll not / He won’t (র উইর নি) (রর নি / র ন্ট)  

1. আরভ এরি ওরযরন   
I did not do it I didn’t do it  
(আই রডড নি ডু ইি) (আই রডরডন্ি ডু ইি)  
2. আরভ এরি তরত ঘাই  
I would like to have this I’d like to have this  
(আই উড রাইও িু যাব রদ) (আইড রাইও িু যাব রদ)  
3.†m আরফ না  

He will not come He’ll not come  
(র উইর নি ওাভ) (র’র নি ওাভ)  
He won’t come  
(র ন্ট ওাভ)  
4. ফৃরি রে  
It is raining It’s raining  
(ইি ইচ তযইরনং) (ইি’ তযইরনং)  
5. আরভ এওচন রক্ষও  
I am a teacher I’m a teacher  
(আই অযাভ আ রিঘায) (আয়ভ আ রিঘায)  
6. তুরভ ওাচরি ওযঙ না  
You are not doing the work You aren’t doing the work  
(ইউ আয নি ডুরয়ং দয য়াওণ) (ইউ আরযন্ট ডুরয়ং দয য়াওণ)  
You’re not doing the work  
(ইয নি ডুরয়ং দয য়াওণ)  
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7. আরভ ঢাওায় মাফ  
I will go to Dhaka I’ll go to Dhaka  
(আই উইর তকা িু ঢাওা) (আয়র তকা িু ঢাওা)  
8. তুরভ আভায ারথ আফা  
You will come with me you’ll come with me  
(ইউ উইর ওাভ উইথ রভ) (ইর ওাভ উইথ রভ)  
9. আরভ এিা ওযরত ারয না  
I can not do this I can’t do this  
(আই ওযান নি ডু রদ) (আই ওযান্ট ডু রদ)  
10. ত আভ ঙন্দ ওরয না  
He does not like mango He doesn’t like mango  
(র ডাচ নি রাইও ভযাংরকা) (র ডারচন্ট রাইও ভযাংরকা)  
অনুীরনী (exercise):  
এফায এগুররা Short ওরুন-  
I am ........................  
They are...................  
She is.......................  
He is........................  
You are....................  
They are...................  
I have.......................  
You have.................  
I will not..................  
She would not................  
You are not....................  
He is not.........................  
That is............................  
They have.......................  
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ইংরযচী ওরথাওথরনয দক্ষতা ফৃরিয চনয এওরি তঙাি ধযরণয ওরথাওথন দ্বাযা শুরু ওযা মাও- ওারযা রে তদঔা রর 
তায রে তম বারফ ওথা শুরু ওযরফন। ভরন ওরুন তওান ফনু্ধয রে অরনওরদন য তওান তদাওারন তদঔা র ......  

১ভ ফনু্ধ : Oh you! How are you ? ( ইউ ! াউ আয ইউ?)  
আরয তুরভ! তওভন আঙ?  
২য় ফনু্ধ : I am fine and you? (আই অযাভ পাইন এযান্ড ইউ?)  
আরভ বার আরঙ আয তুরভ?  
১ভ ফনু্ধ : Me too. It has been so long. (রভ িু। ইি যাচ রফন তা রং)  
আরভ। ওত রদন য তদঔা।  

২য় ফনু্ধ : Yes! It has really been very long since we last met.  
(ইরয় ! ইি যাচ রযরয়রী রফন তবযী রং রন্ উই রাি তভি)  
যা! রতযই অরনওরদন য তদঔা তল তদঔা য়ায য।  

১ভ ফনু্ধ :What are you doing now a days? (তায়াি আয ইউ ডুইং নাউ আ  
তডই?) আচওার রও ওযঙ?  
২য় ফনু্ধ : You know I had some business; doing the same. (ইউ তনা,  
আই যাড াভ রফচরনঙ, ডুইং দযা তভ)  
তুরভ চারনা, আভায রওঙু ফযফা রঙর, তিাই ওযরঙ।  

What about you? (তায়াি অযাফাউি ইউ?)  
তুরভ রও ওযঙ?  
১ভ ফনু্ধ : The same job I had been doing for three years. (দযা তভ  
চফ অযাই যাব রফন ডুইং পয রি ইয়ায)  
ঐ এওই ঘাওুযী মা রতন ফৎয তথরও ওযরঙরাভ।  

২য় ফনু্ধ : What are you doing here? Are you buying anything?  
Let’s sit somewhere. (তায়াি আয ইউ ডুইং? আয ইউ ফারয়ং এযারন রথং? তরট্ রি াভরায়ায)  
তুরভ এঔারন রও ওযঙ? রওঙু রও রওনরঙা? ঘর তওাথা ফা মাও।  

১ভ ফনু্ধ : I was thinking of buying some dresses. But I ran short of  
money. (আই য়াচ রথংরওং অপ ফারয়ং াভ তের। ফাি আই য্ মান িণ অপ  

ভারন।)  
আরভ বাফরঙরাভ তম রওঙু তে রওনফ। রওন্তু আভায িাওা ওভ ড়রঙ।  

২য় ফনু্ধ : By how much money are you short?  
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(ফাই াউ ভযাঘ ভারন আয ইউ িণ?)  
ততাভায ওত িাওা ওভ রড়রঙ?  
১ভ ফনু্ধ : I am short by 100 taka.  
(আই এযাভ িণ ফাই ানরেড িাওা)  
আভায ১০০ িাওা ওভ রড়রঙ।  

২য় ফনু্ধ : I know you are fond of fashionable clothes.  
(আই তনা ইউ আয পন্ড অফ পযানযাফর িথ্চ)  
আরভ চারন তুরভ তওতাদুযস্ত তাাও বারফা।  

So take it. I shall give you the money.  
(তা তিও ইি। অযাই যার রকব ইউ দয ভারন)  
ুতযাং রনরয় না। আরভ ততাভারও িাওািা রদরয় রদফ।  

১ভ ফনু্ধ : Thank you very much. Father will be at home tomorrow.  
Please come to meet him. He will be very pleased.  
(থযাঙ্ক ইউ তবযী ভাঘ। পাদায উইর রফ এযাি তাভ িুভরযা। রচ ওাভ িু রভি রভ। র  
উইর রফ তবযী রজ্ড)  
ততাভারও অরনও ধনযফাদ। ফাফা ওাররও ফারড়রত থাওরফন। তায রে তদঔা ওযরত  
আফা রওন্তু। রতরন ঔুফ ঔুর রফন।  

২য় ফনু্ধ : Oh sure! But not tomorrow, I won’t be able to come  
tomorrow. I will be busy.  
( রয! ফাি নি িুভরযা। অযাই নি রফ এযাফর িু ওাভ িুভরযা। আই উইর রফ  

রফরচ)  
 অফযই! রওন্তু ওাররও নয়। ওাররও আভায রক্ষ ম্ভফ রফ না। আরভ ফযস্ত  
থাওরফা।  

১ভ ফনু্ধ :Ok. some other day perhaps. Please give my regards to your  
father.(I‡K| াভ আদায তড াযযাপ্ রচ রকব ভাই রযকাযডস্ িু ইয  
পাদায)  
রিও আরঙ অনয এওরদন তারর। ততাভায ফাফারও আভায ঙারাভ চানারফ।  
২য় ফনু্ধ : Bye, see you again (ফাই র ইউ এরকইন) রফদায়। আফায তদঔা রফ।  
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খরযয ফাররয া তপরররই রফরল ওরয রফরদর মা ঔুফ তফর দযওায রারক তা র তওনাওািা (Shopping). ুতযাং 
রথরভই আররাঘনা ওযা মাও তদাওানদায (Shopkeeper) এয ারথ ঔরযদ্দায (Customer) এয ওরথাওথন রও ধযরনয 
রত ারয।  

Customer: Could you please show me some saris?  

(ওুড ইউ রচ তা রভ াভ ারড়?) দয়া ওরয রওঙু ারড় তদঔারত াযরফন?  
Shopkeeper: Oh Sure! Here are some beautiful saris.  
     ( রয! তয়ায আয াভ রফউরিপুর ারড়)   যা অফযই! এই তম ওতগুররা ুন্দয ারড়।  

Customer: No, not these type. Show me some new fashions.  
(তনা, নি রদচ িাই। তা রভ াভ রনউ পযানচ) না,এই ধযরনয নয়। আভারও রওঙু নতুন ধযরনয তদঔান।  

Shopkeeper: These are all new fashions. Please tell me which kind you prefer. 
 (রদচ আয অর রনউ পযানচ। রচ তির রভ হুইঘ KBÛ BD †cÖdvi|)  

এগুররা ফই নতুন ধযরনয। দয়া ওরয ফরুন আরন রও ধযরনয ঘান?  

Customer: Nice colour with simple print and small border.  

(নই ওারায উইথ রভল্ ররন্ট এযান্ড স্মর ফযডায) ুন্দয যং  াধাযণ নওা আয তঙািাড়।  

Shopkeeper: Okay, I’ll show you. Maybe you will like these.  
(রও, আই উইর তা ইউ। তভইরফ ইউ উইর রাইও রদচ)  
রিও আরঙ আরভ আনারও তদঔাফ।ভরন য় আনায এগুররা ঙন্দ রফ।  

Customer: Yes, I like these. But it’d be better if it was green.  
(ইরয়চ,আই রাইও রদচ। ফাি ইিড রফ তফিায ইপ ইি য়াচ রিন।)  

          যা,আভায এগুররা ঙন্দ রয়রঙ। রওন্তু এিা ফুচ রর বার ত।  
Shopkeeper: And? (এযান্ড?) আয?  
Customer: Yes, border a little bigger, again do you have silver bordered ones?  

(ইরয়চ, ফযডায এ ররির রফকায, এরকইন ডু ইউ যাব ররবায ফযডাডণ য়ানস্?  
যা, াড়িা আয এওিু ফড় আয আনায ওারঙ রুারী াড় য়ারা রফ?  

Shopkeeper: Oh, yes! Here. ( ইরয়চ। তয়ায)  অফযই!এই তম।  

Customer: This is good. But do you have blackish green?  
(রদ ইচ গুড। ফাি ডু ইউ যাব ফারও রিন?) এিা বারই। রওন্তু ওাররঘ ফুচ রফ?  

Shopkeeper: No, I’m sorry I don’t have. (তনা,আয়ভ রয। আই তডান্ট যাব) না। আরভ দুুঃরঔত আভায ওারঙ 
তনই।  

Customer: All right, I’ll take this. (অর যাইি, আয়র তিও রদ) রিও আরঙ, আরভ এিাই রনরে।  
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ইংরযচীরত ওরথাওথরনয চনয Sentence ম্পরওণ ধাযনা থাওা ররয়াচন। Sentence ম্পরওণ ভযও ধাযনা থাওরর 
ওরথাওথন চ রফ। এওারধও ব্দ ফা word এওরে ফর মরদ ভরনয এওরি বাফ ুযাুরয রওা ওরয তরফ তারও 

Sentence ফা ফাওয ফরর। ( A sentence is a set of words which gives a complete sense)  
অথণরবরদ sentence তও াাঁঘ বারক বাক ওযা রয়রঙ।  

তমভন:-  
1. Assertive sentence (এযাাযরিব তনরিনস্)  
2. Interrogative sentence (ইনররারকরিব তনরিন)  
3. Imperative sentence (ইভযাযারিব তনরিনস্)  
4. Optative sentence (অরিরিব তনরিনস্)  
5. Exclamatory sentence (এক্সরিরভিযী তনরিন )  

 

Assertive sentence রনরয় রথরভ আররাঘনা ওযা মাও। তম sentence এ তওান রফফৃরত রদান ওযা য় তারও 
Assertive sentence ফরর। অথণাৎ াধাযণবারফ তম ফ ওথাফাতণা ফরা য় তা Assertive sentence এয অন্তকণত।  
Assertive sentence আফায দুই রওায: Affirmative sentence (া তফাধও)  negative (না তফাধও)। ওরয়ওরি 
Assertive sentence অথণ  তদয়া ররা।  

রওঙু Assertive sentence  
Affirmative (া- তফাধও)  

১. ভয় নি ওযা দু:তঔয ফযাায To waste time is a pity  
(িু রয়ি িাইভ ইচ আ ররি)  
২. আভায উরদ্দয ততাভারও াাময ওযা My aim is to help you (ভাই এইভ ইজ্ িু তল্প ইউ)  
৩. আরভ এিা তবরফ তদঔফ I’ll think about it. (আয়ররথংও অযাফাউি ইি)  
৪. ত রনরিত তম ওাচিা রিও রফ He is certain that the work will be right. (র ইচ াযরিইন দযাি 

য়াওণ উইর রফ যাইি)  
৫. ততাভায এিা ওযা উরঘত You shouldn’t do this (ইউ ুডন্ট ডু রদচ)  
৬. আরভ তারও রফশ্বা ওরয I believe him (আই রফররব রভ)  
৭. ীঘ্রই নয়িা ফাচরফ It’ll soon be nine (ইির ুন রফ নাইন)  
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৮. আরভ আভায ারথ আভায ফইরি এরনরঙ I bought my book with me (আই ফি ভাই ফুও উইথ রভ)  
৯. আচ ফাররয মারফা I will go out today (আই উইর তকা আউি িুরডই)  
১০. এই তদাওারনরি আভায এওচন ুযারনা ফনু্ধ  
This shopkeeper is an old friend of mine (রদ রওায ইচ এযান ল্ড তেন্ড অপ ভাইন)  
১১. আভায ভরন য় আভায তঔারন I think I should go there  
মায়া উরঘত (আই রথংও আই ুড তকা তদয়ায)  
১২. ত বার কান তকরত ারয She can sing well (র ওযান রং রয়র)  
১৩. তভরয়রি ঔুফ ফুরিভান The girl is very intelligent (দয কারণ ইচ তবরয ইরন্টরররচন্ট)  
১৪. আরভ বাত তঔরত ঙন্দ ওরয I like to eat rice (আই রাইও িু ইি যাই)  
১৫. আভায ঘা ঔায়ায অবযা আরঙ I have a habit of drinking tea (AvB n¨vf G n¨vweU Ad wWªswKs wU)  

১৬. আরভ ততাভারও াাঁতায রঔারত াযফ I can teach you how to swim  
১৭. ত নাঘরত চারন She knows how to dance  
১৮. ঘর, তদাওানরিরত মাই Come, let’s go to the shop  
১৯. ত কতওার ফগুড়ায় রকরয়রঙ He went to Bogra yesterday  
২০. ত ওার আরভরযওায় যয়ানা রফ He leaves for America tomorrow  
২১. আরভ ঘারফরি ারযরয় তপরররঙ I lost the key (আই রি দয রও)  
২২. ওার আভায ফারড়রত এ Come to my house tomorrow  
২৩. ততাভায কানিা দারুন রয়রঙ Your song was splendid (ইয ং য়াচ তস্পনরডড) 
২৪. আভায ওররভয ওারর তল My pen ran out of ink (ভাই তন য্ মান আউি অপ ইংও)  
২৫. ফ রওঙু গুরঙরয় আরভ ঘরর মাফ I’ll go packing all my things  

(Avqj †Mv c¨vwKs Aj gvB w_sMm)  

২৬. আচ অরপর মাফ না ⇨I won’t go to the office today (আই ন্ট তকা িু দয অরপ িুরডই)  
২৭. এিা ওযা উরঘত ফরর আরভ ভরন ওরয না ⇨I don’t think it is right to do this  
                ( আই তডান্ট রথংও ইি ইচ যাইি িু ডু রদ)  
২৮. তুরভ আয এঔারন আফা না You won’t come here anymore (ইউ ন্ট ওাভ তয়ায এরনরভায)  
২৯. ত যানড়ফা ওযরত চারন না He doesn’t know how to cook (র ডারচন্ট তনাউ াউ িু ওুও)  
৩০. তুরভ ভরন রে ঔুর  রন You don’t seem to be happy (ইউ তডান্ট রভ িু রফ যার)  
৩১. আরভ এিা তারও ওযরত তদফ না I won’t allow them to do this (আই ন্ট অযারা তদভ িু ডু রদস্)  
৩২. আরভ তারও রফশ্বা ওরযরন I didn’t trust him (আই রডরডন্ট রাি রভ)  
৩৩. আরভ তারও রঘরন না I don’t know him .(আই তডান্ট তনাউ রভ)  



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

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

৩৪. ফারখযা ওারর তফয য় না The tigers don’t come out in the morning  
(দয িাইকাণ তডান্ট ওাভ আউি ন দয ভরনণং)  
৩৫. ঙরফিা ুন্দয না The picture isn’t pretty (দয রওঘায ইজ্ন্ট রররি)  
৩৬. মন্ত্রিা ঘররঙ না The machine is not working (দয তভরন ইজ্ নি য়ারওণং)  
৩৭. আরভ তওানভরতই তঔারন মাফ না There is no way I’ll go there  
                  (তদয়ায ইচ তনা রয়ই আয়র তকা তদয়ায)  
৩৮. তওান রওঙুই আভায ভত ািারত াযরফ না Nothing can’t change my decision  
                (নারথং ওযান তঘঞ্জ ভাই রডরান)  
৩৯. ত ওথািা ফরররন He didn’t say the word .(র রডরডন্ট তই দয য়াডণ)  
৪০. তায রনরচয উয আস্থা তনই He doesn’t have confidence on himself  
                 (র ডারচন্ট যাব ওনরপরডন্স অন রভরল্ফ)  
৪১. আরভ চানতাভ না ওথািা I didn’t know the word .(আই রডরডন্ট তনা দয য়াডণ)  
৪২. আরভ ঘা ঔাই না I don’t drink tea .(আই তডান্ট রেংও রি)  
৪৩. ত আয রপরয আরফ না She won’t come back again (র ন্ট ওাভ ফযাও এরকইন)  
৪৪. তায ওারঙ ঔাতািা তনই He doesn’t have the copy .(র ডারচন্ট যাব দয ওর)  
৪৫. তুরভ আচ সু্করর মা রন You didn’t go to school today (ইউ রডরচন্ট তকা িু সু্কর িুরডই)  
৪৬. ত তঔররত ঘায় না She doesn’t want to play .(র ডারচন্ট য়ান্ট িু তই)  
৪৭. রভথযা ফরা বার না It is not good to tell a lie .(ইি ইচ নি গুড িু তির এ রাই)  
৪৮. ত এযওভ রতই ারয না He can’t be like this .(র ওযান্ট রফ রাইও রদ)  
৪৯. রওবারফ তম শুরু ওযফ তবরফ ারে না I can’t think of how to start 
                  (আই ওযান্ট রথংও অপ াউ িু িািণ)  
৫০. ত তখাড়ায় ঘড়রফ না He won’t ride a horse .(র ন্ট যাইড আ ণ)  
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Interrogative sentence - তওান রড়ফ রচরজ্ঞ ওযরর তারও Interrogative sentence ফরা য়। 
Interrogative sentence এ verb এয রয subject ফর। Verb ‘To be’ এফং ‘To have’ ফযতীত Present 
Indefinite Tense এ Do / Does এফং Past Indifinite Tense এ Did এই Auxiliary verb গুররয াারময 
Interrogative Sentence করিত য়।  
আফায রনরচয ভরত ওায ভথণন ঘাইরর Sentence এয ারথ এওরি রড়ফ চুরড় তদয়া য়। এরও Tag 
question ফরর। াধাযণ Positive statement এয ারথ Negative tag এফং Negetive statement এয ারথ 
positve tag থারও।  

 
রওঙু Interrogative Sentence  
১. ফারচ রচরন রড় ভয় নি ওয তওন? Why do you waste time in reading trash? (তায়াই ডু ইউ 

রয়ি িাইভ ইন রযরডং রা?)  
২. তরও ততাভারও ইা ফরর নাই? Didn’t he tell you this? (রডরডন্ট র তির ইউ রদ?)  
৩. তুরভ রও ওযরঙরর? What were you doing? (তায়াি য়যায ইউ ডুরয়ং?)  
৪. তওওরি রও তুরভ ফারনরয়ঙ? Did you make this cake?(wWW ইউ তভও রদ তওও?)  
৫. তুরভ রও আচ উিরফ না? Won’t you get up today? (ন্ট ইউ তকি আ িুরড?)  
৬. আরন তওন ফযাত চ্ত্ঙন? Why do you bother? (তায়াই ডু ইউ ফদায?)  
৭. আরন এঔারন তওন এররঙন? What brings you here? (তায়াি ররং ইউ রয়ায?)  
৮. তুরভ কতওার ভারওণরি রকরয়রঙরর, মারন? You went to the market yesterday, didn’t you?  
(ইউ রয়ন্ট িু দা ভারওণি ইরয়স্টাযরড,রডরডন্ট ইউ?)  
৯. আওা তভরখ ঢাওা, তাই না? The sky is clouded, isn’t it? (দা স্কাই ইচ িাউরডড, ইরচন্ট ইি?)  
১০. ততাভায ওরভরি বার তররঔ, তররঔ না? Your pen writes well, doesn’t it?  
(ইয তন যাইি রয়র, ডারচন্ট ইি?)  
১১. ততাভায িাওায িান রযরঙর, নয় রও? You were short by money, weren’t you?  
(ইউ রয়য িণ ফাই ভারন, য়ারযন্ট ইউ?)  
১২. তাারদয তওউই উযিা চানতনা, চানত? None of them knew the answer, did they?  
(নান অপ তদভ রনউ দা অযানায,রডড তদই?)  
১৩. আচ ঔুফ িান্ডা, নয় রও? It’s very cold today, isn’t it? (ইট্ তবরয তওাল্ড িুরড, ইরচন্ট ইি?)  
১৪. আভযা রঘ্রই ততরয রয় মাফ, মাফ না? We will be ready soon, won’t we be? 
( উই উইর রফ তযরড ুন, ন্ট উই রফ?)  
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১৫. তুরভ ততাভায ওাচ তল ওরয রনরয়রঙরর, নারন? You had your work done, hadn’t you?  
(ইউ যাড ইয য়াওণ ডান, যারডন্ট ইউ?)  
১৬. তুরভ ইংরযচী ফররত ারযা, ারযানা? You can speak English, can’t you?  
(ইউ ওযান রস্পও ইংরর, ওযান্ট ইউ?)  
১৭. আনায তঔারন মায়ায দযওায তনই, আরঙরও? You needn’t go there, do you?  
(ইউ রনরডন্ট তকা তদয়ায, ডু ইউ?)  
১৮. তুরভ রও াযাক্ষণ ফাইরয রঙরর? Were you out the whole time? (রয়য ইউ আউি দা তার িাইভ?)  
১৯. ওয়িা ফারচ? What time is it? (তায়াি িাইভ ইচ ইি?)  
২০. তুরভ তঔারন রও ওযরঙরর? What were you doing there? (তায়াি রয়য ইউ ডুরয়ং তদয়ায ?)  
২১. তুরভ রও ততাভায কাঙ গুররা ঙাাঁিরতরঙরর? Were you pruning your plants?  
(রয়য ইউ প্রুরনং ইয -্ মান্ট?)  
২২. তুরভ ততাভায কারঙ ারন রদরয়ঙ? Did you water your plants? (রডড ইউ য়ািায ইয যান্ট ?)  
২৩. আভযা তঔারন মাফ না, মাফ রও? We won’t go there, would we? (উই ন্ট তকা তদয়ায, উড উই?)  
২৪. রদনিা ঔুফ ুন্দয তাই না? The day is very wonderful, isn’t it?  
(দা তড ইচ তবরয য়ান্ডাযপুর, ইরচন্ট ইি? )  
২৫. ততাভারও রদরয় রও ওাচ রি রফ? Will the work be done by you? 
 (উইর দা য়াওণ রফ ডান ফাই ইউ?)  
২৬. ত ফাাঁর ফাচারত ারয, ারয না? She can play the flute, can’t she? 
 (র ওযান ত দা ফু্লি, ওযান্ট র?)  
২৭. তুরভ রও চানারািা ফন্ধ ওযরত াযরফ? Can you close the window? (ওযান ইউ তিাচ দা উইরন্ডা?)  
২৮. তাযা রও ফনু্ধ? Are they friends? (আয তদই তেন্ড?)  
২৯. ফই িা ততাভায ারথ রঙর না? Wasn’t the book with you? (য়ারচন্ট দা ফুও উইথ ইউ?)  
৩০. তরও তকরত ারয? Can she sing? (ওযান র রং?)  
৩১. তুরভ তওন ওাররও ঘরর রকরয়রঙরর? Why did you go yesterday? 
(†nvqvB রডড ইউ তকা ইরয়স্টাযরড?)  

৩২. তুরভ ওারও ঔুচরতঙ? Whom are you looking for? (তাভ আয ইউ রুরওং পয?)  
৩৩. তরও তারও াাময ওরযরঙর? Did he help him? (রডড র তল্প রভ?)  
৩৪. ত এঔন তওাথায় ফরর তাভায ভরন য়? Where do you think he is? (তায়যায ডু ইউ রথংও র ইচ?)  
৩৫. ’াযা’ ব্দরি ততাভায অরবদারন তনই, আরঙ রও? The word ‘lose’ isn’t in your dictionary, is it?  
(দা য়াযড ’রুচ’ ইরচন্ট ইন ইরয়ায রডওনারয, ইচ ইি?)  
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এফায আররারঘত র Imperative sentence. Imperative sentence এ Second person উয থারও। রওঙু 
Imperative Sentence  

১. ওথা ফরায দক্ষতা তও উনড়ফত ওযায তঘিা ওয Try to improve your speaking skills.  
(রাই িু ইভপ্রুব ইয রস্পরওং রস্কর)  
২. ভরযঘ গুররা তযারদ দা। Put the chillies in the sun. (ুি দা রঘররচ ইন দা ান)  
৩. ঙরফ রি যং ওয। Paint the picture. (তইন্ট দা রওঘায)  
৪. আভায ভাথা ারওা ওরয রির দা। Massage my head gently. (ভযারচ ভাই তড তচন্টরর)  
৫. তারও তদঔাভাে ংফাদরি রদরফ। As soon as you see him, convery the news to him. 

(অযাচ ুন অযাচ ইউ র রভ, ওনরবই দা রনউচ িু রভ)  
৬. ফাায় তৌঁঙাভাে আভারও তপান ওযরফ। Phone me as soon as you reach home.  

(তপান রভ অযাচ ুন অযাচ ইউ রযঘ তাভ)  
৭. ফুরি ঔািা। Use your intelligence. (ইউচ ইয ইরন্টরররচন)  
৮. িুওযািায উয ভাঔন ভাঔা। Butter the slice. (ফািায দা াই)  
৯. তাভ ফারযয ভরধয রপরয আরফ। Do return by Monday. (ডু রযিানণ ফাই ভারন্ড)  
১০. রনরচয ওাচ ওয। Mind your own business. (ভাইন্ড ইয ন রফচরন)  
১১. আযাভ ওরয ফ। Be seated at ease. (রফ ররিি অযাি ইচ)  
১২. ওভ ঔা তফী রঘফা। Eat less munch well. (ইি তর ভান্ঘ রয়র)  
১৩. ফার ঔাফায তঔ না। Don’t eat stale food. (তডান্ট ইি তস্টর পুড)  
১৪. এই ওু-অবযা তযাক ওয। Give up this bad habit.( রকবআ রদ ফযাড যারবি)  
১৫. ভুঔ াভরায় ওথা ফর। Hold your tongue.( তাল্ড ইয িান্ক)  
১৬. তবরফ রঘরন্ত ফর। Think before you speak. (রথন্ও রফরপায ইউ রস্পও)  
১৭. কার আয এওিু ারন দা। Pour some more water in to the glass.  

(তায াভ তভায য়ািায ইন িু দা কা)  
১৮. বাররা তরাতা । Be a good listener. (রফ আ গুড রররনায)  
১৯. রভথযা ওথা ফন্ধ ওয। Stop telling lies. (স্ট তিররং রাই)  
২০. ততাভায ভুরঔ পুর ঘন্দন ড়ুও। Blessed be your tongue. (তফস্ড রফ ইয়য িাং)  
২১. খুল ঔায়া ফন্ধ ওয। Stop taking bribe. (স্ট তিরওং রাইফ)  
২২. দ িাওায তনাি ঔানা বাগা। Cash this ten-taka note. (ওযা রদ তিন িাওা তনাি)  
২৩.  ওথা তযরঔ দা। Let that matter drop. (তরি দযাি ভযািায ে)  
২৪. ত এওিা তফাতাভ রারকরয় রনও। Let her sew up a button. (তরি ায রউ আ এ ফািন)  
২৫. আভায ারথ ারথ ঘররা। Keep pace with me. (রও তই উইথ রভ)  
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২৬. ফ ফযফস্থা ওরয তযঔ। Keep everything ready. (রও এরিরথং তযরড)  
২৭. মারফ মরদ ততযী রয় না। Get ready if you want to go. (তকি তযরড ইপ ইউ য়ান্ট িু তকা)  
২৮. অংওাযী রফ না। Don’t get egoist.(†Wv›U তকি এরকাইস্ট)  
২৯. ওুতওণ তওারযা না। Don’t argue unnecessarily. (তডান্ট আগুণ আনরনরারযরর)  
৩০. অতযারধও িাভয বালায ফযযায তওায না। Avoid too much slang. (অযারবারয়ড িু ভাঘ যাং)  
৩১. যং ঘরড়রয় ওথাফাতণা ফরায অবযা Avoid exaggeration. রযতযাক ওয। (অযারবারয়ড এক্সযারচরযন)  
৩২. রফড় রফড় ওরয ওথা ফর না। Don’t mumble. ( তডান্ট ভাম্বর)  
৩৩. রনড়ফ  ায রযা ররয় । Be cheerful and good humored.  

(রফ রঘয়াযপুর এযান্ড গুড রউভার্ড)  
৩৪. রনষ্ঠাীন রফ না। Don’t be insincere. (তডান্ট রয ইনরনরয়ায)  
৩৫. ফ ভয় ভরন যাঔরফ বার ওাচ Always remember to do good ওযায ওথা। deeds.  
(অররয়চ রযরভভফায িু ডু গুড রডড্)  
৩৬. ারয় ারয় ফায বুর ধযায অবযা Avoid finding faults in others in তযাক ওয। every step.  

(অযারবারয়ড পাইরন্ডং পল্ি ইন আদায ইন এরি তস্ট)  
৩৭. জ্ঞান রাু রত রঔ। Learn to be a lover of knowledge. (রানণ িু রফ এ রাবায অপ নররচ)  
৩৮. অফাধয রয়া না। Don’t be impudent. (তডান্ট রফ ইভুরডন্ট)  
৩৯. ঘর তঔররত মাই। Let’s go to play. (তরট্ তকা িু তই)  
৪০. ওাচিা তাড়াতারড় তল ওয। Do the work quickly. (ডু দা য়াওণ ওুইওরর)  

 

ইো, আরফক,অনুবূরত রওা ওযরত রর Optative sentence ফযফহৃত য়। াধাযণত Optative sentence, May 
রদরয় আযম্ভ ওযরত য়। অরনও ভয় May উয থারও।  

 

১. আরা ততাভায ভের ওরুন। May Allah bless you. (তভই আরা তফ ইউ)  
২. তাায আতড়ফায ারন্ত তাও। May his soul rest in peace. (তভই রচ তাউর তযস্ট ইন র)  
৩. তাায ফণনা তাও। May ruin overtake him. (তভ রুইন বায তিও রভ)  
৪. আভায ভা মরদ তফাঁরঘ থাওরতন। Would that my mother were alive.  
(উড দযাি ভাই ভাদায রয়য অযারাইব)  
৫. তুরভ চীফরন ুঔী । May you be happy in life. (তভ ইউ রফ যার ইন রাইপ)  
৬. মরদ এওিু বার ভত ড়াশুনা ওযতাভ। If only I had studied harder. (ইপ নরর আই যাড স্টারডড াডণায 
)  
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৭. আা ওরয তায উনড়ফরত তাও। Wish he’d prosper. (উই র উড রায )  
৮. মরদ চানতাভ। If I only knew. (ইপ আই নরর রনই)  
৯. তই ওারচ পর  আা ওরয। Wish you succeed in that work.  

(উই ইউ াওরড ইন দযাি য়াওণ)  
১০. বার তথও। May you stay well. (তভ ইউ তস্টই রয়র)  
১১. আরভ মরদ তিা ফুছরত াযতাভ। If only I understood that. (ইপ নরর আই আন্ডাযসু্টড দযাি)  
১২. আরভ মরদ তারও রঘনরত াযতাভ। If only I recognised him.  

( ইপ নরর আই তযরওাকনাইজ্ড রভ)  
১৩. বাররা ভত যীক্ষা রদ। May you do well in your exam.  

(তভ ইউ ডু রয়র ইন ইয়য এক্চাভ)  
১৪. আা ওরয বার আঙ। Hope you are well. (তা ইউ আয রয়র)  
১৫. আরা ততাভায় ুরঔ যাঔুন। May Allah keep you in peace.  

(তভই আরা রও ইউ ইন র)  
১৬. মরদ আয ওঔরনা রপরয তমরত াযতাভ If only I could ever return to the  
ফারযওাররয তানারী রদন গুররারত। golden days of youth. 

 (ইপ নরর আই ওুড এবায রযিানণ িু দা তকারল্ডন তডই অপ ইথ)  
১৭. তাযা ভচায় রদন ওািাও। May they pass their days in fun.  

(তভ তদই যা তদয়ায তডই ইন পান)  
১৮. মরদ আভায আা ূযণ ত। Would that my wish was fulfilled. 

 (উড দযাি ভাই উই য়া পুররপল্ড )  
১৯. তওান ফাাঁধা রফরিই ততাভারও No hardships may slow you. তিওারত তমন না ারয।  
(তনা াডণ র তভ তা ইউ)  
২০. আা ওরয ফ রওঙু রিওিাও Hope everything will work out ভতই রফ। well.  
(তা এরিরথং উইর য়াওণ আউি রয়র।)  
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Exclamatory sentence - রফস্ময়, দুুঃঔ, আনন্দ, রফযরি, †μva, অরবরাল ইতযারদ ফুছারত Exclamatory sentence 
ফযফহ্্ৃত য়। এরত Verb, subject এয রয ফর। অরনও ভয় Verb উয থারও।  

রওঙু Exclamatory Sentence  
১. রও আরক্ষরয রযলয়! What a pity! (তায়াি এ ররি)  
২. ততাভায় রধও! Shame on you. (তভ অন ইউ)  
৩. রওরু রনুণতায রত ত How skillfully he managed the  
ফযাাযরিয ভাধান ওযর! matter. (াউ রস্করপুরর র ভযারনচড দা ভযািায)  
৪. রঙ! তুরভ এওচন রভথযাফাদী। Fie! You are a liar.  

(পাই! ইউ আয আ রায়ায)  
৫. ঘু তওউ আরঙ। Hush! Somebody is coming.  

(া! াভফারড ইচ ওারভং)  
৬. ায়! রবকু্ষওরি ভাযা তকরঙ। Alas! The begger is dead.  

(আরা! দা তফকায ইচ তডড)  
৭. ঙরফরি রও ুন্দয! What a beautiful picture.  
(তায়াি আ রফউরিপুর রওঘায!)  
৮. আভযা চয়ী রয়রঙ! We won. (উই ন!)  
৯. ংফাদিা অতযন্ত দুুঃরঔয! The news is very sad.  
(দা রনউচ ইচ তবরয যাড)  
১০.ায়! ােরি তবরে রকরয়রঙ। Alas! The vessel is broken.  

(আরা! দা তবরর ইচ তরারওন)  
 

Sentence ততযী ওরুন ইরেত (Hints)Gi াারময:  

1. (I/ interest/ football) I am Interested in football.  
2. (She/ tea/ breakfast/ everyday) _________________.  
3. (You/ engineer?) ____________________________.  
4. (You/come/my house?) _______________________.  
5. (Listen/ your parents) ________________________.  
6. (Don’t/ dishonest) ___________________________.  
7. (Allah/ bless you) ___________________________.  
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ইংরযচী তঔা এফং ওথা ফরায চনয রথরভই মা দযওায তা ররা Tense ম্মরন্ধ রওঙুিা ধাযনা। Tense এয m¤^‡Ü 
ধাযনা না থাওরর ফাওয চরিরতয ভরন রফ।  
ফ বালাযই কিরন রওঙু রনয়ভ ওানুন আরঙ। এই রনয়ভ ওানুন না চানরর তওান বালাই যপ্ত ওযা মায় না। আয এই বালা 
যপ্ত ওযায চনয দযওায Tense ফা ওাররয ম্নরন্ধ জ্ঞান। এই অধযারয় ংরক্ষপ্ত  চ বারফ এয উয রওঙু আররাঘনা 
ওযা র।  

Tense :- রিয়া ফা Verb এয ওাররও ফরর।  

রথভত ৩ রওায মথা  
১) Present Tense  
২) Past Tense  
৩) Future Tense  
1) Present Tense:- ফতণভান ওারর তওান ওাচ ওযা রর অথফা Present time তও রঘরিত ওরয তওান 
ওাচ ওযা রর তা Present Tense.  
Present Tense এয চনয দযওায Verb এয Present Form.  
রথরভ Subject ফা ওতণা তাযয Verb- (1) তাযয Object ফর।  

তমভন:-  
I eat rice  
subject verb object  

আরভ বাত ঔাই  
ওতণা রিয়া ওভণ  

ওতণা Third Person Singular Number ফা এওচন রর Verb এয রে s ফা es মুি য়।  

তমভন:- He eats rice.  
2) Past Tense :- অতীরত তওান ওাচ রয় তকরঙ ফুছারনা রর ফা Past time তও  
রঘরিত ওরয রওঙু ফুছারর Past Tense য়।  
এ তক্ষরে Verb এয Past form য়।  

তমভন:- I ate rice.  
এঔারন ‘ate’ Verb- এয Past form  
আরভ বাত তঔরাভ। Subject+verb-(2)  

3) Future Tense:- তওান ওাচ বরফলযরত রফ ফুছাইরর Future Tense য়।  
Future Tense এ Shall ফা Will ফযফহৃত য়। Verb Present Form- এ থারও।  
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তমভন:-  shall eat rice.  
আরভ বাত ঔাফ  
Subject+shall/will+verb- (3)  
আরভ এফং আভযা ঙাড়া আয  
ফ তক্ষরে will ফযফহৃত য়।  

He will eat rice.  
ত বাত ঔারফ।  

They will eat rice.  
তাযা বাত ঔারফ।  

তভািাভুরি বারফ ঔুফ ংরক্ষর Tense আররারঘত ররা।  
ররতযওরি Tense আফায ৪ রওায মা ধার ধার আররারঘত রফ। তম Sentence গুররা ওথাফাতণায় তফী দযওায য় ত 
গুররাই আররারঘত রফ।  
এ গুররায Negetive ফা না ফাঘও এফং রম্নরফাধও Sentence ততরয ওযা আররারঘত রফ।  

 
 

Simple Present ফা Present Indefinite Tense :- ফতণভান ওারর তম ফ simple ফা াধাযন ওাচ য় ফা তম ওাচ 
Indefinite ফা ঘাযঘয য়।  

এওই বারফ তম ওাচ ূরফণ রয় তকরঙ তা Simple Past Tense ফা Past Indefinite Tense.  
আফায তম ওাচ বরফলযরত রফ তা Future Indefinite ফরর।  
 
Simple Present and past এই অধযারয় Simple Present ফা present Indefinite Tense  এয Past Simple 
form তদঔারনা ররা। এরত এওই রে Present and past ম্পরওণ ধাযনা রফ। এফং তম ফ ওথা ফণণ আভারদয 
তদনরন্দন চীফরন ফযফহৃত য় তগুররা আররারঘত ররা।  
১)ফইরিয ওািরত বার । ফইরিয ওািরত বার রঙর।  

The book sells well. The book sold well.  
(দা ফুও তল্ রয়র) (দা ফুও তাল্ড রয়র)  
২)ত বার কায়। ত বার রকরয়রঙর  

She sings well. She sang well.  
(র রং রয়র) (র যাং রয়র)  
৩)তায রদণ য়। তায রদণ রয়রঙর।  
He catched cold. He caught cold.  



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

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

(র ওযারঘচ তওাল্ড) (র ওি তওাল্ড)  
৪)ওারিা তফ ঘভৎওায ওারিা তফ ঘভৎওায রঙর।  

It is a very fine morning. It was a very fine morning.  
(ইি ইচ আ তবরয পাইন ভরনং) (ইি য়াচ আ তবরয পাইন ভরনং)  
৫)রফওারিা তফ ঘভৎওায রফওারিা তফ ঘভৎওায রঙর  
It is a very fine afternoon. It was a very fine afternoon.  
(ইি ইচ আ তবরয পাইন আপিায নুন) (ইি য়াচ আ তবরয পাইন আপিায নুন)  
৬)রতরন ওরভরিরত আরঙন। রতরন ওরভরিরত রঙররন।  
He is in the committee. He was in the committee.  
(র ইচ ইন দয ওরভরি) (র য়াচ ইন দয ওরভরি)  
৮) িাওা অচণন চ নয় িাওা অচণন ওঔন চ রঙর না  
It’s not easy to earn money. It was never easy to earn money.  
(ইিস্ নি ইরচ িু আনণ ভারন) (ইি য়াচ তনবায ইরচ িু আনণ ভারন)  
৯) ভয় ওারযা চনয অরক্ষা ওরয না ভয় ওঔরনা ওারযা চনয অরক্ষা ওরয নাই  
Time waits for no man. Time never waited for any man.  
(িাইভ রয়ট্ পয তনা ভযান) (িাইভ তনবায রয়রিড পয এরন ভযান)  
১০) আরভ এিা তওীতুও ওরয ফরাভ। আরভ এিা তওীতুও ওরয ফরররঙরাভ।  

I said it as a joke. I had said it as a joke.  
(আই তড ইি অযাচ এ তচাও) (আই যাড তইড ইি অযাচ এ তচাও)  
১১) আভায ভরত ত তদালী। আভায ভরত ত তদালী রঙর।  

In my opinion he is guilty. In my opinion he was guilty.  
(ইন ভাই ররনয়ন র ইচ রকরি) (ইন ভাই ররনয়ন র য়াচ রকরি)  
১২) এিা শুরন তায দু:ঔ রে। এিা শুরন তায দু:ঔ রয়রঙর  

He is in pain to hear this. He was in pain to hear this.  
(র ইচ ইন তইন িু রয়ায রদ) (র য়াচ ইন প্ত্ইন িু রয়ায রদ)  
১৩) ফড়ই দু:তঔয। ফড়ই দু:তঔয রঙর।  

It is a pity. It was a pity.  
(ইি ইচ আ ররি) (ইি য়াচ আ ররি)  
১৪) ত চীফরন অরতি রয় উরিরঙ। ত চীফরন অরতি রয় উরিরঙর।  

He is fed up with his life. He was fed up with his life.  
 (র ইচ তপড আ উইথ রচ রাইপ) (র য়াচ তপড আ উইথ রচ রাইপ)  
১৫) তায ভাথা ধরযরঙ। তায ভাথা ধরযরঙর।  
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He has a headache. He had a headache.  
(র যাচ আ তরডও) (র যাড আ তরডও)  
১৬) ইারত আভায তওান াতরনই। ইারত আভায তওান াত রঙর না।  
I have no hand in this matter. I had no hand in this matter.  
(আই যাব তনা যান্ড ইন রদচ ভযািায) (আই যাড তনা যান্ড ইন দযাি ভযািায)  
১৭) রও ওযরত রফ রওঙুই ফুছরত াযরঙনা। রও ওযরত রফ রওঙই ফুছরত ারয নাই  

I can’t understand what to do. I couldn’t understand what to do.  
(আই ওযান্ট আন্ডাযিযান্ড তায়াি িু ডু) (আই ওুড্ন্ট আন্ডান িযান্ড তায়াি িু ডু)  
১৮) চন্মরদরন ত আভারও রযং ওরয। চন্ম রদরন ত আভারও রযং ওরযরঙর।  

He ringed me on my birthday. He rang me on my birthday.  
(র রযংড রভ অন ভাই ফাথণরড) (র য্ মাং রভ অন ভাই ফাথণরড)  
 

এই অধযারয় আভযা আররাঘনা ওযরফা রড়ফ ওযা  না ফাঘও ফাওয রনরয় Simple Present tense তও Negative  
Question ওযরত রর Do অথফা Does ফযফায ওযরত য় Singular number এ does ফযফায য় Third Person 
Singular number তও রচই ফুছা মায় এয S,es ফযফায তদরঔ। ুতযাং Verb এয রে S ফা es তদঔা তকরর শুধু 
does ফযফহৃত রফ।এওই রে আররারঘত রফ Past Simple এয negative  Question রনরয়। এওই ারথ 
আররারঘত রর রক্ষাীয চনয চ রয় মায় এফং তঔািা রিও য়। ারথ রনতযফযফামণ রওঙু ফাওয তদয়া র।  

১) তুরভ রও ইংরযচী ফরা ঙন্দ ওয? তুরভ রও ইংরযচী ফরা ঙন্দ ওরযরঙরর?  
Do you like to speak English? Did you like to speak English?  
(ডু উ রাইও িু রস্পও ইংরী?) (রডড ইউ রাইও ্ু রস্পও ইংরর??)  
২) ত ততাভায ওারন ওারন রও ফরর? ত ততাভায ওারন ওারন রও ফরররঙর?  
What does he whisper in your ear? What did he whisper in your ear?  
(তায়াি ডাচ র উঅইায ইন ইয এয়ায?) (তায়াি রডড র উইায ইন ইয এয়ায?)  
৩) চন্ম রদরন ত আভারও পুর উায তদয়। চন্মরদরন ত আভারও পুর উায রদরয়রঙর  

He presents me with flowers on He presented me with flowers my birthday. on my 
birthday.  
(র তররচন্ট রভ উইথ ফ্লায়াযস্ অন ভাই (র তররচরন্টড রভ উইথ ফ্লায়ায ফাথণরড) অন ভাই ফাথণরড)  
৪) ভা আভায চন্মরদরন ারিণয ফযফস্থা ওরয। ভা আভায চন্মরদরন ারিণয ফযফস্থা ওরযরঙর।  

Mother arranges a party on my Mother arranged a party on my birthday. birthday.  
(ভাদায অযারযন্ত্চ আ ারিণ অন ভাই ফাথণরড) (ভাদায অযারযন্ত্চড আ ারিণ অন ভাই ফাথণরড)  
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৫) আরভ তভাভ ফারত গুররা রনরবরয় তওও ওারি। আরভ তভাভ ফারত গুররা রনরবরয় তওও তওরিরঙরাভ।  

I blow out the candles and cut the I blew out the candles and cut cake. the cake.  
(আই তফা আউি দা ওযারন্ডরস্ অযান্ড ওাি দা (আই রফউ আউি দয ওযা ন্র্ডর তওও) অযান্ড ওাি দয তওও)  
৬) আরভ ঘা ঔাই না। আরভ ঘা তঔতাভ না। I don’t drink tea. I didn’t use to drink tea.  

(আই তডান্ট রেংও রি) (আই রডরডন্ট ইউচ িু রেংও রি)  
৭) তুরভ ওঔন ঔফরযয ওাকচ ড়? তুরভ ওঔন ঔফরযয ওাকচ রড়রঙরর?  
When do you read the newspaper? When did you read the newspaper?  
(তারয়ন ডু ইউ রযড দয রনউচ তায?) (তারয়ন রডড ইউ রযড দয রনউচ তায?)  
৮)তুরভ রও রওঙু রওনরত ঘা? তুরভ রও রওঙু রওনরত তঘরয়রঙরর?  
Do you want to buy anything? Did you want to buy anything?  
(ডু ইউ য়ানি িু ফাই এরনরথং?) (রডড ইউ য়ানি িু ফাই এরনরথং?)  
৯)তুরভ রও কান তানা ঙন্দ ওয? তুরভ রও কান তানা ঙন্দ ওযরত?  
Do you like listening to music? Did you like listening to music?  
(ডু ইউ রাইও ররররনং িু রভউরচও?) (রডড ইউ রাইও ররররনং িু রভউরচও?)  
১০)তুরভ তওন আভায খুভ বাো? তুরভ তওন আভায খুভ বারেরয়রঙরর?  
Why do you disturb my sleep? Why did you disturb my sleep?  
(তায়াই ডু ইউ রডিাফণ ভাই র?) (তায়াই রডড ইউ রডিাফণ ভাই র?)  
১১)তুরভ রও াাঁতায ওািরত চান? তুরভ রও াাঁতায ওািরত চানরত?  
Do you know how to swim? Did you know how to swim?  
(ডু ইউ তনা াউ িু ুইভ?) (রডড ইউ তনা াউ িু ুইভ?)  
১২)তরও ইংরযরচরত ওথা ফরায তঘিা ওরয? তরও ইংরযরচরত ওথা ফরায তঘিা ওরযরঙররা?  
Does he try to speak English? Did he try to speak English?  
(ডাচ র রাই িু রস্পও ইংরর?) (রডড র রাই িু রস্পও ইংরর?)  
১৩)আরন রও ঘুরর ওর রাকান? আরন রও ঘুরর ওর রারকরয়রঙররন?  
Do you dye your hair? Did you dye your hair?  
(ডু ইউ ডাই ইয তয়ায?) (রডড ইউ ডাই ইয তয়ায?)  
১৮)ত খড় ছাড়ু তদয়না। ত খড় ছাড়ু তদয়রন।  

He doesn’t sweep the room. He didn’t sweep the room.  
(র ডারচন্ ুই দয রুভ) (র রডরডন্ট  ুই দয রুভ)  
১৯)আরভ চানরািা ফন্ধ ওরয। আরভ চানরািা ফন্ধ ওরযরঙরাভ।  

I close the window. I closed the window.  
(আই তিাচ দয উইনরডা) (আই তিাচড দয উইনরডা)  
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২০)আরভ তায ারথ তদঔা ওযরত মাই আরভ তায ারথ তদঔা ওযরত রকরয়রঙরাভ।  

I go to meet him. I went to meet him.  
(আই তকা িু রভি রভ) (আই রয়ন্ট িু রভি রভ)  
২২)ফরনয ভরধয তাঁঘা ডাওরঙ। ফরনয ভরধয তাঁঘা ডাওরঙর।  

Owl is hooting in the jungle. Owl was hooting in the jungle.  
(আউর ইচ হুরিং ইন দয চাোর) (আউর য়াচ হুরিং ইন দয চাোর)  
২৩)আভযা ফনরবাচরন মাই আভযা ফনরবাচরন রকরয়রঙরাভ  
We go to a picnic. We went to a picnic.  
(উই তকা িু আ রওরনও) (উই রয়ন্ট িু আ রওরনও)  
২৪)এঔন ারড় াাঁঘিা তঔন ারড় াাঁঘিা  
It is half past five. It was half past five.  
(ইি ইচ াপ াি াইব) (ইি য়াচ াপ াি পাইব)  
২৫)তারও ুন্দয তদঔারে। তারও ুন্দয তদঔারের  
She is looking beautiful. She was looking beautiful.  
(ী ইচ রুরওং রফউরিপুর) (র য়াচ রুরওং রফউরিপুর)  
২৬)আওািা তাাঁযায় বযা আওাাি তাযায় বযা রঙর  
The sky is filled with stars. The sky was filled with stars.  
(দয স্কাই ইচ রপরড উইথ স্টাণ) (দয স্কাই য়াচ রপরড উইথ স্টাণ)  
২৭)ত ররতরদন ওারর দু খন্টা াতাাঁয ওারি ত ররতরদন ওারর দু খন্টা াতাাঁয ওািত।  

He swims every morning for two He used to swim everymorning hours.  
for two hours.  
(র ুইভস্ এরি ভরনং পয িু আয়াণ) (র ইউচ িু ুইভ এরি ভরনং পয িু আয়াণ)  
২৮)আরভ কান তকরত চারন না। আরভ কান তকরত চানতাভ না  

I don’t know how to sing. I didn’t know how to sing.  
(আই তডান্ট তনা াউ িু রংক) (আই রডরডন্ট তনা াউ িু রংক)  
রনরঘয রড়ফগুররা উিয রদরয় দক্ষতা যীক্ষা ওরুন-(রফধায চনয ফইরয়য তরল  
রওঙু নভুনা উিয তদয়া র।) Give a test: -  
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১)তুরভ তারও াাময ওযরত ায। তুরভ তারও াাময ওযরত াযরত।  

You can help him. You could help him.  
(ইউ ওযান তর রভ) (ইউ ওুড তর রভ)  
২)তুরভ রও ফররত ায ওঔন ত ফাা তুরভ রও ফররত াযরত ওঔন ত ফাা  
তথরও তফয য়? তথরও তফয রয়রঙর?  
Can you tell me when he leaves Could you tell me when he left  
home? home?  
(ওযান ইউ তির রভ তারয়ন র ররব তাভ?) (ওুড ইউ তির রভ তারয়ন র তরপি তাভ?)  
৩)আরভ ভয়ভত তৌঁঙরত ারয। আরভ ভয়ভত তৌঁঙরত াযতাভ।  

I can reach in time. I could reach in time.  
(আই ওযান রযঘ ইন িাইভ) (আই ওুড রযঘ ইন িাইভ)  

১) ততাভারও ফড় ুঔী ভরন য়। You seen to be very happy. (ইউ রভ িু রফ তবরয যার।)  
২) ফয়রয তুরনায় আনারও তঙাি তদঔায়। You look younger than your age.  
(ইউ রুও ইয়াংকায দযান ইয়য এইচ)  
৩) তারও ধনী ভরন য়। He seems to be rich. (র রভস্ িু রফ রযঘ)  
৪) তফাছারিরও বাযী ভরন রয়রঙর। The load seems to be heavy. (দা তরাড রভড িু রফ তরব)  
৫) ঔাফাযরি ফার ভরন য়। The food seems to be stale. (দা পুড রভ িু রফ তস্টইর)  
৬) ভাঙ গুররারও ঘা ভরন য়। The fish seem to be rotten. (রদ রপ রভ িুরফ যরিন)  
৭) তঙরররিরও রফশ্বস্তভরন য় না। The boy does not seem to be faithful  
(দা ফয় ডাচ নি রভ িু রফ তপইথপুর)  
৮)তারদযরও ফড় হৃদরয়য ভরন য় না। They do not seem to be large hearted  
(তদই ডু নি রভ িু রফ রাচণ ারিণড।)  
৯) তারও রযরভী ভরন য়রন। He did not seem to be industrius.  
(র রডড নি রভ িু রফ ইনডাররয়া)  
১০) তারও রও তভধাফী ভরন রয়রঙর? Did he seem to be meritorious?  
(রডড র রভ িু রফ তভরযিরযয়া?)  
১১) তভরয়রিরও রও তফয়াদফ ফরর ভরন য়? Does the girl seem to be impudent?  
(ডাচ দা কারণ রভ িু রফ ইভুরডন্ট)  
১২) তঙররগুররা তও রও ঘঞ্চর ভরন য়? De the boys seem to be restless? (ডু দা ফয়চ রভ িু রফ তযিররস্?)  
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রওন্ত Sentence এ Subject না থাওরর Object রি আওারয ফর +Should be+ভূর Verb এয Past participle য় 
।তমভন-  
১) ততাভায ফৃি ভাতারতারও তদঔাশুনা ওযা You should look after your old উরঘত। Parents.  

(ইউ ুড রুও আপিায ই য ল্ড যারযন্ট )  
২) আভারদয ভয়ভত আায ওযা উরঘত। We should take meal in time. (উই ুড তিও রভর ইন িাইভ)  
৩) ওারযা তফর ঔায়া উরঘত নয়। One should not eat more. (য়ান ুড নি ইি তভায)  
৪) তায ওতণফয অফররা ওযা উরঘত নয়। He should not neglect his duty. (র ুড নি তনকররক্ট রচ রডউরি)  
৫) দুনণীরত দভন ওযা উরঘত। Corruption should be checked. (ওযযান ুড রফ তঘক্ট)  
৬) কযীফরদয াায়য ওযা উরঘত। The poor should be helped. (দয তায ুডরফ তল্পড)  
৭) ওাচরি ওযা উরঘত। The work should be done. (দয য়াযও ুড রফ ডান) 

  

এই অধযারয় আভযা আররাঘনা ওযফ Present continous tense রনরয় এফং এওই রে আরররঘত রফ Past 
continous tense রনরয়।  
তওান ওাচ ফতণভারন ঘররঙ ফুছারর Present continous tense য়।ওাচিা তল না রয় Continous ঘররঙ এরু 
তফাছায়।  
এরু রর Verb এয রে ing তমাক য়, তায ূরফণ am, is, are ফর। Past Continous tense এ এওই বারফ 
Present এয স্থরর Past form য়। অতীরত তওান ওাচ ঘররঙর ফুছায়। এওই বারফ Verb এয রে ing মুি য়, 
এয ূরফণ Subject অনুমায়ী was ফা were ফর।  
১) তভখ কচণন ওযরঙ। তভখ কচণন ওযরঙর।  

The clouds are thundering. The clouds were thundering.  
(দা িাউড্ আয থানদারযং) (দা িাউড্ য়যায থানদারযং)  
২) ফৃরি রে রও? ফৃরি রের রও?  
Is it raining? Was it raining?  
(ইচ ইি তযইরনং?) (য়াচ ইি তযইরনং?)  
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৩) রবকু্ষওরি ীরত ওাাঁরঙ রবকু্ষওরি ীরত ওাাঁরঙর।  

The begger is shivering with The begger was shivering with cold. cold.  
(দা তফকায ইচ রবারযং উইদ তওাল্ড) (দা তফকায য়াচ রবারযং উইদ তওাল্ড)  
৪) তাযা আভায চনয অরক্ষা ওযরঙ। তাযা আভায চনয অরক্ষা ওযরঙর  

They are waiting for me. They were waiting for me.  
(তদই আয রয়রিং পয রভ) (তদই য়ায রয়রিং পয রভ)  
৫) তওউ দযচায় ঔট্ ঔট্ ওযরঙ। তওউ দযচায় ঔট্ ঔট্ ওযরঙর।  

Some one is knocking at the Someone was knocking at the door. door.  
(াভয়ান ইচ নরওং এযাি দা তডায) (াভয়ান য়াচ নরওং এযাি দা তডায)  
৬) এই তালারও ততাভারও ঔুফ রপি পাি ঐ তালারও ততাভারও ঔুফ রপি পাি তদঔারে । তদঔারের।  

You are looking very smart in You were looking very smart in this dress. that dress.  
(ইউ আয রুরওং তবযী স্মািণ ইন রদচ তে) (ইউ য়যায রুরওং তবযী স্মািণ ইন দযাি তে)  
৭) ছকড়া তঘাঁঘারভরঘ ওরয রাব রও? ছকড়া তঘাঁঘারভরঘ ওরয রাব রও রঙর?  
What is the use of rangling? What was the use of rangling?  
(তায়াি ইচ দা ইউজ্ অপ য্ মাংকররং?) (তায়াি য়াচ দা ইউজ্ অপ য্ মাংকররং?)  
৮) ত আভায রদরও আরঙ। ত আভায রদরও আরঙর।  

He is coming towards me. He was coming towards me.  
(র ইচ ওারভণং িুয়াডণ রভ) (র য়াচ ওারভণং িুয়াডণ রভ)  
৯) ঔারন রও খিরঙ? ঔারন রও খিরঙর?  
What is happening there? What was happening there?  
(তায়াি ইচ যাররনং তদয়ায?) (তায়াি য়াচ যাররনং তদয়ায?)  
১০) আওা তভখমুি, ীঘ্রই ফৃরি রফ। আওা তভখমুি রঙর, ীঘ্রই ফৃরি রত মারের।  

The sky is cloudy, it is going The sky was cloudy, it was to rain soon. going to rain soon.  
(দা স্কাই ইচ িাউরড, ইি ইচ তকারয়ং (দা স্কাই য়াচ িাউরড, ইি য়াচ তকারয়ংিু তযইন ুন)  
তকারয়ংিু তযইন ুন।)  
১১) তাযা রিারর মারে তারদয ভারও তাযা রিারর মারের তারদয ভারও তদঔরত। তদঔরত।  

They are going to the hospital to They were going to the  
visit their mother. hospital to visit their mother  
(তদই আয তকারয়ং িু দা রিার িু তদই য়যায তকারয়ং িু দা রিার রবরচি তদয়ায ভাদায। 
 িু রবরচি তদয়ায ভাদায।)  

১২) ত রও ওরপ ান ওযরঙ? ত রও ওরপ ান ওযরঙর?  
Is he drinking coffee? Was he drinking coffee?  
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(ইচ র রেংরওং ওরপ?) (য়াচ র রেংরওং ওরপ?)  
১৩) তিরররপানরি ফাচরঙ। তিরররপানরি ফাচরঙর।  

The telephone is ringing. The telephone was ringing.  
(দা তিরররপান ইচ রযংরকং) (দা তিরররপান য়াচ রযংরকং)  
১৪) ত রকিায ফাচারে না ত রকিায ফাচারের না।  

He is not playing the guiter. He was not playing the guiter.  
(র ইচ নি তইং দা রকিায) (র য়াচ নি তইং দা রকিায)  
১৫) তরও ঙরফ তুররঙ? তরও ঙরফ তুররঙর?  
Is he taking photos? Was he taking photos?  
(ইচ র তিরওং তপারিা?) (য়াচ র তিরওং তপারিা?)  
১৬) তুরভ রও তিরররবন তদঔরঙা? তুরভ রও তিরররবন তদঔরঙরর?  
Are you watching television? Were you watching television?  
(আয ইউ য়ারঘং তিরররবন?) (য়যায ইউ য়ারঘং তিরররবন?)  

Here is a conversation to practise. The pictures tell you what to say. Give a test: -  
Example:  
Person 1- I rang you last night but you didn’t answer. What were you doing?  
Person 2- What time did you ring?  
Person 1- About 9 pm.  
Person 2- Oh, yes I was washing the car at that time.  

1. Cleaning the window (8 am)  
2. Having my morning walk (6 am)  
3. Visiting a friend (9:30 pm)  
4. Having a bath (10 am)  
5. Watering my plants (4 pm)  
6. Saying my prayers (12 pm)  
7. fishing in a river (3 pm)  
8. Out to do some shopping (11: 30 am)  
9. Out skating (4:15 pm)  
10. Out in a party (11 pm)  
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তওান ওাচ বরফলযরত াধাযনবারফ ম্পনড়ফ রফ ফা ওযা রফ ফুছারর Future Indefinite Tense য়। এই Tense 
এ ভূর Verb এয Present form য় এফং তায আরক Subject অনুমায়ী Shall evWill ফর।  
Negative form এ Shall ফা Will এয য not ফর। Interrogative Sentence ফা ররড়ফ Subject এয আরক 
Shall ফা Will ফর।  
১)ত আকাভীওার ঢাওা মারফ। He will go to Dhaka tomorrow (র উইর তকা িু ঢাওা িুভরযা)  
২)তুরভ ওৃতওামণ রফ। You will succeed. (ইউ উইর াওরড)  
৩)তুরভ ততাভায ওাচ মতড়ফ ওরয ওযরফ। You will do your work with care.  

(ইউ উইর ডু ইয য়াওণ উইথ তওয়ায)  
৪)ত এও খন্টা রয আরফ। He will come after an hour. (র উইর ওাভ আপিায অযান আয়ায)  
৫)এ, এ, র যীক্ষায পরাপর ঔুফ শ্রীঘ্রই The results of the S.S.C. রওারত রফ। 

 examination will come out very soon. 
(দয তযচািস্ অপ দা এ, এ, র এওচারভরনন উইর ওাভ আউি তবযী ুন)  
৬)ফাতা ওরভ আরফ। The wind will drop. (দা উইল্ড উইর ে)  
৭)রি রি ওরয ফৃরি ড়রফ। It will be drizzling. (ইি উইর রফ রেজ্র্রং)  
৮)ওাযা এই ফযাাযরি অনুন্ধান ওযরফ? Who will investigate the matter?  
(হু উইর ইনরবচরিরকি দা ভযািায?)  
৯)ওাযা ছকড়ারিয রনষ্পরত ওযরফ? Who will settle the dispute? (হু উইর তরির দা রডুি?)  
১০)তায াত তথরও ঙাড়া তরর আরভ ুঔী ফ। I shall be glad to get rid of him.  

(আই যার রফ কযাড িু তকি রযড অপ রভ)  

এঔন আররারঘত রফ Present Perfect Tense. তওান ওাচ তল রয়রঙ রওন্তু তায পরাপর এঔন রফদযভান এরু 
ফুছারর Present Perfect Tense য় এফং Present Perfect Tense ফাংরায় ঔুফ ওাঙাওারঙ ভরন রর ইংরযচীরত 
এয কিন রণারী আরাদা।  
ফাংরায় Present Perfect Tense এ তফী বাকই ্ুরঙঘ মুি থারও । তমভন, রকরয়রঙ, ফরররঙ, ওরযরঙ ইতযারদ। আয 
Simple Past Tense-G র, রাভ মুি থারও। তমভন, ওযরাভ, তকরাভ, তকর ইতযারদ। এবারফ ঔুফ রচ তঘনা মায়। 
Present Perfect Tense কিরন Subject অনুমায়ী Have ফা Has ফযফহৃত য়  Verb-Gi Past Participle য়।  
১)আরভ অরনও রওঙু ারযরয় তপরররঙ। I have lost many things. (আই যাব রি তভরন রথং)  
২)তুরভ আভায ম্মান যক্ষা ওরযঙ। You have saved my prestige (ইউ যাব তবড্ ভাই তররিচ)  
৩)তায রদণ রয়রঙ। He has caught cold. (র যাচ ওি তওাল্ড)  
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4)†mŠfvM¨μ‡g তুরভ এরঙ। Luckily you have come. (রারওরর ইউ যাব ওাভ)  
৫)ত আভায অনুভরত রনরয় এরি ওরযরঙ। He has done it with my consest. (র যাচ ডান ইি উরয়থ ভাই 
ওনরস্ট)  
৬)আরভ এই ফইিা তদড় খন্টায় রড় তপরররঙ। I have read this book in an hour and a half.  

(আই যাব তযড রদচ ফুও ইন এযান আয়ায এন্ড আ াপ)  
৭)ত তযারদ ওাড়িা তভরর ধরযরঙ। She has spread the cloth in the sun.  

(র যাচ তরড দা িথ ইন দা ান)  
৮)তুরভ আভায তভচাচ নি ওরযরঙা। You have lost my temper.  

(ইউ যাব রি ভাই তিম্পায)  
৯)আরভ ততাভায ফ দুস্কভণ তচরনরঙ। I have known all your misdeeds.  
(আই যাব তনান অর ইয রভরডডস্)  
১০)খিনারিয রফলরয় ত ুরররও He has reported the matter অফরত ওরযরঙ। to the police.  

(র যাচ রযরারিণড দা তভিায িু দা ুরর)  
১১)আরন রও রতারযত রয়রঙন? Have you been cheated? (যাব ইউ রফন রঘরিড?)  
১২)রও রও চানারনা রয়রঙ? Has he been informed? (যাচ র রফন ইনপভণড?)  
১৩)তাযা রও তৌরঙরঙ? Have they arrived? (যাব তদই এযাযাইবড্ ?)  
১৪)তাযা ইরতভরধয তৌঁরঙরঙ। They have already arrived. (তদ যাব অররযরড এযাযাবড্)  
১৫)আরভ আভায ারািণ ারযরয় তপরররঙ। I have lost my passport. (আই যাব রস্ট ভাই ারািণ)  

১৬)তুরভ তওাথায় িা ারযরয়ঙ? Where have you lost that? (য়যায যাব ইউ রি দযাি?)  
১৭) তুরভ রও নতুন ঘাওুরযিা শুরু ওরযঙ? Have you started the new job  
(যাব ইউ স্টাযরিড দা রনউ চাফ?)  
১৮) তায দুই তফান আরঙ। She has got two sisters. (র যাচ কি িু রিাযস্)  
১৯) আরভ তারও এঔন তপান ওরয নাই। I haven’t phoned him yet.(AvB যারবন্ট তপানড রভ ইরয়ি)  

২০)তাযা রও এঔারন অরনও রদন তথরও ফা Have they lived here for a ওযরঙ? long time?  
(যাব তদই ররবড তয়ায পয এ রং িাইভ?)  
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এই অধযারয় রওঙু Proverb, Idioms  Phrases তদয়া র মা ওথায় ওথায় ফযফায ওযা য়।  
১)তঘায ারারর ফুরি ফারড় After death comes the doctor.  
(আপিায তদথ ওাভ দা ডওিয)  
২)অরত তরারব তাাঁতী নি Grasp all loose all. (িযাস্প অর রুচ অর)  
৩)ওতণায ইোই ওভণ Master’s will is law. (ভািায উইর ইচ র)  
৪)তমভন ওভণ ততভন পর As you sow, so you reap (এযাচ ইউ তা, তা ইউ রয)  
৫) ফুরয তয়া পরর Patience has it’s rewards.  (তইরন্স যা ইি রযয়াডণ)  

৬) জ্ঞানই ফর Knowledge is power. (নররচ ইচ য়ায)  
৭) ওারচয ভয় ওাচী ওাচ পুযাররই াচী When the danger is gone, God is forgotten.  
(তারয়ন দা তডনচায ইচ কন, কড ইচ পযকরিন)  
৮) ফ বার,মায তল বার All’s well that ends well.  
৯) ফজ্র আাঁিুরন পওা তকরযা Penny wise, pound foolish. (তরন য়াইচ াউন্ড পুরর)  
১০) তচায মায ভুরুও তায Might is right. (ভাইি ইচ যাইি)  
১১) করু তভরয চুতা দান To rob peter, to pay Paul. (িু যফ রিায িু তই র)  
১২) তদরঔ শুরন া ফাড়া Look before you leap. (রুও রফরপায ইউ রর)  
১৩) মত করচণ তত ফরলণ না Barking dog seldom bites. (ফারওং ডকস্ তরডভ ফাইি)  
১৪) উরুফরন ভুিা ঙড়ারনা To cast pearl before swine. (িু ওযাস্ট ার্রস্ রফরপায তায়াইন)  
১৫) অরত বরি তঘারযয রক্ষণ Too mich courtesy, to much craft. (িু ভাঘ ওযরির িু ভাঘ িাপি)  
১৬) অরনও নড়ফযাীরত কাচন নস্ট Too many cooks spoil the broth.  
(িু তভরন ওুও স্পরয়র দা তরাথ)  
১৭) নযাড়া এওফাযই তফরতরায় মায়। A burnt child fears the fire. (আ ফান্টণ ঘাইল্ড তপয়াযস্ দা পায়ায)  
১৮) ফ রচরনরযই ভয় আরঙ। There is a time for everything. (তদয়ায ইরচ িাইভ পয এবরযরথং)  

১৯) ভুিা থারও অতুর চরর Truth lies at the bottom of the well. 
 (রুথ রাই এযাি দা ফিভ অপ দা রয়র)  
২০) এও ারত তারর ফারচ না It takes two to make a quarrel.  
(ইি তিওস্ িু িু তভও আ তওায়ারযর)  
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২১) ওরিই তওি ায়া মায় No pain, no gain. (তনা তইন ,তনা তকইন)  
২২) এও রভথযা ঢাওরত অনয রভথযায আরয় One lie leads to another. রনরত য়।  

(য়ান রাই ররড িু এনাদায)  
২৩) ওাাঁিা রদরয় ওাাঁিা ততারা। One nail drives another. (য়ান তনইর োইভ্ এযানাদায)  
২৪) ভুঔণই ভুরঔণয ওদয ওরয। Fools praise fools. (পুর তরইচ পুর)  
২৫) ফনকাাঁরয় তয়ার যাচা। A dog is a lion in his lane. (আ ডক ইচ আ রারয়ান ইন রচ তরন)  

Relating to general topics (রফরফধ)  
১০) ত ূাঁই-এ ুতা রাকাইরতরঙ। She is threading a piece of thread through the needle.  

(র ইচ তিরডং এ র অপ তিড তিা দা রনরডর)  
১১) ততাভায আরযা তণও য়া উরঘত। You ought to be more careful.  

(ইউ অউি িু রফ তভায তওয়াযপুর)  
৩) তফাফায তওান ত্রু নাই। A dumb man has no enemy. (এ ডাভ ভযান যাচ তনা এরনরভ)  
৪) তরভ অন্ধ। Love is blind. (রাব ইচ ফাইন্ড)  
৫) বুর ফত এরি রয়রঙ। It was done in advertantly.(BU য়াচ ডান ইন অযাডবাযিযান্টরর)  
৬) তভরয়রিরও বূরত তরয়রঙ। The girl possessed by a spirit. (রদ কারণ ইচ তারড ফাই এ রস্পরযি)  
৭) আরভ ততাভায খযান  যান যান I will no longer tolerate আয য ওযরফা না। 
 your grumbling and mumbling. (আই উইর তনা রংকায িরারযি ইয MÖv¤̂wjs এযান্ড ভাভফররং)  
৮) তভৌনতা ম্মরতয রক্ষন। Silence shows consent. (াইররন্স তাচ ওনরন্ি)  
৯) তায ¯^vm&n¨ বার তনই। He is not keeping a good health. (র ইচ নি রওরং আ গুড তরথ)  
১০) আনায তেই আভায তরযনা। Your affection is my inspiration. 
(BIi এযারপওন ইচ ভাই ইনাইরযন)  
১১) ততাভায চনয আভায ানুবূরত যরয়রঙ। I have sympathy for you. (আই যাব রভযারথ পয ইউ)  
১২) ভন তঙাি ওরযানা। Don’t loose heart. (তডান্ট রুচ ািণ)  
১৩) তঔাদা তারওই াাময ওরয তম রনরচ God helps those who help  
তঘিা ওরয। themselves. (কড তরপ্স তদাচ হু তর তদভররভ্)  
১৪) রনুঃ শ্বাথণ তফা ওযায আনন্দ অরনও। There is a great joy in selfless service.  

(তদয়ায ইচ আ তিি চয় ইন তল্ফ তর াযরব)  
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১) আরস্ত কারড় ঘারান। Drive slowly. (োইব তারর)  
২) ওাযন তভাড়িা রফদচনও। Because the curve is dangerous. (রফওচ রদ ওাবণ ইচ তডননচাযা)  
৩) এঔারন ায । Cross here. (μm রয়ায)  
৪) এঔারন কারড় দাড় ওযারফন না No parking here.  
৫) এই যাস্তারি তওান রদরও মায়? Where does this road lead to? (তায়যায ডাচ রদ তযাড ররড িু?)  
৬) এই যাস্তািা ভীযুরয মায়। This road leads to Mirpur. (রদ তযাড ররড িু ভীযুয)  
৭) এই যাস্তায় রওি ভায ইরত াফধান। Beware of pickpockets in this road. (রফয়যায অপ রওরওিস্ ইন 
রদ রিি)  
৮) াফধারন ঘরুন। Walk cautiously. (য়াও ওারর)  

৯) যাস্তািা তদঔারত াযরফন? Can you show me the way? (ওযান এই  রভ দা রয়?)  
১০) বাযী মানফান এই যাস্তায় ঘরাঘর রনরলি। Heavy vehicles are not allowed here.  

(তরব রবরয়ওরস্ আয নি এরাউড তয়ায)  
১১) ফাচারয মায়ায যাস্তািা তদঔা। Show me the way to go to the market.  

(তা রভ দা রয়ই িু তকা িু দা ভাযরওি)  
১২) রথরভ তাচা মা তায য ডারন যাস্তায় Go straight first then turn right  
মারফ তাযয াভরনয এওিা করর ায ররই and go ahead after that the market  
ফাচারয তৌরঙ মারফ। is at the end of the lane.  
(তকা তিইি পাণি তদন িানণ যাইি এযান্ড তকা এযারড আপিায দযাি রদ ভারওণি ইচ এযাি দা এন্ড অপ দা তরইন।)  
১৩) ফযরিকত কারড়রি ফারিরও AwZμg ওযর। The private car overtook the bus. 

 (দা রাইরবি ওায বাযিুও দা ফা)  
১৪) ফারওরি কারড় ঘাা ড়র। The boy was run over by a car. 

 (দা ফয় য়াচ যান বায ফাই আ ওায)  
১৫) তাি অরপরয থিা ফররত ারযন? Can you tell me the way to the post office?  
(তওযন ইউ তির রভ দা রয়ই িু দা তাস্ট অরপ?)  
১৬) এ ভয় এই যাস্তায় রঘন্ড বীয য়। There is a great rush in this street at this time.  
(তদয়ায ইচ এ তিইি যা ইন রদ রিি অযাি রদ িাইভ)  
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১) এভারচণরন্স য়াডণ তওাথায়? Where is the emergency ward? (য়ায ইচ দা এভাযরচরন্স য়াডণ?)  
২) আরভ তারও াাতারর বরতণ ওযরত ঘাই। I want to admit him in the hospital.  
(আই য়ান্ট িু এযাডরভি রভ ইন দা রিার)  
৩) ডািায তযাকীিায নারড় তদঔররন। The doctor felt the pulse of the patient. 

 (দা ডক্টয তপি দা াল্ অপ দা তরন্ট)  
৪) তায নাড়ী এওিু কযভ রে। His pulse is slightly excited. (রচ াল্ ইচ াইিরর এক্সাইরিড)  
৫) তায জ্বয ফাড়রঙ। His temparature is rising. (রচ তিভারযঘায ইচ যাইরচং)  
৬) াত  ওাভড়ারনা। Biting pain in the limbs. (ফাইরিং তইন ইন দা wj¤̂m)  
৭) তায ওম্প রদরয় জ্বয এররঙ আয ওার He is attacked with shivering আরঙ। fever and also have 
some cough.  

(র ইচ এযািাক্ট উইথ রবারযং রপবায এযান্ড অর যাব াভ ওাপ)  
৮) এক্সরয ওযরত তওাথায় তমরত রফ? Where is the x-ray department? (তায়যায ইচ দা এিরযই 
রডািণরভন্ট?)  
৯) তায আখাত তররকরঙ। He is hurt. (র ইচ ািণ)  
১০) তায তেরং ওযা দযওায। He needs dressing. (র রনডস্ তেরং)  
১১) তভরয়িায ভুরঔ রন। The girl has pimple on her face. (দা কারণ াচ রভর অন ায তপই)  
১২) আচ তযাকীিা অরনওিা ুস্থ। Today the patient is much better.  

(িুরডই দা তরন্ট ইচ ভাঘ তফিায)  
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১) রতরন ঔুরনয অরবরমারক অরবমুি রঙররন। He was accused of murder. (র য়াচ এযারওউড অপ ভাডণায)  
২) রদন রদন আইন ৃঙ্খরায অফস্থা ঔাযা রয় মারে। The law and order situation is worsening day by 
day. (দা রয এন্ড অডণায রঘুরয়ন ইচ রণরনং তডই ফাই তডই।)  
৩) আভযা নযায় ররয় নাকরযও। We are law abiding citizens. (উই আয রয এযাফাইরডং ররিরচনস্)  
৪) রতযয চয় অরনফামণ। Truth always triumphs. (রুথ অররয়চ রাইয়াভস্)  
৫) ত দুইরদন াচরত রঙর। He was in the lock up for two days. (র য়াচ ইন দা রও আ পয িু তডইচ)  
৬) দুরদন য ত চারভরন ঙাড়া ায়। He was bailed out after two days.(wn য়াচ তফইল্ড আউি আপিায িু তডইচ)  

৭) রারপও আইন তভরন ঘরা উরঘত। you should abide by traffic laws. (ইউ ুড এযাফাইড ফাই রারপও রচ)  

তওারওররয (Cuckoo) ডাও - Coo (ওু)  

ওারওয (Crow) ডাও - Ca (ওা)  
তাঁঘায (Owl) ডাও - Hoot (হুি)  

তভৌভারঙয (Bee) ডাও - Buzz/ Hum (ফাচ/াভ)  

ফযারগয (Frog) ডাও - Croak (μK)  
ইাঁদুরযয (Mouse) ডাও - Squeak (সু্কইও)  

করুয (Cow) ডাও - Mow (তভা)  

কাধায (Donkey) ডাও - Bray (তরই)  

ফারখয (Tiger) ডাও - Growl (তিাউর)  

রংরয (Lion) ডাও - Roar (তযায)  

ওুওুরযয (Dog) ডাও - Bark (ফাওণ)  

রফড়াররয (Cat) ডাও - Meow (রভয়া)  

ারয (Snake) ডাও - Hiss (রস্)  

ারঔয (Bird) ডাও - Tweet (িুইি)  
ূওরযয (Pig) ডাও - Oink (ইন্ও)  

ারয (Duck) ডাও - Pack (যাও)  

তভাযরকয (Cock) ডাও - Cock (ওও)  

ভুযকীয (Hen) ডাও - Cluck (িাও)  

ারতয (Elephant) ডাও - Trumpet (রাভরি)  
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 Moral (তভাযার) - তনরতও ⇨ Immoral (ইরম্মাযার) - অফননরতও  
 Always (অররয়চ) - ফভয় ⇨ Never (তনবায) - ওঔন না  
 Grateful (তিিপুর) - ওৃতজ্ঞ ⇨ Ungrateful(Avb‡MÖUdzj)-AK…ZÁ  

 Pleased (রজ্ড) - ঔুী য়া ⇨  Displeased (রডরজ্ড) - অঔুী য়া  
 Real (রযরয়র) - আর ⇨ Unreal (আনরযরয়র) - নওর  
 Solvent (ররবন্ট) – ঋণভুি  ⇨   Insolvent (ইনররবন্ট) - তদউররয়া  
 Honour (অনায) - ভমণাদা  ⇨  Dishonour (রডঅনায) - অভমণাদা  
 Wise (য়াইচ) – জ্ঞানী  ⇨   Unwise (আনয়াইচ) - ভূঔণ  
 Literate (ররিারযি) - ররক্ষত  ⇨  Illiterate (ইরররিারযি) - রনযক্ষয  
 Willing (উইররং) – ইোওৃতবারফ  ⇨   Unwilling(AvbDBwjs)-Awb”QvK…Zfv‡e  

 Guide (কাইড) - রিওবারফ রযঘারনা ওযা  ⇨  Misguide (রভকাইড) - বুরবারফ রযঘারনা ওযা  
 Barren (ফযারযন) -অনুফণয  ⇨  Fertile (পািণাইর) - উফণয  
 Blunt (ফান্ট) - তবাাঁতা  ⇨  Sharp (াণ) - তীক্ষ্ণ  
 Bright (রাইি) - উজ্জ্বর ⇨   Dim (রডভ) - রস্তরভত  
 Care (তওয়ায) - মতড়ফ  ⇨  Neglect (তনকররক্ট) - অফররা  
 Confess (ওনরপ) - ¯^xKvi ওযা ⇨   Deny (তডনাই) - A¯^xKvi ওযা  

 Admire (অযাডভায়ায) - রংা ওযা  ⇨  Despise (তডাই) - খৃণা ওযা  
 Humble (nv¤^j) - নম্র  ⇨  Proud (রাউড) - করফণত  

 Fine (পাইন) - ূক্ষ্ণ  ⇨  Coarse (তওায়াণ) - তভািা  
 Superior (ুররযয়য) - উচ্চস্তরযয  ⇨  Inferior (ইনরপরযয়য) - রনম্নস্তরযয  
 Rough (যাপ) - ঔঔর ⇨   Smooth (সু্মথ) - ভৃণ  
 Optimist (অরিরভস্ট) - আাফাদী ⇨   Pessimist(†cwmwg÷) -রনযাাফাদী  
 Affected (অযারপওরিড) - Avμvš— Unaffected (আনঅযারপওরিড)- Abvμvš—  
 Convenient - ুরফধাচনও ⇨   Inconvenient (ইনওনরবরনরয়ন্ট) অুরফধাচনও  
 Prepared (রররয়াডণ) - ততযী  ⇨  Unprepared- অরস্তুতওৃত  

 Fortunately (পযঘুরনিরর) - তবাকযফত Unfortunately (আনপযঘুরনিরর) -দূবণাকযফত  
 Happy (যার) - ুঔী  ⇨  Unhappy (আনযার) - অুঔী  
 Dependent(wW‡c‡Û›U) - যরনবণয ⇨   Independent (ইনরডররন্ডন্ট) - ¯^wbf©i  

 Earthy (আরদণ) - ারথফ ⇨   Unearthy (আনআরদণ) - অারথণফ  
 Worthy (রদণ) - তমাকয  ⇨  Worthless (আনরদণ) - অরমাকয  
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Aurora (অরযাযা) - তভরুরবা  
Anchor (এযাঙ্কয) - তনােয  
Antimony (এযারন্টরভারন) - ুযভা  
Arsenic (আরণরনও) - তাঁরওারফল  
Admire (এযাডভায়ায) - রংা ওযা  
Allot (এযারি) - ফযাদ্দ ওযা  
Astral (এযািার) - তাযওান্ধীয়  
Aggression (এযাকরযন) - চফয দ ঔর।  

Armour (আভণায) - ফভণ  
Author (অথায) - িন্থওায  
Atmosphere (অযািরভারেয়ায) - ফায়ুভন্ডর  
Appetite (এযারিাইি) - রুরঘ  
Befall (রফপর) - খিা  
Butcher (ফাঘায) - ওাই  
Beaten paddy (রফরিন যারড) - রঘড়া  
Ban (e¨vb) - ররতফন্ধ  
Banish (ফযারন) - তাড়ারনা  
Blister (রফস্টায) - তপাস্কা  
Bargain (ফারকণইন) - ঘুরি ওযা  
Bait (তফইি) - তিা  
Battle (ফযারির) - মুি  
Brook (ব্রুও) - তঙাি নদী  
Beckon (তফওন) - াত রদরয় ইাযা ওযা  
Bow (তফা) - ছুাঁওা  
Bribe (রাইফ) - খুল  
Bury (ফারয) - ওফযস্থ ওযা  
Bend (তফন্ড) - তনায়ারনা  
Claim (তিইভ) - দাফী  

Commodity (ওরভারডরি) - ণয  
Compensation (ওরম্পনরন) - ক্ষরতূযণ  
Clutch (িাঘ) - আাঁওরযরয় ধযা  
Chide (ঘাইড) - রতযস্কায ওযা  
Cast (ওাস্ট) - রনরক্ষ ওযা  
Cassia (ওযারয়া) - ততচাতা  
Cumin seed (রওউরভনরড) - রচযা  
Coriander seed (ওরযয়ান্ডাযরড) - ধরনয়া  
Cinnamon (রনাভন) - দাযরঘরন  
Currant (ওারযন্ট) - রওরভ  
Comment (ওরভন্ট) - ভন্তফয  
Comedy (ওরভরড) - রভরনান্ত  
Condolence (ওনরডাররন্স) - ভরফদনা  
Condemn (ওনরডভ) - রনন্দাওযা  
Chase (তঘচ) - তাড়াওযা  
Consent (ওনরন্ট) - ম্নরত  
Collapse (ওরাপ্স) - ধ্বরড়া  
Dynasty(wWb¨vmwU)- যাচফং  

Dogma (ডকভা) - ভতফাদ  
Divine (রডবাইন) - ¯̂M©xq  

Dowry (ডাউরয) - ন  
Drench (ে ন্র্ঘ) - রবচারনা  
Densorotinous (তডরন্সারযারিনা) - আরের দাাঁত  
Dwell (তডারয়র) - ফা ওযা  
Dispute (রডরউি) - ছকড়া ওযা  
Danger (তডনচায) - রফদ  
Diversity (ডাইবাযররি) - াথণওয  
Damsel (ডযাভরর) - অরফফারত তভরয়  
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Damage (ডযারভচ) - আখাত  
Dappled (ডযাররড্) - নানা যরগ যরগন  
Delicious (তডরররয়া) - ভচাদায  
Defend (রডরপন্ড) - আতড়ফযক্ষা ওযা  
Delete (রডররি) - ভুরঙ তপরা  
Destroy (রডিয়) - ধ্বং ওযা  
Dawn (ডন) - তবায  
Dwelling (তডারয়ররং) - ফাকৃ  
Enviously (এনরবয়ারর) - Cl©vwš̂Zfv‡e  

Ephemeral (এরপরভযার) - অরফনশ্বয  
Eunuch (ইউনাও) - ঔাচা  
Exchange (এক্সরঘন্চ) - ফদর  
Element (এরররভন্ট) - উাদান  
Excavate (এক্সওযারবি) - ঔনন ওযা  
Echo (ইরওা) - ররতধ্বরন  
Eligible (এরররচফর) - রনফণাঘরনয তমাকয  
Entity (এনরিরি) - িা  
Erase (ইরযচ) - ভুরঙ তপরা  
Epitaph (এরিযাপ) - সৃ্মরতস্তরম্ভয উয তক্ষারদত 
ররর  
Elect (ইররক্ট) - ফাঙাই ওযা  
Edible (এরডফর) - ঔায়ায তমাকয  
Embarrass (এভফযাযা) - অররতীওয অফস্থা  
Evoke (এরবাও) - ধরয যাঔা  
Envy (ইনরব) - রংা  
Fabric (পযাফরযও) - ওাড়  

Fin (রপন) - ভারঙয ডানা  
Flesh (তফ্ল) - ভাং  
Famine (পযারভন) - দূরবণক্ষ  
Familiar (পযারভররয়ায) - তঘনা  
Flee (রফ্ল) - ারররয় মায়া  

Float (তফ্লাি) - বাা  
Fog (পক) - ওুয়াা  
Fragment (েযাকরভন্ট) - বাো অং  
Fortune (পযঘু ন) - বাকয  
Fury (রপউরয) - ‡μva  

Flicker (রফ্লওায) - অভবারফ চরন্ত  
Garland (কাযরযান্ড) - পুররয ভারা  

Gnat (নযাি) - ওীি  
Gruel (গ্রুরয়র) - বারতয তপন  
Glamour (কাভায) - তান্দমণ  
Gossip (কর) - কল্প ওযা  
Gnarled (নাল্ডণ) - ফাাঁওারনা  
Goblet (কফররি) - াতর ঙাড়া ফড় এও ধযরনয 
কা  
Grotto (তিারিা) - গুা  
Gust (কাস্ট) - তচারড় ধাো  
Gambler (কযাভব্রায) - চুয়াযী  
Generous (তচরনযা) - দয়াফান  
Garret (কযারযি) - রঘরররওািা  
Goldsmith (তকাডরস্মথ) - ¯^Y©Kvi  

Hawk (ও) - ফাচাঔী  

Hymn (ীভ) - তরারত  
Helot (ররি) – িীতদা 
Hasten (তন) - তাড়াতারড়  
Heinous (তনা) - বয়ানও  
Hail (তইর) - ফলণন  
Hemisphere (তরভরেয়ায) - অধণরকারও  
Harass (যারয) - রফযি ওযা  
Hornet (রনণি) - বরভরুর  
Hollow (ররাউ) - পাাঁা  
Hamper (যভায) - ক্ষরত  
Harbor (াযরফায) - ফন্দয  
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Haste (তি) - দ্রুত  
Hammock (যাভও) - এও ধযরনয ছুরন্ত রফঙানা  
Hue (রউ) - যং  
Harmony (াযরভারন) - এওতান  
Husky (ারও) - ওওণ  
Hysteria (ররিরযয়া) - উরিচনা  
Hood (হুড) - ারয পনা  
Heel (রর) - তকাড়ারর  
Heir (এয়ায) - উিযারধওাযী  
Hump (াম্প) - ওুচ  
Horizon (রযচন) - রদও ঘিফার 
Heaven (যারবন) - ¯̂M©  

Hell (তর) - নযও  
Holiness (রররন) - রফেতা  
Inspiration (ইনররযন) - তরযনা  
Imitate (ইরভরিি) - অনুওযন ওযা  
Idol (আইডর) - ভূরতণ  
Iguana (ইগুয়ানা) - এও ধযরনয তকরঙা রিওরিরও  
Immense (ইরম্মন্স) - রফযাি  
Itch (ইঘ) - ঘুরওারন  
Ivy (আইরব) - এও ধযরনয ফুচ যকাঙা  
Intensely (ইনরিন্সরর) - তীরবারফ  
Juvenile (চুরবনাইর) - অল্পফয়ী  
Jot (চি) - তাড়াতারড় তরঔা  
Jockey (তচারও) - তখাড়য়ায  
Jaw (চ) - তঘায়ার  
Knob (নফ) - াতর  
Knot (নি) - চি  
Knock (নও) - তিাওা তদয়া  
Kinsfolk (রওনরপাও) - আতড়ফীয়  
Lap (রযা) - তওার  

Layer (তরয়ায) - স্তয  

Larva (রাবণা) - দযচাত তাওাভাওড়  
Legend (তররচন্ড) - ুযারনা ওারনী  
Luminate (রুরভরনি) - আররা ঙড়ারনা  
Limit (রররভি) - ীভা  
Livid (রররবড) - নীরাব যং  
Lure (ররউয) - তিা  
Luxury (রাক্সাযী) - অররয়াচনীয় রফরা দ্রফয  
Loyal (রয়ার) - রফশ্বাী  
Lynx (ররংক্স) - ফযিররনীয এওধযরনয শু  
Limbs (wj¤^m) - অে রতযে  

Middleman (রভডরভযান) - খিও  
Monument (ভনুরভন্ট) - রভনায  
Meteor (রভরডয) - উল্কা  
Mansion (ভযানন) - ফৃদাওায ফারড়  
Mare (তভয়ায) - তখািওী  
Meditation (তভরডরিন) - ধযান  
Mason (ভযান) - যাচরভরী  
Molasses (তভারার) - গুড়  
Moustache (তভাস্টযাঘ) - তকাাঁপ  
Mercy (ভাযর) - দয়া  
Modern (ভডণান) - আধুরনও  
Motive (তভারিব) - ওাযন  
Mute (রভউি) - ব্দীনতা  
Mutton (ভািন) - তবড়ায ভাং  
Mutter (ভািায) - আরস্ত ওথা ফরা/ রফড়রফড় ওযা  
Nod (নড) - ভাথা নাড়ারনা  
Nook (নুও) - তওানা  
Novel (তনারবর) - উনযা  
Notify (তনারিপাই) - চানারনা  
Noxious (তনারক্সয়া) - ক্ষরতওয  
Nocturnal (নওিাযনার) - রনাঘয  
Native (তনরিব) - রনচরদীয়  
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Neglect (তনকররক্ট) - অফররা ওযা  
Nature (নযাঘায) - রওৃরত  
Naval (নযাবার) - নারব  
Nostrils (তনাররল্) - নারওয রঙদ্র  
Novelist (নরবররি) - নযারও  
Oath (থ) - থ  
Oasis (য়ার) - ভরুদযান  
Odour (রডায) - কন্ধ  
Optimist (অরিরভি) - আাফারদ  
Oral (যার) - তভৌরঔও  
Overthrow (বাযরিা) - যারচত ওযা  
Octagon (ক্টাকন) - আি ফাহু রফরি আওৃরত  
Provoke (তরারবাও) - ওুরত  

Presage (রররচ) - ূফণাবা তদয়া  
Petal (তিার) - পুররয ারড়  
Purchase (াযরঘ) - তওনা ওািা  
Purification (রউরযরপরওন) - শুরি ওযণ  
Palate (যাররি) - তার  
Pore (তয়ায) - তরাভওূ  
Pus (া) - ুাঁচ  
Pleader (রডায) - উরওর  
Plan (যান) - রযওল্পনা  
Phantom (পযান্টভ) - ঙায়াভূরতণ  
Praise (তরই) - রংা ওযা  
Pseudo (রউরডা) - ঙদ্ম  
Partake (াযরিও) - অং তনয়া  
Plait (তইি) - ঘুররয তফণী  
Philosopher (রপররারাপায) - দাণরনও  
Portrait (তারিইি) - ঙরফ  
Precious (তররয়া) - ভূরযফান  
Petrify (তিরযপাই) - াথরয রযণত ওযা  

Purity (রউরযরি) - রফেতা  
Qualm (ওুয়াভ) - রনচ ম্পরওণ রন্দ  

Quote (ওুরয়াি) - ফণণনা ওযা  
Quench (ওুরয়ন্ঘ) - রাা তভিারনা  
Quicksand (ওুরয়ওযান্ড) - তঘাযাফারর  
Quixotic (ওুইওরারিও) - উদ্ভি  
Quit (ওুইি) - তযাক ওযা  
Quotient (তওারন্ট) - বাকপর  
Raiment (তযরভন্ট) - রযেদ  

Raft (য্ মাফ্ি) - তনৌওা  
Render (তযন্ডায) - ভাণন ওযা  
Remedy (তযরভরড) - ররতওাযও  
Rouge (তযাউক) - য়তান  
Risky (রযরস্ক) - ছুাঁরওূণণ  
Row (তযাউ) - তনৌওা ঘারান  
Rapid (য্ মারড) - দ্রুত  
Radiate (তযরডরয়ি) - আররা ঙড়ারনা  
Rage (তযইচ) - যাক  
Realm (রযরয়ল্ম) - চায়কা  
Relax(wij¨v·) - আযাভ ওযা  

Remove (রযভুব) - যারনা  
Rhapsody (য্ মারারড) - ুয  
Rumour (রযউভায) - গুচফ  
Roam (তযাভ) - খুরয তফড়ারনা  
Ribbon (রযফন) - রপতা  
Rib (রযফ) - াচয  
Sheepish (রর) - রবতু  

Slay (তই) - তযাওাযী  
Sociable (তাররয়ফর) - রভশুও  
Solemn (তাররভ) - কম্ভীয  
Suckle (ারওর) - স্তনয ান ওযারনা  
Swell (রয়র) - েীত য়া  
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Slink (রন্ও) - রয ড়া  
Stride (িাইড) - j¤^v া তপরর ঘরা  

Shrub (রাফ) - গুল্ম  
Severe (ীরবয়য) - রঔয  
Serpent (ারণন্ট) - া  
Solicitude (ররররিউড) - উরদ্বক  
Solitary (ররিারয) - রনচণন  
Shallow (যার) - অকবীয  
Starve (স্টাবণ) - উফা ওযা  
Sore (তায) - রণ  
Saffron (যাপযন) - চাপযাণ  
Sigh (াই) - দীখণ শ্বা তপরা  
Spice (স্পাই) - ভরা  
Sieve (ীব) - ঘারুরন  
Sight (াইি) - দৃয  
Slaughter (িাফ) - চফাই ওযা  
Shrine (ররন) - রফে তওান স্থান  
Stale (তস্টর) - ফার  
Stink (রস্টংও) - দূকণন্ধ ঙড়ারনা  
Seethe (রথ) - রি রত থাওা  
Savage (যারবচ) - ফণয  
Sapphire (যাপায়ায) - নীরা াথয  
Scent (তন্ট) - কন্ধ  
Scrub (গঊাফ) - খরল খরল ভুঙা  
Sanctuary (যাংওঘুরয়যী) - রফে স্ান  
Shadow (যারডা) - ঙায়া  
Shiver (রবায) - ওাাঁা  
Solid (ররড) - ওরিন  
Sphere (তেয়ায) - তকারও  
Sojourn (তাচান) - রফাফা ওযা  
Suspense (ারন্স) - দুরিন্তা  
Syrup (রযা) - পররয য  

Sombre (†mv¤^vi) - তাওখন  

Twilight (িুইরাইি) - তকাধুরর  
Thrive (িাইব) - রতচ রয় িা  
Trim (ররভ) - াচারনা  
Trivial (রররবয়ার) - অধভ  
Troublesome (রাফরাভ) - ছারভরাওয  
Twinkle (িুইরঙ্কর) - রছওরভও ওযা  
Trio (রাই) - রক্ষানফী  
Tolarate (তিারারযি) - য ওযা  
Talent (িযাররন্ট) - ররতবা  
Twig (িুইক) - কারঙয ডার  
Twist (িুইস্ট) - ফাাঁওারনা  
Trash (রযা) - আফচণনা  
Tomb (িভ) - ওফয  
Terminate (িারভণরনি) - ধফং ওযা  
Tatter (িযািায) - নি রয় মায়া  
Triumph (রায়াম্প) - রফচয়ী  
Turban (িাযফান) - াকরড়  
Udder (আডায) - শুয স্তন  

Ultra (আররা) - অরত  
Utter (আিায) - উচ্চাযন  
Unworthy (আনরদণ) - অরমাকয  
Ultimate (আররিরভি) - তল  
Ulcer (আরায) - ক্ষত  
Vague (তবক) - অস্পি  

Valid (বযাররড) - কণরমাকয  
Vessel (তবরর) - াে  
Vehicle (রবরয়ওর) - মান  
Vanity (বযারনরি) - রভথযাকফণ  
Value (বযারু) - ভূরয  
Voyage (বরয়চ) - িভণ  
Vulture (বারঘায) - ওুন  
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Weave (উইব) - তফানা  

Wring (রযং) - তভাঘড়ারনা  
Widow (উইরডাউ) - রফধফা  
Wander (য়ান্ডায) - উরদ্দযীণবারফ তখাযা  
Wig (উইক) - যঘুরা  
Whirl (উইরণ) - খুযা  
Woe () - দুুঃঔ  
Wrist (রযি) - ওরি  
Wry (যাই) - eμ  

Xenophobia (তচরনারপারফয়া) - রফরদীরদয ররত খৃণা  
Xylophone (চাইররারপান) - এও ধযরনয ফাদযমন্ত্র  
Xanthic (চযানরথও) - রতফণণ  

Xylography (চাইররািযারপ)- ওারি তঔাদাই ওযা 
রফদযা  
Yawn (এয়ান) - ই ততারা  
Yarn (ইয়ানণ) - ুতা  
Yolk (ইরয়াও) - রডরভয ওুুভ  
Yelp (ইরয়র) - রঘৎওায ওযা  
Zodiac (তচারডয়াও) - যারঘি 
Zoom (চুভ) - অতযন্ত দ্রত তফরক ঘরা  
Zeal (রচরয়র) - অি  
Zig-Zag (রচক চাক) - আাঁওাফাাঁওা  
Zest (তচস্ট) - উৎা  
Zoologist (রচউররারচস্ট) - রাণীতত্ত্বরফদ  
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Customer: Would you please show me some pair of shoes of new designs? 

 (উড ইউ রচ তাউ রভ াভ তয়ায অপ শুচ অপ রনউ রডচাইন?)  
দয়া ওরয নতুন রডচাইরনয রওঙু চুতা তদঔারফন?  
Shopkeeper: Here are some new designs. They come in numbers from 36 to 42.  
(তয়ায আয াভ রনউ রডচাইন। তদই ওাভ ইন নাম্বারযয, েভ 36 Uz 42|)  
এই তম রওঙু নতুন রডচাইরনয।এগুররা ৩৬ তথরও ৪২ নাম্বারযয ায়া মারফ।  

Customer: I like this one. But it is small. (আই রাইও রদ য়ান, ফাি ইি ইচ স্মর) 
 আভায এিা ঙন্দ রয়রঙ , তরফ এিা তঙাি।  
Shopkeeper: We have bigger ones too. Tell me the number you want.  
(উই যাব রফকায য়ানস্ িু। তির রভ দা নাম্বায ইউ য়ান্ট) আভারদয ওারঙ ফড় আরঙ। ফরুন তওান নাম্বায ঘান।  

Customer: Number thirty-seven. (নাম্বায থারিণ তরবন)৩৭  নাম্বায |  
Shopkeeper: Will this do? (উইর রদ ডু?) এিা ঘররফ?  
Customer: The number is correct. But it’s a little tight. Show me the  

next number. And do you have the same type, but the front a little pointed?  
(দা নাম্বায ইচ ওারযক্ট। ফাি ইিচ আ ররির িাইি। তা রভ দা তনক্সি নাম্বায | এযান্ড ডু ইউ যাব দা তভ িাই, ফাি 
দা েন্ট আ রররির রয়রন্টড?)  
নম্বয রিওই আরঙ রওন্তু এিা এওিু ঘাা। রযয  নম্বযিা তদঔান। আয আনায ওারঙ এযওভই রওন্তু াভরনয রদওিা 
আয এওিু তঘাঔা ায়া মারফ?  
Shopkeeper: Yes. Look, will this do? (ইরয়। রুও, উইর রদ ডু?) আরঙ। তদরঔন এিা ঘররফ?  

Customer: Yes. This is good. Does this come in other colours? If yes, I would like the same type 
in brown. (ইরয়। রদ ইচ গুড। ডাচ রদ ওাভ ইন আদায ওারাণ? ইপ ইরয়, আই উড রাইও দা তভ িাই ইন রাউন।)  
যা। এিা বার। এিা রও অনয যরগয আরঙ? মরদ থারও, তারর আরভ এই ধযরনযই ঔরয়রয যং রনফ।  

Shopkeeper: We are sorry. This one only comes in black. We have brown shoes but in other 
designs. Would you like me to show you?  
(উই আয রয। ফাি রদ য়ান নরর ওভস্ ইন ফযাও। উই যাব রাউন ুচ ফাি ইন আদায রডচাইনচ। উড ইউ 
রাইও রভ িু তা ইউ?) আভযা দুুঃরঔত। এিায শুধু ওাররা যংই আরঙ। আভারদ ওারঙ ঔরয়যী যরগয আরঙ তরফ অনয 
রডচইরনয। আরন রও তদঔরত ঘান?  
Customer: No, I’m taking this one. (তনা। আয়ভ তিরওং রদ য়ান।) না,আরভ এিাই রনরে।  
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Customer: Excuse me, do you have a fine quality of polao rice?  

(এক্সরওউচ রভ, ডু ইউ যাব এ পাইন তওায়ারররি অপ তারা যাই?)  
শুনুন, আনায ওারঙ রও উনড়ফতভারনয তারা এয ঘার রফ?  

Grocer: Yes, I have. (ইরয়, আই যাব) যা, আভায ওারঙ আরঙ।  

Customer: What’s the price? (তায়ািস্ দা রাই?) দাভ ওত?  
 Grocer: 30 taka a kilo. But if you take more than 5 kilos, you’ll get 2 taka discount.  
           (৩০ িাওা এ রওররা ফাি ইপ ইউ তিও তভায দযান ৫ রওররা, ইর তকি ২ িাওা রডওাউন্ট)  
          এও রওররা ৩০ িাওা রওন্তু আরন ৫ রওররায তফর রনরর আনায ২ িাওা ওভ রাকরফ)  
Customer: I shall take no more than 5 kilos. (আই যার তিও নি তভায দযান ৫ রওররা) 
 আরভ ৫ রওররায তফর তনফ না।  

Grocer: Would you like anything else? (উড ইউ রাইও এরনরথংক এরস্?)  
আনায আয রওঙু দযওায?  
Customer: Yes, I would like to buy some tea, spices and butter too.  
What is the price of one packet of tea? (ইরয় আই উড রাইও িু ফাই াভ রি, স্পাইরচ অযান্ড ফািায িু। 
তায়াি ইচ দা রাইচ অপ য়ান তযারওি অপ রি?)  

যা আভায রওঙু ঘা, ভরা আয ভাঔন রাকরফ। এও যারওি ঘারয়য দাভ ওত? 
Grocer: Twelve taka. (িুরয়ল্ব িাওা) ফায িাওা।  

Customer: Twelve taka? Why? Don’t you sell at the controlled rate? 

( িুরয়ল্ব িাওা? তায়াই? তডান্ট  ইউ তর এযাি দা ওনররারড তযি?)  
ফায িাওা? তওন? আরন রও রনয়রন্ত্রত ভূররয তফরঘন না?  
Grocer: Sorry, except for a few commodutues there is hardly any  
profit. We have nothing to do.  
(রয, এরক্সপ্ট ইন আ রপউ ওরভারডরিচ তদয়ায ইচ া ডণরর এরন তরারপি। উই যাব নারথং িু ডু)  

দুুঃরঔত। রওঙু রচরনে ফারদ ফারও গুররারত তওান রাব য় না। আভারদয রওঙু ওযায নাই।  
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Customer: Excuse me. I would like to cut my hair and then dye also. Start with the cutting.  
(এক্সরওউ রভ। আই উড রাইও িু ওাি ভাই তয়ায এযান্ড তদন ডাই অররা। স্টািণ উইথ দা ওারিং)  

শুনুন। আরভ আভায ঘুর ওািরত ঘাই আয ঘুররয যগ ফদরারত ঘাই। ওািা রদরয় শুরু ওরুন।  

Beautician: What type of cut would you like?  
(তায়াি িাই অপ ওাি উড ইউ রাইও?)  
রও ধযরনয ওািা আরন ঘান?  

Customer: Something that will go with my face. Can you suggest anything?  
(াভরথংক দযাি উইর তকা উইথ ভাই তপ। ওযান ইউ ারচস্ট এরনরথংক?)  

মা আভায ভুরঔয রে ভানারফ। আরন তওান রও তওান রওঙু ফররত ারযন?  

Beautician: Let’s see, a bob will do fine.  
(তরট্ র, আ ফফ উইর ডু পাইন।)  
তদরঔ, ফফ বারই রফ।  

Customer: All right, I want that. (অর যাইি। আই য়ান্ট দযাি) রিও আরঙ। আরভ তিাই ঘাই।  

Beautician: And what colour do you want to dye your hair?  
(এযান্ড তায়াি ওারায ডু ইউ য়ান্ট িু ডাই ইয তয়ায?)  
আয আনায ঘুরর রও যং রাকারত ঘান?  

Customer: Light brown. (রাইি রাউন) াল্কা ঔরয়যী।  
Beautician: All right. (অর যাইি) রিও আরঙ।  
Customer: And one more thing. I want to apply henna on my hands.  

But the design must be very beautiful.  
(এযান্ড য়ান তভায রথং। আই য়ান্ট িু এযাাই তনা অন ভাই যান্ডস্। ফাি দা  
রডচাইন ভাস্ট রফ তবরয রফউরিপুর।)  

আয এওিা রচরন। আরভ ারত তভরদী রাকারত ঘাই। রওন্তু রডচাইনিা ঔুফ ুন্দয রত রফ।  

Beautician: Don’t worry. We have professional designers to do this.  
(তডান্ট য়ারয। উই যাব ররপনার রডচাইনাণ িু ডু রদ।)  
রঘন্তা তনই। আভারদয ওারঙ দক্ষ রডচাইনায যরয়রঙ এ ওারচয চনয।  

Customer: Good. (গুড।) বার।  

Beautician: Starting now. I’m sure that you’ll enjoy our service.  
(স্টারিণং নাউ। আয়াভ রয দযাি ইর ইনচয় আয়ায ারবণ।)  
শুরু ওযরত মারে। আরভ রনরিত তম আভারদয ওাচ আনায ঙন্দ রফ 
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What are you doing in the Kichen Mother(তায়াি আয ইউ ডুইং ইন দা রওরঘন ভাদায?)  
ভা তুরভ যানড়ফাখরয রও ওয?  

Mother: I’m kneading flour into drought.  
(আয়াভ রনরডং তফ্লায়ায ইনু্ট োউি) আরভ ভয়দা ভাঔরঙ।  

Daughter: Where is the maid servant? Is she busy?  
(য়যায ইচ দা তভইড ারবণন্ট? ইচ র রফরচ?) ওারচয তভরয়রি তওাথায়? ত রও ফযস্ত?  
Mother: Yes she is. She is straining the rice gruel.  
(ইরয় র ইচ। র ইচ তিইরনং দা যাই গ্রুরয়র)  
যা ত ফযস্ত। ত বারতয তপন তপররঙ।  

Daughter: What is for breakfast today? (তায়াি ইচ পয তরওপাি িুরডই?)  
আচরওয রাতযা রও?  
Mother: Would you like bread? I shall prepare bread, vegetables and a  

sweet dish. (উড ইউ রাইও তরড? আই যার ররররয়ায তরড, তবরচরফল্ এযান্ড আ ুইি রড)  
তুরভ রও রুরি ঙন্দ ওযরফ? আরভ রুরি, ফরচ  রভরি রওঙু ফানরফা।  

Daughter: I would like parathas, egg and French fries.  
(আই উড রাইও াযাথা, এক এযান্ড তেন্ঘ োই।)  
আরভ রযািা, রডভ আয তেন্ঘ োই ঙন্দ ওরয।  

Mother: But your father can’t tolarate rich dishes.  
(ফাি ইয পাদায ওান্ট িরারযি রযঘ রডর)  
রওন্তু ততাভায ফাফায গুরুাও ঔাদয য য় না।  

Daughter: What will he have? (তায়াি উইর র যাব?) রতরন রও ঔারফন?  
Mother: He will be given chicken broth and rice.  
(র উইর রফ রকরবন রঘরওন রথ এযান্ড ফাই)  
তারও ভুযকীয তছার রদরয় বাত রদয়া রফ।  

Daughter: What is Ali doing? (তায়াি ইচ আরী ডুইং?) আরী রও ওযরঙ?  
Mother: He is peeling potatoes. (র ইচ রররং রিইরিাচ) র আরুয তঔাা ঙাড়ারে।  

Daughter: Shall I help you mother? (যার আই তল্প ইউ ভাদায?) 
Daughter: What are you doing in the kitchen mother? ভা, আরভ রও ততাভারও াাময ওযফ?  
Mother: Yes please. Serve rice on the plate. (ইরয় রচ। াবণ যাই অন দা তইি।)  
যা, থারায় বাত রযরফন ওয।  
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Daughter: Mommy, rice have been over boiled. (ভারভ, যাই যাব রফন বায ফরয়ল্ড)  
ভা, বাত তফী রি রয় রকরয়রঙ।  

Mother: Yes, because your father likes it like that.  
(ইরয়, রফওচ ইয়য পাদায রাইক্স ইি রাইও দযাি।)  
যা, ওাযন ততাভায ফাফা যওভই ঙন্দ ওরযন।  

Daughter: The potato curry hasn’t been enough salted. And the fish  
curry hasn’t been properly spiced.  
(দা রিইরিা ওারয যারচন্ট রফন এনাপ রিড। এযান্ড দা রপ ওারয যারচন্ট  

রফন রাররণ স্পাইস্ড)  
আরুয তযওারযরত রফণ ওভ রয়রঙ। এফং ভারঙয তযওারযরত রিওভত ভরা  
রড় নাই।  

Mother: Because your father has a flatulent stomach.  
(রফওচ ইয পাদায যাচ এ ফ্লযািুররন্ট স্টভাও)  
ওাযন ততাভায ফাফায তি তপাঁররঙ।  

Daughter: Potatoes are a regular feature of our meals. What new dish  
is made today?  
(রিইরিা আয এ তযগুরায রপঘায অপ আয়ায রভল্। তায়াি রনউ রড ইচ  

তভড িুরডই?)  
আভারদয ফারড়রত ততা তযাচ আরু যানড়ফা য়। আচ নতুন রও যানড়ফা রয়রঙ?  

Mother: I wanted to make a sweet dish but the milk has turned sour.  
(আই য়ারন্টড িু তভও আ ুইি রড ফাি দা রভল্ক যাচ িানণড তাউয)  
আরভ এওরি রভরি চাতীয় ঔাফায যানড়ফা ওযরত তঘরয়রঙরাভ রওন্তু দুধ তপরি রকরয়রঙ।  

Daughter: No problem. I’m getting fat. I think I should eat less sweet.  
(তনা রফররভ। আয়াভ তকরিং পযাি। আই রথংও আই শুড ইি তর ুইি।)  
তওান অুরফধা তনই। আরভ তভািা রয় মারে। আভায ভরন য় আভায ওভ  
রভরি ঔায়া উরঘত।  
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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    ক 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                ক                       ক       ... 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   ক  ই           

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

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

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

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

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