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1) ফকোনরকম।  ⇨  So far, so good 

2) ফেখো হবব।  ⇨  See you around 

3) আমোর অনুমোন.  ⇨  I guess..- 

4) আমোর মবন হবে.  ⇨   I think...- 

5) আডম বলব  ফে. . .  ⇨   I'd(আই উড) say...- 

6) ফক ফেন আসবে ⇨  Someone is coming.  

7) ডক এবনডে বলব ো?> Guess what I got for you?  

8) এখন ডবেোয় হও।  ⇨  Be off now.  

9) এখোবন ডক হবে?> What's going on here?  

10) অল্প একট ু ⇨ Just a little. 

11) অসোধোরণ,  খুব ভোল ⇨ Excellent. 

12) আপনোবকও ধন্যবোে ⇨ You're welcome. 

13) আমোবক বলুন ⇨ Please tell me. 

14) আডম জোডননো ⇨ I don't know. 

15) আডম দু: ডখ  ⇨ I'm sorry. 

16) আডম ভয় কডরনো ⇨ I don't care. 

17) আর ডকে ু নয়  ⇨ Nothing else. 

18) আর ডকে?ু ⇨ Anything else? 

19) উপবভোগ করুন!  ⇨ Cheers! 

20) ডকে ু ⇨ A few. 

21) ডকে ু কম ⇨ A little. 

22) ডকে ু মবন কবরোনো ⇨ Never mind. 

23) ফকন নয়? ⇨ Why not? 

24) চমৎকোর ⇨ Great. 

25) ডচন্তো কবরোনো ⇨ Don't worry. 

26) ফচষ্টো কবর ফেখ ⇨ Take a chance. 

27) ডিক আবে ⇨ Okay. 

28)  োই নোডক? ⇨ Really? 

29)  োড়ো োডড় !  ⇨ Hurry! 

30) থোম!  ⇨ Stop! 

31) ধন্যবোে ⇨ Thank you. 

32) ধন্যবোে ⇨ Thanks. 

33) ধন্যবোে জনোব ⇨ Thank you sir. 

34) ধন্যবোে ডমস ⇨ Thank you miss. 

35) নো।  ⇨ No. 

36) ডনবববোধ।  ⇨ Nonsense. 

37) ডনশ্চয়ই ⇨ Of course. 

38) ডনশ্চয়ই!  ⇨ Certainly! 

39) পবর ফেখো হবব ⇨ See you later. 

40) ফেোন কবরো ⇨ Call me. 

41) বল আমোবক ⇨ Tell me. 

42) বোাঁচোও ⇨ Help! 

43) ফবয়োরো!  ⇨ Waiter! 

44) ফবয়োরো!  ⇨ Waitress! 
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45) ভোবলো ধোরণো ⇨ Good idea. 

46) ফভবব ফেডখ ⇨ Let me think about it. 

47) মোপ করববন ⇨ Excuse me. 

48) মোে করববন ⇨ Please. 

49) েবথষ্ট হবয়বে ⇨ That's enough. 

50) শব্দ কবরোনো ⇨ Be quiet. 

51) শুভ অপরোহ্ণ ⇨ Good afternoon. 

52) শুভ কোমনো ⇨ Good Luck. 

53) শুভ জন্মডেন ⇨ Happy Birthday. 

54) শুভ সকোল/  সুপ্রভো  ⇨ Good morning. 

55) শুভ সন্ধ্যো স্যোর ⇨ Good evening sir. 

56) সব ডিক আবে ⇨ It's ok. 

57) সব ডিক আবে ⇨ That's alright. 

58) ফসডট ভোবলো ⇨ That's fine. 

59) হয়ব োবো ⇨ Maybe. 

60) হো/  ডনশ্চই ⇨ Yes. 

61) হ্যোবলো/  ডক খবর  ⇨ Hello. 

62) ফগোপন সূবের ডভডিব   ⇨ Acting on a secret information  

63) ডবপবে  ⇨ Against the motion  

64) সববস্তবরর ফলোকজন  ⇨ All walks of life  

65) আনবের মধয ডেয়ো  ⇨ Amid cheers  

66) জবোবডেডহ করো  ⇨ Answer for  

67) ধীর গড ব   ⇨ At snail's pace 

68) শুভ উববোধন  ⇨ Auspicious inauguration 

69) হোর ভোঙ্গো পডরশ্রম  ⇨ Back breaking labor  

70) বস্তো পাঁচো ডমথযো কথো  ⇨ Basket of lies  

71) ফমবর ভ বো বোনোবনো  ⇨ Beat black and blue 

72) ডপডটবয় হ যো করো  ⇨ Beaten to death  

73) ডবডভন্ন সমস্যোয় জজবডর   ⇨ Beset with various problems 

74) আমোবক েয়ো করববন  ⇨ Bless me please  

75) রবে মোখোমোডখ  ⇨ Blood stained 

76) রে ঝরো টোকো  ⇨ Blood sweated money 

77) উিবজনোপূবণ ⇨ Breathtaking  

78) ভ্রো ৃপ্রড ম জনগণ  ⇨ Brotherly people 

79) েোই ফহোক  ⇨ By the way  

80) আসল কথোয় আবসন ⇨ Come to the point 

81) েো হয়  হউক  ⇨ Come what may  

82) পডরপূণব জীবন বযবস্থো  ⇨ Complete code of life 

83) ফগোটো দুবয়ক  ⇨ Couple of  

84) আগোমী পরশু  ⇨ Day after tomorrow  

85) গ  পরশু  ⇨ Day before yesterday 

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


Want more Updates    

   http://tanbircox.blogspot.com 

86) ফ োর ডববরোধী  ⇨ Dead against  

87) সুের সুগডন্ধ্  ⇨ Delicious perfume 

88) ডববেহী আত্মো ⇨ Departed soul 

89) ধ্বংসোত্মক  নীড   ⇨ Destructive policy 

90) প্রলয়ংকোরী বন্যো  ⇨ Devastating flood  

91) ঢোকো গোমী বোস  ⇨ Dhaka bound bus  

92) েৃডষ্ট আকর্বন করো  ⇨ Draw attention  

93) সন্তোন প্রসববর সময়  ⇨ During child birth 

94) অথবননড ক কুটনীড   ⇨ Economic diplomacy  

95) ফচোাঁখ ধোধোবনো  ⇨ Eye catching  

96) ফপ্রবম পড়ো  ⇨ Fall in Love  

97) ডনভবরবেোগয সূে ফথবক  ⇨ From reliable source 

98) েূর দুরোন্ত ফথবক  ⇨ From the far flung  

99) বৃথোয় েোওয়ো  ⇨ Go in vain  

100) খুবই মুগ্ধ  ⇨ Greatly charmed 

101) অ যন্ত ডবডি   ⇨ Greatly Surprised 

102) বংশ পরম্পরোয় চবল আসো  ⇨ Hand down  

103) হৃেয় ডবেোরক  ⇨ Heart breaking 

104) আন্তডরক শুবভেো  ⇨ Heartiest felicitation 

105) ববববরোডচ  কোজ  ⇨ Heinous work  

106) সোবহোবেযর হো   ⇨ Helping hand  

107) কডিন কোজ  ⇨ Herculean task 

108) েোগবলর পোল  ⇨ Herd of goats  

109) ফেশ ডববেশ  ⇨ Home and abroad 

110) ক বোর  ⇨ How Often  

111)  ো ডক কবর হয়   ⇨ How so  

112) পোপ ফবোধ  ⇨ Ill attitude 

113) অলেবন/  অডভশোপগ্রন্থ  ⇨ Ill fated  

114) পাঁচো কথো  ⇨ Ill language 

115) বে রোগী  ⇨ Ill tempered  

116) ববরী ভোব  ⇨ Ill will  

117) কু- কোজ  ⇨ Ill work  

118) েথোবেোগয মেবোেোয়  ⇨ In a befitting manner 

119) এক ফশোক বো বোয়  ⇨ In a message of condolence 

120) উবেবে  ⇨ In an efforts to  

121) খরবচর ডহডরক  ⇨ In association with 

122) িডৃ র উবেবে  ⇨ In memory of  

123) জবোবব  ⇨ In retaliation 

124) সম্মোবন  ⇨ In the honor of 
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125) অেূর ভডবষ্যব   ⇨ In the near future 

126) পবে  ⇨ In the motion  

127) ফে ডেন  ⇨ In which day  

128) ইসলোডমক ডচন্তোডবে  ⇨ Islamic thinker 

129) এটো সোধোরণ  ধবর ফনয়ো হয়   ⇨ It is generally agreed 

130) এটো আমোর ডবশ্বোস  ⇨ It is my belief  

131) আনে ভ্রমন  ⇨ Joy ride  

132) ডবশোল সবুজ চত্বর  ⇨ Large green compound 

133) সমোবলোচনোর কর্ো ো   ⇨ Lash of criticism   

134) পুষ্প মোলো অপবন করো  ⇨ Lay wreath  

135) ডনরোশ করো  ⇨ Let down  

136) আশোর আবলো  ⇨ Light of hope 

137) জীবন েোেোর মোন  ⇨ Living Standard 

138) প্রথম েশববনই ফপ্রম  ⇨ Love at the first sight 

139) অথববহ আবলোচনো  ⇨ Meaningful discussion  

140) ডবকোরগ্রন্থ/  মোনডর্ক ভোরসোমযহীন  ⇨ Mentally deranged  

141) ডবকোরগ্রন্থ/  মোনডর্ক ভোরসোমযহীন  ⇨ Mentally imbalanced 

142) গভবোবস্থোয় বডম বডম ভোব  ⇨ Morning sick  

143) বহু আবলোডচ  বডর্য় ⇨ Much talked agenda 

144) বলোর ফকহই ফনই  ⇨ None is there to tell 

145) এমনডক এক ইডি বোডক নোই  ⇨ Not an (even an) inch left 

146) ফচোবখ পড়োর প্রভোব  ⇨ Noticeable effect  

147) েয়ো কবর  ⇨ Out of pity  

148) ধরো ফেোয়োর বোইবর  ⇨ Out of reach  

149) অসোধোরণ অবেোন  ⇨ Outstanding contribution 

150) অ ী  ফগৌরব  ⇨ Past glory  

151) জনসংখযো ডববফোরণ  ⇨ Population explosion 

152) দুই পোশ ডেবয় উপবচ পড়ো  ⇨ Pour into the side  

153) বোস্তব পেবেপ  ⇨ Pragmatic step 

154) ডববেহী আত্মোর মোগবেরো  কোমনো  ⇨ Pray for salvation of the departed soul 

155) ফবশ ডকে ু সংখযক  ⇨ Quite a number of  

156) লোল গোডলচোর সংবধবনো  ⇨ Red carpet welcome  

157) সশ্রম কোরোেন্   ⇨ Rigorous imprisonment 

158) ডচন্তোর সোগর  ⇨ Sea of thought  

159) চুণবডবচণব হওয়োর অডভজ্ঞ ো  ⇨ Shattering experience 

160) এই মোে  ⇨ Shortly  

161) একট ু পবর  ⇨ Shortly after 

162) একট ু আবগ  ⇨ Shortly before 

163)  থো কডথ   ⇨ So called  
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164) আডম ে টুকু জোডন  ⇨ So far as I know 

165) ে টুকু হবয়বে   টুকু ভোল  ⇨ So far so good  

166)  োব  ডক হবয়বে  ⇨ So what  

167) আবগ ফহোক পবড় ফহোক  ⇨ Sooner or later 

168) জ্ঞোন ডব রণ করো  ⇨ Spread knowledge 

169) সংডবডেবদ্ধ স ডকবকরণ  ⇨ Statutory warning 

170) ডবশ্বোবস অনড়  ⇨ Strong in belief  

171) ডবিবয় অডভভু   ⇨ Struck with wonder 

172) শ্বোস রদ্ধ করো পডরববশ  ⇨ Suffocating environment 

173) ডনবভ েোওয়ো আসো  ⇨ Sunken hope  

174) বৃহৎ উৎসগব  ⇨ Supreme sacrifice  

175) বৃহৎ স্বোথব  ⇨ Supreme interest  

176)  োম ফবডরবয় আসো  ⇨ Sweat come down  

177) লম্বো লম্বো কথো  ⇨ Tall Talk  

178) চো ফখব  ফখব  আলোপ করো  ⇨ Tea Meet  

179) আশোর আবলো  ⇨ The light of hope 

180) সোরো বের  বযোপী  ⇨ Through out the year 

181) এ লবেয/  ফস লবে  ⇨ To this effect  

182) চোাঁেোবোজ  ⇨ Toll extortionist 

183) ডবর্োেময় পডরণড   ⇨ Tragic end  

184) ভবয় কোাঁপো  ⇨ Tremble with fear 

185) পাঁচো মুখ  ⇨ Trouble face  

186) ফ োলো পোডন  ⇨ Trouble water  

187) আবপোর্হীন েৃডষ্টভডঙ্গ  ⇨ Uncompromising attitude 

188) েে েোয়োয়  ⇨ Under the wings  

189) ফলডলবয় ফেওয়ো ⇨ Unleash 

190) ২ মোইবলর ফচবয় ফবডশ হবব ⇨ It's longer than 2 miles. 

191) ২০০ মোইবলর ও অডধক ⇨ More than 200 miles. 

192) ২২ ফশ অবটোবর ⇨ October 22nd. 

193) ৩০ ডমডনবটর ফভ র ⇨ In 30 minutes. 

194) ৩টোয় ⇨ At 3 o'clock. 

195) ৫  লোবরর ফচবয় ফবশী ⇨ It's more than 5 dollars. 

196) ৫ নম্বর রোস্তোয় ⇨ At 5th street. 

197) অড ডরে হবয় ফগবে ⇨ That's too much. 

198) আমোবক একোই করব  েোও।  ⇨  Let me do it myself.  

199)  ুডম বুঝব  ফপবরবেো?> You got it?  

200) ফ োমোর মুবখ েলুচেন েটুুক।  ⇨  Blessed be your tongue 

201)  ুডম সবেহ প্রবন।  ⇨  You are a sceptical  

202) ফ োমোর ফকোন চোলোডক চলবব নো।  ⇨  None of your little games 

203) ফস ডচরকোবলর জন্য চবল ফগবে।  ⇨  He has gone for forgood 

204) ফ োমোর রোগ ডনয়ন্ত্রন করো উডচৎ।  ⇨  You must try to bridle your temper 
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205)  ুডম ডক ডনবয় বযস্ত?> What are you up to? 

206) এককথো বোরবোর বলনোব ো।  ⇨  Do not harp on the same thing 

207) আডম ফ োমোর কোবে ক  টোকো ঋনী?> How much do I owe you?  

208) সব ডমডলবয় ক  ?> How much altogether?  

209) এটোর েোম ক ?> How much does this cost?  

210) প্রড ডেন ক  খরচ  হবব?> How much does it cost per day?  

211) ফ োমোবক এ  খুডশ খুডশ লোগবে ফকন আজ?> Why are you so up today?  

212) ফ োমোবক এ  মন খোরোপ ফেখোবে ফকন?> Why you look so down?  

213) আডম এ কথো ডবশ্বোস কডর নো আবোর নো কবর পোডর নো ফে. . . > I can't but believe that...- 

214) বযডেগ ভোবব আমোর মবন হয় . . . > I personally think...- 

215) আমোর েৃঢ় ডবশ্বোস. . . > I strongly believe...- 

216) ফস জোনব  চোয়  ুডম কখন আসবব ⇨  She wants to know when you're coming.  

217) আগোমীকোল ফস আমোর সোবথ েোবে ⇨  She's going with me tomorrow.  

218) ফস আমোর ফচবয় বয়বস বড় ⇨  She's older than me.  

219) আডম ডক অবপেো করববো?> Should I wait?  

220) আমোর জন্য একজন ওসব কবর ⇨  Someone does that for me.  

221) ফময়োটো সুের ⇨  The girl is nice.  

222) ফমবয়টো ফবশ সুের ⇨  The girl is pretty nice.  

223) ফমবয়টো ফবশ সুের ফ ো ⇨  The girl is pretty nice,i see 

224) ফস  োর ফপ্রবম পবড় ডগবয়বে ⇨  He Fell in love with her. 

225) ফস সড য সড য  োর ফপ্রবম পবড় ডগবয়ডেল ⇨  He actually fell in love... 

226) আমোর কোে ফথবক ডকে ু লুকোে  ুডম।  ⇨  You are hiding something back from me.  

227) অনুগ্রহ কবর আপনোর পোসবপোটব ফেখব  পোডর? ⇨ Can I see your passport please? 

228) অনুগ্রহ কবর আমোবক এক গ্লোস পোডন ডেব  পোরববন? ⇨ Can I have a glass of water 

please? 

229) অনুগ্রহ কবর আমোবক একডট রডশে ফেববন ? ⇨ Can I have a receipt please? 

230) অনুগ্রহ কবর আমোবক ডবলটো ডেন ⇨ Can I have the bill please? 

231) অনুগ্রহ কবর আমোবের আবরো ডকে ু রুডট ডেববন? ⇨ Can we have some more bread 

please? 

232) অনুগ্রহ কবর আমোর জন্য এটো ধবর রোখবব? ⇨ Can you hold this for me? 

233) অনুগ্রহ কবর আমোর শোটবটো এবন েোও ⇨ Bring me my shirt please. 

234) অনুগ্রহ কবর আডম ডমস্টোর ডিবথর সোবথ কথো বলব  চোই ⇨ I'd like to speak to Mr. Smith 

please. 

235) অনুগ্রহ কবর আবরকট ু ফজোবর বলববন? ⇨ Can you speak louder please? 

236) অনুগ্রহ কবর জ্বোলোডন ভবর ডেন ⇨ Fill it up, please. 

237) অনুগ্রহ কবর ডবর্য়ডট পুনরোবৃডি করববন? ⇨ Can you repeat that please? 

238) অনুগ্রহ কবর সোহোেয করববন? ⇨ Can you do me a favor? 

239) অনুগ্রহকবর আপনোর জু ো খুবল ফেলুন ⇨ Please take off your shoes. 

240) অনুগ্রহকবর আমোবক এই ডিকোনোয় ডনবয় চলুন ⇨ Please take me to this address. 

241) অনুগ্রহকবর আমোবক একডট টযোকডস ফ বক ফেবব? ⇨ Will you call me a taxi please? 

242) অনুগ্রহকবর আমোবক এয়োরবপোটব ডনবয় চলুন ⇨ Please take me to the airport. 

243) অনুগ্রহকবর আমোবক ফ োয়োবলডট ফেবব? ⇨ Will you hand me a towel please? 

244) অনুগ্রহকবর আমোবক লবনেোডনডট ফেবব? ⇨ Will you pass me the salt please? 

245) অনুগ্রহকবর আমোবের দুই গ্লোস পোডন ডেন ⇨ We'll have two glasses of water please. 

246) অনুগ্রহকবর আমোর জন্য অবপেো করববন ⇨ Please wait for me. 
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247) অনুগ্রহকবর ইংবরডজব  বলুন ⇨ Please speak English. 

248) অনুগ্রহকবর একডট খবর  রোখবব? ⇨ Would you take a message please? 

249) অনুগ্রহকবর একট ু আবস্ত বলুন ⇨ Please speak slower. 

250) অনুগ্রহকবর একট ু গণনো কবর ডেববন? ⇨ Please count this for me. 

251) অনুগ্রহকবর একট ু ধীবর বলুন ⇨ Please speak more slowly. 

252) অনুগ্রহকবর েরমডট ডেলআপ করুন ⇨ Please fill out this form. 

253) অনুগ্রহকবর বসুন ⇨ Please sit down. 

254) অনুগ্রহকবর ফভ বর আসুন ⇨ Please come in. 

255) অনুগ্রহকবর ডলবখ ডনন ⇨ Please write it down. 

256) অবনক ডেন আবগ ⇨ A long time ago. 

257) আগবস্টর ২৭  োডরখ আমোর জন্মডেন ⇨ My birthday is August 27th. 

258) আগোডম বুধবোবর সোেোব র জন্য সময় ডিক করব  পোডর? ⇨ Can I make an appointment 

for next Wednesday? 

259) আগোমীকোল ডক বৃডষ্ট হব  পোবর? ⇨ Is it suppose to rain tomorrow? 

260) আগোমীকোল ফথবক জন েুডটব  েোবে ⇨ John is going on vacation tomorrow. 

261) আগোমীকোল ফেখো হবব ⇨ See you tomorrow. 

262) আগোমীকোল বৃডষ্ট হব  পোবর ⇨ It's suppose to rain tomorrow. 

263) আগোমীকোল ফস আমোর সোবথ েোবে ⇨ She's going with me tomorrow. 

264) আজ ২৫ফশ আগস্ট ⇨ It's August 25th. 

265) আজ ৩রো জুন ⇨ June 3rd. 

266) আজ ক   োডরখ? ⇨ What is today's date? 

267) আজ ক   োডরখ? ⇨ What's the date? 

268) আজ ক   োডরখ? ⇨ What's today's date? 

269) আজ ডক আজ কোজ করে? ⇨ Are you working today? 

270) আজ খুব িোন্ ো পবড়বে ⇨ It's very cold today. 

271) আজ খুব ভোডর বৃডষ্ট হবয়বে ⇨ It rained very hard today. 

272) আজ  ুর্োর পড়বব ⇨ It's going to snow today. 

273) আজ বৃডষ্ট হবোর কথো ডেলনো ⇨ it's not suppose to rain today. 

274) আজ রোব   ুডম কী করবব? ⇨ What are you going to do tonight? 

275) আজ রোব  ফ োমোর সময় হবব? ⇨ Are you free tonight? 

276) আজ সন্ধ্োয় িোন্ ো পড়বব ⇨ It'll be cold this evening. 

277) আজ সপ্তোবহর ফকোন ডেন? ⇨ What day of the week is it? 

278) আজবক খুব গরম  পড়বব ⇨ It's going to be hot today. 

279) আপনোবক অসংখয ধন্যবোে ⇨ Thank you very much. 

280) আপনোর কোবে এটোর ১১ নম্বর সোইজ হবব? ⇨ Do you have this in size 11? 

281) আপনোর ডক আপনোর ফেোন বযবহোর করব  পোডর? ⇨ Can I use your phone? 

282) আপনোর েোম বলুন/  আপডন ক ব  ডনব  চোন? ⇨ How much would you like? 

283) আপডন এটো ডিক করব  পোরববন? ⇨ Can you fix this? 

284) আপডন ডক আমোবক পবর ফেোন করববন? ⇨ Can you call me back later? 

285) আপডন ডক আমোবক সোহোেয করব  পোবরন? ⇨ Can you help me? 

286) আপডন ডক একটো উেোহরন ডেব  পোবরন ? ⇨ Can you give me an example? 

287) আপডন ডক এটো আমোর জন্য বইববন? ⇨ Can you carry this for me? 

288) আপডন ডক পবর ফেোন করববন? ⇨ Can you call back later? 

289) আপডন ফক বলবেন? ⇨ Who is it? 

290) আবহোওয়োটো ফকমন ? ⇨ How's the weather? 
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291) আবোর হবব/  পবররবোর ফেখো েোবব ⇨ Next time. 

292) আমর কোবে মোে ৫  লোর আবে ⇨ I only have 5 dollars. 

293) আমরো ই োডলয়োন বো চীনো খোবোর ফখব  পোডর ⇨ We can eat Italian or Chinese food. 

294) আমরো এটো খুব পেে কডর ⇨ We like it very much. 

295) আমরো কখন আসব? ⇨ When do we arrive? 

296) আমরো কখন েোববো? ⇨ When do we leave? 

297) আমরো ডক একডট ফমনুয ফপব  পোডর ? ⇨ Can we have a menu please. 

298) আমরো ডক ওখোবন বসব  পোডর? ⇨ Can we sit over there? 

299) আমোবক অনুসরণ কর ⇨ Follow me. 

300) আমোবক এক কোপ চো ফেববন ⇨ I'll have a cup of tea please. 

301) আমোবক এক গ্লোস জল ফেববন ⇨ I'll have a glass of water please. 

302) আমোবক একডট ভোল ফরস্টুবরবন্টর ডিকোনো ডেববন? ⇨ Can you recommend a good 

restaurant? 

303) আমোবক একডট ডসবনমো ধোর ফেবব? ⇨ Would you like to rent a movie? 

304) আমোবক একবোর ফেোন কবরো ⇨ Give me a call. 

305) আমোবক  োউন টোউন ডনবয় চল ⇨ Take me downtown. 

306) আমোবক ফ বকো/ ফেোন কবরো ⇨ Please call me. 

307) আমোবক ফেখব  েোও ⇨ Let me check. 

308) আমোবক মযোডরওট ফহোবটবল ডনবয় েোও ⇨ Take me to the Marriott Hotel. 

309) আমোবের ফকউ সহবেোডগ ো করবে নো ⇨ Nobody is helping us. 

310) আমোবের দুডট ফেবল ও একডট ফমবয় ⇨ We have two boys and one girl. 

311) আমোবের ফেরী হবয় ফগবে ⇨ We're late. 

312) আমোবের বোচ্চোরো আবমডরকোয় আবে ⇨ Our children are in America. 

313) আমোবের বোডড় কযোডলবেোডনবয়োব  ⇨ We're from California. 

314) আমোর ৩২ ⇨ I'm 32. 

315) আমোর অডগ্রম ভোড়ো ফেওয়ো আবে ⇨ I have a reservation. 

316) আমোর অবনক ডকে ু করোর আবে ⇨ I have a lot of things to do. 

317) আমোর অন্য চোডব প্রবয়োজন ⇨ I need another key. 

318) আমোর ইংবরডজ অনুশীলন করো েরকোর ⇨ I need to practice my English. 

319) আমোর একটো  র  চোই ⇨ I'd like a room. 

320) আমোর একটো ডসঙ্গল  র  চোই ⇨ I'd like a single room. 

321) আমোর একডট ধুমপোনমুে  র  চোই ⇨ I'd like a nonsmoking room. 

322) আমোর এখনই েোাঁ  মোজব  হবব এবং ফগোসল করব  হবব ⇨ I still have to brush my 

teeth and take a shower. 

323) আমোর এখডন ফেব  হবব ⇨ I need to go now. 

324) আমোর এখবনো অবনক ডকেু করব  হবব ⇨ I still have a lot to do. 

325) আমোর এখবনো অবনক ডকেু ডকনব  হবব ⇨ I still have a lot of things to buy. 

326) আমোর কোবে একটোও টোকো নোই ⇨ I don't have any money. 

327) আমোর কোপড় ধুব  হবব ⇨ I have to wash my clothes. 

328) আমোর কোপড় পোল্টোবনো েরকোর ⇨ I need to change clothes. 

329) আমোর ডকে ু ডটসুয েরকোর ⇨ I need some tissues. 

330) আমোর ফকোন বোন্ধ্ডব নোই ⇨ I don't have a girlfriend. 

331) আমোর খোওয়ো ফশর্ হয়ডন ⇨ I haven't finished eating. 

332) আমোর গলো ফভবঙ্গ ফগবে ⇨ My throat is sore. 

333) আমোর গোডড় কোজ করবেনো/  আমোর গোডড় ডবকল ⇨ My car isn't working. 
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334) আমোর গোডড়ব  একটো আবে ⇨ I have one in my car. 

335) আমোর  ডড়ডট চুডর হবয় ফগবে ⇨ My watch has been stolen. 

336) আমোর ফেবল ⇨ My son. 

337) আমোর ফেবল কডিউটোর সোবয়ন্স পবড় ⇨ My son studies computers. 

338) আমোর জন্য একজন ওসব কবর ⇨ Someone does that for me. 

339) আমোর জন্য ডক ফকোন ডচডি আবে? ⇨ Is there any mail for me? 

340) আমোর জোমো ফকোথোয়? ⇨ Where is my shirt? 

341) আমোর টোকো আবে ⇨ I have money. 

342) আমোর িোণ্ডো ফলবগবে ⇨ I have a cold. 

343) আমোর  োেোবরর কোবে েোওয়ো েরকোর ⇨ I need a doctor. 

344) আমোর ড ন ফেবলবমবয়,  দুবটো ফমবয় আর একডট ফেবল ⇨ I have three children, two girls 

and one boy. 

345) আমোর দুই ফবোন আবে ⇨ I have two sisters. 

346) আমোর নোম জন ডিথ ⇨ My name is John Smith. 

347) আমোর ফপট বযথো করবে ⇨ My stomach hurts. 

348) আমোর ফপট ভরো/  আমোর আর ডকেুর েরকোর ফনই ⇨ I'm full. 

349) আমোর ফপোস্ট অডেস ফেব  হবব ⇨ I have to go to the post office. 

350) আমোর বন্ধ্ুবক ডক সোবথ আনববো? ⇨ Can I bring my friend? 

351) আমোর বন্ধ্ুডট আবমডরকোন ⇨ My friend is American. 

352) আমোর বয়স ২৬ ⇨ I'm 26 years old. 

353) আমোর বোডড় েোওয়ো প্রবয়োজন ⇨ I need to go home. 

354) আমোর বোবো উডকল ⇨ My father is a lawyer. 

355) আমোর বোবো ওখোবন ডেবলন ⇨ My father has been there. 

356) আমোর বোহুব /  হোব  বযোথো করবে ⇨ I have pain in my arm. 

357) আমোর ভোবলো লোগবে ⇨ I feel good. 

358) আমোর ভোবলো লোগবেনো ⇨ I don't feel well. 

359) আমোর মবন আবে ⇨ I remember. 

360) আমোর মবন হবে ও অন্য ডকে ু বলল ⇨ I thought he said something else. 

361) আমোর মবন হয়  এটো খুব ভোবলো ⇨ I think it's very good. 

362) আমোর মোথো বযোথো করবে /  মোথো ধবরবে ⇨ I have a headache. 

363) আমোর মোপ ৮ ⇨ I'm a size 8. 

364) আমোর মোলপে হোডরবয় ফগবে ⇨ My luggage is missing. 

365) আমোর মুবিোবেোন কোজ করবেনো ⇨ My cell phone doesn't work. 

366) আমোর ফমবয় এখোবন ⇨ My daughter is here. 

367) আমোর ফমোবোইল ফেোবন খুব একটো কল আবসনো ⇨ My cell phone doesn't have good 

reception. 

368) আমোর েবথষ্ট টোকো নোই ⇨ I don't have enough money. 

369) আমোর শহবরর একটো মোনডচে চোই ⇨ I'd like a map of the city. 

370) আমোর শী  করবে ⇨ I'm cold. 

371) আমোরো দুিঃডখ  ডকন্তু শুধ ু টোকোয় মূলয ডনই ⇨ Sorry, we only accept Cash. 

372) আডম ৫ম ডিট ফরবস্তোরোয় ফখব  চোই ⇨ I'd like to eat at 5th street restaurant. 

373) আডম ৬ েটু ২ ইডি ⇨ I'm 6'2". 

374) আডম ৬টোয় কোজ ফথবক ফবর হই  ⇨ I get off of work at 6. 

375) আডম অডগ্রম বরোে ডেব  চোই ⇨ I'd like to make a reservation. 

376) আডম অডববোডহ  ⇨ I'm not married. 
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377) আডম অডববোডহ  ⇨ I'm single. 

378) আডম অসুস্থ ⇨ I'm sick. 

379) আডম আগোমী কোল েোডে ⇨ I'm leaving Tomorrow. 

380) আডম আগোমী বের  আবমডরকো েোব ⇨ I'm going to America next year. 

381) আডম আমোবের এবম্বডসর সবঙ্গ ফেোগোবেোগ করব  চোই ⇨ I want to contact our embassy. 

382) আডম আমোর  ডড় হোডরবয়ডে ⇨ I lost my watch. 

383) আডম আমোর  র  পডরস্কোর করডে ⇨ I'm cleaning my room. 

384) আডম আমোর পডরবোবরর সবঙ্গ এবসডে ⇨ I came with my family. 

385) আডম আবমডরকো ফথবক এবসডে ⇨ I'm from America. 

386) আডম আবমডরকোন ⇨ I'm American. 

387) আডম আবমডরকোর নোগডরক নই ⇨ I'm not American. 

388) আডম আরম্ভ^কোডর ⇨ I'm a beginner. 

389) আডম আবরো একট ু পোডন চোই,  অনুগ্রহ কবর ⇨ I'd like some water too, please. 

390) আডম আশো করডে ফ োমোর এবং ফ োমোর স্ত্রীর ভোবলো ভ্রমণ হবব ⇨ I hope you and your wife 

have a nice trip. 

391) আডম ইংবরজী ভোবলো বডলনো ⇨ I don't speak English very well. 

392) আডম ইটোডলয়োন খোবোর পেে কডর ⇨ I like Italian food. 

393) আডম ইব োমবধয ফখবয়ডে ⇨ I ate already. 

394) আডম ইন্টোরবনট বযবহোর করব  চোই ⇨ I'd like to use the internet 

395) আডম এই পযোবকটগুবলো েুেরোবে পোিোব  চোই ⇨ I want to send this package to the 

United States. 

396) আডম এক ফবো ল পোডন ডকনব  চোই ⇨ I'd like to buy a bottle of water, please. 

397) আডম একজন আবমডরকোর নোগডরক ⇨ I'm an American. 

398) আডম একজন ডশেক ⇨ I'm a teacher. 

399) আডম একডট গোডড় ভোড়ো করব  চোই ⇨ I'd like to rent a car. 

400) আডম একডট ফটডলবেোন কো ব ডকনব  চোই ⇨ I'd like to buy a phone card please. 

401) আডম একডট ফটডলবেোনন করব  চোই ⇨ I'd like to make a phone call. 

402) আডম একডট েযোক্স পোিোব  চোই ⇨ I'd like to send a fax. 

403) আডম একডট ভুল কবরডে ⇨ I made a mistake. 

404) আডম একম  ⇨ I agree. 

405) আডম এখন বুঝব  পোরডে ⇨ I understand now. 

406) আডম এখনই আসডে ⇨ I'm coming right now. 

407) আডম এখবনো দুপুবরর খোবোর খোইডন ⇨ I haven't had lunch yet. 

408) আডম এখবনো প্রস্তু  নই ⇨ I'm not ready yet. 

409) আডম এখবনো ডসদ্ধোন্ত ডনব  পোডরডন ⇨ I still haven't decided. 

410) আডম এখোবন দুই ডেন ধবর আডে ⇨ I've been here for two days. 

411) আডম এখোবন প্রথমবোর এবসডে ⇨ This is the first time I've been here. 

412) আডম এখোবন বযবসোর জন্য এবসডে ⇨ I'm here on business. 

413) আডম এটো আবমডরকোয় পোিোব  চোই ⇨ I'd like to send this to America. 

414) আডম এটো ডকভোবব বযবহোর করববো ? ⇨ How do I use this? 

415) আডম এটো  লোবর ভোঙ্গোব  চোই ⇨ I'd like to exchange this for Dollars. 

416) আডম এটো ফেবখডে ⇨ I've seen it. 

417) আডম এটো ফনববো ⇨ I'll take it. 

418) আডম এটো পেন্ে কডর ⇨ I like it. 

419) আডম এটো পেে কডরনো ⇨ I don't like it. 
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420) আডম এরমবধয ফেবখ ফেবলডে ⇨ I've already seen it. 

421) আডম ওটো কখবনো ফেডখডন ⇨ I've never seen that before. 

422) আডম ওটো চোইনো ⇨ I don't want that. 

423) আডম ওটোও ফনববো ⇨ I'll take that one also. 

424) আডম কখবনোই ওটো কডরডন ⇨ I've never done that. 

425) আডম কবখোবনো রো  ১১টো আবোর কবখোবনো ১১ টো ৩০ ডমডনবট  ুমোব  েোই ⇨ Sometimes I go 

to sleep at 11PM, sometimes at 11:30PM. 

426) আডম কডর ওই জুব োবজোড়ো ফেখব  ভোবলো ⇨ I think those shoes are very good 

looking. 

427) আডম ডক অবপেো করববো? ⇨ Should I wait? 

428) আডম ডক একডট বো বো ফরবখ ফেব  পোডর? ⇨ Can I take a message? 

429) আডম ডক এটো পবর ফেখব  পোডর? ⇨ Can I try it on? 

430) আডম ডক ডম.  ডিবথর সোবথ কথো বলব  পোডর? ⇨ May I speak to Mrs. Smith please? 

431) আডম ডক সডিক উচ্চোরণ করডে? ⇨ Am I pronouncing it correctly? 

432) আডম ডকে ু ডকনব  চোই ⇨ I want to buy something. 

433) আডম ডকে ু ডকনব  চোই ⇨ I'd like to buy something. 

434) আডম ডকে ু মবন কডরডন ⇨ I don't mind. 

435) আডম ডকভোবব আবমডরকোন এবম্বডসব  েোববো? ⇨ How do I get to the American 

Embassy? 

436) আডম ডকভোবব ফ ডনবয়ল ডিবট েোববো? ⇨ How do I get to Daniel Street? 

437) আডম ডকভোবব ফসখোবন েোব? ⇨ How do I get there? 

438) আডম কী পরববো? ⇨ What should I wear? 

439) আডম ফকনোকোটো করব  ফেব  চোই ⇨ I'd like to go shopping. 

440) আডম ফকোথো ফথবক ডটবকট ডকনববো? ⇨ Where can I buy tickets? 

441) আডম ফকোথোয় ইউ এস  লোর ভোঙ্গোব  পোরব? ⇨ Where can I exchange U.S. dollars? 

442) আডম ফকোন রোস্তোয় েোববো? ⇨ Which road should I take? 

443) আডম কযোডলবেোডনবয়োয় থোডক ⇨ I live in California. 

444) আডম ক্লোন্ত ⇨ I'm tired. 

445) আডম েুধোথব/  আমোর েুধো ফপবয়বে ⇨ I'm hungry. 

446) আডম খুব কমই ইংবরডজব  বলব  পোডর ⇨ I speak a little English. 

447) আডম খুব ভোবলো আডে,  ধন্যবোে ⇨ I'm very well, thank you. 

448) আডম খুবই বযস্ত ⇨ I'm very busy. 

449) আডম খুবই বযস্ত,  আমোর এখন ফকোন সময় ফনই ⇨ I'm very busy. I don't have time 

now. 

450) আডম খুডশ/ সুডখ ⇨ I'm happy. 

451) আডম গ্রন্থোগোবর ডেলোম ⇨ I was in the library. 

452) আডম গ্রন্থোগোবর েোডে ⇨ I was going to the library. 

453) আডম  ুমোব  েোডে ⇨ I'm going to bed. 

454) আডম চবল েোডে ⇨ I'm going to leave. 

455) আডম চোইনো ⇨ I don't want it. 

456) আডম চোর ডেবনর মবধয বোডড় েোডে ⇨ I'm going home in four days. 

457) আডম ডচডিটো ফকোথোয় ফপোস্ট করববো? ⇨ Where can I mail this? 

458) আডম ফেবড় ডেবয়ডে/  ফেবড়ডে ⇨ I give up. 

459) আডম জোনোলোর কোবে একটো ফটডবল চোই ⇨ I'd like a table near the window. 

460) আডম জোডন ⇨ I know. 
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461) আডম ডটডভ ফেখব  পেে কডর ⇨ I like to watch TV. 

462) আডম ফটডলবেোবন অবপেোয় অডে/  অবপেো করডে ⇨ I'm on hold. (phone) 

463) আডম িোট্টো করডে ⇨ I'm just kidding. 

464) আডম ডিক আডে ⇨ I'm ok. 

465) আডম ডিক ডনডশ্চ  নই ⇨ I'm not sure. 

466) আডম ডিক ডেবর আসববো ⇨ I'll be right back. 

467) আডম  োই মবন কডর ⇨ I think so. 

468) আডম  োবক পেে কডরনো ⇨ I don't like him. 

469) আডম  োবক বলববো  ুডম ফেোন কবরডেবল ⇨ I'll tell him you called. 

470) আডম ফ োমোবক একডট উপহোর ডেব  চোই ⇨ I want to give you a gift. 

471) আডম ফ োমোবক একডট প্ররশ্ন ডজবজ্ঞস করব  চোই ⇨ I have a question I want to ask you./ 

I want to ask you a question. 

472) আডম ফ োমোবক ডকে ু ফেখোব  চোই ⇨ I want to show you something. 

473) আডম ফ োমোবক ডনব  আসডে ⇨ I'm coming to pick you up. 

474) আডম ফ োমোবক ফেোন ফেববো ⇨ I'll give you a call. 

475) আডম ফ োমোবক বোসস্টবপ নোডমবয় ফেববো ⇨ I'll take you to the bus stop. 

476) আডম ফ োমোবক ডবরে করব  চোইনো ⇨ I don't want to bother you. 

477) আডম ফ োমোবক ডবশ্বোস কডর ⇨ I believe you. 

478) আডম ফ োমোবক ডবশ্বোস কডর ⇨ I trust you. 

479) আডম ফ োমোবক ভোবলোবোডস ⇨ I love you. 

480) আডম ফ োমোবক শুক্রবোবর ফেোন করববো ⇨ I'll call you on Friday. 

481) আডম ফ োমোবক শুনব  পোডেনো ⇨ I can't hear you. 

482) আডম ফ োমোবক ফশখোববো ⇨ I'll teach you. 

483) আডম ফ োমোর কথো বুঝব  পোরডেনো ⇨ I don't understand what your saying. 

484) আডম ফ োমোর কোবে কয়টোকো ঋনী? ⇨ How much do I owe you? 

485) আডম ফ োমোর জন্য অবপেো করডে ⇨ I'm waiting for you. 

486) আডম ফ োমোর জন্য কী করব  পোডর? ⇨ What can I do for you? 

487) আডম েোম ফেববো ⇨ I'll pay. 

488) আডম দু: ডখ  সব ডবডক্র হবয় ফগবে ⇨ I'm sorry, we're sold out. 

489) আডম দুিঃডখ  ফ োমোবক ডবরে করব  এবসডে ⇨ Sorry to bother you. 

490) আডম দুবটো ভোর্োয় বলব  পোডর ⇨ I speak two languages. 

491) আডম েূ বটনোয় পবড়ডেলোম ⇨ I got in an accident. 

492) আডম ডনবজর মোডলক ⇨ I'm selfemployed. 

493) আডম পবর আসববো ⇨ I'll come back later. 

494) আডম পবর ফেোন করববো ⇨ I'll call back later. 

495) আডম ডপপোসো ব ⇨ I'm thirsty. 

496) আডম ফপোস্ট অডেস খুজডে ⇨ I'm looking for the post office. 

497) আডম প্রড ডেন ফভোর ৬টোয়  ুম ফথবক উডি ⇨ Everyday I get up at 6AM. 

498) আডম প্রস্তু  ⇨ I'm ready. 

499) আডম বোইবর েোবোর জন্য ব রী হডে ⇨ I'm getting ready to go out. 

500) আডম বোডড় ফেব  চোই ⇨ I'd like to go home. 

501) আডম ডববোডহ  ⇨ I'm married. 

502) আডম বুঝব  পোরডে ⇨ I understand. 

503) আডম বুঝব  পোরডেনো ⇨ I don't understand. 

504) আডম বযস্ত নই ⇨ I'm not busy. 
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505) আডম ভোবডে  োেোবরর কোবে েোওয়ো েরকোর ⇨ I think I need to see a doctor. 

506) আডম ভোবলো আডে ⇨ I'm good. 

507) আডম ভোবলো আডে,   ুডম? ⇨ I'm fine, and you? 

508) আডম ভোবলো আডে,   ুডম? ⇨ I'm good, and you? 

509) আডম ভোবলো বলব  পোডরনো ⇨ I don't speak very well. 

510) আডম ভী  নই ⇨ I'm not afraid. 

511) আডম ভুবল ফগডে ⇨ I forget. 

512) আডম ফভববডেলোম কোপড়গুবলো আবরো সস্তো ⇨ I thought the clothes were cheaper. 

513) আডম মবন কডর এটোর স্বোে ভোবলো ⇨ I think it tastes good. 

514) আডম মবন কডর ফ োমোর অবনক জোমোকোপড় ⇨ I think you have too many clothes. 

515) আডম ফমবয়ডটবক পেে কডর ⇨ I like her. 

516) আডম েখন  ফেোকোবন ফগডেলোম,  ফসখোবন  খন ফকোন আবপল ডেল নো ⇨ When I went to the 

store, they didn't have any apples. 

517) আডম েোডে নো ⇨ I'm not going. 

518) আডম েুেরোবের ফেোন করব  চোই ⇨ I'd like to call the United States. 

519) আডম রোব র খোবোর ফখব  েোডে ⇨ I'm going to go have dinner. 

520) আডম ডশগডগরই ফ োমোর সোবথ কথো বলববো ⇨ I'll talk to you soon. 

521) আডম শুধু ফেখডে ⇨ I'm just looking. 

522) আডম সকোবলর নোস্তোয় সোধোরণ  কডে খোই ⇨ I usually drink coffee at breakfast. 

523) আডম সোাঁ োর জোডন ⇨ I can swim. 

524) আডম সুপোর মোবকববট ডগবয়ডেলোম  োরপর কডম্পুউটোর ফস্টোবর ⇨ I went to the supermarket, 

and then to the computer store. 

525) আডম ফসখোবন ৫ বের  কোজ কবরডে ⇨ I've worked there for five years. 

526) আডম ফসখোবন ডগবয়ডে ⇨ I've been there. 

527) আডম ফসখোবন ডেলোমনো ⇨ I haven't been there. 

528) আডম ফসটো মবন কডরনো /  আমোর  ো মবন হয়নো ⇨ I don't think so. 

529) আডম ফস্টোবর ফেব  চোই ⇨ I'd like to go to the store. 

530) আডম িষ্ট শুনব  পোরডেনো ⇨ I can't hear you clearly. 

531) আডম হোাঁটব  ফেব  চোই ⇨ I'd like to go for a walk. 

532) আডম হোডপবয় উবিডে ⇨ I'm bored. 

533) আডম হোডরবয় ফগডে/  আডম ডকেুই বুঝব  পোরডেনো ⇨ I'm lost 

534) আডম হোল্কো ডকে ু খোবোর চোই ⇨ I only want a snack. 

535) আডম ডহলটন ফহোবটবলর ফেোন নম্বর চোই ⇨ I'd like the number for the Hilton Hotel 

please. 

536) আডমও এই ডজডনস ফনব ⇨ I'll have the same thing. 

537) আডমও ডচডন্ত  ⇨ I'm worried too. 

538) আর অন্য ফকউ আসবে? ⇨ Is anyone else coming? 

539) আর ক  রো ? ⇨ For how many nights? 

540) আর ডকে ু লোগবব? ⇨ Is that enough? 

541) আর  ুডম?/   ুডম ডক বল? ⇨ And you? 

542) আবরকডট গোডড় আমোর গোডড়বক আ ো  কবরবে ⇨ My car was hit by another car. 

543) আবশপোবশ ফকোন ডসবনমো হল আবে? ⇨ Is there a movie theater nearby? 

544) ইংবরডজ বলব  পোবর এমন ফকোন গোই  আবে? ⇨ Is there an English speaking guide? 

545) ইেো করবে আমোরও েডে একটো থোক  ⇨ I wish I had one. 

546) ইডন আমোর মো ⇨ This is my mother. 
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547) ইডন ডক ডম.  ডিথ? ⇨ Is this Mr. Smith? 

548) ইডন ডম.  ডিথ ⇨ This is Mrs. Smith. 

549) উডন ফক? ⇨ Who is that? 

550) উডন খুব ডবখযো  ⇨ He's very famous. 

551) এই ঔর্ধডট খোও ⇨ Take this medicine. 

552) এই কলমডট আপনোর? ⇨ Is this pen yours? 

553) এই ফককডট আডম বোডনবয়ডে ⇨ I made this cake. 

554) এই গোডড়ডটর রং ডক? ⇨ What color is that car? 

555) এই  রটো খুব অবগোেোল ⇨ This room is a mess. 

556) এই ডচডিটো ফক পোডিবয়বে? ⇨ Who sent this letter? 

557) এই জু োগুবলো ফকমন মবন হয়? ⇨ What do you think of these shoes? 

558) এই দুল ফজোড়োর েোম ক ? ⇨ How much are these earrings? 

559) এই নোও আমোর নম্বর/ আমোর নম্বর নোও ⇨ Here's my number. 

560) এই বই  গুবলো আমোবের ⇨ These books are ours. 

561) এই বইডট ডক ফ োমোর?/ এডট ফ োমোর বই? ⇨ Is this your book? 

562) এই রোস্তো ডক ডনউইয়বকবর ডেবক ফগবে? ⇨ Does this road go to New York? 

563) এই রুবমর ভোড়ো ক ? ⇨ What's the room rate? 

564) এই শব্দডটর অথব ডক? ⇨ What does this word mean? 

565) এইখোবন বযোথো পোডে ⇨ It hurts here. 

566) এইডট ডক ডনউইয়বকবর বোস?/  বোসডট ডক ডনউইয়বকব েোবব? ⇨ Is this the bus to New York? 

567) এইব ো এডট এখোবন ⇨ It's here. 

568) এইব ো এডট এখোবন ⇨ It's there. 

569) এইব ো এডট ওখোবন ⇨ It's over there. 

570) এইব ো ফ োমোর ডনবেবশনো ( অ বোর)  ⇨ Here's your order. 

571) এক ডেবকর ডটবকট ⇨ A one way ticket. 

572) একট ু অবপেো কর ⇨ Just a moment. 

573) এখন নোডক পবর/ অন্য সময়? ⇨ Now or later? 

574) এখন সময় ৮ টো ৪৫ ডমডনট ⇨ It's 8:45. 

575) এখন সময় ৯ টো ১৫ ডমডনট ⇨ It's is a quarter past nine. 

576) এখন সময় ফপৌবন ৭ টো ⇨ It's a quarter to 7. 

577) এখন সময় রো  ১১ টো ৩০ ডমডনট ⇨ It's 11:30pm. 

578) এখন সময় সকোল ৬ টো ⇨ It's 6AM. 

579) এখন সোবড় ১১ টো বোবজ ⇨ It's half past 11. 

580) এখবনো অবনক সময় আবে ⇨ There's plenty of time. 

581) এখবনো নো/ নয়  ⇨ Not yet. 

582) এখোন ফথবক ওখোবন ⇨ From here to there. 

583) এখোবন ⇨ Over here. 

584) এখোবন অবনক মোনুর্ আবে ⇨ There are many people here. 

585) এখোবন আস ⇨ Come here. 

586) এখোবন ইন্টোরবনট বযবহোর করব  পোডর? ⇨ Can I access the Internet here? 

587) এখোবন একডট গোডড় েূ বটনো  বটবে ⇨ There has been a car accident. 

588) এখোবন ডক  ুডম একো? ⇨ Are you here alone? 

589) এখোবন ফকউ ইংবরডজ বলব  পোবর ? ⇨ Does anyone here speak English? 

590) এখোবন  ুডম ক ডেন আে? ⇨ How long have you been here? 

591) এটো ১৭  লোর ⇨ It's 17 dollars. 
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592) এটো ৫  লোবরর ফচবয় কম ⇨ It's less than 5 dollars. 

593) এটো অবকবজো ⇨ This doesn't work. 

594) এটো আবহোওয়োর উপর ডনভবর করবে ⇨ It depends on the weather. 

595) এটো এখোবন/  এইব ো ⇨ Here it is. 

596) এটো কখন  টবলো? ⇨ At what time did it happen? 

597) এটো কখন  টবলো? ⇨ When did this happen? 

598) এটো কখন প্রস্তু  হবব? ⇨ When will it be ready? 

599) এটো ক  লম্বো?এটো ক   ন্টোর? ⇨ How long is it? 

600) এটো ডক গরম? ⇨ Is it hot? 

601) এটো ডক েোবম সস্তো হবব? ⇨ Can it be cheaper? 

602) এটো ডক প্রস্তু ? ⇨ Is it ready? 

603) এটো ডক বলব  চোবে? ⇨ What does this say? 

604) এটো ডক? ⇨ What is it? 

605) এটো ডকভোবব বযবহোর করব  হয়  আডম জোডননো ⇨ I don't know how to use it. 

606) এটো কী? ⇨ What's this? 

607) এটো ফকোথোয় হবয়বে? ⇨ Where did it happen? 

608) এটো ফকোথোয়? ⇨ Where is it? 

609) এটো খুবই খোরোপ ⇨ That's too bad. 

610) এটো খুবই গুরুত্বপূণব ⇨ This is very important. 

611) এটো খুবই জডটল প্রকৃড র ⇨ This is very difficult. 

612) এটো ডিক নয়  ⇨ That's not right. 

613) এটো  োর বই  ⇨ That's her book. 

614) এটো পবর ফেবখো ⇨ Try it on. 

615) এটো বলোর ফচষ্টো কর ⇨ Try to say it. 

616) এটো ভুবল েোও ⇨ Forget it. 

617) এটো সবোই জোবন ⇨ Everyone knows it. 

618) এটোই  োই ⇨ That's it. 

619) এটোডক বন্ধ্? ⇨ Is it close? 

620) এটোডক সম্ভব?/   োইডক সম্ভব? ⇨ Is it possible? 

621) এটোবক  ুডম ডকভোবব বোনোন করবব? ⇨ How do you spell it? 

622) এটোে ক  খরচ  পড়বব? ⇨ How much will it cost? 

623) এটোর ক  েোম? ⇨ How much is this? 

624) এটোর েোম ক  ? ⇨ How much is it? 

625) এটোর েোম ক ? ⇨ How much does this cost? 

626) এটোর স্বোে ফকমন?/  এটো ফখব  ফকমন? ⇨ How does it taste? 

627) এডট অল্প সমবয়র ফভ র আসবব ⇨ It will arrive shortly. 

628) এডট আমোর ⇨ It's mine. 

629) এডট কখন এবস ফপৌেোবব? ⇨ When does it arrive? 

630) এডট খুব েোমী নয়  ⇨ It's not very expensive. 

631) এডট সুের ⇨ That's fair. 

632) এডট সুপোর মোবকববটর ডনকবট ⇨ It's near the Supermarket. 

633) এডম জবনর বোন্ধ্ডব ⇨ Amy is John's girlfriend. 

634) এয়োরবপোটবডট ফকোথোয়? ⇨ Where is the airport? 

635) এর আবগ  ুডম ফকোথোয় কোজ করব ? ⇨ Where did you work before you worked 

here? 
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636) এর ফচবয় সস্তো ডকে ু আবে? ⇨ Is there anything cheaper? 

637) এর মবধয কী আবে? ⇨ What's in it? 

638) এডরয়ো ফকো  ক ? ⇨ What is the area code? 

639) এসববর অথব ডক? ⇨ What does this mean? 

640) এবসো ইংবরডজ চচবো কডর ⇨ Let's practice English. 

641) এবসো ডবডনময় কডর ⇨ Let's share. 

642) ওই গোডড়ডট আমোর ⇨ That car over there is mine. 

643) ওই গোডড়ডট ডিক আমোরডটর মব ো ⇨ That car is similar to my car. 

644) ওই ডেবক ⇨ That way. 

645) ওই বইডট কোর? ⇨ Whose book is that? 

646) ওই বযডেডট ফক? ⇨ Who's that man over there? 

647) ওইডটর মব ো ⇨ One like that. 

648) ওখোবন ⇨ Over there. 

649) ওখোবন একডট ফরবস্তোরো আবে ডকন্তু আমোর মবন হয়  ফসটো খুব ভোবলো নয়  ⇨ There's a 

restaurant over there, but I don't think it's very good. 

650) ওখোবন এখন ফকউ ফনই ⇨ Nobody is there right now. 

651) ওখোবন ফকোন সমস্যো হবয়বে? ⇨ Were there any problems? 

652) ওটো কবরোনো ⇨ Don't do that. 

653) ওটো ডক? ⇨ What is that? 

654) ওটো ফক? ⇨ Who was that? 

655) ওটো খুব ভোবলো ফেখোবে ⇨ That looks great. 

656) ওটো খুবই েোমী ⇨ That's too expensive. 

657) ওটো ডিক ⇨ That's right. 

658) ওটো ডিক নয়  ⇨ That's not fair. 

659) ওটো েবথষ্ট নয়  ⇨ That's not enough. 

660) ওটো সডিক নয়  ⇨ That's wrong. 

661) ওটোর ফথবক েূগবন্ধ্ ফবর হবে ⇨ That smells bad. 

662) ওটোর েোম ক  ? ⇨ How much is that? 

663) ওটোর মোবন বন্ধ্ ু ⇨ That means friend. 

664) ওডট ভোবলো সু্কল ⇨ That's a good school. 

665) ওর ফচবয় ফবশী ⇨ More than that. 

666) ওরো ডক এখবনো ফমবয়ডটর সবঙ্গ ফেখো কবরবে? ⇨ Have they met her yet? 

667) ওর্ুধ ফখবয়ডেবল? ⇨ Did you take your medicine? 

668) ঔর্বধর ফেোকোন ফকোথোয়? ⇨ Where's the pharmacy? 

669) কখন শুরু হবব? ⇨ What time does it start? 

670) কখন? ⇨ At what time? 

671) কখবনো কখবনো ⇨ From time to time. 

672) ক  েূর? ⇨ How far is it? 

673) ক  সময় লোগবব? এটো ক  সময় ফনবব ? ⇨ How long will it take? 

674) ক ? ⇨ How many? 

675) কয়টো বোবজ?/  সময় ক ? ⇨ What time is it? 

676) কলমডট আমোবক েোও ⇨ Give me the pen. 

677) কোবে ফকোন ফেোকোন আবে? ⇨ Is there a store near here? 

678) কোবেই একডট ফরবস্তোরো আবে ⇨ There's a restaurant near here. 

679) কোবের ফরবস্তোরোডট ফকোথোয়? ⇨ Where's the closest restaurant? 
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680) কোবের হোসপো োলডট ফকোথোয়? ⇨ Where's the nearest hospital? 

681) কোজ চলবচ ফকমন? ⇨ How's work going? 

682) কোল আবহোওয়ো ফকমন থোকবব? ⇨ What will the weather be like tomorrow? 

683) কোল ডক আগোমী কোল কোজ করবব? ⇨ Are you working Tomorrow? 

684) কোলবকর মবধয ওখোবন এটোর েোওয়ো চোই ⇨ I need this to get there by tomorrow. 

685) ডক বযপোর? ⇨ What's up? 

686) ডক হবয়বে? ⇨ What happened? 

687) ডক হবয়বে?/  ডক বযপোর? ⇨ What's the matter? 

688) ডকে ু টোকো ধোর ফপব  পোডর? ⇨ Can I borrow some money? 

689) ডকে ু বই  ⇨ Some books. 

690) ফক ডজব বে? ⇨ Who won? 

691) ফক  োকবে ⇨ Who's calling? 

692) ফক  ুডম? ⇨ Who are you? 

693) ফক ফেন আসবে ⇨ Someone is coming. 

694) ফকোথো ফথবক আডম একডট গোডড় ভোড়ো ফপব  পোডর? ⇨ Where can I rent a car? 

695) ফকোথোয় একডট এডটএম আবে? ⇨ Where is an ATM? 

696) ফকোথোয় বযোথো? ⇨ Where does it hurt? 

697) ফকোন গোবনর অনুষ্ঠোন আবে? ⇨ Are there any concerts? 

698) ফকোন সমস্যো ফনই ⇨ No problem. 

699) ফকোন সমস্যো?/  ডক হবয়বে? ⇨ What's wrong? 

700) ফকোনটো ফবশী ভোবলো,  িোবগডট নো ডচবকন সোলোে? ⇨ Which is better, the spaghetti or 

chicken salad? 

701) ফকোনটো ফবশী ভোবলো? ⇨ Which is better? 

702) ফকোনটো ফবশী ভোবলো? ⇨ Which one is better? 

703) ফকোনটো ফবশী সস্তো ⇨ Which one is cheaper? 

704) ফকোনটো সববচবয় ভোবলো? ⇨ Which is the best? 

705) ফকোনটো সববচবয় ভোবলো? ⇨ Which one is the best? 

706) ফকোনটো? ⇨ Which one? 

707) খোবোর খুবই মজোেোর ডেল ⇨ The food was delicious. 

708) খুব ফজোর বো োস ⇨ It's very windy. 

709) খুব ফবশী আবগ নয়  ⇨ Not recently. 

710) খুব ফবশী হবয় ফগবে ⇨ That's too many. 

711) খুব ভোবলো,  ধন্যবোে ⇨ Very good, thanks. 

712) খুবই গরম  পবড়বে ⇨ It's really hot. 

713) খুবই সুস্বোদু!  ⇨ It's delicious! 

714) ফখবয় ফেবখো ⇨ Try it. 

715) গ  রোব   ুডম কী কবরবেো? ⇨ What did you do last night? 

716) গ কোল আডম একডট শোটব ডকবনডে ⇨ I bought a shirt yesterday. 

717) গ কোল ডক  ুর্োর ঝবরডেল? ⇨ Did it snow yesterday? 

718) গ কোল  ুডম কী কবরডেবল? ⇨ What did you do yesterday? 

719) গ বের  আমোর েোডে মোরো ফগবেন ⇨ My grandmother passed away last year. 

720) গোডড় েোড় ⇨ Start the car. 

721) গোডড়গুবলো আবমডরকোর ব ডর ⇨ The cars are American. 

722) গোডড়ডট ফমরোম  করো হবয়বে ⇨ The car is fixed. 

723) গোডড়ব  ফেব  ২  ন্টোর ম  লোবগ ⇨ It takes 2 hours by car. 
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724) গোডড়ব  ফেব  ক  সময় লোবগ? ⇨ How long does it take by car? 

725)  রডট ডক শী ো প ডনয়ডস্ত্র ? ⇨ Is there air conditioning in the room? 

726)  ুবর েোড়োও ⇨ Turn around. 

727) চল ডগবয় ফেডখ ⇨ Let's go have a look. 

728) চল েোওয়ো েোক ⇨ Let's go. 

729) ডচডির বক্সডট ফকোথোয়? ⇨ Where's the mail box? 

730) ফেবলডট খুবই ভোবলো েোে ⇨ He's a very good student. 

731) ফেোটডট নো বড়ডট? ⇨ The big one or the small one? 

732) জন এখোবন আবে? ⇨ Is John here? 

733) জন ডক ওখোবন আবে? ⇨ Is John there please? 

734) জডজবয়ো ফেব  ক  সময় লোবগ ? ⇨ How long does it take to get to Georgia? 

735) জোনোলো ফখোল ⇨ Open the window. 

736) জোয়গোডট ৩ মোইবলর ফচবয় কম েূবর ⇨ It's shorter than 3 miles. 

737) জোয়গোডট ৭ নং ডিবট অবডস্থ  ⇨ It's on 7th street. 

738) জোয়গোডট এখোন ফথবক উির ডেবক ⇨ It's north of here. 

739) জোয়গোডট এখোন ফথবক খুব েূবর নয়  ⇨ It's not too far. 

740) জোয়গোডট এখোনবথবক অবনক েূবর ⇨ It's far from here. 

741) জোয়গোডট ডক এখোন ফথবক খুব দুবর? ⇨ Is it far from here? 

742) জোয়গোডট ডক খুব কোবে? ⇨ Is it nearby? 

743) জোয়গোডট ডক ডনরোপে? ⇨ Is this a safe area? 

744) ডট শোটবগুবলো ফকোথোয়? ⇨ Where are the tshirts? 

745) ডটবকবটর েোম আডম ফেববো ⇨ I'll pay for the tickets. 

746) ফটডববলর উপবর ডকে ু বই  আবে ⇨ There are some books on the table. 

747) ফটডববলর ডনবচ একডট বই  আবে ⇨ There's a book under the table. 

748) ফটডলডভশনডট ফভবঙ্গ ফগবে ⇨ The TV is broken. 

749) ডিক এ মুহুবিব আমোর সময় নোই ⇨ I don't have time right now. 

750) ডিক এখোবন ⇨ Right here. 

751) ডিক ওখোবন ⇨ Right there. 

752) ডিক ববলে ⇨ You're right. 

753) ডিকোনোডট ডক? ⇨ What's the address? 

754)  লোবরর ডবডনময় মূলয ক ? ⇨ What's the exchange rate for dollars? 

755)  োন ডেবক ⇨ On the right. 

756)  োবন  ুবরো ⇨ Turn right. 

757)  ডম এখোবন ক ডেন কোজ কবরডেবল? ⇨ How long have you worked here? 

758)  োই নয়ডক? ⇨ Isn't it? 

759)  োবক ফেখব  নোবসবর মব ো লোবগনো ⇨ He doesn't look like a nurse. 

760)  োবক বল আডম  োর সোবধ কথো বলব  চোই ⇨ Tell him that I need to talk to him. 

761)  োবক বলববন জন  োর ফখোজ কবরডেল ⇨ Please tell her John called. 

762)  োবের এখবনো ফমবয়ডটর সোবথ ফেখো হয়ডন ⇨ They haven't met her yet. 

763)  োপমোেো ক ? ⇨ What's the temperature? 

764)  োর ডকে ু ন ুন কোপড় েরকোর ⇨ He needs some new clothes. 

765)  োর খুব সুের একটো গোডড় আবে ⇨ He has a nice car. 

766)  োর  রডট খুব ফেোট ⇨ His room is very small. 

767)  োর ফেবল ⇨ His son. 

768)  োর পডরবোর আগোডমকোল আসবে ⇨ His family is coming tomorrow. 

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


Want more Updates    

   http://tanbircox.blogspot.com 

769)  োরো আগোমী বের  আসোর জন্য পডরকল্পনো করবে ⇨ They're planning to come next 

year. 

770)  োরো আমোবের জন্য অবপেো করবে ⇨ They're waiting for us. 

771)  োরো একই রকম ⇨ They're the same. 

772)  োরো এখডন ডেরবব ⇨ They'll be right back. 

773)  োরো কখন আসবে? ⇨ What time are they arriving? 

774)  োরো কখন আসবে? ⇨ When are they coming? 

775)  োরো কোরো? ⇨ Who are they? 

776)  োরো ডক আজ সন্ধ্যোয় আসবে ? ⇨ Are they coming this evening? 

777)  োরো ডক একই রকম? ⇨ Are they the same? 

778)  োরো ডক বোবর আসবে? ⇨ What day are they coming over? 

779)  োরো ফকোন ডবর্বয় পবড়? ⇨ What do they study? 

780)  োরো খুবই বযোস্ত ⇨ They're very busy. 

781)  োরো গ কোল ফপৌডেবয়বে ⇨ They arrived yesterday. 

782)  োরো ডেবন ২৬  লোর কবর ফনয় ⇨ They charge 26 dollars per day. 

783)  ুডম আজ সন্ধ্যোয় আসে? ⇨ Are you coming this evening? 

784)  ুডম আমোবক ফেখোব  পোর ? ⇨ Can you show me? 

785)  ুডম আমোবক েলু পোডিবয়ডেবল? ⇨ Did you send me flowers? 

786)  ুডম আমোবক বোডড়ব  ডনবয় েোবব? ⇨ Will you take me home? 

787)  ুডম আমোবক মবন কডরবয় ফেবব? ⇨ Will you remind me? 

788)  ুডম আমোর সোবথ আবসব  চোও? ⇨ Do you want to come with me? 

789)  ুডম আমোর সোবথ ফেব  চোও? ⇨ Do you want to go with me? 

790)  ুডম আমোর সোবথ রোব র খোবোর ফখব  চোও? ⇨ Would you like to have dinner with 

me? 

791)  ুডম আবমডরকোন? ⇨ Are you American? 

792)  ুডম আবমডরকোয় ক ডেন আে? ⇨ How long have you been in America? 

793)  ুডম ইংবরডজ বলব  পোর? ⇨ Do you speak English? 

794)  ুডম এই ডসবনমোডট ফেবখে? ⇨ Have you seen this movie? 

795)  ুডম এখোবন আে/ এইব ো  ুডম ⇨ Here you are. 

796)  ুডম এখোবন ক ডেন ডেবল? ⇨ How long have you lived here? 

797)  ুডম এটো করবল ফকন? ⇨ Why did you do that? 

798)  ুডম এটো ডকনব  চোও? ⇨ Would you like to buy this? 

799)  ুডম এটো ফকোথো ফথবক ডশবখে? ⇨ Where did you learn it? 

800)  ুডম এটো ফকোথোয় ফরবখবেো? ⇨ Where did you put it? 

801)  ুডম এটো ডবশ্বোস কর? ⇨ Do you believe that? 

802)  ুডম এটোবক ইংবরডজব  ডক বলবব? ⇨ How do you say it in English? 

803)  ুডম ঐ ফরবস্তোাঁরোয় ফখবয়ডেবল? ⇨ Have you eaten at that restaurant? 

804)  ুডম ওটো বলবল ফকন? ⇨ Why did you say that? 

805)  ুডম ওবের ডববয়র অনুষ্ঠোবন ফেোগ ডেে? ⇨ Are you going to attend their wedding? 

806)  ুডম কখন কোজ শুরু কর? ⇨ When do you start work? 

807)  ুডম কখন  ুম ফথবক উবিে? ⇨ What time did you get up? 

808)  ুডম কখন  ুম ফথবক উবিে? ⇨ What time did you wake up? 

809)  ুডম কখন  ুমোব  ফগে? ⇨ What time did you go to sleep? 

810)  ুডম কখন ফ োমোর বন্ধ্ুবের আনব  েোবব? ⇨ When are you going to pick up your 

friend? 
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811)  ুডম কখন ফেখো করব  চোও? ⇨ When would you like to meet? 

812)  ুডম কখন ফপৌেোবব ববল মবন কর? ⇨ What time do you think you'll arrive? 

813)  ুডম কখন ডেরবেো? ⇨ When are you coming back? 

814)  ুডম কখন বোস ফস্টশবন েোবব? ⇨ What time are you going to the bus station? 

815)  ুডম কখন েোবেো? ⇨ When are you moving? 

816)  ুডম কখন েোবব? ⇨ When are you leaving? 

817)  ুডম কখবনো আলুর সুপ ফখবয়ে? ⇨ Have you ever had Potato soup? 

818)  ুডম কখবনো ফবোস্টন ডগবয়ে? ⇨ Have you been to Boston? 

819)  ুডম ক  ফরোজগোর কর? ⇨ How much money do you make? 

820)  ুডম ক  লম্বো ? ⇨ How tall are you? 

821)  ুডম ক েণ/  ক ডেন থোকবব? ⇨ How long will you be staying? 

822)  ুডম ক ডেন কযোডলবেোডনবয়োয় থোকবব ? ⇨ How long are you going to stay in 

California? 

823)  ুডম ক ডেন থোকবব? ⇨ How long are you going to stay? 

824)  ুডম কডে নো চো খোবব? ⇨ Would you like coffee or tea? 

825)  ুডম কবব ইউএসএ এবসবেো? ⇨ When do you arrive in the U.S.? 

826)  ুডম কবব ফবোস্টন ফপৌেোবল? ⇨ When did you arrive in Boston? 

827)  ুডম কয়ডট ভোর্োয় কথো বল ? ⇨ How many languages do you speak? 

828)  ুডম কোবক খুজবেো? ⇨ Who are you looking for? 

829)  ুডম কোর সোবথ কথো বলব  চোও? ⇨ Who would you like to speak to? 

830)  ুডম কোবরো জন্য অবপেো করে? ⇨ Are you waiting for someone? 

831)  ুডম ডক অবনকেন অবপেো করে? ⇨ Have you been waiting long? 

832)  ুডম ডক অসুস্থ? ⇨ Are you sick? 

833)  ুডম ডক আমোর ইবমইল ফপবয়ডেবল? ⇨ Did you get my email? 

834)  ুডম ডক ইংবরডজ পড়? ⇨ Do you study English? 

835)  ুডম ডক এটো আবগ কবরে? ⇨ Have you done this before? 

836)  ুডম ডক এটো আমোর গোডড়ব   ুবল ফেবব? ⇨ Will you put this in the car for me? 

837)  ুডম ডক এটো আমোর জন্য অনুবোে করব  পোর? ⇨ Can you translate this for me? 

838)  ুডম ডক এটো শুবনে? ⇨ Do you hear that? 

839)  ুডম ডক ওটো আমোবক েুবড় ফেবব? ⇨ Can you throw that away for me? 

840)  ুডম ডক ঔর্বধর ফেোকোবন কোজ কর? ⇨ Do you sell medicine? 

841)  ুডম ডক করবেো? ⇨ What are you doing? 

842)  ুডম ডক েুধোথব? ⇨ Are you hungry? 

843)  ুডম ডক চোও আডম এবস ফ োমোবক ডনবয় েোই? ⇨ Do you want me to come and pick 

you up? 

844)  ুডম ডক জোন আমোর চশমো ফকোথোয়? ⇨ Do you know where my glasses are? 

845)  ুডম ডক জোন এটো ডক ফবোঝোয়? ⇨ Do you know what this says? 

846)  ুডম ডক জোন ডকভোবব মযোডরয়ট ফহোবটবল ফেব  হয়? ⇨ Do you know how to get to the 

Marriott Hotel? 

847)  ুডম ডক জোন টযোডক্স ফকোখোয় ফপব  পোডর? ⇨ Do you know where I can get a taxi? 

848)  ুডম ডক জোন ফ োয়োবল ডবডক্রর ফেোকোন ফকোথোয়? ⇨ Do you know where there's a store 

that sells towels? 

849)  ুডম ডক  লোবর েোম ফনবব? ⇨ Do you accept U.S. Dollars? 

850)  ুডম ডক  োবক বলবব পবর আমোবক কল করব ? ⇨ Would you ask him to call me back 

please? 

851)  ুডম ডক ফ োমোর পডরবোবরর সোবথ এবসডেবল? ⇨ Did you come with your family? 
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852)  ুডম ডক ডনডশ্চ ? ⇨ Are you sure? 

853)  ুডম ডক পোডন পোন করব  চোও? ⇨ Would you like some water? 

854)  ুডম ডক প্রস্তু ? ⇨ Are you ready? 

855)  ুডম ডক প্রোয়ই ফলোডর ো েোও? ⇨ Do you go to Florida often? 

856)  ুডম ডক বইডট পেে করে? ⇨ Do you like the book? 

857)  ুডম ডক ডববোডহ ? ⇨ Are you married? 

858)  ুডম ডক ভী ? ⇨ Are you afraid? 

859)  ুডম ডক মে পোন করব  চোও? ⇨ Would you like some wine? 

860)  ুডম ডক মবন কর এটো সম্ভব? ⇨ Do you think it's possible? 

861)  ুডম ডক মবন করে কোল সোবড় এগোরটোর মবধয ডেরব  পোরবব ? ⇨ Do you think you'll be 

back by 11:30? 

862)  ুডম ডক ফমবয়ডটবক ফচন? ⇨ Do you know her? 

863)  ুডম ডক ফমবয়ডটবক সোহোেয করবব? ⇨ Are you going to help her? 

864)  ুডম ডকে ু ফখব  চোও? ⇨ Would you like something to eat? 

865)  ুডম ডকে ু পোন করব  চোও? ⇨ Would you like something to drink? 

866)  ুডম ডকভোবব এটো উচ্চোরণ কর? ⇨ How do you pronounce that? 

867)  ুডম ডকভোবব জোন? ⇨ How do you know? 

868)  ুডম ডকভোবব েোম ফেবব? ⇨ How are you paying? 

869)  ুডম কী কোজ কবরো? ⇨ What do you do for work? 

870)  ুডম কী কোরব  চোও? ⇨ What do you want to do? 

871)  ুডম কী ডকনব  চোও? ⇨ What do you want to buy? 

872)  ুডম কী ফখব  চোও? ⇨ What would you like to eat? 

873)  ুডম কী ধরবণর সংগী  পেে কবরো? ⇨ What kind of music do you like? 

874)  ুডম কী ডনব  চোও? ⇨ What are you going to have? 

875)  ুডম কী পোন করব  চোও? ⇨ What would you like to drink? 

876)  ুডম কী ভোববেো? ⇨ What are you thinking about? 

877)  ুডম কী মবন কবরডেবল ⇨ What did you think? 

878)  ুডম ফকন েোেনো? ⇨ Why aren't you going? 

879)  ুডম ফকমন আবেো? ⇨ How are you? 

880)  ুডম ফকোথো ফথবক ইংবরডজ ডশবখে? ⇨ Where did you learn English? 

881)  ুডম ফকোথোবথবক এবসবেো?/ ফ োমোর বোডড় ফকোথোয়? ⇨ Where are you from? 

882)  ুডম ফকোথোয় কোজ কর? ⇨ Where do you work? 

883)  ুডম ফকোথোয় ডগবয়ডেবল? ⇨ Where did you go? 

884)  ুডম ফকোথোয় থোবকো? ⇨ Where do you live? 

885)  ুডম ফকোথোয় ফেখো করব  চোও? ⇨ Where would you like to meet? 

886)  ুডম ফকোথোয় েোে? ⇨ Where are you going? 

887)  ুডম ফকোথোয় ফেব  চোও? ⇨ Where do you want to go? 

888)  ুডম ফকোথোয় ফেব  চোও? ⇨ Where would you like to go? 

889)  ুডম ফকোথোয় ফেব  চোে? ⇨ Where are you going to go? 

890)  ুডম ফকোথোয়? ⇨ Where are you? 

891)  ুডম ফকোথোয়? ⇨ Where were you? 

892)  ুডম ফকোন ফখলোধুলো কর? ⇨ Do you play any sports? 

893)  ুডম ফকোন ধমব মব র অনুসোডর? ⇨ What's your religion? 

894)  ুডম ফকোন ডবর্বয় পড়? ⇨ What do you study? 

895)  ুডম ফকোন সু্কবল পড়? ⇨ What school did you go to? 
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896)  ুডম ফকোনটো চোও? ⇨ Which one do you want? 

897)  ুডম ফকোনটো সমথবন কবরো? ⇨ What do you recommend? 

898)  ুডম ফক্রড ট কোব ব েোম নোও? ⇨ Do you take credit cards? 

899)  ুডম খুব ভোল ⇨ You're very nice. 

900)  ুডম খুব ভোল ইংবরডজ বলব  পোর ⇨ You speak English very well. 

901)  ুডম খুবই ভোল ⇨ You're very smart. 

902)  ুডম ফখবয়বেো? ⇨ Have you eaten yet? 

903)  ুডম গ রোব  লোইবেডরব  ডেবল? ⇨ Were you at the library last night? 

904)  ুডম জোন এটোর েোম ক ? ⇨ Do you know how much it costs? 

905)  ুডম জোন এটোর মোবন ডক? ⇨ Do you know what this means? 

906)  ুডম ডটডভ ফেখব  চোও? ⇨ Would you like to watch TV? 

907)  ুডম ডটডভ ফেখব  পেে কর? ⇨ Do you like to watch TV? 

908)  ুডম ডিক আেব ো? ⇨ Are you okay? 

909)  ুডম ডিক আরোমববোধ করে? ⇨ Are you comfortable? 

910)  ুডম  োবক এখোবন আসব  বলবব? ⇨ Would you ask him to come here? 

911)  ুডম  োর ফচবয় ভোল ⇨ You're smarter than him. 

912)  ুডম ফ োমোর বসবক পেে কর? ⇨ Do you like your boss? 

913)  ুডম ফ োমোর মোবয়র সোবথ এর আবগ কবব কথো ববলডেবল? ⇨ When was the last time you 

talked to your mother? 

914)  ুডম ফ োমোর সহকডমববের পেে কর? ⇨ Do you like your coworkers? 

915)  ুডম ফেখব  আমোর ফবোবনর মব ো ⇨ You look like my sister. 

916)  ুডম ধুমপোন কর? ⇨ Do you smoke? 

917)  ুডম পড়ো ফশর্ কবরে ? ⇨ Have you finished studying? 

918)  ুডম পোডন নো দুধ খোবব? ⇨ Would you like water or milk? 

919)  ুডম পোডন পোন করব  চোও? ⇨ Would you like a glass of water? 

920)  ুডম ফপৌডেবয়ে? ⇨ Have you arrived? 

921)  ুডম প্রড ডেন কখন কোবজ েোও? ⇨ What time do you go to work everyday? 

922)  ুডম ফেন নো ফেবন েোবব? ⇨ Are you going to take a plane or train? 

923)  ুডম বোবস্কটবল ফখল? ⇨ Do you play basketball? 

924)  ুডম বুঝব  পোরে? ⇨ Do you understand? 

925)  ুডম বযস্ত? ⇨ Are you busy? 

926)  ুডম বযোটোডর ডবডক্র কর? ⇨ Do you sell batteries? 

927)  ুডম ফেই ফকোম্পোডনব  কোজ কর  োর নোম ডক? ⇨ What's the name of the company 

you work for? 

928)  ুডম রোাঁধব  জোন? ⇨ Do you know how to cook? 

929)  ুডম সোাঁ োর জোন? ⇨ Can you swim? 

930)  ুডম ডসবনমো ফেখব  ফেব  চোও? ⇨ Do you want to go to the movies? 

931)  ুডম সুের ⇨ You're beautiful. 

932)  ুডম হোসে ফকন? ⇨ Why are you laughing? 

933)  ুডমডক আমোর সোবথ হোটব  েোবব? ⇨ Would you like to go for a walk? 

934) ফ োমরো দুজন কী বলবেো? ⇨ What are you two talking about? 

935) ফ োমোবক ওটো ফক ডশডখবয়বে? ⇨ Who taught you that? 

936) ফ োমোবক ফক ডশডখবয়বে? ⇨ Who taught you? 

937) ফ োমোবক ক্লোন্ত ফেখোবে ⇨ You look tired. 

938) ফ োমোবক সোহোেয করব  পোডর? ⇨ Can I help you? 
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939) ফ োমোবের ডক সুইডমং পুল আবে? ⇨ Do you have a swimming pool? 

940) ফ োমোর আর ডকে ু লোগবব? ⇨ Do you need anything else? 

941) ফ োমোর আবরো একডট আবে? ⇨ Do you have another one? 

942) ফ োমোর ইবমইল ডিকোনো ডক? ⇨ What's your email address? 

943) ফ োমোর একডট সুের গোডড় আবে ⇨ You have a very nice car. 

944) ফ োমোর এখোবন ফকোন কোবজর সুবেোগ আবে ? ⇨ Do you have any vacancies? 

945) ফ োমোর কোবে আবরো সস্তো ডকে ু আবে? ⇨ Do you have anything cheaper? 

946) ফ োমোর কোবে ক টোকো আবে? ⇨ How much money do you have? 

947) ফ োমোর কোবে ফকোন টোকো আবে? ⇨ Do you have any money? 

948) ফ োমোর কোবে টযোডক্সর জন্য ফেোন নম্বর আবে? ⇨ Do you have the number for a taxi? 

949) ফ োমোর কোবে পেবোপ্ত টোকো আবে? ⇨ Do you have enough money? 

950) ফ োমোর কোজ কখন ফশর্ হয়? ⇨ When do you get off work? 

951) ফ োমোর কোপড় গুবলো ফ োল ⇨ Pick up your clothes. 

952) ফ োমোর ডক আবে? ⇨ What do you have? 

953) ফ োমোর ডক এখোবন থোকব  ভোল লোবগ? ⇨ Do you like it here? 

954) ফ োমোর ডক কডে আবে? ⇨ Do you have any coffee? 

955) ফ োমোর ডক ফকোন এবপোবয়ন্টবমন্ট আবে? ⇨ Do you have an appointment? 

956) ফ োমোর ডক ফকোন সমস্যো আবে? ⇨ Do you have a problem? 

957) ফ োমোর ডক ফেবলবন্ধ্ু আবে? ⇨ Do you have a boyfriend? 

958) ফ োমোর ডক ফপডন্সল আবে? ⇨ Do you have a pencil? 

959) ফ োমোর ডক বোন্ধ্ডব আবে? ⇨ Do you have a girlfriend? 

960) ফ োমোর ডক মবন হয়  আজ বৃডষ্ট হবব? ⇨ Do you think it'll rain today? 

961) ফ োমোর ডক মবন হয়  কোল বৃডষ্ট হবব? ⇨ Do you think it's going to rain tomorrow? 

962) ফ োমোর ডক মবন হয়? ⇨ What do you think? 

963) ফ োমোর ডকে ু লোগবব? ⇨ Do you need anything? 

964) ফ োমোর ফকোন ফেবলবমবয় আবে? ⇨ Do you have any children? 

965) ফ োমোর ফকোন ডবর্বয় িশবকো র ো আবে? ⇨ Are you allergic to anything? 

966) ফ োমোর ফেবল এখোবন আবে? ⇨ Is your son here? 

967) ফ োমোর ফেবলবমবয় কয়জন ? ⇨ How many children do you have? 

968) ফ োমোর জন্মডেন কবব? ⇨ When is your birthday? 

969) ফ োমোর ডিকোনো ডক? ⇨ What's your address? 

970) ফ োমোর নোম ডক? ⇨ What's your name? 

971) ফ োমোর পডরবোবরর সেস্যসংখযো ক  ? ⇨ How many people do you have in your 

family? 

972) ফ োমোর ডপ্রয় খোবোর কী? ⇨ What's your favorite food? 

973) ফ োমোর ডপ্রয় েডবর নোম ডক? ⇨ What's your favorite movie? 

974) ফ োমোর বয়স  ক  ? ⇨ How old are you? 

975) ফ োমোর বোচ্চোরো ডক ফ োমোর সোবথ আবে? ⇨ Are your children with you? 

976) ফ োমোর বোচ্চোরো খুব ভদ্র ⇨ Your children are very well behaved. 

977) ফ োমোর বোডড় ডক এইটোর মব ো? ⇨ Is your house like this one? 

978) ফ োমোর বোডড়ডট খুবই সুের ⇨ Your house is very nice. 

979) ফ োমোর বোবো ডক কোজ কবর? ⇨ What does your father do for work? 

980) ফ োমোর বোবো ডক বোডড়ব  আবেন? ⇨ Is your father home? 

981) ফ োমোর বোবোমো ডক কোজ কবরন? ⇨ What do your parents do for work? 

982) ফ োমোর ভোই কবখোবনো কযোডলবেোডনবয়ো ফগবে? ⇨ Has your brother been to California? 
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983) ফ োমোর মোবোবো ফকমন আবেন? ⇨ How are your parents? 

984) ফ োমোর ফমবয় ⇨ Your daughter. 

985) ফ োমোর শখ কী? ⇨ What are your hobbies? 

986) ফ োমোর ডশেক ফক? ⇨ Who was your teacher? 

987) ফ োমোর ফশর্ নোম ডক? ⇨ What's your last name? 

988) ফ োমোর সব ডজডনর্ এখোবন ⇨ Your things are all here. 

989) ফ োমোর সোবথ ফেখো হফয় ভোবলো লোগবলো ⇨ Nice to meet you 

990) ফ োমোর সোলো  ⇨ Here is your salad. 

991) ফ োমোর স্ত্রী ডক কযোডলবেোডনবয়ো পেে কবরডেল? ⇨ Did your wife like California? 

992) ফ োমোর স্ত্রী ফকোথোয় কোজ কবর? ⇨ Where does your wife work? 

993) ফ োমোর স্বোমীও ডক ফবোস্টবনর অডধবোসী? ⇨ Is your husband also from Boston? 

994) েয়ো করববন ডবর্য়ডট আবরকবোর বলববন? ⇨ Can you please say that again? 

995) েয়োকবর বলববন ওখোবন ডমবসস ডিথ আবেন ডকনো? ⇨ Hi, is Mrs. Smith there, please? 

996) েরজো ফখোল ⇨ Open the door. 

997) দুিঃডখ  আমোবের কোবে নোই ⇨ Sorry, we don't have any. 

998) দুিঃডখ  আমোর ফপডন্সল নোই ⇨ Sorry, I don't have a pencil. 

999) দুিঃডখ  আমোরো ফক্রড ট কো ব গ্রহন কডরনো ⇨ Sorry, we don't accept credit cards. 

1000) দুিঃডখ  আডম পডরস্কোর শুনব  পোইডন ⇨ Sorry, I didn't hear clearly. 

1001) দুিঃডখ  আডম ভুল নস্ববর ফেোন কবরডে ⇨ Sorry, I think I have the wrong number. 

1002) দুিঃডখ  চোকডর খোডল নোই ⇨ Sorry, we don't have any vacancies. 

1003) দুই ডবেোনোওয়োলো  র  চোই ⇨ I'd like a room with two beds please. 

1004) ফেোকোন কখন খুলবব? ⇨ What time does the store open? 

1005) ডব ীয়  োলোয় ⇨ On the second floor. 

1006) নো,  আডম আবমডরকোন ⇨ No, I'm American. 

1007) নো,  এডটই প্রথমবোর ⇨ No, this is the first time. 

1008) নো,  ডিক আবে ধন্যবোে ⇨ No, thank you. 

1009) ডনউইয়বকবর একটো কডম্পউটোর ফকোম্পোডনব  ফস কোজ কবর ⇨ He works at a computer 

company in New York. 

1010) ডনউইয়বকবর একডট ডটবকট ডেন ⇨ One ticket to New York please. 

1011) ডনউইয়বকবর ফলোকসংখযো ক  ? ⇨ How many people are there in New York? 

1012) পুরোবনো মবন হবে ⇨ That looks old. 

1013) পুরুর্ নো মডহলো? ⇨ Male or female? 

1014) পুডলশ  োক ⇨ Call the police. 

1015) ফপনবসলবভডনয়ো এখোন ফথবক ক  মোইল েূবর? ⇨ How many miles is it to 

Pennsylvania? 

1016) ফপোস্ট অডেবসর ডবপরীব  ⇨ Across from the post office. 

1017) ফপোস্টঅডেসটো ফকোথোয়? ⇨ Where's the post office? 

1018) প্রড   ন্টোয় ২০  লোর খরচ  ⇨ It costs 20 dollars per hour. 

1019) প্রড  রোব র ভোড়ো ক ? ⇨ What's the charge per night? (Hotel) 

1020) প্রড  সপ্তোবহ ⇨ Every week. 

1021) প্রড ডেন ক  খরচ  হবব? ⇨ How much does it cost per day? 

1022) প্রধোন সড়কডট ফকোথোয়? ⇨ Where is Main Street? 

1023) প্রোয় ৩০০ ডকবলোডমটোর ⇨ About 300 kilometers. 

1024) ডেলোব লডেয়োর পরবড ব বোস কখন? ⇨ When is the next bus to Philidalphia? 

1025) ফেোন নম্বর ক ? ⇨ What's the phone number? 

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


Want more Updates    

   http://tanbircox.blogspot.com 

1026) ডিবজর মবধয ডকে ু আবপল আবে ⇨ There are some apples in the refrigerator. 

1027) লোইট ক   ন্টোর? ⇨ How long is the flight? 

1028) বইগুবলো েোমী ⇨ The books are expensive. 

1029) বইডট ফটডববলর উপবর ⇨ The book is on the table. 

1030) বইডট ফটডববলর উপবর ⇨ The book is on top of the table. 

1031) বইডট ফটডববলর ডনকবট ⇨ The book is near the table. 

1032) বইডট ফটডববলর নীবচ ⇨ The book is under the table. 

1033) বইডট ফটডববলর পোবশ ⇨ The book is next to the table. 

1034) বইডট ফটডববলর ফপেবন ⇨ The book is behind the table. 

1035) বইডট ফটডববলর সোমবন ⇨ The book is in front of the table. 

1036) বোইবর ডক িোন্ ো? ⇨ Is it cold outside? 

1037) বোইবর ডনবয় েোও ⇨ Take it outside. 

1038) বোডড়ডট খুব বড় ⇨ This house is very big. 

1039) বোথরুমডট ফকোথোয়? ⇨ Where is the bathroom? 

1040) বোম ডেবক ⇨ On the left. 

1041) বোবম  ুবরো ⇨ Turn left. 

1042) বোস ফস্টশনডট ফকোথোয়? ⇨ Where is the bus station? 

1043) বোসডট কখন ফেবড় েোবব? ⇨ When does the bus leave? 

1044) ডববকল ৩টোয় ⇨ At 3 o'clock in the afternoon. 

1045) ডবডনময় মূলয ক ? ⇨ What's the exchange rate? 

1046) ডবমোনটো ৫টো ৩০ ডমডনবট েোড়বব ⇨ The plane departs at 5:30P. 

1047) ডবমোনডট কখন আসবব? ⇨ When does the plane arrive? 

1048) ডবর্য়ডট খুব গুরুত্বপূণব ⇨ It's very important. 

1049) বৃডষ্ট হবে ⇨ It's raining. 

1050) বৃডষ্ট হবে? ⇨ Is it raining? 

1051) ফবশ ফেরী হবয় ফগবে ⇨ It's too late. 

1052) ফবশী ফেরী হবয় ফগবে ⇨ That's too late. 

1053) ফবোস্টন ফথবক ডশকোবগো এবকবোবরই আলোেো ⇨ Chicago is very different from Boston. 

1054) বযংক এর ডনকবট ⇨ Near the bank. 

1055) বযংকডট কখন খুলবব? ⇨ When does the bank open? 

1056) বযংকডট ডক েূবর? ⇨ Is the bank far? 

1057) বযংবকর কোবেই আমোর বোডড় ⇨ My house is close to the bank. 

1058) বযবসো ফকমন চলবচ? ⇨ How's business? 

1059) বযবসো ভোবলো েোবে ⇨ Business is good. 

1060) বযোংবকর ফপেবন ⇨ Behind the bank. 

1061) ভোবলো ফবোধ করবেোব ো? ⇨ Do you feel better? 

1062) ভোবলো ভোবব  ুবর এবসো ⇨ Have a good trip. 

1063) ভ্রমণটো ফকমন হবলো ? ⇨ How was the trip? 

1064) মোপ করববন,  আপডন ডক বলবলন? ⇨ Excuse me, what did you say? 

1065) মোয়োডম ফেব  ক  টোকো লোগবব? ⇨ How much is it to go to Miami? 

1066) ডম.  ডিথ ডক একজন আবমডরকোন? ⇨ Is Mr. Smith an American? 

1067) ফময়োে উিীবণবর  োডরখ ⇨ Expiration date. 

1068) ফমবয়ডট এডবর্বয় েে ⇨ She's an expert. 

1069) ফমবয়ডট ফকোথো ফথবক এবসবে? ⇨ Where is she from? 

1070) ফমবয়ডট ফকোথোয়  ুডম জোন? ⇨ Do you know where she is? 
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1071) ফমবয়ডট সুের ⇨ She's pretty. 

1072) েখন  আমোর বন্ধ্ুরো এবলো আডম  খন ফরবস্তোরোাঁ ফথবক ফবর হডে ⇨ I was about to leave 

the restaurant when my friends arrived. 

1073) েখন  আডম েোববো আডম ফ োমোবক ফেোন করববো ⇨ I'll call you when I leave. 

1074) ে   োড়ো োডড় সম্ভব ⇨ As soon as possible. 

1075) েডে আমোর সহবেোডগ ো প্রবয়োজন হয়  েয়ো কবর আমোবক জোডনবয়ো ⇨ If you need my help, 

please let me know. 

1076) েডে ফ োমোর এটো পেন্ে হয়   োহবল আডম আবরো ডকনব  পোডর ⇨ If you like it I can buy 

more. 

1077) েোওয়ো আসোর ডটবকট ⇨ A round trip ticket. 

1078) রোব  ফেখো হবব ⇨ See you tonight. 

1079) রোব র খোবোবরর েোম আডম পডরবশোধ করববো ⇨ I'll pay for dinner. 

1080) রোস্তোডট ডপেলো ⇨ The roads are slippery. 

1081) রোস্তোর ফমোবড় েূ বটনোটো  বটডেল ⇨ The accident happened at the intersection. 

1082) ফরবস্তোরোাঁয় ক  ফলোক আবে? ⇨ How many people? 

1083) ফরবস্তোরোডট বযয়বহুল নয়  ⇨ That restaurant is not expensive. 

1084) লসএনবজলস এর মোনুর্ গৃষ্মকোবল সোধোরণ  কী কবর? ⇨ What do people usually do in 

the summer in Los Angeles? 

1085) ফলোকগুবলো ইংবরডজব  কথো বলবে ⇨ Those men are speaking English. 

1086) শডনবোবর হবল ফকমন হয়? ⇨ How about Saturday? 

1087) শহবর ফকোন নোইট ক্লোব আবে? ⇨ Is there a nightclub in town? 

1088) ডশকোবগো ক  েূবর ? ⇨ How far is it to Chicago? 

1089) শীব  মযোসোচুবসটসবয় ডক  ুর্োর ঝবর? ⇨ Does it often snow in the winter in 

Massachusetts? 

1090) শুধু েোবোর ডটবকট নো েোওয়ো আশো? ⇨ One way or round trip? 

1091) শুবনডে ফটক্সোস খুব সুের জোয়গো ⇨ I've heard Texas is a beautiful place. 

1092) সকোল ৭টোর সময় ⇨ At 7 o'clock in the morning. 

1093) সড য  োই ⇨ Yes, really. 

1094) সন্ধ্যো ৭ টোর সময় ⇨ At 7 o'clock at night. 

1095) সপ্তোবহ  ুডম ক  ন্টো কোজ কর? ⇨ How many hours a week do you work? 

1096) সব ডিক আবেব ো? ⇨ Is everything ok? 

1097) সব ডিক আবেব ো? ⇨ Is that ok? 

1098) সব ডমডলবয় ক  ? ⇨ How much altogether? 

1099) সবডকে ু ব রী ⇨ Everything is ready. 

1100) সবডকেুর জন্য ধন্যবোে ⇨ Thanks for everything. 

1101) সহবেোডগ োর জন্য ধন্যবোে ⇨ Thanks for your help. 

1102) সোইজ ক ? ⇨ What size? 

1103) সোবধোন থোকববন ⇨ Be careful. 

1104) সোবধোবন গোডড় চোলোন ⇨ Be careful driving. 

1105) সোমূডদ্রক খোবোবর আমোর এলোডজব আবে ⇨ I'm allergic to seafood. 

1106) সোরোডেন ⇨ All day. 

1107) সোরোডেন ⇨ The whole day. 

1108) ডসবনমো কখন শুরু হবব? ⇨ What time does the movie start? 

1109) ডসবনমোটো ফকমন ফলবগবে ? ⇨ How was the movie? 

1110) ফস /  ফমবয়ডট ফকমন আবে? ⇨ How is she? 

1111) ফস ২০ ডমডনবটর মবধয ডেবর আসবব ⇨ He'll be back in 20 minutes. 
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1112) ফস আমোবক কখবনো ডকেু ফেয়নো ⇨ He never gives me anything. 

1113) ফস আমোর ফচবয় দ্ররু  ⇨ He's faster than me. 

1114) ফস আমোর ফচবয় বয়বস বড় ⇨ She's older than me. 

1115) ফস একজন আবমডরকোর নোগডরক ⇨ He's an American. 

1116) ফস একজন প্রবকৌশলী ⇨ He's an Engineer. 

1117) ফস এখনও আবসনডন ⇨ He's not in right now. 

1118) ফস এটো খুবই পেে কবর ⇨ He likes it very much. 

1119) ফস এটো সবসময় আমোর জন্য কবর ⇨ He always does that for me. 

1120) ফস কখন এবস ফপৌেোবব? ⇨ When does he arrive? 

1121) ফস কখন ডেরবব? ⇨ When will he be back? 

1122) ফস কখবনো আবমডরকো েোয়ডন ⇨ He's never been to America. 

1123) ফস ডক কোজ কবর? ⇨ What does he do for work? 

1124) ফস ডক সু্কলডট পেে কবর? ⇨ Does he like the school? 

1125) ফস ফকোথো ফথবক এবসবে?/   োর বোডড় ফকোথোয়? ⇨ Where is he from? 

1126) ফস ফকোথোয়? ⇨ Where is he? 

1127) ফস ফকোন সু্কবল পবড়? ⇨ Which school does he go to? 

1128) ফস খুব পডরশ্রডম ⇨ He's very hard working. 

1129) ফস খুবই ডবরডেকর ⇨ He's very annoying. 

1130) ফস জোনব  চোয়  ুডম কখন আসবব ⇨ She wants to know when you're coming. 

1131) ফস জোনোলোডট ফভবঙ্গডেল ⇨ He broke the window. 

1132) ফস জুস পেে কবর ডকন্তু দুধ পেে কবরনো ⇨ He likes juice but he doesn't like milk 

1133) ফস ডিক ববলবে ⇨ He's right. 

1134) ফস বলল  ুডম ডসবনমো ফেখব  পেে কর ⇨ He said you like to watch movies. 

1135) ফস ববলডেল এটো খুব সুের একটো জোয়গো ⇨ He said this is a nice place. 

1136) ফস ফবোস্টন ডবশ্বডবেযোলবয় পড়োবশোনো কবর ⇨ He studies at Boston University. 

1137) ফস ভোববে আমরো ফেব  চোইনো ⇨ He thinks we don't want to go. 

1138) ফস রোন্নো বর আবে ⇨ He's in the kitchen. 

1139) ফস ডশগডগরই আসবব ⇨ He's coming soon. 

1140) ফসখোবন ডক একজন  োেোর আবে ফে ইংবরডজ বলব  পোবর? ⇨ Where is there a doctor 

who speaks English? 

1141) ফসখোবন ডক একডট এডটএম আবে ⇨ Where is there an ATM? 

1142) ফসবটল শব্দডটবক  ুডম ডকভোবব বোনোন করবব ? ⇨ How do you spell the word Seattle? 

1143) ফসোজো সোমবনর ডেবক েোও ⇨ Go straight ahead. 

1144) হোসপো োল ফকোথোয় খুবজ পোব? ⇨ Where can I find a hospital? 

1145) ফহোবটল েোড়োর সময় কখন? ⇨ What time is check out? 

1146) ফহোবটবলর বোইবর ⇨ Outside the hotel. 

1147) ফহোবটবলর সোবথ ফকোন ফরবস্তোরো আবে? ⇨ Is there a restaurant in the hotel? 

1148) ফহোবটবলর সোমবন ফেখো কডর ⇨ Let's meet in front of the hotel. 
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সারা দুনিয়ার নিক্ষাগ্রহি পদ্ধনি বদলাচ্ছে। বই  আর খািা যেমি নবট বাইচ্ছট বদচ্ছল োচ্ছে যিমনি বদচ্ছল োচ্ছে নিক্ষা গ্রহচ্ছের 
োবিীয় উপায়।উন্নি যদিগুচ্ছলার ছাত্ররা এখি আর আচ্ছের মি বইচ্ছয়র বযােকাাঁচ্ছে নিচ্ছয় গুচ্ছর িা , এখি িাচ্ছদর হাচ্ছি থাচ্ছক 
স্মাটটচ্ছ াি, টযাব বা লযাপটপ। যসখাচ্ছি থাচ্ছক প্রচ্ছয়াজিীয় সব  বই আর  খািা নহসাচ্ছব থাচ্ছক িারনিি।এখি িারা সামািয 
সহচ্ছোনেিার জিয িার নিক্ষক যক নবরক্ত কচ্ছর িা কারি িাচ্ছদরকাচ্ছছ আচ্ছছ সবটসমচ্ছয়র নিক্ষক িার স টওয়যার ,আর জ্ঞাচ্ছির 
ভাণ্ডাচ্ছরর জিয আচ্ছছ িার ইন্টারচ্ছিট। পৃনথবীচ্ছি আমারা প্রেুনক্তর েি বৃহত্তম প্রসার যদখনছ িার সবই বযবহৃি হচ্ছে এই রূপান্তচ্ছর।  
বিটমাচ্ছি যসই প্রভাব আমাচ্ছদর মচ্ছিা যদচ্ছি পড়চ্ছি শুরু কচ্ছরচ্ছছ…………  
আিা করনছ একনদি আমাচ্ছদর যদচ্ছির যছচ্ছলরা প্রেুনক্তর সহচ্ছোনেিা নিচ্ছয় , নিচ্ছজচ্ছক ও যদিচ্ছক নবচ্ছের দরবাচ্ছর িিুি রুচ্ছপ হানজর 
হচ্ছব। আমার নবোস িারা পারচ্ছব “ কারি যকািরকচ্ছমর  প্রেুনক্তর সহচ্ছোনেিা ছাড়া িারা নবেচ্ছক িাক লানেচ্ছয় নদচ্ছে ………আর 
প্রেুনক্তর সহচ্ছোনেিা যপচ্ছল িারা নক করচ্ছব িা সৃনিকিটাই জাচ্ছি…। ” 
নকন্তু ইন্টারচ্ছিট ছাড়া আমারা এই প্রেুনক্তরসহচ্ছোনেিা কল্পিাও করচ্ছি পানরিা। অথচ এ মুহূচ্ছিট বাাংলাচ্ছদচ্ছি অনেকাাংি 
মািুচ্ছেরইন্টারচ্ছিট সুনবো িাই। আর থাকচ্ছলও িা সময় ও পেটাপ্ত জ্ঞাচ্ছির অভাচ্ছব এচ্ছথচ্ছক সচ্ছবটাচ্চ সুনবো নিচ্ছি পারনছ িা ।িাছাড়া 
সীমিত ইন্টারনেট প্যানেনের ও নেনটর নলা মিন়ের েেয চাইনেও তার প্রনয়ােেীয় ফাইে ডাউেনোড েরনত প্ারনেে 
ো ...। আবার অনেনে বযস্তাতার েেয ডাউেনোড েরার সিয় প্ানেে ো……অথবা যখাাঁজা খুাঁনজ এেটা এেটা েনর 
ডাউেনোড েরনত যানের মবরমিের িনে হয় ... তানের েেয সবনচনয় সহে এেমট সিাধাে অর্থাৎ বাাংোনেনের সেে 
িােুষনে পেটাপ্ত  প্রেুনক্তর সহচ্ছোনেিা নদচ্ছি আমার খুব কু্ষদ্র একটা প্রয়াস হচ্ছে আমার এই নিনভনি কাচ্ছলকিি …  
অথটাৎ আমার সাংগ্রহ করা স টওয়যার,  ই-বুক(বই) ও নটউচ্ছটানরয়াল  এর নবিাল কাচ্ছলকিচ্ছির মেয যথচ্ছক আপিাচ্ছদর জিয খুভ 
ইম্পরটযান্ট নকছু সাংগ্রহ কযাটােনর আকাচ্ছর সানজচ্ছয় আপিাচ্ছদর জিয উপস্থাপি করলাম … আপিাচ্ছদর জিয করা  আমারকাচ্ছলকিচ্ছির 
যক্ষচ্ছত্র একটাই কথা বলচ্ছি পানর … আপনি এখাচ্ছি নিনলট করার মি যকাি  াইল খুচ্ছজ পাচ্ছবি িা  …অথটাৎপ্রচ্ছিযকনট  াইলই 
আপিার প্রচ্ছয়াজি হচ্ছব … এবাং প্রচ্ছিযকটা  াইল সাংগ্রচ্ছহ রাখচ্ছি বােয হচ্ছবি … আপিার কনম্পউটার নিভটর জীবচ্ছির সব চানহদা পূেট 
করচ্ছব এই  াইলগুচ্ছলা … নবোস িা করচ্ছল নিচ্ছচর যে যকাি একনট নলাংক এ নিক কচ্ছর যসখাচ্ছি যদওয়া  াইল গুচ্ছলার িাচ্ছমর উপর 
একবার যচাখ বুলাি িাহচ্ছলই সব বুঝচ্ছি পারচ্ছবি … 
যমাট  কথা  আপিাচ্ছদর  কনম্পউটাচ্ছরর  নবনভন্ন  সমসযার  নচরস্থায়ী  সমাোি  ও কনম্পউটাচ্ছরর জিযপ্রচ্ছয়াজিীয়  সব বই, 
স টওয়যার ওনটউচ্ছটানরয়াল এর সানবটক সাচ্ছপাটট নদচ্ছি আমার খুব কােটকর একটা উচ্ছদযাে হচ্ছে এই নিনভনি পযাচ্ছকজ 
গুচ্ছলা ...নিচ্ছচর নলাংচ্ছক DVD গুচ্ছলা সম্পচ্ছকট নবস্তানরি িথয যদওয়া আচ্ছছ... যদখুি আপিার প্রচ্ছয়াজি নকিা………  
 

আমার োবনিয় যপাস্ট ও ই-বুক কাচ্ছলকিি ...[The Ultimate Complete Collection 2015 ] 
http://www.facebook.com/10152049959232103 জাস্ট একবার নলাংচ্ছক নেচ্ছয়ই যদখুি … হয়চ্ছিা এমনি নকছু খুাঁজনছচ্ছলি  
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   http://tanbircox.blogspot.com 

অথবা , http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html  এখাচ্ছি নিক  করুি  
নবস্তানরি িথয ও সুন্দর ভাচ্ছব বুঝার জিয প্রথচ্ছম নিচ্ছচর যে একনট নলঙ্ক যথচ্ছক ২ এমনবর ই-বুনি িাউিচ্ছলাি কচ্ছর নিি  
Download link: www9.zippyshare.com/v/EneqrnfT/file.html  
অথবা, www.mediafire.com/?uwdtb4mvhdk8i4t  
অথবা, http://d-h.st/TCEr 
অিালাইচ্ছি লাইভচ্ছদখারজিযঃ www.slideshare.net/tanbircox/the-ultimate-complete-collection-15  
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আপনি যযহতু এই যখা পড়হেি , তাই আনম ধহর নিনি যয আপনি কনিউটার ও ইন্টারহিট বযবাহর অনভজ্ঞ ,কাহেই কনিউটাহরর প্রহয়ােিীয় 
নবয় গুহা িহকে  ভাহা খারাপ নবহবচিা করারা ক্ষমতা অবশ্যই আহে … 
তাই আপিাহের কাহে একান্ত অনুহরাধ “ আপিারা ামান্য একটু ময় বযয় কহর ,শুধু এক বার নিহচর নিংহক নিক কহর এই DVD গুহার মহধয 
অবনিত বই ও ফটওয়যার এর িাম মূহর উপর যচাখ বুনহয় নিি।”তাহই বুহে যহবি যকি এই DVD গুহা আপিার কাহকলহি রাখা 
েরকার!আপিার আেহকর এই বযয়কৃত ামান্য ময়  ভনবষ্যহত আপিার অহিক কষ্ট াঘব করহব ও আপিার অহিহক ময় বাাঁনচহয় নেহব। নবশ্বা 
করুি আর িাই করুিঃ- “নবনভন্ন কযাটাগনরর এই DVD গুহার মহধয যেওয়া বািংা ও ইিংনল বই , ফটওয়যার ও নটউহটানরয়া এর কাহকলি 
যেহখ আপনি তবাক হয় যাহবি !”  
আপনি যনে বতেমাহি কনিউটার বযবার কহরি ও ভনবষ্যহতও কনিউটার াহে যুক্ত োকহবি তাহ এই নিনভনি গুহা আপিার অবশ্যই আপিার 
কাহকলহি রাখা েরকার........ কারিঃ  
 এই নিনভনি গুহা যকাি যোকাহি পাহবি িা আর ইন্টারহিহটও এহতা ইিরটযান্ট কাহকলি একাহে পাহবি বহ মহি য় িা।তাোড়া এত বড় 
াইহের ফাই যিট যেহক িামাহিা খুবই কষ্টাধয ও ময়াহপক্ষ বযাপার।এোড়া আপনি যযই ফাইটা িামাহবি তা ফু ভােি িাও হত পাহর .. 
 
 এই নিনভনি গুহা আপিার কাহকলহি োকহ আপিাহক আর যকাি কনিউটার নবহলজ্ঞহের কাহে নগহয় টাকার নবনিমহয় বা বনু্ধহের খানতহর 
“ভাই একটু যল্প করুি” বহ অন্যহক নবরক্ত করা াগহব িা ... ও  নিহেহকও য়রানি হত হব িা ।  
 

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

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

 
এই                                                ... শুধু একবার যচাখ বুাি    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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