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 আমারক একিু জায়াগা রিন তো – Please make a little room for me. (place নয়) 

 আমার একরি জরুরর কাজ আরে – I have an urgent piece of business.(an urgent business নয়) 

 আমার চুে তকাোঁকড়ারনা – I have curly hair.(hairs নয়) 

 আমার ধনযবাি গ্রহণ করুন – Please accept my thanks. (thank নয়) 

 আরম ফে খাই না – I do not take fruit. (fruits নয়) 

 েুরম কখন আহার কর - When do you take your meals. (meal নয়) 

 েুরম পড়াশুনায় অবরহো কর তকন? – Why do you neglect your studies? (study নয়) 

 বাংোরিরশর িৃশযাবেী অরে মরনাহর – The scenery of Bangladesh is very charming (sceneries 

নয়) 

 বাবা আমারক অরনক উপরিশ রিরেন – Father gave me much advice. (many নয়, advices নয়) 

 তোকরির ননরেক চররত্র ভাে নয় – He is a man of very low morals. (moral নয়) 

 তি আড়াইিার গারড়রে রগরয়রেে – He went by the 2:30 train. (2:30 o’clock নয়) 

 তি তবারডং এ থারক – He lives in a boarding-house. (শুধু boarding নয়) 

 মািুরির পাোঁচ তজাড়া বেি আরে – Masud has five yoke of oxen. (yokes নয়) 

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


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

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

 আমারির তকউ উপরিে রেে না – Neither of us was present. (not were) 

 আমারির মরধয তকউই ফরিা নয় – None of us are fair-complexioned. (not is) 

 এরিা েুরম আর আরম কাজিা করর – Let you and me do it. (not I) 

 আরম োরক রবশ্বি তোক বরে জারন – He is a man who I know is trust-worthy. (not whom) 

 প্ররেযরকরই তিশরক ভারোবািা উরচে – One should love one’s country. (not his) 

 ররহম ও আরম এিা করররে – Rahim and I have done it. (not myself) 

 তি আমার কাে তথরক রবিায় রনে – He took leave of me. (not my) 

 অরথের তচরয় রবিযা তেষ্ঠ – Learning is preferable to wealth. (more preferable ও to এর জায়গায় 

than হরব না) 

 এ রজরনিরি ঐরির তচরয় রনকৃষ্ট – This thing is inferior to that. (not than) 

 তকউই কাজিা করে না – No one could do it. (anybody could not নয়) 

 মানুষ অমর নয় – Man is not immortal. (a man নয়) 

 শক্ত মাংি আরম তখরে পারর না – I cannot eat rough meat. (hard বা stiff নয়) 

 তি কী রকরমর মানুষ? – What kind of man he is? (a man নয়) 

 আমার কথা তশান – Listen to me. (hear নয়) 

 এই তপনরিেিা কাি - Please sharpen this pencil. (mend নয়) 

 চাোঁরির রিরক োকাও – Look at the moon. (see নয়) 

 আরম োরক তচার বরে জারন – I knew him to be a thief. (to be বাি হরব না) 

 রেরন আমারক অরপক্ষা কররে বেরেন – He told me to wait. (said নয়) 

 পুরষ্কারিা োভ করা করিন – The prize is hard to win. (to be নয়) 

 বযাপারিা আমারক জানারনা হরয়রেে – I was informed of the matter. 

 মরন হয় তরাগী মারা োরব – I am afraid the patient will die. (think or hope নয়) 

 তি তকবে ঘুমাে আর তকেুই করে না – He did nothing but sleep. 

 তি আমারক রমথযাবািী বেে- He called me a liar. (told নয়) 

 তি কখনও রমথযা কথা বরেনা – He never tells lies. (speak or says নয়) 

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


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

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

 তি িেয কথা বরেরেে – He spoke the truth. (said নয়) 

 রারকব আমার হাে ধরে – Rakib took hold of my hand. (caught নয়) 

 আরম এখনই আিরে – I am coming presently. (just now নয়) 

 এিা রকেু পররমারণ িেয – This is partly true. (somewhat নয়) 

 ঘররি আমারির জনয রনোন্তই তোি - The room is much too small tor us. (too much নয়) 

 েুরম রক রিরনমায় োচ্ছ – Are you going to cinema? Certainly! (Of course নয়) 

 প্রবন্ধরি িংরক্ষরপ রেখ – Write the essay briefly. (shortly নয়) 

 আপরন কার কথা বরেরেন? – Whom are you speaking of? (of whom নয়) 

 আমার মুখ বাবার মুরখর মে তিখরে – My face resembles my fathers. (to my father নয়) 

 আরম োরক এ রবষরয় িেকে করররেোম – I warned him of this. (against or about নয়) 

 আরম তখোর তচরয় পড়রে ভারোবারি – I prefer reading to writing. (to read than to write নয়) 

 এরে তকান িরেহ নাই – It admits of no doubt. (of বাি হরব না) 

 েুরম রক বইখানা পরড় তশষ কররে – Have you finished reading the book. (to read নয়) 

 েুরম তকাথায় রগরয়রেরে? – Where had you been? (to নয়) 

 তোমার উপরিরশ আমার উপকার হরো – I profited by your advice. (from নয়) 

 তোমার উপরর আমার তকান রবশ্বাি নাই – I have no confidence in you. (on or upon নয়) 

 রাজশাহী রক জনয প্ররিদ্ধ? – What is Rajshashi noted for? 

 িাফরেযর জনয তোমারক অরভনেন জানারচ্ছ – I congratulate you on your success. (for নয়)  

 তি িশখানা বইরয়র অডোর রিরয়রে – He has ordered ten books. (ordered for নয়) 

 তহডমাস্টাররর কারে আমার হরয় একিু িুপাররশ করর তিরবন – Please recommend me to the 

headmaster. (for me নয়) 

 ২৯ তম পরীক্ষা আরম্ভ হরব- The examination will begin on the 29th May. (from নয়) 

 িন্ন্যািীর কারে রাজা ও ফরকর িমান – To a hermit a king and a beggar are alike. (equal নয়) 
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 তচষ্টা না কররে িফে হরব না – Unless you try, you will never succeed. (unless you do not 

try হরব না) 

 েুরম েেক্ষণ না তফর, েেক্ষণ আরম অরপক্ষা করব – I shall wait until you come back. (until you 

do not নয়) 

 তি আমার মে ইংরররজ বেরে পারর না – He cannot speak English as I can. (like I হরব না) 

 তি তকান তিরশর তোক? – What country does he belong to. (belongs নয়) 

 আমার েখন পাোঁচ বের েখন আমার বাবা মারা োন – My father died when I was a child five 

years old. (of হরব না) 

 কখন োরব বে – Tell me when you are going. 

 গেকাে আরম োরক রেরখরেোম – I wrote to him yesterday or I wrote him a letter yesterday. 

(I wrote him yesterday হরব না) 

 োর নাম রক আরম জারন না – I don’t know what his name is. (what is his name হরব না) 

 তোমার মে মারুফও বুরদ্ধমান – Maruf as well as you is intelligent. (are নয়) 

 পঞ্চাশ হাজার িাকা তো অরনক িাকা – Fifty thousand taka is a large sum. (are নয়) 

 বারিার মরধয কাজ তশষ কররব – You must finish your work by 12 o’clock. (within নয়) 

 ভাে ও েরকারর আমারির খািয – Rice and curry is our food. (are নয়) 
 

 

 

 

ইন্টাররনি হরে িংগ্রহীে ……। 
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▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬ 
িীরমে ইন্টাররনি পযারকরজর ও তনরির তলা রস্পরড়র জনয োরা আমার তশয়ার করা ই-বুক ও িফিওয়যার গুরো 
ডাউনরোড কররে পাররেন না ...! 
অথবা োরা বযস্তাোর জনয ডাউনরোড করার িময় পারচ্ছন না…… 
অথবা এেগুরো বই একিা একিা করর ডাউনরোড কররে োরির রবররক্তকর মরন হয় … 
োরা রনরচর রেংরক তিখুন …আশা করর আপনারা আপনারির িমাধান তপরয় োরবন...... 

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

অথবা  

ডাউনল াড করুন.....১ এমবি মাত্র . 
  

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

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

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

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

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

 
এই                                                ... শুধু একবার যচাখ বুাি    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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