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1) A Blunt message  ⇨ দু: সংবাদ  
2) A couple of days ago ⇨ কয়েদদন আয়ে 
3) A full bright scholarship ⇨ পূর্ণ মেধাবৃদি 
4) A goodish steps ⇨ মবশ কাদনকটা দূর 
5) A host of well wisher ⇨ অয়নক শুভাকাঙ্খী 
6) A mere baby ⇨ একদট কদি ম াকা 
7) A small fry ⇨ িুয়নাপুদট 
8) Abduction ⇨ অপহরর্/ অপহরর্ কয়র  
9) Abolish  ⇨ বাদিল করা/ দবয়লাপ/ উয়েদ করা/ রদ  করা  
10) Aboriginal  ⇨ আদদে / আদদে অদধবাসী 
11) Above control ⇨ দনেন্ত্রয়নর বাইয়র 
12) Above criticism ⇨ সোয়লািনার উয়বণ 
13) Above law ⇨ আইয়নর উয়বণ 
14) Above reach ⇨ ধরায় াোর বাইয়র 
15) Abscond  ⇨ পাদলয়ে থাকা/ ো ঢাকা / আত্ময়োপন কদরো থাকা/ গুে হিো 
16) Abuse of power ⇨ ক্ষেিার অপবযবাহার 
17) Academic atmosphere ⇨ দশক্ষার পদরয়বশ 
18) Access  ⇨ িথয উদ্ধার করা/  প্রয়বশাদধকার/ অযাকয়সস  
19) Accompany  ⇨ সায়থ কয়র/ সয়ে কয়র  
20) Account ⇨ দহসাব মদওো/  দহসাব 
21) Accountable  ⇨ ককদিেি/ দােবদ্ধ/ জবাবদদদহ  
22) Ache ⇨ বযাথা 
23) Across the country  ⇨ মদশবযাপী  
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24) Act on  ⇨ কাজ  
25) Activist  ⇨ সদিে কেণী/ কেণী ( রাজননদিক) / সদিে অংশগ্রহর্কারী  
26) Acute  ⇨ িীব্র/ িীক্ষ্ণ/ দবষে  
27) Adulterated  ⇨ মভজাল যুক্ত / দৃশ্যিঃ মভজাল 
28) Adulterer ⇨ বযাদভিারী/  পরস্ত্রীোেী/ পরদারোেী 
29) Adulterine ⇨ জারজ 
30) Age related ailment ⇨ বাধণকযজদনি 
31) Agitating mob/Angry mob ⇨ দবক্ষুদ্ধ জনিা 
32) Agony  ⇨ েেণ মবদনা/ দনদারূর্ যন্ত্রর্া/ প্রবল দ্বন্দ্ব  
33) Agricultural production ⇨ কৃদষ উৎপাদন 
34) Agro-based industries ⇨ কৃদষদভদিক 
35) Ahead ⇨ সােয়ন/ সম্মুয় / আয়ে 
36) Aid effort ⇨ ত্রার্ িৎপরি 
37) Alarming rumor ⇨ ভীদিক গুজব  
38) All contacts ⇨ সকল মযােয়যাে 
39) All eater ⇨ সবণভুক 
40) All out co -operation ⇨ সাদবণক সহয়যা েীিা 
41) Allegation ⇨ অদভয়যাে/ নাদলশ  
42) Alleviate  ⇨ লাঘব করা / উপশে করা 
43) Alleviation ⇨ লাঘব/ উপশে/ দূদরকরর্/ হ্রাসকরর্  
44) Alliance  ⇨ কেত্রী/ মজাট 
45) Allocate  ⇨ বণ্টন করা/ বরাদ্দ করা 
46) Altercate ⇨ কথা কাটাকাদট করা/ ঝেডাঝাাঁদট করা/ িকণািদকণ করা  
47) Aluvium ⇨ পদল 
48) Amendment  ⇨ সংস্করর্/ সংয়শাধনী  
49) An emblem of peace ⇨ শাদির প্রিীক 
50) Ancestral  ⇨ পূবণ পুরুষ / কপিৃক/ বংশানুিদেক/ পুরুষানুিদেক 
51) Anniversary ⇨ বাদষণকী  
52) Annoyed  ⇨ উিযক্ত / দবরক্ত 
53) Anti state activities ⇨ রাষ্ট্রদবয়রাধী কাযণকলাপ 
54) Anti-people budget ⇨ ের্দবয়রাধ বায়জট/ সোজ দবয়রাধী কাযণকলাপ 
55) Anti-smuggling drive ⇨ মিারািালান দবয়রাধী অদভযান 
56) Anyway ⇨ যাইয়হাক 
57) Anywhere near ⇨ ধায়র কায়  ও না 
58) Appeal  ⇨ আয়বদন / আদপল 
59) Apprise  ⇨ সোধায়নর জন্য আয়লািনা করা/ জ্ঞাপন করা/ পদরিে মদিো  
60) Approach ⇨ আেেন করা 
61) Arbitrate ⇨ োিব্বরী করা/ েধযস্থিা করা 
62) Arbitration ⇨ শাদলশ/ েধযস্থিা / েীোংসা 
63) Arbitrator ⇨ োিব্বর 
64) Army movement ⇨ মসনা আয়দালন 
65) Artificial tears ⇨ মলাক মদ ায়না কান্না 
66) As far as possible  ⇨ যি দুর সম্ভব/ যথাসম্ভব/ যিটা সম্ভব  
67) Ascertain  ⇨ অবধারর্ করা/ দনরূপর্ করা/ অনুধাবন করা/ দনধণাদরি করা 
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68) Asleep  ⇨ ঘুেি / দনদিি/ ঢয়ল 
69) Assist ⇨ সহােিা করা / সাহাযয করা 
70) Assume the office ⇨ ক্ষেিা হায়ি মনো 
71) At deadnight ⇨ েভীর রাি 
72) At one stage ⇨ এক পযণায়ে 
73) At seven O clock sharp ⇨ কাটাে কাটাে সািটা 
74) Atmosphere  ⇨ বােুেণ্ডল/ পদরয়বশ / এটেসদিোর 
75) Atom of truth ⇨ সয়িযর মলশ 
76) Authority  ⇨ কিৃণপক্ষ/ অথদরদট  
77) Autopsy ⇨ েেনা িদি 
78) Award  ⇨ পুরস্কার/ আওোর্ণ  
79) Awards and accolades ⇨ পুরস্কার ও সম্মাননা 
80) Back ache ⇨ দপয়ে বযাথা 
81) Backward ⇨ দপ য়নর দদয়ক 
82) Baiting nail ⇨ ন  কােডায়না 
83) Bank loan defaulter ⇨ বযাংক ঋর্ ম লাপী 
84) Bared ⇨ উন্মুক্ত/ ম ালা/ নগ্ন  
85) Barishal bound bus ⇨ বদরশাল োেী বাস 
86) Bathe ⇨ মোসল করা 
87) Be excited ⇨ উয়িদজি হওো 
88) Be quiet ⇨ শাি হও 
89) Bear expenses ⇨  রি  িালায়না 
90) Beat with shoes ⇨ জুিায়পটা করা 
91) Become angry ⇨ মরয়ে যাওো 
92) Beg  ⇨ দভক্ষা করা/ হাি পািা 
93) Belong to ⇨ োদলক হওো/ অিেণি  
94) Beloved ⇨ মপ্রদেকা/ অিযাদধক দপ্রে 
95) Bereaved family ⇨ মশাক সিপ্ত পদরবার 
96) Beyond imagination ⇨ কল্পনািীি 
97) Beyond question ⇨ প্রশ্নািীি 
98) Bilateral  ⇨ দদ্বপাদক্ষক/ দদ্বপক্ষীে/ দদ্বদলীে  
99) Bilateral interest ⇨ দদপাদক্ষক স্বাথণ 
100) Bilateral relation ⇨ দদ্বপাদক্ষক সর্ম্ণক/ স্বথণ 
101) Bitter gourd ⇨ করলা 
102) Blast  ⇨ বাাঁদশর বদন/ প্রবল বািযা/ অশুভ প্রভাব  
103) Blatant lie ⇨ র্াহা দেথযা কথা / ভোনক দেথযা/ সনবণব দেথযা 
104) Block  ⇨ বাধা মদওো/ বন্ধ/ মদদর করা  
105) Blood stained ⇨ রক্তাক্ত 
106) Blow  ⇨ প্রবাদহি হিো 
107) Blue print ⇨ নীল নকশা 
108) Body  ⇨ শরীর/ মদহ/ বদর্  
109) Bond  ⇨ িুদক্ত/ েুিয়লকা/ ঋর্পত্র 
110) Bow down ⇨ নদি স্বীকার করা 
111) Breath in ⇨ দনঃশ্বাস মনো 
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112) Breath out ⇨ দনঃশ্বাস মিলা 
113) Bribe ⇨ ঘুষ 
114) Bridal party  ⇨ বরযাত্রী  
115) Bring back transparency ⇨ স্বেিা দিদরয়ে আনা  
116) Bring out silent procession ⇨ মেৌনদেদশল মবর করা 
117) Broadcast speech ⇨ ভাষন প্রিার করা 
118) Broth/gravy ⇨ মঝাল 
119) Brutally  ⇨ নৃশংসভায়ব / দনেণেভায়ব/ দনষু্ঠরভায়ব 
120) Bull ⇨ ষাাঁড/ এাঁয়ড  
121) Burglars ⇨ ম িডা মিার/ সীয়ধল/ মবদশ দবব্রিকর  
122) Buried  ⇨ কবরস্থ / সোদধ/ কবর 
123) By self finance ⇨ দনজ অথণােয়ন 
124) Campaign ⇨ প্রিারর্া / অদভযান/ প্রিারাদভযান 
125) Capsize ⇨ উদিয়ে মিলা / উলটাইো যািো/ র্ুয়ব যািো 
126) Categorically ⇨ দনরয়পক্ষভায়ব/ সুদনদিিভায়ব 
127) Cautionary signal ⇨ সিণকিা সংয়কি 
128) Cease-fire  ⇨ যুদ্ধ- দবরদি  
129) Ceasefire agreement ⇨ যুদ্ধদবয়রাদি িুদক্ত 
130) Changed politcal situation ⇨ পদরবদিণি রাজননদিক পদরদস্থদি 
131) Chant slogan ⇨ মলাোন মদওো 
132) Charge  ⇨ অদভয়যাে/ নাদলশ  
133) Charge of sedition ⇨ মদশয়িাহীিার অদভয়যাে 
134) Cheat ⇨ প্রিারর্া করা/ েকায়না 
135) Chest ache ⇨ বয়ক্ষ বযাথা 
136) Chew ⇨ দিবায়না 
137) Chronologically ⇨ ধারাবদহকভায়ব 
138) Cid ⇨ হিযা উয়ে যায়ব 
139) Civil society ⇨ সুশীল সোজ 
140) Civil war ⇨ েহৃযুদ্ধ 
141) Clash  ⇨ োরাোদর / সংঘষণ 
142) Cling  ⇨ দৃঢ়ভঅয়ব মলয়ে থাকা / আটয়ক থাকা 
143) Closed from inside ⇨ দভির মথয়ক বন্ধ 
144) Collide ⇨ ধাক্কা মদওো/  াওো  
145) Colossal ⇨ প্রকান্র্/ দবশাল  
146) Come forward ⇨ এদেয়ে আসা  
147) Come to power ⇨ ক্ষেিাে আসা 
148) Commit nuisance ⇨ েল- েূত্রাদদ িযাে করা 
149) Commit theft  ⇨ িুদর করা  
150) Common interest ⇨ অদভন্ন স্বথণ 
151) Communal  ⇨ সাম্প্রদাদেক/ মোষ্ঠীেি/ সাম্প্রদাদেক সম্প্রীদি 
152) Communal violence ⇨ সাস্প্প্রদাদেক সদহংসিা 
153) Communalism ⇨ বােপদি/ সাম্প্রদাদেকিা  
154) Comprise  ⇨ েেন  করা / ধারর্ করা 
155) Con  ⇨ দবরূয়দ্ধ/ েু স্থ করা 
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156) Conceal ⇨ মোপন করা / লুক্কাদেি করা/ অপবারর্ করা 
157) Concede  ⇨ মেয়ন মনো/ স্বীকার করা  
158) Concentrate ⇨ মকন্দ্রভুি করা/ েয়নায়যাে মদো/ েনঃসংয়যাে  
159) Concern  ⇨ উয়দ্বে/ দিিার দবষে  
160) Condemn  ⇨ দনদা করা/ মদাষায়রাপ  
161) Condole  ⇨ েভীর দুঃ  প্রকাশ করা/ সহানুভূদি প্রকাশ করা 
162) Confidence ⇨ আত্মদবশ্বাস/ আস্থা  
163) Confine  ⇨ কারারুদ্ধ/ রুয়ের েয়ধয আটকায়না  
164) Congenial ⇨ উপয়যােী/ অনুকুল  
165) Congenial academic atmosphere ⇨ দশক্ষার সুষ্ঠ/ অনুকূল পদরয়বশ 
166) Conservative ⇨ রক্ষর্শীল 
167) Consistency ⇨ পূবণাপর দেল/ সেদি  
168) Consistent  ⇨ সােঞ্জস্যপরূ্ণ / সংেদিপরূ্ণ 
169) Consolation  ⇨ সািনা / আশ্বাসন 
170) Consolidate  ⇨ েজবুিভায়ব একত্র করা / দৃঢ় করা 
171) Conspiracy  ⇨ ষডযন্ত্র / িিাি 
172) Conspiratorial ⇨ িিািেূলক 
173) Constant source of inspiration ⇨ সাবণক্ষদনক অনুয়প্ররর্ার উৎস 
174) Constituency  ⇨ দনবণািনী এলাকা/ দনবণািকেণ্ডলী  
175) Contradictory statement ⇨ পরস্পর দবয়রাধী বক্তবয 
176) Controversial  ⇨ দবিদকণি/ দবিয়কণর  
177) Convey ⇨ মপৌাঁয়  মদওো/ বহন  করা 
178) Convict  ⇨ অপরাধী/ আসাদে/ মদাষী  
179) Cope with ⇨ কাদটয়ে উো 
180) Coriander ⇨ ধদনো পািা 
181) Corpse ⇨ োনুয়ষর েৃিয়দহ 
182) Corrigendum  ⇨ সংয়শাধনী / শুদদ্ধপত্র/ সংয়শাধনীে দবষে 
183) Cough ⇨ কাদশ 
184) Counterfeit note ⇨ জাল মনাট 
185) Covet  ⇨ প্রবলভায়ব কােনা করা/ মলাভ করা  
186) Crackdown ⇨ শাদির বযবস্থা করা/ কয়োর বযবস্থা  
187) Crash  ⇨ ভোনক অথণননদিক পিন/ দবপযণয়ের  
188) create panic ⇨ ত্রাস সৃদি করা 
189) Credible ⇨ দবশ্বাসয়যােয/ গ্রহর্য়যােয/ দনভণরয়যােয  
190) Creep ⇨ হাোগুদড মদো 
191) Creepy  ⇨ মলােহষণক/  ম্ য়ে  
192) Critical condition ⇨ আশস্কাজনক অবস্থা 
193) Critically injured ⇨ োরাত্মক ভায়ব আহি 
194) Cross examine ⇨ আসােী/ অদভযকু্ত বযাদক্ত 
195) Crowd  ⇨ জনিার ভীড / দভড/ ঝাাঁক 
196) Crucial ⇨ সংকটেে/ গুরুত্বপূনণ  
197) Curable ⇨ আয়রােযয়যােয/ আয়রােয হওোর েি 
198) Curb  ⇨ দেন করা/ প্রদিবন্ধক  
199) Curb  ⇨ সংযি করা 
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200) Curriculum ⇨ িাদলকাভুক্ত দবষেসেূহ/ পােযিে  
201) Cut joke ⇨ ইোদকণ করা 
202) Cutback  ⇨ অথণননদিক কেদি  
203) Dash  ⇨ দবলম্ব/ হানাহাদন  
204) Dawn to Dusk ⇨ সকাল- সন্ধা  
205) Day long ⇨ দদনবযাপী 
206) Daylong  ⇨ দদনবযাপী / সারাদদনবযাপী 
207) Deadlock  ⇨ অিলাবস্থা/ অিল অবস্থা 
208) Deal  ⇨ মলনয়দন/ িুদক্ত  
209) Dealt  ⇨ মোকাদবলা/ বযবহার করা  
210) Deceive ⇨ িাাঁদক মদওো/ মধাাঁকা মদওো/ েকায়না 
211) Deep concern/shock/conspiracy ⇨ েভীর উয়দ্বে/ মশাক/ ষডযন্ত্র 
212) Defamation case ⇨ োনহাদন োেলা 
213) Defamatory ⇨ োনহাদনকর 
214) Defamatory speech ⇨ োনহাদনকর বক্তবয 
215) Demand ransom ⇨ েুদক্তপন দাদব করা 
216) Democratic process ⇨ ের্িাদন্ত্রক প্রদিো 
217) Democratically elected government ⇨ ের্িাদন্ত্রকভায়ব দনবণাদিি সরকার 
218) Demolish ⇨ বংস কয়র মদো / িূর্ণ 
219) Demonstration ⇨ প্রদিবাদ সভা/ দবয়ক্ষাভ  
220) Denounce  ⇨ দনদা করা/ সোয়লািনা করা  
221) Departed Soul ⇨ দবয়দহী আত্মা 
222) Deploy ⇨ স্থাপন করা/ প্রদিস্থাপন করা  
223) Deprived ⇨ বদঞ্জি/ মথয়ক বদিি  
224) Derailed ⇨ ব ায়ট/ লাইনিুযি 
225) Desire ⇨ ইো/ কােনা/ বাসনা/ অদভলাস 
226) Despite  ⇨ সয়ত্বও / হওো সয়েও/ থাকা সয়ত্বও 
227) Deteriorated  ⇨ অদধকির েদ করা/ অবনদি 
228) Development activities ⇨ উন্নেন কাযণিে 
229) Development activities/partner ⇨ উন্নেন কেণকান্র্/ সহয়যােী 
230) Dhaka bound bus ⇨ ঢাকাোেী বাস 
231) Dine ⇨ রায়ির  াবার  াওো 
232) Disobey ⇨ আোন্য করা 
233) Disperse ⇨  ত্রভে করা/ ি ন  করা 
234) Disrupt/Interrupt ⇨ বযাহি করা 
235) Ditch ⇨ েিণ/ মর্াবা/  াি 
236) Dizzy ⇨ োথা ঘুরা 
237) Do a favour ⇨ উপকার করা 
238) Doldrums ⇨ দস্থর অবস্থা/ েনেরা ভাব  
239) Dole  ⇨ মবকার ভািা/ দু:  / দান 
240) Donor agencies ⇨ দািায়োষ্ঠী 
241) Dormitory ⇨  াত্রাবাস/ শ্রদেক -  আিানা/ একাদধক শযযাদবদশস্ট কক্ষ 
242) Downward ⇨ দনয়ির দদয়ক 
243) Dramatic event ⇨ নাটকীে ঘটনা 
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244) Dried Chilli ⇨ শুকনা েদরি 
245) Dried fish ⇨ শুটদক ো  
246) Drilling  ⇨ দ িকরা/ দ ি  
247) Drive  ⇨ অগ্রসর করা/ ড্রাইভ 
248) Drop  ⇨ পদরিযাে করা/ ঝরা/ এবং  াডুন 
249) Due money ⇨ পাওনা টাকা 
250) Dynamic ⇨ েদিশীল/ প্রেদিশীল/ ভীষর্ েদিেে  
251) Dynamic leadership ⇨ েদিশীল মনিৃণত্ব 
252) Earn profit ⇨ েুনািা অজণন করা 
253) East bound road ⇨ পবণ দদয়কর রািা 
254) Eastward ⇨ পূবণ দদয়ক 
255) Ebb/Ebb Tide ⇨ ভাটা 
256) Economic Emancipation ⇨ অথণননদিক েুদক্ত/ সাোদজক েুদক্ত 
257) Effective  ⇨ কাযণকর/ িলপ্রসু  
258) Efficiency  ⇨ দক্ষিা/ কাযণকাদরিা  
259) Electrocute  ⇨ দবদুযৎস্পৃষ্ঠ কয়র োরা/ িদডি -  প্রবায়হর সাহায়যয প্রার্ দবনাশ করা  
260) Elevate  ⇨ উদন্নি করা/ উন্নেনসাধন করা/ স্ফীি করা  
261) Eligible  ⇨ উপযুক্ত/ মযােয  
262) Elite ⇨ অদভজাি বযদক্তবেণ/ বা াই করা অংশ/ মসরা অংশ 
263) Embezzlement ⇨ আত্বসাৎ/ অথণ আত্মসাৎ/ েদেি ধন  অপহরর্  
264) Embrace  ⇨ মকালায়কাদল করা/ আদলেন 
265) Emerge  ⇨ আদবভূণি হওো/ উত্থান করা/ দনষ্ক্রের্  
266) Eminent  ⇨ প্র যি/ দব যাি / দবদশি/ েহান 
267) Emphasize ⇨ মজার মদওো / গুরুত্বায়রাপ/ মজার 
268) Empowerment of Women ⇨ নারীর ক্ষেিােন 
269) Enact  ⇨ আইন পাশ করা/ আইন জাদর করা/ দবদধবদ্ধ করা  
270) Encounter ⇨ দবপয়দর সম্মু ীন হওো/ সম্মু ীন/ এনকাউন্টার 
271) Enjoy privilage ⇨ সুয়যাে সুদবধা মভাে করা 
272) Ensure  ⇨ দনদিি করা / দনদিিকরর্ 
273) Ensure optimum utilization of time ⇨ সেয়ের সয়বার্চ্ণ বযবহার দনদিি করা 
274) Entrant  ⇨ নিুন আেি / প্রয়বশকারী/ প্রয়বশক 
275) Envelope  ⇨ মঢয়ক থাকা /  াে/ এনয়ভলাপ 
276) Envoy  ⇨ কুটননদিক / দূি/ রাষ্ট্রদিূ/ হাইকদেশনার 
277) Epidemic ⇨ েহাোদর 
278) Erosion ⇨ ভােন/ ক্ষে/ ভূদেক্ষে/ ইয়রাশন  
279) Erupt  ⇨ উপয়ি পডা/  দডয়ে পডা/ দবয়স্ফারর্ হিো  
280) Essential commodities ⇨ দনিযপ্রয়োজনীে িবাদদ 
281) Evacuate ⇨ পাে ানা করা/ িযাে করা/ েলিযাে করা/ অপসাদরি করা  
282) Even a word ⇨ একদট কথাও 
283) Even a worn will tur ⇨ কধযণযয়র একটা সীো আয়  
284) Every nook and corner ⇨ আনায়ি কানায়ি 
285) Every third day ⇨ দিন দদন পর পর 
286) Eviction  ⇨ উয়েদ/ মবদ ল/ উয়েদেূলক  
287) Evil ⇨  ারাপ 
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288) Evil claim ⇨  ারাপ অদভয়যাে 
289) Evil day/hour moment ⇨  ারাপ দদন/ ঘন্টা/ সেে 
290) Evil dead ⇨  ারাপ কাজ 
291) Evil doer ⇨ পাপী 
292) Evil eye ⇨ কূনজর 
293) Evil laugh ⇨  ারাপ হাদস 
294) Evil man ⇨  ারাপ োনুষ 
295) Evil mined ⇨ অসৎ 
296) Evil plan ⇨  ারাপ পদরকল্পনা 
297) Evil speaking ⇨ েদ ভাষর্ 
298) Evil sprit ⇨  ারাপ আত্মা 
299) Evil thought ⇨  ারাপদিিা 
300) Evil time ⇨  ারাপ সেে 
301) Exaggerate ⇨ বাডাইো বাডাইো বলা 
302) Exchange views ⇨ েিদবদনেে করা 
303) Expedite  ⇨ সুদবধাযুক্ত/ আরােপ্রদ/ সহজসাধয করা/ অিরােশূন্য করা  
304) Explode  ⇨ দবয়স্ফারন ঘটায়না/ েমধয দবয়স্ফারর্  
305) Express concern ⇨ উয়দ্বে প্রকাশ করা 
306) Express deep concern ⇨ েভীর উয়দ্বে প্রকাশ করা 
307) Extinguish ⇨ আগুন মনভায়না/ দনবণাপর্ করা/ দনভান/ প্রশদেি করা  
308) Extortion ⇨ িাাঁদাবাদজ 
309) Extramarital affair ⇨ পরকীো মপ্রে 
310) Extremist  ⇨ দবদেন্নবাদী/ িরেপিী/ উগ্রবাদী  
311) Fail  ⇨ বযথণ/ দবিল/ কেণ বযথণ 
312) Fair  ⇨ মেলা/ সুদর/ ভাডা/ হাট 
313) Fake  ⇨ ভূো/ নকল  
314) Fake name ⇨ ভুো নাে / নকল নাে 
315) Fake voter list ⇨ ভুো মভাটার িাদলকা 
316) Family faud ⇨ পাদরবাদরক কলহ 
317) Family feud ⇨ পাদরবাদরক দদ/ কলহ/ েহৃদববাদ 
318) Famine ⇨ দুদভণক্ষ 
319) Fast colour ⇨ পাকা রং 
320) Fate  ⇨ ভােয/ পদরর্দি  
321) Feel shame ⇨ লজ্জা পাওো 
322) Feel wolf in the stomach ⇨ ক্ষুধাে মপট মিা মিা করা 
323) Felicitate ⇨ অদভনদন জানায়না / আনদ জ্ঞাপন করা/ আপযেন করা 
324) Fetch ⇨ মকান দক  ু দেয়ে দনয়ে আসা 
325) Feud ⇨ পারর্ম্দরক শত্রুিা/ জাদিদববাদ/ শত্রুিা 
326) Fierce clash ⇨ ভোবহ সংঘর্ষ 
327) Fight against corruption ⇨ দূনণীদির দবরুয়দ্ধ অদভযান 
328) File Case ⇨ োেলা দায়ের করা 
329) Fish Fry ⇨ ো  ভাজা  
330) Flash V-sing ⇨ জেসূিক  দিহ্ন মদ ায়না 
331) Flatter ⇨ মিাষায়োদ করা/ মিালায়না/ িাটুবাে করা 
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332) Flattering policy ⇨ মিাষায়োদ নীদি 
333) Flay ⇨ দ য়ড মিলা বা িুয়ল মিলা 
334) Float ⇨ ভাসা/ মভয়স যাওো/ ভাসায়না 
335) Floating by the flood water ⇨ বয়নর জয়ল মভয়স 
336) Foil Conspiracy ⇨ ষডযন্ত্র নসাৎ করা 
337) Following clash ⇨ সংঘয়ষণর িয়ল  
338) Fondle ⇨ আদর করা 
339) For ages ⇨ যুে যুে ধয়র 
340) For better or for worse ⇨ ভালেদ যাই মহাক 
341) For fear of ⇨ ভয়ে 
342) For hours and hours ⇨ ঘন্টার পর ঘন্টা 
343) For the sake of ⇨  াদিয়র 
344) For unknown reason  ⇨ অজ্ঞাি কারয়র্ 
345) Forcibly ⇨ মজারপূবণক/ বলপূবণক/ মজার কয়র  
346) Forefather ⇨ মিৌদ্দ মোষ্ঠী / পূবণপরুুষ/ দপিপৃুরুষ 
347) Formal inauguration ⇨ আনুোদনক উয়দ্বাধন 
348) Fort ⇨ দূেণ 
349) Foul ⇨ মবোদব 
350) Foundation stone lay ⇨ দভদিপ্রির স্থাপন করা 
351) Frame  ⇨ েেন  করা/ মেে  
352) From a different angle ⇨ দভন্ন দৃদি মকান মথয়ক 
353) From the cradle to the grave ⇨ মদালনা মথয়ক কবর পযণি 
354) Fugitive ⇨ মিরারী আসােী / দ্রুি ধাবোন/ পলােনোন 
355) Fundamentalist  ⇨ মেৌলবাদী / অন্ধদবশ্বাসী/ ধেণীে মেৌলবাদ 
356) Gargle ⇨ েলা পদরস্কার করা 
357) Gather  ⇨ জয়রা করা / সেয়বি করা/ সংগ্রহ করা 
358) Gay lover ⇨ প্রিুল্ল মপ্রদেক/ মে মপ্রদেক/ মে মপ্রদেকা/ প্রিুল্ল মপ্রদেকা 
359) Gearing up ⇨ বৃদদ্ধ করা/ প্রস্তুদি দনয়ে/ মেদশয়নর দেোরবযবস্থা আপ  
360) Genocide ⇨ েন হিযা 
361) Get down to work ⇨ মদদর না কয়র কাজ শুরু করা 
362) Get married ⇨ দবয়ে করা 
363) Get round someone ⇨ কাউয়ক পটায়না 
364) Get through ⇨ মটদলয়িায়ন কাউয়ক পাওো 
365) Gigantic  ⇨ দবশাল আকৃদির/ রাক্ষুয়স/ সুদবপুল 
366) Glimpse  ⇨ ক্ষীর্ আয়লা/ আভাস/ ঝলক 
367) Gloves ⇨ হায়দর মোজা 
368) Go away ⇨ িয়ল যাওো 
369) Go into argument ⇨ িয়কণ নাো 
370) Go into hiding  ⇨ পলািক  
371) Go to bed ⇨ শুয়ি যাওো 
372) Go to up stair ⇨ উপর িলাে যাও 
373) Goggle at ⇨ মিা  রাঙায়না 
374) Good point ⇨ ভাল কথা 
375) Gouge out eyes ⇨ মিা  িুয়ল মিলা 
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376) Grabe/Embezzle ⇨ আত্মসাি করা 
377) Grave danger ⇨ গুরুির দবপদ 
378) Green chilli ⇨ কাাঁিা েদরি 
379) Greet  ⇨ অদভনদন/ অদভবাদন জানান/ শুয়ভো জাদনও 
380) Gross mistake ⇨ োরাত্বক ভুল/ সবণয়োট ভুল  
381) Gun Down  ⇨ গুদল কয়র হিযা করা  
382) Gusty wind ⇨ ধেকা বািাস 
383) Gusty Wind ⇨ ঝয়ডা হাওো  
384) Gut ⇨ নাদডভুাঁদড  
385) Hack to death ⇨ কুদপয়ে হিযা করা  
386) Half day hartal ⇨ অধণদদবস হরিাল  
387) Halt ⇨ থাো/ দবরদি/ মদােনা হওো 
388) Hamper ⇨ ক্ষদিগ্রস্থ হয়ে 
389) Hanky panky ⇨ িাাঁদকবাজ 
390) Hard task  ⇨ কদেন কাজ  
391) Hard-earned democracy ⇨ কিাদজণি ের্িন্ত্র 
392) Hatch conspiracy ⇨ ষডযন্ত্র করা 
393) Haughtiness ⇨ মদোে 
394) Haul  ⇨ মহাঁিাডাইো লইো যাওো  
395) Have a seat ⇨ আসন লওো 
396) Have every right to ⇨ যয়থি কারর্ আয়  
397) Head  ⇨ শীয়ষণ থাকা  
398) Head ache ⇨ োথা বযাথা 
399) Heart puring love ⇨ হৃদে দনংরায়না ভালবাসা 
400) Heartiest felicitation ⇨ আিদরক অদভনদন 
401) Heinous ⇨ ঘৃর্য/ জঘন্ন  
402) Heinous attack ⇨ জঘন্য আিের্ 
403) Hell ⇨ জাহান্নাে/ নরক যন্ত্রর্া/ রসাি 
404) Hereafter ⇨ পরকাল 
405) Hike  ⇨ েজায়না/ দাে মবয়ড ওো  
406) Hinder ⇨ িলার পয়থ বাধা মদো  
407) Historic juncture ⇨ ঐদিহাদসক সদন্ধক্ষর্ 
408) Hit  ⇨ বযাপক ক্ষদিগ্রিকরা  
409) Hold the line ⇨ লাইয়ন থাকুন 
410) Home and abroad ⇨ মদয়শ- দবয়দয়শ 
411) Homeward ⇨ বাদডর দদয়ক 
412) Homicide ⇨ একজন আরএক জনয়কহিযা 
413) Hoodlums ⇨ রািার ব ায়ট োিায়নরা  
414) Hostage   ⇨ দজদম্ম  
415) Hour long ⇨ ঘন্টাবযাপী 
416) Hour long meeting ⇨ ঘন্টাবযাপী দেদটং 
417) Humdrum work ⇨ একয়ঘয়ে কাজ 
418) Hunger strike ⇨ অনশন ধেণঘট 
419) Hurl  ⇨  ুয়ডাঁ োরা/ দনয়ক্ষপ করা  
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420) Hurt  ⇨ আঘাি করা  
421) Hypocrisy ⇨ ভন্র্ােী 
422) Ignite ⇨ প্রজ্জদলি করা  
423) Ignore  ⇨ উয়পক্ষা করা  
424) Ill tempered ⇨ বদয়েজাজী 
425) Illegal arms ⇨ অনবধ অস্ত্র  
426) Illicit Affair ⇨ অনবধ সর্ম্ণক 
427) Immediate  ⇨ অনদিদবলয়ম্ব  
428) Impart ⇨ দশক্ষা মদওো 
429) Implement  ⇨ বািবাদেি করা 
430) Imposed ⇨ আয়রাদপি 
431) Imprisonment ⇨ বদী দ্বশা  
432) In phases ⇨ পযণােিয়ে 
433) In retaliation ⇨ জবায়ব  
434) In this regard  ⇨ এই উয়দ্দয়শ্য  
435) In true sence ⇨ প্রকৃি অয়থণ 
436) Inaugural ceremony ⇨ উয়দ্বাধনী অনুুুষ্ঠান 
437) Inauguration  ⇨ উয়দ্বাধন 
438) Incentive  ⇨ উদ্দীপনা 
439) Including  ⇨ সহ 
440) Indebted ⇨ ঋর্ী 
441) Indiscriminately ⇨ দনদবণিায়র  
442) Individually  ⇨ বযদক্তেি/ পৃথক/ পৃথকভায়ব  
443) Indulge  ⇨ প্রশ্রে মদওো/  পািা মদওো  
444) Infanticide ⇨ দশশু হিযা 
445) Injured  ⇨ আহি  
446) Innovate  ⇨ নিুন দক ু সৃদি করা  
447) Insert  ⇨ প্রয়বশ করায়না/ ঢুকায়না  
448) Inspiration ⇨ উৎসাহ  
449) Instantaneously ⇨ িাৎক্ষদনকভায়ব  
450) Intellectual graveyard ⇨ বুদদ্ধজীবী কবরস্থান  
451) Intensify ⇨ িীব্রির করা  
452) Intentionally ⇨ ইোকৃিভায়ব/ উয়দ্দশ্য প্রয়নাদদি হয়ে 
453) Interrupt ⇨ দবগ্ন ঘটায়না/ বযাহি করা/ বাধা মদওো 
454) Intervene ⇨ হিয়ক্ষপ করা/ েধযবিণী হওো 
455) Intimidate ⇨ ভে মদ ায়না/ ভীদি প্রদশণন করা 
456) Invade  ⇨ সশস্ত্র আিের্ করা 
457) Involvement ⇨ জদরপ করর্/ দনযুক্ত  
458) Irregularities ⇨ অদনেদেি  
459) Irrespective of cost and creed ⇨ জাদি/ ধর্ণে দনদবণয়শয়ষ 
460) Irrespective of rich and poor ⇨ ধেণ - বর্ণ দনদবণয়শয়ষ 
461) Irritant ⇨ উয়িজক 
462) Irritate ⇨ দবরক্ত করা/ জ্বালািন করা 
463) Jest at ⇨ োট্টা করা 
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464) Jilted lover ⇨  যাকা  াওো মপ্রদেকা 
465) Jubilation  ⇨ দবজোনদ  
466) Just a minute ⇨ একট ু সেে 
467) Keep confidence ⇨ আস্থা রা া 
468) Keep mum ⇨ একদে িুে থাকা 
469) Keep up late ⇨ রাি জাো 
470) Kitchen Market ⇨ কাাঁিা বাজার 
471) Labour movement ⇨ শ্রদেক আয়দালন 
472) Lame excuse ⇨ বায়জ অজুহাি 
473) Landslide ⇨ ভুদেধস 
474) Language movement ⇨ ভাষা আয়দালন 
475) Languish  ⇨ পয়ি েরা/ ধুকয় / বদী হয়ে 
476) Launch  ⇨ পাোয়না/ শুরু/ যাত্রা  
477) launch movement ⇨ আয়দালন পদরিালনা করা 
478) Law and order situation ⇨ আইন শৃঙ্খলা পদরদস্থদি 
479) lay a foundation stone ⇨ দভদিক প্রস্থার করা 
480) Lead  ⇨ সীসা / মনিৃত্ব 
481) Leak out ⇨ িাস কয়র মদওো 
482) Leave a message ⇨ বািণা মদওো 
483) Legal battle ⇨ আইনী লডাই 
484) Let down ⇨ মকান দক ু নাোয়না 
485) Light  ⇨ হালকা / হাল্কা 
486) Lighting ⇨ বর্জ্ণপাি / আয়লা 
487) ln a flash ⇨ এক ঝলয়ক 
488) ln some cases ⇨ দক  ু দক  ু মক্ষয়ত্র  
489) ln the name of search ⇨ িল্লাদশর নায়ে 
490) ln this connection ⇨ এ বযাপায়র 
491) lnaugurate book fair ⇨ বইয়েলার উয়দ্বাধন করা 
492) local administration ⇨ স্থানীে প্রশাসন 
493) Local bodies ⇨ স্থানীে পদরষদ/ স্থানীে সংস্থা  
494) Local elites ⇨ স্থানীে ের্যোন্য বযদক্তবেণ 
495) London bound flight ⇨ লন্র্ন োেী দবোন 
496) Long ⇨ দীঘণ 
497) Look ⇨ িাকায়না 
498) Loop hole ⇨ আইয়নর িাকয়িাকর 
499) Loose motions ⇨ পািলা পাে ানা 
500) Lop  ⇨ মঘাডয়দৌড/ োথা  াাঁদটো মিলা  
501) Lose ground ⇨ পায়ের িলার োদট সয়র যাওো 
502) Lose heart ⇨ হিাশ হওো 
503) Lose interest ⇨ উঃসাহ হাদরয়ে মিলা 
504) Lose temper ⇨ োথা  ারাপ করা 
505) Lost into eternity ⇨ দিরিয়র হাদরয়ে যাওো 
506) Lucrative offer ⇨ মলাভনীে অিার 
507) Luffa ⇨ দঝয়ে 
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508) Maiden speech ⇨ উয়দ্বাধনী ভাষর্ 
509) Mal addiction ⇨ অদভশাপ 
510) Mal adjusted ⇨ সস্বেহীন 
511) Mal adjustment ⇨ সেন্বয়ের অভাব 
512) Mal administration ⇨ কূশাসন 
513) Mal adroit ⇨ অদক্ষ/  কূশাসন 
514) Mal approach ⇨ অপ্রাসদেক/ মবোনান 
515) Mal content ⇨ অসন্তুিু 
516) Mal efactor ⇨ পাপী 
517) Mal formation ⇨ ত্রুদটপূর্ণ েেন  
518) Mal formed ⇨ কূেদেি 
519) Mal function ⇨ যথাযথকাজ না হওো 
520) Mal nutrition ⇨ অপুদির অভাব 
521) Mal odour ⇨ দুেণন্ধ 
522) Mal treat ⇨ দূবণযবহার করা 
523) Malpractice ⇨ অপকেণ  
524) Maroon  ⇨ দনজণন দ্বীয়প মিয়ল আসা/ পাদন বদদ হওো  
525) Marooned ⇨ পাদনবদদ 
526) Martyr  ⇨ শহীদ  
527) Mass beating ⇨ েন দপটুদন 
528) Mass beating ⇨ ের্ দপটুদন  
529) Mass movement ⇨ ের্ আয়দালন 
530) Massive  ⇨ বড/ ভারী  
531) Massive gossip and speculation ⇨ বযাপক জলয়পানা কল্পনা 
532) Matricide ⇨ োিৃহিযা 
533) Meanwhile ⇨ ইদিেয়ধয  
534) Meet Demand ⇨ দাদব পূরর্  
535) Memoranda of understanding ⇨ সেয়ঝািা স্মরক 
536) Mercilessly  ⇨ দনদণেভায়ব/ দনেণেভায়ব  
537) Metropolitan  ⇨ েহানের  
538) Mild ⇨ হালকা/ নরে / মকােল/ েৃদু বা লঘ ু
539) Mild  ⇨ েৃদু বা হালকা  
540) Mild temperature ⇨ হালকা জ্বর 
541) Militant ⇨ জদে/ রর্  েুয় া  
542) Military coup ⇨ সােদরক অভুযত্থান 
543) Mind-set  ⇨ স্থীর েয়নাভাব  
544) Miracle power ⇨ অয়লৌদকক শদক্ত 
545) Miscellaneous  ⇨ নানাদবধ/  দবদবধ  
546) Miscreant  ⇨ দুবৃণি / বদোশ  
547) Mishap  ⇨ দূঘণটনা  
548) Misleading comments ⇨ দবভ্রাদিকর েিবয 
549) Mob  ⇨ উশৃঙ্খল জনিা  
550) Moderate ⇨ েধযপিী 
551) Month long ⇨ োসবযাপী 
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552) Mortgage ⇨ বন্ধক মদওো 
553) Most Foul ⇨ িরে  মবোদব 
554) Motivate ⇨ মপ্ররর্া মজাোন 
555) Mould  ⇨ দুেরায়না- েুিরায়না/ ঝুরঝুয়র োদট  
556) Moustache ⇨ মোি/ মোি 
557) Move ⇨ নডা বা নডায়না/ সরা বা সরায়না 
558) Movement ⇨ আয়দালন 
559) Multiparty democracy ⇨ বহুদলীে ের্িন্ত্র 
560) Mushroom grow ⇨ আকদস্মক বৃদদ্ধ 
561) Mutual co-operation ⇨ পারস্পাদরক সহয়যাদেিা 
562) Mutual mistrust ⇨ পারস্পাদরক অদবশ্বাস 
563) Nab  ⇨ হায়ি নায়ি ধয়র মিলা  
564) National Mourning Day ⇨ জািীে মশাক দদবস  
565) Negative attitude  ⇨ মনদিবািক ভাবেূদিণ  
566) Negligence  ⇨ অবয়হলা  
567) Negotiate  ⇨ িুদক্ত করা/  আলাপ করা  
568) Newly wed ⇨ নব  দববাদহি 
569) Next to next Friday ⇨ আোেী শুিবায়রর পয়রর শুিবার 
570) Nip ⇨ দিেদট কাটা/  দটয়প বা কােয়ড ধরা/ ম াঁিা  াওো 
571) Nipping ⇨ দিেদট 
572) Nook and corner ⇨ আনায়ি কানায়ি  
573) Northward ⇨ উির দদয়ক 
574) Nose ache ⇨ নায়ক বযাথা 
575) Nostalgic ⇨ েহৃকািুয়র 
576) Nourish ⇨ প্রশ্রে মদওো/ পুদি দদয়ে বড করা 
577) Now or never ⇨ এ নই না হে  ক নই না 
578) Oath  ⇨ শপথ গ্রহন করা  
579) Obituary ⇨ মশাক সংবাদ  
580) Obligation ⇨ বাধা দবপদি  
581) Obscene ⇨ অশ্লীল/  ারাপ 
582) Observe  ⇨ পালন করা  
583) Obstacle  ⇨ প্রদিবন্ধকিা/ বাধা / বন্ধ 
584) Obstructed ⇨ বাাঁধা 
585) Official handout ⇨ সরকাদর িথয দববরনী 
586) Oil ⇨ মিল মদো 
587) Old age ailment ⇨ বাধযকজদনি দুবণলিা 
588) On condition of anynomity ⇨ নাে প্রকাশ না করার শয়িণ 
589) On duty officer ⇨ কিণবযরি অদিসার 
590) On first-come-fist-serve basis ⇨ আয়ে আসয়ল আয়ে পায়বন দভদিয়ি 
591) Optimistic ⇨ আশাবাদী  
592) Oracle  ⇨ কদববার্ী  
593) Order of successions ⇨ পযণাে গুয়লা 
594) Out to  ⇨ আশা করা যায়ে  
595) Outgoing ⇨ বদহেণােী/ দবদােী  
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596) Outsider ⇨ বদহরােি 
597) Outward ⇨ বাইয়রর দদয়ক 
598) Overdue  ⇨ অপদরয়শাদধি/ বাদক- পডা 
599) Pace the music ⇨ মেলা সােলায়না 
600) Pacify   ⇨ শাি করা/ োণ্ডা করা 
601) Pact  ⇨ সদন্ধ/ িুদক্ত/ একথা  
602) Panic  ⇨ আিঙ্ক / পযাদনক সৃদি 
603) Pass away ⇨ োরা যাওো/ িদলো যাওো/ অবসান হিো  
604) Patricide ⇨ দপিহৃিযা 
605) Patriot  ⇨ মদশ মপ্রদেক/ মদশভক্ত/ স্বয়দশয়প্রেী  
606) Pay  ⇨ োইয়ন / মবিন 
607) Pay Homepage ⇨ শ্রুদ্ধা দনয়বদন করা  
608) Peace gathering ⇨ শাদি সোয়বশ 
609) Peace talk ⇨ শাদি আয়লািনা 
610) Peace talks  ⇨ শাদিদবষেক আয়লািনা/ শাদি আয়লািনা  
611) Peace/stability and integrity ⇨ দস্থদি ও একিা 
612) Peaceful atmosphere ⇨ শাদিপর্ণ পদরয়বশ / শাদিপূর্ণ বােুেন্র্য়ল 
613) Peat  ⇨ মভজা/ নি দজদনস/ ঘায়সর িাপডা  
614) Pedestrian ⇨ পদথক/ পথিাদর 
615) Peel ⇨ ম াসা  াডায়না 
616) Pelt  ⇨ ইট  পাটয়কল ম াডা/ পশলা বৃদি  
617) Pen through  ⇨ মকয়ট মদো  
618) Penance ⇨ পায়পর প্রােদিি 
619) Penury  ⇨ দাদরি/ দিিিা/ অভাব/ দীনিা/ অল্পিা  
620) Perspire ⇨ ঘেণাক্ত হওো 
621) Pesticide ⇨ কীটনাশক 
622) Pick packet ⇨ পয়কট োর 
623) Pig ⇨ শুয়োয়রর বার্চ্া 
624) Pilfer ⇨ ম াট  াট িুদর করা 
625) Pilferage ⇨ িুদর িাোদর 
626) Pilferer ⇨ দ িয়ক মিার/ ম াট াট িুদর কয়র ময 
627) Pinch ⇨ ন  দদো  ােদট মদো 
628) Place wreath ⇨ পূষ্পোলয অপণর্ করা  
629) Play neutral rule ⇨ দনরয়পক্ষ ভূদেকা রা া 
630) Plot conspiracy ⇨ ষডযন্ত্র করা 
631) Plunge  ⇨ ঝাপ মদওো/ দনেদজ্জি করা/ র্ুয়ব যািো  
632) Poke nose ⇨ নাক েলায়না 
633) political  heritage ⇨ রাজননদিক ঐদিহ্য 
634) political alliance ⇨ রাজননদিক মজাট 
635) Political disaster ⇨ রাজননদিক দবপযণে 
636) Political feud ⇨ রাজননদিক মকাদল 
637) Political opponent ⇨ রাজননদিক প্রদিপক্ষ 
638) Political persecution ⇨ রাজননদিক দনযণািন 
639) Political repression ⇨ রাজননদিক দশণন 
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640) Political Violene ⇨ রাজননদিক অদস্থরিা  
641) Poll  ⇨ জদরপ/ দনবণািন / মভাটায়ভাদট  
642) Pork ⇨ শুকয়রর োংস 
643) Possession ⇨ োদলকানা স্বত্ব/  দ ল 
644) postpone  ⇨ বাদিল /  েুলিদুব করা  
645) Praise ⇨ প্রশংসা করা 
646) Premise ⇨ িত্বর/ এলাকা  
647) Prepare  ⇨ প্রস্তুি করা/ কিরী করা  
648) Prescribe ⇨ বযবস্থাপত্র মদওো 
649) Press conference ⇨ সংবাদ সয়ম্মলন 
650) Press release ⇨ সংবাদ দবজ্ঞদপ্ত 
651) Press release ⇨ সংবাদ দবজ্ঞদপ্ত  
652) Prevail  ⇨ দবরাজোন/ প্রাধান্য/ জেযুক্ত  
653) Prevention ⇨ প্রদিয়রাধ/ মরাধ/ দনবারর্  
654) Previous enmity ⇨ পূবণ  শত্রুিা 
655) Price hike ⇨ েূলয বৃদদ্ধ 
656) Price Hike  ⇨ েূলযবৃদদ্ধ / দাে আয়রাহর্ 
657) Priority  ⇨ অগ্রাদধকার/ অগ্রের্য/ প্রায়োদরদট  
658) Procession ⇨ দেদ ল/ মশাভাযাত্রা 
659) Prohibit  ⇨ দনয়ষদ/  দনদষদ্ধ করা  
660) Prohibited ⇨ দনদষদ্ধ 
661) Prolonged illness ⇨ দীঘণ অসুস্থিা 
662) Promise  ⇨ প্রদিজ্ঞা করা/ প্রদিশ্রুদি/ অেীকার  
663) Promulgate ⇨ প্রিার করা/ মঘাষনা করা  
664) Propaganda ⇨ রটনা / প্রজ্ঞাপন 
665) Propose  ⇨ প্রিাব করা/ উত্থাপন করা  
666) Pros & cons ⇨ সুদবধা অসুদবধা  
667) Punch ⇨ ঘুদষ োরা 
668) Puppy ⇨ কুিার বার্চ্া 
669) Pursue  ⇨ অয়ন্বষর্ করা/ ম াাঁয়জন  
670) Quest  ⇨ সন্ধান করা/ িদি 
671) Quit ⇨ পদিযাে করা/ ম য়ড যাওো  
672) Racism ⇨ জাদি দবয়দ্বষ 
673) Raise ⇨ উোয়না/ উয়িালন করা  
674) Rampage ⇨ িজণন -  েজণন করা/ হাোো / ম াটা দুট 
675) Ransack  ⇨ ি ন  করা/ লুেন করা/ িন্ন িন্ন করা  
676) Ransom  ⇨ েুক্তপর্ দাবী করা  
677) Rape to death ⇨ ধষণর্ কয়র হিযা করা 
678) Raw colour ⇨ কািা রং 
679) Reach ⇨ মপৌাঁ ায়না/ নাোল পাওো/ পারা 
680) Receive bullet ⇨ গুদলদবদ্ধ হওো/ বুয়লট জ ন  
681) Recognize ⇨ দিদনয়ি পারা/ সনাক্ত 
682) Regional issue ⇨ আিদলক সেস্যা 
683) Release ⇨ মজয়ড/ অবযাহদি/ েুদক্ত মদওো 
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684) Remain alert ⇨ সিকণ থাকা 
685) Repeat ⇨ পুনরাে বলা 
686) Respiratory problem ⇨ শ্বাসকি 
687) Rig up curtain ⇨ েশারী টানায়না 
688) Roam ⇨ ঘুয়র মবডায়না 
689) Running away ⇨ পাদলয়ে যায়ে 
690) Rural development ⇨ পল্লী উন্নেন 
691) Rush to hospital ⇨ দ্রুি হাসপািায়ল দনয়ে যাওো 
692) Scold ⇨ েলােদ করা 
693) Scratch ⇨ িুলকায়না 
694) Scratching nose ⇨ নাক িুলকায়না 
695) Secularism ⇨ ধেণদনরয়পক্ষিা 
696) Seize ⇨ আটক করা 
697) Self-contradiction ⇨ স্বদবয়রাধী 
698) Self-contradictory statement ⇨ স্বদবয়রাধী দববৃদি/ বক্তব্য 
699) Severe cold ⇨ প্রিন্র্ োন্র্া 
700) Shaven ⇨ কাোয়না 
701) Shiver ⇨ কাাঁপা/ োন্র্াে বা ভয়ে থরথর  কয়র কাাঁপা 
702) Short lived ⇨ স্বল্পােু 
703) Short tempered ⇨ রেিটা 
704) Shun politics of killing ⇨ হিযার রাজনীদি পদরহার করা 
705) Siblings ⇨ ভাই- মবান 
706) Singapore bound flight ⇨ দসোপুর োেী দবোন 
707) Slap ⇨ থাপ্পর োরা 
708) Sleep ⇨ ঘুোয়না 
709) Slight of hands ⇨ হায়ির োর পযাি 
710) Slight of words ⇨ কথার োর পযাি 
711) Slightest provocation ⇨ স্বল্প উয়িজনাে 
712) Smell ⇨ ঘ্রান মনো 
713) Snatch away ⇨ দ দনয়ে মনওো 
714) Snatcher ⇨ দ নিাইকারী 
715) Snatching ⇨ দ নিাই 
716) Sneeze ⇨ হাাঁদি মদো 
717) So crowded ⇨  ুব মবদশ দভড 
718) Social forestation programme ⇨ সাোদজক বনােন কেণসূিী 
719) Son of bitch ⇨ কুিার বার্চ্া 
720) Sore-throat ⇨ েলা বযথা 
721) Sound bound road ⇨ দদক্ষর্ দদয়কর রািা 
722) Southward ⇨ দদক্ষর্ দদয়ক 
723) Speak from memory ⇨ স্মদৃি মথয়ক বলা 
724) Spoiled boy ⇨ নি/ ব ায়ট ম য়ল 
725) Sprinkle ⇨ পাদন দ দটয়ে মদো 
726) Squat ⇨ উবু হয়ে মদো 
727) Staged managed game ⇨ পািায়না ম লা 

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


Want more Updates    

   http://tanbircox.blogspot.com 

728) Stampede ⇨ পায়ে পাডা মদওো/  ত্রভে করা 
729) Start aid effort ⇨ এার্ িৎপরিা শুরু  
730) Start mass contact ⇨ ের্ সংয়যাে শুরু করা 
731) Steam into venue ⇨ রািাে ঢল নাো 
732) Stomach Ache ⇨ মপট বযাথা 
733) Stretch ⇨ বাডায়না/ এদেয়ে মদওো 
734) Student movement ⇨  াএ আয়দালন 
735) Suck ⇨ মিাষা 
736) Suicide ⇨ আত্মা হিযা 
737) Swallow ⇨ মগ্রাোয়স মেলা 
738) Sylhet bound train ⇨ দসয়লট োেী বাস 
739) Take Account ⇨ দহসাব মনওো 
740) Take aside ⇨ সদরয়ে মনওো 
741) Take medicine ⇨ ওষুধ  াওো 
742) Take photograph ⇨  দব মিালা 
743) Take revenge ⇨ প্রদিয়শাধ লওো 
744) Take stringent action ⇨ কয়োর পদয়ক্ষপ মনওো 
745) Tap ⇨ মটাকা মদওো/ িাপড মদওো/ মটাক/ িাপড 
746) Tapping teeth ⇨ দাাঁি মটাকায়না 
747) Tawdry advertisement ⇨ িটকদার দবজ্ঞাপন 
748) Teeth ache ⇨ দাি বযাথা 
749) Tell a lie ⇨ দেথযা বলা 
750) Temper ⇨ মেজাজ 
751) Tense situation ⇨ উয়িজনাকর পদরদস্থদি 
752) The party in power ⇨ ক্ষেিাসীন দল 
753) The root of all spoil ⇨ সব নয়ির মোডা 
754) The whole day ⇨ সারাদদন 
755) Theopposition ⇨ দবয়রাধী দল 
756) This life ⇨ ইহকাল 
757) Threat to kill ⇨ হিযার হুেদক মদওো 
758) Tide ⇨ মজাোর ভাটা 
759) Token hunger strike ⇨ প্রিীক অনশন ধেণঘট 
760) Tolerable ⇨ সহনীে/ সহ্য করা যাে 
761) Toward/Forward ⇨ সােয়নর দদয়ক 
762) Towel ⇨ ো মো ায়না 
763) Treasury bench ⇨ শাসক দলীে সদস্যরা 
764) Tremble ⇨ মকয়পাঁ ওো 
765) Trilateral discussion ⇨ দত্রপাদক্ষক আয়লািনা 
766) Turn a some ⇨ দর্েবাদজ  াওো 
767) Turn right ⇨ র্ায়ন মোড মনওো 
768) Ulterior motive ⇨ অসৎ উয়দ্দশ্য 
769) Uncomfortable situation ⇨ অস্বদিকর পদরদস্থদি  
770) Uneven and jerky ⇨ ভাোয়িারা 
771) United efforts ⇨ সদম্মদলি প্রয়িিা 
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772) Unlock ⇨  ুয়ল মদওো 
773) Unnatural Death ⇨ অপেৃিুয 
774) Unprecedented incident ⇨ নদজরদবহীন ঘাঁনা 
775) Untoward incident ⇨ অপ্রীদিকর ঘটনা 
776) Upward ⇨ ওপয়রর দদয়ক 
777) Utter ⇨ উর্চ্ারর্ করা 
778) Vegetarian ⇨ দনরাদেষয়ভাজী 
779) Vetern politician ⇨ প্রবীর্ রাজনীদিদবদ 
780) Vice & Virtue ⇨ পাপ- পূর্য 
781) Village arbitrator ⇨ গ্রােয োিব্বর 
782) Vocal ⇨ প্রদিবাদী/ মসার্চ্ার 
783) Vomit ⇨ বদে করা/ উদেীরর্ করা 
784) Vote for ⇨ মভাট মদওো 
785) Vote Rigging ⇨ মভাট কারিুদপ 
786) Walk ⇨ হাটা 
787) Walk about ⇨ মহাঁয়ট মবডায়না 
788) Wane ⇨ িেশ হ্রাস পাওো/ কয়ে যাওো 
789) Warm ⇨ সিকণ কয়র মদো 
790) Warm reception ⇨ উষ্ণ অভযথণনা 
791) Watch ⇨ মকান দক  ু মদ া 
792) weal ⇨ ভাল/ কলযার্ 
793) Wear beard ⇨ দাদড রা া 
794) Week long ⇨ সপ্তাহবযাপী 
795) Westward ⇨ পদিে দদয়ক 
796) Whimper ⇨ ঘযান ঘযান করা 
797) Window curtain ⇨ জানালা পদণা 
798) Wipe ⇨ েু া/ কাপড/ কােজ/ হাি ইিযাদদ দদয়ে েুয়  পদরষ্কার করা 
799) Wise word ⇨ নীদিবাকয 
800) With due religious fervor ⇨ যথায়যােয ধেণীে ভাবেম্ভীযণসহ 
801) Without delay ⇨ আনদিদবলয়ম্ব 
802) Worm eaten ⇨ মপাকাে  াওো 
803) Wound ⇨ আহি করা 
804) Year long ⇨ ব রবযাপী 
805) Young devil ⇨ শেিায়নর বার্চ্া 
806) Your father's life time ⇨ মিাোর বায়পর কায়ল 
807) Your father's property ⇨ মিাোর বাবার জােো 
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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  
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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