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1) Language of communication ⇨   য োগোয োযগর ভোষো 
2) It is widely used for communication ⇨  এটো য োগোয োযগর জন্য ব্যোপকভোযব্ ব্যব্হৃত হয় 
3) Ensure access (অ্যোযেস) ⇨ প্রযব্শোধিকোর ধন্ধিত কযর 
4) Ensure access to global world ⇨  বব্ধিক ধব্যি প্রযব্শোধিকোর ধন্ধিত কযর 
5) Open up ⇨  খুযে যেওয়ো 
6) Grow confidence (কন্ধিযেন্স) ⇨  আস্থো জন্মোযন্ো 
7) Make one confident ⇨  একজন্যক আস্থোশীে কযর যতোযে 
8) Make one more important ⇨ একজন্যক অ্ধিক গুরুত্বপূর্ণ কযর যতোযে 
9) Add value to career ⇨  কযোধরয়োযরর যেযে মূে সংয োগ কযর 
10) For persuing (পোরসূধয়ং) higher education ⇨  উচ্চধশেো েোযভর জন্য 
11) Across the world ⇨  ধব্িব্যোপী 
12) Remain dumb (েোম্) যব্োব্ো হযয় থোকো  
13) I remain dumb ⇨  আধম যব্োব্ো হযয় থোধক 
14) Mean minded ⇨  য োট মন্ো 
15) Feel embarrassed (এমব্োরোস্ে) ⇨ ধব্ব্রতযব্োি করো 
16) Competitive (কমধপধটধটভ) ⇨  প্রধতয োগীতোমূেক  
17) Ever competitive ⇨  সব্ণেো প্রধতয োগীতোমূেক  
18) Create opportunities (অ্পোধটউধন্ধটস) ⇨  সুয োগ সৃধি করো  
19) Employment (এমপয়যমন্ট) ⇨ ধন্যয়োগ, চোকধর  
20) Employment opportunities ⇨  কোযজর সুয োগ 
21) Make convenient (কোন্ভীধন্আন্ট) ⇨  সুধব্িোজন্ক করো  
22) Abroad (অ্যোযব্রোে) ⇨ ধব্যেশ  
23) Foreign (িরোন্) country ⇨ ধব্যেশ 
24) Foreign tour (টূর) ⇨  ধব্যেশ সির  
25) Make foreign tour effective ⇨  ধব্যেশ সিরযক িেপ্রসূ করো  
26) Increase income level ⇨  আযয়র মোেো ব্োড়োয় 
27) Accelerate (অ্যোকধসেোযরইট) ⇨ ত্বরোধিত করো, দ্রুত করো  
28) Accelerate development ⇨  উন্নয়ন্যক ত্বরোধিত করো 
29) Enhance (ইন্হো:ন্স) ⇨ ব্োড়োযন্ো, বৃ্ধি কযর  
30) Enhance the domain of knowledge ⇨ জ্ঞোযন্র মোেো বৃ্ধি করো 
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1) Effective (ইযিকধটভ)  way ⇨  কো ণকর উপোয় 
2) Foreign language (িরোন্ েযোঙু্গযয়জ)  ⇨   ধব্যেশী ভোষো 
3) Effective way of learning  ⇨ ধশখোর কো ণকর উপোয় 
4) Memorise (যমযমোরোইজ্)  ⇨   মুখস্ত করো 
5) Memorise compound (কমপোউন্ড)  words ⇨  য ৌধগক শব্দ মুখস্ত করো 
6) Single (ধসযঙ্গে)  word ⇨ একক শব্দ  
7) The use of single word ⇨  একক শযব্দর ব্যব্হোর 
8) The use of single word has to be avoided  ⇨ একক শযব্দর ব্যব্হোর ব্োে ধেযত হযব্ 
9) Instead of ⇨  পধরব্যতণ  
10) We have to use ⇨  আমোযেরযক ব্যব্হোর করযত হযব্ 
11) More and more compound words  ⇨ যব্ধশ পধরমোন্ য ৌধগক শব্দ 
12) Compound word means ⇨  য ৌধগক শব্দ ব্েযত বু্ঝোয় 
13) Words that consist of more than one words  ⇨ য সকে শব্দ এযকর অ্ধিক শব্দ ধন্যয় গধিত  
14) Vocabulary (যভোকযোধব্যউেোধর)  ⇨   শব্দ ভোন্ডোর 
15) Enrich (ইন্ধরচ্)  ⇨   সমৃি করো 
16) Vocabulary has to be enriched ⇨  শব্দ ভোন্ডোর সমৃি করযত হযব্ 
17) The habit of speaking ⇨ ব্েোর অ্ভযোস 
18) The habit of speaking has to be developed  ⇨ ব্েোর অ্ভযোস গযড় তুেযত হযব্ 
19) Broken accent (অ্যোকযসন্ট)  ⇨   ভোঙ্গো ভোঙ্গো উচ্চোরর্ 
20) Broken accent often makes distortion (ধেসটরসন্)  ⇨   ভোঙ্গো ভোঙ্গো  উচ্চোরর্ প্রোয়ই ধব্কৃধতর বতধর কযর  
21) Gesture (যজসচোর)  ⇨   অ্ঙ্গভধঙ্গ 
22) Gesture is also an important part of speaking  ⇨ অ্ঙ্গভধঙ্গ ব্েোর একধট গুরুত্বপূর্ণ অ্ংশ 
23) Establish (ইস্টোব্ধেস)  command  ⇨ েখে প্রধতষ্ঠো করো 
24) Sufficient (সোধিধসযয়ন্ট)  time ⇨ প ণোপ্ত সময়  
25) Sufficient time has to be spent ⇨  প ণোপ্ত সময় ব্যয় করযত হযব্  
26) Structure of sentences ⇨ ব্োযকযর গিন্ 
27) Should be accurate (অ্যোধকউযরইট)  ⇨    থো থ হওয়ো উধচত 
28) Phony eagerness (যিৌধন্ ঈগোরযন্স)  ⇨   অ্সতয ব্ো ন্কে আগ্রহ 
29) People having phony eagerness cannot learn anything  ⇨ য সকে মোনু্যষর অ্সতয আগ্রহ আয  তোরো 
ধক ুই ধশখযত পোযর ন্ো। 
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1) Quick learner (েো:ন্োর) ⇨ দ্রুত ধশখযত পোযর এমন্ ধশেোথণী 
2) Slow learner ⇨  আযস্ত ধশযখ এমন্ ধশেোথণী 
3) Performance (পোযিোমযোন্স) ⇨ পোরেধশণতো  
4) Outstanding performance অ্সোিোরর্ পোরেধশণতো  
5) Problem student ⇨  সমসযো সৃধিকোরী  োে  
6) Learn by heart ⇨  মুখস্ত করো  
7) Transferring knowledge ⇨  জ্ঞোন্ হস্তোন্তর  
8) The process of transferring knowledge ⇨ জ্ঞোন্ হস্তোন্তযরর প্রধিয়ো  
9) Informative ⇨ তথযমূেক  
10) Seek knowledge (ন্ধেজ) জ্ঞোন্ অ্নু্সন্ধোন্ করো  
11) Pirated (পোইযরযটে) book ⇨ ন্কে ব্ই  
12) Diligence (ধেধেজোন্স্) অ্িযব্সোয়, পধরশ্রম  
13) Inquisitive (ইন্কুইধজধটভ) mind যকৌতূহেী মন্  
14) Attentive listener ⇨ মন্য োগী যশ্রোতো 
15) Heedful (হীেিুে) student ⇨  মন্য োগী  োে  
16) Absent minded ⇨  অ্ন্য মন্স্ক  
17) Communicative language ⇨  য োগোয োযগর ভোষো  
18) Illiterate (ইধেটোযরইট) person ⇨ অ্ধশধেত মোনু্ষ  
19) Learned man ⇨  ধব্দ্বোন্ ব্যধি  
20) Dull (েোল্) student ⇨ ধন্যব্ণোি  োে  
21) Fellow (যিযেো) student ⇨  সহপোধি  
22) Educated ignorant ⇨  ধশধেত মূখণ  
23) Educative programme ⇨ ধশেোমূেক অ্নু্ষ্ঠোন্  
24) Technical knowledge ⇨ কোধরগধর জ্ঞোন্  
25) Generate question ⇨  প্রশ্ন করো  
26) Acquire knowledge (ন্ধেজ) জ্ঞোন্ অ্জণন্ করো 
27) Medium of instruction ⇨  ধশেোেোযন্র মোিযম  
28) Bylingual (ব্োইধেঙু্গয়োে) যেোভোষোয় রধচত  
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1) Abridged (অ্যোধব্রজ্ে)  version ⇨ সংধেপ্ত ধব্ব্রর্ 
2) Agenda ⇨ আযেোচযসূধচ 
3) Apologetic letter ⇨  েুুঃখজ্ঞোপক ধচধি  
4) Appoint ⇨  ধন্যয়োগ েোভ করো / ধন্যয়োগ যেওয়ো 
5) Apprenticeship (অ্যোযপ্রন্ধটসধশপ)  ⇨   ধশেোন্ধব্শ, ধশেোন্ধব্শ কোে 
6) Auspicious inauguration ⇨  শুভ উযদ্বোিন্ 
7) Beefed up security measure ⇨  কড়ো ধন্রোপত্তো ব্যব্স্থো  
8) Boss (ব্স্)  ⇨   মধন্ব্, উচ্চ পেস্থ ব্যধি  
9) Brainchild ⇨ কোযরো মধস্তষ্ক প্রসূত পধরকল্পন্ো ব্ো উদ্ভোব্ন্ 
10) By abusing power ⇨ েমতোর অ্পব্যব্হোর কযর 
11) Career (কযোধরয়োর)  ⇨   কযোধরয়োর, জীব্যন্র পযথ অ্গ্রগধত 
12) Career oriented girl ⇨  কযোধরয়োর গিন্ করযত চোয় এমন্ যমযয় 
13) Colleague (কেীগ)  ⇨   সহকমণী 
14) Concerted effort ⇨  সধিধেত প্রযচিো 
15) Concise and accurate ⇨  সংধেপ্ত ও  থো থ  
16) Confidential information ⇨ যগোপন্ তথয  
17) Congenial (কোন্জীধন্আে)  environment  ⇨ মযন্োরম পধরযব্শ 
18) Consult (কন্সোেট)  ⇨   পরোমশণ করো, মন্ত্রন্ো ব্ো উপযেশ চোওয়ো 
19) Cooperative and enthusiastic ⇨   সহয োগীতোমূেক এব্ং অ্তুযৎসোহী 
20) Co-operative boss ⇨  সহয োগীতোমূেক ব্স  
21) Dignified profession ⇨ ম ণোেোব্োন্ যপশো, সিোন্ীত যপশো 
22) Dirty office politics ⇨  যন্োংরো অ্ধিস রোজন্ীধত 
23) Dutiful officer ⇨ েোধয়ত্বব্োন্ কমণকতণো  
24) Duty officer ⇨ েোধয়ত্বরত কমণকতণো  
25) Expediency (এেধপধেযয়ধন্স)  ⇨    ুধি ুিতো, উপয োধগতো  
26) Extempore (একসযটমযপোর)  speech ⇨  উপধস্থত ব্িৃতো  
27) Farcical (িোধসণকোে)  dialogue ⇨  প্রহসন্মূেক আযেোচন্ো  
28) Fire (িোইআর)  ⇨   ব্রখোস্ত করো  
29) Friendly environment (ইন্ভোইআরমোন্ট)  ⇨   ব্নু্ধত্বপূর্ণ পধরযব্শ  
30) Hard-earned goodwill ⇨  কিোধজণত সুন্োম 
31) Harmonize ⇨  সমিয় সোিন্ করো  
32) Helpful boss ⇨  সহোয়তো কযরন্ এমন্ ব্স 
33) Heroic deeds ⇨  ব্ীরধচত কোজ 
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34) Hypercompetitive ⇨ অ্ধতমোেোয় প্রধতয োগীতোপূর্ণ  
35) Inconceivable performance ⇨  িোরর্োতীত পোরিরমযোন্স 
36) Ineligible candidate ⇨  অ্য োগয প্রোথণী  
37) Inseparably involved ⇨  ওতযপ্রোতভোযব্ জধড়ত  
38) Integrated plan ⇨ সমধিত পধরকল্পন্ো 
39) Interrelated (ইন্টোরধরযেযটে)  ⇨   পোরস্পোধরক সর্ম্ণধকত 
40) Invitation card ⇨ আমন্ত্রর্ পে  
41) Junior colleague ⇨  জুধন্য়র সহকমণী 
42) Kind consent ⇨  সেয় সিধত 
43) Kind presence ⇨  সোনু্গ্রহ উপধস্থধত, সেয় উপধস্থধত  
44) Layman ⇨  অ্যপশোেোর ব্যধি  
45) Location of the office ⇨ অ্ধিযসর অ্ব্স্থোন্  
46) Long working hours ⇨  েীর্ণ কমণর্ণ্টো  
47) Lose confidence ⇨  আস্থো হোরোযন্ো  
48) Maneuver (মোনূ্ভোর)  ⇨   যকৌশে প্রযয়োগ করো 
49) Office hours ⇨  অ্ধিস সময় 
50) Office order ⇨  অ্ধিস আযেশ 
51) Office politics ⇨ অ্ধিস রোজন্ীধত 
52) On a tip off ⇨  যগোপন্ সংব্োযের ধভধত্তযত 
53) Patronize(পযোট্রন্োইঝ)  ⇨   পৃষ্ঠযপোষকতো করো 
54) Plum (পোম )  / Lucrative job ⇨ যেোভন্ীয় চোকধর  
55) Precise order ⇨  সুস্পি আযেশ 
56) Professional inefficiency ⇨ যপশোগত অ্েেতো 
57) Professional skepticism ⇨  যপশোগত সংশয়ব্োে 
58) Professionalism ⇨  যপশোেোধরত্ব  
59) Promotion (প্রযমোশন্)  ⇨   পযেোন্নধত 
60) Pungent (পোন্জোন্ট)  criticism ⇨ তীব্র সমোযেোচন্ো  
61) Punitive (ধপউধন্ধটভ)  / Remedial action  ⇨ শোধস্তমূেক ব্যব্স্থো  
62) Punitive (ধপউধন্ধটভ)  action ⇨  শোধস্তমূেক ব্যব্স্থো  
63) Rapport (র যোপ্ট)  building ⇨  যসৌহোেণযপূর্ণ সর্ম্কণ গিন্ 
64) Refusal letter (ধরধিউজোে যেটোর)  ⇨   অ্স্বীকৃধতজ্ঞোপক ধচধি 
65) Rescind (ধরধসন্ড)  the contract ⇨  চুধি ব্োধতে করো  
66) Rough (রোফ্)  and tough (টোফ্)  boss  ⇨  রোগোধিত এব্ং কযিোর মযন্োভোব্ সর্ম্ন্ন ব্স 
67) Sack (সযোক্)  ⇨   চোকধরচুযত করো  
68) Sack/ Fire ⇨  চোকধরচুযত করো 
69) Sedentary work ⇨ ব্যস ব্যস করযত হয় এমন্ কোজ 
70) Short working hours ⇨  অ্ল্প কমণর্ণ্টো  
71) Slanderous statement ⇨  অ্পব্োেমূেক কথোব্োতণো  
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72) Stiff competition (কধর্ম্ধটশ্ন)  ⇨   কযিোর প্রধতয োগীতো  
73) Supreme decision maker ⇨  সযব্ণোচ্চ ন্ীধত ধন্িণোরক  
74) Unitedly (ইউন্োইযটেধে)  ⇨   ঐকযব্িভোযব্ 
75) Unveil plaque ⇨  িেক উযন্মোচন্ করো  
76) Verbal(ধরধপ্রযমন্ড)  reprimand ⇨ যমৌধখক ধতরস্কোর  
77) Victim to office politics ⇨  অ্ধিস রোজন্ীধতর ধশকোর  
78) Vote of thanks ⇨ িন্যব্োে জ্ঞোপন্  
79) Welcome address ⇨  স্বোগত ভোষর্ 
80) What’s your work number? ⇨  আপন্োর অ্ধিযসর যিোন্ ন্োম্বোর কত? 
81) Work number ⇨ অ্ধিযসর যিোন্ ন্োম্বোর  
82) Working environment ⇨  কোযজর পধরযব্শ 
83) Worthwhile (ওরথযহোআইে)  ⇨   সমযয়োপ ুগী 
  

 1) Sound health (সোউন্ড যহল্থ্) ⇨ সুস্থ শরীর  
2) Commitment (কধমটযমন্ট) ⇨ অ্ঙ্গীকোর  
3) Dedication (যেধেযকইশন্) উৎসগণ, উৎসজণন্  
4) Inquisitive mind (ইন্কুইধজধটভ মোইন্ড) ⇨ যকৌতূহেী মন্  
5) Adaptation (অ্যোেোপযটইশন্) ⇨  খোপ খোওয়োযন্োর েমতো 
6) Professional ethics (ইধথকস্) ⇨  যপশোগত বন্ধতকতো 
7) Feel ease (ঈজ্) ⇨ আরোম যব্োি করো 
8) Conceal (কোন্সীে) truth ⇨ সতয যগোপন্ করো 
9) Alteration (অ্েটোযরইশন্) ⇨  পধরব্তণন্ 
10) Much alteration ⇨ অ্যন্ক পধরব্তণন্ 
11) Structural criticism (ধিধটধসজম্) ⇨ গিন্মূেক সমোযেোচন্ো  
12) To welcome structural criticism ⇨  গিন্মূেক সমোযেোচন্ো স্বোগত জোন্োযন্ো 
13) Feel irritated (ইধরযটইযটে) ⇨  ধব্রধিযব্োি করো 
14) To take bribe (ব্রোইব্) ⇨ রু্ষ যন্ওয়ো  
15) To offer bribe ⇨  রু্ষ যেওয়োর প্রস্তোব্ যেওয়ো 
16) To handle with cold brain ⇨ িোন্ডো মোথোয় যমোকোযব্েো করো  
17) Get excited (ইেোইযটে) ⇨ উযত্তধজত হওয়ো  
18) Endure stress (ইধন্ডয়ুযআর যেস) চোপ সহয করো 
19) Rapport building ⇨  যসৌহোেণযপূর্ণ সর্ম্কণ গিন্  
20) Grow confidence (কোন্ধিেযোন্স) ⇨  আস্থো জন্মোযন্ো  
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21) Confidential information ⇨ যগোপন্ তথয 
22) Highly confidential (কোন্ধিেযোন্শ্ল)্ ⇨ অ্ধত যগোপন্ীয় 
23) Feel annoyed (অ্যোন্যয়ড্) ⇨ ধব্রধি যব্োি করো 
24) Welcome change ⇨  পধরব্তণন্যক স্বোগত জোন্োযন্ো 
25) Dynamic and agile (অ্যোজোইে) ⇨ গধতশীে ও চটপযট 
26) With patience (যপইশন্স্) ⇨ বিয ণর সোযথ 
27) With rapt (র যোপ্ট্) attention ⇨ গভীর মন্য োগ ধেযয় 
28) With courage (কোযরজ) ⇨ সোহযসর সোযথ 
29) Interest of the owners ⇨ মোধেযকর স্বোথণ 
30) Regulatory (ধরগুযেটধর) body ⇨ ধন্য়ন্ত্রন্কোরী সংস্থো 
31) Without giving up the interest of the owner  ⇨ মোধেযকর স্বোথণ জেোঞ্জধে ন্ো ধেযয় 
32) External (এেটোরন্োল্) factors ⇨   ব্োইযরর ধব্ষয়গুযেো  
33) Internal (ইন্টোরন্োে) factors ⇨  অ্ভযন্তরীর্ ধব্ষয়গুযেো 
34) To remain ever competitive ⇨  সব্ সময় প্রধতয োগীতোমূেক থোকো 
35) With iron hands ⇨  শি হোযত  
36) Employee theft (যথফ্ট্) ⇨ কমণচোরীযের চুধর 
37) Bribery (ব্রোইব্োধর) ⇨  রু্ষ যেওয়ো যন্ওয়োর কোজ 
38) Whimsical (ওইমধজকোল্) decision ⇨ খোমযখয়োেী ধসিোন্ত  
39) Effective decision ⇨  কো ণকর ধসিোন্ত  
40) Internal communication (কধমউধন্যকইশন্) ⇨ অ্ভযন্তরীন্ য োগোয োগ 
41) Red tapism (টযোধপজম্) ⇨ আমেোতোধন্ত্রক জধটেতো 
42) Internal politics ⇨  অ্ভযন্তরীন্ রোজন্ীধত  
43) Dirty office politics ⇨  যন্োংরো অ্ধিস রোজন্ীধত  
44) Customer’s satisfaction ⇨  যিতোযের সন্তুধি  
45) Disclose confidential (কোন্ধিযেন্ল) information  ⇨ যগোপন্ তথয প্রকোশ করো  
46) Potential (পোযটন্শ্ল্) change ⇨ সম্ভোব্য পধরব্তণন্ 
47) Potential buyers ⇨  সম্ভোব্য যিতো  
48) Fire (িোইআর) চোকধরচুযত করো 
49) Terminate from job ⇨  চোকধরচুযত করো  
50) Outstanding performance ⇨  অ্সোিোরর্ পোরেধশণতো 
51) Loyal to the organization ⇨   প্রধতষ্ঠোযন্র প্রধত অ্নু্গত  
52) Dutiful officer ⇨  েোধয়ত্বব্োন্ কমণকতণো  
53) Punctuality (পোঙ্চুআধেধট) ⇨  ধন্য়মোনু্ব্ধতণতো  
54) For the growth and development of the organization  ⇨ প্রধতষ্ঠোযন্র ধব্কোশ এব্ং উন্নয়যন্র জন্য 
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1) Usually (ইউজযোধে) ⇨ সচরোচর 
2) Get up ⇨  রু্ম যথযক উিো 
3) Wake up (ওযয়ইক আপ) রু্ম যথযক জোগো/উিো 
4) Say prayer ⇨  প্রোথণন্ো করো/ন্োমোজ পড়ো 
5) Perform ablution (অ্যোব্েূশন্) ওজু করো 
6) Natural call ⇨ প্রোকৃধতক ধিয়ো (প্রশ্রোব্/পোয়খোন্ো) 
7) Wash ownself ⇨  ধন্যজযক পধরষ্কোর পধরচ্ছন্ন করো 
8) Breakfast (যব্রকিোস্ট) সকোযের ন্োস্তো 
9) To take breakfast ⇨ সকোযের ন্োস্তো খোওয়ো 
10) Sit for study (স্টোধে) পড়যত ব্সো 
11) After reading for a while (ওআইে/যহোয়োইে) ধক ুের্ পড়োর পর 
 ⇨  Note: ‘ওআইে’ উচ্চোরর্ধট বৃ্ধটশ। আর ‘যহোয়োইে’ উচ্চোরর্ধট আযমধরকোন্ 
12) Get ready (যরধে) প্রস্ত্তত হওয়ো 
13) Start for university ⇨  ধব্িধব্েযোেযয়র উযেযশয  োেো করো 
14) Start for office ⇨ অ্ধিযসর উযেযশয  োেো করো 
15) To reach university ⇨  ধব্িধব্েযোেযয় যপৌঁ ো 
16) After reaching university ⇨ ধব্িধব্েযোেযয় যপৌঁ োর পর 
17) To attend class ⇨ ক্লোশ করো 
18) To perform official work ⇨   অ্ধিযসর কোজ কমণ করো 
19) At a stretch (যস্টচ) একটোন্ো 
20) Upto 1 pm ⇨  েুপুর একটো প ণন্ত  
21) Lunch (েোঞ্চ) েুপুযরর খোব্োর 
22) To take lunch ⇨  েুপুযরর খোব্োর খোওয়ো 
23) Lunch break (যব্রক) েুপুযরর খোব্োযরর ধব্রধত 
24) Johr prayer/midday prayer ⇨ য োহযরর ন্োমোজ 
25) To return home ⇨ ব্োধড় যপৌঁ ো 
26) Evening snakes (যেইকস) ধব্যকযের হোেকো ন্োস্তো 
27) Magrib prayer ⇨  মোগধরযব্র ন্োমোজ  
28) As soon as ajan is called ⇨  আ োন্ হওয়োর সযঙ্গ সযঙ্গ 
29) Soon after magrib prayer ⇨ মোগধরযব্র ন্োমোযজর পর-পরই 
30) To start reading ⇨  পড়ো শুরু করো 
31) To leave study table ⇨  পড়োর যটধব্ে তযোগ করো 
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32) To take supper (সোপোর) রোযতর খোব্োর খোওয়ো 
33) With all family members ⇨ পধরব্োযরর সকে সেসযযের সোযথ 
34) To sit before TV ⇨  ধটধভর সোমযন্ ব্সো 
35) To watch TV ⇨ ধটধভ যেখো 
36) For a short hour ⇨  অ্ল্প সমযয়র জন্য  
37) For long hours ⇨  েীর্ণ সমযয়র জন্য 
38) Favourite TV programme ⇨   ধপ্রয় ধটধভ অ্নু্ষ্ঠোন্ 
Note: বৃ্ধটশ ব্োন্োন্ Favourite ধকন্তু অ্যোযমধরকোন্ ব্োন্োন্ Favorite এব্ং বৃ্ধটশ ব্োন্োন্ Programme ধকন্তু 
অ্যোযমধরকোন্ ব্োন্োন্ Program. 
39) Drama (ড্রোমো) ⇨ ন্োটক  
40) Episode (এধপযসৌে) ⇨ পব্ণ  
41) Episode of a drama ⇨  ন্োটযকর পব্ণ 
42) Educative (এজুযকধটভ) programme⇨  ধশেোমূেক অ্নু্ষ্ঠোন্ 
43) Talk show (যশো) ⇨ আেোপ আযেোচন্োর অ্নু্ষ্ঠোন্ 
44) Moderator of the programme ⇨ অ্নু্ষ্ঠোন্ধটর সঞ্চোেক 
45) Presenter (যপ্রজন্টোর) ⇨  উপস্থোপক 
46) News presenter ⇨ সংব্োে পোিক 
47) To gossip (গধসপ) with family members  ⇨ পধরব্োযরর সেসযযের সোযথ গল্প করো 
48) To share ideas (আইধেআস) ⇨  িোরর্ো ভোগোভোধগ করো 
49) To lull (েোে) baby ⇨  ব্োচ্চোযক রু্ম পোড়োযন্ো 
50) To fall asleep (অ্যোসেীপ্) রু্ধমযয় পড়ো 
51) I fall asleep ⇨  আধম রু্ধমযয় পধড়  
52) To snore (যেোর) in sleep ⇨ রু্যমর মযিয ন্োক েোকো 
53) In brief (ধব্রি) ⇨  সংযেযপ 
54) In a nutshell (ন্োটল্) সংযেযপ 
55) Off day ⇨  ব্যন্ধর ধেন্ 
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1) Yesterday’s routine ⇨  গতকোযের রুধটন্ 
2) As usual (ইউজুআে) ⇨  ধন্তযধেযন্র মত 
3) I woke up ⇨ আধম রু্ম যথযক উযিধ েোম 
4) I performed ablution ⇨ আধম ও ু কযরধ েোম 
5) I said prayer ⇨  আধম ন্োমোজ পযড়ধ েোম 
6) I sat for study ⇨  আধম পড়যত ব্যসধ েোম 
7) Then ⇨  তখন্/তোরপর 
8) After that ⇨  তোরপর 
9) I took tea/I had tea ⇨  আধম চো যখযয়ধ েোম 
10) I made tea ⇨ আধম চো ব্োধন্যয়ধ েোম 
11) I was awfully (ওিধে) busy ⇨  আধম ভীষর্ ব্যস্ত ধ েোম 
12) I had a lot of work ⇨  আমোর অ্যন্ক কোজ ধ ে 
13) I went ⇨  আধম ধগযয়ধ েোম 
14) I went to office ⇨  আধম অ্ধিযস ধগযয়ধ েোম 
15) I didn’t go to office ⇨  আধম অ্ধিযস  োইধন্ 
16) I had a meeting ⇨  আমোর একধট সভো ধ ে 
17) I took breakfast ⇨  আধম সকোযের ন্োস্তো যখযয়ধ েোম 
18) I phoned my friend ⇨  আধম আমোর ব্নু্ধযক যিোন্ কযরধ েোম 
19) I met my friend ⇨  আধম আমোর ব্নু্ধর সোযথ সোেোত কযরধ েোম 
20) After having / attending class ক্লোশ করোর পর 
21) I took rest for a while আধম ধক ুেযর্র জন্য ধব্শ্রোম ধন্যয়ধ েোম 
22) I left my house ⇨  আধম ব্োসো যথযক যব্র হযয়ধ েোম 
23) I went shopping ⇨  আধম যকন্োকোটো করযত ধগযয়ধ েোম 
24) Sometimes ⇨  মোযঝ মোযঝ 
25) Some time ⇨ ধক ু সময় 
26) I went to bed ⇨ আধম ধব্ োন্োয় ধগযয়ধ েোম 
27) I fell asleep ⇨  আধম রু্ধমযয় পযড়ধ েোম 
28) I had a sound sleep ⇨  আমোর ভোে রু্ম হযয়ধ ে 
 
 
 
  

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


Want more Updates    

   http://tanbircox.blogspot.com 

 1) Father / Dad (েযোে)  ⇨   ব্োব্ো 
2) Mother / Mum (মোম)  ⇨   মো 
3) Siblings (ধসব্ধেঙস)  ⇨   ভোইযব্োন্ 
4) Spouse (স্পোউস)  ⇨   স্বোমী ব্ো স্ত্রী 
5) Cousin (কোজ্ন্)  ⇨   চোচোত, মোমোত, খোেোত ব্ো িুিোত ভোই-যব্োন্ 
6) Uncle (আঙক্ল)  ⇨   চোচো, মোমো, খোেু, িুিো 
7) Maternal uncle ⇨  মোমো 
8) Paternal uncle ⇨ চোচো 
9) Grandmother (গ্রোন্ডমোেোর)  ⇨   েোেী, ন্োন্ী 
10) Maternal grandmother ⇨ ন্োন্ী 
11) Paternal grandmother ⇨ েোেী 
12) Grandfather ⇨  েোেো, ন্োন্ো  
13) Maternal grandfather ⇨ ন্োন্ো 
14) Paternal grandfather ⇨  েোেো 
15) Aunt (আ:ন্ট)  ⇨   খোেো, িুিু, চোধচ, মোধস 
16) Auntie / aunty (আ:ন্ধট)  ⇨   খোেো, িুিু প্রভৃধতর র্যরোয়ো সম্ভোষর্ 
17) Husband (হোজব্যোন্ড)  ⇨   স্বোমী 
18) Wife (ওয়োইি)  ⇨   স্ত্রী 
19) Father’s sister’s husband ⇨ িুিো 
20) Mother’s sister’s husband ⇨  খোেু 
21) Nephew (যন্ধিউ)  ⇨   ভোধতজো, ভোধগন্ো 
22) Niece (ন্ীস)  ⇨   ভোধতধজ, ভোধগন্ী 
23) Brother (ব্রোেোর)  ⇨   ভোই 
24) Sister (ধসস্টোর)  ⇨   যব্োন্ 
25) Step brother (স্টপ্ ব্রোেোর)  ⇨   সৎ ভোই 
26) Step sister ⇨  সৎ যব্োন্ 
27) Fellow wife (যিযেো ওয়োইি)  ⇨   সতীন্ 
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 1) Society (যসোসোইধট) ⇨ সমোজ 
2) Patriarchal (যপইধট্রআরকে) society ⇨ ধপতৃতোধন্ত্রক সমোজ 
3) Father dominated society ⇨   ব্োব্ো শোধসত সমোজ 
4) Social bondage (ব্ন্ধেজ) সোমোধজক ব্ন্ধন্ 
5) Social values ⇨  সোমোধজক মূেযযব্োি 
6) Combined family ⇨  য ৌথ পধরব্োর 
7) Nuclear (ধন্উধক্লয়োর) family ⇨  একক পধরব্োর 
8) Social life ⇨  সোমোধজক জীব্ন্ 
9) Members of a society ⇨ একধট সমোযজর সেসযগর্ 
10) Peaceful society ⇨  শোধন্তপূর্ণ সমোজ 
11) Amicably (অ্যোধমকযোব্ধে) ধমযেধমযশ 
12) Live amicably ⇨ ধমযেধমযশ ব্োস করো 
13) Live amicably with all ⇨  সকযের সোযথ ধমযেধমযশ ব্োস করো 
14) Strong social bondage ⇨ েৃঢ় সোমোধজক ব্ন্ধন্ 
15) Delicate social bondage ⇨  েুব্ণে সোমোধজক ব্ন্ধন্ 
16) Social norm (যন্োরম) ⇨ সোমোধজক আেশণ 
17) Social instability (ইন্স্টযোধব্ধেধট) ⇨  সোমোধজক অ্ধস্থধতশীেতো 
18) Social violence (ভোইআযেন্স) ⇨ সোমোধজক সধহংসতো  
19) Social rituals (ধরচুআেস) ⇨ সোমোধজক রীধতন্ীধত 
20) Perform social rituals ⇨ সোমোধজক রীধতন্ীধত পোেন্ করো 
21) A place for learning ⇨  ধশখোর একধট জোয়গো 
22) Society is an institution for learning সমোজ ধশখোর একধট প্রধতষ্ঠোন্  
23) Social custom ⇨  সোমোধজক প্রথো 
24) Social institutions ⇨  সোমোধজক প্রধতষ্ঠোন্ সমূহ 
25) Social menace (যমন্োস) ⇨  সোমোধজক সমসযো 
26) Retain (ধরযটইন্) ⇨ ব্জোয় রোখো  
27) Normal flow of a society একধট সমোযজর স্বোভোধব্ক গধত 
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 1) People’s minds ⇨  মোনু্যষর মন্ 
2) Mind is a strange and complex thing ⇨  মন্ হে একধট অ্দু্ভে এব্ং জধটে ধব্ষয় 
3) In some cases (যকইযজস)  ⇨   ধক ু ধক ু যেযে  
4) It’s very hard ⇨  এধট খুব্ই শি  
5) In some other cases ⇨  অ্ন্য ধক ু যেযে  
6) It’s very hard ⇨  এটো খুব্ই শি  
7) Sometimes it’s very helpful  ⇨ কখযন্ো কখযন্ো এটো খুব্ই সহোয়তোকোরী 
8) Wayward (ওযয়ওয়োে)  ⇨   যজধে  
9) Sometimes it’s very wayward  ⇨ কখযন্ো কখযন্ো এটো খুব্ই যজধে 
10) Forgetful (িোযগটিুে)  ⇨   ভুেোমন্ো  
11) Gloomy and pale (যগাোধম এন্ড যপে)  ⇨   ধব্ব্র্ণ এব্ং ধব্মষণ 
12) Mind becomes gloomy and pale ⇨  মন্ ধব্ব্র্ণ এব্ং ধব্মষণ হযয় পযড় 
13) Like the gentle breeze of the spring  ⇨ ব্সযন্তর মৃেুমন্দ ব্োতোযসর মত 
14) Make one cheerful (চীআরিুে)  ⇨   কোউযক আন্ন্দর্ন্ কযর 
15) Like cold wave and dense fog  ⇨ বশতয প্রব্োহ এব্ং র্ন্ কুয়োশোর মত 
16) Make one down hearted and sick  ⇨ কোউযক হতোশ এব্ং অ্সুস্থ কযর 
17) With love and affection ⇨  ভোেব্োসো এব্ং যেহ ধেযয়  
18) It attracts someone with love and affection  ⇨ এটো কোউযক কোয   টোযন্ ভোেব্োসো ও যেহ ধেযয়  
19) With inattention and neglect ⇨ অ্ন্োের এব্ং অ্ব্যহেোয়  
20) It turns away someone with inattention and neglect ⇨  এটো  কোউযক তোধড়যয় যেয় অ্ন্োের এব্ং 
অ্ব্যহেোয় 
21) Like the sky of the autumn (ওটোম)  ⇨   শরযতর আকোযশর মত 
22) It changes its colour/color  ⇨ এটো এর রং পধরব্তণন্ কযর 
23) In the autumn of one’s life ⇨ কোযরো জীব্ন্ সোয়োযে, জীব্যন্র যশষ প্রোযন্ত 
24) As furious (ধিউধরআস)  ⇨   as tiger ব্োযর্র মত ধেপ্ত 
25) As affectionate as deer ⇨  হধরযর্র মত মোয়োব্ী 
26) Compromising (কমযপ্রোমোইধজং)  ⇨   আযপোষমূেক 
27) Non-compromising ⇨  অ্-আযপোষমূেক 
28) Sometimes it’s within control  ⇨ কখযন্ো কখযন্ো এটো ধন্য়ন্ত্রর্োিীন্  
29) Sometimes its beyond control ⇨   কখযন্ো কখযন্ো এটো ধন্য়ন্ত্রযর্র ব্োইযর 
30) With broken (যব্রোযকন্)  mind ⇨   ভোঙ্গো মন্ ধন্যয় 
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1) Nice home ⇨ সুন্দর ব্োধড় 
2) Yard (ইয়োেণ)  ⇨   আধঙ্গন্ো 
3) Spacious (যস্পইশোস)  yard ⇨  প্রশস্ত আধঙ্গন্ো 
4) Brick-built house ⇨ ইযটর বতধর ব্োধড় 
5) Tin-shed house ⇨  ধটযন্র বতধর ব্োধড় 
6) South facing door ⇨ েধের্ মুখী েরজো 
7) Open space ⇨  যখোেো জোয়গো  
8) Open space in two sides  ⇨ েুই ধেযক যখোেো জোয়গো 
9) Sufficient light ⇨  প ণোপ্ত আযেো 
10) Insufficient light ⇨  অ্প ণোপ্ত আযেো 
11) Open corridor ⇨  যখোেো ব্োরোন্দো 
12) Open space between two rooms  ⇨ েুই কযের মোযঝ যখোেো জোয়গো 
13) Furnished with ⇨ সধিত 
14) Furnished with modern furniture  ⇨ আিুধন্ক আসব্োব্পযে সধিত 
15) A house having no furniture  ⇨ আসব্োব্পেধব্হীন্ একধট ব্োধড় 
16) Gas connection ⇨  গযোস সংয োগ 
17) Gas connection is there  ⇨ যসখোযন্ গযোস সংয োগ রযয়য  
18) Blessed with all modern facilities  ⇨ সকে আিুধন্ক সুধব্িো-সর্ম্ন্ন 
19) A house blessed with all modern facilities  ⇨ সকে   আিুধন্ক সুধব্িো সর্ম্ন্ন ব্োধড় 
20) A house blessed with no modern facilities  ⇨ যকোন্  আিুধন্ক সুধব্িো যন্ই য  ব্োধড়যত 
21) Valcony (ভযোেকধন্)  ⇨   ঝুেো ব্োরোন্দো 
22) Roof-top ⇨   োে 
23) Narrow passage ⇨  সরু রোস্তো 
24) Narrow passage to enter the house  ⇨ ব্োধড়যত য োকোর সরু রোস্তো 
25) Entrance (এন্ট্রোন্স)  ⇨   প্রযব্শপথ 
26) Exit (এধেট)  ⇨   ব্োধহর পথ  
27) Mud-built house ⇨  মোধটর বতধর ব্োধড়  
28) Deep-dark ⇨ রু্টরু্যট অ্ন্ধকোর 
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1) Accommodation facilities আব্োসন্ সুধব্িো  
2) Spacious (যস্পশো্স্) room ⇨ প্রশস্ত কে 
3) Multistoreyed house ⇨  ব্হুতে ভব্ন্ 
4) Duplex apartment ⇨  এমন্ ফ্লোটব্োধড়  োর েুই তেোয়  কে সমূহ ও ধভতযর ধসিঁধড় রযয়য   
5) Modern house ⇨ আিুধন্ক ব্োধড় 
6) Dilapidated house ⇨  যমরোমতহীন্/ধ্বংসপ্রোপ্ত ব্োধড় 
7) Plumbing (পাোধমং) ⇨  পোধন্ব্যব্স্থো  
8) Well-furnished house ⇨ সুসধিত ব্োধড়  
9) Yard (ইয়োেণ) ⇨  আধঙ্গন্ো 
10) Spacious yard ⇨ প্রশস্ত আধঙ্গন্ো  
11) Household accessories ⇨  গৃযহর ধজধন্সপে  
12) Amenities of modern life ⇨   আিুধন্ক জীব্যন্র সুধব্িো  
13) Brick built house ⇨  পোকো র্র  
14) Muddy (মোধে) house ⇨ কোচো র্র 
15) Tin-shed house ⇨  ধটন্ ধেযয় বতধর ব্োধড়  
16) Window curtain (কোরযটইন্) ⇨  জোন্োেোর পেণো  
17) South facing door ⇨  েধের্ েরজো  
18) Corridor (কধরযেোর) ⇨ ব্োরোন্দো  
19) Valcony (ভযোেকধন্) ⇨ ঝুেো ব্োরোন্দো  
20) Kitchen room ⇨  রোন্নোর্র 
21) A five storeyed house ⇨ পোিঁচ তেো ভব্ন্ 
22) South facing ⇨  েধের্মুখী  
23) Located at green road ⇨ গ্রীন্যরোযে অ্ব্ধস্থত  
24) Parental property ⇨ বপধত্তক সর্ম্ধত্ত  
25) Breaking stair ⇨  ধসিঁধড় যভযঙ্গ  
26) Ground (গ্রোউন্ড) floor ⇨  ন্ীচ তেো 
27) First floor ⇨  প্রথম তেো  
28) People of upper floors ⇨  উপর তেোর মোনু্ষ 
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 1) Honesty (অ্যন্ধস্ট)  ⇨   সততো 
2) Courtesy (কোটোধস)  ⇨   ধশিোচোর, ভোে আচরর্ 
3) Etiquette (এধটযকট)  ⇨   ন্ম্র আচরর্ 
4) Benevolence (যব্ধন্যভোযেন্স্)  ⇨   পযরোপকোধরতো 
5) Kindness (কোইন্ডযন্স)  ⇨   েয়ো 
6) Generosity (যজযন্রোসোধট)  ⇨   উেোরতো  
7) Sincerity (ধসন্যসরোধট)  ⇨   আন্তধরকতো 
8) Frankness (ফ্রোঙযেস)  ⇨   যখোেোযমেো, অ্কপটতো 
9) Integrity (ইন্যটগ্রোধট)  ⇨   চোধরধেক সরেতো ও সততো, সোিুতো 
10) Perseverance (পোধসধভআরোন্স)  ⇨   অ্িযব্সোয় 
11) Forgiveness (িোধগযনন্স)  ⇨   েমো 
12) Mutual respect (ধমউচুআে যরসযপক্ট)  ⇨   পোরস্পধরক শ্রিো  
13) Simplicity (ধসধর্ম্ধসধট)  ⇨   সরেতো 
14) Unselfishness (আন্যসেধিসযন্স)  ⇨   ধন্ুঃস্বোথণতো 
15) Sacrifice (সযোধিিোইস)  ⇨   উৎসগণ 
16) Compromise (কযর্ম্োমোইস)  ⇨   আযপোস 
17) Outspoken-ness ⇨  স্পিব্োধেতো 
18) Firmness (িোমণযন্স)  ⇨   েৃঢ়তো 
19) Liberalism (ধেব্োযরধেজম)  ⇨   উেোরতোব্োে 
20) Patience (যপইশন্স)  ⇨   বি ণ 
21) Tolerance (টেোরোন্স)  ⇨   সধহষু্ণতো 
22) Humanity (ধহউমযোধন্ধট)  ⇨   মোন্ব্তো 
23) Fairness (যিআরযন্স)  ⇨   ন্যোয়পরোয়ন্তো 
24) Positiveness (পজোধটভযন্স)  ⇨   েৃঢ়প্রতযয় 
25) Personality (পোসোন্যোেোধট)  ⇨   ব্যধিত্ব 
26) Dedication (যেধেযকইশন্)  ⇨   উৎসজণন্, উৎসগণ 
27) Positive outlook (আউটেুক)  ⇨   ভোে েৃধিভধঙ্গ  
28) Resilience (ধরধজধেআন্স)  ⇨   আযগর অ্ব্স্থোয় ধিযর আসোর গুর্োব্েী 
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 1) Cruelty (িূআেধট)  ⇨   ধন্ষু্ঠরতো 
2) Barbarity (ব্োরব্যোরোধট)  ⇨   ব্ব্ণরতো 
3) Stupidity (সু্টধপধেধট)  ⇨   ধন্বু্ণধিতো  
4) Negative outlook (আউটেুক)  ⇨   খোরোপ েৃধিভধঙ্গ 
5) Naked (যন্ধকে)  ⇨   criticism ⇨ ন্গ্ন সমোযেোচন্ো 
6) Ferocity (িোরসোধট)  ⇨   ধহংস্রতো 
7) Selfishness (যসেধিশযন্স)  ⇨   স্বোথণপরতো 
8) Conceit (কোন্সীট)  ⇨   অ্ধতমোেোয় আত্মগভণ 
9) Haughtiness (হধটযন্স)  ⇨   যেমোগ 
10) Fastidious (িোসধটধেআস)  ⇨   খুিঁত খুিঁযত, যেোষ িরযত তৎপর 
11) Choosy (চুধজ)  ⇨   খুিঁত খুিঁযত, সহযজ তুি হয় ন্ো এমন্ 
12) Mentality of making conspiracy (কন্সধপযরধস)  ⇨   ষড় ন্ত্র করোর মোন্ধসকতো 
13) Telling a lie ⇨ ধমথযো ব্েো 
14) Indecent (ইন্ধেযসন্ট)  ⇨   talking ⇨ অ্শাীে কথোব্োতণো 
15) Indecent gesture (যজসচোর)  ⇨   অ্শাীে অ্ঙ্গভধঙ্গ 
16) Ludicrous (েূধেিোস)  ⇨   talking ⇨   হোসযকর কথোব্োতণো 
17) Lustful (েোস্টিুে)  ⇨   look ⇨  কোমুক েৃধি, খোরোপ েৃধি  
18) Flattery (ফ্লোটোধর)  ⇨   যতোষোযমোে  
19) Having a complex mind ⇨  জধটে মন্ থোকো 
20) Cunning (কোধন্ং)  ⇨   িূতণ 
21) As cunning as a fox ⇨  ধশয়োযের মত িূতণ 
22) Tricks (ধট্রকস)  ⇨    ে 
23) Frustration (ফ্রোসযটশন্)  ⇨   হতোশো 
24) Involvement in criminal activities  ⇨ অ্পরোিমূেক কোযজর সোযথ জড়োযন্ো 
25) Yes man ⇨  খযয়র খো, চোটুকোর 
26) Yes man of the big boss ⇨ ব্ড় কতণোর চোটুকোর 
27) The habit of copying ⇨ ন্কে করোর অ্ভযোস 
28) Foul (িোউে)  ⇨   যব্য়োেব্ 
29) Most foul (যমোস্ট িোউে)  ⇨   চরম যব্য়োেব্ 
30) Biting nail (ব্োইধটং যন্ইে)  ⇨   ন্খ কোমড়োযন্ো 
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1) Smoking (যমোধকং)  ⇨   িূমপোন্ 
2) The habit of smoking ⇨ িূমপোযন্র অ্ভযোস 
3) Addiction (অ্যোধেক্শন্)  ⇨   যন্শো 
4) Drug-addiction ⇨  মোেকোশধি  
5) Gambling (গযোধম্বাং)  ⇨   জুয়োযখেো 
6) Gambling den (যেন্)  ⇨   জুয়োর আখড়ো 
7) He is often found in gambling den  ⇨ তোযক প্রোয়ই জুয়োর আখড়োয় পোওয়ো  োয় 
8) Gambler (গযোম্বাোর)  ⇨   জুয়োধর  
9) Addiction to women ⇨  ন্োরীযের প্রধত যন্শো 
10) Addiction to gambling ⇨  জুয়ো যখেোর প্রধত যন্শো  
11) Telling a lie ⇨ ধমথযো ব্েো  
12) The habit of telling a lie ⇨  ধমথযো ব্েোর অ্ভযোস 
13) Biting nail (ব্োইধটং যন্ইে)  ⇨   ন্খ কোমড়োযন্ো 
14) Tapping teeth (যটধপং ধটথ)  ⇨   েোিঁত যটোকোযন্ো  
15) Talking more ⇨  যব্ধশ কথো ব্েো 
16) Finding fault with others ⇨ অ্যন্যর যেোষ িরো 
17) His habit is finding fault with others  ⇨ তোর স্বভোব্ হে অ্যন্যর যেোষ িরো 
18) Conspiracy (কোধন্শ্স্পরোধস)  ⇨   ষড় ন্ত্র 
19) Conspire (কোন্শ্স্পোইআর)  ⇨   ষড় ন্ত্র করো 
20) Conspirator (কোধন্শ্স্পযরটর)  ⇨   ষড় ন্ত্র 
21) To laugh at ⇨ উপহোস করো, ধব্দ্রুপ করো 
22) To tease women ⇨  ন্োরীযেরযক উত্তযি করো 
23) Eve teasing ⇨ ন্োরীযেরযক উত্তযি করর্ 
24) To feel jealousy (যজেোধস)  ⇨   ঈষণো করো 
25) Jealousy ⇨ ঈষণো, পরশ্রীকোতরতো  
26) Exaggeration (ইগজযোজোযরইশন্)  ⇨   অ্ধতরঞ্জন্, অ্ধতকথন্ 
27) The habit of exaggeration অ্ধতরঞ্জযন্র স্বভোব্  
28) Exaggerate (ইগজযোজোযরইট)  ⇨   ব্োড়োইয়ো ব্োড়োইয়ো ব্েো 
29) Sending lude (েূে)  message over phone ⇨  যিোযন্ কোমুক ব্োতণো পোিোযন্ো 
30) Indecent (ইন্ধেসযোন্ট)  gesture ⇨  অ্শাীে অ্ঙ্গভধঙ্গ 
 
  

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


Want more Updates    

   http://tanbircox.blogspot.com 

1) Pre-birth stage ⇨ জযন্মর পূব্ণ প ণোয় 
2) Mother’s womb (উঊম্)  ⇨   মোতৃগভণ 
3) Food canal (িুে কযোন্োে)  ⇨   খোেয ন্োেী 
4) Trachea (যট্রইধকআ)  ⇨   িোস-ন্োেী 
5) Foetus / Fetus (িীটোস)  ⇨   ভ্রূর্ 
6) Newly born baby ⇨  ন্ব্জোত ধশশু 
7) Through mother’s trachea (যট্রইধকআ)  ⇨   মোযয়র িোসন্োেীর মোিযযম 
8) Inhale (ইন্যহল্)  through mother’s trachea  ⇨ মোযয়র িোসন্োেীর  মোিযযম িোস গ্রহর্ করো 
9) Childhood (চোইল্ডহুে)  ⇨   বশশব্ 
10) Boyhood ⇨  ব্োেযকোে 
11) Toddle (টড্ে)  ⇨   হোমোগুধড় যেওয়ো 
12) Toddling (টেধেং)  ⇨   হোমোগুধড়  
13) Learn to walk ⇨  হোিঁটযত ধশখো  
14) Receptive (ধরযসপধটভ)  mind ⇨ গ্রহর্শীে মন্, ন্তুন্ ধক ু সহযজ গ্রহর্  করযত পোর এমন্ মন্ 
15) Adolescence (অ্যোেোযেসন্স)  ⇨   বকযশোর, বশশব্ ও য ৌব্যন্র মিযব্তণী কোে 
16) Teenage (টীযন্জ)  ⇨   ১৩ যথযক ১৯ ব্ৎসর প ণন্ত ব্য়স 
17) Teenager (টীযন্জোর)  ⇨   ১৩ যথযক ১৯ ব্ৎসর ব্য়স প ণন্ত য যেযমযয় 
18) Teens (টীন্স্)  ⇨   ১৩ যথযক ১৯ ব্ৎসর প ণন্ত ব্য়স 
19) Physical and mental change ⇨  শোরীধরক এব্ং মোন্ধসক পধরব্তণন্ 
20) Physical and mental changes are seen  ⇨  শোরীধরক এব্ং মোন্ধসক  পধরব্তণন্ যেখো  োয় 
21) Youth (ইয়ূথ)  ⇨   য ৌব্ন্  
22) In youth ⇨ য ৌব্যন্ 
23) Golden period of life ⇨ জীব্যন্র যসোন্োেী সময় 
24) Time of building career ⇨  কযোধরয়োর গিযন্র সময় 
25) Juvenile (জুযভন্োইে)  ⇨   আন্যন্দোচ্ছ্বে  
26) Juvenility (জুযভধন্ধেধট)  ⇨   আন্যন্দোচ্ছ্বেতো 
27) Full of energy and speed ⇨   শধি এব্ং গধতযত পধরপূর্ণ 
28) They can do whatever they want  ⇨ তোরো  ো চোয় তোই করযত পোযর 
29) Time of sowing seeds ⇨ ব্ীজ ব্পযন্র সময় 
30) Worm eaten seeds ⇨  যপোকোয় খোওয়ো ব্ীজ 
31) If worm eaten seeds are sown  ⇨  ধে যপোকোয় খোওয়ো ব্ীজ ব্পন্ করো হয় 
32) Misspend (ধমসস্পযোন্ড)  ⇨   অ্পব্যয় করো 
33) Misspent youth ⇨  অ্পব্যধয়ত য ৌব্ন্ 
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34) Repent (ধরযপন্ট)  ⇨   আিযসোস করো 
35) Repent in remaining stages ⇨  অ্ব্ধশি প ণোয়গুযেোযত আিযসোস করো 
36) Middle age ⇨ মিয ব্য়স 
37) Stage of taking responsibility ⇨  েোধয়ত্ব যন্ওয়োর প ণোয়/সময় 
38) Responsibility of the family  ⇨ পধরব্োযরর েোধয়ত্ব 
39) Responsibility of children ⇨  য যেযমযয়র েোধয়ত্ব 
40) Responsible father ⇨ েোধয়ত্বব্োন্ ব্োব্ো 
41) Responsible mother ⇨  েোধয়ত্বব্োন্ মো 
42) With parental love and affection  ⇨ ধপতোমোতো সুেভ ভোেব্োসো ধেযয় 
43) Rear up children ⇨ য যেযমযয় েোেন্ পোেন্ করো  
44) It is a massive (মযোধসভ)  ⇨   task এটো ধব্শোে একটো কোজ 
45) Path finder of children ⇨  য যেযমযয়যের পথ প্রেশণক 
46) Old age ⇨  বৃ্ি ব্য়স 
47) People become grand fathers/grandmothers ⇨  মোনু্ষ েোেো/েোেী হয় 
48) This stage provides people with different enjoyments  ⇨ এই প ণোয় মোনু্ষযক ধভন্ন আন্ন্দ যেয় 
49) This is also the stage of sufferings  ⇨ এটো যভোগোধন্তরও প ণোয় 
50) Different diseases make nest  ⇨ ধব্ধভন্ন যরোগ ব্োসো ব্োযি 
51) Suffer from old age diseases and complication  ⇨ ব্োিণকযজধন্ত  যরোগ ও জধটেতোয় যভোগো 
52) Behave like kids ⇨ ব্োচ্চোযের মত ব্যব্হোর করো   
53) Seek (সীক্)  company ⇨  সঙ্গ যখোিঁজ করো 
54) They often lose their life partners  ⇨ তোরো প্রোয়ই তোযের জীব্ন্ সঙ্গীযের হোধরযয় যিযে 
55) Suffer from isolation ⇨ ধন্:সঙ্গতোয় যভোগো  
56) Think of death ⇨  মৃতুযর কথো ভোব্ো  
57) Pass time in prayers ⇨  প্রোথণন্োর মিয ধেযয় সময় কোটোযন্ো  
58) Body doesn’t permit ⇨  শরীযর কুেোয় ন্ো 
59) Misbehaviour of near and dear ones আপন্জযন্র েুব্ণযব্হোর 
60) Hurt (হোটণ)  ⇨   them ⇨  তোযেরযক আহত কযর 
61) Many of them expect death ⇨  তোযের অ্যন্যকই মৃতুয কোমন্ো কযর 
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 1) Religion (ধরধেজোন্) ⇨ িমণ  
2) Religious (ধরধেজোস) activities ⇨ িমণীয় কমণকোন্ড 
3) Religious rituals (ধরচুআেস) ⇨ িমণীয় রীধতন্ীধত  
4) Mosque (মস্ক) ⇨ মসধজে 
5) Temple (যটর্ম্ে) ⇨  মধন্দর 
6) Church (চোচ্) ⇨  ধগজণো 
7) Pagoda ⇨  পযোযগোেো, যব্ৌি মধন্দর 
8) Muslim ⇨  মুসেমোন্ 
9) Religious belief (ধব্ধেি) ⇨  িমণীয় ধব্িোস 
10) Say prayer ⇨ প্রোথণন্ো করো, ন্োমোজ পড়ো 
11) Offer munajat ⇨ যমোন্োজোত করো 
12) Theist (থীইস্ট) ⇨ আধস্তক, ধ ধন্ সৃধিকতণোয় ধব্িোস কযরন্ 
13) Atheist (অ্যোথীইস্ট) ⇨  ন্োধস্তক, ধ ধন্ সৃধিকতণোয় ধব্িোস কযরন্ ন্ো 
14) Omnipresent (অ্মধন্যপ্রযজন্ট) ⇨ সব্েণ ধব্রোজমোন্  
15) Omnipotent (অ্মধন্যপোযটন্ট) ⇨  সব্ণশধিমোন্ 
16) Creator (ধিযয়টর) ⇨ সৃধিকতণো 
17) This world ⇨ এই পৃধথব্ী  
18) This universe (ইউধন্ভোস) ⇨ এই মহোধব্ি 
19) Creator’s creation (ধিযয়শন্) ⇨  সৃধিকতণোর সৃধি 
20) Heaven (যহযভন্) ⇨ স্বগণ, যব্যহশ্ত 
21) Hell (যহে) ⇨ ন্রক, জোহোন্নোম 
22) Heavenly peace ⇨  স্বগণীয় শোধন্ত  
23) Hellish punishment ⇨  ন্োরকীয় শোধস্ত 
24) Believer (ধব্ধেভোর) ⇨  ধব্িোসী 
25) Unbeliever ⇨ অ্ধব্িোসী 
26) Allah’s satisfaction ⇨  আোোহর সন্তুধি 
27) Life after death ⇨  মৃতুযর পযরর জীব্ন্ 
28) Eternal (ইটো:ন্ে) ⇨ ধচরন্তন্, আধে-অ্ন্তহীন্ 
29) Devil (যেধভে) ⇨ শয়তোন্ 
30) Shatan ⇨ শয়তোন্ 
31) Instigation (ইন্সধটযগইশন্) of shatan ⇨ শয়তোযন্র প্রযরোচন্ো 
32) Evil deed (ইধভে েীে) ⇨  খোরোপ কোজ 
33) Adam (অ্যোেোম্) ⇨ আেম 
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34) Eve (ঈভ) ⇨  হোওয়ো 
35) Adam and Eve ⇨  আেম এব্ং হোওয়ো 
36) Forbidden fruit ⇨  ধন্ধষি িে 
37) Thrown away from heaven ⇨  স্বগণ যথযক ধন্ধেপ্ত 
38) As punishment ⇨  শোধস্ত স্বরূপ 
39) Sin (সীন্) ⇨  পোপ  
40) Sinners (সীন্োরস) ⇨ পোপীরো  
41) Place of sinners ⇨  পোপীযের স্থোন্ 
42) Fasting (িোধস্টং) ⇨  যরো ো 
43) Observe fasting ⇨  যরো ো রোখো 
44) Obligatory (অ্ব্ধেযগটধর) ⇨  ব্োিযতোমূেক 
45) For each and every grown up person ⇨ প্রোপ্তব্য়স্ক প্রধতধট ন্রন্োরীর জন্য 
46) Fasting is for Allah ⇨  যরো ো আোোহর জন্য 
47) Fasting people ⇨ যরো োেোর মোনু্ষ 
48) A complete code of life ⇨  পধরপূর্ণ জীব্ন্ ধব্িোন্ 
49) Perform Haj ⇨  হজ্ব করো 
50) Holy place ⇨ পূর্যভূধম 
51) Religious festival (িযোসধটভোে) ⇨ িমণীয় উৎসব্  
52) During Eid festival ⇨ ঈে উৎসযব্র সময় 
53) Sacrifice animal ⇨  পশু যকোরব্োন্ী করো 
54) Sacrificed animal ⇨  কুরব্োন্ীকৃত পশু 
55) Meat of sacrificed animal ⇨ কুরব্োন্ীকৃত পশুর মোংস 
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1) Limb (ধেম্ব)  ⇨   অ্ঙ্গ 
2) Hair ⇨  চুে 
3) Skull (স্কোল্)  ⇨   মোথোর খুধে, কযরোধট 
4) Head (যহড্)  ⇨   মোথো  
5) Forehead (যিোরযহে)  ⇨   কপোে  
6) Eye-brow (ভ্রূ)  ⇨   যচোযখর ভ্রূ  
7) Eye-lid (ধেে)  ⇨   যচোযখর পোতো  
8) Eye-ball ⇨ যচোযখর মধন্  
9) Nose (যন্োস)  ⇨   ন্োক  
10) Moustache (মোসটোুঃস)  ⇨   যগোিঁি  
11) Cheeks (চীে)  ⇨   গোে  
12) Upper lip (ধেপ)  ⇨   উপযরর যিোট  
13) Lower lip ⇨  ধন্যচর যিোট  
14) Tooth ⇨  েোিঁত  
15) Gum (গোম)  ⇨   েোিঁযতর মোধড়  
16) Tongue (টোং)  ⇨   ধজহব্ো  
17) Throat (যরোট)  ⇨   গেো  
18) Neck (যন্ক)  ⇨   র্োড়  
19) Shoulder (যশৌল্ডোর)  ⇨   কোি 
20) Chest (যচস্ট)  ⇨   বু্ক 
21) Right chest ⇨ বু্যকর েোন্ পোশ 
22) Left chest ⇨  বু্যকর ব্োম পোশ 
23) Breast (যব্রস্ট)  ⇨   স্তন্, মোই 
24) Nipple (ধন্প্ল)  ⇨   স্তযন্র যব্োটো 
25) Belly (যব্ধে)  ⇨   যপট, উের 
26) Navel (যন্যভল্)  ⇨   ন্োধভ 
27) Backbone (ব্যোযবোন্)  ⇨   যমরুেন্ড 
28) Waist (ওযয়ইস্ট)  ⇨   যকোমর, কধট যেশ 
29) Buttocks (ব্োট্ক্ে)  ⇨   পো ো 
30) Hand ⇨  হোত 
31) Wrist (ধরস্ট)  ⇨   হোযতর কধি 
32) Finger (ধিঙ্গোর)  ⇨   হোযতর আঙু্গে 
33) Thumb (থোম্ব)  ⇨   বৃ্িোঙু্গধে 
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34) Nail (যন্ইে)  ⇨   ন্খ 
35) Palate (পযোেোট)  ⇨   হোযতর তোেু 
36) Index finger ⇨  তজণন্ী 
37) Middle finger ⇨  মিযমো 
38) Penis (পীধন্স)  ⇨   পুং জন্যন্ধিয়, ধেঙ্গ 
39) Pubic hair (ধপউধব্ক এআর)  ⇨   তেযপযটর ধন্ম্োংযশর চুে, ভোল্ 
40) Thai (থোই)  ⇨   উরু 
41) Knee (ন্ী)  ⇨   হোিঁটু 
42) Ankle (অ্যোঙ্ক্ল)  ⇨   পোযয়র যগোড়োধে 
43) Toe (যটৌ)  ⇨   পোযয়র আঙু্গে 
44) Foot ⇨  পো  
45) Skin (ধস্কন্)  ⇨   চোমড়ো  
46) Heart (হো:ট)  ⇨   হৃেয় 
47) Kidney (ধকেন্ী)  ⇨   বৃ্ক্ক 
48) Liver (ধেভোর)  ⇨    কৃৎ 
49) Lung (েোং)  ⇨   িুসিুস 
50) Respiratory passage ⇨  িোসন্োেী 
51) Food canal (কযোন্োে)  ⇨   খোেয ন্োেী 
52) Womb (উঊম্ব)  ⇨   মোতৃগভণ 
53) Foetus/Fetus (ধিটো্স)  ⇨   ভ্রূর্ 
54) Pulse (পোেস)  ⇨   ন্োধড় 
55) Vein (যভইন্)  ⇨   ধশরো 
56) Nerve (ন্োভণ)  ⇨   েোয়ু  
57) Artery (আ:যটধর)  ⇨   িমন্ী 
58) Stomach (স্টমোক)  ⇨   পোকস্থেী 
59) Growth hormon ⇨  ধব্কোশ েোযভ সোহো য কযর য  হরযমোন্ 
60) Small intestine ⇨  েুদ্রোন্ত্র  
61) Large intestine ⇨  বৃ্হেন্ত্র 
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 1) Fever (িীভোর)  ⇨   জ্বর 
2) Feel feverish (িীভোধরশ)  ⇨   জ্বর জ্বর যব্োি করো 
3) Vomit (ভধমট)  ⇨   ব্ধম করো 
4) Vomiting (ভধমধটং)  ⇨   ব্ধম 
5) Asthenia (অ্যোসধথন্ীআ)  ⇨   ব্েহীন্তো, যেৌব্ণেয 
6) Asthma (অ্যোজমো)  ⇨   হোিঁপোধন্, িোসযরোগ  
7) Respiratory problem (যরসধপযরটধর প্রব্যেম)  ⇨   িোস কি 
8) Diarrhoea (েোইআধরয়ো)  ⇨   উেোরোময়, র্ন্ র্ন্ পোতেো পোয়খোন্ো 
9) Dysentery (ধেসোন্ধট্র)  ⇨   আমোশয় 
10) To catch cold ⇨  িোন্ডো েোগো  
11) Sore throat (যরোট)  ⇨   গেো ব্যথো  
12) Headache (যহযেক্)  ⇨   মোথো ব্যথো  
13) Abdominal (অ্যোব্যেোধমন্োে)  ⇨   pain ⇨  যপট ব্যথো 
14) Pain in backbone ⇨  যমরুেযন্ড ব্যথো 
15) Heart ailment (এইেযমন্ট)  ⇨   হোযটণর অ্সুখ  
16) Surgery (সোজণোধর)  ⇨   অ্যস্ত্রোপচোর, শেয ধচধকৎসো  
17) Surgeon (সোজোন্)  ⇨   শেয ধচধকৎসক 
18) Toothache (টুযথক্)  ⇨   েোিঁত ব্যথো  
19) Skin disease (ধেধজজ)  ⇨   চমণ যরোগ 
20) Contagious (কন্টোধজআস) disease ⇨   য োয়োযচ যরোগ 
21) Fully curable (ধকউরোব্ল)  ⇨   পুরোপুধর আযরোগযয োগয  
22) Fully curable disease ⇨ পুরোপুধর আযরোগযয োগয যরোগ 
23) Non-curable disease ⇨  অ্ন্োযরোগয যরোগ 
24) Diabetes (েোয়োযব্ধটস)  ⇨   ব্হুমূে যরোগ, েোয়োযব্ধটস 
25) Diabetic patient ⇨  েোয়োযব্ধটক যরোগী 
26) Controllable ⇨  ধন্য়ন্ত্রর্য োগয  
27) Not curable but controllable আযরোগযয োগয ন্য় ধকন্তু ধন্য়ন্ত্রর্য োগয ⇨  
28) Migraine (মীযগ্রইন্)  ⇨   প্রচন্ড মোথোব্যথো, আিকপোযে 
29) Cancer ⇨  কযোন্সোর 
30) Stomach ulcer (আেসোর)  ⇨   পোকস্থেীযত র্ো/েত 
 
  

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


Want more Updates    

   http://tanbircox.blogspot.com 

 1) Store house of knowledge (ন্ধেজ)  ⇨   জ্ঞোন্ ভোন্ডোর 
2) Knowledge is stored in books  ⇨ ব্ইযয়র মযিয জ্ঞোন্ সধঞ্চত থোযক 
3) Domain of knowledge ⇨  জ্ঞোযন্র পধরধি 
4) It enriches our knowledge ⇨  এটো আমোযের জ্ঞোন্ ব্োড়োয় 
5) Idea generation (যজন্োযরশন্)  ⇨   িোরর্ো সৃধি  
6) It helps in generating idea  ⇨ এটো িোরর্ো সৃধিযত সহোয়তো কযর  
7) It gives us pleasure (যপজোর)  ⇨   এটো আমোযেরযক আন্ন্দ যেয় 
8) It refreshes our minds ⇨ এটো আমোযের মন্যক সজীব্ কযর 
9) Acquire (অ্যোযকোয়োআর) knowledge ⇨    জ্ঞোন্ অ্জণন্ করো 
10) Thinking power (ধথংধকং পোওআর)  ⇨   ধচন্তো শধি  
11) Creativity (ধিযয়ধটধভধট)  ⇨   সৃধিশীেতো  
12) The habit of reading books ⇨  ব্ই পড়োর অ্ভযোস  
13) Make us broad minded ⇨  আমোযেরযক ব্ড় মযন্র কযর 
14) Unknown (আন্যন্োন্) things ⇨ অ্জোন্ো ধজধন্স 
15) Come to know ⇨  জোন্যত পোরো 
16) We can come to know ⇨  আমরো জোন্যত পোধর 
17) About the world ⇨  পৃধথব্ী সর্ম্যকণ 
18) About people ⇨  মোনু্ষ সর্ম্যকণ  
19) Some books make us laugh (েোফ্)  ⇨   ধক ু ব্ই আমোযেরযক হোসোয় 
20) Some books make us think ⇨  ধক ু ব্ই আমোযেরযক ভোব্োয় 
21) Some books make us weep ⇨  ধক ু ব্ই আমোযেরযক কোিঁেোয় 
22) Imagination (ইমোধজযন্ইশন্)  ⇨   কল্পন্ো 
23) The world of imagination ⇨ কল্পন্োর জগৎ 
24) We lose (েূজ্)  ourselves ⇨  আমরো আমোযেরযক হোধরযয় যিধে 
25) We lose ourselves in imagination ⇨  আমরো কল্পন্োয় হোধরযয়  োই 
26) We cannot help finishing ⇨   আমরো যশষ ন্ো কযর পোধর ন্ো 
27) Novel and stories ⇨  উপন্যোস এব্ং গল্প  
28) Travelogue (ট্রোযভেগ্)  ⇨   ভ্রমর্ কোধহন্ী 
29) Satire (সযোটোইআর)  ⇨   ব্যঙ্গ রচন্ো 
30) Autobiography (অ্যটোব্োযয়োগ্রোধি)  of great people   ⇨ মহোন্ ব্যধিযেও আত্মজীব্ন্ী 
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 1) Weather (ওএেোর) like today ⇨  আজযকর মত আব্হোওয়ো  
2) Rough (রোি) weather ⇨  খোরোপ আব্হোওয়ো 
3) Foggy (যিোধগ) weather ⇨  কুয়োশোচ্ছন্ন আব্হোওয়ো 
4) Cold wave (ওযয়ইভ্) বশতয প্রব্োহ  
5) Hot wave ⇨  গরম প্রব্োহ 
6) Fresh air ⇨ ধন্মণে ব্োতোস  
7) West wind ⇨  পধিমো ব্োতোস  
8) South wind ⇨ েধের্ো ব্োতোস  
9) Windy (উধয়ধন্ড) weather ⇨ ঝযড়ো আব্হোওয়ো 
10) Windless (উধয়ন্ডযেস) ব্োয়ুহীন্ 
11) Sultry (সোেধট্র) weather ⇨  গুযমোট আব্হোওয়ো  
12) Heavy rainfall ⇨ ভোরী বৃ্ধিপোত 
13) Light rainfall ⇨  হোেকো বৃ্ধিপোত 
14) Light to moderate rainfall ⇨  হোেকো যথযক মোঝোধর বৃ্ধিপোত 
15) Gloomy (যগাোধম) weather ⇨ অ্ন্ধকোর আব্হোওয়ো 
16) Gentle breeze (ব্রীজ্) ⇨ মৃেুমন্দ ব্োতোস 
17) Snow (যেো) ⇨ তুষোর 
18) Snowfall (যেোিল্) ⇨ তুষোরপোত  
19) Rainy weather ⇨ বৃ্ধিমুখর আব্হোওয়ো 
20) Violent wind ⇨  খুব্ ব্োতোস  
21) Northwester (যন্োথওযয়সটোর) কোেবব্শোধখ  
22) Storm ⇨  ঝড়  
23) Hail (যহইল্) ⇨ ধশেোবৃ্ধি  
24) Cloudy (ক্লোউধে) sky ⇨  যমর্োচ্ছন্ন আকোশ  
25) Windy (উধয়ন্ধে) ঝযড়ো  
26) Windy weather ⇨  ঝযড়ো আব্হোওয়ো 
27) Heat stroke ⇨ ধহট যেোক্ 
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 1) Natural calamities (কযোেোধমধি্স)  ⇨   প্রোকৃধতক েুয ণোগ 
2) Natural disaster (ধেজোসটোর)  ⇨   প্রোকৃধতক েুয ণোগ 
3) Flood (ফ্লোে)  ⇨   ব্ন্যো 
4) Drought (েি্)  ⇨   খরো 
5) Northwester (যন্োথওযয়সটোর)  ⇨   কোেবব্শোধখ 
6) Storm (স্টরম)  ⇨   ঝড় 
7) Hail (যহইে)  ⇨   ধশেোবৃ্ধি  
8) Hailstorm (যহইেস্টরম)  ⇨   ধশেোঝড় 
9) Excess rain (ইকধসস যরইন্)  ⇨   অ্ধতবৃ্ধি 
10) Cyclone (সোইযক্লোন্)  ⇨   রূ্ধর্ণঝড় 
11) Tidal wave (টোইেোে ওযয়ইভ)  ⇨   সোমুধদ্রক জযেোচ্ছ্বোস 
12) Last (েোস্ট)  ⇨   স্থোয়ী হওয়ো 
13) Homeless (যহোমযেস)  ⇨   গৃহহীন্ 
14) Make people homeless ⇨  মোনু্ষযক গৃহহীন্ কযর 
15) Make people shelterless ⇨  মোনু্ষযক আশ্রয়হীন্ কযর 
16) Wash away (ওয়োশ আওযয়ই)  ⇨   ভোধসযয় যন্ওয়ো 
17) Houses and crops are washed away র্রব্োধড় এব্ং িসে ভোধসযয় যন্য় 
18) Embankment (ইমব্যোংকমোন্ট)  ⇨   ব্োি 
19) Water borne diseases ⇨ পোধন্ব্োধহত যরোগ 
20) Dysentery (ধেযসধি)  ⇨   আমোশয় 
21) Skin disease (ধেধজ্জ্)  ⇨   চমণযরোগ 
22) Scarcity (স্কোসোধট)  ⇨   স্বল্পতো  
23) Violent (ভোয়োযেন্ট)  wind ⇨ শধিশোেী ব্োতোস 
24) Lives and property (েোইনস এন্ড প্রপোধটণ)  ⇨   জীব্ন্ ও সর্ম্ে  
25) Coastal area (যকোস্টোে এধরয়ো)  ⇨   উপকূেীয় এেোকো 
26) People of coastal area ⇨ উপকূেীয় এেোকোর মোনু্ষ 
27) Experience tidal wave ⇨  সোমুধদ্রক জযেোচ্ছ্বোযসর অ্ধভজ্ঞতো েোভ কযর 
28) People become helpless ⇨  মোনু্ষ অ্সহোয় হযয় পযড় 
29) Rescue (যরসধকউ)  ⇨   operation ⇨ উিোর অ্ধভ োন্ 
30) Distribution of aid (এইে)  ⇨   েোর্ ধব্তরর্ 
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 1) Air (এআর)  ⇨   ব্োতোস 
2) Water (ওয়োটোর)  ⇨   পোধন্ 
3) Sound (সোউন্ড)  ⇨   শব্দ 
4) Animals (অ্যোধন্মোেস)  ⇨   and insects প্রোর্ী ও যপোকোমোকড় 
5) Human beings ⇨  মোনু্ষ 
6) Oxygen ⇨ অ্ধেযজন্ 
7) Hydrogen ⇨  হোইযড্রোযজন্ 
8) Carbon dioxide ⇨ কোব্ণন্েোই অ্েোইে 
9) Environment (ইন্ভোইআরমোন্ট)  ⇨   পধরযব্শ 
10) Element (ইধেযমন্ট)  ⇨   উপোেোন্ 
11) Various elements of environment পধরযব্যশর ধব্ধভন্ন উপোেোন্ 
12) Proportionate (প্রযপোশোন্োট)  ⇨   সমোনু্পোধতক ⇨   
13) Disproportionate (ধেসপ্রযপোশোন্োট)  ⇨   অ্সমোনু্পোধতক, অ্নু্পোতহীন্ 
14) Trees and plants (পাোন্ট্ক্স)  ⇨   গো পোেো 
15) Forests (িযরসট)  ⇨   ব্ন্ 
16) Afforestation (অ্যোিধরসযটইশন্)  ⇨   ব্ন্োয়ন্ 
17) Deforestation (ধেিধরসযটইশন্)  ⇨   ব্ন্ধন্িন্, ব্ন্ ধ্বংস করর্ 
18) Global warming (যগাোব্োে ওয়োধমণং)  ⇨   বব্ধিক উষ্ণতো 
19) Smoke (যমোক)  ⇨   যিোয়ো 
20) Black smoke (ব্াোক যমোক)  ⇨   কোযেো যিোয়ো 
21) Emit (এধমট)  ⇨   ধন্গণত করো 
22) Huge (ধহউজ)  trajectory of smoke  ⇨ ধব্পুে পধরমোন্ যিোয়ো 
23) Lead (যেড্)  ⇨   সীসো 
24) In every cubic (ধকউধব্ক)  ⇨   metre air প্রধত র্ন্ধমটোর ব্োতোযস 
25) Water resource ⇨ পোধন্ সর্ম্ে 
26) Wastage (ওএইধস্টজ)  ⇨   ব্জণয 
27) Dump (েোর্ম্)  into water ⇨ পোধন্যত যিেো  
28) Water creatures (ধিযয়চোরস)  ⇨   জেজ প্রোর্ী 
29) Underground (আন্ডোরগ্রোউন্ড)  ⇨   water ভূ-গভণস্থ প্রোর্ী 
30) Access to pure drinking water ধব্শুি পোধন্যত প্রযব্শোধিকোর 
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 1) Water bodies ⇨ জেোশয় 
2) Different water bodies ⇨ ধব্ধভন্ন জেোশয় 
3) Pond (পন্ড)  ⇨   পুকুর 
4) Pond shore (যশোর)  ⇨   পুকুর পোড় 
5) Canal (কযন্োে)  ⇨   খোে 
6) Narrow canal ⇨  সরু খোে 
7) River (ধরভোর)  ⇨   ন্েী 
8) Big river ⇨  ব্ড় ন্েী 
9) Beel and jheel ⇨  ধব্ে এব্ং ধঝে 
10) Haor and Baor ⇨ হোওড় এব্ং ব্োওড়  
11) Forceful (যিোসণিুে)  river ⇨   খরযস্রোতো ন্েী, য  ন্েীযত যস্রোত যব্ধশ 
12) Mighty river ⇨  খরযস্রোতো ন্েী 
13) Lake (যেক্)  ⇨   হ্রে  
14) Natural lake ⇨  প্রোকৃধতক হ্রে  
15) Artificial lake (আধটণধিধসআে যেক)  ⇨   কৃধেম হ্রে 
16) The largest lake of the world পৃধথব্ীর সব্যচযয় ব্ড় হ্রে 
17) Bay (যব্ই)  ⇨   উপসোগর 
18) The Bay of Bengal ⇨  ব্যঙ্গোপসোগর 
19) The Bay of Mexico ⇨  যমধেযকো উপসোগর 
20) Island (আইেযোন্ড)  ⇨   দ্বীপ 
21) Archipelago (আ:ধকযপেোগু)  ⇨   দ্বীপপুঞ্জ, অ্যন্কগুযেো দ্বীপ  
22) Sea (সী)  ⇨   সোগর 
23) Ocean (ওশোন্)  ⇨   সমুদ্র 
24) Sea-beach (সী ধব্চ)  ⇨   সোগর বসকত 
25) Indian Ocean ⇨  ভোরত মহোসোগর 
26) Pacific Ocean ⇨  প্রশোন্ত মহোসগর 
27) Atlantic Ocean ⇨ আটেোধন্টক মহোসগর 
28) Arabean sea ⇨  আরব্ সোগর 
29) Mediterranean (যমধেটোযরইধন্আন্)  ⇨   sea ভূমিযসোগর  
30) Peninsula (যপধন্ন্যসৌেো)  ⇨   সোমুধদ্রক জেযব্ধিত উপদ্বীপ 
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1) Get stuck (স্টোক্) ⇨ আটযক পড়ো    
2) Lose patience (যপইশন্স) ⇨  বি ণ হোরোযন্ো 
3) Lose (েুজ) temper ⇨  যমজোজ ধব্গড়োযন্ো 
4) Miss appointment ⇨ সোেোৎসূধচ ধব্িে হওয়ো 
5) Waste time ⇨  সময় ন্ি করো 
6) Burn fuel (িুযয়ে) unnecessarily⇨  অ্প্রযয়োজন্ীয়ভোযব্ জ্বোেোধন্ পুযড়  োওয়ো 
7) We are late in office ⇨ অ্ধিযস য যত আমোযের যেধর হয় 
8) Suffer from tension ⇨  েুধিন্তোয় যভোগো 
9) Become tired ⇨  ক্লোন্ত হযয় পড়ো 
10) We sweat (যসোযয়ট) ⇨ আমরো যর্যম  োই 
11) Reduce productivity (যপ্রোেোকধটধভধট) ⇨  উৎপোেন্ েমতো কমোযন্ো  
12) Raise anger (অ্যোংগোর্) ⇨  রোগ ব্োড়োযন্ো 
13) Fail to keep commitment (কধমটযমন্ট) ⇨ অ্ঙ্গীকোর রোখযত ব্যথণ হওয়ো 
14) Affect income ⇨ উপোজণন্ েধতগ্রস্ত করো 
15) Get excited (ইেোইযটে) উযত্তধজত হওয়ো 
16) Get excited easily ⇨ সহযজই উযত্তধজত হযয়  োওয়ো 
17) Exchange hot words ⇨ উত্তপ্ত ব্োকয ধব্ধন্ময় করো 
18) Feel uneasy ⇨  অ্স্বধস্তযব্োি করো 
19) Feel uneasy to move ⇨ চেোচে করযত অ্স্বধস্তযব্োি করো 
20) Feel irritated (ইধরযটইি্) ⇨  ধব্রধিযব্োি করো 
21) Life become paralized ⇨ জীব্ন্ অ্চে হযয় পরো 
22) Come to standstill ⇨ স্থধব্র হযয় পড়ো 
23) Life comes to a standstill ⇨ জীব্ন্ স্থধব্র হযয় পযর 
24) Lag (েযোগ) behind ⇨  ধপধ যয় পড়ো 
25) Economy lags behind অ্থণন্ীধত ধপধ যয় পযর 
26) Get frustrated (ফ্রোসযটযটে) হতোশ হযয় পড়ো 
27) Threat for development ⇨  উন্নয়যন্র জন্য হুমকী 
28) Wheel of economy ⇨  অ্থণন্ীধতর চোকো 
29) Fail to reach target  ⇨ েযেয যপৌঁ যত ব্যথণ হওয়ো 
30) Entire (এন্টোয়োর) economy is affected  ⇨ সমগ্র অ্থণন্ীধত েধতগ্রস্ত হয় 
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 1) Straight up (যস্টইট আপ) ⇨ যসোজো সোমযন্ 
2) Straight down ⇨  যসোজো ধপ যন্ 
3) Turn right (টোন্ণ রোইট) ⇨ েোযন্ যমোড় যন্ওয়ো  
4) Turn left (টোন্ণ যেিট) ⇨ ব্োযম যমোড় যন্ওয়ো  
5) Over there ⇨  ঐখোযন্  
6) Beyond (ধব্য়ন্ড) the station ⇨   যস্টশন্ পোর হযয় 
7) Behind the school ⇨  ধব্েযোেয়ধটর ধপ যন্  
8) Inside the mosque (মস্ক) ⇨  মসধজেধটর ধভতযর  
9) Along the road ⇨  রোস্তো ব্রোব্র 
10) Through (যথো) the road ⇨ রোস্তোর মিয ধেযয় 
11) Main road ⇨  মূে সড়ক  
12) Narrow (ন্যোযরো) lane ⇨  সরু গধে 
13) Wide road ⇨  প্রশস্ত রোস্তো  
14) Underpass/Subway ⇨  ভূ-গভণস্থ রোস্তো  
15) Bypass (ব্োইপোস্) ⇨ ধব্কল্প রোস্তো  
16) Thoroughfare (থরোযিআর) ⇨ সকযের জন্য উনু্মি রোস্তো  
17) Intersection ⇨ যমোড় 
18) Narrow and dirty road ⇨  সরু এব্ং যন্োংরো রোস্তো  
19) Wide and clean road ⇨  প্রশস্ত এব্ং পধরষ্কোর রোস্তো  
20) Broken road ⇨  ভোঙ্গো যচোরো রোস্তো  
21) Zigzag (ধজগজোগ) road ⇨  আকো ব্োিঁকো রোস্তো  
22) Highway ⇨  মহোসড়ক  
23) Street (ধস্টট) ⇨ রোস্তো (শহযরর রোস্তো) 
24) Known (যন্োন্) lane ⇨  পধরধচত গধে 
25) Unknown (আন্যন্োন্) lane ⇨  অ্পধরধচত গধে 
26) People who sleep in the streets⇨  য সকে মোনু্ষ রোস্তোয় রু্মোয়  
27) Footpath ⇨  পোযয় যহিঁযট চেোর পথ  
28) Unused footpath ⇨ অ্ব্যব্হৃত পোযয় যহিঁযট চেোর পথ  
29) Jaywalk (যজইওয়োক) ⇨  য  ব্যধি তোেকোন্োর মত পথ চযে 
30) Jaywalker (যজইওয়োকোর) ⇨ তোেকোন্ো পথচোরী  
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1) Armed (আমণে) forces ⇨  সশস্ত্র ব্োধহন্ী 
2) Armed forces day ⇨  সশস্ত্র ব্োধহন্ী ধেব্স 
3) The Chief of Army Staff যসন্োব্োধহন্ী প্রিোন্ 
4) The Chief of Air Force ⇨  ধব্মোন্ব্োধহন্ী প্রিোন্ 
5) The Chief of Naval Force ⇨  যন্ৌব্োধহন্ী প্রিোন্ 
6) Soldier (যসৌল্থজোর) ⇨ বসধন্ক 
7) Naval officer ⇨ যন্ৌব্োধহন্ীর কমণকতণো 
8) Naval battles ⇨ যন্ৌ ুি 
9) Army officer ⇨ যসন্ো কমণকতণো 
10) Lieutenant (যেিযটন্োন্ট) ⇨  কযোযপ্টন্ পেম ণোেোর ন্ীযচ যসন্োব্োধহন্ীর অ্ধিসোর 
11) Major ⇨  যমজর  
12) Colonel ⇨  কযর্ণে 
13) Brigadier General ⇨ ধব্যগ্রধেয়োর যজন্োযরে 
14) Major General ⇨  যমজর যজন্োযরে 
15) Lieutenant General ⇨  যেিযটন্োন্ট যজন্োযরে 
16) General ⇨  যজন্োযরে, ধিল্ড মোশণোযের পর সযব্ণোচ্চ যসন্ো অ্ধিসোর 
17) Field Marshal ⇨  সযব্ণোচ্চ প ণোযয়র সোমধরক অ্ধিসোর 
18) Infantry (ইন্িোন্ধট্র) ⇨ পেোধতক ব্োধহন্ী 
19) Artillery (আরধটেোধর) ⇨  যগোেন্দোজ ব্োধহন্ী 
20) Commanding Officer (CO) ⇨ আযেশপ্রেোন্কোরী অ্ধিসোর 
21) Commandant ⇨ আযেশপ্রেোন্কোরী অ্ধিসোর 
22) Commander in Chief ⇨ সব্ণোধিন্োয়ক 
23) Commander in Chief of Armed Forces ⇨ সশস্ত্র ব্োধহন্ীর সব্ণোধিন্োয়ক 
24) Martial (মোরশে) law ⇨  সোমধরক আইন্ 
25) Court-martial ⇨  সোমধরক আেোেত 
26) Command failure ⇨  আযেশ ব্যথণতো 
27) Coup (কূ) ⇨ অ্ভুত্থোন্ 
28) Military Coup ⇨ সোমধরক অ্ভুত্থোন্ 
29) Failed military coup ⇨   ব্যথণ সোমধরক অ্ভুত্থোন্ 
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 1) Politics (পধেধটে) ⇨  রোজন্ীধত 
2) Politics for development⇨  উন্নয়যন্র রোজন্ীধত 
3) Politics for people ⇨ মোনু্যষর জন্য রোজন্ীধত 
4) Rich political culture ⇨ উন্নত রোজবন্ধতক সংসৃ্কধত 
5) Poor political culture ⇨ ধন্ম্মোযন্র রোজবন্ধতক সংসৃ্কধত 
6) Political party ⇨  রোজবন্ধতক েে 
7) Political institution ⇨  রোজবন্ধতক প্রধতষ্ঠোন্  
8) Party building (ধব্ধল্ডং) ⇨ েে গিন্ 
9) Leadership (েীেোরধশপ) ⇨ যন্তৃত্ব 
10) Prudent leadership ⇨  েূরেশণী যন্তৃত্ব 
11) Imprudent leadership ⇨   অ্েূরেশণী যন্তৃত্ব 
12) Practice of democracy গর্তযন্ত্রর চচণো  
13) Party forum ⇨  েেীয় যিোরোম 
14) Democracy (যেযমোযিধস) ⇨  গর্তন্ত্র 
15) Monarchy (মন্ো:ধক) ⇨ রোজতন্ত্র 
16) Autocracy (ওযটোিোধস) ⇨  বস্বরতন্ত্র 
17) Dictator (ধেকযটটর) ⇨  বস্বরোচোর 
18) Socialism (যসোসোধেজম) ⇨  সমোজতন্ত্র 
19) Capitalism (কযোধপটোধেজম) ⇨  িন্তন্ত্র, পুিঁধজব্োে 
20) Communism (কধমউধন্জম) ⇨  সোমযব্োে 
21) Voting right ⇨  যভোযটর অ্ধিকোর 
22) Polling (পুধেং) centre ⇨  যভোট যকি 
23) Ruling (রুধেং) party ⇨ েমতোসীন্ েে 
24) Opposition (অ্যপোধজশন্) party ⇨ ধব্যরোিী েে 
25) Corridor of powers ⇨  েমতোর ব্োরোন্দো 
26) Free, fair and credible election⇨  অ্ব্োি, ধন্রযপে ও ধব্িোসয োগয ধন্ব্ণোচন্ 
27) Agitation (এধজযটশন্) ⇨ আযন্দোেন্ 
28) Movements ⇨  আযন্দোেন্  
29) Rally (র যোধে) জন্সভো 
30) Grand rally ⇨  ধব্শোে জন্সভো 
31) Alliance (অ্যোেোইআন্স) যজোট 
32) Grand alliance ⇨ মহোযজোট 
33) Eighteen party alliance আিোর েেীয় যজোট 
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34) Politics in the street ⇨  রোজপযথর রোজন্ীধত 
35) Ballot (ব্যোল্ট) ⇨ যভোট 
36) Ballot box ⇨ যভোযটর ব্োে 
37) Come to power ⇨  েমতোয় আসো 
38) Politics for power ⇨ েমতোর রোজন্ীধত 
39) Politics of vengeance (যভন্জোন্স) প্রধতধহংসোর রোজন্ীধত 
40) Politics of revenge (ধরযভন্জ) প্রধতযশোযির রোজন্ীধত 
41) Politics for change ⇨  পধরব্তণযন্র রোজন্ীধত 
42) Minister ⇨  মন্ত্রী 
43) Prime Minister ⇨ প্রিোন্মন্ত্রী 
44) Finance Minister ⇨  অ্থণমন্ত্রী 
45) Home Minister ⇨ স্বরোষ্ট্রমন্ত্রী 
46) Foreign (িরোন্) Minister ⇨  পররোষ্ট্রমন্ত্রী 
47) Commerce Minister ⇨  ব্োধর্জযমন্ত্রী 
48) State Minister for home affairs স্বরোষ্ট্র প্রধতমন্ত্রী 
49) Deputy Minister ⇨  উপমন্ত্রী 
50) Cabinet Minister ⇨  একজন্ পূর্ণমন্ত্রী 
51) Parliament (পোেণোযমন্ট) সংসে 
52) Member of Parliament (MP) সংসে সেসয 
53) Misuse of power ⇨  েমতোর অ্পব্যব্হোর 
54) Corrupt politician ⇨ েুন্ণীধতব্োজ রোজন্ীধতধব্ে 
55) Honest politician ⇨  সৎ রোজন্ীধতধব্ে 
56) Undisputed leader ⇨ অ্ধব্সংব্োধেত যন্তো 
57) Charismatic (কযোধরজমযোধটক) leader ⇨ কযোধরজমযোধটক যন্তো,  ভধি ও উৎসোহ জোগোযত পোযরন্ এমন্ যন্তো 
58) Election manifesto ⇨  ধন্ব্ণোচন্ী ইশযতহোর 
59) Winning party ⇨  ধব্জয়ী েে 
60) Defeated party ⇨ পরোধজত েে 
61) Hartal ⇨  হরতোে 
62) Realize demand ⇨  েোব্ী আেোয় করো 
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 1) Economy (ইকন্ধম) ⇨ অ্থণন্ীধত 
2) Economic condition ⇨  অ্থণবন্ধতক অ্ব্স্থো 
3) Economic growth ⇨  অ্থণবন্ধতক প্রবৃ্ধি 
4) High economic growth ⇨  উচ্চ অ্থণবন্ধতক প্রবৃ্ধি 
5) Wheel of economy ⇨  অ্থণন্ীধতর চোকো 
6) Entire economic situation সোমধগ্রক অ্থণবন্ধতক অ্ব্স্থো 
7) Boom (বূ্ম) ব্োজোযরর যতধজ ভোব্ 
8) Booming (বূ্ধমং) দ্রুত সমৃধিময় 
9) Inflation (ইন্যফ্লইশন্) মুদ্রোস্ফীধত 
10) Economic depression (ধেযপ্রশন্) অ্থণবন্ধতক মন্দো 
11) Open market economy ⇨  মুি ব্োজোর অ্থণন্ীধত 
12) Par capita income ⇨  গড় মোথোধপ ু আয় 
13) Flourishing (ফ্লোধরধশং) economy ⇨ ধব্কোশমোন্ অ্থণন্ীধত 
14) Employment (এমপয়যমন্ট) opportunities⇨  কোযজর সুয োগ 
15) Unemployment (আন্এমপয়যমন্ট) problem ⇨ যব্কোর সমসযো 
16) Economic unrest (আন্যরসট) ⇨ অ্থণবন্ধতক অ্ধস্থধতশীেতো 
17) Economic stability ⇨ অ্থণবন্ধতক ধস্থধতশীেতো  
18) Market price ⇨  ব্োজোর ের 
19) Competitive market ⇨  প্রধতয োগীতোমূেক ব্োজোর 
20) Monopoly market ⇨  একযচধটয়ো ব্োজোর 
21) Foreign (িরোন্) currency ⇨  বব্যেধশক মুদ্রো  
22) National income ⇨ জোতীয় আয় 
23) Gross domestic product (GDP) ⇨ যমোট যেশীয় উৎপোেন্  
24) Gross national product (GNP) ⇨ যমোট জোতীয় উৎপোেন্ 
25) Interest rate ⇨  সুযের হোর 
26) Capital market ⇨  পুিঁধজব্োজোর 
27) Borrow (যব্োযরো) money ⇨ টোকো িোর করো 
28) Lend money ⇨  টোকো িোর যেওয়ো 
29) Economic activities ⇨  অ্থণবন্ধতক কমণকোন্ড 
30) Unlimited demand ⇨ অ্সীম চোধহেো 
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 1) Travel (ট্রোযভে)  ⇨   ভ্রমর্ করো 
2) Travelling (ট্রোযভধেং)  ⇨   ভ্রমর্ 
3) Travel-sickness ⇨  ভ্রমর্ পীড়ো 
4) Travelled area ⇨  প ণটক ব্যব্হৃত এেোকো 
5) Traveller ⇨  প ণটক 
6) Tourist (টূধরস্ট)  ⇨   প ণটক 
7) Travelogue (ট্রযোভোল্গ)  ⇨   ভ্রমর্ কোধহন্ী 
8) Tourist (টুধরস্ট)  spot ⇨ প ণটক আযস এমন্ এেোকো 
9) Eye-catching place ⇨  েৃধিন্ন্দন্ স্থোন্ 
10) Conspicuous (কোন্ধস্পধকউআস)  place েশণন্ীয় স্থোন্ ⇨   
11) Water-falls ⇨  জেপ্রপোত 
12) Largest water-falls of the world পৃধথব্ীর সব্যচযয় ব্ড় জেপ্রপোত 
13) Hills and mountains ⇨  পোহোড় এব্ং পব্ণত 
14) Natural beauty (ধব্উধট)  ⇨   প্রোকৃধতক যসৌন্দ ণ 
15) Mind-blowing (মোইন্ড যব্াোধয়ং)  ⇨   মন্-মোতোযন্ো 
16) To make mind broad ⇨   মন্যক ব্ড় করো 
17) Help giving up narrowness সংকীর্ণতো পধরহোর করযত সোহো য কযর 
18) Famous tourist spot ⇨  ধব্খযোত প ণটন্ যকি  
19) World famous tourist spot ধব্িধব্খযোত প ণটন্ যকি 
20) Full of tourists ⇨ প ণটযক পধরপূর্ণ 
21) To remain full of tourists প ণটযক পধরপূর্ণ থোকো 
22) Foreign (িরোন্)  currency ⇨  বব্যেধশক মুদ্রো 
23) Enormity (ইযন্োরধমধট)  of creator’s creation  ⇨ স্রিোর সৃধির ধব্শোেত্ব 
24) To make mind fresh ⇨ মন্যক সজীব্ করো 
25) Money is required for travelling  ⇨ ভ্রমযর্র জন্য টোকোর েরকোর 
26) It reduces monotony (মযন্োটধন্)  ⇨   এটো একযর্যয়ধম েূর কযর 
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 1) Independent (ইন্ধেযপন্েযোন্ট) country   ⇨  স্বোিীন্ যেশ 
2) It is located in south Asia ⇨   এধট েধের্ এধশয়োয় অ্ব্ধস্থত 
3) Low-lying country ⇨ ধন্ম্ অ্ঞ্চযে অ্ব্ধস্থত যেশ 
4) Tropical monsoon climate ⇨  গ্রীষ্ম মন্ডেীয় যমৌসুমী জেব্োয়ু 
5) The country is criss-crossed by so many rivers and canals  ⇨ যেশধটযত জোযের মত  ধড়যয় আয  
অ্যন্ক ন্েী ও খোে 
6) Rice, jute, tea ⇨  িোন্, পোট, চো 
7) Sugercane (সুগোরযকইন্)  , oilseeds ⇨   আখ, বতেব্ীজ 
8) Spices (স্পোইযসস)  ⇨   মসেো 
9) Wheat, tobacco, cotton ⇨  গম, তোমোক, তুেো 
10) Main crops ⇨ প্রিোন্ শসয/িসে 
11) At the cost of ⇨  ধব্ধন্মযয় 
12) Supreme sacrifice (সুপ্রীম সযোধিিোইস)  ⇨   সযব্ণোচ্চ তযোগ 
13) Valiant freedom fighters (ভযোধেযয়ন্ট ফ্রীেম িোইটোরস)  ⇨   সোহসী মুধিয োিোরো  
14) Main occupation (অ্ধকউযপইশন্)  ⇨   প্রিোন্ যপশো  
15) Agriculture (এধগ্রকোেচোর) is the main occupation কৃধষ হে প্রিোন্ যপশো 
16) Sea ports (সী যপোটণস)  ⇨   সমুদ্র ব্ন্দর 
17) Two main sea ports ⇨  প্রিোন্ েুধট সমুদ্র ব্ন্দর 
18) A place of scenic (ধসধন্ক) beauty ⇨ প্রোকৃধতক যসৌন্দয ণর একধট জোয়গো 
19) Peace-loving people ⇨  শোধন্তধপ্রয় মোনু্ষ 
20) Hard working people ⇨ কযিোর পধরশ্রমী মোনু্ষ 
21) Attractive tourist spots ⇨  আকষণর্ীয় প ণটন্ স্থোন্ সমূহ 
22) Tourism (টূধরজম) industry ⇨  প ণটন্ ধশল্প 
23) This country is blessed with some natural resources  ⇨  এই যেযশর রযয়য  ধক ু প্রোকৃধতক সর্ম্ে 
24) Natural gas and coal (যকোল্)  ⇨   প্রোকৃধতক গযোস এব্ং কয়েো 
25) Porcelain (যপোরসোধেন্)  ⇨   চীন্োমোধট 
26) Religious (রীধেজীআস)  ⇨   িোধমণক 
27) Religious and conservative (কোন্সোভোধটভ)  ⇨   িমণীয় ও রের্শীে 
28) Mineral resources ⇨  খধন্জ সর্ম্ে 
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1) Liberation (ধেব্োযরশন্) war ⇨  মুধি ুি/স্বোিীন্তোর  ুি 
2) Freedom fighters (ফ্রীেম িোইটোরস)  ⇨   মুধিয োিোরো  
3) Valient (ভযোধেযয়ন্ট) freedom fighter ধন্ব্ণীক মুধিয োিো  
4) Brother in arms ⇨  সহয োিো 
5) Woman freedom fighter ⇨ ন্োরী মুধিয োিো  
6) Battle field (ব্যোটে ধিল্ড)  ⇨    ুিযেে  
7) Bloody war (ব্াোধে ওয়োর)  ⇨   রিেয়ী  ুি 
8) Nine month long bloody war  ⇨   ন্য় মোস ব্যোপী রিেয়ী  ুি    
9) The war lasted for nine months ⇨   ুি ন্য় মোস স্থোয়ী হযয়ধ ে 
10) Lay down life ⇨ জীব্ন্ উৎসগণ করো 
11) Freedom fighters happily laid their lives  ⇨ মুধিয োিোরো খুধশমযন্ তোযের জীব্ন্ উৎসগণ কযরয ন্ 
12) Occupational forces (অ্ধকউযপইশোন্ে যিোযসণস)  ⇨   েখেেোর ব্োধহন্ী 
13) Foe (যিো)  / enemy (এন্োধম)  ⇨   শত্রু 
14) Attack of the enemy ⇨  শত্রুর আিমন্ 
15) Attack and counter-attack ⇨  আিমর্ এব্ং পোল্টো আিমর্ 
16) All walks of people ⇨  সকে স্তযরর মোনু্ষ 
17) Fight face to face ⇨  মুযখোমুধখ  ুি করো  
18) To make the country free from enemies  ⇨ যেশযক শত্রুমুি করো  
19) Highest sacrifice ⇨ সযব্ণোচ্চ তযোগ 
20) The Allied Force ⇨ ধমে ব্োধহন্ী 
21) The Joint Force ⇨  য ৌথ ব্োধহন্ী 
22) Genocide (যজযন্োসোইে)  ⇨   গর্হতযো 
23) Mass rape ⇨  গর্ িষণর্ 
24) Treacherous (যটচোরোস)  ⇨   ধব্িোসর্োতক 
25) Treacherous of this country ⇨  এ যেশীয় ধব্িোস র্োতক 
26) Betray (ধব্যট্রই)  ⇨   ধব্িোসর্োতকতো করো 
27) Conspire (কন্সপোআর)  against the nation  ⇨ জোধতর ধব্রুযি ষড় ন্ত্র করো 
28) War-criminal ⇨   ুিোপরোিী 
29) Trial of war criminal ⇨   ুিোপরোিীযের ধব্চোর 
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 1) Hills and mountains ⇨  পোহোড় ও পব্ণত 
2) Sea and ocean (ওশোন্)  ⇨   সোগর ও মহোসোগর 
3) Rivers and canals ⇨ ন্েী ও খোে 
4) Fountain (িোউন্ধটন্)  ⇨   প্রস্রব্র্, ঝর্ণো 
5) Desert (যেজোটণ)  ⇨   মরুভূধম 
6) Oasis (ওএধসস)  ⇨   মরুেযোন্ 
7) Hilly fountain (ধহধে িোউন্ধটন্)  ⇨   পোহোড়ী ঝর্ণো 
8) Peak (পীক)  of a mountain পব্ণযতর চূড়ো ⇨  
9) Waterfalls (ওয়োটোরিেস)  ⇨   জেপ্রপোত 
10) Monuments (মনু্যমন্টস)  ⇨   পুরোকীধতণ 
11) Memorial (যমযমোধরয়োে)  ⇨   মৃধতযসৌি 
12) Mango orchard (ওচোে)  ⇨   আম ব্োগোন্ 
13) Stone (যস্টোন্)  ⇨   পোথর 
14) Mountainous (মোউন্ধটন্োস)  ⇨   পোব্ণতয, পব্ণতময় 
15) Mountainous waves (ওযয়ভস)  ⇨   ধব্শোে য উ  
16) Mountain-sickness উিঁচু পব্তণশৃযঙ্গ ব্োয়ুর েরু্জধন্ত পীড়ো, পব্ণত পীড়ো 
17) Mountebank (মোউন্ধটব্যোঙক)  ⇨   য  ব্যধি চটকেোর কথোব্োতণোয় মোনু্ষযক িকোব্োর যচিো কযর, িোপ্পোব্োজ  
18) Sea beach (সী ধব্চ্)  ⇨   সমুদ্র বসকত 
19) Himalayan belt ⇨  ধহমোেয় পব্ণযতর এেোকো 
20) Green belt ⇨ সবু্জ এেোকো 
21) Tribe (ট্রোইব্)  ⇨   উপজোধত 
22) Tribal custom (কোস্ম)  ⇨   উপজোতীয় প্রথো 
23) Different from plain land people সমতে ভূধমর মোনু্যষর যথযক ধভন্ন 
24) Tea garden ⇨  চো ব্োগোন্ 
25) The beauty of tea garden ⇨   চো ব্োগোযন্র যসৌন্দ ণ 
26) The beauty of a mountain ⇨   একধট পব্ণযতর যসৌন্দ ণ 
27) Covered with snow ⇨  তুষোর  োকো 
28) Snow-fall ⇨  তুষোর পোত 
29) Blizzard (ধব্জোেণ)  ⇨   ভয়ঙ্কর ও প্রব্ে তুষোর ঝড় 
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 Judiciary (জুধেশোধর) ⇨  ধব্চোর ধব্ভোগ 
1) Judge (জোজ্) ⇨  ধব্চোরক 
2) Justice (জোসধটস) ⇨  ধব্চোরপধত 
3) Chief justice (চীি জোসধটস) ⇨  প্রিোন্ ধব্চোরপধত 
4) Judge (জোজ্) ⇨  ধব্চোর করো 
5) Judgement (জোজ্মযোন্ট) ⇨  রোয় 
6) Go in favour (যিভোর) ⇨  পযে  োওয়ো 
7) Go against (অ্যোযগন্শ্স্ট) ⇨  ধব্রুযি  োওয়ো 
8) Lower court (যেোআর যকোটণ) ⇨  ধন্ম্ আেোেত 
9) Higher court ⇨  উচ্চ আেোেত 
10) Surrender (সোযরন্ডোর)  to the court ⇨  যকোযটণ আত্মসমপণন্ করো 
11) Bail (যব্ইে) ⇨  জোধমন্ 
12) Grant bail ⇨  জোধমন্ মঞু্জর করো 
13) Send to jail ⇨ যজযে যপ্ররর্ করো 
14) To issue role ⇨  রুে জোধর করো 
15) Court order ⇨ যকোযটণর আযেশ 
16) Contempt (কোযন্টমপ্ট) ⇨  of court আেোেযতর আযেশযক ব্ো ধব্চোরযক অ্ব্মোন্ন্ো 
17) Plaintiff (যপইন্ধটি) ⇨  ব্োেী, ধ ধন্ মোমেো কযরন্ 
18) Defendant (ধেযিন্ডোন্ট) ⇨  ধব্ব্োেী,  োর ধব্রুযি মোমেো করো হয় 
19) Advocate (অ্যোেযভোযকইট) ⇨  / Solicitor উধকে 
20) Procecutor (প্রধসধকউটর) ⇨  আইন্জীধব্ 
21) Procecutor of the accused আসোমীপযের আইন্জীধব্ 
22) Public procecutor ⇨  সরকোধর উধকে 
23) Attorney General (অ্যোটধন্ণ যজন্োযরে) ⇨  রোযষ্ট্রর সযব্ণোচ্চ ব্ড় আইন্ কমণকতণো     
24) Law (ে) ⇨  আইন্ 
25) Lawful (েিুে) ⇨  আইন্ মোধিক 
26) Legal (ধেগোে) ⇨  বব্ি 
27) Criminal law (ধিধমন্োে ে) ⇨  যিৌজেোধর আইন্  
28) Civil law (ধসধভে ে) ⇨  যেওয়োন্ী আইন্ 
29) Martial law (মো:শে ে) ⇨  সোমধরক আইন্ 
30) Lawyer (যেোইআর) ⇨  আইন্জীধব্ 
31) Law abiding (ে অ্যোব্োইধেং) ⇨  আইন্ মোন্যকোরী 
32) Law breaker (যব্রকোর) ⇨  আইন্ ভঙ্গকোরী 
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33) Law of the land ⇨  যকোন্ যেযশ প্রচধেত আইন্ কোনু্ন্ 
34) Law of the jungle প্রধতকূে পধরযব্যশ ধটযক থোকোর জন্য  ো করো হয় 
35) Law court ⇨  আেোেত, ধব্চোরোেয় 
36) Lawsuit (েসূট) ⇨  মোমেো, যমোকেমো 
37) Bailable case (যব্ইেোব্ে যকইস) ⇨  জোধমন্য োগয মোমেো 
38) Non-bailable case ⇨  জোধমন্ অ্য োগয মোমেো 
39) Lawfully (েিুেী) ⇨  আইন্সঙ্গত ভোযব্ 
40) Lawless (েযেস) ⇨  অ্রোজক 
41) Lawlessness (েযেসযন্স) ⇨  অ্রোজকতো 
42) A bench of the high court উচ্চ আেোেযতর একধট যব্ঞ্চ 
43) Verdict (ভোরধেক্ট) ⇨  আেোেযতর রোয় 
44) Jurisdiction (জুধরসধেকশোন্)  of the court যকোযটণর এখধতয়োর, যকোযটণর আইন্গত অ্ধিকোর, সীমো 
45) Witness (উইটধন্স) ⇨  সোেী  
46) Witness to something ⇨ আেোেযত সোেয যেওয়ো 
47) Supreme court ⇨  সযব্ণোচ্চ আেোেত 
48) Court room ⇨ আেোেত কে 
49) Pending (যপন্ধেং) ⇨  ধব্চোরোিীন্ 
50) The case is pending ⇨  মোমেোধট ধব্চোরোিীন্ 
51) Bench-clerk/assistant ⇨ যপশকোর 
52) Interim bail (ইন্টোধরম যব্ইে) ⇨  অ্ন্তব্ণতণীকোেীন্ জোধমন্ 
53) Anticipatory bail (অ্যোন্ধটধসযপইটোধর যব্ইে) ⇨  আগোম জোধমন্ 
54) Labour/Labor court ⇨  শ্রম আেোেত 
55) District judge ⇨  যজেো জজ 
56) Judicial magistrate (মযোধজযেি্) ⇨  ধব্চোধরক হোধকম 
57) Chief judicial magistrate ⇨ মুখয ধব্চোধরক হোধকম 
58) Joint-district judge ⇨  ুগ্ম যজেো জজ 
59) Assistant (অ্যোধসটযোন্ট) judge ⇨ সহকোরী জজ 
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 1) Law enforcing agency ⇨  আইন্ শৃঙ্খেো রেোকোরী ব্োধহন্ী 
2) Enforcement of law ⇨  আইযন্র প্রযয়োগ  
3) To ensure security ⇨ ধন্রোপত্তো ধন্ধিত করো 
4) Ruthless to terror ⇨  সন্ত্রোসীযের প্রধত ধন্ষু্ঠর 
5) Become ruthless to terror ⇨   সন্ত্রোসীযের প্রধত ধন্ষু্ঠর হওয়ো 
6) Zero tolerance ⇨ শূন্য সধহষু্ণতো 
7) Policy of zero tolerance ⇨  শূন্য সধহষু্ণতোর ন্ীধত 
8) To arrest criminals ⇨ সন্ত্রোসীযেরযক যগ্রিতোর করো 
9) To take on remand ⇨ ধরমোযন্ড যন্ওয়ো 
10) To file a case ⇨  মোমেো করো 
11) Charge-sheet ⇨  অ্ধভয োগ পে 
12) To prepare charge-sheet ⇨  অ্ধভয োগ পে প্রস্ত্তত করো  
13) Security measure (যমজোর)  ⇨   ধন্রোপত্তো ব্যব্স্থো  
14) Beefed (ধব্ফ্ে) up security measure ⇨  কড়ো ধন্রোপত্তো ব্যব্স্থো 
15) Check post ⇨ তোোধশ যচৌধক 
16) Police check-post ⇨  পুধেযশর তোোধশ যচৌধক 
17) In the eye of law ⇨ আইযন্র যচোযখ 
18) Successful drive ⇨ সিে অ্ধভ োন্ 
19) Comb (কম্)  ⇨   campaign ⇨  ধচরুধন্ অ্ধভ োন্  
20) Police beating ⇨ পুধেযশর ধপটুধন্ 
21) Baton (ব্যোটন্)  ⇨   পুধেযশর য োট ও যমোটো েোধি   
22) Dutiful police officer ⇨ েোধয়ত্বব্োন্ পুধেশ কমণকতণো 
23) Officer in charge ⇨  ভোরপ্রোপ্ত কমণকতণো 
24) Police custody (কোস্টধে)  ⇨   পুধেশ যহিোজত 
25) In the plice custody ⇨  পুধেযশর যহিোজযত  
26) Negligence of duty ⇨  েোধয়যত্ব অ্ব্যহেো 
27) Departmental punishment  ⇨ ধব্ভোগীয় শোধস্ত  
28) Nexus (যন্েোস)  with criminals ⇨  সন্ত্রোসীযের সোযথ য োগসোজশ  
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 1) Culture (কোল্থচোর)  ⇨   সংসৃ্কধত, কৃধি 
2) Rich culture ⇨  সমৃি সংসৃ্কধত 
3) We have a rich culture ⇨  আমোযের রযয়য  সমৃি সংসৃ্কধত 
4) Cultural bondage (কোেচোরোে ব্ন্যড্জ)  ⇨   সোংসৃ্কধতক ব্ন্ধন্  
5) Cultural programme (যপ্রোগ্রোম)  ⇨   সোংসৃ্কধতক অ্নু্ষ্ঠোন্ 
6) Culture of a country ⇨  একধট যেযশর সংসৃ্কধত 
7) Consist of ⇨  গধিত হওয়ো 
8) Language, custom, tradition, religion, etc  ⇨ ভোষো, প্রথো, ঐধতহয, িমণ ইতযোধে 
9) Social norm (যন্োমণ)  ⇨   সোমোধজক মোন্েন্ড 
10) Social festival (যিসধটভ্ল)  ⇨   সোমোধজক উৎসব্ 
11) Music (ধমউধজক)  ⇨   সঙ্গীত 
12) Drama and songs ⇨  ন্োটক ও গোন্ 
13) Songs of old days ⇨  পুরযন্ো ধেযন্র গোন্ 
14) Modern songs ⇨ আিুধন্ক গোন্ 
15) Band music ⇨ ব্যোন্ড সঙ্গীত 
16) Culture of a country differs from that of another  ⇨ একধট  যেযশর সংসৃ্কধত আযরকধট যেযশর 
সংসৃ্কধত যথযক ধভন্ন হয় 
17) Cultural minded people ⇨  সংসৃ্কধতমন্ো মোনু্ষ 
18) Develop the couture of a country একধট যেযশর সংসৃ্কধতযক উন্নত করো 
19) Cultural ⇨  সংসৃ্কধতব্োন্ (ব্যধি সর্ম্যকণ)  ⇨   
20) Mixed culture ⇨ ধমশ্র সংসৃ্কধত 
21) Dangers of mixed culture ধমশ্র সংসৃ্কধতর ধব্পে 
22) Culture is deep rooted ⇨ সংসৃ্কধত েীর্ণ ধব্সৃ্তত 
23) Deviation (েীধভএইশন্)  ⇨   ধব্চুযধত 
24) Deviation from own culture ধন্জস্ব সংসৃ্কধত যথযক ধব্চুযধত 
25) Deviate (েীধভএইট)  ⇨   ধব্চুযত হওয়ো, পথভ্রস্ট হওয়ো 
26) In the name of ⇨  ন্োযম 
27) In the name of so called youth  ⇨ তথোকধথত তোরুযর্যর ন্োযম  
28) Copy the culture of a country  ⇨ একধট যেযশর সংসৃ্কধতযক অ্নু্করর্ করো 
29) Invite many dangers ⇨  অ্যন্ক ধব্পে যেযক আযন্ 
30) Cultural assault (অ্যোসোল্ট)  ⇨   সোংসৃ্কধতক আিমর্ 
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 1) Women empowerment (ইমপোউআরমযোন্ট)  ⇨   ন্োরীর েমতোয়ন্ 
2) Participation of women ⇨  ন্োরীর অ্ংশগ্রহর্ 
3) In every sector of the state ⇨  রোযষ্ট্রর প্রধতধট যেযে 
4) Get them involved ⇨ তোযেরযক জধড়ত করো 
5) Out of door activities ⇨ র্যরর ব্োইযরর কমণকোন্ড 
6) Contribute to (কন্ধট্রধব্উট টু)  ⇨   অ্ব্েোন্ রোখো  
7) Discrimination (ধেসধিধমযন্ইশন্)  ⇨   বব্ষময 
8) Gender discrimination ⇨  ধেঙ্গীয় বব্ষময  
9) It reduces gender discrimination  ⇨ এটো ধেঙ্গীয় বব্ষময েূর কযর 
10) Equal (ইযকোআে) opportunities   ⇨   সমোন্ সুয োগ 
11) Equal opportunities for both genders  ⇨ উভয় ধেযঙ্গর জন্য সমোন্ সুয োগ 
12) To treat them as human beings  ⇨ তোযেরযক মোনু্ষ ধহযসযব্ যেখো  
13) Equal rights ⇨ সম-অ্ধিকোর 
14) To establish equal rights ⇨ সম-অ্ধিকোর প্রধতষ্ঠো করো 
15) Keeping pace (যপস্)  with men  ⇨ পুরুষযের সোযথ তোে ধমধেযয় 
16) They have proved their competence (কমধপটযোন্স)  ⇨   তোরো তোযের য োগযতো প্রমোর্ কযরয  
17) Competence and skill (ধস্কল্)  ⇨   য োগযতো এব্ং েেতো  
18) Their involvement in politics  ⇨ রোজন্ীধতযত তোযের সংধশিতো  
19) Their involvement in administration  ⇨ প্রশোসযন্ তোযের সংধশিতো 
20) Their involvement in judiciary (জুধেশোধর)  ⇨   ধব্চোর ধব্ভোযগ তোযের সংধশিতো 
21) Their involvement in armed forces ⇨  সশস্ত্র ব্োধহন্ীযত তোযের সংধশিতো  
22) Freedom of women ⇨  ন্োরীযের মুধি 
23) Women awakening (আওযয়ইধেঙ্)  ⇨   ন্োরী জোগরর্ 
24) The path of freedom ⇨  মুধির পথ 
25) Exploitation (একসপইযটইশন্)  ⇨   যশোষর্ 
26) A society free from exploitation ⇨  যশোষর্মুি সমোজ 
27) Family affairs (অ্যোযিয়োর)  ⇨   পোধরব্োধরক ধব্ষয় 
28) Excess freedom ⇨  মোেোধতধরি স্বোিীন্তো 
29) Misuse of empowerment ⇨   েমতোয়যন্র অ্পব্যব্হোর 
30) Spoil peace in the family ⇨   পধরব্োযরর শোধন্ত ধব্ন্ি করো 
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 1) Dreadfulness (যড্রেিুেযন্স)  ⇨   ভয়োব্হতো 
2) Narcotic (ন্ো:কধটক)  ⇨   মোেক 
3) Addict (অ্যধেক্ট)  people ⇨  যন্শোসি মোনু্ষ 
4) Toss about in pain ⇨  ন্ত্রর্োয়  টিট করো 
5) Lose vitality (েূজ ভোইটোধেধট)  ⇨   জীব্ন্ী শধি হোরোয় 
6) Suffer from (সোিোর ফ্রম)  ⇨   যভোগ করো 
7) Suffer from hellish pain ⇨ ন্োরকীয়  ন্ত্রর্ো যভোগ করো 
8) The entire (এন্টোআর)  family suffers a lot ⇨  পুরো পধরব্োরধট অ্যন্ক যভোগোধন্তর ধশকোর হয় 
9) All hopes and aspirations (অ্যোসধপযরশোন্স)  ⇨   সকে আশো আকোঙ্খো 
10) Reduces to dust (েোস্ট)  ⇨   িুধেসোৎ হযয়  োয় 
11) The mothers of the addict sons and daughters ⇨  আসি য যেযমযয়যের মোযয়রো 
12) Shed tears (টীআরস)  ⇨   অ্শ্রুপোত করো 
13) The claw (ক্ল)  of narcotic ⇨ মোেযকর থোব্ো 
14) Plunge (পাোন্শ্জ)  into darkness ⇨ অ্ন্ধকোযর েুধব্যয় যেওয়ো 
15) To make a solvent family insolvent  ⇨ একধট সচ্ছে পধরব্োরযক অ্সচ্ছে কযর 
16) To bring social humiliation (ধহউধমধেএশন্)  ⇨   সোমোধজক েিো ব্যয় আন্ো 
17) A drug addict child ⇨  একজন্ মোেকোসি য যে/যমযয় 
18) To lead a cursed (কোরস্ে)  ⇨   life অ্ধভশপ্ত জীব্ন্  োপন্ করো 
19) People avoid them ⇨ মোনু্ষ তোযেরযক উযপেো কযর 
20) The knowledge of good and bad ভোেমযন্দর জ্ঞোন্ 
21) To feel asthenia (অ্যোসযথন্ীআ)  ⇨   ব্েহীন্তো যব্োি করো 
22) Productivity reduces to zero উৎপোেন্েমতো শূযন্যর কো োকোধ  যন্যম আযস ⇨   
23) Treatment (ট্রীমযমন্ট)  ⇨   ধচধকৎসো  
24) Treatment is expensive and time consuming ⇨  ধচধকৎসো  ব্যয়ব্হুে এব্ং সময় সোযপে 
25) Carelessness of parents ⇨  ধপতোমোতোর উেোসীন্তো  
26) Association of friends ⇨  ব্নু্ধযের সোধন্নিয 
27) To induce a person to take drug  ⇨ একজন্ মোনু্ষযক মোেক ধন্যত প্রযরোধচত কযর 
28) To come back in normal life ⇨  স্বোভোধব্ক জীব্যন্ ধিযর আসো 
29) Cooperation from all ⇨  সকযের সহয োগীতো  
30) Drug addict people may get back in normal life  ⇨ যন্শোসি  যেোযকরো স্বোভোধব্ক জীব্ন্ ধিযর যপযত 
পোযর  
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 1) Village people ⇨ গ্রোযমর মোনু্ষ 
2) City dwellers (েুএেোরস) ⇨ শহযরর ব্োধসন্দো 
3) Great difference (ধেফ্রোন্স) ⇨  ধব্রোট পোথণকয  
4) Food habit (হযোধব্ট) ⇨ খোেযভযোস 
5) In thinking and expectation ⇨  ধচন্তো ও প্রতযোশোয় 
6) Livelihood (েোইভধেহুে) ⇨  জীধব্কো  
7) Significant portion ⇨ গুরুত্বপূর্ণ অ্ংশ 
8) Significant portion of their income ⇨ তোযের আযয়র গুরুত্বপূর্ণ অ্ংশ 
9) Simple minded (মোইন্ধেে) ⇨ সরেমন্ো 
10) Complex minded ⇨  জধটেমন্ো 
11) Superstition (সুপোসধটশন্) ⇨ কুসংস্কোর 
12) Superstitious (সূপোসধটশোস) ⇨ কুসংস্কোরোচ্ছন্ন 
13) Remain happy ⇨  সুখী থোকো 
14) Rented house (যরন্যটে হোউজ) ⇨  ভোড়ো ব্োধড় 
15) Spacious (যস্পশোস) yard ⇨ প্রশস্ত আধঙ্গন্ো 
16) Congested building ⇨  অ্তযন্ত জন্সমোকীর্ণ ভব্ন্ 
17) Densely (যেন্ধি) populated area ⇨  র্ন্ব্সধতপূর্ণ এেোকো 
18) Populous (পধপউেোস) ⇨ জন্ব্হুে 
19) Expensive life ⇨ ব্যয়ব্হুে জীব্ন্ 
20) Clean (ক্লীন্) air ⇨  ধন্মণে ব্োয়ু 
21) Polluted air ⇨ েূধষত ব্োয়ু 
22) Contaminated (কন্টোধমযন্যটে) water ⇨  েূধষত পোধন্ 
23) A city is hotter than village ⇨  শহর গ্রোযমর যচযয় অ্ধিকতর গরম 
24) Fresh vegetables ⇨ সযতজ শোকসব্ধজ 
25) Adulterated (অ্যোেোেটোযরযটে) food ⇨ যভজোে খোব্োর  
26) Weak family bondage (ব্যন্ডজ) ⇨ েুব্ণে পোধরব্োধরক ব্ন্ধন্ 
27) Strong family bondage ⇨  শি পোধরব্োধরক ব্ন্ধন্  
28) Combined (কমব্োইন্ড) family ⇨ য ৌথ পধরব্োর 
29) Nuclear (ধন্উধক্লয়োর) family ⇨  একক পধরব্োর 
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 1) Amenities (অ্যোযমধন্ধটস)  ⇨   সুয োগ সুধব্িো 
2) Capital city (কযোধপটোে ধসধট)  ⇨   রোজিোন্ী শহর 
3) Modern healthcare facilities আিুধন্ক স্বোস্থযযসব্ো সুধব্িো 
4) High quality education ⇨  অ্ধিক মোন্সিত ধশেো  
5) Developed communication system  ⇨ উন্নত য োগোয োগ ব্যব্স্থো  
6) Modern shopping malls ⇨  আিুধন্ক শধপং মে 
7) Museums (ধমউধজয়োমস)  ⇨   and amusement parks  োেুর্র এব্ং ধব্যন্োেন্ পোকণ 
8) Hub (হোব্)  ⇨   of country’s cultural centre যেযশর সোংসৃ্কধতক যকযির যকিধব্নু্দ 
9) Developed lifestyle ⇨  উন্নত জীব্ন্ িোরর্ 
10) Diplomatic missions ⇨  কূটবন্ধতক ধমশন্ 
11) Employment (এমপয়যমন্ট)  opportunities  ⇨ কোযজর সুয োগ 
12) Everything is at hand ⇨ সব্ধক ু হোযতর কোয  
13) Upto-date technology ⇨ হোেন্োগোে প্র ুধি 
14) Internet facilities ⇨ ইন্টোরযন্ট সুধব্িো 
15) Supply of gas, water and electricity  ⇨ গযোস, পোধন্ এব্ং ধব্েুযৎ সরব্রোহ 
16) Smooth life (যমোথ েোইি)  ⇨   মসৃন্ জীব্ন্ 
17) Ease and comfort ⇨  আরোম আযয়শ 
18) Instruments of ease and comfort  ⇨ আরোম আযয়যশর উপকরর্ 
19) Availability (অ্যোভোইযেধব্ধেধট)  of different transports ⇨  ধব্ধভন্ন পধরব্হযন্র সহজপ্রোপযতো 
20) Auditorium and standium facilities  ⇨ অ্ধেটধরয়োম এব্ং যস্টধেয়োম সুধব্িো 
21) Different cultural centres ⇨   ধব্ধভন্ন সোংসৃ্কধতক যকি  
22) Cultural programme ⇨  সোংসৃ্কধতক অ্নু্ষ্ঠোন্ 
23) More opportunities to enjoy games and sports  ⇨ যখেোিূেো  উপযভোযগর অ্ধিক সুয োগ 
24) There are opportunities to understand reality from very near ⇨  খুব্ কো  যথযক ব্োস্তব্তো বু্ঝোর 
সুয োগ 
25) Self development ⇨  আত্ম উন্নয়ন্ 
26) There are opportunities to mingle with people of different regions ⇨  ধব্ধভন্ন অ্ঞ্চযের মোনু্যষর 
সোযথ যমশোর সুয োগ  
27) Opportunities to establish  ⇨ প্রধতধষ্ঠত হওয়োর সুয োগ  
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 1) International politics ⇨  আন্তজণোধতক রোজন্ীধত 
2) International politics is dominated  ⇨ আন্তজণোধতক রোজন্ীধত ধন্য়ধন্ত্রত হয় 
3) Superpower (সুপোরপোওয়োর)  ⇨   পরোশধি  
4) Economic superpower ⇨  অ্থণবন্ধতক পরোশধি  
5) Military superpower ⇨  সোমধরক পরোশধি 
6) Economic power ⇨ অ্থণবন্ধতক শধি 
7) Exercise power ⇨  েমতো প্রযয়োগ করো 
8) Intrude (ইন্টূ্রে)  ⇨   যজোর কযর প্রযব্শ করো 
9) Intrusion (ইন্টূ্রজ্ন্)  ⇨   অ্ন্োহূত প্রযব্শ, অ্ন্ধিকোর প্রযব্শ 
10) Invade(ইন্যভইে)  ⇨   আিমযর্র উযেযশয যকোন্ যেযশ সশস্ত্র ব্োধহন্ী ধন্যয় প্রযব্শ করো 
11) Invasion (ইন্যভইজন্)  ⇨   হোমেো, ব্ধহরোিমর্  
12) Invader (ইন্যভেোর)  ⇨   হোন্োেোর  
13) American invasion in Afganistan  ⇨ আিগোধন্স্তোযন্  ুিরোযষ্ট্রর আিমর্ 
14) To control world politics ⇨ ধব্ি রোজন্ীধত ধন্য়ন্ত্রন্ করো  
15) Cold war ⇨  েোয়ু  ুি, িোন্ডো  ুি  
16) War monger (মোঙগোর)  ⇨    ুিব্োজ 
17) War monger nation ⇨   ুিব্োজ জোধত 
18) Bloodshed (ব্াোেযশে)  ⇨   রিপোত 
19) Human rights ⇨  মোন্ব্োধিকোর 
20) Violation (ভোইআযেইশন্)  of human rights  ⇨ মোন্ব্োধিকোযরর েঙ্ঘন্  
21) War for oil ⇨ যতযের জন্য  ুি  
22) War for peace ⇨ শোধন্তর জন্য  ুি 
23) Missile (ধমসোইে)  attack ⇨  যেপন্োস্ত্র হোমেো 
24) Drone (যড্রোন্)  ⇨   চোেকহীন্ ধব্মোন্ 
25) Drone attack ⇨  চোেকহীন্ ধব্মোন্ আিমর্ 
26) War on terror (যটরর)  ⇨   সন্ত্রোযসর ধব্রুযি  ুি 
27) To dislodge (ধেসেজ্)  ⇨   উৎখোত করো  
28) To dislodge a government  ⇨ একধট সরকোরযক উৎখোত করো 
29) To kill civilian people ⇨ যব্সোমধরক যেোকজন্যক হতযো করো 
30) In the name of world peace ধব্ি শোধন্তর ন্োযম  
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 1) Ministry (ধমধন্ধে)  ⇨   মন্ত্রর্োেয় 
2) Home Ministry (যহোম ধমধন্ধে)  ⇨   স্বরোি মন্ত্রর্োেয় 
3) Foreign Ministry (িরোন্ ধমধন্ধে)  ⇨   পররোষ্ট্র মন্ত্রর্োেয় ⇨   
4) Finance Ministry ⇨ অ্থণ মন্ত্রর্োেয় 
5) Public works Ministry ⇨ গর্পূতণ মন্ত্রর্োেয় 
6) Defence Ministry ⇨  প্রধতরেো মন্ত্রর্োেয় 
7) Communication Ministry ⇨   য োগোয োগ মন্ত্রর্োেয় 
8) Commerce Ministry ⇨  ব্োধর্জয মন্ত্রর্োেয় 
9) Civil Aviation Ministry ⇨  যব্সোমধরক ধব্মোন্ চেোচে মন্ত্রর্োেয় 
10) Ministry of Industry ⇨  ধশল্প মন্ত্রর্োেয় 
11) Ministry of Agriculture ⇨  কৃধষ মন্ত্রর্োেয় 
12) Ministry of Public Administration ⇨ জন্প্রশোসন্ মন্ত্রর্োেয়    
13) Ministry of Social Welfare ⇨  সমোজ কেযোর্ মন্ত্রর্োেয় 
14) Health Ministry ⇨  স্বোস্থয মন্ত্রর্োেয় 
15) Ministry of Expatriate welfare  ⇨ প্রব্োসী কেযোর্ মন্ত্রর্োেয় 
16) Ministry of religious affairs ⇨  িমণ ধব্ষয়ক মন্ত্রর্োেয় 
17) Ministry of fuel and mineral resources ⇨  জ্বোেোধন্ ও খধন্জ সর্ম্ে  মন্ত্রর্োেয় 
18) Education Ministry ⇨  ধশেো মন্ত্রর্োেয় 
19) Ministry of Information ⇨  তথয মন্ত্রর্োেয় 
20) Telecommunication Ministry যটধেয োগোয োগ মন্ত্রর্োেয় 
21) Ministry of Livestock (েোইভস্টক)  ⇨   পশুসর্ম্ে মন্ত্রর্োেয় 
22) Secretariat (যসযিটোধরযয়ট)  ⇨   সধচব্োেয় 
23) Election commission secretariat ⇨  ধন্ব্ণোচন্ কধমশন্ সধচব্োেয় 
24) Narcotic (ন্োরকধটক)  control directorate ⇨  মোেক দ্রব্য ধন্য়ন্ত্রর্ অ্ধিেপ্তর 
25) Public works department ⇨   পূতণ ধব্ভোগ 
26) Anti-corruption commission েুন্ণীধত েমন্ কধমশন্ 
27) The Office of Prime Minister ⇨   প্রিোন্মন্ত্রীর কো ণোেয় 
28) The Residence of Prime Minister  ⇨ প্রিোন্মন্ত্রীর ব্োসভব্ন্ 
29) The Parliament Building ⇨ সংসে ভব্ন্ 
30) Public Service Commission ⇨  সরকোরী কমণ কধমশন্ 
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 1) Kitchen market (ধকযচন্ মোযকণট)  ⇨   কোিঁচোব্োজোর  
2) Bitter gourd (ধব্টোর যগোেণ)  ⇨   করেো  
3) Luffa (েুফ্িো)  ⇨   ধঝযঙ্গ 
4) Coriander (কধরযয়ন্েোর)  ⇨   িধন্য়ো পোতো 
5) Worm eaten ⇨  যপোকোয় খোওয়ো 
6) Cucumber (ধকউকোমব্োর)  ⇨   শসো  
7) Cabbage (কযোধব্জ)  ⇨   ব্োিঁিোকধপ 
8) Cauliflower (কধেফ্লোওয়োর)  ⇨   িুেকধপ 
9) Lady’s finger (যেধেস ধিঙ্গোর)  ⇨   য ড়স  
10) Onion (অ্ধন্য়ন্)  ⇨   যপিঁয়োজ 
11) Ginger (ধজন্জোর)  ⇨   আেো 
12) Garlic (গোরধেক)  ⇨   রসুন্ 
13) Green chilli (গ্রীন্ ধচধে)  ⇨   কোিঁচোমধরচ 
14) Dried chilli (ড্রোইে ধচধে)  ⇨   শুকন্ো মধরচ 
15) Price hike ⇨  মূেযবৃ্ধি 
16) Spinach (ধস্পন্োচ)  ⇨   পোেংশোক 
17) Green banana (গ্রীন্ ব্োন্োন্ো)  ⇨   কোিঁচোকেো 
18) Carrot (কযোরট)  ⇨   গোজর 
19) Lemon (যেমন্)  ⇨   যেবু্ 
20) Red Pumpkin (যরে পোমধকন্)  ⇨   ধমধি কুমড়ো 
21) Bottle gourd (যগোেণ)  ⇨   েোউ 
22) Greens (গ্রীন্স)  ⇨   শোক 
23) Arum (এআরোম)  ⇨   কচু 
24) Arum greens ⇨  কচুশোক 
25) Dioica (ধেওইকো)  ⇨   পটে 
26) Kitchen vegetables ⇨ শোক সব্ধজ 
27) Brinjal ⇨ যব্গুন্ 
28) Bean (ব্ীন্)  ⇨   ধশম 
29) Potato ⇨ যগোেআেু 
30) Papaya (পোপোইআ)  ⇨   যপিঁযপ 
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 1) Nearest shopping centre ⇨  সব্যচযয় কোয র যকন্োকোটোর যকি 
2) Next size up ⇨  এক সোইজ ব্ড় 
3) Next size down ⇨  এক সোইজ য োট 
4) Full-sleeve shirt ⇨  িুে হোতো শোটণ 
5) Half-sleeve shirt ⇨ হোি-হোতো শোটণ 
6) Sleeveless (সাীভযেস)  ⇨   shirt ⇨  হোতো  োড়ো শোটণ 
7) Children’s wear (ওএআর)  ⇨   ধশশুযের যপোষোক 
8) Ladies’ wear ⇨  যমযয়যের যপোষোক 
9) Gent’s wear ⇨  ভদ্রযেোযকর যপোষোক 
10) Men’s wear ⇨ পুরুযষর যপোষোক 
11) New arrival (অ্যোরোইভোে)  ⇨   ন্তুন্ এযসয  এমন্ 
12) Available collection ⇨  প ণোপ্ত সংগ্রহ 
13) Same product ⇨  একই িরযর্র পর্য 
14) Same product but of different colour একই পর্য ধকন্তু ধভন্ন রংযয়র 
15) Imported item ⇨ আমেোধন্কৃত সোমগ্রী  
16) Varieties of items ⇨  ধব্ধভন্ন িরযন্র সোমগ্রী  
17) Another one ⇨  আযরকধট  
18) A bit cheaper ⇨  একটু কম েোযমর  
19) Reasonable price (রীজন্োব্ল প্রোইস)  ⇨    ুধি সঙ্গত েোম 
20) Lower quality product ⇨  ধন্ম্মোযন্র পর্য 
21) Improved quality ⇨  উন্নত মোযন্র 
22) Defective (ধেযিকধটভ)  ⇨   ত্রুধটপূর্ণ 
23) Defective item ⇨  ত্রুধটপূর্ণ সোমগ্রী 
24) Will colour fade (যিইে)  ? ⇨  রং ধক উযি  োযব্?  
25) Fast colour ⇨ পোকো রং 
26) The colour is not fast ⇨ রংধট পোকো ন্য় 
27) How much less? ⇨ কম কত? 
28) No less, fixed price ⇨  কম যন্ই, এক েোম 
29) Price reduction (ধরেোক্শন্)  ⇨   মূেয হ্রোস 
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 1) Go to bed ⇨  ধব্ োন্োয়  োওয়ো  
2) Fall asleep (অ্যোসেীপ) ⇨ রু্ধমযয় পড়ো  
3) Sound sleep (সাীপ) ⇨ ভোে রু্ম  
4) Deep sleep ⇨  গভীর রু্ম  
5) Have a dream ⇨  স্বপ্ন যেখো  
6) Sleep disorder (ধেসঅ্েণোর) ⇨  রু্যমর সমসযো  
7) Feel sleepy (সাীধপ) ⇨ রু্ম পোওয়ো  
8) Snore (যেোর) ⇨ ন্োক েোকো  
9) Nap (ন্যোপ্) ⇨ েুপুযরর হোেকো রু্ম  
10) Take rest ⇨  ধব্শ্রোম যন্ওয়ো  
11) To sleep during day time ⇨ ধেযন্র যব্েো রু্মোযন্ো  
12) Nightmare (ন্োইটযময়োর) ⇨ েু:স্বপ্ন  
13) Lie down (েোই েোউন্) ⇨ শুযয় পড়ো  
14) Leave bed ⇨ ধব্ োন্ো তযোগ করো  
15) Toss about in bed ⇨ ধব্ োন্োয় এপোশ ওপোশ করো  
16) Sleeping pill ⇨  রু্যমর ঔষি  
17) People who cannot sleep well ⇨ য সকে মোনু্ষ ভোে রু্মোযত পোযরন্ ন্ো  
18) Asthenia (অ্যোসধথন্ীআ) ⇨ েুব্ণেতো, ব্েহীন্তো  
19) Suffer from asthenia ⇨ ব্েহীন্তোয় যভোগো  
20) Suffer from sleep disorder ⇨ রু্যমর সমসযোয় যভোগো  
21) Excess (ইযে্স) sleep ⇨  অ্ধতধরি রু্ম  
22) Make one fatty ⇨  কোউযক যমোটো ব্োন্োযন্ো  
23) Excess sleep makes one weak⇨  অ্ধতধরি রু্ম একজন্যক েুব্ণে কযর  
24) Stay awake the whole night ⇨ সোরোরোত যজযগ থোকো  
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1) Would be spouse (স্পোউস)  ⇨   হবু্ স্বোমী/স্ত্রী 
2) Like one’s own mind ⇨ কোযরো মযন্র মত 
3) Cherished imagination (যচধরস্ড্ ইমোধজযন্ইশন্)  ⇨   েোধেত কল্পন্ো  
4) Mutual (ধমউচুআে)  understanding ⇨ পোরস্পধরক বু্ঝোপড়ো 
5) Mutual understanding will remain ⇨ পোরস্পধরক বু্ঝোপড়ো থোকযব্ 
6) Dictate (ধেকযটইট)  ⇨   প্রোিোন্য ধব্স্তোর করো 
7) None will dictate ⇨ যকউ প্রোিোন্য ধব্স্তোর করযব্ ন্ো 
8) Passion (পযোশ্ন)  and emotion ⇨  অ্নু্রোগ এব্ং আযব্গ 
9) Structural criticism (েোকচোরোে ধিধটধসজ্ম)  ⇨   গিন্মূেক সমোযেোচন্ো 
10) Distance (ধেস্টোন্স)্  ⇨   েূরত্ব 
11) Wall of distrust (ধেস্টোস্ট)  ⇨   অ্ধব্িোযসর যেয়োে 
12) Wall of distrust won’t remain অ্ধব্িোযসর যেয়োে থোকযব্ ন্ো  
13) Artificial (আ:ধটধিল)্  acting ⇨   কৃধেম অ্ধভন্য় 
14) None will lose (েূজ্)  ⇨   যকউ হোরযব্ ন্ো 
15) Conjugal (কোন্শ্জুগোে)  life ⇨ েোর্ম্তয জীব্ন্ 
16) Happy conjugal life ⇨  সুখী েোর্ম্তয জীব্ন্ 
17) Lead a happy conjugal life ⇨  সুখী েোর্ম্তয জীব্ন্  োপন্ করো 
18) Pain will be shared ⇨ েু:খ ভোগোভোধগ করো হযব্ 
19) Happiness will also be shared  ⇨ সুখও ভোগোভোধগ করো হযব্ 
20) Her/His opinions will be honoured  ⇨ তোর মতোমত সিোন্ করো হযব্  
21) Decision will be made ⇨  ধসিোন্ত যন্ওয়ো হযব্ 
22) Decision will be made with consulting ⇨ ধসিোন্ত যন্ওয়ো হযব্  আযেোচন্ো কযর 
23) She/he will understand me  ⇨ যস আমোযক বু্ঝযব্ 
24) She/he will understand me and I will will understand her/his  ⇨ যস আমোযক বু্ঝযব্ এব্ং আধম 
তোযক বু্ঝব্  
25) If there is any misunderstanding  ⇨  ধে যকোন্ ভুেভুঝোবু্ধঝ থোযক 
26) It will be minimised ⇨  এটো কধমযয় আন্ো হযব্ 
27) Mentality of sacrifice (সযধিিোইস)  ⇨   তযোগ করোর মোন্ধসকতো 
28) Mentality of sacrifice can bring peace  ⇨ তযোগ করোর মোন্ধসকতো  শোধন্ত ব্যয় আন্যত পোযর 
29) I find no fault to be hopeful আধম আশোব্োেী হযত যেোযষর ধক ু যেধখ ন্ো 
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 1) Wild animals (ওয়োইল্ড অ্যোধন্মোল্থস) ⇨  ব্ন্য প্রোর্ী  
2) Insects (ইন্যসক্টস)  ⇨   যপোকোমোকড়  
3) Tiger (টোইগোর)  ⇨   ব্োর্ 
4) Lion (েোয়ন্)  ⇨   ধসংহ 
5) Deer (ধেআর)  ⇨   হধরর্ 
6) Monkey (মোঙধক)  ⇨   ব্োন্র 
7) Donkey (েোঙধক)  ⇨   গোিো 
8) Fox (িে)  ⇨   ধশয়োে 
9) Hyppopotamus (ধহযপ্পোপযটমোস)  ⇨   জেহস্তী ⇨   
10) Rhinoceros (রোইযন্োযসরোস)  ⇨   গন্ডোর 
11) Entellus (এন্ধটেোস্)  ⇨   হনু্মোন্ 
12) Wolf (উল্ফ্)  ⇨   যন্কযড়  
13) Pack (পযোক)  ⇨   যন্কযড়র েে 
14) Hound (হোউন্ড্)  ⇨   ধশকোধর কুকুর, েোে কুত্তো 
15) Wolf hound ⇨  যন্কযড় ধশকোযর ব্যব্হৃত প্রধশের্প্রোপ্ত কুকুর 
16) Wild cat (ওয়োইল্ড কযোট)  ⇨   ব্ন্ধব্ড়োে 
17) Wild hog (হগ্)  ⇨   ব্ন্ শূকর 
18) Wild duck (েোক্)  ⇨   ব্ন্ হংসী 
19) Gorilla ⇨  গধরেো 
20) Snake (যেইক্)  ⇨   সোপ 
21) Cobra (যকোব্রো)  ⇨   যগোখরো 
22) Peacock (পীক্ক)  ⇨   ময়ুর 
23) Pea-hen (পীযহন্)  ⇨   ময়ুরী 
24) Grasshopper (গ্রো:সহপোর)  ⇨   িধড়ং 
25) Ant ⇨ ধপপড়ো  
26) Bee (ব্ী)  ⇨   যমৌমোধ  
27) Scorpion (যস্কোরধপআন্)  ⇨   ধব্ ো, ধব্চু্ছ 
28) Harmful (হোরমু্ফে)  insects ⇨  েধতকর যপোকোমোকড় 
29) Useful insects ⇨ উপকোরী যপোকোমোকড় 
30) The earth-worm (ওয়োম)  ⇨   যকিঁযচো 
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1) Essential commodities (ইযসন্শ্ল্ কোম্েোধটস)  ⇨   ধন্তয প্রযয়োজন্ীয় ধজধন্স 
2) Price of essential commodities ⇨  ধন্তয প্রযয়োজন্ীয় ধজধন্যসর েোম 
3) Within reach (উইধেন্ ধরচ)  ⇨   ন্োগোযের মযিয 
4) Beyond (ধব্য়ন্ড)  reach ⇨  ন্োগোযের ব্োইযর  
5) Go beyond reach ⇨  ন্োগোযের ব্োইযর চযে  োওয়ো 
6) Price hike (হোইক্)  ⇨   মূেয বৃ্ধি  
7) Unbriddled (আন্ধব্রেে)  price hike ⇨ অ্তযধিক মূেয বৃ্ধি 
8) Control over market ⇨  মোযকণযটর উপর ধন্য়ন্ত্রন্ 
9) Business syndicate ⇨ ব্যব্সোধয়ক ধসধন্ডযকট 
10) Business syndicate is often responsible  ⇨ ব্যব্সোধয়ক ধসধন্ডযকট  প্রোয়ই েোয়ী 
11) Intentional (ইন্যটন্শ্নোে)  ⇨   price hike ইচ্ছোকৃত েোম বৃ্ধি 
12) People of limited income ⇨   স্বল্প আযয়র মোনু্ষ 
13) People of limited income cannot keep balance of their income and expenditure  ⇨ স্বল্প আযয়র 
মোনু্যষরো তোযের আয় এব্ং ব্যযয়র ভোরসোময রোখযত পোযর ন্ো 
14) They become bound (ব্োউন্ড)্  ⇨   তোরো ব্োিয হয় 
15) To curtail (কোরযটইে)  their food items  ⇨ তোযের খোব্োযরর তোধেকো কমোযন্ো  
16) They cannot buy nutritious (ধন্উধট্রশোস)  ⇨   food তোরো পুধিকর  খোব্োর ধকন্যত পোযরন্ো 
17) They cannot even buy milk for their babies  ⇨ এমন্ধক তোরো  তোযের ব্োচ্চোযের জন্য েুি ধকন্যত 
পোযরন্ো 
18) It makes them weep ⇨  এটো তোযেরযক কোিঁেোয়  
19) But our policy makers ⇨  ধকন্তু আমোযের ন্ীধত ধন্িণোরযকরো  
20) Can hardly understand it ⇨ এটো বু্ঝযত পোযর ন্ো ব্েযেই চযে 
21) Price hike (হোইক)  has long term effect on economy  ⇨ অ্থণন্ীধতর উপর মূেয বৃ্ধির েীর্ণযময়োধে 
িেোিে রযয়য  
22) The power of saving ⇨  সঞ্চযয়র েমতো 
23) The power of saving of people reduces  ⇨ মোনু্যষর সঞ্চযয়র েমতো কযম  োয় 
24) Cut-throat competition ⇨  ধন্ষু্ঠর প্রধতয োগীতো  
25) Future financial security ⇨ ভধব্ষযৎ অ্থণবন্ধতক ধন্রোপত্তো  
26) Their future financial security is affected greatly  ⇨ তোযের ভধব্ষযৎ অ্থণবন্ধতক ধন্রোপত্তো ব্যোপকভোযব্ 
েধতগ্রস্ত হয়।  
  
 

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


Want more Updates    

   http://tanbircox.blogspot.com 

1) What? ⇨  কী?  
2) Why? ⇨  যকন্? 
3) Whom? ⇨ কোযক? 
4) How? ⇨  ধকভোযব্? / যকমন্?  
5) Where? ⇨ যকোথোয়?  
6) When? ⇨ কখন্?  
7) Which? ⇨ যকোন্ধট? 
8) Whose? ⇨ কোরধট?  
9) Who? ⇨  যক?  
10) Who? ⇨  যক যক?  
11) How many? ⇨  কতগুযেো?  
12) How much? ⇨  ধক পধরমোর্?  
13) How often (হোউ অ্যিন্)? ⇨ কতধেন্/কত সময় পরপর?  
14) How far? ⇨  কতেূর?  
15) How fare (হোউ যিআর)? ⇨  কত ভোড়ো?  
16) How long? ⇨  কতের্?  
17) How fast? ⇨ কত দ্রুত?  
18) How dare (যেআর)? ⇨ যকোন্ সোহযস?  
19) How much longer? ⇨  আর কতের্?  
20) How quickly ⇨ কত দ্রুত?  
21) At which age? ⇨  কত ব্ র ব্য়যস?  
22) What type? ⇨  যকোন্ িরযন্র? (ব্যধির যেযে) 
23) What kind? ⇨  যকোন্ িরযন্র? (ব্স্ত্তর যেযে) 
24) What time? ⇨  সময় কত?  
25) How else? ⇨ আর কীভোযব্?  
26) For what? ⇨  ধকযসর জন্য?  
27) At which place? ⇨  যকোন্ জোয়গোয়? (য োট জোয়গো বু্ঝোযত) 
28) In which place? ⇨  যকোন্ জোয়গোয়? (ব্ড় জোয়গো বু্ঝোযত) 
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1) Tough (টোি) to lead decent life ⇨ যশোভন্ জীব্ন্  োপন্ করো কধিন্ 
2) With hardship (হোেণধশপ) ⇨ কি কযর 
3) Unable to provide nutritious (ধন্উধট্রশোস) food  ⇨ পুধিকর খোব্োর ধেযত অ্েম 
4) Pain and sufferings ⇨  ব্যথো ও যভোগোধন্ত 
5) Pain and sufferings of an ailing member ⇨  একজন্ অ্সুস্থ সেযসযর ব্যথো ও যভোগোধন্ত 
6) Suffer from malnutrition (মেধন্উধট্রশন্) ⇨  অ্পুধিযত যভোগো 
7) Malnourished baby (মেন্োধরসে যব্ধব্) ⇨ অ্পুি ধশশু 
8) Quality education ⇨ মোন্সিত ধশেো  
9) Unable to afford quality education ⇨ মোন্সিত ধশেো সংকুেোন্ করযত অ্েম 
10) Live in unhealthy environment ⇨  অ্স্বোস্থযকর পধরযব্যশ ব্োস করো 
11) Become mean minded ⇨ য োটমন্ো হযয়  োওয়ো 
12) Suffer from worries and tension⇨  উধদ্বগ্নতো ও েুধিন্তোয় যভোগো 
13) Silent tears ⇨  ন্ীরব্ কোন্নো 
14) Undermine (আন্ডোরমোইন্) ⇨ কুযড় কুযড় খোওয়ো 
15) Remain worried about future ⇨   ভধব্ষযৎ ধন্যয় উধদ্বগ্ন থোকো 
16) Affect proper growth ⇨  সধিক ধব্কোশ েধতগ্রস্ত হওয়ো 
17) Remain out of entertainment ⇨   ধব্যন্োেন্ যথযক ব্োইযর থোকো 
18) Price-hike affects them seriously⇨  মূেযবৃ্ধি তোযেরযক মোরোত্মকভোযব্ প্রভোধব্ত কযর 
19) Want and crisis ⇨ অ্ভোব্-অ্ন্টন্ 
20) Eternal companion ⇨  ধচর সঙ্গী 
21) Run into debt ⇨  িোর যেন্োয় ধন্মধিত হওয়ো 
22) Health-care treatment ⇨  স্বোস্থযযসব্ো 
23) Health-care treatment is out of their reach  ⇨ স্বোস্থয যসব্ো তোযের ন্োগোযের ব্োইযর 
24) Life of ease and comfort ⇨   আরোম আযয়যশর জীব্ন্  
25) Life of ease and comfort is far cry ⇨ আরোম আযয়যশর জীব্ন্ সুেূর পরোহত  
26) Under huge mental stress ⇨   ব্যোপক মোন্ধসক চোযপর অ্িীন্ 
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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 
সীধমত ইন্টোরযন্ট পযোযকযজর ও যন্যটর যিো ধস্পযড়র জন্য চোইযেও তোর প্রযয়োজন্ীয় িোইে েোউন্যেোে করযত পোরয ন্ 
ন্ো ...। আব্োর অ্যন্যক ব্যস্তোতোর জন্য েোউন্যেোে করোর সময় পোযচ্ছন্ ন্ো……অথবা যখাাঁজা খুাঁনজ একটো একটো কযর 
েোউন্যেোে করযত  োযের ধব্রধিকর মযন্ হয় ... তোযের জন্য সব্যচযয় সহজ একধট সমোিোন্ অ্থণোৎ ব্োংেোযেযশর সকে 
মোনু্ষযক 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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