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1) অজ্ঞাতা অন্ধকারেে শামিল ➯ Ignorance is like darkness. 
2) অনুগ্রহ করে আিাে জনয এটা ধরে োখরে?  ➯  Can you hold this for me? 
3) অনুগ্রহ করে আিাে শাটটটা এরন দাও ➯ Bring me my shirt please. 
4) অনুগ্রহ করে সাহায্য কেরেন?  ➯  Can you do me a favor? 
5) অনুগ্রহকরে ইংরেমজরত েলুন ➯ Please speak English. 
6) অনুগ্রহকরে একটু ধীরে েলুন ➯ Please speak slowly. 
7) অনুগ্রহকরে ফেিমট পূেণ করুন ➯ Please fill out this form. 
8) অনুগ্রহকরে েসুন ➯ Please sit down. 
9) অভারে স্বভাে নস্ট: Necessity knows no law. 
10) অরথটে য়রব মেদযা য্ঠ ➯  Learning is preferable to wealth. 
11) অলস থাকাে য়রব যসো কো ভাল।  ➯  To serve is better than idleness. 
12) অরেে জনয যেেঁর় যেমি। ➯ I was narrowly escaped. 
13) আকাশ মক নীল ! ➯ How blue the sky is! 
14) আকাশ যিঘাচ্ছন্ন ➯ The sky is overcast with clouds. 
15) আকাশ যিরঘ যেরক আরি। ➯ The sky is overcast. 
16) আকারশ যিঘ জরিরি ➯ Clouds have gathered in the sky. 
17) আোিীকাল যস আিাে সারথ য্ারচ্ছ  ➯  She’s going with me tomorrow. 
18) আগুন জ্বরল উরেরি। ➯ The fire has blazed up. 
19) আরে ঘে তরে যতা পে  ➯ Charity begins at home. 
20) আজ আে েসমি না ➯ I,m not sitting any longer today… 
21) আজ খুে েেি। ➯ It is very hot today. 
22) আজ খুে োন্ডা, তাই না -It is very cold today, isn’t it?. 
23) আজ োরত তুমি কী কেরে? ➯ What are you going to do tonight? 
24) আজ োরত যতািাে সিব হরে? ➯ Are you free tonight? 
25) আজ সপ্তারহে যকান মদন? ➯ What day of the week is it? 
26) আজকাল োকাব ভীষন েেি পড়রি। ➯ It is bitterly hot in Dhaka these days. 
27) আটটা যেরজরি  ➯  It is 8.00 o’clock. 
28) আপনারক আিাে খুে পিন্দ। ➯ I like you very much. 
29) আপনাে দাি েলুন/আপমন কতরত মনরত ়ান? ➯ How much would you like? 
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30) আপমন এটা মেক কেরত পােরেন?  ➯  Can you fix this? 
31) আপমন মক আিারক পরে যফান কেরেন?  ➯  Can you call me back later? 
32) আপমন মক আিারক সাহায্য কেরত পারেন?  ➯  Can you help me? 
33) আপমন মক একটা উদাহেন মদরত পারেন ?  ➯  Can you give me an example? 
34) আপমন মক এটা আিাে জনয েইরেন?  ➯  Can you carry this for me? 
35) আপমন ভারলা যতা জেৎ ভারলা -To the pure all things are pure. 
36) আপমন য্মদ একটু এইমদরক নজে যদন। ➯ May I have your attention please. 
37) আেহাওবাটা যকিন ? ➯ How’s the weather? 
38) আরেে দিন করো। ➯  Curb your feelings. 
39) আিগুমল ঝুমড়রত োরখা  ➯  Put the mangoes into the basket. 
40) আিো অলস যলাকরদে পিন্দ কমে না –- We do not like idle people. 
41) আিো এটা খুে পিন্দ কমে ➯ We like it very much. 
42) আিো মক ওখারন েসরত পামে? ➯ Can we sit over there? 
43) আিো যিট যেলা যথরকই ইংরেজী মশখমি ➯ We have been learning English since 
our childhood. 
44) আিো সোই জামন যয্ পামনে যকারনা েং যনই। ➯ We all know that water is 
colorless. 
45) আিারক একটা হাত দাও, মদো? ➯  Give me a hand, will you? 
46) আিারক একাই কেরত দাও।  ➯  Let me do it myself. 
47) আিারক কাজ কেরত দাও। ➯ Let me work. 
48) আিারক মকিু পান কেরত দাও, পাে মক? ➯  Give me something to drink, can 
you? 
49) আিারক যদখরত দাও।  ➯  Let me see 
50) আিারক মনধটামেত তামেখ দাও। ➯  Give me a fixed date. 
51) আিারক োড়ীরত যয্রত হরে এখন। ➯  I gotta go home now. 
52) আিারক লজ্জা মদও না।  ➯  Do not put me in shame. 
53) আিারক সমেক মকিু সিাধান দাও। ➯  Give me some perfect solution. 
54) আিাে অনুিান..  ➯  I guess.. 
55) আিাে ইংরেমজ অনুশীলন কো দেকাে ➯ I need to practice my English. 
56) আিাে একটা কাজ কেরেন?  ➯  Will you do me a favour? 
57) আিাে এখমন যয্রত হরে  ➯  I need to go now. 
58) আিাে এখরনা অরনক মকিু কেরত হরে ➯ I still have a lot to do. 
59) আিাে এখরনা অরনক মকিু মকনরত হরে ➯ I still have a lot of things to buy. 
60) আিাে কথা মক েুঝরত পােরিা? ➯ Are you getting me? 
61) আিাে কাি যথরক মকিু লুকাচ্ছ তুমি। ➯ You are hiding something back from 
me. 
62) আিাে কারি একটাও টাকা নাই ➯ I don’t have any money. 
63) আিাে কারি দাও, মদো? ➯  Let me see it, will you? 
64) আিাে কারি িাত্র ৫ ডলাে আরি ➯ I only have 5 dollars. 
65) আিাে কাপড় ধুরত হরে ➯ I have to wash my clothes. 
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66) আিাে মকিু েলাে যনই। ➯  I have nothing to say. 
67) আিাে যকান োন্ধমে নাই ➯ I don’t have any girlfriend. 
68) আিাে খাওবা যশষ হবমন ➯ I haven’t finished eating. 
69) আিাে ঘমেমট মেক সিব যদব ➯ My watch goes right. 
70) আিাে য়ারখ োলু যেরি। ➯  I have grit in my eyes. 
71) আিাে জনয একজন ওসে করে ➯ Someone does that for me. 
72) আিাে জনয একটা ভারলা যফান মকরনা। ➯  Get a good phone for me. 
73) আিাে মতন যজাড়া জুতা আরি ➯ I have three pair of shoes. 
74) আিাে দৃঢ় মেশ্বাস…  ➯  I strongly believe… 
75) আিাে ধনযোদ গ্রহণ করুন ➯  Please accept my thanks- 
76) আিাে পিন্দ যদরশ ততমে মজমনস। ➯ I like domestic products. 
77) আিাে ভারলা লােরিনা ➯ I don’t feel well. 
78) আিাে িরন আরি ➯ I remember. 
79) আিাে িরন হরচ্ছ…  ➯  I think… 
80) আিাে য্রথষ্ট টাকা নাই ➯ I don’t have enough money. 
81) আিাে য্মদ পামখে িত ডানা থাকরতা ! ➯  Had I the wings of bird! 
82) আিােও তাই িরন হব ➯ It seems to me, as well… 
83) আমি ৫ি মিট যেরতাোব যখরত ়াই ➯ I’d like to eat at 5th street restaurant. 
84) আমি অমগ্রি েোদ্দ মদরত ়াই ➯ I’d like to make a reservation. 
85) আমি আজ জ্বে জ্বে যোধ কেমি ➯ I feel feverish today. 
86) আমি আিাে হৃদরব অনুভে কেরত পামে। ➯  I can feel in my heart. 
87) আমি আশা কেমি যতািাে এেং যতািাে স্ত্রীে ভারলা ভ্রিণ হরে ➯ I hope you and your 
wife have a nice trip. 
88) আমি ইটামলবান খাোে পিন্দ কমে ➯ I like Italian food. 
89) আমি ইরেফাক পমড়  ➯  I read the Ittefaq. 
90) আমি এ কথা মেশ্বাস কমে না আোে না করে পামে না যয্…  ➯  I can’t but believe 
that… 
91) আমি এ যথরক মকিুই েুঝলাি না –- I can make neither head nor tail of it. 
92) আমি এক যোতল পামন মকনরত ়াই ➯ I’d like to buy a bottle of water, please. 
93) আমি একটা নতুন েই খুেঁজমি।  ➯  I’m looking for a new book. 
94) আমি একমট যটমলরফান কাডট মকনরত ়াই ➯ I’d like to buy a phone card please. 
95) আমি একমট যটমলরফানন কেরত ়াই ➯ I’d like to make a phone call. 
96) আমি একমট পামখ যদখমি ➯ I see a bird. 
97) আমি এখরনা দুপুরেে খাোে খাইমন ➯ I haven’t had lunch yet. 
98) আমি এখরনা মসদ্ধান্ত মনরত পামেমন ➯ I still haven’t decided. 
99) আমি এখারন প্রথিোে এরসমি ➯ This is the first time I’ve been here. 
100) আমি এটা ডলারে ভাঙ্গারত ়াই ➯ I’d like to exchange this for Dollars. 
101) আমি ওই ঝারিলাব মনরজরক জড়াইমন। ➯  I don’t get myself involved in the 
hassle. 
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102) আমি করখারনা োত ১১টা আোে করখারনা ১১ টা ৩০ মিমনরট ঘুিারত য্াই ➯ Sometimes 
I go to sleep at 11PM, sometimes at 11:30PM. 
103) আমি কাজমট কমেরবমি ➯ I have got the work done. 
104) আমি মক অরপক্ষা কেরো?  ➯  Should I wait? 
105) আমি মক আপনাে যফান েযেহাে কেরত পামে? ➯ May I use your phone? 
106) আমি মকিু মকনরত ়াই ➯ I’d like to buy something. 
107) আমি মকিু িরন কমেনা। ➯ I don’t mind. 
108) আমি যকনাকাটা কেরত যয্রত ়াই ➯ I’d like to go shopping. 
109) আমি খুে কিই ইংরেমজরত েলরত পামে ➯ I speak a little English. 
110) আমি ়াকমে যিরড় মদরবমি। ➯  I have quitted my job. 
111) আমি য়ষ্টাে যকান ত্রুমট কমেমন ➯ I left no stone unturned. 
112) আমি মটমভ যদখরত পিন্দ কমে ➯ I like to watch TV. 
113) আমি তা জামন ➯ I know that. 
114) আমি তারক অরনক মদন যথরক ম়মন ➯ I know him for a long time. 
115) আমি তারক মজরজ্ঞস কেলাি যস আিারক ম়রন মক না ? ➯ I asked him if he had 
known me. 
116) আমি তারক মদরব ম়মে মলখলাি ➯ I had the letter written by him. 
117) আমি তারক পিন্দ কমেনা ➯ I don’t like him. 
118) আমি তারক েুঝারত য়ষ্টা কেরো ➯ I will try to make him understand. 
119) আমি তারক েুঝারত য়ষ্টা কেরো ➯ I will try to make him understand. 
120) আমি তাে কথা শুরন তমিত হরব মেরবমিলাি ➯ I was surprised to hear his word. 
121) আমি যতািারক আিাে করে যনে। ➯ I’ll make you mine. 
122) আমি যতািারক আে সহয কেরত পােমিনা। ➯  I can’t stand you anymore. 
123) আমি যতািারক খাওবাই –- I feed you. 
124) আমি যতািারক যিরড় য্াে না। ➯ I’m not gonna leave you. 
125) আমি যতািাে কারি কত টাকা ঋনী? ➯ How much do I owe you? 
126) আমি যতািাে কারি কৃতজ্ঞ। ➯ I owe you. 
127) আমি দুুঃমখত যতািারক মেেক্ত কেরত এরসমি ➯ Sorry to bother you. 
128) আমি দুরটা ভাষাব েলরত পামে ➯ I speak two languages. 
129) আমি েেং য্াই। ➯ I better be off. 
130) আমি েলে যয্…  ➯  I’d say… 
131) আমি েমহস্কাে কেমি ➯  I’m fired. 
132) আমি োমড় যয্রত ়াই ➯ I’d like to go home. 
133) আমি য্ত যেমশ কারি আমস যতািাে ➯ The more close I come to you 
134) আমি য্ত যেমশ ভারলাোমস যতািাব ➯ The more I love you 
135) আমি য্মদ তাে নািমট জানতাি ! ➯ Had I known his name before. 
136) আমি য্মদ সুরয্াে পাই তরে িুক্তারক যফান কেে। ➯ If I have a chance, I’ll call 
Mukta. 
137) আমি য্মদ যসখারন য্াই তাহরল যতািাে সারথ যদখা কেে। ➯ If I go there, I’ll meet 
you. 
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138) আমি যু্ক্তোররে যফান কেরত ়াই ➯ I’d like to call the United States. 
139) আমি োরত একমট িধুে সপ্ন যদরখমি ➯ I dreamt a sweet dream last night. 
140) আমি শুধু যতািােই। ➯ I’m all yours. 
141) আমি মসরনিা হরল িারস একোে য্াই।  ➯  I go to the theatre once in a month. 
142) আমি সুরয্ারেে অরপক্ষাব আমি। ➯  I’m bidding the time. 
143) আমি যসখারন মিলািনা ➯ I haven’t been there. 
144) আমি যস্টারে যয্রত ়াই ➯ I’d like to go to the store. 
145) আমি হােঁটরত যয্রত ়াই ➯ I’d like to go for a walk. 
146) আমি হাল্কা মকিু খাোে ়াই ➯ I only want a snack. 
147) আমিও এইেকি ভামে। ➯  I feel the same way. 
148) আব েুরঝ েযব কে। ➯ Cut your coat according to your cloth. 
149) আশা কমে তুমি ম়মে মলখরে।  ➯  Hope to hear from you. 
150) আসরত যকান সিসযা হবমন যতা? ➯  Did you find it easy? 
151) আসরল েযাপােটা উরটা। ➯  Converse is the case. 
152) ইহা একমট একিুরখা োতা  ➯  It is a one way road. 
153) উমন আিাে যকউ হন না। ➯ He is none to me. 
154) এ েিে হাড় কােঁপারনা শীত পরড়রি –- It is bitter cold in this year. 
155) এ োড়ীমট ভাড়া যদবা হরে। ➯ The house is to let. 
156) এ মেষরব আিাে যকান ধােণা যনই। ➯  I have no knowledge on that. 
157) এ মেষরব যতািাে মকিু েলাে আরি? ➯ Do you have anything to say about it? 
158) এ মেষরব িতরভদ আরি। ➯ Opinions differ on this subject. 
159) এ সুখটা আমি সাোজীেন োখরত ়াই। ➯ I want to keep this happiness forever. 
160) এই োমড়মটে েং মক? ➯ What color is that car? 
161) এই দুল যজাড়াে দাি কত? ➯ How much are these earrings? 
162) এই েই গুরলা আিারদে ➯ These books are ours. 
163) এই েিে খুে শীত পরড়রি ➯ It is very cold in this year. 
164) এই যলনরদরন আমি টাকাকমে মেহীন হরব পরড়মি ➯ I am out of pocket by the 
transaction. 
165) এই শব্দমটে অথট মক? ➯ What does this word mean? 
166) এক পারশ সরে দােঁড়াও। ➯  Move aside. 
167) এক হারত তামল োরজ না। ➯ It takes two to make a quarrel. 
168) এককথা োেোে েলনারতা।  ➯  Do not harp on the same thing 
169) একজন িানুষ মনরজরক আেও ওপরে তুরল যনওবাে জনয পমে্ি কেরত কখরনা ক্লামন্তরোধ 
করেন না। ➯ A person never tires in the effort to progress. 
170) একটা কথা েলরে যতা িেরে। ➯  Say a word and you will die. 
171) একটা কথাও েলরে না। ➯  Don’t say a word. 
172) একটু অরপক্ষা করুন। ➯  Please wait. 
173) একটু দােঁড়াও মিজ। ➯  One moment please. 
174) একটু দােঁড়াও, পােরে? ➯  Wait a minute, can you? 
175) একটু সরে েসরেন?  ➯  Will you please move…. 
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176) এখন ঘুিাোে সিব… ➯ Time to sleep now… 
177) এখন মেদাব হও। ➯  Be off now. 
178) এখন সারড় ়ােটা  ➯  Now it is half past four. 
179) এখরনা অরনক সিব আরি ➯ There’s plenty of time. 
180) এখারন অরনক িানুষ আরি ➯ There are many people here. 
181) এখারন আসুন । ➯  Please come here. 
182) এখারন একমট োমড় দূঘটটনা ঘরটরি ➯ There has been a car accident. 
183) এখারন মক তুমি একা? ➯ Are you here alone? 
184) এখারন মক হরচ্ছ? ➯  What’s going on here? 
185) এখারন দােঁড়াও। ➯  Stay here. 
186) এখারনই আিারক আটরক মদরবরিা তুমি। ➯  You got me there. 
187) এগুরলা সেুজ  ➯  These are green. 
188) এটা আিাে জনয হতাশাজনক। ➯  It’s a let down for me. 
189) এটা মক ধেরনে ফুল ?  ➯  What kinds of flower is it? 
190) এটা মক েলরত ়ারচ্ছ? ➯ What does this say? 
191) এটা মক? ➯ What is it? 
192) এটা মকভারে েযেহাে কেরত হব আমি জামননা ➯ I don’t know how to use it. 
193) এটা খুেই লাভজনক। ➯  It is quite lucrative. 
194) এটা যতািারক িাড়রে না। ➯  It won’t let you go. 
195) এটা ভাল যদখাব না… ➯  It doesn’t look fair… 
196) এটায্ কত খে় পড়রে? ➯ How much will it cost? 
197) এটাে কত দাি? ➯ How much is this? 
198) এটাে যকান িারন যনই। ➯  It makes no sense. 
199) এটাে দাি কত ? ➯ How much is it? 
200) এটাে দাি কত? ➯ How much does this cost? 
201) এমট মকভারে কেরত হব আমি তা জামন ➯ I know how to do it. 
202) এত সরন্দহ করো না। ➯  Don’t be so fishy. 
203) এরত যলরে থারকা, তুমি উন্নমত কেরে। ➯  Keep at it, you will win. 
204) এরতাটা ম়ন্তাে মকিু যনই। ➯ Nothing to worry about. 
205) এোে যফোে পালা । ➯ Now is the time to go back. 
206) এেকি িারঝ িারঝ ঘরট। ➯ It happens sometimes. 
207) এমেবা যকাড কত? ➯ What is the area code? 
208) এসরেে অথট মক? ➯ What does this mean? 
209) ঐ কােরন আমি অেশযই যতািাে সঙ্গ তযাে কেরো ➯ On that question I must part 
company with you. 
210) ঐশ্বয্ট দীঘটমদন থারক না ➯ Riches do not last long. 
211) ওরক জামেরব মদন। ➯  Please wake him up 
212) ওখারন একমট যেরতাো আরি মকন্তু আিােিরন হব যসটা খুে ভারলা নব ➯ There’s a 
restaurant over there, but I don’t think it’s very good. 
213) ওখারন যকান সিসযা হরবরি? ➯ Were there any problems? 
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214) ওটা মক? ➯ What is that? 
215) ওটাে দাি কত ? ➯ How much is that? 
216) ওেকি মকিু একটা হরে। ➯ That sort of. 
217) কই িারিে প্রাণ েড় শক্ত: A cat has nine lives. 
218) কখন যথরক েৃমষ্ট হরচ্ছ ?  ➯  How long has it been raining? 
219) করে যতািাে েুমদ্ধ হরে? ➯  When will you come to your sense? 
220) কবলা ধুইরল িবলা য্াব না: The black will take no other hue. 
221) কবলা শত ধুইরলও িবলা য্াবনা ➯ Black will take no other hue. 
222) কতটাে ইচ্ছাই কিট -–Doing at master’s will. 
223) কসি, আমি কেরো ➯ I swear I will. 
224) কােঁটা োরব নুরনেমিরট  ➯ To add insanity to injury. 
225) কাউরক েরলানা, েলো? ➯  Don’t tell anybody, will you? 
226) কারিই একমট যেরতাো আরি ➯ There’s a restaurant near here. 
227) কাজ ়লর় যকিন? ➯ How’s work going? 
228) মক এরনমি েলরতা? ➯  Guess what I got for you? 
229) মক সাহস যতািাে! ➯ How dare you! 
230) মক হরবরি এখারন? ➯ What’s happened here? 
231) মক হরবরি? ➯ What happened? 
232) মকিু েল, ়ুপ করে যথরকা না। ➯  Say something, don’t be quite. 
233) মকভারে একথা েলরত পােরল? ➯  How could you say that? 
234) কীভারে কেরো যদখাও। ➯  Show me how. 
235) কুসংে িাড়। ➯ Shun evil company. 
236) যক যতািারক েলরলা একথা? ➯  Who says this to you? 
237) যক যয্ন আসরি ➯ Someone is coming. 
238) যকাথাব মিরল? ➯  Where have you been? 
239) যকানেকি।  ➯  So far, so good 
240) ক্ষিা স্বেটীব।  ➯  To forgive is Devine. 
241) মিথযা েলা িহা পাপ।  ➯  To tell a lie is a great sin. 
242) কু্ষধা যপরল োরঘ ধান খাব  ➯ Hunger is the best sauce. 
243) খাোে খুেই িজাদাে মিল ➯ The food was delicious. 
244) খাোে খুেই িজাদাে মিল ➯ The food was delicious. 
245) খাোে েেি, ফুেঁ মদরব খাও। ➯ The food is hot, blow it cool. 
246) েত োরত তুমি কী করেরিা? ➯ What did you do last night? 
247) েত সন্ধা যথরক িুষলধারে েৃমষ্ট হরচ্ছ ➯ It has been raining cats and dogs since 
last evening. 
248) েতকাল তুমি কী করেমিরল? ➯ What did you do yesterday? 
249) েেিমদন যেরড়ই ়লরি। ➯ It is getting hot day by day. 
250) েেরি িাথা ঘুেরি। ➯ I am feeling giddy on account of the heat. 
251) েরু মনেীহ প্রাণী  ➯  The cow is a humble animal. 
252) েলাকাটা দাি/মদনদুপুরে ডাকামত ➯  It’s a day light rubbery. 
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253) েেমট অমত সংরক্ষরপ েললাি ➯ I told the story briefly. 
254) োিমটরত ফুল ধরেরি ➯ The tree is in flower. 
255) োমড়গুরলা আরিমেকাে ততমে ➯ The cars are American. 
256) োমড়মট যিোিত কো হরবরি ➯ The car is fixed. 
257) গ্রািখামন যিরঘ োকা ➯ The village is covered by the clouds. 
258) গ্রীষ্মকালীন প্র়ন্ড েেি তাপিাত্রা এে জনয দাবী৷ ➯ Serious summer temperatures 
are responsible for this. 
259) গ্রীস্ম তাে খেতাপ মনরব আরস ➯ summer comes by his scorching heat. 
260) ঘেমট পমেস্কাে কো দেকাে।  ➯  The house needs to be cleaned. 
261) ঘরে একটু আোি পাওবা যেরলও ঘরেে োইরে যেশ েেি পরড় যেরি। 
 ➯ Though a little comfort is found in the house, it is getting very hot 
outside the house. 
262) ঘষা মদও না। ➯  Don’t dab. 
263) ়কু্ষ িন্দ যতা জেৎ িন্দ। ➯ All seems yellow to the jaundiced eye. 
264) ়িৎকাে একটা অমভজ্ঞতা হরবমিল। ➯  I had a wonderful experienc. 
265) ়রলা আিো োোরন য্াই  ➯  Let us go to the garden. 
266) ়ােঁদ উরেরি  ➯  The moon is up. 
267) ম়মেটা সংরশাধন কেরত হরে। ➯ The letter has to be corrected. 
268) ম়ন্তা করে কথা েল। ➯  Talk sense. 
269) ়ুপ করো। ➯  Keep quiet. 
270) ়ুপ থাক, পাে মক? ➯  Be quiet, can you? 
271) ়ুমে-মেদযা েড় মেদযা, য্মদ না পরড় ধো। ➯ Nothing like stealing if it goes 
undetected. 
272) য়াখ যিরল এ হৃদব যতািামে পেশ ়াব ➯ Opening the eyes my heart wants 
your touch 
273) য়ারখে োইরে থাকা আে িরনে োইরে থাকা। ➯  Out of sight is out of mind. 
274) য়ারে-র়ারে িাসতুরতা ভাই। ➯ Birds of a feather, flock together. 
275) য়ার ে য়ারে িাসতুরতা ভাই  ➯ Birds of the some feather flock together. 
276) িাইপােঁশ! / য্রোসে! ➯ Bullshit! 
277) যজাে য্াে, িুলু্লক তাে: Might is right. 
278) ঝিঝি করে েৃমষ্ট আসল –- The rain came down in torrents. 
279) টাকামট পমেরশাধ কেরত হরে। ➯ The money has to be paid. 
280) টাকাব টাকা আরন –- Money begets money. 
281) যটমেলটা যোিাও ➯ Tidy up the table. 
282) যটমেরলে উপরে মকিু েই আরি ➯ There are some books on the table. 
283) যটমেরলে মনর় একমট েই আরি ➯ There’s a book under the table. 
284) যটমলমভশনমট যভরঙ্গ যেরি ➯ The TV is broken. 
285) মেক এ িুহুরেট আিাে সিব নাই ➯ I don’t have time right now. 
286) মেক মেক উেো দাও  ➯  Answer to the point. 
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287) মেক তা নব, আমি য্াই য্খন ভাল যকান িমে যেে হব।  ➯  Not actually, I go when a 
good movie is released. 
288) োকা যয্রত কত টাকা লােরে?How much is it to go to Dhaka? 
289) তেু এ িন জুড়াব না যতা য্মদ কারি না পাই যতািাব ➯ Even though my heart not 
refreshed if I do not get you close 
290) তরে তাই যহাক। ➯  So be it. 
291) তােঁরক যফান কে ➯  Do phone him… 
292) তােঁে আশঙ্কাই সতয হরবমিল। ➯ His fears became true. 
293) তারক আন্দািান পাোরনা হল  ➯  He was sent to the Andamans. 
294) তারক আিো একটা মশক্ষা যদে। ➯  We will teach him a lesson. 
295) তারক েকেক কেরত দাও। ➯  Let him babble. 
296) তারক েলরত দাও। ➯  Let him say. 
297) তাড়াতামড় ! ➯ Hurry! 
298) তাে উপে মক ভবানক আঘাত! ➯  What a terrific blow on him. 
299) তাে এটা েলা উম়ত হবমন। ➯  He shouldn’t say it 
300) তাে য়রবও যেমশ কারি আসরত ়াই ➯ The more close I want to come 
301) তাে য়রবও যেমশ ভারলাোসরত ়াই ➯ The more I want to love you 
302) তাে নাি কাটা যেল। ➯ His name has been struck off. 
303) তাো মক আজ সন্ধযাব আসরি ? ➯ Are they coming this evening? 
304) তাো মক একই েকি? ➯ Are they the same? 
305) তাো মক োরে আসরি? ➯ What day are they coming over? 
306) তাহরল েলরত পামে তুমি একজন মনবমিত দশটক।  ➯  Then I must say you are a 
regular viewer. 
307) মতমন েড় করষ্ট সিব কাটারচ্ছন। ➯ He is having a very hard time. 
308) তুমি আজ সন্ধযাব আসি? ➯ Are you coming this evening? 
309) তুমি আিারক আে ভারলাোরসা না। ➯  You do not love me anymore. 
310) তুমি আিারক ভুল েুরঝরিা। ➯  You misinterpreted my words. 
311) তুমি আিাে কথাব কণটপাত কেমন ➯  You paid no heed to my words. 
312) তুমি আরিমেকান? ➯ Are you American? 
313) তুমি ওরদে মেরবে অনুঠারন যয্াে মদচ্ছ? ➯ Are you going to attend their 
wedding? 
314) তুমি কত যোজোে কে? ➯ How much money do you make? 
315) তুমি কত লম্বা ? ➯ How tall are you? 
316) তুমি মক এখারন থাকরে? ➯  Will you be here? 
317) তুমি মক যকান যখলাধুলা কে?  ➯  Do you play any sports? 
318) তুমি মক জান এটা মক যোঝাব?  ➯  Do you know what this says? 
319) তুমি মক জান যতাবারল মেমিে যদাকান যকাথাব?  ➯  Do you know where there’s a 
store that sells towels? 
320) তুমি মক যতািাে েযেহারেে জনয লমজ্জত নও? ➯  Are you not ashamed of your 
conduct? 

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


 www.facebook.com/tanbir.ebooks 

       👦 www.facebook.com/tanbir.cox      👆      🎯www.tanbircox.blogspot.com 

321) তুমি মক থািরে? ➯  Will you be quiet? 
322) তুমি মক মনরব েযত?  ➯  What are you up to? 
323) তুমি মক প্রাবই যরামেডা য্াও? ➯ Do you go to Florida often? 
324) তুমি মক ভীত? ➯ Are you afraid? 
325) তুমি মক যিরবমটরক সাহায্য কেরে? ➯ Are you going to help her? 
326) তুমি মক মসরনিা হরল য্াও?  ➯  So you go to the theatre? 
327) তুমি যকন ঘনঘন আিাে সারথ যদখা করো না? ➯  Why don’t you see me often? 
328) তুমি যকাথাব থাক। ➯ Where do you put up 
329) তুমি যকান কারজে নও। ➯  You are good for nothing 
330) তুমি যকান সাহরস আিাে মেরুরদ্ধ নামলশ কেরল! ➯  How dared you complain 
against me! 
331) তুমি যকান সাহরস এ কাজ কে! ➯  How dare you do so! 
332) তুমি যকান সাহরস এটা কেরল! ➯  How dared you do this! 
333) তুমি যকান সাহরস েল! ➯  How dare you say so! 
334) তুমি মেক আোিরোধ কেি? ➯ Are you comfortable? 
335) তুমি যতািাে েসরক পিন্দ কে?  ➯  Do you like your boss?… 
336) তুমি যিন না যেরন য্ারে? ➯ Are you going to take a plane or train? 
337) তুমি েুঝরত যপরেরিা? ➯  You got it? 
338) তুমি েযত? ➯ Are you busy? 
339) তুমি ভুল কেরিা। ➯  You stand on the wrong ground. 
340) তুমি য্মদ আে যেমশ কথা েল তরে আমি যতািারক থাপ্পড় িােে। ➯ If you speak any 
more, I’ll slap you. 
341) তুমি সরন্দহ প্রেন। ➯ You are a sceptical 
342) তুিীই যদাষী। ➯  It is you who are to blame 
343) যতািারক এত খুমশ খুমশ লােরি যকন আজ? ➯ Why are you so up today? 
344) যতািারক এত িন খাোপ যদখারচ্ছ যকন? ➯ Why you look so down? 
345) যতািারক না যপরল আমি পােল হরব য্াে। ➯ I’ll be mad if I don’t get you. 
346) যতািারদে মক সুইমিং পুল আরি? ➯ Do you have a swimming pool? 
347) যতািাে আে মকিু লােরে? ➯ Do you need anything else? 
348) যতািাে আরো একমট আরি? ➯ Do you have another one? 
349) যতািাে উম়ত মিল তাে সারথ যদখা কো।  ➯  You should have met him. 
350) যতািাে কথা েল। ➯  Have your say. 
351) যতািাে কারি কতটাকা আরি? ➯ How much money do you have? 
352) যতািাে মক যকান এরপারবন্টরিন্ট আরি? ➯ Do you have an appointment? 
353) যতািাে মক যকান সিসযা আরি? ➯ Do you have a problem? 
354) যতািাে মক যিরলেনু্ধ আরি? ➯ Do you have a boyfriend? 
355) যতািাে মক যপমিল আরি? ➯ Do you have a pencil? 
356) যতািাে মক োন্ধমে আরি? ➯ Do you have a girlfriend? 
357) যতািাে যকান ়ালামক ়লরে না।  ➯  None of your little games 
358) যতািাে যকান যিরলরিরব আরি? ➯ Do you have any children? 

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


 www.facebook.com/tanbir.ebooks 

       👦 www.facebook.com/tanbir.cox      👆      🎯www.tanbircox.blogspot.com 

359) যতািাে যকান মেষরব স্পশটকাতেতা আরি? ➯ Are you allergic to anything? 
360) যতািাে যিরলে েযপারে য্ত্নোন হও। ➯ Be sincere about your son. 
361) যতািাে পমেোরেে সদসযসংখযা কত ? ➯ How many people do you have in your 
family? 
362) যতািাে যপ্ররিে যিাবারত দাও োমিরব ➯ Make me colored with the touch of 
your love 
363) যতািাে েবস কত ? ➯ How old are you? 
364) যতািাে োো মক কাজ করে? ➯ What does your father do for work? 
365) যতািাে োো-িা মক কাজ করেন? ➯ What do your parents do for work? 
366) যতািাে িুরখ ফুল়ন্দন ফুটুক।  ➯  Blessed be your tongue 
367) যতািাে যয্ভারে ইচ্ছা যসভারে কে। ➯ Have it your way. 
368) যতািাে োে মনবন্ত্রন কো উম়ৎ।  ➯  You must try to bridle your temper 
369) যতািাে সাহস করতা যয্ আিাে োরব হাত যতারলা! ➯ How dare you to get your 
hands on me! 
370) দবা কেরেন মেষবমট আরেকোে েলরেন?  ➯  Can you please say that again? 
371) দবা করে আিারক যয্রত মদন। ➯  Please allow me to go. / May I go ? 
372) দবা করে উেে মদন। ➯  Please reply 
373) দবা করে কাউরক েরলানা। ➯ Please don’t disclose. 
374) দবা করে ়ুপ করুন। ➯  Please keep quiet 
375) দমেদ্ররদে সাহায্য কেরত হরে। ➯ The poor have to be helped. 
376) দমেরদ্র আহাে যখােঁরজ, ধনীরত যখােঁরজ কু্ষধা। ➯ The poor seeks food, the rich 
appetite. 
377) দরশে লামে এরকে যোঝা। ➯ Many a little makes a mickle. 
378) মদন যশষ হরবরি  ➯  The day is over. 
379) দুুঃমখত আিাে যপমিল নাই ➯ Sorry, I don’t have a pencil. 
380) দুুঃমখত আমি পমেস্কাে শুনরত পাইমন ➯ Sorry, I didn’t hear clearly. 
381) দুুঃমখত আমি ভুল নস্বরে যফান করেমি ➯ Sorry, I think I have the wrong 
number. 
382) দুধ মদরব কাল সাপ যপাষা  ➯ To cherish a serpent in one’s bosom Nature 
383) দৃশযমট অমত িরনােি ➯ The scenery is very charming. 
384) যদখ! ➯  Watch that! 
385) যদখরলই মেশ্বাস হব।  ➯  To see is to believe. 
386) যদখা হরে।  ➯  See you around 
387) যদমে হওবাে জনয িাফ ়াইমি।  ➯  I’m sorry. I got little late. 
388) যদাষ ধো সহজ। ➯ To find fault is easy. 
389) মিতীব লাইনটা যকরট দাও। ➯ Pen through the second line. 
390) ধনী যলারকোই সুখী ➯  The rich alone are happy - 
391) মধক যতািারক! ➯  Shame on you 
392) নরড়ি মক িরেি। ➯  You will move and die. 
393) না যভরে মকিু েল না… ➯  Don’t say without thinking… 
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394) না যভরে মকিু েরলা না। ➯ Don’t say anything without thinking. 
395) না, যসখারন পমেরেশ যনই.  ➯  No, there is no environment. 
396) মনরজরক মক ভারো তুমি? ➯ What do you think you are? 
397) যনৌকাটা ডুেরে না। ➯  The boat won’t sink. 
398) পামখো মক মকম়েমিম়ে কেমিল ?  ➯  Were the birds chirping? 
399) পূেটমদরক ঘুরেই আমি োমড়মট খুরজ যপরবমিলাি –- Walking towards the east I 
found the house. 
400) যপাশাক েযমক্তরেে পমে়াবক। ➯ Dress speaks for personality. 
401) প্রমতমদন কত খে় হরে? ➯ How much does it cost per day? 
402) প্রথরি আমিই যতািারক সাহায্য করেমিলাি ➯ It was I who help you first. 
403) যপ্রি অন্ধ: Love is blind. 
404) ফালতু একটা েযাপাে মনরব এত িাতািামত ➯ It’s a gnashing over a trifling 
matter. 
405) মিরজে িরধয মকিু আরপল আরি ➯ There are some apples in the refrigerator. 
406) েই উপহাে মদরল খুমশ হব, এিন যপ্রমিকা পাওবা যয্রকারনা পুরুষে জনয সমতযই ভারেযে 
েযাপাে৷ ➯ It is matter of luck for a man to have a girlfriend who likes to get 
book as a gift. 
407) েইগুরলা দািী ➯ The books are expensive. 
408) েড়রদে উরপক্ষা কো যতািাে উম়ত না। ➯  You oughtn’t neglect your elder. 
409) েরনে ়ােমদরক সেুজ িাড়া আে মকিুই য়ারখ পরড় না। ➯ Nothing except the 
green can be found around the forest. 
410) েনু্দক তাক না কেরতই পামখটা উরড় যেল –- No sooner had he aimed at the bird 
than it flew away. 
411) েষটা আেি হরবরি ➯ The rain have set up. 
412) েসরত যপরল শুরত ়াব  ➯ Give him an inch and he will take an ell. 
413) েসুন, েসুন। ➯  Please be seated 
414) েরস যথরক লাভ নাই । ➯ There is no use lingering. 
415) োেঁরশে পাতাগুরলা কােঁপরি ➯ The leaves of the bamboo were trembling. 
416) োইরে এখন প্র়ন্ড োন্ডা ➯  It’s severe cold outside… 
417) োদ দাও যতা এসে কথা। ➯ Leave these matter. 
418) মে় কযারফরত পাওবা য্ারে সিুরদ্রে আরেশ। ➯ An ambience of ocean can be 
found in the Beach Café. 
419) মেিানটা ৫টা ৩০ মিমনরট িাড়রে ➯ The plane departs at 5:30P. 
420) মেশ্বাস কে, আমি জামন না ➯  Believe me, I don’t know… 
421) েীেরভােয েসুন্ধেী  ➯  None but the brave deserves the fair. 
422) েৃক্ষ যতািাে নাি মক ফরল পমে়ব। ➯ A tree is known by its fruit. 
423) েৃমষ্ট থািাে সারথ সারথ তাো োমহরে যেল। -Hardly had the rain stopped they 
went out. 
424) েযমক্তেতভারে আিাে িরন হব…  ➯  I personally think… 
425) েযেসা যকিন ়লর়? ➯ How’s business? 
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426) েযেসা ভারলা য্ারচ্ছ ➯ Business is good. 
427) েযাংরকে যপিরন ➯ Behind the bank. 
428) েযাথটতাই সফলতাে তি: Failure is the pillar of success. 
429) ভােরতও ভব হরচ্ছ… ➯ It’s even awful to think about… 
430) ভামেবা কমেও কাজ। ➯ Look before you leap. 
431) ভারলারেরস আিারক নাও জমড়রব –-Give me a hug with love 
432) ভুল হরব যেরি। িাফ কেরেন।  ➯  It was all by mistake. Please excuse me. 
433) ভ্রিণটা যকিন হরলা ? ➯ How was the trip? 
434) িবনা সুন্দে পামখ  ➯  The Mayna is pretty/ beautiful/lovely bird. 
435) িানুষ য্ত পাব , তত ়াব ➯ The more they get , the more they want. 
436) িুরখ অরনক মকিুই েলা য্াব। কাজ করে যদখারনা অরনক শক্ত। ➯ It is easy to say 
anything, but difficult to put into action. 
437) িুরখ িধু অন্তরে মেষ  ➯ An angel face with a devil’s mind. 
438) িুষল ধারে েৃমষ্ট হরচ্ছ ➯ It is raining cats & dogs. / It rain cats and dog. / It 
is raining in torrents. 
439) যিবাটা সুন্দে  ➯  The girl is nice. 
440) যিরবটা যেশ সুন্দে যতা  ➯  The girl is pretty nice,i see. 
441) যিরবটা যেশ সুন্দে  ➯  The girl is pretty nice. 
442) য্ত তাড়াতামড হব , ততই ভারলা  ➯  The sooner the better. 
443) য্ত যেমশ কাজ কমে তত যেমশ আিাে আনন্দ হব  ➯  The more I work the more 
joyous I feel. 
444) য্ত যেমশ পমড়রে তত যেমশ মশমখরত পামড়রে  ➯  The more you read the more you 
will learn. 
445) য্তই পমড়রে ততই মশমখরে -The more you read, the more you learn. 
446) য্মদ মকিু ঘরট আমি আটরক য্াে। ➯  If anything happen I will be at the sharp 
end. 
447) য্মদ েৃমষ্ট হব তাহরল আিো যসখারন য্াে না। ➯ If it rains, we will not go there. 
448) য্া করেমি তাে জনয আমি অনুরশা়না কমে। ➯  I repent what I have done. 
449) য্াে জনয কমে ়ুমে যসই েরল য়াে  ➯ To be abused them to be good. 
450) য্ারে যদখরত নােী তাে ়লন োকা  ➯  Faults are thick where love is thin. 
451) যয্ েরন োঘ যনই যস েরন যশবাল োজা। ➯ A dog is a lion in his lane. 
452) েখ যদখা ও কলা যেেঁ়া  ➯ To kill two birds with one stone. 
453) োতামট মপিলা ➯ The roads are slippery. 
454) যেমডওমট যিোিত কেরত হরে। ➯ The radio has to be repaired. 
455) যলাকমট িেিে হরবরি -The man is about to die. 
456) শব্দ করোনা ➯ Be quiet. 
457) শরসযে ফলন েযাপক ক্ষমতগ্রস্থ হরবরি৷ ➯ Crops have been damaged extensively. 
458) মশক্ষরদে সম্মান কেরত হরে। ➯ Teachers have to be respected. 
459) মশমেন য্মদ সুখী হব, তাহরল আমি সুখী হে। ➯ If Shireen is happy, I’ll be happy. 
460) শীঘ্রই যসরে য্ারে।  ➯  It will be better soon. 
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461) শীত য্াই য্াই কেরি। ➯ Winter is about to be over. 
462) শুধু কথাব যপট ভরে না ➯ Mere words do not do anything. 
463) যশষ ভারলা য্াে সে ভারলা তাে ➯ Alls well that ends well. 
464) যশারনা আমি যতািারক মনরব মক মক স্বপ্ন যদমখ। ➯ Let me tell you what I dreamt 
of you. 
465) সকাল যথরক গুেঁমড় গুেঁমড় েৃমষ্ট হরচ্ছ –- It has been drizzling since morning. 
466) সকাল যথরক েৃমষ্ট হরচ্ছ ➯ It has been raining since morning. 
467) সকারল পমখো মকম়েমিম়ে করে ➯ Birds twitter at down. 
468) সকারলে যসানা যোদ প্রমতমদন আিাে ঘুি ভাঙ্গাব ➯ Sunshine of the morning 
awakes me everyday 
469) সৎ পমে্রিে িাো জীেনধােণ কো ➯  Earn an honest penny. 
470) সতয কখরনা ়াপা থারকনা: Truth will out. 
471) সে মিমলরব কত ? ➯ How much altogether? 
472) সতাে মতন অেস্থা  ➯ Cheap goods are dear in the long run. 
473) সতাে মতন অেস্থা। ➯ Penny wise pound foolish. 
474) সতাে মতন অেস্থা ➯ Cheap and nasty. 
475) সােধান থাকরেন ➯ Be careful. 
476) সােধান! ➯  Watch out! 
477) সােধান!  ➯  Beware! 
478) সােধারন োমড় ়ালান ➯ Be careful driving. 
479) সােধারনে িাে যনই: Safe sound, safe find. 
480) সােধারনে িাে যনই। ➯ Better safe than sorry. 
481) সাোমদন ➯ The whole day 
482) মসংহ পশুরদে োজা  ➯  The lion is the king of beasts. 
483) মসরনিাটা যকিন যলরেরি ? ➯ How was the movie? 
484) যস আইন আে ়রল না। ➯ That law is no more in force. 
485) যস আজ নাও আসরত পারে। ➯  He might not come today. 
486) যস আিারক পােল করে মদরবরি।  ➯  He turned me mad. 
487) যস আিাে ়ুরল হাত েুমলরব মদল। ➯  He stroked my hair. 
488) যস আিাে য়রব েবরস েড়  ➯  She’s older than me. 
489) যস আে এখারন আরস না ➯  He does not come here any more. 
490) যস মক কাজ করে? ➯ What does he do for work? 
491) যস যকান সাহরস যসখারন য্াব! ➯  How dare he go there! 
492) যস যোল্লাব যেরি ➯ He has gone to dog. 
493) যস ম়েকারলে জনয ়রল যেরি।  ➯  He has gone for forgood 
494) যস জানরত ়াব তুমি কখন আসরে  ➯  She wants to know when you’re coming. 
495) যস তাে যপ্ররি পরড় মেরবরি  ➯  He Fell in love with her. 
496) যস ভারলা যেজাট করেরি। ➯ He scored good result. 
497) যস সমতয সমতয তাে যপ্ররি পরড় মেরবমিল  ➯  He actually fell in love.. 
498) যস সাো জীেরনে জনয আিাে। ➯ She is forever mine. 
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499) যস হরচ্ছ সুসিরবে েনু্ধ। ➯  He is a fair weather friend. 
500) যসই কনকরন শীরত আমি কােঁমপরত লামেলাি ➯ I began to tremble in that biting 
cold. 
501) সু্কল পুরোদরি ়লরি। ➯ The school is in full swing. 
502) মস্টিােমট কখন িাড়রে ?  ➯  When will the steamer start? 
503) হাটা স্বারস্থযে জনয ভাল।  ➯ To walk is good for health. 
504) মহরিল হাওবারত এ িন জুড়ারল যো হাব ➯ You cooled my mind down with the 
frost air 
505) হুট করেই একজন যনতা োনারনা য্াব না। ➯ Do not rush to make a leader. 
506) হুিমকে িুরখ পড়রে িানেজামত৷ ➯ Mankind will be threatened. 
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www.facebook.com/tanbir.ebooks/posts/777596339006593  

অথবা, এখানে👆ক্লিক করুে  অথবা,  এখানে👆ক্লিক করুে  অথবা, এখানে👆ক্লিক করুে  

অনলাইনন পড়নে বা লাইভ প্রিপ্রভউ 🕮 দেখনেেঃ এখানন👆প্রিক করুন  
এখানন👆প্রিক করুন , অথবা এখানন👆প্রিক করুন , অথবা এখানন👆প্রিক করুন 

 

এই প্রিপ্রভপ্রি গুনলা সম্পনকে দকান প্রকছু বুঝনে সমস্যা হনল অথবা আনিা প্রবস্তাপ্রিে েথয জানাি জন্য আমাি সানথ ...  
👨 ফেসবুকঃ www.facebook.com/tanbir.cox  🖄 ই-ফেইলঃ tanbir.cox@gamil.com 

এি মাধ্যনম দ াগান াগ কিনে পানিন ...

📚 💻 E-Educational Disc 📀 A-Z Educational eBooks & Software (প্ররবাজনীব মশক্ষািূলক 
োংলা েই ও সফটওবাে)   

🎬 E-Educational Disc 📀 Spoken English & English Grammar Tutorial with Bangla( এই়মড 
এমনরিশন মনভটে োংলা মটরটামেবাল)  

📚 E-education Disc 📀 3D Visual eBooks with full HD Picture (সু্টরডন্টরদে জনয িামটমিমডবা 
মনভটে এই়মড মপক়াে েই ও সফটওবযাে)  

📀 োংলারদরশে মেখযত যলখকরদে জনমপ্রব োংলা েে ও উপনযাস সিগ্র [৩০০০+ োংলা ই-েুক কারলকশন] 
+োংলা অনুোদকৃত েই +সে সিগ্র কারলকশন  
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📀 Genuine -Windows Xp Sp3 & Windows 7, 8.1, 10 Pro & Ultimate 64 &32 bit ও 
Driver Pack Solution 16 এে DVD+৩০০ মট োংলা েই 

 

📀 100% Computer Security & Speed up [আপনাে কমিউটােরক োখুন ১০০% ভাইোস িুক্ত ও েৃমদ্ধ 
করুন আপনাে কমিউটারেে েমত ]
 

📀 Office & Documents Software Collection  DVD [আপনাে আমফমসবাল য্ােতীব কারজে জনয 
দেকামে সে সফটওবযাে ] 
 

📀 Design , Graphics & Photo Editing DVD[ [হরব য্ান যসো মডজাইনাে ]প্ররবাজনীব ফুল ভাসটন 
সফটওবযাে , মভমড়ও মটউরটামেবাল ও োংলা ]
 

📀 Internet & Web programming DVD[প্ররবাজনীব ফুল ভাসটন সফটওবযাে , মভমড়ও মটউরটামেবাল ও 
োংলা েই ]
 

📀 Mobile Utility soft & Application DVD [যিাোইল জনয (1000+) োংলা মশক্ষণীব অযামিরকশান ও 
৩০০+ যিাোইল ভাসটন োংলা েই ] 
 

📀Multimedia & Windows Style[কমিউটাে এে জনয দেকামে সে িামটমিমডবা সফটওবযাে ও উইরন্ডাজ 
যক সুন্দে যদখারনাে জনয সে সফটওবযাে ] 
 

📀 A-Z Bangla & English Complete Video Tutorial (200 মজমে সিূণট মটরটামেবাল, ৫০০০ মভমডও 
কযাটােমে আকারে সাজারনা)  
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