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সূচিপত্র দেখতে বা 🔖 সূচিপতত্রর দ ান অধ্যাতে 

সরাসচর যাওোর জনয চিতন চি   তর উপতরর 

অপশন বাতরর বু মা ক আই তন 📘 চি   রুন  
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োিনীচতে কথা বেরত বযবহৃত শব্দ সমূহ 79 
অথণনীচতে কথা বেরত প্ররয়ািনীয় শব্দ সমূহ 83 
ভ্রমর্ চবষয়ক শব্দ সমূহ 85 
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ইংরেজিে গুরুত্ব বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in defining the 
importance of English) 

  
1) Language of communication ➯   
বর্াগারর্ারগে ভাষা 
2) It is widely used for communication ➯  
এিা বর্াগারর্ারগে িনয বযাপকভারব বযবহৃত হয় 
3) Ensure access (অযারেস) ➯ প্ররবশাচধকাে চনচিত 
করে 
4) Ensure access to global world ➯  ববচিক 
চবরি প্ররবশাচধকাে চনচিত করে 
5) Open up ➯  খুরে বেওয়া 
6) Grow confidence (কনচিরডন্স) ➯  আস্থা িন্মারনা 
7) Make one confident ➯  একিনরক আস্থাশীে 
করে বতারে 
8) Make one more important ➯ একিনরক 
অচধক গুরুত্বপূর্ণ করে বতারে 
9) Add value to career ➯  কযাচেয়ারেে বক্ষরত্র মূে 
সংরর্াগ করে 
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10) For persuing (পােসূচয়ং) higher education 
➯  উচ্চচশক্ষা োরভে িনয 
11) Across the world ➯  চবিবযাপী 
12) Remain dumb (ডাম্) ববাবা হরয় থাকা  
13) I remain dumb ➯  আচম ববাবা হরয় থাচক 
14) Mean minded ➯  ব াি মনা 
15) Feel embarrassed (এমবাোস্ড) ➯ চবব্রতরবাধ 
কো 
16) Competitive (কমচপচিচিভ) ➯  প্রচতরর্াগীতামূেক  
17) Ever competitive ➯  সবণো প্রচতরর্াগীতামূেক  
18) Create opportunities (অপাচিউচনচিস) ➯  
সুরর্াগ সৃচয কো  
19) Employment (এমপয়রমন্ট) ➯ চনরয়াগ, িাকচে  
20) Employment opportunities ➯  কারিে 
সুরর্াগ 
21) Make convenient (কানভীচনআনি) ➯  
সুচবধািনক কো  
22) Abroad (অযারব্রাড) ➯ চবরেশ  
23) Foreign (িোন) country ➯ চবরেশ 
24) Foreign tour (িূে) ➯  চবরেশ সিে  
25) Make foreign tour effective ➯  চবরেশ 
সিেরক িেপ্রসূ কো  
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26) Increase income level ➯  আরয়ে মাত্রা 
বািায়27) Accelerate (অযাকচসোরেইি) ➯ ত্বোচিত 
কো, দ্রুত কো  
28) Accelerate development ➯  উন্নয়নরক 
ত্বোচিত কো 
29) Enhance (ইনহা:নস) ➯ বািারনা, বৃচি করে  
30) Enhance the domain of knowledge ➯ 
জ্ঞারনে মাত্রা বৃচি কো 
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জবরেশী ভাষা জশখাে কার্ ণকে 
উপায় বর্ ণনা কেরত 

(Effective Way Of Learning A Foreign 
Language) 

  
1) Effective (ইরিকচিভ)  way ➯  কার্ণকে উপায় 
2) Foreign language (িোন েযােুরয়ি)  ➯   
চবরেশী ভাষা 
3) Effective way of learning  ➯ চশখাে কার্ণকে 
উপায় 
4) Memorise (বমরমাোইজ্)  ➯   মুখস্ত কো 
5) Memorise compound (কমপাউে)  words ➯  
বর্ৌচগক শব্দ মুখস্ত কো 
6) Single (চসরেে)  word ➯ একক শব্দ  
7) The use of single word ➯  একক শরব্দে 
বযবহাে 
8) The use of single word has to be avoided  
➯ একক শরব্দে বযবহাে বাে চেরত হরব 
9) Instead of ➯  পচেবরতণ  
10) We have to use ➯  আমারেেরক বযবহাে কেরত 
হরব 
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11) More and more compound words  ➯ 
ববচশ পচেমান বর্ৌচগক শব্দ 
12) Compound word means ➯  বর্ৌচগক শব্দ 
বেরত বুঝায় 
13) Words that consist of more than one 
words  ➯ বর্সকে শব্দ এরকে অচধক শব্দ চনরয় গচিত  
14) Vocabulary (বভাকযাচবযউোচে)  ➯   শব্দ ভাোে 
15) Enrich (ইনচেচ্)  ➯   সমৃি কো 
16) Vocabulary has to be enriched ➯  শব্দ 
ভাোে সমৃি কেরত হরব 
17) The habit of speaking ➯ বোে অভযাস 
18) The habit of speaking has to be 
developed  ➯ বোে অভযাস গরি তুেরত হরব 
19) Broken accent (অযাকরসন্ট)  ➯   ভাো ভাো 
উচ্চাের্ 
20) Broken accent often makes distortion 
(চডসিেসন)  ➯   ভাো ভাো  উচ্চাের্ প্রায়ই চবকৃচতে 
বতচে করে  
21) Gesture (বিসিাে)  ➯   অেভচে 
22) Gesture is also an important part of 
speaking  ➯ অেভচে বোে একচি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
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23) Establish (ইস্টাবচেস)  command  ➯ েখে 
প্রচতষ্ঠা কো 
24) Sufficient (সাচিচসরয়ন্ট)  time ➯ পর্ণাপ্ত সময়  
25) Sufficient time has to be spent ➯  পর্ণাপ্ত 
সময় বযয় কেরত হরব  
26) Structure of sentences ➯ বারকযে গিন 
27) Should be accurate (অযাচকউরেইি)  ➯   
র্থার্থ হওয়া উচিত 
28) Phony eagerness (বিৌচন ঈগােরনস)  ➯   
অসতয বা নকে আগ্রহ 
29) People having phony eagerness cannot 
learn anything  ➯ বর্সকে মানুরষে অসতয আগ্রহ 
আর  তাো চক ুই চশখরত পারে না। 
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জশক্ষা সম্পজকণত শব্দ সমূহ 
(Education related words) 

  
1) Quick learner (ো:নাে) ➯ দ্রুত চশখরত পারে 
এমন চশক্ষাথণী 
2) Slow learner ➯  আরস্ত চশরখ এমন চশক্ষাথণী 
3) Performance (পারিামযানস) ➯ পােেচশণতা  
4) Outstanding performance অসাধাের্ পােেচশণতা  
5) Problem student ➯  সমসযা সৃচযকােী  াত্র  
6) Learn by heart ➯  মুখস্ত কো  
7) Transferring knowledge ➯  জ্ঞান হস্তািে  
8) The process of transferring knowledge ➯ 
জ্ঞান হস্তািরেে প্রচিয়া  
9) Informative ➯ তথযমূেক  
10) Seek knowledge (নচেি) জ্ঞান অনুসন্ধান কো  
11) Pirated (পাইরেরিড) book ➯ নকে বই  
12) Diligence (চডচেিান্স্) অধযবসায়, পচেশ্রম  
13) Inquisitive (ইনকুইচিচিভ) mind বকৌতূহেী মন  
14) Attentive listener ➯ মনরর্াগী বশ্রাতা 
15) Heedful (হীডিুে) student ➯  মনরর্াগী  াত্র  
16) Absent minded ➯  অনয মনস্ক  
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17) Communicative language ➯  বর্াগারর্ারগে 
ভাষা  
18) Illiterate (ইচেিারেইি) person ➯ অচশচক্ষত 
মানুষ  
19) Learned man ➯  চবদ্বান বযচি  
20) Dull (ডাল্) student ➯ চনরবণাধ  াত্র  
21) Fellow (রিরো) student ➯  সহপাচি  
22) Educated ignorant ➯  চশচক্ষত মূখণ  
23) Educative programme ➯ চশক্ষামূেক অনুষ্ঠান  
24) Technical knowledge ➯ কাচেগচে জ্ঞান  
25) Generate question ➯  প্রে কো  
26) Acquire knowledge (নচেি) জ্ঞান অিণন কো 
27) Medium of instruction ➯  চশক্ষাোরনে মাধযম  
28) Bylingual (বাইচেেুয়াে) বোভাষায় েচিত  
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অজিরসে জবজভন্ন কর্ণকারেে 
বর্ ণনায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining different 
official matters) 

1) Abridged (অযাচব্রজ্ড)  version ➯ সংচক্ষপ্ত চববের্ 
2) Agenda ➯ আরোিযসূচি 
3) Apologetic letter ➯  েুুঃখজ্ঞাপক চিচি  
4) Appoint ➯  চনরয়াগ োভ কো / চনরয়াগ বেওয়া 
5) Apprenticeship (অযারপ্রনচিসচশপ)  ➯   
চশক্ষানচবশ, চশক্ষানচবশ কাে 
6) Auspicious inauguration ➯  শুভ উরদ্বাধন 
7) Beefed up security measure ➯  কিা চনোপত্তা 
বযবস্থা  
8) Boss (বস্)  ➯   মচনব, উচ্চ পেস্থ বযচি  
9) Brainchild ➯ কারো মচস্তষ্ক প্রসূত পচেকল্পনা বা 
উদ্ভাবন 
10) By abusing power ➯ ক্ষমতাে অপবযবহাে করে 
11) Career (কযাচেয়াে)  ➯   কযাচেয়াে, িীবরনে পরথ 
অগ্রগচত 
12) Career oriented girl ➯  কযাচেয়াে গিন কেরত 
িায় এমন বমরয় 
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13) Colleague (কেীগ)  ➯   সহকমণী 
14) Concerted effort ➯  সচিচেত প্ররিযা 
15) Concise and accurate ➯  সংচক্ষপ্ত ও র্থার্থ  
16) Confidential information ➯ বগাপন তথয  
17) Congenial (কানিীচনআে)  environment  ➯ 
মরনােম পচেরবশ 
18) Consult (কনসােি)  ➯   পোমশণ কো, মন্ত্রনা বা 
উপরেশ িাওয়া 
19) Cooperative and enthusiastic ➯   
সহরর্াগীতামূেক এবং অতুযৎসাহী 
20) Co-operative boss ➯  সহরর্াগীতামূেক বস  
21) Dignified profession ➯ মর্ণাোবান বপশা, 
সিানীত বপশা 
22) Dirty office politics ➯  বনাংো অচিস োিনীচত 
23) Dutiful officer ➯ োচয়ত্ববান কমণকতণা  
24) Duty officer ➯ োচয়ত্বেত কমণকতণা  
25) Expediency (এেচপচডরয়চন্স)  ➯   রু্চিরু্িতা, 
উপরর্াচগতা  
26) Extempore (একসরিমরপাে)  speech ➯  
উপচস্থত বিৃতা  
27) Farcical (িাচসণকাে)  dialogue ➯  প্রহসনমূেক 
আরোিনা  
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28) Fire (িাইআে)  ➯   বেখাস্ত কো  
29) Friendly environment (ইনভাইআেমান্ট)  ➯   
বনু্ধত্বপূর্ণ পচেরবশ  
30) Hard-earned goodwill ➯  কযাচিণত সুনাম 
31) Harmonize ➯  সমিয় সাধন কো  
32) Helpful boss ➯  সহায়তা করেন এমন বস 
33) Heroic deeds ➯  বীেচিত কাি 
34) Hypercompetitive ➯ অচতমাত্রায় প্রচতরর্াগীতাপূর্ণ  
35) Inconceivable performance ➯  ধাের্াতীত 
পােিেমযান্স 
36) Ineligible candidate ➯  অরর্াগয প্রাথণী  
37) Inseparably involved ➯  ওতরপ্রাতভারব িচিত  
38) Integrated plan ➯ সমচিত পচেকল্পনা 
39) Interrelated (ইন্টােচেরেরিড)  ➯   পােস্পাচেক 
সম্পণচকত 
40) Invitation card ➯ আমন্ত্রর্ পত্র  
41) Junior colleague ➯  িুচনয়ে সহকমণী 
42) Kind consent ➯  সেয় সিচত 
43) Kind presence ➯  সানুগ্রহ উপচস্থচত, সেয় 
উপচস্থচত  
44) Layman ➯  অরপশাোে বযচি  
45) Location of the office ➯ অচিরসে অবস্থান  
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46) Long working hours ➯  েীঘণ কমণঘণ্টা  
47) Lose confidence ➯  আস্থা হাোরনা  
48) Maneuver (মানূভাে)  ➯   বকৌশে প্ররয়াগ কো 
49) Office hours ➯  অচিস সময় 
50) Office order ➯  অচিস আরেশ 
51) Office politics ➯ অচিস োিনীচত 
52) On a tip off ➯  বগাপন সংবারেে চভচত্তরত 
53) Patronize(পযাট্রনাইঝ)  ➯   পৃষ্ঠরপাষকতা কো 
54) Plum (পাম )  / Lucrative job ➯ বোভনীয় 
িাকচে  
55) Precise order ➯  সুস্পয আরেশ 
56) Professional inefficiency ➯ বপশাগত অেক্ষতা 
57) Professional skepticism ➯  বপশাগত 
সংশয়বাে 
58) Professionalism ➯  বপশাোচেত্ব  
59) Promotion (প্ররমাশন)  ➯   পরোন্নচত 
60) Pungent (পানিানি)  criticism ➯ তীব্র 
সমারোিনা  
61) Punitive (চপউচনচিভ)  / Remedial action  ➯ 
শাচস্তমূেক বযবস্থা  
62) Punitive (চপউচনচিভ)  action ➯  শাচস্তমূেক 
বযবস্থা  
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63) Rapport (ে যাপ্ট)  building ➯  বসৌহােণযপূর্ণ 
সম্পকণ গিন 
64) Refusal letter (চেচিউিাে বেিাে)  ➯   
অস্বীকৃচতজ্ঞাপক চিচি 
65) Rescind (চেচসে)  the contract ➯  িুচি 
বাচতে কো  
66) Rough (োফ্)  and tough (িাফ্)  boss  ➯  
োগাচিত এবং করিাে মরনাভাব সম্পন্ন বস 
67) Sack (সযাক্)  ➯   িাকচেিুযত কো  
68) Sack/ Fire ➯  িাকচেিুযত কো 
69) Sedentary work ➯ বরস বরস কেরত হয় এমন 
কাি 
70) Short working hours ➯  অল্প কমণঘণ্টা  
71) Slanderous statement ➯  অপবােমূেক 
কথাবাতণা  
72) Stiff competition (কচম্পচিে)  ➯   করিাে 
প্রচতরর্াগীতা  
73) Supreme decision maker ➯  সরবণাচ্চ নীচত 
চনধণােক  
74) Unitedly (ইউনাইরিডচে)  ➯   ঐকযবিভারব 
75) Unveil plaque ➯  িেক উরন্মািন কো  
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76) Verbal (চেচপ্ররমে)  reprimand ➯ বমৌচখক 
চতেস্কাে  
77) Victim to office politics ➯  অচিস োিনীচতে 
চশকাে  
78) Vote of thanks ➯ ধনযবাে জ্ঞাপন  
79) Welcome address ➯  স্বাগত ভাষর্ 
80) What’s your work number? ➯  আপনাে 
অচিরসে বিান নাম্বাে কত? 
81) Work number ➯ অচিরসে বিান নাম্বাে  
82) Working environment ➯  কারিে পচেরবশ 
83) Worthwhile (ওেথরহাআইে)  ➯   সমরয়াপরু্গী 
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চাকজেে সাক্ষাৎকাে ববারডণ 
জবজভন্ন প্ররেে উত্তরে 

answering different questions in a 
job viva board 

 1) Sound health (সাউে বহল্থ্) ➯ সুস্থ শেীে  
2) Commitment (কচমিরমন্ট) ➯ অেীকাে  
3) Dedication (রডচডরকইশন) উৎসগণ, উৎসিণন  
4) Inquisitive mind (ইনকুইচিচিভ মাইে) ➯ 
বকৌতূহেী মন  
5) Adaptation (অযাডাপরিইশন) ➯  খাপ খাওয়ারনাে 
ক্ষমতা 
6) Professional ethics (ইচথকস্) ➯  বপশাগত 
বনচতকতা 
7) Feel ease (ঈজ্) ➯ আোম ববাধ কো 
8) Conceal (কানসীে) truth ➯ সতয বগাপন কো 
9) Alteration (অেিারেইশন) ➯  পচেবতণন 
10) Much alteration ➯ অরনক পচেবতণন 
11) Structural criticism (চিচিচসিম্) ➯ গিনমূেক 
সমারোিনা  
12) To welcome structural criticism 
➯  গিনমূেক সমারোিনা স্বাগত িানারনা 
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13) Feel irritated (ইচেরিইরিড) ➯  চবেচিরবাধ কো 
14) To take bribe (ব্রাইব) ➯ ঘুষ বনওয়া  
15) To offer bribe ➯  ঘুষ বেওয়াে প্রস্তাব বেওয়া 
16) To handle with cold brain ➯ িাো মাথায় 
বমাকারবো কো  
17) Get excited (ইোইরিড) ➯ উরত্তচিত হওয়া  
18) Endure stress (ইচেয়ুযআে বেস) িাপ সহয কো 
19) Rapport building ➯  বসৌহােণযপূর্ণ সম্পকণ গিন  
20) Grow confidence (কানচিডযান্স) ➯  আস্থা 
িন্মারনা  
21) Confidential information ➯ বগাপন তথয 
22) Highly confidential (কানচিডযান্শ্ল্) ➯ অচত 
বগাপনীয় 
23) Feel annoyed (অযানরয়ড্) ➯ চবেচি ববাধ কো 
24) Welcome change ➯  পচেবতণনরক স্বাগত 
িানারনা 
25) Dynamic and agile (অযািাইে) ➯ গচতশীে ও 
িিপরি 
26) With patience (রপইশনস্) ➯ বধরর্ণে সারথ 
27) With rapt (ে যাপ্ট্) attention ➯ গভীে মনরর্াগ 
চেরয় 
28) With courage (কারেি) ➯ সাহরসে সারথ 
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29) Interest of the owners ➯ মাচেরকে স্বাথণ 
30) Regulatory (চেগুরেিচে) body ➯ চনয়ন্ত্রনকােী 
সংস্থা 
31) Without giving up the interest of the 
owner  ➯ মাচেরকে স্বাথণ িোঞ্জচে না চেরয় 
32) External (এেিােনাল্) factors ➯   বাইরেে 
চবষয়গুরো  
33) Internal (ইন্টােনাে) factors ➯  অভযিেীর্ 
চবষয়গুরো 
34) To remain ever competitive ➯  সব সময় 
প্রচতরর্াগীতামূেক থাকা 
35) With iron hands ➯  শি হারত  
36) Employee theft (রথফ্্ট) ➯ কমণিােীরেে িুচে 
37) Bribery (ব্রাইবাচে) ➯  ঘুষ বেওয়া বনওয়াে কাি 
38) Whimsical (ওইমচিকাল্) decision ➯ 
খামরখয়ােী চসিাি  
39) Effective decision ➯  কার্ণকে চসিাি  
40) Internal communication (কচমউচনরকইশন) 
➯ অভযিেীন বর্াগারর্াগ 
41) Red tapism (িযাচপিম্) ➯ আমোতাচন্ত্রক িচিেতা 
42) Internal politics ➯  অভযিেীন োিনীচত  
43) Dirty office politics ➯  বনাংো অচিস োিনীচত  
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44) Customer’s satisfaction ➯  বিতারেে সন্তুচয  
45) Disclose confidential (কানচিরডনল) 
information  ➯ বগাপন তথয প্রকাশ কো  
46) Potential (পারিন্শ্ল্) change ➯ সম্ভাবয পচেবতণন 
47) Potential buyers ➯  সম্ভাবয বিতা  
48) Fire (িাইআে) িাকচেিুযত কো 
49) Terminate from job ➯  িাকচেিুযত কো  
50) Outstanding performance ➯  অসাধাের্ 
পােেচশণতা 
51) Loyal to the organization ➯   প্রচতষ্ঠারনে 
প্রচত অনুগত  
52) Dutiful officer ➯  োচয়ত্ববান কমণকতণা  
53) Punctuality (পাঙ্িুআচেচি) ➯  চনয়মানুবচতণতা  
54) For the growth and development of the 
organization  ➯ প্রচতষ্ঠারনে চবকাশ এবং উন্নয়রনে 
িনয 
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প্রাতযজহক রুটিন বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in describing daily 
routine) 

  
1) Usually (ইউিযাচে) ➯ সিোিে 
2) Get up ➯  ঘুম বথরক উিা 
3) Wake up (ওরয়ইক আপ) ঘুম বথরক িাগা/উিা 
4) Say prayer ➯  প্রাথণনা কো/নামাি পিা 
5) Perform ablution (অযাবেূশন) ওিু কো 
6) Natural call ➯ প্রাকৃচতক চিয়া (প্রশ্রাব/পায়খানা) 
7) Wash ownself ➯  চনরিরক পচেষ্কাে পচেচ্ছন্ন কো 
8) Breakfast (রব্রকিাস্ট) সকারেে নাস্তা 
9) To take breakfast ➯ সকারেে নাস্তা খাওয়া 
10) Sit for study (স্টাচড) পিরত বসা 
11) After reading for a while (ওআইে/রহায়াইে) 
চক ুক্ষর্ পিাে পে 
 ➯  Note: ‘ওআইে’ উচ্চাের্চি বৃচিশ। আে ‘বহায়াইে’ 
উচ্চাের্চি আরমচেকান 
12) Get ready (রেচড) প্রস্ত্তত হওয়া 
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13) Start for university ➯  চবিচবেযােরয়ে উরেরশয 
র্াত্রা কো 
14) Start for office ➯ অচিরসে উরেরশয র্াত্রা কো 
15) To reach university ➯  চবিচবেযােরয় বপৌঁ া 
16) After reaching university ➯ চবিচবেযােরয় 
বপৌঁ াে পে 
17) To attend class ➯ ক্লাশ কো 
18) To perform official work ➯   অচিরসে কাি 
কমণ কো 
19) At a stretch (রস্টি) একিানা 
20) Upto 1 pm ➯  েুপুে একিা পর্ণি  
21) Lunch (োঞ্চ) েুপুরেে খাবাে 
22) To take lunch ➯  েুপুরেে খাবাে খাওয়া 
23) Lunch break (রব্রক) েুপুরেে খাবারেে চবেচত 
24) Johr prayer/midday prayer ➯ বর্াহরেে 
নামাি 
25) To return home ➯ বাচি বপৌঁ া 
26) Evening snakes (রেইকস) চবরকরেে হােকা নাস্তা 
27) Magrib prayer ➯  মাগচেরবে নামাি  
28) As soon as ajan is called ➯  আর্ান হওয়াে 
সরে সরে 
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29) Soon after magrib prayer ➯ মাগচেরবে 
নামারিে পে-পেই 
30) To start reading ➯  পিা শুরু কো 
31) To leave study table ➯  পিাে বিচবে তযাগ 
কো 
32) To take supper (সাপাে) োরতে খাবাে খাওয়া 
33) With all family members ➯ পচেবারেে সকে 
সেসযরেে সারথ 
34) To sit before TV ➯  চিচভে সামরন বসা 
35) To watch TV ➯ চিচভ বেখা 
36) For a short hour ➯  অল্প সমরয়ে িনয  
37) For long hours ➯  েীঘণ সমরয়ে িনয 
38) Favourite TV programme ➯   চপ্রয় চিচভ 
অনুষ্ঠান 
Note: বৃচিশ বানান Favourite চকন্তু অযারমচেকান বানান 
Favorite এবং বৃচিশ বানান Programme চকন্তু 
অযারমচেকান বানান Program. 
39) Drama (ড্রামা) ➯ নািক  
40) Episode (এচপরসৌড) ➯ পবণ  
41) Episode of a drama ➯  নািরকে পবণ 
42) Educative (এিুরকচিভ) programme➯  
চশক্ষামূেক অনুষ্ঠান 
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43) Talk show (রশা) ➯ আোপ আরোিনাে অনুষ্ঠান 
44) Moderator of the programme ➯ 
অনুষ্ঠানচিে সঞ্চােক 
45) Presenter (রপ্রিনিাে) ➯  উপস্থাপক 
46) News presenter ➯ সংবাে পািক 
47) To gossip (গচসপ) with family members  
➯ পচেবারেে সেসযরেে সারথ গল্প কো 
48) To share ideas (আইচডআস) ➯  ধাের্া ভাগাভাচগ 
কো 
49) To lull (োে) baby ➯  বাচ্চারক ঘুম পািারনা 
50) To fall asleep (অযাসেীপ্) ঘুচমরয় পিা 
51) I fall asleep ➯  আচম ঘুচমরয় পচি  
52) To snore (রোে) in sleep ➯ ঘুরমে মরধয নাক 
ডাকা 
53) In brief (চব্রি) ➯  সংরক্ষরপ 
54) In a nutshell (নািল্) সংরক্ষরপ 
55) Off day ➯  বরন্ধে চেন 
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গতকারেে রুটিন বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in describing yesterday’s 
routine) 

  
1) Yesterday’s routine ➯  গতকারেে রুচিন 
2) As usual (ইউিুআে) ➯  চনতযচেরনে মত 
3) I woke up ➯ আচম ঘুম বথরক উরিচ োম 
4) I performed ablution ➯ আচম ওরু্ করেচ োম 
5) I said prayer ➯  আচম নামাি পরিচ োম 
6) I sat for study ➯  আচম পিরত বরসচ োম 
7) Then ➯  তখন/তােপে 
8) After that ➯  তােপে 
9) I took tea/I had tea ➯  আচম িা বখরয়চ োম 
10) I made tea ➯ আচম িা বাচনরয়চ োম 
11) I was awfully (ওিচে) busy ➯  আচম ভীষর্ 
বযস্ত চ োম 
12) I had a lot of work ➯  আমাে অরনক কাি 
চ ে 
13) I went ➯  আচম চগরয়চ োম 
14) I went to office ➯  আচম অচিরস চগরয়চ োম 

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


📚 www.eB👀k.org.bd 

📚  www.fb.com/tanbir.ebooks 

15) I didn’t go to office ➯  আচম অচিরস র্াইচন 
16) I had a meeting ➯  আমাে একচি সভা চ ে 
17) I took breakfast ➯  আচম সকারেে নাস্তা 
বখরয়চ োম 
18) I phoned my friend ➯  আচম আমাে বনু্ধরক 
বিান করেচ োম 
19) I met my friend ➯  আচম আমাে বনু্ধে সারথ 
সাক্ষাত করেচ োম 
20) After having / attending class ক্লাশ কোে 
পে 
21) I took rest for a while আচম চক ুক্ষরর্ে িনয 
চবশ্রাম চনরয়চ োম 
22) I left my house ➯  আচম বাসা বথরক ববে 
হরয়চ োম 
23) I went shopping ➯  আচম বকনাকািা কেরত 
চগরয়চ োম 
24) Sometimes ➯  মারঝ মারঝ 
25) Some time ➯ চক ু সময় 
26) I went to bed ➯ আচম চব ানায় চগরয়চ োম 
27) I fell asleep ➯  আচম ঘুচমরয় পরিচ োম 
28) I had a sound sleep ➯  আমাে ভাে ঘুম 
হরয়চ ে 
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একটি পজেবারেে সেস্যরেে 
বর্ ণনায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 
(Words used in explaining the 

members of a family) 
 1) Father / Dad (ডযাড)  ➯   বাবা 
2) Mother / Mum (মাম)  ➯   মা 
3) Siblings (চসবচেঙস)  ➯   ভাইরবান 
4) Spouse (স্পাউস)  ➯   স্বামী বা স্ত্রী 
5) Cousin (কাজ্ন)  ➯   িািাত, মামাত, খাোত বা 
িুিাত ভাই-রবান 
6) Uncle (আঙক্ল)  ➯   িািা, মামা, খােু, িুিা 
7) Maternal uncle ➯  মামা 
8) Paternal uncle ➯ িািা 
9) Grandmother (গ্রােমাোে)  ➯   োেী, নানী 
10) Maternal grandmother ➯ নানী 
11) Paternal grandmother ➯ োেী 
12) Grandfather ➯  োো, নানা  
13) Maternal grandfather ➯ নানা 
14) Paternal grandfather ➯  োো 
15) Aunt (আ:নি)  ➯   খাো, িুিু, িাচি, মাচস 
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16) Auntie / aunty (আ:নচি)  ➯   খাো, িুিু 
প্রভৃচতে ঘরোয়া সম্ভাষর্ 
17) Husband (হািবযাে)  ➯   স্বামী 
18) Wife (ওয়াইি)  ➯   স্ত্রী 
19) Father’s sister’s husband ➯ িুিা 
20) Mother’s sister’s husband ➯  খােু 
21) Nephew (বনচিউ)  ➯   ভাচতিা, ভাচগনা 
22) Niece (নীস)  ➯   ভাচতচি, ভাচগনী 
23) Brother (ব্রাোে)  ➯   ভাই 
24) Sister (চসস্টাে)  ➯   ববান 
25) Step brother (স্টপ্ ব্রাোে)  ➯   সৎ ভাই 
26) Step sister ➯  সৎ ববান 
27) Fellow wife (রিরো ওয়াইি)  ➯   সতীন 
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সার্াজিক অবস্থাে কথা তুরে 
ধেরত ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 
(Words needed to explain social 

condition) 
 1) Society (রসাসাইচি) ➯ সমাি 
2) Patriarchal (বপইচট্রআেকে) society ➯ 
চপতৃতাচন্ত্রক সমাি 
3) Father dominated society ➯   বাবা শাচসত 
সমাি 
4) Social bondage (বনচডি) সামাচিক বন্ধন 
5) Social values ➯  সামাচিক মূেযরবাধ 
6) Combined family ➯  বর্ৌথ পচেবাে 
7) Nuclear (চনউচক্লয়াে) family ➯  একক পচেবাে 
8) Social life ➯  সামাচিক িীবন 
9) Members of a society ➯ একচি সমারিে 
সেসযগর্ 
10) Peaceful society ➯  শাচিপূর্ণ সমাি 
11) Amicably (অযাচমকযাবচে) চমরেচমরশ 
12) Live amicably ➯ চমরেচমরশ বাস কো 
13) Live amicably with all ➯  সকরেে সারথ 
চমরেচমরশ বাস কো 
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14) Strong social bondage ➯ েৃঢ় সামাচিক বন্ধন 
15) Delicate social bondage ➯  েুবণে সামাচিক 
বন্ধন 
16) Social norm (রনােম) ➯ সামাচিক আেশণ 
17) Social instability (ইনস্টযাচবচেচি) ➯  সামাচিক 
অচস্থচতশীেতা 
18) Social violence (ভাইআরেন্স) ➯ সামাচিক 
সচহংসতা  
19) Social rituals (চেিুআেস) ➯ সামাচিক েীচতনীচত 
20) Perform social rituals ➯ সামাচিক েীচতনীচত 
পােন কো 
21) A place for learning ➯  চশখাে একচি িায়গা 
22) Society is an institution for learning 
সমাি চশখাে একচি প্রচতষ্ঠান  
23) Social custom ➯  সামাচিক প্রথা 
24) Social institutions ➯  সামাচিক প্রচতষ্ঠান সমূহ 
25) Social menace (বমনাস) ➯  সামাচিক সমসযা 
26) Retain (চেরিইন) ➯ বিায় োখা  
27) Normal flow of a society একচি সমারিে 
স্বাভাচবক গচত 
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র্ানুরষে র্রনে বর্ ণনায় ব্যবহৃত 
শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining the minds 
of people) 

 1) People’s minds ➯  মানুরষে মন 
2) Mind is a strange and complex thing ➯  
মন হে একচি অদু্ভে এবং িচিে চবষয় 
3) In some cases (রকইরিস)  ➯   চক ু চক ু বক্ষরত্র  
4) It’s very hard ➯  এচি খুবই শি  
5) In some other cases ➯  অনয চক ু বক্ষরত্র  
6) It’s very hard ➯  এিা খুবই শি  
7) Sometimes it’s very helpful  ➯ কখরনা 
কখরনা এিা খুবই সহায়তাকােী 
8) Wayward (ওরয়ওয়াড)  ➯   বিচে  
9) Sometimes it’s very wayward  ➯ কখরনা 
কখরনা এিা খুবই বিচে 
10) Forgetful (িারগিিুে)  ➯   ভুোমনা  
11) Gloomy and pale (বগাাচম এে বপে)  ➯   
চববর্ণ এবং চবমষণ 
12) Mind becomes gloomy and pale ➯  মন 
চববর্ণ এবং চবমষণ হরয় পরি 
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13) Like the gentle breeze of the spring  ➯ 
বসরিে মৃেুমন্দ বাতারসে মত 
14) Make one cheerful (িীআেিুে)  ➯   কাউরক 
আনন্দঘন করে 
15) Like cold wave and dense fog  ➯ বশতয 
প্রবাহ এবং ঘন কুয়াশাে মত 
16) Make one down hearted and sick  ➯ 
কাউরক হতাশ এবং অসুস্থ করে 
17) With love and affection ➯  ভােবাসা এবং 
বেহ চেরয়  
18) It attracts someone with love and 
affection  ➯ এিা কাউরক কার   িারন ভােবাসা ও বেহ 
চেরয়  
19) With inattention and neglect ➯ অনােে 
এবং অবরহোয়  
20) It turns away someone with inattention 
and neglect ➯  এিা  কাউরক তাচিরয় বেয় অনােে 
এবং অবরহোয় 
21) Like the sky of the autumn (ওিাম)  ➯   
শেরতে আকারশে মত 
22) It changes its colour/color  ➯ এিা এে েং 
পচেবতণন করে 
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23) In the autumn of one’s life ➯ কারো িীবন 
সায়ারে, িীবরনে বশষ প্রারি 
24) As furious (চিউচেআস)  ➯   as tiger বারঘে 
মত চক্ষপ্ত 
25) As affectionate as deer ➯  হচেরর্ে মত 
মায়াবী 
26) Compromising (কমরপ্রামাইচিং)  ➯   
আরপাষমূেক 
27) Non-compromising ➯  অ-আরপাষমূেক 
28) Sometimes it’s within control  ➯ কখরনা 
কখরনা এিা চনয়ন্ত্রর্াধীন  
29) Sometimes its beyond control ➯   কখরনা 
কখরনা এিা চনয়ন্ত্ররর্ে বাইরে 
30) With broken (রব্রারকন)  mind ➯   ভাো মন 
চনরয় 
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একটি বাজিে বর্ ণনায় ব্যবহৃত 
শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining a home) 
1) Nice home ➯ সুন্দে বাচি 
2) Yard (ইয়াডণ)  ➯   আচেনা 
3) Spacious (রস্পইশাস)  yard ➯  প্রশস্ত আচেনা 
4) Brick-built house ➯ ইরিে বতচে বাচি 
5) Tin-shed house ➯  চিরনে বতচে বাচি 
6) South facing door ➯ েচক্ষর্ মুখী েেিা 
7) Open space ➯  বখাো িায়গা  
8) Open space in two sides  ➯ েুই চেরক বখাো 
িায়গা 
9) Sufficient light ➯  পর্ণাপ্ত আরো 
10) Insufficient light ➯  অপর্ণাপ্ত আরো 
11) Open corridor ➯  বখাো বাোন্দা 
12) Open space between two rooms  ➯ েুই 
করক্ষে মারঝ বখাো িায়গা 
13) Furnished with ➯ সচিত 
14) Furnished with modern furniture  ➯ 
আধুচনক আসবাবপরত্র সচিত 
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15) A house having no furniture  ➯ 
আসবাবপত্রচবহীন একচি বাচি 
16) Gas connection ➯  গযাস সংরর্াগ 
17) Gas connection is there  ➯ বসখারন গযাস 
সংরর্াগ েরয়র  
18) Blessed with all modern facilities  ➯ 
সকে আধুচনক সুচবধা-সম্পন্ন 
19) A house blessed with all modern 
facilities  ➯ সকে   আধুচনক সুচবধা সম্পন্ন বাচি 
20) A house blessed with no modern 
facilities  ➯ বকান  আধুচনক সুচবধা বনই বর্ বাচিরত 
21) Valcony (ভযােকচন)  ➯   ঝুো বাোন্দা 
22) Roof-top ➯   াে 
23) Narrow passage ➯  সরু োস্তা 
24) Narrow passage to enter the house  ➯ 
বাচিরত ব াকাে সরু োস্তা 
25) Entrance (এনট্রান্স)  ➯   প্ররবশপথ 
26) Exit (এচেি)  ➯   বাচহে পথ  
27) Mud-built house ➯  মাচিে বতচে বাচি  
28) Deep-dark ➯ ঘুিঘুরি অন্ধকাে 
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বাসস্থান সম্পজকণত শব্দ সমূহ 
(Words related to accommodation) 

  
1) Accommodation facilities আবাসন সুচবধা  
2) Spacious (রস্পশা্স্) room ➯ প্রশস্ত কক্ষ 
3) Multistoreyed house ➯  বহুতে ভবন 
4) Duplex apartment ➯  এমন ফ্লািবাচি র্াে েুই 
তোয়  কক্ষ সমূহ ও চভতরে চসাঁচি েরয়র   
5) Modern house ➯ আধুচনক বাচি 
6) Dilapidated house ➯  বমোমতহীন/ধ্বংসপ্রাপ্ত 
বাচি 
7) Plumbing (পাাচমং) ➯  পাচনবযবস্থা  
8) Well-furnished house ➯ সুসচিত বাচি  
9) Yard (ইয়াডণ) ➯  আচেনা 
10) Spacious yard ➯ প্রশস্ত আচেনা  
11) Household accessories ➯  গৃরহে চিচনসপত্র  
12) Amenities of modern life ➯   আধুচনক 
িীবরনে সুচবধা  
13) Brick built house ➯  পাকা ঘে  
14) Muddy (মাচড) house ➯ কািা ঘে 
15) Tin-shed house ➯  চিন চেরয় বতচে বাচি  
16) Window curtain (কােরিইন) ➯  িানাোে পেণা  
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17) South facing door ➯  েচক্ষর্ েেিা  
18) Corridor (কচেরডাে) ➯ বাোন্দা  
19) Valcony (ভযােকচন) ➯ ঝুো বাোন্দা  
20) Kitchen room ➯  োন্নাঘে 
21) A five storeyed house ➯ পাাঁি তো ভবন 
22) South facing ➯  েচক্ষর্মুখী  
23) Located at green road ➯ গ্রীনরোরড অবচস্থত  
24) Parental property ➯ বপচত্তক সম্পচত্ত  
25) Breaking stair ➯  চসাঁচি বভরে  
26) Ground (গ্রাউে) floor ➯  নীি তো 
27) First floor ➯  প্রথম তো  
28) People of upper floors ➯  উপে তোে মানুষ 
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র্ানুরষে ভাে গুরর্ে 
ববজশরযযে বর্ ণনায় 

(Words used in describing good 
qualities of people) 

 1) Honesty (অরনচস্ট)  ➯   সততা 
2) Courtesy (কািাচস)  ➯   চশযািাে, ভাে আিের্ 
3) Etiquette (এচিরকি)  ➯   নম্র আিের্ 
4) Benevolence (ববচনরভারেনস্)  ➯   পরোপকাচেতা 
5) Kindness (কাইেরনস)  ➯   েয়া 
6) Generosity (বিরনোসাচি)  ➯   উোেতা  
7) Sincerity (চসনরসোচি)  ➯   আিচেকতা 
8) Frankness (ফ্রাঙরেস)  ➯   বখাোরমো, অকপিতা 
9) Integrity (ইনরিগ্রাচি)  ➯   িাচেচত্রক সেেতা ও 
সততা, সাধুতা 
10) Perseverance (পাচসচভআোন্স)  ➯   অধযবসায় 
11) Forgiveness (িাচগরননস)  ➯   ক্ষমা 
12) Mutual respect (চমউিুআে বেসরপক্ট)  ➯   
পােস্পচেক শ্রিা  
13) Simplicity (চসচম্পচসচি)  ➯   সেেতা 
14) Unselfishness (আনরসেচিসরনস)  ➯   
চনুঃস্বাথণতা 

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


📚 www.eB👀k.org.bd 

📚  www.fb.com/tanbir.ebooks 

15) Sacrifice (সযাচিিাইস)  ➯   উৎসগণ 
16) Compromise (করম্পামাইস)  ➯   আরপাস 
17) Outspoken-ness ➯  স্পযবাচেতা 
18) Firmness (িামণরনস)  ➯   েৃঢ়তা 
19) Liberalism (চেবারেচেিম)  ➯   উোেতাবাে 
20) Patience (বপইশনস)  ➯   বধর্ণ 
21) Tolerance (িোোনস)  ➯   সচহষু্ণতা 
22) Humanity (চহউমযাচনচি)  ➯   মানবতা 
23) Fairness (বিআেরনস)  ➯   নযায়পোয়নতা 
24) Positiveness (পিাচিভরনস)  ➯   েৃঢ়প্রতযয় 
25) Personality (পাসানযাোচি)  ➯   বযচিত্ব 
26) Dedication (বডচডরকইশন)  ➯   উৎসিণন, উৎসগণ 
27) Positive outlook (আউিেুক)  ➯   ভাে েৃচযভচে  
28) Resilience (চেচিচেআনস)  ➯   আরগে অবস্থায় 
চিরে আসাে গুর্াবেী 
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র্ানুরষে খাোপ গুরর্ে 
ববজশরযযে বর্ ণনায় 

(Words used in describing bad 
qualities of people) 

 1) Cruelty (িূআেচি)  ➯   চনষু্ঠেতা 
2) Barbarity (বােবযাোচি)  ➯   ববণেতা 
3) Stupidity (সু্টচপচডচি)  ➯   চনবুণচিতা  
4) Negative outlook (আউিেুক)  ➯ খাোপ েৃচযভচে 
5) Naked (বনচকড)  ➯ criticism ➯ নগ্ন সমারোিনা 
6) Ferocity (িােসাচি)  ➯   চহংস্রতা 
7) Selfishness (বসেচিশরনস)  ➯   স্বাথণপেতা 
8) Conceit (কানসীি)  ➯   অচতমাত্রায় আত্মগভণ 
9) Haughtiness (হচিরনস)  ➯   বেমাগ 
10) Fastidious (িাসচিচডআস) ➯ খুাঁত খুাঁরত, বোষ 
ধেরত তৎপে 
11) Choosy (িুচি)➯ খুাঁত খুাঁরত, সহরি তুয হয় না এমন 
12) Mentality of making conspiracy 
(কনসচপরেচস)  ➯ ষির্ন্ত্র কোে মানচসকতা 
13) Telling a lie ➯ চমথযা বো 
14) Indecent (ইনচডরসন্ট)  ➯   talking ➯ অশাীে 
কথাবাতণা 
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15) Indecent gesture (রিসিাে)  ➯   অশাীে 
অেভচে 
16) Ludicrous (েূচডিাস)  ➯   talking ➯   
হাসযকে কথাবাতণা 
17) Lustful (োস্টিুে)  ➯ look ➯ কামুক েৃচয, 
খাোপ েৃচয  
18) Flattery (ফ্লািাচে)  ➯   বতাষারমাে  
19) Having a complex mind ➯  িচিে মন থাকা 
20) Cunning (কাচনং)  ➯   ধূতণ 
21) As cunning as a fox ➯  চশয়ারেে মত ধূতণ 
22) Tricks (চট্রকস)  ➯    ে 
23) Frustration (ফ্রাসরিশন)  ➯   হতাশা 
24) Involvement in criminal activities  ➯ 
অপোধমূেক কারিে সারথ িিারনা 
25) Yes man ➯  খরয়ে খা, িািুকাে 
26) Yes man of the big boss ➯ বি কতণাে 
িািুকাে 
27) The habit of copying ➯ নকে কোে অভযাস 
28) Foul (িাউে)  ➯   ববয়ােব 
29) Most foul (বমাস্ট িাউে)  ➯   িেম ববয়ােব 
30) Biting nail (বাইচিং বনইে)  ➯   নখ কামিারনা 
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র্ানুরষে খাোপ অভযাস প্রকাশ 
কেরত ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining bad habits 
of people) 

 1) Smoking (বমাচকং)  ➯   ধূমপান 
2) The habit of smoking ➯ ধূমপারনে অভযাস 
3) Addiction (অযাচডক্শন)  ➯   বনশা 
4) Drug-addiction ➯  মােকাশচি  
5) Gambling (গযাচম্বাং)  ➯   িুয়ারখো 
6) Gambling den (বডন)  ➯   িুয়াে আখিা 
7) He is often found in gambling den  ➯ 
তারক প্রায়ই িুয়াে আখিায় পাওয়া র্ায় 
8) Gambler (গযাম্বাাে)  ➯   িুয়াচে  
9) Addiction to women ➯  নােীরেে প্রচত বনশা 
10) Addiction to gambling ➯ িুয়া বখোে প্রচত 
বনশা  
11) Telling a lie ➯ চমথযা বো  
12) The habit of telling a lie ➯  চমথযা বোে 
অভযাস 
13) Biting nail (বাইচিং বনইে)  ➯   নখ কামিারনা 
14) Tapping teeth (বিচপং চিথ)  ➯   োাঁত বিাকারনা  
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15) Talking more ➯  ববচশ কথা বো 
16) Finding fault with others ➯ অরনযে বোষ 
ধো 
17) His habit is finding fault with others  ➯ 
তাে স্বভাব হে অরনযে বোষ ধো 
18) Conspiracy (কাচন্শ্স্পোচস)  ➯   ষির্ন্ত্র 
19) Conspire (কান্শ্স্পাইআে)  ➯   ষির্ন্ত্র কো 
20) Conspirator (কাচন্শ্স্পরেিে)  ➯   ষির্ন্ত্র 
21) To laugh at ➯ উপহাস কো, চবদ্রুপ কো 
22) To tease women ➯  নােীরেেরক উত্তযি কো 
23) Eve teasing ➯ নােীরেেরক উত্তযি কের্ 
24) To feel jealousy (বিোচস)  ➯   ঈষণা কো 
25) Jealousy ➯ ঈষণা, পেশ্রীকাতেতা  
26) Exaggeration (ইগিযািারেইশন) ➯ অচতেঞ্জন, 
অচতকথন 
27) The habit of exaggeration অচতেঞ্জরনে স্বভাব  
28) Exaggerate (ইগিযািারেইি)  ➯   বািাইয়া 
বািাইয়া বো 
29) Sending lude (েূড)  message over phone 
➯  বিারন কামুক বাতণা পািারনা 
30) Indecent (ইনচডসযান্ট)  gesture ➯  অশাীে 
অেভচে 
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র্ানব িীবরনে জবজভন্ন পর্ ণায় 
বর্ ণনা কেরত 

(Defining different stages of human 
life) 

1) Pre-birth stage ➯ িরন্মে পূবণ পর্ণায় 
2) Mother’s womb (উঊম্)  ➯   মাতৃগভণ 
3) Food canal (িুড কযানাে)  ➯   খােয নােী 
4) Trachea (বট্রইচকআ)  ➯   িাস-নােী 
5) Foetus / Fetus (িীিাস)  ➯   ভ্রূর্ 
6) Newly born baby ➯  নবিাত চশশু 
7) Through mother’s trachea (বট্রইচকআ)  ➯   
মারয়ে িাসনােীে মাধযরম 
8) Inhale (ইনরহল্)  through mother’s trachea  
➯ মারয়ে িাসনােীে  মাধযরম িাস গ্রহর্ কো 
9) Childhood (িাইল্ডহুড)  ➯   বশশব 
10) Boyhood ➯  বােযকাে 
11) Toddle (িড্ে)  ➯   হামাগুচি বেওয়া 
12) Toddling (িডচেং)  ➯   হামাগুচি  
13) Learn to walk ➯  হাাঁিরত চশখা  
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14) Receptive (চেরসপচিভ)  mind ➯ গ্রহর্শীে মন, 
নতুন চক ু সহরি গ্রহর্  কেরত পাে এমন মন 
15) Adolescence (অযাডারেসন্স)  ➯   বকরশাে, বশশব 
ও বর্ৌবরনে মধযবতণী কাে 
16) Teenage (িীরনি)  ➯   ১৩ বথরক ১৯ বৎসে পর্ণি 
বয়স 
17) Teenager (িীরনিাে)  ➯   ১৩ বথরক ১৯ বৎসে 
বয়স পর্ণি ব রেরমরয় 
18) Teens (িীনস্)  ➯   ১৩ বথরক ১৯ বৎসে পর্ণি 
বয়স 
19) Physical and mental change ➯  শােীচেক 
এবং মানচসক পচেবতণন 
20) Physical and mental changes are seen  
➯  শােীচেক এবং মানচসক  পচেবতণন বেখা র্ায় 
21) Youth (ইয়ূথ)  ➯   বর্ৌবন  
22) In youth ➯ বর্ৌবরন 
23) Golden period of life ➯ িীবরনে বসানােী সময় 
24) Time of building career ➯  কযাচেয়াে গিরনে 
সময় 
25) Juvenile (িুরভনাইে)  ➯   আনরন্দাচ্ছ্বে  
26) Juvenility (িুরভচনচেচি)  ➯   আনরন্দাচ্ছ্বেতা 
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27) Full of energy and speed ➯   শচি এবং 
গচতরত পচেপূর্ণ 
28) They can do whatever they want  ➯ তাো 
র্া িায় তাই কেরত পারে 
29) Time of sowing seeds ➯ বীি বপরনে সময় 
30) Worm eaten seeds ➯  বপাকায় খাওয়া বীি 
31) If worm eaten seeds are sown  ➯ র্চে 
বপাকায় খাওয়া বীি বপন কো হয় 
32) Misspend (চমসস্পযাে)  ➯   অপবযয় কো 
33) Misspent youth ➯  অপবযচয়ত বর্ৌবন 
34) Repent (চেরপন্ট)  ➯   আিরসাস কো 
35) Repent in remaining stages ➯  অবচশয 
পর্ণায়গুরোরত আিরসাস কো 
36) Middle age ➯ মধয বয়স 
37) Stage of taking responsibility ➯  োচয়ত্ব 
বনওয়াে পর্ণায়/সময় 
38) Responsibility of the family  ➯ পচেবারেে 
োচয়ত্ব 
39) Responsibility of children ➯  ব রেরমরয়ে 
োচয়ত্ব 
40) Responsible father ➯ োচয়ত্ববান বাবা 
41) Responsible mother ➯  োচয়ত্ববান মা 
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42) With parental love and affection  ➯ 
চপতামাতা সুেভ ভােবাসা চেরয় 
43) Rear up children ➯ ব রেরমরয় োেন পােন 
কো  
44) It is a massive (মযাচসভ)  ➯   task এিা 
চবশাে একিা কাি 
45) Path finder of children ➯  ব রেরমরয়রেে পথ 
প্রেশণক 
46) Old age ➯  বৃি বয়স 
47) People become grand 
fathers/grandmothers ➯  মানুষ োো/োেী হয় 
48) This stage provides people with different 
enjoyments  ➯ এই পর্ণায় মানুষরক চভন্ন আনন্দ বেয় 
49) This is also the stage of sufferings  ➯ 
এিা বভাগাচিেও পর্ণায় 
50) Different diseases make nest  ➯ চবচভন্ন 
বোগ বাসা বারধ 
51) Suffer from old age diseases and 
complication  ➯ বাধণকযিচনত  বোগ ও িচিেতায় 
বভাগা 
52) Behave like kids ➯ বাচ্চারেে মত বযবহাে কো   
53) Seek (সীক্)  company ➯  সে বখাাঁি কো 
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54) They often lose their life partners  ➯ 
তাো প্রায়ই তারেে িীবন সেীরেে হাচেরয় বিরে 
55) Suffer from isolation ➯ চন:সেতায় বভাগা  
56) Think of death ➯  মৃতুযে কথা ভাবা  
57) Pass time in prayers ➯  প্রাথণনাে মধয চেরয় 
সময় কািারনা  
58) Body doesn’t permit ➯  শেীরে কুোয় না 
59) Misbehaviour of near and dear ones 
আপনিরনে েুবণযবহাে 
60) Hurt (হািণ)  ➯   them ➯  তারেেরক আহত 
করে 
61) Many of them expect death ➯  তারেে 
অরনরকই মৃতুয কামনা করে 
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ধর্ীয় কর্ণকাে ব্যাখ্যা কেরত 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining religious 
activities) 

 1) Religion (চেচেিান) ➯ ধমণ  
2) Religious (চেচেিাস) activities ➯ ধমণীয় কমণকাে 
3) Religious rituals (চেিুআেস) ➯ ধমণীয় েীচতনীচত  
4) Mosque (মস্ক) ➯ মসচিে 
5) Temple (রিম্পে) ➯  মচন্দে 
6) Church (িাচ্) ➯  চগিণা 
7) Pagoda ➯  পযারগাডা, ববৌি মচন্দে 
8) Muslim ➯  মুসেমান 
9) Religious belief (চবচেি) ➯  ধমণীয় চবিাস 
10) Say prayer ➯ প্রাথণনা কো, নামাি পিা 
11) Offer munajat ➯ বমানািাত কো 
12) Theist (থীইস্ট) ➯ আচস্তক, চর্চন সৃচযকতণায় চবিাস 
করেন 
13) Atheist (অযাথীইস্ট) ➯  নাচস্তক, চর্চন সৃচযকতণায় 
চবিাস করেন না 
14) Omnipresent (অমচনরপ্ররিন্ট) ➯ সবত্রণ চবোিমান  
15) Omnipotent (অমচনরপারিন্ট) ➯  সবণশচিমান 
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16) Creator (চিরয়িে) ➯ সৃচযকতণা 
17) This world ➯ এই পৃচথবী  
18) This universe (ইউচনভাস) ➯ এই মহাচবি 
19) Creator’s creation (চিরয়শন) ➯ সৃচযকতণাে সৃচয 
20) Heaven (রহরভন) ➯ স্বগণ, ববরহশ্ত 
21) Hell (রহে) ➯ নেক, িাহান্নাম 
22) Heavenly peace ➯  স্বগণীয় শাচি  
23) Hellish punishment ➯ নােকীয় শাচস্ত 
24) Believer (চবচেভাে) ➯  চবিাসী 
25) Unbeliever ➯ অচবিাসী 
26) Allah’s satisfaction ➯ আোাহে সন্তুচয 
27) Life after death ➯  মৃতুযে পরেে িীবন 
28) Eternal (ইিা:নে) ➯ চিেিন, আচে-অিহীন 
29) Devil (রডচভে) ➯ শয়তান 
30) Shatan ➯ শয়তান 
31) Instigation (ইনসচিরগইশন) of shatan ➯ 
শয়তারনে প্ররোিনা 
32) Evil deed (ইচভে ডীড) ➯  খাোপ কাি 
33) Adam (অযাডাম্) ➯ আেম 
34) Eve (ঈভ) ➯  হাওয়া 
35) Adam and Eve ➯  আেম এবং হাওয়া 
36) Forbidden fruit ➯  চনচষি িে 
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37) Thrown away from heaven ➯ স্বগণ বথরক 
চনচক্ষপ্ত 
38) As punishment ➯ শাচস্ত স্বরূপ 
39) Sin (সীন্) ➯  পাপ  
40) Sinners (সীনােস) ➯ পাপীো  
41) Place of sinners ➯ পাপীরেে স্থান 
42) Fasting (িাচস্টং) ➯  বোর্া 
43) Observe fasting ➯  বোর্া োখা 
44) Obligatory (অবচেরগিচে) ➯ বাধযতামূেক 
45) For each and every grown up person ➯ 
প্রাপ্তবয়স্ক প্রচতচি নেনােীে িনয 
46) Fasting is for Allah ➯ বোর্া আোাহে িনয 
47) Fasting people ➯ বোর্াোে মানুষ 
48) A complete code of life ➯পচেপূর্ণ িীবন 
চবধান 
49) Perform Haj ➯  হজ্ব কো 
50) Holy place ➯ পূর্যভূচম 
51) Religious festival (িযাসচিভাে) ➯ ধমণীয় উৎসব  
52) During Eid festival ➯ ঈে উৎসরবে সময় 
53) Sacrifice animal ➯  পশু বকােবানী কো 
54) Sacrificed animal ➯ কুেবানীকৃত পশু 
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55) Meat of sacrificed animal ➯ কুেবানীকৃত 
পশুে মাংস 

র্ানব বেরহে জবজভন্ন অরেে 
ইংরেজি 

(English of different limbs of a 
human body) 

1) Limb (চেম্ব)  ➯   অে 
2) Hair ➯  িুে 
3) Skull (স্কাল্)  ➯   মাথাে খুচে, করোচি 
4) Head (বহড্)  ➯   মাথা  
5) Forehead (বিােরহড)  ➯   কপাে  
6) Eye-brow (ভ্রূ)  ➯   বিারখে ভ্রূ  
7) Eye-lid (চেড)  ➯   বিারখে পাতা  
8) Eye-ball ➯ বিারখে মচন  
9) Nose (বনাস)  ➯   নাক  
10) Moustache (মাসিাুঃস)  ➯   বগাাঁি  
11) Cheeks (িীে)  ➯   গাে  
12) Upper lip (চেপ)  ➯   উপরেে বিাি  
13) Lower lip ➯  চনরিে বিাি  
14) Tooth ➯  োাঁত  
15) Gum (গাম)  ➯   োাঁরতে মাচি  
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16) Tongue (িাং)  ➯   চিহবা  
17) Throat (বরাি)  ➯   গো  
18) Neck (বনক)  ➯   ঘাি  
19) Shoulder (বশৌল্ডাে)  ➯   কাধ 
20) Chest (বিস্ট)  ➯   বুক 
21) Right chest ➯ বুরকে ডান পাশ 
22) Left chest ➯  বুরকে বাম পাশ 
23) Breast (বব্রস্ট)  ➯   স্তন, মাই 
24) Nipple (চনপ্ল)  ➯   স্তরনে ববািা 
25) Belly (ববচে)  ➯   বপি, উেে 
26) Navel (বনরভল্)  ➯   নাচভ 
27) Backbone (বযারবান)  ➯   বমরুেে 
28) Waist (ওরয়ইস্ট)  ➯   বকামে, কচি বেশ 
29) Buttocks (বাট্ক্ে)  ➯   পা া 
30) Hand ➯  হাত 
31) Wrist (চেস্ট)  ➯   হারতে কচি 
32) Finger (চিোে)  ➯   হারতে আেুে 
33) Thumb (থাম্ব)  ➯   বৃিােুচে 
34) Nail (বনইে)  ➯   নখ 
35) Palate (পযাোি)  ➯   হারতে তােু 
36) Index finger ➯  তিণনী 
37) Middle finger ➯  মধযমা 
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38) Penis (পীচনস)  ➯   পুং িনরনচিয়, চেে 
39) Pubic hair (চপউচবক এআে)  ➯   তেরপরিে 
চনম্নাংরশে িুে, ভাল্ 
40) Thai (থাই)  ➯   উরু 
41) Knee (নী)  ➯   হাাঁিু 
42) Ankle (অযাঙ্ক্ল)  ➯   পারয়ে বগািাচে 
43) Toe (বিৌ)  ➯   পারয়ে আেুে 
44) Foot ➯  পা  
45) Skin (চস্কন)  ➯   িামিা  
46) Heart (হা:ি)  ➯   হৃেয় 
47) Kidney (চকডনী)  ➯   বৃক্ক 
48) Liver (চেভাে)  ➯   র্কৃৎ 
49) Lung (োং)  ➯   িুসিুস 
50) Respiratory passage ➯  িাসনােী 
51) Food canal (কযানাে)  ➯   খােয নােী 
52) Womb (উঊম্ব)  ➯   মাতৃগভণ 
53) Foetus/Fetus (চিিা্স)  ➯   ভ্রূর্ 
54) Pulse (পােস)  ➯   নাচি 
55) Vein (রভইন)  ➯   চশো 
56) Nerve (নাভণ)  ➯   োয়ু  
57) Artery (আ:রিচে)  ➯   ধমনী 
58) Stomach (স্টমাক)  ➯   পাকস্থেী 
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59) Growth hormon ➯  চবকাশ োরভ সাহার্য করে 
বর্ হেরমান 
60) Small intestine ➯  কু্ষদ্রান্ত্র  
61) Large intestine ➯  বৃহেন্ত্র 
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জবজভন্ন অসুখ জবসুরখে বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining different 
diseases) 

 1) Fever (িীভাে)  ➯   জ্বে 
2) Feel feverish (িীভাচেশ)  ➯   জ্বে জ্বে ববাধ কো 
3) Vomit (ভচমি)  ➯   বচম কো 
4) Vomiting (ভচমচিং)  ➯   বচম 
5) Asthenia (অযাসচথনীআ)  ➯   বেহীনতা, বেৌবণেয 
6) Asthma (অযািমা)  ➯   হাাঁপাচন, িাসরোগ  
7) Respiratory problem (বেসচপরেিচে প্রবরেম)  ➯   
িাস কয 
8) Diarrhoea (ডাইআচেয়া)  ➯   উোোময়, ঘন ঘন 
পাতো পায়খানা 
9) Dysentery (চডসানচট্র)  ➯   আমাশয় 
10) To catch cold ➯  িাো োগা  
11) Sore throat (বরাি)  ➯   গো বযথা  
12) Headache (বহরডক্)  ➯   মাথা বযথা  
13) Abdominal (অযাবরডাচমনাে)  ➯   pain ➯  
বপি বযথা 
14) Pain in backbone ➯  বমরুেরে বযথা 
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15) Heart ailment (এইেরমনি)  ➯   হারিণে অসুখ  
16) Surgery (সািণাচে)  ➯   অরস্ত্রাপিাে, শেয চিচকৎসা  
17) Surgeon (সািান)  ➯   শেয চিচকৎসক 
18) Toothache (িুরথক্)  ➯   োাঁত বযথা  
19) Skin disease (চডচিি)  ➯   িমণ বোগ 
20) Contagious (কনিাচিআস) disease ➯   
ব ায়ারি বোগ 
21) Fully curable (চকউোব্ল) ➯ পুোপুচে আরোগযরর্াগয  
22) Fully curable disease ➯ পুোপুচে আরোগযরর্াগয 
বোগ 
23) Non-curable disease ➯  অনারোগয বোগ 
24) Diabetes (ডায়ারবচিস)  ➯   বহুমূত্র বোগ, 
ডায়ারবচিস 
25) Diabetic patient ➯  ডায়ারবচিক বোগী 
26) Controllable ➯  চনয়ন্ত্রর্রর্াগয  
27) Not curable but controllable আরোগযরর্াগয 
নয় চকন্তু চনয়ন্ত্রর্রর্াগয ➯  
28) Migraine (মীরগ্রইন)  ➯   প্রিে মাথাবযথা, 
আধকপারে 
29) Cancer ➯  কযান্সাে 
30) Stomach ulcer (আেসাে)  ➯   পাকস্থেীরত 
ঘা/ক্ষত 
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বই পিাে উপকাজেতা বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Explaining the advantages of 
reading books) 

 1) Store house of knowledge (নচেি)  ➯   জ্ঞান 
ভাোে 
2) Knowledge is stored in books  ➯ বইরয়ে 
মরধয জ্ঞান সচঞ্চত থারক 
3) Domain of knowledge ➯  জ্ঞারনে পচেচধ 
4) It enriches our knowledge ➯  এিা আমারেে 
জ্ঞান বািায় 
5) Idea generation (বিনারেশন)  ➯   ধাের্া সৃচয  
6) It helps in generating idea  ➯ এিা ধাের্া 
সৃচযরত সহায়তা করে  
7) It gives us pleasure (বপিাে)  ➯   এিা 
আমারেেরক আনন্দ বেয় 
8) It refreshes our minds ➯ এিা আমারেে মনরক 
সিীব করে 
9) Acquire (অযারকায়াআে) knowledge ➯    জ্ঞান 
অিণন কো 
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10) Thinking power (চথংচকং পাওআে)  ➯   চিিা 
শচি  
11) Creativity (চিরয়চিচভচি)  ➯   সৃচযশীেতা  
12) The habit of reading books ➯  বই পিাে 
অভযাস  
13) Make us broad minded ➯  আমারেেরক বি 
মরনে করে 
14) Unknown (আনরনান) things ➯ অিানা চিচনস 
15) Come to know ➯  িানরত পাো 
16) We can come to know ➯  আমো িানরত 
পাচে 
17) About the world ➯  পৃচথবী সম্পরকণ 
18) About people ➯  মানুষ সম্পরকণ  
19) Some books make us laugh (োফ্)  ➯   
চক ু বই আমারেেরক হাসায় 
20) Some books make us think ➯  চক ু বই 
আমারেেরক ভাবায় 
21) Some books make us weep ➯  চক ু বই 
আমারেেরক কাাঁোয় 
22) Imagination (ইমাচিরনইশন)  ➯   কল্পনা 
23) The world of imagination ➯ কল্পনাে িগৎ 
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24) We lose (েূজ্)  ourselves ➯  আমো 
আমারেেরক হাচেরয় বিচে 
25) We lose ourselves in imagination ➯  
আমো কল্পনায় হাচেরয় র্াই 
26) We cannot help finishing ➯   আমো বশষ 
না করে পাচে না 
27) Novel and stories ➯  উপনযাস এবং গল্প  
28) Travelogue (ট্রারভেগ্)  ➯   ভ্রমর্ কাচহনী 
29) Satire (সযািাইআে)  ➯   বযে েিনা 
30) Autobiography (অরিাবারয়াগ্রাচি)  of great 
people   ➯ মহান বযচিরেও আত্মিীবনী 
 
  

  

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


📚 www.eB👀k.org.bd 

📚  www.fb.com/tanbir.ebooks 

আবহাওয়া বর্ ণনা কেরত 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining weather) 
 1) Weather (ওএোে) like today ➯  আিরকে মত 
আবহাওয়া  
2) Rough (োি) weather ➯  খাোপ আবহাওয়া 
3) Foggy (রিাচগ) weather ➯  কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া 
4) Cold wave (ওরয়ইভ্) বশতয প্রবাহ  
5) Hot wave ➯  গেম প্রবাহ 
6) Fresh air ➯ চনমণে বাতাস  
7) West wind ➯  পচিমা বাতাস  
8) South wind ➯ েচক্ষর্া বাতাস  
9) Windy (উচয়চে) weather ➯ ঝরিা আবহাওয়া 
10) Windless (উচয়েরেস) বায়ুহীন 
11) Sultry (সােচট্র) weather ➯  গুরমাি আবহাওয়া  
12) Heavy rainfall ➯ ভােী বৃচযপাত 
13) Light rainfall ➯  হােকা বৃচযপাত 
14) Light to moderate rainfall ➯  হােকা বথরক 
মাঝাচে বৃচযপাত 
15) Gloomy (রগাাচম) weather ➯ অন্ধকাে 
আবহাওয়া 
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16) Gentle breeze (ব্রীজ্) ➯ মৃেুমন্দ বাতাস 
17) Snow (বো) ➯ তুষাে 
18) Snowfall (রোিল্) ➯ তুষােপাত  
19) Rainy weather ➯ বৃচযমুখে আবহাওয়া 
20) Violent wind ➯  খুব বাতাস  
21) Northwester (বনাথওরয়সিাে) কােববশাচখ  
22) Storm ➯  ঝি  
23) Hail (রহইল্) ➯ চশোবৃচয  
24) Cloudy (ক্লাউচড) sky ➯  বমঘাচ্ছন্ন আকাশ  
25) Windy (উচয়নচড) ঝরিা  
26) Windy weather ➯  ঝরিা আবহাওয়া 
27) Heat stroke ➯ চহি বোক্ 
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প্রাকৃজতক দুরর্ ণাগ বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining natural 
calamities) 

 1) Natural calamities (কযাোচমচি্স)  ➯   
প্রাকৃচতক েুরর্ণাগ 
2) Natural disaster (চডিাসিাে)  ➯   প্রাকৃচতক 
েুরর্ণাগ 
3) Flood (ফ্লাড)  ➯   বনযা 
4) Drought (ডি্)  ➯   খো 
5) Northwester (বনাথওরয়সিাে)  ➯   কােববশাচখ 
6) Storm (স্টেম)  ➯   ঝি 
7) Hail (বহইে)  ➯   চশোবৃচয  
8) Hailstorm (বহইেস্টেম)  ➯   চশোঝি 
9) Excess rain (ইকচসস বেইন)  ➯   অচতবৃচয 
10) Cyclone (সাইরক্লান)  ➯   ঘূচর্ণঝি 
11) Tidal wave (িাইডাে ওরয়ইভ)  ➯   সামুচদ্রক 
িরোচ্ছ্বাস 
12) Last (োস্ট)  ➯   স্থায়ী হওয়া 
13) Homeless (বহামরেস)  ➯   গৃহহীন 
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14) Make people homeless ➯  মানুষরক গৃহহীন 
করে 
15) Make people shelterless ➯  মানুষরক 
আশ্রয়হীন করে 
16) Wash away (ওয়াশ আওরয়ই)  ➯   ভাচসরয় 
বনওয়া 
17) Houses and crops are washed away 
ঘেবাচি এবং িসে ভাচসরয় বনয় 
18) Embankment (ইমবযাংকমান্ট)  ➯   বাধ 
19) Water borne diseases ➯ পাচনবাচহত বোগ 
20) Dysentery (চডরসচি)  ➯   আমাশয় 
21) Skin disease (চডচজ্জ্)  ➯   িমণরোগ 
22) Scarcity (স্কাসাচি)  ➯   স্বল্পতা  
23) Violent (ভায়ারেন্ট)  wind ➯ শচিশােী বাতাস 
24) Lives and property (োইনস এে প্রপাচিণ)  ➯   
িীবন ও সম্পে  
25) Coastal area (বকাস্টাে এচেয়া)  ➯   উপকূেীয় 
এোকা 
26) People of coastal area ➯ উপকূেীয় এোকাে 
মানুষ 
27) Experience tidal wave ➯  সামুচদ্রক 
িরোচ্ছ্বারসে অচভজ্ঞতা োভ করে 
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28) People become helpless ➯  মানুষ অসহায় 
হরয় পরি 
29) Rescue (রেসচকউ)  ➯   operation ➯ উিাে 
অচভর্ান 
30) Distribution of aid (এইড)  ➯   ত্রার্ চবতের্ 
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পজেরবরশে জবজভন্ন উপাোন 
এে বর্ ণনায় ব্যবহৃত শব্দ 

(Words used in various elements of 
environment) 

 1) Air (এআে)  ➯   বাতাস 
2) Water (ওয়ািাে)  ➯   পাচন 
3) Sound (সাউে)  ➯   শব্দ 
4) Animals (অযাচনমােস)  ➯   and insects প্রার্ী 
ও বপাকামাকি 
5) Human beings ➯  মানুষ 
6) Oxygen ➯ অচেরিন 
7) Hydrogen ➯  হাইরড্রারিন 
8) Carbon dioxide ➯ কাবণনডাই অোইড 
9) Environment (ইনভাইআেমানি)  ➯   পচেরবশ 
10) Element (ইচেরমন্ট)  ➯   উপাোন 
11) Various elements of environment 
পচেরবরশে চবচভন্ন উপাোন 
12) Proportionate (প্ররপাশানাি)  ➯   সমানুপাচতক  
13) Disproportionate (চডসপ্ররপাশানাি)  ➯   
অসমানুপাচতক, অনুপাতহীন 
14) Trees and plants (পাানট্ক্স)  ➯   গা পাো 
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15) Forests (িরেসি)  ➯   বন 
16) Afforestation (অযািচেসরিইশন)  ➯   বনায়ন 
17) Deforestation (চডিচেসরিইশন)  ➯   বনচনধন, 
বন ধ্বংস কের্ 
18) Global warming (বগাাবাে ওয়াচমণং)  ➯   
ববচিক উষ্ণতা 
19) Smoke (বমাক)  ➯   বধায়া 
20) Black smoke (বাাক বমাক)  ➯   কারো বধায়া 
21) Emit (এচমি)  ➯   চনগণত কো 
22) Huge (চহউি)  trajectory of smoke  ➯ 
চবপুে পচেমান বধায়া 
23) Lead (রেড্)  ➯   সীসা 
24) In every cubic (চকউচবক)  ➯  metre air প্রচত 
ঘনচমিাে বাতারস 
25) Water resource ➯ পাচন সম্পে 
26) Wastage (ওএইচস্টি)  ➯   বিণয 
27) Dump (ডাম্প)  into water ➯ পাচনরত বিো  
28) Water creatures (চিরয়িােস)  ➯   িেি প্রার্ী 
29) Underground (আোেগ্রাউে)  ➯   water ভূ-
গভণস্থ প্রার্ী 
30) Access to pure drinking water চবশুি 
পাচনরত প্ররবশাচধকাে 
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জবজভন্ন িোভূজর্ে বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining different 
water-bodies) 

 1) Water bodies ➯ িোশয় 
2) Different water bodies ➯ চবচভন্ন িোশয় 
3) Pond (পে)  ➯   পুকুে 
4) Pond shore (বশাে)  ➯   পুকুে পাি 
5) Canal (কযনাে)  ➯   খাে 
6) Narrow canal ➯  সরু খাে 
7) River (চেভাে)  ➯   নেী 
8) Big river ➯  বি নেী 
9) Beel and jheel ➯  চবে এবং চঝে 
10) Haor and Baor ➯ হাওি এবং বাওি  
11) Forceful (রিাসণিুে)  river ➯   খেরস্রাতা নেী, 
বর্ নেীরত বস্রাত ববচশ 
12) Mighty river ➯  খেরস্রাতা নেী 
13) Lake (বেক্)  ➯   হ্রে  
14) Natural lake ➯  প্রাকৃচতক হ্রে  
15) Artificial lake (আচিণচিচসআে বেক)  ➯   কৃচত্রম 
হ্রে 
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16) The largest lake of the world পৃচথবীে 
সবরিরয় বি হ্রে 
17) Bay (রবই)  ➯   উপসাগে 
18) The Bay of Bengal ➯  বরোপসাগে 
19) The Bay of Mexico ➯  বমচেরকা উপসাগে 
20) Island (আইেযাে)  ➯   দ্বীপ 
21) Archipelago (আ:চকরপোগু)  ➯   দ্বীপপুঞ্জ, 
অরনকগুরো দ্বীপ  
22) Sea (সী)  ➯   সাগে 
23) Ocean (ওশান)  ➯   সমুদ্র 
24) Sea-beach (সী চবি)  ➯   সাগে বসকত 
25) Indian Ocean ➯  ভােত মহাসাগে 
26) Pacific Ocean ➯  প্রশাি মহাসগে 
27) Atlantic Ocean ➯ আিোচন্টক মহাসগে 
28) Arabean sea ➯  আেব সাগে 
29) Mediterranean (রমচডিারেইচনআন)  ➯   sea 
ভূমধযসাগে  
30) Peninsula (রপচননরসৌো)  ➯   সামুচদ্রক িেরবচযত 
উপদ্বীপ 
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ট্রাজিক িযারর্ আটরক থাকাে 
বভাগাজি বর্ ণনা কেরত 

(Explaining the sufferings of getting 
stuck in traffic-jam) 

  
1) Get stuck (স্টাক্) ➯ আিরক পিা    
2) Lose patience (রপইশনস) ➯  বধর্ণ হাোরনা 
3) Lose (েুি) temper ➯  বমিাি চবগিারনা 
4) Miss appointment ➯ সাক্ষাৎসূচি চবিে হওয়া 
5) Waste time ➯  সময় নয কো 
6) Burn fuel (িুরয়ে) unnecessarily➯  
অপ্ররয়ািনীয়ভারব জ্বাোচন পুরি র্াওয়া 
7) We are late in office ➯ অচিরস বর্রত আমারেে 
বেচে হয় 
8) Suffer from tension ➯  েুচিিায় বভাগা 
9) Become tired ➯  ক্লাি হরয় পিা 
10) We sweat (রসারয়ি) ➯ আমো বঘরম র্াই 
11) Reduce productivity (রপ্রাডাকচিচভচি) ➯  
উৎপােন ক্ষমতা কমারনা  
12) Raise anger (অযাংগার্) ➯  োগ বািারনা 
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13) Fail to keep commitment (কচমিরমন্ট) ➯ 
অেীকাে োখরত বযথণ হওয়া 
14) Affect income ➯ উপািণন ক্ষচতগ্রস্ত কো 
15) Get excited (ইোইরিড) উরত্তচিত হওয়া 
16) Get excited easily ➯ সহরিই উরত্তচিত হরয় 
র্াওয়া 
17) Exchange hot words ➯ উত্তপ্ত বাকয চবচনময় 
কো 
18) Feel uneasy ➯  অস্বচস্তরবাধ কো 
19) Feel uneasy to move ➯ িোিে কেরত 
অস্বচস্তরবাধ কো 
20) Feel irritated (ইচেরিইি্) ➯  চবেচিরবাধ কো 
21) Life become paralized ➯ িীবন অিে হরয় 
পো 
22) Come to standstill ➯ স্থচবে হরয় পিা 
23) Life comes to a standstill ➯ িীবন স্থচবে 
হরয় পরে 
24) Lag (েযাগ) behind ➯  চপচ রয় পিা 
25) Economy lags behind অথণনীচত চপচ রয় পরে 
26) Get frustrated (ফ্রাসরিরিড) হতাশ হরয় পিা 
27) Threat for development ➯  উন্নয়রনে িনয 
হুমকী 
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28) Wheel of economy ➯  অথণনীচতে িাকা 
29) Fail to reach target  ➯ েরক্ষয বপৌঁ রত বযথণ 
হওয়া 
30) Entire (এনিায়াে) economy is affected  ➯ 
সমগ্র অথণনীচত ক্ষচতগ্রস্ত হয় 
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োস্তাঘাট ও িায়গা সম্পজকণত 
শব্দ সমূহ 

(Words related to roads and streets) 
 1) Straight up (রস্টইি আপ) ➯ বসািা সামরন 
2) Straight down ➯  বসািা চপ রন 
3) Turn right (িানণ োইি) ➯ ডারন বমাি বনওয়া  
4) Turn left (িানণ বেিি) ➯ বারম বমাি বনওয়া  
5) Over there ➯  ঐখারন  
6) Beyond (চবয়ে) the station ➯   বস্টশন পাে 
হরয় 
7) Behind the school ➯  চবেযােয়চিে চপ রন  
8) Inside the mosque (মস্ক) ➯  মসচিেচিে চভতরে  
9) Along the road ➯  োস্তা বোবে 
10) Through (রথা) the road ➯ োস্তাে মধয চেরয় 
11) Main road ➯  মূে সিক  
12) Narrow (নযারো) lane ➯  সরু গচে 
13) Wide road ➯  প্রশস্ত োস্তা  
14) Underpass/Subway ➯  ভূ-গভণস্থ োস্তা  
15) Bypass (বাইপাস্) ➯ চবকল্প োস্তা  
16) Thoroughfare (থোরিআে) ➯ সকরেে িনয 
উনু্মি োস্তা  
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17) Intersection ➯ বমাি 
18) Narrow and dirty road ➯  সরু এবং বনাংো 
োস্তা  
19) Wide and clean road ➯  প্রশস্ত এবং পচেষ্কাে 
োস্তা  
20) Broken road ➯  ভাো বিাো োস্তা  
21) Zigzag (চিগিাগ) road ➯  আকা বাাঁকা োস্তা  
22) Highway ➯  মহাসিক  
23) Street (চস্টি) ➯ োস্তা (শহরেে োস্তা) 
24) Known (রনান) lane ➯  পচেচিত গচে 
25) Unknown (আনরনান) lane ➯  অপচেচিত গচে 
26) People who sleep in the streets➯  বর্সকে 
মানুষ োস্তায় ঘুমায়  
27) Footpath ➯  পারয় বহাঁরি িোে পথ  
28) Unused footpath ➯ অবযবহৃত পারয় বহাঁরি িোে 
পথ  
29) Jaywalk (রিইওয়াক) ➯  বর্ বযচি তােকানাে মত 
পথ িরে 
30) Jaywalker (রিইওয়াকাে) ➯ তােকানা পথিােী  
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সশস্ত্র বাজহনীে জবজভন্ন জবষয় 
বর্ ণনায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

( Explaining various matters of armed 
forces) 

 1) Armed (আমণড) forces ➯  সশস্ত্র বাচহনী 
2) Armed forces day ➯  সশস্ত্র বাচহনী চেবস 
3) The Chief of Army Staff বসনাবাচহনী প্রধান 
4) The Chief of Air Force ➯  চবমানবাচহনী প্রধান 
5) The Chief of Naval Force ➯  বনৌবাচহনী প্রধান 
6) Soldier (রসৌল্থিাে) ➯ বসচনক 
7) Naval officer ➯ বনৌবাচহনীে কমণকতণা 
8) Naval battles ➯ বনৌরু্ি 
9) Army officer ➯ বসনা কমণকতণা 
10) Lieutenant (বেিরিনান্ট) ➯  কযারপ্টন পেমর্ণাোে 
নীরি বসনাবাচহনীে অচিসাে 
11) Major ➯  বমিে  
12) Colonel ➯  করর্ণে 
13) Brigadier General ➯ চবরগ্রচডয়াে বিনারেে 
14) Major General ➯  বমিে বিনারেে 
15) Lieutenant General ➯  বেিরিনানি বিনারেে 
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16) General ➯  বিনারেে, চিল্ড মাশণারেে পে সরবণাচ্চ 
বসনা অচিসাে 
17) Field Marshal ➯  সরবণাচ্চ পর্ণারয়ে সামচেক 
অচিসাে 
18) Infantry (ইনিানচট্র) ➯ পোচতক বাচহনী 
19) Artillery (আেচিোচে) ➯  বগােন্দাি বাচহনী 
20) Commanding Officer (CO) ➯ 
আরেশপ্রোনকােী অচিসাে 
21) Commandant ➯ আরেশপ্রোনকােী অচিসাে 
22) Commander in Chief ➯ সবণাচধনায়ক 
23) Commander in Chief of Armed Forces 
➯ সশস্ত্র বাচহনীে সবণাচধনায়ক 
24) Martial (মােশে) law ➯  সামচেক আইন 
25) Court-martial ➯  সামচেক আোেত 
26) Command failure ➯  আরেশ বযথণতা 
27) Coup (কূ) ➯ অভুত্থান 
28) Military Coup ➯ সামচেক অভুত্থান 
29) Failed military coup ➯   বযথণ সামচেক 
অভুত্থান 
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োিনীজতে কথা বেরত 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in describing politics) 
 1) Politics (পচেচিে) ➯  োিনীচত 
2) Politics for development➯  উন্নয়রনে োিনীচত 
3) Politics for people ➯ মানুরষে িনয োিনীচত 
4) Rich political culture ➯ উন্নত োিবনচতক 
সংসৃ্কচত 
5) Poor political culture ➯ চনম্নমারনে োিবনচতক 
সংসৃ্কচত 
6) Political party ➯  োিবনচতক েে 
7) Political institution ➯  োিবনচতক প্রচতষ্ঠান  
8) Party building (চবচল্ডং) ➯ েে গিন 
9) Leadership (েীডােচশপ) ➯ বনতৃত্ব 
10) Prudent leadership ➯  েূেেশণী বনতৃত্ব 
11) Imprudent leadership ➯   অেূেেশণী বনতৃত্ব 
12) Practice of democracy গর্তরন্ত্রে িিণা  
13) Party forum ➯  েেীয় বিাোম 
14) Democracy (বডরমারিচস) ➯  গর্তন্ত্র 
15) Monarchy (মনা:চক) ➯ োিতন্ত্র 
16) Autocracy (ওরিািাচস) ➯  বস্বেতন্ত্র 
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17) Dictator (চডকরিিে) ➯  বস্বোিাে 
18) Socialism (রসাসাচেিম) ➯  সমািতন্ত্র 
19) Capitalism (কযাচপিাচেিম) ➯  ধনতন্ত্র, পুাঁচিবাে 
20) Communism (কচমউচনিম) ➯  সামযবাে 
21) Voting right ➯  বভারিে অচধকাে 
22) Polling (পুচেং) centre ➯  বভাি বকি 
23) Ruling (রুচেং) party ➯ ক্ষমতাসীন েে 
24) Opposition (অরপাচিশন) party ➯ চবরোধী েে 
25) Corridor of powers ➯  ক্ষমতাে বাোন্দা 
26) Free, fair and credible election➯  অবাধ, 
চনেরপক্ষ ও চবিাসরর্াগয চনবণািন 
27) Agitation (এচিরিশন) ➯ আরন্দােন 
28) Movements ➯  আরন্দােন  
29) Rally (ে যাচে) িনসভা 
30) Grand rally ➯  চবশাে িনসভা 
31) Alliance (অযাোইআনস) বিাি 
32) Grand alliance ➯ মহারিাি 
33) Eighteen party alliance আিাে েেীয় বিাি 
34) Politics in the street ➯  োিপরথে োিনীচত 
35) Ballot (বযাল্ট) ➯ বভাি 
36) Ballot box ➯ বভারিে বাে 
37) Come to power ➯  ক্ষমতায় আসা 
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38) Politics for power ➯ ক্ষমতাে োিনীচত 
39) Politics of vengeance (রভনিানস) প্রচতচহংসাে 
োিনীচত 
40) Politics of revenge (চেরভনি) প্রচতরশারধে 
োিনীচত 
41) Politics for change ➯  পচেবতণরনে োিনীচত 
42) Minister ➯  মন্ত্রী 
43) Prime Minister ➯ প্রধানমন্ত্রী 
44) Finance Minister ➯  অথণমন্ত্রী 
45) Home Minister ➯ স্বোষ্ট্রমন্ত্রী 
46) Foreign (িোন্) Minister ➯  পেোষ্ট্রমন্ত্রী 
47) Commerce Minister ➯  বাচর্িযমন্ত্রী 
48) State Minister for home affairs স্বোষ্ট্র 
প্রচতমন্ত্রী 
49) Deputy Minister ➯  উপমন্ত্রী 
50) Cabinet Minister ➯  একিন পূর্ণমন্ত্রী 
51) Parliament (পােণারমন্ট) সংসে 
52) Member of Parliament (MP) সংসে সেসয 
53) Misuse of power ➯  ক্ষমতাে অপবযবহাে 
54) Corrupt politician ➯ েুনণীচতবাি োিনীচতচবে 
55) Honest politician ➯  সৎ োিনীচতচবে 
56) Undisputed leader ➯ অচবসংবাচেত বনতা 
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57) Charismatic (কযাচেিমযাচিক) leader ➯ 
কযাচেিমযাচিক বনতা,  ভচি ও উৎসাহ িাগারত পারেন এমন 
বনতা 
58) Election manifesto ➯  চনবণািনী ইশরতহাে 
59) Winning party ➯  চবিয়ী েে 
60) Defeated party ➯ পোচিত েে 
61) Hartal ➯  হেতাে 
62) Realize demand ➯  োবী আোয় কো 
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অথণনীজতে কথা বেরত 
প্ররয়ািনীয় শব্দ সমূহ 
(Words related to economy) 

 1) Economy (ইকনচম) ➯ অথণনীচত 
2) Economic condition ➯  অথণবনচতক অবস্থা 
3) Economic growth ➯  অথণবনচতক প্রবৃচি 
4) High economic growth ➯  উচ্চ অথণবনচতক 
প্রবৃচি 
5) Wheel of economy ➯  অথণনীচতে িাকা 
6) Entire economic situation সামচগ্রক অথণবনচতক 
অবস্থা 
7) Boom (বূম) বািারেে বতচি ভাব 
8) Booming (বূচমং) দ্রুত সমৃচিময় 
9) Inflation (ইনরফ্লইশন) মুদ্রাস্ফীচত 
10) Economic depression (চডরপ্রশন) অথণবনচতক 
মন্দা 
11) Open market economy ➯মুি বািাে অথণনীচত 
12) Par capita income ➯  গি মাথাচপ ু আয় 
13) Flourishing (ফ্লাচেচশং) economy ➯ চবকাশমান 
অথণনীচত 
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14) Employment (এমপয়রমন্ট) opportunities➯  
কারিে সুরর্াগ 
15) Unemployment (আনএমপয়রমন্ট) problem ➯ 
ববকাে সমসযা 
16) Economic unrest (আনরেসি) ➯ অথণবনচতক 
অচস্থচতশীেতা 
17) Economic stability ➯ অথণবনচতক চস্থচতশীেতা  
18) Market price ➯  বািাে েে 
19) Competitive market ➯প্রচতরর্াগীতামূেক বািাে 
20) Monopoly market ➯  একরিচিয়া বািাে 
21) Foreign (িোন) currency ➯  ববরেচশক মুদ্রা  
22) National income ➯ িাতীয় আয় 
23) Gross domestic product (GDP) ➯ বমাি 
বেশীয় উৎপােন  
24) Gross national product (GNP) ➯ বমাি 
িাতীয় উৎপােন 
25) Interest rate ➯  সুরেে হাে 
26) Capital market ➯  পুাঁচিবািাে 
27) Borrow (রবারো) money ➯ িাকা ধাে কো 
28) Lend money ➯  িাকা ধাে বেওয়া 
29) Economic activities ➯  অথণবনচতক কমণকাে 
30) Unlimited demand ➯ অসীম িাচহো 
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ভ্রর্র্ জবষয়ক শব্দ সমূহ 
(Words used in travelling) 

 1) Travel (ট্রারভে)  ➯   ভ্রমর্ কো 
2) Travelling (ট্রারভচেং)  ➯   ভ্রমর্ 
3) Travel-sickness ➯  ভ্রমর্ পীিা 
4) Travelled area ➯  পর্ণিক বযবহৃত এোকা 
5) Traveller ➯  পর্ণিক 
6) Tourist (িূচেস্ট)  ➯   পর্ণিক 
7) Travelogue (ট্রযাভাল্গ)  ➯   ভ্রমর্ কাচহনী 
8) Tourist (িুচেস্ট)  spot ➯ পর্ণিক আরস এমন 
এোকা 
9) Eye-catching place ➯  েৃচযনন্দন স্থান 
10) Conspicuous (কানচস্পচকউআস)  place েশণনীয় 
স্থান ➯   
11) Water-falls ➯  িেপ্রপাত 
12) Largest water-falls of the world পৃচথবীে 
সবরিরয় বি িেপ্রপাত 
13) Hills and mountains ➯  পাহাি এবং পবণত 
14) Natural beauty (চবউচি)  ➯   প্রাকৃচতক বসৌন্দর্ণ 
15) Mind-blowing (মাইে ববাাচয়ং)  ➯   মন-
মাতারনা 
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16) To make mind broad ➯   মনরক বি কো 
17) Help giving up narrowness সংকীর্ণতা পচেহাে 
কেরত সাহার্য করে 
18) Famous tourist spot ➯  চবখযাত পর্ণিন বকি  
19) World famous tourist spot চবিচবখযাত পর্ণিন 
বকি 
20) Full of tourists ➯ পর্ণিরক পচেপূর্ণ 
21) To remain full of tourists পর্ণিরক পচেপূর্ণ 
থাকা 
22) Foreign (িোন)  currency ➯  ববরেচশক মুদ্রা 
23) Enormity (ইরনােচমচি)  of creator’s creation  
➯ স্রযাে সৃচযে চবশােত্ব 
24) To make mind fresh ➯ মনরক সিীব কো 
25) Money is required for travelling  ➯ 
ভ্রমরর্ে িনয িাকাে েেকাে 
26) It reduces monotony (মরনািচন)  ➯   এিা 
একরঘরয়চম েূে করে 
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বাংোরেশ এে বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in describing 
Bangladesh) 

 1) Independent (ইনচডরপনডযান্ট) country   ➯  
স্বাধীন বেশ 
2) It is located in south Asia ➯   এচি েচক্ষর্ 
এচশয়ায় অবচস্থত 
3) Low-lying country ➯ চনম্ন অঞ্চরে অবচস্থত বেশ 
4) Tropical monsoon climate ➯  গ্রীষ্ম মেেীয় 
বমৌসুমী িেবায়ু 
5) The country is criss-crossed by so many 
rivers and canals  ➯ বেশচিরত িারেে মত  চিরয় 
আর  অরনক নেী ও খাে 
6) Rice, jute, tea ➯  ধান, পাি, িা 
7) Sugercane (সুগােরকইন)  , oilseeds ➯   আখ, 
বতেবীি 
8) Spices (স্পাইরসস)  ➯   মসো 
9) Wheat, tobacco, cotton ➯  গম, তামাক, তুো 
10) Main crops ➯ প্রধান শসয/িসে 
11) At the cost of ➯  চবচনমরয় 
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12) Supreme sacrifice (সুপ্রীম সযাচিিাইস)  ➯   
সরবণাচ্চ তযাগ 
13) Valiant freedom fighters (ভযাচেরয়ন্ট ফ্রীডম 
িাইিােস)  ➯   সাহসী মুচিরর্ািাো  
14) Main occupation (অচকউরপইশন)  ➯   প্রধান 
বপশা  
15) Agriculture (এচগ্রকােিাে) is the main 
occupation কৃচষ হে প্রধান বপশা 
16) Sea ports (সী বপািণস)  ➯   সমুদ্র বন্দে 
17) Two main sea ports ➯  প্রধান েুচি সমুদ্র 
বন্দে 
18) A place of scenic (চসচনক) beauty ➯ 
প্রাকৃচতক বসৌন্দরর্ণে একচি িায়গা 
19) Peace-loving people ➯  শাচিচপ্রয় মানুষ 
20) Hard working people ➯ করিাে পচেশ্রমী মানুষ 
21) Attractive tourist spots ➯  আকষণর্ীয় পর্ণিন 
স্থান সমূহ 
22) Tourism (িূচেিম) industry ➯  পর্ণিন চশল্প 
23) This country is blessed with some 
natural resources  ➯  এই বেরশে েরয়র  চক ু 
প্রাকৃচতক সম্পে 
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24) Natural gas and coal (বকাল্)  ➯   প্রাকৃচতক 
গযাস এবং কয়ো 
25) Porcelain (বপােসাচেন)  ➯   িীনামাচি 
26) Religious (েীচেিীআস)  ➯   ধাচমণক 
27) Religious and conservative (কানসাভাচিভ)  
➯   ধমণীয় ও েক্ষর্শীে 
28) Mineral resources ➯  খচনি সম্পে 
  
  
 
 
 
বাংোরেরশে মুচিরু্রিে বর্ণনায় বযবহৃত শব্দ সমূহ  

(Liberation War Of Bangladesh) 
  
1) Liberation (চেবারেশন) war ➯  
মুচিরু্ি/স্বাধীনতাে রু্ি 
2) Freedom fighters (ফ্রীডম িাইিােস)  ➯   
মুচিরর্ািাো  
3) Valient (ভযাচেরয়ন্ট) freedom fighter চনবণীক 
মুচিরর্ািা  
4) Brother in arms ➯  সহরর্ািা 
5) Woman freedom fighter ➯ নােী মুচিরর্ািা  
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6) Battle field (বযািে চিল্ড)  ➯   রু্িরক্ষত্র  
7) Bloody war (বাাচড ওয়াে)  ➯   েিক্ষয়ী রু্ি 
8) Nine month long bloody war  ➯   নয় মাস 
বযাপী েিক্ষয়ী রু্ি    
9) The war lasted for nine months ➯  রু্ি নয় 
মাস স্থায়ী হরয়চ ে 
10) Lay down life ➯ িীবন উৎসগণ কো 
11) Freedom fighters happily laid their lives  
➯ মুচিরর্ািাো খুচশমরন তারেে িীবন উৎসগণ করের ন 
12) Occupational forces (অচকউরপইশানে বিারসণস)  
➯   েখেোে বাচহনী 
13) Foe (বিা)  / enemy (এনাচম)  ➯   শত্রু 
14) Attack of the enemy ➯  শত্রুে আিমন 
15) Attack and counter-attack ➯  আিমর্ 
এবং পাল্টা আিমর্ 
16) All walks of people ➯  সকে স্তরেে মানুষ 
17) Fight face to face ➯  মুরখামুচখ রু্ি কো  
18) To make the country free from enemies  
➯ বেশরক শত্রুমুি কো  
19) Highest sacrifice ➯ সরবণাচ্চ তযাগ 
20) The Allied Force ➯ চমত্র বাচহনী 
21) The Joint Force ➯  বর্ৌথ বাচহনী 
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22) Genocide (বিরনাসাইড)  ➯   গর্হতযা 
23) Mass rape ➯  গর্ ধষণর্ 
24) Treacherous (বিিাোস)  ➯   চবিাসঘাতক 
25) Treacherous of this country ➯  এ বেশীয় 
চবিাস ঘাতক 
26) Betray (চবরট্রই)  ➯   চবিাসঘাতকতা কো 
27) Conspire (কন্সপাআে)  against the nation  
➯ িাচতে চবরুরি ষির্ন্ত্র কো 
28) War-criminal ➯  রু্িাপোধী 
29) Trial of war criminal ➯  রু্িাপোধীরেে চবিাে 
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দৃজযনন্দন স্থান সমূরহে বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining eye-
catching places) 

 1) Hills and mountains ➯  পাহাি ও পবণত 
2) Sea and ocean (ওশান)  ➯   সাগে ও মহাসাগে 
3) Rivers and canals ➯ নেী ও খাে 
4) Fountain (িাউনচিন)  ➯   প্রস্রবর্, ঝর্ণা 
5) Desert (বডিািণ)  ➯   মরুভূচম 
6) Oasis (ওএচসস)  ➯   মরুেযান 
7) Hilly fountain (চহচে িাউনচিন)  ➯   পাহািী ঝর্ণা 
8) Peak (পীক)  of a mountain পবণরতে িূিা ➯  
9) Waterfalls (ওয়ািােিেস)  ➯   িেপ্রপাত 
10) Monuments (মনুরমন্টস)  ➯   পুোকীচতণ 
11) Memorial (বমরমাচেয়াে)  ➯   মৃচতরসৌধ 
12) Mango orchard (ওিাড)  ➯   আম বাগান 
13) Stone (রস্টান)  ➯   পাথে 
14) Mountainous (মাউনচিনাস)  ➯   পাবণতয, 
পবণতময় 
15) Mountainous waves (ওরয়ভস)  ➯   চবশাে 
ব উ  
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16) Mountain-sickness উাঁিু পবতণশৃরে বায়ুে 
েঘুিচনত পীিা, পবণত পীিা 
17) Mountebank (মাউনচিবযাঙক)  ➯   বর্ বযচি 
িিকোে কথাবাতণায় মানুষরক িকাবাে বিযা করে, ধাপ্পাবাি  
18) Sea beach (সী চবচ্)  ➯   সমুদ্র বসকত 
19) Himalayan belt ➯  চহমােয় পবণরতে এোকা 
20) Green belt ➯ সবুি এোকা 
21) Tribe (ট্রাইব)  ➯   উপিাচত 
22) Tribal custom (কাস্ম)  ➯   উপিাতীয় প্রথা 
23) Different from plain land people সমতে 
ভূচমে মানুরষে বথরক চভন্ন 
24) Tea garden ➯  িা বাগান 
25) The beauty of tea garden ➯   িা বাগারনে 
বসৌন্দর্ণ 
26) The beauty of a mountain ➯   একচি 
পবণরতে বসৌন্দর্ণ 
27) Covered with snow ➯  তুষাে  াকা 
28) Snow-fall ➯  তুষাে পাত 
29) Blizzard (চবিাডণ)  ➯   ভয়ঙ্কে ও প্রবে তুষাে ঝি 
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জবচাে জবভাগ সম্পজকণত শব্দ 
সমূহ 

(Words related to judiciary) 
 Judiciary (িুচডশাচে) ➯  চবিাে চবভাগ 
1) Judge (িাজ্) ➯  চবিােক 
2) Justice (িাসচিস) ➯  চবিােপচত 
3) Chief justice (িীি িাসচিস) ➯  প্রধান চবিােপচত 
4) Judge (িাজ্) ➯  চবিাে কো 
5) Judgement (িাজ্মযান্ট) ➯  োয় 
6) Go in favour (বিভাে) ➯  পরক্ষ র্াওয়া 
7) Go against (অযারগন্শ্স্ট) ➯  চবরুরি র্াওয়া 
8) Lower court (বোআে বকািণ) ➯  চনম্ন আোেত 
9) Higher court ➯  উচ্চ আোেত 
10) Surrender (সারেোে)  to the court ➯  বকারিণ 
আত্মসমপণন কো 
11) Bail (ববইে) ➯  িাচমন 
12) Grant bail ➯  িাচমন মঞু্জে কো 
13) Send to jail ➯ বিরে বপ্রের্ কো 
14) To issue role ➯  রুে িাচে কো 
15) Court order ➯ বকারিণে আরেশ 

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


📚 www.eB👀k.org.bd 

📚  www.fb.com/tanbir.ebooks 

16) Contempt (কারন্টমপ্ট) ➯  of court আোেরতে 
আরেশরক বা চবিােরক অবমাননা 
17) Plaintiff (বপইনচিি) ➯  বােী, চর্চন মামো করেন 
18) Defendant (চডরিোন্ট) ➯  চববােী, র্াে চবরুরি 
মামো কো হয় 
19) Advocate (অযাডরভারকইি) ➯  / Solicitor 
উচকে 
20) Procecutor (প্রচসচকউিে) ➯  আইনিীচব 
21) Procecutor of the accused আসামীপরক্ষে 
আইনিীচব 
22) Public procecutor ➯  সেকাচে উচকে 
23) Attorney General (অযািচনণ বিনারেে) ➯  োরষ্ট্রে 
সরবণাচ্চ বি আইন কমণকতণা     
24) Law (ে) ➯  আইন 
25) Lawful (েিুে) ➯  আইন মাচিক 
26) Legal (চেগাে) ➯  ববধ 
27) Criminal law (চিচমনাে ে) ➯  বিৌিোচে আইন  
28) Civil law (চসচভে ে) ➯  বেওয়ানী আইন 
29) Martial law (মা:শে ে) ➯  সামচেক আইন 
30) Lawyer (বোইআে) ➯  আইনিীচব 
31) Law abiding (ে অযাবাইচডং) ➯  আইন মানযকােী 
32) Law breaker (বব্রকাে) ➯  আইন ভেকােী 

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


📚 www.eB👀k.org.bd 

📚  www.fb.com/tanbir.ebooks 

33) Law of the land ➯  বকান বেরশ প্রিচেত আইন 
কানুন 
34) Law of the jungle প্রচতকূে পচেরবরশ চিরক 
থাকাে িনয র্া কো হয় 
35) Law court ➯  আোেত, চবিাোেয় 
36) Lawsuit (েসূি) ➯  মামো, বমাকেমা 
37) Bailable case (ববইোবে বকইস) ➯  িাচমনরর্াগয 
মামো 
38) Non-bailable case ➯  িাচমন অরর্াগয মামো 
39) Lawfully (েিুেী) ➯  আইনসেত ভারব 
40) Lawless (েরেস) ➯  অোিক 
41) Lawlessness (েরেসরনস) ➯  অোিকতা 
42) A bench of the high court উচ্চ আোেরতে 
একচি ববঞ্চ 
43) Verdict (ভােচডক্ট) ➯  আোেরতে োয় 
44) Jurisdiction (িুচেসচডকশান)  of the court 
বকারিণে এখচতয়াে, বকারিণে আইনগত অচধকাে, সীমা 
45) Witness (উইিচনস) ➯  সাক্ষী  
46) Witness to something ➯ আোেরত সাক্ষয 
বেওয়া 
47) Supreme court ➯  সরবণাচ্চ আোেত 
48) Court room ➯ আোেত কক্ষ 
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49) Pending (বপনচডং) ➯  চবিাোধীন 
50) The case is pending ➯  মামোচি চবিাোধীন 
51) Bench-clerk/assistant ➯ বপশকাে 
52) Interim bail (ইনিাচেম ববইে) ➯  অিবণতণীকােীন 
িাচমন 
53) Anticipatory bail (অযানচিচসরপইিাচে ববইে) ➯  
আগাম িাচমন 
54) Labour/Labor court ➯  শ্রম আোেত 
55) District judge ➯  বিো িি 
56) Judicial magistrate (মযাচিরেি্) ➯  চবিাচেক 
হাচকম 
57) Chief judicial magistrate ➯ মুখয চবিাচেক 
হাচকম 
58) Joint-district judge ➯ রু্গ্ম বিো িি 
59) Assistant (অযাচসিযান্ট) judge ➯ সহকােী িি 
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আইন শৃঙ্খো বাজহনীে 
সেস্যরেে কর্ণকাে 

(Words related to members of law 
enforcing agency) 

 1) Law enforcing agency ➯  আইন শৃঙ্খো 
েক্ষাকােী বাচহনী 
2) Enforcement of law ➯  আইরনে প্ররয়াগ  
3) To ensure security ➯ চনোপত্তা চনচিত কো 
4) Ruthless to terror ➯  সন্ত্রাসীরেে প্রচত চনষু্ঠে 
5) Become ruthless to terror ➯   সন্ত্রাসীরেে 
প্রচত চনষু্ঠে হওয়া 
6) Zero tolerance ➯ শূনয সচহষু্ণতা 
7) Policy of zero tolerance ➯  শূনয সচহষু্ণতাে 
নীচত 
8) To arrest criminals ➯ সন্ত্রাসীরেেরক বগ্রিতাে 
কো 
9) To take on remand ➯ চেমারে বনওয়া 
10) To file a case ➯  মামো কো 
11) Charge-sheet ➯  অচভরর্াগ পত্র 
12) To prepare charge-sheet ➯  অচভরর্াগ পত্র 
প্রস্ত্তত কো  
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13) Security measure (বমিাে)  ➯   চনোপত্তা 
বযবস্থা  
14) Beefed (চবফ্ড) up security measure ➯  
কিা চনোপত্তা বযবস্থা 
15) Check post ➯ তোাচশ বিৌচক 
16) Police check-post ➯  পুচেরশে তোাচশ বিৌচক 
17) In the eye of law ➯ আইরনে বিারখ 
18) Successful drive ➯ সিে অচভর্ান 
19) Comb (কম্)  ➯   campaign ➯  চিরুচন 
অচভর্ান  
20) Police beating ➯ পুচেরশে চপিুচন 
21) Baton (বযািন)  ➯   পুচেরশে ব াি ও বমািা োচি   
22) Dutiful police officer ➯ োচয়ত্ববান পুচেশ 
কমণকতণা 
23) Officer in charge ➯  ভােপ্রাপ্ত কমণকতণা 
24) Police custody (কাস্টচড)  ➯   পুচেশ বহিািত 
25) In the plice custody ➯  পুচেরশে বহিািরত  
26) Negligence of duty ➯  োচয়রত্ব অবরহো 
27) Departmental punishment  ➯ চবভাগীয় 
শাচস্ত  
28) Nexus (বনোস)  with criminals ➯  
সন্ত্রাসীরেে সারথ বর্াগসািশ  
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সাংস্কৃজতক অেরন ব্যবহৃত 
শব্দ সমূহ 

(Words used in cultural arena) 
 1) Culture (কাল্থিাে)  ➯   সংসৃ্কচত, কৃচয 
2) Rich culture ➯  সমৃি সংসৃ্কচত 
3) We have a rich culture ➯  আমারেে েরয়র  
সমৃি সংসৃ্কচত 
4) Cultural bondage (কােিাোে বনরড্ি)  ➯   
সাংসৃ্কচতক বন্ধন  
5) Cultural programme (বপ্রাগ্রাম)➯ সাংসৃ্কচতক 
অনুষ্ঠান 
6) Culture of a country ➯  একচি বেরশে সংসৃ্কচত 
7) Consist of ➯  গচিত হওয়া 
8) Language, custom, tradition, religion, etc  
➯ ভাষা, প্রথা, ঐচতহয, ধমণ ইতযাচে 
9) Social norm (বনামণ)  ➯   সামাচিক মানেে 
10) Social festival (বিসচিভ্ল)  ➯   সামাচিক উৎসব 
11) Music (চমউচিক)  ➯   সেীত 
12) Drama and songs ➯  নািক ও গান 
13) Songs of old days ➯  পুেরনা চেরনে গান 
14) Modern songs ➯ আধুচনক গান 
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15) Band music ➯ বযাে সেীত 
16) Culture of a country differs from that of 
another  ➯ একচি  বেরশে সংসৃ্কচত আরেকচি বেরশে 
সংসৃ্কচত বথরক চভন্ন হয় 
17) Cultural minded people ➯  সংসৃ্কচতমনা মানুষ 
18) Develop the couture of a country একচি 
বেরশে সংসৃ্কচতরক উন্নত কো 
19) Cultural ➯  সংসৃ্কচতবান (বযচি সম্পরকণ)  ➯   
20) Mixed culture ➯ চমশ্র সংসৃ্কচত 
21) Dangers of mixed culture চমশ্র সংসৃ্কচতে 
চবপে 
22) Culture is deep rooted ➯ সংসৃ্কচত েীঘণ চবসৃ্তত 
23) Deviation (ডীচভএইশন)  ➯   চবিুযচত 
24) Deviation from own culture চনিস্ব সংসৃ্কচত 
বথরক চবিুযচত 
25) Deviate (ডীচভএইি)➯ চবিুযত হওয়া, পথভ্রস্ট হওয়া 
26) In the name of ➯  নারম 
27) In the name of so called youth  ➯ 
তথাকচথত তারুরর্যে নারম  
28) Copy the culture of a country  ➯ একচি 
বেরশে সংসৃ্কচতরক অনুকের্ কো 
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29) Invite many dangers ➯  অরনক চবপে বডরক 
আরন 
30) Cultural assault (অযাসাল্ট)  ➯   সাংসৃ্কচতক 
আিমর্ 
  

নােীে ক্ষর্তায়রনে বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining women 
empowerment) 

 1) Women empowerment (ইমপাউআেমযান্ট)  ➯   
নােীে ক্ষমতায়ন 
2) Participation of women ➯  নােীে অংশগ্রহর্ 
3) In every sector of the state ➯  োরষ্ট্রে প্রচতচি 
বক্ষরত্র 
4) Get them involved ➯ তারেেরক িচিত কো 
5) Out of door activities ➯ ঘরেে বাইরেে 
কমণকাে 
6) Contribute to (কনচট্রচবউি িু)  ➯   অবোন োখা  
7) Discrimination (চডসচিচমরনইশন)  ➯   ববষময 
8) Gender discrimination ➯  চেেীয় ববষময  
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9) It reduces gender discrimination  ➯ এিা 
চেেীয় ববষময েূে করে 
10) Equal (ইরকাআে) opportunities   ➯   সমান 
সুরর্াগ 
11) Equal opportunities for both genders  ➯ 
উভয় চেরেে িনয সমান সুরর্াগ 
12) To treat them as human beings  ➯ 
তারেেরক মানুষ চহরসরব বেখা  
13) Equal rights ➯ সম-অচধকাে 
14) To establish equal rights ➯ সম-অচধকাে 
প্রচতষ্ঠা কো 
15) Keeping pace (বপস্)  with men  ➯ 
পুরুষরেে সারথ তাে চমচেরয় 
16) They have proved their competence 
(কমচপিযান্স)  ➯   তাো তারেে বর্াগযতা প্রমার্ করের  
17) Competence and skill (চস্কল্)  ➯   বর্াগযতা 
এবং েক্ষতা  
18) Their involvement in politics  ➯ 
োিনীচতরত তারেে সংচশযতা  
19) Their involvement in administration  ➯ 
প্রশাসরন তারেে সংচশযতা 
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20) Their involvement in judiciary (িুচডশাচে)  
➯   চবিাে চবভারগ তারেে সংচশযতা 
21) Their involvement in armed forces ➯  
সশস্ত্র বাচহনীরত তারেে সংচশযতা  
22) Freedom of women ➯  নােীরেে মুচি 
23) Women awakening (আওরয়ইচেঙ্)  ➯   নােী 
িাগের্ 
24) The path of freedom ➯  মুচিে পথ 
25) Exploitation (একসপইরিইশন)  ➯   বশাষর্ 
26) A society free from exploitation ➯  
বশাষর্মুি সমাি 
27) Family affairs (অযারিয়াে)  ➯   পাচেবাচেক 
চবষয় 
28) Excess freedom ➯  মাত্রাচতচেি স্বাধীনতা 
29) Misuse of empowerment ➯   ক্ষমতায়রনে 
অপবযবহাে 
30) Spoil peace in the family ➯   পচেবারেে 
শাচি চবনয কো 
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র্ােরকে ভয়াবহতাে বর্ ণনায় 
ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(The Dreadfulness Of Narcotic) 
 1) Dreadfulness (বড্রডিুেরনস)  ➯   ভয়াবহতা 
2) Narcotic (না:কচিক)  ➯   মােক 
3) Addict (অযচডক্ট)  people ➯  বনশাসি মানুষ 
4) Toss about in pain ➯ র্ন্ত্রর্ায়  িিি কো 
5) Lose vitality (েূি ভাইিাচেচি)  ➯   িীবনী শচি 
হাোয় 
6) Suffer from (সািাে ফ্রম)  ➯   বভাগ কো 
7) Suffer from hellish pain ➯ নােকীয় র্ন্ত্রর্া 
বভাগ কো 
8) The entire (এনিাআে)  family suffers a lot 
➯  পুো পচেবােচি অরনক বভাগাচিে চশকাে হয় 
9) All hopes and aspirations (অযাসচপরেশান্স)  ➯   
সকে আশা আকাঙ্খা 
10) Reduces to dust (ডাস্ট)  ➯   ধুচেসাৎ হরয় র্ায় 
11) The mothers of the addict sons and 
daughters ➯  আসি ব রেরমরয়রেে মারয়ো 
12) Shed tears (িীআেস)  ➯   অশ্রুপাত কো 
13) The claw (ক্ল)  of narcotic ➯ মােরকে থাবা 
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14) Plunge (পাান্শ্ি)  into darkness ➯ অন্ধকারে 
ডুচবরয় বেওয়া 
15) To make a solvent family insolvent  ➯ 
একচি সচ্ছে পচেবােরক অসচ্ছে করে 
16) To bring social humiliation (চহউচমচেএশন)  
➯   সামাচিক েিা বরয় আনা 
17) A drug addict child ➯  একিন মােকাসি 
ব রে/রমরয় 
18) To lead a cursed (কােস্ড)  ➯ life অচভশপ্ত 
িীবন র্াপন কো 
19) People avoid them ➯ মানুষ তারেেরক উরপক্ষা 
করে 
20) The knowledge of good and bad ভােমরন্দে 
জ্ঞান 
21) To feel asthenia (অযাসরথনীআ)  ➯   বেহীনতা 
ববাধ কো 
22) Productivity reduces to zero উৎপােনক্ষমতা 
শূরনযে কা াকাচ  বনরম আরস ➯   
23) Treatment (ট্রীমরমন্ট)  ➯   চিচকৎসা  
24) Treatment is expensive and time 
consuming ➯  চিচকৎসা  বযয়বহুে এবং সময় সারপক্ষ 
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25) Carelessness of parents ➯  চপতামাতাে 
উোসীনতা  
26) Association of friends ➯  বনু্ধরেে সাচন্নধয 
27) To induce a person to take drug  ➯ 
একিন মানুষরক মােক চনরত প্ররোচিত করে 
28) To come back in normal life ➯  স্বাভাচবক 
িীবরন চিরে আসা 
29) Cooperation from all ➯  সকরেে সহরর্াগীতা  
30) Drug addict people may get back in 
normal life  ➯ বনশাসি  বোরকো স্বাভাচবক িীবন 
চিরে বপরত পারে  
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গ্রারর্ে র্ানুষ ও শহরেে 
র্ানুরষে ববজশরযয 

(Characteristics Of Village People 
And City Dwellers) 

 1) Village people ➯ গ্রারমে মানুষ 
2) City dwellers (ডুএোেস) ➯ শহরেে বাচসন্দা 
3) Great difference (চডফ্রানস) ➯  চবোি পাথণকয  
4) Food habit (হযাচবি) ➯ খােযভযাস 
5) In thinking and expectation ➯  চিিা ও 
প্রতযাশায় 
6) Livelihood (োইভচেহুড) ➯  িীচবকা  
7) Significant portion ➯ গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
8) Significant portion of their income ➯ 
তারেে আরয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
9) Simple minded (মাইনচডড) ➯ সেেমনা 
10) Complex minded ➯  িচিেমনা 
11) Superstition (সুপাসচিশন) ➯ কুসংস্কাে 
12) Superstitious (সূপাসচিশাস) ➯ কুসংস্কাোচ্ছন্ন 
13) Remain happy ➯  সুখী থাকা 
14) Rented house (রেনরিড হাউি) ➯  ভািা বাচি 
15) Spacious (বস্পশাস) yard ➯ প্রশস্ত আচেনা 
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16) Congested building ➯  অতযি িনসমাকীর্ণ 
ভবন 
17) Densely (বডনচি) populated area ➯  
ঘনবসচতপূর্ণ এোকা 
18) Populous (পচপউোস) ➯ িনবহুে 
19) Expensive life ➯ বযয়বহুে িীবন 
20) Clean (ক্লীন্) air ➯  চনমণে বায়ু 
21) Polluted air ➯ েূচষত বায়ু 
22) Contaminated (কনিাচমরনরিড) water ➯  
েূচষত পাচন 
23) A city is hotter than village ➯  শহে 
গ্রারমে বিরয় অচধকতে গেম 
24) Fresh vegetables ➯ সরতি শাকসবচি 
25) Adulterated (অযাডােিারেরিড) food ➯ বভিাে 
খাবাে  
26) Weak family bondage (বরেি) ➯ েুবণে 
পাচেবাচেক বন্ধন 
27) Strong family bondage ➯  শি পাচেবাচেক 
বন্ধন  
28) Combined (কমবাইে) family ➯ বর্ৌথ পচেবাে 
29) Nuclear (চনউচক্লয়াে) family ➯  একক পচেবাে 
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োিধানী শহরেে সুরর্াগ 
সুজবধা বর্ ণনায় 

(The Amenities Of The Capital City) 
 1) Amenities (অযারমচনচিস)  ➯   সুরর্াগ সুচবধা 
2) Capital city (কযাচপিাে চসচি)  ➯   োিধানী শহে 
3) Modern healthcare facilities আধুচনক 
স্বাস্থযরসবা সুচবধা 
4) High quality education ➯  অচধক মানসিত 
চশক্ষা  
5) Developed communication system  ➯ 
উন্নত বর্াগারর্াগ বযবস্থা  
6) Modern shopping malls ➯  আধুচনক শচপং 
মে 
7) Museums (চমউচিয়ামস)  ➯   and 
amusement parks র্ােুঘে এবং চবরনােন পাকণ 
8) Hub (হাব্)  ➯   of country’s cultural 
centre বেরশে সাংসৃ্কচতক বকরিে বকিচবনু্দ 
9) Developed lifestyle ➯  উন্নত িীবন ধাের্ 
10) Diplomatic missions ➯  কূিবনচতক চমশন 
11) Employment (এমপয়রমন্ট)  opportunities  
➯ কারিে সুরর্াগ 
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12) Everything is at hand ➯ সবচক ু হারতে কার  
13) Upto-date technology ➯ হােনাগাে প্ররু্চি 
14) Internet facilities ➯ ইন্টােরনি সুচবধা 
15) Supply of gas, water and electricity  ➯ 
গযাস, পাচন এবং চবেুযৎ সেবোহ 
16) Smooth life (বমাথ োইি)  ➯   মসৃন িীবন 
17) Ease and comfort ➯  আোম আরয়শ 
18) Instruments of ease and comfort  ➯ 
আোম আরয়রশে উপকের্ 
19) Availability (অযাভাইরেচবচেচি)  of different 
transports ➯  চবচভন্ন পচেবহরনে সহিপ্রাপযতা 
20) Auditorium and standium facilities  ➯ 
অচডিচেয়াম এবং বস্টচডয়াম সুচবধা 
21) Different cultural centres ➯   চবচভন্ন 
সাংসৃ্কচতক বকি  
22) Cultural programme ➯  সাংসৃ্কচতক অনুষ্ঠান 
23) More opportunities to enjoy games and 
sports  ➯ বখোধূো  উপরভারগে অচধক সুরর্াগ 
24) There are opportunities to understand 
reality from very near ➯  খুব কা  বথরক বাস্তবতা 
বুঝাে সুরর্াগ 
25) Self development ➯  আত্ম উন্নয়ন 
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26) There are opportunities to mingle with 
people of different regions ➯  চবচভন্ন অঞ্চরেে 
মানুরষে সারথ বমশাে সুরর্াগ  
27) Opportunities to establish  ➯ প্রচতচষ্ঠত 
হওয়াে সুরর্াগ  
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আিিণ াজতক োিনীজতে 
বর্ ণনায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining 
international politics) 

 1) International politics ➯  আিিণাচতক োিনীচত 
2) International politics is dominated  ➯ 
আিিণাচতক োিনীচত চনয়চন্ত্রত হয় 
3) Superpower (সুপােপাওয়াে)  ➯ পোশচি  
4) Economic superpower ➯ অথণবনচতক পোশচি  
5) Military superpower ➯  সামচেক পোশচি 
6) Economic power ➯ অথণবনচতক শচি 
7) Exercise power ➯  ক্ষমতা প্ররয়াগ কো 
8) Intrude (ইনটূ্রড)  ➯   বিাে করে প্ররবশ কো 
9) Intrusion (ইনটূ্রজ্ন)  ➯ অনাহূত প্ররবশ, অনচধকাে 
প্ররবশ 
10) Invade(ইনরভইড)  ➯ আিমরর্ে উরেরশয বকান 
বেরশ সশস্ত্র বাচহনী চনরয় প্ররবশ কো 
11) Invasion (ইনরভইিন)  ➯   হামো, বচহোিমর্  
12) Invader (ইনরভডাে)  ➯   হানাোে  
13) American invasion in Afganistan  ➯ 
আিগাচনস্তারন রু্িোরষ্ট্রে আিমর্ 
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14) To control world politics ➯ চবি োিনীচত 
চনয়ন্ত্রন কো  
15) Cold war ➯  োয়ু রু্ি, িাো রু্ি  
16) War monger (মাঙগাে)  ➯   রু্িবাি 
17) War monger nation ➯  রু্িবাি িাচত 
18) Bloodshed (বাাডরশড)  ➯   েিপাত 
19) Human rights ➯  মানবাচধকাে 
20) Violation (ভাইআরেইশন)  of human rights  
➯ মানবাচধকারেে েঙ্ঘন  
21) War for oil ➯ বতরেে িনয রু্ি  
22) War for peace ➯ শাচিে িনয রু্ি 
23) Missile (চমসাইে)  attack ➯  বক্ষপনাস্ত্র হামো 
24) Drone (বড্রান)  ➯   িােকহীন চবমান 
25) Drone attack ➯  িােকহীন চবমান আিমর্ 
26) War on terror (বিেে)  ➯   সন্ত্রারসে চবরুরি 
রু্ি 
27) To dislodge (চডসেজ্)  ➯   উৎখাত কো  
28) To dislodge a government  ➯ একচি 
সেকােরক উৎখাত কো 
29) To kill civilian people ➯ ববসামচেক 
বোকিনরক হতযা কো 
30) In the name of world peace চবি শাচিে নারম  
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সেকারেে জবজভন্ন র্ন্ত্রর্ােয়, 
পজেেপ্তরেে 

(Ministries And Directorates Of The 
Government) 

 1) Ministry (চমচনচে)  ➯   মন্ত্রর্ােয় 
2) Home Ministry (বহাম চমচনচে)  ➯   স্বোয 
মন্ত্রর্ােয় 
3) Foreign Ministry (িোন চমচনচে)  ➯   পেোষ্ট্র 
মন্ত্রর্ােয় ➯   
4) Finance Ministry ➯ অথণ মন্ত্রর্ােয় 
5) Public works Ministry ➯ গর্পূতণ মন্ত্রর্ােয় 
6) Defence Ministry ➯  প্রচতেক্ষা মন্ত্রর্ােয় 
7) Communication Ministry ➯   বর্াগারর্াগ 
মন্ত্রর্ােয় 
8) Commerce Ministry ➯  বাচর্িয মন্ত্রর্ােয় 
9) Civil Aviation Ministry ➯  ববসামচেক চবমান 
িোিে মন্ত্রর্ােয় 
10) Ministry of Industry ➯  চশল্প মন্ত্রর্ােয় 
11) Ministry of Agriculture ➯  কৃচষ মন্ত্রর্ােয় 
12) Ministry of Public Administration ➯ 
িনপ্রশাসন মন্ত্রর্ােয়    
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13) Ministry of Social Welfare ➯  সমাি কেযার্ 
মন্ত্রর্ােয় 
14) Health Ministry ➯  স্বাস্থয মন্ত্রর্ােয় 
15) Ministry of Expatriate welfare  ➯ প্রবাসী 
কেযার্ মন্ত্রর্ােয় 
16) Ministry of religious affairs ➯  ধমণ চবষয়ক 
মন্ত্রর্ােয় 
17) Ministry of fuel and mineral resources 
➯  জ্বাোচন ও খচনি সম্পে  মন্ত্রর্ােয় 
18) Education Ministry ➯  চশক্ষা মন্ত্রর্ােয় 
19) Ministry of Information ➯  তথয মন্ত্রর্ােয় 
20) Telecommunication Ministry বিচেরর্াগারর্াগ 
মন্ত্রর্ােয় 
21) Ministry of Livestock (োইভস্টক)  ➯   
পশুসম্পে মন্ত্রর্ােয় 
22) Secretariat (বসরিিাচেরয়ি)  ➯   সচিবােয় 
23) Election commission secretariat ➯  
চনবণািন কচমশন সচিবােয় 
24) Narcotic (নােকচিক)  control directorate 
➯  মােক দ্রবয চনয়ন্ত্রর্ অচধেপ্তে 
25) Public works department ➯   পূতণ চবভাগ 
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26) Anti-corruption commission েুনণীচত েমন 
কচমশন 
27) The Office of Prime Minister ➯   
প্রধানমন্ত্রীে কার্ণােয় 
28) The Residence of Prime Minister  ➯ 
প্রধানমন্ত্রীে বাসভবন 
29) The Parliament Building ➯ সংসে ভবন 
30) Public Service Commission ➯  সেকােী কমণ 
কচমশন 
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কাাঁচাবািারেে বর্ ণনায় ব্যবহৃত 
শব্দ সমূহ 

(Words used in explaining kitchen 
market) 

 1) Kitchen market (চকরিন মারকণি)  ➯   
কাাঁিাবািাে  
2) Bitter gourd (চবিাে বগাডণ)  ➯   কেো  
3) Luffa (েুফ্িা)  ➯   চঝরে 
4) Coriander (কচেরয়নডাে)  ➯   ধচনয়া পাতা 
5) Worm eaten ➯  বপাকায় খাওয়া 
6) Cucumber (চকউকামবাে)  ➯   শসা  
7) Cabbage (কযাচবি)  ➯   বাাঁধাকচপ 
8) Cauliflower (কচেফ্লাওয়াে)  ➯   িুেকচপ 
9) Lady’s finger (বেচডস চিোে)  ➯   ব িস  
10) Onion (অচনয়ন)  ➯   বপাঁয়াি 
11) Ginger (চিনিাে)  ➯   আো 
12) Garlic (গােচেক)  ➯   েসুন 
13) Green chilli (গ্রীন চিচে)  ➯   কাাঁিামচেি 
14) Dried chilli (ড্রাইড চিচে)  ➯   শুকনা মচেি 
15) Price hike ➯  মূেযবৃচি 
16) Spinach (চস্পনাি)  ➯   পােংশাক 
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17) Green banana (গ্রীন বানানা)  ➯   কাাঁিাকো 
18) Carrot (কযােি)  ➯   গািে 
19) Lemon (বেমন)  ➯   বেবু 
20) Red Pumpkin (বেড পামচকন)  ➯   চমচয কুমিা 
21) Bottle gourd (বগাডণ)  ➯   োউ 
22) Greens (গ্রীনস)  ➯   শাক 
23) Arum (এআোম)  ➯   কিু 
24) Arum greens ➯  কিুশাক 
25) Dioica (চডওইকা)  ➯   পিে 
26) Kitchen vegetables ➯ শাক সবচি 
27) Brinjal ➯ ববগুন 
28) Bean (বীন)  ➯   চশম 
29) Potato ➯ বগােআেু 
30) Papaya (পাপাইআ)  ➯   বপাঁরপ 
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বকনাকাটা কেরত প্রায়ই 
ব্যবহৃত হয় এর্ন শব্দ সমূহ 

(Words that are often used in 
shopping) 

 1) Nearest shopping centre ➯  সবরিরয় কার ে 
বকনাকািাে বকি 
2) Next size up ➯  এক সাইি বি 
3) Next size down ➯  এক সাইি ব াি 
4) Full-sleeve shirt ➯  িুে হাতা শািণ 
5) Half-sleeve shirt ➯ হাি-হাতা শািণ 
6) Sleeveless (সাীভরেস)  ➯   shirt ➯  হাতা  ািা 
শািণ 
7) Children’s wear (ওএআে)  ➯   চশশুরেে বপাষাক 
8) Ladies’ wear ➯  বমরয়রেে বপাষাক 
9) Gent’s wear ➯  ভদ্ররোরকে বপাষাক 
10) Men’s wear ➯ পুরুরষে বপাষাক 
11) New arrival (অযাোইভাে)  ➯   নতুন এরসর  
এমন 
12) Available collection ➯  পর্ণাপ্ত সংগ্রহ 
13) Same product ➯  একই ধেরর্ে পর্য 
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14) Same product but of different colour 
একই পর্য চকন্তু চভন্ন েংরয়ে 
15) Imported item ➯ আমোচনকৃত সামগ্রী  
16) Varieties of items ➯  চবচভন্ন ধেরনে সামগ্রী  
17) Another one ➯  আরেকচি  
18) A bit cheaper ➯  একিু কম োরমে  
19) Reasonable price (েীিনাব্ল প্রাইস)  ➯   রু্চি 
সেত োম 
20) Lower quality product ➯  চনম্নমারনে পর্য 
21) Improved quality ➯  উন্নত মারনে 
22) Defective (চডরিকচিভ)  ➯   ত্রুচিপূর্ণ 
23) Defective item ➯  ত্রুচিপূর্ণ সামগ্রী 
24) Will colour fade (বিইড)  ? ➯  েং চক উরি 
র্ারব?  
25) Fast colour ➯ পাকা েং 
26) The colour is not fast ➯ েংচি পাকা নয় 
27) How much less? ➯ কম কত? 
28) No less, fixed price ➯  কম বনই, এক োম 
29) Price reduction (চেডাক্শন)  ➯   মূেয হ্রাস 
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ঘুর্ সম্পজকণত শব্দ সমূহ 
(Words related to sleep) 

 1) Go to bed ➯  চব ানায় র্াওয়া  
2) Fall asleep (অযাসেীপ) ➯ ঘুচমরয় পিা  
3) Sound sleep (সাীপ) ➯ ভাে ঘুম  
4) Deep sleep ➯  গভীে ঘুম  
5) Have a dream ➯  স্বপ্ন বেখা  
6) Sleep disorder (চডসঅডণাে) ➯  ঘুরমে সমসযা  
7) Feel sleepy (সাীচপ) ➯ ঘুম পাওয়া  
8) Snore (রোে) ➯ নাক ডাকা  
9) Nap (নযাপ্) ➯ েুপুরেে হােকা ঘুম  
10) Take rest ➯  চবশ্রাম বনওয়া  
11) To sleep during day time ➯ চেরনে ববো 
ঘুমারনা  
12) Nightmare (নাইিরময়াে) ➯ েু:স্বপ্ন  
13) Lie down (োই ডাউন) ➯ শুরয় পিা  
14) Leave bed ➯ চব ানা তযাগ কো  
15) Toss about in bed ➯ চব ানায় এপাশ ওপাশ 
কো  
16) Sleeping pill ➯  ঘুরমে ঔষধ  
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17) People who cannot sleep well ➯ বর্সকে 
মানুষ ভাে ঘুমারত পারেন না  
18) Asthenia (অযাসচথনীআ) ➯ েুবণেতা, বেহীনতা  
19) Suffer from asthenia ➯ বেহীনতায় বভাগা  
20) Suffer from sleep disorder ➯ ঘুরমে সমসযায় 
বভাগা  
21) Excess (ইরে্স) sleep ➯  অচতচেি ঘুম  
22) Make one fatty ➯  কাউরক বমািা বানারনা  
23) Excess sleep makes one weak➯  অচতচেি 
ঘুম একিনরক েুবণে করে  
24) Stay awake the whole night ➯ সাোোত 
বিরগ থাকা  
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হবু স্বার্ী/স্ত্রীে গুর্ প্রকাশক 
শব্দ সমূহ 

(Words for explaining qualities of 
would be spouse) 

1) Would be spouse (স্পাউস)  ➯   হবু স্বামী/স্ত্রী 
2) Like one’s own mind ➯ কারো মরনে মত 
3) Cherished imagination (বিচেস্ড্ ইমাচিরনইশন)  
➯   োচেত কল্পনা  
4) Mutual (চমউিুআে)  understanding ➯ 
পােস্পচেক বুঝাপিা 
5) Mutual understanding will remain ➯ 
পােস্পচেক বুঝাপিা থাকরব 
6) Dictate (চডকরিইি)  ➯   প্রাধানয চবস্তাে কো 
7) None will dictate ➯ বকউ প্রাধানয চবস্তাে কেরব 
না 
8) Passion (পযাে)  and emotion ➯  অনুোগ এবং 
আরবগ 
9) Structural criticism (োকিাোে চিচিচসজ্ম)  ➯   
গিনমূেক সমারোিনা 
10) Distance (চডস্টান্স্)  ➯   েূেত্ব 
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11) Wall of distrust (চডস্টাস্ট)  ➯   অচবিারসে 
বেয়াে 
12) Wall of distrust won’t remain অচবিারসে 
বেয়াে থাকরব না  
13) Artificial (আ:চিচিল্)  acting ➯   কৃচত্রম 
অচভনয় 
14) None will lose (েূজ্)  ➯   বকউ হােরব না 
15) Conjugal (কান্শ্িুগাে)  life ➯ োম্পতয িীবন 
16) Happy conjugal life ➯  সুখী োম্পতয িীবন 
17) Lead a happy conjugal life ➯  সুখী োম্পতয 
িীবন র্াপন কো 
18) Pain will be shared ➯ েু:খ ভাগাভাচগ কো হরব 
19) Happiness will also be shared  ➯ সুখও 
ভাগাভাচগ কো হরব 
20) Her/His opinions will be honoured  ➯ 
তাে মতামত সিান কো হরব  
21) Decision will be made ➯  চসিাি বনওয়া হরব 
22) Decision will be made with consulting 
➯ চসিাি বনওয়া হরব  আরোিনা করে 
23) She/he will understand me  ➯ বস আমারক 
বুঝরব 
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24) She/he will understand me and I will 
will understand her/his  ➯ বস আমারক বুঝরব 
এবং আচম তারক বুঝব  
25) If there is any misunderstanding  ➯ র্চে 
বকান ভুেভুঝাবুচঝ থারক 
26) It will be minimised ➯  এিা কচমরয় আনা হরব 
27) Mentality of sacrifice (সযচিিাইস)  ➯   
তযাগ কোে মানচসকতা 
28) Mentality of sacrifice can bring peace  
➯ তযাগ কোে মানচসকতা  শাচি বরয় আনরত পারে 
29) I find no fault to be hopeful আচম আশাবােী 
হরত বোরষে চক ু বেচখ না 
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জবজভন্ন বন্যপ্রার্ী ও 
কীটপতরেে ইংরেজি 

(English of different wild animals and 
insects) 

 1) Wild animals (ওয়াইল্ড অযাচনমাল্থস) ➯  বনয প্রার্ী  
2) Insects (ইনরসক্টস)  ➯   বপাকামাকি  
3) Tiger (িাইগাে)  ➯   বাঘ 
4) Lion (োয়ন)  ➯   চসংহ 
5) Deer (চডআে)  ➯   হচের্ 
6) Monkey (মাঙচক)  ➯   বানে 
7) Donkey (ডাঙচক)  ➯   গাধা 
8) Fox (িে)  ➯   চশয়াে 
9) Hyppopotamus (চহরপ্পাপরিমাস)  ➯   িেহস্তী ➯   
10) Rhinoceros (োইরনারসোস)  ➯   গোে 
11) Entellus (এনচিোস্)  ➯   হনুমান 
12) Wolf (উল্ফ্)  ➯   বনকরি  
13) Pack (পযাক)  ➯   বনকরিে েে 
14) Hound (হাউে্)  ➯   চশকাচে কুকুে, ডাে কুত্তা 
15) Wolf hound ➯  বনকরি চশকারে বযবহৃত 
প্রচশক্ষর্প্রাপ্ত কুকুে 
16) Wild cat (ওয়াইল্ড কযাি)  ➯   বনচবিাে 
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17) Wild hog (হগ্)  ➯   বন শূকে 
18) Wild duck (ডাক্)  ➯   বন হংসী 
19) Gorilla ➯  গচেো 
20) Snake (বেইক্)  ➯   সাপ 
21) Cobra (বকাবো)  ➯   বগাখো 
22) Peacock (পীক্ক)  ➯   ময়ুে 
23) Pea-hen (পীরহন)  ➯   ময়ুেী 
24) Grasshopper (গ্রা:সহপাে)  ➯   িচিং 
25) Ant ➯ চপপিা  
26) Bee (বী)  ➯   বমৌমাচ  
27) Scorpion (বস্কােচপআন)  ➯   চব া, চবচু্ছ 
28) Harmful (হােমু্ফে)  insects ➯  ক্ষচতকে 
বপাকামাকি 
29) Useful insects ➯ উপকােী বপাকামাকি 
30) The earth-worm (ওয়াম)  ➯   বকাঁরিা 
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জনতযপ্ররয়ািনীয় দ্রব্যমূরেে 
আরোচনায় 

(Making Discussion On Essential 
Commodities) 

  
1) Essential commodities (ইরসন্শ্ল্ কাম্ডাচিস)  ➯   
চনতয প্ররয়ািনীয় চিচনস 
2) Price of essential commodities ➯  চনতয 
প্ররয়ািনীয় চিচনরসে োম 
3) Within reach (উইচেন চেি)  ➯   নাগারেে মরধয 
4) Beyond (চবয়ে)  reach ➯  নাগারেে বাইরে  
5) Go beyond reach ➯  নাগারেে বাইরে িরে র্াওয়া 
6) Price hike (হাইক্)  ➯   মূেয বৃচি  
7) Unbriddled (আনচব্রডে)  price hike ➯ অতযচধক 
মূেয বৃচি 
8) Control over market ➯  মারকণরিে উপে চনয়ন্ত্রন 
9) Business syndicate ➯ বযবসাচয়ক চসচেরকি 
10) Business syndicate is often responsible  
➯ বযবসাচয়ক চসচেরকি  প্রায়ই োয়ী 
11) Intentional (ইনরিনোে)  ➯   price hike 
ইচ্ছাকৃত োম বৃচি 
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12) People of limited income ➯   স্বল্প আরয়ে 
মানুষ 
13) People of limited income cannot keep 
balance of their income and expenditure  
➯ স্বল্প আরয়ে মানুরষো তারেে আয় এবং বযরয়ে ভােসাময 
োখরত পারে না 
14) They become bound (বাউে্)  ➯   তাো বাধয 
হয় 
15) To curtail (কােরিইে)  their food items  ➯ 
তারেে খাবারেে তাচেকা কমারনা  
16) They cannot buy nutritious (চনউচট্রশাস)  ➯   
food তাো পুচযকে  খাবাে চকনরত পারেনা 
17) They cannot even buy milk for their 
babies  ➯ এমনচক তাো  তারেে বাচ্চারেে িনয েুধ 
চকনরত পারেনা 
18) It makes them weep ➯  এিা তারেেরক কাাঁোয়  
19) But our policy makers ➯  চকন্তু আমারেে 
নীচত চনধণােরকো  
20) Can hardly understand it ➯ এিা বুঝরত 
পারে না বেরেই িরে 
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21) Price hike (হাইক)  has long term effect 
on economy  ➯ অথণনীচতে উপে মূেয বৃচিে 
েীঘণরময়াচে িোিে েরয়র  
22) The power of saving ➯  সঞ্চরয়ে ক্ষমতা 
23) The power of saving of people reduces  
➯ মানুরষে সঞ্চরয়ে ক্ষমতা করম র্ায় 
24) Cut-throat competition ➯  চনষু্ঠে 
প্রচতরর্াগীতা  
25) Future financial security ➯ ভচবষযৎ 
অথণবনচতক চনোপত্তা  
26) Their future financial security is 
affected greatly  ➯ তারেে ভচবষযৎ অথণবনচতক 
চনোপত্তা বযাপকভারব ক্ষচতগ্রস্ত হয়।  
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প্রে জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত শব্দ 
সমূহ 

(Words used in asking questions) 
1) What? ➯  কী?  
2) Why? ➯  বকন? 
3) Whom? ➯ কারক? 
4) How? ➯  চকভারব? / বকমন?  
5) Where? ➯ বকাথায়?  
6) When? ➯ কখন?  
7) Which? ➯ বকানচি? 
8) Whose? ➯ কােচি?  
9) Who? ➯  বক?  
10) Who? ➯  বক বক?  
11) How many? ➯  কতগুরো?  
12) How much? ➯  চক পচেমার্?  
13) How often (হাউ অরিন)? ➯ কতচেন/কত সময় 
পেপে?  
14) How far? ➯  কতেূে?  
15) How fare (হাউ বিআে)? ➯  কত ভািা?  
16) How long? ➯  কতক্ষর্?  
17) How fast? ➯ কত দ্রুত?  
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18) How dare (রডআে)? ➯ বকান সাহরস?  
19) How much longer? ➯  আে কতক্ষর্?  
20) How quickly ➯ কত দ্রুত?  
21) At which age? ➯  কত ব ে বয়রস?  
22) What type? ➯  বকান ধেরনে? (বযচিে বক্ষরত্র) 
23) What kind? ➯  বকান ধেরনে? (বস্ত্তে বক্ষরত্র) 
24) What time? ➯  সময় কত?  
25) How else? ➯ আে কীভারব?  
26) For what? ➯  চকরসে িনয?  
27) At which place? ➯  বকান িায়গায়? (র াি 
িায়গা বুঝারত) 
28) In which place? ➯  বকান িায়গায়? (বি িায়গা 
বুঝারত) 
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জনম্ন আরয়ে র্ানুরষে দু:খ কয 
বর্ ণনায় 

(Sufferings Of The People Earning 
Lower Wages) 

  
1) Tough (িাি) to lead decent life ➯ বশাভন 
িীবন র্াপন কো কচিন 
2) With hardship (হাডণচশপ) ➯ কয করে 
3) Unable to provide nutritious (চনউচট্রশাস) 
food  ➯ পুচযকে খাবাে চেরত অক্ষম 
4) Pain and sufferings ➯  বযথা ও বভাগাচি 
5) Pain and sufferings of an ailing member 
➯  একিন অসুস্থ সেরসযে বযথা ও বভাগাচি 
6) Suffer from malnutrition (মেচনউচট্রশন) ➯  
অপুচযরত বভাগা 
7) Malnourished baby (মেনাচেসড ববচব) ➯ অপুয 
চশশু 
8) Quality education ➯ মানসিত চশক্ষা  
9) Unable to afford quality education ➯ 
মানসিত চশক্ষা সংকুোন কেরত অক্ষম 
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10) Live in unhealthy environment ➯  
অস্বাস্থযকে পচেরবরশ বাস কো 
11) Become mean minded ➯ ব ািমনা হরয় র্াওয়া 
12) Suffer from worries and tension➯  
উচদ্বগ্নতা ও েুচিিায় বভাগা 
13) Silent tears ➯  নীেব কান্না 
14) Undermine (আোেমাইন) ➯ কুরি কুরি খাওয়া 
15) Remain worried about future ➯   ভচবষযৎ 
চনরয় উচদ্বগ্ন থাকা 
16) Affect proper growth ➯  সচিক চবকাশ 
ক্ষচতগ্রস্ত হওয়া 
17) Remain out of entertainment ➯   চবরনােন 
বথরক বাইরে থাকা 
18) Price-hike affects them seriously➯  
মূেযবৃচি তারেেরক মাোত্মকভারব প্রভাচবত করে 
19) Want and crisis ➯ অভাব-অনিন 
20) Eternal companion ➯  চিে সেী 
21) Run into debt ➯  ধাে বেনায় চনমচিত হওয়া 
22) Health-care treatment ➯  স্বাস্থযরসবা 
23) Health-care treatment is out of their 
reach  ➯ স্বাস্থয বসবা তারেে নাগারেে বাইরে 
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24) Life of ease and comfort ➯   আোম 
আরয়রশে িীবন  
25) Life of ease and comfort is far cry ➯ 
আোম আরয়রশে িীবন সুেূে পোহত  
26) Under huge mental stress ➯   বযাপক 
মানচসক িারপে অধীন 
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এই মুহূরতণ গরি ১ োরখে ববচশ মানুষ আমারেে বতচে বাংো 
বই বা ই-বুক ডাউনরোড করেন এবং পরিন।তারেে িারগণি 
করেই আপনাে প্রচতষ্ঠান চকংবা পরর্যে প্রিাে ও প্রসারে সিে 
মারকণচিং কেরত পারেন।  
📝 ইবুরক চবজ্ঞাপন চস্কপ কোে বকান সুরর্াগ বনই তারক 
বনেি বপইরি বর্রত হরে অবশযই চবজ্ঞাপন বপইি স্ক্রে 
করেই বর্রত হরব (চবজ্ঞাপনচি তাে েৃচযরগািে হরত বাধয। ) 
🎯 ইবুরক আপনাে ক্লারয়ন্ট োইিিাইরমে িনয চবজ্ঞাপন 
ডাউনরোড করে চনরব । অথণাৎ আল্প খেরি েীঘণযস্থায়ী চবজ্ঞাপন 
বা প্রিাে…  
👀 র্রতাবাে ইবুক পিরব ততবাে চবজ্ঞাপন বিারখ পিরব ।  
🎭 ডাউনরোড কৃত ইবুক চদ্বগুর্ বা িযাচমচতক হারে িমািরয় 
অিোইন ইউিারেে কার  বশয়াে হয় ।  
👆 চবজ্ঞাপরন প্ররয়ািনীয় চেংক রু্ি কেরত পােরবন  
আমাদের এই ইবুক পাবলিদকশন ককান বযবসা প্রলিষ্ঠানও 
নয় এইটা জনদসবামূিক উদেযাগ।মানসম্মি ও 
প্রদয়াজনীয় অদনক ইবুক প্রকাশ কদর লবগি লেনগুদিাদি 
িাখ িাখ পাঠদকর মন জয় কদরলি।আমাদের উদেযাগ ও 
কাজদক এলগদয় কনওয়ার জন্য আপনার প্রলিষ্ঠান লকিংবা 
পদযযর লবজ্ঞাপন লেদয় আপলনও হদি পাদরন আমাদের 
পথ চিার একান্ত সহদ াগী। 
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চনরি চেংক সহ আমারেে বইরয়ে চভচিিে ও ডাউনরোড 
সংখযা বেখারনা হেুঃ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বনািুঃ আমারেে ইবুক র্ারেে ভারোোরগ এবং র্াো এই 
চফ্র প্ররয়ািনীয় ইবুক গুরো বথরক প্রচতচনয়ত উপকৃত 
হরচ্ছন!তাো আমারেে বহরল্পে িনয… আপনারেে কার ে 
মানুষরেে (র্াো প্রচতষ্ঠারনে বা পরর্যে প্রিাে কেরত িায়) 
উৎসাচহত করুন এবং মারকণচিং এে এই নতুন আইচডয়া 
চেন। আপনাে এই সহরর্াচগতা আমারেে এই ইবুক 
প্রকারশে উরেযাগরক সামরনে চেরক এচগরয় চনরয় বর্রত 
সহরর্াচগতা কেরব। এরত আপনাে মত আেও োরখা 
মানুরষে উপকাে হরব।আমাো আেও মানসিত ও 
প্ররয়ািনীয় ইবুক আপনারেে িনয প্রকাশ কেরত পােরবা।    

01738359555    

➯ ভিভিটর সংখ্যা ৬৫ লাখ্,   

➯ ফ্যান সংখ্যা ৭.৮ লাখ্,  
 

➯মেম্বার সংখ্যা ৬০ হািার,  

 ➯পড়ার সংখ্যা ১.৫ লাখ্,  

👆 )ব্যব্হারকারী 90 হািার,
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