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🎯 অত্যাধিক গ্রাম্য ভাষা ব্যাব্হার করবব্ন না। ➯ Avoid too much slang. 
🎯 আপনার কথাব্াত্তা থথবক প্রবয়াজনীয় অধত্ধরক্ত শবের ব্যব্হার পধরহার করুন। ➯ Eliminate superfluous 
words from your speech. 
🎯 রং চধরবয় ব্লার অভযাস পধরত্যাগ করুন। ➯ avoid exaggeration. 
🎯 অসংলগ্নভাবব্ ব্যধক্তগত্ অধভজ্ঞত্ার কথা ব্লা ব্ন্ধ করুন। ➯ stop telling personal experiences 
awkwardly. 
🎯 অপর ব্যধক্তর প্রধত্ আগ্রহ থেখাইবব্ন। ➯ be interested in the other fellow.  
🎯 অভযাস ব্েলাও। ➯ Mend your ways.  
🎯 অবের জনয থব্েঁবচ থগধি। ➯ I was narrowly escaped.  
🎯 অহংকারী হইও না। ➯ Don't be egoist. 
🎯 আইবনর থচাবখ সব্াই সম্ান ➯ All are equal in the eye of law 
🎯 আপন কন্ঠস্বর সকবলরই ধম্ধি লাবগ। ➯ Every ass likes to hear himself bray  
🎯 আপনাবক আবরা ভাল করবত্ হবব্। ➯ You’ve to keep bettering. 
🎯 আপনার ইংবরজী সুন্দর করুন। ➯ Shape your English. 
🎯 আপনার ভাষা সুন্দর করুন। ➯ Work on beautifying your language. 
🎯 আম্রা এটা খুব্ পিন্দ কধর ➯ We like it very much.  
🎯 আম্রা ধক ওখাবন ব্সবত্ পাধর? ➯ Can we sit over there?  
🎯 আম্রা থকন ত্ােঁর কাি থথবক পরাম্শত ধনধি না? ➯ Why don't we ask his advice? 
🎯 আম্রা গান থশানধিলাম্। ➯ we were listening to music.  
🎯 আম্াবক কখনও ভুবলা না। ➯ Please never forget me.  
🎯 আম্াবক ধেবয় এ কাজ কধরও না, ➯ Don't make me do it  
🎯 আম্াবক ব্যাখযা করবত্ োও। Please let me explain. 
🎯 আম্াবক থশষ করবত্ োও। Please let me finish.  
🎯 আম্ার আর পরাম্বশতর েরকার থনই ➯ I don't need more advice 
🎯 আম্ার একটু পরাম্শত েরকার ➯ I need a little advice 
🎯 আম্ার কথা (পরাম্শত) ম্বত্া চল ➯ Follow my advice 
🎯 আম্ার কথা (পরাম্শত) শুবনা ➯ Take my advice 
🎯 আম্ার কথা শুবনা। ➯  Listen to me.  
🎯 আম্ার কাি থথবক ধকিু লুকাি তু্ধম্। ➯ You are hiding something back from me.  
🎯 আম্ার কাবি ইহা ধেও না, ➯ Don't give it to me  
🎯 আম্ার ধক করা উধচত্? ➯ What ought I to do? 
🎯 আম্ার ধক করা উধচত্? ➯ What should I do? 
🎯 আম্ার খুব্ োেঁত্ ব্যথা করবি। তু্ধম্ ধক করবত্ ব্বলা আম্াবক এই মু্হূবত্ত? ➯ I've got a bad toothache. What 
do you suggest? 
🎯 আম্ার জনয ধচন্তা কবরা না, ➯ Don't think for me  
🎯 আম্ার পরাম্শত েরকার ➯ I need advice 
🎯 আধম্ অশালীন ভাষা পিন্দ কধরনা। ➯ I dislike slang.  
🎯 আধম্ আপনাবক ধেক ধনবেতশনা ধেবত্ পাধর . ➯ I Can Suggest You.  
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🎯 আধম্ আম্াবের এবেধসর সবে থ াগাব াগ করবত্ চাই ➯ I want to contact with our embassy.  
🎯 আধম্ আসবল পরাম্শত থেয়ার ম্বত্া ধকিু পাধি না ➯ I don't know what to advise, I'm afraid 
🎯 আধম্ এখাবন প্রথম্ব্ার এবসধি ➯ This is the first time I've been here.  
🎯 আধম্ ধকিু ধকনবত্ চাই ➯ I want to buy something.  
🎯 আধম্ ধকিু পরাম্শত ধেবত্ পারবল ভাবলা হবত্া, ধকন্তু আধম্ পারধি না ➯ I wish I could suggest something, 
but I can't 
🎯 আধম্ গ্রন্থাগাবর ধিলাম্ ➯ I was in the library.  
🎯 আধম্ টবম্র কাি থথবক পরাম্শত ধনধি ➯ I'm getting advice from Tom 
🎯 আধম্ ত্াড়াত্াধড় শুবত্  াওয়ার জনয পরাম্শত ধেব্ ➯ I recommend going to bed earlier 
🎯 আধম্ থত্াম্াবক ধকিু থেখাবত্ চাই ➯ I want to show you something.  
🎯 আধম্ থত্াম্াবক পরাম্শত ধেব্ ধনয়ধম্ত্ োেঁত্ ব্রাশ করার জনয। ➯ I advise you to brush your teeth on a 
regular basis 
🎯 আধম্ থত্াম্ার কথা (পরাম্শত) ম্বত্া কাবজ ধনবজবক ধন ুক্ত কবরধি ➯ I took your advice, and I got myself 
engaged 
🎯 আধম্ থত্াম্ার জায়গায় হবল থেধিস্ট এর কাবি থ ত্াম্ ➯ If I were you, I would go to the dentist 
🎯 আধম্ পরাম্শত ধেব্ একধেন িুধট থনওয়ার জবনয ➯ I suggest taking a holiday 
🎯 আধম্ ব্রং  াই। ➯ I better be off.  
🎯 আধম্ ব্লব্ থ । ➯ I’d say 
🎯 আধম্ ব্লবব্া আবরা থব্ধশ ব্যায়াম্ করবত্ ➯ I would suggest doing more exercise 
🎯 আধম্ ব্লবব্া তু্ধম্ সস্তাটাই ধকবনা ➯ I advise you to buy the cheaper one 
🎯 আধম্  ধে সাহা য করবত্ পারত্াম্! ➯ I wish I could help 
🎯 আধম্ সধত্যই এটা (উপকার) মূ্লযায়ন করবব্া ➯ I'd really appreciate it 
🎯 আধম্ সধত্যই থত্াম্াবক সাহা য করবত্ পারবব্া না ➯ I'm afraid I can't really help you 
🎯 আধম্ সন্তুি।  ➯ I am satisfied.  
🎯 আধম্ সুপার ম্াবকতবট ধগবয়ধিলাম্ ত্ারপর কধপুউটার থস্টাবর ➯ I went to the supermarket, and then to 
the computer store  
🎯 আবরকটু ব্যায়াম্ করবল থকম্ন হয়? ➯ How about doing some more exercise? 
🎯 উবেধজত্ হবয়া না, ➯ Don't get excited  
🎯 উোর নীধত্ পালন করুন। ➯ be flexible.  
🎯 উদ্ধম্ী হও। ➯  Be enthusiastic.  
🎯 এ কাবজ থলবগ থাক ➯ You should stick to this job 
🎯 এই কবয়কধট কথাবক কাবজ পধরনত্ করুন ➯ act upon these certain points.  
🎯 এক সাবথ েু ধব্ষবয় ম্ন ধেও না ➯ Do not attend to two things at a time 
🎯 এখন ঘুম্াবনার সম্য়। ➯ Now time to Sleep.  
🎯 এটা থথবক ধব্রত্ থথবকা না। ➯ Don’t give it a miss. 
🎯 এত্ থব্ধশ থকাক খাওয়া ব্ন্ধ কর ➯ Stop drinking so much coke 
🎯 এম্ন কাউবক এটা ব্লবব্ন না থ  ত্া বু্বে না। ➯ Don’t say your medical complaints 
🎯 এরকম্ ম্াবে ম্াবে ঘবট। ➯ It happens sometimes.  
🎯 ওখাবন থকান সম্সযা হবয়বি? ➯ Were there any problems?  
🎯 কাউবক ম্ন্দ ব্াকয ব্ল না ➯ Do not use ill word to anyone 
🎯 কাবজ ফােঁধক ধেও না ➯ You should not shrink your duty 
🎯 ধকিু ম্বন কবরা না। Please never mind.  
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🎯 কুত্কত করবব্ন না। ➯ don't be argumentative. 
🎯 ধনষ্ঠাহীন হবব্ন না। ➯ don't be insincere. 
🎯 ম্ত্ান্ধ হবব্ন না। ➯ don't be dogmatic. 
🎯 অহংকারী হবব্ন না। ➯ don't be egoist. 
🎯 ধব্ড় ধব্ড় কবর কথা ব্লবব্ন না। ➯ don't be a mumbler. 
🎯 থকান ধকিু অসম্ভব্ না . ➯ Nothing Is Impossible.  
🎯 খাব্ার গরম্, ফুেঁ ধেবয় খাও। ➯ The food is hot, blow it cool.  
🎯 খুব্ থঘারাঘুধর কবরা না, ➯ Don't move so much  
🎯 চকু্ষ ম্ন্দ থত্া জগৎ ম্ন্দ। ➯ All seems yellow to the jaundiced eye.  
🎯 চুধর ধব্েযা ব্ড় ধব্েযা,  ধে না পবড় িরা। ➯ Nothing like stealing if it goes undetected.  
🎯 থচাবর থচাবর ম্াসতু্বত্া ভাই। ➯ Birds of a feather, flock together.  
🎯 জীব্ন উপবভাগ কবরা। Enjoy your life.  
🎯 েগড়া ধম্ধটবয় থফল। ➯ Patch up your disputes.  
🎯 টম্ থম্ধর’র কাবি পরাম্শত থচবয়ধিল ➯ Tom asked Mary for advice 
🎯 টবম্র কথা (পরাম্শত) শুবনা ➯ Get Tom's advice 
🎯 ত্াই আপধন এটা থচিা করবত্ পাবরন ➯ So You Can try This.  
🎯 ত্াবক শুিু পরাম্শত থেওয়া হবয়ধিল ত্ার সাবথ কথা ব্লার জনয ➯ The only advice she was given was to 
talk to him 
🎯 ত্াবের প্রাপয ধম্টাইয়া োও ➯ Let them have their dues.  
🎯 তু্ধম্ আম্াবক ধক করার জনয ব্লবিা? ➯ What do you advise me to do? 
🎯 তু্ধম্ আম্াবক ধক পরাম্শত ধেবত্ পারবব্? ➯ What advice can you give me? 
🎯 তু্ধম্ এটা অনয পবথ করবত্ পাবরা . ➯ You Can Do It By Another Way.  
🎯 তু্ধম্ ধক থকাবনা থেধিস্ট’এর কাবি  াওয়ার কথা থভবব্বিা? ➯ Have you thought about seeing a 
dentist? 
🎯 তু্ধম্ থকন আবরা ব্যায়াম্ করবিা না? ➯ Why don’t you do some more exercise? 
🎯 তু্ধম্ থেধিস্ট এর কাবি  াি না থকন? ➯ Why don't you go to the dentist? 
🎯 তু্ধম্ না হয় এখাবন থাবকা; আর আধম্  াই এব্ং সাহাব যর সন্ধান কধর। ➯ How about you stay here and I 
go and look for help? 
🎯 তু্ধম্ ব্রং ত্াবক এখাবন পাধিবয় োও ➯ You had better send him here 
🎯 তু্ধম্  ধে আম্ার কথা (পরাম্শত) শুবনা, ত্াহবল তু্ধম্ থেধিস্ট এর কাবি  াবব্ ➯ If you take my advice, you'll 
go to the dentist. 
🎯 তু্ধম্  ধে আম্ার জায়গায় হবত্ ত্াহবল তু্ধম্ ধক করবত্? ➯ If you were me what would you do? 
🎯 তু্ধম্ সবন্দহ প্রব্ন। ➯ You are a skeptical  
🎯 তু্ধম্ সীম্া িাধড়বয়  াবিা। ➯  You are crossing the limit.  
🎯 তু্ধম্ সুবখ থাবকা।  ➯ May you be happy.  
🎯 তত্ধর হও।  ➯ Please be ready.  
🎯 থত্াম্াবক এত্ খুধশ খুধশ লাগবি থকন আজ? ➯ Why are you so up today?  
🎯 থত্াম্াবক এত্ ম্ন খারাপ থেখাবি থকন? ➯ Why you look so down?  
🎯 থত্াম্ার আবরা থব্ধশ ব্যায়াম্/অনুশীলন করা উধচত্ ➯ You should do more exercise 
🎯 থত্াম্ার এখাবন থাকা চলবব্ না ➯ You must not stay heare 
🎯 থত্াম্ার এত্ থব্ধশ ম্েযপান করা উধচত্ না ➯ You shouldn’t drink so much beer 
🎯 থত্াম্ার থিবলর ব্যপাবর  ত্নব্ান হও। ➯ Be sincere about your son.  
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🎯 থত্াম্ার োক্তার এর কাবি  াওয়া উধচত্। ধত্ধনই ব্বল ধেবব্ন থত্াম্ার ধক করবত্ হবব্ ➯ You should go to the 
doctor; he’ll tell you what to do. 
🎯 থত্াম্ার ধেন শুভ থহাক।  ➯ Good day to you.  
🎯 থত্াম্ার ধনয়ধম্ত্ োেঁত্ ব্রাশ করা উধচত্ ➯ You'd better brush your teeth regularly 
🎯 থত্াম্ার পরাম্শত ধক? ➯ What's your advice? 
🎯 থত্াম্ার ম্বন রাখা উধচৎ . ➯ You Should Bear In Mind.  
🎯 থত্াম্ার ধম্ধি খাওয়া ব্ন্ধ করা উধচত্ ➯ You ought to/should avoid eating sweets 
🎯 থত্াম্ার থ ভাবব্ ইিা থসভাবব্ কর। ➯ Have it your way.  
🎯 থত্াম্ার লজ্জা থাকা উধচত্। You should be ashamed.  
🎯 েধরবে আহার থখােঁবজ, িনীবত্ থখােঁবজ কু্ষিা। ➯ The poor seeks food, the rich appetite.  
🎯 েবশর লাধি এবকর থব্াো। ➯ Many a little makes a mickle.  
🎯 তি তয হারা হবয়া না, ➯ Don't be impractical  
🎯 ধনয়ন্ত্রণ হাধরবয় থফবলা না, ➯ Don't lose control  
🎯 ধনয়ম্ ভে কর না, ➯ Don't break the rules  
🎯 ধনয়ধম্ত্ োেঁত্ ব্রাশ করবল থত্াম্ার হয়বত্া ভাবলাই হবব্। ➯ It might be a good idea to brush your teeth 
on a regular basis 
🎯 পরধনন্দা ব্ন্ধ কর। ➯ Stop speaking ill of others. 
🎯 পবরর থোষ িবরনা ➯ Do not find fault with others 
🎯 ধপত্াম্াত্াবক শ্রদ্ধা কবরা। Respect your parents. 
🎯 প্রসন্ন ও হাসয পধরহাসরত্ থাধকবব্ন। ➯ be cheerful and good humoured.  
🎯 ধব্নয়ী হউন। ➯ be courteous  
🎯 থব্ধশ কথা ব্বলা না। ➯  Don't talk too much.  
🎯 ভাবলা থথবকা।  ➯ Cheer you.  
🎯 থভবে পড়বল চলবব্ না। ➯ There’s nothing to give up. 
🎯 থভবব্ ধচবন্ত কথা ব্লুন। ➯ think before you speak.  
🎯 ম্ন্দ সে ত্যাগ কর ➯ Shun evil company 
🎯 ম্াথা গরম্ কবরা না ➯ Don’t lose your temper 
🎯 থম্াটা হবত্ শুরু করার আবগই আবরা থব্ধশ ব্যায়াম্ করা থত্াম্ার জনয ভাবলা হয় ➯ You had better do more 
exercise before you start getting fat 
🎯 থম্াবটও না।  ➯ Not at all.  
🎯  খন খুধশ আসবব্ন ➯ You are always welcome  
🎯  ত্ ত্াড়াত্াধড় সম্ভব্  ➯ As soon as possible.. 
🎯  ধে তু্ধম্ আম্ার সাবথ একম্ত্ হও . ➯ If You agree With Me.  
🎯 থ াগাব াগ থরখ/ ভুবল থ ও না, ➯ Don't lose touch  
🎯 লো কথা ব্বলা না, ➯ Don't talk big  
🎯 থলখাপড়ায় ম্ন োও ➯  Mind your studies  
🎯 শুনা কথায় ধব্শ্বাস কধরও না ➯ Don’t believe in hearsay 
🎯 থশষ মু্হূত্তটুকু কাবজ লাগান। ➯ Take the advantage of the very last long minute. 
🎯 সম্য় নি কবরা না, ➯ Don't waste your time  
🎯 সাহসী হও।  ➯ Be brave.  
🎯 থস ত্ার পরাম্শত অগ্রাহয কবরধিল ➯ He ignored her advice 
🎯 থস ভাবলা থরজাল্ট কবরবি। ➯ He scored good result.   🎯 হত্াশ হবব্ন না। ➯ Don’t give up 
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🎯 আজবক অবনক থলাক থেখা  াবি এখাবন। এটা ধক স্বাভাধব্ক? ➯ There are a lot of people out here 
today. Is this normal? 
🎯 আজবকর আব্হাওয়াটা খুব্ই চম্ৎকার। আপধন ধক আবশপাবশই থকাথাও থাবকন? ➯ The weather is so nice 
today. Are you from around here? 
🎯 আপনার সাবথ থেখা হবয় আসবলই খুব্ ভাবলা লাগবলা ➯ It was really nice meeting you 
🎯 আপনার সাবথ থেখা হবয় ভাবলা লাগবলা ➯ It was nice meeting you 
🎯 আপধন কয়ধেবনর জনয থাকবিন? ➯ How long are you staying for? 
🎯 আপধন ধক এখাবন আবগ এবসধিবলন? ➯ Have you been here before? 
🎯 আপধন ধক এখাবন আপনার পধরব্াবরর সাবথ এবসবিন? ➯ Are you here with your family? 
🎯 আপধন ধক এখাবন িুধট কাটাবত্ এবসবিন? ➯ Are you on vacation here? 
🎯 আপধন ধক এখাবন প্রায়ই আবসন? ➯ Do you come here a lot? 
🎯 আপধন ধক কাজ (বপশা) কবরন ত্াহবল? ➯ So, what do you do for a living? 
🎯 আপধন ধক থকাথাও থথবক এখাবন ঘুরবত্ এবসবিন? ➯ Are you visiting from somewhere? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক থশষ করবত্ ধেবব্ন? ➯ Would you please let me finish? 
🎯 আপধন থকাথা থথবক এবসবিন? ➯ Where are you from? 
🎯 আপধন থকাথায় ব্াস কবরন? ➯ Where do you live? 
🎯 আধম্ আসবলই আম্াবের থখাশগে উপবভাগ কবরধি। ত্ার জনয থত্াম্াবক িনযব্াে ➯ I really enjoyed our chat. 
Thanks so much 
🎯 আধম্ এখান থথবক থসখাবন ধকভাবব্ থ বত্ পাধর? ➯ How do I get there from here? 
🎯 আধম্ এখাবন আম্ার স্ত্রী এব্ং েুবটা ব্াচ্চা ধনবয় এবসধি ➯ I'm here with my wife and 2 kids 
🎯 আধম্ ধক ধকিু ব্লবত্ পাধর? ➯ Can I say something? 
🎯 আধম্ থকাধরয়া থথবক এখাবন িুধট কাটাবত্ এবসধি ➯ I'm taking a vacation from Korea 
🎯 আধম্ থকাধরয়া থথবক ঘুরবত্ এবসধি ➯ I'm visiting from Korea 
🎯 আধম্ খুব্ই েুুঃধখত্। ধকিু ম্বন না করবল আপধন ধক আবরকব্ার একটু ব্লবব্ন কি কবর? ➯ I am sorry. Would 
you mind repeating that, please? 
🎯 আধম্ থাইলযাবে থাধক। ম্যানবচস্টাবর আধম্ আম্ার পধরব্াবরর সাবথ থেখা করবত্ এবসধি। আপধন (অনযজন ধক কারবণ 
এবসবি জানবত্ চাওয়া হবি)? ➯ I’m from Thailand. I have been visiting my family in 
Manchester. How about you? 
🎯 আধম্ ধম্ুঃ ধিথ। আপনার সাবথ পধরধচত্ হবয় ভাবলা লাগবলা ➯ My name’s Mr. Smith. it is nice to meet 
you 
🎯 এই শহবর ভ্রম্ন করার জনয ভাবলা স্থান থকানধট? ➯ What's a good place to visit in this city? 
🎯 এখন প তন্ত আপনার ধেনধট থকম্ন কাটবলা? ➯ How is your day going so far? 
🎯 ওটা খুব্ই সুন্দর একধট হযাট। আধম্ ধক জানবত্ পাধর আপধন এটা থকাথা থথবক ধকবনবিন? ➯ That is a really 
nice [hat]. Can I ask where you got it? 
🎯 ওরা ধক আপনার ব্াচ্চা? ওরা খুব্ই সুন্দর ➯ Are those your kids? They're so cute. 
🎯 ধক প্রবয়াজবন এখাবন তু্ধম্ আজবক? ➯ What brings you here today? 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল আধম্ ধক চাধলবয় থ বত্ পাধর? ➯ Can I continue, please? 
🎯 থত্াম্ার জুত্াগুবলা আম্ার খুব্ পিন্দ হবয়বি। তু্ধম্ ধক এগুবলা কাবিই থকাথাও থথবক ধনবয়বিা? ➯ I really like your 
[shoes]. Did you get them near here? 
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🎯 েয়া কবর আপধন ধক আবরা িীবর কথা ব্লবত্ পারবব্ন? আধম্ আপনার কথা বু্েবত্ পারধি না ➯ Can you speak 
more slowly, please? I don’t understand 
🎯 েুুঃধখত্ (না বু্েবত্ পারার জনয), এইম্াত্র ধক ব্লবলন আপধন? ➯ Sorry, what was that you just said? 
🎯 েুুঃধখত্, আধম্ আপনাবক সাহা য করবত্ পারবব্া না ➯ Sorry, I can't help you out 
🎯 েুুঃধখত্, আধম্ এটা জাধন না ➯ Sorry, but I don't know that 
🎯 িনযব্াে। আপনার সাবথ কথা ব্বল ভাবলা লাগবলা ➯ Thanks. It was nice talking to you 
🎯 ম্াফ করবব্ন, আপধন ধক এই ধিকানাটা ধচবনন? ➯ Excuse me, do you know this address? 
🎯 থম্াব্াইলটা থেখবত্ খুব্ই সুন্দর। এটার ব্যব্হার ধক সহজ? ➯ That’s a cool looking phone. Is it easy to 
use? 

🎯 আপনাবক থকাথায় থ ন থেবখধি ➯ I think I saw you somewhere 
🎯 আপনাবের ধক আম্ার কধলগ রব্াবটতর সাবথ থেখা হবয়বি? ➯ Have you met my colleague Robert? 
🎯 আপনাবের ধক ত্ার সাবথ থেখা হবয়বি? ➯ Have you met him? 
🎯 আপনার নাবম্র প্রথম্ অংশ ধক? ➯ What is your first name? 
🎯 আপনার নাবম্র থশষ অংশ ধক েয়া কবর ব্লবব্ন? ➯ What is your last name, please? 
🎯 আপনার সাবথ থেখা হবয় আসবলই খুব্ ভাবলা লাগবলা ➯ It was really nice meeting you 
🎯 আপনারা  ারা আম্াবক এখবনা ধচবনন না, আধম্ হলাম্ ... ➯ For those of you who don’t know me yet, I 
am … 
🎯 আম্ার নাম্ জন এব্ং আধম্ োধয়বে আধি... ➯ My name is John and I am responsible for… 
🎯 আম্ার নাম্ থপধিধসয়া। ➯ My name is Patricia. 
🎯 আধম্ আইধট’র উপর স্নাত্ক কবরধি ইউধনভাধসতধট অব্ লেন থথবক ➯ I graduated in IT from the 
University of London 
🎯 আধম্ ইংধলশ ধনবয় পড়ধি ➯ I’m studying English 
🎯 আধম্ একজন িাত্র। ➯ I’m a student. 
🎯 আধম্ ধক আম্ার ব্নু্ধবক আপনাবের সাবথ পধরচয় করাবত্ পাধর? ➯ May I introduce my friend to you? 
🎯 আধম্ থাধক টবরাবিা, কানাোয় ➯ I am from Toronto, Canada 
🎯 আধম্ ধনউ ইয়কত থথবক এবসধি ➯ I come from New York 
🎯 আধম্ ধনবজর পধরচয় ধেবয় ধনধি ➯ Let me introduce myself 
🎯 আধম্ ব্ই পড়বত্ পিন্দ কধর ➯ I like reading books 
🎯 আধম্ ধম্ধশগান’এর ব্াধসন্দা। ➯ I am from Michigan. 
🎯 আধম্ লেবন থাধক। ➯ I live in London. 
🎯 আধম্ ধশকাবগাবত্ থাধক। ➯ I live in Chicago 
🎯 আসুন পধরধচত্ হই আম্ার কধলগ ধম্ুঃ জবনর সাবথ ➯ I'd like you to meet my colleague Mr. John 
🎯 এই আম্ার ব্নু্ধ জন ➯ This is my friend John 
🎯 এই হবলা জন ➯ This is John 
🎯 থকম্ন চলবি? ➯ How do you do? 
🎯 ত্ার পে খুব্ উেঁচু ➯ He holds a big office 
🎯 ত্াহার কথায় সব্ার হাধস পায় ➯ What he says makes all laugh 
🎯 ধত্ধন উেঁচু পবের থলাক ➯ He is a man of high position 
🎯 েয়া কবর আম্াবক রব্াটত োকুন ➯ Please, call me Robert 
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🎯 েয়া কবর আম্ার সাবথ অংশগ্রহণ করুন স্বাগত্ম্ জানাবত্... ➯ Please join me in welcoming … 
🎯 থেখা হবয় ভাবলা লাগবলা ➯ Glad to meet you 
🎯 থেখা হবয় ভাবলা লাগবলা ➯ Nice to meet you 
🎯 থেখা হবয় ভাবলা লাগবলা ➯ Pleased to meet you 
🎯 প্রথম্ত্, আধম্ থপশ করবত্ চাই... ➯ Firstly, I’d like to introduce … 
🎯 শুভ ধব্কাল। আধম্ ধক আম্ার পধরচয় ধেবত্ পাধর? আম্ার নাম্ জন ➯ Good afternoon. May I introduce 
myself? My name is John 
🎯 শুভ সকাল। উধন থক? ➯ Good morning. Who is he? 
🎯 সব্াই থপৌঁবি ধগবয়বি। শুরু করা  াক ত্াহবল ➯ Everyone has arrived now. So let’s get started 
🎯 থস (কার) গাধড় ধকনবত্  বথি িনী ➯ He is rich enough to buy a car 
🎯 থস আম্ার একজন কধলগ ➯ He's a colleague 
🎯 থস আম্ার একজন ব্নু্ধ ➯ He's a friend of mine 
🎯 থস আম্ার একজন ব্নু্ধ ➯ He's a friend of mine 
🎯 থস আম্ার কাধজন ➯ She's my cousin 
🎯 থস আম্ার ভাইবয়র ব্নু্ধ ➯ He's a friend of my brother 
🎯 থস এত্ চালাক থ  ত্াবক সহবজ বু্েবত্ পারা  ায় না ➯ He is too clever to be understand easily 
🎯 থস লো চুল রাবখ ➯ He wears long hair 
🎯 হাই, আধম্ জন ➯ Hi, I'm John 
🎯 হযাবলা, আম্ার নাম্ জন রব্াটত ➯ Hello, my name is John Robert 
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👆ব্লগের ৬৫ লাখ
পেইগের ৭.৮ লাখ
👆গ্রুে ৬০ হাোর

👆ব্যক্তিেত ৫০ হাোর
👆অনলাইগন ১.৫ লাখ
👆অযাে ৫০ হাোর

প্রথগে েড়ুন, এরের বুঝুন, সবগেগে ক্তসদ্ধান্ত ক্তনন 
    

এই মুহূর্তে গর্ে ১ লার্ের বেশি মানুষ আমার্ের ততশর োাংলা েই ো ই-েুক ডাউনর্লাড কর্রন এোং পর্েন। এই েযেহারকারীরা বকার্না না 
বকার্না ভার্ে আপনার টার্গেট ক্লার্েন্ট। তার্ের টার্গেট কর্রই আপনার প্রশতষ্ঠান শকাংো পর্যযর প্রচার ও প্রসার্র সফল মার্কেশটাং করর্ত পার্রন।  
📝 পশিকার শেজ্ঞাপন শের্ল বপজ উশির্ে আর বটশলশভির্ন শেজ্ঞাপন শের্ল শরর্মাটে ঘুশরর্ে অন্যর্ি চর্ল যাে টার্গেট ক্লাইন্ট।কিন্তু 🕮ই-েুর্ক 

পাঠক শনর্জই শক্লক করর্ে আপনার শেজ্ঞাপর্ন। কারন: 
অর্োৎ আপনার শেজ্ঞাপনশট তার 👀 েৃশির্গাচর হর্ত োধ্য।  

🎯 অন্য বলেসর্স ক্লার্েন্ট আপনার শেজ্ঞাপন সামশেক সমর্ের জন্য হের্তা বেের্ে , 
অর্োৎ  

🎭 ডাউনর্লাড কৃত ইেুক শিগুয ো জযাশমশতক হার্র ক্রমান্বর়্ে অফলাইন ইউজার্রর কার্ে বিোর হে ।  
👆 ইেুর্ক আপনার শেজ্ঞাপর্ন প্রর্োজনীে শলাংক যুক্ত করর্ত পারর্েন বযোর্ন আপনার ক্লার্েন্ট শক্লক কর্র আপনার প্রশতষ্ঠার্নর ো পর্যযর ওর্েে 
সাইর্ট সোরসশর বযর্ত পারর্ে । 📄 এোো ইেুর্ক শেজ্ঞাপন শের্ত আপশন অর্নক েে বেস ( A4 সাইর্জর সম্পূযে কলার পৃষ্ঠা)পার্েন ।  
ইন্টারর্নট জগর্ত এতসে শেজ্ঞাপন মাধ্যম র্াকর্ত আপশন আমার্ের ই-েুর্ক বকন শেজ্ঞাপন শের্েন? কারন শুধ্ুমাি ইেুর্কই স্বল্প েরর্চ অশধ্ক 
প্রচার পাওো সম্ভে।আপশন যশে অন্যান্য প্রচার মাধ্যর্মর সার্র্ তুলনা কর্রন তাহর্ল বেের্েন ই-েুর্ক মাধ্যর্ম মার্কেশটাং এ ইনর্ভস্টর্মন্ট েুেই 
লাভজনক।তাই সফল মার্কেশটাং এ শডশজটাল ই-েুক মার্কেশটাং সম্ভােনার এক নতুন শেগন্ত।  

শনর্চ শিন িটে ও শলাংক সহ আমার্ের েইর্ের শভশজটর ও ডাউনর্লাড সাংেযা বেোর্না হলঃ👆 শক্লক কর্র বেেুন এোং শসদ্ধান্ত শননঃ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আমার্ের এই ইেুক পােশলর্কিন বকান েযেসা প্রশতষ্ঠানও ন়ে এইটা জনর্সোমূলক উর্েযাগ।মানসম্মত ও প্রর্োজনীে অর্নক ইেুক প্রকাি কর্র 
শেগত শেনগুর্লার্ত লাে লাে পাঠর্কর মন জে কর্রশে।আমার্ের উর্েযাগ ও কাজর্ক এশগর়্ে বনও়োর জন্য আপনার প্রশতষ্ঠান শকাংো পর্যযর 
শেজ্ঞাপন শের়্ে আপশনও হর্ত পার্রন আমার্ের পর্ চলার একান্ত সহর্যাগী। 
বনাটঃ আমার্ের ইেুক যার্ের ভার্লালার্গ এোং যারা এই শি প্রর্োজনীে ইেুক গুর্লা বর্র্ক প্রশতশনেত উপকৃত হর্েন!তারা আমার্ের বহর্ল্পর 
জন্য… আপনার্ের কার্ের মানুষর্ের (যারা প্রশতষ্ঠার্নর ো পর্যযর প্রচার করর্ত চাে) উৎসাশহত করুন এোং মার্কেশটাং এর এই নতুন আইশডো 
শেন। আপনার এই সহর্যাশগতা আমার্ের এই ইেুক প্রকার্ির উর্েযাগর্ক সামর্নর শের্ক এশগর্ে শনর্ে বযর্ত সহর্যাশগতা করর্ে। এর্ত আপনার 
মত আরও লার্ো মানুর্ষর উপকার হর্ে।আমারা আরও মানসম্মত ও প্রর্োজনীে ইেুক আপনার্ের জন্য প্রকাি করর্ত পারর্ো।    

01738359555   tanbir.cox@gmail.com 
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🎯 আপধন ধক কাজ (বপশা) কবরন ত্াহবল? ➯ So, what do you do for a living? 
🎯 আম্ার নাম্ থপধিধসয়া। ➯ My name is Patricia. 
🎯 আম্ার ব্য়স ২৩ ব্ির। ➯ I’m 23 years old. 
🎯 আধম্ আম্ার অব্সর সম্বয় রং করবত্ পিন্দ কধর। ➯ I like to paint in my spare time. 
🎯 আধম্ একজন িাত্র। ➯ I’m a student. 
🎯 আধম্ একজন ভাবলা রােঁিুবন ➯ I am a good cook 
🎯 আধম্ থকনাকাটা করবত্ পিন্দ কধর  খন আধম্ অব্সর পাই ➯ I like to shop when I’m free 
🎯 আধম্ োব্া থখলায় পারেশতী ➯ I am good at playing chess 
🎯 আধম্ ধনউ ইয়কত থথবক এবসধি ➯ I come from New York 
🎯 আধম্ ব্ই পড়বত্ পিন্দ কধর ➯ I like reading books 
🎯 আধম্ ব্ই পড়বত্ পিন্দ কধর এব্ং সােঁত্ার কাটবত্ ভাবলাব্াধস ➯ I like reading books and love to swim 
🎯 আধম্ ধম্ধশগান’এর ব্াধসন্দা। ➯ I am from Michigan. 
🎯 আধম্ লেবন থাধক। ➯ I live in London. 
🎯 আধম্ ধশকাবগাবত্ থাধক। ➯ I live in Chicago 
🎯 তু্ধম্ ধক কবরা (বপশা)? ➯ What do you do? 
🎯 তু্ধম্ ধব্বনােবনর জনয ধক কর? ➯ What do you do for fun? 
🎯 থত্াম্ার নাম্ ধক? ➯ What's your name? 
🎯 থত্াম্ার ব্য়স কত্? ➯ How old are you? 
🎯 থস আম্ার একজন ব্নু্ধ ➯ He's a friend of mine 
🎯 থস কখবনা পবরর ধনন্দা কবর না ➯ He never speaks ill of other 
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🎯 জরুধর েরকার: কল োও ➯ 911: Emergency! Call me 
🎯 ভাবলাব্াসা প্রকাশক ধচহ্ন ➯ <3 : Love 
🎯 থত্াম্ার জনয আম্ার একটা প্রশ্ন আবি ➯ ?4U: I have a question for you 
🎯 কীবব্ােত থথবক েূবর ➯ AFK: Away from keyboard 
🎯 আবরা পধরধচত্ (অনয থকাবনা নাবম্) ➯ AKA: Also known as 
🎯 আধম্  ত্টুকু জাধন... ➯ As far as I know… 
🎯  ত্ দ্রুত্ পারা  ায়... ➯ ASAP: As soon as possible… 
🎯 কাবজ ধফবর এলাম্ ➯ B2W : Back to work 
🎯 এখনকার ম্বত্া  াই ➯ B4N: Bye for now 
🎯 পবর আসবব্া ➯ BBL: Be back later 
🎯 একটু পবরই আসধি ➯ BBS: Be back soon 
🎯 ধচরধেবনর ব্নু্ধ ➯ BF : Best friend(s) forever 
🎯 এখুধন আসধি ➯ BRB: Be right back 
🎯 প্রসেক্রবম্ ➯ BTW: By the way 
🎯 পবর কল কবরা ➯ CMB: Call me back 
🎯 আম্াবক শুিবর ধেবয়া  ধে আম্ার ভুল হয় ➯ Correct me if I'm wrong 
🎯 ধনবজ ধনবজ কবরা ➯ DIY : Do it yourself 
🎯 মু্বখামু্ধখ ➯ F2F: Face ➯ to ➯ face 
🎯 প্রায়ই ধজজ্ঞাধসত্ প্রশ্ন ➯ FAQ: Frequently asked questions 
🎯 Bangla Translations (Social Media/ Chat/ Texting ) 
🎯 থফইসবু্ক (বসাশযাল থনটওয়াধকতং সাইট) ➯ FB: Facebook 
🎯 থত্াম্ার জ্ঞাত্াবথত জানাবনা  াবি থ ... ➯ FYI: For your information… 
🎯 ধব্োয় ➯ GB: Goodbye 
🎯 থ বত্ হবব্ ➯ GG : Gotta go 
🎯 থত্াম্ার ভাগয থত্াম্ার সাবথ থাকুক ➯ GL: Good luck 
🎯 এটা থেখধি / পড়ধি এখন ➯ Going through it. 
🎯 থত্াম্াবক থেবখ খুধশ হলাম্ ➯ GTSY: Glad to see you 
🎯 আধম্ অব্শযই বু্েবত্ পারবব্া ➯ I can definitely understand 
🎯 তু্ধম্ ধক ব্লবত্ চাবিা আধম্ বু্েবত্ পারধি ➯ I can see your point 
🎯 আধম্ থত্াম্াবক সব্সম্য় ভাবলাব্াসবব্া ➯ I will always love you 
🎯 ত্াৎক্ষধণক ব্াত্তা ➯ IM: Instant Message 
🎯 সধত্যকার অবথত আম্ার  া ম্বন হবি... ➯ In my honest opinion… 
🎯 ম্জা করলাম্ ➯ J/K: Just kidding 
🎯 আবর গািা, থসাজাসুধজ ব্ল ➯ KISS: Keep it simple, stupid 
🎯 থ াগাব াগ থরবখা ➯ KIT: Keep in touch 
🎯 থহ থখাো, আম্াবক সাহা য কবরা ➯ LHM: Lord, help me 
🎯 থজাবর থজাবর হাসা ➯ LOL: Laugh out loud 
🎯 পুরুষ অথব্া ম্ধহলা? ➯ M/F: Male or female? 
🎯 ধনবজরটা থেবখা (অবনযরটা না থেবখ) ➯ MYOB: Mind your own business 
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🎯  ধেও কাবরা আগ্রহ থনই ➯ Nobody cares though 

🎯 আজবক তব্িবকর আবলাচযসূধচ এই থ ... ➯ Here is the agenda for the meeting… 
🎯 আজবকর উপস্থাপবন আধম্ আপনাবের থেখাবত্ চাই... ➯ In today’s presentation, I’d like to show you… 
🎯 আজবকর উপস্থাপবনর উবেশয হবলা... ➯ The purpose of today’s presentation is to… 
🎯 আজবকর তব্িবকর ধব্ষয় হবলা... ➯ The topic of today’s meeting is… 
🎯 আপনাবের ধকিু জানার থাকবল আম্ার কথা ব্লার ম্াবে থ  থকাবনা সম্য় প্রশ্ন করবত্ পাবরন ➯ Please feel free 
to interrupt me if you have any questions 
🎯 আপনাবের ম্বনাব াবগর জনয িনযব্াে ➯ Thank you for your attention 
🎯 আপনাবের সব্াইবক অবশষ িনযব্াে আজবক আসার জনয ➯ Thank you all very much for coming today 
🎯 আপনারা থ ম্নটা থেখবত্ পাবিন এখাবন... ➯ As you can see here… 
🎯 আপধন আসবল ধক বু্োবত্ চাবিন? ➯ What exactly do you mean? 
🎯 আপধন ধক একটা থক্রধেট কােত খুলবব্ন? আজবকর জনয আপধন সব্ ধকিু ১০% কবম্ পাবব্ন ➯ Would you like to 
open a credit card? You can get 10 percent off of everything for today 
🎯 আপধন ধক বু্োবত্ চাবিন আধম্ বু্েবত্ থপবরধি ➯ I see what you mean 
🎯 আম্রা এই ধব্ষয়টার উপর থশবষ / একটু পবর আবলাকপাত্ করবত্ পাধর ➯ Perhaps we can look at that 
point at the end / a little later 
🎯 আম্রা এখাবন থেখবত্ পাধি... ➯ Here we can see… 
🎯 আম্রা ধক শুরু করবব্া? ➯ Shall we get started? 
🎯 আম্ার উপস্থাপনা ধনম্নব্ধণতত্ ধব্ষয় গুবলা ধনবয় গধিত্... ➯ My presentation consists of the following 
parts… 
🎯 আম্ার কথায় কান োও ➯ Give ear to my word 
🎯 আম্ার নাম্ জন এব্ং আধম্ োধয়বে আধি... ➯ My name is John and I am responsible for… 
🎯 আম্ার নাম্ থপধিধসয়া। ➯ My name is Patricia. 
🎯 আধম্ আপনাবের আম্ার উপস্থাপন’এর একটা সংধক্ষপ্তসার ধেধি ➯ I’d like to give you a brief outline of 
my presentation 
🎯 আধম্ আপনাবের সব্াইবক ম্বনাব াগ এব্ং আগ্রবহর জনয িনযব্াে জানাধি ➯ I’d like to thank you all for 
your attention and interest 
🎯 আধম্ আপনার সাবথ সপূণত একম্ত্ ➯ I totally agree with you 
🎯 আধম্ আপধন ধক ব্লবত্ চাবিন বু্েবত্ থপবরধি ➯ I get your point 
🎯 আধম্ আশা করধি এখাবন আসার পবথ আপনাবের ভ্রম্ণটা ভাবলা হবয়বি ➯ I hope you all had a pleasant 
journey here today 
🎯 আধম্ আসবল আপনার সাবথ একম্ত্ হবত্ পারধি না ➯ I'm afraid, I can't agree 
🎯 আধম্ এই প্রবশ্ন থফরত্ আসব্ পবর  ধে সম্য় থাবক ➯ I’ll come back to that question later if I get 
time 
🎯 আধম্ এখন  াবব্া উপস্থাপবনর অনয একধট অংবশ... ➯ I’d like to move on to another part of the 
presentation… 
🎯 আধম্ ধনবজর পধরচয় ধেবয় ধনধি ➯ Let me introduce myself 
🎯 আধম্ মূ্ল পবয়ি গুবলা একবত্র ব্লধি... ➯ I’d like to sum up the main points… 
🎯 আধম্ থ ই পণযধট থেখাধি ত্া হবলা অসািারণ ➯ The product I present is extraordinary 
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🎯 আধম্ থ ম্নটা আবগ ব্বলধি... ➯ As I mentioned earlier… 
🎯 আধম্ও ধিক এভাবব্ই অনুভব্ কধর ➯ That's just the way I feel 
🎯 উপসংহাবর... ➯ In conclusion… 
🎯 উপস্থাপবনর পর একটা প্রবশ্নাের পব্ত থাকবব্ ➯ There will be a Q&A session after the presentation 
🎯 এখন আধম্ থেখব্... ➯ Now I’d like to look at… 
🎯 এখন আধম্ থ বত্ চাইবব্া... ➯ Now I’d like to move on to… 
🎯 এখন চলুন থেখা  াক... ➯ Now let’s take a look at… 
🎯 এখন চলুন  াওয়া  াক... ➯ Now let’s move on to… 
🎯 এখাবন ধকিু ত্থয এব্ং ধচত্র থেয়া হবলা ➯ Here are some facts and figures 
🎯 এটা আম্াবক ধনবয়  াবি পরব্ত্তী পবয়বি... ➯ This leads me to the next point… 
🎯 এটা আম্াবেরবক ধনবয় এবলা আম্ার উপস্থাপবনর থশবষ ➯ That brings us to the end of my 
presentation 
🎯 এটা ধেবয়ই উপস্থাপবনর থশষ হবলা ➯ That brings the presentation to an end 
🎯 চলুন, শুরু করা  াক ➯ Let’s get the ball rolling 
🎯 ত্াহবল এটা হবলা সারম্ম্ত... ➯ So, that’s an overview of… 
🎯 েুভতাগযব্শত্, আধম্ এটাবক অনযভাবব্ থেধখ ➯ Unfortunately, I see it differently 
🎯 পাই  চাটতধট ধব্ধভন্ন অংবশ ধব্ভক্ত ➯ The pie chart is divided into several parts 
🎯 ভে ম্ধহলা এব্ং ভে ম্বহােয়গন, আপনাবের িনযব্াে এখাবন আসার জনয ➯ Hello, ladies and gentlemen, 
thank you for coming 
🎯 ভে থলাকধট ম্াথা থনবড় সম্মধত্ ধেবলন ➯ The gentle man nodded assent 
🎯  ধে কাবরা থকাবনা প্রশ্ন থথবক থাবক আধম্ আনবন্দর সাবথ থসগুবলার উের ধেবব্া ➯ If anyone has any 
questions, I’ll be pleased to answer those 
🎯 শুভ সকাল এব্ং এই ধম্লনায়ত্বন আপনাবের স্বাগত্ম্ ➯ Good morning and welcome to this 
conference hall 
🎯 সব্বশবষ, আধম্ আপনাবের সব্াইবক আপনাবের ম্বনাব াবগর জনয িনযব্াে ধেবয় থশষ করবত্ চাই ➯ Finally, I’d like 
to finish by thanking you all for your attention 
🎯 থস ব্বল থ বত্ লাগল ➯ He continued to say 
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🎯 অবনক শে হবি (কবলর ধপিবন) আধম্ থত্াম্াবক শুনবত্ পারধি না ব্লবলই চবল ➯ There’s a lot of 
background noise – I can barely hear you 
🎯 আপনার সাহাব যর জনয িনযব্াে ➯ Thanks for your help 
🎯 আপধন ধক আবরকব্ার ব্লবব্ন ওটা েয়া কবর? ➯ Could you repeat that, please? 
🎯 আপধন ধক এক ধম্ধনবটর জনয িরবব্ন েয়া কবর? আধম্ অনয একটা কবলর ম্বিয আধি ➯ Can you please hold 
for a minute? I have another call 
🎯 আপধন ধক একটু থজাবর কথা ব্লবব্ন? ➯ Could you speak a little louder? 
🎯 আপধন ধক থকাবনা ব্াত্তা রাখবত্ ইিুক? ➯ Would you like to leave a message? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর একটু কথা ব্লবব্ন? ➯ Would you mind speaking up a bit, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর একটু িরবব্ন? ➯ Could you hold on a moment, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর একটু ব্ানানটা ব্লবব্ন? ➯ Would you mind spelling that for me, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর ত্াবক ব্লবত্ পারবব্ন থ  আধম্ কল ধেবয়ধিলাম্? ➯ Could you tell him that I called, 
please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর ত্াবক ব্লবত্ পারবব্ন থ  ত্ার স্ত্রী কল ধেবয়ধিবলা? ➯ Can you tell him his wife called, 
please? 
🎯 আপধন থকাথা থথবক ব্লবিন? ➯ Where are you calling from? 
🎯 আপধন থ ই নাোবর সংব াগ চাবিন ত্া এই মু্হূবত্ত ব্যস্ত আবি। আপধন ধক পবর কল করবত্ পারবব্ন েয়া কবর? ➯ 
That line is engaged at the moment. Could you call back later, please? 
🎯 আপধন হয়বত্া ভুল নাোবর োয়াল কবরবিন ➯ You may have dialed the wrong number 
🎯 আম্াবের সংব াগটা ভাবলা না ➯ We have a bad connection 
🎯 আম্ার ইংবরধজ থত্ম্ন ভাবলা না। আপধন ধক একটু িীবর কথা ব্লবব্ন েয়া কবর? ➯ I’m afraid my English 
isn’t very good. Could you speak slowly, please? 
🎯 আম্ার থত্াম্াবক িাড়বত্ হবব্ এখন ➯ I have to let you go now 
🎯 আধম্ আপনাবক িধরবয় ধেধি ➯ I’ll just put you through 
🎯 আধম্ আপনাবক পবড় শুনাধি ➯ Let me read that back to you 
🎯 আধম্ আপনার কল স্থানান্তর কবর ধেধি এখন ➯ I’ll just transfer you now 
🎯 আধম্ আসবল থত্াম্াবক ধিক ম্বত্া শুনবত্ পারধি না ➯ I’m afraid I can’t hear you very well 
🎯 আধম্ কার সাবথ কথা ব্লধি? ➯ Whom am I speaking to? 
🎯 আধম্ ধক আপনার নাম্টা জানবত্ পাধর েয়া কবর? ➯ May I have your name, please? 
🎯 আধম্ ধক এক ধম্ধনবটর জনয আপনাবক থহাবে (কথা না ব্বল িবর রাখা) রাখবত্ পাধর? ➯ Can I put you on hold 
for a minute? 
🎯 আধম্ ধক ওটার ব্ানানটা থেখবত্ পাধর েয়া কবর? ➯ Can I just check the spelling of that, please? 
🎯 আধম্ ধক জানবত্ পাধর আপধন থকান থকাপাধনবত্ (ব্যব্সা প্রধত্ষ্ঠান) আবিন / আপধন কাবের সাবথ আবিন? ➯ Could I 
ask what company you’re with? 
🎯 আধম্ ধক েয়া কবর একটা ব্াত্তা রাখবত্ পাধর? ➯ Can I leave a message, please? 
🎯 আধম্ ধক েয়া কবর জানবত্ পাধর আপধন থক ব্লবিন? ➯ May I ask who’s calling, please? 
🎯 আধম্ ধক েয়া কবর জানবত্ পাধর আধম্ কার সাবথ কথা ব্লধি? ➯ Can I ask whom I’m speaking to, 
please? 
🎯 আধম্ ধক েয়া কবর নাটাধল থজাবের সাবথ কথা ব্লবত্ পাধর? ➯ May I speak with Natalie Jones, please? 
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🎯 আধম্ খুব্ই েুুঃধখত্ থ  আম্াবের এখাবন এই নাবম্ থকউ থনই ➯ I’m afraid there’s no one here by that 
name 
🎯 আধম্ জবনর সাবথ কথা ব্লবত্ চাই ➯ I need to speak to John 
🎯 আধম্ ত্াবক ব্লবব্া আপধন কল ধেবয়ধিবলন ➯ I'll let him know you called 
🎯 আধম্ থত্াম্াবক একটু পবরই কল ধেধি ➯ I’ll call you back a little later 
🎯 আধম্ থত্াম্াবক শুনবত্ পাধি না ধিক ম্বত্া ➯ I can’t hear you very well 
🎯 আধম্ েুুঃধখত্, ধত্ধন অনয একটা কবল ব্যস্ত আবিন ➯ I’m sorry, she’s on another call 
🎯 আধম্ েুুঃধখত্, ধত্ধন আজবক অধফবস আবসন ধন ➯ I’m sorry, he’s out of the office today 
🎯 আধম্ েুুঃধখত্, ধত্ধন এই মু্হূবত্ত থনই ➯ I’m sorry, she’s not available at the moment 
🎯 আধম্ েুুঃধখত্, নাটাধল আজবকর ম্বত্া চবল থগবি ➯ I’m sorry, Natalie has left for the day 
🎯 আধম্ ধনউ ইয়কত থথবক ব্লধি ➯ I am calling from New York 
🎯 আধম্ ধম্ুঃ ক্লাবকতর পক্ষ থথবক ব্লধি ➯ I’m calling on behalf of Mr. Clerk 
🎯 এক ধম্ধনট িরুন ➯ Hold on a minute 
🎯 এক থসবকে িরুন। আধম্ ত্াবক ধেধি ➯ Hang on one second. I'll get him 
🎯 একটু িরুন েয়া কবর। আধম্ সংব াগ ধনবয় ধেধি ➯ One moment, please – I’m putting you through 
🎯 একটু িরুন। আধম্ আপনাবক লাইনটা িধরবয় ধেধি (অনয কাবরা সাবথ কথা ব্লার জনয) ➯ Hang on a moment. 
I’ll put you through 
🎯 এধট ধক এবকব্াবর সধিক নাম্ / নাোর? ➯ Is that definitely the right name/number? 
🎯 ওটা আবরকব্ার ব্লবব্ন েয়া কবর? ➯ Say that again, please? 
🎯 ওটার ব্ানানটা ধকভাবব্ কবরন ব্লবব্ন েয়া কবর? ➯ How do you spell that, please? 
🎯 কল করার জনয িনযব্াে ➯ Thank you for calling 
🎯 কল করার জনয িনযব্াে ➯ Thanks for calling 
🎯 কল করার জনয িনযব্াে। এখনকার ম্বত্া রাধখ ➯ Thanks for calling. Bye for now 
🎯 ধক ব্লবলন আপধন? ➯ What did you say? 
🎯 ধকিু ধেবনর ম্বিযই আধম্ আব্ার কল ধেবব্া ➯ I’ll get in touch in a couple of days. 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল কবয়ক ধম্ধনট অবপক্ষা করবব্ন? ➯ Do you mind waiting a few minutes? 
🎯 থক এটা? ➯ Who is it? 
🎯 থক ব্লবিন, ধিজ? ➯ Who’s calling, please? 
🎯 থক ব্লবিন? ➯ Who’s speaking? 
🎯 থকম্ন  াবি? ➯ How’s it going? 
🎯 জন ব্রাউন ব্লধি ➯ This is John Brown speaking 
🎯 জবনর সাবথ কথা ব্লা  াবব্ ➯ Is it possible to speak to John? 
🎯 ত্ার কাবি ধক থত্াম্ার নাোর আবি? ➯ Does she have your number? 
🎯 থত্াম্ার সাবথ কথা ব্বল ভাবলাই লাগবলা ➯ Well, it was nice talking with you 
🎯 েয়া কবর আম্াবক ব্ানানটা ব্লবব্ন? ➯ Could you spell that for me, please? 
🎯 েয়া কবর আবরকটু িীবর কথা ব্লবব্ন? ➯ Could you speak a little more slowly, please? 
🎯 েয়া কবর একটু িরুন ➯ Just a moment, please 
🎯 েয়া কবর একটু সংব াবগ থাকুন ➯ Hold the line, please 
🎯 েয়া কবর ত্াবক ব্লুন আম্াবক পবর কল ধেবত্ ➯ Please, ask him to call me back 
🎯 ধেনধট শুভ থহাক আপনার জনয ➯ Have a good day 
🎯 েুুঃধখত্, আপধন এই ম্াত্র  া ব্লবলন ত্া আধম্ বু্েবত্ পাধর ধন ➯ Sorry, I didn’t catch what you just said 
🎯 েুুঃধখত্, আধম্ ওটা বু্েবত্ পাধর ধন ➯ Sorry, I didn’t catch that 
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🎯 েুুঃধখত্, এই সংব াগধট থব্শ খারাপ ➯ Sorry, this line is quite bad 
🎯 িবর রাখার জনয িনযব্াে ➯ Thank you for holding 
🎯 না, িনযব্াে (ব্াত্তা রাখবব্ ধকনা জানবত্ চাওয়ার পর)। আধম্ পবর কল করবব্া ➯ No, thanks. I’ll call back 
later 
🎯 ধপটার আবি ধক? ➯ Is Peter there? 
🎯 রায়ান, আধম্ নাটাধল থত্াম্ার কবলর ধব্পরীবত্ কল করধি (ব বহতু্ আবগর কল নাটাধল িরবত্ পাবর ধন) ➯ Ryan, this 
is Natalie returning your call 
🎯 ধলধল ব্লধি, ধকভাবব্ আপনাবক সাহা য করবত্ পাধর? ➯ Lily speaking, how may I help you? 
🎯 সম্য় থেয়ার জনয আপনাবক িনযব্াে ➯ Thank you for your time 
🎯 হােঁধড়বত্ ভাত্ িনিন করবি ➯ The cooking pot is empty of rice. 
🎯 হযাবলা, হাসান ব্লধি ➯ Hello, this is Hasan speaking 

🎯 আপধন ধক আবরকব্ার ব্লবব্ন ওটা েয়া কবর? ➯ Could you repeat that, please? 
🎯 আপধন ধক এক ধম্ধনবটর জনয িরবব্ন েয়া কবর? আধম্ অনয একটা কবলর ম্বিয আধি ➯ Can you please hold 
for a minute? I have another call 
🎯 আপধন ধক থকাবনা ব্াত্তা রাখবত্ ইিুক? ➯ Would you like to leave a message? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর একটু কথা ব্লবব্ন? ➯ Would you mind speaking up a bit, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর একটু িরবব্ন? ➯ Could you hold on a moment, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর একটু ব্ানানটা ব্লবব্ন? ➯ Would you mind spelling that for me, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর ত্াবক ব্লবত্ পারবব্ন থ  আধম্ কল ধেবয়ধিলাম্? ➯ Could you tell him that I called, 
please? 
🎯 আপধন থকাথা থথবক ব্লবিন? ➯ Where are you calling from? 
🎯 আপধন থ ই নাোবর সংব াগ চাবিন ত্া এই মু্হূবত্ত ব্যস্ত আবি। আপধন ধক পবর কল করবত্ পারবব্ন েয়া কবর? ➯ 
That line is engaged at the moment. Could you call back later, please? 
🎯 আপধন হয়বত্া ভুল নাোবর োয়াল কবরবিন ➯ You may have dialed the wrong number 
🎯 আম্ার ইংবরধজ থত্ম্ন ভাবলা না। আপধন ধক একটু িীবর কথা ব্লবব্ন েয়া কবর? ➯ I’m afraid my English 
isn’t very good. Could you speak slowly, please? 
🎯 আম্ার থত্াম্াবক িাড়বত্ হবব্ এখন ➯ I have to let you go now 
🎯 আম্ার নাম্ থপধিধসয়া। ➯ My name is Patricia. 
🎯 আধম্ আপনাবক িধরবয় ধেধি ➯ I’ll just put you through 
🎯 আধম্ আপনাবক পবড় শুনাধি ➯ Let me read that back to you 
🎯 আধম্ আপনার কল স্থানান্তর কবর ধেধি এখন ➯ I’ll just transfer you now 
🎯 আধম্ আসবল থত্াম্াবক ধিক ম্বত্া শুনবত্ পারধি না ➯ I’m afraid I can’t hear you very well 
🎯 আধম্ কার সাবথ কথা ব্লধি? ➯ Whom am I speaking to? 
🎯 আধম্ ধক আপনার নাম্টা জানবত্ পাধর েয়া কবর? ➯ May I have your name, please? 
🎯 আধম্ ধক এক ধম্ধনবটর জনয আপনাবক থহাবে (কথা না ব্বল িবর রাখা) রাখবত্ পাধর? ➯ Can I put you on hold 
for a minute? 
🎯 আধম্ ধক জানবত্ পাধর আপধন থকান থকাপাধনবত্ (ব্যব্সা প্রধত্ষ্ঠান) আবিন / আপধন কাবের সাবথ আবিন? ➯ Could I 
ask what company you’re with? 
🎯 আধম্ ধক েয়া কবর একটা ব্াত্তা রাখবত্ পাধর? ➯ Can I leave a message, please? 
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🎯 আধম্ ধক েয়া কবর জানবত্ পাধর আপধন থক ব্লবিন? ➯ May I ask who’s calling, please? 
🎯 আধম্ ধক েয়া কবর জানবত্ পাধর আধম্ কার সাবথ কথা ব্লধি? ➯ Can I ask whom I’m speaking to, 
please? 
🎯 আধম্ খুব্ই েুুঃধখত্ থ  আম্াবের এখাবন এই নাবম্ থকউ থনই ➯ I’m afraid there’s no one here by that 
name 
🎯 আধম্ জবনর সাবথ কথা ব্লবত্ চাই ➯ I need to speak to John 
🎯 আধম্ ত্াবক ব্লবব্া আপধন কল ধেবয়ধিবলন ➯ I'll let him know you called 
🎯 আধম্ থত্াম্াবক একটু পবরই কল ধেধি ➯ I’ll call you back a little later 
🎯 আধম্ েুুঃধখত্, ধত্ধন অনয একটা কবল ব্যস্ত আবিন ➯ I’m sorry, she’s on another call 
🎯 আধম্ েুুঃধখত্, ধত্ধন আজবক অধফবস আবসন ধন ➯ I’m sorry, he’s out of the office today 
🎯 আধম্ েুুঃধখত্, ধত্ধন এই মু্হূবত্ত থনই ➯ I’m sorry, she’s not available at the moment 
🎯 আধম্ েুুঃধখত্, নাটাধল আজবকর ম্বত্া চবল থগবি ➯ I’m sorry, Natalie has left for the day 
🎯 আধম্ ধনউ ইয়কত থথবক ব্লধি ➯ I am calling from New York 
🎯 আধম্ ধম্ুঃ ক্লাবকতর পক্ষ থথবক ব্লধি ➯ I’m calling on behalf of Mr. Clerk 
🎯 এক ধম্ধনট িরুন ➯ Hold on a minute 
🎯 এক থসবকে িরুন। আধম্ ত্াবক ধেধি ➯ Hang on one second. I'll get him 
🎯 একটু িরুন েয়া কবর। আধম্ সংব াগ ধনবয় ধেধি ➯ One moment, please – I’m putting you through 
🎯 একটু িরুন। আধম্ আপনাবক লাইনটা িধরবয় ধেধি (অনয কাবরা সাবথ কথা ব্লার জনয) ➯ Hang on a moment. 
I’ll put you through 
🎯 এধট ধক এবকব্াবর সধিক নাম্ / নাোর? ➯ Is that definitely the right name/number? 
🎯 ওটা আবরকব্ার ব্লবব্ন েয়া কবর? ➯ Say that again, please? 
🎯 ওটার ব্ানানটা ধকভাবব্ কবরন ব্লবব্ন েয়া কবর? ➯ How do you spell that, please? 
🎯 কল করার জনয িনযব্াে ➯ Thanks for calling 
🎯 কল করার জনয িনযব্াে। এখনকার ম্বত্া রাধখ ➯ Thanks for calling. Bye for now 
🎯 ধকিু ধেবনর ম্বিযই আধম্ আব্ার কল ধেবব্া ➯ I’ll get in touch in a couple of days. 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল কবয়ক ধম্ধনট অবপক্ষা করবব্ন? ➯ Do you mind waiting a few minutes? 
🎯 থক এটা? ➯ Who is it? 
🎯 থক ব্লবিন, ধিজ? ➯ Who’s calling, please? 
🎯 থক ব্লবিন? ➯ Who’s speaking? 
🎯 থকম্ন  াবি? ➯ How’s it going? 
🎯 জন ব্রাউন ব্লধি ➯ This is John Brown speaking 
🎯 জবনর সাবথ কথা ব্লা  াবব্ ➯ Is it possible to speak to John? 
🎯 থটধলবফান সংব াগটা ম্বন হবি থব্শ খারাপ ➯ I’m afraid the line is quite bad 
🎯 ত্ার কাবি ধক থত্াম্ার নাোর আবি? ➯ Does she have your number? 
🎯 থত্াম্ার নাম্ ধক? ➯ What's your name? 
🎯 থত্াম্ার সাবথ কথা ব্বল ভাবলাই লাগবলা ➯ Well, it was nice talking with you 
🎯 েয়া কবর আবরকটু িীবর কথা ব্লবব্ন? ➯ Could you speak a little more slowly, please? 
🎯 েয়া কবর একটু িরুন ➯ Just a moment, please 
🎯 েয়া কবর একটু সংব াবগ থাকুন ➯ Hold the line, please 
🎯 েয়া কবর ত্াবক ব্লুন আম্াবক পবর কল ধেবত্ ➯ Please, ask him to call me back 
🎯 েুুঃধখত্, আপধন এই ম্াত্র  া ব্লবলন ত্া আধম্ বু্েবত্ পাধর ধন ➯ Sorry, I didn’t catch what you just said 
🎯 েুুঃধখত্, আধম্ ওটা বু্েবত্ পাধর ধন ➯ Sorry, I didn’t catch that 
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🎯 িবর রাখার জনয িনযব্াে ➯ Thank you for holding 
🎯 না, িনযব্াে (ব্াত্তা রাখবব্ ধকনা জানবত্ চাওয়ার পর)। আধম্ পবর কল করবব্া ➯ No, thanks. I’ll call back 
later 
🎯 ধলধল ব্লধি, ধকভাবব্ আপনাবক সাহা য করবত্ পাধর? ➯ Lily speaking, how may I help you? 
🎯 শুভ ধব্কাল, সযার। আধম্ ধকভাবব্ আপনাবক সাহা য করবত্ পাধর? ➯ Good afternoon, sir. How can I help 
you? 
🎯 সম্য় থেয়ার জনয আপনাবক িনযব্াে ➯ Thank you for your time 
🎯 হযাবলা, হাসান ব্লধি ➯ Hello, this is Hasan speaking 

🎯 অনুগ্রহ কবর আধম্ ধক একটা ধরধসপ্ট (মূ্লয পধরবশাবির ত্াধলকা) থপবত্ পাধর? ➯ Could I have a receipt, 
please? 
🎯 অনুগ্রহ কবর একটা িাধস্টক ব্যাগ পাওয়া  াবব্? ➯ Could I have a (plastic) bag, please? 
🎯 অব্শযই, আধম্ ধকিু ম্বন করবব্া না ➯ Sure, I wouldn't mind 
🎯 অব্শযই, এটা ধিক আবি ➯ Sure, that's fine 
🎯 অব্শযই, এটা ধিক আবি ➯ Sure, that's ok 
🎯 অব্শযই, থকান সম্সযা থনই ➯ Sure, no problem 
🎯 অব্শযই। ধক করবত্ হবব্, ব্লুন? ➯ Sure, what is it? 
🎯 আপনার নাবম্র থশষ অংশ ধক েয়া কবর ব্লবব্ন? ➯ What is your last name, please? 
🎯 আপনার সাহাব যর জনয িনযব্াে। আবর এটা থকাবনা ব্যাপার না! ➯ Thank you for your help. Not at all 
🎯 আপনার সাহাব যর হাত্ ব্াধড়বয় ধেন। ➯ You’ve to lend your hand.  
🎯 আপধন এটা ধক জনয চান? ➯ Why do you need it? 
🎯 আপধন ধক আম্াবক আম্ার চাধব্ খুেঁবজ থপবত্ সাহা য করবব্ন? ➯ Could you help me find my keys? 
🎯 আপধন ধক আম্াবক একটা থপধেল ধেবত্ পারবব্ন? ➯ Will you hand me a pencil? 
🎯 আপধন ধক আম্াবক সাহা য করবত্ পারবব্ন? ➯ Could you help me? 
🎯 আপধন ধক ওটার ব্ানান করবত্ পারবব্ন েয়া কবর? ➯ Could you spell that, please? 
🎯 আপধন ধক কাউবক ধেবয় আম্ার গাধড়টা আনাবত্ পারবব্ন (গযাবরজ থথবক)? ➯ Can you get someone to get 
my car? 
🎯 আপধন ধক জনয আম্ার সাহা য চান? ➯ What do you need my help for? 
🎯 আপধন ধক জাবনন স্টারব্াক্স থকাথায় অব্ধস্থত্? ➯ Do you know where Starbucks is located? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক কম্তস্থবল ধনবয় থ বত্ পারবব্ন? ➯ Could you please take me to work? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক ব্লবত্ পারবব্ন ধকভাবব্ থিন থস্টশবন  াওয়া  াবব্? ➯ Can you tell me how to 
get to the train station, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক সম্য়টা ব্লবত্ পারবব্ন? ➯ Could you tell me the time please? 
🎯 আম্াবক আর ধকিু ভাত্ োও ➯ Serve me more rice 
🎯 আম্াবক একটু সাহা য করবত্ পারবব্ন? ➯ Could you please lend me a hand? 
🎯 আম্ার ম্বন হয় আধম্ পারবব্া না (সাহা য করবত্) ➯ I'm afraid I can't 
🎯 আধম্ ২২থশ জুন থথবক ২৫থশ জুন প তন্ত একটা রুম্ চাধিলাম্ ➯ I want a room from June 22nd to June 
25th 
🎯 আধম্ অব্শযই পিন্দ করবব্া (উপকার করবত্) ➯ I'd really like that 
🎯 আধম্ আনধন্দত্ হবব্া (সাহা য করবত্ পারবল) ➯ It would be my pleasure 
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🎯 আধম্ আনবন্দর সাবথ সাহা য করবব্া ➯ I'd be glad to help out 
🎯 আধম্ একধট সুপারম্াবকতট খুেঁজধি। আপধন ধক জাবনন সব্বচবয় কাবিরধট থকাথায়? ➯ I'm looking for a 
supermarket. Do you know where the closest one is? 
🎯 আধম্ এখাবন থথবক ধকভাবব্ এয়ারবপাবটত  াবব্া? ➯ How do I get to the airport from here? 
🎯 আধম্ ধক একটা থক্রধেট কােত নাোর থপবত্ পাধর? ➯ Can I get a credit card number? 
🎯 আধম্ ধক একধট উপকাবরর জনয অনুবরাি করবত্ পাধর? ➯ May I ask a favor? 
🎯 আধম্ ধক একধট রুম্ সংরক্ষণ করবত্ পাধর? ➯ Can I reserve a room? 
🎯 আধম্ ধক থত্াম্াবক একটু কি ধেবত্ পাধর েরজাটা খুলবত্ ব্বল? ➯ Could I trouble you to open the door 
for me? 
🎯 আধম্ ধক থত্াম্াবক একটু ধব্রক্ত করবত্ পাধর আম্াবক কম্তস্থবল নাধম্বয় আসবত্ ব্বল? ➯ Could I bother you to 
give me a ride to work? 
🎯 আধম্ ধক থত্াম্ার থটধলবফান ব্যব্হার করবত্ পাধর? ➯ May I use your telephone? 
🎯 আধম্ ধক েয়া কবর নাটাধল থজাবের সাবথ কথা ব্লবত্ পাধর? ➯ May I speak with Natalie Jones, please? 
🎯 আধম্ ধকিু পরাম্শত ধেবত্ পারবল ভাবলা হবত্া , ধকন্তু আধম্ পারধি না ➯ I wish I could suggest something, 
but I can't 
🎯 আধম্ খুধব্ খুধশ হবব্া  ধে উপকারটা করবত্ন ➯ I'd really be glad if you did 
🎯 আধম্ থত্াম্াবক আম্ার ভাইবক সাহা য করার জনয ব্লবত্ পাধর? ➯ Could I ask you to help my brother? 
🎯 আধম্ থপাস্ট অধফসটা খুেঁজধি। তু্ধম্ ধক জাবনা থসখাবন ধকভাবব্  াওয়া  াবব্? ➯ I'm looking for the post 
office. Do you know how to get there? 
🎯 আধম্ ধফল্ম (আবলাকধচত্র গ্রহবণর ধফল্ম) থকাথায় থপবত্ পাধর? ➯ Where can I find film? 
🎯 আধম্ ব্যাংক অব্ আবম্ধরকা খুেঁজধি। আধম্ থভবব্ধিলাম্ ওটা এখাবনই থকাথাও হবব্। আপধন ধক জাবনন এটা থকাথায়? ➯ 
I'm looking for Bank of America. I thought it was around here. Do you know where it is? 
🎯 আধম্ সধত্যই এটা (উপকার) মূ্লযায়ন করবব্া ➯ I'd really appreciate it 
🎯 আধম্ সধত্যই থত্াম্াবক সাহা য করবত্ পারবব্া না ➯ I'm afraid I can't really help you 
🎯 এ ব্াধড়বত্ আপনার কত্ খরচ পবড়ধিল? ➯ How much do this house cost you? 
🎯 এখাবন কাবি থকাথাও থরসু্টবরি আবি? ➯ Is there a restaurant near here? 
🎯 এটা সধত্যই আম্াবক অবনক সাহা য করবব্ ➯ It would really help me out 
🎯 ওটার ব্ানানটা ধকভাবব্ কবরন ব্লবব্ন েয়া কবর? ➯ How do you spell that, please? 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল আজবক রাবত্র রান্নাটা ধক তু্ধম্ করবব্? ➯ Would you mind cooking dinner 
tonight? 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল আম্াবক ধব্ষয়টা ব্যাখযা করবত্ পারবব্? ➯ Would you mind explaining it to me? 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল আম্াবের জনয একটা িধব্ তু্লবত্ পারবব্ন? ➯ Would you mind taking a picture for 
us? 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল জানালাটা একটু ব্ন্ধ করবব্ন? ➯ Would you mind closing the window? 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল তু্ধম্ ধক আম্াবক আম্ার অনুষ্ঠানটা থেখবত্ ধেবব্? ➯ Would you mind letting me watch 
my show? 
🎯 ধচধিধট পবড় থশানাও ➯ Read out the letter to me 
🎯 তু্ধম্ ধক েয়া কবর আম্াবক আম্ার ব্াধড়র কাজটা করবত্ সাহা য করবব্? ➯ Could you please help me with 
the homework? 
🎯 তু্ধম্ না হয় এখাবন থাবকা; আর আধম্  াই এব্ং সাহাব যর সন্ধান কধর। ➯ How about you stay here and I 
go and look for help? 
🎯 তু্ধম্ ব্রং োক্তার োক ➯ You had better call in a doctor 
🎯 থত্াম্াবক একটা প্রশ্ন করবত্ পাধর? ➯ Could I ask you a question? 
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🎯 থত্াম্াবক সাহা য করবত্ পারবল খুব্ই খুধশ হবব্া ➯ I'd be happy to help you 
🎯 েয়া কবর আম্াবক ব্লবব্ন কয়টা ব্াবজ এখন? ➯ Can you tell me what time it is, please? 
🎯 েয়া কবর ব্লবব্ন কাবির ওষুবির থোকানটা থকাথায়? ➯ Where is the nearest drugstore, please? 
🎯 েুুঃধখত্, ধকন্তু আধম্ অক্ষম্ ➯ Sorry, but I'm unable 
🎯 পথ োও থত্া ভাই ➯ Please make away 
🎯 ম্াফ করবব্ন, আপধন ধক এই ধিকানাটা ধচবনন? ➯ Excuse me, do you know this address? 
🎯  ধে আপধন খুব্ ব্যস্ত না থাবকন ত্াহবল আধম্ ধক একটা উপকাবরর জনয ব্লবত্ পাধর? ➯ If you're not too busy 
may I ask a favor? 
🎯  ধে সম্ভব্ হয় ত্াহবল আধম্ ধক একটা উপকাবরর জনয ব্লবত্ পাধর? ➯ If it's possible may I ask a favor? 
🎯 শুভ ধব্কাল, সযার। আধম্ ধকভাবব্ আপনাবক সাহা য করবত্ পাধর? ➯ Good afternoon, sir. How can I help 
you? 
🎯 সাহাব যর জনয িনযব্াে ➯ Thanks for your help 
🎯 হুম্, আম্াবক থেখবত্ ধেন ব্যাপারটা ➯ Hmm, let me see 

🎯 আপধন ধক এখাবন িুধট কাটাবত্ এবসবিন? ➯ Are you on vacation here? 
🎯 আপধন ধক থকাথাও থথবক এখাবন ঘুরবত্ এবসবিন? ➯ Are you visiting from somewhere? 
🎯 আপধন ধক ভ্রম্ন করবত্ ইিুক? ➯ Are you willing to travel? 
🎯 আধম্ ধক জানালার পাবশ আসন থপবত্ পাধর? ➯ Can I get a window seat? 
🎯 আধম্ ধক একধট িূম্পানমু্ক্ত রুম্ থপবত্ পাধর? ➯ Can I have a non ➯ smoking room? 
🎯 ১২টা ব্াবজ  াওয়ার সম্য় ➯ Check out is at 12:00 PM 
🎯 আপধন ধক এখাবন প্রায়ই আবসন? ➯ Do you come here a lot? 
🎯 আপনাবের কাবি এই শহবরর থকাবনা ম্যাপ আবি? ➯ Do you have a map of the city? 
🎯 আপধন ধক এখাবন আবগ এবসধিবলন? ➯ Have you been here before? 
🎯 থস সমু্বে ধিবলা ১৫ ম্াবসর জনয ➯ He was at sea for fifteen months 
🎯 ত্াবক গাধড় চালাবত্ হবব্ ➯ He will need to drive 
🎯 আপনার কয়ধট রুম্ েরকার? ➯ How many rooms will you need? 
🎯 আধম্ শুক্রব্ার ব্াধড়  াধি (ধব্ম্াবন) ➯ I'm flying home on Friday 
🎯 আধম্ এখাবন আম্ার স্ত্রী এব্ং েুবটা ব্াচ্চা ধনবয় এবসধি ➯ I'm here with my wife and 2 kids 
🎯 আধম্ থকাধরয়া থথবক এখাবন িুধট কাটাবত্ এবসধি ➯ I'm taking a vacation from Korea 
🎯 আধম্ থকাধরয়া থথবক ঘুরবত্ এবসধি ➯ I'm visiting from Korea 
🎯 এখাবন থকাথাও খাওয়ার জায়গা আবি? ➯ Is there somewhere to eat? 
🎯 আর থেধর না কবর আম্াবের  াত্রা করা উধচত্ ➯ It is high time we started 
🎯 আম্রা থ বত্ না থ বত্ই গাধড়ধট থিবড়ধিল ➯ No sooner had we had reached the station than the 
car left 
🎯 আপনার জনয শুক্রব্ার ১০টা থব্বজ ৩০ ধম্ধনট সম্য়ধট ধনিতারণ কবরধি আম্রা ➯ We have you scheduled for 
Friday at 10:30 AM 
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🎯 অনুগ্রহ কবর ব্লবব্ন আবম্ধরকান এয়ারলাইবের থচক ইন থেস্কটা থকাথায়? ➯ Excuse me, where is the 
American Airlines check  in desk? 
🎯 অব্শযই। এটা এই পবথ ওই থকাণায় ➯ Sure. It's that way. Around that corner 
🎯 আগম্ন থগটধট থকাথায়? ➯ Where is the arrival gate? 
🎯 আপনাবক অব্শযই সকল িরবনর খােযেব্য এব্ং পানীয় থফবল ধেবত্ হবব্ ➯ You must dump all food or 
beverages 
🎯 আপনার আসন নাোর হবি ৬ধে ➯ Your seat number is 6D 
🎯 আপনার ধটবকট নাোর কবত্া? ➯ What is your ticket number? 
🎯 আপনার ধটবকট ধনধিত্ হবয়বি ➯ Your tickets have been confirmed 
🎯 আপনার ধটবকবটর থম্য়াে অধত্ক্রান্ত হবয় ধগবয়বি ➯ Your ticket is expired 
🎯 আপনার পাসবপাবটতর থম্য়াে অধত্ক্রান্ত হবয়বি ➯ Your passport is expired 
🎯 আপনার ফ্লাইট ব্াধত্ল হবয়বি ➯ Your flight has been cancelled 
🎯 আপনার ফ্লাইট ধব্লধেত্ হবয়বি ➯ Your flight is delayed 
🎯 আপনার ম্ালাম্াল ধক পুবরা সম্য় আপনার সাবথই ধিবলা? ➯ Has your luggage been in your possession 
at all times? 
🎯 আপনার ম্ালাম্াবলর ওজন থব্ধশ হবয় ধগবয়বি ➯ Your baggage is overweight 
🎯 আপনার সব্ ধিক আবি। এখন থ বত্ পাবরন ➯ You’re cleared to go 
🎯 আপনার সাবথ অনয থকউ ভ্রম্ন করবিন? ➯ Is anybody else traveling with you? 
🎯 আপনার সাবথ ধক আজবক অনয থকউ ভ্রম্ন করবিন? ➯ Is anybody traveling with you today? 
🎯 আপনার সাবথ ধক আপনার পাসবপাটতধট আবি? ➯ Do you have your passports with you? 
🎯 আপনার সাবথ ধক নি হওয়ার ম্বত্া থকাবনা খােযেব্য আবি? ➯ Do you have any perishable food items? 
🎯 আপনার সাবথ ব্হন করা লাবগজধট একটু থব্ধশ ব্ড় হবয় ধগবয়বি ➯ Your carry   on luggage is too large 
🎯 আপধন আপনার সাবথ কবত্া গুবলা ব্যাগ ধনবিন ব্হন করার জনয? ➯ How many carry on bags are you 
taking with you? 
🎯 আপধন কখন থ বত্ চান? ➯ When do you want to depart? 
🎯 আপধন কবত্া গুবলা লাবগজ (ম্ালাম্াল) ধনবয়  াবিন? ➯ How many luggage are you checking in? 
🎯 আপধন ধক আপনার ব্যাগধট উপবর এখাবন রাখবত্ পারবব্ন? ➯ Can you place your bag up here? 
🎯 আপধন ধক আপনার ম্ালাম্াল আবেৌ এয়ারবপাবটত অধরধক্ষত্ থরবখ থকাথাও ধগবয়ধিবলন? ➯ Did you leave your 
luggage unattended at all in the airport? 
🎯 আপধন ধক আপনার ম্ালাম্াল পযাক করার পর আর আয়বে থপবয়বিন? ➯ Did you have possession of your 
luggage since you packed? 
🎯 আপধন ধক আপনার সাবথ ধকিু রাখবব্ন (ম্ালাম্াল)? ➯ Do you have a carry on? 
🎯 আপধন ধক আম্াবক থগটধট থকান ধেবক থেখাবত্ পারবব্ন? ➯ Can you point me towards the gate? 
🎯 আপধন ধক একটু থেখবব্ন জুবনর ২২ ত্াধরবখ  াওয়া সম্ভব্ ধকনা? ➯ Can you check if June 22nd is 
possible? 
🎯 আপধন ধক এখন আপনার আসন সংরক্ষণ করবত্ চান? ➯ Would you like to book your seats now? 
🎯 আপধন ধক থকাবনা োহয পোথত ব্হন করবিন? ➯ Are you carrying any flammable material? 
🎯 আপধন ধক ধচবকন না পাস্তা খাবব্ন? ➯ Would you like chicken or pasta? 
🎯 আপধন ধক জানালা অথব্া পবথর সাবথর আসবন ব্সবত্ পিন্দ করবব্ন? ➯ Do you prefer window or aisle? 
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🎯 আপধন ধক জানালার পাবশর অথব্া ম্িযব্ত্তী পবথর সাবথর আসন চান? ➯ Would you like a window seat or 
an aisle seat? 
🎯 আপধন ধক ধনবজই ধনবজর ব্যাগ গুধিবয়বিন? ➯ Did you pack your bags yourself? 
🎯 আপধন ধক সাবথ থকাবনা ব্যাগ ধনবিন? ➯ Are you checking any bags? 
🎯 আপধন থকান ধেনধটবত্ ধব্ম্াবন থ বত্ চাবিন? ➯ What date would you like to depart? 
🎯 আপধন থকান ধেনধটর সাবথ পধরব্ত্তন করবত্ চাবিন (ব্ত্তম্ান ফ্লাইবটর ধেন)? ➯ What date would you like to 
change it to? 
🎯 আম্রা আম্াবের ফাস্টত ক্লাস এব্ং ধব্জবনস ক্লাস  াত্রীবের ধব্ম্াবন উিার জনয আম্ন্ত্রন জানাধি ➯ We would like to 
invite our first ➯ class and business ➯ class passengers to board 
🎯 আম্রা সকল  াধত্রবক আম্ন্ত্রন জানাধি ধব্ম্াবন উিার জনয ➯ We would now like to invite all 
passengers to board 
🎯 আম্ার জুবনর ১৫ ত্াধরবখ  াওয়ার কথা। আধম্ ধক এধট পরব্ত্তী থকাবনা ধেবন স্থানান্তর করবত্ পারবব্া? ➯ I am 
scheduled to depart on June 15th. Can I change this to a later date? 
🎯 আধম্ আম্ার কােঁবির ব্যাগ থকধব্বন ধনবয় এবসধি ➯ I am carrying my backpack into the cabin 
🎯 আধম্ আম্ার ফ্লাইট ধনধিত্ করবত্ চাধি ➯ I would like to confirm my flight 
🎯 আধম্ কখন থগবটর ওখাবন থাকবব্া? ➯ When should I be at the gate? 
🎯 আধম্ ধক আপনার ধটবকট নাোরধট থপবত্ পাধর? ➯ Can I get your ticket number? 
🎯 আধম্ ধক আপনার পাসবপাটতধট থেখবত্ পাধর, েয়া কবর? ➯ May I have your passport, please? 
🎯 আধম্ ধক আপানাবক ওবয়ধটং ধলবস্ট রাখবব্া? ➯ Should I put you on the waiting list? 
🎯 আধম্ ধক থগবটর ওখাবন কধফ থখবত্ পারবব্া? ➯ Can I get a coffee at the gate? 
🎯 আধম্ ধক জরুধর ধভধেবত্ ব্ধহগতম্ন েরজার কািাকাধি থকাবনা আসন থপবত্ পাধর? ➯ Can I have a seat closest 
to the emergency exit? 
🎯 আধম্ ধক জানালার পাবশ আসন থপবত্ পাধর? ➯ Can I get a window seat? 
🎯 আধম্ ধকভাবব্ ধস২ থগবট  াবব্া? ➯ How do I get to gate C2? 
🎯 আধম্ ধচবকন ধনবব্া ➯ I’ll have the chicken 
🎯 আধম্ জানবত্ চাধিলাম্ আবগর (ধনধেতি ফ্লাইবটর আবগর) থকাবনা ফ্লাইবট  াওয়া  াবব্ ধকনা? ➯ I would like to see 
if there is an earlier flight available. 
🎯 আধম্ জুবনর ২২ ত্াধরবখ থ বত্ চাই ➯ I would like to leave on June 22nd 
🎯 আধম্ টযাধক্স থপবত্ পাধর থকাথায়? ➯ Where can I find a taxi? 
🎯 আবরকব্ার একটু ব্লবব্ন আধম্ ধকভাবব্ থগবটর কাবি থপৌঁিাব্? ➯ How do I get to the gate again? 
🎯 ইউনাইবটে এয়ারলাইবের থচক ➯ ইন থেস্কধট থকাথায়? ➯ Where is the check ➯ in desk for united 
airlines? 
🎯 এখাবন থকাথাও খাওয়ার জায়গা আবি? ➯ Is there somewhere to eat? 
🎯 ওটা হবল খুব্ ভাবলা হয় ➯ That will be very nice 
🎯 ওয়াশরুম্ধট (হাত্ ➯ মু্খ থিায়ার স্থান) থকাথায়? ➯ Where is the washroom? 
🎯 কবত্া গুবলা ব্যাগ আধম্ ধনবত্ পারবব্া? ➯ How many bags can I check? 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল আধম্ একটা উপকাবরর জনয অনুবরাি করবত্ পাধর? ➯ If you don't mind may I ask a 
favor? 
🎯 থকান থগবটর কথা আপধন ব্বলধিবলন? ➯ Which gate did you say it was? 
🎯 থগট নাোর ৩৬ থকাথায়? ➯ Where is gate 36? 
🎯 থগট নাোরটা কবত্া আবরকব্ার ব্লবব্ন? ➯ What was the gate number again? 
🎯 জুবনর ২২ ত্াধরবখ  াওয়া  াবব্? ➯ Is June 22nd available? 
🎯 টাধম্তনাল ৪ থকাথায়? ➯ Where is terminal 4? 
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🎯 েয়া কবর আপনাবের হাত্ উিান এব্ং উধিবয় রাখুন  খন আধম্ আপনারবের প তবব্ক্ষণ করবব্া ➯ Please raise 
your hands and keep them raised while I inspect you 
🎯 েয়া কবর আপনার ফ্লাইট িাড়ার ৩ ঘণ্টা আবগ ধব্ম্ানব্ন্দবর আসবব্ন ➯ Please arrive at the airport 3 
hours before your flight departs 
🎯 েয়া কবর আপনার থব্াধেতং পাস এব্ং পধরচয়পত্র সাবথ রাখুন ধব্ম্াবন উিার সম্য় ➯ Please have your 
boarding pass and identification ready for boarding 
🎯 েয়া কবর আপনার লযাপটপ ও থম্াব্াইল থফান ধনন এব্ং এই থিবত্ রাখুন ➯ Please take out your laptops 
and mobile phone and put it in this tray 
🎯 েুুঃধখত্, আম্াবের জুবনর ২২ ত্াধরবখ  াওয়ার জনয থকাবনা আসন খাধল থনই। ➯ I'm sorry, but we do not 
have any available seats on the 22nd. 
🎯 ধফ (কবত্া খরচ ধেবত্ হবব্) কবত্া? ➯ How much is the fee? 
🎯 ফ্লাইট ধক ধিক সম্বয় হবয়বি? ➯ Is the flight on time? 
🎯 ব্ধহগতম্ন থগটধট থকান ধেবক? ➯ Where is the departure gate? 
🎯 ধব্ম্াবন উিার থগটধট থকাথায়? ➯ Where is the boarding gate? 
🎯 ধম্য়াধম্বত্  াওয়ার ফ্লাইট ইউনাইবটে এয়ারলাইে ৮৮০ এখন  াত্রী উিাবি ➯ United Airlines flight 880 to 
Miami is now boarding 
🎯 শুিুম্াত্র আপনারা েুইজনই আজ ভ্রম্ন করবিন? ➯ Are just you two traveling today? 
🎯 সব্ কাজ থশষ! আপনার ধব্ম্ান ভ্রম্ন শুভ থহাক ➯ You’re all set! Have a nice flight 
🎯 ধস২ থগট থকাথায়? ➯ Where is gate C2? 
🎯 হােঁ, এইবত্া ➯ Yes. Here it is 
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👆ব্লগের ৬৫ লাখ
পেইগের ৭.৮ লাখ
👆গ্রুে ৬০ হাোর

👆ব্যক্তিেত ৫০ হাোর
👆অনলাইগন ১.৫ লাখ
👆অযাে ৫০ হাোর

প্রথগে েড়ুন, এরের বুঝুন, সবগেগে ক্তসদ্ধান্ত ক্তনন 
    

এই মুহূর্তে গর্ে ১ লার্ের বেশি মানুষ আমার্ের ততশর োাংলা েই ো ই-েুক ডাউনর্লাড কর্রন এোং পর্েন। এই েযেহারকারীরা বকার্না না 
বকার্না ভার্ে আপনার টার্গেট ক্লার্েন্ট। তার্ের টার্গেট কর্রই আপনার প্রশতষ্ঠান শকাংো পর্যযর প্রচার ও প্রসার্র সফল মার্কেশটাং করর্ত পার্রন।  
📝 পশিকার শেজ্ঞাপন শের্ল বপজ উশির্ে আর বটশলশভির্ন শেজ্ঞাপন শের্ল শরর্মাটে ঘুশরর্ে অন্যর্ি চর্ল যাে টার্গেট ক্লাইন্ট।কিন্তু 🕮ই-েুর্ক 

পাঠক শনর্জই শক্লক করর্ে আপনার শেজ্ঞাপর্ন। কারন: 
অর্োৎ আপনার শেজ্ঞাপনশট তার 👀 েৃশির্গাচর হর্ত োধ্য।  

🎯 অন্য বলেসর্স ক্লার্েন্ট আপনার শেজ্ঞাপন সামশেক সমর্ের জন্য হের্তা বেের্ে , 
অর্োৎ  

🎭 ডাউনর্লাড কৃত ইেুক শিগুয ো জযাশমশতক হার্র ক্রমান্বর়্ে অফলাইন ইউজার্রর কার্ে বিোর হে ।  
👆 ইেুর্ক আপনার শেজ্ঞাপর্ন প্রর্োজনীে শলাংক যুক্ত করর্ত পারর্েন বযোর্ন আপনার ক্লার্েন্ট শক্লক কর্র আপনার প্রশতষ্ঠার্নর ো পর্যযর ওর্েে 
সাইর্ট সোরসশর বযর্ত পারর্ে । 📄 এোো ইেুর্ক শেজ্ঞাপন শের্ত আপশন অর্নক েে বেস ( A4 সাইর্জর সম্পূযে কলার পৃষ্ঠা)পার্েন ।  
ইন্টারর্নট জগর্ত এতসে শেজ্ঞাপন মাধ্যম র্াকর্ত আপশন আমার্ের ই-েুর্ক বকন শেজ্ঞাপন শের্েন? কারন শুধ্ুমাি ইেুর্কই স্বল্প েরর্চ অশধ্ক 
প্রচার পাওো সম্ভে।আপশন যশে অন্যান্য প্রচার মাধ্যর্মর সার্র্ তুলনা কর্রন তাহর্ল বেের্েন ই-েুর্ক মাধ্যর্ম মার্কেশটাং এ ইনর্ভস্টর্মন্ট েুেই 
লাভজনক।তাই সফল মার্কেশটাং এ শডশজটাল ই-েুক মার্কেশটাং সম্ভােনার এক নতুন শেগন্ত।  

শনর্চ শিন িটে ও শলাংক সহ আমার্ের েইর্ের শভশজটর ও ডাউনর্লাড সাংেযা বেোর্না হলঃ👆 শক্লক কর্র বেেুন এোং শসদ্ধান্ত শননঃ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আমার্ের এই ইেুক পােশলর্কিন বকান েযেসা প্রশতষ্ঠানও ন়ে এইটা জনর্সোমূলক উর্েযাগ।মানসম্মত ও প্রর্োজনীে অর্নক ইেুক প্রকাি কর্র 
শেগত শেনগুর্লার্ত লাে লাে পাঠর্কর মন জে কর্রশে।আমার্ের উর্েযাগ ও কাজর্ক এশগর়্ে বনও়োর জন্য আপনার প্রশতষ্ঠান শকাংো পর্যযর 
শেজ্ঞাপন শের়্ে আপশনও হর্ত পার্রন আমার্ের পর্ চলার একান্ত সহর্যাগী। 
বনাটঃ আমার্ের ইেুক যার্ের ভার্লালার্গ এোং যারা এই শি প্রর্োজনীে ইেুক গুর্লা বর্র্ক প্রশতশনেত উপকৃত হর্েন!তারা আমার্ের বহর্ল্পর 
জন্য… আপনার্ের কার্ের মানুষর্ের (যারা প্রশতষ্ঠার্নর ো পর্যযর প্রচার করর্ত চাে) উৎসাশহত করুন এোং মার্কেশটাং এর এই নতুন আইশডো 
শেন। আপনার এই সহর্যাশগতা আমার্ের এই ইেুক প্রকার্ির উর্েযাগর্ক সামর্নর শের্ক এশগর্ে শনর্ে বযর্ত সহর্যাশগতা করর্ে। এর্ত আপনার 
মত আরও লার্ো মানুর্ষর উপকার হর্ে।আমারা আরও মানসম্মত ও প্রর্োজনীে ইেুক আপনার্ের জন্য প্রকাি করর্ত পারর্ো।    

01738359555   tanbir.cox@gmail.com 
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🎯 ১১২থত্ (address) থ বয় োন ধেবক  াবব্ন ➯ Turn right on 112th 
🎯 ৭ -১১ (address) অধত্ক্রম্ করার পর পরব্ত্তী লাইট থপাবস্টর কাি থথবক োন ধেবক থম্াড় ধনবব্ন ➯ After you 
pass 7 -11, take a right at the next light 
🎯 অনুগ্রহ কবর ব্লবব্ন এখাবন থকাথাও মু্ধের থোকান আবি ধকনা? ➯ Excuse me! Is there a grocery store 
around here? 
🎯 অব্শযই। ধক করবত্ হবব্, ব্লুন? ➯ Sure, what is it? 
🎯 আপধন এটা আপনার হাবত্র োন ধেবক থেখবত্ পাবব্ন ➯ You will see it on your right hand side 
🎯 আপধন ধক আম্াবক কাবির গযাস থস্টশবনর ধেকটা থেখাবত্ পারবব্ন? ➯ Can you point me to the nearest 
gas station? 
🎯 আপধন ধক আম্াবক মু্ধভ ধথবয়টাবর ত্াড়াত্াধড়  াওয়ার জনয সব্ থচবয় সহজ পথটা ব্লবব্ন? ➯ Can you give me 
quick directions to the movie theatre? 
🎯 আপধন ধক জাবনন এখান থথবক ধকভাবব্ শধপং ম্বল  াওয়া  াবব্? ➯ Do you know how to get to the 
Shopping mall from here? 
🎯 আপধন ধক জাবনন থপাস্ট অধফস’টা থকাথায়? ➯ Do you know where the post office is? 
🎯 আপধন ধক জাবনন স্টারব্াক্স থকাথায় অব্ধস্থত্? ➯ Do you know where Starbucks is located? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক ব্লবত্ পারবব্ন ধকভাবব্ থিন থস্টশবন  াওয়া  াবব্? ➯ Can you tell me how to 
get to the train station, please? 
🎯 আধম্ একধট সুপারম্াবকতট খুেঁজধি। আপধন ধক জাবনন সব্বচবয় কাবিরধট থকাথায়? ➯ I'm looking for a 
supermarket. Do you know where the closest one is? 
🎯 আধম্ এখাবন থথবক ধকভাবব্ এয়ারবপাবটত  াবব্া? ➯ How do I get to the airport from here? 
🎯 আধম্ থপাস্ট অধফসটা খুেঁজধি। তু্ধম্ ধক জাবনা থসখাবন ধকভাবব্  াওয়া  াবব্? ➯ I'm looking for the post 
office. Do you know how to get there? 
🎯 আধম্ ব্যাংক অব্ আবম্ধরকা খুেঁজধি। আধম্ থভবব্ধিলাম্ ওটা এখাবনই থকাথাও হবব্। আপধন ধক জাবনন এটা থকাথায়? ➯ 
I'm looking for Bank of America. I thought it was around here. Do you know where it is? 
🎯 এই ব্াস ধক থকবে (center)  ায়? ➯ Does this bus go to the center? 
🎯 এখাবন কাবি থকাথাও থরসু্টবরি আবি? ➯ Is there a restaurant near here? 
🎯 এটা (বিন থস্টশবন) এখান থথবক থব্শ ভাবলাই েূবর। আপনার জনয ভাবলা হবব্  ধে একটা ব্াবস কবর  ান ➯ It's 
pretty far from here. You'd better take a bus 
🎯 এটা (ব্যাংক) ধক এখান থথবক েূবর? ➯ Is it far from here? 
🎯 এটা লাইবব্ররীর রাস্তার উবল্টা পাবশই অব্ধস্থত্ ➯ It's across the street from the library 
🎯 এধট সরাসধর টযাবকা থব্ল’এর অপর পাবশ অব্ধস্থত্ ➯ It's directly across from Taco Bell 
🎯 ওই থকাণায় একটা থরসু্টবরি আবি ➯ There is a restaurant around the corner 
🎯 ওখাবন থপৌঁিাবত্ কত্ক্ষণ লাগবব্? ➯ How long will it take to get there? 
🎯 গযাস থস্টশন থথবক োন ধেবক থম্াড় ধনবব্ন ➯ Take a right at the gas station 
🎯 চারটা ব্লক অধত্ক্রম্ করবব্ন এব্ং ত্ারপর োন ধেবক ঘুরবব্ন ➯ Go for four blocks and then turn right 
🎯 োন ধেবক থম্াড় থনয়ার পর আর পােঁচটা ব্লক  াবব্ন এব্ং ত্ারপর ব্াম্ ধেবক থম্াড় ধনবব্ন ➯ After you turn right, 
go for five blocks and turn left 
🎯 তু্ধম্ ব্যাংবক ধকভাবব্  াও? ➯ How do you get to the bank? 
🎯 থামু্ন’ ধনবেতবশর কাবি আসার পর ব্াম্ ধেবক থম্াড় ধনবব্ন ➯ Take a left when you come to a ‘stop’ sign 
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🎯 েয়া কবর আম্াবক ব্লবব্ন সব্বচবয় কাবির ব্যাংকটা থকাথায়? ➯ Could you tell me where the nearest 
bank is, please? 
🎯 েয়া কবর ব্লবব্ন কাবির ওষুবির থোকানটা থকাথায়? ➯ Where is the nearest drugstore, please? 
🎯 েুুঃধখত্, আপনাবক অনয কাউবক ধজবজ্ঞস করবত্ হবব্ (ব বহতু্ জাবন না, ত্াই) ➯ Sorry. You'll have to ask 
someone else 
🎯 েুুঃধখত্, আধম্ এখাবন (এলাকা) থাধক না ➯ Sorry. I don't live around here 
🎯 না, েশ ধম্ধনবটই থহেঁবট  াওয়া  াবব্ / থহেঁবট থগবল েশ ধম্ধনট লাগবব্। ➯ No, it's just a ten ➯ minute walk. 
🎯 পরব্ত্তী রাস্তাবত্ই ব্াম্ ধেবক  াবব্ন এব্ং সাবথ সাবথই আবরা একব্ার ব্াম্ ধেবক থম্াড় ধনবব্ন ➯ Turn left at the 
next street and immediately take another left 
🎯 পরব্ত্তী লাইট থপাবস্টর ওখাবন ব্াম্ ধেবক থম্াড় ধনবব্ন। ➯ Take a left at the next light 
🎯 ব্াম্ ধেবক  াবব্ন ম্যাকবোনাে অধত্ক্রম্ করার পর ➯ Turn left after you pass McDonalds 
🎯 ব্াম্ পাশ িবর ধিক থকাণাবত্ই এর অব্স্থান ➯ It's just right around the corner on the left side 
🎯 ধব্শ ধম্ধনবটর ম্বত্া ➯ About twenty minutes 
🎯  খন আপধন আপনার হাবত্র ব্াম্ ধেবক একধট চাচত থেখবব্ন, ত্ার পবরর রাস্তাবত্ই োন ধেবক থম্াড় ধনবব্ন ➯ When 
you see a church on your left hand side, turn right on the next street 
🎯  ধে আপধন চান। ➯ If you do care. 
🎯 রব্সন স্ট্রীবট থপৌঁিাবনার পর ব্াম্ ধেবক থম্াড় ধনবব্ন ➯ When you get to Robson Street, take a left 
🎯 ধসয়যাটবল  াওয়ার সব্বচবয় উেম্ ম্ািযম্ থকানধট? ➯ What is the best way to get to Seattle? 
🎯 স্টারব্াবক্সর পবর ধিক থকাণাবত্ই এর অব্স্থান ➯ It's right around the corner from the Starbucks 
over there 
🎯 হােঁ, রাস্তার ধিক অপর পাবশই একটা থোকান আবি ➯ Yeah. There's one right across the street 
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🎯 ২৩থশ জুলাই প তন্ত আম্ার রুম্ধট েরকার ➯ I am going to need the room until July 23rd 
🎯 আজবক ধক খাবব্ন আপধন? ➯ What would you like today? 
🎯 আপনাবের এখাবন ধক দ্বাররক্ষী (োবরায়ান) ব্যব্স্থা আবি? ➯ Do you have concierge service here? 
🎯 আপনাবের কাবি এই শহবরর থকাবনা ম্যাপ আবি? ➯ Do you have a map of the city? 
🎯 আপনাবের দ্বাররক্ষী আবি? ➯ Do you have a concierge? 
🎯 আপনাবের ভাড়া কবত্া? ➯ what are your rates? 
🎯 আপনাবের রুম্ ভাড়া কবত্া? ➯ how much are your rooms? 
🎯 আপনাবের রুম্ ভাড়া কবত্া? ➯ how much is a room? 
🎯 আপনার থক্রধেট কােত নাোরটা কবত্া? ➯ What is your credit card number? 
🎯 আপনার জনয কয়ধট রুম্ ধরজাভত করবব্া আধম্? ➯ How many rooms should I reserve for you? 
🎯 আপনার পাধটতবত্ প্রাপ্ত ব্য়স্ক থলাক কয়জন থাকবব্? ➯ How many adults will be in your party? 
🎯 আপনার সাবথ সব্ ধম্ধলবয় কবত্াধট ব্াচ্চা থাকবব্? ➯ How many total children will be with you? 
🎯 আপধন অেতার করবত্ চান এখন? ➯ Are you ready to order? 
🎯 আপধন আজবক থেজাটত (ধম্ধি জাত্ীয় খােয) থখবত্ পিন্দ করবব্ন? ➯ Would you like dessert today? 
🎯 আপধন কবব্ থথবক থাকবত্ চাবিন? ➯ What day do you want to check in? 
🎯 আপধন কবব্  াবব্ন? ➯ When will you be checking out? 
🎯 আপধন কয়ধট রুম্ ধরজাভত করবত্ চান? ➯ How many rooms would you like to reserve? 
🎯 আপধন কয়ধেন আম্াবের এখাবন থাকবত্ চাবিন? ➯ How long will you be staying with us? 
🎯 আপধন কয়ধেবনর জনয রুম্ চাবিন? ➯ How many days would you like the room for? 
🎯 আপধন ধক অেতার করবত্ চান ➯ What would you like to order? 
🎯 আপধন ধক এখন ধরংক অেতার করবব্ন? ➯ Would you like to order a drink now? 
🎯 আপধন ধক কাউবক ধেবয় আম্ার গাধড়টা আনাবত্ পারবব্ন (গযাবরজ থথবক)? ➯ Can you get someone to get 
my car? 
🎯 আপধন ধক থকাবনা থেজাটত অেতার করবব্ন? ➯ Would you like to order any dessert? 
🎯 আপধন ধক িূম্পান ুক্ত অথব্া িূম্পানমু্ক্ত রুম্ চান? ➯ Do you prefer a smoking or non ➯ smoking 
room? 
🎯 আপধন ধক ম্াোধর, ব্ড় অথব্া ত্ার থথবকও ব্ড়টা ধনবব্ন ➯ Would you like medium, large, or super ➯ 
size? 
🎯 আপধন থকান ধেনধট খুেঁজবিন? ➯ What date are you looking for? 
🎯 আপধন থকান ধেনধট সংরক্ষণ করবত্ থচবয়ধিবলন (ধরজাবভতর জনয)? ➯ Which date did you want to 
reserve? 
🎯 আম্াবক এখন ধব্লটা ধেবত্ পাবরন ➯ I'm ready for my bill 
🎯 আম্াবক ধক আবগ একব্ার জানাবনা  াবব্ (বচক আউবটর ব্যাপাবর)? ➯ Can I have a wakeup call? 
🎯 আম্ার একটা ধরজাবভতশান (রুম্ সংরক্ষণ) আবি এব্ং আধম্ এখন উিবত্ চাধি ➯ I have a reservation and I 
am checking in 
🎯 আম্ার থকান পিন্দ থনই (রুবম্র ব্যাপাবর) ➯ I don't have a preference 
🎯 আম্ার থকান সম্বয়র ম্বিয থচক আউট (চবল  াওয়া) করবত্ হবব্? ➯ What time should I check out by? 
🎯 আম্ার েুইটা রুম্ লাগবব্ ➯ I am going to need two rooms 
🎯 আম্ার শুিু একটা রুম্ লাগবব্ ➯ I will only need one room 
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🎯 আধম্ ২২থশ জুন থথবক ২৫থশ জুন প তন্ত একটা রুম্ চাধিলাম্ ➯ I want a room from June 22nd to June 
25th 
🎯 আধম্ ২টা রুম্ সংরক্ষণ করবত্ পাধর? ➯ can I reserve a couple of rooms? 
🎯 আধম্ ৩ ধেন থাকবব্া ➯ I am going to stay for 3 days 
🎯 আধম্ ৪ ধেবনর জনয রুম্ সংরক্ষণ করবত্ চাধি ➯ I would like to reserve the room for 4 days 
🎯 আধম্ অবরঞ্জ জুস ধনবব্া ➯ I'll have an orange juice 
🎯 আধম্ একধট ধব্গ ম্যাক (খাব্াবরর নাম্) এব্ং একধট থিাট থকাক ধনব্ ➯ I'll take a Big Mac and a small 
coke 
🎯 আধম্ একধট রুম্ সংরক্ষণ করবত্ চাধি ➯ I would like to reserve a room 
🎯 আধম্ এখন উিধি (বহাবটবল থাকার জনয) ➯ I am checking in 
🎯 আধম্ ধক আপনাবক একটা ধরংক (পানীয়) ধেবব্া? ➯ Can I get you a drink? 
🎯 আধম্ ধক আপনার অেতার ধনবত্ পাধর? ➯ May I take your order? 
🎯 আধম্ ধক আপনার আহাবরর শুরুটা ধরংক ধেবয় করাবব্া? ➯ Can I get a drink started for you? 
🎯 আধম্ ধক আপনার থক্রধেট কােত নাোর থপবত্ পাধর? ➯ Can I have your credit card number? 
🎯 আধম্ ধক আপনার জনয একটা ধরংক আনবব্া? ➯ Can I get a drink for you? 
🎯 আধম্ ধক আম্ার খাব্ার ধব্লটা থপবত্ পাধর? ➯ Can I have my bill? 
🎯 আধম্ ধক আম্ার থচকটা (খাব্ার ধব্ল) থপবত্ পাধর? ➯ Can I have my check? 
🎯 আধম্ ধক এক গ্লাস পাধন থপবত্ পাধর? ➯ Can I have a glass of water? 
🎯 আধম্ ধক একটা থক্রধেট কােত নাোর থপবত্ পাধর? ➯ Can I get a credit card number? 
🎯 আধম্ ধক একধট িূম্পানমু্ক্ত রুম্ থপবত্ পাধর? ➯ Can I have a non ➯ smoking room? 
🎯 আধম্ ধক একধট রুম্ সংরক্ষণ করবত্ পাধর? ➯ Can I reserve a room? 
🎯 আধম্ থকাক ধনবব্া ➯ I'll take a coke 
🎯 আধম্ জুবনর ১৯ ত্াধরবখর জনয একটা রুম্ চাধিলাম্ ➯ I would like a room for the 19th of July 
🎯 আধম্ িূম্পান করা  াবব্ এম্ন রুম্ চাই ➯ I would like a smoking room 
🎯 আধম্ ধরজাভত (আসন অথব্া রুম্ সংরক্ষণ) করবত্ চাধিলাম্ ➯ I would like to make a reservation 
🎯 আর ধকিু লাগবব্ আপনার? ➯ Do you need anything else? 
🎯 একধট ধব্গ ম্যাক এব্ং একধট থিাট থকাক। আর ধকিু? ➯ One Big Mac and one small coke. Will that 
be all? 
🎯 এটা (ভাড়া) ধক শুিু ম্াত্র একটা রুবম্র জনয? ➯ Is this for only one room? 
🎯 এধলবভটরটা (উপবর উিার জনয) থকাথায়? ➯ Where is the elevator? 
🎯 কখন জানাবল আপনার জনয ভাবলা হয়? ➯ What time would you like your wakeup call? 
🎯 খাব্ারগুবলা ধক এখাবন খাওয়ার জনয নাধক ধনবয়  াবব্ন? ➯ Will that be for here or to go? 
🎯 থচক আউবটর সম্য় থকানটা? ➯ What time is check out? 
🎯 ধজ, এখাবনর জনয ➯ For here please 
🎯 তু্ধম্ থকান ধরংকটা ধনবব্? ➯ What would you like to drink? 
🎯 থত্াম্ার ধেনার (রাবত্র খাব্ার) থকম্ন হবয়বি? ➯ How is your dinner? 
🎯 পাধনই  বথি ➯ Water will be fine 
🎯 ম্যাকবোনােস’এ আপানাবক স্বাগত্ম্। আধম্ ধক আপনার অেতারটা (খাব্াবরর অেতার) ধনবত্ পাধর? ➯ Welcome to 
McDonald's. May I take your order? 
🎯 রুম্ সাধভতস আসার সম্য় থকানধট? ➯ What are the hours for room service? 
🎯 সব্তবম্াট হবয়বি ➯ ৩.৮৭ েলার (খাব্াবরর ধব্ল) ➯ The total comes to ➯ 3.87 
🎯 সািারণ রুবম্র থক্ষবত্র আম্াবের ভাড়া শুরু হয় ➯ ৭৯ েলার থথবক ➯ Our rooms start at ➯ 79 for a 
basic room 
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🎯 ধসবেল ধকং সাইজ (একজন থশায়ার জনয) খাবট হবব্? ➯ Will a single king size bed be ok? 

🎯 অনুগ্রহ কবর আধম্ ধক একটা ধরধসপ্ট (মূ্লয পধরবশাবির ত্াধলকা) থপবত্ পাধর? ➯ Could I have a receipt, 
please? 
🎯 অনুগ্রহ কবর একটা িাধস্টক ব্যাগ পাওয়া  াবব্? ➯ Could I have a (plastic) bag, please? 
🎯 আজকাল সকল েব্যই ব্ড় েুমূ্তলয হইয়াবি ➯ Now ➯ a ➯ days everything is costly 
🎯 আজবকর জনয এগুবলাই  বথি। িনযব্াে ➯ That’s all for today. Thanks 
🎯 আপনাবের কাবি থরগুলার (প্রধত্ধেন পরার ম্বত্া  া থব্ধশ োম্ী নয়) ধটশাটত আবি? ➯ Do you have regular T  
Shirts here? 
🎯 আপনাবের ধক এই শাটত অনয সাইবজর হবব্? ➯ Do you have different sizes for this shirt? 
🎯 আপনাবের ধক থরধসং রুম্ আবি? ➯ Do you have a dressing room? 
🎯 আপনাবের নীল রং’এর ধজে থকাথায়? ➯ Where are your blue jeans? 
🎯 আপনাবের ধব্ধনম্য় হার কবত্া থকাধরয়ান ওবনর ধব্পরীবত্? ➯ What is your exchange rate for the 
Korean won? 
🎯 আপনার কাবি ধক ধরধসপ্ট আবি? ➯ Do you have the receipt? 
🎯 আপনার সাইজ কবত্া? ➯ What is your size? 
🎯 আপনারা ধক এখাবন আইসধক্রম্ ধব্ধক্র কবরন? ➯ Do you sell ice cream here? 
🎯 আপনারা ধক থক্রধেট কােত গ্রহণ কবরন? ➯ Do you accept credit cards? 
🎯 আপনারা ধক টাটকা সামু্ধেক খাব্ার ধব্ধক্র কবরন? ➯ Do you sell fresh seafood? 
🎯 আপনারা ধক থপাস্টকােত ধব্ধক্র কবরন? ➯ Do you sell postcards? 
🎯 আপনারা ধক তব্বেধশক মু্ো ধব্ধনম্য় কবরন? ➯ Do you exchange foreign currency? 
🎯 আপধন ওষুবির জায়গাটা আম্াবক থেখাবত্ পারবব্ন? ➯ Can you point me to the medicine area? 
🎯 আপধন কখন থোকান থখাবলন সকালবব্লা? ➯ What time do you open in the morning? 
🎯 আপধন ধক অনয ধকিু পিন্দ করবব্ন? ➯ Would you like to choose something else? 
🎯 আপধন ধক আম্ার ম্াপটা ধনবত্ পারবব্ন? ➯ Can you take my measurement? 
🎯 আপধন ধক আর ধকিু থচবয়ধিবলন? ➯ Did you want anything else? 
🎯 আপধন ধক সব্ থপবয়বিন  া  া খুেঁবজধিবলন আজবক? ➯ Did you find everything you needed today? 
🎯 আপধন থকান সাইবজরটা পবরন? ➯ What size do you wear? 
🎯 আপানাবের কাবি ধক এগুবলা আবরা থিাট ব্া ব্ড় সাইবজর হবব্? ➯ Do you have these in a size smaller/ 
bigger, too? 
🎯 আম্াবের কাবি এই িরবনর থকানটা আর থনই ➯ We don't have any of these left in stock 
🎯 আম্ার একটা সুবয়টার ধকনবত্ হবব্ ➯ I need to purchase a sweater 
🎯 আধম্ আপনার হবয় মূ্লয পধরবশাবির জায়গায় ধনবয়  াধি এটা ➯ I’ll take this to the check ➯ out for you 
🎯 আধম্ এগুবলা একটু পবর থেখবত্ চাই। জাম্াকাপড় পধরব্ত্তবনর রুম্ থকাথায়? ➯ I'd like to try this on please. 
Where are the changing rooms? 
🎯 আধম্ এধট থফরত্ ধেবত্ চাধিলাম্ ➯ I'd like to return this please 
🎯 আধম্ কবত্া সাইবজর ত্া আধম্ জাধন না ➯ I don't know what size I am 
🎯 আধম্ ধক এই ব্ড়ব্ড় ব্ক্সগুবলার একটা ধকনবত্ পাধর? ➯ Can I buy one of those large boxes? 
🎯 আধম্ ধক এধট ধগফট ধহবসবব্ পযাক (র যাধপং থপপার ধেবয়) কবর ধেবব্া? ➯ Shall I giftwrap it? 
🎯 আধম্ ধক এধট পবর থেখবত্ পাধর? ➯ Can I try this on? 
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🎯 আধম্ ধক থকাথাও পবর থেখবত্ পাধর এটা? ➯ Can I try it on somewhere? 
🎯 আধম্ ধক িয় নাোর সাইবজ থেখবত্ পাধর? ➯ Can I get this in a size six? 
🎯 আধম্ ধক টাকাটা থফরত্ থপবত্ পাধর? ➯ Can I have a refund? 
🎯 আধম্ ধক সাবড় নয় নাোর সাইবজ এটা থপবত্ পাধর? ➯ Can I get this in nine and a half? 
🎯 আধম্ থকাথায় পণয রাখার েুধড় থপবত্ পাধর? ➯ Where can I find a shopping basket? 
🎯 আধম্ কযাবম্রা ধফল্ম থকাথায় থপবত্ পাধর? ➯ Where can I find camera film? 
🎯 আধম্ জাধন না আম্ার সাইজ (জুত্ার) কবত্া ➯ I don't know what my size is? 
🎯 আধম্ ধটশাটত খুেঁজধি ➯ I'm looking for T ➯ shirt 
🎯 আধম্ ধফল্ম (আবলাকধচত্র গ্রহবণর ধফল্ম) থকাথায় থপবত্ পাধর? ➯ Where can I find film? 
🎯 আধম্ ব্যাটাধর থকাথায় থপবত্ পাধর? ➯ Where can I find batteries? 
🎯 আধম্ মূ্লয পধরবশাি করবব্া থকাথায়? ➯ Where can I pay? 
🎯 আধম্ থ ম্নটা থচবয়ধিলাম্ এটা ধিক থত্ম্ন না ➯ It’s not quite what I wanted 
🎯 আধম্ সাত্ নাোর সাইবজর জুত্াটা পবর থেখবত্ পাধর? ➯ Can I try this shoe on in a seven? 
🎯 এই ধজেপযাি গুবলার উপর ২০% মূ্লয িাড় রবয়বি ➯ These jeans are discounted by 20% 
🎯 এই ব্ক্সটার োম্ কবত্া? ➯ How much is the box? 
🎯 এই সাইজটা আম্ার জনয হবি না ➯ It's the wrong size 
🎯 এই সুবয়টারটা কবত্া? ➯ How much is this sweater? 
🎯 এটা একেম্ ধিকম্বত্া থলবগবি গাবয় ➯ It fits perfectly 
🎯 এটার উপর ২০% মূ্লয িাড় আবি ➯ There's a discount of 20% on this 
🎯 এটার োম্ কবত্া? ➯ How much is it? 
🎯 এধট আসবল আম্ার হবি না ➯ It doesn't really suit me 
🎯 এধট ধক হ্রাসকৃত্ মূ্বলয ধব্ধক্রর জনয? ➯ Is this in the sales? 
🎯 এধট ধক হ্রাসকৃত্ মূ্বলয ধব্ধক্রর জনয? ➯ Is this on sale? 
🎯 কাগবজ মু্বড় ধেন ➯ Make it into a parcel 
🎯 থকউ ধক আপনাবক এবত্ সাহা য কবরধিবলা? ➯ Was anyone helping you with this? 
🎯 জাম্াকাপড় পধরব্ত্তবনর রুম্ ওখানটায় ➯ The changing rooms are over there 
🎯 টাকা পধরবশাবির জায়গা ওখাবন ➯ The cash tills are over there 
🎯 টুথবপস্ট থকাথায়? ➯ Where is the toothpaste? 
🎯 থরধসং রুম্টা থকাথায়? ➯ Where is the dressing room? 
🎯 তু্ধম্ ধক আম্ার সাবথ ম্বল (শধপং থসিার)  াবব্? ➯ Do you want to take a ride to the mall with me? 
🎯 েয়া কবর  াব্ার সম্য় মূ্লয পধরবশাি কবর  াবব্ন ➯ Please pay at the check ➯ out 
🎯 েুুঃধখত্, আম্ার কাবি থকান খুচরা টাকা থনই ➯ I’m afraid/ Sorry, I don’t have any change 
🎯 না, আধম্ ধক েয়া কবর টাকাটা থফরত্ থপবত্ পাধর? ➯ No, can I have a refund please? 
🎯 না, িনযব্াে। ➯ No, thank you. 
🎯 ফবলর অংশটা থকান ধেবক? ➯ Where is the fruit section? 
🎯 থব্কাধর অংশটা থকাথায়? ➯ Where is the bakery section? 
🎯 ম্াোধর সাইবজর হবলই হবব্ ➯ Medium should be fine 
🎯 ম্াফ করবব্ন। আপধন ধক আম্াবক একটু সাহা য করবত্ পারবব্ন? ➯ Excuse me. Could you help me with 
something? 
🎯 মূ্লয পধরবশাবির স্থান থকাথায়? ➯ Where is the check ➯ out? 
🎯 ধরধসপ্টটা  ত্ন কবর রাখবব্ন ➯ Keep the receipt in a safe place 
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🎯 শধপং কাটত (পণয রাখার জনয চাকা ধব্ধশি একিরবনর েুধড়) গুবলা থকাথায়? ➯ Where are the shopping 
carts? 
🎯 থস ধকিুই থরবখ  ায়ধন ➯ He has left nothing behind 
🎯 থস ধব্জ্ঞাবনর ক ➯ খ জাবন না ➯ He does not know the rudiments or A. B. C. of science 

🎯 ১২টা ব্াজবত্ ২৮ ধম্ধনট ব্াধক ➯ It's twenty ➯ eight minutes to twelve 
🎯 ১২টা ব্াবজ  াওয়ার সম্য় ➯ Check out is at 12:00 PM 
🎯 ১২টা থব্বজ ৩০ ধম্ধনবট থেখা কধর চবলা ➯ Let's meet at 12.30 PM 
🎯 ১টা ব্াবজ ➯ It is one o'clock 
🎯 ৩টা থব্বজ ১ ধম্ধনট ➯ It's one minute past three 
🎯 ৩টা থব্বজ ৩ ধম্ধনট ➯ It is three minutes past three 
🎯 ৩টা থব্বজ ৫ ধম্ধনট ➯ It is five past three 
🎯 ৪টা ব্াজবত্ ৩ ধম্ধনট ব্াধক ➯ Three minutes to four 
🎯 আজ এধপ্রবলর ১ ত্াধরখ ➯ It's the 1st of April 
🎯 আজ ম্াবচতর ৩ ত্াধরখ ➯ It’s March third 
🎯 আজবক কবত্া ত্াধরখ? ➯ What’s the date today? 
🎯 আজবক ধক ১২ ত্াধরখ নাধক ১৩ ত্াধরখ? ➯ Is today the 12th or 13th? 
🎯 আজবক ধক ব্ার? ➯ What day is it, please? 
🎯 আজবক ত্াধরখ কবত্া েয়া কবর ব্লবব্ন? ➯ What's the date today, please? 
🎯 আজবক ত্াধরখ কবত্া? ➯ What date is it, please? 
🎯 আজবকর ত্াধরখ কবত্া? ➯ What’s today’s date 
🎯 আপনাবের ধক শুক্রব্ার সকাবল সম্য় হবব্? ➯ Do you have time available on Friday morning? 
🎯 আপনার জনয শুক্রব্ার ১০টা থব্বজ ৩০ ধম্ধনট সম্য়ধট ধনিতারণ কবরধি আম্রা ➯ We have you scheduled for 
Friday at 10:30 AM 
🎯 আপনার সাহাব যর জনয িনযব্াে। আবর এটা থকাবনা ব্যাপার না! ➯ Thank you for your help. Not at all 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক সম্য়টা ব্লবত্ পারবব্ন? ➯ Can you tell me the time, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক সম্য়টা ব্লবত্ পারবব্ন? ➯ Could you tell me the time please? 
🎯 আপধন ধক ম্েলব্ার থাকবব্ন? ➯ Would you be available on Tuesday? 
🎯 আপধন ধক সম্য়টা জাবনন? ➯ Do you have the time? 
🎯 আম্ার জন্মধেন থসবপ্টেবরর ৭ ত্াধরখ ➯ My birthday is on September the 7th 
🎯 আধম্ এখনই আসব্। ➯ I’ll be right back. 
🎯 আধম্ ম্াবসর ৭ ত্াধরবখ জন্মগ্রহন কধর ➯ I was born on the 7th of the month 
🎯 আধম্ ধম্বথযব্ােী থলাক একেম্ পিন্দ কধর না! ➯ I don't like liar at all! 
🎯 আধম্ শুক্রব্ার ব্াধড়  াধি (ধব্ম্াবন) ➯ I'm flying home on Friday 
🎯 আধম্ থসবপ্টেবর জন্মগ্রহন কধর ➯ I was born in September 
🎯 আর থকান সম্য় নাই। ➯ A few nano seconds are left. 
🎯 এই িাবপ িাতু্ধট ২০০ ধেধগ্র থসলধসয়াবস উেপ্ত আবি ➯ At this stage the metal is heated to 200 
degrees Celsius 
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🎯 এবকব্াবর থশষ মু্হূবত্ত আম্রা ধনউইয়বকতর ধব্ম্াবন আসন সংরক্ষণ করবত্ থপবরধিলাম্ ➯ We were able to book 
a flight to New York at the last minute 
🎯 এখন ১২টা থব্বজ ৪৫ ধম্ধনট ➯ It’s 12:45 PM 
🎯 এখন ২টা থব্বজ ২০ ধম্ধনট ➯ It’s twenty after two 
🎯 এখন সম্য় কবত্া? ➯ What time is it? 
🎯 এখন সম্য় থপাবন েুইটা ➯ The time is a quarter to two. 
🎯 এখন সাবড় ৩টা ব্াবজ ➯ It's half past three 
🎯 ওটার জনয থকান ধেনধট এব্ং থকান সম্য়ধট আপধন পিন্দ করবব্ন? ➯ What day and time would you like 
that for? 
🎯 কখন পারবব্ তু্ধম্ এটা? ➯ What time would you make it? 
🎯 ক্ষম্া করবব্ন,কয়টা ব্াবজ ব্লবত্ পারবব্ন? ➯ Pardon me, do you have the time? 
🎯 তু্ধম্ ধক ধিক সম্য়টা থজবনবিা? ➯ Have you got the right time? 
🎯 েয়া কবর আম্াবক ব্লবব্ন কয়টা ব্াবজ এখন? ➯ Can you tell me what time it is, please? 
🎯 প্রায় ১০টা ব্াবজ ➯ It is about 10 o'clock 
🎯 প্রায় ৩টা ব্াবজ ➯ It's nearly three o'clock 
🎯 ব্ারটার ম্বিয কাজ থশষ করবব্ ➯ You must finish your work by 12 o’clock 
🎯 ম্েলব্াবর হবব্ আপনার? ➯ Would Tuesday suit you? 
🎯 ম্াত্র সাবড় ১১টা ব্াজবলা ➯ It's just turned half past eleven 
🎯 ম্াত্রই ৩টা পার হবয় থগবলা ➯ It is just gone three o'clock. 
🎯  াওয়ার সম্য়টা কখন (বকাবনা জায়গা থথবক চবল  াওয়ার সম্য়)? ➯ What time is check out? 
🎯 রাত্ সাবড় ১০টা ব্াবজ ➯ It's half past ten at night 
🎯 শুভ ধব্কাল, সযার। আধম্ ধকভাবব্ আপনাবক সাহা য করবত্ পাধর? ➯ Good afternoon, sir. How can I help 
you? 
🎯 সম্বয় সম্বয় থব্ড়াবত্ আধসও ➯ Visit us at times 
🎯 থস আড়াইটার গাধড়বত্ ধগবয়ধিল ➯ He went by the 2:30 train 
🎯 থস সমু্বে ধিবলা ১৫ ম্াবসর জনয ➯ He was at sea for fifteen months 
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🎯 অনয আর থকাবনা ধব্ষয় ধক আবি? ➯ Is there any other business? 
🎯 আজবক ধক ১২ ত্াধরখ নাধক ১৩ ত্াধরখ? ➯ Is today the 12th or 13th? 
🎯 আপনাবের ধক ত্ার সাবথ থেখা হবয়বি? ➯ Have you met him? 
🎯 আপনাবের দ্বাররক্ষী আবি? ➯ Do you have a concierge? 
🎯 আপনাবের রুম্ ভাড়া কবত্া? ➯ how much are your rooms? 
🎯 আপনাবের রুম্ ভাড়া কবত্া? ➯ how much is a room? 
🎯 আপনার কয়ধট রুম্ েরকার? ➯ How many rooms will you need? 
🎯 আপনার পাধটতবত্ প্রাপ্ত ব্য়স্ক থলাক কয়জন থাকবব্? ➯ How many adults will be in your party? 
🎯 আপনার সাবথ সব্ ধম্ধলবয় কবত্াধট ব্াচ্চা থাকবব্? ➯ How many total children will be with you? 
🎯 আপনারা ধক টাটকা সামু্ধেক খাব্ার ধব্ধক্র কবরন? ➯ Do you sell fresh seafood? 
🎯 আপধন কয়ধেন আম্াবের এখাবন থাকবত্ চাবিন? ➯ How long will you be staying with us? 
🎯 আপধন কয়ধেবনর জনয রুম্ চাবিন? ➯ How many days would you like the room for? 
🎯 আপধন ধক আম্াবক আম্ার চাধব্ খুেঁবজ থপবত্ সাহা য করবব্ন? ➯ Could you help me find my keys? 
🎯 আপধন ধক আম্াবক সাহা য করবত্ পারবব্ন? ➯ Could you help me? 
🎯 আপধন ধক জাবনন থপাস্ট অধফস’টা থকাথায়? ➯ Do you know where the post office is? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক সম্য়টা ব্লবত্ পারবব্ন? ➯ Can you tell me the time, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক সম্য়টা ব্লবত্ পারবব্ন? ➯ Could you tell me the time please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর ত্াবক ব্লবত্ পারবব্ন থ  ত্ার স্ত্রী কল ধেবয়ধিবলা? ➯ Can you tell him his wife called, 
please? 
🎯 আপধন ধক িূম্পান ুক্ত অথব্া িূম্পানমু্ক্ত রুম্ চান? ➯ Do you prefer a smoking or non ➯ smoking 
room? 
🎯 আপধন ব্ত্তম্াবন কবত্া থব্ত্ন পান? ➯ How much do you currently get paid? 
🎯 আম্ার কথা বু্েবত্ পারি? ➯ Are you with me? 
🎯 আম্ার সাবথ আপনার ধক থকান কাজ আবি? ➯ Do you have any business with me? 
🎯 আধম্ ধক আপনার থক্রধেট কােত নাোর থপবত্ পাধর? ➯ Can I have your credit card number? 
🎯 আধম্ ধক আপনার নাম্টা জানবত্ পাধর েয়া কবর? ➯ May I have your name, please? 
🎯 আধম্ ধক একধট উপকাবরর জনয অনুবরাি করবত্ পাধর? ➯ May I ask a favor? 
🎯 আধম্ ধক ধকিু ব্লবত্ পাধর? ➯ Can I say something? 
🎯 আধম্ ধক েয়া কবর জানবত্ পাধর আপধন থক ব্লবিন? ➯ May I ask who’s calling, please? 
🎯 আধম্ ধক পধরষ্কার বু্েবত্ পারলাম্? ➯ Do I make myself clear? 
🎯 আধম্ ধক পবররটায় থ বত্ পাধর? ➯ Am I allowed to leave for the next? 
🎯 আধম্ থত্াম্াবক আম্ার ভাইবক সাহা য করার জনয ব্লবত্ পাধর? ➯ Could I ask you to help my brother? 
🎯 আর ধকিু লাগবব্ আপনার? ➯ Do you need anything else? 
🎯 এ ব্াধড়বত্ আপনার কত্ খরচ পবড়ধিল? ➯ How much do this house cost you? 
🎯 এই ব্ক্সটার োম্ কবত্া? ➯ How much is the box? 
🎯 এই ব্াস ধক থকবে (center)  ায়? ➯ Does this bus go to the center? 
🎯 এটা (ব্যাংক) ধক এখান থথবক েূবর? ➯ Is it far from here? 
🎯 এধট ধক এবকব্াবর সধিক নাম্ / নাোর? ➯ Is that definitely the right name/number? 
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🎯 এবত্ কত্টা সম্য় লাগবব্? ➯ How much time will take it? 
🎯 এব্ং থত্াম্ার ধক অব্স্থা? ➯ And how about you? 
🎯 থকম্ন চলবি (সব্ খব্র ভাল থত্া)? ➯ How’s life? What’s up? 
🎯 থকম্ন চলবি? ➯ How do you do? 
🎯 থকম্ন চলবি? ➯ How’s it going? 
🎯 থকম্ন  াবি থত্াম্ার? ➯ How are things (with you)? 
🎯 থকম্ন  াবি? ➯ How’s it going? 
🎯 জীব্ন থকম্ন আচরণ করবি থত্াম্ার সাবথ? ➯ How’s life been treating you? 
🎯 ত্া ধক কবর হয়? ➯ How come? How can it be? 
🎯 ত্াই না ধক? ➯ Is that so? Is it? 
🎯 ত্াবত্ ধক আবস  ায়? ➯ But who cares? 
🎯 তু্ধম্ কন মু্বখ আম্ায় এ কথা ব্ল? ➯ how can you have the face to tell ma this? 
🎯 তু্ধম্ ধক েয়া কবর আম্াবক আম্ার ব্াধড়র কাজটা করবত্ সাহা য করবব্? ➯ Could you please help me with 
the homework? 
🎯 তু্ধম্ ধক সম্প্রধত্ ব্যস্ত আবিা? ➯ Have you been keeping busy? 
🎯 থত্াম্াবক একটা প্রশ্ন করবত্ পাধর? ➯ Could I ask you a question? 
🎯 থত্াম্াবক থকন আর থেধখ না ➯ How come I never see you? 
🎯 থত্াম্ার কাবি ধক খুচরা আবি? ➯ Do you have change? 
🎯 থত্াম্ার ধেনার (রাবত্র খাব্ার) থকম্ন হবয়বি? ➯ How is your dinner? 
🎯 েয়া কবর আম্াবক ব্ানানটা ব্লবব্ন? ➯ Could you spell that for me, please? 
🎯 ধেন কাল থকম্ন  াবি? ➯ How’s everything going on? 
🎯 ম্াফ করবব্ন, আপধন ধক এই ধিকানাটা ধচবনন? ➯ Excuse me, do you know this address? 
🎯 সব্ধকিু ধিক আবি? ➯ Is everything OK? 
🎯 থস ধক থব্েঁবচ আবি? ➯ Is she anymore? 
🎯 হাই, থকম্ন আবিন আপধন? আপনাবক থেবখ ভাবলা লাগবলা! ➯ Hi, how are you doing? It’s good to see 
you! 

🎯 আধম্ থত্াম্াবক সব্সম্য় ভাবলাব্াসবব্া ➯ I will always love you 
🎯 এটা খুব্ই সাম্ানয একধট ধজধনস ➯ It's only something small 
🎯 থিবলধট ত্ার থচাবখর ম্ধন ➯ The child is the apple of his eye 
🎯 ত্ার আনন্দ আর িবর না ➯ His joy knows no bound. / He is beside himself with joy 
🎯 থত্াম্ার মু্বখ ফুল চন্দন পড়ুক ➯ Blessed be your tongue 
🎯 থত্াম্ার হাত্ ব্াধড়বয় োও এব্ং থচাখ ব্ন্ধ কর ➯ Hold out your hands and close your eyes! 
🎯 ধেনধট শুভ থহাক আপনার জনয ➯ Have a good day 
🎯 থেখা হবয় ভাবলা লাগবলা ➯ Glad to meet you 
🎯 থম্বয়ধট মু্খ ধটবপ হাসল ➯ The girl laughed in her sleeve 
🎯 থম্বয়ধটর মু্বখ হাধস থলবগই থাকল ➯ The girl always wears a smile on her face 
🎯 শুভ ব্াধষতকী! এই থ  থত্াম্ার জনয থিাট একটা উপহার ➯ Happy Anniversary! Here's a little present 
for you. 
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🎯 ১২টা থব্বজ ৩০ ধম্ধনবট থেখা কধর চবলা ➯ Let's meet at 12.30 PM 
🎯 Bangla Translations (Ownself) 
🎯 অনয আর থকাবনা ধব্ষয় ধক আবি? ➯ Is there any other business? 
🎯 আপনাবের ধক শুক্রব্ার সকাবল সম্য় হবব্? ➯ Do you have time available on Friday morning? 
🎯 আপনাবের িনযব্াে অংশগ্রহণ করার জনয ➯ Thank you for your participation 
🎯 আপনাবের সকলবক িনযব্াে ত্থয থেয়ার জনয ➯ Thank you all for your input today. 
🎯 আপনার েৃধিভধে ধক...? ➯ What are your views on …? 
🎯 আপনার সাবথ থেখা হবয় আসবলই খুব্ ভাবলা লাগবলা ➯ It was really nice meeting you 
🎯 আপনারা  ারা আম্াবক এখবনা ধচবনন না, আধম্ হলাম্ ... ➯ For those of you who don’t know me yet, I 
am … 
🎯 আপনারা  ারা আম্াবক এখবনা ধচবনন না, আধম্ হলাম্ ... ➯ For those of you who don’t know me yet, I 
am … 
🎯 আপধন আসবলই এটা ব্বলবিন, ত্াই না? ➯ You did say that, didn’t you? 
🎯 আপধন ধক আগাধম্ সপ্তাবহর থকান এক সম্য় আম্ার সাবথ থেখা করবত্ চান? ➯ Would you like to meet me 
sometime next week? 
🎯 আপধন ধক ওটার ব্ানান করবত্ পারবব্ন েয়া কবর? ➯ Could you spell that, please? 
🎯 আপধন ধক ধনধিত্ থ ...? ➯ Are you positive that …? 
🎯 আপধন ধক বু্োবত্ চাবিন থ ...? ➯ Do you mean that …? 
🎯 আপধন থকম্ন অনুভব্ কবরন...? ➯ How do you feel about …? 
🎯 আম্রা আনধন্দত্ স্বাগত্ম্ জানাবত্ থপবর... ➯ We are pleased to welcome … 
🎯 আম্রা এখাবন আধি আবলাচনা করার জনয... ➯ We are here to discuss … 
🎯 আম্রা এখাবন আজ উপধস্থত্ আধি কথা ব্লার জনয ... ➯ We are here today to talk about … 
🎯 আম্রা থকন থেখধি না আম্রা আজ থকান থকান ধব্ষবয় সম্মত্ হলাম্? ➯ Why don’t we summarize what 
we’ve agreed on today? 
🎯 আম্রা থকন  াধি না... ➯ Why don’t we move on to … 
🎯 আম্াবক ম্াফ করুন ব্যাঘাত্ ঘটাবনার জনয... ➯ Excuse me for interrupting … 
🎯 আম্াবের আজ প্রিান লক্ষয হবলা... ➯ Our main aim today is to … 
🎯 আম্ার ম্বন হয় আম্াবের এখাবন থশষ করা উধচত্ ➯ I think we should finish here 
🎯 আম্ার ম্বন হয় এই ধব্ষবয় আপনার সাবথ আম্াবক ধদ্বম্ত্ থপাষণ করবত্ হবব্ ➯ I’m afraid I’d have to 
disagree with you on that 
🎯 আম্ার ম্াথা িবরবি ➯ I have a bad headache 
🎯 আধম্ আইধট’র উপর স্নাত্ক কবরধি ইউধনভাধসতধট অব্ লেন থথবক ➯ I graduated in IT from the 
University of London 
🎯 আধম্ আজবক এই তব্িক থেবকধি কারণ ... ➯ I’ve called this meeting today in order to . . . 
🎯 আধম্ আপনাবের সব্ার কাি থথবক থশষ থভাট সপবকত জানার জনয ইবম্ইল পাওয়ার আশায় থাকবব্া ➯ I look 
forward to receiving emails from you all about your final vote 
🎯 আধম্ আম্ার স্নাত্বকাের কবরধি আিুধনক ভাষার উপর ইউধনভাধসতধট অফ ধনউইয়কত থথবক ➯ I hold a master’s 
degree in Modern Languages from the University of New York 
🎯 আধম্ আবরা থ টা ব্লবত্ চাইবব্া... ➯ I would just like to add … 
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🎯 আধম্ আসবল আপনাবক অনুসরণ করবত্ পারধি না। আপধন আসবল ধক বু্োবত্ চান? ➯ I don’t quite follow 
you. What exactly do you mean? 
🎯 আধম্ আসবলই ম্বন কধর থ ... ➯ I really feel that … 
🎯 আধম্ একজন ভাবলা রােঁিুবন ➯ I am a good cook 
🎯 আধম্ একটু সম্য় ধনবব্া থপশ করবত্... ➯ I’d like to take a moment to introduce … 
🎯 আধম্ একরকম্ আধি ➯ I am so so 
🎯 আধম্ কবিার পধরশ্রম্ করবত্ অভযস্ত ➯ I am used to working hard 
🎯 আধম্ ধক কার থত্ায়াক্কা রাধখ? ➯ Do I care for anybody? 
🎯 আধম্ ধক েয়া কবর এখাবন আসবত্ পাধর? ➯ May I come in here, please? 
🎯 আধম্ ধক শুিু একটা ধজধনস ব্লবত্ পাধর েয়া কবর? ➯ Could I just say one thing, please? 
🎯 আধম্ জনবক িনযব্াে ধেবব্া... ➯ I’d like to thank John for … 
🎯 আধম্ জাম্া পধরষ্কার কধরবয় ধনবয়ধি ➯ I have my shirt washed 
🎯 আধম্ ত্ার চকু্ষশূল ➯ I am an eyesore to him 
🎯 আধম্ থাধক টবরাবিা, কানাোয় ➯ I am from Toronto, Canada 
🎯 আধম্ োব্া থখলায় পারেশতী ➯ I am good at playing chess 
🎯 আধম্ ধনউ ইয়কত থথবক এবসধি ➯ I come from New York 
🎯 আধম্ প্রায় ভুবলই থগবয়ধি ব্লবত্ থ ... ➯ I almost forgot to mention…. 
🎯 আধম্ ব্ই পড়বত্ পিন্দ কধর ➯ I like reading books 
🎯 আধম্ ধম্বথযব্ােী থলাক একেম্ পিন্দ কধর না! ➯ I don't like liar at all! 
🎯 আধম্ ধম্ধশগান’এর ব্াধসন্দা। ➯ I am from Michigan. 
🎯 আধম্  া ব্ল্বার ব্বলধি ➯ I have had my say 
🎯 আধম্ থ ভাবব্ ধজধনসগুবলাবক থেধখ... ➯ The way I see things … 
🎯 আধম্ শুিু এটাই ব্লবব্া থ ... ➯ I would just like to say that … 
🎯 আধম্ সপূণত একম্ত্... ➯ I completely agree with … 
🎯 আশা কধর পধরষ্কার হবয়বি ➯ I hope thats clear 
🎯 এ ধব্ষয় এখন থাক ➯ Let the matter rest now 
🎯 এই তব্িবক আপনাবের উপধস্থধত্বক আধম্ সধত্যই মূ্লযায়ন (ভাবলা থচাবখ থেখা) করধি ➯ I really appreciate 
your attendance to this meeting 
🎯 এই ব্যাপারটা আজবকর ধব্ষয়ব্স্তুবত্ থনই। এটা ধনবয় পরব্ত্তীবত্ কথা ব্লবব্া ➯ This matter is not on today’s 
agenda. Let’s leave it for next time 
🎯 একটু প্রসে পাবল্ট ব্লা  াক। ➯ To get off the topic for a moment. 
🎯 এব্ং সব্বশবষ আম্রা আবলাচনা করবব্া... ➯ And finally, we’ll discuss … 
🎯 কাবজ ফােঁধক ধেও না ➯ You should not shrink your duty 
🎯 ধিক আবি, এই ব্যাপারটা ধনবয় পবর কথা ব্লবব্া ➯ Okay, let’s talk more about that later on 
🎯 ত্ারপর আম্রা থেখবব্া... ➯ After that, we’ll be looking at … 
🎯 ধত্ধন আম্ার সাবথ থেখা করবলন ➯ He called on me 
🎯 তু্ধম্ থাবকা থকাথায়? ➯ Where do you live? 
🎯 থত্াম্ার নাম্ ধক? ➯ What's your name? 
🎯 েয়া কবর আম্ার সাবথ অংশগ্রহণ করুন স্বাগত্ম্ জানাবত্... ➯ Please join me in welcoming … 
🎯 প্রথম্ত্, আম্রা কথা ব্লবব্া... ➯ Firstly, we’ll be talking about … 
🎯 প্রথম্ত্, আধম্ থপশ করবত্ চাই... ➯ Firstly, I’d like to introduce … 
🎯 প্রথবম্ই আম্রা আবলাচনা করবব্া... ➯ First of all, we’ll discuss … 
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🎯  ধে আধম্ ভুল কধর ত্াহবল আম্াবক েয়া কবর শুিবর ধেবব্ন। আপধন ব্লবিন... ➯ Correct me if I’m wrong, 
please. You’re saying … 
🎯  ধে সম্য় পাওয়া  ায়, আম্রা আবরা থেখবব্া... ➯ If time allows, we will also cover … 
🎯 থ বহতু্ সব্াই এখাবন আবি, আম্াবের শুরু করা উধচত্ এখন ➯ Since everyone is here, we should get 
started 
🎯 সব্াই থপৌঁবি ধগবয়বি। শুরু করা  াক ত্াহবল ➯ Everyone has arrived now. So let’s get started 
🎯 সব্াইবক শুভ ধব্কাল ➯ Good Afternoon, everyone 
🎯 থস আম্ার কাবি েুুঃখ প্রকাশ কবরবি অনুপধস্থধত্র জনয ➯ I have received apologies for absence from 
him … 
🎯 স্বাগত্ম্ জানাবত্ পারাটা আম্ার জনয আনবন্দর ➯ It’s a pleasure for me to welcome … 
🎯 হাই, আধম্ জন ➯ Hi, I'm John 
🎯 হযাবলা সব্াইবক। আজ এখাবন আসার জনয িনযব্াে ➯ Hello, everyone. Thank you for coming today 
🎯 হযাবলা, আম্ার নাম্ জন রব্াটত ➯ Hello, my name is John Robert 

🎯 আিা ধিক আবি, আধম্ ধনবজই পারব্। ➯ It’s all right, I can manage. 
🎯 আম্ার চুল কাটার েরকার ➯ My hair need cutting 
🎯 আম্ার জন্মধেন থসবপ্টেবরর ৭ ত্াধরখ ➯ My birthday is on September the 7th 
🎯 আম্ার ধনজস্ব ধকিু থটকধনক আবি। ➯ I’ve my own chemistry. 
🎯 আম্ার পবে পবে ধব্পে ➯ I meet with danger at every step 
🎯 আম্ার ব্য়স ২৩ ব্ির। ➯ I’m 23 years old. 
🎯 আম্ার ধব্শ্বাস আধম্ বু্েবত্ থপবরধি ➯ I trust I make myself clear 
🎯 আম্ার স্থানটা ত্যাগ করা েরকার ➯ I need to leave the place 
🎯 আধম্ আম্ার অব্সর সম্বয় রং করবত্ পিন্দ কধর। ➯ I like to paint in my spare time. 
🎯 আধম্ একজন িাত্র। ➯ I’m a student. 
🎯 আধম্ এখনই আসব্। ➯ I’ll be right back. 
🎯 আধম্ এখাবন থব্ধশক্ষণ থাকব্ না ➯ I shall not stay here long 
🎯 আধম্ থকনাকাটা করবত্ পিন্দ কধর  খন আধম্ অব্সর পাই ➯ I like to shop when I’m free 
🎯 আধম্ দ্রুত্ থেৌড়ালাম্ থ ন থিনধট িরবত্ পাধর ➯ I ran fast so that I could catch the train 
🎯 আধম্ ব্ই পড়বত্ পিন্দ কধর এব্ং সােঁত্ার কাটবত্ ভাবলাব্াধস ➯ I like reading books and love to swim 
🎯 আধম্ ম্াবসর ৭ ত্াধরবখ জন্মগ্রহন কধর ➯ I was born on the 7th of the month 
🎯 আধম্ ধশকাবগাবত্ থাধক। ➯ I live in Chicago 
🎯 আধম্ থসবপ্টেবর জন্মগ্রহন কধর ➯ I was born in September 
🎯 জন, আম্াবেরবক আপনার ধনবজর সপবকত ধকিু ব্লুন ➯ John, tell me a little bit about yourself 
🎯 ব্াব্া আম্াবক গাধড় ব্যব্হার করবত্ ধেবলন ➯ My dad let me use the car./ My dad permitted me to 
use the car 
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👆ব্লগের ৬৫ লাখ
পেইগের ৭.৮ লাখ
👆গ্রুে ৬০ হাোর

👆ব্যক্তিেত ৫০ হাোর
👆অনলাইগন ১.৫ লাখ
👆অযাে ৫০ হাোর

প্রথগে েড়ুন, এরের বুঝুন, সবগেগে ক্তসদ্ধান্ত ক্তনন 
    

এই মুহূর্তে গর্ে ১ লার্ের বেশি মানুষ আমার্ের ততশর োাংলা েই ো ই-েুক ডাউনর্লাড কর্রন এোং পর্েন। এই েযেহারকারীরা বকার্না না 
বকার্না ভার্ে আপনার টার্গেট ক্লার্েন্ট। তার্ের টার্গেট কর্রই আপনার প্রশতষ্ঠান শকাংো পর্যযর প্রচার ও প্রসার্র সফল মার্কেশটাং করর্ত পার্রন।  
📝 পশিকার শেজ্ঞাপন শের্ল বপজ উশির্ে আর বটশলশভির্ন শেজ্ঞাপন শের্ল শরর্মাটে ঘুশরর্ে অন্যর্ি চর্ল যাে টার্গেট ক্লাইন্ট।কিন্তু 🕮ই-েুর্ক 

পাঠক শনর্জই শক্লক করর্ে আপনার শেজ্ঞাপর্ন। কারন: 
অর্োৎ আপনার শেজ্ঞাপনশট তার 👀 েৃশির্গাচর হর্ত োধ্য।  

🎯 অন্য বলেসর্স ক্লার্েন্ট আপনার শেজ্ঞাপন সামশেক সমর্ের জন্য হের্তা বেের্ে , 
অর্োৎ  

🎭 ডাউনর্লাড কৃত ইেুক শিগুয ো জযাশমশতক হার্র ক্রমান্বর়্ে অফলাইন ইউজার্রর কার্ে বিোর হে ।  
👆 ইেুর্ক আপনার শেজ্ঞাপর্ন প্রর্োজনীে শলাংক যুক্ত করর্ত পারর্েন বযোর্ন আপনার ক্লার্েন্ট শক্লক কর্র আপনার প্রশতষ্ঠার্নর ো পর্যযর ওর্েে 
সাইর্ট সোরসশর বযর্ত পারর্ে । 📄 এোো ইেুর্ক শেজ্ঞাপন শের্ত আপশন অর্নক েে বেস ( A4 সাইর্জর সম্পূযে কলার পৃষ্ঠা)পার্েন ।  
ইন্টারর্নট জগর্ত এতসে শেজ্ঞাপন মাধ্যম র্াকর্ত আপশন আমার্ের ই-েুর্ক বকন শেজ্ঞাপন শের্েন? কারন শুধ্ুমাি ইেুর্কই স্বল্প েরর্চ অশধ্ক 
প্রচার পাওো সম্ভে।আপশন যশে অন্যান্য প্রচার মাধ্যর্মর সার্র্ তুলনা কর্রন তাহর্ল বেের্েন ই-েুর্ক মাধ্যর্ম মার্কেশটাং এ ইনর্ভস্টর্মন্ট েুেই 
লাভজনক।তাই সফল মার্কেশটাং এ শডশজটাল ই-েুক মার্কেশটাং সম্ভােনার এক নতুন শেগন্ত।  

শনর্চ শিন িটে ও শলাংক সহ আমার্ের েইর্ের শভশজটর ও ডাউনর্লাড সাংেযা বেোর্না হলঃ👆 শক্লক কর্র বেেুন এোং শসদ্ধান্ত শননঃ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আমার্ের এই ইেুক পােশলর্কিন বকান েযেসা প্রশতষ্ঠানও ন়ে এইটা জনর্সোমূলক উর্েযাগ।মানসম্মত ও প্রর্োজনীে অর্নক ইেুক প্রকাি কর্র 
শেগত শেনগুর্লার্ত লাে লাে পাঠর্কর মন জে কর্রশে।আমার্ের উর্েযাগ ও কাজর্ক এশগর়্ে বনও়োর জন্য আপনার প্রশতষ্ঠান শকাংো পর্যযর 
শেজ্ঞাপন শের়্ে আপশনও হর্ত পার্রন আমার্ের পর্ চলার একান্ত সহর্যাগী। 
বনাটঃ আমার্ের ইেুক যার্ের ভার্লালার্গ এোং যারা এই শি প্রর্োজনীে ইেুক গুর্লা বর্র্ক প্রশতশনেত উপকৃত হর্েন!তারা আমার্ের বহর্ল্পর 
জন্য… আপনার্ের কার্ের মানুষর্ের (যারা প্রশতষ্ঠার্নর ো পর্যযর প্রচার করর্ত চাে) উৎসাশহত করুন এোং মার্কেশটাং এর এই নতুন আইশডো 
শেন। আপনার এই সহর্যাশগতা আমার্ের এই ইেুক প্রকার্ির উর্েযাগর্ক সামর্নর শের্ক এশগর্ে শনর্ে বযর্ত সহর্যাশগতা করর্ে। এর্ত আপনার 
মত আরও লার্ো মানুর্ষর উপকার হর্ে।আমারা আরও মানসম্মত ও প্রর্োজনীে ইেুক আপনার্ের জন্য প্রকাি করর্ত পারর্ো।    

01738359555   tanbir.cox@gmail.com 
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🎯 আম্ার খুব্ পিন্দ হবয়বি এধট। আধম্ এখনই এধট পরবব্া / েুধলবয় ধেবব্া ➯ I love it! I'll put it on / hang it 
up immediately 
🎯 আধম্ থত্াম্াবক এই উপহারটা ধেবত্ চাধি ➯ I'd like to give you this present / gift 
🎯 আধম্ থত্াম্ার জনয উপহার আধন ধন ➯ I didn't get you a present 
🎯 আধম্ থত্াম্ার জনয একটা ধজধনস এবনধি। আশা কধর থত্াম্ার ত্া ভাবলা লাগবব্ ➯ I got you something. I hope 
you like it 
🎯 আধম্ বু্েবত্ পারধিলাম্ না থত্াম্াবক ধক থেয়া  ায়! ত্বব্ আধম্ আশা করধি তু্ধম্ এধট পিন্দ করবব্ ➯ I wasn't sure 
what to get you but I hope you like it 
🎯 আধম্ থভবব্ধিলাম্ তু্ধম্ হয়বত্া এধট পিন্দ করবব্ ➯ I thought you might like this 
🎯 এটা খুব্ই নগণয একধট ধজধনস। ধকন্তু আধম্ আশা করধি তু্ধম্ এধট পিন্দ করবব্ ➯ It's only something small, 
but I hope you like it 
🎯 এটা খুব্ই সাম্ানয একধট ধজধনস ➯ It's only something small 
🎯 এটা সুন্দর, িনযব্াে ➯ It's lovely, thank you 
🎯 এটা থসই উপহার থ টা আম্রা থত্াম্াবক ধেবয়ধিলাম্ ➯ This is a present that we got you 
🎯 এধট আম্াবের ত্রফ থথবক থিাট একধট প্রয়াস ➯ Here is a token of our appreciation 
🎯 এধট থত্াম্ার জনয ➯ This is for you 
🎯 এম্ন একটা ধজধনস আধম্ সব্ সম্য় থচবয়ধি ➯ It's something I've always wanted! 
🎯 ওয়াও! উপহারটা খুব্ই ধচন্তাপ্রসূত্! ➯ Wow! What a thoughtful present! 
🎯 ধক েরকার ধিবলা (উপহার থেয়ার)! ➯ You shouldn't have! 
🎯 ধিক এটাই চাধিলাম্ আধম্ ➯ This is exactly what I needed 
🎯 থত্াম্ার  ধে এধট ভাবলা না লাবগ তু্ধম্ এধট পধরব্ত্তন করবত্ পারবব্ থ বকাবনা সম্য় ➯ If you don't like it, you 
can always change it 
🎯 থত্াম্ার হাত্ ব্াধড়বয় োও এব্ং থচাখ ব্ন্ধ কর ➯ Hold out your hands and close your eyes! 
🎯 থেবখা আধম্ থত্াম্ার জনয ধক এবনধি! ➯ Look what I have for you! 
🎯 িনযব্াে! এধট সুন্দর ➯ Thank you! It's beautiful 
🎯 ব্বলাবত্া, থত্াম্ার জনয ধক এবনধি আধম্! ➯ Guess what I bought you! 
🎯 শুভ জন্মধেন। এই থ  থিাট একটা উপহার থত্াম্ার জনয ➯ Happy Birthday! Here's a little gift for you 
🎯 শুভ ব্াধষতকী! এই থ  থত্াম্ার জনয থিাট একটা উপহার ➯ Happy Anniversary! Here's a little present 
for you. 
🎯 থস ত্াবক সুন্দর একটা উপহার ধেবয়বি ➯ She gave him a nice present 
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🎯 অবনকধেন থকাবনা থেখা থনই! ➯ Long time no see! 
🎯 আজবক ভাবলা হয়  ধে একটু গাঢাকা ধেবয় থাবকা! ➯ Better keep the head down today! 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আবরকব্ার ব্লবব্ন এটা? ➯ Can you say it again, please? 
🎯 আব্ার থত্াম্াবক থেখবত্ পাবব্া আশা করধি! ➯ Hope to see you again! 
🎯 আম্রা  বথি থব্ত্ন পাই না ➯ We’re not paid enough 
🎯 আম্াবক কল কবরা েয়া কবর... ➯ Please, call me… 
🎯 আম্াবের ধক আবগ থেখা হবয়বি? ➯ Have we met before? 
🎯 আম্ার উপর থিবড় োও এটা! ➯ Leave it to me! 
🎯 আম্ার চবল  াওয়াটা ভাবলা হবব্ ➯ I’d better be going 
🎯 আম্ার জানাম্বত্... ➯ To the best of my knowledge… 
🎯 আধম্ ধক ধকিু থ াগ করবত্ পাধর? ➯ Could I add something? 
🎯 আধম্ ক্লান্ত ➯ গত্রাবত্ একেম্ ঘুম্াবত্ পাধর ধন ➯ I’m tired – I got no sleep last night 
🎯 আধম্ জাধন না থস ধকভাবব্ ওই চাকধরটা থপবলা ➯ I don’t know how he got that job 
🎯 আধম্ থত্াম্ার সপবকত অবনক শুবনধি ➯ I’ve heard so much about you 
🎯 আধম্ থত্াম্ার সাবথ একজবনর থেখা করাবত্ চাধি! ➯ I’d like you to meet someone! 
🎯 আধম্ প্রায় থত্াম্াবক ধচনবত্ই পাধরধন! ➯ I almost didn’t recognize you! 
🎯 আধম্  ত্টুকু জাধন... ➯ As far as I know... 
🎯 আধম্ই থস! এব্ং তু্ধম্ ধনিয়ই... ➯ I am indeed! And you must be… 
🎯 এক ধম্ধনবটর ম্বিযই আধম্ থত্াম্ার সাবথ থেখা করধি ➯ I’ll be with you in a minute 
🎯 একটু ম্েযপান কবরধিলাম্ ত্াই আধম্ এখন একটু গাঢাকা ধেবয় আধি! ➯ Had a few drinks so I’m flying 
under the radar! 
🎯 এটা খুব্ই একবঘবয় ➯ It’s so boring 
🎯 এটা খুব্ই ভাবলা ধিল (বকৌতু্ক /  ুধক্ত)! ➯ That’s a good one! 
🎯 এব্ং থত্াম্ার ধক অব্স্থা? ➯ And how about you? 
🎯 ওই ব্যাপাবর ধভন্নম্ত্ থপাষণ করবত্ পারবব্া না ➯ Can’t argue with that 
🎯 ওটা এম্ন একটা কাজ থ টা আধম্ করবব্া না ➯ That’s one job I wouldn’t do 
🎯 ওটা থকম্ন হবব্ থত্াম্ার জনয? ➯ How’s that sound for you? 
🎯 ওটা খুব্ই ভাবলা প্রশ্ন ➯ That’s a good question 
🎯 ওটা হবল ভাবলা হয়! ➯ That’d be great! 
🎯 কবয়ক ধম্ধনট পবরই থত্াম্ার সাবথ থেখা করধি! ➯ See you in a couple of minutes! 
🎯 ধক খব্র? ➯ What’s up? 
🎯 ধকিু ম্বন কবরা না, ভুবল  াও আধম্ ধক ব্বলধি ➯ Never mind, forget what I just said 
🎯 ধকিু ম্বন কবরা না, সব্ ধিক আবি! ➯ Never mind, it’s fine! 
🎯 ধকিু মু্হূত্ত আম্ার সাবথ থাবকা ➯ Just bear with me for a moment 
🎯 থকম্ন  াবি থত্াম্ার সব্? ➯ How are you getting on? 
🎯 থখলা ব্াে এব্ং সব্াই কাবজ থলবগ  াও! ➯ All work and no play! 
🎯 থখালাখুধলভাবব্ ব্লবত্ থগবল... ➯ Frankly speaking... 
🎯 চাকধরটা খুব্ই আরাম্প্রে ➯ That’s a cushy number 
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🎯 জন ব্লধি, ধকভাবব্ আপনাবক সাহা য করবত্ পাধর? ➯ Jhon speaking, how can I help you? 
🎯 ধজজ্ঞসা করার জনয িনযব্াে। আধম্ ভাবলা ভাবলা আধি। আপধন থকম্ন আবিন? ➯ Thanks for asking. I’m fine. 
how are you? 
🎯 ধিক আবি, আধম্ েুুঃধখত্ ধকন্তু আম্াবক এখন থ বত্ হবব্ ➯ OK, I’m sorry but I have to leave now 
🎯 ধিক আবি, থেধখ ধকভাবব্ এটাবক সধিক ভাষায় প্রকাশ করা  ায় ➯ Well, let’s see how to put it in the 
right words 
🎯 ধিক আবি, ধব্ষয়টা হবলা... ➯ OK, here’s the thing … 
🎯 তু্ধম্ আম্াবক আটবক ধেবয়ি (কথার পযােঁবচ আটকাবনা) ➯ You got me there 
🎯 তু্ধম্ ধক আম্াবক রক্ষা করবত্ পারবব্? ➯ Can you cover me? 
🎯 তু্ধম্ ধক এটাবক আবরকটু িীর করবত্ পারবব্ েয়া কবর? ➯ Can you slow it down a bit, please? 
🎯 তু্ধম্ ধক সম্প্রধত্ ব্যস্ত আবিা? ➯ Have you been keeping busy? 
🎯 তু্ধম্ ধক সাপ্তাধহক িুধটর ধেবন কাজ করবব্? ➯ You working the weekend? 
🎯 তু্ধম্ ধকভাবব্ জাবনা? ➯ How do you know? 
🎯 তু্ধম্ থকাথায়? ➯ Where are you? 
🎯 তু্ধম্ ধিক আবিা? ➯ You doing OK? 
🎯 তু্ধম্ থেখবত্ পাবিা ধব্ষয়টা হবি... ➯ You see, the thing is that... 
🎯 তু্ধম্ ম্বন হয় আম্ার সাবথ ম্জা করবিা! ➯ You’ve got to be kidding me! 
🎯 থত্াম্াবক অবপক্ষায় রাখার জনয েুুঃধখত্! ➯ Sorry for keeping you waiting! 
🎯 থত্াম্াবক এখাবন থপবয় ভাবলা লাগবলা! ➯ It’s good to have you here! 
🎯 থত্াম্াবক থেবখ ভাবলা থলবগবি! ধনবজর  ত্ন ধনবয়া ➯ It was nice seeing you! Take care 
🎯 থত্াম্াবক সত্য ব্লবত্ থগবল... ➯ Well, to be honest with you… 
🎯 থত্াম্াবের েুজনবক থরবখ  াধি পধরধচত্ হওয়ার জনয! ➯ I’ll leave you two to get acquainted! 
🎯 থত্াম্ার জনয ভাবলা হবব্! ➯ Good for you! 
🎯 থত্াম্ার সাবথ কথা ব্বল ভাবলা লাগবলা! ➯ It’s been good talking to you! 
🎯 থত্াম্ার সাবথ থেখা হবয় আধম্ খুব্ই খুধশ ➯ I’m so pleased to meet you 
🎯 েুুঃধখত্, আধম্ বু্েবত্ পাধরধন ➯ Sorry, I didn’t catch that 
🎯 থেখা হবব্! ➯ See you around! 
🎯 িনযব্াে, আধম্ একটু ব্যস্ত আধি ধকিুধেন িবর ➯ Thanks, I’ve been keeping busy 
🎯 নতু্ন থকাবনা খব্র আবি? ➯ Anything new going on? 
🎯 নতু্ন থকাবনা খব্র আবি? ➯ What’s new? 
🎯 ধনবজ ধনবজ কবরা! ➯ Help yourself! 
🎯  ধে আধম্ ত্ার চাকধরটা থপত্াম্! ➯ Wish I had her job! 
🎯  ধে তু্ধম্ ধকিু ম্বন না কবরা ত্াবত্...? ➯ …if that’s alright with you? 
🎯  াই থহাক না থকন? ➯ Whatever? 
🎯 থ ই থহাক না থকন? ➯ Whoever? 
🎯 থ ধট থহাক না থকন? ➯ Whichever? 
🎯 থ ভাবব্ই থহাক না থকন? ➯ However? 
🎯 থ াগাব াগ থরবখা! ➯ Keep in touch! 
🎯 সধত্য? আম্াবক আবরা ব্বলা এটা সপবকত! ➯ Really? Tell me more about it! 
🎯 সব্ধকিু ধিক আবি? ➯ Is everything OK? 
🎯 থস আম্াবক কথা ধেবয়ধিল ➯ He gave me word 

http://www.facebook.com/%20tanbir.ebooks
http://www.tanbircox.blogspot.com/


📚  www.facebook.com/ tanbir.ebooks 

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

🎯 হাই, থকম্ন আবিন আপধন? আপনাবক থেবখ ভাবলা লাগবলা! ➯ Hi, how are you doing? It’s good to see 
you! 
🎯 হযা, ত্াই ব্বট ➯ Yes, that is so 

🎯 আপধন ধক ধনধেতি ধকিু খুেঁজবিন? ➯ Are you looking for anything in particular? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আবরকব্ার ব্লবব্ন এটা? ➯ Can you say it again, please? 
🎯 আম্ার কথায় কান োও ➯ Give ear to my word 
🎯 ত্ার অংবক ম্াথা থনই ➯ He has no brain for mathematics 
🎯 থস থলখাপড়া কবর ধক কবর না জাধননা ➯ I do not know whether he reads or not 
🎯 ওটা খুব্ই ভাবলা প্রশ্ন ➯ That’s a good question 
🎯 সম্সযাটা খুব্ সহজ। িাত্ররা এটা সম্ািান করবত্ পাবর ➯ The problem is easy enough for the students 
to solve 
🎯 অংকধট  ত্টা কধিন ম্বন হয় ত্ত্টা নয় ➯ The sum is not so hard as it seems to be 
🎯 Mind your studies ➯ থলখাপড়ায় ম্ন োও 

🎯 আম্রা  ধে আবরা থব্ধশ একান্ত সম্য় কাটাবত্ পারত্াম্! ➯ I wish that we could spend more time 
together! 
🎯 আম্ার থত্াম্ার উপর ধব্শ্বাস আবি। আধম্ জাধন তু্ধম্ পাস করবব্। ভাগয থত্াম্ার প্রসন্ন থহাক ➯ I believe in you. I 
know you’ll pass. Good luck 
🎯 আম্ার  ধে একধট গাধড় থাকবত্া! ➯ I wish I had a car! 
🎯 আম্ার শুভ কাম্না থত্াম্ার সাবথ সব্সম্য় আবি ➯ My good Wishes are always with you 
🎯 আধম্ কাম্না করধি অবনক ব্ির থত্াম্রা একই সবে সুবখ থাবকা ➯ I wish you a lot of happy years 
together 
🎯 আধম্ কাম্না করধি আগাধম্ ব্িরটা থ ন থত্াম্ার জনয অসািারণ এব্ং থসৌভাগযপ্রসূত্ হয় ➯ I wish you a very 
special and fateful year ahead 
🎯 আধম্ কাম্না করধি তু্ধম্ অবনক খুধশ এব্ং আনবন্দ থাবকা ➯ I want to wish you lots of happiness and 
joy 
🎯 আধম্ কাম্না করধি তু্ধম্ থ ন এই িরণীবত্ সব্বচবয় সুখী ম্ানুষ হও! ➯ I wish you were the happiest 
person on the planet! 
🎯 আধম্ কাম্না করধি তু্ধম্ সব্সম্য় ধব্জয়ী হও ➯ I wish you to be a winner 
🎯 আধম্ কাম্না করধি থত্াম্ার জন্মধেন এব্ং প্রধত্টা ধেন থ ন সূব তর আবলায় (সুখ এব্ং সমৃ্ধদ্ধ) ভবর থাবক ➯ I wish 
that your birthday and everyday would be filled with sunshine 
🎯 আধম্ কাম্না করধি থত্াম্ার সকল স্বপ্ন থ ন সধত্য হয় ➯ I wish that all of your dreams come true 
🎯 আধম্ কাম্না করধি থত্াম্ার সব্ ধকিু ভাবলাব্াসা , শাধন্ত এব্ং সুখ ধেবয় ভবর থাকুক ➯ I wish you love, peace, 
and happiness in everything you do 
🎯 আধম্ কাম্না কধর তু্ধম্ আবরা একশধট জন্মধেন পাও ➯ I wish you to have a hundred of birthdays 
more 
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🎯 আধম্ থত্াম্াবক অধভনন্দন জানাধি থত্াম্ার ধব্বয়বত্ এব্ং কাম্না করধি তু্ধম্ থত্াম্ার নতু্ন জীব্ন উপবভাগ কবরা ➯ I 
congratulate you on the wedding and wish you to enjoy your new life 
🎯 আধম্ থত্াম্ার জনয একধট সুখী ভধব্ষযৎ কাম্না করধি ➯ I want to wish you a happy future 
🎯 আধম্ থত্াম্ার সুখ কাম্না করধি ➯ I wish you happiness 
🎯 আধম্  ধে একটা ভাবলা চাকধর থপত্াম্! ➯ I wish I could get a better job! 
🎯 আধম্  ধে থব্াস্টবন ব্াস করত্াম্! ➯ I wish I lived in Boston! 
🎯 আধম্  ধে রাজপুত্র হত্াম্! ➯ I wish I were a prince! 
🎯 আধম্ সব্সম্য় আল্লাহ্’র কাবি প্রাথতনা কধর ধত্ধন থ ন থত্াম্ার সাবথ সব্সম্য় থাবকন ➯ I always pray to God 
that he will be with you every time 
🎯 আল্লাহর রহম্বত্ ➯ By the grace of Allah 
🎯 আল্লাহ্, আম্ার জ্ঞান বৃ্ধদ্ধ কবর োও ➯ Lord, increase my knowledge 
🎯 এই আনন্দঘন ক্ষবণ থত্াম্াবক অধভনন্দন ➯ Congratulations on this happy event 
🎯 কাম্না করধি থত্াম্ার ১৮ত্ম্ জন্মধেন থ ন ত্াক লাগাবনা হয় ➯ May you have an amazing 18th birthday 
🎯 থকাবনা সবন্দহ িাড়াই সুবখ থাবকা ➯ Be happy without doubts 
🎯 চাপ ধনও না, ধনবজর ভাবলাটা োও, ব্াধক সব্ ভুবল  াও ➯ Don’t stress, do your best, forget the rest 
🎯 টম্ অব্বশবষ ত্ার ইিা পূরণ করবত্ থপবরবি। ➯ Tom finally got his wish 
🎯 থত্াম্ার কাজ এব্ং িারণা সফল থহাক ➯ May your works and ideas be successful 
🎯 থত্াম্ার জন্মধেন ভাবলাব্াসাম্য় থহাক ➯ Have a lovely birthday 
🎯 থত্াম্ার জীব্ন থ ন নেীর ম্ত্ই সবত্জ হয় ➯ Let your life be refreshing like a stream 
🎯 থত্াম্ার জীব্বনর প্রধত্টা মু্হূত্ত উপবভাগ কবরা ➯ Enjoy every moment of your life 
🎯 থত্াম্ার পধরক্ষা ভাবলা থহাক ➯ Good luck for your exams 
🎯 থত্াম্ার ধব্বয়বত্ অবনক অধভনন্দন এব্ং ভাবলাব্াসা রইবলা ➯ Congratulations on your wedding and 
lots of love 
🎯 থত্াম্ার ধব্বয়বত্ অধভনন্দন ➯ Congratulations on your wedding 
🎯 থত্াম্ার ভাগয, সুখ এব্ং ভাবলাব্াসা থত্াম্াবক সব্সম্য় চাধলত্ করুক ➯ Let the luck, happiness and love 
lead you all the time 
🎯 থত্াম্ার সব্ কাম্না ব্াস্তবব্ পধরণত্ থহাক ➯ May all your wishes come true 
🎯 থত্াম্ার সব্ ধকিুবত্ শুভ কাম্না রইবলা ➯ Wishing you well in everything you do 
🎯 পুবরা পৃধথব্ী  ধে স্ববগতর ম্বত্া হবত্া! ➯ I wish the whole world were like heaven! 
🎯 ধব্বয়বত্ অধভনন্দন ➯ Congratulations on getting married 
🎯 ভাগয থত্াম্ার প্রসন্ন থহাক , ব্নু্ধ ➯ Good luck to you, buddy 
🎯  ধে এটা এবত্া িাণ্ডা না হবত্া! ➯ I wish it wasn’t so cold! 
🎯 শুভ জন্মধেন ➯ Happy birthday to you 
🎯 শুভ ধব্ব্াহব্াধষতকী। ধচরধেন এম্ন সবু্জ (ত্রুণ) থাবকা ➯ Happy wedding anniversary. Stay forever 
young 
🎯 সব্বচবয় ভাবলাটা থহাক থত্াম্ার এই কাম্না রইবলা ➯ All the best to you 
🎯 সব্াই চায় ত্ারা  ধে থব্ধশ অব্সর সম্য় থপবত্া! ➯ Everyone wishes they had more free time! 
🎯  
🎯  
🎯  
🎯  
🎯  
🎯  
🎯  
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👆ব্লগের ৬৫ লাখ
পেইগের ৭.৮ লাখ
👆গ্রুে ৬০ হাোর

👆ব্যক্তিেত ৫০ হাোর
👆অনলাইগন ১.৫ লাখ
👆অযাে ৫০ হাোর

প্রথগে েড়ুন, এরের বুঝুন, সবগেগে ক্তসদ্ধান্ত ক্তনন 
    

এই মুহূর্তে গর্ে ১ লার্ের বেশি মানুষ আমার্ের ততশর োাংলা েই ো ই-েুক ডাউনর্লাড কর্রন এোং পর্েন। এই েযেহারকারীরা বকার্না না 
বকার্না ভার্ে আপনার টার্গেট ক্লার্েন্ট। তার্ের টার্গেট কর্রই আপনার প্রশতষ্ঠান শকাংো পর্যযর প্রচার ও প্রসার্র সফল মার্কেশটাং করর্ত পার্রন।  
📝 পশিকার শেজ্ঞাপন শের্ল বপজ উশির্ে আর বটশলশভির্ন শেজ্ঞাপন শের্ল শরর্মাটে ঘুশরর্ে অন্যর্ি চর্ল যাে টার্গেট ক্লাইন্ট। কিন্তু 🕮ই-েুর্ক 

পাঠক শনর্জই শক্লক করর্ে আপনার শেজ্ঞাপর্ন। কারন: 
অর্োৎ আপনার শেজ্ঞাপনশট তার 👀 েৃশির্গাচর হর্ত োধ্য।  

🎯 অন্য বলেসর্স ক্লার্েন্ট আপনার শেজ্ঞাপন সামশেক সমর্ের জন্য হের্তা বেের্ে , 
অর্োৎ  

🎭 ডাউনর্লাড কৃত ইেুক শিগুয ো জযাশমশতক হার্র ক্রমান্বর়্ে অফলাইন ইউজার্রর কার্ে বিোর হে ।  
👆 ইেুর্ক আপনার শেজ্ঞাপর্ন প্রর্োজনীে শলাংক যুক্ত করর্ত পারর্েন বযোর্ন আপনার ক্লার্েন্ট শক্লক কর্র আপনার প্রশতষ্ঠার্নর ো পর্যযর ওর্েে 
সাইর্ট সোরসশর বযর্ত পারর্ে । 📄 এোো ইেুর্ক শেজ্ঞাপন শের্ত আপশন অর্নক েে বেস ( A4 সাইর্জর সম্পূযে কলার পৃষ্ঠা)পার্েন ।  
ইন্টারর্নট জগর্ত এতসে শেজ্ঞাপন মাধ্যম র্াকর্ত আপশন আমার্ের ই-েুর্ক বকন শেজ্ঞাপন শের্েন? কারন শুধ্ুমাি ইেুর্কই স্বল্প েরর্চ অশধ্ক 
প্রচার পাওো সম্ভে।আপশন যশে অন্যান্য প্রচার মাধ্যর্মর সার্র্ তুলনা কর্রন তাহর্ল বেের্েন ই-েুর্ক মাধ্যর্ম মার্কেশটাং এ ইনর্ভস্টর্মন্ট েুেই 
লাভজনক।তাই সফল মার্কেশটাং এ শডশজটাল ই-েুক মার্কেশটাং সম্ভােনার এক নতুন শেগন্ত।  

শনর্চ শিন িটে ও শলাংক সহ আমার্ের েইর্ের শভশজটর ও ডাউনর্লাড সাংেযা বেোর্না হলঃ👆 শক্লক কর্র বেেুন এোং শসদ্ধান্ত শননঃ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আমার্ের এই ইেুক পােশলর্কিন বকান েযেসা প্রশতষ্ঠানও ন়ে এইটা জনর্সোমূলক উর্েযাগ।মানসম্মত ও প্রর্োজনীে অর্নক ইেুক প্রকাি কর্র 
শেগত শেনগুর্লার্ত লাে লাে পাঠর্কর মন জে কর্রশে।আমার্ের উর্েযাগ ও কাজর্ক এশগর়্ে বনও়োর জন্য আপনার প্রশতষ্ঠান শকাংো পর্যযর 
শেজ্ঞাপন শের়্ে আপশনও হর্ত পার্রন আমার্ের পর্ চলার একান্ত সহর্যাগী। 
বনাটঃ আমার্ের ইেুক যার্ের ভার্লালার্গ এোং যারা এই শি প্রর্োজনীে ইেুক গুর্লা বর্র্ক প্রশতশনেত উপকৃত হর্েন!তারা আমার্ের বহর্ল্পর 
জন্য… আপনার্ের কার্ের মানুষর্ের (যারা প্রশতষ্ঠার্নর ো পর্যযর প্রচার করর্ত চাে) উৎসাশহত করুন এোং মার্কেশটাং এর এই নতুন আইশডো 
শেন। আপনার এই সহর্যাশগতা আমার্ের এই ইেুক প্রকার্ির উর্েযাগর্ক সামর্নর শের্ক এশগর্ে শনর্ে বযর্ত সহর্যাশগতা করর্ে। এর্ত আপনার 
মত আরও লার্ো মানুর্ষর উপকার হর্ে।আমারা আরও মানসম্মত ও প্রর্োজনীে ইেুক আপনার্ের জন্য প্রকাি করর্ত পারর্ো।    

01738359555   tanbir.cox@gmail.com 
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🎯 How's the weather today? ➯ আজবকর আব্হাওয়া থকম্ন? 
🎯 The weather today is good. ➯  আজবকর আব্হাওয়া ভাল. 
🎯 It is hot today. ➯  আজ গরম্. 
🎯 It's a nice day. ➯  এটা একটা চম্ৎকার ধেন. 
🎯 It's a nasty day. এটা একটা ব্াবজ ধেন. 
🎯 It's hot. ➯  এটা গরম্. 
🎯 It is fry. ➯  এখন ভয়াব্হ গরম্. 
🎯 It's like an oven. ➯ আজবক ম্বন হয় চুলার ম্বিয আধি. 
🎯 It is foggy. ➯  কুয়াশা পড়া শুরু হবি. 
🎯 The sky is clearing up. ➯  আকাশ পধরষ্কার. 
🎯 The sun is coming out. ➯ সূ ত থব্ধরবয় আসবি. 
🎯 The clouds broke. ➯ থম্ঘ থকবট  াবি. 
🎯 It rains. ➯ এখন বৃ্ধি হবি. 
🎯 It will be sunny morning. ➯ আগাম্ীকাল থরাে থাকবব্. 
🎯 I wonder if there is a storm. ➯  আধম্ ভাব্ধি েড় হবব্ ধকনা. 
🎯 Snow ➯ তু্ষার 
🎯 Rain ➯  বৃ্ধি 
🎯 Sunday ➯ সূ ত 
🎯 Mass ➯  কুয়াশা 
🎯 Wind ➯ ব্ায়ু 
🎯 Disaster ➯ েুব তাগ 
🎯 Tornado ➯  ঘূধণতেড় 
🎯 Flood / Flooding ➯ ব্নযা 
🎯 Avalanche ➯ ধহম্ব্াহ 
🎯 Forest Fires ➯  ব্বন োব্ানল 
🎯 Mudslide ➯ ম্াধটধ্বস 
🎯 Ice Storm ➯  তু্ষারেড় 
🎯 Blizzard ➯ তু্ষারেড় 
🎯 Thunderstorm ➯ ব্জ্রেড় 
🎯 Storm ➯ েড় 
🎯 Hurricane ➯  হযাধরবকন 
🎯 Earthquake ➯ ভূধম্কপ 
🎯 Heavy Weather ➯ খারাপ আব্হাওয়া 
🎯 Heat ➯ ত্াপ 
🎯 Heavy Rain ➯  প্রব্ল বৃ্ধি 
🎯 Drizzling ➯  গুধড় গুধড় বৃ্ধি 
🎯  
🎯  
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🎯 Take breakfast ➯ নাশত্া করা 
🎯 Take lunch ➯ েুপুবরর খাব্ার খাওয়া 
🎯 Take supper ➯ রাবত্র খাব্ার খাওয়া 
🎯 Have a short sleep ➯ সংধক্ষপ্ত ঘুম্ থেওয়া 
🎯 Have a lie in ➯ (েীঘত সম্য় িবর ঘুম্) 
🎯 Have a late night ➯  (থেধর কবর ঘুম্াবত্  াওয়া) 
🎯 Have an early night ➯  (ত্াড়াত্াধড় কবর ঘুম্াবত্  াওয়া) 
🎯 Morning walk. ➯  সকাবল হােঁটা 
🎯 Have a shave ➯ থশইভ করা 
🎯 Take a bath/ Take a shower/ Have a wash ➯ থগাসল করা 
🎯 Take one or two snacks ➯ হালকা খাব্ার খাওয়া 
🎯 Take a break ➯  ধব্রধত্ থনওয়া 
🎯 Take rest ➯  ধব্শ্রাম্ থনওয়া 
🎯 Wake up/ Get up ➯  ঘুম্ থথবক উিা 
🎯 Go to sleep ➯ ঘুম্াবত্  াওয়া 
🎯 at around 10.00 AM ➯  ১০ টার ধেবক 
🎯 at about 11:30 PM ➯  সাবড় ১১ টার ধেবক 
🎯 Fall asleep very quickly ➯  ত্াড়াত্াধড় ঘুধম্বয় পড়া 
🎯 Oversleep ➯ অধত্ধরক্ত ঘুম্ 
🎯 Get to sleep ➯ ঘুম্াবত্ পারা 
🎯 Freshen up ➯ হাত্ মু্খ থিায়া 
🎯 Say prayer ➯  নাম্া  পড়া 
🎯 Recite the holy Quran. ➯ থকারআন থত্লাওয়াত্ করা 
🎯 Chat with ➯ গে করা 
🎯 Leave home ➯ কাবজর উবেবশয থব্র হওয়া 
🎯 Do the shopping ➯  ব্াজার করা 
🎯  
🎯  
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🎯 ১টা ব্াবজ ➯ It is one o'clock 
🎯 ২৩থশ জুলাই প তন্ত আম্ার রুম্ধট েরকার ➯ I am going to need the room until July 23rd 
🎯 অবনক ধেন হবয় ধগবয়বি ➯ It has been a long time 
🎯 অপর ব্যধক্তর প্রধত্ আগ্রহী থহান। ➯ Be interested in the other fellow. 
🎯 আজবক ধক ১২ ত্াধরখ নাধক ১৩ ত্াধরখ? ➯ Is today the 12th or 13th? 
🎯 আপনাবক থকাথায় থ ন থেবখধি ➯ I think I saw you somewhere 
🎯 আপনাবক থেবখ ভাবলা লাগবলা ➯ Good to see you 
🎯 আপনাবের ধক শুক্রব্ার সকাবল সম্য় হবব্? ➯ Do you have time available on Friday morning? 
🎯 আপধন অেতার করবত্ চান এখন? ➯ Are you ready to order? 
🎯 আপধন ধক আম্াবক আম্ার চাধব্ খুেঁবজ থপবত্ সাহা য করবব্ন? ➯ Could you help me find my keys? 
🎯 আপধন ধক আবরকব্ার ব্লবব্ন ওটা েয়া কবর? ➯ Could you repeat that, please? 
🎯 আপধন ধক েয়া কবর আম্াবক সম্য়টা ব্লবত্ পারবব্ন? ➯ Can you tell me the time, please? 
🎯 আপধন খুব্ ভাল করবত্বিন। ➯ Better than the best/ better than good. 
🎯 আপধন  া পিন্দ কবরন! ➯ As you like? 
🎯 আম্াবক একটু সাহা য করবত্ পারবব্ন? ➯ Could you please lend me a hand? 
🎯 আম্াবক শুিবর ধেবয়া  ধে আম্ার ভুল হয় ➯ Correct me if I'm wrong 
🎯 আম্ার থকান পিন্দ থনই (রুবম্র ব্যাপাবর) ➯ I don't have a preference 
🎯 আম্ার ধেন ভাল  াবি না। ➯ I am passing short time. 
🎯 আম্ার ম্বন হয় আধম্ পারবব্া না (সাহা য করবত্) ➯ I'm afraid I can't 
🎯 আম্ার ম্াথা িবরবি ➯ I have a bad headache 
🎯 আম্ার  ধে অসীম্ সম্য় থাকত্! ➯ I wish I had a sky limit time! 
🎯 আম্ার শুিু একটা রুম্ লাগবব্ ➯ I will only need one room 
🎯 আম্ারও একই ম্ত্/ আধম্ও ত্াই ম্বন কধর। ➯ I have the same opinion/ I think so. 
🎯 আম্ারও ত্াই ম্বন হয়। ➯ I think so. 
🎯 আধম্ ৩ ধেন থাকবব্া ➯ I am going to stay for 3 days 
🎯 আধম্ অব্শযই বু্েবত্ পারবব্া ➯ I can definitely understand 
🎯 আধম্ আবগও থ ম্ন কু্ষে ধিলাম্ এখন ও ত্াই। ➯ I was too tiny and I’m too now. 
🎯 আধম্ আনবন্দর সাবথ সাহা য করবব্া ➯ I'd be glad to help out 
🎯 আধম্ আন্তধরকভাবব্ েুুঃধখত্, আধম্ করবত্ পারব্ না। ➯ I wish I couldn’t do, but I’ve an appointment. 
🎯 আধম্ আপনাবক ধম্স কবরধিলাম্। ➯ I gave you the importance. 
🎯 আধম্ আম্ার ব্যগ/বম্াব্াইল/ গ্লাস/ ব্ই থরবখ থগধি। ➯ I left my bag/ mobile/ glass/ book here’ 
🎯 আধম্ আম্ার ভুল স্বীকার করধি। ➯ I confess my fault. 
🎯 আধম্ একটু অনুশীলন কবর ধনলাম্। ➯ I made a bit warm ➯ up activity. 
🎯 আধম্ একরকম্ আধি ➯ I am so so 
🎯 আধম্ এখাবনই ব্াস কধর। ➯ I live nearby here. 
🎯 আধম্ কাম্না কধর তু্ধম্ আবরা একশধট জন্মধেন পাও ➯ I wish you to have a hundred of birthdays 
more 

http://www.facebook.com/%20tanbir.ebooks
http://www.tanbircox.blogspot.com/


📚  www.facebook.com/ tanbir.ebooks 

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

🎯 আধম্ ধক েয়া কবর জানবত্ পাধর আধম্ কার সাবথ কথা ব্লধি? ➯ Can I ask whom I’m speaking to, 
please? 
🎯 আধম্ ধক ব্লধি বু্েবত্ পারবিন? ➯ Do you see what I mean? 
🎯 আধম্ খুব্ কড়া ধসধেউল থম্বন চধল। ➯ I maintain the hectic schedule. 
🎯 আধম্ খুব্ই েুুঃধখত্। ধকিু ম্বন না করবল আপধন ধক আবরকব্ার একটু ব্লবব্ন কি কবর? ➯ I am sorry. Would 
you mind repeating that, please? 
🎯 আধম্ খুধব্ খুধশ হবব্া  ধে উপকারটা করবত্ন ➯ I'd really be glad if you did 
🎯 আধম্ জুবনর ১৯ ত্াধরবখর জনয একটা রুম্ চাধিলাম্ ➯ I would like a room for the 19th of July 
🎯 আধম্ থজাড়াবলাভাবব্ ধব্শ্বাস কধর থ ............। ➯ I strongly believe that….. 
🎯 আধম্ ত্ার ম্ত্ নই। ➯ I am not like that one 
🎯 আধম্ থত্া ত্াবক থকব্ল ভয় থেধখবয়ধিলাম্। ➯ I only scared him. 
🎯 আধম্ থত্াম্াবক সব্সম্য় ভাবলাব্াসবব্া ➯ I will always love you 
🎯 আধম্ থত্াম্ার অনুবরাি রাখবত্ পারব্ না ➯ I shall not be able to comply with your request 
🎯 আধম্ থাধক টবরাবিা, কানাোয় ➯ I am from Toronto, Canada 
🎯 আধম্ োব্া থখলায় পারেশতী ➯ I am good at playing chess 
🎯 আধম্ ধনউ ইয়কত থথবক এবসধি ➯ I come from New York 
🎯 আধম্ ব্ই পড়বত্ পিন্দ কধর ➯ I like reading books 
🎯 আধম্ ব্ই পড়বত্ পিন্দ কধর এব্ং সােঁত্ার কাটবত্ ভাবলাব্াধস ➯ I like reading books and love to swim 
🎯 আধম্ ধব্শ্বাস কধর সব্ ধিকিাক আবি ➯ I trust that everything is well 
🎯 আধম্ বু্েবত্/ ব্লবত্ চাই থ ......। ➯ I mean to say/ I’d like to say that……… 
🎯 আধম্ ভাল করধি। ➯ I am playing vital role. 
🎯 আধম্ ভুল কধর/ আধম্ সধিক কধর। ➯ I go wrong/right. 
🎯 আধম্ ম্বন কধর ত্া ভাল হবব্ না। ➯ I think, it wouldn’t be good. 
🎯 আধম্ ম্বন কধর থ । ➯ I thing/ seem/ guess/ assume that 
🎯 আধম্ ধম্বথযব্ােী থলাক একেম্ পিন্দ কধর না! ➯ I don't like liar at all! 
🎯 আধম্ ধম্ধশগান’এর ব্াধসন্দা। ➯ I am from Michigan. 
🎯 আধম্ থম্াটামু্ধট ভালই আধি। ➯ I am simple going on. 
🎯 আধম্  ত্টুকু জাধন... ➯ As far as I know… 
🎯 আধম্  ত্েূর জাধন থ ......। ➯ As far as I know/ I know that. 
🎯 আধম্ লেবন থাধক। ➯ I live in London. 
🎯 আধম্ ধশকাবগাবত্ থাধক। ➯ I live in Chicago 
🎯 আধম্ সধত্যই এটা (উপকার) মূ্লযায়ন করবব্া ➯ I'd really appreciate it 
🎯 আধম্ থসবপ্টেবর জন্মগ্রহন কধর ➯ I was born in September 
🎯 আল্লাহর রহম্বত্ ➯ By the grace of Allah 
🎯 আশা করা  াবি থ  .........। ➯ It is expected that......... 
🎯 আসুন পধরধচত্ হই আম্ার কধলগ ধম্ুঃ জবনর সাবথ ➯ I'd like you to meet my colleague Mr. John 
🎯 উিাহরণ স্বরূপ। ➯ For example/ To cite an example. 
🎯 উধন আজ আসবত্ পাবরন। ➯ He’s expected today/ He’s likely today. 
🎯 উধন একটু থব্ধশ ব্বলন। ➯ He’s vocal. 
🎯 এই থত্া এখাবন। ➯ Here they are 
🎯 এই ধনন (বকান ধকিু থেওয়ার সম্য়)। ➯ Here you are 

http://www.facebook.com/%20tanbir.ebooks
http://www.tanbircox.blogspot.com/


📚  www.facebook.com/ tanbir.ebooks 

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

🎯 এই তব্িবক আপনাবের উপধস্থধত্বক আধম্ সধত্যই মূ্লযায়ন (ভাবলা থচাবখ থেখা) করধি ➯ I really appreciate 
your attendance to this meeting 
🎯 এই থ  শুনুন! ➯ Hello! Listen! 
🎯 এই লাইনধট মু্বি থফল, ভাব্মু্ধত্ত কু্ষন্ন কর না। ➯ Erase this line, don’t tarnish the images. 
🎯 এক ম্াবস ধক এটা হবব্ না? ➯ Isn’t a month fine for you? 
🎯 এক ধম্ধনট চুপ থাক। ➯ Hang on a minute. 
🎯 একটু পবর ক্লাবস আর জায়গা থাকবব্ না। ➯ Class will be saturated soon. 
🎯 একটু বু্েবত্ থচিা কর! ➯ Come on! 
🎯 একটু শান্ত হও। ➯ Be calm/ Be quite/ Keep quite 
🎯 এগুবলাবক এবত্া সহজ থভব্ না। ➯ Don’t consider these too easy. 
🎯 এটা আপনাবক এধগবয় ধনবয় থ বত্ পাবর। ➯ It can give you lift? 
🎯 এটা আম্ার সাবথ ম্ানায় না। ➯ It does not go with me. 
🎯 এটা আম্ার সাবথ ম্ানায়। ➯ It goes with me. 
🎯 এটা ঐটাত্ ম্ত্ ভাল নয়। ➯ It is not that good one. 
🎯 এটা ধক কথার কথা? ➯ Is it a matter of joke? 
🎯 এটা তু্ধম্ ধক ব্লি! ➯ How dare you say so/ that! 
🎯 এটা থেখধি / পড়ধি এখন ➯ Going through it. 
🎯 এটা না ব্লবলও চবল থ । ➯ It goes without saying that. 
🎯 এব্ং এরূপ আবরা অবনক। ➯ And so on 
🎯 এম্ন কথা থত্াম্ার মু্বখ আসল ধক কবর? ➯ Don’t utter such words 
🎯 এম্ন কাউবক এটা ব্লবব্ন না থ  ত্া বু্বে না। ➯ Don’t say your medical complaints 
🎯 এর জনয আম্ার খারাপ লাগবি। ➯ I feel bad about that. 
🎯 এর ম্াবন হবি— ➯ It implies that. 
🎯 ও, ভাবলা কথা। ➯ By the way. 
🎯 কম্ ব্া থব্ধশ। ➯ By and large. 
🎯 কাবরা েৃধি আকষতণ করবত্ চাইবল। ➯ Excuse me! 
🎯 ধক োবম্লা! ➯ How add/ what a mess! 
🎯 ধক োরুণ/ ধক সুন্দর। ➯ How fine / nice! 
🎯 ধক ব্াবজ ব্কবিা! ➯ How absurd! 
🎯 ধকিু ম্বন না করবল আধম্ ধক চাধলবয় থ বত্ পাধর? ➯ Can I continue, please? 
🎯 ধকন্তু ত্ার আবগ একটা কথা। ➯ But one thinks before that. 
🎯 থকউ প্রশংসা করবল ত্ার জব্াবব্ (উের)। ➯ I don’t know whether I’m but I try to be so. 
🎯 থকম্ন চলবি আপনার? ➯ How are you doing? 
🎯 থকম্ন চলবি? ➯ How do you do? 
🎯 থকম্ন  াবি আপনার? ➯ How have you been keeping? 
🎯 থকম্ন  াবি সব্? ➯ How’s everything going? 
🎯 থকাথাও  াবব্ন না। ➯ Don’t be anywhere. 
🎯 খুব্ই গুরুেপূণত কথা। ➯ For your very kind information. 
🎯 থখাোর কসম্ আধম্ কাজটা কধর নাই। ➯ I swear by God, I didn’t do it. 
🎯 থগাল্লায়  াক! ➯ Go to the devil! 
🎯 চম্ৎকার। ➯ Excellent/ Splendid/ Marvelous. 
🎯 চারটা ব্লক অধত্ক্রম্ করবব্ন এব্ং ত্ারপর োন ধেবক ঘুরবব্ন ➯ Go for four blocks and then turn right 
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🎯 চাধলবয়  াও। ➯ Go on/ Keep on/ Carry on 
🎯 চুবলায়  াক! ➯ Hang it! 
🎯 জাহান্নাবম্  াক! ➯ Damn it! 
🎯 িাণ্ডা হও। ➯ Come down/ come up. 
🎯 ধিক ত্াই! ➯ Exactly! 
🎯 োন ধেবক থম্াড় থনয়ার পর আর পােঁচটা ব্লক  াবব্ন এব্ং ত্ারপর ব্াম্ ধেবক থম্াড় ধনবব্ন ➯ After you turn right, 
go for five blocks and turn left 
🎯 ত্া তব্ধক! ➯ Indeed! Quite so. 
🎯 ত্াই বু্ধে। ➯ I see! 
🎯 ত্ার অংবক ম্াথা থনই ➯ He has no brain for mathematics 
🎯 ত্ার কথা ধিক ব্বট ➯ He is quite right 
🎯 ত্ার চালাধক িরা পবরবি ➯ His trick has been seen through 
🎯 ত্ার মু্খ ব্ড় খারাপ ➯ He has a very foul tongue 
🎯 ত্ার হাত্টান স্বভাব্ আবি ➯ He is light fingured 
🎯 ত্ার হাবত্র থলখা ভাল ➯ He writes a good hand 
🎯 ধত্ধন একজন জীব্ন্ত ধকংব্েন্তী। ➯ He’s a living legend. 
🎯 ধত্ধন কথা রাবখন না ➯ He does not keep his word 
🎯 ধত্ধন লক্ষ লক্ষ ম্ানুবষর ম্বিয একজন। ➯ He’s a man in millions. 
🎯 তু্ধম্ ধক ব্লবত্ চাবিা আধম্ বু্েবত্ পারধি ➯ I can see your point 
🎯 থত্াম্াবক একটা প্রশ্ন করবত্ পাধর? ➯ Could I ask you a question? 
🎯 থত্াম্াবক সাহা য করবত্ পারবল খুব্ই খুধশ হবব্া ➯ I'd be happy to help you 
🎯 থত্াম্ার জন্মধেন ভাবলাব্াসাম্য় থহাক ➯ Have a lovely birthday 
🎯 থত্াম্ার জীব্বনর প্রধত্টা মু্হূত্ত উপবভাগ কবরা ➯ Enjoy every moment of your life 
🎯 েয়া কবর আবরকটু িীবর কথা ব্লবব্ন? ➯ Could you speak a little more slowly, please? 
🎯 েুলতভ। ➯ In the blue moon. 
🎯 থেখা হবয় ভাবলা লাগবলা ➯ Glad to meet you 
🎯 ধদ্বমু্খী নীধত্। ➯ Double standard policy. 
🎯 িনযব্াে। ব্লার জনয। ➯ For you very kind information. 
🎯 িুম্িাম্ পাধটত। ➯ Grand party. 
🎯 পাগলাধম্ কবরা না থত্া! ➯ Don’t get mad! 
🎯 থপধেল ধেবয় ধলবখন। ➯ Be helped with the pencil. 
🎯 ব্কব্ক কর না, থত্াম্ার ব্কব্কাধন ব্ন্ধ কর। ➯ Don’t gap, stop your gap. 
🎯 ব্লবত্ থগবল......। ➯ As a matter fact……. 
🎯 ব্াবজ কথা ব্বলা না। ➯ Don’t talk nonsense! 
🎯 ব্াে োও/ ও কথা থিবড় োও। ➯ Drop the matter. 
🎯 ধব্োয়/ থত্াম্ার সাবথ থেখা হবয় ভালই লাগল। ➯ Good to see you/ I will see you next. 
🎯 ধব্শ ধম্ধনবটর ম্বত্া ➯ About twenty minutes 
🎯 বু্বেধি/ বু্েবত্ থপবরধি। ➯ I got it/ I got your point. 
🎯 থব্াকাম্ী কবরা না! ➯ Don’t be silly! 
🎯 ভাল ম্ন্দ  াই থহাক। ➯ For better or for worse. 
🎯 ভুবল  াও সব্! ➯ Forget it! 
🎯 ম্ন খারাপ করা/ েুুঃধচন্তা। ➯ Fed up/ Het up/ Worried 
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🎯 মু্খ সাম্বল কথা ব্ল! ➯ Hold your tongue! 
🎯  ধে সম্ভব্ হয় ত্াহবল আধম্ ধক একটা উপকাবরর জনয ব্লবত্ পাধর? ➯ If it's possible may I ask a favor? 
🎯  া রবট ত্া ধকিু ত্ ব্বট ➯ Every rumor has some truth 
🎯  া হওয়ার হবয় থগবি। ➯ Forget what happened. 
🎯  াবহাক। ➯ How ever. 
🎯 শুভ ধেন। ➯ Good day/ What’s up? 
🎯 শুভ ধব্কাল, সযার। আধম্ ধকভাবব্ আপনাবক সাহা য করবত্ পাধর? ➯ Good afternoon, sir. How can I help 
you? 
🎯 শুভ সকাল। উধন থক? ➯ Good morning. Who is he? 
🎯 থশষ সম্য় টুকু কাবজ লাগান। ➯ Enjoy the last minute. 
🎯 সধত্য থস অত্যন্ত সুন্দর কথা ব্বল......। ➯ He/ She/ speaks very nice indeed! 
🎯 সধত্যকার অবথত আম্ার  া ম্বন হবি... ➯ In my honest opinion… 
🎯 সব্ থকম্ন চলবি? ➯ How is everything? 
🎯 সব্াই স্বত্ুঃসূ্ফত্তভাবব্ কাজ কবরবি। ➯ Everybody’s truly encouraged. 
🎯 থস অত্টা ভাল থিবল না। ➯ He is not that good boy. 
🎯 থস আম্ার একজন কধলগ ➯ He's a colleague 
🎯 থস এত্ দ্রুত্ ব্বলধিল থ  আম্রা বু্েবত্ পাধরধন ➯ He spoke too fast for us to understand 
🎯 থস থিবলধটর নাম্ থরবখবি হধর ➯ He has given the boy the name of Hari 
🎯 থস পাগলাধম্ কবর। ➯ He goes mad. 
🎯 থস রাম্বক ব্বল ব্াইবর থগল ➯ He took Ram’s permission when he went out 
🎯 থস্বিায় থ  থকউ আসবত্ পাবর। ➯ I would like to see the volunteers. 
🎯 হাই, আধম্ জন ➯ Hi, I'm John 
🎯 হুম্, আম্াবক থেখবত্ ধেন ব্যাপারটা ➯ Hmm, let me see 
🎯 হযাবলা, আম্ার নাম্ জন রব্াটত ➯ Hello, my name is John Robert 

সুত্রঃ পনগের ক্তবক্তিন্ন উৎস পথগে সংগৃহীত। 

(Viber,Whatsapp & imo Available) 
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The Ultimate eBooks, Software,Windows and 
Tutorial Collection 

www.facebook.com/tanbir.ebooks/posts/777596339006593  
অথব্া, এখাবন👆ধক্লক করুন  অথব্া,  এখাবন👆ধক্লক করুন  অথব্া, এখাবন👆ধক্লক করুন  

অনলাইবন পড়বত্ ব্া লাইভ ধপ্রধভউ 🕮 থেখবত্ুঃ এখাবন👆ধক্লক করুন  
এখাবন👆ধক্লক করুন , অথব্া এখাবন👆ধক্লক করুন , অথব্া এখাবন👆ধক্লক করুন 

এই ধেধভধে গুবলা সপবকত থকান ধকিু বু্েবত্ সম্সযা হবল অথব্া আবরা ধব্স্তাধরত্ ত্থয জানার জনয আম্ার সাবথ ...  
👨 থফসবু্কুঃ www.facebook.com/tanbir.cox  🖄 ই-থম্ইলুঃ tanbir.cox@gamil.com 
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+88 01738359555 এর ম্ািযবম্ থ াগাব াগ করবত্ পাবরন ...

📚 💻 E-Educational Disc 📀 A-Z Educational eBooks & Software (প্রবয়াজনীয় ধশক্ষামূ্লক ব্াংলা ব্ই ও 
সফটওয়ার)   

🎬 E-Educational Disc 📀 Spoken English & English Grammar Tutorial with Bangla( এইচধে এধনবম্শন 
ধনভতর ব্াংলা ধটবটাধরয়াল)  

📚 E-education Disc 📀 3D Visual eBooks with full HD Picture (সু্টবেিবের জনয ম্াধল্টধম্ধেয়া ধনভতর এইচধে 
ধপকচার ব্ই ও সফটওয়যার)  

📀 ব্াংলাবেবশর ধব্খযত্ থলখকবের জনধপ্রয় ব্াংলা গে ও উপনযাস সম্গ্র [৩০০০+ ব্াংলা ই-বু্ক কাবলকশন] +ব্াংলা 
অনুব্ােকৃত্ ব্ই +সব্ সম্গ্র কাবলকশন  

📀 Genuine -Windows Xp Sp3 & Windows 7, 8.1, 10 Pro & Ultimate 64 &32 bit ও Driver Pack Solution 
16 এর DVD+৩০০ ধট ব্াংলা ব্ই 
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📀 100% Computer Security & Speed up [আপনার কধপউটারবক রাখুন ১০০% ভাইরাস মু্ক্ত ও বৃ্ধদ্ধ করুন আপনার 
কধপউটাবরর গধত্ ] 
   
📀 Office & Documents Software Collection  DVD [আপনার আধফধসয়াল  াব্ত্ীয় কাবজর জনয েরকাধর সব্ 
সফটওয়যার ]  

📀 Design , Graphics & Photo Editing DVD[ [হবয়  ান থসরা ধেজাইনার ]প্রবয়াজনীয় ফুল ভাসতন সফটওয়যার , ধভধড়ও 
ধটউবটাধরয়াল ও ব্াংলা ] 
  
📀 Internet & Web programming DVD[প্রবয়াজনীয় ফুল ভাসতন সফটওয়যার , ধভধড়ও ধটউবটাধরয়াল ও ব্াংলা ব্ই ]

📀 Mobile Utility soft & Application DVD [থম্াব্াইল জনয (1000+) ব্াংলা ধশক্ষণীয় অযাধিবকশান ও ৩০০+ থম্াব্াইল 
ভাসতন ব্াংলা ব্ই ]  

📀Multimedia & Windows Style[কধপউটার এর জনয েরকাধর সব্ ম্াধল্টধম্ধেয়া সফটওয়যার ও উইবোজ থক সুন্দর 
থেখাবনার জনয সব্ সফটওয়যার ] 
   

📀 A-Z Bangla & English Complete Video Tutorial (200 ধজধব্ সপূণত ধটবটাধরয়াল, ৫০০০ ধভধেও কযাটাগধর 
আকাবর সাজাবনা)  
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