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🎯 Any way যা হ াক
Anyway, let’s drop that matter for a moment. ➯ (যা হ াক, আপাতত হে ব্যাপার
থাক।)
Anyway, I had better go now, I will see you tomorrow. ➯ (যা হ াক, আমি ব্রং
এখন যাই, আগািীকাল হেখা বব্।)
Anyway, could you come tomorrow?
Anyway, let’s have a second thought.
🎯 As I was saying ➯ যা ব্লমিলাি
As I was saying, where will you go on Friday?(যা ব্লমিলাি, রক্রব্াবর তুমি হকাথায়
যাবব্?)
🎯 By the by ও ভাল কথা িবন বয়বি/কথা প্রেবে।
By the by, have you bought ticket?
🎯 Certainly মনশ্চয়ই
Certainly, I will be there in time.
🎯 If you ask me ➯আিার িবত ➯ (উপবেশ হেব্ার আবগ)
If you ask me, if you see anything unusual you should call the police. ➯
(আিার িবত, অস্বাভামব্ক মকিু হেখবল পুমলশবক ডাকা উমিৎ।)
🎯 I mean ➯ আমি ব্লবত িামি
Is it booked? I mean, may I sit here?
🎯 I see ➯ ব্ুঝলাি
I see you are a doctor.
🎯 I think so ➯ আিারও ও তাই িবন য়।
He will come back home soon, I think so.
🎯 Probably/ perhaps- েম্ভব্ত
Perhaps, you are right.
🎯 I don’t think so ➯ িবন য় না
I don’t think so that he will come tomorrow.
🎯 I doubt it- আিার েবে

বি।

I doubt it, she is very busy these days. ইোমনং ➯ (আিার েবে
খুব্ই ব্যস্ত আবিন।)

বি, ইোমনং মতমন

🎯 I am afraid/ I am sorry আমি েু ুঃমখত।
I am afraid, I can’t help you.(েু ুঃমখত আমি আপনাবক ো াযয করবত পারমিনা।)
🎯 Let me see ➯ একটু হেখমি।
What’s his phone number? Let me see, I have kept it here some where.(একটু
হেখমি, আমি এখাবন হকাথাও হরবখমি।)
🎯 Mind it ➯ োব্ধান
Mind it, don’t forget to post my letter
🎯 Oh dear! ➯ ায় আলা , মক আশ্চযয!
Oh dear! It’s 8 O’clock and you are in bed yet
🎯 Pardon? ➯ আপমন কী ব্লবলন? ব্া আপনার কথা ব্ুঝবত পারলাি না। ➯ (N.B.: Pardon me
American).
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🎯 Sorry! - েু ুঃমখত ব্া আিাবক িাফ করবব্ন! ➯ (মনিড়ব্গািী কণ্ঠস্বর) ➯ (With a falling
intonation)
Sorry! You can’t come in.
🎯 Sorry? আপমন কী ব্লবলন?/ ব্া আপনার কথা ব্ুঝবত পারলাি না। ➯ (With a rising
intonation উর্দ্যগািী কণ্ঠস্বর।)
Sorry? What did you say?
🎯 Sorry to interrupt-কথার িাঝখাবন কথা ব্লার জনয েু ুঃমখত
Sorry to interrupt, could I just ask you a question?
আমি মক আপনাবক একটা প্রশ্ন করবত পামর?
🎯 Please yourself ➯আপমন যা ভাবলা িবন কবরন তা কবরন।
If you don’t like to come with us, please yourself.
🎯 Quite so! ➯ (to indicate agreement েম্মমত প্রকাশাবথয) Exactly so!/ Right!/
Right you are !
That meeting was really boring ঐ মিমটংমট খুব্ই ➯ (মব্রমিকর) মিল।
Exactly so! I thought it would never end. মিকই ব্বলবিন। িবন মিল এ হশষই বব্ না।
Oh heavens! Oh heavens! You didn’t do the work yet.
Well Well, you may go now.
Actually Actually, I didn’t know about it.
Basically Basically, he is a devil at bottom.
I guess I guess, you are in a wrong way.
Really Really, you know it.
Ok Ok, see you later.
So So, we are going to meet tomorrow.
You know You know, my father is a business man.
🎯 Too …..to
He is too old to work
The problem was too difficult to me to solve
🎯 So …..that
He is so old that he can not work
The problem was so difficult that I could not solve.
🎯 So that ➯ (যাবত)
He reads more so that he can make a good result.
I went there so that I could meet him.
🎯 In order that ➯ (so that এর িত অথয ব্যব্ ার)
He reads more in order that he can make a good result.
I went there in order that I could meet him.
🎯 If ➯ (যমে)
If you come, he will go.
If you came, he would go.
If you had come, he would have gone.
🎯 Unless ➯ (যমে না)
He won’t go unless you come.
Unless you read attentively, you will fail.
🎯 Lest ➯ (পাবি ভয় য় হয)
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Run fast lest you should miss the train.
I behave with him well lest he should leave me.
🎯 Till ➯ (পযযন্ত)
Wait till the rain stops.
I will till he comes.
🎯 Until ➯ (পযযন্ত)
Wait until the rain stops.
I will until he comes.
🎯 As long as ➯ (যতক্ষন না পযযন্ত)
Wait here as long as it rains.
I will wait here as long as he comes.
🎯 Though ➯ (যমেও)
Though he is poor, he is honest.
🎯 Although ➯ (যমেও)
Although he is poor, he is honest.
🎯 Since ➯ (হযব তু)
He did not come to AEC since, he was ill.
🎯 Because ➯ (কারন)
He did not come to AEC because, he was ill.
🎯 As ➯ (হযব তু)
He did not come to AEC as, he was ill.
🎯 In spite of ➯ (েবেও)
In spite of his poverty, he is honest.
He is honest in spite of his poverty.
🎯 Despite ➯ (েবেও)
Despite his poverty, he is honest.
He is honest despite his poverty.
🎯 In stead of ➯ (পমরব্বতয)
In stead of zoology she took English.
🎯 Because of ➯ (কারবন)
He loves you because of your honesty.
🎯 On account of ➯ (কারবন)
On account of his weakness, he did not come here.
🎯 Due to ➯ (কারবন)
I did not go out at night due to darkness.
🎯 Would rather …….than ➯ (ব্রং)
I would rather die than beg.
🎯 Would sooner …….than ➯ (ব্রং)
I would rather die than beg.
🎯 Had better ➯ (ব্রং)
You had better go now.
🎯 No sooner…..than ➯ (করবত না করবত)
No sooner had he come than I went away.
No sooner does he come than I will go.
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🎯 Scarcely.…. When ➯ (করবত না করবত)
No sooner had he come than I went away.
No sooner does he come than I will go.
🎯 Hardly ….. when(পযযন্ত)
No sooner had he come than I went away.
No sooner does he come than I will go.
🎯 It is time ➯ (এখনই েিয়)
It is time to do the work.
It is time we learnt English.
🎯 As if ➯ (হযন)
You speak as if you were expert in English.
🎯 As though ➯ (হযন)
You speak as though you were expert in English.
🎯 Let alone ➯ (মিন্তা করা যায়না)
He can not speak even Bangla, let alone English.
Relative pronoun ➯ (Who, Which, What)
I know the man who came yesterday.
🎯 The place …..where ➯ (পযযন্ত)
Uttara is the place AEC is.
🎯 The time …. When ➯ (পযযন্ত)
8.30 is the time when I go to AEC
🎯 So much / So many ➯ (অবনক)
He has so much money that he can buy a car.
There are so many stars in the sky.
🎯 In case ➯ (যমে)
I want to in case he comes.
I’ll carry an umbrella in case it rains.
🎯 I wish ➯ (যমে)
I wish I were expert in English.
Would you mind
Would you mind telling me your name?
Would you please
Would you please tell me your address?
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ইংরেজিরে ‘ধন্যবাদ’ বলাে উপায়
প্রমতমেবনর জীব্নযাত্রায় হযই কবয়কমট আিরণ আিরা েিরািরই কবর থামক, এর িবধয অনযতি বি অনয
কাউবক তার ো াবযযর জনয ধনযব্াে হেওয়া। োধারণত কাবরা উপকাবরর প্রমত কৃতজ্ঞতা প্রকাবশর একমট
িাধযি ম বেবব্ ধনযব্াে হেওয়ার িল থাকবলও আধু মনককাবল মব্বশষ কবর ইংবরমজ ভাষায় আন্তমরকতা
প্রকাশ করবতও ধনযব্াে হেওয়া য়। যাবক ধনযব্াে মেবিন তার েবে আপনার েম্পকয এব্ং তার দ্বারা
আপমন কী ধরবনর উপকার লাভ কবরবিন তার ওপর মনভযর কবর ইংবরমজবত হব্শ কবয়কভাবব্ ধনযব্াে
ব্লা বয় থাবক।
🎯 Thanks ➯ (থযাংকে)
এমট ধনযব্াে হেওয়ার একমট ইনফিযাল উপায়। োধারণত খুব্ কাবির িানু ষ, পমরব্াবরর েেেয ব্া ব্ন্ধুবের
আিরা এভাবব্ ধনযব্াে মেবয় থামক। পরীক্ষার েিবয় আপনাবক কলি ধার হেওয়া ব্ন্ধুমটবক আপমন
ামেিুবখ ব্লবতই পাবরন,
‘Thanks for the pen.’ ➯ (থযাংকে ফর েয হপন।) অথযাৎ, ‘কলিমটর জনয ধনযব্াে।’
অথব্া উপ াবর পাওয়া নতুন জািামট হেবখ আপমন ব্লবতই পাবরন,
‘I liked your gift. Thanks!’ ➯ (আই লাইকড ইবয়ার মগফট। থযাংকে।) অথযাৎ ‘আিার উপ ারমট
পিে বয়বি। ধনযব্াে।’
🎯 Thank you very much ➯ (থযাংক ইউ হভমর িাি)
কৃতজ্ঞতা প্রকাবশর একমট ফিযাল উপায় এমট। োধারণত ব্য়বে ব্ড় ও েম্মামনত কাউবক এভাবব্ ধনযব্াে
হেওয়া বয় থাবক। কিযবক্ষবত্র ব্ে অথব্া ে কিযীবেরও এভাবব্ ধনযব্াে হেওয়া যায়। ‘Thank you
very much!’ এর ব্াংলায় অথয োাঁড়ায় ‘আপনাবক অবনক ধনযব্াে।’
🎯 I cannot thank you enough ➯ (আই কযান নট থযাংক ইউ এনাফ)
হকউ খুব্ ব্ড়েড় উপকার করবল এভাবব্ তাাঁর প্রমত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা য়, এর অথয আপমন তাাঁবক
যতই ধনযব্াে হেবব্ন না হকন, তা তাাঁর ো াবযযর োিবন কি বয় যাবব্।
‘I cannot thank you enough for what you have done for me.’ ➯ (আই কযান নট
থযাংক ইউ এনাফ ফর ওয়াট ইউ যাভ ডান ফর মি।) অথযাৎ, ‘তুমি আিার জনয যা কবরবিা তার জনয আমি
হতািাবক ধনযব্াে মেবয় হশষ করবত পারব্ না।’
‘I cannot thank you enough for your help.’ ➯ (আই কযান নট থযাংক ইউ এনাফ ফর
ইবয়ার হ ল্প।) অথযাৎ, ‘হতািার এই ো াবযযর জনয আমি হতািাবক ধনযব্াে মেবয় হশষ করবত পারব্ না।’
🎯 I am truly grateful ➯ (আই অযাি ট্রুমল হেটফুল)
‘Grateful’ শবের অথয কৃতজ্ঞ। হকাবনা জরুমর কাবজ হকউ ো াযয করবল ব্া আমথযক ো াবযযর িবতা
গুরুেপূ ণয ব্যাপাবর ো াযয করবল আিরা ব্বল থামক,
‘I am truly grateful for your help. Thank you!’ ➯ (আই অযাি ট্রুমল হেটফুল ফর ইবয়ার
হ ল্প। থযাংক ইউ।) অথযাৎ, ‘হতািার ো াবযযর জনয আমি েমতয কৃতজ্ঞ। ধনযব্াে।’
“I’m truly grateful for your support.” ➯ (অযাি ট্রুমল হেটফুল ফর ইবয়ার োবপাটয।) অথযাৎ,
‘হতািার ে ায়তার জনয আমি েমতয কৃতজ্ঞ।’
🎯 I am obliged ➯ (আই অযাি অব্লাইজড)
এমট আবরকমট ফিযাল উপায় যা কিযবক্ষবত্র ব্যব্ াবরর উপবযাগী। ‘Oblige’ শেমটর অথয ‘আমি কৃতজ্ঞতার
ব্াাঁধবন আব্র্দ্’।
‘I am obliged to you.’ ➯ (আই অযাি অব্লাইজড টু ইউ।) অথযাৎ আমি হতািার কাবি কৃতজ্ঞতার
ব্াাঁধবন আব্র্দ্।
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🎯 I appreciate. ➯ (আই অযামপ্রমশবয়ট)
কিযবক্ষবত্র হকাবনা প্রবজবে হকউ ো াযয কবর থাকবল ব্লা হযবত পাবর,
‘I appreciate your help. Thank you!’ ➯ (আই অযামপ্রমশবয়ট ইবয়ার হ ল্প। থযাংক ইউ।)
অথযাৎ, ‘আমি হতািার ো াবযযর তামরফ করমি। ধনযব্াে।’
এ িাড়া ইবিইবলর িাধযবি কাউবক ধনযব্াে মেবতও এমট ব্যব্ ার করা যায়।
🎯 Thanks a lot. ➯ (থযাংকে আ লট)
এমট ইনফিযাল উপায়। কাউবক কাবরা ো াবযযর জনয অেংখয ধনযব্াে জানাবত এমট ব্লা য়।
‘I liked your gift. Thanks a lot.’ ➯ (আই লাইকড ইবয়ার মগফট। থযাংকে আ লট।) অথযাৎ,
‘হতািার উপ ারমট আিার পিে বয়বি। হতািাবক অেংখয ধনযব্াে।’
একইভাবব্,
Thanks a ton ➯ (থযাংকে আ টন),
Thanks a million ➯ (থযাংকে আ মিমলয়ন) এব্ং
Thanks a bunch ➯ (থযাংকে আ ব্াঞ্চ)ও একই অথয প্রকাশ কবর।
আন্তমরকতা প্রকাবশর হক্ষবত্রও আপমন িাইবল ‘Thank you’ শেমট ব্যব্ ার করবত পাবরন।
‘How are you doing?’ ➯ ( াউ আর ইউ ডুইং) অথযাৎ, ‘আপমন কী করবিন?’ অথব্া
‘How was your vacation?’ ➯ ( াউ ওয়াজ ইবয়ার ভযাবকশন?) অথযাৎ, ‘আপনার অব্কাশ হকিন
কাটল?’-এর িবতা প্রবশ্নর জব্াবব্র হশবষ জুবড় মেন,
‘Thank you for asking.’ ➯ (থযাংক ইউ ফর আমকং।) অথযাৎ, ‘মজবজ্ঞে করার জনয ধনযব্াে।’
অথব্া
‘It is really nice of you to ask. Thank you!’ ➯ (ইট ইজ মরবয়মল নাইে অব্ ইউ টু আক।
থযাংক ইউ।) অথযাৎ, ‘আপমন মজবজ্ঞে করায় খুব্ই ভাবলা লাগল। ধনযব্াে।’
হকউ যমে আপনার হকাবনা মকিু র প্রশংো কবর থাবক, তা বলও তাবক হিাট্ট কবর ধনযব্াে মেবত ভুলবব্ন
না।
এ হতা হগল ধনযব্াবের কথা। এব্ার আো যাক ধনযব্াবের োমব্োর যখন আপমন মনবজ, তখন ধনযব্াবের
জব্াবব্ কী ব্লবব্ন হেই ব্যাপাবর। ধনযব্াবের জব্াব্ না হেওয়াটা খুব্ই অপ্রীমতকর একমট ব্যব্ ার।
‘You are welcome.’ ➯ (ইউ আর ওবয়লকাি।) ও
‘You are most welcome.’ ➯ (ইউ আর হিাস্ট ওবয়লকাি।) বি ফিযাল েু মট উপায়। ইনফিযাল
উপাবয়
‘It is alright!’ ➯ (ইট ইজ অল রাইট),
‘Not at all!’ ➯ (নট অযাট অল!),
‘Do not worry.’ ➯ (ডু নট ওয়ামর।),
‘No sweat!’ ➯ (হনা হোবয়ট!) ব্বলও আপমন জব্াব্ মেবত পাবরন।
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এই িু ূ বতয
এব্ং
পবড়ন। তাবের টাবগযট কবরই আপনার প্রমতষ্ঠান মকংব্া পবণযর প্রিার ও প্রোবর েফল িাবকযমটং
করবত পাবরন।
📝
🎯
👀
🎭
👆

।

🌎
📚
🎭
👨
🕮
➯পড়ার েংখযা ১.৫ লাখ,
👆
➯ ব্যব্ ারকারী ৭০ াজার,

➯ মভমজটর েংখযা ৬৬ লাখ,
➯ ফযান েংখযা ৭.৮ লাখ,
➯ হিম্বার েংখযা ৬০ াজার,
➯ অনু োমর ৫০ াজার,

)

01738359555
tanbir.cox@gmail.com
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ইংরেজিরে জিরিে পপশা সম্পরকে বলুি
আিরা যখন নানা কারবণ মব্মভন্ন িানু বষর েবে মিমলত ই, তখন প্রায়ই একমট োধারণ প্রবশ্নর েম্মু খীন য়
আর হেমট বি, ‘আপনার হপশা মক ব্া আপমন হকাথায় িাকমর কবরন?’ ইংবরমজ এই কথামট কীভাবব্
ব্লবত বব্, হেটা মনবয় অবনবকই নাভযাে বয় পবড়ন। িলু ন, তা বল আজ হজবন হনওয়া যাক ইংবরমজবত
কীভাবব্ মনবজর হপশা ব্া িাকমর েম্পবকয ব্লবত বব্ এব্ং পাশাপামশ হজবন হনওয়া যাক কীভাবব্ অনযবের
হপশা েম্পবকয মজজ্ঞাো করা যায়।

Question 1
What do you do? ➯ (আপমন কী কবরন?)
এমট খুব্ই োধারণ একমট প্রশ্ন। য়বতা আপমনও এ প্রবশ্নর েম্মু খীন অবনকব্ার বয়বিন। আপমনও এই
প্রশ্নমট ব্যব্ ার কবর অনযবক তার হপশা েম্পবকয মজজ্ঞাো করবত পারবব্ন। মকন্তু হে হক্ষবত্র অবনবকই ভুল
কবর মজজ্ঞাো কবরন হয
‘What are you doing?’ ➯ (আপমন কী করবিন?) তার িাবন বলা এই িু ূ বতয আপমন কী করবিন,
তা মজজ্ঞাো করা বি। হযিন আপমন রান্না করবিন, তখন হকউ আপনাবক এই প্রশ্নমট করবল আপমন
ব্লবত পাবরন,
‘I am cooking’ ➯ (আমি রান্না করমি)। েু তরাং হপশা েম্পবকয মজজ্ঞাো করবত বল ব্লবত বব্
‘What do you do?’
উত্তর হযভাবব্ হেবব্ন
আপমন যমে মনউজ মরবপাটযার ব্া মশক্ষক বয় থাবকন, তা বল ব্লবত পাবরন

I’m a teacher.
I’m a news reporter. ➯ (মরবপাটযার)
যমে এিন য় হয আপনার মনবজর ব্যব্ো আবি, অথযাৎ আপমন একজন Businessman ➯
(মব্জবনেিযান) ব্া ব্যব্োয়ী এব্ং আপমন অবনযর অধীবন কাজ কবরন না, তখন আপমন ব্লবত পাবরন :

I’m self employed.
I’m an entrepreneur ➯ (এন্ট্রাবপ্রনার) ➯ (আমি একজন উবেযািা)
I’m a businessman.
অবনক নারী আবিন যাাঁরা গৃ ব থাবকন, মনবজর পমরব্াবরর েেেযবের হেখাবশানা কবরন এব্ং গৃ ব র েব্
কাজকিয কবর থাবকন, তাবের ব্লা য় Homemaker ব্া Housewife। হে হক্ষবত্র আপমন ব্লবত
পাবরন :

I’m a homemaker.
I’m a housewife.
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Question 2
What do you do for a living? ➯ (জীমব্কা মনব্যাব র জনয আপমন কী কবরন?)
এই প্রশ্নমট োধারণত কিব্য়েীবের করা য়। আপমন যমে এিন কাউবক এই প্রশ্নমট কবরন, হয ব্য়বে
অবনক ব্ড় এব্ং কিযবক্ষবত্র প্রমতমষ্ঠত, তা বল মতমন য়বতা এটাবক অপিানকর িবন করবত পাবরন। হে
হক্ষবত্র আপমন এ প্রশ্নমট নতুন এব্ং কি ব্য়েী হপশাজীব্ী হকাবনা িানু ষবক করবত পাবরন।
উত্তর হযভাবব্ হেবব্ন
আপনাবক এই প্রশ্নমট করা বল হযভাবব্ আপমন উত্তর মেবত পাবরন তা বলা :

I work as a teacher.
I work as a news reporter.
Question 3
What sort of work you do? ➯ (আপমন হকান ধরবনর কাজ কবরন?)
এই প্রশ্নমট কবর োধারণত আপমন কী ধরবনর কাজ কবরন, হে মব্ষবয় প্রশ্ন করা বত পাবর। ধরুন, আপমন
হকাবনা প্রমতষ্ঠাবন কিযরত আবিন, হেখাবন আপমন কী ধরবনর কাজ কবরন, হেটা এই প্রশ্নধারা মজজ্ঞো করা
বত পাবর। আপমনও িাইবল অনযবক তাাঁর কাবজর প্রকৃমত েম্পবকয মজজ্ঞাো করবত এই প্রশ্ন ব্যব্ ার করবত
পাবরন।
উত্তর হেবব্ন হযভাবব্
এই প্রবশ্নর উত্তর োধারণত মব্স্তামরতভাবব্ ব্লা য়। হযিন ধরুন আপমন একজন মশক্ষক। হে হক্ষবত্র
আপনাবক যমে মজজ্ঞাো করা য় ‘What do you do?’ হে হক্ষবত্র আপমন য়বতা ব্লবব্ন,
‘I am a teacher.’ মকন্তু আপনাবক যমে মজজ্ঞাো করা য়
‘What sort of work you do?’ তখন আপনাবক আবরা মব্স্তামরতভাবব্ ব্লবত বব্, আপমন মশক্ষক
ম বেবব্ কী পড়ান। হযিন আপমন ব্লবত পাবরন :

I teach English at the high school.
েু তরাং আপনাবক আপনার হপশা েম্পবকয একটু মব্স্তামরতভাবব্ ব্লবত বব্। হযিন আপমন ব্লবত পাবরন :

I’m a crime reporter and I do a lot of field work.
I run a retail garment store ➯ (আমি একমট খুিরা গাবিযন্ট হস্টার িালাই)
এখাবন লক্ষ কবর হেখুন হয কী ধরবনর মরবপাটযার এব্ং কী কাজ কবরন এব্ং হশবষর ব্াকযমটবত কী ধরবনর
ব্যব্ো হে েম্পবকয পমরষ্কারভাবব্ ব্লা বি।

Question 4
What line of work are you in?
কিযবক্ষত্র ব্া working field নানা রকি বয় থাবক, হযিন ইমিমনয়ামরং, ঔষধ মশল্প, মনিযাণ মশল্প ইতযামে
নানা কিযবক্ষত্র রবয়বি। আপমন হকান হক্ষবত্র কাজ কবরন, তা এই প্রশ্নমটর িাধযবি মজজ্ঞাো করা বত
পাবর।
উত্তর হযভাবব্ হেবব্ন
আপমন উত্তবর ব্লবত পাবরন :
আপমন যমে মশক্ষকতার েবে জমড়ত থাবকন, তা বল ব্লবত পাবরন :

I’m into Education. ➯ (আমি মশক্ষাবক্ষবত্র জমড়ত)
আপমন যমে োংব্ামেক ব্া হকাবনা মিমডয়ার েবে জমড়ত থাবকন তা বল ব্লবত পাবরন :

I work for a media house.
ধরুন, আপনার মনবজর ব্যব্ো আবি তখন আপমন ব্লবত পাবরন :

I’m into retailing construction IT.
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Question 5
Whom do you work for? ➯ (আপমন কার জনয কাজ কবরন?)
এই প্রশ্নমট দ্বারা োধারণত জানবত িাওয়া য় আপমন হকান প্রমতষ্ঠাবন কাজ কবরন এব্ং হেমটর নাি কী?
উত্তর যা ব্লবত পাবরন
মশক্ষক বল আপমন ব্লবত পাবরন :

I work for St Marry High school.
I’m a teacher of St Marry High school.
হযিন একজন োংব্ামেক ব্লবত পাবরন :

I work for CNN.
I work for NTV.
এই প্রশ্নমট করা বল আপমন I work for ….. এর পর আপনার হকাম্পামনর নািমট ব্মেবয় উত্তর মেবত
পাবরন।
অনযানয হক্ষবত্র কীভাবব্ মনবজর হপশা েম্পবকয ব্লবব্ন
অবনবক য়বতা হকাথাও Internship করবিন ব্া Training মনবিন, হে হক্ষবত্র আপমন ব্লবত পাবরন
:

I’m doing an internship with an IT company.
I’m training to be a nurse.
ধরুন আপমন হকাবনা কারবণ আপনার কাজ হথবক হব্শ মকিু মেবনর মব্রমত মনবয়বিন, তখন আপমন ব্লবত
পাবরন :

I’m on a break / sabbatical.
Sabbatical ব্লবত হব্াঝায় কিযমব্রমত। যমে হকাবনা ব্যমি হকাবনা কারবণ তার কিযবক্ষত্র হথবক মব্রমত
হনয় এব্ং মব্রমতর পর আব্ার কাবজ হযাগোন কবর, মব্রমতর েিয়বক Sabbatical period ব্লা য়।
অবনক অমফবেই Sabbatical policy থাবক।
যমে হকাবনা ব্যমি োিামজক হকাবনা কাবজর েবে যু ি থাবক তা বল হে ব্লবত পাবর :

I do voluntary job / social service.
এ ধরবনর কাবজর জনয োধারণত হকাবনা টাকা হেওয়া য় না। িানু ষ হস্বিায় তা কবর থাবক।
অবনবক পড়াবশানা ব্া অনযানয কাবজর পাশাপামশ part time job কবর থাবকন। আপনার হক্ষবত্র এিনমট
বল আপমন ব্লবত পাবরন :

I work as a part timer / freelancer.
Freelancer ব্লবত তাবের হব্াঝায়, যারা হকাবনা প্রবজবে কাজ কবর এব্ং প্রবজে অনু যায়ী তাবের টাকা
হেওয়া য়।
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ইংরেজিরে অরপক্ষা কেরে বলাে উপায়
ব্যস্ততার কারবণ অবনক েিবয়ই আিরা োিবনর িানু ষমটবক অবপক্ষা করবত ব্বল থামক।
🎯 Hang on a moment. ➯ ( যাং অন আ হিাবিন্ট/একটু অবপক্ষা করুন)
অল্প েিবয়র জনয কাউবক অবপক্ষা করবত বল তাবক নম্র স্ববর ব্লু ন, ‘Hang on a moment.’ অথব্া
‘Hold on!’ ➯ (হ াল্ড অন)

🎯 I will be right with you. ➯ (আই উইল মব্ রাইট উইথ ইউ/আমি মকিুক্ষবণর িাবঝই
আপনার কাবি মফবর আেমি)
োধারণত কলবেন্টারগুবলায় ো কবের অবপক্ষা করবত ব্লার জবনয অনু বরাধ করবত ব্লা য়,
‘I will be right with you, sir/madam.’
🎯 Bare with me. ➯ (হব্য়ার উইথ মি/আিার েবেই থাকুন ব্া অবপক্ষা করুন)
হব্মশ েিয় ধবর অবপক্ষা করার প্রবয়াজন বল এমট ব্যব্ ার করা য়। ধরুন, আপমন টাইমপং-এর কাজ
করবিন এব্ং কাজমট হশষ করবত আপনার আবরা েিয় প্রবয়াজন। এই েিবয় টাইমপং-এর জনয হকউ
তাগাো মেবল তাবক ব্লু ন,
‘This will take some time. Bare with me. ➯ (মেে উইল হটক োি টাইি। হব্য়ার উইথ
মি)’ অথযাৎ, কাজমট হশষ বত আবরা েিয় লাগবব্। অবপক্ষা করুন।
🎯 Let me see. ➯ (হলট মি মে/আিাবক একটু েিয় মেন)
হুট কবর কাবরা প্রবশ্নর জব্াব্ িাথায় না এবল ব্া কাউবক হকাবনা তথয হেওয়ার জনয একটু মিন্তা করার
েিবয়র প্রবয়াজন বল তাবক কায়ো কবর ব্লু ন, ‘Let me see.’ এব্ং তারপবর প্রবয়াজনীয় েিয় মনবয়
মিন্তা কবর, গুমিবয় োিবনর ব্যমিবক আপনার উত্তরমট মেন।
🎯 All in good time. ➯ (অল ইন গুড টাইি/আবরা মকিু েিবয়র প্রবয়াজন)
ধরুন আপমন রাবতর খাব্ার রান্না করবিন এব্ং আপনার রান্না হশষ করবত আবরা েিবয়র প্রবয়াজন। এই
হক্ষবত্র হকউ যমে জানবত িায় রাবতর খাব্ার কখন পমরবব্শন করা বব্ তখন গুমিবয় ব্লু ন,
‘The dinner will be served all in good time. ➯ (েয মডনার উইল মব্ োরভড অল ইন গুড
টাইি)’ অথযাৎ, রাবতর খাব্ার পমরবব্শবন আবরা মকিু েিবয়র প্রবয়াজন।
এব্ার আো যাক আপনার জনয অবপক্ষা কবর থাকা ব্যমিবক অবপক্ষার িবতা ধধযযশীল কাজমট করার জনয
ইংবরমজবত কীভাবব্ তাবক ধনযব্াে জানাবব্ন হেই প্রেবে। আপমন মতনমট মভন্ন উপাবয় ধনযব্াে মেবত
পাবরন।
🎯 I apologize for the delay. ➯ (আই এবপাবলাজাইজ ফর েয মডবল/আমি হেমর করার জনয
ক্ষিাপ্রাথযী)
হকাবনা োক্ষাবত মনমেযষ্ট েিবয়র হথবক হেমরবত হপৌঁিাবল তার জনয ক্ষিা হিবয় ব্লু ন,
‘I apologize for the delay’ এব্ং একই েবে অবপক্ষা কবর থাকার জবনয তাবক ধনযব্াে জানাবত
আবগর ব্াকযমটর েবে জুবড় মেন
‘Thank you for waiting. ➯ (থযাংক ইউ ফর ওবয়মটং)’ অথযাৎ, অবপক্ষা করার জনয আপনাবক
ধনযব্াে।
🎯 Thank you so much for waiting. ➯ (থযাংক ইউ হো িাি ফর ওবয়মটং/অবপক্ষা করার
জবনয আপনাবক ধনযব্াে)
অবপক্ষারত ব্যমিবক ধনযব্াে জানাবত আপমন ব্লবত পাবরন, ‘Thank you so much for
waiting.’
🎯 Sorry to keep you waiting. ➯ (েযমর টু মকপ ইউ ওবয়মটং/আপনাবক অবপক্ষা কমরবয় রাখার
জনয েু ুঃমখত)
অবনকক্ষণ ধবর কাউবক অবপক্ষা কমরবয় রাখবল তাবক ব্লু ন,
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‘Sorry to keep you waiting for so long. Thank you for waiting.(েযমর টু মকপ ইউ
ওবয়মটং ফর হো লং। থযাংক ইউ ফর ওবয়মটং/আপনাবক এতক্ষণ ধবর অবপক্ষা কমরবয় রাখার জনয আমি
েু ুঃমখত। আপনাবক অবপক্ষা করার জনয ধনযব্াে।)’

ইংরেজিরে আলারপে সীমাবদ্ধো কাটারিাে উপায়
ইংবরমজ আিাবের িাতৃ ভাষা না ওয়ায় অবনক হক্ষবত্রই ইংবরমজবত কথা ব্লবত মগবয় আিরা অেু মব্ধার
েম্মু খীন ই। এেব্ অেু মব্ধার কারণ ইংবরমজবত আিাবের েীমিত জ্ঞান এব্ং পযযাপ্ত অনু শীলবনর অভাব্।
আিাবের আজবকর আবয়াজবন আিরা হজবন হনব্ এিন িারমট ইংবরমজ ব্াকয েম্পবকয, যা ব্যব্ ার কবর
আপমন একই েবে ইংবরমজবত আপনার েু ব্যলতা কামটবয় উিবত পারবব্ন এব্ং োিবনর িানু ষবক এটাও
হব্াঝাবত পারবব্ন এই মব্ষয়মট মনবয় আপমন একেিই মব্ব্রত হব্াধ কবরন না।
🎯 I am working on improving my English. ➯ (আই অযাি ওয়ামকযং অন ইম্প্রু মভং িাই
ইংমলশ/ আমি আিার ইংবরমজ আবরা উন্নত করার হিষ্টা করমি) :
ইংবরমজবত কথা ব্লবত মগবয় অবনক েিয়ই আিরা ব্বল ব্মে,
‘My English is terrible!’ ➯ (িাই ইংমলশ ইজ হটবরব্ল।) অথযাৎ, আিার ইংবরমজবত েখল খুব্
একটা ভাবলা নয়। এই কথামট ব্লার েবে েবেই োিবনর িানু বষর কাবি আপমন মনবজবক এিনভাবব্
উপস্থাপন করবিন হযন আপমন এই মব্ষয়মট মনবয় লমিত। কথামট একটু ঘুমরবয়,
‘I am working on improving my English.’ ব্লার িাধযবি আপমন একই েবে জামনবয় মেবত
পারবব্ন, আপনার ইংবরমজ েু ব্যল, মকন্তু আপমন তা কামটবয় ওিার জনয েবিষ্ট।
🎯 English is not my first language. So please excuse my mistake. ➯ (ইংমলশ
ইজ নট িাই ফাস্টয লযােু বয়জ। হো মিজ এক্সমকউজ িাই মিেবটকে/ ইংবরমজ আিার িাতৃ ভাষা নয়। তাই
েয়া কবর আিার ভুল-ত্রুমট িাজযনা করবব্ন) :
ইংবরমজ আপনার িাতৃ ভাষা না ওয়ায় খুব্ স্বাভামব্কভাবব্ই আপমন এবত েু ব্যল বতই পাবরন। এর জনয
অব তুক লমিত বয়,
‘Sorry for my bad English.’ ➯ (েমর ফর িাই ব্যাড ইংমলশ/ আিার েু ব্যল ইংবরমজর জনয
েু ুঃমখত।)
না ব্বল োিবনর িানু ষবক ব্ুমঝবয় ব্লু ন হয,
‘English is not my first language. So please excuse my mistake.’ এবত কবর
আপমন তাাঁর োিবন মনবজবক আত্মমব্শ্বােী ম বেবব্ উপস্থাপন করবত েক্ষি বব্ন।
🎯 Could you repeat that, please? ➯ (কুযড ইউ মরমপট েযাট, মিজ? / আপমন মক েয়া কবর
কথামট আবরকব্ার ব্লবব্ন?)
ইংবরমজবত হকাবনা কথা না ব্ুঝবল োিবনর িানু ষবক
‘I don’t understand, what?’ ➯ (আই হডান্ট আন্ডারস্টযান্ড, ওয়াট? / আমি ব্ুঝবত পারমি না
আপমন কী ব্লবিন!)
এই কথা ব্লার হথবক মব্রত থাকুন। ব্রং িান্ডা িাথায় তাবক কথামট আবরকব্ার ব্লবত অনু বরাধ করুন
এভাবব্,
‘Could you repeat that, please?’
🎯 Let me repeat that for you. ➯ (হলট মি মরমপট েযাট ফর ইউ / হতািার জনয কথামট
আবরকব্ার ব্লমি) :
আপমন যমে ব্ুঝবত পাবরন োিবনর িানু ষ আপনার ইংবরমজবত ব্লা কথামট ব্ুঝবত পাবরনমন, তা বল তাাঁবক,
‘Do you understand?’ ➯ (ডু ইউ আন্ডারস্টযান্ড?/আপমন মক ব্ুঝবত পারবিন?)
ব্বল ব্ারব্ার প্রশ্ন করা হথবক মব্রত থাকুন, কারণ এমট মব্রমিকর; ব্রং োিবনর িানু ষমটর হব্াঝার েু মব্ধার
জনয ব্লু ন,
‘Let me repeat that for you.’ এব্ং স্পষ্ট ভাষায় ধীবর পুনরায় আপনার কথাগুবলা ব্লু ন।
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এই িু ূ বতয
এব্ং
পবড়ন। তাবের টাবগযট কবরই আপনার প্রমতষ্ঠান মকংব্া পবণযর প্রিার ও প্রোবর েফল িাবকযমটং
করবত পাবরন।
📝
🎯
👀
🎭
👆

।

🌎
📚
🎭
👨
🕮
➯পড়ার েংখযা ১.৫ লাখ,
👆
➯ ব্যব্ ারকারী ৭০ াজার,

➯ মভমজটর েংখযা ৬৬ লাখ,
➯ ফযান েংখযা ৭.৮ লাখ,
➯ হিম্বার েংখযা ৬০ াজার,
➯ অনু োমর ৫০ াজার,

)

01738359555
tanbir.cox@gmail.com
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মাজিেে ভাষায় ‘িা’ বজল
োিামজক ব্ন্ধবনর কারবণ আিাবের অবনক েিবয় মনবজবের ব্যামিগত ইিার ব্াইবরও নানা মকিু করবত
য়।মকিু মকিু পমরমস্থবত না েূ িক শেমট উচ্চারণ করাটাই এবক-অপবরর িাবঝ হকিন হযন েূ রে েৃ মষ্ট
কবর। তারপবরও ঘমড়র-কাাঁটা িাপা এই জীব্বনর িাবঝ-োবঝ আিাবের াবত ‘না’ ব্লা িাড়া হকাবনা উপায়
থাবক না। ধরুন, হকউ তার হিবলর জন্মমেবন আপনাবক আিন্ত্রণ করল, অথব্া আপনার কাবির ব্ন্ধু
আপনাবক মকিু েিবয়র জনয তার োবথ থাকার অনু বরাধ করল, আব্ার য়বতা ব্া হকউ আপনাবক িাকমরর
প্রস্তাব্ করল, মকন্তু আপনার ব্যস্ততা ব্া মনমেযষ্ট মকিু কারবণ য়বতা আপমন আিন্ত্রণ ব্া েু বযাগগুবলা ে ণ
করবত পারবিন না। এইমেবক েরােমর না ব্লাটাও অবেৌজনযিূ লক ব্যব্ াবরর লক্ষণ। তাই হজবন হনওয়া
যাক োিামজক ব্ন্ধন অটুট হরবখ কীভাবব্ ইংবরমজবত আিরা আিন্ত্রণ, েু বযাগ ও ো াবযযর পমরবপ্রমক্ষবত
‘না’ এর মব্কল্প কী কী ব্যব্ ার করবত পামর।
ো াবযযর আবব্েবন ‘না’-এর মব্কল্প
‘I would (উড) love to help you, but……’
ধরুন, আপনার পাবশর ব্াোয় নতুন প্রমতবব্শী এবেবি, আপনাবক তার মকিু প্রাথমিক কাবজ ো াযয করার
জনয ব্লল। এইমেবক আপমন আপনার প্রামতষ্ঠামনক কাবজ ব্যস্ত।আব্ার এই মেবক েরােমর ‘না’ ব্লাটাও
হকিন অিামজযত আিরবণর পমরিায়ক। তাই ব্লু ন,
‘I would love to help you, but……’ ➯ (আমি খুব্ই আনমেতবব্াধ করব্/খুমশ বব্া আপনাবক
ো াযয করবত পারবল, মকন্তু...) কারণটা মেবয় লাইনটা পূ রণ করুন। এবত এবক-অপবরর হব্াঝাপড়ার
জায়গাটা অটুট রবব্। একটা উো রবণই ঘটনামট ব্যাখযা করা যাক,
Jamil (Neighbor) :
Hey, Tajim. I have recently come over the next flat beside yours. Would
you mind helping me to set up my furniture in the right place? ➯ (এই হয,
তামজি। আমি হতা মকিু মেন বলা হতািার পাবশর ফ্ল্যাবট উবিমি। তুমি মক আিাবক ব্াোর আেব্াব্পত্রগুবলা
মিকিাক জায়গায় রাখবত ো াযয করবত পার?)
Tajim : I’d love to help you, but I am currently busy with my academic
works. ➯ (হতািাবক ো াযয করবত পারবল খুমশই তাি, মকন্তু পড়াবলখার কাবজ ইোনীং ব্যস্ত েিয়
কাটামি আমি।)
‘I wish I could help you, but …...’
আব্ার অনযভাবব্ প্রকাশ করবল, এভাবব্ ব্লা যায়
‘I wish I could help you, but …..’ ➯ (আমি আপনাবক ো াযয করবত পারতািই, মকন্তু...) মিক
‘I would love to help you, but… ‘এর িবতা হশবষ কারণটা উবেখয কবর মেন।
হযিন : Jisan : I wish I could help you but I am really busy now.
‘Unfortunately, now is not good time for me’
‘Unfortunately, now is not good time for me’ ➯ (েু ভযাগযব্শত, আিার জনয এটা খুব্
ভাবলা েিয় নয়...) । এই ব্াকযমট পাবশর ব্যামিমটবক ব্ুঝবত ো াযয করবব্ আপমন এখন ো াযয করার
পমরমস্থমতবত হনই। োবথ যমে ‘Sorry’ শেমট যু ি করা যায় তা বল আবরা িামজযত আিরবণ রূপ হনয়।
ু মব্নয়ী রূবপ প্রকাশ করবত ো াযয
োিামজক োয়ব্র্দ্তা হথবক ‘Sorry’ শেমটর ব্যব্ ার একজনবক খব্
কবর।
হযিন : Adittyo : Unfortunately, now is not good time for me. Sorry.
👦 www.facebook.com/tanbir.cox

👆

🎯www.tanbircox.blogspot.com

📚  www.facebook.com/tanbir.ebooks

েু বযাবগর পমরবপ্রমক্ষবত ‘না’-এর মব্কল্প
এতক্ষণ হতা ব্লা বলা কীভাবব্ একজবনর ো াবযযর আবব্েবন িামজযতভাবব্ না ব্লা যায়। এখন, ব্লা যাক
কীভাবব্ হকাবনা েু বযাবগর পমরবপ্রমক্ষবত না ব্লা যায়। আিাবের প্রমতমেনকার জীব্বন নানা েিবয় নানা
েু বযাগ ব্া প্রস্তাব্ আিরা হপবয় থামক, মকন্তু েব্ েু বযাগ একজবনর হযাগযতার োবথ নাও হযবত পাবর ব্া মকিু
েু বযাবগর োবথ আবরামপত কতযব্য একজবনর িবনাপুত নাও বত পাবর।
‘I appreciate the offer but….’
‘I appreciate the offer but….’ ➯ (আমি প্রস্তাব্মটর জনয োধু ব্াে জানাই মকন্তু......) কারণমট
উবেখয কবর ব্যব্ ার করা হযবত পাবর। ধরুন, আপমন হকাবনা িাকমরর েু বযাগ হপবলন মকন্তু আপনার ভাবলা
লাগার জায়গাটা অনযমকিু বত। তাই েরােমর ‘না’ শেমট না ব্যব্ ার কবর, পবরাক্ষভাবব্ ব্লু ন। এবত
োিামজক েূ রে ব্াড়বব্ না ব্রং কিবব্। তাই, Positive expression মেবয় শুরু করুন মিক হযিন
মনবির উো রবণ ইকব্াল করবি।
Iqbal: I appreciate the offer but I have something else in my mind.
‘That would be great but….’
‘I appreciate the offer but….’ এর িবতা একই রকি expression প্রকাশ কবর এই
phrase মট।
‘That would be great but…..’ ➯ (এটা খুব্ই ভাবলা য় মকন্তু...) এরপবর ‘না’ এর মপিবনর
কারণমট হযাগ কবর মেন। কারণগুবলা বত পাবর পমরমস্থমতবভবে মব্মভন্ন রকি। উো রণ ম বেবব্ ব্লা হযবত
পাবর,
Probable reason 1 : ‘That would be great but it does not really suit my
requirements (মরবকায়ারবিন্টে). (তা বল (ব্যাপারমট) খুু্ব্ ভাবলাই বতা/এিনটা বল খুব্ ভাবলা
বতা, মকন্তু এমট মিক আিার প্রবয়াজবনর েবে িানানেই নয়’
Probable reason 2 : ‘That would be great but I have planned somethings
else.’ ➯ (এিনটা বল খুব্ ভাবলা বতা মকন্তু আমি অনযমকিু পমরকল্পনা কবরমি।)
Probable reason 3 :
‘That would be great deal for me ➯ (এটা হতা আিার জনয খুব্ই ভাবলা বতা।).
However, I am expecting something else to do.’ ➯ (যমেও, আমি অনযমকিু করার আশা
করমি।)
‘Thank you for the offer’
এই হেজমটর দ্বারা আপমন স্বীকার করবিন আপনার ভাবলা লাগা েু বযাগটার প্রমত মকন্তু পরক্ষবণই আপমন
আপনার যু মি মেবব্ন অমনিার প্রমত। হযিনুঃ
‘Thank you for the offer. However, it will not be possible for me to grab
the opportunity you mentioned. I am really sorry’ ➯ (আপনার/বতািার প্রস্তাবব্র
জনয ধনযব্াে। তবব্, হয েু বযাগমটর/প্রস্তাবব্র কথা তুমি ব্লবল, হেমট ে ণ করা আিার পবক্ষ েম্ভব্ নয়)।
এখাবন Apology ম বেবব্ ‘Sorry’ শেমটর ব্যব্ ার োিামজক ব্ন্ধনবক আবরা েৃ ঢ় করবব্।
আিন্ত্রবণর পমরবপ্রমক্ষবত ‘না’ ব্লার রকিবফর
প্রমতমেনকার জীব্নযাপবন ো াযয, েু বযাবগর োবথ অবনক আিন্ত্রণও হপবয় থামক। মকন্তু িবক ব্াধা জীব্বন
েব্েিয় আিন্ত্রবণ যাওয়ার েু বযাগ, পমরমস্থমত ও েিয় বয় উবি না। তাই কীভাবব্ আিন্ত্রবণর পমরবপ্রমক্ষবত
িামজযত ভাষায় না ব্লা যায় হেবখ হনই।
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‘That sounds great but….’
প্রথবিই ব্লা হযবত পাবর, ‘That sounds great but….’ Phrase মট। ধরুন, আপনার ে কারী
িযাবনজার তার হিবলর জন্মমেবন আপনাবক আিন্ত্রণ করল। মকন্তু আপমন এইমেবন অনয কাবরা কাবি কথা
মেবয় মেবয়বিন। তাই না ব্লবত ব্যব্ ার করুন Phraseমট ‘That sounds great but I have
already planned for that day.’
‘I really appreciate the invitation….’
আব্ার অনযভবব্ ব্লবল,
‘I really appreciate the invitation….’ ➯ (আমি েমতয মনিন্ত্রণমটবক োধু ব্াে জানাই…)
কারণমট উবেখ কবর মেন। হযিন :
‘I really appreciate the invitation concerning the party. However, I cannot
come on that day. I will attend definitely in the next party ➯ (আমি েমতয
পামটযবত অংশে বণর মনিন্ত্রণমটবক োধু ব্াে জানাই। তবব্, আমি হেমেন হযবত পারব্ না। পবরর পামটযবত
আমি অব্শযই যাব্।). তাই, এটা পাবশর ব্যামিমটবক আপনার কাবি তার গুরুেও প্রকাশ করবত ো াযয
কবর।
‘I wish I would come, but unfortunately….’
আবরা মভন্নভাবব্ ব্লবল, ‘I wish I would come, but unfortunately….’ লাইনমট ব্যব্ ার করা
হযবত পাবর। উো রণ ম বেবব্ ব্লা যায়, ‘I wish I could come, but unfortunately I have
to go to hospital to see my parents’ ➯ (হযবত পারবল ভাবলাই বতা/বযবত পারবল খুমশ
তাি, মকন্তু েূ ভযাগযব্শত আিাবক িা-ব্াব্াবক হেখবত ােপাতাবল হযবত বব্)। আবগর expressions
গুবলার ধারাব্াম কতায় এমটও পামরপামশ্বযক েম্পকয অটুট রাখবত ো াযয কবর।
েরােমর মকিু বত ‘না’ ব্বল হেওয়ার হিবয় পবরাক্ষভাবব্ কাউবক ‘না’ ব্লা োিামজকতার ও হেৌজনযবব্াবধর
পমরিায়ক। উপবর উবেমখত প্রমতমট expression এ-ই আবি িামজযত ব্যব্ াবরর হিাাঁয়া। তাই এখন হথবক
কাবরা আিন্ত্রণ, ো াযয ব্া েু বযাবগর পমরবপ্রমক্ষবত ‘না’ িবনাভাব্ প্রকাশ করবত ব্যব্ ার করবত পাবরন
উবেমখত phrase গুবলা।
আবরা জানবত হিাখ রাখবত পাবরন মনবের হপ্রবজন্টশবন
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ইংরেজিরে মাজিেে ভাষায় অজভর াগ কোে উপায়
হরাজকার জীব্নযাত্রায় আিরা এিন অবনক পমরমস্থমতর েম্মু খীন ই, যা আিাবের কাবি ভাবলা লাবগ না।
এিন অব্স্থায় রাগ হেমখবয় ব্া মিৎকার-বিাঁিাবিমি না কবর িান্ডা িাথায়ও োিবনর িানু ষবক আিরা আিাবের
অমভবযাগ জানাবত পামর, যা একই েবে আিাবের ভাব্িূ মতয ব্জায় রাখবব্ এব্ং একই েবে পমরমস্থমতও
োিাল মেবত ে ায়তা করবব্।
🎯 I am sorry to bother you. ➯ (আই অযাি েমর টু ব্োর ইউ/ আমি আপনাবক মব্রি করার
জনয আন্তমরকভাবব্ েু ুঃমখত) :
ধরুন, হরবস্তারাাঁয় আপমন হয েু যপ অডযার কবরবিন, তাবত লব্বণর পমরিাণ অবনক হব্মশ। এিন অব্স্থায়
ওবয়টাবরর েবে অব তুক রাগারামগ না কবর িান্ডা িাথায় তাবক ব্লু ন,
‘I am sorry to bother you but the soup has too much salt in it. Could you
please replace it for me?’ ➯ (আই অযাি েমর টু ব্োর ইউ ব্াট েয েু যপ যাজ টু িাি েল্ট ইন
ইট। কুযড ইউ মিজ মরবিে ইট ফর মি?)
অথযাৎ, ‘আমি আপনাবক মব্রি করার জনয আন্তমরকভাবব্ েু ুঃমখত, মকন্তু েু যবপ লব্বণর পমরিাণ অবনক
হব্মশ। আপমন মক আিাবক এটা ব্েমলবয় নতুন েু যপ মেবত পাবরন?’ এভাবব্ ব্লার িাধযবি আপমন একই
েবে আপনার অমভবযাগও জানাবত পারবব্ন এব্ং োিবনর িানু ষমটও খুমশিবনই আপনার েিেযা েিাধাবন
কাজ করবব্ন। এিন হিাটখাবটা েিেযার হক্ষবত্র আপমন এই উপায় ব্যব্ ার করবত পাবরন।
🎯 Can you help me with this? ➯(কযান ইউ হ ল্প মি উইথ মেে?/ আপমন মক এ ব্যাপাবর
আিাবক ে ায়তা করবত পাবরন?) :
অবনক হক্ষবত্র োিবনর িানু বষর কাবি হুট কবর হকাবনা োমব্ করার হথবক তাাঁবক আপনার েিেযা েিাধাবনর
জনয অনু বরাধ করবল হব্মশ উপকার পাওয়া যায়। লমি হথবক হফরত আনা শাটযমট আলিামরবত ওিাবত মগবয়
যমে হেবখন তাবত একমট হব্াতাি হনই, তবব্ লমিবত োময়েরত ব্যমির েবে এ মব্ষবয় রাগারামগ না কবর
তাাঁবক ব্লু ন,
‘My shirt came back with missing buttons. Can you help me with this?’ ➯
(িাই শাটয হকইি ব্যাক উইথ মিমেং ব্াটনে। কযান ইউ হ ল্প মি উইথ মেে?)
অথযাৎ, ‘আিার শাটযমট হব্াতাি িাড়াই হফরত এবেবি। আপমন মক এ ব্যাপাবর আিাবক ে ায়তা করবত
পাবরন?’
🎯 I am afraid there may be a misunderstanding. ➯ (আই অযাি আবেইড হেয়ার হি
মব্ মিেআন্ডারস্টযামন্ডং/ আিার িবন বি, হকাথাও ব্ুঝবত ভুল বি) :
অবনক েিয় তথয আোন-প্রোবন ভুল বত পাবর। য়বতা আপমন আবগ হথবকই হ াবটল মরজারবভশন মেবয়
হরবখমিবলন। মকন্তু হ াবটবল মগবয় জানবত পারবলন, আপনার নাবি মরজারবভশনমট মনমশ্চত য়মন। এেব্
হক্ষবত্র নম্রভাবব্ ব্লু ন,
‘I am afraid there may be a misunderstanding.’ এব্ং তার পবর আপনার েিেযামট
গুমিবয় ব্লু ন।
🎯 I understand it is not your fault. ➯ (আই আন্ডারস্টযান্ড ইট ইজ নট ইবয়ার ফল্ট/ আমি
ব্ুঝবত পারমি, ভুলটা আপনার তরফ হথবক য়মন) :
অবনক েিয় হয ব্যমির কাবি আিরা আিাবের অমভবযাগ জানামি, হেই ব্যমি েরােমর আিাবের অেু মব্ধার
জনয োয়ী থাবকন না। এেব্ হক্ষবত্র হেই ব্যমির েবে খারাপ ব্যব্ ার করার ব্া তাাঁবক োয়ী করার হকাবনা
িাবন য় না। কাবজই এিন পমরমস্থমতবত োিবনর িানু ষমটবক িামজযতভাবব্ আপনার অেু মব্ধার কথা
জানাবনার েবে েবে তাাঁবক
‘I understand, it is not your fault.’ কথামট ব্বল জামনবয় মেন, আপমন তাাঁবক োয়ী করবিন
না।
🎯 Excuse me, I understood that. ➯ (ক্ষিা করবব্ন, আমি ব্যাপারটা ব্ুঝবত হপবরমি) :
যখন আপমন আপনার অেু মব্ধার কারণ েম্পবকয ভাবলাভাবব্ জাবনন, মকন্তু আপমন যাাঁর কাবি অমভবযাগ
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করবিন হে আপনার েবে অনযায়ভাবব্ েু মব্ধা হনওয়ার হিষ্টা করবি, তখন এই উপাবয়র ে ায়তা মনন।
টযামক্স ড্রাইভার যমে আপনার কাবি অমতমরি ভাড়া োমব্ কবর ব্বেন এটা হভবব্ হয আপনার ভাড়া েম্পবকয
হকাবনা ধারণা হনই, তখন আপমন িামজযতভাবব্ই তাাঁবক এই উপাবয় ব্ুমঝবয় মেবত পারবব্ন হয আপমন তাাঁর
িতলব্ ব্ুবঝ হফবলবিন এব্ং আপমন হকাবনাভাবব্ই তাাঁবক অমতমরি ভাড়া হেবব্ন না।

ব্যস্ত আজি’ ইংরেজিরে কীভারব প্রকাশ কেরবি!
ব্যস্ততা আিাবের জীব্বনর একমট অমব্বিেয অংশ বয় োাঁমড়বয়বি। আিরা েব্াই হকাবনা না হকাবনা কাবজ
ব্যস্ত। ব্যস্ততার েিয় আিরা প্রায়ই ‘ব্যস্ত আমি’ কথামট ব্যব্ ার কবর থামক। ইংবরমজবত এই কথা ব্লার
জনয আলাো আলাো মকিু Slang term ব্া expression আবি। িবন করুন, আপমন হকাবনা একমট
গুরুেপূ ণয কাবজ ব্যস্ত আবিন এব্ং অনয হকাবনা মেবক নজর হেওয়ার েিয় হনই, এিন েিয় অনয হকাবনা
কাবজর জনয হকউ আপনার কাবি এবলা, তখন আপমন ইংবরমজবত এই কথামট কীভাবব্ ব্লবব্ন? তা বল
িলু ন, তা হজবন হনওয়া যাক।
I was busy + verb ➯ (ing) / I am busy + verb(ing)
প্রথবিই িলু ন Busy word মটর ব্যব্ ার হেবখ হনওয়া যাক। হযিন ধরুন, আপনাবক হকউ মজজ্ঞাো
করবলন, আপমন কী করবিন? ব্া ‘What are you doing?’ আপমন য়বতা উত্তর মেবত পাবরন,
‘I am busy cleaning.’ অথযাৎ আিরা busy শেমটর পর verb-এর েবে ing ব্যব্ ার কবর থামক।
আপনাবক হকউ যমে অতীবত কী করমিবলন, তা মজজ্ঞাো কবরন, তা বল আপমন I was busy + verb
➯ (ing)। হযিন ধরুন, আপনাবক হকউ মজজ্ঞাো করবলন, ‘Hay! What were you doing last
evening?’ ➯ (গত েন্ধযায় তুমি কী করমিবল?)। হে হক্ষবত্র আপনার উত্তরমট বত পাবর,
‘I was busy working’ ➯ (আমি কাবজ ব্যস্ত মিলাি)। ব্তযিাবন আপমন ব্যস্ত আবিন, তা ব্লবত
পাবরন এভাবব্
‘I am busy working.’
Busy as beaver ➯ (মব্ভার)
Beaver ,phrase, animal। হযিন ধরুন আপমন খুব্ ব্যস্ত আবিন এব্ং রাত-মেন প্রিণ্ড পমরশ্রি
করবিন ব্া আপমন হকাবনা কাবজ প্রিুর েিয় ব্যয় করবিন এব্ং আপনার হেওয়ার িবতা হকাবনা extra
time হনই, এিন েিয় হকউ আপনাবক মজজ্ঞাো করবলন,
‘Hay! What are you doing?’ আপমন উত্তর মেবত পাবরন,
‘I am busy as beaver.’ তার িাবন আপমন
extremely busy ➯ (এক্সবট্রমি মব্মজ) ব্া অতযন্ত ব্যস্ত।
A lot on one’s plate
এখাবন plate ব্লবত খাব্াবর পূ ণয হকাবনা থালা নয়। এখাবন এই phraseমট দ্বারা হব্াঝাবনা য় হয
আপনার কাাঁবধ প্রিুর কাবজর িাপ। ধরুন আপমন খুব্ ব্যস্ত এব্ং আপমন অবনক কাজ করবিন, তখন আপমন
এই Phraseমট ব্যব্ ার করবত পাবরন। হযিন আপনার ে কিযী আপনার কাবি এবে আপনাবক ব্লবলন,
‘Hay! Could you please help me with this?’ ➯ (আপমন মক আিাবক এই কাজমট করবত
ো াযয করবত পাবরন),
এিন অব্স্থায় আপমন যমে ব্লবত িান হয আপনার অবনক কাজ করবত বি এব্ং তাই আপমন এই
কাজমট করবত পারবব্ন না, তা বল ব্লবত পাবরন,
‘Oh! I am sorry. I have a lot on my plate now so I would be unable to help
you out.’ ➯ (আমি েু ুঃমখত। এরই িবধয আিার কাবি অবনক কাজ, তাই আমি আপনাবক ো াযয
করবত অক্ষি।)
Slammed ➯ (হেিড)
এমট একমট slang term। েু তরাং এমট শুধু পমরব্ার মকংব্া ব্ন্ধুবের েবে ব্যব্ ার করুন। ভুল কবরও
এই wordমট আপনার ব্বের েবে ব্যব্ ার করবব্ন না। এই শেমটর েু ই ধরবনর অথয আবি। আপমন
য়বতা শুবন থাকবব্ন হয
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‘He slammed the door at me.’ এখাবন slammed শেমট েরজা ব্ন্ধ করা অবথয ব্যব্ ার করা
বয়বি। মকন্তু এই শেমট ব্যস্ততা হব্াঝাবতও ব্যব্ ার করবত পাবরন। হযিন আপমন যমে ব্বলন হয,
‘I am slammed with too much of work.’ তার িাবন আপমন খুব্ ব্যস্ত। ধরুন আপমন
আপনার ে কিযীর েবে কাজ মনবয় আবলািনা করবিন এব্ং হে আপনার ব্যস্ততার কথা মজজ্ঞাো করল,
তখন আপমন ব্লবত পাবরন,
‘Oh! Don’t ask. I am slammed with work.’ ➯ (মজজ্ঞাো করবব্ন না, আমি কাবজর িাবপ
ব্যস্ত।) তার িাবন কাবজর িাবপ প্রিণ্ড ব্যস্ত।
Biz
এমট একমট slang term, যা busy অবথয ব্যব্ ার করা য়। এমট খুব্ হিাট একমট শে এব্ং শুনবতও
ভাবলা লাবগ। আপমন ব্লবত পাবরন, ‘Jhon has been very biz with his work these days.’
জন আজকাল তার কাবজ খুব্ ব্যস্ত।
To be snowed under
এখাবন এই phraseমট হকাবনা তুষারপাত হব্াঝাবি না। এই phraseমট ব্যব্ ার অতযমধক ব্া
overloaded কাবজর ব্যস্ততা হব্াঝাবত। হযিন ধরুন আপমন ব্লবত পাবরন,
‘I am snowed under this project.’ তার িাবন আপমন এই প্রবজেমট মনবয় খুব্ ব্যস্ত এব্ং
আপনার হকাবনা Free time হনই।
Swamped
শেমট slammed শবের িতই একইভাবব্ ব্যব্হৃত য়, অথযাৎ খুব্ ব্যস্ততা হব্াঝাবত এমট ব্যব্ ার করা
য়। হযিন ধরুন আপমন খুব্ ব্যস্ত, মকন্তু আপনার ব্ন্ধু আপনাবক হকাবনা একমট পামটযবত যাওয়ার জনয খুব্
অনু বরাধ করবি, তখন আপমন ব্লবত পাবরন,
‘Oh! You know what, I won’t be able to make to the party because I am
swamped/slammed with too much of work.’ ➯ (তুমি মক জাবনা? আমি অতযমধক কাবজর
িাবপ ব্যস্ত, তাই আমি পামটযবত হযবত পারব্ না)
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ইংরেজিরে প ািালারপ সহায়ক খুঁটিিাটি
প্রযু মির এই যু বগ আবগর হটমলবফাবনর েবে তাল মিমলবয় েব্ার াবতই উবি এবেবি িুবিাবফান। হন াত
ব্যমিগত হযাগাবযাগ রক্ষা করা িাড়াও কিযবক্ষবত্র প্রবয়াজন হিটাবত মব্মভন্ন েিবয় আিরা হযাগাবযাগ করার
জনয হফাবনর ো াযয মনবয় থামক। পমরমিত কাবরা েবে হফাবন কথা ব্লার েিয় স্বাভামব্কভাবব্ অবনক
মব্ষবয় েতকয না বয় আলাপ িালাবত পারবলও হপশাগত প্রবয়াজবন কাবরা েবে কথা ব্লার েিয় আিাবের
হখয়াল রাখবত য় আিাবের কথা ব্লার ধরবনর ওপর। হফানালাবপর ভাষা যখন য়, ইংবরমজ তখনই হেখা
হেয় নানা েিেযা। ইংবরমজ আিাবের িাতৃ ভাষা নয়, কাবজই এই ভাষায় োব্লীলতা আনার জনয প্রবয়াজন
অবনক িিযার ও েিবয়র। হটমলবফাবন ইংবরমজবত গুমিবয় কথা ব্লার েিয় অবনবকই মিকিবতা িবনর ভাব্
প্রকাশ করবত পাবরন না ব্া অনয পাবশর ব্িার প্রবশ্নর উত্তর মেবত মগবয় হব্শ ঝাবিলায় পবড় যান। আিরা
হজবন হনব্ এিন মকিু গুরুেপূ ণয ইংবরমজ হেজ ব্া শেব্ন্ধ েম্পবকয, যা আপনাবক ো াযয করবব্ ইংবরমজবত
হটমলবফাবন কথা ব্লার েিয় োব্লীলতা আনবত।
🎯 I would like to speak to ➯ (আই উড লাইক টু মস্পক টু) :
ধরুন, আপমন হকাবনা হপশাগত কাবজ কাউবক হটমলবফান কবরবিন। হযব তু কলমট ফিযাল, তাই আপনার
কাি হথবক অপর পাবশর িানু ষমট হপশাোর আিরণ আশা করবব্ন। হুট কবরই কাবক িাবিন হেই কথা না
তুবল যাবলা ব্লার পবর মনবজর েংবক্ষবপ পমরিয় মেন। তারপর যাবক িাবিন তাবক হডবক মেবত অনু বরাধ
করুন অবনকটা এভাবব্,
‘I would like to speak to Mr. Rahim.’ ➯ (আই উড লাইক টু মস্পক টু মিস্টার রম ি)
অথযাৎ, ‘আমি জনাব্ রম বির েবে কথা ব্লবত িামি।’
‘I would like to speak to the manager of this company.’ ➯ (আই উড লাইক টু
মস্পক টু েয িযাবনজার অব্ মেে হকাম্পামন।) অথযাৎ, ‘আমি হকাম্পামনর ব্যব্স্থাপবকর েবে কথা ব্লবত
িামি।’
🎯 I’m calling from ➯ (আই অযাি কমলং েি) :
আপমন হকান প্রমতষ্ঠান হথবক কথা ব্লবিন তাও হযাগ করুন এভাবব্,
‘I am calling from John Enterprise Company.’ ➯ (আই অযাি কমলং েি জন
এন্টারপ্রাইজ হকাম্পামন) অথযাৎ, ‘আমি জন এন্টারপ্রাইজ হকাম্পামনর হথবক কথা ব্লমি।’
হফান কলমট যমে ব্যমিগত কারবণ কবর থাবকন, তা বলও মনবজর অব্স্থান উবেখ করুন অবনকটা এভাবব্,
‘I am calling from Dhaka.’ ➯ (আই অযাি কমলং েি ঢাকা।) অথযাৎ, ‘আমি ঢাকা হথবক ব্লমি।’
🎯 I’m calling on behalf of ➯ (আই এি কমলং অন মব্ াফ অব্) :
অবনক েিয় আপনার ব্ে, ে কিযী, ব্ন্ধু ব্া পমরব্াবরর কাবরা পক্ষ হথবকও আপনার কাউবক হফান করার
প্রবয়াজন পড়বত পাবর। হে হক্ষবত্র প্রথবিই জামনবয় মেন আপমন কার বয় কথা ব্লবিন এভাবব্,
‘I am calling on behalf of Mr John.’ ➯ (আই অযাি কমলং অন মব্ াফ অব্ মিস্টার জন।)
অথযাৎ, ‘আমি জনাব্ জবনর পক্ষ হথবক কথা ব্লমি।’
উবেখয, ‘Behalf’ শেমটর ব্ানাবন ‘L’ থাকবলও উচ্চারবণর েিয় তা উ য হথবক শেমট ‘মব্ াফ’ উচ্চামরত
য়।
🎯 How can I help you? ➯ ( াউ কযান আই হ ল্প ইউ?) :
একইভাবব্ আপমন যখন হশ্রাতার ভূ মিকায় অথযাৎ কলমট অনয হকউ কবরবিন, তখন তাাঁর কল মরমেভ কবর
মনবজর পমরিয় হেওয়ার পর মতমন কী প্রবয়াজবন কল কবরবিন তা জানবত তাাঁবক প্রশ্ন করুন,
‘How can I help you?’ অথযাৎ, ‘আমি কীভাবব্ আপনাবক ো াযয করবত পামর?’
🎯 May I know where are you calling from? ➯ (হি আই হনা ’ওয়ার আর ইউ কমলং
েি?)
কলোতার অব্স্থান েম্পবকয জানবত তাাঁবক প্রশ্ন করুন,
‘May I know where are you calling from?’ অথযাৎ, ‘আমি মক জানবত পামর আপমন হকাথা
হথবক ব্লবিন?’
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🎯 Just a moment please. ➯ (জাস্ট আ হিাবিন্ট মিজ) :
অবনক েিবয়ই হটমলবফাবনর অনযপাবশর িানু ষমটবক আিরা ‘Hold’ ➯ (হ াল্ড) করবত ব্মল যার অথয
আপমন খামনকটা েিয় িাবিন। এিন অব্স্থায় েরােমর ‘Hold on!’ ➯ (হ াল্ড অন) ব্া ‘Hang up!’
➯ ( যাং আপ) ব্লাটা ব্যমিগত আলাবপ হিবন হনওয়া হগবলও কিযবক্ষবত্র অবশাভন। এেবব্র ব্েবল ব্রং
ব্লু ন,
‘Just a moment please.’ ➯ (জাস্ট এ হিাবিন্ট মিজ) অথযাৎ, ‘মকিু ক্ষবণর জনয েয়া কবর অবপক্ষা
করুন।’
🎯 Could you hold on please? ➯ (কুযড ইউ হ াল্ড অন মিজ?)
এই হেজমটও কথা ব্লায় মব্রমত হনওয়ার জনয ব্যব্ ার করা বয় থাবক। য়বতা হকউ আপনার কাবি এিন
হকাবনা তথয জানবত িাইল, যা খুাঁবজ হব্র করবত আপনার মকিু ক্ষণ েিয় প্রবয়াজন। হে হক্ষবত্র ব্লু ন,
‘Could you hold on please?’ ➯ (কুযড ইউ হ াল্ড অন মিজ?) অথযাৎ, ‘আপমন মক েয়া কবর
মকিু ক্ষবণর জনয অবপক্ষা করবব্ন?’
🎯 May I put you on hold? ➯ (হি আই পুট ইউ অন হ াল্ড?)
েরােমর কাউবক অবপক্ষা করার জনয না ব্বল তাাঁর অনু িমত মনবয় তাাঁবক অবপক্ষায় রাখাটা কিযবক্ষবত্র হব্শ
হশাভনীয় আিরণ ম বেবব্ হেখা য়। এেব্ হক্ষবত্র মিমষ্ট কবর হ বে ব্লু ন,
‘May I put you on hold?’ ➯ (হি আই পুট ইউ অন হ াল্ড?) অথযাৎ, ‘আপমন অনু িমত মেবল, আমি
মক আপনাবক মকিু ক্ষবণর জনয হ াবল্ড রাখবত পামর?’
🎯 Hold on! ➯ (হ াল্ড অন) :
ব্যমিগত আলাবপ এত হব্মশ ফিযামলমটর প্রবয়াজন য় না। কথা ব্লার িাবঝ মব্রমতর প্রবয়াজন বল আপমন
েরােমরই তাই ব্লবত পাবরন, ‘Hold on!’ ➯ (হ াল্ড অন) ব্া ‘অবপক্ষা করুন’।
🎯 Hang on! ➯ ( যাং অন) :
ব্যমিগত হফানালাবপ আপমন ‘Hold on!’-এর পমরব্বতয ‘Hang On!’ ব্াকযমটও ব্যব্ ার করবত পাবরন।
এমট হব্মশ ইনফিযাল। কাবির ব্ন্ধুর েবে আড্ডার েিবয় ব্া পমরব্াবরর িানু ষবের েবে হফাবন হকাথা ব্লার
েিবয় মব্রমতর প্রবয়াজন বল ব্লু ন,
‘Hang on! I will be right back.’ ➯ ( যাং অন! আই উইল মব্ রাইট ব্যাক) অথযাৎ, ‘একটু
অবপক্ষা কর। আমি এক্ষুমন হফরত আেমি।’
🎯 I’m afraid he is not in office. ➯ (আই অযাি আবেইড ম ইজ নট ইন অমফে) :
কিযবক্ষবত্র হটমলবফাবন েরােমর হনমতব্ািক কথা ব্লা হথবক মব্রত থাকুন। কলোতা যমে এিন কাউবক
হিবয় থাবকন মযমন হযবকাবনা কারবণ ব্যস্ত ব্া এই িু ূ বতয কলমট ধরবত ব্া অযাবপন্ড ➯ (attend) করবত
পারবিন না তবব্ তা েরােমর না ব্বল কথামট ঘুমরবয় ব্লু ন,
‘I am afraid he is not in the office.’ ➯ (আই অযাি আবেইড ম ইজ নট ইন অমফে) অথযাৎ,
‘আমি আশঙ্কা করমি মতমন এই িু ূ বতয অমফবে হনই।’
🎯 I’m sorry she is in a meeting right now. ➯ (আই অযাি েযমর মশ ইজ ইন আ মিমটং
রাইট নাউ) :
একইভাবব্ কলোতা যমে এিন কাউবক হিবয় ব্বেন, মযমন এই িু ূ বতয মিমটংবয় আবিন তবব্ ব্লু ন,
‘I am sorry she is in a meeting right now’ ➯ (আই অযাি েযমর মশ ইজ ইন আ মিমটং
রাইট নাউ) অথযাৎ, ‘েু ুঃমখত। মতমন এখন একমট মিমটংবয় আবিন।’যার অথয, এই িু ূ বতয মতমন কলমট ধরবত
পারবিন না।
🎯 I am afraid you have got the wrong number ➯ (আই অযাি আবেইড ইউ যাভ গট
েয রং নাম্বার)
একইভাবব্ হকউ যমে ভুল কবর আপনার নম্ববর কল মেবয় হফবল তবব্ তার ওপর িড়াও না বয় ভদ্রতার
েবে ব্লু ন,
‘I am afraid you have got the wrong number.’ ➯ (আই অযাি আবেইড ইউ যাভ গট
েয রং নাম্বার) অথযাৎ, ‘আপমন ভুল নম্ববর কল কবরবিন।’
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🎯 Your voice is cracking/jarring. ➯ (ইওর ভবয়ে ইজ ক্রযামকং/জযামরং) :
হটমলবফাবন লাইবন নানা কারবণ েিেযা মেবতই পাবর যার ফবল আপমন য়বতা অপর পাবশর িানু ষমটর কথা
পমরষ্কারভাবব্ নাও ব্ুঝবত পাবরন। এ হক্ষবত্র ব্ারব্ার
“Hello! Hello! I cannot hear you!” ➯ ( যাবলা! যাবলা! আই কযান নট হ য়ার ইউ!) অথযাৎ,
‘আমি আপনাবক শুনবত পামি না। ব্বল না হিাঁমিবয় ব্লু ন,
‘Your voice is cracking/jarring’ অথযাৎ ‘আপনার কথা হভবে হভবে ব্া অস্পষ্ট আেবি।’
🎯 The line is very bad. Could you please repeat? ➯ (েয লাইন ইজ হভমর ব্যাড। কুযড
ইউ মিজ মরমপট?) :
হটমলবফান লাইন ভীষণ খারাপ এব্ং কলোতাবক পুনরায় আবগর ব্লা কথামট ব্লবত অনু বরাধ করুন
এভাবব্,
‘The line is very bad. Could you please repeat?’ অথযাৎ, ‘হটমলবফান েংবযাবগ েিেযা
করবি। আপমন মক েয়া কবর কথামট পুনরায় ব্লবব্ন?’
🎯 I’m afraid I cannot hear you. ➯ (আই অযাি অযাবেইড আই কযাননট হ য়ার ইউ।) :
যখন হটমলবফান লাইবনর অব্স্থা এত হব্মশ খারাপ হয আপমন হকাবনা কথাই ব্ুঝবত পারবিন না এিন
হক্ষবত্র কলোতাবক আব্ার কল মেবত ব্লু ন,
“I’m afraid I cannot hear you. Could you call us back, please?” ➯ (আই অযাি
অযাবেইড আই কযাননট হ ’য়ার ইউ। কুযড ইউ মিজ কল ব্যাক?) অথযাৎ, ‘আমি আপনার কথা শুনবত পামি
না। েয়া কবর আপমন আবরকব্ার কল হেবব্ন মক?’
🎯 Would you like to leave a message? ➯ (উড ইউ লাইক টু মলভ হিবেজ?) :
িবন রাখুন, কলোতা যমে এিন কাউবক িান হয এই িু ূ বতয কলমট এবটন্ড করবত পারবিন না তবব্ তাাঁর
কাি হথবক হজবন মনন মতমন হে ব্যমির জনয হকাবনা হিবেজ মেবত িান মক না এভাবব্,
‘Would you like to leave a message?’ অথযাৎ, ‘আপমন মক হকাবনা হিবেজ ব্া তথয মেবত
িান?’
🎯 Can I pen down a message? ➯ (কযান আই হপন ডাউন এ হিবেজ?) :
এমটও কলোতা হকান হিবেজ মেবত িান মক না তা জানার জনয করা একমট প্রশ্ন। কলোতাবক মজবজ্ঞে
করুন,
‘Can I pen down a message for you?’ ➯ (কযান আই হপন ডাউন এ হিবেজ?) অথযাৎ,
‘আপনার তরফ হথবক আমি মক হকাবনা হিবেজ ব্া তথয মলবখ মনবত পামর?’
🎯 Can I leave a message? ➯ (কযান আই মলভ এ হিবেজ?) :
কলোতা যখন আপমন এব্ং আপমন যাবক িাইবিন মতমন যমে হেই িু ূ বতয হফান কলমট এবটন্ড না করবত
পাবরন তবব্ মযমন কলমট মরমেভ কবরন মতমন যমে আপমন হকাবনা হিবেজ মেবত িান মক না তা মজবজ্ঞে না
কবর থাবকন তবব্ তাাঁবক ভদ্রভাবব্ অনু বরাধ করুন এভাবব্, ‘Can I leave a message for him?”
অথযাৎ, ‘আমি মক আপনার কাবি তার জনয একমট হিবেজ ব্া তথয মেবত পামর?’
🎯 I would like to leave a message. ➯ (আই উড লাইক টু মলভ এ হিবেজ।) :
কল মযমন ধবরবিন, মতমন যমে আপনাবক প্রশ্ন কবর থাবকন হয আপমন হকাবনা হিবেজ মেবত িান মক না
তবব্ জব্াবব্ ব্লু ন,
‘Yes, I would like to leave a message.’ ➯ (ইবয়ে। আই উড লাইক টু মলভ এ হিবেজ।)
অথযাৎ, ‘মি। আমি একমট হিবেজ ব্া তথয মেবয় রাখবত িাই।’
আপমন হিবেজ করবব্ন মক করবব্ন না তা একান্তই আপনার মনজস্ব িতািত। হিবেজ মেবত না িাইবল
প্রবশ্নর জব্াবব্ ব্লু ন,
‘No, thank you. I don’t want to leave a message.’ ‘হনা, থযাংক ইউ। আই হডান্ট ওয়ান্ট
টু মলভ এ হিবেজ’ অথযাৎ, ‘না, ধনযব্াে। আমি হকাবনা হিবেজ মেবত িাই না।’
হটমলবফাবন কথা ব্লার েিয় হযব তু অপর পাবশর িানু ষমট আপনাবক হেখবত পান না তাই শুধু িাত্র
আপনার কথা ব্লার ধরন ও আিরণ হেবখই মতমন আপনার েম্পবকয একমট ধারণা ধতমর কবর হনন।
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এই িু ূ বতয
এব্ং
পবড়ন। তাবের টাবগযট কবরই আপনার প্রমতষ্ঠান মকংব্া পবণযর প্রিার ও প্রোবর েফল িাবকযমটং
করবত পাবরন।
📝
🎯
👀
🎭
👆

।

🌎
📚
🎭
👨
🕮
➯পড়ার েংখযা ১.৫ লাখ,
👆
➯ ব্যব্ ারকারী ৭০ াজার,

➯ মভমজটর েংখযা ৬৬ লাখ,
➯ ফযান েংখযা ৭.৮ লাখ,
➯ হিম্বার েংখযা ৬০ াজার,
➯ অনু োমর ৫০ াজার,

)

01738359555
tanbir.cox@gmail.com
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জশখি জভন্নভারব কংগ্রাচুরলশি িািারিা
যখন আপনার পমরব্াবরর হকাবনা েেবেযর, আত্মীয় মকংব্া ব্ন্ধুর হকাবনা েু খব্র আবে, তখন হকান কাজমট
েব্যপ্রথি কবর থাবকন? স্বভাব্তই আপনার প্রথি কাজমট বব্ তাবক অমভনেন জানাবনা ।

হকাবনা ভাবলা খব্র, হযিন পরীক্ষার ভাবলা ফল, কাবরা নতুন িাকমরর খব্র ব্া পবোন্নমতর খব্র, ব্ন্ধুর
মব্বয় ব্া েন্তান জন্মাবনার খব্রে প্রমতমট েু েংব্াবেই তাবের অমভনেন ব্া Congratulate করা
আিাবের েু ের ব্যব্ াবরর একমট অংশ বয় োাঁমড়বয়বি। কাউবক শুভকািনা ব্া অমভনেন জানাবত আিরা
হয শেমট প্রায়ই ব্যব্ ার কবর থামক, তা বলা ‘Congratulation’। Wish ব্া শুভকািনা জানাবত এমট
ব্হুল প্রিমলত একমট শে। মকন্তু হভবব্ হেখুন হতা, অনয েব্ার হিবয় একটু মভন্ন ও েু েরভাবব্ মনবজর
কথাগুবলা উপস্থাপন করবত হক না িায়। ধরুন, আপমন কাউবক শুভকািনা ব্া অমভনেন জানাবত িান, হে
হক্ষবত্র একটু মভন্ন ও েু ের Phrase ব্যব্ ার কবর এই শুভকািনা তার কাবন হপৌঁবি মেবত পারবল মনশ্চয়ই
আপনারও ভাবলা লাগবব্। িলু ন, তা বল আজ এিন মকিু Phrase েম্পবকয হজবন হনওয়া যাক, হযগুবলা
একটু মভন্নভাবব্ কাউবক শুভকািনা ব্া অমভনেন জানাবত ো াযয করবব্।

Felicitations ➯ (হফমলমেবটশনে)
Felicitation একমট লামতন শে। এর অথয শুভকািনা ব্া Good Wishes ➯ (গুড উইবশে)। ধরুন,
আপমন এিন হকাথাও আবিন, হযখাবন েকবল মিবল কাউবক ‘congratulations’ ব্বল অমভনেন
জানাবি, হেখাবন আপমন যমে তাবক একটু মভন্নভাবব্ অমভনেন জানাবত িান তা বল ‘Felicitations’
শেমট ব্যব্ ার করবত পাবরন। হযিন ধরুন, আপনার হকাবনা ব্ন্ধু মব্বয় করবত যাবিন, েব্াই য়বতা তাাঁবক
অমভনেন জানাবব্ এই ভাবব্, ‘Hey!, congratulations’। আপমন একটু মভন্নভাবব্ তাাঁবক অমভনেন
জামনবয় ব্লবত পাবরন :
Hay! Felicitations, you are getting married ➯ (শুভকািনা তুমি মব্বয় করবত যাি)।
‘Wow! I have heard that you are going to start your new life, so
felicitation.’ ➯ (আমি শুবনমি তুমি নতুন জীব্ন শুরু করবত যাি, তাই শুভকািনা)

Hip Hip Hooray ➯ (ম প ম প হুরবর)
আপমন য়বতা ‘Hip hip hooray’ প্রায়ই শুবন থাকবত পাবরন। Hip hip hooray কথামট িূ লত
একেবে মতনব্ার ব্লা য়। প্রশংো ব্া েিথযন প্রোন করবত এমট ব্যব্ ার করা য়। হযিন ধরুন, হকাবনা
কুল ব্া কবলবজর মশক্ষাথযীবের ব্লা বলা, তাবের জনয একমট মশক্ষা েফবরর আবয়াজন করা বয়বি, তখন
আনবে তারা মিৎকার কবর ব্লবত পাবর :
We are going to a study tour (টুর). Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip
hooray.’ ➯ (আিরা একমট মশক্ষা েফবর যামি। ম প ম প হুরবর, ম প ম প হুরবর, ম প ম প হুরবর)।
ধরুন, ব্াংলাবেশ মক্রবকট মটি হকাবনা িযাি মজবতবি, তখন আপমন ব্লবত পাবরন :
Bangladesh has won the match. Hip hip hoorry, hip hip hoorry, hip hip
hoorry.’ ➯ (ব্াংলাবেশ িযািমট মজবতবি। ম প ম প হুরবর, ম প ম প হুরবর, ম প ম প হুরবর)।
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3 cheers…. (for)…. ➯ (মি মিয়ােয … ফর…)
3 cheers Phrase for । For-এর পর হকাবনা ব্যমি ব্া ব্স্তুর নাি ব্যব্ ার করা য়, যার জনয এই
celebration ➯ (হেবলবব্রশন) অনু ষ্ঠানমট অনু মষ্ঠত বি। হযিন হকাবনা মব্ব্াম ত নব্েম্পমতবক
শুভকািনা জানাবত ব্লবত পাবরন,
3 cheers for the newly wed ➯ (নব্েম্পমতর জনয মতনব্ার আনেধ্বমন)।
হকউ িা বত িবলবিন তাবক অমভনেন জানাবত ব্লবত পাবরন :
3 cheers for Nusrat, she is having a baby ➯ (, )

Kudos ➯ (কুডে)
Kudos । এই শে ব্যব্ ার কবর কাবরা কাবজর প্রশংো করা য়। শেমট িূ লত ব্যব্োময়ক হক্ষবত্র হব্মশ
ব্যব্ ার করা য়। হযিন, হকউ হকাবনা ভাবলা কাজ করল, যার কাজমট প্রশংোর হযাগয, হে হক্ষবত্র
Congratulation না ব্বল আপমন ব্লবত পাবরন : Hey! Kudos to you for doing a good
job ➯ (অমভনেন, তুমি একমট ভাবলা কাজ কবরি)।
Hey! Kudos to you for being successful to do the work ➯ ()।
Hey! Kudos to Mr. Arif for doing a fantastic job ➯ ()।

Hats off to you ➯ ( যাটে অফ টু ইউ)
আপমন কাউবক অমভনেন জানাবত Congratulation ব্যব্ ার না কবর Hats off to you ব্যব্ ার
করবত পাবরন। ‘Hats off to you’ phraseমট িূ লত একমট অেভমে ব্া েংবকত, হযমট ব্লার েিয়
িাথার কযাপ াত মেবয় নামিবয় ➯ (ব্া নািাবনার ভমে কবর) কাউবক েম্মান জানাবনা য়। যমে হকউ
হকাবনা প্রশংেনীয় কাজ কবর থাবক, তাবক েম্মান জানাবত ব্া প্রশংো করবত এই Phraseমট ব্যব্ ার
করা য়। হযিন, আপমন কাউবক ব্লবত পাবরন :
Hats off to you, you have done a good job ➯ (হতািাবক েম্মান জানামি, তুমি একমট
ভাবলা কাজ কবরি)।
Hats off to you, you have achieved your goal by your hard work ➯ (, )।

Mazel tov ➯ (হিবজল হটাভ)
Majel tov বি একমট phrase, হযমট োধারণত Jewish ব্া ইহুমেরা হব্মশ ব্যব্ ার কবর থাবক। এই
শেমটর ব্যব্ ামরক অথয বি good luck ব্া শুভকািনা। ইংবরমজবত এই phraseমট ব্যব্ ার করা য়
কাবরা প্রশংো করবত ব্া কাউবক শুভকািনা জানাবত। হযিন আপমন ব্লবত পাবরন, People majel
tov the newly wed ➯ (হলাকজন নব্েম্পমতবক শুভকািনা জানায়)। এর িাবন বি হলাকজন
হকাবনা নব্েম্পমতবক শুবভিা জানাবত এই Phraseমট ব্যব্ ার করবত পাবরন। ধরুন, কাবরা স্ত্রী
ােপাতাবল একমট পুত্রেন্তাবনর জন্ম মেবলন, তা বল ডািার তাবক ব্লবত পাবরন,
‘Mojel tov, it’s a baby boy’ ➯ (অমভনেন, এমট একমট পুত্রেন্তান)।
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েু তরাং, এই Phrase ব্যব্ ার কবর আপমন একটু মভন্ন ও েু েরভাবব্ কাউবক Congratulation ব্া
অমভনেন জানাবত পাবরন।

ইংরেজিরে ‘জবদায়’ বলাে উপায়
হকাবনা ব্ন্ধুর েবে আড্ডা হশবষ মব্োয় হনওয়ার েিয় বয়বি অথব্া হকাবনা আত্মীয় ব্া পমরব্াবরর
েেেযবের কাি হথবক েূ বর হকাথাও যাবিন মকংব্া অমফে হশবষ ে কিযীবের কাি হথবক মব্োয় হনওয়ার
েিয় বয়বি, এিতাব্স্থায় আিরা হয কাজমট কবর থামক তা বলা Bye ব্া Good bye ব্বল মব্োয়
হনওয়া। এমট আিাবের আিরবণর অব্শয করণীয় অংশ বয় োাঁমড়বয়বি। মকন্তু একব্ার হভবব্ হেখুন হতা,
আপনার যমে কাউবক মব্োয় জানাবনার একমট মভন্ন মভন্ন Phrase জানা থাবক, তা বল আপনার হকিন
লাগবব্।

Formal ways to say ‘Good Bye’
িলু ন, প্রথবিই জানা যাক Formal situation-এ কীভাবব্ কাউবক মব্োয় জানাবনা যায়।
Good bye!
আপনারা য়বতা ব্া প্রায়ই এই phrase শুবন থাবকন ব্া ব্যব্ ার কবর থাবকন। এমট এক ধরবনর Basic
ব্া প্রাথমিক Good bye। হযিন ধরুন আপমন আপনার মপ্রয় িানু ষমটর প্রমত খুব্ রাগামিত এব্ং আপমন
তার েবে েম্পকয রাখবত িান না তখন আপমন ব্লবত পাবরন—
I won’t (ওন্ট) meet you again, good bye” ➯ (আমি আর কখবনা হতািার েবে হেখা করব্
না, মব্োয়)।
ব্া, আিরা মেবনিায় প্রায়ই হেবখ থামক নায়ক মকংব্া নাময়কা পমরব্াবরর প্রমত রাগ কবর ঘর হিবড় িবল
যাবব্ন ব্বল মের্দ্ান্ত মনবয়বিন, তখন মতমন ব্বল থাবকন
Ok, I am leaving this house forever. So, good bye’ ➯ (আমি এই ব্ামড় হিবড় িবল
যামি েু তরাং মব্োয়)।

Farewell! ➯ (হফয়ারওবয়ল)
Farewell final good bye । হযিন ধরুন, আপনার হকাবনা ব্ন্ধু ব্া ে কিযী মব্বেবশ িাকমর হপবয়
হেখাবন স্থায়ীভাবব্ ব্েব্াবের জনয িবল যাবিন এব্ং যাবক য়বতা আপমন আর হেখবত পাবব্ন না, তখন
মব্োয় জানাবত তাাঁবক ব্লবত পাবরন—
Farewell, my friend. I wish for your good future’ ➯ (মব্োয় ব্ন্ধু। আমি হতািার েু ের
ভমব্ষযৎ কািনা কমর।)
Farewell, dear friend. I will miss you a lot’ ➯ (মব্োয় ব্ন্ধু। আমি হতািাবক খুব্ মিে
করব্)।
Have a good day/Have a nice day/Have a wonderful day
phrase-গুবলা formal ব্াকযালাপ ব্া ব্যব্োময়ক হক্ষবত্র হব্মশ ব্যব্হৃত য়। ধরুন আপমন হকাবনা
customer service centre-এ ➯ (ো ক হেব্াবকবে ) হফান করবলন। ব্াকযালাপ হশবষ মতমন
আপনার কাি হথবক মব্োয় মনবত পাবরন এভাবব্—
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Thanks for calling. Have a nice /good/wonderful day, sir’ ➯ (হফান করার জনয
ধনযব্াে। আপনার মেনমট শুভ হ াক, েযার)।
, আপমন হকাবনা হোকান হথবক হকনাকাটা কবর হেখান হথবক মব্োয় হনওয়ার েিয় হোকান িামলক ব্া তাাঁর
কিযিারীরা আপনাবক ব্লবত পাবরন—
Thanks for coming here. Have a nice day’ ➯ (এখাবন আোর জনয ধনযব্াে। আপনার
মেনমট শুভ হ াক)।
Take care ➯ (হটক হকয়ার)
Take care formal phrase, । হযিন ধরুন, আপমন আপনার ব্ামড় হথবক েূ বর হকাথাও িাকমর কবরন
ব্া অনয হকাবনা কারবণ পমরব্ার হথবক েূ বর থাবকন, এিন অব্স্থায় হেই স্থাবন যাওয়ার েিয় পমরব্াবরর
কাি হথবক মব্োয় মনবত পাবরন এভাবব্—
Don’t worry, Mom and Dad. Take care” ➯ (ব্াব্া ও িা, মিন্তা কবরা না এব্ং মনবজর যত্ন
মনও)।

Informal ways to say ‘Good Bye’
এতক্ষণ আপনাবের োিবন তুবল ধরা বলা মকিু formal ways, যা ব্যব্ ার কবর আপমন কাউবক মব্োয়
জানাবত পাবরন। এখন আপনাবের জনয মকিু informal ways তুবল ধরা বলা।
Bye!
Bye’ শেমট মব্োয় জানাবনার জনয ব্হুল ব্যব্হৃত একমট শে। আিরা প্রায়ই মব্োয় জানাবত এই শে
ব্যব্ ার কবর থামক। হযিন আপমন কাউবক মব্োয় জানাবত ব্লবত পাবরন—
‘I hope to meet you again, bye’ ➯ (আশা কমর আব্ার হেখা বব্, মব্োয়)।
‘Take care of yourself, bye’ ➯ (মনবজর যত্ন মনও, মব্োয়)।
Bye Bye!
Bye Bye । হযিন ধরুন, হিাট হিাট হিবলবিবয়রা তাবের ব্াব্া-িাবক মব্োয় জানাবত ব্লবত পাবর
‘Bye bye, Dad. Bye bye, Mom’. ব্ড়রাও তাাঁবের েন্তানবের কুবল মেবয় আশার েিয় তাবের
ব্লবত পাবরন
‘Bye bye, Jhon’ ব্া ‘Bye bye, sweetheart’ (েু ইট াটয)।
Later! ➯ (হলটার)
Later । এমট ব্যব্হৃত য় খুব্ই Friendly (হেন্ডমল) ব্া ব্ন্ধুেু লভভাবব্ মব্োয় জানাবনার জনয। হযিন
আপনার হকাবনা ব্ন্ধুর েবে আড্ডা মেবয় মব্োয় হনওয়ার েিয় ব্লবত পাবরন—
Hey! Later, dude (ডুড) ব্া Later! Man’ ➯ (মব্োয় ব্ন্ধু)।
I have enjoyed the time with you. Now later!, bro’ ➯ (আমি আপনার েবে েিয়মট
উপবভাগ কবরমি। এখন মব্োয়, ভাই)।
See you later!
ধরুন, আপমন কাবরা েবে আবিন এব্ং তার হথবক মব্োয় হনওয়ার েিয় বয়বি। এিন অব্স্থায় আপমন
এই Phraseমট ব্যব্ ার কবর ব্লবত পাবরন—
Hey! it’s time to go, see you later” ➯ (আিার যাওয়ার েিয় বয়বি। আব্ার হেখা বব্)।
I have to go now, see you later’ ➯ (আিাবক এখন হযবত বব্, আব্ার হেখা বব্)।
Have a good one
Have a good one- Have a good day Have a nice day-। মকন্তু Have a good one
আবরা হব্মশ casual ব্া কাবির েম্পবকযর হক্ষবত্র ব্যব্হৃত য়। হযিন ধরুন আপমন আপনার ব্ন্ধুর েবে
ব্াকযালাপ হশবষ তাবক মব্োয় জানাবত ব্লবত পাবরন—
Have a good one, it’s time to get going” ➯ (যাওয়ার েিয় বয়বি, হতািার মেনমট শুভ
হ াক)।
Have a good one, see you later’ ➯ (হতািার মেনমট শুভ হ াক, আব্ার হেখা বব্)।
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So long!
So long’ Phraseমট িূ লত প্রায়শই ব্যব্হৃত বত হেখা যায় না। য়বতা ব্া আপমনও কখবনা এমট না
শুবন থাকবত পাবরন। মকন্তু এমট একমট casual phrase, হযমট ব্যব্ ার কবর আপমন আপনার ব্ন্ধুবক ব্া
মনকটাত্মীয়বক মব্োয় জানাবত ব্লবত পাবরন ‘So long! Dear friend’। আপমন য়বতা এই phraseমট
হকাবনা news headlines-এ শুবন থাকবত পাবরন।
Alright! ➯ (অলরাইট)
Alright’ শেমটও আপমন আপনার ব্ন্ধু মকংব্া মনকটাত্মীবয়র েবে ব্যব্ ার করবত পাবরন। এই শেমট
আপমন আবগর phrase গুবলার েবেও ব্যব্ ার করবত পাবরন। হযিন আপমন ব্লবত পাবরন—
Alright! See you later’ ➯ (মিক আবি আব্ার হেখা বব্)।
Alright then!’

Super casual ways to say ‘Good Bye’
এতক্ষণ আপনাবের জনয Good bye ব্লার মকিু Formal এব্ং Informal Phrase তুবল ধরা
বলা। এখন আিরা জানব্ কীভাবব্ slang ব্যব্ ার কবর মব্োয় জানাবনা যায়।
Catch ya later ➯ (কযাি ইয়া হলইটার)
Phraseমটর ব্যব্ ার অবনকটা See you later-এর িবতা। ধরুন আপনার ব্ন্ধুর েবে আপনার খুব্
হব্মশ আন্তমরক েম্পকয। তখন আপমন এই phraseমট ব্যব্ ার কবর ব্লবত পাবরন—
Hey! I am going for swimming, catch you later’ ➯ (আমি োাঁতার কাটবত যামি,
হতািার েবে পবর োক্ষাৎ করব্’।
I have to go home now, catch you later’ ➯ (আিাবক এখন ব্ামড় হযবত বব্, হতািার
েবে পবর োক্ষাৎ বব্)।
Peace/ Peace out ➯ (মপে আউট)
মব্োয় জানবত peace ব্া peace out-এর ব্যব্ ার এবেবি hip hop (ম প প) music culture
হথবক। এমট িূ লত একধরবনর াবতর ইমেত। হযিন হকাবনা ব্যমি তার ব্ন্ধুবক মব্োয় জানাবত প্রথবি াত
মেবয় ব্ুবক শে করার পর েু ই আেু ল মেবয় peace ইমেত হেখাবব্। োধারণত অন্তরে ব্ন্ধুরা এভাবব্ এবক
অনযবক মব্োয় জামনবয় থাবক।
I am out
ধরুন আপমন আপনার কাজমট েম্পূ ণয কবর মকিুক্ষবণর িবধয স্থানমট তযাগ করবব্ন এব্ং এ জনয আপমন খুব্
খুমশ। তখন আপমন এই phrase ব্যব্ ার কবর ব্লবত পাবরন—
Hey! I am out here in five minutes’ ➯ (আমি এখান হথবক পাাঁি মিমনবটর িবধয িবল যাব্)
Smell you later
আপনাবের জনয েব্যবশষ Phraseমট বি smell you later। এমট িূ লত েু ষ্ট আিরবণ ব্যব্হৃত য়।
হযিন ধরুন হকাবনা েু ষ্ট িািা ব্া িািা তাাঁর ভাই ব্া হব্াবনর েন্তানবের মব্োয় জানাবত ব্লবত পাবরন—
Alright little one, smell you later’
Smell you later bye’
আশা কমর এব্ার আপমন এই Phraseগুবলা ব্যব্ ার কবর মভন্ন মভন্নভাবব্ কাউবক মব্োয় জানাবত েিথয
বব্ন।
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ইন্টােজভউরে কো 'পজেজিে' প্রশ্ন

হযবকাবনা িাকমরবতই মনবয়াবগর আবগ প্রাথযীবক িুবখািুমখ বত য় ইন্টারমভউ হব্াবডযর। আপমন হয পবের
জনয আবব্েন কবরবিন, তার জনয আপমন কতটা উপযু ি, তা যািাই কবর হনওয়ার জনযই এ প্রমক্রয়ার
আবয়াজন করা বয় থাবক। ব্তযিান েিবয় হযাগাবযাবগর িাধযি ম বেবব্ ব্াংলার পাশাপামশ ইংবরমজরও
কিযবক্ষবত্র ব্যাপক িাম ো থাকায় ইন্টারমভউর িাধযবি একই েবে আপনার ইংবরমজ ভাষায় মস্পমকং
(Speaking) ও মলবেমনং (Listening)-এ েখল কতটুকু, তা-ও লক্ষ করা য়।
মনয়মিত িিযায় ঘাটমতর কারবণ অবনবকই ইংবরমজবত পড়বত ও মলখবত হকাবনা েিেযার েম্মু খীন না বলও
ইংবরমজবত কনভারবেশন ➯ (Conversation) ব্া আলাপ িালাবত মগবয় মব্ড়ম্বনায় পবড়ন। ইন্টারমভউ
হযব তু একটু ফরিাল প্রমক্রয়া, তাই শেিয়ন ও ব্াকযগিবনর হক্ষবত্র আপনাবক েতকযতার পমরিয় মেবত
বব্। কারণ, োিবন মযমন ব্বে আবিন, মতমন আপনার ভমব্ষযৎ কিযবক্ষবত্রর ব্ে, আপনার হকাবনা পমরমিত
ব্যমি ব্া ব্ন্ধু নন।
আজবকর আবয়াজবন আিরা হজবন হনব্, ইন্টারমভউবত ইংবরমজবত করা আটমট োধারণ প্রশ্ন এব্ং হেেবব্র
উত্তর েম্পবকয। একই েবে আিরা আবলািনা করব্, উত্তর হেওয়ার েিয় কী কী মব্ষয় পমর ার করবত
বব্, তা মনবয়ও।

১. Tell me about yourself? ➯ (আপনার মনবজর েম্পবকয মকিু ব্লু ন)
ইন্টারমভউর শুরুবতই আপমন এই প্রশ্নমটর েম্মু খীন বত পাবরন। প্রশ্নকতযা িাইবল আবরকটু কায়ো কবর,
‘Run me through your CV.’ ➯ (আিাবক আপনার মেমভ েম্পবকয ধারণা মেন।) এ প্রশ্নমট করার
িূ ল উবেশয আপনার আত্মমব্শ্বাে (Confidence), উৎো (Enthusiasm উচ্চারণ➯ এন-থু -মে-আজি) এব্ং মনবজর েম্পবকয পযাশন (Passion)-এর িাত্রা হেবখ হনওয়া। এই প্রশ্নমটর উত্তর আপমন
কীভাবব্ মেবিন, তা আপনার কমিউমনবকশন মকল েম্পবকযও ধারণা হেবব্। ‘I love watching
movies.’, ‘I love partying!’, ‘I have so many friends.’ এ ধরবনর জব্াব্ পমর ার কবর
ব্রং কথা ব্লু ন আপনার মশক্ষাগত হযাগযতা, পমরব্ার এব্ং পূ ব্যব্তযী কাবজর অমভজ্ঞতা মনবয় অবনকটা
এভাবব্ :
‘I grew up in France and I studied Accounting. I also worked for an
accounting farm for 8 months. I really enjoy solving numbers and maybe
this is the reason why I like this job. In my spare (হস্পয়ার) time I like to
read.’ অথযাৎ, আমি োবে ব্ড় বয়মি এব্ং হেখাবনই অযাকাউমন্টং মনবয় পড়াবশানা কবরমি। আিার একমট
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অযাকাউমন্টং ফাবিয আট িাে কাজ করার অমভজ্ঞতা রবয়বি। েংখযা মনবয় কাজ করবত আিার ভাবলা লাবগ
এব্ং এই একই কারবণ এই িাকমর করবতও আমি আে ী। অব্ের েিবয় আমি ব্ই পড়বত পিে কমর।
কথার িাবঝ Fumbling ➯ (ফাম্বমলং) ব্া হতাতলাবনা এড়াবত এব্ং পরব্তযী ব্াকয কী বব্, তা গুমিবয়
মনবয় গযাপ মফলারে ব্যব্ াবরর িাধযবি েু বটা ব্াবকযর িাবঝ স্বল্প েিবয়র মব্রমত মনন।
২. What are your strengths (হেন্থে)? ➯ (হকান মব্ষয়গুবলাবত আপমন েক্ষ?)
আপমন মনবজর েম্পবকয কতটুকু পমজমটভ, তা হেখার জনয এই প্রশ্ন করা য়। জব্াব্ হেওয়ার েিয় হিষ্টা
করুন একমট ব্াবকয মনবজর গুণ েম্পবকয েরােমর না ব্বল ব্রং েংবক্ষবপ তা আবলািনা করবত।
‘I am a very friendly person.’ এভাবব্ না ব্বল, ব্লু ন :
‘My strongest strength is attention to detail. I totally believe in planning
and execution (এমক্সমকউশন). In fact, when I was in my college I used to
organize my week. Because of my very outgoing nature many people have
said that I am quiet approachable (অযাপ্রবিব্ল) so, I believe these are my
strengths.’
(আিার েব্বিবয় হেরা গুণ বি আমি হযবকাবনা কাজবক মনখুাঁতভাবব্ েম্পন্ন করার জনয হিষ্টা কমর। আমি
পমরকল্পনার িাধযবি ধাবপ ধাবপ োিবন এবগাই। কবলবজ পড়ার েিবয়ও আমি আিার োরা েপ্তাব র
কাবজর তামলকা ধতমর কবর রাখতাি এব্ং তা অনু েরণ করতাি। আিার মিশুক স্বভাবব্র কারবণ অবনবকই
এটা িবন কবরন হয আমি ে বজই িানু বষর েবে মিশবত পামর।)
৩. What are your weaknesses (উইকবনবেে)? ➯ (আপনার েু ব্ল
য মেকগুবলা কী কী?)
এ প্রবশ্নর জব্াবব্ েরােমর
‘I am very impatient (ইম্পযাবশন্ট).’,
‘I get angry really fast.’ এভাবব্ মনবজর েু ব্যল মেকগুবলা মনবয় কথা না ব্বল ব্রং একটু ঘুমরবয়
ব্লু ন :
‘I think my weakness is I am way too detail oriented (ওমরবয়বন্টড). I try to
accomplish (আকিমিশ) everything and I just want everything to be perfect,
but then I realise, I am taking extra time/I am spending too much time.
And, maybe that makes me submitting projects late. So I guess this is my
weakness.’
(আিার েব্বিবয় ব্ড় েু ব্যলতা বি আিার খুত
াঁ খুাঁবত স্বভাব্। আমি েিস্ত কাজ মনখুাঁতভাবব্ করবত িাই এব্ং
তা করবত মগবয় প্রবয়াজবনর হথবক অবনক হব্মশ েিয় ব্যয় কবর হফমল। এ কারবণই আমি মনধযামরত েিবয়
অবনক হক্ষবত্র প্রবজে জিা মেবত পামর না। আিার িবত, এমটই আিার েু ব্যল মেক।)
প্রশ্নকতযার এই প্রশ্নমট করার উবেশয বলা আপমন আপনার েু ব্যলতা েম্পবকয জাবনন মক না এব্ং আপমন
কীভাবব্ হেমটবক ভাবলা মেবক কাবজ লাগান, তা যািাই কবর হেখা।
৪. Where do you see yourself in five years? ➯ (আগািী পাাঁি ব্িবর আপমন মনবজবক
হকাথায় হেখবত িান?)
ভমব্ষযৎ েম্পবকয আপনার েূ রেমশযতা কতখামন, তা হেখার জনয প্রশ্নমট করা য়। অবনবকই এর জব্াব্ মেবত
মগবয় একটু অপ্রস্তুত বয় পবড়ন, কারণ ভমব্ষযবত কী বব্, তা হকউই জাবনন না। একই প্রশ্ন ঘুমরবয়
এভাবব্ও করা বত পাবর হয,
‘What are your long-term (েীঘযবিয়ামে)/ short-term (স্বল্পবিয়ামে) goal?’
‘I would like to be the CEO of this company.’, ‘I would like to own an
airline’-এর িতন অব্াস্তব্ উত্তর মেবয় পমরবব্শবক ালকা না কবর ব্রং এভাবব্ ব্লু ন :
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‘Well five years from now, I would like be in the management position. Till
then, I would like to gain practical experience and then eventually become
a Manager. Of course, I would like to share and learn new things from my
team members.’ অথযাৎ, আগািী পাাঁি ব্িবর আমি মনবজবক িযাবনজবিন্ট ➯ (ব্যব্স্থাপনা) পমজশবন
হেখবত িাই। তবব্ এর িধযব্তযী েিবয় আমি ব্াস্তমব্ক কিযবক্ষবত্র অমভজ্ঞতা অজযন করবত িাই। আমি আিার
েবলর েেেযবের েবে কাজ কবর নতুন নতুন মব্ষয় মশখবত ও জানবত িাই এব্ং তাবের েবে আিার
অমভজ্ঞতা ভাগাভামগ করবত িাই।

৫. What do you know about our company? ➯ (আিাবের হকাম্পামন েম্পবকয আপমন কী
জাবনন?)
এই প্রশ্নমটর িুবখািুমখ আপনাবক হযবকাবনা ইন্টারমভউবত বত বব্। প্রশ্নকতযা এর িাধযবি জানবত িান,
এই িাকমরর ব্যাপাবর আপমন কতটা আে ী এব্ং আবব্েবনর আবগ আপমন হকাম্পামনর েম্পবকয হখাাঁজখব্র
মনবয়বিন মক না। কাবজই প্রস্তুত থাকুন এই প্রবশ্নর উত্তর মেবত, ইন্টারবনবট হকাম্পামনর েম্পবকয যবথষ্ট
মরোিয করুন, যাবত কবর আপনাবক মব্ড়ম্বনার েম্মু খীন না বত য় এব্ং ব্লু ন অবনকটা এভাবব্ :
‘Your company is very well known for the customer service and you also
won an award for the best service provider in the country.’ ➯ (কাস্টিার
োমভযবের জনয আপনাবের হকাম্পামন েু প্রমের্দ্ এব্ং হেবশর হেরা পণযবেব্াোনকারী প্রমতষ্ঠান ম বেবব্
আপনারা পুরকারও হপবয়বিন।)
৬. How well do you handle change? ➯ (পমরব্তযবনর েবে আপনার িামনবয় হনওয়ার ক্ষিতা
কতখামন?)
কিযবক্ষবত্র পমরব্তযন একমট স্বাভামব্ক প্রমক্রয়া। অবনবকই এই পমরব্তযবনর েবে তাল মিমলবয় মনবজবক
ব্েবল মনবত পাবরন না। প্রবশ্নর জব্াবব্ আপমন হয পমরব্তযবনর েবে িামনবয় মনবত েক্ষি, তা ব্লার েবে
েবে িাইবল আপনার আবগর কিযবক্ষবত্র ঘবট যাওয়া এই েংমিষ্ট হকাবনা ঘটনা মনবয়ও ব্লবত পাবরন
অবনকটা এভাবব্ :
‘Of course I can handle a change. In my previous company, one of my
bosses had to quit and the new boss changed the complete strategy of a
project. We managed it with our team efforts and definitely, the result was
good. So of course I am very flexible ➯ (হফ্ল্মক্সব্ল) and hardworking too.’
(অব্শযই আমি এ ধরবনর পমরমস্থমতর েবে খাপ খাইবয় মনবত পারব্। আিার আবগর কিয বক্ষবত্র একজন ব্ে
িাকমর হিবড় হেওয়ার পবর তাাঁর জায়গায় নতুন মযমন হযাগ হেন, মতমন এবেই আিাবের িলিান একমট
প্রবজবের েম্পূ ণয েযাবটমজ ব্েবল হেন। আিরা তার পবরও নতুন েযাবটমজর েবে িামনবয় মনবয় কাজ
েম্পন্ন কমর এব্ং এর ফলাফলও হব্শ ভাবলা মিল। কাবজই ব্লা হযবত পাবর, আমি পমরব্তযবনর েবে
িামনবয় মনবত েক্ষি এব্ং আমি পমরশ্রিী।)
৭. How well do you work under pressure? ➯ (আপমন কতখামন কাবজর িাপ মনবত
েক্ষি?)
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অমতমরি কাবজর িাপ মনবত আপমন কতখামন উপযু ি, তা জানবত এই প্রশ্ন করা য়। এই প্রবশ্নর জব্াবব্
আত্মমব্শ্বাবের েবে ব্লু ন :
‘Working under pressure or without pressure works just the same for me.’
অথযাৎ, কাবজর িাপ থাকুক অথব্া না থাকুক, েু ই হক্ষবত্রই আপমন িামনবয় মনবত েক্ষি এব্ং অমতমরি
কাবজর িাপ আপনাবক প্রভামব্ত কবর না।
৮. How do you handle important decisions? ➯ (গুরুেপূ ণ য মের্দ্ান্ত হনওয়ার হক্ষবত্র
আপমন কতটা মব্িক্ষণ?)
কিযবক্ষবত্র অবনক েিয়ই আপনাবক গুরুেপূ ণয মের্দ্ান্ত মনবত বত পাবর। হেেব্ মের্দ্াবন্তর েবে জমড়ত
থাবক হকাম্পামনর ভমব্ষযৎ এব্ং লাভ-ক্ষমত। এিন প্রবশ্নর জব্াবব্ ঘাব্বড় না মগবয় ব্লু ন :
‘Handling decisions is definitely considered to be a little difficult. But, I am
sure I can do it by relying (মরলাময়ং) on my experience. I would also look at
the pros and cons, and take some advice from my team members which
will help me to take a better decision.’ অথযাৎ, মের্দ্ান্ত হনওয়া েব্ েিবয়ই একমট কমিন
কাজ। তবব্ আমি আিার অমভজ্ঞতার ওপর মভমত্ত কবর মের্দ্ান্ত মনবত হিষ্টা করব্। আমি পুবরা মব্ষয়মটর
খুাঁমটনামট যািাই করব্ এব্ং আিার মটি হিম্বারবের েবে আবলািনা করা োবপবক্ষ হকাম্পামনর জনয
িেলজনক মের্দ্ান্ত ে ণ করব্।
ইন্টারমভউ হেওয়ার েিবয় হিষ্টা করুন এক শবে ব্া এক লাইবন জব্াব্ হেওয়ার ব্েবল েিয় মনবয় জব্াব্
মেবত। শেিয়ন, উচ্চারবণর িতন ব্যাপারগুবলার প্রমত মব্বশষ হখয়াল রাখুন। রুবি প্রবব্বশর আবগ হিাব্াইল
হফান োইবলন্ট কবর মনন। হিষ্টা করুন মনধযামরত েিবয়র মকিু আবগই ইন্টারমভউ হযখাবন হনওয়া বব্,
হেখাবন হপৌঁবি হযবত। ইন্টারমভউর আবগর রাবতই প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র গুমিবয় মনন। মনবজর েম্পবকয
আত্মমব্শ্বােী থাকুন। জয় আপনার েু মনমশ্চত।
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পমরসজিং-এ ব্যবহৃে সংজক্ষপ্ত ইংরেজি শব্দ

ইন্টারবনবটর েু ব্াবে শুধু িাত্র হিাব্াইল অপাবরটবরর ো াযযই হিবেমজং করার েিয় এখন ব্েবলবি। হি
হস্টার হথবক আিরা িাইবলই িু ূ বতয নামিবয় মনবত পামর পিেেই েব্ হিবেমজং অযাপ এব্ং িযামটং-এর
িাধযবি কাবনবেড থাকবত পামর হেশ ও হেবশর ব্াইবরর পমরমিত-অপমরমিত িানু বষর েবে। হিবেমজং-এর
তুিুল জনমপ্রয়তার ওপর মভমত্ত কবর গবড় উবিবি প্রিমলত শেবক মকিু টা ব্েবল েংমক্ষপ্ত আকাবর িযামটং-এ
ব্যব্ ার করার িল। টাইমপং-এর িাধযবি আলাপ িালাবত য় ব্বল িযামটং মকিু টা েিয়োবপক্ষ এব্ং অবনক
েিয়ই মব্রমির উবদ্রক কবর। স্বল্প েিবয় কি শে টাইপ কবর িবনর ভাব্ েু স্পষ্ট প্রকাবশর জনযই এই
শেগুবলা িূ লত ব্যব্ ার করা য়।
আপমন যমে হোশযাল মিমডয়ায় নতুন বয় থাবকন তবব্ প্রথি প্রথি এই েিস্ত শবের িাবন ব্ুঝবত
আপনাবক খামনকটা মব্ড়ম্বনা হপা াবত বত পাবর। আপনার এই মব্ড়ম্বনা েূ র করবত আিাবের আজবকর
এই আবয়াজন। হযখাবন আিরা আপনাবের পমরিয় কমরবয় হেব্ এিনই মকিু শবের েবে এব্ং জামনবয় হেব্
এবের অথয ও ব্যব্ ার েম্পবকয। আপমন যমে আবগ হথবকই এই িবলর েবে পমরমিত বয় থাবকন তবব্
হলখামট পবড় ঝামলবয় মনন আপনার শেভাণ্ডার।
🎯 BRB ➯ (Be Right Back) :
হিবেমজং-এ হয কয়মট শে আপমন ঘুবরমফবর অব্শযই হেবখ থাবকন, তাবের একমট বি BRB ব্া Be
right back ➯ (মব্ রাইট ব্যাক)। িযামটং হথবক খামনকক্ষবণর জনয মব্রমত মনবত ব্া হুট কবর হকাবনা
প্রবয়াজবন অনয কাবজ িবনাবযাগী বত বল যার েবে আপমন িযাট করবিন, তাবক ব্লবত পাবরন,
‘I need to go. BRB.’ ➯ (আিাবক হযবত বব্। মকিুক্ষবণর হভতবরই আমি মফবর আেব্।)
‘Someone is calling me. BRB.’ ➯ (হকউ একজন আিাবক ডাকবি। মকিুক্ষবণর হভতবরই আমি
মফবর আেমি।)
🎯 BTW ➯ (By The Way) :
By the way ➯ (ব্াই েয ওবয়) হেইজমট হব্শ ব্ড় ওয়ায় আপমন েংবক্ষবপ মলখবত পাবরন BTW.
োধারণত কথা ঘুমরবয় এক মব্ষয় হথবক অনয মব্ষবয় হনওয়ার েিয় অথব্া ব্াড়মত হকাবনা তথয হযাগ করবত
BTW ব্যব্ ার করা য়।
‘The party was great. BTW I liked your dress.’ ➯ (আমি পামটযমট খুব্ উপবভাগ কবরমি।
ও ! হতািার জািামট আিার পিে বয়মিল।)
‘There is a meeting at 9 a.m. BTW I heard ( াডয) boss might (িাইট) discuss
(মডেকাে) about the new project.’ ➯ (েকাল ৯টায় একমট মিমটং রবয়বি। আমি শুবনমি হয,
মিমটং-এ ব্ে নতুন একমট প্রবজে মনবয় আবলািনা করবত পাবরন।)
🎯 BYOB ➯ (Bring Your Own Bottle):
এমট োধারণত ব্াইবরর হেবশর হলাকজন ব্যব্ ার কবর থাবকন। পামটযবত আিন্ত্রণ জানাবনার েিয় হিবেবজ
অবনবকই উবেখ কবর হেন BYOB ব্া ‘মব্রং ইবয়ার ও’ন ব্টল’, যার অথয আপনাবক মনজস্ব পিেেই পানীয়
পামটযবত েবে কবর মনবয় হযবত বব্।
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‘Party at my house. BYOB.’ ➯ (আিার ব্ামড়বত আজ পামটযর আবয়াজন করা বয়বি। মনবজ পান
করার জনয পিেেই পানীয় েবে কবর মনবয় আেবব্ন।)
‘You are invited to the party. BYOB.’ ➯ (আপমন পামটযবত মনিমন্ত্রত। মনবজ পান করার জনয
পিেেই পানীয় েবে কবর মনবয় আেবব্ন।)
🎯 LOL ➯ (Laughing Out Loud) :
িযামটং করবত মগবয় LOL ব্া ‘লামফং আউট লাউড’ অথযাৎ আমি উচ্চ শবে ােমি - শেমটর েবে পমরমিত
নমন এিন িানু ষ পাওয়া িুশমকল। হকাবনা কথায় প্রিণ্ড ামে হপবল তা হব্াঝাবত LOL ব্যব্ ার করা বয়
থাবক।
‘This picture is so funny. LOL.’ ➯ (িমব্মট খুব্ই ােযকর। আমি উচ্চ শবে ােমি।)
‘He was so funny that I could (কুযড) not help but LOL.’ ➯ (মতমন এতটাই ােযকর
মিবলন হয আমি হকাবনাভাবব্ই মনবজবক হজাবর হ বে হফলার হথবক থািাবত পামরমন।)
একইভাবব্, LMAO ➯ (Laughing My Ass Off) ব্া ‘লামফং িাই অযাে অফ’ শেমট মেবয়ও উচ্চ
স্ববর াো হব্াঝায়।
ROFL ➯ (Rolling on the floor laughing) ব্া ‘হরামলং অন েয হফ্ল্ার লামফং’ দ্বারা হব্াঝায়
আপমন ােবত ােবত িামটবত গড়াবিন।
‘Your text was so funny that it made me ROFL!’ ➯ (হতািার হিবেজমট এতটাই ামের
মিল হয আমি ােবত ােবত িামটবত গমড়বয় পবড়মিলাি।)
🎯 TGIF ➯ (Thank God it’s Friday) :
োরা েপ্তাব র ব্যস্ততার ধকল কাটাবনার পবর ব্হু আকামিত উইবকন্ড এবল আপমন ব্লবতই পাবরন,
TGIF ব্া ‘থযাংক গড ইটে োইবড’ যার অথয অব্বশবষ শুক্রব্ার এবেবি।
‘I can complete all my pending works now! TGIF!’’ ➯ (আমি এখন আিার েব্ জবি
থাকা কাজগুবলা হশষ করবত পারব্। অব্বশবষ শুক্রব্ার এবেবি!)
‘TGIF! Lets go outing.’ ➯ (অব্বশবষ শুক্রব্ার এবেবি। িবলা হব্ড়াবত যাই।)

🎯 HBD2U ➯ (Happy Birthday To You) :
োধারণত হফেব্ুবক এভাবব্ কাউবক েংবক্ষবপ জন্মমেবনর শুবভিা জানাবনা বয় থাবক। েিবয়র অভাবব্
অবনবকই পুবরা ব্াকয হলখার েিয় পান না, আব্ার মপ্রয় ব্ন্ধুবক জন্মমেবনর শুবভিা না জানাবলও তা
হেখবত খারাপ হেখায় ➯এিন অব্স্থায় এভাবব্ আপমন শুবভিা জানাবত পাবরন।
‘Wishing a very HBD2U.’ ➯ (হতািাবক জন্মমেবনর অবনক শুবভিা জানামি।)
‘HBD2U. Have fun.’ ➯ (হতািাবক জন্মমেবনর শুবভিা। আশা কমর মেনমট অবনক উপবভাগয বব্।)
🎯 SOB ➯ (Stressed Out Bad) :
প্রিণ্ড েু মশ্চন্তা ব্া কাবজর িাপ হব্াঝাবত ব্যব্ ার করা য় SOB ব্া ‘হেেড আউট ব্যাড’।
‘I cannot talk now. SOB.’ ➯ (আমি এখন কথা ব্লবত পারমি না। প্রিণ্ড কাবজর িাবপর িধয
আমি।)
“SOB about the results.” ➯ (ফলাফল মনবয় আমি প্রিন্ড েু মশ্চন্তায় আমি।)
🎯 Gr8 ➯ (Great) :
েংবক্ষবপ Great ➯ (হেট) শেমটবক ‘Gr8’ হলখা য়।
‘It was a gr8 day!’ ➯ (আজবকর মেনমট হেরা মিল।)
‘We had gr8 fun.’ ➯ (আিরা ভীষণ িজা কবরমি।)
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🎯 TTYL ➯ (Talk To You Later):
কাবরা েবে পবর কথা ব্লবব্ন হব্াঝাবত Talk to you later ➯ (টক টু ইউ হলটার)-এর ব্েবল টাইপ
করা য় ‘TTYL’. মব্োয় মনবতও এমট িযামটং-এ ব্যব্ ার করা বয় থাবক।
‘I need to go. TTYL’ ➯ (আিাবক হযবত বব্। হতািার েবে পবর কথা বব্।)
‘I am busy right now. TTYL when I am free.’ ➯ (আমি এখন ব্যস্ত। কাজ হশষ কবর
হতািার েবে কথা ব্লমি।)
🎯 ZZZ :
আপনার ঘুি পাবি হব্াঝাবত ‘I am sleepy’ ➯ (আই অযাি মেমপ) ব্া ‘I need to sleep’ ➯ (আই
মনড টু মেপ)-এর ব্েবল মলখবত পাবরন ‘ZZZ’.
‘Good night. ZZZ’ ➯ (শুভরামত্র। আিার ঘুি পাবি।)
‘Could not pick you call. ZZZ’ ➯ (আমি ঘুিামিলাি তাই হতািার কল ধরবত পামরমন।)
🎯 IDK ➯ (I don’t know):
IDK শেমট দ্বারা হব্াঝায় ‘আমি জামন না।’
‘IDK where he went.’ ➯ (হে হকাথায় মগবয়বি আমি জামন না।)
‘IDK what to tell.’ ➯ (কী ব্লবত বব্ তা আমি জামন না।)
🎯 CIAO ➯ (িাও) :
এমট একমট ইটামলয়ান মব্োয়েূ িক শে বলও িযামটং-এ এখন েিরািরই মব্োয় মনবত শেমট ব্যব্ ার করা
বয় থাবক।
‘I need to sleep now. CIAO.’ ➯ (আমি এখন ঘুিাব্। মব্োয়।)
🎯 2NYT ➯ (Tonight) :
Tonight ➯ (টুনাইট)-এর েংমক্ষপ্ত ‘2NYT’, ‘2nite’ এব্ং ‘2n8’.
‘I cannot read the book 2NYT’ ➯ (আমি আজ রাবত ব্ইমট পড়বত পারব্ না।)
‘I will let you know by 2n8’ ➯ (আজ রাবতর িবধয আমি আপনাবক জানামি।)
🎯 M8 ➯ (Mate) :
Mate ➯ (হিট)-বক হিাট কবর আপমন ব্লবত পাবরন ‘M8’. Mate শবের অথয ব্ন্ধু।
‘Hello m8!’ ➯ ( যাবলা ব্ন্ধু!)
‘He is my best M8!’ ➯ (বে আিার হেরা ব্ন্ধু।)
🎯 NE1 ➯ (Anyone) :
Anyone ➯ (এমনওয়ান)-বক েংমক্ষপ্ত আকাবর ‘NE1’ হলখা য়।
‘NE1 want to go for a walk?’ ➯ (হকউ মক াাঁটবত হযবত িান?)
‘NE1 can apply for this job.’ ➯ (এই িাকমরমটর জনয হয হকউ আবব্েন করবত পাবরন।)
🎯 EOD ➯ (End Of Discussion/ End Of Debate) :
কাবরা েবে ব্াকমব্তণ্ডা ব্া তবকযর েিামপ্তবত End of discussion ➯ (এন্ড অব্ মডেকাশন) ব্া End
of debate ➯ (এন্ড অব্ মডবব্ট) হব্াঝাবত ‘EOD’ ব্বল থাবকন অবনবক।
‘I am not talking about this matter anymore. EOD.’ ➯ (এই ব্যাপাবর আমি আর
কথা ব্লমি না। এই মনবয় আবলািনা এখাবনই হশষ।)
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‘You are not going. EOD.’ ➯ (তুমি যাি না। এই মনবয় তবকযর এখাবনই হশষ।)
🎯 cos/coz:
Because ➯ (মব্ক’জ)-এর ব্েবল ‘cos’ ও ‘coz’ হলখা য়।
‘He left the room coz his mother called him.’ ➯ (তার িা তাবক হডবকমিল এই জনয
হে রুি হথবক হব্মরবয় হগল।)
🎯 N2S ➯ (Needless To Say) :
Needless to say ➯ (মনডবলে টু হে) শেমটর অথয ‘এমট ব্লার প্রবয়াজন রাবখ না হয...’।
“It’s N2S he was a gr8 ➯ (great) teacher.’ ➯ (এটা ব্লার প্রবয়াজন রাবখ না যা মতমন
একজন হেরা মশক্ষক মিবলন।)
‘N2S why I was late.’ ➯ (আমি হকন হেমর কবরমিলাি তার কারণ ব্লার প্রবয়াজন রাবখ না।)
একইভাবব্, N2G ➯ (Need To Go) দ্বারা ‘আিাবক হযবত বব্’ হব্াঝায়।
🎯 CUL8R ➯ (See You Later) :
See You Later ➯ (মে ইউ হলটার) এর অথয ‘পবর হেখা বব্।’
‘N2G. CUL8R.’ ➯ (আিাবক হযবত বব্। পবর হেখা বব্ হতািার েবে।)
🎯 G2G ➯ (Get Together/ Got To Go) :
ব্ন্ধুবের েবে পুনমিযলনীবক ইংবরমজবত ‘Get Together’ ব্লা য়। আব্ার ‘আিাবক হযবত বব্’-এর
ইংবরমজ ‘Got To Go’. এই েু বটা শেবকই েংবক্ষবপ ‘G2G’ হলখা য়। ব্াবকযর মব্ষবয়র ওপর মভমত্ত
কবর ব্ুবঝ মনন আেবল এখাবন হকানমটবক হব্াঝাবনা বয়বি।
‘Mother is calling me. G2G.’ ➯ (িা আিাবক ডাকবিন। আিাবক হযবত বব্।)
“Let’s fix a G2G.” ➯ (িবলা একমট হগট টুবগোর ব্া পুনমিযলনীর আবয়াজন কমর।)
আশা কমর এই শেগুবলা আপনাবক হিবেমজং-এ েিয় ব্াাঁিাবত ো াযয করবব্ এব্ং একই েবে অনযরা
আপনার েবে এই শেগুবলা ব্যব্ ার করবল আপমন ে বজই তাবের কথার অথয ব্ুঝবত পারবব্ন। এই
শেগুবলা হকাবনা ব্যাকরবণর মনয়ি হিবন গমিত য় না ব্বল ব্যব্ ারকারীর প্রবয়াজবনর ওপর মনভযর কবর
এরা প্রায়ই পমরব্মতযত য়। একটু হখয়াল করবলই শেগুবলার অথয ও ব্যব্ াবরর ওপর েখল আনা েম্ভব্।
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এই িু ূ বতয
এব্ং
পবড়ন। তাবের টাবগযট কবরই আপনার প্রমতষ্ঠান মকংব্া পবণযর প্রিার ও প্রোবর েফল িাবকযমটং
করবত পাবরন।
📝
🎯
👀
🎭
👆

।

🌎
📚
🎭
👨
🕮
➯পড়ার েংখযা ১.৫ লাখ,
👆
➯ ব্যব্ ারকারী ৭০ াজার,

➯ মভমজটর েংখযা ৬৬ লাখ,
➯ ফযান েংখযা ৭.৮ লাখ,
➯ হিম্বার েংখযা ৬০ াজার,
➯ অনু োমর ৫০ াজার,

)

01738359555
tanbir.cox@gmail.com
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বন্ধু ে েকম
‘আপনার েব্বিবয় ভাবলা ব্ন্ধুমট হক?’ এই প্রশ্নমট শুবনই মক আপনার হিাবখর োিবন একরাশ স্মৃ মতর েবে
একমট মপ্রয় িুবখর িমব্ হভবে উবিবি? পৃ মথব্ীবত এিন িানু ষ খুাঁবজ পাওয়া যাবব্ না, যার হকাবনা ব্ন্ধু হনই।
ব্ন্ধুবের েবে েিয় কাটাবত আিরা েব্াই ভাবলাব্ামে।
হেই হিাট্টবব্লার হখলার োথী হথবক শুরু কবর জীব্বনর হশষ পযযন্ত েু খ-েু ুঃবখর নানা িু ূ তয ভাগ কবর
হনওয়ার েেী ব্ন্ধু। পমরব্াবরর পবর ব্ন্ধুবের েম্পবকযই আিরা েব্বিবয় হব্মশ মনভযরতা আর স্বািেয খুবাঁ জ
পাই। জীব্বনর প্রমতমট পযযাবয় আিরা পমরমিত ই নতুন নতুন িানু বষর েবে, যাবের িাবঝ হকউ য়বতা
বয় ওবি েব্বিবয় কাবির ব্ন্ধু আব্ার কাবরা েবে েম্পকয হন াত াই- যাবলার হথবক হব্মশ েূ বর গড়ায় না।
আিরা হজবন হনব্ হেই ব্ন্ধুবেরই ইংবরমজবত মব্মভন্ন রকিবফর।

🎯 Types of Good ➯ (গুড) Friends
Good Friend ব্া ভাবলা ব্ন্ধুরা েংখযায় আিাবের জীব্বন খুব্ই কি। ভাবলা ব্ন্ধুবের আব্ার নানাভাবব্
ইংবরমজবত নািকরণ করা বয় থাবক।
🎯 BFF ➯ (Best Friends Forever ➯ হব্স্ট হেন্ডে ফবরভার)
হোশযাল োইটগুবলার কলযাবণ হয কয়মট নতুন শে আিাবের হরাজকার জীব্বন হযাগ বয়বি, তার িবধয
BFF একমট। তরুণ প্রজবন্ম ভীষণভাবব্ জনমপ্রয় ও ব্হুল ব্যব্হৃত এই শেমট। প্রায়ই হেখা যায় অবনকবক
আপবলাড করা িমব্র েবে কযাপশবন জুবড় মেবত, ‘With my BFF!’ BFF বি আপনার েব্বিবয়
ভাবলা ব্ন্ধুমট। আবরা ে জ ভাষায় ব্লবত হগবল BFF বলা আপনার Best Friend অথযাৎ হেরা ব্ন্ধু।
Having a great time with my BFF. ➯ ( যামভং এ হেট টাইি উইে িাই মব্এফএফ)
অথযাৎ, আমি আিার মব্এফএবফর েবে িিৎকার েিয় কাটামি।
He is my BFF. ➯ (ম ইজ িাই মব্এফএফ) অথযাৎ, হে আিার মব্এফএফ।
🎯 Best Mate ➯ (হব্স্ট হিট)
Best Friend শেমটবক আবরকটু কযাজুয়ালভাবব্ ব্লবত Best Mate শেমট ব্যব্ ার করা বয় থাবক।
আবিমরকায় কাবির ব্ন্ধুবের েযাং (Slang) ওয়াবডয ডাকার রীমতর অনু েরণ কবরই Friend-এর ব্েবল
Mate (হিট) শেমট ব্যব্হৃত য়।
‘He is my best friend.’ ব্লার পমরব্বতয
He is my best mate. ➯ (ম ইজ িাই হব্স্ট হিট) অথযাৎ, হে আিার হব্স্ট হিট।
I love my best mate! ➯ (আই লাভ িাই হব্স্ট হিট) অথযাৎ, আমি আিার হব্স্ট হিটবক ভাবলাব্ামে
ব্বল আপমনও বয় হযবত পাবরন ব্ন্ধুি বল োরুণ স্মাটয।
🎯 Buddy ➯ (ব্ামড)
ভীষণ ভাবলা ব্ন্ধু হব্াঝাবত আবরকমট জনমপ্রয় শে বলা Buddy ➯ (ব্ামড)।
He is my best buddy. ➯ (ম ইজ িাই হব্স্ট ব্ামড) অথযাৎ, হে আিার হেরা ব্ামড।
We are buddies. ➯ (উই আর ব্ামডে) অথযাৎ, আিরা ব্ন্ধু।
এভাবব্ও আপমন পমরিয় কমরবয় মেবত পাবরন আপনার কাবির ব্ন্ধুমটবক আবরকজবনর েবে।
🎯 Close Friend ➯ (হলাজ হেন্ড)
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ইংবরমজবত আবলািনা ব্যমিগত মেবক হিাড় হনওয়া িাত্রই হয প্রশ্নমটর েিরাির আপনাবক িু বখািুমখ বত
বব্ তা বলা,
‘Who is your close friend?’ ➯ (হু ইজ ইবয়ার হলাজ হেন্ড?) অথযাৎ ‘হতািার েব্বিবয় কাবির
ব্ন্ধুমট হক?’ Close Friend বলা হেই কাবির ব্ন্ধুমট যার েবে আিরা আিাবের মনজস্ব েু খ-েু ুঃবখর
হগাপন কথা হকাবনা মিন্তা িাড়াই ভাগ কবর মনবয় ে বজই ালকা বত পামর। এই ব্ন্ধুরা আিাবের জীব্বন
অতযন্ত গুরুেপূ ণয জায়গা েখল কবর রাবখ।
He is my close friend. ➯ (ম ইজ িাই হলাজ হেন্ড) অথযাৎ, হে আিার কাবির ব্ন্ধু। We are
close friends. ➯ (উই আর হলাজ হেন্ডে) অথযাৎ, আিরা খুব্ কাবির ব্ন্ধু।
🎯 Childhood Friend ➯ (িাইল্ডহুড হেন্ড)
ব্াচ্চাকাবলর ব্ন্ধু, যাবের আিরা অবনক ব্ির ধবর মিমন, তারাই বলা Childhood ➯ (িাইল্ডহুড)
Friend. এেব্ ব্ন্ধু আিাবের হিাটবব্লার হখলার েেী যারা আিাবের জীব্বন অবনক ব্ির ধবর রবয়বি।
এবের েবে আিরা একেবে ব্ড় বয়মি। হিবলবব্লার ব্ন্ধুবক কাবরা েবে পমরিয় কবর হেওয়ার েিয় ব্লু ন
এভাবব্,
He is my childhood friend. ➯ (ম ইজ িাই িাইল্ডহুড হেন্ড) অথযাৎ হে আিার হিাটবব্লার ব্ন্ধু।
Karim is my childhood friend. ➯ (কমরি ইজ িাই িাইল্ডহুড হেন্ড) অথযাৎ, কমরি আিার
হিাটবব্লার ব্ন্ধু।
🎯 Family Friend ➯ (ফযামিমল হেন্ড)
মকিু ব্ন্ধু থাবক যাবের েবে আিাবের পমরব্াবররও পমরিয় এব্ং েু েম্পকয গবড় ওবি। তাবের আিাবের
পমরব্াবর মনয়মিত যাতায়াত থাবক এব্ং মব্মভন্ন অনু ষ্ঠাবন অথব্া পামরব্ামরক েিেযায় তারা আপনজবনর
িবতাই আিাবের পাবশ থাবক, এরাই বি Family Friend. পবররব্ার হকউ আপনার পাবশর Family
Friend হক হেমখবয় তার পমরিয় জানবত িাইবল ব্লু ন, He is a family friend. ➯ (ম ইজ এ
ফযামিমল হেন্ড) অথযাৎ, হে একজন ফযামিমল হেন্ড।
She is my family friend. ➯ (মশ ইজ িাই ফযামিমল হেন্ড) অথযাৎ, হে আিার ফযামিমল হেন্ড।
🎯 Types of Casual ➯ (কযাজুয়াল) Friends
এব্ার আো যাক হেই েব্ ব্ন্ধুর কথায়, যাবের েবে আিাবের পমরিয় গবড় ওবি মশক্ষাবক্ষবত্র, কিযবক্ষবত্র ব্া
অনয হকাবনা িাধযবি। যারা আিাবের খুব্ কাবির ব্ন্ধু নয়, মকন্তু আিরা মনবজবের প্রবয়াজবনই তাবের েবে
েম্পকয গবড় তুমল। কযাজুয়াল ব্ন্ধুবের েবে আিাবের একমট মনমেযষ্ট েূ রবে েম্পকয ব্জায় রাখবত য়।
কযাজুয়াল ব্ন্ধুবের মকিু প্রকারবভে বলা।
🎯 Pen Pal ➯ (হপন পযাল)/ E-Pal ➯ (ই-পযাল)
হযই েিস্ত ব্ন্ধুবের েবে আিাবের হযাগাবযাগ শুধু মিমির িাধযবি য়, যাবের েবে আিাবের ব্াস্তবব্ হেখা
য়মন তারাই Pen Pal ➯ (হপন পযাল)। প্রযু মির এই ে জলভযতার যু বগ মিমির জায়গা েখল কবর
মনবয়বি Email ➯ (ইবিইল) আর ইন্টারবনবটর অনযানয হযাগাবযাগ িাধযি। এেব্ িাধযবি পমরমিত ওয়া
ব্ন্ধুবের ব্বল E-Pal (ই-পযাল). Pal (পযাল) শেমটর অথয Friend ব্া ব্ন্ধু।
He is my pen pal. ➯ (ম ইজ িাই হপন পযাল) অথযাৎ, হে আিার হপন পযাল।
This email is from my e-pal. ➯ (মেে ইবিইল ইজ েি িাই ই-পযাল) অথযাৎ, এই ইবিইলমট
আিার ই-পযাল পামিবয়বি।
🎯 Acquaintance ➯ (আকুইনবটে)
ু ই অল্প জামন, তারাই Acquaintance. তাবের েবে ব্যমিগত জীব্বন
হয ব্ন্ধুবের েম্পবকয আিরা খব্
আিাবের খুব্ হব্মশ হেখা য় না। আপমন য়বতা তার েবে অমফমশয়াল হকাবনা পামটযবত পমরমিত বয়মিবলন
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মকন্তু এরপর আপনাবের আর হকাবনা হযাগাবযাগ য়মন। I have no acquaintance with him.
➯ (আই যাভ হনা আকুইনবটে উইথ ম ি) অথযাৎ, আিার তার েবে হকাবনা হিনা-জানা হনই। We are
just acquaintances. ➯ (উই আর জাস্ট অযাকুইবন্টবেে) অথযাৎ, আিরা এবক অপরবক খুব্ই কি
মিমন।

🎯 Colleague ➯ (কমলগ)
কিযবক্ষবত্র যাবের েবে আিাবের েু েম্পকয গবড়
ওবি, যাবের েবে ব্যমিগত পযযাবয় আিাবের
জানাবশানা হনই ব্া থাকবলও খুব্ই কি এব্ং
েম্পকযটা পুবরাটাই হপশাোমর, তারা বলা
Colleague. এবের েবে আপমন একেবে
কাজ কবরন। হকউ যখন ব্বল,
‘He is my colleague.’ তার িাবন তারা
একেবে কাজ কবরন, হকউ কাবরা কাবির ব্ন্ধু নন এব্ং েম্পবকয হপশাোমরে ব্জায় রাবখন। Colleague
ব্া ে কিযীর প্রমতশে ম বেবব্ Co-worker ➯ (হকা-ওয়াকযার) এব্ং Fellow Worker ➯ (হফবলা
ওয়াকযার) শে েু মটও ব্যব্ ার করা বয় থাবক। কাবজই আপমন মনবজর ে কিযীবক পবররব্ার অনয কাবরা
েবে পমরিয় কবর হেওয়ার েিয় ব্লবত পাবরন এভাবব্She is my fellow worker. ➯ (মশ ইজ িাই হফবলা ওয়াকযার) অথযাৎ, হে আিার হফবলা ওয়াকযার।
He is my co-worker. ➯ (ম ইজ িাই হকা-ওয়াকযার) অথযাৎ, হে আিার হকা-ওয়াকযার।
Classmate ➯ (লােবিট)
এক লাবে আিরা অবনক িানু বষর েবেই একেবে পমড়, মকন্তু েব্াই
আিাবের ভাবলা ব্ন্ধু বয় উিবত পাবর না। হযেব্ ব্ন্ধুর েবে আিরা শুধু
একই কুল, কবলজ ব্া ভামেযমটবত পমড়, যাবের েবে আিাবের ব্যমিগত
পযযাবয় জানাবশানা ব্া েু েম্পকয হনই তারা বি Classmate.
Classmate-হের আিরা য়বতা শুধু তাবের হি ারা হেবখ মিমন ব্া খুব্
হব্মশ বল নাি জামন। তাবের েবে আিাবের কখবনা হকবনা মনভযরতার
েম্পকয গবড় ওবি না।
He is my classmate. ➯ (ম ইজ িাই লােবিট) অথযাৎ, হে
আিার লােবিট।
We are classmates. ➯ (উই আর লােবিটে) অথযাৎ, আিরা লােবিট।
Flat mate ➯ (ফ্ল্যাটবিট) / Roommate ➯ (রুিবিট)
একই ঘর হশয়ার কবর থাকা ব্ন্ধুবের আবিমরকায় Flat mate আর যু িরাবজয Roommate ব্বল।
বল অথব্া হিবে একেবে আিরা যাবের েবে ব্াে কমর তাবেরও Flat mate ব্া Roommate ব্লা
যায়।
Rahim is my flat mate. ➯ (রম ি ইজ িাই ফ্ল্যাটবিট) অথযাৎ, রম ি আিার ফ্ল্যাটবিট।
We (উই) are roommates. ➯ (উই আর রুিবিটে) অথযাৎ, আিরা রুিবিট।
Types of ‘Not So Good Friends’
‘Not So Good Friends’ ➯ (নট হো গুড হেন্ডে) একমট ইংবরমজ Phrase (হেজ) যা মেবয় এিন
েব্ িানু ষবের হব্াঝায় যারা য়বতা একেিয় আিাবের ভাবলা ব্ন্ধু মিল মকন্তু এখন আর হেই েু েম্পকয
হনই, য়বতা তারা এখন আিাবের প্রমতবযাগী ব্া শত্রু। Rival (রাইভাল) ব্া প্রমতদ্বন্দ্বী এব্ং Enemy
(এবনমি) ব্া শত্রু এই েু মট শে েরােমর ব্যব্ ার না কবরও মনবির কবয়কমট শবের িাধযবি আিরা মকিু
িানু বষর েবে আিাবের খারাপ েম্পকয হব্াঝাবত পামর।
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Fair Weather Friend ➯ (হফয়ার ওবয়োর হেন্ড)
েু েিবয়র ব্ন্ধু হব্াঝাবত এই শেমট ব্যব্ ার করা য়। এই ‘ব্ন্ধুরা’ আপনার ভাবলা েিবয় আপনার েবে
থাকবব্ মকন্তু আপমন হকাবনা মব্পবে পড়া িাত্রই েূ বর েবর যাবব্। এই ‘ব্ন্ধুরা’ স্বাথযপর য় এব্ং শুধু
মনবজবের প্রবয়াজবনই আপনার েবে েু েম্পকয ব্জায় রাবখ।
He turned out to be a fair weather friend. ➯ (ম টানযড আউট টু মব্ আ হফয়ার ওবয়োর
হেন্ড) অথযাৎ, মেন হশবষ হে েু েিবয়র ব্ন্ধু প্রিামণত বলা।
She was a fair weather friend. ➯ (মশ ওয়াজ আ হফয়ার ওবয়োর হেন্ড) অথযাৎ, হে একজন
েু েিবয়র ব্ন্ধু মিল।
Frenemy ➯ (হেবনমি)
এই শেমটও ইন্টারবনবটর কলযাবণ আিাবের জীব্বন হযাগ বয়বি। Friend এব্ং Enemy ➯ (এবনমি)
েু মট শবের েংমিশ্রবণ গমিত এই শে মেবয় হেই েব্ িানু ষবক হব্াঝায়, যারা একেিয় আিাবের খুব্ কাবির
ব্ন্ধু মিল মকন্তু এখন আর হনই। ব্ন্ধুবের আড়াবল আিাবের ক্ষমত করাই তাবের িূ ল উবেশয।
We are frenemies from now. ➯ (উই আর হেবনমিে েি নাও) অথযাৎ, আজবক হথবক আিরা
হেবনমি।
She is my frenemy. ➯ (মশ ইজ িাই হেবনমি) অথযাৎ, হে আিার হেবনমি।
Fake Friend ➯ (হফইক হেন্ড)
Fake Friends ব্া নকল ব্ন্ধুে বি তারা, যারা আিাবের োিবন
ব্ন্ধু ওয়ার ভান করবলও আেবল আিাবের ক্ষমত কবর মনবজবের স্বাথয
ামেল করাই তাবের িূ ল উবেশয থাবক।
He was a fake friend. ➯ (ম ওয়াজ আ হফইক হেন্ড) অথযাৎ,
হে মিল একজন নকল ব্ন্ধু।
Karim turned out to be a fake friend. ➯ (কমরি টানযড
আউট টু মব্ এ হফইক হেন্ড) অথযাৎ, কমরি হশষ পযযন্ত নকল ব্ন্ধু প্রিামণত বলা।
ব্ন্ধু আিাবের জীব্বনর একমট গুরুেপূ ণয অংশ। ব্ন্ধু িাড়া আিরা আিাবের জীব্ন কল্পনাও করবত পামর না।
ইংবরমজবত ব্ন্ধুর এই প্রকারবভে হজবন হনওয়ার িাধযবি এখন আপমন হরাজকার ইংবরমজ কবথাপকথবন খুব্
ে বজই এই শেগুবলা ব্যব্ ার কবর পমরমিত ি বল বয় উিবত পারবব্ন আবরা হকতােু রস্ত। শুরু হ াক
শুর্দ্ ইংবরমজর িিযা, আজ হথবকই।
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পিরি জিি ভারলাবাসা সম্পজকেে ইংরেজি শব্দবন্ধ
🎯 Blind Date ➯ (ব্লাইন্ড হডট) :
হডট শেমট মেবয় মনবজর মপ্রয় িানু ষমটর েবে হেখা করা ব্া হব্ড়াবত যাওয়াবক হব্াঝাবলও Blind Date
কথামট মেবয় েম্পূ ণয অপমরমিত একজন িানু ষ, যাাঁর েবে আবগ আপনার কখবনা হেখা য়মন এিন কাবরা
েবে Date-এ যাওয়াবক হব্াঝায়। এেব্ হক্ষবত্র োধারণত হিবল ও হিবয় েু জবনরই পমরমিত হকাবনা
তৃ তীয়পবক্ষর স্তবক্ষবপ তাাঁরা পমরমিত ওয়ার জনয হেখা করবত রামজ ন। হেই তৃ তীয়পক্ষ বত পাবরন
তাাঁবের ব্ন্ধু, ে কিযী ব্া পমরমিত হকউ।
‘I went on a blind date.’ ➯ (আই ওবয়ন্ট অন আ ব্লাইন্ড হডট।) অথযাৎ, ‘আমি একমট ব্লাইন্ড হডবট
মগবয়মিলাি।’
‘She met her husband on a blind date.’ ➯ (মশ হিট ার যাজবব্ন্ড অন আ ব্লাইন্ড হডট)
অথযাৎ, ‘তার স্বািীর েবে তার ব্লাইন্ড হডবট হেখা বয়মিল।’
🎯 Double Date ➯ (ডাব্ল হডট) :
যখন একই েবে পমরমিত েু মট জুমট Date-এ যান, তখন তাবক Double Date ব্বল। ধরুন, েু ই ব্ন্ধু
একেবে একমট মডনাবরর ব্া মেবনিা হেখার আবয়াজন করল, হযখাবন তাাঁরা মনবজবের হপ্রমিকা ব্া স্ত্রীবক
একেবে মনবয় যাবব্ন, হে হক্ষবত্র তাাঁবের এই োক্ষাৎবক Double Date ব্লা বব্।
‘This Valentine, I am planning a double
date.’ ➯ (মেে ভযাবলন্টাইন, আই অযাি িযামনং ফর এ
ডাব্ল হডট।) অথযাৎ, ‘এই ভযাবলন্টাইবন আমি ডাব্ল হডবট
যাওয়ার পমরকল্পনা করমি।’
‘I went on a double date last week.’ ➯
(আই ওবয়ন্ট অন আ ডাব্ল হডট লাস্ট উইক।) অথযাৎ,
‘গত েপ্তাব আমি ডাব্ল হডবট মগবয়মিলাি।’
🎯 Will you be my Valentine? ➯ (উইল ইউ মব্ িাই ভযাবলন্টাইন?) :
ভযাবলন্টাইন হড, অথযাৎ ১৪ হফব্রুয়ামরবত এ শেব্ন্ধমট ব্যব্ ার কবর মপ্রয় িানু ষবক হপ্রি মনবব্েন করার িল
বয়বি। ব্তযিাবন এ মেনমট নারী-পুরুবষর িবধয ভাবলাব্াো প্রকাবশর িাধযবি উেযামপত য়। এ মেন হপ্রি
মনবব্েন করবত মগবয় েরােমর কাউবক ‘I love you’ না ব্বল ‘Will you be my Valentine’-ও
ব্লা হযবত পাবর।
আগািী ভযাবলন্টাইবন মপ্রয় িানু ষমটবক প্রবপাজ করুন এভাবব্,
‘Will you be my Valentine?’ ➯ (উইল ইউ মব্ িাই ভযাবলন্টাইন?) অথযাৎ, ‘তুমি মক আিার
ভযাবলন্টাইন বব্?’
🎯 To be lovesick ➯ (টু মব্ লাভমেক) :
ইমত াে োক্ষী, কখবনা কখবনা এই ব্াংলা িুলুবক ম মে গাবনর ব্াংলা তরজিাও োরুণ ম ট কবর। এিন
একমট গান মিল ‘হপ্রবির িবর িরমি হকাঁবপ...’। Lovesick বলা আেবল এই হপ্রবির িবর হভাগার
ইংবরমজ প্রকাশ। এ হরাবগ হপবল িানু বষর হুাঁশজ্ঞান হলাপ পায়, হকব্ল ামে ামে িুবখ ব্া েু রুেু রু ব্ুবক
মব্বশষ কাবরা কথা িবন পবড়। এ েিয় ভাবলাব্াোর িানু ষমটর জনয আপনার আবব্বগর তীব্রতা এতটাই
হব্মশ য় হয, োরা মেন আপমন তাাঁর কথাই ভাব্বত থাবকন, অনয হকাবনা কাবজই িবনাবযাগী বত পাবরন
না অথব্া হে োিবন এবল কী করবব্ন, তা ব্ুবঝ উিবত পাবরন না। এ অব্স্থা হব্াঝাবতই Lovesick
শেমট ব্যব্ ার করা য়।
‘You make me lovesick.’ ➯ (ইউ হিইক মি লাভমেক।) অথযাৎ, ‘তুমি আিাবক লাভমেক ব্ামনবয়
োও।‘
👦 www.facebook.com/tanbir.cox

👆

🎯www.tanbircox.blogspot.com

📚  www.facebook.com/tanbir.ebooks

‘I love you so much that I am a lovesick.’ ➯ (আই লাভ ইউ হো িাি েযাট আই অযাি আ
লাভমেক।) অথযাৎ, ‘আমি হতািাবক এবতাটাই ভাবলাব্ামে হয আমি লাভমেক বয় মগবয়মি।’
🎯 Mr. Right ➯ (মিস্টার রাইট) :
এই শেমট হিবয়রা ব্যব্ ার কবর থাবকন। Mr. Right ব্লবত আেবল হেই কল্পনার েু পুরুষবক হব্াঝায়,
যাাঁর েবে হিবয়মটর এখবনা হেখা য়মন ব্া যাাঁবক হিবয়মট এখবনা খুাঁবজ পানমন। জীব্নেেীর িাবঝ হযেব্ গুণ
একজন হেখবত িান, তার েব্ই মিস্টার রাইবটর িাবঝ মব্েযিান। মিস্টার রাইট বলা ব্হু কামিত এক
পুরুষ, যার ব্লা-িলা-বি ারায় একজন নারী হকব্ল িুগ্ধই বব্ন না, মতমন বব্ন নারীমটর িামনকবজাড়।
মিস্টার রাইট শেব্ন্ধমট একমট কাল্পমনক ধারণা, যা রূপক অবথয ব্যব্ ার করা য়।
‘I am waiting for my Mr. Right!’ ➯ (আই অযাি
ওবয়মটং ফর িাই মিস্টার রাইট।) অথযাৎ, ‘আমি আিার মিস্টার
রাইবটর জনয অবপক্ষা করমি।’
‘He is my Mr. Right.’ ➯ (ম ইজ িাই মিস্টার রাইট)
অথযাৎ, ‘হে বি আিার মিস্টার রাইট।’

🎯 Love to pieces ➯ (লাভ টু মপবেে) :
কাউবক আপমন অবনক হব্মশ ভাবলাব্াবেন, তা হব্াঝাবত এই হেইজমটর ো াযয মনবত পাবরন। এর ভাব্গত
ব্াংলা অবনকটা এিন োাঁড়ায় হয, ‘আমি হতািাবক আিার েব্যস্ব মেবয় ভাবলাব্ামে।’ হেইজমট শুনবত একই
েবে কামব্যক এব্ং অব্শযই প্রিমলত অনযানয শবের হথবক মকিু টা আলাো ওয়ায় এর আবব্েন হব্মশ।
‘I love you to pieces.’ ➯ (আই লাভ ইউ টু মপবেে।) অথযাৎ, ‘আমি হতািাবক আিার েব্মকিু মেবয়
ভাবলাব্ামে।’
🎯 Love to the moon and back ➯ (লাভ টু েয িুন অযান্ড ব্যাক) :
িাাঁবের েবে পৃ মথব্ীর েূ রে কতখামন, কখবনা মিন্তা কবরবিন? ভাবলাব্াোর িানু বষর, ‘আিাবক কতখামন
ভাবলাব্াবো?’ ব্া ‘How much do you love me?’ প্রবশ্নর জব্াব্ কী ব্বল হেবব্ন, তা মিন্তা করবত
মগবয় আপনাবক আর ম িমশি হখবত বব্ না এখন।
এিন প্রবশ্নর জব্াবব্ আত্মমব্শ্বাবের েবে ব্লু ন,
‘I love you to the moon and back.’ অথযাৎ, ‘পৃ মথব্ী হথবক িাাঁবে হযবত এব্ং হফরত আেবত
মিক যতখামন েূ রে পার করা লাবগ, আমি হতািাবক মিক ততখামন ভাবলাব্ামে।’
এই হেইজমটর ো াযয আপমন আপনার কাবির ব্ন্ধু অথব্া পমরব্াবরর েেেযবের প্রমতও আপনার ভাবলাব্াো
প্রকাশ করবত পাবরন।
‘I love you mom to the moon and back.’ অথযাৎ, ‘িা, পৃ মথব্ী হথবক িাাঁবে হযবত এব্ং হফরত
আেবত মিক যতখামন েূ রে পার করা লাবগ, আমি হতািাবক মিক ততখামন ভাবলাব্ামে।’

🎯 To pop the question ➯ (টু পপ েয হকাবয়বশ্চন) :
ভাবলাব্াোর িানু ষমটবক মব্বয়র প্রস্তাব্ করা হব্াঝাবত এই হেইজমট ব্যব্ ার করা য়। এখাবন Question
ব্লবত আপনার ভাবলাব্াোর িানু ষমট আপনাবক মব্বয় করবত রামজ মক না, তা জানবত িাওয়ার জনয করা
প্রশ্নমটবকই হব্াঝায়।
‘Have you popped the question yet?’ ➯ ( যাভ ইউ পপড আপড েয হকাবয়বশ্চন ইবয়ট?)
অথযাৎ, ‘তুমি মক এখবনা তাবক প্রস্তাব্মট মেবয়ি/ প্রশ্নমট কবরবিা?’
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‘All on a sudden he popped up the question.’ ➯ (অল অন আ োবডন ম পপড আপ েযা
হকাবয়বশ্চন।) অথযাৎ, ‘হুট কবরই হে প্রশ্নমট কবর হফলবলা।’
একইভাবব্, ‘Have you gone down on your knees yet?’ ➯ ( যাভ ইউ গন ডাউন অন ইওর
মনজ ইবয়ট?) অথযাৎ, ‘তুমি মক তাবক াাঁটু হগাঁবড় প্রবপাজ কবরি?’ হেইজমটও একই অবথয ব্যব্হৃত বত
পাবর। ব্াইবরর হেবশ মব্বয়র জনয োধারণত হিবলরা িামটবত াাঁটু হগাঁবড় ব্বে প্রবপাজ কবর থাবক।
🎯 Butterflies in stomach ➯ (ব্াটারফ্ল্াইে ইন স্টিাক) :
ভাবলাব্াোর িানু ষমট আিাবের আশপাবশ থাকবল ব্া তাাঁবের েবে কথা ব্লার েিয় আিাবের হভতর ভীষণ
ভাবলাব্াো ও উৎকণ্ঠার মিশ্রবণ এক ধরবনর অস্বমস্তর েৃ মষ্ট য়। এখাবন Stomach ব্লবত আক্ষমরক অবথয
হপটবক হব্াঝাবনা য়মন আর Butterfly ব্া প্রজাপমত দ্বারা েৃ ষ্ট অস্বমস্তবক হব্াঝাবনা বয়বি। এই
হেইজমটও অনু ভূমত প্রকাবশর একমট কামব্যক রূপ।
‘I get butterflies in my stomach whenever I see him.’ ➯ (আই হগট ব্াটারফ্ল্াইে ইন
িাই স্টিাক ওবয়বনভার আই মে ম ি।) অথযাৎ, ‘তাবক হেখািাত্রই আিার হভতবর একধরবনই িাঞ্চলয ব্া
অমস্থরতা কাজ করা শুরু কবর।’
‘I am having butterflies in my stomach.’ ➯ (আই অযাি যামভং ব্াটারফ্ল্াইে ইন িাই
স্টিাক।) অথযাৎ, ‘আিার হভতবর অমস্থরতা কাজ করবি।’
🎯 Skip a heartbeat ➯ (মকপ আ াটযমব্ট) :
ভাবলাব্াোর িানু ষমট োিবন আোিাত্রই অবনক েিয় িবন য়, েিয় হযন হথবি হগবি। এই ভাবলা
লাগামটবকই আবরা নােমনকভাবব্ প্রকাশ করা যায় এই হেইজমটর ো াযয। এর অনু ব্াে অবনকটা এিন হয
‘হৃেস্পেন একিু ূ বতযর জনয হথবি মগবয়মিল।’ হৃেস্পেন হথবি যাওয়ার িাবন বি একজন িানু ষ িারা
হগবিন, মকন্তু এখাবন আবব্বগর তীব্রতা হব্াঝাবত মভন্ন অবথয কথামট ব্যব্ ার করা বি।
‘She makes my heart to skip a beat.’ ➯ (মশ হিইকে িাই াটয টু মকপ আ মব্ট।) অথযাৎ,
‘তার জনয আিার হৃেস্পেন হথবি যায়।’
‘Seeing him, makes me skip a heartbeat.’ ➯ (মেইং ম ি, হিইকে মি মকপ আ াটযমব্ট।)
অথযাৎ, ‘তাবক হেখািাত্রই আিার হৃেস্পেন হযন হথবি যায়।’
ু ে বজই ব্যব্ ার করবত
এই শেগুবলা আপমন আপনার ধেনমেন জীব্বন ইংবরমজবত কথা ব্লার েিয় খব্
পারবব্ন। মপ্রয় িানু ষবক একটু আলাোভাবব্ মনবজর ভাবলা লাগার কথা জানাবনার জনয এই শেগুবলার জুমড়
হিলা ভার।
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জভন্ন জভন্ন ভারব ‘

বলুি

‘I love you’ এই phraseমটর োবথ আিরা েব্াই পমরমিত । মপ্রয় িানু ষবক ‘I love you’ ব্লা ব্া
তার িুখ হথবক ‘I love you’ হশানা েু মটই িধু র । এই একমট কথাবক মপ্রয় িানু বষর কাবি প্রকাশ করার
জনয কমব্ োম মতযকে নানা গুণীজন ব্যব্ ার কবরবিন নানা কথািালা, নানা ভমেিা।
আপমন যমে কাবরা োবথ ভাবলাব্াোর েু ের েম্পবকয জমড়বয় থাবকন তা বল আপমনও মনশ্চয়ই একটু
মভন্নভাবব্ মপ্রয় িানু ষমটবক মনবজর ভাবলাব্াোর কথা জানাবত িান ।
তা বল িলু ন আজ হজবন হনওয়া যাক এিন মকিু phrase েম্পবকয হযগুবলা ব্যব্ ার কবর আপমন আপনার
ভাবলাব্াোর কথা আপনার মপ্রয় িানু ষমটবক ব্লবত পাবরন ।
Poetic Way ➯ (পবয়মটক ওবয়) ব্া কামব্যক ভাষায়
Poetic Way ব্া কামব্যক ভাষায় ভাবলাব্াোর কথা প্রকাশ করা খুব্ই হরািামন্টক একমট পন্থা । কামব্যক
ভাষায় ভাবলাব্াোর কথা ব্লবত হয phraseগুবলা আপমন ব্যব্ ার করবত পাবরন হেগুবলা বলা

I am smitten (মস্মবটন) by you ➯ ( আমি হতািার প্রমত আকৃষ্ট)
ভাব্বিন smitten ব্লবত কী ব্ুঝায় । Smitten ব্লবত ব্ুঝাবি আপমন কাবরা প্রমত এতটা আকৃষ্ট হয
আপমন তার পাবশ থাকবত িান এব্ং তার োবথ থাকবত আপনার ভাবলা লাবগ । তখন আপমন এই
phaseমট ব্যব্ ার কবর আপনার ভাবলালাগার কথা মপ্রয় িানু ষমটর োিবন তুবল ধরবত পাবরন । ধরুন
আপনার ব্ন্ধু কাউবক খুব্ ভাবলাব্াবে ।তখন আপমন আপনার ব্ন্ধুর ভাবলাব্াোর কথা অনয কাউবক ব্লবত
পাবরন এভাবব্
my god, He is smitten by her ➯ (হে তার প্রমত আকৃষ্ট)
Have you heard, Rabi is smitten by her ➯ (তুমি মক শুবনি, রমব্ তার প্রমত আকৃষ্ট)

I am under your spell ➯ (হস্পল) ➯ (আমি আপনার প্রমত িু গ্ধ)
Spell magical power। এখাবন I am under your spell দ্বারা ব্ুঝাবনা বয়বি হয আপমন কাবরা
দ্বারা প্রভামব্ত ব্া কাবরা প্রমত িুগ্ধ । হযিন ধরুন আপমন কাউবক খুব্ পিে কবরন তখন তাবক ব্লবত
পাবরন
I want to say that I am under your spell. ➯ ( আমি ব্লবত িাই হয আমি আপনার প্রমত
িুগ্ধ)
I am under your spell and will you accept my love? ➯ (আমি আপনার প্রমত িুগ্ধ,
আপমন মক আিার ভাবলাব্াো ে ণ করবব্ন?)

I am yearn (ইয়ানয) for you ➯ ( আমি আপনাবক আকু লভাবব্ কািনা কমর)
আপনাবের জনয তৃ তীয় phaseমট বলা
‘I am yearn for you.’

phaseমট ব্যব্ ার করা য় তখন যখন হকউ কাউবক ব্যাকুল ভাবব্ িায় ব্া কািনা কবর । ধরুন
আপমন আপনার আেশয জীব্নেেী ব্া perfect soul mate ➯ (পারবফে হোল হিট) ব্যাকুল
ভাবব্ কািনা করবিন তখন আপমন তাবক ব্লবত পাবরন
‘I am truly speaking, I am yearning for you. ➯ (েমতয ব্লমি আমি আপনাবক ব্া
হতািাবক আকুলভাবব্ িাই ব্া কািনা কমর।)
‘I am yearning for you, so will you be my soul mate? ➯ (আমি হতািাবক আকুলভাবব্
কািনা কমর, তাই তুমি মক আিার জীব্ন েেী বব্?)
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Persuasive (পারেু বয়মেভ)/ Over the top ব্া অমতরমিতভাবব্
আপমন আপনার কথা দ্বারা কাউবক মব্শ্বাে করাবত িান হয আপমন তাবক খুব্ ভাবলাব্াবেন। কখবনা কখবনা
আিরা আিাবের মপ্রয় িানু ষমটবক খুমশ করার জনয ভাবলাব্াোর কথামট েু ের েু ের শে ব্যব্ ার কবর
Exaggerate ➯ (এক্সাবগবরট) ব্া অমতরিন করবত িাই, তা বল এমট বি আপনার অনু ভূমত আপনার
মপ্রয় িানু ষমট কাবি তুবল ধরার একমট উত্তি পন্থা ।

We complete ( কিমিট) each other ➯ (আিরা এবক অনযবক পূ ণযতা োন কমর)
Phrase দ্বারা ব্ুঝাবত পাবরন হয আপনারা েু জন মিবল ভাবলা pair ব্া হজাড়া । অব্শযই িবন
রাখবব্ন এখাবন আপমন complete-এর স্থাবন finish (মফমনশ) ব্যব্ ার করবত পারবব্ন না ।
কারণ ব্যব্ ামরক মেক হথবক complete এব্ং finish শে েু মট মভন্ন ।
হযিন আপমন যমে ব্বলন
‘O, we finish each other’ ➯ (আিরা একজন আবরক জনবক হশষ কমর) এটা দ্বারা ব্ুঝাবনা বি
হয, আপনার মপ্রয় িানু ষমটর োবথ আপনার ভাবলা েম্পবকয হনই । হে হক্ষবত্র আপমন যমে আপনার মপ্রয়
িানু ষমটবক ব্ুঝাবত িান হয আপনারা েু জবন মিবল good couple ➯ (গুড কাপল) বত পাবরন তখন
এই Phrase ব্যব্ ার কবর আপমন ব্লবত পাবরন
‘We complete each other so will you be my love?’। ➯ (আিরা একজন আবরকজনবক
পূ ণযতা োন কমর। েু তরাং তুমি মক আিার ভাবলাব্াোর িানু ষমট বব্)
‘I cannot imagine a single day without you like you because we complete
each other’ ➯ (আমি হতািাবক িাড়া একমট মেনও কল্পনা করবত পামর না, হযিন তুমিও পার
না কারণ আিরা একজন আবরকজনবক পূ ণত
য া োন কমর)

I worship( অরমশপ) you ➯ (তুমি আিার কাবি পূ বজয়)
অবনক হরািামন্টক িানু বষর িবধয তার ভাবলাব্াোর িানু ষমটবক খুমশ করার জনয ‘I worship you’
phraseমট ব্যব্ ার করার প্রব্ণতা আবি । এই ধরবনর phrase-এর ব্যব্ ার মকিু টা নাটকীয় িবন
বলও এমট ভাবলাব্াোর িানু ষমটবক আপনার ভাবলাব্োর কথা জানাবনার একমট ভাবলা পন্থা। হযিন আপমন
আপনার ভাবলাব্াোর কথা কাউবক জানাবত ব্লবত পাবরন
‘I really worship you or you are my goddess ➯ (তুমি আিার কাবি পূ বজয় অথব্া তুমি
আিার ঈশ্বরী।)
‘I worship you and I want to spend my whole life with you. ➯ (তুমি আিার কাবি
পূ বজয় এব্ং আমি হতািার োবথ োরা জীব্ন কাটাবত িাই।)

I can’t do without you. ➯ (আমি হতািাবক িাড়া থাকবত পামর না)
যখন হকউ ব্বলন হয ‘I can’t do without you’ অথব্া ‘I can’t live without you’-এর িাবন
এই নয় হয মপ্রয় িানু ষমটবক না হপবল মতমন িারা যাবব্ন, এটা শুধু ভাবলাব্াোর অনু ভূমত প্রকাশ করার
ু ভাবলাব্াবেন এব্ং তাবক িাড়া থাকা
একমট েু ের পন্থা। এর দ্বারা ব্ুঝাবনা বি হয আপমন কাউবক খব্
আপনার পবক্ষ কষ্টকর ব্া প্রায় অেম্ভব্। ধরুন আপমন কাউবক খুব্ ভাবলাব্াবেন হেই হক্ষবত্র আপমন
আপনার ভাবলাব্াোর কথা তাবক জানাবত ব্লবত পাবরন
‘I love you so much that I can’t do without you.’ ➯ (আমি হতািাবক এতটা ভাবলাব্ামে
হয আমি হতািাবক িাড়া থাকবত পামর না)
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‘I can’t live without you, will you accept ➯ (এবক্সপ্ট) my love?’(আমি হতািাবক িাড়া
ব্াাঁিবত পামর না, তুমি মক আিার ভাবলাব্াো ে ণ করবব্?)
Slangy (হেংমগ) ব্া অপভাষা ব্যব্ ার কবর
িূ লত এই slang ➯ (হেং) গুবলা মলউড মেবনিাবত ব্যব্ ার বত হেখা যায়। আপমন য়বতা মলউড
মেবনিাগুবলাবত এই slang গুবলার ব্যব্ ার হেবখ থাকবত পাবরন । িলু ন তা বল slang গুবলা হেবখ
হনওয়া যাক।

I am hooked (হুে) on you ➯ (আমি হতািার প্রমত অনু রত)
Hook (হুক) । এখাবন hooked শেমটর দ্বারা প্রকৃতপবক্ষ এটা ব্ুঝাবনা বি না হয আপমন কাবরা ফাাঁবে
পবড়বিন। এই phraseমট দ্বারা ব্ুঝাবনা বি আপমন কাবরা প্রমত খুব্ হব্মশ addicted (অযামডবেট) ব্া
অনু রত। তার িাবন এই িানু ষমট আপনার কাবি আপনার েব্মকিু । তখন আপমন ব্লবত পাবরন
‘It is impossible for me to live without you because I am hooked on you.’
➯ (আিার পবক্ষ হতািাবক িাড়া থাকা অেম্ভব্ কারণ আমি হতািার প্রমত অনু রত)
Cup cake
যখন হকাবনা িানু ষ তার মপ্রয় িানু ষমটবক মনবয় ব্াইবর যাওয়ার, পামটয মকংব্া মডনাবর ➯ (dinner) যাওয়ার
হিবয় ব্াোয় মপ্রয় িানু ষমটর কািাকামি হথবক হরািামন্টকভাবব্ েু ের েিয় কাটাবত অমধকতর পিে কবর
তখন এবক ব্লা য় Cup cake । হযিন আপমন ব্লবত পাবরন
‘Let’s take cup cake tonight. ➯ (িল, আজ রাবত হরািামন্টক েিয় কাটাই)
‘Why don’t you come over to cup cakewith me? ➯ (হকননা তুমি আিার োবথ
হরািামন্টক েিয় কাটাবত আবো?)
Lustful ➯ (লাস্টফুল) কািুকতা পূ ণভ
য াবব্
Lustful physical attraction। হেই হক্ষবত্র আপমন হয phrase গুবলা ব্যব্ ার করবত পাবরন তা
বলা

Let’s turn (টানয) on the heat ➯ (িবলা েু ষ্টুমিপূ ণয আিরণ কমর)
এমট খুব্ই naughty (নমট) ব্া েু ষ্ট একমট phrase। োধারণত হিবলরা এই phrase ব্যব্ ার কবর
থাবক যখন তারা হকাবনা েু েরী হিবয়র োক্ষাৎ পায়, য়বতাব্া পামটযবত ব্া অনযবকাবনা অনু ষ্ঠাবন। ধরুন
আপমন হকাবনা পামটযবত মগবয় হকাবনা েু েরীর োক্ষাৎ হপবলন তাবক খুমশ করার জনয আপমন এই phrase
ব্যব্ ার করবত পাবরন। তখন আপমন ব্লবত পাবরন
‘Hay, let’s turn on the heat’-।

You make me burn with desire(মডজায়ার) ➯ (তুমি আিাবক আকৃষ্ট কর)
phrase খুব্ই হরািামন্টক একমট phrase । ধরুন আপমন আপনার মপ্রয় িানু ষমটর োবথ খুব্ই
হরািামন্টক mood-এ আবিন তখন আপমন এই phrase ব্যব্ ার কবর ব্লবত পাবরন ‘Hay,
you make me burn with desire. (মডজায়ার)’ তার িাবন আপমন আপনার মপ্রয়
িানু ষমটবক অনু ভব্ কবরন এব্ং তার োবথ শারীমরক েম্পবকয হযবত িান।
Your place is mine
এমটও একমট naughty ব্া েু ষ্টু phrase। ধরুন আপমন হকাবনা পামটযবত এিন কাবরা োক্ষাৎ হপবলন যার
দ্বারা আপমন physically attracted ব্া শারীমরকভাবব্ আকমষযত এব্ং আপমন তার োবথ শারীমরকভাবব্
েম্পকয ধতমর করবত িান তখন আপমন ব্লবত পাবরন ‘Hay, Your place is mine’
েু তরাং এই phrase গুবলা ব্যব্ ার কবর আপমন আপনার ভবলালাগা এব্ং ভাবলাব্াোর কথা আপনার মপ্রয়
িানু ষমটর কাবি প্রকাশ করবত পাবরন।
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এই িু ূ বতয
এব্ং
পবড়ন। তাবের টাবগযট কবরই আপনার প্রমতষ্ঠান মকংব্া পবণযর প্রিার ও প্রোবর েফল িাবকযমটং
করবত পাবরন।
📝
🎯
👀
🎭
👆

।

🌎
📚
🎭
👨
🕮
➯পড়ার েংখযা ১.৫ লাখ,
👆
➯ ব্যব্ ারকারী ৭০ াজার,

➯ মভমজটর েংখযা ৬৬ লাখ,
➯ ফযান েংখযা ৭.৮ লাখ,
➯ হিম্বার েংখযা ৬০ াজার,
➯ অনু োমর ৫০ াজার,

)
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ইংরেজিরে কথা বলুি পসজলজিটি সম্পরকে
আিরা েব্াই কি-বব্মশ হেমলমব্রমটবের মনবয় কথা ব্মল। আিরা তাাঁবের প্রশংো কমর, তাাঁবের েংব্ােপবত্রর
হলখাগুবলা পমড় এব্ং োিামজক হযাগাবযাগ িাধযিগুবলাবত তাাঁবের অনু েরণ কমর। প্রায়ই আিরা ব্ন্ধুবের
েবে আড্ডা হেওয়ার েিয় হেমলমব্রমটবের মনবয় নানা রকি িন্তব্য কবর থামক। হে হক্ষবত্র আপমন যমে এই
িন্তব্যগুবলা ইংবরমজবত করবত পাবরন, তা বল মনশ্চয়ই আপনার ভাবলা লাগবব্।
Claim to fame ➯ (হলইি টু হফি)
Claim to fame ব্লবত হব্াঝায় মব্খযাত ওয়ার জনয কাবরা হকাবনা মব্বশষ কারণ ব্া প্রমতভা থাকা।
হযিন িাইবকল জযাকেনবক আিরা েব্াই মিমন। িাইবকল জযাকেন তাাঁর নাি ব্া ইউমনক ডযামেং স্টাইবলর
জনয মব্খযাত মিবলন। আিরা তাাঁর কথা ব্লবত পামর এভাবব্—
Michael Jackson’s claim to fame was his dancing style ➯ (িাইবকল জযাকেবনর
মব্খযাত ওয়ার অনযতি মব্ষয় মিল তাাঁর নাবির ধরন)
Versatile ➯ ( ভােযাটাইল)
Versatile ব্লবত এিন all-rounder ➯ (অল-রাউন্ডার) ব্া এিন কাউবক
হব্াঝায় মযমন ব্হুিুখী প্রমতভার অমধকারী। হযিন ধরুন ব্মলউড তারকা আমির খান
মযমন মব্মভন্ন িমরবত্র েক্ষতার েবে অমভনয় কবর েু নাি কুমড়বয়বিন, পাশাপামশ নানা
েিয় মটমভ মরয়যামলমট হশা উপস্থাপনা কবরও স্বনািধনয বয়বিন। হে হক্ষবত্র আিরা
ব্লবত পামর
Amir Khan is a versatile actor ➯ (আমির খান ব্হুিুখী প্রমতভার
অমধকারী একজন অমভবনতা)
Sreya Ghosal is a versatile singer ➯ (হশ্রয়া হঘাষাল একজন ব্হুিুখী প্রমতভাধর গাময়কা
অথযাৎ মতমন নানা ধরবনর গান গাইবত পাবরন)
Glamorous ➯ (গ্ল্যািারাে)
এই শেমট আপমন হকাবনা মব্খযাত অমভবনতা-অমভবনত্রী,
হলখক, মশল্পী মকংব্া েংব্ােকিযীবের হক্ষবত্র ব্যব্ ার করবত
পাবরন। Glamorous ব্লবত হব্াঝায় অতযন্ত আকষযণীয়
ব্া িুগ্ধকর। হযিন আপমন ব্লবত পাবরন
Angelina Jolie is a glamorous Hollywood
actress. ➯ ( অযাবিমলনা হজামল একজন আকষযণীয়
মলউড অমভবনত্রী)
One trick pony ➯ (ওয়ান মট্রক পমন)
One trick pony এই phraseমট versatile-এর এবকব্াবরই মব্পরীত। versatile ব্লবত হযিন
ব্হুিুখী প্রমতভা হব্াঝায় অপরমেবক one trick pony ব্লবত একমট মনমেযষ্ট মব্ষবয় পারেশযী হব্াঝায়
অথযাৎ যার শুধু একমট মব্ষবয় প্রমতভা আবি। হযিন অবনক অমভবনতা-অমভবনত্রী আবিন যাাঁরা মব্মভন্ন িমরবত্র
েু েরভাবব্ অমভনয় করবত পাবরন, তাবের ব্লা য় versatile এব্ং হকাবনা হকাবনা অমভবনতা-অমভবনত্রী
আবিন, যাাঁরা শুধু একধরবনর িমরবত্রই ভাবলা অমভনয় করবত পাবরন, তাাঁবের ব্লা হযবত পাবর One
trick pony। তখন আপমন ব্লবত পাবরন he is not versatile but he is a one trick
pony।
Overrated ➯ (ওভারবরবটড)
Overrated ব্লবত এিন celebrity-হের হব্াঝায় যাাঁরা খুব্ পমরমিমত ব্া খযামত অজযন কবরন এব্ং
যাাঁবের অবনক অথয ব্া েম্মানী হেওয়া য় মকন্তু প্রকৃতপবক্ষ যা তাাঁবের প্রাপয নয়। হযিন ধরুন হকাবনা
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অমভবনত্রী খুব্ আবলামিত বয়বিন এব্ং তাাঁবক অবনক েম্মানী হেওয়া বি, যা তাাঁর প্রাপয নয়— তখন
আপমন ব্লবত পাবরন হয
She is an overrated actress ➯ (মতমন অমতমরি িূ লযায়ন পাওয়া একজন অমভবনত্রী)
Arrogant ➯ (অযাবরাবগন্ট)
আপমন মক কখবনা হকাবনা celebrity-এর েবে হেখা কবরবিন? অবনক celebrity আবিন, যারা খুব্ই
Down to earth অথযাৎ খুব্ই মব্নয়ী এব্ং আন্তমরক। মকন্তু অবনবকই োমম্ভক ব্া অ ংকারী বয় থাবকন।
তাাঁবের ব্লা য় arrogant। হযিন আপমন ব্লবত পাবরন
Though he is a very famous actor, he is really arrogant ➯ (হে খুব্ মব্খযাত
অমভবনতা বলও খুব্ই অ ংকারী ব্া োমম্ভক)
Highest accolade ➯ ( াবয়স্ট অযাবকাবলড)
Highest accolade ব্লবত এিন তারকাবের হব্াঝায় যাাঁরা তাাঁবের িিৎকার কাবজর জনয পুরকৃত
বয়বিন। হযিন ধরুন ভারবতর এ আর র িান তাাঁর েংগীত প্রমতভার Highest accolade ম বেবব্
অকার হপবয়বিন। তখন আপমন ব্লবত পাবরন
He received highest accolade when he got Oscar ➯ (যখন মতমন অকার হপবয়মিবলন
তখন মতমন েবব্যাচ্চ েম্মাবন েম্মামনত বয়মিবলন)
Glowing tributes ➯ (হগ্ল্াময়ং মট্রমব্উটে)
এই phraseমট তাাঁবের জনয ব্যব্হৃত, য় যার েব্মকিু ই ইমতব্ািক ব্া েবে াতীত এব্ং যাবক মনবয় ব্লার
িবতা হনমতব্ািক মকিুই হনই। হযিন ধরুন োলিান শা যার হকাবনা হনমতব্ািক মেক হনই এব্ং েব্াই
তাাঁর প্রশংো কবর থাবকন। হে হক্ষবত্র আপমন ব্লবত পাবরন
His career had absolutely glowing tributes অথযাৎ েব্াই তাাঁর েম্পবকয positive ব্া
ইমতব্ািক কথা ব্বল থাবক।
Big break ➯ (মব্গ হব্রক)
Big break ব্লবত হব্াঝায় ব্ড় েু বযাগ। হযিন হকাবনা অমভবনতা ব্া অমভবনত্রী যাাঁরা পূ বব্য হতিন হকাবনা
ভাবলা মেবনিায় অমভনবয়র েু বযাগ পানমন মকন্তু েম্প্রমত হকাবনা মব্খযাত মনিযাতার ব্ড় ব্াবজবটর িলমচ্চবত্র
অমভনবয়র েু বযাগ হপবয়বিন, তখন আপমন ব্লবত পাবরন
She/He has got a big break that will change her career ➯ (হে একমট ব্ড় েু বযাগ
হপবয়বি, যা তাাঁর কযামরয়ারবক ব্েবল হেবব্)
Victim of their own success ➯ (মভকমটি অব্ হেয়ার ওউন োকবেে)
এমট glowing tribute-এর মব্পরীত। অবনক েফল তারকা আবিন েফলতা ও খযামত যাাঁবের িমস্তবষ্ক
এিনভাবব্ হগাঁবথ যায় হয তাবের খযামত ও েফলতা তাবের অ ংকারী কবর হতাবল, ফবল িানু ষ তাবের
মব্রুবর্দ্ হনমতব্ািক কথা ব্বল। তখন তাাঁবের ব্লা য় Victim of their own success। এিন
হকাবনা celebrity েম্পবকয আপমন ব্লবত পাবরন
He is victim of his own success অথযাৎ মতমন মনবজর খযামতর জনযই ক্ষমতেস্ত।
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কীভারব পেরস্তাোুঁয় ইংরেজিরে অর্াে ে কেরবি
আজকাল মনতযনতুন খাব্াবরর েন্ধাবন হরবস্তারাাঁয় ঢুাঁ িাবরন না, এিন িানু ষ কিই আবিন। আত্মীয়, মপ্রয়জন
ব্া ব্ন্ধুব্ান্ধব্ মনবয় প্রায়ই আিাবের ব্াইবর হখবত যাওয়া য়। যাাঁরা ভ্রিবণ আে ী, তাাঁরাও নতুন হকাবনা
জায়গায় হগবল হেখানকার খাব্ার অব্শযই হিবখ হেখবত িান। হরবস্তারাাঁয় যাাঁরা হখবত পিে কবরন, তাাঁবের
অব্শযই মকিু মনমেযষ্ট রীমত ব্া ettiquette (এমটবকট) অনু েরণ করা উমিত। প্রথিত, এখাবন হব্শ
formal (ফরিাল) একমট আব্ াওয়া থাবক, কাবজই আপনার ব্যব্ ারও হে অনু যায়ী নম্র ও ভদ্র ওয়াটাই
ব্াঞ্ছনীয়। এরপর আেন ে ণ করা হথবক মব্ল হেওয়া পযযন্ত প্রমতমট ধাবপই মকিু মনমেযষ্ট রীমত থাবক।
হেগুবলাই িলু ন এব্ার হজবন হনওয়া যাক ইংবরমজবত।
🎯 হটমব্ল ব্ুমকং ➯ (Table booking) : হকাবনা নািীোমি হরবস্তারাাঁয় ঢুবক প্রথবিই হয কাজমট করা
উমিত তা বলা েরােমর আেন ে ণ না কবর িযাবনজার অথব্া ওবয়টারবক ব্লা কতজবনর হটমব্ল লাগবব্।
যমে হটমব্লমট য় েু জবনর জনয তা বল ব্লু ন,
May I have a table for two? ➯ (হি আই যাভ আ হটমব্ল ফর টু?) অথব্া
Could (কুড) I have a table for two? ➯ (আমি মক েু জবনর একমট হটমব্ল হপবত পামর?)
🎯 মরজারবভশন ➯ (Reservation) : অবনক হরবস্তারাাঁয়ই আজকাল আবগ হথবকই জায়গা reserve
(মরজাভয) করার ব্যব্স্থা থাবক, হযন মভবড় অবপক্ষা করবত না য়। হে হক্ষবত্র আবগই হফান কবর ব্লবত
পাবরন,
May I make a reservation (হরজারবভশন) for two at 8pm tomorrow under the
name of X? ➯ (আমি মক কাল রাত ৮টায় X নাবি েু জবনর একমট হটমব্ল মরজাভয করবত পামর?)
এখাবন লক্ষ করুন, অমেি হটমব্ল মরজাভয করবত বল কতজন, কখন, কবব্ এব্ং কী নাবি—এ িারমট তথয
আপনাবক অব্শযই মেবত বব্। অবনক হক্ষবত্র এ জনয অমেি টাকাও পমরবশাধ করবত য়। হে হক্ষবত্র
মজজ্ঞাো করুন,
How much will it cost? ➯ (এবত কত টাকা লাগবব্?)।
মরজারবভশন করা থাকবল হরবস্তারাাঁয় মগবয় ব্লু ন,
I have a reservation under the name of X, অথযাৎ অিুক নাবি আিার একমট মরজারবভশন
আবি। এরপর ওবয়টার আপনার ব্োর জায়গা হেমখবয় হেবব্।
অডযার হেওয়ার জনয প্রথবিই ওবয়টাবরর কাবি হিনু য িাইবত বব্। এ জনয ব্লু ন, Could I have the
menu, please? ➯ (আমি মক হিনু যমট হপবত পামর?)

হিনু য মনধযারবণর পর ওবয়টাবরর েৃ মষ্ট আকষযবণর জনয ব্লু ন, Excuse me. অবনবকই যাবলা ব্া
অনযানযভাবব্ ওবয়টারবক ডাকার হিষ্টা কবরন, হেমট অবনক হক্ষবত্রই রূঢ় ও ভদ্র রীমতমব্ব্মজযত ম বেবব্
মব্বব্মিত য়।
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ওবয়টাবরর কাবি ব্লু ন, I’ll have a Thai soup অথব্া হিনু যবত হেওয়া নম্বর অনু যায়ী ব্লবত পাবরন,
I’ll have a number 22, 34 and 55.
হস্পশাল আইবটি ➯ (Speciality) : অবনবক হরবস্তারাাঁয় হগবল হস্পশাল আইবটি হিবখ হেখবত পিে
কবরন অথব্া অনয হকাবনা কালিাবরর খাব্ার, যা েম্পবকয আপনার হকাবনা জ্ঞান হনই, হে হক্ষবত্র ওবয়টারবক
মজজ্ঞাো করবত পাবরন,
What do you recommend (হরকবিন্ড)? ➯ (আপমন মক েু পামরশ করবিন?) অথব্া
What are the specials? ➯ (হস্পশাল আইবটি কী কী আবি?) হেগুবলা যমে আপনার হনওয়ার
ইবি থাবক তা বল ব্লু ন,
I’ll have that. ➯ (আমি এটা মনবত িাই।)
অমতমরি েংবযাজন : অডযাবরর েিয় আপনার মনবজর হকাবনা েংবযাজন থাকবল তা-ও ব্লু ন। হযিন হকউ
যমে ঝাল ে য করবত না পাবরন, তা বল ব্বল মেবত পাবরন,
Please make the food non-spicy/less-spicy. ➯ (অনু ে কবর খাব্াবর ঝাল কি
হেবব্ন/বেবব্ন না)
আব্ার স্বাস্থয েবিতনতার জনয যাাঁরা খাব্াবর কি হতল খান, তাাঁরাও ব্বল মেবত পাবরন,
Please see to it that the food is non-greasy/less-greasy. ➯ (অনু ে কবর হেখবব্ন
হযন খাব্াবর হতল কি য়/বেওয়া না য়)।
হকাবনা মব্বশষ খাব্াবর অযালামজয থাকবল এ েিয়ই ব্বল মেন ওবয়টারবক। হযিন,
I’m allergic to cinnamon, would this be okay for me? ➯ (আিার োরুমিমনবত
অযালামজয আবি, এ খাব্াবর মক হকাবনা েিেযা বত পাবর?)
প্রথবি অডযার করবত ভুবল হগবল পবরর ব্ার ব্লু ন এভাবব্,
Could I also have a coke?
অথব্া
I would like to add a coke to my order.
িতািত হেওয়া ➯ (Giving feedback) : অবনক হরবস্তারাাঁবতই খাব্ার হশষ ওয়ার পর ওবয়টার ব্া
িযাবনজার এবে খাব্ার েম্পবকয িতািত জানবত িান। এ হক্ষবত্র যমে খাব্ার ভাবলা লাবগ, তা বল ব্লবত
পাবরন,
The food was delicious. I really liked it. ➯ (খাব্ারমট েু স্বােু মিল, আিার খুব্ ভাবলা
হলবগবি। Delicious-এর আবরকমট প্রমতশে বি scrumptious (স্ক্রাম্পশাে)। কাবজই আপমন
এভাবব্ও ব্লবত পাবরন, The food was scrumptious. আব্ার আপনার যমে হকাবনা কারবণ খাব্ার
ভাবলা না হলবগ থাবক, তবব্ হেমটও নম্রভাবব্ ব্ুমঝবয় ব্লা উমিত। হযিন আপমন যমে ব্বলন,
The food was really bad, তবব্ তা রূঢ় হশানা যায়। মকন্তু যমে ব্লা য়,
The food was too salty (লব্ণাি)/ bland (মব্স্বাে/ লব্ণ হনই)/ stale (ব্ামে)/ spicy (ঝাল)
ইতযামে তা বল তা প্রকৃত পরািশয ম বেবব্ ে ণবযাগয এব্ং রূঢ় নয়। হকাবনা খাব্ার যমে এবকব্াবরই
অে ণবযাগয য়, তা বল হব্মশর ভাগ হরবস্তারাাঁই তা ব্েবল মেবত ব্াধয। হে জনয আপমন এভাবব্ মজজ্ঞাো
করবত পাবরন,
Could you please replace this food? ➯ (এ খাব্ারমট মক ব্েবল হেওয়া যায়?)

মব্ল হেওয়া ➯ (Paying the bill) : েব্বশবষ আবে খাব্াবরর মব্বলর প্রেে। এ জনয আপমন ব্লবত
পাবরন,
Could I have the bill/check please? ➯ (আমি মক মব্লমট হপবত পামর?)
🎯 উদ্বৃত্ত খাব্ার : যমে আপনার খাব্ার হশষ না বয় থাবক এব্ং আপমন ব্াোয় উদ্বৃত্ত খাব্ার পাবেযল কবর
মনবয় হযবত িান তবব্ ব্লবত পাবরন,
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Could I have a doggy bag/parcel? ➯ (আমি মক অমতমরি খাব্ার মনবয় হযবত পামর?)। ডমগ
ব্যাগ বি অমতমরি খাব্াবরর একমট ইংবরমজ প্রমতশে।
হরবস্তারাাঁয় ওয়াশরুবি যাওয়ার প্রবয়াজন পড়বল ওবয়টারবক ব্লবত পাবরন,
Could you please show me the way to the washroom? ➯ (অনু ে কবর আিাবক
ওয়াশরুবির রাস্তামট হেমখবয় হেবব্ন?)
হরবস্তারাাঁর খাব্াবরর জনয ব্যব্হৃত মকিু প্রমতশেও মশবখ রাখুন এই ফাাঁবক—

Appetizer (অযাবপটাইজার)/Starter (স্টাটযার) : খাব্াবরর প্রথবি ালকা ধরবনর হয খাব্ারগুবলা
খাওয়া য়, হযিন—েু যপ, নানা ধরবনর স্ন্যাকে অযাবপটাইজাবরর িবধয পবড়। ওবয়টার আপনাবক মজজ্ঞাো
করবত পাবর,
What would you like to have for appetizer? তখন অডযার মেবত বল ব্লবত পাবরন,
I would have a Thai soup for appetizer.
Main Dish : খাব্াবরর িূ ল আকষযণ ম বেবব্ হয অবপক্ষাকৃত ভারী খাব্ার খাওয়া য় তা-ই হিইন মডশ।
হিনু য কাবডয োধারণত হিইন মডশগুবলা আলাো কবর ব্লা থাবক। আপমন ব্লবত পাবরন,
I would have a Pasta Basta for main dish.
Side dish : িূ ল খাব্াবরর েবে স্বােব্ধযক হকাবনা খাব্ার থাকবল হেগুবলাবক োইড মডশ ব্া শুধু োইডও
ব্লা য়। হেঞ্চ োই, োলাে ব্া েে োইড মডশ ম বেবব্ ব্হুল প্রিমলত, হযিন—
I would like to have French fries as a side.
Dessert ➯ (হডজাটয) : খাব্াবরর হশবষ োধারণত মিমষ্ট হয খাব্ারগুবলা খাওয়া য় হেগুবলা হডজাটয
ম বেবব্ পমরমিত, হযিন—
I would have a pastry for dessert.
Beverage : খাব্াবরর েবে হয হকািল পানীয় খাওয়া য় তার অপর নাি হব্ভাবরজ। আপমন ব্লবত
পাবরন,
I would like to have a coke for beverage.
তা বল এখন আপনারও জানা বয় হগল, কীভাবব্ হরবস্তারাাঁয় হগবল কথা ব্লবব্ন ইংবরমজবত। হতা, হব্মরবয়
পড়ুন এখনই আর হিবত উিু ন নতুন েব্ খাব্াবরর স্বাবে।
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এই িু ূ বতয
এব্ং
পবড়ন। তাবের টাবগযট কবরই আপনার প্রমতষ্ঠান মকংব্া পবণযর প্রিার ও প্রোবর েফল িাবকযমটং
করবত পাবরন।
📝
🎯
👀
🎭
👆

।

🌎
📚
🎭
👨
🕮
➯পড়ার েংখযা ১.৫ লাখ,
👆
➯ ব্যব্ ারকারী ৭০ াজার,

➯ মভমজটর েংখযা ৬৬ লাখ,
➯ ফযান েংখযা ৭.৮ লাখ,
➯ হিম্বার েংখযা ৬০ াজার,
➯ অনু োমর ৫০ াজার,

)

01738359555
tanbir.cox@gmail.com
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ইংরেজিরে কজ ে অর্াে ে কেরবি কীভারব
ধরুন, আপমনও হকাবনা কমফশবপ হগবলন। কাউন্টাবরর ওপাবশ থাকা ব্যমিমট আপনাবক প্রশ্ন করবলন :
‘Hello Sir! What would ➯ (উড) you like to have today?’ আপমন উত্তর মেবলন : ‘I
would like to have a cup of coffee.’ পাল্টা প্রশ্ন বলা : ‘What type of coffee, sir?
What is the size? What is the flavour? What type of milk do you prefer?’
জব্াবব্ কী ব্লবব্ন। এেব্ প্রবশ্নর উত্তর েমিকভাবব্ মেবত না পারবল মব্ব্রতকর পমরমস্থমতর িুবখািুমখ বত
পাবরন আপমনও। তাই আেু ন হজবন মনই, কমফ অ্ডার করার েিয় কী কী মব্ষয় িাথায় রাখবত য়।
Sizes of Coffee
প্রথবিই মিক কবর হফলু ন আপমন কী পমরিাণ কমফ পান
করবত পারবব্ন। হব্মশর ভাগ কমফশবপই মব্মভন্ন োইজ ব্া
পমরিাবণ কমফ োভয করা য়। এর িবধয Small-স্মল (বিাবটা
ব্া অল্প পমরিাবণর), Medium-মিমডয়াি (িাঝামর) এব্ং
Large-লাজয ➯ (ব্ড় ব্া পমরিাবণ হব্মশ) কমফ পাওয়া যায়।
আপমন অল্প পমরিাবণ পান করবত িাইবল স্মল, িাঝামর
পমরিাবণ িাইবল মিমডয়াি এব্ং একটু হব্মশ পমরিাবণ পান
করবত িাইবল লাজয োইবজর কমফ অ্ডার করবত পাবরন।
ইংবরমজবত অ্ডাবরর েিয় ব্লবত পাবরন এভাবব্ :
Hello, I would like to have a small coffee.
I would like to have a medium coffee.
I would like to have a large coffee.
তবব্ অবনক কমফশবপ মভন্ন মভন্ন নাবি কমফর োইজ ব্া পমরিাণ
উবেখ কবর থাবক। যু িরাষ্ট্রে মব্শ্বজুবড় জনমপ্রয় কমফশপ
হিইন স্টারব্াকে (Starbucks)-এ কমফর োইজ উবেখ করা
য় মভন্ন নাবি। স্মল ব্া হিাট োইজবক তারা ব্বল Tall (টল
ব্া িল), মিমডয়াি ব্া িাঝামর োইজবক তারা ব্বল Grande
(েযান্ড) এব্ং ব্ড় ব্া লাজয োইজবক তারা ব্বল Venti (হভমন্ট)। স্টারব্াকে-এ আবরা ব্ড় ব্া এক্সট্রা লাজয
োইবজর কমফও পাওয়া যায়, যাবক তারা ব্বল Trenta ➯ (হট্রন্টা)। আপনার যমে কযালমর মনবয় হব্মশ
মিন্তা করবত না য় এব্ং আপনার পবকবট যমে অ্থকমড়রও টান না থাবক, তা বল এক্সট্রা লাজয ব্া হট্রন্টা
োইবজর কমফ অ্ডার করবত ব্বলই হফলু ন না :
Hi, I would like to have a tall coffee.
I would like to have a grande coffee.
I would like to have a venti coffee.
I would like to have a trenta coffee.
Types of Coffee
কতটুকু কমফ পান করবব্ন, হেটা হতা জানা বলা। এব্ার আমে আপমন কী ধরবনর কমফ পান করবত িান।
েু মনয়াজুবড়ই কমফশবপ োধারণত কতগুবলা পমরমিত ব্া কিন টাইবপর কমফ পাওয়া যায়। আেু ন হজবন
মনই কমফর ধরনগুবলা :

Espresso ➯ (এেবপ্রবো) :
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আপমন যখন খুব্ই লান্ত-পমরশ্রান্ত এব্ং তাৎক্ষমণকভাবব্ এনামজয
হপবত িান, তখন পান করবত পাবরন এেবপ্রবো কমফ।
এেবপ্রবো বলা ব্লযাক কমফ যা খুব্ই কড়া। এই কমফবত েু ধ
হিশাবনা য় না। অবনবক ভুল কবর এেবপ্রবোবক এক্সবপ্রবো
ব্বল হফবলন, যা পুবরাপুমর ভুল। Espresso-হক ভুবলও
Xpresso উচ্চারণ করবত যাবব্ন না। কাবজই অ্ডার কবরই
হফলু ন :
Can I have a shot of espresso?
I would like to have two shots of espresso.

Latte ➯ (লাবত) :
এেবপ্রবোর েবে েু ধ হিশাবনা কমফই বলা লাবত। এেবপ্রবো
আর লাবতর িবধয তফাৎ বলা একমট েু ধ িাড়া, অনযমট েু ধ
হিশাবনা।

Cappuccino ➯ (কাপুমিবনা) :
িজাোর এই কমফমট হব্মশর ভাগ িানু ষই পান করবত পিে
কবরন। কাপুমিবনা কমফবতও েু ধ হিশাবনা থাবক। তবব্
পমরবব্শবনর েিয় কাবপর ওপর হফনা ➯ (Froth- েথ) হেখা
যায়।

Frappuccino ➯ (োপুমিবনা) :
হকাল্ড ব্া িান্ডা কমফ বলা োপুম িবনা। এমট োধারণত মিমষ্ট য়। তরুণবের
িবধয কমফ খুব্ই জনমপ্রয়। কখবনা কখবনা হুইপড মক্রি ➯ (whipped
cream) ব্া আইেমক্রি মেবয়ও এমট পমরবব্শন করা য়।

Mochaccino ➯ (হিাকামিবনা) :
হিাকামিবনা মস্টিড মিল্ক মেবয় পমরবব্মশত য়, মকন্তু এর হফ্ল্ভার বলা
িকবলট স্বাবের। অ্থাৎ এই কমফবত িকবলট মেরাপ হিশাবনা য়।
এই কমফবক কখবনা কখবনা কযাবফ হিাকা ➯ (Café Mocha) এব্ং
কযাবফ লাবতও ➯ (Café Latte) ব্লা য়। মভন্ন মভন্ন নাি বলও
এগুবলা আেবল একই, িকবলবটর হফ্ল্ভারযু ি।
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Types of Milk
কমফর পমরিাণ এব্ং ধরন মিক করার পবরই আবে হকান ধরবনর েু ধ মেবয় আপমন কমফ পান করত িান।
আপমন য়বতা কযাবফ লাবত, কাপুমিবনা, োপুমিবনা মকংব্া হিাকামিবনা অ্ডার কবরবিন। এই ধরবনর কমফর
েবে োধারণত েু ধ হিশাবনা য়, হে জনযই েু বধর প্রকারবভেও জানা জরুমর। আেু ন হজবন মনই, হকান
হকান ধরবনর েু ধ হিশাবনা হযবত পাবর :

Low Fat ➯ (হলা ফযাট) : যাাঁরা হব্মশ স্বাস্থযেবিতন, ফযাট ব্া িমব্যযুি খাব্ার কি হখবত িান,
তাাঁরা হলা ফযাট েু ধ কমফর েবে হিশাবত পাবরন।
Whole ➯ (হ াল) : পূ ণয ননীযু ি েু ধই হ াল মিল্ক।
Organic ➯ (অরগযামনক) : অবনক িানু ষই অরগযামনক খাব্ার হখবত পিে কবরন। তাাঁ রা
য়বতা অরগযামনক হব্রড ব্া রুমট হখবত পিে কবরন, তাাঁরা অরগযামনক মিল্কও হখবত পিে কবরন।
তাাঁবের জনযই এই েু ধ েরব্রা করা য়।
Soy ➯ (েয়) : েয়ামব্ন হথবক োধারণত এই ধরবনর েু ধ উৎপােন করা য়। যাাঁবের েু ধ জবি
েিেযা য়, তাাঁবের জনযই এই ধরবনর েু ধ উৎপােন করা য়। এবত েু বধর স্বাে মিলবব্ মকন্তু
পাকস্থলীবত হকাবনা েিেযা বব্ না।
Flavour/Toppings of Coffee

অবনবক কমফর েবে হফ্ল্ভার হিশাবত পিে কবরন, তাাঁবের জনযও থাবক নানা রকবির হফ্ল্ভার :

Chocolate ➯ (িকবলট) : যাাঁরা িকবলবটর স্বাে পিে কবরন, তাাঁরা কমফর েবে িকবলট
হফ্ল্ভার হিশাবত পাবরন।
Caramel ➯ (কারবিল) : আপমন যমে কারবিল হফ্ল্ভার পিে কবরন, তবব্ অব্শযই এই
হফ্ল্ভারমট যু ি করুন। কারবিলবক অবনবক কযারাবিল উচ্চারণ কবরন, যা পুবরাপুমর ভুল।
Hazelnut ➯ (হ বজলনাট): এটাও একধরবনর হফ্ল্ভার, যা কমফবত যু ি করা যায়।
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Vanilla : ভযামনলার স্বাে হকিন, তা আিাবের েব্ারই জানা। কাবজই আপমন িাইবল এই
হফ্ল্ভারমট যু ি করবত পাবরন কমফবত।
Whipped Cream ➯ (হুইপড মক্রি) : যাাঁরা হুইপড মক্রি পিে কবরন, তাাঁরা এমট কমফবত
যু ি করবত অ্ডার করবত পাবরন।
Scoop of ice-cream ➯ (কু প অব্ আইেমক্রি) : হকউ হকউ আইেমক্রবির কুপ যু ি কবর
কমফ পান করবত পিে কবরন। এখাবন আইেমক্রবির মভন্ন মভন্ন হফ্ল্ভার ব্ািাই করারও েু বযাগ
থাবক, মব্বশষ কবর হকাল্ড কমফ ব্া োপুমিবনাবত এই আইেমক্রবির এই কুপ যু ি করা য়।
আপমন যমে িকবলট ব্া েবব্মর আইেমক্রবির হফ্ল্ভার পিে কবরন, হেটাও আপনার পিেিবতা
যু ি করবত পাবরন।
এব্ার মনশ্চয়ই কমফ অ্ডার করবত আপনার হকাবনা েিেযায় পড়বত বব্ না! কাবজই একমট কমফশবপ
মগবয় আত্মমব্শ্বাবের েবে অডযার করবত ব্বলই হফলু ন : ‘Hi! I would like to have a small cup
of cappuccino …. with some low fat milk and …… I would like to add some
Hazelnut flavor to it.’
আবরকমট কথা, কমফ উপবভাবগর েবে যমে মকিু হখবত িান, হেটাও অ্ডার করবত ভুলবব্ন না। কমফর
েবে অডযার করবত পাবরন : িামফন, কাপবকক, হপমে, কুমকজ মকংব্া েযান্ডউইি।
আশা কমর এই শেগুবলা জানার কারবণ আপনার পবক্ষ কমফ অ্ডার করা অবনক ে জ বয় হগল!!!
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ইংরেজিরে আইসজিম অর্াে ে কেরবি প ভারব
আইেমক্রি! নািটা শুবনই মজবভ পামন িবল আবে না এিন িানু ষ খুাঁবজ পাওয়া যাবব্ না। খাব্ার
হশবষ Dessert ➯ (হডজাটয) অথব্া Snacks ➯ (স্ন্যাকে) ব্া ালকা নাস্তা ম বেবব্ ব্াচ্চা হথবক ব্য়ক
েব্ার পিবের তামলকাবতই জায়গা কবর মনবয়বি আইেমক্রি। হডজাটয হথবক শুরু কবর ালকা নাস্তা মকবে
হনই আইমস্ক্রি?
প্রিমলত আবি, িীবন, ব্হু শতােী আবগ হকাবনা এক ভীষণ তুষারপাবতর রাবত এক ব্ৃ র্দ্ ভুল কবর তাাঁর মিমন
হিশাবনা েু বধর হপয়ালামট ঘবরর ব্াইবর হফবলই ঘুিাবত িবল মগবয়মিবলন। পবরর মেন েকাবল মতমন
আমব্ষ্কার কবরন হপয়ালার েু ধ জিাট হব্াঁবধ শি বয় হগবি এব্ং তা হখবতও হব্শ ভাবলা লাগবি। ব্লা বয়
থাবক হেই হথবকই েব্ার িন জয় কবর মনবত খাব্ার ম বেবব্ আইেমক্রবির যাত্রা শুরু। প্রায়ই হেখা যায়
হিাট ব্াচ্চাবের তুমি হকান আইেমক্রি খাবব্ প্রবশ্নর জব্াবব্, ‘আমি হগালামপ আইেমক্রি খাবব্া।’ ব্লবত।
হিাট ব্াচ্চাবের হক্ষবত্র ব্যাপারমট ভীষণ আেু বর বলও একই প্রবশ্নর জব্াবব্ প্রাপ্তব্য়ক হকউ এভাবব্ উত্তর
মেবল তাবক অনযবের কাবি ামের পাত্র বত বব্। শহুবর জীব্নযাত্রায়, েব্ার আইেমক্রি প্রীমতর ওপর
মনভযর কবর গবড় উবিবি মব্মভন্ন আইেমক্রি হস্টার ➯ (Store) ব্া আইেমক্রি পালযার ➯ (Parlor)।
এেব্ জায়গার আব্ার রবয়বি মনজস্ব মকিু আেব্বকতা এব্ং শে যা না জানা থাকবল পমরমিত অপমরমিত
িানু বষর োিবন আপমন মব্ব্রতকর পমরমস্থমতর েম্মু খীন বত পাবরন। আিরা হজবন হনব্ েমিকভাবব্
ইংবরমজবত আইেমক্রি অডযার করার জনয প্রবয়াজনীয় েব্ মব্ষয় েম্পবকয।
Sizes of Ice cream
Size ➯ (োইজ) িূ লত আপমন মক পমরিাণ আইেমক্রি হখবত িাবিন তা মনবেযশ কবর। োধারণত মতনমট
োইবজ আইেমক্রি পমরবব্শন করা য়।
Kidde ➯ (মকমড) :
এমট েব্বিবয় হিাট োইজ। হিাট ব্াচ্চাবের জনয Kidde scoop ➯ (কুপ)
োইবজর আইেমক্রি অডযার করা বয় থাবক। এই োইবজর আইেমক্রি অডযার
করবত ব্লু ন,
I would ➯ (উড) like to have a kidde.

Single scoop ➯ (মেবেল কুপ) :
Single scoop এ Kidde scoop-এর হথবক তুলনািূ লক
হব্মশ পমরিাবণ আইেমক্রি থাবক। এমট একমট পমরমিত পমরিাণ।
Single scoop অডযার করার জনয ব্লু ন,
I will have a single scoop.
অথব্া I am going to have one scoop of ice
cream.
Double scoop ➯ (ডাব্ল কুপ) :
আপমন আইেমক্রি খুব্ হব্মশ পিে কবর থাকবল এব্ং অবনক হব্মশ
পমরিাবণ আইেমক্রি হখবত িাইবল অডযার করুন Double
scoop. Double শেমটর অথয েু ই গুণ ব্া মদ্বগুণ। Single scoop
এর মদ্বগুণ বি Double scoop. Double scoop অডযার করবত
ব্লু ন,
Give me a double scoop of ice cream.
I will have two scoops of ice cream.
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Scoop (কুপ) বি একমট মব্বশষভাবব্ ধতমর গভীর খাাঁজমব্মশষ্ট িািি। যা আইেমক্রি ব্ক্স হথবক তুবল
পমরবব্শবনর কাবজ ব্যব্ ার করা য়। ব্াকয ব্যব্ াবরর অপর মনভযর কবর Scoop শেমট একই োবথ
Noun (নাউন) ব্া নািব্ািক মব্বশষয এব্ং Verb (ভাব্য) ব্া মক্রয়া বত পাবর। আপমন যখন ব্লবিন,
“I would (উড) like to have a double scoop.” তখন শেমট Noun. মকন্তু একই শে ব্যব্ ার
কবর আপমন যখন ব্ামড়বত আো অমতমথবক প্রশ্ন করবিন,
“Shall শযাল)I scoop some ice cream for you?” তখন শেমট ভাব্য।
Flavors of Ice cream
োইবজর পবরই আবে Flavor ➯ (হফ্ল্ভার)। পৃ মথব্ীজুবড় শতামধক হফ্ল্ভাবরর আইেমক্রি রবয়বি। এর
িাঝ হথবক মকিু প্রিমলত জনমপ্রয় আইেমক্রি যা েব্ জায়গায়ই পাওয়া যায় তা বলা Vanilla ➯ (ভযামনলা) :
আইেমক্রবির েব্ হফ্ল্ভাবরর িবধয Vanilla েব্বিবয় হব্মশ কিন
(Common) ব্া প্রিমলত। Vanilla আইেমক্রি োো রবের,
েম্পূ ণয েু ধ হথবক ধতমর এব্ং হখবত েুস্বােু ।

Chocolate ➯ (িকবলট) :
Cocoa powder ➯ (হকাবকা পাউডার) মেবয় ধতমর
Chocolate হফ্ল্ভাবরর আইেমক্রি ব্াচ্চাবের িাবঝ ভীষণ মপ্রয়।
োধারণত Vanilla আইেমক্রবির োবথ মিমলবয় Chocolate
আইেমক্রি অডযার করা য়। আপমন িাইবল শুধু Chocolate
হফ্ল্ভাবরর আইেমক্রিও অডযার করবত পাবরন। অডযার করুন এই
ব্বল,
I will have a single scoop of chocolate ice cream.
I will have one scoop of vanilla and the other ➯ (আোর) scoop of chocolate
ice cream.
আপমন পমরিাবণ কি আইেমক্রি হখবত িাইবল, একমট কুবপই Vanilla এব্ং Chocolate হফ্ল্ভাবরর
আইেমক্রি মিমলবয় পমরবব্শন করার জনয ব্লবত পাবরন এভাবব্,
I would like to have single scoop of vanilla ice cream mixed (মিক্সড) with
chocolate ice cream.
Honey Almond ➯ ( ামন আ -িান্ড) :
িধু এব্ং কািব্াোবির েিিবয় প্রস্তত করা এই হফ্ল্ভারমট মিমষ্ট স্বাবের।

Butter-scotch ➯ (ব্াটার-কি) :
এই হফ্ল্ভাবরর আইেমক্রিমটর িূ ল উপাোন ব্রাউন েু গার এব্ং িাখন। মকিু
হেবশ এমট Butter pecan ➯ (মপবকন) নাবি পমরমিত।
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Sundae ➯ (োনবড) :
েু ই ব্া তবতামধক কুপ এব্ং একামধক হফ্ল্ভাবরর আইেমক্রবির েিিবয়
Sundae আইেমক্রি ধতমর য়। পমরবব্শবনর েিয় Caramel
syrup(কারবিল মেরাপ), Chocolate syrup, Nuts ➯ (নাটে)
ব্া ব্াোি টমপং ম বেবব্ ব্যব্হৃত য়। আপমন িাইবল কবয়কজন মিবল
অথব্া একাই এই িজাোর মিক্সড (mixed) হফ্ল্ভাবরর আইেমক্রিমট
হখবত পাবরন।
এ িাড়া আরও কবয়কমট হফ্ল্ভার বি আি মেবয় প্রস্তুত Mango (িযাংবগা), Strawberry (েবব্মর),
পুমেনা ও িকবলবটর েংমিশ্রবণ প্রস্তুত Mint chocolate chip ➯ (মিন্ট িকবলট মিপ), হপস্তা ব্াোি
মেবয় ধতমর Pistachio ➯ (মপেটযামিও) আইেমক্রি।
Types of Presentation
এব্ার আো যাক পমরবব্শবনর পবব্য। আইেমক্রি নানা উপাবয় খাওয়ার জনয পমরবব্শন করা বয় থাবক।
এর মভতর উবেখবযাগয বলা Cup ➯ (কাপ) :
Cup-এ কবর িািবির ো াযয আইেমক্রি খাওয়া য়। এভাবব্ আইেমক্রি
খাওয়া ে জ এব্ং আরািোয়ক। আইেমক্রি গবল কাপবড় পড়ার মিন্তা থাবক
না। অডযাবরর েিয় ব্লু ন,
I would like to have a single scoop of vanilla in a cup.
Cone ➯ (হকান) :
হিাট ব্াচ্চাবের িাবঝ ভীষণ জনমপ্রয় Cone হেখবত মতন হকানা
হিাোকৃমতর যার হভতবর আইেমক্রবির কুপ পমরবব্শন করা য়। মব্মভন্ন
প্রকার Cone এর িাবঝ Sugar ➯ (েু গার) cone, ওবয়ফার মেবয়
ধতমর Waffle ➯ (ওয়াবফল)cone এব্ং ব্াচ্চাবের ধরার েু মব্ধার জনয
মব্বশষভাবব্ ধতমর হিাট আকৃমতর Kiddie ➯ (মকমড) cone উবেখবযাগয।
অডযার করবত ব্লু ন,
I am going to have a double scoop of some chocolate in a waffle cone.
Candy stick ➯ (কযামন্ড মস্টক) :
Candy stick এ আইেমক্রি জিাট ব্াাঁমধবয় পমরবব্শন করা য়। এমট অবনক
হেবশ Ice cream stick এব্ং Popsicle ➯ (পপমেবকল) নাবিও পমরমিত।

Toppings of Ice cream
আইেমক্রিবক আরও আকষযণীয় এব্ং েু স্বােু করবত এর ওপবর টমপংবের ব্যব্ ার করা য়। মকিু জনমপ্রয়
টমপংে বলা Whipped Cream ➯ (উইপড মক্রি) :
টমপং ম বেবব্ মিমন এব্ং মক্রবির মিশ্রবণ ধতমর Whipped cream
মনবত িাইবল ব্লু ন,
I will have a single scoop of chocolate in a cone
topped (টপড) with some whipped cream.

Sprinkles ➯ (মরংবকলে) :
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িাইবল আইেমক্রবির ওপবর মিমটবয় মেবত পাবরন Chocolate
sprinkles মকংব্া ব্াচ্চাবের পিবের রংিবে Rainbow ➯
(হরইনবব্া) sprinkles.

Crunchy Nuts ➯ (ক্রামঞ্চ নাটে) :
আইেমক্রি আরও েু স্বােু করবত এর ওপর িমড়বয় মেবত পাবরন Crunchy
nuts কনযবফ্ল্ক্স।

Almond ➯ (আ -িান্ড) :
টমপং ম বেবব্ কািব্াোিও অবনবক হখবয় থাবকন।
Oreos ➯ (ওমরওে) :
ব্তযিাবন Oreo মব্কুট টমপং ম বেবব্ োরা পৃ মথব্ীবত ব্যাপক জনমপ্রয়।

Fresh fruits ➯ (হেশ েুটে) :
অবনবক তাজা ফল হকবট টমপং ম বেবব্ ব্যব্ ার কবরন। োধারণত আি
(Mango), আবপল (Apple), নাশপামত (Pear, উচ্চারণ হপয়ার) টমপং
ম বেবব্ হব্মশ ব্যব্ ার করা য়।

এব্ার মনশ্চয়ই আইেমক্রি অডযার করবত মগবয় আপনাবক আর মব্ব্রতকর পমরমস্থমতবত পড়বত বব্ না।
আত্মমব্শ্বাবের োবথ আইেমক্রি শবপর কাউন্টাবর মগবয় অডযার করুন, ‘I would (উড) like to
have…. a single scoop of chocolate…. in a waffle cone…. with some chocolate
sprinkles on it.’ আর ামরবয় যান আইেমক্রবির িনিাতাবনা স্বাবে।
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ইংরেজিরে বৃজি জিরয় কথা বলুি

মব্মভন্ন রকবির ব্ৃ মষ্টপাতবক ইংবরমজবত কী ব্লবব্ন
আিরা কখবনা গুাঁমড়গুাঁমড়, কখবনা প্রব্লভাবব্, কখবনা ব্া হথবি হথবি ব্ৃ মষ্ট বত হেমখ। মব্মভন্ন রকি ব্ৃ মষ্টবক
আিরা কী ব্লব্, প্রথবি িলু ন পমরমিত ওয়া যাক ব্ৃ মষ্ট েম্পমকযত এিন মকিু শবের েবে।
🎯 Drizzle(মড্রজল):
আপনাবের জনয প্রথবিই Drizzle শেমট তুবল ধরা বলা।
Drizzle ব্লবত হব্াঝায় slight rain ➯ (োইট হরইন)
( ালকা ব্া গুাঁমড়গুাঁমড় ব্ৃ মষ্ট)। ধরুন আপমন ব্াইবর হগবলন এব্ং
ব্াইবর খুব্ প্রব্লভাবব্ ব্ৃ মষ্ট বি না ব্রং ালকা গুাঁমড়গুাঁমড় ব্ৃ মষ্ট
বি মকন্তু ব্ৃ মষ্টর হফাাঁটাগুবলা আপমন আপনার শরীবর অনু ভব্
করবত পারবিন। এমটবক পুবরাপুমর ব্ৃ মষ্টপাত না ব্বল আপমন এই
ধরবনর গুাঁমড়গুাঁমড় ব্ৃ মষ্ট ওয়াবক Drizzling ব্লবত পাবরন। হযিন
আপমন ব্লবত পাবরন :
It’s drizzling outside ➯ (ব্াইবর গুাঁমড়গুাঁমড় ব্ৃ মষ্ট পড়বি।)
Let’s enjoy drizzling ➯ (িবলা, গুাঁমড়গুাঁমড় ব্ৃ মষ্ট উপবভাগ কমর।)
🎯 Downpour ➯ (ডাউনবপার) :
প্রব্লভাবব্ ব্ৃ মষ্টপাত ব্া heavy rainfall ওয়াবক ব্লা য় Downpour। আপমন ব্াইবর হকাথাও
আবিন এব্ং হেখাবন প্রব্ল ব্ষযণ বি। তখন আপমন ব্লবত পাবরন :
I can’t go out now because of crazy downpour ➯ (আমি এখন ব্াইবর হযবত পারব্ না
কারণ ব্াইবর ভামর ব্ষযণ বি।)
েু তরাং Downpour ব্লবত হব্াঝায় heavy rains ব্া ভারী ব্ষযণ।
🎯 Bucketing down ➯ (ব্াবকমটং ডাউন)
Bucketing down বলা ভামর ব্ষযণ বি এটা ব্লার আবরকমট উপায়। হযিন ধরুন আপমন আপনার
কিযবক্ষবত্র মিক েিয়িবতা হপৌঁিাবত না হপবর হেমরবত হপৌঁিাবলন, অজু াত ম বেবব্ ব্লবত পাবরন হয
I’m sorry. I’m late because it was bucketing down ➯ (আমি েু ুঃমখত। আিার হেমর
বয়বি কারণ ব্াইবর ভামর ব্ষযণ বি।)
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েু তরাং bucketing down ভামর ব্ষযণ ব্া heavy rains-হক হব্াঝায়।
🎯 Torrential ➯ (টবরনশল) rain
আপমন য়বতা কখবনা শুবন থাকবব্ন
‘The city faced torrential rain last night’। Torrential rain পমরভাষামট হব্মশ ব্যব্হৃত
য় গণিাধযি ব্া মিমডয়ায়। মব্মভন্ন েংব্ােিাধযি হযিন েংব্াে, পমত্রকা, মনউজ িযাবনল ব্লবব্ না হয ‘It
was crazy downpour অথব্া It rained heavily’। তাবের জনয উপবযাগী phraseমট বি
Torrential rain হযমট খুব্ েিরাির েংব্ােিাধযবি ব্যব্ ার বত হেখা যায়। হযিন আপমন হকাবনা
পমত্রকায় পড়বত পাবরন
There is a possibility of torrential rain tomorrow ➯ (আগািীকাল িুষলধাবর ব্ৃ মষ্ট
ওয়ার েম্ভাব্না আবি।)
েু তরাং Torrential rain ব্লবত হব্াঝায় িুষলধাবর ব্ৃ মষ্ট।
আপমন য়বতা ব্া এই ধরবনর ব্ৃ মষ্ট পিে কবরন না মকন্তু িাবঝ
িাবঝ এই ধরবনর ব্ৃ মষ্টবত হভজাটা আনেোয়ক, তাই নয় মক?
িলু ন পবরর শেগুবলা হেবখ হনওয়া যাক।
Scattered (কযাটাডয) shower (শাউঅর)
Scattered Shower এই termমট িূ লত আব্ াওয়ামব্েরা হব্মশ ব্যব্ ার কবরন। হযিন আপমন য়বতা
তাাঁবের ব্লবত শুনবত পাবরন ‘The city would experience scattered shower’। ভাব্বিন এমট
কী হব্াঝাবি? এর দ্বারা হব্াঝাবনা বি হয শ বর োরা মেন হথবি হথবি ব্ৃ মষ্ট বত পাবর। েু তরাং এমট
একাধাবর ব্ৃ মষ্টপাতবক না ব্ুমঝবয় ব্রং মব্মক্ষপ্ত ব্া হথবি হথবি ব্ৃ মষ্টপাত ওয়াবক হব্াঝায়, যা খুব্ স্বল্প েিয়
স্থায়ী বয় থাবক। আপমন ব্লবত পাবরন :
Because of scattered shower, I am
confused whether I should go out or not. ➯ (
হথবি হথবি ব্ৃ মষ্ট বি, ব্ুঝবত পারমি না আিার মক ব্াইবর যাওয়া
উমিত নামক না।)
🎯 Raining cats and dogs
কখবনা মক কাউবক ব্লবত শুবনবিন ‘It’s raining cats and dogs’। প্রকৃতপবক্ষ এর দ্বারা এই
হব্াঝাবনা বি না হয আকাশ হথবক কুকুর মব্ড়াল পড়বি। এমট একমট Idiom হযমট িুষলধাবর ব্ৃ মষ্ট ওয়া
অবথয আপমন ব্যব্ ার করবত পাবরন। হযিন ‘It’s Bucketing down অথব্া downpour’-এর
পমরব্বতয আপমন এই idiomমট ব্যব্ ার কবর ব্লবত পাবরন,
It’s raining cats and dogs। িুষলধাবর ব্ৃ মষ্ট বি।
ব্ৃ মষ্টর েবে েম্পমকযত আবরা মকিু ইংবরমজ শে
িলু ন এব্ার হেবখ হনওয়া যাক আবরা মকিু ইংবরমজ শে যা ব্ৃ মষ্টর েবে েম্পকযযুি এব্ং এই শেগুবলাও
আপনাবক ব্ৃ মষ্ট েম্পবকয ব্লবত ো াযয করবব্।
🎯 Flood
কাবরা কাবি য়বতা ব্া আপমন শুবন থাকবত পাবরন ‘My city is
flooded because of torrential rainfall’। Flood
ব্লবত হব্াঝায় ব্নযা। এিন অব্স্থায় রাস্তায় প্রিুর পামন থাকার
কারবণ িলাবফরা করা খুব্ কষ্টোধয বয় পবড়। তখন ‘The
streets are full of water’ না ব্বল আপমন ব্লবত পাবরন,
The streets are flooded. ➯ (রাস্তাঘাট ব্নযায় তমলবয় হগবি।)
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েু তরাং Flood বি িাব্ন ব্া ব্নযা। আিরা েব্াই ব্নযাবক অপিে কমর কারণ এ েিয় িারমেবক পামন
অব্স্থান করায় ব্াইবর যাওয়া কষ্টোধয বয় পবড়।

এতক্ষণ হয শেগুবলা েম্পবকয আবলািনা করা বলা হেগুবলা আপনাবক ব্ৃ মষ্ট মনবয় কথা ব্লবত ো াযয
করবব্। এখন আপনাবের জনয এিন মকিু শে তুবল ধরা বলা হযগুবলা হভজা ব্া ব্ৃ মষ্টর কারবণ মভবজ
যাওয়া হব্াঝাবত আপমন ব্যব্ ার করবত পারবব্ন।
🎯 Damp ➯ (ডযাম্প)
প্রথবিই িলু ন জানা যাক Damp শেমট েম্পবকয। Damp ব্লবত হব্াঝায় ালকা হভজা ব্া পুবরাপুমর
হভজা নয় এিন। হযিন ধরুন আপনার ব্যাগমট ব্ৃ মষ্টর কারবণ ালকা মভবজ হগবি,হে হক্ষবত্র আপমন ব্লবত
পাবরন
‘My bag is little damp’। এিনমক ব্ৃ মষ্ট হথবি যাওয়ার পর রাস্তা ালকা হভজা থাবক তখন আপমন
ব্লবত পারবব্ন না হয
‘The roads are flooded’ ব্রং আপনাবক ব্লবত বব্
‘The roads are little damp’। ➯ (েযাাঁৎবোঁবত রাস্তা )
🎯 Drenched ➯ (হড্রন্চ্ট)
এই শেমট ব্যব্ ার করবত পাবরন পুবরাপুমর মভবজ যাওয়া হব্াঝাবত। ধরুন আপমন আপনার েবে িাতা
মনবত ভুবল হগবিন। রাস্তায় প্রিণ্ড ব্ৃ মষ্টপাবতর কারবণ আপমন পুবরাপুমর মভবজ হগবলন তখন ‘I am
completely wet’ না ব্বল আপমন ব্লবত পাবরন,
I am drenched অথযাৎ ➯ (আমি একেি মভবজ জব্জবব্ বয় হগমি।)
না মভজবত িাইবল ব্ৃ মষ্টর মেবন ব্াইবর হব্র ওয়ার েিয় েবে িাতা মনবত ভুলবব্ন না মকন্তু।
🎯 Soaked ➯ (হোক্ড)
Drenched শেমটর পমরব্বতয আপমন Soaked শেমটও ব্যব্ ার
করবত পাবরন। Soaked শেমটও পুবরাপুমর হভজা হব্াঝায়। ধরুন
ব্ৃ মষ্টবত হভজার কারবণ আপনার কাপড় হথবক পামন পড়বি তখন আপমন
ব্লবত পাবরন ‘My cloth is soaked with water’ ➯ (আিার
হপাশাক পামনবত মভবজ িুপবে হগবি।)

ব্জ্রপাত ও ব্জ্রধ্বমনবক ইংবরমজবত কী ব্লবব্ন
ব্ৃ মষ্টর পূ বব্য মকংব্া ব্ৃ মষ্টর েিয় ব্জ্রপাবতর ধ্বমন ব্া হিবঘর গজযন শুনবত পাওয়া যায়। িলু ন হেবখ হনওয়া
যাক এর েবে েম্পকযযুি েু মট phrase।
A clap of thunder ➯ (অযা লযাপ অব্ থান্ডার)
যখন ব্ৃ মষ্ট য় তখন আিরা শুধু ব্ৃ মষ্টর হফাাঁটাই অনু ভব্ কমর না এর েবে েবে অবনক মকিু লক্ষ কমর।
আিরা ব্ৃ মষ্টর েিয় A clap of thunderও শুনবত পাই। A clap of thunder এই Phraseমট
দ্বারা হিঘ হথবক উৎপন্ন মব্কট শে (Rumbling রািমব্লং sound োউন্ড)-বক হব্াঝায়। আপমন ব্লবত
পাবরন
I’m afraid of a clap of thunder. ➯ (আমি ব্জ্রপাবতর শবে ভয় পাই।)
🎯 Bolt of lightning ➯ (হব্াল্ট অব্ লাইটমনং)
অব্বশবষ হয েু ের phrase-মট আপনাবের জনয তুবল ধরা বলা, তা বলা Bolt of lightning। এমট
👦 www.facebook.com/tanbir.cox

👆

🎯www.tanbircox.blogspot.com

📚  www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রকৃমতর অনযতি েু ের একমট মব্ষয়। ব্ৃ মষ্টর েিয় ব্া ব্ৃ মষ্ট শুরু ওয়ার আবগ আিরা আকাবশ হয আবলার
ঝলক হেখবত পাই তাবক Bolt of lightning ব্লা য়। এমট িূ লত ব্জ্রপাবতর েিয় হেখা যায়। যখন
আপমন এই Bolt of lightning হেখবত পাবব্ন এর মকিু ক্ষণ পর ব্জ্রধ্বমন শুনবত পাবব্ন। আপমন
ব্লবত পাবরন :
Sometimes I enjoy bolt of lightning. ➯ (িাবঝ িাবঝ মব্েু যৎ িিকাবনা উপবভাগ কমর।)
আশা কমর এই শে এব্ং ব্াকযগুবলা ব্ৃ মষ্ট মনবয় আপনার অনু ভূমত প্রকাশ করবত আপনাবক ো াযয করবব্।

শীে সম্পজকেে ইংরেজি শব্দমালা
🎯 Cold Snap ➯ (হকাল্ড স্ন্যাপ) : হুট কবর কবয়ক মেবনর জনয আব্ াওয়া ভীষণ খারাপ বয় তীব্র
িান্ডা পড়বত শুরু করবল তা প্রকাবশর জনয Cold Snap শেমট ব্যব্ ার করা য়। শেমটবক ব্াকয ব্যব্ ার
করুন এভাবব্,
‘My plans were cancelled because of cold snap.’ ➯ (িাই িযানে ওবয়র কযানবেলড
মব্কজ অব্ হকাল্ড স্ন্যাপ।) অথযাৎ, হুট কবর ভীষণ িান্ডা পড়ার জনয আিার পমরকল্পনা ব্ামতল বয়বি।
‘The cold snap has made me sick.’ ➯ (েয হকাল্ড স্ন্যাপ যাজ হিড মি মেক।) অথযাৎ, হুট কবর
অবনক িান্ডা পড়া শুরু ওয়ার কারবণ আমি অেু স্থ বয় মগবয়মি।
🎯 To Hibernate ➯ (টু াইব্ারবনট) : Hibernate শেমটর অথয শীতমনদ্রা। োধারণত শেমট
হেেব্ প্রাণীর জনয ব্যব্ ার করা য়, যারা শীতকাবলর লম্বা একমট েিয় ঘুমিবয় কাটায়। একই শেমট
একটু কায়ো কবর শীতকাবল ব্ামক েিস্ত কাজ হফবল ঘুিাবত পিে করা িানু ষবক হব্াঝাবতও ব্যব্ ার করা
হযবত পাবর।
‘Oh! I like to hibernate during the winter.’ ➯ (ও ! আই লাইক টু াইব্ারবনট মডউমরং
েযা উইন্টার।) অথযাৎ, আমি শীতকাবল ঘুিাবত পিে কমর।
‘I like to hibernate during the winter because it’s really cold outside.’ ➯
(আই লাইক টু াইব্ারবনট মডউমরং েয উইন্টার মব্কজ ইটে মরবয়মল হকাল্ড আউটোইড।) অথযাৎ,
শীতকাবল আমি ঘুমিবয় থাকবতই পিে কমর, কারণ ব্াইবর অবনক িান্ডা থাবক।
🎯 Wind Chill ➯ (উইন্ড মিল) : অবনক েিয় হজাবর িান্ডা ব্াতাে ব্বয় যাওয়ার কারবণও তীব্র শীত
অনু ভূত য়, হে হক্ষবত্র এই শেমট ব্যব্ ার করা য়।
‘The wind chill makes it really hard to walk outside.’ ➯ (েয উইন্ড মিল হিইকে ইট
মরবয়মল াডয টু ওয়াক আউটোইড।) অথযাৎ, তীব্র ব্াতাবের কারবণ ব্াইবর াাঁটািলা করবত হব্শ অেু মব্ধা
হেখা হেয়।
‘The game was cancelled because of wind chill.’ ➯ (েয হগইি ওয়াজ কযানবেলড
মব্কজ অব্ উইন্ড মিল।) অথযাৎ, তীব্র ব্াতাবের জনয হখলা ব্ামতল করা বয়বি।
🎯 Slush ➯ (োশ) : শীবতর রাবত জিা ওয়া তুষার পবরর মেন েূ বযযর আবলার েংস্পবশয এবে গবল
যায়। এই েিয় তুষাবরর েবে রাস্তার িয়লা মিবশ একমট মব্কৃত রূপ ধারণ কবর, যা হেখবত হিাবটই
হিা নীয় নয়, এই গবল যাওয়া তুষারবক Slush ব্বল।
‘The snow started to turn into brown slush in the noon.’ ➯ (েয হস্ন্া স্টাবটযড টু
টানয ইন্টু ব্রাউন োশ ইন েযা নু ন।) অথযাৎ, তুষারগুবলা েু পুরবব্লা গবল ব্াোমি বয় হযবত শুরু করল।
‘We need to clear the slush.’ ➯ (উই মনড টু মলয়ার েয োশ।) অথযাৎ, আিাবের গবল যাওয়া
তুষার েমরবয় হফলবত বব্।
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🎯 Snowbound ➯ (হস্ন্াব্াউন্ড) : ব্াইবরর হেবশ তীব্র তুষারপাবতর কারবণ েিরািরই িানু ষবক ঘবরর
হভতর আটকা পড়বত য়, এ অব্স্থাবক হব্াঝাবতই Snowbound শেমট ব্যব্ ার করা য়।
‘I was snowbound yesterday.’ ➯ (আই ওয়াজ হস্ন্াব্াউন্ড ইবয়েটারবড।) অথযাৎ, গতকাল তীব্র
তুষারপাবতর জনয আমি আটকা পবড় মগবয়মিলাি।
‘The man was snowbound and had no other option but to wait.’ ➯ (েয িযান
ওয়াজ হস্ন্াব্াউন্ড অযান্ড যাড হনা আোর অপশন ব্াট টু ওবয়ট।) অথযাৎ, হলাকমট তীব্র তুষারপাবতর জনয
আটকা পবড় মিলাি এব্ং তার াবত অবপক্ষা করা িাড়া আর হকাবনা উপায় মিল না।
🎯 Sleet ➯ (মেট) : একই েবে তুষারপাত এব্ং ব্ৃ মষ্ট পড়াবক Sleet ব্বল। িান্ডার জনয অবনক েিয়
ব্ৃ মষ্টর পামন মনবি পড়বত পড়বত জবি ব্রবফ পমরণত য়। Sleet লন্ডবনর আব্ াওয়ার অনযতি ধব্মশষ্টয।
‘All on a sudden it started to sleet.’ ➯ (অল অন আ োবডন ইট স্টাবটযড টু মেট।) অথযাৎ,
হুট কবরই তুষারপাতে ব্ৃ মষ্ট বত শুরু করল।
‘The sleet made the weather worse.’ ➯ (েয মেট হিড েয ওবয়োর ও’রে।) অথযাৎ,
তুষারপাতে ব্ৃ মষ্টর কারবণ আব্ াওয়ার আবরা অব্নমত ঘটল।
🎯 Freezing Outside ➯ (মেমজং আউটোইড) : ব্াইবর অবনক িান্ডা হব্াঝাবত Freezing
outside কথামট ব্যব্ ার করা য়।
‘Play inside the house, it is freezing outside.’ ➯ (হি ইনোইড েয াউজ, ইট ইজ
মেমজং আউটোইড।) অথযাৎ, ঘবরর হভতবরই হখল, ব্াইবর অবনক িান্ডা পড়বি।
‘It was freezing outside and we decided to stay inside.’ ➯ (ইট ওয়াজ মেমজং
আউটোইড অযান্ড উই মডোইবডড টু হস্ট ইনোইড।) অথযাৎ, ব্াইবর অবনক িান্ডা পড়াবত আিরা ব্ামড়র
হভতবর থাকার মের্দ্ান্ত মনলাি।
🎯 Below Zero ➯ (মব্বলা মজবরা) : ব্াইবরর শীতপ্রধান হেশগুবলাবত তাপিাত্রা প্রায়ই শূ নয মডমেরও
মনবি িবল যায়, যার অথয শীবতর তীব্রতা আবরা ব্ৃ মর্দ্ পায়। অবনক েিয় শূ নযর মিক কত মনবি তাপিাত্রা,
তা জানা না থাকবলও এটা মিকই মনমশ্চত হব্াঝা যায় হয তাপিাত্রা শূ নযর মনবি, হেই হক্ষবত্র Below zero
শেমট ব্যব্ ার য়। উবেখয, অবনবকই Below শেমটর ব্েবল Under ব্যব্ ার কবর থাবকন যা ভুল।
‘The temperature is below zero.’ ➯ (েয হটিপাবরিার ইজ মব্বলা মজবরা।) অথযাৎ, তাপিাত্রা
শূ নযরও মনবি।
‘Today’s morning is so cold, it must be below zero.’ ➯ (েয িমনযং ইজ হো হকাল্ড, ইট
িাস্ট মব্ মব্বলা মজবরা।) অথযাৎ, আজবক েকাবল এত িান্ডা পবড়বি, তাপিাত্রা মনমশ্চত শূ নযর মনবি।
🎯 Arctic Outside ➯ (আকযমটক আউটোইড) : Arctic দ্বারা উত্তর হিরু অঞ্চলবক হব্াঝায়, যা
পৃ মথব্ীর েব্বিবয় িান্ডা স্থান। অবনক েিয় শীবতর আমধকয হব্াঝাবত তাই অবনবকই Arctic outside
কথামট ব্যব্ ার কবরন।
‘It is Arctic outside.’ ➯ (ইট ইজ আকযমটক আউটোইড।) অথযাৎ, ব্াইবর উত্তর হিরুর িতন িান্ডা
পবড়বি।
‘The excessive cold made it feel like Arctic outside.’ ➯ (মে এবক্সমেভ হকাল্ড হিড ইট
মফল লাইক আকযমটক আউটোইড।) অথযাৎ, অমতমরি িান্ডার কারবণ ব্াইবরর আব্ াওয়াবক উত্তর হিরুর
আব্ াওয়ার িতন িবন মিল।
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🎯 Seeing Breath in the Air ➯ (মেইং হব্রথ ইন মে এয়ার) : িান্ডার কারবণ অবনক েিয়ই
মনশ্বাে জবি ব্াবে পমরণত য়, যার
ফবল কথা ব্লার েিয় ব্া
শ্বােপ্রশ্বাে ে বণর েিয় ব্াতাবে তা
হেখা যায়, এবক Seeing breath
in the air দ্বারা প্রকাশ করা
য়।
‘He was standing right in
front of me and I could
see his breath in the air.’
➯ (ম ওয়াজ স্টযামন্ডং রাইট ইন
েন্ট অফ মি অযান্ড আই কুযড মে ম জ
হব্রথ ইন মে এয়ার।) অথযাৎ, হে আিার োিবন োাঁমড়বয় মিল এব্ং ব্াতাবে আমি তার মনশ্বাে হেখবত
পামিলাি।
‘You can see your breath in the air if the temperature falls further.’ ➯ (ইউ
কযান মে ইবয়ার হব্রথ ইন মে এয়ার ইফ েয হটম্পাবরিার ফলে ফারোর।) অথযাৎ, তাপিাত্রা আবরা কিবত
থাকবল তুমি ব্াতাবে মনবজর মনশ্বাে হেখবত পাবব্।
🎯 Iced up ➯ (আইেড আপ) : িান্ডায় তুষারপাত বয় ব্াইবর রাখা গামড় অবনক েিয় তুষাবর হঢবক
আটবক পবড়, এবকই Iced up কথামট দ্বারা হব্াঝাবনা য়।
‘My car is iced up.’ ➯ (িাই কার ইজ আইেড আপ।) অথযাৎ, আিার গামড়মট জিাট তুষাবর আটকা
পবড়বি।
‘He came to work late because his car was iced up.’ ➯ (ম হকইি টু ওয়াকয হলইট
মব্কজ ম জ কার ওয়াজ আইেড আপ।) অথযাৎ, জিাট তুষাবর তার গামড়মট আটকা পড়ার জনয আজ তার
কাবজ আেবত হেমর বয়বি।
🎯 Frosty ➯ (েমস্ট) : Frosty শেমট Cold-এর ব্েবল ব্যব্ ার করা বয় থাবক। ব্াইবর ভীষণ িান্ডা
পড়বি হব্াঝাবত োোিাটা ‘It is very cold outside.’ না ব্বল আপমন একটু কায়ো কবর ব্লবতই
পাবরন,
‘It is pretty frosty today.’ ➯ (ইট ইজ মপ্রমট েমস্ট টুবড।) অথযাৎ, আজবক হব্শ িান্ডা পবড়বি।
‘That was a frosty morning.’ ➯ (েযাট ওয়াজ আ েমস্ট িমনযং।) অথযাৎ, হেই েকাবল হব্শ িান্ডা
পবড়মিল।
🎯 Shiver ➯ (মশভার) : প্রিণ্ড শীবতর কারবণ িান্ডায় হকাঁবপ ওিা হব্াঝাবত Shiver শেমট ব্যব্ ার করা
য়।
‘The cold made him shiver.’ ➯ (েয হকাল্ড হিড ম ি মশভার।) অথযাৎ, প্রিণ্ড িান্ডায় হে হকাঁবপ
উিল।
‘It is shivering cold outside.’ ➯ (ইট ইজ মশভামরং হকাল্ড আউটোইড।) অথযাৎ, ব্াইবর
াড়কাাঁপাবনা িান্ডা।
🎯 Teeth Clattering ➯ (মটথ লযাটামরং) : িান্ডায় অবনক েিয় োাঁবত োাঁবত ব্ামড় হলবগ এক ধরবনর
শবের েৃ মষ্ট য়, যাবক ইংবরমজবত Teeth Clattering ব্বল। Clatter োাঁবত োাঁত ব্ামড় লাগার শে।
“’The cold made his teeth clatter.’ ➯ (েয হকাল্ড হিড ম ে মটথ লযাটার।) অথযাৎ, প্রিণ্ড
িান্ডায় তার োাঁবত োাঁবত ব্ামড় লাগমিল।
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‘The surrounding was so silent that I could even hear my teeth clattering.’
➯ (েয োরাউমন্ডং ওয়াজ হো োইবলন্ট েযাট আই কুযড ইবভন ম য়ার িাই মটথ লযাটামরং।) অথযাৎ, িারপাশ
এতটাই নীরব্ মিল হয আমি আিার োাঁবত োাঁত ব্ামড় লাগার শেও শুনবত পামিলাি।
১৫. Hand Freezing ➯ ( যান্ড মেমজং) : প্রিণ্ড িান্ডায় অবনবকরই াত জবি অব্শ বয় আবে, এবক
Hand freezing ব্বল।
‘My hands are freezing because of cold.’ ➯ (িাই যান্ডে আর মেমজং মব্কজ অব্ হকাল্ড।)
অথযাৎ, িান্ডার কারবণ আিার াত জবি যাবি।
‘He wears gloves to stop his hands from freezing.’ ➯ (ম উইয়ারে গ্ল্াভে টু স্টপ
ম ে যান্ডে েি মেমজং।) অথযাৎ, িান্ডায় াত যাবত জবি না যায়, হে জনয হে াতবিাজা পবর থাবক।
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এই িু ূ বতয
এব্ং
পবড়ন। তাবের টাবগযট কবরই আপনার প্রমতষ্ঠান মকংব্া পবণযর প্রিার ও প্রোবর েফল িাবকযমটং
করবত পাবরন।
📝
🎯
👀
🎭
👆

।

🌎
📚
🎭
👨
🕮
➯পড়ার েংখযা ১.৫ লাখ,
👆
➯ ব্যব্ ারকারী ৭০ াজার,

➯ মভমজটর েংখযা ৬৬ লাখ,
➯ ফযান েংখযা ৭.৮ লাখ,
➯ হিম্বার েংখযা ৬০ াজার,
➯ অনু োমর ৫০ াজার,

)

01738359555
tanbir.cox@gmail.com
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ইংরেজিরে িতুি বিরেে শুরভচ্ছা িািাি
ইংবরমজ নতুন ব্ির উেযাপবনর রীমতর েবে আিরা েব্াই কিবব্মশ পমরমিত। নতুন ব্িরবক ব্রণ কবর
মনবত করা বয় থাবক মব্বশষ আবয়াজন, যাবের িাবঝ একমট বি নতুন ব্িবরর শুবভিা জানাবনা।
োোিাটা, ‘Wish you a happy new year!’ ব্া ‘Happy New Year!’ ব্বল আিরা িাইবলই
ইংবরমজবত একটু মভন্নভাবব্ শুবভিা জানাবত পামর। আিাবের আজবকর আবয়াজবন আিরা হজবন হনব্
এিনই িয়মট মভন্ন ব্াকয, যা দ্বারা আিরা নতুন ব্িবরর শুবভিা জানাবত পামর।
🎯 ‘Cheers to a new year and another chance for us to get it right!’ ➯ (মিয়ােয
টু এ মনউ ইয়ার অযান্ড অযানাোর িাে ফর আে টু হগট ইট রাইট) অথযাৎ, নতুন ব্িরবক স্বাগতি এব্ং এই
ব্ির আিাবের ভুলত্রুমট কামটবয় ওিার জবনয আবরকমট নতুন েু বযাগ হেবব্।
🎯 ‘Cheers for yesterday’s achievements and tomorrow’s brighter future.’ ➯
(মিয়ােয ফর ইবয়স্টারবড’জ এমিভবিন্টে অযান্ড টুিবরা’ে ব্রাইটার মফউিার) অথযাৎ, পুবরাবনা মেবনর
প্রামপ্তগুবলার জনয কৃতজ্ঞতা এব্ং োিবনর মেনগুবলার উজ্বল ল ভমব্ষযৎ কািনা কবর েব্াইবক নতুন ব্িবরর
শুবভিা।
উবেখয, পানীবয়র গ্ল্াে াবত মনবয় ‘Toast (হটাস্ট)’ ব্া কাউবক ব্া হকাবনা মব্ষয় মনবয় মকিু ব্লার েিয়
‘Cheers’ শেমট ব্যব্ ার করা য়।
🎯 ‘You made my year exceptionally amazing’ ➯ (ইউ হিড িাই ইয়ার এবক্সপশনামল
অযাবিইমজং) অথযাৎ, হতািার কারবণই আিার এই ব্িরমট অোধারণ হকবটবি। োধারণত, খুব্ কাবির িানু ষ,
যাাঁরা েব্ েিয় আপনার পাবশ হথবক ো াযয কবরবি নতুন ব্িবর, তাাঁবের এভাবব্ ধনযব্াে জানাবনা য়।
🎯 ‘May your year be filled with warmth, adoration and cheer.’ ➯ (হি ইবয়ার
ইয়ার মব্ মফলড উইথ ওয়ািযথ, অযাবডাবরশন অযান্ড মিয়ার) অথযাৎ, আপনার নতুন ব্িবর আপনার জীব্ন
হ াক ভাবলাব্াো, োফলয এব্ং েু বখ পমরপূ ণয।
🎯 ‘May all your endeavors meet great success.’ ➯ (হি অল ইবয়ার এবন্ডভারে মিট
হেট োকবেে) অথযাৎ, নতুন ব্িবর আপনার েকল প্রবিষ্টা হ াক োফলযিমণ্ডত। ব্যব্োময়ক েম্পবকযর হক্ষবত্র
ব্া কিযবক্ষবত্র ব্ে ব্া ে কিযীবক এইভাবব্ নতুন ব্িবরর শুবভিা জানাবত পাবরন।
🎯 ‘May this new year bring more wonderful opportunities to work
together.’ ➯ (হি মেে মনউ ইয়ার মব্রং হিার ওয়ান্ডারফুল অপরিুমনমটে টু ওয়াকয টুবগোর) অথযাৎ, আশা
কমর নতুন ব্ির আিাবের একেবে কাজ করার জনয আবরা েু বযাগ কবর হেবব্। ব্যব্ো ব্া হপশাগত হক্ষবত্র
জমড়ত িানু ষবের আপমন এভাবব্ শুবভিা জানাবত পাবরন।
নতুন ব্ির েব্ার জনয ব্বয় মনবয় আেু ক অপার েম্ভাব্না এব্ং োফলয। েব্াইবক নতুন ব্িবরর শুবভিা।
May this New Year bring you enormous number of opportunities and
success. A very Happy New Year to you all!
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ভুল উচ্চাজেে ইংরেজি শব্দ
আন্তজযামতক হযাগাবযাবগর এক েব্যজনস্বীকৃত িাধযি ইংবরমজ। আর এই হযাগাবযাবগর প্রবয়াজবনই আিরা
মব্মভন্ন েিবয় নানা ইংবরমজ শে ব্যব্ ার কবর থামক। মকন্তু িাবঝিবধয মনবজর অজাবন্তই মকিু ব্হুল প্রিমলত
শে ভুলভাবব্ উচ্চারণ কবর হফমল। ভাষামব্েরা অবনবকই এর হপিবন মজবভর আলবেমি, অমনিাকৃত ত্রুমট
মকংব্া ে বজ উচ্চারণ করার প্রব্ণতাবক োয়ী কবরবিন। আব্ার মকিু ভুল উচ্চারণই আিাবের হেবশ ব্হুল
প্রিমলত ওয়ায় অবনবকই ভুল উচ্চারণবকই েমিক িবন কবরন।
Almond ➯ (আহ-িান্ড)
প্রথবিই আমে কািব্াোবির কথায়, যাবক ইংবরমজবত ব্বল Almond
(আহ-িান্ড)। অবনবকই এর উচ্চারণ কবর থাবকন আলিান্ড (Almond), যা ভুল। Almond শেমটর হক্ষবত্র ইংবরমজ ব্ণয ➯ (L)
উ য থাবক ব্বল এর েমিক উচ্চারণ বব্ আহ-িান্ড ➯ (Ahmond)।
কাবজই আপমন এভাবব্ ব্লবত পাবরন,
I would like to eat five Almonds ➯ (আই উড লাইক টু ইট ফাইভ আহ-িান্ডে), অ্থাৎ
আমি পাাঁিমট কািব্াোি হখবত িাই।
মিমকৎেকরা ব্বলন, কািব্াোি মভটামিন এ কযালমেয়াি-েিৃ র্দ্ একমট ফল, যা শরীবরর খারাপ হকাবলবস্টরল
(এলমডএল) কিাবত ো াযয কবর।
Dengue ➯ ( হডমে )
ব্াংলাবেবশ িশাব্াম ত এই হরাগমটবক হডেু ব্া হডমেউ নাবি উচ্চারণ
করা বলও এর েমিক উচ্চারণ হডমে ➯ (Den-gee)।
অবনবক কথা ব্লার েিয় ব্বলন, ‘I have suffered from
dengue ➯ (হডেু , হডমেউ) fever। উচ্চারণমব্েরা এবক ভুবলর
খাতাবতই স্থান মেবয়বিন। যার েমিক উচ্চারণ বব্ হডমে ➯ (Dengee)।
Pizza ➯ ( মপৎজা)
িুখবরািক খাব্ার Pizza। অবনবকই আিরা ে বজ উচ্চারণ কবর
মগবয় মপজা ব্া মপিা ব্বল হফমল। এটা একেিই ভুল। এর েমিক
উচ্চারণ বব্ অবনকটা এ রকি—মপৎজা ➯ (Peet-zha)।
তাই আর হেমর নয়, মপৎজা াবট মগবয় ব্বল হফলু ন : Can I
have a Pizza ➯ (মপৎজা)।
Sour ➯ (োওয়ার)
আবরকমট ব্হুল প্রিমলত ভুল উচ্চামরত শবের িবধয Sour (োওয়ার)-বক
অন্তভুযি করা যায়, যা আিরা হকাবনা হতবতা ব্া টক স্বাে হব্াঝাবত শেমট
ব্যব্ ার কবর থামক। অবনবকই এর উচ্চারণ ‘োর’ , ‘েু য়ার’ কবরন, যা ভুল।
পাওয়ার (Power) ব্া শাওয়ার (Shower)-এর েবে িে মিমলবয় উচ্চারণ
করুন ‘োওয়ার’ (sour)।
Coupon ➯ ( কু-পউন)
আবরকমট ব্হুল ভুল উচ্চামরত শে বি কুপন (Coupon)। যার েমিক উচ্চারণ োাঁড়ায় কু-পউন (Cupawn)। হশষ ভাগমটর িে ল-উন (Lawn) ব্া শ-উন (Shawn)-এর িবতা। তব্ুও অবনবকই এর
উচ্চারণ ‘কুপন’ ব্া ‘কপন’ ব্বল িবন কবর।
Plumber ➯ (িািার )
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মিমস্ত্র ব্া কামরগর, যাাঁরা ব্াোব্ামড়বত পামন েরব্রা লাইন মিক কবর
থাবকন, তাাঁবের ইংবরমজবত ব্বল Plumber (িািার)। Plumber
উচ্চারবণর েিয় ইংবরমজর (B) ব্ণযমট উ য থাবক ব্বল এর েমিক উচ্চারণ
বব্ িািার। মকন্তু আিরা র াবিশাই মনবজর অজাবন্ত (B) ব্ণযমটে িাম্বার
উচ্চারণ কবর থামক, যা এবকব্াবরই ভুল।
February ➯ (হফব্রুয়ামর)
মিস্টীয় ব্বষযর মদ্বতীয় িাে February ➯ (হফব্রুয়ামর)। অবনবকই উচ্চারবণর েিয় মজবভর
আলবেমিব্শত, ➯ (r) ব্ণযমট উ য হরবখ উচ্চারণ কবরন হফব্ুয়ামর, যা বব্ ভুল। কাবজই েমিক উচ্চারণ
বব্, হফব্রুয়ামর। যমেও ব্াংলাবেমশরা োধারণত এবক েমিকভাবব্ই হফব্রুয়ামর উচ্চারণ কবর থাবকন।
Debris ➯ (হডব্মর / হেব্মর)
িমড়বয় মিমটবয় থাকা হকাবনা মকিু র ধ্বংোব্বশষবক ইংবরমজবত ব্বল Debris ➯ (হডব্মর)। Almond ও
plumber-এর িবতা Debris শবে s ব্ণযমট উ য থাবক। যার েমিক উচ্চারণ োাঁড়ায় হডব্মর ➯
(Debri)।
Lingerie ➯ (লনজাবর)
অন্তরবাে ব্া রাবতর হশাব্ার হপাশাকবক ইংবরমজবত ব্লা য় লনজাবর ➯ (Lawn-gray)। ইংবরমজর েবে
মিমলবয় উচ্চারণ করবত মগবয় অবনবক ভুল কবর এবক ব্বলন মলংগামর’, যা আেবল ভুল। িানু ষ হপাশাকআশাক মনব্যািবন হযিন েবিতন য়, হতিমন এই শেমটর উচ্চারবণও েমিক বত বব্। েমিক উচ্চারণ
বলা লনজাবর।
Asthma ➯ ( অযাজিা)
শ্বাে-প্রশ্বােজমনত এ হরাগমটর েমিক উচ্চারণ Asthma ➯ (অযাজিা)।
অবনবকই এর উচ্চারণ ‘এেেবথিা’ ব্া ‘এেথিা’ ব্বল ভুল কবর।

Mojito ➯ (হিাম বতা)
হিাম বতা ➯ (Mojito) এক ধরবনর ককবটইল মড্রংক ব্া শরব্তজাতীয় পানীয়।
অবনবকই ইংবরমজ ব্ানাবনর েবে তাল মিমলবয় এর ‘হিামজবটা, ‘হিামজবতা’ উচ্চারণ
কবর ভুল কবরন। শেমটর ব্ুৎপমত্ত স্পযামনশ ওয়ায়, (J) ব্ণযমটর উচ্চারণ ‘জ’ না
বয় ‘ ’-এর িবতা বব্। এর েমিক উচ্চারণ বলা হিাম বতা ➯ (Moheeto)।
কাবজই আপমন ব্লবত পাবরন :
‘I would like to have a glass of Mojito ➯ (হিাম বতা)। একইভাবব্
baja islands ব্াজা দ্বীপপুি নয়, ব্া া দ্বীপপুি।
Pronunciation ➯ (হপ্রানানমশবয়শন)
উচ্চারণপ্রণামলর ইংবরমজ শে Pronunciation ➯
(হপ্রানানমশবয়শন)। অবনবকই ভুলব্শত হপ্রানাউনমশবয়শন
➯ (Pronounciation) উচ্চারণ কবরন। এখাবন
লক্ষণীয় হয, এর উচ্চারণ নাউন ➯ (noun) ব্া নান ➯
(nun)-এর িবতা নয়। তাই এর েমিক উচ্চারণ বব্
হপ্রানানমশবয়শন ➯ (Pronunciation)।

Espresso ➯ (এবরবো)
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ঘন, কাবলা কমফ বলা ➯ (Espresso) এবরবো। আিরা যখন খুব্ হব্মশ
লান্ত থামক, তখন তাৎক্ষমণক এনামজয হপবত োধারণত এবরবো কমফ পান কবর
থামক। কমফশবপ মগবয় অবনবকই অোব্ধানব্শত এক্সবপ্রবো ব্বল থাবকন, যা
ভুল। এে-বক এক্স ব্লা পুবরাপুমর ভুল। কাবজই কমফশবপ মগবয় েমিকভাবব্
অডযার করুন : Can I have a cup of Espresso? ➯ (এবরবো)।
Et cetra ➯ (এট হেটরা)
আবরকমট েিরাির ভুল উচ্চামরত শে বলা Et cetra (এট হেটরা)। এবক েংবক্ষবপ Etc হলখা য়।
অবনবকই ‘এেবেট্রা’ উচ্চারণ কবর ভুল কবর। যার েমিক উচ্চারণ বলা ‘এট হেটরা’ (et cetra)।
I have plenty of novels such as Robinson Crusoe, Pride and Prejudice et
cetra ➯ (এট হেটরা)।
Hierarchy ➯ ( াইরারমক)
পেিরযাোর ক্রবিাচ্চ হশ্রমণমব্ভাগ, যার ইংবরমজ শে বলা Hierarchy।
অমফবে পেিযযাো হব্াঝাবত ‘Hierarchy’ শেমটর ব্যব্ ার লক্ষণীয়।
অবনবকই এর উচ্চারণ ‘ ায়ারারমক’ ➯ (hayararche) ব্বল ভুল কবর, যার
েমিক উচ্চারণ বব্ ‘ াইরারমক’।
Education ➯ ( এজুযবকশন )
েব্বশবষ েব্বিবয় ব্হুল প্রিমলত শে মশক্ষা, যার ইংবরমজ বলা
Education। মকন্তু এই ব্হুল প্রিমলত শেমটই অবনবকই ‘এডুবকশন’ ব্বল
ভুল কবরন। িিকপ্রেভাবব্, এই ভুলটাই েিাবজ েমিক উচ্চারবণর স্থান
েখল কবর আবি। এর েমিক উচ্চারণ বলা এজুযবকশন ➯
(Ejucation)।

Welcome
স্বাগতি ➯ (shagotom)
Hello ➯ (General greeting)
আেোলািু আলাইকুি ➯ (assalamualaikum)
োিামলকুি ➯ (slamalikum) - for Muslims
নিকার ➯ (nômoshkar) - for Hindus
Hello ➯ (on phone)
যাবলা ➯ (hyālō)
How are you?
(তুই) হকিন আমিে? v-inf sg
(হতারা) হকিন আমিে?-inf pl
(তুমি) হকিন আবিা?inf sg
(হতািরা) হকিন আবিা?inf pl
(আপমন) হকিন আবিন?frm sg
(আপনারা) হকিন আবিন?frm pl
Reply to 'How are you?'
আমি ভাবলা আমি।sg
আিরা ভাবলা আমি।pl
👦 www.facebook.com/tanbir.cox

👆

🎯www.tanbircox.blogspot.com

📚  www.facebook.com/tanbir.ebooks

Long time no see
অবনক মেন হেখা হনই।
What's your name?
হতার নাি মক? - ➯ (v)inf
হতািার নাি মক? - inf
আপনার নাি মক? - frm
My name is ... আিার নাি ...
Where are you from? আপমন হকাথা হথবক আেবিন
I'm from ... আমি ... হথবক আেমি
Pleased to meet you আপনার োবথ পমরমিত বয় খুমশ বয়মি৷
Good morning (Morning greeting) েু প্রভাত
Good evening (Evening greeting) শুভ েন্ধযা।
Good night শুভরামত্র।
Goodbye (Parting phrases)
আমে? lit. 'may I come?' = 'may I leave?'
ভাবলা থাকবব্ন। lit. 'stay well' - frm
ভাবলা হথবকা। - inf
মব্োয় মনমি। lit. 'I am bidding farewell'
হখাো াবফজ। lit. 'the lord is the keeper' - used by Muslims
Good luck!
হেৌভাগয
Cheers! Good Health! (Toasts used when drinking)
জয়! lit. 'Victory!'
Have a nice day শুভ মেন
Bon appetit / Have a nice meal েু তৃ মপ্ত
Bon voyage / Have a good journey শ্তভযাত্রা
I understand আমি ব্ুঝবত পারমি৷
I don't understand ব্ুঝবত পামর মন।
I don't know আমি জামন ন
Please speak more slowly আবস্ত ব্লবব্ন মক?
Please say that again আব্ার ব্বব্লন মিজ
Please write it down এমট একটু মলবখ হেবব্ন? - frm
Do you speak English? আপমন ইংবরমজ ব্লবত পাবরন?
Do you speak Bengali? আপমন ব্াংলা ব্লবত পাবরন?
Yes, a little (reply to 'Do you speak ...?') মজ, একটু ব্লবত পামর।
Speak to me in Bengali
েয়া কবর আিার োবথ ব্াংলায় কথা ব্লু ন।- frm
আিার োবথ ব্াংলায় কথা ব্লু ন।- frm
েয়া কবর আিার োবথ ব্াংলায় কথা ব্বলা। - inf
আিার োবথ ব্াংলায় কথা ব্বলা।- inf
How do you say ... in Bengali?
এটাবক ব্াংলায় কী ব্বল?
এটার ব্াংলা কী?
Excuse me
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শুনু ন।
এই হয।
How much is this? এই মজমনেটার কত োি?
Sorry েু ুঃমখত /িাফ করবব্ন
Thank you ধনযব্াে Reply to thank you
Where's the toilet? টয়বলটমট হকাথায়?
This gentleman will pay for everything এই ভদ্রবলাক েব্মকিু র জনয টাকা হেবব্ন।
This lady will pay for everything এই ভদ্রিম লা েব্মকিু র জনয টাকা হেবব্ন।
Would you like to dance with me? তুমি আিার েবে নািবব্? – inf / আপমন আিার েবে
নািবব্ন?- frm
I love you আমি আপনাবক ভাবলাব্ামে- frm/ আমি হতািাবক ভাবলাব্াে - inf
Get well soon মশগমগমর স্বাস্থয ভাবলা হ াক।
Help! ব্াাঁিাও!
Fire! আগুন হলবগবি!
Stop! থািুন!
Call the police! পুমলবশ ডাকুন! / পুমলবশ ডাক মেন!
Christmas and New Year greetings শুভ ব্ড়মেন / শুভ নব্ব্ষয
Birthday greetings শুভ জন্মমেন
One language is never enough িাত্র একমট ভাষা যবথষ্ট নয়।

সুত্রঃ নেটের বিবিন্ন উৎস নেটে সংগৃহীত।

(Viber,Whatsapp & imo Available)

tanbir.cox
www.facebook.com/tanbir.cox
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The Ultimate eBooks, Software,
Windows and Tutorial Collection

www.facebook.com/tanbir.ebooks/posts/777596339006593
অথবা, এখানে👆ক্লিক করুে অথবা, এখানে👆ক্লিক করুে অথবা, এখানে👆ক্লিক করুে

অনলাইনন পড়নে বা লাইভ প্রিপ্রভউ 🕮 দেখনেেঃ এখানন👆প্রিক করুন
এখানন👆প্রিক করুন , অথবা এখানন👆প্রিক করুন , অথবা এখানন👆প্রিক করুন
এই প্রিপ্রভপ্রি গুনলা সম্পনকে দকান প্রকছু বুঝনে সমস্যা হনল অথবা আন া প্রবস্তাপ্র ে েথয জানা জন্য আমা সানথ ...

👨 ফেসবু কঃ www.facebook.com/tanbir.cox 🖄 ই-ফেইলঃ tanbir.cox@gamil.com
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এ মাধ্যনম দ াগান াগ ক নে পান ন ...
📚 💻 E-Educational Disc 📀 A-Z Educational eBooks & Software (প্রবয়াজনীয় মশক্ষািূ লক
ব্াংলা ব্ই ও েফটওয়ার)

🎬 E-Educational Disc 📀 Spoken English & English Grammar Tutorial with Bangla( এইিমড
এমনবিশন মনভযর ব্াংলা মটবটামরয়াল)

📚 E-education Disc 📀 3D Visual eBooks with full HD Picture (স্টুবডন্টবের জনয িামল্টমিমডয়া
মনভযর এইিমড মপকিার ব্ই ও েফটওয়যার)

📀 ব্াংলাবেবশর মব্খযত হলখকবের জনমপ্রয় ব্াংলা গল্প ও উপনযাে েিে [৩০০০+ ব্াংলা ই-ব্ু ক কাবলকশন]
+ব্াংলা অনু ব্ােকৃত ব্ই +েব্ েিে কাবলকশন

📀

Genuine -Windows Xp Sp3 & Windows 7, 8.1, 10 Pro & Ultimate 64 &32 bit ও

Driver Pack Solution 16 এর DVD+৩০০ মট ব্াংলা ব্ই
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📀 100% Computer Security & Speed up [আপনার কমম্পউটারবক রাখু ন ১০০% ভাইরাে িু ি ও ব্ৃ ম র্দ্
করুন আপনার কমম্পউটাবরর গমত ]

📀 Office & Documents Software Collection DVD [আপনার আমফমেয়াল যাব্তীয় কাবজর জনয
েরকামর েব্ েফটওয়যার ]

📀 Design , Graphics & Photo Editing DVD[ [ বয় যান হেরা মডজাইনার ]প্রবয়াজনীয় ফুল ভােযন
েফটওয়যার , মভমড়ও মটউবটামরয়াল ও ব্াংলা ]

📀 Internet & Web programming DVD[প্রবয়াজনীয় ফুল ভােযন েফটওয়যার , মভমড়ও মটউবটামরয়াল ও
ব্াংলা ব্ই ]

📀 Mobile Utility soft & Application DVD [হিাব্াইল জনয (1000+) ব্াংলা মশক্ষণীয় অযামিবকশান ও
৩০০+ হিাব্াইল ভােযন ব্াংলা ব্ই ]

📀Multimedia & Windows Style[কমম্পউটার এর জনয েরকামর েব্ িামল্টমিমডয়া েফটওয়যার ও উইবন্ডাজ
হক েু ের হেখাবনার জনয েব্ েফটওয়যার ]

📀 A-Z Bangla & English Complete Video Tutorial (200 মজমব্ েম্পূ ণ য মটবটামরয়াল, ৫০০০ মভমডও
কযাটাগমর আকাবর োজাবনা)
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