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 With due respect and humble submission, I / We draw your kind attention to fact 
that [I beg to state that] (যথাবিবত ম্মান প্রদরলনূিবক বিনীত বনবিদন এই যয , আনার দয় দৃবি 
আকবণ করবি যয …!) 
 Our school / college one of the renowned school / college in the district. There are 
about 1000 students in our school / college. ……………………….. 
………………………..………………………..………………………..………………………..………………………..……………………… 
 But all this will be quite impossible without your permission.  
 I am always regular in my attending to school / college and I am obedient to my 
teacher. 
 Hence It can be easily understood how greatly I / we have been suffering for want of 
……….( অতএি এটা বে অনুবেয় যয, ...name... অভাবি আোবদর কতটা কি স্বীকার করবত য় ) 
 In the circumstances state that…….. (উবরািবনবত অিস্থার বরববিবত .......)  
 I most fervently pray and hope that you would be kind enough to consider my prayer 
favourable and do needful enabling me to go on with my studies. For this act of you 
compassion (I shall ever remain to pray …..)…….(আকুভাবি আনার বনকট প্রাথবনা করবি যয , 
আবন দয়া কবর আোর বিয়বট অনুকূ বিবিচনা করবিন এিং ড়াশুনা চাববয় যািার ুিযিস্থা করবিন । 
আনার িদানযতার েনয আবে িাবধত থাকি ) 
 I therefore, pray and hope that …. , the splendidly benign personality and generosity 
you are full endowed with, would be softened to provide ….(আনার বনকট প্রাথবনা এই যয , 
আনার েত একেন েৎ , বিজ্ঞ িযবিত্ব আোবদর প্রবয়ােনীয়তার কথা হৃদয়ভাবি উবি করবিন । ......... 
িযিস্থা কবর িাবধত করবিন ।  
 You would be (kind enough / kindly) grant / issue / oblige and (to take/make 
necessary) steps, to …..Name ….for remove suffering of the students /myself. 
 We will /I shall remain ever greatful to you. 
 And hope that you would be k nd enough to consider our wish sympathetically. 
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At the beginning of the letter take my Salam and Cordial (আন্তবরক) love and affection/ 

felicitation (শুবভচ্ছা ) /compliments.  

How are you? Hope that you are well by grace of Allah (God).I am also fine / well by his 

grace and your blessing (আলীিবাদ).  

For the past (বদবনর ংখ্যা) days, I have been thinking more and more about you. However  

 But since I was deep into my work, I could not make Time to write to you (earlier) 

  বকন্তু কাে বনবয় েগ্ন থাকায় আবে আনার কাবি বখ্ার েয় কবর উঠবত াবরবন । 

 Your silence for a long time cuts me to the quick  যতাোর দীর্ববদবনর নীরিতা আোবক কি 

বদবচ্ছ ।  

 I don’t hear from you for a long time.  অবনকবদন যািত আনার যকান খ্ির াই না । 
After such a long time, I am very glad to receive your letter / sms / mail … 

 অবনক বদন র , যতাোর বচবঠ যবয় খু্ি খু্বল বয়বি ।  

 I thought you had forgotten me.  আবে যভবিবিাে তুবে আোবক ভুব বিবয়ি । 

 Here I am going to tell about this … য িযাাবর যতাোবক িবি ..........  

 I hope you taking proper care of your health.  

 No more today, write to me as soon as possible. More when we meet …. 

 With convey my best regards to your parents and my love to all.  

 How are your parents? Don’t forget my Salam / compliment to your parents and love 

to your younger brother and sister.  

 Good wishes to you, with much love … So much for the present.  

 Pray for me to Allah so that I can do well.  

Assalamualaikum with due respect I shower my love on you from the core of my heart  

 Hope that, this letter / sms will find you safe and round 

 Love to you, and compliment and respect to all /everybody of your family ….  
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আপনি যযহতু এই যখা পড়হেি , তাই আনম ধহর নিনি যয আপনি কনিউটার ও ইন্টারহিট বযবাহর অনভজ্ঞ ,কাহেই কনিউটাহরর প্রহয়ােিীয় 
নবয় গুহা িহকে  ভাহা খারাপ নবহবচিা করারা ক্ষমতা অবশ্যই আহে … 
তাই আপিাহের কাহে একান্ত অনুহরাধ “ আপিারা ামান্য একটু ময় বযয় কহর ,শুধু এক বার নিহচর নিংহক নিক কহর এই DVD গুহার মহধয 
অবনিত বই ও ফটওয়যার এর িাম মূহর উপর যচাখ বুনহয় নিি।”তাহই বুহে যহবি যকি এই DVD গুহা আপিার কাহকলহি রাখা 
েরকার!আপিার আেহকর এই বযয়কৃত ামান্য ময়  ভনবষ্যহত আপিার অহিক কষ্ট াঘব করহব ও আপিার অহিহক ময় বাাঁনচহয় নেহব। নবশ্বা 
করুি আর িাই করুিঃ- “নবনভন্ন কযাটাগনরর এই DVD গুহার মহধয যেওয়া বািংা ও ইিংনল বই , ফটওয়যার ও নটউহটানরয়া এর কাহকলি 
যেহখ আপনি তবাক হয় যাহবি !”  
আপনি যনে বতেমাহি কনিউটার বযবার কহরি ও ভনবষ্যহতও কনিউটার াহে যুক্ত োকহবি তাহ এই নিনভনি গুহা আপিার অবশ্যই আপিার 
কাহকলহি রাখা েরকার........ কারিঃ  
 এই নিনভনি গুহা যকাি যোকাহি পাহবি িা আর ইন্টারহিহটও এহতা ইিরটযান্ট কাহকলি একাহে পাহবি বহ মহি য় িা।তাোড়া এত বড় 
াইহের ফাই যিট যেহক িামাহিা খুবই কষ্টাধয ও ময়াহপক্ষ বযাপার।এোড়া আপনি যযই ফাইটা িামাহবি তা ফু ভােি িাও হত পাহর .. 
 
 এই নিনভনি গুহা আপিার কাহকলহি োকহ আপিাহক আর যকাি কনিউটার নবহলজ্ঞহের কাহে নগহয় টাকার নবনিমহয় বা বনু্ধহের খানতহর 
“ভাই একটু যল্প করুি” বহ অন্যহক নবরক্ত করা াগহব িা ... ও  নিহেহকও য়রানি হত হব িা ।  
 

 এই নিনভনি গুহার মহধয অবনিত আমার করা ৩০০ টা বািংা ই-বুক (pdf ) ও যোট াইহের প্রহয়ােিীয় ফটওয়যার আপিাহের েন্য 
নবিামূহয আমার াইহট যলয়ার কহর নেহয়নে । নকন্তু প্রহয়ােিীয় বড় াইহের বই, নটহটানরয়া ও ফু ভােি ফটওয়যার  গুহা যলয়ার াইট 
গুহার ীমাবদ্ধতা ও ইন্টারহিহটর যলা আপহাি গনতর েন্য যলয়ার করহত পারাম িা । তাোড়া এই বড় ফাই গুহা িাউিহাি করহত যগহ 
আপিার ইন্টারহিট পযাহকহের    ক নেনব খরচ করহত হব ... যযখাহি ১ নেনব পযাহকে েন্য  বেনিম্ন ৩৫০ টাকা যতা খরচ হব , এর াহে 
ময় ও ইন্টারহিট গনতরও একটা বযাপার আহে। এই ব নবয় নচন্তা কহর আপিাহের েন্য এই নিনভনি পযাহকে চাু কহরনে ... 
 

যমাট কো আপিাহের কনিউটাহরর নবনভন্ন মস্যার নচরিায়ী মাধাি ও কনিউটাহরর েন্য প্রহয়ােিীয় ব বই, ফটওয়যার ও নটউহটানরয়া এর 
ানবেক াহপাটে নেহত আমার খুব কাযেকর একটা উহেযাগ হি এই নিনভনি পযাহকে গুহা ...  

 
এই                ক                       ক       ... শুধু একবার যচাখ বুাি    

  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html  
 

[যমাট দুইটা নিনভনি , াইে ৯ নেনব] আপিার নলক্ষােীবহির েন্য প্রহয়ােিীয় ব বািংা বই ও ফটওয়যার   
  http://tanbircox.blogspot.com/2013/04/Complete-Solution-of-your-Education.html  
 

 [যমাট নতিটা নিনভনি, াইে ১৩.৫ নেনব]Genuine Windows XP Service Pack 3 , 

Windows 7 -64 & 32 bit & Driver Pack Solution 13 এর াহে রহয়হে উইহন্িাহের েন্য প্রহয়ােিীয় বািংা বই ও ফটওয়যার  
  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Genuine-Windows-Collection.html  
 

  All MS Office, documents ,pdf reader & Pdf edit Software  এবং প্রহয়ােিীয় ব বািংা বই।  
যয যকাি ধরহির িকুহমন্ট এনিট , কিভাটে ও নিোইি করার েন্য এই নিনভনি নট যহেষ্ট , এই নিনভনি যপহ অনফ ও িকুহমন্ট িনকেত যয 

যকাি কাহে অাধয বহ নকেু োকহব িা... আপিার অনফনয়া কাহের েন্য প্রহয়ােিীয় ফটওয়যাহরর িূর্ে ও নচরিায়ী মাধাি... 
  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/office-documents-soft-dvd.html  
 

: [ হয় যাি যরা নিোইিার ] নিোইি ,গ্রানফক্স ও েনব এনিট িনকেত প্রহয়ােিীয় ব 
বািংা ও ইিংনল ই-বুক ,নটউহটানরয়া ও ফু ভােি ফটওয়যার।      ও এ          ই     ও       এ    ই   আ   ক  ই           

http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Design-and-Graphics-Software.html  
 

 প্রহয়ােিীয় ব বািংা ও ইিংনল ই-বুক ,নটউহটানরয়া ও ফু ভােি ফটওয়যার। 
   http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Internet-And-Web-programming-Software.html  

 A2Z Audio & Video player , Edito & converter . CD, DVD edit 
ও উইহন্িাে যক সুন্দর যেখাহিার েন্য প্রহয়ােিীয় ব ফু ভােি ফটওয়যার। 
  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Multimedia-And-Windows-Style-Software.html  
 

  http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/mobile-software-hardware-dvd-5000.html  
 

   http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/A2Z-Bangla-ebooks-Collection.html  
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