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যম য োন আংলর Essay/যচনোক  বোলোয় প্র ো  যকে যেকর দয োয য়  বোলোয জ্ঞোন যরখোয  রোক ৌর 

এফং  যচনোয অআলিয়ো লিক  যিকবর  যোয যি লন ।  

যচনোয প্রদত্ত লফলয় ম্বকে লরখকে কর প্রথকভ লনকজক  লনকচয প্রশ্নগুকরো গুকরো  যকে কফ ... 

েোকরআ যচনো যরখোয প্রথলভ  েথয গুকরো অলন যকয় মোকফন ... 

প্রশ্নগুকরো রঃ   

What   ী? 

Where  য োথোয়? 

When   খন?  

Why  য ন?  

Who  য ?  

How  ল বোকফ?  

যম য োন বোকরো যচনো যরখোয জনয লনকচয চোযলি গুকনয লদক  ফযয় যখয়োর যোখকে কফ… 

 Completeness  কথেয লযূনেেো (এয জনয লি  ফর্েনো, প্রকয়োজনীয় দদোযর্  েল রনো ফো োথে য 

লদকে কফ)  

 Unity of Thought  বোকফয ঐ য ( এয জনয যচনোয প্রকয়োজনীয় ফ ধযকনয েথয ন্তবূেক্ত  যকে কফ 

ল ন্তু যচনোয োকথ খো খোয় নো এভন য োন  থো ন্তবূেক্ত  যো দলচে নয়)   

 Order of Presentation  দস্থোকনয ধোযোফোল  ৃঙ্খরো (এয জনয Time & Space এয ক্রভ এয 

প্রলে রক্ষ যোখকে কফ ) 

 Coherence  োভঞ্জয ফো ফোক যয ভধয োয ঙ্গলে (এয জনয বোকফয ধোযোফোল েো যক্ষো  যকে কফ । 

এফং Related Sentence Pattern ফযফোয  যকে কফ ... থেোৎ Active voice এ ফো য লরখকে লরখকে 

িোৎ  কয passive voice এ ফো য েিন  যো মোকফ নো ।)   
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 Word / phrase    ব্দোথে  
Although / though    মলদ  
Inspite of / despite    কে 
Even though    এভনল  মলদ  
However   েকফ / ফয  
In contrast to    লফযীে ক্রকভ  
On the other hand    যকক্ষ  
Instead of /In lieu of    লযফকেে , ফদকর  
Nevertheless / still /yet   েফল (েথোল) 
Rather than   েোয যচকয় ফযং  
Additionally / moreover    লধ ন্তু  
Again    অফোয  
Besides    েোছোড়ো  
Furthermore    লধ ন্তু  
Likewise    এ আবোকফ , এরূক  
In addition to    েোছোড়ো , লধ ন্তু  
So long as   এআ কেে যম / মলদ নো  
So far as    মেদূয মোআ / মেিো  
Also / In addition    অয ,   
Accordingly    েদোনলোকয , য  োযকর্  
Because / since /as /for    যমকেল  ,  োযন   
Hence / Explanation for   এজনয  
Consequently /As a result   পকর  
Therefore    েএফ ,লেযোং  
Thus /In this way   এবোকফ  
When …then    মখন.........েখন  
So …. That    এে.........কম  
In order to    দকেকয  
For the purpose of    দকেকয  
So that    যমন , মোকে , এআ দকেকয যম  
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 োরন – পরোপর ফো ভযোমমলক্ত যচনো ভূঃ 
1) About Drug Addiction / Smocking  
2) About Load Shedding  
3) About Unemployment Problem  
4) About The Rapid Growth Of 

Population  
5) About Green House Effect / Global 

Warming 
6) About The Causes And The Bad 

Effects Of Acid- Throwing 
7) About Price Hike  
8) About Corruption  
9) About Traffic Jam 
10) Eve Teasing  
11) Climate Change  
12) Acid Throwing  
13) About Environment / Air / Water / 

Sound / Odor Pollution  
14) About Arsenic Pollution  
15) About Illiteracy  

16) About Gender Discrimination  
17) About Child Labour 
18) About Dowry  
19) About Terrorism  
20) About The Causes Of Failure In English  
21) About Deforestation / Cutting Down Tree  
22) About Street Accident / Launch Accident  
23) About Unfair Means In The Exam  
24) About Violence In The Campus  
25) About The Bad Effect Of Polythene Bags 
26) About The Causes And The Bad Effects Of 

Brain Drain  
27) About The Indiscriminate Disposal Of 

Waste Materials Here And There  
28) About Food Problem Of Bangladesh  
29) About Premature Marriage     

 

 
যচনোয  ভন রোআন গুকরো অনোক  লখকে কফ , এফং (Name ফো নোভ ) যরখো জোয়েোয় অনোয  োলিে ফো প্রদত্ত  
যচনোয নোভ লদকে কফ । এফং অন্ডোয রোআন ভো ে  যো রোআন গুকরোক  যচনোয লফলয়ফস্তুয যপ্রক্ষোকি লযফেেন  যকে 
কফ।    
Causes যোযো ফো নলকেকদ ( োযন) যরখো জোয়েোয়ঃ-  ংমললক্তকে যদয়ো অনোয লনলদেষ্ট  যচনোয  Causes যোযো যথক   
Word / phrase /clause           ন র      র ন   ফোক যয থে নলমোয়ী ললযয়োলর ফো মেোয়ক্রলভ  বোকফ  
ফোন , এ আ ফোক য দলআফোয ( োযন) যদয়ো থো কর েোকর দবয় স্থোকন এ আ ব্দ ফকফ ।   
Effects যোযো ফো নলকেকদ        থফো ……………………িি রোআন যদয়ো  জোয়েোয়ঃ- ংমললক্তকে যদয়ো অনোয 
লনলদেষ্ট  যচনোয  Effects যোযোয় যদয়ো ফো য          ন র      র ন   ফোক যয থে নলমোয়ী ললযয়োলর ফো 
মেোয়ক্রলভ  বোকফ ফোন। 
Preventions যোযো ফো নলকেকদ [( োযন) should be (P.P)] ফো ……………………িি রোআন যদয়ো  জোয়েোয়ঃ- 
ংমললক্তকে যদয়ো অনোয লনলদেষ্ট  যচনোয  Preventions যোযোয় যদয়ো ফো য          ন র      র ন   ফোক যয 
থে নলমোয়ী ললযয়োলর ফো মেোয়ক্রলভ  বোকফ ফোন। 
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Model Comnosition-l

pgej- ffl gi   totji p f )--(Details)

IWante

Introduction : Wc are beset with many problems. (Name) is one of the most serious of
them. (Name) is a great problem. It is a course for human beings. This problem has
become a great concern (all over the world/in our country). This problem is becoming
acute day by day. It creates other problems. But it is unexpected to all. Many reasons
work behind it. So it is high time we checked (name).

Causes : There are many/reasons of (name). It is created in many wavs. Firstly, ( Bit) is
one of the major causes of it- ( t?6!) is also the cause of (name) C */), is responsible for it.
( T?6!-) is also responsible for it. Besides, ( ffit) helps this problem to continue as feel
helps a vehicle to run, ( m ) is the another cause of (name). It also helps this problem to
continue. Apart from this, ( Ta ) is responsible for it ( rai) is also the prime cause of this
problem. Finally, all these problems are collectively responsible for (name).

Effects : There are many bad effects of (name). The effects are too difficult to describe
in a word. It causes serious harm to us. It is the store of another problem. Because of this
problem, people suffer seriously. It causes  problem, problem, 
problem etc. It results in problem. As a result, we cannot lead a peaceful life. It
has taken away our sound sleep. Wc are anxious about it. because we always have to trv
to find out a solution of this unexpected problem so that we can get rid of this bitter
problem.

Preventions: To rcmovc/prevent/chcck /reduce (name) is a hard task but not an
impossible one. But worrying truth is that we could not solve this problem even now.
Some active steps can be taken to solve this problem, (m ) should be (p.p). ( pra6!) also
must be (p.p). Besides, in order to solve this problem, we have to mobilize all our
energies to this great purpose without wasting time. The most essential measure is that we
all should be aware of it. ( fT) should be (p.p) and must be (p.p). Aport from this,
meetings, seminars and workshops can be held to this purpose. Even taking steps against
this problem should get top most priority and be our immediate task. We must be

pragmatic in our approach and an elaborate program should be chalked out in this regard.
In fine, government and people should come forward with necessary remedies. Then we
can get rid of this problem step by step.

Conclusion : (Name) is a great curse for us. AH the reasons behind this shouVJ be found
out and necessary steps should be taken about this without .delay. Besides, we should put
our all out efforts to fight this hazard before it takes a serious turn.
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 Want more Updates   http://facebook.com/tanbir.ebooks

  facebook /gmail/skype: -               http://tanbircox.blogspot.com  

ইন্টাররনি হরে িংগ্রহীে  

  http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox 

  http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox 

  http://somewhereinblog.net/tanbircox  

  http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox  

  http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox  

http://facebook.com/tanbir.cox 

   http://facebook.com/tanbir.ebooks

 http://tanbircox.blogspot.com
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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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