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1) A little ➟ খুবই অল্প [বস্তুটা গননা য াগয হয় তাইলে A few/ few] 
2) little ➟ একটু বা নাই বেলেই চলে 
3) A few ➟ অল্প কলয়ক বা গুটট কলয়ক [ টি গননা য াগয না হয় তাইলে A little/ little] 
4) few ➟ নাই বেলেই চলে 
5) Anybody  ➟ য  যকউ  
6) According To  ➟ অনু ায়ী  
7) All The Same  ➟ একই কথা  
8) Anything  ➟ য  যকান টকছু  

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


📚  www.facebook.com/tanbir.ebooks 

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

9) Anywhere  ➟ য  যকানখালন  
10) Apparently  ➟ আপাতিৃটিলত  
11) At Any Rate  ➟  াই যহাক  
12) At Any Time  ➟ কখনও  
13) At Last  ➟ যেষ প যন্ত  
14) At Least  ➟ অন্তত - অন্ততঃপলে - কমপলে  
15) At Times / Off And On  ➟ মালে মালে  
16) Bad  ➟ খারাপ  
17) Besides  ➟ তাছাডা  
18) Best  ➟ সব যচলয় ভাে  
19) Better  ➟ আরও ভাে  
20) Both  ➟ উভয়  
21) By That Time  ➟ ততেলন  
22) By The Way  ➟ কথাপ্রলসঙ্গ - প্রসঙ্গক্রলম  
23) By Turns  ➟ প যায়ক্রলম  
24) Comment  ➟ মন্তবয  
25) Comparatively  ➟ তুেনামূেকভালব  
26) Completely  ➟ পুরাপুটর  
27) Context  ➟ প্রসংগ - প্রসঙ্গ  
28) Conversation  ➟ কথাবাতযা  
29) End  ➟ যেষ - সমাপ্ত  
30) Example  ➟ উিাহরন  
31) For  ➟ জনয  
32) For Example  ➟ উিাহরনস্বরূপ  
33) From Your Point Of View  ➟ আপনার িৃটিলত  
34) Good  ➟ ভাে  
35) If  ➟  টি  
36) If Not  ➟  টি না  
37) Immediately  ➟ তত্ক্েণাত - তেুটন  
38) In A Nutshell / Briefly  ➟ সংলেলপ  
39) In Accordance With  ➟ অনুসালর  
40) In Addition  ➟ অটিকনতু  
41) In As Much As / Since  ➟ য লহতু  
42) In Case  ➟  টি বা  
43) In Comparison  ➟ তুেনায়  
44) In Spite Of  ➟ সলেও  
45) In Your Opinion  ➟ আপনার মলত  
46) Main  ➟ প্রিান - মূে - আসে  
47) Mainly  ➟ প্রিানতঃ  
48) Mainly  ➟ মূেতঃ  
49) Majority / Most Of  ➟ অটিকাংে  
50) Meanwhile  ➟ ইটতমলিয  
51) More  ➟ আরও  
52) More Or Less / On The Whole  ➟ যমাটামুটটভালব  
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53) More Than That  ➟ তলতাটিক  
54) Never  ➟ কখনও না  
55) Nevertheless  ➟ তথাটপ  
56) No More / Not Anymore  ➟ আর না  
57) Nobody  ➟ যকউ না  
58) Not Yet  ➟ এখনও না  
59) Nothing  ➟ টকছু না  
60) Now  ➟ এখন  
61) Nowhere  ➟ যকাথাও না - যকান খালন না  
62) Often / Frequently  ➟ প্রায় - প্রায়ই - ঘন ঘন  
63) Opinion  ➟ মতামত - মত  
64) Peacefully  ➟ োটন্তপূণযভালব  
65) Promise  ➟ কথামত  
66) Role  ➟ ভুটমকা  
67) Sanction  ➟ টবটিটনলষি  
68) Self-Confidence  ➟ আত্মটবশ্বাস  
69) So - So  ➟ যমাটামুটট  
70) So / Because  ➟ তাই  
71) Some More  ➟ আর টকছু  
72) Somebody  ➟ যকউ  
73) Something  ➟ টকছু  
74) Sometimes  ➟ কখনও কখনও  
75) Somewhere  ➟ যকাথাও না যকাথাও  
76) Statement  ➟ টববৃটত  
77) Sure / Of Course  ➟ টনশ্চয়ই  
78) Therefore  ➟ যসজনয - যসইজনয  
79) To Somebody  ➟ কাউলক  
80) Unquestionably  ➟ টনঃসলেলহ  
81) Until Now  ➟ এখন প যন্ত  
82) Until Now  ➟ এখনও  
83) Until Then  ➟ তখন প যন্ত  
84) Usually  ➟ সািারনতঃ  
85) What Else  ➟ আর টক  
86) Whatever  ➟  া  
87) When / Long Ago / At What Time  ➟ কখন  
88) Worse  ➟ আরও খারাপ  
89) Worst  ➟ সব যচলয় খারাপ  
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1) A full bright scholarship ➟ পূণয যমিাবৃটি 
2) A goodish steps ➟ যবে কাটনকটা িূর 
3) A mere baby ➟ একটট কটচ যখাকা 
4) A small fry ➟ চুলনাপুটট 
5) Account ➟ টহসাব যিওয়া/ টহসাব 
6) Active  ➟ চঞ্চে  
7) Adolescent- Preteen  ➟ টকলোর - টকলোরী  
8) Adulterer ➟ বযাটভচারী/ পরস্ত্রীগামী/পরিারগামী 
9) Adulterine ➟ জারজ 
10) Age related ailment ➟ বািযকযজটনত 
11) Ahead ➟ সামলন/সমু্মলখ/আলগ 
12) All contacts ➟ সকে য াগল াগ 
13) All eater ➟ সবযভুক 
14) Altercate ➟ কথা কাটা-কাটট করা/কেহ করা 
15) Anyway ➟  াইলহাক 
16) Approach ➟ আগমন করা 
17) Arbitrate ➟ মাতব্বরী করা/মিযস্থতা করা 
18) Arbitrator ➟ মাতব্বর 
19) Assistance  ➟ সহল াটগতা  
20) Atom of truth ➟ সলতযর যেে 
21) Autopsy ➟ ময়না তিন্ত 
22) Available  ➟ পাওয়া  ায়  
23) Bad  ➟ খারাপ  
24) Baiting nail ➟ নখ কামডালনা 
25) Bathe ➟ যগাসে করা 
26) Be excited ➟ উলিটজত হওয়া 
27) Be quiet ➟ োন্ত হও 
28) Bear expenses ➟ খরচ চাোলনা 
29) Beat with shoes ➟ জুতালপটা করা 
30) Beautiful/Pretty  ➟ সের - সুশ্রী  
31) Become angry ➟ যরলগ  াওয়া 
32) Behavior  ➟ বযবহার  
33) Beloved ➟ যপ্রটমকা/অতযাটিক টপ্রয় 
34) Big/Large  ➟ বড  
35) Blood stained ➟ রক্তাক্ত 
36) Boring  ➟ একলঘলয়  
37) Bow down ➟ নটত স্বীকার করা 
38) Breath in ➟ টনঃশ্বাস যনয়া 
39) Breath out ➟ টনঃশ্বাস যেো 
40) Bribe ➟ ঘুষ 
41) Broth/gravy ➟ যোে 
42) Busy  ➟ যবস্ত  
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43) By self finance ➟ টনজ অথযায়লন 
44) Chant slogan ➟ যলাগান যিওয়া 
45) Character  ➟ চটরত্র  
46) Cheat ➟ প্রতারণা করা/ঠকালনা 
47) Chew ➟ টচবালনা 
48) Chronologically ➟ িারাবটহকভালব 
49) Clean  ➟ পটরষ্কার  
50) Climate  ➟ জেবাযু়র  
51) Closed from inside ➟ টভতর যথলক বন্ধ 
52) Cold  ➟ ঠান্ডা  
53) Colleagues  ➟ সাহকরলমন  
54) Commit nuisance ➟ মে-মূত্রাটি তযাগ করা 
55) Comprises - Stretches  ➟ টবসৃ্তত  
56) Conservative ➟ রেণেীে 
57) Constituency ➟ টনবযাচনী এোকা 
58) Convey ➟ যপৌঁলছ যিওয়া/বহন করা 
59) Cope with ➟ কাটটলয় উঠা 
60) Coriander ➟ িটনয়া পাতা 
61) Cough ➟ কাটে 
62) create panic ➟ ত্রাস সৃটি করা 
63) Creep ➟ হামাগুটড যিয়া 
64) Cross examine ➟ আসামী/অটভ ুক্ত বযাটক্ত 
65) Curable ➟ আলরাগযল াগয/আলরাগয হওয়ার মত 
66) Cut joke ➟ ইয়াটকয করা 
67) Daily  ➟ দিটনক  
68) Daylong ➟ টিনবযাপী 
69) Deceive ➟ োাঁটক যিওয়া/যিাাঁকা যিওয়া/ঠকালনা 
70) Demand ransom ➟ মুটক্তপন িাটব করা 
71) Derailed ➟ বখালট/োইনচুযত 
72) Desire ➟ ইচ্ছা/কামনা/বাসনা/অটভোস 
73) Development activities ➟ উন্নয়ন কা যক্রম 
74) Dine ➟ রালতর খাবার খাওয়া 
75) Dirty  ➟ যনাংরা  
76) Disobey ➟ আমানয করা 
77) Disrupt/Interrupt ➟ বযাহত করা 
78) Dizzy ➟ মাথা ঘুরা 
79) Do a favour ➟ উপকার করা 
80) Dream  ➟ স্বপ্ন  
81) Dried Chilli ➟ শুকনা মটরচ 
82) Dried fish ➟ শুটটক মাছ 
83) Due money ➟ পাওনা টাকা 
84) Earn profit ➟ মুনাো অজযন করা 
85) Enjoy privilage ➟ সুল াগ সুটবিা যভাগ করা 
86) Established  ➟ প্রটতটিত  

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


📚  www.facebook.com/tanbir.ebooks 

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

87) Etc.  ➟ ইতযাটি  
88) Even a word ➟ একটট কথাও 
89) Exaggerate ➟ বাডাইয়া বাডাইয়া বো 
90) Expensive  ➟ িামী  
91) Extortion ➟ চাাঁিাবাটজ 
92) False - Lie  ➟ টমখযা  
93) Fat/Thick  ➟ যমাটা  
94) Feel shame ➟ েজ্জা পাওয়া 
95) Feel wolf in the stomach ➟ েুিায় যপট যচা যচা করা 
96) Fetch ➟ যকান টকছু টগলয় টনলয় আসা 
97) File Case ➟ মামো িালয়র করা 
98) Flatter ➟ যতাষালমাি করা/যোোলনা/চাটুবাগ করা 
99) Flattering policy ➟ যতাষালমাি নীটত 
100) Flay ➟ টছলড যেো বা তুলে যেো 
101) Float ➟ ভাসা/যভলস  াওয়া/ভাসালনা 
102) Floating by the flood water ➟ বলনর জলে যভলস 
103) Fondle ➟ আির করা 
104) For fear of ➟ ভলয় 
105) For the sake of ➟ খাটতলর 
106) Fort ➟ িূগয 
107) Foul ➟ যবয়ািব 
108) Gargle ➟ গো পটরস্কার করা 
109) Gentlemanly  ➟ ভদ্রলোক  
110) Get married ➟ টবলয় করা 
111) Get round someone ➟ কাউলক পটালনা 
112) Get through ➟ যটটেলোলন কাউলক পাওয়া 
113) Global  ➟ দবটশ্বক  
114) Go away ➟ চলে  াওয়া 
115) Go into argument ➟ তলকয নামা 
116) Go to bed ➟ শুলত  াওয়া 
117) Go to up stair ➟ উপর তোয়  াও 
118) Goggle at ➟ যচাখ রাঙালনা 
119) Good  ➟ ভাে  
120) Good point ➟ ভাে কথা 
121) Gouge out eyes ➟ যচাখ তুলে যেো 
122) Grabe/Embezzle ➟ আত্মসাত করা 
123) Grave danger ➟ গুরুতর টবপি 
124) Green chilli ➟ কাাঁচা মটরচ 
125) Habit  ➟ স্বভাব  
126) Halt ➟ থামা/টবরটত/যিামনা হওয়া 
127) Hamper ➟ েটতগ্রস্থ হলচ্ছ 
128) Hanky panky ➟ োাঁটকবাজ 
129) Haughtiness ➟ যিমাগ 
130) Have a seat ➟ আসন েওয়া 
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131) Hell ➟ জাহান্নাম/নরক  ন্ত্রণা/রসাত 
132) Hero  ➟ না ঠ -নায়কা  
133) High Maintenance  ➟ সাতা হটস  
134) Hold the line ➟ োইলন থাকুন 
135) Hot  ➟ গরম  
136) Humdrum work ➟ একলঘলয় কাজ 
137) Ill tempered ➟ বিলমজাজী 
138) Impart ➟ টেো যিওয়া 
139) Implementation  ➟ বাস্তবায়লন  
140) Imposed ➟ আলরাটপত 
141) In phases ➟  যায়ক্রলম 
142) In true sence ➟ প্রকৃত অলথয 
143) Increase  ➟ বৃটি  
144) Indebted ➟ ঋণী 
145) Inexpensive  ➟ কম িামী- সস্তা  
146) Influence  ➟ প্রভাব  
147) Intentionally ➟ ইচ্ছাকৃতভালব/উলেেয প্রলনাটিত হলয় 
148) Interrupt ➟ টবগ্ন ঘটালনা/বযাহত করা/বািা যিওয়া 
149) Intervene ➟ হস্তলেপ করা/মিযবতযী হওয়া 
150) Intimidate ➟ ভয় যিখালনা/ভীটত প্রিেযন করা 
151) Irritant ➟ উলিজক 
152) Irritate ➟ টবরক্ত করা/জ্বাোতন করা 
153) It Depends  ➟ হব তা না হলে - হব না হলে  
154) Itsy Bitsy  ➟ টপতটচ  
155) Jest at ➟ ঠাট্টা করা 
156) Jilted lover ➟ ছযাকা খাওয়া যপ্রটমকা 
157) Just a minute ➟ একটু সময় 
158) Keep confidence ➟ আস্থা রাখা 
159) Keep mum ➟ একিম চুম থাকা 
160) Keep up late ➟ রাত জাগা 
161) Kitchen Market ➟ কাাঁচা বাজার 
162) Lame excuse ➟ বালজ অজুহাত 
163) Law and order situation ➟ আইন েৃঙ্খো পটরটস্থটত 
164) Leak out ➟ োস কলর যিওয়া 
165) Leave a message ➟ বাতযা যিওয়া 
166) Less/Few  ➟ কম  
167) Let down ➟ যকান টকছু নামালনা 
168) Look ➟ তাকালনা 
169) Loose motions ➟ পাতো পায়খানা 
170) Lose ground ➟ পালয়র তোর মাটট সলর  াওয়া 
171) Lose heart ➟ হতাে হওয়া 
172) Lose interest ➟ উঃসাহ হাটরলয় যেো 
173) Lose temper ➟ মাথা খারাপ করা 
174) Lucrative offer ➟ যোভনীয় অোর 
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175) Luffa ➟ টেলঙ্গ 
176) Mandate  ➟ সনি  
177) Mature/Ripe/Paved  ➟ পাকা  
178) Meeting  ➟ দবঠক - সাোত্ক্  
179) Members  ➟ সিসযরা  
180) Mild temperature ➟ হােকা জ্বর 
181) Mild ➟ হােকা/নরম/যকামে/মৃিু বা েঘু 
182) Miracle power ➟ অলেৌটকক েটক্ত 
183) More  ➟ যবেী  
184) Mortgage ➟ বন্ধক যিওয়া 
185) Most Foul ➟ চরম যবয়ািব 
186) Moustache ➟ যগাে/যমাচ 
187) Move ➟ নডা বা নডালনা/সরা বা সরালনা 
188) Negative  ➟ যনটতবাচক  
189) New  ➟ নুতন  
190) Nip ➟ টচমটট কাটা/ টটলপ বা কামলড িরা/যছাঁচা খাওয়া 
191) Nipping ➟ টচমটট 
192) Nostalgic ➟ গৃহকাতুলর 
193) Nourish ➟ প্রশ্রয় যিওয়া/পুটি টিলয় বড করা 
194) Obscene ➟ অশ্লীে/খারাপ 
195) Oil ➟ যতে যিয়া 
196) Old  ➟ পুরাতন  
197) On first-come-fist-serve basis ➟ আলগ আসলে আলগ পালবন টভটিলত 
198) Opportunity  ➟ সুটবিা  
199) Order of successions ➟ প যায় গুলো 
200) Outsider ➟ বটহরাগত 
201) Pace the music ➟ যঠো সামোলনা 
202) Pedestrian ➟ পটথক/পথচাটর 
203) Peel ➟ যখাসা ছাডালনা 
204) Perspire ➟ ঘমযাক্ত হওয়া 
205) Pick packet ➟ পলকট মার 
206) Pig ➟ শুলয়ালরর বাচ্চা 
207) Pilfer ➟ যছাট খাট চুটর করা 
208) Pilferage ➟ চুটর চামাটর 
209) Pilferer ➟ টছচলক যচার/যছাটখাট চুটর কলর য  
210) Pinch ➟ নখ টিয়া খামটট যিয়া 
211) Play neutral rule ➟ টনরলপে ভূটমকা রাখা 
212) Poke nose ➟ নাক গোলনা 
213) Population  ➟ জানুসংখযা - যোকসংখযা  
214) Pork ➟ শুকলরর মাংস 
215) Positive  ➟ ইটতবাচক  
216) Praise ➟ প্রেংসা করা 
217) Prescribe ➟ বযবস্থাপত্র যিওয়া 
218) Price hike ➟ মূেয বৃটি 
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219) Principal  ➟ সির  
220) Procession ➟ টমটছে/যোভা াত্রা 
221) Prohibited ➟ টনটষি 
222) Prosperous  ➟ সমৃি  
223) Punch ➟ ঘুটষ মারা 
224) Puppy ➟ কুিার বাচ্চা 
225) Put It In Writing/On The Record"  ➟ কাগলজ কেলম  
226) Racism ➟ জাটত টবলেষ 
227) Raw/Unripe/Unpaved  ➟ কাাঁচা  
228) Reach ➟ যপৌঁছালনা/নাগাে পাওয়া/পারা 
229) Really Picky  ➟ খুাঁত খুাঁটত  
230) Relationship  ➟ সম্পরক  
231) Release ➟ যজলড/অবযাহটত/মুটক্ত যিওয়া 
232) Remain alert ➟ সতকয থাকা 
233) Repeat ➟ পুনরায় বো 
234) Respiratory problem ➟ শ্বাসকি 
235) Roam ➟ ঘুলর যবডালনা 
236) Running away ➟ পাটেলয়  ালচ্ছ 
237) Scold ➟ গোমে করা 
238) Scratch ➟ চুেকালনা 
239) Scratching nose ➟ নাক চুেকালনা 
240) Seize ➟ আটক করা 
241) Separate  ➟ পৃথক  
242) Severe cold ➟ প্রচন্ড ঠান্ডা 
243) Shaven ➟ কামালনা 
244) Shiver ➟ কাাঁপা/ঠান্ডায় বা ভলয় থরথর কলর কাাঁপা 
245) Short lived ➟ স্বল্পাযু় 
246) Short tempered ➟ রগচটা 
247) Siblings ➟ ভাই-যবান 
248) Situated  ➟ অবটস্থত  
249) Slap ➟ থাপ্পর মারা 
250) Sleep ➟ ঘুমালনা 
251) Slightest provocation ➟ স্বল্প উলিজনায় 
252) Small  ➟ যছাট  
253) Smallest  ➟ ক্খদ্রতম  
254) Smell ➟ ঘ্রান যনয়া 
255) Snatch away ➟ টছটনলয় যনওয়া 
256) Snatcher ➟ টছনতাইকারী 
257) Snatching ➟ টছনতাই 
258) Sneeze ➟ হাাঁটচ যিয়া 
259) So crowded ➟ খুব যবটে টভড 
260) Solution  ➟ সমািান  
261) Son of bitch ➟ কুিার বাচ্চা 
262) Sore-throat ➟ গো বযথা 
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263) Special  ➟ টবলেষ  
264) Spoiled boy ➟ নি/বখালট যছলে 
265) Sprinkle ➟ পাটন টছটটলয় যিয়া 
266) Squat ➟ উবু হলয় যিয়া 
267) Stampede ➟ পালয় পাডা যিওয়া/ছত্রভঙ্গ করা 
268) Stretch ➟ বাডালনা/এটগলয় যিওয়া 
269) Success  ➟ সােলেয  
270) Success  ➟ সােলেয  
271) Suck ➟ যচাষা 
272) Swallow ➟ যগ্রাগালস যগো 
273) Take Account ➟ টহসাব যনওয়া 
274) Take aside ➟ সটরলয় যনওয়া 
275) Take medicine ➟ ওষুি খাওয়া 
276) Take photograph ➟ ছটব যতাো 
277) Take revenge ➟ প্রটতলোি েওয়া 
278) Take stringent action ➟ কলঠার পিলেপ যনওয়া 
279) Tap ➟ যটাকা যিওয়া/চাপড যিওয়া/যটাক/চাপড 
280) Tapping teeth ➟ িাাঁত যটাকালনা 
281) Tell a lie ➟ টমথযা বো 
282) Temper ➟ যমজাজ 
283) The root of all spoil ➟ সব নলির যগাডা 
284) The whole day ➟ সারাটিন 
285) Thin  ➟ যরাগা  
286) Threat to kill ➟ হতযার হুমটক যিওয়া 
287) Tolerable ➟ সহনীয়/সহয করা  ায় 
288) Towel ➟ গা যমাছালনা 
289) Tremble ➟ যকলপাঁ ওঠা 
290) Turn a some ➟ টিগবাটজ খাওয়া 
291) Turn right ➟ িালন যমাড যনওয়া 
292) Ugly  ➟ কুতটসত - জঘনয - টবশ্রী  
293) Ulterior motive ➟ অসত্ক্ উলেেয 
294) Uneven and jerky ➟ ভাঙ্গালচারা 
295) Ungentlemanly  ➟ অভদ্রলোক  
296) Unlock ➟ খুলে যিওয়া 
297) Utter ➟ উচ্চারণ করা 
298) Vegetarian ➟ টনরাটমষলভাজী 
299) Village arbitrator ➟ গ্রাময মাতব্বর 
300) Vocal ➟ প্রটতবািী/যসাচ্চার 
301) Vomit ➟ বটম করা/উিগীরণ করা 
302) Vote for ➟ যভাট যিওয়া 
303) Vote Rigging ➟ যভাট কারচুটপ 
304) Walk about ➟ যহাঁলট যবডালনা 
305) Walk ➟ হাটা 
306) Wane ➟ ক্রমে হ্রাস পাওয়া/কলম  াওয়া 
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307) Warm ➟ সতকয কলর যিয়া 
308) Watch ➟ যকান টকছু যিখা 
309) weal ➟ ভাে/কেযাণ 
310) Wear beard ➟ িাটড রাখা 
311) Whimper ➟ ঘযান ঘযান করা 
312) Window curtain ➟ জানাো পিযা 
313) Wipe ➟ মুছা/কাপড/কাগজ/হাত ইতযাটি টিলয় মুলছ পটরষ্কার করা 
314) Without delay ➟ আনটতটবেলে 
315) Worm eaten ➟ যপাকায় খাওয়া 
316) Wound ➟ আহত করা 
317) Young  ➟ অল্পবয়স্ক  
318) Young devil ➟ েয়তালনর বাচ্চা 
319) Your father's life time ➟ যতামার বালপর কালে 
320) Your father's property ➟ যতামার বাবার জায়গা 
321) Your Own - Native  ➟ যনলিার  

1) Anchor (এযাঙ্কর) ➟ যনাঙ্গর 
2) Antimony (এযাটিলমাটন) ➟ সুরম 
3) Arsenic (আলসযটনক) ➟ যসাঁলকাটব 
4) Admire (এযািমায়ার) ➟ প্রসংসা করা 
5) Allot (এযােট) ➟ বরাে করা 
6) Astral(এযাস্ট্রাে) ➟ তারকাসন্ধী  
7) Aggression(এযাগলরেন) ➟ জবর িখে 
8) Armour (আমযার) ➟ বময 
9) Author (অথার) ➟ গ্রন্থকার 
10) Atmosphere (অযাটলমালেয়ার) ➟ বাযু়মন্ডে 
11) Appetite (এযালপটাইট) ➟ রুটচ 
12) Befall (টবেে) ➟ ঘটা , সঙ্ঘটটত হিয়া 
13) Butcher(বাচার) ➟ কসাই 
14) Beaten paddy(টবলটন পযাটি) ➟ টচডা 
15) Ban(বযান) ➟ প্রটতবন্ধ 
16) Banish(বযাটনে) ➟ তাডালনা 
17) Blister(টবস্টার) ➟ যোস্কা 
18) Bargain(বালগযইন) ➟ চুটক্ত করা 
19) Bait(যবইট) ➟ যটাপ 
20) Battle(বযালটে) ➟  ুি 
21) Brook (ব্রুক) ➟ যছাট নিী 
22) Beckon(যবকন) ➟ হাত টিলয় ইোরা করা 
23) Bow (যবা) ➟ েুাঁকা 
24) Bribe(ব্রাইব) ➟ ঘুষ 
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25) Bury(বাটর) ➟ কবরস্থ করা 
26) Bend(যবন্ড) ➟ যনায়ালনা 
27) Claim(যেইম) ➟ িাবী 
28) Commodity (কলমাটিটট) ➟ পণয 
29) Compensation (কলম্পনলসেন) ➟ েটতপূরণ 
30) Clutch(োচ) ➟ আাঁকটডলয় িরা 
31) Chide (চাইি) ➟ টতরস্কার করা 
32) Cast(কাস্ট) ➟ টনলেপ করা 
33) Cassia(কযাটসয়া) ➟ যতজপাতা 
34) Cumin seed(টকউটমনটসি) ➟ টজরা 
35) Coriander seed(কটরয়ান্ডারটসি) ➟ িটনয়া 
36) Cinnamon (টসনামন) ➟ িারটচটন 
37) Currant (কালরি) ➟ টকসটমস 
38) Comment(কলমি) ➟ মন্তবয 
39) Comedy (কলমটি) ➟ টমেনান্ত 
40) Condolence(কনলিালেন্স) ➟ সমলবিনা 
41) Condemn(কনলিম) ➟ টনোকরা 
42) Chase(যচজ) ➟ তাডাকরা 
43) Consent (কনলসি) ➟ সুটত 
44) Collapse (কোপ্স) ➟ ধ্বলসপডা 
45) Dynasty(টিনযাসটট) ➟ রাজবংে 
46) Dogma (িগমা) ➟ মতবাি 
47) Divine(টিভাইন) ➟ স্বগযীয় 
48) Dowry(িাউটর) ➟ পন 
49) Drench(যেঞ্চ) ➟ টভজালনা 
50) Densorotinous(যিলন্সালরাটটনাস) ➟ আলেে িাাঁত 
51) Dwell(যিালয়ে) ➟ বাস করা 
52) Dispute (টিসটপউট) ➟ েগডা করা 
53) Danger (যিনজার) ➟ টবপি 
54) Diversity (িাইভারটসটট) ➟ পাথযকয 
55) Damsel (িযামলসে) ➟ অটববাটহত যমলয় 
56) Damage (িযালমজ) ➟ আঘাত 
57) Dappled (িযালপেড্) ➟ নানা রলঙ রটঙন 
58) Delicious (যিটেটেয়াস) ➟ মজািার 
59) Defend (টিলেন্ড) ➟ আত্মরো করা 
60) Delete (টিলেট) ➟ মুলছ যেো 
61) Destroy (টিস্ট্রয়) ➟ ধ্বংস করা 
62) Dawn (িন) ➟ যভার 
63) Dwelling (যিালয়টেং) ➟ বাসগৃহ 
64) Enviously (এনটভয়াসটে) ➟ ঈষযাটিতভালব 
65) Ephemeral (এটেলমরাে) ➟ অটবনশ্বর 
66) Eunuch (ইউনাক) ➟ খাজা 
67) Exchange (এক্সলচন্জ) ➟ বিে 
68) Element (এলেলমি) ➟ উপািান 
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69) Excavate (এক্সকযালভট) ➟ খনন করা 
70) Echo (ইলকা) ➟ প্রটতধ্বটন 
71) Eligible (এটেটজবে) ➟ টনবযাচলনর য াগয 
72) Entity (এনটটটট) ➟ সিা 
73) Erase (ইলরজ) ➟ Erase (ইলরজ) 
74) Epitaph (এটপটযাে) ➟ সৃ্মটতস্তলের উপর যোটিত টেটপ 
75) Elect (ইলেক্ট) ➟ বাছাই করা 
76) Edible (এটিবে) ➟ খাওয়ার য াগয 
77) Embarrass (এমবযারাস) ➟ অটপ্রতীকর অবস্থা 
78) Evoke (এলভাক) ➟ িলর রাখা 
79) Envy (ইনলভ) ➟ টহংসা 
80) Fabric (েযাবটরক) ➟ কাপড 
81) Fin (টেন) ➟ মালছর িানা 
82) Flesh (যেে) ➟ মাংস 
83) Famine (েযাটমন) ➟ িূটভযে 
84) Familiar (েযাটমটেয়ার) ➟ যচনা 
85) Flee (টে) ➟ পাটেলয়  াওয়া 
86) Float (যোট) ➟ ভাসা 
87) Fog (েগ) ➟ কুয়াো 
88) Fragment (ফ্র্যাগলমি) ➟ ভাঙ্গা অংে 
89) Fortune (েরচু্ন) ➟ ভাগয 
90) Fury (টেউটর) ➟ যক্রাি 
91) Flicker (টেকার) ➟ অসমভালব জেন্ত 
92) Garland (গারেযান্ড) ➟ েুলের মাো 
93) Gnat (নযাট) ➟ কীট 
94) Gruel (গ্রুলয়ে) ➟ ভালতর যেন 
95) Glamour (গামার) ➟ যসাে য 
96) Gossip (গটসপ) ➟ গল্প করা 
97) Gnarled (নার্ল্য) ➟ বাাঁকালনা 
98) Goblet (গবলেট) ➟ হাতে ছাডা বড এক িরলনর গাস 
99) Grotto (যগ্রালটা) ➟ গুহা 
100) Gust (গাস্ট) ➟ যজালর িাো 
101) Gambler (গযামব্লার) ➟ জুয়াডী 
102) Generous (যজলনরাস) ➟ িয়াবান 
103) Garret (গযালরট) ➟ টচলেলকাঠা 
104) Goldsmith (যগািটস্মথ) ➟ স্বণযকার 
105) Hawk (হক) ➟ বাজপাখী 
106) Hymn (হীম) ➟ যস্ত্রাটত 
107) Helot (টহেট) ➟ ক্রীতিাস 
108) Hasten (যহসন) ➟ তাডাতাটড 
109) Heinous (যহনাস) ➟ ভয়ানক 
110) Hail (যহইে) ➟ বষযন 
111) Hemisphere (যহটমলেয়ার) ➟ অিযলগােক 
112) Harass (হযালরস) ➟ টবরক্ত করা 
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113) Hornet (হলনযট) ➟ টভমরুে 
114) Hollow (হলোউ) ➟ োাঁপা 
115) Hamper (হযমপার) ➟ েটত 
116) Harbor (হারলবার) ➟ বের 
117) Haste (যহি) ➟ দ্রুত 
118) Hammock (হযামক) ➟ এক িরলনর েুেন্ত টবছানা 
119) Hue (টহউ) ➟ রং 
120) Harmony (হারলমাটন) ➟ একতান 
121) Husky (হাসটক) ➟ ককযে 
122) Hysteria (টহসলটটরয়া) ➟ উলিজনা 
123) Hood (হুি) ➟ সালপর েনা 
124) Heel (টহে) ➟ যগাডাটে 
125) Heir (এয়ার) ➟ উিরাটিকারী 
126) Hump (হাম্প) ➟ কুজ 
127) Horizon (হটরজন) ➟ টিক চক্রবাে 
128) Heaven (হযালভন) ➟ স্বগয 
129) Hell (যহে) ➟ নরক 
130) Holiness (হটেলনস) ➟ পটবত্রতা 
131) Inspiration (ইনেটপলরেন) ➟ যপ্ররনা 
132) Imitate (ইটমলটট) ➟ অনুকরন করা 
133) Idol (আইিে) ➟ মূটতয 
134) Iguana (ইগুয়ানা) ➟ এক িরলনর যগলছা টটকটটটক 
135) Immense (ইলম্মন্স) ➟ টবরাট 
136) Itch (ইচ) ➟ চুেকাটন 
137) Ivy (আইটভ) ➟ এক িরলনর সবুজ পরগাছা 
138) Intensely (ইনলটন্সটে) ➟ তীব্রভালব 
139) Juvenile (জুলভনাইে) ➟ অল্পবয়সী 
140) Jot (জট) ➟ তাডাতাটড যেখা 
141) Jockey (যজাটক) ➟ যঘাডসওয়ার 
142) Jaw (জও) ➟ যচায়াে 
143) Knob (নব) ➟ হাতে 
144) Knot (নট) ➟ জট 
145) Knock (নক) ➟ যটাকা যিওয়া 
146) Kinsfolk (টকনসলোক) ➟ আেীয় 
147) Lap (েযাপ) ➟ যকাে 
148) Layer (যেয়ার) ➟ স্তর 
149) Larva (োভযা) ➟ সিযজাত যপাকামাকড 
150) Legend (যেলজন্ড) ➟ পুরালনা কাটহনী 
151) Luminate(েুটমলনট) ➟ আলো ছডালনা 
152) Limit (টেটমট) ➟ সীমা 
153) Livid (টেটভি) ➟ নীোভ রং 
154) Lure (টেউর) ➟ Lure (টেউর) 
155) Luxury (োক্সারী) ➟ অপ্রলয়াজনীয় টবোস দ্রবয 
156) Loyal (েয়াে) ➟ টবশ্বাসী 
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157) Lynx (টেংক্স) ➟ বযগ্রলশ্রনীর একিরলনর পশু 
158) Middleman (টমিেমযান) ➟ ঘটক 
159) Monument (মনুলমি) ➟ টমনার 
160) Meteor (টমটটওর) ➟ উল্কা 
161) Mansion (মযানেন) ➟ বৃহিাকার বাটড 
162) Mare (যময়ার) ➟ যঘাটকী 
163) Meditation (যমটিলটেন) ➟ িযান 
164) Mason (মযােন) ➟ রাজটমস্ত্রী 
165) Molasses (যমাোটসস) ➟ গুড 
166) Moustache (যমাস্টযাচ) ➟ যগাাঁে 
167) Mercy (মারটস) ➟ িয়া 
168) Modern (মিযান) ➟ আিুটনক 
169) Motive (যমাটটভ) ➟ কারন 
170) Mute (টমউট) ➟ েব্দহীনতা 
171) Mutton (মাটন) ➟ যভডার মাংস 
172) Mutter (মাটার) ➟ আলস্ত কথা বো/ টবডটবড করা 
173) Nod (নি) ➟ মাথা নাডালনা 
174) Nook (নুক) ➟ যকানা 
175) Novel (যনালভে) ➟ উপনযাস 
176) Notify (যনাটটোই) ➟ জানালনা 
177) Noxious(যনাটক্সয়াস) ➟ েটতকর 
178) Nocturnal (নকটারনাে) ➟ টনোচর 
179) Native (যনটটভ) ➟ টনজলিেীয় 
180) Neglect (যনগলেক্ট) ➟ অবলহো করা 
181) Nature (নযাচার) ➟ প্রকৃটত 
182) Naval (নযাভাে) ➟ নাটভ 
183) Nostrils(যনাসটিল্স) ➟ নালকর টছদ্র 
184) Novelist(নলভটেি) ➟ ঔপনযাটসক 
185) Oath(ওথ) ➟ েপথ 
186) Oasis(ওয়াটসস) ➟ মরুিযান 
187) Odour (ওলিার) ➟ গন্ধ 
188) Optimist (অপটটটমি) ➟ আোবাটি 
189) Oral (ওরাে) ➟ যমৌটখক 
190) Overthrow(ওভারলরা) ➟ পরাটজত করা 
191) Octagon(ওক্টাগন) ➟ আট বাহু টবটেি আক…টত 
192) Provoke (যপ্রালভাক) ➟ কুটপত 
193) Presage (টপ্রলসজ) ➟ পূবযাভাস যিয়া 
194) Petal (যপটাে) ➟ েুলের পাপটড 
195) Purchase (পারলচস) ➟ যকনা কাটা 
196) Purification (টপউটরটেলকেন) ➟ শুটি করণ 
197) Palate(পযালেট) ➟ তাে 
198) Pore (যপয়ার) ➟ যোমকূপ 
199) Pus (পাস) ➟ পুাঁজ 
200) Pleader (টপিার) ➟ উটকে 
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201) Plan (প্ল্যান) ➟ পটরকল্পনা 
202) Phantom (েযািম) ➟ ছায়ামূটতয 
203) Praise (যপ্রইস) ➟ প্রেংসা করা 
204) Pseudo (টসউলিা) ➟ ছদ্ম 
205) Partake (পারলটক) ➟ অংে যনয়া 
206) Plait (যপ্ল্ইট) ➟ চুলের যবণী 
207) Philosopher (টেলোলসাোর) ➟ িােযটনক 
208) Portrait (যপালিইট) ➟ ছটব 
209) Precious (যপ্রটেয়াস) ➟ মূেযবান 
210) Petrify (যপটটরোই) ➟ পাথলর পটরণত করা 
211) Purity(টপউটরটট) ➟ Purity(টপউটরটট) 
212) Qualm (কুয়াম) ➟ টনজ সম্পলকয সলেহ 
213) Quote (কুলয়াট) ➟ বণযনা করা 
214) Quench (কুলয়ঞ্চ) ➟ টপপাসা যমটালনা 
215) Quicksand (কুটয়কসযান্ড) ➟ যচারাবাটে 
216) Quixotic (কুইকলসাটটক) ➟ উঞগ¢ট 
217) Quit (কুইট) ➟ তযাগ করা 
218) Quotient (যকালেি) ➟ ভাগেে 
219) Raiment (যরলমি) ➟ পটরচ্ছি 
220) Raft( যােট) ➟ যনৌকা 
221) Render (যরন্ডার) ➟ সমাপযন করা 
222) Remedy (যরলমটি) ➟ প্রটতকারক 
223) Rouge (যরাউগ) ➟ েয়তান 
224) Risky (টরটস্ক) ➟ েুাঁটকপূণয 
225) Row (যরাউ) ➟ যনৌকা চাোন 
226) Rapid ( যাটপি) ➟ Rapid ( যাটপি) 
227) Radiate (যরটিলয়ট) ➟ Radiate (যরটিলয়ট) 
228) Rage (যরইজ) ➟ রাগ 
229) Realm (টরলয়ল্ম) ➟ জায়গা 
230) Relax (টরেযাক্স) ➟ আরাম করা 
231) Remove (টরমুভ) ➟ সরালনা 
232) Rhapsody ( যাপলসাটি) ➟ সুর 
233) Rumour (টরউমার) ➟ গুজব 
234) Roam (যরাম) ➟ ঘুলর যবডালনা 
235) Ribbon (টরবন) ➟ টেতা 
236) Rib (টরব) ➟ পাজর 
237) Sheepish (টেটপে) ➟ টভতু 
238) Slay (যলই) ➟ হতযাকারী 
239) Sociable (যসাটসলয়বে) ➟ টমশুক 
240) Solemn (যসালেম) ➟ গেীর 
241) Suckle (সালকে) ➟ স্তনয পান করালনা 
242) Swell (সলয়ে) ➟ েীত হওয়া 
243) Slink (টলঙ্ক) ➟ সলর পডা 
244) Stride (স্ট্রাইি) ➟ েো পা যেলে চো 
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245) Shrub (শ্রাব) ➟ গুল্ম 
246) Severe (সীটভয়র) ➟ প্রখর 
247) Serpent (সালপযি) ➟ সাপ 
248) Solicitude (সটেটসটটউি) ➟ উলেগ 
249) Solitary (সটেটাটর) ➟ টনজযন 
250) Shallow (েযােও) ➟ অগভীর 
251) Starve (স্টাভয) ➟ উপবাস করা 
252) Sore (যসার) ➟ ব্রণ 
253) Saffron (সযােরন) ➟ জােরাণ 
254) Sigh (োই) ➟ িীঘয শ্বাস যেো 
255) Spice (স্পাইস) ➟ মসো 
256) Sieve (সীভ) ➟ চােুটন 
257) Sight (সাইট) ➟ িৃেয 
258) Slaughter (লটার) ➟ জবাই করা 
259) Shrine (টশ্রন) ➟ পটবত্র যকান স্থান 
260) Stale (যস্টে) ➟ বাটস 
261) Stink (টস্টংক) ➟ িূগযন্ধ ছডালনা 
262) Seethe (টসথ) ➟ টসি হলত থাকা 
263) Savage (সযালভজ) ➟ বণয 
264) Sapphire (সযাোয়ার) ➟ নীো পাথর 
265) Scent (যসি) ➟ Scent (যসি) 
266) Scrub (স্ক্রাব) ➟ ঘলষ ঘলষ মুছা 
267) Sanctuary (সযাংকচুলয়রী) ➟ পটবত্র স্হান 
268) Shadow (েযালিা) ➟ ছায়া 
269) Shiver (টেভার) ➟ কাাঁপা 
270) Solid (সটেি) ➟ কটঠন 
271) Sphere (যেয়ার) ➟ যগােক 
272) Sojourn (যসাজান) ➟ প্রবাসবাস করা 
273) Suspense (সাসলপন্স) ➟ িুটশ্চন্তা 
274) Syrup (টসরাপ) ➟ েলের রস 
275) Sombre (যসাোর) ➟ যোকঘন 
276) Twilight (টুইোইট) ➟ যগািুটে 
277) Thrive (রাইভ) ➟ সলতজ হলয় ওঠা 
278) Trim (টিম) ➟ সাজালনা 
279) Trivial (টিটভয়াে) ➟ অিম 
280) Troublesome (িাবেসাম) ➟ োলমোকর 
281) Twinkle (টুইলঙ্কে) ➟ টেকটমক করা 
282) Trio (িাইও) ➟ টেোনবীে 
283) Tolarate (যটাোলরট) ➟ সহয করা 
284) Talent (টযালেি) ➟ প্রটতভা 
285) Twig (টুইগ) ➟ গালছর িাে 
286) Twist (টুইস্ট) ➟ Twist (টুইস্ট) 
287) Trash (িযাে) ➟ আবজযনা 
288) Tomb (টম) ➟ কবর 
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289) Terminate (টাটমযলনট) ➟ িবংস করা 
290) Tatter (টযাটার) ➟ নি হলয়  াওয়া 
291) Triumph (িায়াম্প) ➟ টবজয়ী 
292) Turban (টারবান) ➟ পাগটড 
293) Udder (আিার) ➟ পশুর স্তন 
294) Ultra (আেিা) ➟ অটত 
295) Utter (আটার) ➟ উচ্চারন 
296) Unworthy (আনওটিয) ➟ অল াগয 
297) Ultimate (আেটটলমট) ➟ যেষ 
298) Ulcer (আেসার) ➟ েত 
299) Vague (যভগ) ➟ অস্পি 
300) Valid (ভযাটেি) ➟ গহণল াগয 
301) Vessel (যভলসে) ➟ পাত্র 
302) Vehicle (টভটহকে) ➟  ান 
303) Vanity (ভযাটনটট) ➟ টমথযাগবয 
304) Value (ভযােু) ➟ মূেয 
305) Voyage (ভলয়জ) ➟ ভ্রমণ 
306) Vulture (ভােচার) ➟ েকুন 
307) Weave (উইভ) ➟ যবানা 
308) Wring (টরং) ➟ যমাচডালনা 
309) Widow (উইলিাউ) ➟ টবিবা 
310) Wander (ওয়ান্ডার) ➟ উলেেযহীণভালব যঘারা 
311) Wig (উইগ) ➟ পরচুো 
312) Whirl (উইেয) ➟ ঘুরা 
313) Woe (ঔ) ➟ িুঃখ 
314) Wrist(টরষ্ট) ➟ কটি 
315) Wry (রাই) ➟ বক্র 
316) Xenophobia (যজলনালোটবয়া) ➟ টবলিেীলির প্রটত ঘৃণা 
317) Xylophone (জাইলোলোন) ➟ এক িরলনর বািয ন্ত্র 
318) Xanthic (জযানটথক) ➟ টপতবণয 
319) Xylography (জাইলোগ্রযাটে) ➟ কালঠ যখািাই করা টবিযা 
320) Yawn (এয়ান) ➟ হই যতাো 
321) Yarn ইয়ানয) ➟ সুতা 
322) Yolk (ইলয়াক) ➟ টিলমর কুসুম 
323) Yelp (ইলয়েপ) ➟ টচত্ক্কার করা 
324) Zodiac (যজাটিয়াক) ➟ রাটেচক্র 
325) Zoom (জুম) ➟ অতযন্ত দ্রত যবলগ চো 
326) Zeal (টজলয়ে) ➟ অগ্রহ 
327) Zig-Zag (টজগ জাগ) ➟ আাঁকাবাাঁকা 
328) Zest (যজস্ট) ➟ উত্ক্সাহ 
329) Zoologist (টজউলোটজস্ট) ➟ প্রাণীতেটবি) 

সুত্রঃ নেটের বিবিন্ন উৎস নেটে সংগৃহীত। 
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আমার আট বছরর সংগ্রহ করা বাাংলা ই-বুক বা পিপিএফ বই, সফটওয়্যার ও পটউরটাপরয়্াল কারলকশন..! আমার এই 

পবশাল কারলকশরনর আিনারের জন্য খুব ইম্পরটযান্ট পকছু সংগ্রহ কযাটাগপর আকারর সাপজরয়্ আিনারের জন্য উিস্থািন 
করলাম … আিনারের জন্য করা  আমার কারলকশরনর ক্ষেরে একটাই কথা বলরে িাপর … আিপন এখারন পিপলট 
করার মে ক্ষকান ফাইল খুরজ িারবন না  …অথথাৎ প্ররেযকপট ফাইলই আিনার প্ররয়্াজন হরব …এবং প্ররেযকটা ফাইল 
সংগ্ররহ রাখরে বাধ্য হরবন কারন প্ররেযকপট ফাইল আিনার কারজ লাগরব…আিনার কপম্পউটার ও েথযপ্রযুপি পনর্থর 
জীবরনর সব চাপহো িরূ্থ কররব এই ফাইলগুরলা। 
এে সময়্ বযয়্ করর করা এই পবশাল সংগ্রহ পেরয়্ আপম পক করব? আপম মরর ক্ষগরলই সব ক্ষশষ আমার কারছর পকছ ুমানুষ 
ো িারব…! োই পচন্তা করলাম এই সংগ্রহ গুরলা সাধ্ারন মানুরষর কারছ ক্ষশয়্ার করর পেরে হরব …।এই জন্য 
অরিোকৃে ক্ষছাট সাইরজর ফাইল গুরলা আিরলাি করর আমার 👆ক্ষিইরজ , 👆গ্রুরি ও 👆ওরয়্বসাইরট ক্ষশয়্ার করর 
পেপি। পকন্তু বড় সাইরজর ইম্পরটযান্ট ফাইল গুরলা পক করব? আপম কষ্ট করর আিরলাি করর পেরলও বাংলারেরশর ধ্ীর 
গপের ইন্টাররনট সাপর্থরসর জন্য সবার িরে এই ফাইল গুরলা িাউনরলাি করা প্রায়্ অসম্ভব …!!  
োই বাংলারেরশর সব একালার মানুরষর কথা পচন্তা করর এই সংগ্রহ গুরলা কযাটাগপর আকারর পিপর্পি (DVD) করর সবার 
মারে ছপড়রয়্ ক্ষেওয়্ার পচন্তা করলাম …এরে করর সবার কষ্ট ,সময়্ ও ক্ষমগাবাইট বাাঁচরব …এবং ক্ষগাছারনা আকারর 
িারব …।সবরচরয়্ বড় কথা হরলা এই গুরলা আিনারের অরনক উিকাররও আসরব …একটা কথা মরন রাখরবন  

“আমার করা বাংলা ই-বুক গুরলা বারে অন্য সব ফাইল হরো আিপন ক্ষনরট ক্ষখাাঁজা খুপজ করর িারবন, পকন্তু আিনারকও 
আমার মে সময়্ ও ক্ষনট এমপব নষ্ট কররে হরব পকন্তু আিনারের ক্ষসই সময়্ ও সুরযাগ নাও থাকরে িারর  ” 
 আিনারা সামান্য একটু সময়্ বযয়্ করর ,শুধু্ এক বার পনরচর পলংরক পিক করর এই DVD গুরলার মরধ্য অবপস্থে বই ও 
সফটওয়্যার এর নাম সমরূহর উির ক্ষচাখ বুপলরয়্ পনন।”োহরলই বুরে যরবন ক্ষকন এই DVD গুরলা আিনার কারলকশরন 
রাখা েরকার!আিনার আজরকর এই বযয়্কৃে সামান্য সময়্  র্পবষ্যরে আিনার অরনক কষ্ট লাঘব কররব ও আিনার 
অরনরক সময়্ বাাঁপচরয়্ পেরব।  
পবশ্বাস করুন আর নাই করুনঃ- “পবপর্ন্ন কযাটাগপরর এই DVD গুরলার মরধ্য ক্ষেওয়্া বাংলা ও ইংপলশ বই , সফটওয়্যার 
ও পটউরটাপরয়্াল এর কারলকশন ক্ষেরখ আিপন হেবাক হরয়্ যারবন !” 
আিপন যপে বেথমারন কপম্পউটার বযবহার কররন ও র্পবষ্যরেও কপম্পউটার সারথ যুি থাকরবন োহরল এই পিপর্পি গুরলা 
আিনার অবশ্যই আিনার কারলকশরন রাখা েরকার........  
ক্ষমাট  কথা  আিনারের  কপম্পউটাররর  পবপর্ন্ন  সমস্যার  পচরস্থায়্ী  সমাধ্ান  ও কপম্পউটাররর জন্য প্ররয়্াজনীয়্  সব বই, 
সফটওয়্যার ও পটউরটাপরয়্াল এর সাপবথক সারিাটথ পেরে আমার খুব কাযথকর একটা উরেযাগ হরি এই পিপর্পি িযারকজ 
গুরলা ... 
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কপম্পউটার ও ক্ষমাবাইল এইরিি লাপনথং পিপর্পি কাযথক্রম এর মাধ্যরম সফটওয়্যার, পটরটাপরয়্াল ও এইচপি পিকচার পনর্থর 
ই-বুরকর সহরযাপগোয়্ িাঠ্য পবষয়রক সহজ এবং িাঠ্োন প্রপক্রয়ারক অংশগ্রহর্মূলক ও আনন্দোয়ক করা। পকছ ুপবষরয়র 
িাঠ্যিুস্তরকর ক্ষবশ পকছ ুঅধ্যায়/িাঠ্ পশোথথীর বুোর জন্য ক্ষবশ কপঠ্ন। এমনপক এ ধ্ররর্র পবষরয় পশোথথীরের ধ্ারর্া স্পষ্ট 
কররে পশেকরেরও শে ক্ষচষ্টাসরেও সম্ভব হয় না। এমন িপরপস্থপেরে পশোোন প্রপক্রয়ায় পশেকরের এবং পশোথথীরের 
সহায়ো কররে আপম কপম্পউটার ও ক্ষমাবাইলরক ক্ষক পশোর সারথ সম্পৃি করর ২০১১ সাল ক্ষথরক এই পিপর্পি কাযথক্রম 
শুরু কপর। এই পিপর্পি এর পশোসফটওয়ার ও ই-বুক গুরলা পশেকরের িাঠ্োন সেমো বৃপি এবং পশোথথীরের 
পশোলার্ অপধ্কের আনন্দোয়ক পহসারব গর়ে ক্ষোলাই আমার একমাে উরেশ্য। 
এই পিপর্পি ফাইল গুরলা ক্ষেপর্করে িাঠ্োন ও স্ব-পশের্ উর্য় ক্ষেরেই বযবহার উিরযাগী ও কাযথকর। এই বই ও 
সফটওয়্ার সমহূ পশোথথীরের জন্য জপটল পবষয়রক সহরজ ক্ষবাধ্গময কররে সহায়ো করর।এবং িড়ারলখায়্ অপধ্কের 
আনন্দোয়ক মনরযাগ-আকষথক করর । 
আমার আসল উরেশ্য হল সকল সু্টরিন্ট ও পটচাররক কপম্পউটার ও ক্ষমাবাইল প্রযুপির সম্পৃিকরর্ এবং গ্রারমর পশোথথী 
ও পশেকরের প্রযুপিবান্ধব করা এবং একটা পবষয়্ পিয়্ার করর বুপেরয়্ ক্ষেওয়্া ক্ষয প্রযুপি পশোরক আনন্দোয়্ক করর 
এবং জ্ঞান অজথরনর প্রপে আকষথর্ বৃপি করর …  
পনরচর পলংরক DVD গুরলা সম্পরকথ পবস্তাপরে েথয ক্ষেওয়্া আরছঃ  www.fb.com/tanbir.cox/notes   
অথবা, এখানে👆ক্লিক করুে  অথবা,  এখানে👆ক্লিক করুে  অথবা, এখানে👆ক্লিক করুে  

সুন্দর র্ারব বুোর জন্য পনরচর ক্ষয একপট পলঙ্ক ক্ষথরক ই-বুপি িাউনরলাি করর পনন... 
অনলাইরন িড়রে বা লাইর্ পপ্রপর্উ 🕮 ক্ষেখরেঃ এখারন👆পিক করুন  
📥 িাউনরলাি পলংকঃ  এখারন👆পিক করুন , অথবা এখারন👆পিক করুন , অথবা এখারন👆পিক করুন 
 

এই পিপর্পি গুরলা সম্পরকথ ক্ষকান পকছু বুেরে সমস্যা হরল অথবা আররা পবস্তাপরে েথয জানার জন্য আমার সারথ ...  
👨 ফেসবুকঃ www.facebook.com/tanbir.cox  🖄 ই-ফেইলঃ tanbir.cox@gamil.com 

📲 ক্ষমাবাইলঃ +88 01738359555 এর মাধ্যরম ক্ষযাগারযাগ কররে িাররন ... 
 

এখারন শুধ্ু পিপর্পি গুরলার নাম ক্ষেওয়্া হল পবস্তাপরে েরথযর জন্য পলংরক পিক করুন    
📚 💻 E-Educational Disc 📀 A-Z Educational eBooks & Software (প্রলয়াজনীয় টেোমূেক 
বাংো বই ও সেটওয়ার)  🎯 পবস্তাপরে েরথযর জন্যঃ এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন   
📚  E-Edu 📀 01 BCS & Bank (টবটসএস, বযাংক ও যস্পালকন ইংটেে এর সব বাংো বই) 
💻 E-Edu 📀 02 Educational Soft (প্রলয়াজনীয় টেোমূেক সেটওয়ার) 
💻 E-Edu 📀 03 Advanced Dictionary (ছটব ও উচ্চারন সহ টিকেনাটর) 
💻 E-Edu 📀 04 Spoken Software (ইংটেে যস্পালকন যেখার জনয অসািারন সেটওয়যার) 
💻 E-Edu 📀 05 Rosetta Stone-Learn to Speak English (খুব সহলজ ইংটেে টেখার জনয) 
💻 E-Edu 📀 06 Educational Soft v2 (টেখামূেক সেটওয়যার) 

🎬 E-Educational Disc 📀 Spoken English & English Grammar Tutorial with Bangla( এইচটি 
এটনলমেন টনভযর বাংো টটলটাটরয়াে) 🎯 পবস্তাপরে েরথযর জন্যঃ এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন   
🎬 E-Edu 📀 07 Learn to Speak English with Bangla(বাংো অটিও ও টভটিও টটলটাটরয়াে) 
🎬 E-Edu 📀 08 Spoken English Video (এক্সকেুটসভ যস্পালকন ইংটেে টটলটাটরয়াে) 
🎬 E-Edu 📀 09 English Grammar Video (সহলজ ইংটেে গ্রামার টেখার টটলটাটরয়াে) 
🎬 E-Edu 📀 10 English Today 26 DVD (এইচটি এটনলমেন টনভযর টটউলটাটরয়াে) 
📚 E-Edu 📀 14 eBooks with Audio (অটিও টনভযর বই) 
🎬 E-Edu 📀 22 Excercises & Fitness (বযায়াম এর বই ও টটলটাটরয়াে 

📚 E-education Disc 📀 3D Visual eBooks with full HD Picture (সু্টলিিলির জনয মাটিটমটিয়া 
টনভযর এইচটি টপকচার বই ও সেটওয়যার)🎯 পবস্তাপরে:- এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন   
এই ৩পি বইগুরলা িড়া লাগরব না জাস্ট ক্ষচাখ বুলারলই অরনক পকছু পশখরে িাররব…এই বই ও সফটওয়্যার গুরলা ক্ষকমন ো 
জানরে ক্ষবপশ পকছু করা লাগরব না জাস্ট ফাইরলর নাম কপি করর গুগরল পিকচার সাচথ পেন সব উের ক্ষিরয়্ যারবন … অথবা 
google পগরয়্ DK Publication পলরখ Image সাচথ পেন … 
আিনার ক্ষছরলরের ক্ষমাবাইরল ,টযারব বা লযািটরি এই বই গুরলা ওরিন করর পেরয়্ োরক ছপব ক্ষেখরে বলুন োরেই ক্ষস অরনক পকছু 
পশখরে িাররব … আর সফটওয়্যার গুরলা ক্ষো ক্ষগইরমর মে করর িড়ারলখা করারব …   
এই বইগুরলা িড়ার জন্য আিনারক র্ারলা ইংপলশ জানা লাগরব না … কারর্ এই বই গুরলারে সবপকছু 3D কালার ছপব ও 
ইনপিরকটর পেরয়্ বুপেরয়্ ক্ষেওয়্া হরয়্রছ এই গুরলারক  বলা হয়্ পর্জয়ু্াল ই-বুক, উন্নে ক্ষেশ গুলরে বাচ্চারের এই বইগুরলা িড়ারনা 
হয়্ যারে ক্ষয ক্ষকান পবষয়্ সম্পরকথ খুর্ র্ারলা র্ারব জানরে িারর …আর পশেকরের ক্ষো এই বইগুরলা সবরচরয়্ ক্ষবপশ প্ররয়্াজন 
কারর্ িাস ক্ষপ্ররজরন্টশরনর সব ছপব এখান ক্ষথরক  সংগ্রহ কররে িাররবন … 
💼 E-Edu 📀 11 Cheldrian & student (সু্টলিিলির জনয মাটিটমটিয়া টনভযর বই ও সেটওয়যার) 
📚 E-Edu 📀 12 3D Visual eBooks with full HD Picture (এইচটি ছটব টনভযর বই) 
📚 E-Edu 📀 13 important e-Books (গুরুত্বপূণয টেোমূেক বাংো বই) 
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🗐 E-Edu 📀 20 Britannica v15 ultimate (টব্রটাটনকা টবশ্বলকাষ সেটওয়যার) 
🗐 E-Edu 📀 21 Microsoft Encarta 9 (এনকাটযা টবশ্বলকাষ সেটওয়যার) 
📀 বাংোলিলের টবখযত যেখকলির জনটপ্রয় বাংো গল্প ও উপনযাস সমগ্র [৩০০০+ বাংো ই-বুক কালেকেন] 
+বাংো অনুবািকৃত বই +সব সমগ্র কালেকেন 🎯 পবস্তাপরেঃ এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন   
📚 E-Edu 📀 15 Best Bangla eBooks (পৃটথবীর টবখযাত সব বাংো বই ও সমগ্র কালেকেন) 
📚 E-Edu 📀 16 Islamic ebooks & soft (ইসোটমক সেটওয়যার ও ই-বুক) 
📚 E-Edu 📀 17 Bangla 2000+ eBooks v 1 (২০০০+ বাংো উপনযাস) 
📚 E-Edu 📀 18 Bangla Thriller & Comic eBooks (বাংো রহসয উপনযাস টসটরজ) 

📀 Genuine -Windows Xp Sp3 & Windows 7, 8.1, 10 Pro & Ultimate 64 &32 bit ও 
Driver Pack Solution 16 এর DVD+৩০০ টট বাংো বই 
(পযাচ ও এটক্টলভটর টবহীন যকার উইলন্ডাজ , যজনুটয়ন এর মত টসকুটরটট সাটভযস পালবন + এর সালথ উইলন্ডাজ এর জনয খুব 
গুরুত্বপূণয সব সেটওয়যার আোিা যোর্ল্ার আকালর টিটভটি যত যিওয়া আলছ ) 

🎯 পবস্তাপরে েরথযর জন্যঃ এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন   
⊞ OS 📀 01 (Windows XP sp3 Genuine) (এক্সটপ সাটভযস পযাক ৩) 
⊞ OS 📀 02 (Windows 7 Ultimate 32 & 64 bit Genuine) উইলন্ডাজ ৭ ৩২ ও ৬৪ একসালথ 
⊞ OS 📀 03 (Windows 8.1 Pro) (উইলন্ডাজ ৮.১ যপ্রা যকার এটিেন) 
⊞ OS 📀 04 (Windows 10 Home, Enterprise & Pro-Core 32 & 64 bit ) 
⊞ OS 📀 05 (All windows Driver Pack Solution v15.4)সব টপটস এর সব োইবার পযাক 
OS 📀 06 (All Live OS - Xp, Zorin 9, Ubuntu 14.4 & Linux) োইব ওএস 
OS 📀 07 (Zorin Live 9 Ultimate 64) োইব এক্সকেুটসভ অপালরটটং টসলস্টম 
📀 100% Computer Security & Speed up [আপনার কটম্পউটারলক রাখুন ১০০% ভাইরাস মুক্ত ও বৃটি 
করুন আপনার কটম্পউটালরর গটত ]🎯 পবস্তাপরে:  এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন   
 

📀 Office & Documents Software Collection  DVD [আপনার আটেটসয়াে  াবতীয় কালজর জনয 
িরকাটর সব সেটওয়যার ] 🎯 পবস্তাপরে েরথযর জন্যঃ এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন   
 

📀 Design , Graphics & Photo Editing DVD[ [হলয়  ান যসরা টিজাইনার ]প্রলয়াজনীয় েুে ভাসযন 
সেটওয়যার , টভটডও টটউলটাটরয়াে ও বাংো ] 🎯 পবস্তাপরেঃ-এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন   
 

📀 Internet & Web programming DVD[প্রলয়াজনীয় েুে ভাসযন সেটওয়যার , টভটডও টটউলটাটরয়াে ও 
বাংো বই ] 🎯 পবস্তাপরেঃ-এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন 
 

📀 Mobile Utility soft & Application DVD [যমাবাইে জনয (1000+) বাংো টেেণীয় অযাটপ্ল্লকোন ও 
৩০০+ যমাবাইে ভাসযন বাংো বই ] 🎯 পবস্তাপরেঃ-এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন 
 

📀Multimedia & Windows Style[কটম্পউটার এর জনয িরকাটর সব মাটিটমটিয়া সেটওয়যার ও উইলন্ডাজ 
যক সুের যিখালনার জনয সব সেটওয়যার ] 🎯 পবস্তাপরেঃ-এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন 
 

📀 A-Z Bangla & English Complete Video Tutorial (200 টজটব সমূ্পণয টটলটাটরয়াে, ৫০০০ টভটিও 
কযাটাগটর আকালর সাজালনা) 🎯 পবস্তাপরেঃ-এখারন👆পিক করুন অথবা এখারন👆পিক করুন 
📺 Educational Bangla & English Video Tutorial Folders: 149; Files: 3168; Size: 54 GB 

📺 Graphics Bangla & English Tutorial Size: 22.67 GB , 214 folders 

📺 MS Office Bangla & English Tutorial Size: 13.14 GB ,  266 folders 

📺 Autocad & 3D Max bangla & English Tutorial Size: 17.40 GB , 129 folders 

📺 Computer Hardware Bangla & english Tutorial Size: 2.78 GB ,12 folders 

📺 Networking & CCNA Bangla & English Tutorial Size: 2.18 GB ,15 folders 

📺 Online Income & SEO Size: 8.07 GB ,Contents: 308 files, 53 folders 

📺 Programming Bangla & english Tutorial Size: 23 GB , 1,105 folders 

📺 Web Programming Bangla & English Tutorial Size: 42.18 GB , 1,792 folders 

 🗁 Web Programming Bangla Tutorial Size: 8.74 GB    🗁PHP A-Z Bangla Tuotorial Size: 7.04 GB    

🗁WordPress Complete Bangla Tuotorial Size: 1.15 GB    🗁A-Z PHP English Essential Training Size: 6.24 GB    

🗁 A-Z Wordpress English Essential Training Size: 4.28 GB    🗁 Complete Web Developer Course Size: 7 GB    

🗁Web Programming English Tutorial Advance Size: 6.78 GB  
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