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মুনেজিরন শহীদ ঢাকা িব�িবদয্ালয় েথেক ইংেরিজ িবভােগ অনাসর্ ও মা�াসর্ স�� 
কেরন। িতিন তার মা�ােসর্ �থম ে�িণেত �থম �ান অজর্ন কেরন। িতিন এখন 
িবে�র অনয্তম েসরা িবদয্াপীঠ অ�েফাডর্ িব�িবদয্ালয় েথেক ১০০% �লারিশেপ তার 
ি�তীয় মা�াসর্ করেছন ইংেরিজ িশক্ষার ওপর। িতিন বাংলােদেশর সবেচেয় বড় 
অনলাইন িশক্ষামূলক �য্াটফমর্ 10 Minute School এর একজন িশক্ষক এবং তার 
িভিডও েলকচারগুেলা এরই মেধয্ ২ েকািট ৫০ লক্ষ িশক্ষাথর্ীেদর কােছ েপৗঁেছেছ। 

তার অনলাইন েকাসর্ 'ঘের বেস Spoken English' এ তার সােথ একসে� ইংেরিজ 
িশখেছ ৪৫,০০০ এরও েবিশ মানুষ। তার েলখা 'ঘের বেস Spoken English' ই-বুক 
২০২০ এর েব�েসলার, যা অনলাইেন ১০০,০০০ এরও েবিশ কিপ িবি� হেয়েছ। সদয্ 
�কািশত হাডর্কিপিটও এরই মেধয্ ৫৫,০০০ এরও েবিশ কিপ িবি� হেয়েছ। তার 
IELTS ে�ার 8.5। এছাড়াও িতিন 10 Minute School - এর মানবস�দ িবভােগর 
�ধান িনবর্াহী িহেসেব কমর্রত আেছন।



উৎসগর্
তােদর যারা Vocabulary পড়েত পড়েত 

আর ভুলেত ভুলেত �া�। 



আমার ঘশর বশস Spoken English
যকাসেপট করশি পিক করুন

https://10ms.live/spokenenglish


Class 1

Class 2

Class 3

Class 4

Class 5

Class 6

Class 7

Class 8

Class 9

Class 10

Class 11

Class 12

Class 13

Class 14

Class 15

Class 16

Class 17

Class 18

Class 19

Class 20

Class 21

Class 22

Class 23

Class 24

Class 25

চােয়র টংেয় বয্বহৃত িকছু শ�
�য্ািফক জয্ােম বয্বহৃত িকছু শ� 
শিপং মেল বয্বহৃত িকছু শ�
�ুেল বয্বহৃত িকছু শ�
িব�িবদয্ালেয় বয্বহৃত িকছু শ� 
হাসপাতােল বয্বহৃত িকছু শ�
রা�ার ঘের বয্বহৃত িকছু শ�
েশাবার ঘের বয্বহৃত িকছু শ�
খাবার ঘের বয্বহৃত িকছু শ�
অিফেস বয্বহৃত িকছু শ�
িবমানব�ের বয্বহৃত িকছু শ�
উেড়াজাহােজ বয্বহৃত িকছু শ�
েরলে�শেন বয্বহৃত িকছু শ�
বাস�য্াে� বয্বহৃত িকছু শ�
েরে�ারাঁেত বয্বহৃত িকছু শ�
ে�িডয়ােম বয্বহৃত িকছু শ� 
বাথরুেম বয্বহৃত িকছু শ�
সমু� ৈসকেত বয্বহৃত িকছু শ�
শহের বয্বহৃত িকছু শ�
�ােম বয্বহৃত িকছু শ�
ঔষেধর েদাকােন বয্বহৃত িকছু শ�
পালর্াের বয্বহৃত িকছু শ� 
িপকিনেক বয্বহৃত িকছু শ�
বয্াংেক বয্বহৃত িকছু শ�
েহােটেল বয্বহৃত িকছু শ�

E
a
sy

সূিচপ�



Class 26

Class 27

Class 28

Class 29

Class 30

Class 31

Class 32

Class 33

Class 34

Class 35

Class 36

Class 37

Class 38

Class 39

Class 40

Class 41

Class 42

Class 43

Class 44

Class 45

Class 46

Class 47

Class 48

Class 49

Class 50

M
ed
iu
m

মানবেদেহর অ��তয্� 
িকছু রা�ার উপকরেণর ইংেরিজ নাম
িকছু ফেলর ইংেরিজ নাম 
"িকছু সবিজর ইংেরিজ নাম 
িকছু যে�র ইংেরিজ নাম
পােকর্ বয্বহৃত িকছু শ�
বই েমলােত বয্বহৃত িকছু শ�
িজেম বয্বহৃত িকছু শ�
মুিদ েদাকােন বয্বহৃত িকছু শ�
সুপার মােকর্েট বয্বহৃত িকছু শ�
মুিভ িথেয়টাের বয্বহৃত িকছু শ�
লাইে�িরেত বয্বহৃত িকছু শ�
িবেয়েত বয্বহৃত িকছু শ�
পেহলা ৈবশােখ বয্বহৃত িকছু শ� 
বািণজয্ েমলায় বয্বহৃত িকছু শ�
�ী�কােলর একিট িদন 
বষর্াকােলর একিট িদন 
শীতকােলর একিট িদন 
সময় িনেয় িকছু শ� ও বাকয্ 
পছে�র কাজ িনেয় িকছু শ� 
কি�উটার ও য� সং�া� ইংেরিজ শ�
িকছু খাবার ও পানীয় িনেয় ইংেরিজ শ� 
িনেজর বয্বহাযর্ বয্ি�গত িজিনস িনেয় িকছু শ� 
েপাশাক আশাক িনেয় ইংেরিজ শ� 
আমার পড়ার ঘর

সূিচপ�



Class 51

Class 52

Class 53

Class 54

Class 55

Class 56

Class 57

Class 58

Class 59

Class 60

Class 61

Class 62

Class 63

Class 64

Class 65

Class 66

Class 67

Class 68

Class 69

Class 70

Class 71

Class 72

Class 73

Class 74

Class 75
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Very - এর পিরবেতর্ েয শ�গুেলা বয্বহার করা যায় 
মেনর অনুভুিত িনেয় িকছু ইংেরিজ শ� 
Time িনেয় িকছু ইংেরিজ বাকয্ 
১০িট Boring শে�র পিরবেতর্ যা বয্বহার করেত পােরন  
িকছু কমন Linking Words
৫০িট Common English Colloquialisms
বয্থা পাওয়া িনেয় িকছু ইংেরিজ শ� 
�শংসা করার জনয্ ইংেরিজ শ� 
English Descriptive Words 
একজন বয্ি�েক বণর্না করার জনয্ ইংেরিজ শ�  
িকছু কিঠন পিরি�িতর জনয্ ইংেরিজ শ� 
25 Most Common English Verbs
Action Verbs 
িকছু কমন Crime-এর ইংেরিজ শ�
ি�িটশ ও আেমিরকান শে�র পাথর্কয্
২০িট শ� যা বয্বহার করেত ইংেরিজেত �াটর্ েশানায়
২০িট Advanced ইংেরিজ শ� 
Keep, Make, Have ও Take িনেয় ইংেরিজ Collocations  
English Descriptive Words (2)
সামািজকতা সং�া� িকছু ইংেরিজ শ�
১০টা ইংেরিজ শ� যা আমরা ভুল বয্বহার কির
কেয়কিট Confusing English শ�যুগল
রা�া করা িনেয় িকছু ইংেরিজ Verbs
১০িট Advanced English Verbs
১০িট Advanced English Adjectives

সূিচপ�



Class 76

Class 77

Class 78

Class 79

Class 80

Class 81

Class 82

Class 83

Class 84

Class 85

Class 86

H
a
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টাকা িনেয় ইংেরিজ শ�
১০িট English Phrasal Verbs
১০িট Advanced English Phrasal Verbs
৪িট ইংেরিজ শ� যা আমরা েবিশ বয্বহার কির 
Formal vs Informal Words in English
�মণ করা িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs
েপাশাক আশাক িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs
খাবার িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs
েনিটভ ি�কাররা যা শ� বয্বহার কের 
Vocabulary িশখেত আমরা েয ভুলগুেলা কির
Vocabulary আরও ভােলা কের েযভােব েশখা যায়

সূিচপ�



আপনার Vocabulary েলেভল যাচাই করুন

আপনার Vocabulary েলেভল =       /  ১০০%

আমার ইংেরিজ শ� বুঝেত সাধারণত অসুিবধা হয় না। 

আিম ইংেরিজ শ� িদেয় সহেজই বাকয্ ৈতির করেত পাির। 

আিম িবিভ� পিরি�িতেত �েয়াজন অনুসাের সিঠক শ� বয্বহার করেত পাির। 

আমার ইংেরিজ শ� মেন রাখেত অসুিবধা হয় না। 

আিম ৈদনি�ন জীবেন বয্বহৃত পিরিচত ইংেরিজ শ�গুেলা জািন। 

আমার শে�র Synonym, Antonym মেন রাখেত অসুিবধা হয় না। 

আিম একটা শ�েক অেনক ভােব বলেত পাির। 

আিম িবিভ� শে�র একািধক অথর্ স�েকর্ জািন। 

আমার একটা শে�র সােথ অনয্ শে�র স�কর্ বুঝেত অসুিবধা হয় না। 

আিম অ�ত ১০,০০০ ইংেরিজ শে�র সে� পিরিচত। 

৫% ১০% ২০% ৩০% ৪০% ৫০% ৬০% ৭০% ৮০% ৯০% ১০০%



চােয়র টংেয় ব্যব�ত িকছু শ�
Easy

১২

Stove Black tea Condensed milk

Kettle Filter

Teacup Jar Buns

Tea cart Stool

Difficulty Level:



১৩

Tea Cart

Stool

Jar

Teacup

Condensed milk

Stove

Kettle

Filter

Buns

Black tea

� কাটর্
�ুল
জার
�কাপ
কে��ড িম�
ে�াভ
েকটল
িফ�ার 
বানস
�্যাক � 

Tea wagon

Tool

Container

Cup

Evaporated milk

Cooker

Tea kettle

Strainer

Muffin
Tea

সমাথর্ক শ�উ�ারণশ�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Having warm tea by the tea cart (চা বহন করার েছাট গািড়) beside my 
university was my favorite past time. The tea seller used to sit in a 

stool (বসার �ান) and heat the tea in the kettle (েকটিল) on the stove 
(চুলা). There were small jars (বয়াম) with delicious snacks and biscuits 
on the cart as well. Once the tea was ready, he'd pour it in a teacup 

(চােয়র কাপ) over a filter (ছঁাকিন), add some condensed milk (ঘন িম� দধু) 
and voila! His delicious concoction was ready. This tea and two buns 

(বনর��) - this was my breakfast every day. Sometimes I'd even drink 
black tea (রঙ চা) here which was also delicious.                                                                             



Easy

১৪

Intersection Flyover Traffic warden

Overbridge Gridlock

Roundabout Zebra crossing Street vendor

Motorway Footpath

Difficulty Level:

�্যািফক জ্যােম ব্যব�ত িকছু শ� 



১৫

Gridlock

Intersection
Traffic warden
Motorway

Zebra crossing

Footpath

Street vendor

Roundabout

Overbridge

Flyover

Congestion

Junction

Traffic police
Highway

Pedestrian crosswalk

Sidewalk

Hawker

Traffic circle
Foot overbridge

Overpass

ি�ডলক
ই�ারেসকশান
�ািফক ওয়ারেডন
েমাটরওেয়
েয�া �িসং
ফুটপাথ
�ট েভ�ার
রাউ�অ্যাবাউট
ওভারি�জ
�াইওভার

সমাথর্ক শ�উ�ারণশ�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

The whole street at Panthapath intersection (েযখােন দইুেয়র অিধক রা�া 
িমিলত হয়) had come to a gridlock (অিতির� জ্যােম সব আটেক থাকা).The 
traffic warden (�ািফক পুিলশ) was trying his best to control the 
situation but the big trucks were plying the motorway (বড় গািড় েয 
রা�ায় চেল) making it difficult. Moreover, crowds of people were 
standing by the zebra crossing (রা�ার েয কােলা সাদা অংশ পথচারীেদর 
যাতায়ােতর জন্য ব্যব�ত হয়) waiting to cross the road. There were several 
street vendors (েফিরওয়ালা) selling snacks by the footpath (পােয়-চলা 
পথ) just beside the overbridge (রা�া পারাপার হওয়ার ি�জ). I just prayed 
ardently so I could cross this roundabout (বৃ�াকার রা�া) and make my 
way to Tejgaon flyover (যানবাহন চলাচেলর জন্য এক রা�ার উপর ৈতির 
আেরক রা�া) to go to work.                                                                        



Easy

১৬

Shelf Arcade Escalator

Food court Elevator

Cashier Ladies' Room Window shopping

Cash counter Fitting Room

Difficulty Level:

শিপং মেল ব্যব�ত িকছু শ�



১৭

Escalator

Arcade

Fitting room

Food court

Cashier

Shelf

Cash counter

Elevator

Window shopping

Ladies' Room

এে�েলইটার
আরেকইড
িফ�ং র�ম
ফুড েকাটর্
ক্যািশয়ার
েশ�
ক্যাশ কাউ�ার
এেলেভইটার
উইে�া শিপং
েলইিডস র�ম

Moving staircase

Shopping arcade

Dressing room

Food stalls

Money collector

Ledge

Cash desk

Lift

Browsing

Ladies' washroom

সমাথর্ক শ�উ�ারণশ�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I went window shopping (েকােনা িকছু েকনার উে�শ্য ছাড়াই মােকর্ েট েঘারাঘুির 
করা) with my mother last weekend at a mall. She's often scared of 
escalators (চলমান �স�িড়), so we took the elevator (িলফট) to go to the 
5th floor where the cloth stores were. She tried on a kameez in the 
fitting room (েয র�েম েকনার আেগ জামা পের েদখা হয়) while I looked at 
some shoes on the shelf (িজিনসপ� রাখার �ান). Later, she told me she 
wanted to buy the dress. We took it and stood in the queue at the 

cash counter (পণ্য িকেন েযখােন দাম পিরেশাধ করা হয়). After paying for it, 
we took the packets from the cashier (িযিন টাকা পয়সার িহসাব রােখন). 
Then we stopped by the food court (খাবােরর জায়গা) beside the 
children's arcade (এক ছােদর িনেচ অেনক�েলা েদাকান) for a quick bite. We 
made a stop at the ladies' room (মিহলােদর টয়েলট) to freshen up and 
then left the mall.



Easy

১৮

Library Desk Blackboard

Locker Exercise copy

Noticeboard Assembly Canteen

Playground Basketball court

Difficulty Level:

�ুেল ব্যব�ত িকছু শ�
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Playground

Assembly

Blackboard

Desk

Exercise copy

Library

Locker

Basketball court

Canteen

Noticeboard

ে��াউ�
অ্যােস�িল
�্যাকেবাডর্
েড�
এ�ারসাইস কিপ
লাইে�ির
লকার
বাে�টবল েকাটর্
ক্যা�ন
েনা�সেবাডর্

Playing field
Assemblage

Chalkboard

Table

Notebook

Book room

Cupboard

Basketball arena

Cafeteria

Bulletin board

সমাথর্ক শ�উ�ারণশ�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

The students are sitting in their desks (পড়ার েটিবল) with their exercise 
copies (েলখার খাতা) out. Their teacher is writing a math equation on 
the blackboard (েয েবােডর্  িশ�ক চক িদেয় িলেখ পড়ান). There are several 
children outside in the playground (েখলার মাঠ); some are also playing 
in the basketball court (বাে�টবল েখলার েকাটর্ ). In the morning assembly 
(সমােবশ), students were told that new lockers (ব্যি�গত িজিনস রাখার 
�ান) were installed on the fifth floor. There was also a notice regarding 
this on the noticeboard (েয েবােডর্  েনা�শ েলখা থােক) outside the library 
(��াগার). There was also a notice regarding a new food menu in the 
school canteen (িশ�া�িত�ােন েয খাবােরর েদাকান থােক).                                                                         
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২০

Dais Bench Projector

Presentation Professor

Textbook Dormitory Essay

Handout Lecture notes

Difficulty Level:

িব�িবদ্যালেয় ব্যব�ত িকছু শ� 
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Presentation

Projector
Dormitory

Lecture notes

Professor 

Essay

Textbook

Bench

Handout

Dais

ে�েযে�ইশান
�েজ�ার
ডরিমটির 

েলকচার েনাটস
�েফসার
এেস
েট�টবুক
েব�
হ্যা�আউট
ডায়াস

Demonstration

Slide projector
University 

accommodation 

Hand notes

Faculty member

Write-up
Course book

Chair

Printed notes

Podium
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Our Professor (িশ�ক) told us in the last class that we either had to 
submit essays (রচনা) or do a presentation (অেনেকর সামেন েকােনা িকছু 
উপ�াপন করা). I stayed up all night in my dormitory's (ছা�াবাস) library to 
prepare the presentation. I also had to go through my lecture notes 
(�ােস েয েনাট েনওয়া হয়) and textbooks (পাঠ্যবই) to see if I covered 
everything. There were a lot of handouts (েনাট) to read as well. In the 
morning, I quickly went to the class and set up the projector (েয যে�র 
সাহােয্য েকােনা িজিনস বড় আকাের েদখােনা যায়) and dais (ব�ৃতা েদওয়ার জন্য 
উঁচু �ান) for the session. I then sat in a bench (বসার িসট) near to the dais.
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২২

Oxygen tank X-ray I.V.

Hospital gown Patient

Walker Bed pan Crutches

Hospital bed Medical chart

Difficulty Level:
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Hospital bed

Bed pan

I.V.
Medical chart

Hospital gown

Walker

Oxygen tank

X-ray
Patient

Crutches

হস্ িপটাল েবড
েবড প্যান
আই. িভ.
েমিডেকল চাটর্
হস্ িপটাল গাউন
ওয়াকার
অি�েজন ট্যা�
এ�-ের
েপইেশ�
�ােচস

Roll-away bed
Portable commode

Intravenous injection
Case history

Hospital apron

Stroller

Oxygen cylinder

Radiograph

Hospital occupant

Cane, walking stick

I had to get several x-rays (র�নরি�র �ারা শরীেরর িভতেরর েয ছিব েতালা 
হয়) and lied in the hospital bed (হাসপাতােল েয িবছানা থােক) for 2 weeks 
when I fractured my foot. Being a patient (েরাগী) isn't easy; I felt quite 
embarrassed about the bed pan (িবছানার সােথ সংযু� টয়েলট), and was 
occasionally given medicines through IV (যার মাধ্যেম িশরায় ওষুধ েদয়া হয়) 
as well. A doctor would often come in the morning to check my 

medical charts (েরাগী ও তার েরােগর বৃ�া� েযখােন েলখা থােক). Even though 
there was an oxygen tank (অি�েজন েযখােন ভরা থােক) beside my bed, I 
never needed it. I was later given walkers (হঁাটার য�) to gradually 
resume walking. After discharge, I was asked to walk with crutches 
(প� ুব্যি� েয লা� ব্যবহার কের হঁােটন) for two more weeks. I was glad to 
be wearing something other than a hospital gown (হাসপাতােল েয 
েপাশাক পিরধান করা হয়)!
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২৪

Masala Water filter Trash can

Saucepan Rack

Kitchen cabinet Cooking pots

Kitchen sink Gas Stove Grater

Difficulty Level:

রা�ার ঘের ব্যব�ত িকছু শ�



Grater 

Rack

Trash Can 

Water filter 
Kitchen cabinet 

Masala 

Saucepan 

Gas stove  

Kitchen sink

Cooking Pots 

ে�টার
ব্যাক
�্যাশক্যান
ওয়াটার িফ�ার
িকেচন ক্যািবেনট
মাসালা
সসপ্যান
গ্যাস ে�াভ
িকেচন িসংক
কুিকং পটস

Shredder 

Holder

Waste bin

Water purifier 
Shelf

Spices

Pot

Cooker

Basin

Pots
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২৫

I was sitting in the kitchen with a grater (কুিচ করার য�)  in my hand. 
There is a blue 3-tier rack (তাক) behind me which has tomatoes, 
onions and potatoes. There is a blue trash can (ময়লার বাে�ট) beside 
the rack. On the other side of the rack is our water filter (পািনর িফ�ার). 
Inside the kitchen cabinet (রা�াঘেরর তাক) at the top, I have stored all 
my cooking ingredients, including different types of masala (মশলা). 
The saucepans (কড়াই) are neatly stowed away in this cabinet. Beneath 
the cabinet, there’s the gas stove (চুলা) on the right. Above the sink, I 
kept my knives and cooking spoons. Next to the stove is my cooking 

oil. Beside the stove is also my kitchen sink (থালাবাসন পির�ােরর জায়গা) 
where I wash my hands with soap before and after cooking. Inside the 
cabinet underneath the stove, I have stored all my bigger cooking 
pots (রা�ার েডকিচ).
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২৬

Desk lamp Chest of drawers Mirror

Wardrobe Vanity table

Study table Duvet Tool

Double bed Rug

Difficulty Level:

েশাবার ঘের ব্যব�ত িকছু শ�
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Double bed

Duvet

Vanity table
Tool

Mirror 

Study table

Desk lamp

Wardrobe

Chest of drawers

Rug

ডাবল েবড 
ডুেভ
ভ্যািন� েটইবল
টুল
িমরর
�ািড েটইবল
েড� ল্যা�
ওয়ার�ব
েচ� অফ �য়াসর্
রাগ

Bed

Blanket

Dressing table

Stool

Looking glass

Table

Lamp

Cupboard

Drawers

Carpet
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I love keeping my bedroom tidy; my pillows are always neatly stacked 
on my double bed (বড় িবছানা), and the duvet (ক�ল) is kept at the 
other end of the bed. My vanity table (ে�িসং েটইবল) is right opposite 
my bed; there is a long mirror (আয়না) and a tool (বসার �ান) in my 
bedroom as well. Right beside my bed is my study table (পড়ার েটইবল). I 
kept a small desk lamp (েডে� রাখার বািত) on this table to work there. I 
also have a tall wardrobe (আলমাির) and a smaller chest of drawers 
(কাপেড়র �য়ার) on the other side. Between them and my bed is a 
vintage rug (কারেপট) I brought with me from my China trip. 
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২৮

Bulb Microwave Tube light

Fridge Sink

Napkin Fruit bowl Glass

Table cloth Cutlery

Difficulty Level:

খাবার ঘের ব্যব�ত িকছু শ�



২৯

Bulb

Fridge 

Microwave 

Fruit bowl

Tube light

Cutlery

Sink 

Glass

Table cloth

Napkin

বা� 
ি�জ
মাইে�াওেয়ভ
�ুট েবাল
�উব লাইট
কাটেলির
িস�
�াস 
েটইবল �থ
ন্যাপিকন

Light bulb

Refrigerator

Oven

Bowl

Light

Tableware

Wash basin

Mug

Table mat

Handkerchief
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My mother loves organising our dining room. The room is well lit with 

a big bulb (বা�) and a tube light (�উব লাইট). Right in the middle of the 
room is our big family dining table, with my mother's favorite green 

table cloth (েটিবেলর কাপড়). On the table is a fruit bowl (বা�), some 
cutleries (ছুির-চামচ), plates and glasses (�াস). My father's chair always 
has a red napkin (র�মাল) on it which he wipes his hands with after 
eating. Our fridge (ি�জ) and microwave (ওেভন) are also in the dining 
room, and so is a sink (েবিসন) for everyone to wash their hands. 



Easy

৩০

Calendar Correction fluid Bookshelf

Appointment book Working desk

File organizer Metal clip Desk lamp

Rubber bands Punch machine

Difficulty Level:

অিফেস ব্যব�ত িকছু শ�
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Working desk

Metal clip

Calendar

Rubber bands

Correction fluid
Punch machine

Appointment book

File organizer

Bookshelf

Desk lamp

ওয়া�ক�ং েড�
েমটাল ি�প
ক্যােল�ার
রাবার ব্যা�স
কােরকশান �ুইড
পা� ম্যািশন
অ্যােপােয়�েম� বুক
ফাইল অরগ্যানাইজার
বুকেশ� 
েড� ল্যা�

Table

Paper fastener

Yearly calendar

Elastic bands

Correction tape

Hole-punch
Appointment diary

Organizer

Shelf

Table lamp
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I keep my working desk (কাজ করার েটিবল) at office very neat. There's a 
colorful calendar (বষর্পি�) on the left side just in front of my desk lamp 
(েডে� রাখা বািত). I keep all my papers and files in my file organizer (ফাইল 
�িছেয় রাখার জায়গা) on the right. I usually keep some metal clips (কাগজ 
আটকােনার ি�প), rubber bands (েকােনা িকছু বাধার ব্যা�), a punch machine 
(কাগজ ফুেটা করার েমিশন) and a correction fluid (সংেশাধন করার জন্য 
ব্যব�ত �ুইড) in an open box beside the organizer. When I come to 
work, the first thing I do is check my appointment book (সা�ােতর 
সময়সূিচ েয বইেয় থােক) in front of my table to see my to-do list for the 
day. During breaks, I often read books from the small bookshelf (বই 
রাখার েশলফ) opposite my desk. 



৩২

Skycap Airport shop Security check

Waiting Area Snack bar

Immigration Carry-on-luggage Boarding pass

Luggage trolley Air ticket

EasyDifficulty Level:

িবমানব�ের ব্যব�ত িকছু শ�
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Luggage trolley

Air ticket

Boarding pass

Carry-on luggage
Immigration
Security check

Skycap

Snack bar

Waiting area

Airport shop

লােগজ �িল
এয়ার �েকট 
েবা�ড�ং পাস
ক্যাির-অন লােগজ
ইিমে�শন
িসিকউির� েচক
�াইক্যাপ 
�্যাক বার
ওেয়�ং এিরয়া
এয়ারেপাটর্  শপ

Trolley

Tickets

Boading card

Hand luggage

Immigration center
Security checkpoint

Porter

Concession stand 

Passenger lounge

Duty-free shop
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After landing, I took my carry-on luggage (ক্যািবেন বহন করা ব্যাগ) and 
made my way to immigration. I had my airticket (এয়ার �েকট) and 
boarding pass (যাতায়ােতর পাশ) in hand just in case. While standing in 
line, I noticed a lot of people waiting in the snack bar (না�ার েদাকান) 
and waiting area (েযখােন ে�েনর জন্য অেপ�া করা হয়). After crossing 
immigration (েযখােন অিভবাসেনর ব্যাপার েদখা হয়), I went to the airport 
shop (এয়ারেপােটর্ র েদাকান) to get a few souveniers. I then picked up my 
luggage and put it up on the luggage trolley (মালামাল বহন করার �িল) 
with help from a skycap (িবমানব�েরর কুিল), and crossed the final 
security check (েযখােন িসিকউির� েচক করা হয়) to get to my cab.



৩৪

Reading light Lavatory Life vest

Overhead locket Pilot

Tray-table Aisle Galley

Tray-table Flight attendant

উেড়াজাহােজ ব্যব�ত িকছু শ�
EasyDifficulty Level:
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Pilot

Flight attendant

Overhead locker

Aisle

Life vest

Armrest 

Tray-table
Lavatory

Reading light

Galley

পাইলট
�াইট অ্যােটে��
ওভারেহড লকার
আইল
লাইফ েভ�
আমর্ের�
ে�-েটিবল
ল্যাভাটির
িরিডং লাইট
গ্যািল

Aircrew 

Steward

Compartment

Passageway

Air jacket
Hand rest 

Tray

Toilet

Personal light

Kitchen

Even though I wanted an aisle (িসেটর সািরসমূেহর মােঝ হঁাটাচলার �ান) 
seat, I got a seat in front of the galley (ে�েনর রা�াঘর) on my flight to 
Dhaka. The pilot (িবমানচালক) made a friendly announcement before 
starting, while the flight attendant (িবমানেসিবকা) helped me put my 
luggage in the overhead locker (িসেটর উপের মাল রাখার লকার). We were 
instructed on using life vests (লাইফ জ্যােকট). My seat was very comfort-
able, with a large arm rest (হাত রাখার �ান), and a nice tray table (খাবার 
রাখার জায়গা) as well. I freshened up in the lavatory (বাথর�ম) and turned 
on the reading light (পড়ার জন্য আেলা) to read my favorite book. 
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৩৬

Wagon Ticket checker Passenger

Terminal Timetable

Porter Station master Passenger section

Platform Ticket machine

Difficulty Level:

েরলে�শেন ব্যব�ত িকছু শ�
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Terminal

Ticket machine

Passenger

Wagon

Timetable

Platform

Station master

Passenger section

Ticket checker

Porter

টারিমনাল
�েকট েমিশন
প্যােস�ার
ওয়্যাগান
টাইমেটইবল
�্যাটফমর্ 
ে�ইশান মা�ার
প্যােস�ার েসকশান
�িকট েচকার
েপাটর্ ার

Train depot

Ticket kiosk

Commuter

Cart

Train schedules 

Railway platform

Station manager

Waiting room

Ticket inspector 

Carrier
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I was waiting for my train by platform (েরলপেথর পােশ হঁাটার জায়গা) four 
around the passenger section (যা�ীরা েযখােন অেপ�া কের). The train 
terminal (েযখান েথেক ে�েন ওঠা ও নামা হয়) is quite big, with several ticket 
machines (�িকট কাটার েমিশন) and platforms. There are also train 
timetables (সময়সূিচ) available around here. There are often a lot of 
porters (কুিল) around to help passengers (যা�ী) with the luggage too. 
Often, we might also see wagons (মালবাহী গািড়) going by with luggag-
es. The station master (ে�শেনর �ধান) made the announcement that my 
train had arrived. I quickly made my way to the train and handed my 
ticket to the ticket checker (িযিন �িকট েচক কেরন) onboard. 



Easy

৩৮

Conductor Windscreen Bus stop

Public bus Route map

Coach Wiper Indicator

Steering wheel Luggage compartment

Difficulty Level:
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Bus stop

Route map

Conductor

Indicator
Windscreen

Luggage

compartment

Wiper

Steering wheel

Coach

Public bus

বাস �প
র�ট ম্যাপ
ক�া�ার
ইি�েকটার
উই��ীন
লােগজ ক�াটর্ েম�

ওয়াইপার
�য়ািরং �ইল
েকাচ
পাবিলক বাস

Bus depot

Route outline

Helper

Blinker

Windshield

Luggage storage

Windscreen wiper

Wheel

Cart

Local bus
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I went to the local bus stop (েযখান েথেক বাস ছােড়) to catch my bus to 
Cox's Bazar. I decided to take a coach (দরূপা�ার বাস) instead of the 
public bus (গণপিরবহন বাস) and I was happy to see my bus had a large 
luggage compartment (মালামাল রাখার জায়গা) to fit in all my bags. The 
conductor (পিরচালক / সাহায্যকারী) was helping clean the windscreen 
(যানবাহেনর সামেন েয কাচ থােক) and wipers (যানবাহেনর সামেনর কােচর পািন 
পির�ার করার য�). He also checked if the indicators (িনেদর্ শক) were 
working. I got into the bus, and saw the driver sitting behind the 
steering wheel (গািড় চালনা করার চাকা). I made my way to my seat and 
saw a route map (গমনপথ) placed on all seats to aid customers.   



Easy

৪০

Chef Waiter Meal

Dessert Beverage

Menu Napkin Ketchup

Dish Appetizer

Difficulty Level:

েরে�ারঁােত ব্যব�ত িকছু শ�



৪১

Beverage

Chef

Menu

Dessert

Appetizer

Dish

Ketchup

Napkin

Waiter

Meal

েবভােরজ 
েশফ
েমনু্য
েডযাটর্
অ্যােপটাইযার
িডশ
েকচাপ
ন্যাপিকন
ওেয়টার
িমল

Drinks

Cook

Food list

Sweet food

Starter

Food

Sauce

Cloth

Server

Food
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I went to a Thai restaurant to have a meal (খাবার). I asked the waiter 
(িযিন খাদ্য পিরেবশন কেরন) for the menu (খাদ্যতািলকা) and a napkin 
(েতায়ােল) and he quickly brought me the two. I ordered some fries as 
appetizer (�ুধা বািড়েয় েদয় েযসব খাবার) and some icecream for dessert 
(িম�জাতীয় খাবার). I also ordered some cold beverages (পানীয়). There 
was already a ketchup (সস্ ) bottle on the table so I didn't have to ask 
for one. I loved the dishes (খাবার) so I later asked for the chef (বাবু�চ�) to 
thank him in person.   



Easy

৪২

Commentary box Spectators Dressing room

Flag Scoreboard

Players Bench Whistle

Trophy Referee

Difficulty Level:

ে�িডয়ােম ব্যব�ত িকছু শ� 



৪৩

Commentary box

Scoreboard

Referee

Spectators

Flag

Dressing room

Bench

Players

Trophy

Whistle

কেম�াির ব�
ে�ারেবাডর্
েরফরী
ে�ে�টরস
�্যাগ
ে�িসং র�ম
েব�
ে�য়ারস
�িফ
�ইেসল

Evaluation box

Display board

Judge

Audience

National flag
Greenroom

Lawn seat

Athletes

Champion's cup

Signal

সমাথর্ক শ�উ�ারণশ�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I was so excited to sit among the crowds of spectators (দশর্ক) during 
Bangladesh's football match. The players (েখেলায়াড়) came out of the 
dressing room (কাপড় পিরবতর্ ন করার র�ম) and were about to sing the 
national anthem holding up Bangladesh's flag (পতাকা). The trophy 
(পুর�ার) was placed in front of them. After the anthem, the referee 
(িবচারক) blew the whistle (বঁািশ) to initiate the game. There was a big 
scoreboard (েয েবােডর্  দইু দেলর ন�র থােক) high up on one side in the 
stadium. Our seats were just behind the benches (বসার �ান) where the 
substitute players were sitting. Just then, an announcement from the 

commentary box (েযখান েথেক েখলার ধারাভাষ্য েদওয়া হয়) said the game 
was about to start.



Easy

৪৪

Comb Mirror Toilet paper

Facewash Detergent

Scales Washbowl Bathtub

Bathroom cabinet Towel

Difficulty Level:

বাথর�েম ব্যব�ত িকছু শ�
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Washbowl

Bathroom cabinet

Mirror

Towel

Bathtub

Comb

Toilet paper

Scales

Facewash

Detergent

ওয়াশেবাউল
বাথর�ম ক্যািবেনট
িমরর
টাওেয়ল
বাথটাব
ক�
টয়েলট েপইপার
ে�ইলস
েফইসওয়াশ
িডটারেজ�

Sink

Cupboard

Looking glass

Drying cloth

Bathing tub

Hair brush

Toilet tissue roll

Weighing machine

Cleanser

Soap

There's a small mirror (আয়না) over the washbowl (েবিসন) in my 
bathroom. I have a small bathroom cabinet (বাথর�েমর তাক) where I 
keep my toiletries. There's also a rack where I keep my facewash (যা 
িদেয় মুখ েধায়া হয়), comb (িচর�িন), some detergent (যা িদেয় কাপড় েধায়া হয়) 
and extra toilet papers (বাথর�েম ব্যব�ত �সু্য). I also have bathroom 
scales (ওজন মাপার য�) to measure my weight occasionally. I often 
leave my towel (েতায়ােল) hanging over the door after bathing in my 
bathtub (বাথটাব). 



Easy

৪৬

Popsicles Swimming trunks Beach ball

Beach vendor Conch

Sandpit set Flip-flops Cooler

Deck-chair Sunscreen

Difficulty Level:

সমু� ৈসকেত ব্যব�ত িকছু শ�
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Popsicles

Flip-flops
Swimming trunks

Deck-chair
Sandpit Set

Cooler

Sunscreen

Beach ball

Conch

Beach vendor

পপিসকালস
ি�প-�পস
সুইিমং �া�স
েডক-েচয়ার
স্যা�িপট েসট
কুলার
সানি�ন
িবচ বল
ক�
িবচ েভ�ার

Ice-cream
Sandals

Shorts

Beach chair

Sand toys

Cool box

Sun cream

Volleyball
Shell

Hawker
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Last Sunday, I went out to the beach and sunbathed in deck chairs 
(বসার েচয়ার). I remember wearing flip-flops (দইু িফতার স্যাে�ল) and my 
swimming trunks (সঁাতার কাটার প্যা�), and putting on some sunscreen 
(েরাদ েথেক সুর�া েদয় েয েলাশন) before heading out. There were children 
playing with their sandpit sets (বািল িদেয় েখলার েসট) and beach balls 
(বল). Some were also looking for conches (শ�) in the sand while some 
were having popsicles (আইসি�ম). There were also beach vendors 
(ৈসকেতর েফিরওয়ালা) selling snacks and drinks. Some were even renting 
out coolers (বরফ বা ঠা�াজাতীয় খাবার েযখােন রাখা হয়) at an hourly rate. 



Easy

৪৮

Amusement park Shopping mall

Apartment building Beauty salon Movie theatre

Department store Restaurant

Educational institution Pharmacy Slum

Difficulty Level:

শহের ব্যব�ত িকছু শ�
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Shopping mall

Apartment building

Department store

Beauty salon

Pharmacy

Restaurant

Amusement park

Educational

institution

Movie theatre

Slum

শিপং মল
অ্যাপাটর্ েম� িবি�ং
িডপাটর্ েম� ে�ার
িবউ� স্যালন
ফােমর্িস
ের�র�
অ্যািমউজেম� পাকর্  
এডুেকশনাল 
ই���উশান
মুিভ িথেয়টার
�াম

Market

High-rise building
Store

Parlour

Drugstore

Fast food shop

Theme park

School, College,

University

Multiplex

Shanty area

সমাথর্ক শ�উ�ারণশ�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Most residential areas in Dhaka are increasingly building more and 

more apartment buildings (বসবােসর জন্য িবি�ং). A lot of these areas 
have their own shopping malls (েকনােবচা করার ব�তল ভবন) and      
restaurants (েরে�ারঁা); they also have a lot of pharmacies (ওষুেধর েদাকান) 
in the area. There are often a lot of departmental stores (মুিদ েদাকান) 
and some might even have a few beauty salons (র�পস�ার েদাকান). Big 
residential areas also tend to have good educational institutions 

(িশ�া �িত�ান). Very few have their own amusement parks (িবেনাদেনর 
জন্য ৈতির উদ্যান). Almost all neighborhoods have big movie theaters 
(িসেনমা েদখার হল). Almost every neighborhood in Dhaka also has quite 
a few slums (বি�) where people often live in crammed and unhealthy 
conditions. 



Easy

৫০

Boat Pond Cornfield

Fisherman Farmer

Livestock Thatched cottage Haystack

Yard Clinic 

Difficulty Level:

�ােম ব্যব�ত িকছু শ�



৫১

Haystack

Pond

Cornfield
Livestock

Farmer

Boat

Fisherman

Yard

Thatched cottage

Clinic 

েহ�্যাক
প�
কনর্িফ� 
লাইভ�ক
ফামর্ার
েবাট
িফশারম্যান
ইয়াডর্
থ্যাচ্ ড কেটইজ
ি�িনক

Hay

Small lake

Paddy field
Domestic animals

Peasant

Canoe

Angler

Courtyard

Thatched roof

Medical centre
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I love my village home in Comilla. We have a pond (পুকুর) beside our 
thatched cottage (তালপাতা বা খড় িদেয় ৈতির কঁুেড়ঘর), and a yard (উঠান) in 
front too. Almost all houses there also have a few haystacks (খেড়র 
গাদা) in the front yard, and many villagers also rear livestock (গবািদ প�) 
for a living. My father is a farmer (কৃষক) and he also runs a small 
agriculture business. There's a large cornfield (শস্যে��) near my house. 
The nearest clinic (িচিকৎসালয়) is just a 5-minute walk away too. Many 
villagers are also fishermen (েজেল) who often take out their boats 
(েনৗকা) early morning to go fishing. 



Easy

৫২

Vitamins Deodorant Injection

Tablet Painkillers

Ointment Drops Pharmacist

Wet wipes Cough syrup

Difficulty Level:

ঔষেধর েদাকােন ব্যব�ত িকছু শ�
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Tablet

Injection
Cough Syrup

Ointment

Drops

Wet wipes

Deodorant

Painkillers

Vitamins
Pharmacist

ট্যাবেলট
ইে�কশান
কাফ িসরাপ
অেয়�েম�
�পস
ওেয়ট ওয়াইপস
িডওেডাের�
েপইনিকলারস
িভটািমনস 
ফামর্ািস�

Pill

Shot

Cough medicine

Cream

Nasal drops

Wipes

Antiperspirant

Pain medicine

Capsules

Chemist
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Yesterday, I went to the pharmacy to buy some medicines. I needed 
some painkillers (ব্যথানাশক), vitamins (িভটািমন ওষুধ) and a special 
injection (েয ওষুধ সুঁই �েয়াগ কের েদওয়া হয়) for my toddler, so I showed 
my prescription to the pharmacist (িযিন ওষুধ ৈতির কেরন). I also asked 
the pharmacist to give me some tablets (পািন িদেয় িগেল েখেত হয় েয ওষুধ) 
for indigestion, some infant nasal drops (তরল ওষুধ) and a cough syrup 
(কািশর ওষুধ) too. While I was there, I also went to the non-medical 
section to grab some pain relief ointment (মলম), wet wipes (েভজা 
�সু্য) and deodorants (দগুর্�নাশক). 



Easy

৫৪

Hair gel Facial Wig

Face pack Scissors

Moisturizer Hair Straightener Beautician

Hair clip Hairdryer

Difficulty Level:

 পালর্াের ব্যব�ত িকছু শ� 
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Facial

Beautician

Wig

Scissors 

Hair gel

Face pack

Hair clip

Hair Straightener

Hairdryer

Moisturizer

েফিসয়াল
িবউ�িশয়ান
উইগ
িসযারস
েহয়ার েজল
েফইস প্যাক
েহয়ার ি�প
েহয়ার ে�ইেটনার
েহয়ার�ায়ার
মেয়�ারাইজার

Face massage

Aesthetician

Hair extension

Trimmer

Styling gel

Face mask

Clippers

Straightener

Blow dryer

Lotion

I love going to the parlour to get regular face packs (মুেখ েয প্যাক ব্যবহার 
করা হয়) and facials (মুেখর য� েনওয়ার জন্য েয ি�ন �টেম� েনওয়া হয়). I have 
a beautician (র�পিবেশষ�) I go to regularly, and she always uses a 
moisturizer (ি�ম) on me after facials. I always go to her for haircuts 
too, and she uses special hair scissors (কঁািচ) to give sharp haircuts. She 
also uses hairclips (চুল কাটার সময় েয ি�প ব্যব�ত হয়) to keep unneces-
sary hair out of the way. After haircuts, she often uses some hair gel 

(চুেল ব্যব�ত েজল) if needed to set the hair properly. Alternatively, she 
uses a hairdyer (চুল �কােনার েমিশন) to dry the hair and a hair        
straightener (চুল েসাজা করার েমিশন) to straighten the hair if the custom-
er asks for it. My beautician once told me they make wigs (নকল চুল) 
with all the hair that is left over after haircuts. 



Easy

৫৬

Campfire Lake Garden

Barbecue Sleeping bag

Lunch box Cutlery Lemonade

Blanket Flashlight

Difficulty Level:

িপকিনেক ব্যব�ত িকছু শ�



৫৭

Blanket

Campfire
Sleeping bag

Cutlery

Garden

Lake

Barbecue

Lemonade

Flashlight

Lunch box

�্যাে�ট
ক্যা�ফায়ার
ি�িপং ব্যাগ
কাটলাির
গােডর্ ন
েলইক
বারিবিকউ
েলমেনইড
�্যাশলাইট
লা� ব�

Sheet

Bonfire
Bedroll

Knife and fork

Lawn

Lagoon

Grill

Lemon juice
Torchlight

Luncheon
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When we were younger, our parents used to take us for picnics near a 

lake (�দ) in our hometown. The lake also had a beautiful flower garden 
(বাগান) beside it. We used to pack lunchboxes (খাবােরর বা�), sleeping 
bags (ঘুমােনার জন্য ব্যব�ত ব্যাগ), cutleries (ছুির-চামচ) and flashlights (টচর্ ) 
for the picnics. We also took picnic blankets (চাদর) so we could sit on 
them. During the day, we used to have lemonade (শরবত) and 
sandwiches. At night, father used to light up a campfire (ক্যাে� রােতর 
েবলা েয আ�ন ধরােনা হয়) and make us barbecue (ি�ল কের রা�া করা খাবার) 
chicken for dinner.



Easy

৫৮

Bank officer Monthly statement Bank teller

Safe-deposit vault Credit card

ATM card Cheque book Money order

Deposit slip Loan application

Difficulty Level:

ব্যাংেক ব্যব�ত িকছু শ�
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Credit card

Cheque book

Deposit slip

Bank officer
Safe-deposit vault
Money order

ATM card

Monthly statement

Loan application

Bank teller

ে�িডট কাডর্
েচকবুক
িডেপািযট ি�প
ব্যাংক অিফসার
েসইফ-িডেপািযট ভ�
মািন অডর্ ার
এ�এম কাডর্
মা্নথিল ে�ইটেম�
েলান অ্যাি�েকইশান
ব্যাংক েটলার

Bank card

Cheque

Bank slip

Officer
Bank vault

Postal order

Debit card

Bank statement

Credit request

Cashier
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I went to my bank today to deposit money into my account. I had 
already filled out my deposit slip (টাকা জমা েদওয়ার ি�প), so the bank 
officer (ব্যাংক কমর্কতর্ া) directed me to the line. But before that, I had to 
leave my shopping bag at the safe-deposit vault (কা�মােরর মূল্যবান 
িজিনস েযখােন সংর�ণ করা থােক) because it was too big for me to carry 
inside. I kept my cheque book (েচক বই) handy just in case. While the 
bank teller (িযিন কা�মােরর সােথ সরাসির অথর্ েলনেদন কেরন) was counting 
my money, I noticed there were large banners hanging on the wall 
with information on loan applications (েলান েনওয়ার আেবদন ফমর্), 
money orders (ব্যাংিকং �িত�ান েথেক ইসু্য করা ছাড়প� যার মাধ্যেম টাকা েতালা 
যায়) and an electronic monthly statement (মােসর েশেষ েলনেদেনর েয িহসাব 
ব্যাংক েথেক েদওয়া হয়) system. On my way out, I checked my wallet to 
see if I had my credit cards (েয কােডর্ র �ারা পেণ্যর মূল্য পিরেশাধ করা যায়) 
and other papers in there, and also took out my ATM card (এ�এম বুথ 
েথেক টাকা েতালার জন্য েয কাডর্  ব্যবহার করা হয়) to withdraw some cash 
from the cash machine outside. 



Easy

৬০

Swimming pool Gymnasium Valet

Bellboy Front desk

Sauna Brochure Key card

Lobby Housekeeping

Difficulty Level:

েহােটেল ব্যব�ত িকছু শ�
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Sauna

Lobby

Bellboy

Key card

Gymnasium

Front desk

Swimming pool

Brochure

Housekeeping

Valet

সনা
লিব
েবলবয়
কী কাডর্
িজমেনিশয়াম
�� েড�
সুইিমং পুল
ে�াশার
হাউযিকিপং
ভ্যােলট

Steam bath

Lounge

Bellman 

Room card

Gym

Reception desk

Pool

Booklet

Room service

Attendant 

সমাথর্ক শ�উ�ারণশ�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I arrived at the hotel early morning and the bell-boy (েসবক) helped 
bring my luggage inside to the lobby (েহােটেলর িনচতলায় বসার �ান). 
There was also a valet (িযিন অিতিথেদর গািড় পাকর্  কেরন) who took my car 
to the hotel parking. The receptionist at the front desk (েযখােন 
অিতিথেদর অভ্যথর্না জানােনা হয়) gave me a hotel brochure (�চারপ�), my 
key card (েয কাডর্  ব্যবহার কের েহােটেলর র�েমর দরজা েখালা হয়) and a leaflet 
with housekeeping (েহােটেলর র�ম পির�ার করার �ি�য়া) information. I was 
pleased to find that the hotel had very good amenities; a large       
swimming pool (সঁাতার কাটার পুল), a nice sauna (ভােপর মাধ্যেম েগাসল) and 
even a proper gymnasium (শরীরচচর্ ার �ান). 
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মানবেদেহর অ��ত্য�
Difficulty Level: Medium
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৬৩

The human body is so interesting! On our face, we have our forehead 

(কপাল) right on top, and then our eyebrows (ভুর�), just above our eyes. 
Then we have our noses, cheeks (গাল), chin (থুতিন) and lips (েঠাঁট). 
Then come our hands where we have our elbows (কনুই), wrists (হােতর 
কবিজ) and palms (হােতর তালু). The upper leg is often called the thighs 
(উর�). And we have our feet (পা) just below the legs!
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িকছু রা�ার উপকরেণর ইংেরিজ নাম
Difficulty Level: Medium

৬৪
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৬৫

I was doing my monthly grocery shopping at my local departmental 
store. Because I was planning to cook a meal in the afternoon, I 
needed to pick up some seasoning. I picked up a packet of cardamom 
(এলাচ), a small bottle of black pepper (েগালমিরচ) and a pack of bay 
leaves (েতজপাতা). I  also picked up a packet of paprika (�কনা মিরেচর 
�ঁড়া), a small jar of cumin seeds (িজরা), cloves (লব�) and cinnamon 
(দার�িচিন) powder. Then I headed to the vegetable section to take a 
few spring onions (েপঁয়াজ জাতীয় গাছ, যার সর� পাতা সালােদ ব্যব�ত হয়) and 
coriander leaves (ধেনপাতা). I was also thinking of making some rice 
pudding for dessert, so I picked up a packet of raisins (িকশিমশ) to put 
on top of the puddings.
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িকছু ফেলর ইংেরিজ নাম
Difficulty Level: Medium
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CLASS 28

Pear Palm-cabbage Custard apple

Plum

Pomegranate Date Star fruit

Wood apple

Sapodilla



৬৭

Everyone in my house loves having fruits. We have a custard apple 
(আতা) tree in our garden, and a star fruit (কামরা�া) tree right beside it. 
So these fruits are staples in my house. My mother loves hog plums  
and palm cabbages (তাল), while my father's more of a wood apple 
(কতেবল) and pomegranate (ডািলম) person. My sister loves pears 
(নাশপািত) while my brother is a fan of plums (বরই). During Ramadan, 
we also have dates (েখজরু) every evening to break our fast. Recently 
my mother brought a sapodilla (সেফদা) plant home. Let's see how 
popular that fruit becomes in our fruit-loving family. 
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িকছু সবিজর ইংেরিজ নাম
Difficulty Level: Medium
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৬৯

Even though I didn't like eating vegetables as a child, I love green 
leafy vegetables now. My favorite vegetables are cabbages (বঁাধাকিপ), 
spinach (পালং শাক) and red amaranth (লাল শাক). My sister loves radish 
(মূলা) and peas (মটর�ঁ�) while my mother is a fan of green beans 
(িশম) and bitter gourd (করলা). My father loves ash gourd (চালকুমড়া) 
and turnips (শালগম). Every one at home loves lady fingers (ঢঁ্যাড়শ) too. 
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িকছু যে�র ইংেরিজ নাম
Difficulty Level: Medium
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৭১

I recently bought a new apartment. I needed to buy a lot of new 
electric appliances so I went to a store. I bought a few kitchen 
appliances like a blender (খাবার েমশােনার েমিশন), an electric kettle (পািন 
গরম করার েমিশন), a refrigerator (খাবার েযখােন ঠা�া থােক), an oven (খাবার 
গরম করার েমিশন) and an induction cooker (ই�াকশান চুলা). I also bought 
a vacuum cleaner and a washing machine (কাপড় েধায়ার েমিশন). I was 
done shopping, but then I thought I should buy a gift for my friend 
who was moving to a different country. I wondered what I could get 
her that would be useful, so I bought a hair dryer (চুল �কােনার েমিশন) 
and pair of bluetooth earphones (কােন িদেয় গান েশানার েমিশন) for her. I 
was almost about to buy a new graphic tablet (�্যািফক ট্যাবেলট) for 
myself, but then I stopped myself because I realized I was way out of 
budget! 
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পােকর্  ব্যব�ত িকছু শ�
Difficulty Level: Medium
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৭৩

I love the park beside my house. It has a nice picnic area (িপকিনক করার 
�ান) where families often go to enjoy the greenery (সবুজ গাছপালা). It 
has a nice jogging path (হঁাটার পথ) for the health conscious and a lot of 
park benches (বসার জায়গা) are nicely arranged around the park to 
offer nice sitting spots. There is a nice fountain (ঝণর্া) at the centre of 
the park, with small sculptures (ভা�যর্) around it, making this spot 
popular among photographers. Farther away into the park there is a 
small playground with a merry-go-round (কােঠর েঘাড়া/গািড় সমি�ত 
ঘূণর্মান চ�), a ferris wheel (নাগরেদালা) and a few seesaws (েঢঁিক) for 
children to play in. Recently, I also noticed a few food carts (খাবােরর 
গািড়) around the park. 
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বই েমলােত ব্যব�ত িকছু শ�
Difficulty Level: Medium
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৭৫

Going to the book fair is my favorite part of February. Last year, I 
attended my favorite writer's book launching ceremony (েকােনা বই 
�থম �কােশর অনু�ান) and visited several other bookstalls (বইেয়র �ল). I 
also loving talking to booksellers (বই িবে�তা) about the books 
released that year. The throngs of people (মানুেষর িভড়), stage (ম�) 
performances, children (িশ�িকেশার) running about - all of these make 
me so happy! Last year, a journalist (সাংবািদক) even interviewed me 
and asked me about my favorite books. I remember standing in a long 
queue (সাির) to get fuchkas from a foodshop (খাবােরর েদাকান ). Oh, did I 
mention? I wore a flower crown (ফুেলর মুকুট) while doing all of these!
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৭৬

িজেম ব্যব�ত িকছু শ�
Difficulty Level: Medium
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৭৭

I took my gym bag (শরীরচচর্ ার যাবতীয় িজিনস েয ব্যােগ েনওয়া হয়) and 
made my way to the gym room. My trainer (�িশ�ক) was already 
there and asked me to start with the treadmill (হঁাটার েমিশন). Then we 
practiced the jump rope (দিড়লাফ) for a while. Next, I did 50 crunches 
(েপেট ভর িদেয় ওঠা-বসার ব্যায়াম). A friend of mine was using the fitness 
cycle (সাইেকেলর মত েমিশন) while another was giving press ups (হােতর 
উপর ভর কের শরীর ওঠােনা ও নামােনার ব্যায়াম). Next, it was my turn to do a 
few weight lifting (ভােরাে�ালন) exercises. I was exhausted by the end 
of this, so I decided to skip the practice with exercise balls (ব্যায়াম 
করার বল). While exercising so rigorously, it's always important to wear 
athletic shoes (েখেলায়াড়রা েয জেুতা ব্যবহার কের) to protect your feet 
from any injury.

Trainer 
Gym bag 
Treadmill 
Jump rope 

Fitness cycle 
Crunches 

Press-ups 
Weight lifting 
Athletic shoes 
Exercise ball

ে�ইনার 
িজম ব্যাগ 
ে�ডিমল 
জা� েরাপ 
িফটেনস সাইেকল 
�াে�স 
ে�স আপস
ওেয়ট িলফ�ং 
অ্যাথেল�ক �্যজ 
এ�ারসাইয বল

Instructor 

Duffel bag 
Treadwheel 
Skip 

Exercise cycle 
Sit-ups 
Push-ups 
Lifting  
Sneakers 

Fitness ball

সমাথর্ক শ� উ�ারণ শ�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASS 33



মুিদ েদাকােন ব্যব�ত িকছু শ�
Difficulty Level: Medium
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৭৯

The shopkeeper (েদাকানদার) at the departmental store was very 
friendly. He showed me where I could find the canned food (�েনর 
খাবার) section. I picked that up, and then took some pickle (আচার), 
bread (পাউর��), some wholemeal flour (ময়দা), a packet of biscuits 
(িব�ুট) and some cold drinks (ঠা�া পানীয়). I also picked up some 
mustard (সিরষা) and some stationery (খাতা, েপি�ল, কলম জাতীয় পণ্য) for 
my little sister. While leaving, I took a look at the department's 
signboard (েদাকােনর নাম েলখা েবাডর্ ) so I could take a look at its name 
for future grocery shopping needs.
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সুপার মােকর্ েট ব্যব�ত িকছু শ�
Difficulty Level: Medium
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৮১

I went to the supermarket to do my monthly grocery shopping. I took 
a small shopping cart (েয বাে�েট কের েকনাকাটা করা হয়) and went to the 
frozen food (িহমািয়ত খাদ্য) section to get a few dairy (দধু িদেয় ৈতির 
খাবার) products and sausages (মাংস িদেয় বানােনা খাবার). Then I grabbed 
a bottle of jam (েজিল), a cornflakes (সকােলর না�া িহেসেব ভু�া িদেয় ৈতির েয 
খাবার খাওয়া হয়) box, some baby food (বা�ােদর খাবার), and some 
kitchen utensils (রা�ার জন্য �েয়াজনীয় ৈতজসপ�). While heading to the 
cash register (েযখােন েলনেদন রাখা হয়), I noticed there was a discount at 
the footwear (জেুতা) section and went in to check out the sale. 
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মুিভ িথেয়টাের ব্যব�ত িকছু শ�
Difficulty Level: Medium
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৮৩

I purchased my movie tickets from the ticket counter (�িকট কাটার 
�ান) and quickly made my way to the auditorium (িমলনায়তন). I love 
watching movies on the big screen (েয �ীেন িসেনমা েদখােনা হয়) with a 
large audience (দশর্ক). I put on my 3D glasses (ি�মাি�ক ছিব েদখার চশমা) 
and the curtain (পদর্ া) opened to begin the movie. About one and a 
half hour into the movie, the interval started, and I went out to buy 
some popcorn (ভু�ার খই) and soft drinks (েকামল পানীয়) from the snack 
counter (নাশতার েদাকান). There was a beautiful movie poster (িসেনমার 
েপা�ার) beside the counter. A lot of people were taking photos beside 
it. 
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লাইে�িরেত ব্যব�ত িকছু শ�
Difficulty Level: Medium

৮৪

CLASS 37
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৮৫

I went to my college library to return some books I had borrowed. I 
showed the librarian (��াগািরক) at the circulation desk (বই ইসু্য করা হয় 
েযখান েথেক) my library card (লাইে�রীেত েয কাডর্  ব্যবহার করা হয়) and she 
reminded me that I had kept two of the books past their due dates 
(েয তািরেখর মেধ্য বই জমা িদেত হয়). After returning the books, I went to 
the photocopy machine (ফেটাকিপ করার য�) to photocopy a few 
papers. Then I went to the children's section (িশ�েদর বই েযখােন থােক) 
to get a book for my niece. She had wanted an atlas (মানিচ�াবলী) for 
her school project. Next, I went to the fiction section (কথাসািহত্য 
িবভাগ) to check out the recent arrivals. I took one book, a few periodi-
cals (সামিয়কী) and went to the librarian to check out the books. The 
librarian scanned the barcode (েমিশেন ৈতরী এক �কােরর সাংেকিতক কথা) 
behind the books and asked me to return them on time this time. 

Librarian 
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Due date 
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Photocopy machine
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িবেয়েত ব্যব�ত িকছু শ�
Difficulty Level: Medium

৮৬

CLASS 38
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৮৭

I went to a wedding today. The bride (বউ) and groom (বর) were 
sitting on stage (ম�); the stage had beautiful floral decoration (ফুেলর 
সাজস�া) around it. There was an ornate chandelier (ঝাড়বািত) above 
the stage. A wedding photographer (িবেয়র অনু�ােনর ছিব িযিন েতােলন) 
was standing in front of the stage with a video camera (েয ক্যােমরা িদেয় 
িভিডও করা যায়) to shoot the wedding. Some guests (অিতিথবৃ�) had 
already arrived and were at the dining table (খাবার পিরেবশেনর েটিবল) 
eating dinner. The waiters (খাবার পিরেবশক) were busy serving food at 
the tables. 

Bride 

Groom 

Wedding photographer 
Stage 
Floral decoration  
Guests 

Video camera 

Dining table 
Waiter 

Chandelier
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পেহলা ৈবশােখ ব্যব�ত িকছু শ� 
Difficulty Level: Medium

৮৮

CLASS 39
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৮৯

Pahela Baishakh is the first day of the Bengali New Year. It is tradition 
to eat fried hilsha fish (ইিলশ মাছ ভাজা), fermented rice (পা�াভাত) and 
mashed vegetables (সবিজর ভতর্ া) on the occasion. People wear red 
and white dresses (লাল ও সাদা রেঙর েপাশাক) and walk out in proces-
sions (ম�ল েশাভাযা�া) singing beautiful songs. Some also wear vibrant 
masks (রং-েবরঙেয়র মুেখাশ) during these processions. There are a lot of 
carnivals (েমলা) taking place around the country on this day. Most of 
these carnivals have traditional music, country snacks (মুিড়-মুড়িক) and 
puppet shows (পুতুলনাচ). Traditional decoration like earthen pots 
(মা�র পা�) and seasonal flowers are also very common on the 
occasion. 
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Fermented rice 
Procession 
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Vibrant mask 

Red and white dresses
Carnival 
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Puppet show
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বািণজ্য েমলায় ব্যব�ত িকছু শ�
Difficulty Level: Medium

৯০

CLASS 40
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৯১

The National Trade Fair of Bangladesh usually takes place at the 
enormous field (অেনক বড় মাঠ) in Sher-e-Bangla Nagar every year. 
There are a lot of pavilions (তঁাবু) selling many foreign products (িবেদিশ 
পণ্য). Security guards (িনরাপ�া র�ী) are present around the fair to 
ensure safety of all. There's also a car park (গািড় পাকর্  করার জায়গা) for 
those who want to bring their own vehicles. There are usually a lot of 
crockery shops (থালাবাসেনর েদাকান), electronic device shops (ৈবদ্ুযিতক 
যে�র েদাকান) and furniture shops (আসবাবপে�র েদাকান), and many of 
these often have a lot of big sales (ছাড়) going on near the end of the 
fair. The fair is also a great place to see products of Bangladesh's 
traditional cottage industry (কু�রিশ�) on display. 

Enormous field 
Security guard 
Pavilion 

Sale 

Foreign products 
Car Park 

Crockery shops  

Cottage industry 
Electronic device shops  
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�ী�কােলর এক� িদন
Difficulty Level: Medium

৯২

CLASS 41
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৯৩

I stepped out to enjoy some sunshine with my sun hat (টুিপ). The 
blazing sunlight (সূেযর্র গনগেন আেলা) made almost everyone sweat 
(ঘাম). A lot of people were also carrying umbrellas (ছাতা) and hand 
fans (হাতপাখা) because of the heat. Some were standing in the 
sunshades (ছাউিন); some children were enjoying summer popsicles 
(আইসি�ম). I regretted not bringing my sunglasses (সূেযর্র আেলা েথেক 
েচাখেক র�া করার জন্য েয চশমা ব্যবহার করা হয়) because the sun was so 
strong. There were many people dressed in comfortable cottonwear 
(সুিতর েপাশাক) and shorts (হাফপ্যা�) to stay cool in the heat. 
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Sunglasses 
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বষর্াকােলর এক� িদন
Difficulty Level: Medium

৯৪

CLASS 42
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৯৫

There was an intense downpour (�বল বষর্ণ) when I went out in the 
morning. I had predicted this when I saw the overcast sky (েমঘা�� 
আকাশ) in the morning. It was also very foggy (সঁ্যাতেসঁেত) when I woke 
up. Thankfully, I was wearing my rain boots (বৃ�র সময় েয জতুা পরা হয়) 
and I carried my raincoat (বৃ� েথেক বঁাচার জন্য েয েকাট পরা হয়) with me 
too so I did not get drenched (চুপচুেপ েভজা). There was some scattered 
lightning (ব�পাত) and the roads were quite slippery (িপি�ল রা�া). 
There were puddles (বষর্েণ রা�ার খে� েয পািন জেম) in some places too. 
Thankfully after about ten minutes, the downpour turned into a 
drizzle (�ঁিড় �ঁিড় বৃ�) and I quickly made my way to the bus station.
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Downpour 
Raincoat 
Drenched 
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শীতকােলর এক� িদন
Difficulty Level: Medium

৯৬

CLASS 43
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৯৭

It was quite a cold morning yesterday. So I wore my brown overcoat 
(ল�া েকাট), mittens (দ�ানা) and my neckwarmer (গলায় মুিড়েয় রাখার গরম 
কাপড়) before heading out. I also wrapped a small shawl (শাল) over my 
head to keep it warm. I put my quilt (েলপ) tidily on my bed and also 
picked up my earmuffs (কানটুিপ ) from the floor and put it inside my 
bag. I turned the radiator (ঘর গরম রাখার য�) off and headed out. 
There's a fireplace (ঘেরর মেধ্য আ�ন েপাহােনার �ান) in our living room so 
that our room is usually warmer than the others. I went out and saw 
there was a slight mist (কুয়াশা) outside and there were snowflakes 
(তুষারকণা) on some windows too. Quite a cold morning, I must say! 
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সময় িনেয় িকছু শ� ও বাক্য
Difficulty Level: Medium

৯৮

CLASS 44
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৯৯

During the vacation, I was too lazy and killed too much time (সময় 
অপচয় করা). It was only a matter of time (িকছু সমেয়র ব্যাপার মা�) that 
my assignment deadlines would catch up to me, and I was quickly 
running out of time (সময় েশষ হেয় যাওয়া). Time flies (�ত সময় বেয় যাওয়া) 
when you have deadlines indeed. I started working in the last minute 
and was in a race against time (যখন িকছু েশষ করার জন্য খুব অ� সময় 
বািক থােক) to complete my work. I took a small time out (িবরিত েনয়া) to 
calm myself down. I finished in the nick of time (েশষ সমেয়র আগ িদেয়). 
I decided it's high time (েয সমেয়র পের েকােনা কাজ করেল েদির হেয় যােব) I 
stopped procrastinating and finished my work ahead of time 
(িন�দ�� সমেয়র আেগই). I needed a break so much! But all in good time 
(যখন স�ক সময় আসেব), I said to myself. 
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পছে�র কাজ িনেয় িকছু শ�
Difficulty Level: Medium

১০০

CLASS 45
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১০১

I have so many hobbies that I love that it's hard to pick just one 
favorite. I love painting (ছিব আঁকা), baking (ভােপ রা�া করা) and garden-
ing (বাগান করা). Sometimes, I enjoy birdwatching (পািখ েদখা) in the 
park, or playing video games (িভিডওর মাধ্যেম েয েখলা করা হয়) too. I 
enjoy hiking (পােয় েহঁেট ল�া পথ পািড় েদওয়া) and travelling (�মণ করা) as 
well. I also enjoy learning new musical instruments (েকােনা বাদ্যয� 
বাজােনা েশখা), but I'm not very good with them! But I do enjoy my arts 
and crafts (ঘর সাজােনার িজিনস হােত বানােনা) classes in school. I also love 
exercising (ব্যায়াম করা). 
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কি�উটার ও য� সং�া� ইংেরিজ শ�
Difficulty Level: Medium

১০২

CLASS 46
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১০৩

I was on a gadget haul during Black Friday. I bought new earphones 
(কােন িদেয় গান েশানার য�), a loudspeaker (েয যে�র �ারা উ�শে� কথা বা 
গান েশানা যায়), a new power bank (এক ধরেনর বহনেযাগ্য য� যার মাধ্যেম 
চাজর্  েদওয়া যায়) and a travel adaptor (যার মাধ্যেম যে� িবদ্ুযেতর সংেযাগ 
ঘটােনা হয়). I also bought a new multiplug (যার �ারা একািধক য� একসােথ 
চাজর্  েদওয়া যায়), router (ই�ারেনট সংেযােগর য�) and a smartwatch 
(েমাবাইেলর সােথ েয ঘিড় সংযু� করা যায়). I bought a tablet (ট্যাবেলট) for 
my mother and a desktop (কি�উটার) for my office. I also purchased a 
new cellphone (েমাবাইল েফান) for my father.
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মাি��াগ 
রাউটার 
েড�টপ 
�াটর্ ওয়াচ 
ট্যাবেলট 

Headset 

Speaker 
Handphone 

Portable charger 
Travel adaptor  
Power Strip 
Cellular hotspot 
Personal Computer (PC) 
Electronic watch 
Tab

সমাথর্ক শ� উ�ারণ শ�
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CLASS 46



িকছু খাবার ও পানীয় িনেয় ইংেরিজ শ�
Difficulty Level: Medium

১০৪

CLASS 47

Chowmein

Scrambled eggs Fried rice

Beef curry Lentil

Fish fry

Vegetable curry Bread

French toast

Grilled chicken



১০৫

It's really hard for me to pick which food is my favorite. I love scrambled 
eggs (ভাজা িডম) with bread (র��) or French toast (এক ধরেনর েটা� জাতীয় 
খাবার) in the morning. In the afternoons, I usally like having fried rice 
(ভাত ভাজা), with some vegetable curry (সবিজর তরকাির ), grilled chicken 
(ি�ল করা মুরিগর মাংস) and lentils (ডাল). Sometimes I might even have 
fish fry (মাছ ভাজা) or beef curry (গর�র মাংেসর তরকাির) instead of the 
grilled chicken. At night, I usually eat very light, and occasionally have 
chicken chowmein (নুডুলস) from my favorite restaurant. 

Chowmein 

Scrambled eggs 
Fried rice 
Beef curry 
Lentil 

Fish fry 
Vegetable curry 
Bread 
French toast 
Grilled chicken

চাওিমন 
�্যা�� এগস 
�াইড রাইস 
িবফ কাির 
েল�ল 
িফশ �াই 
েভিজেটবল কাির 
ে�ড 
ে�� েটা� 
ি�� িচেকন

Noodles 

Omelette 

Crispy rice 
Beef steak 
Lentil soup 

Fried fish 
Mixed vegetable 
White bread 
Spanish toast 
Barbeque

সমাথর্ক শ� উ�ারণ শ�
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িনেজর ব্যবহাযর্ ব্যি�গত িজিনস িনেয় িকছু শ�
Difficulty Level: Medium

১০৬

CLASS 48

Tweezers Backpack

Hair brush

Lip balm Dental floss

Bobby pins

Nail clipper

Wash cloth

Wet wipes

Mouthwash



১০৭

When I travel, there are certain personal items I must carry. I absolute-
ly have to carry my tweezers (িচমটা), hairbrush (িচর�িন), lip balm (েঠাঁট 
ভােলা রাখার জন্য ব্যব�ত �ব্য), dental floss (যা িদেয় দঁাত পির�ার করা হয়), 
bobby pins (চুেলর ি�প) and nail clipper (নখ কাটার য�). I also carry a 
small bottle of mouthwash (মুখ পির�ার করার তরল �িতেষধক), some wet 
wipes (েভজা �সু্য) and a few extra wash cloths (েকােনা িকছু েমাছার জন্য 
েয কাপড় ব্যব�ত হয়). I usually put them all in a small bag that I keep 
inside my backpack (িপেঠ েনয়ার ব্যাগ). 

Tweezers 
Backpack 
Hair brush 
Lip balm 

Dental floss 
Bobby pins 

Nail clipper 
Wash cloth 
Wet wipes 

Mouthwash

টুইযার 
ব্যাকপ্যাক 
েহয়ার �াশ 
েঠাঁেটর মলম  
েড�াল �স 
বিব িপনস  
েনইল ি�পার 
ওয়াশ �থ 
ওেয়ট ওয়াই� 
মাউথওয়াশ

Pincer 
Shoulder bag 
Comb 

Lip moisturizer 
Floss 

Hair clip 
Nail cutter 
Small towel 
Wet towels 

Mouth rinse

সমাথর্ক শ� উ�ারণ শ�
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েপাশাক আশাক িনেয় ইংেরিজ শ� 
Difficulty Level: Medium

১০৮

CLASS 49

Polo shirt

Formal shirt Hoody

T-shirt

Vest

Stockings

Saree

Baggy pantsGown

Leggings



১০৯

I like wearing polo shirts (হাফ হাতা কলারযু� শাটর্ ) and t-shirts (েগাল 
গলার েগি�) during the summer. Sometimes in the summer, I might 
wear baggy pants (িঢেলঢালা প্যা�), or stockings (ল�া, পাতলা েমাজা), but 
in winter I almost always wear leggings (আঁটসঁাট প্যা�). I also like 
keeping warm with a hoodie (টুিপযু� েসােয়টার) during winter. For more 
formal occasions, I opt for formal shirts (অিফেস পিরিহত শাটর্ ) or vests 
(শােটর্ র উপের পিরেধয় হাতাকাটা েকাট), while my sister likes wearing sarees 
(শািড়) and gowns (ল�া জামা).

Polo shirt 
Formal shirt 
Hoody 

T-shirt 
Vest 

Stockings 
Saree 
Baggy pants 

Gown 

Leggings

েপােলা শাটর্  
ফরমাল শাটর্  
�িড 
�-শাটর্  
েভ�  
�িকংস 
সাির 
ব্যািগ প্যা�স 
গাউন 
েলিগংস

Golf shirt 
Button-down shirt 
Hooded sweatshirt 
Shirt 
Waistcoat 
Hosiery 
Traditional Bengali attire 
Wide pants 

Long frock 
Tights

সমাথর্ক শ� উ�ারণ শ�
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CLASS 49



Study Table Pen holder Desk organizer

Stationery

Desk lamp

Notebook

Textbooks

Bookmark

Glue stick

আমার পড়ার ঘর
Difficulty Level: Medium

১১০

CLASS 50

Paper clips



১১১

My study table (পড়ার েটিবল) is very organized. I have a pen holder 
(কলমদািন) on one corner, a small desk organizer (েযখােন েটিবেল থাকা 
েছাটখাট িজিনস �িছেয় রাখা হয়) to keep all my stationery (েলখার কাগজপ� ও 
অন্যান্য সর�াম) items in, a desk lamp (পড়ার েটিবেল ব্যব�ত বািত) and some 
notebooks (েলখার খাতা) and textbooks (পাঠ্যবই). I also keep my 
bookmarks (পু�ক-িচ�) and paper clips (কাগজ আটকােনার ি�প) neatly 
organized. There's also a small gluestick (আঠা) inside my desk 
organizer.  

Study table  
Paper clips 
Pen holder 
Desk organizer 
Stationery 
Desk lamp 
Notebook 
Bookmark 
Textbooks 
Glue stick

�ািড েটইবল 
েপইপার ি�� 
েপন েহা�ার 
েড� অরগানাইযার 
ে�শনাির 
েড� ল্যা� 
েনাটবুক 
বুকমাকর্  
েট�টবু� 
�� �ক

Reading desk 
Clips 

Pen container 
Desk caddy 
Stationery items 
Table lamp 
Exercise book 
Tag 
Books 
Gum

সমাথর্ক শ� উ�ারণ শ�
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Very - এর পিরবেতর্  েয শ��েলা ব্যবহার করা যায়

১১২

HardDifficulty Level:

BRIEFVery short এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Brief

Very large এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Mammoth

Very good এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Excellent

Very empty এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Desolate

Very simple এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Basic



Very - এর পিরবেতর্  েয শ��েলা ব্যবহার করা যায়

১১৩

HardDifficulty Level:

Wealthy

Very rich এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Freezing

Very cold  এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Atrocious

Very bad এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Terrified

Very afraid এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Silent

Very quiet এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:



Very - এর পিরবেতর্  েয শ��েলা ব্যবহার করা যায়

১১৪

HardDifficulty Level:

Exquisite

Very beautiful এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Eager

Very willing এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Brilliant

Very clever এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Precious

Very valuable এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Furious

Very angry এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:



Very - এর পিরবেতর্  েয শ��েলা ব্যবহার করা যায়

১১৫

HardDifficulty Level:

Perilous

Very risky এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Distraught

Very upset এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Innovative

Very creative এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Pungent

Very smelly এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Exhausted

Very tired এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ� ব্যবহার করেত পােরন:



মেনর অনুভূিত িনেয় িকছু ইংেরিজ শ� 

১১৬

HardDifficulty Level:

Ecstatic
Elated
Overjoyed
Delighted
Cheerful
Jovial

Happy এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Depressed
Dejected
Upset
Downhearted
Blue
Disconsolate

Sad এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

Certain

Empowered
Powerful
Confident
Determined
Sure

Strong এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Bewildered
Befuddled
Muddled
Perplexed
Puzzled
Baffled

Confused এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:



মেনর অনুভূিত িনেয় িকছু ইংেরিজ শ� 

১১৭

HardDifficulty Level:

Drained
Exhausted
Weary
Listless
Enervated
Fatigued

Tired এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Distressed
Pained
Wounded
Offended
Upset
Saddened

Hurt এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

Troubled
Apprehensive
Worried
Concerned
Distressed
Perturbed

Anxious এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Terrified
Frightened
Panic-stricken
Intimidated
Horrified
Petrified

Scared  এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Furious
Outraged
Agitated
Indignant
Vexed

Angry এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Invigorated
Inspired
Refreshed
Enlivened
Revitalized

Energized এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:



Time িনেয় িকছু ইংেরিজ বাক্য 

১১৮

HardDifficulty Level:

On time  বাক্য: 
অথর্: �ক সমেয়  

In time   বাক্য: 
অথর্: �ক সমেয়র আেশপােশ   

Nick of time    বাক্য: 
অথর্: েশষ মুহূেতর্ র �ক আেগ আেগ  

For the time being  বাক্য: 
অথর্: আপাতত  



Time িনেয় িকছু ইংেরিজ বাক্য 

১১৯

HardDifficulty Level:

Behind the time     বাক্য: 
অথর্: েসেকেল  

Time will tell     বাক্য: 
অথর্: সমেয়র সােথ বুঝা যােব  

Ahead of time  বাক্য: 

অথর্:  যার িচ�াধারা সময় েথেক
এিগেয় 

Lose track of time  বাক্য: 

অথর্:   কত সময় পার হেয়েছ ভুেল
যাওয়া  

Kill time  বাক্য: 

অথর্: সময় অপচয় করা   

About time  বাক্য: 
অথর্:    এমন িকছু যা আেরা আেগ

হওয়া উিচত িছেলা।    



১০� Boring শে�র পিরবেতর্  যা ব্যবহার করেত পােরন  

১২০

HardDifficulty Level:

Beautiful

Lovely
Glamorous
Attractive
Stunning

Towering

Mammoth
Huge
Gigantic
Enormous

Tiny

Diminutive
Minuscule
Miniature
Minute

Witty

Bright
Intelligent
Quick-witted
Sharp

Pretty

Big Little 

এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

Smart এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:



১০� Boring শে�র পিরবেতর্  যা ব্যবহার করেত পােরন  

১২১

HardDifficulty Level:

Glimpsed
Noticed
Observed
Spotted
Glanced

Kind
Benevolent
Considerate
Gracious
Amicable

Hurried
Raced
Scurried
Bolted
Dashed

Sauntered
Lumbered
Ambled
Strolled
Trudged

Snickered
Giggled
Cackled
Chuckled
Chortled

Comical

Humorous
Hilarious
Hysterical
Amusing

Saw এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

Laughed এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Nice এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Walked  এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Ran  এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

Funny  এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:



িকছু কমন Linking Words

১২২

HardDifficulty Level:

Another

Moreover

Similarly
Also
In addition
Furthermore

Eventually

So
Consequently
As a result
Therefore
Thereby

After this
Then
Following this
To begin with
Initially
Later

However

On the other hand
In contrast
Despite
Inspite of
Alternatively

িকছু েযাগ করার জন্য: 

িকছুর পিরণিত বুঝােনার জন্য: 

িকছুর �ম বুঝােনার জন্য: 

িকছুর সােথ তুলনা করার জন্য: 



িকছু কমন Linking Words

১২৩

HardDifficulty Level:

Obviously

Certainly
Of course
Undoubtedly

In conclusion
To sum up
Finally
To conclude
To recapitulate

Depending on
If
Unless
Provided that
Whether

Since

Because
Owing to
Due to

িকছুর কারণ বলার জন্য: 

িন�য়তা বুঝােনার জন্য: িকছুর সারসংে�প বুঝােনার
জন্য: 

েকােনা শতর্  বুঝােনার জন্য: 



৫০� Common English Colloquialisms

১২৪

HardDifficulty Level:

শ�/বাক্য: Cheers

অথর্: Goodbye বলার সমেয় �ভ
কামনা জানােনার জন্য
ব্যবহার করা হয়

শ�/বাক্য: Chuffed

অথর্: খুবই খুিশ হওয়া িকছু িনেয়

শ�/বাক্য: Cheeky

অথর্: উ�ত

শ�/বাক্য: Knackered

অথর্: �া�



৫০� Common English Colloquialisms

১২৫

HardDifficulty Level:

শ�/বাক্য: Ballpark 

অথর্: আনুমািনক 

শ�/বাক্য: I bombed that

test.

অথর্: আিম খুবই খারাপ পরী�া
িদেয়িছ।  

শ�/বাক্য: Wanna

যা েবাঝায়: Want to

শ�/বাক্য: Gonna

যা েবাঝায়: Going to

শ�/বাক্য: Y'all

You all

শ�/বাক্য: Buzz off

অথর্: চেল যাও। যা েবাঝায়:



ব্যথা পাওয়া িনেয় িকছু ইংেরিজ শ�

১২৬

HardDifficulty Level:

Dress a woundশ�/বাক্য:

শ�/বাক্য: Scrape

অথর্: িছেল যাওয়া 

অথর্: এক� �ত �ানেক পির�ার
করা

Sore throatশ�/বাক্য:

অথর্: গলা ব্যথা 

Shortness of

breath

শ�/বাক্য:

অথর্: হঁাপািন অনুভব করা অথর্: বিম বিম ভাব

Nauseousশ�/বাক্য:



ব্যথা পাওয়া িনেয় িকছু ইংেরিজ শ�

১২৭

HardDifficulty Level:

শ�/বাক্য: Dislocating 

অথর্: �ানচু্যত হওয়া 

শ�/বাক্য: Throw up

অথর্: বিম করা

শ�/বাক্য: Stiff neck

অথর্: ঘাড় শ� হেয় যাওয়া

শ�/বাক্য: Bruise

অথর্: আঘাত 

শ�/বাক্য: Bloated

অথর্: �ীত

শ�/বাক্য: Cramps

অথর্: ব্যথা 



�শংসা করার জন্য ইংেরিজ শ� 

১২৮

HardDifficulty Level:

Scintillating শ�/বাক্য: 

অথর্: অসাধারণ।  

Radiant   শ�/বাক্য: 

অথর্: উ�ল।  

Awe-inspiring    শ�/বাক্য: 

অথর্: িব�য়কর।   

Fabulous    শ�/বাক্য: 

অথর্: দার�ণ।  

Dazzling  শ�/বাক্য: 

অথর্: উ�ল।  



�শংসা করার জন্য ইংেরিজ শ� 

১২৯

HardDifficulty Level:

Tiptop     শ�/বাক্য: 

অথর্: িনখুঁত।  

Flawless     শ�/বাক্য: 

অথর্: িনখুঁত।  

Out of this world  শ�/বাক্য: 

অথর্: খুবই ভােলা।  

Top-notch  শ�/বাক্য: 

অথর্: খুবই ভােলা।    

Captivating শ�/বাক্য: 

অথর্: মেনামু�কর।   

Mindblowing  শ�/বাক্য: 

অথর্: ক�নার বাইের।    



English Descriptive Words

১৩০

HardDifficulty Level:

Big
Colossal
Enormous
Gigantic
Mammoth
Massive

Miserable
Dejected
Depressed
Disheartened
Heartbroken
Blue

Content

Satisfied
Blissful
Joyful
Glad
Delighted

Minute

Miniature
Diminutive
Tiny
Minuscule

Large

Sad Happy  

এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

Small এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:



English Descriptive Words

১৩১

HardDifficulty Level:

Fantastic
Great
Superior
Incredible
Remarkable
Excellent

Exclaimed
Yelled
Replied
Stated
Asserted
Whispered

Haunting

Creepy
Terrifying
Unnerving
Eerie
Sinister

Awful
Terrible
Horrible
Horrific
Dreadful
Despicable

Said Scary   

এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

Good Bad এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:

এর পিরবেতর্  েয 
ইংেরিজ শ� ব্যবহার 
করেত পােরন:



একজন ব্যি�েক বণর্না করার জন্য ইংেরিজ শ�

১৩২

HardDifficulty Level:

Square

Oval
Round
Heart-shaped
Triangular
Thin
Wide
Chiseled

Straight

Hooked
Long
Wide
Small
Crooked
Pointed

Slim
Full-figured
Thin
Obese
Skinny
Chubby

Dark

Long
Shoulder-length
Curly
Bald
Brown
Red
Wavy
Short

Faceযা বণর্না করেবন:

েযভােব বণর্না করেবন:

Noseযা বণর্না করেবন:

েযভােব বণর্না করেবন:

Buildযা বণর্না করেবন:

েযভােব বণর্না করেবন:

Hairযা বণর্না করেবন:

েযভােব বণর্না করেবন:



Beautiful

Pretty
Elegant
Smart
Handsome
Gorgeous

General Appearance

যা বণর্না করেবন:

েযভােব বণর্না করেবন:

Big

Small
Round
Bright
Narrow
Blue
Green
Hollow

Medium-length
Of average height
Short
Tall
Towering

Young

Teenager
Middle-aged
Old
In her/his 30s
Early 20s
Mid 50s

Large

Even
Thin-lips
Full lips
Crooked Lips
Curved Lips

Eyesযা বণর্না করেবন:

েযভােব বণর্না করেবন:

Heightযা বণর্না করেবন:

েযভােব বণর্না করেবন:

Ageযা বণর্না করেবন:

েযভােব বণর্না করেবন:

Mouthযা বণর্না করেবন:

েযভােব বণর্না করেবন:

একজন ব্যি�েক বণর্না করার জন্য ইংেরিজ শ�

১৩৩

HardDifficulty Level:



িকছু ক�ন পিরি�িতর জন্য ইংেরিজ শ�

১৩৪

HardDifficulty Level:

Considerশ�:
অথর্:

বাক্য:

িকছু িবেবচনায় আনা

Impactশ�:
অথর্:

বাক্য:

িকছুর �ভাব

You should consider 
her situation before
becoming angry.

You might not 
recognize the impact 
of your actions now, 
but in the long run, you 
will.



িকছু ক�ন পিরি�িতর জন্য ইংেরিজ শ�

১৩৫

HardDifficulty Level:

Confessশ�:
অথর্:

বাক্য:

িকচু একটা �ীকার করা

I confessed my troubles
to her.

Acknowledge শ�:
অথর্:

বাক্য:

িকছু �ীকার করা বা বুেঝ 
েনওয়া

I acknowledge my role 
in the problem and 
regret my actions.

Disillusioned শ�:

অথর্: হতাশ

বাক্য: Several disillusioned party members 
have decided to switch to another 
political party.



িকছু ক�ন পিরি�িতর জন্য ইংেরিজ শ�

১৩৬

HardDifficulty Level:

Resolveশ�:
অথর্:

বাক্য:

িকছু সমাধান করা
Reactশ�:

অথর্:

বাক্য:

িকছুর �িতি�য়া

You need to act more
and react less.

Regretশ�:

অথর্: দ:ুখ�কাশ

বাক্য: Rashed regretted 
his actions.

The problem was 
quickly resolved.



িকছু ক�ন পিরি�িতর জন্য ইংেরিজ শ�

১৩৭

HardDifficulty Level:

Condolencesশ�:
অথর্:

বাক্য:

Empathizeশ�:
অথর্: সহানুভূিত �কাশ করা

Mendশ�:
অথর্:

বাক্য:

িকছু েমরামত করা/�ক করা

You should mend your
relationship with your
brother.

সাধারণত কােরা মৃতু্যেত েশাক
�কাশ করার জন্য ব্যবহার
করা হয়।
I expressed my
condolences at the 
funeral.

বাক্য: I could empathize with
 her because I faced the 
same situation before.



25 Most Common English Verbs

১৩৮

HardDifficulty Level:

Askশ�:

অথর্: িকছু িজে�স করা

বাক্য: বাক্য:

Beশ�:

অথর্: হ�য়া

He asked me if I 
went there. 

I will be sad if you 
leave.

Becomeশ�:

অথর্: হ�য়া

বাক্য: বাক্য:

Beginশ�:

অথর্: �র�

I became a lawyer 
after four years of 
hard work. 

I will begin my 
studies a month later.



25 Most Common English Verbs

১৩৯

HardDifficulty Level:

Callশ�:
অথর্: েফান করা
বাক্য: বাক্য:

Can শ�:
অথর্: পারা

Comeশ�:
অথর্:
বাক্য: বাক্য:

Couldশ�:
অথর্: 

Do শ�:
অথর্:
বাক্য: বাক্য:

Feel শ�:
অথর্: অনুভব করা

I will call you for 
more details.

Can you come?

Come and walk with 
me. 

পারা
Could you do me a 
favour?

Do it now or you'll 
be in big trouble. 

I feel terrible for 
behaving so badly. 

আসা 

করা



25 Most Common English Verbs

১৪০

HardDifficulty Level:

Mindশ�:
অথর্: আপি� করা

বাক্য: বাক্য:

Get শ�:

অথর্: পাওয়া

Giveশ�:
অথর্:
বাক্য: বাক্য:

Goশ�:
অথর্: 

Haveশ�:
অথর্:
বাক্য: বাক্য:

Hear শ�:
অথর্: েশানা 

I don't mind if you 
don't come.

When are you going 
to get your new car?

I will give you my 
keys.

যাওয়া
Will you go to the 
party?

I have some chips if 
you want them. 

I can't hear you. 

েদওয়া

িকছু থাকা



25 Most Common English Verbs

১৪১

HardDifficulty Level:

Helpশ�:
অথর্: সাহায্য করা

বাক্য: বাক্য:

Keepশ�:
অথর্: িকছু রাখা

Knowশ�:
অথর্:
বাক্য: বাক্য:

Leaveশ�:
অথর্: 

Letশ�:
অথর্:

বাক্য: বাক্য:

Like শ�:
অথর্: িকছু পছ� করা

I will help you if you 
come sooner.

I will keep this doll 
with me. 

I know what you 
mean, trust me.

চেল যাওয়া 
I will leave at 8pm 
sharp.

Will you let me go 
to the party, mom?

I like mangoes more 
than I like apples.

িকছু জানা

িকছু করেত েদওয়া



25 Most Common English Verbs

১৪২

HardDifficulty Level:

Liveশ�:
অথর্: েবঁেচ থাকা
বাক্য: বাক্য:

Lookশ�:
অথর্: িকছু েদখা

Makeশ�:

I lived my best life in 
the two years I was 
there. 

I looked at her for a 
long time to figure 
out what she was 
actually trying to say. 

বাক্য: I will make chicken 
noodle soup tomorrow. 

অথর্: িকছু বানােনা



Action Verbs 

১৪৩

HardDifficulty Level:

Solve

Synthesize
Streamline
Remedy
Mend
Repair

Address
Brief
Communicate
Inform

Present
Report
Explain
Speak

Demonstrate

Depict
Describe
Exhibit
Highlight
Illustrate

Restore
Rectify

Portray
Represent

Assemble

Compose
Create
Design
Develop
Engineer
Produce

Act
Activate
Administer
Apply
Arrange

Execute
Conduct
Facilitate

Fix এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ�
ব্যবহার করেত পােরন:

Make এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

Talk এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ 
শ� ব্যবহার করেত পােরন:

Show এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ
শ� ব্যবহার করেত
পােরন:

Did এর পিরবেতর্  েয ইংেরিজ শ�
ব্যবহার করেত পােরন:



িকছু Common Crime-এর ইংেরিজ শ�

১৪৪

HardDifficulty Level:

Abduction শ�:

অথর্: অপহরণ করা

Arson শ�:

অথর্: আ�ন লাগােনা

Assault শ�:

অথর্: হামলা

Burglary শ�:

অথর্: চুির



Child Abuse শ�:

অথর্: িশ� িনযর্াতন

Drug Trafficking শ�:

অথর্: মাদক পাচার করা

Fraud শ�:

অথর্: �তারণা করা

Homicideশ�:

অথর্: নরহত্যা

িকছু Common Crime-এর ইংেরিজ শ�

১৪৫

HardDifficulty Level:



Hijacking শ�:

অথর্: জ� করা

Organized Crime শ�:

অথর্: সংগ�ত অপরাধ

িকছু Common Crime-এর ইংেরিজ শ�

১৪৬

HardDifficulty Level:



ি��শ ও আেমিরকান শে�র পাথর্ক্য

১৪৭

HardDifficulty Level:

Centre 

Center 

British: 
American:  

Favourite 

Favorite 

British: 
American:  

Tyre 

Tire 

British: 
American:  

Dialogue 

Dialog  

British: 
American:  

Travelled 

Traveled 

British: 
American:  

Counsellor  

Counselor  

British: 
American:  

Fibre 

Fiber  

British: 
American:  

Calibre 

Caliber 

British: 
American:  

Organise 

Organize 

British: 
American:  

Apologise 

Apologize 

British: 
American:  



২০� শ� যা ব্যবহার করেত ইংেরিজেত �াটর্  েশানায়

১৪৮

HardDifficulty Level:

Bourgeois    শ�: 
অথর্: মধ্যিব� 

Dilettante     শ�: 
অথর্: প�ব�াহী ব্যি�  

Esoteric  শ�: 

অথর্: অ� কেয়কজন িনবর্ািচত
ব্যি�েক েশখােনা হয় এমন

Infinitesimal শ�: 
অথর্:    অিত �ু�    

Litany শ�: 
অথর্:  অেনক�েলা  

Misnomer   শ�: 
অথর্: ভুল নাম ব্যবহার করা  



২০� শ� যা ব্যবহার করেত ইংেরিজেত �াটর্  েশানায়

১৪৯

HardDifficulty Level:

Precocious    শ�: 
অথর্: ইঁচেড় পাকা 

Tete-a-tete     শ�: 
অথর্: ব্যি�গত আলাপ  

White elephant     শ�: 
অথর্: এমন িকছু যার েতমন মুল্য েনই

Nouveau riche  শ�: 
অথর্:  হঠাৎ কের নবাব

হেয়েছ এমন েকউ  

Suave  শ�: 

অথর্:  পিরশীিলত

Untenable  শ�: 

অথর্:   অসমথর্নীয় 

Zealous  শ�: 
অথর্: �বল উ�ীপনাপূণর্

Tirade শ�: 
অথর্:    �চ� িতর�ার করা    



২০� Advanced ইংেরিজ শ� 

১৫০

HardDifficulty Level:

Abate শ�: 
অথর্:  কমােনা 

Brazen   শ�: 
অথর্: ডানিপেট   

Brusque    শ�: 
অথর্: অসভ্য 

Deleterious      শ�: 
অথর্: �িতকর  

Condescending   শ�: 
অথর্: উ�ািসক েলাক  

Aberration  শ�: 

অথর্:  অ�াভািবকতা



২০� Advanced ইংেরিজ শ� 

১৫১

HardDifficulty Level:

Forbearance শ�: 
অথর্:  সহনশীলতা  

Venerable   শ�: 
অথর্: �ে�য়  

Capitulate    শ�: 
অথর্: আ�সমপর্ণ করা 

Reclusive     শ�: 
অথর্: েয একা থাকেত পছ� কের  

Entail  শ�: 
অথর্:  অ�ভুর্�  

Hackneyed  শ�: 

অথর্:  গতানুগিতক



২০� Advanced ইংেরিজ শ� 

১৫২

HardDifficulty Level:

Superflous     শ�: 
অথর্: অিতির�

Rancorous  শ�: 

অথর্:   দেুবর্াধ্য 
Spurious  শ�: 

অথর্: নকল

Evanescent  শ�: 
অথর্:    �ণ�ায়ী    

Fortuitous     শ�: 
অথর্: ভাগ্যবান

Intrepid  শ�: 

অথর্:   িনভী� ক 

Conformist  শ�: 

অথর্: �থানুসারী

Nonchalant শ�: 
অথর্:    িন�ব�কার    



Keep, Make, Have & Take িনেয় ইংেরিজ Collocations 

১৫৩

HardDifficulty Level:

Keep a promise
Keep a secret
Keep in touch
Keep calm
Keep the change

Keepশ�:

Collocations:
Make a difference
Make a mess
Make an effort
Make a mistake
Make progress

Makeশ�:

Collocations:

Have a bath
Have a good time
Have lunch
Have some food
Have a good night's sleep

Have শ�:

Collocations:
Take a bath
Take some rest
Take a seat
Take time
Take notes

Takeশ�:

Collocations:



Keep, Make, Have & Take িনেয় ইংেরিজ Collocations 

১৫৪

HardDifficulty Level:

Equanimity শ�: 
অথর্:  ক�ন পিরি�িতেত মেনর ধীরতা

থাকা  

Acrimony   শ�: 
অথর্: �ভােরর র��তা   

Glib     শ�: 
অথর্: চাটুকাির

Fastidious  শ�: 
অথর্: খুঁতখুঁেত  

Cacophony  শ�: 

অথর্:  ককর্ শ শ� 

Ennui  শ�: 

অথর্:   মানিসক �াি� 



English Descriptive Words (2)

১৫৫

HardDifficulty Level:

Certainly

Genuinely
Honestly
Truly
Undoubtedly

Aimlessly

Informally
Nonchalantly
Offhandedly
Unceremoniously

Reallyশ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:
Casuallyশ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:



English Descriptive Words (2)

১৫৬

HardDifficulty Level:

All jokes aside
Jokes apart
Sincerely
On a serious note
Truth be told

Seriouslyশ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:

At most
Just
Merely
No more than
Nothing but

Onlyশ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:

At last
Eventually
In the end
At the end of the day
Ultimately

Finallyশ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:

By accident
By chance
Inadvertently
Unintentionally
Incidentally

Accidentallyশ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:



English Descriptive Words (2)

১৫৭

HardDifficulty Level:

Remarkably

Significantly
Terribly
Terrifically
Supremely

Commonly

Generally
In general
Usually
Ordinarily

Swiftly

Rapidly
Hurriedly
Speedily
Hastily

Quicklyশ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:

Agreeably

Cordially
Generously
Graciously
Helpfully

Kindlyশ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:

Extremely শ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:

Normallyশ�:

এর পিরবেতর্  বলুন:



সামািজকতা সং�া� িকছু ইংেরিজ শ�

১৫৮

HardDifficulty Level:

ঘিন�

Close knitশ�/বাক্য:

অথর্:

বাক্য:

ল�া সময় ধের কাজ করার পর
একটু আরাম করা

To unwind fromশ�/বাক্য:

অথর্:

বাক্য:

আ�া েদওয়া

Chilling outশ�/বাক্য:

অথর্:

বাক্য:

To catch up withশ�/বাক্য:

অথর্:

বাক্য:

They are a close knit
group of friends. After my exams, I 

went on a picnic with 
my friends to unwind.

There's nothing more I
enjoy on my birthday
than chilling out with 
old friends.

অেনক িদন পের েদখা হেল
কােরা সে� আ�া িদেয়
খবরাখবর েনওয়া।

It was lovely to catch 
up with Neelima after 
all this time.



সামািজকতা সং�া� িকছু ইংেরিজ শ�

১৫৯

HardDifficulty Level:

কথাবাতর্ া বলা 

To chat up শ�/বাক্য:

অথর্:

বাক্য:
কােরা বাসায় িগেয় তার খবর
েনওয়া 

To drop in on 

someone 

শ�/বাক্য:

অথর্:

বাক্য:

He chatted up his shy
classmate last week 
and they are now 
quite good friends.

Sadman was sick, so
Ayman decided to 
drop in on him and 
check how he was 
doing.

To ask overশ�/বাক্য:

কাউেক বাসায় দাওয়াত েদওয়াঅথর্:

They asked me over for
 lunch next week.  

বাক্য:



১৬০

১০টা ইংেরিজ শ� যা আমরা ভুল ব্যবহার কির

Difficulty Level: Hard

Illusion vs

Allusion

শ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা:

Irregardlessশ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা:

Lightening vs

Lightning 

শ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা:

Lay vs Lieশ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা:

Illusion এর অথর্ 
িব�াি�কর িকছু 
Allusion মােন হেলা 
েকােনা িকছু- েক refer 
করা। 

এই শ�টা ভুল। এমন 
েকােনা শ� 
Dictinary-েত েনই।

Lightening এর অথর্
েকােনা িকছুেক হালকা 
করা এবং Lightning 
এর অথর্ ব�পাত।

Lay এর অথর্ হেলা 
েকােনা িকছু েকাথাও 
রাখা; Lie এর অথর্ হেলা 
িনেজই �েয় থাকা।

EASY

RIGHT



১৬১

১০টা ইংেরিজ শ� যা আমরা ভুল ব্যবহার কির

Difficulty Level: Hard

Affect vs Effectশ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা: Effect হেলা িকছুর �ভাব
এবং Effect হেলা �ভািবত 
হওয়া। 

Farther vs

Further

শ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা:

Complement vs

Compliment

শ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা:

Flaunt vs Floutশ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা:

Farther হেলা দইু�
ব�/ব্যি�র মেধ্য দরূ� 
এবং Further হেলা 
েকােনা িকছু আেরা 
আগােনা।

Complement হেলা 
েকােনা িকছুর পিরপূরক  
এবং Compliment হেলা 
�শংসা করা।

Flaunt হেলা িনেজর 
স�দ (েযমন: টাকা, 
িজিনস ইত্যািদ) অন্যেদর 
েদিখেয় েবড়ােনা। Flout 
হেলা েকােনা িকছু িনেয় 
িনেজর অপছ� �কাশ 
করা।

EASY

RIGHT



১৬২

১০টা ইংেরিজ শ� যা আমরা ভুল ব্যবহার কির

Difficulty Level: Hard

Hung vs Hangedশ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা:

Bemusedশ�/বাক্য:

ব্যাখ্যা:Hung হেলা Hang এর 
Past tense এবং এর 
অথর্ হেলা েকােনা িকছু 
মা�র উপের ঝুিলেয় 
রাখা। Hanged এর অথর্ 
হেলা ফঁািস েদওয়া।

Bemused এবং Amused 
এক নয়। Bemused এর 
অথর্ হেলা েকােনা িকছু 
িনেয় Confused হওয়া।
Amused এর অথর্ েকােনা
িকছু িনেয় আনি�ত হওয়া।



১৬৩

কেয়ক� Confusing English শ�যুগল

Difficulty Level: Hard

Borrowশ�:

অথর্:

Lendশ�:

অথর্:

Breathশ�:

অথর্:

Breatheশ�:

অথর্: �াস েনওয়া।

িকছু ধার েনওয়ার ে�ে� 
ব্যবহার হয়।

িকছু ধার েদওয়ার ে�ে� 
ব্যবহার হয়।

ফুসফুেস েয বাতাস েনওয়া 
ও েবর করা হয়।



১৬৪

কেয়ক� Confusing English শ�যুগল

Difficulty Level: Hard

Say শ�:

অথর্:

Tellশ�:

অথর্:

Stay শ�:

অথর্: সাধারণত informal ভােব
ব্যবহার হয়।

Remainশ�:

অথর্: সাধারণত Formal ভােব
ব্যবহার হয়। 

Complement শ�:

অথর্: পিরপূরক।

Complimentশ�:

অথর্: �শংসা।

এমন এক� Verb েযটার
সাধারণত েকােনা 
Personal Object থােক 
না/ ব্যবহার হয় যখন
Listener েতমন একটা 
�র��পূণর্ ভূিমকা রােখ না।

Tell এর পের সাধারণত 
এক� personal object 
থােক (েয ব্যি�র সােথ 
আপিন কথা বলেছন)
Listener এর �র��পূণর্ 
ভূিমকা আেছ এই ে�ে�।



১৬৫

কেয়ক� Confusing English শ�যুগল

Difficulty Level: Hard

Altogether শ�:

অথর্: পুেরাপুির।

All togetherশ�:

অথর্: একসে�।

Especially  শ�:

অথর্: িবেশষ কের।

Specially শ�:

অথর্:

Older  শ�:

অথর্:

Elderশ�:

অথর্: �ধু মানুেষর ে�ে� ব্যব�ত
হয়।

েকােনা িকছুর উে�শ্য িনেয়
কথা বলার জন্য ব্যবহার 
হয়।

মানুষ ও ব� উভেয়র কথা
বলার সময় ব্যবহার করা 
যায়।



১৬৬

কেয়ক� Confusing English শ�যুগল

Difficulty Level: Hard

Beside শ�:

অথর্: পােশ।

Besidesশ�:

অথর্: তা ছাড়া।



১৬৭

রা�া করা িনেয় িকছু ইংেরিজ Verbs

Difficulty Level: Hard

Peelশ�:

অথর্: েখাসা ছাড়ােনা

Chopশ�:

অথর্: বড় বড় টুকেরা কের কাটা 

Drainশ�:

অথর্:

Soakশ�:

অথর্: পািনেত িভিজেয় রাখািকছু েথেক পািন সিরেয় 
েফলা



১৬৮

রা�া করা িনেয় িকছু ইংেরিজ Verbs

Difficulty Level: Hard

Marinateশ�:

অথর্:

Sliceশ�:

অথর্: পাতলা কের ফািল করা

Stirশ�:

অথর্: নাড়ােনা

Blendশ�:

অথর্: িমিসেয় েফলা

মাংসেক মসলার মেধ্য 
চুিবেয় রাখা



১৬৯

রা�া করা িনেয় িকছু ইংেরিজ Verbs

Difficulty Level: Hard

Measureশ�:

অথর্: েমেপ েনওয়া 

Sauteশ�:

অথর্: েতেল ভাজা



১৭০

১০� Advanced English Verbs

Difficulty Level: Hard

Abhorশ�:

অথর্: ঘৃণা করা

বাক্য: I abhor cockroaches.

বাক্য:

Vacillate শ�:

অথর্: ি�র না থাকা

My mind was 
vacillating between 
two things and it 
made it hard to arrive 
at a decision. 



১৭১

১০� Advanced English Verbs

Difficulty Level: Hard

Abscondশ�:

অথর্: পািলেয় যাওয়া 

বাক্য: বাক্য:

Enervateশ�:

অথর্: দবুর্ল করা

Amplifyশ�:

অথর্: �শ� করা

বাক্য:

Aggrandizeশ�:

অথর্: বৃি� করা

বাক্য:

The suspect 
absconded to 
Canada.

The long presenta-
tion enervated me. 

We must amplify our 
effort by working a 
lot harder.

She often
aggrandizes herself 
and disparages her 
colleagues.



১৭২

১০� Advanced English Verbs

Difficulty Level: Hard

বাক্য:

Imbibeশ�:

অথর্: আ�ীকরণ

বাক্য:

Acquiesceশ�:

অথর্: 

বাক্য:

Espouseশ�:

অথর্: সমথর্ন করা

Imploreশ�:

অথর্: িমনিত করা

বাক্য:

Learn how to imbibe 
the atmosphere, 
traditions and respect 
of the different 
cultures of the world.

I implored him not to 
rob me. 

অিন�াকৃতভােব িকছু 
একটা েমেন েনওয়া

Maliha acquiesced 
and let her parents 
choose their village 
vacation instead of 
her preference.

The new theory has 
been espoused by 
many leading 
scientists.



১৭৩

১০� Advanced English Adjectives

Difficulty Level: Hard

Loquaciousশ�:

অথর্: েয েবিশ কথা বেল 

বাক্য: বাক্য:

Excruciatingশ�:

অথর্: 

I was in excrutiating 
pain after I broke my 
ankle. 

The girl was the more 
loquacious of her 
sisters; she barely gave 
them a chance to 
speak.

অেনক েবিশ ক� বা ব্যথা 
অনুভব করা



১৭৪

১০� Advanced English Adjectives

Difficulty Level: Hard

Impeccable শ�:

অথর্: িনখুঁত

বাক্য: বাক্য:

Jitteryশ�:

অথর্: নাভর্ াস

Exponential শ�:

অথর্:

বাক্য: বাক্য:

Colloquial শ�:

অথর্: 

The embroidery in 
the dress was 
impeccable.

I felt quite jittery 
before my interview.

The company saw 
exponential growth 
after the new 
Chairman took over. 

চিলত

He uses simple style 
and colloquial 
language to talk 
about topics of 
everyday life.

েকােনা িকছু খুব �ত েবেড় 
যাওয়া



১৭৫

১০� Advanced English Adjectives

Difficulty Level: Hard

Destitute শ�:

অথর্: িনঃ�

বাক্য: বাক্য:

Frivolousশ�:

অথর্: অেহতুক

I saw a destitute man 
sleeping on the 
street.

You need to quit 
your habit of 
frivolous spending. 

Insatiable শ�:

অথর্:

বাক্য: বাক্য:

Noteworthyশ�:

অথর্: ল�ণীয়

After running for 40 
minutes, my hunger 
was insatiable. 

He has some 
noteworthy  
achievements in 
the area of Physics.

যা িকছুেতই তৃ� করা যায় 
না এমন

FINISH



১৭৬

টাকা িনেয় ইংেরিজ শ�

Difficulty Level: Hard

Recession শ�:

অথর্: ম�া

Break the bankশ�:

অথর্: 

Bread and butterশ�:

অথর্: র�িজ েরাজগার

Money doesn't

grow on trees. 

শ�:

অথর্: টাকা গােছ ধের না।

সব টাকা খরচ কের েফলা



১৭৭

টাকা িনেয় ইংেরিজ শ�

Difficulty Level: Hard

Flat broke শ�:

অথর্: েকােনা টাকা না থাকা

Subsidyশ�:

অথর্: ভতুর্িক

To blow moneyশ�:

অথর্:

To save up শ�:

অথর্: টাকা জমােনা অযথা টাকা অপচয় করা



১৭৮

টাকা িনেয় ইংেরিজ শ�

Difficulty Level: Hard

Live on a budget To fritter away moneyশ�:

অথর্: 

শ�:

অথর্: অযথা টাকা অপচয় করাঅ� টাকা িদেয় ৈদনি�ন 
কাজ চালােনা



১৭৯

১০� English Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

Bring Upশ�:

অথর্: িকছু উে�খ করা 

বাক্য: বাক্য:

Call offশ�:

অথর্: িকছু cancel করা

I didn't want to 
bring up the topic at 
the meeting. 

She called off her 
wedding at the last 
moment. 



১৮০

১০� English Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

Drop by

এেস েদখা করা

বাক্য:

Fill in শ�:

অথর্: 

বাক্য:

শ�:

অথর্: 

Get along with

বাক্য:

Take offশ�:

অথর্: 

বাক্য:

শ�:

অথর্: 

You should drop by 
my office tomorrow. Can someone fill 

Hasnain in on what's 
happening? 

I don't really get 
along with Nabila 
that well. 

েকােনা যা�া �র� করা

The plane is about to 
take off. Hurry!

কােরা সে� ভােলা স�কর্  
থাকা

েকােনা িবষয় স�েকর্  
কাউেক স�ূণর্ভােব 
জানােনা 



১৮১

১০� English Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

Come upশ�:

অথর্: িকছুু হওয়া

বাক্য: বাক্য:

Cut offশ�:

অথর্: িবিছ� করা

Maliha always 
manages to come 
up with new ideas. 

Our phone lines had 
been cut off since 
morning. 

Work out শ�:

অথর্:

বাক্য: বাক্য:

Turn on/offশ�:

অথর্: িকছু চালু/ব� করা

Things tend to work 
out in the end. 

Can you turn off the 
fan?

েকােনা িকছুর সমাধান েবর 
করা



১৮২

১০� ADVANCED ENGLISH PHRASAL VERBS

Difficulty Level: Hard

শ�:

অথর্:

বাক্য:

Hold back

িকছু বলার েথেক থামােনা 

বাক্য:

Grow apartশ�:

অথর্: 

Azmain does not 
hold back on his 
thoughts when he's 
angry. 

After he left for 
America, my best 
friend and I grew 
apart.  

সমেয়র সােথ স�েকর্  দরূ� 
এেস যাওয়া



১৮৩

১০� Advanced English Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

Look out শ�:

অথর্: িকছু েথেক সাবধান থাকা 

বাক্য:

বাক্য:

Showed upশ�:

অথর্: 

Warm up শ�:

অথর্:

বাক্য: বাক্য:

Get back toশ�:

অথর্: 

Look out! The 
football is coming 
towards you. I was surprised when 

my brother showed 
up at my party.  

Give the puppy some 
time; she'll warm up 
to you.

িকছু সমেয়র পের আবার 
েযাগােযাগ করা

The receptionist told 
me she'd get back to 
me in an hour.

সমেয়র সােথ কাউেক পছ� 
করা, যােক �থেম অপছ� 
করা হত

 অ�ত্যািশতভােব িকছু 
খুেজ পাওয়া / েকউ 
অ�ত্যািশতভােব েকাথাও 
আসা



১৮৪

১০� Advanced English Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

Get back atশ�:

অথর্:

বাক্য: বাক্য:

Cut in শ�:

অথর্: বাধা েদওয়া

He wanted to get 
back at his boss for 
ruining his presenta-
tion.

Tarik should stop 
cutting into conversa-
tions when others are 
speaking. 

কােরা েথেক �িতেশাধ
েনওয়া

Give away শ�:

অথর্:

বাক্য:

বাক্য:

Fall apartশ�:

অথর্: 

Our neighbours 
were giving away 
much of their 
belongings because 
they were moving 
out. 

The entire surprise 
birthday plan fell 
apart when Sarah 
found out about it. 

িকছু দান করা িকছুু 
(মানুষ/স�কর্ /িজিনস) 
েভে� যাওয়া



১৮৫

৮� ইংেরিজ শ� যা আমরা েবিশ ব্যবহার কির

Difficulty Level: Hard

Goodশ�:

Can be replaced with: 

Importantশ�:

Interestingশ�: Likeশ�:

Wonderful
Marvelous
Amazing

Can be replaced with: 
Urgent
Key
Valuable

Can be replaced with: 
Intriguing
Engaging
Compelling 

Can be replaced with: 
Admire
Adore
Respect



১৮৬

৮� ইংেরিজ শ� যা আমরা েবিশ ব্যবহার কির

Difficulty Level: Hard

Angryশ�: Beautifulশ�:

Manyশ�: Thingsশ�:

Can be replaced with: 
Irritated
Exasperated
Outraged

Can be replaced with: 
Dazzling
Delightful
Alluring 

Can be replaced with: 
Numerous
Abundant
Innumerable 

Can be replaced with: 
A detail
A feature
An Issue



১৮৭

Formal vs Informal Words in English

Difficulty Level: Hard

Set up 

Establish

Informal Word: 
Formal Word:  

Put off 

Postpone 

Informal Word: 
Formal Word:  

Seem

Appear 

Informal Word: 
Formal Word:  

Want  

Desire  

Informal Word: 
Formal Word:  



১৮৮

Formal vs Informal Words in English

Difficulty Level: Hard

Say no 

Reject

Informal Word: 
Formal Word:  

Sight  

Vision  

Informal Word: 
Formal Word:  

Tell

Inform  

Informal Word: 
Formal Word:  

Use 

Consume

Informal Word: 
Formal Word:  

Dim 

Indistinct

Informal Word: 
Formal Word:  

Help 

Assist

Informal Word: 
Formal Word:  



১৮৯

�মণ করা িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

বাক্য: Jamal was dropping me 
off at home. 

Drop offশ�:

অথর্:

বাক্য: We checked in at our 
hotel at 9 am. 

Check-inশ�:

অথর্:কাউেক গািড়েত কের 
েকাথাও নািমেয় েদওয়া

েহােটেল এেস েরিজ�ার করা

বাক্য: We checked out of our 
hotel at 9 pm. 

Check-outশ�:

অথর্:

বাক্য: My father asked me to 
hurry up because I was 
being too slow. 

Hurry upশ�:

অথর্:েহােটল ত্যাগ করা তাড়াতািড় করেত বলা

CHECK LIST



১৯০

�মণ করা িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

বাক্য: My friends came to see 
me off at the airport.

See offশ�:

অথর্:

বাক্য: We will set out for the 
journey at 8 in the 
morning.

Set outশ�:

অথর্:েকউ যাওয়ার আেগ তঁােদর 
িবদায় জানােনা 

এক� �মণ �র� করা

বাক্য: We will stop over at the 
highway restaurant on 
our way to Dhaka.

Stop overশ�:

অথর্:

বাক্য: I will be getting off at 
the next station. 

Getting offশ�:

অথর্:এক� �মেণর মােঝ েকাথাও 
থামা

েকাথাও েনেম যাওয়া



১৯১

�মণ করা িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

বাক্য: I will spend most of my 
time looking around the 
city. 

Look aroundশ�:

অথর্:

বাক্য: We touched down at 
Dhaka airport early 
morning.  

Touch downশ�:

অথর্:এক� জায়গা ঘুেরিফের েদখা েকাথাও েপ�ঁেছ যাওয়া



১৯২

েপাশাক আশাক িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

বাক্য: She dressed up very 
well before the party. 

Dress upশ�:

অথর্:

বাক্য: My mother asked me 
to put on my clothes 
quickly. 

Put onশ�:

অথর্:অেনক ভােলা কাপড় পের 
ৈতির হওয়া

কাপড় পের েনওয়া 

বাক্য: Lisa had her pink dress 
on.

Have/had onশ�:

অথর্:

বাক্য: I'll have to take this 
dress in around the 
waist because it's too 
loose.

Take in শ�:

অথর্:কাপড় পের থাকা েকােনা কাপড় েছাট করা



১৯৩

েপাশাক আশাক িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

বাক্য: I'll have to let this dress 
out around the waist 
because it's too tight.

Let outশ�:

অথর্:

বাক্য: I took off my jacket as I 
was feeling too warm. 

Take offশ�:

অথর্:েকােনা কাপড় িঢলা করা কাপড় খুেল েফলা

বাক্য: After using the toilet, 
don't forget to zip up 
your pants. 

Zip upশ�:
অথর্:

বাক্য: I tried on a lot of 
dresses at the mall. 

Try onশ�:
অথর্:েকােনা িকছুর িজপার 

আটিকেয় েনওয়া
েকােনা কাপড় পের েদখা 



১৯৪

েপাশাক আশাক িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

বাক্য: I quickly slipped in to 
my pajamas after a long 
day. 

Slip onশ�:

অথর্:

বাক্য: I threw on the first 
jacket I found while 
heading out. 

Throw onশ�:

অথর্:েকােনা কাপড় সহেজই পের 
েনওয়া

েবিশ িচ�া না কের েকােনা 
কাপড় পের েনওয়া



১৯৫

খাবার িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

Cut outশ�:

অথর্:

বাক্য: বাক্য:

Whip outশ�:

অথর্: 

I completely cut out 
meat from my diet. 

He whips out 
delicious breakfast 
every morning. 

Warm upশ�:

অথর্:

বাক্য: বাক্য:

Cut backশ�:

অথর্: িকছুু খাওয়া কিমেয় আনা 

Warm up the food 
before you eat.

I am trying to cut 
back on sugar.

খুব তাড়াতািড় ৈতির করা 
খাবার

খাবার গরম কের েনওয়া 

িকচু পুেরাপুির খাওয়া ব� 
কের েদওয়া 



১৯৬

খাবার িনেয় ইংেরিজ Phrasal Verbs

Difficulty Level: Hard

Eat outশ�:

অথর্: বািহের খাবার খাওয়া 

বাক্য: বাক্য:

Eat upশ�:

অথর্: 

I don't want to eat 
out today as I ate out 
very often this week. 

My grandma insisted 
that I eat up all the 
food even though I 
was full. 

পুেরা খাবার েশষ কের 
েনওয়া

Snack onশ�:

অথর্:

বাক্য: During my exams, I tend to snack on 
a lot of junk food at night. 

হালকা খাবার খাওয়া 



১৯৭

েন�ভ ি�কাররা যা শ� ব্যবহার কের

Difficulty Level: Hard

বাক্য:

এর পিরবেতর্  বলুন: এর পিরবেতর্  বলুন:

বাক্য: 

I'm starving. He's wealthy. 

বাক্য:

এর পিরবেতর্  বলুন: My friend is
                              hilarious. 

এর পিরবেতর্  বলুন: She is a 
cautious person. 

বাক্য: 

He's very rich. 

My friend is very funny. She is a very careful 
person. 

I'm very hungry.



১৯৮

েন�ভ ি�কাররা যা শ� ব্যবহার কের

Difficulty Level: Hard

বাক্য:

এর পিরবেতর্  বলুন: I was
exhausted after the 3-hour
exam. 

এর পিরবেতর্  বলুন: This is a grave
matter.  

বাক্য: This is a very serious 
matter. 

I was very tired after 
the 3-hour exam. 

বাক্য:

এর পিরবেতর্  বলুন: I was
perplexed when I heard the
story.

এর পিরবেতর্  বলুন: The admission
test in Dhaka University is
cut throat. 

বাক্য: The admission test in 
Dhaka University is 
very competitive.

I was very confused 
when I heard the 
story.



১৯৯

েন�ভ ি�কাররা যা শ� ব্যবহার কের

Difficulty Level: Hard

বাক্য:

এর পিরবেতর্  বলুন: You did a
                             splendid job.

এর পিরবেতর্  বলুন: What an
                              exciting news!

বাক্য: What a happy news!You did a very good 
job.



২০০

Vocabulary িশখেত আমরা েয ভুল�েলা কির

Difficulty Level: Hard

Mistake:

Solution: েয শ� িশখেবন, েস 
শ� + তার অথর্ + 
এক� real life-এ 
ব্যবহার করা যায় এমন 
এক� বাক্য (েস শ� 
সহ) - এ�েলা েনাট কের 
রাখার অভ্যাস ৈতির 
কর�ন। 

নতুন শ��েলা 
েকাথাও িলেখ না রাখা Mistake:

Solution: Real life- এ ব্যবহার 
করা ছাড়া �ধু মুখ� 
করেল েবিশর ভাগ 
সমেয় েস শ� আমরা 
ভুেল যাই।

�ধু মুখ� করা

Mistake:

Solution:

Mistake:

Solution:

�ধু একা শ� না িশেখ 
শ�� েযসব 
Situation-এ ব্যবহার 
হয় েস�েলাও িশেখন।

শ�� isolation এ 
িশখা  

Mistake:

Solution: েয শ�ই িশেখন না 
েকন, তা িনেজর 
কথাবাতর্ ায় ব্যবহার 
করেত হেব। 

েয শ�� িশখেলন তা 
েকাথাও apply না করা 

েয শ��েলা �িতিদন ব্যবহার করা হয় েস�েলা ভােলা কের িশখেবন। একটা 
শ� িশেখ রাখেলন, িক� কখেনা ব্যবহার কেরেলন না, তাহেল শ�� ভুেল 
যাওয়ার স�াবনা েবিশ। 

এমন এমন শ� েশখা েয�েলা আপনার ৈদনি�ন জীবেন দরকার েনই ।



২০১

Vocabulary আরও ভােলা কের েযভােব েশখা যায়

Difficulty Level: Hard

েবিশ েবিশ কের বই, আ�র্ েকল, 
সংবাদপ� পড়ুন। শ� ভা�ার 
বাড়েব। 

Vocabulary েশখার �র�র িদেক 
এক� Dictionary হােত রাখুন। 
অপিরিচত শ� েপেল েস�েলার 
অথর্ Dictionary েথেক েদেখ 
িনন।

যা যা নতুন শ� িশখেবন, এক� 
Journal এ তার অথর্সহ শ�� 
এক� বােক্য ব্যবহার কের িলেখ 
রাখুন। 

�িতিদন অ�ত এক� কের নতুন 
শ� িশখেবন। 

শ�� েবিশ েবিশ কের ৈদনি�ন জীবেন ব্যবহার করেবন। এর েকােনা িবক� েনই। 

1 2

3

5

4



বইেয়র এতটুকু পযর্� যিদ পেড় থােকন তাহেল আপনার Vocabulary েশখার 
ধকলটা েয অেনকখািনই কেমেছ এটা িনি�ত। এবার দরকার শুধু িনয়িমত চচর্ার, 
আর েসটা করেত থাকেলই আমার িব�াস আপিন পিরি�িত অনুযায়ী কীভােব েকান 
ইংেরিজ শ� বয্বহার করা উিচত েসটাও ধরেত পারেবন।
 

ইংেরিজ শ�ভা�ার সমৃ� করার এই যা�ায় আপনার স�ী হেত েপের আিম 
আনি�ত। আপনার সামেনর িদনগুেলা েযন এই নতুন েশখা ি�লটার কারেণ অেনক 
ভােলা হেয় যায় েসটা একজন িশক্ষক নয়, একজন ব�ু হেয় েসই কামনা করিছ। 
 

েকােনা একিদন েদখা হেব েসই �তয্াশা থাকেলা। হয়েতা বইেমলায় িকংবা েকােনা 
�ােস, নয়েতা নতুন েকােনা েকাসর্ িটউেটািরয়াল বা  বইেয়র পাতায়।
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