
ইংরেজি শেখাে সহি উপায় ১২ -: শেভারে ইংরেজিরে শেহোনদােী 

কেরেন 

মনে কনেে আপোে বাসায় আপোে এক আত্মীয় ববড়ানে এল। সানে কনে নেনয় 

এল োে এক নবনেনি বনু্ধনক। বমহমােনেে জেয আপনে অনেক আইনেম োন্না 

কনেনেে নকন্তু ইংনেজজ বলনে ো পাোয় খাবাে  বেনবনল আপনে বকানো কোই 

বলনলে ো। বমহমাে আপোনক নেনয় নক ভাবল ো মনে মনে বভনবই আপনে খুব 

অসজিনে পনে বেনলে। 

ঠিক এমেই নবব্রেকে অবস্থায় আমানেে অনেকনকই পেনে হয়।নমহমানেে 

খানেে-যত্ন ইংনেজজনে কীভানব কেনবে ো নেনয়ই আমানেে আজনকে আঠেিনকল। 

চলুে ইংনেজজ বিখাে সহজ উপানয় বজনে বেয়া যাক ইংনেজজনে কীভানব 

বমহমােোেী কনে মে জয় কেনবে । 

োসায় শেহোন আসরে স্বাগে িানারে ো েেরেন 

Hi, Welcome to our home. 

(হাই, ওনয়লকাম েু আওয়াে বহাম) 

(হাই,আমানেে বাসায় আপোনক স্বােেম) 

Please come in. 

(নিজ কাম ইে) 

(েয়া কনে বভেনে আসুে) 

Really nice to have you here. 

(বেনয়নল োইস েু বহব ইয়ু বহয়াে) 

(আপোো এনসনেে, আমানেে অনেক ভানলা লােনে) 
 

খাওয়া শুরু কোে আরগ শেহোনরক ো েেরেন 

Let’s dig in. 

(বলে’স নিে ইে) 



(চলুে খাওয়া শুরু কনে বেই) 

Bon Appetit. 

(বে এনপঠেে) 

(চলুে খাওয়া শুরু কনে বেই) 

খাোে শদয়াে সেয় শেহোনরক ো েেরেন 

 Can I get you some ____(vegetable/ rice/ fish/ chicken/ beef/ salad)? 

(কযাে আই বেে সাম _বভজজনেবল/োইস/নিস/নচনকে/নবি/সালাে?) 

আনম আপোনক নকেু (সবজজ/ ভাে/ মাে/ মুেেী/ েরুে মাংস/ সালাে) নেনে পানে? 

 Can I get you some more ____(vegetable/ rice/ fish/ chicken/ beef/ salad)? 

(কযাে আই বেে সাম বমাে _বভজজনেবল/োইস/নিস/নচনকে/নবি/সালাে?) 

আনম আপোনক আনো নকেু (সবজজ/ ভাে/ মাে/ মুেেী/ েরুে মাংস/ সালাে) নেনে 

পানে? 

How about some ____(vegetable/ rice/ fish/ chicken/ beef/ salad)? 

(হাউ এবাউে সাম_বভজজনেবল/োইস/নিস/নচনকে/নবি/সালাে?) 

আনম আপোনক আনো নকেু (সবজজ/ ভাে/ মাে/ মুেেী/ েরুে মাংস/ সালাে) নেনে 

পানে? 

 Help Yourself. 

(বহল্প ইয়ুেনসলি) 

(আপোে পেন্দ মে নেনয় নেে)  

You barely ate anything! Have anything more! 

(ইয়ু ববয়ােনল অযাে এনেনেং!বহব এনেনেং বমাে) 

(আনে আপনে বো নকেুই বখনলে ো, আনেকেু বেে!) 

 



  

খাোে শেরে শেহোনরক মেষ্টি মকছু মদরে ো েেরেন 

 Can I serve you some dessert? 

(কযাে আই সাব ি ইয়ু সাম বিসােে) 

(আনম নক আপোনক নমষ্টান্ন নেনে পানে?) 

শেহোন আপনাে কারছ মকছু চাইরে ো েেরে পারেন 

Yes, of course! 

(ইনয়স,অি বকােস) 

(হযা াঁ ,অবিযই) 

Yes! Let me go get it. 

(ইনয়স, বলে নম বো বেে ইে) 

(আনম একু্ষনে নেনয় আসনে।) 

শেহোনো চরে োওয়াে সেয় ো েেরে পারেন 

Thank you so much for coming to our home. 

(েযাংক ইয়ু বসা মাচ িে কানমং েু আওয়াে বহাম) 

(আমানেে বাসায় আসাে জেয অনেক ধেযবাে।) 

 I hope you enjoyed the food. 

(আই বহাপ ইয়ু এেজনয়ি েযা িুি) 

(আিা কনে আপোনেে খাবাে ভানলা বলনেনে।) 

Visit us sometime soon again. 

(নভনসে আস সামোইম সুে এনেইে) 

(আবানো বকানো একসময় আসনবে।) 



এোে চেুন শদরখ শনই েৃষ্টি মকভারে োে আরেমেকা প্রোসী খাো-খােুরক 

ইংরেজিরে আপযায়ন কেে। 

Bristy: Welcome uncle-aunty. It’s really nice to see you. 

(বৃঠষ্টিঃ ওনয়লকাম আনেল-আনি।ইে’স বেইনল োইস েু নস ইয়ু) 

বঠৃষ্টিঃ স্বােেম খালা-খালু।আপোনেে বেনখ সনেযই ভানলা লােনে। 

Aunty: Lovely to see you too. You’re looking great. 

 (আনিিঃ লাভনল েু নস ইয়ু িু।ইয়ু আে লুনকং বেে) 

আনিিঃনোমানক বেনখও ভানলা লােনে। বোমানক চমৎকাে বেখানে। 
 

Bristy: Thank you. Please have a seat. Can I get you some drinks? 

(বঠৃষ্টিঃেযাংক ইয়ু।নিজ বহব অযা নসে।নকে আই বেে সাম জরংস?) 

বঠৃষ্টিঃ ধেযবাে। েয়া কনে বসুে।আনম নক  আপেনেে জেয পােীয় নেনয় আসনে 

পানে? 

Uncle:Oh,sure.It’s really hot today. 

(আনেলিঃ অহ,নসওে।ইেস বেনয়নল হে েুনিই) 

আনেলিঃ অবিযই।আজনক খুবই েেম পনেনে। 
 

Bristy: Would you like lemonade, iced tea, or mango juice? 

(বঠৃষ্টিঃউি ইয়ু লাইক বলমনেি,আইসি ঠে,অে মযাঙু্গ জসু?) 

বঠৃষ্টিঃ বলবুপানে, বেি চা, োনক আনমে জসু বকােো বখনে চাে?) 

Uncle:Lemonade sounds really good right now! 

(আনেলিঃনলমনেি সাউন্ডস বেনয়নল গুি োইে োউ) 

আনেলিঃ বলবুপানেোই এখে ভানলা হনব। 

Bristy: Here we go. Your juice, and some snacks please. 



(বঠৃষ্টিঃনহয়াে উই বো।ইয়ুে জসু এন্ড সাম স্ন্যাক্স নিজ) 

বঠৃষ্টিঃএখনে নেজে।এই বয আপোে জসু এবং নকেু োিা নিজ। 

Uncle: Aah, thank you, Bristy. 

(আনেলিঃআহ, েযাংক ইয়ু,বঠৃষ্ট) 

আনেলিঃ ধেযবাে বঠৃষ্ট। 

Bristy: How are the kids? Why didn’t you take them? 

(বঠৃষ্টিঃ হাউ আে েযা নকিস? হয়াই নিি েে ইয়ু বেইক বেম?) 

বঠৃষ্টিঃবাচ্চাো বকমে আনে? োনেে নেনয় আসনলে ো বকে? 

Aunty: They went to their grandmother’s  house. 

 (আনিিঃনে অনয়ি েু বেয়াে বেন্ডমাোে’স হাউস) 

আনিিঃ োো োনেে োেুবানড় বেনে। 

Bristy:How was your trip? 

(বঠৃষ্টিঃ হাউ অয়াস েযা ঠিপ?) 

বঠৃষ্টিঃ আপোনেে ভ্রমণ বকমে নেল? 

Aunty:We hit some traffic on Jatrabari,but it was quite smooth overall. 

(আনিিঃউই নহে সাম িানিক অে যাত্রাবানড়,বাে ইে অয়াস কুয়াইে স্মুে ওভােঅল) 

আনিিঃ যাত্রাবানড়নে একেু িানিনক পনড়নে,নকন্তু সবনকেু নমনলনয় ববনি সমসযা হয় 

নে। 

Bristy: Lunch will be ready soon.Let’s have a look at my home. 

(বঠৃষ্টিঃ লাঞ্চ উইল নব বেনি সুে।নলে’স বহব অযা লুক  অযাে মাই বহাম) 

বঠৃষ্টিঃ েুপুনেে খাবাে খুব োড়াোনড় প্রস্তুে হনয় যানব।চলেু বাসাো ঘুনে বেখাই। 

Aunty: Oh,sure. 

(আনিিঃঅহ,নসওে) 



আনিিঃ হযা াঁ , চল। 
 

হােকা খাোরেে পে েৃষ্টি োে োসাটা শেহোনরদে ঘুরে ঘরুে শদখারে। 

Aunty: What a nice home! How long have you been living here? 

(আনিিঃ বহায়াে অযা োইস বহাম ! হাউ লং বহব ইয় ুনবে নলনভং বহয়াে?) 

আনিিঃ বাসাো খুব সনু্দে। েুনম কে নেে যাবৎ এখানে আে? 

Bristy: We just moved here last year,aunty. 

(বৃঠষ্টিঃউই জাস্ট মুভি বহয়াে লাস্ট ইয়াে,আনি) 

বঠৃষ্টিঃআমো েে বেেই এখানে এনসনে। 

  

Aunty: It's really beautiful. You've done a splendid job decorating home. 

(আনিিঃইে’স বেনয়নল নবউঠেিুল।ইয়ু বহব িাে অযা বেেনিি জব বিকনেঠেং বহাম ) 

আনিিঃ সনেয সনু্দে। েুনম বাসাো খুব োরুে ভানব সাজজনয়ে। 

Bristy: It’s my pleasure. I enjoy it. 

(বৃঠষ্টিঃইে’স মাই বিজাে।আই এেজয় ইে। 

বঠৃষ্টিঃ আনম খুব খুনি। আনম এো কেনে খুব উপনভাে কনে। 

  

েৃষ্টি শেহোনরদে িনয অরনক আইরটে োন্না করে খাোে সািাে।রস 

শেহোনরদে খাোে শটমেরে ডাকে। চেুন শুরন আমস খাোে শটমেরেে 

করথাপকথন- 

Bristy: Please have a seat. Let’s dig in. 

(বঠৃষ্টিঃনিজ বহব অযা নসে।নলে’স নিে ইে) 

বঠৃষ্টিঃ বসেু। খাওয়া শুরু কো যাক। 



Uncle:You have cooked so many items. 

(আনেলিঃইয় ুবহব কুকি বসা বমনে আইনেমস) 

আনেলিঃেুনম অনেক নকেু োন্না কনেে। 
 

Bristy:Please, help yourself. 

(বৃঠষ্টিঃনিজ,বহব ইয়ুে বসলি) 

বঠৃষ্টিঃ েয়া কনে নেনজে মে কনে খাে। 

Uncle: Can you pass me the glass of water? 

(আনেলিঃকযাে ইয়ু পাস নম েযা গ্লাস অি ওয়াোে? ) 

আনেলিঃ পানেে গ্লাসো আমানক োও। 

 Bristy: Yes, of course.  

(বৃঠষ্টিঃইনয়স, অি বকাস ি ) 

বঠৃষ্টিঃ হযা াঁ , অবিযই। 

Uncle: You cook very well. 

(আনেলিঃইয় ুকুক বেইনল ওনয়ল ) 

 আনেলিঃ েুনম সনেয ভাল োন্না কে। 

Bristy: Can I get you some more chicken? You barely ate anything! Have 
anything more! 

(বঠৃষ্টিঃ কযাে আই বেে সাম বমাে নচনকে?ইয়ু ববয়ােনল অযাে এনেনেং!বহব এনেনেং বমাে!) 

বঠৃষ্টিঃ আপোনক আনেকেু মেুেী বেই? আপনেনো নকেুই খানেে ো ,আনেকেু নকেু 

নেে। 

Uncle: No,please.I am already full. 

(আনেলিঃনো নিজ। আই এম অলনেনি িুল) 

আনেলিঃ ো।আমাে বপে একেম ভনে বেনে। 



Bristy: Can I get you some dessert? 

(বৃঠষ্টিঃকযাে আই বেে ইয়ু সাম বিসােি?) 

বঠৃষ্টিঃআপোনক একেু নমষ্টান্ন নেনে পানে? 

Uncle: Sure. 

(আনেলিঃনসওে) 

আনেলিঃ অবিযই। 

 Uncle: I am done. Can you show me where the washroom is? 

(আনেলিঃ আই এম িাে। কযাে ইয়ু বসাও নম হয়াে েযা ওয়াসরুম ইজ?) 

আনেলিঃআমাে খাওয়া বিষ।েুনম নক আমানক বােরুমো বকাোয় বেনখনয় নেনে 

পােনব? 

Bristy: It’s there. 

(বৃঠষ্টিঃ ইে’স েযায়াে) 

বঠৃষ্টিঃঐ বয বেখেু। 
 

খাোে শেরে এোে মেদারয়ে পাো। েৃষ্টি মকভারে শেহোনরদে মেদায় িানাে 

চেুন শুরন আমস োরদে করথাপকথন -  

Bristy: Thank you so much for coming to our home. Hope you enjoyed the 
food. 

(বৃঠষ্টিঃেযাংক ইয়ু বসা মাচ িে কানমং েু আওয়াে বহাম। বহাপ ইয়ু এেজনয়ি েযা িুি)  

বঠৃষ্টিঃ বাসায় আসাে জেয আপোনেে অসংখয ধেযবাে।আিা কনে খাবাে ভানলা 

বলনেনে! 

Uncle: Yeah. See you again, Bristy. Bye. 

(আনেলিঃইয়াহ।নস ইয়ু এনেইে,বঠৃষ্ট।বাই) 

আনেলিঃ হযা াঁ। আবাে বেখা হনব। নবোয়। 



Bristy: Bye. Have a safe journey. 

(বৃঠষ্টিঃ বাই। বহব অযা বসইি জানে ি) 

বঠৃষ্টিঃ নবোয়। সাবধানে যানবে। 

  

বঠৃষ্টনো খুব েযাচাোলই ইংনেজজনে োে খালা-খালুনক আপযায়ে কনে বিলনলা। 

উপনেে আঠেিনকলঠে পনে আপনেও আইনিয়া নেনে পানেে নকভানব ইংনেজজনে খুব 

সহনজ বমহমােোেী কেনে পানেে।োই বেনে ো কনে আজই প্রযাকঠেস শুরু 

করুে। শুভ কামো । বেখা হনে ইংনেজজ বিখাে সহজ উপানয়ে আোমী পনব ি।   
 


