
ইংরেজি শেখাে সহি উপায় -২: ১০০০+ নিত্য-প্ররয়ািিীয় ইংরেজি 

েব্দ িািুি 

আপনি নি ইংরেজি িীভারে েলরেি ো েঝুরেি ত্া নিরয় নিনিত্? শিারিা ভাষা নিরয় 

ভীনত্ দেূ িোে সেরিরয় ভারলা উপায় শসই ভাষাে িমি েব্দগুরলাে অর্ থ িািা।  

আমারদে প্রনত্নদরিে িরর্াপির্ি এে িিয খুে সাধােণ নিছু ইংরেজি েব্দ েরয়রছ, 

শেগুরলা িািরত্ পােরল ইংরেজিরত্ ির্া েলা োয় খেু সহরিই। 

এমি েব্দগুরলা িযাটাগনে আিারে সািারিা হরয়রছ োরত্ িরে খুে সহি-গুছারিা 

উপারয় িািরত্ পারেি, এেং প্রনত্নদি েযেহাে িেরত্ পারেি। 

ইংরেজি শেখাে সহি উপায়: চলুন শেরখ ননই ক্যাটাগনেগুরলা : 

১) মািেরদহ 

২) পনেোে ও আত্বীয় স্বিি  

৩) খাোে ও পািীয়  

৪) নেনভন্ন েং 

৫) সময় 

৬) নদিসমূহ 

৭) প্রািৃনত্ি নেষয় 

৮) ঋতু্ সমূহ  

৯) ভ্রমণ সম্পনিথত্ 

১০) পনেমাপ এেং ওিি 

১১) শপো 

১২) দদিজিি িীেরি েযেহৃত্ 

মানব শেহ (Human Body) ননরয় গুরুত্বপূর্ ণ ইংরেজি 

েব্দ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ 

Body (বনি) েেীে 

Eyelid (আই-নলি্) শিারখে পাত্া 

Leg (শলগ) পা 

Head (শহি) মার্া 

https://www.languageguide.org/english/vocabulary/


Lip (নলপ) শ া োঁট 

Blood (ব্লাি) েক্ত 

Forehead (শ ােরহি) িপাল 

Shoulder (শোল্ডাে) িাোঁধ 

knee (নী) হা োঁটু 

Hair (শহয়াে) িুল 

Finger (ন ঙ্গাে) আঙু্গল 

Foot ( ুট) পারয়ে পাত্া 

Cheek (নচক্্) গাল 

Chest (শচষ্ট) েুি 

Toe (শটা) পারয়ে আঙু্গল 

Face (শ স) মুখমন্ডল 

Tongue (টাং) জিহ্বা 

Thigh (র্াই) উরু 

Nose (শনাি) িাি 

Tooth (টুর্) দা োঁত্ 

Palm (পাম) হারত্ে ত্ালু 

Mouth (মাউর্) মুখ 

Belly (শবলী) শপট 

Throat (শরাট) গলা 

Eye (আই) শিাখ 

Elbow (এলরবা) িিুই 

Heart (হাটণ) হৃদনপন্ড 

Eye-brow (আই-ব্রাউ) শিারখে ভ্ররু 

Hand (হযান্ড) হাত্ 

Gum (গাম্) মান়ি 

Back (বযাক্্) পৃষ্ঠ ো নপ  

Pulse (পালস) িান়ি 

Skull (স্কাল) মার্াে খুনল 

Sole (শসাল) পারয়ে ত্লা 

Stomach (স্টমাক্্) পািস্থনল 



Thumb (র্াম্ব) েৃদ্ধাঙু্গল 

Wrist (নেষ্ট) হারত্ে িনি 

Back-bone (বযাক্-শবান) শমরুদন্ড 

Ear-hole (ইয়াে-শহাল) িারিে নছদ্র 

Nail (শনইল) িখ 

Waist (ওরয়স্ট) শিামে 

Ear-lap (ইয়াে-লযাপ) িারিে লনত্ 

Heel (হীল) পারয়ে শগা়িালী 

Brain (শব্রন) মগি 

Jaw (জ্ব) শিায়াল 

skin (নস্কন) িাম়িা 

Vein (শেন) নেো 

Ankle (অযাংক্ল) পারয়ে গাট 

Navel (শনরেল) িাভী 

Abdomen (এবরিারমন) ত্লরপট 

Kidney (নক্িনন) মূত্রগ্রনি 

Beard (নবয়ািণ) দান়ি 

Liver (নলোে) েিৃত্ 

Armpit (আম ণনপট) েগল 

Bone (শবান্) হা়ি 

Pupil (নপউনপল) শিারখে ত্াো 

Breast (শব্রস্ট) েুি 

Moustache (মাসটাে) শগাফ 

Pore (শপাে) শলামিূপ 

Sweat (শসারয়ট) ঘাম 

Flesh (শেে) শগােত্ 

Tear (টটয়াে) শিারখে িল 

Urine (ইউনেন) প্রস্রাে 

Arteries (আেরটনেি) ধমিী 

Lungs (লাঙন্স) শ্বাসেন্ত্র 

Sperm (স্পাম ণ) শুক্রাণু 



পনেবাে (Family) ও আত্বীয় স্বিন (Relatives) সম্পনক্ণত 

নক্ছু ক্মন ইংরেজি েব্দ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ 

Parents (পযারেন্টস) নপত্া-মাত্া 

Grandfather দাদা, িািা 

Stepfather নেনপত্া, সৎনপত্া, সত্োপ 

Father ( াোে) োো, নপত্া 

Grandmother দাদী, িািী 

Stepmother সৎ মা 

Mother (মাোে) মা, আম্মা 

Grandson িানত্ 

Stepson সৎসিাি 

Son (সন) শছরল, পুত্র 

Granddaughter িাত্িী 

Stepdaughter সত্রমরয় 

Sister(নসস্টাে) শোি 

Elder Brother ে়ি ভাই 

Stepsister সৎরোি, দেমারত্রয় শোি 

Daughter(িটাে) শমরয়, িিযা 

Elder Sister ে়ি শোি 

Stepbrother দেমারত্রয় ভাই, সৎভাই 

Husband(হািবযান্ড) স্বামী 

Uncle(আরেল) িািা, মামা, শি া, খাল,ু ফুফা 

Friend েনু্ধ, োন্ধেী 

Wife(ওয়াই ) স্ত্রী 

Aunt(আন্ট) িািী, শি ী, মামী, খালা, ফুফু 

Relative আত্বীয়, স্বিি 

Siblings(নসবনলংস) ভাইরোি 

Nephew(শনন উ) ভাইরো, ভাগরি 

Neighbour প্রনত্রেেী 



Cousin(ক্াজিন) িািাত্ ভাই/শোি, 

মামাত্,খালাত্, ফুফাত্ 

ভাই/শোি। 

Niece(নীস) ভাইজি, ভাগনি 

Child সিাি 

Son-in-law িামাত্া 

Daughter-in-law পুত্রেধূ 

Brother-in-law দুলাভাই, ভাসুে, শদেে, 

ভনিপনত্ 

Sister-in-law ভােী, িা, িিদ 

Mother-in-law োশু়িী 

Father-in-law েশুে 

 

আেও প়ুিিঃ ইংরেজি শেখাে সহি উপায় -১: টটপস এন্ড টিক্স ও নেরসাস থ 

সমূহ 

খাবাে ও পানীয় (Foods and Drinks) সম্পনক্ণত েেক্ানে 

ইংরেজি েব্দ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ 

Food খাোে/খাদয 

Butter Milk শঘাল, মাখি-শত্ালা দুধ 

Sauce আিাে, সস 

Breakfast সিারলে িাস্তা 

Chop ে়িা 

Salt লেণ 

Lunch দুপুরেে খাোে 

Coffee িনফ 

Sweet নমটি 

Dinner োরত্ে খাোে 

Curd দনধ 

Soup শঝাল/সুযপ 

Bread রুটট 

Cream সে 

Egg নিম 

Butter মাখি 
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Curry ত্েিােী 

Fish মাছ 

Barley েে/োনল থ 

Cutlet শগােরত্ে নপ া 

Flour ময়দা 

Beef গরুে শগােত্ 

Cake নপ া 

Flesh মাংস/শগােত্ 

Mutton খানসে শগােত্ 

Supper সন্ধযারভাি, োরত্ে খাোে 

Fowl মুেগীে শগােত্ 

Milk দুধ 

Sugar নিনি 

Jelly িাটিী/শিনল 

Rice িাল/ভাত্ 

Ghee নঘ 

Jam শমােব্বা 

Fried rice দখ 

Honey মধু 

Loaf পাউরুটট 

Flattened rice নি়িা 

Hotchpotch নখিুন়ি 

Meat শগােত্ 

Oil দত্ল 

Posset ছািা 

Tea িা 

Pulse িাল 

Roast ভািা শগােত্, মাংরসে িাোে 

Water পানি 

নবনেন্ন েং (Colors) সমূরহে ইংরেজি েব্দ এবং অর্ ণ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ 

White সাদা 

Golden শসািালী 

Indigo শেগুিী িীল 



Red লাল 

Bright উজ্জল 

Maroon ত্ামারট লাল 

Black িারলা 

Ash Colour ছাই েং 

Pink হালিা লাল/শগালাপী 

Brown োদামী 

Rosy শগালাপী 

Sky blue আিােী িীল 

Blue িীল 

Crimson গাঢ় িীল 

Orange color িমলা েং 

Green সেুি 

Chocolate খরয়েী 

Yellow হলুদ 

Gray ধূসে 

Grassy সেুি েণ থ 

Violet শেগুিী 

Dark blue েযামেণ থ 

Deep Green গাঢ় সেুি 

Raw color িাোঁিা েং 

Scarlet টিটরি লাল 

সময় (Time) ননরয় বযবহৃত দেনজিন ইংরেজি েব্দসমূহ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ 

Day নদি 

Night োত্ 

Morning সিাল 

Hour ঘন্টা 



Fortnight এিপক্ষ 

Afternoon নেিাল 

Minute নমনিট 

Midnight মধযোজত্র 

Dawn শভােরেলা 

Second শসরিন্ড 

Mid-day মধযাহ্ন 

Dark অন্ধিাে 

Month মাস 

Sunrise সূরে থাদয় 

Dusk শগাধুলী/সন্ধযা/আেছা 

অন্ধিাে 

Century এিেত্ েছে, েত্াব্দী 

Sunset সূে থাস্ত 

Evening সন্ধযা 

Era েুগ 

Today আি 

Everyday প্রনত্নদি 

Present েত্থমাি 

Tomorrow আগামীিাল/ িালরি 

Noon দুপুে/মধযাহ্ন 

Future ভনেষযৎ 

Tonight আি োত্ 

Date ত্ানেখ 

Past অত্ীত্ 

Twilight শগাধূলী 

Week সপ্তাহ 

Year েছে/েষ থ 

Yesterday গত্িাল 

Moment মুহতূ্ থ 

Before পূরে থ/ আরগ 

Annual োনষ থি 

Afterward পরে/এেপরে 

After পরে 

Anytime শে শিাি সময় 

Decade দেি 



Delay নেলম্ব/শদেী 

Fiscal Year অর্ থেছে 

Leap Year অনধেষ থ 

Early ত্া়িাত্ান়ি 

Overtime অনত্নেক্ত সময় 

Punctual সময়নিষ্ঠ 

Later পরে 

Summer গ্রীষ্ম 

Spring েসি 

Late নেলরম্ব 

Sometime এিদা 

Soon েীঘ্রই 

নেক্সমূহ (Directions) ননরয় প্রনতনেন বযবহৃত নক্ছু 

ক্মন ইংরেজি েব্দ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ 

Right িাি, দনক্ষণ 

West পজিম 

Down Ward নিরিে নদরি 

Left োম 

East পূে থ 

Endless সীমাহীি 

Centre মধযস্থাি 

North উত্তে 

Upward উপরে 

Corner শিাণ 

North east উত্তে-পূে থ শিাণ 

Backyard নপছরিে নদরি 

Back নপছি 

North west উত্তে-পজিম শিাণ 

Next to পারেই 

Below নিরি 

South দনক্ষণ 

Turn left োম নদরি ঘুরুি 



Map মািনিত্র 

South east দনক্ষণ-পূে থ শিাণ 

Turn right িারি শঘাো 

Pointer নদি নিরদথেি 

South West দনক্ষণ-পজিম শিাণ 

Behind নপছরি 

Horizon নদগি 

Compass নদি নিণ থয় েন্ত্র 

Between মরধয, দুইরয়ে মরধয 

Front সামরি 

Dimension মাত্রা, পনেমাণ 

Turn back ঘুরে দাোও 

Beside পারে 

Near িারছ, নিিটেত্ী 

In front of সামরি 

 

৩০ নদরি ইংরেজি ির্া েলা নেখরত্ ইংরেজি নেক্ষা অযাপটট িাউিরলাি 

িেরত্ পারেি। 

প্রাকৃ্নতক্ নবষয় (Natural Things) ননরয় ননতয 

প্ররয়ািনীয় ইংরেজি েব্দ সমূহ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ  

Nature প্রিৃনত্ 

Planet গ্রহ 

Ice েেফ 

World পৃনর্েী 

Sea সাগে 

Mountain পে থত্ 

Earth পৃনর্েী 

Ocean মহাসাগে 

Gulf উপসাগে 

Star ত্াো 

Lake হ্রদ 

Hurricane প্রেল সামুনদ্রি ঝ়ি 
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Moon িা োঁদ 

Full moon পূনণ থমা 

River িদী 

Sun সূে থ 

Flood েিযা 

Sky আিাে 

Air োত্াস 

Fog িুয়াো 

Rainbow েংধি ু

Cloud শমঘ 

Famine দুনভথক্ষ 

Soil মাটট 

Climate িলোয় ু

Fountain ঝেণা 

Sand োলু 

Desert মরুভূনম 

Pond পুিুে 

Water পানি 

Weather আেহাওয়া 

Village গ্রাম 

Dew নেনেে 

Fire আগুি 

Rain েৃটি 

Energy েজক্ত 

Creature িীেিন্তু 

Species প্রিানত্ 

Plants গাছপালা/উজিদ 

ঋতু সমূরহে (Seasons) সম্পরক্ণ দেনজিন বযবহৃত 

ইংরেজি েব্দ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ  

Seasons ঋতু্ 

Rainy Season েষ থািাল 



Late Autumn শহমিিাল 

Summer গ্রীষ্মিাল 

Autumn েেৎিাল 

Winter েীত্িাল 

Spring েসিিাল 

ভ্রমর্ (Travel) সম্পনক্ণত দেননক্ ইংরেজি েব্দ সমূহ: 

 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ  

All Inclusive Resort (অল 

ইনক্্লুনসে নেরসাটণ) 

র্ািাে সুনেধাে পাোপানে নত্ি শেলা খাোেও সেেোহ িো। 

Bed & Breakfast (শবি অযান্ড 

শব্রক্ াস্ট) 

র্ািাে েযেস্থাে পাোপানে সিারলে িােত্া সেেোহ িরে এমি 

শহারটল। 

Hostel (শহারস্টল) ছাত্রাোস, সুলভমূরলযে র্ািাে িায়গা। 

Motel (শমারটল) হাইওরয়গুরলাে পারে অেনস্থত্ শমাটামুটট মারিে র্ািাে িায়গা। 

Guest House (শগস্ট হাউি) পে থটি এলািাগুরলারত্ িারো েযজক্তগত্ োসারি ভ্রমণিােীরদে 

িিয ভা়িাে েযেস্থা িো হয়। 

Single Room (নসংরগল রুম) এিিরিে িিয উপরোগী রুম 

Double Room (িাবল রুম) দুইিরিে িিয উপরোগী রুম 

Twin Sharing (টু-ইন শেয়ানেং) দুটট নসংরগল শেি েুক্ত রুম 

Suite (সুইট) নেলাসেহুল রুরমে সমটি শেখারি নিরিি, ড্রনয়ং রুম, োর্রুম সহ 

এিটট োসাে সে সুনেধা র্ারি। 

Check–in (শচক্ ইন) শহারটরল আরগ শর্রি েুনিং িো র্ািরল  ওই শহারটরলে 

নেনসপেরি  নিরয় ত্া নিজিত্ িো। 

Room Service ( রুম সানেণস) শহারটল স্টাফো খাোে রুরম এরস সেেোহ িরে র্ারি । 

House keeping ( হাউি নক্নপং) শহারটরলে রুম, শেি এেং োর্রুম পনেষ্কাে িো স্টাফ। 

Safe (শসই ) শহারটরলে শছাট লিাে, শেগুরলারত্ টািা –পয়সা, মূলযোি 

অলংিাে ও ফাইলসমূহ োখা োয়। 

Amenities (এরমননটটস) শহারটরল অেস্থািিারল শহারটল িতৃ্থি প্রদািিৃত্ শসোসমূহ। 



Check-out (শচক্ আউট) শহারটল শর্রি প্রস্থারিে সময় 

আেও প়ুিিঃ পাসরপাটথ নেনিউ/নে-ইসুয/ত্র্য পনেেত্থি/সংরোধি-এে 

নিয়মােলী 

পনেমাপ এবং ওিন (Measurement and Weight) ননরয় 

দেননক্ ইংরেজি েব্দ সমূহ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ  

Length দদঘ থয 

Area আয়ত্ি, শক্ষত্রফল 

Foot ফুট 

Breadth প্রস্থ 

Boundary সীমা 

Pound পাউন্ড 

Kilometer নিরলানমটাে 

Cubit এিহাত্ পনেনমত্ মাপ 

Ounce আউন্স 

Centimeter শসনন্টনমটাে 

Liter নলটাে 

Scale নিজক্ত 

Decimeter শিনসনমটাে 

Meter নমটাে 

Square েগ থ 

Kilogram নিরলাগ্রাম 

Milligram নমনলগ্রাম 

Thick পুরু 

Hight উচ্চত্া 

Dram ড্রাম 

Tape নফত্া 

Weight ওিি 

Measurement পনেমাপ 

Yard গি, উ াি 

https://bdbasics.com/passport-renew-and-passport-correction/
https://bdbasics.com/passport-renew-and-passport-correction/
https://bdbasics.com/passport-renew-and-passport-correction/


Gram গ্রাম 

Balance দা োঁন়িপাল্লা 

degree মাত্রা 

Inch ইজি 

Furlong ফাল থং, এি মাইরলে আট ভারগে এি 

ভাগ। 

Dozen নিনগ্র, মাত্রা 

Hectare শহক্টে, িনমে আয়ত্রিে মাপনেরেষ 

Mass ভে, পনেমাণ 

Percent েত্াংে, েত্িো 

শপো (Occupation) সমূহ ননরয় ক্মন ইংরেজি েব্দ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ  

Author গ্রিিাে 

Carpenter িা নমনস্ত্র, সূত্রধে 

Doctor িাক্তাে 

Artist নেল্পী 

Compounder িম্পাউন্ডাে 

Doorkeeper দারোয়াি, দ্বাে েক্ষি 

Astrologer শিযানত্ষী 

Coachman গার়িায়াি 

Disciple নেষয 

Actress অনভরিত্রী 

Clerk শিোিী 

Empress সম্রাজ্ঞী 

Actor অনভরিত্া 

Cook োেুনিথ 

Emperor সম্রাট 

Banker েযাংিাে, েযাংরিে মানলি 

Cowboy োখালোলি 

Engineer প্ররিৌেলী 

Baker রুটটওয়ালা 

Cobbler মুনি 

Farmer িৃষি 

Butcher িসাই 

Crew িানেি 



Fisherman শিরল 

Barber িানপত্ 

Coolie িুনল 

Guard পাহাোদাে 

Broker দালাল 

Chief Minister মুখযমন্ত্রী 

General শসিাপনত্ 

Book Seller পুস্তি নেরক্রত্া 

Chairman শিয়ােমযাি, সভাপনত্ 

Gatekeeper দারোয়াি 

Book binder গ্রি ো োঁধান ইিাে 

Cashier িযানেয়াে, শিাষাধযক্ষ 

Goldsmith স্বণ থিাে 

Beggar নভকু্ষি 

Customer শক্রত্া,খনেদ্দাে 

Grocer মুনদ 

Boatman মাজঝ 

Compositor মুদ্রাক্ষে, স্থাপি 

Governor োসিিত্থা , গভি থে, িত্থা 

Businessman েযেসায়ী 

Cultivator িাষী, িৃষি 

Gardener মালী 

Hawker হিাে, শফনেত্তয়ালা 

Lecturer প্রভাষি 

Hunter নেিােী 

Hunter নেিােী 

Lawyer আইিিীেী 

Judge নেিােি, হানিম 

King োিা 

Minister মন্ত্রী 

Juggler োজিিে 

Laborer শ্রনমি 

Merchant সওদাগে 

Landlord িনমদাে 

Jeweler মনণিাে 

Magician োদুিে 

Nurse শসনেিা 

Queen োণী 

Milkman শগায়ালা 



Officer িম থিত্থা 

Quazi নেিােি 

Milkmaid শগায়ানলিী 

Orator েক্তা 

Reader পা ি 

Mechanic নমনস্ত্র 

Oilman িলু, দত্ল-নেরক্রত্া 

Singer গায়ি 

Magistrate মযাজিরেট 

Publisher প্রিােি, পস্তি-প্রিােি 

Soldier দসনিি, দসিয, শসিা 

Tenant প্রিা 

Peasant িাষী 

Sailor িানেি 

Weaver ত্াোঁত্ী 

Pleader উনিল 

Shopkeeper শদািািদাে 

Washerman শধাপা 

Police পুনলে 

Sweeper ঝা়ুিদাে 

Hairdresser শহয়ােরড্রসাে 

Peon নপয়ি 

Shoemaker মুনি 

Gardener মালী 

Painter নিত্রিে 

Shepherd োখাল 

Journalist সাংোনদি 

Printer মুদ্রািে, অক্ষেিীেি 

Thief শিাে 

Postman িািোহি, নপয়ি 

Potter িুম্ভিাে, িুরমাে, িুমাে 

Trader েযেসায়ী 

Secretary শসরক্রটানে, সম্পাদি 

Poet িনে 

Tailor দেিী 

Waiter ওরয়টাে 

Priest পুরোনহত্ 

Teacher নেক্ষি 

Goldsmith স্বণ থিাে 



আেও নক্ছু দেনজিন িীবরন বযবহৃত ইংরেজি েব্দ: 

ইংরেজি েব্দ অর্ ণ  

Each প্রনত্টট, প্ররত্যি, প্রনত্ 

Much অরিি 

Great মহাি 

Find অিুসন্ধাি, আনেষ্কাে 

Take গ্রহণ িো, লওয়া 

Help সাহােয 

Information ত্র্য 

Want প্ররয়ািি 

Destroy ধ্বংস 

Where শিার্ায় 

Those শসগুরলা 

Army দসিয 

Important গুরুত্বপূণ থ 

While েখি 

Peace োনি 

Example উদাহেণ 

Look শদখুি, ত্ািাি 

Victory িয় 

Go োওয়া 

However োরহাি 

Study অধযয়ি 

Own নিরিে 

Another অিয 

Health স্বাস্থয 

Lot অরিি 

Enough েরর্ি 

Process প্রজক্রয়া 

Better উত্তম 

Long দীঘ থ 

Specific নিনদথি 

Without ছা়িা 

Local স্থািীয় 



Both উভয় 

Available সহিলভয 

Public প্রিােয 

Keep োখা 

Every প্রনত্ 

Place িায়গা 

Usually সাধােণত্ 

 

উপরেে েব্দগুরলা িািা র্ািরল শেরিারিা মািুরষে পরক্ষ শেরিারিা নেষরয় 

ইংরেজিরত্ ির্া েলা এেং েঝুরত্ পাো অরিিটাই সহি হরয় োরে। 
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