
ইংরেজি শেখাে সহি উপায় -৫: ১৫০+ ইংরেজি বাক্য দিরয় 

সহরিই ইংরেজি বলুন 

 

আজকের সমক়ে সবকেছুই অনলাইন যার োরকে আমাকের যযাগাকযাগও এখন 

ববকিে। নানা ভাষা-ভাষীর মানুকষর সাকে েকমউকনকেট েরকে ইংকরজজ ভাষা লাইফ 

যসইবার এর মকো োজ েকর। োরে সারা কবকি েম-যবকি সবাই ইংকরজজকে েো 

বকলন বা বুকেন। োই প্রকফিনাল যেকে উন্নকে েরার জনয যে োডাোকড ইংকরজজ 

কিো শুরু েরা যা়ে েকো ভাকলা। 

ইংকরজজকে েো বলকে যগকল প্রকেকেনই প্রক়োজন পকড নানা ইংকরজজ বাকেযর। এসব বাকেযর 

মকযয কেছু আকছ প্রকেকন়েেই বযবহৃে হ়ে। এমন যবি কেছু বােয কনক়ে ইংকরজজ যিখার সহজ 

উপা়ে আজকেই এই পব ব ৫ কনক়ে একসকছ। 

দনত্য-প্ররয়ািনীয় সাধােন দক্ছু শছাট ইংরেজি বাক্য 

Absolutely not. 

যোন মকেই না। 

Are you sure? 

আপকন কে কনজিে? 

Are you coming with me? 

আপকন কে আমার সাকে আসকছন? 

As soon as possible. 

যে দ্রেু সম্ভব। 

Believe me. 

আমার েো কবিাস েরুন। 

Buy it. 

এটা কেনুন। 

Call me tomorrow. 

আমাকে োলকে যফান েরুন। 



Come with me. 

আমার সকে আসনু। 

Congratulations. 

অকভনন্দন। 

Do  you mean it? 

আপকন কে আসকলই এটা বুোকে যেক়েকছন? 

Do you understand? 

আপকন কে বেুকে যপকরকছন? 

Do you want it? 

আপকন কে এটা োন? 

Do you want something? 

আপকন কে কেছু োকেন? 

Don’t do it. 

এটা েরকবন না। 

Don’t exaggerate. 

বাকডক়ে েো বলকবন না। 

Don’t tell me that. 

আমাকে এটা বলকবন না। 

Give me a hand. 

আমাকে এেটু সাহাযয েরুন। 

Go right ahead. 

একগক়ে যান। 

Have a good trip. 

আপনার যাো শুভ যহাে। 

Have a nice day. 

আপনার কেনটট শুভ যহাে। 



Have another one. 

আকরেটা কনন। 

He is on his way. 

যস পকে আকছ। 

How are you doing? 

আপকন যেমন আকছন? 

How long are you staying? 

আপকন ে়েকেন োেকছন? 

How much is it? 

এর োম েে? 

I can do it. 

আকম পারকবা এটা েরকে। 

I can’t believe it. 

আমার কবিাস হকে না। 

I can’t wait. 

আকম অকপো েরকে পারকছ না। 

I don’t have the time. 

আমার সম়ে হকব না। 

I don’t like it. 

আমার এটা পছন্দ না। 

I don’t think so. 

আমার মকন হ়ে না। 

I feel much better. 

আমার এখন আকগর যেক়ে ভাকলা লাগকছ। 

I see. 

আো। 



আরও পডুনঃ ইংকরজজ যিখার সহজ উপা়ে -৪: অে ব ও উোহরেসহ A-Z 

Verb এর কলস্ট জানুন (২) 

I am used to it. 

আকম এটাকে অভযস্ত. 

I am sorry. 

আকম েুঃকখে। 

I am bored. 

আকম কবরক্ত। 

It does not matter. 

এটা যোকনা বযাপার না। 

It’s about time. 

এমন কেছু যা পূকব বই হও়ো উকেে কছল। 

It’s time to go. 

যাও়োর সম়ে হক়ে কগক়েকছ। 

It’s not worth it. 

এর মূলয খুবই েম, েরার মকো না। 

It’s the same thing. 

এেই জজকনস। 

Not yet. 

এখকনা না। 

It’s your turn. 

এখন আপনার পালা। 

See you tomorrow. 

োলকে যেখা হকব। 

That's enough. 

যকেষ্ট হক়েকছ। 
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Slow down. 

এেটু আকস্ত। 

Too bad. 

যোকনা েুঃখজনে ঘটনা যযটা অপকরবেবনী়ে। 

What did you say? 

েী বলকলন আপকন? 

You look tired today. 

আপনাকে অকনে ক্লান্ত লাগকছ। 

Oh, come on! 

আহ, এেটু বেুকে যেষ্টা েকরা যো! 

Do you follow me? 

আমার অো বেুকে পারকছা যো? 

Thank you very much. 

আপনাকে অকনে যনযবাে। 

আরো দক্ছু Daily use ইংরেজি বাক্য 

Are you with me? 

আমার েো শুনকছন যো? 

Be careful.  

সাবযান োেকবন। 

Be careful driving. 

সাবযাকন গাকড োলান। 

Can you translate this for me? 

েুকম কে এটা আমার জনয অনবুাে েরকে পার? 

Chicago is very different from Boston. 

যবাস্টন যেকে কিোকগা একেবাকরই আলাো। 

Don't worry. 

কেন্তা েকরানা। 



Everyone knows it. 

এটা সবাই জাকন। 

Everything is ready. 

সবকেছু বেরী। 

Excellent. 

অসাযারে, খবু ভাল। 

From time to time. 

েখকনা েখকনা। 

Good idea. 

ভাকলা যারো। 

He likes it very much. 

যস এটা খুবই পছন্দ েকর। 

Help! 

বা াঁোও! 

He's coming soon. 

যস কিগকগরই আসকব। 

He's right. 

যস টিে বকলকছ । 

He's very annoying. 

যস খুবই কবরজক্তের। 

He's very famous. 

উকন খবু কবখযাে । 

How are you? 

েুকম যেমন আকছা? 

How's work going? 

োজ েলকছ যেমন? 



Hurry! 

োডাোকড ! 

I ate it already. 

আকম ইকোমকযয যখক়েকছ। 

I can't hear you. 

আকম যোমাকে শুনকে পাজেনা। 

I'd like to go for a walk. 

আকম হাাঁটকে যযকে োই। 

I don't know how to use it. 

এটা কেভাকব বযবহার েরকে হ়ে আকম জাকননা। 

I don't like him. 

আকম োকে পছন্দ েকরনা। 

I don't like it. 

আকম এটা পছন্দ েকরনা । 

I don't speak very well. 

আকম ভাকলা বলকে পাকরনা। 

I don't understand. 

আকম বুেকে পারকছনা। 

I don't want it. 

আকম োইনা। 

I don't want that. 

আকম ওটা োইনা। 

I don't want to bother you. 

আকম যোমাকে কবরক্ত েরকে োইনা। 

I feel good. 

আমার ভাকলা লাগকছ। 



If you need my help, please let me know. 

যকে আমার সহকযাকগো প্রক়োজন হ়ে ে়ো েকর আমাকে জাকনক়ো। 

I get off of work at 6. 

আকম ৬টা়ে োজ যেকে যবর হই। 

I have a headache. 

আমার মাো বযাো েরকছ / মাো যকরকছ। 

I hope you and your wife have a nice trip. 

আকম আিা েরকছ যোমার এবং যোমার স্ত্রীর ভাকলা ভ্রমে হকব। 

I know. 

আকম জাকন। 

I like her. 

আকম যমক়েটটকে পছন্দ েকর। 

I'll call you when I leave. 

যখন আকম যাকবা আকম যোমাকে যফান েরকবা। 

I'll come back later. 

আকম পকর আসকবা। 

I'll pay. 

আকম োম যেকবা। 

I'll take it. 

আকম এটা যনকবা। 

I'll take you to the bus stop. 

আকম যোমাকে বাসস্টকপ নাকমক়ে যেকবা। 

I lost my watch. 

আকম আমার ঘকড হাকরক়েকছ। 

I love you. 

আকম যোমাকে ভাকলাবাকস। 



I'm an American. 

আকম এেজন আকমকরোর নাগকরে। 

I'm cleaning my room. 

আকম আমার ঘর পকরস্কার েরকছ। 

I'm cold. 

আমার িীে েরকছ। 

I'm coming to pick you up. 

আকম যোমাকে কনকে আসকছ। 

I'm going to leave. 

আকম েকল যাজে। 

I'm good, and you? 

আকম ভাকলা আকছ, েুকম? 

I'm happy. 

আকম খুকি/সুকখ। 

I'm hungry. 

আকম েুযাে ব/ আমার েুযা যপক়েকছ। 

I'm married. 

আকম কববাকহে। 

I'm not busy. 

আকম বযস্ত নই। 

I'm not married. 

আকম অকববাকহে। 

I'm not ready yet. 

আকম এখকনা প্রস্তুে নই। 

I'm not sure. 

আকম টিে কনজিে নই। 



I'm sorry, we're sold out. 

আকম ে:ুকখে সব কবজি হক়ে যগকছ। 

I'm thirsty. 

আকম কপপাসােব। 

I'm very busy. I don't have time now. 

আকম খবুই বযস্ত, আমার এখন যোন সম়ে যনই। 

I need to change clothes. 

আমার োপড পাল্টাকনা েরোর । 

I need to go home. 

আমার বাকড যাও়ো প্রক়োজন। 

I only want a snack. 

আকম হালো কেছু খাবার োই। 

Is Mr. Smith an American? 

কম. জিে কে এেজন আকমকরোন? 

Is that enough? 

আর কেছু লাগকব? 

I think it's very good. 

আমার মকন হ়ে এটা খুব ভাকলা। 

I think it tastes good. 

আকম মকন েকর এটার স্বাে ভাকলা। 

আরও পডুনঃ ইংকরজজ যিখার সহজ উপা়ে -৩: অে ব ও উোহরেসহ A-Z 

Verb এর কলস্ট জানুন (১) 

I thought the clothes were cheaper. 

আকম যভকবকছলাম োপডগুকলা আকরা সস্তা। 

It's longer than 2 miles. 

২ মাইকলর যেক়ে যবকি হকব। 
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I've been here for two days. 

আকম এখাকন েুই কেন যকর আকছ । 

I've heard Texas is a beautiful place. 

শুকনকছ যটক্সাস খবু সনু্দর জা়েগা। 

I've never seen that before. 

আকম ওটা েখকনা যেকখকন। 

I was about to leave the restaurant when my friends arrived. 

যখন আমার বনু্ধরা একলা আকম েখন যরকস্তারা াঁ যেকে যবর হজে। 

Just a little. 

অল্প এেটু। 

Just a moment. 

এেটু অকপো ের। 

Let me check. 

আমাকে যেখকে োও। 

Let me think about it. 

যভকব যেকখ। 

Let's go have a look. 

েল কগক়ে যেকখ। 

Let's practice English. 

একসা ইংকরজজ েেবা েকর। 

May I speak to Mrs. Smith, please? 

আকম কে কম. জিকের সাকে েো বলকে পাকর? 

More than that. 

ওর যেক়ে যবিী। 

Never mind. 

কেছু মকন েকরানা। 



Next time. 

আবার হকব/ পকররবার যেখা যাকব। 

No. 

না। 

Nonsense. 

কনকব বায। 

No, thank you. 

না, টিে আকছ যনযবাে। 

Nothing else. 

আর কেছু ন়ে। 

Not recently. 

খুব যবিী আকগ ন়ে। 

Not yet. 

এখকনা না/ন়ে। 

Of course. 

কনি়েই। 

Okay. 

টিে আকছ। 

Please fill out this form. 

অনুগ্রহেকর ফরমটট কফলআপ েরুন। 

Please take me to this address. 

অনুগ্রহেকর আমাকে এই টিোনা়ে কনক়ে েলুন। 

Please write it down. 

অনুগ্রহ েকর কলকখ কনন। 

Really? 

োইনাকে? 



Right here. 

টিে এখাকন। 

Right there. 

টিে ওখাকন। 

See you later. 

পকর যেখা হকব। 

See you tomorrow. 

আগামীোল যেখা হকব। 

See you tonight. 

রাকে যেখা হকব। 

She's pretty. 

যমক়েটট সুন্দর। 

Sorry to bother you. 

আকম েুঃকখে যোমাকে কবরক্ত েরকে একসকছ। 

Stop! 

োম! 

Take a chance. 

যেষ্টা েকর যেখ। 

Take it outside. 

বাইকর কনক়ে যাও। 

Tell me. 

বল আমাকে। 

Thanks for everything. 

সবকেছুর জনয যনযবাে। 

Thanks for your help. 

সহকযাকগোর জনয যনযবাে। 



Thank you. 

যনযবাে । 

Thank you sir. 

যনযবাে জনাব। 

Thank you, miss. 

যনযবাে কমস। 

Thank you very much. 

আপনাকে অসংখয যনযবাে। 

That's alright. 

সব টিে আকছ। 

That looks great. 

ওটা খুব ভাকলা যেখাকে। 

That's fine. 

যসটট ভাকলা। 

That's enough. 

যকেষ্ট হক়েকছ। 

That's it. 

এটাই োই। 

That smells bad. 

ওটার যেকে েগূ বন্ধ যবর হকে। 

That's not fair. 

ওটা টিে ন়ে। 

That's not right. 

এটা টিে ন়ে। 

That's right. 

ওটা টিে। 



That's too bad. 

এটা খুবই খারাপ। 

That's too many. 

খুব যবিী হক়ে যগকছ। 

That's too much. 

অকেকরক্ত হক়ে যগকছ। 

The book is under the table. 

বইটট যটকবকলর নীকে। 

They'll be right back. 

োরা এখকন কফরকব। 

They're the same. 

োরা এেই রেম। 

They're very busy. 

োরা খুবই বযাস্ত। 

This doesn't work. 

এটা অকেকজা। 

This is very difficult. 

এটা খুবই জটটল প্রেৃকের। 

This is very important. 

এটা খুবই গুরুত্বপূে ব। 

Try it. 

যখক়ে যেকখা। 

Very good, thanks. 

খুব ভাকলা, যনযবাে। 

We like it very much. 

আমরা এটা খুব পছন্দ েকর। 



Would you take a message please? 

অনুগ্রহেকর এেটট খবর রাখকব? 

Yes, really. 

সকেয োই। 

You're beautiful. 

েুকম সুন্দর। 

You're very nice. 

েুকম খুব ভাল। 

You're very smart. 

েুকম খুবই ভাল। 

Your things are all here. 

যোমার সব জজকনস এখাকন। 

উপকরর ইংকরজজ বােযগুকলা বেনজন্দন যযকোকনা ইংকরজজ েকোপেেকন েম-যবকি 

বযবহৃে হক়ে োকে। এই বােযগুকলা অে বসহ জানা োেকল যযকোন সাযারে মানুকষর 

পকে ইংকরজজ বলকে এবং বেুকে পারা অকনেটাই সহজ হক়ে যা়ে। োই যেরী না েকর 

এখুকন যজকন যফলুন সেরাের বযবহৃে এই ইংকরজজ বােযগুকলা। ইংকরজজ কিোর পকে 

একগক়ে যান আকরা এে যাপ। 
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