
ইংরেজি শেখাে সহি উপায় -৬: ইংরেজিরে নিরিে পনেচয় নিি 

 

আপনি বাইরেে ককাি ককাম্পানিরে কেরেি। জব ইন্টানভিউ নিরবি। রুরে ঢুকরেি, 

বসরেি। োো প্রশ্ন কো শুরু কেরেি। উত্তে নিরে যারবি নকন্তু আপিাে েখু নির়ে 

নকছু কবে হরে িা। কােণ ঠিক ইংরেজজ শব্দ খুুঁরজ পারেি িা। এরে গুনছর়ে 

প্ররশ্নে উত্তেও নিরে পােরেি িা।  

আপনি ঘােরে শুরু কেরেি। আপিাে কিনিরেন্স কেরভে একিে িীরে কিরে 

কেে। এই েুহরূেি আপনি জারিি োকনেটা আপিাে আে হরে িা। কাজ ভাে 

পােরেও একোত্র কনেউনিরকট কেরে িা পাডা়ে, সনেি সনেি আপিাে োকনেটা 

আে হে িা।  

ইন্টানভিউ রুে কেরক কবে হরেি। নিরজে উপে োরে-িুুঃরখ েি নবনির়ে কেে। ঠিক 

কেরেি আজই ইংরেজজ কশখা শুরু কেরবা। সকারে ঘুে কেরক উিরেি বরস 

আরছি েরি হে েেনিি আপিাে ইংরেজজ নশক্ষা শুরু কোে কো নছে।  োই 

আজরক কেরবা িানক কােরক কেরবা নেন্তা বাি নিি। আজ, এখুনি, এই েুহরূেি 

শুরু করুি ইংরেজজ কশখাে জানি ি।  

েেুি ইংরেজজ কশখাে সহজ উপা়ে এে পব ি-৬ এ কজরি কি়ো যাক কীভারব িেুি 

পনেরবরশ নিরজে পনেে়ে নিরবি, ককাি নকছু জািরে োইরবি, নকংবা ককাি প্রশ্ন 

কেরে োে উত্তে নিরবি ইেিানি। 

কারো সরে পনেনচে হওয়াে সময় করথাপকথি - 



 

েনব একঠট নবর়েে অিুষ্ঠারি কেরেি। গ্লারস পািী়ে ঢােরছি। এেি সে়ে নিো 

িারেে একজি, বান্ধনব কিই’রক নির়ে আসরেি। েনবে সারে পনেনেে হরে। এেি 

অবস্থা়ে েনব কযভারব প্ররশ্নে উত্তে নিরেি বা পাল্টা প্রশ্ন কেরেি  

Fima: Hi, my name is Fima. What is your name?    

 ফ নিো  হাই, আোে িাে নিো। আপিাে িাে নক? ) 

Robi: Hi, my name is Robi. Nice to meet you, Fima. 

 ফেনব  হাই, আোে িাে েনব। আপিাে সারে পনেনেে হর়ে খুনশ হোে, নিো।) 

Fima: Nice to meet you, Robi. This is my friend. Her name is fei. 

 ফ নিো  আপিাে সারে পনেনেে হর়ে খুনশ হোে, েনব। উনি আোে বনু্ধ। োে িাে 

কিই।) 

Robi: Hi, Fei. Nice to meet you. 

 ফেনব  হাই, কিই। আপিাে সারে পনেনেে হর়ে খুনশ হোে।) 

Fei: Nice to meet you too. 

 ফ রিই  আপিাে সারেও পনেনেে হর়ে খুনশ হোে।) 

 

কারো বাসস্থাি সম্পরকে িািরে করথাপকথি - 

ককনে ও কুপাে কেি-এ পাশাপানশ বরস আরছি। েন্তবি অিারেনেকা। েেুি োরিে 

করোপকেি কেরক কজরি আনস োো ককাো কেরক এরসরছি। 



Kemmy: Hi, my name is Kemmy. I am from Sylhet in Bangladesh. I am 

Bangladeshi. Where are you from? 

 ফ রকনে  হাই, আোে িাে ককনে। আনে বাংোরিরশে নসরেট কেরক এরসনছ। আনে 

বাংোরিশী। আপনি ককাো কেরক এরসরছি? ) 

Cooper: I am Cooper, I am from Bon in Germany. I am german. Nice to 

meet you, Kemmy. 

 ফকুপাে  আনে কুপাে, আনে জাে িানিে বি কেরক এরসনছ। আনে জাে িাি। আপিাে 

সারে কিখা করে ভারো োেরো, ককনে।) 

Kemmy: Nice to meet you too, Cooper. 

 ফ রকনে  আপিাে সারে কিখা করেও ভারো োেরো, কুপাে।) 

 

নিরিে সম্পরকে নকছু বলরে করথাপকথি -  

নবনিো এবং পােনেোে একঠট োরিে কিসারটি কিখা। েেুি োরিে করোপকেি 

কেরক োরিে সম্পরকি কজরি আনস। 

Binita: Hi, I am Binita. What is your name? 

 ফ নবনিো  হাই, আনে নবিীো। আপিাে িাে নক? ) 

Promita: Hi, I am Promita. Nice to meet you, Binita. 

 ফপ্রনেো  হাই, আনে প্রনেো। আপিাে সারে কিখা করে ভারো োেরো, নবিীো।) 

 

Binita: Nice to meet you too, Promita. Where are you from? 

 ফ নবনিো  আপিাে সারেও কিখা করে ভারো োেরো, প্রনেো। আপনি ককাো কেরক 

এরসরছি? ) 

Promita: I am from Bangladesh. Where are you from? 

 ফপ্রনেো  আনে বাংোরিশ কেরক এরসনছ। আপনি ককাো কেরক এরসরছি? ) 

 

Binita: I am from England. I am 22 years old. There are 4 people in my 

family. They are my mother, father, sister, and me. How about you? 

 ফ নবনিো  আনে ইংেিা  কেরক এরসনছ। আোে ব়েস 22 বছে। আোে পনেবারে   

জি সিসি। োো আোে ো, বাবা, কবাি এবং আনে। আপিাে কী অবস্থা? ) 



Promita : Nice family. I am also 22 years old. There are 6 people in my 

family. They are my mother, father, sister, two brothers, and me. I am a 

student at California technology. My major is Computer science. You? 

 ফপ্রনেো  েেককাে পনেবাে। আোেও ব়েস 22 বছে। আোে পনেবারে ৬ জি। 

োো আোে ো, বাবা, কবাি, িুই ভাই এবং আনে। আনে কিানেরিানি ি়ো প্রযুজিে 

একজি ছাত্রী। আোে প্রধাি কম্পম্পউটাে নবজ্ঞাি। আপনি? ) 

 

Binita: I am a student at Duke University. My major is Aerospace 

Engineering. What are your hobbies? 

 ফ নবনিো  আনে নেউক ইউনিভানস িঠটে ছাত্রী। আোে প্রধাি হে এরোরসস 

ইজিনি়োনেং। আপিাে শখ নক নক? ) 

Promita: I love reading history books. Sometimes I go skating. You? 

 ফপ্রনেো  আনে ইনেহারসে বই পডরে ভারোবানস। োর  োর  আনে কটঠটং কেরে 

যাই। আপনি? ) 

 

Binita: I love to travel to new places. In my free time I write about them too. 

 ফ নবনিো  আনে িেুি জা়েো়ে ঘুেরে ভারোবানস। আোে অবসে সের়ে আনে 

োরিে সম্পরকি নেনখও।) 

Promita  It’s been great meeting you, Binita. See you again. 

 ফপ্রনেো  আপিাে সারে কিখা করে খুব ভারো োেরো, নবিীো। আবাে কিখা 

হরব।) 

 

Binita: It's been great meeting you too. Bye. 

 ফ নবনিো  আপিাে সারেও কিখা করে খুব ভারো োেরো, প্রনেো। নবিা়ে।) 

 

পনেচরয়ে শেরে শপো, আপনি নক/ শকাথায় কাি করেি, শকাথায় 

বসবাস করেি ো নিরয় কথা বলরে 

I am a/ an ____ফteacher/ student/ job-holder/ entrepreneur/ businessman) 

আনে একজি/ একজি ____ফ নশক্ষক/ ছাত্র/ োকনেধােী/ উরিিািা/ বিবসা়েী) 

I work for ____(company/ institution name) as a/ an ____ফexecutive/ senior 

executive/ trainee/ manager/ deputy manager). !! আনে একজি ____ ফ নিব িাহী/ 



নসনি়েে এজিনকউঠটভ/ কেইনি/ েিারিজাে/ কেপুঠট েিারিজাে) নহরসরব 

____ফরকাম্পানি/প্রনেষ্ঠারিে িাে) কাজ কনে। 

I live at ___(Banani/ Hawapara/ Zindabazar/ Bon). 

আনে ___ফবিািী/হাও়োপাডা/জজন্দাবাজাে/বি) োনক। 

I live in ___ফDhaka/ Sylhet/ Germany).  

আনে ___ফঢাকা/নসরেট/জাে িানি)রে োনক। 

 

আপনি নক পছন্দ নকংবা অপছন্দ করেি ো নিরয়ও প্রশ্ন নকংবা উত্তে নিরে 

পােরবি।  

I like ______(volleyball/ singing/ cycling/ yoga/ fishing/ reading books/ 

traveling) 

আনে পছন্দ কনে _______ ফভনেবে / োি / সাইনলং / কযাে / োছ ধো/ বই পডা / 

ভ্রেণ) 

I don’t like/ dislike/ hate ______ফvolleyball/ singing/ cycling/ yoga/ fishing/ 

reading books/ traveling) 

আনে অপছন্দ কনে _______ ফভনেবে / োি / সাইনলং / কযাে / োছ ধো/ বই পডা 

/ ভ্রেণ) 

 

আেও পডুিুঃ ইংরেজজ কশখাে সহজ উপা়ে -৫  ১৫০+ ইংরেজজ বাকি নির়ে 

সহরজই ইংরেজজ বেুি 

 

আপনি মািুষ নহরসরব শকমি/ কাে সরে থারকি/ নপ্রয় েং এসব নিরয় কথা 

বলরে - 

I am a ____ফbrave/ happy/ gentle/ calm/ creative/ lazy/ friendly/ outgoing) 

person. 

আনে একজি ____ফসাহসী/ সুখী/ ভদ্র/ শান্ত/ সৃজিশীে/ অেস/ বনু্ধত্বপূণ ি/ 

বনহেু িখী) বিজি। 
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I live with my ____(family/ father/ mother/ sister/ brother/ cousins/ friends). 

আনে আোে ____ফপনেবাে/বাবা/ো/রবাি/ভাই/োোরো ভাই/বনু্ধরিে) সারে োনক। 

My favourite color is ___ফgreen/ purple/ scarlet/ black). 

আোে নপ্র়ে েং ___ফসবুজ/রবগুনি/োে/কারো)। 

 

প্ররশ্নে উত্তে নিরে এবং পাল্টা প্রশ্ন কেরে - 

Yes, no, sure, of course, absolutely, let’s do it, surely. 

হিা ুঁ, িা, অবশিই, অবশিই, এরকবারে, এটা কো যাক, অবশিই। 

How about you? What about you? 

কোোে কী অবস্থা? কোোে খবে নক? 

 

শকউ শকমি আরছ িািরে প্রশ্ন এবং উত্তরে যা বলরবি  - 

What’s up?  

নক খবে?  

How’s everything?  

সবনকছু ককেি েেরছ?  

How’s it going?  

ককেি েেরছ? 

I am fine, thanks. How are you? 

আনে ভাে আনছ ধিিবাি। আপনি ককেি আরছি? 

Pretty good. 

কবশ ভাে। 

Not so great really. 

সনেিই োই েহাি িা। 



 

ধিযবাি প্রকারে যা বলরবি - 

I’m really grateful. 

আনে সনেিই কৃেজ্ঞ। 

I can’t thank you enough. 

আনে যেবােই Thank you বনে িা ককি ো কে হরব। 

I owe you one. 

আনে কোোে কারছ ঋণী। 

 

ধিযবাি এে উত্তরে যা বলরবি - 

You’re most welcome. 

কোোরক অরিক ধিিবাি। 

Anytime! 

কয ককাি সে়ে! 

My pleasure! 

আোে আিন্দ! 

 

নকছু িা িািরল - 

No idea. 

ককাি ধােণা কিই। 

No clue. 

ককাি সতু্র কিই। 

 



সম্মনে প্রকাে কেরে - 

That’s so true. 

এটা একিে সনেি. 

I couldn’t agree more. 

আনে আে একেে হরে পানেনি। 

 

মেরেি প্রকাে কেরে -  

Not necessarily. 

অেেিা/ জরুেী িা কয এটা এেনি হরব। 

I couldn’t disagree more. 

আনে আে নিেে কেরে পানেনি। 

 

Goodbye বলরে - 

I must take off. 

আোে কযরে হরব। 

Speak to you soon. 

নশঘ্রই কোোে সারে কো বেরবা। 

 

আেও পডুিুঃ ইংরেজজ কশখাে সহজ উপা়ে -১  ঠটপস এ  ঠেি ও নেরসাস ি সেহূ 

 

শযরকারিা নবষরয় প্রশ্ন কেরে চাইরল শযোরব শুরু কেরবি োে নকছু িমুিা  

কেেণ জিরেস কেরে -  
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How long will you ____ফsleep/ read/ exercise/ walk/ work/ study/ play)? 

আপনি কেক্ষণ ____ফঘুোরবি/ পডরবি/ বিা়োে কেরবি/হা ুঁটরবি/ কাজ কেরবি/ 

অধি়েি কেরবি/ কখেরবি) ? 

 

শকারিা নকছুে িাম জিরেস কেরে - 

How much are the ____ফgifts/ bananas/ apples/ books/ pencils/ pens/ 

boxes/ clothes)? 

____ফউপহাে গুরো/ কো গুরো/ আরপে গুরো/ বই গুরো/ কপজন্সে গুরো/ কেে 

গুরো/ বি গুরো/ জাোকাপড গুরো) এে িাে কে? 

 

কেিেূ িািরে - 

How far is the ____ফairport/ hospital/ bank/ shop/ university/ school/ 

bookstore)? 

____ফ নবোিবন্দে/ হাসপাোে/ বিাঙ্ক/ কিাকাি/ নবশ্বনবিিাে়ে/ টুে/ বইর়েে 

কিাকাি)-ঠট কেিেূ? 

 

সংখযায় কেগুরলা িািরে - 

How many _____(boxes/ cars/ children/ shops/ people/ schools) are there? 

ক়েঠট _____ফবাি/োনড/নশশু/রিাকাি/োিিু/টুে) আরছ কসখারি?  

 

শকাথায় িািরে - 

Where do you ____ফlive/ study/ stay/ meditate/ play)? 

আপনি ককাো়ে ____ফবাস করেি/অধি়েি করেি/ োরকি/ ধিাি করেি/ কখো 

করেি)? 



Where is the ____(hotel/ phone/ restaurant/ bus stop/ clinic/ airport)? 

____ফরহারটে/রিাি/রেরতাো ুঁ/বাস স্টপ/নলনিক/এ়োেরপাটি )-ঠট ককাো়ে? 

 

নক িািরে - 

What do you ____ফdo/ play/ eat/ study/ teach)? 

আপনি নক ____ফকরেি /রখরেি /খাি /পডারশািা করেি/পডাি)? 

What are you ____(doing/ teaching/ reading/ taking/ selling/ learning/ 

playing/ buying)? 

আপনি নক ____ফকেরছি/নশখারেি/পডরছি/রিরেি/নবজি 

কেরছি/নশখরছি/রখোরেি/নকিরছি)? 

 

শকি িািরে - 

Why are you ____ফdancing/ crying/ happy/ laughing/ walking/ sleeping/ 

smiling/ sad)? 

েুনে ককি ____ফিােছ/ কা ুঁিছ/ খুনশ/ হাসছ/ হা ুঁটছ/ ঘুোে/ হাসছ/ িুুঃখী)? 

Do you like to ____ফstudy/ talk/ sing/ sleep/ eat/ work/ play/ dance/ read/ 

teach)? 

আপনি নক ____ফঅধি়েি / কো/ োি/ ঘুে/ খাও়ো/কাজ/রখো/িাে/পডরে/নশক্ষা) 

পছন্দ করেি? 

 

কখি িািরে - 

When are you ____(coming/ cooking/ leaving/ going/ dancing/ exercising/ 

eating)? 

আপনি কখি ____ফআসরছি/ ো ুঁধরছি/ যারেি/ যারেি/ িােরছি/ বিা়োে 

কেরছি/ খারেি)? 



উপরেে আঠটিরকরে একজি োিুরিে প্রেে পনেে়ে কেরক শুরু করে দিিজন্দি 

জীবরি কযসকে প্রশ্ন বা কো বোে প্রর়োজি পরড োে িেিুাসহ বণ িিা কি়োে 

কেষ্টা কো হর়েরছ। এরে ইংরেজজ সম্পরকি কেেি নকছুই জারিি িা এেি বিাজিও 

সাধােণ করোপকেি োনের়ে কযরে পােরবি িক্ষোে সারে। োই কিেী িা করে 

আজই শুরু করুি আপিাে ইংরেজজ নশক্ষাে জানি ি। ইংরেজজ কশখাে সহজ উপা়ে 

-পব ি ৬ এই পয িন্তই। শুভ কােিা কিখা হরে আোেী পরব ি। 
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