
ইংরেজি শেখাে সহি উপায় -১১: শেস্টুরেন্ট বা বাড়িরে খাবাে 

ড়িরয় শেভারব কথা বলরবি 
 

বৃষ্টির খালা এসেসেন আসেররকা থেসক। োসে দুষ্টি ফুিফুসি খালাস া ভাই-সবান। ভাসলা কসর 

বাাংলা বলস  রকাংবা বুঝস  পাসরনা। এরদসক বৃষ্টি ইাংসরজি খুব একিা পাসর না। এর ফসল েন খুসল 

বৃষ্টি  াসদর োসে রেশস  পারসে না। রাস র খাবার থখস  বসেসেন েবাই, বৃষ্টির খালা  থবান রকেু 

একিা চাইসলা রকন্তু বৃষ্টি রকেুই বুঝস  পারল না। ইাংসরজি না িানায় আি  ার একিু খারাপই 

লাগসলা। থে ইাংসরজি রশখসব বসল পণ করসলা এবাং  া যস া দ্র ু েম্ভব।   

খাবার ত রর কসর  া পররবার এবাং বনু্ধসদর রনসয় খাওয়া একষ্টি আনন্দদায়ক কাি। এই কাি 

করার েেয় আেরা থয শুধু আোসদর পেসন্দর খাবার থশয়ার করর  াই নয়, বরাং এষ্টি কো বলার 

এবাং এসক অসনের েম্পসকে িানস  পারার এক অননে েুসযাগ।  

চাইসল পররবার-বনু্ধসদর রনসয়ই আপরন আপনার ইাংসরজি রশক্ষা শুরু কসর রদস  পাসরন। এই 

ইাংসরজি থশখার েহি উপায় আষ্টিেসকল থেসক আপনার রশখা আসরা থবরশ নোচারাল হসয় উঠসব। 

আর  া রশখস  আপনাসক োহাযে করস ই আিসকর এই আষ্টিেসকল। 

খাবাে ড়িরয় সচোচে শেসব বাকয বলা হরয় থারক 

Pass me the salt, please. 

অনুগ্রহ কসর আোসক লবণ দাও। 

Would you like some dessert? 

রকেু রেষ্টি রনসব?  

Help me clear the table, will you? 

আোসক থিরবল পররষ্কার করস  োহাযে কর, করসব?  



My grandmother gave me the recipe a few years ago. 

আোর দারদ কসয়ক বের আসগ আোসক থররেরপষ্টি রদসয়রেসলন। 

Thank you for a wonderful dinner. 

একষ্টি চেৎকার রিনাসরর িনে আপনাসক ধনেবাদ। 

Thank you, the food was delicious. 

আপনাসক ধনেবাদ, খাবারষ্টি েুস্বাদু রেল। 

Do you mind heating up some milk on the stove? 

রকেু েসন না করসল  ুরে রক চুলায় দুধ গরে করসব?  

Let’s prepare the salad. 

চল োলাদ প্রস্তু  করর। 

We should split the bill among us. 

রবল আোসদর েসধে ভাগ করা উরচ । 

Maria, can you check the expiration dates of the bread? 

োররয়া,  ুরে রক রুষ্টির থেয়াদ থশষ হওয়ার  াররখ থদখস  পাসরন?  

Let’s plan out our meals for the month? 

োসের িনে আোসদর খাবাসরর পররকল্পনা করা যাক?  

পড়েবাে ও বনু্ধরেে সারথ খাবাে ড়িরয় প্রশ্ন-উত্তে  

Would you like to come over to my grandma’s house and have dinner with me? 

 ত  ুরে রক আোর ঠাকুরোর বারতস  আেসব এবাং আোর োসে রিনার করসব?   

Sure, I would love to come over to grandma’s house for dinner. I really love to cook at 

your grandma’s and it might give us some time to catch up with one another. 



 তঅবশেই, আরে রাস র খাবাসরর িনে ঠাকুরোর বারতস  আেসবা। আরে ের েই থ াোর 

ঠাকুরোর বাোয় রান্না করস  পেন্দ করর এবাং এষ্টি আোসদর এসক অপসরর োসে থদখা করার 

িনে রকেুিা েেয় রদসব।) 

Maybe we could cook dinner together? 

 তহয়স া আেরা একেস  রাস র খাবার রান্না করস  পারর?   

That sounds great. I am free tomorrow night so I can definitely make it. 

 তভালই থশানাস।। আগােককাল রাস  আরে র  আরে  াই অবশেই এষ্টি ত রর করস  পারর।  

What time should we plan on getting together? 

 ত সকান েেসয় আোসদর একোসে োকার পররকল্পনা করা উরচ ?   

How does 7 o'clock sound? 

 তটিা থকেন শুনায়?   

I get off work at 6. I can go straight home to grab a few things and meet you around 7. 

 তআরে   িায় কাি থেসক েুষ্টি পাই। আরে রকেু জিরনে রনস  েরােরর বারতস  থযস  পারর এবাং 

7 িার রদসক থ াোর োসে থদখা করস  পারর।  

Do you have any preferences on what we could make? 

 ত স াোর রক থকান পেন্দ আসে যা আেরা করস  পারর?   

I have this new recipe in Japanese cuisine that I have been dying to try. Do you like 

Japanese food? 

 তআোর কাসে িাপারন রন্ধনপ্রণালকস  এই ন ুন থররেরপষ্টি রসয়সে যা থচিা করার িনে আরে 

োরা যাজ।। আপরন রক িাপারন খাবার পেন্দ কসরন?   

আরও পতুনঃ  

শেস্টুরেন্ট শেরে ড়েি বনু্ধে করথাপকথি 



দুই বনু্ধ ররে আর থবলা থখস  যাস।ন থরে্িুসরসে। চলুন থদসখ আরে আর থকউ েস  যাস।ন 

রকনা - 

Rim: Hi, Lisa. 

 ত ররে  হাই, রলো।  

 

Lisa: Hi, Rim. 

 ত রলো  হাই, ররে।  

 

Rim: Bela and I are getting together for lunch. Do you want to come with us?  

 ত ররে  থবলা আর আরে একোসে লা  কররে।  ুরে রক আোসদর োসে আেস  চাও?   

 

Lisa: Yeah, that would be nice. Where are you taking me? 

 ত রলো  হো ,, এিা ভাসলা হসব। আোসক থকাোয় রনসয় যা।?   

 

Bela  Some place you’ve never been before. A Mexican restaurant named Three Amigos. 

 ত সবলা  এেন থকাসনা িায়গা থযখাসন  ুরে আসগ কখসনা যাওরন। র  অোরেসগাে নাসের একষ্টি 

থেজিকান থরসতারা ,।  

 

Lisa  Fantastic! I’ve always wanted to try Mexican food. Have you tried Mexican food? 

 ত রলো  চে ্কার! আরে েবেেয় থেজিকান খাবার থচিা করস  থচসয়রেলাে।  ুরে থেজিকান 

খাবার থচিা কসরসেন?   

 

Rim  I’ve eaten out at several Mexican restaurants before but I think Three Amigos offers 

something new. 

 ত ররে  আরে এর আসগ থবশ কসয়কষ্টি থেজিকান থরসতারা ,য় থখসয়রে রকন্তু আোর েসন হয় র  

অোরেসগাে ন ুন রকেু অফার কসর।  



 

Lisa: Really? What is it? 

 ত রলো  ের েই? রক এিা?   

 

Rim: It serves traditional Mexican street food such as Tacos, Chilaquiles and Mexican 

fried chicken in mixed Mexican and English styles. 

 ত ররে  এষ্টি থেজিকান এবাং ইাংসরজি াাইসল রেরত  থেজিকান রটি ফুি থযেন িাসকাে, 

রচলাকুইলে এবাং থেজিকান  াইি রচসকন পররসবশন কসর।  

 

Lisa  Yum! You are making me hungry. What’s the specialty? 

 ত রলো  ইে!  ুরে আোসক কু্ষধা ে কসর  ুলে। থশরশয়ারলষ্টি রক?   

 

Rim: The signature menu is Chicken or Wild Turkey Stew or Mexican Fried Chicken. 

 ত ররে  স্বাক্ষর থেনু হল রচসকন বা ওয়াই  িারকে ে্িু এবাং থেজিকান  াইি রচসকন।  

 

Bela  Do you know celebrity chef Milan Joo? He’s the owner of the restaurant. 

 ত সবলা   ুরে রক থেরলরটষ্টি থশফ রেলান িসুক থচন? র রন থরে্িুসরসের োরলক।  

 

Lisa: I see. What about the price? 

 ত রলো  থদখরে। দাে থকেন?   

 

Rim: I don’t know. I didn’t find pricing information on their website page. 

 ত ররে  আরে িারন না। আরে  াসদর ওসয়বোইসির পৃাায় দাসের  েে খু,সি পাইরন।  

 

Lisa: I thought you had eaten out at the restaurant before. 

 ত রলো  আরে থভসবরেলাে  ুরে আসগ এই থরে্িুসরসে থখসয়ে।  

 



Rim  No, I haven’t. Don’t worry. It’s my treat. 

 ত ররে  না, আরে খাই রন। রচাা কসরা না। এিা আোর ষ্টটি।  

 

Lisa: Well, have you made a reservation? 

 ত রলো  আ।া,  ুরে রক ররিাসভেশন কসরে?   

 

Rim  Yes. I’ve booked a table for three. 

 ত ররে  হো ,। আরে র নিসনর িনে একষ্টি থিরবল বুক কসররে।  

 

Lisa  Great! Let’s go now, shall we? 

 ত রলো  দারুণ! চল এখন যাই,  াই না?   

 

৩০ রদসন ইাংসরজি রশখস  এই অোপ িাউনসলাি করস  পাসরন। 

শেস্টুরেরন্ট খাবাে অর্ডাে কেরবি শেভারব 

চলুন ওসয়িার এর োসে ররে, থবলা, এবাং রলোর খাবার অিোর রনসয় কনভারসেশন শুসন আরে - 

Waiter  Hello, Can I help you? 

ওসয়িার  হোসলা, আরে রক আপনাসদরসক োহাযে করস  পারর?  

Rim: Yes, we'd like to have some lunch. 

ররে  হো ,, আেরা রকেু লা  করস  চাই। 

Waiter  Would you like a starter? 

ওসয়িার  আপনারা রক একষ্টি াািোর চান?  

Bela  Yes, we'd like three bowls of vegetable soup, please. 

থবলা  হো ,, আেরা র ন বাষ্টি েবজির েুেপ চাই। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rsnapp.learn_english_speaking


Waiter: And what would you prefer for your main course? 

ওসয়িার  এবাং আপনারা প্রধান থকাসে ের িনে রক রনসবন?  

Rim  We'd like two Wild Turkey Stew and one Chicken Stew. 

ররে  আেরা দুষ্টি ওয়াই  িারকে ে্িু এবাং একষ্টি রচসকন ে্িু রনসবা। 

Waiter: Would you like anything to drink? 

ওসয়িার  আপনারা রকেু পান করস  চান?  

Rim  Yes, I'd like a glass of water. 

ররে  হো ,, আরে এক গ্লাে িল চাই। 

Bela  I'd like a glass of Pepsi. 

থবলা  আরে এক গ্লাে থপপরে চাই। 

Lisa  Me too. 

রলো  আরেও। 

Waiter  Would Coke be OK? We don't have Pepsi. 

ওসয়িার  থকাক রক ষ্টঠক হসব? আোসদর কাসে থপপরে থনই। 

Bela  No problem. That would be fine. 

থবলা  েেেো থনই। ভাসলা হসব। 

Lisa  Then I'd like a glass of water. 

রলো   াহসল আরে এক গ্লাে পারন রনসবা। 

Waiter: (After Rim, Lisa, and Bela have their lunch.) Can I bring you anything else? 

ওসয়িার  ত ররে, রলো এবাং থবলা  াসদর দুপুসরর খাবাসরর পর।  আরে রক আপনাসদর িনে আর 

রকেু আনস  পারর?  



Rim  No thank you. Just the bill. 

ররে  না ধনেবাদ। শুধু রবল। 

Waiter  Certainly. 

ওসয়িার  অবশেই। 

Rim  I don't have my glasses. How much is the lunch? 

ররে  আোর চশো থনই। লা  ক ?  

Waiter  That's 775 Tk. 

ওসয়িার  এিা 775 িাকা। 

Rim  Here you are. Thank you very much. 

ররে  এই রনন। আপনাসক অসনক ধনেবাদ।  

Waiter  You're welcome. Have a good day. 

ওসয়িার  আপনাসক স্বাগ ে। আপনার রদনষ্টি শুভ থহাক.  

Rim: Thank you. Same to you. 

ররে  ধনেবাদ। আপনার িনে একই.   

বনু্ধে বাড়িরে োওয়ারে ড়িরয় করথাপকথি 

Hia’s roommate, Ema, invited her over to her house for a family meal. Hia is an only 

child, so she is not used to big family dinners. She always feels like a fish out of water.  

 ত রহয়ার রুেসেি, এো, রহয়াসক পাররবাররক খাবাসরর িনে  ার বারতস  আেন্ত্রণ িানায়। রহয়া 

একোত্র োান,  াই থে বত পাররবাররক রিনাসর অভেত নয়। থে েবেেয় অস্বজতকর অবস্থায় 

পসর যায়।  

Ema’s mother  Sit down, everybody. Dinner’s ready. 

 তইোর ো  বসো েবাই। রাস র খাবার প্রস্তু ।  



 

Hia: Thank you for having me over, Mrs. Fed. 

 ত রহয়া  আোসক আেন্ত্রণ করার িনে ধনেবাদ, রেসেে থফি।  

 

Ema’s mother  Don’t mention it. Just sit down and eat. Ema, pass the potatoes, and 

Hena, don’t hog the peas. Hand them both to Hia. 

 তইোর ো  এ আর রক। বসে খাও শুধু। এো, আলু রদসয় যাও, আর থহনা, েিরশু,ষ্টি দাও না। 

দুসিাই রহয়ার হাস  দাও।  

 

Hia  Thank you, Mrs. Fed, but I’ve already taken a helping of each dish. 

 ত রহয়া  ধনেবাদ, রেসেে থফি, রকন্তু আরে ইর েসধে প্রর ষ্টি খাবাসরর োহাযে রনসয়রে।  

 

Ema’s mother  Then you need to have seconds. You’re too skinny. Eat up! 

 তইোর ো   াহসল থ াোর থেসক  োকস  হসব।  ুরে খুব থরাগা। খাওয়া থশষ কর!   

 

Hia  This food is really good, but I don’t think I have the appetite for more. My plate is 

already overloaded. 

 ত রহয়া  এই খাবারষ্টি ের েই ভাল, রকন্তু আোর েসন হয় না এর থবরশ খাবাসরর িনে আোর কু্ষধা 

আসে। আোর থেি ইর েসধে ওভারসলাি হয়।  

 

Ema’s mother  All right, no more potatoes or peas, but you need more ham. Laura, serve 

Hia some more ham, and Jason, round up some more rolls. 

 তইোর ো  ষ্টঠক আসে, আর আলু বা েির নয়,  সব থ াোর আরও হোে দরকার। লরা, রহয়াসক 

আরও রকেু হোে পররসবশন কর এবাং থিেন, আরও রকেু থরাল ত রর কর।  

 

Hia  No, no, please. I really couldn’t eat more than what’s already on my plate. 



 ত রহয়া  না, না, রেি। আরে ের েই আোর থেসি ইর েসধে যা আসে  ার থচসয় থবরশ থখস  পারব 

না।  

 

Ema’s mother  Don’t be ridiculous. I know you’re saving room for dessert. There’s 

blueberry pie, cheesecake, smoothie, and some ice cream. 

 তইোর ো  অসযক্তজকক হয়াস  না। আরে িারন  ুরে থিিাসিের িনে িায়গা োংরক্ষণ করে। 

ব্লুসবরর পাই, রচিসকক, স্মুরদ এবাং রকেু আইেজিে রসয়সে।  

 

Hia now knows why Ema only comes home for meals every once in a while. Eating like 

this more than once a week would give anybody a heart disease! 

 তএখন রহয়া িাসন থকন ইো শুধু খাবাসরর িনে একবার বারতস  আসে। এভাসব েপ্তাসহ 

একবাসরর থবরশ থখসল থয কাসরা হৃদসরাগ হসব!   

উপসরর আষ্টিেসকসল খাবার েম্পসকে োধারন  থযেব কনভারসেশন হসয় োসক  া উদাহরণ এবাং 

নেুনা আকাসর থদয়া হসয়সে। এ থেসক থযসকউ ইাংসরজিস  কাি চালাসনার ে  কনভারসেশন 

করস  পারসবন। থকাসনা বনু্ধসক আেন্ত্রণ, ফোরেরল রিনার, রকাংবা থরে্িুসরসে অিোর যা-ই 

আপনার রবষয় থহাক না থকন। এই আষ্টিেসকল প্রোকষ্টিে করসল ইাংসরজিস  এেব রবষসয় কো 

বলা থকাসনা বোপারই হসব না। 

 


