
ইংরেজি শেখাে সহি উপায় -৭: ইংরেজিরে আবহাওয়া নিরয় 

কথা বলুি 

ককোন অনুষ্ঠোনন কেনেন। কন়েক জননর সোনে পররচ়ে হে। এবোনর রক বেনবন বুনে পোনেন নো। 

ঠিক এই মুহনূতে আবহোও়েো হনত পোনর আপনোর কেো বেোর আদর্ ে টরপক। রকিংবো ব্োিংনক েোইনন 

দোর়িন়ে আনেন। আবহোও়েো হনত পোনর তখন কেো বেোর ভোনেো শুরু। মোনুষ আবহোও়েো রনন়ে 

কেো বেনত ভোেবোনস।  

কখোর্-েল্প করনত আবহোও়েো অননক জনরি়ে রবষ়ে। এটোর কোরণ হনত পোনর িরতরদননর 

আবহোও়েো রভন্ন হ়ে। জো়েেো কভনদও এর রভন্নতো কদখো যো়ে। যোর জন্ এঠট সবোর জন্ িোসরিক 

রবষ়ে।  

আর এসব কনেোপকেনন পুনরোপুরর অিংর্ রননত-আপনোর র্ব্দভোন্ডোনর িচুর ইিংনরজজ র্ব্দ এবিং 

বোক্োিংর্ েোকনত হনব। 

আবহোও়েো সম্পরকেত টোম েগুনেো আপনোর রনরোপত্তোর জন্ও জরুরী। ধরুন আপরন আপনোর 

ইিংনরজ বনু্ধর বোর়ি কেনেন।  

কবর হনবন আপনোর বনু্ধ বেনেন, “Be careful of that fog when you go over the bridge” 

 ব্র রজনজর পপর রদন়ে কেনে কু়েোর্ো কেনক সোবধোন কেনকো।।  

আপরন fogব্রকু়েোর্ো। এর জো়েেো়ে শুননেন frogব্রব্োঙ।। এনত আপরন রিকোস ে বদনে েোম বুটব্রপো 

শুকননো ও রনরোপদ রোখোর জনুতো। পরনেন। রজজ এর পপর এনস কদখনেন ব্োঙ এর ককোননো কদখো 

কনই। তনব কু়েোর্ো অননক। দুইন়ে-দুইন়ে চোর রমেোনেন। তোহনে আপনোর বনু্ধ কু়েোর্োর কেো 

বনেরেনেন। এরদনক সঠিক র্ব্দ নো জোনো়ে সোরোরদন আপনোনক রোবোনরর জনুতো পনর ঘুরনত 

হনেো।  

 

প্রনেনিি নকছু প্রশ্ন আপনি শুরি থাকরবি শেমি -  

• Is it hot or cold? ব্রএটো েরম নো িোন্ডো? । 

• Is it sunny, should I use sunscreen? ব্রকরোদ, আমোর সোনজিন ব্বহোর করো পরচত? । 

• Is it raining in seattle? ব্ররস়েোটনে রক বৃঠি হনে? । 

• Should I take raincoat? ব্রআমোর রক করইননকোট রননত হনব? । 

• What is the weather forecast? ব্রআবহোও়েোর পূব েোভোস রক? । 

• What’s the weather expected to be Monday? ব্রকসোমবোর আবহোও়েো ককমন হনত 

পোনর? । 

• What’s the temperature? ব্রতোপমোত্রো কত? । 



• How’s the weather today? ব্রআবহোও়েো ককমন আজ? । 

• What’s it like outside today? ব্রআজনক বোরহর ককমন? । 

এঠট কয ঋতুই কহোক নো ককন, বোইনরর আবহোও়েো বণ েনো করোর জন্ আপরন স্বোভোরবকভোনবই 

কন়েকঠট সোধোরণ র্ব্দ ব্বহোর করনত পোরনবন। কযমন - এঠট করৌনরোজ্জ্বে, পজ্জ্বে, আিংরর্ক 

কমঘেো, কমঘেো, েন়িো হোও়েো বো বৃঠিপোত যুক্ত আবহোও়েো। 

যোইনহোক, রবরভন্ন ঋতু বণ েনো করোর জন্ অননক আকষ েণী়ে পপো়ে রন়েনে। তনব ঋতুগুনেোর 

রকেু রনরদেি র্ব্দভোণ্ডোর রন়েনে নীনচ তো কদ়েো হে -  

 

আরও প়ুিনঃ  

 

বসন্ত েব্দভাণ্ডাে (Spring Vocabulary) 

বসন্ত সকনের দ্বোরো সমোদৃত। কনকনন র্ীনতর পনর বসনন্ত সবরকেু আবোর কজনে ওনি। েোনে-

েোনে ফুে ফুটনত শুরু কনর এবিং েোেগুরে জীবন্ত হ়ে। অনননক র্ীতে র্ীতে বোতোনসর জন্ 

তোনদর জোনোেো এবিং দরজো খুনে রোনখন।  

⇒ Bloom: িস্ফুঠটত/ যখন েোেপোেো এবিং ফুে ফুটনত শুরু কনর 

The sheuli blooms in spring. 

বসনন্ত রর্পরে কফোনট। 

⇒ Breeze: হোও়েো/ মৃদু বোতোস 

A gentle breeze stirred the leaves. 

পোতোগুনেোনক নো়িো রদন়েনে একঠট মৃদু হোও়েো। 

⇒ Bright: পজ্জ্বে/ করৌনরোজ্জ্বে এবিং হোেকো 

It was bright daylight when she woke. 

কস যখন কজনে পিে তখন পজ্জ্বে রদননর আনেো রেে। 

⇒ Drizzle: গুুঁ র়ি গুুঁ র়ি/ হোেকো বৃঠি 

Some days there is a light drizzle, but you don’t need an umbrella. 

রকেু রদন হোেকো গুুঁ র়ি গুুঁ র়ি বৃঠি হ়ে, তনব আপনোর েোতোর দরকোর কনই। 

⇒ Fresh: েরমও নো, িোন্ডোও নো 



It’s a perfect day for a walk outside, the air is so fresh. 

বোইনর হো ুঁটোর জন্ এঠট একঠট পপযুক্ত রদন, বোতোস খুব তোজো। 

⇒ Puddles: বৃঠির পর জমো জে  

After heavy rains the playground is full of kids jumping in the puddles. 

িবে বৃঠির পনর কখেোর মোনি জমো পোরননত বোচ্চোরো েো ুঁপো-েো ুঁরপ করনে। 

⇒Thaw: েেো/ যখন পষ্ণ সূয ে র্ীনতর বরফ েেনত শুরু কনর 

In spring everything outside begins to thaw and comes to life again. 

বসনন্ত বোইনরর সবরকেু েেনত শুরু কনর এবিং আবোর জীরবত হ়ে। 

গ্রীরেে েব্দভাণ্ডাে (Summer Vocabulary) 

তোরপনর আনস গ্রীষ্ম। তোপমোত্রো বৃজি পো়ে, সূয ে পজ্জ্বে হন়ে ওনি। রদনগুরে অেস এবিং দীঘ ে হ়ে। 

⇒ Boiling / scorching: ফুটন্ত/ েেনস যোও়েো/ খুব েরম 

The weather is scorching/ boiling! We need to swim. 

আবহোও়েো জ্বেন্ত/ ফুটন্ত! আমোনদর সো ুঁতোর কোটো িন়েোজন। 

⇒ Blue skies: পররষ্কোর আকোর্ যো গ্রীনষ্মর রদননর ববরর্ি্ 

Mimi woke up this morning to blue skies, starting off a perfect day. 

রমরম আজ সকোনে নীে আকোনর্ কজনে পনিনে, একঠট রনখুুঁত রদননর শুরু। 

⇒ Heatwave: অস্বোভোরবক েরম আবহোও়েো 

Early in March, a heatwave hit. 

মোনচের শুরুনত তোপিবোহ আঘোত হোনন। 

⇒ In the shade: েো়েো়ে 

They sat underneath the oak tree in the shade. 

তোরো ওক েোনের রননচ েো়েো়ে বসে। 

⇒ Not a cloud in the sky: আকোনর্ কমঘ কনই/ পুনরোপুরর নীে আকোর্ 

It is a perfect day for playing tennis, there is not a cloud in the sky. 

এঠট কটরনস কখেোর জন্ একঠট পপযুক্ত রদন, আকোনর্ কমঘ কনই। 



⇒ Stay out of the sun: সূয ে কেনক দনূর েোকো 

Izzi lives in the desert and doesn't stay out in the sun too much. 

ইজজ মরুভূরমনত বোস কনর এবিং খুব কবরর্ করোনদ বোইনর েোনক নো। 

⇒ Sun-kissed: করোনদ সম়ে কোটোননো কচহোরো 

She has dark eyes and sun-kissed skin. 

তোর কচোখ কোনেো এবিং করোনদ সম়ে কোটোননো ত্বক রন়েনে। 

েেৎ েব্দভান্ডাে (Autumn Vocabulary) 

গ্রীনষ্মর দীঘ ে েরনমর পর, র্রৎ আনস। জোম্পোর এবিং জোরস ে কবররন়ে আনস। খোবোর েরম হন়ে 

যো়ে। পোতো হেুদ এবিং েোে হনত শুরু কনর। একটো আরোমদো়েক সমন়ের শুরু হ়ে। 

⇒ Bundle up: পষ্ণভোনব কপোর্োক পরো 

Rim bundles up little Lilith before they go and play in the snow. 

বরনফর মনধ্ রেন়ে কখেোর আনে ররম কেোট্ট রেরেেনক পষ্ণ কপোর্োক পরো়ে। 

⇒ Crisp: িোন্ডো এবিং তোজো 

Everybody loves a bright crisp autumn day. 

সবোই একঠট পজ্জ্বে িোন্ডো এবিং তোজো র্রনতর রদন পেন্দ কনর। 

⇒ Foggy: কু়েোর্োেন্ন 

Winter mornings are always foggy. 

র্ীনতর সকোে সবসম়ে কু়েোর্োেন্ন েোনক। 

⇒ Getting colder: পষ্ণ আবহোও়েো র্ীতে হন়ে পিো 

The wind was getting colder than it was just a few minutes ago. 

বোতোস কন়েক রমরনট আনের কচন়ে িোণ্ডো হন়ে আসনে। 

⇒ Muddy: কদেমোক্ত 

It’s been raining a lot; the road is too muddy to walk in. 

অননক বৃঠি হনে; রোস্তো খুব কদেমোক্ত যো রদন়ে কহুঁনট যোও়েো যো়ে নো। 

⇒ Rustle of leaves: শুকননো পোতোর র্ব্দ 



It was very peaceful, with the birds chirping and the rustle of the leaves. 

পোরখনদর রকরচররমরচর আর পোতোর ককোেোহে সহ এঠট রেে খুবই র্োরন্তপূণ ে। 

েীে েব্দভাণ্ডাে (Winter Vocabulary) 

আর ঠিক এরপরই র্ীতকোে। অন্ধকোর সন্ধ্ো এবিং তুষোরম়ে রদনগুরে ঘন ঘন হ়ে। মোনুষজন 

কবরর্রভোে সম়ে কনকনন িোণ্ডো কেনক রক্ষো কপনত বোর়ির রভতনর কোটো়ে। 

⇒ Below zero / bitter cold: জমোট িোণ্ডো 

It was bitterly cold/ below zero weather when Ridi came home. 

রররদ যখন বোর়িনত আনস তখন িচণ্ড িোন্ডো রেে। 

⇒ Cold front: রবষণ্ণ আবহোও়েো কোেোকোরে 

A slow-moving cold front was sliding up the Atlantic Sea. 

একঠট ধীর েরতর িোন্ডো সোমনন আটেোরিক সোেনরর পপর রদন়ে যোজেে। 

⇒ Howling winds: র্জক্তর্োেী বোতোস 

They got stuck in the howling winds. 

র্জক্তর্োেী বোতোনস তোরো আটনক কেে। 

⇒ Icy: খুব িোন্ডো 

An icy wind blew hard on us. 

একঠট বরফ বোতোস আমোনদর পপর কজোরোনেো ভোনব পন়ি কেে.  

⇒ In the dead of winter: ঋতুর মোেোমোজে সমন়ে যখন িচন্দ্র িোন্ডো হ়ে 

It was nothing less than a catastrophe, in the dead of winter. 

ঋতুর মোেোমোজে সমন়ে যখন িচন্দ্র িোন্ডো হ়ে এঠট একঠট রবপয েন়ের কচন়ে কম রকেু রেে নো। 

⇒ Toasty: পষ্ণ এবিং আরোমদো়েক 

She is toasty in front of the fire. 

কস আগুননর সোমনন পষ্ণ এবিং আরোমদো়েক। 

⇒ Winter blues: মরসুনম রবষণ্ণ কবোধ করো 

The long dark nights will blast any winter blues away. 

দীঘ ে অন্ধকোর রোত কযনকোন র্ীনতর রবষণ্ণতো দরূ কনর কদনব। 



আবহাওয়া সম্পরকে কথা বলাে িিয 17 টি প্রশ্ন এবং বাকযাংে 

⇒ আপরন অরফনস চোন়ের জন্ অনপক্ষো করুন। আর কগ্রোসোরর র্নপ আপনোর পোেোর জন্। 

পোনর্র ব্োজক্তর সোনে আপনোর রনত্ বনরমরত্তক রবষন়ে কেো হনব। এই কেোবোতেোর রবষ়ে হ়ে 

বোইনরর পৃরেবীনত রক ঘটনে। এসব। 

How’s the weather? / What’s it like out there? 

পররনবর্ ককমন? / বোরহর ককমন?  

⇒ আপরন যরদ রকেু সমন়ের জন্ বোইনর নো যোন। বোরহর ককমন বদনেনে জোননত চোন। জজনেস 

করোর জন্ দুনটো িশ্নই ভোনেো িশ্ন। অেবো আপরন সজন্দহোন বোইনর যোনবন রক নো। এরজন্ 

আপরন রভতনর এনসনেন এমন কোপনক এই িশ্ন করনত পোনরন। 

What’s the temperature like ব্রout there।? 

তোপমোত্রো ককমন ব্রবোইনর।? 

⇒ এই িশ্ন রিগ্রীনত ফোনরনহোইট অেবো কসেরস়েোস জোননত বেো হ়ে। যরদও মোনুষ সোধোরণত 

আনুমোরনক তোপমোত্রো জোননত চোন। কযমন - 

It’s around 40°. 

এঠট িো়ে ৪০ রিগ্রী। 

⇒ অবর্্ এমন পত্তরও কদ়েো যো়ে - 

It’s really ব্রhot/cold/warm/cool।.  

এটো সরত্ই ব্রেরম/িোন্ডো/পষ্ণ/িোন্ডো।। 

What’s the weather forecast? 

আবহোও়েোর পূব েোভোস রক?  

⇒ আপরন ককোননো ঠিপ রকিংবো অনুষ্ঠোনন যোবোর পররকল্পনো কনরনেন। আপরন সমন়ের আনে 

আবহোও়েো সম্পনকে জোননত চোইনবন। পূব েোভোস আেোমী রদন বো সপ্তোহগুরেনত কী ধরননর 

আবহোও়েো িত্োরর্ত তো জোনো়ে। 

What a [beautiful] day! 

কী সুন্দর রদন!  

⇒ আপনোর বণ েনোনক আরও আকষ েণী়ে করনত nice বো gorgeous এর মত অন্োন্ রবনর্ষণ 

ব্বহোর করনত পোনরন। 

It’s [warm and sunny] outside. 

এটো বোইনর [পষ্ণ এবিং করোদ]। 



⇒ এঠট একঠট সোধোরণ বোক্, এঠট দুঠট বো তনতোরধক বণ েনোমূেক রবনর্ষণ ব্বহোর কনর। 

It’s warm and windy outside. 

বোরহর েরম এবিং েন়িো। 

⇒ Blue skies একঠট বোক্োিংর্ যোর অে ে ভোে আবহোও়েোর রচহ্ন:  

There’s nothing but blue skies outside. 

বোইনর নীে আকোর্ েো়িো রকেুই কনই। 

We couldn’t ask for [better] weather. 

এর কচন়ে ভোনেো আবহোও়েো চোইনত পোরর নো। 

⇒ এখোনন তুেনোমূেক রবনর্ষণ better কবোেো়ে কয আবহোও়েো এত ভোে কয এঠট আর ভোে হনত 

পোনর নো। অন্োন্ তুেনোমূেক রবনর্ষণও  ব্বহোর করনত আপরন পোনরন কযমন nicer or more 

beautiful। 

We couldn’t ask for nicer weather this week! 

এই সপ্তোনহ এর কচন়ে ভোনেো আবহোও়েো চোইনত পোরর নো। 

This is the ব্রworst/ best। weather we’ve had all [week/ season/ year]! 

এই [সপ্তোহ/ কমৌসুম/ বের]এ আমোনদর ব্রসনব েোত্তম/সবনচন়ে খোরোপ। আবহোও়েো এটো!  

⇒ এখোনন superlative adjective best এ কদখোননো হ়ে কয এই আবহোও়েোঠট কসরো। এর কেনক 

ভোনেো রকেুই হনত পোনর নো। এখোনন আনরকঠট পদোহরণ:  

This is the nicest/ most beautiful weather we’ve had all week! 

সোরো সপ্তোনহ আমোনদর পোও়েো সবনচন়ে সুন্দর আবহোও়েো এঠট!  

This is the worst weather/ climate we’ve had all spring! 

সমস্ত বসনন্তর সবনচন়ে খোরোপ আবহোও়েো এঠট!  

[Awful] weather, isn’t it? 

[ভ়েোবহ] আবহোও়েো, তোই নো?  

⇒ িশ্ন ফম ে ব্বহোর করো কবর্ সহজ হনত পোনর। যরদ আপরন আর্ো কনরন যোনক বেনেন রতরন 

আপনোর সোনে একমত হনব। Awfulব্রভ়েোবহ। পররবনতে nastyব্রখোরোপ। বো terribleব্রভ়েোনক। 

ব্োবহোর করো কযনত পোনর। 

Nasty weather today, isn’t it? 

খোরোপ আবহোও়েো আজ, তোই নো?   



It’s [boiling] hot! 

এটো [ফুটন্ত] েরম!  

⇒ boiling র্ব্দঠট এখোনন একঠট রবনর্ষণ রহসোনব ব্বহোর করো হন়েনে। জি়েো রহসোনব ন়ে। এঠট 

কতটো েরম তোর একঠট রচত্র বতরর করনত। 

It’s [freezing] outside! 

বোরহর [ রহমোর়েত]!  

⇒ এই বোক্ঠটনত, আবহোও়েো বণ েনো করনত -ing কযোে কনর কয ককোনও জি়েো ব্বহোর করনত 

পোনরন। কযমনঃ pouring ব্রraining very heavily।-ঢোেো ব্রখুব িবে বৃঠি। বো sizzling ব্রvery hot।-

রসজরেিং ব্রখুব েরম।। 

I can’t believe this [weather]! 

আরম এই [আবহোও়েো] রবশ্বোস করনত পোররে নো!  

⇒ Weather এর পররবনতে storm বো wind ব্বহোর করো যোনব। 

It’s raining cats and dogs! 

মুষেধোনর বৃঠি হনে!  

⇒ cats and dogs জনরি়ে বোেধোরোঠট িবে বৃঠি কবোেোনত ব্বহোর করো হ়ে। 

It looks like [rain]. 

এটোনক বৃঠির মত মনন হনে। 

[A storm] seems to be [coming/heading] this way. 

[একঠট ে়ি] এইরদনক [আসনে/ এনেোনে] বনে মনন হনে। 

Heavy rain seems to be heading this way. 

এরদক রদন়ে িবে বৃঠি এনেোনে মনন হনে। 

The weather will be warming up soon. 

র্ীঘ্রই আবহোও়েো পষ্ণ হনব। 

⇒ Warming up অে ে তোপমোত্রো বৃজি পোনব এবিং এঠট পষ্ণতর হনে। এর রবপরীত হনব:  

The weather will be cooling down soon. 

আবহোও়েো র্ীঘ্রই র্ীতে হনব। 

It’s expected to be [hotter] than last year. 

এঠট েত বেনরর তুেনো়ে [েরম] হনব বনে আর্ো করো হনে। 



িীরে আরো নকছু আবহাওয়া নিরয় প্রশ্ন ও উত্তে শিয়া হল -  

There’s a/ an ____ব্রsevere/ heavy/ rapid/ torrential/ relentless/ inclement।downpour 

today.  

আজ কসখোনন ____ব্রতীজ/ভোরী/রতু/মুষেধোরো/অরবরোম/অিরতনরোধ্। বৃঠি হনে। 

The sky is very ____ব্রdark/ gloomy/ cloudy/ overcast/ overclouded।today. 

আকোর্টো আজ খুব ____ব্রঅন্ধকোর/ অন্ধকোর/ কমঘেো/ কমঘেো/ কমঘেো।। 

There’s a storm ____ব্রcoming/ approaching/ brewing।. 

কসখোনন একঠট ে়ি ____ ব্রআসনে/আসনে/পোনে।। 

It’s a ____ব্রwindy/ gusty/ breezy/ squally।weather today. 

আজ একঠট ____ব্রেন়িো/েন়িো/েন়িো হোও়েো/েন়িো হোও়েো। আবহোও়েো। 

It’s a bit ____ব্রchilly/ freezing/ cool/ cold/ frosty/ wintry।today, isn’t it? 

আজ একটু ____ব্রিোন্ডো/রহমোঙ্ক/িোন্ডো/িোন্ডো/রহম/র্ীত।, তোই নো?  

It’s a beautiful ____ব্রsunny/ bright/ warm/ clear। day today. 

আজ একঠট সুন্দর ____ব্রনরৌনরোজ্জ্বে/পষ্ণ/স্বে। রদন। 

It’s such a ____ব্রhumid/ scorching/ hot/ stifling/ blistering। day today. 

আজনক ____ব্রআর/েেনস যোও়েো/েরম/দমবন্ধ/ফসকো। রদন। 

It’s ____ব্রraining/ raining cats and dogs/ drizzling/ pouring। at the moment. 

এই মুহুনতে ____ব্রবৃঠি/বৃঠি রব়িোে এবিং কুকুর/ গুুঁ র়ি গুুঁ র়ি বৃঠি। হনে। 

My clothes are getting ____ব্রwet/ drenched/ soaked।. 

আমোর জোমোকোপ়ি ____ ব্র রভনজ/ রভনজ/ রভনজ। যোনে। 

পপনরর আঠটেনকে আপনোনক কযনকোননো জো়েেো়ে/ পরররিরতনত েল্প শুরু করনত সোহোয্ করনব। 

রক বেনবন কভনব আর আটনক েোকনত হনব নো নতুন ককোননো পরররিরতনত। কযনকোননো পররনবনর্ই 

ইিংনরজজনত আসর কনর তুেনত পোরনবন ইিংনরজজ কর্খোর সহজ পপো়ে-এ আজনকর এই পব ে 

ব্বহোর কনর। তোই কদরী নো কনর আজই ি্োকঠটস শুরু করুন। আর জনরি়ে হন়ে পিুন সবোর 

মোনে। 
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