
ইংরেজি শেখাে সহি উপায় -৮: সচোচে ব্যব্হৃত ইংরেজি 

ব্াক্য শিরে অের্ গল ক্থা ব্লুে 

 

মিতুল গ্রামির ছেমল। পডাশুনা তৃতীয় ছেণী পর্ যন্ত। গ্রামি বমন-বাদামড ঘুমর ভামলা সিয় কামে 

তার। ছকান গামের ফল কমব পাকমব, ছকান পামির োনার উডা মিিমত কতমদন লাগমব সব তার 

জানা। মকন্তু মিতুমলর িা ছেমলর ভমবষ্যৎ মনময় মিন্তায়। মকভামব এই সহজ-সরল মিতুল টেমক 

উঠমব কটঠন এই পৃমিবীমত?   

িান বামডমত িহর ছিমক িান সামহমবর নাতী-নাতনী এমসমে। িহর ছিমক ছিহিান আসায় 

মিতুমলর িা ক’মদন ধমর িান বামডমত কামজ সাহার্য কমরন। ছবি কমদন ধমর িান সামহমবর এক 

নাতমনমক ছদমিমেন িুব সুন্দর কমর কিা বমল।  

একমদন দুপুরমবলা মিতুমলর িা তার কামে মগময় বলমলন তার একিাত্র ছেমল মিতুলমক মনময় 

মতমন মিমন্তত। ছস র্মদ তার মিতুলমক তামদর সামি িহমর মনময় র্ায়। মিমিময় পমডময় ছকামনা 

কামজ লামগময় ছদয়, তমব মতমন মির কৃতজ্ঞ িাকমবন।  

িান সামহমবর নাতনী ইমলারা রাজজ হন। ঢাকায় মনময় র্ান। ছপিায় মতমন একজন ইংমরজজ 

প্রমিক্ষক। ঢাকায় প্রমিক্ষণািীমদর মতমন কমপ যামরে ইংমরজজ মিমিময় িামকন।  

বাসার মনমিই ইমলারার ছেইমনং ছসন্টার। ইমলারা মিতুলমক প্রমতমদন ছসিামন মনময় র্ান। ক্লামস 

িুপিাপ বমস িাকমত বমলন।  

র্তক্ষণ ক্লাস মনমতন মিতুল ছপেমনর ছবমে বসা িাকমতা। ক্লামসর িমধয মিতুমলর িমন হমতা 

বমনর ছকামনা পামির কিা, িা মক করমে মকংবা তার গরুোর কিা। িন িারাপ হময় ছর্ত। 

দুই সপ্তাহ ছগমলা। মিতুল ছদিমলা ছস অমনক মকেুরই িামন বুঝমত পারমে। ইংমরজজমক আর িুব 

একো মবদঘুমে ভাষ্া িমন হমে না। নতুন প্রমিক্ষণািী ছকউ মকেু ভুল করমল মিতুল নডািডা 

করমে। ইমলারা বযাপারো ধরমত ছপমর তামক সািমন মনময় এমলন।  

ছস এিন  ক্লামসর সব কাজকমি য অংিগ্রহণ কমর। মতন িাস পর মিতুল এমতা সুন্দর ইংমরজজ 

বলমত শুরু কমর, ছদমি িমনই হয়না ছস বাংলামদমির পাডাগা াঁময়র ছকামনা ছেমল।  

মিতুল এিন ইংলযামের বড ছরমতারা াঁর ছহড ওময়োর। িামসক ছবতন প্রায় দুই লক্ষ োকা।  

ইংমরজজ মিমি ঘুমর দা াঁমডময়মেন। এিন সফলতার গল্প হাজার হাজার। ইংমরজজ পামর আপনার 

ভমবষ্যৎ গডমত মকংবা কামে এমন মদমত।  তাই আজই শুরু করুন ইংমরজজ মিক্ষা।  



ইংমরজজ ছিিার সহজ উপায় আজমকর পব য-৮ এ আিরা নিুনা কমিাপকিন ছিমক জানমবা- 

হোৎ ছকামনা পমরমিত বযাজির সামি ছদিা হমল মক বলমবন। 

োস্তা দিরয় হাাঁটরেে। হটাৎ পদেদচত ক্ারো সারথ শিখা। এমে 

সমরয় ক্রথাপক্থে - 

Saima:  Hey Diana, how have you been? 

 সসায়িা: আমর ডায়ানা, ছকিন আমো?   

Diana:  What a surprise. I haven't seen you in a long time. How have you been?  

 সডায়ানা: মক আর্র্ য। আমি ছতািামক অমনকমদন ছদমিমন। ছকিন আমো?   

Saima:  I'm doing very well. How about you?  

 সসায়িা: িুব ভামলা আমে। ছতািার কী অবাা?   

Diana:  I finally have some free time. I just finished taking the civil service examination, 

and I'm so relieved that I'm done with it.  

 সডায়ানা: অবমিমষ্ আিার মকেু ফা াঁকা হময়মে। আমি সমবিাত্র মসমভল সামভযস পরীক্ষা মদময়মে, 

এবং আমি অমনক স্বজত ছপময়মে ছর্ আমি এটে মদময়মে।  

শেস্টুরেরে শব্ারেে শিখা হরলা মাদেয়াে সারথ। এে পরেে 

ক্রথাপক্থে -  

Bolt:  Walt, it's been a long time, how are you man?  

 স মবা:: ওয়া:, অমনক মদন হময় ছগল, ছকিন আমো, িযান?   

Walt:  What a pleasant surprise. I haven't seen you in a couple of years. How have you 

been?  

 সওয়া:: মক আনন্দদায়ক আর্র্ য। বের দুময়ক ছতািামক ছদমিমন। ছকিন মেমল?   

Bolt:  Do you come to this restaurant often?  

 স মবা:: তুমি মক প্রায়ই এই ছরসটেুমরমন্ট আমসা?   

Walt:  I've been here a couple of times, but I don't come on a regular basis.  

 সওয়া:: আমি এিামন কময়কবার এমসমে, মকন্তু আমি মনয়মিত আমস না।  

টম মুদি শিখরত দর্রয়রে। শসখারে তাে পুেরো ব্নু্ধ দলয়াে সারথ 

শিখা। এে পরেে ক্রথাপক্থে -  



Tom:  Hey Lia, it's good to see you.  

 সেি: আমর মলয়া, ছতািামক ছদমি ভামলা লাগমে।  

Lia:  Wow. How long has it been? It seems like more than a year. I'm doing pretty well. 

How about you?  

 স মলয়া: বাহ। কতমদন হমলা? এক বেমরর ছবমি িমন হমে। আমি ছবি ভামলা করমে। ছতািার কী 

অবাা?   

Tom:  Not too bad.  

 সেি: িুব িারাপ না।  

Lia:  What movie did you come to see?  

 স মলয়া: ছকান মসমনিা ছদিমত এমসমেন?   

Tom:  I came here to see No Dorai. How about you?  

 সেি: আমি এিামন ছনা ছডারাই ছদিমত এমসমে। ছতািার কী অবাা?   

Lia:  I'm going to watch Rehana Maryam Noor.  

 স মলয়া: আমি ছরহানা িমরয়ি নররমক ছদিমত র্াজে।  

দব্েজি প্রক্ারে ইংরেজি  

I am dying from boredom.  

 সআমি একমঘময়মি ছিমক িারা র্াজে।  

I hate being bored.  

 সআমি মবরি হমত ঘৃণা কমর।  

I don't have anything to do.  

 সআিার মকেু করার ছনই।  

My life is so boring.  

 সআিার জীবন িুব মবরজিকর।  

Life is so boring.  

 সজীবন িুব মবরজিকর।  

I'm just watching TV until I find something to do.  

 সআমি মকেু করার জনয িুাঁমজ না পাওয়া পর্ যন্ত আমি শুধু টেমভ ছদিমে।  



I was bored all weekend.  

 সআমি সারা সপ্তাহামন্ত মবরি মেলাি।  

I am so bored today.  

 সআমি আজ িুব মবরি।  

আরও পডুনঃ  

দেরিরক্ এক্রেরয় মরে হরল, তা প্রক্াে ক্েরত ব্লা যায় -  

I think I am a little boring.  

 সআিার িমন হয় আমি একেু একমঘময়।  

I am a boring person.  

 সআমি একজন একমঘময় িানুষ্।  

অেযরক্ এক্রেরয় মরে হরল শযিারব্ প্রক্াে ক্েরব্ে - 

He is a boring person.  

 স মতমন একজন একমঘময় বযজি।  

His personality is very boring.  

 সতার বযজি  িুবই মবরজিকর।) 

It's boring whenever she's around.  

 সর্িনই ছস আমিপামি িামক এো মবরজিকর।  

প্ররেে উত্তে দব্েজিক্ে হরল। প্ররেে ধেে - 

How was your trip?  

 স মতািার র্াত্রা ছকিন মেল?   

How was your vacation?  

 স মতািার েুটে ছকিন মেল?   

How was your weekend?  

 স মতািার সাপ্তামহক েুটে ছকিন মেল?   

How was the lecture?  

 সবকট তৃতা ছকিন মেল?   



How was the class?  

 সক্লাস ছকিন মেল?   

প্রেগুরলাে উত্তে হরব্ -  

It was pretty boring.  

 সএো ছবি মবরজিকর মেল। 

It was boring. I didn't do much. 

 সএো মবরজিকর মেল। আমি ছবমি মকেু কমরমন।  

It wasn't as fun as I thought. It was a little boring.  

 সআমি র্তো ছভমবমেলাি ততো িজার মেল না। এো একেু মবরজিকর মেল।  

I was bored most of the time.  

 সআমি ছবমিরভাগ সিয় মবরি মেলাি।  

শক্মী শ াে দিরয়রে িীমরক্। িইু ব্নু্ধ সমুরে যারব্ে। চলুে িাো 

যাক্ তাো শিক্ব্রক্ সরে শেে দক্ো -  

Kemmy: Hi Jim, what's your plan for today? 

 স মকমি: হাই জজি, ছতািার আজমকর পমরকল্পনা মক?   

Jim:  I don't have any plans. What about you? Are you doing anything special?  

 স জজি:   আিার ছকান পমরকল্পনা ছনই। ছতািার মক িবর? তুমি মক মবমিষ্ মকেু করমো?   

Kemmy: Well, if you're bored, let's plan on going to Sugondha beach today.  

 স মকমি: টঠক আমে, তুমি র্মদ মবরি হময় িামকা তমব িল আজ সুগাা সিু  ৈসকমত র্াওয়ার 

পমরকল্পনা কমর।  

Jim: Sounds like a good idea. Should we invite Jacob?  

 স জজি: ভামলা আইমডয়া। আিরা মক জযাকবমক আিন্ত্রণ জানাব?   

Kemmy: He's a little boring. 

 স মকমি: ছস একেু একমঘময়।  

Jim: What do you mean? 

জজি: তুমি মক বলমত িাও?  

Kemmy: Well, he doesn't play video games, pool, or really anything. The only thing he 

talks about is meteorology. 



 স মকমি: টঠক আমে, ছস মভমডও ছগি, পুল বা মকেুই ছিমল না। ছস শুধু আবহাওয়া মনময় কিা 

বমল।  

Jim: You do have a point. We'll leave him out today. 

 স জজি: ছতািার পময়ন্ট আমে। আজ তামক আিরা ছেমড ছদব।  

Kemmy: Alright. Let's meet at 10:30 in front of the university library. 

 স মকমি: টঠক আমে। সামড দিোয় মবশ্বমবদযালময়র লাইমেমরর সািমন ছদিা কমর।  

Jim: Perfect. I'll see you later today. 

 স জজি: পারমফ।। পমর ছদিা হমব আজ।  

দপ্রয় জিদেস সম্পরক্গ প্রে এব্ং উত্তে - 

What is your favorite show? 

 সআপনার মপ্রয় অনুাান মক?   

My favorite show is Aaj Robibar. 

 সআিার মপ্রয় অনুাান আজ রমববর।  

What is your favorite movie? 

 সআপনার মপ্রয় মসমনিা মক?   

My favorite movie is Roman Holiday. 

 সআিার মপ্রয় মসমনিা হল ছরািান হমলমড।  

What is your favorite dessert? 

 সআপনার মপ্রয় ছডজােয মক?   

My favorite dessert is pancakes. 

 সআিার মপ্রয় ছডজােয হল পযানমককস।  

Who is your favorite singer? 

 সআপনার মপ্রয় গায়ক ছক?   

My favorite singer is Stevie Wonder. 

 সআিার মপ্রয় গায়ক মভমভ ওয়াোর।  

What is your favorite cricket team? 

 সআপনার মপ্রয় জকমকে দল ছকানটে?   



I like the Bangladesh team the most. 

 সআমি বাংলামদি দলমক সবমিময় ছবমি পেন্দ কমর।  

িইু ব্নু্ধ দেয়া এব্ং দমদম ক্থা ব্রলরেে দপ্রয় জিদেস দেরয়। 

ক্রথাপক্থে- 

Riya: What's your favorite food? 

 স মরয়া: ছতািার মপ্রয় িাবার মক?   

Mimi: I like Italian food the most. 

 স মিমি: আমি ইতামলয়ান িাবার সবমিময় পেন্দ কমর।  

Riya: Have you been to the Italian restaurant on 23th street? 

 স মরয়া: তুমি মক 23 নরর রাতার ইতামলয়ান ছরসটেুমরমন্ট ছগমেন?   

Mimi: No I haven't. Is it any good? 

 স মিমি: না আমি র্াই মন। এো মক ভাল?   

Riya: It's my favorite Italian restaurant. I believe you will like it. 

 স মরয়া: এো আিার মপ্রয় ইতামলয়ান ছরসটেুমরন্ট। আমি মবশ্বাস কমর তুমিও এটে পেন্দ করমব।  

Mimi: That sounds great. Let's go. 

 স মিমি: শুমন ভামলা লাগমে। িমলা র্াই।  

েখ দেরয় প্রে এব্ং উত্তে 

What are your hobbies? 

ছতািার িি মক মক?  

My hobbies consist of drawing, reading novels, and watching movies. 

আিার িি েমব আাঁকা, উপনযাস পডা, এবং মসমনিা ছদিা। 

What do you do in your spare time? 

আপমন আপনার অমতমরি সিয় মক করমবন?  

I like to play football in my free time. 

আমি আিার অবসর সিময় ফুেবল ছিলমত পেন্দ কমর। 

What do you like to do? 

আপমন মক করমত পেন্দ কমরন?  



If I'm not working, then I'm busy chatting. 

আমি র্মদ কাজ না কমর, তাহমল আমি আড্ডায় বযত। 

What do you like to do for fun? 

তুমি িজা করার জনয মক করমত পেন্দ কমরা?  

I like to read novels. 

আমি উপনযাস পডমত পেন্দ কমর। 

If you had extra time, what would you do with it? 

ছতািার র্মদ অমতমরি সিয় িামক, তমব তুমি এটে মদময় কী কমরা?  

During my spare time, I like to draw. 

আিার অবসর সিময়, আমি আাঁকমত পেন্দ কমর। 

িইু ব্নু্ধ ক্থা ব্লরেে েখ দেরয়। তারিে ক্রথাপক্থে - 

Lia: Hey Kia. What are you up to? 

 স মলয়া: আমর মকয়া। তুমি মক করমো?   

Kia: I'm just watching television. 

 স মকয়া: আমি শুধু ছেমলমভিন ছদিমে।  

Lia: I'm so bored. I don't know what I'm going to do today and it is only eight in the 

morning. 

 স মলয়া: আমি িুব মবরি। আমি জামন না আমি আজ মক করমত র্াজে এবং সকাল আেো বামজ 

িাত্র।  

Kia: Me too. Do you think we are boring people? 

 স মকয়া: আমিও। ছতািার মক িমন হয় আিরা মবরজিকর িানুষ্?   

Lia: I don't think we are boring. It's just that we don't have any hobbies. 

 স মলয়া : আিার িমন হয় না আিরা মবরজিকর। এো টঠক ছর্ আিামদর ছকান িি ছনই।  

Kia: That's right. What do you think we should do as a hobby? 

 স মকয়া: টঠক তাই। িি মহমসমব আিামদর কী করা উমিত বমল তুমি িমন কর?   

Lia: That all depends on what you like to do. For example, I like to doodle on the 

notepad, so I'm thinking about doing some real drawings. 

 স মলয়া: এো মনভযর কমর তুমি মক করমত িাও তার উপর। উদাহরণস্বপপ, আমি ছনােপযামড ডুডল 

করমত পেন্দ কমর, তাই আমি মকেু বাতব অঙ্কন করার কিা ভাবমে।  



Kia: I like to play the ukulele for fun. 

 স মকয়া: আমি িজা করার জনয ইউকুমলমল বা াঁজামত পেন্দ কমর।  

Lia: Yeah. That can be a good hobby. 

 স মলয়া: হযা াঁ। এটে একটে ভাল িি হমত পামর।  

Kia: Hobbies are great. I'm going to make a list of all the things I like to do. 

 স মকয়া: িি ভাল। আমি ছর্সব জজমনসলমল করমত পেন্দ কমর তার একটে তামলকা ৈতমর করমত 

র্াজে৷  

Lia: That's a great idea. I'm going to do the same. 

 স মলয়া: এটে একটে দুদযান্ত ধারণা। আমিও একই কাজ করমত র্াজে।  

উপমরর আটেযমকমল প্রমতমদন কিা বলমত ছগমল ছর্সব ছোে িামো মবষ্য় মনময় কিা বলমত হয় 

তার মকেু অংি তুমল ধরা হময়মে। এই আটেযমকল ছিমক আপমন পমরমিত কামরা সমে কীভামব 

কিা বলমবন, মক মনময় কিা বলমবন, প্রশ্ন মকংবা উত্তরই মক মদমবন সবমকেুরই ধারনা ছপময় 

র্ামবন উদাহরণসহ। তমব আর ছদরী ছকমনা আজই ইংমরজজ প্রযাকটেস শুরু করুন, দক্ষ হময় 

উঠুন।  

 


