
 

ইংরেজি শেখাে সহি উপায় -৯: ইংরেজিরে নিরিে অিুভূনে 

প্রকাে কেরেি শেভারে 

মানুষের যোগাষোগ এখন পৃথিবীবযাপী। কম মষেত্র, য াশ্যাল থমথিযা যেষকাষনা 

জাযগায কিা বলা লাগষে পাষর ইংষরজজষে। যকাষনা কাজ কষর আপথন অেযন্ত 

আনজিে, থকংবা যকান উষেজনাপূর্ ম ঘটনা ঘষটষে আপনার জীবষন। যে বুষক 

আপনার থবষেশ্ী বনু্ধষক এ থনষয বলষবন।  

যকান ভাোয বলা লাগষে পাষর বলুন যো? ঠিক আষে আথমই বলথে - ৯৯ ভাষগরও 

যবথশ্ যেষত্র ইংষরজজষে। ইংষরজজ জানষল পৃথিবীর যেষকাষনা শ্হষর আপথন 

েরকাথর কথমউথনষকশ্ন কষর যেলষে পারষবন।  

চাকুরী খুুঁজষেন। প্রািীর থক িাকষেই হষব অংষশ্ যগষলন। যেখষবন - Excellent 

communication and presentation skill, Fluent in writing and speaking 

English. এই েুষটা লাইন থলখা িাকষবই িাকষব। এখন বুষে থনন ইংষরজজর 

মাহাত্ম্য। 

আজষকর ইংষরজজ যশ্খার  হজ উপায পব ম -৯ এ আমরা থশ্খষবা কীভাষব 

ইংষরজজষে আনি/ রাগ/ উষেজনা প্রকাশ্ করা োয। যেরী না কষর চলনু শুরু 

করা োক। 

 

আিন্দ প্রকারে ইংরেজি োকয সমূহ - 

I am very happy right now. 

 আআথম এই মুহষূেম খুব খুথশ্।  

I haven’t been this happy in a long time. 

 আআথম অষনক থেন এষো  ুখী থেলাম না।  

I don’t think I can be any happier right now. 

 আআথম মষন কথর না যে আথম এর যচষয  খুী হষে পাথর।  



My mom is pretty happy. 

 আআমার মা যবশ্ খুথশ্।  

My husband is happy. 

 আআমার াামী খুথশ্।  

He is so happy that he got a job offer. 

 আচাকথরর প্রাাব যপষয থেথন খুবই খুথশ্।  

 

I was happy when I received an A for my project report. 

 আআমার প্রষজ  থরষপাষটমর জনয A যপষয আথম খুথশ্ হষযথেলাম।  

 

This course is such a headache. I'll be so happy when it's over. 

 আএই যকা ম যেমন একঠট মািা বযািা। এটা যশ্ে হষল আথম খুথশ্ হব।  

My brother was happy after passing the examination. 

আমার ভাই পরীোয উেীর্ ম হষয খুথশ্। 

I think my father was happier than I was when I got into Medical college. 

আথম মষন কথর, আমার বাবা আমার যচষয যবথশ্ খুথশ্ থেষলন েখন আথম 

যমথিষকল কষলষজ ভথেম হই। 

If you find a job you are happy with, then that is the perfect job for you. 

 আআপথন েথে এমন একঠট চাকথর খুুঁষজ পান োষে আপথন খুথশ্, েষব এঠট আপনার 

জনয উপেকু্ত চাকুথর।  

I don't think he will be happy if you do that. 

 আআমার মষন হয না েম থম এটা করষল য  খুথশ্ হষব।  

My parents won't be happy if I drop out of engineering. 

 আআথম েথে ইজনথনযাথরং যেষ  যেই আমার বাবা-মা খুথশ্ হষবন না।  

My grandmother is always happy to see me. 

 আআমার োথে আমাষক যেষখ  ব ময খুথশ্ হন।  

 

I'm so happy for you. That's wonderful news. 



 আআথম যোমার জনয অষনক আনজিে। এটা থবয়যকর খবর।  

 

Congratulations on your marriage, I'm so happy for you. 

 আআপনার থববাষহর জনয অথভনিন, আথম আপনার জনয খুব খুথশ্।  

 

She never likes her presents, but she is happy with the fact that we tried. 

 আ থেথন কখনই োর উপহার পেি কষরন না, েষব আমরা যে যচাা কষরথে োষে 

থেথন খুথশ্।  

 

My goal in life is to make old people happy. 

 আআমার জীবষনর লেয ব ৃ মানুেষের খুথশ্ করা।  

 

আিন্দ প্রকারে ইংরেজি করথাপকথি 

অযাথন চাকুথর যপষযষেন অযাপল-এ। চলুন বাথক অংশ্ শুষন আথ  অযাথন এবং যবন 

এর কষিাপকিন যিষক - 

Anne: Hey Ben. I have some good news. 

(অযাথন: আষর যবন। আমার থকেম  ভাষলা খবর আষে।  

Ben: What happened? 

 আ ষবন: থক হষযষে?   

Anne: I got a job offer from Apple. 

 আঅযান: আথম অযাপল যিষক একঠট কাষজর প্রাাব যপষযথে।  

Ben: That's huge. I thought you said you won't get the job. 

 আ ষবন: এটা থবশ্াল। আথম যভষবথেলাম েম থম বষলথেষল চাকথর পাষব না।  

Anne: I thought I did bad on the interview, but now I guess I was wrong. I'm 

so happy right now. 

 আঅযান: আথম যভষবথেলাম আথম ইাাথভমউষয খারাপ কষরথে, থক  এখন অনমুান 

করথে যে আথম ভমল থেলাম। এখন আথম খবু খুথশ্।  



Ben: I bet. That's great news. I'm so happy for you. 

 আ ষবন: আথম বাজজ ররথে। এটা অষনক খুথশ্র খবর। আথম যোমার জনয অষনক 

আনজিে।  

Anne: Thanks. I feel like celebrating. Let's go have dinner. It's on me. 

 আঅযাথন: রনযবাে। আথম উেোপন করষে চাই। চল থিনার করষে োই। আথম থবল 

পথরষশ্ার করব  

Ben: Sounds good. 

 আ ষবন: ভাষলা লাগষে।  

 

োগ প্রকারে ইংরেজি োকয -  

Are you mad at me? 

 আেম থম থক আমার উপর যরষগ আষো?   

Are you angry? 

 আেম থম থক রাগাথতে?   

Don't be angry with him. He really didn't mean it. 

 আোর উপর রাগ করষবন না। থেথন  থেযই এটা যবাোন থন।  

I really didn't know it was going to make her upset. 

 আআথম  থেযই জানোম না এটা োর মন খারাপ করষব।  

What was she thinking! I thought we were friends too. 

 আ থক ভাবথেল য ! যভষবথেলাম আমরাও বনু্ধ।  

Whenever I think about her, I get pissed. She treats the poor like crap. 

 আআথম েখনই োর কিা ভাথব, আমার রাগ হয। য  গরীবষের  াষি বাষজ আচরর্ 

কষর।  

Kate borrowed my car and put a dent in it. She claims she didn't do it. I'm 

never trusting her again. 



 আ ষকইট আমার গা ী রার যনয এবং এবং এষে একঠট গেম কষর যেষল। য  োথব 

কষর যে য  এঠট কষরথন। আথম আর কখনও োষক থবশ্বা  কথর না।  

I told Sia a secret and made sure she never tells anyone. The next week, I 

heard it from five different people. I was so pissed. 

 আআথম থ যাষক একঠট যগাপন কিা বষলথেলাম এবং থনজতে কথরষযথেলাম যে য  

কখষনাই কাউষক বলষব না। পষরর  প্তাষহ, আথম এঠট পা ুঁচঠট থভন্ন যলাষকর কাে 

যিষক শুষনথে। আথম অষনক থবরক্ত থেলাম।  

 

৩০ থেষন  হষজই ইংষরজজ থশ্খুন এই অযাপ িাউনষলাি কষর। 

 

োগ প্রকারে ইংরেজি করথাপকথি  

রাষগ থবরক্ত থ যা। কিা বলষেন থলযার  াষি। চলুন শুষন আথ  োষের 

কষিাপকিন - 

Lia: What happened to your new car? 

 আ থলযা: যোমার নেমন গাথ র থক হষযষে?   

Sia: A van was towing my car and put all those dents in my car. 

 আ থ যা: একঠট যটা ভযান আমার গাথ  যটষন থনষয োজলল এবং এই  মা গেমলথল 

আমার গাথ ষে যরষখষে।  

Lia: Are they going to pay you for the damages? 

 আ থলযা: োরা থক যোমাষক েথেপূরর্ থেষে োষল?   

Sia: They're saying it was already there. 

 আ থ যা: োরা বলষে এটা আষগ যিষকই থেল।  

Lia: What the hell. That doesn't make sense. What are you going to do? 

 আ থলযা: থক খারাপ অবাা। এর যকাষনা মাষন হয না। েম থম থক করষে োল?   

Sia: I have to go to court. A cop was there. So she can prove that the 

damage wasn't there. 

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


 আ থ যা: আমাষক যকাষটম যেষে হষব। একজন পুথলশ্ য খাষন থেষলন। োই থেথন 

প্রমার্ করষে পাষরন যে য খাষন গেম থেল না।  

Lia: That sucks. Anyone would be pissed if that happened to anyone. 

 আ থলযা: খুব খারাপ। এটা কাষরা  াষি ঘটষল যে যকউ থবরক্ত হষব।  

Sia: I got an estimate and it's five thousand dollars. 

 আ থ যা: আথম একঠট অনুমান কষরথে এবং এঠট পা ুঁচ হাজার িলার।  

Lia: Oh my gosh. Damn... screw the law, I should burn down their store. 

 আ থলযা: ওহ ভগবান। থরাার  আইনষক  রু ু  কর, আমার োষের যোকান পুথ ষয 

যেওযা উথচে।  

Sia: We'll see what happens after court. 

 আ থ যা: আোলষের পর আমরা যেখব কী হয।  

 

উরেিিা প্রকারে ইংরেজি োকয  

I'm excited to be here. 

 আআথম এখাষন আ ষে উষেজজে।  

Your friend must be really excited about starting medical school. 

 আ ষোমার বনু্ধ অবশ্যই যমথিষকল ুুল শুরু করার বযাপাষর  থেযই উষেজজে হষব।  

It's exciting starting a new business. 

 আএকঠট নেমন বযব া শুরু উষেজনাপূর্ ম।  

He gets excited thinking about how many people he will help. 

 আ ষ  কে যলাকষক যে  াহােয করষব যভষব উষেজজে হষয ওষি।  

Don't get too excited. The trip is not guaranteed yet. 

 আ ষবথশ্ উষেজজে হষবন না। ঠপপ এখনও থনজতে করা হয থন।  



I wouldn't get excited yet. You still have one more exam to pass. 

 আআথম এখনও উষেজজে হই না। আপনার এখনও আরও একঠট পরীো পা  করা 

বাথক।  

You didn't get the job yet, so don't get too excited about it. 

েম থম এখনও কাজঠট পাও থন, োই এঠট থনষয খুব যবথশ্ উষেজজে হষযা না। 

 

উরেিিা প্রকারে করথাপকথি 

হাইথকং থনষয থহযা খবুই উষেজজে। কিা বলষেন থশ্লার  ষে। চলুন শুষন আথ  

োষের কষিাপকিন - 

Hiya: I can't wait to go hiking tomorrow. 

 আ থহযা: আথম আগামীকাল হাইথকং এ োওযার জনয অষপো করষে পারথে না।  

Shila: I know. It's going to be so much fun. 

 আ থশ্লা: জাথন। এষে অষনক মজা হষে োষল।  

Hiya: I always get excited the night before. 

 আ থহযা: আষগর রাষে আথম  ব ময উষেজজে িাথক।  

Shila: I used to be like that. But I go hiking so often that I don't get excited 

anymore. 

 আ থশ্লা: আথমও এমনই থেলাম। থক  আথম এে ঘন ঘন হাইক করষে োই যে আথম 

আর উষেজজে হই না।  

Hiya: I only go hiking twice a year, so it's a real treat for me. 

 আ থহযা: আথম বেষর মাত্র েুবার হাইথকং কথর, োই এটা আমার জনয  থেযকাষরর 

ঠপট।  

Shila: That makes sense. 

 আ থশ্লা: এটা যবাো োয।  

Hiya: What things make you excited? 

 আ থহযা: যোমাষক যকান জজথন  উষেজজে কষর?   



Shila: Whenever I go to Saint Martin, I get really excited. 

 আ থশ্লা: আথম েখনই য ামাঠটমন োই, আথম  থেযই উষেজজে হই।  

Hiya: Oh... that makes me excited too! 

 আ থহযা: ওহ. . .  এটা আমাষকও উষেজজে কষর যোষল!   

Shila: Looks like anything fun makes you excited. 

 আ থশ্লা: মষন হষল মজার যেষকান থকেম ই যোমাষক উষেজজে কষর।  

প্রথেথেন কিা বলষে থগষয আমরা প্রকাশ্ কথর নানা আষবগ। বাংলায  হষজই 

আষবগ প্রকাশ্ করা যগষলও থবপথে ঘষট ইংষরজজষে থগষয। ইংষরজজষে এ ব 

আষবগ প্রকাশ্ করা  হজ করষেই উপষরর আঠটমষকল। 

উপষরর থলখা মষনাষোগ থেষয প ুন এবং প্রযাকঠট  করুন। যেখষবন ইংষরজজষে 

অনগ মল কিা বষল োষলন আপনার  খু-েুুঃখ থনষয। োই থবথি যবথ ক এর ইংষরজজ 

থশ্োর  ষে িাকুন, ইংষরজজষে েেো বা ান। 

 


