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Hi! I’m *Your Name+. (And you?)

Lesson: 01

লনজ কেয়কই কায়যা ায়ে লযলিত ওয়ায প্রয়য়াজন ভয়ন য়র smartly ফরুন
Hi! I’m Murad. And you?
শুধু ভুয়খ নয় আনায াতটা ও ফালিয়য় লেন for making an introductory
handshake.

Nice to meet you

Lesson: 02

লযলিত ওয়ায য য ই politely একফায ফয়র কপরুন
Nice to meet you. (কতাভায ায়ে লযলিত য়য় অয়নক বার রাগয়ে।)
Great to meet you. (কতাভায ায়ে কেখা য়য় কফ রাগয়ে।)
Glad to meet you. (কতাভায ায়ে কেখা য়য় খুল রাগয়ে )

Where are you from?

Lesson: 03

ককউ ককাোয় কেয়ক এয়য়ে/আয় এভন লকেু জানয়ত িাইয়র এলট ফযফায করুন।
Where are you from? তুলভ ককাোয় কেয়ক এয়ে?/আ?
I’m from Chittagong. আলভ িট্টগ্রাভ কেয়ক এয়লে/আল।

এই eBook টা একটা লনয়লভত ললযজ | Latest Version ডাউনয়রাড করুন

Download

ইিংলরয়য লনয়লভত রাইব ক্লা কেখয়ত আভায়েয কইয়জ জয়য়ন করুন

Join Now

English Library BD

Version

1.00

আনায প্রয়য়াজনীয় লরিংক ভূ:
Home | Online English Library | eBooks | Spoken English | English Expressions |
Written English | Business English | Grammar | Job English | Phrase & Idioms
Daily English | Vocabulary | Presentation | আভায়েয অনরাইন ইিংলর ককাস |

What do you do?

Lesson: 04

কায়যা কাজ/কা লক কটা জানয়ত এই phrase লট অনায়য়য়ই ফযফায করুন।
What do you do? (আলন লক কয়যন?)
What’s your profession?(আনায কা লক)
What’s your father? (আনায ফাফা লক কয়যন?)
What does your brother do? (আনায বাই লক কয়যন?)

What’s your phone number?

Lesson: 05

কপান নাম্বায জানয়ত িাইলন এভন করাক লক এখয়না আয়ে? ভয়ন য় না।so কায়যা
phone number/mobile number িাইয়ত ককান সুন্দযী কভয়য়য়ক ফরুন
What’s your phone number? া া ।…

Do you have Facebook?

Lesson: 06

Facebook-এ Connect ওয়ায জন্য আভযা অয়নক ভয় face book account
আয়ে লকনা জানয়ত িাই।
Do you have Facebook? Please add me…. (আনায লক ককান কপইফুক
আয়ে? েয়া কয়য আভায়ক .......... আা কলয, ফুঝয়তই াযয়েন।)
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I’m learning English.

Lesson: 07

ককউ আনায ায়ে খুফ দ্রুত English-এ কো ফরয়ে এফিং আলন ইিংয়যজীয়ত কাাঁিা
ওয়ায কাযয়ন লিকভত ফুজয়ত াযয়েন না। তখন আলন ফয়র কপরুন
I’m learning English এয ভায়ন র আলন ইিংয়যজীয়ত এখয়না নতুন।

I don’t understand.

Lesson: 08

আলভ আনায কো ফুঝয়তলেনা বাই-I don’t understand you.
আলন লক ফুঝায়ত িায়েন আলভ আয়র লকেুই ফুঝয়ত াযলেনা- I really don’t
understand what you mean.

Could you repeat that please?

Lesson: 09

আলভ দুঃলখত! আনায কোলট ফুঝয়ত ালযলন। আলন লক েয়া কয়য কোলট আফায
ফরয়ফন? I beg your pardon, I couldn't understand. Could you repeat
that please?
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Could you please talk slower?

Lesson: 10

ককউ আনায ায়ে খুফ দ্রুত/fast কো ফরয়ে উনায়ক আয়যকটু slow/ধীয়য কো
ফরায জন্য অনুয়যাধ করুন।
I’m sorry. Could you please talk slower?

Thank you. That helps a lot.

Lesson: 11

মখন আনায অনুয়যায়ধ ককউ আয়ে কো ফরয়ে ফা কাযও ককান কায়জ আলন
উকৃত য়েন তখন লক তায়ক একটু thanks জানায়ফন না?
Thank you. That helps a lot.

What does _____ mean?

Lesson: 12

খুফই েযকাযী একলট spoken English phrase. কোফাতসায় অয়নক ভয় নতুন
নতুন লকেু ব্দ ফা terms শুনয়ত াওয়া মায়। মলে আলন এ ধযয়নয নতুন লকেু
কায়নন তায়র কটা explain কযায জন্য এই phrase লট ফযফায করুন।
A: Last month I learnt SEO in an IT center. গত ভায় আলভ আই লট
কন্টায়য SEO লয়খলে।
B: what does SEO mean? SEO ভায়ন লক?
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How do you spell that?

Lesson: 13

কায়যা নাভ লরখয়েন ফা কভাফাইয়র কায়যা phone number save কযয়েন, আলন
তায নাভটা spelling জায়ননা কতা smart way কত লক ফরয়ফন? ফরয়ফন, How do
you spell that?

What do you mean?

Lesson: 14

ধরুন, ককউ একজন আনায প্রিংা কযয়ে লিক এইবায়ফ, “তুলভ অয়নক সুন্দয just
কতাভায নাকটা একটু িযাপ্টা” তখন আলন লক ফয়রন? –
ভায়ন লক? লেফ এক ঘুলল। What do you mean?

Thank you so much.

Lesson: 15

কৃতজ্ঞতা প্রকা কযা আভায়েয একলট স্বাবালফক লফলয়। লফলবন্ন কাযয়ন আভযা
কৃতজ্ঞতা প্রকা কলয।
Thank you so much + for + [noun] / [-ing verb].
Thank you so much for the birthday gift
Thank you so much for giving me a lift. (আা কলয, এগুয়রায ফািংরা
েযকায য়ফ না।)
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I really appreciate …..

Lesson: 16

(কাউয়ক ধন্যফাে জানায়নায আয়যক উায় Like thanks এই phrase লটয ও
ধন্যফাে জানায়ত ফযক ফযফায আয়ে।
I really appreciate your help. (আলভ লতয-ই কতাভায কল্প এয প্রিংা
কযলে।)
I learnt many things about English from “ায়তয ভুয়িায়
English”eBook, thanks to Author. (আলভ “ায়তয ভুয়টায় English”
eBook কেয়ক ইিংয়যলজ ম্পয়কস অয়নক লকেুই লয়খলে। করখক কক অয়নক অয়নক
ধন্যফাে।)
I really appreciate your teaching English. (আলভ আয়রই আনায ইিংলর
লটলিিং এয অয়নক প্রিংা কলয।)

Excuse me ……

Lesson: 17

দেলনক অিংখয ফায ফযফহৃত য় এই phrase লট। আলন কায়যা েৃলি আকলসন কযয়ত
ফা ককউ আনায িরায য়ে োাঁলিয়য় আয়ে, তায়ক একটু য়য োিায়নায জন্য ইলিত
লেয়ত এই phrase লট use করুন।
Excuse me, something might have fallen from your bag. (ভাপ
কযয়ফন!, আনায ফযাগ কেয়ক য়য়তা লকেু য়ি কগয়ে।)

Excuse me, can I have a bit of a way to go ….. ভাপ কযয়ফন, আভায়ক
একটু জায়গা লেয়ফন? আলভ াভয়ন মাফ…
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I’m sorry.

Lesson: 18

ক্ষভা প্রােসনা কযায এক ভান passport/phrase. I’m sorry ফরায ভায়ন এই নয় কম
আয়রই আলন বুর কয়যয়েন। এটা একটা বদ্রতা। Because, আলভ কেয়খলে আভায এক
স্যায ফই এয ৃষ্ঠা উল্টায়ত লগয়য় একটায লযফয়তস দইটা উলল্টয়য় কপয়রয়েন এফিং অিংখয ফায
লনয়জ লনয়জয়ক sorry ফয়রয়েন।
I’m sorry
I’m sorry for being late. (কেযী ওয়ায় আলভ দুঃলখত।)
I’m sorry for keeping you waiting. (কতাভায়ক অয়ক্ষায় যাখায জন্য আলভ দুঃলখত।)
Darling ?I’m really sorry for this time. I promise it won't happen next. OK?
(এটায ফািংরা ফরয়ফা না, লিয়ত ফ লয়খ মায়েন।)

What do you think?

Lesson: 19

কায়যা ভতাভত জানুন এইবায়ফ, এফিং ফরুন।
Let's have a party tonight. What do you think? ির আজ যায়তই ালটস
কেই। তুলভ লক ফর?

How does that sound?

Lesson: 20

ককান কায়জ যাভস ফা ভতাভত কেয়ায য feed back লনন/ I mean আনায
ভতাভত ককভন করয়গয়ে তা কজয়ন লনন এই phrase লেয়য়।
My mom is cooking Biriani. After the college break we’ll eat Biriani.
How does that sound? ভা লফযানী যান্না কযয়ে। কয়রজ েুলটয য আভযা লফযানী
খায়ফা। লক ফর ফাই? ককভন য়ফ?
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I’m sorry.

Lesson: 18

ক্ষভা প্রােসনা কযায এক ভান passport/phrase. I’m sorry ফরায ভায়ন এই নয় কম
আয়রই আলন বুর কয়যয়েন।এটা একটা বদ্রতা।because আলভ কেয়খলে আভায এক স্যায
ফই এয ৃষ্ঠা উল্টায়ত লগয়য় একটায লযফয়তস দইটা উলল্টয়য় কপয়রয়েন এফিং অিংখয ফায লনয়জ
লনয়জয়ক sorry ফয়রয়েন।
I’m sorry
I’m sorry for being late. (কেযী ওয়ায় আলভ দুঃলখত।)
I’m sorry for keeping you waiting. (কতাভায়ক অয়ক্ষায় যাখায জন্য আলভ দুঃলখত।)
Darling ?I’m really sorry for this time. I promise it won't happen next. OK?
(এটায ফািংরা ফরয়ফা না, লিয়ত ফ লয়খ মায়েন।)

What do you think?

Lesson: 19

কায়যা ভতাভত জানুন এইবায়ফ ফরুন।
Let's have a party tonight. What do you think? ির আজ যায়তই ালটস
কেই। তুলভ লক ফর?

How does that sound?

Lesson: 20

ককান কায়জ যাভস ফা ভতাভত কেয়ায য feed back লনন/ I mean আনায
ভতাভত ককভন করয়গয়ে তা কজয়ন লনন এই phrase লেয়য়।
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That sounds great.

Lesson: 21

ককান idea ফা কায়যা ভতাভত খুফ বার রাগয়র এই phrase লেয়য় respond করুন।
A: We’ll eat our dinner at a restaurant tonight, ok?
B: Wow! Fantastic. That sounds great.

(Oh) never mind.

Lesson: 22

ধরুন আলন কাউয়ক ককান একটা লফলয়য় অয়নক্ষন ধয়য ফুঝায়েন তফু ও কাজ য়ে
না। In this situation if you want to move into another topic then you
can use it. Oh never mind-ভয়ন কিুাতা আনয়ফন না। না ভায়ন েুক্কু! ভয়ন লকেু
আনয়ফন না। Now, let’s talk about something else….
আফায ধরুন, কাউয়ক এভন লকেু ফয়রয়েন কমটা লনয়য় ক লিলিত, then আভযা লক
ফলর? ফযাায না, কটনন কনয়ায েযকায কনই, right? এটা একটা ফযাায না এবায়ফ
ফুঝায়ত ও Never mind ফযফায কযয়ত াযয়ফন।

I’m (just) about to [verb]…

Lesson: 23

মখন ককান কাজ ফা ঘটনা অলত লন্নকয়ট িয়র আয়।
I am about to call you. But you arrived here. (আলভ কতাভায়ক কর কযয়তই
মালেরাভ লকন্তু তুলভ িয়রই আয়র।)
I am about to send you an email. (আলভ কতাভায়ক ইয়ভইর ািায়তই মালেরভ।তায
ভায়ন, লকেুক্ষন য়যই ািায়তন লকন্তু ককান কাযয়ন ািায়ত য়ে না ফা কই ভানুল ট িয়র আর
ফা কপান লের।)
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Actually, I thought…

Lesson: 24

মখন আলন কায়যা ায়ে বদ্র বায়ফ লিভত কালন কযয়ফন। এই phrase লট ফযফায কযয়ফন।
A: So, he is joining our dinner party, right? (তায়র, ক আভায়েয ায়ে লডনায
ালটসয়ত জয়য়ন লেয়ে, যাইট?)
B: Actually he has been feeling sick for the whole week. I thought he isn't.
(আয়র ক ুয়যা এক প্তা ধয়য অসুস্থ। আভায ভয়ন য়, ক জয়য়ন লেয়ে না।)

Please call me (back) at…

Lesson: 25

মলে আলন কাউয়ক ফরয়ত িান কম “আো আভায়ক য়য কপান লেয়য়ন” then এই
িভৎকায phrase লট ফযফায কযয়ফন।
It’s ok, please call me back later. (আো লিক আয়ে, আভায়ক য়য কপান
কযয়ফন।)
Now I am a bit busy, call me back at night, please. (এখন আলভ একটু
ফযাে, েয়া কয়য আভায়ক যায়ত কপান লেয়ফন।)
Call me back at 01814…… (আভায়ক এই নাম্বায়য …….. কপান কযয়ফন।)

What time……………?

Lesson: 26

কায়যা কায়ে ভয় জানয়ত ফা ককান কায়জয schedule জানয়ত এটা use করুন।
What time is it now? (এখন ভয় কয়টা ফায়জ? )
What is the time now?
What time is out class/meeting/party? (আভায়েয ক্লা/লভলটিং কয়টা ফায়জ?)
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I’ll be with you in a moment.

Lesson: 25

ককউ আনায ায়ে কেখা কযয়ত িাই এফিং আলন এক লভলনয়টয ভয়ধযই মলে কাজ কল কয়য
কেখা কযয়ত ায়যন তায়র এলট ফযফায করুন।
I’ll be with you in a moment. (আলভ এক ভুূয়তসয ভয়ধয আলে।)
Wait, I’ll be with you in a minute. (আলভ এক লভলনয়টয ভয়ধয আলে।)

How can I help you?

Lesson: 26

In business English, especially in customer support-এয ফযফায
ফযক।
How can I help you, sir? স্যায, ফরুন আলভ আনায়ক লকবায়ফ াাময কযয়ত
ালয।

What time……………?

Lesson: 27

কায়যা কায়ে ভয় জানয়ত ফা ককান কায়জয schedule জানয়ত এটা use করুন।
What time is it now? (এখন ভয় কয়টা ফায়জ? )
What is the time now? (এখন ভয় কয়টা ফায়জ? )
What time is out class/meeting/party? (আভায়েয ক্লা/লভলটিং কয়টা ফায়জ?)
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Please, Study daily in Online Library

Lesson: 28

প্রলতলেন আভায়েয অনরাইন ইিংলর রাইয়েযীয়ত িাশুনা কযয়ফন। প্রলতলনয়ত নতুন নতুন
করন িংয়মাজন য়ে। লরিংক উয়য আয়ে কেখয়তই ায়েন।

Share this eBook to Everyone

Lesson: 29

এই eBook কয়ায কয়য ফাইয়ক কখায সুয়মাগ কয়য লেন। এই eBook োকা
ভায়ন াজায াজায করন য়কয়ট লনয়য় ঘুযা। কাযন, লফলবন্ন লফলয়য় করয়নয লরিংক
উয়য কেখয়তই ায়েন।

Please, keep me in your prayer.

Lesson: 30

আভায জন্য কোয়া কযয়ফন। এই eBook এয লনয়লভত লফলবন্ন Version প্রাকলত য়ফ। ায়ে
োকয়ফন ফ Version কয়য় মায়ফন। Latest Version এয লরিংক লনয়ি কেয়া আয়ে। অন্য
আয়যকটা Version লনয়য় আফায ালজয য়ফা, ইনয়আল্লাহ। ধন্যফাে।

এই eBook টা একটা লনয়লভত ললযজ | Latest Version ডাউনয়রাড করুন

Download

ইিংলরয়য লনয়লভত রাইব ক্লা কেখয়ত আভায়েয কইয়জ জয়য়ন করুন

Join Now

